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صاحب السمو يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة األمير نايف بن ماجد

صاحب السمو يصدر مرسوما
بفض انعقاد مجلس الشورى
الدوحة  -قنا  -أصدر حضرة
صاحب السمو الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني أمير البالد
المفدى ،أمس ،المرسوم
رقم « »31لسنة «»2022
بفض دور االنعقاد العادي
األول من الفصل التشريعي
األول ،الموافق لدور االنعقاد
السنوي الخمسين لمجلس
الشورى ،وذلك اعتبارا من
يوم الثالثاء السادس من
شهر ذي الحجة عام «»1443
هجرية ،الموافق للخامس
من شهر يوليو عام «»2022
ميالدية.
وقضى المرسوم بتنفيذه،
والعمل به من تاريخ صدوره،
وأن ينشر في الجريدة
الرسمية.

اطلع على مشاريع التطوير العقاري

رئيس الوزراء يزور «سيتي سكيب»

أشاد بالمضامين الهامة لكلمة صاحب السمو ..مجلس الوزراء:

ضوابط لألنشطة التجارية لغير القطريين
منع أي أرباح
تتجاوز
النسب
المحددة
في وثيقة
التأسيس

حظر
أي نشاط
تجاري
أو اقتصادي
أو مهني
غير مرخص

تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
زيادة نسبة تملك غير القطري برأس مال بعض البنوك والشركات
تحديد شروط وضوابط ومدد منح اإلجازات الخاصة للعسكريين
رئيس سيراليون:

عالقاتنا مع قطر متينة

الدوحة  -قنا  -قام معالي الشيخ
خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل
ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية ،ظهر أمس ،بزيارة لمعرض
«سيتي سكيب قطر  »2022في نسخته
العاشرة ،بمركز الدوحة للمعارض
والمؤتمـرات.
واطلع معالي رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية خالل زيارته لعدد من

أقسام المعرض على أبرز مشاريع
التطوير العقاري في الدولة المعروضة
من الهيئات والمؤسسات الحكومية،
والشركات العقارية القطرية واإلقليمية.
كما استمع معاليه إلى شرح حول
جاهزية المشاريع العقارية الستضافة
مشجعي بطولة «كأس العالم FIFA
قطر  ،»2022وإلى الفرص التجارية
واالستثمارية المتوفرة لزوار المعرض.

الدوحة  -قنا  -أكد فخامة الرئيس
الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس
جمهورية سيراليون على متانة
العالقات القائمة بين بالده ودولة قطر
على مدى الـ « »40عاما الماضية من
تأسيسها ،واصفا إياها بـ«الوثيقة
والودية للغاية» ،معربا عن إيمانه
وقناعته بأن العالقات بين قطر
وسيراليون تقوم على الثقة المتبادلة
واحترام قيم وثقافة بعضهما البعض،
من أجل المنفعة المشتركة التي
ستحققها هذه الروابط المتينة والتي
تستند إلى قاعدة قوية للغاية من
القيم المشتركة والمستقبل الذي
يمكن لكل من الدوحة وفريتاون أن
يفخرا به.

لجنة اإلشراف على تجميل الطرق واألماكن العامة:

« »100ألف أسرة

إطـ ــالق مبـ ــادرة ِ«زين ــة»

صرف منحة غزة اليوم

ُيتاح للمشاركين في المسابقة
التقــدم ضمــن ثـــالث فئـــات

غزة  -قنا  -أعلنت اللجنة القطرية
إلعادة إعمار غزة أنها ستبدأ اليوم
بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية،
صرف دفعة شهر يونيو الجاري
من المساعدات النقدية لألسر
المتعففة في قطاع غزة.
وأوضح سعادة السيد محمد
العمادي ،رئيس اللجنة القطرية
إلعادة إعمار غزة في تصريح له
أمس ،أن المساعدات النقدية
ستقدم لنحو « »100ألف أسرة
من األسر المتعففة في محافظات
القطاع ،بواقع « »100دوالر لكل
عائلة.
وبين سعادته أن عملية التوزيع
ّ
ستتم من خالل األمم المتحدة،
وعبر مراكز التوزيع التي حددتها
في محافظات قطاع غزة ،والبالغ
عددها أكثر من « »300مركز ومحل
تجاري.

اجتمع مع نجالء المنقوش

وزير الخارجية :دعم وحدة ليبيا وسيادتها
الدوحة  -قنا  -اجتمع سعادة الشيخ
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،
أمس ،مع سعادة السيدة نجالء المنقوش
وزيرة الخارجية في دولة ليبيا ،التي تزور
حاليا.
البالد
ً
جرى خالل االجتماع استعراض عالقات
التعاون الثنائي وآخر المستجدات.
وأكد سعادة وزير الخارجية ،خالل
االجتماع ،دعم دولة قطر الكامل للمسار
السياسي الليبي ،وقرارات مجلس األمن
ذات الصلة ،وكافة الحلول السلمية التي
تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها
وسيادتها.

االعتماد على المزارع العمودية عالية الكفاءة

طفــرة زراعيــة في قطــر
الدوحة  -قنا  -كشف السيد إيريز
غالونسكا ،المؤسس والرئيس التنفيذي
لشركة «إنفارم» ،عن التوجه نحو افتتاح
مزرعة ضخمة في دولة قطر العام المقبل،
تستهدف تحويل الدولة لوجهة زراعية
جاذبة ومصدرة للغذاء.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة
«إنفارم» ،خالل جلسة حوارية بعنوان
«األمن الغذائي في خطر» ضمن أعمال
منتدى قطر االقتصادي بالتعاون مع
بلومبيرغ ،في يومه الثاني ،أن دولة قطر
تعتبر مصدرا اقتصاديا وتتوافر فيها فرص
مميزة ،قائال «نرغب في تغير واقع الزراعة
في قطر عبر تحفيز المزارعين على مزيد
اإلنتاج داخل البالد».
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نائب األمير يعزي

رئيس الوزراء يعزي

خادم الحرمين الشريفين

خادم الحرمين الشريفين

الدوحة -قنا -بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب
األمير ،برقية تعزية ،إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة،
بوفاة والدة صاحب السمو الملكي األمير نايف بن ماجد بن سعود بن
عبدالعزيز آل سعود.

الدوحة -قنا -بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل
ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،برقية تعزية ،إلى خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك
المملكة العربية السعودية الشقيقة ،بوفاة والدة صاحب السمو
الملكي األمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

بوفاة والدة األمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز

صاحب السمو يعزي خادم الحرمين الشريفين
الدوحة -قنا -بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني أمير البالد المفدى ،برقية تعزية ،إلى أخيه
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل

سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ،بوفاة
والدة صاحب السمو الملكي األمير نايف بن ماجد بن
سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

التقى مع رئيس البنك اإلسالمي للتنمية

وزير المالية يجتمع مع
وزير االقتصاد الكازاخستاني

جرى استعراض عالقات التعاون

المسند تجتمع مع رئيس مجلس مؤسسة كوسوفا للتنمية الحقوقية
الدوحة -قنا -اجتمعت سعادة
السيدة مريم بنت علي بن ناصر
المسند وزير التنمية االجتماعية
واألسرة ،مع فخامة السيدة عاطفة
يحيى اغا الرئيسة السابقة
ورئيس
كوسوفا
لجمهورية
مجلس مؤسسة كوسوفا للتنمية
حاليا
الحقوقية ،التي تزور البالد
ً
للمشاركة في منتدى قطر
االقتصادي .2022
جرى خالل االجتماع استعراض
عالقات التعاون وسبل تعزيزها
وتطويرها ،والسيما في مجاالت
التمكين االقتصادي والمهاري
نموا
للفئات المجتمعية األقل
ً
وضحايا النزاعات ،وغيرها من
القضايا ذات االهتمام المشترك.

الدوحة -قنا -اجتمع سعادة السيد علي
بن أحمد الكواري وزير المالية ،أمس ،مع
سعادة السيد أليبيك كوانتيروف وزير
االقتصاد الوطني بجمهورية كازاخستان،
وسعادة الدكتور محمد سليمان الجاسر
رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية،

وذلك على هامش منتدى قطر االقتصادي
بالتعاون مع بلومبيرغ ،كل على حدة.
تم خالل االجتماعين ،مناقشة العالقات
الثنائية واستكشاف مجاالت التعاون
المشترك ،وأهم التطورات االقتصادية
واالستثمارية والتجارية.

جرى استعراض عالقات التعاون الثنائي

جولة مشاورات سياسية بين قطر وبليز
بلومبا -قنا  -وقعت دولة قطر ودولة بليز مذكرة
تفاهم إلقامة مشاورات سياسية بين وزارتي
خارجية البلدين.
وعقدت أول جولة مشاورات سياسية بين وزارتي
الخارجية في دولتي قطر وبليز أمس في بلومبان.
وترأس الجانب القطري في المشاورات
السياسية سعادة الدكتور أحمد بن حسن
الحمادي ،األمين العام لوزارة الخارجية،
بينما ترأس جانب دولة بليز سعادة السيد
رامون ميغيل سرفانتس وزير الدولة للشؤون
الخارجية .جرى خالل جولة المشاورات
السياسية استعراض عالقات التعاون الثنائي
بين البلدين ،باإلضافة إلى الموضوعات ذات
االهتمام المشترك.

حول الغذاء

«الشورى» يشارك في اجتماع برلماني
الدوحة -قنا -شارك مجلس الشورى،
أمس ،في الدورة الثالثة من سلسلة
الحوار البرلماني حول الغذاء وانعدام
األمن الغذائي والتمويل ،التي تنظمها
الشبكة البرلمانية بالتعاون مع
مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي ،عبر تقنية االتصال المرئي.
مثل مجلس الشورى في االجتماع،
سعادة السيد بادي بن علي البادي
عضو المجلس.
وتركزت المناقشات ،خالل االجتماع،
على تأثير أزمة الغذاء العالمية التي
يعاني منها  44مليون شخص في 38
دولة حول العالم ،حيث ازداد الوضع
سوءا بسبب جائحة «كوفيد ،»19 -
وانخفض الدخل وتعطلت سالسل
التوريد ،وتفاقم الوضع أكثر بسبب
الحرب الروسية األوكرانية ،مما نتج
عنه زيادة في أسعار السلع الغذائية
بما يقارب  ،30%ما سبب ضغطا على

د .الكواري يشارك في حفل إصدار الترجمة األلمانية لكتابه
الدوحة

األسر الفقيرة وتهديدا لآلخرين بالجوع.
وأكد المشاركون في هذا الحوار
البرلماني على أن هذه األزمة العالمية
تتطلب استجابات عاجلة ودعما
إضافيا من الحكومات والبرلمانات
وتشريعات وطنية فعالة ،وإصالحات
طويلة األجل لمواجهة الهشاشة وأزمة
الغذاء الحالية.

قطر تشارك فى ختام اجتماع خبراء اإلعالم
القاهرة -قنا  -اختتمت جامعة الدول
العربية ،أمس ،االجتماع الثالث لفريق
الخبراء والذي نظمته األمانة الفنية
لمجلس وزراء اإلعالم العرب بالجامعة،
بمشاركة المؤسسة القطرية لإلعالم.
وشارك في االجتماع الشيخ أحمد بن
ثاني آل ثاني رئيس قسم التعاون
الدولي واالتفاقيات في المؤسسة القطرية
لإلعالم.
وأوصى االجتماع بضرورة المتابعة
الحثيثة لتنفيذ المشاريع والمبادرات في
الخريطة اإلعالمية للتنمية المستدامة

أقامته سفارتنا في برلين

 ،2030من خالل إلقاء الضوء على ملفات
ذات أولوية للمنطقة العربية كاألمن
الغذائي والمائي ،والترويج اإلعالمي لثقافة
المواطنة وجعل المواطن الغاية والوسيلة
في مسارات التنمية المستدامة.
وشددت الجامعة في هذا الصدد على
ضرورة أن يكون اإلعالم تشاركيا ومنفتحا
على المواطنين ،تماشيا مع محددات
األجندة األممية  ،2030وااللتزامات الدولية
ذات الصلة بدءا بقرار الجمعية العامة
لألمم المتحدة الذي حدد يوما عالميا
لإلعالم التنموي ،منذ خمسة عقود.

$

شارك سعادة الدكتور حمد بن
عبدالعزيز الكواري ،وزير الدولة
ورئيس مكتبة قطر الوطنية،
في الحفل الذي أقامته السفارة
القطرية في العاصمة األلمانية
برلين في  21يونيو بالتعاون مع
منتدى برلين للحوار الخليجي
األلماني والبيت الثقافي العربي
«الديوان» بمناسبة إصدار
الترجمة األلمانية لكتابه «على
قدر أهل العزم».
يتناول الكتاب السيرة الفكرية التي تجمع
بين الخبرات الشخصية والمسيرة
الدبلوماسية والثقافية العريضة للدكتور
الكواري ،ويتجلى من خاللها الشغف
بالمعرفة والحكمة العميقة .كما يقدم
الكتاب للقراء نافذة عميقة على خالصة
تجارب الدكتور الكواري التي اكتسبها من
دبلوماسيا
خبراته على مدى عقود من العمل
ً
وسفيرا لبالده في العديد من الدول وممثلاً
ً
ووزيرا للثقافة
لها في المنظمات الدولية
ً
ومرشحا لليونيسكو ،ويصحبهم في تأمالته
ً
الفكرية حول القضايا البشرية والثقافية
الكبرى ودور الدبلوماسية الثقافية وأهميتها
وحوار الثقافات واإلعالم والصناعات الثقافية
والحفاظ على التراث من األخطار والتهديدات.
وجدير بالذكر أن هذه هي الترجمة الثامنة
للكتاب حيث سبق ترجمته إلى العديد من

اللغات منها اإلنجليزية والفرنسية والتركية
واإلسبانية والهندية والفارسية وغيرها.
أقيم حفل إصدار وتوقيع الترجمة األلمانية
في حضور سعادة الشيخ عبد الله بن
محمد بن سعود آل ثاني ،سفير دولة قطر
لدى جمهورية ألمانيا االتحادية ،والدكتور
لورانس الحناوي ،المدير العام للبيت
الثقافي العربي ،والمستشرق األلماني
الكبير الدكتور سبستيان هاينه الذي ترجم
الكتاب من العربية لأللمانية ،حيث ألقى كل
منهم كلمة ترحيبية ،قبل أن يلقى سعادة
الدكتور الكواري كلمته ويوقع على نسخ من
الكتاب.
علق سعادة الشيخ عبد الله بن محمد
بن سعود آل ثاني ،سفير دولة قطر لدى
جمهورية ألمانيا االتحادية على هذه
المناسبة قائ ًال« :أتقدم بالتهنئة لسعادة

الدكتور حمد على نشر الترجمة األلمانية
لكتابه .إن احتفالنا اليوم بإطالق الترجمة
األلمانية لكتاب الدكتور حمد «على قدر أهل
العزم» ينسجم مع الدور الذي يقوم به البيت
الثقافي العربي «الديوان» في تعزيز التقارب
والتفاهم بين الثقافات ،ومد جسور التواصل
بينها ،والتعريف بالثقافة العربية في مجال
الفكر واآلداب والفنون».
ومن جانبه قال سعادة الدكتور حمد الكواري:
ٌ
سعادة
«تغمرني
استثنائية في هذا اليوم وأنا
ّ
النسخة
لتوقيع
بينكم
األلمانية من كتابي
ّ
(على قدر أهل العزم) ،الذي آمل أن يزود القراء
بفهم ثقافي أعمق للثقافة العربية الغنية
حوارا
ويقيم
استراتيجيا واسع النطاق في
ً
ً
المجال الثقافي ،بما يسهم في الفهم المتبادل
للثقافات .وأود أن أعرب عن امتناني لجميع
الذين حضروا الحفل وأتطلع إلى المزيد من

التفاعل الثقافي بين قطر وألمانيا».
منذ افتتاحه في  ،2017يقوم البيت الثقافي
العربي «الديوان» في برلين ،وهو أول مركز
ثقافي عربي مستقل تقيمه دولة قطر خارج
تعبيرا عن التزام دولة قطر بمد جسور
البالد،
ً
مع مختلف دول العالم وتعزيز العالقات
العربية األلمانية ،وضمن فعاليات العام
الثقافي «قطر – ألمانيا .»2017
وعلق الدكتور لورنس الحناوي ،المدير العام
للبيت الثقافي ،قائال« :إن ترجمة الكتب
ليست مجرد نقل الكتاب من لغته األصلية
إلى لغة أخرى ،وإنما هي أداة رئيسية
للتواصل الحضاري بين الشعوب والثقافات،
وجسر ًا للتفاعل اإلنساني .أشكر سعادة
ً
الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل
ثاني ،سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا
االتحادية ،على دوره الكبير في تنظيم هذه
االحتفالية ،كما أتقدم بالتهنئة لسعادة
الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري على
إصدار الترجمة األلمانية لكتابه القيم
وأتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح في
المستقبل» .جدير بالذكر أن مكتبة قطر
الوطنية في إطار تعزيز عالقات التعاون مع
المؤسسات الثقافية األلمانية أثناء العام
الثقافي «قطر – ألمانيا  »2017قد استضافت
معرض «حكايات عربية وألمانية – ثقافة
عابرة للحدود» الذي أبرز تجليات العالقات
الثقافية
التاريخية بين قطر وألمانيا ،وعبر
ّ
عن تقارب ّ
الشعبين القطري واأللماني ،من
خالل رصد المعالم المشتركة بين أشهر
الحكايات في الثقافتين العربية واأللمانية.
كما شاركت المكتبة في نفس اإلطار في
إطالق وتنفيذ مشروع «كتب صنعت في
قطر»؛ من أجل تعزيز إنتاج أدب الطفل
القطري.
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خالل افتتاح منتدى قطر االقتصادي «»2022

مجلس الوزراء يشيد بمضامين كلمة صاحب السمو
ارتياح لمواصلة قطر تصدر منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بمؤشر السالم العالمي
الدوحة  -قنا  -ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز
آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية االجتماع العادي
الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان األميري..
وعقب االجتماع أدلى سعادة السيد :محمد بن عبدالله
السليطي ،وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية االجتماع أشاد مجلس الوزراء بكلمة حضرة صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى
«حفظه الله» ،في افتتاح منتدى قطر االقتصادي  ،2022يوم
أمس (األول) الثالثاء ،بالتعاون مع بلومبيرغ ،وبمشاركة
عدد من أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة رؤساء الدول
والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين من صناع السياسات
والبرلمانيين والمفكرين ورجال االقتصاد واألعمال واإلعالم
وممثلي منظمات إقليمية ودولية.
وأكد المجلس أن كلمة سموه ،وبما
اشتملت عليه من رؤى وأفكار ومضامين
هامة قد حددت بوضوح أسباب ما يواجه
االقتصاد العالمي حاليا من مصاعب
وتحديات ،وكيفية تجاوزها.
وثمن المجلس دعوة صاحب السمو
األمير المفدى في كلمته المهمة كافة
الدول لاللتزام بمجموعة من المبادئ،
وأولها تكريس العدل والمساواة
والتضامن ورفض ازدواجية المعايير،
وتأكيد سموه بأن النجاح في تجاوز
التحديات الحالية رهين بالقدرة على
االلتزام بهذه المبادئ.
وأعرب المجلس عن بالغ ارتياحه
لمواصلة دولة قطر تصدر منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،في مؤشر السالم
العالمي ()GLOBAL PEACE INDEX
واحتاللها مركزا متقدما على المستوى
العالمي ،حيث حققت المركز األول
على مستوى دول منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ،فيما حلت في المرتبة
( )23عالميا من بين ( )163دولة شملها
تقرير مؤشر السالم العالمي 2022
الصادر عن معهد االقتصاد والسالم ()IEP
في أستراليا عن مستوى الحالة األمنية،

متقدمة بـ( )6مراكز عن العام السابق
باعتبارها األكثر أمنا وأمانا ،وحافظت
على ترتيبها المرتفع في عدة مؤشرات
أمنية تضمنها التقرير ،منها (معدل
الجريمة بالمجتمع ،معدل النشاط
اإلرهابي ،جرائم القتل ،السالمة واألمن،
الصراعات الداخلية المنظمة ،اإلرهاب
واالستقرار السياسي).
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في
الموضوعات المدرجة على جدول األعمال
على النحو التالي:
أو ًال  -أحيط مجلس الوزراء علم ًا بإقرار
مجلس الشورى لمشروعات القوانين
التالية:
 - 1مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم ( )17لسنة
 2010بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق
اإلنسان.
 - 2مشروع قانون بتنظيم استخدام
النقد في المعامالت.
 - 3مشروع قانون بشأن حماية المجني
عليهم والشهود ومن في حكمهم.
ثاني ًا  -الموافقة على مشروع قانون
بشأن مكافحة التستر على ممارسة
غير القطريين لألنشطة التجارية

المجلس
يثمن دعوة
سموه كافة
الدول لاللتزام
بمجموعة
من المبادئ
واالقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون،
وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل
محل القانون رقم ( )25لسنة  ،2004وفي
إطار تحديث التشريعات ،وخلق بيئة
استثمارية تقوم على الشفافية ،وترسيخ
ممارسة األنشطة بما يتوافق مع أحكام
القوانين المعمول بها في الدولة.
وبموجب أحكام المشروع ُيحظر على أي
شخص غير قطري ،سواء كان شخص ًا
طبيعي ًا أو معنوي ًا ،ما يلي:
 - 1أن يمارس أو يستثمر في نشاط
تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص
له بممارسته أو االستثمار فيه بموجب
القوانين المعمول بها في الدولة.
 - 2الحصول على نسب من األرباح
بما يجاوز النسب المنصوص عليها
في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها
األساسي.
كما ُيحظر على أي شخص طبيعي أو
معنوي التستر على شخص غير قطري
بتمكينه من ممارسة أو االستثمار بنشاط
تجاري أو اقتصادي أومهني بالمخالفة
ألحكام القوانين المعمول بها في الدولة،
سواء عن طريق السماح له باستعمال

رئيس ناميبيا يغادر الدوحة
الدوحة  -قنا  -غادر
فخامة الرئيس هاجي
رئيس
جينغوب
ناميبيا،
جمهورية
الدوحة ،ظهر أمس،
بعد مشاركته في
أعمال منتدى قطر
االقتصادي بالتعاون مع
بلومبيرغ.
وكان في وداع فخامته
والوفد المرافق له،
لدى مغادرتهم مطار
الدوحة الدولي ،سعادة
السيد إبراهيم بن
يوسف فخرو مدير
إدارة المراسم بوزارة
الخارجية.

اسم المتستر أو رخصته أو سجله
التجاري أو المهني ،أو بأي طريقة أخرى
تمكنه من التهرب من االلتزامات المترتبة
عليه بموجب القوانين المعمول بها في
الدولة ،وسواء تم ذلك لحساب المتستر
عليه أو لحساب المتستر أو الغير.
ثالث ًا  -الموافقة على مشروع قرار مجلس
الوزراء بتحديد المعامالت التي يحظر
استخدام النقد فيها.
رابع ًا  -الموافقة على مشروع قرار مجلس
الوزراء بتعديل بعض أحكام الالئحة
التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات
والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء
رقم ( )16لسنة .2019
ومن ضمن التعديالت التي تضمنها
مشروع القرار ما يلي:
إضافة تعريف القيمة المحلية ،وهي
إجمالي المبالغ التي ينفقها المقاول
أو المورد أو مقدم الخدمة داخل الدولة
لتطوير األعمال أو الخدمات أو الموارد
البشرية الوطنية لتحفيز اإلنتاجية في
االقتصاد المحلي.
إعداد عقود نموذجية تلتزم الجهات
الحكومية بها عند إبرام أي تعاقد ،دون
الحاجة لمراجعة إدارة العقود ،ويشترط
عدم التعديل على النموذج ،وفي حال
كانت هناك حاجة للتعديل يشترط
موافقة اإلدارة بعد التنسيق مع إدارة
العقود.
وفي المناقصات التي تقل قيمتها
عن خمسة ماليين ريال يجوز للجهة
الحكومية أن تقصر االشتراك فيها على
الشركات متناهية الصغر أو الصغيرة
أو المتوسطة أو جميعهم المصنفين
بالوزارة.
خامس ًا  -الموافقة على زيادة نسبة
تملك المستثمر غير القطري في رأس
مال بعض البنوك والشركات المساهمة
المدرجة بالبورصة،
بناء على اقتراح وزير
ً
التجارة والصناعة.
وبموجب هذا القرار يجوز للمستثمر غير

القطري تملك نسبة تصل إلى ()% 100
من رأس مال البنوك والشركات التالية:
 - 1بنك قطر الدولي اإلسالمي.
 - 2بنك الدوحة.
 - 3شركة مجموعة الرعاية الطبية.
 - 4شركة قطر لنقل الغاز المحدودة
(ناقالت).
 - 5شركة قطر للوقود.
سادس ًا  -الموافقة على مشروع قرار وزير
الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم
( )11لسنة  2007بتحديد شروط وضوابط
ومدد منح اإلجازات الخاصة للعسكريين
بالوزارة.
وينص مشروع القرار على أنه يجوز منح
العسكرية القطرية إجازة مرافقة ألبنائها
أثناء إقامتهم للعالج بإحدى المستشفيات
العامة أو الخاصة داخل الدولة ،بشرط أال
يكون من المتزوجين ،وعلى أن يتم اعتماد
اإلجازة من قبل اللجنة الطبية لوزارة
الداخلية.
سابع ًا  -الموافقة على مشروع قرار وزير
الصحة العامة بشأن شروط وإجراءات
تحديد أماكن تشريح الجثث اآلدمية.
ثامن ًا  -الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم
بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر
ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في
سلطنة عمان في مجال الرياضة.
تاسع ًا  -استعرض مجلس الوزراء
التقرير السنوي للجنة الدائمة للسكان
عن عام  ،2021واتخذ بشأنه القرار
المناسب.
وتتولى هذه اللجنة ،بالتنسيق مع
الجهات المختصة ،القيام بدراسة
وخصائصها
السكانية
التركيبة
واتجاهاتها ،واقتراح السياسة السكانية
للدولة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها،
وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة
بالسكان ،والهادفة إلى معرفة الواقع
االجتماعي في الدولة ،وتطوير السياسات
والبرامج السكانية ،وعدد من المهام
األخرى.

حددت أسباب
ما يواجه
االقتصاد العالمي
من مصاعب
وتحديات
وكيفية تجاوزها
استعراض
التقرير السنوي
للجنة الدائمة
للسكان عن عام
«»2021
المجلس يحاط
علما بإقرار
مجلس الشورى
لمشروعات عدد
من القوانين

رئيس توغو يغادر الدوحة
الدوحة -قنا -غادر
فخامة الرئيس فور
جناسينجبي ،رئيس
توغو،
جمهورية
الدوحة ،ظهر أمس،
بعد مشاركته في
أعمال منتدى الدوحة
االقتصادي بالتعاون مع
بلومبيرغ.
وكان في وداع فخامته
والوفد المرافق له،
لدى مغادرتهم مطار
الدوحة الدولي ،سعادة
السيد إبراهيم بن
يوسف فخرو ،مدير
إدارة المراسم بوزارة
الخارجية.

في نسخته الرابعة

ّ
رئيس السلفادور يستقبل األمين العام لـ «الخارجية» منتدى «مجد قطر» »27« ..الجاري
استعراض عالقات التعاون بين البلدين

سان سلفادور -قنا -استقبل
فخامة الرئيس نجيب
أرماندو بوكيلي ،رئيس
جمهورية السلفادور ،أمس،
سعادة الدكتور أحمد بن
حسن الحمادي ،األمين
العام لوزارة الخارجية ،الذي
يزور السلفادور حالي ًا.
المقابلة،
خالل
جرى
استعراض عالقات التعاون
الثنائي بين البلدين،
باإلضافة إلى عدد من
الموضوعات ذات االهتمام
المشترك.

الدوحة -قنا -ينطلق المنتدى الوطني
مجد قطر في نسخته الرابعة يوم 27
ّ
يونيو الجاري ،والذي ينظمه مركز
تواصل للتنظيم تحت شعار رؤية رشيدة
 ،2022بمشاركة نحو  5جهات حكومية
و 40مؤسسة وشركة من القطاع الخاص
تتخلله جلسات حوارية نقاشية.
ويهدف منتدى
مجد قطر إلى توثيق
ّ
التنموية
إنجازات الدولة وإبراز النهضة
ّ
التي تعيشها قطر ،وكذلك استعراض
دور القطاع الحكومي وقطاع األعمال
والقطاع اإلعالمي وإنجازاتهم وخدماتهم.

وص ّرح ّ
الشيخ عبدالله بن سعود عبدالله
جبر آل ثاني المدير التنفيذي لمركز
تواصل للتنظيم بأن المنتدى يسعى
الستعراض دور المؤسسات الحكومية
والخاصة والتعريف بمختلف الخدمات
التنموية واالستثمارية.
والمشاريع
ّ
وأشار إلى أن المنتدى سيتضمن مناقشة
إنجازات مؤسسات الدولة ،والتي تسهم
في تحقيق رؤية قطر الوطنية  ،2030إلى
جانب إبراز استراتيجية كل جهة من
استعدادات وتجهيزات لتنفيذ بطولة
كأس العالم  FIFAقطر .2022

وقد نجح المنتدى في النسخ السابقة
في إصدار مجلد مجد قطر الذي يوثق
إنجازات قطر وكانت النسخة األولى
عام  2018تحت شعار قطر العز والخير،
والنسخة الثانية في  2019تحت شعار
الرؤية ،والنسخة الثالثة  2021شارك
إنجازاتك.
تجدر اإلشارة إلى أن المنتدى الوطني
مجد قطر يقام بمشاركة وزارة الصحة
ّ
العامة ،واللجنة العليا للمشاريع واإلرث،
ومتاحف قطر ،والهالل األحمر القطري
كرعاة رسميين.
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معاليه استمع إلى شرح حول جاهزية المشاريع العقارية الستضافة مشجعي كأس العالم

رئيس الوزراء يزور معرض سيتي سكيب

االطالع على أبرز مشاريع التطوير العقاري بالدولة المعروضة من الهيئات والمؤسسات الحكومية
الدوحة -قنا -قام معالي الشيخ خالد بن خليفة
بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ،ظهر أمس ،بزيارة لمعرض
سيتي سكيب قطر  2022في نسخته العاشرة،
بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمـرات.
واطلع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية خالل زيارته لعدد من أقسام المعرض
على أبرز مشاريع التطوير العقاري في الدولة
المعروضة من الهيئات والمؤسسات الحكومية،
والشركات العقارية القطرية واإلقليمية.
كما استمع معاليه إلى شرح حول جاهزية
المشاريع العقارية الستضافة مشجعي بطولة
كأس العالم  FIFAقطر  ،2022وإلى الفرص
التجارية واالستثمارية المتوفرة لزوار المعرض.

وفد ميليبول قطر يزور معرض إنترشوتز األلماني

االطالع على أحدث أجهزة الدفاع المدني
قام وفد من لجنة ميليبول قطر في وزارة الداخلية
بزيارة لمعرض انترشوتز األلماني المتخصص
في مكافحة الحرائق واإلنقاذ والدفاع المدني واألمن،
الذي ينظم خالل الفترة من  25 – 20يونيو الجاري،
في مدينة هانوفر بألمانيا.
وضم وفد لجنة ميليبول قطر ،اللواء /ناصر بن
فهد آل ثاني رئيس اللجنة والعقيد /ناصر سعد
العتيبي عضو اللجنة ،وتأتي الزيارة بعد النجاح
الذي حققته النسخة الرابعة عشرة من معرض
ميليبول قطر ،الذي يعد المعرض الدولي الوحيد
في مجال األمن الداخلي والدفاع المدني على
مستوى الشرق األوسط .وخالل الزيارة ،اطلع
الوفد على أحدث األجهزة والمعدات والتقنيات
المستخدمة في قطاع خدمات الدفاع المدني
بالعالم ،وآخر االبتكارات والمستجدات العلمية
والهندسية في أنظمة األمن ومعدات السالمة.
وقال اللواء ناصر بن فهد آل ثاني ،رئيس لجنة
ميليبول قطر إنه بعد النجاح الكبير لنسخة هذا
العام من معرض ميليبول قطر ،قامت اللجنة
في معرض انترشوتز بإطالق الحملة التسويقية
العالمية لمعرض ميليبول قطر  2024في نسخته
الخامسة عشرة والتي ستقام في مركز الدوحة
للمعارض والمؤتمرات خالل الفترة من  29وإلى 31
أكتوبر  ،2024وذلك من خالل التواصل مع أكبر
عدد من الشركات العارضة والوفود الرسمية من
مختلف دول المنطقة وصنّ اع القرار المحليين
والعالميين لتشجعيهم على المشاركة في معرض
ميليبول قطر القادم.
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رئيس مركز وحدة االتصال والدعم ببعثة الحج القطرية:

جرى استعراض عالقات التعاون الثنائي

األنصاري يجتمع مع عدد
من أعضاء البرلمان البريطاني

نعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج
الدوحة -قنا -أكد السيد خالد وليد الحمادي ،رئيس
مركز وحدة االتصال والدعم ببعثة الحج القطرية،
أن المركز يعمل على مدار  24ساعة لتقديم أفضل
الخدمات لحجاج قطر والحمالت ،وتلقي اتصاالتهم
واستفساراتهم وتوفير المساعدة الفورية لهم.

لندن -قنا -اجتمع الدكتور ماجد بن
محمد األنصاري مستشار نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث
الرسمي لوزارة الخارجية ،أمس في
لندن ،مع عدد من أعضاء البرلمان
البريطاني من مجلسي اللوردات
والعموم ،وذلك خالل زيارته الرسمية إلى
المملكة المتحدة.
وشملت االجتماعات كال من سعادة
السيد ألون كيرنز عضو مجلس
العموم رئيس المجموعة البرلمانية
لألحزاب المعنية بدولة قطر في
البرلمان البريطاني ،وسعادة السيد
غافن ويليامسون عضو مجلس العموم،
وسعادة السيد إدوارد ليستر وسعادة
السيد جيمس وارتون عضوي مجلس
اللوردات.
وجرى خالل االجتماعات استعراض
عالقات التعاون الثنائي وسبل تطوير
العالقات البرلمانية بين البلدين.
كما ناقشت االجتماعات االنتهاكات
المستمرة التي يرتكبها االحتالل
اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية
المحتلة ،وآخر تطورات الوضع في
أفغانستان ،وجهود دولة قطر الهادفة إلى
تقريب وجهات النظر بين إيران والدول
الغربية ،واألزمة بين روسيا وأوكرانيا،
باإلضافة إلى مواقف دولة قطر من
مختلف القضايا اإلقليمية والدولية ذات

االهتمام المشترك.
كما تناولت االجتماعات آخر استعدادات
دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة
القدم  FIFAقطر .2022
وفي الشأن األفغاني ،شدد الدكتور
األنصاري على موقف دولة قطر الثابت
والداعم للشعب األفغاني وحقه في
العيش بكرامة وتحقيق تطلعاته،
مؤكدا استمرار مساعي دولة قطر
لدعم وتسهيل جهود التوصل إلى توافق
سياسي شامل يحقق األمن واالستقرار
في أفغانستان والمنطقة.
وحول األزمة بين روسيا وأوكرانيا ،جدد
المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية
دعوة دولة قطر إلى حل الخالف عبر
الحوار والطرق الدبلوماسية ،وتسوية
المنازعات الدولية بالوسائل السلمية،
وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد
من التصعيد .وفي ملف بطولة كأس
العالم المرتقبة ،أكد الدكتور األنصاري
أن دولة قطر تسعى لتنظيم نسخة
استثنائية من البطولة باعتبارها األولى
من نوعها التي تستضيفها المنطقة،
وتتطلع لمشاركة عالمية واسعة في
الحدث التاريخي يقف من خاللها كل من
يشهد البطولة على ما تتميز به الثقافة
العربية من ثراء وتسامح ،ومن حرص
على مد جسور التواصل مع مختلف
الثقافات والشعوب.

