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»تقطير« نوعي في قطاع الطاقة
وزير الدولة لشؤون الطاقة: 

رسالة من صاحب السمو إلى خادم الحرمين الشريفين تتصل بالعالقات بين البلدين

العمل على تحقيق الخطط االستراتيجية للتقطير

تحسين فرص 
العمل للشباب 

القطري

مشاركة متزايدة 
ومتنوعة 
للمواطنين

توزيع جوائز 
التقطير السنوية 

لشركات القطاع

مجلس الوزراء: آفاق 
جديدة للعالقات مع مصر

رحب بنتائج زيارة صاحب السمو 

تحديد حاالت 
االسترداد اإلضافية 

للضريبة االنتقائية

الموافقة على 
اإلعفاءات الجمركية 

الخاصة بالمونديال

بإمكان األفراد استخدام 
شعارات المونديال لتزيين المباني

بحــــث 
االتفــــاق 
النـــووي

مقـابـالت 
جديدة 
للتوظيـف

وزير الخارجية يجري 
اتصاال بنظيره اإليراني

ديوان الخدمة

طرح المرحلة الثالثة من تذاكر كأس العالم

علمت $ من خالل اتصال هاتفي مع مصادر 

مطلعة في هيئة األشغال العامة )أشغال( واللجنة 

لألفراد  باإلمكان  أنه  واإلرث،  للمشاريع  العليا 

ببطولة  الخاصة  البصرية  بالمواد  االستعانة 

 »2022 قطر   FIFA القدم  لكرة  العالم  »كأس 

األفكار  تنفيذ  في  وخالفهما  والتعويذة  كالشعار 

السكنية  والوحدات  المنشآت  بتزيين  الخاصة 

ضمن مبادرة »ِزينة«، التي أطلقتها لجنة اإلشراف 

قطر  بدولة  العامة  واألماكن  الطرق  تجميل  على 

استعدادًا  االحتفالية،  المظاهر  إبراز  بهدف 

استخدامها  عدم  شريطة  المونديال،  الستضافة 

في األغراض التجارية.
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استعراض تعزيز التعاون التجاري واالستثماري والصناعي بين البلدين

وزير التجارة يجتمع مع وزير الطاقة والكهرباء السريالنكي
الدوحة- قنا- اجتمع سعادة الشيخ محمد بن 

حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، 

أمس، مع سعادة السيد كانشانا ويجيسيكيرا 

وزير الطاقة والكهرباء في جمهورية سريالنكا 

الديمقراطية االشتراكية، الذي يزور البالد حاليا. 

جرى، خالل االجتماع، استعراض الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك، والهادفة إلى تعزيز 

التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة 

والصناعة. واالستثمار 

كما سلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خالل 

االجتماع، الضوء على السياسات االقتصادية 

الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع 

الخاص، كما بين سعادته الحوافز والتشريعات 

والفرص الواعدة المتاحة في الدولة، والهادفة 

لتشجيع المستثمرين ورجال األعمال وأصحاب 

الشركات على االستثمار في قطر.

النائب العام يوقع على مذكرة تفاهم مع نظيره األذربيجاني

رئيس وزراء أذربيجان يستقبل د. النعيمي

النظر  وجهات  تبادل  المقابلة  خالل  جرى 

االهتمام  ذات  الموضوعات  من  عدد  بشأن 

السيد  سعادة  اللقاء  حضر  المشترك. 

فيصل بن عبدالله آل حنزاب سفير الدولة 

لسعادة  المرافق  والوفد  أذربيجان  لدى 

النائب العام.

الدكتور عيسى بن سعد  كما وقع سعادة 

وسعادة  العام  النائب  النعيمي،  الجفالي 

في  العام  المدعي  عفيف،  كماران  السيد 

تفاهم  مذكرة  على  أذربيجان  جمهورية 

دولة  في  العامة  النيابة  بين  للتعاون 

جمهورية  في  العام  المدعي  ومكتب  قطر 

إلى  المذكرة  هذه  وتهدف  أذربيجان.  

تبادل  منها  مجاالت  عدة  في  التعاون  تعزيز 

الخاصة  القوانين  بشأن  المعلومات 

المبتكرة  واالستراتيجيات  بالطرفين 

تبادل  الجنائية،  بالمالحقة  المتعلقة 

الخبرات، التدريب المشترك والذي يشمل 

والمواد  البحوث  وتبادل  الميدانية  الزيارات 

القانونية وغيرها من مجاالت التعاون.

بن  فيصل  السيد  سعادة  اللقاء  حضر 

لدى  الدولة  سفير  حنزاب  آل  عبدالله 

جمهورية أذربيجان والوفد المرافق لسعادة 

النائب العام.

بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو 
يهنئ رئيس سيشل

صاحب السمو يبعث رسالة خطية 
إلى خادم الحرمين الشريفين

صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

إلى  تهنئة  برقية  المفدى،  البالد  أمير 

رامكاالوان، رئيس  وافيل  الرئيس  فخامة 

ذكرى  بمناسبة  سيشل،  جمهورية 

استقالل بالده.

صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

أخيه  إلى  خطية  رسالة  المفدى،  البالد 

سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم 

المملكة  ملك  سعود  آل  عبدالعزيز  بن 

تتصل  الشقيقة،  السعودية  العربية 

البلدين  بين  الوطيدة  األخوية  بالعالقات 

وسبل دعمها وتطويرها.

األمير  السمو  صاحب  الرسالة  تسلم 

فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، 

وزير الخارجية السعودي، خالل اجتماعه 

أمس، مع سعادة السيد بندر بن محمد 

المملكة  لدى  قطر  دولة  سفير  العطية 

العربية السعودية.

نائب األمير 
يهنئ رئيس سيشل

الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 

األمير،  نائب  ثاني،  آل  حمد  بن  عبدالله 

الرئيــس  فخامــة  إلى  تهنــئة،  برقيــة 

جمهورية  رئيس  رامكاالوان،  وافيل 

استقالل  ذكرى  بمناســــبة  سيشل، 

بالده.

رئيس الوزراء 
يهنئ رئيس سيشل

خالد  الشيخ  معالي  بعث  قنا-  الدوحة- 

ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن 

الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

وافيل  الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة  برقية 

سيشل،  جمهورية  رئيس  رامكاالوان، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بعد زيارة رسمية للبالد

استعراض أوجه التعاون بين البلدين

رئيس جمهورية مالطا يغادر الدوحة

السليطي يجتمع مع وزير 
السياحة والنقل الجوي السنغالي

فخامة  غادر  قنا-  الدوحة- 

رئيس  فيال،  جورج  الرئيس 

فجر  الدوحة،  مالطا،  جمهورية 

أمس، بعد زيارة رسمية للبالد.

والوفد  فخامته  وداع  في  كان   

مطار  مغادرته  لدى  المرافق، 

السيد  سعادة  الدولي،  الدوحة 

إبراهيم بن يوسف فخرو، مدير 

إدارة المراسم بوزارة الخارجية، 

والسيد خالد علي عبدالله آبل، 

القائم باألعمال باإلنابة بسفارة 

وسعادة  مالطا،  لدى  قطر  دولة 

السيد تشارلز سلطانة سفير 

جمهورية مالطا لدى الدولة.

داكار- قنا- اجتمع سعادة السيد جاسم بن 

سيف السليطي وزير المواصالت، الذي يزور 

السنغال حاليا، مع سعادة السيد أليون سار 

وزير السياحة والنقل الجوي السنغالي.

أوجه  استعراض  االجتماع  خالل  وجرى 

السنغال  وجمهورية  قطر  دولة  بين  التعاون 

المدني  والطيران  الجوي  النقل  مجاالت  في 

والسبل الكفيلة بتعزيزها.

عضو بـ »الشيوخ األميركي« 
يجتمع مع سفيرنا

واشنطن- قنا- اجتمع سعادة السيناتور جون أوسوف 

األميركية،  المتحدة  بالواليات  الشيوخ  عضو مجلس 

مع سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة 

قطر لدى الواليات المتحدة. 

التعاون  عالقات  استعراض  االجتماع،  خالل  جرى 

األوضاع  وتطورات  الصديقين،  البلدين  بين  الثنائي 

اإلقليمية والدولية.

المشترك  االهتمام  االجتماع،  خالل  الجانبان  وأكد   

العالقات  واستدامة  البّناء  الحوار  على  بالحفاظ 

اإليجابية بين الواليات المتحدة ودولة قطر.

من جانبه، أعرب السيناتور أوسوف، عن شكره لدولة 

األميركيين  الرعايا  إجالء  في  مساعدتها  على  قطر 

والحلفاء من أفغانستان.

الفضالة يجتمع مع األمين العام لالتحاد البرلماني الدولي
ناصر  بن  أحمد  الدكتور  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

جمعية  رئيس  الشورى،  مجلس  عام  أمين  الفضالة، 

سعادة  مع  أمس،  العربية،  للبرلمانات  العامين  األمناء 

لالتحاد  العام  األمين  تشونغونغ،  مارتن  السيد 

الدولي.  البرلماني 

االتصال  تقنية  عبر  ُعِقد  الذي  االجتماع،  خالل  جرى 

المرئي، استعراض سبل دعم االتحاد البرلماني الدولي 

لجمعية األمناء العامين للبرلمانات العربية، كما تمت 

مناقشة مجاالت التعاون المشتركة بين الجانبين في 

عن  فضالاً  العربية،  البرلمانات  سكرتارية  وتأهيل  دعم 

االستراتيجية  األهداف  تنفيذ  لدعم  التعاون  آلية  بحث 

لالتحاد البرلماني الدولي.

قطر تشارك في دورة المجلس الدائم للفرنكوفونية
 120 الـ  الدورة  أعمال  في  قطر  دولة  شاركت  قنا-  باريس- 

العاصمة  في  عقدت  التي  للفرنكوفونية،  الدائم  للمجلس 

برئاسة  المرئي،  االتصال  تقنية  عبر  باريس  الفرنسية 

العامة للمنظمة  سعادة السيدة لويز موشيكيوابو، األمينة 

للفرنكوفونية. الدولية 

مثل دولة قطر في االجتماع، سعادة الشيخ علي بن جاسم 

الفرنسية،  الجمهورية  لدى  قطر  دولة  سفير  ثاني،  آل 

للفرنكوفونية. الدولية  المنظمة  لدى  وممثلها 

الدول  لبعض  السياسية  األوضاع  االجتماع  وناقش 

الفرنكوفونية.

للفرنكوفونية،  الدولية  للمنظمة  العامة  األمينة  وأعربت 

وقالت:  اليوم،  العالم  يعيشها  التي  الحالة  من  قلقها  عن 

لالضطراب،  واألمن  السالم  فيه  يتعرض  عالم  في  »نعيش 

في  واألمني  السياسي  الوضع  تطورات  واستعرضت 

وتونس،  ولبنان،  ومالي،  فاسو،  بوركينا  منها:  دول  عدة 

االنتقالية في تشاد بشكل خاص«. والعملية  وهايتي، 

قطر  دولة  تقودها  التي  بالوساطة  موشيكيوابو  وأشادت 

التشادية  الحكومة  بين  التحضيري  الحوار  إطار  في 

والمجموعات السياسية والمسلحة المعارضة، وقالت »أود 

اليها بالشكر الجزيل«. اإلشادة بجهود دولة قطر والتوجه 

في  المفاوضات  تحقق  بأن  أملها  عن  سعادتها  وأعربت 

جميع  وطالبت  اتفاق،  إلى  بالتوصل  أهدافها  الدوحة 

اتفاق  إلى  للتوصل  يلزم  ما  بكل  بالقيام  المعنية  األطراف 

والسالم  والمصالحة  الدستوري  النظام  باستعادة  يسمح 

الدائم.

ستواصل  الفرنكوفونية  المنظمة  أن  إلى  سعادتها  ولفتت 

جهودها في مواكبة العملية االنتقالية، من خالل الخبيرين 

في  التشادية  الحكومة  لدعم  بتعيينهما،  قامت  اللذين 

يتابعان  واللذين   ،2021 أغسطس  منذ  االنتقالية  المرحلة 

مفاوضات الدوحة عن كثب.

استقبل دولة السيد علي أسدوف، رئيس وزراء جمهورية 
اذربيجان سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، 

النائب العام الذي يزور أذربيجان حاليًا. 

باكو             $

وزير الخارجية يجري اتصاال هاتفيا مع نظيره اإليراني

استعراض مستجدات 
محادثات االتفاق النووي

الدوحة- قنا- أجرى سعادة الشيخ محمد بن 

مجلس  رئيس  نائب  ثاني،  آل  عبدالرحمن 

هاتفيا  اتصاال  أمس،  الخارجية،  وزير  الوزراء 

مع سعادة الدكتور حسين أمير عبداللهيان، 

اإلسالمية  الجمهورية  في  الخارجية  وزير 

استعراض  االتصال،  خالل  جرى  اإليرانية. 

وآخر  البلدين،  بين  الثنائية  العالقات 

التطورات اإلقليمية، باإلضافة إلى مستجدات 

حيال  اآلراء  وتبادل  النووي،  االتفاق  محادثات 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

نائب رئيس مجلس الشورى تجتمع مع نظيرها اإليراني
بنت  حمدة  الدكتورة  سعادة  اجتمعت  قنا-  باكو- 

مع  الشورى،  مجلس  رئيس  نائب  السليطي  حسن 

مجلس  رئيس  نائب  مصري  عبدالرضا  السيد  سعادة 

على  وذلك  اإليرانية،  اإلسالمية  بالجمهورية  الشورى 

هامش مشاركتها في مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة 

في  الخميس  اليوم  أعماله  سيبدأ  الذي  االنحياز  عدم 

العاصمة األذربيجانية »باكو«.

بين  التعاون  أوجه  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

الموضوعات  من  عدد  مناقشة  تمت  كما  الجانبين، 

المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.



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 رحب مجلس 

الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية 
التي قام بها حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمير البالد المفدى )حفظه 

الله( إلى جمهورية مصر العربية 
الشقيقة يومي الرابع والعشرين 

والخامس والعشرين من شهر 
يونيو الحالي.

أخيه  مع  سموه  مباحثات  أن  المجلس  وأكد 

قد  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  فخامة 

فتحت آفاًقا جديدة لتطوير العالقات الثنائية، 

وتعزيز العمل العربي المشترك.

يوم  األمير  سمو  بمشاركة  المجلس  ونوه 

في  الحالي  يونيو  شهر  من  والعشرين  الرابع 

حكومات  رؤساء  الجتماع  االفتتاحية  الجلسة 

الكومنولث السادس والعشرين في العاصمة 

فخامة  من  بدعوة  كيغالي،  الرواندية 

الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا 

الخامس  يوم  سموه  وبحضور  الصديقة، 

والعشرين من شهر يونيو الحالي حفل افتتاح 

المتوسط  األبيض  البحر  19 أللعاب  الـ  الدورة 

بدعوة  الجزائرية،  وهران  مدينة  في   2022

تبون  عبدالمجيد  الرئيس  فخامة  أخيه  من 

الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  رئيس 

الشعبية الشقيقة.

وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات 

النحو  على  األعمال  جدول  على  المدرجة 

التالي:

أواًل - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء 

للسالمة  الوطنية  اللجنة  تنظيم  بإعادة 

والصحة المهنيتين.

ثانيًا - الموافقة على مشروع قرار وزير المالية 

والجمركية  الضريبية  اإلعفاءات  بشأن 

قطر  فيفا  العالم  كأس  باستضافة  الخاصة 

.2022
ثالًثا - الموافقة على مشروع قرار وزير المالية 

للضريبة  اإلضافية  االسترداد  حاالت  بتحديد 

االنتقائية.

رابًعا - الموافقة على مشروع قرار وزير التنمية 

أو  عقد  نماذج  بإصدار  واألسرة  االجتماعية 

والمؤسسات  الجمعيات  تأسيس  وثيقة 

الخاصة الخيرية والنظام األساسي لكل منها.

قرار  مشروع  اعتماد  على  الموافقة   - خامًسا 

بتشكيل  واألسرة  االجتماعية  التنمية  وزير 

لجنة المناقصات والمزايدات بالوزارة.

الوزراء  مجلس  استعرض   - سادًسا 

القرارات  بشأنها  واتخذ  التالية  الموضوعات 

المناسبة:

والثاني للجنة  األول  السنويان  التقريران   -  1  

اإلحصاء االستشارية.

اللجنة  أعمال  نتائج  عن   )52( التقرير   -  2
 1 /1 من  الفترة  خالل  األسلحة  لحظر  الوطنية 

إلى 30 /  4 /  2022.

التنمية  للجنة   )60( الدورة  نتائج   -  3
االجتماعية )نيويورك - فبراير 2022(.
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رحب بنتائج زيارة صاحب السمو إلى مصر.. مجلس الوزراء:

المباحثات القطرية ـــ المصرية فتحت آفاقا جديدة للعالقات

التنويه بمشاركة سموه في اجتماع الكومنولث برواندا وحضوره افتتاح دورة البحر المتوسط بالجزائر

الموافقة على مشروع قرار بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين



على  القطرية  الحج  بعثة  تعمل 

الحديثة  التقنيات  استخدام 

المتقدمة  األجهزة  وتطبيقات 

وتسخير كافة اإلمكانيات ووسائل 

متكاملة  منظومة  إطار  في  الدعم 

تتضافر فيها جهود جميع الوحدات 

تقديم  لضمان  للبعثة؛  المساندة 

دولة  لحجاج  متميزة  خدمات 

الركن  فريضة  يؤدوا  وحتى  قطر 

في  المناسك  وجميع  الخامس 

الوجه  وعلى  الظروف  أفضل 

الصحيح.

عبدالهادي  السيد  كشف  بدوره 

نظم  وحدة  رئيس  مهران  آل  عبيد 

القطرية  الحج  ببعثة  المعلومات 

تحديث  في  مستمرة  الوحدة  أن 

يخدم  بما  اإللكترونية  النظم 

حجاج الدولة ويسهل عليهم جميع 

بدءًا  الحج  برحلة  المتعلقة  األمور 

من عملية التسجيل للحج أو بعد 

مرحلة الفرز اإللكتروني واختيارهم 

عبر  وتسجيلهم  الفريضة  ألداء 

الحج  بوزارة  اإللكتروني  المسار 

العربية  بالمملكة  والعمرة 

السعودية والحصول على تأشيرة 

الحج واألساور اإللكترونية، ومن ثم 

وخالل  المكرمة  مكة  إلى  وصولهم 

وأثناء  المناسك  لجميع  تأديتهم 

المقدسة،  المشاعر  في  تواجدهم 

المعلومات  نظم  وحدة  تعد  حيث 

لعملية  الرئيسي  المحرك 

التكامل مع نظام الحج السعودي، 

وتسجيل الحجاج والداعم لجميع 

بالبعثة  المساندة  الوحدات 

وحمالت الحج القطرية.

نظم  وحدة  رئيس  وأشار 

خدمات  إضافة  إلى  المعلومات 

باالتصال  قطر  دولة  حجاج  لربط 

االتصال  مركز  عبر  المباشر 

والدعم الموّحد لخدمة حجاج دولة 

والدعم  المساعدة  لتقديم  قطر 

على  والرد  ممكن  وقت  وبأسرع 

من  الحجاج  استفسارات  جميع 

وذلك  المختصة،  الوحدات  خالل 

عبر الخط الساخن المجاني الذي 

يتيح التواصل من داخل دولة قطر 

حاج  لكل  يتيح  كما   )132( بالرقم 

من  البعثة  مع  المجاني  التواصل 

السعودية  العربية  المملكة  داخل 

كما   ،)8003040444( الرقم  عبر 

إرسال  خاصية  الوحدة  أضافت 

في  المساعدة  لطلب  الحاج  موقع 

قدر  ال  والحرجة  العادية  الحاالت 

االتصال  مركز  بمركز  وربطه  الله 

والدعم الموّحد لحجاج الدولة.

إن  مهران:  آل  عبدالهادي  وقال 

إلكترونيًا  نظامًا  أعدت  الوحدة 

إدارة  من  لتمكينها  للحمالت 

الوثائق  وجمع  حجاجها  تسجيل 

النقل  وسائل  وإدارة  المطلوبة 

وأماكن السكن لهم بمكة والمشاعر 

وتحديد أعداد اإلداريين لكل حملة 

تقوم  كما  وموظفين،  أطباء  من 

ممثلي  بتدريب  المعلومات  نظم 

المسار  مع  التعامل  على  الحمالت 

اإلجراءات  واستكمال  اإللكتروني 

الخاصة بهم، باإلضافة إلى إصدار 

خالل  من  للحجاج  الحج  تصاريح 

والتكامل  القطري  الحج  نظام 

السعودي،  الحج  نظام  مع  والربط 

وإصدار األساور اإللكترونية الملزمة 

للتنقل  السعودية  الحج  وزارة  من 

والعمل  المشاعر،  قطار  خالل  من 

جديد  هو  ما  كل  متابعة  على 

التصاريح  إجراءات  من  ومطلوب 

التكامل  عملية  إلتمام  السعودية 

بسهولة ويسر، مشيرًا إلى ضرورة 

المعصم  أساور  قطر  حجاج  حمل 

اعتمادها  تم  والتي  اإللكترونية 

السعودية  الحج  وزارة  قبل  من 

وهي  الحجاج،  جميع  على  وإلزامها 

وتصريح  الحاج  بيانات  تحمل 

حيث  السعودية،  الخارجية  وزارة 

ال يمكن للحاج أن يتنقل عبر قطار 

وأتاحت  األساور،  بهذه  إال  المشاعر 

نظام  المعلومات  نظم  وحدة 

الحجاج  ألساور  اإللكتروني  القارئ 

للسماح  الذكية  األجهزة  على 

بالدخول  قطر  دولة  لحجاج  فقط 

دون  وعرفة  منى  في  للمخيمات 

غيرهم.

ولفت رئيس وحدة نظم المعلومات 

نظام  بعمل  قامت  الوحدة  أن  إلى 

االتصال  وحدة  لمركز  متميز 

سير  متابعة  من  يمكنهم  والدعم 

الحمالت  وحركة  التفويج  عمليات 

وكذلك  والحرم  السكن  بين 

في  تواجدهم  خالل  تحركاتهم 

المشاعر المقدسة، وهو ما يضمن 

سالمة حجاج الدولة وخدمتهم.
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رئيس وحدة نظم المعلومات.. عبدالهادي آل مهران:

تقنيات حديثة في بعثة الحج
الدوحة           $

يمكن الحصول عىل وثيقة املناقصة للبنود املطلوبة أعاله وفقاً للرشوط التالية:

إبراز صورة من السجل التجاري.. 	

خطاب تفويض من الجهة املرسلة باستالم وثائق املناقصة.. 	

املساندة . 	 الخدمات  إدارة  مراجعة  يرجى  املناقصة  مستندات  عىل  للحصول 

باملرصف )برج إسلطة( أثناء الدوام الرسمي خالل )٥	 يوم( من تاريخ اإلعالن 

إيداعاها بحساب املرصف  للرد. يتم  مقابل مبلغ وقدره )٥٠٠( ريال غري قابلة 

رقم اآليبان QA63QNBA000000000011006855001 لدى بنك قطر الوطني.

عىل املتقدمني للمناقصة تقديم تأمني ابتدائي بالقيمة املذكورة أعاله يكون سارياً ملدة ٩٠ يوماً . 	

من تاريخ اإلقفال.

عىل من يرسو عليه العطاء تقديم ضمان بنكي كضمان نهائي )٠	 ٪( من قيمة العطاء خالل . ٥

)٠	 أيام( من إشعاره برسو العطاء عليه صالح ملدة )٩٠ يوماً( بعد انتهاء مدة التنفيذ، وقابل 

للتمديد بناء عىل طلب املرصف يف حالة امتداد تنفيذ العقد.

من حق املرصف زيادة أو حسم العمل املتفق عليه وبنفس أسعار املناقصة يف حدود )٠	 ٪(.. 	

من حق املرصف مصادرة الضمان االبتدائي يف حالة انسحاب الرشكة التي يرىس عليها العطاء.. 	

تقدم العطاءات بالريال القطري سارية املفعول ملدة ٠		 يوم من تاريخ فتح املظاريف مع كتابة . 	

املبلغ اإلجمايل للعطاء بخط واضح.

الواردة بدون ضمان بنكي مع . ٩ التأمني االبتدائي يف ظرف منفصل ولن يلتفت للعطاءات  يرفق 

كتابة رقم موضوع املناقصة بوضوح عىل املظاريف من الخارج، وتودع يف صندوق املناقصات 

باملرصف.

عىل جميع الرشكات املتقدمة أن تكون حاصلة عىل فئة )أ( و )ب(.. ٠	

وللمزيد من االستفسارات الرجاء االتصال عىل رقم الهاتف: )٠							(

يعلن م�صرف قطر املركزي عن طرح املناق�صة التالية:

نظام تقديم العطاءات تاريخ اإلقفال
مقدار التأمني 

االبتدائي
املوضوع

رقم
املناقصة

تقدم العطاءات بنظام املظروفني:
	- فني
	 - مايل

وبمظاريف مغلقة ومختومة

	٠		/	/		
يوم الخميس 

الساعة 		 ظهراً

٪ ٥
من قيمة 

العطاء بشيك 
مرصيف 

مقبول الدفع 
أو ضمان 

بنكي.

تبديل وتحديث محوالت 
األجهزة املركزية مع 

أجهزة التخزين
م/٥	/		٠	

�إعـــــالن مناق�صة

�إعـالن
تعلن وزارة البلدية

وعليه قامت البلدية باتخاذ الجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون امل�شار اإليه اأعاله

: ا�شم املوؤ�ش�شة 

سبب اإلغالق      :

: املنطقة 

: رقم القرار 

: مدة الإغالق 

: تاريخ التنفيذ 

: البلدية 

تاكسي رستورنت اند جوس ستال

مخالفة قانون تنظيم مراقبة األغذية االدمية

الدوحة

2022 /76

5 اأيام

2022/06/28

الدوحة

184www.mme.gov.qaalbaladiya

اأنه وفقًا لأحكام القانون رقم )20( ل�شنة 2017 بتعديل بع�ض 

اأحكام القانون رقم )٨( ل�شنة 1٩٩0 ب�شاأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية

فقد اأ�شدرت البلدية املخت�شة قرار الإغالق التايل:
في بيان لقطر أمام مجلس حقوق اإلنسان في دورته الـ »50«.. جوهرة السويدي:

يجب محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا

خالل الزيارة التي يقوم بها لقطر

رئيس األركان يلتقي نظيره التركي

المساءلة  أهمية  قطر،  دولة  أكدت  قنا-  جنيف- 

انتهاكات  عن  المسؤولين  لجميع  والمحاسبة 

ضد  والجرائم  الحرب  وجرائم  اإلنسان  حقوق 

العدالة  إلى  وتقديمهم  سوريا،  في  اإلنسانية 

الجنائية الدولية.

السيدة  ألقته  الذي  قطر  دولة  بيان  في  ذلك  جاء 

بالوفد  باإلنابة  باألعمال  القائم  السويدي  جوهرة 

حقوق  مجلس  أمام  بجنيف،  قطر  لدولة  الدائم 

مع  التفاعلي  الحوار  خالل  الـ50،  دورته  في  اإلنسان 

لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية 

العربية السورية.

عمل  السوري  النظام  إن  السويدي،  السيدة  وقالت 

منذ بداية الصراع على توظيف االحتجاز التعسفي 

واالختفاء القسري كوسيلة من وسائل الحرب.

وفي هذا الصدد، أكد بيان دولة قطر، َتَعرَض أكثر 

أكثر  أن  إلى  الفتًا  اعتقال،  لحالة  سوري  مليون  من 

أو  تعسفيًا  محتجزين  مازالوا  سوري  ألف   150 من 

مخفيين قسريًا، تاركين وراءهم عوائل عانت من 

مرارة االنتظار وعدم معرفة مصير ذويهم.

إليه  أشارت  ما  بشدة،  قطر  دولة  بيان  وأدان 

إخفاء  السوري  النظام  تعمد  من  التحقيق،  لجنة 

المعلومات عن مصير ومكان المفقودين، وتعرضهم 

للتعذيب والقتل، كالمجزرة التي حصلت في حي 

التضامن عام 2013، وتم الكشف عنها مؤخرا.

لجنة  مع  اتفاقها  على  قطر،  دولة  شددت  كما 

مصير  عن  للكشف  آلية  إنشاء  بأهمية  التحقيق 

قضية  لكونها  والمختفين،  المفقودين  األشخاص 

قانونية  كونها  جانب  إلى  وإنسانية  أخالقية 

وحقوقية.

تمديد  أهمية  على  السويدي،  السيدة  وأكدت 

إيصال  آلية  بشأن  األمن  مجلس  بقرار  العمل 

ضرورة  وعلى  الحدود،  عبر  اإلنسانية  المساعدات 

حل  إلى  للتوصل  الضغوط  من  المزيد  ممارسة 

الشعب  تطلعات  يلبي  السورية  لألزمة  سياسي 

رقم  والقرار  جنيف1  بيان  مع  ويتوافق  السوري 

.2254

الركن  الفريق  سعادة  التقى  قنا-  الدوحة- 

رئيس  النابت  عقيل  بن  حمد  بن  سالم  )طيار( 

أول  الفريق  سعادة  مع  المسلحة،  القوات  أركان 

للقوات  العامة  األركان  هيئة  رئيس  غوالر  يشار 

المرافق  والوفد  التركية  بالجمهورية  المسلحة 

له، وذلك خالل الزيارة التي يقوم بها للدولة.

جرى خالل اللقاء مناقشة المواضيع ذات االهتمام 

استعراض  جرى  كما  الجانبين،  بين  المشترك 

تعزيزها  وسبل  العسكري  التعاون  عالقات 

وتطويرها.

وقد رافق سعادة رئيس األركان، الضيف التركي 

بن  محمد  الزعيم  كلية  إلى  بها  قام  زيارة  خالل 

ما  أبرز  على  لالطالع  الجوية  العطية  عبدالله 

مرافق. من  الكلية  تحتويه 

من  الضباط  كبار  من  عدد  والزيارة  اللقاء  حضر 

والتركي. القطري  الجانبين 
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برئاسة وزير العمل

»صندوق دعم العمال« يعقد اجتماعه األول
عقد صندوق دعم 

وتأمين العمال 
اجتماعه األول لمجلس 

اإلدارة باألمس بتاريخ 
28 يونيو لسنة 2022 

برئاسة سعادة الدكتور 
علي بن صميخ المري، 

وزير العمل ورئيس 
مجلس إدارة صندوق 

دعم وتأمين العمال 
والسادة أعضاء مجلس 

اإلدارة.

ناقش االجتماع عددا من الملفات 

المدرجة في جدول االعمال والتي 

تضمنت االطالع على قرار مجلس الوزراء 

رقم 2 لسنه 2022، وعرض تقرير عن 

الموقع االلكتروني الخاص بصندوق 

دعم وتأمين العمال، والخدمات الرقمية 

المتاحة.

وقد توصل االجتماع إلى جملة من 

القرارات والتوصيات الكفيلة بتطوير أداء 

الصندوق وفعاليته بما يسهم بتعزيز 

بيئة العمل. 

تجدر االشارة إلى ان صندوق دعم وتأمين 

العمال تم انشاؤه بموجب القانون 

رقم )17( لسنة 2018، وبموجب احكام 

القانون، تكون للصندوق شخصية 

معنوية، يهدف إلى دعم وتأمين ورعاية 

العمال، وضمان حقوقهم وتوفير بيئة 

عمل صحية وآمنة.

وعلى الجانب اآلخر عقدت اللجنة 

الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر، 

اجتماعها الدوري الثاني للعام 2022، 

أمس، برئاسة سعادة الدكتور علي 

بن صميخ المري، وزير العمل، رئيس 

اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار 

بالبشر.

جرى خالل االجتماع استعراض عدد 

من المقترحات والمشاريع الهادفة 

لتعزيز الحماية والدعم لضحايا االتجار 

بالبشر، ودعم دور اللجنة الوطنية 

في مكافحة االتجار بالبشر، وتعزيز 

التنسيق بينها والجهات المعنية 

بالدولة في هذا الشأن.

ناقش عددا من الملفات 
المدرجة في جدول األعمال

د. المري يترأس اجتماع 
لجنة االتجار بالبشر

الدوحة          $

بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين

وزير العمل يجتمع 
مع وزير الطاقة السريالنكي

صميخ  بن  علي  الدكتور  سعادة  اجتمع 

مع  أمس،  صباح  العمل،  وزير  المري، 

وزير  ويجيسكيرا،  كانشانا  السيد  سعادة 

يزور  الذي  سريالنكا،  بجمهورية  الطاقة 

حالًيا. البالد 

التعاون  أوجه  بحث  االجتماع  خالل  جرى 

وسبل تعزيزها بين الجانبين في المجاالت 

ذات االهتمام المشترك، ال سيما الموضوعات 

المتعلقة بمجال العمل.

الدوحة           $

لمشاركتها في »نجم 2022«

لمسؤولي وكاالت األنباء بدول »التعاون«

وكالة األمن السيبراني 
تكرم أكثر من »125« جهة

وكالة األنباء القطرية 
تشارك في اجتماع خليجي

الوطنية  الوكالة  كرمت  قنا-  الدوحة- 

جهة   125 من  أكثر  السيبراني  لألمن 

حكومية وغير حكومية شاركت في المناورة 

»نجم  التاسعة  الوطنية  السيبرانية 

التمارين  لسلسلة  استكمااًل  وذلك   ،»2022
وجاهزية  كفاءة  لرفع  الهادفة  الوطنية 

للتصدي  المختلفة  الدولة  مؤسسات 

السيبرانية. للهجمات 

األعلى  المناورة  من  العام  هذا  نسخة  وتعد 

تاريخ  في  المشاركين  عدد  حيث  من 

لتسع  امتدت  والتي  السيبرانية،  المناورات 

المشاركة  الجهات  عدد  بلغ  حيث  سنوات، 

من  وأكثر  الدولة،  في  حيوية  مؤسسة   125
1400 مشارك لتلك الجهات، التي تنتمي إلى 
بزيادة  الحيوية،  التحتية  البنية  قطاعات 

بلغت 20 بالمائة، مقارنة بعدد المؤسسات 

التي شاركت في العام الماضي. 

النسخة  ونماذج  سيناريوهات  وتنوعت 

تصميمها  تم  والتي  المناورة،  من  التاسعة 

المناورات  فريق  خبراء  ِقبل  من  وهندستها 

الوطنية  بالوكالة  الوطنية  السيبرانية 

متطلبات  لتناسب  السيبراني،  لألمن 

جاهزيتها،  واختبار  المشاركة  القطاعات 

الحماية  مقومات  أهم  على  والتركيز 

العالم  كأس  لبطولة  استعداًدا  والمرونة 

من  عدًدا  تضمنت  وقد   ،2022 قطر   FIFA
محور  على  المتمركزة  المهمة  الموضوعات 

االستجابة  بينها  من  السيبرانية،  المرونة 

السيبرانية،  الحوادث  من  والتعافي 

الكوارث،  من  والتعافي  األعمال  واستمرارية 

التركيز  تم  كما  األزمات،  وقت  والتواصل 

في  الرئيسي  ودوره  البشري  العنصر  على 

بناء منظومة أمن سيبراني قوية ومرنة.

