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سمو األمير يستقبل الحاكمة العامة لكندا

رئيس مجلس الوزراء يلتقي الحاكمة العامة لكندا

رئيس سلوفينيا يصل الدوحة اليوم

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
املــفــدى، فخامة السيدة مــاري سيمون الحاكمة  الــبــاد  أمير 
العامة لكندا، والوفد املرافق بمناسبة زيارتها للباد، وذلك 
بــمــجــلــس الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن جــاســم فـــي الـــديـــوان األمــيــري 

صباح أمس.
وفـــي بــدايــة املــقــابــلــة أعــربــت فــخــامــة الــحــاكــمــة الــعــامــة لكندا 

املــفــدى على املساهمة  عــن شكرها وتقديرها لسمو األمــيــر 
الفعالة لدولة قطر في عمليات إجــاء املدنيني الكنديني من 
أفغانستان، وكذلك خال جائحة فيروس كورونا املستجد 
»كوفيد - 19«، مثمنة أدوار دولة قطر ومساعيها في املجاالت 
ــــال املـــقـــابـــلـــة اســـتـــعـــراض  ــرى خـ ــ ــة. وجــ ــيــ ــدولــ اإلنـــســـانـــيـــة والــ
العاقات الثنائية بــني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها 
فــي مختلف املــجــاالت، إضــافــة إلــى مناقشة أبـــرز الــتــطــورات 

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك.

التقى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني 
الـــوزراء ووزيــر الداخلية، مع فخامة السيدة  رئيس مجلس 
ماري سيمون الحاكمة العامة لكندا، بالديوان األميري ظهر 
أمـــس، جــرى خــال الــلــقــاء، اســتــعــراض عــاقــات الــتــعــاون بني 
البلدين الصديقني وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف 

اللقاء  املـــجـــاالت، ال سيما مــجــالــي التعليم والــبــيــئــة. حــضــر 
الـــوزراء، كما حضره من الجانب  عــدد من أصحاب السعادة 
الكندي أعضاء الوفد املرافق. كما أقام معالي الشيخ خالد بن 
خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الــوزراء ووزير 
الداخلية، مأدبة غداء تكريما لفخامة السيدة ماري سيمون 
الــحــاكــمــة الــعــامــة لــكــنــدا والــوفــد املـــرافـــق، بــالــديــوان األمــيــري 

أمس.. حضر املأدبة عدد من أصحاب السعادة الوزراء.

يــصــل فــخــامــة الـــرئـــيـــس بــــــوروت بـــاهـــور رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
ســلــوفــيــنــيــا، إلـــى الـــدوحـــة الــيــوم الــثــاثــاء فــي زيــــارة رسمية 

للباد. وسيستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
املــفــدى، فخامة رئيس سلوفينيا  الــبــاد  حمد آل ثاني أمير 
غدا األربعاء بالديوان األميري، لبحث العاقات الثنائية بني 

البلدين وسبل دعمها وتطويرها.
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سمو األمير يتلقى اتصااًل
من رئيس سريالنكا

سمو األمير يهنئ رئيس ناميبيا

سمو األمير يعزي الرئيس الصيني

رئيس الوزراء يهنئ نظيرته في ناميبيا

رئيس الوزراء يعزي نظيره الصيني

نائب األمير يهنئ رئيس ناميبيا

نائب األمير يعزي الرئيس الصيني

وزير العمل يجتمع 
مع نظيره النيبالي

قطر تشارك في أعمال مؤتمر 
خدمات الحج والعمرة بجدة

وزير الثقافة يجتمع بالسفير األرجنتيني

املفدى، اتصاال هاتفيا  البالد  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير  السمو  تلقى حضرة صاحب 
الديمقراطية  الرئيس غوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريالنكا  صباح أمس من فخامة 
البلدين وآفاق دعمها وتطويرها،  االشتراكية. وجرى خالل االتصال بحث عالقات التعاون بني 

إضافة إلى عدد من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، برقية تهنئة، إلى 
فخامة الرئيس هاجي جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، برقية تعزية إلى 
فخامة الرئيس شي جني بينغ رئيس جمهورية الصني الشعبية، في ضحايا حادث تحطم طائرة 

ركاب في مدينة ووتشو جنوب غرب الصني.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 
امادهيال رئيسة وزراء جمهورية ناميبيا،  السيدة ســارا كوغونجيلوا  إلــى دولــة  برقية تهنئة، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالدها.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 
برقية تعزية إلى دولة السيد لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصني الشعبية، في 

ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب في مدينة ووتشو جنوب غرب الصني.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس هاجي 
جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس شي جني 
بينغ رئيس جمهورية الصني الشعبية، في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب في مدينة ووتشو 

جنوب غرب الصني.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ املري وزير العمل، أمس، مع سعادة السيد كريشنا كومار 
وزير العمل والتوظيف والضمان االجتماعي في نيبال، الذي يزور البالد حاليا.

الصلة بمجاالت  التعاون املشترك في املوضوعات ذات  أوجــه  جرى خالل االجتماع استعراض 
العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

تشارك دولة قطر في أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة »التحول نحو االبتكار« الذي 
انطلقت أعماله أمس في مدينة جدة باململكة العربية السعودية، ويستمر ثالثة أيام. 

ويترأس وفد دولة قطر في أعمال املؤتمر واملعرض سعادة غانم بن شاهني الغانم وزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية. ويهدف املؤتمر إلى التعريف ببرنامج التحول نحو االبتكار الذي يعد منصة 
للمفكرين واملبدعني ورواد األعمال، الستقبال األفكار والرؤى اإلبداعية لبرامج الحج والعمرة، من 
خالل منصة إلكترونية حاضنة، تساهم في تيسير أمور حجاج بيت الله الحرام عبر استخدام 

وسائل تقنية مبتكرة، بينما يصاحب املؤتمر إقامة معرض لخدمات الحج والعمرة.

الــتــقــى ســـعـــادة الــشــيــخ عبد 
الـــرحـــمـــن بـــن حــمــد آل ثــانــي 
وزيـــر الــثــقــافــة، أمــس سعادة 
السيد مارسيلو جياردوني 
الــســفــيــر األرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــدى 

دولة قطر.
جـــــــرى خـــــــال الــــلــــقــــاء بــحــث 
أوجـــــــــه الـــــتـــــعـــــاون املـــشـــتـــرك 
بــني البلدين، وســبــل دعمها 
ــا فـــــي املــــجــــاالت  ــرهــ ــويــ ــطــ وتــ

الثقافية.
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جدة - قنا

الدوحة -

وزير خارجية 
سريالنكا يجتمع 

مع سفيرنا
الخارجية بجمهورية سريالنكا، مع  إيــل. بيريس، وزيــر  السيد جــي.  اجتمع ســعــادة 
سعادة السيد جاسم بن جابر آل سرور، سفير دولة قطر لدى سريالنكا. جرى خالل 

االجتماع استعراض عالقات التعاون الثنائي بني البلدين.

كولومبو - قنا
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مجلس الشورى يستعرض
مشروع قانون تنظيم الحق 
في الحصول على المعلومات

برعاية صاحب السمو

مجلس الشورى يشارك في اجتماعات لجان االتحاد البرلماني الدولي

ــــس جــلــســتــه األســبــوعــيــة  عـــقـــد مــجــلــس الــــشــــورى أمـ
الــعــاديــة، بــرئــاســة ســعــادة السيد حسن بــن عبدالله 
الغانم رئيس املجلس. في بداية الجلسة، استعرض 
املــجــلــس مـــشـــروع قـــانـــون بـــشـــأن تــنــظــيــم الـــحـــق في 

إلــى املجلس من  الحصول على املعلومات، واملــحــال 
مجلس الوزراء املوقر.

املــذكــور،  الــقــانــون  وبــعــد مناقشات موسعة ملــشــروع 
الــشــؤون القانونية  إلـــى لجنة  قـــرر املــجــلــس إحــالــتــه 
والتشريعية باملجلس، لدراسته ورفع تقرير بشأنه 

إلى املجلس.

الــرعــايــة الكريمة لحضرة صاحب السمو  تحت 
ــن حـــمـــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الـــبـــاد  الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــ
املفدى، تنطلق يوم السبت املقبل أعمال النسخة 
الــعــشــريــن مـــن مــنــتــدى الــــدوحــــة، والـــتـــي تستمر 
يــومــن، وذلـــك تحت عــنــوان »الــتــحــول إلــى عصر 
جـــديـــد«. ويـــعـــد مــنــتــدى الـــدوحـــة مــنــصــة عــاملــيــة 
تجمع قــادة السياسة ملناقشة التحديات امللحة 
الــتــي تـــواجـــه عــاملــنــا، وتــعــزيــز الــــحــــوار، وتــبــادل 
األفــكــار، وصنع السياسات، وتقديم التوصيات 
الــقــابــلــة لــلــتــطــبــيــق. ومـــن املــتــوقــع أن تــكــون هــذه 

النسخة هي األكبر منذ انطاقه عام 2000.
القادة والسياسين  أبــرز  وستجمع هذه النسخة، 

وصــنــاع الــقــرار مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم، ملناقشة 
عـــدد مــن املــواضــيــع األســاســيــة، وهـــي: التحالفات 
الجيوسياسية والعاقات الدولية، والنظام املالي 
والتنمية االقتصادية، والدفاع، واألمن السيبراني، 

واألمن الغذائي، واالستدامة وتغير املناخ.
ــذا الـــحـــدث، قــالــت ســعــادة  وفـــي تعليقها عــلــى هـ
السيدة لولوة بنت راشد الخاطر املدير التنفيذي 
ملنتدى الدوحة »مرة أخرى يعود منتدى الدوحة 
في نسخته العشرين. وقد شهد العالم تغييرات 
كبيرة منذ اجتماعنا آخــر مــرة عــام 2019، مما 
ــرز، أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى، حــاجــتــنــا إلــى  ــبـ يـ
االجــتــمــاع واالســتــفــادة مــن هــذه املنصة ملناقشة 
أهــم القضايا التي تواجهنا خــال انتقالنا إلى 

عصر جديد«.

وقــد شــهــدت مدينة الــدوحــة انــعــقــاد آخــر نسخة 
من املنتدى في ديسمبر 2019، والتي ضمت 243 
متحدثا و142 جنسية و300 إعامي، إلى جانب 
أكــثــر مــن 100 لــقــاء ثــنــائــي و40 مــقــابــلــة »وجــهــة 
ــتـــي تــعــد مــنــصــة املـــقـــابـــات الــخــاصــة  نـــظـــر«، والـ
بـــمـــنـــتـــدى الـــــدوحـــــة، وتـــتـــيـــح الـــفـــرصـــة لــتــوجــيــه 
أهــــم األســئــلــة املـــتـــداولـــة إلــــى أبــــرز الــشــخــصــيــات 

السياسية والصناعية من جميع أنحاء العالم.
وضـــمـــت تــلــك الــنــســخــة عـــــددا مـــن الــشــخــصــيــات 
العاملية البارزة، مثل مهاتير محمد، رئيس وزراء 
املــديــر التنفيذي  ماليزيا، وأرانــشــا غــونــزالــيــس، 
ملركز التجارة الدولية، وتارو كونو، وزير الدفاع 
الياباني، والبروفيسور تيجاني محمد بندي، 
رئيس الجمعية العامة لألمم املتحدة، وموسى 

فقي محمد، رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي، 
وجن هارمان، املدير والرئيس واملدير التنفيذي 
ملركز ويلسون، وبــورج بريندي، رئيس املنتدى 
االقــتــصــادي الــعــاملــي، والــدكــتــورة إيــبــا كــالــونــدو، 
املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لــرئــيــس مــفــوضــيــة االتـــحـــاد 
اإلفريقي، وغيرهم. وخال العامن 2020 و2021، 
واصل منتدى الدوحة أعماله افتراضيا من خال 
سلسلة من الجلسات التي ضمت مجموعة من 
كــبــار صانعي السياسات والــخــبــراء والباحثن 
ملناقشة عدد من القضايا العاملية امللحة. وتتوفر 
هذه الجلسات االفتراضية على قنوات التواصل 
االجــتــمــاعــي الــخــاصــة بــمــنــتــدى الــــدوحــــة، حيث 
ــة نـــظـــر بــشــكــل  ــهـ تــســتــمــر ســلــســلــة مـــقـــابـــات وجـ

أسبوعي.

شارك مجلس الشورى، أمس في الدورة 209 للمجلس 
الـــحـــاكـــم لـــاتـــحـــاد الـــبـــرملـــانـــي الــــدولــــي، ضــمــن أعــمــال 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة الـــــــ144 لـــاتـــحـــاد، املــنــعــقــدة حــالــيــا 
فـــي جـــزيـــرة بــالــي بــإنــدونــيــســيــا. تــــرأس وفـــد املجلس 
فـــي الــجــلــســة، ســـعـــادة الـــدكـــتـــورة حـــمـــدة بــنــت حسن 
الــســلــيــطــي، نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى. وشــهــدت 
الــجــلــســة، انــتــخــاب ســـعـــادة الــســيــدة بــــوان مــاهــارانــي 
ــيـــســـي،  ــــواب اإلنـــدونـ ــنـ ــ ــرا رئـــيـــســـة مــجــلــس الـ ــاتـ ــاكـــشـ نـ
رئــيــســا للجمعية الــعــامــة لــاتــحــاد الــبــرملــانــي الــدولــي 
الـــ 144، كما تــم اســتــعــراض تقرير األمـــن الــعــام حول 
تأثير االتحاد البرملاني الدولي للفترة 2017- 2021، 
فضا عن استعراض التقارير حول أنشطة االتحاد، 
ــة الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة والـــلـــجـــان والــهــيــئــات  وأنـــشـــطـ
األخرى، ومناقشة املسائل املتعلقة بعضوية االتحاد، 
الــدولــي، وعــدد من  والوضع املالي لاتحاد البرملاني 
املوضوعات املدرجة على جــدول األعــمــال. وقــد شارك 
في هذه الجلسة كل من سعادة السيد عبدالله بن علي 
الــشــورى، وســعــادة الدكتور  السليطي عضو مجلس 

أحمد بن ناصر الفضالة األمن العام للمجلس.

مــن جهة أخــرى عقدت اللجنة الدائمة للسلم واألمــن 
الــدولــي، اجتماعا أمس  الدولين باالتحاد البرملاني 
بــرئــاســة ســعــادة الــســيــد مــحــمــد بــن مــهــدي األحــبــابــي 

عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة.
ونــاقــشــت الــلــجــنــة خـــال االجــتــمــاع، الــــذي عــقــد ضمن 
أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة الـــــــ144 لــاتــحــاد الــبــرملــانــي 

ــددا مـــن املـــوضـــوعـــات املــتــعــلــقــة بــعــمــلــيــات  ــ الــــدولــــي، عـ
السام واألمن اإلقليمي والعاملي.

كــمــا تــم اســتــعــراض اآلراء والــخــبــرات حـــول مــوضــوع 
ــادة الــنــظــر فـــي الــنــهــج املــتــبــع فـــي عــمــلــيــات الــســام  ــ إعـ
وإعادة صياغته من أجل تعزيز السام الدائم، وبحث 
الــتــي يمكن مــن خالها للبرملانات أن تضع  اآللــيــات 

بشكل جماعي إطـــارا مرجعيا جــديــدا يــكــون أساسا 
لعمليات السام املعنوية واألخاقية، ووضع املعايير 
لــة والـــرقـــابـــة طــويــلــة األمــــد لتوجيه  ملــزيــد مـــن املــســاء

تنفيذها.
وفــي نفس اإلطــار شــارك مجلس الشورى في اجتماع 
الدائمة للتنمية املستدامة باالتحاد البرملاني  اللجنة 
الـــدولـــي، حــيــث مــثــل املــجــلــس ســعــادة الــســيــد عبدالله 
بـــن عــلــي الــســلــيــطــي عــضــو مــجــلــس الــــشــــورى. وخـــال 
االجتماع، ناقشت اللجنة موضوع »تعزيز تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت كعامل مساعد لقطاع التعليم، 
بما في ذلك خال أوقات الجائحة«، حيث تمت صياغة 

مشروع قرار العتماده في الجلسة العامة.
ــقــــدت جـــمـــعـــيـــة األمـــــنـــــاء الـــعـــامـــن  ــانــــب آخــــــر عــ ــــن جــ مـ
لــلــبــرملــانــات الــوطــنــيــة، اجــتــمــاعــا أمــــس، ضــمــن أعــمــال 
الجمعية الــعــامــة الـــــ144 لــاتــحــاد الــبــرملــانــي الــدولــي، 
الــدكــتــور أحمد بــن ناصر الفضالة  بمشاركة ســعــادة 
الــشــورى رئيس جمعية األمناء  الــعــام ملجلس  األمــن 

العامن للبرملانات العربية.
جــرى خــال االجتماع، مناقشة عــدد من املوضوعات 
بــدور األمــانــة العامة فــي املجالس الوطنية،  املتعلقة 

حيث تم تبادل وجهات النظر حيالها.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

بالي - قنا

بالي - قنا

تعزيز عالقات التعاون البرلماني بين قطر وإيطاليا

اجــتــمــع ســـعـــادة الـــدكـــتـــور عــلــي بـــن فــطــيــس املـــري 
الــشــورى رئيس مجموعة الصداقة  عضو مجلس 
البرملانية القطرية اإليطالية باملجلس، أمس مع وفد 
ــذي يــزور  ــ مــن الــبــرملــان بــالــجــمــهــوريــة اإليــطــالــيــة، وال
الـــبـــاد حــالــيــا. جـــرى خـــال االجــتــمــاع اســتــعــراض 
التعاون بني  املتعلقة بتعزيز  عــدد من املوضوعات 
الشورى والبرملان اإليطالي ووضع تصور  مجلس 

للمشاريع واألنشطة الكفيلة بذلك.

الدوحة - قنا

د. حمدة السليطي تجتمع مع برلمانيين 
على هامش اجتماع »البرلمان الدولي«

ــنـــت حــســن  ــمــــدة بـ ــقــــدت ســــعــــادة الــــدكــــتــــورة حــ عــ
السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، رئيس وفد 
مجلس الشورى املشارك في أعمال الجمعية العامة 
الـ144 لاتحاد البرملاني الدولي املنعقدة في جزيرة 
أمــس سلسلة من االجتماعات  بالي بإندونيسيا، 
البرملانيني، وذلــك على هامش أعمال  مع عــدد من 
الجمعية العامة. فقد اجتمعت سعادتها مع كل من، 
سعادة السيد يعقوب الحارثي نائب رئيس مجلس 
السيد عبدالله  الــشــورى بسلطنة عمان، وســعــادة 

الجنيبي، عضو املجلس.

ــنـــاقـــشـــة عــــــدد مــن  جــــــرى خــــــال االجــــتــــمــــاع مـ
املوضوعات املدرجة على جدول أعمال الجمعية 
العامة، كما تم استعراض عاقات التعاون التي 
القطري والعماني  تجمع بني مجلسي الشورى 
وســبــل تــعــزيــزهــا. كــمــا اجتمعت ســعــادتــهــا مع 
سعادة السيد منذر بودن نائب رئيس املجلس 
ــزائـــري، وعــضــو اللجنة  ــجـ الـ الــوطــنــي  الــشــعــبــي 
االستشارية رفيعة املستوى ملكافحة اإلرهــاب 
والــتــطــرف العنيف بــاالتــحــاد الــبــرملــانــي الــدولــي، 
إلى عدد من املوضوعات  وقد تطرق االجتماع، 
املـــدرجـــة عــلــى جــــدول أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
 عن استعراض 

ً
لاتحاد البرملاني الدولي، فضا

ســبــل تــعــزيــز وتــعــمــيــق الــتــعــاون الــبــرملــانــي بني 
مــجــلــس الـــشـــورى ومــجــلــســي الــشــعــب الــوطــنــي 

واألمة الجزائريني.
 واجتمعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، 
مــع ســعــادة الــدكــتــورة روضـــة قــاوقــجــي رئيسة 
الكبرى املشارك  التركية  الوطنية  الجمعية  وفد 

في أعمال الجمعية العامة.
 وخال االجتماع، رحب الجانبان بالتوقيع على 
مذكرة التفاهم بني املجلسني، الذي تم بالدوحة 
مؤخرا بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بينهما، 
الكفيلة بتنفيذ بنود  السبل  كما تم استعراض 

تلك املذكرة.

منتدى الدوحة ينطلق السبت المقبل
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تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد 
املفدى، فشمل برعايته الكريمة حفل 
افــــتــــتــــاح مــــعــــرض ومــــؤتــــمــــر الــــدوحــــة 
ــاع الـــبـــحـــري  ــدفــ ــلــ ــع لــ ــابــ ــــي الــــســ ــدولــ ــ الــ
املــقــام تحت شعار  )ديــمــدكــس 2022( 
»الـــــحـــــدث الـــــدولـــــي األبـــــــــرز لـــتـــواصـــل 
مــخــتــصــي األمــــن والــــدفــــاع الــبــحــري«، 
ــنـــي لـــلـــمـــؤتـــمـــرات،  بـــمـــركـــز قـــطـــر الـــوطـ
صـــــــبـــــــاح أمـــــــــــــس. حـــــضـــــر االفـــــتـــــتـــــاح 
مــعــالــي الــشــيــخ خـــالـــد بـــن خــلــيــفــة بن 
ثــانــي رئــيــس مجلس  عــبــدالــعــزيــز آل 
الــــــوزراء ووزيــــر الــداخــلــيــة، وعــــدد من 
أصــحــاب الــســعــادة الــشــيــوخ والــــوزراء 
ــان من  ــ ــاء األركـ ــ الـــدفـــاع ورؤسـ ووزراء 
الــدول الشقيقة والصديقة، وعــدد من 
أصحاب السعادة السفراء املعتمدين 
ــبـــار ضـــبـــاط الـــقـــوات  ــة، وكـ لــــدى الــــدولــ
الــقــطــريــة، وضــيــوف املؤتمر  املسلحة 
من األكاديميني والخبراء املختصني 

في قطاع األمن والدفاع البحري.
 وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، 
ثم عزف النشيد الوطني، تاه عرض 
الــقــوات املسلحة القطرية،  فيلم حــول 
ــن ثـــم كــلــمــة لــســعــادة الـــلـــواء الــركــن  ومـ
)بحري( عبدالله حسن السليطي قائد 

القوات البحرية األميرية القطرية.
ــاح، قـــــام ســـمـــو األمـــيـــر  ــتــ ــتــ وعـــقـــب االفــ
ــــرض اطـــلـــع  ــعـ ــ ــــي املـ ــــدى بـــجـــولـــة فـ ــفـ ــ املـ
ــقــــنــــيــــات  خـــــالـــــهـــــا عـــــلـــــى أحــــــــــــدث الــــتــ
واالبــــتــــكــــارات واألنـــظـــمـــة ذات الــصــلــة 
بــــالــــدفــــاع الــــبــــحــــري، كـــمـــا اطـــلـــع عــلــى 
مــخــتــلــف املــــعــــدات والـــســـفـــن الــحــديــثــة 
الــدفــاع واالتــصــاالت  ــزودة بأنظمة  املــ
والــــــــرادارات وغــيــرهــا مـــن الــصــنــاعــات 
والخدمات البحرية املعروضة من قبل 
أكثر من 200 شركة محلية وإقليمية 

وعاملية.
كما استقبل حــضــرة صــاحــب السمو 
الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي أمير 
ــعـــادة  الــــبــــاد املـــــفـــــدى، أصــــحــــاب الـــسـ
وزراء الــدفــاع ورؤســــاء أركـــان الــقــوات 
لــلــدول الشقيقة والصديقة  املسلحة 
املـــــشـــــاركـــــني فــــــي مـــــعـــــرض ومــــؤتــــمــــر 
ــلـــدفـــاع  ــع لـ ــابــ ــســ الــــــدوحــــــة الــــــدولــــــي الــ
البحري )ديمدكس 2022( بمركز قطر 
الــوطــنــي لــلــمــؤتــمــرات، صـــبـــاح أمـــس. 
وجـــــــرى خــــــال املـــقـــابـــلـــة اســـتـــعـــراض 
املــــــوضــــــوعــــــات املـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــجـــاالت 

املؤتمر، ذات االهتمام املشترك.