بدول مجلس التعاون الخليجي

قطر تشارك في اجتماع لجنة التعاون التجاري

الرياض -قنا -شاركت دولة قطر ،أمس،
في أعمال االجتماع الـ « »62للجنة التعاون
التجاري بدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ،الذي عقد بمقر األمانة
العامة بالمملكة العربية السعودية.
وترأس وفد دولة قطر في أعمال االجتماع
سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر،
وكيل وزارة التجارة والصناعة.
وتم خالل االجتماع مناقشة عدد من
الموضوعات والقضايا ذات االهتمام
المشترك والمتصلة بالتعاون التجاري
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،والتوصيات المرفوعة من قبل
االجتماعات التحضيرية لوكالء وزارات
التجارة بدول المجلس واتخاذ القرارات
المناسبة بشأنها.

كما شارك سعادة وكيل وزارة التجارة
والصناعة في االجتماع المشترك بين
أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة
بدول مجلس التعاون مع سعادة السيدة
آن ماري تريفيليان وزيرة التجارة الدولية
في المملكة المتحدة.
ومن جهة أخرى ،حضر سعادة وكيل
وزارة التجارة والصناعة ،مراسم توقيع
إطالق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية والمملكة المتحدة وإيرلندا
الشمالية ،حيث وقعها سعادة الدكتور
نايف فالح مبارك الحجرف ،األمين العام
لمجلس التعاون ،وسعادة السيدة آن
ماري تريفيليان ،وزيرة التجارة الدولية في
المملكة المتحدة.

من مجلة عالم النقل الجوي العالمية

الباكر يحصل على جائزة جوزيف مورفي
حصل سعادة السيد
أكبر الباكر ،الرئيس
لمجموعة
التنفيذي
الجوية
الخطوط
القطرية؛ على «جائزة
جوزيف مورفي »2022
من مجلة عالم النقل
الجوي ( ،)ATWوهي
المجلة العالمية الرائدة
المتخصصة بكل ما
يتع ّلق بقطاع الطيران
العالمي .وقد حصل
سعادته على هذه
الجائزة خالل النسخة
الـ 48من حفل توزيع
جوائز اإلنجاز السنوي
في قطاع الطيران ،والذي
ُأقيم في فندق شيراتون
الدوحة.
وتم تقديم هذه الجائزة
ّ

تسهيل عملية التفويج
من وإلى المشاعر المقدسة
للحمالت القطرية
وأشار الحمادي ،في تصريحات لوكالة
األنباء القطرية قنا ،إلى أن المركز بدأ في
االستعداد لموسم الحج في الدوحة منذ
بداية التسجيل للحج ،وذلك من خالل القيام
بالرد على استفسارات الحجاج وتعريفهم
بترتيبات الحج وكيفية التسجيل عبر
النظام اإللكتروني واالشتراطات الصحية
الالزمة وغيرها من األمور ،الفتا إلى أن مركز
وحدة االتصال والدعم يعمل بشكل مكثف
أثناء الموسم باألراضي المقدسة للتواصل
مع الحجاج والحمالت ،وكذلك بعد موسم
أداء الفريضة ،حيث يظل مستمر ًا في
استقبال االتصاالت المتعلقة بالتقييم
والشكاوى من الحجاج لرفع التقارير الالزمة
إلدارة شؤون الحج والعمرة ،والعمل على
تالفي أية إشكاليات في السنوات القادمة.
وبخصوص عمل الوحدة الرئيسي ،أوضح

المرموقة
لسعادة
السيد الباكر ،تقدير ًا
إلنجازاته المؤثرة في
قطاع الطيران ،األمر
الذي إن ّ
دل على شيء،
ّ
يدل على نهجه
فهو

االستراتيجي،
عن
التوجه
ّ
في تعزيز نمو
الخطوط
القطرية وقطاع
بشكل عام.

الظروف واتخاذ
كافة التدابير
والتنسيق
مع الجهات
} خالد وليد الحمادي

وفيما يتعلق بمسألة التواصل ومتابعة
الحمالت ،أوضح السيد خالد وليد الحمادي،
أن المركز لديه تواصل مباشر مع مرشد
الحملة بجميع الحافالت التابعة للحمالت
القطرية لالطمئنان أوال بأول على سالمة
الحجاج ،والتعرف على المشاكل التي
تواجههم ،الفتا إلى أن المركز حريص على
التأكد من جاهزية عمله بشكل دقيق قبل
بداية موسم الحج.
وحول كيفية التعامل مع الحاج في حال
تعرضه لظرف طارئ أو عند عدم تمكنه
من تحديد مكانه وتعذر عليه الوصول لمقر
حملته ،لفت رئيس مركز وحدة االتصال
والدعم ببعثة الحج القطرية ،إلى أنه يمكن
للحاج التواصل مع المركز عبر الخط
الساخن المجاني ،ومن ثم يتم التواصل
معه عبر فريق العمل لتحديد موقعه وأقرب

المختصة
نقطة له ليتم التعرف عليه وتوصيله إلى
مقر حملته بأمان.
وعن التنسيق بين الوحدات المساندة
للبعثة ،قال الحمادي «هناك تنسيق تام
فيما بينها ،ونحن بمركز االتصال حلقة
وصل بين البعثة والحمالت والحجاج..إذ
نقوم بإيصال رسالة الحاج أو طلبه للوحدة
المختصة لتقوم بمساعدته ،ومن خالل
الحملة يكون هناك منسق يتم التواصل
معه بشكل دائم لتلبية متطلباتها».
وحث السيد خالد الحمادي رئيس مركز
وحدة االتصال والدعم ببعثة الحج القطرية،
في ختام تصريحه لوكالة األنباء القطرية
قنا ،الحجاج على ضرورة االلتزام ببرنامج
الحملة والبقاء في إطار الجماعة ،داعيا إلى
عدم التردد في التواصل مع المركز الذي
يعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج.

«قطر الخيرية» وأكاديمية قطر للمال توقعان اتفاقية

تعاون لدعم الطلبة المتعثرين ماليا
وقعت قطر الخيرية اتفاقية مع أكاديمية
َّ
قطر للمال واألعمال بالتعاون مع جامعة
نورثمبريا في ما يخص التعاون المشترك
في مجال التنمية والعمل اإلنساني للطلبة
المتعثرين ماليا .وقد وقع االتفاقية كل
من السيد فيصل راشد الفهيدة مساعد
الرئيس التنفيذي لقطاع البرامج وتنمية
المجتمع وعن أكاديمية قطر للمال واألعمال
بالتعاون مع جامعة نورثمبريا السيد
خليفة اليافعي رئيس أكاديمية قطر
للمال واألعمال باإلنابة .وبموجب االتفاقية
الموقعة سيعمل الطرفان على استكشاف
فرص الدراسات والبحوث وتنمية العمل
التطوعي لدى الطالب باإلضافة إلى تعزيز
قيم التضامن والعمل االجتماعي في صفوف
الطالب وذلك لدعم الطالب المتعثرين مالي ًا
من خالل إنشاء حساب إلكتروني تحت
اسم «مشروع دعم طالب جامعي» مخصص
لطلبة جامعة نورثمبريا والتسديد عنهم
حسب الوضع االجتماعي للطالب.
وسيتم تحويل الطالب المتعثرين مالي ًا إلى
قطر الخيرية لدراسة حاالتهم االجتماعية
لمعرفة مدى استحقاقهم للمساعدة
المطلوبة.
في المقابل سيتم استيعاب المبادرات
الخيرية للطالب ودعمها بالخبرات والموارد
باإلضافة إلى تسهيل البحوث التي يجريها
الطالب .كما سيشارك موظفو قطر الخيرية
في البرامج التدريبية ذات الصلة والمتعلقة

بقضايا التنمية والعمل اإلنساني وإدارة
المنظمات غير الربحية.
وفي هذا اإلطار رحب السيد فيصل راشد
الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع
البرامج وتنمية المجتمع بهذه الخطوة
وقال« :إن قطر الخيرية حريصة على تعزيز
التعاون وإقامة الشراكات مع الجهات ذات
العالقة في المجتمع المحلي خصوص ًا
في مجال التكافل االجتماعي الذي يدعم
مواصلة الشباب غير المقتدرين لتعليمهم

الجامعي كما أننا نركز على نشر ثقافة
العمل التطوعي ودعم المبادرات في هذا
المجال وخصوصا في أوساط الشباب ،لذا
نحن سعيدون بتوقيع هذه االتفاقية اليوم
مع أكاديمية قطر للمال واألعمال بالتعاون
مع جامعة نورثمبريا».
من جهته قال السيد خليفة اليافعي
رئيس أكاديمية قطر للمال واألعمال
باإلنابة«:تكمن أهمية هذه اإلتفاقية بين
قطر الخيرية وأكاديمية قطر للمال واألعمال

بالتعاون مع جامعة نورثمبريا في دعم
الطالب المتعثرين مالي ًا في الجامعة وأيض ًا
إيجاد فرص للعمل التطوعي عبر برامج
مشتركة مع قطر الخيرية متعلقة بالعمل
اإلنساني ونطمح من خالل هذه الشراكة
أن نوفر فرصة للطالب الستكمال تعليمهم
العالي مع تشجيعهم على المشاركة
في المبادرات التطوعية واإلنسانية التي
تنظمها الجمعية وتساعد على تطوير
مهاراتهم».

ضمن البرنامج الصيفي

«الشفلح» ينظم نشاط مزرعتي لمنتسبيه
الدوحة

فض ًال
المبتكر
ُ
عمليات
الجوية
الطيران

الحمادي أنه يتركز حول تهيئة الظروف
واتخاذ كافة التدابير الالزمة والتنسيق
مع كافة الجهات المختصة لتسهيل
عملية التفويج من وإلى المشاعر المقدسة
للحمالت القطرية ،باإلضافة إلى استقبال
اتصاالت التائهين والعمل على إرجاعهم
سالمين إلى مقر الحملة ،واستقبال األسئلة
الدينية والفتاوى واالستفسارات الطبية،
منوها إلى أنه لدى المركز فرق عمل
ميدانية يتم توزيعها بما يناسب تحركات
الحجاج ،وتقوم بالتأكد من حركة تفويج
الحمالت وحركة الحافالت بين المساكن
في العزيزية وإلى الحرم المكي ،أو من مقر
السكن إلى مشعر منى في يوم التروية،
ومن منى إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ،ومن
مزدلفة إلى الحرم أو السكن ،ثم الرجوع إلى
مخيمات منى لقضاء أيام التشريق.

تهيئة

$

نظم مركز الشفلح لألشخاص ذوي
اإلعاقة نشاط مزرعتي ضمن أنشطة
البرنامج الصيفي في  ،2022تتماشى
مع الخطة الموضوعة لمنتسبي مركز
الشفلح التي تهدف إلى تقديم الخدمه
للمنتسبين لتنمية مهاراتهم وقدراتهم،
حيث أقيم هذا النشاط يوم أمس األربعاء
وهو نشاط تعليمي ترفيهي يتم من
خالله تجسيد مفهوم حيوانات المزرعة
من خالل  8أركان تعليمية كل ركن
مخصص بمهارة يتم تفعيلها بأنشطة
مشوقة تفاعلية بمشاركة  70منتسبا.
وصرحت السيدة آللى أبو ألفين المدير
التنفيذي لمركز الشفلح لألشخاص
ذوي اإلعاقة بأن إقامة مثل هذه األنشطة

تهدف إلى استثمار طاقات المنتسبين
وقدراتهم من خالل األنشطة المتنوعة

التي تكسبهم العديد من المهارات مثل
التعرف على مفهوم المزرعة والتعرف على

حيوانات ومنتجات المزرعة ،وإبراز مهارات
المنتسبين من خالل هذه األنشطة
المشوقة وتفعيل مشاركتهم من خالل
األنشطة الالصفية بهدف اكساب
المنتسبين للخبرات والمهارات التي
تساهم بشكل فعال في توظيف قدراتهم
وامكانياتهم عبر تنفيذ هذه األنشطة.
وأعربت أبو الفين المدير التنفيذي عن
خالص شكرها وتقديرها إلى الجهة
الداعمة لهذا النشاط حيث ثمنت جهود
شركة بلدنا التي قامت بتوفير بعض
المنتجات الطازجة التي يتم انتاجها في
مزرعة بلدنا وتصنف األفضل في إنتاج
االلبان في العالم .هذا ويسعى مركز
الشفلح إلى تنظيم العديد من األنشطة
التعليمية والترفيهية لمنتسبيه ،بهدف
تدريبهم وتطوير مهاراتهم المختلفة وال
سيما مهاراتهم الفنية والحركية.
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رئيس جمهورية سيراليون:

عالقاتنا مع قطر متينة ومتنامية
تـقـوم عـلـى الثـقــة المتـبـادلـــة واحـتــــرام قـيـــم وثقـــافـــة بعـضنا البـعض
الدوحـة نجحـت في استـخـدام مواردهــا الطبيـعـيـة لتعود عليــها بالنـفع
الدوحة -قنا -أكد فخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادا

قاعدة قوية للغاية من القيم المشتركة والمستقبل

القائمة بين بالده ودولة قطر على مدى الـ  40عاما

وقال فخامته في حوار خاص مع وكالة األنباء القطرية

الذي يمكن لكل من الدوحة وفريتاون أن يفخرا به.

بيو رئيس جمهورية سيراليون على متانة العالقات

الماضية من تأسيسها ،واصفا إياها بـ«الوثيقة والودية

«قنا» على هامش منتدى قطر االقتصادي  2022بالتعاون

قطر وسيراليون تقوم على الثقة المتبادلة واحترام قيم

ومشاركته في هذا المنتدى ،نقل هذه العالقات إلى

التي ستحققها هذه الروابط المتينة والتي تستند إلى

نطاق التعاون بين البلدين.

للغاية» ،معربا عن إيمانه وقناعته بأن العالقات بين

وثقافة بعضهما البعض ،من أجل المنفعة المشتركة

} الرئيس د.جوليوس مادا بيو

وأعرب عن رغبة بالده لالرتقاء
بالعالقات القائمة بين البلدين
إلى المزيد من التعاون في مجاالت
التجارة والجوانب االقتصادية،
مؤكدا أن هناك الكثير مما يمكن
تحقيقه بين البلدين من خالل
نقل العالقة إلى المستوى
التالي ،وخاصة بالنسبة للتجارة
واالستثمار وفي المجاالت التي
تعود بالنفع على البلدين.
ونوه فخامة رئيس سيراليون بما
تشهده دولة قطر من نهضة وتطور
في شتى المجاالت ،وشدد على أن
الدوحة نجحت في استخدام
مواردها الطبيعية لتعود عليها
بالنفع ،مضيفا القول «الكثير
تغير بالفعل في قطر ،فالتنمية
تسير بمعدل هائل ،وأنا معجب
جدا بأن قطر تسير بسرعة
عالية للغاية من حيث وتيرة
التطور والتنمية».
ولفت إلى أن سيراليون أيضا
بلد يتمتع بالكثير من الموارد
الطبيعية ،وأنه من خالل العمل
مع دولة قطر يمكنها االستفادة من
التجربة القطرية بشان كيفية
استخدام الموارد الطبيعية
بغرض تنمية البالد ،وكذلك
البشرية
مواردها
استغالل
والتنمية
التحتية
والبنية
االقتصادية.
وأكد فخامة الرئيس الدكتور
جوليوس مادا بيو رئيس
جمهورية سيراليون أن العالقات
بين الدولتين مبنية على ركائز
مهمة ،معربا عن تطلعه لتعزيزها
في مجال الزراعة ،وقال« :نحن
محظوظون ألن لدينا أكثر من
 5ماليين هكتار من األراضي
الصالحة للزراعة في سيراليون
مع هطول أمطار وفيرة كل عام،
لذلك بلدنا بحاجة إلى مدخالت
أخرى لنكون دولة زراعية ناجحة
باستخدام الزراعة كأساس
للتنمية وتحويل االقتصاد».
ومضى قائال «دولة قطر لديها بيئة
جغرافية مختلفة تماما ،ونعتقد
أن التعاون بين البلدين سيكون
مفيدا ،كما أن األمن الغذائي
هو مجال يمكننا التعاون فيه..
مضيفا» يمكننا أن نكون بمثابة
بلد منتج لبعض المواد الغذائية
الزراعية األساسية الالزمة في
هذا الجانب« ،ومشيرا إلى أن
قطر مهتمة بالتعدين واالستثمار
فيه ،وأن سيراليون تمتلك الكثير

من الموارد المعدنية ،ومن هذا
المنطلق فإنها ترغب أن ترى كيف
يمكن للشركات القطرية أن تأتي
وتستثمر في هذا القطاع ،كونه
مجاال آخر للتعاون الثنائي بين
البلدين.
ودعا في سياق متصل رجال
األعمال القطريين إلى زيارة
سيراليون التي تتمتع بموارد
الصناعة والسياحة والضيافة
لالستثمار في هذه القطاعات،
السيما وأن الحكومة قد هيأت
المناخ المناسب لبيئة السياسة
العامة والحوافز الالزمة لجعل
سيراليون وجهة لالستثمار
األجنبي المباشر.
كما ثمن فخامة رئيس
سيراليون عاليا الجهود التي
تقوم بها دولة قطر في حل
النزاعات ،وقال إنها تستحق
الثناء والتقدير ،وأضاف»لقد رأينا
قطر تتوسط بشكل إيجابي في
قضايا صراع مختلفة ،وكانت
قادرة على التوصل لتسويات
تفاوضية ،وأعتقد أنه في عالم ال
يعمه السالم ،فإننا بحاجة إلى
بعض الدول التي لديها القدرة
على جمع األطراف معا وحثها على
التحدث والتحاور بدال من الذهاب
لخوض الحرب ،ولذلك نحن
سعداء جدا بالدور الذي تلعبه
قطر في مساعدة األطراف على
حل خالفاتها بطريقة سلمية«.
وشدد فخامته على أن دولة قطر
جعلت من نفسها قوة إقليمية
للسالم والوساطة والتسوية
السلمية للنزاعات ،بل وذهبت
أبعد من ذلك لتصبح تدريجيا
قوة عالمية بطريقة جيدة جدا،
تستخدم الوسائل السلمية
لتسوية الصراعات المريرة
للغاية في جميع أنحاء العالم..
مؤكدا دعم جمهورية سيراليون
لدولة قطر في هذا الصدد ،ألن ما
تقوم به أمر جدير بالثناء.
ونوه فخامة الرئيس الدكتور
جوليوس مادا بيو رئيس
جمهورية سيراليون في حواره
مع وكالة األنباء القطرية «قنا»
باهتمام دولة قطر المتزايد
عالقاتها
وتعزيز
بتطوير
مع دول قارة أفريقيا ،ودعم
ومساعدة الدول الفقيرة والنامية
والمحتاجة ،وقال إن بالده قد
حصلت بالفعل على الدعم في
هذا الصدد ،مشيرا إلى أنه قد

زار خالل تواجده بالدوحة حاليا،
مؤسسة قطر للتربية والعلوم
وتنمية المجتمع ،حيث هناك
بالفعل بعض النشاط بين
البلدين لصالح  45ألف طفل
خارج المدارس ،يحاولون أن يروا
كيف يمكنهم مساعدتهم على
العودة إلى المدارس وأن يكونوا
جزءا من حركة التعليم.
وشدد على أن قطر وسيراليون
من الدول التي تحارب اإلرهاب
وتكافحه ،في وقت يتصارع فيه
العالم كله مع تحديات أمنية ذات
طبيعة مختلفة ،الفتا إلى أهمية
العمل معا ،وتحديدا في إطار
تبادل المعلومات واالستخبارات
حول القضايا المتعلقة باإلرهاب.
وتابع في ذات السياق وفيما يتعلق
بالتدريب أيضا ،فقد أصبح
الفضاء السيبراني مساحة
للتخطيط والتنفيذ ،وهذه األمور
تؤديها دولة قطر بشكل جيد
للغاية ،معربا عن رغبة بالده في
تشاطر الخبرات مع دولة قطر في
هذا الخصوص.
سلميا،
عالما
وتابع»نريد
فالتنمية ال تسير جنبا إلى جنب
مع الصراعات والحروب ،ونرغب

بالتأكيد أن نتشارك خبرات قطر
في هذا الصدد«.
وثمن فخامة رئيس سيراليون
النجاحات والمراكز المتقدمة
واألولى التي أحرزتها دولة قطر
على كثير من المؤشرات
العالمية التنافسية ،سواء في
مجال مكافحة الفساد أو األمن
الغذائي أو مؤشر السالم العالمي
مؤخرا بحصولها على المركز
األول على مستوى منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا أو المرتبة
 23على مستوى العالم من بين
 163دولة ..مضيفا أن دولة قطر
آمنة للغاية ومتطورة ومتقدمة
جدا ،ومشيدا بكل ما تقوم به
إلحالل السالم والحفاظ عليه في
جميع الدول ،ومحاولة التوسط
بين الدول المتنازعة.
وأشاد فخامة رئيس جمهورية
باالستعدادات
سيراليون
والتجهيزات الكبيرة التي قامت
بها دولة قطر ووفرتها على طريق
استضافتها لبطولة كأس العالم
/ FIFAقطر /2022 ،معربا عن
ثقته في أنها ستكون بفضل
كل ذلك بطولة ناجحة ومميزة
خاصة وأنها المرة األولى التي

تحتضن فيها المنطقة مثل هذا
الحدث الرياضي العالمي المهم.
ورأى أن كرة القدم هي مصدر
شغف كبير ألغلب األفارقة،
وبالتأكيد فإن بطولة /كأس
العالم  FIFAقطر  2022/
سيشاهدها العالم من دول
مختلفة ،والكثير من األشخاص
سيأتون إلى قطر لمشاهدة
البطولة عن قرب ،وهي فرصة
عظيمة بأن تكون أول بطولة من
نوعها في المنطقة وقال»:أنا أرى
أن قطر مستعدة تماما الستضافة
البطولة ،سواء من ناحية البنية
التحتية أو الوضع األمني أو
الصحي ووسائل النقل وكل
األوجه في الحقيقة الستضافة
مثل هذا الحدث العالمي
الكبير« ..مضيفا»نحن سعداء
للغاية أن قطر ستستضيف هذا
الحدث ،ونتمنى لها األفضل«.
وقال فخامته إن وجود رحالت
جوية مباشرة بين عاصمتي
وفريتاون،
الدوحة
البلدين
سيتيح للمشجعين والراغبين
بحضور البطولة في سيراليون
المجيء إلى قطر ،وأن اتحاد كرة
القدم الوطني هناك سيقوم بعمل

مع بلومبيرغ ،إن من أهداف زيارته الحالية لدولة قطر

مستوى آخر من حيث تعميقها وتعزيزها وأيضا توسيع

الترتيبات الالزمة لذلك.
بالقول»استضافة
واستطرد
قطر بطولة كأس العالم إنجاز
كبير ..لقد كنت هنا قبل أربع
سنوات ،وأعرف المرحلة التي
كانت عليها البالد ،واليوم عدت
إلى قطر وقمت بزيارة استاد
لوسيل وفوجئت وأعجبت كثيرا
بما شاهدته هناك ،وأعتقد أن
الكثير من العمل قد تم تنفيذه
في هذا الصدد«.
واستعرض فخامة الرئيس
الدكتور جوليوس مادا بيو
رئيس جمهورية سيراليون
األوضاع في بالده ،من حيث
االقتصاد واألمن الغذائي ،وقال
إن األمور صعبة اقتصاديا ،كما
هو الحال في كثير من البلدان
األخرى ،فالتضخم مرتفع ،في
وقت خرجت فيه سيراليون للتو
من أزمة كورونا «كوفيد ،»19 -
عالوة على أزمات دولية متعددة
أثرت على البالد ،مثل ما يحدث
في أوكرانيا حاليا.
وأوضح في حواره مع وكالة األنباء
القطرية «قنا» أنه فيما يتعلق
بالحبوب ،ال تزال سيراليون
تواجه مشاكل مع سالسل

التوريد ،وهذه مسائل قال إنها
أدت إلى تفاقم الوضع الحالي،
حيث ارتفعت أسعار السلع
األساسية للغاية ،ما فاقم الوضع
أيضا.
وأضاف «لقد تصرفنا بذكاء كبير
عندما تعرضنا لجائحة كورونا
«كوفيد  ،»19 -فقد وضعنا
تدابير مختلفة تمكنا من خاللها
التخفيف من تأثير الجائحة..
ومع ذلك ،فإن الزيادات األخيرة
في أسعار الوقود والسلع الغذائية
تؤثر على أسعار كل شيء آخر
في سيراليون ..نحن نشعر بما
يحدث في جميع أنحاء العالم،
حيث التضخم مرتفع جدا».
وتطرق فخامة الرئيس الدكتور
جوليوس مادا بيو لإلصالحات
التي قامت بها حكومته في
سيراليون ،وقال إن أحدها هو
تغيير المشهد العام بأكمله في
مجال التعليم ،ألجل تحقيق
حرية الوصول إلى التعليم لكل
طفل في سيراليون ..مبينا أنه
بإمكان كل طفل اآلن التوجه إلى
المدرسة على نفقة الحكومة،
علما أنه كانت لدى الحكومة قبل
ذلك مشاكل جمة في المناطق

الريفية الفقيرة ،كما أن أولئك
الذين لديهم تحديات جسدية
لم يكن بمقدورهم التعلم ،وكذا
غيرهم من الحاالت التي يصعب
عليها تحصيل التعليم ،لكنه أكد
أن بمقدورهم جميعا اآلن الوصول
للتعليم.
ونوه بأنه فيما يخص االقتصاد،
قامت الحكومة بإصالحات كبيرة
في هذا المجال مشيرا بالقول:
«وخاصة من ناحية تعزيز
التمويل وضمان أن بمقدورنا
جمع أموال كافية وعائدات
داخلية».
وأضاف «لقد ساعدتنا اإلصالحات
التي قمنا بها على تحسين جودة
التعليم ،ولدينا أيضا اتجاه جيد
للغاية في مكافحة الفساد ،نحن
لم نقف فقط عند دعم لجنة
مكافحة الفساد ،بل منحناها
أيضا صالحيات أكبر لتكون قادرة
على القضاء على هذه اآلفة»..
وتابع «في أفريقيا نحن في
طليعة الدول التي تتمتع بالسالم
أيضا ،وهذا يجعل بلدنا في وضع
مواتي للغاية لبذل كل الجهود
الممكنة إلحالل السالم في الدول
األخرى».
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الرئيس التنفيذي للشركة ..الشيخ محمد بن عبدالله:

دور رائد لـ « »Ooredooفي تطوير منصة «تسمو»
نتوسع في نشر شبكات « »5Gبمنطقة الشرق األوسط وخارجها

ملتزمون بدعم بالدنا في سعيها نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية

} الشيخ محمد بن عبدالله متحدثا خالل الجلسة النقاشية

الدوحة

$

شارك الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني،
الرئيس التنفيذي لـ  Ooredooقطر ،في
جلسة نقاشية بعنوان« :المدينة التقنية:
البنية التحتية لعالم متصل» أقيمت
ضمن فعاليات منتدى قطر االقتصادي 2022
بالتعاون مع بلومبيرغ.
واستضافت الدوحة هذا األسبوع النسخة
الثانية من منتدى قطر االقتصادي ،بالتعاون
مع بلومبيرغ ،والتي سلطت الضوء على
عدد من الموضوعات والقضايا العالمية
من بينها تحقيق المساواة في معادلة
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.
وحول مشاركته في منتدى قطر االقتصادي،
قال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني:
«سعدت بالمشاركة في هذا الحدث
االقتصادي البارز وبتمثيل  Ooredooودولة
قطر خالل الجلسة النقاشية التي بحثنا
خاللها أهم مستجدات عالم االتصاالت
والتكنولوجيا.
وبصفتنا شركة رائدة في مجال االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،تقع على عاتقنا
مسؤولية المساهمة في االرتقاء بقطاع
االتصاالت والتكنولوجيا ،ومشاركة خبراتنا
لصالح التنمية البشرية واقتصادنا ،وكنا

فخورين باالنضمام إلى كبريات الشركات
والمؤسسات العالمية للمشاركة في هذا
المنتدى الهام».
وشارك الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني
في الجلسة النقاشية إلى جانب عدد من
كبار الممثلين عن شركات التكنولوجيا
واالتصاالت العالمية .وتبادل المشاركون
أفكارهم حول عدد من القضايا الملحة التي
تواجه قطاع االتصاالت وعالم التكنولوجيا
واالبتكار.
وناقشت الجلسة عدة موضوعات من بينها
األسواق والعوامل االجتماعية التي تدفع
عجلة تطوير البنية التحتية الرقمية؛ ودور
شبكات الجيل الخامس  5Gفي المنطقة
واالستثمارات
والشراكات
وخارجها؛
الالزمة إلنشاء مدن الغد الذكية؛ والفرص

وقعت مذكرتي تفاهم مع «غرينبوم» و«بي دبليو سي»

الناشئة عن نشر شبكات األلياف الضوئية
على الصعيد العالمي؛ ومساهمة البنية
التحتية الرقمية في أهداف االستدامة
العالمية؛ واالتجاهات والفرص الحالية في
بناء المدن الذكية.
واستعرض الشيخ محمد دور Ooredoo
كمزود رائد لخدمات االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات في تطوير المدن الذكية ،في
ضوء اعتماد هذه المدن على البيانات،
وسلط الضوء على نهجها المرن في التعاون
من أجل دفع عجلة التقدم.
وتحدث الرئيس التنفيذي لـ  Ooredooعن
مساهمة الشركة ودورها في تطوير منصة
تسمو – الركيزة األساسية لمشروع تسمو
الرائد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات – كمثال على التزامها بتطوير

المدن الذكية .وأضاف قائ ًال« :من أجل
إنشاء مدن ذكية ،يجب أن تكون هناك
شراكات بين القطاعين العام والخاص،
وتعاون بين تحالفات الشركات والحكومات،
ويجب أن تتوفر بنية تحتية مناسبة لدعم
تطوير هذه المدن حتى يتم خدمة أفراد
مجتمعاتنا بشكل أفضل ،وحتى نتمكن من
تحسين نوعية الحياة من منظور اجتماعي
واقتصادي وصحي».
كما تطرق الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo
إلى قيام الشركة بالتوسع في نشر شبكات
 5Gفي منطقة الشرق األوسط وخارجها –
وتوفر الموارد والتقنيات الالزمة لذلك ،كون
دولة قطر تعد أول دولة في العالم تطلق
شبكة  5Gتجاري ًا من خالل ،Ooredoo
وأكد على أهمية النشر المستمر لأللياف

الضوئية كأساس لتعزيز الشبكة في
جميع أنحاء العالم.
واختتم الشيخ محمد حديثه قائ ًال:
«بصفتنا شركة رائدة في مجال االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات وكوننا ملتزمين
بدعم بالدنا في سعيها نحو تحقيق أهداف
رؤية قطر الوطنية  ،2030لدينا اهتمام كبير
في مواكبة أحدث التطورات ليس فقط في
قطاع االتصاالت بل على مستوى االقتصاد
ككل .لذا ارتأينا المشاركة في منتدى قطر
االقتصادي كونه يعد حدث ًا هام ًا وفر الفرصة
لكبار المسؤولين وصناع القرار في دول
العالم من أجل تبادل األفكار والرؤى .ونشكر
جميع القائمين على المنتدى لجهودهم في
إنجاح هذا الحدث ،ونتطلع إلى مزيد من
التعاون مستقب ًال».

وقعتها وزارة االتصاالت ووكالة ترويج االستثمار

وكالة ترويج االستثمار توسع شراكاتها

مذكرة تفاهم مع شركات عالمية بالقطاع الرقمي

الدوحة -قنا  -أعلنت وكالة ترويج
االستثمار عن توقيع مذكرتي تفاهم
مع شركتي «غرينبوم» و«بي دبليو
سي» ،مما يتيح لهاتين المؤسستين
الرياديتين إمكانية تعزيز أعمالهما،
وتوسيع تواجدهما في قطر والمنطقة،
إضافة إلى خلقهما نحو  200فرصة
عمل ،وتوفيرهما مشروعات استثمارية
وتطويرية وتدريبية متنوعة.
وأفادت وكالة ترويج االستثمار ،في بيان
أمس ،أن التوقيع على مذكرتي التفاهم
جاء على هامش فعاليات النسخة
الثانية من منتدى قطر االقتصادي،
بالتعاون مع بلومبيرغ ،الفتة إلى أن
مذكرة التفاهم مع «غرينبوم» ،وهي
شركة أميركية رائدة في مجال
صناعة المواد القابلة للتحلل ،ستسهل
الشراكة بينهما على تبني التقنيات
الخضراء الحديثة في السوق القطري،
من خالل إنشاء هذه الشركة مصنعا
ومركز توزيع إقليمي في الدوحة ،لتلبية
احتياجات األسواق في الشرق األوسط
وشمال إفريقيا والهند ،إضافة لصقل
المواهب المحلية ،وتوفير نحو 100
فرصة عمل.
كما أشارت إلى أن مذكرة التفاهم
الموقعة مع «بي دبليو سي» ،الشركة
العالمية الرائدة في مجال الخدمات
المهنية ،تهدف إلى وضع إطار تعاوني
للترويج لدولة قطر في أوساط
المستثمرين العالميين ،عبر إطالق
أنشطة تسويقية مشتركة ،وتبادل
المعرفة ،وأفضل الممارسات حول
استقطاب االستثمار األجنبي المباشر،
فضال عن توسيع فريق عمل «بي دبليو
سي» في قطر ،وتعزيز عملياته ،مما
سيوفر نحو  100فرصة عمل.
وفي سياق متصل ،قال سعادة الشيخ
علي بن الوليد آل ثاني ،الرئيس

الدوحة  -قنا -وقعت وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ووكالة ترويج
االستثمار في قطر ،مذكرة تفاهم أمس،
مع شركة «أمازون ويب سرفيسز»
 Amazon Web Servicesالشركة
الرائدة عالميا في خدمات الحوسبة
السحابية ،وذلك على هامش أعمال
منتدى قطر االقتصادي  2022المنعقد
بالدوحة بالتعاون مع بلومبيرغ.
وقع على المذكرة من جانب وزارة
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
السيدة ريم محمد المنصوري وكيل
الوزارة المساعد لشؤون تنمية
المجتمع الرقمي بوزارة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،ومن جانب
وكالة ترويج االستثمار في قطر سعادة
الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس
التنفيذي للوكالة ،ومن جانب شركة
«أمازون ويب سرفيسز» السيد فيصل
ميان رئيس القطاع العام للشرق
األوسط .وتهدف مذكرة التفاهم
الموقعة بين األطراف الثالثة ،إلى دعم
التطور السريع لقطاع التكنولوجيا
القطري ،بصقل المواهب التكنولوجية
في الدولة من خالل أكاديمية أمازون
ويب سرفيسز التي توفر برامج حوسبة
سحابية مجانية جاهزة وأخرى لتنمية
المهارات تركز على تعلم اآللة ،والذكاء
االصطناعي ،والحوسبة السحابية.
كما ستعمل الجهات الثالث معا
من أجل إطالق مبادرات لتطوير بيئة
الشركات الناشئة من خالل برامج
أمازون ويب سيرفيسز الخاصة
وتبادل أفضل الممارسات .وتعليقا
على مذكرة التفاهم قالت السيدة
ريم محمد المنصوري« ،يسعدنا في
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
أن نقود جهود دولة قطر نحو التحول
الرقمي والتطور التكنولوجي السريع»،

التنفيذي لوكالة ترويج االستثمار،
في تصريحات :إن هذه الشراكات
ستسمح بتعزيز مكانة قطر المتنامية
كمركز مزدهر وداعم للشركات
العالمية ،مضيفا أنها ستشكل بالفعل
شهادة على التزام الدولة الراسخ بتطوير
اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة.
كما لفت سعادته إلى ترحيب وكالة
ترويج االستثمار بعقد شراكة مع هذه
المؤسسات العالمية الرائدة في مجال
عملها ،مضيفا« :نحن ننظر قدما إلى
دعم عملياتها في قطر ،والعمل معها عن
كثب من أجل تطوير اقتصاد الدولة
النامي بشكل مطرد».
من جانبه ،أعرب الدكتور سودير
شارما ،المؤسس المشارك والرئيس
التنفيذي لـ «غرينبوم» ،عن سعادته
لقيام الشركة بهذه الخطوة في سبيل
إنشاء تواجدها في منطقة الشرق
األوسط ،مشيرا إلى أن منتجات
الشركة االبتكارية ستساهم في
الحفاظ على البيئة ،وأن دعم وكالة
ترويج االستثمار يمثل أهمية في تنفيذ
مخططات الشركة.