المهندس  سعادة  قال  المناسبة،  وبهذه 

المالكي  الفراهيد  علي  بن  عبدالرحمن 

السيبراني:  لألمن  الوطنية  الوكالة  رئيس 

إن التكريم للجهات المشاركة في المناورات 

حرص  إطار  في  يأتي  الوطنية  السيبرانية 

والتعاون  الشراكة  تعزيز  على  الوكالة 

لتقييم  الدولة،  جهات  مختلف  وبين  بينها 

المعلوماتية،  األصول  لحماية  الجاهزية 

التهديدات  لمواجهة  مرونتها  مستوى  ورفع 

السيبرانية.

من  جزًءا  العام  هذا  مناورة  »تعتبر  وأضاف: 

كأس  بطولة  تأمين  في  الرائد  الوكالة  دور 

شأن  من  لها  لما   2022 قطر   FIFA العالم 

الجاهزية  حول  مفيدة  مؤشرات  إعطاء  في 

اإللكترونية«. للهجمات  للتصدي 

يوسف  نورة  المهندسة  أكدت  جانبها،  ومن 

والمخاطر  الصمود  إدارة  مدير  العبدالله، 

الوطنية  الوكالة  في  السيبرانية  واألزمات 

الجهات  تكريم  أن  على  السيبراني،  لألمن 

يهدف  السيبرانية  المناورات  في  المشاركة 

الحفاظ  في  الجهات  قدرة  وتعزيز  دعم  إلى 

مشيرة  القطري،  السيبراني  الفضاء  على 

حالة  على  بالوقوف  تعنى  المناورات  أن  إلى 

المؤسسات  لدى  السيبراني  األمني  الوضع 

جاهزيتها  مدى  وقياس  الدولة،  في 

أصولها  حماية  كيفية  في  ونضجها 

التهديدات  مواجهة  في  ومرونتها  اإللكترونية 

جوانب  أية  معالجة  عن  فضاًل  السيبرانية، 

ضعف في األمن السيبراني.

السيبرانية  المناورات  أن  إلى  ُيشار 

الوطنية  للوكالة  رئيسية  مبادرة  الوطنية 

اختصاصاتها،  من  وجزء  السيبراني  لألمن 

سلسلة  لتستكمل  العام  هذا  مناورة  وتأتي 

والتي  الوطنية«،  السيبرانية  »الدفاعات 

مســـتوى  رفــع  بـهــــدف   2018 عــام  بدأت 

وإعطاء  المشاركة،  للجهات  الجاهزية 

لها  السيبراني  النضج  لمستوى  مؤشرات 

 FIFA العــالــم  كـــأس  لبطـــولة  اســتعداًدا 

.2022 قطر 

الدوحة- قنا- شاركت وكالة األنباء القطرية 

قنا في االجتماع الحادي والعشرين لمسؤولي 

التعاون  مجلس  دول  في  األنباء  وكاالت 

عبر  أمس  ُعِقد  الذي  العربية،  الخليج  لدول 

االتصال المرئي.

عقران،  آل  حسن  بن  فهد  الدكتور  وأكد 

السعودية  األنباء  وكالة  هيئة  رئيس 

على  له،  كلمة  في  االجتماع،  رئيس  واس 

المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق األجهزة 

األنباء،  وكاالت  خاصة  الخليجية،  اإلعالمية 

دول  تشهدها  التي  المتغيرات  عن  للتعبير 

والرؤى  الخطط  مع  يتواكب  بما  المجلس 

االستراتيجية لمختلف هذه الدول.

السعودية  األنباء  وكالة  هيئة  رئيس  ودعا 

وكاالت األنباء الخليجية إلى توحيد الخطاب 

القضايا  مختلف  تجاه  الخليجي  اإلعالمي 

وشدد  العالم..  يشهدها  التي  والتطورات 

على ضرورة قيام األجهزة اإلعالمية الخليجية 

دول  تشهدها  التي  الكبرى  الفعاليات  بإبراز 

العالم  كأس  بطولة  مثل  التعاون،  مجلس 

في  قطر  دولة  تستضيفها  التي  القدم  لكرة 

نهاية العام الحالي.

العامة  األمانة  اقتراح  االجتماع  وناقش 

خطة  إعداد  بشأن  التعاون  لمجلس 

خمسية لألعوام من 2023 إلى 2027، لتحديد 

خالل  المشترك  العمل  وأولويات  مسارات 

التعاون  مبادرات  تتضمن  المقبلة،  الفترة 

على  ُتعَرض  أن  على  المجلس،  دول  بين 

االجتماع المقبل لوزراء اإلعالم بدول المجلس 

العتمادها.

 كما ناقش االجتماع العديد من المقترحات 

واالطالع  الخبرات،  تبادل  إلى  تهدف  التي 

الخليجية،  الوكاالت  في  التطورات  آخر  على 

من  عدد  إلى  إضافة  بينها،  التعاون  وتكثيف 

العالقات  تعزيز  شأنها  من  التي  الموضوعات 

بين الوكاالت الخليجية.

بحضور سعادة رئيس األركان

تسليم شهادات التدريب بأكاديمية جوعان بن جاسم
بن  خالد  الدكتور  سعادة  برعاية 

مجلس  رئيس  نائب  العطية  محمد 

الدفاع  لشؤون  الدولة  ووزير  الوزراء 

وبحضور سعادة الفريق الركن )طيار( 

النابت  عقيل  بن  حمد  بن  سالم 

المسلحة،  القوات  أركان  رئيس 

بن  فهد  الركن  اللواء  سعادة  وحضور 

أكاديمية  رئيس  الخيارين  مبارك 

للدراسات  جاسم  بن  جوعان 

األكاديمية،  احتفلت  الدفاعية، 

الوطني  الدفاع  دورة  شهادات  بتسليم 

القيادة واألركان المشتركة  )2(، ودورة 

)8( في مقر األكاديمية. 

من  عدد  الدورات  هذه  في  شارك 

من  والمتوسطة  العليا  الرتب  ذوي 

المسلحة  القوات  وحدات  مختلف 

القطرية وكبار الموظفين في الوزارات 

في  األمنية  واألجهزة  والمؤسسات 

عدد  مشاركة  إلى  باإلضافة  الدولة، 

الشقيقة  الدول  من  الضباط  من 

والصديقة.

سعادة  قام  الحفل،  نهاية  وفي 

الشهادات  بتسليم  األركان  رئيس 

عدد  بحضور  وذلك  للمتدربين، 

القوات  في  الضباط  القادة  كبار  من 

من  وعدد  القطرية،  المسلحة 

الدبلوماسيين لدى الدولة.

الدوحة           $

جرى خالل االجتماعات استعراض عالقات التعاون بين الطرفين

مدير إدارة التخطيط بالخارجية 
يجتمع مع مسؤولين أوروبيين

سعادة  اجتمع  قنا-  بروكسل- 

مدير  الخاطر  فهد  بن  خالد  الدكتور 

بوزارة  والتخطيط  السياسات  إدارة 

مع  بروكسل،  في  أمس  الخارجية، 

العمل  هيئة  في  المسؤولين  من  عدد 

على  كل  األوروبي،  باالتحاد  الخارجي 

حدة.

السيد  االجتماعات،  شملت 

االتصال  إدارة  مدير  ديلفين  هيرفي 

والسيدة  واالستشراف،  االستراتيجي 

آسيا  إلدارة  العام  المدير  بامبلوني  باوال 

نينو  هافير  والسيد  الهادئ،  والمحيط 

األميركتين،  إلدارة  العام  المدير  بيريز 

نائب  يانس  اليكزانروس  والسيد 

السياسي  التخطيط  قسم  رئيس 

والسيدة  االستراتيجي،  واالستشراف 

رئيس  نائب  سوتيكو  مايكلكو  زوزانا 

وإيران  العربية  الجزيرة  شبه  قسم 

االجتماعات،  خالل  جرى  والعراق.. 

الوثيق  التعاون  عالقات  استعراض 

وسبل  األوروبي  واالتحاد  قطر  دولة  بين 

حول  النظر  وجهات  وتبادل  تعزيزها، 

آخر التطورات اإلقليمية والدولية.

السيد  سعادة  االجتماعات  حضر 

عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة 

شمال  األوروبي وحلف  االتحاد  لدى  قطر 

األطلسي )ناتو(.
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خالل حلقة نقاشية حول التأهيل القانوني لمأموري الضبط بحضور وزير العدل

توصيات لمعالجة قصور أعمال الضبطية القضائية

أمس،  صباح  العدل  وزارة  نظمت 

القانونية  الدراسات  بمركز  ممثلة 

والقضائية، حلقة نقاشية بعنوان 

»التأهيل القانوني لمأموري الضبط 

القانون«،  إنفاذ  في  القضائي 

ممثلة  الداخلية  وزارة  مع  بالتعاون 

العامة  والنيابة  الشرطة،  بمعهد 

ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية.

النقاشية  الحلقة  أعمال  حضر 

سعادة السيد: مسعود بن محمد 

وسعادة  العدل،  وزير  العامري، 

يوسف  الله  عبد  الدكتور  اللواء 

وزير  معالي  مستشار  المال 

مسفر  هادي  والسيد:  الداخلية، 

الدراسات  معهد  مدير  الهاجري، 

الجنائية بالنيابة العامة، والمقدم 

معهد  مدير  الحنزاب،  سعود  علي 

وعدد  الداخلية،  بوزارة  الشرطة 

المدنيين  المسؤولين  كبار  من 

والعسكريين.

سعادة  أكد  المناسبة  وبهذه 

محمد  بن  مسعود  السيد: 

العامري، وزير العدل، أهمية الندوة 

أساسية  ركيزة  تستعرض  التي 

التي  الناجزة  العدالة  ركائز  من 

القانونية  الجهات  جميع  تسعى 

إلى  الدولة  في  والقضائية 

حضرة  بتوجيهات  عمال  ترسيخها 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

للقانون  وإنفاذا  ورعاه،  الله  حفظه 

قطر  دولة  حكومة  توليه  الذي 

ومتابعة  بإشراف  خاصة  عناية 

آل  خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي 

ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية، حيث يعتبر اختصاص 

الركيزة  القضائي  الضبط  مأمور 

القانونية  المسطرة  األساسية في 

صفة  ينال  الذي  الموظف  لعمل 

بالنسبة  القضائية  الضبطية 

دائرة  في  تقع  التي  للجرائم 

اختصاصه وتكون متعلقة بأعمال 

وظيفته بعد أن يصدر بها قرار من 

الوزير  مع  باالتفاق  العام  النائب 

المختص.

وأعرب سعادة وزير العدل عن ثقته 

النقاشية  الحلقة  تخرج  أن  في 

بمعالجة  الكفيلة  بالتوصيات 

المختصة،  األجهزة  تطلعات 

أعمال  يشوب  قد  ما  ومعالجة 

قصور،  من  القضائية  الضبطية 

أهدافها  تحقيق  من  وتمكينها 

والعدل،  الحق  إحقاق  في  النبيلة 

الوطنية  قطر  رؤية  ومواكبة 

التوجيهية  مبادئها  في   2030
الحريات  صون  على  تنص  التي 

العامة والشخصية، وكفالة األمن 

واالستقرار.

من جانبه، أكد السيد هادي مسفر 

الدراسات  معهد  مدير  الهاجري، 

محورين  النقاشية  الحلقة 

المحور  في  تناولت  أساسيين، 

الضبطية  مفهوم  منهما  األول 

في  العامة  النيابة  ودور  القضائية 

واستعرض  القانوني.  التأهيل 

الدوسري،  الله  عبد  حسن  السيد 

هذا  عناصر  أول،  نيابة  رئيس 

المحور من خالل التعريف بمفهوم 

هم  ومن  القضائية،  الضبطية 

مأمورو الضبطية القضائية، والفرق 

والضبطية  العامة  الضبطية  بين 

الضبط  مأموري  وتبعية  الخاصة، 

محضر  ومشتمالت  العام،  للنائب 

محور  في  والتصرف  الضبط، 

حسن  السيد  وخلص  الضبط. 

متابعة  ضرورة  إلى  الدوسري 

في  القانونية  الشؤون  إدارات 

يتبعها  التي  المختصة  الجهات 

مأمور الضبط القضائي، لمحاضر 

بشأنه  الصادرة  واألحكام  الضبط 

أسبابها  لبحث  بالبراءة،  وخاصة 

وعمل ما يلزم من جمع األدلة وتعزيز 

النيابة  مع  بالتنسيق  وذلك  قوتها، 

المختصة. كما أكد على أهمية أن 

يتم تعزيز وتكثيف تدريب وتأهيل 

بمركز  القضائي  الضبط  مأموري 

والقضائية  القانونية  الدراسات 

تأهيلية  دورات  بعقد  العدل  بوزارة 

بأعضاء  واالستعانة  وتخصصية، 

النيابة العامة المختصين في هذا 

الشأن.

أعمال  من  الثاني  المحور  وفي 

جاء  والذي  النقاشية،  الحلقة 

تحت عنوان دور معهد الشرطة في 

التأهيل القانوني لمأموري الضبط 

النقيب  استعرض  القضائي، 

محمد علي الدوسري، رئيس قسم 

الشرطة  بمعهد  والمناهج  التعليم 

في  المعهد  دور  الداخلية،  بوزارة 

التأهيل القانوني لمأموري الضبط 

الدور  إلى أن هذا  القضائي، مشيرا 

يتم من خالل ثالثة محاور رئيسية، 

تشمل منهجية بناء قدرات مأموري 

إعداد  القضائي، ومنهجية  الضبط 

البرامج التدريبية لمأموري الضبط 

تأهيل  في  المعهد  ودور  القضائي، 

مأموري الضبط القضائي.

وفيما يخص منهجية بناء القدرات 

النقيب  أوضح  الشرطة،  بمعهد 

محمد الدوسري أن هذه المنهجية 

تستند إلى ثمانية مقومات تشمل 

ولقاء  المتخصص،  المدرب 

البرامج،  واستحداث  خبير،  مع 

المرجعية،  التدريبية  والمواد 

وتدريب  حقيقية،  حاالت  ودراسة 

والقيام  صغيرة،  مجموعات 

مع  والتعاون  ميدانية،  بزيارات 

بأحدث  لالستئناس  دولية  جهات 

مجال  في  الناجحة  التجارب 

يخص  وفيما  االختصاص. 

أساس  على  فتتم  اإلعداد  منهجية 

التدريبية  البرامج  تصميم 

المستمر،  وتحسينها  وتنفيذها 

ويتم االستناد في ذلك إلى تحديد 

خطة  وإعداد  التدريب  احتياجات 

والتقييم،  والمتابعة،  التدريب، 

والقياس. 

الدوسري  النقيب  واستعرض 

في  الناجحة  المعهد  تجربة 

التأهيل القانوني لمأموري الضبط 

من  المعهد  تمكن  حيث  القضائي 

وترقية  مستجدا،   4271 إعداد 
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الحلقة  وشهدت   . القضائي. 

أثراها  وعملية  علمية  نقاشات 

أهمية  على  تأكيدا  الحضور، 

التأهيل القانوني لمأموري الضبط 

أعقب  القانون،  إنفاذ  في  القضائي 

مغلقة  خاصة  ورشة  عقد  ذلك 

المشاركة  الجهات  لمرشحي 

وتحديات  واقع  الستعراض 

والخروج  القضائية  الضبطية 

بالتوصيات والحلول المقترحة.

أهمية  العامة،  بالنيابة  الجنائية 

التأهيل القانوني لمأموري الضبط 

القانون.  إنفاذ  في  القضائي 

النيابة  دور  الهاجري  واستعرض 

القانوني  التـأهيل  في  العامة 

من  القضائي  الضبط  لمأموري 

التي  التأهيلية  الدورات  خالل 

الجنائية  الدراسات  معهد  ينفذها 

مع  والتنسيق  العامة،  بالنيابة 

لصالح  الدورات  لتكثيف  الوزارات 

ضبط  مأمور  صفة  تمنحه  من 

قضائي، كل في اختصاص عمله 

أنه منذ  إلى  المكاني وعمله. وأشار 

تم  العامة  بالنيابة  المعهد  إنشاء 

وتخريج  الدورات  من  الكثير  عقد 

الضبط  مأموري  من  العديد 

العلوم  تلقوا  أن  بعد  القضائي 

القضائية  بالضبطية  الخاصة 

القانون،  حسب  تنفيذها  وطرق 

استراتيجيات  وضع  جانب  إلى 

الضبط  لمأموري  وعملية  علمية 

القضائي لرفع قدراتهم بما في ذلك 

بالضبطية  التخصصية  الدورات 

كيفية  تتناول  والتي  القضائية 

الخاصة  الضبط  محاضر  تحرير 

عليها  تشتمل  التي  والبيانات 

وكيفية  قانونيا  ترتيبها  وكيفية 

ممارسة المهارات الرقابية القانونية 

على ما أنيط بهم القيام به. 

الدراسات  معهد  مدير  وأكد 

العامة،  بالنيابة  الجنائية 

مركز  مع  للتعاون  المعهد  جاهزية 

والقضائية  القانونية  الدراسات 

بوزارة العدل ومعهد الشرطة بوزارة 

الخطط  جميع  لتنفيذ  الداخلية 

والبرامج الخاصة بمأموري الضبط 

القضائي.

سعود  علي  المقدم  نوه  وبدوره 

الشرطة  معهد  مدير  الحنزاب، 

التأهيل  بأهمية  الداخلية،  بوزارة 

الضبط  لمأموري  القانوني 

وقال  القانون،  إلنفاذ  القضائي 

في  يعكف  الشرطة  معهد  إن 

إطالق  على  المستقبلية  خططه 

والمشاريع  المبادرات  من  العديد 

والبرامج التدريبية واألكاديمية في 

التي  والشرطية  األمنية  المجاالت 

العمل  لسوق  االحتياجات  تلبي 

الممارسات  ألفضل  وتستجيب 

األمنية ومعايير الجودة األكاديمية. 

من  أنه  الحنزاب  المقدم  وأوضح 

ينتهجها  التي  الجودة  معايير  أهم 

التعاون  أواصر  تدعيم  المعهد، 

مركز  مع  مثمرة  عالقات  وإقامة 

والقضائية  القانونية  الدراسات 

التعليم  مجال  في  العامة  والنيابة 

سعيا  الكفاءات،  وتأهيل  والتدريب 

الوطنية  الرؤية  تحقيق  نحو 

الكوادر  اعداد  في  قطر  لدولة 

تضطلع  التي  المؤهلة  األمنية 

بمسؤولياتها المجتمعية من خالل 

بناء مجتمع متطور يلبي طموحات 

التنمية  ويحقق  المواطنين  وآمال 

المستدامة، ويعزز المفهوم الشامل 

لألمن.

ألعمال  االفتتاحية  كلمتها  وفي 

الندوة، رحبت السيدة ندى جاسم 

مركز  مدير  مساعد  الجبار،  العبد 

والقضائية  القانونية  الدراسات 

المركز،  مدير  بمهام  والقائم 

الندوة،  أعمال  في  بالمشاركين 

الدراسات  مركز  دور  واستعرضت 

العدل  بوزارة  والقضائية  القانونية 

القانونية  الكوادر  إعداد  مجال  في 

القضاء  مجال  في  للعمل  المؤهلة 

والمحامين  العامة،  والنيابة 

الضبط  ومأموري  التدريب  تحت 

التعاون  إلى  مشيرة  القضائي، 

والنيابة  العدل  وزارة  بين  الكبير 

مجال  في  الداخلية  ووزارة  العامة 

التأهيل القانوني لمأموري الضبط 

عن  اليوم  أثمر  والذي  القضائي، 

الحلقة  لهذه  المشترك  التنظيم 

النقاشية المهمة.

العملية  األهمية  من  وانطالقا 

بالنسبة  القانوني  للتأهيل 

القضائي  الضبط  لمأموري 

على  المترتبة  النتائج  إلى  بالنظر 

ببعض  صلتها  ونطاق  أعمالهم، 

حقوق وحريات الخاضعين ألعمال 

استعرضت  القضائي،  الضبط 

كتب        محمد أبوحجر
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»األوقاف« توّقع عقدا مع مطبعة تركية

طباعة »700« ألف نسخة من مصحف قطر

الطباعة  عملية  تستغرق  أن  العقد  وينص 

شاملة  العقد،  توقيع  تاريخ  من  كامال  عاما 

المصاحف  عدد  ليصل  الورق،  توريد  فترة 

المطبوعة من مصحف قطر بجميع أحجامه 

إلى  واستالمها  الخامسة  الطبعة  اكتمال  مع 

نحو 3.4 مليون مصحف.

جاسم  بن  خليفة  الدكتور/  سعادة  وصرح 

األوقاف  وزير  سعادة  مستشار  الكواري 

طباعة  على  والمشرف  اإلسالمية،  والشؤون 

قطر  مصحف  مشروع  أن  قطر،  مصحف 

أن  إلى  مشيرًا  دولة،  ومسيرة  أمير  رؤية  ُيَعد 

في  بدأت  قطر  لمصحف  المباركة  المسيرة 

عهد صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد 

مباركة  يانعة  وتستمر  ثاني،  آل  خليفة  بن 

السمو  صاحب  حضرة  ودعم  رعاية  ظل  في 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

المفدى.

األوقاف  وزير  سعادة  حرص  الكواري  د.  وأكد 

والشؤون اإلسالمية السيد/ غانم بن شاهين 

في  المعايير  بأعلى  االلتزام  على  الغانم 

ونوع  األوراق  حيث  من  المصحف  طباعة 

وكل  واأللوان،  والزخرفة  والتجليد  الحبر 

المواد المستخدمة في الطباعة، الفتًا إلى أن 

اختيار المطبعة أيضًا يخضع لمعايير فنية 

اختيارها  تم  التي  التركية  والمطبعة  دقيقة 

قامت  التي  وهي  المعايير،  هذه  فيها  تتوافر 

لمصحف  األخيرتين  الطبعتين  بطباعة 

قطر الثالثة والرابعة.

أول  هو  قطر  مصحف  إن  الكواري  د.  وقال 

العالم يكتب من خالل مسابقة  مصحف في 

عالميا  محكمة  العربي  الخط  في  دولية 

في  الخطاطين  أمهر  من   120 فيها  وتنافس 

العالم اإلسالمي الذين تنافسوا للفوز بشرف 

تشكيلها  تم  دولية  تحكيم  هيئة  أمام  الكتابة 

فضال  العربي،  الخط  فنون  في  خبراء  من 

بتذهيب  الخاصة  األخرى  المسابقات  عن 

المصحف وزخرفته.

الخامسة  الطبعة  أن  الكواري  د.  وكشف 

أحجام  ثالثة  على  تشتمل  قطر  لمصحف 

كالتالي:

150 ألف  28×20 بواقع  الكبير مقاس  الحجم 

نسخة 

الحجم الوسط مقاس 20×14 بواقع 500 ألف 

نسخة 

الحجم الصغير مقاس 14× 10 بواقع 50 ألف 

نسخة 

أكد  الخامسة،  الطبعة  معايير  وبشأن 

المشرف على طباعة مصحف قطر أن هناك 

المصحف  طباعة  على  ستشرف  عمل  فرق 

تحرص  التي  والشروط  المعايير  لضمان 

المصحف  ليخرج  األوقاف  وزارة  عليها 

وليعكس  الله،  بكتاب  تليق  التي  بالصورة 

بكتاب  قطر  دولة  اهتمام  واضحة  بصورة 

الطبعة  هذه  أن  إلى  مشيرا  تعالى،  الله 

وكذلك  قطر  داخل  منها  االنتهاء  عند  ستوزع 

للمسلمين حول العالم.

هناك  كانت  إذا  ما  حول  سؤال  على  رده  وفي 

أخرى  برواية  قطر  مصحف  لطباعة  خطة 

غير رواية حفص، أوضح الدكتور الكواري أن 

ولكن  ورش  برواية  طبعة  إلصدار  فكرة  هناك 

من  أنه  إلى  مشيرا  قطر،  مصحف  بخط 

المصحف  على  آلية  تعديالت  عمل  السهل 

ليتواءم مع الرواية المطلوبة مع االلتزام بنوع 

خط المصحف.

مدير  أوزتورك  أرطغرل  السيد  عبر  بدوره 

واعتزازه  فخره  عن  التركية  نت  بل  مطبعة 

بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

الخامسة  طبعته  في  قطر  مصحف  لطباعة 

في  متميز  وبشكل  المطبعة  نجحت  بعدما 

بمواصلة  متعهدا  الماضيتين،  الطبعتين 

المعايير  أفضل  وفق  المصحف  طباعة 

الفنية.

تشتمل على ثالثة 
أحجام وتستغرق عامًا 

كاماًل 

د. خليفة الكواري: 
االلتزام بأعلى المعايير

فكرة إلصدار طبعة 
برواية ورش وبخط 

مصحف قطر

أعلنت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أنها 
بصدد طباعة 700 ألف نسخة من مصحف 
قطر، وهي الطبعة الخامسة منذ تدشين 

عت  مصحف قطر في العام 2010. حيث وقَّ
وزارة األوقاف ممثلة في السيد أحمد سعد 

النعيمي مدير إدارة الشؤون المالية واإلدارية 
عقدًا مع مطبعة بل نت التركية التي مثلها 

السيد أرطغرل أوزتورك مدير المطبعة، والتي 
بموجبها يتم البدء في طباعة مصحف قطر.

$ الدوحة

$ الدوحة

طباعة »3.4« مليون مصحف 
مع اكتمال الطبعة الخامسة 

واستالمها

الشركة حصلت بموجبها على عالمة الشريك اإلنساني

»قطر الخيرية« و»الميرة« توقعان اتفاقية
اتفاقية  الخيرية  قطر  وقعت  المجتمعية،  المسؤولية  برنامج  إطار  في 

الشركات  ضمن  لتكون  االستهالكية«،  للمواد  »الميرة  شركة  مع  تعاون 

الحاصلة على وسم »الشريك اإلنساني« بالفئة الذهبية، لإلسهام في دعم 

العمل اإلنساني وخدمة المجتمع. 

الرئيس  مساعد  فخرو،  يوسف  أحمد  السّيد  من  كل  االتفاقية  وقع 

سعيد  والسيد  الخيرية،  بقطر  واإلعالم  الموارد  تنمية  لقطاع  التنفيذي 

لشركة  البشرية  والموارد  االدارية  للشوؤن  التنفيذي  المدير  النابت، 

الميرة.

االستهالكية«  للمواد  »الميرة  شركة  تحظى  االتفاقية،  هذه  وبموجب 

الشريك  برنامج  يتيحها  التي  والخدمات  واإلعالنية  اإلعالمية  بالمزايا 

المختلفة،  بيعها  منافذ  عبر  الخيرية  قطر  منتجات  وترويج  اإلنساني 

كذلك  الفروع،  جميع  في  اإلنساني«  »الشريك  لعالمة  خاص  وتسويق 

تلتزم الميرة بالترويج للمنتجات الموسمية الخاصة بقطر الخيرية مثل 

لخدماتها  باإلضافة  المدارس  إلى  العودة  وموسم  واألضاحي  رمضان  شهر 

التسويقية مع وضع عالمة »الشريك اإلنساني« على المنتجات الرئيسية 

منتجات  وتسويق  االستهالكية،  للمواد  الميرة  لشركة  رواجًا  واألكثر 

جديدة مثل »الباركود اإلنساني«، دعما للبرامج والمشاريع اإلنسانية التي 

تنفذها قطر الخيرية لصالح الفئات المستهدفة.

الرئيس  مساعد  فخرو،  يوسف  أحمد  السّيد  عّبر  المناسبة،  وبهذه 

ترحيبه  عن  الخيرية،  بقطر  واإلعالم  الموارد  تنمية  لقطاع  التنفيذي 

بانضمام شركة الميرة كونها شركة وطنية تدير أكبر شبكة من الفروع 

في الدولة لبرنامج »الشريك اإلنساني«، مؤكًدا حرص قطر الخيرية على 

إشراك كافة المؤسسات في القطاعين الخاص والعام في العمل الخيري 

اإلنساني بما يتماشى مع برنامجها للمسؤولية المجتمعية، وإسهاًما في 

خدمة المجتمع المحلي، فقال: 

الميرة  شركة  مع  الوثيق  لتعاوننا  استمرارا  االتفاقية  هذه  توقيع  »يأتي 

وتبرع(،  )مّير  مثل  المتنوعة  مبادراتها  خالل  من  عديدة  لسنوات  والممتد 

أسعدهم  )مثل  الخيرية  قطر  لمبادرات  المتواصل  دعمها  بجانب  هذا 

في  المتوفرة  التحصيل  نقاط  وجود  خالل  من  الدائم  ودعمها  لتسعد(، 

الموسمية األخرى. نتطلع بشدة  الحمالت  الميرة وغيرها من  أفرع  جميع 

إلى تعزيز هذا التعاون مستقباًل وتوسيع نطاقه في مختلف مجاالت العمل 

اإلنساني«.

وزارة البيئة تستعرض جهود الدولة أمام مؤتمر دولي

قطر تساهم في حماية البحار والمحيطات
والتغير  البيئة  وزارة  شاركت  قنا-  لشبونة- 

المناخي في جلسة بعنوان »االبتكارات في مجاالت 

التصدي للتلوث البحري والبالستيك«، وذلك ضمن 

فعاليات مؤتمر األمم المتحدة للمحيطات المنعقد 

في العاصمة البرتغالية لشبونة حاليا.

الوكيل  المسلماني  إبراهيم  الدكتور  واستعرض 

المساعد لشؤون حماية الحياة الفطرية والمحميات 

الطبيعية بالوزارة، في كلمته خالل الجلسة، جهود 

دولة قطر في مجال حماية البحار والمحيطات، ومن 

الصغيرة  الجزرية  للدول  ودعمها  مساهماتها  ذلك 

المهددة بالتلوث وخطر ارتفاع ماء البحر.

غدًا  أعماله  يختتم  أن  المقرر  المؤتمر،  ويعد 

الجهود  لحشد  األهمية  بالغة  فرصة  »الجمعة«، 

ووجهات  واألفكار  اآلراء  وتبادل  التشاور  بغية  الدولية 

واتخاذ  الفاعلة  العملية  الحلول  إليجاد  النظر، 

إليه  يصبو  ما  لتحقيق  وصواًل  الصائبة،  القرارات 

أحد  كونها  المحيطات  على  للمحافظة  الجميع 

الموارد المائية الهامة.

ضمن حملة إغاثية بسبب الزلزال

وصول الشحنة الثانية من المساعدات القطرية إلى أفغانستان
من  الثانية  الشحنة  أفغانستان  إلى  أمس  وصلت  قنا-  كابول- 

متن  على  للتنمية،  قطر  صندوق  من  المقدمة  الطارئة  المساعدات 

ضمن  األفغاني  الشعب  لدعم  القطرية،  المسلحة  للقوات  تابعة  طائرة 

مقاطعتي  مؤخًرا  ضرب  الذي  الزلزال  بسبب  عاجلة  إغاثية  حملة 

13 طًنا من المساعدات الطبية  خوست وبكتيكا، واحتوت الشحنة على 

العاجلة.

تسليمها  تم  التي  السابقة  للمساعدات  استكمااًل  الشحنة،  هذه  وتأتي 

قطر  مع  بالتعاون  أفغانستان،  في  المتضررين  إلى  يونيو   25 في 

القطرية. المسلحة  للقوات  التابع  الجوي  الجسر  عبر  الخيرية 

بدعم  التزامه  تأكيد  للتنمية،  قطر  صندوق  جدد  المناسبة،  وبهذه 

برامج االستجابة لالحتياجات اإلغاثية واإلنسانية في أفغانستان جنًبا 

المساعدات  إيصال  لضمان  االستراتيجيين  شركائه  مع  جنب  إلى 

الطبيعية  والكوارث  األزمات  خالل  احتياًجا  األشخاص  ألكثر  اإلغاثية 

والصراعات.

بـ »حمد الطبية« وجامعة قطر

»الخدمة المدنية« 
ينظم مقابالت للتوظيف

والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  نظم 

الباحثين  مع  المقابالت  من  عددا  الحكومي؛ 

ممن  »كوادر«  بمنصة  والمسجلين  عمل  عن 

تنطبق عليه الشروط لشغل عدد من الوظائف 

وذلك  قطر،  وجامعة  الطبية  حمد  مؤسسة  في 

الجهتين،  في  الوطنية  الكوادر  توظيف  بغرض 

بحضور  وذلك  السريع،  التوظيف  حملة  ضمن 

ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية.

وشملت المقابالت التي استمرت على مدار 3 أيام 

الباحثين  مع  العمل  عقود  توقيع  الجهتين  في 

مباشرة  المقابالت  من  االنتهاء  بعد  وظائف  عن 

واجتيازهم المقابالت الشخصية.

تسريع  جهود  سياق  في  المبادرة  هذه  تأتي   

الحكومي،  بالقطاع  القطريين  توظيف  عملية 

البشرية  الموارد  تنمية  إدارة  تواصل  حيث 

والتطوير  المدنية  الخدمة  بديوان  الوطنية 

المستمر  التنسيق  في  جهودها  الحكومي 

للباحثين  وظيفية  ولقاءات  مقابالت  لتنظيم 

مهارات  على  تدريبهم  مع  للعمل  المرشحين 

المقابالت  واجتياز  الذاتية  السيرة  إعداد 

الطلبات  حالة  متابعة  إلى  باإلضافة  الوظيفية، 

عبر المنصة الوطنية للتوظيف )كوادر(، وإجراء 

الالزم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كتب      محمد الجعبري 
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لمتابعة عملها وتقييم أدائها 

»التربية« تعقد اجتماعا مع المراكز التعليمية
عقد السيد عمر عبدالعزيز 

النعمة الوكيل المساعد 
لشؤون التعليم الخاص 

في وزارة التربية والتعليم 
والتعليم العالي هذا 
األسبوع اجتماعا مع 

مالك ومسؤولي المراكز 
التعليمية والتدريبية في 

الدولة وذلك في المسرح 
الرئيسي بالمبنى الدائم 

للوزارة بمنطقة القطيفية.
مسؤولو  حضره  الذي  االجتماع،  استعرض 

بقطاع  التعليمية  الخدمات  مراكز  إدارة 

أهمية  بالوزارة،  الخاص  التعليم  شؤون 

التعليمية  المراكز  تقدمها  التي  الخدمات 

والتدريبية في الدولة، وجودتها، ومدى اإلقبال 

بطاقتها  العمل  إلى  عودتها  مع  خاصة  عليها، 

اإلجراءات  الكاملة بعد تخفيف  االستيعابية 

خالل  مفروضة  كانت  التي  القيود  وإزالة 

متابعة  استعرض  كما  كورونا.  جائحة 

عمل هذه المراكز، وتقييم أدائها، والتأكد من 

التزامها بالقانون والتراخيص الممنوحة لها، 

لممارسة  الالزمة  التراخيص  وتجديد  ومنح 

مهامها بسهولة ويسر.

وتناول االجتماع أيضا التحديات التي تواجه 

أداء  في  والتدريبية  التعليمية  المراكز 

أن  يمكن  التي  والصعوبات  ورسالتها  مهامها 

تعيق تقديم خدماتها بشكل مرض. وتبادل 

من  التي  والمقترحات  األفكار  المجتمعون 

وتقديم  المعوقات،  هذه  على  التغلب  شأنها 

الحلول الالزمة لها.