                                                                                                          األمير يستقبل وزراء الدفاع ورؤساء                   األركان المشاركين في المعرض

صاحب السمو يفتتح معرض       ومؤتمر »ديمدكس 2022«
الدوحة - قنا



محليات06
Issue No 2151 - Tuesday 22 March 2022

العدد 2151
الثالثاء 19 شعبان 1443 هـ ــ 22 مارس 2022

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز 
ــوزراء ووزيــــر الــداخــلــيــة،  ــ آل ثــانــي رئــيــس مــجــلــس الــ
ســعــادة الــســيــد مـــدد قولييف وزيـــر صــنــاعــة الــدفــاع 
في جمهورية أذربيجان، والوفد املرافق، وذلك على 

هــامــش مــعــرض ومــؤتــمــر الـــدوحـــة الـــدولـــي الــســابــع 
للدفاع البحري »ديمدكس 2022«، وذلك بمركز قطر 
الوطني للمؤتمرات صباح أمس. جرى خالل املقابلة 
استعراض العالقات الثنائية بــن البلدين، إضافة 
إلــــى مــنــاقــشــة عــــدد مـــن املـــوضـــوعـــات ذات االهــتــمــام 

املتبادل.

رئيس الوزراء يستقبل
 وزير صناعة الدفاع األذربيجاني

ــالــــد بــــن خــلــيــفــة بــن  ــيـــخ خــ ــالـــي الـــشـ اســـتـــقـــبـــل مـــعـ
عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الــوزراء ووزير 
الــداخــلــيــة، ســـعـــادة الــفــريــق ركـــن بــحــري اجــيــنــدار 
بـــهـــادر ســيــنــج نــائــب أدمــــيــــرال قــائــد عــــام الــقــيــادة 

البحرية الغربية في البحرية بجمهورية الهند، 
والوفد املرافق، وذلك على هامش معرض ومؤتمر 
الدوحة الدولي السابع للدفاع البحري »ديمدكس 
2022«، بــمــركــز قــطــر الــوطــنــي لــلــمــؤتــمــرات صباح 
أمــــس، جــــرى خــــالل املــقــابــلــة اســـتـــعـــراض عــــدد من 

املوضوعات ذات االهتمام املتبادل.

رئيس الوزراء يستقبل نائب قائد 
القيادة البحرية الغربية الهندية

أكــد العميد ركــن طيار مشعل إبراهيم 
الــنــصــر قــائــد مــجــمــوعــة الــنــقــل الــجــوي 
بالقوات الجوية األميرية القطرية أن 
املشاركة في معرض ومؤتمر الدوحة 
الــــــدولــــــي الــــســــابــــع لــــلــــدفــــاع الـــبـــحـــري 
انـــطـــلـــقـــت  الـــــــــذي  )ديـــــمـــــدكـــــس 2022( 
فــعــالــيــاتــه أمــــس بــمــركــز قــطــر الــوطــنــي 

لــلــمــؤتــمــرات، تــعــكــس الــتــوســع الــهــائــل 
الــقــوات  الـــذي حققته  والــتــطــور الكبير 
الجوية األميرية في السنوات األخيرة.

 وأوضــح قائد مجموعة النقل الجوي 
بـــالـــقـــوات الــجــويــة األمـــيـــريـــة الــقــطــريــة، 
فــي تــصــريــحــات صحفية عــلــى هامش 
مــعــرض ومــؤتــمــر »ديـــمـــدكـــس 2022«، 
الــجــويــة األمــيــريــة القطرية  الـــقـــوات  أن 
تـــــعـــــرض فــــــي هــــــــذا الــــــحــــــدث الـــــدولـــــي 

ــنـــظـــومـــات الـــحـــديـــثـــة الـــتـــي حــصــلــت  املـ
ــيــــرة بما  عــلــيــهــا خــــالل الـــســـنـــوات األخــ
يــعــكــس الـــتـــقـــدم الــكــبــيــر الـــــذي حققته 
ــاظ عــلــى  ــفــ ــحــ ملــــواكــــبــــة الـــتـــحـــديـــات والــ
مكتسبات الدولة واإليفاء بالتزاماتها 
كــــونــــهــــا عــــضــــوا فــــعــــاال فـــــي املــجــتــمــع 

الدولي.
 وقال العميد ركن طيار مشعل إبراهيم 
ــقـــوات الــجــويــة األمــيــريــة  الــنــصــر، إن الـ

القطرية ساهمت وتسهم بشكل كبير 
ــن خـــالل  ــة مــ ــ ــــدولـ ــي تــحــقــيــق رؤيــــــة الـ فــ
تــقــديــم مــســاعــدات إنــســانــيــة، مــثــل نقل 
الــنــازحــن كــمــا حـــدث فــي أفــغــانــســتــان، 
ومشاركة مقاتالتها ضمن التحالفات 

الدولية.
ــات تــعــكــس فــعــالــيــة  ــاركـ ــشـ وأن هــــذه املـ
ــر ودورهــــــــــــــــا الــــكــــبــــيــــر فـــي  ــ ــطـ ــ دولـــــــــــة قـ
تحقيق األمــن واالســتــقــرار فــي املنطقة 

والــعــالــم، ومساعدة الشعوب املنكوبة 
ــرة فــــي مــخــتــلــف  ــيـ ــقـ ــفـ ــعـــات الـ ــمـ ــتـ واملـــجـ

املناطق.
 وعــــن طــبــيــعــة املـــشـــاركـــة بــــ )ديــمــدكــس 
الـــجـــويـــة  ــوات  ــ ــقـ ــ الـ 2022(، أوضـــــــح أن 
الــقــطــريــة تــعــرض منظومات  األمــيــريــة 
ــات إلـــى  ــوديــ ــمــ حـــديـــثـــة ومــــقــــاتــــالت وعــ
جانب طائرات النقل الجوي والطائرات 

املسيرة وغيرها.

2022«.. قائد مجموعة النقل الجوي: مشاركة كبيرة في »ديمدكس 

تطور كبير حققته القوات الجوية األميرية

ــواء الـــركـــن »بـــحـــري«  ــلــ أكــــد ســـعـــادة الــ
عـــبـــدالـــلـــه بــــن حـــســـن الــســلــيــطــي قــائــد 
القوات البحرية األميرية القطرية، أن 
دولــــة قــطــر اتــبــعــت ســيــاســة خــارجــيــة 
ثــابــتــة تــهــدف للمساهمة فــي تحقيق 
األمــــن واالســـتـــقـــرار وتــشــجــيــع الــحــوار 
بـــالـــطـــرق الــســلــمــيــة واحــــتــــرام ســيــادة 
ــون لـــلـــشـــعـــوب  ــعــــ ــد الــــ الـــــــــــدول ومــــــــد يــــ
ــه خـــالل  ــادتــ ــعــ ــــاف ســ ــة.وأضـ ــ ــــوبـ ــكـ ــ ــنـ ــ املـ
الــنــســخــة السابعة  افــتــتــاح  كلمته فــي 
مــن مــعــرض ومؤتمر الــدوحــة الــدولــي 
الــبــحــري »ديـــمـــدكـــس 2022«،  لــلــدفــاع 
أن هــذا الحدث الكبير يكتسب أهمية 
ــل املـــخـــتـــصـــن فــي  ــبــ ــن قــ ــ مـــــتـــــزايـــــدة مــ
عــالــم صــنــاعــة األمــــن والـــدفـــاع فــي ظل 
الحاجة املتزايدة لالجتماع والتباحث 
املــجــال الحيوي  والعمل معا فــي هــذا 
واملــتــطــور دائـــمـــا.. مــشــيــرا إلـــى أن هــذا 
الــدولــة  الــحــدث الكبير يعكس جــهــود 
ــــى تـــوفـــيـــر مـــنـــصـــات لــلــقــاء  الـــرامـــيـــة إلـ
والــتــبــاحــث ومــقــاربــة وجـــهـــات النظر 
واستكشاف آفاق التعاون كي يتحقق 
االزدهــار للشعوب في ظل أجواء آمنة 

ومستقرة.
 ولفت ســعــادة الــلــواء الــركــن »بحري« 
عــبــدالــلــه بــن حــســن الــســلــيــطــي إلـــى أن 
ــات الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا الــعــالــم  ــديـ ــحـ ــتـ الـ
اليوم مثل التلوث البيئي والقرصنة 
والـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة والــتــهــريــب 
والــصــيــد الــجــائــر والــجــريــمــة املنظمة 
ــة طــرق  ــاقـ والـــنـــزاعـــات الــعــســكــريــة وإعـ

املالحة الدولية وانتهاك سيادة الدول 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــتــعــقــيــدات الــنــاتــجــة 
ــطــــورة والـــــقـــــادرة  ــتــ عــــن الـــتـــقـــنـــيـــات املــ
الــواقــع البحري واألمني،  على تغيير 
ــفـــرض عــلــيــنــا الــجــاهــزيــة  جــمــيــعــهــا تـ
والتعاون والتنسيق من أجل مستقبل 
آمن ومستقر، كما تحتم علينا تطوير 
فــهــمــنــا لــلــتــحــديــات املــحــيــطــة بــاألمــن 
البحري وتكثيف الجهود ملجابهتها 

والحد من اتساع تأثيرها ونطاقها.
 وشدد قائد القوات البحرية األميرية 
على أهمية تسخير التقنيات الحديثة 
الــتــي تــجــتــاح الــعــالــم مـــن أجـــل إرســـاء 
األمــن وترسيخ االستقرار والحيلولة 

دون وقوعها في أياد غير مسؤولة.
 وأوضــــــــح أن امــــتــــالك الــــــــدول مــنــافــذ 
بــحــريــة يــمــنــحــهــا مــيــزة كــبــيــرة، فتلك 
ــم وتـــفـــتـــح  ــالــ ــعــ ــالــ ــا بــ ــهـ ــلـ املــــنــــافــــذ تـــصـ
ــا  ــا كــبــيــرة وتـــعـــزز مـــن دورهــ ــاقـ لــهــا آفـ
ــة  ــاديـ ــتـــصـ وتــــرفــــع مــــن أهـــمـــيـــتـــهـــا االقـ
ــة، إال أن طــبــيــعــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ واالسـ
الـــتـــعـــقـــيـــدات الـــتـــي تـــصـــاحـــب املــنــافــذ 
الــبــحــريــة الــكــبــيــرة مــتــشــابــكــة، وتحتم 
على األمــم مواجهتها بشكل جماعي 
ــن املـــســـتـــحـــيـــل مـــواجـــهـــتـــهـــا  ــ »ألنـــــــــه مــ

بصورة منفردة«.
 ويــقــام /ديــمــدكــس 2022/ هــذا العام 
على مساحة 35 ألف متر مربع بمركز 
لــلــمــؤتــمــرات، ويتضمن  الــوطــنــي  قطر 
9 أجنحة دولية ويــشــارك به 85 وفدا 
رفــيــعــا وأكـــثـــر مـــن 200 شــركــة عــاملــيــة 
ــارات  ــة مـــن جــمــيــع قــ ــ ـــ53 دولـ ــ تــنــتــمــي لـ

العالم.

الــركــن )بــحــري( عبدالباقي  نــوه العميد 
ــــس الـــلـــجـــنـــة  ــيـ ــ ــــح األنــــــــصــــــــاري، رئـ ــالـ ــ صـ
املنظمة ملعرض ومؤتمر الدوحة الدولي 
ــوه  ــحـــري »ديــــمــــدكــــس«، ونــ ــبـ ــدفـــاع الـ ــلـ لـ
الـــعـــمـــيـــد األنـــــصـــــاري بــحــجــم املـــشـــاركـــة 
الكبيرة للشركات القطرية والــتــي بلغ 
ــن أبــــرزهــــا بـــــرزان  ــا 46 شـــركـــة مــ عــــددهــ
الـــقـــابـــضـــة الــــتــــي تـــضـــم تـــحـــت مــظــلــتــهــا 
العديد من الشركات العسكرية االخرى، 
الــعــديــد مــن الصفقات  مــؤكــدا أن هــنــاك 
ومذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها 

على مدار أيام املعرض الثالثة.
وأضــــــاف فـــي تــصــريــحــات صــحــفــيــة أن 
النسخة السابعة من املعرض واملؤتمر 
)ديمدكس 2022(، شهدت حضورا فاق 
التوقعات وحظيت باإلعجاب واالشادة 

من جانب الوفود املشاركة.
وقــال العميد عبدالباقي األنــصــاري، إن 
حجم املشاركة في هذه النسخة يعتبر 

االكبر منذ انطالق ديمدكس عام 2008، 
حيث تشارك بها ما يقارب الـ 200 شركة 
الغالبية العظمى منها أجنبية، بينها 
ــيـــة رائــــــــدة حــــرصــــت عــلــى  شــــركــــات عـــاملـ
املشاركة الفاعلة والقوية وليس مجرد 
املشاركة الرمزية، ما يؤكد الثقة الكبيرة 
التي باتت توليها تلك الشركات العاملية 

للمعرض، وأنها تلمس مردودا إيجابيا 
من وراء هذه املشاركة.

إلــــــى أن هــــنــــاك 6 وزراء دفـــــاع  ولــــفــــت 
ــاركـــوا فـــي حــفــل االفــتــتــاح بــاإلضــافــة  شـ
إلى 14 رئيس أركــان من الــدول الشقيقة 
والــصــديــقــة، وقـــد بــلــغ مــجــمــوع الــوفــود 
ــة مــــن وزراء دفــــاع  ــاركــ ــشــ املــ ــة  ــيـ ــمـ الـــرسـ
ــدا،  ورؤســـــاء أركــــان وقــــادة قــــوات 85 وفـ
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــــشـ وهـــــــو مـــــا يــــفــــوق حــــجــــم املـ
املعارض العاملية املماثلة وبما يعكس 
قــــوة الـــعـــالقـــات الـــتـــي تـــربـــط دولـــــة قطر 

بالدول االخرى.
ــوات املــــســــلــــحــــة الـــنـــســـخـــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــم الـ ــظــ ــنــ وتــ
الــســابــعــة مــن مــعــرض ومــؤتــمــر الــدوحــة 
ــبـــحـــري »ديـــمـــدكـــس  ــاع الـ ــدفـ ــلـ ــــي لـ ــــدولـ الـ
الـــدولـــي  تــحــت شـــعـــار »الــــحــــدث   »2022
األبرز لتواصل مختصي األمن والدفاع 
الــبــحــري«، على مــدى ثــالثــة أيـــام بمركز 
قــطــر الــوطــنــي لــلــمــؤتــمــرات وتـــشـــارك به 
كبرى الشركات العاملية في مجال األمن 

البحري.

قائد القوات البحرية:

 سياسة قطر الخارجية تسهم
 في تحقيق األمن واالستقرار

46 شركة قطرية تشارك في المعرض
حجم مشاركة كبيرة للشركات القطرية.. العميد األنصاري:

مصطفى شاهين

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

¶   العميد عبدالباقي صالح األنصاري
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وقــعــت »بـــــرزان الــقــابــضــة« و»درع بـــرزان 
لــلــصــيــانــة« الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، أمـــــس مـــذكـــرة 
ــة عـــقـــود، وخـــطـــاب نــوايــا  ــعــ تـــفـــاهـــم، وأربــ
لــلــتــعــاون املـــشـــتـــرك، مـــع كـــل مــــن: شــركــات 
»مــــــاحــــــة«، و»بــــــــي إيــــــه إي ســيــســتــمــز«، 
و»أســـلـــســـان«، و»نـــــورول مــاكــيــنــة«، وذلــك 
ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة 
الدولي السابع للدفاع البحري »ديمدكس 
الــتــفــاهــم  ــرة  ــذكــ الـــعـــقـــود ومــ 2022«. وقــــع 
ــا مـــــن جــــانــــب »بــــــــرزان  ــ ــوايـ ــ ــنـ ــ وخـــــطـــــاب الـ
الــقــابــضــة« كــل مــن الــســيــد عــبــدالــلــه حسن 
الـــخـــاطـــر نـــائـــب الـــرئـــيـــس ورئـــيـــس قــطــاع 
املشتريات االستراتيجية والسيد سلطان 
إبراهيم الكواري مدير شركة »درع برزان 

للصيانة«.
 وأوضح السيد سلطان الكواري، أن هذه 
الشراكات تهدف إلى تعزيز العاقات مع 

الــشــركــاء املــحــلــيــن والــدولــيــن، مــن خــال 
تــقــديــم الـــخـــدمـــات ونـــقـــل الــتــكــنــولــوجــيــا.. 

ــنـــهـــا تــتــعــلــق  ــى أن واحــــــــــدة مـ ــ ــ مــــشــــيــــرا إلـ
بــصــيــانــة األنــظــمــة الـــتـــي تــنــتــجــهــا شــركــة 

ــان« الـــتـــركـــيـــة واملـــســـتـــخـــدمـــة فــي  ــلــــســ »أســ
دولة قطر، وهذه الشراكة ستتم في دولة 
قطر بإنشاء ورشة صيانة محلية بإدارة 
الــشــركــة األم ودعــــم بــــرزان بــهــدف تــدريــب 
الــقــدرات املحلية في مجال الصيانة، وأن 
تكون هذه األعمال في دولة قطر بدال من 
الخارج.. منوها إلى أن شركة »أسلسان« 
من أهم املوردين في مجال أنظمة الراديو 
»ويــــــن ســـيـــســـتـــمـــز« لـــلـــقـــوات  وأبــــــــــراج الـــــــ
املــســلــحــة، خـــاصـــة وأنـــهـــا شـــريـــك مــوثــوق 
ولديها خدمات صيانة كبيرة في الدولة.

 وأضـــاف أن خــطــاب الــنــوايــا للتعاون تم 
تــوقــيــعــه مــع شــركــة »مـــاحـــة« لــاســتــفــادة 
من خدماتها في مجال الصيانة للقوات 
الــبــحــريــة األمــيــريــة الــقــطــريــة مـــن منطلق 
دعـــم الــشــركــات الــوطــنــيــة واالســتــفــادة من 
الخدمات والكفاءات واملنشآت املوجودة 
أقـــــدم  مـــــن  ــة«  ــ ــــاحــ بــــهــــا، خــــاصــــة وأن »مــ
الــشــركــات ولــديــهــا كــفــاءات عــلــى مستوى 

عاملي، مشيرا إلى أن هذه االتفاقية تفتح 
بابا للتعاون مع شركة ماحة من خال 
الــــنــــافــــذة الـــــواحـــــدة لــتــوفــيــر احــتــيــاجــات 
القوات املسلحة من الخدمات في مجاالت 

الصيانة واللوجستيات. 
 وتــشــارك »بـــرزان القابضة« فــي املعرض 
إلــى جنب مع شركائها والشركات  جنًبا 
التابعة لها ومنها: »أيراليس«، ومصنع 
بــارود إلنتاج الذخيرة، وبــرزان للطيران، 
ومــجــمــوعــة بــــــرزان الــصــنــاعــيــة، وبـــــرزان 
بــــــرزان  ــبـــرغ ســـيـــســـتـــمـــز، ودرع  ــغـــسـ كـــونـ
لــلــصــيــانــة، و»بــــــي إم ســــــي«، و»بــــــي كــيــو 
لــحــلــول  ــــدج، وإدراك  ــنـ ــ ســـولـــوشـــنـــز«، وبـ
ــة الــــصــــحــــيــــة، وغــــــالــــــف بــــريــــدج  ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ الــ
ــيـــدان  ــال، و»كــــيــــوســــور«، ومـ ــرنـــاشـــونـ ــتـ إنـ
لــلــتــكــنــولــوجــيــا، وأكـــاديـــمـــيـــة قــطــر لــأمــن 
السيبراني، و»راينميتال برزان للتقنيات 
ــطــــورة«، وشــــركــــة تــــدريــــب الــعــمــلــيــات  ــتــ املــ

الخاصة.

بــرعــايــة ســعــادة الــفــريــق الــركــن طيار 
ــد بــــن عـــقـــيـــل الـــنـــابـــت  ــمـ ــم بــــن حـ ــالــ ســ
رئـــــيـــــس أركــــــــــــان الـــــــقـــــــوات املـــســـلـــحـــة 
الـــقـــطـــريـــة، وحـــضـــور ســـعـــادة الـــلـــواء 
الــركــن عــبــدالــلــه بــن حــســن السليطي 
ــوات الـــبـــحـــريـــة األمـــيـــريـــة  ــ ــقــ ــ ــ قــــائــــد ال
ــمـــت مــــراســــم افـــتـــتـــاح  ــيـ الــــقــــطــــريــــة، أقـ
الــســفــن الــحــربــيــة الــــزائــــرة فـــي مــيــنــاء 
الــدولــي، وذلـــك ضمن فعاليات  حمد 
مـــعـــرض ومـــؤتـــمـــر الــــدوحــــة الـــدولـــي 

للدفاع البحري ديمدكس 2022.
ــة  ــيـ ــربـ حــــيــــث رســــــــت ١١ ســـفـــيـــنـــة حـ
قادمة من ٩ بلدان شقيقة وصديقة، 
باإلضافة إلى سفينة من داخل قطر.

حضر االفتتاح عدد من كبار الضباط 
في القوات املسلحة القطرية.

وتـــعـــد الــســفــن الــحــربــيــة الــــزائــــرة في 
ــــن وســـائـــل  ــد، واحـــــــــدة مـ ــمــ مـــيـــنـــاء حــ
ــة فــــــي الـــــحـــــدث،  ــيــ ــيــــســ ــرئــ الــــــجــــــذب الــ

تــتــنــافــس لــجــذب االهـــتـــمـــام، وتشمل 
الـــســـفـــن الـــحـــربـــيـــة ســفــيــنــة الـــتـــدريـــب 
ــقــــطــــريــــة )الـــــــدوحـــــــة(،  الـــعـــســـكـــريـــة الــ

التابعة  األلــغــام )ميدلتون(  كاسحة 
للبحرية امللكية البريطانية، فرقاطة 
التابعة للبحرية  )كارلو برغاميني( 

اإليطالية، مدمرة )كالكوتا( املتخفية 
الهندية واملـــزودة  التابعة للبحرية 
بـــــالـــــصـــــواريـــــخ املـــــوجـــــهـــــة، الـــــــــزورق 
السريع )بروتتاشا( التابع للبحرية 
البنغاديشية، وهو من نوع 056 من 
الزوارق الحربية السطحية املتخفية 
املزودة بالصواريخ، فرقاطة )املدمر( 
الــجــزائــريــة، وهـــي مـــن فــئــة الـــرعـــدي، 
الــبــحــريــة  مــــن  )بـــــــدر(  حـــطـــن، زورق 
التابع  )الناصر(  السعودية، وزورق 
لـــلـــبـــحـــريـــة الـــســـلـــطـــانـــيـــة الـــعـــمـــانـــيـــة، 
ــــن مـــن  ــفـ ــ بــــــاإلضــــــافــــــة إلـــــــــى ثـــــــــاث سـ
الــبــحــريــة الــبــاكــســتــانــيــة - شــمــشــيــر، 
فــرقــاطــة مــن فــئــة ذو الــفــقــار، عظمة، 
ــئــــة عـــظـــمـــة،  قــــــــارب صــــــواريــــــخ مـــــن فــ
وكــــوالتــــشــــي، وهـــــي ســفــيــنــة دوريـــــة 
مــن فــئــة كشمير هــي أيــضــا جـــزء من 

الحدث.

