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تنسيق المواقف لمواجهة التحديات
ترأس وفد قطر في االجتماع التشاوري العربي.. وزير الخارجية:

الرئيس 

اللبناني 

يستقبل 

وزراء 

الخارجية 

العرب

ســعــادة  شــارك   - قــنــا   - بيـــروت 

عـبـدالرحمــن  بن  محمـــد  الشــيــخ 

مجلس  رئــيــس  ـــــب  نــائـــ ثــانــي  آل 

في  أمــس،  الخارجية،  وزيــر  الــوزراء 

ميشال  الرئيس  فخامة  استقبال 

اللبنانية  الجمهورية  رئيس  عــون 

الــدول  خــارجــيــة  لــــوزراء  الشقيقة، 

االجتماع  في  المشاركين  العربية 

الـــتـــشـــاوري الـــــــوزاري الــعــربــي في 

بيروت.

وقد ترأس سعادته في بيروت أمس 

وفد دولة قطر في االجتماع.

وقــــال ســـعـــادة الــشــيــخ مــحــمــد بن 

نـــــائــب  ثانــي  آل  عـبــدالرحمـــن 

وزير  الــــوزراء  مجلـــــس  رئيـــــــس 

الرسمي  حسابه  عبر  الخارجية، 

عــلــى مــوقــع »تــويــتــر«: شــاركــت مع 

في  العرب  الخارجية  وزراء  زمالئي 

هذه  في  بيروت.  التشاوري  االجتماع 

لتنسيق  بالغة  أهمية  لها  اللقاءات 

الـــمـــواقـــف ومـــواجـــهـــة الــصــعــوبــات 

تشهده  مــا  ظــل  فــي  جماعي  بشكل 

مــنــطــقــتــنــا الــعــربــيــة مـــن تــحــديــات 

معقدة.           

الرئيس عون يثمن 
دعم قطر للبنان

ميشال  العماد  فخامة  استقبل   - قنا   - بيروت 

الشقيقة،  اللبنانية  الجمهورية  رئيس  عون 

العطية  الله  عبد  بنت  مريم  السيدة  سعادة 

الوطنية  للمؤسسات  العربية  الشبكة  رئيس 

لحقوق اإلنسان ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق 

اإلنسان والوفد المرافق خالل زيارتها للبنان.

وأشاد عون بالدور الذي تقوم به سعادة السيدة 

مريم بنت عبد الله العطية، من خالل رئاستها 

قطر  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 

الوطنية لحقوق  العربية للمؤسسات  والشبكة 

العالمي  والتحالف  الدوحة،  ومقرها  اإلنسان، 

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، ومقره في 

جنيف، مؤكدا تقديره للدعم الذي يلقاه لبنان 

من دولة قطر في مختلف المجاالت.

استقبل العطية

شراكة مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس

»صلتك« تدعم شباب المغرب

إنجـاز  تحقــيـق  صلتك  مؤسـســـة  أعلنت 

مع  للشراكة  كثمرة  المغرب،  في  جديد 

ومؤسسة  غيتس  ومليندا  بيل  مؤسسة 

حــيـث  التوظـيــف،  أجل  من  التعليـم 

وشابة  شاب   »700« من  أكثر  ربط  تم 

من  القطاعات  من  العديد  في  بوظائف 

األغذية  وقطاع  والمبيعات  التعليم  بينها 

تصــنيــع  قطـــاع  وكــــذلك  والمشـــروبات 

السيارات. 

الدوحة         $

بـ »الدائري األول« 

مـســار مخـصص للحـافـالت

وخدمة  المرورية  االنسيابية  تعزيز  بهدف 

»كأس  بمونديال  الخاصة  النقل  خطة 

األشغال  هيئة  أعلنت   ،»2022 قطر  العالم 

مسار  تخصيص  عن  »أشغال«  العامة 

األجرة  وسيارات  العام  النقل  لحافالت 

الطريق  على  لها  المصرح  والمركبات 

سعته  وزيادة  تطويره  بعد  األول،  الدائري 

اللجنة  مع  بالتنسيق  وذلك  االستيعابية، 

العليا للمشاريع واإلرث ووزارة الداخلية ووزارة 

المواصالت وشركة مواصالت »كروة«.

المدير  المولوي،  عبدالعزيز  المهندس  وقال 

العليا  اللجنة  في  النقل  لعمليات  التنفيذي 

المسار  »سيساعد  واإلرث:  للمشاريع 

الدائري  الطريق  على  للحافالت  المخصص 

سلسة  عام  نقل  تجربة  توفير  في  األول 

خالل  المشجعين  آلالف  للبيئة  وصديقة 

البطولة«.

الدوحة - قنا - أعلنت وزارة الرياضة 

والشباب عن تقديم أكثر من »250« 

فعالية ونشاطا رياضيا خالل فصل 

الصيف، تحت شعار »استثمر 

وقتك«، وذلك سعيا لتلبية طموحات 

األطفال والشباب واستثمار وقت 

فراغهم في ممارسة الرياضة. 

ودعت الوزارة جميع أفراد المجتمع 

إلى ضرورة استغالل وقت الفراغ 

واستثمار أوقات األطفال واألسر خالل 

فصل الصيف، وذلك باالشتراك في 

األنشطة التي تنظمها الوزارة ضمن 

أندية ومراكز موزعة على كافة 

مناطق ومدن الدولة.

إرشادات 
تجنب كورونا

الدوحة - قنا - أصدرت وزارة 

من  مجموعة  العامة  الصحة 

االحترازية  واإلرشادات  النصائح 

19« لألفراد  حول فيروس »كوفيد - 

الذين يرغبون في السفر للخارج 

العام. لقضاء عطلة الصيف هذا 

وأوضحت الوزارة أنه مع االرتفاع 

النسبي في عدد حاالت اإلصابة 

 »19 الجديدة بـ »كوفيد - 

المسجلة يوميًا في دولة قطر 

خالل األسابيع األخيرة، وما 

تشهده العديد من الدول حول 

العالم من تزايد أعداد حاالت 

19« فإنه  اإلصابة بـ»كوفيد - 

المسافرين  التزام  المهم  من 

للوقاية  االحترازية  باإلجراءات 

19« أثناء تواجدهم  من »كوفيد - 

البالد وحماية أنفسهم وأفراد  خارج 

أسرهم من خطر اإلصابة بالعدوى 

أفراد أسرهم ومجتمعهم  إلى  ونقلها 

عودتهم. عند 

برنامج حول 
مخاطر الفساد 

نظمت هيئة الرقابة 

اإلدارية والشفافية 

برنامجا تدريبيا 

حول »تقييم مخاطر 

الفساد والوقاية منها في 

المؤسسات الحكومية« 

خالل الفترة من»26 – 28« 

يونيو »2022«، بهدف 

تعزيز معرفة ومهارات 

المشاركين في مجال 

تقييم مخاطر الفساد 

حول: اإللمام بالمناهج 

المختلفة لتقييم مخاطر 

الفساد، والتمكين من 

تحديد أولويات التدابير 

المناسبة للوقاية من 

مخاطر الفساد وتخفيفها، 

باإلضافة إلى تمكين 

التحول من نهج قائم على 

القواعد إلى نهج قائم 

على المخاطر في تطبيق 

معايير مكافحة الفساد.

 »250«
فعالية صيفية

أساليب عصرية وتكنولوجية متقدمة 

إشادة كويتية بالتعليم القطري

توفير تجربة نقل عام سلسة آلالف المشجعين 

اإلشادة بدور اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

تطوير 
الطريق 

وزيادة سعته 
االستيعابية

فريق 
متخصص 
للتواصل 

مع 
المتقدمين

الدوحة           $

وزارة الرياضة والشباب 

للراغبين بالعمل مراسلين ومذيعين

تليفزيون قطر يستقبل مئات الطلبات

تفاعل عدد كبير من الراغبين في العمل التليفزيوني ممن وجدوا 

تليفزيون  إعالن  مع  والمهارات،  والقدرات  الموهبة  أنفسهم  في 

مذيعين  أو  مراسلين  العمل  في  للراغبين  المجال  فتح  عن  قطر 

أومقدمي برامج.

وتلقت إدارة تليفزيوين قطر عبر البريد االلكتروني أكثر من »400« 

طلب، من المهتمين بهذا اإلعالن، حيث قدم البعض منهم نماذج 

وفيديوهات مصورة من تقديمهم.

تليفزيون  ومهام  أعمال  بتسيير  القائم  السادة  علي  السيد  وأكد 

الراغبين  من  الكثيرة  والطلبات  التفاعل،  بهذا  سعيد  أنه  قطر 

حب  على  يؤكد  العدد  هذا  بأن  منوها  التليفزيوني،  العمل  في 

الشاشة القطرية والرغبة األكيدة في تطويرها ودعمها.

الدوحة           $
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في عملية صنع وبناء السالم

قطر: حريصون على تعزيز 
المشاركة الفاعلة للمرأة األفغانية

ألقته  الذي  قطر  دولة  بيان  في  ذلك  جاء 

باألعمال  القائم  السويدي،  جوهرة  السيدة 

بجنيف،  قطر  لدولة  الدائم  بالوفد  باإلنابة 

دورته  في  اإلنسان  حقوق  مجلس  أمام 

حول  العاجل  النقاش  جلسة  خالل  الـ50، 

في  والفتيات  للنساء  اإلنسان  حقوق  »حالة 

أفغانستان«.

وأعربت دولة قطر، في بيانها، مجددا عن قلقها 

المدارس  في  الدراسة  تعليق  حيال  البالغ 

الثانوية للفتيات، مؤكدة أن هذه الممارسات 

حقوق  على  األثر  بالغ  لها  سيكون  السلبية 

اإلنسان والتنمية واالقتصاد في البالد.

ستواصل  قطر  دولة  إن  السويدي  وقالت 

لتمكين  الشركاء  مع  الوثيق  التنسيق 

الشعب األفغاني من التصدي لكافة التحديات 

اإلنسانية واالقتصادية واالجتماعية والحفاظ 

على ما تم إحرازه من مكاسب، وتحقيق األمن 

أفغانستان  في  والتنمية  واالستقرار  والسالم 

وفي المنطقة.

وشددت دولة قطر، في بيانها، على أن إحداث 

مزيد من التقدم في أفغانستان يتطلب أيضا 

للتخفيف  وعاجلة  فاعلة  إجراءات  اتخاذ 

على  القائمة  لألزمة  اإلنساني  األثر  وطأة  من 

النساء  على  سيما  ال  المجتمع،  فئات  جميع 

والفتيات واألطفال، فضال عن مواصلة الجهود 

للتوصل إلى مصالحة وطنية شاملة.

في مجاالت التسجيل العقاري والتوثيق

قطر ومصر تبحثان 
تعزيز التعاون القانوني

تناول االجتماع سبل تعزيز 

التعاون القانوني بين 

وزارتي العدل بدولة قطر 

وجمهورية مصر العربية 

في مجاالت التسجيل 

العقاري والتوثيق، كما تم 

استعراض تجربة البلدين 

لالرتقاء بالخدمات المقدمة 

للجمهور في هذه المجاالت.

وأجرى الوفد القطري عدة 

اجتماعات مع المسؤولين 

في قطاعات الشهر العقاري 

والتوثيق بوزارة العدل 

المصرية، تم خاللها 

استعراض فرص التعاون 

في مجاالت توثيق المحررات 

وطريقة حفظها والرجوع 

إليها، وآليات استصدار 

الوكاالت، وتسجيل وفرز 

الوحدات العقارية واألنظمة 

الفنية المرتبطة بها، وأنظمة 

تدقيق الخرائط، والشهادات، 

والصحف العقارية، وطريقة 

إصدارها.

وقدم الوفد القطري، خالل 

االجتماعات، عروضا 

وشروحات حول التجربة 

القطرية في مجاالت 

التسجيل العقاري والتوثيق 

والوساطة العقارية، حيث 

أشاد المسؤولون بوزارة 

العدل المصرية بالتجربة 

القطرية في هذه المجاالت، 

ومكانتها المتقدمة في 

مؤشرات التصنيف 

العالمية، ودورها في دعم 

وتحسين بيئة األعمال.

لوزراء الخارجية في بيروت

قطر تشارك في اجتماع تشاوري عربي

بيروت - قنا - شاركت دولة قطر في االجتماع التشاوري لوزراء 

خارجية الدول العربية، الذي عقد أمس في بيروت بالجمهورية 

الشقيقة. اللبنانية 

محمد  الشيخ  سعادة  االجتماع،  في  قطر  دولة  وفد  ترأس 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني،  آل  عبدالرحمن  بن 

الخارجية. 

نائب  ثاني،  آل  عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ  سعادة  وشارك 

استقبال  في  أمس،  الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

اللبنانية  الجمهورية  رئيس  عون،  ميشال  الرئيس  فخامة 

في  المشاركين  العربية  الدول  خارجية  لوزراء  الشقيقة، 

الوزاري العربي في بيروت. االجتماع التشاوري 

جنيف - قنا - أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز 
المشاركة الفاعلة للمرأة األفغانية في عملية صنع 

وبناء السالم.

وزير الخارجية يشارك في استقبال 

الرئيس اللبناني للوزراء

رئيس الوزراء الصومالي 
يستقبل سفيرنا

مقديشو - قنا - استقبل دولة السيد حمزة عبدي 

الفيدرالية  الصومال  بجمهورية  الوزراء  رئيس  بّري 

هاشم  حمزة  بن  حسن  السيد  سعادة  الشقيقة، 

سفير دولة قطر لدى الصومال.

التعاون  عالقات  استعراض  المقابلة،  خالل  جرى   

الثنائي بين البلدين.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

القاهرة - قنا - اجتمع سعادة المستشار عمر مروان وزير العدل 
بجمهورية مصر العربية مع وفد من وزارة العدل برئاسة 

السيد سعيد عبدالله السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون 
التسجيل العقاري والتوثيق.

للتعاون بشأن إعداد القوانين وفهمها وتطبيقها

تفاهم بين هيئة تنظيم مركز قطر للمال وكلية القانون
وهيئة  خليفة  بن  حمد  جامعة  أبرمت 

مذكرة  للمال  قطر  مركز  تنظيم 

بين  التعاون  تأطير  على  نّصت  تفاهم 

وفهمها  القوانين  إعداد  بشأن  الجهتين 

وتطبيقها.

عن  بالنيابة  الرسمي  التوقيع  وتّم 

كارامانيان  سوزان  قبل  من  الجهتين 

حمد  جامعة  في  القانون  كلية  عميد 

راين  مايكل  والسيد  خليفة،  بن 

تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئيس 

السيدة  بحضور  للمال،  قطر  مركز 

لدائرة  التنفيذي  المدير  موريس  برو 

القانونية  والشؤون  السياسات 

والسيدة  التنظيم،  هيئة  في  والتنفيذ 

المدير  نائب  المفتاح  عبدالرحمن  فرح 

حماد  ليث  والسيد  للدائرة،  التنفيذي 

رئيس  مكتب   - الشراكات  مسؤول 

الجناحي  فيصل  والسيد  الجامعة، 

حمد  جامعة  في  أول  رقمي  أخصائي 

بن خليفة. 

الحدث  هذا  على  كارامانيان  وعّلقت 

الماضية،  األربع  السنوات  »في  قائلًة: 

مع  كثب  عن  القانون  كلية  عملت 

للعالقة  ونظرًا  للمال.  قطر  مركز 

القائمة وخبرتنا في النواحي القانونية 

الحقول  تشمل  التي  المالية  للخدمات 

البيانات،  سالسل  مثل  االبتكارية 

الطبيعي  من  المشّفرة،  والعمالت 

تعزيز هذا التواصل ليشمل بالتحديد 

وستسمح  بالمركز.  التنظيم  هيئة 

القانون  كلية  بتمكين  العالقة  هذه 

والطالب من العمل عن كثب مع خبراء 

المسائل  من  عدد  على  التنظيم  هيئة 

المالية  بالخدمات  الخاصة  الرقابية 

الممارسات  أفضل  مع  التالقي  بغرض 

العالمية، كما ستتيح الفرصة للطالب 

على  المبني  العلمي  لالستكشاف 

المتقّدمة  الرقابية  البيئة  في  التجارب 

لدى هيئة التنظيم«. 

راين،  مايكل  السيد  أعرب  كما 

الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، عن 

وقال:  االتفاقية،  هذه  لتوقيع  سعادته 

مع  الشراكة  هذه  تشّكل  أن  »يسعدنا 

القانون بجامعة حمد بن خليفة  كلية 

المعرفة،  ومشاركة  للتعاون  فرصة 

ال  قطر  في  القانونية  البيئة  وتعزيز 

الخدمات  على  الرقابة  مجال  في  سّيما 

كثب  عن  العمل  إلى  ونتطّلع  المالية. 

مع الهيئة اإلدارية والطالب في الجامعة 

وتبادل المعارف والخبرات في ما بيننا، 

ونشير إلى أن هذه االتفاقية هي مذكرة 

التي نوّقعها مع جامعة  الثالثة  التفاهم 

المزيد  إلى  ونتطّلع  خليفة،  بن  حمد 

من التعاون مع الجامعة عامًة«.

هذه  بموجب  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر 

المذكرة، تهدف جامعة حمد بن خليفة 

فرص  استكشاف  إلى  التنظيم  وهيئة 

التعاون في المجاالت القانونية المّتصلة 

في  المعارف  وتبادل  المالية  بالخدمات 

المالية.  الخدمات  على  الرقابة  مجال 

إلى  الجهتان  ستسعى  اإلطار،  هذا  وفي 

وتوفير  والمنتديات،  المؤتمرات  تنظيم 

الفرص التدريبية للطالب، والتعاون في 

مجال البحوث المشتركة.

إطار  في  االتفاقية  هذه  تندرج  كما 

ببناء  والتزامهما  الجهتين  مساعي 

لمساعدة  قطر  في  القانونية  القدرات 

الدولة في تحقيق األهداف المحّددة في 

رؤية قطر الوطنية 2030.

الدوحة           $



إسـتثمار القابضة تكشف عن منتجع فاخر  جديد بمنطقة أسـباير
الرئيس التنفيذي: مشروعاتنا في قطاع الضيافة خيار استراتيجي لمواكبة النمو السياحي في قطر

ــن  ــة ش.م.ع.ق ع ــتثمار القابض ــفت اس كش
منطقــة  يف  فاخــر  جديــد  منتجــع  تنفيــذ 
أســباير، ليُضــاف إىل قطــاع الســياحة الفاخــرة 

ــر. ــة قط يف دول
ويعــزز هــذا املــروع أهــداف املجموعــة 
الراميــة إىل تقديــم تجــارب ضيافــة اســتثنائية 
بمعايــر عامليــة يف قطــاع الســياحة والضيافــة، 
ومواكبــة توّجــه الدولــة املتنامــي نحــو االرتقاء 

ــوي.  ــاع الحي ــذا القط به
يقــع املــروع الجديــد يف منطقــة أســباير 
ــع،  ــر مرب ــف م ــن 37 أل ــر م ــى أكث ــد ع ويمت
وهــو منتجــع بمســتوى عاملــي ويقــدم تجربــة 
ضيافــة بمســتوى رفاهيــة ال تُضاهــى، تعتمــد 
عــى الخصوصيــة التامــة، وعنارص االســرخاء 
والهــدوء يف بيئــة تجمــع بــن معالــم الطبيعــة 

ــة. ــات الراثي واللمس
بالغــة  خدمــات  املنتجــع  يقــدم  كمــا 
الخصوصيــة لنزالئــه ويوفــر لهــم أقــى 
درجــات الراحــة والــرف. ومــن املقــرر أن يتــم 

افتتاحــه بنهايــة العــام الجــاري.
ــتوحاه  ــل مس ــع بتفاصي ــم املنتج ــم تصمي ت
مــن الطــراز العربــي، ويقــدم لضيوفــه ونزالئــه 
ــرة  ــة الفاخ ــارب الضياف ــد لتج ــوم جدي مفه

ــتثنائية. االس
 يتكــون املنتجــع مــن 33 فيــا تمتلــك كل منهــا 
ــم  ــة، وتنقس ــة خاص ــاص وحديق ــبح خ مس
20 جناحــاً فاخــراً، و13 فيــا بغرفتــي  إىل 
الخصوصيــة  أعــى درجــات  ليوفــر  نــوم، 
واألمــان، مــع تعزيزهــا بأحــدث املرافــق عامليــة 

ــتوى. املس
كمــا يضــم املنتجــع 3 مطاعــم ومقاهــي 
راقيــة ومركــز اســتجمام صحــي، ونــادي 
ــب  ــال، وماع ــاب األطف ــادي أللع ــايض، ن ري

ــادل. ــس الب لتن
ــه  ــع ضيوف ــح املنتج ــك، يمن ــى ذل ــاوة ع ع
ــايض  ــم الري ــى برنامجه ــاظ ع ــة للحف الفرص
املرافــق  مــن  يتيحــه  مــا  عــر  اليومــي 
ــة  ــة البدني ــة واللياق ــز الصح ــة لتعزي املخصص
منهــا ملعبــن للبــادل، وصالــة مجهــزة لأللعاب 
الرياضيــة، كمــا يوّفــر منطقــة ترفيهيــة ونــاٍد 
ــال  ــة باألطف ــباحة خاص ــة س ــال، وبرك لألطف

حتــى يلبــي مختلــف احتياجــات أفــراد العائلة. 
كذلــك يتيــح املنتجــع لنزالئــه الدخــول اىل بركــة 
ــاعة،  ــدار 24 س ــى م ــية ع ــباحة الرئيس الس
والحصــول عــى العاجــات املتخصصــة واملعــّدة 

ــادي الصحــي”. حســب الطلــب يف “الن
ويتميــز املنتجــع بقائمــة مميّــزة مــن املطاعــم 
الشــهرة التــي تقــدم لروادهــا نكهــات رائعــة 
مــن مختلــف املطابــخ العربيــة والعامليــة ، 
ــن  ــر م ــدد آخ ــاي، وع ــون الش ــب صال إىل جان
ــن  ــاً ع ــة، فض ــي الفخم ــات واملقاه الصالون

ــرف.  ــام يف الغ ــم الطع ــات تقدي خدم
وتكتمــل تجربــة الضيافــة يف املنتجــع مــع 
ــام  ــاق الطع ــص بأطب ــم “ال كازا” املتخص مطع
والغنــي  الشــهي  الطعــم  ذات  املتوســطيّة 
املتوســطية  إىل جانــب األجــواء  بالنكهــات، 
الخابــة والخدمــة الراقيــة التــي يقدمهــا 

املطعــم لزائريــه.
ــه  ــع بموقع ــز املنتج ــك، يتمي ــى ذل ــاوة ع ع
ــث  ــول، حي ــهولة الوص ــح س ــذي يتي ــز ال املتميّ
ــار  ــن مط ــط ع ــة فق ــوايل 30 دقيق ــد ح يبع

ــد مــن  ــة مــن العدي ــدويل، وعــى مقرب حمــد ال
والرفيهيــة  والرياضيــة  الســياحة  املعالــم 

ــر. ــية يف قط الرئيس
هنريــك  الســيّد/  قــال  املناســبة،  وبهــذه 
ــتثمار  ــذي الس ــس التنفي ــن، الرئي كريستيانس
القابضــة: “يقــوم الهــدف االســراتيجي لركة 
العقــاري،  للتطويــر  فينتشــورز  اســتثمار 
ــاهمة  ــى املس ــة، ع ــتثمار القابض ــة الس التابع
ــة  ــة لدول ــياحية املتنامي ــة الس ــز املكان يف تعزي
قطــر، وإثــراء وتنويــع املكــون الســياحي 
ــادق  ــر فن ــاء وتطوي ــال إنش ــن خ ــة م بالدول
ومنتجعــات للضيافــة الفاخــرة، وتشــغيلها 
ــي  ــب املح ــة الطل ــن لتلبي ــت ممك يف أرسع وق
والــدويل املتزايــد عــى وجهــات الضيافــة، 
كإنعــكاس مبــارش للنمــو الكبــر الذي تشــهده 

ــياحة”. ــاع الس ــة يف قط الدول
ــتثمار  ــة اس ــك رشك ــك: “تمتل ــاف هنري وأض
ــل  ــة عم ــاري خط ــر العق ــورز للتطوي فينتش
مــن  محفظتهــا  الســتكمال  مســتدامة 
ــتوى  ــادق ذات املس ــياحية والفن ــات الس الوجه

العاملــي، وتهــدف مــن خــال خراتهــا وقدراتها 
الكبــرة إىل أن تكــون مســاهماً فاعــاً يف نمــو 
ــر  ــة قط ــيخ مكان ــياحي وترس ــاع الس القط
عــى خريطــة الضيافــة العامليــة، وســوف يتــم 
اإلعــان الحقــاً عــن مزيــد مــن املروعــات يف 

ــاع”. ــذا القط ه
تجــدر اإلشــارة إىل أن اســتثمار القابضــة أعلنت 
مؤخــراً عــن عــن قيــام الــركات التابعــة لهــا 
بتأســيس 6 رشكات تجاريــة جديــدة يف قطاعات 
واإلطعــام،  والضيافــة  والرفيــه  الســياحة 
التابعــة  ليصبــح إجمــايل عــدد الــركات 
ــذي  ــر ال ــة، األم ــة 45 رشك ــتثمار القابض الس
ــف  ــة يف مختل ــال املجموع ــع أعم ــس توس يعك
ــة  ــات الحيوي ــيما يف القطاع ــات، الس القطاع
ــر  ــا، األم ــب عليه ــد الطل ــي يتزاي ــدة والت الواع
ــركات  ــرادات ال ــم إي ــؤدي إىل تعظي ــذي ي ال

ــا. وأرباحه

ــق المنتجع مـرافــ

33 فــيـال 
مع مسبح خاص

3 مطاعم ومقاهي راقية

مركز استشفاء صحي

نـــادي ريـاضــي

مالعــب للبـادل
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�إعـــــــالن تـــ�صـــفـــيـــة/ �إعالن ثاين

بناء عىل قرار الجمعية العامة غري العادية للرشكاء 

بتاريخ 2022/04/04، بتصفية

�سركةال�سيادة للتنظيفات واخلدمات العامة ذ.م.م

يعلن املصفي

عثمان يا�سر فريحات

مكتب شعاع للمحاسبة والتدقيق

عن بدء تصفية

�سركةال�سيادة للتنظيفات واخلدمات العامة ذ.م.م

سجل تجاري رقم )58701(

وبناء عليه فمن له أية ديون أو حقوق يف ذمة الرشكة 

أن يتقدم للمصفي بكتاب مسجل عىل ص.ب: 93650  

الدوحة - قطر موضحا حقوقه باملستندات املؤيدة يف

غضون مدة أقصاها ثالثون يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن

 E-mail: Auditir78@gmail.com     30001689 :جوال

�إعـــــــالن تـــ�صـــفـــيـــة/ �إعالن ثاين

بناء عىل قرار الجمعية العامة غري العادية للرشكاء 

بتاريخ 2022/04/04، بتصفية

�شركة جي اي للتجارة واملقاوالت ذ.م.م

يعلن املصفي

عثمان يا�شر فريحات

مكتب شعاع للمحاسبة والتدقيق

عن بدء تصفية

�شركة جي اي للتجارة واملقاوالت ذ.م.م

سجل تجاري رقم )28404(

وبناء عليه فمن له أية ديون أو حقوق يف ذمة الرشكة 

أن يتقدم للمصفي بكتاب مسجل عىل ص.ب: 93650  

الدوحة - قطر موضحا حقوقه باملستندات املؤيدة يف

غضون مدة أقصاها ثالثون يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن

 E-mail: Auditir78@gmail.com     30001689 :جوال

بالجمعية العامة لألمم المتحدة حول تحسين السالمة على الطرق

قطر تشارك في اجتماع رفيع المستوى

 

االجتماع  أعمال  جدول  تضمن 

منها  الموضوعات،  من  عددا 

مقتضب،  سياسي  إعالن  اعتماد 

عليه،  متوافق  المنحنى  عملي 

العامة  الجمعية  رئيس  يقدمه 

العتماده،  المتحدة  لألمم 

الطرق  على  السالمة  ومناقشة 

المتحدة  األمم  خطة  في  الواردة 

إجراء  جانب  إلى   ،2030 لعام 

المصلحة  أصحاب  بين  حوار 

نتائج  لتحقيق  باألمر  المعنيين 

وتعزيز  فاعلية،  أكثر  ومنجزات 

االستثمار  حول  التفاعلي  الحوار 

وتبادل  الطرق،  على  السالمة  في 

في  منها  واالستفادة  الخبرات 

في  المتبقية  الثغرات  معالجة 

الثاني  العمل  عقد  تنفيذ  عملية 

السالمة  أجل  من  المتحدة  لألمم 

على الطرق.

محمد  مهندس  العميد  وألقى   

اللجنة  عضو  المالكي  عبدالله 

المرورية  للسالمة  الوطنية 

الوفد  رئيس  السر  أمين 

حالة  عن  االجتماع  في  بيانا 

قطر،  دولة  في  المرورية  السالمة 

الدولة  تجربة  فيه  مستعرضا 

السالمة  تحسين  مجال  في 

الكبير  واالهتمام  الطرق  على 

الذي توليه لهذا الشأن وتجربتها 

على  السالمة  إدارة  في  الفريدة 

الطرق بالشرق األوسط وفي الدول 

النامية، والتي يحتل فيها موضوع 

المجتمع  أرواح  على  المحافظة 

الدولة  مقومات  وعلى  وممتلكاته 

سياستها  في  متقدمة  مكانة 

االجتماعية واالقتصادية.

بتنفيذ  قطر  دولة  التزام  وأكد   

 2030 لعام  المتحدة  األمم  خطة 

والرامية إلى خفض عدد الوفيات 

حوادث  عن  الناجمة  واإلصابات 

ذلك  بحلول   50 بنسبة  الطرق 

التاريخ، مشيرا إلى ذلك االهتمام 

الدولة  بإنشاء  تجلى  الذي 

للسالمة  رائدة  وطنية  للجنة 

المرورية أسندت اليها مهمة رسم 

السياسات العامة للمرور وتقديم 

التي  والمقترحات  الحلول 

السالمة  مستوى  من  تحسن 

في  بالدولة  الطرق  على  المرورية 

كافة مجاالتها الهندسية والفنية 

والبشرية.

»قامت  الوفد:  رئيس  وأضاف   

فاعل  بدور  انشائها  منذ  اللجنة 

السالمة  مستوى  تحسين  في 

عدة  خالل  من  الطرق  على 

إجراءات قامت بتنفيذها جعلتها 

هذا  في  متقدمة  نتائج  تحقق 

معدل  خفض  عنها  نتج  المجال 

 100 لكل  الطرق  حوادث  وفيات 

خالل   %  49 بنسبة  نسمة  ألف 

األول  العمل  عقد  تطبيق  فترة 

المتحدة من أجل السالمة  لألمم 

 2020  -  2010 من  الطرق  على 

الدولة  تنفيذ  مع  تزامن  الذي 

الستراتيجيتها الوطنية للسالمة 

 -  2013 من  للفترة  المرورية 

التحضيرات  إلى  مشيرا   ،2022
الوطنية  اللجنة  بها  تقوم  التي 

إلطالق  حاليا  المرورية  للسالمة 

على  للسالمة  التنفيذية  خطتها 

الطرق مطلع العام الجديد 2023، 

الثاني  العمل  عقد  مع  بالتزامن 

المتحدة من أجل السالمة  لألمم 

 -  2021 من  للفترة  الطرق  على 

خفض  إلى  يهدف  والذي   2030
الناجمة  واإلصابات  الوفيات  عدد 

الطرق  على  المرور  حوادث  عن 

بنسبة 50 على األقل بحلول عام 

.»2030
أهم  المالكي  العميد  وعدد   

اإلنجازات التي حققتها دولة قطر 

خالل  الطرق  سالمة  مجال  في 

الستراتيجيتها  تنفيذها  فترة 

زمن  تقليل  في  تمثلت  والتي 

الطوارئ  لمكالمات  االستجابة 

وزمن  ثوان،   5 من  أقل  إلى 

اإلسعاف  خدمات  استجابة 

مواقع  إلى  للوصول  واإلنقاذ 

8 دقائق، األمر الذي  الحوادث إلى 

الكثيرين  حياة  انقاذ  في  ساهم 

وبالتالي  الحوادث،  مصابي  من 

إلى  الوفيات،  نسبة  تقليل 

الطرق  شبكة  تطوير  جانب 

استيعابها  وسعة  طولها  وزيادة 

استيفائها  مع  المرور،  لحركة 

على  السالمة  معايير  ألعلى 

258 كلم مسارات  الطرق وانشاء 

أدى  ما  والمشاة،  للدراجات 

على  الحوادث  عدد  خفض  إلى 

مستوى  رفع  إلى  إضافة  الطرق، 

المجتمع  لدى  المروري  الوعي 

من خالل برامج التوعية المرورية 

الفترة  في  الدولة  بها  قامت  التي 

الذي  األمر   ،2020  -  2010 من 

سلوك  على  إيجابا  انعكس 

مستخدمي الطريق من سائقين 

خفض  وبالتالي  ومشاة،  وركاب 

واعتماد  الطرق  حوادث  نسبة 

المتحدة  األمم  لقرارات  الحكومة 

الطرق  على  بالسالمة  المتعلقة 

المتحدة  األمم  أهداف  في  الواردة 

للتنمية المستدامة.

إلى  المالكي  العميد  وأشار   

دول  تواجه  التي  التحديات 

مجال  في  العالم  وشعوب 

الطرق  على  السالمة  تحسين 

المتحدة  األمم  خطة  في  الواردة 

 ،2030 لعام  المستدامة  للتنمية 

الذي  االجتماع  هذا  أهمية  مؤكدا 

يفتح الطريق أمام إجراء حوار بين 

المعنيين  المصلحة  أصحاب 

ومنجزات  نتائج  لتحقيق  باألمر، 

تعزيز  عن  فضال  فاعلية،  أكثر 

االستثمار  حول  التفاعلي  الحوار 

وتبادل  الطرق  على  السالمة  في 

في  منها  واالستفادة  الخبرات 

المتبقية  الثغرات  معالجة 

العمل  عقد  تنفيذ  عملية  في 

أجل  من  المتحدة  لألمم  الثاني 

ومواجهة  الطرق  على  السالمة 

حوادث  في  المتمثلة  التحديات 

أكبر  تعتبر  التي  الطرق 

الدول  لمقومات  مهددة  مشكلة 

والتي  واالقتصادية،  االجتماعية 

بين  ما  الماليين  ضحيتها  يروح 

حاالت وفاة واعاقة دائمة تتسبب 

في  األسر  من  الكثير  معاناة  في 

البلدان  في  سيما  ال  العالم،  دول 

ضعف  من  تعاني  التي  النامية 

لشبكات  التحتية  البنية  في 

لمعايير  وافتقارها  الطرق 

األمن  لتوفير  الالزمة  السالمة 

والسالمة لمستخدميها.

بيانها،  في  قطر،  دولة  وطالبت   

من  معا  والعمل  بالتعاون  الدول 

العمل  عقد  أهداف  تحقيق  أجل 

أجل  من  المتحدة  لألمم  الثاني 

الطرق لما تمثله السالمة  سالمة 

تحقيق  في  أهمية  من  المرورية 

المستدامة،  البشرية  التنمية 

سكرتارية  إنشاء  إلى  باإلضافة 

منظمات  عمل  تنسيق  تتولى 

والهيئات  المدني  المجتمع 

المهتمة  الوطنية  األهلية 

بهدف  الطرق  على  بالسالمة 

من  وتمكينها  دورها  تفعيل 

الجهود  في  فاعل  بدور  االضطالع 

السالمة  لتحسين  المبذولة 

اقترحت  كما  الطرق.  على 

لفريق  المتحدة  األمم  تشكيل 

والمختصين  الخبراء  من  فني 

الطرق  على  السالمة  مجال  في 

للدول  الفني  الدعم  لتقديم 

على  ومساعدتها  الفقيرة 

على  السالمة  مستوى  تحسين 

إيجاد  إلى  والدعوة  فيها،  الطرق 

المعلومات  لتبادل  فاعلة  آلية 

أجل  من  الدول  بين  والخبرات 

مستوى  وتحسين  تعزيز 

جميع  في  الطرق  على  السالمة 

الدول.

{ العميد م.محمد عبدالله المالكي خالل إلقاء بيان قطر

نيويورك- قنا- شاركت دولة قطر، ممثلة في اللجنة الوطنية 
للسالمة المرورية، في االجتماع الرفيع المستوى للجمعية 

العامة لألمم المتحدة المخصص لمناقشة موضوع 
تحسين السالمة على الطرق تحت شعار »أفق 2030 للسالمة 
على الطرق«، وذلك بمشاركة أكثر من 130 دولة تمثلها وفود 

رفيعة المستوى.

العميد المالكي: الدولة ملتزمة بتنفيذ خطة األمم لخفض الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق

إسناد مهمة رسم السياسات 
العامة للمرور وتقديم الحلول 

والمقترحات إلى اللجنة الوطنية
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وزيرة التربية ترأست وفد الدولة في باريس

قطر تشارك في قمة تحول التعليم

التحضيرية  القمة  أعمال  في  قطر  دولة  شاركت   - قنا   - باريس 

للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  بمقر  عقدت  التي  التعليم  لتحول 

والعلم والثقافة »اليونسكو« في باريس.

النعيمي  الجبر  علي  بنت  بثينة  السيدة  سعادة  الدولة  وفد  ترأس 

الوطنية  اللجنة  رئيس  العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  وزيرة 

القطرية للتربية والثقافة والعلوم.

كلمة  في  العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية  وزيرة  سعادة  ونوهت 

للتعليم  قطر  دولة  توليها  التي  القصوى  باألهمية  القمة،  خالل  ألقتها 

الركائز  أهم  كأحد   ،2030 الوطنية  رؤيتها  وفي  الدائم  دستورها  في 

األساسية للتقدم االجتماعي.

الوطنية  المشاورات  عنه  أسفرت  ما  أهم  سعادتها  واستعرضت 

وفق  توصيات  من  الماضي  يونيو  و17   16 يومي  قطر  في  عقدت  التي 

والتي  الدولة،  في  التعليم  تصور  إعادة  في  ستساعد  التي  األولويات 

هذه  أول  أن  موضحة  أولوية،  ذات  محاور  خمسة  في  بلورتها  يمكن 

حول  الذي يتمحور  للتعلم  الفعال  التطبيق  إلى  الحاجة  المحاور هو 

واهتماماته  ورفاهه  احتياجاته  ويلبي  الواقع،  أرض  على  الطالب 

اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  بدمِج  الكامل  االلتزام  مع  وتطلعاته،  وقدراته 

وكذلك الذين يواجهون صعوبات في التعلم.