وفي االجتماع أثنى النعمة على التعاون القائم 

وقطاع  والتدريبية  التعليمية  المراكز  بين 

التعليم الخاص بالوزارة، مشيدا بالدور الذي 

تلعبه هذه المراكز على الجانبين األكاديمي 

فيها،  الملتحقين  مهارات  وتعزيز  والتدريبي 

مشيرا إلى أن هذا الدور ُيعد مكمال للدور الذي 

كالمدارس  التعليمية  المؤسسات  تلعبه 

والجامعات في الدولة. ودعا مالكها ومسؤوليها 

مستوى  تطوير  على  العمل  مواصلة  إلى 

الخدمات المقدمة، وتلبية متطلبات الجمهور 

والمتنوعة  المتغيرة  احتياجاته  ومواكبة 

حريصة  الوزارة  إن  وقال  الوقت.  ذات  في 

التعليم  قطاع  في  المستثمر  دعم  على 

الدعم  أنواع  مختلف  توفير  عبر  الخاص، 

االستثمار  كان  سواء  والتواصل،  واإلرشاد 

في  أو  الخاصة  األطفال  ورياض  المدارس  في 

المراكز التعليمية والتدريبية.

التعليمية  المراكز  عدد  أن  بالذكر  الجدير 

 169 اآلن  حتى  يبلغ  الدولة  في  والتدريبية 

التدريب  مجال  في  خدماتها  تقدم  مركزا، 

ومراكز  األجنبية،  اللغات  وتعليم  اإلداري، 

وتعليم  التربوي،  والتدريب  التقوية،  دروس 

االحتياجات  ذوي  ومراكز  اآللي،  الحاسب 

الخاصة، ومراكز الفنون.

لتوظيف المعلمينالدوحة          $

.. وتنظم مقابالت في األردن

مدير  جسيماني،  أحمد  السيد  أكد 

التربية  بوزارة  المعلمين  شؤون  إدارة 

والتعليم والتعليم العالي، على استمرار 

المتقدمين  المعلمين  من  عدد  مقابالت 

الهاشمية  األردنية  المملكة  من  للعمل 

الترشيح  شروط  عليهم  تنطبق  ممن 

دولة  مدارس  في  للعمل  والتعيين، 

االحتياجات  سد  استكمال  بهدف  قطر؛ 

للعام  والمعلمات  المعلمين  من 

في  / 2023م   2022 القادم  األكاديمي 

النادرة  العلمية  التخصصات  من  عدد 

والكيمياء  والفيزياء  الرياضيات  في 

إلى توظيف عدد من  واألحياء، باإلضافة 

في  للتدريس  والمهندسات  المهندسين 

عدد  في  والتكنولوجيا  العلوم  مختبرات 

من المدارس الحكومية. 

والمقابالت  االختبارات  تلك  تأتي 

استكمااًل للمرحلة األولى التي تم عقدها 

المتقدمين  األردنيين  للمعلمين  سابقًا 

للعمل في قطر.

تستمر  التي  التوظيف  عملية  وتأتي 

شواغر  وجود  نتيجة  الحالية  الفترة 

لخروج  الحكومية  المدارس  بجميع 

وبلوغها  للتقاعد  الكوادر  تلك  من  العديد 

السن القانونية، وكذلك الفتتاح عدد من 

العديد من  أو إضافة  الجديدة  المدارس 

المباني الجديدة بمدارس قائمة، حيث 

من  الجديدة  الوظائف  عن  اإلعالن  تم 

التربية  لوزارة  اإللكتروني  الموقع  خالل 

تم  كما  العالي،  والتعليم  والتعليم 

تجهيز اللجان التي ستجري اللقاءات مع 

المعلمين المطلوبين وفق الشروط التي 

العناصر  أفضل  الوزارة الختيار  طرحتها 

لالرتقاء بالعملية التعليمية.

والتعليم  التربية  وزارة  وكانت 

خالل  عقدت  قد  العالي  والتعليم 

المقابالت  من  سلسلة  الماضية  الفترة 

لشغل  للمرشحين  التوظيفية 

أشرف  حيث  التدريسية،  الوظائف 

البشرية  الموارد  بإدارة  التوظيف  قسم 

بالتعاون مع إدارة شؤون المعلمين وإدارة 

التوجيه التربوي وإدارة التربية الخاصة 

الطفولة  وإدارة  الموهوبين  ورعاية 

التي  المقابالت  إجراء  على  المبكرة 

عقدت خالل شهري مارس وأبريل 2022، 

وشملت الكوادر القطرية وغير القطرية.

{ أحمد جسيماني

الدوحة          $
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مع مسؤولين لبنانيين

العطية تجري سلسلة من االجتماعات

التي  الشروط  أهم  االجتماع  تناول  كما 

على  الحصول  للهيئة  يمكن  بموجبها 

العالمي  التحالف  قبل  من  )أ(  التصنيف 

إلى  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 

الدولة  تقدمه  أن  يمكن  الذي  الدعم  جانب 

ولجنة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للهيئة 

الوقاية من التعذيب لتمكينها من االضطالع 

اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز  في  بمهامها 

في لبنان. ودعت العطية إلى ضرورة تأمين 

والالئحة  الداخلي  النظام  وإقرار  للهيئة  مقر 

المالية لتمكينها من مباشرة أعمالها.

العربية:  الشبكة  رئيس  سعادة  وقالت 

دولة  قبل  من  فورية  االستجابة  كانت  لقد 

بمالحظات  رحب  حيث  بري  الرئيس 

الجهات  مباشرة  ووجه  العربية  الشبكة 

للهيئة  مقر  تأمين  على  لتعمل  المختصة 

ووعد بإجراء الالزم لتنفيذ بقية المالحظات 

وإنزالها على أرض الواقع لتمكين الهيئة من 

القيام بعملها ووجه لحث الجهات الحكومية 

فيما  تأخير  دون  الرأي  إلبداء  المختصة 

المالية  والالئحة  الداخلي  بالنظام  يتعلق 

بالسرعة المطلوبة. 

وفي ذات السياق اجتمعت سعادة السيدة 

سعادة  مع  العطية  الله  عبد  بنت  مريم 

مجلس  رئيس  عبود  سهيل  السيد 

على  جانبه  من  أكد  الذي  األعلى  القضاء 

لتعزيز  الهيئة  مع  والتعاون  الدعم  تقديم 

اقتراح  جانب  إلى  األفضل  بالشكل  عملها 

)القضاء  من  وتفكير  عمل  فريق  تشكيل 

والهيئة( إلبداء اآلراء والمقترحات القانونية 

بالصورة  بعملها  لتقوم  الهيئة  ومساعدة 

الشبكة  مع  بالتعاون  ورحب  المثلى 

من  عدد  تدريب  بمجال  والهيئة  العربية 

القضاة حول ما يستجد من قضايا حقوق 

استعداد  العطية  أبدت  فيما  اإلنسان. 

الهيئة لنشر ثقافة  الشبكة للمساهمة مع 

ودورات  ندوات  بتنظيم  اإلنسان  حقوق 

بما  الحقوقية  المجاالت  بكافة  مشتركة 

في ذلك مجال رفع وبناء القدرات. 

المؤقت  المقر  العطية  مريم  زارت  بينما 

لبنان  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للهيئة 

ولجنة الوقاية من التعذيب، وانعقدت على 

بين  مصغرة  عمل  ورشة  الزيارة  هامش 

والدكتور  المرافق  والوفد  العطية  سعادة 

فادي جرجس رئيس الهيئة وأعضاء الهيئة 

وقفت العطية خالل الورشة على التحديات 

لوضعها  األولويات  وجدولة  واالحتياجات 

ضمن أعمال الشبكة العربية لتذليل هذه 

يسمح  بما  االحتياجات  وتلبية  التحديات 

الدرجة  على  التصنيف  متطلبات  بتلبية 

مشاركة  على  العطية  مريم  وأكدت  )أ(. 

الهيئة اللبنانية للتعريف بها ودعمها ونشر 

طريق  عن  لبنان  في  اإلنسان  حقوق  ثقافة 

العربية،  الشبكة  الهيئة مع  برامج تنفذها 

والمشاريع والخط المستقبلية التي يمكن 

أن  يمكن  والتي  إلنجازها  عليها  العمل 

واللجنة  العربية  الشبكة  خاللها  من  تقدم 

دورًا  قطر  بدولة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

هذه  في  اللبنانية  للهيئة  بدعمهم  مهمًا 

المجاالت.

استعراض 
سبل تفعيل 

وتمكين 
الهيئة 

الوطنية 
اللبنانية 
لحقوق 
اإلنسان

استقبل دولة الرئيس نبيه 
بري رئيس مجلس النواب 

اللبناني بمقر إقامته – عين 
التينه- سعادة السيدة مريم 
بنت عبدالله العطية رئيس 

الشبكة العربية للمؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان – 

مقرها الدوحة – والوفد المرافق 
لها. واستعرض االجتماع السبل 

الكفيلة لتفعيل وتمكين 
الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان 

متضمنة لجنة الوقاية من 
التعذيب بالجمهورية اللبنانية.

$ بيروت

بعنوان »االستعانة بالرياضة 
السفارة األميركية تستضيف جلسة نقاشيةلتحقيق الشمولية«

قطر  في  األميركية  السفارة  أقامت 

األولمبي  قطر  متحف  و1-2-3 

برنامج  مع  بالتعاون  والرياضي 

نقاشية  جلسة  الثقافية،  األعوام 

بالرياضة  »االستعانة  بعنوان 

احتفااًل  الشمولية«  لتحقيق 

الخمسين  السنوية  بالذكرى 

أميركا  بين  الدبلوماسية  للعالقات 

الثقافي  للعام  تابع  كبرنامج  وقطر 

قطر – أميركا 2021.

فيلم  من  مقطعًا  الحضور  شاهد 

جوائز  على  الحائز   »King Richard«

نقاشية  بجلسة  متبوعًا  عديدة، 

حول  رياضيين  وناشطين  قادة  مع 

الجنسين  بين  المساواة  موضوع 

والمجتمع.  الرياضة  في  والشمولية 

فيلم  حقيقية،  قصة  من  مستوحاة 

طفولة  قصة  يروي   »King Richard«

ومسارهم  ويليامز  وسيرينا  فينوس 

ألفضل  نماذج  وهم  النجومية  إلى 

الالعبين في رياضة التنس وق غيروا 

إلى  انضم  األبد.  إلى  الرياضة  تاريخ 

قطر،  متاحف  من  أعضاء  الجلسة 

االتحاد القطري للتنس ولالسكواش، 

والجيل المبهر وفريق رماية السكيت 

القطري.

القائمة  سيدارياس،  إفينيا  وقالت 

بأعمال السفارة األميركية في كلمتها 

بين  الرياضة  »تجمع  االفتتاحية: 

واالختالفات  البالد  حدود  عبر  الناس 

الحقًا  جميًعا  سنرى  كما  الثقافية، 

الرياضة تغرس  إن  العام.  خالل هذا 

والمثابرة  والمرونة  التعاون  صفات 

مضاعف  تأثير  لها  األشخاص؛  في 

والقيادة  والتعليم  الصحة  على 

والروابط االجتماعية؛  الذات  واحترام 

وتتحدي التحيز الجنسي«. وتابعت 

»الرياضة  القول:  في  سيدارياس 

تجمع بين الرياضيين والمشجعين 

ومنسقي  والشركات  والعوائل 

الرياضات والمجتمع المدني وقائدي 

مهم  دور  لديه  الجميع  المجتمعات. 

الجنسين  بين  المساواة  غرس  في 

والشمول«.

األولى  المسؤولة  حمد،  آمنة  وعلقت 

 Generation في  الشباب  لمشاركة 

Amazing، »إذا كانت الشابات قادرة 
على رؤية نساء أخريات في مجموعة 

يدركن  فإنهن  المهن،  من  واسعة 

مما  بهن،  ومرحب  ممثالت  أنهن 

أو  المباراة  في  قدًما  للمضي  يلهمهن 

يبحثون  الذين  األشخاص  التفوق.  

توقعاتهم  عن  النظر  بغض  عنهم 

الله  عبد  السيد  وعلق  األصلية«.  

قطر  متحف  مدير  المال،  يوسف 

األولمبي والرياضي 3-2-1 على الدور 

الذي يلعبه التمثيل في التضمين. 

العبة  الشرشاني،  ريم  وشاركت 

وتحدثت  الطائرة  األطباق  قنص 

يساعد  أن  للمجتمع  يمكن  كيف 

باالندماج  الشعور  على  اآلخرين 

المدير  تحدث  كما  الرياضة.   في 

للتنس  القطري  لالتحاد  التنفيذي 

عن  المهندي،  سعد  واالسكواش، 

في  موجودة  تزال  ال  التي  الفرص 

جعل الرياضة أكثر شمواًل.

القدم  كرة  لتبادل  الجلسة  تمهد 

المتحدة  الواليات  بين  للسيدات 

الخارجية  وزارة  برعاية   ،2022 وقطر 

األميركية وتنظيم من سفارة الواليات 

وسيضم  الدوحة.  في  المتحدة 

 8 للسيدات  القدم  كرة  برنامج 

رياضيين  وإداريين  والعبين  مدربين 

المبهر  الجيل  من  قطر  في  مقيمين 

المرأة  رياضة  ولجنة  قطر  ومؤسسة 

على  البرنامج  وسيركز  القطرية. 

ريادة  في  للمرأة  االجتماعية  القضية 

روابط  وسيبني  الرياضية  األعمال 

كرة  تطوير  دعم  إلى  تهدف  دائمة 

القدم للسيدات في المستقبل.

األميركي  الجزء  عقد  المقرر  ومن 

سان  في  سبتمبر  منتصف  في 

عيادات  وسيتضمن  فرانسيسكو 

االجتماعية  العدالة  مع  القدم  كرة 

؛  المرأة  لتمكين  المجتمع  وقادة 

النوادي  مع  ثقافية  وجوالت  زيارات 

الشعبية؛  والبرامج  المهنية 

قدم  كرة  العبي  مع  اجتماعات 

وحاليين  رائدين  أميركيين 

أعمال  رائدات  وكذلك  وسابقين 

فرص  الرياضة؛  مجال  في  ناجحات 

وورش  المدارس؛  بين  التظليل 

الصلة  ذات  الموضوعات  حول  عمل 

بتطوير كرة القدم النسائية.

سيدارياس: الرياضة تغرس صفات التعاون والمثابرة في األشخاص

يناقش تنفيذ جدول األعمال العمراني العالمي الجديد

»تنظيم االتصاالت«:

قطر تشارك في المنتدى 
الحضري العالمي ببولندا

تحديث خطة الطيف 
الترددي الخاصة بالمونديال

قطر  دولة  تشارك  قنا-  كاتوفيتشي- 

الحادي  العالمي  الحضري  المنتدى  في 

كاتوفيتشي  مدينة  في  ُيعقد  الذي  عشر، 

بجمهورية بولندا خالل الفترة من 26 إلى 30 

يونيو الجاري.

وزارة  من  وفد  المنتدى  خالل  قطر  يمثل 

محمد  فهد  المهندس  برئاسة  البلدية 

لشؤون  المساعد  الوزارة  وكيل  القحطاني 

التخطيط العمراني.

ويناقش المنتدى االستراتيجيات الرئيسية 

الحضري  األعمال  جدول  لتنفيذ  المتاحة 

والعمراني العالمي الجديد، واألطر القانونية 

التي  واإلقليمي  العمراني  التخطيط  وأطر 

وذلك  المشاركة  البلدان  في  تطويرها  يتم 

مستقبل  نحو  المدن  تحول  توجيه  بهدف 

مستدام، وكذلك اآلليات الحكومية اإلقليمية 

ودون اإلقليمية )الهيكلية والمحلية( مع الدول 

من  االستثمارات  دعم  إلى  إضافة  الصديقة، 

مستقبل  إلى  للوصول  المدن  تحول  أجل 

عمراني مستدام.

الدوحة- قنا- أعلنت هيئة تنظيم االتصاالت 

ثة من خطة الطيف  عن إصدار نسخة ُمحدَّ

 FIFA الترددي الخاصة ببطولة كأس العالم

تفصيلية  معلومات  تتضمن   ،2022 قطر 

كانت  التي  األساسية  الخطة  إلى  مضافة 

2020، وبما  21 نوفمبر  قد نشرتها الهيئة في 

لكرة  الدولي  االتحاد  متطلبات  مع  يتوافق 

القدم )فيفا(، التي تقضي بوجوب نشر الجهة 

المسؤولة عن إدارة الطيف الترددي في البلد 

الخاصة  الترددي  الطيف  لخطة  المضيف 

حسب  وتحديثها،  العالم  كأس  ببطولة 

الترددي  الطيف  خطة  وتسهم  االقتضاء. 

قطر   FIFA العالم  كأس  ببطولة  الخاصة 

2022 في ضمان االستخدام المنظم للطيف 
النجاح  تحقيق  وفي  قطر،  دولة  في  الترددي 

استضافته.    وأثناء  قبل  للحدث  المطلوب 

للخطة  الثاني  اإلصدار  أن  الهيئة  وذكرت 

المتعمقة  التحديثات  بعض  يتضمن 

باألنظمة  الخاصة  الترددات  لخطط 

استخدامها  المتوقع  الالسلكية  والتطبيقات 

العالم  كأس  بطولة  استضافة  فترة  خالل 

المحدثة  الخطة  تشير  كما  قطر،  دولة  في 

أو  المتاحة  الجديدة  التردد  نطاقات  إلى 

التي  الحديثة  الالسلكية  التكنولوجيات 

سيتم نشرها أو استخدامها ألول مرة في هذه 

النسخة من بطولة كأس العالم.

 ويأتي هذا اإلصدار الجديد بعد نجاح هيئة 

الطيف  خطة  إدارة  في  االتصاالت  تنظيم 

الترددي خالل بطولة كأس العرب FIFA قطر 

من  الهيئة  اكتسبتها  التي  والخبرة   ،2021
المصلحة  أصحاب  جميع  مع  تعاملها  خالل 

تسعى  كانت  التي  القطاعات،  مختلف  من 

ألنظمتها  الترددي  الطيف  على  للحصول 

وتطبيقاتها خالل البطولة.

 كما تشمل خطة الطيف الترددي الخاصة 

إصدارها  في   2022 قطر   FIFA العالم  بكأس 

الخاص  للملحق  شاماًل  تحديًثا  الجديد 

اإللكترونية  البوابة  عبر  الطلبات  بمعالجة 

تطويرها  تم  التي  الترددي  الطيف  لخدمات 

وتحديثها مؤخًرا من ِقبل الهيئة.

ببلدية الريان

صيانة عدد 
من المباني القديمة

من  الريان  بلدية  انتهت 

قديما  عقارا   »17« عدد  صيانة 

صيانة  لجنة  مع  بالتنسيق 

البلدية،  بوزارة  المباني  وهدم 

الريان   - )اللقطة  مناطق  في 

 - بوسدرة   - معيذر   - الجديد 

-لبديع(،  أبوهامور   - العزيزية 

البلدية  حرص  إطار  في  وذلك 

المشوهة  األسباب  إزالة  على 

بمختلف  العام  للمنظر 

المظهر  على  حفاًظا  المناطق، 

للمدينة. الجمالي 



السنة )27( - الخميس 1 من ذي الحجة  1443هـ الموافق 30 يونيو 2022م العدد )9796(

»0.45 %« انخفاضا بمؤشر البورصة
الدوحة- قنا- سجل المؤشر العام لبورصة قطر، أمس، انخفاضا بقيمة 54.80 نقطة، أي ما نسبته 

0.45 بالمائة، ليصل إلى 12 ألفا و237.04 نقطة.
و901.539  ألفا  و229  مليونا   519 بقيمة  سهم،  و401  ألفا  و314  مليونا   131 تداول  أمس  جلسة  خالل  تم 

ريال، نتيجة تنفيذ 15925 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، بينما 

انخفضت أسعار 25 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغالقهما السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 686 مليارا و97 مليونا و710 آالف و729.750 ريال، مقارنة 

مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 690 مليارا و732 مليونا و779 ألفا و431.300 ريال.

للمساعدة على زيادة الوعي المجتمعي

»المصرف« يدعم مبادرات 
»القطرية للسرطان«

)المصرف(  اإلسالمي  قطر  مصرف  أعلن 

القطرية  الجمعية  أنشطة  دعمه  عن 

المساعدة  إلى  تهدف  التي  للسرطان، 

على زيادة الوعي بأهمية الكشف المبكر 

بالسرطان،  اإلصابة  مخاطر  من  للوقاية 

وذلك ضمن برنامج المصرف للمسؤولية 

االجتماعية. 

ألنشطة  دعمه  المصرف  قدم  كما 

غير  السرطان  مرضى  لدعم  الجمعية 

العالج.  تكلفة  تحمل  على  القادرين 

المصرف  التزام  الدعم  هذا  ويعكس 

بدور  والمساهمة  للمجتمع،  بالعطاء 

التي  الرئيسية  القضايا  في  إيجابي 

ككل. المجتمع  على  تؤثر 

دعم  في  المصرف  مشاركة  على  وتعليقًا 

للسرطان،  القطرية  الجمعية  جهود 

العزيز  عبد  مشاعل  السيدة  قالت 

لقطاعي  العام  المدير  مساعد  الدرهم، 

بالمصرف:  الجودة  وضمان  االتصال 

مكافحة  في  بالمساهمة  فخورون  »نحن 

السرطان من خالل دعم الجمعية القطرية 

في  الصحي  القطاع  وتمكين  للسرطان 

النبيلة  بالرسالة  المصرف  ويؤمن  قطر. 

أثر  لترك  جاهدين  ونسعى  للجمعية، 

والمجتمع.  الناس  حياة  في  إيجابي 

المصرف  دعم  في  أيضًا  جهودنا  وتتمثل 

لنشر ثقافة الكشف المبكر، والذي يمثل 

المجتمع  توعية  في  أساسيًا  عنصرًا 

بالقضايا الصحية الرئيسية«.

المجتمعية  المصرف  مبادرات  وتركز 

والرياضة  والصحة  التعليم  على 

واألنشطة اإلنسانية بالتعاون مع شركاء 

يتبنون رسالة المصرف نفسها المتمثلة 

هذا  وفي  المحلي.  المجتمع  تمكين  في 

الثقافة  برنامج  المصرف  يواصل  العام، 

طّوره  الذي  األموال«  تدير  »كيف  المالية 

قطر«،  »إنجاز  مؤسسة  مع  بالشراكة 

حقق  بعدما  التوالي،  على  الرابع  للعام 

وقد  السابقة.  دوراته  في  كبيرًا  نجاحًا 

 300 البرنامج  من  المستفيدين  عدد  بلغ 

طالب وطالبة منذ بداية هذا العام.

لتعزيز حضور المنتجات الذكية بالسوق القطري

»المهام الدولية« توقع اتفاقية

الفرص  ضوء  على  االتفاقية  تأتي 

مجال  في  المحلي  السوق  في  المتزايدة 

الرائدة  التكنولوجية  الخدمات  نشر 

وتوفير أحدث الحلول والمنتجات الرقمية 

المعلومات  تكنولوجيا  بقطاع  الخاصة 

محورًا  يعتبر  بات  الذي  واالتصاالت 

حيويًا لتطوير أعمال وخدمات القطاعات 

والصناعات في قطر.

التفاهم،  مذكرة  عليه  نصت  لما  ووفقًا 

الطرفين  بين  العمل  منظومة  ستشمل 

الرقمي  التحول  مواكبة  استهداف 

مجال  في  الحاصل  والتقدم  المتسارع 

خاصة  الحديثة،  التكنولوجيا  نشرة 

الرائدة  الدول  من  تعتبر  قطر  دولة  أن 

التحتية  البنية  مجال  في  والمتقدمة 

التكنولوجية المتطورة، وتصدرت العديد 

هذا  في  المتقدمة  العالمية  المراتب  من 

حياة  يالمس  الذي  الحيوي  المجال 

المواطن والتنمية االقتصادية في الدولة.

فخرهما  عن  الشركتان  وأعربت 

بمحتوى المذكرة الذي تم االتفاق عليه، 

تكنولوجيز  هواوي  شركة  وأن  خاصة 

في  المتطورة  العالمية  الشركات  من 

البنية  ومنتجات  حلول  نشر  مجال 

المعلومات  وتقنية  لالتصاالت  التحتية 

الذكية  واألجهزة  المنتجات  وتوفير 

بانسجام  تعمل  التي  التقنيات  وأحدث 

وتعمل  واألنظمة.  المستخدمين  بين 

تحقيق  على  االطار  ذات  في  الشركة 

لالتصال  والمتكاملة  الشاملة  التجربة 

الشركات  توفرها  التي  الذكي  والربط 

برامج  لدعم  الدائم  سعيها  مع  لعمالئها، 

التحول الرقمي وبناء النظام اإليكولوجي 

واالتصاالت  المعلومات  لتقنية 

الرقمنة  أهداف  بتحقيق  والمساهمة 

خصوصًا   ،2030 الوطنية  قطر  لرؤية 

المواهب  وتدريب  إعداد  مجال  في 

الجيل  ببناء  والعناية  المحلية  التقنية 

المعلومات  لتكنولوجيا  القادم  القيادي 

واالتصاالت في قطر.

الدوحة          $

في قطاع الطاقة.. الكعبي:

جهودنا مستمرة لتحقيق التقطير النوعي
الدوحة- قنا- أكد سعادة 

المهندس سعد بن شريده 
الكعبي، وزير الدولة لشؤون 

الطاقة، أن الجهود الثابتة 
والحثيثة مستمرة نحو 
تحقيق التقطير النوعي 
وتحسين فرص العمل 

للشباب القطري، وهو ما 
يتماشى تماما مع رؤية قطر 

الوطنية 2030.. وقال وزير 
الدولة لشؤون الطاقة في 

كلمة خالل االجتماع السنوي 
الثاني والعشرين للتقطير 

في قطاع الطاقة أمس، »إن 
الجميع يعمل على تحقيق 

غايات التنمية البشرية 
للرؤية التي تدعو إلى مشاركة 
متزايدة ومتنوعة للقطريين 

في قوة العمل«.

وأشار إلى أن عددا من التحديات والنجاحات 

مجال  في  الماضي  العام  خالل  تجسدت 

بذلتها  التي  الجهود  على  مثنيا  التقطير، 

الطرق  مختلف  لتسهيل  القطاع  شركات 

والوسائل الهادفة إلى تطوير القدرات الوطنية 

مسارات  خالل  من  إمكاناتها  أقصى  إلى 

وظيفية طموحة.

وعمل  اإلبداع  خالل  من  أنه  ثقته  عن  وعبر 

التعليم، سيتم  الجاد مع مجتمع  الشركات 

للتقطير  االستراتيجية  الخطط  تحقيق 

مجموعة  إيجاد  وضمان  الطاقة،  قطاع  في 

متميزة من القطريين المؤهلين في السنوات 

القادمة.

الدولة  وزير  سعادة  قدم  آخر،  صعيد  على   

السنوية  التقطير  جوائز  الطاقة  لشؤون 

تميزا  أظهرت  التي  القطاع  لشركات 

قطر  شركة  فازت  حيث  التقطير،  في 

الكريستال  بجائزة  )قابكو(  للبتروكيماويات 

واالتصال  الدعم  في  لجهودها  وذلك  للتقطير 

لألسمدة  قطر  وشركة  التعليم،  قطاع  مع 

الكيماوية )قافكو( لجهودها في دعم التقطير، 

)ناقالت(  المحدودة  الغاز  لنقل  قطر  وشركة 

والتطوير،  التدريب  دعم  في  لجهودها 

وشركة قطرغاز ألفضل تقدم أحرز في مجال 

التقطير. 

السنوية  التقطير  شهادات  الكعبي  قدم  كما 

في  لجهودها  قطر  شل  شركة  من  كل  إلى 

وشركة  التعليم،  قطاع  مع  واالتصال  الدعم 

لدعمها  )كيوكم(  المحدودة  للكيماويات  قطر 

الغاز  لتحويل  أوريكس  وشركة  للتقطير، 

إلى سوائل المحدودة للدعم الذي قدمته في 

مجال التدريب والتطوير.

خالل مايو الماضي على أساس سنوي ..»التخطيط واإلحصاء«:

ارتفاع مؤشر أسعار المنتج الصناعي »70.88 %«
الدوحة - قنا - سجل المؤشر العام ألسعار 

المنتج في القطاع الصناعي 160.34 نقطة 

بنسبة  مرتفًعا  الماضي،  مايو  شهر  في 

سنوي،  أساس  على  المائة  في   70.88
مقارنة مع مايو من العام الماضي، وبنسبة 

أبريل  بشهر  قياًسا  المائة،  في   2.76
السابق له من العام الجاري. 

لسعر  القياسي  الرقم  مؤشر  ويتكون 

أربعة  من  الصناعي  للقطاع  المنتج 

ويمثل  التعدين  وهي:  رئيسية،  قطاعات 

وقطاع  قيمته،  من  المائة  في   82.46
في   15.85 ويمثل  التحويلية  الصناعة 

في   1.15 ويمثل  الكهرباء  وقطاع  المائة، 

المائة  في   0.52 يمثل  الذي  والماء  المائة، 

من قيمة المؤشر.

واإلحصاء  التخطيط  جهاز  بيانات  وتشير 

أمس،  صدرت  التي  المؤشر،  هذا  حول 

3.58 في  إلى ارتفاع قطاع التعدين بنسبة 

وذلك   ،)2022 )أبريل  بشهر  مقارنة  المائة، 

نتيجة االرتفاع في أسعار مجموعة النفط 

في   3.58 بنسبة  الطبيعي  والغاز  الخام 

المائة، فيما انخفضت مجموعة األنشطة 

المحاجر  واستغالل  للتعدين  األخرى 

إال أن قيمة مؤشر  المائة،  4.25 في  بنسبة 

في   79.21 بنسبة  ارتفعت  القطاع  هذا 

المائة قياًسا بشهر )مايو 2021(.

قطاع  مؤشر  انخفاض  إلى  البيان  وأشار 

في   0.70 بنسبة  التحويلية  الصناعة 

مع  بالمقارنة  شهري،  أساس  على  المائة 

2022(، بضغط من انخفاض ثالث  )أبريل 

صناعة  مجموعة  في  تمثلت  مجموعات 

الكيميائية  والمنتجات  الكيميائية  المواد 

مجموعة  تلتها  المائة،  في   2.17 بنسبة 

في   0.44 بنسبة  المشروبات  صناعة 

األسمنت  صناعة  ومجموعة  المائة، 

ومنتجات المعادن الالفلزية األخرى بنسبة 

0.01 في المائة. 
االرتفاعات  أبرز  كانت  متصل،  سياق  وفي 

في  شهري،  أساس  على  القطاع  هذا  في 

صناعة  مجموعة  هي:  مجموعات  خمس 

 6.99 بنسبة  واللدائن  المطاط  منتجات 

الفلزات  صناعة  ومجموعة  المائة،  في 

القاعدية )المعادن األساسية( بنسبة 2.29 

المنتجات  صناعة  ومجموعة  المائة،  في 

المائة،  في   1.92 بنسبة  المكررة  النفطية 

الغذائية  المنتجات  صناعة  ومجموعة 

ومجموعة  المائة،  في   1.40 بنسبة 

اإلعالم  وسائط  واستنساخ  الطباعة 

المسّجلة بنسبة 0.82 في المائة.

وعلى صعيد التغير السنوي لنفس قطاع 

ارتفاًعا  سجل  فإنه  التحويلية،  الصناعة 

مايو  شهر  خالل  المائة  في   41.62 بنحو 

الماضي، بالمقارنة بالشهر ذاته من العام 

شهدتها  التي  االرتفاعات  نتيجة  الماضي 

المنتجات  صناعة  مجموعة  أسعار 

النفطية المكررة بنسبة 57.50 في المائة، 

الكيميائية  المواد  صناعة  مجموعة  تلتها 

 45.39 بنسبة  الكيميائية  والمنتجات 

منتجات  صناعة  ومجموعة  المائة،  في 

المطاط واللدائن بنسبة 36.57 في المائة، 

القاعدية  الفلزات  صناعة  ومجموعة 

في   33.61 بنسبة  األساسية(  )المعادن 

األسمنت  صناعة  ومجموعة  المائة، 

األخرى  الالفلزية  المعادن  ومنتجات 

ومجموعة  المائة،  في   13.93 بنسبة 

 1.78 بنسبة  الغذائية  المنتجات  صناعة 

في المائة.

مجموعة  مؤشر  سجل  ذلك،  غضون  في 

اإلعالم  وسائط  واستنساخ  الطباعة 

 4.44 بنسبة  انخفاًضا  المسّجلة 

صناعة  مجموعة  ومؤشر  المائة،  في 

المشروبات بنسبة 0.79 في المائة. 

والغاز  الكهرباء  إمدادات  قطاع  شهد  بدوره، 

بنسبة  انخفاًضا  الهواء  وتكييف  والبخار 

أبريل  بشهر  مقارنة  المائة،  في   13.18
في   1.64 بنسبة  ارتفع  أنه  إال  السابق، 

مع  سنوي  أساس  على  بالمقارنة  المائة 

مايو من العام 2021.

المياه  إمدادات  قطاع  سجل  جهته،  ومن 

مقارنة  المائة،  في   2.48 قدره  ارتفاًعا 

بنسبة  وانخفاًضا  له،  السابق  بالشهر 

الشهر  مع  بالمقارنة  المائة،  في   3.36
المناظر من العام السابق )مايو 2021(.

   الدوحة          $

{ م.سعد بن شريده الكعبي

تحسين فرص 
العمل للشباب 

القطري 

يتماشى تماما مع 
الرؤية الوطنية 

»2030«

 أعلنت شركة هواوي تكنولوجيز في قطر وشركة المهام 
الدولية عن توقيع مذكرة تفاهم، وذلك سعيًا لتعزيز 

التعاون والشراكة االستراتيجية بينهما في مجال توفير 
منتجات وحلول هواوي الذكية في السوق القطري وتعزيز 

حضور التقنيات الذكية الالزمة لمختلف القطاعات. 

الدوحة          $
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بجميع عملياته التشغيلية

مطار حمد يطلق مبادرة »التوأم الرقمي«

برنامج  لتعزيز  الدائم  سعيه  إطار  في   

الدولي  حمد  مطار  أطلق  الذكي،  المطار 

الرقمي«  »التوأم  تكنولوجيا  مبادرة 

شامال  استعراضا  توفر  والتي  المبتكرة، 

وفوريا لعمليات المطار عبر واجهة تفاعلية 

التحليلي  النظام  ويقوم  األبعاد.  ثالثية 

لتكنولوجيا التوأم الرقمي بدمج المعلومات 

الواردة من أنظمة المطار المتعددة وتقديم 

في  تسهم  أن  شأنها  من  ذكية  توصيات 

تعزيز األداء وتحسين العمليات. 

وتجمع هذه المبادرة الفريدة بين تقنيات 

البيانات  وتحليل  األبعاد  ثالثية  النمذجة 

اتخاذ  في  للمساعدة  االصطناعي  والذكاء 

إلى  ومستندة  وسريعة  دقيقة  قرارات 

البيانات. 

في  الرقمي  التوأم  تكنولوجيا  وتفيد 

وتعزيز  الطائرات  مرابض  تعارض  إدارة 

ورصد  للتنبيهات  الفعالة  االستجابة 

الحيوية  والمرافق  األصول  سالمة 

تتيح  ذلك،  إلى  وباإلضافة  للمطارات. 

الصحيحة  للبيانات  الفعال  االستخدام 

في الوقت المناسب بما يضمن االستغالل 

أصول  تعطل  وقت  وتقليل  للموارد  األمثل 

المطار ومرافقه. 

العالم  عبر  المطارات  قطاع  إدراك  ويتزايد 

تنطوي  التي  الكبيرة  واإلمكانات  لألهمية 

لدعم  الرقمي  التوأم  تكنولوجيا  عليها 

الحيوية  التشغيلية  العمليات  وتطوير 

وقد  كفاءتها.  وتحسين  المطارات  في 

أطلقها  التي  الرقمي  التوأم  حصدت مبادرة 

حل  »أفضل  جائزة  الدولي  حمد  مطار 

ذكي للعام«، وذلك خالل حفل جوائز قطر 

لألعمال الرقمية هذا العام. 

