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افتتح منتدى «قطر االقتصادي  ..»2022صاحب السمو:

العالم على أعتاب ركود تضخمي
ال يجوز ترك قضية الفقر الشديد للدول الفقيرة كي تواجهها
تراجع نمو
االقتصاد
العالمي
بحوالي الثلث

الجائحة كشفت عن حجم الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة

مطلوب
مقاربة
تترجم النوايا
الحسنة

ارتفاع أسعار
الطاقة ال
يدوم وال
يستمر لألبد

من آثار األزمة األوكرانية

يجب تكريس
العدل ورفض
ازدواجية
المعايير

الحل للحرب على أوكرانيا ال

ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب

يمكن أن يكون سوى سياسي

اضطراب سالسل التوريد

توقعات بنمو ناتجنا المحلي
اإلجمالي إلى حوالي «»% 4.9

من أهم عوامل ارتفاع األسعار

تعديالت تشريعية لتيسير المعامالت التجارية وتعزيز المنافسة

دعم تنافسية المنتجات الوطنية وزيادة االستثمارات األجنبية

ً
منطلقا لتقوية جسور التواصل والحوار بين مختلف الشعوب
كأس العالم ستشكل
تبادل األحاديث حول عدد من الموضوعات

صاحب السمو يحضر حفل استقبال المنتدى

الدوحة -قنا -حضر صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد
المفدى ،حفل االستقبال ،الذي أقيم
بمناسبة انعقاد منتدى قطر االقتصادي
 2022بالتعاون مع بلومبيرغ ،في فندق
الريتز كارلتون الدوحة مساء أمس.
حضر الحفل فخامة الرئيس هاجي
جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا،
إسوزيمنا
فور
الرئيس
وفخامة
جناسنجبي رئيس جمهورية توغو،
وفخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادا
بيو رئيس جمهورية سيراليون ،وفخامة
السيدة عاطفة يحيى اغا الرئيسة

السابقة لجمهورية كوسوفو ،وسعادة
السيد جياني إنفانتينو رئيس االتحاد
الدولي لكرة القدم «.»FIFA
كما حضره معالي الشيخ خالد بن خليفة
بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس
الوزراء ووزير الداخلية وعدد من أصحاب
السعادة الوزراء من الدول الشقيقة
والصديقة ،وعدد من كبار رجال األعمال
والسياسة والمفكرين واألكاديميين
واإلعالميين.
وتبادل سمو األمير مع أصحاب الفخامة
والسعادة األحاديث حول عدد من
الموضوعات ذات االهتمام المتبادل.

صاحب السمو يستقبل عددًا من المشاركين
الدوحة  -قنا  -استقبل حضرة صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،
أمير البالد المفدى ،عدد ًا من أصحاب
الفخامة والسعادة رؤساء الدول
والحكومات ورؤساء وفود الدول الشقيقة
والصديقة المشاركين في منتدى قطر
االقتصادي  ،2022بالتعاون مع بلومبيرغ،
بفندق الريتزكارلتون الدوحة ،صباح
أمس.

محافظ مصرف قطر المركزي :لدينا األدوات الحتواء التضخم

كما استقبل صاحب السمو ،السيد
دارين وودز رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي لشركة إكسون
موبيل األميركية ،وذلك للسالم على
سموه ،بمناسبة زيارته للبالد ،وذلك على
هامش منتدى قطر االقتصادي «.»2022
جرى خالل المقابلة استعراض عالقات
التعاون القائمة بين دولة قطر وشركة
إكسون موبيل وسبل تطويرها.

صاحب السمو يخاطب «منتدى قطر االقتصادي »2022

تضـامـن عـالمـي
بقلم
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صاحب السمو في افتتاح «منتدى قطر االقتصادي :»2022

يجب تكريس العدل ورفض ازدواجية المعايير
تراجع نمو االقتصاد العالمي بحوالي الثلث في العام الحالي

ال يجوز ترك قضية الفقر الشديد للدول الفقيرة كي تواجهها

الجائحة كشفت
عن حجم الفجوة بين
الدول الغنية والفقيرة

الحل للحرب على أوكرانيا
ال يمكن أن يكون
سوى سياسي

من آثار األزمة
األوكرانية ارتفاع
أسعار الطاقة والحبوب

اضطراب سالسل
التوريد من أهم
عوامل ارتفاع األسعار

الدوحة  -قنا  -تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل
ثاني أمير البالد المفدى ،فشمل برعايته الكريمة افتتاح «منتدى قطر
االقتصادي  »2022بالتعاون مع بلومبيرغ ،الذي ينعقد تحت شعار:
«تحقيق المساواة في التعافي االقتصادي العالمي» ،وذلك بفندق
الريتزكارلتون الدوحة صباح أمس.
حضر االفتتاح فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس
جمهورية كازاخستان ،وفخامة الرئيس هاجي جينغوب رئيس
جمهورية ناميبيا ،وفخامة الرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي رئيس
جمهورية توغو ،وفخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس
جمهورية سيراليون ،ودولة السيد إيراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء
جورجيا ،وأصحاب السعادة رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة.
كما حضر االفتتاح معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل
ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،وعدد من أصحاب السعادة
الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة،
وكبار المسؤولين من صناع السياسات والبرلمانيين والمفكرين ورجال
االقتصاد واألعمال واإلعالم وممثلي منظمات إقليمية ودولية.
وألقى صاحب السمو كلمة رحب فيها بالمشاركة الحضورية الواسعة
في المنتدى ،معربا عن أمله في أن تجسد فعلي ًا طي صفحة «كوفيد
 ،»19مشيرا في هذا الصدد إلى ارتفاع المؤشرات اإليجابية الصحية إثر
رفع القيود وانتعاش حركة التجارة وارتفاع اإلنفاق العام وزيادة الطلب
العالمي على جميع المستويات.
وأضاف سموه أن االضطراب الذي طرأ على سالسل التوريد ما زال من أهم
عوامل ارتفاع األسعار ،وقد أضيفت إليه اآلثار المدمرة للحرب الجارية
حالي ًا في القارة األوروبية على أرض أوكرانيا.
وتناول صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى
حجم الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة وإسهام الجائحة في توسيعها،
وال سيما من خالل تعثر الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والحد من
الفقر ،مطالبا المجتمع الدولي بانتهاج مقاربة تترجم األقوال والنوايا
الحسنة إلى خطوات عملية تحقق المساواة في التعافي االقتصادي بين
الدول وإنقاذ أهداف التنمية المستدامة بما يدعم الشعوب الفقيرة وتلك
التي تعاني من اضطرابات وحروب.
كما تناول سموه التوقعات التي تشير إلى تراجع نمو االقتصاد العالمي
بحوالي الثلث في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي وذلك على وقع
ارتفاع معدالت التضخم على المدى الطويل ،محذرا من أن ذلك قد يكون
مقدمة لركود تضخمي لم يشهد العالم مثله منذ الفترة الواقعة بين
عامي  1976و 1979وفق تقارير البنك الدولي ،حين أدت الزيادات الحادة
في أسعار الفائدة لغرض مكافحة التضخم إلى ركود اقتصادي في بداية
الثمانينيات.
وقال سموه إن التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي اإلجمالي لدولة قطر
تشير إلى حوالي  % 4.9عام  ،2022ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة
والتأثير اإليجابي للسياسات واإلجراءات التي اعتمدتها الدولة بهدف دعم
القطاعات االقتصادية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على اإلنتاج والتكيف
مع المتغيرات اإلقليمية والعالمية.
وأكد صاحب السمو أن ارتفاع أسعار الطاقة ال يدوم وال يستمر لألبد،
وقال« :لقد عشنا فترات طويلة كانت فيها أسعار الطاقة منخفضة،
ولم يعوضنا عن هذا االنخفاض سوى السياسات الرشيدة والتوفير في
مراحل ارتفاع األسعار لغرض االستثمار وتنويع مصادر الدخل».
وأشار سموه إلى إجراء بعض التعديالت التشريعية لتيسير المعامالت

توقعات بنمو ناتجنا المحلي اإلجمالي إلى حوالي «»%4.9
تعديالت تشريعية لتيسير المعامالت التجارية وتعزيز المنافسة
منتدى قطر االقتصادي يهدف إلثراء الحوار حول القضايا االستراتيجية
التجارية ،وتعزيز المنافسة ،وحماية المستهلك ،وتشجيع القطاع
الصناعي والتكنولوجي ،ودعم تنافسية المنتجات الوطنية وزيادة
االستثمارات األجنبية المباشرة من خالل السماح للمستثمرين األجانب
بتملك  % 100من رأس مال الشركات ،مؤكدا أن هذه الجهود أدت إلى
ارتفاع حجم االستثمار المحلي واألجنبي بشكل كبير خالل السنوات
الماضية ،وخاصة فيما يتعلق باالستثمار األجنبي المباشر الذي ارتفع
خالل العام  2021بنسبة  % 27مقارنة بالعام  ،2020ونأمل أن يستمر هذا
النمو في االرتفاع في السنوات القادمة وفق الخطط الموضوعة.
وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو:
بـسـم الله الــرحـمـن الـرحـيــم
الـسـيـدات والـسـادة،
يسعدني في البداية أن أرحب بكم جميعا في النسخة الثانية لمنتدى
قطر االقتصادي الذي يهدف إلى إثراء الحوار حول القضايا االستراتيجية
التي تتصدر أولويات االقتصاد العالمي ،مثمن ًا في هذا السياق المشاركة
الحضورية الواسعة والتي نأمل أنها تجسد فعلي ًا طي صفحة «كوفيد
.»19
لقد ارتفعت المؤشرات اإليجابية الصحية إثر رفع القيود وانتعاش
حركة التجارة وارتفاع اإلنفاق العام وزيادة الطلب العالمي على جميع
المستويات ،ولكن االضطراب الذي طرأ على سالسل التوريد ما زال

قطر تضطلع بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة التغير المناخي

من أهم عوامل ارتفاع األسعار ،وقد أضيفت إليه اآلثار المدمرة للحرب
الجارية حالي ًا في القارة األوروبية على أرض أوكرانيا.
كشفت الجائحة عن حجم الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة وأسهمت
في توسيعها ،وال سيما من خالل تعثر الجهود الرامية إلى تحقيق
التنمية والحد من الفقر .وعلى المجتمع الدولي انتهاج مقاربة تترجم
األقوال والنوايا الحسنة إلى خطوات عملية تحقق المساواة في التعافي
االقتصادي بين الدول وإنقاذ أهداف التنمية المستدامة بما يدعم
الشعوب الفقيرة وتلك التي تعاني من اضطرابات وحروب.
تشير التوقعات إلى تراجع نمو االقتصاد العالمي بحوالي الثلث في العام
الحالي مقارنة بالعام الماضي وذلك على وقع ارتفاع معدالت التضخم
على المدى الطويل .وقد يكون هذا مقدمة لركود تضخمي لم يشهد
العالم مثله منذ الفترة الواقعة بين عامي  1976و 1979وفق تقارير البنك
الدولي ،حين أدت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة لغرض مكافحة
التضخم إلى ركود اقتصادي في بداية الثمانينيات.
ومن آثار األزمة األوكرانية ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب وتأثير ذلك على
االقتصاد العالمي ،وثمة آثار إنسانية فورية لتفاعل آثار الحرب في
أوكرانيا مع أزمات محلية مث ًال في أثيوبيا واليمن وسورية بما يؤدي إلى
تعرض فوري لمئات اآلالف لخطر المجاعة.
ثمة قضايا ال حل اقتصادي لها ،ومنها الحرب وآثارها المدمرة على أوكرانيا

وعلى دول وشعوب كثيرة أخرى .الحل في هذه الحالة ال يمكن أن يكون
سوى سياسي .كما ال يجوز ترك أزمة الغذاء في ظروف الحرب لقانون
العرض والطلب ،كما ال يجوز ترك قضية الفقر الشديد للدول الفقيرة
كي تواجهها وحدها.
إن نجاحنا في تجاوز هذه التحديات يبقى رهين قدرة دولنا كافة على
االلتزام بمجموعة من المبادئ ،وأولها تكريس العدل والمساواة والتضامن
ورفض ازدواجية المعايير.
الـسـيـدات والـسـادة،
تشير التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي اإلجمالي لدولة قطر إلى
حوالي  % 4.9عام  ،2022ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير
اإليجابي للسياسات واإلجراءات التي اعتمدتها الدولة بهدف دعم
القطاعات االقتصادية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على اإلنتاج والتكيف
مع المتغيرات اإلقليمية والعالمية.
نحن ندرك أن ارتفاع أسعار الطاقة ال يدوم وال يستمر لألبد ،فقد عشنا
فترات طويلة كانت فيها أسعار الطاقة منخفضة ،ولم يعوضنا عن هذا
االنخفاض سوى السياسات الرشيدة والتوفير في مراحل ارتفاع األسعار
لغرض االستثمار وتنويع مصادر الدخل.
وفي مجال التنويع االقتصادي ،تم إجراء بعض التعديالت التشريعية
لتيسير المعامالت التجارية ،وتعزيز المنافسة ،وحماية المستهلك،
وتشجيع القطاع الصناعي والتكنولوجي ،ودعم تنافسية المنتجات
الوطنية وزيادة االستثمارات األجنبية المباشرة من خالل السماح
للمستثمرين األجانب بتملك  % 100من رأس مال الشركات.
وأفضت هذه الجهود إلى ارتفاع حجم االستثمار المحلي واألجنبي بشكل
كبير خالل السنوات الماضية ،وخاصة فيما يتعلق باالستثمار األجنبي
المباشر الذي ارتفع خالل العام  2021بنسبة  % 27مقارنة بالعام ،2020
ونأمل أن يستمر هذا النمو في االرتفاع في السنوات القادمة وفق الخطط
الموضوعة.
الـسـيـدات والـسـادة،
إن دعم االقتصاد واالستثمار واالبتكار بالتوازي مع تعزيز القيم اإلنسانية
المشتركة وحفظ السالم ،هو السبيل لبناء القدرات الالزمة لتجاوز
األزمات والتغلب على التحديات التي تواجه اإلنسانية جمعاء مثل
خطر األوبئة والتغير المناخي الذي يعد واحد ًا من أخطر التحديات التي
نشهدها في عصرنا.
وتضطلع قطر بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة
التغير المناخي في مختلف أبعاده االقتصادية والبيئية واالجتماعية.
وكانت قطر من الدول السباقة والرائدة على المستوى العالمي
لتأسيس «منتدى الحياد الصفري للمنتجين» ،والذي يعد مبادرة دولية
تهدف لترسيخ المبادئ التي بنيت عليها اتفاقية باريس للتغير المناخي
ال سيما في مجال تطوير استراتيجيات عملية للوصول باالنبعاثات
الكربونية إلى الحياد الصفري ،وتعزيز نهج االقتصاد الدائري ،وتطوير
تقنيات الطاقة.
الـسـيـدات والـسـادة،
إن قطر والمنطقة بأكملها مقبلة على حدث تاريخي هام وهو استضافة
«بطولة كأس العالم  »2022ألول مرة في منطقتنا .ونثق في أن المشاركة
الواسعة لدول العالم في هذا الحدث ستفسح المجال ليس فقط لتعزيز
الشراكات االقتصادية الدولية وإنما ستشكل أيض ًا منطلق ًا لتقوية
جسور التواصل والحوار بين مختلف الشعوب.
فـمـرحـبـا بـكـم جـمـيـعـ ًا فـي الـدوحــة.

كأس العالم ستشكل منطلقًا لتقوية جسور التواصل والحوار بين مختلف الشعوب

نبض الوطن
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صاحب السمو يستقبل عددًا من المشاركين في المنتدى
الدوحة  -قنا  -استقبل حضرة
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني ،أمير البالد المفدى ،عدد ًا من
أصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الدول
والحكومات ورؤساء وفود الدول الشقيقة
والصديقة المشاركين في منتدى قطر
االقتصادي  ،2022بالتعاون مع بلومبيرغ،
بفندق الريتزكارلتون الدوحة صباح
أمس.
فقد استقبل سموه كلاً من فخامة
الرئيس قاسم جومارت توكاييف
رئيس جمهورية كازاخستان ،وفخامة
الرئيس هاجي جينغوب رئيس جمهورية
ناميبيا ،وفخامة الرئيس فور إسوزيمنا
جناسنجبي رئيس جمهورية توغو،
وفخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادا
بيو رئيس جمهورية سيراليون ،ودولة
السيد إيراكلي غاريبشفيلي رئيس وزراء
جورجيا ،وفخامة السيدة عاطفة يحيى
اغا الرئيسة السابقة لجمهورية كوسوفا.
حضر المقابلة معالي الشيخ خالد بن
خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس
مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

استقبل عددا من المشاركين بالمنتدى

رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس كازاخستان

ات��ف��اق��ي��ة لتشجيع وح��م��اي��ة االس��ت��ث��م��ارات ب��ي��ن ق��ط��ر وج��ورج��ي��ا
الدوحة  -قنا  -التقى معالي الشيخ خالد بن
خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس
الوزراء ووزير الداخلية ،ظهر أمس ،فخامة
الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس
جمهورية كازاخستان والوفد المرافق له ،وذلك
على هامش منتدى قطر االقتصادي ،2022
بفندق ريتز كارلتون الدوحة.
جرى خالل اللقاء استعراض العالقات الثنائية
بين البلدين ،وسبل تنميتها وتعزيزها في
مختلف المجاالت ،باإلضافة إلى مناقشة
مستجدات األوضاع اإلقليمية والدولية ذات
االهتمام المشترك.
والتقى معاليه صباح أمس دولة السيد ايراكلي
غاريبشفيلي رئيس وزراء جورجيا على هامش
منتدى قطر االقتصادي .2022

استعراض أبرز التحديات
العالمية التي تواجه االقتصاد
جرى خالل اللقاء استعراض العالقات الثنائية
بين البلدين ،وسبل تنميتها وتعزيزها في
مختلف المجاالت ،باإلضافة إلى مناقشة
مستجدات األوضاع اإلقليمية والدولية ذات
االهتمام المشترك.
وعقب اللقاء ،شهد معالي رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ودولة رئيس الوزراء الجورجي،

التوقيع على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية
االستثمارات المتبادلة ،واتفاقية للتعاون
االقتصادي والتجاري والفني بين البلدين.
وقع االتفاقيتين سعادة الشيخ محمد بن حمد
بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة،
وسعادة السيد ليفان ديفيتاشفيلي وزير
االقتصاد والتنمية المستدامة بجورجيا.

واستقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن
عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ،صباح أمس ،على حدة كل من
سعادة الدكتور فريد ماتيانغي وزير الداخلية
والتنسيق في الحكومة الوطنية بجمهورية
كينيا ،والسيد بوب موريتز رئيس مجلس
اإلدارة العالمي لشركة برايس ووتر هاوس
كوبرز االستشارية ،وذلك على هامش منتدى
قطر االقتصادي  ،2022بفندق الريتز كارلتون
الدوحة.
جرى خالل المقابالت استعراض أبرز التحديات
العالمية التي تواجه االقتصاد خاصة مابعد
جائحة كورونا ،باإلضافة إلى مناقشة عدد من
الموضوعات األمنية واالستشارية ذات االهتمام
المشترك.

4

متابعات
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وزير الدولة لشؤون الطاقة:

الحرب األوكرانية سبب
ارتفاع أسعار النفط

الدوحة  -قنا  -كشف سعادة المهندس
سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة
لشؤون الطاقة أن قطر للطاقة اختارت
شركة «إكسون موبيل» الشريك الرابع
لتطوير حقل الشمال ،معتبرا أن ضعف
االستثمار في قطاع الطاقة يعد السبب
الرئيسي الرتفاع األسعار.
وأشار سعادته ،في جلسة ضمان الطاقة
للجميع ضمن فعاليات منتدى قطر
االقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ ،إلى
ضرورة أن تأخذ الدول بعين االعتبار
موضوع الضرائب الموظفة على الشركات
من خالل صيغ تضمن تحقيق توازن في
هذا المجال على اعتبار أن األرباح التي
تحققها الشركات تمثل استثماراتها
على المديين المتوسط والبعيد ،الفتا
إلى أن ارتفاع أسعار النفط بحوالي 50
بالمائة هذا العام ،لتبلغ مستويات تناهز
 110دوالرات للبرميل ،يرجع أساسا إلى
تداعيات الحرب األوكرانية الروسية التي
زادت الضغط على السوق التي تكافح
لزيادة اإلنتاج بسرعة كافية للتعامل
مع االقتصادات التي تتعافى من جائحة
كورونا.
من جانبه ،قال سعادة الشيخ نواف
سعود الصباح الرئيس التنفيذي ونائب
رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول
الكويتية إن بالده بدأت خطواتها األولى
لتطوير إنتاج النفط والغاز في البحر،
مشيرا إلى أن مصفاة الزور ستدخل طور
اإلنتاج نهاية العام الحالي.
وذكر أنه يمكن للكويت ضخ المزيد من
النفط إذا لزم األمر في السوق استجابة

خالل جلسة نقاشية بالمنتدى االقتصادي ..وزير التجارة والصناعة:

قطر تبنت نظام التجارة الحرة

ضرورة أن تأخذ
الدول بعين
االعتبار موضوع
الضرائب
على الشركات
لطلبات عمالئها ،مضيفا أن المشترين
األوروبيين يسألون عن مزيد من النفط
المكرر من الكويت ،وذلك تحسبا لبدء
تشغيل مصفاة الزور بالكامل.
وأوضح أن الطلب العالمي على النفط ال
يزال مرتفعا إلى حد اآلن ،على الرغم من
اندالع أزمات في مناطق متفرقة من العالم،
مشيرا إلى أن هذا األمر يؤشر على تواصل
التعافي التدريجي لالقتصاد العالمي من
تداعيات جائحة كورونا.
وفي جانب آخر ،لفت السيد دارين وودز
الرئيس التنفيذي لشركة إكسون
موبيل غروب ،خالل مداخلته في
الجلسة ،إلى أن أسواق النفط قد تظل
ضيقة لمدة ثالث إلى خمس سنوات
إلى حد كبير بسبب قلة االستثمار منذ
بدء الوباء ،مرجحا أن يستغرق األمر وقتا
حتى تتمكن شركات النفط من «اللحاق»
باالستثمارات الالزمة لضمان وجود
إمدادات نفطية كافية.

الدوحة  -قنا  -أكد سعادة الشيخ محمد
بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة
والصناعة ،أمس ،أن قطر تبنت نظام
التجارة الحرة ،وأجرت الكثير من اإلصالحات
لتعزيز مفهوم االنفتاح التجاري.
وقال سعادته ،خالل جلسة نقاشية بعنوان
«عصر جديد للعولمة» ،ضمن أعمال منتدى
قطر االقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ ،إن
قطر قامت خالل جائحة فيروس كورونا
«كوفيد  »19 -بالعمل مع المجتمع
الدولي لضمان استمرار التوريد الضخم
من الخدمات والمنتجات الطبية ،ووفرت
المرونة الغذائية أثناء الجائحة السيما أنها
تعد من أفضل دول العالم في هذا المجال،
داعيا دول المنطقة إلى التعاون وتبني مرونة
قوية وتعزيز العمل المشترك مع المنظمات
الدولية لضمان مستقبلها.
وذكر سعادته أن التجارة الدولية تشكل
حاليا قرابة  55بالمائة من إجمالي الناتج
المحلي لدول العالم ،فيما كانت تشكل
حوالي  5بالمائة قبل  70عاما ،قائال في هذا

أجرت الكثير من اإلصالحات لتعزيز مفهوم االنفتاح التجاري
السياق« :نحن نعتمد هنا في قطر كثيرا
على التجارة العالمية ،فحوالي  90بالمائة
من الناتج المحلي اإلجمالي لدينا يأتي من
التجارة الدولية ،لذا نحن مستعدون بكل
تأكيد إلجراء إصالحات جوهرية وجذب
المزيد من التجارة» ،مشيرا إلى أن العالم
يشهد إعادة تشكيل لالقتصاد ،السيما في
االستثمار.
وأضاف« :فيما يخص االستثمارات في
 ،2021كان لدينا  1.8تريليون دوالر عبر
العالم ،وهذا أعلى بنسبة  60بالمائة مقارنة
بـ ،»2020الفتا إلى أن دولة قطر جذبت في
العام الماضي حوالي  1.8مليار دوالر ،فيما
تمكنت منذ بداية العام الحالي من جذب
أكثر من  3مليارات دوالر للسوق المالية
فحسب.
واعتبر أن الصراعات الجارية غيرت رؤية

محافظ مصرف قطر المركزي:

قطر لديها األدوات الحتواء التضخم

} الشيخ بندر بن محمد بن سعود

الدوحة  -قنا  -أكد سعادة الشيخ بندر
بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ
مصرف قطر المركزي أن مصرف قطر
المركزي لديه ما يكفي من األدوات
الحتواء التضخم مع الحفاظ على ربط
عملته بالدوالر ،مشيرا إلى قيامه بتنويع
محفظته لتشمل أصو ًال خارج الواليات
المتحدة وال يزال على ثقة من أن لديه
األدوات للتحكم في التضخم.
وقال سعادته في جلسة «اختبار
التضخم» ضمن فعاليات منتدى قطر
االقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ،
إن احتياطيات البنك المركزي التي
تزيد عن  57مليار دوالر تم استخدامها
لالستثمار في «عمالت رئيسية مختلفة»،
شملت منطقة أوروبا والشرق األقصى،
إلى جانب الواليات المتحدة.
وأشار إلى أن استراتيجية مصرف قطر
المركزي تقوم على التنويع الدائم لسلة
العمالت وليس االعتماد على عملة واحدة،
مضيفا «سوف نستمر في القيام بذلك».
وأضاف أن السياسة النقدية لدولة
قطر خدمت االقتصاد «بشكل فعال
للغاية» ،مضيفا في السياق ذاته «ال نرى
أي تغييرات في سياسة سعر الصرف
لدينا» .وتحاول البنوك المركزية في

جميع أنحاء العالم كبح التضخم الذي
تسارع إلى مستويات غير مسبوقة منذ
جزئيا بارتفاع أسعار
مدفوعا
عقود،
ً
ً
الطاقة وصدمات اإلمداد من الحرب
الروسية األوكرانية .وأوضح المحافظ أن
مصرف قطر المركزي يعمل على احتواء
التضخم في الدولة في توجه متناغم
تماما مع الواليات المتحدة األميركية
واإلجراءات التي اتخذها مجلس
االحتياطي الفيدرالي األميركي ،متوقعا
زيادة في أسعار الفائدة الحتواء التضخم.
وتؤكد األرقام أن معدالت التضخم في
قطر ،تسارعت لثالثة أشهر متتالية
لتتجاوز  5بالمائة في مايو .كما يتوقع
صندوق النقد الدولي تباطؤ مكاسب
األسعار إلى  3.5بالمائة في المتوسط
في عام  .2022يذكر أن سياسات مصرف
جزئيا مع قرار
قطر المركزي لم تتطابق إال
ً
مجلس االحتياطي الفيدرالي هذا الشهر،
عندما رفع الفيدرالي األميركي أسعار
الفائدة بمقدار  75نقطة أساس لتجاوز
عاما،
التضخم أعلى مستوى له في 40
ً
حيث رفعت قطر سعر اإلقراض بمقدار
 50نقطة أساس إلى  3.25بالمائة ،بينما
رفعت معدالت اإليداع وإعادة الشراء 75
نقطة أساس.

قطر للعالم ،ووجهة استثماراتها الخارجية،
مرجح ًا زيادة االستثمارات في قطاع الطاقة
وفي قطاعات أخرى في الشرق األوسط.
من جانبه ،قال السيد فريت شاهنك،
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
لمجموعة دوغوس ،إن االقتصاد العالمي
سيواجه ركودا ،وقد يكون هناك تراجع
اقتصادي ،مشدد ًا على أهمية الشمولية
وأن يكون هناك تعاون وخطة عمل جماعية
لحل المشاكل والتحديات االقتصادية التي
تواجه العالم ،وعلى وجوب توفر المرونة في
النظام العالمي ،وفي صندوق النقد الدولي،
وفي األمم المتحدة.
وأوضح أن المشكالت العالمية ال يمكن أن
تواجه بحلول محلية أو إقليمية ،بل ينبغي
أن يكون العمل جماعي ًا للوصول إلى حلول
تأتي بنتائج شمولية وعامة للمجتمعات،

حيث قال في السياق ذاته «أنشأنا
شراكة مع جهاز قطر لالستثمار في بعض
المشاريع ،تملك تركيا  70بالمائة منها
وجهاز قطر لالستثمار  20بالمائة».
من ناحيته ،قال السيد بوب موريتز
الرئيس العالمي لمجلس إدارة «بي دبليو
سي» ،في مداخلته« ،إننا نمر اليوم بإعادة
التشكيل والتفكير في سلسلة التوريد،
مقارنة بما كانت عليه األمور قبل  5سنوات،
من حيث كيفية التقليل من االعتماد على
تركيز المخاطر المختلفة وتعدد الخيارات
المتاحة ،وأن سلسلة التوريد ليست
مرتبطة بالمنتجات فقط ،بل بالخدمات
ورأس المال البشري وإعادة تشكيل تلك
المفاهيم» ،مشير ًا إلى وجود ارتباط بين
موضوعي أمن الطاقة واألمن الغذائي ،حيث
خلق هذا االرتباط تحديا يواجه دول العالم.

الرئيس التنفيذي لجهاز قطر لالستثمار:

نسعى لالستفادة من الفوائض المالية ألسعار النفط
الدوحة  -قنا  -شدد سعادة السيد
منصور بن إبراهيم آل محمود ،الرئيس
التنفيذي لجهاز قطر لالستثمار ،على
سعي دولة قطر لالستثمار في مختلف
القطاعات ،وتوسيع مشاريعها الحالية،
مستفيدة في ذلك من الفوائض المالية
الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.
وقال سعادته ،في جلسة حوارية
ضمن فعاليات منتدى قطر االقتصادي
بالتعاون مع بلومبيرغ« ،إن األموال
الناتجة عن زيادة أسعار النفط
ستشكل فرصة لالستثمار في مختلف
القطاعات ،ولكن علينا أن نأخذها بحذر
جراء تذبذب أسعار النفط إلى جانب
معدالت التضخم العالمية وأثرها
على االقتصاد العالمي» ،الفتا إلى أن
جهاز قطر لالستثمار يصب تركيزه
حاليا على االستثمارات في قطاعي
التكنولوجيا والصحة والتقنيات التي
ستعين على المضي قدما في مشاريع
قطر االقتصادية ،حيث توجد بالفعل
استثمارات قطرية في الواليات المتحدة
وآسيا وأوروبا في القطاع التكنولوجي.
كما تحدث الرئيس التنفيذي لجهاز
قطر لالستثمار ،عن قطاعات مهمة
أخرى مثل الحوكمة والبيئة واالقتصاد
النظيف ،مؤكدا أن هناك فرصا للتعامل
مع شركاء مهتمين بهذه القطاعات ،وأن
العمل جار حاليا في هذا االطار على
وضع مؤشرات أداء والتي قد تستغرق
بعض الوقت بسبب االطالع على
مختلف المدارس المتخصصة في
المجال.
وذكر سعادة السيد منصور بن إبراهيم
آل محمود أن جهاز قطر لالستثمار
يستثمر في مجال الطاقة المتجددة

تركيزنا
حاليا في
االستثمارات
بالتكنولوجيا
والصحة
} منصور بن إبراهيم آل محمود

ومنشآت تخزين الطاقة الناتجة عن
المصادر المتجددة ،وهناك شراكات
موجود وشراكات أخرى يتم العمل
عليها مع مختلف القطاعات ،وسوف
تكون ناجحة وستشكل تجربة يحتذى
بها ،متوقعا أن تمر أوروبا بفترة ركود
اقتصادي بسبب أزمة الطاقة.
وأوضح أن جهاز قطر لالستثمار لن
يتوقف عن االستثمار في أوروبا مع
«اختيار المجاالت» ،إلى جانب التمدد
في أسواق آسيا ،مشيرا إلى أن الدول
األوروبية تعد وجهة للمهارات ،ولديها
نظام تعليم متين ،ومواقع جذب
سياحي وغيرها من البرامج المعنية
بالطاقة المتجددة.
وقال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر
لالستثمار إن «الركود االقتصادي
المتوقع في أوروبا سيكون رحلة صعبة
ولكن إيجابية» ،معربا عن تفاؤله

بالمستقبل رغم هذه التوقعات،
السيما في ظل وجود الكثير من
األنشطة المتعلقة بالتقنية في دول
االتحاد األوروبي التي سيتم االهتمام بها
والعمل عليها .ونوه إلى أن استراتيجية
االستثمار لعام  2018ركزت على أوروبا،
مع قرار التركيز أيضا على التمدد في
أسواق أخرى في آسيا والواليات المتحدة
األميركية ،بمعنى أن يكون هناك توزيع
لالستثمارات القطرية بين المناطق
الجغرافية المختلفة والتي تشمل أيضا
إفريقيا حيث هناك استثمارات قطرية
في مجال الطاقة المتجددة ،وهناك رغبة
حقيقية للمضي قدما مع هذه المشاريع
االقتصادية في هذه القارة.
كما تحدث سعادة السيد منصور بن
إبراهيم آل محمود ،الرئيس التنفيذي
لجهاز قطر لالستثمار ،خالل الجلسة،
عن األزمة الروسية األوكرانية التي لم

تؤثر ،حتى اآلن ،على استثمارات
قطر في روسيا ،مشيرا إلى أن بعض
الشركات قررت الخروج من روسيا،
ولكن األمر صعب جدا أن تخرج من
هذه السوق الهامة ،حيث قال في سياق
متصل« :نحن ملتزمون بالعقوبات
الدولية على روسيا ،ونحاول إيجاد حل
لهذه اإلشكالية ..ونتمنى أن تحل هذه
األزمة قريبا».
وأشار سعادته إلى أنه لدى قطر استثمار
كبير في شركة «روسنفت» الروسية
غير المشمولة بالعقوبات الدولية،
فضال عن عدم تأثر االستثمارات القطرية
األخرى بهذا الوضع حتى اآلن ،الفتا إلى
أن جهاز قطر لالستثمار لم يستثمر في
العمالت المشفرة رغم امتالكه لنظرة
واضحة ورغبة في االستثمار في قطاع
سلسلة الكتل «البلوك تشين» وخاصة
في الواليات المتحدة األميركية.
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لتكون رواندا وجهة سياحية عالمية ..الرئيس بول كاغامي:

رئيس وزراء جورجيا:

«منتدى قطر» فرصة مهمة
لمناقشة كافة التحديات

الدوحة  -قنا  -اعتبر دولة السيد ايراكلي
غاريباشفيلي ،رئيس وزراء جورجيا ،منتدى
قطر االقتصادي بالدوحة فرصة مهمة لمناقشة
كافة التحديات التي يواجهها العالم الذي يشهد
تغيرات كبيرة على كل المستويات ،مشددا
على أن التغيرات التي يشهدها العالم في الوقت
الراهن تحتاج إلى نقاشات جدية حولها.
وقال غاريباشفيلي ،في جلسة حوارية عن
األزمة األوكرانية ضمن فعاليات منتدى قطر
االقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ ،إن األحداث
المتتالية التي نشهدها حاليا ،والتحديات التي
نواجهها جعلت العالم مختلفا عما عهدناه األمر
الذي يتطلب نقاشات جدية حول هذا الموضوع،
الفتا إلى أن بالده تعرضت في عام  2008لنفس
األزمة التي تواجهها كييف حاليا ،حينما
اجتاحت القوات الروسية أجزاء من األراضي
الجورجية «وال تزال تحتلها حتى اآلن».
وأضاف« :في ذلك الوقت لم يكن أحد قد انتبه
إلى أن دولة ذات سيادة تعرضت الجتياح روسي
واحتلت أجراء من أراضيها ،حيث لم تكن هناك
أي ردة فعل منطقية ،ولم يتم اتخاذ أي قيود
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على روسيا أو ردة فعل تجاهها» ،مبينا أن موقف
جورجيا من الحرب الروسية األوكرانية «يجب
أن يأخذ بعين االعتبار أن أجزاء من األراضي
الجورجية التزال توجد تحت سيطرة القوات
الروسية».
وأكد دولة السيد ايراكلي غاريباشفيلي أن بالده
«تدعم ،من الناحية السياسية ،أوكرانيا على
كل المنصات الدولية ،سواء في األمم المتحدة
أو بغيرها من المنابر الدولية ،وقد أعلنت عن
موقفها في هذا اإلطار ،لكنه لفت إلى أن بالده
تدعم ،من ناحية أخرى ،القيود التي تفرض
على روسيا ،لكن لن يتم استخدام جورجيا
كطريق لتمرير هذه العقوبات ،على اعتبار أن
تبليسي ال تستطيع أن تضع قيودا وطنية تجاه
موسكو لسبب واضح وهي التحديات األمنية
واالقتصادية التي تواجهها البالد».
كما لفت رئيس وزراء جورجيا إلى أن هذا
الموقف ال يشمل بالده فقط ،بل هناك دول أخرى
لم تقم بوضع قيود على روسيا على النطاق
الوطني وذلك بسبب الظروف التي تواجهها أيضا
.