القصوى  االستفادة  في  يتمثل  الثاني  المحور  أن  سعادتها  وأضافت 

تسارعا  شهد  الذي  االصطناعي  الذكاء  ذلك  في  بما  التكنولوجيا  من 

واهتمامات  أولويات  رأس  على  يأتي  الرقمي  التعلم  أن  إذ  متزايدا، 

جائحة  أعقاب  في  سيما  ال  مضى،  وقت  أي  من  أكثر  قطر  دولة 

يعنى  الثالث  المحور  أن  مبينة   ،»19  - »كوفيد  كورونا  فيروس 

أنه  إذ  مهنيا،  وتطويرهم  وتحفيزهم  وجذبهم  المعلمين  باستقطاب 

في ظل االنتشار الواسِع للتقنيات الجديدة على الصعيدين الوطني 

والعالمي، سيكون دور المعلمين عامال رئيسا في التحوالت الناجحة 

التعليمية. لألنظمة 

من  المتعلمين  تمكين  في  يتمثل  الرابع  المحور  أن  وتابعت 

المساهمة في رفاههم ورفاه مجتمعهم على المدى الطويل، خصوصا 

على  والحفاظ  معرفي  اقتصاد  بناء  نحو  الدولة  توجه  ظل  في 

العلمي  البحث  ربط  سيتطلب  ما  والبيئية،  االقتصادية  االستدامة 

تعكس  أن  وجوب  مؤكدة  المناخي،  والتغير  واالستدامة  بالبيئة 

التعليم  مؤسسات  في  األبحاث  تمويل  وكذلك  التعليمية،  المناهج 

الخامس  المحور  يتناول  كما  واألولويات.  المتطلبات  هذه  العالي 

تمويل التعليم واألهمية التي توليها دولة قطر لهذا المجال في جميع 

للجميع  والشامل  الجيد  التعليم  توفير  على  وحرصها  العالم،  أنحاء 

في كل مكان، باعتباره أولوية قصوى من أولويات سياستها في مجال 

المساعدات اإلنمائية في مناطق النزاع واألزمات.

دولة  أن  النعيمي  الجبر  علي  بنت  بثينة  السيدة  سعادة  وأوضحت 

قطر  صندوق  خالل  من  الماضي،  العقد  مدى  على  الدعم  قدمت  قطر 

جميع  في  أميركي  دوالر  مليار  بقيمة  تعليمية  لمشاريع  للتنمية، 

واختتمت  دولة.  سبعين  من  أكثر  منها  استفادت  العالم،  أنحاء 

الكلمة بالتأكيد على أن التعليم هو خريطة الطريق إلى المستقبل، 

وأنه بإمكان قمة تحول التعليم أن تساعد في تحديد أفضل السبل 

التزام  الجهد، مؤكدة  الكثير من  الخريطة، ما يتطلب بذل  على هذه 

دولة قطر الكامل بهذه المهام بالغة األهمية.

جرى خالل القمة التحضيرية، التي شارك فيها نحو 140 وزير تعليم 

من مختلف دول العالم، عرض تجارب الدول في المشاورات الوطنية 

في  ستعقد  التي  التعليم  تحول  لقمة  األولي  والمحتوى  تمت  التي 

شهر سبتمبر المقبل بنيويورك، مع التركيز على 5 مجاالت رئيسية 

والمعلمون،  الحياة،  مدى  الجيد  والتعليم  المدارس،  هي  للتحول، 

وإمكانية االتصال اإللكتروني وتمويل التعليم.

التعليم،  لتحول  التحضيرية  القمة  في  المشاركة  هامش  وعلى 

سعادة  مع  العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  وزيرة  سعادة  التقت 

لألمم  العام  لألمين  الخاص  المبعوث  غارنييه  ليوناردو  الدكتور 

المتحدة للقمة، وناقشت معه األهداف المرجوة من هذه القمة وآلية 

العمل والمتابعة بعد انعقادها بنيويورك في شهر سبتمبر المقبل، 

وكيفية العمل بطريقة تطويرية تساهم في تحول التعليم.

كما التقت سعادتها مع سعادة الدكتور روبرت جنكنز مدير التعليم 

جرى  حيث  »اليونيسيف«،  للطفولة  المتحدة  األمم  بمنظمة 

التعليم  الموضوعات ذات االهتمام المشترك في مجاالت  استعراض 

والسبل الكفيلة بدعمها.

 دور المعلمين عامل رئيس في التحوالت الناجحة لألنظمة التعليميةد. النعيمي: هناك حاجة لتطبيق فعال للتعلم الذي يتمحور حول الطالب 

في مجال تطوير التعليم

وفد تربوي كويتي يشيد بتجربة قطر

الكويتي مع كبار المسؤولين  الوفد  واجتمع 

في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، 

التربوية  المؤسسات  بعض  زار  كما 

والتعليمية، للوقوف على الخبرات والتجارب 

مجال  في  بها  المعمول  الممارسات  وأفضل 

تطوير التعليم بدولة قطر.

الكويتي،  التربوي  الوفد  رئيس  وأشاد 

القطرية  بالتجربة  صحفي،  تصريح  في 

قطر  أن  مؤكدا  التعليم،  تطوير  مجال  في 

حققت نجاحات ملموسة وطفرة كبيرة في 

تطوير التعليم، وضعتها في مرتبة متقدمة 

جودة  مجال  في  الدولية  التصنيفات  من 

لدولة  الحالية  الزيارة  أن  مضيفا  التعليم، 

قطر جاءت بهدف االطالع على هذه التجربة 

الكويت  بين  التعاون  آفاق  ودراسة  الثرية 

في  والنظر  التعليمي  الجانب  في  وقطر 

كيفية االستفادة منها.

عدة  إلى  قطر  في  التعليم  جودة  وعزا 

عصرية  أساليب  استخدامها  منها  أسباب، 

العملية  أثرت  متقدمة  وتكنولوجية 

التعليمية، إلى جانب اهتمامها باحتياجات 

بيئة  وتوفير  وميوله  ورغباته  المتعلم 

المسارات  تنويع  وتبنيها  جاذبة،  تعليمية 

للمدارس  واستقطابها  التعليمية، 

التخصصية والدولية ودورها في رفع كفاءة 

التلقي لدى المتعلم، إضافة إلى اهتمام قطر 

روح  تنمية  على  وحرصها  الوطنية  بالهوية 

البحث العلمي عند المتعلمين، واستعانتها 

تطوير  في  والدولية  المحلية  بالخبرات 

التكنولوجي  التقدم  مع  واندماجها  المناهج 

المحلية  والكفاءات  القدرات  وتعيين 

قطر  بين  التعاون  آفاق  أن  وأكد  والعالمية. 

والتعليم  التربية  مجاالت  في  والكويت 

التاريخية  العالقات  متانة  من  تنطلق 

المميزة بين البلدين، ومن العادات والتقاليد 

والتنسيق  المشتركة،  والقيم  والدين 

وخاصة  بالمناهج  يتعلق  فيما  المستمر 

قطر  تجربة  من  واالستفادة  منها،  العلمي 

والتخصصي،  والمهني  التقني  التعليم  في 

في  االستراتيجية  الرؤية  تقارب  إلى  إضافة 

تطوير رأس المال البشري، وتبادل الخبرات 

والتعليمية، ال سيما  التربوية  المجاالت  في 

المدرسية،  والبيئة  المدرسية  اإلدارة  نظم 

بعملية  المشترك  االهتمام  إلى  باإلضافة 

تدريب المعلمين وتطويرهم ورفع كفاءتهم.

على  الزيارة،  خالل  الكويتي،  الوفد  واطلع 

حيث  قطر،  في  التعليم  جودة  مؤشرات 

وكيل  الحرقان  عبدالله  خالد  السيد  قدم 

بوزارة  التقييم  لشؤون  المساعد  الوزارة 

شرحا  العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية 

مستوى  جودة  قياس  نظام  عن  للوفد 

ونظام  للطلبة،  األكاديمي  التحصيل 

بالمدارس  المدرسي  األداء  جودة  تقييم 

تقييم  ونظام  الحكومية،  األطفال  ورياض 

ورياض  المدارس  في  المدرسي  األداء  جودة 

االستطالع  لشرح  إضافة  الخاصة،  األطفال 

كذلك  الوفد  وتعرف  الشامل.  التربوي 

تطوير  مشروع  في  قطر  دولة  تجربة  على 

التعليم  مجال  وفي  التعليمي،  المنهج 

لطلبة  المطروحة  والمزايا  والمهني  التقني 

المدارس  وهي  التخصصية،  المدارس 

التقنية والمصرفية، كما اطلع على التجربة 

التعليم  بسياسة  يعنى  فيما  القطرية 

المبكر، وتجربة اختبار االستعداد المدرسي 

لقياس  التمهيدي  مرحلة  في  يطبق  الذي 

مرحلة  طالب  واستعداد  جاهزية  مدى 

التمهيدي لاللتحاق بالصف األول، عالوة على 

التربوي،  والتطوير  التدريب  مركز  تجربة 

والتعرف على أهدافه ونوعية برامج التدريب 

قطر  في  بها  المعمول  التربوي  والتطوير 

التعليم  قطاع  في  منها  االستفادة  وكيفية 

عمر  السيد  مع  الوفد  واجتمع  الكويتي. 

المساعد  الوزارة  وكيل  النعمة  عبدالعزيز 

لشؤون التعليم الخاص والسيد راشد أحمد 

العامري مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة 

التعليم  شؤون  قطاع  مسؤولي  من  وعدد 

المهام  على  تعرف  حيث  بالوزارة،  الخاص 

القطاع،  بها  يضطلع  التي  والمسؤوليات 

على  الحصول  في  المتبعة  واإلجراءات 

تراخيص إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة 

من مدارس ورياض أطفال ومراكز تعليمية 

وآلية  الحضانات،  إلى  باإلضافة  وتدريبية، 

الناحيتين  من  عليها  والمتابعة  االشراف 

األكاديمية واالدارية.

{  جانب من الزيارة 

نجم: طفرة بالتعليم وضعت 
قطر في مرتبة متقدمة 

بالتصنيفات الدولية 

التعاون بين البلدين ينطلق من متانة العالقات التاريخية تستخدم أساليب تكنولوجية متقدمة أثرت بالعملية التعليمية 

الدوحة - قنا - اختتم وفد تربوي كويتي رفيع المستوى، برئاسة 
السيد أسامة حسين سلطان نجم الوكيل المساعد للتعليم 

العام بوزارة التربية بدولة الكويت، زيارة لدولة قطر اطلع 
خاللها على التجربة القطرية في مجال تطوير التعليم العام.
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التجاري�ة  العالم�ة  »ج�را«،  �أعلن�ت 

ال�ص�وت  قطاع�ات  يف  الرائ�دة  العاملي�ة 

وط�رح  قط�ر  �إىل  عودته�ا  ع�ن  والفيدي�و، 

�ملحل�ي  ال�ص�وق  يف  منتجاته�ا  �أح�دث 

مل�دة  غي�اب  بع�د  قوًي�ا  ح�ص�وًرا  م�س�جلة 

حت�ت  حالًي�ا  »ج�را«  وتعم�ل  عام�ن. 

منتج�ات  لتوف�ر  �حلدي�ث  البي�ت  مظل�ة 
�لأف�ر�د  �لعم�اء  لدع�م  �سمم�ت  مبتك�رة 

�ص�واء. ح�ّد  عل�ى  وال�ص�ركات 

»ج�را«  يف  �لت�سمي�م  هند�ص�ة  ترتك�ز 

�سم�ن  �لعم�ل  م�ن  عاًم�ا   ١٥٠ عل�ى 
ع�ام  يف  �س�ت  �أ�سّ الت�ي   »GN« جمموع�ة 
وتتمّت�ع  بل�د.   ١٠٠ يف  وتتواج�د   ١٨٦٩

ابت�كار  يف  عاملي�ة  ب�س�معة  »ج�را« 
واملكات�ب  �لأعم�ال  ملراك�ز  متكامل�ة  �أدو�ت 

عل�ى  املوظف�ن  ت�س�اعد  الت�ي  و�للق�اء�ت 

�أك�ر  وبطريق�ة  م�كان  �أي  م�ن  �لعم�ل 
�لر�أ��س  �س�ّماعات  تعم�ل  كم�ا  �إنتاجي�ة. 

متك�ن  عل�ى  �لا�س�لكية  �لأذن  و�س�ّماعات 

باملكامل�ات،  �ل�س�تمتاع  م�ن  �لعم�اء 
�لإعامي�ة  والو�ص�ائط  و�ملو�س�يقى، 

. ملختلف�ة �

�لقط�ري،  ال�ص�وق  �إىل  عودته�ا  وم�ع 

ثالث�ة  »ج�را«  التجاري�ة  العالم�ة  تق�دم 
»�إيلي�ت«  جمموع�ة  �سم�ن  منتج�ات 

�س�ّماعات  م�ن  �سل�س�لة  �أح�دث  تع�ّد  الت�ي 

ب�رو«،  »�إيلي�ت  وه�ي  �لا�س�لكية،  �لأذن 
و�س�ّماعات  �أكتي�ف«،  و«�إيلي�ت 

منتج�ات  تتوّف�ر  �لأ�سا�س�ية.  »�إيلي�ت« 
يف  �حلدي�ث  البي�ت  يف  �لآن  �ل�سل�س�لة 
ويف  �س�لوى،  طري�ق  عل�ى  امله�ا  مرك�ز 

ودوح�ة  م�ول،  لجون�ا  يف  فن�اك  متج�ر 

ڤان�دوم،  وپال��س  �ص�يتي،  ف�س�تيفال 
فيالجي�و،  يف  ميجا�ص�تور  فريج�ن  ويف 

ڤان�دوم،  وپال��س  م�ول،  وقط�ر  ولندم�ارك، 
�لإلكرتوني�ة  التجزئ�ة  متاج�ر  ويف 

قط�ر. يف  الرئي�ص�ية 

»�إيلي�ت  �س�ّماعات  �ل�سل�س�لة  تت�سّم�ن 
يعتم�د  ال�ذي  الث�وري  املنت�ج   ،»7 ب�رو 

�ل�ست�س�عار�ت  ذي  ال�ص�وت  تكنولوجي�ا 

 ™Jabra MultiSensor Voice املتع�ددة 

ه�ذا  يف  لات�س�الت  �أد�ء  �أف�س�ل  ليوّف�ر 

 »7 »�إيلي�ت  تعت�ر  بينم�ا  �ملج�ال، 

 ™ShakeGrip تغلي�ف  م�ع  �أكتي�ف 

�أمن�اط  ملختل�ف  املث�ايل  اخلي�ار  الرائ�د، 

الثالث�ة  �لإ�ساف�ة  �أم�ا  �حليوي�ة.  �حلي�اة 

الت�ي   »3 »�إيلي�ت  فه�ي  �ل�سل�س�لة  يف 
�أثن�اء  رائع�ة  �س�وت  جترب�ة  توّف�ر 

م�ن  �ملجموع�ة  ه�ذه  تعك��س  �لتنق�ل. 
تو�سل�ت  م�ا  �أح�دث  »�إيلي�ت«  �سل�س�لة 
�لا�س�لكية  �ل�س�ّماعات  تكنولوجي�ا  �إلي�ه 
تق�دمي  لإع�ادة  منت�ج  كل  ّم�م  �سُ حي�ث 

خ�ال  م�ن  حقيقي�ة  ل�س�لكية  جترب�ة 

وفري�دة  جدي�دة  تكنولوجي�ا  �عتم�اد 
ح�الت  يف  منه�ا  كل  ��س�تخد�م  به�دف 

وحدي�ث. لم�ع  وبت�سمي�م  خا�س�ة 
يف  ال�ص�ركات  �أو�ئ�ل  م�ن  واح�دة  وكونه�ا 

حقيقي�ة،  ل�س�لكية  تكنولوجي�ا  تق�دمي 

�أجي�ال  �ص�تة  م�ن  »ج�را«  ا�ص�تفادت 

التجرب�ة  ابت�كار  و�إع�ادة  �لتعّل�م  م�ن 

�أف�س�ل  بطريق�ة  لتالئ�م  �لا�س�لكية 
م�س�تخدمي  م�ن  املالي�ن  حاج�ات 

�سمم�ت  وق�د  �لا�س�لكية.  �ل�س�ّماعات 

اجلدي�دة  »�إيلي�ت«  جمموع�ة 
حي�ث  حم�ددة،  ح�الت  يف  لا�س�تخد�م 

اجلدي�دة  »ب�رو«  فئ�ة  ت�س�تخدم 

جترب�ة  باأف�س�ل  بال�س�تمتاع  للر�غب�ن 

و�س�ماع  �لت�س�الت  خ�ال  �س�وت 

عل�ى  �حل�س�ول  له�م  يتي�ح  م�ا  �ملو�س�يقى، 
قي�ود.  �أي  ب�دون  ل�س�لكية  جترب�ة  �أف�س�ل 
من�ط  لتالئ�م  �أكتي�ف  فئ�ة  و�سّمم�ت 

حي�ث  و�لن�س�طة  �لريا�سي�ة  �حلي�اة 

يف  �لبق�اء  عل�ى  هند�ص�تها  يف  تعتم�د 
و�أخ�ًر�،  �لتماري�ن.  �إج�ر�ء  عن�د  مكانه�ا 

م�ن  مهًم�ا  ج�زًءا   »3 »�إيلي�ت  ت�س�ّكل 
خ�ال  وت�س�تخدم  الث�الث  »ج�را«  فئ�ات 

فئ�ة  يف  جدي�دة  معاي�ري  لتق�دم  �لتنق�ل 
�لأ�سا�س�ية. �ل�س�ّماعات 

حت�ت  قط�ر  �إىل  »ج�را«  ع�ودة  ت�ص�اهم 

تعزي�ز  يف  �حلدي�ث  البي�ت  مظل�ة 
العالم�ات  م�ن  �ملمي�زة  ال�ص�ركة  حمفظ�ة 
كم�ا  �ملرموق�ة،  الدولي�ة  التجاري�ة 

الفري�دة  �حلدي�ث  البي�ت  مكان�ة  تعك��س 

للعام�ات  �ملف�س�ل  اخلي�ار  باعتباره�ا 
لتاأ�سي��س  ت�س�عى  الت�ي  التجاري�ة 

�لقط�ري. ال�ص�وق  يف  ق�وي  ح�ص�ور 

»جبرا« تعود إلى قطر تحت مظلة البيت الحديث وتطرح 
أحدث سلسلة من سّماعات األذن الالسلكية »إيليت«

أكاديمية قطر للمال واألعمال بالتعاون 
مع جامعة نورثمبريا تخرج دفعة »2022«

شهد الحفل تخريخ 118 خريجا وخريجة من 

جنسيات مختلفة، من أربعة برامج أكاديمية 

خريجي  عدد  إجمالي  بلغ  حيث  مختلفة، 

هذه  تأسيس  منذ  األكاديمية،  برامج  جميع 

الشراكة مع جامعة نورثمبريا )284( مائتين 

وأربعة وثمانين خريجا وخريجة.

سعادة  المميزة  المناسبة  هذه  إلى  انضم 

خليفة،  آل  ناصر  بن  العزيز  عبد  السيد 

والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  رئيس 

أكاديمية  إدارة  مجلس  ورئيس  الحكومي، 

قطر للمال واألعمال.

وبهذه المناسبة، قال السيد خليفة اليافعي، 

رئيس أكاديمية قطر للمال واألعمال باإلنابة: 

التي  نورثمبريا،  جامعة  مع  شراكتنا  »إن 

بدأت في عام 2018، فتحت آفاقا واسعة ووفرت 

الذين  والمهنيين  للطالب  كبيرة  إمكانات 

حياتهم  في  النمو  من  مزيد  إلى  يتطلعون 

والتمويل  المحاسبة  مجاالت  في  المهنية 

وإدارة االستثمار والخدمات المصرفية الدولية 

التي تساهم في إمداد سوق العمل المحلي - 

المالي - بكوادر مؤهلة تأهيال  القطاع  وخاصة 

نورثمبريا  جامعة  اختيار  ساهم  لقد  عاليا، 

األكاديمية  رؤية  دعم  في  أكاديمي  كشريك 

في أن تصبح شريكا وطنيا موثوقا به للتعليم 

والتدريب، في مجال التمويل واألعمال في دولة 

للدكتور  الصادق  امتنانه  عن  معربا  قطر«، 

خالد الحر الريئس السابق لألكاديمية على 

عمله خالل فترة رئاسته لألكاديمية.

اليوم،  فخورون  نحن  خليفة:  السيد  وأضاف 

بأن  واألعمال،  للمال  قطر  أكاديمية  في  هنا 

من  أكثر  إلى  وصل  خريجينا  توظيف  معدل 

في  مختلفة  قطاعات  في  يعملون  وهم   ،%  90
الدولة، بين القطاعين العام والخاص.

نائب  ريست،  جون  السيد  قال  جانبه،  من 

نيوكاسل   - نورثمبريا  جامعة  رئيس 

أكاديمية  خريجي  أصبحتم  »اليوم  )الدولية( 

جامعة  مع  بالتعاون  واألعمال  للمال  قطر 

كطالب  تجربتكم  تكون  أن  نأمل  نورثمبريا. 

في نورثمبريا غنية ومبهجة للحياة، وأن تقدم 

حياتكم  في  المستمر  الدعم  الجامعة  لكم 

أدنى  لدي  »ليس  ريست:  وتابع  المهنية«. 

شك في أنكم بصفتكم خريجين في الشؤون 

رؤية  في  قيمة  مساهمات  ستقدمون  المالية 

قطر 2030«.

أكبر  من  واحدة  »نورثمبريا«  جامعة  وتعد 

حيث  المتحدة،،  المملكة  في  الجامعات 

وأكاديمي مرموق منذ  تتمتع بتاريخ تعليمي 

من  واحدة  بأنها  وتتميز  عاما،   135 من  أكثر 

أفضل عشر جامعات بالمملكة المتحدة، في 

توفير الوظائف لخريجيها.

{ خليفة اليافعي

احتفلت أكاديمية قطر للمال 
واألعمال بالتعاون مع جامعة 

نورثمبريا تحت رعاية سعادة 
السيدة بثينة بنت علي الجبر 

النعيمي، وزير التربية والتعليم 
والتعليم العالي، بتخريج دفعة 

2022 من طالب البكالوريوس 
)مع مرتبة الشرف( في المحاسبة 
والمالية وبكالوريوس )مع مرتبة 

الشرف( في الصيرفة العالمية 
والتمويل وبكالوريوس )مع 
مرتبة الشرف( في التمويل 

وإدارة االستثمار. كما تم االحتفال 
بتخريج الدفعة األولى من برنامج 

ماجستير العلوم في المالية.

$ الدوحة

ريست: ستقدمون مساهمات قيمة في رؤية قطر »2030«خليفة اليافعي: شراكتنا مع جامعة نورثمبريا فتحت آفاقا واسعة

خالل فصل الصيف.. »الرياضة والشباب«:

»250« فعالية ونشاطا رياضيا
الدوحة- قنا- أعلنت وزارة الرياضة والشباب 

ونشاطا  فعالية   250 من  أكثر  تقديم  عن 

شعار  تحت  الصيف  فصل  خالل  رياضيا 

»استثمر وقتك«، وذلك سعيا لتلبية طموحات 

في  فراغهم  وقت  واستثمار  والشباب  األطفال 

ممارسة الرياضة.

إلى  المجتمع  أفراد  جميع  الوزارة  ودعت 

أوقات  واستثمار  الفراغ  وقت  استغالل  ضرورة 

وذلك  الصيف،  فصل  خالل  واألسر  األطفال 

الوزارة  تنظمها  التي  األنشطة  في  باالشتراك 

ضمن أندية ومراكز موزعة على كافة مناطق 

ومدن الدولة.

القطري  االتحاد  ينظم  أن  المرتقب  ومن 

124 فعالية رياضية تتميز  للرياضة للجميع 

بطبيعة خاصة تتماشى مع فصل الصيف، 

 140 من  أكثر  الشبابية  المراكز  تقدم  بينما 

فعالية ونشاطا في نفس الفترة.

إدارة  مدير  المسيفري،  فواز  السيد  وقال 

اإلدارة  إن  الوزارة،  في  الشبابية  الشؤون 

المحاور  متعدد  صيفيا  برنامجا  صممت 

استراتيجية  إطار  في  وذلك  والفعاليات، 

إلى  تهدف  التي  والشباب  الرياضة  وزارة 

تمكين الشباب في مختلف المجاالت وشتى 

في  مهاراتهم  تطوير  على  والعمل  المستويات 

دولة قطر بشكل عام.

بدأ   2022 لعام  الصيفي  النشاط  أن  وأضاف 

في السادس من شهر يونيو الماضي ويستمر 

المقبل،  أغسطس  من  عشر  الثاني  حتى 

ألول  حضورية  بصورة  األنشطة  تنفيذ  ويتم 

ضمن  طبيعته،  إلى  النشاط  عودة  بعد  مرة 

داعيا  الدولة،  مناطق  على  موزعة  مراكز 

تلك  في  التسجيل  إلى  المجتمع  أفراد  كافة 

التي  األدعم  ومنصة  تطبيق  عبر  الفعاليات 

معرفة  خاللها  من  المجتمع  أفراد  يستطيع 

وأماكن  وأوقات  مواعيد  حول  التفاصيل 

األنشطة والفعاليات.

أن  اختارت  الشبابية  الشؤون  إدارة  أن  وبين 

دولية  أبعاد   2022 الصيفي  للنشاط  يكون 

انطالق  أن  إلى  مشيرا  ومحلية،  وإقليمية 

فعاليات هذا العام صادف االحتفال بالنسخة 

األولى من يوم الشباب الخليجي في السادس 

إنجاز  تم  أنه  وأضاف  الماضي.  يونيو  من 

العاملين  تكريم  أهمها  األنشطة،  من  العديد 

للعامين  قطر  دولة  في  الشبابي  المجال  في 

النسخة  إطالق  إلى  إضافة  و2021،   2020
الجديدة من تطبيق »شباب لدعم«.

إلى  الشبابية  الشؤون  إدارة  مدير  وأشار 

سيصادف  الصيفية  الفعاليات  اختتام  أن 

ومن  للشباب،  الدولي  باليوم  االحتفال 

اختيار  انتخابات  فيه  تجرى  أن  المنتظر 

أعضاء مجلس شباب قطر.

العامة  الشبابية  المراكز  جميع  أن  وأوضح 

التي  المختصة  والمراكز  الفتيات  ومراكز 

والشباب،  الرياضة  وزارة  عليها  تشرف 

أنحاء  كافة  على  موزعة  مركزا   18 وعددها 

النشاط  فعاليات  في  ستشارك  البالد، 

في  الشبابية  األجهزة  إلى  إضافة  الصيفي، 

أجهزة،   10 تتجاوز  والتي  الرياضية  األندية 

على  الشبابية  الشؤون  إدارة  حرص  مؤكدا 

تلبي  متنوعة،  العام  هذا  أنشطة  تكون  أن 

إلى  ترمي  وهادفة  الشباب،  متطلبات  كل 

وهي  الحرة،  أوقاتهم  وملء  الشباب  تمكين 

أنشطة تجمع بين تطوير المهارات والتوعية 

واألنشطة الترفيهية حتى تكون المراكز قبلة 

للشباب أينما وجد في دولة قطر.

الدوسري،  عبدالله  السيد  أكد  جانبه،  من 

القطري  باالتحاد  واألنشطة  الفعاليات  مدير 

على  االتحاد  حرص  للجميع،  للرياضة 

الرياضية  وفعالياته  برامجه  استمرار 

بالنشء  لالهتمام  خاللها  من  يسعى  التي 

الرياضة  لممارسة  جذبهم  بهدف  والشباب 

طرح  حيث  اإلجازة،  ووقت  الصيف  فصل  في 

والفعاليات  األنشطة  من  كبيرا  عددا  االتحاد 

تتميز  فعالية   124 إلى  يصل  الرياضية 

بطبيعة خاصة تتماشى مع فصل الصيف.

التي  النوعية  الرياضية  األنشطة  أن  وأضاف 

ينظمها االتحاد تعد جزءا أساسيا من جدول 

أعلنت  التي  الصيفية  الرياضية  الفعاليات 

مسمى  تحت  والشباب  الرياضة  وزارة  عنها 

تنفيذ  استمرار  إلى  إضافة  وقتك«،  »استثمر 

ثقافة  لنشر  تهدف  التي  االتحاد  خطط 

ممارسة الرياضة بين جميع الفئات من رجال 

وسيدات وأطفال وكبار سن، طوال العام بدون 

توقف لتصبح الرياضة أسلوب حياة.

طرح  للجميع  الرياضة  اتحاد  أن  إلى  ولفت 

اليومية  بالفعاليات  حافلة  رزنامة  العام  هذا 

فعالية،   575 بلغت  والسنوية  والشهرية 

الرامية  استراتيجيته  خاللها  من  ليحقق 

المشاركين  من  عدد  ألكبر  الوصول  إلى 

الفئات  كافة  من  والمقيمين  المواطنين  من 

القطري  االتحاد  بحرص  ونوه  العمرية.  

األنشطة  تنويع  على  للجميع  للرياضة 

ومبسط  سهل  بشكل  واتاحتها  الرياضية 

شهد  الذي  باالتحاد  الخاص  التطبيق  عبر 

من  المشاركين  تمكن  كبيرة  تطورات 

على  والتعرف  الرياضية  الفعاليات  متابعة 

مشاركة  إمكانية  إلى  إضافة  إقامتها،  أماكن 

الرياضية  األنشطة  المجموعات في ممارسة 

نفس  في  والمشي  الجري  رياضة  مثل 

التوقيت، لتجذب أكبر عدد من المشاركين، 

التطبيق  في  المشاركون  يستطيع  كما 

وتطورات  لهم  الصحية  الحالة  متابعة 

ممارستهم للرياضة من خالل التقارير الدقيقة 

التي يحصلون عليها بشكل دوري.

تنفيذ  يواصل  االتحاد  أن  الدوسري  وأضاف 

 6 في  اليومية  الرياضية  وبرامجه  خططه 

نشاط  يوم   365 برنامج  ضمن  عامة  حدائق 

للرجال والسيدات واألطفال، مشيرا إلى نجاح 

الذي  المميز  الرياضية  لوسيل  أسرة  برنامج 

أطلقه االتحاد للعائالت بشكل أسبوعي يومي 

الرياضية،  لوسيل  بصالة  والجمعة  األربعاء 

حيث يشهد اقباال كبيرا ومشاركة واسعة في 

فعالياته الرياضية التي تتنوع بين التمارين 

الرياضية ورياضات تنس الطاولة والشطرنج 

والتايكوندو  والكاراتيه  الهوائية  والدراجات 

إضافة  والسهم،  القوس  ورياضة  والرماية 

الخصوصية  من  أجواء  في  القدم  كرة  إلى 

المشاركة  إلى  الجمهور  ودعا  والحيوية. 

الرياضية  الفعاليات  هذه  من  واالستفادة 

الصيفية الكبيرة.
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ملراك�ز  خال�د  ب�ن  نا�ص�ر  �ص�ركة  افتتح�ت 

�ص�ركات  ملجموع�ة  التابع�ة  ال�صيان�ة، 

املعتم�د  والوكي�ل  خال�د  ب�ن  نا�ص�ر 

فرع�ًا  قط�ر،  يف  بو��ش  التجاري�ة  للعالم�ة 
ل�صيان�ة  بو��ش  خدم�ة  مراك�ز  م�ن  جدي�دًا 

الوك�ر. منطق�ة  يف  لل�س�يارات 

اخلط�ة  �صم�ن  االفتت�اح  ه�ذا  وياأت�ي 
تق�س�ي  الت�ي  لل�س�ركة  اال�ص�راتيجية 

مناط�ق  اإىل  خدماته�ا  نط�اق  بتو�ص�يع 

العم�اء  متطلب�ات  تلبي�ة  به�دف  جدي�دة 

اخلدم�ة. مراك�ز  اإىل  و�سوله�م  وت�س�هيل 
الوك�ر  منطق�ة  يف  اجلدي�د  الف�رع  ويق�ع 
هاي�ر  م�ن  بالق�رب  امل�ص�اف  طري�ق  عل�ى 

ال�س�كنية،  اأزدان  وق�رى  لول�و  مارك�ت 

م�ن  للعم�الء  خدمات�ه  يق�دم  حي�ث 

 8:00 ال�ص�اعة  م�ن  االأربع�اء  اإىل  ال�ص�بت 

واأي�ام  م�ص�اًء،   8:00 ولغاي�ة  �صباح�ًا 

�صباح�ًا   8:00 ال�ص�اعة  م�ن  اخلمي��ش 

الظه�ر. بع�د   5 ولغاي�ة 
ال�ص�يارات  ل�صيان�ة  بو��ش  مراك�ز  وتق�دم 
عل�ى  املمت�ازة  اخلدم�ات  م�ن  العدي�د 

كم�ا  املعتمدي�ن  الفني�ن  اأف�س�ل  اأي�دي 

العام�ة  م�ن  الأ�سلي�ة  الغي�ار  قط�ع  توف�ر 

م�ص�احات  منه�ا  الرائ�دة  التجاري�ة 

والتكيي�ف،  اله�واء  فات�ر  االأمام�ي،  الزج�اج 

واملكاب�ح  التعلي�ق  انظم�ة  البطاري�ات، 

وتتمي�ز  وغريه�ا.  املح�ركات  وزي�وت 

املع�دات  اأح�دث  باعتم�اد  اخلدم�ة  مراك�ز 

التجاري�ة  العام�ة  م�ن  والتجهي�زات 

الرائ�دة لتمن�ح م�الك ال�ص�يارات م�ن جمي�ع 

اخلدم�ات  اأف�س�ل  التجاري�ة  العام�ات 

وامل�سمون�ة. الأ�سلي�ة  الغي�ار  وقط�ع 
ال�صيان�ة  ملراك�ز  خال�د  ب�ن  نا�ص�ر 

قط�ر  يف  لبو��ش  املعتم�د  الوكي�ل  ه�ي 

بو��ش  ت�زود  عام�ًا.    40 م�ن  اأك�ر  من�ذ 
يف  واخلدم�ات  املنتج�ات  باأف�س�ل  العم�اء 

بع�د  م�ا  وخدم�ات  ال�ص�يارات  تكنولوجي�ا 

املعتم�دة  اخلدم�ة  مراك�ز  خ�الل  م�ن  البي�ع 

قط�ر. يف  املوج�ودة  بو��ش  م�ن 

ناصر بن خالد لمراكز الصيانة تفتتح فرعًا 
جديدًا لمركز خدمة بوش في الوكير

ع�ن  الإع�ان  فهم�ي  ع�زة  ُحِل�ّي  ي�س�ّر 

لأرب�ع  دام  توق�ف  بع�د  قط�ر.  اإىل  عودته�ا 
لعر��ض  ال�دار  ت�س�تعد  كامل�ة،  �س�نوات 

اأروع ابتكاراته�ا يف مدين�ة الدوح�ة املفعم�ة 
ون  فيفت�ي  م�ع  تتع�اون  حي�ث  باحلي�اة 

وال�ذي  املف�س�ل،  قط�ر  متج�ر  اإي�س�ت، 

بي�ع  بنقطت�ي  ا�س�تثنائي  كمتج�ر  يط�ّل 
م�ول  الجون�ا  يف  اإحداهم�ا  خمتلفت�ن؛ 

�س�يتي. ف�س�تيفال  دوح�ة  يف  واالأخ�رى 

لع�زة  التو�س�عية  اخلط�ة  م�ع  ومتا�س�ًيا 

م�ع  ال�س�راكة  ا�س�تكمال  ياأت�ي  فهم�ي، 

منا�س�ب  وق�ت  يف  اإي�س�ت  ون  فيفت�ي 

اإي�س�ت  ون  فيفت�ي  فمتج�ر  للغاي�ة. 
املنا�س�بة  الوجه�ة  بكون�ه  يفتخ�ر 

يجعل�ه  مم�ا  الرفي�ع  ال�ذوق  لأ�سح�اب 

التجاري�ة  العالم�ة  لع�ودة  املث�ايل  امل�كان 
الدوح�ة. يف  انتظاره�ا  ط�ال  الت�ي 

باحلرفي�ة  فهم�ي  ع�زة  ُحِل�ّي  تتمّي�ز 
تقني�ات  عل�ى  حتاف�ظ  حي�ث  العالي�ة 

ال�س�نن.  اآلف  من�ذ  ت�س�تخدم  كان�ت 

برباع�ة  يدوًي�ا  م�سنوع�ة  قطع�ة  كل 
حي�ث  يرتديه�ا  مل�ن  فري�دة  ق�س�ة  ل�روي 

وحتويله�ا  املختلف�ة  الثقاف�ات  دم�ج  يت�م 

ت�سمي�م  ي�دور  ارت�داوؤه.  ميك�ن  ف�ن  اإىل 

اأ�سا�س�ية  ملهم�ة  فك�رة  ح�ول  ابت�كار  كل 
مل�ن  �س�خ�سية  ر�س�الة  حتم�ل  ق�سي�دة  اأو 
رم�وز  كاأح�د  اخل�ط  ف�ن  وياأت�ي  يرتديه�ا. 
الري�ادة  اإىل  بالإ�ساف�ة  املمي�زة،  العالم�ة 

والذه�ب. الف�س�ة  ب�ن  اجلم�ع  يف 
التجاري�ة  العالم�ة  ع�ودة  عل�ى  وتعليًق�ا 
التنفيذي�ة  الرئي�س�ة  قال�ت  الدوح�ة؛  اإىل 

من�ًوا  الي�وم  قط�ر  “ت�س�هد  غ�ايل:  فاطم�ة 
اأن  فهم�ي  ع�زة  يف  وي�س�عدنا  م�س�تمًرا، 
م�ع  وبتعاونن�ا  النم�و.  ه�ذا  عل�ى  ن�س�هد 
القط�ع  عر��ض  ميكنن�ا  اإي�س�ت،  ون  فيفت�ي 

لتنا�س�ب  بعناي�ة  اختياره�ا  مت  الت�ي 

ع�زة  لع�ودة  متحم�س�ون  ونح�ن  عمالئن�ا. 
الدوح�ة،  اإىل  انتظاره�ا  ط�ال  الت�ي  فهم�ي 

مرحل�ة  فق�ط  متث�ل  ل  الع�ودة  فه�ذه 

نح�و  امل�س�تمر  تطورن�ا  يف  جدي�دة 
و�س�ول  �ستي�س�ر  �ا  اأي�سً ولكنه�ا  العاملي�ة، 

.“ قط�ر  يف  الأع�زاء  عمالئن�ا  اإىل  ابتكاراتن�ا 
روائ�ع  م�ن  جمموع�ة  فهم�ي  ع�زة  تق�ّدم 
اإبداعي�ة  بدق�ة  امل�سمم�ة  احُلِل�ّي 

فيفت�ي  م�ن  كّل  يف  النظ�ر  منقطع�ة 
وفيفت�ي  م�ول  الجون�ا  يف  اإي�س�ت  ون 

يف  واملجوه�رات  لل�س�اعات  اإي�س�ت  ون 
فتعر��ض  �س�يتي؛  ف�س�تيفال  دوح�ة 

اجلدي�دة  ت�سميماته�ا  اأجم�ل  م�ن  مزيًج�ا 

املجموع�ة  وت�س�مل  الكال�س�يكية.  وتل�ك 
واالأ�س�اور،  والعق�ود،  اخل�وامت،  خمتل�ف 

واملنتق�اة  �قة  املن�سّ والقالئ�د  واالأق�راط، 

اجلمي�ع. اأذواق  لتائ�م  فائق�ة  بعناي�ة 

عزة فهمي تعود مرة أخرى إلى قطر
في شراكة مع فيفتي ون إيست

باالمتثال لقرار الوقاية من تعرض العمال للحرارة

»العمل« تشدد على المنشآت

امتثال  عدم  حال  في  أنه  الوزارة  وأكدت 

وأحكامه،  القرار  لهذا  العمل  أصحاب 

للوزارة  التابعة  التفتيش  فرق  فستقوم 

مؤكدة  كليًا،  أو  جزئيًا  العمل  مكان  بغلق 

وزارة  لدى  العمل  تفتيش  إدارة  أن  على 

على  الشأن  هذا  في  الشكاوى  تتلقى  العمل 

أن  على  مؤكدة   ،40288101 التالي:  الرقم 

االتصال سُيعاَمل

من  ُيطَلب  لن  أنه  يعني  وهذا  بسرية، 

المتصل أي من تفاصيل شخصية ولن يتم 

إبالغ الشركة بالشكوى.