حقبة جديدة في كفاءة األداء
سهيل  السيد  قال  الجائزة،  على  وتعليقًا 

للتكنولوجيا  الرئيس  أول  نائب  قدري، 

»يتعاون  الدولي:  حمد  مطار  في  واالبتكار 

 SITA شركة سيتا  مع  الدولي  حمد  مطار 

في رسم مستقبل صناعة المطارات وذلك 

العالم  في  القليلة  المطارات  أحد  باعتباره 

التي استعانت بتكنولوجيا التوأم الرقمي 

مما  صعبة،  استخدام  حاالت  واختبرت 

كفاءة  في  جديدة  حقبة  أمام  اآلفاق  يفتح 

األداء«. 

الفريدة  التكنولوجيا  »وسوف تواصل هذه 

حتى  ونضجها  تطورها  مسيرة  نوعها  من 

الفرق  استخدام  طريقة  جذريًا  تغير 

وطريقة  للمعلومات  بالمطار  التشغيلية 

في  نكون  أن  ويسعدنا  القرار.  صنع 

المسار  هذا  تدخل  التي  المطارات  طليعة 

بأدوات  االستعانة  وتيرة  من  نسرع  وأن 

ستعود  والتي  المتطورة،  التكنولوجيا 

وشركات  المسافرين  على  بالفائدة 

الشركاء  وجميع  الشريكة  الطيران 

اآلخرين«.

األسعد،  هاني  السيد  قال  جانبه،  من 

األوسط  الشرق  في  سيتا  شركة  رئيس 

وأفريقيا: »يسعدنا فوز مطار حمد الدولي 

ونفتخر  للعام.  ذكي  حل  أفضل  بجائزة 

بنا  الخاصة  الرقمي  التوأم  تكنولوجيا  أن 

كانت جزًءا من هذا الفوز«.

التوأم  تكنولوجيا  »توفر  األسعد:  وأضاف 

الراغبة  للمطارات  كبيرة  إمكانات  الرقمي 

في تطوير وتحسين عملياتها التشغيلية 

المعقدة والتي تضم العديد من الشركاء 

واألصول واألنشطة. وبإنشاء التوأم الرقمي 

ألحد المطارات، يمكننا رصد ومتابعة كل 

ما يجري في المطار عبر رؤية شاملة، مما 

القرارات  اتخاذ  الدولي  حمد  لمطار  يتيح 

األنسب وتحسين العمليات التشغيلية«.

وكان قد نال مطار حمد الدولي لقب أفضل 

جوائز  ضمن   2022 لعام  العالم  في  مطار 

سكاي تراكس العالمّية، ويواصل المطار 

القدم  لكرة  العالم  كأس  لبطولة  الرسمي 

التكنولوجيا  في  استثماره   2022 قطر 

المسافرين  أعداد  تتزايد  فيما  الحديثة 

عن  بحثًا  المطار  يستخدمون  الذين 

تجربة سلسة وآمنة. وبفضل هذه الجهود 

أحد  الدولي  حمد  مطار  أصبح  الدؤوبة، 

مجال  في  المنطقة  في  الرائدة  المطارات 

العصرية،  بالتكنولوجيا  االستعانة 

الرامية ألن يصبح  إطار مساعيه  وذلك في 

على  في  الرائدة  العالمية  المطارات  أحد 

هيكلة  إعادة  عبر  وذلك  الرقمي،  المستوى 

الكفاءة  درجات  وبأعلى  رقميًا  عملياته 

واألمان.

نصائح للمسافرين 
الدولي  حمد  مطار  دعا  اآلخر  الجانب  على 

المسافرين إلى أن تكون عمليات التوصيل 

السيارات  مواقف  نطاق  في  واالستقبال 

بجانب  الوقوف  من  بداًل  األمد،  قصيرة 

سلسة  تجربة  يضمن  بما  األرصفة، 

للجميع.

جاء ذلك في بيان أصدره مطار حمد اليوم 

بمناسبة  للمسافرين  إرشادات  تضمن 

حيث  المبارك،  األضحى  عيد  عطلة  قرب 

من  المغادرين  المسافرين  حركة  تبلغ 

من  الثالثين  من  اعتبارا  ذروتها  الدوحة 

يونيو الجاري، بينما سيبلغ عدد القادمين 

عشر  الخامس  من  اعتبارا  ذروته  للدوحة 

من يوليو المقبل.

توفر  وتواريخ  مواعيد  البيان  واستعرض 

جدول  وفق  مجانا  األمد  قصيرة  المواقف 

والعشرين  الثالث  في  ينتهي  زمني 

السماح  أن  إلى  الفتا  المقبل،  يوليو  من 

بالوصول إلى مبنى المسافرين والقادمين 

المسافرين  األشخاص  على  سيقتصر 

فقط.

اإلنترنت  عبر  الوصول  تسجيل  إلى  ودعا 

الرحلة  موعد  قبل  المطار  إلى  والحضور 

بثالث ساعات، ما لم تكن شركة الطيران 

من  طلبت  قد  معها  السفر  سيتم  التي 

المسافر الحضور قبل موعد الرحلة بوقت 

أطول، باإلضافة إلى االستفادة من خدمات 

تسجيل الوصول الذاتي، مبينا أنه سيتم 

 60 قبل  الوصول  تسجيل  مكاتب  إغالق 

دقيقة من موعد إقالع الرحلة.

الجوية  الخطوط  مسافري  نصح  كما 

الخدمة  أكشاك  باستخدام  القطرية 

وتسليم  وصولهم  تسجيل  في  الذاتية 

تسجيل  لهم  تتيح  والتي  أمتعتهم، 

إلى  الصعود  بطاقات  وطباعة  الوصول 

الخاص  الالصق  على  والحصول  الطائرة 

التسليم  نقاط  في  وضعها  ثم  بالحقائب، 

سريعا قبل التوجه إلى منطقة الجوازات.

االستعانة  سيتم  أنه  إلى  البيان  وأشار 

إجراءات  لتسريع  اإللكترونية  بالبوابات 

العائالت  على  ينبغي  بينما  الجوازات، 

كاونترات  استخدام  أطفال  تضم  التي 

الجوازات.

المتعلقة  اإلرشادات  إلى  البيان  وتطرق 

العناية  باألمتعة الشخصية ومستلزمات 

األمني  الفحص  وإجراءات  الشخصية 

وتلك المتعلقة بـ »كوفيد 19«، كما نبه إلى 

أنه سيتم تطبيق قيود الوزن المسموح بها 

شركات  قبل  من  صارما  تطبيقا  واألمتعة 

المسافرين  على  معه  يتعين  ما  الطيران، 

من  األمتعة  إرشادات  عن  االستفسار 

شركة الطيران الخاصة بهم.

قدم إرشادات للمسافرين بمناسبة 
قرب حلول عطلة »األضحى«

$ الدوحة

»االتصاالت« تبرم شراكة مع »ميتا«

تعزيز التعاون في قطاع االقتصاد الرقمي
وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  أعلنت  قنا-  الدوحة- 

مع  شراكة  اتفاقية  إبرامها  عن  اليوم،  المعلومات، 

»ميتا«، وذلك في إطار مساهمتها في بناء اقتصاد رقمي 

قائم على المعرفة. 

على  الشراكة،  هذه  خالل  من  الوزارة،  وستعمل   

من  عدد  في  »ميتا«  مع  التعاون  فرص  استكشاف 

بالمهارات  االرتقاء  بينها  من  الرئيسية،  المجاالت 

المجتمعية، ورقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، 

والدعم االقتصادي.

االتصاالت  وزارة  مساعي  ضمن  االتفاقية  هذه  وتأتي   

تطوير  في  رؤيتها  لتحقيق  المعلومات  وتكنولوجيا 

االقتصاد  مجال  في  البشري  المال  رأس  قدرات 

رقمي  تحول  عملية  لتنفيذ  جهودها  إطار  في  الرقمي، 

سواء  األحجام،  مختلف  من  الشركات  لجميع  شامل 

الصغيرة أم المؤسسات الكبرى.

مساعي  على  األمثلة  أحد  »ميتا«  مع  الشراكة  وتعد 

الدولية  والموارد  الخبرات  من  لالستفادة  الوزارة 

ريم  السيدة  قالت  حيث  الممارسات،  أفضل  وتطبيق 

لشؤون  المساعد  الوزارة  وكيل  المنصوري  محمد 

وتكنولوجيا  االتصاالت  بوزارة  الرقمي  المجتمع  تنمية 

المعلومات، »إن الشراكة االستراتيجية مع »ميتا« تأتي 

في إطار جهود دولة قطر لتعزيز قدرات التحول الرقمي 

الذي  التحول  وهو  والمتوسطة،  الصغيرة  للشركات 

القطاعات  وتقدم  لنمو  بالنسبة  ا 
ًّ

أساسي عنصًرا  يعد 

االقتصادية واالجتماعية في دولة قطر«.

اإلقليمي  المدير  عقاد  فارس  السيد  نوه  جهته،  ومن 

»ميتا«،  في  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  لمنطقة 

وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  بجهود  تصريحات،  في 

متكامل،  رقمي  مجتمع  لبناء  الساعية  المعلومات 

االلتزام  الجانبين تؤكد على  الشراكة بين  أن  معتبرا 

خالل  من  والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات  بدعم 

التعافي  لتحقيق  الالزمة  الرقمية  بالمهارات  تزويدها 

االقتصادي من تبعات الجائحة، وتعزيز إنتاجيتها من 

المساعدة في بناء  إلى  الرقمي، باإلضافة  العالم  خالل 

بيئة أعمال شاملة ومزدهرة للشركات الناشئة، تمّكنها 

االجتماعي  النمو  على  اإليجابي  التأثير  إحداث  من 

واالقتصادي في دولة قطر. 

االتصاالت  وزارة  أطلقت  الشراكة،  هذه  إطار  وفي 

لدعم  ا 
ًّ

وطني برنامًجا  و»ميتا«  المعلومات  وتكنولوجيا 

رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة ونموها، حيث 

أطلقت »ميتا«، ألول مرة في دولة قطر، منصة للشركات 

من  سلسلة  ستقدم  التي  والمتوسطة،  الصغيرة 

الدورات التدريبية عبر اإلنترنت. 

تعرض  التي  المصادر  من  سلسلة  إلى  وباإلضافة   

نماذج  تعد  نجاح  وقصص  محلية  حاالت  دراسات 

التدريبي  المحتوى  سيتضمن  لآلخرين،  ملهمة 

كيفية تفعيل دور الجمهور بشكل إبداعي في تطبيق 

بزنس  »ميتا  باستخدام  البدء  وكيفية  إنستجرام 

إلى  و»الوصول  اإلعالنات«  مع  مبدًعا  و»كن  سويت« 

الدورات  من  وغيرها  مخصصة«،  بإعالنات  جمهورك 

البرنامج  هذا  يحظى  حيث  المتخصصة،  التدريبية 

مؤسسة  بينهم  من  محليين،  شركاء  من  عدد  بدعم 

قطر  وواحة  الرياضية،  األعمال  وواحة  زون،  أسباير 

قطر  وبنك  للمال،  قطر  ومركز  والتكنولوجيا،  للعلوم 

للتنمية. 

وفي سياق متصل، قال المهندس هالل الكواري رئيس 

مؤسسة أسباير زون، »إن المبادرات مثل »ميتا بوست 

الصغيرة  الشركات  قطر« ستعمل على تعزيز رقمنة 

وشمولية  واستدامة  مرونة  وتحقيق  والمتوسطة، 

محدودة  غير  فرص  وإطالق  للجميع،  الرياضي  القطاع 

للنمو الشامل للقطاع، كما تحدد هذه المبادرة فرص 

على  للقطاع  الناشئة  االحتياجات  تلبي  التي  التدريب 

أفضل وجه، وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة 

على اكتساب المهارات التقنية المطلوبة لتصبح جزًءا 

من القطاع الرياضي المزدهر«.

»قطر للسياحة«:

قطر ضمن وجهات تطبيق 
»إكسبلورست« العالمي

للسياحة«  »قطر  أعلنت  قنا-  الدوحة- 

الفوتوغرافي  التصوير  تطبيق  إدراج  عن 

ضمن  قطر  دولة  »إكسبلورست«  العالمي 

الشرق  بلدان  من  وجهة  أول  لتصبح  وجهاته، 

ويعرض  التطبيق،  يتضمنها  األوسط 

حتى  عددها  يبلغ  التي  السياحية،  معالمها 

التصوير  أماكن  أروع  ضمن  موقعا،   75 اآلن 

الفوتوغرافي في العالم.

ويعتبر إطالق قطر على هذا التطبيق الشهير 

األوسط  الشرق  بلدان  ألحد  األول  الظهور  هو 

السفر  رفيق  يكون  أن  يتوقع  حيث  فيه، 

التصوير،  ومحترفي  لهواة  المفضل  الرقمي 

ممن يرغبون في التقاط صور رائعة للمعالم 

المناظر  مثل:  قطر،  تضمها  التي  الفريدة 

ومراكز  المعمارية،  والمنشآت  الطبيعية، 

اإلشعاع الثقافي وغيرها. 

بيرثهولد  السيد  علق  المناسبة،  وبهذه 

للعمليات  التنفيذي  الرئيس  ترينكل، 

أصبح  »لقد  قائال:  للسياحة«،  »قطر  في 

مع  ومشاركتها  السفر  تجارب  صور  التقاط 

السياحة  تجارب  من  أساسيا  جزءا  اآلخرين 

تطبيق  مع  شراكتنا  فإن  ولذلك  العصرية 

العديدة  وسائلنا  إحدى  هي  »إكسبلورست« 

لتعزيز تجارب الزوار، وتزويدهم بالمعلومات 

إلى  زيارتهم  جعل  شأنها  من  التي  واألدوات 

قطر زيارة ال تنسى«، الفتا إلى أن قطر تتمتع 

بجمال طبيعي وافر، وتضم منشآت معمارية 

فريدة،  أخرى  ومعالم  أيقونية  تصاميم  ذات 

لكون  للغاية  سعداء  الجميع  يجعل  مما 

األوسط  الشرق  في  دولة  أول  باتت  الدولة 

تطلعات  وسط  التطبيق،  عبر  عرضها  يتم 

والمساهمين  المواقع  من  المزيد  إلضافة 

ورؤية  المقبلة،  القليلة  األشهر  للتطبيق خالل 

قطر  في  الفوتوغرافي  التصوير  هواة  مجتمع 

يكبر وينمو.  من جانبه، قال جاستن مايرز، 

إكسبلورست:  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

كان  إكسبلورست،  أطلقنا  أن  »منذ 

توسعنا  يترقبون  التطبيق  مستخدمو 

ندرك  وكنا  األوسط،  الشرق  منطقة  عبر 

األولى  الوجهات  إحدى  ستكون  قطر  أن  دائما 

دولة  فهي  التطبيق،  عبر  ستظهر  التي 

منشآتها  وبجمال  الثقافية  بمعالمها  غنية 

حتى  جهدنا  قصارى  بذلنا  وقد  المعمارية، 

ونأمل  مصورة،  مكتبة  أفضل  توفير  نضمن 

على  وزوارها  قطر  سكان  التطبيق  يشجع  أن 

الرائعة  والمواقع  الفريدة  المعالم  استكشاف 

األكبر  الميزة  ولعل  قطر«.   بها  تزخر  التي 

يتضمن  معرضا  توفيره  هي  التطبيق  في 

صورا ملهمة من جميع أنحاء قطر، إلى جانب 

 ،)Location Insights( يسمى  لما  تقديمه 

أس«  بي  »جي  إحداثيات  تتضمن  والتي 

في  للراغبين  الزيارة  أوقات  وأفضل  دقيقة، 

»السحرية«  أو  »الذهبية«  الساعة  موافقة 

والنصائح  الصور  ومواصفات  للتصوير، 

وتفاصيل  بالمكان  الخاصة  الميدانية 

على  المقامة  األنشطة  وحتى  بل  الطقس، 

يتيح  مما  تصويره،  المراد  الموقع  من  مقربة 

لعشاق التصوير الفوتوغرافي إمكانية إضفاء 

توفير  عن  فضال  الصور،  على  جديدة  روح 

الوقت والجهد. 

تحميل  اآلن  وزوارها  قطر  لسكان  يمكن  كما 

متجر  أو  ستور«  »آب  متجر  عبر  التطبيق 

التطبيق  سيكون  وقريبا  بالي«،  »جوجل 

لـ  التابع   )VisitQatar( موقع  عبر  متاحا 

إلطالق  الترويج  إطار  وفي  للسياحة«،  »قطر 

تفاصيل  جميع  إتاحة  تتم  سوف  التطبيق، 

 Qatar Location Insight القطرية  المواقع 

فتح  يكلف  ما  وعادة  مجانا..  شهرا   12 لمدة 

يعادل  ما  برو«  »إكسبلورست  عبر  تجربة 

29.99 دوالر أميركي في السنة. 
تطبيق  عبر  األول  قطر  ظهور  ويأتي 

في  إطالقه  نجاح  عقب  »إكسبلورست« 

في  تصويرا  المدن  أكثر  من  مجموعة 

ولندن  ونيويورك  أنجلوس  لوس  مثل  العالم 

وباريس وسنغافورة وهونغ كونغ وشنغهاي، 

ويضم التطبيق أكثر من 250 ألف مستخدم، 

وأكثر من 150 مستكشفا قاموا ببناء أكثر من 

2000 موقع عبر هذه الوجهات، وقد تم تزويدها 
.Location Insights بالتفاصيل الخاصة بـ

للسياحة«  »قطر  مهمة  أن  بالذكر  جدير 

خريطة  على  قطر  مكانة  ترسيخ  في  تتمثل 

السياحة العالمية كوجهة رائدة، تمتزج فيها 

وتقصدها  الحاضر،  وحداثة  الماضي  أصالة 

ومزاراتها  معالمها  الستكشاف  العالم  شعوب 

والرياضة  الثقافة  مجاالت  في  السياحية 

تتسم  والتي  العائلي،  والترفيه  واألعمال 

مسؤولية  وتتولى  الخدمة،  بتميز  جميعها 

وضع االستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 

ومراجعتها  تنفيذها  ومتابعة  والضيافة، 

العروض  تنويع  تعزز  بحيث  دوري،  بشكل 

اإلنفاق  زيادة  وتدعم  البالد،  في  السياحية 

السياحي، وال سيما مع اعتبار السياحة أحد 

في  الحكومة  قبل  من  األولوية  ذات  القطاعات 

عام 2017، وذلك في إطار سعيها لتنويع موارد 

القطاع  مساهمة  وتعزيز  الوطني،  االقتصاد 

الخاص به.

أطلقتها »القطرية للعطالت«

باقات سفر استثنائية إلى تايالند

خصومات  للمسافرين  الباقات  وتتيح 

بعطالت  لالستمتاع  استثنائية  ومزايا 

إطالق  وبمناسبة  والراحة.  بالُيسر  تتسم 

إلى  للسفر  الحصرية  العطالت  باقات 

مسابقة  للعطالت  القطرية  تنّظم  تايالند؛ 

تمكن  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على 

إلى  سفر  بباقات  الفوز  فيها  المشاركين 

بانكوك وبوكيت.

مذهلة  بفرصة  المسافرون  وسيحظى 

واالستمتاع بإجازة مذهلة في  تايالند  لزيارة 

الشواطئ والغابات الخالبة والمدن المفعمة 

المصممة  الباقات  خالل  من  وذلك  بالحياة، 

تتيح  التي  للعطالت  القطرية  من  حصريًا 

ذكريات  على  الحصول  فرصة  للمسافرين 

ال ُتنسى. 

من  بوكيت  إلى  المسافرون  وسيتمكن 

لالسترخاء  مثالية  برحلة  االستمتاع 

واالستمتاع  المذهلة  المغامرات  وتجربة 

الغابات  استكشاف  أو  الساحرة  بالشواطئ 

ذاته.  اليوم  في  المذهلة  والخلجان  الخالبة 

تجربة  بفرصة  بوكيت  زوار  سيحظى  كما 

أشهى  تقّدم  التي  المطاعم  من  العشرات 

التقليدية،  التايالندية  والمأكوالت  األطباق 

بعد يوم حافل بالمغامرات المدهشة. 

إقامتهم  اختيار  للمسافرين  يمكن  كما 

المذهلة،  الفنادق  أحد  في  الفندقية 

إقامتهم  أثناء  خاّلبة  بإطاللة  واالستمتاع 

أو  نجوم،  الخمس  فئة  من  كيماال  منتجع 

والرفاهية  الفخامة  من  عالم  في  االسترخاء 

الخمس  فئة  من  الغونا  أنغسانا  فندق  في 

مباشرة.  الشاطئ  عند  يقع  والذي  نجوم 

كما سيتمّكن المسافرون من االستمتاع في 

كّل الفنادق التي تتيحها القطرية للعطالت، 

بتجربة سفر ال تضاهى. 

باستكشاف  يرغبون  الذين  والمسافرون 

االقتصادي  والمركز  الحيوية  العاصمة 

برحلة  سيحظون  فإنهم  لتايالند،  والثقافي 

استثنائية لدى زيارة مدينة بانكوك. ويمكن 

االستثنائية  الوجهة  هذه  إلى  للمسافرين 

لالستمتاع  الشهيرة  سيام  ساحة  زيارة 

التجول في شارع  أو  بتجربة تسوق فاخرة، 

أشهى  وتجربة  بالحياة  النابض  لوم  سي 

األطباق التايالندية. 

اإلقامة  للعطالت  القطرية  باقات  وتشمل 

أمام  بذلك  متيحة  الفاخرة  الفندقية 

والراحة  االسترخاء  إمكانية  المسافرين 

بانكوك،  مدينة  في  الرائعة  الفنادق  أحد  في 

بما في ذلك االستمتاع بإطاللة ساحرة عند 

لفندق  العلوي  الطابق  في  السباحة  بركة 

نجوم،  الخمس  فئة  من  وريفرسايد  أفاني 

أو االسترخاء في عالم من الرفاهية في فندق 

والدروف أستوريا من فئة الخمس نجوم.

أطلقت القطرية للعطالت باقات سفر مذهلة لقضاء 
العطلة الصيفية في بانكوك وبوكيت، وذلك في إطار 

استعداداتها لموسم الصيف هذا العام. 





السنة )27( - الخميس 1 من ذي الحجة  1443هـ الموافق 30 يونيو 2022م العدد )9796( متابعات14

بـ »ثقافي الصم«

محاضرة حول جاهزية 
حقيبة اإلسعاف وصيدلية المنزل

صالح  فيصل  السيد  المحاضرة  وحضر   

للمركز  العام  السر  أمين  مساعد  المري 

هذه  في  المركز.  اعضاء  من  وجمهور 

لغة  ومدربتا  خبيرتا  قامت  المحاضرة 

وميسم  جرار  عائشة  بالمركز  االشارة 

لفائدة  المحاضرة  مضمون  بترجمة  بدر 

المحاضرة  وتميزت  المركز.  أعضاء 

من  المحاضرة  جمهور  من  كبير  بتجاوب 

اعضاء مركز الصم.

نظري  شرح  على  المحاضرة  واشتملت 

اإلسعاف  حقيبة  حول  عملي  وتطبيق 

المحاضر  وتحدث  المنزلية.  والصيدلية 

بتجهيز  دوما  االستعداد  أهمية  حول 

إلى  وتطرق  األولية  اإلسعافات  حقيبة 

حقائب  وأنواع  للحقيبة  الفنية  الشروط 

اإلسعافات، وقدم كذلك شرحا وافيا حول 

الذي  األولية  لإلسعافات  العائلة  صندوق 

يسميه المتخصصون في الحقل الطبي 

المحاضرة  في  المنزل«.  »صيدلية  بـ 

االتصال  يتم  أال  ضرورة  المحاضر  أكد 

التي  الطارئة  الحاالت  في  اال  باإلسعاف 

يحددها االطباء. وقدم للحضور شرحا عما 

تحتويه حقيبة اإلسعافات األولية وكيفية 

الطارئة  الحاالت  مختلف  مع  التعامل 

اإلنسان  صحة  على  يطرأ  ما  أو  لالصابات 

سريع  وإنقاذ  إسعاف  إلى  بحاجة  ويكون 

إلى  اإلسعاف  سيارة  وصول  حين  إلى 

موقعه. وأوضح أهمية االلتزام بالتعليمات 

اإلسعاف  بحقيبة  الخاصة  الطبية 

لمرة  تستخدم  ادوات  بها  توجد  حيث 

آمنة  بطريقة  منها  التخلص  ويتم  واحدة 

يتم  جديدة  بأدوات  سريعا  واستبدالها 

مراكز  أو  العامة  الصيدليات  من  شراؤها 

على  وشدد  المختلفة.  التجاري  التسوق 

كاملة  معلومات  اإلسعاف  إعطاء  ضرورة 

ليتسنى  خدماته  إلى  االحتياج  حالة  في 

السريع  الوصول  اإلسعاف  سيارة  لسائق 

صحية  حالة  به  توجد  الذي  المنزل  إلى 

إلى  النقل  أو  اإلسعاف  إلى  تحتاج  طارئة 

المستشفى.

أطلقه »شباب الجميلية«

برنامج للتحكم 
في الطائرات الالسلكية

الشباب،  الرياضة  وزارة  سعي  إطار  في 

ممثلة في إدارة الشؤون الشبابية لتفعيل 

قطاع  يخدم  فيما  الشبابية  المراكز  دور 

فقد  عامة،  المجتمع  ومصلحة  الشباب 

بالتعاون  الجميلية،  شباب  مركز  أطلق 

يوم  الالسلكية،  للرياضات  قطر  مركز  مع 

برنامجا   2022 يونيو   22 الموافق  االربعاء 

الالسليكة  الطائرات  في  للتحكم  تدريبيا 

الخاص  السميليتر  جهاز  استخدام  عبر 

لتعريف  وذلك  الطيران،  بمحاكاة 

المشاركين بكيفية التحكم في الطائرات 

وتعتبر  ومهارية.  متقنة  بصور  الالسلكية 

هذه الفعالية المرحلة األولى من البرنامج، 

حيث تعقبها عدة فعاليات تدريبية ضمن 

البرنامج للوصول للمستوى المطلوب من 

المقدرة والمهارة في التحكم في الطائرات 

الالسلكية.

سبعة  البرنامج  هذا  في  شارك  وقد 

الجميلية  شباب  لمركز  منتسبا  عشر 

السيد  إشراف  تحت  التدريب  وكان 

للرياضات  قطر  مركز  من  الحداد  أمير 

الالسلكية.

برنامج  الجميلية  شباب  مركز  ويواصل 

أنشطة  يتضمن  والذي  الصيفي  نشاطه 

وعملية  رياضية  متنوعة  وفعاليات 

وفنية،  وترفيهية  واجتماعية  وثقافية 

ومعارف  مهارات  تنمية  بغرض  وذلك 

الفئة  في  الشباب  من  المنتسبين 

العمرية المستهدفة.

لمركز شباب وفتيات برزان

»620« مشاركًا في النشاط الصيفي

عبد  بن  العزيز  عبد  الشيخ  وأوضح 

الرحمن حسن آل ثاني أن كافة األنشطة 

القيود  رفع  بعد  وذلك  حضوريا  ستكون 

ويتمحور  كورونا  جائحة  فرضتها  التي 

النشاط في إعداد أكاديمية برزان للقيادات 

ثقافي  مجتمع  بناء  إلى  وتهدف  الشبابية 

احترافي متكامل، والصدارة الثقافية بروح 

عالمية،  وبمنهجية  قطرية  وهوية  قيمية 

وخدمة مجتمعية بمنظور أخالقي.

وقال رئيس مركز شباب برزان إن المهارات 

إكسابها  على  المركز  يحرص  التي 

األنشطة  في  واإلمتاع  اإلبداع  للمشاركين 

والتواصل  واالتصال  والقيادة،  والبرامج، 

النزيه  والتنافس  والتحدي  اآلخر،  مع 

إلنجاز األفضل، كذلك العمل بروح الفريق 

واستغالل  الوقت  إدارة  وكيفية  الواحد، 

اوقات الفراغ في ما يفيد، فضاًل عن مهارات 

قدم..  كرة  )سباحة..  تشمل  رياضية 

رياضات دفاعية كارتيه، تايكوندو(.

وأكد الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن 

شباب  مركز  رئيس  ثاني  آل  حسن 

خالل  العمل  سيواصل  المركز  أن  برزان 

األخيرة  اللمسات  لوضع  المقبلة  الفترة 

حديثة  تجهيزات  من  الكامل  واالستعداد 

ورياضية  وترفيهية  وتربوية  تعليمية 

لمرافق المركز والتي من شأنها أن تساهم 

جيل  وبناء  األكاديمية  أهداف  تحقيق  في 

من القيادات الشبابية.

أي  مع  للتعاون  مفتوح  برزان  أن  وأوضح 

شريطة  شبابية،  مراكز  أو  حكومية  جهة 

على  تعتمد  المقدمة  المادة  تكون  ان 

آليات ومناهج هادفة وحديثة من شأنها أن 

تساهم في بناء قيادات شبابية وأن تعطي 

تفاعلي  بشكل  اإلضافة  المقدمة  البرامج 

تقوم  التي  التقليدية  البرامج  عن  بعيدا 

على المدرب والمتلقي فقط.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن: تضمن برامج تهتم بتكوين قيادات شبابية

ضمن مسارات مخيم النادي العلمي

ورش تفاعلية وأنشطة علمية
انطلقت في السادس 

والعشرين من شهر يونيو 
الجاري فعاليات المسارين 
الثاني والثالث من مسارات 

المخيم العلمي لصيف 
2022 الذي ينظمه ويشرف 

عليه النادي العلمي القطري 
التابع لوزارة الرياضة 

والشباب وكان قد انطلق 
المسار األول في التاسع 

عشر من شهر يونيو وهو 
مخصص للفئة العمرية من 

7 حتى 14 سنة للجنسين 
 STEM ويحمل عنوان

ع األنشطة  ومما يميزه تنوُّ
العلمية والورش التفاعلية 

والتكنولوجية فيه.

 أما المسار الثاني مسار واحة الصناع فهو 

مخصص للفئة العمرية من خمسة عشر 

والبنات  للبنين  عامًا  عشر  ثمانية  وحتى 

تصميم  على  البرنامج  يحتوي  حيث 

من  األرصاد  محطة  وبرمجة  وتركيب 

في  البرنامج  تنفيذ  ويتم  التقنية  الناحية 

المعامل المهيأة والتي تم تزويدها بأحدث 

المشاركين  لمساعدة  التكنولوجيا 

مشاريعهم،  لتنفيذ  الشباب  والمبتكرين 

من  سيتمكنون  المشاركين  أن  كما 

الخبرات  من  واالستفادة  آرائهم  مشاركة 

والمهندسين  المشرفين  لدى  المتوفرة 

وربطه  المشروع  الستكمال  المختصين 

التخزين السحابي للحصول على  بنظام 

وسرعة  والرطوبة  الحرارة  عن  معلومات 

في  وتسجيلها  الهواء  وجودة  الريح  واتجاه 

إمكانية  وبالتالي  سحابية  بيانات  قاعدة 

يمكن  الطقس  عن  تنبؤ  نموذج  إنشاء 

االعتماد عليه في أنشطة الحياة المختلفة 

البحرية،  والرحالت  والزراعة  النقل  مثل 

وحول هذا المسار صرح المهندس سلمان 

السليطي رئيس مركز واحة الصناع بأن 

لعدة  عملي  تطبيق  يعتبر  المسار  هذا 

االلكترونيات  منها  وتخصصات  مجاالت 

البرمجة  ومنها  العكسية  الهندسة  ومجال 

والتصنيع  التصميم  مجال  إلى  باإلضافة 

عند  حرصنا  وقد  األبعاد،  ثالثي  الرقمي 

وضع البرنامج أن يكون التنفيذ مبنيًا على 

العملي  الجانب  تغليب  منها  أسس  عدة 

المباشر  والتعامل  النظري  الجانب  على 

التكنولوجية  التجهيزات  مع  آمن  وبشكل 

العلمي  النادي  وفرها  التي  الحديثة 

باإلضافة  الصناع  واحة  مركز  في  القطري 

المشاركون  يخرج  أن  على  الحرص  إلى 

وعملية  علمية  بفائدة  المسار  هذا  في 

ثرية  بيئة  المسار  هذا  ويهيئ  متميزة، 

ويمّكنهم  المشاركين  لدى  واإلبداع  لإللهام 

وتنمية  التقنية  المهارات  تطوير  من 

مما  متخصصين،  مدربين  مع  مواهبهم 

ويساعدهم  بالتكنولوجيا  شغفهم  يحّفز 

على استكشاف اهتماماتهم المستقبلية.

للفئة  مخصص  فهو  الثالث  المسار  أما 

العمرية المتوسطة للبنين والبنات ويتميز 

بأنه يركز على مجال العلوم والطب والفلك 

أهمية  وحول  العملي،  التطبيق  خالل  من 

مريم  السيدة  قالت  ومميزاته  المسار  هذا 

هذا  بأن  البرنامج  ومدربة  مشرفة  الكواري 

المسار يجمع بين العلم والتوعية والترفيه 

الجوانب  في  المشاركين  مدارك  وتعميق 

العملية من خالل ورش عمل متنوعة تتراوح 

بين التعرف على جوانب من صحة اإلنسان 

على  والتعرف  واألسنان  الكلى  صحة  مثل 

المحافظة  وكيفية  منها  كٍل  عمل  آلية 

عليها ثم يتعرف المشاركون على الماء من 

الناحية العلمية وأهميته بالنسبة للحياة 

وما يتميز به الماء عن بقية السوائل وأخيرًا 

من  المسار  هذا  في  نصيب  للفلك  سيكون 

القبة  في  العلمية  االفالم  مشاهدة  خالل 

العلمية التي تعتبر تقنية حديثة لعرض 

االفالم ثالثية االبعاد وبزوايا 360 درجة.

العلمي  النادي  يحرص  آخر  جانب  من 

المخيم  لفعاليات  تنفيذه  خالل  القطري 

ومتطورة  هادفة  برامج  تكون  أن  على 

تطلعاتهم  وتحقق  الشباب  تناسب 

إدارة  وتوجيهات  الوزارة  رؤية  مع  ومتوافقة 

الخصوص،  هذا  في  الشبابية  الشؤون 

مختلف  مع  مثمر  تعاون  هناك  وايضا 

خالل  يتم  حيث  الصلة  ذات  الجهات 

مفيدة  توعوية  فعاليات  تنفيذ  المخيم 

الهالل  مع  التعاون  خالل  من  للمشاركين 

في  عمل  ورش  يقدم  الذي  القطري  األحمر 

مجال اإلسعافات األولية والتعامل السليم 

اإلدارة  مع  وكذلك  الطوارئ  حاالت  في 

ورش  قدمت  التي  المدني  للدفاع  العامة 

التعامل  لحاالت  تجريبي  وبيان  عمل 

بهدف  المنزلية  الحرائق  مع  السليم 

قدر  الخسائر  وتقليل  األشخاص  سالمة 

واألهم  الحريق  حدوث  حال  في  اإلمكان 

خالل  من  الحريق  حدوث  احتمال  تجنب 

قام  كما  والسالمة،  األمن  إرشادات  اتباع 

االتحاد  مع  وبالتعاون  العلمي  النادي 

عدة  بتنفيذ  للجميع  للرياضة  القطري 

التمارين  ممارسة  مجال  في  عمل  ورش 

تكون  والتي  والمفيدة  السهلة  الرياضية 

جيل  خلق  بهدف  الجميع  متناول  في 

يتمتع بصحة سليمة وجسم سليم، كما 

ان هناك برنامجا سيتم تقديمه بالتعاون 

مع مركز بداية.