بدأنا شراكة استراتيجية مع قطر
الدوحة  -قنا  -قال فخامة
الرئيس بول كاغامي،
رئيس جمهورية
رواندا ،إن بالده بدأت
شراكة استراتيجية
مع دولة قطر لتكون
رواندا وجهة للسياحة
ولسياحة المؤتمرات،
مشيرا في هذا السياق
إلى وضع بالده الجغرافي
واالقتصادي ،ما يجعلها
تشكل جزءا من اقتصاد
العالم.
وأوضح فخامته ،في حديثه عبر الفيديو
خالل جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى
قطر االقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ ،أن
رواندا سعت لهذه الشراكة مع دولة قطر،
والتي تشمل أيضا توسيع خطوط الطيران
وإعادة بناء المطار وفق أحدث المعايير
الدولية ،لتصبح نقطة اتصال بين إفريقيا
والعالم ،مؤكدا أن الدوحة وقفت مع
كيجالي في هذا المشروع ،وأن الجانبين
وقعا اتفاقية بذلك ،معربا عن سروره بما تم
االتفاق عليه في هذا اإلطار.
ونوه فخامة الرئيس كاغامي من ناحية
أخرى إلى أن رواندا قررت بناء شراكة
مع المملكة المتحدة وأن تكون جزءا من
حل مشكلة الالجئين في العالم عندما
طلبت المملكة المتحدة المساعدة في

تشمل توسيع خطوط الطيران وإعادة بناء المطار
ذلك .وقال إن االتفاقية التي تم التوقيع
عليها بين الجانبين فيما يعنى بحقوق
اإلنسان سارية ،لكنه أشار إلى وجود بعض
الضبابية بهذا الخصوص.
واعتبر االتفاقية هذه نموذجا لحل مثل
هذه المشكالت ،الفتا إلى أنها إذا لم تنجح
في دولة ما فهذا ال يعني أنها لن تنجح في
األخرى.
وأشار إلى أن رواندا استضافت خالل األعوام
السابقة أكثر من مائة ألف الجئ ،وإلى أن
الروانديين أنفسهم قد مروا بنفس تجربة
اللجوء إبان فترة الحرب األهلية في البالد،

وأنهم اآلن يجاهدون الستقبال الالجئين،
غير أنه شدد على أن الحاجة تستدعي
إيجاد حل لهذه المشكلة التي ظل العالم
يعاني منها لعقود.
وفي السياق اإلقليمي ،أعلن الرئيس
الرواندي عن عقد اجتماع األسبوع المقبل
يضم عددا من القادة والمسؤولين األفارقة
للبحث في حل المشكلة في الكونغو
الديمقراطية مع التركيز على أسبابها أوال،
نافيا دعم بالده ألي طرف من أطراف النزاع.
ونبه من جهة أخرى إلى أن الحرب الروسية
األوكرانية قد أثرت على الكثير من الدول،

تتقدم

القيـــادة العــامـــة

�سباط و�سباط �سف واأفراد وجميع من�سوبي

القوات امل�سلحة القطرية
بخال�ص �لعز�ء وعظيم �ملو��ساة �إىل

�لعميد (بحري)

حـ�سـن اأحـمـد الـحـجـي
بوفاة �ملغفور له �إن �ساء �هلل

والـــده

�سائلني �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيد بو��سع رحمته
و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم �أهله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

وتسببت في اضطراب سالسل التوريد،
ورأى أن المشكلة األساسية تكمن في وجود
دول تصطف إلى جانب روسيا االتحادية
وأخرى تقف مع أوكرانيا من دون تقديم أي
مبررات لهذه الحرب التي قال إنها قد وصلت
لطريق مسدود وسط تبادل اللوم واالتهامات
بين طرفيها.
وقال إن قادة دول الكومنولث الذين
سيجتمعون في قمة لهم قريبا في رواندا
سيناقشون الكثير من الملفات من بينها
قضايا تغير المناخ والبحث في حلول
لجملة من المشكالت والتحديات.
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رئيس توغو:

غرب إفريقيا يعاني من ارتفاع
تكلفة المعيشة واألمن

} الرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي

الدوحة -قنا -أكد فخامة الرئيس فور
إسوزيمنا جناسنجبي ،رئيس جمهورية
توغو ،أن منطقة غرب إفريقيا تعاني من
مشكلتين رئيسيتين هما ارتفاع تكلفة
المعيشة واألمن ،مشيرا في الوقت ذاته
إلى أن التضخم في منطقة غرب إفريقيا
يعد مرتفعا بنسبة كبيرة ويالمس
حدود الـ 6بالمائة.
وفي جلسة حوارية بعنوان «مستقبل
إفريقيا» ،ضمن فعاليات منتدى قطر
االقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ ،شدد
الرئيس التوغولي على أن المنافسة
مع الدول األخرى تعد محفزا لتحسين
األداء ،معربا في الوقت ذاته عن سعادته
بالحضور في المنتدى ،ومسجال إعجابه
بمستوى الحوار والنقاش.
وبخصوص اإلجراءات التي اتخذتها توغو
في ظل األوضاع الراهنة ،قال« :ما قمنا
به في حالة الطوارئ هو الحفاظ على
أسعار الوقود والقمح والذرة ،األمر الذي
يكلفنا مبالغ كبيرة لتثبيت األسعار،
فضال عن وضع استراتيجيات على
المدى المتوسط والبعيد ،وذلك بتقديم
الدعم لمحدودي الدخل ،واالعتماد على
الدراجات الكهربائية في التنقل ،باعتبار
الدراجات هي الوسيلة الرئيسية في

التنقل».
ولفت إلى أن الدراجات الكهربائية تدعم
التغير المناخي ،حيث إن عددا كبيرا
يستخدم هذه الوسيلة ،نظرا لمحدودية
دخلهم ،منوها إلى أن شراء دراجة
كهربائية هو بمثابة شراء (خدمة) فقط،
وقال إن بالده لديها مصنع وطني لتوفير
هذه الوسيلة .وحول تأثير الصراعات في
دول الجوار على بالده ،قال :إن الحروب
مؤثرة في جانبها اإلنساني ،كما أن
تكلفتها مرتفعة على االقتصاد ،وتأثيرها
أيضا يمتد إلى سالسل التوريد.
ولفت إلى أن معدل النمو الذي بلغ 5.1
بالمائة قبل جائحة كورونا كان له أثر
جيد ،إال أنه بعد الجائحة ،وبسبب
محدودية الموارد فإن تأثيرها كان كبيرا
على الفئات األكثر هشاشة ،حيث تم
إرساء دعم مادي لهذه الفئات ،كما تم
دعم التعليم والصحة والقطاع الطاقي،
من أجل انتشالهم من الفقر ،فضال عن
االبتكار في مجال المياه والكهرباء .وأشار
رئيس توغو إلى أنه بفعل الجائحة
واألوضاع التي تعيشها المنطقة ،فإن ذلك
أثر على سالسل التوريد ،وأن بلده يعمل
على تخفيف حدة األزمة من خالل إنشاء
مصانع جديدة.

رئيس الشركة بالشرق األوسط ..كولجيت غاتا أورا:

الخطوط القطرية أبرز شركاء بوينغ
الدوحة -قنا -أكد السيد كولجيت غاتا
أورا ،رئيس شركة بوينغ في الشرق
األوسط وتركيا وإفريقيا ،متانة عالقات
الشراكة بين الشركة األميركية ودولة
قطر ،معتبرا شركة الخطوط الجوية
القطرية واحدة من أهم وأبرز شركاء
بوينغ على مستوى العالم ،بفضل
إمكانياتها التشغيلية الكبيرة ،وقدرات
طاقاتها البشرية الكفؤة.
ونوه كولجيت ،في حوار خاص مع
وكالة األنباء القطرية «قنا» ،على هامش
مشاركته في فعاليات منتدى قطر
االقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ ،إلى
أن الشراكات القائمة بين بوينغ ودولة
قطر تمتد على مدى العقدين الماضيين،
مشيرا إلى أن  264موظفا يعملون لدى
بوينغ في قطر ،وهي ملتزمة في نفس
الوقت بدعم رؤية قطر الوطنية .2030
وشدد على أن الخطوط الجوية القطرية
تعد واحدة من أهم وأبرز شركاء بوينغ
التي أعلنت مؤخر ًا عن صفقتين مهمتين
معها لطائرة الشحن الجديدة / 777X
 /وطائرة //10-737 ،وأن الشركة تفخر
بدعمها في الذكرى السنوية الخامسة
والعشرين لتأسيسها .وأوضح أن
الشراكة بين بوينغ والخطوط الجوية
القطرية بدأت في شهر مايو  ،2006وأن
«القطرية» تقوم اليوم بتشغيل أسطول
كبير من طائرات بوينغ الخاصة بالركاب
ونقل البضائع ،الفتا إلى أنه على الرغم
من الصعوبات التي مثلها انتشار وباء
«كوفيد  ،»19 -أظهرت مجموعة الخطوط
الجوية القطرية مرونة استثنائية خالل
فترة األزمة ،مؤكدا دعم بوينغ لـ «القطرية»
خالل رحلتها في إعادة فتح وجهاتها ،وإضافة
مسارات جديدة إلى شبكتها .واعتبر
طلبات الخطوط الجوية القطرية األخيرة
لطائرات الشحن / 8-777 /وطائرات
الركاب //10-737 ذات أهمية كبيرة
بالنسبة لبوينغ ،مبينا أن هذه الطائرات
ستزود الناقل الوطني لدولة قطر بواحد
من أكثر أساطيل الركاب والبضائع
ً
وكفاءة في المنطقة ،كما ستعمل
تطور ًا

} كولجيت غاتا أورا

الطائرات الجديدة على دعمه ليحقق نمو ًا
كبير ًا ومستدام ًا في المستقبل ،مشيرا
إلى أن شركة بوينغ تشارك الخطوط
الجوية القطرية ثقتها الكبيرة بإمكانات
الطيران التجاري في المنطقة .ولفت
السيد كولجيت ،من ناحية أخرى ،إلى
أن بوينغ شريك بحثي في معهد قطر
لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن
خليفة منذ عام  ،2013وأنها شاركت حتى
اآلن في استضافة ست ندوات للتعلم
وتحليل البيانات ،مضيفا أن جامعة قطر،
ممثلة في كلية الهندسة ،تعد أيضا أحد
شركائها األكاديميين المهمين اآلخرين،
بحيث يتمكن طالب الكلية من خالل دعم
الشركة من الوصول إلى البرامج واألدوات
الجديدة .وأضاف رئيس شركة بوينغ
في الشرق األوسط وتركيا وإفريقيا،
أنه «بهدف المساعدة في تطوير قطاع
الطيران القطري ،ولتشجيع الشباب
القطريين على تطوير مسيرتهم المهنية
في مجال الطيران ،فإن بوينغ تتعاون
مع المؤسسات البحثية والتعليمية
والحكومية في قطر ضمن مجموعة من
المبادرات التي تدعم تع ّلم مجاالت العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات،
فض ًال عن ريادة األعمال» ،الفتا إلى أن أكثر
من  5000طالب قد استفادوا من برامج
المشاركة المجتمعية التي نظمتها
الشركة.

الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية:

المنتدى منصة مهمة لصناع القرار
المحاور التي
تطرقت
إليها كلمة
صاحب
السمو
جاءت في
التوقيت
المناسب
الدوحة  -قنا  -نوه سعادة الشيخ نواف
سعود الصباح ،الرئيس التنفيذي ونائب
رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول
الكويتية ،بمضامين كلمة حضرة صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير
البالد المفدى ،في افتتاح سموه منتدى قطر
االقتصادي  2022بالتعاون مع بلومبيرغ.
ولفت سعادته ،في تصريح خاص لوكالة
األنباء القطرية «قنا» على هامش فعاليات

منتدى قطر االقتصادي بالتعاون مع
بلومبيرغ ،إلى أن المحاور التي تطرقت إليها
كلمة سمو أمير البالد المفدى ،جاءت في
التوقيت المناسب على غرار تلك المتعلقة
بالمخاطر التي تواجه التجارة العالمية،
واألمن الغذائي ،وتضخم األسعار وما رافق
ذلك من قرارات لرفع أسعار الفائدة للحد من
تبعات هذا األمر .واعتبر سعادته المنتدى
منصة مهمة يناقش عبرها صناع القرار

في العالم موضوعات وقضايا عالمية على
درجة كبيرة من األهمية ،من بينها تحقيق
المساواة في التعافي االقتصادي العالمي
على المدى الطويل ،ومستقبل األسواق
العالمية وآفاق العولمة ،وسبل دعم سالسل
التوريد العالمية ،والتحوالت التي يشهدها
قطاع الطاقة واالقتصاد األخضر ،وآليات
الحد من االنبعاثات الكربونية.
وأكد الرئيس التنفيذي ونائب رئيس

مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية
أهمية تعاون بالده مع الجانب القطري في
مجال النفط والغاز ،مشيرا إلى أنه بحث مع
سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي
وزير الدولة لشؤون الطاقة ،سبل تعزيز
التعاون في صناعة النفط والغاز ،حيث قال
في السياق ذاته« :نحن في الكويت نبحث
دائما عن طرق ووسائل التعاون مع قطر ،وهو
شيء غير غريب عن البلدين».

رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة:

أزمة سالسل التوريد مزيج لعدة عناصر
الدوحة -قنا -اعتبر سعادة
السيد أحمد بن محمد
السيد ،وزير الدولة ورئيس
مجلس إدارة هيئة المناطق
الحرة  -قطر ،أن أزمة سالسل
اإلمداد والتوريد مزيج من
بين عدة عناصر ،مثل
التباطؤ بفعل جائحة كورونا
«كوفيد  ،»19 -وتداعيات
إغالق شنغهاي التي تساهم
بنسبة  10بالمائة من التجارة
العالمية ،إضافة إلى األزمة
األوكرانية وتضخم أسعار
الغذاء والضغط المفاجئ
الذي حصل بعد الجائحة.
وأضاف سعادته ،لدى مشاركته
في النسخة الثانية لمنتدى قطر
االقتصادي  2022بالتعاون مع بلومبيرغ
في جلسة تناولت موضوع «أزمة سالسل
التوريد» ،أن من بين أسباب أزمة
سالسل اإلمداد والتوريد ،النمو السريع
وعودة الجميع لألعمال الطبيعية مما
وضع ضغطا كبيرا على هذه السالسل،
فضال عن مشكلة العرض والطلب
والتغير في سلوك المستهلك ،مشددا
على أنه ليس بالسهل حل اإلشكاليات
التي تواجهها هذه المنظومة ،السيما
أن أسعار بعض الشحنات البحرية
ارتفعت بواقع  ،% 60وهو ما يؤثر على
الغذاء والنقل وسالسل التوريد عامة.
وأشار إلى أهمية أن تتدخل المنظمات
الدولية والحكومية بجانب دعم القطاع
الخاص لتجاوز اضطراب سالسل
التوريد ،فضال على أهمية توفر خدمات
لوجستية أكثر للتخزين وقدرات
متاحة على المدى البعيد ،مثل إمداد
وتخزين الغذاء على المدى البعيد
في موقع استراتيجي ،ويشمل ذلك
كل األعمال اللوجستية في المطارات
والمباني والبنية التحتية المحيطة،
موضحا أن االستجابة ألزمة سالسل

ضرورة توفر
خدمات
لوجستية
أكثر
للتخزين
وقدرات
متاحة
على المدى
البعيد
} أحمد بن محمد السيد

اإلمداد والتوريد يجب أن تأخذ مستويات
مختلفة حكومية وجماعية ،إضافة
للمنظمات الدولية حتى تسهل من نقل
البضائع والتجارة ولوجستياتها.
كما قال سعادة وزير الدولة إنه «يجب
على الجمارك والمطارات والموانئ
والخطوط الجوية والشركات أن تتخذ
إجراءات مختلفة حتى تحافظ على
تلقائية وسالسة الخدمات ،إلى جانب
التدخالت الناجحة والقرارات والتدابير
واالعتماد على التجارة العالمية وبناء
مستودعات ذات قدرة عالية» ،الفتا إلى
أهمية أن يكون لدى الدول المختلفة نوع
من القدرة والسعة لكي تقوم بتخزين
الغذاء والطعام والخدمات اللوجستية.

من جهته ،أفاد السيد عبدالرحمن
بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي
لمجموعة أسياد العمانية ،بأن الموانئ
الخليجية تمكنت ،بفضل البنية
التحتية والطراز العالي في أنظمتها ،من
االستجابة لتحديات الجائحة وتعاملت
بمرونة ولم تغلق خالل فترة الجائحة
مما ساعد في ضمان استمرار سالسل
اإلمداد والتوريد ،الفتا إلى أن إغالقات
الموانئ في بعض الدول مثل أميركا
والصين أدت إلى إحداث فوضى الزالت
آثارها مستمرة.
ونوه إلى أهمية المركزية سلسلة
التوريد ،باإلضافة الستخدام مصادر
مختلفة في اإلمداد ،مردفا قوله «سيكون

أهمية أن تتدخل المنظمات
الدولية والحكومية بجانب
دعم القطاع الخاص

لدينا  200مورد للجهاز الواحد ،وهذا أمر
جيد ،وتعتبر مسألة االستجابة لهذا
األمر مهمة سواء لنا في عمان أو بأي مكان
آخر».
كما دعا الحاتمي إلى أهمية النظر إلى
مفهوم المصادر المتعددة لسالسل
اإلمداد والتوريد ،وإصالح مشاكل البنية
التحتية لسالسل اإلمداد ،وابتكار
آليات بديلة ونظرة مختلفة لسياسات
إغالق الموانئ نظرا ألهمية استمرارية
األعمال ،إضافة إلى تعاون الدول
والحكومات وقطاع المال واألعمال.
وفي السياق ذاته ،أكد فريد ماتيانغي
وزير الداخلية ومنسق الحكومة الوطنية
بجمهورية كينيا أن أزمة سالسل
اإلمداد والتوريد عكست األساليب
التقليدية في اإلنتاج وعدم جاهزية
الحكومات لمواجهة بعض التحديات
البيروقراطية ،معتبرا أن الحرب
األوكرانية فرضت نظاما عالميا جديدا،
وأن هناك معطيات جديدة تتطلب إعادة
العالقة بين الحكومة ومجال األعمال،
فضال عن تبني طرائق جديدة لسالسل
اإلمداد والتوريد ،وبناء القدرات المحلية
والمحافظة على المخزون والمهارات في
البيئة المحلية.

متابعات

السنة ( - )27األربعاء  23من ذي القعدة 1443هـ الموافق  22يونيو 2022م العدد ()9788

7

سموه تبادل مع أصحاب الفخامة والسعادة األحاديث حول الموضوعات ذات االهتمام المتبادل

صاحب السمو يحضر حفل استقبال منتدى قطر االقتصادي
سموه عبر عن سعادته بافتتاح النسخة الثانية

على هامش منتدى قطر االقتصادي

وزير التجارة يجتمع مع وزير االقتصاد الوطني الكازاخستاني

الدوحة -قنا -اجتمع سعادة الشيخ محمد
بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة
والصناعة ،أمس ،مع سعادة السيد أليبيك
كوانتيروف وزير االقتصاد الوطني بجمهورية
كازاخستان ،وذلك على هامش أعمال
النسخة الثانية من منتدى قطر االقتصادي
بالتعاون مع بلومبيرغ.

استعراض
االجتماع،
خالل
جرى،
الموضوعات ذات االهتمام المشترك والهادفة
إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات
التجارة واالستثمار والصناعة ،باإلضافة
إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات
المدرجة على أجندة المنتدى.
وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة ،خالل

االجتماع ،الضوء على السياسات االقتصادية
الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم
بين سعادته الحوافز
القطاع الخاص ،كما ّ
والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في
الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال
األعمال وأصحاب الشركات على االستثمار
في دولة قطر.

على هامش فعاليات منتدى قطر االقتصادي

غرفة قطر توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها التشيكية
الدوحة -قنا -أبرمت غرفة تجارة وصناعة
قطر ،أمس ،مذكرة تفاهم مع غرفة
التشيك للتجارة ،وذلك على هامش
فعاليات منتدى قطر االقتصادي.
وقع المذكرة السيد محمد بن أحمد بن
طوار الكواري النائب األول لرئيس غرفة
قطر ،والسيد راديك جاكوبسكي نائب
رئيس غرفة التشيك.
وتؤكد مذكرة التفاهم على الرغبة
المشتركة لدى الغرفتين في تعزيز
التعاون التجاري واالقتصادي بين دولة
قطر وجمهورية التشيك ،والعمل على
تشجيع وتسهيل اإلجراءات التي تؤدي
إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين،
وتحقيق التعاون االقتصادي على أساس
المنفعة المتبادلة ،فضال عن تبادل
المعلومات االقتصادية.

الدوحة -$ -قنا -حضر صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير
البالد المفدى ،حفل االستقبال ،الذي أقيم
بمناسبة انعقاد منتدى قطر االقتصادي
 2022بالتعاون مع بلومبيرغ ،في فندق
الريتز كارلتون الدوحة مساء أمس.
حضر الحفل فخامة الرئيس هاجي
جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا ،وفخامة
الرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي
رئيس جمهورية توغو ،وفخامة الرئيس
الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية

سيراليون ،وفخامة السيدة عاطفة يحيى
اغا الرئيسة السابقة لجمهورية كوسوفو،
وسعادة السيد جياني إنفانتينو رئيس
االتحاد الدولي لكرة القدم / / FIFA.
كما حضره معالي الشيخ خالد بن خليفة
بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس
الوزراء ووزير الداخلية وعدد من أصحاب
السعادة الوزراء من الدول الشقيقة
والصديقة ،وعدد من كبار رجال األعمال
واألكاديميين
والمفكرين
والسياسة
واإلعالميين.

وتبادل سمو األمير مع أصحاب الفخامة
والسعادة األحاديث حول عدد من
الموضوعات ذات االهتمام المتبادل.
وقال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني أمير البالد المفدى« :سعدنا
بافتتاح النسخة الثانية من منتدى قطر
االقتصادي صباح اليوم (أمس) ،ونرحب
بأصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول
والحكومات والوفود وجميع المشاركين
في الدوحة ،متمنين لهم طيب اإلقامة فيها
وللمنتدى النجاح».

8
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رئيس كازاخستان:

نرغب في عالقات قوية مع «أوبك»

الدوحة -قنا -أعرب فخامة الرئيس
قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية
كازاخستان عن رغبة بالده في أن تكون
لها عالقات قوية مع منظمة الدول المصدرة
للنفط «أوبك» ،مشددا في ذات السياق
على أن الطلب على النفط الكازاخستاني
في السوق الدولية ال يزال عاليا.
وأكد فخامته في جلسة نقاشية ضمن
أعمال منتدى قطر االقتصادي بالتعاون مع
ً
رئيسيا
طريقا
بلومبيرغ ،أن روسيا تظل
ً
لصادرات النفط الكازاخستانية ،ولكن
بالده تحتاج إلى التفكير في كيفية تنويع
طرقها ،قائال «نريد تنويع طرق التجارة
الدولية».

وعبر عن قلقه تجاه ما يحدث في أوكرانيا
ّ
وتداعيات الحرب الروسية األوكرانية على
اقتصاد بالده ،وقال «إذا تخلت أوكرانيا
عن خطط االنضمام للناتو والتسلح
النووي فإن ذلك سيكون أمرا جيدا».
على صعيد آخر ،قال فخامة الرئيس
قاسم جومارت توكاييف ،إنه ناقش
قضايا محددة في العالقات الثنائية في
اجتماعه مع الرئيس الروسي فالديمير
بوتين في سان بطرسبرج يوم الجمعة
الماضي ،الفتا إلى أن زيارة الرئيس
األميركي جو بايدن إلى المملكة العربية
السعودية ستكون حدثا رئيسيا لسوق
النفط.

وزير المالية:

قطر تستهدف اقتناص الفرص االستثمارية
الدوحة  -قنا  -قال سعادة السيد علي بن
أحمد الكواري وزير المالية إن دولة قطر
تستهدف االستدامة واقتناص الفرص
االستثمارية ،وتتعامل بطريقة منضبطة
جدا مع التقلبات االقتصادية في إطار
ًّ
سيناريوهات متوسطة المدى ،للتعامل
مع كل حالة سواء في فترات االزدهار أو
االنكماش.
وأضاف سعادة وزير المالية في جلسة
حوارية بعنوان «التنويع من أجل ازدهار القرن
الحادي والعشرين» ،ضمن أعمال منتدى
قطر االقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ،
أن دولة قطر لديها نظام واضح للتعامل مع
الفوائض المالية ،ففي حالة االرتفاع يمكن أن
تذهب األموال إلى صناديق االستثمار أو لدعم
االحتياطيات لدفع الدين العام ،وتابع« :إذا
رأينا أي فرصة سوف نقتنصها».
وأكد التزام دولة قطر بركائز البيئة
مشيرا إلى أن
والحوكمة والتمويل األخضر،
ً
قطر لديها رؤية واقعية للتحول إلى التمويل
األخضر من واقع القلق على البيئة وأهمية
االستدامة.
كما تحدث سعادة وزير المالية عن
مشيرا إلى أن دولة قطر
التضخم في قطر،
ً
تاريخيا لديها موقف معاكس للتضخم،
ًّ
وأن مستويات التضخم كانت في نطاق
حول  2.5بالمائة خالل السنوات الماضية،
ووصولها إلى  5.18بالمائة ،في شهر مايو
مدفوعا
الماضي ،على أساس سنوي ،أتي
ً
بنمو األسعار في مجموعة الترفيه والثقافة،
التي سجلت مستوى  30.79في المائة ،وهو

وزيرة التجارة والصناعة المصرية:

مشاورات لزيادة االستثمارات
القطرية في مصر
اتفاق قطري ـ ـ مصري إلطالق
مجلس أعمال مشترك بين البلدين
الدوحة -قنا -كشفت سعادة السيدة
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
في جمهورية مصر العربية ،عن وجود
مشاورات بين بالدها ودولة قطر لزيادة
حجم االستثمارات وتوسيعها في مجاالت
جديدة وعلى رأسها مجال مشروعات
الطاقة.
وقالت سعادتها في حوار مع وكالة األنباء
القطرية «قنا» بمناسبة مشاركتها
في منتدى قطر االقتصادي بالتعاون
مع بلومبيرغ« ،خالل زيارتي الحالية
للدوحة عرضت على الجانب القطري
الفرص االستثمارية في مجال الصناعات
التحويلية والصناعات المتخصصة
وصناعة المنسوجات والجلود كنوع من
الشراكة بين الجانبين ،وهناك تواصل
بين الجانبين لتهيئة المناخ لفتح رؤوس
أموال شركات مصرية أمام قطاع األعمال
القطري».
وذكرت أن االستثمارات القطرية الحالية
تشمل قطاعات العقارات والفنادق
والسياحة ..مشيرة إلى وجود رغبة
مشتركة لتعزيز هذه االستثمارات،
لتعكس العالقات الطيبة بين قطر ومصر.
كما كشفت سعادة السيدة نيفين جامع
وزيرة التجارة والصناعة المصرية عن
اتفاق قطري مصري على إطالق مجلس
أعمال مشترك بين البلدين ،وقالت« :تم
التوافق مع الجانب القطري على إعالن
مجلس أعمال مشترك مصري قطري
سيتم إطالقه من خالل قرار وزاري في قطر
ومصر ،حيث يتكون المجلس من رجال
أعمال سيعملون على تعزيز العالقات
االقتصادية ومجاالت االستثمار والتجارة
بين البلدين».
كما كشفت سعادتها في حوارها لـ «قنا»
عن إجرائها مناقشات مع كل من سعادة
الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني
وزير التجارة والصناعة ورابطة رجال
األعمال القطريين ،إلقامة معرض مصري
في الدوحة متخصص في المنتجات
المصرية المتميزة ،وذلك بهدف فتح أسواق
لها في دولة قطر.
وقالت إن ذلك سيساهم في زيادة حجم
التبادل التجاري بين البلدين ،حيث يعتبر
حجم التبادل الحالي متواضعا وال يرتقي
لحجم العالقات بين البلدين ،ولذلك
هناك اهتمام من الجانبين بزيادة التبادل
التجاري من خالل البحث عن فرص وآفاق
جديدة للتعاون في هذا الجانب.
وأشارت إلى أنها أجرت سلسلة من
المحادثات خالل زيارتها الحالية للدوحة
مع مسؤولين قطريين في هيئة المناطق

أمر مفهوم في ظل انتعاش الطلب على السفر
ودور السينما بعد إغالقات لمدة عامين بفعل
جائحة فيروس كورونا (كوفيد.)-19
وأشار إلى أن وزارة المالية لديها سياسات
سليمة ومنهج منضبط يساعد على
التحكم في مثل هذه الحاالت العارضة
ً
الفتا إلى أن التضخم في قطر
للتضخم،
قياسا ببعض االقتصاديات المتقدمة التي
ً
سجلت مستويات بلغت أعلى من  9بالمائة
يبدو مقبولاً  ،وتابع« :لدينا سياسات كثيرة
خصوصا
تساعدنا في مثل هذه األزمات،
ً
الضغوطات التي تكون في أوقات محددة».
وفي الجلسة ذاتها التي شارك فيها سعادة
الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري،
لفت سعادة السيد علي بن أحمد الكواري
إلى أن عالقة دولة قطر مع جمهورية مصر
العربية عالقة تاريخية ،حيث تعتبر دولة
رئيسيا في مصر ،وقامت
مستثمرا
قطر
ً
ًّ
بالكثير من العمليات االقتصادية والتجارية
في جميع القطاعات ،وسوف تستمر هذه
ً
مضيفا ،في السياق
العالقات التاريخية،
ذاته ،أن االستثمارات هي الدعم الحقيقي
الذي يساعد الدول ،ونحن من جانب آخر
نريد العوائدً ..
إذا يجب أن تتم من خالل
عملية تجارية تسمح للجميع باالستفادة.
بدوره ،أكد سعادة وزير المالية المصري،
خالل الجلسة الحوارية ،أن مصر تتطلع
إلى زيادة االستثمارات الخليجية بما في
ذلك االستثمارات القطريةً ،
الفتا إلى أن بالده
وفرصا محفزة
تمتلك تشريعات متطورة
ً
لألعمال.

لديها نظام واضح للتعامل مع الفوائض المالية

} علي بن أحمد الكواري

استعراض التعاون التجاري واالستثماري والصناعي

وزير التجارة يجتمع مع وزير االقتصاد والتخطيط السعودي
الدوحة  -قنا  -اجتمع سعادة الشيخ محمد بن
حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة،
أمس ،مع سعادة السيد فيصل بن فاضل بن
محسن اإلبراهيم وزير االقتصاد والتخطيط
في المملكة العربية السعودية ،وذلك على
هامش أعمال النسخة الثانية من منتدى قطر
االقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ.
جرى ،خالل االجتماع ،استعراض الموضوعات
ذات االهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون
بين البلدين في قطاعات التجارة واالستثمار
والصناعة ،باإلضافة إلى تبادل وجهات النظر
حول الموضوعات المدرجة على أجندة المنتدى.
وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة ،خالل
االجتماع ،الضوء على السياسات االقتصادية
الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع
بين سعادته الحوافز والتشريعات
الخاص ،كما ّ
والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة
لتشجيع المستثمرين ورجال األعمال وأصحاب
الشركات على االستثمار في دولة قطر.

} نيفين جامع

الحرة وجهاز قطر لالستثمار ورابطة رجال
األعمال القطريين ،ركزت على فتح آفاق
جديدة للتعاون التجاري بين مصر وقطر
واستشراف الفرص االستثمارية الموجودة
في كال البلدين.
وذكرت أنها استعرضت مع المسؤولين
القطريين حزمة التسهيالت والحوافز
التي توفرها مصر أمام االستثمار األجنبي
بشكل عام وأمام االستثمار القطري بشكل
خاص.
وأوضحت سعادة وزيرة التجارة والصناعة
المصرية أنه يوجد حاليا زخم وتواصل
أكبر بين الجانبين القطري والمصري
وتبادل كبير للزيارات ،هدفه أن يتم
ترجمة العالقات المتميزة بين البلدين
الى مشاريع جديدة تعود بالنفع على
الجانبين.
من جانب آخر نوهت سعادة السيدة
نيفين جامع بالنهضة الشاملة التي
تشهدها دولة قطر خاصة على بعد أشهر
قليلة من استضافة بطولة كأس العالم
 FIFA /قطر  ،/ 2022وقالت إن هناك تقدما
هائال في المشاريع والبنية التحتية
والتجهيزات الخاصة بالمونديال العالمي.
وأعربت عن فخر كل العرب باستضافة
بطولة كأس العالم في دولة قطر وألول
مرة في دولة عربية وفي المنطقة ،حيث
ستكون أنظار العالم كلها تجاه قطر
وبالتالي سيكون حدثا مميزا.
وعن مشاركتها في منتدى قطر االقتصادي
بالتعاون مع بلومبيرغ ،أوضحت سعادتها
أن المنتدى يعتبر منصة مهمة لتبادل
الخبرات والتجارب في مجال التنمية
االقتصادية في العالم بشكل عام وفي
العالم العربي بشكل خاص.