شروط  من  أنه  الى  العمل  وزارة  وأشارت 

جيدة  تكون  أن  المفتوحة  االماكن  تلك 

 32.1 عن  الحرارة  درجة  تزيد  وأال  التهوية 

ُبصيلة  ذي  مقياس  وفق  وذلك  مئوية،  درجة 

لتقييم  الُمستخَدم   ،WBGT مخضلة 

ُمعرفة  العمل،  في  الحراري  اإلجهاد  مستوى 

أماكن  تشمل  بأنها  المفتوحة  االماكن 

كاٍف  نظاٌم  بها  يتوفر  التي  الخارجية  العمل 

أو  »َمراِوح  االصطناعية  للتهوية  ومناسب 

العمال  يتعرض  ال  بحيث  للهواء«،  مكيف 

ألشعة الشمس أو يتعرض العمال للحرارة 

الصادرة من معدات العمل المستخدمة في 

الموقع.

تلك  تطبيق  عن  المسؤول  أن  الوزارة  وبينت 

الشروط هو صاحب العمل، الفتة إلى أنه من 

أماكـن  توفير  العمـل  أصحـاب  مسؤوليات 

علـى  ينبغـي  كما  وآمنـة،  صحيـة  عمـل 

واتخـاذ  األخطـار  تحديـد  العمـل  أصحـاب 

قبـل  المشـاكل  لمعالجـة  الالزمـة  التدابيـر 

أنه  كما  مـرض،  أو  بحـادث  تتسـبب  أن 

كافـة  إدراج  العمـل  أصحـاب  علـى  ينبغي 

تقييـم  عمليـة  ضمـن  الوقائيـة  اإلجـراءات 

ساعات  بتحديد  جدول  ووضع  المخاطـر، 

وأن  القرار،  ألحكام  طبًقا  اليومية  العمل 

ليسهل  ظاهر  مكان  في  الجدول  هذا  يضع 

ويستطيع  عليه،  االطالع  العمال  جميع  على 

زياراتهم  عند  مالحظته  العمل  مفتشو 

التفتيشية. 

وضع  العمل  صاحب  على  يجب  أنه  وبينت 

مخاطر  لتقييم  العمال  مع  مشتركة  خطة 

وتحديثها  آثاره  وتخفيف  الحراري  اإلجهاد 

من  بنسخة  االحتفاظ  يتم  أن  على  دوريًا، 

التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو 

العمالة  لجميع  التدريب  وتوفير  العمل، 

بحلول  الحراري  اإلجهاد  مع  التعامل  على 

الشرب  مياه  توفير  عام،  كل  من  مايو  شهر 

برودة  بدرجة  العاملين  لجميع  المجانية 

أماكن  توفير  العمل،  فترة  طوال  مناسبة 

إليها،  استراحة مظللة يسهل وصول العمال 

أشعة  من  الحماية  توفير  في  فعالة  وتكون 

االستراحة،  عند  العالية  والحرارة  الشمس 

شخصية  حماية  بمعدات  العمال  تزويد 

المالبس  فيها  بما  الحار،  للطقس  مالئمة 

إجراء  الفاتحة،  الفضفاضة  الخفيفة 

وإدارة  لتشخيص  سنوية  طبية  فحوصات 

خطر  في  تسهم  قد  التي  المزمنة  األمراض 

العامل،  على  تكلفة  أي  دون  الحراري  اإلجهاد 

الفحوصات،  تلك  بسجالت  االحتفاظ  مع 

تدريب مسعفي ومشرفي السالمة والصحة 

التوجيهات  لتوفير  العمل  مكان  في  المهنية 

العمل  وبشأن  للعمالة.  األولية  واإلسعافات 

استناًدا  إنه  الوزارة  قالت  الليل،  فترة  خالل 

الصيف  فصل  خالل  للظروف  تحليل  إلى 

الممتد  العمل  دوام  أن  تبين  قطر،  في 

الثانية  حتى  عصًرا  الرابعة  الساعة  من 

يجمع  الذي  األمثل  المزيج  يقدم  فجًرا 

العمل  في  الحراري  اإلجهاد  انخفاض  بين 

ومحدودية خطر نقص النوم الليلي، مشيرة 

من  ُيقِلل  أن  الليلي  الدوام  شأن  من  أنه  إلى 

تعُرض العمال لإلجهاد الحراري. 

وكانت وزارة العمل قد حظرت عمل سائقي 

خالل  النارية  بالدراجات  الطلبات  توصيل 

الجمعة  األول  أمس  من  بدءا  الظهيرة  فترة 

سبتمبر   15 وحتى  يوليو  من  األول  الموافق 

المقبل.

وذلك تماشيًا مع القرار الوزاري رقم 17 لسنة 

الذي ينص  الحراري  الخاص باإلجهاد   2021

على 

العمال  عمل  منع 

صباحا   10:00 الساعة  من  الفترة  خالل 

فترة  طيلة  عصرًا   3:30 الساعة  وحتى 

 15 إلى  يونيو   1 من  الوزاري  القرار  سريان 

سبتمير من كل عام. ويأتي التعميم بشأن 

للتقليل  اتباعها  الواجب  الجديدة  اإلجراءات 

)سائقي  التوصيل  عمال  إصابة  خطر  من 

فترة  خالل  الحراري  باإلجهاد  الدراجات( 

ُيمكن  أنه  إلى  الوزارة  نوهت  حيث  الصيف، 

في  االستمرار  والمحال  الشركات  لجميع 

فقط  السيارات  طريق  عن  التوصيل  خدمة 

خالل الفترة المذكورة.

بأنه  الحراري  اإلجهاد  العمل  وزارة  وعرفت 

شاق  بدني  بعمــل  الشخص  يقــوم  عندمــا 

مـن  كبيــرة  كميــات  بإفراز  الجسم  يقوم 

الحـرارة التـي يجـب تحريرهـا فـي المحيـط 

الجسـم،  حـرارة  اسـتقرار  علـى  للحفـاظ 

خـالل  مـن  األولـى  بالدرجـة  ذلـك  ويحصـل 

يتبخــر،  حتــى  الجلـد  علـى  الَعـرق  إفـراز 

الــدم  مــن  أكبــر  كميــة  ضــخ  خـالل  ومــن 

الجلـد  مثـل  بـرودة،  األكثــر  المناطــق  إلــى 

الشـخص  كان  وإذا  والسـاقين.  والذراعيـن 

يعمـل فـي بيئـة حـارة، يصبـح مـن الصعـب 

التخلص مـن الحـرارة التـي يفرزهـا الجسـم 

التخلـص  الجسـم  يسـتطع  لم  وإذا  داخلـه. 

حـرارة  درجـة  ترتفـع  المفرطـة  الحـرارة  مـن 

نبــض  معــدل  ويــزداد  األساســية  الجســم 

فــي  الجســم  يســتمر  وفيمــا  القلــب. 

التشــتت  حالــة  تبــدأ  الحــرارة،  تخزيــن 

فـي  صعوبــة  ويواجــه  الشــخص  لــدى 

وقـد  بـه،  يقـوم  الـذي  العمـل  علـى  التركيـز 

يفقـد  مـا  وغالبـا  متوعـًكا،  أو  متوتـرا  يصبـح 

التاليـة  الميـاه، والمرحلـة  الرغبـة فـي شـرب 

هـي اإلغمـاء فـي األغلـب وقـد يصـل األمـر إلـى 

الوفـاة إذا لـم يبـرد الشـخص بسـرعة.

تفادي  يمكن  أنه  إلى  العمل  وزارة  وأشارت 

خالل  من  بالحر،  المرتبطة  األمراض 

أفضـل  من  تعتبر  التي  العمـل  ممارسـات 

المرتبطـة  األمـراض  للحـد مـن خطـر  الطـرق 

بالحـر، مثـل السـماح للعامـل بضبـط وتيـرة 

بشــكل  الميــاه  وشـرب  بنفسـه،  عملـه 

المناســبة،  المالبــس  وارتــداء  متكــرر، 

التكييـف  بواسـطة  العمــل  بيئــة  وتبريــد 

السـتراحة  مظَللـة  مناطـق  وتوفيـر  والتهوئـة، 

الطبيـة السـنوية. الفحوصـات  وتأميـن 

محمد الجعبري كتب

أكدت وزارة العمل أنه يستطيع العمال العمل في األماكن 
المكشوفة المظللة والمزودة بالتهوية في حال عدم 

تعرضهم لحرارة إضافية من المعدات المشغلة، وذلك 
استثناء لقرار اإلجهاد الحراري الذي ينص على تحديد ساعات 

العمل لألعمال التي تؤدى تحت الشمس أو أماكن العمل 
المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة 

بالتهوية، خالل الفترة من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل 
عام، بحيث ال يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة 

العاشرة صباًحا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساًء.

يجب توفير التهوية في األماكن 
المكشوفة لعدم تعرض العمال 

لحرارة المعدات 

يجوز العمل حتى الساعة الثانية 
فجًرا استنادًا لتحليل ظروف 

الصيف في قطر
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الرائ�دة  الأملاني�ة  بو��ش  �ش�ركة  عر�ش�ت 

اأخ�ر  موؤخ�ًرا  التكنولوجي�ا،  جم�ال  يف 
الدوائ�ر  جم�ال  يف  اإلي�ه  تو�صل�ت  م�ا 
مراقب�ة  واأنظم�ة  املغلق�ة  التلفزيوني�ة 
اجلمه�ور  خماطب�ة  واأنظم�ة  الدخ�ول، 

املكامل�ات  واأنظم�ة  ال�صوت�ي  والإن�ذار 

واح�ة  يف  وذل�ك  واالقتح�ام  اجلماعي�ة 

بالدوح�ة،  ب�ازا،  ك�راون  بفن�دق  االأعم�ال 
بي�ت  �ش�ركة  نظمت�ه  ح�دٍث  خ�ال 
املرتبط�ة  الإلك�روين،  واملرك�ز  الفيدي�و 

منتج�ات  لتوزي�ع   2014 ع�ام  من�ذ  ببو��ش 

قط�ر. اأنح�اء  جمي�ع  يف  واملراقب�ة  الأم�ن 

مدي�ر  زين�ب،  اأب�و  اأحم�د  ال�ش�يد/  حت�دث 

خماطًب�ا  االإقليم�ي،  االأعم�ال  تطوي�ر 
ه�ذا  يف  الأنظم�ة  تكام�ل  م�ش�وؤويل  كب�ار 

منتج�ات  بو��ش  “اأطلق�ت  قائ�ًا:  احل�دث، 

حل�ول  لإن�ش�اء  جدي�دة  وبرام�ج  وخدم�ات 

وال�ش�امة  الأم�ن  اأنظم�ة  تع�زز  خم�ص�ص�ة 
مت  املتعمق�ة”.  الأف�كار  وتق�دم  وحت�ش�نها 

جدي�دة  بالفيدي�و  مراقب�ة  خدم�ة  �ش�رح 

للمراقب�ة  املرون�ة  توف�ر  وه�ي  كخدم�ة، 

م�كان،  اأي  م�ن  وال�رد  والت�ص�جيل  والإدارة 

الأم�ن  وفري�ق  املواق�ع  مدي�ري  ت�ص�اعد  كم�ا 

�ش�ريعة  ق�رارات  اتخ�اذ  عل�ى  والعملي�ات 

مين�ع  مم�ا  الإن�ذارات،  مواجه�ة  عن�د 

ح�وادث.  اإىل  التح�ول  م�ن  الأم�ور 

خماطب�ة  نظ�ام  ه�و  “برا�شين�ش�ا”، 
متط�ور  �صوت�ي  وات�ص�ال  جمه�ور 

بروتوك�ول  عل�ى  كام�ل  ب�ص�كل  قائ�م 

واخل�صائ��ص،  باملزاي�ا  وغن�ي  الإنرن�ت 

العالي�ة  الكف�اءة  ب�ن  يجم�ع  وه�و 

م�ع  ال�ص�وت  وج�ودة  التكلف�ة  حي�ث  م�ن 

واال�ص�تخدام. والتكام�ل  الركي�ب  �ش�هولة 

امل�شمن�ة  الحتياط�ي  الدع�م  مي�زة  ت�رز 

وج�ود  ع�دم  خا�صي�ة  برا�شين�ش�ا  يف 

النظ�ام. يف  للتعط�ل  واح�دة  نقط�ة 
املقدم�ة  الدخ�ول  مراقب�ة  اأنظم�ة  تت�ص�ل 
نظ�ام  تكام�ل  بعملي�ات  بو��ش  م�ن 

اأنظم�ة  م�ع  ب�شا�ش�ة  املبن�ى  تكام�ل 
اجله�ات  واأنظم�ة  الأخ�رى  الفرعي�ة  بو��ش 

بروتوك�ول  خ�ال  م�ن  اخلارجي�ة 

للت�ص�غيل  املفتوح�ة  املن�ص�ة  ات�ص�االت 

واملراقب�ة  التحك�م  خ�ال  م�ن  الفع�ال 
واح�دة. نقط�ة  ع�ر  والتحقي�ق 

اأنح�اء  جمي�ع  يف  بو��ش  منتج�ات  تتمي�ز 
الأداء  ومعاي�ر  العالي�ة  باجل�ودة  الع�امل 

يف  ُت�ص�تخدم  فه�ي  وبالت�ايل  االأعل�ى، 
والإدارة  احليوي�ة،  التحتي�ة  البني�ة 

املدين�ة  ومراقب�ة  امل�رور،  حلرك�ة  الذكي�ة 

ق�وي  فري�ق  ق�ام  التعليمي�ة.  والعملي�ات 

متخ�ص�ص�ي  م�ن  تقنًي�ا  ومتق�دم  للغاي�ة 
قط�ر  اأنح�اء  جمي�ع  يف  الأنظم�ة  تكام�ل 
بو��ش  منتج�ات  م�ن  العدي�د  بركي�ب 

تو�ص�يع  وم�ش�اريع  الق�دم  ك�رة  ماع�ب  يف 
احلدي�د  �ص�كك  و�صيان�ة  والدف�اع  املط�ار 

ومراقب�ة  وامل�رو  )الري�ل(  القطري�ة 
والرعاي�ة  التحتي�ة  والبني�ة  امل�رور  حرك�ة 

وامل�ش�اريع  والنق�ل  والتعلي�م  ال�صحي�ة 

وال�ش�كنية. التجاري�ة 

شركة بوش تسلط الضوء على الذكاء االصطناعي والكاميرات وأنظمة مخاطبة 
الجمهور بنظام بروتوكول اإلنترنت وأنظمة مراقبة الدخول في الدوحة

نتاج للشراكة مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف

»صلتك« توظف »700« شاب وشابة بالمغرب

مؤسسة  وهي   - صلتك  مؤسسة  أعلنت 

تنموية دولية غير ربحية تعمل على ربط 

الشباب بالوظائف والفرص االقتصادية - 

كثمرة  المغرب،  في  جديد  إنجاز  تحقيق 

للشراكة مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس 

التوظيف،  أجل  من  التعليم  ومؤسسة 

وشابة  شاب   700 من  أكثر  ربط  تم  حيث 

من  القطاعات  من  العديد  في  بوظائف 

األغذية  وقطاع  والمبيعات  التعليم  بينها 

تصنيع  قطاع  وكذلك  والمشروبات 

السيارات. 

ويهدف برنامج »صقل المهارات« إلى جسر 

ارتفاع  ومعالجة  المهارات  مالءمة  عدم  هوة 

في  السيما  المغرب،  في  البطالة  معدالت 

يتمثل  بينما   19  - كوفيد  جائحة  أعقاب 

توظيف  في  للمشروع  الرئيسي  الهدف 

األكثر  الوظائف  في  وشابة  شابا   8,175
طلبًا.

ويقول الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك 

الجائحة  كانت  »لقد  المال:  علي  حسن 

العالم،  الشباب حول  الكارثة على  بمثابة 

تسريع  في  ساهمت  ذاته  الوقت  في  لكنها 

صلتك  مثل  لمؤسسات  التغيير  خطى 

للعودة بقوة اكبر مما كانت عليه من قبل. 

لدينا إيمان راسخ بأن الشراكات والحلول 

اإلبداعية هي السبل المثلى للمضي قدما 

الشباب  بطالة  ارتفاع  ألزمة  التصدي  نحو 

حول العالم«.

سنوات   4 مدار  على  المشروع  وسيعمل 

لبطالة  العالية  النسب  مكافحة  على 

الشباب وقلة فرص العمل في المغرب من 

خبرات  وإكسابهم  مهاراتهم  تنمية  خالل 

العمل  سوق  احتياجات  توافق  تقنية 

المحلي. 

الرئيس  بركات  هدى  قالت  جانبها،  من 

أجل  من  التعليم  لمؤسسة  التنفيذي 

التوظيف في المغرب: »منذ سبتمبر 2021 

المهارات(،  صقل  )إعادة  مشروع  وبفضل 

استطاعت المؤسسة تدريب آالف الشباب 

شاب   700 من  أكثر  وتوظيف  المغرب  في 

شاب   2000 توظيف  هو  هدفنا  وشابة. 

بالنظر  تحقيقه  يمكن  أمر  وهو  سنويا 

الحال  هو  كما  ومرنة  قوية  بيئة  لوجود 

إلى  ذلك  في  الفضل  ويرجع  المغرب.  في 

أربع ركائز رئيسة هي: شركاء قطاع عام 

ملتزمون وقطاع خاص لديه الحافز وشباب 

ذو إمكانيات عالية ومجتمع مدني متفان«.

مدير  نائب  كارتي  جيمس  السيد  أما 

شؤون الشرق األوسط وشرق آسيا بالوكالة 

فصرح  غيتس  ومليندا  بيل  مؤسسة  في 

تحقيقه  تم  مما  بالفخر  نشعر  »إننا  قائاًل 

ومؤسسة  صلتك  مع  الشراكة  هذه  من 

عامها  في  التشغيل  أجل  من  التعليم 

)صقل  لبرنامج  المماثلة  البرامج  إن  األول. 

مثل  بلد  في  خاصة  جدًا  مهمة  المهارات( 

تحت  السكان  معدل  يبلغ  حيث  المغرب 

كوفيد  جائحة  كانت  لقد   .%  43 عامًا   24
التي  خطورة  الصحية  األزمات  أكثر   19  -

تكن  ولم  طويلة.  فترة  منذ  العالم  واجهت 

لمعالجة  اآلن  مثل  أكبر  حاجة  أبًدا  هناك 

التوظيف بالتركيز واالبتكار«.

ولتحقيق هذا الهدف، تم إجراء العديد من 

األنشطة والفعاليات لتسهيل الوصول إلى 

تنظيم  بينها  من  للشباب،  العمل  سوق 

مختلفة  مدن  في  للتوظيف  مفتوحة  أيام 

افتراضي  توظيف  معرض  وتنظيم 

عمل  عن  الباحثين  من  مشاركين  جمع 

والخاص  العام  القطاعين  من  ومؤسسات 

الوكالة  مثل  مهمة  حكومية  ومؤسسات 

والكفاءات  التشغيل  إلنعاش  الوطنية 

تقدم  خطوة  المشروع  هذا  ويعد  )أنابيك(. 

التدريب  إكسابهم  عبر  المغربي  للشباب 

سوق  في  المطلوبة  الضرورية  والمهارات 

مهارات  تعزيز  خالل  فمن  الحالي،  العمل 

على  وشركاؤها  صلتك  تعمل  الشباب، 

من  فقط  ليس  للنمو  كامل  جيل  تمكين 

في  ليساهموا  أيضا  بل  الوظيفة،  خالل 

تنمية مجتمعاتهم. إن نجاح هذا المشروع 

في المغرب، قد يساهم في تطبيقه في دول 

أخرى تواجه نفس التحديات المتمثلة في 

البطالة ونقص فرص العمل.

$ المال: نؤمن الدوحة
بأن الشراكات 

والحلول اإلبداعية 
هي السبل المثلى 

للتصدي للبطالة

تنمية مهارات 
الشباب وإكسابهم 

خبرات توافق 
احتياجات سوق 
العمل المحلي 

بالتعاون مع المنظمة الدولية

»العمل« تنظم ورشة
في السالمة والصحة المهنية

منظمة  مع  بالتعاون  العمل  وزارة  نظمت 

للعلوم  الدوحة  وجامعة  الدولية  العمل 

لمفتشي  تدريبية  دورة  والتكنولوجيا 

تأهيلهم  بهدف  الوزارة،  ومفتشيات 

في  الدولية  الشهادة  على  للحصول 

السالمة والصحة المهنية »النيبوش«.

ويأتي تنظيم الوزارة للدورة التدريبية في 

مع  والمشتركة  المتواصلة  الجهود  إطار 

سالمة  لتعزيز  الدولية،  العمل  منظمة 

العمال وصحتهم في أماكن العمل، وزيادة 

تحديد  على  وقدرتهم  المفتشين  كفاءة 

المخاطر الموجودة في بيئة العمل.

استمرت  التي  التدريبية  بالدورة  والتحق 

لمدة أسبوعين نحو 18 موظفا من مفتشي 

ومفتشات وزارة العمل، تدربوا خاللها على 

التي  واالشتراطات  المهارات  من  العديد 

بتفتيش  عملهم  خالل  تنفيذها  يجب 

مواقع العمل وسكن العمال.

إدارة  واجبات  التدريبية  الدورة  وتناولت 

الصحة والسالمة في مكان العمل وكيفية 

عمل أنظمة إدارة الصحة والسالمة وإدارة 

والعمليات،  األشخاص  وفهم  المخاطر 

والسالم،  الصحة  وقياس  مراقبة  وكيفية 

وآلية تقييم المخاطر.

دولي  اختبار  إلى  المتدربون  وسيخضع 

في  الدولية  الشهادة  على  للحصول 

»النيبوش«  المهنية  والصحة  السالمة 

التدريبية  الدورات  إحدى  تعتبر  التي 

المهمة لمفتشي إدارة تفتيش العمل.

بتنفيذ  العمل  تفتيش  إدارة  وتقوم 

وتطبيق التشريعات العمالية، كما تقوم 

بعمليات التفتيش الدوري والمفاجئ على 

جانب  إلى  السكن،  وأماكن  العمل  مواقع 

العمالية،  بالتشريعات  الجمهور  توعية 

وتوجيه  المخالفات  وتحرير  وضبط 

المنشآت  قيام  من  والتأكد  اإلنذارات، 

الصحة  مجال  في  الوقائية  بالتدابير 

والسالمة المهنية.

للمسافرين حول فيروس كورونا

»الصحة« تصدر نصائح وإرشادات احترازية

النسبي  االرتفاع  مع  أنه  الوزارة  وأوضحت 

بـ»كوفيد  الجديدة  اإلصابة  حاالت  عدد  في 

خالل  قطر  دولة  في  يوميًا  المسجلة   »19  -

من  العديد  تشهده  وما  األخيرة  األسابيع 

حاالت  أعداد  تزايد  من  العالم  حول  الدول 

اإلصابة بـ»كوفيد - 19«، فإنه من المهم التزام 

للوقاية  االحترازية  باإلجراءات  المسافرين 

من »كوفيد - 19« أثناء تواجدهم خارج البالد 

خطر  من  أسرهم  وأفراد  أنفسهم  وحماية 

أسرهم  أفراد  إلى  ونقلها  بالعدوى  اإلصابة 

ومجتمعهم عند عودتهم. 

كما أشارت الوزارة إلى أنه وعلى الرغم من رفع 

القيود االحترازية في قطر، إال أنها تدعو كافة 

أفراد المجتمع إلى اتباع اإلجراءات االحترازية 

بشكل طوعي حفاظا على صحة كافة األفراد 

في قطر.

جميع  على  أنه  العامة  الصحة  وزارة  وذكرت 

اإلرشادات  جميع  من  التأكد  المسافرين 

واإلجراءات المتبعة للحد من انتشار »كوفيد 

جانب  إلى  إليها،  المتوجهين  الدول  في   »19  -

االطالع على سياسات العودة إلى قطر.

وأفادت بأن هذه اإلجراءات تشمل التحقق من 

 - »كوفيد  بجائحة  الخاصة  السفر  سياسة 

وتأكد  سفرك،  قبل  تزوره  الذي  البلد  في   »19
التطعيم  متطلبات  بجميع  التزامك  من 

استكمال  ومن   ،»19  - »كوفيد  وفحوصات 

وتعبئة النماذج المطلوبة. 

التدابير  من  التحقق  إلى  دعت  كما 

 »19  - »كوفيد  بجائحة  الخاصة  االحترازية 

للتأكد من  الذي تزوره  البلد  بها في  المعمول 

االطالع  والى  المتطلبات،  بجميع  التزامك 

قطر  دولة  إلى  والعودة  السفر  سياسة  على 

19« على الموقع  الخاصة بجائحة »كوفيد - 

لمعرفة  العامة  الصحة  لوزارة  اإللكتروني 

الصحي  والحجر  الفحص  متطلبات  أحدث 

بعد العودة لدولة قطر.

التأكد  أنه قبل السفر يجب  إلى  كما نوهت 

التطعيم  جرعات  جميع  على  الحصول  من 

الجرعة  ذلك  في  بما   ،»19  - »كوفيد  ضد 

أفضل  لضمان  وذلك  اللقاح  من  المعززة 

المرض،  ضد  الحصانة  من  ممكن  مستوى 

والتأكد من اخذ بطاقة التطعيم ضد »كوفيد 

اليها  الحاجة  عند  احتياطي  بشكل   »19  -

سواء  المتخذة  اإلجراءات  تغيير  حال  في 

كما  قطر.  في  أو  إليها  المتوجه  الدول  في 

باإلجراءات  االلتزام  بالجميع  الوزارة  أهابت 

االحترازية أثناء التواجد خارج البالد، وخاصًة 

 - »كوفيد  عدوى  فيها  تنتشر  التي  الدول  في 

احترازات  تعتبر  والتي  واسع  نطاق  على   »19
بسيطة ولكنها فعالة للوقاية من خطر عدوى 

إلى  العامة  الصحة  وزارة  وأشارت  اإلصابة.  

غسل  تتضمن:  الوقائية  االحترازات  أن 

اليدين بانتظام بالماء والصابون أو استخدم 

الجسدي  االتصال  وتجنب  اليدين،  معقم 

المصافحة  ذلك  في  بما  اآلخرين  تحية  عند 

باليد والتقبيل، وتغطية الفم واالنف بأكمام 

القميص عند السعال أو العطس أو استخدم 

بصورة  منها  تخلص  ثم  الورقية  المناديل 

ارتداء  على  والحرص  ذلك،  بعد  صحيحة 

عند  المغلقة  العامة  األماكن  في  الكمامة 

وفي  آخرين  أشخاص  من  بالقرب  التواجد 

التواجد  عند  أو  المزدحمة  المغلق  األماكن 

أعراض  عليه  تظهر  شخص  من  بالقرب 

كان  حال  في  أو  تنفسية  بعدوى  اإلصابة 

تنفسية.  عدوى  بأعراض  مصابًا  الشخص 

قدر  تجنب  أيضا  الوقائية  االحترازات  ومن 

المزدحمة  واألماكن  التجمعات  اإلمكان 

على  والحصول  التهوية،  سيئة  واألماكن 

التأمين الصحي للمسافرين حيثما كان ذلك 

ممكنًا. كما دعت وزارة الصحة العامة جميع 

من  المعززة  الجرعة  لتلقي  المؤهلين  األفراد 

تلقي  إلى   »19  - »كوفيد  ضد  التطعيم  لقاح 

من  يبلغ  شخص  أي  أن  موضحة  التطعيم، 

العمر 12 عامًا فما فوق وتلقى الجرعة الثانية 

أكثر  قبل   »19  - »كوفيد  ضد  التطعيم  من 

الجرعة  لتلقي  مؤهاًل  يعتبر  أشهر  ستة  من 

المعززة من اللقاح.

الجرعة  لتلقي  المؤهلين  لألشخاص  ويمكن 

المراكز  أحد  في  بذلك  القيام  المعززة 

الرعاية  لمؤسسة  التابعة  الـ28  الصحية 

قطر  مركز  إلى  باإلضافة  األولية،  الصحية 

األعمال  لقطاع  المخصص  للتطعيمات 

والصناعة في منطقة بو قرن.

الجرعة  على  الموافقة  اآلن  حتى  تم  وقد 

 12 بعمر  لألشخاص  فايزر  لقاح  من  المعززة 

الموافقة على لقاح  عامًا فما فوق، بينما تمت 

فوق.  فما  عامًا   18 بعمر  لألشخاص  موديرنا 

رابعة  جرعة  إلى توفر  الصحة  وزارة  وأشارت 

50 عامًا  19« لألفراد بعمر   - لقاح »كوفيد  من 

أمراض  من  يعانون  الذين  واألفراد  فوق  فما 

بعدوى  إصابتهم  خطر  من  تزيد  مزمنة 

عن  النظر  بغض  شديدة   »19  - »كوفيد 

أعمارهم.

لهذه  اللقاح  من  الرابعة  الجرعة  وتعطى 

تلقي  على  أشهر  أربعة  مرور  بعد  الفئات 

الجرعة المعززة )الجرعة الثالثة( من اللقاح، 

 - بـ»كوفيد  اإلصابة  من  أشهر  أربعة  بعد  أو 

.»19

الدوحة - قنا - أصدرت وزارة الصحة العامة مجموعة 
من النصائح واإلرشادات االحترازية حول فيروس 

كورونا »كوفيد - 19« لألفراد الذين يرغبون السفر 
للخارج لقضاء عطلة الصيف هذا العام.
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على الطريق الدائري األول.. »أشغال«:

تخصيص مسار لحافالت النقل العام

أعلنت هيئة األشغال العامة »أشغال« عن تخصيص مسار لحافالت 

الطريق  على  لها  المصرح  والمركبات  األجرة  وسيارات  العام  النقل 

ووزارة  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  مع  بالتنسيق  األول  الدائري 

تعزيز  بهدف  »كروة«،  مواصالت  وشركة  المواصالت  ووزارة  الداخلية 

االنسيابية المرورية وخدمة خطة النقل الخاصة ببطولة كأس العالم 

التنفيذي  المدير  المولوي،  عبدالعزيز  المهندس  وقال    .2022 قطر 

لعمليات النقل في اللجنة العليا للمشاريع واإلرث: »سيساعد المسار 

المخصص للحافالت على الطريق الدائري األول في توفير تجربة نقل 

عام سلسة وصديقة للبيئة آلالف المشجعين خالل كأس العالم قطر 

2022. وفي هذا اإلطار، نعرب عن شكرنا لجميع شركائنا في إدارة هذا 
الذي سيعود بالفائدة على المشجعين والمسؤولين  الهام،  المشروع 

خالل المونديال، وسيدعم جهود الدولة في تنظيم نسخة استثنائية 

من الحدث الكروي األضخم في العالم«.

التشجيع على استخدام النقل العام 
وتسهيل حركة مركبات الطوارئ

الفريق  المال رئيس  أول مهندس خالد ناصر  المالزم  من جانبه، أشار 

المسار  تخصيص  سيتم  أنه  إلى  الكورنيش  إغالق  بلجنة  الفني 

المصرح  والمركبات  األجرة  ومركبات  العام  النقل  لحافالت  الجديد 

لها كمركبات الطوارئ، موضحًا أنه تم وضع جميع الخطوط األرضية 

واللوحات اإلرشادية الالزمة التي تدعم إنفاذ القانون ورصد المخالفات 

المرورية في المراحل القادمة. 

وأضاف أن وجود مسار مخصص لحافالت النقل العام سيخلق بيئة 

خفض  في  يساهم  مما  الطرق  شبكة  على  الحافالت  لتنقل  مريحة 

استخدام  تشجيع  في  ضوئها  على  سيساهم  والذي  الرحلة  زمن 

وسائل النقل العام وتقليل عدد المركبات الخاصة على الطريق، كما 

إلى  والطوارئ  الشرطة  مركبات  وصول  عملية  من  المسار  سيسهل 

يساعد  وأيضا  الحوادث  مواقع 

في  الحادث  موقع  إخالء  في 

في  يساهم  مما  أسرع  وقت 

على  المروري  االزدحام  تقليل 

والطرق  األول  الدائري  الطريق 

التي يتم الوصول لها من خالله، 

مسار  وجود  أن  إلى  أشار  كما 

مخصص للحافالت سيقلل من 

اختالط تلك الحافالت بمسارات 

المركبات األخرى.

السيد  صرح  جانبه،  ومن 

إدارة  مدير  المري،  سعيد  صالح 

تخطيط النقل البري باإلنابة في 

وزارة المواصالت، أنه إضافة إلى 

تقليل زمن الرحالت خالل بطولة 

سيساهم   ،2022 العالم  كأس 

اكسيد  ثاني  انبعاثات  من  الحد  في  كبيرة  بصورة  الحافالت  مسار 

خصوصًا  كبير  بشكل  المروري  االزدحام  من  الحد  وكذلك  الكربون 

اإلجراءات  مع  وذلك  الدوحة،  بوسط  الرئيسية  التقاطعات  على 

استخدام  من  للحد  البطولة  خالل  اتخاذها  سيتم  التي  والتدابير 

مركبات النقل الخاصة، حيث سيتم تشغيل حافالت صديقة للبيئة 

المقترح  الحافالت  مسار  أن  وأضاف  الكهربائية.  الطاقة  على  تعمل 

على الطريق الدائري األول تم تخصيصه لخدمة النقل والتنقل خالل 

بطولة كأس العالم لتحقيق األهداف المرجوة منها، إال أن ذلك ال يمنع 

من دراسة مسارات دائمة للحافالت في المستقبل على محاور وطرق 

يتماشى  بما  الدولة  في  حيوية 

مع خطة النقل الشاملة للنقل 

ومشروع   2050 قطر  دولة  في 

دراسة تحديد أولوية مسارات 

وزارة  ستقوم  الذي  الحافالت 

المواصالت بإعداده ضمن شبكة 

النقل العام في دولة قطر وتقييم 

بشأنه،  المقترحة  التدابير 

مؤكدًا أن وزارة المواصالت تعمل 

تجربة  تحسين  على  جاهدة 

خالل  من  عامة  بصورة  النقل 

الحضرية  األنظمة  أحدث  تبني 

للبيئة  الصديقة  والتكنولوجية 

من  النقل  لخدمة  والمسخرة 

مختلف مناطق العالم.

المهندس  قال  اإلطار  هذا  في 

خطة  أمور  بتسيير  المختصة  اللجنة  سر  أمين  المري،  علي  محمد 

مسارات  عدد  زيادة  بعد  الخطوة  تلك  »تأتي  الكورنيش:  شارع  إغالق 

الطريق الدائري األول من مسارين إلى 4 مسارات في كل اتجاه لتعزيز 

الطاقة االستيعابية واالنسيابية المرورية للطريق وتخفيف االزدحام، 

يعتبر الطريق الدائري األول والذي يمتد من جسر رأس أبو عبود إلى 

بالدوحة  الحيوية  الطرق  أهم  من  الريان،  طريق  مع  الديوان  تقاطع 

والسكنية  التجارية  المناطق  من  العديد  يربط  كونه  به  يتميز  لما 

الوجهات  من  العديد  بين  ربطه  إلى  باإلضافة  الخدمية،  والمنشآت 

وسوق  اإلسالمي  الفن  ومتحف  الوطني،  قطر  متحف  مثل  السياحية 

منطقة وسط  في  التطويرية  المشاريع  وكذلك  البدع،  واقف وحديقة 

الدوحة مثل مشروع مشيرب قلب الدوحة«. 