{  الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن

تحت عنوان أكاديمية برزان للقيادات الشبابية، انطلق النشاط 
الصيفي في مركز شباب وفتيات برزان بمشاركة 620، منهم 
220 فئة المرحلة االبتدائية و150 طالبًا من المرحلة اإلعدادية 

والثانوية، فيما وصل عدد المنتسبات للنشاط الصيفي في 
فتيات برزان إلى 250.. من جانبه قال الشيخ عبد العزيز بن عبد 

الرحمن حسن آل ثاني رئيس مركز شباب برزان إن النشاط 
الصيفي هذا العام تضمن برامج تهتم بتكوين قيادات شبابية 

وبناء المهارات بإبداع وامتاع وأنشطة ثقافية وحركية وترفيهية 
وألعاب تعليمية ومسابقات وتحديات ومدارس لتعليم مهارات 

كرة القدم والسباحة إلى جانب رحالت ومعسكرات وزيارات 
ميدانية إلى مجموعة من المؤسسات والمصانع الحكومية.

قدم الدكتور أحمد ادلبي رئيس قسم التثقيف 
الصحي التابع لقطاع الشؤون الطبية بجمعية الهالل 
األحمر القطري محاضرة صحية بعنوان: كن مستعدا 
للطوارئ - جاهزية حقيبة اإلسعاف وصيدلية المنزل، 

مساء الثالثاء 28 يونيو بمقر المركز القطري الثقافي 
االجتماعي للصم، وذلك في إطار حملة التوعية الصحية 

2022م التي ينفذها المركز بالتعاون والشراكة مع 
الهالل األحمر.

الدوحة          $

الدوحة          $

الدوحة          $

الدوحة          $



الحكومة  لتشكيل  الملزمة  غير  االستشارات  اختتام  مع 

أمام  النواب بدلوهم  أدلى  الجديدة، وبعدما  اللبنانية 

اليومين في  المكلف.. تكون قد انتهت »نزهة«  الرئيس 

المجلس، وبدأت رحلة اآلالم التي ربما تطول أو تقصر 

التشكيل. بملف  المعنيين  لسلوك  تبعًا 

ال جدال في أّن تشكيل حكومة أصيلة، ولو لفترة 

القليلة، هو خيار أفضل بكثير  قصيرة ال تتعدى األشهر 

من تصريف األعمال، ذلك أّن أزمات البلد ومشاريع 

المواصفات  مكتملة  حكومة  وجود  تتطلب  لها  الحلول 

السباق  أن تخوض  البدنية« حتى تستطيع  و»اللياقة 

مع الوقت والتحديات، إضافة إلى كونها تشكل 

أي فراغ  السياسة لمواجهة  »احتياطًا استراتيجيًا« في 

اذا تعّذر  المناسبة«  بـ»الكلمات  وَملئه  رئاسي محتمل 

الدستوري. الموعد  الجمهورية في  انتخاب رئيس 

التأليف، استعاَن احد  إلى أهمية إنجاز  وللداللة 

المصري  بالمثل  الملف  لهذا  المواكبين  السياسيين 

القائل: »ظل راجل وال ظل حيطة«، مضيفًا مع تصّرف: 

»ظل حكومة أصيلة وال ظل تصريف األعمال في مثل 

هذه الظروف القاسية التي تتطّلب القدرة على اتخاذ 

القرارات«.

لكن، وعلى رغم كل األسباب الموجبة التي تستدعي 

الحسابات  من  بعيدًا  التشكيل  في  التعجيل 

من  تبّقى  لما  كسبًا  التقليدية،  والمقاربات  الكالسيكية 

وقت وفرص قبل أن يكتمل االنتقال من مرحلة االنهيار 

إلى طور االرتطام.. إال أّن الحقيقة التي لن تغطيها 

التأليف فوق  أن  العلنية هي  التصاريح  مساحيق 

األنقاض لن يكون سهال، بل ستتحّكم به نوازع فئوية 

ومصالح متضاربة كما لو أن الوضع طبيعي، خصوصًا 

للتو شرعية شعبية  السياسية اكتسبت  القوى  أن 

وبالتالي هي تفترض  األخيرة،  النيابية  االنتخابات  من 

التفويض يمنحها هامشًا واسعًا للتصّرف وفق  أّن هذا 

ما تجده مناسبًا.

التي تكاد  البروتوكولية  وبعيدًا من االستشارات 

أّن  المكلف نجيب ميقاتي  الرئيس  ترشح زيتًا، يعرف 

أشغااًل شاقة تنتظره في الكواليس والزواريب، إن لم 

يحصل تبّدل جذري في نمط التعاطي مع استحقاق 

الرابعة  إلى والدة عاجلة للحكومة  التشكيل، ُيفضي 

التي ُيفترض أن تحمل اسم شهرته السياسية، ما 

أن  الذين يستبعدون  المتشائمين  لم تصح توقعات 

مهمته. في  ينجح 

استمزاج  بعد  سيعمد  ميقاتي  بأّن  المعلومات  وتفيد 

رأي رئيس الجمهورية ميشال عون إلى وضع تشكيلة 

التصدي لتحديات هذه  ُتراعي مقتضيات  وزارية 

المرحلة، وتحظى بقبول عون، أي أنه لن يقّدم عرضًا 

التشكيلة  والتكتكة، بل هو يعّول على زخم  للمناورة 

األولى التي يأمل في أن يتم البناء عليها، وإال إذا لم 

يحصل حّد أدنى من التوافق حولها، فهذا سيكون 

مؤشرًا إلى أن األمور ستتخذ منحى صعبًا ومعقدًا.

وُينقل عن ميقاتي أّن أشد ما يزعجه ويقلقه هو الواقع 

إلى  الفتًا  المتفاقمة،  وتداعياته  االجتماعي  االقتصادي 

أّن هناك طرفين مظلومين كثيرًا في هذا المجال، هما: 

موظفو القطاع العام الذين ال يزالون يتقاضون رواتبهم 

1500 ليرة للدوالر، والدولة التي ال  على أساس سعر 

تزال تستوفي الضرائب على أساس السعر نفسه، 

25 ألف ليرة. ويضيف:  بينما سقف الدوالر أصبح فوق 

500 سلعة تدخل إلى لبنان وهي  تصّوروا أيضا أن نحو 

ُمعفاة من الرسوم الجمركية كليًا وأن أغلب الباقي من 

هزيلة. جمركية  لرسوم  يخضع  السلع 

ويلفت ميقاتي في سياق عرض الواقع المزري الذي 

يمر فيه البلد إلى أنه كان من الضروري على سبيل 

بصرفيات  المعنيين  للموظفين  البنزين  تأمين  المثال 

الرواتب، من أجل أن يستطيعوا االنتقال إلى مركز 

أّن الحال التي وصلنا إليها  عملهم، مشددًا على 

المسؤولية. درجات  بأعلى  التحلي  تستوجب 

ويوضح أنه وعلى رغم بعض التصاريح والمواقف 

العالية السقف، إال أنه لمس لدى الكتل خالل 

أّن هناك َتحّسسًا بعمق األزمة واستعدادا  االستشارات 

للتعاون، »وأنا من جهتي سأكون متعاونا إلى أقصى 

الحدود ولست في صدد التحدي«.

ويشدد ميقاتي، وفق ما ُينسب إليه، على أّن األولوية 

أّن »كثيرًا من  هي لوقف االنهيار واالنتحار، معتبرًا 

الحلول هي في أيدينا، والمطلوب فقط إرادة صادقة 

للبدء في تنفيذها«، مشيرا إلى أن الرئيس نبيه 

بري أبلغ إليه بأّن المجلس النيابي سُيقّر عددًا من 

خالل  أمامه  المحالة  والمالية  اإلصالحية  المشاريع 

شهرين.
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سياسة 
حكومة بينت

أنطوان شلحت

كاتب وباحث فلسطيني

مع دخول مرحلة العّد التنازلي للحكومة 

اإلسرائيلية الحالية التي ترأسها خالل 

واليتها كحكومة فاعلة، نفتالي بينت، يمكن 

أن نلّخص ونقول إنه في كل ما يتعّلق 

بسياستها الخارجية، وخصوًصا حيال 

قضية فلسطين، كانت حكومة يمينية 

صقرية. واآلن في تلخيص واليتها القصيرة 

التي بدأت يوم 13 يونيو 2021، ال ُبّد من أن 

ُيشار تحديًدا إلى أن أبرز ما أفلح فيه رئيسها 

هو أن يحشد باستمرار دعم شركائه لجّر 

عربة السياسة اليمينية التي يقودها.

 تمثلت قوة بينت عند تأليف الحكومة 

في عدم تقييد نفسه بخطوط سياسية 

عريضة، ما أتاح له إمكان أن يواصل سياسة 

الحكومة السابقة، بل وأن يّدعي تشديدها. 

ويبدو من استطالعات الرأي العام األولية في 

الوقت الحالي أّن بينت استطاع الحفاظ على 

قاعدته االنتخابية، باألساس من خالل عدم 

وضع عراقيل أمام مشروع االستيطان في 

أراضي الضفة الغربية.

وللتذكير: عندما أقيمت هذه الحكومة كان 

العنوان الرئيسي لقناة التلفزة اإلسرائيلية 

الرسمية »كان 11« هو التالي: »تأليف 

حكومة جديدة من دون خطوط عامة 

تفصيلية: ما يمكن االتفاق عليه نقّره، وما ال 

نتفق عليه ُينّحى جانًبا«. وجرى االكتفاء، 

في مستهل مقدمة اتفاقية االئتالف، باإلشارة 

إلى أنه نظًرا إلى كون إسرائيل عالقة في 

أزمة سياسية حادة وعدم استقرار حكومي 

حاّد منذ نحو عامين، ونظًرا إلى أنه منذ 

الخروج من أزمة وباء كورونا يواجه االقتصاد 

اإلسرائيلي تحّديات اقتصادية استثنائية 

بحجمها وتعقيداتها ما يستلزم وجود حكومة 

فاعلة بشكل فوري؛ قّررت الكتل الموقعة 

على هذه االتفاقية تأليف »حكومة وحدة« 

سترّكز على العمل في المجالين، المدني 

واالقتصادي، من أجل تحسين رفاهية 

المواطنين اإلسرائيليين من جميع الفئات 

والقطاعات، وأول ما ستفعله الحكومة هو 

عرض ميزانية عامة للدولة للعامين الجاري 

والمقبل على الكنيست.

عماد مرمل
كاتب لبناني

أكد سعادة المهندس سعد 

بن شريده الكعبي، وزير الدولة 

لشؤون الطاقة، أن الجهود الثابتة 

والحثيثة مستمرة نحو تحقيق 

التقطير النوعي وتحسين فرص 

العمل للشباب القطري، وهو 

ما يتماشى تماما مع رؤية قطر 

الوطنية »2030«.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة، 

في كلمة خالل االجتماع السنوي 

الثاني والعشرين للتقطير في 

قطاع الطاقة، أمس، »إن الجميع 

يعمل على تحقيق غايات التنمية 

البشرية للرؤية التي تدعو 

إلى مشاركة متزايدة ومتنوعة 

للقطريين في قوة العمل«.

وأشار إلى أن عددا من التحديات 

والنجاحات تجسدت خالل العام 

الماضي في مجال التقطير، مثنيا 

على الجهود التي بذلتها شركات 

القطاع لتسهيل مختلف الطرق 

والوسائل الهادفة إلى تطوير 

القدرات الوطنية إلى أقصى 

إمكاناتها، من خالل مسارات 

وظيفية طموحة.

وقدم سعادة وزير الدولة لشؤون 

الطاقة جوائز التقطير السنوية 

لشركات القطاع التي أظهرت 

تميزا في التقطير، حيث فازت 

شركة قطر للبتروكيماويات 

)قابكو( بجائزة الكريستال 

للتقطير، وذلك لجهودها في 

الدعم واالتصال مع قطاع التعليم، 

وشركة قطر لألسمدة الكيماوية 

)قافكو( لجهودها في دعم التقطير، 

وشركة قطر لنقل الغاز المحدودة 

)ناقالت( لجهودها في دعم التدريب 

والتطوير، وشركة قطر غاز ألفضل 

تقدم أحرز في مجال التقطير.

كما قدم الكعبي شهادات التقطير 

السنوية إلى كل من شركة شل 

قطر لجهودها في الدعم واالتصال 

مع قطاع التعليم، وشركة قطر 

للكيماويات المحدودة )كيوكم( 

لدعمها للتقطير، وشركة أوريكس 

لتحويل الغاز إلى سوائل 

المحدودة للدعم الذي قدمته في 

مجال التدريب والتطوير.

عمليات التقطير تسير بصورة 

جيدة، وهي تعتمد على مجتمع 

التعليم من أجل ترسيخ خبرات 

المواطنين وتمكينهم بصورة 

احترافية في سبيل تحقيق 

اآلمال المرجوة، عبر ضمان إيجاد 

مجموعة متميزة من القطريين 

المؤهلين في السنوات القادمة، 

ليس في قطاع الطاقة وحده، وإنما 

في جميع القطاعات األخرى.

تقطير 
نوعي

حكومة ميقاتي الرابعة

االستقالل االستراتيجياالتفاق األساسي
أفادت صحيفة »فيلت« األلمانية بأن ألمانيا وفرنسا 

ستصران خالل قمة حلف الناتو في مدريد على اإلبقاء على 

االتفاق األساسي بين روسيا والحلف.. مشيرة إلى أن دول 

شرق أوروبا تدعو إلى إلغاء االتفاق األساسي الموقع بين 

روسيا والناتو في عام 1997، بينما تعارض ذلك فرنسا 

وألمانيا.

وأضافت الصحيفة أن البيان الختامي لقمة الناتو في 

مدريد لن يتضمن اإلشارة إلى االتفاق المذكور.. موضحة 

أن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا دعت إلى استخدام »عبارات 

أخف« تجاه الصين في البيان الختامي للقمة.

} )فيلت(

يرى جيسون دبليو ديفيدسون أستاذ العلوم السياسية 

بجامعة ماري واشنطن في مقال له بصحية ناشيونال 

إنتريست أنه ليس من المرجح أن يصبح هدف االتحاد 

األوروبي في تحقيق االستقالل االستراتيجي أمرا واقعا في 

المستقبل القريب. وأضاف أنه كان من قبيل الصواب 

في األيام األولى التي أعقبت انطالق الغزو الروسي لألراضي 

األوكرانية، أن يتوقع المرء أن توفر الحرب الزخم الضروري 

لالتحاد األوروبي ليحقق استقالله االستراتيجي، لكن شكل 

التهديد الروسي صدمة بدا أنها سببت »تغييرا ضخما« في 

السياسة الدفاعية للعديد من الحكومات األوروبية. 

} )ناشيونال إنتريست(
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} العربي الجديد 

} الجمهورية اللبنانية 

مقتل طالبة جامعية في فلسطين.. ومقتل طالبة 

جامعية في األردن.. واخرى قي مصر.. وتقتل زوجها في 

القاهرة.. وطالب يقتل عميد كلية في بغداد، يتعدد 

القتل ويتشابه القتلة.. وازواج وزوجات باتوا حذرين، 

الن سبب القتل المعلن ال يعالج السبب الحقيقي.. وهو 

انعدام الوازع الديني والجهل بالعقاب يوم الحساب.. 

وان تقتل نفسا ثم تقتل نفسك فهذه ام الجرائم كما 

فعل القاتل االردني.. هل الجوال سببا في القتل؟!..هل 

وسائل التواصل سهلت الوصول للهدف للقضاء عليه.. 

وهل هو سبب محفز للقتل؟ 

هل قلة الدين.. وهل هو سوء التربية ؟ 

قلت من تكون لديه قاعدة اخالقية ودينية واصول اسرية 

ذات خلق سوف يفكر ألف مرة قبل ان يقدم على جريمة 

القتل. 

 لنعيد التربية ولنرب ابناءنا وبناتنا على نهج آبائنا 

واجدادنا: الدين.. الحشمة.. واحترم الزوج.. واحترام 

الزوجة مهما تقدم العمر، وسأضرب مثال من واقعي على 

حسن التربية للزوجة. 

غادرت إلى عملي صباحا دون ان اشعر ام محمد، فقد 

كانت مستغرقة في النوم.. وحين افاقت هرولت للدور 

االرضي تبحث عني..اتصلت بي فوجدتني غادرت 

فالمت نفسها انها لم تصح، وبلطف وعتب المحب قالت: 

لم حرمتني من قبلتك هذا الصباح؟.. قلت لها برقة من 

أجل جسدك ان يرتاح. فقد كنت مستغرقة في النوم.. 

فقالت راحتي أن أرى في وجهك الكالم المباح.. 

.. جاري الدكتور خيرت قدري بالمجمع، قال لي ونحن 

ندخل للمسجد عندي سؤال: هل السيدة التي تقف 

عند الباب صباح كل يوم تودعك.. ابنتك ام امك؟

فقلت ولم ال تكون زوجتي؟

فقال: زوجتك ؟

نعم: أم محمد 

فسألني وهل أم محمد مغربية؟

قلت ال: وهل احترام الزوج مقصور على المغربية؟.. إنها 

فلسطينية..

قال: نعم التربية

قلت نعم: احترام الزوج تربية واخالق وموقف.. وابنة 

الناس هي التي تحترم الزوج وال تنتقص أي حق من 

حقوقه.. والحاصل في هذا الزمن يقول المحامي 

الدكتور محمد حسن الكعبي ارتفعت نسب الطالق في 

المحاكم ومعظمها بسبب عدم احترام الزوجه للزوج. 

نعم أم محمد، منذ تزوجنا قبل 46 سنة وهي ترافقني 

إلى الباب مغادرا..

ومن الباب إلى تغيير مالبسي عائدا من عملي ظهرا 

وليال.. وكانت وما زالت تنتظر عودتي من الجريدة حتى 

إلى ما بعد منتصف الليل.. وكانت تجوب البلكونة 

ذهابا وايابا حتى اصل فترتاح. 

هذه اخالق الزوج والزوجة بنت االصول لزوجها لتنشأ 

اسرة سعيدة غير معقدة نفسيا.. وال يكون فيها قاتل وال 

قتيلة!!

تحسس رقبته.. ولكن !

سمير البرغوثي

كاتب فلسطيني

smrـalibar@yahoo.com

كالم مباح

تداعيات كارثية
حذرت صحيفة عبرية، من التداعيات الكارثية الستمرار 

الحصار اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مؤكدة أن 

أزمات غزة المتراكمة، سببها »إسرائيل«. ونشر »معهد 

بحوث األمن القومي« التابع لالحتالل، مؤخرا »تنبؤات 

مخيفة، تحذر من تداعيات أزمة المناخ على قطاع غزة، 

وعرض معلومات مقلقة عن ظروف الحياة البائسة لسكان 

القطاع«، وفق ما ذكرته صحيفة »هآرتس« في تقريرها.. 

مؤكدة أن »السبب الرئيسي في تلك األزمة، وتعريض سكان 

القطاع لعواقب وخيمة بسبب أزمة المناخ، هو سياسة 

} )هآرتس(اإلغالق )الحصار( اإلسرائيلية«.
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بيان قمة حلف شمال األطلسي يؤكد:

روسيا.. التهديد األكبر لدول الناتو

ووصف البيان روسيا بأنها »التهديد األكبر وأكثر 

تهديد مباشر ألمن الحلفاء«، في انعكاس لتدهور 

حاد في العالقات مع موسكو منذ غزوها أوكرانيا.

المساعدات  من  مزيد  بتقديم  الحلف  وتعهد 

إلى  تهدف  دعم  حزمة  على  ووافق  ألوكرانيا، 

تحديث قطاع الدفاع لديها.

الردع  تعزيز  الحلف  قرر  نفسه،  الوقت  وفي 

في  الحلف  ووصف  كبير.  بشكل  فيه  والدفاع 

لمصالحه  تحديًا  »تشّكل  بأنها  الصين  البيان 

لتقويض  تسعى  دولة  إنها  وقال  وقيمه«،  وأمنه 

النظام الدولي المبني على قواعد.

على  )الناتو(،،  األطلسي  شمال  حلف  قادة  واتفق 

رسميًا  والسويد  فنلندا  دعوة 

بعدما  الحلف،  إلى  لالنضمام 

مع  اتفاقًا  تركيا  أبرمت 

الدولتين االسكندنافيتين لرفع 

عضويتيهما،  على  اعتراضها 

كما أفاد البيان.

في  التحالف  قمة  بيان  وأوضح 

فنلندا  دعوة  قررنا   ،« أنه  مدريد 

حلف  إلى  لالنضمام  والسويد 

على  ووافقنا  األطلسي،  شمال 

توقيع بروتوكوالت االنضمام«.

وزير  نائب  قال  المقابل،  في 

سيرغي  الروسي،  الخارجية 

شمال  حلف  قمة  إّن   ، ريابكوف، 

تؤكد  مدريد  في  األطلسي 

روسيا،  حيال  الحلف  »عدائية« 

واصفًا توسيع عضويته إلى فنلندا 

»مزعزعة  خطوة  بأنه  والسويد 

لالستقرار إلى حد كبير«.

وكان الرئيس األميركي جو بايدن قد أعلن أمس 

أوروبا  في  العسكري  لتواجدها  واشنطن  تعزيز 

الرد  من  ناتو  األطلسي  شمال  حلف  يتمكن  كي 

وفي  االتجاهات  كافة  من  اآلتية  التهديدات  على 

ا وبحًرا.
ًّ

ا وجو
ًّ

كل المجاالت.. بر

 وقال بايدن خالل أعمال قمة حلف الناتو المنعقدة 

سيتم  إنه  مدريد:  اإلسبانية  العاصمة  في 

العسكرية  واإلمكانات  العسكري  التواجد  تعزيز 

ودول  ورومانيا  وبولندا  إسبانيا  في  األميركية 

وأضاف:  وإيطاليا،  وألمانيا  وبريطانيا  البلطيق 

ضروري  الناتو  أن  ونثبت  الموعد،  على  »نحن 

أكثر من أي وقت مضى«.

 ورأى بايدن أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين 

كان يريد جعل أوروبا مثل فنلندا، أي جعل الدول 

أنه  إال  ا، 
ًّ

حيادي موقًفا  تتبنى  الناتو  في  األعضاء 

يشهد حالًيا خالًفا لرغبته، توسًعا للحلف .

شولتس  أوالف  األلماني  المستشار  رحب  فيما 

تفاهم  مذكرة  والسويد  وفنلندا  تركيا  بتوقيع 

البلدين  عضوية  بشأن  بينها،  فيما  ثالثية 

»الناتو«،  األطلسي  شمال  حلف  في  األخيرين 

البلدان  إليه  توصلت  ما  أهمية  على  مشددا 

الثالثة.

خالل  له  كلمة  في  األلماني  المستشار  ووعد   

الناتو  حلف  قمة  أعمال 

توريدات  من  بمزيد  أوكرانيا 

بالده  إن  وقال:  األسلحة، 

تحتاج  التي  األسلحة  ستوفر 

عاجلة،  بصورة  أوكرانيا  إليها 

المساعدات  جانب  إلى 

اإلنسانية والمالية.

رئيس  سانشيز  بيدرو  أما 

فقال  اإلسباني  الوزراء 

إن  القمة  في  كلمته  خالل 

شريك  من  تحولت  روسيا 

شمال  لحلف  إستراتيجي 

تهديد  إلى  الناتو  األطلسي- 

رئيسي.

في  أنه  سانشيز  وأضاف   

فقط،  واحد  عقد  غضون 

تغيرت عالقة الناتو مع روسيا 

اعتبارها  إلى  شراكة  من 

ا. وفي كلمة له عبر تقنية الفيديو 
ًّ

تهديًدا رئيسي

زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني  الرئيس  طالب 

بضرورة  الناتو  األطلسي-  شمالي  حلف  دول 

وجوية  صاروخية  دفاع  بأنظمة  كييف  تزويد 

حديثة لمواجهة التهديدات الروسية خالل الحرب 

القوة،  لغة  إال  تفهم  ال  موسكو  إن  وقال  عليها.  

والتراجع سيكون فشاًل ألوكرانيا وللحلف، عليكم 

دعمنا بأسلحة دفاعية متطورة وبعيدة المدى.

ال  موسكو  حرب  أن  األوكراني  الرئيس  واعتبر   

مضيًفا  أوروبا،  كل  بل  أوكرانيا  فقط  تستهدف 

ستحاربها  التي  الدولة  هي  من  الصدد:  هذا  في 

روسيا بعد أوكرانيا؟.

{ زعماء حلف الناتو

مدريد- وكاالت- قال بيان قمة حلف شمال األطلسي »الناتو« المنعقدة 
في مدريد، أمس، إّن الحلف دعا السويد وفنلندا لالنضمام إلى عضويته. 

وذكر البيان أّن »ضم فنلندا والسويد سيجعل )الحلفاء( أكثر أمنًا، 
وسيزيد من قوة حلف شمال األطلسي وسيزيد من أمن منطقة أوروبا 

واألطلسي«، مضيفًا أّن الحلف وافق أيضًا على مفهوم استراتيجي جديد.

موسكو: 
انضمام 

فنلندا 
والسويد 

خطوة 
»مزعزعة 

لالستقرار«

بوتين يدعو دول بحر قزوين 
لتعزيز التعاون في مختلف المجاالت

واشنطن تكشف عن تجميد
أصول روسية بـ »330« مليار دوالر

عشق أباد- األناضول- دعا الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، 

في  بينهم  فيما  التعاون  لتعزيز  قزوين  بحر  منطقة  دول  زعماء 

مجاالت السياسة واألمن واالقتصاد والبيئة.

منطقة  دول  قمة  خالل  أمس،  ألقاها،  كلمة  في  بوتين،  وقال 

التركمانستانية،  العاصمة  في  المنعقدة   2022 قزوين  بحر 

عشق أباد، إن روسيا »دائما تؤيد« تعميق عالقات الشراكة بين 

الدول الخمس المطلة على بحر قزوين وهي»أذربيجان وإيران 

وكازاخستان وروسيا وتركمانستان«.

تدعو  التي  وكازاخستان  أذربيجان  رئيسي  فكرة  بوتين  وأيد 

الطبيعية  الحوادث  على  السريع  الرد  على  القدرة  زيادة  إلى 

والحوادث من صنع البشر في بحر قزوين.

إطارية  اتفاقية  على  الموقعة  للدول  اجتماع  عقد  اقترح  كما 

أيضا  والمعروفة  قزوين،  لبحر  البحرية  البيئة  لحماية 

معالجة  ضرورة  إلى  بوتين  وأشار   2003 طهران  اتفاقية  باسم 

الحفش  سمك  أعداد  تقليل  ذلك  في  بما  البيئية،  المشاكل 

وحماية الثدييات والطيور البحرية لتنقية مياه البحر.

بالفعل  الموقعة  الوثائق  تنفيذ  في  تسرع  موسكو  أن  وأوضح 

المنظمة  والجريمة  اإلرهاب  مكافحة  مثل  مهمة  مجاالت  بشأن 

ومنع الجرائم البحرية.

عن  أمس،  األميركية،  الخزانة  وزارة  كشفت  قنا-  واشنطن- 

330 مليار دوالر  تجميد واشنطن وحلفائها أصواًل روسية بقيمة 

منذ بدء الحرب األوكرانية.

المسؤولين  الغربيين  للحلفاء  التابعة  العمل«  »وحدة  وأفادت 

بأن  بيان،  في  الروسية،  للنخب  العائدة  األصول  تعقب  عن 

المملوكة  األصول  من  دوالر  مليار   30 جمدوا  الغربيين  الحلفاء 

 300 وحوالي  للعقوبات،  الخاضعة  الروسية  النخب  أو  ألثرياء 

مليار دوالر للبنك المركزي الروسي، مشيرة إلى أنه تم الحجز 

على عقارات مملوكة أو يسيطر عليها رعايا روس فرضت عليهم 

عليها  الحجز  تم  فخمة  يخوت  خمسة  إلى  باإلضافة  عقوبات، 

أيًضا.

أنها ستستمر في تعقب  ذاتها، في بيانها، من  الوحدة  وحذرت 

أصول النخب الروسية، مؤكدة أن مهمتها لم تنتِه »ال سيما في 

ظل استمرار العقوبات الغربية على موسكو.

»24« حزبا يشاركون بحملة 
االستفتاء على الدستور بتونس

استشهاد فلسطيني خالل مواجهات  
مع قوات االحتالل في جنين

قتلى في انفجار سيارة مفخخة بعدن

السالم خيارنا لحل المشكالت مع السودان

تونس- األناضول- أعلنت هيئة االنتخابات 

التونسية، أن حملة االستفتاء على الدستور 

المزمع إجراؤه في 25 يوليو المقبل، ستعرف 

مشاركة 24 حزبا سياسيا.

وفي مايو الماضي، كلف الرئيس التونسي 

الصادق  القانون  أستاذ  سعيد،  قيس 

الوطنية  لـ»الهيئة  منسقًا  رئيسًا  بلعيد 

االستشارية« المكلفة بصياغة دستور جديد 

للبالد.

حزبا   24« إن  أمس،  بيان،  في  الهيئة  وقال 

من  االستفتاء  حملة  في  للمشاركة  تقدمت 

بينها حركة الشعب، وآفاق تونس ) ليبرالي( 

وحركة تونس إلى األمام )يسار(«.

مشاركة  أيضا  ستعرف  الحملة  أن  وذكرت 

العام  االتحاد  أبرزها  من  جمعية   26«

عمالية  نقابة  )أكبر  للشغل  التونسي 

بتونس(، باإلضافة إلى 111 شخصا«.

ولم تذكر الهيئة تفاصيل أكثر عن الحملة، 

و21   3 بين  تستمر  أنها  سابقا  أعلنت  لكنها 

يوليو.

التونسية تفاصيل عن  ولم تعلن السلطات 

االستفتاء  أن  إال  الجديد،  الدستور  مضمون 

»العمل  غرار  على  أحزابا  تقاطعه  عليه 

الجمهوري«،  و»الحزب  و»العمال«،  واإلنجاز«، 

فضال عن حركة »النهضة«، وغيرها.

أزمة  تونس  تعاني   ،2021 يوليو   25 ومنذ 

سعيد  الرئيس  بدأ  حين  حادة  سياسية 

إقالة  منها  استثنائية  إجراءات  فرض 

البرلمان  وحل  أخرى  وتعيين  الحكومة 

ومجلس القضاء.

أمس،  استشهد  قنا-  المحتلة-  القدس 

قوات  مع  مواجهات  خالل  فلسطيني  شاب 

االحتالل اإلسرائيلي في مدينة جنين شمال 

طبية  مصادر  وذكرت  الغربية.  الضفة 

فلسطينية، أن الشاب محمد ماهر مرعي )25 

عاما( من سكان مخيم جنين استشهد متأثرا 

خالل  بها  أصيب  التي  الحرجة  بجروحه 

اقتحمت  التي  االحتالل  قوات  مع  مواجهات 

الحي الشرقي في المدينة.

آخر  شابا  إن  فلسطينيون  عيان  شهود  وقال   

فور  اندلعت  التي  المواجهات  خالل  أصيب 

اقتحام قوات االحتالل عددا من أحياء جنين، 

فيما شهدت بعض تلك المناطق اشتباكات 

أن وحدات خاصة  مسلحة.  وأضاف الشهود 

تحمل  مركبات  باستخدام  ليال  تسللت 

لوحات تسجيل فلسطينية، وحاصرت عدة 

عمارات في المدينة مما أدى الندالع مواجهات 

مسلحة عنيفة.

وفي السياق، اعتقلت قوات االحتالل شابين، 

المراح  حي  في  ذويهما  منزلي  مداهمة  بعد 

بمدينة جنين.

 6 اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  اعتقلت  كما   

شبان بينهم أسرى محررون، من بلدة سلواد 

بلدة  من  فلسطينيا  وشابا  الله،  رام  شرق 

من  آخر  وفلسطينيا  قلقيلية،  شرق  عزون 

مخيم العزة شمال بيت لحم. 

خالل  كثفت  االحتالل  قوات  أن  إلى  يشار 

األشهر األخيرة، من استهدافها للفلسطينيين 

وفي  الغربية  الضفة  مناطق  مختلف  في 

القدس المحتلة.

أشخاص  سبعة  ُقتل  ب-  ف.  أ.   - دبي 

جراء  أمس  جنود  أربعة  بينهم  األقل  على 

موكبا  استهدفت  مفخخة  سيارة  انفجار 

عدن  مدينة  شمال  يمني  أمني  لمسؤول 

أمنية  مصادر  أفادت  حسبما  اليمن،  جنوب 

أمني  مسؤول  وقال   . برس  فرانس  وكالة 

الكشف عن  الحكومية طلب عدم  القوات  في 

مدير  موكب  »استهدفت  السيارة  إن  اسمه 

أمن محافظة لحج صالح السيد في حي خور 

مكسر وسط مدينة عدن«.

و3  جنود  أربعة  قتل  المصدر،  وبحسب 

قوات  »فككت  وتابع  األقل.  على  مدنيين 

األمن سيارة مفخخة أخرى بالقرب من موقع 

السيد  فإن  المصدر  وبحسب  االنفجار«. 

»نجا من الحادثة التي دبرها إرهابيون باتوا 

ينتشرون في عدن الستهداف القادة االمنيين 

والعسكريين والصحفيين«.

صحفي  قتل  الشهر،  هذا  سابق  وقت  وفي 

سيارته  في  ناسفة  عبوة  انفجار  في  يمني 

في عدن. 

الوزراء  رئيس  قال  األناضول-  أبابا-  أديس 

أطرافا  هناك  إن  أمس،  أحمد،  آبي  اإلثيوبي، 

تريد أن ينزلق السودان وإثيوبيا في اقتتال، 

لحل  السالم  هو  بالده  خيار  أن  مؤكدا 

المشكالت بين البلدين.

جاء ذلك إثر تصاعد حدة التوتر بين البلدين 

على  بالرد  السوداني  الجيش  توعد  عقب 

أسرى  كانوا  مواطنيه  من   7 إثيوبيا  إعدام 

على  نشره  بيان  في  أحمد،  آبي  وقال  لديها. 

واإلثيوبي  السوداني  »الشعبين  إن  تويتر، 

بين  المشاكل  من  العديد  وهناك  إخوة، 

أن  علينا  »يتوجب  وأضاف:  البلدين«. 

هذه  وحل  مواجهة  في  ونتعاون  نتكاتف 

أبابا هو  أن خيار أديس  المعضالت«، مؤكدا 

السالم لحل المشكالت بين البلدين.

في  ننزلق  أن  لنا  يريدون  »كثيرون  وتابع: 

األطراف  هذه  ولكن  البعض.  بعضنا  اقتتال 

أو  الحكومات  من  كانت  سواء  يحددها(  )لم 

غيرها- لن تجني أي فائدة من تأجيج الفتن 

بين شعبينا«.

اإلفريقي  االتحاد  مفوضية  رئيس  ودعا 

موسى فقي محمد، أمس، السودان وإثيوبيا 

عن  واالمتناع  النفس  وضبط  الحوار  إلى 

»الفشقة«  منطقة  في  العسكري  التصعيد 

االتحاد  عن  صادر  بيان  وذكر  الحدودية. 

بقلق  »يتابع  المفوضية  رئيس  أن  اإلفريقي 

بين  المتصاعد«  العسكري  التوتر  بالغ 

البلدين الجارين.