ــتــــور خــــالــــد بــــن مــحــمــد  الـــتـــقـــى ســــعــــادة الــــدكــ
الــعــطــيــة نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء وزيــر 
الفريق  أمــس، سعادة  الدفاع،  الدولة لشؤون 
أول الــركــن فــيــاض بــن حــامــد الــرويــلــي رئيس 
هــيــئــة األركــــــان الـــعـــامـــة فـــي املــمــلــكــة الــعــربــيــة 

الــســعــوديــة، والـــوفـــد املـــرافـــق لــــه، وذلــــك على 
ــة الـــدولـــي  ــدوحــ هـــامـــش مـــعـــرض ومـــؤتـــمـــر الــ

للدفاع البحري /ديمدكس 2022/.
جرى خال اللقاء استعراض عاقات التعاون 

بن الجانبن، وسبل تعزيزها وتطويرها.
حضر اللقاء عدد من كبار القادة الضباط في 

القوات املسلحة القطرية.

4 عقود ومذكرة تفاهم وقعتها »برزان القابضة«

افتتاح عرض السفن الحربية الزائرة بميناء حمد الدولي

د. العطية يلتقي رئيس هيئة 
األركان العامة السعودي

¶  جانب من توقيع االتفاقية

الدوحة -  

مصطفى شاهين                

الدوحة - قنا

 
الــتــركــيــة  تــــي إم«  تــــعــــرض شــــركــــة »إس 
لــــلــــصــــنــــاعــــات الـــــدفـــــاعـــــيـــــة مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا 
وخــدمــاتــهــا فــي مــجــال األمـــن السيبراني 
بمؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري 
املـــشـــاريـــع  »ديــــمــــدكــــس 2022«. والقــــــــت 
ــرات املـــســـّيـــرة  ــائــ ــطــ ــة الــ ــمـ ــظـ الـــبـــحـــريـــة وأنـ
التكتيكية الصغيرة التي تطورها الشركة 
محل اهتمام الزائرين من املتخصصن. 
تـــي أم« فــرقــاطــة مـــن فئة  وتـــعـــرض »إس 
»آي«، ونــاقــلــة اإلمــــداد الــبــحــري، والــقــارب 
STM- « الـــهـــجـــومـــي مـــتـــعـــدد األغـــــــــراض
املــســيــرات  أنــظــمــة  إلــــى  ــافـــة  MPAC« إضـ
التكتيكية الصغيرة: »ألباغو« و»كارغو« 
تـــي أم” بنقل  ــقـــوم “إس  و»تـــــوغـــــان«. وتـ
التكنولوجيا وتــوقــيــع اتفاقيات تعاون 
وتـــطـــويـــر أعـــمـــال فـــي أكـــثـــر مـــن 20 دولـــة 
ــن أمـــريـــكـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وحـــتـــى الـــشـــرق  مــ

األقصى. كذلك تقوم »إس تي أم« بإنتاج 
منصات وأنظمة بحرية وغواصات ألجل 
تركيا، العضو في حلف شمال األطلسي 
ــدة مــن أكثر  )الــنــاتــو( والــتــي تمتلك واحــ
الـــقـــوات الــبــحــريــة نــشــاطــا فــي الــعــالــم، ما 
يؤهلها ألن تقوم بإنتاج حلول هندسية 

فريدة ومرنة وخاصة لتلبية احتياجات 
أساطيل الدول الصديقة والحليفة بحيث 
أكــبــر، وذلـــك من  تـــؤدي مهامها بفاعلية 
خــال القيام بعمليات التصميم والبناء 
والــتــحــديــث الـــازمـــة. كــمــا تــقــوم »إس تي 
الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا  بـــنـــقـــل األنـــظـــمـــة  أم« 

ــــى خــــارج  ــول الـــتـــركـــي بـــنـــجـــاح، إلـ ــطــ األســ
تــركــيــا بـــجـــودة عــالــيــة وأســـعـــار مــعــقــولــة 
وحلول هندسية ذات تكنولوجيا حديثة. 
وتوفر »إس تي أم« ميزة تقديم خدمات 
الدعم ما بعد الشراء ملدة طويلة، وتقديم 
أنظمة أسلحة تم تطويرها محليا. وهي 

الــشــركــات في  تختلف عــن مثياتها مــن 
تــقــديــم منتجاتها وخــدمــاتــهــا ألساطيل 
الدول بحيث ال تتأثر بالعقوبات التي قد 

تفرض على هذه الدول.
وتستخدم القوات البحرية التركية حاليا 
4 كورفيتات من طراز »ميلغيم أدا« التي 
فــيــهــا دورا كــإحــدى  تـــي أم«  تــولــت »إس 
أهم الشركات الفرعية املنفذة للمشروع. 
وبصفتها الشركة الرئيسية التي تتولى 
تـــي أم« بتسليم  الــتــنــفــيــذ، ســتــقــوم »إس 
ـ التي تعد أول  »تــي جي غي إسطنبول« 
فـــي عــــام 2023، وذلـــك  ـ  فـــرقـــاطـــة وطــنــيــة 
بعد االنتهاء من بنائها باستخدام قطع 

محلية الصنع بنسبة 75 باملائة.
STM-« أمــــا الـــقـــارب الــهــجــومــي الــجــديــد
املــهــام  تــم تصميمه ألداء  MPAC«، فــقــد 
الــحــربــيــة الــدفــاعــيــة الــبــحــريــة والــجــويــة، 
إضــافــة ملــهــام االســتــطــاع والــقــيــام بمهام 

الدوريات بسرعة كبيرة.

»إس تي أم« التركية تعرض صناعاتها الدفاعية 
الدوحة -  



محليات08
Issue No 2151 - Tuesday 22 March 2022

العدد 2151
الثالثاء 19 شعبان 1443 هـ ــ 22 مارس 2022

عبر السيد مايكل شرودر نائب رئيس 
البعثة األمريكية باإلنابة عن سعادته 
ــــي »ديــــمــــدكــــس 2022«،  فـ بــــاملــــشــــاركــــة 
ا أنــه ُيعقد ألول مــرة منذ بداية 

ً
مضيف
الوباء.

وهـــنـــأ شـــــــرودر الـــشـــركـــات األمــريــكــيــة 
ــة فـــــي املــــــعــــــرض، مــــــؤكــــــًدا أن  ــ ــاركـ ــ ــــشـ املـ
الجناح األمريكي باملعرض تم حجزه 
بالكامل للشركات األمــريــكــيــة، مــؤكــًدأ 
أن الـــحـــضـــور الـــقـــوي لـــهـــذه الــشــركــات 
فــــي ديـــمـــدكـــس يـــعـــكـــس عـــمـــق وتـــنـــوع 
قــطــر والـــواليـــات املــتــحــدة، كــمــا يعكس 
الــتــي تمتد لعقود  الــدفــاعــيــة  الــشــراكــة 

بني البلدين.
وأضاف نائب رئيس البعثة األمريكية 
الــــعــــاقــــات بــني  ــارب  ــ ــقـ ــ تـ بــــاإلنــــابــــة أن 
الـــواليـــات املــتــحــدة وقــطــر ظــهــر بشكل 
كامل في الصيف املاضي أثناء إخاء 
ــــت قــطــر  ــارعـ ــ أفــــغــــانــــســــتــــان، عـــنـــدمـــا سـ
ملــســاعــدتــنــا فـــي إجــــاء عـــشـــرات اآلالف 
ا 

ً
مــن األشــخــاص. لقد ظــل دعمهم ثابت

حــتــى يــومــنــا هـــذا، والـــواليـــات املتحدة 

مـــوضـــع تـــقـــديـــر كـــبـــيـــر. ولـــفـــت إلـــــى أن 
اســتــضــافــة الـــرئـــيـــس بـــايـــدن لــحــضــرة 
ــيـــر الــــبــــاد فــــي 31  صـــاحـــب الـــســـمـــو أمـ
يــنــايــر فــي الــبــيــت األبــيــض، وتصنيف 
قــــطــــر كـــحـــلـــيـــف رئــــيــــســــي مــــــن خــــــارج 
الــنــاتــو. أعــاد تأكيد التحالف الخاص 
ــــات املـــتـــحـــدة وقـــطـــر ومــهــد  ــــواليـ بــــني الـ
الطريق لشراكة استراتيجية مستمرة 
لسنوات قادمة. وأشار إلى أن الواليات 

املتحدة وقطر احتفلتا األحــد املاضي 
بالذكرى الخمسني لتأسيس العاقات 
الدبلوماسية، ومــن املناسب أن يعقد 
ــاز  ــذا اإلنــــجــ ديــــمــــدكــــس فــــي أعــــقــــاب هــــ
الثنائي الــهــام. وأشــاد شــرودر بالفرق 
الـــتـــجـــاريـــة والــعــســكــريــة فـــي الــســفــارة 
األمريكية املوجودة، مؤكًدا أنه يحظى 
بـــالـــشـــرف الفـــتـــتـــاح جــــنــــاح الــــواليــــات 

املتحدة في ديمدكس.

تشارك شركة سهيل سات في النسخة 
السابعة من معرض ديمدكس بني 21 
و 23 مارس 2022، حيث يحتل مكانة 
ــرز املـــعـــارض  ــ مـــرمـــوقـــة كــــواحــــد مــــن أبــ
واملــؤتــمــرات عــلــى أجــنــدة قــطــاع األمــن 
ــاملـــي، ويــعــتــبــر  ــعـ والــــدفــــاع الـــبـــحـــري الـ
حــدثــا رائــــدًا فــي مــجــال الــدفــاع واألمـــن 
ــة تـــواصـــل  ــنـــصـ الــــبــــحــــري الـــــدولـــــي ومـ
مثالية للصناعة البحرية وأداة تمكني 
الــتــجــاريــة للقطاع  رئــيــســيــة لــأعــمــال 
الــبــحــري. حــيــث يــجــمــع صــنــاع الــقــرار 
أنــحــاء العالم  الــرئــيــســيــون مــن جميع 
ويــمــنــحــهــم فــرصــة الــتــبــادل الــتــجــاري 
وعــرض أحــدث التقنيات واالبتكارات 
ــبـــراء فـــي مــجــال  واملـــنـــاقـــشـــات مـــع الـــخـ

األمن والدفاع البحري العاملي.
تـــقـــدم شـــركـــة ســهــيــل ســــات مــجــمــوعــة 

واسعة من خدمات اإلتصاالت املتنقلة 
والـــخـــدمـــات الــبــحــريــة ومــجــمــوعــة من 
املـــعـــدات الــتــي ســـوف تــركــز عليها في 
هــــذا الــــحــــدث. بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــواجــد 
ــــن ســـوف  ــذيـ ــ ــــرض الـ ــعـ ــ ــــي املـ فـــريـــقـــنـــا فـ
يـــكـــونـــون مــســتــعــديــن لــاجــتــمــاع بكم 
ومــنــاقــشــة جــمــيــع أســئــلــتــكــم املــتــعــلــقــة 

بخدماتنا املتنوعة. 
كما تقدم شركة سهيل ســات خدمات 

متنوعة مــثــل خــدمــات ربـــط البيانات 
ــلــــســــفــــن مـــــــع الـــــشـــــاطـــــئ واالتـــــــصـــــــال  لــ
ــيـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  الـــصـــوتـــي وتـــوفـ
لــاتــصــاالت الحيوية ملجتمع البحار 
املتنامي وذلـــك مــن خــال جلب أحــدث 
ــاالت الــــبــــحــــريــــة مــن  ــ ــ ــــصـ ــ ــات االتـ ــيـ ــنـ ــقـ تـ
جميع أنحاء العالم إلى املياه القطرية 
وتوفير الدعم الــازم لخدمات ما بعد 

البيع.

الحضور القوي للشركات األمريكية يعكس عمق العالقات

2022 سهيل سات تشارك في معرض ديمدكس 

لدى افتتاحه جناح الواليات المتحدة في ديمدكس.. شرودر:

تعرض خدمات االتصاالت المتنقلة والخدمات البحرية

ــاإلدارة  ــ تـــشـــارك وزارة الــداخــلــيــة مــمــثــلــة بـ
الــعــامــة ألمــن الــســواحــل والــحــدود بجناح 
كبير في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي 
لــلــدفــاع الــبــحــري )ديــمــدكــس( فــي نسخته 
الــقــوات املسلحة  الــســابــعــة والــــذي تنظمه 
الــقــطــريــة األمــيــريــة عــلــى مـــدى ثــاثــة أيـــام 

بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.
ــامــــة ألمـــن  ــعــ الــ ــاح اإلدارة  ــنــ ــم جــ ــ وقــــــد ضـ
الــســواحــل والـــحـــدود نــمــاذج مــن الــــزوارق 
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا اإلدارة في  الــحــديــثــة 
ــة الـــبـــحـــريـــة املـــخـــتـــلـــفـــة،  ــيــ ــنــ ــا األمــ ــهـ ــامـ ــهـ مـ
ــــزة  ــهـ ــ ــن أجـ ــ ــ بــــــاإلضــــــافــــــة إلـــــــــى الـــــعـــــديـــــد مـ
االتــصــاالت البحرية وطــائــرة االستطاع 
واملــــراقــــبــــة، فـــضـــا عــــن تــــوزيــــع مــجــمــوعــة 
كبيرة من الكتيبات واملطويات التوعوية 
الــســامــة البحرية  حـــول مختلف جــوانــب 
ملـــرتـــادي الــبــحــر، ومــســتــخــدمــي الـــدراجـــات 
املــــائــــيــــة )األســــــــكــــــــوتــــــــرات(، وشـــــــــرح عــبــر 
الشاشات حول ابرز الخدمات االلكترونية 
التي تقدمها اإلدارة عبر خدمة مطراش 2. 
ــــد ســـعـــادة  ــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــفــيــة أكـ وفـ
الـــلـــواء الـــركـــن ســعــد بـــن جــاســم الخليفي 
الــعــام على أهمية استضافة  مــديــر األمـــن 
دولة قطر ملثل هذه املعارض املتخصصة 
الــدفــاع البحري والـــذي يعرض  فــي مجال 
قـــدرات  أحـــدث التقنيات واالبــتــكــارات فــي 
ــاع واألمــــــــن الـــبـــحـــري وهـــــو مــــا يــعــد  ــ ــدفـ ــ الـ
لـــوزارة الداخلية للمشاركة  فرصة كبيرة 

فيه من خال االدارة العام ألمن السواحل 
والـــحـــدود لــاطــاع عــلــى أحـــدث التقنيات 
قـــدرات االدارة  األمــنــيــة البحرية ولتعزيز 
في تأمني املجال البحري للدولة، وحماية 
الـــحـــدود وتـــأمـــني ســامــة املـــاحـــة والــنــقــل 
البحري وغيرها مــن األمـــور واملــهــام التي 
تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في االدارة 

العامة ألمن السواحل والحدود.
وأشار سعادته إلى ان وزارة الداخلية تقوم 
بجهود كبيرة في تأمني الحدود البحرية 
لــلــدولــة بــفــضــل الــتــجــهــيــزات والــتــعــزيــزات 
األمــنــيــة وانــظــمــة املـــراقـــبـــة الــبــحــريــة الــتــي 
الــســواحــل  الــعــامــة ألمـــن  تمتلكها االدارة 
والحدود والتصنيع الحديث الذي تنتجه 
االدارة مـــن زوارق مـــتـــطـــورة تــســاهــم في 
قيام االدارة بمهامها وواجباتها االمنية.  
ــعــــام أن  ــر االمــــــن الــ ــديـ ــعــــادة مـ وأوضـــــــح ســ
املعرض في نسخته السابعة شهد تطورا 

كبيرا ومشاركة واسعة لكبرى الشركات 
الــعــاملــيــة املــتــخــصــصــة فـــي مـــجـــال الـــدفـــاع 
الــتــوفــيــق للقائمني على  الــبــحــري وتــمــنــى 

املعرض واملشاركني.
من جانبه أكد العميد ناصر جبر النعيمي 
مــديــر عـــام أمـــن الــســواحــل والـــحـــدود على 
الـــداخـــلـــيـــة عــلــى  ــــرص واهـــتـــمـــام وزارة  حـ
ــة  ــعـــرض الـــدوحـ املـــشـــاركـــة الـــدائـــمـــة فــــي مـ
الــدولــي لــلــدفــاع الــبــحــري ديــمــدكــس وذلــك 
إلبـــراز دور اإلدارة العامة ألمــن السواحل 
والحدود في تأمني املياه االقليمية للدولة 
ولــلــتــعــرف عــلــى أحــــدث املـــعـــدات الــبــحــريــة 
الـــتـــي تـــســـاعـــد فــــي إنــــجــــاح جــمــيــع املـــهـــام 
املــيــاه  الــبــحــريــة املتعلقة بحماية  األمــنــيــة 
القطرية، وتقديم املساعدة ملرتادي البحر 

ومرتادي الشواطئ.
الــى أن جــنــاح االدارة العامة ألمن  وأشـــار 
السواحل والحدود يعد من أكبر االجنحة 

ــيـــوم االول  ــــذي شــهــد فـــي الـ بــاملــعــرض والــ
زيـــــارة الــعــديــد مـــن وفــــود مــخــتــلــف الــــدول 
لاطاع على امكانيات وتجهيزات االدارة 
وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في 
املعدات التي تستخدمها االدارة في تنفيذ 
ــــاف أن مــعــرض  املـــهـــام املــنــوطــة بــهــا. وأضـ
ومــؤتــمــر الـــدفـــاع الــبــحــري يــتــيــح لـــــإدارة 
الــســواحــل والــحــدود التعرف  العامة ألمــن 
ــــدات الـــبـــحـــريـــة والـــلـــقـــاء  ــعـ ــ عـــلـــى أحــــــدث املـ
بــنــظــرائــنــا فــي مختلف الــبــلــدان املــشــاركــة 
ــعـــرف مـــــن خــــالــــهــــم عــــلــــى تـــجـــاربـــهـــم  ــتـ ــلـ لـ

وخبراتهم في مجال االمن البحري.
وقال إن اإلدارة تنتهز مشاركتها في هذا 
املعرض لنشر املزيد من الوعي بإجراءات 
ــة الـــبـــحـــريـــة والــــتــــعــــريــــف بــمــهــام  الــــســــامــ
الــعــامــة ألمــن السواحل  وواجــبــات اإلدارة 
والحدود فالحفاظ على ارواح وممتلكات 
مرتادي البحر هي ضمن أبرز مهام اإلدارة 

ونــحــن ال نــألــو جــهــدا فـــي ســبــيــل تحقيق 
هذه الغاية.

الــنــقــيــب عــلــي خــجــيــم الــعــذبــة ضــابــط فــرع 
االســـتـــطـــاع الـــجـــوي أوضـــــح ان مـــن ابـــرز 
الـــعـــامـــة ألمــن  مـــا يــعــرضــه جـــنـــاح اإلدارة 
السواحل والــحــدود طــائــرة )اوتــوجــايــرو( 
الـــخـــاصـــة بـــاالســـتـــطـــاع واملــــراقــــبــــة قــســم 
االستطاع الجوي وهي تلعب دورا كبيرا 
في مساعدة الدوريات البحرية في كشف 
ــداف الــتــي تــقــتــرب  ــ الـــســـواحـــل ورصــــد األهــ
ــــاإلدارة  مــنــهــا وتــتــولــى غــرفــة الــعــمــلــيــات بـ
املــراد استكشافها  توجيهها نحو املواقع 
بــارزا في استطاع  وتلعب الطائرة دورا 
مــواقــع املــيــاه الــضــحــلــة الــتــي ال تستطيع 
الــــدوريــــات الــكــبــيــرة دخــولــهــا فــضــا عما 
تتميز بــه مــن ســرعــة الــوصــول الــى مواقع 
ــز الــــطــــائــــرة  ــيـ ــمـ ــتـ ــلــــوبــــة وتـ األهـــــــــــداف املــــطــ
كــذلــك بــأنــهــا تــجــمــع بـــني مـــيـــزات الــطــائــرة 
ــرة املــجــنــحــة فــإلــى  ــائــ ــطــ الــهــلــيــكــوبــتــر والــ
جانب سرعة الطيران فإنه يمكنها الثبات 
لــرصــده ومراقبته  املــوقــع املستهدف  فــوق 
ويمكن استخدام هذه الطائرة في عمليات 
الـــبـــحـــث واإلنــــــقــــــاذ ومــــراقــــبــــة الـــشـــواطـــئ 
ورصــد األهــداف الداخلية ومرافقة السفن 
والوسائط البحرية وهي تحقق لنا كشفا 
املـــراد استكشافها  املـــدى للمنطقة  واســـع 
كما انــه مــن السهل على هــذه الــطــائــرة ان 
تـــقـــوم بـــرصـــد أي عــمــلــيــات تـــلـــوث بــحــري 
حــيــث انـــهـــا مــــــزودة بــإمــكــانــيــات وقـــــدرات 

تكنولوجية عالية املستوى.

»الداخلية« تشارك في معرض ومؤتمر ديمدكس

¶  العميد ناصر جبر النعيمي

¶  مايكل شرودر لحظة افتتاح جناج الشركات األمريكية

¶  النقيب علي خجيم العذبة¶  اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي

تــشــارك وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة في 
النسخة السابعة مــن مــعــرض ومؤتمر 
ــبــــحــــري -  ــلــــدفــــاع الــ الـــــدوحـــــة الـــــدولـــــي لــ
يـــعـــقـــد تــحــت  الــــــــذي  ــدكــــس 2022،  ــمــ ديــ
شعار »الــحــدث الــدولــي األبـــرز لتواصل 
مختصي األمن والدفاع البحري«، وذلك 
خـــال الــفــتــرة مــن 21 - 23 مـــارس 2022 

بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.
ـــن خـــال  وتـــتـــمـــثـــل مـــشـــاركـــة الــــــــــوزارة مـ
جـــنـــاح خــــــاص، تــســتــعــرض مــــن خــالــه 
الــحــوافــز واملــمــيــزات الــتــي تــوفــرهــا بيئة 
ــبـــادرات  ــرز املـ ــ ــمـــال بـــدولـــة قــطــر، وأبـ األعـ
ــا الــــدولــــة  ــهــ ــرتــ ــتــــشــــريــــعــــات الــــتــــي أقــ والــ
لتحفيز االســتــثــمــار املحلي واألجــنــبــي، 
بما في ذلــك قانون تنظيم الشراكة بني 
القطاعني الحكومي والخاص، وقانون 
تنظيم استثمار رأس املال غير القطري 

في النشاط االقتصادي.
ــوزارة اســتــراتــيــجــيــة  ــ ــ كــمــا تــســتــعــرض الـ
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة 2018  لـــلـــصـــنـــاعـــات  قـــطـــر 
إلـــى  تـــســـعـــى  الــــتــــي  -2022، واألهــــــــــداف 
تحقيقها بحلول عــام 2030، وتوقعات 
الــنــمــو لــقــطــاع الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــة، 
باإلضافة إلى تسليط الضوء على دور 
الــــــــوزارة فـــي تــنــمــيــة وتـــطـــويـــر املــنــاطــق 
الصناعية، وتنظيم عملية تخصيص 

األراضــــــــــي الـــصـــنـــاعـــيـــة لــلــمــســتــثــمــريــن 
الحاصلني على التراخيص الصناعية.