بدوره ،قال السيد بسام حاج أحمد،
الشريك المسؤول لفرع قطر في «بي
دبليو سي» الشرق األوسط« :نحن في
غاية السعادة لعقد تلك الشراكة مع
وكالة ترويج االستثمار في قطر» ،الفتا
إلى أن شركته لعبت دورا محوريا في
بناء الثقة وإيجاد الحلول الناجعة
للتحديات الملحة التي يواجهها العمالء
في قطر ،ومنوها بأن هذه االتفاقية
المفصلية تعد شهادة على الشراكة
الوثيقة بين المؤسستين والتزامهما
المشترك باالستثمار في الشركات
القطرية ،والتعاون معها من أجل
مساعدتها على تحقيق النمو على
المستويين المحلي والعالمي.
وبصفتها الجهة المسؤولة على أنشطة
العالمة التجارية «استثمر قطر»،
تعمل وكالة ترويج االستثمار في قطر
كبوابة لجميع الحلول االستثمارية،
حيث تمثل نقطة اتصال موحدة
على المستوى الوطني للتواصل مع
الشركات الدولية ،وتقدم لها دعما على
مستوى عالمي لتأسيس أعمالها في
الدولة.

وأكدت أن مذكرة التفاهم تأتي في
إطار االلتزام بتنمية هذا القطاع في
الدولة من خالل االستفادة من التجارب
والخبرات العالمية .ومن جانبه قال
الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس
التنفيذي لوكالة ترويج االستثمار
في قطر «يسعدنا أن نكون طرفا في
هذا التعاون االستراتيجي الذي يمثل
محطة مفصلية على درب التحول
الرقمي في قطر ،وتسمح بإطالق
القدرات الكامنة لقطاعات التكنولوجيا
والذكاء االصطناعي» ،معربا عن ثقته
بأن هذا التعاون سيصقل المواهب
التكنولوجية الصاعدة ،كما أنه سيعزز
بيئة الشركات الناشئة في قطر.
من ناحيته عبر السيد فيصل ميان
رئيس القطاع العام للشرق األوسط
في «أمازون ويب سرفيسز» عن الفخر
للعمل مع وكالة ترويج االستثمار في
قطر ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات لدعم أهداف التحول الرقمي
في قطر ،مؤكدا على مواصلة التعاون
في قطر مع القطاعين العام والخاص،
من أجل تقديم برامج من شأنها تمكين

المواهب المحلية ومساعدة الشركات
الناشئة على االبتكار والنمو.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تعاون
مشترك مع وكالة ترويج االستثمار التي
تعمل على تحقيق أهداف دولة قطر في
توسيع الفرص أمام الشركات الدولية
التي تتطلع إلى ترسيخ وجودها في قطر
والمنطقة أو توسيع نطاق وصولها إليها
وذلك عبر توفير البنية التحتية الرقمية
والمادية الجاهزة للمستقبل ،وبيئة
األعمال الداعمة ،مع توفر المواهب
الشابة والمتعلمة تعليما عاليا والتي
تشكل مجتمعة المناخ األكثر تمكينا
وصداقة لألعمال في المنطقة.
الجدير بالذكر ،أن وكالة ترويج
االستثمار في قطر تشرف على أنشطة
ترويج االستثمار تحت العالمة التجارية
لالستثمار في قطر وتعمل على جذب
االستثمار األجنبي المباشر وإبراز
قطر كوجهة استثمارية استثنائية،
وربط المستثمرين الدوليين بفرص
األعمال ،مع تحقيق التقدم في التنمية
االقتصادية للبالد وأهداف التنويع عبر
القطاعات والمناطق الجغرافية.
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الشيخة المياسة بنت حمد:

المونديال فرصة إلبراز التنوع الثقافي لقطر
الدوحة -قنا -أكدت سعادة الشيخة
المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني،
رئيس مجلس أمناء متاحف قطر ،على أن
بطولة كأس العالم  FIFAقطر  2022تمثل
لحظة هامة لقطر ولجميع الدول العربية،
مشيرة إلى أن قطر راهنت على هذه البطولة
منذ الفوز بها عام  2010من خالل برنامج
ثقافي على المستوى العربي بالتركيز على
الجوانب الثقافية والفعاليات الرياضية،
بما يمكن زائري قطر من مشاهدة البطولة
وحضور المباريات والفعاليات الثقافية التي
وصفتها بـ«الهامة» و«ستعكس التنوع الثقافي
العالمي».
واستعرضت سعادتها ،خالل جلسة حوارية
ضمن منتدى قطر االقتصادي بالتعاون مع
بلومبيرغ ،الفعاليات واألنشطة الثقافية
المختلفة خالل البطولة ،موضحة أن هناك
 18عمال فنيا مهما ،منها معرض مشترك مع
معرض بغداد ،ومعارض أخرى بالواليات
المتحدة األميركية تتحدث عن الدولة
العباسية ألكثر من  500عام ،باإلضافة إلى
معرض لوسيل ،ومعارض معاصرة حول
اإلقليم ،وواحد فلسطيني ،وآخر رياضي
مرتبط ببطولة كأس العالم  FIFAقطر
 2022ستتخلله حوارات مع الالعبين العرب
المشهورين ،فضال عن العديد من البرامج
الثقافية والفنية والرياضية ،وفعاليات أخرى
في الصحراء وهي األولى من نوعها.
وأضافت سعادتها قائلة «نحاول خالل كأس
العالم  FIFAقطر  2022أن نوضح التنوع
الثقافي لدى المجتمع القطري ،ونريد أن
نظهر قطر كما هي ،فهناك بعض األفكار
النمطية» ،مؤكدة أن كأس العالم هي
مناسبة احتفالية عالمية تجمع الناس
مع بعضهم البعض لمناقشة العديد من
المواضيع ،ولذلك من المهم جدا تحقيق
االستفادة القصوى من الثقافة لتكون عامل
تقريب بين المجتمعات.
كما شددت سعادة الشيخة المياسة بنت
حمد بن خليفة آل ثاني ،على أن كل من
سيأتي لقطر لحضور ومشاهدة البطولة
سيستمتع بالفعاليات والبرامج الثقافية
المختلفة على مدار مراحل البطولة ،قائلة
بخصوص ذلك «لدينا الكثير من المقترحات
بهذا الخصوص ،ونحن منفتحون على تلقي
المزيد منها والعمل عليها ..فقد أنجزنا
الكثير ،ونحن نرحب بالعالم ،ونريد منه
أن يحتضن الثقافة القطرية وأن يفهم جذور
التقاليد القطرية» ،مؤكدة أن حضرة صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير

إطالق « »18عمال فنيا
مهما وبرامج ثقافية

ورياضية وفعاليات
في الصحراء

البالد المفدى ،ألقى خطابا تاريخيا بهذا
الصدد في منتدى دافوس االقتصادي األخير.
ونوهت رئيس مجلس أمناء متاحف قطر،
إلى أن جميع المعارض ستظل حاضرة

المدير التنفيذي لمجموعة هارودز:

نستخدم الذكاء االصطناعي
للوصول إلى المستهلكين

الدوحة -قنا -قال السيد مايكل وارد المدير
التنفيذي لمجموعة هارودز ،إن الشركة
تستخدم الذكاء االصطناعي وتستفيد
من البيانات المتاحة للوصول إلى ماليين
المستهلكين حول العالم في ظل التوجه
نحو المنصات اإللكترونية للتسوق.
وقال المدير التنفيذي لـ هارودز في
جلسة أدارتها اإلعالمية فرانسيس الكوا،
بتليفزيون بلومبيرغ صباح أمس ضمن
فعاليات منتدى قطر االقتصادي ،إننا
نحاول االستفادة من التطور التكنولوجي
ولكن ال نرسل إلى العمالء سوى المنتجات
التي يحتاجونها بالفعل .وأوضح أن
جائحة كورونا كوفيد  19قد أثرت على
نمط االستهالك فقد تحول المستهلكون إلى
التسوق عبر المنصات االلكترونية وهوما
واكبناه للوصول إلى المستهلك ،فضال عن
تعزيز متجرنا الرئيسي بالسلع والخدمات
التي ال تتوفر سوى في هارودز ،فمثال هناك
حقيبة بـ 42ألف يورو توجد فقط لدينا،

الفتا إلى أهمية تعزيز العالقة والوالء مع
كبار المؤسسات المنتجة والتي تحرص
أن تعرض منتجاتها في هارودز .وأضاف أن
السعي للرفاهية الحد له عند المستهلكين
فهناك من يريد اقتناء خاتم مثال بـ 6ماليين
دوالر ،فضال عن االهتمام بالمنتجات
الحديثة مثل الساعات اإللكترونية والتي
لم تؤثر على الساعات التقليدية حتى
اآلن ،منوها بأنه خالل عمليات اإلغالق إبان
الجائحة ظهرت أنماط استهالكية جديدة
ربما تكون أكثر عملية فمثال لم تعد البدالت
الرسمية رائجة .وأعرب المدير التنفيذي
لمجموعة هارودز خالل الجلسة عن
اهتمام إدارة المتجر بتطوير خدمة العمالء
وموظفي المبيعات لتعزيز الخدمات
للمستهلكين ،مؤكدا أن هارودز يحافظ
على هويته البريطانية ويعمل على تقديم
المنتجات البريطانية إلى المستهلكين
في دول الخليج والصين مثال ،اعتمادا على
الجودة والخدمات المتميزة.

نرحب بالعالم ونريد
منه أن يحتضن

الثقافة القطرية وأن
يفهم جذور تقاليدنا

ومستمرة لمدة عشر سنوات قادمة ،ال سيما
وأن الناس يحتاجون ألشياء ومعروضات
جديدة ،مبينة أنه سيكون هناك مؤتمر
حول مواضيع تتعلق باألصالة القطرية،

كل من سيأتي لقطر
لحضور ومشاهدة

البطولة سيستمتع
بالفعاليات والبرامج

ومؤكدة أن هذا الموضوع مهم جدا ،وبخاصة
لمن يزورون قطر ويتفاعلون مع الحرفيين
وغيرهم ،ومضيفة القول في سياق ذي صلة
«نحن نعتمد على النمو الحيوي للمجتمع

القطري ،وسنقوم هذه السنة بتفعيل
المواقع التراثية القطرية».
وأوضحت سعادتها أن متحف قطر الوطني
يعد أحد المعارض الثقافية في البالد،

وسيكون من أبرزها مستقبال خاصة أنه أتى
بفوائد كثيرة منذ بنائه ،فضال عن أنه مثال
جيد من حيث تبني التقنية الحديثة وربطها
مع األعمال التراثية في عالم متطور ومعقد،
الفتة إلى أنه سيتم افتتاح متحف آخر خالل
بطولة كأس العالم  FIFAقطر .2022
وتابعت سعادتها قائلة «لدينا متحف
األطفال ،ولدينا شريك استراتيجي هو أريد
وأيضا سناب شات ،ومبادرات أخرى ،ونتطلع
إلى بناء شراكات أخرى» ،مضيفة «نحن
فخورون بتاريخنا القطري والشرق األوسطي
والعربي ،وبالتمسك بالهوية والثقافة
القطرية» ،مستشهدة في ذلك بما تضمنته
واحتوت عليه الكثير من البرامج والمشاريع
الثقافية التي تم إنجازها والمعارض التي
جرى تنظيمها ،الفتة إلى وجود منصة تدعم
كل هذه األمور وبخاصة أن دولة قطر قد
أصبحت مركزا جاذبا في هذا السياق.
وقالت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد
بن خليفة آل ثاني ،رئيس مجلس أمناء
متاحف قطر« ،نحرص في كل ما نقوم به
في مشاريعنا على بناء العديد من المبادرات
والحاضنات بين بنك قطر للتنمية والقطاع
الخاص ورواد األعمال» ،مشيرة إلى توافق
رؤية قطر الوطنية  2030تماما مع بناء
القدرات البشرية القطرية واإلقليمية.
وحول تحديات كل هذه المشاريع واألعمال،
نبهت سعادتها إلى أن أكبرها يتمثل في
«مساعدة الناس أن يدركوا أن الثقافة
مهمة جدا ،وبالتالي هناك حاجة إلى دعم
األشخاص العاملين في المجال الثقافي
ليصبحوا ناجحين حتى يوفروا ألنفسهم
وظائف دائمة» ،الفتة إلى أنه ينظر للثقافة
والمتاحف كجوانب للتسلية ،ولكن هي في
المقابل اقتصاد معتمد على المعرفة ،كما
أنها توفر المهارات الضرورية لألسر.
وفيما يتعلق بالجوانب الثقافية اإلفريقية
كجزء من المساهمة في الحوار الثقافي
العالمي ،قالت سعادة الشيخة المياسة
بنت حمد بن خليفة آل ثاني« ،نحن عملنا
مع المصممين القطريين ،وقمنا بتنظيم
العديد من الفعاليات معهم في إفريقيا..
والعام الماضي كان لدينا أحد الفنانين من
غانا ،ولدينا أيضا داعمون من أماكن مختلفة،
كما لدينا فعالية شاملة حول المشغوالت
اإلفريقية» ،مضيفة «نحن نتعاون حاليا مع
القارة اإلفريقية ،ونحن نتعلم مثل غيرنا من
كل صناعة ثقافية ،ويشمل ذلك األعمال
التصويرية الفوتوغرافية التي تكون دائما
عن طريق الشراكات».

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفارم»:

افتتاح مزرعة ضخمة في قطر ..العام المقبل
الدوحة  -قنا -كشف السيد إيريز
غالونسكا ،المؤسس والرئيس التنفيذي
لشركة إنفارم ،عن التوجه نحو افتتاح
مزرعة ضخمة في دولة قطر العام المقبل،
تستهدف تحويل الدولة لوجهة زراعية
جاذبة ومصدرة للغذاء.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة
إنفارم ،خالل جلسة حوارية بعنوان األمن
الغذائي في خطر ضمن أعمال منتدى
قطر االقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ ،في
يومه الثاني ،أن دولة قطر تعتبر مصدرا
اقتصاديا وتتوافر فيها فرص مميزة ،قائال
«نرغب في تغير واقع الزراعة في قطر عبر
تحفيز المزارعين على مزيد اإلنتاج داخل
البالد».
وأشار إلى أن شركته تستهدف بناء
شبكات مزارع عالمية تقوم على تصميم
سالسل اإلمداد بشكل كامل ،باالعتماد
على المزارع العمودية عالية الكفاءة
وتقنيات التكنولوجيا الزراعية الحديثة،
لتقديم نظام غذائي بديل يتسم بالمرونة
والشفافية وبأسعار معقولة ،الفتا إلى
أهمية تنويع مصادر الطاقة واختيار
المنتجات الزراعية وخلق بنية تحتية
تغذي الجميع بالتعاون مع الجهات
الحكومية.
بدوره ،قال الدكتور محمد سليمان
الجاسر رئيس البنك اإلسالمي للتنمية
ورئيس مجلس إدارة مجموعة البنك،

إن الدول األعضاء للبنك ودول العالم
النامية تواجه أزمة غذائية نتيجة
للعديد من العوامل المعقدة والمتداخلة
خاصة المشاكل المتعلقة بسالسل
اإلمداد والتوريد والنزاعات ،والجفاف
والعجز الغذائي وارتفاع األسعار واالفتقار
للتكنولوجيا المالئمة مما يتطلب نظرة
شاملة للمعالجة.
وأشار إلى أنه وفي سياق مشاكل انعدام
األمن الغذائي ،خصصت مجموعة
التنسيق العربية ،التي تضم مجموعة
من الصناديق اإلنمائية العربية في
اجتماعها مؤخرا نحو  10مليارات دوالر

لإلغاثة الفورية والدعم الطويل األجل في
سياق إجراءات االستجابة ألزمة إمدادات
الغذاء العالمية.
وأكد أن الزراعة تعتبر أحد القطاعات
األساسية التي تتمتع فيها البلدان األعضاء
بميزة تنافسية ،مشيرا إلى أن وظائف
القطاع الزراعي لعضوية دول البنك تتراوح
بين  50بالمائة إلى  75بالمائة ،كما أن
البنك يعمل في دائرة تشمل المزارعين
والحكومات والمنظمات الحكومية وغير
الحكومية لتحسن منظومة اإلنتاج
الزراعي .ودعا الحكومات إلى تجهيز
البيئة االستثمارية المناسبة للقطاع

الزراعي لتعزيز االحتياطيات الغذائية
على المدى القصير ،الفتا إلى أن البنك
اإلسالمي للتنمية يعمل بانفتاح لحشد
الموارد لصالح الدول األعضاء بهدف تعزيز
األمن الغذائي ،مضيفا أن الدول األعضاء
للبنك يمثل عدد سكانها  25بالمائة من
سكان العالم ،وتمتلك  25بالمائة من
األراضي الصالحة للزراعة ولديها نحو 30
بالمائة من الطاقة المتجددة والنظيفة
ورغم ذلك تتضور جوعا .وأوضح أن قضية
التمكين االقتصادي تمثل أولوية البنك وقد
خصص الكثير من الوقت والجهد والمال
خاصة لفئات الشباب والمرأة.
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دعا لدفع االستثمارات في بالده

رئيس ناميبيا ينوه بجهود
القضاء على الصراعات

األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث:

البنية التحتية لكأس العالم جاهزة
الفيفا تلقى
« »27مليون
طلب على
تذاكر البطولة..
واستجاب
لمليوني
شخص

جهود لتلبية
طلبات إسكان
الوافدين
خالل فعاليات
المونديال..
وبأسعار
مقبولة
} حسن عبدالله الذوادي

الدوحة -قنا -نوه فخامة الرئيس هاجي
جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا،
بالجهود المبذولة من أجل القضاء على
الصراعات وتوحيد مختلف مكونات
المجتمع ،مشيرا إلى الخطوات التي
قطعتها بالده من أجل مكافحة الفقر عن
طريق إرساء آليات للحوكمة الرشيدة.
وشدد فخامته في جلسة نقاشية ضمن
أعمال منتدى قطر االقتصادي بالتعاون
مع بلومبيرغ ،أمس ،على أن القارة
األفريقية في حاجة للحد من مظاهر
الفقر وعدم المساواة ،وذلك عبر حسن
إدارة الموارد الطبيعية والبشرية ،قائال:
إن إفريقيا تركت دون مساعدة وهي في
حاجة إلى دعم المجتمع الدولي.
وأكد الرئيس الناميبي على أهمية
تعزيز قطاع التعليم من أجل رفع مستوى
الموارد البشرية باعتبارها المفتاح
الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة..

منوها بالدعم الذي قدمته الحكومة
األلمانية لبالده والمقدر بنحو  40مليون
يورو من أجل النهوض بقطاع التعليم
وإنجاز برامج لتدريب الموارد البشرية.
وفي سياق آخر ،أعلن فخامته عن
اكتشاف كميات جيدة من النفط
والغاز في بالده ،مشيرا إلى أهمية هذه
االكتشافات في توفير موارد للدولة
لتحقيق األهداف التنموية ،ورحب
بالتعاون مع شركة شل لتطوير مصادر
الطاقة في بالده.
ودعا الرئيس هاجي جينغوب رئيس
لدفع
الدول،
ناميبيا،
جمهورية
االستثمارات في بالده ،مؤكدا التزام
حكومته بمقومات الحوكمة الرشيدة
خدمة لمصالح مختلف األطراف،
مضيفا :نحن نستثمر في الموارد
البشرية والموارد الطبيعية تحقيقا
للتنمية المستدامة.

الدوحة -قنا -أكد سعادة السيد حسن
عبدالله الذوادي ،األمين العام للجنة
العليا للمشاريع واإلرث ،جهوزية البنية
التحتية لبطولة كأس العالم  FIFAقطر
 ،2022مضيفا أن العمل جار لتنفيذ باقي
المشاريع المتعلقة ببعض الطرقات التي
شهدت تأخرا في التنفيذ نتيجة الظروف
التي مرت بها مختلف دول العالم جراء
جائحة كورونا والتقلبات االقتصادية
العالمية.
وأعرب الذوادي ،خالل جلسة نقاشية
اليوم ضمن أعمال منتدى قطر االقتصادي
بالتعاون مع بلومبيرغ ،عن ثقته في
االنتهاء من إنجاز باقي المشاريع المتعلقة
بكأس العالم في وقتها ،وفي االلتزام بجدول
األعمال قبل انطالق فعاليات البطولة ،الفتا
إلى أن الجهود مبذولة من أجل االستجابة

سيدة ناميبيا األولى:

القارة اإلفريقية تمتلك
تصورات جديدة للمستقبل

الدوحة -قنا -دعت سعادة السيدة مونيكا
جينجوس ،السيدة األولى لجمهورية ناميبيا،
المجتمع الدولي إلى إعادة النظر للقارة اإلفريقية
بطريقة جديدة ،عبر التركيز على الفرص المتاحة
لالستثمار فيها ،وإطالق عملية إصالح شاملة،
ومساعدتها على تجاوز التحديات المطروحة.
وقالت سعادتها ،في جلسة حوارية
بعنوان «القارة اإلفريقية في طريقها»
ضمن فعاليات منتدى قطر االقتصادي
بالتعاون مع بلومبيرغ ،إن القارة اإلفريقية
تمتلك تصورات جديدة للمستقبل،
وهي ترغب فعال في المضي قدما في
اإلصالحات االقتصادية والسياسية،
لكنها تصطدم بوجود تفاوت بين دولها،
واختالفات من دولة ألخرى.
وأشارت إلى أن ما يحدث في أجزاء من
القارة قد ال يعكس الواقع الحقيقي في
إفريقيا ،الفتة إلى وجود رغبة حقيقية،
بشكل عام ،في تغيير الواقع والنظر
إلى األمام بروح جديدة ،خاصة وأن القارة
تزخر بالموارد الطبيعية والبشرية «األمر
الذي جعل اإلفريقيين يؤمنون بأنفسهم،
وبأن لديهم القدرة على التقدم والتطور».
كما شددت السيدة األولى لجمهورية
ناميبيا على أهمية منح فرصة للشباب
في قارة إفريقيا لتولي عملية التطوير
بمنظور جديد يتواءم مع تحديات
القرن الحادي والعشرين المرتكزة
على استخدام التكنولوجيا الحديثة
والرقمنة ،مؤكدة أن لدى الشباب
اإلفريقي قدرات كامنة سواء في المجال
السياسي أو في مختلف المجاالت
األخرى.
وأوضحت سعادتها ،خالل الجلسة،
أنه تمكن مواجهة األزمات المتعددة في
إفريقيا وإيجاد حلول لها ،وذلك بالشراكة
بين كافة القطاعات في المجتمع في
كل دولة ،وبالتوازي مع حوار شامل
يضم كافة المكونات العامة والخاصة،

توجد رغبة في
تغيير الواقع
والنظر إلى األمام
بروح جديدة
مع ضرورة النظر بجدية لتحديات األمن
الغذائي والديمقراطية والطاقة والنظام
السياسي ،مشددة على وجود عناصر
كثيرة من شأنها المساهمة في دفع
عجلة التطور والتقدم في القارة اإلفريقية،
أهمها إعادة بناء الفكر والفهم واألنظمة
والخدمات ،مع جذب االستثمارات وتهيئة
البيئة المناسبة لها ،ومعتبرة أن الوقت
مناسب للبدء في عملية تطوير شاملة
تمس كافة المجاالت مع وضع أولويات
ملحة مثل تنمية الموارد البشرية
ومواجهة األزمات االقتصادية.
مونيكا
السيدة
سعادة
ونبهت
جينجوس ،إلى أن الوقت الطويل الذي
ربما تأخذه عملية اإلصالح الشامل
في القارة اإلفريقية يجب أال يكون
مدعاة لليأس ،بل تجب مواجهة كافة
التحديات والعمل على حلها عبر توافق
واتفاق الجميع على أن مسار اإلصالح هو
أمر ضروري وواقع يجب االنخراط فيه في
أقرب وقت ممكن.

قطر رائدة في مجال حماية
حقوق العمال
لمختلف طلبات إسكان الوافدين في دولة
قطر خالل فعاليات البطولة وبأسعار
مقبولة ،السيما أن االتحاد الدولي لكرة
القدم فيفا تلقى  27مليون طلب على تذاكر
كأس العالم ،لكنه استجاب لمليوني
شخص فحسب حتى اآلن.
وفي هذا السياق أوضح األمين العام
للجنة العليا للمشاريع واإلرث ،أن عددا
من الفنادق سيدخل طور التشغيل مع
انطالق كأس العالم ليساهم في تنويع

العرض أمام ضيوف قطر ،مشيرا إلى أن
البطولة ستمثل فرصة للجماهير للسفر
إلى دولة قطر ولدول المنطقة ،ولالطالع على
الثقافات العربية المختلفة.
وأبرز الذوادي أن أهمية بطولة كأس العالم
 FIFAقطر  2022تكمن في جمع الناس
من مختلف أصقاع العالم باعتبارها حدثا
عالميا كبيرا ومميزا ،ومناسبة لالحتفاء
بكرة القدم وتشجيع المنتخبات،
مؤكدا أن هذه الدورة من البطولة ستتيح

المجال للجميع لالحتفال واالطالع على
عمق الثقافة القطرية في إطار احترام
عادات وتقاليد الدولة ،حيث قال في
السياق ذاته «إن المشجعين سيأتون
من كل دول العالم لمشاهدة المباريات،
وسيستمتعون في قطر ببطولة تقام على
أرضها في أجواء غير مسبوقة».
وعلى صعيد آخر ،شدد سعادة السيد
حسن عبدالله الذوادي ،األمين العام
للجنة العليا للمشاريع واإلرث ،على ما
تحقق من مكاسب لفائدة العمال في
دولة قطر ،وما تم إقراره من قوانين تدعم
حقوق العمال مما جعل قطر رائدة في هذا
المجال على عكس ما يروج له البعض،
الفتا إلى أن الدولة خصصت  28مليار دوالر
لتوفير وظائف للعاملين خالل فترة بطولة
كأس العالم  FIFAقطر .2022

رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم:

كأس العالم  FIFAقطر ستكون استثنائية
الدوحة -قنا -أكد السيد
جياني إنفانتينو رئيس
االتحاد الدولي لكرة القدم
فيفا ،أن بطولة كأس
العالم  FIFAقطر ،2022
ستكون مميزة واستثنائية،
حيث ستتم استضافتها
على أرضية  8مالعب من
أعلى طراز ووفق أحدث
التقنيات على المستويات
العالمية ،ومتقاربة في
المسافة فيما بينها ،ما
سيتيح إمكانية مشاهدة
مباراتين إلى  3مباريات في
اليوم الواحد ،متوقعا أن
يزور قطر أكثر من  3ماليين
مشجع ،ومتابعة أكثر من
نصف سكان الكرة األرضية
البطولة.
وتحدث إنفانتينو خالل جلسة حوارية
بعنوان العد التنازلي ألعظم حدث على وجه
األرض ضمن فعاليات منتدى قطر االقتصادي
بالتعاون مع بلومبيرغ ،عن تصميم الكرة
الرسمية لمونديال قطر الموسومة بـ رحلة،
والتي حملها بين ذراعيه أثناء الجلسة،
واصفا إياها بـ المميزة ،حيث قال« :باإلضافة
إلى كونها الكرة الرسمية للمونديال ،فهي
تحمل اسم منتدى قطر االقتصادي أيضا،
وهي مخصصة فقط لهذا المنتدى ،فضال
عن أن رحلة هذه البطولة في قطر صاحبتها
تقلبات وظروف مختلفة».
ونوه رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم فيفا
بأن مبيعات تذاكر النهائيات مرتفعة،
كاشفا عن أن هناك حوارات من أجل زيادة
الطاقة االستيعابية للمالعب رغم صعوبة
األمر.
وحول مدى استعداد قطر الستضافة
المونديال ،شدد إنفانتينو على أن البلد
والمنطقة تنتظر هذه البطولة بفارغ الصبر،
وقال« :عام قبل المونديال ..لم أر جاهزية
كهذه ،ونحن اآلن نستعد يوما بيوم ولحظة

البطولة
ستشهد
تجارب إقامة
ممتعة من
خالل استقبال
المشجعين
وسط الصحراء

} جياني إنفانتينو

بلحظة للترحيب بأكثر من مليونين من
المشجعين لجعل هذه التجربة استثنائية
ومميزة» ،نافيا قلقه من الطاقة االستيعابية
للفنادق ،ال سيما أنه باإلضافة إلى الفنادق،
فإن هذه البطولة ستشهد تجارب إقامة
ممتعة من خالل استقبال المشجعين
في الخيام وسط الصحراء ،وهي فرصة
رائعة ،وتابع« :باإلضافة إلى أن البطولة
ستستضيفها دولة قطر ،فإنها أيضا بطولة
لدول مجلس التعاون وللشرق األوسط».
وأثناء حديثه عن ما تم ترويجه بخصوص
وضع العمال في منشآت كأس العالم ،لفت
جياني إنفانتينو إلى الزيارة التي قام بها إلى
قطر بعد انتخابه في  ،2016قائال« :إن األمور
تغيرت بفضل التشريعات وحرص قطر على
تجاوز كافة المالحظات التي تم تسجيلها
إذ تم إلغاء نظام الكفالة ،ورفع الحد األدنى
لألجور ،وغيرها من الحوافز والتحسينات..
وأنا أعيش هنا لمتابعة كل شيء ..واألمور
على أحسن وجه».
وأضاف رئيس فيفا« :ما وصلنا إليه اآلن في
أوروبا تطلب مئات السنين ،وهنا نعمل سويا

من أجل أن نضمن أن يستمر ما تم تحقيقه
حتى بعد كأس العالم» ،معربا عن ترحيب
اللجنة المنظمة واالتحاد الدولي لكرة القدم
وعموم القطريين بكافة الزوار ومشجعي
البطولة ،التي أكد أنها ستكون «استثنائية
وغير مسبوقة نظرا لما تم توفيره لها من
اعتمادات وتجهيزات متطورة».
وتوجه إنفانتينو بدعوة الزوار ،الذين
سيحضرون إلى قطر لمتابعة منتخباتهم،
إلى احترام ثقافة البلد والمنطقة ،قائال في
هذا الصدد« :قطر ترحب بالجميع ..إذ
سيمكن لكل زائر أن يرى حجم التطور الذي
تعيشه البالد على كافة المستويات ..وأنا
على يقين بأن الجميع سيحظى بمتابعة
كأس عالم في غاية الروعة والتطور ..كما
سيقف النقاد على حقيقة الوضع بمجرد
إعطاء شارة انطالق البطولة».
وخالل حديثه عن تغير كرة القدم في
السنوات المقبلة ،قال جياني إنفانتينو:
«إن كرة القدم هي صناعة كبيرة ،يضخ
فيها أكثر من ملياري دوالر ،وهي ميزانية
دول ،ولديها عنصر يربط بين جميع شعوب

العالم» ،الفتا إلى أن فيفا حرص على تنظيم
هذه البطولة ألول مرة على أرض عربية،
حيث حظيت دولة قطر بهذا الشرف.
وذكر أن بشائر متابعة بطولة غير مسبوقة
ظهرت خالل تنظيم قطر بطولة كأس العرب
 FIFAقطر  2021في ديسمبر الماضي ،حيث
احتفى العرب ببطولتهم ،وكانت مسابقة
باهرة واستثنائية ،مضيفا« :عندما يأتي
الناس إلى هنا ،فسيروا بأم أعينهم كيف أن
ثقافة البالد وتاريخها العريق يرتبطان بتاريخ
كرة القدم».
كما أشار رئيس فيفا ،من جهة أخرى ،إلى
أن نظام بث مباريات المونديال سيتغير
باالعتماد على نظام نيتفليكس وآبل وما
شابه ذلك ،حيث إنه تم تدشين منصة
 ،FIFAداعيا الجميع إلى اكتشاف هذه
المنصة.
وأكد جياني إنفانتينو أن تنظيم كأس
العالم في قطر وبيع التذاكر سيعودان
بالنفع على اقتصاد البالد ،مشيرا إلى أن
أكثر من مليوني شخص سيأتون إلى قطر،
وبعضهم سيكتشف البالد للمرة األولى.
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وزيرة الصحة العامة زارت المريض

نجاح ثاني عملية زراعة رئة
الدوحة -قنا -أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن
نجاح ثاني عملية زراعة رئة في دولة قطر أجريت
في مستشفى حمد العام بعد نجاح أول عملية
زراعة رئة في شهر يونيو من العام الماضي.
وقد قامت سعادة الدكتورة حنان
محمد الكواري وزير الصحة العامة،
بزيارة المريض الذي يبلغ من العمر 67
عاما وهو مقيم عربي الجنسية قضى
طوال حياته في دولة قطر.
وأجريت للمريض هذه العملية
الجراحية المعقدة في شهر مايو
الماضي من قبل فريق متعدد
التخصصات بمؤسسة حمد الطبية
بقيادة البروفيسور تاكاهيرو أوتو ،وهو
خبير عالمي شهير في مجال زراعة
الرئة.
وعملية زراعة الرئة هي إجراء جراحي
يتم فيه استبدال الرئتين المصابتين
للمريض برئتين من متبرع ،ويتم
اللجوء لهذه العمليات لألشخاص
المصابين بفشل رئوي عندما تثبت
عدم فعالية جميع خيارات العالج
األخرى.
وباإلضافة إلى عملية زراعة الرئة ،فقد
تم كذلك في مستشفى حمد العام
التابع لمؤسسة حمد الطبية إجراء
تسع عمليات زراعة كلى وعملية زراعة
كبد خالل شهر مايو الماضي ،حيث تم
الحصول على هذه األعضاء من سبعة
متبرعين أحياء ومتبرع متوفى واحد
وقد عاد جميع مرضى عمليات زراعة
األعضاء إلى منازلهم بصحة جيدة
بعد اإلقامة لفترة قصيرة نسبيا في
المستشفى.
وقال الدكتور رياض فاضل مدير
مركز قطر للتبرع باألعضاء (هبة)
ورئيس اللجنة المشرفة على برنامج
زراعة الرئة بمؤسسة حمد الطبية،
إن المريض الذي أجريت له عملية
زراعة الرئة يتعافى بشكل جيد
بدعم من فريق زراعة األعضاء متعدد

الجراحة
أجراها فريق
متعدد
التخصصات
بـ «حمد
الطبية»
التخصصات بمؤسسة حمد الطبية.
وأشار في تصريح صحفي أمس إلى أن
الرقم القياسي لعمليات زراعة األعضاء
التي تم إجراؤها في فترة زمنية قصيرة
مع معدل التعافي السريع للمرضى
يؤكد أن برنامج زراعة األعضاء بدولة
قطر يستفيد من توفر نظام رعاية
صحية فعال وكوادر طبية عالية
التدريب والكفاءة ،باإلضافة إلى
الوسائل التكنولوجية المتطورة.
تجدر اإلشارة إلى أن أول عملية زراعة
رئة في قطر تم إجراؤها بنجاح في
مستشفى حمد العام من قبل فريق
من جراحي مؤسسة حمد الطبية
وكانت لمريضة تبلغ من العمر 39
عاما وذلك في شهر يونيو من العام
الماضي .2021
ويوجد حاليا نحو  500ألف شخص
مسجلين في سجل التبرع باألعضاء
بعد إطالق سجل المتبرعين باألعضاء
في عام .2012
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أقامها ديوان الخدمة المدنية

مـقـابـالت للتوظيف فـي «المالية» و«الثقافة»
الدوحة

$

عقد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مقابالت
توظيف مع مجموعة من مرشحي منصة كوادر،
ضمن حملة التوظيف السريع في مقر وزارتي «المالية»
و«الثقافة» ،واللتين تعدان من أبرز الجهات الداعمة آللية
توظيف القطريين ،بحضور ممثل من ديوان الخدمة
المدنية والتطوير الحكومي ،وتم تسليم مستندات
ً
مباشرة.
التعيين لمن تمت الموافقة عليهم بعد المقابلة
يأتي ذلك ضمن جهود ديوان الخدمة المدنية بالعمل على
إجراء المقابالت مع المتقدمين على وظائف مع عدد من
الجهات الحكومية ،حيث يقوم الديوان بالعمل على تدريب
المرشحين على مهارات صياغة السيرة الذاتية والمقابالت
الوظيفية ،حيث تستمر تلك الدورات أليام بهدف تهيئتهم
الجتياز المقابالت ،وذلك بغرض تمكينهم من إبراز مهاراتهم
وقدراتهم الجتياز المقابالت ،والحصول على وظيفة تتوافق
مع المؤهل العلمي والمهارات.
وطلب ديوان الخدمة المدنية من المواطنين المتقدمين
للحصول على وظائف حكومية ،أنه في حال رغبة المتقدم
للوظيفة بإلغاء طلب الترشيح على وظيفة عبر منصة
كوادر ،ينصح باستخدام جهاز الحاسوب بد ًال من الهاتف
الجوال ،وذلك لسهولة االستخدام وإدخال جميع البيانات
بشكل صحيح.
ويشهد ملف التوظيف تحديثات وتطويرات عديدة لتعود
باإليجاب على الباحثين عن وظائف والخريجين الجدد من
أجل المساهمة في نهضة البالد.
وكان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ،قد أطلق
مبادرة جديدة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية
بعنوان «حملة التوظيف السريع» وذلك لتيسير عملية
إجراءات مقابلة الباحثين عن عمل المرشحين للعمل في
الجهات الحكومية.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود تسريع عملية توظيف
القطريين في القطاع الحكومي ،حيث تواصل إدارة تنمية
الموارد البشرية الوطنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير
الحكومي ،جهودها في التنسيق المستمر لتنظيم مقابالت
ولقاءات وظيفية للباحثين المرشحين للعمل مع تدريبهم
على مهارات إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابالت
الوظيفية ،باإلضافة إلى متابعة حالة الطلبات عبر المنصة
الوطنية للتوظيف (كوادر) وإجراء الالزم بشأنها بالتنسيق
مع الجهات المعنية.