بين  »الحوار  إلى  المفوضية  رئيس  ودعا 

أي خالف«، حسب  الشقيقين لحل  البلدين 

الحدودية  »المناوشات  أن  إلى  وأشار  البيان. 

الحلول  تعرقل  أن  ينبغي  ال  األخيرة 

لحل  عنها  البحث  يجري  التي  الدبلوماسية 

التحديات الداخلية في الدولتين العضوين« 

في االتحاد اإلفريقي.

المساهمة  »استمرار  على  البلدين  وحث 

الحدودي تحت رعاية  للنزاع  في حل سلمي 

برنامج حدود االتحاد اإلفريقي«. 

رئيس وزراء إثيوبيا:

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف يدعو لنبذ الخالفات

»عون« ميقاتي يسلم تشكيلته الحكومية لـ
السيد  أعلن  األناضول-  قنا-  بيروت- 

نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية 

المكلف أمس، أنه قدم تشكيلته الوزارية 

للرئيس العماد ميشال عون. 

نجيب  المكلف  الحكومة  رئيس  وقال 

في  عون  الرئيس  لقائه  بعد  ميقاتي 

التشكيلة  عون  الرئيس  »سلمت  بعبدا: 

الحكومية التي أراها مناسبة«.

السابقين  اليومين  مدار  على  وجرت 

الملزمة  غير  النيابية  االستشارات 

النيابية  الكتل  مع  ميقاتي  أجراها  التي 

لتشكيل حكومته. 

وكان ميقاتي قد دعا في وقت سابق القوى 

تحمل  إلى  الفرقاء  وجميع  السياسية 

وتجاوز  الخالفات  ونبذ  المسؤولية، 

وشعبه  لبنان  انقاذ  ووضع  االنقسامات 

يمد  أنه  إلى  مشيرا  الجميع،  أمام  هدفا 

من  وطنية  وإرادة  بإخالص  للجميع  يده 

مسؤولية  لبنان  إنقاذ  ألن  التعاون،  أجل 

جماعية وليست فردية.

برئاسة  تكليفه  بعد  ميقاتي،  وقال   

إلى  اليوم  بحاجة  »لبنان  إن  الحكومة، 

حساباتنا  تنفعنا  لن  جميعا.  سواعدنا 

والمهم  الوطن.  خسرنا  إذا  ومصالحنا 

أن نعي أن الفرص ال تزال سانحة إلنقاذ 

على  معا  قادرون  نحن  إنقاذه.  يجب  ما 

انتشال البلد من أزماته«.

رفيع،  لبناني  سياسي  مصدر  وكشف 

نجيب  المكلف  الوزراء  رئيس  أن  أمس، 

عون  البالد ميشال  لرئيس  قدم  ميقاتي، 

تشكيلة حكومية تضم 24 وزيرًا.

المصدر  قال  لألناضول،  تصريح  وفي 

زار  »ميقاتي  إن  اسمه،  ذكر  عدم  مفضال 

)شرق  الرئاسة  قصر  في  عون  الرئيس 

من  مؤلفة  وزارة  تشكيلة  له  وقدم  بيروت( 

»الرئيس  أن  المصدر  وأضاف  وزيرا«.   24
وسيطلع  التشكيلة  سيدرس  عون 

في  نظره  وجهة  على  ميقاتي  الرئيس 

الوقت المناسب«.

على الجانب اآلخر أكد الرئيس اللبناني 

للسيدة  أمس،  عون،  ميشال  العماد 

لألمم  الخاصة  المنسقة  رونيسكا  يوانا 

المتحدة في لبنان، تمسك بالده بتطبيق 

قرار مجلس األمن الدولي رقم / 1701/ ، في 

ظل رغبتها في المحافظة على االستقرار 

واألمن على حدودها الجنوبية والبحرية، 

وترسيمها بشكل جديد. 

اللقاء،  خالل  رونيسكا،  مع  عون  وبحث   

أهمية التعاون بين لبنان واألمم المتحدة 

مسألة  أن  إلى  الفًتا  عدة،  مجاالت  في 

محور  هي  البحرية  الحدود  ترسيم 

قام  التي  األخيرة  الزيارة  بعد  متابعة 

الوسيط  هوكشتاين  اموس  السيد  بها 

األميركي في المفاوضات غير المباشرة، 

وذلك في ضوء المحادثات التي جرت معه 

مؤخًرا. { الرئيس اللبناني مع رئيس الحكومة المكلف
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تنافس إقليمي

خفض القوات الروسية في سوريا
نقص  أدى   - األناضول   - إسطنبول 

الروسية  العسكرية  الوحدات  بين  التنسيق 

المتوقعة  غير  والمقاومة  أوكرانيا  في 

العسكري  الدعم  عن  فضال  لألوكرانيين، 

قيام  إلى  لكييف،  المقدم  واألوروبي  األميركي 

جديدة  استراتيجية  حمالت  بوضع  موسكو 

بخصوص سياستها.

ويرى محللون أن تأكد المعلومات بخصوص 

ومقاتلي  العسكرية  وحداتها  روسيا  سحب 

مناطق  بعض  من  األمنية  »فاغنر«  شركة 

سوريا، مثل إدلب وحماة والالذقية ومنبج وتل 

رفعت وعين العرب بريف حلب، يعد محاولة 

من الكرملين الستجماع قواه.

تضع  التي  االستراتيجية  التحركات  هذه 

شأنها  من  صعب  موقف  في  السوري  النظام 

سوريا  في  الدائرة  والنفوذ  القوى  حرب  نقل 

إلى مراحل جديدة.

بايدن،  جو  األميركي  الرئيس  إدارة  ترى  ال 

الوجود العسكري في سوريا بشكل مختلف 

تزعم  اإلطار  هذا  وفي  السابقة،  اإلدارات  عن 

إدارة البيت األبيض أن لواشنطن أربع مهمات 

العنف،  خفض  في  أوال  تتمثل  سوريا،  في 

وثانيا منع حدوث أزمة إنسانية.

على  الضغط  زيادة  فهي  الثالثة  المهمة  أما 

وجود  بواسطة  اإلرهابي  »داعش«  تنظيم 

دعم  عبر  سوريا،  شرق  في  دائم  عسكري 

تنظيم »بي كي كي/ PKK« - »واي بي جي/ 

كقوة  تستخدمه  الذي  اإلرهابي،   »YPG
دعم  وأخيرا  »داعش«،  محاربة  في  وكيلة 

إسرائيل ضد المليشيات المناهضة لها.

في  تدريجيا  »داعش«  تأثير  تراجع  أن  إال 

»بي  تنظيم  يرتكبها  التي  والمذابح  سوريا، 

بالمنطقة  دول  عدة  في  )ينشط  كي«  كي 

تعد  والتي  وإيران(،  والعراق  سوريا  بينها 

وهجمات  إنسانية،  أزمة  لحدوث  سببا 

حول  التساؤالت  تثير  المستمرة،  إسرائيل 

والدعم  سوريا،  في  األميركي  الوجود  جدوى 

العسكري والمالي الذي تقدمه واشنطن ألذرع 

»بي كي كي« بالبالد.

االستفادة  في  المتحدة  الواليات  ترغب 

روسيا  انسحاب  سيخلفه  الذي  الفراغ  من 

ستقوم  أنها  وتدعي  سوريا،  من  المرتقب 

البالد،  شمالي  في  فقط  تجارية«  بـ»أنشطة 

أن  إال  والبناء،  الزراعة  بمجالي  ستتركز 

تعتزم  التي  والمشاريع  الشركات  أسماء 

تنفيذها محاطة تمامًا بجو من السرية.

على  تمامًا  السيطرة  في  واشنطن  ترغب 

الوكيلة  قواتها  بواسطة  السوري  الشمال 

خالل  من  البالد  في  وجودها  مواصلة  وتعتزم 

المشاريع التجارية.

في النهاية أدت تحركات الوحدات العسكرية 

واشنطن  تسريع  إلى  المنطقة  في  الروسية 

جهودها لتنشيط »بي كي كي« في الميدان، 

وقوى  إيران  انتشار  مخاطر  تقليل  بهدف 

المعارضة السورية إلى الحد األدنى.

من  الروسي  االنسحاب  أن  إسرائيل  ترى 

ففي  نفسه،  الوقت  في  وتهديد  فرصة  سوريا 

غارة  إسرائيلية  مقاتالت  نفذت   ،2018 عام 

غربي  شمال  الالذقية  محافظة  على  جوية 

كانت  روسية  طائرة  لضرب  أدى  ما  سوريا، 

تحلق بالمنطقة من قبل أنظمة الدفاع الجوي 

أزمة  النظام السوري، وهو ما تسبب في  لدى 

كبيرة بين روسيا وإسرائيل، قبل احتوائها.

بأنهم  مرارا،  اإلسرائيليون  المسؤولون  وصرح 

اإليراني  العسكري  الوجود  على  يردون  ال 

لضرب  تجنبا  الكافي،  بالشكل  سوريا  في 

طائرات أو وحدات عسكرية روسية عن طريق 

الروسية  الوحدات  وجود  عدم  وأدى  الخطأ. 

السوري  النظام  عناصر  شاركت  طالما  التي 

في هجماته الجوية والبرية، بجبهات القتال 

إلى راحة نفسية لدى إسرائيل في هجماتها 

التي تستهدف العناصر اإليرانية.

حرب أوكرانيا

ترقب الخطوة التالية لروسيا
مستشاري  كبير  أولمان  هارالن  يستعرض 

االستراتيجية  المزايا  األطلسي«  »المجلس 

والعسكرية  والتكتيكية  واالقتصادية 

الروسي  الرئيس  يراها  قد  التي  المحتملة 

فالديمير بوتين والتي تساعد على استنتاج 

الخطوة التالية المحتملة منه في إطار حرب 

أوكرانيا.

هيل«  »ذا  بموقع  له  مقال  في  أولمان  ويحدد 

األميركي 5 مزايا وهي كما يلي:

على  والكم  بالحجم  روسيا  تفوق  أوال: 

األوكرانية  المقاومة  كانت  فمهما  أوكرانيا. 

مع  خاصة  حدود،  بال  ليست  فهي  بطولية، 

األسلحة  مخزون  واستنفاد  الخسائر  ارتفاع 

واللوجستيات.

استغالل  بإمكانه  أن  بوتين  يرى  ثانيا: 

الغربي.  التحالف  لتقسيم  والغذاء  الطاقة 

والنفط  الغاز  على  أوروبا  تعتمد  حيث 

الواليات  في  البنزين  تكلفة  وتمثل  الروسي. 

المتحدة األميركية - بافتراض أنها ستظل 

مرتفعة - مشكلة كبيرة للرئيس جو بايدن 

بسبب  تفاقمت  والتي  المحلي،  ودعمه 

التضخم المرتفع والذي قد ُيضعف اإلجماع 

على المدى الطويل لتخصيص عدة مليارات 

من الدوالرات لدعم أوكرانيا.

سالح الجوع والالجئين
تكون  أن  يمكن  بالطعام،  يتعلق  وفيما 

الهجرة سالحا قويا بيدي بوتين، وذلك بعد 

سوريا.  في  بالحرب  مشاركته  من  تعلم  أن 

ومع تفشي المجاعة العالمية الهائلة ونقص 

الهجرة  على  المترتبة  اآلثار  فإن  الغذاء، 

أوكراني  ماليين   5 وجود  مع  بذاتها  واضحة 

نازح وأعداد كبيرة تسعى للجوء في بولندا 

المجاعة  وستؤدي  أخرى.  وأماكن  ورومانيا 

عن  للبحث  الناس  من  أكبر  أعداد  دفع  إلى 

المتحدة،  والواليات  أوروبا  في  والقوت  األمان 

هذا  مع  التعامل  من  الغرب  يتمكن  ال  وقد 

األمر.

المتحدة  الواليات  أن  بوتين  يرى  ثالثا: 

على  لحرب  التخطيط  إلى  اضطرت 

ضد  والثانية  روسيا  ضد  األولى  جبهتين؛ 

مثل  صعوبة  تماما  بوتين  ويقدر  الصين. 

هذه االستراتيجية. فقد ُهزم نابليون وهتلر 

النهاية من خالل الشروع في حروب على  في 

استراتيجيا  بلدا  الصين  وتعد  جبهتين. 

على  لاللتفاف  الروسية  للطاقة  وسوقا 

على  المتحدة  الواليات  وإجبار  العقوبات 

مع  التعامل  عبر  وذلك  مواردها؛  تخفيف 

خصمين رئيسيين في نصف العالم.

االنقسامات  أن  بوتين  يرى  ربما  رابعا: 

هي  تقريبا  قضية  كل  حول  أميركا  في 

على  وقدرتها  سلطتها  على  إضافية  قيود 

اإلجهاض  قضايا  مثل  األحداث،  في  التأثير 

النظام  أن  يرى  وربما  الناري،  السالح  وحمل 

السياسي األميركي في طريق مسدود وغير 

قادر على العمل.

األسلحة النووية قصيرة 

المدى في كالينينغراد
اإلستونية  الوزراء  رئيسة  أعلنت  خامسا: 

شمال  حلف  استراتيجية  أن  كاالس  كاجا 

)الناتو( للدفاع عن بالدها يمكن أن  األطلسي 

تمحو إستونيا من الخريطة.   

تسعى المتالك أكبر جيش بأوروبا»6« حامالت صواريخ كروز

ألمانيا تتسلحتحركات روسية في البحر األسود
حلف  حشد  على  بالرد  روسيا  توعدت 

بولندا،  في  قوات  )ناتو(  األطلسي  شمال 

 6 رصدها  كييف  أعلنت  حين  في 

نوع  من  بحرية  كروز  صواريخ  حامالت 

البحر  في  لالستخدام  جاهزة  »كاليبر« 

فرنسا  تأكيد  من  يوم  بعد  األسود، 

»عملية«  في  للمشاركة  استعدادها 

أوديسا  ميناء  عن  الحصار  رفع  تتيح 

تصدير  أزمة  وفك  أوكرانيا  جنوب 

الحبوب األوكرانية.

نقال  لألنباء  »إنترفاكس«  وكالة  وذكرت 

عن دبلوماسي روسي أن وزارة الخارجية 

على  سترد  موسكو  أن  أعلنت  الروسية 

في  األطلسي  شمال  حلف  قوات  حشد 

على  سيكون  الرد  أن  مضيفة  بولندا، 

نحو متناسب.

ونقلت الوكالة عن أوليغ تيابكين رئيس 

مع  الروسية  العالقات  عن  مسؤولة  إدارة 

أوروبا في وزارة الخارجية »سيكون أي رد، 

ومالئما  متناسبا  دائما،  الحال  هو  كما 

ويهدف إلى تحييد التهديدات المحتملة 

ألمن روسيا االتحادية«.

الرئاسة  أعلنت  متصل،  شأن  وفي 

للمشاركة  باريس  استعداد  الفرنسية 

في »عملية« تتيح رفع الحصار عن ميناء 

وتصدير  أوكرانيا  جنوب  في  أوديسا 

التي  البلدان  إلى  األوكرانية  الحبوب 

تحتاج إليها بالتعاون مع األمم المتحدة.

الفرنسية  الرئاسة  في  مستشار  وقال 

تتيح  عملية  لبلورة  األطراف  »نحث 

الوصول إلى ميناء أوديسا في شكل آمن، 

وجود  رغم  العبور  من  السفن  تمكين  أي 

ألغام في البحر«.

محاصيل  تصل  »أن  ضرورة  وأكد 

إلى  أوديسا  من  المصّدرة  الحبوب 

خصوصا  معقولة،  بأسعار  األسواق.. 

إلى البلدان اإلفريقية«.

الرئيس  أن  الفرنسية  الرئاسة  وذكرت 

الروسي فالديمير بوتين أعطى »موافقة« 

ماكرون  مع  محادثات  خالل  ذلك  على 

أجريت في 28 مايو الماضي، مشيرة إلى 

أن مبادرة في هذا االتجاه من قبل روسيا 

األسبوع  هذا  فيها  التباحث  تم  وتركيا 

إلى  فرنسا  وتسعى  نتائج.  أي  تثمر  لم 

هذا  في  األمن  مجلس  عن  قرار  صدور 

أن  إلى  اإلليزيه  قصر  وأشار  الشأن، 

الروس واألتراك ال يمانعون.

أوالف  األلماني  المستشار  أعلن 

سوف  بالده  أن  الثالثاء  شولتس، 

في  أوروبي  تقليدي  جيش  أكبر  تمتلك 

األموال  بفضل  األطلسي،  شمال  حلف 

الضخمة التي قررت برلين استثمارها؛ 

منذ  األلماني  الجيش  قدرات  لتعزيز 

بدأت القوات الروسية غزو أوكرانيا.

الحكومة  اتفقت  أن  بعد  ذلك  يأتي 

خالل  البالد،  في  والمعارضة  األلمانية 

شهر مايو الماضي، على تخصيص 100 

األلماني  الجيش  لتحديث  يورو  مليار 

توتر  وسط  الروسي،  التهديد  وجه  في 

وموسكو؛  برلين  بين  بالعالقات  كبير 

بسبب الحرب التي تشنها األخيرة على 

أوكرانيا. 

آر  »إيه  شبكة  معه  أجرتها  مقابلة  وفي 

انتهاء  عقب  العامة،  التليفزيونية  دي« 

الحزب  زعيم  قال  السبع،  مجموعة  قمة 

هي  ألمانيا  إن  الديمقراطي  االشتراكي 

المتحدة،  الواليات  جانب  إلى  اليوم، 

حلف  في  مساهم«  أكبر  »بالتأكيد 

شمال األطلسي.

»يجري  أنه  األلماني  المستشار  وأضاف 

حاليًا بناء أكبر جيش تقليدي في أوروبا 

في إطار حلف شمال األطلسي، وهذا أمر 

األطلسي  لحلف  الدفاعية  للقدرات  مهّم 

»سننفق  شولتس:  قال  بأسره«.كما 

يورو  مليار  و80   70 بين  ما  المتوسط  في 

مشّددًا  األلماني«،  الجيش  على  سنويًا 

الضخمة  االستثمارات  هذه  أن  على 

األكثر  »الدولة  ألمانيا  من  ستجعل 

استثمارًا« في هذا المجال.

أن  إلى  األلماني  المستشار  لفت  بينما 

بالده التي تمتلك أكبر اقتصاد في القارة 

األوروبية تهدف من وراء هذه االستثمارات 

والوفاء  أراضيها  عن  الدفاع  ضمان  إلى 

بالتزاماتها تجاه حلف األطلسي.

األعضاء  الدول  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

ملزمة  األطلسي  شمال  حلف  في 

األقل من إجمالي  % على   2 بتخصيص 

ناتجها المحلي لموازنتها الدفاعية، لكن 

من  العديد  به  التزم  ما  نادرا  الهدف  هذا 

األعضاء.

كما أنه منذ انتهت الحرب الباردة قلصت 

ألمانيا حجم جيشها؛ إذ انخفض عدده 

عندما  عسكري  مليون  نصف  قرابة  من 

أعيد توحيد البالد.
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الغرافة يعسكر في »كارتبة« التركية
أعلن نادي  الغرافة  رسميا إقامة معسكره الخارجي بمدينة كارتبة التركية وذلك من 2 يوليو إلى 19 

يوليو المقبل استعدادا للموسم الجديد. 

وكان الغرافة أعلن مغادرة محترفيه البرازيلي جابريل بيريز، والمالي شيخ دياباتي، واإليراني سعيد 

عزت الله، والجزائري سفيان هني، واإليفواري جوناثان كودجيا، بعد انتهاء عقودهم.

والتقدير  بالشكر  الغرافة  إدارة  مجلس  »يتوجه  النادي  موقع  نشره  رسمي  بيان  في  الغرافة  وقال 

صفوف  تجديد  إطار  في  عنهم  االستغناء  قرار  بعد  وذلك  عقودهم،  المنتهية  المحترف  للخماسي 

الفريق«.

$ الرياضي يكشف المثير في عمومية الفرسان

طعون ومفاجآت قبل »انتخابات الخور«

حيدر آباد- قنا- فقد العربي القطري فرصته في التأهل 

للمباراة النهائية للبطولة اآلسيوية الرابعة والعشرين 

لألندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد، بعد خسارته 

أمام النجمة البحريني 21 /  22، أمس، في الدور نصف 

النهائي للبطولة المقامة في مدينة حيدر آباد الهندية، 

والمؤهلة لبطولة العالم لألندية أبطال القارات »سوبر 

جلوب 2022«.

ويلتقي النجمة في المباراة النهائية الخميس مع 

الكويت الكويتي الذي فاز على مواطنه القادسية 

بنتيجة 25 /  20 في المباراة األخرى للدور نصف 

النهائي، فيما يخوض العربي لقاء تحديد المركزين 

الثالث والرابع مع القادسية.

وكان العربي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد 

أن احتل المركز الثاني للمجموعة األولى في الدور 

التمهيدي من فوزين على النور السعودي 29/  24، وعلى 

تي سبورتس الهندي 38 /  19، وخسارة أمام القادسية 

الكويتي 16/  24.

من ناحية ثانية، فاز 

الوكرة القطري على 

تي سبورتس الهندي 

بنتيجة 38 /  28 في 

إطار مباريات تحديد 

المراكز من الخامس 

إلى الثامن.

وبذلك يلعب الوكرة 

غدا في مباراة تحديد 

المركزين الخامس 

والسادس مع النور 

السعودي الذي فاز 

اليوم على ميس كرمان اإليراني بنتيجة 34 /  31.

وكان الدحيل القطري قد تّوج بلقب النسخة األخيرة 

من البطولة التي ُأِقيمت في مدينة جدة بالمملكة 

العربية السعودية العام الماضي، وذلك بعد فوزه في 

المباراة النهائية على الكويت الكويتي بنتيجة 27 /  24.

ويمتلك نادي السد القطري الرقم القياسي في عدد 

مرات الفوز بلقب البطولة، حيث حصل على اللقب 

خمس مرات، بينما فاز الدحيل القطري باللقب 

ثالث مرات، والجيش القطري وكاظمة والقادسية 

الكويتيان مرتين، ومرة واحدة لكل من: الريان والعربي 

»قطر«، والفحيحيل والصليبيخات »الكويت«، واألهلي 

ومضر والنور »السعودية«، والسد »لبنان«، والنجمة 

»البحرين«.

العربي يفقد فرصة التأهل 
لنهائي »األندية اآلسيوية«

بعد الخسارة أمام النجمة البحريني
بالتعاون مع مركز »الشفلح«

اتحاد التنس ينظم فعالية ترفيهية لذوي اإلعاقة

والريشة  واالسكواش  للتنس  القطري  االتحاد  نظم 

التابعة  قطر  باديز  بست  مع  بالتعاون  الطائرة، 

صالة  في  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  الشفلح  لمركز 

أيام،  ثالثة  مدار  على  بالسد  العطية  حمد  بن  علي 

فعالية الريشة االجتماعية الترفيهية.

لالتحاد  العام  السر  أمين  زينل  طارق  السيد  وقال 

في  الطائرة،  والريشة  واالسكواش  للتنس  القطري 

الرياضية  الفعالية  هذه  من  الهدف  إن  له،  تصريح 

مختلف  لتجاوز  اإلعاقة  ذوي  من  أبنائنا  مساندة  هو 

لهم تمكنهم  داعمة  التحديات، من خالل توفير بيئة 

مزيد  على  تساعدهم  جديدة،  مهارات  اكتساب  من 

االندماج في المجتمع ليكونوا قوة إيجابية قادرة على 

المساهمة  إلى  مشيرا  لقطر،  التنمية  حركة  دفع 

المبادرات  هذه  مثل  في  لالتحاد  المتواصلة 

المجتمعية.

ذوي  لالعبين  تدريبية  ورشة  الفعالية  وتضمنت 

فما  سنة   18( الشباب  لفئة  الخاصة  االحتياجات 

الوطنية  المنتخبات  العبي  بمشاركة  وذلك  فوق(، 

للريشة الطائرة.

وأشرف عدد من مدربي االتحاد على تعليم منتسبي 

مركز »الشفلح« قواعد ومهارات لعبة الريشة الطائرة 

بشكل نظري وتطبيقي، وذلك ضمن أجواء ترفيهية 

الختامي  اليوم  في  وتم  والتشويق.  للتحدي  ومثيرة 

توزيع شهادات وهدايا على المشاركين والمدربين.

{لقطة جماعية للمشاركين

اجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  أعضاء  يستعد 

 25 7:00 مساء  الـ  »العمومية العادية« لنادي الخور في 

يوليو المقبل، بمقر النادي وذلك لمناقشة الموضوعات 

المدرجة بجدول األعمال، والتي يأتي على رأسها اختيار 

الفترة  في  الخور  لقيادة  جديد  إدارة  مجلس  وانتخاب 

المقبلة.

الترشيح  باب  غلق  الخور  نادي  إدارة  أعلنت  أن  بعد 

األولى  قوائم،   3 تقدمت  حيث  النادي،  إدارة  لمجلس 

المهندي،  راشد  وعلي  المهندي،  مبارك  محمد  ضمت 

ومبارك  الحميدي،  ثامر  ناصر  ضمت  والثانية 

عبدالعزيز المهندي، أما القائمة الثالثة فضمت محمد 

إبراهيم آل سعيد، ومحمد علي المهندي.

في  واألحداث  الملفات  تابع  الرياضي«  »الوطن 

وجود  تشهد  والتي  المقبلة  الخور  نادي  انتخابات 

بين  ما  وتجمع  الخور،  أهل  تضم  مجموعات   3
قليلي  الشباب  بعض  وبجانب  الخبرة،  أصحاب 

الخبرة أو حتى عديمي التجارب اإلدارية.

وعلم »الوطن الرياضي« أن هناك »شكاوى« وطعونا 

إبعاد  أجل  من  المسؤولة  للجهات  تقدم  »جديدة« 

بعض المرشحين والتي تعني إبعاد قائمة أو ربما 

وقبل  العمومية  الجمعية  تشهد  وربما  قائمتين.. 

القوائم  إحدى  فوز  إعالن  المقبل  يوليو  في  انطالقتها 

وإبعاد  الطعون  قبول  تم  حال  في  بالتزكية،  الثالث 

المرشحين.

محبي  بعض  من  »تحفظ«  هناك  الكواليس  وفي 

النادي بسبب ترشيح بعض األسماء الشابة »عديمي 

الخبرة«، في إشارة إلى أنهم يحتاجون للخبرة الكافية 

نادي  هو  يعتبر  الذي  النادي  إدارة  من  تمكنهم  التي 

والجميع  الخور،  أهل  االهتمام من  المنطقة ويجد كل 

التي  المتميزة  القيادة  النادي  يجد  ان  على  حريص 

ستعيده مجددا مع الكبار.

وفي جانب آخر هناك ربما قبول لقائمة تضم الخبرة.. 

الخبرة  بين  تجمع  والتي  الشباب  وحيوية  طموح  مع 

التي يتمتع بها  الرغبة  النادي.. وهي  إدارة  والرغبة في 

الطعون ربما تسبق الصندوق  أن  إال  المرشحين،  كل 

لتحدد من يقود الخور ألربع سنوات قادمة.

للدورة  الترّشح  طلبات  لتلقي  الباب  فتح  تم  قد  وكان 

االنتخابية )2022 - 2026( من الخميس 9 يونيو 2022 

وحتى نهاية الدوام الرسمي للنادي يوم السبت وأن آخر 

الجمعية  على  لعرضها  األعضاء  اقتراحات  لتلقي  يوم 

العمومية يوم الجمعة الموافق 15 يوليو المقبل.

فهي  األعمال  بجدول  المدرجة  للموضوعات  وبالنسبة 

كالتالي: التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية 

الرئيس  تقرير  ومناقشة  السابقة،  العادية  العمومية 

وخطة  وبرامج  المنتهية  السنة  في  النادي  أعمال  عن 

الختامي  الحساب  واعتماد  الجديدة،  للسنة  العمل 

مايو   31 في  المنتهية   )2022  -  2021( المالية  للسنة 

الماضي، وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة )2022 

وتعيين  الحسابات  مراقب  تقرير  ومناقشة   ،)2023  -

وانتخاب  سنة،  لمدة  أتعابه  وتقدير  حسابات  مراقب 

 2022( االنتخابية  للدورة  النادي  رئيس  ونائب  رئيس 

التي  للنادي  االستراتيجية  الخطة  واعتماد   ،)2026  -

يقدمها الرئيس المنتخب، والنظر في المسائل التي 

اجتماع  قبل  مقدمة  كانت  متى  األعضاء،  يقترحها 

التي  أو  األقل  على  أيام  بعشرة  العمومية  الجمعية 

يرى رئيس النادي عرضها على الجمعية العمومية.

معسكره  إقامة  أعلن  قد  الخور  نادي  وكان   

من  بداية  تركيا  في  الجديد  للموسم  التحضيري 

شهر أغسطس المقبل وسيستمر لمدة أسبوعين، 

وسيخوض الفريق عدة مباريات تحضيرية للتجهيز 

موسم  الثانية  الدرجة  لدوري  المناسب  بالشكل 

2022 - 2023، خاصة أن الفريق يتطلع للعودة سريًعا 
لدوري النجوم عقب الهبوط للدرجة الثانية في الموسم 

الماضي.

{ ناصر ثامر الحميدي{ محمد مبارك المهندي{ محمد إبراهيم

بداية من »5« يوليو المقبل

طرح المرحلة الثالثة 
من تذاكر »المونديال«

عن  )الفيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن 

 2022 FIFA قطر  عودة طرح تذاكر كأس العالم 

الخامس  يوم  وذلك  المقبل،  األسبوع  من  ابتداء 

أوال«، بعد  أوال يخدم  من يوليو، بمبدأ »من يأتي 

المترشحة   32 الـ  المنتخبات  قائمة  اكتمال 

للمونديال.

وذكر فيفا أنه سيطرح ما تبقى من تذاكر كأس 

يأتي  »من  بمبدأ  للبيع   2022 قطر   FIFA العالم 

فرصة  للمشجعين  سيتيح  ما  أوال«،  يخدم  أوال 

كروي  عرض  أكبر  في  مقاعدهم  لتأمين  أخرى 

على وجه األرض، الفتا إلى أن تذاكر أول نسخة 

من البطولة في الشرق األوسط ستتأكد مباشرة 

ألصحابها بعد اختيارهم لها، ودفعهم ثمنها على 

أبوابه  سيفتح  الذي   ،tickets /FIFA.com موقع 

يوليو  من  الخامس  الثالثاء  يوم  للمشجعين 

المقبل، ابتداء من الساعة 11:00 بتوقيت وسط 

أن  على  الدوحة،  بتوقيت  ظهرا  و12:00  أوروبا، 

تتواصل العملية حتى 16 أغسطس 2022.

الكرة  عشاق  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  وحث 

لمشاهدة  مقاعدهم  حجز  في  اإلسراع  على 

التذاكر  عدد  أن  خاصة  التاريخي،  الحدث  هذا 

تذكرة  مليون   1.8 بيع  أن  بعد  معدودا  أضحى 

قبل خمسة أشهر من انطالق البطولة، وهذا ما قد 

إذا زاد الطلب وقل  يؤدي إلنشاء قوائم احتياطية 

عدة  مواطني  من  الكبير  اإلقبال  مؤكدا  العرض، 

األخيرة،  اللحظات  مبيعات  تذاكر  القتناء  دول 

وعلى رأسهم بعد الدولة المضيفة قطر، كل من 

والمملكة  والهند  وألمانيا  وفرنسا  وإنجلترا  كندا 

العربية  واإلمارات  وإسبانيا  السعودية  العربية 

المتحدة والواليات المتحدة.

التعهد  على  التذاكر  حاملي  فيفا  شجع  كما 

أنه  إلى  الفتا  الكربون،  انبعاثات  بخفض 

سيعوض كل انبعاثات رحالتهم الجوية.

المبيعات  بفترة  العالم  اهتمام  يتزايد  أن  وتوقع 

بضرورة  المشجعين  على  مشددا  الجديدة، 

وتجنب  قطر،  نحو  لرحلتهم  الجيد  التخطيط 

ال  المزيفة،  والتذاكر  بها  المصرح  غير  المواقع 

سيما أن الموقع الرسمي هو الموقع الوحيد الذي 

كأس  تذاكر  على  الحصول  خالله  من  يمكن 

.tickets /FIFA.com وهو ،FIFA العالم

فئات  في  الواحدة  المباراة  تذاكر  وستتوفر 

األسعار األربع، مع العلم أن تذاكر الفئة الرابعة 

مخصصة فقط للمقيمين في قطر، ويمكن لكل 

مشجع أن يشتري ست تذاكر على األكثر لكل 

مباريات  لكل  أقصى  كحد  تذكرة  و60  مباراة، 

مباراة  من  أكثر  حضور  يمكنه  كما  البطولة، 

المجموعات،  دور  أثناء  الواحد  اليوم  في  واحدة 

يحق  كما  المباريات،  توافق  لقواعد  وفقا  وذلك 

القدرة  وأصحاب  الخاصة  االحتياجات  لذوي 

تذاكر  على  الحصول  الحركة  على  المحدودة 

ذوي االحتياجات الخاصة.

بداية من موسم »2022 - 2023«

»القطرية« راعيًا رسميًا 
لقميص باريس سان جيرمان

شريك  القطرية،  الجوية  الخطوط  أعلنت 

جيرمان  سان  باريس  لنادي  الرسمي  الطيران 

الطيران  شريك  أصبحت  أنها   ،2020 عام  منذ 

على  الحائز  الفرنسي  النادي  لقميص  الرسمي 

العديد من الجوائز، وذلك لعّدة أعوام ابتداًء من 

موسم 2022/ 23.

ومع حصوله على 46 لقبًا رئيسيًا مهمًا في مختلف 

يعد  جيرمان  سان  باريس  نادي  فإن  البطوالت، 

بعالمة  يتمتع  واستثنائيا  عالميا  قدم  كرة  نادي 

والترفيه  الرياضة  مجاالت  بين  تجمع  مبتكرة 

عالمية  تجارية  عالمة  بذلك  ليصبح  واألزياء، 

ويعتبر  االستثنائي.  الحياة  ونمط  للرياضة 

الملعب  هو   Parc des Princes  - األمراء  ملعب 

الفرنسي  النادي  ألبطال  المخصص  الرئيسي 

من  الفرنسي  الدوري  بطولة  لقب  على  الحائز 

من  واحدًا  يعتبر  والذي  مرات،   10 األولى  الدرجة 

بين ثالثة أندية أوروبية تمكنت من الوصول إلى 

 UEFA أوروبا  أبطال  دوري  في  اإلقصائية  األدوار 

 2012 عام  منذ  البطولة  مواسم  جميع  في  وذلك 

بحسب الموقع اإللكتروني.

ويلعب نادي باريس سان جيرمان دورًا مهمًا في 

محفظة الرعايات الرياضية المتنامية للخطوط 

بالعالمة  االحتفاء  وسنواصل  القطرية،  الجوية 

التجارية للنادي الباريسي مع مئات الماليين من 

مشجعي نادي باريس سان جيرمان في جميع 

استثنائية  تجارب  إتاحة  مع  العالم،  أنحاء 

برنامج  سيصبح  الذي  االمتياز  نادي  ألعضاء 

سان  باريس  لنادي  الرسمي  الدائم  المسافر 

باقات  للعطالت  القطرية  ستقدم  كما  جيرمان. 

الفرصة  إلتاحة  النادي  لمشجعي  رسمية  سفر 

لعشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم للسفر 

ورؤية  المدينة  بزيارة  واالستمتاع  باريس،  إلى 

كيليان  مثل  القدم،  كرة  العبي  أفضل  من  عدد 

مبابي وليونيل ميسي ونيمار جونيور وسيرجيو 

الباقات  هذه  وستشمل  وماركينيوس.  راموس 

تذاكر الذهاب والعودة، وخيارات اإلقامة، وتذاكر 

حضور المباريات.