هذا إلى جانب تسليط الضوء على أهم 
املـــبـــادرات الــتــي تــم إطــاقــهــا فــي سبيل 
تيسير بيئة األعمال في الدولة، بما في 
ذلك التعريف بخدمات النافذة الواحدة، 
والــخــدمــات اإللــكــتــرونــيــة الــتــي تــوفــرهــا 
ــا اإللــــكــــتــــرونــــي  ــهـ ــعـ الـــــــــــــوزارة عــــبــــر مـــوقـ

وتطبيق الهاتف الجوال. 
إلــى أن معرض ومؤتمر  تجدر اإلشـــارة 
ــاع الــــبــــحــــري  ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ الـــــــدوحـــــــة الـــــــدولـــــــي لـ
)ديمدكس 2022( ُيشكل منصة حيوية 
ــن صـــنـــاع الـــقـــرار  ــد مــ ــديـ ــعـ تــســتــقــطــب الـ
والـــــــقـــــــادة فـــــي مــــجــــال الــــــدفــــــاع واألمـــــــن 
ــوفـــر الـــفـــرصـــة لــلــعــارضــني  الـــبـــحـــري، وتـ
لــتــقــديــم أحــــدث تقنياتهم ومنتجاتهم 
ــذا املــجــال  ــع الــجــهــات الــعــامــة فـــي هـ ألرفــ

وإبرام الصفقات مع أهم الشركات. 
ويـــشـــارك فــي نــســخــة الــعــام الــحــالــي من 
ــر مــــن 200 جـــهـــة عـــارضـــة  ــثـ املــــعــــرض أكـ
من أكثر من 20 دولــة تعرض تقنياتها 
ــــى جــانــب  ــعــــرض، إلـ ــل املــ ــ ــدة داخــ ــديـ الـــجـ
عقد مؤتمر قــادة البحريات في الشرق 
األوسط الذي سيناقش أحدث التطورات 
في مجال األمن والدفاع البحري ضمن 
ــقـــات الـــنـــقـــاش رفــيــعــة  ــلـ ســلــســلــة مــــن حـ
املستوى، كما سيشهد املعرض توقيع 

عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم.

»التجارة« تشارك في »ديمدكس«

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  
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عقد خــبــراء مــن كليتي القانون والسياسات العامة 
بجامعة حمد بن خليفة حلقة نقاشية في 15 مارس 
الــقــانــونــيــة والــســيــاســيــة للصراع  الــتــداعــيــات  لبحث 
بــن روســيــا وأوكــرانــيــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، حيث 
الـــقـــانـــون،  ــيـــان، عــمــيــد كــلــيــة  ــانـ ــارامـ ــوزان كـ ــ أدارت ســ
والـــدكـــتـــور لــيــزلــي ألــكــســنــدر بــــال، الــعــمــيــد املــؤســس 
الــذي ضم أعضاء  لكلية السياسات العامة، النقاش 
مــن هيئة الــتــدريــس الــذيــن بــحــثــوا فــي دور الــقــانــون 
الدولي والعوامل الجيوسياسية مثل تعدد أطراف 
الصراع وأمن الطاقة، ومستقبل االستثمار األجنبي 

والتجارة العاملية.
القانون  إلــيــاس بانتكاس، أســتــاذ  الــدكــتــور  ونــاقــش 
الدولي بكلية القانون، شرعية استخدام القوة وسبل 
االنــتــصــاف فــي حــالــة انــتــهــاك مــيــثــاق األمـــم املــتــحــدة، 
وكـــذلـــك الــحــالــة الــقــانــونــيــة لـــأراضـــي الــتــي يسيطر 
عليها املــتــمــردون، وتناولت الــدكــتــورة كــا لــوك ييب، 
األستاذ املساعد في كلية القانون، املبادئ التشغيلية 
لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، وتــطــرقــت إلــــى سبل 
فهم مساحة اختصاص املحكمة الجنائية الدولية 

والجرائم املحتمل البت فيها.
وأبــدى الدكتور أندرياس ريكيمر، األستاذ في كلية 
السياسات العامة، استناًدا إلى خبرته في املناصب 
الــعــلــيــا فـــي األمــــم املـــتـــحـــدة، مــاحــظــاتــه حــــول تــأثــيــر 
الــصــراع على األمـــم املــتــحــدة وجــهــودهــا الحالية في 

القضايا متعددة األطراف، مثل تغير املناخ.

املـــشـــارك  ــتــــاذ  الـــدكـــتـــور دامـــيـــلـــوال أوالوي، األســ أمــــا 
والــعــمــيــد املـــشـــارك لــلــبــحــوث فــي كــلــيــة الــقــانــون، فقد 
تــنــاول كيف أعــطــى الــصــراع أســـواق الــطــاقــة الفرصة 
إلعـــــادة الــنــظــر فـــي عــاقــاتــهــا مـــع روســـيـــا بــوصــفــهــا 
ــورًدا وكــيــف أظــهــرت قــطــر أهــمــيــة مــوثــوقــيــتــهــا في  ــ مـ
توريد الطاقة خال حصار 2017-2021، إذ تستكشف 
الـــغـــاز الطبيعي  ــــوارد  ــــدول اآلن ســبــل اســتــخــدام مـ الـ
د الــدكــتــور  ــدَّ املــســال فــي تلبية إمـــــدادات الــطــاقــة، وشــ

أوالوي على ضرورة دمج حقوق اإلنسان في قطاعّي 
النفط والغاز.

كما تطرقت الدكتورة كيم مولوني، األستاذ املساعد 
في كلية السياسات العامة، اإلجراءات التي اتخذها 
الــبــنــك الـــدولـــي وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي للمساعدة 
فـــي تــلــبــيــة االحـــتـــيـــاجـــات اإلنــســانــيــة واالقــتــصــاديــة 
األساسية الفورية ألوكــرانــيــا مــن خــال تدابير مثل 

مدفوعات اإلقراض في حاالت الطوارئ.

وقّدم الدكتور جورجيوس ديميتروبولوس، األستاذ 
ــقـــانـــون والــعــمــيــد املــــشــــارك في  املــــشــــارك فـــي كــلــيــة الـ
الشؤون األكاديمية، ملحة عامة عن قضايا التجارة 
مع التركيز على سعي عدٍد من الــدول لسحب وضع 
روسيا بأنها »دولــة أولى بالرعاية« وتداعيات ذلك 
إلى جانب العقوبات في ضوء النظام الحالي ملنظمة 
الــتــجــارة العاملية، كما ألقى ديميتروبولوس نظرة 
ُمــتــفــحــّصــة عــلــى بــعــض ســوابــق اســتــخــدام الــتــدابــيــر 
الضرورية لحماية املصالح األمنية بموجب املادة 21 
من االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 
ا على 

ً
الــعــمــيــد كــارامــانــيــان تعليق )الـــجـــات(. وقــالــت 

الــفــعــالــيــة: »وضــعــت الــحــلــقــة الــنــقــاشــيــة الـــصـــراع في 
سياق قانوني، وخرجت بأكثر من ذلــك عبر دراســة 
الــحــاســم فــي تشكيل الحوكمة العاملية  الــصــراع  أثــر 
الــدولــي فــي عالم مــا بعد الحرب  القانوني  والــنــظــام 
الباردة. أتقدم بجزيل الشكر ألعضاء هيئة التدريس 
في كلية القانون على تزويدنا برؤى مدروسة وكلية 
الــســيــاســات الــعــامــة إلفــادتــنــا بــخــبــراتــهــم فـــي مــجــال 

الحوكمة العاملية«.
ــال: »يــمــثــل الــحــجــم  ــ ــاف الـــدكـــتـــور بـ ــ ومــــن جــانــبــه أضـ
الــعــدوان تحديات عديدة  الهائل للصراع ومستوى 
الــعــاملــيــة ولــلــتــعــاون مــتــعــدد األطــــراف كما  للحوكمة 
نألفه، وبينما يسعى مجتمعنا األكاديمي واملجتمع 
األوسع لفهمه بشكٍل أفضل، فإن كليات جامعة حمد 
بن خليفة في وضع يسمح لها بتقديم تحليل متعدد 
التخصصات للدروس املهمة التي يمكن أن تساعد 

في تشكيل ذلك الفهم«.

جامعة حمد بن خليفة تناقش تداعيات الصراع الروسي األوكراني
نظمتها كليتا القانون والسياسات العامة

الـــقـــبـــول بــجــامــعــة قــطــر أنــه  أعــلــنــت إدارة 
ــبــــول اإللـــكـــتـــرونـــي  ــقــ ســـيـــتـــم فـــتـــح بــــــاب الــ
ملرحلة البكالوريوس لفصل خريف 2022 
ابـــتـــداًء مــن يـــوم األحـــد 27 مـــارس الــجــاري 
وســيــســتــمــر الــتــقــديــم حــتــى يــــوم الــثــاثــاء 
الــذيــن  لــلــطــاب  7 يــونــيــو 2022. ويــمــكــن 
ــوا الــــحــــد األدنــــــــى مــــن مــتــطــلــبــات  ــوفــ ــتــ اســ
القبول من الطلبة املستجدين واملحولن 
ــامـــعـــة قـــطـــر مــــن جـــامـــعـــات أخــــرى  ــــى جـ إلــ
واملتقدمن لدرجة البكالوريوس الثانية؛ 

التقديم عبر املوقع اإللكتروني للجامعة، 
ــن قــــــــرارات الــقــبــول  عـــلـــًمـــا بـــــأن اإلعـــــــان عــ

سيكون يوم األحد 17 يوليو 2022.
وأشـــــارت الــســيــدة لــولــوة الــربــيــعــي، مدير 
إدارة الـــقـــبـــول فـــي جــامــعــة قــطــر إلــــى أنــه 
ــقــــدمــــن تـــحـــقـــيـــق %70  ــتــ ــتــــرط فـــــي املــ يــــشــ
ــل فــــي نــســبــة الـــثـــانـــويـــة الــعــامــة  ــ عـــلـــى األقــ
لــكــلــيــات اآلداب والـــعـــلـــوم،  الــتــقــديــم  عــنــد 
والهندسة، واإلدارة واالقتصاد، والقانون، 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــة والــــــــــدراســــــــــات اإلسـ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــــشـ والـ
والتربية، والعلوم الصحية. أما املتقدمن 
ــان فــيــجــب أن  ــنـ لــكــلــيــات الــطــب وطــــب االسـ

ــى،  يــحــقــق الـــطـــالـــب نــســبــة 85% كــحــد أدنــ
لــكــلــيــة  لـــلـــمـــتـــقـــدمـــن  ــلــــى األقــــــــل  و80% عــ

الصيدلة.
ــبــــول فــي  ــقــ وأكـــــــــدت الـــربـــيـــعـــي عـــلـــى أن الــ
جــامــعــة قــطــر يعتمد عــلــى مــبــدأ املنافسة 
بــن املــتــقــدمــن، وأن تحقيق الــحــد األدنــى 
من متطلبات القبول ال يعني بالضرورة 
الحصول على القبول في الجامعة، وإنما 
يتم قبول الطاب وفق القدرة االستيعابية 
لكل كلية على حدة، ويؤخذ بعن االعتبار 
املسار التعليمي في املرحلة الثانوية عند 

التقدم لكليات الجامعة.

يحتفي العالم فــي 21 مــارس مــن كــل عام 
باليوم العاملي ملتازمة داون؛ وذلك بهدف 
تـــوعـــيـــة املـــجـــتـــمـــعـــات ودعـــــــم األشــــخــــاص 
ــتــــازمــــة وعـــائـــاتـــهـــم  املـــصـــابـــن بـــهـــذه املــ
ــلــــق صـــــوت عــــاملــــي واحـــــــد يــــدافــــع عــن  وخــ
حقوقهم، ويشير أســاتــذة مختصون من 
قــســم الــعــلــوم الــنــفــســيــة فــي كــلــيــة التربية 
ــــى أهـــمـــيـــة نـــشـــر الـــوعـــي  بــجــامــعــة قـــطـــر إلـ
املجتمعي حول متازمة داون وهذه الفئة 
ألجل الحفاظ على حقوقهم ودمجهم في 

املجتمع.
ــتــــور أســـامـــة  ــدكــ ــال الــ ــ ــه، قــ ــ فــــي تـــصـــريـــح لــ
ــلـــوم الــنــفــســيــة:  ــتــــاذ فــــي الـــعـ بـــطـــايـــنـــة، أســ
»مــتــازمــة داون يعتبر اضــطــرابــا وراثــيــا 
يـــســـبـــبـــه االنــــقــــســــام غـــيـــر الـــطـــبـــيـــعـــي فــي 
ــــؤدي إلــــى زيـــــادة الــنــســخ  الـــخـــايـــا، مــمــا يـ
الــكــلــي أو الــجــزئــي فــي الــكــرومــوســوم 21. 
ــدة  ــزائــ ــة الــ ــيــ ــوراثــ وتـــســـبـــب هـــــذه املـــــــادة الــ
تــغــيــرات الــنــمــو واملـــامـــح الــجــســديــة التي 
تــتــســم بــهــا مــتــازمــة داون. وتــعــتــبــر هــذه 
فــــئــــات ذوي اإلعــــاقــــة  املــــتــــازمــــة إحــــــــدى 

العقلية«.
الــــعــــديــــد مــن  ــة: »إن  ــنـ ــايـ ــطـ بـ وأضـــــــــاف د. 
بقت بشكل 

ُ
تقنيات إدارة السلوك إذا ما ط

صحيح ومستمر وبطريقة منظمة على 
مدى فترات طويلة من الزمن؛ تكون فعاله، 
ومن املهم التركيز على السلوك اإليجابي 
بدال من السلوك السلبي عند التعامل مع 
األطــفــال، وأن األســـاس فــي إدارة السلوك 
ــة إيـــجـــابـــيـــة مــع  ــاء عــــاقــ ــنــ ــــو بــ ــفــــعــــال هـ الــ
الطفل. وهــذا يسمح للمعلم التواصل مع 
األطفال وتشكيل قاعدة قوية من أجل أي 
تغيير للسلوك أن يــأخــذ مــكــانــه، وهــنــاك 
العديد من األساليب التي تسمح للطالب 
الــــســــلــــوك كــأســالــيــب  واملــــعــــلــــم مــــن إدارة 
بــأنــواعــه،  الــســلــوك )مــثــل: التعزيز  تعديل 
ا إدارة 

ً
اكتساب املهارات، والعقاب(، وأيض

ــذات، وهـــي الـــقـــدرة عــلــى ضبط  ــ وضــبــط الـ
وإدارة االنفعاالت واملشاعر واالندفاعات 

والتحكم بها، والتنظيم الذاتي«.
ومــــن جــهــتــه، أكــــد د. طـــه عــــــدوي، أســتــاذ 
ــلـــوم الــنــفــســيــة، عـــلـــى أن  مـــســـاعـــد فــــي الـــعـ
رســالــة بــرنــامــج الــتــربــيــة الــخــاصــة ترتكز 
ــداد مــعــلــمــي املــســتــقــبــل لــيــكــونــوا  ــ عــلــى إعــ

ممارسن وعلى مقدرة في إبراز معارفهم 
وخبراتهم مــع التميز فــي مــجــال التربية 
ــر الـــخـــبـــرة فــــي مــجــال  ــوافــ والــــتــــدريــــس وتــ
الــتــخــصــص، وذلـــــك مـــن خــــال تــزويــدهــم 
باملعرفة واملــهــارات والــقــدرات التنظيمية 
الازمة لعملية تعليمة عالية الجودة من 
حيث التعليم والتعلم. ويسعى البرنامج 
إلى إيجاد صناع قــرار متميزين ومرنن 
ذوي أخاقيات عالية في مجال التعليم 
والتعلم ينشطون فــي البحث عــن فرص 
الــنــمــو املــهــنــي مـــن خــــال بــيــئــة تعليمية 
مــحــفــزة وتــفــاعــلــيــة تــســتــنــد الـــى الــبــحــوث 
وتـــــمـــــزج مـــــا بـــــن الــــنــــظــــريــــة واملــــمــــارســــة 

الواقعية والتكنولوجيا.
وبـــــــــدوره، تـــطـــرق د. عـــاطـــف الــشــربــيــنــي، 
الــعــلــوم النفسية، إلى  أســتــاذ مساعد فــي 
أنــــواع املــتــازمــة مــوضــًحــا بــأنــهــا تنقسم 
إلى أكثر من قسم منها: التثلث الصبغي 
ــثـــاثـــي(:  الـ الــــتــــازم  )الـــتـــرايـــســـومـــي،   ،21
يـــشـــكـــل نـــحـــو 90% مــــن الـــــحـــــاالت؛ حــيــث 
يكون لدى الشخص كروموسوم إضافي 
)كـــرومـــوســـوم 21(، فــيــصــبــح لــديــه ثــاثــة 

 من نسختن.
ً

كروموسومات 21، بدال

جامعة قطر تفتح باب القبول 
لبرامج البكالوريوس لخريف 2022

جامعة قطر تشارك في اليوم العالمي لمتالزمة داون

للمواد االستهالكية  امليرة  أعلنت شركة 
الــكــامــل ألهــداف  )ش.م.ع.ق( عــن دعمها 
اليوم العاملي إلعادة التدوير وجهود دولة 
البيئة عبر إطالق مجموعة  قطر لحماية 
من املبادرات الصديقة للبيئة بهدف حث 
املجتمع وتشجيع األفــراد لالنضمام إلى 
لبناء مستقبل أفضل  الرامية  مبادراتها 
وأكــثــر اســتــدامــة. كشركة وطنية تتطلع 
إلـــى تــرســيــخ املــمــارســات املــســتــدامــة لــدى 
أبـــنـــاء املــجــتــمــع، تــشــجــع املـــيـــرة عــمــالءهــا 
البالستيكية  القوارير  إعــادة تدوير  على 
والــعــلــب املــعــدنــيــة عــبــر تــوفــيــر مــاكــيــنــات 
إعادة التدوير في 21 فرًعا لها. وفي ظل 
التدوير  العاملي إلعـــادة  االحتفال باليوم 
في 18 مــارس من كل عــام، قدمت امليرة 
ــقـــاط املـــكـــافـــآت  لــعــمــالئــهــا 5 أضــــعــــاف نـ
ــر الـــقـــواريـــر  ــدويـ عــنــد قــيــامــهــم بــــإعــــادة تـ
الفترة  املعدنية في  البالستيكية والعلب 

ما بني 17 إلى 20 مارس. 
ومــــن نــاحــيــة أخــــرى قــــال بــيــان للشركة 
ــي إحـــــداث  ــرة نـــجـــحـــوا فــ ــيــ إن عـــمـــالء املــ
تــقــدم مــلــحــوظ عــبــر املـــشـــاركـــة فـــي دعــم 
ــادة الــتــدويــر في  ــ وتــشــجــيــع مـــبـــادرات إعـ
أنه تم  إلى  امليرة، إذ تشير اإلحصائيات 

أكــثــر من  تــدويــر  إعـــادة  فعليًا حتى اآلن 
بــالســتــيــكــيــة وعلبة  قـــــارورة  مــلــيــون   20
مــعــدنــيــة فـــي فــــروع املـــيـــرة – تــكــفــي هــذه 
لتوليد طــاقــة كهربائية لتشغيل  الكمية 
ليوم واحــد.  5 ماليني مصباح كهربائي 
وتعمل امليرة كذلك على الحّد من انتشار 
البطاريات  الناتجة من  الكيميائية  املــواد 
ــاكـــن  ــيـــر أمـ ــــالل تـــوفـ املــســتــعــمــلــة مــــن خــ
مخصصة لتجميعها في 16 فرعًا ومن 
ــر الـــذي يساعد  ــّم إعــــادة تــدويــرهــا، األمـ ـ

َ
ث

آمــن ويحمي  ص منها بشكل 
ّ
التخل فــي 

البيئة واملجتمع من أضرارها. وانسجامًا 
مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 التي 
الـــتـــوافـــق بـــني جــهــود التنمية  ــــى  تــدعــو إل
البيئة،  االقتصادية واالجتماعية وحماية 
تــتــطــلــع املـــيـــرة إلــــى تــرســيــخ الــســلــوكــيــات 
الجميع التــبــاعــهــا في  اإليــجــابــيــة وإلــهــام 
اليومية وتشجيع األجــيــال  ممارساتهم 
القادمة على تبني أسلوب حياة مستدام 

وصديق للبيئة. 
ويــأتــي االحــتــفــال بــالــيــوم الــعــاملــي إلعـــادة 
الــتــدويــر بــالــتــزامــن مــع إعـــالن املــيــرة عن 
ــعــــاون مـــشـــتـــرك مــــع جـــامـــعـــة حـــمـــد بــن  تــ
العلوم الصحية والحيوية  خليفة – كلية 
يــهــدف لــدفــع جــهــود الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة 

وتوسيع نطاق أنشطتها البيئية.

الخليجي للجمعيات  املــؤتــمــر  الــيــوم  ينطلق 
املــهــنــيــة والــهــيــئــات املــحــاســبــيــة الــــذي تنظمه 
جمعية املحاسبني القانونيني القطرية بفندق 
املهنية  الجمعيات  الريتزكارلتون، بمشاركة 
والهيئات املحاسبية في دول مجلس التعاون 
الخليجي. ويتناول املؤتمر محاور عدة منها: 
الــتــشــريــعــات واملـــمـــارســـات املــهــنــيــة في  دور 
االرتقاء بمهنة املحاسبة واملراجعة في دول 
املنظمات  الخليجي، ودور  الــتــعــاون  مجلس 
املــهــنــيــة واألكــاديــمــيــة فـــي تــنــمــيــة املــحــاســبــني 
ــــني، ومـــســـتـــقـــبـــل مـــهـــنـــة املـــحـــاســـبـــة  ــقـ ــ ــدقـ ــ واملـ
ــورة الــتــكــنــولــوجــيــة،  ــثــ ــ واملـــراجـــعـــة فـــي ظـــل ال
ــدات املـــحـــاســـبـــة واملـــــراجـــــعـــــة فــي  ــجــ ــتــ ومــــســ
ــتــعــاون الــخــلــيــجــي، والــعــوائــق  دول مــجــلــس ال
ــه املـــهـــنـــة، وفــــرص  ــواجــ والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــ
التحسني واالندماج مع املعايير واملستجدات 
الدولية، وكيفية تفعيل دور هيئة املحاسبة 
الخليجية لخدمة املحاسبني في  واملــراجــعــة 

دول مجلس التعاون.
ــل الــنــهــضــة  ــمـــر فــــي ظــ ــأتــــي أهـــمـــيـــة املـــؤتـ  وتــ
التي تشهدها دول  االقتصادية والحضارية 

الـــذي عزز  األمـــر  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 
إلــى علوم املحاسبة واملــراجــعــة على  الحاجة 
الحكومي  القطاعني  مستوى املؤسسات في 
ــك يــســعــى املـــؤتـــمـــر لــتــقــديــم  ــذلـ ــاص. وبـ ــخــ ــ وال
ــادة ملــتــخــذي الـــقـــرار والــقــائــمــني  تــوصــيــات جــ
على الجمعيات والهيئات املحاسبية؛ ملناقشة 
ســبــل االرتـــقـــاء بمهنة املــحــاســبــة واملــراجــعــة 
ــعـــزيـــز دورهـــــــا فــــي خـــدمـــة االقـــتـــصـــادات  وتـ
الــخــلــيــجــيــة. ويــســتــقــطــب املــؤتــمــر مــتــحــدثــني 
املهنية والهيئات املحاسبية  الجمعيات  مــن 
العلمية فــي دولــة قطر  والجامعات واملعاهد 
ودول الخليج العربي، باإلضافة إلى متحدثني 
من املؤسسات واملنظمات الدولية واإلقليمية 
ــي مـــجـــال املــحــاســبــة واملـــراجـــعـــة. ويــشــمــل  فـ
الحضور أعضاء ومجالس إدارات الجمعيات 
املــهــنــيــة والـــهـــيـــئـــات املــحــاســبــيــة الــخــلــيــجــيــة، 
ومكاتب وشركات املحاسبة املحلية والدولية، 
املاليني،  ومديري أقسام املحاسبة واملديرين 
القطاعات،  واملحاسبني واملراجعني في كافة 
ومـــــــــزودي بــــرامــــج الـــتـــقـــنـــيـــة فــــي املــحــاســبــة 
واملراجعة، والجهات الحكومية والخاصة ذات 
الــعــالقــة، وأســاتــذة وطـــالب وخريجي أقسام 

املحاسبة.