تسليم مستندات التعيين لمن تم قبولهم بعد المقابلة مباشرة

ببلدية الدوحة

طالبت بضرورة توخي الحذر« ..الرعاية األولية»:

ضبط مواد غذائية منتهية الصالحية

ارتفاع الحرارة قد يتسبب في بعض األمراض
الدوحة

في إطار استعدادات بلدية الدوحة
الستقبال عيد األضحى المبارك
التفتيشية
الحمالت
وتكثيف
والتوعوية ،ضبط قسم الرقابة
الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية
الدوحة ( )47كيلو غراما من المواد
الغذائية منتهية الصالحية ومنزوعة
بطاقة البيان بمؤسسات غذائية
بالدوحة ،وقد تم تحرير محاضر
ضبط مخالفة وحجز طبقا للقانون

رقم  8لسنة  1990بشأن تنظيم مراقبة
األغذية اآلدمية ،وتم اإلتالف الفوري
للكميات المضبوطة.
كما انتهت بلدية أم صالل ممثلة بقسم
الرقابة الصحية من تنفيذ المرحلة
الثانية من حملة التوعية الصحية
تحت عنوان (طرق التسوق السليم
والحفاظ على المواد الغذائية) ،بهدف
توعية الجمهور بالطرق السليمة
للتسوق وذلك في عدة مراكز تجارية.

لطالب التخصصات الصحية بجامعة قطر
نظمت لجنة التعليم الصحي المتداخل
بجامعة قطر التي تتكون من ممثلين عن جميع
كليات الرعاية الصحية المختلفة في قطر،
فعالية التعليم الصحي المتداخل السابع لهذا
العام األكاديمي تحت عنوان« :االلتهاب الرئوي
واإلشراف على المضادات الحيوية» وذلك،
افتراضيا عبر منصة مايكروسفت تيمز .وحضر
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مع بداية فصل الصيف تشهد البالد
والمناطق المجاورة ارتفاعا كبيرا في
درجات الحرارة رغم أنه الموعد الذي
ينتظره الجميع للراحة واالستجمام
بعد عناء الدراسة والعمل ،ولكنه يحمل
معه خطر اإلصابة بالعديد من األمراض
المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة
والرطوبة ،وكذلك السلوكيات والعادات
الخاطئة التي يقوم بها بعض األشخاص،
والتي تض ّر بصحة الجسم في فصل
الصيف ،فيصاحب قدوم الصيف تأثيرات
سلبية على صحة الناس ،سواء البالغون
أو األطفال أو كبار السن.
وهنا تقول الدكتورة العنود صالح
الفهيدي ،استشاري أول طب أسرة ومديرة
مركز الجامعة الصحي التابع لمؤسسة
الرعاية الصحية األولية:
يشهد فصل الصيف في أغلب مناطق
العالم وباألخص في دول الخليج العربي
ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة وال ّرطوبة
يحفز ظهور أمراض الصيف ،كما
مما
ِّ
ُيعتبر هذا الفصل هو موسم اإلجازات
للموظفين والعطلة السنوية للطالب
وعودة المغتربين إلى بلدانهم وكذلك
موسم األفراح والمناسبات في ثقافة الكثير
ّ
والشعوب وذلك يعني
من المجتمعات
العائلية وما تحمله من
التجمعات
زيادة
ّ
ّ
اختالط بالناس وانتشار بعض األمراض

الخاصة بالجهاز التنفسي والباطني
وزياده الحروق الجلدية وضربات الشمس
نتيجة التعرض ألشعة الشمس الحارة.
الرئوية
كما تزداد بعض حاالت االلتهابات
ّ
وحساسية األنف والجيوب
والتنفسية
ّ
الحساسية
األنفية والعيون وكذلك
ّ
الجلدية وذلك بسبب التأثير المباشر
ّ
والتغير
للحرارة والرطوبة على الجسم
ّ
الفجائي في الجو كاالنتقال من مكان بارد
إلى مكان حار والعكس وكذلك استعمال
وسائل التبريد (من مكيفات ومراوح
كهربائية) وأيضا ارتياد المسابح والبحر.
للحد من هذه
وبدورنا وجب علينا التنبيه
ّ
المخاطر ويرجى على الجميع التعامل
مع الوضع المناخي بحكمة مثل تجنّ ب
ّ
الشمس المباشرة في
ألشعة
التع ّرض
ّ
أوقات الظهيرة وتجنب البقاء في الشمس
فترات طويلة وعدم التع ّرض المباشر
وخاصة أثناء النوم ،ويجب
للمكيفات
ّ
أيضا اتباع اإلجراءات االحترازيه والتباعد
االجتماعي لتفادي العدوى..
ومن السلوكيات الخاطئة أيضا «ترك
الطعام خارج الثالجة فترة طويله في
األجواء الحارة حيث تؤدي درجات الحرارة
المرتفعة إلى فساد األطعمة وتكاثر
الجراثيم فيها وعلينا وضع الطعام في
غرف مكيفة باردة أو في الثالجة لحين
تقديمه وعدم وضع الطعام وخاصة
البوفيه في باحة المنزل الخارجية أو في
األماكن المفتوحة غير المكيفة.
وتضيف الدكتورة العنود الفهيدي:

} د .العنود الفهيدة

أما طلبة المدارس الذين يريدون أن
يستمتعون باإلجازة الصيفية عليهم
الحذر من السهر ليال والنوم في النّ هار
وعدم ممارسة التمارين الرياضية وتناول
الوجبات غير الصحية والمشروبات
الغازية (مما يؤدي لزيادة الوزن) وإدمان
األلعاب اإللكترونية التي تسبب الصداع
وآالم العين ،واالنطواء وال ّركون إلى العزلة
مما يق ّلص التواصل االجتماعي مما
ّ
ينعكس سلب ًا على تواصلهم مع اآلخرين
ويصبح الطفل غير اجتماعي وعدوانيا
وعصبيا وعنيفا» في بعض األحيان
فعلى األهالي االنتباه ومساعدة أطفالهم
وتوجيههم لتبني نمط حياة صحي من

تنظيم ألوقات النوم واستبدال األلعاب
االلكترونية بالقراءة والرسم والتلوين
واأللعاب الفكرية أو األلعاب الرياضية
الفردية أو الجماعية وتشجيع أطفالهم
على تناول الوجبات الصحية المعدة
في المنزل وكثرة شرب الماء والعصائر
الطبيعية.
كما وجب التنبيه باختيار المالبس
المناسبة لفصل الصيف الحار بحيث
تكون خفيفة وواسعة وتكون مصنوعه
من أنسجة باردة وتسمح بالتهوية وقادرة
على امتصاص العرق واألنسب هي
المالبس المصنوعة من األلياف الطبيعة
مثل القطن والكتان وتجنب ارتداء
المالبس الضيقة واألنسجة الثقيلة مثل
الحرير الصناعي والبوليستر والنايلون
والمخمل.
ومن المهم جدا ارتداء األلوان الفاتحة ووضع
واق للشمس لحماية البشرة من الجفاف
ٍ
ومن الحروق الجلدية وارتداء النظارات
الشمسية المناسبة وارتداء قبعات القش
الكبيرة أو استخدام المظالت لتجنب
التعرض ألشعة الشمس المباشرة على
الوجه أو الرأس.
الذهبية
الصحية
وانطالقا من القاعدة
ّ
ّ
الوقاية خير من العالج ،يمكننا أن نستغل
فصل الصيف كفرصة للراحة واالسترخاء
واالستجمام ،مع مراعاة المحافظة على
صحتنا الجسدية والنفسية بتبني
سلوكيات صحية واجتماعية صحيحة
وتجنب تعريض أنفسنا للخطر والضرر.

فعالية حول االلتهاب الرئوي والمضادات الحيوية

الفعالية 77
طالبا و 9أعضاء هيئة تدريس.
ً
وتضمنت الفعالية مشاركين من مختلف
التخصصات ،منها الصيدلة والصحة العامة
والعلوم الطبية الحيوية.
تهدف هذه الفعالية إلى مناقشة موضوع
االلتهاب الرئوي والمضادات الحيوية .باإلضافة
إلى التركيز على مبدأ التعاون بين الفريق

الصحي وكيفية التواصل مع أي من المرضى
وذويهم .وكذلك حدد النشاط أهمية إشراك
جميع أصـــــــــحاب المصلحة في عملية صنع
القرار فيما يتعلق بنــــــتائج الرعاية الصحية
للمرضى .كما ناقش القضايا المثيرة للجدل
المتعلقة باستقاللية المرضى والحق في رفض
الرعاية.

بدأت الجلسة بفيديو تعريفي للدكتور زياد
نصر ،أستاذ مساعد إكلينيكي في كلية
الصيدلة  -جامعة قطر ،كما ناقش أعضاء
الفريق دورهم المهني في اإلشراف على مضادات
الميكروبات ،إضافة إلى ذلك ،تم مناقشة حالة
عاما تم إدخاله إلى
حول رجل يبلغ من العمر ً 51
قسم الطوارئ بمستشفى حمد العام ،وشارك

الطلبة في وضع خطة لعالجه.
قال الدكتور زياد نصر ،أستاذ مساعد إكلينيكي
في كلية الصيدلة« :كان من الجيد لنا اليوم
مشاهدة الطلبة من مختلف المهن الصحية
والتفاعل
معا واستخدام مفاهيم ومبادئ
ً
اإلشراف على المضادات الحيوية لتنفيذها في
حالة األمراض المعدية».

« »% 1.10انخفاضا في مؤشر البورصة
الدوحة -قنا -سجل المؤشر العام لبورصة قطر،أمس ،انخفاضا بقيمة  133.03نقطة ،أي
ما نسبته  1.10بالمائة ،ليصل إلى  11ألفا و 943.18نقطة .وتم خالل جلسة أمس تداول 192
مليونا و 215ألفا و 253سهما ،بقيمة  573مليونا و 787ألفا و 455.144ريال ،نتيجة تنفيذ 16317
صفقة في جميع القطاعات .وارتفعت في الجلسة أسهم  3شركات ،بينما انخفضت أسعار 40
شركة أخرى ،فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغالقها السابق.
وبلغت رسملة السوق ،في نهاية جلسة التداول 670 ،مليارا و 40مليونا و 459ألفا و 498.070ريال،
مقارنة مع آخر جلسة تداول ،والتي بلغت  679مليارا و 816مليونا و 945ألفا و 718.440ريال.
السنة ( - )27الخميس  24من ذي القعدة 1443هـ الموافق  23يونيو 2022م العدد ()9789

خالل اجتماع مجلس األعمال من البلدين

تعزيز التبادل التجاري بين قطر والجزائر
الجزائر
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أكد رجال األعمال القطريون والجزائريون
على ضرورة العمل على تعزيز الشراكة بين
شركات البلدين في المجاالت االستراتيجية
ومضاعفة حجم التبادل التجاري وتكثيفه
بين الجزائر وقطر.
وجاء هذا خالل انعقاد اجتماع الدورة الثانية
لمجلس األعمال القطري  -الجزائري،
بالجزائر العاصمة ،بحضور وفد رابطة
األعمال القطريين الذي يزور الجزائر برئاسة
رئيس مجلس إدارة الرابطة ،الشيخ فيصل
بن قاسم آل ثاني ،ورئيس مجلس األعمال
الجزائري-القطري ،كمال مولي ،ورئيس
الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيد
طيب شباب ،وسفير دولة قطر بالجزائر
سعادة السيد عبدالعزيز علي النعمة،
باإلضافة إلى الشيخ محمد بن فيصل آل
ثاني ،والسيد محمد معتز الخياط عضوي
الرابطة والشيخ نايف بن عيد آل ثاني عضو
رابطة فنادق قطر وعدد من رجال األعمال
الجزائريين.
وهدف االجتماع إلى تنمية التبادل التجاري
واالقتصادي بين البلدين وبحث سبل
تعزيز االستثمارات القطرية بالجزائر في
مختلف القطاعات االقتصادية ذات االهتمام
المشترك.
وفي كلمته ،تحدث السيد مولي عن
اإلصالحات التي تقوم بها الحكومة ،السيما
فيما يتعلق بالتجديد االقتصادي وتحسين
التسيير المالي من أجل إنشاء مناخ أعمال
مستقر يجذب المستثمر المحلي واألجنبي.
وتابع بالقول «إثر لقاء حكومتينا ،ناقش
الطرفان الفرص الحقيقية والمختلفة
التي يتمتع بها البلدان لتعزيز التعاون
المشترك» .يضيف السيد مولى« ،يقع على
عاتق مجلس أعمال البلدين والشركات
القطرية والجزائرية العمل على تعزيز
الشراكة ومضاعفة حجم التبادل التجاري

في حملته الترويجية لكأس العالم

«المصرف» يعلن أسماء الفائزين

الشيخ فيصل بن قاسم :مستعدون إلقامة شراكات بيننا
وتكثيفه».
وفي هذا الصدد ،أبرز أهمية مشروع القانون
الجزائري الجديد لالستثمار ،معتبرا أنه
يوفر ظروفا مناسبة ،تضمن االستقرار على
المدى الطويل لتطوير االقتصاد وجذب
االستثمارات.
كما أكد السيد مولي على ضرورة مواجهة
التحديات المتمثلة في األمن الغذائي واألمن
الصحي واألمن المائي إلى جانب تحديات
قطاع الطاقة والتطلع إلى استغالل الموارد
األخرى مثل الطاقة الشمسية.
ومن بين القطاعات أيضا التي يمكن ان
تتيح فرصا لالستثمار ،تطرق الحوار إلى
االستثمار في تنمية إدارة المياه كأولوية
للزراعة في الصحراء من أجل تحسين عامل
الري في التعاونيات الزراعية ،وخاصة تلك

التي تتكفل بتطوير الزراعات االستراتيجية
المكثفة كالحبوب واألغذية الحيوانية
والذرة .ومن جهة أخرى ،كما قال السيد مولي
«ان الصناعة الصيدالنية تتطلب استثمارات
ضخمة لتلبية االحتياجات المحلية وتلك
الخاصة باألسواق الجوارية اإلفريقية».
من جهته ،أبرز الشيخ فيصل بن قاسم آل
ثاني العالقات المميزة التي تجمع البلدين،
معبرا عن تطلعه لتجسيد شراكات مع
رجال األعمال الجزائريين في مجاالت
السياحة والقطاع الزراعي بهدف الوصول
إلى نسبة جيدة من االكتفاء الذاتي في
المحاصيل األساسية على غرار القمح.
وتابع بالقول «كل األمور مهيأة لنا هنا لتعزيز
التعاون ونحن مستعدون إلقامة شراكات
بيننا وكل االقتراحات مرحب بها».

من جانبه ،عبر رئيس الغرفة الجزائرية
للتجارة والصناعة السيد الطيب شباب،
عن رغبة الجانب الجزائري في اقامة شراكة
حقيقية ومستدامة مع الشركاء القطريين
وليس فقط التبادل التجاري .كما دعا
رجال األعمال القطريين إلى اكتشاف فرص
االستثمار في الجزائر خصوصا في مجاالت
استراتيجية كالزراعة والزراعة الصحراوية
واإلعمار والسياحة والطاقة الشمسية.
من جهته ،قال السفير القطري بالجزائر ان
اجتماع اليوم يفتح المجال لالستثمار أكثر
في الجزائر مبرزا أن «العالقات القطرية
الجزائرية تخطو خطوات ثابتة نحو
مستقبل أفضل» كما أضاف «إننا نتطلع
لمستقبل واعد في كافة المجاالت خاصة
االستثمارية».

أعلن مصرف قطر اإلسالمي (المصرف)،
رائد الصيرفة الرقمية في قطر ،بالتعاون
مع  ،Visaعن أسماء الفائزين لشهر
مايو في حملته الترويجية لكأس العالم
 FIFAقطر  ،™2022كما يدعو العمالء
للمشاركة في هذه الحملة المستمرة
لغاير  30سبتمبر .وحصل ثالثة فائزين
السيدة وضحى فهيد المري ،السيدة
منى علي حجاجي والسيد أحمد محمد
الزقزوقي على باقات لشخصين لحضور
مباريات الدور الربع النهائي ،مقدمة من
 .Visaبينما حصل باقي الفائزين على
جوائز من المجوهرات الفاخرة المصممة
خصيص ًا لكأس العالم  FIFAقطر ،™2022
من أحد الشركاء المرخص لهم في قطر
من قبل الـ  ،FIFAمقدمة من  .Visaوقد
تم اإلعالن عن أسماء الفائزين على الموقع
اإللكتروني للمصرف .وتستمر الحملة
الترويجية لكأس العالم  FIFAقطر ™2022
بالتعاون مع  Visaحتى  30سبتمبر 2022
ويقدم المصرف من يونيو حتى سبتمبر
 228باقة ضيافة وتذاكر مباريات أخرى
مقدمة من  ،Visaمما يجعله أكبر عدد
تذاكر مقدم حتى اآلن .وتشمل الجوائز
تذاكر لحضور مباراة االفتتاح ،مرحلة
المجموعات ،الجولة الـ  ،16الربع النهائي،
النصف النهائي والمباراة النهائية.
والتزام ًا باالرتقاء بالتجربة المصرفية
لعمالئه أثناء االحتفال بكأس العالم
 FIFAقطر  ،™2022يواصل المصرف
حملته الترويجية بالتعاون مع Visa
من خالل تطبيق جوال المصرف ،حيث
يمكن للعمالء االستفادة على الفور من
البطاقات ذات اإلصدار المحدود من ،Visa

ومتابعة عدد الفرص التي حصلوا عليها
للمشاركة في السحب الشهري .ويتأهل
للمشاركة في السحوبات الشهرية والفوز
ببطاقات ضيافة وتذاكر مباريات لحضور
البطولة في مالعب كرة القدم الحديثة،
حاملي بطاقات  Visaالخصم ،االئتمان
والمسبقة الدفع الحاليين والجدد .وقال
السيد د .أناند ،مدير عام مصرف قطر
اإلسالمي – مجموعة الخدمات المصرفية
لألفراد« :أود أن أهنئ جميع الفائزين،
وأن أتقدم بالشكر لكل من شارك في
هذه الحملة المميزة من عمالئنا ،حيث
نستعد الستقبال أحد أكبر الفعاليات
الرياضية في العالم .ويسعدنا مكافأة
عمالئنا المخلصين ،ومنحهم الفرصة
لالستمتاع بلحظات فريدة خالل مباريات
كأس العالم  FIFAقطر  ،™2022وذلك
بتقديم المزيد من الجوائز في األشهر
المقبلة بالتعاون مع  .Visaكما نسعى
جاهدين لتزويد عمالئنا بأفضل التجارب
مع منتجاتنا وخدماتنا المبتكرة،
واإلصدار الخاص من بطاقات Visa
الخصم أو االئتمان أو مسبقة الدفع».
من جانبه صرح الدكتور سودهير ناير،
المدير اإلقليمي لشركة  Visaفي قطر:
«يسعدنا أن نشارك حماسة االحتفاالت
بكأس العالم  FIFAقطر  ™2022مع عمالء
المصرف ،حيث نمنحهم فرصة الفوز
بجوائز مميزة وتجربة لحظات ال تنسى
من خالل الحملة الترويجية الحصرية
بالتعاون مع المصرف .كما يسعدنا
دعم المصرف في مواصلة مكافأة عمالئه،
وجهود الدولة لالرتقاء بالتجارة الرقمية في
قطر».

َّ
وقعتها «قطيفان للمشاريع» مع «جي إم جي بروبرتيز»

ندوة افتراضية استضافها البنك التجاري

مذكرة تفاهم بقيمة « »600مليون ريال

التواصل في األوقات الصعبة  .تحديات أم فرص؟

الدوحة

$

وقعت قطيفان للمشاريع والمملوكة لكتارا
للضيافة والمطور العقاري لجزيرة قطيفان
الشمالية مذكرة تفاهم مع مجموعة جي
إم جي بروبرتيز وذلك ضمن ضمن فعاليات
معرض سيتي سكيب  2022بمركز الدوحة
للمؤتمرات والمعارض ،هذا وقد وقع كل من
سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل
ثاني – العضو المنتدب لقطيفان للمشاريع
والشيخ جـــبر بن منــصور آل ثاني رئيس
مجلس إدارة مجموعة جي إم جي للعقارات.
وشهد حفل التوقيع حضور كل من السيد
هشام شرف رئيس قسم العمليات والشيخ
ناصر بن عبد العزيز آل ثاني مدير إدارة
تطوير االعمال ،كما وحضر الشيخ منصور
بن جبر آل ثاني والشيخ فيصل بن منصور
آل ثاني من جانب مجموعة جي إم جي
بروبرتيز ،وذلك وسط لفيف من الصحافة.
هذا وجدير بالذكر ان بموجب هذه المذكرة
سيعمل كل من قطيفان للمشاريع
ومجموعة جي ام جي بروبرتيز على تطوير
متعدد االستخدامات لعدد خمس آراض

متوسطة االرتفاع بالجانب الجنوبي لجزيرة
قطيفان الشمالية تصل مساحتها اراضيها
إلى مايقارب من  25000ألف متر مربع ،بقيمة
استثمار تصل لـ  600مليون ريال قطري.
و بهذا الصدد صرح سعادة الشيخ ناصر
بن عبد الرحمن آل ثاني – العضو المنتدب
لقطيفان للمشاريع عن قائ ًال «التعاون مع
الشركات المحلية والقطاع الخاص جزء من
استراتيجيتنا في العمل على تطوير جزيرة
قطيفان الشمالية وجزء من منظومة النجاح
التي أسسناها في قطيفان للمشاريع والتي
تعطي للساكن أو الزائر األولوية ،وهذا األمر
سينعكس بإيجابية بدوره على القطاعات
المختلفة» .وأنهى سعادته «على الرغم
من التحديات ،ال شك أن استمرار جذب
االستثمارات الخارجية والمحلية دليل على
ثقة المستثمرين في مشروع تطوير جزيرة
قطيفان الشمالية ،ورغم المسؤولية التي
تضعها على كاهلنا هذه الثقة إال أننا سعداء
بهذا االستثمار المحلي في جزيرة قطيفان
الشمالية».
ومن جانبه عبر الشيخ جـــبر بن منــصور
آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة جي
إم جي بروبرتيز عن «أن تحقيق الرؤية

االقتصادية طويلة المدى من خالل الشراكة
اإلستراتيجية مع قطيفان للمشاريع
واالستثمار في جزيرة قطيفان الشمالية في
سبيل إثراء خيارات سوق التطوير العقاري
المستدام لدولة قطر أمر ضروري لخدمة
كافة القطاعات األخرى».
وصرح السيد هشام شرف رئيس قسم
العمليات بقطيفان للمشاريع قائ ًال
«الشراكات جزء ضروري إلنجاح تطوير أي
مشروع عقاري ،ال سيما المشاريع الواعدة
والمستدامة منها كمشروع جزيرة قطيفان
الشمالية التي توفر جميع الخدمات
والمرافق التي من شأنها جعلها وجهة
سياحية وترفيهية تقدم أسلوب حياة جديد
كلي ًا».
وبهذه المناسبة عبر الشيخ ناصر بن عبد
العزيز آل ثاني مدير إدارة تطوير األعمال
بقطيفان للمشاريع عن سعادته بهذه
الشراكة قائ ًال«متفائلون بهذه الشراكة،
وال شك أننا سنعمل سوي ًا يد ًا بيد إلنجاح
هذه الشراكة ،األمر الذي سيصب بدوره
في إنجاح مشروع تطوير جزيرة قطيفان
الشمالية ،ذلك األمر الذي نسعى له كفريق
عمل على جميع األصعدة».

استضاف البنك التجاري ،البنك الرقمي
الرائد في قطر ،ندوة افتراضية يوم
االثنين الماضي الموافق  20يونيو ،والتي
ناقشت أهمية التواصل في «األوقات
الصعبة  -تحديات أم فرص؟» وخاصة في
مجال التواصل لهوية المؤسسة.
تناول كل من حسين علي العبدالله،
مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع التسويق،
ورئيس الخدمات المصرفية المميزة في
البنك التجاري باإلضافة إلى د .بومدين
رمضاني ،أستاذ مشارك في مجال
االبتكار ،مركز ريادة األعمال في جامعة
قطر ،وجوليان تريجر مؤسس ورئيس
شركة جوليان تريجر المحدودة ،أهمية
التواصل في «األوقات الصعبة» وذلك في
ضوء ما مر به المجتمع خالل العامين
الماضيين ،ال سيما في مجال أهمية
التواصل لهوية المؤسسة.
وقد تمكّ ن المتحدثون من اإلجابة عن
األسئلة األكثر
شيوعا حول التواصل في
ً
بيئة مفعمة بالتحديات وإعطاء لمحة عن
كيفية تحويل التحديات إلى فرص .وتم
إدارة الجلسة من قبل إيمان إسماعيل،
مسؤول التسويق في البنك التجاري.
قدم حسين العبدالله نظرة عامة عن
ّ
تاريخ التواصل ،وكيف أنه تغير على
عاما الماضية والسبب
مدار العشرين
ً
خلف ذلك التغيير .كما سلط الضوء
على كيفية تغيير التكنولوجيا لقطاع
التواصل وشارك بعض المعلومات
الهامة عن مستقبل التواصل والتوقعات
المستقبلية في هذا المجال .وقد ناقش
ً
أيضا رحلة البنك التجاري في
العبدالله
أصعب األوقات ،مسلط ًا الضوء على دور
البنك التجاري في االستجابة السريعة
لجائحة كوفيد  19 -وقدرته على التكيف
مع التقلبات في السوق آنذاك ووسائل
التواصل التي تم تبنيها.
على صعيد آخر ،ناقش الدكتور بومدين
صعوبات التواصل لهوية المؤسسة
في ظل األوقات الصعبة ،واآللية التي

يجب العمل بها للوصول إلى العمالء
المستهدفين .كما شارك توقعاته
المستقبلية عن اآلليات المناسبة
والناجحة لتواصل هوية المؤسسة خالل
فترة ما بعد الجائحة ،مع استراتيجيات
التسويق الست التي تحتاجها األعمال من
أجل التواصل لهوية المؤسسة .باإلضافة
إلى ذلك قدم نظرة عامة عن التقنيات،
واآلليات والطرق التي يمكن استخدامها
ً
تكيفا.
لجعل الشركة أكثر
من جانبه ،استعرض جوليان تريجر
نظرة شاملة عن أهمية اإلصغاء ولماذا
يتم تجاهل اإلصغاء حتى اآلن عند تعليم
المهارات في ظل الوتيرة السريعة لتغير
ً
العالم .وشرح
أيضا الفرق بين االستماع
الفعالة للصوت.
واإلصغاء واألربعة آثار
ّ
كما قدم شرح ًا تفصيلي ًا عن األسباب
الكامنة خلف عملية عدم اإلصغاء من

قبل األفراد والمؤسسات ،وماذا يعني
ذلك ولماذا هو مهم .واختتمت الندوة
بفقرة األسئلة واألجوبة ،والتي طرح فيها
المشاركون أسئلتهم على أعضاء الندوة
الذين حرصوا على مشاركة خبراتهم
وتبادل معرفتهم بخصوص التواصل مع
جميع المشاركين .كانت هذه واحدة
من سلسلة الندوات االفتراضية التي
سيستضيفها البنك التجاري وذلك في
مجال سعيه لتقديم األفضل للمجتمع .إذ
أن البنك التجاري ال يوفر فقط مجموعة من
أفضل الخدمات والمنتجات إلى عمالئه،
بل يسعى إلى توفير كافة الوسائل
للوصول إلى المعلومات والخبرات التي
يحتاجها أفراد المجتمع لمساعدتهم على
النجاح في أعمالهم .ستتناول هذه الندوات
مواضيع حيوية ومحورية مختلفة لضمان
نجاح وأمن أعمال العمالء.

اقتصاد
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على المنشآت التجارية بسوق األعالف

«التجارة» تنفذ حملة
تفتيشية مشتركة
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منذ عام «« ..»2016المتحدة للتنمية»:

« »90مليون مركبة تدخل «اللؤلؤة»
الدوحة

$

أعلنت الشركة المتحدة
للتنمية ،المطور
لجزيرتي اللؤلؤة
الرئيسي
ّ
وجيوان ،عن دخول ما
يناهز  90مليون مركبة
إلى جزيرة اللؤلؤة منذ
عام  .2016وبحسب
األعداد المسجلة في
عام  ،2021فيشكل ذلك
ً
ارتفاعا بنسبة % 77
ً
مقارنة بتدفق المركبات

الدوحة

$

نفذت وزارة التجارة والصناعة ،بالتعاون
مع وزارة الداخلية ،حملة تفتيشية
مشتركة على المنشآت التجارية بسوق
األعالف بمنطقة أبونخلة ،وذلك بهدف
مراقبة ومتابعة التزام المنشآت التجارية
بتطبيق اشتراطات التخصيص الخاصة
بتقديم خدمات توفير وبيع األعالف،
والتأكد من ضبط واستقرار األسعار.
وأسفرت الحملة التفتيشية التي شملت
 62مح ًال ،عن ضبط وتحرير  8مخالفات
لعدد من محال بيع األعالف ،وتنوعت
المخالفات بين عدم االلتزام باالشتراطات
الخاصة بالتعاقد مع المحال التجارية
واألسواق المركزية ،وعدم قيام المحال
التجارية بتقديم خدماتها للمستهلكين
من خالل الكادر الوظيفي للمنشأة نفسها.
كما تم ضبط  44عامال مخالفا ،وتم
إحالتهم للجهات المختصة بوزارة

الداخلية التخاذ اإلجراءات القانونية
بحقهم.
وتأتي هذه الحملة التفتيشية في إطار
جهود الوزارة الرامية لحماية حقوق
المستهلكين من خالل المحافظة على
استقرار األسعار وضبط األسواق ،والكشف
عن التجاوزات والسلع المغشوشة
والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات
القياسية ،والتأكد من تطبيق قانون
حماية المستهلك بوضع بطاقة األسعار
والبيانات على السلع وإصدار الفواتير.
وفي هذا الصدد ،تؤكد الوزارة أنها ستواجه
بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته
المنصوص عليها في القانون رقم  8لسنة
 2008بشأن حماية المستهلك والئحته
التنفيذية.
هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حمالتها
التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة،
وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات
الوزارية إلى الجهات المختصة التخاذ
اإلجراءات الالزمة بشأنهم.

خالل عام  ،2016كما من
المتوقع تسجيل دخول
 19مليون مركبة بنهاية
بناء على
عام 2022
ً
البيانات التي تم جمعها
حتى اآلن.