شارك في أعمال مائدة مستديرة ..وكيل «التجارة»:

قطــر تـولي أهميـة لألمـن الغذائـي
الدوحة

$

شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر
وكيل وزارة التجارة والصناعة ،في أعمال مائدة
مستديرة بعنوان« :الطريق إلى التعافي:
تطوير سالسل التوريد العالمية» ،وذلك في
إطار أعمال منتدى قطر االقتصادي بالتعاون مع
بلومبيرغ.
وشارك في أعمال المائدة المستديرة فخامة
السيدة عاطفة يحيى آغا ،الرئيسة السابقة
لجمهورية كوسوفو ،والسيد والتر جونسن،
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
لشركة أكمي المتحدة والسيد سوميت
فاكيل ،مدير اإلنتاج والشريك المؤسس
لشركة ريسيلينك والسيد دانيال الفيريك،
الرئيس التنفيذي للرقمية والبيانات لشركة
زولج فارما ،والسيد سونيل فيتيل ،مدير إدارة
التجارة العالمية والتمويل لمنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وتركيا لبنك إتش إس
بي سي.
وخالل مداخلته في اللقاء ،أشار سعادة
وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى التحديات
التي شهدتها سالسل التوريد العالمية في
ظل التدابير الوقائية التي تم فرضها للحد

من انتشار فيروس كوفيد  19 -واألزمات
الجيوسياسية األخرى .ودعا سعادته في
هذا الصدد إلى ضرورة إرساء حلول تسهم
بالمحافظة على قواعد االقتصاد العالمي بما
يدعم حركة التجارة الدولية واالستثمار.
ولفت سعادة وكيل الوزارة إلى األهمية التي
توليها دولة قطر لألمن الغذائي ،موضحا أنه تم
اتخاذ التدابير الالزمة للحد من تأثير تداعيات
سالسل التوريد العالمية على المستويين

المحلي والدولي.
وفي سياق حديثه حول التجارب السابقة التي
يمكن االستفادة منها للحد من صعوبات سالسل
التوريد ،سلط سعادته الضوء على جهود دولة
قطر في سبيل مواصلة تنفيذ خططها التنموية
الهادفة لتحقيق الرؤية الوطنية في كافة
القطاعات ذات األولوية ،مشيرا إلى المبادرات
الرامية لدعم القطاع الزراعي في الدولة بما
يسهم في زيادة اإلنتاج لتلبية احتياجات

األسواق المحلية .ولفت سعادته إلى نجاح دولة
قطر في تحقيق اكتفائها الذاتي في العديد من
المواد الغذائية األساسية ومن بينها الحليب
ومشتقاته والدواجن.
وتابع سعادته أن هذه المبادرات أسهمت في
دعم االقتصاد الوطني ،مشيرا إلى القدرات
اللوجستية والتخزين للدولة والبنى التحتية
التي تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية،
وال سيما الخطوط المالحية وخدمات الشحن
الجوي والهادفة إلى تعزيز الوصول إلى األسواق
العالمية.
وفي هذا الصدد قال سعادة وكيل الوزارة:
«لقد وضعت دولة قطر استراتيجية استباقية
لتطوير كافة القطاعات المعنية بسالسل
التوريد ،وذلك بما يشمل مشاريع البنية
التحتية الرئيسية مثل ميناء حمد ،الذي يعد
أحد أهم الموانئ االستراتيجية في منطقة
الشرق األوسط».
كما أشار سعادة السيد سلطان بن راشد
الخاطر إلى استراتيجية الصناعية التي
أرستها الدولة لوضع الحلول الكفيلة برفع
التحديات المرتبطة بالمتغيرات العالمية
بما في ذلك تداعيات الجائحة ،موضحا أن
هذه االستراتيجية تهدف لتنشيط وتنويع
الصناعات الوطنية وتقوية سالسل التوريد.

فيفتي ون إيست
يطلق متجرًا جديدًا للساعات والمجوهرات في دوحة فستيفال سيتي

مفهوم�ا
اأطل�ق فيفت�ي ون اإي�ض�ت ،متج�ر قط�ر املف�ض�ل،
ً
مبتك�را ع�ر متج�ر لل�ض�اعات واملجوه�رات يف دوح�ة
ً
ف�ض�تيفال �ض�يتي .وينق�ل املتج�ر اجلدي�د جترب�ة فيفت�ي ون
اإي�ض�ت الغني�ة واملمي�زة يف الجون�ا م�ول �ضم�ن ا�ض�راتيجية
التو�ض�ع الت�ي ته�دف اإىل تعزي�ز ح�ض�ور العالم�ة يف مراف�ق
ّ
موف ً�را لعمالئ�ه القيم�ن
حيوي�ة ورئي�ض�ية يف قط�ر،
ً
ً
�ض�هال اإىل اأه�م العالم�ات الت�ي
وو�ض�ول
خدم�ات فاخ�رة
ّ
ميثله�ا .
واأقي�م حف�ل الفتت�اح يف  ٢٠يوني�و بح�ض�ور ال�ض�يد ب�در
الدروي��س ،رئي��س جمل��س الإدارة واملدي�ر التنفي�ذي
لفيفت�ي ون اإي�ض�ت ،وح�ض�د م�ن ال�ضي�وف الك�رام ،وممثل�ن
ع�ن و�ض�ائل الإع�الم املختلف�ة .وبع�د ق��ص �ض�ريط الفتت�اح،
حظ�ي احل�ض�ور بجول�ة يف املتج�ر لالط�الع عل�ى اأق�ض�امه
املختلف�ة واملجموع�ات اجلدي�دة الت�ي يقدمه�ا م�ن عالم�ات
جتاري�ة مرموق�ة.
ويف ه�ذا ال�ض�ياق ،ق�ال ال�ض�يد ب�در الدروي��س ،رئي��س
جمل��س الإدارة واملدي�ر التنفي�ذي لفيفت�ي ون اإي�ض�ت:
“نت�ض�رف بافتت�اح متج�ر فري�د وخا��س بال�ض�اعات
واملجوه�رات لتلبي�ة متطلب�ات عمالئن�ا .فيفت�ي ون اإي�ض�ت

طلب�ا م�ن قب�ل
يعت�ر م�ن الوجه�ات املف�ضل�ة والأك�ر
ً
ع�ض�اق ال�ض�اعات واملجوه�رات الباحث�ن ع�ن اأرق�ى العالم�ات
التجاري�ة يف الع�امل .وياأت�ي افتت�اح املتج�ر اجلدي�د �ضم�ن
خط�ة تو�ض�عنا ووف�ق روؤيتن�ا الهادف�ة لتلبي�ة تطلع�ات
العم�الء يف قط�اع املنتج�ات الراقي�ة .ونح�ن عل�ى ثق�ة ب�اأن
النه�ج اجلدي�د للمتج�ر �ض�ي�ضيف قيم�ة كب�رة ملحفظ�ة
اأعمالن�ا و�ض�يوفر لل�زوار جت�ارب راقي�ة تف�وق كل التوقع�ات”.
يتمي�ز متج�ر فيفت�ي ون اإي�ض�ت لل�ض�اعات واملجوه�رات
ّ
بت�ضميم�ه ال�ض�احر ال�ذي قدمت�ه �ض�ركة “دوبا��س”
ال�ضوي�ض�رية للت�ضمي�م الداخل�ي والهند�ض�ة املعماري�ة.
ويتاأل�ق بفخامت�ه واأجوائ�ه الراقي�ة وباألوان�ه الدافئ�ة والهادئ�ة
وبديكورات�ه الغني�ة الت�ي حت�ول اجل�دران اإىل حتف�ة فني�ة.
ه�ذا ويوف�ر املتج�ر ل�زواره بيئ�ة منا�ض�بة حي�ث ميكنه�م
ا�ضتك�ض�اف املجموع�ات اجلدي�دة لأب�رز امل�اركات العاملي�ة مب�ا
يف ذل�ك تي�ودور ودايفي�د يورم�ان الل�ذان �ضم�م ل�كل منهم�ا
جن�اح خا��س يتنا�ض�ب م�ع هويتهم�ا.
يق�ع متج�ر فيفت�ي ون اإي�ض�ت لل�ض�اعات واملجوه�رات
يف دوح�ة ف�ض�تيفال �ض�يتي يف الطاب�ق الأول يف املنطق�ة
ا لبنف�ض�جية .
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صاحب السمو يحضر مأدبة عشاء
منتدى قطر االقتصادي «»2022
الدوحة -قنا -حضر صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير
البالد المفدى ،مأدبة العشاء التي
أقيمت بمناسبة انعقاد منتدى
قطر االقتصادي  2022بالتعاون مع

تكريما ألصحاب الفخامة
بلومبيرغ،
ً
والسعادة رؤساء الدول والحكومات
وكبار المسؤولين من مختلف دول
العالم المشاركين في المنتدى أمس،
وذلك بفندق الريتز كارلتون الدوحة.

على هامش منتدى قطر االقتصادي

المريخي يجتمع مع مسؤولين تشيكيين
الدوحة -قنا -اجتمع سعادة السيد
سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة
للشؤون الخارجية ،أمس ،مع سعادة
السيد مارتن دفوراك ،وسعادة السيد
جيري كوزاك نائبي وزير الخارجية
بجمهورية التشيك ،وذلك على هامش

النسخة الثانية من منتدى قطر
االقتصادي.
جرى خالل االجتماع ،استعراض
عالقات التعاون الثنائي بين البلدين،
وعدد من الموضوعات ذات االهتمام
المشترك.

المريخي يجتمع مع وزير الخارجية الجورجي

قطر وجورجيا تستعرضان عالقات التعاون

الدوحة -قنا -اجتمع سعادة السيد
سلطان بن سعد المريخي وزير
الدولة للشؤون الخارجية ،أمس ،مع
سعادة السيد ايليا داركياشفيلي
وزير خارجية جورجيا ،وذلك على

هامش النسخة الثانية من منتدى
قطر االقتصادي .جرى خالل االجتماع،
استعراض عالقات التعاون الثنائي
بين البلدين ،وعدد من الموضوعات
ذات االهتمام المشترك.

بمناسبة تقلده السلطة

قطر تشارك في حفل استقبال
أقامه رئيس كوستاريكا

سان خوسيه -قنا -شاركت دولة قطر في حفل استقبال أقامه
فخامة الرئيس رودريغو تشافيز رئيس جمهورية كوستاريكا،
للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى بالده،
بمناسبة تقلده السلطة.
ومثل دولة قطر في الحفل ،سعادة الدكتور خميس بن راشد
الكعبي سفير دولة قطر لدى كوستاريكا.

بين قطر وتونس

تعزيز التعاون في النقل والمواصالت
وزير المواصالت
يجتمع مع وزير
النقل التونسي
الدوحة -قنا -اجتمع سعادة السيد جاسم بن
سيف السليطي وزير المواصالت ،أمس ،مع سعادة
السيد ربيع المجيدي وزير النقل في الجمهورية
التونسية الذي يزور البالد حالي ًا.
وجرى خالل االجتماع استعراض أوجه التعاون بين
البلدين في مجاالت النقل والمواصالت والطيران
المدني والموانئ والسبل الكفيلة بتعزيزها.

اجتمع مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية اإليطالي إلى ليبيا

د  .الخليفي يستعرض آخر مستجدات الوضع الليبي
الدوحة -قنا -اجتمع سعادة الدكتور محمد
بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير
الخارجية للشؤون اإلقليمية ،أمس ،مع سعادة
السيد نيكوال أورالندو المبعوث الخاص لوزير
الخارجية اإليطالي إلى ليبيا.
جرى خالل االجتماع ،استعراض عالقات التعاون
الثنائي بين البلدين ،وآخر مستجدات الوضع في
ليبيا.
وأكد سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون
اإلقليمية ،على دعم دولة قطر الكامل للمسار
السياسي الليبي ،وقرارات مجلس األمن ذات
الصلة ،وكافة الحلول السلمية التي تحافظ على
وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها ،وتحقيق تطلعات
شعبها الشقيق في التنمية واالزدهار.

استعراض العالقات بين البلدين في المجال الضريبي

رئيس هيئة الضرائب يجتمع
مع وكيل وزارة المالية الكويتي

الدوحة -قنا -اجتمع سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة
العامة للضرائب ،مع سعادة السيدة أسيل السعد المنيفي وكيل وزارة المالية
بدولة الكويت ،التي تزور البالد حالي ًا.
وجرى خالل االجتماع استعراض العالقات الثنائية بين دولة قطر ودولة الكويت
الشقيقة في المجال الضريبي ،ومناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين
في المجال الضريبي ،إضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الشأن الضريبي
على المستوى الدولي ،فض ًال عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من المواضيع
الضريبية ذات االهتمام المشترك.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

د .الحمادي يجتمع مع نائبة
وزيرة خارجية السلفادور

سان سلفادور -قنا -اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي األمين العام لوزارة
الخارجية ،مع سعادة السيدة أدريانا ميرا نائبة وزيرة خارجية جمهورية السلفادور ،وذلك
خالل زيارة سعادته إلى السلفادور.
جرى خالل االجتماع ،استعراض عالقات التعاون الثنائي بين البلدين ،باإلضافة إلى عدد
من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
حضر االجتماع سعادة الدكتور عيسى بن محمد المناعي مدير إدارة الشؤون األميركية
بوزارة الخارجية والسيد طارق عثمان العثمان القائم باإلعمال باإلنابة لسفارة دولة قطر
لدى السلفادور والوفد المرافق.

متابعات
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على هامش منتدى قطر االقتصادي «»2022

على انضمامها لمبادرة زراعة مليون شجرة قبل كأس العالم

اتفاقية بين قطر والتشيك
لتفادي االزدواج الضريبي

قطر تشكر السلفادور

سان سلفادور -قنا -أعربت دولة قطر
عن شكرها لجمهورية السلفادور ،على
انضمامها لمبادرة زراعة مليون شجرة
قبل نهائيات كأس العالم  FIFAقطر
 ،2022والتي ستكون أول بطولة خالية من
الكربون ،وزرع  10ماليين شجرة بحلول
عام .2030
وتسلم سعادة الدكتور أحمد بن حسن
الحمادي ،األمين العام لوزارة الخارجية،
أمس ،في حفل رمزي بالعاصمة

الدوحة -قنا -وقعت دولة قطر مع جمهورية
التشيك اتفاقية بشأن تفادي االزدواج الضريبي
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب
والتجنب الضريبي ،وبروتوكول بتعديل
اتفاقية بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع
التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب ،وذلك
على هامش منتدى قطر االقتصادي 2022
بالتعاون مع بلومبيرغ.
وقع االتفاقية سعادة السيد علي بن أحمد
الكواري وزير المالية عن الجانب القطري ،فيما
وقعها عن الجانب التشيكي سعادة السيد

السلفادورية سان سلفادور ،من سعادة
السيد روميو هيريرا وزير األشغال
العمومية في السلفادور ،مساهمة بالده
في المبادرة بتقديم  125ألف شجرة
سنويا ،من مساهمة إجمالية بمليون
ًّ
شجرة حتى عام .2030
وتأتي هذه المبادرة المهمة بموجب
االلتزامات المنصوص عليها في اتفاقية
باريس للحد من انبعاثات غازات
االحتباس الحراري.

} صورة من توقيع االتفاقية

تناولتها محاضرة لـ «وايل كورنيل للطب»

تأثيــر محـو األميــة الصحيــة

بشأن الهجرة والالجئين بإسطنبول

الشورى يشارك في المؤتمر البرلماني العالمي
إسطنبول -قنا -شارك مجلس الشورى
في المؤتمر البرلماني العالمي بشأن
الهجرة والالجئين ،والذي ُع ِقد على مدى
يومين بمدينة إسطنبول التركية تحت
عنوان «البرلمانات واالتفاقيات الدولية
المعنية بالهجرة والالجئين ..سبل
تحقيق تعاون دولي أوثق وتنفيذ فاعل
على الصعيد الوطني».
مثل المجلس في المؤتمر ،الذي نظمه
َّ
االتحاد البرلماني الدولي بالشراكة
مع الجمعية الوطنية التركية الكبرى،
كل من سعادة السيد يوسف بن أحمد
ٌّ
السادة ،وسعادة السيد مبارك بن محمد
الكواري ،عضوي المجلس.
وتطرقت جلسات المؤتمر إلى عدد
من المحاور ،منها االتفاقيات العالمية
(األهداف ،وااللتزامات ،والتقدم المحرز،
والنكسات في التنفيذ) ،والحلول الدائمة
للهجرة غير الطوعية (منع الهجرة في
بلدان المنشأ) ،ومعالجة الهجرة غير
القانونية ،بما في ذلك عن طريق إدارة
الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة
العابرة للحدود الوطنية ،والمسؤولية
والتقاسم المنصف لألعباء في ميدان
الهجرة ،وغيرها من الموضوعات المتعلقة
بالهجرة وانعكاساتها.
وأكد سعادة السيد يوسف بن أحمد
السادة ،في كلمته خالل المؤتمر ،أن
قضية الهجرة تعد من أخطر القضايا
يوما بعد يوم ،وتزداد آثارها
التي تتفاقم ً
الجسيمة مع ازدياد بؤر التوتر والنزاعات
والحروب في العالم ،ما أدى إلى بلوغ عدد

زدينيك ستانجورا وزير المالية.
وتهدف االتفاقية إلى إزالة االزدواج الضريبي
بين الحكومات الموقعة ،والتشجيع على
التبادل التجاري ،وزيادة فرص االستثمار بين
الحكومات من خالل األفراد والشركات ،وتعزيز
المعايير الدولية للشفافية من خالل تبادل
المعلومات المالية الموثقة .وتشمل االتفاقية
بنودا تتعلق بمجال النقل البحري والجوي
ً
والمشاريع المشتركة ،والتي تأتي في ظل
تعزيز العالقات االقتصادية الثنائية بين
البلدين.

غراي :الجائحة كشفت عن الترابط بين مختلف المعارف وتأثيرها

المهاجرين والالجئين في العالم 346
مليون مهاجر والجئ.
واستعرض سعادته دور مجلس الشورى
في التصدي لهذه القضية ،وفق رؤية
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني أمير البالد المفدى «حفظه
الله» ،عبر تكامل الدور المحلي للمجلس
مع التزامات الحكومة الموقرة والمجتمع
المدني والجمعيات والمنظمات الخيرية.
ونوه سعادته بجهود دولة قطر في دعم
الالجئين ،عبر التعاون مع المفوضية
السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم
المتحدة ،ودعم وكالة األمم المتحدة
ً
الفتا
لغوث وتشغيل الالجئين (األونروا)،
إلى دعم قطر الالمحدود للعديد من الدول
الشقيقة والصديقة في ظل انتشار
جائحة «كوفيد .»19 -
وقال سعادته« :إننا في دولة قطر نؤمن
بأن الحلول المثلى لمعالجة هذه المشكلة
وتخفيف آثارها المحلية والدولية ،هي
معالجة جذورها ،وذلك من خالل توفير
الوظائف للشباب»ً ،
الفتا في هذا الصدد،
إلى الجهود التي تبذلها مؤسسة (صلتك)،
والدعم الذي يقدمه صندوق الالجئين الذي
أنشأته دولة قطر عام  2019لتسهيل عودة
المهاجرين.
ولفت سعادته إلى استضافة دولة قطر
مكتب بعثة األمم المتحدة للهجرة،
ً
انطالقا من أهمية تعزيز الشراكة
وذلك
االستراتيجية مع األمم المتحدة ،عبر
التعاون مع المبادرات التي تطلقها قطر
والمنظمات اإلنسانية والجمعيات.

الدوحة

$

ناقشت سلسلة المحاضرات المتخصصة
التي ينظمها قسم التعليم الطبي المستمر في
وايل كورنيل للطب  -قطر تأثير محو األمية في
صحة الفرد ورفاهه وأيض ًا أهميته البالغة في
الصحة العامة ،وذلك في محاضرة للسيدة
جيمي غراي مديرة المكتبة في الكلية بعنوان
«أين تكمن أهمية محو األمية :كيف تؤثر
المعلومات والعلوم ومحو األمية الصحية في
الصحة الفردية والعامة؟».
وشرحت غراي ما المقصود من مصطلح «محو
األمية الصحية» ،وناقشت كيف يمكن أن
يتقاطع محو األمية المعلوماتية والعلمية مع
محو األمية الصحية ،وتأثير ذلك في خيارات
الصحة الشخصية ومن ثم صحة اإلنسان
المحددات
وعافيته ورفاهه .وتط ّرقت إلى تأثير
ِّ
االجتماعية في كل من المعلومات والعلوم ومحو
األمية الصحية ،وتناولت بإيجاز مجموعة
متنوعة من اإلستراتيجيات الكفيلة بالنهوض
بمجاالت محو األمية على المستوى الفردي
وأيض ًا على نطاق السكان بهدف تحسين
النواتج الصحية.
وقالت غراي في محاضرتها« :إذا ما أردنا مراعاة
صحتنا كما يجب ،علينا أن نكون على دراية
إن
كافية باألمور الصحية .وعندما نقول ّ
شخص ًا ما مثقف صحي ًا نقصد أنه يملك فهم ًا
كافي ًا لسبل مراعاة صحته وعافيته ورفاهه.
لذا ،يمكن تعريف محو األمية الصحية بأنه

المثقف صحيا
هو من يملك
فهمًا كافيًا لسبل
مراعاة عافيته
ورفاهه

} جيمي غراي

مجموعة من المعارف والمهارات والتدابير
التي يجب على األفراد والمجتمعات القيام بها
لضمان الرفاه العام لإلنسان وعموم مجتمعه».
وتابعت قائلة« :إن الظروف االستثنائية التي
فرضتها جائحة كوفيد  19 -كشفت الكثير
عن العالقة الترابطية بين مختلف المعارف
وتأثيرها .وخالل الجائحة ،عشنا هذه
التجربة غير المسبوقة المتمثلة في متابعة
االكتشافات العلمية المتالحقة يوم ًا تلو آخر
ورأينا آثارها الملموسة للغاية في تسيير أمور
حياتنا اليومية .رأينا بأنفسنا كيف يمكن

أن تترجم الفجوة أو الثغرة في استيعاب
االكتشافات العلمية وإخبار الناس بها ،إذا ما
اقترنت بالتسييس العميق والمخاوف بشأن
االقتصاد في معظم أنحاء الواليات المتحدة،
إلى عدم الثقة بالرسائل الصحية الرسمية
ورفض االمتثال لتدابير الصحة العامة ،ومنها
على سبيل المثال ارتداء الكمامة».
عدة أظهرت
واستشهدت السيدة غراي بدراسات ّ
أن اإللمام بالمفاهيم والعمليات العلمية يمكّ ن
الفرد من اتخاذ قرارات شخصية مستنيرة،
مثلما يمكّ نه من المشاركة في الحياة المدنية

والثقافية ،إلى جانب أهمية ما سبق في تيسير
األنشطة االقتصادية .وأضافت أن من دون
محو األمية العلمية والمعلوماتية ،يمكن أن
يواجه الفرد صعوبة في تقييم ما إذا كانت
معلومة علمية ما موثوقة لديه أو جديرة بثقته
أو مناسبة له ،كما يمكن أن تشكّ ل العقلية
المناهضة للعلم جانب ًا من هوية مشتركة في
ظروف معينة.
كما تط ّرقت السيدة غراي إلى دراسة ُأجريت
في قطر في عام  2016لباحثين من وايل كورنيل
للطب  -قطر كشفت عن أن أكثر من  70%من
األشخاص المشمولين بالدراسة يبحثون عن
المعلومة الصحية عبر اإلنترنت ،فيما قال 37%
منهم إنهم يعتمدون أيض ًا على أصدقائهم ُ
وأسرهم
في الحصول على المعلومة الصحية .وعلى هذا
النحو ،من المرجح أن يكون لدقة المعلومة
المتاحة وجودتها وقدرة الفرد على تقييمها أثر
عميق في المجتمع ،فمن اليسير أن تنتشر
مثل تلك المعلومة بين أفراد األسرة الواحدة من
أجيال متعددة وفي التجمعات واللقاءات األسرية
وغيرها .وفي الختام ،دعت السيدة غراي إلى
اعتماد سياسات وممارسات الرعاية الصحية
واالجتماعية التي من شأنها تعزيز محو األمية
الصحية والعلمية وإرساء بنية تحتية تدعم
نشر وانتشار المعلومة الصحية الموثوقة
والمتاحة بيسر لجميع أفراد المجتمع.
ُيذكر أن هذه المحاضرة قد نالت االعتماد من
قسم االعتماد في إدارة التخصصات الصحية
التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية ،ومن
مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر في
الواليات المتحدة.
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خالل حفل أقامته السفارة الكويتية مع انتهاء فترة عمله في البالد ..السفير حفيظ العجمي:

ما قـصـرتــم يا أهــل قـطــر الكرام
أعـتـــز بـــوســــــام الــــوجـبــــة الــــذي منــحــنــي إيـــــاه صـــــاحـــــب الســـمـــــو
كتب

عبر سعادة السيد حفيظ محمد
العجمي سفير دولة الكويت
لدى الدوحة عن اعتزازه بمنحه
وسام الوجبة من قبل حضرة
صاحب السمو الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني أمير البالد
تقديرا لجهوده في
المفدى
ً
تعزيز وتطوير عالقات التعاون
واألخوة بين البلدين .وتقدم
سعادته بالشكر واالمتنان لدولة
قطر قيادة وشعبا على حسن
الضيافة والحفاوة التي حظي بها خالل
فترة عمله الدبلوماسي في الدوحة.

} السفير حفيظ محمد العجمي

العالقات

الكويتية -

القطرية تشهد
تطورا ونموا

أحـمـل معـي
ذكـريــات

جمـيلــة

عشـتها هنا

كرم الحليوي

وقال السفير الكويتي خالل حفل توديع
أقامته السفارة الكويتية على شرفه
بمناسبة انتهاء فترة عمله في البالد« :أودع
دولة قطر الشقيقة بمناسبة انتهاء فترة
عملي التي دامت  6سنوات في هذا البلد
الشقيق حامال معي الذكريات الجميلة
التي عشتها مع شعب قطر األصيل وال
يتسنى لي إال أن أقول (ما قصرتم يا أهل
قطر الكرام) ،وعلى رأسهم القيادة الحكيمة
لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة
وصاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد
بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخ عبدالله
بن حمد آل ثاني نائب األمير ،واألسرة
الحاكمة الكريمة ،وحكومة وشعب دولة
قطر الكريم» .وأضاف« :ولو جمعت مشاعر
الحب والتقدير فلن تسعفني الكلمات ولن
أوفيكم حقكم يا أهل قطر الكرام ولن أقول
وداعا ولكن أقول إلى لقاء قريب».

وشدد سعادته على أهمية العالقات
التاريخية العميقة التي تربط الشعبين،
مؤكدا على أنه ال فرق بين الدوحة والكويت
وأن مصلحة البلدين واحدة ومصيرهما
مشترك ،حيث تسعى الدولتان إلى
تحقيق التكامل والترابط في جميع
المجاالت الحيوية .كما شكر السفير
العجمي الحكومة والمسؤولين في دولة
قطر الذين لم يألوا جهدا في سبيل تسهيل
مهمته في تعزيز الروابط والعالقات القائمة
بين بلدينا الشقيقين في شتى المجاالت
والتعاون المثمر والبناء الذي لمسه خالل
فترة عمله طوال ست سنوات بين إخوانه
األشقاء في دولة قطر والذي كان له كبير
األثر في توطيد العالقات الثنائية بين
البلدين الشقيقين.
كما أشاد سعادته بالتطور والنمو الذي
تشهده العالقات القائمة بين بلدينا،
مشيرا إلى أن هذا التطور يعود لجهود

القيادتين والشعبين في البلدين
الشقيقين .وقال« :تطورت بحمد الله
وتوفيقه وحرص وتوجيهات القيادة
السياسية ممثلة بحضرة صاحب السمو
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح أمير
دولة الكويت وشقيقه حضرة صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
(حفظهما الله ورعاهما) مما جعلها تبلغ
شأنا عظيما من االنسجام والتوافق
يعززها شعور بالمحبة واألخوة والمصير
المشترك ضمن منظومة دول الخليج
العربية».
وعبر السفير الكويتي عن سعادته برؤية
االزدهار القطري واإلنجازات الشاملة التي
شهدت قفزات متنامية في التعليم من
فروعا لمجموعة من أرقى
خالل استضافتها
ً
الجامعات التعليمية على مستوى العالم،
إلى جانب جامعة قطر المحلية ،ومراكز
بحثية وتعليمية أخرى ،إضافة إلى

النهضة التي تعيشها القطاعات الصحية
وشبكات الطرق الحديثة ،وكذلك مشاريع
الكهرباء والمياه وشبكة المواصالت
السلكية والالسلكية واالقمار الصناعية
التي ربطت دولة قطر مع دول العالم.
وقال سعادته« :نشعر بفخر واعتزاز
كبيرين مع استضافة وتنظيم دولة
قطر الشقيقة لبطولة كأس العالم
 2022ألول مرة على أرض خليجية عربية
تشكل فرصة مهمة لجمع الرياضيين
والمشجعين القادمين من كافة أنحاء
العالم لمد جسور الصداقة وإرسال رسائل
إخاء وسالم عبر الرياضة من منطقتنا
العربية والشرق أوسطية للعالم بأسره».
وتمنى سعادته التوفيق للسفير الجديد
في مهمته السامية على أرض دولة
قطر في ظل الرصيد الوافر من المحبة
واإلخاء والصالت األزلية بين الشعبين
الشقيقين.

نفخر باستضافة
قطر الشقيقة
لبطولة كأس

العالم «»2022
سعداء برؤية

االزدهار واإلنجازات
القطرية في

مختلف المجاالت

بمجال التفتيش على المواد الكيميائية الخطرة

بافتتاح المزيد من العيادات« ..حمد الطبية»:

«البـيـئ ــة» تنـظ ــم دورة
فــي الضبــطيـة القض ــائ ــية

تحسن ملحوظ بخدمات طب العيون

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي،
ممثلة بإدارة الوقاية من اإلشعاع والمواد
الكيميائية ،بالتعاون مع إدارة التدريب
بوزارة البلدية دورة «الضبطية القضائية
في مجال التفتيش على المواد الكيميائية
الخطرة» خالل الفترة من  29مايو وحتى
 9يونيو  ،2022بهدف تعريف الموظفين
بمواد قانون حماية البيئة رقم ( )30لسنة

 2002والئحته التنفيذية ،وقانون الصلح،
وإكسابهم مهارات توصيف وضبط
المخالفات البيئية ،حيث يحصل
الموظف المشارك الذي اجتاز الدورة بنجاح
على صفة «الضبطية القضائية» التي
تمكنه من التفتيش على جميع األنشطة
المتعلقة بالمواد الكيميائية الخطرة،
وتحرير محاضر الضبط القضائي.

بداية من األحد المقبل« ..الصحة»:

نظام إلكتروني جديد لحجز المواعيد
أعلنت وزارة الصحة العامة عن إطالق
نظام إلكتروني جديد لحجز المواعيد
لزوار ومراجعي إدارة العالقات الطبية
والعالج بالخارج بالوزارة ،بداية من
يوم األحد المقبل  26يونيو  2022عبر
الرابط التاليhttps://appointments. :

moph.gov.qa/appointment/
bookappointment?lang=ar
وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها
الرسمي في «تويتر» إنه سيتم تعميم
النظام اإللكتروني الخاص بحجز
المواعيد على مختلف اإلدارات قريب ًا.

الدوحة

$

في إطار التزامه بتقديم خدمات الرعاية
الصحية للمرضى في الوقت المناسب،
قام قسم العيون التابع لمؤسسة حمد
الطبية باستحداث ما يزيد على  20عيادة
أسبوعية.
وفي هذا السياق ،قال الدكتور عمر
القحطاني ،رئيس قسم العيون في
المؤسسة« :بإضافة  21عيادة أسبوعية
لخدمات العيون تمكنّ ا من زيادة أعداد
المرضى الذين يتلقون العالج في عياداتنا
بنسبة تزيد على  % 20أسبوعي ًا ،حيث
كنا نستقبل في السابق حوالي 1,130
مريض ًا في األسبوع ،ولكن بعد إضافة
العيادات الجديدة أصبح بمقدورنا
استقبال  1,370مريض ًا في األسبوع».
وأوضح الدكتور عمر القحطاني أن مواعيد
تم تغييرها بحيث تبدأ في
العيادات قد ّ
تقديم خدماتها قبل المواعيد السابقة
تم تمديد ساعات
بثالثين دقيقة ،كما ّ
عمل عيادات تشخيص أمراض العيون
ّ
بهدف تنظيم
تدفق المرضى والتقليل من

} د .عمر القحطاني

أوقات االنتظار وضمان حصول المرضى
على هذه الخدمات في األوقات والمواعيد
المحددة.
وقال الدكتور عمر القحطاني« :من خالل
التقليل من أوقات انتظار المرضى الجدد
في العيادات الخارجية نهدف إلى زيادة

الطاقة اإلستيعابية لمواجهة الزيادة
المستقبلية في الطلب على خدمات طب
ّ
العيون
والتأكد من معاينة كافة المرضى
في المواعيد المناسبة».
وأضاف الدكتور عمر القحطاني:
لدينا أحدث الوسائل التكنولوجية

المستخدمة في تشخيص أمراض
العيون إضافة إلى الخدمات العالجية
التخصصية التي ال تتوافر في الكثير
من المستشفيات في المنطقة ،وتشمل
الخدمات العالجية التي يقدمها المركز
عمليات زراعة القرنية ،والجراحة
العالجية للجلوكوما (المياه الزرقاء)،
والجراحة العالجية الخاصة بمشاكل
البقعة الصفراء ،وشبكية العين،
والسائل الزجاجي للعين ،بما في ذلك
انفصال شبكية العين ،وثقب البقعة
الصفراء ،والعمليات المعقدة المرتبطة
بالغشاء المحيط بالشبكية ،ومضاعفات
اعتالل الشبكية الناجمة عن اإلصابة
بمرض السكّ ري.
يذكر أن قسم العيون في مركز الرعاية
الطبية اليومية يقدم خدمات تخصصية
في مجال طب العيون في الدولة من خالل
عيادات وغرف عمليات مز ّودة بأحدث ما
توصلت إليه التكنولوجيا الطبية من
ومعدات،
أجهزة
ويتميز قسم العيون بأن
ّ
ّ
لديه تخصصات فرعية تضاهي مثيالتها
المتقدمة
في مراكز العيون في الدول
ّ
وق ّلما تتوفر في مستشفيات المنطقة.
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لتجهيز جميع الخدمات لحجاج الدولة ..المسيفري:

وصول الفوج األول إلى األراضي المقدسة
الوحـدات المسـانـدة للبعــثة تعمل على مدار « »24ساعة

السعي لتقديـم خــدمــات نوعيــة ومتخـــصصة للحجاج

} علي بن سلطان المسيفري

توفير أفضل
الظروف لتمكين
الحجاج من أداء
مناسكهم بيسر
وسهولة
الدوحة

$

كشف السيد علي بن سلطان المسيفري مدير إدارة
شؤون الحج والعمرة بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
أن الوحدات المساندة لبعثة الحج القطرية التي وصلت
إلى األراضي المقدسة خالل األيام الماضية في الفوج األول،
تواصل أعمالها بشكل مكثف على مدار  24ساعة؛ لتهيئة
كافة الظروف المالئمة وتسخير ّ
جل اإلمكانيات للتحضير
لوصول حجاج دولة قطر الذين سيتوافدون على الديار
المقدسة خالل األيام القادمة ،وحتى يتمكنوا من أداء
فريضة الحج لهذا العام 1443هـ بكل يسر وسهولة ،وذلك
من خالل تنسيق الجهود ومتابعة آخر التجهيزات التي
قامت بها كل وحدة من وحدات بعثة الحج والتي تتكامل
فيما بينها .وأوضح المسيفري أن بعثة الحج القطرية
تقدم خدماتها من خالل مقرها بمنطقة العزيزية في مكة

المكرمة الذي يتكون من  13طابقا مجهزا بمكاتب وقاعات
اجتماعات والعيادات الطبية ووحدات الدعم والمساندة
في البعثة ،من أجل تقديم أفضل الخدمات لحجاج قطر
من خالل الوحدات التابعة لها للتيسير عليهم في أداء
مناسك الحج ومتابعة شؤونهم عبر التنسيق مع الحمالت
التابعين لها وكافة الجهات المعنية بهذا الصدد.
وأضاف :تساند بعثة الحج القطرية عددا من الوحدات
التي تقدم خدمات متخصصة ونوعية لحجاج الدولة
مثل الوحدة الطبية والوحدة الشرعية ووحدة نظم
المعلومات ومركز وحدة االتصال والدعم ووحدة الرقابة
والتفتيش ووحدة خدمات المشاعر ووحدة الخدمات
اإلدارية ووحدة العالقات العامة واإلعالم ووحدة التنسيق
والمتابعة والمطار .وتقوم كل وحدة من هذه الوحدات
بالتنسيق فيما بينها وحشد جهودها لتقديم أفضل خدمة
لحجاج دولة قطر في سبيل إنجاح موسم الحج لهذا العام،
والعمل على توفير أفضل الظروف التي تمكّ ن الحجاج

االنتهاء من جميع الترتيبات الرئيسية
في مكة والمشاعر المقدسة
من أداء مناسكهم بيسر وسهولة .وأكد مدير إدارة شؤون
الحج والعمرة أن جميع الوحدات عملت فور وصولها إلى
مقر البعثة على التأكد من مختلف الترتيبات الخاصة
الستقبال الحجاج وضمان مستوى متميز في الخدمات
المقدمة لهم في مكة والمشاعر المقدسة وذلك قبل وصول
أفواج حجاج قطر.
ولفت المسيفري إلى أن وحدات بعثة الحج تواصل عملها
من خالل خطط وبرامج محددة يتم تحديثها بشكل

مستمر حسب الحاجة والظروف الراهنة ،حيث يتم
مناقشتها مع مختلف الوحدات المعنية؛ وذلك بهدف
توحيد الجهود التي تصب في مصلحة خدمة الحجاج.
ونوه مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بأن جميع وحدات
البعثة تعمل بشكل مكثف طيلة فترة الحج لإلشراف
على حجاج الدولة وحمالت الحج القطرية في الديار
المقدسة ،والتأكد من قيام أصحاب الحمالت بتلبية
الشروط والمعايير المطلوبة من حيث توفير وسائل

الرعاية والسالمة للحجاج والسكن المالئم وفقا لما هو
منصوص عليه بالعقود المبرمة معهم .وقال السيد علي
المسيفري إن بعثة الحج القطرية تقدم خدمات متعددة
ومتنوعة لحجاج دولة قطر تشمل مجاالت التوعية
واإلرشاد والخدمات الصحية من تقديم العالجات الالزمة
واإلرشادات والتوعية الطبية التي تساهم في المحافظة
على صحتهم وسالمتهم ،وتقديم الدعم والمساعدة
للحجاج والحمالت من خالل خدمة مركز وحدة االتصال
والدعم للحجاج ،حيث يشكل المركز حلقة وصل بين
الوحدات الخدمية ببعثة الحج القطرية من جهة وحجاج
الدولة وحمالتهم من جهة أخرى فيما يتعلق بموسم الحج
من فتاوى شرعية واستشارات طبية وإرشادات لمواقع
الحمالت وسبل الوصول إليها عند الحاجة وأي مالحظات
أو مقترحات لتطوير برامج وآليات عمل الحمالت القطرية
مستقب ًال ،فضال عن تسهيل كل ما ُيمكّ ن حجاج قطر من
أداء مناسكهم في أفضل الظروف الممكنة.