الميرة وجامعة حمد
 تطلقان مبادرات بيئية

انطالق المؤتمر الخليجي للجمعيات 
المهنية والهيئات المحاسبية
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ــايـــة مــعــالــي الــشــيــخ خـــالـــد بن  تــحــت رعـ
ثــانــي، رئيس  خليفة بــن عبد العزيز آل 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يفتتح 
ــــن حـــمـــد بــن  ــادة الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـ ــ ــعـ ــ سـ
قاسم العبدالله آل ثاني، وزيــر التجارة 
ــِن بــيــتــك 2022  ــ والــصــنــاعــة، مــعــرض »ابـ
فـــي مــركــز  ــــارس 2022  فـــي 28 مـ  »BYH
قطر الوطني للمؤتمرات. ومــن املرتقب 
أن يحضر حفل االفتتاح ومراسم قّص 
الشريط ممثلون عن الوزارات الرئيسية 
املــعــنــيــة وكــبــار الشخصيات  والــجــهــات 
فــي قــطــر. ويمكن للمواطنني القطريني 
الراغبني في بناء منازلهم حضور هذا 
الــحــدث الــبــارز الـــذي يستمر عــلــى مــدار 

ثالثة أيام من 28 إلى 30 مارس 2022.
ويحظى معرض »ابن بيتك 2022« بدعم 
عــدد مــن الــرعــاة الــبــارزيــن، مــن ضمنهم 
ــال  ــ ــغـ ــ ــــك الـــــرســـــمـــــي: هـــيـــئـــة األشـ ــريـ ــ ــــشـ الـ
الــعــامــة – أشـــغـــال، وشـــريـــك االســتــدامــة 
املـــؤســـســـة الـــعـــامـــة الـــقـــطـــريـــة لــلــكــهــربــاء 
ــاء – كـــهـــرمـــاء، بـــاإلضـــافـــة إلــــى دعــم  ــ واملــ
الـــتـــجـــارة  الـــبـــلـــديـــة ووزارة  ــن وزارة  مــ
والصناعة ووزارة التنمية االجتماعية 
واألسرة، واإلدارة العامة للدفاع املدني، 
وغــرفــة قــطــر، وراعــــي التنمية بــنــك قطر 

لــلــتــنــمــيــةQDB، والــبــنــك الــرســمــي البنك 
التجاري، الشريك املؤسس شركة تدمر 
الــتــجــاريــة، والـــراعـــي الــبــالتــيــنــي: شركة 
ذا يــارد قطر، والــرعــاة الذهبيون شركة 
الــحــطــاب القابضة،  آتــكــي آرت، وشــركــة 
ــة لــيــفــيــنــج ســـبـــيـــريـــت، وشـــركـــة  ــ ــركـ ــ وشـ
الـــعـــمـــادي لـــأحـــجـــار، والــــراعــــي الــفــضــي 
جــوتــون لــلــدهــانــات قــطــر، راعـــي املناظر 
الطبيعية: شــركــة السليطني للحدائق. 
كــمــا يــنــطــلــق املـــعـــرض بـــدعـــٍم مـــن شــريــك 
املسابقة التعليمي: كلية فنون التصميم 
ــي جـــامـــعـــة فــرجــيــنــيــا كـــومـــنـــولـــث فــي  فــ
قطر، وشــريــك املؤتمر املعهد األمريكي 

للمهندسني املعماريني )AIA(، وشريك 
الــتــأمــني: شــركــة سيب للتأمني، وشريك 
الــتــعــقــيــم والـــســـالمـــة الـــصـــحـــيـــة، شــركــة 

بويكر.
وفـــي َمــعــِرض حــديــثــه عــن مــعــرض »ابـــِن 
الـــســـّيـــد رواد  ــال  قــ  ،»2022 BYH بــيــتــك
ســلــيــم، الــشــريــك املــؤســس واملــديــر الــعــام 
 »NeXTfairs فـــيـــرز لـــشـــركـــة  »نــيــكــســت 
ــه ملن دواعــي 

ّ
للمعارض واملؤتمرات: »إن

ــا أن نـــرّحـــب بــجــمــيــع الــشــركــاء  ــرورنــ ســ
والــــرعــــاة والـــعـــارضـــني والــــــــزوار الـــكـــرام 
فـــي الــنــســخــة الــثــالــثــة مـــن مــعــرض »ابـــِن 
الـــرائـــد  ــي 

ّ
املــحــل املـــعـــرض   ،»BYH بــيــتــك

الــذي يتيح للمجتمع القطري إمكانية 
االرتقاء بمعايير منزله ورفاهيته، إلى 
ــتـــصـــادي في  جـــانـــب تــحــفــيــز الــنــمــو االقـ

البالد«.
ــمـــد عــلــي  ــه أكـــــــد الــــســــّيــــد مـــحـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
الــعــالقــات العامة  املــهــنــدي، مــديــر إدارة 
واالتصال في املؤسسة العامة القطرية 
ــاء واملـــــــــاء – كــــهــــرمــــاء، شـــريـــك  ــربـ ــهـ ــكـ ــلـ لـ
ــذا  ــة هــ ــيــ ــمــ ــعــــرض، أهــ ــمــ ــلــ ــة لــ ــ ــدامــ ــ ــتــ ــ االســ
املــعــرض وقـــال: »يــعــّد معرض ابــِن بيتك 
أحــد أهــم الفعاليات الداعمة لالقتصاد 
الــوطــنــي، حــيــث يــشــكــل ملتقى ملختلف 
ــال الـــبـــنـــاء  ــجــ ــــي مــ ــهــــات الـــعـــامـــلـــة فـ الــــجــ
ــزز تـــضـــافـــر جــهــود  ــعــ واإلنـــــــشـــــــاءات، ويــ

الــشــركــات الحكومية والــخــاصــة لخدمة 
املجتمع القطري«.

ــر، املــعــهــد  ــمــ ــؤتــ ــريــــك املــ ــانــــب شــ ـــن جــ ــ وعـ
األمــــريــــكــــي لـــلـــمـــهـــنـــدســـني املـــعـــمـــاريـــني، 
تـــحـــّدثـــت الـــســـيـــدة ســـتـــيـــفـــانـــي كــيــنــيــك، 
رئـــيـــس املــعــهــد األمـــريـــكـــي لــلــمــهــنــدســني 
املــعــمــاريــني )AIA( فــي الــشــرق األوســـط: 
ــعـــرض ابــــــِن بــيــتــك بــمــثــابــة  ــيـــكـــون مـ »سـ
مــــصــــدر إلــــهــــام لـــلـــمـــواطـــنـــني الــقــطــريــني 
الذين يعتزمون بناء منازلهم، وفرصة 
الكتساب رؤى استثنائية حــول كيفية 
تــحــويــل رؤيـــتـــك عـــن املـــنـــزل املــثــالــي إلــى 
ــا  ــدونــ ــحــ ــمـــــوس. ويــ ــ ــلـ ــ ــقـــي مـ ــيـ ــقـ واقـــــــــع حـ
الشرف في املعهد األمريكي للمهندسني 
ا من معرض ابن  املعماريني، لنكون جزًء
بــيــتــكBYH 2022، ونــتــمــنــى للمنظمني 
واملشاركني أن يحظوا بنجاح باهر في 

هذا الحدث«.
ــــال الـــســـيـــد شــــوفــــان داس،  مــــن جــهــتــه قـ
املدير العام لشركة جوتن للدهانات في 
قطر: »فــي إطــار التزامنا املستمر تجاه 
ــازل الــقــطــريــني، ستعرض  ــنـ أصـــحـــاب املـ
دهانات جوتن منتجات وألوانا جديدة 
ــام من  ــعـ ــذا الـ حـــصـــرًيـــا ضــمــن نــســخــة هــ
ع إلى رؤيتكم 

ّ
معرض ابن بيتك. ونتطل

والترحيب بكم في املعرض«.
ومن جانبه قال الدكتور هيثم عبدالله 

ــتــــاذ املـــســـاعـــد فـــي كــلــّيــة  الـــهـــّمـــالـــي، األســ
الفنون بجامعة فرجينيا كومنولث في 
قطر: »بالنيابة عن كلية الفنون بجامعة 
فرجينيا كومنولث في قطر، يطيب لي 
أن أعّبر عن سعادتنا في قسم التصميم 
الثالثة  الداخلي للمشاركة في النسخة 
ــِن بــيــتــك. كــمــا يــســّرنــا أن  مـــن مــعــرض ابــ
نؤّكد التزامنا باملشاركة في هذا الحدث 
قبلة. ويقدم معرض 

ُ
املهّم في السنوات امل

ق بالبناء 
ّ
ابِن بيتك رؤية ثاقبة فيما يتعل

الــداخــلــي ومتطلبات قطاع  والتصميم 
الــبــنــاء الــحــالــيــة واالتــجــاهــات الــســائــدة. 
ط املعرض الضوء على الفرص 

ّ
كما يسل

ــن شــأنــهــا  ــ ــــتــــاحــــة الــــتــــي مـ
ُ
املـــخـــتـــلـــفـــة امل

إتـــاحـــة الــفــرصــة أمــــام طــالبــنــا لــلــتــعــّرف 
عـــلـــى املـــنـــتـــجـــات املـــتـــعـــددة والـــخـــدمـــات 
الــبــنــاء. وباإلضافة  التي يقّدمها قطاع 
إلــى ذلـــك، يــعــّد حــضــور املــعــرض بمثابة 
ــثــلــى لــلــتــواصــل والـــلـــقـــاء مع 

ُ
الــفــرصــة امل

املتخصصني في املجاالت األخرى، األمر 
بــالــتــواصــل مع  الـــذي سيسمح لطالبنا 
املــؤســســات والــشــركــات، وبــنــاء عــالقــات 
مــهــنــيــة قــّيــمــة مـــن خــــالل تـــبـــادل األفــكــار 
واملعارف. كما يتيح هذا الحدث لطالبنا 
إمــكــانــيــة مــواصــلــة تــطــويــر ممارساتهم 
وإتــقــانــهــا، مــن خـــالل اكــتــســاب املــعــارف 

واألفكار الجديدة«.

ينظم على مدار ثالثة أيام
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¶  رواد سليم

ــع  ــاريـ ــمـــشـ ــلـ أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة األصــــــمــــــخ لـ
الــعــقــاريــة وشــركــة املـــرقـــاب الــعــقــاريــة عن 
إطــــالق املــرحــلــة الــثــالــثــة مــن مــشــروع أبــو 
ــــرح 117 قــطــعــة  ــدرة واملــتــمــثــلــة فــــي طـ ــ ســ
أرض سكنية مــفــروزة ومنفصلة للبيع 
للمواطنني، تبلغ مساحة كل واحدة منها 
ــقــــارب 600 مـــتـــر مــــربــــع، مــخــصــصــة  ــا يــ مــ
لــتــطــويــر الــفــلــل ومـــــــزودة بــكــافــة املـــرافـــق 
ــالـــطـــرق  ــيـــة الــــــالزمــــــة كـ ــتـ ــتـــحـ ــيــــة الـ ــنــ ــبــ والــ
الــداخــلــيــة واملـــســـاحـــات الــخــضــراء لتمتد 
هذه املرحلة على مساحة تبلغ نحو 104 

آالف متر مربع. 
ويـــقـــع املــــشــــروع عــلــى طـــريـــق ســـلـــوى في 
بــلــديــة الــــريــــان، وهــــو عـــبـــارة عـــن مــديــنــة 
الــخــدمــات، تــضــم أرقــى  سكنية متكاملة 
الــعــقــارات السكنية، وتــحــتــوي عــلــى 172 
ــدة  ــ ــن 200 وحـ ــ ــر مـ ــ ــثـ ــ ــيـــة، وأكـ ــنـ ــكـ فـــيـــال سـ
سكنية متعددة املساحات، تم تطويرها 
بتشطيب فاخر وفق أحدث التكنولوجيا 
العاملية الصديقة للبيئة، ويضم املشروع 
أيضا كافة املرافق الخدمية والترفيهية 
تــلــتــف جميعها  الـــخـــضـــراء  واملـــســـاحـــات 
حـــول منطقة خــضــراء مــشــجــرة ســاحــرة، 
لــك بيئة معيشة جــذابــة وحيوية  تخلق 

ال مثيل لها.
وبــهــذه املــنــاســبــة قـــال فــــادي بــركــة املــديــر 
الــــــعــــــام لــــشــــركــــة األصــــــمــــــخ لـــلـــمـــشـــاريـــع 

العقارية: تعد شركتا األصمخ العقارية 
ــم الــشــركــات  ــد أهــ ــرقــــاب الــعــقــاريــة أحــ واملــ
الــتــي ساهمت فــي نمو القطاع  الوطنية 
الــعــقــاري عــلــى مـــدى الــعــقــديــن املــاضــيــني، 
وســاهــمــت املــشــاريــع الــتــي طــورتــهــمــا في 
ــة بـــإضـــافـــة  ــ ــدولـ ــ مـــنـــاطـــق مـــتـــعـــددة مــــن الـ
ــاء  ــ ــقــ ــ ــة االرتــ ــ ــلـ ــ ــــي رحـ ــة فــ ــ ــحــ ــ بـــصـــمـــة واضــ

بالقطاع العقاري في قطر. 
وأضاف: كما تميزت الشركتان بقدرتهما 
عــلــى تــقــديــم كــافــة الــحــلــول الــعــقــاريــة بما 
يـــلـــبـــي مـــتـــطـــلـــبـــات وتـــطـــلـــعـــات الــجــمــيــع 
الــواعــدة والناشئة،  وخاصة في املناطق 
ومن هذا املنطلق قامت شركتي األصمخ 
العقارية واملرقاب العقارية بطرح املرحلة 
الــثــالــثــة مـــن مـــشـــروع أبــــو ســـــدرة لــيــوفــر 

ــي تــطــويــر  ــارا مـــنـــاســـبـــا لـــلـــراغـــبـــني فــ ــيــ خــ
وحــــداتــــهــــم الــســكــنــيــة فــــي هـــــذا املـــشـــروع 
الـــرائـــد، وإيــمــانــا مـــن الــشــركــتــني بأهمية 
توفير كــافــة االحــتــيــاجــات للعمالء تقدم 
األصـــمـــخ الـــعـــقـــاريـــة واملــــرقــــاب الــعــقــاريــة 
الــخــاصــة للفلل  14 نــوًعــا مــن التصاميم 
للراغبني في ذلك مما يتيح سهولة للبناء 

من قبل مالك األرض. 
موضحا أن مشروع أبو ســدرة ذو موقع 
ــــن مــنــاطــق  ــة مـ ــربـ ــقـ ــلـــى مـ ــو عـ ــهـ مـــتـــمـــيـــز فـ
املـــدارس واملــرافــق الرياضية واملتنزهات 
ومــراكــز الــتــســوق الــكــبــرى مــثــل فيالجيو 
ــول ووذنــــــــــان مـــول  ــ ــول وأبـــــــو ســـــــدرة مــ ــ مــ
وامليرة واللولو وسفاري، باإلضافة إلى 
قــربــه مــن املــرافــق الطبية املــتــعــددة، حيث 
يبعد املشروع مسافة 10 دقائق بالسيارة 
من حديقة أسباير و15 دقيقة من مدينة 
املالهي املائية أكوا بارك، و10 دقائق من 
نــادي الفروسية و18 دقيقة من مؤسسة 
قطر للتربية والــعــلــوم وتنمية املجتمع 

ومكتبة قطر الوطنية. 
وقال بركة: إن شركتي األصمخ للمشاريع 
العقارية واملــرقــاب العقارية ستواصالن 
ــلــــة بـــتـــطـــويـــر كـــافـــة  ــافــ مـــســـيـــرتـــهـــمـــا الــــحــ
ــة املـــتـــنـــوعـــة لــتــعــزيــز  ــاريـ ــقـ ــعـ املــــشــــاريــــع الـ
الــعــقــاري في  مساهمتهما بنمو القطاع 
قطر ومواكبة التوسع العمراني من خالل 
تفانيهما في العمل وخبرتهما الواسعة 

واملعرفة العميقة بسوق العمل.

تعلن هيئة األشغال العامة »أشغال« عن تنفيذ إغالق مؤقت على جزء 
من شارع بو مرزاز بمنطقة الخريطيات. وبالتنسيق مع اإلدارة العامة 
للمرور، سيتم تنفيذ اإلغالق اعتبارًا من يوم األربعاء 23 مارس 2022 
من الساعة السادسة صباحًا وملدة خمسة أيام، وذلك بهدف استكمال 
أعمال الطبقة األسفلتية النهائية للشارع، وذلك ضمن مشروع تطوير 

الطرق والبنية التحتية في الخريطيات وأزغوى، الحزمة األولى.
وخـــالل فــتــرة اإلغــــالق، يمكن ملستخدمي شـــارع بــو مــــرزاز والــراغــبــني 
بالوصول إلى شارع الخريطيات االنعطاف يسارًا نحو شارع 12 ثم 
يمينًا عند أول شارع للوصول إلى شارع الخريطيات، كما هو موضح 
في الخريطة املرفقة.  ستقوم هيئة األشغال العامة بتركيب اللوحات 
املــروري، وتهيب  اإلرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير 
بجميع مستخدمي الطريق االلتزام بحدود السرعة املسموحة وإتباع 

اللوحات اإلرشادية حفاظًا على سالمتهم.

117 قطعة أرض للمواطنين طرح 
 في »أبو سدرة السكني«

إغالق مؤقت لشارع بو مرزاز بالخريطيات

أعلنت عنها األصمخ العقارية والمرقاب العقارية

¶  فادي بركة
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الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة  دعــــت وزارة 
واألســــرة متمثلة فــي إدارة 

الجمعيات واملؤسسات 
الــــــخــــــاصــــــة أعـــــضـــــاء 

»الجمعية الفلكية 
القطرية« لحضور 
اجــتــمــاع الجمعية 
الــــعــــمــــومــــيــــة غـــيـــر 
ــــي يـــوم  الــــــعــــــادي، فـ

الـــســـبـــت املــــوافــــق 26 
ــــارس الـــجـــاري بــبــرج  مـ

الهدى، قاعة )13(.
ــتــــمــــاع لــلــنــظــر فــي  يـــأتـــي هـــــذا االجــ

احـــدى املــســائــل الــهــامــة الــتــي تتعلق 

بــكــيــان الــجــمــعــيــة الــفــلــكــيــة الــقــطــريــة، 
حيث تــقــدم بعض أعضاءالجمعية 

بطلب حل الجمعية.
ــم  ــنــــص املـــــــــــادة رقــ ــا لــ ــ ــقــ ــ ووفــ
)24( واملـــــــادة )25( من 
مــرســوم بــقــانــون رقــم 
لـــســـنـــة 2020   )21(
بـــشـــأن الــجــمــعــيــات 
واملـــــــــــــؤســـــــــــــســـــــــــــات 
ــامــــت  الــــــخــــــاصــــــة قــ
الــجــمــعــيــات  إدارة 
واملــــــــــــــــؤســــــــــــــــســــــــــــــــات 
الــخــاصــة بـــدعـــوة كــافــة 
األعـــــضـــــاء لـــلـــبـــت فــــي قــــرار 
الــحــل وفــقــا ملــا يـــراه األعــضــاء خالل 

عقد االجتماع.

ــة مــمــثــلــة  ــديــ ــلــ ــبــ الــ نـــظـــمـــت وزارة 
ــديـــات ورش  ــلـ ــبـ بـــقـــطـــاع شــــــؤون الـ
ــات  ــراطــ ــتــ ــاالشــ عــــمــــل لـــلـــتـــعـــريـــف بــ
املنظمة لنوعية الوسائل اإلعالنية 
ــع الــبــيــئــة  ــ وضـــــــــــرورة تـــوافـــقـــهـــا مـ
ــة املـــحـــيـــطـــة ومـــــراعـــــاة  ــيــ ــرانــ ــمــ ــعــ الــ
ــات الـــبـــيـــنـــيـــة بــني  ــافــ ــســ ــد املــ ــديـ تـــحـ
هــــــذه الــــوســــائــــل مـــمـــا يـــمـــنـــع نــمــو 
عــشــوائــيــات اإلعـــالنـــات والــالفــتــات 
ــا يــنــتــج عـــن ذلــــك من  ــــدن ومــ فـــي املـ
ــرانـــي للبيئة  ــمـ تـــلـــوث بـــصـــري وعـ

الحضرية.
وقـــد شــمــلــت الـــورشـــة األولــــى التي 
ــة املــوظــفــني  ُعـــقـــدت بــبــلــديــة الـــدوحـ

املعنيني من بلدية الدوحة والوكرة 
والـــظـــعـــايـــن. كـــمـــا حـــضـــر الـــورشـــة 
التي أقيمت بمسرح بلدية الريان 
املـــوظـــفـــون املــعــنــيــون مـــن بــلــديــات 
ــمــــال والــشــيــحــانــيــة  ــان والــــشــ ــ ــريـ ــ الـ
ــالل.  ــرة وأم صــ ــيــ ــذخــ ــــور والــ ــــخـ والـ
ــــورش طــرح  ــذه الــ ــد تـــم خــــالل هــ وقــ
العديد من االستفسارات املتعلقة 
ــا مــمــا  ــهـ ــلـ ــلـــسـ بـــــــــاإلجـــــــــراءات وتـــسـ
ــور  ــطــ ــتــ ــم فـــــــي مـــــواكـــــبـــــة الــ ــ ــاهـ ــ ــــسـ يـ
ــامــــي عـــلـــى طــلــب  ــنــ ــتــ ــع واملــ ــريــ ــســ الــ
اإلعــــــالن ودعـــــم قـــطـــاع االســتــثــمــار 
فــي هـــذا املـــجـــال، ويــأتــي عــقــد هــذه 
ــهــــود قــطــاع  الــــــــورش فــــي إطـــــــار جــ
شؤون البلديات لتدريب وتطوير 

املوظفني بالوزارة.