العمليات  رئيس  أنتينوري،  تييري  وقال 

»لقد  القطرية:  الجوية  الخطوط  في  التجارية 

دخلنا حقبة جديدة في شراكتنا مع أحد أكبر 

جيرمان.  سان  باريس  نادي  العالم،  في  األندية 

النادي، حيث سيشهد  وعززنا شراكتنا مع هذا 

جيرمان  سان  باريس  لنادي  المقبل  الموسم 

هذا  لقمصان  القطرية  الجوية  الخطوط  رعاية 

النادي الشهير، حيث ستزدان قمصان الالعبين 

في  الحال  هو  وكما  القطرية.  الناقلة  بشعار 

باريس  نادي  فإن  القطرية،  الجوية  الخطوط 

سان جيرمان يّتمتع بطموحات كبيرة في كرة 

القدم ونتطلع إلى أن نكون جزءًا من نجاحاته في 

األعوام المقبلة«.

{ القطرية على قمصان الباريسي

{ قطر جاهزة الستضافة المونديال

كتب           محمد الجزار

كتب             عوض الكباشي

»الغرافة« يحسم صفقة 
الكاميروني أبوبكر

الكاميروني  الالعب  صفقة  حسم  في  الغرافة  نادي  نجح 

فينسنت أبو بكر، قادما من النصر السعودي.

صفقة  عن  ستعلن  الغرافة  إدارة  أن  كورة  موقع  وأكد 

فينسنت أبو بكر بشكل رسمي خالل الساعات المقبلة.

سليماني  إسالم  مع  مفاوضات  في  دخل  قد  الغرافة  وكان 

العب سبورتينج لشبونة، لكن مع قدوم أبو بكر، سيكون 

من  قريبا  الجزائري  الالعب 

نوتينجهام فورست اإلنجليزي.

مع  بكر  أبو  فينسنت  وشارك 

خالل  مباراة   23 في  النصر 

وسجل  الماضي،  الموسم 

تمريرات   4 وقدم  أهداف   8
مستوى  وعلى  حاسمة.. 

تألق  الكاميروني،  المنتخب 

األمم  كأس  في  بكر  أبو 

اإلفريقية، وقاد منتخب بالده 

الثالث،  المركز  الحتالل 

قائمة  تصدر  كما 

الهدافين.
{ أبوبكر
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في بطولة العالم العسكرية بالنمسا

فضية وبرونزية لعنابي »القفز المظلي«

التابع  المظلي  للقفز  القطري  المنتخب  حقق 

بالقوات  الجوية  للرياضات  قطر  للجنة 

الفضية  الميدالية  المشتركة،  الخاصة 

للفرق، والبرونزية للفردي في ختام مشاركته 

)السيزم(  العسكرية  العالم  بطولة  في 

جوسينج  بمدينة  أقيمت  التي   2022 لعام 

بجمهورية النمسا.

مسابقة  في  الفضية  الميدالية  وجاءت   

في  حل  بعدما  للفرق  الرباعي  التماسك 

خلف  نقطة   243 برصيد  الثاني  المركز 

المنتخب البلجيكي الفائز بالذهبية برصيد 

األلماني  المنتخب  على  ومتفوقا  نقطة،   264
نقطة.   208 برصيد  البرونزية  على  الحاصل 

وتكون فريق »التماسك الرباعي« من القافزين 

حمد  راشد المري، وعبد العزيز الشمري، فهد 

الشمري، وراشد الكبيسي.

طريق  عن  فجاءت  البرونزية  الميدالية  أما   

فردي  الهدف  مسابقة  في  العبيدي  صالح 

المنتخب  قافز  فيها  الرابع  المركز  حقق  التي 

ان  إلى  ويشار  الكواري..  محمد  القطري 

يمثلون  قافًزا   )250( مشاركة  شهدت  البطولة 

)34( دولة.

والهدايا  للدروع  تبادال  الحفل،  ختام  وشهد   

أكدت  متميزة  أخوية  أجواء  وسط  التذكارية 

على عمق العالقة بين الجميع.

فريق  كابتن  المري  راشد  حمد  القافز  وأعرب 

بالنتائج  سعادته  عن  الرباعي،  التماسك 

في  القطري  المنتخب  حققها  التي  الجيدة 

كبيرة  مشاركة  شهدت  التي  البطولة  هذه 

مشيرا  العالم،  في  المنتخبات  أفضل  من 

إلى ان المنافسات كانت قوية من أجل الفوز 

الفرق  منافسات  في  خاصة  األولى  بالمراكز 

المنتخب  مع  قويا  التنافس  كان  حيث 

البلجيكي من أجل الظفر بالمركز األول ونيل 

التنافسي  المستوى  أن  مؤكدا  الذهبية، 

للبطولة كان مرتفعا، وجميع الفرق كانت في 

كامل االستعداد والتركيز.

وقال المري: لقد تفوقنا على نخبة مميزة من 

أفضل ممارسي الرياضات الجوية في العالم، 

فقد شارك في البطولة فرق قوية، ونحن نفذنا 

جميع قفزاتنا بدقة ونجحنا في تحقيق أكبر 

معدل.

الحاصل  العبيدي  صالح  أبدى  جانبه  من 

الهدف  مسابقة  في  البرونزية  الميدالية  على 

الفني  وبالمستوى  بالميدالية  سعادته  فردي 

اإلثارة  أن  إلى  مشيرا  للبطولة،  والتنظيمي 

كانت حاضرة منذ اليوم األول وكان التنافس 

للمنتخب  وكان  المشاركين،  بين  قويا 

األولى  المراكز  إلى  الوصول  في  حظ  القطري 

بفضل اإلعداد الجيد قبل المشاركة في هذه 

البطولة.

للغاية  قوية  كانت  المنافسة  أن  وأضاف 

كان  قافز  وكل  الهدف،  مسابقة  في  خاصة 

يسعى لتقديم أفضل ما لديه لتحقيق أفضل 

النتائج، وان المنتخب القطري استحق الفوز 

بالفضية والبرونزية بعدما قدم أداء مميزا في 

البطولة.

{ لقطة جماعية لمنتخبنا { تتويج الفائزين

عوض الكباشي كتب

الشيخ عبدالعزيز بن سعود يشيد باستمرار التعاون

بحضور ممثلي شركات األندية

»القطرية« تجدد رعايتها 
لدوري الكريكيت

»QSL« تنظم ورشة عمل الرقابة المالية

لرياضة  القطرية  اللجنة  جددت 

القطرية  الجوية  والخطوط  الكريكيت 

T20 2022 التي ينظمها  رعايتهما لبطولة 

بمشاركة  للكريكيت  القطري  االتحاد 

الغربي  الخليج  ملعب  على  فريًقا   64
المباراة  تقام  أن  المقرر  من  للكريكيت. 

ملعب  على  الممتاز  الدوري  من  النهائية 

الجمعة.  غد  يوم  اآلسيوي  الكريكيت 

ويضم دوري »الممتاز« 10 فرق حيث تميز 

للكريكيت  وريورز  نادي  بإنضمام  النهائي 

عالوًة  للكريكيت.  المسند  جلفار  ونادي 

30 فريًقا في  على ذلك، تنافس ما يقارب 

C« أربعة  الدوري »B«، بينما يضم   »دوري 

وعشرين فريًقا.

الباكر،  أكبر  السيد  سعادة  وقال 

الخطوط  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

الخطوط  رعاية  »تعّد  القطرية:  الجوية 

 QCA T20 لبطولة  القطرية  الجوية 

بارزة  رئيسية  محطة  بمثابة   ،2022
والتزامنا  القطرية،  للناقلة  بالنسبة 

في  الكريكيت  رياضة  ودعم  بتطوير 

تعزيز  يسّرنا  كما  القطري.  المجتمع 

لرياضة  القطرية  اللجنة  مع  شراكتنا 

للكريكيت«. الكريكيت 

الشيخ  سعادة  أعرب  جانبه  من 

الرحمن  عبد  بن  سعود  بن  عبدالعزيز 

آل ثاني، رئيس اللجنة القطرية لرياضة 

الرعاية  الستمرار  امتنانه  عن  الكريكيت 

مع الخطوط الجوية القطرية، مشيرًا إلى 

الشراكة  نطاق  لتوسيع  االتحاد  سعي 

الفترة  في  القطرية  الجوية  الخطوط  مع 

المقبلة.  

أقامت مؤسسة دوري نجوم قطر بالتعاون 

مع االتحاد القطري لكرة القدم ورشة عمل 

 ،2023  -  2022 للموسم  المالية  الرقابة 

وذلك صباح أمس األربعاء بفندق شيراتون 

الدوحة، بحضور عدد من السادة أعضاء 

لجنة الرقابة المالية، وممثلين قانونيين 

واالتحاد  والشباب  الرياضة  وزارة  من 

ممثلي  إلى  باإلضافة  القدم،  لكرة  القطري 

)دوري  األولى  الدرجة  دوري  أندية  شركات 

نجوم QNB( وأندية دوري الدرجة الثانية. 

كافة  إطالع  إلى  العمل  ورشة  وتهدف 

الُمستجدات والتطورات  األندية على آخر 

فيما يتعلق بلوائح الرقابة المالية للموسم 

 .2023 - 2022

{ الشيخ عبد العزيز بن سعود بن عبد الرحمن آل ثاني

{ حضور شركة النادي األهلي 

على هامش المعسكر التدريبي

في نسختها الثالثة عن بعد

سفيرنا بسويسرا يستقبل وفد الطائرة الشاطئية

األكاديمية األولمبية تختتم ندوة »الثقافة األولمبية«

جهام  بن  محمد  السفير  سعادة  أعرب 

عن  سويسرا  في  قطر  دولة  سفير  الكواري 

للكرة  لمنتخبنا  بالتوفيق  تمنياته  خالص 

المتواجد حالًيا بمدينة  الشاطئية  الطائرة 

مع  اعداد  معسكر  في  السويسريه  بيرن 

استقباله  خالل  وذلك  سويسرا  منتخب 

الطائرة  للكرة  الوطني  منتخبنا  لوفد 

العالمي  المصنف  يضم  الذي  الشاطئية 

بحضور  تيجان  وأحمد  يونس  شريف 

لجنة  رئيس  ونائب  اإلدارة  مجلس  عضو 

محمد  باالتحاد  الشاطئية  الطائرة  الكرة 

بقيادة  الفني  الجهاز  وأعضاء  الكواري  سالم 

مدرب المنتخب ماريانو بابلو وقام سعادته 

وهنأهم  األدعم  ثنائي  جهود  على  بالثناء 

على إحرازهم الميدالية البرونزية األولمبية 

في طوكيو 2020 وعلى تحقيقهم التصنيف 

لقب  إلى  ووصولهم  عالمًيا  المتقدم  الدولي 

لهم  سعادته  وتمنى  عالمًيا  األول  المصنف 

واالستحقاقات  البطوالت  خالل  التوفيق 

المستويات  أعلى  إلى  والوصول  القادمة 

المشرفة،كما  النتائج  أفضل  وتحقيق 

وجه سعادته بتذليل أي عقبات تواجه وفد 

بعثتنا خالل تواجدهم في سويسرا.

أعضاء  من  عدد  االستقبال  حفل  حضر 

كال  ضم  سويسرا  لدى  قطر  دولة  سفارة 

المالكي  خالد  الدبلوماسيين  السادة  من 

النعيمي. وعبدالله 

عضو  الكواري  سالم  محمد  قدم  جهته  من 

الكرة  لجنة  رئيس  ونائب  اإلدارة  مجلس 

والتقدير  الشكر  الشاطئية خالص  الطائرة 

جهام  بن  محمد  السفير  سعادة  إلى 

االستقبال  وحسن  الحفاوة  على  الكواري 

كافة  بتقديم  والمبادرة  الضيافة  وكرم 

التسهيالت ألفراد البعثة وتذليل أية عقبات 

سويسرا  في  المنتخب  تواجد  فترة  خالل 

المشرفة  النتائج  أفضل  بتحقيق  ووعد 

إقليمًيا  القطرية  الرياضة  رفعة  يحقق  مما 

ودولًيا.

األكاديمية  اختتمت  قنا-  الدوحة- 

األولمبية  الثقافة  ندوة  القطرية  األولمبية 

هذا  روزنامة  ضمن  الثالثة  نسختها  في 

»القيم  عنوان  تحت  أقيمت  التي  العام، 

األحداث  في  التطوع  وثقافة  األولمبية 

الرياضية«، بمشاركة ما يقارب السبعين 

بنظام  قطر  دولة  وخارج  داخل  من  دارسا 

التعلم عن بعد.

في  األولى  المحاضرة  في  واستعرض 

كوستانتينوس  البروفيسور  الندوة  هذه 

األولمبية  األكاديمية  عميد  جويرجادس، 

متعلقة  ومحاور  موضوعات  عدة  الدولية، 

والخاص  الندوة  عنوان  من  األول  بالشق 

البداية  األولمبية، حيث تحدث في  بالقيم 

ثم  القديمة،  األولمبية  األلعاب  نشأة  عن 

الحديثة،  األولمبية  الحركة  إلى  انتقل 

األلعاب  دورات  في  األولمبية  والقيم 

المسؤولية  أهمية  على  معرجا  األولمبية، 

عمل  صميم  من  تأتي  التي  االجتماعية 

اللجنة األولمبية الدولية، والتي تم تدوينها 

األولمبي.  للميثاق  األساسية  المبادئ  في 

من جهته، تناول السيد ناصر المغيصيب 

مدير استراتيجية المتطوعين في اللجنة 

المحاضرة  خالل  واإلرث،  للمشاريع  العليا 

الشق  ناقشت  المحاور  من  عددا  الثانية، 

ثقافة  وهو  الندوة،  عنوان  من  الثاني 

وتناولت  الرياضية،  األحداث  في  التطوع 

للفرد  وأهميته  التطوعي،  العمل  ثقافة 

والمجتمع والمؤسسات الوطنية والدولية، 

وأهمية  أولمبية،  كقيمة  التطوع  وثقافة 

الرياضية،  الروح  لتحفيز  التطوعي  العمل 

استراتيجيات  عن  للحديث  انتقل  ثم 

وبعدها  باإلرث،  وارتباطها  التطوعي  العمل 

المتطوعين  إدارة  تحدث عن استراتيجية 

خصوصا  الكبرى،  الرياضية  األحداث  في 

كأس  في  المتطوعين  إدارة  استراتيجية 

العالم FIFA قطر 2022.

األولمبية  األكاديمية  روزنامة  أن  إلى  يشار 

القطرية هذا العام تتضمن إقامة أربع نسخ 

تهدف  حيث  األولمبية،  الثقافة  ندوة  من 

األولمبية  الثقافة  نشر  إلى  الندوات  هذه 

والتي  المجتمعات،  أفراد  بين  والرياضية 

األولمبية  األكاديمية  أهداف  أهم  من  تعد 

القطرية.

{ السفير يستقبل البعثة
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تمارين لتقوية الذاكرة

الذاكرة كيفية تقوية 

دورًا،  الجينات  وتلعب  ذاكرتنا،  تتراجع  السن  في  تقدمنا    مع 

ولكن أيضًا اختياراتنا في أسلوب حياتنا تلعب دورًا مهمًا.

مثاًل، إن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي 

والكوليسترول  الدم  في  السكر  نسبة  على  والحفاظ  صحي 

أن  جميعًا  يمكنها  التدخين،  وعدم  السيطرة  تحت  الدم  وضغط 

تحمي الذاكرة، أضف إليها أيضًا شرب مزيد من الماء.

حياة  عيش  فإن  الصحية،  الحياة  نمط  خيارات  إلى  إضافة 

ضروري  أمر  اإلدراكية  بالتمارين  العقل  وتحدي  عقليًا  نشطة 

أيضًا للحفاظ على عقلك حادًا ومنع فقدان الذاكرة.

حياتك  في  تتحكم  التي  الوظائف  من  العديد  عقلك  ويمتلك 

أو  عليا  دماغية  وظيفة  الذاكرة  وُتعتبر  وتحكمها،  اليومية 

تنفيذية.

بصحة  دماغك  يكون  أن  يجب  جيدة،  ذاكرة  على  للحصول 

وظائف  على  والعافية  الصحة  جوانب  من  العديد  تؤثر  جيدة، 

المخ والذاكرة.

وعلى الرغم من عدم وجود طريقة مؤكدة لمنع فقدان الذاكرة، إال 

أن هناك طرقا للحفاظ على صحة الدماغ، فيما يلي كيفية تقوية 

وتحسينها. الذاكرة 

الذاكرة تقوي  أطعمة   .1
بنية  على  كبير  تأثير  نأكلها  التي  لألطعمة  يكون  أن  يمكن 

معزز  غذائي  نظام  تناول  يؤدي  أن  يمكن  كما  أدمغتنا،  وصحة 

للدماغ إلى دعم وظائف المخ على المدَيين القصير والطويل.

األميركي،  الطبي   Medical News Today موقع  ذكره  لما  ووفقًا 

من   %  20 نحو  يستخدم  الطاقة،  كثيف  عضو  هو  الدماغ  فإن 

من  كثير  إلى  يحتاج  فهو  لذلك  الجسم،  في  الحرارية  السعرات 

اليوم. التركـيـــز طوال  الوقود الجيد للحفــاظ على 

بصحة  للبقاء  الغذائية  العناصر  بعض  أيضًا  الدماغ  ويتطلب 

المثال،  سبيل  على  الدهنية   3 أوميغا  أحماض  وتساعد  جيدة، 

الدماغ وإصالحها، كما أن مضادات األكسدة تقلل  في بناء خاليا 

الدماغ  بشيخوخة  المرتبطة  الخلوية  وااللتهابات  اإلجهاد  من 

ألزهايمر. التنكسية العصبية، مثل مرض  واالضطرابات 

ومن بين األطعمة التي تقوي الذاكرة ما يلي:

الحبوب،  المكسرات،  التوت،  الداكنة،  الشوكوالتة  األسماك، 

البروكلي. القهوة، األفوكادو، البيض، 

الذاكرة التأمل لتقوية 

التراجع  المهم  من  لذلك  مفرط،  بشكٍل  أدمغتنا  ُحفزت  لقد 

والقيام بشيء يريح عقلك.

تقول الدكتورة »لي« لموقع Live Science األميركي: »األشخاص 

الذين يتمتعون بصحة عقلية أفضل يتمتعون بذاكرة ومهارات 

تفكير معرفي أفضل من أولئك الذين يعانون ضعفًا في الصحة 

العقلية«.

الدماغ، ألنه يساعد في  التأمل أيضًا في عمل  أن يساعد  ويمكن 

وظائف  ودعم  الدماغ  شيخوخة  عمليات  وإبطاء  التوتر  تخفيف 

المعالجة.

شرب الماء لتقوية الذاكرة

وأدائك  وانتباهك  ومزاجك  المدى  الجفاف ضار بذاكرتك قصيرة 

العقلي.

ثلثي  من  يقرب  ما  ويشكل  أساسي،  غذائي  عنصر  والماء 

الجسم.

إنه ضروري لجميع جوانب وظائف الجسم، بما في ذلك تنظيم 

درجة الحرارة وتوزيع األكسجين.

حتى  مطلوب  الكافي  الماء  فإن  للصحة،  الوطنية  للمعاهد  ووفقًا 

يعمل الدماغ بشكل صحيح.

 Medicine & Science ووجد تحليل لـ33 دراسة، ُنشر في دورية 

in Sports & Exercise، أن الجفاف يتوافق مع انخفاض بنسبة 
األداء  في  كبير  بتدهور  ارتبط  والذي  الجسم،  كتلة  في   %  2

المعرفي. 

الذاكرة الحركة لتقوية 

العقلية،  صحتك  مع  وثيق  بشكل  تتماشى  الجسدية  صحتك 

تكون  المنتظمة  التمارين  في  يشاركون  الذين  أولئك  فإن  لذلك 

لديهم وظائف دماغية أفضل من أولئك الذين ال يمارسونها. 

)المرونة  الجديدة  العصبية  الروابط  تطوير  يعزز  التمرين 

العصبية  النمو  عوامل  مستويات  من  ويزيد  العصبية(، 

المشتقة من الدماغ، وهي مواد مهمة بشكل خاص لنمو وتنظيم 

وصالت الدماغ الجديدة لدى كبار السن. 

 Proceedings ofبدورية ُنشرت  التي  الدراسات،  إحدى  وجدت 

2018، أن ركوب  العام  the National Academy of Sciences في 
الُحصين  في  النشاط  زاد  دقائق   10 لمدة  التمرين  دراجات 

وإنشاء  والحقائق  األحداث  تذكر  في  يشارك  والذي  بالدماغ، 

ذكريات جديدة. 

النوم والذاكرة

حيوي  أمر  ليلة  كل  النوم  من  ساعات   8 إلى   7 على  الحصول 

الدماغ الجيدة. لصحة 

العام  في   Current Biology بمجلة  ُنشر  جديد،  بحث  ويشير 

أن  يمكن  المتقطع  السريعة  العين  حركة  نوم  أن  إلى   ،2019
يتداخل مع منطقة الدماغ المسؤولة عن معالجة الذكريات. 

تحسين جودة النوم

بيئة  خلق  على  ستساعدكم  التي  السهلة  الطرق  بعض  إليكم 

جيدة؛ وبالتالي الحصول على نوم أهنأ.

ئ بيئة نوم مريحة
ِّ

– هي  1

هي  ومريحة،  مناسبة  نوم  بيئة  إلعداد  األولى  المهام  إحدى 

الحفاظ على إحدى مراحل النوم والتي تدعى مرحلة »نوم حركة 

جدًا  حساسة  فهي  الحلم«،  »مرحلة  أيضًا  تسمى  كما  أو  العين« 

إزعاجها بسهولة. ويمكن 

األميركية   CNN شبكة  تنصحك  المرحلة  هذه  إزعاج  ب  ولتجنُّ

النوم  وأن تحرص على  وَمرتبة مريَحين،  بالحصول على فراش 

في درجة حرارة تتراوح بين 15 و20 مئوية.

أن يهدأ م عقلك  – علِّ  2
من  النوم  قبل  ما  طقوس  بإعداد  ابدأ  بالنوم،  خاصًا  روتينًا  ر 

ِّ
طو

موسيقى  إلى  االستماع  أو  كتاب  قراءة  أو  دافئ  حمام  أخذ  خالل 

أو  اليوغا  أو  العميق  التنفس  تدريبات  تجربة  يمكنك  أو  هادئة، 

التأمل أو تمارين اإلطالة الخفيفة. 

كما عليك أن تذهب إلى الفراش وتستيقظ في الوقت نفسه كل 

يوم، حتى في عطالت نهاية األسبوع أو أيام إجازتك، مثلما تنصح 

مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها.

– أطِفئ األضواء   3
وجدت  وقد  الظالم،  في  »الميالتونين«  النوم  هرمون  إفراز  يبدأ 

عند  ُيوقفه  أو  الميالتونين  إنتاج  ُيبطئ  الجسم   
َّ

أن األبحاث 

ص من أي ضوء، حتى الضوء األزرق  التعرض للضوء؛ لذلك تخلَّ

من هاتفك الذكي أو الكمبيوتر المحمول.

استخدام  في  ر  ففكِّ كافية،  بدرجة  مظلمة  غرفتك  تكن  لم  وإذا 

ستائر أو أقنعة للعيون.

– اخفض األصوات  4
بوقف  عليك  الذكي،  هاتفك  من  األزرق  الضوء  مع  تعاملك  أثناء 

تشغيل أية تنبيهات عمل )ال ُينَصح برسائل بريد إلكتروني في 

الـ2 صباحًا(. الساعة 

واألفضل من ذلك، دع الجهاز ُيشَحن خارج غرفة نومك.

يساعد  فقد  صاخبة،  حضرية  بيئة  في  تعيش  كنت  إذا 

تشغيل مروحة بغرفة النوم في التخلص من أي ضجيج مفاجئ 

قد يقطع عليك نومك.

النوم الكافيين قبل  – ال تتناول   5
ف عن شرب السوائل المحتوية على الكافيين قبل 6 ساعات  توقَّ

على األقل من موعد نومك المعتاد، وكما هو معروف فإنه موجود 

وكذلك  الغازية،  والمشروبات  الشاي  أنواع  وبعض  القهوة  في 

الشوكوالتة.

على  يساعدك  قد  أنه  تعتقد  الذي  الساخن  الشوكوالتة  فكوب 

بينما  الكافيين،  من  ملليغرامًا   25 على  يحتوي  أن  يمكن  النوم، 

من  ملليغرامًا  بـ50  سيُمدك  األسود  أو    األخضر  الشاي  من  كوب 

الكافيين.

والحار الدسم  الطعام  ب  – تجنَّ  6
أو  المعدة  في  ُحرقة  والحارة  الدسمة  األطعمة  لك  ب 

ِّ
ُتسب قد 

على  قدرتك  في  يؤثر  مما  الهضمي؛  الجهاز  في  أخرى  مشكالت 

واستمراره. النوم 

المضطرب  بالنوم  مرتبط  أنه  الدراسات  ُتظِهر  كر،  للسُّ بالنسبة 

النهم  في  تتحكم  التي  الهرمونات  في  يؤثر  وقد  والمتقطع، 

الشديد.

وجبة  تناول   
َّ

فإن األميركية،  الوطنية  النوم  لمؤسسة  ووفقًا 

من  حفنة  بتناول  وتوصي  »مقبول«،  النوم  قبل  خفيفة 

نسبة  على  يحتوي  )الذي  الكرز  من  قليل  وعدد  المكسرات، 

العضالت  ُمرخيات  على  )تحتوي  وموزة  الميالتونين(،  من  عالية 

البوتاسيوم والمغنيسيوم(، وأنواع الشاي منزوعة الكافيين مثل 

والنعناع. والزنجبيل  البابونج 

7 - اخَتر مالءة سرير جيدة
التي  الخيوط  عدد  من  أكثر  تهم  القطن  جودة  أّن  في  شكَّ  ال 

إذ يقترح الخبراء أن تبحث عن خيوط قطنية  يشملها النسيج، 

من النوع »طويل التيلة« المصري.

الخيوط  عدد  أّن  بحسبانك  تضع  أن  من  أيضًا  يمنع  ال  ذلك  لكّن 

األكبر هو مقياس إضافي لنعومة المالءة، وبالتالي ستتمكن من 

الحصول على جودة نوم أفضل كذلك.

المالئمة ألسلوب نومك الوسادة  اختر   -  8
واالستيقاظ  الهادئ  النوم  مفتاح  هي  الجيدة  النوم  وضعية  إن 

دون ألم وتيبس في الرقبة، لذلك فإن اختيار الوسادة المناسبة 

أثناء  الراحة  على  الحصول  أجل  من  السر  هو  نومك  ألسلوب 

النوم.

دعمها  تم  أو  الكافي،  الدعم  على  وكتفاك  رقبتك  تحصل  لم  فإذا 

بزاوية تسبب االلتواء أو الرفع أو الطحن، فإن هذا يجعل عمودك 

راحة  وعدم  إجهاد  إلى  يؤدي  ما  المحاذاة،  خارج  وجسمك  الفقري 

لما  وفقًا  أيضًا،  األرق  رقبتك وكتفيك وظهرك، وكذلك يسبب  في 

.The Sleep Doctor ذكره موقع

وضع  عند  بالراحة  ُتشعرك  التي  تلك  هي  لك  وسادة  وأفضل 

مع  وتتناسب  وكتفيك  ورقبتك  رأسك  وتدعم  عليها،  رأسك 

مرتبتك.

أقل  وسادة  عن  فابحث  بطنك  على  أو  ظهرك  على  تنام  كنت  فإذا 

كثافة، وإذا كنت تنام على أحد جانبيك، فابحث إذًا عن وسادة 

مرتفعة بما يكفي لدعم رقبتك.

األقل من نومك الطعام قبل ساعتين على  امتنع عن   -  9
مايكل  النوم  في  المتخصص  النفسي  الطب  لخبير  وفقًا 

بريوس، فإن الوجبات الدسمة التي يتم تناولها قبل النوم تحّث 

الدماغ على اليقظة واألرق.

القهوة  في  الموجود  الكافيين  تجنب  يجب  ذلك  إلى  إضافة 

هذه  تمنع  إذ  والشوكوالتة،  الطاقة  ومشروبات  والصودا  والشاي 

المشروبات مادة األدينوزين، وهي مادة كيميائية تجعلك تشعر 

بالنعاس، وعندما ُتستهلك في وقت قريب جدًا من وقت النوم قد 

.Very well Health تساهم في األرق، وفقًا لما ذكره موقع

ساعات   3 نحو  باالنتظار  التغذية  خبراء  يخبرك  عامة  كقاعدة 

عملية  بحدوث  ذلك  يسمح  إذ  النوم،  ووقت  األخيرة  وجبتك  بين 

وبالتالي  الدقيقة،  األمعاء  إلى  المعدة  محتويات  وانتقال  الهضم 

منع األرق الليلي.

األخرى اإللكترونية  األجهزة  أو  ابتِعد عن هاتفك   -  10
األجهزة اللوحية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة 

الصعب  من  يجعل  ما  مستيقظًا،  عقلك  على  تحافظ  أن  يمكنها 

عليك االسترخاء حقًا.

سواء كنت ال تتذكر المكان الذي وضعت فيه 

مفاتيحك أو كان عقلك شاردًا في محاولة تذكر 

الناس يمرون بلحظات من النسيان خالل اسم ما، فهذا أمر طبيعي، إذ إّن كثيرًا من 

حياتهم، والحل هنا هو تقوية الذاكرة، ولكن 

كيف؟

دواء للـســكـري يحــارب الســـمـنـة
توصلت دراسة إلى أن جرعة أسبوعية من دواء 

السكري، تؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن لدى 

األشخاص المصابين بمرض السمنة، في تطور 

أشاد به خبراء التنمية باعتباره يمثل تغيرًا في 

مواجهة السمنة. 

 صحيفة الغارديان البريطانية، قالت إنه بحسب 

منظمة الصحة العالمية، فإن السمنة تتسبب 

بـ1.2 مليون حالة وفاة في أوروبا كل عام، فيما 

ُتسجل المملكة المتحدة واحدًا من أسوأ معدالت 

السمنة.

كانت الجهود المبذولة لمعالجة مرض السمنة 

قد ركزت بشكل رئيسي على النظام الغذائي 

والتمارين الرياضية، لكن الكثير من األشخاص 

الذين يفقدون الوزن بهذه الطريقة يجدون أنهم 

يستعيدونه بمرور الوقت.

 دواء 
َّ

الباحثون الذين أجروا الدراسة قالوا إن

السكري الذي ُيستخَدم جنبًا إلى جنب مع مثل 

هذه التدخالت، يمكن أن يساعد األشخاص الذين 

يعانون من السمنة، إذ فقد المشاركون في تجربة 

استمرت 72 أسبوعًا ما يصل إلى 20 % من وزنهم.

البروفيسور راشيل باترهام، خبيرة   وقالت 

السمنة في جامعة كوليدج لندن، التي لم 

tirzepatide يعمل   دواء 
َّ

تشارك في العمل، إن

semaglutide عن طريق محاكاة الهرمونات  مثل 

في الجسم التي تساعد الناس على الشعور 

بالشبع بعد األكل، التي غالبًا ما تكون عند 

المصابين  األشخاص  لدى  منخفضة  مستويات 

بالسمنة.
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االحتباس الحراري يتزايد
ارتفاع المتوسط السنوي لدرجة حرارة األرض

حذرت األمم المتحدة، من أن هناك احتمااًل 
بنسبة تقارب 50 % بأن يصل المتوسط السنوي 
لدرجة حرارة األرض، خالل سنة واحدة على األقل 

من السنوات الخمس المقبلة، إلى 1.5 درجة 
مئوية، بالمقارنة مع ما كان عليه معدل حرارة 

سطح الكوكب قبل الحقبة الصناعية.

وقالت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، التابعة لألمم المتحدة، 

الفرنسية،  األنباء  وكالة  نشرته  المناخي  لتقريرها  تحديث  في 

السنوي  المتوسط  يصل  أن   %  50 بنسبة  »احتمااًل  هناك  إن 

1.5 درجة مئوية فوق مستوى  إلى  لدرجة الحرارة العالمية مؤقتًا 

ما قبل العصر الصناعي، في سنة واحدة على األقل من السنوات 

الخمس المقبلة، ويتزايد هذا االحتمال مع مرور الوقت«.

وبحسب التقرير الجديد، فإن هذا الخطر »يتزايد بشكل مطرد 

منذ عام 2015 عندما كان هذا االحتمال منعدمًا تقريبًا«.

في   %  10« نسبته  كانت  االحتمال  هذا  أن  المنظمة  وأوضحت 

-2022 الفترة  في   %  50 يقرب  ما  إلى  وارتفع   ،2021-2017 الفترة 

2026. وهناك احتمال بنسبة 93 % أن يصبح عام واحد على األقل 
 2016 عام  محل  ليحل  مسجل؛  عام  أحر   2026-2022 الفترة  في 

كأحر عام«.

وبحسب »التحديث العالمي للمناخ السنوي إلى العقدي، الصادر 

عن مكتب األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة، وهو مركز المنظمة 

أن   %  93 بنسبة  أيضًا  احتمال  ثمة  التنبؤات،  هذه  في  الرائد 

 2026-2022 الخمس  للسنوات  الحرارة  درجة  متوسط  يتجاوز 

متوسط السنوات الخمس الماضية 2021-2017«.

دامت  »ما  أنه  من  تاالس،  بيتري  للمنظمة،  العام  األمين  وحذر 

فستواصل  مستمرة،  الحراري  االحتباس  غازات  من  انبعاثاتنا 

وأكثر  دفئًا  أكثر  محيطاتنا  وستصبح  االرتفاع،  الحرارة  درجات 

في  الجليدية  واألنهار  البحري  الجليد  وسيستمر  حمضية، 

وسيصبح  االرتفاع،  البحر  سطح  مستوى  وسيواصل  الذوبان، 

القطبية  المنطقة  »احترار  أن  وأضاف  تطرفًا«،  أكثر  طقسنا 

المنطقة  في  يحدث  وما  متناسب،  غير  بشكل  يتزايد  الشمالية 

القطبية الشمالية ُيؤثر فينا جميعًا«.

بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  أن  التقرير  ذكر  كما 

النظم  تهدد  التي  بالمناخ  المتصلة  »المخاطر  أن  تعتبر  المناخ 

درجة   1.5 بمقدار  عالمي  احترار  مع  تزداد  والبشرية  الطبيعية 

مئوية قياسًا بالوضع الحالي، مع كون االحترار أقل من درجتين 

مئويتين«.

كيف يمكن التأكد من الوعود؟
يطرح  بات  ومثير  هام  سؤال  ثمة  الخطيرة  التطورات  هذه  أمام 

خفض  العالم  دول  تراقب  أن  يمكن  كيف  وهو  اآلن،  نفسه 

االنبعاثات الحرارية التي وعد بها المجتمعون في قمة الُمناخ التي 

أقامتها األمم المتحدة؟

على  كبيٍر  حٍد  إلى  االعتماد  إلى  العلماء  اضطر  السابق،  في 

الصيغ  على  بناًء  الحراري،  االحتباس  غازات  انبعاثات  تقديرات 

الزراعية  واألنشطة  األحفوري  الوقود  حرق  االعتبار  في  تأخذ  التي 

والصناعية، من بين أموٍر أخرى. 