في البطولة الدولية باسطنبول

«تكساس قطر»

يتأهل لنهائي المناظرات
الكواري :البطولة جو مليء
بالمعرفة والمهارة والوعي
} سلمان علي

} صورة جماعية للمشاركين

اسطنبول

$

تأهل للنهائي فريقا جامعة تكساس في قطر،
وجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في
البطولة الدولية السادسة لمناظرات الجامعات
باللغة العربية التي تقام تحت شعار «السالم
العالمي ،مسؤولية الجميع» وينظمها مركز
مناظرات قطر -عضو مؤسسة قطر للتربية
والعلوم وتنمية المجتمع  -في مدينة اسطنبول
بالتعاون مع جامعة السلطان محمد الفاتح
خالل الفترة من  22-17يونيو .2022
كما خاض يوم اإلثنين  20يونيو الجاري فريق
جامعة ابن خلدون التركية وجامعة العلوم
اإلسالمية الماليزية نهائي البطولة الدولية
باللغة العربية فئة الناطقين بغيرها ،وتمكن
الطلبة خالل المنافسات من تحليل وتفنيد
القضايا األكثر إلحاح ًا عالمي ًا بأجواء حماسية
تسودها الروح الرياضية ومتعة المشاركة
السيما دائرة المعارف التي اعتبرها المشاركون
فرصة قيمة لالستفادة من خبراتهم وثقافتهم،
كما أثنى المشاركون على لجان التحكيم
الدوليين.
وفي هذا الصدد قال المدرب سلمان علي – مركز
مناظرات قطر – إن المركز حرص على اختيار
المحكمين بعناية فائقة ،إضافة إلى تنظيم
المركز أكاديمية التحكيم لألتراك والتي بدأت
منذ شهرين في قطر عبر منصة ،ZOOM
واختتمت في تركيا بشكل مكثف خصصت
لمهارة تحليل الخطاب وكيفية التعامل مع

التناقضات والمناظرة التصادمية.
وأضاف سلمان :بالتزامن مع البطولة قمنا
بتدريب أعضاء النخبة من خريجي مناظرات
قطر والدول المختلفة وذلك من  15 11-يونيو
بهدف التركيز وبشكل أساسي على مهارات
التحكيم وتبرير المناظرة وكيفية تطبيقها.
وفي هذا السياق قالت المحكمة القطرية سها
عبداللطيف الكواري« :هذه مشاركتي األولى
في التحكيم الدولي بعد مشوار امتد لسنوات

} فريق جامعة تكساس

في مجال المناظرات وتمثيل القيادة الطالبية
بجامعة قطر أثناء دراستي» ،مضيفة :جميل
أن نجتمع في هذا المحفل الدولي واالنفتاح
الثقافي وما يغلفه من أجواء حميمية بين دول
العالم التي تتناغم لغتها العربية على ألسنة
الناطقينبغيرها.
فالبطولة جو مليء بالمعرفة والمهارة والوعي
وهي مساحة خصبة الكتساب خبرات إضافية
في التحكيم وتبادل الخبرات.

كانت قضية التناظر النهائي لفئة الناطقين
بغيرها تتعلق بـ«بناء أمن غذائي يعتمد
على الموارد المستوردة األرخص» بين فريق
المواالة ابن خلدون / تركيا – وفريق المعارضة
جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية ،حيث قدم
حججا تؤكد حرص
الطلبة خالل المنافسة
ً
الدول على تأمين األمن الغذائي األرخص وعدم
استغالل القوت اليومي للناس وضرورة توفير
الغذاء للجميع .وأعرب جميع المتأهلين عن

} جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

سعادتهم بالصعود للنهائي ،مشيرين إلى أن
الجوالت التمهيدية أكسبتهم قدرات كبيرة
وخبرات متنوعة في فن التناظر والمنافسة
بقوة ،خاصة وأن قضايا التناظر كانت تالمس
الواقع المعاش وما يواجهه العالم من تحديات
ملموسة من الجميع.
وأشادوا بقضايا التناظر خاصة أنها تجعلهم
مواطنين عالميين على اطالع دائم ودراية
باألحداث الجارية ،وأهمية السالم لتحقيق األمن

واالستقرار العالمي ،موضحين أنهم أصبحوا
يهتمون أكثر بالقضايا العالمية واالستماع
إلى وجهات النظر المختلفة ،وعلى قناعة تامة
بأهمية التركيز على السياسة في مختلف
مناطق العالم وليس الغرب فقط ،وأن تكون
لديهم أفكار متنوعة لعالم متنوع.
وقد صرحت ممثلة الفريق الماليزي المتناظرة
أمي خير النساء  -الجامعة اإلسالمية الماليزية:
«اللقاء على ما يرام ،في البداية كان التخوف
بعض الشيء ولكن ولله الحمد انتهت الجولة
وكلنا أمل أن نحصل على المركز األول ،كنت
أحلم بالمشاركة منذ سنوات وتحقق حلمي
في هذه البطولة ،أما بالنسبة للمكان فهو جيد
وفرصة للتعرف على اللغة التركية ،ولكن أهم ما
في التجربة إيجابيات األجواء الرائعة مع الفرق
والمنظمين.
وخاضت الفرق  8جوالت بالقضية التي
شارك فيها جميع الفرق المتاهلة لدور 16
«سيعطي هذا المجلس األولوية لزيادة
وهي
ُ
معدالت التوظيف على حساب إبطاء التقدم
التكنولوجي» ،تالها  4جوالت لدور ربع النهائي
حول قضية «منع المجلس المؤثرين من نشر
محتوى حول الطب وأي منتجات أو خدمات
صحية» والتي أهلت الفرق التالية إلى دور نصف
النهائي الفئة المفتوحة وهم« :جامعة طرابلس
والمعهد العالي للبحوث وجامعة تكساس
 A&Mوجامعة العلوم والتكنولوجيا -األردن»
«يساند هذا المجلس انفتاح
وكانت القضية ُ
تركيا باتجاه الشرق» ،أي ( أوروبا الشرقية
والشرق األوسط والقوقاز وآسيا).
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خالل كلمة في مقر جامعة الدول العربية ..سلطان الجمالي:

نتعاون لحماية الكرامة اإلنسانية
القاهرة

$

جددت الشبكة العربية للمؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان (مقرها الدوحة)
إدانتها للسياسات اإلسرائيلية التعسفية
والمتصاعدة والممنهجة بحق الفلسطينيين
في األرض الفلسطينية المحتلة ،والسياسات
التهويديه بحق مدينة القدس المحتلة،
واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين
العزل والمحميين بموجب القانون الدولي
اإلنساني ،عالوة على استهداف الصحفيين
الفلسطينيين وقتلهم ،كما حدث مؤخر ًا
للصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو
عاقله مراسلة قناة الجزيرة التي قتلتها قوات
االحتالل اإلسرائيلي ،واستكملت جريمتها
مشيعي جثمانها.
باالعتداء بالضرب على
ّ
جاء ذلك خالل كلمة سعادة السيد سلطان
بن حسن الجمالي األمين العام للشبكة
العربية أمس في مقر جامعة الدول العربية،
بمناسبة مناقشة التقرير الوطني األول
للجمهورية اإلسالمية الموريتانية أمام لجنة
الميثاق ،وقال الجمالي :إن ممارسات االحتالل
تبين مدى ازدراء الصهاينة برأي
اإلسرائيلي
ّ
المجتمع الدولي وأدوات المنظومة الدولية
لحقوق اإلنسان« ،فمن أمن العقاب أساء
األدب».
وأضاف :ونحن تحت قبة الجامعة العربية،
بيت العروبة الذي نأمل أن يسهم بجمع
العرب على كلمة واحدة تعزز كرامتهم ،نؤكد
على استمرار الشبكة العربية في تعاونها مع
األمانة العامة لجامعة الدول العربية ،ولجنة

الشــبكة العربيـة لحقـوق اإلنســان تديـن الممارســات اإلســرائيلية
سياسة تعسفية ممنهجة بحق الفلسطينيين في األراضي المحتلة

جهود للجنة حقوق اإلنسان العربية لتحقيق مبدأ المشاركة
الميثاق وجميع مجالس ولجان الجامعة بما
يسهم في تعاضدنا بتعزيز وحماية الكرامة
اإلنسانية في عالمنا العربي الحبيب ،منوه ًا
في الوقت إلى ارتباط الشبكة العربية بمذكرة
تفاهم مع لجنة حقوق اإلنسان العربية ،إلى
جانب العمل لرفع وبناء قدرات المؤسسات
الوطنية األعضاء للتفاعل والتعاون وإعداد
التقارير للجنة الميثاق.
وأكد الجمالي استمرار الشبكة العربية
بالتعاون لرفع القدرات بهذا الصدد ،لتكون
المؤسسات أكثر فعالية وتعاون ًا مع لجنة
الميثاق وأمانة الجامعة العربية وإداراتها،
الفت ًا إلى أن الجامعة العربية تعتبر من
أول وأهم أصحاب المصلحة التي تتقاطع
أهدافها مع أهداف الشبكة العربية من حيث
المواضيع والتغطية الجغرافية ،فض ًال عن
الفعالة للوصول لألصحاب القرار
اآلليات
َّ
بما يسهم في اختصار الزمن لتحقيق
التغيير المنشود لتحقيق أهدافنا ورسالتنا

المشتركة بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان
بالمنطقة العربية.
وفيما يتعلق بمناقشة التقرير الوطني األول
للجمهورية اإلسالمية الموريتانية أمام لجنة
الميثاق ،أكد الجمالي على تعاون عضو
الشبكة العربية «اللجنة الوطنية لحقوق
اإلنسان في موريتانيا» مع لجنة الميثاق
عند زيارتها لموريتانيا خالل شهر مايو
المنصرم وذلك بتقديم تقرير مواز ،كما أكد
على دعم الشبكة العربية للجنة الوطنية
لحقوق اإلنسان في موريتانيا في برامجها
على المستوى الوطني بما يسهم في بناء
ورفع قدرات العاملين على حقوق اإلنسان في
جميع الشرائح والقطاعات بما يسهم بتفاعل
أكبر مع المنظومة اإلقليمية والدولية لحقوق
اإلنسان وعلى رأسها متابعة توصيات لجنة
حقوق اإلنسان العربية «لجنة الميثاق».
وقال الجمالي :إن لموريتانيا فضل على
الشبكة العربية منذ نشأتها ودعمها المستمر

بالتعاون مع «حمد الطبية»

«قطر الخيرية» تنظم
حملة للتبرع بالدم
الدوحة

$

نظم مركز قطر الخيرية لتنمية المجتمع
 جاليات «األصدقاء الثقافي» حملةللتبرع بالدم والفحص الطبي بمناسبة
اليوم العالمي للمتبرعين بالدم تحت
شعار «شارك في الجهد وأنقذ األرواح»،
بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية،
ومركز النسيم للرعاية الصحية ،ومركز
الجالية الهندية.
وتهدف الحملة ،التي شهدت تفاعال كبيرا
من الجمهور من مختلف أبناء الجنسيات
المتواجدة على أرض دولة قطر ،إلى دعم
المرضى من خالل توفير فصائل الدم
النادرة أو القليلة .وقام مركز النسيم
للرعاية الصحية بإجراء فحوصات
طبية تضمنت قياس العالمات الحيوية
وفحص السكر وضغط الدم وفحص
للعيون ،استفاد منها  130شخص ًا ،فيما
قام  67شخص ًا بالتبرع بالدم.
ورافق وحدة الدم المتنقلة والكاملة التجهيز
ّ
كثف مركز
فريق طبي متكامل ،حيث

التبرع بالدم اإلجراءات االحترازية للتأكد
من سالمة كل عملية تبرع بالدم ،لتشمل
الفحص المسبق اإللزامي ،والتنظيف،
والتعقيم قبل وبعد دخول المتبرع.
وتأتي الحملة ،وهي مبادرة سنوية،
في إطار تعزيز الدور المجتمعي لقطر
الخيرية تجاه المجتمع المحلي ،ونشر
ثقافة التبرع الطوعي بالدم ،وتوعية
الجمهور بأهمية هذا العمل اإلنساني،
إضافة إلى المساهمة في دعم مجهودات
مؤسسة حمد الطبية في توفير وحدات
الدم للمرضى ،لضمان تلبية احتياجات
مختلف المستشفيات والمرافق الطبية
في دولة قطر من الدم.
وتهدف منظمة الصحة العالمية في اليوم
العامي للمتبرعين بالدم إلى تشجيع
عملية التبرع بالدم طواعية دون مقابل
في جميع أنحاء العالم ،وتركيز ما يبذل
من جهود وطنية بشأن تحسين سالمة
وكفاية إمدادات الدم على الصعيد الوطني
من خالل التشجيع على إحداث زيادة
كبيرة في عدد المتبرعين بالدم بانتظام
على نحو آمن وطوعي وبدون مقابل.

لمسيرتها من خالل تعزيز دور واستقاللية
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في
موريتانيا ،والتنسيق والتعاون على المستوى
الدولي ،وأضاف :نحن على استعداد لتقديم
الدعم الذي تراه اللجنة الموريتانية مناسب ًا
لتلبية االحتياجات وتذليل التحديات بهذا
المجال ،وذلك بالتعاون مع لجنة الميثاق
واألمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأشاد الجمالي بجهود لجنة حقوق اإلنسان
العربية وبعملها على تحقيق مبدأ المشاركة
وإشمال الجميع قدر اإلمكان ،الفت ًا إلى أن
إشراك اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في
موريتانيا ومنظمات المجتمع المدني مؤشر
على إدراك لجنة الميثاق العميق لعالمية
الحقوق وعدم قابليتها للتصرف أو التجزئة.
وقال الجمالي :إن هذا العمل المشترك
النابع من إيمان المشاركين في هذه الدورة
بوحدة وعالمية مسيرة حقوق اإلنسان يدل
على تطور حركة حقوق اإلنسان العربية

من خالل التعاون والتكامل بين أصحاب
المصلحة في تحقيق هدفهم المشترك
بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان لصون
الكرامة اإلنسانية.
وأضاف األمين العام للشبكة العربية :هذه
المراجعة اليوم تؤكد على واجب الدولة
وغيرها من الجهات المكلفة بالمسؤولية أن
تمتثل لألعراف والمعايير القانونية المكرسة
في صكوك حقوق اإلنسان وحق أصحاب
المصلحة في متابعة جهود الدولة ومساعدتها
وتقديم يد العون لها والتضامن معها على
الصعيد الدولي والوطني للوصول لحقوق
أكثر تعزيز ًا وحماية.
إلى ذلك ،اجتمع سعادة السيد سلطان بن
حسن الجمالي األمين العام للشبكة العربية
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان مع
سعادة السيد أحمد سالم بوحبيني رئيس
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في موريتانيا،
وبحث االجتماع الجوانب التحضيرية لمؤتمر

الشبكة العربية الذي ستنطلق أعماله
بالعاصمة المورتانية نواكشوط في الفترة
من  28-27يوليو  2022وموضوع المؤتمر لهذا
العام تحت عنوان «إدماج حقوق اإلنسان في
السياسات العمومية» .وأكد طرفا االجتماع
على أهمية المؤتمر الذي سيتشارك فيه
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق
اإلنسان ولجنة حقوق اإلنسان العربية
«لجنة الميثاق» والعديد من شركاء وأصحاب
المصلحة ،إلى جانب أكثر من  500مشارك
من دول عربية وممثلي المؤسسات الوطنية
لحقوق اإلنسان األعضاء بالشبكة العربية
وممثلين من الحكومة الموريتانية ومؤسسات
المجتمع المدني.
وسيتناول المؤتمر مبادئ حقوق اإلنسان
المتضمنة في اإلطار المعياري الدولي لهذا
الموضوع ،وتسليط الضوء على المناهج
واألدوات لتفعيل هذه المبادئ في مسار
التخطيط وتتبع وتقييم السياسات
العمومية ،وتأثيرها وفاعليتها على أرض
الواقع من الناحية الحقوقية ،وإبراز دورها في
إرساء سياسات فعالة قادرة على االستمرار
على المدى الطويل ،ودور أصحاب المصلحة
من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان في رصدها ومتابعة
تنفيذها ،بما يضمن إدماج أفضل لمقاربة
حقوق اإلنسان في السياسات العمومية.
كما بحث الجمالي خالل االجتماع أجندة
وترتيبات الجمعية العامة الـ( )19للشبكة
العربية التي ستنتقل بموجبها رئاسة
الشبكة من اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
بدولة قطر إلى نظيرتها الموريتانية.

لالطالع على جهود قطر في مكافحة المرض

«القطرية للسرطان» تبحث التعاون مع منظمات دولية
الدوحة

$

بحثت الجمعية القطرية للسرطان،
ممثلة في سعادة الشيخ الدكتور خالد
بن جبر آل ثاني رئيس مجلس اإلدارة،
سبل التعاون المشترك مع عدد من
المنظمات الدولية التي تعنى بالسرطان،
وذلك في مركز التوعية والتدريب التابع
للجمعية ،حيث اجتمع سعادته بالسيد
طالل بريدي ،مدير تطوير األعمال -
الشرق األوسط وشرق إفريقيا -خدمات
الرعاية الصحية العالمية في مستشفى
هيوستن،
ميثوديست،
هيوستن
تكساس ،الواليات المتحدة األميركية،
وبحث الجانبان سبل التعاون وناقشا آخر
المستجدات في قضية مكافحة السرطان
وكذلك في مجال رعاية المرضى والدعم
النفسي والمجتمعي للمتعايشين
مع المرض ،وكذلك تبادل الخبرات
والزيارات في المؤتمرات التي تقام بين
الجهتين فض ًال عن إطالق حمالت التوعية
المجتمعية.
كما طرح االجتماع خدمات الرعاية المقدمة
والمتاحة في دولة قطر للمرضى ،كما
ناقش إمكانية دعم التعاون اإلقليمي مع
الجمعيات األهلية التي تعنى بالسرطان
السيما في المملكة العربية السعودية،
وناقش االجتماع سبل إثراء المحتويات
العلمية للموقع اإللكتروني الجمعية بآخر
التحديثات ،كما تناول االجتماع النقاط
المتعلقة بالعناية الواجبة والحوكمة
التفاقية التعاون الدولي المحتملة.
حضر االجتماع كل من الدكتور هادي
محمد أبو رشيد  -المستشار العلمي
للجمعية ،السيدة نجالء الهديب  -مدير
خدمات الرعاية الصحية العالمية
لمشفى هيوستن ميثوديست في المملكة
العربية السعودية
على نفس الصعيد اجتمع سعادة

رئيس مجلس إدارة الجمعية مع السيد:
إسماعيل أبو شيخة  -مدير الخدمات
الدولية  -مركز سانت لوكس الطبي
لكلية بايلور للطب ،هيوستن ،تكساس
الواليات المتحدة األميركية ،حيث
بحثا الطرفان سبل التعاون وناقشا آخر
المستجدات في قضية مكافحة السرطان
وكذلك في مجال دعم وتمكين ومناصرة
المتعايشين مع المرض وأيض ًا في مجال
التطوير المهني والبحث العلمي في مجال
السرطان وتبادل الخبرات والزيارات بين
الجانبين ،كما طرح االجتماع خدمات
الرعاية الصحية المقدمة والمتاحة في
دولة قطر التي تعنى بالسرطان.
في نهاية االجتماعات قام الضيوف بجولة
في مركز التوعية والتدريب التابع

للجمعية القطرية للسرطان ،أعربوا
خاللها عن إعجابهم بالخدمات التي
تقدمها الجمعية وكذلك مرافقها الحديثة
والمطورة التي تلبي احتياجات جميع
الفئات.
بهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور
الشيخ خالد بن جبر آل ثاني  -رئيس
مجلس إدارة الجمعية  -حرص الجمعية
على مواكبة التجارب والخبرات العالمية
المرموقة لتطوير برامجها وخططها
المستقبلية من خالل المشاركة في
كافة األحداث في الداخل والخارج بما
يثري عملها من خالل تبادل األفكار والرؤى
بين المختصين من مختلف القطاعات
واالهتمامات وانعكاسات ذلك على تطوير
مجال التوعية وتقديم أفضل السبل

والخدمات عن طريق االطالع على كل ما هو
جديد في هذا الصدد على مستوى العالم
السيما وأن الجمعية عضو في االتحاد
الدولي لمكافحة السرطان الذي يعد من
أكبر المؤسسات العالمية ،األمر الذي
يضع على عاتقها مزيد ًا من المسؤوليات
والمهام وإصرارها على أن تصبح عضوا
فاعال في هذه المنصة العالمية.
ونوه بأن الجمعية ال تدخر جهد ًا في
تحقيق ذلك من خالل تطبيق برامج
وحمالت توعوية نوعية تستهدف كافة
الفئات والشرائح المجتمعية بهدف تبني
أنماط الحياة الصحية ودور ذلك في
التصدي للمرض ،فض ًال عن تسخير كافة
الوسائل اإلعالمية والتكنولوجية لخدمة
هذا الغرض.

متابعات
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ّ
وقع المذكرة وزيرا المالية في كال البلدين

قطر ومصر توقعان مذكرة
تفاهم في المجال المالي

الدوحة -قنا -وقعت دولة قطر مذكرة
تفاهم مع جمهورية مصر العربية ،بشأن
التعاون المشترك في المجال المالي،
لتطوير وتنمية العالقات بين البلدين،
وذلك على هامش منتدى قطر االقتصادي
 2022بالتعاون مع بلومبيرغ.
ّ
وقع المذكرة عن الجانب القطري سعادة
السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية،
فيما وقعها عن الجانب المصري نظيره
سعادة الدكتور محمد معيط.

ومن المقرر أن تساهم مذكرة التفاهم
بين البلدين في تعزيز أواصر التنسيق
المشترك حول مختلف الموضوعات ذات
االهتمام المشترك ،حيث اتفق الجانبان
على إطالق حوار رفيع المستوىُ ،يعقد ً
مرة
ً
واحدة كل عام ،بالتناوب بين البلدين،
ويشمل التنسيق ومناقشة التطورات
المالية على الصعيد الدولي واإلقليمي،
باإلضافة إلى تبادل الخبرات بخصوص
السياسات الوطنية على الصعيد المالي.

شملت لقاء وزيري االقتصاد السعودي والمالية المصري

وزير المالية يعقد عددا من اللقاءات
الدوحة -قنا -اجتمع سعادة السيد
علي بن أحمد الكواري وزير المالية،
أمس ،مع سعادة السيد فيصل بن
فاضل بن محسن اإلبراهيم وزير
االقتصاد والتخطيط في المملكة العربية
السعودية ،وسعادة الدكتور محمد
معيط وزير المالية بجمهورية مصر
العربية ،والسيدة جيني جونسون
الرئيس والمدير التنفيذي لشركة
فرانكلين تمبلتون ،والسيد سكوت

هافينز الرئيس التنفيذي لشركة
بلومبيرغ ميديا ،وذلك على هامش منتدى
قطر االقتصادي بالتعاون بلومبيرغ ،كل
على حدة.
تم خالل هذه االجتماعات مناقشة
العالقات الثنائية ،واستكشاف مجاالت
التعاون المشترك ،بين دولة قطر وكل
من السعودية ومصر وشركتي بلومبيرغ
ميديا وفرانكلين تمبلتون ،وأهم التطورات
االقتصادية واالستثمارية والتجارية.
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بجامعة قطر

التعليم الصحي تنظم مناقشة حول لقاحات كوفيد

} جانب من الندوة النقاشية

الدوحة
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نظمت لجنة التعليم الصحي المتداخل
مؤخرا مناقشة تستند
في جامعة قطر
ً
إلى حالة حول تطعيم كوفيد ،19 -
وذلك خالل فصل الربيع  .2022وحضر
طالبا و18
الفعالية التي نُ ظمت 162
ً
عضو هيئة تدريس .وقد تضمنت
الفعالية طلبة من تخصصات الطب،
الصيدلة ،العلوم الطبية الحيوية،
الصحة العامة ،والتمريض.
ويهدف نشاط التعليم الصحي
المتداخل إلى مناقشة موضوع لقاح
كوفيد  19 -والتردد في أخذ اللقاح.
باإلضافة إلى شرح مبدأ اللقاحات ومناعة

القطيع مع وصف فعالية تكلفة اللقاح
المستند باألدلة وعبء المرض (العدوى
التي يمكن الوقاية منها باللقاح) .حدد
النشاط لقاحات كوفيد  19 -المرخصة
حاليا في قطر وجدول التحصين وعالج
تردد اخذ اللقاحات ومدى سالمتها .كما
ناقشوا القضايا الخالفية المتعلقة
بتصورات اللقاح (المفاهيم الخاطئة).
بدأت الجلسة بفيديو تمهيدي للدكتورة
سوسو الزغير ،أستاذ مشارك في علم
األحياء الدقيقة في جامعة قطر ،إضافة
إلى ذلك ،تم مناقشة حالة حول امرأة
عاما رفضت تلقي لقاح
تبلغ من العمر ً 67
كوفيد  19 -متأثرة بشائعات وسائل
التواصل االجتماعي .كما ناقش الطالب
أهمية اللقاح من وجهات نظر مختلفة من

المتخصصين في الرعاية الصحية.
وتطرقوا إلى تردد اللقاح وأسبابه وكيفية
أخيرا ،عكس الطالب ما
التغلب عليه.
ً
تعلموه حول دور المهنيين الصحيين
معا في هذه الحالة.
اآلخرين أثناء العمل ً
وفي تصريح لها ،قالت الدكتورة سوسو
الزغير ،أستاذ مشارك في علم األحياء
الدقيقة« :التعرف على اللقاحات كأداة
فعالة للوقاية من األمراض المعدية في
منتصف جائحة كوفيد  19 -وتردد
اللقاحات هو توقيت رائع ،ال سيما
مع المعلومات الخاطئة حول سالمة
اللقاحات المنتشرة على وسائل
التواصل االجتماعي والتي تزيد من
التردد بشأن اللقاح» .من جانبها ،قالت
الطالبة رؤى إسماعيل ،طالبة السنة

الرابعة في الطب الحيوي بجامعة
قطر« :كوني
جزءا من فعالية التعليم
ً
الصحي المتداخل تجربة مفيدة
ألنها وسعت تصوراتي حول مجموعة
متنوعة من الموضوعات ،فتناول
موضوع تطعيمات كوفيد  ،19 -فتح
ذهني على أسباب رفض التطعيمات،
مما مكنني من معالجة الموضوع
بمضادات التطعيم والتغلب على مثل
هذه المشكلة .بشكل عام ،أعتقد أن
التعليم الصحي المتداخل طريقة
رائعة لمشاركة المعرفة التثقيفية
وزيادة الوعي والتغلب على التحديات
بطريقة ذكية ،كما تعتبر وسيلة بارزة
لمقدمي الرعاية الصحية والطالب لتوقع
التغييرات والتحديات بطريقة شاملة».

في كليات «التعليم الصحي» ..جامعة قطر:

فئات من «الثانوية» ال يحق لهم القبول
« »% 70نسبة القبول في كلية التمريض الجديدة و« »% 85للطب واألسنان

كتب

محمد أبوحجر

حددت جامعة قطر نسب ومتطلبات َ
القبول
في جميع الكليات للعام الدراسي القادم،
حتى يتسنى للطالب الناجحين في الشهادة
ص
الثانوية االطالع عليها واختيار
ّ
التخص ِ
الذي يناسب ميولهم ومجموعهم.
وأعلنت الجامعة أن قرارات القبول للفصل
الدراسي المقبل خريف  2022ستكون يوم 25
يوليو المقبل.
و َو ً
ُ
الجامعة ستكون نسب
فقا لما أعلنته
َ
القبول على النحو التالي :التخصصات
األدبية بكلية اآلداب والعلوم (،)% 70
التخصصات العلمية بكلية اآلداب والعلوم
( ،)% 70اإلدارة واالقتصاد ( ،)% 70التربية (70
 )%والهندسة ( ،)% 70العلوم الصحية (70
 ،)%القانون ( ،)% 70الشريعة والدراسات
اإلسالمية ( ،)70وكلية التمريض الجديدة
ّ
 70%الصيدلة (،)% 80
طب
الطب ،% 85
ّ
ّ
األسنان .85%

وحددت الجامعة متطلبات القبول لكل مسار
تعليمى في طلبة الثانوية حيث يستطيع
طلبة المسار العلمى أن يحصلوا على القبول
في جميع الكليات ،في حين ال يسمح لطالب
المسارين اآلدابى والتكنولوجى التقديم
على كليات التعليم الصحى وهي كليات
التمريض والطب وطب األسنان والصيدلة
والعلوم الصحية «وكذلك ال يسمح لطالب
المسار األدبى االنضمام لكلية الهندسة».
هذا ويعتمد القبول في جامعة قطر على مبدأ
المنافسة بين المتقدمين ،وأن تحقيق الحد
األدنى من متطلبات الدراسة في الشهادة
الثانوية ال يعني قبول الطالب على الرغبة
األولى ،وإنما يتم قبول الطالب وفق القدرة
االستيعابية لكل كلية على حدة .كما
سيؤخذ بعين االعتبار المسار التعليمي في
المرحلة الثانوية عند التقدم للجامعة.

التخصص
اختيار
ّ
ُ
جامعة قطر إلى أنّ ه يمكن للطالب
وأشارت
التخصص المطلوب بعد تحقيقهم
اختيا ُر
ّ

ويتم
األكاديمية،
الحد األدنى من المتط ّلبات
ّ
َّ
ّ
َ
فتح
األكاديمية
التخصصات
القبول في
ّ
ُ
ّ
َ
القبول
للطالب في حال حقّ قوا متطلبات
متطلبات البرنامج
في البرنامج ،واجتازوا
ِ
المتقدمين إلى
التأسيسي (بالنسبة للطالب
ّ
ّ
التأسيسي)،
الكليات التي تتط ّلب البرنامج
ّ
يقدم ذلك
األكاديمي -الذي
وموافقة القسم
ّ
ّ
التخصص -على طلب تخصيص الطالب
َ
للبرنامج
االستيعابية فيه،
بناء على القدرة
ً
ّ
ُ
ودراسة تخصص
تحديد
ويجوز للطالب
ُ
دراسي واحد فقط ،كما يجب على الطلبة
ّ
الدراسي قبل استكمالهم
تخصصهم
تحديد
ُ
ّ
ّ
ً
ً
َ
ُ
دراسة 36
مكتسبة ،ويجب
ساعة
دراسة ما ال
الدراسية المعتمدة
يقل عن نصف الساعات
ّ
ُّ
المنتظمة
لتخصص ُم ّ
ّ
عين بنظام الدراسة ُ
في جامعة قطر ،كما يجب على الطالب
ُ
استكمال متطلبات التخ ّرج للحصول على
درجة البكالوريوس من جامعة قطر ،كي
اعتماد
يتم
الدراسي الذي حقّ ق
تخصصه
ُ
ّ
ّ
ّ
التخصص الذي يظهر
ويعتبر
ه،
متطلبات
ِ
ُّ
في
كشف الدرجات
الرسمي عند التخ ّرج
ِ
ّ

َّ
الرئيسي
التخصص
وفي إفادة التخ ّرج هو
َ
الطالب والذي تق ّره
الوحيد الذي نجح فيه
َ
ُ
ُ
جامعة قطر.
وتعترف به
وال يتوجب على طالب المدارس الثانوية
القطرية الحكومية تسليم الشهادة الثانوية،
حيث سيتم استالم نتائجهم من وزارة التربية
والتعليم والتعليم العالي.
سيطلب من المدارس الخاصة
في حين ُ
والمدارس الدولية باإلضافة إلى طالب
المدارس الثانوية القطرية الحكومية
والمستقلة للعام  2015فما قبل ،إحضار
كشف درجات شهادة الدراسة الثانوية
ً
ومعتمدا من الجهات
مصدقا
النهائية األصلي
ً
المختصة باإلضافة إلى نسخ منها ليتم
مطابقتها والحضور إلى جامعة قطر قبل
انتهاء موعد التقديم.
أما بالنسبة للمتقدمين لطلب القبول من
طالب الجامعات األخرى ،فيتوجب عليهم
إحضار كشف درجات الدراسة الجامعية
ً
ومعتمدا من الجهات
مصدقا
األصلي
ً
المختصة باإلضافة إلى نسخ منها ليتم

مطابقتها والحضور إلى جامعة قطر قبل
انتهاء موعد التقديم .في حين سيتم إرسال
رابط إلكتروني لتحميل نسخه من كشف
درجات كلية المجتمع في قطر ،وذلك لجميع
الطالب المتقدمين للقبول من كلية المجتمع
إلى جامعة قطر.

استثناء من نسب الثانوية
وأعلنت الجامعة أن الطالب الذين لم يحصلوا
على النسبة المطلوبة بإمكانهم التقدم إلى
الكلية أو التخصص الذي يرغبون به إذا
كانوا قد أكملوا اثنتي عشرة سنة دراسية
الحد األدنى من متطلبات
رسمية ،وحققوا
َّ
االلتحاق بجامعة قطر وهي الحصول على
 61درجة في اختبار التوفل أو الحصول على
 5.5درجة في اختبار االيلتس والحصول على
درجات مرتفعة في اختبارات الرياضة ،ويقوم
عميد الكلية بالنظر في مثل هذه الطلبات من
حيث مستوى المتقدم ،والقدرة االستيعابية
للتخصص المطلوب ،وعالمات المواد
الدراسية في المرحلة الثانوية.