عمومية غير عادية 
للجمعية الفلكية القطرية

ورش عمل مكثفة للتوعية 
باشتراطات مراقبة اإلعالن

الدوحة -  
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ضمن فعاليات موسم الندوات وبحضور وزير الثقافة

الخبراء يناقشون أسباب تراجع اللغة العربية
ــوان: »هـــــل تـــراجـــعـــت مــكــانــة  ــ ــنـ ــ تـــحـــت عـ
اللغة العربية في مجتمعاتنا«، وضمن 
الـــذي تنظُمه  الــنــدوات  فعاليات مــوســم 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع جــامــعــة  الــثــقــافــة  وزارة 
قطر واملركز العربي لألبحاث ودراســة 
ــــرص ســــعــــادة الــشــيــخ  ــيــــاســــات، حــ الــــســ
عــبــدالــرحــمــن بـــن حــمــد آل ثـــانـــي وزيـــر 
الثقافة على حضور نــدوة احتضنتها 
الــى جانب  كلية القانون بجامعة قطر 
حشد مــن االدبـــاء واملفكرين واملثقفني، 
وناقشت الندوة عدة محاور من بينها 
اللغة العربية  مظاهر وأســبــاب تــراجــع 
في املجتمعات، وتأثير اإلعالم والثقافة 
لــدى  الــلــغــويــة  الــغــربــيــة عــلــى الحصيلة 
ــل مــن  ــــدوة كــ ــنـ ــ ــي الـ ــحــــدث فــ ــنـــــشء. وتــ ــ الـ
ــراب والـــدكـــتـــور عــلــي الــكــبــيــســي،  ــ امــــل عـ
وعــبــدالــرحــمــن الــدلــيــمــي. ولــفــت انــتــبــاه 
»لــوســيــل«ان الــحــضــور فــي الــنــدوة كــان 
ــمــــار  ــرا مــــن مــخــتــلــف شــــرائــــح واعــ ــيـ ــبـ كـ
ــذي يــعــكــس اهــتــمــام  ــ ــر الــ ــ املــجــتــمــع االمــ
القطريني باللغة العربية، ونجاح تلك 
الــثــقــافــة،  الــتــي تــبــذلــهــا وزارة  الــجــهــود 
ــم مـــنـــذ بــدايــتــه  ويـــعـــكـــس نـــجـــاح املــــوســ
الخــتــالف الــطــرح وقــوتــه واالبــتــعــاد عن 
التقليدي بكل شــيء، ويبشر بانطالقة 

قوية للثقافة باملستقبل القريب. 
ــد املــتــحــدثــون فـــي الـــنـــدوة ان اللغة  وأكــ
العربية قيمة جوهرية كبرى في حياة 
ــل مــجــتــمــع وأمــــــة، فــهــي الــــوعــــاء الـــذي  كـ
يــحــمــل األفـــكـــار ويــنــقــل املــفــاهــيــم ويقيم 
روابط االتصال بني الفئات االجتماعية 
املختلفة، وتعيش اللغة العربية اليوم 
ــة يــنــبــغــي  ــحــ أخــــطــــارا وتــــحــــديــــات واضــ
التصدي لها ومواجهتها. ويعُد موسم 
ــنـــدوات األول مـــن نــوعــه فـــي الـــدوحـــة،  الـ
ع ومـــنـــح  ــوُّ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــافــ ــقــ ــر ثــ ــــدف نــــشــ ــهـ ــ بـ
نــخــب املــجــتــمــع مــن املــفــكــريــن واملثقفني 
ــز الـــبـــيـــئـــة  ــزيــ ــعــ والــــخــــريــــجــــني فـــــــرص تــ

الفكرية. 
واجـــــــمـــــــع الـــــحـــــضـــــور مـــــــن املــــتــــحــــدثــــني 
والجمهور على أن عالقة اللغة العربية 
ــدة، فــلــغــة الــضــاد  بــالــهــويــة عــالقــة وطـــيـ
تــعــد هــويــة ألصــحــابــهــا الـــعـــرب كــونــهــا 
الــقــرآن الكريم والرتباطها الوثيق  لغة 
بــحــضــارة األمــــة الــعــربــيــة، وهـــي قضية 
وجودية ملستقبل الثقافة واملجتمعات، 
وبــالــتــالــي ال بــد أن تــكــون لــهــذه الهوية 
الــتــعــامــل معها.  أهــمــيــة استثنائية فــي 
واســـتـــعـــرض الـــدكـــتـــور عــلــي الــكــبــيــســي 
التحديات التي تواجهها اللغة العربية 
ــــي تـــحـــديـــات هـــويـــة فـــي املــقــام  ــــال:«هـ وقـ

األول، الفتا إلى أن أبرز التحديات التي 
اللغة العربية هي الوعي، حيث  تواجه 
يرى أن الوعي بتحديات الهوية واللغة 
العربية لم يكن وليد عصرنا الحاضر 
ولكنه قديم متجدد، ولعل أول مظهر له 
كــان التصدي لشيوع اللحن فــي اللغة 
العربية الذي اعتِبر نذير خطر يهددها، 
ــفــــتــــوحــــات  خـــــاصـــــة حــــــني كــــثــــر بــــعــــد الــ
ــار اإلســـــــــالم، فــهــب  ــشــ ــتــ ــة وانــ ــيــ اإلســــالمــ
عــلــمــاؤهــا لــوضــع الــقــواعــد الــتــي تقوي 
امللكة اللغوية حرصا على القرآن الكريم 

وحفاظا على اللغة العربية«. 
 واشــار الكبيسي إلى أن اللغة العربية 
ــة راســــــخــــــة، فـــلـــمـــا ضــعــفــت  ــ ــــويـ ــلــــت قـ ظــ
ــهـــت الــعــربــيــة  الـــخـــالفـــة اإلســـالمـــيـــة واجـ
فــيــمــا بــعــد دعــــــوات الــعــامــيــة والــكــتــابــة 
بالحروف األجنبية وانتصرت عليها، 
وها هي اليوم تواجه تحديات من نوع 

جديد.
ورأى أن مــن أشـــد األخـــطـــار عــلــى اللغة 
العربية هو وجــود ظاهرة غريبة على 
مجتمعاتنا، وهــي كثرة استعمال لغة 
»هجني« بعيدة عن اللغة العربية، سواء 
فــي مخاطبة الــعــمــالــة الـــوافـــدة فــي دول 
الــخــلــيــج خــاصــة أو فــي الــتــخــاطــب عبر 

وسائل التواصل االجتماعي«. 
اللغة العربية  وفــي معرض حديثه عن 

قال الشاعر عبدالرحمن الدليمي: تزهو 
الــلــغــة الــعــربــيــة عــلــى غــيــرهــا مـــن لــغــات 
ــراء وســحــر  الــعــالــم بــمــا تــمــتــاز بـــه مـــن ثــ
ورصــــانــــة، ومــــا تــحــويــه مـــن خــصــائــص 
وميزات أبقتها حية ألكثر من 15 قرنا 
أكــثــر اللغات  الـــزمـــان، لتصبح اآلن  مــن 
الــســامــيــة تــحــدثــا ونــطــقــا »422 مليون 
ــــق«، وإحــــــــدى أكـــثـــر لـــغـــات الــعــالــم  ــاطـ ــ نـ

انتشارا.
ــتــــطــــرد الــــدلــــيــــمــــي: ولـــــذلـــــك أحــــب  ويــــســ
الشعراء العرب لغتهم، ونظموا أشعارا 
ي بجمالها وقوتها 

ِّ
للدفاع عنها والتغن

ــا  ــا، وأصـــبـــحـــت أبــيــاتــهــم دروعــ ــهـ ــرائـ وثـ
ــتـــي تــســتــهــدف  تـــصـــد تـــلـــك الـــحـــمـــالت الـ
إضــعــاف اللغة الــعــربــيــة، عــن طــريــق فك 
ــم أبـــنـــائـــهـــا بـــهـــا، ومـــن  ــــاط وتــــالحــ ــبـ ــ ارتـ
 
ً
املــنــاداة باستعمال العامية بديال ذلــك 

للفصحى« 
ــيــــة قــــداســــة  ــة الــــعــــربــ ــغـ ــلـ ــــف:« لـ ــيـ ــ ــــضـ  ويـ
مــخــتــلــفــة عـــن غــيــرهــا مـــن الـــلـــغـــات، ذلــك 
أنها لغة القرآن الكريم، وعلى الرغم من 
أنــهــا تــحــتــوي عــلــى 28 حــرفــا فــقــط، إال 
الــشــعــراء منذ العصر الجاهلي إلى  أن 
يومنا هذا استطاعوا أن يجعلوا منها 
ا، يغرق فيه الباحث، 

ً
بحًرا بل ومحيط

ــــرف يــنــطــقــه الـــلـــســـان، إال  فــــال يـــوجـــد حـ
وأننا نجد له في اللغة العربية مكانا«.

صالح بديوي

■ الشاعر عبدالرحمن الدليمي ■ د. علي الكبيسي 

»الصحة« تنظم جلسة مراقبة 
مياه الصرف الصحي

بنك دخان يعزز محفظة 
خدماته لألعمال التجارية

631 مليار ريال المعروض
النقدي في فبراير

925 طنًا مبيعات برنامجي 
المنتج المميز ومزارع قطر

الــعــامــة ومنظمة الصحة  نظمت وزارة الصحة 
العاملية، بالتعاون مع جامعة وايــل كورنيل في 
قطر وفريق علم الجينوم بجامعة قطر ومعهد 
قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد 
بن خليفة، جلسة للنقاش وتبادل املعرفة حول 
مــراقــبــة مــيــاه الــصــرف الــصــحــي مــن أجـــل بطولة 
كأس عالم صحية وآمنة. وترأس الجلسة فريق 
العمل املعني بالبحوث واملراجع العلمية بوزارة 
ــاؤه فـــي هيكل  الــصــحــة الـــعـــامـــة، والـــــذي تـــم إنـــشـ
الــطــوارئ لدعم املجموعة االستراتيجية  قــيــادة 
الوطنية للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19(، 
التــــخــــاذ قـــــــــرارات قـــائـــمـــة عـــلـــى األدلــــــــة املــتــعــلــقــة 

بجائحة )كوفيد-19(. 
وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير 
إدارة الــصــحــة الــعــامــة فــي وزارة الــصــحــة الــعــامــة، 
وعــضــو فــريــق االســتــجــابــة لــحــاالت الـــطـــوارئ، إن 
القائم  الجلسة أقيمت فــي إطــار مــبــادرة الترصد 
على األحداث في ركيزة األمن الصحي في الشراكة 
املمتدة لثالث ســنــوات بــني وزارة الصحة العامة 
الــدولــي لكرة  ومنظمة الصحة العاملية واالتــحــاد 
القدم / الفيفا/  واللجنة العليا للمشاريع واإلرث. 

واشــــار إلـــى أن هـــذه الــشــراكــة الــفــريــدة تــهــدف إلــى 
جعل كأس العالم FIFA قطر 2022 منارة لتعزيز 

الــصــحــة الــبــدنــيــة والــنــفــســيــة، ونــمــوذجــا لضمان 
صــحــة وأمــــــان الــفــعــالــيــات الـــريـــاضـــيـــة الــضــخــمــة 
ــعـــداد قطر  ــتـ فـــي املــســتــقــبــل. وأوضــــــح انــــه مـــع اسـ
الستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 في أواخر 
هذا العام، فإن الجلسة النقاشية تعد مثاال على 
التزام وزارة الصحة بالعمل مع شركائها لتحقيق 
أهـــداف ركــيــزة األمــن الصحي وضــمــان بيئة آمنة 

وساملة للبطولة. 
وضــمــت الــجــلــســة أصــحــاب املــصــلــحــة الرئيسيني 
ــذا املــــجــــال عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم  ــ ــعـــراض هـ ــتـ السـ
وتقديم معلومات مستكملة حول أحدث األدلة عن 
مراقبة مياه الصرف الصحي والنمذجة الوبائية 
في قطر، كما تم النظر في مسائل تتعلق بموجة 
ــيـــكـــرون«  كـــوفـــيـــد-19 الــنــاجــمــة عـــن املــتــحــور »أومـ
والتوسع فــي رصــد مياه الــصــرف الصحي كــأداة 
مبتكرة من أجل رصد معزز وأوســع نطاقا وذلك 
دعــمــا ملــتــطــلــبــات الــتــرصــد فـــي الــلــوائــح الصحية 

الدولية لعام 2005. 
وشــارك في الـــدورة خبراء محليون ودولــيــون في 
هـــذا املـــجـــال، بــمــا فـــي ذلـــك أعـــضـــاء مـــن املــجــمــوعــة 
ــيـــة لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس  ــنـ ــيـــة الـــوطـ ــيـــجـ ــتـــراتـ االسـ
ــــدة دمـــج الــصــحــة في  ــيـــد-19« ووحـ كـــورونـــا »كـــوفـ
لــوزارة الصحة العامة  جميع السياسات التابعة 
ــاء فـــريـــق األمـــــن الــصــحــي الـــتـــابـــع ملنظمة  وأعــــضــ

الصحة العاملية.

ــان، البنك الــرائــد فــي قطر،  أعــلــن كــل مــن بنك دخـ
وشـــــركـــــة مــــاســــتــــركــــارد إطــــــــالق مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــبــطــاقــات االئتمانية للشركات مــن أجــل تلبية 
احتياجات عمالء البنك من املؤسسات التجارية، 
ــول دفــــــع ســريــعــة  ــلــ ــتـــقـــديـــم حــ ــمــــت لـ ــّمــ حـــيـــث ُصــ
وموثوقة ومريحة للشركات، كما تنطوي على 
املــزايــا املــوّجــهــة خصيًصا لتسهيل  الــعــديــد مــن 

إنجاز أعمالهم.
ــي تــــقــــدمــــهــــا بـــطـــاقـــات  ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــ ــزايـ ــ ــ ومـــــــن أبـــــــــرز املـ
الــجــديــدة للشركات من  مــاســتــركــارد االئتمانية 
بنك دخــان هــي سهولة االســتــخــدام مــن مختلف 
ــة وفــي أغـــراض مختلفة مثل  املستويات اإلداريــ
الــســفــر والــتــرفــيــه وإنـــجـــاز املــدفــوعــات الــيــومــيــة. 
تم تصميم بطاقة ميتال ماستركارد للشركات 
ــــال واألفــــــــــراد ذوي  ــمـ ــ ــاب األعـ ــحــ خـــصـــيـــًصـــا ألصــ
املالءة املالية العالية، بينما تتيح بطاقة وورلد 
لــلــشــركــات إمــكــانــيــة االســـتـــخـــدام مـــن قــبــل أفــــراد 
اإلدارة العليا. أما بالنسبة لبطاقة ماستركارد 
ــلـــشـــركـــات فـــهـــي الـــخـــيـــار األنـــســـب  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـ
لــلــمــديــريــن الــتــنــفــيــذيــني مــن املــســتــوى املــتــوســط، 

في حني ُصممت بطاقة ماستركارد للمشتريات 
ــدفـــوعـــات، وتــقــديــم حــلــول  خــصــيــًصــا إلنـــجـــاز املـ
مــالــيــة مـــرنـــة لــلــشــركــات الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة 

والكبيرة الحجم.
تــــم تــصــمــيــم بـــطـــاقـــات مـــاســـتـــركـــارد االئــتــمــانــيــة 
ــان كــــي تــتــيــح لــلــشــركــات  لـــلـــشـــركـــات مــــن بـــنـــك دخــــ
ــات الـــصـــغـــيـــرة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــاريــــة واملـ ــتــــجــ واألعــــــمــــــال الــ
واملتوسطة إدارة نفقاتها ومدفوعاتها والتدفقات 
ــال، كـــمـــا تــســاعــد  ــعــ الـــنـــقـــديـــة اإلجـــمـــالـــيـــة بــشــكــل فــ
ــرارات أفــضــل حـــول عــمــلــيــات الــشــراء  ــ فـــي اتـــخـــاذ قــ
والنفقات العامة. باستخدام بطاقات ماستركارد 
االئتمانية للشركات من بنك دخان، سوف تتمكن 
الـــشـــركـــات واملــــؤســــســــات الـــتـــجـــاريـــة مــــن الــتــوفــيــر 
وتقليل املدة الزمنية التي تستغرقها عملية إدارة 
الــتــقــاريــر الخاصة  لــن يتطلب إعــــداد  الــنــفــقــات، إذ 
، مما يتيح لهم 

ً
باملصروفات والفواتير وقتًا طويال

فرصة أكبر للتركيز على تطوير األعمال.
ــات  ــاقــ ــطــ ــبــ ــنــــح هــــــــذه الــ ــمــ عــــــــــالوة عــــلــــى ذلــــــــــك، تــ
ــداد  ــ ــــي سـ ــن الـــــراحـــــة فـ ــ ــدًا مـ ــ ــزيـ ــ مــســتــخــدمــيــهــا مـ
النفقات اليومية، ومدفوعات املوردين، وفواتير 
الخدمات، وإدارة نفقات السفر، وكذلك املدفوعات 

الحكومية وتلك الخاصة بالشركات.

ارتــفــع املــعــروض النقدي »م 2« فــي دولـــة قطر خالل 
شهر فبراير املاضي بنسبة 5.49 باملائة، على أساس 
ســنــوي ليصبح 630.91 مليار ريـــال قــطــري، مقابل 
598.05 مــلــيــار ريـــال قــطــري فــي فــبــرايــر 2021، وفــق 

بيانات صادرة عن مصرف قطر املركزي.
وأرجـــعـــت بــيــانــات مـــصـــرف قــطــر املـــركـــزي االرتـــفـــاع 
فــبــرايــر  ــقـــدي /م 2/ فــــي  ــنـ الـ لـــلـــمـــعـــروض  ــنـــوي  الـــسـ
املــاضــي، إلـــى ارتــفــاع قيمة شــبــه الــنــقــد إلـــى 468.63 
ــًا بــنــمــو الـــــودائـــــع بــالــعــمــالت  ــدفـــوعـ مـــلـــيـــار ريـــــــال، مـ

األجــنــبــيــة إلـــى 187.78 مــلــيــار ريــــال قــطــري، وزيــــادة 
الودائع ألجل إلى 280.84 مليار ريال قطري. وبدوره 
سجل عرض النقد /م 1/ الشهر املاضي ارتفاعا إلى 
بــارتــفــاع قيمة  162.27 مليار ريـــال قــطــري، مــدفــوعــا 
الودائع تحت الطلب التي بلغت 149.34 مليار ريال 
قطري، مقابل ارتفاع طفيف للنقد املصدر إلى نحو 

12.93 مليار ريال قطري.
وتــحــظــى تــغــيــرات املــعــروض الــنــقــدي عـــادة بمراقبة 
العاملني في القطاعني العام والخاص، نظًرا لتأثيره 
على مستوى األسعار والتضخم االقتصادي وسعر 

الصرف والدورة االقتصادية عموما.

أعــلــنــت وزارة الــبــلــديــة عـــن عــــدد مـــن الــنــشــاطــات 
الـــتـــي قـــامـــت بــهــا خــــالل الــفــتــرة املــاضــيــة وكــشــفــت 
الــخــضــراوات القطرية  عــن إجمالي كمية مبيعات 
املحلية من خــالل برنامجي املنتج املميز ومــزارع 
قطر خالل شهر فبراير 2022م حوالي )925( طنا، 
حيث تم تسويق )667( طنا منها من خالل برنامج 
املنتج املميز و)258( طنا من خالل برنامج مزارع 
قطر. وتتوافر املنتجات املميزة ومنتجات مــزارع 
قطر من الخضراوات املحلية في املجمعات الكبرى 
ــيــــرة والـــتـــمـــويـــن الــعــائــلــي  كــالــلــولــو وكــــارفــــور واملــ
وغـــيـــرهـــا وذلـــــك عــلــى مـــــدار الــــعــــام. ويـــشـــرف على 
املــنــتــجــات املحلية وزارة البلدية  بــرامــج تــســويــق 
ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية بالتعاون مع وزارة 

التجارة والصناعة. 
ومن بني تلك النشاطات قيام بلدية الدوحة ممثلة 
ــدم وتـــحـــســـني الـــواجـــهـــات  ــهــ بـــفـــريـــق الـــصـــيـــانـــة والــ

وبالتعاون مع إدارة األعــتــدة امليكانيكية بتنفيذ 
البلدية  بــــوزارة  املــبــانــي  قـــرار لجنة صيانة وهـــدم 
بــإزالــة مبنى متهالك وملحقاته لتشويه املنظر 
العام في منطقة نعيجة )43( وذلك بهدف الحفاظ 

على السالمة العامة وجمالية املدينة. 
وقيام بلدية الوكرة بإغالق مطبخ شعبي ملدة 15 
املــواد الغذائية في ظروف  يوما لقيامه بتحضير 
ــــود مــخــالــفــة فـــي بــطــاقــة الــبــيــان  غــيــر صــحــيــة ووجـ
ــواد املــضــبــوطــة لــعــدم  ــ ــواد، وتـــم إتــــالف املـ ــ لــهــذه املــ

صالحيتها لالستهالك اآلدمي.
 وكــان قسم الــرقــابــة الفنية ببلدية الــوكــرة قــد قام 
بــرصــد وضــبــط مخالفة سكن عــمــال داخـــل مطبخ 
شــعــبــي، ونـــظـــرا لـــوجـــود مــــواد غــذائــيــة تـــم إخــطــار 
مــفــتــشــي قــســم الـــرقـــابـــة الــصــحــيــة الـــذيـــن حــضــروا 
بشكل فـــوري وتــبــني وجـــود مــخــالــفــات غــذائــيــة تم 
على إثــرهــا تحرير محضر ضبط مخالفة حسب 
ــبـــة األغــــذيــــة اآلدمــــيــــة واتــــخــــاذ كــافــة  ــانــــون مـــراقـ قــ

اإلجراءات القانونية الالزمة.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة -

كشفت عن نشاطات متعددة.. »البلدية«:

الدوحة -
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نبض السوق
العامة  الجمعية  بــلــدنــا عــن دعـــوة  أعــلــنــت شــركــة   
غير العادية لالنعقاد وذلك في 12 ابريل املقبل عبر 
الــحــديــثــة تطبيق Zoom فــي تمام  االتـــصـــال  تقنية 
الساعة 09:30 مساًء وفي حالة عدم اكتمال النصاب 

القانوني يعقد االجتماع البديل في 20 ابريل املقبل عبر تقنية االتصال الحديثة تطبيق 
Zoom في تمام الساعة 09:30 مساًء كما أعلنت شركة بلدنا عن دعوة الجمعية العامة 
العادية لالنعقاد وذلك في 2022/04/20, عبر تقنية االتصال الحديثة )تطبيق زووم 
Zoom( في تمام الساعة 09:30 مساًء وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد 
 ) Zoomاالجتماع البديل في 2022/04/27, عبر تقنية االتصال الحديثة )تطبيق زووم

في تمام الساعة 09:30 مساًء

ــاري فــــي اجــتــمــاع  ــجـ ــتـ ــق مــســاهــمــو الـــبـــنـــك الـ ــ  وافــ
ُعــِقــد بتاريخ 16  الــذي  الــعــادّيــة  العامة غير  الجمعّية 
ك غير القطرّيني 

ّ
مارس 2022 على زيادة نسبة تمل

في رأس مال البنك لنسبة تصل حتى %100.
للبنك  النظام األساسي  العادّية مجلس اإلدارة تعديل  العامة غير  الجمعّية  وفّوضت 
ك نسبة تصل حتى %100 

ّ
ه يجوز للمستثمرين غير القطرّيني تمل

ّ
بحيث ينّص على أن

من رأس مال البنك، مع مراعاة االلتزام بتعليمات مصرف قطر املركزي ذات الصلة.
وقد أتت موافقة الجمعّية العامة غير العادّية عقب تأكيد وزارة التجارة والصناعة على 
موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه املنعقد بتاريخ 23 فبراير 2022 على زيادة نسبة 
ك غير القطريني في رأس مال البنك حتى 100% وموافقة مصرف قطر املركزي 

ّ
تمل

على تعديل النظام األساسي للبنك.

للتأمني عن  القطرية  الــشــركــة اإلســالمــيــة  أعلنت   
دعـــوة الجمعية الــعــامــة الــعــاديــة لــالنــعــقــاد وذلـــك في 
الــســاعــة  تــمــام  فـــي  الــرئــيــســي  املــقــر   ,2022/04/05
09:30 مـــســـاًء وفــــي حـــالـــة عــــدم اكـــتـــمـــال الــنــصــاب 

القانوني يعقد االجتماع البديل في 10 ابريل املقبل، املقر الرئيسي في تمام الساعة 
09:30 مساًء.

الــعــقــاري عن  للتطوير   أعلنت شركة مــزايــا قطر 
املــوجــه للمستثمرين  الهاتفي  املؤتمر  الــدعــوة لعقد 
ملناقشة النتائج املالية السنوية 2021، وذلك يوم غد 
الساعة 12:30 مساًء،  الــجــاري في تمام  23 مــارس 

بتوقيت الدوحة.

أغلق املؤشر العام لبورصة قطر على 
تـــداوالت  ارتــفــاع بنسبة 0.4% بنهاية 
ــو 53.1  ــنـــحـ ــنـــــن وبـ ــ جـــلـــســـة امــــــس االثـ
الــــى مــســتــوى 13383.4  لــيــصــل  نــقــطــة 
نقطة، وســط مكاسب ملــؤشــرات جميع 
الـــقـــطـــاعـــات، ونـــمـــو عـــلـــى صــعــيــد قــيــم 

وأحجام التداوالت والصفقات املنفذة.
وسجلت رسملة السوق مكاسب بنحو 
ــى مــســتــوى  ــ 2.4 مـــلـــيـــار ريــــــال لــتــصــل الـ
قــيــمــة  756.4 مـــلـــيـــار ريـــــــــال، وســـجـــلـــت 
التداوالت »السيولة« ارتفاعا بأكثر من 
لــتــصــل مــســتــوى 686.4 مــلــيــون   %10.2
ريـــال، بــاإلضــافــة إلــى تنفيذ قــرابــة 17.4 
ألف صفقة على نحو 195.8 مليون سهم.