تتبع عدد المركبات عبر تكنولوجيا
ويتم
ّ
مثبتة عند
حديثة وأجهزة رصد متطورة
ّ
مدخل جزيرة اللؤلؤة والتي سجلت زيادة
سنوية بمعدل  % 12خالل السنوات الست
الماضية ،حيث يمثل عدد المركبات،
حركة دخول الزوار والسياح والسكان إلى
جانب الموظفين العاملين في الجزيرة.
وأظهرت البيانات الجديدة أن فترة الخمسة
شهور من يناير حتى مايو  2022وحدها،
شهدت تسجيل دخول  8ماليين مركبة
ً
مقارنة بـ  9ماليين مركبة
لجزيرة اللؤلؤة،
خالل عام  2016بأكمله ،حيث من المتوقع
ابتداء من
أن تزداد األرقام أكثر فأكثر
ً
النصف الثاني من العام الجاري ،وصو ًال إلى

خدمة جديدة «طلبات» تبدأ بتجربتها

التوصيل باستخدام الدرون

الدوحة

$

أعلنت «طلبات» ،المنصة التكنولوجية
المحلية الرائدة في المنطقة التي
تقدم حلولاً لتوصيل الطعام والتجارة
رسميا عن إطالقها لبرنامج
اإللكترونية،
ً
توصيل الطعام باستخدام الدرون (طائرة
بدون طيار) األسبوع الماضي في قطر.
تم إجراء المشروع التجريبي والذي
كان نتيجة ستة أشهر من التعاون،
في منشآت شركة «اجريكو» في الخور
بالتعاون مع معهد قطر لبحوث البيئة
والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة.
وتعليقا على اإلعالن ،قال فرانسيسكو
ميغيل دا سوزا ،المدير العام لشركة
«طلبات» في قطر :نحن متحمسون
لمواصلة تطوير مستقبل توصيل
الطعام ،ليس فقط في قطر بل في جميع
أنحاء اإلقليم أيضا .إذ أن إطالق برنامجنا
التجريبي للدرون هو ثاني إنجاز كبير
لنا بعد أن قدمنا مركبة « »Talabotذاتية
القيادة في منطقة مشيرب العام الماضي.
جزءا من
يعد هذا البرنامج التجريبي
ً
التزامنا المستمر بتقديم أحدث التقنيات
التي تعمل باستمرار على تحسين
تجربة جميع مستخدمي التطبيق.
ونيابة عن شركة «طلبات» ،أود أن أتقدم
بالشكر لدولة قطر والهيئات المحلية
وكذلك جامعة حمد بن خليفة وشركة
«اجريكو» على دعمهم لنا من أجل تحقيق
االزدهار في قطر.
وأضاف دا سوزا قائال« :سنواصل العمل
مع الشركاء المحليين إلتاحة هذه
الخدمة للعمالء في جميع مناطق البالد
لدعم أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع

والتمكن من الوصول إليهم بسهولة».
وقال ناصر أحمد الخلف ،المدير
التنفيذي ومالك مزرعة «أجريكو» للتطوير
جنبا إلى
الزراعي« :نحن نفخر بالعمل
ً
جنب مع شركة «طلبات» على مشروع
الدرون المبتكر .وبصفتنا أكبر مشروع
وطني للزراعة المائية العضوية في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
فإن «اجريكو» تعطي أولوياتها لتقديم
أفضل الخدمات للعمالء .كما أننا نعمل
بالتعاون مع شركة «طلبات» على البحث
عن حلول مختلفة لتوصيل منتجاتنا إلى
عمالئنا في الوقت المحدد ،وفي أفضل
حالة مع انبعاثات أقل للوقود».
وخالل المرحلة التجريبية ،ستواصل
شركة «طلبات» العمل مع جامعة حمد
بن خليفة والهيئات المحلية األخرى
لتطوير خطة تشغيلية فعالة بأعلى
معايير السالمة والكفاءة كأولويات
رئيسية .وقال الدكتور أنطونيو
سانفيليبو ،كبير العلماء في معهد قطر
لبحوث البيئة والطاقة« :نحن نعمل على
تطوير تقنية المسح الجوي تحت قيادة
الدكتور زهاوهي جين ،عالم في معهد
قطر لبحوث البيئة والطاقة ،لدعم أبحاث
الطاقة والمياه والبيئة واألمن الغذائي.
كما يسعدنا أن نقدم والتوجيهات
العملية والدعم الذي تحتاجه شركة
«طلبات» لتحقيق األهداف المستقبلية
المشتركة».
ويتماشى اإلعالن عن إطالق هذا البرنامج
مع رؤية شركة «طلبات» وجهودها
المستمرة لتقديم مبادرات مستدامة
للتوسع وخدمة أكبر عدد ممكن من
األشخاص في جميع أنحاء المنطقة
بشكل موثوق وبضغطة زر واحدة.

تحافظ على مكانتها كمقصد رئيسي للسكان والزوار والسياح
الربع الرابع ،أي في موعد استضافة كأس
العالم  .2022وساهم االزدياد الملحوظ في
تدفق السكان والزوار إلى الجزيرة أيض ًا في
انتعاش الحركة التجارية وكذلك ازدياد
الطلب على تأجير المحالت والمطاعم في
جزيرة اللؤلؤة التي تضم حالي ًا  360عالمة
ومقاه
تجارية متنوعة من محالت ومطاعم
ٍ
وغيرها موزعة على ثالثة مراكز حيوية:
بورتو أرابيا ،مدينا سنترال وقناة كارتييه.
كذلك طرحت جزيرة اللؤلؤة مجموعة

كبيرة من المشاريع السكنية منذ عام
 ،2016مما أدى إلى تحقيق أعلى مستوى
إشغال سكني على اإلطالق بإجمالي 52.000
مقيم حالي ،حيث وصلت نسبة اإلشغال
السكني لعقارات الشركة المتحدة للتنمية
السكنية المؤجرة إلى  ،% 93األمر الذي
يعكس حفاظ جزيرة اللؤلؤة على مكانتها
الرائدة كوجهة رئيسية للسكن والتسوق
والترفيه.
هذا وتستعد جزيرة اللؤلؤة في الفترة

القادمة ،لالنتهاء من المزيد من المشاريع
السكنية والتجارية الضخمة التي ال تزال
قيد اإلنشاء ،مما سيوفر ما يقارب 5,700
وحدة سكنية باإلضافة إلى مدرسة المتحدة
الدولية ومستشفى اللؤلؤة الدولي إلى
جانب العديد من الفنادق وقاعات المؤتمرات
واالحتفاالت ومراكز التسوق والمحالت
التجارية والمطاعم ،األمر الذي سيساهم في
تحقيق زيادة في تدفق الزوار إلى الجزيرة
بمعدل تصاعدي سنوي ًا.

يحتضن أول جامعة هندية في دولة قطر

الشارع التجاري ..مركزا لكافة أنواع األعمال
يعتبر الشارع التجاري مشروع ضخم
م��ت��ع��دد االس���ت���خ���دام���ات م���ن ال��م��ب��ان��ي
السكنية والتجارية والمكاتب .حيث
ت��ت��وف��ر ف��ي��ه ك��ل األن��ش��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة.
ويتضمن المشرع  460شقة و 475صالة
ً
وم���رك���زا للتسوق
ع���رض و 630م��ك��ت ً��ب��ا
بمساحة ت��أج��ي��ري��ة  .㎡ 56600ويتألف
مبان رئيسية لكل منها
المشروع من 5
ٍ
تصميم وهوية مميزة مثل جيرة ،وجود،
وصفوة ،وأركان ،وساير.
يقع الشارع التجاري في مكان هام ومميز
حيث يربط بين منطقتين حيويتين
وه��م��ا منطقة ع��ي��ن خ��ال��د ومنطقة أب��و
هامور ،ويوفر للمستأجرين والزوارعلى
حد سواء إمكانية الوصول بسهولة إلى
شبكة الطرق السريعة الحديثة وشبكة
نظام المترو للنقل بالسكك الحديدية.
وتمكن هذا المشروع بالفعل من إحداث
ت��ح��ول ج����ذري ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة لتصبح
بمثابة مزيج من المجمعات التجارية
الحديثة وصاالت العرض والشقق التي
تمتاز بالمعايير العالية.
ال���ش���ارع ال��ت��ج��اري بمناطقه الخمس
ُ
يخلق م��زي��ج�� ًا ف��ري��د ًا ،ومبتكر ًا متعدد
االس��ت��خ��دام��ات ،ال��ت��ي تحقق ل��ك��ل من

تسهيالت
لدعم
المستثمرين
والسوق
العقاري
أص��ح��اب ال��م��ت��اج��ر وم��ق��دم��ي ال��خ��دم��ات
والمستهلكين أقصى درج���ات ال��راح��ة.
مكاتب صممت بشكل مرن وديناميكي
ليتكفل بتلبية ك��اف��ة احتياجات أهم
المؤسسات التجارية وأب��رز الشركات
المحلية وال��دول��ي��ة ،فض ًال ع��ن المرافق
السكنية التي تم اختيارها بعناية تامة
ويحتضن الشارع التجاري العديد من
الشركات الكبيرة ومن أبرزها ماكالرين
ل��ل��س��ي��ارات وش���رك���ات ت��ام��ي��ن وب��ن��وك
باإلضافة إلى أول جامعة هندية في دولة
قطر .يوفر الشارع التجاري نمط حياة
مميزة في قطر 1.000.000 .متر مربع من
المنشآت التي صممت وفق ًا ألحدث وأعلى
مستوى تكنولوجي وزودت ببنية تحتية
المحصلة،
تُ عد األكثر تطور ًا لتكون
ِّ
توجه
ذات
عصرية،
نمط حياة
ٍ
ي���ن���اس���ب رج������ال األع����م����ال،
وأص���ح���اب ال��م��ش��اري��ع،
وال����ب����اح����ث����ي����ن ع��ن
م��س��ك��ن ع��ص��ري
أن����������ي����������ق،
وم��ك��ت��ب
ذ و

ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة وال��م��س��ت��ه��ل��ك��ي��ن ،ال��ذي��ن
ستذهلهم خيارات تس ّوق ال تنتهي.
وي���ج���در ب���ال���ذك���ر أن ش���رك���ة ال���ش���ارع
التجاري أطلقت حزمة من التسهيالت
للمستأجرين تشمل ع���روض أسعار
مميزة وذل��ك بهدف دع��م المستثمرين
والسوق العقاري.

جيرة ..رفاهية واسترخاء وتكنولوجيا متقدمة
ص���م���م���ت ج�����ي�����رة م������ن ق����ب����ل أش���ه���ر
اإلس���ت���ش���اري���ي���ن ال���م���ع���م���اري���ي���ن ،ك��ل
م��س��ك��ن ت���م ت��ص��م��ي��م��ه ب���دق���ة وش��غ��ف
ليعكس ال��رف��اه��ي��ة ،ب��داي��ة م��ن ات��س��اع
المساحة ال���ذي يشعرك باالسترخاء
والراحة وانتهاء بدقة التفاصيل ،وجودة
التشطيب .الشقق السكنية م��ن فئة
غرفة نوم واحدة أو اثنتان أو ثالث جميعها
تتميز بمطابخها الحديثة عالية الجودة،
ووف���رة ف��ي م��واق��ف ال��س��ي��ارات الداخلية
اآلمنة ،وتكنولوجيا االتصاالت المتقدمة،
وال��ت��ك��ي��ي��ف ال��م��رك��زي ،ون��ظ��ام ال��دوائ��ر
التلفزيونية المغلقة لألمن والمراقبة.
 صفوة ..بيئة عمل مرنة وسليمةتعتبر صفوة الموقع األفضل للمكاتب
وال��ش��رك��ات وال��م��ع��ارض ف��ي ق��ط��ر ،عبر
مايقدمة من مزايا استثنائية ألصحاب
الشركات والمستثمرين ضمن بيئة
عمل مرنة وسليمة تمام ًا.
مكاتب ص��ف��وة مجهزة بالكامل بكافة
ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وال��خ��دم��ات
المتكاملة لتجعل من الشارع التجاري
ال��ع��ن��وان األول ل�لأع��م��ال ف���ي الدوحة!
تتميز وحدات مجتمع صفوة
بحرصها على

أعلى مستوى م��ن التصميم العصري
لتجسد نمط ًا ج��دي��د ًا حيوي ًا سيترك
االنطباع الجيد الذي سيدوم إلى األبد في
أذه��ان كل م ي��راه ه��ذا االنطباع هو نابع
من الدقة المتناهية واالهتمام المكثف
بالتفاصيل.
مجتمع ص��ف��وة يعكس رغ��ب��ة ال��ش��ارع
التجاري الجادة في احتضان واستيعاب
ال���ص���ف���وة م����ن أص����ح����اب ال���ش���رك���ات
والمستثمرين في الخليج العربي ضمن
بيئة عمل متطورة.

جود مول ..وجهة مثالية تجذب المتسوقين
يعتبرجود الوجهة التجارية األول��ى في
قطر من حيث طول االمتداد ،كثرة وتعدد
االختيارات ومالئمة األسعار .باإلضافة إلى
تقديمه مزيج ًا من المنتجات والعالمات
صمم واختير
التجارية بتنوع المثيل له ُ
بعناية ليتناسب مع كافة الميزانيات،
األذواق ،وال��ت��وج��ه��ات .م���ن ال��م��ط��اع��م،
المحالت التجارية المتخصصة ،أماكن
الترفيه النابضة بالحياة والتي تجذب
آالف ال��زوار باإلضافة إلى مكاتب ،شقق،
مراكز طبية ومراكز رجال األعمال .جود
ه��و ح��ق�� ًا ال��م��ك��ان المثالي ل��م��زج العمل
بالترفيه.

أركان ..تحفة معمارية مرموقة
ي��ت��م��ي��ز ت��ص��م��ي��م أرك������ان ب��ال��واج��ه��ات
ال��زج��اج��ي��ة األن��ي��ق��ة ال��ت��ي ت��ج��ع��ل من
ال��م��ب��ان��ى تحفة م��ع��م��اري��ة م��رم��وق��ة في
م��وق��ع م���رك���زي ،م��ع م��ج��م��وع��ة متنوعة
م��ن التصاميم ذات ال��م��رون��ة القصوى
للمساحات ومواقف السيارات الداخلية
وال��خ��ارج��ي��ة ،وال���م���راف���ق ذات ال��ج��ودة
العالمية العالية.

ساير ..منصة مثالية للعمليات التجارية
ساير ف��ي ال��ش��ارع التجاري ه��و رم��ز من
رم��وز الفن المعماري الحديث ومنصة
مثالية للعمليات ال��ت��ج��اري��ة المحلية
واإلقليمية والدولية .كما أنه عنصر ًا فعا ًال
في دفع عجلة تطور الصناعة القطرية
إلى األم��ام من خالل توفير وص��ول يسير
إلى شبكة الطرق الرئيسية ،وقربه من
مطار الدوحة الدولي ومترو الدوحة.
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لجنة اإلشراف على تجميل الطرق واألماكن العامة:

إطـ ــالق مبـ ــادرة ِ«زين ــة»

الدوحة

$

أعلنت لجنة اإلشراف على تجميل الطرق
واألماكن العامة بالدولة ،عن إطالق مبادرة
«زينة» تحت شعار «تعالوا نحتفل» بهدف
ِ
تجميل وتزيين واجهات أماكن العمل
والمدارس والجامعات والعقارات باإلضافة إلى
الساحات والطرق وغيرها من الخدمات العامة؛
بمناسبة قرب موعد استضافة قطر لمونديال
كأس العالم  ،2022بالتعاون مع اللجنة العليا
للمشاريع واإلرث ،ووزارة البلدية ،ووزارة التربية
والتعليم والتعليم العالي ،ووزارة الثقافة،
ومتاحف قطر ،والمجلس البلدي المركزي،
وذلك خالل مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر هيئة
األشغال العامة «أشغال».
تهدف المبادرة إلى إبراز المظاهر االحتفالية
استعداد ًا الستضافة كأس العالم ،2022
ولتشجيع الجهات الحكومية والخاصة
والبلديات وأفراد المجتمع للتعبير عن احتفالهم
باإلضافة إلى التسويق للحدث الكبير ،وذلك
تماشي ًا مع جهود دولة قطر في تقديم أفضل
صورة احتفالية ترحيب ًا بالزوار.
تشمل المبادرة محورين رئيسيين ،يتمثل
المحور األول في مشاركة جميع األفراد
مواطنين ومقيمين بتزيين منشآتهم أو وحداتهم
السكنية ،والثاني عبارة عن مسابقة تنافسية
لثالث فئات بالدولة لتزيين منشآتهم بطريقة
تعكس الحدث الرياضي.
وسوف ُيتاح للمشاركين في المبادرة التقدم
ضمن فئات مختلفة تشمل الجهات الحكومية
والخاصة ،المدارس والجامعات ورياض
األطفال ،البلديات ،وسوف يحصل الفائزون
بالمراكز الثالثة األولى عن المدارس ورياض
األطفال لكل من الفئات العمرية التالية (رياض
األطفال -االبتدائية – اإلعدادية – الثانوية-
المشتركة) على جوائز مالية كالتالي :المركز
األول  40000ريال ،والمركز الثاني  30000ريال
والمركز الثالث  20000ريال ،بينما تحصل
الجامعات الفائزة بالمراكز الثالثة األولى
على جوائز مالية تبلغ  60000و 50000و40000
على التوالي ،ويمكن للمواطنين والمقيمين
المساهمة من خالل تزيين منازلهم وسيتم
عرض صور مشاركتهم في هذا الحدث عبر
المنصات المخصصة مع الحصول على
شهادات اليكترونية ،وسيتم توثيق مساهماتهم
كإرث لهذا الحدث ،أما بالنسبة للجهات
الحكومية والخاصة والبلديات فسيتم تكريمهم
بشهادات ودروع تذكارية خالل الحفل الختامي.
وعلى الراغبين في المشاركة زيارة موقع
المبادرة
/:https/Zeeenah.ashghal.gov.
 qaواتباع الخطوات المذكورة للتسجيل
مع ضرورة االلتزام بالشروط والضوابط

} خالل مؤتمر اإلعالن عن المبادرة

ُيتاح للمشاركين في المسابقة التقدم ضمن ثالث فئات
استقبال المشاركات المبدئية واألفكار من « »1يوليو إلى « »31أغسطس
م.الخالدي :االرتقاء بصورة الوطن أمام ضيوف وزوار المونديال
والقواعد اإلرشادية للمسابقة حتى يتم قبول
المشاركة ،وسيكون التسجيل على مرحلتين:
المرحلة األولى وهي مرحلة ما قبل التنفيذ،
والتي سيتقدم المتسابق من خاللها بتقديم
مقترحات التزيين بطريقة الوصف مع صور
توضيحية أو رسومات ،وبعد التأكد من عدم
وجود أي مخالفات لالشتراطات سيتم التواصل
مع المتسابق للبدء بالتنفيذ ،ومن ثم التقديم
النهائي بصور المشاركة بعد إتمام التنفيذ،
ليتم تقييمها من قبل لجان التحكيم.
على أن يتم استقبال المشاركات المبدئية
واألفكار خالل الفترة من  1يوليو إلى 31
أغسطس من العام الجاري ،يليها استقبال
الصورة النهائية بعد التنفيذ في الفترة من
 1سبتمبر –  31أكتوبر من هذا العام أما فيما

يتعلق بالمدارس والجامعات ورياض األطفال،
فسيتم استقبال المقترحات من  1سبتمبر
وحتى  30سبتمبر ،على أن يتم االنتهاء من
تنفيذ األعمال وتسليم الصورة النهائية بتاريخ
 31أكتوبر ،وبالنسبة للمواطنين والمقيمين
فيتم استالم مشاركاتهم في الفترة من  1يوليو
–  17نوفمبر ،ويمكن لهم المشاركة في المبادرة
عبر تزيين واجهات وأسوار منازلهم ووحداتهم
السكنية الخاصة وذلك بأعمال فنية أو إضاءات
تجميلية أو غيرها من أعمال التزيين ،على أن
يتم اتباع الشروط والقواعد اإلرشادية المتعلقة
بالمشاركة.
أما بالنسبة للمسابقة فيمكن للفئات الثالث
المشاركة فيها من خالل تزيين واجهات المباني
واألسوار والمناطق الخارجية وجميع منشآتهم

ومواقعهم بشرط الحصول على موافقة المالك،
وذلك من خالل تنفيذ األعمال الفنية والرسومات
واإلضاءات التجميلية وغيرها من أعمال
التزيين ،والتي تتبع أيض ًا قواعد إرشادية
معينة ،وفي هذا اإلطار قامت اللجنة المنظمة
بوضع مجموعة من الشروط واألحكام حيث ال
تسمح قوانين المسابقة باستخدام شعارات
بطولة كأس العالم ،أو شعارات تمثل عالمات
تجارية شهيرة ،مع إمكانية استخدام أسماء
وأعالم الدول المشاركة بالبطولة أو قمصان
العبي المنتخبات المشاركة أو ما يتعلق بكرة
القدم والرياضة.
تتألف لجنة التحكيم من أعضاء من كل جهة
من الجهات المشاركة (هيئة األشغال العامة
ولجنة اإلشراف على تجميل الطرق واألماكن

العامة بالدولة واللجنة العليا للمشاريع واإلرث
ومتاحف قطر ووزارة التربية والتعليم والتعليم
العالي ووزارة البلدية ووزارة الثقافة والمجلس
البلدي المركزي) ،وسوف يتم تقييم مدى مالءمة
النماذج المشاركة مع معايير المسابقة من
خالل اللجنة ،وسوف يتم اإلعالن عن الفائزين
بشهر يناير خالل الحفل الختامي.
بهذه المناسبة ص ّرح المهندس محمد عرقوب
الخالدي رئيس لجنة اإلشراف على تجميل
الطرق واألماكن العامة بالدولة ورئيس اللجنة
المنظمة :تساهم المبادرة في إبراز وجه قطر
الحضاري واالرتقاء بصورة الوطن أمام ضيوف
وزوار المونديال ،وهي مسؤولية تقع على
عاتق مؤسسات الدولة المختلفة والمواطنين
والمقيمين ،وبتكاتف كافة فئات المجتمع

نستطيع أن نثبت للعالم أجمع قدرة قطر على
تنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم
ستبقى راسخة في أذهان الجميع.
صرح السيد خالد السويدي ،مدير
ومن جهته َ
إدارة عالقات الشركاء باللجنة العليا للمشاريع
واإلرث« :نتطلع بالتعاون مع شركائنا من
«زينة» إلى أن يعيش ضيوف قطر
خالل مبادرة ِ
القادمون من مختلف دول العالم أجواء أكثر
تميز ًا خالل فترة البطولة ،ليكون أهل قطر
ومقيموها هم القلب النابض في تلك البطولة
التي تقام ألول مرة على أرض عربية».
وقالت الدكتورة فايقة أشكناني ،مدير إدارة
العالقات العامة في وزارة البلدية« :تسعدنا
المساهمة في دعم جهود الدولة لجعل مونديال
كأس العالم حدث ًا مميز ًا على كافة األصعدة،
من خالل تقديم الدعم لتزيين واجهات المنازل
والمباني العامة والمدارس والساحات بما
يتناسب مع الثقافة والهوية القطرية ،ويعكس
اهتمام الشعب بالرياضة ومساهمتهم
باألحداث سواء الرياضية أو االجتماعية أو
الوطنية بالدولة».
وقال السيد علي جاسم الكواري ،مدير شؤون
المدارس والتعليم في وزارة التربية والتعليم
والتعليم العالي« :لم تتوان الوزارة في دعم أي
مبادرات تساهم في دعم الحدث األبرز على
مستوى المنطقة والعالم ،ويسعدنا أن يكون
للمدارس والجامعات دور فعال في هذا الحدث
ونيل شرف اإلسهام في تنظيم مونديال .»2022
وصرحت السيدة هدى السعدي ،مدير إدارة
مركز الفنون البصرية في وزارة الثقافة« :تمتلك
ً
وثقافيا
إرثا
قطر
تاريخيا
عظيما ،وبدورها
ً
ً
ً
تساهم تلك المبادرة في إبرازه أمام ضيوف
المونديال ،فالتعاون بين كافة األطراف يساهم
بشكل فعال في تشكيل اإلرث االجتماعي
والثقافي التي تسعى البطولة إلى تركه
لألجيال القادمة والمساهمة في تعزيز جسور
التواصل والتفاهم بين الشعوب».
وقال المهندس عبدالرحمن آل اسحاق مدير
إدارة الفن العام في هيئة متاحف قطر« :نهدف
من خالل مشاركتنا في المبادرة وكافة
المبادرات المجتمعية األخرى إلى تقديم أفضل
تجربة لجماهير المونديال وتعريفهم بما تزخر
به قطر من فنون وثقافة ،لنتمكن من تقديم
تجربة ثقافية تعكس صورة قطر الحضارية
أمام العالم أجمع».
وصرح السيد عفان الشمالن ،مدير الدراسات
والتطوير بالمجلس البلدي المركزي قائال:
«يهدف التعاون البناء بين الجهات المشاركة
في المبادرة إلى خدمة الوطن والمساهمة في
تقديم تجربة فريدة تفخر بها قطر والمنطقة
بأسرها ،وبدورنا في المجلس نعمل على
تسخير كل إمكانياتنا إلنجاح الحدث الكروي
األبرز عالمي ًا هذا العام من كافة النواحي».

لالنضمام للجمعية القطرية« ..البلدية»:

إنشاء سجل خاص
للمهندسين القطريين
الدوحة

$

أعلنت وزارة البلدية صباح أمس عن إنشاء سجل
خاص للمهندسين القطريين الراغبين في
االنضمام لجمعية المهندسين القطرية ،وذلك
في إطار تنفيذ القرار الوزاري رقم ( )139لسنة
 2022والذي يقضي بإنشاء سجل للمهندسين
وفي كلمته االفتتاحية خالل المؤتمر
الصحفي قال المهندس خالد المرزوقي
إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات
سعادة وزير البلدية بتمكين انضمام
المهندسين القطريين لعضوية جمعية
إحدى
وهي
القطرية
المهندسين
الجمعيات المهنية المنشأة بموجب
قانون رقم /12 2004بشأن الجمعيات
والمؤسسات الخاصة ،حيث إن أحد
المتطلبات لالنضمام لعضوية أي جمعية
مهنية كجمعية المهندسين القطرية،
أن يكون مقيدا في سجل للمهندسين،
وحيث إن السجل المتوفر للمهندسين
العاملين بالدولة ،هو سجل المهندسين
الذي ينظمه قانون تنظيم مزاولة المهن
الهندسية رقم /19 ،2005إال أن هذا القانون
ينظم عمل المهندسين بالدولة بالقطاع
الخاص فقط ،وال يسري على المهندسين
العاملين بالجهات الحكومية ،وحيث

القطريين تحت إدارة لجنة قبول المهندسين
ومكاتب االستشارات الهندسية.
جاء ذذلك خالل مؤتمر بحضور كل من
المهندس خالد المرزوقي رئيس لجنة قبول
المهندسين والمكاتب االستشارية والمهندس
خالد النصر رئيس جمعية المهندسين
القطرية ،وعدد من مسؤولي الوزارة المعنين
بهذا المجال.

إن أغلب المهندسين القطريين بالدولة
يعملون لدى الجهات الحكومية فقد تعذر
قيدهم في سجل المهندسين الذي ينظمه
القانون رقم /19 2005بشأن تنظيم مزاولة
المهن الهندسية ،وبالتالي تعذر على
كثير من المهندسين القطريين االنضمام
لجمعية المهندسين القطريين لكونهم
غير مقيدين بسجل المهندسين بحسب
متطلبات قانون الجمعيات والمؤسسات
الخاصة.
وعلى اعتبار أن وزارة البلدية مخولة بتنظيم
مزاولة المهن الهندسية بالدولة بحسب
اختصاصاتها المبينة في القرار األميري رقم
/57 2021بتعيين اختصاصات الوزارات،
جاء قرار وزير البلدية رقم /139 2022إلنشاء
سجل اخر للمهندسين ومخصص لقيد
المهندسين القطريين لغرض االنضمام
لجمعية المهندسين القطرية .وقال إن
لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب

االستشارات الهندسية بموجب قرار وزير
البلدية سالف الذكر ،سوف تتولى مهام
إجراءات استقبال طلبات القيد بالسجل
ودراستها والبت فيها وتحديد التخصصات
الهندسية ،وإصدار شهادات القيد بالسجل
وتجديدها ،واعداد واعتماد نماذج طلبات
القيد بالسجل والتجديد ،باإلضافة إلى
نماذج شهادات القيد بالسجل.
وأوضح المرزوقي خالل المؤتمر الصحفي
أن االشتراطات الواجب توفرها للراغبين
في االنضمام لسجل المهندسين الراغبين
باالنضمام لجمعية المهندسين القطرية
هوأن يكون قطري الجنسية ،وأن ال يقل
عمره عن  18سنة ميالدية ،وأن يكون حاصال
على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في
الهندسة من إحدى الجامعات أو المعاهد
المعترف بها بالدولة .ويتطلب من المتقدم
صورة من البطاقة الشخصية والشهادة
الجامعية وشهادات الخبرة العملية.

} جانب من المؤتمر

وأكد أن القيد بسجل المهندسين
القطريين الراغبين باالنضمام لجميعة
المهندسين القطرية هو فقط لغرض
االنضمام لعضوية الجمعية ،وال يعد
ترخيص ًا بمزاولة المهن الهندسية بالقطاع
الخاص بالدولة والذي ينضمه قانون آخر
وهو قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية
رقم /19.2005
وأضاف أن اللجنة تختص بقبول
وقيد المهندسين ومكاتب االستشارات
الهندسية ،كما تختص بتحديد المهن
الهندسية وفق ًا لتخصصاتها الفنية،
وتتولى تصنيف المهندسين ومكاتب
االستشارات الهندسية المحلية والعالمية
في كل تخصص إلى فئات ،وتحدد حجم
ونوع العمل الهندسي الذي يكون لكل فئة
مزاولته.
من جهته ،أكد المهندس خالد النصر
رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين

القطرية ،أن الجمعية تسعى إلى رؤية
جيل جديد من المهندسين القطريين
يقوم بالمساعدة في تطوير كل القطاعات
الهندسية ،سواء في الهندسة الكهربائية أو
الهندسة المدنية أو الهندسة الميكانيكية
مشيرا
أو الهندسة اإللكترونية ،وغيرها،
ً
ألهمية دور الجمعية في إطار التحديات
التي يواجهها المهندس القطري في رفع
مستوى المهنة ،والقدرة على تنفيذ
وتطبيق المشاريع الهندسية على أكمل
وجه ،في ظل النهضة العمرانية التي
تشهدها الدولة.
ولفت النصر إلى أن جمعية المهندسين
القطرية تعمل على وضع حلول للتحديات
التي تواجه المهندسين بصفة عامة،
كما تعمل بصورة تطوعية وبقدر اإلمكان
لتحقيق االستفادة الممكنة للمهندس
القطري ،وتطوير مهارات وأساليب
المهندسين القطريين لوضع حلول

عصرية لمعالجة المشاكل الهندسية،
حيث تتعاون في هذا اإلطار مع المنظمات
والهيئات المحلية والخارجية ،وتعمل على
التنسيق مع القطاعات الحكومية للتعاون
في مجال الدورات التدريبية الهندسية
المشتركة.
وتتشكل لجنة قبول وتصنيف المهندسين
ومكاتب االستشارات الهندسية من
مهندسين اثنين من وزارة البلدية ،يكون
نائبا للرئيس،
رئيسا واآلخر
أحدهما
ً
ً
وعضوية كل من مهندس من وزارة الداخلية
(اإلدارة العامة للدفاع المدني) ،ومهندس
من وزارة الطاقة والصناعة ،ومهندس
من وزارة المواصالت ،ومهندس من قطر
للبترول ،ومهندس من المؤسسة العامة
القطرية للكهرباء والماء ،ومهندس من
هيئة األشغال العامة ،ومهندس من جامعة
قطر ،ومهندسين من مكاتب االستشارات
الهندسية.
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خطط باءت بالفشل

استخدام التكنولوجيا

تحصين االحتالل

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الدول الغربية أرادت
«خنق» االقتصاد الروسي من خالل فرض العقوبات ،لكن
هذه الخطط باءت بالفشل ،وأشارت إلى أن االقتصاد
الروسي يقترب من مستواه قبل الجائحة ..فالصين والهند
تشتريان النفط من روسيا بكميات قريبة من األحجام التي
كان الغرب يشتريها قبل فرض العقوبات على موسكو.
وأشارت إلى أنه بعد تطبيق العقوبات زادت الواردات
الصينية من النفط الروسي ،كما زادت الهند من مشترياتها
من النفط الروسي ،رغم أنها كانت تشتريه بأحجام ال بأس
بها قبل العملية العسكرية.
{ (نيويورك تايمز)

كتب أندريه ياشالفسكي ،في «موسكوفسكي كومسوموليتس»
 ،حول إمكانية استخدام التكنولوجيا اإلسرائيلية في النزاع
األوكراني.
وجاء في المقال :من خالل عملية روسيا العسكرية الخاصة
في أوكرانيا ،اتضح استنفاد الترسانات األوروبية واألميركية.
كييف تفتقر بشدة ليس فقط إلى أنظمة األسلحة الحديثة،
بل وإلى الذخيرة .وقد بدأ شركاؤها الغربيون في قطع أو حتى
رفض تزويدها بالذخيرة والصواريخ ،تحت ذريعة مذهلة:
ليس لديهم ما يكفي حاجة بلدانهم .وهنا يجذب االنتباه
العب جديد هو إسرائيل ،التي عرضت مجموعة واسعة من
منتجاتها العسكرية.
{ (موسكوفسكي كومسوموليتس)

نشر موقع «ميدل إيست آي» البريطاني ،مقاال للكاتب
جدعون ليفي ،أوضح فيه كيف يتنصل االحتالل من
مسؤولية الجرائم التي ارتكبها ..وتناول حادثة تمزيق والد
الرئيس الحالي نص قرار أممي أمام أنظار العالم وهو ما تكرر
بعد نصف قرن ،ومن خلفه مندوب االحتالل باألمم المتحدة.
وتناول الكاتب أسباب عدم محاسبة االحتالل على الجرائم
التي ترتكب في المناطق التي ترزح تحت سلطته ،مشيرا
إلى أنه ال توجد مساءلة وال محاسبة في حين أنه ال أحد يدفع
الثمن وال تنفذ عقوبة.
{ (ميدل إيست آي)

الرواية وحدها ال تكفي
رأي $

مكافحة التستر

د .إبراهيم أبراش
كاتب واكاديمي فلسطيني

وترفض بالمطلق أي حقوق سياسية للشعب الفلسطيني
كما تصر على الجانب الديني للصراع ،وألنها كذلك فقد
أسست لنظام عنصري عدواني وإرهابي.
بالرغم مما تتوفر عليه الرواية الفلسطينية -العربية /
وتقبلها
اإلسالمية من قوة الحق والشرعية والشواهد التاريخية
ُ
من غالبية شعوب ودول العالم التي اعترفت بعدالة القضية
الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة،
إال أنها ما زالت تتعثر في أن تصبح واقع ًا متجسد ًا في دولة
خاصة بهم ،بينما الرواية الصهيونية بالرغم مما بها من
تلفيقات استطاعت أن تتجسد بدولة ،فكيف نفسر ذلك؟
ما ساعد على تحويل الرواية اليهودية الصهيونية إلى واقع
سياسي ودولة ليس مضمونها الديني بل ألن الحركة
الصهيونية س ّلحت روايتها وعقيدتها الدينية باستراتيجيات
عمل وشبكة تحالفات وقدرة على توظيف أحداث ومتغيرات
دولية لصالح مشروعهم السياسي ،ونذكر مث ًال الحرب
العالمية األولى ووعد بلفور حيث التقت مصالح بريطانيا
والدول االستعمارية الطامعة في استعمار المنطقة العربية
مع تطلعات الحركة الصهيونية بإقامة دولة في فلسطين
فكان اتفاق سايكس ـ بيكو لتقسيم المنطقة بين فرنسا
وبريطانيا  1916ووعد بلفور  ،1917أيض ًا الحرب العالمية
الثانية ونتائجها ،وفي الحالتين لو كانت نتائج الحربين

{ رأي اليوم

من قريب

ما الذي ينتظر
العراق؟
عبد اللطيف السعدون
كاتب عراقي

eliesaliba1@gmail.com

وافق مجلس الوزراء ،في االجتماع
العادي الذي عقده أمس برئاسة
معالي الشيخ خالد بن خليفة
بن عبدالعزيز آل ثاني ،رئيس
مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
على مشروع قانون بشأن مكافحة
التستر على ممارسة غير
القطريين لألنشطة التجارية
واالقتصادية والمهنية بالمخالفة
للقانون ،وعلى إحالته إلى
مجلس الشورى ،وبموجب أحكام
المشروع ُيحظر على أي شخص
غير قطري ،سواء كان شخص ًا
طبيعي ًا أو معنوي ًا ،أن يمارس
أو يستثمر في نشاط تجاري أو
اقتصادي أو مهني غير مرخص
له بممارسته أو االستثمار فيه
بموجب القوانين المعمول بها في
الدولة.
كما يحظر عليه الحصول على
نسب من األرباح بما يجاوز
النسب المنصوص عليها في
وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها
األساسي.
ويحظر على أي شخص طبيعي
ُ
أو معنوي التستر على شخص
غير قطري بتمكينه من ممارسة
أو االستثمار بنشاط تجاري أو
اقتصادي أو مهني بالمخالفة
ألحكام القوانين المعمول بها في
الدولة ،سواء عن طريق السماح
له باستعمال اسم المتستر
أو رخصته أو سجله التجاري
أو المهني ،أو بأي طريقة أخرى
تمكنه من التهرب من االلتزامات
المترتبة عليه بموجب القوانين
المعمول بها في الدولة ،وسواء تم
ذلك لحساب المتستر عليه أو
لحساب المتستر أو الغير.
يأتي إعداد مشروع القانون
ليحل محل القانون رقم «»25
لسنة « ،»2004وفي إطار تحديث
التشريعات ،وخلق بيئة
استثمارية تقوم على الشفافية،
وترسيخ ممارسة األنشطة
بما يتوافق مع أحكام القوانين
المعمول بها في الدولة.
ومن المؤكد أن مشروع القانون
بشأن مكافحة التستر على
ممارسة غير القطريين لألنشطة
التجارية واالقتصادية والمهنية
بالمخالفة للقانون ،سوف يصب
في المصلحة العامة ككل،
كما سيكون من شأنه حماية
المستهلكين من أي ممارسات
تضر بمصالحهم ،باإلضافة إلى
خلق بيئة استثمارية تتسم
بالشفافية ،وتخضع لقوانين
منظمة لها.