السعة االستيعابية
ستضع بعض
الطالب على قوائم
االنتظار
استثناء فئات
من الحصول
على النسب
المطلوبة للقبول

«التجارة» تستدعي مركبات «جيب»
استدعت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل
سيارات جيب مركبات جيب طراز غراند شيروكي سنة الصنع  2022 – 2021وذلك
ألن بعض المركبات من المحتمل أنها قد صنعت بدون نقطة لحام أو نقاط لحام غير
مكتملة في نقطة تثبيت مقعد األطفال في هيكل مقعد الصف الثاني ،مما قد يؤدي إلى
التعرض لإلصابة .ويأتي هذا اإلجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة
التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكالء السيارات بمتابعة عيوب السيارات
وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
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للمشاركة في توسعة حقل الشمال

لعام «»2022

اللجنـة الدائـمـة للسـكان
تعق ــد اجتمـاعـهـا األول
تم
مناقشة ما ّ

تنفيذه من
خطة عمل

المكتب الفني
للجنة

} د.صالح بن محمد النابت

الدوحة -قنا -عقدت اللجنة الدائمة
للسكان اجتماعها الدوري األ ّول لعام 2022
بعد إعادة تشكيلها ،بحضور سعادة
الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس
جهاز التخطيط واإلحصاء ورئيس اللجنة
الدائمة للسكان ُمرحب ًا بالحضور ومهنئ ًا
األعضاء بانضمامهم لعضويتها.
وأكد بيان صادر عن اللجنة ،أمس ،أن
االجتماع ناقش بنود جدول األعمال ،حيث
عرض سعادة رئيس الجهاز ورئيس
اللجنة على أعضاء اللجنة قرار مجلس
الوزراء رقم ( )1لسنة  2022بتعديل بعض
أحكام القرار رقم ( )11لسنة  2009بإعادة
تنظيم اللجنة الدائمة للسكان ،وقرار
رئيس جهاز التخطيط واإلحصاء رقم
( )19لسنة  2022بتسمية رئيس ونائب
رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للسكان.

واستعرض االجتماع نتائج المرحلة
الخامسة (نوفمبر  2021-أكتوبر )2022
من مراحل متابعة تنفيذ السياسة
السكانية الثانية ( )2022 - 2017لدولة
قطر ،إضافة إلى تقرير موجز حول
مشاركة اللجنة الدائمة لسكان في الدورة
( )55للجنة السكان والتنمية التابعة
للمجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم
المتحدة والتي انعقدت في نيويورك في
األسبوع األخير من شهر أبريل .2022
تم تنفيذه من
كما ناقش االجتماع ما ّ
خطة عمل المكتب الفني للجنة الدائمة
للسكان لعام  ،2022واطالع اللجنة على
سير العمل المتعلق باستطالع رأي
المجتمع حول قضايا السياسة السكانية
الذي تنفذه اللجنة إلكتروني ًا بالتعاون مع
جهاز التخطيط واإلحصاء.

اتفاقية بين «إكسون موبيل» و«قطر للطاقة»
الدوحة

$

أعلنت «إكسون موبيل» و«قطر
للطاقة» ،أمس ،عن توقيع
اتفاقية للمشاركة في مشروع
حقل الشمال الشرقي الذي
سيرفع الطاقة اإلنتاجية لدولة
قطر من الغاز الطبيعي المسال
من  77مليون طن إلى 110
ً
سنويا بحلول العام
ماليين طن
.2026
وعقب اإلعالن عن االتفاقية في المقر
الرئيسي لشركة قطر للطاقة بالدوحة،
قال السيد دارين وودز ،رئيس مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة إكسون
موبيل« :سعداء بالتعاون مع قطر للطاقة
لتسريع وتيرة إنتاج ما يحتاجه عالمنا من
طاقة أنظف وآمنة وميسورة التكلفة».
وأضاف« :تتمتع إكسون موبيل بتاريخ
طويل من العمل في قطر ،حيث تواصل
إنتاج الطاقة بمسؤولية ،ونتطلع إلى مواصلة
عالقتنا لما فيه صالح جميع شركائنا».
وفي تصريح له ،قال سعادة المهندس سعد
بن شريدة الكعبي ،وزير الدولة لشؤون

الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
لقطر للطاقة« :نوقع اليوم اتفاقية شراكة
مع إكسون موبيل التي نتمتع معها بعالقة
استراتيجية وطويلة المدى ،وبعالقات
ناجحة ومثمرة في دولة قطر وحول العالم.
ويعود هذا بالدرجة األولى إلى الثقة المتبادلة
بين الطرفين وإلى ما توفره دولة قطر من
مناخ استثماري آمن ومستقر».
وأضاف« :نحن نتطلع للعمل مع إكسون
موبيل إلنجاز هذا المشروع ذي المستوى
العالمي ،وللوفاء بالتزامنا في توفير طاقة
أنظف إلى كل ركن من أركان العالم من
أجل غد أفضل للجميع» .وفي ضوء اتفاقية

حقل الشمال الشرقي ،يتوقع زيادة حجم
مشاركة «إكسون موبيل» في قطاع الغاز
الطبيعي المسال من  52مليون طن إلى 60
مليون طن سنوي ًا .وبموجب بنود االتفاقية
الموقعة بين الطرفين ،تصبح «قطر للطاقة»
و«إكسون موبيل» شريكتين في مشروع
جديد تمتلك فيه قطر للطاقة حصة ،% 75
في حين تمتلك «إكسون موبيل» حصة 25
 %المتبقية .وسيمتلك المشروع المشترك
الجديد حصة  % 25من مشروع توسعة
حقل الشمال الشرقي الذي يتضمن
أربعة خطوط عمالقة إلنتاج الغاز الطبيعي
المسال ،يبلغ مجموع طاقتها اإلنتاجية 32

مليون طن سنوي ًا .ويعد مشروع توسعة
حقل الشمال الشرقي وزيادة صادرات الغاز
الطبيعي المسال من أهم أهداف الطاقة في
قطر ،وتعتبر قطر للطاقة ،الشركة المشغلة
والمسؤولة عن قطاع النفط والغاز في دولة
قطر ،قد استهلت العمل في مشروع حقل
الشمال الشرقي في العام  ،2019ويتوقع
البدء في إنتاج الغاز الطبيعي المسال من
حقل الشمال الشرقي في أوائل عام .2026
يشار إلى أن «إكسون موبيل» لها تواجد في
قطر منذ العام  ،1955حيث ساعدت منذ
وجودها في دعم تطوير قطاع الطاقة والغاز
الطبيعي المسال في الدولة.

في حملة «ثالثة أضعاف الراتب» ألعضاء أوائل

« »QNBيعلن عن الفائز األول
أعلنت مجموعة  ،QNBأكبر مؤسسة مالية
في الشرق األوسط وإفريقيا ،عن الفائز
األول في حملة أعضاء أوائل  QNBالجديدة
لفرصة الفوز بثالثة أضعاف الراتب خالل
فترة الحملة التي تستمر حتى  30سبتمبر
 .2022وقد تم اإلعالن عن السيد ناجي
سمير الدحداح كأول فائز في حملة ثالث
أضعاف الراتب عن شهر مايو ،وتشمل
الحملة التي تؤكد حرص  QNBعلى تقديم
األفضل لعمالئه دائم ًا جميع أعضاء أوائل
 QNBالجدد والحاليين عند تحويل الراتب
الشهري إلى  QNBأو عند طلب الحصول على
قرض جديد خالل فترة الحملة.
وللتأهل لفرصة الدخول في السحب
الشهري على الجوائز ،على أعضاء أوائل
 QNBالحاليين المحولة رواتبهم إلى QNB
الحصول على قرض شخصي بقيمة
 180,000ريال قطري أو أكثر ،أو قرض
عقاري بقيمة  2مليون ريال قطري أو أكثر،
في حين يكفي ألعضاء أوائل  QNBالجدد
تحويل الراتب الشهري (يجب أال يقل الراتب
عن  35,000ريال قطري) إلى  QNBللتأهل
للسحب .وتعليق ًا على الحملة ،قال السيد
عادل علي المالكي ،مدير عام الخدمات
المصرفية لألفراد في مجموعة « :QNBنهنئ
الفائز في حملة ثالث أضعاف الراتب ألعضاء
أوائل  ،QNBونتمنى مشاركة المزيد من
عمالئنا في هذه الحملة ،لالستفادة من
خدماتنا المصرفية المميزة التي صممت
خصيصا لكل من يبحث عن االبتكار
والتفرد».
ويقدم أوائل  QNBألعضائه مجموعة من
المنتجات والخدمات المصممة لتناسب

أسلوب حياتهم وتلبي احتياجاتهم المالية،
المتميزة
وتشمل بطاقات  QNBاالئتمانية
ّ
ومنتجات اإليداع والقروض الخاصة وعروض
الرفاهية وخدمة األولوية وبرنامج االعتراف
العالمي  Global Recognitionوالدخول
المجاني إلى صاالت المطارات الدولية حول
العالم ،باإلضافة إلى التمويل العقاري وحلول
إدارة الثروة وغيرها من المنتجات والخدمات
المتاحة حصري ًا في قطر والسوق الدولية في
تركيا ومصر واألردن ولبنان وتونس والكويت
وعمان والمملكة المتحدة وفرنسا.
ويواصل البنك جهوده في تطوير منتجاته
وخدماته المصرفية بما يتناسب مع
احتياجات عمالئه من خالل منحهم تجربة
مصرفية متميزة تجعل من البنك الخيار
األمثل لمعامالتهم المصرفية.

وللمشاركة في هذه الحملة ،يرجى زيارة
أقرب فرع وفتح حساب أوائل  QNBبالراتب
الشهري أو التقدم بطلب قرض بالنسبة إلى
األعضاء الحاليين .للمزيد من المعلومات،
يرجى زيارة .qnb.com
وتتواجد مجموعة  ،QNBالتي تفخر
بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم
 FIFA 2022في الشرق األوسط وإفريقيا ،في
أكثر من  31بلد ًا وثالث قارات حول العالم
من خالل فروعها وشركاتها التابعة ،حيث
تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات
والمنتجات المصرفية لعمالئها.
ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 27,000
موظف في أكثر من  1,000فرع ومكتب
تمثيلي ،باإلضافة إلى شبكة واسعة من
أجهزة الصراف اآللي تزيد عن  4,600جهاز.

اقتصاد

السنة ( - )27األربعاء  23من ذي القعدة 1443هـ الموافق  22يونيو 2022م العدد ()9788

نظمته وزارة التجارة والصناعة

الملتقى السنوي للشركات المساهمة
العامة المدرجة في البورصة

17

األولى لشبكة النقل العام المتكاملة في قطر

«المواصالت» تطلق العالمة التجارية «صلة»
الدوحة  -قنا  -أطلقت

وزارة المواصالت العالمة

التجارية «صلة» ،التي

تربط جميع وسائل النقل
العام في دولة قطر

ضمن شبكة متكاملة،

أولى حمالتها الترويجية

تحت عنوان «ابدأ رحلتك
مع صلة».

وشهدت الحملة إطالق

الدوحة

تطبيق «صلة» وموقعها

$

نظمت وزارة التجارة والصناعة الملتقى السنوي للشركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر ،بحضور ممثلين
عن بورصة قطر ،وهيئة قطر لألسواق المالية ،وشركة
قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية ،وجمعية المحاسبين
القانونيين القطرية ،إلى جانب أصحاب وممثلي الشركات
المساهمة العامة وعدد من رواد األعمال والمهتمين ،ومكاتب
وشركات المحاسبة المحلية والعالمية العاملة بالدولة.
يأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص الوزارة
على تسهيل ممارسة األعمال االستثمارية
والتجارية بالدولة ،وتقديم كافة وسائل
المساعدة للشركات التجارية ما يؤدي إلى
رفع مستوى الثقة ببيئة األعمال القطرية
وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ،وصو ًال
إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية  2030باقتصاد
تنافسي متنوع ومستدام.
وسلط الملتقى الذي تحدث فيه ممثل عن
وزارة التجارة والصناعة ،الضوء على أهمية
الشركات المساهمة في االقتصاد الوطني،
والتعريف بأهم التعديالت التي تضمنها
المعدل لبعض
القانون رقم  8لسنة ُ 2021
أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11
لسنة  ،2015وتحديث بيانات المساهميــــن
لدى شركة قطر لإليداع المركزي واألوراق
المالية ،وعقد الجمعيات العمومية للشركات
المساهمة العامة المدرجـــــة إلكتروني ًا وفق ُا
إلحكام قانون الشركات التجاريـــــــــــة.
كما استعرضت الوزارة خالل الملتقى
الخدمات التي تقدمها للشركات المساهمـــة
العامــة المدرجـــة في بورصة قطر ،ومحاولة
سبل التواصل
تطويرها واالرتقاء بها ،وتعزيز ُ
مع هذه الشركات ،ومن بين هذه الخدمات
حضور وإشراف موظفي إدارة شؤون الشركات

«المتحدة
للتنمية»:

يهدف لتسهيل
ممارسة األعمال
االستثمارية
والتجارية
بالوزارة للجمعيات العمومية العامة العادية
وغير العادية للشركات المساهمة العامة
والخاصة.
وفي ختام الملتقى قام مسؤولو الوزارة وبورصة
قطر وهيئة قطر لألسواق المالية ،وشركة
قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية بالرد
عن استفسارات المشاركين حول عدد من
المواضيع المتعلقة بالشركات المساهمـــــــــة
العامة المدرجــة في بورصة قطر ،وعالقاتها
بين الجهات األربعة ،وكيفية توطيد التعاون
والتنسيق بينهم بما يخدم عمل الشركات
المدرجة ويطور أداءها بما يعزز دورها في
العملية االقتصادية.

اإللكتروني لتقطع وزارة
ً
شوطا
المواصالت بذلك

ً
كبيرا في رحلتها نحو بناء

شبكة متكاملة للنقل
العام في دولة قطر.

ويشتمل التطبيق والموقع اإللكتروني
على عدد من الخدمات والمزايا التي
التنقل داخل قطر أكثر سهولة
تجعل
ُّ
وراحة ،ومنها :خدمة تخطيط الرحالت
والتي تساعد المستخدمين في اختيار
أفضل المواعيد ووسائل النقل العام
والمسارات التي تناسبهم للوصول إلى
وجهاتهم خطوة بخطوة ،ومعلومات
حول أماكن محطات النقل العام
والمسارات والمواعيد.
كما تشتمل على خاصية تتبع رحالت
الطيران إلتاحة التخطيط المسبق
للوصول من وإلى المطار عبر وسائل
النقل العام ،وإمكانية فتح حسابات
شخصية تمكن المستخدم من ضبط
مخطط الرحالت بحسب تفضيالته،
ويشمل ذلك حفظ رحالته ووجهاته
المفضلة في دولة قطر ،كما يشمل
آخر أخبار «صلة» ،وقائمة بالفعاليات
الجارية في قطر وكيفية الذهاب
إليها باستخدام شبكة النقل العام
المتكاملة.
وفي هذا الصدد ،قال الشيخ محمد
بن خالد آل ثاني ،مدير إدارة الشؤون

الوزارة تدشـن تطبيـقا وموقعا إلكتـرونيا
الفنية في وزارة المواصالت« :أطلقنا
صلة بهدف جعل التنقل في جميع
أنحاء الدولة فعا ًال ومريح ًا وذلك بالدمج
بين مختلف وسائل النقل العام ،لنوفر
نظام نقل متصل ومتكامل لمختلف

فئات المجتمع».
وأضاف أن التطبيق والموقع اإللكتروني
مجرد بداية لباقة من المشاريع
والمبادرات والخدمات التي سنطلقها
تباع ًا ،ومع االنتهاء من إطالق جميع

بنسبة « »0.05بالمائة

ارتفاع المؤشر العام لبورصة قطر
الدوحة  -قنا  -سجل المؤشر العام لبورصة قطر ،أمس ،ارتفاعا بقيمة  6.26نقطة ،أي
ما نسبته  0.05بالمائة ،ليصل إلى  12ألفا و 076.21نقطة.
وتم خالل الجلسة تداول  135مليونا و 398ألفا و 370سهما ،بقيمة  491مليونا و 242ألفا
و 776.329ريال ،نتيجة تنفيذ  14303صفقات في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم  22شركة ،بينما انخفضت أسعار  21شركة أخرى ،فيما
حافظت شركة واحدة على سعر إغالقها السابق.
وبلغت رسملة السوق ،في نهاية جلسة التداول 679 ،مليارا و 816مليونا و 945ألفا
و 718.440ريال ،مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت  678مليارا و 885مليونا و145
ألفا و 652.220ريال.

مراحل «صلة» ،ستتكامل شبكة النقل
العام وتصبح صلة المصدر الرسمي
الوحيد لجميع المعلومات المتعلقة
بوسائل النقل العام في دولة قطر.
ُيشار إلى أن وزارة المواصالت أطلقت
«صلة» بالتعاون مع شركة سكك
الحديد القطرية (الريل) وشركة
مواصالت (كروة) ومؤسسة قطر للتربية
والعلوم وتنمية المجتمع وشركة
مشيرب العقارية.
وتضم «صلة» تحت مظلتها حالي ًا المترو
والحافالت والترام وسيارات األجرة،
وسيجري إطالقها بشكل كامل على عدة
مراحل ،حيث ستتيح لمستخدميها
العديد من المزايا ،منها أنظمة الدفع
المتكاملة ،إلى جانب تقديم خدمات
ووسائل نقل عام جديدة ،وإطالق حمالت
توعوية وترويجية لشبكة النقل العام
بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من
الجمهور في دولة قطر.

إعادة تدوير « »% 22.7من إجمالي النفايات

} مبادرة غرس األشجار في جزيرة اللؤلؤة

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية ،إحدى كبرى
الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر
والمط ّور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان،
عن إصدار تقريرها حول الحوكمة البيئية
واالجتماعية وحوكمة الشركات لبورصة قطر،
مما يجعلها أول شركة عقارية مدرجة في قطر،
تفصح رسمي ًا عن استراتيجياتها وإنجازاتها في
مجاالت البيئة واالستدامة.
وباعتبارها إحدى الشركات الرائدة المساهمة
في عملية التنمية التي تشهدها دولة قطر،
تتسق الممارسات التجارية للشركة المتحدة
للتنمية بشكل وثيق مع أهداف التنمية
االجتماعية واالقتصادية الواردة في رؤية قطر
الوطنية  2030ويتضح ذلك من خالل االهتمام
الكبير الذي توليه بإدماج برامج التنمية
المستدامة في القرارات والممارسات التجارية
التي تقوم بها الشركة.
وبالتالي ،فإن المحاور الرئيسية المتعلقة
بالبيئة واالستدامة في استراتيجية الشركة
المتحدة للتنمية ،تغطي إدارة وإعادة تدوير
النفايات من خالل استخدام نظام التخلص من
النفايات الذكي «إنفاك» وتدابير إعادة التدوير،
باإلضافة إلى عمليات التعبئة والتغليف
الصديقة للبيئة التي تمنع استخدام األكياس
البالستيكية غير القابلة للتحلل ،فض ًال عن
تطبيق تدابير االستخدام األمثل للطاقة في
جميع مشاريع الشركة القائمة ،واستخدام
التقنيات الصديقة للبيئة مثل نظام تبريد

} مرافق التخلص من النفايات وإعادة تدويرها باللؤلؤة

المناطق ،الذي توفره شركة قطر كوول التابعة
للشركة المتحدة للتنمية.
فمنذ افتتاح محطة تبريد المناطق التابعة
لشركة قطر كوول في جزيرة اللؤلؤة عام ،2010
ساهم األثر البيئي الملحوظ في ترجمة التزام
الشركة المتحدة للتنمية بتطبيق مفاهيم
االستدامة في الجزيرة .وعليه ،قامت محطة
قطر كوول حتى اآلن بتوفير أكثر من  1.7مليار
كيلو وات من الطاقة في الساعة ،مما أدى بدوره
إلى إزالة أكثر من  950مليون كيلوجرام من
ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي منذ
عام  ،2010مما يعادل إزالة أكثر من  182ألف
سيارة من الطرق أو زراعة أكثر من  11مليون
شجرة ناضجة مما يغطي مساحة أكثر من 32
ألف ملعب كرة قدم.
كما تحرص الشركة على تقديم التدريب
المستمر للموظفين وتنظيم الفعاليات التي
تهدف إلى تسليط الضوء على المبادرات
والقضايا البيئية ،وحمالت التوعية المستمرة
ألفراد المجتمع.
في هذا السياق ،فإن الشركة المتحدة للتنمية
والشركات التابعة لها حاصلة على شهادة األيزو
 14001:2015الخاصة بنظام اإلدارة البيئية
الذي يضمن استجابة فعالة للظروف البيئية
ويقلل من مخاطرها على ضوء تقييم شامل
لجميع األنشطة التشغيلية للشركة وآثارها
على صحة البيئة.
وتشمل بعض اإلنجازات المتعلقة بالبيئة

واالستدامة التي حققتها الشركة المتحدة
للتنمية مؤخر ًا في جزيرة اللؤلؤة ما يلي:
تجديد حدائق سنترال (جراند بارك) وتعزيز
إمكانية المشي لمتعة السكان.
مبادرات غرس األشجار لتعزيز التنوع
البيولوجي.
مبادرة تنظيف الشواطئ بمناسبة اليوم
العالمي للمحيطات.
تركيب وحدتين إلعادة التدوير في نقطة
تجميع النفايات الصلبة ،بالشراكة مع مزود
لخدمة إدارة النفايات ،واستخدام المياه المعاد
لري المساحات الخضراء.
تدويرها ّ
تنفيذ أول موقف عام مستدام أخضر اللون بجوار
صاالت عرض اللؤلؤة وموقف سيارات سكني
مظلل جديد في قناة كارتييه للسكان ،مما
يقلل من الحرارة الخارجية ويعزز االستدامة.
تركيب «سالل بحرية» للمحافظة على نظافة
المياه وحماية الكائنات البحرية في جزيرة
اللؤلؤة ،وهي األولى من نوعها في دولة قطر ،مع
التخطيط إلضافة عشر سالل بحرية أخرى،
تغطي المزيد من المواقع في بورتو أرابيا.
إطالق السكوترات الكهربائية ومواقف
مكيفة
ّ

لحافالت الربط بشبكة المترو باإلضافة إلى
تركيب أربعة شواحن كهربائية للسيارات
مما يساهم في تعزيز االستدامة واستخدام
وسائل النقل الكهربائي والتقليل من الحرارة
الخارجية.
المشاركة الفعالة في تطوير استراتيجية
قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ مع االلتزام
بخفض معدالتالبصمة الكربونية لكل موظف
بنسبة  % 25وخفض  % 12من انبعاثات غازات
االحتباس الحراري المرتبطة بالطاقة بحلول
عام .2026
تركيب أربعة شواحن كهربائية للمركبات
لتعزيز مبادئ االستدامة واستخدام المركبات
الكهربائية دعم ًا الستراتيجية قطر الوطنية
للبيئة وتغير المناخ.
تشمل اإلنجازات البيئية كذلك إعادة
تدوير  % 22.7من إجمالي النفايات ،وإنقاذ
 7,948شجرة ،وتوفير  8مليارات لتر من
المياه الصالحة للشرب ،وتقليل المساحة
المخصصة لرمي النفايات بـمقدار  2,126متر
مكعب ،فض ًال عن توفير  3.2مليون كيلوواط
من الطاقة والحفاظ على  3.3مليون جالون من

العمل على تحويل « »% 50من وسائل

النقل من البنزين إلى المركبات الكهربائية

المياه.
وسير ًا على خطى مشروعها الرائد جزيرة
اللؤلؤة ،التي تعتبر رائدة في مجال العيش
المستدام في قطر ،تسعى جزيرة جيوان
إلى االرتقاء بمفهوم االستدامة وتوليد قيمة
اقتصادية واجتماعية وبيئية طويلة األمد من
خالل تطبيق آليات االبتكار والحفاظ على الموارد
الطبيعية ودمج سمات متنوعة في المخطط
الرئيسي للمشروع ،لجعل الجزيرة تتمتع
بأعلى معايير االستدامة في مجال تصميم
المباني والمناطق الخضراء واعتماد التقنيات
الصديقة للبيئة وتدابير ترشيد الطاقة والمياه.
وتسعى الشركة المتحدة للتنمية كجزء من
التزامها بخطة العمل الوطنية لتغير المناخ في
قطر ،إلى تقليل بصمتها البيئية وانبعاثات
الكربون المرتبطة بمبانيها ومنشآتها من
خالل تقليل االستهالك المباشر وغير المباشر
للطاقة في جميع مكاتبها ومشاريعها واستبدالها
بالطاقة المتجددة والمعدات التي تضمن
الكفاءة في استخدام الطاقة ،كاإلضاءة الموفرة
والمفعلة بالحركة ،إلى جانب ترشيد
للطاقة
ّ
استخدام المياه وكذلك الحصول على اعتماد
شهادة المنظومة العالمية لتقييم االستدامة
«جي ساس» من المنظمة الخليجية للبحث
والتطوير .كذلك ستعمل الشركة المتحدة
للتنمية على ضمان إعادة تدوير أكبر كمية من
للري وغيرها من األغراض مع
المياه الستخدامها
ّ
تركيب أنظمة األسطح الخضراء لتجميع مياه

األمطار واالستفادة منها.
وتهدف الشركة المتحدة للتنمية إلى أن تكون
في طليعة الشركات التي تطرح وسائل نقل
حديثة في قطر من خالل تحويل  % 50من
وسائل النقل لديها من البنزين إلى المركبات
الكهربائية ،والترويج ألنماط تنقل بديلة مثل
استخدام التاكسي المائي والسكوترات
الكهربائية والدراجات الهوائية ضمن مسارات
مخصصة لها ،باإلضافة إلى توفير المزيد من
منافذ الشحن للسيارات الكهربائية في كافة
أرجاء جزيرة اللؤلؤة.
وفيما يتجه العالم نحو تحويل المدن الذكية
المنخفضة الكربون إلى واقع ملموس،
ومع األهمية المتزايدة التي أصبح يوليها
المستثمرون لعوامل االستدامة عند اتخاذ
قراراتهم االستثمارية ،تثبت الشركة المتحدة
جزيرتي اللؤلؤة
للتنمية مرة أخرى من خالل
ّ
وجيوان أن أهدافها تمتد إلى أبعد من تطبيق
الحلول الذكية أو توفير منافع اجتماعية
واقتصادية والحد من اآلثار البيئية فحسب،
بل إلى كيفية تفاعل المكونات المختلفة مع
بعضها البعض وخلق قيمة على المدى البعيد.
وفي هذا السياق ،تساهم عناصر جزيرتي
اللؤلؤة وجيوان في تحقيق هذا الهدف من خالل
خلق بيئة حضرية تعزز التفاعل واالندماج
االجتماعي والثقافي واالقتصادي للناس،
وبالتالي االرتقاء إلى أنماط حياة أكثر صحة
وإرضاء للمجتمع ككل.
وسعادة
ً
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بحضور قياسي ضم قادة قطاع الطيران حول العالم

قمة النقل الجوي تختتم أعمالها بالدوحة
كليفورد  :بات من المهم للغاية استعادة ثقة الجمهور

والش :وقود الطيران المستدام يمثل فرصة كبيرة للدول

الدوحة  -قنا  -اختتمت أمس
أعمال االجتماع السنوي الـ78
لالتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)
ومؤتمر القمة العالمية للنقل
الجوي اللذين استضافتهما
الدوحة على مدار ثالثة أيام ،وذلك
بحضور قياسي ضم قادة قطاع
الطيران حول العالم ،وأكثر من
 150وسيلة إعالم دولية ،بحثت
خاللهما أهم الموضوعات والقضايا
واالتجاهات العالمية المتعلقة
بقطاع الطيران لضمان مستقبل
واعد .وخالل المؤتمر الصحفي
الختامي ألعمال االجتماع السنوي
الـ 78لالتحاد الدولي للنقل الجوي
(إياتا) ومؤتمر القمة العالمية
للنقل الجوي ،أكد سعادة السيد
أكبر الباكر ،الرئيس التنفيذي
لمجموعة الخطوط الجوية
القطرية ورئيس النسخة الثامنة
والسبعين للجمعية العمومية
لالتحاد الدولي للنقل الجوي،
أن االجتماع السنوي حظي
بمناقشات في غاية األهمية ،وركز
على عدة محاور بارزة.
وقال« :لقد شهد االجتماع السنوي أكبر
حضور لقادة قطاع الطيران ،وبحث العديد
من المحاور فيما يخص الوقود المستدام
والتحديات المالية والعديد من األمور التي
واجهها القطاع خالل جائحة كورونا ،مؤكدا
أن كل من ينتمي إلى االتحاد الدولي للنقل
الجوي وشريك في قطاع الطيران تقع على
عاتقه مسؤوليات كبيرة في المرحلة المقبلة
للسير نحو قطاع نقل جوي آمن ومتعاف».
وتابع« :القمة العالمية للنقل الجوي تعد أول
اجتماع غير افتراضي منذ أكثر من عامين،
فضال عن أن المناقشات كان لها أثر إيجابي
كبير في وضع السياسات الالزمة والوقوف
على أهم التحديات في قطاع الطيران ،في
الوقت األمثل الذي يواصل فيه هذا القطاع
مواجهة العديد من التحديات التشغيلية
والتجارية» .وأشار إلى أن الخطوط الجوية
القطرية تفخر بتحقيق أعلى نسبة أرباح
على مستوى شركات العالم للعام المالي
 2021 2022 /بمقدار أكثر من مليار ونصف
المليار دوالر وهو أعلى أداء مالي للشركة في
تاريخها ،وبجانب ذلك معايير السالمة تمثل
أهمية قصوى بالنسبة لنا في كافة الجوانب.

وقود مستدام
كما لفت إلى أن الخطوط الجوية القطرية
تجري أبحاثا بالتعاون مع جامعة قطر إلنتاج
وقود الطيران المستدام « ،»SAFمشيرا إلى
وجود تقدم كبير على مدار  10سنوات من
العمل بين الجانبين.
وبين الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية
القطرية أن هناك العديد من القرارات التي
اتخذت في صالح قطاع الطيران العالمي
خالل الجمعية العمومية التي عقدت للمرة
الثانية في منطقة الخليج ،وقطر هي الدولة
الخليجية الوحيدة التي تستضيف هذا
االجتماع بعد نسخة العام  ،2014مشير ًا

ال �ب��اك �ر :ب�ح�ث�ن��ا ال �ع��دي��د م��ن ال �م �ح��اور أب ��رزه ��ا ال ��وق ��ود ال �م �س �ت��دام وال �ت �ح��دي��ات ال�م��ال�ي��ة
«ال��ق��ط��ري��ة» ت �ف �خ��ر ب�ت�ح�ق�ي��ق أع��ل ��ى ن �س �ب��ة أرب� � ��اح ع �ل��ى م �س �ت��وى ش ��رك ��ات ال �ع��ال��م
في ختام تصريحاته إلى أن تعافي قطاع
الطيران سيحصل في السنوات المقبلة ولكن
التحديات األبرز التي ما زالت قائمة مرتبطة
بالركود االقتصادي وارتفاع أسعار الوقود،
بجانب الصعوبة في استقطاب الموظفين
الجدد والذي قد يكون هذا هو التحدي الكبير
التالي الذي يواجه هذا القطاع.
ودعا االتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)
الحكومات خالل الجلسات الختامية إلى
وضع حوافز على نطاق واسع على وجه
السرعة للتوسع السريع في استخدام وقود
الطيران المستدام ،وتمحورت جلسات اليوم
حول التحديات التشغيلية والتجارية،
واالستدامة والتي كانت من بين المواضيع
الرئيسية التي تمت مناقشتها ،مع التركيز
على الخطوات التي سيتخذها قطاع الطيران
بأسره لتحقيق صافي انبعاثات كربونية
يصل إلى صفر بحلول عام .2050
وركز المؤتمر على مدار ثالثة أيام على ضرورة
اعتماد الحكومات هدف طموح طويل األجل
إلزالة انبعاثات الكربون من الطيران ،حيث
ترسم شركات الطيران مسار التزام الصناعة
بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام
 2050بما يتماشى مع هدف اتفاقية باريس
البالغ  1.5درجة مئوية.
كما تم بحث الخطوات التي يمكن اتخاذها
لدعم الجهود العالمية للحد من استعمال
المواد البالستيكية التي تستخدم لمرة

واحدة ،ومعالجة التحديات التي يواجهها
القطاع للتعويض عن الكربون واستخدام وقود
الطائرات المستدام.
وأكد االتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)
أن المشهد العالمي لالقتصاد ُ
الكلي يتسم
بأهمية كبيرة بالنسبة لتوقعات القطاع،
وتشمل هذه التوقعات احتمال حدوث نمو
قوي في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي عند
 % 3.4خالل عام .2022
بدوره ،أعرب السيد ويلي والش المدير العام
لالتحاد الدولي للنقل الجوي عن أمله في أن
يواصل قطاع الطيران العالمي تعافيه خالل
الفترة المقبلة.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الختامي ألعمال
االجتماع السنوي الـ 78لالتحاد الدولي للنقل
الجوي (إياتا) ومؤتمر القمة العالمية للنقل
الجوي« :تم التوصية بضرورة أن تدعم
الحكومات النقل اآلمن لبطاريات الليثيوم من
خالل تطوير وتنفيذ معايير عالمية للفحص
واختبار الحرائق وتبادل معلومات الحوادث،
كما هو الحال مع العديد من المنتجات التي
يتم شحنها عن طريق الجو».
كما أشار إلى أن وقود الطيران المستدام
يمثل فرصة كبيرة للدول ويسهم في تطوير
استقاللها في مجال الطاقة ،وقال« :الناس
يريدون أن يروا الطيران قليل الكربون ،إنهم
معا،
يتوقعون أن تعمل الصناعة والحكومات ً
على تحقيق صفر كربون بحلول عام ،2050

ولذا لن نقبل األعذار من الشركات المنتجة
للوقود في التحول إلى الوقود المستدام».
وختم تصريحاته باإلشارة إلى أنه يتم العمل
على رفع مستوى تطبيق المعايير الحالية
باستمرار ،مشيرا إلى أن التطوير السريع
لمعايير الفحص وتبادل المعلومات سيمنح
صناعة الطيران أدوات أكثر فاعلية ،وكذلك
تطوير إطار عمل إلدارة مخاطر السالمة
على وجه التحديد لنقل بطاريات الليثيوم
لتحسين المناولة والنقل عبر سلسلة
التوريد.
وركزت اجتماعات اليوم الثاني واألخير
للجمعية العمومية لالتحاد الدولي للنقل
الجوي «إياتا» على التوسع السريع في
استخدام وقود الطيران المستدام لتحقيق
صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام
.2050
وفي مداخلة له ،قال السيد ويلي والش،
المدير العام لالتحاد الدولي للنقل الجوي
«إياتا»« :أصبحت حلول الطاقة النظيفة اآلن
رخيصة ومتوفرة على نطاق واسع ،ومع حوافز
مماثلة لوقود الطيران المستدام ،يمكننا أن
نرى  30مليار لتر من وقود الطيران المستدام
متاحا بحلول عام  ،2030وسيكون نقطة
تحول واضحة نحو طموحنا لتحقيق صافي
انبعاثات كربونية صفرية بكميات وافرة من
هذا الوقود المستدام بأسعار معقولة».
وأشار إلى أن الهيدروجين والطائرات التي

جزءا من خطة
تعمل بالطاقة الكهربائية تعد
ً
الطيران لتحقيق صافي انبعاثات صفرية
بحلول عام  ،2050مبينا انه من المحتمل
أن تكون مقتصرة على مسارات المسافات
القصيرة ،موضحا أن وقود الطيران المستدام
يعد الحل المثبت للطيران لمسافات طويلة.
وقال سيباستيان ميكوسز ،النائب األول
لرئيس االتحاد الدولي للنقل الجوي الدولي:
«نحتاج إلى مضاعفة جهودنا إلشراك
جميع الجهات الفاعلة في الصناعة ،بما
في ذلك الحكومات ،لزيادة اإلنتاج والتوافر
واالستيعاب».
وعلى صعيد آخر ،حث االتحاد الدولي للنقل
الجوي ،خالل اجتماعات اليوم الثاني ألعمال
الجمعية العمومية ،الحكومات على العمل
عن كثب مع صناعة الطيران لضمان أن
أنظمة سالمة الطيران يمكن أن تتعايش
بأمان مع خدمات الجيل الخامس الجديدة
«شبكات  .»5Gوأشار االتحاد الدولي إلى
أنه يجب أن يظل الحفاظ على المستويات
الحالية لسالمة الركاب وطواقم الطيران
والطائرات من أهم أولويات الحكومات.
وقال ويلي والش في هذا الصدد« :يجب أال
نكرر التجربة األخيرة في الواليات المتحدة،
حيث تسبب انتشار خدمات طيف النطاق في
حدوث اضطراب كبير في الطيران ،بسبب
المخاطر المحتملة للتداخل مع أجهزة قياس
االرتفاع الراديوية التي تعتبر ضرورية لهبوط

الطائرات وأنظمة السالمة».
وفي جلسة أخرى أمس ،دعا االتحاد الدولي
للنقل الجوي الحكومات لالستفادة من
الدروس المستقاة من جائحة «كوفيد »19 -
الستعادة ثقة الجمهور بقطاع النقل الجوي،
وذلك لضمان إمكانية التعامل مع التهديدات
الصحية المستقبلية بشكل أكثر فاعلية
دون الحاجة إلغالق الحدود.
وقال السيد كونراد كليفورد ،نائب المدير
العام لـ«إياتا»« :بات من المهم للغاية استعادة
ثقة الجمهور بطريقة تعامل الحكومات مع
األزمات الصحية والقيود على الحركة عبر
ويعزى القدر األكبر من الضرر إلى
الحدودُ .
القيود المفاجئة وغير المدروسة التي فرضتها
الحكومات على الحركة عبر الحدود وليس
إلى الخوف الناجم عن انتشار الفيروس.
وسيكون فهم الدروس المهمة المستقاة من
الجائحة عام ًال محوري ًا في كيفية التعامل مع
األزمات الصحية المستقبلية بطريقة تضمن
عدم إغالق الحدود من جديد».
«نحث حكومات العالم على
وأضاف كليفورد:
ُّ
االستماع لتوصية منظمة الصحة العالمية
بشأن ضرورة إبقاء الحدود مفتوحة بين
الدول ،وندعو إلجراء دراسة مستقلة حول
فعالية السياسات التي تُ وازن بين التدابير
الصحية والمزايا االجتماعية واالقتصادية
للترابط الجوي ،وذلك بهدف االتفاق على
ُيمكن
مجموعة من التوصيات التي
اعتمادها في التعامل مع األزمات الصحية
المستقبلية».
واختتم كليفورد« :يرى  % 71من المسافرين
بأنهم ال بد أن يكونوا قادرين على السفر
اآلن كما كان الحال قبل الجائحة .وبينما
تتسارع وتيرة العودة نحو الحياة الطبيعية،
سنعود إلى عالم يتمحور فيه اهتمامنا حول
تحقيق النمو المستدام لقطاع الطيران .وهذا
ال يعني بأنّ ه بإمكان الحكومات والقطاع نسيان
الدروس المستفادة من جائحة كوفيد -
 ،19ال سيما مع توقعات بظهور المزيد من
المخاطر الصحية على المستوى العالمي،
مشيرا إلى أن تطبيق الدروس المستقاة من
جائحة كوفيد  19 -على األزمات الصحية
المستقبلية يعد خير وسيلة لضمان عدم
ذهاب التضحيات التي بذلها الماليين خالل
هذه الفترة سدى».
كما طالب االتحاد الدولي للنقل الجوي
«إياتا» ،خالل جلسات أمس ،الحكومات
بزيادة دعم النقل اآلمن لبطاريات الليثيوم من
خالل تطوير وتنفيذ معايير عالمية للفحص
واختبار الحرائق وتبادل معلومات الحوادث.
وأكد أن هناك حاجة إلى معايير فعالة مطبقة
عالميا لضمان السالمة كما هو الحال مع
ً
العديد من المنتجات التي يتم شحنها عن
طريق الجو ،مبينا أنه من المخاطر الجسيمة
التي تتطور ،على سبيل المثال ،حوادث
الشحنات غير المصرح بها أو التي تم اإلعالن
عنها بشكل خاطئ.
وفي هذا المجال ،قال ويلي والش ،مدير عام
«إياتا»« :تريد شركات الطيران والشاحنون
والمصنعون والحكومات ضمان النقل اآلمن
لبطاريات الليثيوم عن طريق الجو ،إنها
مسؤولية مشتركة» .وأضاف« :إن التطوير
السريع لمعايير الفحص وتبادل المعلومات
واحتواء الحرائق سيعطي الصناعة أدوات
أكثر فاعلية للعمل معها».
وعلى صعيد متصل ،وقعت الخطوط الجوية
القطرية أمس وشركة الطيران فيرجن
أستراليا اتفاقية تعاون على هامش أعمال
اليوم الختامي للجمعية العمومية ،وذلك
بهدف توفير مزايا جديدة للمسافرين وتجربة
سفر سلسة على متن الناقلتين.