الرئيس  العبيدلي،  حسن  أحمد  السيد  صرح  ذاته،  السياق  وفي 

المسار  هذا  »يساهم  )كروة(:  مواصالت  بشركة  للعمليات  التنفيذي 

الطريق  العام على  النقل  المستغرق لحافالت  الرحلة  في تقليل زمن 

تسهيل  في  يساهم  كما  الدوحة،  وسط  منطقة  وفي  األول  الدائري 

وصول حافالت النقل العام في مواعيدها، وتحقيق تكامل نظام النقل 

إلى  ذلك  سيؤدي  التحسينات،  لهذه  وكنتيجة  والمترو(،  )الحافالت 

تشجيع وترغيب الجمهور على استخدام وسائل النقل العامة وخلق 

مسار حر وسريع لسيارات األجرة. 

كما يحقق المسار عددًا من الفوائد البيئية منها تقليل عدد المركبات 

العام  النقل  وسائل  استخدام  على  والتشجيع  الطريق  على  الخاصة 

الكربون  غاز  انبعاثات  خفض  إلى  بدوره  يؤدي  مما  للبيئة  الصديقة 

الحافالت،  وقود  كفاءة  تعزيز  إلى  باإلضافة  الهواء،  جودة  وتحسين 

وبالتالي تحقيق االستدامة البيئية المرجوة. 

الدائري  الطريق  العام على  النقل  أن تخصيص مسار حافالت  يذكر 

أمور  بتسيير  المختصة  اللجنة  بها  تقوم  التي  التدابير  أحد  هو  األول 

خطة إغالق شارع الكورنيش، وسيتم عمل مسارات ذات أولوية لمرور 

الحافالت على طرق مختلفة سيتم تحديدها الحقًا.

تسهيل حركة مركبات الطوارئ وتقليل زمن الرحالت خالل البطولة تهدف لتعزيز االنسيابية المرورية وخدمة مونديال »2022«

تطوير الطريق 
الدائري األول 

وزيادة عدد 
المسارات 

وسعته 
االستيعابية 

تدعم إنفاذ 
القانون ورصد 

المخالفات 
المرورية 

في المراحل 
القادمة

لتطوير مهارات طالب 

»تكساس« تستضيف أكاديمية قادة المستقبلالمدينة التعليمية
أعلن مركز التعليم والتعلم في جامعة تكساس إي أند أم في قطر، 

الجامعة الشريكة لمؤسسة قطر، عن مشاركة أكثر من 30 طالبًا 

من المدينة التعليمية في الدورة الثانية من برنامج أكاديمية قادة 

إطالق  على  الطموحين  القادة  مساعدة  إلى  تهدف  التي  المستقبل 

العنان لقدراتهم وتعريفهم على المهارات األساسية لإلدارة والقيادة.

ويتولى المركز تنظيم الفعالية ويتم تقديمها بالتعاون مع الجهات 

األكاديمية المعنية والجهات المعنية في القطاع، حيث توفر فرصة 

للطالب من مختلف جامعات المدينة التعليمية الستكشاف مبادئ 

القيادة األساسية، بما في ذلك التفكير االستراتيجي وريادة األعمال 

المؤسسية واإلدارة المالية وإدارة المشاريع.

التي  التخطيط  مبادئ  وتشمل  دورات،  أربع  البرنامج  ويتضمن 

HEC Paris في قطر،  تقدمها جامعة الدراسات العليا إلدارة األعمال 

واإلبداع  كومباني،  آند  ماكنزي  تقدمها  التي  المالية  الموارد  وإدارة 

وريادة األعمال التي تقدمها شركة إريكسون ومختبر تسمو، وإدارة 

يوفر  كما  شل،  لقطر  التابع  تفوق  مركز  يقدمها  التي  المشاريع 

البرنامج للطالب فرصة التواصل والتفاعل مع ممثلي القطاع.

الشراكات  مدير  كوب،  جوشوا  قال  الموضوع،  هذا  على  وتعليقًا 

في   HEC Paris األعمال  إلدارة  العليا  الدراسات  جامعة  في  والنمو 

قطر: »يسرنا تقديم دورة مبادئ التخطيط خالل برنامج أكاديمية 

متعدد  قطر  مؤسسة  لمشروع  دعمنا  وإظهار  المستقبل،  قادة 

بها  تتميز  التي  الكبيرة  الخبرة  من  باالستفادة  االختصاصات، 

جامعة الدراسات العليا إلدارة األعمال في قطر HEC Paris في مجال 

للقطاعين  المستقبليين  القادة  عند  االستراتيجي  التفكير  تطوير 

للقادة  أساسية  مهارة  االستراتيجي  التفكير  وُيعد  والخاص.  العام 

المواقف  تجاوز  على  يساعدهم  حيث  والمستقبليين،  الحاليين 

الطارئة وتطوير مهاراتهم من خالل التعلم والتطور باستمرار التخاذ 

القرارات التي تمّكن المؤسسات من المضي قدمًا رغم ما تواجهه من 

تحديات أو منافسة شديدة«.

من جهتها، قالت إليسا مفلح، طالبة في السنة األخيرة مشاركة في 

البرنامج من جامعة نورثويسترن في قطر: »يسرني المشاركة في 

هذه التجربة المميزة التي يوفرها برنامج أكاديمية قادة المستقبل 

في جامعة تكساس إي أند أم في قطر هذا العام، ال سيما مع انضمام 

مجموعة بارزة من خبراء القطاع من أشهر المؤسسات مثل جامعة 

HEC Paris وماكنزي آند كومباني،  الدراسات العليا إلدارة األعمال 

إدارة  حول  المهمة  والمعارف  الخبرات  من  العديد  شاركت  والتي 

والقيادة  الجماعي  والعمل  األعمال  وريادة  المالية  واإلدارة  المشاريع 

على مدار أسبوع كامل، لذا أحّث الطالب على المشاركة في الدورات 

كثيرة  معارف  من  سيكتسبونه  لما  البرنامج  من  المستقبلية 

ومفيدة«.

بدوره، قال محمد طاهري صقلي، الزميل المشارك من جامعة حمد 

بن خليفة: »ُيسعدني المشاركة في هذا البرنامج المكثف والممّيز، 

حيث شّكل فرصة رائعة لاللتقاء بطالب من جامعات أخرى تابعة 

لمؤسسة قطر والعمل معهم بإشراف من الخبراء في القطاع. وأوّد 

في  المشاركين  والمدربين  المنظمة  للجهات  امتناني  عن  أعّبر  أن 

هذا البرنامج«.

وفي هذا الصدد، قالت النا الالذقي، مديرة البرامج في مركز التعليم 

والتعلم، إن برنامج أكاديمية قادة المستقبل يمثل فرصة للطالب 

لتطوير مهاراتهم خارج القاعات الدراسية.

وأضافت: »ُيعتبر هذا البرنامج مثااًل على تجارب التعّلم الفريدة التي 

نسعى إلى تقديمها لطالبنا من خالل برنامج إثراء الهندسة التابع 

تحفيز  إلى  البرامج  تلك  خالل  من  ونهدف  والتعّلم.  التعليم  لمركز 

الطاّلب على استكشاف الهندسة بما يتجاوز المجاالت األكاديمية، 

واكتساب وتطوير المهارات العملية التي تتيح لهم تحقيق النجاح 

في مكان العمل وبناء عالقات متينة مع ممثلين من القطاع«.

رقمية  اعتماد  شهادات  العام  هذا  والتعّلم  التعليم  مركز  وأطلق 

شارة  على  نهايته  في  يحصلون  حيث  البرنامج،  في  للمشاركين 

المستقبل،  قادة  أكاديمية  برنامج  بنجاح  إكمالهم  تثبت  رقمية 

وتوضح المعلومات والمهارات المكتسبة.

قطر  مؤسسة  جامعات  من  الطالب  رؤية  »يسرنا  الالذقي:  وقالت 

أم في قطر لتبادل الخبرات  أند  إي  يجتمعون في جامعة تكساس 

ومناقشة  واقعية  لحاالت  دراسات  إلجراء  والتعاون  معارفهم  وإثراء 

أحدث التوجهات في بيئة عمل دائمة التطور«.

الجهات  مع  المستمر  التعاون  على  والتعّلم  التعليم  مركز  ويعمل 

خبراته  من  لالستفادة  القطاع  في  الكيانات  من  وغيرها  الحكومية 

الفنية والقيادية عند الطالب،  المهارات  من أجل توفير برامج تثري 

وتتيح لهم فرص تعّلم واسعة التأثير ومتعددة االختصاصات بعيدًا 

عن مناهج الهندسة األساسية.

$ الدوحة

تسهيل وصول 
الحافالت في 

مواعيدها 
وتحقيق تكامل 

نظام النقل

مسار حر 
وسريع 
لسيارات 
األجرة 
»كروة«

الدوحة           $
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أعرب عن أمله في تعاون مثمر بين الشبكة العربية والهيئة اللبنانية لحقوق اإلنسان

الرئيس اللبناني يستقبل العطية

سعادة  به  تقوم  الذي  بالدور  عون  وأشاد 

من  العطية  الله  عبد  بنت  مريم  السيدة 

لحقوق  الوطنية  اللجنة  رئاستها  خالل 

العربية  والشبكة  قطر  في  اإلنسان 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 

العالمي  والتحالف  الدوحة،  ومقرها 

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومقره 

في جنيف، مؤكدا تقديره للدعم الذي يلقاه 

لبنان من دولة قطر في مختلف المجاالت.

تعاون  في  أمله  عن  عون  الرئيس  وأعرب 

والهيئة  العربية  الشبكة  بين  مثمر 

انشأت  التي  اإلنسان  لحقوق  اللبنانية 

»العمل  أن  إلى  مشيرا   ،2016 العام  في 

كل  اللبنانية  الوطنية  الهيئة  لتحقق  قائم 

الشروط المطلوبة لالمتثال لمبادئ باريس 

لألمم المتحدة وتصبح عضوًا في التحالف 

لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العالمي 

اإلنسان«.

وقال عون: »نحن نقوم بعمل كبير وجهود 

اللبنانية  المرأة  حقوق  تعزيز  على  حثيثة 

وحقوق الطفل وذوي الحاجات الخاصة على 

رغم قلة االمكانات«.

من جهتها، أكدت سعادة السيدة مريم بنت 

اللبنانية  للهيئة  دعمها  العطية  الله  عبد 

لحقوق اإلنسان التي تشكلت مؤخرًا وسبل 

فضاًل  األخرى،  الهيئات  وبين  بينها  التعاون 

النضمامها  المناسبة  الشروط  تأمين  عن 

الوطنية  للمؤسسات  العربية  الشبكة  إلى 

لحقوق اإلنسان.

الشبكة  ضمن  لبنان  وجود  »إن  وقالت 

المؤسسات  مع  التفاعل  من  سيمّكنها 

حقوق  مجال  في  التعاون  وتنسيق  العربية 

»استكمال  في  أملها  عن  معربة  اإلنسان«، 

عمل  ترعى  التي  القانونية  النصوص 

الهيئة اللبنانية لتكون جاهزة لالنضمام إلى 

الشبكة العربية، فضاًل عن توفير حاجاتها 

لتتمكن من ممارسة المهام المطلوبة منها«.

كما أكدت سعادة رئيسة الشبكة العربية 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 

الهيئة  بدعم  الشبكة  من  الكامل  االلتزام 

اللبنانية من حيث تذليل التحديات وتلبية 

االحتياجات الالزمة للقيام بدورها في تعزيز 

فضاًل  لبنان،  في  اإلنسان  حقوق  وحماية 

بها  لتعريف  اللبنانية  الهيئة  مشاركة  عن 

ودعمها ونشر ثقافة حقوق اإلنسان في لبنان 

الوطنية  الهيئة  تنفذها  برامج  طريق  عن 

والخط  والمشاريع  العربية،  الشبكة  مع 

عليها  العمل  يمكن  التي  المستقبلية 

خاللها  من  تقدم  أن  يمكن  والتي  إلنجازها 

لحقوق  الوطنية  واللجنة  العربية  الشبكة 

اإلنسان بدولة قطر دورًا هامًا بدعمهم للهيئة 

اللبنانية في هذه المجاالت.

االستقاللية  ضرورة  إلى  العطية  ودعت 

الوطنية  للمؤسسات  واإلدارية  المالية 

بها  المنوط  بدورها  للقيام  اإلنسان  لحقوق 

إلى  ونوهت   ،93 لعام  باريس  مبادئ  وفق 

الهيئة  لتكون  العربية  الشبكة  حرص 

بجمهورية  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

والتعددية  االستقاللية  على  قائمة  لبنان 

والشفافية، ما سيمكنها من االضطالع بدور 

في  رسالتها  وأداء  الحماية  عملية  في  كبير 

نشر وإرساء وتعزيز حقوق اإلنسان. 

للحكومة  الهام  الدور  على  العطية  وأكدت 

الوطنية  للهيئة  إنشاء  قانون  تعديل  في 

حيث  من  باريس  مبادئ  مع  يتماشى  بما 

واإلدارية  المالية  واالستقاللية  الشفافية 

واالستفادة من أفضل الممارسات في عملية 

توسيع  إلى  داعية  الهيئة،  قانون  صياغة 

بما  القانون  مسودة  بلورة  حول  المشاورات 

كما  اإلنسان،  حقوق  وحماية  تعزيز  يخدم 

الكامل  العربية  الشبكة  دعم  عن  عبرت 

المجتمع  ومنظمات  الحكومة  جهود  لكافة 

المدني في هذا الصدد.

العربية  الشبكة  رئيسة  سعادة  وأوصت 

الكافي  الحكومي  المالي  الدعم  بأهمية 

للهيئة الوطنية ولجنة الوقاية من التعذيب، 

أهم  من  واحدًا  يعد  الدعم  هذا  أن  إلى  الفتة 

شروط إنشاء المؤسسات الوطنية منصفة 

دوليًا، إلى جانب منحها االستقاللية المالية 

واإلدارية حفاظًا على توازن استقاللية الهيئة 

لمؤسسات  االستشاري  بدورها  قيامها  في 

الدولة بكل حياد.

وفي السياق ذاته، اجتمعت سعادة السيدة 

مريم العطية مع األستاذ ناضر داؤود كسبار 

نقيب المحامين في لبنان.

الهيئة  دعم  ضرورة  على  العطية  وأكدت 

على  لحصولها  اإلنسان  لحقوق  اللبنانية 

العالمي  التحالف  قبل  في  )أ(  التصنيف 

وما  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 

يتطلبه ذلك من تمويل ومقر دائم للهيئة.

العمل قائم لتحقق الهيئة الوطنية الشروط المطلوبة لالمتثال لمبادئ باريس لألمم

التأكيد على التزام الشبكة العربية بدعم الهيئة اللبنانية الوطنية لحقوق اإلنسان

العطية تؤكد على ضرورة االستقاللية المالية واإلدارية للمؤسسات الوطنية

عون: 
نعزز حقوق 

المرأة 
اللبنانية 
والطفل 

وذوي 
االحتياجات

نظمته »الرقابة والشفافية«قدمت لهم مساعدات في المخيمات

برنامج تدريبي حول تقييم مخاطر الفساد»قطر الخيرية« تغيث الالجئين الروهينغا

تواصل  قطر،  في  الخير  أهل  من  بدعم 

إغاثية  مساعدات  تقديم  الخيرية  قطر 

جزيرة  في  الروهينغيين  لالجئين 

بنغالديش،  في  النائية  باسنشهار 

األمن  وتوفير  رعايتهم  إطار  في  وذلك 

بتوزيع  قامت  حيث  لهم،  الغذائي 

الغاز  وإسطوانات  الغذائية  السالل 

هذه  من  استفاد  وقد  مؤخرا،  عليهم 

المساعدات 15,442 الجئا.

المساعدات  هذه  الخيرية  قطر  قدمت 

في مركز توزيع في منطقة باسنشهار، 

التوزيع بالتنسيق  حيث تمت عمليات 

الالجئين  إغاثة  مفوضية  مكتب  مع 

للحكومة  التابع  الوطن  إلى  والعودة 

تم  وقت  في  ذلك  يأتي  بنغالديش.  في 

من  الجئ   30,000 يقارب  ما  نقل  فيه 

مخيمات  من  باسنشهار  إلى  الروهينغا 

تعاني من حالة صعبة جدا في منطقة 

كوكس بازار.

تقديم  الخيرية  قطر  باشرت  وقد 

المساعدات لسكان هذا المخيم منذ أن 

الروهينغا  الالجئين  بدأت عمليات نقل 

الروهينغا  الالجئون  توجه  وقد  إليه.  

وأعربوا  الخيرية،  لقطر  بالشكر 

للمتبرعين  وشكرهم  امتنانهم  عن 

والمحسنين في دولة قطر.

أجيم الله )44 عاما( قال: »منذ أن انتقلنا 

ونحن  أشهر   6 منذ  المخيم  هذا  إلى 

نتلقى مواد غذائية من قطر الخيرية وقد 

مكنتنا هذه المساعدات من العيش مع 

أسرنا بسالم حيث ال نحمل هم البحث 

عن غذاء خاصة وأن العمل غير متوفر«.

 33( بيجوم  ديلدر  قال  جانبه،  من 

من  إجالئنا  بعد  متألمون  »نحن  عاما(: 

اإلغاثة  بفضل  نعيش  اآلن  موطننا، 

شكرا  الخيرية،  قطر  لنا  تقدمها  التي 

دولة  في  الخير  وأهل  للمحسنين 

الرعاية  هذه  على  الخيرية  ولقطر  قطر 

الخاصة فهم ال يدخرون جهدا في إغاثتنا 

الحياة  متطلبات  وجميع  الغذاء  وتوفير 

لنا، لقد تعاونوا معنا كثيرا«.

الماضي  العام  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

الالزمة  اإلغاثة  الخيرية  قطر  قدمت 

منطقة  في  الروهينغيين  لالجئين 

باسنشهار، حيث استفاد العام الماضي 

من المساعدات المقدمة من قطر الخير 

إغاثة  برنامج  خالل  من  الجئا   12,989
الروهينغيا.

الرقابة  هيئة  نظمت   - قنا   - الدوحة 

تدريبيا  برنامجا  والشفافية  اإلدارية 

والوقاية  الفساد  مخاطر  »تقييم  حول 

وذلك  الحكومية«،  المؤسسات  في  منها 

بهدف تعزيز معرفة ومهارات المشاركين 

بشأن  الفساد  مخاطر  تقييم  مجال  في 

لتقييم  المختلفة  بالمناهج  اإللمام 

تحديد  من  والتمكين  الفساد،  مخاطر 

من  للوقاية  المناسبة  التدابير  أولويات 

باإلضافة  وتخفيفها،  المخاطر  هذه 

على  قائم  نهج  من  التحول  تمكين  إلى 

المخاطر  على  قائم  نهج  إلى  القواعد 

الفساد.  مكافحة  معايير  تطبيق  في 

في  التدريبي  البرنامج  أهمية  وتتمثل 

الحكومية  المؤسسات  قدرة  تعزيز 

والوقاية  الفساد  مخاطر  تقييم  على 

منها، وقدرة المؤسسات الحكومية على 

اإلدارية  والرقابية  الوقاية  نظم  تعزيز 

المؤسسية.

بين  التدريب  منهجية  وجمعت 

تدريب  في  والعملية  النظرية  الجوانب 

المعرفة  مشارك  كل  يكسب  تفاعلي، 

النظرية والممارسة، حيث يتم توجيهه 

المعرفة  هذه  تطبيق  كيفية  حول 

وظيفته،  في  عملي  بشكل  والمهارات 

خالل  المتدربين  تزويد  إلى  باإلضافة 

والمعايير  بالنظريات  النظري  التدريب 

بتقييم  يتعلق  فيما  والدولية  الوطنية 

مخاطر الفساد والوقاية منها، فضال عن 

تلقى المتدربين تدريبا عمليا تطبيقيا 

حول الجزء النظري من التدريب.

إطار  في  التدريبي  البرنامج  هذا  ويأتي 

هيئة  تنتهجها  التي  التطوير  خطة 

لتعزيز  والشفافية  اإلدارية  الرقابة 

ورفع  العامين،  المسؤولين  قدرات 

التي  المعارف  وإكسابهم  كفاءتهم 

في  والعملية  العلمية  بقدراتهم  ترتقي 

والوقاية من  والشفافية  النزاهة  مجاالت 

الفساد، األمر الذي يسهم في بناء ركيزة 

 ،2030 الوطنية  قطر  رؤية  في  مهمة 

تتمثل في التنمية البشرية.

يذكر أن هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية 

وتدريبية  تثقيفية  برامج  اعتمدت 

موظفي  خاصة  الدولة،  موظفي  لتوعية 

على  وتدريبهم  المالية،  المؤسسات 

لكشف  المتطورة  األساليب  استخدام 

الفساد، وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في 

هذا المجال.

بيروت - قنا - استقبل 
فخامة العماد ميشال عون، 
رئيس الجمهورية اللبنانية 

الشقيقة، سعادة السيدة 
مريم بنت عبد الله العطية 

رئيس الشبكة العربية 
للمؤسسات الوطنية 

لحقوق اإلنسان ورئيس 
اللجنة الوطنية لحقوق 
اإلنسان والوفد المرافق 

خالل زيارتها للبنان.
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خالل دراسة بحثية في الوطن العربي

توصية بفرض برامج تأهيل للمقبلين على الزواج

تأهيل  برنامج  أن  على  العمادي  وأكدت 

الحد  على  سيساعد  الزواج  على  المقبلين 

الطالق  نسب  في  الملحوظ  االرتفاع  من 

خالل  من  وذلك  مسبباته؛  من  الكثير  وتالفي 

مع  المناسب  بالشكل  للتعامل  األزواج  إعداد 

الزواج  سنوات  في  تظهر  قد  التي  المشاكل 

األولى.

الماليزية،  التجربة  إلى  العمادي  وأشارت 

حيث أقرت الحكومة وجوب حضور الزوجين 

القران،  عقد  قبل  للزواج  التأهيل  لدورات 

ماليزيا  في  القانون  ألزم  »بعدما  وقالت: 

الزواج  على  المقبلين   2017  /2016 عامي  في 

حاالت  انخفضت  التأهيل،  برنامج  بحضور 

الطالق بنسبة 3.2 % بين المسلمين، و3.4 % 

بين غير المسلمين«.

شارك  قد  لألسرة  الدولي  الدوحة  معهد  وكان 

العربية  الدول  جامعة  مع  بحثية  دراسة  في 

الخمس  خالل  الزوجية  العالقات  لتقييم 

سنوات األولى للزواج في العالم العربي، والتي 

شارك بها 1184 متطوعا من الجنسين من 19 

الدراسة  هذه  نتائج  وأظهرت  عربية،  دولة 

مرتبطة  للطالق  شيوعا  األسباب  أكثر  أن 

بين  الطباع  واختالف  النفسي  التوافق  بعدم 

تلتها   ،%  19 نسبتها  بلغت  والتي  الزوجين 

على  القدرة  عدم  عن  الناجمة  المشاكل 

 ،%  14 بنسبة  الشريك  شخصية  اكتشاف 

األخرى،  المشاكل  من  العديد  إلى  باإلضافة 

وضعف  والغيرة،  والعاطفية،  كاالقتصادية 

الوازع الديني.

كان  وإن  األهل  تدخل  أن  العمادي  وأوضحت 

من أحد أسباب الطالق، إال أنه وفقًا لألدلة من 

هذه الدراسة، فإن التدخل من األسر الممتدة 

من   %  30 أشار  حيث  إيجابيا،  يكون  ما  عادة 

العينة إلى أن التدخل يكون إيجابيا في حل 

من   22% نسبة  أفادت  حين  في  الخالفات، 

تربية  في  تساعد  الممتدة  األسر  بأن  العينة 

المتعلقة  النسب  من  ذلك  غير  إلى  األبناء، 

الحاالت  في  والمساعدة  المادية  باإلعانة 

المرضية.

قام  دراسة  عن  أيضا  العمادي  وتحدثت 

حول  قطر  جامعة  مع  بالتعاون  المعهد  بها 

شارك  والتي  الزواج،  عن  الشباب  تصورات 

والتي  الجنسين،  من  متطوعا   675 فيها 

أكدت نفس النتائج، حيث برزت أهم أسباب 

في  الشباب  تصورات  واقع  من  الزواج  تفكك 

واإلهمال،  والتقصير  المتبادل،  االحترام  عدم 

والغيرة،  والشك  المسؤولية،  تحمل  وعدم 

التوافق،  وعدم  الشخصية،  واالختالفات 

وعدم التعبير عن الحب والمودة، والمشاكل 

المادية.

الزوجية  للمشاكل  العمادي  وتطرقت 

التي  والحداثة  التكنولوجيا  عن  الناجمة 

أن  على  وأكدت  الحالي،  عصرنا  يشهدها 

أمام  العوائق  من  الكثير  خلقت  التكنولوجيا 

نجاح العالقات الزوجية خصوصا في بدايتها، 

بوسائل  الزوجين  انشغال  »يعد  وقالت: 

لعدم  يؤدي  قد  خطيرا  مؤشرا  التكنولوجيا 

الزائد  االستخدام  إن  حيث  الزواج،  استقرار 

يؤثر  التكنولوجية  للوسائل  المنضبط  غير 

الزوجين  بين  والتواصل  الحوار  على  سلًبا 

وأفراد األسرة«.

نصحت العمادي بتجنب االنشغال باألجهزة 

اإللكترونية خصوصًا في الفترة التي يقضيها 

أفراد األسرة معًا، ألنه يؤثر سلبًا على العالقات 

الزوجية والوالدية، كما أكدت على أهمية دور 

الحوار  مهارات  على  األبناء  تدريب  في  األسرة 

على  وتشجيعهم  االجتماعي،  والتواصل 

وتقليل  الشريك،  مع  أطول  فترة  تمضية 

ساعات التعرض للتكنولوجيا.

إلى  باإلشارة  حديثها  العمادي  واختتمت 

والتي  المتزوجين  لتأهيل  السابقة  البرامج 

ثاني  الشيخ  مؤسسة  قبل  من  ُنظمت 

»راف«،  اإلنسانية  للخدمات  عبدالله  بن 

وقالت:  المشاركين،  من  الكثير  وحضرها 

»بعد متابعة هذه المجموعة من األزواج تبين 

جًدا،  محدودة  كانت  بينهم  الطالق  حاالت  أن 

وهو أمر يدعونا للنظر في أهمية فرض إلزامية 

برنامج التأهيل للمقبلين على الزواج«.

{ د.شريفة العمادي

دورات تأهيلية بماليزيا أدت النخفاض الطالق بنسبة »3.2 %« بين المسلمين

د.شريفة العمادي: البرنامج سيساعد على الحد من االرتفاع الملحوظ في نسب الطالق 

»1184« متطوعا من »19« دولة عربية يشاركون في الدراسة البحثية

دعت الدكتورة شريفة نعمان 
العمادي، المدير التنفيذي 

لمعهد الدوحة الدولي 
لألسرة، عضو مؤسسة 

قطر، إلى فرض برامج تأهيل 
المقبلين على الزواج في 

قطر، وقالت إن هذا البرنامج 
من شأنه أن يسهم في 

خفض نسب الطالق السّيما 
في السنوات الخمس األولى 

من الزواج.

$ الدوحة

عدم التوافق 
النفسي 

واختالف 
الطباع بين 

الزوجين 
السببب 
الرئيسي 

للطالق

في وضع السياسات 

»الدوحة لألسرة« يناقش أهمية مبادئ حقوق اإلنسانالمتعلقة برفاه األسرة
عضو  لألسرة،  الدولي  الدوحة  معهد  عقد 

لمناقشة  افتراضية  ندوة  قطر،  مؤسسة 

أفرادها  حقوق  وحماية  األسرة  دعم  ُسبل 

مواجهة  أعقاب  في  وذلك  األزمات،  خالل 

العالم لجائحة )كوفيد 19( غير المسبوقة 

والثغرات  العيوب  أبرز  عن  كشفت  والتي 

واالجتماعية  الصحية  الرعاية  نظم  في 

آثار  في العالم الذي اليزال قيد التعافي من 

الجائحة.

ُعقدت الندوة على هامش الدورة الخمسين 

لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف، وألقت 

السويدي  جوهرة  السيدة  سعادة  من  كل 

الدائم  بالوفد  باإلنابة  باألعمال  القائم 

شريفة  والدكتورة  بجنيف،  قطر  لدولة 

لمعهد  التنفيذي  المدير  العمادي،  نعمان 

االفتتاحية  الكلمة  لألسرة  الدولي  الدوحة 

النعمة،  خالد  أدارها  التي  الندوة  خالل 

معهد  في  والسياسات  البحوث  إدارة  مدير 

الدولي لألسرة، بحضور نخبة من  الدوحة 

المعنيين بشؤون األسرة  المتحدثين  أبرز 

محلًيا وإقليمًيا وعالمًيا.

شريفة  الدكتورة  أوضحت  حديثها،  في 

أهمية التكاتف خالل األزمات العالمية واآلثار 

)كوفيد  جائحة  خّلفتها  التي  اإليجابية 

الصعيد  على  األسرية  العالقات  على   )19
المحلي، قائلًة: »نحن بحاجة إلى توصيل 

العالمية  المنصات  إلى  المحلية  تجربتنا 

ضرورة  الدراسات  خالل  من  أثبتت  والتي 

في  االنقسام  من  بداًل  األسرة  حول  االلتفاف 

حاالت الطوارئ واألزمات«.

تأثير   )19 )كوفيد  لجائحة  »كان  أضافت: 

في  األسري  التماسك  على  إيجابية  أكثر 

السلبية  اآلثار  عن  النظر  بصرف  المنطقة 

دراسة  نتائج  إليه  أشارت  ما  وهو  الطفيفة، 

حول  لألسرة  الدولي  الدوحة  معهد  بها  قام 

تأثير الجائحة على التماسك األسري«.

أهمية  حول  نقاًشا  الندوة  تناولت  كما 

صياغة  صلب  في  اإلنسان  حقوق  وضع 

السياسات المتعلقة بتأمين الرفاه األسري 

إيلي  الدكتور  قال  حيث  األزمات،  خالل 

ميخائيل، أستاذ علم االجتماع في الجامعة 

المشاركين  المتحدثين  وأحد  اللبنانية، 

في النقاش: »إن تأمين الحقوق االقتصادية 

هي  اإلنسانية  الحقوق  وسائر  واالجتماعية 

السياسات  كافة  وضع  في  حتمية  ضرورة 

وغيرها  والصحة،  بالتعليم،  المتعلقة 

االجتماعية  العدالة  تحقيق  لضمان  وذلك 

بما  األسرة  أفراد  لكافة  اإلنسانية  والكرامة 

في ذلك المرأة، والطفل، وكبار السن، وذوي 

القدرات الخاصة«.

أهمية  إلى  ميخائيل  الدكتور  أشار  كما 

األسرة،  أفراد  بين  داخلي  حوار  صياغة 

المعنية  األطراف  كافة  وبين  بينها  وكذلك 

المجتمعي  المستوى  على  األسرة  بقضايا 

والجمعيات  المحلية  المؤسسات  من 

مختلف  تمثل  التي  والهيئات  األهلية، 

المجموعات السكانية على مستوى العالم. 

العالم  أن  الجائحة  »أثبتت  قال:  حيث 

يحتاج إلى جاهزية أكبر على مستوى الدول 

بكافة مؤسساتها ووزاراتها وتشريعاتها فيما 

يتعلق بالسياسات المتعلقة باألسرة، وأنها 

من  األسرة  تمّكن  برامج  وضع  إلى  بحاجة 

لعب دور فاعل واعتبارها شريك رئيسي في 

بناء السياسات«. 

المدير  حيوك،  رانيا  أّكدت  جهتها،  من 

لتمكين  الوطنية  المؤسسة  في  التنفيذي 

على  حديثها  خالل  من  األردن،  في  األسرة 

العمل  في  والتكاملية  التشاركية  أهمية 

العمل  مفهوم  وتعزيز  األسرة  أفراد  بين 

من  التي  التنموية  القيم  وتعميق  الذاتي 

األسري.  التماسك  على  الحفاظ  شأنها 

حيث قالت: »يعود التفكك األسري إلى عدم 

وواجبات كٍل من  األسرة بحقوق  أفراد  وعي 

باحتياجاتهم  الوعي  عدم  وبالتالي  أفرادها 

يجوز  وال  لألب  ودور  لألم  دور  فهناك  الفردية، 

أحد  على  كاماًل  المسؤولية  عبء  يقع  أن 

تلك  واستدامة  استقرار  لضمان  األطراف 

المناخ  أتاح  االستقرار  ُوجد  وأينما  األسرة، 

األسرة  أفراد  يمّكن  الذي  والسليم  الصحي 

أفرادها  يواجهها  التي  التحديات  معرفة  من 

إيجاد  من  يمّكنهم  وبالتالي  واحتياجاتهم، 

من  يستطيعون  التي  السريعة  الحلول 

خاللها مساندة أحدهم اآلخر«.

هوجالند،  كارولين  الندوة  في  شارك  كما 

والرعاية،  لآلباء  األوروبي  االتحاد  رئيس 

حيث  السويدية،  »هارو«  منظمة  ورئيس 

بيئة  في  الطفل  تنشئة  أهمية  إلى  أشارت 

من  ذلك  يتطّلبه  وما  أسرًيا  ومترابطة  آمنة 

تعزيز السياسات الداعمة لتحقيق التوازن 

ينشأ  »عندما  وقالت:  واألسرة،  العمل  بين 

هناك  يكون  آمنة،  أسرية  بيئة  في  الطفل 

يتمتع  حيث  واضحة،  إيجابية  تأثيرات 

أفضل،  اجتماعية  بمهارات  األطفال  هؤالء 

وهو  للغاية،  مهم  أمر  وهو  عاطفي،  واكتفاء 

كذلك أمر أساسي للتطور المعرفي الحًقا. 

لالستكشاف،  فضواًل  أكثر  يجعلهم  حيث 

التحديات،  مواجهة  في  مرونة  وأكثر 

صحية  أنماط  بناء  إمكانية  ويكسبهم 

أن  يجب  لذلك،  المستقبل.  في  للعالقات 

وظيفتهم  في  الوالدين  تمكين  أهمية  نقدر 

من  وذلك  أبنائهم،  تربية  وهي  األساسية 

وإتاحة  المرنة  العمل  سياسات  دعم  خالل 

بمزيد  للسماح  الجزئي  الدوام  فرص 

الصحي  والنمو  العاطفية  الرفاهية  من 

ألطفالنا«.

$ الدوحة
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لبعثة الحج القطرية

القنصل العام لقطر يفتتح الوحدة الطبية

سعيد  بن  راشد  السيد  سعادة  افتتح 

في  قطر  لدولة  العام  القنصل  الخيارين، 

في  الطبية  الوحدة  أمس،  صباح  جدة، 

اعتمادها  بعد  وذلك  القطرية  الحج  بعثة 

العربية  بالمملكة  الصحية  السلطات  من 

السعودية.

العام  القنصل  سعادة  استقبال  في  وكان 

السيد  البعثة  بمقر  جدة  في  قطر  لدولة 

الحج  بعثة  رئيس  المسيفري  سلطان  علي 

رئيس  عبدالهادي  خالد  والدكتور  القطرية 

الوحدة الطبية وعدد من مستشاري البعثة 

ومسؤوليها.

في  تفقدية  بجولة  القنصل  سعادة  وقام 

على  خاللها  اطلع  ومرافقها،  الطبية  العيادة 

التي  الطبية  والتجهيزات  العيادة  أقسام 

إلى  واستمع  قطر،  لحجاج  البعثة  توفرها 

عن  الطبية  الوحدة  رئيس  من  واٍف  شرٍح 

وفرت  حيث  وتجهيزاتها،  العيادة  أقسام 

وأخرى  للرجال  عيادات  الطبية  البعثة 

والعزل  للنساء، وخصصت غرف للمالحظة 

الطبي  العزل  تتوجب  التي  الحاالت  في 

أو  بالعزيزية  المقر  في  سواء  مريض،  ألي 

أن  مبينًا  وعرفة،  بمنى  المقدسة  المشاعر 

من  متميزة  كفاءات  تضم  الطبية  الوحدة 

ونساء(،  )رجال  وصيادلة  وممرضين  أطباء 

تم اختيارهم من أمهر الكوادر الطبية، حرصًا 

الصحية  الخدمات  أفضل  تقديم  على 

واإلسعافات الالزمة وفق أعلى المعايير.

الخيارين  راشد  السيد  سعادة  وأشاد 

الحج  بعثة  تبذلها  التي  المميزة  بالجهود 

وتوفير  قطر  دولة  حجاج  لخدمة  القطرية 

الصحية  والرعاية  الطبية  الخدمات  جميع 

أداء  لهم  تيسر  التي  السبل  كافة  وتهيئة 

المناسك بسهولة ويسر.

في  جدة  في  القطرية  القنصلية  أن  وأوضح 

لخدمة  الحج  بعثة  مع  ومستمر  دائم  تعاون 

الخدمات  جميع  وتوفير  الدولة  حجاج 

معربا  الدولة،  لحجاج  خدمة  المالئمة 

الوطن  أرض  إلى  يعودوا  بأن  تمنياته  عن 

سالمين بعد أدائهم مناسك الحج.

كما عبر سعادته عن شكره وثنائه لحكومة 

جهودهم  على  الشريفين  الحرمين  خادم 

المبذولة والتسهيالت المقدمة وتوفير جميع 

ألداء  الحرام  الله  بيت  لضيوف  الخدمات 

فريضة الركن الخامس.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد اعتمدت 

الحج  الطبية ببعثة  الوحدة  في وقت سابق 

وجاهزيتها  بها  العمل  ببدء  إيذانًا  القطرية 

حجاج  من  والمراجعين  المرضى  الستقبال 

والشروط  المعايير  استوفت  حيث  قطر، 

التجهيزات  كل  وضمت  لالعتماد،  المطلوبة 

وغرف  وصيدلية  عيادات  من  المطلوبة 

وعيادات  تنويم  وغرف  عزل  وغرف  فحص 

ومخيمات  مواقع  جميع  في  للطوارئ  وقسم 

حجاج دولة قطر.

سلطان  علي  السيد  قام  جانبه  من 

القطرية  الحج  بعثة  رئيس  المسيفري 

جاهزية  على  للوقوف  تفقدية  بجولة 

المشاعر  في  قطر  دولة  حجاج  مخيمات 

المقدسة في منى وعرفة.