صافي التداوالت

وســجــلــت املـــؤســـســـات األجــنــبــيــة أعــلــى 
صـــافـــي شــــــراء بــــن فـــئـــات املــســاهــمــن 
بــقــيــمــة 121.5 مـــلـــيـــون ريــــــال وتـــاهـــا 
املــؤســســات الخليجية بــصــافــي شــراء 
ــراد  ــال، ثـــم األفــ ــ بــقــيــمــة 58.7 مــلــيــون ريـ
الخليجيون بنحو مليون ريال، بينما 
ــة أعــلــى  ــريـ ــطـ ــقـ ــات الـ ــســ ســـجـــلـــت املــــؤســ
صــافــي بــيــع بــقــيــمــة 154.2 مــلــيــون ثم 
ــراد القطريون بصافي بيع بقيمة  األفـ
ــم األفــــــراد  16.9 مـــلـــيـــون ريـــــــال، وتــــاهــ

العرب بنحو 8.8 مليون ريال.
وشـــهـــدت الــجــلــســة بــنــهــايــتــهــا ارتــفــاعــا 
ملـــــؤشـــــرات جـــمـــيـــع الــــطــــاعــــات بـــقـــيـــادة 
الــذي  قــطــاع البنوك والــخــدمــات املالية 
ــا بــنــســبــة 0.47%، كــمــا  ــاعـ ــفـ ارتـ ســـجـــل 
ــاع الـــنـــقـــل بــنــســبــة  ــطــ ــر قــ ــع مــــؤشــ ــ ــفـ ــ ارتـ
الــعــقــارات بنسبة  0.34% وتـــاه قــطــاع 
قـــطـــاع  ــر  ــ ــــؤشـ ــا ارتـــــفـــــع مـ ــمــ 0.29%، كــ
ــفــــع  بـــنـــســـبـــة 0.24%، وارتــ ــة  ــاعـ ــنـ الـــصـ

قــطــاع االتــصــاالت بنسبة 0.19%، كما 
الــخــدمــات والسلع  ارتــفــع مؤشر قطاع 
ارتـــفـــع  كـــمـــا  ـــ %0.12،  بــ االســـتـــهـــاكـــيـــة 
مؤشر قطاع التأمن هامشيا بنسبة 

0.04% بنهاية جلسة أمس.

أداء األسهم

وعلى صعيد إغــاقــات أسعار األسهم 
بــنــهــايــة جلسة أمـــس فــقــد ارتــفــعــت في 
جــلــســة أمـــس أســعــار أســهــم 23 شــركــة، 
ــار 22 شــركــة  ــعــ بــيــنــمــا انـــخـــفـــضـــت أســ

واستقر سعر شركتن.
ــمـــة  ــائـ ــقـ وتــــــصــــــدر ســــهــــم »قـــــامـــــكـــــو« الـ
الخضراء عقب ارتفاعه بنسبة 5%، كما 
ارتــفــع سهم »الــرعــايــة الطبية« بنسبة 
4.85%، و»التحويلية« املرتفع بنسبة 
2%، كما ارتفع سهم شركة »اإلسامية 
ارتــفــع  بــنــســبــة 1.73% كــمــا  لــلــتــأمــن« 
سهم »املناعي« بنسبة 1.24% بنهاية 

جلسة أمس.

وتــــصــــدر ســـهـــم »الـــخـــلـــيـــج الــتــكــافــلــي« 
ــتـــراجـــعـــات بــنــهــايــة الــجــلــســة  قـــائـــمـــة الـ
ــــان«  ــمـ ــ ــــر وعـ ــــطـ ثـــــم »قـ بـــنـــســـبـــة %2.4، 
بنسبة 2.14%، ثــم »الــعــامــة للتأمن« 
قـــطـــر األول«  ــك  ــنــ بــنــســبــة 1.75% و»بــ
املــتــراجــع بنسبة 1.7% وكــذلــك تراجع 
سهم »السام العاملية« بنسبة %1.64 

بنهاية الجلسة.

2.4 مليار ريال مكاسب الرسملة

0.4 % وسط مكاسب جماعية للقطاعات  المؤشر يرتفع 

686.4 مليون ريال 
قيمة التداوالت..

 و17.4 ألف صفقة 
على 195.8 مليون 

سهم

% 0.46% 5851128.81.16
 مكاسب مؤشر قطاع 

البنوك األكثر ارتفاعا 
بين القطاعات

 حصة أعلى 5 أسهم
 من حيث التداوالت
 خالل جلسة أمس

مليون سهم تداوالت
 »السالم العالمية« متصدر 

قائمة الكميات

مليون ريال تداوالت
 »QNB« متصدر 
قائمة السيولة

مليون ريال قيمة 
التداوالت على »مقدام« 

بالسوق الناشئة

األرقـــــام

محمد السقا
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تناقش حكومات االتــحــاد األوروبــــي فــرض حظر نفطي على 
روسيا بسبب غزوها ألوكرانيا مع تجمعها هذا األسبوع مع 
الرئيس األمريكي جو بايدن في سلسلة من اجتماعات القمة 
التي تهدف إلى تشديد رد الغرب على موسكو. وفي محاولة 
إلجبار الرئيس الروسي فالديمير بوتني على سحب قواته من 
أوكرانيا فرض االتحاد األوروبي إلى جانب الحلفاء الغربيني 
مجموعة شاملة من العقوبات تضمنت تجميد أصول البنك 

املركزي الروسي.
وقال دبلوماسي كبير في االتحاد األوروبي طلب عدم الكشف 
عــن هــويــتــه ألن املــنــاقــشــات لــيــســت علنية »نــعــمــل عــلــى جولة 
خامسة من العقوبات ويجرى اقتراح أسماء جديدة كثيرة«. 
وستجري حكومات االتــحــاد األوروبـــي املناقشات بــني وزراء 
الخارجية اليوم االثنني قبل وصــول بايدن إلى بروكسل يوم 
الخميس لعقد اجتماعات قمة مع 30 من الحلفاء األعضاء في 

حلف شمال األطلسي باإلضافة إلى االتحاد األوروبــي ودول 
مجموعة السبع بما في ذلك اليابان.

ولم تسفر حتى اآلن أربــع جــوالت من العقوبات التي فرضها 
ــي عــلــى مـــدى األســابــيــع الــثــالثــة املــاضــيــة عن  ــ االتــحــاد األوروبـ
تغيير الكرملني مساره في أوكرانيا. وشملت العقوبات 685 
شخصا من روسيا وروسيا االتحادية وعقوبات على التمويل 

والتجارة الروسية. 
ويترك هــذا االتحاد األوروبـــي أمــام أصعب خيار اقتصادي 
وهــــو مـــا إذا كــــان يــســتــهــدف الــنــفــط الـــروســـي مــثــلــمــا فعلت 
الــواليــات املتحدة وبريطانيا ولكن ليس االتحاد األوروبــي 
املـــؤلـــف مـــن 27 دولــــة نــظــرا العـــتـــمـــاده عــلــى الـــغـــاز الــروســي 

للحصول على الطاقة.
وقـــال دبــلــومــاســيــون لــرويــتــرز، إن دول البلطيق بــمــا فــي ذلــك 
ليتوانيا تحث على فــرض حظر بوصفها الخطوة املنطقية 
الــتــســرع فــي اتخاذ  التالية على الــرغــم مــن تحذير أملــانــيــا مــن 

إجراءات بسبب أسعار الطاقة املرتفعة بالفعل في أوروبا.

االتحاد األوروبي يناقش فرض حظر على النفط الروسي
بروكسل - رويترز

قفزت أسعار النفط أكثر من ستة دوالرات أثناء 
التعامالت أمس االثنني دافعة خام برنت لتجاوز 
مستوى 115 دوالرا للبرميل، بينما تــدرس دول 
االتحاد األوروبي االنضمام إلى الواليات املتحدة 
في فرض حظر على النفط الروسي وبعد هجوم 
في مطلع األسبوع على منشآت نفطية سعودية. 
وصــعــدت الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام الــقــيــاس العاملي 
إلــى 115.2 دوالر للبرميل،  6.52 دوالر، أو %6، 
املــائــة يــوم  بــعــد أن سجلت زيــــادة بلغت 1.2 فــي 
الجمعة. وارتفعت عقود خــام القياس األمريكي 
غرب تكساس الوسيط 5.80 دوالر، أو 5.7 باملائة، 

إلى 111.3 دوالر للبرميل.
ونــقــلــت وكـــالـــة تـــاس لــأنــبــاء عـــن نــائــب رئــيــس 
الــــــوزراء الـــروســـي ألــكــســنــدر نـــوفـــاك قــولــه أمــس 
االثـــنـــني، إن أســـعـــار الــنــفــط قـــد تــصــل إلــــى 300 
دوالر للبرميل إذا توقف الغرب عن شراء الخام 
الــروســي، لكنه أضـــاف أن مثل هــذا السيناريو 
غير مــرجــح. وتــقــول مــصــادر تجارية إن بعض 
الــروســي  املشترين يحجمون عــن شـــراء النفط 
لـــتـــفـــادي الـــتـــعـــرض لــلــعــقــوبــات الـــغـــربـــيـــة الــتــي 

رضت على موسكو بسبب األزمة األوكرانية.
ُ
ف

ــال نـــوفـــاك: إن مـــن املــتــعــذر عــلــى أوروبــــــا أن  ــ وقـ
ــيـــني في  ــاز الـــروسـ ــغــ تـــتـــفـــادى شـــــراء الــنــفــط والــ
الــدعــوات الغربية  الــحــاضــر، مضيفا أن  الــوقــت 
لوقف املشتريات هي لفتات سياسية الجتذاب 
االهــتــمــام. وأضـــاف قــائــال »فــي الــوقــت الحاضر 
مــن املستحيل« عــلــى أوروبــــا أن تــرفــض النفط 
والغاز الروسيني. »سنرى كيف ستسير األمور 

في املستقبل.«
وقال نوفاك إن روسيا تعمل للحفاظ على أحجام 
تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط بــمــعــالــجــة مـــشـــاكـــل لــوجــســتــيــة 
وســتــواصــل إنتاجها مــن النفط والــغــاز كما كان 
قبل العقوبات. وأبلغ مصدران رويترز أن روسيا 
زادت إنــتــاجــهــا مـــن الــنــفــط ومــكــثــفــات الـــغـــاز إلــى 
11.11 مليون برميل يوميا في الفترة بني األول 
والعشرين من مارس آذار، من متوسط بلغ 11.06 

مليون برميل يوميا في فبراير.

وقــال نوفاك إن موسكو تــدرس حظر صــادرات 
ــات املـــتـــحـــدة لــالنــتــقــام  ــواليــ ــى الــ الـــيـــورانـــيـــوم إلــ
الــواليــات املتحدة على  مــن العقوبات. وتعتمد 
روســيــا وحليفتيها قــازاخــســتــان وأوزبكستان 
ــا مـــن الــيــورانــيــوم،  ــهــ فـــي حـــوالـــي نــصــف وارداتــ
املــفــاعــالت النووية  الــتــي تستخدمها لتشغيل 

األمريكية.
وقالت شركة فيتول، تاجر الطاقة العاملي، أمس 
االثـــنـــني إنــهــا تــتــوقــع أن يــتــجــاوز الــطــلــب على 
الــنــفــط فـــي 2022 مــســتــويــات مـــا قــبــل الــجــائــحــة 
تــبــقــى أســعــار  املـــرجـــح أن  لـــعـــام 2019 وإن مـــن 
الخام مرتفعة لبعض الوقت. وقال راسل هاردي 
الرئيس التنفيذي للشركة في بيان بشأن نتائج 
املجموعة للعام 2021 »في حني أننا نتوقع أن 
يهبط الطلب على النفط في األجــل الطويل، إال 
أنه من املرجح أن يواصل الطلب النمو للسنوات 
العشر املقبلة. بالنظر إلى محدودية االستثمار 

فــي اإلنــتــاج، نتوقع أن تتسع فجوة فــي الطلب 
على مدار السنوات القليلة املقبلة.«

وقالت فيتول إن إيراداتها قفزت إلى 279 مليار 
دوالر في 2021 من 140 مليار دوالر في 2020، 
وإنها سلمت 7.6 مليون برميل يوميا من النفط 
الخام ومشتقاته العام املاضي مقارنة مع 7.1 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فــي 2020. وقـــال هـــاردي 
إن تــزايــد الــطــلــب عــلــى الــنــفــط مــصــحــوبــا بنمو 
مكبوح في اإلنتاج تسببا في هبوط مخزونات 
إلــى أدنى  الخام بمقدار مليوني برميل يوميا 
ــــوام، مضيفا أن شحا  أعـ مستوياتها فــي عـــدة 
فــي املــعــروض فــي أســـواق الــطــاقــة كــان مــوجــودا 
بالفعل قبل تفجر األزمة بني روسيا وأوكرانيا.

ــواق الــــغــــاز والـــكـــهـــربـــاء عــانــت  ــ ــ ــاف إن أسـ ــ ــ وأضـ
تقلبات لم يسبق لها مثيل في أوائــل الخريف 
ــا وفــي ديسمبر كــانــون األول بسبب  فــي أوروبــ

مخاوف من نقص في املعروض.

300 دوالر موسكو تحذر من ارتفاع برميل النفط إلى 
عواصم - رويترز

دعوة »االحتياطي 
االتحادي« لخفض 

التضخم
قال جيروم باول رئيس مجلس االحتياطي االتحادي 
أمس االثنني، إن البنك املركزي األمريكي يجب عليه أن 
املرتفع،  التضخم  السرعة لخفض  يتحرك على وجــه 
مضيفا أنه قد يستخدم زيــادات أكبر من املعتاد في 

أسعار الفائدة إذا كان ذلك ضروريا.
وأضاف باول »سوق العمل قوية جدا والتضخم مرتفع 
جدا.. هناك حاجة واضحة للتحرك على وجه السرعة 
أكثر  إلــى مستويات  النقدية  السياسة  إلعــادة موقف 
التحرك إلى مستويات أكثر تقييدا إذا كان  حيادا ثم 
املطلوب الستعادة استقرار األســعــار.« وقال  ذلك هو 
إلــى أن من  الــخــصــوص، »إذا توصلنا  إنـــه، على وجــه 
أكبر برفع سعر فائدة األموال  التحرك بقوة  املناسب 
أو  االتحادية بأكثر من 25 نقطة أســاس في اجتماع 
القول  بــاول أيضا  ذلـــك.« وكــرر  اجتماعات، فسنفعل 
بأن تخفيضات مجلس االحتياطي مليزانيته العمومية 

الضخمة قد تبدأ بحلول مايو.

»مبادلة لالستثمار« 
تبيع سندات بقيمة

1.5 مليار دوالر  
أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن شركة مبادلة 
لــاســتــثــمــار الــتــابــعــة لــحــكــومــة أبــوظــبــي طــرحــت للبيع 
الــوثــيــقــة إن  مــلــيــار دوالر. وقــالــت  ســنــدات بقيمة 1.5 
وحدة تابعة ملبادلة تبيع سندات ألجل خمس سنوات 
بقيمة 500 مليون دوالر عند 80 نقطة أســاس فوق 
ســـنـــدات الـــخـــزانـــة األمـــريـــكـــيـــة، وســـنـــدات ألجــــل عشر 
سنوات بقيمة مليار دوالر عند 120 نقطة أساس فوق 

سندات الخزانة األمريكية.
ــوال بقيمة 894  ومــبــادلــة لــاســتــثــمــار، الــتــي تــديــر أصـ
أكبر  مليار درهــم )243.42 مليار دوالر(، هــي ثاني 
مستثمر ســـيـــادي فـــي أبــوظــبــي بــعــد جــهــاز أبــوظــبــي 

لاستثمار.

في حالة حظر النفط الروسي

قاضية لبنانية تتهم حاكم المصرف المركزي باإلثراء غير المشروع

اتهمت قاضية لبنانية حاكم مصرف لبنان املركزي 
ريــاض سالمة أمــس االثنني بــاإلثــراء غير املشروع 
فــي أول اتــهــام ضــد الــحــاكــم املــخــضــرم الـــذي تحقق 
السلطات فــي خمس دول أوروبــيــة على األقـــل في 
ــروتـــه. وقـــالـــت الــقــاضــيــة غــــادة عــــون لـــرويـــتـــرز إن  ثـ
االتـــهـــام يتعلق بــشــراء وتــأجــيــر شــقــق فــي بــاريــس 
املــركــزي. ونفى سالمة الحاكم منذ  بعضها للبنك 
ثالثة عقود االتهام، وقــال ردا على ســؤال لرويترز 
إلــى السلطات املختصة  ــدم 

ُ
ق »تقرير املراجعة هــذا 

في لبنان والخارج«.
وكان سالمة )71 عاما(، قد عزا ثروته إلى استثمار 
األموال التي تم جمعها عندما كان يعمل مصرفيا 
فـــي مــيــريــل لــيــنــش قــبــل أن يــصــبــح حــاكــمــا للبنك 
املركزي في عــام 1993. وتعرضت واليته ملزيد من 
املــالــي فــي عــام 2019،  التدقيق منذ انهيار النظام 

وهــي األزمـــة األكــثــر زعــزعــة لالستقرار منذ الحرب 
األهــلــيــة فــي لبنان مــن 1975 إلــى 1990. ويــبــدو أن 
الــتــهــمــة ســتــؤدي إلـــى تــفــاقــم الــتــوتــرات السياسية 
بني مؤيدي سالمة األقــويــاء واملعارضني في دولة 

تمزقها املصالح الطائفية والفئوية.
لــم يحضر جلسة  وقــالــت القاضية عــون إن سالمة 
االســتــمــاع الــتــي كــانــت مــقــررة أمـــس االثــنــني وإنــهــا 
وجـــهـــت إلـــيـــه الــتــهــمــة غــيــابــيــا، وأشــــــارت إلــــى أنــهــا 
أحالت القضية إلى قاضي تحقيق، سيعود له األمر 
لــو كــان سيصدر مــذكــرة توقيف بحقه. وفي  فيما 
األســبــوع املاضي وجهت عــون االتــهــام إلــى شقيقه 
ــرت بــتــوقــيــفــه.  ــ رجـــا ســالمــة فـــي نــفــس الــقــضــيــة وأمـ
وقال محامي رجا سالمة يوم الجمعة إن االدعاءات 
باإلثراء غير املشروع وتبييض األموال ضد موكله 
ال أســـــاس لــهــا مـــن الــصــحــة واصـــفـــا األدلــــــة بــأنــهــا 

»تكهنات إعالمية دون أي إثبات«.
وكانت القاضية عــون قد فرضت حظرا على سفر 

ســـالمـــة فـــي يـــنـــايـــر. وفــــي فـــبـــرايـــر أصــــــدرت مــذكــرة 
ــار بــحــقــه بــعــد أن امــتــنــع عـــن حـــضـــور ثــالث  إحـــضـ
جلسات كشاهد فــي التحقيقات فــي ســوء سلوكه 
املــزعــوم فــي البنك املــركــزي. لكن أفـــراد األمـــن الذين 
حــاولــوا إحــضــاره للجلسة لم يتمكنوا من تحديد 
مكانه. وقال نزار صاغية املدير التنفيذي للمفكرة 
القانونية، وهــي مؤسسة غير ربحية، إنــه يتوقع 
تجدد مساعي مؤيدي سالمة في الحكومة لعرقلة 
القضية. وأضــاف »نحن بالتأكيد في قلب معركة 

اإلفالت من العقاب«.
ويواجه رياض سالمة تحقيقات أخرى في العديد 
من الدول األوروبية، منها سويسرا، بسبب مزاعم 
»غـــســـل أمـــــــوال« فـــي الــبــنــك املــــركــــزي تــنــطــوي على 
مكاسب بقيمة 300 مليون دوالر لشركة مملوكة 
لشقيقه األصــغــر رجـــا ســالمــة. وفـــي نــوفــمــبــر نفى 
رياض سالمة استخدام األموال العامة لدفع رسوم 
وعموالت لشركة فوري. ويتهم منتقدون القاضية 

غــــادة عـــون بــالــتــصــرف بــمــا يــتــمــاشــى مــع األجــنــدة 
السياسية للرئيس ميشال عون الذي عينها مدعية 
عامة لجبل لبنان، والتيار الوطني الحر، الذي يريد 
عزل سالمة. وتنفي القاضية ذلك قائلة إنها تنفذ 
القانون. وال توجد صلة قرابة تربط القاضية عون 

برئيس الجمهورية.
ومــــن بـــني داعـــمـــي ســـالمـــة رئـــيـــس الــــــــوزراء نجيب 
ــال األســــبــــوع املــــاضــــي إن بــعــض  ــ مــيــقــاتــي الــــــذي قـ
ــرات فـــي لـــبـــنـــان. وســالمــة  ــوتـ ــتـ الـــقـــضـــاة يــــزيــــدون الـ
الــذي  اللبنانية  عضو رئيسي فــي فريق الحكومة 
الــدولــي، على  النقد  يجري محادثات مــع صــنــدوق 
أمـــل الــتــفــاوض عــلــى اتــفــاق إنــقــاذ ُيــنــظــر إلــيــه على 
نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبالد لرسم 
طريق للخروج من االنهيار. وقال هيكو ويمني من 
مجموعة األزمــات الدولية »مــن الواضح أن وجود 
شخص على الطاولة يحمل مثل هذه األثقال يمثل 

مشكلة كبيرة«.

بيروت - رويترز
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لويس لوال دا سيلفا

القنصل الصيني العام في الجوس
»صحيفة »فانجارد« النيجيرية«

الصين تفتح نافذة أمل لتعافي االقتصاد العالمي

الرابعة عشرة  الخمسية  الخطة  لفترة  للتنمية االقتصادية واالجتماعية 
)2021 -2025( وما بعدها.

النمو والهيكل االقتصادي األمثل  الدولة بنشاط لتحويل نموذج  سعت 
وتحويل محركات النمو، وخلق الفرص وضخ الطاقة في التنمية العاملية. 
إن التزام الصني، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، بمسار 
الــتــنــمــيــة عــالــيــة الـــجـــودة هــو مــســاهــمــة مــهــمــة تــقــدمــهــا الـــدولـــة فــي التنمية 

االقتصادية العاملية.
 لخلق 

ً
ثانيًا، تفتح الصني املزيد من قطاعات االقتصاد بطريقة أكثر شموال

القانون.  السوق وسيادة  بيئة أعمال عاملية املستوى قائمة على مبادئ 
الخارجية ألول مــرة،  الــتــجــارة  إلــى 6 تريليونات دوالر فــي  الــوصــول  مــن 
إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة في تدفق االستثمار األجنبي املباشر، 

الــحــزام والطريق مع  مــبــادرة  أكثر من 200 وثيقة تعاون بشأن  وتوقيع 
أكثر من 140 دولة و 32 منظمة دولية، تعمل الصني على تكامل نفسها 
بنشاط في االقتصاد العاملي وتعزز باستمرار النتائج املربحة للجانبني 

من خالل تنميتها.
وفي الوقت نفسه، تعد الصني داعًما قوًيا للنظام التجاري متعدد األطراف 
العاملية باعتبارها جــوهــره. تتفاوض بكني بنشاط  التجارة  مــع منظمة 
وتــوقــع املــزيــد مــن اتــفــاقــيــات الــتــجــارة الــحــرة عــالــيــة املــســتــوى واتــفــاقــيــات 
 وأكثر 

ً
 وعدال

ً
التجارة اإلقليمية، وتبني نظام حوكمة عاملي يكون أكثر عدال

القوي واملــتــوازن واملستدام  النمو  منطقية، ويلعب دوًرا مهًما في تعزيز 
والشامل.

يجب أن يرى املرء أن تطور الصني وتفاعلها مع العالم يساهمان بشكل 
كبير في االقتصاد العاملي.

ال أنكر حقيقة أن الصني تواجه املزيد من املخاطر والتحديات في تنميتها، 
مثل الوباء املستمر، وتباطؤ االنتعاش العاملي، والتقلبات في أسعار السلع، 
والبيئة الداخلية والخارجية األكثر تعقيًدا بشكل متزايد. ومع ذلك، ظلت 

األسس االقتصادية للدولة التي تدعم النمو طويل األجل دون تغيير.
الهبوطي والحفاظ على  قــادرة على تحمل الضغط  أن الصني  املؤكد  من 
عملية اقــتــصــاديــة مــســتــقــرة، وســتــضــخ املــزيــد مــن الــطــاقــة اإليــجــابــيــة في 

االقتصاد العاملي لجعله مستقًرا وصحًيا ومستداًما.