المطلة على القناة البحرية في الجزيرة الشمالية

«قطيفان» تدشن المساحات
التجارية والمطاعم والمقاهي
الدوحة

$

أعلنت قطيفان للمشاريع والمملوكة بالكامل
من كتارا للضيافة والمطور العقاري لجزيرة
قطيفان الشمالية عن تدشين المساحات
التجارية والمطاعم والمقاهي المطلة على
القناة البحرية في جزيرة قطيفان الشمالية.
وتأتي المساحات التجارية على ضفاف القناة
البحرية بجزيرة قطيفان الشمالية تحت
إدارة سلسلة فنادق ريكسوس العالمية
بجانب نادي الشاطئ والفندق وحديقة

اآللعاب المائية ،لتشمل المساحات مناطق
ترفيه خدمية مجهزة لمطاعم ومقاهي
ومحالت تجارية .وتسع المساحات التجارية
وعددها  92على القناة البحرية لما يقرب من
 6500زائر شامل حديقة األلعاب المائية،
وذلك لتوفير تجربة تسوق ترفيهية فريدة من
نوعها.
وجدير بالذكر أن المساحات التجارية
مقسمة لثالث مناطق بالقرب من الفندق
وحديقة األلعاب المائية ،التسوق ،الترفيه
والسوق العربي بمساحة إجمالية  12300متر
مربع على ضفاف القناة البحرية ،إضافة إلى

 1400مساحة مخصصة النتظار السيارات.
وعبر سعادة الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل
ثاني – العضو المنتدب لقطيفان للمشاريع
قائ ًال «تشكل المساحات التجارية أهمية ألي
منطقة لما تعمل عليه كعنصر جذب ،وتزداد
فعالية الجذب حسب المنطقة وما يحيط بها
من منشئآت ومرافق» .وأضاف سعادته «وتأتي
المساحات التجارية في جزيرة قطيفان
الشمالية في قلب الجزيرة بين األصول
األخرى وتمثل المحرك األساسي للمرافق
المحيطة بها ولعل أبرزها حديقة األلعاب
المائية والفندق ونادي الشاطئ عالوة على

} الشيخ ناصر بن عبد الرحمن

} هشام شرف

} ادريان كامبس

الخدمات التي ستوفرها المساحات التجارية
على القناة البحرية وما سيشملها من ترفيه
يومي وفعاليات ،األمر الذي سيساهم بفاعلية
في تنشيط سياحة التسوق».
من جانبه أضاف السيد هشام شرف رئيس
قسم العمليات بقطيفان للمشاريع عن
تدشين المساحات التجارية قائ ًال «تأتي

المساحات التجارية ضمن خطة التطوير
العقاري لجزيرة قطيفان الشمالية ،والتي
ستصب بدورها في إثراء األصول التجارية
بمدينة لوسيل».
وبهذه المناسبة قال السيد ادريان كامبس،
مدير المساحات التجارية بريكسوس
-جزيرة قطيفان الشمالية «نحن متحمسون

جدا باإلعالن عن إطالق المساحات التجارية
ً
الخاصة بالمطاعم والمقاهي ووحدات البيع
بالتجزئة التي تقع في قلب جزيرة قطيفان
الشمالية .وستدعم المساحات التجارية كال
من حديقة األلعاب المائية وفندق ريكسوس،
وسيوفر أفضل تجربة تسوق وتناول طعام
مدهشة على جانب القناة البحرية».
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أزمات جونسون

حصاد فاشل

مرحلة استثنائية

انتقد الكاتب سايمون جنكينز في مقال له في صحيفة
الغارديان كيفية تعامل رئيس الوزراء البريطاني بوريس
جونسون مع أزماته الداخلية عبر بوابة أوكرانيا.
وقال الكاتب إن رئيس الوزراء عانى من «رحيل مهين»
لمستشار شؤون القيم األخالفية اللورد غايدت ،وإن
جونسون كان سيواجه اجتماعا حاسما مع نواب الشمال
قبل االنتخابات التكميلية القادمة ،واعتبر جينكنز أن اللورد
كان مهما لرفع الروح المعنوية والحصول على األصوات.
وعدد الكاتب أمثلة على لجوء جونسون إلى االتصال
ّ
بزيلينسكي عند منعطف كل أزمة داخلية يواجهها.
{ (الغارديان)

قدمت أوساط يمينية إسرائيلية ما اعتبرته حصادا فاشال
لحكومة «بينيت  -البيد» ،وأنها ألحقت أضرارا جسيمة
بالدولة ،ألنها ضمت الشراكة األكثر «غرابة» في السياسة
اإلسرائيلية بين أحزاب اليمين واليسار والعرب ،مما شكل
ضررا استراتيجيا طويل المدى سيبقى يرافق اإلسرائيليين
في المستقبل المنظور.
يوفال بلومبرغ ذكر في مقاله بموقع «ميدا» أن القاسم المشترك
لالئتالف الذي أعلن عن نهايته كان كراهية بنيامين نتانياهو
فقط ،وقد أثبت عام كامل من حكم هذه الحكومة أن الكراهية
المرضية لنتنياهو شكلت أداة سياسية رئيسية في بناء
التحالف الحكومي.
{ (موقع ميدا)

نشرت صحيفة فايننشال تايمز مقاال ع ّلقت فيه على نتائج
االنتخابات التشريعية الفرنسية ،ورأت أن فرنسا تتجه إلى
مرحلة استثنائية من عدم االستقرار السياسي ،بعد خسارة
الرئيس الفرنسي الغالبية المطلقة في البرلمان .ووصفت
الصحيفة النتائج بـ«النكسة الصادمة» لرئيس أعيد انتخابه
منذ شهرين فقط ،مؤكدة أن ماكرون سيكون بحاجة إلى دعم
خصومه إن أراد االستمرار في تنفيذ «خطته اإلصالحية».
واعتبرت الصحيفة أن البرلمان الجديد سيكون مليئا «بالنقاد
الدؤوبين المصممين على إحباط ماكرون عند كل منعطف».
{ (فايننشال تايمز)

القدس ومعركة البقاء
رأي $

تحقيق

المساواة

نزار السهلي
كاتب فلسطيني

الفلسطيني.
الملفت في محاضرة الدكتور نظمي ،في حديثه عن أوضاع
البلدة القديمة في مدينة القدس والتي يعيش فيها  37ألف
فلسطيني على مساحة كيلومتر مربع في صمود منقطع
النظير وظروف صعبة للغاية ،مقابل أقل من ثالثة آالف
مستوطن .وإذا كان هناك من إخفاق لالحتالل في القدس فهو
يتمثل في البلدة القديمة في مسجدها األقصى وكنائسها
وأسواقها ،فكل داخل وخارج من المدينة يخرج بانطباع أبدي
بأن هذه المدينة عربية في تاريخها وروحها ،وينسف هذا
الوجود كل التزوير المحيط بها من تهويد وهلوسات شعبوية
وفبركة فاشلة للتاريخ.
بمعنى أنه منذ اليوم األول الحتالل مدينة القدس عام ،67
عملت المؤسسة الصهيونية كل ما بوسعها لالستيالء على
المدينة وضمها وتهويدها بالكامل ،وأصدرت لهذه الغاية
سلسلة من القوانين والتشريعات إضافة لإلجراءات واألوامر
العسكرية الخاصة بمصادرة وهدم المنازل ،وتضييق الخناق
على المقدسيين بالتدريج ،وصو ًال للحالة التي نعيشها اليوم
بسياسة إفقار المقدسيين وإلحاقهم باالقتصاد اإلسرائيلي
الذي يتعامل بدونية مطلقة مع سكان األحياء العربية
الصامدة في المدينة ،والتي فصل لها االحتالل قوانينه
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رؤوس
الثعابين
محمد سالمة
كاتب أردني

eliesaliba1@gmail.com

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد
المفدى ،فشمل برعايته الكريمة
افتتاح «منتدى قطر االقتصادي »2022
بالتعاون مع بلومبيرغ ،الذي ينعقد
تحت شعار« :تحقيق المساواة
في التعافي االقتصادي العالمي»،
وذلك بفندق الريتزكارلتون الدوحة
صباح أمس ،وألقى سمو األمير
المفدى كلمة هامة تركزت على
األوضاع االقتصادية العالمية في ظل
االضطراب الذي طرأ على سالسل
التوريد بسبب جائحة «كوفيد -
 ،»19ثم اآلثار المدمرة للحرب الجارية
حالي ًا في القارة األوروبية على أرض
أوكرانيا.
وتناول سموه التوقعات التي تشير
إلى تراجع نمو االقتصاد العالمي
بحوالي الثلث في العام الحالي
مقارنة بالعام الماضي وذلك على وقع
ارتفاع معدالت التضخم على المدى
الطويل ،محذرا من أن ذلك قد يكون
مقدمة لركود تضخمي لم يشهد
العالم مثله منذ الفترة الواقعة بين
عامي « 1976و »1979وفق تقارير البنك
الدولي ،حين أدت الزيادات الحادة
في أسعار الفائدة لغرض مكافحة
التضخم إلى ركود اقتصادي في
بداية الثمانينيات.
لقد حذر صاحب السمو من أن
الجائحة كشفت عن حجم الفجوة
بين الدول الغنية والفقيرة وأسهمت
في توسيعها ،وال سيما من خالل
تعثر الجهود الرامية إلى تحقيق
التنمية والحد من الفقر ،وطالب
المجتمع الدولي بانتهاج مقاربة
تترجم األقوال والنوايا الحسنة إلى
خطوات عملية تحقق المساواة في
التعافي االقتصادي بين الدول وإنقاذ
أهداف التنمية المستدامة بما يدعم
الشعوب الفقيرة وتلك التي تعاني
من اضطرابات وحروب ،مؤكدا أن
ثمة قضايا ال حل اقتصادي لها ،ومنها
الحرب وآثارها المدمرة على أوكرانيا
وعلى دول وشعوب كثيرة أخرى،
مشددا على أن الحل في هذه الحالة
ال يمكن أن يكون سوى سياسي ،كما
ال يجوز ترك أزمة الغذاء في ظروف
الحرب لقانون العرض والطلب،
وال ترك قضية الفقر الشديد للدول
الفقيرة كي تواجهها وحدها.
كلمة سمو األمير خريطة طريق
لعالم أكثر عدال إذا ما نجحت
دول العالم في االلتزام بمجموعة
من المبادئ ،وأولها تكريس العدل
والمساواة والتضامن ورفض ازدواجية
المعايير.

العنوان لمحاضرة قدمها المؤرخ الفلسطيني الدكتور نظمي
الجعبة األستاذ في جامعة بيرزيت ،ونظمها المركز العربي
ُ
لألبحاث ودراسات السياسة في الدوحة السبت الماضي (19
يونيو) مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،أفرغ الدكتور
جعبته من أفكار ومعلومات وأبحاث عن مدينة
نظمي ما في ُ
القدس ،وتوجها بإطالق المركز العربي لموقع القدس «القصة
كاملة».
والقصة الكاملة هي عدسة المجتمع الفلسطيني الذي
يؤرخ للمدينة ومعاناتها حسب تعريف الموقع ،والذي
جمل صورة الحقائق ومكانة القدس،
يضم عدة أبواب تُ ّ
ومعجم القدس ودفترها وكتابها وسكانها ،بما يسهل على
الباحثين والمطلعين الوصول للحقائق من خالل أصوات
وعيون المقدسيين ،وما يواجهونه من مخاطر االقتالع والطرد
والتضييق والتهويد ،ومن خالل تقديم لمحات بصرية عن
التقسيم الديمغرافي للفلسطينيين.
إحاطة كاملة ومهمة لمدينة القدس من الناحيتين الجغرافية
الجعبة في محاضرته،
والديمغرافية أتى عليها األستاذ نظمي ُ
باإلضافة لتناوله بإيجاز السياسة اإلسرائيلية العامة نحو
القدس منذ النكبة عام  ،48وتقسيم المدينة بشطريها
الشرقي والغربي ،إلى احتالل المدينة عام  67وتركيز الجهد
اإلسرائيلي إلفراغ المدينة من الوجود العربي الفلسطيني
بفشل بعد  55عاما من احتالل المدينة ،رغم
الذي مني
ٍ
ضخامة المشاريع الكبرى والصغرى التي هدفت لتطويق
المدينة بحزام استيطاني كبير.
ويقول الدكتور الجعبة :إنه عند احتالل المدينة عام ،67
كان عدد الفلسطينيين آنذاك  70ألف نسمة في الشطر
الشرقي من المدينة ،واليوم بعد خطط القدس «الموحدة»
والكبرى التي رسمتها بلدية االحتالل في المدينة ،يناهز عدد
الفلسطينيين في القدس الكبرى  400ألف نسمة ويشكلون
 40في المائة من مجموع سكان القدس الموحدة ،وأضاف أنه
لم تتغير الخريطة الديمغرافية لمدينة القدس منذ االنتداب
رغم كل محاوالت التهويد واالستيطان ،فالغلبة بقيت للوجود

الشهيرة من اليوم الثاني الحتاللها ،بتوسيع حدود بلدية
القدس بضم  72ألف دونم لحدود القدس تمتد من صور باهر
في الجنوب إلى مطار قلنديا في الشمال ،إضافة لجملة من
القوانين الهادفة لمصادرة آالف الدونمات ألغراض االستيطان
وأصبحت تعرف فيما بعد بمستوطنات تحويط القدس،
مثل «بسغات زئيف» و«رامات اشكول» و«نفيه يعقوب» من
الشمال ،و«راموت» في الشمال الغربي ،و«جيلو» في الجنوب
و«تلبيوت مزراح» من الشرق.
لم تتوقف خطط السيطرة االستعمارية اإلسرائيلية على
أراضي القدس يوم ًا ،ففي كل الخطط التي تلت احتالل
المدينة ،هناك مصادرة واستيالء على األراضي المشمولة
بالقانون اإلسرائيلي لتوسيع حدود بلدية المدينة ،وهو جانب
واحد من السياسات اإلسرائيلية مع الجانب اآلخر المتعمد
التضييق على المقدسيين ،وبما يطال األراضي التابعة
للقرى الفلسطينية القريبة من القدس في بيت حنينا وبيت
صفاقا وشعفاط وحزما وجبل المشارف ،إضافة لنشر العديد
من البؤر االستيطانية في أحياء الشيخ جراح وسلوان ،وسن
قوانين متعلقة بحياة المقدسيين وسن قانون الغائبين
لمصادرة أمالك المقدسيين ،وسحب اإلقامات للحد من النمو
الديمغرافي العربي.
أخير ًا ،وسط الواقع الصعب لمدينة القدس ،يبقى الواقع
الديمغرافي وضرورة الحفاظ على العنصر البشري المتواجد
فيها ومنع مغادرة سكانها ،إضافة لرفدهم بكل وسائل الدعم
المحلي والعربي والدولي ،خصوص ًا أن هذا البعد الديمغرافي
هو ُبعد هام وأساسي في مسألة حسم السيادة على القدس
التي أصبحت اليوم بحاجة لهيئة وطنية لمتابعة شؤون
سكانها بكل تفاصيلها الحياتية العامة التي يعاني منها
بأمس الحاجة إلعادة موضوعهم إلى
فلسطينيو القدس ،وهم
ّ
األجندة العربية والدولية ،والذي يشكل الموقف الفلسطيني
فيها تراجعا كبيرا في مرحلة ما بعد أوسلو وإلى اليوم.

جنين ..سبل حماية المشروع المقاوم
تتصاعد سياسة االغتياالت الصهيونية في مدينة
المقاومة الصاعدة ،في حالة
حاولة وأد التجربة ُ
جنين ُم ِ
تتناقض جزئيا مع الواقع في مدن الضفة الغربية
ومخيماتها األخرى ،حيث تبدو جنين أكثر جنوح ًا إلى
التحدي ،واألكثر
استعصاء على االقتحامات ،بينما
ً
الحالة المقاومة في المدن األخرى وإن كانت متصاعدة
بدورها إال أن مظاهرها تتجلى في عمل شعبي؛ يركز
على الفعل الجماهيري المستند إلى أدوات المقاومة
البسيطة والتقليدية؛ كإلقاء الحجارة ،أو الزجاجات
الحارقة ،أو العمليات النوعية الفردية ،على عكس
جنين التي تتجلى مظاهر مقاومتها على هيئة تكتل
وازن ،يربك االحتالل ،ويعرقل إلى حد ما جهود منظومة
التنسيق األمني المتحالفة معه .ومع أنه من المبكر
البحث عن األسباب التي جعلت جنين الحالة
المتميزة في عالم المقاومة في الضفة الغربية ،إال أن
السؤال عن سبل الحفاظ على هذه التجربة وضمان
تطورها ،وديمومتها ،في غاية األهمية والضرورة ،ذلك
أن العدو الصهيوني عاجز فيما يبدو عن اجتياح واسع
لجنين ،وهذا ألسباب متعلقة بالمعادلة القائمة حاليا

سليمان سعد أبو ستة
الباحث في الشأن الفلسطيني

في عالقته مع الساحات الفلسطينية األخرى ،وعدم
رغبته في إشعال الضفة ككل .من المهم أن ننتقل من
حالة الدفاع عن جنين إلى حالة الهجوم التي نشتبك
فيها مع قوات االحتالل ،ليظل دوم ًا في إطار الدفاع عن
نفسه ،وفي إطار ردة الفعل ،وهو كذلك واجب مختلف
المطالبة بحماية تجربة جنين عبر
مناطق الضفةُ ،
تصعيد االشتباك الشعبي والعسكري مع االحتالل
لتشتيته وإرباكه ،وإفقاده القدرة على التركيز على تلك
المدينة الباسل أهلها.

إن إشكالية المقاومة في الضفة في جوهرها هو عجزها
عن مراكمة الخبرة والقوة ،ألن االحتالل قادر على
اعتقال أي أحد ،والتحقيق مع كل شخص ،وكثير من
المحاوالت فشلت نتيجة اعتقال عشوائي ،أو اعتقال
مبني على قراءة السلوك العام لفرد ُيتوقع مشاركته
في المقاومة ،استناد ًا لتاريخه الشخصي ،أو تاريخ
عائلته .أما نجاح تجربة جنين وأمثالها في حالة تكرار
التجربة ،سيمنحنا القدرة على حماية أولئك األفراد،
ومنحهم القدرة على التجريب ،والتدريب ،والتطوير،
والمراكمة ،والتنظيم ،والتنسيق ،وكل ذلك في أمان
من االعتقال ،لكونهم في مناطق محرمة على االحتالل.
األمر اآلخر المهم لحماية هذه التجربة ،أن يدرك
سيدفع لكل جريمة يرتكبها،
االحتالل أن ثمنا كبيرا ُ
ولكل شخص يغتاله ،وذلك على يد أبطال الضفة
والقدس والداخل ،ولو اقتضى األمر تدخ ًال من قطاع غزة
لحماية األبطال في جنين ،فأنا أرى أن ذلك ضروري دون
أن يدفع هذا األمور إلى حالة حرب واسعة.
- ssabusitta1990@gmail.com

رئيس وزراء الكيان اإلسرائيلي نفتالي بينيت
يقول ان عدم تطبيق قانون االبرتهايد هو بمثابة
نهاية لوالية حكومته ،ووزيرة الداخلية ايليت
شاكيد تتوجه إلى احدى الدول الستجالب
عمالة في البناء والتمريض ،ورئيس األركان
كوخافي يهدد بتسوية مدن وقرى لبنانية
باألرض إذا نشبت الحرب مع حزب الله على
خلفية النزاع حول ثروات البحر المتوسط،
ومجلس المستوطنات بالضفة الغربية
يفاخر بمصادرة األراضي العربية وهدم منازل
الفلسطينيين ،وتقرير لبيت سيلم يكشف
مقتل ( )90فلسطينيا خالل والية هذه الحكومة..
باختصار هذه حكومة رؤوس الثعابين لدولة
االحتالل في فلسطين.
قانون االبرتهايد (الفصل العنصري) ،صناعة
متطرفة للفكر الصهيوني في فلسطين وراءه ثلة
من المتعصبين والنازيين الصهاينة الجدد،
الذين اتخذوا من القوة واالحتالل أداة لقمع واذالل
الشعب الفلسطيني في ارضه ،وروجوا لفكرة
النقاء العرقي لليهود ،يتزعمهم رئيس الحكومة
بينيت الذي يسكن في مستعمرة كفار رعنانا،
(رأس الثعابين)،
وزيرة الداخلية شاكيد ذاهبة الستجالب عمال
بناء وممرضات ،مدعية أن إسرائيل بحاجة
إلى هذه المهن ،والحقيقة أن رأس الثعبان
هذه ال تريد أن ترى فلسطينيا واحدا يعمل
في إسرائيل ،الجنرال كوخافي وباحدث
تهديداته للبنان على خلفية النزاع على ثروات
البحر المتوسط هدد بتسوية مدن وقرى
لبنانية باألرض ،متناسيا أن سرقته لثروات
الفلسطينيين والعرب من غاز ونفط البحر
المتوسط ما كان ليتم لوال ما يجري اليوم في
سوريا وليبيا.
رؤوس الثعابين في ائتالف بينيت شاكيد كان
وراء مقتل ( )90فلسطينيا وهذا أعلى رقم في
تاريخ الحكومات العنصرية الصهيونية منذ
نحو سبعة عقود مقارنة بفترة واليتها القصيرة،
وهو ما يؤشر إلى تركيبتها العنصرية المقيتة
ودورها التخريبي ،وثلة الثعابين المتلونة في
هدم جدران الجسور مع جوارها والعالم ،وأن
رحيلها المتوقع أو تغيير تركيبتها الراهنة
سوف يزيد من رؤوس الثعابين فيها ،وربما
يؤدي إلى صراعات أكثر دموية خاصة مع لبنان
وفلسطين.
الدستور األردنية
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الرئيس التونسي:
ودوﻟﻲ
ﻋﺮﺑﻲ

الدستور سيعمل
على تحقيق مقاصد
الشريعة اإلسالمية

تونس -قنا -أكد الرئيس
التونسي قيس سعيد أن مشروع
الدستور الجديد لبالده سيتم
نشره لالطالع عليه من قبل
عموم المواطنين قبل االستفتاء
عليه في  25يوليو المقبل ،الفتا
إلى أنه سيجري العمل خالله
«على تحقيق مقاصد الشريعة
اإلسالمية».
وقال سعيد في تصريحات له،
لدى توديعه أولى رحالت الحجيج
أمس «إن الدستور الجديد لن
يتحدث عن دولة دينها اإلسالم ،بل
عن أمة دينها اإلسالم».
وحول مالمح الدستور المقبل
وطبيعة النظام فيه ،شدد
الرئيس التونسي على «أن المهم
أن تكون السيادة للشعب وليس
اإلشكال في اعتماد نظام رئاسي
أو برلماني ثم تأتي الوظيفة
التشريعية والتنفيذية والقضائية
مع الفصل بينها».
ولفت في هذا السياق إلى أن
تحقيق الديمقراطية يفرض
التوازن بين هذه الوظائف ،ومن
ثم تأتي االستجابة لمطالب
التونسيين االقتصادية
واالجتماعية.

لحسم ملف البدالء عن نواب الكتلة الصدرية

جلسة استثنائية للبرلمان العراقي
لعمال السكك الحديدية

أكبر إضراب في بريطانيا
ً
منذ « »33عاما
لندن -أ.ف.ب -بدأ عمال السكك الحديدية في بريطانيا
إضرابا لمدة ثالثة أيام للمطالبة بتحسين األجور
أمس
ً
وظروف العمل ،مع إغالق خط من اثنين وإلغاء أربعة من
عاما.
أصل خمسة قطارات ،في أكبر نزاع منذ ثالثين ً

} ماذا بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية؟

أردوغان :يجب إيجاد
حل إلخراج الحبوب
العالقة في أوكرانيا
أنقرة  -قنا  -أكد الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان ،خالل
اتصال هاتفي أمس ،مع السيد
بوريس جونسون رئيس الوزراء
البريطاني ،على ضرورة إيجاد حل
إلخراج الحبوب العالقة في أوكرانيا
بشكل آمن ،مع دخول العملية
العسكرية الروسية على األراضي
األوكرانية شهرها الرابع.
وذكرت الرئاسة التركية في
بيان لها أن الجانبين تناوال األزمة
األوكرانية وملفات إقليمية ودولية
ذات اهتمام مشترك بين البلدين.
وأضاف البيان أن أردوغان
وجونسون بحثا أيضا العالقات
الثنائية وفي مقدمتها التعاون في
مجال الصناعات الدفاعية.
وأدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع
أسعار المواد الغذائية في العالم
بسبب تعطل تصدير حوالي 20
مليون طن من الحبوب األوكرانية
إلى الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وأجزاء من آسيا وسط تحذيرات
أممية من حدوث مجاعات.

حملة اعتقاالت
في الضفة
القدس  -وكاالت  -شنت قوات
االحتالل اإلسرائيلي ،أمس ،حملة
مداهمات واعتقاالت في مناطق
متفرقة من الضفة والقدس طالت
أسرى محررين ،فيما أصيب
خمسة فلسطينيين بمواجهات
في جنين.
وأصيب ستة شبان خالل
مواجهات ببلدة قباطية .
واقتحمت مجموعة من
المستوطنين ، ،باحات المسجد
األقصى بحراسة مشددة من
شرطة االحتالل.

ماكرون يرفض استقالة
رئيسة الوزراء
باريس  -قنا  -رفض الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون،
أمس ،استقالة السيدة إليزابيت
بورن رئيسة الوزراء.
وقالت الرئاسة الفرنسية ،،إن
ماكرون رفض استقالة رئيسة
وزرائه «لتتمكن الحكومة من
متابعة مهامها والتصرف في هذه
األيام» ،وذلك في أعقاب االنتخابات
التشريعية التي خسر فيها
الرئيس ماكرون غالبيته المطلقة
في البرلمان.
وأضاف البيان أن ماكرون سيجري
«المشاورات السياسية الالزمة
من أجل تحديد الحلول البناءة
الممكنة لخدمة الفرنسيين».
ومن المتوقع أن يجري ماكرون،
اليوم  ،سلسلة لقاءات مع زعماء
األحزاب السياسية .

بغداد  -وكاالت  -قررت رئاسة البرلمان
العراقي عقد جلسة استثنائية للبرلمان،
غدا الخميس ،من دون أن تكشف عن
جدول أعمالها ،فيما أكد برلمانيون
أن الجلسة تأتي لحسم ملف البدالء
عن نواب الكتلة الصدرية الذين قدموا
استقاالتهم أخير ًا بناء على توجيهات زعيم
التيار الصدري مقتدى الصدر.
وكان رئيس البرلمان العراقي محمد
الحلبوسي ،قد أصدر ،األحد الماضي،
أوامر رسمية بإنهاء عضوية نواب الكتلة
الصدرية من البرلمان ،لتصبح مقاعدهم
شاغرة ،بانتظار تقديم بدالء عنهم.
فإن «مجلس
ووفق ًا لبيان لرئاسة البرلمانّ ،
النواب سيعقد جلسة استثنائية استناد ًا
إلى أحكام المادة  58أو ًال من الدستور
العراقي،
عدد من أعضاء
وبناء على طلب
ً
ٍ
المجلس ،وذلك في يوم الخميس الموافق
 23يونيو في الساعة  11صباح ًا» ،فيما
لم يكشف عن تفاصيل وجدول أعمال
الجلسة.
قرار انعقاد الجلسة االستثنائية جاء
بعد اجتماع لتحالف «اإلطار التنسيقي»
الذي يضم قوى عراقية حليفة إليران،
والذي يبحث ملف التوجه نحو تشكيل
الحكومة ،بعد انسحاب الصدر وكتلته.
ولم يكشف تحالف «اإلطار التنسيقي» أي
تفاصيل عن االجتماع الذي ُعقد في منزل
رئيس تحالف النصر حيدر العبادي
في بغداد ،أو ومخرجاته ،وما تم التوافق
أن نائب ًا في التحالف المدعوم
بشأنه ،إال ّ
من إيران ،طلب عدم الكشف عن هويته،

أن «االجتماع
أكد لـ«العربي الجديد»ّ ،
انتهى بتوقيع أغلب نواب التحالف طلب ًا
إلى رئاسة البرلمان لعقد جلسة طارئة،
ألجل التصويت على بدالء نواب الكتلة
الصدرية».
أن «حسم ملف النواب البدالء
وأضاف ّ
هو الخطوة األولى واألساسية التي
ستكون بعدها خطوة التحرك نحو
القوى السياسية األخرى وتحديدا
تحالف السيادة ،والحزب الديموقراطي
مبين ًا أن «هناك
الكردستاني»،
مساعي
ٍ
ّ
لتأمين اتصاالت بين قيادات من اإلطار
التنسيقي وأخرى من تحالفي السيادة
والديمقراطي الكردستاني ،ونأمل التوافق
معهما للمضي بتشكيل الحكومة».
أن «االجتماع لم يناقش ملف
وأشار إلى ّ
مرشحي رئاسة الوزراء ،وأن الملف
سيحسم بعد أن يتم إكمال مقاعد
البرلمان الشاغرة بنواب بدالء».
فإن
وبحسب قانون االنتخابات العراقيّ ،
بدالء النواب المستقيلين سيكونون من
الحاصلين على أعلى نسبة أصوات بين
الخاسرين عن الدوائر االنتخابية للنواب
المستقيلين.
ويأمل «اإلطار التنسيقي» حسما قريبا
لملف تشكيل الحكومة ،والتوافق مع
القوى األخرى للمضي بهذا االتجاه ،وقال
النائب عن كتلة «تصميم» النيابية،
علي عبد الستار ،في تصريح لصحيفة
الصباح العراقية الرسمية ،أمس الثالثاء،
إنه «برغم تحفظنا على انسحاب الكتلة
الصدرية من البرلمان ،وتشكيل الحكومة

الحالية ،إال أن اإلطار التنسيقي ليس
لديه أي طريق غير المضي في التحالفات
مع الكتل السياسية ،للمضي بتشكيل
الحكومة» ،مؤكد ًا أنه «يجب أن يجلس
اإلطار التنسيقي والسيادة والديمقراطي
إلى طاولة الحوار».
واستبعد عبد الستار «عدم الوصول إلى
نتيجة معينة بين الكتل السياسية في
السعي لتشكيل الحكومة ،ألن الكتل
السياسية في هذه الحالة ستثبت فشلها
في إدارة البلد وذلك ال يبشر بخير».
تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم ،الذي
يمثل جزء ًا من «اإلطار التنسيقي»،
أكد عدم مشاركته بالحكومة المقبلة،
وقال عضو المكتب السياسي للتيار،
فادي الشمري ،في تغريدة له« :وجهتنا
هي ثبات الموقف بعدم المشاركة
في الحكومة القادمة ،وسياسة الحياد
اإليجابي»،
أن «اإلطار التنسيقي
مؤكدا ّ
ً
هو الكيان المعبر عن استحقاقات المكون
األكبر (المكون الشيعي) ومصالح العراق
وشعبه».
أن «اإلطار لم يناقش أي
وشدد على ّ
ترشيح لمنصب رئيس الوزراء حتى
اللحظة ،وكل ما يشاع هو تسريبات غير
صحيحة» ،ولم يناقش االطار أي ترشيح
لمنصب رئيس الوزراء لحد اللحظة وكل
مايشاع هو تسريبات غير صحيحة.
مقابل ذلك ،أكد الحزب الديمقراطي
أن لديه شروط ًا محددة
الكردستاني ّ
سيفرضها في حال مشاركته بالحكومة
الجديدة،

االتحاد األوروبي:

التوصل التفاق حول النووي اإليراني يتطلب «جهدا»
بروكسل  -أ .ف .ب  -أكد المتحدث
باسم مسؤول السياسة الخارجية
لالتحاد األوروبي جوزيب بوريل أن التوصل
التفاق في ملف النووي اإليراني ممكن إنما
يتطلب بذل «جهد» .وقال بيتر ستانو خالل
مؤتمر صحفي إن «المفاوضات مستمرة
في جنيف .نقترب من اتفاق نهائي ،لكننا
لم نتوصل إليه بعد» .وتابع« :هذا األمر
يتطلب جهدا» ،من دون أن يعطي مزيدا من
التفاصيل حول النقاط التي ال تزال عالقة.
وأوضح المتحدث« :نحن نتولى التنسيق،

ال يمكننا أن نع ّلق على المناقشات
الجارية» .وترمي المفاوضات إلى إعادة
الواليات المتحدة إلى االتفاق المبرم في
العام  2015بين الدول الكبرى وإيران حول
للتقيد بكل
ملفها النووي وإعادة إيران
ّ
بنوده .لكن محادثات فيينا تراوح مكانها
منذ مارس ،بعد مرور أكثر من عام على
ويحمل كل من الطرفين اإليراني
انطالقها.
ّ
واألميركي مسؤولية المراوحة للطرف
اآلخر .واإلثنين ،قال المتحدث باسم وزارة
الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده:

«إننا مستمرون في المسار الدبلوماسي»،
وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية
اإلسالمية لألنباء «إرنا».
وتابع« :لدينا كل الحق في عدم الثقة
بواشنطن بسبب سلوكها» ،منتقدا إدارة
الرئيس األميركي جو بايدن التي «تمارس
سياسة مزدوجة تجاه طهران وتستمر
في فرض سياسة (الرئيس األميركي
السابق دونالد) ترامب الفاشلة وهذا دليل
واضح على كيل واشنطن بمكيالين عندما
تتعاطى مع االتفاق النووي».