على  الجولة  خالل  البعثة  رئيس  واطلع 

على  واطمأن  بالمخيمات،  التجهيزات  كافة 

لتجهيز  المبذولة  والجهود  العمل  خطة  آلية 

المخيمات لجميع الحمالت القطرية وتوفير 

قطر،  دولة  لحجاج  والمرافق  الخدمات  كافة 

التروية  يوم  قبل  مجهّزة  المخيمات  واستالم 

بوقٍت كاٍف. 

من  واٍف  شرح  إلى  المسيفري  واستمع 

والشركة  القطرية  الحج  بعثة  مسؤولي 

آخر  حول  المخيمات  تجهيز  عن  المسؤولة 

األعمال التي قاموا بها بالمخيمات.

الدولة  أن  القطرية  الحج  بعثة  رئيس  وأكد 

حجاج  خدمة  أجل  من  الجهود  أقصى  تبذل 

أمورهم،  وتسهيل  الحمالت  وجميع  قطر 

أنجح  وعلى  متميزًا  الحج  موسم  ليكون 

وقت  في  قامت  البعثة  أن  موضحًا  صورة، 

اجتماعات  عدة  وعقد  بالتنسيق  سابق 

بالمملكة  والعمرة  الحج  وزارة  مع  ولقاءات 

حجاج  مطوفي  وشركة  السعودية  العربية 

إلى  الوصول  في  أثمرت  آسيا،  جنوب 

في  قطر  لحجاج  متميزة  مواقع  تخصيص 

العام  الشارع  من  بالقرب  تقع  والتي  عرفة، 

جميع  استنفرت  ثم  ومن  المشاعر،  وقطار 

جهودها  بتكثيف  بالبعثة  العمل  وحدات 

من  إطار  في  وذلك  العمل،  مواقع  ومتابعة 

في  المساندة  الوحدات  كافة  بين  التكامل 

بعثة الحج القطرية كل حسب اختصاصه، 

بما يضمن تجهيز مخيمات حجاج قطر في 

الخدمات  جميع  على  واشتمالها  وعرفة  منى 

والمرافق وفق أعلى المعايير.

شريكًا  ُتعد  البعثة  بأن  المسيفري  ونوه 

وهو  واحد  الهدف  كون  الحمالت  أصحاب  مع 

حجاج  على  الخامس  الركن  أداء  تسهيل 

المملكة  تبذلها  التي  بالجهود  وأشاد  قطر، 

خادم  رأسها  وعلى  السعودية  العربية 

بيت  حجاج  خدمة  في  الشريفين  الحرمين 

والعمرة  الحج  وزارة  وبتعاون  الحرام  الله 

التي  القطرية  الحج  بعثة  مع  السعودية 

لها  ويسرت  البعثة  عمل  من  كثيرًا  سهلت 

حجاج  خدمة  سبيل  في  األمور  من  العديد 

قطر.

رافق رئيس البعثة خالل الجولة مستشاري 

البعثة ورؤساء الوحدات المساندة.

$ الدوحة

رئيــس بعـثــــة الـــحـــج يتــفــقــــد مـــــواقـــــع الحــجــــــاج الخـياريـــن يطلـــع علــى أقســام العـيــادة والتجـهيــــزات

في الواليات المتحدة

بنك قطر األول يستحوذ على مبنى »غايتواي بالزا«

متعدد  المكاتب  مبنى  ُشّيد  وقد 

شهادة  على  الحائز  المستأجرين 

معايير  أعلى  وفق   LEED Gold
مع  المواصفات  وأفضل  الجودة 

مدينة  وسط  على  مكشوفة  إطالالت 

كما  جيمس،  ونهر  ريتشموند 

كبير  عدد  من  بقربه  العقار  يتميز 

والمساكن  التجارية  المحال  من 

الترفيه  ومراكز  العصرية 

جاذبًا  عامل  تشكل  التي  والفنون 

شغول  نسبة  أما  للمستأجرين. 

مقرات  يضم  وهو   ،%  98 فهي  العقار 

بموجب  بارزة  لشركات  رئيسية 

إيجار  بدالت  ذات  األجل  طويلة  عقود 

عوائق  لوجود  ونظرًا  تصاعدية. 

كبيرة أمام قيام مشاريع مماثلة وعدم 

وجود خطط إنشائية لتطوير مباني 

مكاتب في المستقبل المنظور، يوفر 

فرصة  للمستثمرين  المبنى  هذا 

األفضل  هي  أصول  في  لالستثمار 

ظروف  ظل  في  السوق  في  فئتها  في 

متنامية  وسوق  لها  مثيل  ال  مستقرة 

وذات طلب مرتفع عليها.

ُيعزى استثمار البنك في ريتشموند 

يواصل  الذي  االقتصادي  نموها  إلى 

تفوقه على االقتصاد األميركي األكبر 

مع معدل بطالة يبلغ 3.6 % في أعقاب 

في  المنطقة  شهدته  الذي  التعافي 

وقد  كوفيد.  جائحة  بعد  ما  مرحلة 

المركزية  األعمال  منطقة  شهدت 

على  كبيرًا  إقبااًل  ريتشموند  في 

المباني ذات الجودة العالية في خالل 

أكثر  تمركز  مع  األخيرة،  السنوات 

اإليجار  عقود  إجمالي  من   %  75 من 

في هذه المنطقة التي تعج بالمباني 

عام  منذ   ،A الفئة  ضمن  المصنفة 

خفض  إلى  ذلك  أدى  وقد   ،2017
ذات  المباني  في  الشغور  معدالت 

القيمة العالية إلى أقل من 3.5 %.

وتعليقًا على هذا القرار، صّرح الشيخ 

رئيس  ثاني،  آل  ثاني  بن  فيصل 

قائاًل:  األول،  قطر  بنك  إدارة  مجلس 

في  نجاحنا  عن  نعلن  أن  »يسرنا 

عقاري  استثمار  على  االستحواذ 

وهو  المتحدة  الواليات  في  جديد 

المتوافق مع  الحادي عشر  االستثمار 

بنك  نجح  فقد  اإلسالمية.  الشريعة 

واالستحواذ  التفاوض  في  األول  قطر 

الذي  العام  المناخ  رغم  العقار  على 

لجهة  التحديات  من  بالكثير  يتسم 

هذا  حققنا  ولقد  الفائدة.  معدالت 

في  ونجحنا  التاريخي  اإلنجاز 

جذاب  بسعر  العقار  على  االستحواذ 

قد يوّلد عوائد جذابة لمستثمرينا«.

التنفيذي  الرئيس  صّرح  جهته،  من 

الرحمن  عبد  السيد  األول  قطر  لبنك 

للغاية  »يسرنا  قائاًل:  توتونجي 

العقارات  سوق  في  بصمتنا  توسيع 

األميركية من خالل صفقات متوافقة 

ال  اإلسالمية،  الشريعة  أحكام  مع 

سيما في هذه المرحلة المثيرة ما بعد 

االستفادة  البنك  سيواصل  كوفيد. 

اغتنام  إلى  الهادفة  استراتيجيته  من 

التي  المثمرة  االستثمارية  الفرص 

لعمالئنا.  العوائد  من  قدر  أكبر  توفر 

كما أننا سعداء بالطلب المتزايد من 

النوع من  العمالء المحليين على هذا 

على  استحوذنا  حيث  االستثمارات، 

فترة  غضون  في  استثماراتنا  معظم 

بسجلنا  نشهد  كما  قصيرة،  زمنية 

الناجح في التخارج العقاري«.

بنك قطر األول ذ.م.م )عام( هو أول بنك 

استثماري مستقل متوافق مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية ومعتمد من قبل 

هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج 

QSE-(الرمز تحت  قطر  بورصة  في 

.)QFBQ

استحوذ بنك قطر األول ذ. م. م. )عام( على مبنى غايتواي 
بالزا في مدينة ريتشموند بوالية فيرجينيا في الواليات 
المتحدة األميركية، وهو عبارة عن أصل بتصنيف عال 

من الفئة AA بمساحة 330 ألف قدم مربعة وتم تطويره 
في عام 2015 بتصميم مميز ليتالءم مع متطلبات 

مستأجريه.ويشكل هذا االستحواذ إضافة هائلة إلى 
محفظة استثمارات البنك، حيث سيضمن توفير المزيد 

من التدفقات النقدية الثابتة. 
ويعّد االستثمار الجديد االستثمار الرابع عشر لبنك 

قطر األول في إطار استراتيجيته الجديدة التي تركز 

على االستثمار العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية، كما أن المبنى الجديد هو الملكية العقارية 

الحادية عشرة في الواليات المتحدة في ظل سعي البنك 
إلى توسيع وجوده وتعزيز خبرته في سوق العقارات 

األميركية. 

بقيمة تفوق »230« مليون ريال.. 
»المصرف المركزي«:

تنفيذ أكثر من »25« ألف 
حـــــوالة محــليـــــة

الدوحة- قنا- كشف مصرف قطر المركزي، أمس، 

عن تنفيذ أكثر من 25 ألف حوالة محلية بقيمة تفوق 

230 مليون ريال قطري خالل أول 24 ساعة من بدء خدمة 
الحواالت المالية خارج أوقات العمل الرسمي.

وكان مصرف قطر المركزي وّجه في وقت سابق كافة 

البنوك بالبدء في تنفيذ طلبات الحواالت المحلية طيلة 

أيام األسبوع، بما في ذلك إجازة نهاية األسبوع.

ويأتي هذا التوجيه في إطار سعي مصرف قطر المركزي 

لتفعيل دور البنوك والمؤسسات المالية في توفير أفضل 

الخدمات لعمالئهم.
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عبر الجوال واإلنترنت المصرفي بالتعاون مع نادي االمتياز للخطوط القطرية

»الدولي اإلسالمي« يطلق عرضًا للتمويل الشخصي

عرض  إطالق  عن  اإلسالمي  الدولي  أعلن 

عبر  الفوري  الشخصي  للتمويل  جديد 

)الجوال المصرفي واإلنترنت  الرقمية  قنواته 

سعر  تشمل  استثنائية  بمزايا  المصرفي( 

االمتياز  نادي  من  مكافأة  مع  منافس  تمويل 

للخطوط الجوية القطرية. 

 31 لغاية  يستمر  الذي  العرض  وبموجب 

الدولي  عمالء  بإمكان  أصبح  أغسطس2022، 

اإلسالمي أو العمالء الذين يحولون التزاماتهم 

معدودة  دقائق  خالل  الحصول  البنك  إلى 

على تمويل شخصي عبر الجوال المصرفي 

واإلنترنت المصرفي من الدولي اإلسالمي وفق 

وسيحصل  تنافسية،  سنوية  ربح  نسبة 

من  أفيوس   10,000 مكافأة  على  عميل  كل 

قبل نادي االمتياز للخطوط الجوية القطرية 

مقابل كل تمويل بقيمة 50,000 ريال قطري 

ومضاعفاتها مع فترة التمويل التي ال تقل عن 

أفيوس   10,000 على  الحصول  أو  سنوات   4
 10,0000 بقيمة  تمويل  عملية  كل  مقابل 

التمويل  فترة  مع  ومضاعفاتها  قطري  ريال 

التي تتراوح بين سنتين إلى 4 سنوات.

{ د. عبدالباسط الشيبي { أكبر الباكر

الباكر: شراكتنا مع »الدولي اإلسالمي« تتيح لعمالئنا اكتساب نقاط أفيوسد. الشيبي: ينسجم مع توجهات البنك في تعزيز ثقافة التحّول الرقمي

التمويل  على  الحاصلون  العمالء  ويستفيد 

تصل  سماح  فترة  من  الجديد  العرض  وفق 

للمقيمين  أشهر  و3  للقطريين  شهرًا   12 إلى 

احتساًبا من مدة التمويل، حيث يتم تحويل 

آني  بشكل  العميل  حساب  إلى  التمويل 

المطلوبة،  المعايير  لجميع  استيفائه  حال 

تطبيق  على  الالزمة  للمستندات  وتحميله 

من  المصرفي  اإلنترنت  أو  المصرفي  الجوال 

الدولي اإلسالمي.

األفضل  التمويل  عرض  إطالق  وبمناسبة 

واإلنترنت  الجوال  عبر  اإلسالمي  الدولي  من 

الباسط  عبد  الدكتور  صرح  المصرفي، 

للدولي  التنفيذي  الرئيس  الشيبي،  أحمد 

عرضًا  نطلق  أن  »يسعدنا  قائاًل:  اإلسالمي، 

قنواتنا  عبر  الشخصي  للتمويل  جديدًا 

من  االمتياز  نادي  مع  بالتعاون  الرقمية 

هذا  الواقع  وفي  القطرية،  الجوية  الخطوط 

في  البنك  توجهات  مع  ينسجم  العرض 

وتشجيع  الرقمي  التحّول  ثقافة  تعزيز 

من  تحمله  ما  مع  استخدامها،  على  العمالء 

الوقت  اختصار  مقدمتها  وفي  كثيرة  مزايا 

والجهد«.

استخدام  على  العمالء  إقبال  »إن  وأضاف: 

يشجعنا  اإلسالمي  للدولي  الرقمية  القنوات 

على إطالق مثل هذه العروض، وفي الحقيقة 

األداء  عالية  رقمية  تحتية  بنية  أعددنا  لقد 

خطة  من  كبير  لجزء  إنجازنا  إطار  في 

معظم  وأصبحت  البنك  في  الرقمي  التحّول 

الدولي  يقدمها  التي  والمنتجات  الخدمات 

الرقمية،  المنصات  عبر  متاحة  اإلسالمي 

رقمية  أصبحت  العمليات  بعض  وهناك 

العمالء  تفضيل  نتيجة  كامل  بشكل 

فروع  مراجعة  عناء  دون  عليها  الحصول 

البنك«.

وأكد د. الشيبي »أن عرض التمويل الجديد 

من الدولي اإلسالمي يلبي احتياجات عمالئنا 

دراسة  بعد  إطالقه  تم  وقد  مالئم،  بشكل 

العمالء  لتطلع  ورصدنا  السوق،  احتياجات 

بمزايا  شخصية  تمويالت  على  للحصول 

تنافسية مع شروط مرنة وسرعة في إجراءات 

التمويل  حالة  في  إنها  حيث  التمويل،  منح 

الرقمية ال تتطلب سوى أن يقوم  عبر قنواتنا 

العميل الذي تنطبق عليه الشروط بتحميل 

المستندات المطلوبة إلى الجوال المصرفي 

اإلسالمي،  الدولي  من  المصرفي  اإلنترنت  أو 

وستتم معالجة طلبه آنًيا وآلًيا وإرسال رسالة 

بحصوله  تفيد  المحمول  هاتفه  إلى  فورية 

القيام  وبإمكانه  المطلوب،  التمويل  على 

مدار  على  يناسبه  وقت  أي  في  العميلة  بهذه 

الساعة، دون الحاجة للتقيد بساعات العمل 

الرسمية«.

عبر  الشخصي  التمويل  عرض  »إن  وتابع: 

يحمل  اإلسالمي  للدولي  الرقمية  القنوات 

والشراكة  التعاون  في  تتمثل  مضافة  قيمة 

عالميًا،  الرائدة  القطرية  الجوية  الخطوط 

منحهم  يتم  الذين  العمالء  سيحصل  حيث 

آالف   10 مكافأة  الجديد  العرض  وفق  تموياًل 

 100 أو  ألف   50 بقيمة  تمويل  لكل  أفيوس 

وهو  التمويل  مدة  حسب  قطري  ريال  ألف 

وجهات  إلى  االنطالق  على  العمالء  يساعد  ما 

اآلن  ونحن  خصوصًا  يفضلونها  التي  السفر 

نقترب من موسم الصيف واإلجازات«.

البنك  »عمالء  التنفيذي  الرئيس  ودعا 

تم  الذي  المتميز  العرض  هذا  من  لالستفادة 

وتطلعاتهم،  احتياجاتهم  ليواكب  تصميمه 

في  المعتمدة  المعايير  أفضل  مراعاة  مع 

ينال  أن  على  والحرص  المصرفي،  القطاع 

وبأفضل  ممكنة  كلفة  بأقل  التمويل  العمالء 

وهي  وفقها،  نعمل  التي  المعادلة  وفق  المزايا 

أننا رابحون بمقدار مايربح عمالؤنا«.

من جانبه، صرح سعادة السيد أكبر الباكر، 

الخطوط  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

الجوية القطرية، قائاًل:

القطرية  الجوية  الخطوط  في  نسعى  »إننا 

االمتياز  نادي  أعضاء  لتزويد  باستمرار 

من  جزًءا  لكونهم  المزايا  من  قدر  بأقصى 

برنامج الوالء الخاص بنا، وستوفر شراكتنا 

المخلصين  لعمالئنا  اإلسالمي  الدولي  مع 

وسيلة مالئمة الكتساب 10 آالف أفيوس عند 

 50 بقيمة  البنك  من  تمويل  على  حصولهم 

ألف أو 100 ألف ريال قطري«. 

التزامنا  على  آخر  دليل  هذا  »إن  وأضاف: 

لألعضاء  المستوى  عالمية  تجربة  بتوفير 

المزيد  االمتياز، ومنحهم  نادي  المحليين في 

من الطرق الكتساب واستبدال نقاط أفيوس 

في قطر«.

اإلسالمي  الدولي  لعمالء  يمكن  أنه  يذكر 

العرض  هذا  من  باالستفادة  الراغبين 

الجوال  تطبيق  إلى  الدخول  تسجيل 

المصرفي أو اإلنترنت المصرفي وتقديم طلب 

المطلوبة،  المستندات  تحميل  مع  التمويل 

علما بأن طلبات التمويل متاحة للتقديم على 

مدار الساعة طوال أيام األسبوع.

الدوحة           $

هبوط طفيف ألسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين في المائة أول أمس الجمعة بعد أن رجحت كفة 

التوقعات باحتمال  النرويج على  انقطاع اإلمدادات في ليبيا وعمليات إغالق متوقعة في 

أن يؤدي التباطؤ االقتصادي إلى تراجع الطلب. حيث سجلت العقود اآلجلة لخام برنت 

عند اإلغالق 111.63 دوالر للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط عند اإلغالق 108.43 

غرب  خام  ارتفع  بينما  المائة،  في   1.3 برنت  هبط  األسبوع  مدار  وعلى  للبرميل.  دوالر 

تكساس الوسيط 0.8 في المائة.

بتوفير الخبرات في مجال خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

»Ooredoo« تعزز أعمال الشركات

العمالء  تجاه  التزامها  على   Ooredoo أكدت 

خدمات  توفير  حيث  من  الشركات  من 

والبنية   )OPN( الموقع  في  الشبكات 

االتصاالت  بحلول  المعززة  المدارة  التحتية 

وحلول مشاركة الموقع. 

خدمات  تقديم  على   Ooredoo وتحرص 

الموقع  من  لالتصاالت  التحتية  البنية 

الخدمات  وتتنوع  الشركات.  من  لعمالئها 

الداخلية  الكيابل  من  الشركة  توفرها  التي 

الضوئية،  األلياف  لخدمة  والخارجية 

األجهزة  وخزائن  الداخلية  والكيابل 

كما  الصناعية.  الكيابل  تمديد  وحلول 

مثل  األساسية  المعدات   Ooredoo توفر 

ومفاتيح  )الراوتر(  التوجيه  وأجهزة  الخوادم 

التبديل. كما يمكن تعزيز حلول االتصاالت 

بإضافة  للشركات  المعلومات  وتكنولوجيا 

البيانات  ومراكز  السيبراني  األمن  مزايا 

والسحابة والحلول التشاركية. 

وتتضمن »الخدمات في الموقع« التي توفرها 

حلول  من  متكاملة  مجموعة   Ooredoo
والالسلكي  الشركات  شبكات  مثل   Cisco
البيانات  مراكز  وشبكات  األمنية  والخدمات 

للتطبيقات  المركزية  التحتية  والبنية 

بالبرمجيات  المعرفة  الوصول  وخدمات 

اإلنترنت  وتلفزيون  التشاركية  والحلول 

والالفتات الرقمية وحلول البدالة المخصصة 

أما  الذكي.  الدراسي  الصف  وخوادم  وحلول 

 Ooredoo في مجال األمن السيبراني، فتوفر

 Paloو Fortinet الحلول األمنية من شركتي 

ونظام   F5 Load balancer وأجهزة   ،Alto
إلى  باإلضافة  الويب،  لتطبيقات  الحماية 

 .Impervaو Forcepoint الحلول األمنية من

المدير  المالكي،  ثاني  قآل  ذلك،  وحول 

 :Ooredoo التنفيذي لخدمات الشركات في

»صحيح أن هناك العديد من مزودي األنظمة 

في  الخدمات  يوفرون  الذين  المتكاملة 

الموقع، إال أن Ooredoo تتميز بتوفير جميع 

تلك الخيارات مع الثقل والثقة التي تمنحها 

نحرص  ونحن  العالمية.  التجارية  عالمتها 

والخدمات  بالحلول  الوعي  زيادة  على 

االتصاالت  مجال  في  نوفرها  التي  المتطورة 

عمالؤنا  يكون  لكي  المعلومات  وتكنولوجيا 

بإمكانهم  بأن  تامة  ثقة  على  الشركات  من 

متطلباتهم  جميع  لتلبية  علينا  االعتماد 

البنية  خدمات  حيث  من  المستقبلية 

التحتية لتلك الحلول«. 

المثال،  سبيل  »وعلى  المالكي  وأضاف 

أو  الشركات  من  العمالء  أحد  أراد  حال  في 

حلول  على  الحصول  الحكومية  الجهات 

الصوتية،  االتصاالت  خدمات  أو  البيانات، 

لديه،  األبراج  أو  المباني  ألحد  الفيديو  أو 

فيمكن لتلك الشركة أو الجهة االعتماد على 

التحتية  البنية  وتجهيز  لبناء   Ooredoo
بجميع أنواعها ومتطلباتها ومستوياتها«. 

الدوحة           $

بنك قطر األول يستحوذ على مبنى »غايتواي بالزا«
Gateway Plaza في الواليات المتحدة 

{ السيد عبدالرحمن توتونجي { الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني

األول ذ. م. م. )عام( على  استحوذ بنك قطر 

ريتشموند  مدينة  في  بالزا  غايتواي  مبنى 

المتحدة  الواليات  في  فيرجينيا  بوالية 

بتصنيف  أصل  عن  عبارة  وهو  األمريكية، 

مربع  قدم  ألف   333 بمساحة   ،33 الفئة  من  عال 

ليتالءم  مميز  بتصميم   3333 عام  في  تطويره  تم 

هذا  ويشكل  مستأجريه.  متطلبات  مع 

محفظة  إلى  هائلة  إضافة  االستحواذ 

توفير  سيضمن  حيث  البنك،  استثمارات 

المزيد من التدفقات النقدية الثابتة. 

الرابع  االستثمار  الجديد  االستثمار  ويعّد 

عشر لبنك قطر األول في إطار إستراتيجيته 

الجديدة التي تركز على االستثمار العقاري 

المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، كما 

العقارية  الملكية  هو  الجديد  المبنى  وأن 

في  المتحدة  الواليات  في  عشرة  الحادية 

ظل سعي البنك إلى توسيع وجوده وتعزيز 

خبرته في سوق العقارات األمريكية.  

متعدد  المكاتب  مبنى  ُشّيد  وقد 

وفق   3333 3333 شهادة  على  الحائز  المستأجرين 

المواصفات  وأفضل  الجودة  معايير  أعلى 

مدينة  وسط  على  مكشوفة  إطالالت  مع 

يتميز  كما  جيمس.  ونهر  ريتشموند 

المحال  من  كبير  عدد  من  بقربه  العقار 

ومراكز  العصرية  والمساكن  التجارية 

جاذبًا  عامل  تشكل  التي  والفنون  الترفيه 

العقار  شغول  نسبة  أما  للمستأجرين. 

لشركات  رئيسية  مقرات  يضم  وهو   ،333 فهي 

بارزة بموجب عقود طويلة األجل ذات بدالت 

عوائق  لوجود  ونظرًا  تصاعدية.  إيجار 

كبيرة أمام قيام مشاريع مماثلة وعدم وجود 

في  مكاتب  مباني  لتطوير  إنشائية  خطط 

المبنى  هذا  يوفر  المنظور،  المستقبل 

أصول  في  لالستثمار  فرصة  للمستثمرين 

ظل  في  السوق  في  فئتها  في  األفضل  هي 

متنامية  وسوق  لها  مثيل  ال  مستقرة  ظروف 

وذات طلب مرتفع عليها.

إلى  ريتشموند  في  البنك  استثمار  ُيعزى 

على  تفوقه  يواصل  الذي  االقتصادي  نموها 

بطالة  معدل  مع  األكبر  األمريكي  االقتصاد 

شهدته  الذي  التعافي  أعقاب  في   3.3٪ يبلغ 

المنطقة في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد. 

في  المركزية  األعمال  منطقة  شهدت  وقد 

ذات  المباني  على  كبيرًا  إقبااًل  ريتشموند 

الجودة العالية في خالل السنوات األخيرة، 

عقود  إجمالي  من   333 من  أكثر  تمركز  مع 

اإليجار في هذه المنطقة التي تعج بالمباني 

أدى  وقد   .3333 عام  منذ   ،3 الفئة  ضمن  المصنفة 

ذلك إلى خفض معدالت الشغور في المباني 

ذات القيمة العالية إلى أقل من 3.33.

وتعليقًا على هذا القرار، صّرح الشيخ فيصل 

بن ثاني ال ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك 

قطر األول: »يسرنا أن نعلن عن نجاحنا في 

في  جديد  عقاري  استثمار  على  االستحواذ 

الحادي  االستثمار  وهو  المتحدة  الواليات 

اإلسالمية.  الشريعة  مع  المتوافق  عشر 

التفاوض  في  األول  قطر  بنك  نجح  فقد 

العام  المناخ  رغم  العقار  على  واالستحواذ 

لجهة  التحديات  من  بالكثير  يتسم  الذي 

اإلنجاز  هذا  حققنا  ولقد  الفائدة.  معدالت 

على  االستحواذ  في  ونجحنا  التاريخي 

جذابة  عوائد  يوّلد  قد  جذاب  بسعر  العقار 

لمستثمرينا«.

لبنك  التنفيذي  الرئيس  صّرح  جهته،  ومن 

توتونجي  الرحمن  عبد  السيد  األول  قطر 

في  بصمتنا  توسيع  للغاية  »يسرنا  قائاًل: 

صفقات  خالل  من  األمريكية  العقارات  سوق 

اإلسالمية،  الشريعة  أحكام  مع  متوافقة 

بعد  ما  المثيرة  المرحلة  هذه  في  سيما  ال 

من  االستفادة  البنك  سيواصل  كوفيد.  

الفرص  اغتنام  إلى  الهادفة  استراتيجيته 

االستثمارية المثمرة التي توفر أكبر قدر من 

العوائد لعمالئنا.  كما أننا سعداء بالطلب 

هذا  على  المحليين  العمالء  من  المتزايد 

استحوذنا  حيث  االستثمارات،  من  النوع 

فترة  غضون  في  استثماراتنا  معظم  على 

زمنية قصيرة، كما نشهد بسجلنا الناجح 

في التخارج العقاري«.

بنك  أول  هو  )عام(،  ذ.م.م  األول  قطر  بنك 

أحكام  مع  متوافق  مستقل  استثماري 

هيئة  قبل  من  ومعتمد  اإلسالمية  الشريعة 

بورصة  في  ومدرج  للمال  قطر  مركز  تنظيم 

قطر تحت الرمز)333-3333( .  

هذا االستحواذ هو االستثمار العقاري الحادي 

عشر للبنك المتوافق مع الشريعة اإلسالمية 

في الواليات المتحدة وتحديدًا في ريتشموند، 

فرجينيا بما يؤكد من جديد التوجه 

االستراتيجي للبنك الهادف إلى استقطاب 

فرص استثمارية واعدة ومربحة في سوق 

العقارات في الواليات المتحدة
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»التخطيط« يرصد أهم المتغيرات اإلحصائية خالل مايو الماضي

»10.7 %« انخفاضا في المركبات الجديدة المسجلة
من  الجديد  العدد  رصد  قنا-  الدوحة- 

نشرة قطر إحصاءات شهرية الصادرة عن 

جهاز التخطيط واإلحصاء أبرز المتغيرات 

في  والمالية  واالجتماعية  االقتصادية 

الدولة خالل شهر مايو الماضي.

رصدتها  التي  المتغيرات  أبرز  ومن   

الواسع  النقد  ارتفاع قيمة عرض  النشرة، 

أساس  على  المائة  في   7.3 بنسبة   )2(

مليار   656.5 حوالي  إلى  لتصل  سنوي، 

ريال، بينما ارتفعت قيمة شبه النقد الذي 

يشمل ودائع البنوك التجارية بنسبة 0,5 

مليار   967.2 حوالي  إلى  لتصل  المائة  في 

العام  من  المماثل  مايو  بشهر  مقارنة  ريال 

2021، حيث بلغ حينها حوالي 962.2 مليار 
ريال.

إجمالي  ارتفاع  عن  البيانات  وكشفت 

بنسبة  الجديدة  السائقين  تراخيص 

32.1 في المائة على أساس شهري مقارنة 
بلغ  سنوي  وبارتفاع   ،2022 أبريل  بشهر 

1027 % عن شهر مايو 2021.
المسجلة  الجديدة  المركبات  وبلغت 

مركبة   6535 الماضي  مايو  شهر  خالل 

جديدة، مسجلة انخفاضا شهريا بنسبة 

10.7 في المائة، وارتفاعًا سنويًا قدره 39.2 
العام  من  الفترة  بذات  قياسًا  المائة  في 

الماضي.

ارتفاع  البيانات،  أبرزت  ذلك  غضون  وفي 

بمعدل  المرورية  المخالفات  إجمالي 

بشهر  مقارنة  المائة  في   14.4 قدره  شهري 

ارتفعت  بينما  الجاري،  العام  من  أبريل 

على أساس سنوي بنسبة 52.9 في المائة 

سجلت  كما   ،2021 مايو  بشهر  قياسًا 

أعلى  )الرادار(  الزائدة  السرعة  مخالفات 

قواعد  تلتها مخالفات  المائة  76 في  نسبة 

17 في  الوقوف واالنتظار بنسبة  والتزامات 

رخص  مخالفات  سجلت  بينما  المائة 

المائة  في   0.02 بمقدار  نسبة  أقل  القيادة 

من إجمالي المخالفات المرورية.

بقضايا  المتعلقة  للبيانات  وبالنسبة 

الحوادث  احتساب  دون  المرورية  الحوادث 

 822 عددها  إجمالي  بلغ  فقد  إصابات،  بال 

شهري  بارتفاع  الماضي،  مايو  شهر  خالل 

سنويًا  وارتفاعا  المائة،  في   18.3 نسبتة 

اإلصابات  سجلت  وقد  المائة،  في   60.9
قضايا  من  العظمى  الغالبية  الخفيفة 

الشهر  نفس  خالل  المرورية  الحوادث 

اإلصابات  تليها  ال  المائة  في   90 بنسبة 

8 في المائة، أما بالنسبة  البليغة بنسبة 

تعادل  وفاة  حالة   18 بلغت  فقد  للوفيات 

قضايا  إجمالي  من  فقط  المائة  في   2
الحوادث المرورية.

ارتفاع  الديموغرافية  البيانات  وأوضحت 

إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 

2.63 مليون نسمة في مايو 2021 إلى 2,85 
مليون نسمة في مايو 2022.

فقد  الحيوية  اإلحصاءات  يخص  وفيما 

مولودًا   2065 أحياء  المواليد  إجمالي  بلغ 

إجمالي  وسجل  الماضي،  مايو  شهر  خالل 

المواليد األحياء القطريين ارتفاعًا بنسبة 

في  شهري،  أساس  على  المائة  في   52.1
204 حاالت  حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 

المائة  في   6.4 نسبته  بانحفاض  وفاة 

قياسًا بأبريل من العام الجاري.

شهريًا  ارتفاعًا  الماضي  مايو  شهر  وشهد 

المائة  في  و39.5  المائة  في   40.4 بنسبة 

الطالق  وإشهادات  الزواج  عقود  إجمالي  في 

على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود 

الزواج 344 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي 

عدد إشهادات الطالق 219 حالة طالق.

عقود  إجمالي  ارتفع  سنوي  أساس  وعلى 

الزواج بنسبة 10.6 في المائة قياسًا بشهر 

غير  عند  النسبة  وارتفعت   ،2021 مايو 

سواء  حد  على  واإلناث  الذكور  القطريين 

43.9 في المائة للذكور و56.5  حيث بلغت 

في المائة لإلناث مقارنة بشهر أبريل2022.

إجمالي  أرتفاع  عن  البيانات  وكشفت 

في   1 بنسبة  االجتماعي  الضمان  قيمة 

المائة لتصل إلى 79 مليون ريال خالل مايو 

الماضي قياسًا بأبريل السابق له من العام 

المستفيدين  عدد  سجل  كما  الجاري، 

في   0,5 بنسبة  الفترة  ذات  خالل  ارتفاعًا 

المائة إلى 14456 مستفيدا.

الشهر  خالل  الكهرباء  استهالك  وبلغ 

في  واط  جيجا   4527.8 حوالي  المذكور 

بنسبة  شهريًا  ارتفاعًا  مسجاًل  الساعة، 

قدره  سنويًا  وانخفاضًا  المائة  في   21.3
0.4 في المائة، بينما بلغ إجمالي استهالك 
خالل  مكعب  متر  ألف   57275.3 المياه 

ارتفاعًا  بذلك  مسجاًل  نفسه،  الشهر 

وانخفاضًا  المائة،  في   2.4 بنسبة  شهريًا 

0.3 في المائة. أما فيما يخص  سنويًا بلغ 

بلغ  فقد  الصادرة،  البناء  رخص  بيانات 

إجمالي عدد الرخص 645 رخصة في مايو 

شهريًا  انخفاضًا  بذلك  مسجلة  العام  هذا 

وارتفاعًا  المائة،  في   4.7 نسبته  بلغت 

سنويًا قدره 85.3 في المائة.

ارتفاع عدد 
السكان 

المتواجدين 
بالدولة إلى »2,85« 

مليون نسمة 

قيمة عرض 
النقد الواسع 

»2« يرتفع 
بنسبة »7.3« 

في المائة

بنك قطــر الوطــني يدعـو 
البـنــوك المـركزيـــة للحـــذر

قطر  لبنك  األسبوعي  التقرير  واعتبر 

أسعار  في  الكبير  االرتفاع  أن  الوطني 

ارتفاع  المواد الغذائية يعد عاماًل مهمًا في 

من  العديد  في  الكلي  التضخم  معدالت 

االقتصادات  معظم  ذلك  في  بما  البلدان، 

المتقدمة الرئيسية.

المركزية  البنوك  أن  على  التقرير  وشدد 

أسعار  في  التغيرات  تتجاهل  ما  عادة 

تتسم  ألنها  والطاقة،  الغذائية  المواد 

مدفوعة  تكون  أن  إلى  وتميل  بالتقلب 

ال  وبالتالي  اإلمداد،  جانب  في  بعوامل 

سيطرة للبنوك المركزية عليها.

البنوك  بإمكان  يعد  »لم  التقرير:  وأضاف 

لمدى  نظرًا  األمر  هذا  تجاهل  المركزية 

المواد  ألسعار  الحالي  التأثير  ضخامة 

تقوم  لذلك  التضخم،  على  الغذائية 

البنوك المركزية اآلن بتشديد السياسة 

النقدية استجابة الرتفاع التضخم الكلي، 

بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

على  المعتاد  تركيزها  من  بداًل  والطاقة، 

التضخم األساسي«.

قطر  لبنك  األسبوعي  التقرير  وأوضح 

الوطني أن إسبانيا وألمانيا تشهدان حاليًا 

يزيد  الغذائية  المواد  أسعار  في  تضخمًا 

تضخم  بمعدل  مقارنة  بالمائة   10 عن 

يقل بقليل عن 4 بالمائة في اليابان.

إلى  البلدان  بين  التفاوت  التقرير  وأرجع 

الطعام،  من  مختلفة  ألنواع  استهالكها 

سلة  في  كبيرًا  وزنًا  يحتل  مثاًل  فاألرز 

انخفض  سعره  لكن  اليابانية،  الغذاء 

العام الماضي، وعلى الرغم من االختالفات 

بين البلدان من الواضح أن تضخم أسعار 

البلدان  مختلف  عبر  الغذائية  المواد 

من  الماضي  العام  خالل  بكثير  أعلى  كان 

المتوسط التاريخي منذ عام 1990.

األربعة  العوامل  على  التقرير  وركز 

الحالي  لالرتفاع  أدت  التي  الرئيسية 

مختلف  عبر  الغذائية  المواد  أسعار  في 

والغاز،  النفط  أسعار  كارتفاع  البلدان، 

ونمو  العمالة  ونقص  الطقس،  وتأثيرات 

األجور، باإلضافة إلى الحرب في أوكرانيا 

مؤخرًا.

والغاز تساهم  النفط  أن أسعار  إلى  ولفت 

بعدة  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  في 

الطاقة  يستهلك  األسمدة  فإنتاج  طرق، 

أسعار  شهدت  لذلك  ونتيجة  بكثافة، 

زراعة  وتتطلب  كبيرًا،  ارتفاعًا  األسمدة 

محل  لتحل  األسمدة  استعمال  األغذية 

التربة،  في  المستخدمة  المغذيات 

وبالتالي فإن أسعار األسمدة تؤثر بشكل 

تساهم  كما  الغذاء،  أسعار  على  مباشر 

تضخم  في  أيضًا  والطاقة  الوقود  أسعار 

أسعار الغذاء من خالل تأثيرها على تكلفة 

تجهيز ونقل الغذاء.

النفط  أسعار  ظلت  »إذا  التقرير:  وأضاف 

فسوف  نتوقع،  حسبما  مرتفعة،  والغاز 

التصاعدية  الضغوط  زيادة  في  تستمر 

على أسعار المواد الغذائية«.

ولدى تناوله لعامل الطقس، أشار التقرير 

إلى أن سوء األحوال الجوية، بما في ذلك 

والبرازيل،  المتحدة  الواليات  في  الجفاف 

المحاصيل  كمية  انخفاض  إلى  أدى 

وارتفاع أسعار القمح وفول الصويا.

وبالمثل، أثرت األمطار الغزيرة في الصين 

في  اعتيادي  غير  بشكل  الحار  والطقس 

الهند على محصول القمح وأسعاره.