كتعريف إجرائي نقصد بالرواية في سياق هذا المقال
المرجعيات والمرتكزات التاريخية والدينية والسياسية
والقانونية التي منها يستمد أصحاب قضية ما شرعية
حقوقهم ومطالبهم بتقرير المصير الوطني والحرية واالستقالل
في دولة خاصة بهم ،وحول فلسطين والقدس والمسجد
األقصى تتصارع روايتان أو سرديتان وكل أصحاب رواية
يوظفون ما يعتقدون أنها حقائق تاريخية ودينية إلضفاء
شرعية على مطالبهم السياسية حول األحقية في فلسطين:
 - 1الرواية الفلسطينية  -العربية  -اإلسالمية المستندة
إلى :تعاقب الوجود الفلسطيني جيال بعد جيل على
أرض فلسطين طوال أكثر من خمسة آالف سنة وقبل أن
تظهر كل الديانات السماوية ،الوثائق والكتب واالتفاقات
التاريخية التي تؤكد عروبة فلسطين وشعبها وتذكر اسم
فلسطين والفلسطينيين ،الواقع القائم على األرض طوال
قرون وقبل ظهور الحركة الصهيونية واالحتالل ،نصوص
دينية واضحة من قرآن وسنة وتواصل الحضور اإلسالمي
وخصوصا في مدينة القدس والمسجد األقصى منذ
بيعة عمر إلى الحروب الصليبية وصالح الدين األيوبي،
باإلضافة إلى قرارات الشرعية الدولية الخاصة بحق
الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره على أرضه وإقامة دولته
المستقلة.
 - 2الرواية اليهودية التوراتية اإلسرائيلية التي تعبر عنها
العقيدة الصهيونية ومن يؤيدها ،وتزعم حق اليهود في
فلسطين والقدس وأن المسجد األقصى ُبني فوق الهيكل ومن
حق اليهود إعادة بناء هيكلهم محل المسجد األقصى وإعادة
إحياء دولة اليهود المزعومة ،وهي رواية تفتقر إلى الوثائق
والشواهد والوقائع التاريخية حيث نقب علماء األركيولوجيا
اإلسرائيليون والغربيون في كل أرجاء فلسطين ولم يجدوا
ما يدعم هذه الرواية ،والمصدر الوحيد للرواية هو الكتاب
المقدس عند اليهود.
إن كانت الرواية األولى طرأت عليها تحوالت واتسمت بمرونة
تتيح للطرف اآلخر العيش المشترك على نفس األرض فإن
الرواية الصهيونية حدية إقصائية عنصرية ال مرونة فيها

معاكسة ما قامت دولة إسرائيل وبقيت الرواية الصهيونية
مجرد أساطير.
أما بالنسبة لروايتنا الفلسطينية العربية اإلسالمية فبالرغم
من أنها أكثر مصداقية وعقالنية والشعب الفلسطيني لم
يقصر في نشر روايته والدفاع عنها وعن أرض فلسطين منذ
ظهور الحركة الصهيونية ووعد بلفور حيث كانت المواجهات
األولى في هبة البراق  1929ومنذ ذلك التاريخ لم يترجل
الشعب عن صهوة المقاومة والمجاهدة ،إال أن الرواية وحدها
ال تكفي وجهود الشعب الفلسطيني لوحدها ال تكفي لتلبية
استحقاقات هذه الرواية المركبة بأبعادها الثالثة ،كما
افتقدت األدوات التنفيذية واستراتيجيات العمل لتنفيذها
وقوة التماسك الداخلي لمكوناتها أو مضامينها الوطنية
والقومية والدينية ،حيث كان للرواية الفلسطينية مشروعها
السياسي الوطني وللرواية العربية مشروعها  /مشاريعها
السياسي القومي والرواية اإلسالمية مشروعها  /مشاريعها
السياسي اإلسالمي ،وفي أكثر من محطة من محطات الصراع
تصادمت الرواية الوطنية وأدواتها التنفيذية – المشروع
الوطني متجسدا في منظمة التحرير الفلسطينية -مع
الرواية القومية والرواية اإلسالمية وأدواتها التنفيذية من أنظمة
وأحزاب ،وما زال التعارض موجودا حتى اليوم.
على المستوى الرسمي والحزبي الفلسطيني ومنذ اعتماد
نهج التسوية السياسية والمراهنة على الشرعية الدولية ومع
ظهور حركتي حماس والجهاد اإلسالمي وطرحهما رؤية دينية
متعارضة مع رؤية منظمة التحرير ثم االنقسام ،كل ذلك أثر
على قوة وتماسك الرواية الفلسطينية األصيلة والتاريخية،
ونخشى مع مرور الوقت أن تبهت مصداقية هذه الرواية
خصوص ًا في ظل الضغوط التي تمارسها إسرائيل والغرب
وعلى رأسه أميركا لتغيير مناهج التعليم الفلسطيني
والمطالبة بعقلنة الخطاب السياسي بشطب ما يشوبها
من تحريض والتحريض عندهم هو التأكيد على الرواية
الفلسطينية التاريخية.

قطر في مؤشر السالم العالمي
أصدر معهد االقتصاد والسالم ( )IEPمؤخرا تقريره
السنوي حول وضع السالم في العالم وجاءت دولة
وتصدرت قطر
آيسلندا في المرتبة األولى عالميا
ّ
الترتيب العربي تليها الكويت الثانية عربيا.
ويستمد التقرير أهميته من السمعة األكاديمية
ّ
للمركز الذي أصدره وهو مركز أسترالي يعمل
بمساهمة عدد من الجامعات العلمية المرموقة ومراكز
البحوث الدولية .كما يستقي ّ
دقته التحليلية من
اعتماده المعطيات
الكمية والرقمية كأساس لتحليل
ّ
خورزميات التصنيف مما يجعل من نتائج البحث
دقيقة وعالية الموضوعية.
من بين أهم المؤشرات الثابتة في هذا التقرير
المعطى العسكري واألمني وكذلك المعطى
االقتصادي واالجتماعي حيث نجد من بين المؤشرات
األساسية التي ذكرها التقرير :عدد الحروب الداخلية
والخارجية ،عدم االستقرار السياسي ،مستوى
احترام حقوق اإلنسان أو ما يسميه (نطاق اإلرهاب
السياسي) وكذلك احتمال وقوع عمليات إرهابية وعدد
المسجونين وعدد أفراد القوات المسلحة..
ّ
أن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
أكد التقرير ّ

محمد هنيد
أستاذ محاضر بجامعة السوربون

ال تزال تمثل أخطر بؤر انعدام السالم واالستقرار
في العالم بسبب الحروب القائمة والمجاعات
واالضطرابات السياسية فجاءت سوريا في المرتبة
قبل األخيرة يليها اليمن في آخر التصنيف.
أما بقية الدول العربية باستثناءات قليلة فقد جاءت
في المراتب المتأخرة وهو ما يعكس حالة القابلية
للفوضى وتؤشر على مستقبل غامض.
ّ
الدقة
إن المتأمل في هذا التصنيف األكاديمي عالي
لدولة قطر يكشف معطيين أساسيين :أما األول

ّ
فيتمثل في زيف السرديات التي ير ّوج لها إعالم
االستبداد تشويها لصورة قطر كعادة كل أعداء
النجاح والتجارب العربية الناجحة .ويظهر الثاني في
قدرة هذه الدولة الصغيرة على تحقيق منجزات نوعية
ضخمة ال تقتصر فقط على تنظيم كأس العالم مثال
تصدر تصنيفات التنمية البشرية من
بل تتعداه إلى
ّ
تعليم وثقافة ومحاربة الفقر داخل حدودها وخارجها.
وهي المؤشرات التي تُ بقي األمل في قدرة العرب على
تحقيق نهضة شاملة أمرا قائما رغم ما يتع ّرض له
النموذج القطري
القيم من حمالت الشيطنة والتشويه.
ّ
ّ
بحل
لن يكون الخروج من دائرة الفوضى ممكنا إال
عربي يتجاوز طور التشاحن والقابلية للفوضى إلى
الحد األدنى المشترك لما فيه سالمة
طور االتفاق على
ّ
األجيال القادمة .فالنجاح القطري هو نجاح عربي قبل
أن يكون قطريا وهو ثمرة حكمة القيادة ومنظومة الحكم
الرشيد التي تقود البالد وهو المؤشر العربي األهم على
أن النماذج الناجحة قادرة على تكوين قاطرة سحب
ّ
قوية تساهم في إخراج المنطقة من دائرة الصراعات
وانعدام االستقرار.
- hnidmohamed@gmail.com

على مواقع التواصل ،وعلى ألسنة سياسيين
ومحللين« ،مزاعم» متداولة عن قرار دولي قد ُّاتخذ
بإسقاط «العملية السياسية» الطائفية القائمة
في العراق ،وإنتاج عملية سياسية وطنية تضمن
حالة أمن واستقرار ،وتوفر الخدمات العامة،
وتقضي على آفة الفساد ،وتحترم الحريات
األساسيةللمواطنين.
ّ
وتستند معظم هذه
التوقعات إلى أخبار وتقارير
مفبركة ،تجتهد في إنشائها جيوش إلكترونية
مم ّولة ،تتبع هذا الطرف أو ذاك ،ولها غاياتها
المعروفة .ومعلوم أن مثل تلك األخبار والتقارير
التي ال تحتمل قدر ًا من الصدقية تنتقل في
الفضاء اإللكتروني ثماني م ّرات أكثر مما تتنقل
فيه األخبار والتقارير الصحيحة ،فض ًال عن أن
متابعين يجدون فيها ما يح ّول أمانيهم إلى حقائق،
ويبنون عليها قناعاتهم وير ّوجون نشرها.
وفي بعض ما رصدناه من بعض تقارير مفبركة،
اعتمادها على إشارة للثعلب االستراتيجي
العجوز ،هنري كيسنجر ،لم يقل فيها أكثر من
مهمة محتملة في منطقة الشرق
أن «تغييرات ّ
األوسط» ،ولم يفصح عن تفاصيل ،فيما أ ّول
البعض قصده بأنه يقصد تغيير الحكم في
العراق ،ومنهم من استخدم إحاطة ممثلة األمم
المتحدة في العراق ،جينين بالسخارت ،أمام
مجلس األمن ،للتدليل على صحة تحليله،
وكانت قد أنذرت الطبقة السياسية «المنشغلة
بمعارك السلطة» من أن العراقيين لن ينتظروا
تشمر عن
طوي ًال ،ودعتها إلى أن
ساعديها لمعالجة
َ
ّ
األولويات ،خصوص ًا في صراع السيطرة على
الموارد ولعبة السلطة ،ول ّوحت لها باحتمال قيام
مبادرة دولية ذات زمن محدود لمعالجة الوضع.
ّ
ومع ما يجري ويدور،
تظل هناك «لكن» كبيرة،
تطل بعنقها أمامنا ،إذ إن ذلك كله ال يعني أن
العراقيين مقبلون على مرحلة «سمن وعسل» ،وأن
استعادة العراق مكانته ودوره في العالم والمنطقة
أصبحت في متناول اليد .بالعكس ،كل تغيير،
ثمة تغيير في األفق ،لن
يتعدى الخطوط
ّ
إن كان ّ
الحمر المرسومة للعراق من القوى الدولية
واإلقليمية الفاعلة .ولذلك ،تبدو كل التنظيرات
والتحليالت الوردية والمتفائلة غير واردة ،بل قد
يزداد العراق انقسام ًا وتفكّ ك ًا ،وعندها نخشى أن
تصدق نبوءة شاعرنا الراحل ،سعدي يوسف،
الصادمة:
«سوف يذهب هذا العراق إلى آخر المقبرة  /سوف
يدفن أبناءه جي ًال فجيال  /ويمنح جالده المغفرة /
لن يعود العراق
القبرة»!
المسمى  /ولن تصدح ّ
ّ
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يدعو إلى انتخابات عامة
ولي العهد
ودوﻟﻲ
ﻋﺮﺑﻲ

حل مجلس األمة الكويتي

الكويت -قنا -أعلن سمو الشيخ مشعل
األحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت،
أمس ،حل مجلس األمة ،والدعوة
ً
وفقا لمقتضيات
إلى انتخابات عامة
الدستور.
جاء ذلك في كلمة متلفزة وجهها للشعب
الكويتي ،وألقاها نيابة عن سمو الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح أمير دولة
الكويت.
وقال ولي العهد الكويتي« :قررنا مضطرين
اً
واحتراما إلرادته،
ونزول على رغبة الشعب
ً
واستنادا إلى
االحتكام إلى الدستور..
ً
حقنا الدستوري أن نحل مجلس األمة
دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة
حل
اًّ
ًّ
ً
وفقا لإلجراءات والمواعيد والضوابط
الدستورية والقانونية».
وأضاف سموه،في الكلمة التي أوردتها
وكالة األنباء الكويتية« ،لن نحيد عن
الدستور ،ولن نقوم بتعديله وال تنقيحه
وال تعطيله وال تعليقه وال حتى المساس
موضحا أن الهدف من هذا القرار
به»،
ً
هو الرغبة األكيدة في أن يقوم الشعب
الكويتي بنفسه بقول كلمة الفصل في
عملية تصحيح مسار المشهد السياسي
من جديد.
وأفاد بأن مرسوم الحل والدعوة إلى
االنتخابات سيصدر في األشهر المقبلة
بعد إعداد الترتيبات القانونية الالزمة

} سمو ولي عهد الكويت

لذلك .وأشار سمو الشيخ مشعل األحمد
الجابر الصباح إلى تصدع العالقة بين
السلطتين التشريعية والتنفيذية،
وتدخل التشريعية في عمل التنفيذية،
وتخلي التنفيذية عن القيام بدورها
المطلوب منها بالشكل الصحيح ،األمر
الذي ترتب عنه القيام بممارسات تهدد
الوحدة الوطنية.
وحث سموه الشعب الكويتي في ختام
كلمته «على المشاركة اإليجابية في
عملية االنتخاب ،والحرص على اختيار
القوي األمين الذي يضع مصلحة الكويت
وشعبها فوق كل اعتبار».

ّ
زلزال مدمر في أفغانستان
تدمير العديد من المنازل ..واآلالف عالقون تحت األنقاض

شاران (أفغانستان) -أ .ف.
ب -لقي ألف شخص على
األقل حتفهم وجرح أكثر من
 1500آخرين في زلزال قوي
ضرب منطقة حدودية نائية
في جنوب شرق أفغانستان
ليل الثالثاء  -األربعاء ،حسبما
ذكرت السلطات التي تتخوف
من ارتفاع حصيلة الضحايا.
وقال محمد أمين حذيفة
رئيس اإلعالم والثقافة في
والية بكتيكا في رسالة إلى
الصحافة «بلغ عدد القتلى
األلف وهذا العدد يرتفع».
وأضاف أن «الناس يحفرون
القبر تلو القبر».

} المستشفيات فتحت أبوابها لجرحى الزلزال

وأشار إلى إصابة حوالي  1500شخص
ً
فتكا في
في بكتيكا ،في أكثر الزالزل
أفغانستان منذ أكثر من عقدين.
وقال «كما أنها تمطرُ .دمرت جميع المنازل
وليس هناك خيام أو طعام .الناس ما زالوا
عالقين تحت االنقاض ..نحن بحاجة إلى
مساعدة فورية».
وقع الزلزال الذي بلغت قوته  5,9درجة على
عمق  10كيلومترات قرابة الساعة 1,30
بالقرب من الحدود مع باكستان ،وفقا
لمعهد رصد الزالزل األميركي.
وقال يعقوب منذور أحد زعماء القبائل من
بكتيكا ،إن الكثير من الجرحى من منطقة
جيان في الوالية وتم نقلهم إلى المستشفى
في سيارات إسعاف ومروحيات.
وقال لوكالة فرانس برس عبر الهاتف
«األسواق المحلية مغلقة فقد هرع الناس
إلى المناطق المتضررة للمساعدة».
كذلك تظهر مقاطع فيديو سكان المناطق
المتضررة وهم ينقلون جرحى إلى

مروحية.
خدمات الطوارئ في أفغانستان محدودة
العدد واإلمكانات منذ فترة طويلة ،وهي
غير قادرة على التعامل وحدها مع كارثة
طبيعية كبرى.
شعر السكان بالزلزال في عدة واليات
بالمنطقة وكذلك في العاصمة كابول
الواقعة على بعد حوالي  200كيلومتر
شمال مركز الزلزال.
وشعر بها أيضا سكان في باكستان
المجاورة لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار
أو إصابات فيها.
وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز
شريف عن «حزنه العميق» لهذه المأساة.
بدأت باكستان في إرسال مساعدات
تتضمن مواد غذائية وخيام ًا وبطانيات.
وذكر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
التابع لألمم المتحدة «بالنظر إلى األمطار
الغزيرة والبرد ،وهو أمر غير مألوف في هذا
الموسم ،فإن المالجئ في حاالت الطوارئ

تمثل أولوية عاجلة».
ً
أيضا إلى
وأشار إلى أن السكان بحاجة
رعاية طارئة فورية ومساعدات غذائية
وغير غذائية وتقديم العون إلصالح خدمات
المياه والصرف الصحي.
وكتب مبعوث االتحاد األوروبي الخاص
إلى أفغانستان توماس نيكالسون على
تويتر «يراقب االتحاد الوضع ..وهو على
استعداد للتنسيق وتقديم المساعدات
الطارئة».
وغالب ًا ما تضرب زالزل شمال أفغانستان
وخصوصا محيط سلسلة هندوكوش
الجبلية حيث تتصادم الصفائح
التكتونية األوراسية والهندية.
أضرارا بالمباني
وتلحق الهزات األرضية
ً
والمنازل المبينة بشكل سيء في
أفغانستان الفقيرة.
سجل أعنف زلزال في تاريخ أفغانستان
ُ
الحديث في شباط/فبراير  1998في والية
تخار (شمال شرق) .وأودى بحياة حوالي

 4500شخص.
منذ وصول طالبان إلى السلطة في كابول
في أغسطس الماضي ،تشهد أفغانستان
أزمة مالية وإنسانية خطرة نتيجة تجميد
مليارات األصول في الخارج والتوقف
المفاجئ للمساعدات الدولية التي دعمت
عاما وباتت اليوم
البالد ألكثر من 20
ً
محدودة جدا.
وأرسلت جمعية الهالل األحمر التركي
مساعدات غذائية إلى ضحايا الزلزال الذي
ضرب والية باكتيكا شرقي أفغانستان.
وذكرت الجمعية في بيان لها أمس أن
الفرق التابعة لها في أفغانستان سارعت
إلى مكان الزلزال إلغاثة المتضررين.
وأشارت إلى أن الفرق نقلت طرود مساعدات
تتضمن
موادا غذائية إلى باكتيكا ،من
ً
أجل توزيعها على  500أسرة.
وقالت إن الفرق التي انتقلت إلى المنطقة
استطالعا لرصد االحتياجات
ستجري
ً
ً
الحقا إرسال مساعدات أكبر.
ليتم

} عشرات المستوطنين يقتحمون باحات األقصى

فلسطين تدين صمت المجتمع الدولي على الجرائم

االحتالل يشن حملة
اعتقاالت في الضفة

رام الله -القدس المحتلة -قنا -أدانت
وزارة الخارجية الفلسطينية أمس،
صمت المجتمع الدولي إزاء استمرار
االنتهاكات والجرائم اإلسرائيلية بحق
الشعب الفلسطيني ،مطالبة بضرورة
تفعيل أنظمة المساءلة القانونية
ومحاسبة الكيان اإلسرائيلي على أفعاله.
ووصفت الوزارة في بيان لها ردود الفعل
الدولية حيال جريمة إعدام الشاب
الفلسطيني «علي حرب» التي تعرض
لها أمس الثالثاء طعنا على يد مستوطن
إسرائيلي ،بـ«المخجلة والمخزية»،
داعية الواليات المتحدة األميركية إلى
إجبار المسؤولين في الكيان اإلسرائيلي
على االلتزام بوقف انتهاكاتهم وجرائهم
بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد البيان أن وزارة الخارجية
الفلسطينية ستتابع هذه الجريمة مع
الجهات الدولية كافة ،خاصة المحكمة
الجنائية الدولية ،ولجنة التحقيق
الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق
اإلنسان ،كما شددت على أنها ستواصل
فضح منظومة االستعمار اإلسرائيلية وما
ينتج عنها من جرائم.
وصعدت قوات االحتالل من انتهاكاتها
وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني
خالل الفترة األخيرة حيث ُأعدم ما يزيد
عن  71فلسطينيا منذ مطلع العام
الجاري.
من جهة اخرى اعßتقلت قوات االحتالل

اإلسرائيلي أمس ،سبعة فلسطينيين،
من عدة مناطق مختلفة في الضفة
الغربية.
وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية «وفا»،
أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت ثالثة
فلسطينيين من بلدة «ميثلون» وبلدة
«قباطية» ،وذلك بعد مداهمة منازلهم
وتفتيشها ،فيما داهمت تلك القوات
منزل أسير محرر في قرية»مركة» وقامت
باستجوابه ،كما وكثفت من تواجدها
العسكري في محيط قرى وبلدات جنوب
جنين.
واعتقلت القوات اإلسرائيلية شابا من
جنوب « طولكرم» ،فيما اعتقلت آخر من
مخيم «عين السلطان» في اريحا ،وذلك
بعد مداهمة منزليهما وتفيشهما ،وجرى
اعتقال األسيرة المحررة من بلدة « بيت
فوريك» شرق نابلس.
وفي شرق القدس المحتلة ،اقتحمت
قوات االحتالل مخيم «شعفاط» ،واعتقلت
شابا فلسطينيا.
واقتحم مستوطنون ،أمس ،المسجد
األقصى المبارك ،تحت حراسة مشددة
من قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية «وفا»،
أن عددا من المستوطنين اقتحموا
األقصى من منطقة باب المغاربة ،ونفذوا
جوالت استفزازية في باحاته ،كما أدوا
طقوسا وصلوات «تلمودية» في المنطقة
الشرقية من األقصى.

أكد عدم القدرة حتى على دفع مستحقات واردات البترول

رئيس وزراء سريالنكا يعلن انهيار اقتصاد بالده
سريالنكا -األناضول -أعلن رئيس وزراء
سريالنكا رانيل ويكرمسينغ ،أمس،
انهيار اقتصاد بالده بالكامل وعدم قدرتها
حتى على دفع مستحقات واردات البترول.
وقال ويكرمسينغ في كلمة بالبرلمان،
إن سريالنكا تشهد منذ أشهر أكبر أزمة
في تاريخها ،وأن األمر يتجاوز شح الوقود
والغاز والكهرباء والغذاء.
وأضاف« :اقتصادنا انهار تماما» ،مشيرا أن
سريالنكا غير قادرة على دفع مستحقات
واردات البترول ،وتابع« :هذه هي أخطر
قضية معروضة علينا اليوم».
وأوضح أن الحكومة فوتت فرصة لحل
األزمة الحالية ،مشيرا أنها فشلت في
التحرك بالوقت المناسب لتغيير الوضع،

حيث تضاءلت االحتياطيات األجنبية
لسريالنكا .وأردف رئيس الوزراء قائال« :لو
تم اتخاذ خطوات إلبطاء انهيار االقتصاد
في البداية ،لما كنا نواجه هذا الوضع
الصعب اليوم».
وزاد« :حاليا ،تبلغ الديون المستحقة على
شركة سيالن بتروليوم (المزود المحلي
للوقود)  700مليون دوالر؛ ونتيجة لذلك،
ال توجد دولة أو منظمة في العالم على
استعداد لتوفير الوقود لنا ،بل يترددون
في توفير الوقود مقابل النقود».
وتعاني سريالنكا منذ عدة أشهر من نقص
حاد في الغذاء والوقود واألدوية ،وهي أسوأ
أزمة اقتصادية منذ استقالل البالد عام
 ،1948بعد أن أدت جائحة كورونا إلى

انخفاض كبير في عائدات السياحة
والتحويالت المالية من المغتربين.
كما تواجه البالد المثقلة بالديون أوضاعا
اقتصادية ومالية متفاقمة ،ناتجة عن
ارتفاع خدمة الدين وتراجع المداخيل
المالية الناجمة عن تأثير الوباء ،وعجز
عن االستيراد لعدم وفرة النقد األجنبي.
وخالل وقت سابق من العام الجاري،
أعلنت سريالنكا أنها ستعلق سداد
 7مليارات دوالر من الديون الخارجية
المستحقة السداد هذا العام.
وتخوض البالد ،مفاوضات مع صندوق
النقد الدولي بشأن حزمة اإلنقاذ؛ في وقت
واجب على الدولة أن تدفع  5مليارات دوالر
في المتوسطسنويا حتى عام .2026

ماكرون يجري مشاورات لتشكيل غالبية برلمانية
باريس -أ.ف.ب -واصل الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون مشاوراته
مع المعارضة وحلفائه لتشكيل
غالبية بعدما أرغمه الفرنسيون على
السعي لتسويات بنتيجة االنتخابات
التشريعية ،فيما باتت فكرة حكومة
وحدة وطنية التي طرحت لبعض الوقت،
مستبعدة.
وبعد ثالثة أيام على الدورة الثانية من
االنتخابات التشريعية ،ال يزال الوضع
السياسي في فرنسا معقدا لرئيس
الدولة الذي اضطر إلعادة النظر في

خططه بسبب عدم التمكن من الفوز
بغالبية واضحة في الجمعية الوطنية.
ماكرون الذي بقي صامتا منذ األحد
ويدخل اعتبارا من اليوم في سلسلة
التزامات دولية ،من انعقاد المجلس
األوروبي ومجموعة السبع وصوال إلى قمة
حلف شمال األطلسي ،يجري مشاورات
في كل االتجاهات.
انها عملية دقيقة لرئيس تتهمه
المعارضة بانه أدار السلطة بشكل
عامودي في بلد اجتاز عدة أزمات بينها
أزمة «السترات الصفر» .رأى رئيس

المجلس األعلى في البرلمان جيرار
الرشيه (يمين) ان البالد «قد يكون من
الصعب حكمها» داعيا إلى «تغيير عميق
في موقف» الرئيس وذلك في مقابلة مع
صحيفة «لوباريزيان».
لم يحتفظ االئتالف الوسطي الليبرالي
الذي كان يملك الغالبية المطلقة في
الجمعية الوطنية السابقة والذي استند
اليه الرئيس ماكرون طوال واليته األولى
من خمس سنوات ،اال بـ  245مقعدا من
أصل  577بنتيجة انتخابات االحد.
الغالبية المطلقة تبلغ  289نائبا.

الكنيست اإلسرائيلي
يصوت على حل نفسه
القدس -األناضول -صادق الكنيست
(البرلمان اإلسرائيلي) ،أمس ،بالقراءة
التمهيدية على ّ
حل نفسه ،توطئة
النتخابات مبكرة في شهر أكتوبر
المقبل .وص ّوت  110نواب ،لصالح
مشروع قانون ّ
حل الكنيست ،فيما
لم يعارضه أحد .وقالت هيئة البث
«يتوقع أن تنتهي إجراءات
اإلسرائيليةُ :
المصادقة على ّ
حل الكنيست
بالقراءات الثالث ،يوم االثنين المقبل».
وكان عدد من النواب قد تحدثوا قبل
التصويت نيابة عن أحزابهم ،حيث
وجهت المعارضة انتقادات حادة إلى
ّ
الحكومة ،فيما دافع نواب االئتالف
الحكومي عنها .وقال ياريف ليفين،
من حزب «الليكود» اليميني« :سنقيم
حكومة وطنية ،برئاسة بنيامين
نتانياهو ،من أجل مواطني ودولة
إسرائيل» .ويلي التصويت بالقراءة
التمهيدية ،على مشروع القانون،
التصويت بثالث قراءات ،قبل أن
يصبح نافذا.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 أعلنا ،مساء
اإلثنين ،اتفاقهما على ّ
حل الكنيست
والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وحال مصادقة الكنيست على مشروع
القانون ،يصبح «البيد» ،رئيس
للحكومة االنتقالية لحين تشكيل
حكومة جديدة بعد االنتخابات.

الدعم العسكري الغربي لـ«كييف» مستمر

تواصل القتال بخاركيف ودونباس
} القتال يشتد في خاركيف

كييف -وكاالت  -يشتد القتال على
األراضي األوكرانية خاصة في المناطق
الشرقية والشمالية ،في خاركيف
ودونباس ،تزامنا مع تواصل الدعم
العسكري الغربي لكييف ،فيما يتواصل
الصراع السياسي بين واشنطن وموسكو
حول ملف جيب كالينغراد الروسي الواقع
ضمن جغرافيا دول الناتو ،بينما أظهر
االتحاد األوروبي ليونة في ملف انضمام
أوكرانيا لمجموعة اليورو.
وأعلنت السلطان األوكرانية ،أمس ،عن
مقتل  15شخصا على األقل ،من بينهم فتى

يبلغ ثماني سنوات ،جراء قصف روسي
على منطقة خاركيف في شمال شرق
أوكرانيا الثالثاء .واشتد القتال في إقليم
دونباس حيث كثفت روسيا ،،هجومها
الكبير لالستيالء على مصنع كيماويات
أصبح آخر معقل للقوات األوكرانية في
مدينة سيفيرودونيتسك االستراتيجية
الشرقية ،بينما دعت السلطات األوكرانية
إلى مزيد من المساعدات العسكرية،
واعتقلت شخصيتين عامتين بارزتين
لالشتباه بتجسسهما لصالح روسيا.
ودخلت الحرب في أوكرانيا مرحلة

استنزاف قاسية ،مع نشر روسيا مدفعية
ثقيلة لمواجهة تفوق تسليح القوات
األوكرانية ،حيث كان زيلينسكي يناشد
القادة الغربيين إلرسال المزيد من اإلمدادات
،إلى ذلكُ ،قتل
طيار روسي بعد تحطم
ّ
طائرته العسكرية في منطقة روستوف
قرب الحدود مع أوكرانيا ،بحسب ما أفاد
به الجهاز اإلعالمي للمنطقة العسكرية
الجنوبية .وتوعدت روسيا باتخاذ إجراءات
«جدية» ضد ليتوانيا التي فرضت قيودا
على بعض البضائع التي تمر إلى جيب
كالينينغراد ،نتيجة العقوبات األوروبية

بسبب غزو موسكو ألوكرانيا فيما تواصل
القوات الروسية التقدم في الشرق.
من جانبهاّ ،
أكدت الواليات المتحدة «دعمها»
لليتوانيا ،العضو في حلف شمال األطلسي
(ناتو) ،في مواجهة التهديدات الروسية ضد
فيلنيوس التي فرضت قيودا على بعض
البضائع التي تمر إلى منطقة كالينينغراد.
وفي سياق غير منفصلّ ،
أكدت الواليات
المتحدة مقتل مواطن أميركي ثان خالل
الحرب في أوكرانيا ،مجددة دعوتها إلى عدم
االنضمام إلى القتال في أوكرانيا ومشيرة
إلى أن موسكو خطفت أميركيين آخرين.
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بعد أن أسقط الحكومة

هل ينجح نتانياهو بالعودة إلى السلطة؟
القدس -األناضول -صادق الكنيست
(البرلمان اإلسرائيلي) ،أمس األربعاء،
ّ
حل نفسه ،توطئة
بالقراءة التمهيدية على
النتخابات مبكرة في شهر أكتوبر المقبل.
وص ّوت  110نواب ،لصالح مشروع قانون ّ
حل
الكنيست ،فيما لم يعارضه أحد.
«يتوقع
وقالت هيئة البث اإلسرائيليةُ :
ّ
حل
أن تنتهي إجراءات المصادقة على
الكنيست بالقراءات الثالث ،يوم اإلثنين
المقبل».
وكان عدد من النواب قد تحدثوا قبل
وجهت
التصويت نيابة عن أحزابهم ،حيث ّ
المعارضة انتقادات حادة إلى الحكومة ،فيما
دافع نواب االئتالف الحكومي عنها.
وقال ياريف ليفين ،من حزب «الليكود»
اليميني« :سنقيم حكومة وطنية ،برئاسة
بنيامين نتانياهو ،من أجل مواطني ودولة
إسرائيل».
ويلي التصويت بالقراءة التمهيدية ،على
مشروع القانون ،التصويت بثالث قراءات،
قبل أن يصبح نافذا.
 وسيتضمن مشروع القانون ،موعد
االنتخابات المبكرة ،التي قالت هيئة البث
اإلسرائيلية ،اإلثنين ،إنها ستجرى في 25
أكتوبر المقبل.
وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي
بينيت ،ووزير الخارجية يائير البيد قد
ّ
حل
أعلنا ،مساء اإلثنين ،اتفاقهما على
الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وحال مصادقة الكنيست على مشروع
القانون ،يصبح «البيد» ،رئيس للحكومة
االنتقالية لحين تشكيل حكومة جديدة
بعد االنتخابات.
وقاد زعيم المعارضة اإلسرائيلية ،رئيس
الوزراء السابق بنيامين نتانياهو ،معارضة
شرسة في الكنيست ،هادفا إلى إسقاط
االئتالف الحاكم والعودة إلى الحكم.
وفي سبيل ذلك ،اتبع نتانياهو أساليب
غير تقليدية تضمنت «مكائد» والعمل
على استقطاب أعضاء من أحزاب االئتالف
الحاكم وإغرائهم بمناصب في حال عاد
للحكم.
وكان أبرز ما اتبعه نتانياهو ،هو رفض
التصويت لصالح قوانين «مهمة» ،مبررا ذلك
بأنه سوف يمررها حين يعود للحكم.
ففي خطوة غير مسبوقة ،ص ّوت معسكر
نتانياهو ضد تمديد قانون أنظمة الطوارئ
بالضفة الغربية ،الذي يعامِ ل المستوطنين
معاملة المواطنين في إسرائيل ،ويجري
منذ العام  1967تمديده كل  5سنوات.
واتخذ رئيس الوزراء نفتالي بينيت ،من
إخفاق حكومته بتمديد القانون مبررا
ّ
بحل الكنيست بعد إشارته
رئيسيا لقراره
إلى أن فاعليته ستنتهي نهاية الشهر
الجاري.
ّ
ومثل قرار معسكر نتانياهو ،عدم التصويت

من

عالم

حا فة

ا لص

لى رئ

اسة

إ

ا لـــــــ

وزراء

لصالح قانون المستوطنين،
تكتيكية أثبتت نجاعتها.
كما كان لبعض النواب العرب دور في
إسقاط الحكومة ،جراء رفض التصويت لهذا
لكن من منطلقات «قومية» نظرا
القانون،
ّ
لكونه «عنصري» ومعادي للفلسطينيين.
وفي هذا الصدد ،يقول النائب العربي مازن
غنايم إنه قاوم ضغوطا شديدة مورست
عليه خالل األسبوعين الماضيين ،لعدم
التصويت ضد قانون تمديد أنظمة
الطوارئ ،ولكنه رفض.
وينظر إلى غنايم ،من «القائمة العربية
ُ
الموحدة» الداعمة للحكومة اإلسرائيلية،
ّ
حل
على أنه أحد المتسببين بقرار بينيت
الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
ويقول غنايم في حديث لوكالة األناضول:
«كل إنسان عربي عنده انتماء إلى قوميته ال
يمكن أن يص ّوت على قانون عنصري بامتياز
يمس بمجتمعنا الفلسطيني بشكل
عام ،وشعبنا الفلسطيني بالداخل بشكل
خاص».
وأضاف« :طبيعي وأقل واجب أن نص ّوت
ضد هذا القانون ،وإذا ما كان بينيت
ّ
وحل
يحملنا المسؤولية (سقوط الحكومة
ّ
خطوة

الكنيست) فأنا ،حسب رأيي ،هذه شهادة
شرف اعتز بها».
وكان الكنيست اإلسرائيلي قد أسقط في
السابع من يونيو الجاري تمديد قانون
أنظمة الطوارئ ،وذلك للمرة األولى منذ إقراره
عام .1967
وص ّوت غنايم ومعه غيداء ريناوي زعبي ،من
حزب «ميرتس» اليساري ،وابتسام مراعنة
من حزب «العمل» الوسطي ،ضد تمديد
القانون فيما امتنع  3من أعضاء القائمة
العربية الموحدة ،عن التصويت.
وبتصويت معسكر نتانياهو الذي يضم
أحزاب «الليكود» و«الصهيونية الدينية»
و«شاس» و«يهودوت هتوراه» ،وجميعها
أحزاب يمينية معارضة ،ضد القانون ،فإنه
لم يمدد.
وأصر معسكر نتانياهو على عدم تمرير
القانون ،حتى وإن انتهت فاعليته نهاية
الشهر الجاري.
وبهذا اإلصرارَ ،
ضمِ ن نتانياهو أمرين،
ّ
حل البرلمان سيمدد قانون
األول هو أن
أنظمة الطوارئ بشكل تلقائي ،والثاني أن
االنتخابات المبكرة قد تفتح الطريق مجددا
أمامه إلى رئاسة الحكومة.