استقبلت محطة كينغز كروس في
لندن عدد ًا قلي ًال من الركاب صباح أمس،
بد ًال من الحشود المعتادة في ساعة
الذروة .باإلضافة إلى تدني األجور ،نددت
النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية
والبحرية والنقل  RMTبتدهور ظروف
العمل و«آالف التسريحات» التي تعتزم
الشركة المشغلة لمعظم السكك
الحديدية في بريطانيا القيام بها.
وكانت نقابة العاملين بخطوط السكك
الحديدية في بريطانيا قد أعلنت عن
فشل مفاوضات اللحظات األخيرة مع
الشركات المشغلة لمنع قيام العاملين
بإضراب عام في جميع أنحاء البالد ،هو
األكبر منذ ثالثين عاما ،والذي يستمر
على مدار ثالثة أيام هذا األسبوع هي /
الثالثاء /و/الخميس /و/السبت./
وألقى السيد ميك لينش سكرتير
عام نقابة العاملين بشركات السكك
الحديدية ،بالالئمة على الحكومة في
عدم تدخلها في المفاوضات بين النقابة
والشركات المشغلة بهدف االستجابة
لطلبات العاملين المتمثلة في زيادة

} محطات السكك الحديدية فارغة

لعقد انتخابات مبكرة

ّ
ّ
«الكنيست» يصوت على حل نفسه اليوم
القدس  -األناضول  -يص ّوت الكنيست
بالقراءة
اإلسرائيلي)
(البرلمان
التمهيدية ،اليوم  ،على مشروع قانون ّ
حل
نفسه ،توطئة لعقد انتخابات مبكرة.
وقالت وسائل إعالم إسرائيلية ،بينها
إذاعة الجيش اإلسرائيلي« :أقرت رئاسة
الكنيست ،طرح مشروع قانون حل
الكنيست للتصويت اليوم».
ويلي التصويت بالقراءة التمهيدية
على مشروع القانون ،التصويت بثالث
قراءات ،قبل أن يصبح نافذا.

بعد السيطرة على بلدة توشكيفكا

روسيا تواصل التقدم في شرق أوكرانيا
كييف (أوكرانيا)  -أ .ف .ب  -بات الروس
«يسيطرون بشكل كامل» على بلدة
ّ
خط الجبهة
توشكيفكا الواقعة على
في دونباس بشرق أوكرانيا ،على ُبعد
بضعة كيلومترات من سيفيرودونيتسك
وليسيتشانسك حيث تستعر المعارك،
وفق ما أعلنت السلطات المحلية األوكرانية
أمس.
وقال زعيم منطقة سيفيرودونيتسك رومان
فالسينكو« :بحسب معلوماتنا ،سيطر
الروس بشكل كامل على توشكيفكا»،
ّ
خط
مشيرا إلى أن «الضغط مستم ّر» على
ً
الجبهة حيث «معركة دونباس مستعرة».
وتابع أن «منطقة لوغانسك بكاملها هي اآلن
مركز المواجهة بين الجيشين األوكراني

والروسي» .هذه المنطقة تسيطر عليها قوات
موسكو بشكل شبه كامل .وحده جيب
المقاومة األوكرانية حول ليسيتشانسك
وسيفيرودونيتسك ال يزال يفلت من سيطرة
الجيش الروسي.
وقال رومان فالسينكو إن «القصف العنيف»
ال يزال مستمرا في المنطقة فضال عن «قتال
شوارع» في سيفيرودونتسك حيث «ال يزال
الجنود األوكرانيون يسيطرون على مباني»
المدينة وتابع «المعارك محتدمة في محيط
المنطقة الصناعية» في سيفيرودونتسك
حيث يقع مصنع آزوت للكيماويات
ويتحصن فيه أكثر من  500شخص .
من جهته ،أعلن الرئيس الروسي فالديمير
بوتين أمس أنه «فخور» بجهود جنوده

في أوكرانيا ،ووعد بمزيد من التعزيزات
العسكرية.
وقال« :نحن فخورون ألن مقاتلينا يتصرفون
بشجاعة واحتراف مثل أبطال حقيقيين
خالل العملية العسكرية الخاصة» ،وهي
العبارة التي سمحت السلطات الروسية
باستخدامها لوصف غزو أوكرانيا.
وتحدث بوتين في الكرملين أمام خريجي
األكاديميات العسكرية الروسية وكبار
المسؤولين في الجيش.
وفي إشارة إلى العقوبات التي فرضت على
روسيا ،قال «بالتأكيد ،سيتم التغ ّلب
عليها» .وأضاف« :في مواجهة التهديدات
والمخاطر الجديدة ،سنعمل على تطوير
وتقوية قواتنا المسلحة».

األجور ،والتفاوض بشأن عدد الوظائف
التي سيتم إغالقها في القطاع ،وتحسين
ظروف العمل.
من جهتها قدمت الشركات عرضا بزيادة
في األجور ،في مقابل قبول النقابة
والعاملين بخفض عدد الوظائف وتغيير
شروط الوظائف.
واتهم السيد جرانت شابس وزير النقل
البريطاني ،في إفادة أمام مجلس العموم
/البرلمان ،/النقابات العمالية بأنها «عفا
عليها الزمن» وأنها «تقاوم التحديث».
وأضاف شابس أنه على الرغم من أن
اإلضراب سيؤثر على أجزاء واسعة من
البالد ،إال أن نحو  20بالمائة من الخطوط
ستواصل العمل خالل فترة اإلضراب.
ورفضت وزارة النقل المطالبات لها خالل
األيام الماضية بالتدخل في المفاوضات،
حيث أكد وزير النقل أنه ليس من
اختصاص الحكومة التدخل لوقف
اإلضراب ،مشددا على أن المفاوضات
يجب أن تجري فقط بين النقابات
العمالية والشركات المشغلة لخطوط
القطارات والمترو.

} المعارك العنيفة تتواصل شرق أوكرانيا

ولم يتضح على الفور ،متى سيتم
التصويت على مشروع القانون بالقراءات
اإلضافية.
وسيتضمن مشروع القانون ،موعد
االنتخابات المبكرة ،التي قالت هيئة
البث اإلسرائيلية ،اإلثنين ،إنها ستجري
في  25أكتوبر المقبل.
وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي
بينيت ،ووزير الخارجية يائير البيد قد
ّ
حل
أعلنا ،مساء اإلثنين ،اتفاقهما على
الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة.



لالستفسار 40002222 :
الأربعاء  22يونيو 2022م

اإعــــالن

تعلن السيدة/رغدة عامر ،الجنسية باكستانية ،وتحمل
جواز سفر رقم ،1223113 :وتحمل الرقم الشخيص:
 ،29658600457عن رغبتها ىف تغيري اسمها لتصبح
بإسم :رغدة عامر يونس .Raghda Amer Younus.
فمن لديه معارضة ىف ذلك فليتقدم اىل االدارة العامة
للجوازات خالل  15يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.

اإعــــالن

يعلن السيد/محمد زين عصام اسماعيل ،الجنسية
سوري ،ويحمل جواز سفر رقم،015298560 :
ويحمل الرقم الشخيص،31576000340 :
عن رغبته ىف تغيري اسمه ليصبح بإسم:
محمد زين اسماعيل . Mohamad Zain Ismail.
فمن لديه معارضة ىف ذلك فليتقدم اىل االدارة العامة
للجوازات خالل  15يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.

اإعــــالن

الـعـدد٥0٤2 :

اإعــــالن

يعلن السيد/عىل محمد صالح ،الجنسية
يمني ،ويحمل جواز سفر رقم،09732699 :
ويحمل الرقم الشخيص،24572000009 :
عن رغبته ىف تغيري اسمه ليصبح بإسم:
عىل محمد صالح عوض اليافعي  .فمن لديه
معارضة ىف ذلك فليتقدم اىل االدارة العامة للجوازات
خالل  15يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.

يعلن السيد/عبد الكريم عصام عبد الكريم اسماعيل،
الجنسية سوري ،ويحمل جواز سفر رقم،012409083 :
ويحمل الرقم الشخيص،31276000418 :
عن رغبته ىف تغيري اسمه ليصبح بإسم:
عبد الكريم اسماعيل  . Abdulkarim Ismail.فمن
لديه معارضة ىف ذلك فليتقدم اىل االدارة العامة
للجوازات خالل  15يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.

اإعــــالن

اإعــــالن

تعلن السيدة/رنا محمد ساريه ساعي ،الجنسية
سورية ،وتحمل جواز سفر رقم ،015298561 :وتحمل
الرقم الشخيص ،28576003047 :عن رغبتها ىف تغيري
اسمها لتصبح بإسم :رنا اسماعيل .Rana Ismail.
فمن لديه معارضة ىف ذلك فليتقدم اىل االدارة العامة
للجوازات خالل  15يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.

يعلن السيد/عصام عبد الكريم اسماعيل ،الجنسية
سوري ،ويحمل جواز سفر رقم،011920587 :
ويحمل الرقم الشخيص،28376002116 :
عن رغبته ىف تغيري اسمه ليصبح بإسم:
عصام اسماعيل  . Essam Ismail.فمن لديه
معارضة ىف ذلك فليتقدم اىل االدارة العامة للجوازات
خالل  15يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.

صفحات إعالنية متنوعة
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عنابي اليد الشاطئية يفوز على البرتغال ببطولة العالم
حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية الفوز على البرتغال ( 2 )1 /في ثاني مبارياته ضمن
بطولة العالم للرجال لكرة اليد الشاطئية التي انطلقت منافساتها أمس باليونان.
وأنهى المنتخب الشوط األول بنتيجة  23 ،20 /فيما تفوق المنتخب البرتغالي في الشوط
الثاني بنتيجة  26 ،24 /وتم على أثر ذلك اللجوء إلى الرميات الترجيحية والتي حسمها
المنتخب الوطني لصالحه  9.8 /
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ً
رسميا
مؤتمر صحفي اليوم لتقديمه

بـراهـيـمــي ..غــرفــاوي
} ياسين براهيمي

كتب

} تغريدة ياسين براهيمي

عوض الكباشي

أعلن نادي الغرافة عبر حسابه بموقع تويتر ،الثالثاء ،عن
التعاقد مع الجزائري ياسين براهيمي العب الريان السابق،
وقال النادي :في أولى صفقات الفهود للموسم ..2023-2022
النجم الجزائري ياسين براهيمي غرفاوي ،فيما ذكرت قناة
«الكاس» أن «براهيمي» توجه عبر حسابه بإنستجرام،
بالشكر إلى الريان على المدة التي قضاها معه وبلغت 3
سنوات ،متمني ًا لهم التوفيق وتحقيق األلقاب.
ويعقد نادي الغرافة في الخامسة والنصف من مساء اليوم
مؤتمرا صحفيا بالنادي لتقديم الالعب الجزائري ياسين
براهيمي بعد أن اجتاز الالعب الكشف الطبي ..ليكون أولى
صفقات الموسم للفهود والتي وجدت اهتماما كبيرا ..بجانب
رضا وقبول في الشارع الغرفاوي المحب والعاشق للنادي.
وكان الالعب الجزائري قد أعلن رحيله عن صفوف الريان،
أمس الثالثاء ..وقال براهيمي عبر حسابه على إنستجرام:
«أحب أشكر الجميع على الثالث سنوات الجميلة التي قضيتها

معكم ..وخاصة دعمكم المتواصل لي طوال الفترة كانت أياما
ولحظات جميلة عشتها معكم مستحيل أنساها ،أحب أشكر
جميع الالعبين وأشكر جميع العاملين والمدربين ،وشكر
خاص لجميع الجماهير لمساندتهم لي من أول يوم لي في
النادي ،نادي الريان سوف يكون دائما في قلبي ،وأتمنى لكم
انضم إلى صفوف
كل التوفيق واأللقاب» ...وكان براهيمي
ّ
قادما من بورتو البرتغالي.
الريان عام 2019
ً
ويعتبر براهيمي أحد أهم أوراق الريان ،وكان الالعب الجزائري
تلقى العديد من العروض االحترافية المغرية من نادي النصر
السعودي ،وأندية إماراتية ،باإلضافة إلى رغبة عدد من األندية
الفرنسية والبرتغالية في التعاقد معه.
فاز الجزائري ياسين براهيمي بجائزة الحذاء الذهبي ألفضل
العب في كأس العرب لكرة القدم ،بعدما قاد بالده لحصد
اللقب عقب التفوق بهدفين نظيفين على تونس بعد وقت
إضافي في النهائي في استاد البيت يوم السبت ...وسجل
براهيمي الهدف الثاني في الدقيقة األخيرة من المباراة خالل
نهاية الوقت بدل الضائع أمام أكثر من  60ألف متفرج ،بينما
سجل قبله أمير سعيود الهدف األول بتسديدة قوية في

الدقيقة  .99وكتب براهيمي ( 32عاما) اسمه في أوروبا مع
بورتو البرتغالي ،قبل أن ينتقل إلى الريان في  2019ويصبح
من أبرز العبيه ...ولعب براهيمي لمنتخبات الناشئين
والشباب في فرنسا ،قبل أن يختار تمثيل منتخب الجزائر
ويصبح من أهم العبيه في السنوات الماضية.
وبدأ براهيمي مشواره االحترافي في فريق رين بالدوري
الفرنسي ،وسبق له اللعب في الدوري اإلسباني مع نادي
غرناطة ،وخاض تجربة أخرى مع كليرمونت الفرنسي،
وقدم 47
قبل أن ينتقل لبورتو عام  2014حيث سجل  54هدفا ّ
تمريرة حاسمة في  215مباراة ،وعلى الصعيد الدولي خاض
إبراهيمي  66مباراة دولية مع «محاربي الصحراء» سجل
خاللها  14هدف ًا .واحتل الغرافة المركز الخامس في جدول
ترتيب الدوري القطري الموسم الماضي ،بينما جاء الريان
ويعد فريق الغرافة هو سادس
ثامنا .وأحرز السد اللقبُ ...
ناد في مشوار الالعب ياسين براهيمي ،بعد أن كان قد بدأ
مسيرته في رين ثم كليرمون في الدوري الفرنسي ،وكذلك
مروره بغرناطة اإلسباني وبورتو البرتغالي إضافة إلى فريق
الريان الموسم الماضي.

«منحوتة» تحتفي بمونديال قطر

} منحوتة كأس العالم

العــربــي يــواجــه الن ــور الس ـعـ ــودي
نيودلهي -قنا -يلتقي العربي القطري مع
النور السعودي ،اليوم األربعاء ،في انطالق
البطولة اآلسيوية الرابعة والعشرين
لألندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد التي
تستضيفها مدينة حيدر آباد بالهند حتى
 30يونيو الجاري ،والمؤهلة لبطولة العالم
لألندية أبطال القارات «سوبر جلوب .»2022
وتشارك في البطولة ثمانية أندية تم
توزيعها على مجموعتين ،حيث تضم
المجموعة األولى فرق العربي القطري وتي
سبورت الهندي والنور السعودي والقادسية
الكويتي ،فيما تضم المجموعة الثانية فرق
الوكرة القطري والكويت الكويتي وكيرمان
اإليراني والنجمة البحريني.
وسيتأهل صاحبا المركزين األول والثاني
من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي،
حيث يلتقي أول المجموعة األولى مع
ثاني المجموعة الثانية ،فيما يلعب ثاني
المجموعة األولى مع أول المجموعة الثانية

كتب

عادل النجار

جدد النادي العربي تعاقده مع المدرب
الوطني يونس علي لموسم آخر ،وذلك
لقيادة الفريق األول لكرة القدم بالنادي في
الموسم الجديد .2023 - 2022
وكان العربي قد تعاقد مع يونس علي
في يوليو من العام الماضي خلفا للمدرب
األيسلندي هيمير هالجريمسون ،وتمكن
من قيادة الفريق إلحراز المركز الaرابع في
الدوري القطري الموسم الماضي - 2021
 ،2022كما أحرز معه لقب النسخة الثانية
من بطولة كأس االتحاد القطري لكرة القدم
للموسم ذاته بفوزه في نهائي البطولة على
فريق لوسيل .2 - 3
وسبق للمدرب يونس علي تدريب فريق
قطر ،كما درب أيضا فريق المرخية وحقق
مع الفريقين نتائج جيدة.

وكان جمهور العربي قد اتفق عبر منصات
التواصل على ضرورة التجديد مع المدرب
الوطني يونس علي بعد النجاح الذي
حققه مع الفريق هذا الموسم ،فقد نجح في
إعادة األحالم للمربع الذهبي في الدوري بعد
غياب امتد ألكثر من عقد كامل من الزمن،
فقد كان آخر تواجد للعربي في المربع قد
حدث في موسم  ،2011-2010كذلك نجح
في حصد بطولة كأس االتحاد ،وهي مهمة
للغاية بالنسبة للجيل الحالي الذي لم
يسبق له الفوز بأي بطولة مع النادي ،لذا
كان مهما أن يحققوا لقبا حتى وإن كانت
قيمته ال تعادل الفوز بالدوري أو كأس سمو
األمير أو كأس قطر ،لكن يبقى التتويج
بكأس االتحاد نجاح يحسب للفريق
ولمدربه يونس علي بعد سنوات طويلة
من الغياب عن األلقاب والبطوالت ،وقد
يكون بداية لعودة العربي للمنافسة على
األلقاب خالل المواسم القادمة.

رفض « »180مليونا من مدريد لضم مبابي

الخليفي ينفي التفاوض مع زيدان

وكشف أن فكرة وتصميم هذه المنحوتة الصخرية أطلقها نون
من لندن ،أما الصخرة فتم جلبها من جبل الجاللة على البحر
األحمر في مصر ،فيما تولى الفنان اللبناني هالل عواضة مهمة
اإلبداع في النحت اليدوي على تلك الصخرة.
وأوضح أن المنحوتة تحمل رموزا ومعاني مميزة ،وهي محفورة
ككتلة واحدة ثالثية األبعاد ،وزنها قرابة  127كيلوغراما،
وهي بطول متر واحد وعرضها متر واحد ،الفتا إلى أن رمزيتها
ومضامينها تحمل مختلف المراحل التي حفت بتنظيم هذا
المحفل الكروي األبرز عالميا.
وأبرز نون ،في تصريحه لـ«قنا» ،أن رسالة هذا العمل الفني
تدعو للسالم ،والتآخي ،مشددا على قناعته بأن مونديال قطر
سيكون استثنائيا.

اليوم في انطالق بطولة األندية اآلسيوية لكرة اليد

وذلك يوم األربعاء  29يونيو ،على أن يتأهل
الفائزان إلى المباراة النهائية التي ستقام في
اليوم الموالي.
وكان الدحيل القطري قد ت ّوج بلقب النسخة
األخيرة من البطولة اآلسيوية لألندية أبطال
الدوري لكرة اليد التي أقيمت في مدينة جدة
بالمملكة العربية السعودية العام الماضي،
وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على
الكويت الكويتي بنتيجة / 27 .24
ويمتلك نادي السد القطري الرقم القياسي
في عدد مرات الفوز بلقب البطولة ،حيث
حصل على اللقب خمس مرات ،بينما
فاز الدحيل القطري باللقب ثالث مرات،
والجيش القطري وكاظمة والقادسية
الكويتيان مرتين ،ومرة واحدة لكل من:
الريان والعربي «قطر» ،والفحيحيل
والصليبيخات «الكويت» ،واألهلي ومضر
والنور «السعودية» ،والسد «لبنان»،
والنجمة «البحرين».

العربي يجدد عقد يونس علي

} يونس علي مستمر في قيادة العربي

تحمل رموزا ومعاني للتآخي والسالم

لندن  -قنا  -قام اإلعالمي اللبناني محمد نون بإنجاز منحوتة
صخرية تجسد استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم
 FIFAقطر  ،2022على أمل أن يعرضها في المتاحف والمعارض
والصاالت الفنية وبمالعب المونديال ،للترويج لفكرة «السالم
لجميع األمم والشعوب».
وعن هذا العمل الفني ،ذكر السيد محمد نون ،في تصريح
خاص لوكالة األنباء القطرية «قنا» ،أن استثنائية وعظمة
الحدث الرياضي الكبير لبطولة كأس العالم  FIFAقطر 2022
التي ستقام ألول مرة في العالم العربي ،ألهمته فكرة توثيق
وتخليد هذا الحدث الكبير بعين اإلعالمي عبر فن النحت على
الصخر ،الفتا إلى أن هذه المنحوتة ولدت بين قارات العالم
القديم الثالث (أوروبا وآسيا وإفريقيا).

لموسم جديد

كشف ناصر الخليفي رئيس نادي
باريس جيرمان بطل فرنسا في كرة
القدم أنه يأمل في التوصل إلى «اتفاق
سريع» للتعاقد مع كريستوف غالتييه
مدرب نيس الحالي للحلول بد ًال من
األرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو ،وذلك
في مقابلة مع صحيفة «لوباريزيان»
الفرنسية .وأشار إلى أنه لم يتناقش أبد ًا
مع مدرب ريال مدريد اإلسباني السابق
ونجم الكرة الفرنسية زين الدين زيدان
الستالم منصب المدرب ،قال «اخترنا
مدرب ًا سيكون األفضل لما نريد تقديمه»،
مؤكد ًا المفاوضات مع مدرب نيس الحالي
«آمل في التوصل بسرعة إلى اتفاق ،لكني
أحترم نيس والرئيس (جان بيار) ريفار،
الجميع يدافع عن مصالحه».
وأضاف الخليفي أنه «مولع» بزيدان

«الالعب الرائع» و«المدرب االستثنائي»،
لكن« :لم نتحدث أبدا معه ،ال مباشرة أو
بشكل غير مباشر» ،وتابع «عندما أقول
نحن ،فهذا يعني باريس سان جيرمان.
أنا رئيس لباريس سان جيرمان ولم
أتناقش معه بهذا األمر أبد ًا».
في حين قال الخليفي خالل مقتطفات من
حواره مع صحيفة «ماركا» اإلسبانية،
والذي سينشر كامال اليوم «رفضت عرضا
بقيمة  180مليون يورو من ريال مدريد في
الصيف الماضي ألنني كنت أعرف أن
كيليان يريد البقاء في باريس».
جيدا ،وأعرف
وتابع« :أنا أعرف مبابي
ً
ما يريده هو وعائلته ،ال يهتمون بالمال،
لقد اختار أن يلعب هنا ألنها مدينته
وناديه وبلده وأن يلعب أيضا للمشروع
الرياضي».

انطالق ربع نهائي «الفرجان» اليوم

} فريق العربي لليد

تنطلق اليوم منافسات الدور ربع النهائي
لبطولة الفرجان لكرة القدم في نسختها
السادسة على ملعب الدحيل الشمالي
التي ينظمها االتحاد القطري للرياضة
للجميع تحت مظلة وزارة الرياضة
والشباب.
وتقام أربع مباريات ،تجمع األولى فريقي
الجريان والسيلية ،بينما يلتقي فريقا
الوجبة والريان في الثانية ،ويواجه
فريق الوكرة نظيره حالول في المباراة

الثالثة ،فيما يلتقي في الرابعة فريقا
الهالل والغانم.
وتصدرت فرق الجريان والوجبة والوكرة
والهالل المجموعات األربع برصيد ست
نقاط لكل فريق ،بينما حلت فرق حالول
والغانم والسيلية والريان في المركز
الثاني للمجموعات برصيد ثالث نقاط
لكل فريق ،وجاءت فرق الدحيل ومريخ
والثمامة وعين خالد في المركز الثالث
بدون رصيد من النقاط لتودع المنافسة.

رياضة
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الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس النادي يعلن:

« »4صـفـقــات قــويــة ألم ص ــالل
كتب

عوض الكباشي

أكد سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني
رئيس نادي أم صالل جاهزيتهم للموسم الجديد،
مشيرا إلى أنهم في النادي يعملون على إحداث نقلة
ً
كبيرة في أم صالل.
وقال الشيخ :الموسم الماضي حصلنا على المركز
السادس وكنا قريبين من التواجد في المربع الذهبي،
مؤكدا أن طموحهم في الموسم الحالي هو التواجد
في المركز األول.
وأضاف الشيخ عبدالعزيز :لدينا اهتمام كبير
باألكاديمية وهي تجد منا تركيزا ولدينا اآلن
 430العبا ،وارتفع عدد العبينا في أسباير إلى
 10بعد أن كان  4العبين.
وتابع :نرفض بيع أي العب من المراحل
السنية وبحمد الله حققنا (بطولتين) وهو أمر
إيجابي ويجعلنا فخورين بالعبينا الشباب.
وأشار سعادة الشيخ إلى أنه مع استمرارية
الالعب وهناك برامج مهارية ومنصة تعليمية
لكل المنتسبين لألكاديمية ،وسيتم عمل
تطوير وتحديث لألكاديمية.
وأضاف رئيس النادي أنهم نفذوا تطبيق النادي

} البرتغالي جواو كارلوس

(إلكترونيا) وصفر
الذكي والجميع اآلن يتعامل
ً
للورق.
وتابع :جهزنا غرف الالعبين بصورة جيدة
ولدينا حاليا استثمار ونجحنا في بيع عدد
كبير من (قمصان) النادي.
وقال :لدينا العديد من المشاريع االجتماعية
مع جمعية السرطان وقطر الخيرية وهناك
برنامج تدريبي متخصص لكل العاملين
واإلداريين.
وحول العمل والتطور على مستوى الالعبين
قال الشيخ :سنطلق البطاقة الذكية وهي
تعتبر خدمة لكل الالعبين وفيها الكثير من
االضافات والخصومات بالنسبة للفريق.
وأوضح أن التعاون بين الجميع وراء كل هذه
مشيرا إلى أن النادي سيطلق
النجاحات،
ً
مع بداية شهر سبتمبر القادم صحيفة
النادي اإللكترونية وهناك قناة سيتم
اإلعالن عنها خالل الفترة المقبلة.
وحول الموسم المقبل قال :وسام
رزق وجهازه الفني المتعاون
سيواصل معنا في الموسم
المقبل ،وبالنسبة لفريق
الرديف تم التعاقد مع ميدو وهو
العب الفريق السابق.
وكشف رئيس النادي عن
تعاقدهم مع  5العبين بمن فيهم
ياسين البخيت الذي سيواصل مع
الفريق وتعاقدنا مع مهاجم الغرافة
السابق كودجيا وإدريس والمغربي
عفيف والعب ليفربول السابق.

} الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن

وأوضح أن الفريق ضم العبين محليين ويمثلون
إضافة للمجموعة ،وتم إضافة عدد من العبي
الرديف ،مشيرا إلى أن الفريق سيقيم
معسكرا تدريبيا في تركيا في نفس المدينة
التي أقيم فيها معسكره الماضي وسيؤدي أم
صالل عددا من المباريات التحضيرية ،مشيرا
إلى أن فريقه بعد اإلضافات الجديدة سيعمل
على تحقيق المركز األول وهو حق مشروع
للفريق الذي يضم أفضل الالعبين.
وأعلن رئيس نادي أم صالل عن القيام بصفقات
قوية من خالل التعاقد مع  4العبين محترفين
جدد وهم اإليفواري جوناثان كودجيا المهاجم
السابق للغرافة لمدة موسم واحد والهولندي
ادريس الصديقي لموسمين ،والمغربي
عبدالله الخفيفي ،والبرتغالي جواو كارلوس
تيكسيرا لمدة موسمين ،باإلضافة إلى تجديد
عقد ياسين البخيت لموسم إضافي ،كما تم
التعاقد مع العديد من الالعبين المواطنين
سيتم اإلعالن عنهم الحقا.
انتظم المهاجم اإليفواري جوناثان كودجيا
العب الغرافة السابق في تدريبات أم صالل،
ولعب كودجيا في صفوف الفهود قبل أن
يخرج من قائمة الفريق في االنتقاالت الشتوية
الموسم السابق بسبب تعرضه لإلصابة
حيث خضع الالعب للعالج والتأهيل في
مستشفى سبيتار ليكون جاهزا للعب في
صفوف البرتقالي اعتبارا من الموسم المقبل
.2023 - 2022
وبالنسبة للمعسكر التدريبي للفريق من
المقرر ان ينطلق بنهاية الشهر الحالي بمدينة

} جوناثان كودجيا

} من لقاء رئيس النادي ووسائل اإلعالم

ازميت التركية على ان يستمر على مدار 20
يوما.
وأكد رئيس النادي ان أم صالل يطمح للظهور
بوجه قوي هذا الموسم ،وقال« :حلمنا أن
نتواجد في الصدارة وليس المربع أو ضمان
البقاء ،سندخل الدوري بجدية كبيرة من
أجل فرض اسمنا كواحد من المنافسين».
وشدد الشيخ عبدالعزيز على أن الفترة
المقبلة ستكون مهمة بالنسبة للفريق األول،
وتابع :الفريق قبل التعاقد مع بسام رزق كان
في مرحلة تعادالت وبعدها الفريق حقق نتائج
إيجابية ولبعض الظروف الفريق تعرض لهزة

في عدد من المواجهات.
وأوضح رئيس النادي أن الالعبين الذين تم
اختيارهم جاء اختيارهم من لجنة فنية
للنادي تضم المدرب وسام رزق ،واستغرق ذلك
وقتا طويال.
كشف سعادة الشيخ عبدالعزيز بن
عبدالرحمن آل ثاني رئيس نادي أم صالل
عن تجهيز  3مالعب جديدة لكرة القدم واثنين
آخرين لرياضة بادل وهي مالعب استثمارية
سيتم افتتاحها خالل االسبوع المقبل ،كما تم
إحداث تغييرات على غرف المالبس للفريق
األول والفئات السنية أيضا .وتحدث رئيس

النادي عن اعادة هيكلة بعض المباني داخل
النادي حيث تم تقسيم المباني إلى  4أقسام
تشمل قاعة ألعاب وصالة استقبال كبرى
باإلضافة إلى مبنى االكاديمية ومبنى للقطاع
الطبي.
وأضاف« :ألول مرة سيتم بيع األزياء الخاصة
بفريقنا من خالل متجر سيتم تركيزه الحقا
في أروقة النادي».
وقال رئيس نادي أم صالل :ركزنا على 4
خطوط لالستثمار في النادي سيتم االعالن
عن تفاصيلها عند االنتهاء من الدراسات
الالزمة ،كما سنفتتح أكاديمية استثمارية
وسنعمل فيها باحترافية عالية على ملعبين
تم تاجيرهما ،وستكون األكاديمية موردا
اقتصاديا للنادي باإلضافة إلحداث مركز
تجاري بالنادي.
وتحدث رئيس النادي عن الجهود التي
تبذلها إدارة النادي بخصوص المسؤولية
المجتمعية من خالل برامج التعاون مع
الجمعية القطرية للسرطان وجمعية قطر
الخيرية.
كما يتم طرح برنامج تدريبي لفريق العمل
بالنادي على مدار العام باالتفاق مع عدد من
األكاديميات سواء على المستوى الفني أو
اإلداري والمالي.
واختتم رئيس النادي قائال« :حلمنا أن نبني
كيانا وليس مجرد فريق ،ونبني إنسانا
وليس فقط العبا ،كما نحلم بأن نكون نموذجا
على مستوى النتائج أو المستوى اإلداري
والفني والمسؤولية المجتمعية».

للخيل العربية األصيلة

في مدريد أغسطس القادم ألول مرة في أوروبا

تداخيل كأس قطر فرنسا

إسبانيا تستضيف بطولة «بريميير بادل »P1

أعلن أمس عن تداخيل الخيل
المشاركة في سباق «شوط» كأس قطر
فرنسا من الفئة الثانية للخيل العربية
األصيلة الذي سيقام غد ًا بمضمار
«شانتلي» وبتنظيم مؤسسة «فرانس
غالو».
وضمت التداخيل ثمانية رؤوس من
الخيل ،أبرزها المهرة «حشمة» ملك
سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني
وبإشراف المدرب فرانسو رو وبقيادة
الخيال ماكسيم غويون ،لتدافع عن
الفوز في الشوط في ثاني مشاركاتها
بعد فوزها في األولى التي كانت في شهر
أبريل الماضي بمضمار «تارب».

«ستوكهولم هيرتس» يفوز بلقب الفرق بلونجين العالمية لقفز الحواجز

«آلمان» يتوج بالجائزة الكبرى
حقق الفارس األلماني كرستيان آلمان لقب جولة ستوكهولم ثامن
جوالت بطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز بعد فوزه بمباراة
الجائزة الكبرى ،متفوقا على  31فارسا وفارسة تنافسوا معه في
الجولة ،وشارك آلمان على الجواد «دومينيتور  2000زد»
وحقق زمنا قدره  35.69ثانية بدون أخطاء في جولة
التمايز التي تأهل لها  6من الفرسان ،وحاز
جائزة مالية قدرها  110آالف يورو ،وجاء
في المركز الثاني الفارس السويدي
إنريك فون إيكيرمان على الجواد «كينج
إدوارد» محققا زمنا قدره  35.89ثانية
بدون أخطاء ،وحاز جائزة مالية قدرها
 67ألف يورو ،وجاء في المركز الثالث
الفارس األلماني ماركوس إينينج
على الجواد «ستار جولد» محققا زمنا
قدره  35.87ثانية بدون أخطاء ،وحاز
جائزة مالية قدرها  50ألف يورو.
وحقق فريق ستوكهولم هيرتس لقب
الجائزة الكبرى في دوري األبطال العالمي
للفرق التي أقيمت على ارتفاع  160سم وذلك

بعد أن حل في المركز األول بتوقيت  150.50ثانية ،ومثل الفريق
كل من الفرسان ميالن بايارد ،وبيدر فردريكسون على ثالثة جياد
هي «إتش آند إم إنديانا» و«إتش آند إم أول إن» و«كاتش مي نوت
إس» ،وحل في المركز الثاني بتوقيت  135.42ثانية فريق
شانغاهاي سوانز الذي مثله الفرسان كرستيان
آلمان ،وماكس كوهنر وشاركا على ثالثة
جياد هي كل من «سوليد جولد زد» و«إيك
كولي جامب ذا كيو» و«إلكتريك بلو بي»،
فيما حل ثالثا فريق روما جالدياتورز
بتوقيت  158.78ثانية ،ومثل الفريق
كل من الفرسان زوي كونتر ،وفرناندو
مارتينيز ،وشان برين ،وشاركوا على
الجياد «دافيدوف» و«كور باكر» و«داوا»
و«إيبسويتش».
ويتنافس الفرسان في الفردي والفرق
على جوائز تقارب مليون يورو من بينها
ما يفوق  300ألف يورو في مباراة الجائزة
الكبرى ،وتقام البطولة بمشاركة الفرسان
النخب وأقوى مستويات الخيل في العالم.