التنبؤ  يصعب  أنه  التقرير  وبّين 

على  به  المسلم  من  ولكن  بالطقس، 

يتسبب  المناخ  تغير  أن  واسع  نطاق 

أكثر  بشكل  الجوية  األحوال  سوء  في 

زيادة  في  هذا  وسيستمر  وتطرفًا،  تواترًا 

أسعار  متوسط  على  التصاعدي  الضغط 

للعامل  تناوله  ولدى  الغذائية.  المواد 

العمالة  تدفقات  أن  التقرير  اوضح  الثالث 

ما  مستويات  إلى  بعد  تعد  لم  المهاجرة 

الزراعي  القطاع  ويعتمد  الجائحة.  قبل 

بشكل  المهاجرة  العمالة  على  تحديدًا 

العمالة  نقص  في  يساهم  مما  كثيف 

المتقدمة،  االقتصادات  من  العديد  في 

ويؤدي هذا األمر بدوره إلى زيادة التكاليف 

وانخفاض  األجور  ارتفاع  خالل  من 

تتعافى  أن  نتوقع  ذلك،  ومع  اإلنتاجية. 

انحسار  استمرار  مع  المهاجرين  تدفقات 

الجائحة، وبالتالي نتوقع تراجع الضغط 

التصاعدي الناجم عن نقص العمالة.

التقرير  العامل األخير، أشار  وبخصوص 

إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تدهور 

التوقعات بشأن بعض العوامل السابقة، 

ال سيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار النفط 

روسيا  تمثل  ذلك،  على  عالوة  والغاز، 

القمح  صادرات  من  بالمائة   28 وأوكرانيا 

زيت  صادرات  من  بالمائة  و55  العالمية 

عباد الشمس في العالم.

في  تسببت  الحرب  أن  إلى  التقرير  ونوه 

في  واسع  نطاق  على  المحاصيل  تدمير 

تعطيل  إلى  أيضًا  تؤدي  كما  أوكرانيا، 

الصادرات أو منعها تمامًا عبر موانئ البحر 

األسود. 

من تغيرات أسعار المواد الغذائية والطاقة

الدوحة - قنا - أكد بنك قطر الوطني »QNB« أن 
العالم يمر حاليًا بركود تضخمي حاد مع بلوغ 

معدالت التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ 
عقود وتباطؤ النمو االقتصادي في معظم 

االقتصادات المتقدمة الرئيسية.

لتعزيز أنظمة الموارد البشرية والرواتب

الفيصل القابضة تعتمد »رامكو«

إحدى  القابضة،  الفيصل  شركة  أعلنت 

متنوعة  الخاصة  المجموعات  أكبر 

لتطبيق  اختيارها  عن  قطر،  في  األنشطة 

الموارد  وحلول  العالمية  الرواتب  نظام 

البشرية من أنظمة رامكو لتحديث وأتمتة 

عمليات الموارد البشرية والرواتب ألكثر من 

5000 من موظفيها في أكثر من 55 مؤسسة 
عبر قطاعات أعمال متنوعة. كما ستطبق 

لمس  دون  يعمل  الذي  رامكو  نظام  أيًضا 

لتتّبع  الوجه  على  التعرف  على  والقائم 

الوقت وحضور الموظفين. 

الرواتب  كشوف  نماذج  من  كل  خالل  ومن 

الموظفين  ومزايا  البشرية  الموارد  وإدارة 

شركة  ستستفيد  والحضور،  والوقت 

كشف  ميزة  من  أيضًا  القابضة  الفيصل 

رامكو،  من  الذاتي  الشرح  ذي  الرواتب 

الذكاء  على  قائمة  ذكية  خدمة  وهي 

لموظفي  ستسمح  والتي  االصطناعي، 

عن  توضيحات  بتلّقي  القابضة  الفيصل 

تعويضاتهم وكشوف الرواتب من المساعد 

.CHIA االفتراضي رامكو

التنفيذي  الرئيس  داد،  فاتح  كاشف  وقال 

شركة  في  المعلومات  لتكنولوجيا 

على  التركيز  »ُيعد  القابضة:  الفيصل 

هاّمًا  جانبًا  والمبتكرة  الرقمية  التحوالت 

المعلومات  تكنولوجيا  استراتيجية  من 

القابضة  الفيصل  بشركة  الخاصة 

لقد  فيها.  األعمال  جوانب  جميع  لتعزيز 

نموذج  اعتماد  من  الجائحة  انتشار  ع 
َّ

سر

عمل الوظائف المؤقتة، ولم تبرز المنصات 

الرقمية فقط كعوامل تمكين لخلق فرص 

الموظفين  ن  ُتمكِّ أيضًا  ولكنها  العمل، 

وُتسّهل الحركة في مكان العمل. وبصفتنا 

الموظفين،  من  كبير  عدد  ذات  مؤسسة 

منصة  من  االستفادة  إلى  نتطّلع  فإننا 

الموظف  تجربة  لتحسين  الرقمية  رامكو 

وتحقيق األتمتة وتتبع تكلفة الموظفين في 

المبتكرة،  الفعلي. ومع ميزات رامكو  الوقت 

قادرين  سنكون  أننا  من  ثقة  على  نحن 

الموظفين  وتفاعل  عملياتنا  تحسين  على 

على  بالفائدة  يعود  مما  إنتاجيتهم،  وزيادة 

شركة الفيصل وموظفيها«.

التنفيذي  الرئيس  بكير،  ُمَضر  وأضاف 

الفيصل  شركة  في  البشرية  للموارد 

مع  كامل  بشكل  عملنا  »لقد  القابضة: 

لدينا  المعلومات  تكنولوجيا  إدارة  من  كّل 

للنظام،  الناجح  التنفيذ  لضمان  ورامكو 

العمل  انسيابية  تصميم  خالل  من  وذلك 

المتغيرة  أعمالنا  احتياجات  تناسب  التي 

باستمرار، وتقديم تجربة فريدة من نوعها 

األعمال  في  التحّول  هذا  إن  للموظف. 

تطبيق  مجرد  وليس  بأكملها  للمجموعة 

يكون  أن  نأمل  كما  ذاته،  حد  في  برمجي 

الفيصل  مجموعة  على  إيجابي  أثر  لهذا 

ماثور،  روهيت  وقال  وموظفيها«.  القابضة 

البشرية  والموارد  الرواتب  حلول  رئيس 

العالمية بشركة رامكو لألنظمة: »إن حلول 

مع  والمتكاملة  رامكو  من  العالمية  الرواتب 

الفيصل  لشركة  سيوفر  والحضور  الوقت 

متابعة  في  تكنولوجية  ميزة  القابضة 

ذلك  أكان  سواء  موظفيها.   - رأسمالها  أهم 

حضور  جداول  وإدارة  مراقبة  خالل  من 

المناسبة  الموارد  جدولة  أو  الموظفين، 

حسابات  إجراء  أو  الصحيحة،  للمهام 

باالمتثال  االلتزام  أو  اإلضافي،  العمل 

الرقمية  رامكو  منصة  فإن  القانوني، 

أتمتة  على  القابضة  الفيصل  ستساعد 

جميع عملياتها التي تركز على األشخاص. 

رامكو،  أنظمة  أن  من  ثقة  على  ونحن 

باستخدام ميزاتها األساسية مثل تسجيل 

الحضور دون لمس، باإلضافة إلى روبوتات 

الدردشة، ستقّدم لشركة الفيصل تجارب 

النظام  وبهذا  للموظفين«.  وُمرِضية  مبتكرة 

والذي  البشرية  الموارد  إلدارة  المتكامل 

ويحتوي  الجوال  الهاتف  أجهزة  على  يعمل 

والتعرف  الفورية  الدردشة  ميزات  على 

للمؤسسات  يمكن  والوجه،  الصوت  على 

والموارد  الرواتب  كشوف  ميزة  استخدام 

البشرية »Ramco Global« على السحابة، 

منها  االستفادة  أو  العمل  مكان  في 

متعدد  التصميم  ويخدم  ُمدارة.  كخدمة 

المستخدمين والمزّود بذكاء مدمج وميزات 

برمجة  واجهة  وتكامل  للجهاز  »الغنوستي« 

في  عميل   500 من  أكثر  اآلن  التطبيقات 

المفاهيم  خالل  من  العالم.  أنحاء  جميع 

والتعلم  االصطناعي  للذكاء  المبتكرة 

على  القائمة  المنبثقة  والنوافذ  اآللي، 

السياق وروبوتات المحادثة لتنفيذ الخدمة 

الصوت  على  القائمة  والمعامالت  الذاتية، 

وضعت   ،Alexaو  Google Assistant على 

من  القطاع.  هذا  في  لالبتكار  معياًرا  رامكو 

 60 من  أكثر  عبر  القانوني  االمتثال  خالل 

وأميركا  المتحدة  الواليات  تغطي  دولة 

اليابان  ذلك  في  )بما  وآسيا  الجنوبية 

والصين( والشرق األوسط وأفريقيا والمملكة 

الرواتب  كشوف  تتوفر  وأيرلندا،  المتحدة 

اإلنجليزية  باللغات  رامكو  من  العالمية 

واليابانية والماندرين والبهاسا والتايالندية 

والماليزية والعربية وغيرها.

$ الدوحة

كاشف داد: نتطّلع إلى االستفادة 
من المنصة الرقمية لتحسين 

تجربة الموظف
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إدانة أممية 
القتحام البرلمان الليبي

طبرق - األناضول - أدانت المستشارة األممية الخاصة 

بليبيا، ستيفاني وليامز، اقتحام مقر مجلس النواب في 

طبرق )شرق( من قبل محتجين.

وقالت وليامز، في تغريدة عبر »تويتر« أمس، إن »أعمال 

الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب في وقت 

متأخر يوم أمس )الجمعة( في طبرق غير مقبولة على 

اإلطالق«. وأضافت أنه »من الضروري للغاية الحفاظ على 

الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه االحتجاجات 

وممارسة الجميع لضبط النفس«.

ودعت المسؤولة األممية إلى »احترام وحماية حق الشعب 

في االحتجاج السلمي«.

ومساء الجمعة، اقتحم محتجون مقر البرلمان في طبرق، 

ضمن احتجاجات شهدتها عدة مدن ليبية، للمطالبة بحل 

المؤسسات السياسية القائمة وإجراء االنتخابات.

من جهته، قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد 

الدبيبة إنه يضم صوته للمحتجين  الذين يطالبون بحل 

المؤسسات السياسية.

وأفاد الدبيبة في تغريدة عبر »تويتر«: »أضم صوتي 

للمتظاهرين في عموم البالد على جميع األجسام الرحيل بما 

فيها الحكومة، وال سبيل لذلك إال عبر االنتخابات«.

وأضاف: »األطراف المعرقلة لالنتخابات يعلمها الشعب 

الليبي ونفسها التي عرقلت الميزانيات وأغلقت النفط والذي 

ساهم في تفاقم األزمة المعيشية«.

 من جانبه، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، إنه »تابع 

األحداث األخيرة على كامل التراب الليبي«.

وذكر أنه »في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة 

الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها 

الليبيون«. وأعلن المجلس أنه »لن يخيب آمال، وإرادة 

الشعب بالعيش في دولة تنعم باألمن واالستقرار«.

أعمال شغب في عدة مدن

»5« قتلى وعشرات الجرحى

تونس.. اتحاد الشغل يترك ألعضائه
حرية المشاركة في االستفتاء

سلسلة زالزل قوية 
تضرب جنوب إيران

تونس- األناضول - أعلن االتحاد العام التونسي للشغل، 

أمس، أنه ترك ألعضائه حرية االختيار والمشاركة في 

االستفتاء على الدستور الجديد المقرر عقده يوم 25 يوليو 

الحالي. جاء ذلك في كلمة لألمين العام لالتحاد )أكبر 

منظمة نقابية( نور الدين الطبوبي، عقب اجتماع هيئته 

اإلدارية بتونس العاصمة.

وقال الطبوبي: »في ظل تنوع االتحاد والعائلة النقابية فإنه 

فوض لهم ولكل من يتقاطع معنا في األهداف حرية االختيار 

واإلقبال على يوم االستفتاء«.

وأضاف: »في الدستور )الجديد( هناك إيجابيات على غرار 

باب الحقوق والحريات الذي كان موجودا أيضا في دستور 

2014«. وأردف أن الدستور الجديد يحوي أيضا »هنات على 
غرار تركز السلطة بيد واحدة )الرئيس قيس سعيد( وغياب 

ذكر مدنية الدولة«.

ويتكون مشروع الدستور الجديد الذي نشر في الجريدة 

الرسمية للبالد، الخميس، من 142 فصال )مادة( توزعت على 

10 أبواب، وبعض األبواب تحتوي على أقسام فرعية.
وبحسب مشروع الدستور فإن نظام الدولة التونسية هو 

النظام الجمهوري، كما يعين الرئيس رئيس الحكومة 

وأعضاءها باقتراح من األخير.

ضربة إسرائيلية تسفر 
عن جرح مدنيين في سوريا

»سي إن إن«: ترامب يفكر في إعالن 
ترشحه للرئاسة األميركية الشهر الجاري

دمشق- أ.ف.ب- أدت غارة جوية إسرائيلية على الساحل 

الغربي لسوريا صباح أمس إلى إصابة مدنيين اثنين 

بجروح، حسب ما أفادت وزارة الدفاع السورية في بيان.

ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله »حوالي الساعة 

06,30 صباح أمس )السبت( نفذ العدو االسرائيلي 
عدوانا جويا بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب 

طرابلس مستهدفا عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية 

جنوب طرطوس«.

وأضاف أن ذلك »أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح 

أحدهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المادية«.

ومنذ بداية الحرب في سوريا في 2011، شنت إسرائيل 

مئات الغارات الجوية على جارتها استهدفت مواقع 

للجيش السوري والقوات اإليرانية وحزب الله اللبناني، 

حلفاء النظام السوري. 

وذكر المرصد السوري لحقوق اإلنسان وهو منظمة غير 

حكومية لها شبكة واسعة من المصادر في سوريا، أن 

الصواريخ اإلسرائيلية استهدفت مستودعات تابعة لحزب 

الله اللبناني والقوات اإليرانية بالقرب من المطار فوق مدرج 

التشغيل الوحيد المتبقي فيه.

واشنطن - وكاالت - قالت شبكة »سي إن إن« األميركية 

إن الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب يفكر بقلق 

في الوقت الذي ينبغي فيه أن يعلن عن ترشحه للرئاسة 

في 2024، وهو القرار الذي أصبح أكثر إلحاحا مع محاولته 

استعادة السيطرة على صورته بعد سلسلة من 

المعلومات الكاشفة الضارة من قبل لجنة التحقيق في 

أحداث اقتحام الكونغرس.

وعلى مدار األسبوع الماضي، أخبر ترامب زمالءه أنه 

حريص على إطالق حملة رئاسية أخرى في وقت مبكر، 

هذا الشهر، لالستفادة من تراجع الرئيس جو بايدن في 

استطالعات الرأي .. إال أن رغبته في التعديل بإعالن 

حملته االنتخابية والتخلي عن الخطط السابقة لالنتظار 

لما بعد االنتخابات النصفية المقررة في نوفمبر المقبل 

قد زاد بشكل كبير.

{ آثار الدمار عقب زلزال إيران

توتر في سجون االحتالل بعد استشهاد أسيرة فلسطينية

تحذيرات من اقتحام األقصى اليوم

المتواجد في غزة، »قادة االحتالل،  وحّمل حمادة، 

الوقت ذاته  المسؤولية عن تداعياته«، محّذرًا في 

مغّبة  من  المتطّرفين  المستوطنين  »قطعان 

»الشعب  أّن  على  وشدد  المتكّررة«.  اعتداءاتهم 

حاميًا  درعًا  وام  الدَّ على  سيبقى  الفلسطيني 

لألقصى وللمقدسات اإلسالمية والمسيحية«.

والمقدسات  والشؤون  األوقاف  مجلس  وكان 

من  الجمعة،  حذر،  قد  القدس  في  اإلسالمية 

عن  الصادرة  األخيرة  التحريضية  »الدعوات 

الجماعات اليهودية المتطرفة الداعية إلى الدخول 

من مصلى باب الرحمة، وأداء الطقوس التلمودية 

فيه ابتداًء اليوم، ومطالبتهم أيضًا بقيام دائرة اآلثار 

للمسجد  الجنوبي  الحائط  بترميم  اإلسرائيلية 

األقصى المبارك من الداخل«.

الفلسطيني،  األسير  نادي  أعلن  أخرى  جهة  من 

أمس، عن استشهاد األسيرة في سجون االحتالل 

غربي  إذنا  بلدة  من  عاما(   68( الله  فرج  سعدية 

الخليل في سجن »الدامون«.

األسيرة  الستشهاد  األولية  الرواية  إن  النادي  وقال 

أن  بعد  وعيها  فقدت  أّنها  تفيد  الله  فرج  سعدية 

بنقلها  األسيرات  قامت  حيث  الوضوء،  من  انتهت 

تقبع،  حيث  »الدامون«  السجن  عيادة  إلى  فورا 

واستشهدت فيها.

محكمة  جلسة  أن  بيان،  في  األسير،  نادي  وبين 

عقدت لألسيرة األكبر سنا بين األسيرات، الثالثاء 

الماضي، وقد حضرت على كرسي متحرك، وكان 

بضرورة  االحتالل  سجون  إدارة  طالب  قد  محاميها 

أثبتت  أن  بعد  مختص،  طبيب  على  عرضها 

لديها  والضغط  السكري  ارتفاع  الطبية  الفحوص 

االحتالل  نيابة  وطلبت  الصحي،  وضعها  وتراجع 

خمس  لمدة  بحقها  حكم  إصدار  الجلسة  في 

الحكم  أن  إال  كتعويض،  شيقل  ألف  و15  سنوات 

لم يصدر بشكل نهائي.

وأكد أّن األسيرة فرج الله تعرضت لجريمة اإلهمال 

الطبي التي شّكلت السياسة األبرز خالل السنوات 

القليلة الماضية، وأدت إلى استشهادها والعشرات 

من األسرى.

وأضاف أّن األسيرة فرج الله كما اآلالف من األسرى 

واجهت ظروف اعتقال قاسية بما فيها من عمليات 

األسرى  الستهداف  ممنهجة  وسياسات  تنكيل 

جسديا ونفسيا.

فرج  األسيرة  أن  بيان،  في  األسير  نادي  وأوضح 

االحتالل  سجون  في  سنا  األسيرات  أكبر  هي  الله 

الحرم  قرب  اعتقالها  جرى  حيث  اإلسرائيلي، 

في  الخليل  مدينة  وسط  الشريف  اإلبراهيمي 

الثامن عشر من شهر يناير 2021، وهي أم لثمانية 

أبناء، وموقوفة حتى اآلن.

من جهته حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 

المسؤولية  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  اشتية، 

الكاملة عن استشهاد األسيرة سعدية فرج الله.

الدولية بفتح  وطالب اشتية لجان حقوق اإلنسان 

تحقيق في ظروف استشهادها، وممارسة الضغط 

على سلطات االحتالل لإلفراج عن جميع األسيرات 

واألسرى خاصة المرضى منهم واألطفال، وتحميلها 

المسؤولية عن حياتهم.

وحّملت شخصيات حكومية ومؤسسات حقوقية 

وفصائل فلسطينية، أمس، إسرائيل المسؤولية 

أحد  داخل  الله،  فرج  سعدية  األسيرة  وفاة  عن 

سجونها.

جاء ذلك في بيانات إدانة صدرت عن الشخصيات 

األناضول  وكالة  ووصل  والفصائل،  والمؤسسات 

نسخ عنها، تعقيبا على وفاة األسيرة فرج الله )68 

عاما( في سجن »الدامون« )شمال(.

معتقلة  أبناء،  لثمانية  أم  هي  الله،  فرج  واألسيرة 

منذ 18 ديسمبر 2021، وما زالت موقوفة، وتوفيت 

أثناء خروجها إلى ساحة السجن، السبت.

 طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، 

بـ»فتح تحقيق دولي في ظروف استشهاد األسيرة 

فرج الله«.

والمؤسسات  الدولي  المجتمع  الوزارة،  ودعت 

اأُلممية  والمجالس  والمنظمات  الحقوقية 

القانونية  مسؤولياتهم  لـ»تحّمل  المختصة 

إهمال  له األسرى من  ما يتعرض  واألخالقية تجاه 

توفير  لضمان  اإلجراءات  واتخاذ  متعمد،  طبي 

الحماية لهم«.

األسرى  شؤون  هيئة  رئيس  حّمل  جانبه،  من 

»حكومة  بكر،  أبو  قدري  )حكومية(  والمحررين 

المسؤولية  السجون،  وإدارة  اإلسرائيلي  االحتالل 

الكاملة عن استشهاد األسيرة«.

إسرائيل  »حماس«،  حركة  حّملت  كما 

»المسؤولية عن جرائمها المتصاعدة ضد األسرى 

واألسيرات المرضى في سجونها«.

واألسرى  والجرحى  الشهداء  مكتب  مسؤول  وقال 

بالحركة، زاهر جبارين: »ارتقت فرج الله بسبب 

الحرم  قرب  اعتقالها  أثناء  الوحشي  االعتداء  آثار 

اإلهمال  ونتيجة  أشهر،  عدة  قبل  اإلبراهيمي 

الطبي والظروف الالإنسانية التي تعرضت لها منذ 

اعتقالها«.

اإلسالمي«:  »الجهاد  حركة  أدانت  جانبها،  من 

للظروف  االحتالل  سجون  مصلحة  »تشديد 

السيئة التي يتم فيها اعتقال األسيرات«.

{ دعوات تحريضية للجماعات اليهودية القتحام األقصى

رام الله- األناضول- وكاالت  - دعت حركة حماس، 
أمس السبت، إلى »ديمومة التالحم واالستنفار«، 

دفاعًا عن المسجد األقصى من خطر االحتالل 
اإلسرائيلي وإرهاب مستوطنيه. وقال الناطق 

باسم »حماس« في القدس، محمد حمادة، في 
تصريح ُوزع على وسائل اإلعالم، إّن »إصرار االحتالل 

ومستوطنيه على اقتحام المسجد األقصى 
المبارك، اليوم األحد، وفي مّرات متتالية؛ استفزاٌز 

وتصعيٌد صهيوني خطير«.

{ سعدية فرج الله.. أكبر األسيرات الفلسطينيات

طهران- أ. ف. ب- هّزت سلسلة من الزالزل القوية جنوب إيران 

أمس، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على األقل وإصابة 

أكثر من 90 آخرين وتدمير عشرات المباني.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي األميركية إّن الزالزل التي 

بلغت قوتها 6 درجات ضربت غرب مدينة بندر عباس 

الساحلية الرئيسية في محافظة هرمزجان.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال األول هز منطقة شمال بلدة ديزجان 

بعد الساعة 02,00 فجرا )21,30 ت غ( قبل أن يضرب زلزال 

قوته 5,7 درجة بعد ساعتين يتبعه بسرعة زلزال آخر بقوة 

6 درجات. ونقلت وكالة االنباء الرسمية )ارنا( عن حاكم 
هرمزجان مهدي دوستي قوله إّن خمسة أشخاص ُقتلوا.

وقال دوستي للتلفزيون الحكومي إن قرية سيح خوش القريبة 

من مركز الزلزال دّمرت تماما.

كذلك، افاد الناطق باسم خدمات الطوارئ الوطنية مجتبى 

خالدي التليفزيون الحكومي أن »93 شخصًا اصيبوا وما زال 

سبعة منهم فقط في المستشفى للمعالجة«.

وعرضت اإلذاعة الحكومية لقطات فيديو لمباٍن سكنية 

تحّولت إلى أنقاض في سايح خوش، التي غمرها الظالم 

بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وحاولت سيارات اإلسعاف والمركبات األخرى التنّقل في الطرق 

المغطاة بالحطام، بينما نزل السكان المصابون بالصدمة 

إلى الشوارع أو حاولوا استعادة أغراض من منازلهم المدّمرة.

وذكرت وسائل إعالم رسمية أّن الناس أمضوا الليل أيضًا في 

العراء في العاصمة اإلقليمية بندر عباس حيث اصطّفت 

طوابير طويلة أمام محّطات الوقود.

معارك عنيفة في ليسيتشانسك
أوكرانيا تؤكد أن المدينة »ليست محاصرة«

أعلن   - ب  ف.  أ.   - )أوكرانيا(  كييف 

مدينة  أن  أمس،  األوكراني،  الجيش 

شرق  في  الواقعة  ليسيتشانشك 

معارك  أيام  منذ  تشهد  والتي  أوكرانيا 

عنيفة »ليست محاصرة«، مناقضا بذلك 

الجيش  يدعمهم  انفصاليون  أعلنه  ما 

الروسي.

باسم  للمتحدث  تصريح  في  وجاء 

رسالن  األوكراني  الوطني  الحرس 

في  تدور  عنيفة  »معارك  أن  موزيتشوك 

الحظ  لحسن  ليسيتشانسك.  محيط 

تحت  وهي  محاصرة  ليست  المدينة  أن 

نافيا  األوكراني«،  الجيش  سيطرة 

للقوات  ممثل  أعلنه  أن  سبق  ما  بذلك 

االنفصالية في لوغانسك.

لموسكو  الموالون  االنفصاليون  وكان 

قد  الروسية  القوات  من  والمدعومون 

»بالكامل«  أنهم يحاصرون  السبت  أعلنوا 

المدينة الصناعية الواقعة في دونباس.

ممثل  عن  الروسية  تاس  وكالة  ونقلت 

أندري  لوغانسك  في  االنفصالية  للقوات 

ميليشيا  احتلت  »اليوم  ماروتشكو 

االنفصالية(  )القوات  لوغانسك الشعبية 

آخر  الروسية  المسلحة  والقوات 

لنا  يسمح  ما  اإلستراتيجية،  المرتفعات 

محاصرة  ليسيتشانسك  أن  بالتأكيد 

بالكامل«.

وكان فيتالي كيسيليف وهو أيضا ممثل 

أن  »تاس«  لوكالة  أكد  قد  لالنفصاليين 

ملعب  محيط  في  »يتواجدون  المقاتلين 

التي  المدينة  وسط  قرب  الواقع  شختار« 

مائة  نحو  النزاع  اندالع  قبل  تضم  كانت 

ألف نسمة.

وليسيتشانسك هي آخر مدينة كبرى ال 

تزال خارج سيطرة الروس في لوغانسك 

دونباس  منطقة  مقاطعتي  إحدى 

موسكو  تسعى  واللتين  الصناعية 

للسيطرة عليهما بالكامل.

بـ»ترهيب روسي متعمد«  ونددت كييف 

وجددت مطالبتها بالحصول على أنظمة 

ضربات  بعد  للصواريخ  مضادة  غربية 

تواجه  فيما  أوديسا،  منطقة  في  دامية 

القوات األوكرانية وضعا »صعبا جدا« في 

اإلستراتيجية  المدينة  ليسيتشانسك 

في دونباس.

بينهم  األقل  على  شخصا   21 وقتل 

السلطات  بحسب  عاما   12 عمره  طفل 

فجر  األوكرانية  والمدنية  العسكرية 

صواريخ  ثالثة  دمرت  حين  الجمعة 

سياحيا«  ومجمعا  كبيرا  »مبنى  روسية 

البحر  ساحل  على  سيرغييفكا  بلدة  في 

كلم  ثمانين  حوالي  مسافة  على  األسود 

من أوديسا بجنوب أوكرانيا.

فولوديمير  األوكراني  الرئيس  وأعلن 

ترهيب  »إنه  الجمعة  ليل  زيلينسكي 

أخطاء  مجرد  وليست  متعمد  روسي 

تؤكد  وقت  في  عرضية«،  ضربة  أو 

أي  هناك  »ليس  أن  المحلية  السلطات 

هدف عسكري« في موقع الضربات.

أكد  األوكرانية،  االتهامات  على  وردا 

الروسية  المسّلحة  »القوات  أن  الكرملين 

ال تستهدف منشآت مدنية« في أوكرانيا، 

»الإنساني  بأنه  برلين  وصفته  رد  وهو 

ووقح«.

على  القصف  أن  كييف  ذكرت  كما 

بينهم  جريحا   38 أوقع  سيرغييفكا 

حال  في  منهم  اثنان  أطفال  خمسة 

الخطر.

دميترو  األوكراني  الخارجية  وزير  وكتب 

إلى  شركاءنا  »أدعو  تغريدة:  في  كوليبا 

إمداد أوكرانيا بمنظومات دفاعية مضادة 

ساعدونا  ممكن.  وقت  باسرع  للصواريخ 

في إنقاذ أرواح«، واصفا روسيا بأنها »دولة 

إرهابية«.

{ آثار الهجمات الروسية على مدينة ليسيتشانشك

الخارجية الفلسطينية تطالب بـ »فتح تحقيق دولي في ظروف وفاة سعدية فرج الله«
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أكد سعادة الشيخ محمد بن 

عبدالرحمن آل ثاني، نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير 

الخارجية، على أهمية االجتماع 

التشاوري لوزراء خارجية الدول 

العربية، الذي عقد أمس في 

اللبنانية  بيروت بالجمهورية 

الشقيقة، وقال، عبر حساب 

سعادته الرسمي على موقع 

»تويتر«: شاركت مع زمالئي وزراء 

الخارجية العرب في االجتماع 

التشاوري في  بيروت. هذه 

اللقاءات لها أهمية بالغة لتنسيق 

المواقف ومواجهة الصعوبات 

بشكل جماعي، في ظل ما تشهده 

منطقتنا العربية من تحديات 

معقدة. 

التحديات التي تواجه العالم 

العربي استثنائية، وحالة التفكك 

والتشرذم غير مسبوقة، كما 

أن ما تواجهه العديد من الدول 

العربية يستدعي الخروج برؤية 

ترقى إلى حجم هذه التحديات، 

وهي جسيمة وخطيرة، تستدعي 

التوافق على مسارات من شأنها 

درء المخاطر وتحقيق حد أدنى 

من التوافق حيال ما هو مطروح، 

تمهيدا للخروج بموقف واضح خالل 

القمة العربية المقبلة المقررة 

في الجزائر في األول من نوفمبر 

المقبل، والتي تتجه إليها األنظار 

بسبب دقة المرحلة الراهنة 

وتعقيداتها، خاصة فيما يتعلق 

التي  الفلسطينية  بالقضية 

تستدعي موقفا جماعيا ينطلق 

من الجدية والشعور بالمسؤولية، 

ففلسطين ليست قضية 

الفلسطينيين وحدهم، ولم تكن 

كذلك في أي وقت، ولن تكون، فهي 

قضية عربية تهم العرب جميعًا 

وتجمع شملهم من المحيط إلى 

الخليج، والبد من موقف موحد 

قادر عل إقناع العالم أجمع بأن 

الفلسطينيين ليسوا وحدهم، وأن 

القرار الفلسطيني الحر له ظهير 

عربي مساند.

وبطبيعة الحال، فإن التحديات 

االقتصادية تفرض نفسها بقوة 

خاصة بسبب تداعيات األزمة 

الناجمة عن جائحة »كوفيد - 19« 

والحرب األوكرانية، وما سببته 

من أزمة غذائية طاحنة للعديد 

من الدول العربية، ما يستدعي 

البحث جديا وعميقا في تكامل 

عربي قادر على تجاوز األزمات، 

وهي قضية في غاية األهمية، 

حيث األمن الغذائي العربي يواجه 

تحديات غير مسبوقة وفي غاية 

الخطورة.

تحديات 
معقدة

دستور تونسالتحدي األكبر
يرى إلبريدج كولبي، النائب السابق لوزير الدفاع 

األميركي، أنه يتعين أن تركز السياسة الخارجية 

األميركية بسرعة بعد الحرب الروسية األوكرانية وحتى 

خاللها على المنطقة األكثر حسما في العالم وهي آسيا.

وأكد كولبي، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست 

األميركية، أنه لم يغير أي شيء حدث منذ الغزو الروسي 

ألوكرانيا مجموعة من الحقائق، وهي أن آسيا هي أكبر 

منطقة أسواق في العالم، وفي منتصف آسيا تقع الصين 

التي تعتبر إحدى القوى العظمى، وأصبحت تستهدف 

ترسيخ هيمنة بكين على آسيا.

}  )ناشونال إنترست(

نشرت صحيفة »لوموند« الفرنسية تقريًرا تحدثت 

فيه عن مشروع الدستور الجديد لقيس سعّيد الذي 

سُيعرض على االستفتاء يوم 25 من الشهر الجاري. وقالت 

الصحيفة، في تقريرها، إن مشروع الدستور الذي أعلن 

عنه الرئيس التونسي قيس سعّيد سيمنحه صالحيات 

واسعة ما من شأنه أن يمثل قطيعة جذرية مع النظام 

البرلماني القائم حالًيا. وقد ورد في نص الدستور أن 

»رئيس الجمهورية ُيمارس السلطة التنفيذية بمساعدة 

حكومة يقودها رئيس حكومة يعينه«، ولن تعرض هذه 

الحكومة على البرلمان لكسب الثقة. 

el
ie

sa
lib

a1
@

gm
ai

l.c
om

من عادتي أن أتنقل للصالة في مساجد المنطقة الكبرى 

لتورونتو )GTA( عاصمة والية أونتاريو الكندية، وهي األهم 

في واليات كندا، واألكثر حضورًا للتعددية االجتماعية 

للمسلمين من أقطار العالم، فطبيعة المسجد أنه ديوان 

روحي ترتوي منه في أزمنة المهجر الصعبة، يكفيك عن 

كثيٍر من الهموم والضجر، وبالطبع حين يتحّول المسجد 

إلى مركز حياة اجتماعية ناشط للمسلمين في المهجر، 

فهو ُيعطي قيمة أكبر لرسالته، ومن أهم هذه المراكز 

مركز األناضول اإلسالمي في ميساساغا. 

 تأسس المركز منذ زمن، عبر الحراك اإلسالمي التركي 

الذي وصل المهجر مبكرًا، زمن القسوة العلمانية الشرسة 

على الشعب في الحكومات العسكرية، فالمركز يعج 

باألنشطة تحت إدارته التركية وشركائه من العرب 

الكنديين، تتوقف بالضرورة عند أحد أبرز خطباء كندا، 

الشاب الخلوق صاحب الُطرفة والبسمة ذي الحديث 

الشّيق الذي يجتذب الشباب، وكبار السن معًا، وُيراعي 

خواطر الجميع، وهو الشيخ المصري د. مصطفى خطاب، 

ال يكاد الرجل يأوي إلى منبره أو ينصرف منه، حتى 

تقاطعه الجموع أسئلة وسالمًا وهو يبادلهم بكل ابتسامة 

مشرقة وأريحية كريمة. 

 لكن األهم في منهج مصطفى خطاب، ولغته اإلنجليزية 

المتمكنة والسلسة المخلوطة بالمصطلحات اإلسالمية، 

والتي أعانته في ترجمات متخصصة لمفردات القرآن، أنه 

ذو جاذبية وتفهم وانفتاح لشبابنا مواليد كندا، أو الذين 

هاجروا إليها مع أسرهم قديمًا، أو وصلوها حديثًا، والوصول 

إلى قلوب الشباب وقناعتهم الذاتية في قضايا الكليات 

اإليمانية، والقيم اإلسالمية، وهي اليوم مهمتنا األولى 

الصعبة في كندا. 

 فنحن في مسارين للشباب غاية في الحساسية 

والخطورة، األول هو الحفاظ على الكليات اإليمانية، 

واالنسجام العقلي والفكري معها، الذي يواجه أمواجًا عاتية 

من رياح القلق والتيه، تبعثها أجواء العولمة الجاثمة على 

الناس، والمتمكنة من كل وسائط اإلعالم، وخاصة في 

األعمار التي تبدأ من العاشرة، وربما قبل وحتى الـ 18 

وتزيد، ليصل ضميرهم إلى مرحلة االستقرار اإليماني 

والنفسي معًا. 

وهو االستقرار الذي يساعد في سكينة األسرة ووحدتها 

االجتماعية، في ظل موجات طالق مخيفة، أو تنّمر على 

الوالدين بسبب رفض بعض الشباب االنسجام مع قيم 

األسرة، أو مجرد التواجد معها بسبب روح االنعزال التي 

يتأثر بها لطبيعة الحياة في كندا، والتي تشكل الفردية 

أساس تشريعاتها وثقافتها. 

ولذلك مصطلح )التنّمر( ضد الوالدين في الغرب، نعني 

به هذه المساحة المتزايدة من انفصال العائلة داخليًا، 

من خالل رفض األبناء نمط الحياة األسرية، أو أحيانًا 

عدم توفيق رب األسرة إلى حسن قيادتها، وتفعيل الحوار 

والحب معًا بين منظومة األسرة المسلمة في الغرب عموما 

أو كندا خصوصًا.  وهذا بالضبط أحد أهم األبواب التي 

ُيساهم مصطفى خطاب، إمام وخطيب المركز والمعلم 

التربوي في معالجته، وحجم المعالجة يظل محدودًا 

رغم أهميته، أمام أزمة الواقع، كما أن الحاجة الماسة له 

تزداد، عرفُت ذلك من خالل ما يؤكد لي دومًا األصدقاء ذوو 

العالقة بالتوجيه االجتماعي والتربوي للمسلمين في 

كندا، ولذلك فنوعية هذه المهمة ضرورة قصوى للواقع 

المسلم في كندا، وخاصة أن مساحة االحتياج بين الحياة 

االجتماعية لألسرة المسلمة وبين المركز، مستمرة في 

كل األقاليم والمدن. 

ولذلك ُصدمت عندما بلغني خبر إعالن د. مصطفى 

خطاب، مغادرته كندا، لوصل والدته الكريمة التي 

انقطع عنها لظروف الهجرة مدة طويلة، ولترتيب بعض 

مهامه الشرعية البحثية، فأن تفقد شخصية اجتماعية 

تربوية في هذا الزمن في بلد ككندا، فأنت تخسر موقعًا ال 

يعّوض، ليس لعدم وجود آخرين ولكن للحاجة القصوى 

ألمثاله وإلى نموذج وطريقة تعاطيه الهادئة مع الشباب، 

كضرورة للرعاية اإلسالمية. 