ويؤكد غنايم ،أن المعارضة القوية من قبل
نتانياهو ،كانت السبب الرئيس لسقوط
الحكومة .ويقول بهذا الصدد« :تك ّونت
الحكومة من  62عضوا ،لكن  3منهم وهم من
حزب يمينا الذي يترأسه رئيس الحكومة
نفتالي بينيت ،تركوا االئتالف وانضموا إلى
المعارضة» .وأضاف« :من أجل هذا لم يكن
هناك أي مستقبل لهذه الحكومة ،وال شك
أنه كانت هناك معارضة شديدة برئاسة
بنيامين نتانياهو كان من الواضح للجميع
أن هذه الدولة ذاهبة إلى انتخابات خامسة».
وكان «الليكود» قد تمكّ ن من استمالة النائبة
من حزب «يمينا» اليميني عيديت سيلمان،
والنائب من الحزب ذاته أميخاي شيكلي.
وأجرى «الليكود» اتصاالت مع النائب من
«يمينا» أوري أورباخ ،الذي أعلن األسبوع
الماضي وقف دعمه للحكومة لفشلها في
تمديد قانون أنظمة الطوارئ.
وقالت وسائل إعالم إسرائيلية ،بينها هيئة
البث ،إن نتانياهو ّ
ركز على أعضاء حزب
«يمينا» طوال أسابيع ،وأشهر ،لدفعهم نحو
االنشقاق عن الحكومة.
وتابع غنايم« :لم يتمكن رئيس الحكومة
نفسه من ضبط منزله ،فهو وصل إلى

رئاسة الحكومة بـ 7أعضاء ،فيما لديه اليوم
 4أعضاء فقط ،ومن هنا بدأت المشكلة».
وأضاف« :الكثير من أعضاء حزبه يمينا،
أخذوا ضمانات بأنهم سيكونون ضمن الئحة
(حزب) الليكود في االنتخابات القادمة ،وتم
وعد بعضهم بحقائب وزارية ومناصب».
وأردف النائب العربي قائال« :لهذه األسباب
تركوا نفتالي بينيت ،وذهبوا من اليمين
إلى اليمين ،أي إلى حزب الليكود».
وطالب غنايم بينيت بعدم تحميل القائمة
العربية الموحدة المسؤولية عما جرى،
ويحمل
يحمل نفسه،
مضيفا« :عليه أن
ّ
ّ
أعضاء حزبه المسؤولية ثم يتهم اآلخرين».
ّ
حل
رحب بقرار بينيت
وكان نتانياهو قد ّ
الكنيست ،وقال في تغريدة على تويتر،
مساء اإلثنين« :هذه أمسية بها أخبار
عظيمة لماليين المواطنين في إسرائيل».
وأضاف« :بعد عام من الحملة الحازمة
للمعارضة في الكنيست ،من الواضح
للجميع أن أكثر الحكومات
بؤسا في تاريخ
ً
البالد ،قد وصلت إلى نهايتها».
وتابع نتانياهو« :حان الوقت لتشكيل
حكومة وطنية إسرائيلية ،تُ خفّ ض األسعار
وتُ خفّ ض الضرائب ،وتستعيد كرامتنا

الوطنية» .من جهته ،فقد غ ّرد النائب من
حزب «يهودوت هتوراه» اليميني المعارض
موشيه غافني ،على تويتر ،قائال« :نشكر
الله الذي وهبنا الحياة ،وأعاننا وأوصلنا إلى
هذا الوقت».
أما عضوة الكنيست المنشقة عن حزب
«يمينا» عديت سيلمان ،فغردت« :أشكر
الله لمنحي القوة والشجاعة لفعل الشيء
ً
شريكا في
الصحيح ،وبالتالي أن أكون
إنشاء حكومة يمينية يهودية وقومية في
جدا».
وقت قريب ً
ويبدأ الكنيست ،األربعاء ،التصويت
ّ
حل نفسه ،توطئة
على مشروع قانون
لالنتخابات المبكرة في أكتوبر المقبل.
لكن استطالعات الرأي العام ،في إسرائيل،
ّ
تشير إلى أن معسكر نتانياهو والمعسكر
المعارض ،ما زاال غير
قادرين على جمع 61
َ
صوتا بالكنيست القادم لصالح تشكيل
حكومة.
وأعلن نواب من الحكومة عزمهم منع
َ
نتانياهو ،الذي
يحاكم بشبهات الفساد،
من العودة مجددا إلى الحكم.
وكتب وزير العدل زعيم حزب «أمل جديد»
اليميني جدعون ساعر ،في تغريدة« :الهدف
في االنتخابات القادمة واضح :منع نتانياهو
من العودة إلى السلطة ،واستعباد الدولة
لمصالحه الشخصية».
أما وزير المالية زعيم حزب «إسرائيل
ّ
بيتنا» اليميني أفيغدور ليبرمان ،فكتب في
تغريدة« :انتخابات اليوم هي نتيجة مكائد
وأكاذيب وتخريب من قبل رجل واحد،
اسمه بنيامين نتانياهو ،والهدف الرئيسي
في االنتخابات المقبلة ،هو منعه من العودة
إلى السلطة».
ومع ذلك ،يطرح مراقبون
فرضية التراجع
ّ
ّ
حل الكنيست ،وتشكيل حكومة
عن
يمينية برئاسة نتانياهو ،مك ّونة من أحزاب
اليمين (من الحكومة والمعارضة).
ّ
يفضل
ويقول المراقبون إن اليمين قد
االتحاد مع بعضه البعض ،على الدخول
في دوامة االنتخابات ،علما بأن االنتخابات
القادمة هي الخامسة في غضون  3سنوات
ونصف.
وفي هذا الصدد يقول غنايم« :الخوف
الوحيد هو أن يتكتل اليمين (قبل تنفيذ
ّ
حل الكنيست) ،وإذا ما تكتل ،فإنه
قرار
سيتم تشكيل الحكومة األكثر يمينية في
تاريخ إسرائيل».
وأضاف« :أعضاء اليمين في الكنيست،
سواء في الحكومة أو المعارضةُ ،يشكلون 80
من أصل  120عضوا ،والخوف أن يتحالفوا
مع بعضهم تحت راية الليكود ،وفي هذه
الحالة سيشكلون الحكومة األكثر يمينية».
وتابع غنايم« :ال يمكن أن نستبق األحداث،
ولكن هناك تخ ّوف من أن يتمكن نتانياهو
من إقناع المزيد من أعضاء اليمين لدعمه،
وبالتالي تشكيل حكومة».
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ّ
شق يائير البيد،
القدس -األناضول -في البداية،
طريقه إلى النجومية ،من خالل شاشات التلفزة
اإلسرائيلية ،وصفحات الصحف ،كمحلل
سياسي ،وناشط اجتماعي ،قبل أن يختار التوجه
إلى عالم السياسة.
ومن المقرر أن يتولى البيد ،خالل الفترة المقبلة،
ّ
حل
منصب رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،عقب
الكنيست (البرلمان) لحين تشكيل حكومة
جديدة.
وولد البيد ،في مدينة تل أبيب ،عام  1963للكاتب
والصحفي يوسف البيد ،أما والدته ،شلوميت
البيد ،فكانت أديبة.
ويقول الموقع اإللكتروني لحزب «هناك مستقبل»:
صحفيا ومقدم برامج
«لسنوات عديدة ،كان البيد
ً
وكاتبا».
تليفزيونية
ً
كتابا ،من أكثر الكتب
وأضاف« :ألف البيد 11
ً
مبيعا ،من أبرزها كتاب (ذكريات بعد موتي) الذي
ً
تصدر
كتبه عن مسار حياة والده الراحل ،والذي
ّ
مبيعا 100 ،مرة».
قائمة الكتب األكثر
ً
ً
نشطا
وتابع« :قبل دخوله السياسة ،كان البيد
في العديد من المنظمات االجتماعية ،بما في
ذلك جمعية لمساعدة ذوي االحتياجات الخاصة،
وجمعية األطفال المعرضين للخطر لألطفال
بالتوحد».
المصابين
ّ
وكان البيد ،قد أمضى شبابه ما بين إسرائيل
وبريطانيا .ودخل والده ،الذي ولد في يوغسالفيا
السابقة ،أيضا المعترك السياسي حيث تولى
وزارة العدل قبل وفاته في العام .2008
وكان يائير البيد قد عمل محررا في صحفية
«يديعوت أحرونوت» ،كبرى الصحف اإلسرائيلية،
في العام  1988عندما كان عمره  25عاما.

وفي العام  1991بدأ بكتابة عامود أسبوعي في
صحيفة «معاريف» قبل أن يتوجه في العام 1994
إلى التليفزيون ،حيث كان له برامج حوارية في
عدد من محطات التلفزة اإلسرائيلية.
وعندما قرر البيد مغادرة الصحافة ،ودخول
المعترك السياسي ،في يناير  ،2012كان وجها
مألوفا للكثير من اإلسرائيليين.

في ذات العام ،أسس حزب «هناك مستقبل»
الوسطي الذي ما زال يتزعمه ،وتشير استطالعات
الرأي العام ،إلى أنه الحزب الثاني في إسرائيل.
ويقول الحزب على موقعه اإللكتروني« :في قلب
الرؤية األيديولوجية لحزب هناك مستقبل،
يكمن تغيير أولويات دولة إسرائيل ووضع الطبقة
الوسطى في مركز النشاط االقتصادي ،والحفاظ

على المساواة في العبء والحقوق وااللتزامات
لمواطني الدولة ،وتعزيز التعليم ،والسعي من
أجل التسوية السياسية (مع الفلسطينيين)».
على إثر ذلك فقد ّ
مثل البيد ،أمال لمئات آالف
الشبان اإلسرائيليين.
ولكن عالقاته لم تكن جيدة مع األحزاب الدينية
ّ
اليهودية .وفي انتخابات الكنيست العامة عام

 ،2013كان «هناك مستقبل» مفاجأة االنتخابات،
عندما حصل على دعم أكثر من نصف مليون
ناخب ،وأصبح ثاني أكبر حزب في الكنيست
مقعدا .وفي عام ُ ،2013أدرج المراسل البيد
بـ19
ً
في قائمة مجلة تايم من بين أكثر  100شخص،
تأثيرا في العالم .وفي ذات العام ،انضم البيد إلى
حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك بنيامين
ولكن الحكومة لم تدم
نتانياهو ،كوزير للمالية،
ّ
طويال ،إذ تم اإلعالن عن ح ّلها في نهاية العام ،2014
استعدادا لالنتخابات في مارس .2015
وحصل حزب «هناك مستقبل» على  11مقعدا في
ولكن البيد ّ
فضل هذه المرة البقاء
تلك االنتخابات،
ّ
في المعارضة.
وفي العام  ،2020أصبح زعيما للمعارضة في
الكنيست.
وفي مايو  2021تم تكليفه بتشكيل الحكومة بعد
فشل زعيم حزب الليكود بنيامين نتانياهو في
تشكيلها ،وهو ما نجح فيه بإعالنه في  13يونيو
من نفس العام تشكيل «حكومة تناوب» مع رئيس
الوزراء الحالي نفتالي بينيت.
وحسب االتفاق ،تولى البيد حقيبة «الخارجية»
إلى جانب منصب رئيس الوزراء البديل ،حيث
كان من المقرر أن يتولى رئاسة الحكومة نهاية
العام القادم.
ونص اتفاق بينيت والبيد أن يتولى األخير ،رئاسة
ّ
حل الكنيست ،لحين
الحكومة ،في حال تم
تشكيل حكومة جديدة.
ويعرف البيد بمواقفه السياسية الوسطية ،إذ
أشار في العام الماضي إلى انه ليس سرا دعمه
لخيار حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية)
إلنهاء الصراع مع الفلسطينيين.

فتوحي يقترب من االنتقال للمرخية
اقترب إدريس فتوحي من االنتقال إلى صفوف نادي المرخية الصاعد حديثا إلى دوري نجوم QNB
ويتوقع أن يكون الالعب أولى صفقات الوافد الجديد خالل االنتقاالت الصيفية الحالية وفقا لما ذكره
موقع استاد الدوحة .وانتهى عقد فتوحي مع نادي السيلية بنهاية الموسم السابق ولم يتم التجديد
له للبقاء في صفوف الشواهين وبالتالي أصبح قريبا من االنتقال إلى صفوف المرخية الذي يتوقع أن
يمثله الالعب اعتبارا من الموسم الجديد.
وساهم الالعب في الموسم الماضي بحصول السيلية على لقب كأس  Ooredooلكن الفريق
السيالوي نجح في البقاء بشق االنفس في دوري النجوم بعد أن خاض المباراة الفاصلة.
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النجم الجزائري يدافع عن ألوان الغرافة لموسمين رسميا ..براهيمي:

أعشق التحديات ..واقتنعت بمشروع الفهود
الشيخ محمد بن جاسم :المفاوضات تمت في «سرية» وهناك صفقات في الطريق
كتب

{ تصوير ــ اسامة الروسان

عوض الكباشي

عقد نادي الغرافة مؤتمرا صحفيا مساء أمس لتقديم العبه
الجديد الدولي الجزائري ياسين براهيمي بحضور سعادة
الشيخ محمد بن جاسم بن ثامر آل ثاني نائب رئيس جهاز
كرة القدم ..ووليد المناعي ومحبي الفريق بجانب الحضور
االعالمي ،وكان الالعب قد وقع لمدة موسمين مع الفهود قادما من
نادي الريان.
وفي بداية المؤتمر رحب الكابتن سعود صباح بالحضور على
تواجدهم خالل المؤتمر الصحفي ،ومن ثم تحدث لالعب الذي
قال :سعيد بالتواجد مع نادي الغرافة في الموسم .2023 – 2022
وقال براهيمي :أشكر نادي الغرافة وسعادة الشيخ محمد بن
جاسم بن ثامر آل ثاني ،مشيرا إلى أنه انضم لمشروع نادي
الغرافة وحان الوقت للعمل من أجل نادي الغرافة والذي يعمل
على التواجد في منصات التتويج.
تحد جديد وأعشق
وأضاف ياسين براهيمي :أمامي اآلن
ٍّ
التحديات وأعمل جاهدا من أجل تقديم األفضل للنادي الذي
لديه الرغبة في االلقاب ،مشيرا إلى ان الفريق يضم العبين
شبابا مميزين وقادرين على تقديم أفضل المستويات مع بقية
الالعبين الخبرة.
وقدم الدولي الجزائري الشكر والتقدير لنادي الريان ،وقال:
انتقالي للغرافة كان اختياري وهي فرصة من أجل انطالقة قوية
وجديدة ..وتابع :راض عن فترتي التي قدمتها مع الريان.
وحول ما وجده من ترحيب من جماهير الغرافة على وسائل
التواصل االجتماعي قال :أعرف أن جمهور الغرافة يريد مني
اإلضافة ..وسأقدم كل ما عندي من أجل الفريق ،وأتوقع ان يكون
الموسم إيجابيا مع الفهود.
وأشار براهيمي إلى انه تلقى العديد من العروض من السعودية
واوروبا ،ولكني اخترت قطر ألنني مرتاح في قطر وعائلتي

مستقرة وهو األهم بالنسبة لي ،خاصة وان لدي أصدقاء كثرا
في الدوحة .وتابع :كما قلت أعشق التحديات والمنافسة وهو
ما وجدته في الدوري القطري ،وسأعمل من أجل الفوز والعمل
بكل جهد وجدية .وأضاف براهيمي :كل العروض التي تلقيتها
كليا بالمال ،وهناك جوانب
لم تكن مناسبة ..واألمر ال يتعلق
ً
إنسانية واجتماعية واستقرار أسرتي وتواجد أصدقائي وهي
األسباب الرئيسية وراء استمرار التواجد في الدوحة.
وعن مشروع نادي الغرافة الذي يعتبر أحد األسباب التي جعلته
يقبل العرض قال ياسين براهيمي :سعيد أنني سأكون جزءا
من مشروع بدأه النادي من تاريخ  ..2017ويعتمد على المواهب
الشابة من أبناء النادي.
وأكد سعادة الشيخ محمد بن جاسم بن ثامر آل ثاني نائب
رئيس جهاز الكرة بنادي الغرافة ان براهيمي يمثل قيمة ثابتة

مع أي فريق يلعب في صفوفه ،معربا عن أمله في أن يقدم الوافد
الجديد االضافة الالزمة للفهود خالل الموسم الجديد.
وأضاف «تواصلنا مع ياسين براهيمي منذ فترة وحرصنا على
التعاقد معه ،والحمد لله أن كل األمور تمت بنجاح ،بعد أن
عملنا على ان تكون في سرية».
وبخصوص الصفقات األخرى للغرافة أكد نائب رئيس جهاز
الكرة بنادي الغرافة ان هناك اتصاالت إلتمام بعض الصفقات
التي تليق باسم الغرافة وتاريخه.
وفي ختام حديثه قال الشيخ محمد :في الوقت ذاته فإن الموسم
الجديد سيكون مضغوطا بسبب مشاركة العبي األندية مع
المنتخب الوطني وإعدادهم لكأس العالم اال ان الغرافة سيكون
على أتم الجاهزية بشبابه للموسم الجديد والذي نعمل من
أجل التواجد في المقدمة.

تستضيفها الدمام يوليو المقبل لمنتخبات الشباب

انتقد تصريحات تيباس ..الخليفي:

عنابي الطائرة يستعد لـ «غرب آسيا»

ميسي كتب التاريخ ..وصفقته رابحة

} عنابي الطا ٔيرة

يواصل منتخبنا الوطني للشباب
تدريباته اليومية التي يجريها بصالة
االتحاد القطري للكرة الطائرة استعدادا
لالستحقاقات الدولية للموسم الرياضي
 2022والتي تتمثل في المشاركة في
بطولة غرب آسيا األولى للشباب تحت 20
سنة التي ستقام في الدمام بالسعودية
خالل الفترة ( 20يوليو) إلى ( 1أغسطس).
والبطولة اآلسيوية ( )14لمنتخبات
الشباب التي ستقام بمملكة البحرين
خالل الفترة من  20إلى  30أغسطس
المقبل .حيث يسعى منتخب الشباب
للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية من
النواحي البدنية والفنية ولقد شملت

التدريبات اللياقة البدنية والتكتيكية،
ويضم المنتخب عددا مميزا من المواهب
الشابة التي يخضع معظمها لإلعداد
والتدريبات المكثفة منذ فترة طويلة
بإشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب
األرجنتيني مارتن آريل لوبيز ومساعده
إسماعيل الشيب وتضم تشكيلة
منتخبنا الوطني للشباب الالعبين:
مبارك الكواري ،عبدالله النعيمي ،تميم
النعيمي ،محمد الكعبي ،يوسف
الشيب ،أحمد عادل ،عرفان حسن،
عبدالرحمن بكري ،محمد الشرشني،
مهدي صالح ،أحمد عبدالرحيم ،أمين
وليد ،حسين ذياب ،عمر ياسر.

«بوتافغو» البرازيلي يفاوض خاميس
ذكرت وسائل إعالم برازيلية أن نادي بوتافغو البرازيلي قدم عرضا لضم الكولومبي
خاميس رودريغيز من الريان .واقترب رودريغيز وفقا الستاد
الدوحة من مغادرة نادي الريان خالل االنتقاالت
الصيفية الحالية في ظل وجود أكثر من عرض
على طاولة النادي وينتظر أن يتم حسم ملف
انتقال الالعب إلى وجهة جديدة في األيام
المقبلة.وكان خاميس رودريغيز انتقل إلى
} خاميس
صفوف الرهيب الرياني في شهر سبتمبر
الماضي قادما من نادي ايفرتون اإلنجليزي
في صفقة انتقال حر وقدم موسما جيدا
مع الفريق رغم تباين مستواه .ولم
يشارك النجم الكولومبي مع الرهيب
خالل منافسات دوري أبطال آسيا التي
أقيمت منافستها في العاصمة السعودية
الرياض بسبب اإلصابة لكنه حاليا أصبح
جاهزا للمشاركة في الموسم الجديد.

أشاد ناصر الخليفي ،رئيس نادي باريس
سان جيرمان بالنجم األرجنتيني ،ليونيل
ميسي ،رغم تواضع مستواه في الموسم
األول مع الفريق .قال الخليفي في تصريحاته
لصحيفتي لو باريزيان وماركا «ال مجال
للحديث عن العب فاز بسبع كرات ذهبية،
لقد كتب ميسي التاريخ».
وأضاف «صحيح أنه لم يكن أفضل موسم
له ،لكن بعد أكثر من  20عاما في برشلونة،
استكشف وضعا جديدا بالكامل :دولة
ومدينة ومسابقة وفريقا ،إضافة للثقافة
المختلفة».
وصرح رئيس النادي الباريسي «األمر نفسه
ينطبق على عائلته ،كما أصيب ميسي
بفيروس كورونا ،لذا األمر لم يكن سهال».
وواصل الخليفي «أثق أننا سنرى ميسي
بصورة وأداء أفضل في الموسم المقبل».
وأتم ناصر الخليفي «لقد توصلنا إلى اتفاق
رائع للغاية مع ميسي داخل وخارج الملعب،
وبعد أقل من عام ،أصبحت الصفقة رابحة
بالفعل».
ولم يخف الخليفي انزعاجه من التصريحات
المك ّررة لرئيس الرابطة االسبانية Javier
ُ
يتهجم
 ،Tebasوهي التصريحات التي
ّ

فيها على باريس سان جيرمان وعلى قطر
لالستثمار الرياضي .وقال ناصر الخليفي:
«من هو  Tebas؟ أنا ال أعرف هذا الشخص».
وأضاف رئيس باريس قائال :على خالف
رئيس الرابطة االسبانية« ،نحن ال نع ّلق على

األندية األخرى ،والرابطات واالتحادات األخرى،
ّ
نتدخل في شؤونها .مثل هذا التدخل ليس
وال
أسلوبنا .نحن ال نتدخل في شؤون الغير ولن
نقبل ان يعطينا آخرون دروسا» .وفي سياق
الحديث عن االنتقاد الذي تعرض له تمديد

عقد كيليان مبابي على لسان  ،Tebasقال
ّ
«كل سنة ،كل صيف،
الرئيس الخليفي:
نسمع نفس الشيء .م ّرة ،يثا ُر الحديث
عن اللعب النظيف .وم ّرة أخرى ،يقال إننا
ال نحترم اآلخرين .أريد ان أكون واضح ًا في
هذا الصدد« :نحن نعرف كيف نتصرف
يمكن فعله ،ونعرف ما هي األسماء
ونعرف ما
ُ
التي بامكاننا التعاقد معها .ونعرف أحسن
منه ما يمكننا القيام به .ال يمكن ألي أحد ان
يملي علينا ما يجب فعله .اذا أقدمنا على
فعل شيء ،فهذا يعني أنّ ه بإمكاننا فعله».
رده على سؤال يتعلق بتمديد عقد
وفي سياق ّ
كيليان مبابي وما أثاره من تأويالت وانتقادات
في الصحافة االسبانية ،قال رئيس باريس
بالتربية
عحب كثيرا
سان جيرمان« :أنا ُم
ٌ
ّ
تحدثنا كثيرا لكن
التي تلقّ اها .هذه السنة،
ّ
موضوع المال طرأ في األسابيع االخيرة فقط.
لقد قيل انه استم ّر في باريس من أجل المال.
ريال مدريد عرض عليه أكثر منّ ا ! مسؤولو
الريال كانوا على استعداد لعرض  170مليونا
الصيف الفارط .وكانوا على استعداد لصرف
هذا المبلغ من جديد في سبيله انتداب
الالعب بينما كان حرا في السوق ،وغير ُملزم
بأي عقد».

بعد الفوز على الهالل برباعية

«العديد» يتوج بطال لدوري الفرجان
حقق فريق العديد بجدارة لقب دوري فرجان قطر
لكرة القدم بنسخته الحادية عشرة بعد فوزه
باللقاء األخيرة على الهالل بأربعة أهداف مقابل
هدف واحد ليحافظ على الصدارة بعد ما استطاع
فريق سميسمة أن ينافس العديد بالجولتين
األخيرتين بعد الفوز على العديد البطل بنتيجة
 1-4وعلى السد بنتيجة .2-5
وكان تعثر العديد بالتعادل أو الخسارة يعني
تتويج فريق سميسمة بلقب الدوري إال إن العديد
استطاع الفوز على الهالل باللقاء األخير ويتوج بلقب
الدوري ألول مرة وفي أول مشاركة له بالدوري.
ونجح فريق العديد أن يتوج مشاركته بالمركز
األول يليه فريق سميسمة بالمركز الثاني ثم
فريق الهالل بالمركز الثالث.
وفي ختام المباراة قام السيد ناصر سالم المانع
رئيس لجنة فرجان قطر بتتويج الفرق بختام

الدوري .وقال المانع في تصريح لـ استاد الدوحة إن
دوري فرجان قطر يعد المسابقة الرئيسية التي
تنظمها لجنة المسابقات لكرة القدم باسباير
منذ موسم  ،2010/2009مشيرا إلى ان النسخة
األخيرة حققت النجاح المأمول منها حيث حصل
الالعب إسالم أشرف من فريق الهالل على جائزة
هداف الدوري برصيد  15هدف ًا.
وأضاف المانع ان دوري فرجان قطر القادم سيشهد
مشاركة عدد كبير من الفرق اذ سنشهد مشاركة
سبعة فرق جديدة باإلضافة مع فرق السبعة
الموجودة بعد اعتذار فريق فحيحيل من
المشاركة .وتابع ان الفرق المشاركة ستدخل
بنظام التصفيات لالبقاء على عشرة فرق ،وسوف
تعقد اللجنة المنظمة اجتماع ًا خاص ًا لرؤساء
الفرق المشاركة بالنسخة الجديدة لشرح
تفاصيل المسابقة واجراء قرعة الدوري.

} «العديد» توج باللقب
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انطلق بمتحف قطر األولمبي والرياضي « 3ـ  2ـ »1

مشاركة عالمية في مؤتمر «الثقافة البدنية»
أشاد بتحضيرات قطر الستضافة مونديال «»2022
} الشيخ محمد بن عبدالله

كتب

عوض الكباشي

شهد متحف قطر األولمبي والرياضي  3ـ  2ـ 1
باألمس انطالق مؤتمر الثقافة البدنية وذلك
بشراكة مع االتحاد الدولي للثقافة البدنية،
واللجنة األولمبية القطرية ،ومنظمة األمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو،
ووزارة الصحة العامة في قطر ،ونادي الجيل
المبهر المجتمعي ،بهدف نشر الثقافة البدنية
في أرجاء قطر والمنطقة.
وافتتح المؤتمر بحضور سعادة الشيخ محمد
بن عبدالله آل ثاني رئيس متحف قطر
األولمبي والرياضي  3ـ  2ـ  1وعبدالله المال مدير

{ تصوير  -عباس علي

} جلسة حوارية

المتحف ونايجل جرين ،رئيس االتحاد الدولي
للثقافة البدنية ودكتور ليز دوردن-مايرز ،كلية
جلوسسترشاير وكلية باث المملكة المتحدة،
ودكتور كايل بوشكارينكو ،كلية مموريال –
نيوفاوندالند ،كندا ...وتريفور سميث ،القيم
على منطقة األنشطة ومنظم المؤتمر.
كما شهد المؤتمر إطالق حملة بعنوان «رحلة
قطر الوطنية للثقافة البدنية» ،حيث يسعى
مفهوم الرحلة للتعريف بفكرة الثقافة البدنية،
وعرض أمثلة من شتى أنحاء العالم عن أماكن
الثقافة البدنية واألثر العميق فيها ،فضال عن
عقد جلسات لمناقشة تطبيق ذلك المفهوم في
قطر والمنطقة بشكل عام.
بجانب عروض تقديمية لخبراء بارزين في

مجال الثقافة البدنية من المملكة المتحدة
وكندا وقطر ،حيث سيناقشون التطبيق
المتسارع للثقافة البدنية كمفهوم إرشادي
لتبني نمط حياة صحي في شتى أنحاء العالم.
كما حظى الحضور بفرصة إجراء نقاشات
شخصية مع المشاركين الدوليين.
وبدوره أعرب سعادة الشيخ محمد بن عبدالله
آل ثاني رئيس متحف قطر األولمبي والرياضي
عن سعادته الكبيرة بانطالق مؤتمر الثقافة
البدنية بالدوحة ،مشيرا إلى أنها المرة األولى
التي تستضيف قطر والمنطقة العربية مثل
هذا المؤتمر الذي يتحدث عن الثقافة البدنية
والرياضية.
وقال سعادة الشيخ إن الثقافة الرياضية

والبدنية يحتاجها الجميع وفي األعمار وفيها
الكثير من التحدي والمغامرة.
وأوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالله في
تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة
االفتتاحية إلى أن المشاركة كانت كبيرة
وفاعلة والكلمات والمشاركات أكدت على أهمية
ممارسة النشاط البدني مما يسهم في صحة
وعافية المجتمع.
وفي ختام حديثه قدم سعادة الشيخ محمد بن
عبدالله رئيس متحف قطر األولمبي والرياضي
الشكر لكل الشركاء المشاركين في إنجاح
المؤتمر ممثلين في المنظمة العالمية للثقافة
البدنية واللجنة األولمبية القطرية واليونسكو
ووزارة الصحة العامة.

عبدالله المال:

المؤتمر يدعم رؤية قطر «»2030
أكد عبد الله المال مدير متحف قطر األولمبي
والرياضي أن المتحف يشترك والجمعية
الدولية لمحو األمية البدنية في الهدف
المتمثل في إلهام المشاركة اإليجابية في
جزءا من
الرياضة والنشاط البدني وجعلها
ً
حياة الناس اليومية.
وأعرب المال عن سعادته بخصوص
الشراكة الجديدة بين المؤسستين وقال:
اتفقت  IPLAعلى أن يكون متحف قطر
األولمبي والرياضي مركزها اإلقليمي للبحث
والتطوير واالبتكار والتسليم .ويسعدنا
الدخول في هذه الشراكة التي ستضع محو
األمية البدنية نصب عينيها..
وتابع :سنعمل في متحف قطر األولمبي
والرياضي على تعزيز محو األمية البدنية

} عبدالله المال يتحدث للزميل عوض الكباشي

من خالل معرض التنشيط والبرامج الخاصة
بنا.
وأكد على أن المتحف عمل على تطوير برامج
خاصة لدعم محو األمية المادية مثل برنامج
 321نشط ،وهو دعم التربية البدنية في
المدارس االبتدائية.
وعن أهداف هذا المؤتمر قال إنه يعمل على
دعم رؤية قطر  ،2030ودعم جلب التربية
البدنية إلى المدارس كموضوع إلزامي
معا إلعادة التربية البدنية ،ودعم
والتخطيط ً
رؤية وأهداف منظمة الصحة العالمية ووزارة
الصحة العامة بالتعاون معهم ،والعمل على
وضع خطة عمل منسقة لزيادة وتحسين
فرص النشاط البدني والمشاركة في جميع
أنحاء قطر.