أعلن القائمون على جولة بريميير بادل،
جولة البادل العالمية الرسمية تحت إدارة
وتنظيم االتحاد الدولي للبادل وبدعم من
رابطة العبي البادل المحترفين وشركة قطر
لالستثمارات الرياضية ،عن أول بطولة بادل
من الفئة الثانية  P1يتم تنظيمها ضمن
أوروبا ،في اسبانيا موطن هذه الرياضة
العريقة.
ستقام بطولة بريمير بادل P1مدريد بين
 1و 6من شهر أغسطس القادم في مركز
 ،WiZinkحيث تعود الجولة العالمية
األسرع نمو ًا إلى أكبر سوق لرياضة البادل
في العالم ،وذلك بموجب اتفاقية متعددة
السنوات ستستضيف خاللها مدريد بطولة
 P1سنوي ًا .كما ستقام التصفيات يومي
 30و 31من شهر يوليو ،على أن تبدأ القرعة
الرئيسية فور نهايتها .وتعد بطولة بريميير
بادل  P1مدريد ثاني بطوالت الفئة الثانية
التي يتم الكشف عنها ،وذلك بعد اإلعالن عن
بطولة بريميير بادل  P1أرجنتين في وقت
سابق من هذا العام.
وتعد بطولة بريميير بادل البطولة الوحيدة
التي تقدم نقاط تصنيف رسمية لالعبين،
حيث سيحصل الفائزون في مباريات الفئة
الثانية على  1000نقطة تصنيف إلى جانب
جوائز مالية قياسية بما يتماشى مع جميع
بطوالت الفئة الثانية .P1
وقلة هي الدول التي تضاهي الشغف
تتميز
االسباني برياضة البادل ،حيث
ّ
اسبانيا باحتوائها ما يقارب  6ماليين مشارك
في رياضة البادل ،وأكثر من  14،000ملعب
للبادل ،وما يزيد عن  1000ناد رسمي
مسجل لرياضة البادل منتشرين على
امتداد مساحة الوطن ،ومن المؤكد ان

بطولة بريميير بادل  P1مدريد ستكون
إحدى أكبر األحداث الرياضية المدرجة
ضمن الرزنامة الرياضية االسبانية.
وكانت بريميير بادل قد أعلنت عن
تنظيم عشر بطوالت لعام  ،2022بما في
ذلك أربع بطوالت كبرى من الفئة األولى،
حيث االنطالقة كانت مع بطولة Ooredoo
قطر الكبرى  2022التي أقيمت في الدوحة
في مارس الماضي ،والتي تلتها بطولة
بريميير بادل الكبرى إيطاليا ،حيث شهدنا
خواتيمها على أرض ملعب فورو ايتاليكو
منذ أسبوعين .كما تشمل بطوالت الفئة
األولى لجولة بريميير بادل ،بطولة بريميير
بادل الكبرى باريس التي ستقام على أرض
استاد روالن جاروس في الفترة الممتدة بين
 11و 17من يوليو القادم ،وبطولة بريميير
بادل الكبرى المكسيك التي ستقام في
نادي سونوما أون مونتيري وذلك في الفترة
الممتدة بين  28من شهر نوفمبر وحتى  4من
شهر ديسمبر القادمين.
وستقام بريميير بادل  P1األرجنتين في
الفترة الممتدة بين  8و 14من شهر أغسطس
على أن يتم اإلعالن عن المزيد من بطوالت
بريميير بادل قريب ًا جد ًا.
وتعليق ًا على هذه المناسبة ،قال السيد
لويجي كارارو ،رئيس االتحاد الدولي
للبادل« :يسرنا أن نأتي ببطولة بريميير
بادل إلى اسبانيا – موطن رياضة البادل،
فال بد أن يرى العالم مدى الحب والشغف
اللذين تحملهما هذه البلد لرياضة البادل.
نحن على يقين بأن أعداد الجماهير
االسبانية ستعكس مدى دعمهم لبطولة
 .P1فقبل أسبوعين جذبنا حشود ًا قياسية
إلى استاد فورو ايتاليكو في روما ،ومن

المؤكد أن الجماهير االسبانية ستضفي
أجواء استثنائية خاصة في مركز WiZink
أغسطس القادم».
ومن جهته ،صرح مجلس إدارة رابطة
«إن هذه الصفقة
العبي البادل المحترفينّ :
االستثنائية ستساهم في بدء فصل جديد
ومذهل لرياضة البادل في الموطن األكثر
شعبية لها على صعيد عالمي ،ويسرنا
أن نشهد على المستقبل المشرق الذي
يتم بناؤه لهذه الرياضة في إطار جولة
بريميير بادل ،حيث يقع الالعبون في
صميم استراتيجية عمل الجولة وعلى
رأس أولوياتها .نحن نتطلع بشغف نحو
البطولة األولى من الفئة الثانية في أوروبا،
كما اننا على يقين بأن هذا الحدث الرياضي
جدير بمركز  WiZinkفي مدريد ،حيث
سيكون الحدث المرتقب مذهال لالعبين
والمشجعين وجميع عشاق رياضة البادل».
سيتم نقل بطولة بريميير بادل  P1مدريد
إلى جميع أنحاء العالم عبر جهات إعالمية
عالمية مثال ( ESPNأميركا الجنوبية
وأميركا الوسطى والمكسيك ومنطقة
البحر الكاريبي)( Sky Sports ،إيطاليا
والمملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا والنمسا
وسويسرا)( beIN SPORTS ،الشرق األوسط
وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا
ونيوزيلندا وفرنسا وتركيا) وViaplay
(السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا
وأيسلندا وإستونيا والتفيا وليتوانيا وبولندا
وهولندا) و( SuperSportجنوب الصحراء
الكبرى  -أفريقيا) و( Arenaتشيكيا
وسلوفاكيا) و( Cosmoteاليونان) وغيرها
الكثير من الجهات التي سيتم اإلعالن عنها
في الوقت المناسب.
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أفراح آل سلطان
احتفل السيد هادي بن مسفر بن حوتان الهاجري بزواج نجله
راشد ،وأقام بهذه المناسبة حفل زواج حضره عدد من أصحاب
المعالي والسعادة الشيوخ والوزراء ولفيف من األهل واألصدقاء
الذين قدمـــــوا أجمل التـــــهاني والتبريكات للمعرس.

وتزف أســـرة « »$خالص األمنيات القلبية للمعرس راشد،
متمنين له حياة زوجية سعيدة ملؤها الفرح والسرور ،وأن يرزقه
الله الذرية الصالحة..
وألف مبروك.
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توقعت إدارة األرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم
حارا إلى حار جدا ظهرا في الساحل ،وفي عرض البحر
ًّ
يكون غبارا عالقا إلى ضباب خفيف أحيانا ،في البحر.
وتكون الرياح على الساحل ،أغلبها ،شمالية غربية إلى
شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين  5عقد و 15عقدة مع
هبات تصل إلى  25عقدة على بعض المناطق نهار ًا ،وفي
البحر تكون متغيرة االتجاه ،أغلبها شمالية غربية إلى
شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين  3عقد و 13عقدة.
ويتراوح مدى الرؤية األفقية بين  5و 9كيلومترات ،وتكون
درجات الحرارة في الدوحة الصغرى  34والكبرى 44
درجة مئوية.

 3:14ص
 11:36ص
 2:58م
 6:29م
 7:59م
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رأي

حمد حسن التميمي
saad@al-watan.com

اعرف مكان الطائرة

سعد المهندي

الحياة سلسلة من المواقف واالختبارات التي
تستوجب منا االستعداد والتخطيط ،وإال
وقعنا في دائرة العشوائية وما يترتب عليها
من تبعات سلبية نتيجة عدم تهيئنا لألحداث
القادمة والمفاجآت التي يمكن أن تقلب وجودنا
رأس ًا على عقب ،إن نحن لم نكن متأهبين
الستقبالها والتغلب على تحدياتها.
فهل تعيش حياتك بشكل عشوائي تلقائي؟ أم
ترسم مخططات واضحة ألهدافك المستقبلية
وأحالمك ،وتحدد الوجهة التي ستسلكها وصو ًال
إلى حيث تطمح؟ تشير الدراسات المختلفة
إلى أن غالبية الناس حول العالم ال يخططون
ألي شيء في حياتهم ،بل يتركون األشياء
تحدث دون تدخل منهم ،األمر الذي يعد أحد
األسباب الرئيسية وراء فشلهم المتكرر وعدم
حصولهم على األشياء التي يتوقون إليها منذ
الصغر.
كما تبين أن عدم التخطيط ال يقتصر على
مسألة تنظيم الحياة الشخصية والمهنية،
ووضع األهداف وطرق تحقيقها ،بل يمتد
ليشمل مجاالت أكثر مثل الكالم ،حيث يالحظ
أن معظمنا يتكلمون قبل أن يفكروا فيما
سينطقون به فيقعون في دائرة الخطأ المتكرر
والتفوه بأمور تؤذيهم .يقول المثل الشهير:
«لسانك حصانك ،إن صنته صانك ،وإن خنته
خانك» ،لكن يبدو أن هذه الحكمة أبعد ما تكون
عن التطبيق العملي في حياة أغلبنا ،حيث
يميل الناس إلى التعبير عن أنفسهم دون
حساب للعواقب أو التبعات ،ويصرحون بما
يفكرون فيه أو يشعرون به دون انتباه لما قد
يجلبه ذلك من آثار مدمرة عليهم وعلى اآلخرين
من حولهم.
إذا عرضت عليك مليون دوالر للقفز من إحدى
الطائرات دون مظلة ،فهل ستفعل ذلك؟ حسن ًا،
ماذا لو قلت لك إن الطائرة موجودة على األرض؟
العبرة من هذين السؤالين هي أنه يتوجب
عليك معرفة الحقائق كاملة قبل أن تبدأ
بالكالم أو تبادر إلى اتخاذ أي قرار أو اإلتيان بأي
ردة فعل.
أحد الفروق المميزة بين الناجح والفاشل،
يعد
أن الفاشل يترك حياته للصدف ،فال
ّ
العدة لشيء وال يخطط ألي أمر ،بل يعيش
بشكل عفوي ليتخبط يمين ًا وشما ًال على طول
الطريق ،ويجد نفسه في نهاية المطاف بعيد ًا
عن أهدافه وأحالمه .وإذا تحدث فإنه يجرح
اآلخرين ،ويقول أشياء يندم عليها بعد حين،
ويرمي الكالم جزاف ًا في كل مناسبة ومحفل
فيوقع نفسه في مشكالت ليس لها أول من آخر.
أما الناجح فهو الشخص الذي يخطط ليومه
قبل أن يبدأ ،ويضع خطط ًا مدروسة لكل هدف
من أهدافه ،ويعد العدة الالزمة بهدف الوصول
إلى حيث يريد .إنه ال يترك حياته للصدفة
ويقع على مسافة قدرها  400سنة ضوئية
الفلكية المستخدمة في حساب مدارات حركة
أبد ًا ،ألنه يعلم أن تحقيق ما يصبو إليه مرهون
الدبران
نجم
بينما
األرض،
مركز
من
تقريبا
األجرام السماوية ،وهي دليل لهواة الفلك في دولة
بمدى قدرته على التخطيط الجيد .وإذا تكلم
كوكبة
نجوم
ألمع
وهو
عمالق،
أصفر
نجم
هو
قطر ودول المنطقة العربية للتعرف على األجرام
فإنه ينطق عن علم وبعد تفكير ،ويجمع
الثريا
(يعقب)
يدبر
ألنه
بالدبران
مي
وس
الثور،
السماوية التي يمكن رصدها ورؤيتها كل ليلة في
ُ
الحقائق والمعلومات قبل أن يدلي برأيه أو
في السماء ،أي يشرق ويغرب بعدها ،ويسميه
سماء دول المنطقة العربية ومنها دولة قطر.
وجهة نظره ،وال يقول كلمة إال ويعرف بالضبط
سكان الجزيرة العربية بـ «التويبع» ،ويبلغ
يذكر أن عنقود الثريا هو حشد نجمي مفتوح
لماذا قالها وما الهدف من ورائها ،كما يحرص
ُق ْطر نجم الدبران حوالي خمسين مرة قدر ُق ْطر
يتكون من نحو  270نجما تدور حول مركز
على مشاعر الغير ،فال يخاطبهم إال بعد انتقاء
ً
مشترك ،ويعرف
الشمس ،وهو يبعد عن األرض مسافة قدرها 65
أيضا باسم الشقيقات السبع،
العبارات التي تناسب كل واحد منهم حسب
السماء،
في
النجمية
العناقيد
وهو من أشهر
تقريبا.
ضوئية
سنة
ً
شخصيته ونمط تفكيره.
جرب أن تقضي يوم ًا دون تخطيط لما عليك
القيام به ،في مقابل يوم آخر تخطط له بدقة،
وانظر بنفسك كيف أن عملية التخطيط
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دار التقويم القطري:

«الزهرة» يلتقي «الثريا» في سماء قطر فجر الخميس
الدوحة

$

أعلنت دار التقويم القطري أن ألمع كواكب
مجموعتنا الشمسية «كوكب الزهرة» سيلتقي
مع الحشد النجمي «الثريا» فجر غد الخميس 24
من شهر «ذو القعدة» 1443هـ ،الموافق  23من
علما بأن الزهرة سيكون على بُ عد
يونيو 2022م؛
ً
زاوي قدره  5.6درجة قوسية جنوب الثريا.
ٍّ
وذكر د .بشير مرزوق (الخبير الفلكي بدار التقويم
القطري) أن سكان دولة قطر يمكنهم رصد
ورؤية كوكب الزهرة عند أقرب نقطة من الثريا
في سماء الفجر باتجاه األفق الشرقي لسماء
دولة قطر من موعد شروق الزهرة وحتى قبل
علما بأن وقت شروق
شروق شمس الخميس؛
ً
صباحا ،بينما
الزهرة سيكون عند الساعة 2:44
ً
سيكون موعد شروق شمس الخميس عند
صباحا بتوقيت الدوحة المحلي.
الساعة 4:45
ً
من جهة أخرى وفي نفس اليوم الخميس 23
يونيو 2022م سيصل كوكب عطارد ألقرب نقطة
من نجم الدبران أعلى األفق الشرقي لسماء دولة
قطر.
وسيتمكن سكان دولة قطر من رصد ورؤية
معا في سماء
كوكب عطارد ونجم الدبران ً
الفجر باتجاه األفق الشرقي مدة زمنية تزيد عن
ساعة من موعد شروق الدبران عند الساعة 3:32
فجرا وحتى قبيل شروق شمس الخميس عند
ً

صباحا بتوقيت الدوحة المحلي،
الساعة 4:45
ً
مع األخذ في االعتبار أن أفضل األماكن لرصد
عطارد والدبران خالل تلك الظاهرة هي األماكن
البعيدة عن الملوثات الضوئية والبيئية.
وأضاف د .بشير مرزوق أن أهمية تلك الظواهر
الفلكية تكمن في أنها فرصة جيدة لرؤية ورصد
اقتران كوكب الزهرة مع الثريا واقتران كوكب
عطارد مع نجم الدبران على صفحة السماء،
إضافة إلى أنها تؤكد مدى دقة الحسابات
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نافذة على الماضي

salmanalmalik1@hotmail.com

سلمان المالك

جامعية في الثمانين

تقدمت سيدة تركية في سن  84عاما ،بوالية أوردو ،إلى امتحان
القبول الجامعي بعد تعلمها القراءة والكتابة والتدرج في المراحل
الدراسية خالل األعوام الماضية.
وكانت غونيش أونورمي التحقت بمركز التعليم الشعبي في
منطقة مسعودية بوالية «أوردو»عام  ،2013بهدف تعلم القراءة
والكتابة ،ومن ثم تدرجت في المراحل الدراسية قبل أن تحصل
على شهادة الثانوية العامة في يناير الماضي.
وقالت غونيش (جدة لـ  18حفيدا) إنها تركت المدرسة في عمر
الطفولة ،ومن ثم قررت إكمال تعليمها وتعلم القراءة والكتابة
مجددا عام .2013
وأضافت الجدة الطموح أنها عقدت العزم بعد ذلك ووضعت نصب
عينيها دخول امتحانات القبول الجامعي ،وأنها حققت طموحها.
وأشارت غونيش إلى أنها تحلم بدخول كلية الفنون الجميلة،
بسبب اهتمامها الكبير بهذا المجال.
كما دعت كافة الشباب للدراسة ومواصلة التعلم والتطور،
مضيفة أنها أصبحت مصدر إلهام للكثير من الشباب في المنطقة
حيث عاد عدد منهم إلى مقاعد الدراسة.

تزايد االكتئاب
والقلق

دواء جــدي ــد لـ «الثعلبـ ــة»
في الواليات المتحدة األميركية ،يعاني 300
ألف شخص سنويا من داء تساقط
الشعر المعروف باسم الثعلبة ،وفي
ألمانيا يعاني مليون ونصف مليون
شخص من أشكال مختلفة من
داء الثعلبة وحتى المشاهير
على غرار زوجة الممثل
األميركي ويل سميث لم
تسلم من هذا المرض.
ولكل هؤالء األشخاص
هناك خبر سعيد يتمثل
في موافقة إدارة الغذاء
والدواء األميركية على دواء
جديد وفعال ضد الثعلبة
يحمل اسم Olumiant
الدواء
لشركة
تابع
األميركية إيلي ليلي ،ويتعلق
األمر بدواء موجود في السوق
لكن لعالج التهاب
ا لمفا صل

الروماتويدي وأمراض المناعة الذاتية األخرى.
وخضع الدواء الجديد لدراستين دامت
ستة أشهر وشملت أشخاصا فقدوا
على األقل  50في المائة من شعرهم
بسبب مرض الثعلبة .وأظهر
الدواء فعالية كبيرة ،حيث
استعاد األشخاص الذين
خضعوا لالختبار  80بالمائة
من شعرهم خالل  6أشهر
من تناول الدواء ،حسب ما
جاء في موقع «فيت بوك»
األلماني.
وحول هذا الدواء ،يقول
وهو
كينغ،
بريت
بروفيسور في كلية الطب
بجامعة ييل األميركية
والمشرف على هذه الدراسة:
«إنه ألمر مدهش أن نتوفر على
دواء يمكن أن يساعد الناس على
استعادة ثقتهم بأنفسهم والعودة
إلى طبيعة حياتهم واكتشاف ذاتهم من
جديد وإظهارها لآلخرين» ،حسب
ما جاء في موقع «فيت بوك»
األلماني المتخصص في
أخبار الصحة.

وجهة سياحية مفضلة

عثر علماء على متحجرات أشجار في غابة بوالية بارانا في
جنوب البرازيل يعود تاريخها إلى  290مليون سنة ،أي قبل ظهور
الديناصورات ،ووصفوا هذا االكتشاف بأنه «نافذة على الماضي»
لدراسة تطور النباتات.
وشرحت عالمة طبقات األرض في جامعة بارانا تامي موتين
أن اكتشاف هذه الغابة المتحجرة المكونة من  164شجرة
ليكوفيتيس (من دون ثمار وال أزهار وال بذور) من صنف سبق أن
انقرض ،هو «األهم في النصف الجنوبي من الكرة األرضية» من
حيث كمية الحفظ ونوعيته.
وأضافت العالمة التي أجرت أبحاثها بالشراكة مع جامعة ريو
غراندي دو سول في جنوب البرازيل وجامعة كاليفورنيا في
ديفس بالواليات المتحدة أن «هذه النباتات ،التي يقدر عمرها
بـ 290مليون سنة ،تمثل أشكال حياة بدائية جد ًا في تاريخ
األرض».
وأوضحت أن هذه الغابة التي نمت بالقرب من الموقع الحالي
وتو ِز ُعها في
لمدينة أورتيغيرا «تُ ظهر كيفية انتشار النباتات األولى َ
المكان وطبيعة تفاعالتها» مع أشكال أخرى من الحياة.
سجلت اكتشافات مماثلة نادرة في النصف الجنوبي
وسبق أن ُ
من الكرة األرضية ،وال سيما في والية ريو غراندي دو سول أو في
باتاغونيا األرجنتينية ،لكن كانت على نطاق أصغر بكثير.
واكتُ شفت غابة بارانا المتحجرة في نهاية عام  2018من طريق
الصدفة خالل دراسات جيولوجية سبقت تخطيط طريق إلى
مصنع.
وتبع اكتشافها إطالق دراسة نُ شرت نتائجها في المجلة العلمية
التي تصدرها مجموعة «إلسيفيير» الهولندية.

األنظمة النباتية تخفض الوزن

كشفت دراسة حديثة عن العالقة بين اتباع نظام غذائي نباتي
وفقدان الوزن ،ففي الوقت الذي يتجه فيه الناس إلى حمية «الكيتو»
والصوم المتقطع للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة يشير بحث
جديد إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يفي بالغرض دون
الحاجة إلى تقييد السعرات الحرارية اليومية.
وذكرت لجنة طبية أميركية ،في دراسة نشرت نتائجها مجلة
أكاديمية التغذية وعلم التغذية األميركية ،أنه من الضروري
تحسين جودة األطعمة التي يتناولها الشخص من أجل تحسين
جودة الصحة ،الفتين إلى أن ذلك يعني االمتناع عن المنتجات
الحيوانية ،وتناول األطعمة النباتية مثل الحبوب والفاصوليا
والفواكه والخضراوات.
وقال األطباء المشاركون في الدراسة إن النظام الغذائي النباتي
الكامل يشمل األطعمة غير المصنعة الغنية بالفيتامينات
والمعادن واأللياف والماء والبروتينات النباتية ،وهذا ما يجعله
يشبع ويمأل الجسم ،وهو سبب لعدم حاجة الناس لتقليل تناول
السعرات الحرارية ،مؤكدين أن األطعمة منخفضة السعرات
الحرارية تعمل أيضا على تنظيم الهرمونات.

سجادات الورد

ترتّ ب كاتارزينا كازماريك بعناية مجموعة ورود على أحد األرصفة أمام
لتعد إلى جانب جيرانها سجادة ضخمة مل ّونة يصل طولها إلى
منزلها
ّ
أكثر من كيلومترين وتعبر قريتها سبيتشيميرز الواقعة وسط بولندا.
أن إعداد سجادات
وتوضح كازماريك ( 38سنة) ،وهي مزارعة وأم لولدينّ ،
من الورود يمثل «تقليد ًا يعود إلى أكثر من مئتي سنة وتتوارثه األجيال.
وكان تقليد إعداد السجاد ُأدرج السنة الفائتة في قائمة اليونيسك
و للتراث الثقافي غير المادي ،لكن منذ سنوات عدة أصبح هذا العمل
الفني مصدر إعجاب آلالف األشخاص .وتشير اليونيسكو إلى أن «إعداد
السجاد يستغرق ساعات عدة ويثمر عم ًال فني ًا موقت ًا وجماعي ًا يعكس
اإلبداع وتقدير جمال الطبيعة» .وإلعداد سجادتها ،ترسم كاتارزينا
كازماريك بالكلس الشكل الذي ترغب في اعتماده ثم تحدد إطاره
بالتراب وتمأل المساحة الفارغة بالرمل الذي تنشر فوقه بتالت الورود،
في مهمة أشبه بالتلوين .وتقول« :يستطيع كل شخص أن يختار
فرض أي أسلوب على أحد» ،مضيفة أن بعضهم
األشكال التي يريد ،إذ ال ُي َ
يرسمون أشكا ًال هندسية أو قلوب ًا أو ورود ًا.

يعاني أكثر من مليار شخص في العالم
من نوع على األقل من االضطرابات
النفسية المختلفة ،بحسب منظمة
الصحة العالمية.
ودعت المنظمة الدولية في تقرير أصدرته
مؤخرا بلدان العالم إلى زيادة استثماراتها
في مجال الصحة النفسية.
وأكدت أن «المعاناة هائلة» على هذا
الصعيد ،وقد تفاقمت بفعل جائحة
كورونا التي رفعت من نسب االكتئاب
والقلق.
وذكر التقرير أن واحدا من كل ثمانية
أشخاص يعاني اضطرابا ذهنيا.
بدأت قرية مصطفى باشا بمنطقة أورغوب في والية
نوشهر وسط تركيا بالتحول إلى وجهة سياحية
مفضلة في منطقة كابادوكيا الشهيرة ،من خالل
تنفيذ مجموعة مشاريع تستقطب المزيد من السياح.
وتشتهر كابادوكيا بما يعرف بـ«مداخن الجنيات»
التي تشكلت بفعل عوامل الطبيعة ،إضافة إلى معالم
سياحية تاريخية أخرى منها كنائس وأديرة منحوتة
في الصخر ،ومدن أثرية تحت األرض ،فضال عن
أنشطة ترفيهية ،في مقدمتها رحالت المنطاد.
وتسعى السلطات المحلية في المنطقة إلى
تحويل القرية ،التي اختارتها منظمة
السياحة العالمية التابعة لألمم
المتحدة «أفضل وجهة

سياحية ريفية» ،إلى وجهة مفضلة للسياح الذين يزورون كابادوكيا.
وفي إطار مجموعة من المشاريع التي أعدتها والية نوشهر وجامعة
كابادوكيا من أجل زيادة األنشطة السياحية في المنطقة ،تم
إنشاء مناطق لممارسة رياضة المشي في الوديان المحيطة
بالقرية ،وترميم الكنائس والقصور التاريخية بغرض جذب
المزيد من السياح .وتستضيف القرية ،التي يبلغ عدد
سكانها نحو ألف و 300نسمة ،قرابة  6آالف و 500طالب
جامعي من جامعة كابادوكيا ،التي تأسست عام
 2005بمدينة نوشهر .وقال رئيس جامعة
كابادوكيا حسن علي قاراسار ،لألناضول،
إن الجامعة بالتعاون مع سلطات الوالية
تنفّ ذ مشاريع عدة بغرض زيادة
عدد السياح.

صاحب السمو يخاطب «منتدى قطر االقتصادي »2022

تضــامــن عــالمــي
االلتزام بمجموعة من القيم والمبادئ يساعد على تجاوز هذه المرحلة العصيبة

ســـمــوه يحـــذر من تبعــــات «الــركـــود التضخمـــي» وتأثيــراتـه
خطاب مهم يترجم

تنويع مصادر الدخل

وشعاره ورؤاه

الخاص ..رؤية صائبة

وتعزيز دور القطاع

أهداف المؤتمر

العالمي» ،فبغير ذلك لن تكتمل حلقات التعافي ولن
يزدهر االقتصاد العالمي ،وهذا جوهر ما مضى إليه
صاحب السمو في كلمته التي جاءت ترجمة حقيقية
ووافية ألهداف المنتدى وشعاره ورؤاه.

عبرت كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني أمير البالد المفدى ،أمام «منتدى قطر
االقتصادي  ،»2022أمس ،عن هواجس العالم بأسره في
ظل أزمتين ألقتا بظاللهما القاتمة على الجميع ،وتركتا
الكثير من اآلثار السلبية التي تستدعي البحث عن
حلول تجنب العالم الخطر األكبر المتمثل في «الركود
التضخمي» الذي حذر صاحب السمو من آثاره وتبعاته.

الشأن المحلي كان في صلب الكلمة السامية ،حين
أشار سموه إلى أن التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي
اإلجمالي لدولة قطر تتحدث عن حوالي « »% 4.9عام
« .»2022ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير
اإليجابي للسياسات واإلجراءات التي اعتمدتها الدولة
بهدف دعم القطاعات االقتصادية وتعزيز قدرة القطاع
الخاص على اإلنتاج والتكيف مع المتغيرات اإلقليمية
والعالمية.

كما أوضح صاحب السمو فقد شهد العالم ركودا
تضخميا في الفترة الواقعة بين عامي « 1976و»1979
حين أدت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة لغرض
مكافحة التضخم إلى ركود اقتصادي في بداية
الثمانينيات.
و«الركود التضخمي» ،كما هو معروف ،مصطلح
اقتصادي ،يعني ارتفاع معدل التضخم أو غالء السلع
في ذات الوقت يكون مصحوبا بتراجع كبير في مبيعات
الشركات ودخلها.
لم يكد العالم يخرج من تداعيات جائحة «كوفيد -
 »19التي ضربت االقتصادات الكبرى وخسر العالم
بسببها المليارات حتى فاجأته الحرب على أوكرانيا
مع ما حملته من أخطار جيوسياسية أربكت عالم المال
وحسابات المستثمرين ،وأنهكت الدول األكثر فقرا،
لتضيف إليها أعباء ليست في الحسبان.
من هنا جاءت كلمة صاحب السمو حافلة باإلشارات
الهامة والمقاربات الدقيقة من أجل تجاوز هذه المرحلة
العصيبة في تاريخ البشرية ،وكما أوضح سموه ،حفظه
الله ،فقد ارتفعت المؤشرات اإليجابية الصحية إثر رفع
القيود الناجمة عن جائحة «كوفيد  ،»19 -وانتعاش
حركة التجارة وارتفاع اإلنفاق العام وزيادة الطلب
العالمي على جميع المستويات .ولكن االضطراب الذي
طرأ على سالسل التوريد مازال من أهم عوامل ارتفاع
األسعار ،وقد أضيفت إليه اآلثار المدمرة للحرب الجارية
حالي ًا في القارة األوروبية على أرض أوكرانيا ،األمر الذي
أضاف بعدا معقدا لألزمة االقتصادية الصعبة التي
يعيشها العالم.
وكما صار معروفا فإن من أخطر تداعيات الحرب
األوكرانية ،أنها ضربت أمن الطاقة والغذاء والمعادن
والسلع الرئيسية في العالم ،حيث إن كال من روسيا
وأوكرانيا من كبار المنتجين للنفط والغاز والقمح
والمعادن .وبالتالي رفعت الحرب من أسعار هذه
السلع وسببت أزمات معيشية في أوروبا والعديد من
الدول النامية ،كما هددت بنهاية العولمة وأمن الموانئ
واالنسياب الطبيعي للسلع والخدمات بين دول العالم،
وبطبيعة الحال فإن الدول النامية والدول األكثر فقرا
سوف تكون أشد تأثرا من غيرها مع غياب أي مفاعيل
حقيقية لدعمها ومساندتها.
من هنا جاءت دعوة صاحب السمو المجتمع الدولي
النتهاج مقاربة تترجم األقوال والنوايا الحسنة إلى
خطوات عملية تحقق المساواة في التعافي االقتصادي
بين الدول وإنقاذ أهداف التنمية المستدامة بما يدعم
الشعوب الفقيرة وتلك التي تعاني من اضطرابات
وحروب ،حيث أوضح سموه ،حفظه الله ،أن من آثار
األزمة األوكرانية ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب وتأثير
ذلك على االقتصاد العالمي ،وثمة آثار إنسانية فورية
لتفاعل آثار الحرب في أوكرانيا مع أزمات محلية مث ًال
في أثيوبيا واليمن وسوريا بما يؤدي إلى تعرض فوري
لمئات اآلالف لخطر المجاعة.
لقد بتنا أمام أزمة مركبة ،شائكة ومعقدة ،فيما يتعلق
بمعاناة الدول األفقر ،حيث أكد سمو األمير المفدى على

رفض ازدواجية المعايير في التعاطي مع األزمات
أنه ال يجوز ترك أزمة الغذاء في ظروف الحرب لقانون
العرض والطلب ،كما ال يجوز ترك قضية الفقر الشديد
للدول الفقيرة كي تواجهها وحدها ،إن نجاحنا في تجاوز
هذه التحديات يبقى رهين قدرة دولنا كافة على االلتزام
بمجموعة من المبادئ ،وأولها تكريس العدل والمساواة
والتضامن ورفض ازدواجية المعايير.
لم يكتف صاحب السمو بعرض المشكالت ،بل مضى
إلى ما هو أبعد عبر مطالبته بإيجاد حلول لها ،عبر
خريطة طريق واضحة تقوم على العدل والمساواة
والتضامن ،وعبر انتهاج المجتمع الدولي مقاربة تترجم
األقوال والنوايا الحسنة إلى خطوات عملية تحقق

المساواة في التعافي االقتصادي بين الدول وإنقاذ أهداف
التنمية المستدامة بما يدعم الشعوب الفقيرة وتلك
التي تعاني من اضطرابات وحروب ،وكما أوضح سموه
فإن ثمة قضايا ال حل اقتصادي لها ،ومنها الحرب وآثارها
المدمرة على أوكرانيا وعلى دول وشعوب كثيرة أخرى.
الحل في هذه الحالة ال يمكن أن يكون سوى سياسي.
كما ال يجوز ترك أزمة الغذاء في ظروف الحرب لقانون
العرض والطلب ،كما ال يجوز ترك قضية الفقر الشديد
للدول الفقيرة كي تواجهها وحدها.
لقد جاء شعار «منتدى قطر االقتصادي  »2022تكريسا
لهذه الرؤية« :تحقيق المساواة في التعافي االقتصادي

ثمة ما يستدعي التوقف عنده مليا في قول صاحب
السمو« :ندرك أن ارتفاع أسعار الطاقة ال يدوم وال يستمر
لألبد ،فقد عشنا فترات طويلة كانت فيها أسعار
الطاقة منخفضة ،ولم يعوضنا عن هذا االنخفاض
سوى السياسات الرشيدة والتوفير في مراحل ارتفاع
األسعار لغرض االستثمار وتنويع مصادر الدخل،
منوها بإجراء بعض التعديالت التشريعية لتيسير
المعامالت التجارية ،وتعزيز المنافسة ،وحماية
المستهلك ،وتشجيع القطاع الصناعي والتكنولوجي،
ودعم تنافسية المنتجات الوطنية وزيادة االستثمارات
األجنبية المباشرة من خالل السماح للمستثمرين
األجانب بتملك « »% 100من رأس مال الشركات،
وأفضت هذه الجهود إلى ارتفاع حجم االستثمار المحلي
واألجنبي بشكل كبير خالل السنوات الماضية،
وخاصة فيما يتعلق باالستثمار األجنبي المباشر الذي
ارتفع خالل العام « »2021بنسبة « »% 27مقارنة بالعام
«.»2020
لقد تعاملت قيادتنا الرشيدة على الدوام بانتباه
شديد فيما يتعلق بمصدر دخل الطاقة ،وآمنت
على الدوام بتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع
الخاص ،وهي رؤية صائبة تنطوي على أقصى درجات
التحلي بالمسؤولية من أجل مستقبل مشرق
لوطننا الحبيب قادر على مواجهة أي انعكاسات
ألسعار الطاقة ،ما يجعلنا أكثر اطمئنانا وأكثر ثقة
بالمستقبل بإذن الله.
«بطولة كأس العالم  ،»2022كانت حاضرة أيضا،
حيث قال سموه :إن قطر والمنطقة بأكملها مقبلة على
حدث تاريخي هام وهو استضافة «بطولة كأس العالم
 ،»2022وكما قال سمو فإن هذا الحدث سيفسح المجال
ليس فقط لتعزيز الشراكات االقتصادية الدولية وإنما
سيشكل أيض ًا منطلق ًا لتقوية جسور التواصل والحوار
بين مختلف الشعوب ،وهو هدف لطالما سعت قطر من
أجله ،ولطالما كان في صلب سياسة وتوجهات قطر.
كلمة صاحب السمو بكل هذه المعاني دعوة للحوار
وللعدالة والمساواة والتضامن ،ولمد يد العون والمؤازرة
للدول األكثر فقرا من أجل غد مشرق لها ولإلنسانية
جمعاء.
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مد يد العون للدول األكثر فقرا من أجل غد مشرق لها ولإلنسانية جمعاء