أما المسار الثاني فهو تربية النشء على منهج شراكة 

مع بقية المجتمع الكندي وتعدديته، دون أن يتخلى عن 

قيمه الفارقة، شراكة اندماج ال دمج قسري، يخضع للقهر 

غير األخالقي للمفاهيم المختلف عليها، إذ أن زيادة ضغط 

التشريعات والحياة المفتوحة على العولمة ومساراتها، 

تنتزع الشاب من الجذر األخالقي الذي يحتاجه بشدة 

اليوم، حتى ال يقع في مسارات اإلدمان أو اإلحباط بعد 

انفصاله عن محيطه. 

ولعل إيضاح د. مصطفى لي أنه عائٌد إلى كندا بعد 

إجازته بعون الله، طمأن الخاطر، لكن األمر ليس متعلقا 

بشخصه الفاضل فقط، وإنما بمجمل األزمات االجتماعية 

والسلوكية، وهي تتضخم وال نزال نحتاج إلى مأسسة 

منظومات تعبر إلى الشباب، تقوم على قاعدة شفافية 

كبرى، ومنظومة أخالقية ال تقدم فكرها للمسلمين فقط، 

بل كل األسرة الكندية التي تهتم بمفهوم الود والسكينة 

الفطرية لألسرة.

نبرة تقييم ما وقع في جنيف بين رئيس مجلس 

النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس األعلى للدولة 

خالد المشري حذرة وتكشف عن حرص على 

عدم الرغبة في وصف المفاوضات بالفاشلة، كان 

هذا موقف مستشارة األمين العام لألمم المتحدة، 

ستيفاني ويليامز، وهو ما ظهر من بيان رئاسة مجلس 

النواب وكالم المشري في لقائه المتلفز.

ويمكن القول إن اللقاء إيجابي جدا وناجح إذا كان 

الحال هو التوقف عند مسألة واحدة من بين عدد غير 

قليل من المسائل الخالفية، وترحيلها إلى لقاء قريب 

بين الرئيسين قد يكون بعد عطلة عيد األضحى.

لكن يمكن القول إن الحديث عن توافق بين الجسمين 

غير مسلم به حتى في المسائل التي قيل إنه تم 

االتفاق حولها، ذلك أن مدخل الحوار ومنطلق التفاوض 

يشوبه خلل واضح وليس عارض وشكلي، ذلك أن وفد 

مجلس النواب ورئيسه يقاربون الحوار والتفاوض 

مع وفد األعلى للدولة ورئيسه من خالل تنفيذ بنود 

التعديل الدستوري الثاني عشر بحجة التوافق 

عليه مع األعلى للدولة، وهذا ما يرفضه األخير ويعتبر 

التعديل غير قانوني وال دستوري.

بيان رئاسة مجلس النواب تعقيبا على ما وقع 

في القاهرة وجينيف سمى اللجنة التي جمعت 

أعضاء من النواب واألعلى للدولة في القاهرة بلجنة 

صياغة دستور للبالد، فيما جاء على لسان المشري 

أنهم اتفقوا مع النواب، أعضاء ورئاسة، على اعتبار 

مخرجات لجنة القاهرة وثيقة دستورية تصبح 

مشروع دستور قابل لالستفتاء عليه بعد إجازتها 

من هيئة وضع الدستور المنتخبة، وهذا في حدث 

ذاته لغم قابل للتفجير ونسف ما قيل إنه توافق بين 

الجسمين.

الجميع، ويليامز والنواب واألعلى للدولة، أكدوا أن 

حجر العثرة أمام التوافق الكامل والنهائي هو مسألة 

حق مزدوجي الجنسية في الترشح لالنتخابات 

الرئاسية والبرلمانية، ويبدو أن تدخال قويا من قبل 

حفتر وداعم إقليمي لجبهة طبرق الرجمة قد أفسد 

ما قيل إنه توافق بين الجسمين على منع مزدوجي 

الجنسية من الترشح.

في ظل تعقيدات المشهد الليبي، فقد يكون من المبكر 

الحكم بنجاح القاهرة وتفاوض جينيف، وفي كالم 

ويليامز الذي تضمن البحث عن بدائل لحل الخالف 

أكثر من مجرد ممارسة ضغط على الجسمين، 

ويمكن أن تكون لحالة الغضب الشعبي، الشبابي، 

التي عبرت عن نفسها بعنف في طبرق وبنغازي 

وطرابلس مؤخرا، أثرها في توجيه األحداث اتجاها 

مخالفا لكثير من التوقعات.

من قريب 

أجيال الشتات
في المهجر

ماهر حسن جاويش

كاتب صحفي مقيم بهولندا

ال يمكن الحديث عن الهوية بشكل منفصل 

عن الثقافة والتراث، فهما ركيزتان أساسيتان 

في ترسيخها والحفاظ عليها، وتأتي اللغة 

لتشكل العمود الفقري لكل ذلك. 

كما ال يمكن أن نغفل مدى ارتباط وتجذر 

الهوية الفلسطينية باالستناد إلى الرواية 

التاريخية الفلسطينية الحقيقية التي أّرقت 

دوائر صنع القرار لدى االحتالل، فعمد إلى 

بذل كل ما في وسعه لطمسها وتشويهها 

وتقديم روايته المزيفة، وسلوكه هذا يفتح 

الباب على تعزيز مفهوم االنتماء المالزم للهوية 

والداعم للرواية الفلسطينية بكل تفاصيلها.

وعليه، لو أردنا أن نرسم مالمح ومحددات 

خريطة طريق فعلينا أن نبدأ بالمأسسة، 

بحيث يكون عمودها الفقري اللغة العربية، 

بوصفها رمزًا من رموز الهوية، وركيزة للثقافة، 

ويأتي التاريخ عبر الرواية التاريخية التي 

تعتبر مكونًا أساسيًا من المكونات التي 

تشكل وتصيغ الهوية. وباجتماع كل 

المكونات السابقة ومع انتقالها من جيل إلى 

جيل وبالتمسك بها بوعي حقيقة االنتماء 

يمكننا بناء لبنة مهمة من لبنات الحفاظ 

على الهوية.

ال شك أن دون ذلك عقبات وتحديات 

مرتبطة بطبيعة القارة األوروبية، فاتساع 

جغرافيا القارة األوروبية مثاًل تحدٍّ ومعّوق 

ملحوظ في هذا الصدد، لكن التكنولوجيا 

الحديثة واجهته وتجاوزته في محطات 

ومواقع كثيرة، فضاًل عن أن جرعة زائدة من 

التشبيك والتنسيق على قاعدة أن فلسطين 

تجمعنا والحفاظ على هويتنا يدعم ويعزز 

ذلك ويعظم من شأنه ويجعل طريقنا أقل 

وعورة وأسهل مسلكًا في خضم هذه الهجمة 

الشرسة على قضيتنا الفلسطينية.

ُأدرك أن تناول موضوع متشعب وواسع كهذا 

باتساع رقعة انتشار شعبنا الفلسطيني 

في جهات العالم األربع، لكن أهميته تفرض 

علينا ذلك، وإن قّدمنا في هذا المجال أقل 

المقاربات فهي جزء من ضرورة تضافر الجهود 

لسد ثغرة ال يمكن تجاوزها أو القفز عنها عند 

الحديث عن الثوابت الوطنية الفلسطينية، 

وفي القلب منها حق العودة الذي تصونه 

وتعتبر أحد ضماناته الهوية الفلسطينية.

لقاء جنيف بين اإلخفاق والنجاح

السنوسي بسيكري
كاتب ليبي

رسالتنا اإلسالمية الكندية

 mahershaw@hotmail.com
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مهنا الحبيل 
باحث عربي مستقل 
مدير المركز الكندي 
لالستشارات الفكرية

mohanahubail@hotmail.com

} )لوموند(

مراهنة محفوفة بالمخاطر
نشرت صحيفة الغارديان مقاال افتتاحيا بعنوان »مقامرة 

بايدن المحفوفة بالمخاطر: المراهنة على خفض أسعار 

النفط«.  وقالت الصحيفة في تقرير لها إن »الواليات 

المتحدة تتمتع بالثقل االقتصادي الالزم لمعاقبة الخصم، 

ولكنه ليس كافيا لتغيير سلوك خصم حازم«.

وأشارت إلى أن »واشنطن بحاجة إلى المزيد من الدول 

لالنضمام إلى معسكرها لوقف غزو موسكو ألوكرانيا«، 

وأن »الدمار الذي سببته حرب روسيا في أسواق الطاقة 

العالمية يساهم في أزمة اقتصادية تصب في مصلحة 

خصوم بايدن المحليين«. 

} )الغارديان(
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نوتنغهام يضم الحارس هندرسون معارا من مانشستر يونايتد
لندن- قنا- أعلن نادي نوتنغهام فورست اإلنجليزي لكرة القدم إنه تعاقد مع دين هندرسون حارس 

مرمى مانشستر يونايتد لمدة عام على سبيل اإلعارة. ويعد هندرسون ثاني العب يتعاقد معه نوتنغهام 

استعدادا للموسم المقبل، بعد ضمه المهاجم النيجيري الدولي تايو أونيي.

 وقال هندرسون في بيان بعد انضمامه لفريقه الجديد »أنا سعيد للغاية باالنضمام لهذا النادي الرائع 

صاحب الشعبية المتميزة والتاريخ المشرف«. يذكر أن نوتنغهام فورست الفريق اإلنجليزي العريق 

الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 1997 و1980 وبلقب الدوري اإلنجليزي الممتاز 1978، تمكن 

مع نهاية الموسم الماضي من العودة إلى الدوري اإلنجليزي الممتاز بعد هبوطه عام 1999.

في خانة الالعب العربي

ميمي يعود لصفوف السيلية
عوض الكباشي كتب

ذكرت تقارير إعالمية أن المهاجم الدولي العراقي مهند 

علي »ميمي« قريب من العودة مجددا لدورينا، وتحديدا 

عن طريق نادي السيلية الرياضي الذي أعلن قبل أيام 

عن تعاقده رسميا مع المحترف اليوناني جيانيس 

فيتفا سيديس، قادما من نادي الخور، وذلك بعقد لمدة 

موسم واحد.

ووقع فيتفا على عقد انضمامه لنادي السيلية، وسيلحق 

بتدريبات الفريق اإلعدادية للموسم الرياضي 2022 - 

.2023
كما أعلن النادي تعاقده مع الالعب األرجنتيني سيرجيو 

فيتور، قادما من نادي ضمك السعودي، وذلك لمدة 

موسم واحد قابل للتجديد… وانضم فيتور الذي يجيد 

اللعب في أكثر من مركز في الدفاع ووسط الملعب، 

لبرنامج اإلعداد للموسم والذي يشرف عليه المدرب 

سامي الطرابلسي قبل السفر للمعسكر الخارجي.

ذكرت عدة وسائل إعالم أن الدولي العراقي ُمهند علي 

يفكر في ترك ناديه )بالرغم من رغبة النادي في تمديد 

فترة بقاء الالعب مع الفريق … ويرتبط ميمي بعقد 

مع نادي الدحيل وسبق له اللعب للسيلية على سبيل 

اإلعارة قبل أن يخوَض تجربة احترافية خارج قطر.

وسيبدأ الفريق أولى مبارياته في الدوري بمواجهة 

الغرافة في الثاني من أغسطس باستاد خليفة الدولي 

ضمن مباريات الجولة األولى من البطولة.

وكان فريق السيلية قد أنهى الموسم الماضي وهو في 

 QNB المركز الحادي عشر »قبل األخير« من دوري نجوم

في الموسم الماضي ويتطلع لبداية مختلفة في الموسم 

الجديد. {  ميمي

في إطار دعم الفريق للموسم الجديد

القطراوي يضم الماجد ومنير

المدافع  مع  رسميا  قطر  نادي  تعاقد 

ابراهيم الماجد وطالل منير العب نادي 

الشمال والمنتخب األولمبي وذلك لمدة 

للموسم  التحضيرات  إطار  في  موسم 

الجديد.

صفقات  أي  عن  قطر  نادي  يعلن  ولم 

الالعبين  مستوى  على  جديدة 

المحترفين.. حيث يخوض المعسكر 

يتواجد  فيما  محترفين   3 بدون 

والعراقي  مارتينيز  خافيير  اإلسباني 

بشار رسن مع الفريق، في الوقت الذي 

النادي  مع  تبادلية  صفقة  فيه  أجرى 

العربي بضم الحارس ساطع عباسي 

وانتقال الحارس جاسم الهيل للعربي.

تحضيراته  القطراوي  الفريق  ويواصل 

خالل  من  اإلسبانية  أليكانتي  بمدينة 

الذي  الخارجي،  الفريق  معسكر 

يستمر لمدة 3 أسابيع، وتحديًدا خالل 

يوليو،   17 وحتى  يونيو   26 من  الفترة 

قطر  نادي  استعدادات  ضمن  وذلك 

للموسم الكروي الجديد 2022 / 2023. 

الدوري  مسابقة  أنهى  قطر  نادي  وكان 

في المركز التاسع برصيد 23 نقطة. 

المغربي  المدرب  الفريق  تدريب  ويقود 

يوسف سفري، ومن المقرر أن يخوض 

الودية،  المباريات  من  عدًدا  الفريق 

الفريق  جاهزية  على  الوقوف  أجل  من 

النطالقة الموسم الجديد.

{  إبراهيم الماجد بقميص القطراوي 

للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية للشباب والشابات

بعثة عنابي القوى تصل إلى لبنان

اللبنانية  العاصمة  إلى  الله  بسالمة  وصلت 

للشباب  الوطني  منتخبنا  بعثة  بيروت 

والشابات استعدادا للمشاركة في منافسات 

التي  آسيا  غرب  بطولة  من  الثانية  النسخة 

الفترة  خالل  الجمهور  نادي  ملعب  على  تقام 

رئيس  برعاية  الجاري  يوليو   6 وحتى   3 من 

الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون.

يترأس الوفد القطري محمد عيسى الفضالة 

رئيس اتحاد ألعاب القوى ويضم الوفد اإلداري 

لالتحاد  التنفيذي  المدير  الملك  عبد  خليفة 

ومحمد  المساعد  السر  أمين  منصور  وطالل 

طاهر إداري و13 العبة و3 العبات.

رئيس  القطري  الوفد  استقبال  في  وكان 

اآلسيوي  االتحاد  وعضو  اللبناني  االتحاد 

رحب  الذي  سعادة،  روالن  القوى  أللعاب 

التوفيق  لهم  وتمنى  القطري  والوفد  بالفضالة 

خالل المشاركة في البطولة.

األحد  اليوم  ظهر  البطولة  منافسات  وتفتتح   

بمشاركة عشر دول في البطولة وهي سلطنة 

العربية  اإلمارات  قطر،  الكويت،  ُعمان، 

سوريا،  األردن،  العراق،  اليمن،  المتحدة، 

فلسطين ولبنان. 

قطر  من  البطولة  في  المشاركون  والالعبون 

110م  داوود  وعمر  ح  110م  خصيف  نايف  هم 

وتميم  200+م  100م  السحوتي  وسعيد  ح 

200م  زكريا  وعبدالمجيد  100م  التميمي 

ومحمد  ح  م   400  + 400م  داوود  وإسماعيل 

وأحمد  400م  ابكر  وعبدالرحمن  ح  400م  نوح 

قرص  الحاج  وخالد  قرص  جله+  جبرين 

وسجى سعدون 200م400+ م ح وليال ابراهيم 

سباعي +عالي وسمر منصوري زانه+ثالثي.

وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة مضمار 

الرياضية  شمعون  كميل  مدينة  ملعب 

الوفود  لكافة  اإلقامة  فترة  طيلة  للتمارين 

المشاركة.

القوى  أللعاب  اللبناني  االتحاد  رئيس  وأكد 

لإلعالن  صحفي  مؤتمر  خالل  سعادة  روالن 

من  الرغم  »على  قائال:  البطولة  تفاصيل  عن 

استضافة  قّررنا  وطننا  بها  يمّر  التي  الظروف 

البطولة االقليمية وسننجح في تنظيمها باذن 

الله كما نجحنا سابقًا«. 

إلى  تعود  القوى  ألعاب  بطوالت  إّن  وأضاف: 

االقتصادية،  األوضاع  من  الرغم  على  لبنان 

لمواكبة  المسؤولين  من  العديد  وسيحضر 

البطولة، وعلى رأسهم رئيس االتحاد اآلسيوي 

اللواء دحالن الحمد، ورئيس اتحاد غرب آسيا 

سّيار العنزي.

عمان،  سلطنة  »ستشارك  سعادة:  أضاف 

الكويت، قطر، اإلمارات، اليمن، العراق، األردن، 

ستغيب  فيما  ولبنان،  فلسطين  سوريا، 

اتحاد  بإصرار  منّوهًا  والبحرين«،  السعودية 

على  لبنان  في  البطولة  اقامة  على  آسيا  غرب 

الرغم الظروف الصعبة التي يواجهها.

{  وصول بعثة العنابي {  سعادة يستقبل الفضالة 

خالل معسكره الخارجي في النمسا

الدحيل يستهل مواجهته أمام »كرايوفا« الروماني
نادي  أمام  ودياته  الدحيل  يستهل  أن  تقرر 

شهر  من  السادس  بتاريخ  الروماني  كرايوفا 

أمام  الثانية  الودية  ويخوض  الجاري  يوليو 

العاشر من  النمساوي بتاريخ  اميست  فريق 

فريق  أمام  الثالثة  التجربة  وستكون  يوليو، 

يوليو   13 بتاريخ  اليوناني  بناثنايكوس 

األلماني  أوغسبورغ  ضد  الرابعة  والتجربة 

بتاريخ 16 يوليو.

مدينة  في  تدريباته  الدحيل  فريق  وواصل 

هناك  إلى  وصوله  بعد  النمساوية  سيفيلد 

تحضيرا  الخارجي  معسكره  لخوض 

للموسم الجديد 2023/2022.

ثالثة  لفترة  الخارجي  المعسكر  ويستمر 

للدخول  بعده  الفريق  يعود  تقريًبا،  أسابيع 

قبل  واألخيرة  الثالثة  اإلعداد  مرحلة  في 

بالموسم  الدوري  منافسات  في  الدخول 

إلى  الدحيل  فيه  يطمح  الذي  الجديد 

المنافسة بقوة على جميع األلقاب المحلية، 

في  أخفق  الذي  الدوري  بطولة  لقب  سيما  ال 

تحقيقه في آخر موسَمين.

لتدريبات  الفريق  يخصع  أن  المقرر  ومن 

المدرب  إشراف  تحت  وصباحية  مسائية 

بمشاركة  كريسبو  هيرنان  األرجنتيني 

الذين  الخمسة  المحترفين  الالعبين 

الفريق  عن  وتغيب  المعسكر،  إلى  انضموا 

معسكر  في  تتواجد  التي  الدولية  عناصره 

العنابي األول.

البعثة في تركيا بقيادة براهيمي وتاهرات

الغرافة يبدأ ودياته »8« يوليو

الغرافة  نادي  بعثة  أمس  تركيا  وصلت 

من أجل إقامة معسكره اإلعدادي للموسم 

كارتبة  مدينة  في   ،2023-2022 الجديد 

يوليو   19 إلى   2 من  الفترة  خالل  التركية 

الفريق  تجهيز  أجل  من  وذلك  المقبل، 

مباريات  انطالق  قبل  المطلوبة  بالصورة 

خالله  يتطلع  الذي  الجديد  الموسم 

الغرافة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، 

فريق  لتكوين  حاليا  يسعى  وأنه  السيما 

جيد قادر على المنافسة.

الفريق  العبي  كل  الفهود  بعثة  وتضم 

بعض  بجانب  الدوحة  في  المتواجدين 

الفني  الجهاز  اختارهم  الذين  الشباب 

الثنائي  بجانب  الفريق..  لمرافقة 

الجزائري الدولي ياسين ابراهيمي ومهدي 

تاهرات. وتقرر أن يلعب الفريق 3 مباريات 

بداية من تاريخ الثامن من الشهر الجاري.. 

وسيتم تحديد الفرق التي سيتبارى معها 

الفهود خالل الساعات المقبلة.. وسيوالي 

والمباريات  اليومية  تدريباته  الفريق 

للموسم  الالعبين  جاهزية  على  للوقوف 

األسماء  عن  الكشف  وسيتم  الجديد.. 

الفريق  مع  متاحة  ستكون  التي  الجديدة 

يتم  من  وسينضم  المقبلة  الفترة  خالل 

بتركيا.  الفريق  لمعسكر  معه  التعاقد 

رحيل  رسميا،  أعلن  الغرافة  نادي  وكان 

لكرة  األول  الفريق  في  المحترفين  جميع 

القدم، وذلك عقب انتهاء عقودهم وهم كل 

والمالي  بيريز،  غابرييل  البرازيلي  من 

عزت  سعيد  واإليراني  دياباتي،  شيخ 

واإليفواري  هني،  سفيان  والجزائري  الله، 

جوناثان كودجيا.

الدولي  مع  التعاقد  صفقة  عن  أعلن  كما 

من  قادما  براهيمي  ياسين  الجزائري 

للتحضير  مساعيه  ضمن  الريان  نادي 

حيث   2023  -  2022 الجديد  للموسم 

على  السيلية  بمواجهة  مشواره  يفتتح 

المقبل  أغسطس   2 يوم  خليفة  استاد 

»دوري  القطري  الدوري  منافسات  ضمن 

.»QNB نجوم

المركز  احتل  الغرافة  أن  بالذكر  الجدير 

-2021 الماضي  الموسم  في  الخامس 

العربي  خلف  نقطة،   30 برصيد   2022
والدحيل  نقطة،   37 والوكرة  نقطة،   36
برصيد  الدوري(  بطل   ( والسد  نقطة،   47

62 نقطة.

{  بعثة الغرافة

الالعب يفاضل بين العديد من العروض

بن شرقي بديال لبراهيمي في الريان
العب  شرقي  بن  أشرف  المغربي  أن  إعالمية  مصادر  أكدت 

أجل  من  الريان  نادي  من  عرضًا  تلقى  المصري  الزمالك 

االنضمام لصفوف الفريق ليكون بديال للجزائري ياسين 

مواسم  ثالثة  بعد  بالغرافة  التحق  الذي  إبراهيمي 

قضاها مع الرهيب. وقالت المصادر اإلعالمية إن الالعب 

تلقى عرضا آخر من أحد األندية التركية لكنه يفضل 

اللعب في الدوري القطري، وينتهي عقد بن شرقي »27 

الحالي، لكنه رفض  الموسم  الزمالك بنهاية  عاما« مع 

البقاء في صفوف الفريق ويفضل تغيير األجواء.

في  وساهم   ،2019 عام  بالزمالك  شرقي  بن  والتحق 

 ،2020 األفريقي  السوبر  كأس  أبرزها  ألقاب،  عدة  تحقيق 

ولقب الدوري المحلي.
{  بن شرقي

محمد الجزار كتب
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منصور موسى.. رئيس جهاز الكرة بنادي الخريطيات يؤكد لـ $ الرياضي:

قـــرار الفاصلة.. »ظـالـــم«.. !

قررت  النادي  إدارة  أن  موسى  وأوضح 

العجالني  أحمد  التونسي  مع  التعاقد 

الجديد على  الموسم  الفريق خالل  لقيادة 

المرحلة  في  للفريق  األنسب  أنه  اعتبار 

القطري  الدوري  يعرف  وألنه  المقبلة.. 

وسبق أن قاد الفريق.

عمل  ينتظرنا  موسى:  منصور  وأضاف 

الجديد  الموسم  انطالقة  قبل  كبير 

الوصول  بهدف  تتواصل  واجتماعاتنا 

الموسم  في  للفريق  ممكن  شكل  ألفضل 

الثانية  الدرجة  دوري  أن  خاصة  الجديد، 

النطالقة  تسعى  الفرق  وكل  قويًا  أصبح 

فريقها  لتهيئة  جيد  بشكل  وتجهز  قوية 

للدوري، وبالتالي من الطبيعي أن نتحرك 

يمكن  وما  الفريق  صفوف  لتعزيز  مبكرًا 

عمله للتحضير بشكل جيد.

تدريبات  الكرة:  جهاز  رئيس  وأوضح 

الجهازين  بإشراف  يوميًا  تتواصل  الفريق 

استعدادًا  الالعبون  وأظهر  واإلداري،  الفني 

على  تأكيدًا  التدريبات  خالل  جيدًا 

مع  مشرف  بمستوى  للظهور  جديتهم 

انطالقة دوري الدرجة الثانية حيث يهدف 

إلى  والعودة  البطولة  لتحقيق  الفريق 

الدرجة األولى.

الدرجة  أندية  كل  موسى:  منصور  وتابع 

بقوة،  استعداداتها  انطلقت  الثانية 

صفوفها  في  ضم  إلى  مؤكدا  وتسعى 

من  المتميزين  الالعبين  من  العديد 

أن  على  يؤكد  ما  والمواطنين  المحترفين 

وشاقًا  قويًا  سيكون  الثانية  الدرجة  دوري 

كل  تسعى  حيث  الجديد  الموسم  في 

وبعدها  البطولة  لقب  لتحقيق  الفرق 

الثانية  العقبة  تخطي  في  التفكير 

فريق  فإن  لذلك  األولى،  للدرجة  والصعود 

وشاق  قوي  موسم  ينتظره  الخريطيات 

الدوري لن يكون سهاًل ويتطلب  باعتبار أن 

التركيز وبذل أقصى الجهود.

نجوم  دوري  ومؤسسة  االتحاد  قرار  وحول 

قطر عن االستراتيجية قال منصور: بكل 

الدرجة  أندية  لكل  )ظالم(  القرار  أمانة 

دوري  في  المنافسة  وان  خاصة  الثانية… 

االستراتيجية  تطبيق  مع  الثانية  الدرجة 

لن تكون سهلة.

وتابع منصور موسى: المعروف أن األندية 

وتتعب  تجتهد  موسم  كل  بداية  مع 

فني  جهاز  مع  متميزين  العبين  وتجلب 

لقب  على  المنافسة  أجل  من  مقتدر، 

الذي يمنحك الصعود  اللقب  الدوري، وهو 

مع الكبار.. لكن اآلن حتى لو حققت اللقب 

مع  مباراة  وستلعب  التأهل،  تضمن  لن 

القادم من الدرجة األولى وهو ما فيه الظلم.

وقال رئيس جهاز الكرة بالخريطيات: كل 

والمنافسة  والرغبة  الدافع  من  يقلل  هذا 

بين األندية.. وبالتالي الصعود إلى دوري 

الدرجة األولى سيحتاج إلى جهد مضاعف، 

ويظل الوضع كما هو عليه، فمن المتوقع 

ظل  في  الصعود  من  فريق  يتمكن  ال  ان 

الدرجة  دوري  المقابل  وفي  األوضاع..  هذه 

الصعوبة  ومن  فرق،   10 سيظل  األولى 

الهابطين  الفريقين  غير  فريق  يهبط  أن 

موسى  منصور  وعاد  مباشرة..  بصورة 

األحوال نحن في نادي  وقال: لكن في كل 

الخريطيات وبفضل اإلدارة نعمل من أجل 

تجهيز وتحضير الفريق بصورة ممتازة… 

الدرجة  دوري  صدارة  على  وسنعمل 

الثانية وبعدها سنقاتل حتى نصعد إلى 

ونعمل  اليه  نسعى  ما  وهو  األولى  الدرجة 

من أجله.

موسى:  قال  المحترفين  ملف  وحول 

المحترفين،  من  ثالثة  مع  التعاقد  جددنا 

تيبركنين،  رشيد  المغربي  وهم 

عبد  والبنيني  منتظري،  بزمان  واإليراني 

الفاضل سوانون… وجاء تجديد عقودات 

في  االستقرار  من  لمزيد  سعيًا  الالعبين 

بقوة  لالنطالق  وتهيئته  الفريق،  صفوف 

الثانية للموسم الجديد  الدرجة  في دوري 

.2023/2022
سيتم  خانتين  اآلن  أمامهم  أن  إلى  وأشار 

المدرب  طريق  عن  معهما  التعاقد 

يراه  من  سيختار  الذي  فهو  العجالني، 

مناسبا إلكمال ملف المحترفين.

إلى  سيغادر  الفريق  موسى:  منصور  وقال 

معسكر إعدادي في تركيا خالل األسابيع 

الجهاز  مع  التنسيق  بعد  وذلك  المقبلة، 

الفني، ومن خالل المعسكر سيلعب عددا 

انطالق  قبل  التحضيرية  المباريات  من 

مباريات دوري الدرجة الثانية في سبتمبر 

المقبل إن شاء الله.

{ العجالني بعد التوقيع  { أحمد العجالني { منصور موسى

أكد منصور موسى رئيس جهاز الكرة بنادي الخريطيات أن إدارة النادي قد بدأت في 
االستعداد للموسم الجديد بعد انتهاء الموسم المنصرم، الذي كان الفريق قريبا من 

التأهل إلى الدرجة األولى، مبينًا أن الفترة القادمة يبحث خاللها النادي عن تعزيز صفوف 
الفريق بعدد من الالعبين المحترفين والمواطنين الذين يشكلون اإلضافة الحقيقية 

بهدف تحقيق الصعود والعودة مجددًا للدرجة األولى.

عوض الكباشي كتب

تعاقدنا مع العجالني ألنه 
األنسب في هذه المرحلة

تبقى لدينا »خانتان« في األجانب.. 
والكرة في ملعب المدرب

سنقاتل من أجل العودة لدوري النجوم.. وأكملنا تحضيرات معسكر تركيا

»الرياضة للجميع« يكرم الفائزين

»الهالل« يفوز ببطولة 
الفرجان السادسة لكرة القدم

الفرجان  بطولة  بنهائي  الهالل  فريق  فاز 

ينظمها  التي  القدم  لكرة  السادسة 

للرياضة  القطري  االتحاد  عليها  ويشرف 

الرياضة  وزارة  مظلة  تحت  للجميع 

ملعب  على  أقيمت  والتي  والشباب، 

على  بتفوقه  لصالحه  الشمالي،  دحيل 

فريق الوجبة بركالت الجزاء الترجيحية 

مساء  قوية  ختامية  مباراة  عقب   ،1/0
للمباراة  األصلي  الوقت  وكان  األربعاء، 

فريق،  لكل  بهدف  بالتعادل  انتهى  قد 

ليتوج الهالل بكأس البطولة والميداليات 

المركز  في  الوجبة  حل  بينما  الذهبية، 

الثاني وحصل على الميداليات الفضية. 

عبدالله  قام  المباراة،  نهاية  وعقب 

واألنشطة  الفعاليات  مدير  الدوسري، 

للجميع،  للرياضة  القطري  باالتحاد 

سعادته  عن  معربا  األبطال،  بتتويج 

بتنظيم سلسلة بطوالت مالعب الفرجان 

في مختلف مناطق الدولة، وقال: سعداء 

هذه  في  يشارك  الذي  الكبير  بالعدد 

مضيفا  فريقا،   12 خالل  من  البطولة 

في  يتمثل  البطولة  إقامة  من  الهدف  أن 

القطري،  الشباب  أمام  الفرصة  إتاحة 

التي  الرياضة  وممارسة  للمشاركة 

القوي  التنافس  من  إطار  في  يفضلونها 

الشباب  رغبات  ولتلبية  والشريف، 

الفعاليات  مدير  ودعا  مواهبهم.  وإظهار 

للرياضة  القطري  باالتحاد  واألنشطة 

للمشاركة  والشباب  الفرق  كل  للجميع 

عن  البطولة  من  المقبلة  النسخ  في 

االتحاد  حسابات  متابعة  طريق 

خالل  ومن  للجميع  للرياضة  القطري 

وتمنى  بالمشاركة،  الخاص  التطبيق 

القادمة  الجوالت  في  أوفر  حظا  الدوسري 

في  للفوز  الحظ  يحالفها  لم  التي  للفرق 

الفعاليات  مدير  وأكد  النسخة.  هذه 

للرياضة  القطري  باالتحاد  واألنشطة 

لكرة  الفرجان  مالعب  بطولة  أن  للجميع 

القدم تأتي كجزء من سلسلة البطوالت 

التي ينظمها االتحاد للشباب من سن 16 

عامًا فما فوق، بهدف فتح المجال لالعبين 

من الشباب القطري غير المسجلين في 

مواهبهم  وإلظهار  الكرة،  اتحاد  كشوف 

وقدراتهم في كرة القدم.

أقيمت بمدينة آخن األلمانية

إنجاز لبطلنا سعد أحمد في ألعاب »الفروسية«
آل  أحمد  سعد  القطري  الفارس  أحرز 

ألعاب  دورة  في  الرابع  المركز  سعد 

حالًيا  المقامة   ،2022 للفروسية  الشباب 

في مدينة آخن األلمانية، كما تم تكريمه 

ضمن أفضل 8 فرسان في البطولة.

هذه  في  الرابع  المركز  تحقيق  ويعد 

السيما  كبيًرا  إنجاًزا  الكبيرة  البطولة 

دولة   30 مشاركة  شهدت  البطولة  وأن 

على  وأقيمت  العالم،  أنحاء  مختلف  من 

ما  وصعبة  مختلفة  تنافسية  ارتفاعات 

بين 115 سم و130 سم، كما أنها ُنظمت 

للفروسية،  الدولي  االتحاد  لقوانين  وفقًا 

وهو ما رفع مستوى المنافسة بين جميع 

المشاركين.

وتمكن الفارس القطري من إنهاء جولتين 

منافسات  مستوى  على  أخطاء  بدون 

الفرق )فرق آسيا(، فيما تمكن من مواصلة 

ليحرز  الفردي  المستوى  على  تفوقه 

 8 أفضل  ضمن  ليكون  الرابع  المركز 

فرسان في البطولة.
{ سعد أحمد آل سعد

المطوع قام بتتويج الفائزين

ختام ناجح لبطولة »الشطرنج الخاطف« المفتوحة
بطولة  من  الثانية  النسخة  اختتمت 

نظمها  التي  المفتوحة  الخاطف  الشطرنج 

إشراف  تحت  الشطرنج  لتدريب  قطر  مركز 

العبًا   66 بمشاركة  للعبة  القطري  االتحاد 

بطريقة  البطولة  منافسات  وأقيمت  والعبة، 

السويسري  النظام  وفق  الخاطف  الشطرنج 

ونجح  ثواني،   3  + دقائق   5/ جوالت   7 من 

حصد  في  بيديه  سيدي  الموريتاني  الالعب 

6 نقاط ونصف، تاركًا المركز  اللقب برصيد 

المركز  أما  ميندوزا،  ريان  للفلبيني  الثاني 

أبو  المصري أسعد  الالعب  الثالث فقد حققه 

العطا، وفي المركز الرابع جاء الهندي ايرفان 

سليمان، بينما ذهب المركز الخامس لجويا 

العبنا  حل  السادسة  المرتبة  وفي  فلورين، 

وأمين السر العام باالتحاد القطري للشطرنج 

العبنا  نجح  كما  المطوع،  محمد  يوسف 

جائزة  تحقيق  في  العبدالله  أحمد  يوسف 

16 عامًا  أفضل العب قطري، وفي فئة أقل من 

سجان  الهندي  الالعب  األول  المركز  حقق 

السليطي  سعد  فاز  الفئة  نفس  وفي  البين، 

عامًا.   16 تحت  قطري  العب  أفضل  بجائزة 

محمد  يوسف  قام  المنافسات،  ختام  وفي 

المطوع، أمين السر العام في االتحاد القطري 

بالميداليات  الفائزين  بتتويج  للشطرنج، 

للفائزين  وبارك  المادية،  والجوائز  والكؤوس 

لم  لمن  القادمة  البطوالت  في  التوفيق  وتمنى 

يحالفهم الحظ.

وشهدت  الموعد  في  كانت  »البطولة  وقال: 

بدأ  وهذا  المشاركين،  بين  كبيرة  إثارة 

النقاط مع نهاية المنافسات،  واضًحا بتقارب 

واهتمامًا  صدى  نالت  البطولة  أن  إلى  الفتا 

زيادة  وأتوقع  المشاركين،  جميع  من  واسعًا 

المشاركين في البطوالت القادمة«.

على  حريص  القطري  »االتحاد  وأضاف: 

بشكل  المختلفة  والفعاليات  األنشطة  إقامة 

عدة  لديه  األمر  هذا  أن  سيما  ال  متواصل، 

بشكل  اللعبة  توسيع  ضمنها  من  إيجابيات 

 2030 قطر  رؤية  مع  بما يتوافق  قطر  في  أكبر 

على  قادرا  يكون  واٍع  للشطرنج  جيل  بإعداد 

مشرفة  بصورة  الوطنية  منتخباتنا  تمثيل 

في المحافل الدولية«.
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يوم االستفتاء
الجزائر- أ.ف.ب- يتذكر ابراهيم ولد محمد )85 عاما(، المقاتل 

السابق في حرب التحرير في الجزائر، بتأثر مشاركته في األول 

1962 في االستفتاء على تقرير المصير في بالده الذي  من يوليو 

انتهى بموافقة 99,72 بالمائة من الجزائريين على االستقالل.

وكان ولد محمد انضم إلى النضال من أجل استقالل الجزائر عن 

االستعمار الفرنسي في قرية قلعة بني عّباس في بجاية، 

إحدى مدن منطقة القبائل بشمال شرق الجزائر، 

في  ثم   1956 في  للقصف  تعرضت  والتي 

عائلته  مع  لمغادرتها  اضطره  ما   1959
محمد  ولد  وواصل  العاصمة.  نحو 

القتال في حي الحراش بالضاحية 

كمسّبل  للعاصمة،  الغربية 

المدني(  بالزي  )جندي 

والسالح  المال  يجمع  كان 

وذلك  الجبال،  في  للمقاتلين 

النار  إطالق  وقف  إعالن  حنى 

 1962 مارس   19 من  ابتداء 

اتفاقيات  على  التوقيع  بعد 

إلعالن  مهدت  التي  إيفيان 

االستقالل.

الفرنسية  الحكومة  ونظّمت 

مصير  تقرير  على  استفتاء 

الجزائر في األراضي الفرنسية 

على  الفرنسيون  خالله  صّوت 

المائة،  في   90 بنسبة  االستقالل 

أقروا  الذين  الجزائريين  دور  جاء  ثم 

المائة، ما  99,72 في  االستقالل بنسبة 

أنهى 132 عاما من االسنعمار.

حي  في  بصوته  محمد  ولد  ابراهيم  وأدلى 

االنتخابات  سير  بمراقبة  مكلفا  كان  حيث  الحّراش 

عن  المنبثقة  المؤقتة  التنفيذية  الهيئة  عليها  أشرفت  التي 

اتفاقيات إيفيان.