الجزائري فيرحي يحصد لقب الرجال ..والهندية بروناتي بطلة السيدات

وزير الرياضة التايالندي
يستقبل المهندي
كتب

محمد الجزار

استقبل وزير الرياضة والسياحة
التايالندي في مملكة تايالند السيد
«بيب هات» خليل بن أحمد المهندي،
رئيس االتحاد القطري والعربي
واآلسيوي ،النائب األول لرئيس االتحاد
الدولي لكرة الطاولة أمس األربعاء في مقر
الوزارة بالعاصمة بانكوك على هامش
حضور المهندي لفعاليات النسخة رقم
 26من بطولة جنوب شرق آسيا للشباب
والناشئين التي تستضيفها تايالند
خالل الفترة من  28-23يونيو الجاري
بمشاركة منتخبات ماليزيا وسنغافورة
وكمبوديا وفيتنام والفلبين واندونيسيا
والوس وتايالند.
ورحب الوزير بيب هات بالمهندي ووفد
االتحاد اآلسيوي في الزيارة الرسمية
األولى لتايالند منذ استالمه الرئاسة في
أكتوبر من العام الماضي.
وأكد الوزير على الجهود الكبيرة التي
يبذلها رئيس االتحادين القطري
والعربي للنهوض باللعبة على مستوى
القارة الصفراء والعالم.
حضر اللقاء األسترالي ستيف داينتون
الدير التنفيذي لالتحاد الدولي ،ورئيس
االتحاد التايالندي والسكرتير العام
لوزارة الرياضة والسياحة في تايالند
ورئيسة اللجنة األولمبية في الوس.
وسيقوم المهندي بجولة تفتيشية في
المرافق والمنشآت التي خصصتها
تايالند الستضافة منافسات بطولة
آسيا للكباد والتي ستقام في بانكوك
مطلع نوفمبر من العام الجاري .2022
كما يعقد رئيس االتحاد اآلسيوي
العديد من االجتماعات المهمة مع كبار
مسؤولي الرياضة في تايالند للوقوف
على مدى جاهزية البالد الستضافة

الحدث الكبير خالل شهر نوفمبر ،والذي
سيشهد أيضا تنظيم احتفالية ضخمة
بمناسبة مرور  50عاما على إنشاء
االتحاد اآلسيوي لكرة الطاولة.
ووعد المهندي خالل لقائه مع الوزير بيب
هات بمواصلة العمل الجاد للنهوض
باللعبة في كافة أرجاء مناطق القارة
اآلسيوية ودعم المواهب وصقلها.
وقال المهندي :هذه هي الزيارة الرسمية
الثانية لي كرئيس لالتحاد اآلسيوي،
بعد أسابيع قليلة من حضور منافسات
بطولة جنوب آسيا في المالديف،
ويسعدني التواجد وسط أسرة دول
جنوب شرق القارة أيضا للنهوض
باللعبة والمساهمة في انتشارها
بشكل أكبر.
ووجه المهندي الشكر لالتحاد التايالندي
ولوزارة الرياضة والسياحة لتقديمهم
كافة التسهيالت من أجل تنظيم
البطولة وخروجها في أفضل صورة.
من جانبه قدم الوزير التايالندي التهنئة
للمهندي على النجاحات الكبيرة،
واالنطالقة القوية التي يشهدها االتحاد
اآلسيوي منذ توليه المسؤولية ،مؤكدا
أن الجميع ينتظر منه الكثير كونه
صاحب خبرات وقدم الكثير للعبة على
مستوى العالم خالل السنوات الطويلة
الماضية.
وشدد بيب هات على أن دولة قطر
واالتحاد القطري برئاسة المهندي
نجحوا في دعم اللعبة خالل جائحة
كورونا بشكل نال احترام الجميع.
وقال إن الكل في قارة آسيا وحول العالم
يثق في قدرات دولة قطر التنظيمية
وتحضيراتها بالذات لمونديال كرة
القدم  2022الحدث الرياضي األكبر
هذا العام ،متمنيا التوفيق الستضافة
مميزة ومبهرة تشرف القارة اآلسيوية
بالكامل.

ختام مميز لبطولة الرهيب المفتوحة للشطرنج
اختتمت النسخة األولى من بطولة الرهيب
المفتوحة للشطرنج التي نظمها نادي
الريان الرياضي بالتعاون مع االتحاد القطري
للشطرنج ضمن األنشطة الصيفية التي تقوم
بها اللجنة الشبابية بنادي الريان لهذا العام
بمشاركة  120العب ًا والعبة بحضور يوسف
محمد المطوع أمين السر العام باالتحاد
القطري للشطرنج وعلي سالم عفيفة نائب
رئيس نادي الريان ،وفواز المسيفري مدير إدارة
الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب.
وأقيمت منافسات البطولة على مدار يومين
بطريقة الشطرنج الخاطف َوفق النظام

السويسري من  7جوالت / 10دقائق  +ثانيتين،
وللحديث عن فئة الرجال ،نجح الالعب
الجزائري جمال فيرحي في حصد اللقب بعد
أن حل في المركز األول ،وجاء في المركز الثاني
الالعب الهندي سيد عبدالقادر ،اما المركز
الثالث فكان من نصيب الفلبيني أنجليتو
الكسندر ،وظفر مواطنه ميندوزه بالمركز
الرابع ،اما المركز الخامس فحققه المصري
عمر صالح ،وحصل عرفان محمد فردوس على
جائزة أفضل العب قطري ،كما حقق عامر
الحمادي على أفضل العب قطري تحت  12عام ًا،
أما جائزة أفضل مشارك تحت  12عام ًا فذهبت

} ختام البطولة

للهندي سجان البين ..وفي فئة السيدات،
استطاعت الالعبة الهندية بروناتي ساهني
في الظفر بالمركز األول ،بينما حلت في مركز
الوصيف العبتنا القطرية رضوة القصابي ،وفي

المركز الثالث جاءت الهندية جوري الكشمي،
اما أفضل العبة قطرية حققتها ليان القصابي،
وعقب ختام البطولة تم تتويج الفائزين
بالميداليات والكؤوس والجوائز المادية.

كإنجاز تاريخي للمرة الخامسة على التوالي

«تويوتا» تحتفل بفوزها في سباق لومان « »24ساعة
حقق فريق «جازو للسباقات»  GRالفوز
بالمركزين األول والثاني في النسخة
التسعين من سباق «لومان  24ساعة» الذي
أقيم مؤخر ًا على حلبة «دي ال سارث» في
فرنسا ،ليضيف النصر الخامس له على
التوالي في هذا السباق األسطوري .وقدم
السائقون سيباستيان بويمي ،وبريندون
أداء استثنائي ًا على
هارتلي ،وريو هوريكاواً ،
متن مركبة تويوتا  GR010الكهربائية الـ

«هايبرد» عالية األداء التي تحمل الرقم ،8
ِ
إذ أكملوا  380دورة لينالوا الصدارة وسط
تشجيع كبير من الجمهور.
وتمكن الفائزون في سباق العام الماضي
مايك كونواي ،وكاموي كوباياشي،
وخوسيه ماريا لوبيز من تحقيق الفوز
لفريق «جازو للسباقات» بالمركزين األول
والثاني للمرة الرابعة ،إذ عبرت مركبتهم
«هايبرد» عالية
تويوتا  GR010الكهربائية الـ
ِ

األداء التي تحمل الرقم  7خط النهاية بعد
دقيقتين و 1.222ثانية فقط ،محققة المركز
الثاني .وتمكّ ن بويمي بانتصاره الرابع هذا
من تحقيق رقم قياسي جديد للسائقين
السويسريين ،فيما أصبح هارتلي ،بفوزه
الثالث ،أفضل سائق نيوزيلندي في سباقات
لومان.
وشهد السباق تفوق ًا واضح ًا لمركبتي
«هايبرد»
تويوتا  GR010الكهربائيتين الـ
ِ

عاليتي األداء ،اللتين واصلتا تصدر السباق
مع تبادل أدوار الصدارة بينهما عدة مرات إذ
ثوان
كانت تفصل بين المركبتين بضع
ٍ
فقط طيلة الـ  16ساعة األولى من السباق.
وقد أسهمت المناطق الضيقة ،وتوالي
دخول مركبات األمان في تغير ترتيب
المركبات طيلة فترة السباق ،إال أن فريق
«جازو للسباقات» حقق تقدم ًا واضح ًا على
المنافسين.

حذرت إدارة األرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية
في عرض البحر وتوقعت أن يكون الطقس اليوم
حارا ظهرا في الساحل مع غبار عالق إلى ضباب
ًّ
خفيف على الساحل ،وفي عرض البحر يكون به
ضباب خفيف أحيانا.
وتكون الرياح على الساحل ،أغلبها شمالية غربية
إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين  5عقد
و 15عقدة ،ويتراوح مدى الرؤية األفقية بين  4و8
كيلومترات ،وتكون درجات الحرارة في الدوحة
الصغرى  32والكبرى  39درجة مئوية.

 3:14ص
 11:36ص
 2:59م
 6:29م
 7:59م
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يضم أحدث المعدات والتقنيات للتمارين

مركز اللياقة البدنية بـ «شيراتون»
يستكمل أعمال التطوير
الدوحة

saad@al-watan.com

سعد المهندي

بين «دوحة فستيفال سيتي» وبلدية الظعاين ..احتفاال بـ «يوم البيئة العالمي»

مبادرة إعادة تدوير مشتركة
الدوحة

$

ضمن إطار برنامج المسؤولية االجتماعية
للمول  ،FestivalCares#استضاف دوحة
فستيفال سيتي مبادرة إعادة التدوير التي
نظمتها بلدية الظعاين ،حيث أتاح لضيوفه
فرصة الحصول على مكافآت مقابل ممارسات
صديقة للبيئة.
اشتملت الفعالية على أنشطة مخصصة
لألطفال ،حيث استمتعوا بالتلوين وفرحوا
بالهدايا الدوحة ،قطر  22 -يونيو  :2022استضاف
دوحة فستيفال سيتي ،الخيار األول في قطر
للتسوق وتناول الطعام والترفيه ،مبادرة إعادة
التدوير التي نظمتها بلدية الظعاين لالحتفال
باليوم العالمي للبيئة.
وقد شهد الحدث الذي استمر ليومين متتاليين،
فعاليات مرتبطة بإعادة التدوير وأنشطة ممتعة
لألطفال .يعد اليوم العالمي للبيئة أكبر منصة
عالمية للتوعية بقضايا البيئة ،ويتم االحتفال
سنويا في الخامس من يونيو منذ عام ،1973
به
ًّ
بقيادة برنامج األمم المتحدة للبيئة.
تستضيف السويد اليوم العالمي للبيئة هذا
العام تحت شعار «ال نملك سوى أرض واحدة»،
مع تسليط الضوء على أهمية العيش بشكل
مستدام في وئام مع الطبيعة.
من خالل مبادرة إعادة التدوير المشتركة بين
البلدية ودوحة فستيفال سيتي ،حصل زوار المول
على زجاجات قابلة إلعادة االستخدام من شركاء
الفعالية ،دايسو وايكيا ،مقابل توفيرهم ل 10

TAMIL

3:00

SONIC THE HEDGEHOG 2

6:00

زجاجات بالستيكية معاد تدويرها تستخدم مرة
واحدة .كما استضافت الفعالية أنشطة خاصة
لألطفال حيث استمتعوا بالتلوين.
ً
وتعليقا على مبادرة إعادة التدوير ،قال روبرت
هال ،مدير عام فستيفال سيتي« :ومن موقعنا
كمول يولي أهمية قصوى للمسؤولية االجتماعية
وضمن مبادرات برنامج  FestivalCares#الخاص
بنا ،يسعى دوحة فستيفال سيتي أن يكون في
طليعة االحتفاالت بالمناسبات العالمية التي
تنشر الوعي بالتأثير البيئي لخياراتنا اليومية،
وتأثير الضرر البيئي على صحتنا الجماعية
ورفاهنا .كما يلتزم المول بتوفير منصة للمبادرات
المجتمعية ،مثل مبادرة إعادة التدوير بالتعاون
معا أنه يمكن
مع بلدية الظعاين ،حيث نثبت ً

كوني والقطة
NEPALI

MALAYALAM
TAMIL
 2سونيك القنفذ

TAMIL

8:15

TAMIL

MALAYALAM

11:15

NEPALI

TELUGU

للجميع لعب دور إيجابي في حماية البيئة،
وتعزيز ثقافة االستدامة في قطر».
من جانبه قال راشد مشلش الخيارين مدير
بلدية الظعاين« :نسعد بالتعاون مع دوحة
فستيفال سيتي ،أحد شركائنا القدامى لنشر
الوعي بأهمية إعادة التدوير في مجتمعنا ،حيث
تهدف جهودنا المشتركة إلى تمكين الناس من
اتخاذ خيارات مسؤولة ،ومعرفة أن جهودهم مهما
صغرت ،يمكن أن تساهم في خلق بيئة أكثر
صحية لهم ولألجيال القادمة .فلن تتحقق الركيزة
البيئية لرؤية قطر الوطنية  ،2030سوى بعملنا
معا» .يزخر برنامج FestivalCares#
جميعا
ً
ً
لدوحة فستيفال سيتي بالمبادرات والفعاليات
المجتمعية الداخلية والخارجية ،التي تهدف
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مرمادوك
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مافريك ،توب غان
NEPALI

إلى تقديم الدعم لزوار المول والمساعدة في إثراء
تجربتهم ،باإلضافة إلى دعم المجتمع القطري،
كجزء من جهود المول للعطاء للمجتمع ،وذلك في
إطار برنامج المسؤولية االجتماعية للمول.
وتماشيا مع اإلجراءات الوقائية التي وضعتها دولة
ً
قطر للحد من انتشار فيروس كورونا ،ولضمان
بيئة تسوق آمنة للجميع ،يلتزم دوحة فستيفال
سيتي بإجراءات الصحة والسالمة الصارمة في
جميع أنحاء المول .وتتضمن اإلجراءات التطهير
أسبوعيا ،وعمليات
الشامل في جميع أنحاء المول
ًّ
تنظيف مكثفة ،والتعقيم خالل ساعات التداول
في مراكز التسوق ،و 127محطة تعقيم يدوية
مثبتة في المناطق التي تالمس األسطح بشكل
شائع.

سينما الالند مارك
سينما()1بالزا ()1

6:15

سينما المول ()2

سينما المول ()2

استكمل مركز اللياقة البدنية شيراتون أعمال التطوير
والتجديد لتقديم كل ما هو جديد ومتطور من أحدث
المعدات والتقنيات العالية للحصول على تمارين رياضية
متطورة تدعمها التكنولوجيا الحديثة .ويفتح مركز اللياقة
البدنية أبوابه للجميع على مدار الساعة حيث باإلمكان
تقدما مع معدات
ممارسة تمارين الكارديو والقوة األكثر
ً
آرتيس وسيليكشن وبيور وسكيل الين .كما تشمل
المعدات الجديدة في المركز جهاز الركض من آرتيس
ودراجة التمارين الرياضية من آرتيس وجهاز تمارين
التجديف من سكيل وجهاز تمارين ضغط الصدر وجهاز
تمارين ثني وتمديد الساقين وجهاز تمارين التفاف منطقة
ويعتبر مركز
الوسط ،وجهاز تمارين الخصر وغيرها الكثيرُ .
اللياقة البدنية شيراتون الخيار األفضل لعشاق تمارين
اللياقة البدنية ،والتدرب على تمارين تطوير القوة التي
تتطلب طاقة عالية أو تمارين الجسم الشاملة الخفيفة.
لتشجيع المجتمع المحلي للتسجيل في عضويات المركز
من أجل الحصول على أسلوب حياة أكثر صحة و«الحصول
على الرشاقة» يمكن للضيوف االختيار بين عضوية «اليف
ستايل» السنوية أو عضوية «اليف ستايل» نصف السنوية.
فدع أجواء الحماسة تغمرك لتبدأ تمارينك الرياضية
بنشاط مع مركز اللياقة البدنية شيراتون ،أحد أفضل
مراكز اللياقة البدنية في المدينة والذي يمتاز بموقعه
االستراتيجي في منطقة الخليج الغربي في الدوحة،
حيث يمكنك االستمتاع بتجربة مميزة مع أحدث أجهزة
الكارديو والقوة ورفع األثقال ،والمسبح الخارجي والجاكوزي
إنفينيتي ،والشاطئ الرملي ،والحدائق الجميلة .فكل
ما تحتاجه لتحصل على تجربة تمارين رياضية مميزة
بدءا من الصاالت الرياضية الحديثة
نضعه بين يديكً ،
ووصولاً إلى المدربين المحترفين ودروس اللياقة البدنية
الجماعية.
وتمنحك عضويات «اليف ستايل» السنوية المزايا األكثر
حصرية بما في ذلك دخول غير محدود إلى المنتجع
والصالة الرياضية طوال العام ،بسعر يبدأ من 15000
ريال قطري ،حيث يمكنك السباحة في المسبح الخارجي
وفي نفس الوقت قضاء الوقت على الشاطئ الخاص مع
العضوية السنوية للمنتجع ،أو تحسين مستوى تمارينك
الرياضية عن طريق الدخول غير المحدود إلى المرافق في
تطورا مع العضوية السنوية
مركز اللياقة البدنية األكثر
ً
للصالة الرياضية ،بسعر يبدأ من  12000ريال قطري.
اختر العضوية التي تناسبك مع خيار عضوية «جيم اليف
ستايل» لمدة ستة أشهر حيث تمكنك من استخدام مرافق
الصالة الرياضية وغرفة تغيير المالبس في مركز اللياقة
البدنية بشكل غير محدود أو عضوية «ريزورت اليف ستايل»
السنوية المتاحة لألفراد فقط لتتمكن من استخدام كامل
مرافق المنتجع وغرف تغيير المالبس في المنتجع مقابل
 6800ريال قطري.
ال يوجد مكان أفضل لبدء روتين اللياقة البدنية من مركز
اللياقة البدنية في شيراتون ،حيث نوفر لك أحدث األجهزة
ومعدات تدريب القوة والمقاومة .باإلضافة إلى أن موقعه
الفريد يوفر مناظر رائعة والكثير من الضوء الطبيعي
لتحسن من مزاجك ونشاطك.

ملتقى المؤلفين يستضيف فاطمة الغزال

الالند مارك ()1
سينماسينما
المول ()1

سينما المول ()1

$

8:45

11:00

كوني والقطةTAMIL
MALAYALAM
MALAYALAM
 2سونيك القنفذ
TAMIL
URDU
MALAYALAM
MALAYALAM

سينما بالزا ()2

HINDI
سينما الالند مارك ()2
TELUGU
 2سونيك القنفذ
TAMIL
MALAYALAM
العالم الجوارسي ،الهيمنة
HINDI
إلفيس
MALAYALAM

سينما بالزا ()3

MALAYALAM
)3( HINDI
سينما الالند مارك

MALAYALAM
مافريك ،توب غان
مرمادوك
منافسة رسمية
TAMIL
العالم الجوارسي ،الهيمنة
 2سونيك القنفذ

12:00
1:30
4:00
6:15
8:15

3:00
6:00
8:15
11:15

11:15
11:45
2:00
5:00
8:00

3:15
6:15
8:30
11:00

11:00
3:30
11:30
2:20
4:00
6:45

 2سونيك القنفذ

6:45

عملية اللحم المفروم

8:45

عملية اللحم المفروم

8:45

TAMIL

11:00

TAMIL

11:00

6:30
8:45
10:45

مناقشة كتاب حول فيلم الجوكر

استضاف الملتقى القطري للمؤلفين الكاتبة فاطمة جاسم الغزال
كتابها المظاهر النسقية في فيلم الجوكر الصادر عن دار
لمناقشة
بالزا ()1
سينما
كنوز المعرفة وذلك ضمن جلسة كاتب وكتاب األسبوعية التي
3:15
MALAYALAM
يديرها مدير البرامج األستاذ صالح غريب وتبث عبر قناة يوتيوب
5:30
MALAYALAM
ومنصات التواصل االجتماعي الخاصة بالملتقى.
7:45
TELUGU
وعرف األستاذ صالح غريب ضيفته وهي كاتبة وباحثة قطرية حاصلة
10:45
TELUGU
على الماجستير في الدراسات الثقافية وقد جاء بحثها هذا ضمن
الدراسات األكاديمية التي يقدمها فريق السرديات في قسم اللغة
بالزا ()2
سينما
بجامعة قطر.
العربية
بحثها والذي ركزت خالله على عنصرين
وتحدثت الكاتبة عن مشروع 3:00
TAMIL
الشخصيات واألماكن ،وأكدت أن الفيلم
أساسيين في الفيلم وهي 6:00
HINDI
كثيرة حول العالم رغم إمكانياته الفنية
فعل
ردود
على
حصل
الشهير
8:15
TAMIL
إحداث بعض أعمال الشغب وهو ما أثار
العادية حتى أنه تسبب في
11:45
TAMIL
فضولها وجعلها تركز على المضمرات النسقية في خطاب الفيلم التي
45:
تؤثر على بناء التفكير لدى المشاهد وتسببت في حاالت العنف.
سينما بالزا ()3
وحول مضمون الفيلم قالت إن األحداث تدور حول الجوكر وهو
3:30
GULLIVER RETURNS
شخصية متحولة حيث تحول من شخصية هامشية إلى شخصية
سلطوية متمردة ومر بمراحل5:15
SAMSAM
متعددة من الصدمة إلى التفاعل ثم
7:00
شخصية مشوهة عدائية مدمرة وفي نهاية
FIRESTARTERثم ثورة وهو ما صنع
حوار
ELاستولى على السلطة8:45 ،
ANKABOOT
ونوهت بأن السبب األساسي للتأثيرات
الفيلم
الثقافي الذي روج للعنف فالمضمر يبرر
السلبية للفيلم هو الخطاب 11:00
MALAYALAM
الشخصيات واألماكن.
العنف ويدعو إليه من خالل :11

40002222 : لالستفسار
صفحات إعالنية متنوعة
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أفراح ومناسبات

السنة ( - )27الخميس  24من ذي القعدة 1443هـ الموافق  23يونيو 2022م العدد ()9789

للتواصل والنشر (ياسر زكريا )55304544

زواج ناصر بن راشد بن سعد بن علي الخاطر

أفراح آل خاطر
احتفل أبناء المرحوم راشد بن سعد بن علي الخاطر بزواج
أخيهم ناصر ،وأقاموا بهذه المناسبة حفل زواج حضره عدد من
أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ولفيف من األهل واألصدقاء
الذين قدمـــــوا أجمل التـــــهاني والتبريكات للمعرس.

وتزف أســـرة « »$خالص األمنيات القلبية للمعرس
ناصر ،متمنين له حياة زوجية سعيدة ملؤها الفرح والسرور،
وأن يرزقه الله الذرية الصالحة..
وألف مبروك.

السنة ( - )27الخميس  24من ذي القعدة 1443هـ الموافق  23يونيو 2022م العدد ()9789

في قصصهم
عبرة

salmanalmalik1@hotmail.com

جوهرة!
ُّ
ُ
سكران
المبارك رج ًال
الجليل
التابعي
سمع
َ
َ
ُ
عبدالله بن ُ
نش ُد شعر ًا ويقول:
ُي ِ
ُ
الذليل
أذلني الهوى فأنا
َّ
ُ
سبيل
وليس إلى الذي أهوى
َ
ً
وكتب البيتين!
ورقة وقلم ًا،
فأخرج
َ
َ
فق َ
شعر سمعته من سكران؟
بيت
أتكتب
له:
يل
ِ
ُ
ٍ
مزبلة!
جوهرة في
فقالُ :ر َّب
ٍ
ٍ
ُ
ُ
ْ
خرجت،
وعاء
أي
ٍ
الحكمة ضالة المؤمن ،يأخذها من ِّ
ُ
الناطق بها عدو ًا ،تمام ًا
كان
نضح بها ،ولو
إناء
َ
أي ٍ
َ
ومن ِّ
كما ُي ُ
ُ
الناس إلينا!
الباطل ولو قاله أحب
ترك
ِ

ظهر هذا الكوكب ،هذه
نحن ال نعيش وحدنا على
ِ
ُ
نك َر
البشرية نهاية
المطاف ُأسرة واحدة مهما حاولنا أن نُ ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
والعاقل
ونتعامل مع هذا وذاك،
وهناك،
هذا،
نقرأ ُهنا ُ
ُ
َ
نبت!
زهر أينما
ل
ك
على
يقع
كالنحل
ُ
ِ
ٍ
ِّ
الغرب أشياء كثيرة جميلة ،وعند شعراء
في
أقوال ُأدباء
ِ
ِ
كان ُعمر بن الخطاب ُمعجب ًا
الجاهلية ِحكم رائعة ،وقد
َ
أهل
سلمى ،ولم يقُ ْل إنه رجل من ِ
بشعر زُهير بن أبي ُ
ِ
ُ
ُ
ألن
ركه،
ش
ويترك
حكمته
يتذوق
كان
الجاهلية ،وإنما
َ
ِ
َّ
والمعتَ َق ِد ال يعني
أخذ قول عذب من ُم
ٍ
خالف في ِّ
ين ُ
الد ِ
أخذ دينه ومعتقده!
خُ
ُ
ُ
أن
تر
ألم
األنبياء،
ق
ل
من
اآلخرين
واالعتراف بمزايا
َ
ِ
َّ
موسى عليه السالم قال« :وأخي هارون هو أفصح مني
لسان ًا»!
ُ
وه ْ
ُ
تر أنه
ألم
إبليس،
ق
ل
خ
من
ميزاتهم
م
اآلخرين
ض ُم
َ
َ
ِ
ُ
قال« :أنا خير منه»!
ِّ
ُ
ْ
وسلم حد ًا
صلى الله عليه
بلغت
وقد
َّ
عدالة النبي َّ
بالحق الذي قاله يوم ًا شيطان!
ر
ق
ي
جعلته
ِ
ُ
ِ
ُّ
َ
رجل
قبض على
وضع أبا ُهريرة على الصدقات،
فحين
َ
َ
ٍ
ِّ
ُ
صلى الله
يسرق من الطعام،
َ
فأراد أن يرفعه إلى النبي َّ
ُ
َ
فأشفق
العيال،
الرجل
فتعل َل
وسلم،
عليه
بالفقر وكثرةِ ِ
َّ
َّ
ِ

سلمان المالك

جـراح ــة الـروب ــوت ..أفـضــل
قالت دراسة حديثة إن استخدام األنظمة الروبوتية
عند استبدال مفصل الورك تقلل نسبة المضاعفات
إلى الربع تقريب ًا ،مقارنة مع الجراحة التقليدية.
ووفقا لدراسة استمرت ست سنوات ،قام بها مركز
أبحاث هنري فورد للرعاية الصحية في الواليات
المتحدة ،حذر البروفيسور جيسون ديفيس
المشرف على البحث من تفسير هذه النتائج على
أن الجراحة الروبوتية تتفوق على الطريقة التقليدية
المجربة والصحيحة.
وقال ديفيس حسب موقع «ميديكال إكسبرس» ،إن
«البحث الحالي يقارن بين نتائج إجراءين بشكل
محدد ،والبد للمرضى من التشاور مع الج ّراح لتحديد

أدهم شرقاوي

الخيار الجراحي األفضل ،خاصة أن جراحات استبدال
مفصل الورك في تطور مستمر» .واعتمد البحث على
بيانات  2247مريض ًا خضعوا لجراحة الستبدال
مفصل الورك بين  2014و ،2020وقيمت معدالت الخلع
والمضاعفات األخرى بعد الجراحة بالطريقتين.
وقالت الدراسة« :تسمح الذراع اآللية بمزيد من
التحكم في استخدام األدوات الجراحية ،وتسمح
شاشة التليفزيون للجراحين برؤية تشريح العظام
وتحضيرها في الوقت الفعلي ،وباستخدام ذراع
جراحية آلية وتقنية ثالثية األبعاد ،يحصل الجراح
على مساعدة لتوجيه الغرسة في مكانها بعد تشكيل
العظام وموازنة األربطة لضمان مالءمة مثالية».

عليه أبو ُهريرة وتركه!
اليوم الثاني بحذافيره!
المشهد في
وتكرر
ُ
َ
ِ
ُّ
ُ
وسلم أبا
صلى الله عليه
مرة
كل ٍ
َّ
يسأل النبي َّ
وفي ِّ
َ
َ
أسيرك البارحة؟
فعل
هريرة :ما
ُّ
ُ
صلى الله
النبي
فيقول
يعود،
ال
أن
وعده
فيخبره أنه
لهُ
ُ
َّ
َ
كذبك وسيعود!
أما َّإنه
عليه
َّ
وسلمَ :
قبض عليهَ ،
َ
ألرفعن َك إلى
قال له:
الثالث حين
اليوم
وفي
ِ
َّ
ِ
وسلم ،وهذا آخر ثالث مرات
عليه
الله
ى
صل
الله
رسول
ِ
َّ
َّ
ِ
تزعم َ
أنك ال تعود ثم تعود!
ُ
َ
َ
ينفعك الله بها.
كلمات
فقال الرجل :دعني ُأعلمك
ٍ
َ
فقال أبو هريرة :ما هي؟
َ
َ
َ
فراشك فاقرأ َ
آية ُ
فإنك
الكرسي،
فقال له :إذا َأ َو ْي َت إلى
َ
يقربنك شيطان حتى
عليك من الله حافظ وال
ال يزال
َّ

تُ صبح!
َّ
وسلم باألمر،
صلى الله عليه
ولما
َ
َّ
أخبر أبو ُهريرة النبي َّ
َّ
َ
َ
تعلم من تُ
خاطب منذ
صدقك وهو كذوب،
أما َّإنه
ُ
قال لهَ :
ُ
ليال يا أبا هريرة؟
ثالث ٍ
فقال :ال
فقال لهَ :
َ
ذاك شيطان!

bin.saeeda@hotmail.com

دب الـ ـ ـم ـ ــاء

أق ــدم سـاعـاتي
فـ ـ ــي فلس ـ ـ ـطـ ـي ـ ــن

أكـبــر سـمـكــة مـي ــاه ع ــذبــة

«بطيء الخطو» ،الذي ُيسمى أيض ًا بـ«دب الماء» ،هو حيوان
يقل طوله عن ملليمتر واحد ،ومع ذلك يمكنه البقاء على قيد
في سن مبكرة بدأ الفلسطيني شكري جمجوم مهنته في إصالح وبيع الساعات ،مصاحبا والده عبد الرحمن جمجوم ،ثم
سجلة في العالم ،وهي سمكة
قال علماء َّإنه جرى اصطياد أكبر سمكة مياه عذبة ُم َّ
الحياة عند تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة للغاية ،تتجاوز
أصبحت مهنته منذ  60عاما.
لساع» عمالقة ،من نهر ميكونغ في كمبوديا ،حسب صحيفة الغارديان
«راي َّ
 150درجة مئوية ،ومنخفضة تمام ًا تصل إلى تحت الصفر
ً
البريطانية .وفقا لبيان صدر عن مشروع بحثي كمبودي أميركي مشترك
وتكبد خسائر منذ احتالل الضفة عام ،1967
لم تكن طريق جمجوم معبدة بالمال أو القفزات االقتصادية ،بل إنه واجه متاعب
ّ
بكثير.
باسم «عجائب الميكونغ» ،قال العلماء إن طول سمكة الراي
اللساع يبلغ  4أمتار
حيث كانت لمدينته الخليل حصة األسد من التحديات الناجمة عن هذا االحتالل.
َّ
هذه الكائنات المذهلة بطيئة المشية ،هي حيوانات
تقريب ًا من األنف حتى الذيل ،وتزن أقل بقليل من  300كغم .بينما كانت أكبر
مع ذلك فإن جمجوم يحتفظ في ذاكرته بمواقف طريفة مع الزبائن تراوحت بين االحتيال والفهم الخاطئ وقلة الدراية.
سمكة مياه عذبة مسجلة سابق ًا هي سمكة سلور عمالقة تزن  293كغم من
مائية شبه مجهرية ،ذات أجسام ممتلئة ومجزأة ورؤوس
بدأ اهتمام جمجوم ( 74عاما) في إصالح الساعات ،وخاصة اليدوية منها ،وبيعها حين كان يرافق والده إلى محله في البلدة القديمة من
ش َفت
نهر ميكونغ ،اكتُ ِ
الخليل ،والذي فتحه عام  ،1950قبل أن يتفرغ تماما لهذه المهنة عام .1963
مسطحة.
في تايالند عام ،2005
بقدر ما كان موقع جمجوم استراتيجيا من حيث الجدوى االقتصادية
وبحسب مجلة  Science Focusفإن لديها  8أرجل ،كل
البيان.
حسب
نظرا لوقوعه في قلب كبرى المدن الفلسطينية حيث تتزاحم
منها مائلة بأربعة إلى ثمانية مخالب ،وهي تشبه إلى
سمكة
واصطيدت
األقدام ،فإن النتيجة كانت عكسية بعد عدة ضربات تعرضت
حد كبير شخصية اليرقة الكرتونية العمالقة ،في فيلم
اللساع على يد
الراي
َّ
لها البلدة منذ عام  ،1967فكان مجرد بقائه إنجازا.
«أليس في بالد العجائب».
صياد محلي جنوب
عندما بدأ جمجوم مهنته ،كان عدد ممتهني إصالح وبيع
رغم أن دب الماء كائن لطيف ،ويبدو محبب ًا وممتلئ ًا ،فإنه
مدينة ستونغ ترينغ
الساعات في مدينته ال يتجاوز  5أشخاص.
من الكائنات األسطورية أيض ًا ،التي هي غير قابلة للتدمير
الواقعة شمال شرقي
ويقول جمجوم إن ساعات ذلك الزمن كانت
ونبه الصياد
كمبوديا،
تقريب ًا ،ويمكنها حتى البقاء على قيد الحياة في الفضاء
َّ
ماركات عالمية وأصلية مثل نوبيلوكس
فريق ًا من العلماء من
الخارجي.
وأوريس وأتالنتك ،وكانت بأسعار معقولة
مشروع «عجائب الميكونغ».
تم اكتشاف بطيئات المشية أو دب الماء عام  1773من ِقبل
وتصل كفالتها (ضمانها) إلى  5أعوام،
ُيشار إلى أن الفريق المذكور
عالم الحيوان األلماني يوهان أوغست إفرايم جويز ،الذي أطلق
وتخدم أكثر من ذلك بكثير.
روج لعمله في حفظ
كان ُي ِّ
ويضيف أنه ال مقارنة بين ساعات
عليها لقب «دب الماء الصغير».
البيئة والحياة البرية بالمناطق الواقعة على طول النهر.
القرن الماضي ،وساعات اليوم
اإليطالي
األحياء
عالم
أطلق
األول
االكتشاف
بعد ثالث سنوات من
ووصل العلماء في غضون ساعات من تلقّ ي مكالمة هاتفية بعد منتصف الليل تحمل هذه
فقد «كانت الساعات أكثر
الزارو سباالنزاني على المجموعة اسم « ،»Tardigradaأو «السائر
األنباءُ ،
وذ ِهلوا مما رأوه .وقال قائد مشروع عجائب الميكونغ ،زيب هوغان« :نعم ،حين ترى
دقة وإتقانا ،أما اليوم فهي
البطيء» ،نظر ًا لمشيتها الصغيرة للغاية ،وفق ًا لمركز موارد تعليم العلوم
أن
سمكة بهذا الحجم الكبير ،السيما في المياه العذبة ،يصعب أن تدرك األمر ،لذا أعتقد َّ
لغرض التكسب وبعضها
ص ِعق».
في كلية كارلتون (.)SERC
كل فريقنا ُ
يتلف بعد أيام من
أن السمكة ما يزال بمقدورها أن تكون بهذا الحجم الكبير عالمة تبعث على
وحالي ًا ،يوجد حوالي  1300نوع معروف من بطيئات الخطو ضمن نوعيات دب الماء
«إن حقيقة َّ
وأضافَّ :
االستخدام».
ً
أن الممر المائي يواجه العديد من التحديات البيئية.
المعروفة حتى يومنا هذا.
األمل بالنسبة لنهر ميكونغ» ،مشيرا إلى َّ