هل الحل في األقمار الصناعية؟
غازات  قياسات  من  المزيد  يتيح  الصناعية  األقمار  انتشار 

في  ذلك  ويساعد  العالم.  حول  الهواء  في  الحراري  االحتباس 

والشركات  البلدان  مساءلة  وبالتالي  االنبعاثات،  مصادر  تحديد 

لصحيفة  تقرير  بحسب  بالمناخ،  المتعِلقة  وعودها  على  بناًء 

Washington Post األميركية. 
على  فعاليٍة  في  سابقًا،  األميركي  الرئيس  نائب  غور،  آل  قال 

هامش قمة المناخ: »هناك كليشيه قديم أنا واثق من أنك سمعته 

مليون مرة: أنه يمكنك إدارة فقط ما يمكنك قياسه«. يدعم آل غور 

Climate Trace، وهو تحالف من منظمات غير ربحية ومؤسسات 
أكاديمية تستخدم صور األقمار الصناعية والتعُلم اآللي لتحقيق 

لصحيفة  قاله  ما  بحسب  الجذرية«،  للشفافية  جديد  »نظام 

واشنطن بوست األميركية. 

متوقع،  هو  كما  للمناخ،  المتحدة  األمم  قمة  قاعات  وتمتلئ 

التغير  مكافحة  في  بالمساعدة  تِعد  التي  الجديدة  باالبتكارات 

في  تقف  بالهيدروجين  تعمل  إسعاف  سيارة  هناك  المناخي. 

العرض، وعلى مسافة قريبة منها هناك أول سيارة سباق كهربائية 

في العالم بمقعدين. وهناك أيضا تقنياٌت تهدف إلى جعل المزارع 

أكثر استدامة، وأخرى تسعى إلى تقليل هدر الطعام. 

األقمار  إلى  ينظر  أصبح  الواقعي،  العالم  خارج  هنا،  ولكن 

وقياس  لتحديد  مهمة  أداة  أنها  على  متزايد  بشكٍل  الصناعية 

الجوي.  الغالف  في  عنها  والكشف  الحراري  االحتباس  غازات 

المزيد.  إلطالق  خطط  ولديها  الخطة  هذه  الحكومات  أطلقت 

المناصرة لتفعيل هذه  الخاصة ومجموعات  وتسعى الشركات 

على  تعمل  التي  البيانات  تحليل  شركات  وكذلك  الخطط، 

كمياٍت هائلة من معلومات الغالف الجوي. 

»كوكب اليابان« يشارك بقدراته
وفي جناحها داخل القمة، عرضت اليابان 6 من األقمار الصناعية 

التي تحتفظ بها وكالة الفضاء التابعة لها لمراقبة التغيرات في 

األرض والمحيطات والغالف الجوي. 

لعرض  لها  كفرصة  القمة  األوروبية  الفضاء  وكالة  واستخدمت 

حول  الصناعية  أقمارها  تقدمها  التي  المسبوقة«  »غير  الرؤى 

االحتباس  غازات  حول  البيانات  من  أكوام  ذلك  في  بما  الكوكب، 

الحراري في الغالف الجوي. 

الوكالة: »تضطلع مراقبة األرض بدوٍر رئيسي في تمكين  وقالت 

اتفاقية  من  انطالقًا  الُمحَرز  التقُدم  تحديد  من  الدولي  المجتمع 

باريس«. 

بدأ العدد المتزايد باطراد من األقمار الصناعية في تقديم لمحاٍت 

كاشفة عن مصادر وحجم تلُوث غازات االحتباس الحراري. وأحد 

األمثلة الرئيسية على هذه الغازات هو الميثان. 

توِضح  ورقٍة  في   2020 أكتوبر  في  كولومبيا  جامعة  باحثو  كتب 

بشكل  الفضاء  من  االنبعاثات  لرصد  السريع  الدفع  بالتفصيل 

انبعاثات  فيه  تبرز  مكانًا  متزايد  بشكٍل  عالمنا  »يصبح  أدق: 

الميثان بصورٍة متزايدة«. 

السيئ  »اإلدراك  أن  الباحثون  كتب  الخصوص،  وجه  وعلى 

الماضي«.  من  شيئًا  يصبح  أن  المرجح  من  الميثان  النبعاثات 

المقبلة،  الخمس  السنوات  مدار  على  أنه  إلى  الورقة  وتوصلت 

مع  بالتنسيق  الجديدة،  الصناعية  األقمار  ألنظمة  يمكن 

»تزيد  أن  األرضية،  والشاشات  الطائرات  من  المأخوذة  القياسات 

بشكٍل ملحوظ من الشفافية المتعِلقة بتسُرب الميثان«. 

في  مفيدًة  األرض  على  المراقبة  وأنظمة  الطائرات  تلك  وكانت 

الصناعية  األقمار  لكن  والمناطق.  البلدان  داخل  القياسات  إجراء 

تقِدم صورًة أشمل. 

في مجموعة  للطاقة  األول  الرئيس  نائب  براونستين،  مارك  وقال 

مناصرة صندوق الدفاع عن البيئة: »إذا كانت هذه مشكلًة محلية 

أو إقليمية أو وطنية، فلن تحتاج بالضرورة إلى قمٍر صناعي للقيام 

بذلك«. وأضاف: »يصبح القمر الصناعي مهمًا ألنه يسمح بجمع 

البيانات بكفاءٍة وبصورٍة روتينية على نطاٍق عالمي«. 

وتجمع  الميثان،  عن  للكشف  الصناعية  األقمار  بعض  وتعمل 

في  العلماء  تساعد  أن  يمكن  التي  البيانات  من  هائلًة  كمياٍت 

تحديد المصادر المهمة لهذا الغاز المسِبب لالحتباس الحراري. 

نموذج مثالي يمكن تطبيقه
 ،Sentinel-5P هو  الصناعية  األقمار  هذه  ضمن  من  األبرز  المثال 

يزن   .2017 عام  أطلق  والذي  األوروبية،  الفضاء  لوكالة  التابع 

األجنحة  على  ويعتمد  رطل،   500 حوالي  السداسي  القمر  هذا 

الشمسية في المدار. ويدور حول الكرة األرضية 14 مرة في اليوم، 

األرض  سطح  ويغطي  األرض،  سطح  فوق  ميل   500 مسافة  من 

معلومات  يوفر  أنه  على  عالوة  الشهر،  في  مرتين  تقريبًا  بالكامل 

على  تؤثر  التي  الجوي  الغالف  غازات  من  مجموعة  عن  أساسية 

جودة الهواء والمناخ. 

إنها  إذ  مقربة،  عدسات  وكأنها  األخرى  الصناعية  األقمار  وتعمل 

من  االنبعاثات  لتحديد  أدق  مستوى  على  التقريب  على  قادرة 

منشآت معينة. 

 ،GHGSat شركة  هي  النهج  هذا  في  الرائدة  الشركات  وإحدى 

الثاني من  القمر الصناعي  والتي أطلقت في يناير  ومقرها كندا، 

إلطالقها  تخِطط  الدقة  عالية  صناعية  أقمار   10 يتضَمن  أسطوٍل 

جميعا في المدار في نهاية المطاف. 

مقابلة  في  جيرمان،  ستيفان  للشركة،  التنفيذي  الرئيس  وقال 

فردية  مواقع  »نشهد  العام:  هذا   Washington Post صحيفة  مع 

ليس إال«، بما في ذلك منجم فحم واحد أو بئر غاز واحدة. 

ويمكن أن يساعد هذا النوع من األقمار الصناعية عمالء الشركة، 

تسُربات  وإصالح  تحديد  في  والغاز،  النفط  شركات  ذلك  في  بما 

الميثان الحالية. لكن هذه األقمار تساعد أيضًا في منح المنِظمين 

مزيدا من االطالع على المواقع التي تحتاج إلى مراقبة. 

جيرمان  قال  للمناخ،  المتحدة  األمم  مؤتمر  فعاليات  إحدى  وفي 

إن الشركة أصدرت مجموعة من بياناتها من السنوات الخمس 

األولى من التشغيل. 

وقال جيرمان: »لقد بدأت تظهر بعض االتجاهات المثيرة للقلق. 

فقد شهدنا في العام الماضي وحده تسارعا هائال في انبعاثات غاز 

الميثان من النفط والغاز، وتسارعا كبيرا في انبعاثات الفحم.. 

واألنماط في ذلك واضحة جدا«. 

بوتيرة  المدار  في  الصناعية  األقمار  نشر  يستمر  أن  المقرر  من 

مذهلة خالل السنوات المقبلة. 

تخِطط  والبناء،  التخطيط  من  سنوات  بعد   ،2022 عام  وفي 

تحديد  على  قادر  نظام  وهو   ،MethaneSat إلطالق   EDF شركة 

انبعاثات الميثان عبر منطقة جغرافية واسعة، فضاًل عن قياس 

القمر  إن  الشركة  وتقول  مسبقا.  محددة  مواقع  في  التسريبات 

أكثر  تمِثل  التي  المناطق  مراقبة  على  قادرًا  سيكون  الصناعي 

من 80 % من إنتاج النفط والغاز العالمي بانتظام، وتحديد معدل 

انبعاثات مصادر معينة من غاز الميثان. 

 ،Carbon Mapper في أبريل، أعلنت والية كاليفورنيا عن مشروع

الدفع  مختبر  مع  والخاص  العام  القطاعين  بين  شراكة  وهو 

التي  Planet لمراقبة األرض  التابع لوكالة ناسا، وشركة  النفاث 

غازات  انبعاثات  لتتبع  المدار  في  صناعية  أقمار  إلطالق  تخِطط 

االحتباس الحراري. 

يقول رايلي دورين، المسؤول عن المشروع، إنه يعتقد أن المشروع 

معلوماٍت  إلى  ويفضي  المعرفة  في  الفجوات  سد  في  سيساعد 

ومزارع  القمامة  مدافن  من  ُمحَددة-  مصادر  حول  للتطبيق  قابلة 

االحتباس  التي تتسَرب منها غازات  والغاز  النفط  آبار  إلى  األلبان 

الحراري. 

خطة أميركا لمتابعة االنبعاثات الحرارية
في  المراقبة.  لتكثيف  أيضا  خطط  األميركية  الحكومة  ولدى 

ربيع هذا العام، أعلن جو بايدن عن جهٍد تقوده وكالة ناسا لجمع 

بالفعل  ناسا  ولدى  المقبلة.  السنوات  في  أعقد  مناخية  بيانات 

لألرض،  الثابت  الكربون  مرصد  إلطالق   2024 عام  بحلول  خطط 

على  يدور  سوف  صناعي  قمر  وهو   ،GeoCarb اسم  يحمل  الذي 

المالحظات  ماليين  ويجمع  األميركتين  فوق  ميل  ألف   22 ارتفاع 

والغازات  والميثان  الكربون  أكسيد  ثاني  تركيزات  حول  يوميا 

األخرى. 

من  مزيد  إلى  أدت  التي  هي  وحدها  الصناعية  األقمار  تكن  ولم 

األعقد  التحليالت  أيضًا  بل  العالم،  انبعاثات  بشأن  التبُصر 

للبيانات التي تجمعها هذه األقمار. 

وعلى سبيل المثال، استخدمت شركة Kayrros بيانات من قمر 

في  الميثان  لغاز  فائقة«  انبعاث  »مصادر  لتحديد   Sentinel-5P
يتسرب  ضخم  نفايات  مكب  فيها  بما  العالم-  من  مختلفة  أجزاء 

الغاز  حقول  فوق  مذهلة  ميثان  وأعمدة  بنغالديش،  في  الغاز  منه 

في ألبرتا، كندا، ومناجم الفحم في سلسلة جبال أالباش. 

وقال أنطوان هالف، كبير المحِللين والمؤسس المشارك لشركة 

من  عقٍد  من  أقل  قبل   ،Washington Post لصحيفة   ،Kayrros
الزمان: »لم يكن لدى أحٍد أدنى فكرة عن مصدر الميثان. أما اآلن، 

فنحن نعرف كَل شيء.. لقد غيرت التكنولوجيا قواعد اللعبة«. 

العمل  من  الكثير  هناك  يزال  ال  بأنه  يقرون  وآخرين  هالف  لكن 

والقيود. 

وال  الصناعية،  األقمار  قياسات  إحباط  السحابي  للغطاء  يمكن 

يوجد جهاٌز واحد يغطي كَل ركٍن من أركان األرض طوال الوقت، 

ما قد يسمح بمرور التسريبات الكبيرة، ولكن المتقطعة، دون أن 

ُتكَتشف.



»كتارا«  الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة  أعلنت 

صباح أمس )األربعاء( عن إطالق رحلة فتح الخير 

القادم ضمن جولة بحرية  الرابع من يوليو  5 في 
تبدأ من مالطا وتشمل موانئ في إيطاليا وفرنسا 

وإسبانيا. 

عقدته  الذي  الصحفي  المؤتمر  في  ذلك  جاء 

األستاذ  سعادة  فيه  وشارك   ،)32( بالقاعة  كتارا 

الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام 

الثقافي »كتارا« ومحمد  العامة للحي  للمؤسسة 

 ،5 الخير  فتح  محمل  نوخذة  السادة  يوسف 

وحضره ممثلو وسائل اإلعالم المختلفة. 

كتارا  جهود  ضمن   5 الخير  فتح  رحلة  وتأتي 

األصيل  القطري  البحري  بالتراث  للتعريف 

قطر  القدم  لكرة  العالم  كأس  لبطولة  والترويج 

عالقة  توثيق  في  استراتيجيتها  إطار  وفي   ،2022
الرحالت  خالل  من  المجيد  بماضيهم  األجيال 

اآلباء  حياة  صميم  من  كانت  التي  البحرية 

على  الغوص  عصر  في  عيشهم  ومصدر  واألجداد 

اللؤلؤ. 

الدكتور  األستاذ  سعادة  أكد  السياق،  هذا  وفي 

العام  المدير  السليطي  إبراهيم  بن  خالد 

»إن  »كتارا«:  الثقافي  للحي  العامة  للمؤسسة 

التراث  وتأصيل  إحياء  تعيد   5 الخير  فتح  رحلة 

القطري البحري في نفوس األجيال، عبر ملحمة 

بحرية ُملهَمة، تحاكي الظروف ذاتها التي تميزت 

غمارها،  يخوض  االولين،  قطر  رجال  رحالت  بها 

وعزيمتهم  الفتية،  بسواعدهم  اليوم  قطر  شباب 

الصلبة، ليسّطروا قصة رائعة أخرى من قصص 

الخالد  تراثنا  إلى  تضاف  والتحدي،  الشجاعة 

الذي سيبقى مفخرة لألجيال عبر كل العصور«. 

 5 الخير  فتح  رحلة  أن  كتارا  عام  مدير  وأوضح 

القادم،  يوليو  من  الرابع  في  مالطا  من  ستبحر 

سيسيليا  موانئ  لتعبر  ايطاليا  جنوب  باتجاه 

ونابولي وروما وجنوا، ثم تتوجه إلى ميناء موناكو 

مع  رحلتها  تختتم  ثم  ومرسيليا،  وكان  وونيس 

وصولها لميناء برشلونة في اسبانيا. مشيرا إلى 

وتختتم  ونصف،  شهر  نحو  تستغرق  الرحلة  أن 

وصولها  مع  القادم  اغسطس  شهر  منتصف  في 

لمحطتها االخيرة في ميناء برشلونة االسباني. 

في  دورها  كرست  الخير  فتح  رحلة  إن  وأضاف 

العريق  بماضيهم  الشابة  قطر  أجيال  ربط 

الصالت  من  وعّمقت  المجيد،  البحري  وتراثهم 

بالشعوب  القطري  الشعب  تربط  التي  الثقافية 

جسور  بناء  في  ونجحت  والصديقة،  الشقيقة 

على  مستندة  واالنساني،  الحضاري  التواصل 

اكتسبتها  والتجربة،  الخبرة  من  هائل  رصيد 

كتارا في تسييرها لرحالت فتح الخير السابقة.

 5 الخير  فتح  رحلة  تواصل  بأن  أمله  عن  وأعرب 

ومعانيها  وقيمها  الوطنية  بأهدافها  تتميز  التي 

عظمة  وإبراز  تراثنا  إحياء  في  هدفها  السامية 

العريق،  القطري  بموروثنا  وتعّرف  ماضينا 

كأس  لمونديال  بالترويج  قيامها  إلى  باإلضافة 

التي ينتظرها  البطولة االستثنائية   2022 العالم 

الجميع. 

لجميع  الجزيل  بالشكر  كتارا  عام  مدير  وتوجه 

الجهات التي ساهمت في إنجاح رحلة فتح الخير 

وزارة  الخارجية،  وزارة  وهي:  اطالقها  بداية  منذ 

الهندسي  المكتب  األميرية،  اليخوت  المواصالت، 

الخاص، ناقالت، اللجنة العليا للمشاريع واالرث، 

باالضافة إلى جميع وسائل االعالم المختلفة التي 

ساهمت في تغطية رحالت فتح الخير.

السادة  محمد  السيد  أعلن  أخرى،  جهة  من 

كافة  من  االنتهاء  عن   5 الخير  فتح  رحلة  نوخذة 

والجاهزية  الرحلة  الطالق  الالزمة  االستعدادات 

18 بحارا  الذي يضم نحو  البحري  التامة للطاقم 

بعد  فائقة  بعناية  اختيارهم  تم  )اليزوة(  من 

اجتيازهم لسلسلة من اختبارات اللياقة البدنية 

مسار  أن  موضحا  البحرية،  والمالحة  والتحمل 

يقطعها  كم،   5700 نحو  يبلغ  البحرية  الرحلة 

)بوم سفار( الخشبي في  محمل تقليدي من نوع 

هايبر  غراند  ميناء  من  وينطلق  ونصف،  شهر 

برشلونة  ميناء  في  ويختتم  بمالطا  مارين 

االسباني.
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سعد المهندي

يعقوب العبيدلي

مراصد

 marased3@hotmail.com

التغيير والتدوير 
والتجديد والتطوير

 العنوان أعاله من القضايا الجوهرية المعمول بها 

في المؤسسات المحترمة الجادة من أجل التطوير 

والتقدم، ويعد التغيير والتدوير والتجديد والتطوير 

الوظيفي من األساليب اإلدارية الناجحة والمثالية 

لتحقيق القفزات والبصمات والنجاحات بشرط أن 

يكون وفق تخطيط وتدبير وتنسيق مسبق، فهو من 

أهم المبادئ واألسس في تحسين أداء المؤسسة 

وتحديث اإلدارات ودفعها نحو تحقيق المنشود 

وتطوير العمل، في الوزارة والمؤسسة، ويعتبر 

أسلوبا ذكيا الستثمار الكفاءات والطاقات إلحداث 

التغيير اإليجابي، إن المؤسسة- أي مؤسسة- أو 

وزارة- أي وزارة- في حاجة ملحة لتطبيق هذا 

األسلوب للخروج من دائرة الركود السائد، وتغيير 

االعتقاد بملكية الكرسي أو الموقع أو اإلدارة أو القسم 

للبعض، وضرورة إحداث التغيير والتحريك 

والتدوير والنقل وفقًا لمتطلبات المرحلة ومصلحة 

العمل، لزيادة اإلنتاجية وكسر االحتكار، وتحريك 

المياه الراكدة وأحيانًا اآلسنة، وتحفيز الموظفين 

والموظفات للتنافس، وإثراء اإلنجاز وتفعيله وزيادة 

اإلنتاجية.

 إن التغيير والتدوير والتجديد لها نتائج إيجابية 

ملموسة على جل المستويات، منها إبراز الكفاءات 

المدفونة والمهمشة، والقدرات المحبطة من 

استبداد )س( و)ص( ممن وّسدوا األمانة، فلم يراعوا 

في الموظفين إاًل وال ذمة.. وإتاحة الفرصة لإلثراء 

الوظيفي والتجديد واإلبداع في العمل، إن بقاء 

المسؤول في مكانه وهو ال ينتج إال ما اعتاد عليه من 

روتين ورتابة يميته ويدفعه للتحايل والهروب من 

الدوام واالتكالية على غيره في تسيير العمل- وكان 

الله بالسر عليمًا- هذا االحتكار والتحايل يفتح 

الفرصة للفوضى واستنزاف مقدرات المؤسسة 

وينشر العفن في مبانيها وأروقتها وإداراتها وأقسامها، 

إن تحقيق رفع كفاءة العمل وجودته، والرقي 

بالمخرجات ال يتم إال بالتخطيط والتغيير واتباع 

األساليب الناجحة والمعايير الموضوعية بعيدًا عن 

»إن حبتك عيني ما ضامك الدهر« و»هذا رفيجي وهذا 

قريبي«، و»هذا نعرفه وهذا ما نعرفه« !! 

مطلوب من كل مسؤول غيور حريص على 

المصلحة العامة تطبيق منظومة القوانين المعززة 

للشفافية كمطلب حتمي وضروري لتعزيز جهود 

التنمية التي تشهدها قطر وتجسيدًا لمبدأ العدالة 

واإلدارة النزيهة ومقاومة ظاهرة المحاباة الناجمة عن 

العالقات الشخصية. 

إننا نأمل من خالل هذه المساحة الصحفية من 

مؤسساتنا ووزاراتنا سن األساليب أعاله أسوة بالدول 

المتقدمة، واعتماده نهجًا واستراتيجية واضحة 

ووضع اللوائح المناسبة لتطبيقها واعتمادها، وليس 

كإجراء وقتي، مع مراعاة عدم اإلخالل بكفاءة األداء، 

من أجل تحقيق النجاحات وتحفيز الموظفين 

والموظفات نحو االستمرارية في العطاء، ومتى ما 

كان هناك وعي وثقافة عالية للمسؤول بالعائد الذي 

سيتحقق إذا ما طبق األساليب الحديثة في العمل، 

عندها سيكون عالمة فارقة للتميز وزيادة اإلنتاجية 

مع جودة المخرجات من خالل استثمار الطاقات 

وتوظيف اإلمكانات في مكانها الصحيح، مما يسهم 

في التجويد والتحسين واالرتقاء بمستوى األداء 

العام، وكلنا نحب قطر وتهمنا مصلحتها..

 وعلى الخير والمحبة نلتقي..
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للتعريف بتراث قطر البحري والترويج لمونديال »2022«

»كتارا« تطلق رحلة »فتح الخير 5«

د. السليطي: ملحمة بحرية 

ُملهَمة تضاف إلى تراثنا الخالد

قوية  رياح  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

يكون  أن  وتوقعت  الساحل،  على  متوقعة 

غبار  مع  نهارًا  ا 
ًّ

حار الساحل  على  اليوم  الطقس 

خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق، وفي 

الرياح على الساحل  البحر غبار خفيف. وتكون 

7 و17 عقدة  شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 

تصل إلى 22 عقدة.  ويتراوح مدى الرؤية األفقية 

بين 4 و8 كيلومترات إلى 2 كم أو أقل على بعض 

الدوحة  في  الحرارة  درجة  وتكون  المناطق. 

الصغرى 32 والكبرى 43 درجة مئوية.

ناقشه ملتقى المؤلفين

»الكتاب.. من الفكرة إلى القارئ«
ناقش الملتقى القطري للمؤلفين 

الفكرة  من  »الكتاب..  موضوع 

حلقة  ضمن  وذلك  القارئ«  إلى 

المستديرة  الجلسة  من  جديدة 

الكاتب  يديرها  التي  للمؤلفين 

فايز  جمال  األستاذ  القطري 

وتبث عبر قناة يوتيوب ومنصات 

الخاصة  االجتماعي  التواصل 

بالملتقى.

في  فايز  جمال  األستاذ  وقال 

يمر  الكتاب  إن  الجلسة  مستهل 

أن  قبل  المراحل  من  بمجموعة 

بذرة  يبدأ  فهو  القارئ  ليد  يصل 

ثم  الكاتب،  وعناية  اهتمام  تنال 

والتأليف  الكتابة  بمرحلة  يمر 

البيانية،  والرسومات  والمراجع 

الخارجي  الغالف  ذلك  وبعد 

والتصويب،  الداخلية  والصور 

النشر  مرحلة  النهاية  وفي 

مراحل  كلها  وهي  والتسويق.. 

مهمة لنجاح الكتاب.

هذا  طرح  اختار  أنه  إلى  وأشار   

الموضوع ألنه يتم سنويا تدشين 

لكنها  المؤلفات  من  العشرات 

أو  تبقى حبيسة رفوف المكتبات 

مثل  المكتبات  من  تماما  تختفي 

هناك  وأيضا  الصابون  فقاعات 

بإخراج  تتمتع  كثيرة  مؤلفات 

المقابل  في  لكن  ومكلف  مبهر 

حتى  ضعيف  محتواها  أن  نجد 

أن العديد من القصص والروايات 

هي أقرب إلى المقالة الصحفية أو 

مستوى  إلى  ترتقي  وال  الخاطرة 

العمل األدبي. 

الدوحة           $
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عـدالـة !
في كتابه »مجموعة قصص شعبية« يروي 

التالية: القصة  أوسوبيل«  »ناثان 

أصابت محنة عظيمة مدينة نوتردام، فقد 

قتل إسكافي المدينة واحدا من زبائنه وجيء 

القاضي  المحكمة، وحكم عليه  أمام  به للمثول 

شنقا! باإلعدام 

وعندما تلي الحكم، نهض أحد رجال المدينة 

وصرخ: اسمعني من فضلك يا سيادة 

القاضي، لقد حكمت باإلعدام على إسكافي 

فمن سيصلح  شنقته  فإن  الوحيد،  المدينة 

أحذيتنا بعد ذلك؟

أهالي نوتردام الحاضرين: نعم  فصرخ جميع 

من يصلح أحذيتنا، نحن نحتاج اإلسكافي 

بقتله! للعدالة  نسمح  ولن 

عندها هز القاضي رأسه وقال لهم: يا أهل 

الطيبين، ما تقولونه صحيح جدا،  نوتردام 

فبما أن لدينا إسكافيا واحدا، فإن تركه يموت 

خطأ فادح في حق الجميع.

ولكن عندي رأي آخر، بما أنه لدينا أكثر من 

البيوت، فما  شخص يقومون بإصالح أسطح 

رأيكم أن نشنق أحدهم؟

فأثنى الجميع على رأي القاضي، وأخذت 

مجراها! »العدالة« 

هذه قصة خرافية ال شك، ولكن بين طياتها 

معنى الذع وهو أنه يحدث كثيرا أن تصبح 

مسخرة! مجرد  العدالة 

أما في عالم الحقيقة فإن كثيرا من الدول 

تتبنى قوانين تكاد تكون أقرب إلى النكات 

منها إلى القوانين، ولست أدري بم كان يفكر 

الشخص الذي سنها، أو األشخاص الذين 

القانون: دونوها في كتب 

- في أيرلندا مثال يمنع شرب الكحول أمام 

األبقار! وال أعرف حكمة من وراء هذا القانون 

غير الخوف على األبقار من االنحراف!

األميركية يمنع صيد  - في مدينة كليفالند 

الفئران دون رخصة صيد رسمية! فإذا 

وجدت فأرا في بيتك تخبره أن هذه ليست 

مدينة سائبة، وأن فيها قانونا، وأنك ستتقدم 

لك  ليسمحوا  المختصة  الجهات  إلى  بطلب 

باصطياده، وإلى ذلك الحين فله حق السكن 

والمأوى!

- في النمسا يمنع تناول المثلجات أمام 

البنوك! ال أدري لماذا يسمح بهذا أمام 

أمام  ويمنع  الشرطة،  ومركز  المستشفى، 

البنك، ربما يخشون أن يسيل لعابه!

- في سويسرا يمنع سحب »سيفون 

المرحاض« بعد العاشرة مساء! أفهم أن 

المقصود حماية الجيران من اإلزعاج، ولكن 

ماذا يفعل من اضطر الستخدام المرحاض في 

الوقت! هذا 

أحيانا أحمد الله تعالى أن كوكب األرض هو 

المأهول بالسكان في هذا  الوحيد  الكوكب 

الكون، وإال كنا سنصبح مسخرة لسكان 

األخرى! الكواكب 

روبوتات عنصرية
ضد  التحيز  أن  جديدة  دراسة  بّينت 

كبيرة  معرفية  قدرة  يتطلب  ال  اآلخرين 

االصطناعي.  الذكاء  آالت  به  تتصف  وقد 

واختصاصيون  حاسوب  علماء  وأظهر 

ومعهد  كارديف  جامعة  من  نفسيون 

ستس  تشو سا ما

بالواليات  للتقنية 

أن  المتحدة 

اآلالت  مجموعات 

تظهر  قد  المستقلة 

هذا  فتقلد  تحيًزا 

السلوك وتتعلمه من 

بعضها البعض.

وكان االعتقاد السائد 

ألنه  بالبشر،  مرتبطة  ظاهرة  التحيز  أن 

أو  رأي  لتشكيل  بشرًيا  إدراًكا  يتطلب 

صورة نمطية لشخص معين أو مجموعة 

معينة.

لدى  التحيز  مالحظة  من  الرغم  وعلى 

الحاسوب،  خوارزميات  أنواع  بعض 

أساس  على  والتمييز  كالعنصرية 

الجنس، فإن ذلك جاء نتيجة التعلم من 

البيانات التي قدمها لها البشر.

الذكاء  أن  على  الجديد  العمل  هذا  ويدل 

متحيزة  جماعات  يوجد  قد  االصطناعي 

النتائج  وتستند  البشر.  تدخل  دون  من 

دورية  في  نشرت  والتي  الجديدة، 

عمليات  على  ريبورتس،  ساينتفيك 

بتحيزات  أفراد  لقدرة  حاسوبية  محاكاة 

والتفاعل  مجموعة  على تشكيل  مشابهة 

مع بعضهم.

المؤلف  ويتاكر  روجر  البروفيسور  وقال 

أبحاث  معهد  من  للدراسة  المشارك 

كارديف  جامعة  في  واألمن  الجريمة 

والمعلوماتية  الحاسوب  علوم  ومدرسة 

آالف  المحاكاة  هذه  تشغيل  »مكننا 

التحيز  تطور  فهم  في  نبدأ  أن  من  المرات 

وتظهر  تعرقله.  أو  تعززه  التي  والظروف 

أن  أجريناها  التي  المحاكاة  عمليات 

بسهولة  تتطور  طبيعية  ظاهرة  التحيز 

يضّر  ما  االفتراضية،  المجموعات  عند 

باالتصال األوسع مع اآلخرين«.

أكبر طائرة

تجربة  نجاح  األميركية  »ستراتولونش«  شركة  أعلنت 

الطيران لطائرة »روك«، التي تعد أكبر طائرة في العالم، 

وتفوق سرعتها سرعة الصوت.

وفي بيان، قالت الشركة إن الطائرة العمالقة حلقت لمدة 

ثالث ساعات ودقيقة واحدة فوق صحراء موهافي بوالية 

كاليفورنيا، ووصلت إلى ارتفاع )8200 م(، وهو رقم قياسي 

الطائرة. تبلغه  جديد 

فيما قال رئيس الشركة، زاكاري كريفور، إن »الرحلة هي 

قصة نجاح لقدرة فريق ستراتولونش على زيادة اإليقاع 

اختبارات  إلجراء  عمالؤنا  يريدها  التي  للسرعة  التشغيلي 

طيران تفوق سرعة الصوت بشكل متكرر«.

وأضاف »عالوة على ذلك، وصل الفريق إلى رقم قياسي 

27000 قدم، مما يدل على أداء الطائرة  جديد الرتفاع يبلغ 

تفوق  التي  التصميمية  طاقتها  إلى  للوصول  المطلوب 

الصوت«.  سرعة 

وكانت أول تجربة طيران ناجحة للطائرة جرت عام 

الساعة  ونصف  ساعتين  الجو  في  ظلت  وحينها   ،2019
 304 5180 مترًا وسرعة قصوى بلغت  فقط، ووصلت الرتفاع 

الساعة. في  كيلومترات 

متطابقين،  بهيكلين  الشكل  الغريبة  الطائرة  وتتمتع 

ومجهزة بستة محركات بوينغ »747«، وجناحين بطول 

كمبوزيتس«  »سكايلد  شركة  ببنائها  وقامت  مترًا.   117
الطيران. صناعات  في  الشهيرة 

أول دائرة كمية
ابتكر علماء أستراليون أول دائرة حاسوب كمية في 

الموجودة  األساسية  المكونات  العالم، تحتوي على جميع 

في شريحة حاسوب عادية ولكن على نطاق كمي، وقد 

كان هذا اإلنجاز التاريخي- الذي نشر في دورية نيتشر 

9 سنوات. قيد البحث لمدة 

ويأتي االختراع األخير بعد إنشاء الفريق أول ترانزستور 

2012، وهو جهاز صغير يتحكم في اإلشارات  كمي عام 

اإللكترونية ويشكل جزءًا واحدًا فقط من دائرة الحاسوب، 

الدائرة المتكاملة أكثر تعقيدا ألنها تجمع  في حين أن 

معا. الترانزستورات  من  الكثير 

دراسة  الكمية  للحوسبة  المحتملة  التطبيقات  من 

وكيف  االصطناعي،  الضوئي  التمثيل 

إلى طاقة كيميائية  الضوء  يتم تحويل 

التفاعالت  من خالل سلسلة من 

العضوية.

الكمية أن  كما يمكن ألجهزة الحاسوب 

تساعد في حل إحدى مشكالت صناعة 

األسمدة، حيث يتم حاليا كسر روابط 

درجات  تحت  الثالثية  النيتروجين 

حرارة وضغط في وجود محفز لتكوين 

لألسمدة. ثابت  نيتروجين 

عزيمة وإصرار

بدأ  عمره  من  عشرة  الثانية  في  وهو 

بائعا  عمله  أقتاش  يوكسال  التركي 

لـ»البوريك« على عربة يدوية عام  متجوال 

أن  إلى  ويثابر  يكافح  أقتاش  ظل   .1974
شركة  وأسس  األعمال  رواد  من  أصبح 

خمس  في  دولة   21 إلى  منتجاتها  تصدر 

قارات. فمنذ تسع سنوات، تصدر شركة 

»حاجي حسن أوغوالري« كال من البوريك 

والبقالوة التركية الشهيرة.

ومع   ،1983 عام  له  دكان  أول  أقتاش  فتح 

فروعا  وافتتح  عمله  في  توسع  الوقت 

نوع   200 حوالي  فيها  ويبيع  ينتج  جديدة 

من البقالوة وحلوى أخرى.

مركز  في  شخص   200 حوالي  ويعمل 

للشركة  التابعة  البيع  ومحالت  اإلنتاج 

كل  إلى  منتجاتها  أكثر  تصدر  التي 

وألمانيا  وإنجلترا  المتحدة  الواليات  من 

وفرنسا وكرواتيا وسنغافورة واإلمارات.

مجلس  ورئيس  مؤسس  أقتاش،  وقال 

أوغوالري«،  حسن  »حاجي  شركة  إدارة 

 1983 عام  األول  دكانه  فتح  إنه  لألناضول 

فروع  في  العمل  وبدأ   ،1986 في  والثاني 

منطقة الفاتح وسط مدينة إسطنبول عام 

في  خبرة  اكتسبوا  أنهم  وأوضح   .2005
الخارج  على  االنفتاح  وقرروا  التجزئة  بيع 

وشاركوا في معارض دولية عديدة.

أنفسهم  تطوير  في  استمروا  بأنهم  وأفاد 

اليوم  إليه  وصلوا  ما  إلى  وصلوا  حتى 

دولة   21 إلى  ُتصدر  منتجاتهم  وأصبحت 

على  أقتاش  وشدد  قارات.  خمس  في 

في  المستمر  والتطوير  البحث  أهمية 

ومذاقات  جديدة  أصناف  إلنتاج  عملهم 

مختلفة.