بـال.  الجزائريون  يصّوت  بأن  احتمال  أي  هناك  يكن  »لم  ويقول 

أجل  من  دعاية  إلى  نحتاج  حتى  نكن  لم  تماما.  مرتاحين  كنا 

االستفتاء على االستقالل، فالجميع كان مجندا للتصويت«.

الحرب  من  سنوات  سبع  بعد  ألن  كبيرا،  التحدي  »كان  ويتابع 

االستفتاء  من  واحد  ويوم  كفة  في  وضعنا  كان   ،)1962  1954-(

متأكدين  كنا  ألننا  المقايضة؟  هذه  قبلنا  لماذا  أخرى.  كفة  في 

أن الشعب الذي عانى ويالت االستعمار ال يمكن أن يختار البقاء 

تحت سلطته حتى ولو أكل الحشيش«. 

 ،1954 في  التحرير  حرب  باندالع  »بدأ  االستقالل  إن  ويقول 

وجودها  رفض  أعلننا  فرنسا،  على  الحرب  إعالن  بمجرد  ألنه 

واالستقالل عنها، لذلك فاالستفتاء قّدم خدمة لفرنسا حتى تخرج 

من الجزائر بشرف ألنها تعلم ان الشعب عندما يثور ال يمكن ان 

يوقفه أحد«.

أصبحت   ،1962 يوليو  من  الثالث  في  االستفتاء  نتيجة  وبإعالن 

الرمزي  يوليو   5 تاريخ  اختيار  تّم  لكن  مستقلة،  دولة  الجزائر 

حسين  الداي  تسليم  مع  يتوافق  ألنه  االستقالل،  ذكرى  إلحياء 

العثماني مدينة الجزائر في التاريخ نفسه من سنة 1830.

رئيس  )أول  بلة  بن  أحمد(  )الرئيس  »اختار  محمد،  ولد  وبرأي 

للجزائر( هذا التاريخ فأضاف لنا يومين من االستعمار«. 

رفع  منذ  بدأ  االستقالل  إن  سنة(   84( الطاهر  حسين  ويقول 

برئاسة  المؤقتة  التنفيذية  الهيئة  مقر  فوق  الجزائري  العلم 

التي  )بومرداس حاليا  السوداء  عبدالرحمن فارس في الصخرة 

تقع على بعد 45 كلم شرق العاصمة الجزائرية( بعد إعالن نتائج 

التحرير  جيش  في  السابق  الجندي  هذا  ويتذكر  االستفتاء. 

كلم   70 بعد  على  وتقع  حاليا  )االخضرية  باليسترو  منطقة  في 

جنوب العاصمة( مشاركته في الخامس من يوليو 1962 في أول 

استعراض عسكري »بمشاركة 1200 جندي انطالقا من الملعب 

الشهداء  )ساحة  الحكومة  ساحة  حتى  حاليا(  أوت   20( البلدي 

حاليا(«. 

في اليوم نفسه، تم تدمير النصب الذي وضعته فرنسا بمناسبة 

العلم  وُرفع   ،1930 في  الجزائر  استعمار  على  سنة   100 مرور 

الوطني هناك على شاطئ سيدي فرج غرب العاصمة، من حيث 

بدا الغزو الفرنسي.

وبمناسبة الذكرى الستين لالستقالل تم بناء نصب تذكاري في 

المكان نفسه. 

ويروي عبدالله سيد أحمد )82 سنة(، الجندي السابق في جيش 

الحدود )في تونس( بقيادة العقيد هواري بومدين )وزير الدفاع ثم 

1965 و1978(، »نحن في الجبال لم نشارك  رئيس الجزائر بين 

في االستفتاء، لكن الجزائريين كلهم صوتوا لصالح االستقالل إذ 

لم يروا أي خير من االستعمار رغم الدعاية الفرنسية حولنا بأننا 

خارجون عن القانون«.

كان  »مهما  مستقلة  جزائر  في  للعيش  سعادته  عن  ويعّبر 

والفقر  البؤس  في  البقاء  أو  »هذا  بين  كان  الخيار  ألن  وضعها«، 

الذي أذاقنا إياه االستعمار«.

محطـــــات 
رئيسيـــــة

منذ  الجزائر  في  التاريخية  المحطات  ألبرز  عرض  يأتي  ما  في 

استقاللها قبل ستين عاما بعد استعمار فرنسي دام أكثر من قرن:

 1962 يوليو  من  الخامس  في  الجزائر  أعلنت   - االستقالل   -

حرب  وبعد  الفرنسي  االستعمار  من  عامًا   132 بعد  استقاللها 

تحرير دامية استمرت نحو ثماني سنوات. 

في سبتمبر 1963، بات العام لجبهة التحرير الوطني أحمد بن بلة 

األمين أول رئيس للجزائر بعد االستقالل.

عام 1964، اعتمد مؤتمر جبهة التحرير الوطني ميثاق الجزائر الذي 

أكد الخيار االشتراكي للبالد. 

1965 بانقالب قاده  19 يونيو  - انقالب -تمت اإلطاحة ببن بلة في 

الذي تولى رئاسة  العقيد هواري بومدين  الدفاع في حكومته  وزير 

المجلس الثوري والحكومة.

وتّم تأميم شركات النفط عام 1971. 

جبهة  دور  تعزيز  على  ينص  الذي  الوطني  الميثاق  اعتماد  بعد 

رئيسًا  بومدين  انتخب   ،1976 عام  الحكم  في  الوطني  التحرير 

للبالد. 

بعد وفاته عام 1978، خلفه العقيد الشاذلي بن جديد. 

إضرابات  شهد  صيف  وبعد   1988 أكتوبر  -في  شغب  أعمال   -

باب  حي  في  شغب  أعمال  اندلعت  األساسية،  المواد  في  ونقصًا 

العاصمة  أنحاء  كل  إلى  امتدت  ثم  الجزائر،  في  الشعبي  الواد 

ومدن أخرى. وأعلنت حال الطوارئ وكلف الجيش إعادة الهدوء. 

مصادر  بحسب  شخصًا   170 مقتل  عن  الشغب  أعمال  وأسفرت 

رسمية. 

بن  الشاذلي  انتخاب  إعادة  من  شهرين  وبعد   ،1989 فبراير  في 

متعدد  نظامًا  وأنشأ  جديد  دستور  وضع  ثالثة،  لوالية  جديد 

األحزاب. 

اإلسالمية  الجبهة  فازت   ،1990 يونيو  -في  السوداء«  »العشرية   -

لإلنقاذ بقيادة عباسي مدني بمعظم المجالس البلدية والمحلية 

بعد أول انتخابات محلية تعددية. 

األمن  قوات  بين  مواجهات  بعد   1991 عام  الطوارئ  حال  وأعلنت 

مدني  عباسي  وأوقف  لإلنقاذ.  اإلسالمية  الجبهة  من  ومتظاهرين 

والقيادي في جبهة اإلنقاذ علي بلحاج. 

في يونيو، اغتيل بوضياف. 

شخص،  ألف   200 مقتل  عن   )2002-1992( أحداث  أسفرت 

سقطوا  المدنيين  من  كبير  عدد  بينهم  الرسمية،  األرقام  وفق 

أو مجازر نسبت في معظمها إلى  ضحية هجمات 

مجموعات إسالمية. 

انتخب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا في 

1999، وبدأ العمل على إعادة  أبريل 

العديد  وألقى  البالد.  إلى  السالم 

أسلحتهم  اإلسالميين  من 

بموجب قانونين للعفو. 

االعتراف  تّم   ،2002 عام 

وطنية  لغة  باألمازيغية 

واعتبرت  الجزائر،  في 

إلى  ثانية  رسمية  لغة 

جانب العربية. 

االسالميين-  هجمات   -

 ،2007 أبريل   11 في 

تبنى تنظيم القاعدة في 

اإلسالمي،  المغرب  بالد 

للدعوة  السلفية  الجماعة 

والقتال سابقا، هجومين في 

العاصمة. 

سبتمبر،  من  السادس  في 

بهجوم  لبوتفليقة  موكب  استهدف 

استهدفت  ديسمبر،   11 في  انتحاري. 

هجمات مقّر المجلس الدستوري ومكاتب 

تنظيم  أيضًا  تبناها  المتحدة  لألمم  تابعة 

القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي.

2019، بدأت تظاهرات حاشدة  22 فبراير  - تنحي بوتفليقة - في 

لوالية  بالترشح  نيته  اتضاح  بعد  بوتفليقة  العزيز  عبد  ضد 

خامسة بينما يعاني من متاعب صحية نتيجة تعرضه لجلطة 

دماغية في 2013.

الشارع  ضغط  تحت  بوتفليقة  تنحى  أبريل،  من  الثاني  في 

والجيش بعد عقدين في الحكم. 

في 12 ديسمبر، فاز عبد المجيد تبون رئيس الحكومة الموقت في 

االنتخابات الرئاسية بـ58,13 بالمائة من األصوات.

»60« عاما من االستقالل

الجزائر.. جراح االستعمار لم تندمل
الجزائر،  تحتفل   - ب  ف.  أ.   - الجزائر 

بعد  الستقاللها  الستين  بالذكرى  الثالثاء، 

ما  الذي  الفرنسي  االستعمار  من  عاما   132
زالت ذكراه توّتر العالقات مع باريس. 

في 18 مارس 1962 وبعد ما يقرب من ثماني 

الجزائريين  الثوار  بين  الحرب  من  سنوات 

بعد  القتال  توقف  الفرنسي،  والجيش 

توقيع اتفاقيات إيفيان التاريخية التي مهدت 

الطريق إلعالن استقالل الجزائر في الخامس 

من يوليو من العام نفسه. ووافق الجزائريون 

قبل أيام قليلة من اإلعالن في استفتاء لتقرير 

 99,72 بنسبة  االستقالل،  على  المصير 

الجزائرية  السلطات  وتستعد  المائة.  في 

الستين،  الذكرى  بهذه  ضخمة  الحتفاالت 

في  كبير  عسكري  استعراض  أبرزها 

العاصمة، هو األول منذ 33 عاًما. 

كشف  الذي  االحتفاالت  برنامج  وبحسب 

القدامى(  )المقاتلون  المجاهدين  وزير  عنه 

فني  عرض  هناك  سيكون  ربيقة،  العيد 

ضخم االثنين في قاعة أوبرا الجزائر »يسرد 

قبل  ما  مرحلة  من  العريق  الجزائر  تاريخ 

التاريخ حتى االستقالل«. 

وفي داللة على أهمية المناسبة، تم تصميم 

جميع  على  أسابيع  منذ  يظهر  خاص  شعار 

دائرة  عن  عبارة  وهو  التلفزيونية،  القنوات 

عبارة  وسطها  وفي  نجمة  بستين  مزينة 

وانتزعت  جديد«.  وعهد  مجيد  »تاريخ 

الجزائر االستقالل بعد سبع سنوات ونصف 

من  اآلالف  مئات  خّلفت  دامية  حرب  من 

الفرنسية  المستعمرة  جعلها  ما  القتلى، 

سنوات  في  إفريقيا  في  الوحيدة  السابقة 

1960 التي تحّررت بالسالح من فرنسا.

تجريد التاريخ عن العواطف
لم  االستعمار،  نهاية  من  عاًما   60 بعد  لكن 

تندمل الجراح في الجزائر، وبدا أن العالقات 

لها  أدنى مستوى  إلى  البلدين تراجعت  بين 

في أكتوبر عندما صّرح ماكرون بأن الجزائر 

الذاكرة«  »ريع  على  استقاللها  بعد  تأسست 

ما أثار غضب الجزائر. 

كما أقر في وقت الحق خالل واليته الرئاسية 

األولى بمسؤولية فرنسا عن مقتل المحامي 

والعالم  بومنجل  علي  المناضل  الجزائري 

موريس  لالستعمار  المناهض  الفرنسي 

أودان.

الثوار  من   19 رفات  فرنسا  وأعادت 

حول  الوطني  أرشيفها  وفتحت  الجزائريين 

حرب الجزائر.

األشهر  في  تدريجًيا  العالقات  وتحسنت 

الجزائري  ونظيره  ماكرون  وأعرب  األخيرة، 

عبد المجيد تبون في مكالمة هاتفية في 18 

يونيو عن رغبتهما في »تعميقها«.

على  ماكرون  تبون  هنأ  أبريل،  نهاية  وفي 

إعادة انتخابه »الباهر« ودعاه لزيارة الجزائر.

إلى  السريعة  »العودة  أن  عمر  محند  ويرى 

وضع طبيعي في أعقاب األزمة الخطيرة في 

األشهر األخيرة مرتبطة بالتوترات اإلقليمية، 

أو  ال سيما في ليبيا، وال ينبغي تجاهل ذلك 

التقليل من شأنه«.

السياسية  »الجغرافيا  المؤرخ:  ويضيف 

اإلقليمية غير المستقرة تتطلب مواقف قوية 

وتوطيد  والبعيد  المتوسط  المديين  على 

بين  واالقتصادية  السياسية  العالقات 

البلدين«. 

 صعوبات
ويشير رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة 

إلى  معزوز  عثمان  المعارض  والديموقراطية 

الرسمية  الجزائر وفرنسا  »العالقات بين  أن 

تخللتها أزمات وهدوء منذ استقالل البالد«. 

ويقول: »في المرحلة الحالية، ال يمكن ألحد 

عن  الحديث  على  واحدا  درهما  يراهن  أن 

إعادة بناء هذه العالقات«.

أن  من  خشيته  عمر  محند  يخفي  وال 

مع  للمصالحة  ماكرون  سياسة  تخضع 

النجاحات  بعد  خصوصا  لالنتقاد  الذاكرة 

الوطني  التجمع  لحزب  األخيرة  االنتخابية 

اليميني المتطرف برئاسة مارين لوبن.

وأكدت لوبن في مارس أن »االستعمار ساهم 

سياسة  وانتقدت  الجزائر«،  تنمية  في  فعال 

االعتذار  في  حياته  »يمضي  الذي  ماكرون 

حكومة  من  ذلك  مقابل  شيء  أي  طلب  دون 

جزائرية ال تتوقف عن شتم فرنسا«.

المذهل  »الصعود  أن  من  المؤرخ  ويحّذر 

للتجمع الوطني في االنتخابات التشريعية 

اليمين  ألن  بالخير،  يبّشر  ال  فرنسا  في 

المتطرف الفرنسي سيجعل من هذه الوالية 

موضوعها  كبيرة  معركة  ساحة  االنتخابية 

وتزييف  التحريف  فيها  وسيكون  الذاكرة 

التاريخ حاضرين بقوة«.

السلطات  تسعى  المحلي،  الصعيد  وعلى 

التاريخية  الذكرى  من  لإلفادة  الجزائرية 

ثالث  بعد  الداخلية  التوترات  لتخفيف 

الحراك  تظاهرات  انطالق  من  سنوات 

العزيز  عبد  السابق  الرئيس  أسقط  الذي 

مبادرة  مايو  في  تبون  وأطلق  بوتفليقة. 

لكسر الجمود السياسي من خالل استقبال 

بينهم  السياسية،  األحزاب  قادة  من  عدد 

النقابات  في  ومسؤولين  المعارضة،  من 

العمالية ومنظمات أرباب العمل.
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سعد المهندي

تفاعل عدد كبير من الراغبين في 
العمل التليفزيوني ممن وجدوا 
في أنفسهم الموهبة والقدرات 

والمهارات مع إعالن تليفزيون 
قطر عن فتح المجال للراغبين 

في العمل مراسلين أو مذيعين 
أو مقدمي برامج، حيث تلقت 

إدارة تليفزيون قطر عبر البريد 
اإللكتروني أكثر من 400 طلب من 

المهتمين بهذا اإلعالن، وقدم 
البعض منهم نماذج وفيديوهات 

مصورة من تقديمهم.

القائم  السادة،  علي  السيد  أكد  ذلك،  ضوء  وفي 

سعيد  أنه  قطر،  تليفزيون  ومهام  أعمال  بتسيير 

في  الراغبين  الكثيرة من  والطلبات  التفاعل  بهذا 

العدد  هذا  أن  إلى  منوها  التليفزيوني،  العمل 

ولديهم  القطرية  للشاشة  الناس  حب  يؤكد 

الرغبة األكيدة في تطويرها ودعمها.

واالهتمام  المحبة  بهذه  نعتز  نحن  وأضاف: 

على  وسنعمل  التليفزيون،  في  بالعمل 

كل  وسنحرص  الطلبات،  كل  مراجعة 

لألشخاص  األمثل  االختيار  على  الحرص 

اإلجراءات،  إتمام  في  الالزم  وعمل  المناسبين، 

التي  اإلعالمية  والقدرات  المواهب  من  واالستفادة 

فريق  هناك  وسيكون  قطر،  تليفزيون  تناسب 

والتواصل  ومراجعتها،  الطلبات  لفرز  مختص 

مواهبهم،  وصقل  وتدريبهم  المتقدمين  مع 

على  ظهورهم  حتى  لألمر  بأول  أوال  والمتابعة 

العمل  ومجاالت  قدراتهم  وتصنيف  الشاشة 

سواء كمراسلين أو مقدمي برامج أو قراء نشرات 

إخبارية.

تمت  قد  أنه  السادة  صالح  علي  السيد  وأوضح 

على  لإلشراف  إعالمية  بخبرات  االستعانة 

العملية التدريبية وعلى رأسها اإلعالمي الدكتور 

رأس  على  سيكون  الذي  المرزوقي  فرج  عبدالله 

فريق التدريب والتوجيه اإلعالمي.

عبدالله  الدكتور  قال  نفسه،  السياق  وفي 

الذي  الرقم  بهذا  جدا  سعيد  إنه  المرزوقي  فرج 

إننا  وأضاف:  قطر،  تليفزيون  في  للعمل  تقدم 

متخصصين،  ومقدمين  مذيعين  إلى  بحاجة 

أو  األخبار  قراءة  موهبة  لديه  من  هناك  فمثاًل 

السياسية  أو  الرياضية  البرامج  تقديم  موهبة 

البرامج ألننا في زمن يؤمن  الفنية وغيرها من  أو 

الدقيق. بالتخصص 

هذا  أساس  قائال:  فرج  عبدالله  الدكتور  وتابع 

والثقافة  باللغة  صقلها  يتم  ثم  الموهبة،  العمل 

لتليفزيون  وتقدير  شكر  فتحية  والقبول،  والعلم 

شك  بال  التي  والمبادرة  البادرة  هذه  على  قطر 

تلقى الدعم والتقدير وتعتبر من الفرص الكبيرة 

التي تتاح للشباب القطري من الجنسين وممن 

المجال  بركب  وااللتحاق  للعمل  الموهبة  لديهم 

اإلعالمي في دولة قطر. 

العبيدلي،  العزيز  عبد  السيد  قال  جانبه،  من 

لهذه  األولى  النظرة  إن  المذيعين،  قسم  رئيس 

الطلبات مبشرة، وسيكون محبو شاشة تليفزيون 

قطر على موعد مع وجوه جديدة من جيل الشباب 

خالل  من  أنه  موضحًا  اإلعالمي،  بالعمل  المهتم 

هناك  أن  تبين  قد  الذاتية  والسير  الطلبات  قراءة 

عددًا قد تلقى تدريبات ودورات إعالمية في مراكز 

متخصصة، كما أن بعضهم من حملة الشهادات 

الجامعية في مجال اإلعالم.

يعقوب العبيدلي

مراصد

Marased3@hotmail.com

الشجرة المثمرة.. 
تمرض ما تموت

صاحبنا يشّبه نفسه بـ»الشجرة المثمرة« 

الراسخة الثابتة األصيلة الوارفة الظل والظالل، وأنه 

يؤتي أكله كل حين على سياق اآلية: »تؤتي أكلها 

كل حين«، عرفناه عاشقًا لنفسه، صاحب مالحم 

كالمية مع صديقه المعروف لدينا »بالساحق 

الماحق والرصاص المتالحق« في شؤون الكرة 

ومناقشة دهاليزها وأسرارها التي يعرفها حق 

المعرفة بحكم أنه رياضي محترف ومدرب قدير 

تشهد له الساحات المكشوفة والميادين والصاالت 

المغلقة بالخبرة والكفاءة ويشهد له )بو سلمان( 

)وبو محمد( و)بو عبد العزيز( و)بو حسن( بالخبرة 

والكفاءة والتنظير والتبرير وأنه ال يسّلم الراية مطلقًا 

بسهولة ويدعي في كل وقت أنه »الشجرة المثمرة« 

التي ال تصاب بالضعف والوهن واإلحباط واإلعاقة. 

صاحبنا هذا نعرفه حق المعرفة من خالل تحليالته 

وتنظيراته، وأحيانًا من خالل صراخه وجداله 

وتشنجاته التي ال تنتهي والتي يسمعها الجميع، 

صاحبنا هذا ال يعيقه شيء للحديث عن الكرة 

ينسج بعقله ووجدانه ترانيم حب لها. صاحبنا هذا 

يدعي أنه »الشجرة المثمرة« ويتهمنا زورًا وبهتانًا 

كمجموعة زمالء له بالتشكيك في مصداقيته 

وتحليالته وتفسيراته ومرئياته الكروية، ونشبه 

شجرته المثمرة بالعقيم اليبوس التي ليس لها 

قدر وال نفع، وتعيش أيامها العجاف وأننا ال نعرف 

قدر تحليالته وتنظيراته التي يسمعنا بها صباح 

مساء كل يوم، إنه يحاول مستميتًا توظيف أدواته 

وإمكانياته في التحليل وقراءة قوس القزح الرياضي 

المستجد على مدار الساحة الرياضية. 

صيت صاحبنا »الشجرة المثمرة« يمأل األفق وكل 

األماكن، ألنه يستمد قوته من محبيه، ويتنفس 

بامتياز في حضرة معوقات التنفس التي يتقنها، 

ويردد دائمًا »أن البطل هو البطل« يمرض ما يموت 

وغيرها من عبارات وكالم، وال أعرف إذا ما سلمنا 

بمنطق صاحبنا هل هو حقيقة مثل الشجرة 

المثمرة، وأنه على حق، رغم أننا ال نتفق معه في 

الكثير مما يطرح لنقاسمه الرؤية.. إنه ال يقبل 

بالفشل، ويتخلص من المواقف المحرجة في 

عجل، وال يؤمن بالرأي اآلخر الذي ال يتفق مع رأيه، 

واعتاد أن يغلق الباب في وجه من يعارضه، ومثل 

هذه النوعية من البشر كثر وفي كل مكان. 

الشاهد أن الحوارات والمناظرات والنقاشات ُتهذب 

النفوس، وتثري العقول، وتشعرك بالكينونة 

الداخلية، كم هي جميلة »الشجرة المثمرة« 

وصاحبنا »الذي يمرض ما يموت«، وعلى الخير 

والمحبة نلتقي.

للراغبين بالعمل مراسلين ومذيعين

تليفزيون قطر يستقبل مئات الطلبات
الدوحة           $

سينما بالزا )1(
MALAYALAM3:15

MALAYALAM5:30

TELUGU7:45

TELUGU10:45

سينما بالزا )2(
TAMIL3:00

HINDI6:00

TAMIL8:15

TAMIL11:45

45:

سينما بالزا )3(
 GULLIVER RETURNS3:30

SAMSAM5:15

FIRESTARTER7:00

EL ANKABOOT8:45

MALAYALAM11:00

:11

سينما الالند مارك )1(

12:00كوني والقطة
MALAYALAM1:30
24:00 سونيك القنفذ

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

1:45المينيونز: نهوض غورو

MALAYALAM3:30

6:00المينيونز: نهوض غورو

8:00كيرة والجن

TAMIL11:15
سينما المول )2(

1:30العالم الجوارسي، الهيمنة

4:00المينيونز: نهوض غورو

6:00العالم الجوارسي، الهيمنة

8:30العالم الجوارسي، الهيمنة

11:00كيرة والجن
سينما المول )3(

HINDI2:00

5:00المينيونز: نهوض غورو

7:00المينيونز: نهوض غورو

MALAYALAM8:45

MALAYALAM11:15

سينما بالزا )1(

2:00المينيونز: نهوض غورو

4:00المينيونز: نهوض غورو

6:00المينيونز: نهوض غورو

7:45كيرة والجن

11:00كيرة والجن
سينما بالزا )2(

HINDI2:00

5:00المينيونز: نهوض غورو

7:00المينيونز: نهوض غورو

MALAYALAM8:45

MALAYALAM11:15
سينما بالزا )3(

TAMIL1:30

MALAYALAM3:45

6:15العالم الجوارسي، الهيمنة

8:45العالم الجوارسي، الهيمنة

TAMIL11:15

سينما الالند مارك )1(

12:00كوني والقطة
MALAYALAM1:30
24:00 سونيك القنفذ

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

TAMIL3:00
 SONIC THE HEDGEHOG 26:00

TAMIL8:15
MALAYALAM11:15

سينما المول )2(

TELUGU3:15
HINDI6:15

TELUGU8:30
MALAYALAM11:30

سينما المول )3(

SAMSAM3:15
MALAYALAM4:45

 EL ANKABOOT7:00
FIRESTARTER9:15

TAMIL11:00

د. فرج: فرصة كبيرة لدعم الشباب القطري للعمل في اإلعالمالسادة: العدد يؤكد حب الناس للشاشة ونحن سعداء بذلك

في سماء البالد الشهر الجاري.. دار التقويم:

نجم قلب األسد يجاور القمر مرتين

أعلنت دار التقويم القطري أنه بمشيئة الله تعالى سوف تشهد سماء 

دولة قطر ودول المنطقة العربية ظاهرة وصول نجم قلب األسد إلى 

أقرب نقطة من القمر مرتين خالل شهر يوليو الجاري؛ علًما أن قلب 

األسد يمكن رؤيته خالل الفترة الحالية في سماء المساء باتجاه األفق 

الغربي.  وذكر د. بشير مرزوق، الخبير الفلكي بدار التقويم القطري، 

أن نجم قلب األسد سيقع بجوار الهالل المتزايد لشهر »ذو الحجة« 

مساء يوم األحد 4 من شهر »ذو الحجة« 1443هـ، الموافق 3 من شهر 

يوليو 2022م، علًما أن البعد الزاوي بينهما سيكون 5 درجات قوسية 

تقريًبا، ويمكن لسكان دولة قطر االستمتاع برصد ورؤية نجم قلب 

األسد والقمر مًعا بالعين المجردة أعلى األفق الغربي لسماء دولة قطر 

من بعد غروب شمس األحد وحتى قبل موعد غروب قلب األسد، علًما 

بأن وقت غروب شمس اليوم األحد سيكون عند الساعة 6:29 مساًء 

بتوقيت الدوحة المحلي، بينما سيكون موعد غروب قلب األسد عند 

الساعة 9:22 مساًء. 

الدوحة           $

متوقعة  قوية  رياح  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

البحر،  عرض  وفي  الساحل  على  متدنية  رؤية  مع 

وتوقعت أن يكون الطقس اليوم على الساحل حارًا 

وغبار  الساحل  على  مغبر  إلى  مثار  غبار  مع  نهارًا 

خفيف إلى مغبر ايحانا في البحر. 

غربية  شمالية  الساحل  على  الرياح  وتكون 

تصل  هبات  مع  عقدة  و22   12 بين  تتراوح  بسرعة 

 4 بين  األفقية  الرؤية  مدى  ويتراوح  عقدة،   34 إلى 

الدوحة  في  الحرارة  درجة  وتكون  كيلومترات،  و8 

الصغرى 33 والكبرى 42 درجة مئوية.



لالستفسار : 40002222


4469266244692772

 

صفحات إعالنية متنوعة  الـعـدد: ٥0٤٩الأحد  ٣ يوليو 2022م

توريد وتركيب
رخام جرانيت ارضيات - 

درج - مغاسل - تركيب 
جبس بورد - ديكور  - 
جبس - صيانة فيلل - 
صيانة حمامات - بناء 

مالحق - جيل رخام عادي 
وكريستال

66575121

�شركة ديكوري�شن

للمقاوالت و�صيانة املباين

على امت اال�صتعداد لعمل

جميع انواع ال�شيانة

)بالسرت -صبغ - بايب 

فيرت - سرياميك - كهرباء -  

انرتلوك( بافضل االسعار

55554845



أدهم شرقاوي

في قصصهم 
عبرة

bin.saeeda@hotmail.com

sa
lm

an
al

m
al

ik
1@

ho
tm

ai
l.c

om

سلمان المالك

السنة )27( - األحد 4 من ذي الحجة  1443هـ الموافق 3 يوليو 2022م العدد )9799(

تباهي!
: أقمُت مرًة بُقرطبة، والزمُت سوَق 

ُّ
قاَل الحضرمي

كتبها مرًة أترقُب فيه وقوع كتاٍب كاَن لي بطلبه 

اعتناء، إلى أن رأيته بخٍط جميل، وتفسيٍر مليح، 

ففرحُت به أشد الفرح، وجعلُت أزيُد في ثمنه، 

، إلى أن بلَغ فوق 
َّ

 الُمنادي بالزيادة علي
َّ

فيرجُع إلي

ه! حدِّ

فقلُت له: ما هذا؟ أِرني من يزيُد في هذا الكتاب 

حتى بلغه ما ال يساوي!

فأراني شخصًا عليه ثياب الرئاسة، فدنوُت 

 الله سيدنا الفقيه، إن كاَن لَك 
َّ

منه، وقلُت له: أعز

غرض في هذا الكتاِب تركته لَك، فقد بلغْت به 

ه. الزيادة بيننا فوق حدِّ

فقاَل لي: لسُت بفقيه، وال أدري بما في الكتاب، 

ولكني أقمُت خزانة كتٍب ألتجمل بها بين أعياِن 

ا  البلد، وبقَي فيها موضٌع يسُع هذا الكتاب، فلمَّ

رأيته حسن الخط، جيد التجليد، استحسنُتُه، 

ولم أباِل بما أزيد فيه، والحمد للِه على ما أنعَم به 

من الرزِق فهو كثير!

فقلُت له: ُسبحان الله، قد ُيعطي الجوز لمن ال 

أسنان له!

 قد كنُت قبل اليوم أحسُب أن التباهي الثقافي 

وليد هذا العصر، فإذا به قديم جدًا، وأن الناَس 

هم الناس في كِل عصر، تتغيُر األسماء فقط!

 ما أكثر أدعياء الثقافة، قد يشتري أحدهم ُكتبًا، 

ويصورها مع فنجان قهوة، وهو ال يدري ما في 

داخِل الكتب، ولكن هذا »برستيج اجتماعي«، 

وموجة رائجة، يركُبها كثيٌر من الناس!

 والبعُض ُمتباٍه ُمقتصد، فهو ال يكلف نفسه عناَء 

شراِء الكتِب لُيصورها، إنه ينتظُر صورة يضعها 

متباٍه آخر، فيأخذها هو، وُيعيُد نشرها، ويعلُق 

على الصورة، هذا الكتاب جميٌل جدًا، وهو ال 

يعرف ما في طياته!

 والبعُض يقوُم بتصويِر كتٍب على أنه قد قرأها 

في العاِم الُمنصرم، ثم تجد نفس الصورِة في 

عشراِت الحسابات!

 طبعًا لسُت ضد تصوير كتاب مع فنجان قهوة، 

وال ضد تصوير اقتباس جميل في كتاب، فهذا من 

ُمشاركِة األشياِء الجميلة، ما أنا ضده هو االّدعاء 

الثقافي فقط!

 جاَء في سيرِة الرئيِس األميركي »إبراهام 

لينكولن« الصادرِة عن البيِت األبيض، أنه قد 

حاَز على كذا وكذا شهادات، وكذا وكذا أوسمة، 

والئحة بالِكتب التي قرأها، فلما قرَأ لينكولن 

 من بين الِكتب المذكورة أنه قد 
َّ

سيرته، وجَد أن

قرأ كتابًا لم يقرأه، فطلَب من ُمساعديه إحضار 

الكتاِب إليه فورًا ليقرأه، ألن المرء من العيب أن 

يدعي فعل ما لم يفعل!

زيادة حرائق الغابات

توّقع البروفيسور لفنت شايالن، عضو هيئة التدريس 

بقسم هندسة األرصاد الجوية بكلية علوم الطيران والفضاء 

بجامعة اسطنبول التقنية، زيادة حرائق الغابات حول 

العالم في السنوات المقبلة بسبب االحتباس الحراري.

وقال شايالن لألناضول إن قلة األمطار وارتفاع درجات الحرارة 

وانخفاض نسب الرطوبة تزيد من مخاطر نشوب حرائق 

الغابات.

وأضاف: »حرائق الغابات تحدث في العادة تحت عدة ظروف 

أبرزها العوامل الجوية وإحراق المواد المشتعلة في بيئة 

جافة وطقس حار منخفض الرطوبة«.

وزاد: »األسباب الطبيعية لنشوب الحرائق ال تتعدى 5 

بالمائة، أي أن 5 حرائق فقط أو أقل من بين كل 100 حريق 

غابات تحدث بسبب عوامل طبيعية مثل الصواعق والبرق«.

وتابع: »العوامل البشرية في نشوب حرائق الغابات يكون 

بعضها متعّمدًا مثل االعتداءات اإلرهابية، وقيام بعض 

األشخاص بإحداث حرائق لتوسيع رقعة األرض المزروعة، 

بينما يقع بعضها دون تعّمد«.

وأوضح األستاذ الجامعي أن البيانات الحالية تشير إلى 

ارتفاع كبير ومستمر في درجات الحرارة في العالم.

وقال البروفيسور شايالن: »درجات الحرارة مستمرة في 

االرتفاع بمعدالت كبيرة، ومن المتوقع زيادة أعداد الموجات 

الحارة على بعض المناطق في المستقبل«.

وأضاف: »ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسب الرطوبة 

يساعد على تشكيل المناخ المالئم لنشوب حرائق الغابات، 

ولهذا فاحتمال حدوث جفاف في مناطق واسعة من العالم 

كبير جدا«.

وتابع: »بدأنا نرى حرائق غابات في مناطق بأوروبا وروسيا لم 

تحدث بها حرائق غابات من قبل«.

عـلـى خـطــى ابـــن بطــوطـة
الشاب  اختار  أعوام،  سبعة  قبل 

العالم  يجوب  أن  بودراع  عادل  المغربي 

محفوفة  مغامرة  في  هوائية  دراجة  على 

خطى  على  والمفاجآت  بالمخاطر 

الرحالة الشهير ابن بطوطة.

عاما   24 سن  إلى  عادل  وصل  وعندما 

طويلة،  برحلة  القيام  فكرة  راودته 

عاصمة  دكار  إلى  قادته  بتجربة  ليبدأ 

السنغال، انطالقا من مدينته القنيطرة 

شمالي المغرب.

عاما(   30 حاليا  )يبلغ  عادل  وقال 

الرحلة  هذه  انطالق  »قبل  لألناضول: 

أخرى«.  تجارب  خضت  سنوات،   7 منذ 

استأنف  السنغال،  من  عودته  وبعد 

أو  راجال  المغرب  داخل  الرحالت  عادل 

على دراجته الهوائية، ثم فكر في رحلته 

 40 اآلن  حتى  خاللها  زار  التي  الحالية 

دولة. وقال عادل: »حاليا أقطن في معبد 

السفر  في  أمري  أتدبر  ريثما  بتايالند 

في  التعقيدات  بعض  بقاء  بسبب 

إجراءات السفر«.

حيث  صعوبات،  من  الرحلة  تخلو  وال 

قال: »تعرضت للتوقيف والسجن 3 أيام 

بسبب دخولي زامبيا بدون تأشيرة«.

على  النيجيرية  الشرطة  أوقفته  كما 

السفارة  وتدخلت  تشاد،  مع  الحدود 

عنه،  اإلفراج  وتم  نيجيريا  في  المغربية 

مطاردة  منها  طبيعية  لمخاطر  وتعرض 

فيل له في أدغال إفريقيا، وفق قوله.

ولتوفير لقمة العيش يمتهن عادل عددا 

مثل  يزورها  التي  الدول  في  األعمال  من 

التجارة مع موريتاني في غينيا  مزاولته 

تدوم  ال  األعمال  هذه  أن  إال  كوناكري، 

طويال، بحسب قوله.

عدد  في  عمال  أجد  أني  »رغم  وأوضح: 

الدائم يحول  أن تجوالي  إال  البلدان،  من 

وليس  الرحلة  هو  هدفي  ألن  ذلك  دون 

الكثير  في  مرتبط  والعمل  االستقرار، 

من األحيان باالستقرار«.

مـعـبـــر الســيــــاح
لتــــاريــخ اســـطنـــبـول

يشهد جسر »غالطة« وسط مدينة اسطنبول حضورا كبيرا ودائما 

من زّواره األتراك والّسياح ُكل يوم.

يتاح للواقف أعلى الجسر مشاهدة حركة السفن النشطة التي 

تنقل الركاب بين الشق اآلسيوي واألوروبي للمدينة، واالستمتاع 

بالمشهد البانورامي للعديد من األماكن السياحية من حوله.

ويعبر اآلالف يوميًا الجسر الواصل بين ضّفتي خليج »القرن الذهبي« 

ليس لمجرد العبور فحسب، بل يستمتع أغلبهم بالمنظر العلوي 

الذي يتيح أخذ صور تذكارية من زوايا متعددة، حيث يستطيع 

العابر من خالله مشاهدة جسر »البسفور« و»آيا صوفيا« وبرج 

»غالطة« ومساجد »فاتح«، »السليمانية« و»الجديد«، كما ُيطل 

على منطقة »أوسكودار« وبرج »الفتاة« الواقع في الطرف اآلسيوي من 

المدينة.

أطعمة ال يجوز تسخينها
ل 

ِّ
ال شك أن الميكروويف من أفضل أصدقاء اإلنسان المعاصر، ألنه يسه

عملية إعداد وتسخين الطعام في ظل االنشغاالت اليومية.

ورغم اعتماد نسبة كبيرة من الناس على الميكروويف لتسخين بقايا 

الطعام، إال أن البعض قد يندهش من خطورة إعادة تسخين بعض 

األطعمة، ألن هذه العملية ال تفقد الطعام قيمته الغذائية وحسب، بل قد 

تحوله إلى سام في بعض األحيان.

ومن هذه األطعمة البطاطا واألرز والدجاج والبيض والسبانخ التي يسبب 

تسخينها مشاكل في المعدة وعسر الهضم والغثيان والقيء.