الخامسة  الجلسة  الوطنية الصينية في  الحكومة  تم اعتماد تقرير عمل 
لنواب  الوطني  للمجلس  الثالثة عشرة  الـــدورة  التي اختتمت مــؤخــًرا مــن 
النمو االقتصادي للصني  الشعب الصيني )NPC(، حيث حــددت هــدف 

للعام 2022 عند حوالي ٪5.5.
على الرغم من أنها تبدو أقل من معدالت النمو في السنوات السابقة، إال أن 
املجتمع الدولي يعتقد عموًما أن الصني ستواصل املساهمة في التعافي 
والنمو العاملي أثناء العمل على تحقيق هدف النمو، ألن الهدف قائم على 
العلم ومعقول، ويعكس مبادرة الصني. وسوف يساعد في توجيه توقعات 

الجمهور، وتعزيز الثقة، وبناء توافق في اآلراء من أجل التنمية.
املــحــلــي اإلجــمــالــي للصني 114.4 تريليون  الــنــاتــج  بــلــغ  الــعــام 2021،  فــي 
يــوان، أو 17.7 تريليون دوالر بمتوسط سعر الصرف السنوي. وتشير 

التقديرات إلى أنها تمثل أكثر من 18 في املائة من االقتصاد العاملي.
أمــر غير  للبالد 3 تريليونات دوالر، وهــو  القيمة املضافة املحلية  بلغت 
الناتج  العاملية. إن زيــادة إجمالي  التنمية االقتصادية  مسبوق في تاريخ 
يــوان بنسبة 5.5 ٪  البالغ 114.4 تريليون  للعام 2021  املحلي للصني 
يعادل تحقيق نمو بنسبة 7.4 ٪ قبل خمس سنوات، أو نمو بنسبة 10.5 
٪ قبل 10 سنوات. وسيساهم النمو بنسبة 5.5 ٪ بقدر كبير فى النمو 

االقتصادى العاملى.
، تنفذ الصني بشكل كامل 

ً
أوال وســوف ينعكس هــذا أيضا في جانبني. 

ودقيق وشامل فلسفة تنمية جديدة تتميز بنمو مبتكر ومنسق وأخضر 
الــجــودة كموضوع  التنمية عــالــيــة  »نــظــيــف« ومنفتح ومــشــتــرك، وتــتــخــذ 

تشو ماومينج

“ ال يستطيع أحد أن يحصد الثمار قبل أن يزرع األشجار ”

السياسة النقدية.. 
وتغيير أسعار الفائدة

البنكية، مــعــدالت تتغير باستمرار  الــفــائــدة  مــعــدالت أســعــار 
ــرأ عــن  ــقـ خـــــــرى نـ

ُ
ــا نــســمــع بـــارتـــفـــاعـــهـــا واحـــيـــانـــا أ فــحــيــنــا مــ

انخفاضها، هي ليست مجرد ارقام تتمرجح صعودا وهبوطا 
بل هي معدالت مهمة جدا قد تقِلب االقتصاد ألي دولة رأسا 
أو ترفعها للسماء، وهي  على عقب فتطيح بقيمة ُعملِتها 
ُيقاس  وبالرغم من ِصْغر هامش تحركاتها والــذي غالبا ما 
بأجزاء من النسبة املئوية، اال أنها قــادرة وبــأي وقت على أن 
الطلب والعرض  الفجوات بل وتزيد من اتساعها بني  تخلق 
ك معدالت النمو ونسب التضخم او هو أيضا  وهو ما قد ُيحرِّ
البنكية  الفائدة  أو أسعار  من قد يكبح لجامها، نعم معدالت 
النقدية ألي حكومة وهي  الــســيــاســات  أهــم أسلحة  أحــد  هــي 
أيــضــا األداة األكــثــر فتكا بــارتــفــاع األســعــار واالســــرع تأثيرا 
على املستهلكني، وهنا يأتي السؤال املهم، فما هي السياسات 
النقدية وما هي أهميتها وكيف ترتبط بأسعار الفائدة؟ وما 

هي العالقة بينهما؟
العامة وقبل كل شــيء فإنه يمكن تعريف  الناحية  أوال ومــن 
الــســيــاســة الــنــقــديــة عــلــى أنــهــا أحـــد اهـــم مــكــونــات الــســيــاســات 
االقــتــصــاديــة لــلــدول والــحــكــومــات، فــبــالــرغــم مــن وجـــود كثير 
مــن الــحــاالت الــتــي تــتــعــارض فيها أهــــداف الــســيــاســة النقدية 
ــــرى، إال أن الجميع  مــع بــعــض الــســيــاســات االقــتــصــاديــة األخـ
ــتــمــثــل فــي خــلــق حالة 

ُ
يتفق أنــهــا وعــبــر هــدفــهــا الــرئــيــســي وامل

الوطنية  الخاصة بالعملة  من االستقرار في أسعار الصرف 
للدولة تمهيدا للوصول ملستوى األمان املطلوب من االستقرار 
السعري واالقتصادي غالبا ما تكون حجر األساس واللبنة 
لبناء استقرار اقتصادي حقيقي ودورة اقتصادية  األولـــى 
اســتــثــمــاريــة جـــاذبـــة، عــلــى أن يــتــم ذلـــك مــن خـــالل تــأثــيــر هــذه 
السياسات النقدية الهام واملباشر على عوامل أساسية يأتي 
الطلب والعرض  الكلي وأحــجــام  االنــفــاق  فــي مقدمتها معدل 
النقدية فــي املجتمعات، وهــو مــا يساهم بشكل  الكتلة  على 
واضح في تحريك معدالت التضخم ونسب النمو لهذه الدول، 
وانــطــالقــا مــن هـــذا املــبــدأ وايــمــانــا بــأهــمــيــة ودور الــســيــاســات 
الشعوب والـــدول االقتصادية وبحثا عن  النقدية فــي دورات 
تــحــقــيــق اســتــقــرار اقــتــصــادي يــدعــم مـــعـــدالت نــمــو حقيقية 
فت 

ّ
دة فــقــد كل ويــهــدف إليــجــاد فـــرص عــمــل جــديــدة وُمـــتـــجـــدِّ

املركزية  العالم مصارفها  لم يكن كــل( حكومات  معظم )ان 
السياسات، فالنقود  بــإقــرار وتنفيذ ومتابعة هــذه  حصريا 
وهــي طريقة الــدفــع األولـــى فــي الــعــالــم وبــالــرغــم مــن طبيعتها 
بة والغير ثابتة والتي تخلق نوعا من املخاطرة في حال 

ِّ
تقل

ُ
امل

أفــضــل وأســهــل وأســـرع من  أنــهــا تبقى  اال  انخفاض قيمتها 
قايضة التي غالبا ما تواجه مشاكل تتعلق 

ُ
عمليات التبادل وامل

بالحيازة والنقل وحتى صالحية االستخدام، وهو االمر الذي 
كان سببا أساسيا لوجود سياسات نقدية تحافظ على قيمة 
حتملة وذلك عبر مجموعة سياسات 

ُ
ل من تقلباته امل

ِّ
قل

ُ
املال وت

ديرها البنوك املركزية وتراقبها الحكومات ليتأثر 
ُ
وإجراءات ت

بها كل من األفراد والشركات وحتى املؤسسات الحقا. 
هذا وتجدر اإلشارة هنا الى ان أنواع السياسات النقدية تتمثل 
التوسعية(  النقدية  النوع األول وهــو )السياسات  في نوعني: 
الــهــدف منها  الــركــود ويــكــون  ستخدم عند 

ُ
مــا ت والــتــي غالبا 

زيادة مستويات املعروض النقدي، باإلضافة لخفض أسعار 
الفائدة وذلك بهدف تشجيع القطاع املصرفي على التوسع في 
عمليات التمويل واإلقراض الخاصة باالستثمارات واملشاريع 
ع املستثمرين على التوسع في أعمالهم  وهو ما يدعم وُيشجِّ
الــحــالــيــة وكــذلــك عــلــى الــبــدء بــأعــمــال ومــشــاريــع جــديــدة، وهــو 
مــا يساعد الحــقــا على رفــع الــنــاتــج املحلي وخــلــق املــزيــد من 
النقدية فهو  الــثــانــي مــن السياسات  الــنــوع  أمــا  الــعــمــل،  فــرص 
ستخدم في 

ُ
دة( والتي غالبا ما ت تشدِّ

ُ
امل النقدية  )السياسات 

ــذي غــالــبــا مــا ترافقه  ــ ــرتــفــع وال
ُ
ــــرواج االقــتــصــادي امل فــتــرات الـ

ضغوطات تضخمية في األسعار وهو ما ُيسِبب ارتفاعا غير 
محمود في السعر ملعظم السلع واملنتجات، األمر الذي غالبا 
ما تواجهه الدول بتقليل املعروض النقدي ورفع أسعار الفوائد 
وذلك لهدفني إثنني أولهما رفع تكلفة القروض وبالتالي حث 
املقترضني على التوقف عن عمليات االقتراض وثانيهما اغراء 
من يملك االموال النقدية بإيداعها في البنوك بهدف حصوله 
رتفعة وهو ما 

ُ
امل على عوائد ُمجِزية تتمثل بالفوائد السنوية 

يؤدي ُمستقبال الى تقليل املعروض النقدي وسحب األموال 
من األسواق وبالتالي كبح لجام عمليات الشراء والطلب وهو 
ض األســعــار للضغط ويعيدها لالنخفاض، ولنا في  ُيــعــرِّ ما 
ســيــاســات رفـــع مــعــدالت الــفــائــدة فــي معظم دول الــعــالــم بعد 
أزمــة كورونا خير مثال  الودائع خالل  الفوائد الصفرية على 
أو  التوسعية  الــســيــاســات وتــأثــيــراتــهــا ســـواء كــانــت  على تلك 

دة منها. تشدِّ
ُ
امل

ان  واخيرا وليس آخــرا فإنه وبرأيي الشخصي وبالرغم من 
الــســيــاســات الــنــقــديــة هــي الــوســيــلــة األقــــوى واألنــجــح ملواجهة 
مخاطر التضخم وارتفاع األسعار إال أنها وفي بعض األحيان 
قد تقف مكتوفة األيــدي أمــام ظــروف عامة محيطة بكل من 
الــطــاقــة والــنــقــل،  تــكــالــيــف اإلنـــتـــاج املختلفة أو أســعــار مــــوارد 
السيولة وزيــادة  ارتــفــاع  الناتجة عــن  فعملية زيـــادة األســعــار 
الــطــلــب ال تشبه بجميع تفاصيلها زيــــادة األســـعـــار بسبب 
كـــان كالهما  اإلنـــتـــاج، وإن  املــعــروض وارتـــفـــاع تكاليف  ـــح 

ُ
ش

أدنــى شك  أنــه وبــدون  اال  النقدية  حتما سيتأثر بالسياسات 
فإن الحالة األولى ستكون أكثر وضوحا في ردة فعلها على 
تحركات معدالت الفوائد املصرفية للعمالت من الحالة الثانية 
ُمها العديد من املتغيرات، وهنا أتذكر مقولة« ديف 

ُ
والتي تحك

قــال »يجب  الشهير حني  املالي األمريكي  رامــزي« املستشار 
أن تتحكم في أموالك واال فسوف تتحكم بك قلة األمــوال إلى 

األبد«.

أحمد عقل

محلل مالي

ترجمة – أحمد أبو الفضل

قضية

تحليل

أقــــوال

ترجمة - نور الله محمد

أمريكا والعقوبات االقتصادية
العاملية  الشبكات االقتصادية  أن عاملا من  الكثيرون  اعتقد  لسنوات، 
واالعــتــمــاد املــتــبــادل - الــبــلــدان املــرتــبــطــة بشكل وثــيــق عــبــر سالسل 
الــزمــن. هــذا جــزء من  اإلمـــدادات والتمويل - جعل الحرب عفا عليها 
ــذي جــعــل الــغــزو الــروســي ألوكــرانــيــا صــادًمــا لــلــغــايــة. لكن  الــســبــب الـ

االقتصاد العاملي نفسه تحول إلى ساحة معركة.
أطلقت الحرب التقليدية في أوكرانيا العنان لصراع اقتصادي سريع 
ومذهل، بقيادة الواليات املتحدة وحلفائها ضد روسيا. ويتم شن تلك 
الحرب بأسلحة جديدة، تم تشكيلها في عصر ما بعد الحرب الباردة 
السياسة متعددة األقطاب،  العاملية. بقدر ما نتحدث عن  للشبكات 
عندما يتعلق األمر بالشبكات العاملية، هناك قوة عظمى واحدة فقط: 
لديها نقاط  العاملية  الشبكات  العديد من  املتحدة األمريكية.  الواليات 
قــادرة على االستيالء  املتحدة  اختناق اقتصادية مركزية، والواليات 

عليها، وتحويلها إلى أدوات لإلكراه. 
ال يوجد بلد آخر يمكن أن يضاهي هذه القدرة. يمكن ألمريكا اآلن 
إعادة نشر الشبكات العاملية للتورط وخنق األقلية الحاكمة املهيمنة 

والبنوك وحتى بلدان بأكملها، كما اكتشفت روسيا بشكل مؤلم.
األمر متروك اآلن للواليات املتحدة لتحديد كيفية اإلشراف على هذه 
أو  تــجــاوزت حــدودهــا، فقد تثير رد فعل عسكري  إذا  الهائلة.  القوة 

تخلق حافًزا لخصومها إلنشاء وتعزيز شبكاتهم البديلة. 
ــرب أوكـــرانـــيـــا نــقــطــة تـــحـــول. هـــل سينتهي بــنــا املــطــاف  قـــد تــكــون حـ
باقتصاد عاملي مجزأ حيث يصبح الصراع العسكري واالقتصادي 
ــتـــواء الــصــراعــات  ـــا الحـ

ً
ــدة؟ أم ســنــكــتــشــف طـــرق ــ وجــهــني لــعــمــلــة واحــ

االقتصادية ومنعها من االنزالق نحو املزيد من املواجهات العسكرية؟
إلى جانب املزيد من العقوبات التقليدية على األقلية الحاكمة الروسية 
وبعض السلع الروسية، ُمنعت البنوك الروسية الرئيسية من الوصول 
لقد تم  الــعــاملــي.  املــالــي  للنظام  النابض  القلب  بــالــدوالر،  املقاصة  إلــى 
التي تسمح بتحويل األمــوال   ،SWIFT إبعادهم عن شبكة رسائل
عبر الحدود. ردًا على ما تسميه »الحرب االقتصادية«، هددت روسيا 
ــا الغربية  بتعطيل االقــتــصــاد الــعــاملــي ووقـــف تــدفــق الــغــاز إلــى أوروبــ
وحظر تصدير املواد الخام الرئيسية. لكن األدوات االقتصادية التي 
يمكن أن تستخدمها ضد الغرب أقل فعالية بكثير من األدوات التي 
يمكن استخدامها ضدها. إذا توقفت روسيا عن بيع الغاز أو النيون 
أو األسمدة، فسيكون هناك نقص عاملي، وعواقب وخيمة على البلدان 
الفقيرة والفقراء مع ارتفاع أسعار املواد الغذائية. ومع ذلك، فإن البلدان 
التي تستهدفها روسيا ستكون قادرة على تجاوز التحول وستجد 
فــي النهاية مــصــادر فــي أمــاكــن أخـــرى. على الــرغــم مــن وجــود بدائل 
للنيكل الروسي، فال يوجد بديل جيد للدوالر األمريكي والتكنولوجيا 
األمريكية. من الصعب جًدا الحصول على أموال مقابل األشياء التي 
لم تتمكن من استخدام رسائل SWIFT وتــم عزلك من  إذا  تبيعها 
قبل املؤسسات املالية الخاضعة للتنظيمات األمريكية والتي »تزيل« 
املــعــامــالت بـــالـــدوالر. ومــن الصعب بــنــاء آالت مــتــطــورة بـــدون أشباه 

موصالت مصنوعة بملكية فكرية أمريكية.
وما ال يثير الدهشة، أن الدول األخرى تريد تكرار قدرة أمريكا على 
ا عن شبكة مالية موازية 

ً
لقد رأينا حديث العاملية.  الشبكات  تسليح 

أو ربما   - املتحدة. لكن روسيا  الــواليــات  التي تقودها  لتضاهي تلك 
البديلة  العاملية  بــنــاء شبكاتها  الــصــني - ستجد صعوبة بالغة فــي 
الخاصة بها ما لم تتدخل الواليات املتحدة. تمتلك روسيا اآلن بديل 

SWIFT الخاص بها، لكنها تعمل فقط داخل حدود روسيا.

ابراهام إل.نيومان

كاتب رأي
»صحيفة »نيويورك تايمز« األمريكية«

قراءات



البوعينين يشارك باجتماع المكتب التنفيذي 
لرؤساء اللجان األولمبية بدول التعاون

مواجهة حاسمة بين الغرافة 
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سموه يرحب بمتطوعي كأس العالم FIFA قطر 2022

األمير: نحرص على مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات والشعوب

نسبة المبيعات 
بمزاد الخيل العربية 

األصيلة
ــــس مـــــــزاد الــخــيــل  ــاء امــ ــم مــــســ ــتـ ــتـ اخـ
العربية األصيلة الذي أقيم على مدار 
يــومــن فـــي اخـــر فــعــالــيــات مــهــرجــان 
للفروسية فــي نسخته  ســوق واقـــف 
مـــن رؤوس  بــمــشــاركــة 110  الــثــالــثــة 

الخيل.
 وبـــلـــغـــت حــصــيــلــة املـــــــزاد فــــي يــومــه 
الــثــانــي واالخــيــر 1,549,000 ريـــال، 
وحــــقــــقــــت املـــــهـــــرة »فــــضــــة الـــــريـــــان« 
املــزاد،  وعمرها سنة أعلى سعر في 

حيث بيعت بـ 175 ألف ريال.
املـــزاد  فــي  يـــوم  أول  وكــانــت حصيلة 
)األحــــــد( قـــد بــلــغــت 938 ألــــف ريــــال، 
ــقـــب«  ــقــــقــــت املـــــهـــــرة »زيـــــنـــــا الـــشـ وحــ
املــركــز األول من  وعمرها 4 ســنــوات 

حيث السعر وبيعت بـ 60 ألف ريال.
وكشف عبد الرحمن النعمة املشرف 
الـــعـــام عــلــى مـــهـــرجـــان ســــوق واقـــف 
للفروسية أن نسبة املبيعات في املزاد 
بلغت 100باملئة، وحيث تم بيع جميع 

الخيل املعروضة.

    

األرقـام

ــب حــضــرة صــاحــب السمو  رحـ
الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
الـــبـــاد املـــفـــدى بجميع  ــر  ــي أم
 FIFA متطوعي كــأس العالم
قطر 2022، متمنيا لهم وملن 
سيشاركون في البطولة األولى 
من نوعها في منطقتنا تجربة 

مميزة.
وقــال سمو األمير، في تغريدة 
عــبــر حــســاب ســمــوه الــرســمــي 
على موقع التواصل االجتماعي 
»تويتر«: أرحب بجميع متطوعي 
كأس العالم FIFA قطر 2022، 
وأتمنى لهم وملن سيشاركون 
في البطولة األولــى من نوعها 
ــي منطقتنا تــجــربــة مميزة  ف
يكتشفون من خالها ما تتميز 
بــه ثقافتنا العربية مــن ثــراء 
ــرص على مد  ــن ح وتــســامــح وم
ــع مختلف  ــتــواصــل م ال جــســور 
الثقافات والشعوب، وهذا أحد 
أهدافنا الرئيسية من استضافة 

البطولة.

الريان يتوج بلقب الدوري العام للكرة الطائرة

توج فريق الريان رسميا مساء أمس بدرع الدوري العام 
التي جمعته  املــبــاراة  للرجال عقب نهاية  الطائرة  للكرة 
بفريق الشرطة في ختام الجولة الثامنة عشرة واألخيرة 

من املسابقة على صالة االتحاد القطري للعبة.
وخسر الريان أمام الشرطة بثالثة أشواط مقابل شوطن 
بواقع 25-21 و21-25 و21-25 و25-23 و16-14 ولكنه 

كان قد حسم التتويج باللقب منذ الجولة املاضية.
ــكـــواري رئــيــس االتــحــاديــن الــقــطــري  وتــــوج عــلــي غــانــم الـ
بــالــدرع وبامليداليات  الــريــان  الطائرة  للكرة  وغــرب آسيا 
الذهبية، إلى جانب حصوله على جائزة مالية بلغت 250 
الثاني على  املركز  ألــف ريــال قطري، والشرطة صاحب 

ألف ريــال، بينما  الفضية وجائزة مالية 150  امليداليات 
البرونزية  امليداليات  الثالث  املــركــز  الــوكــرة صاحب  نــال 

وجائزة مالية 100 ألف ريال.
 وقد أشاد الكواري باملستوى الفني املرتفع الذي قدمته 
الفرق خالل منافسات الدوري في هذا املوسم حيث كان 

الدوري من أفضل النسخ في الفترة األخيرة.
وأكد الكواري أن املوسم الحالي يعد من املواسم الناجحة، 
الوكرة واألهلي والعربي  حيث شهد ظهورا قويا لفرق 
والـــخـــور، مــمــا يــؤكــد أن مــبــاريــات كــأســي ســمــو األمــيــر، 
وقطر ستكون قوية من أجل الظفر باللقب، ومتوقعا أن 
تتعدد أسماء الفرق الحاصلة على ألقاب املوسم الحالي 
بعد أن فاز العربي بلقب البطولة الوطنية، والريان بدرع 

الدوري.

      

   

الدوحة -  

1918
يورو سيكون سعر أرخص تذكرة لكافة األلعاب 
في األوملبياد الصيفي لدورة باريس 2024 والتي 
سيطرح منها أكثر من مليون تذكرة و15 يورو 

ألوملبياد ذوي االحتياجات الخاصة.

املنظمة ألوملــبــيــاد باريس  اللجنة  تــأمــل  تــذكــرة  مليون 
2024 بــيــعــهــا حــيــث ســتــطــرح عــشــرة مــاليــن تــذكــرة 
للحدث الرياضي الكبير فضال عن 3.4 مليون تذكرة 

اخرى ألوملبياد ذوي االحتياجات الخاصة.
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ا ال  ــتـــطـــوع جــــــزء أصـــبـــحـــت ثـــقـــافـــة الـ
يتجزأ من ثقافة املجتمعات املتطورة 
بما تحمله من قيم نبيلة وأخالقيات 
أبــعــاد إنسانية فــريــدة، السيما  ذات 
الــظــواهــر القديمة  الــتــطــوع مــن  وأن 
في التاريخ اإلنساني فهو يتضمن 
جـــــهـــــودا إنـــســـانـــيـــة تــــبــــذل مـــــن قــبــل 
شرائح املجتمع ويقوم على الرغبة 
والــــدافــــع الـــذاتـــي لـــإنـــســـان.. فــوســط 
أجـــــــــواء مـــمـــيـــزة وخـــــــالل احــتــفــالــيــة 
خاصة احتضنها املسرح املكشوف 
بالحي الثقافي كتارا تم مساء أمس 
اإلعالن عن فتح باب تقديم الطلبات 
لــلــمــشــاركــة فـــي بــرنــامــج املــتــطــوعــن 
الــعــالــم FIFA قطر 2022، في  لــكــأس 

أكبر نشاط تطوعي في تاريخ قطر.
حضر الحفل سعادة السيد جياني 
انــفــانــتــيــنــو رئــيــس االتـــحـــاد الــدولــي 
لــكــرة الــقــدم وســـعـــادة الــشــيــخــة هند 
بـــنـــت حـــمـــد آل ثـــانـــي نـــائـــب رئــيــس 
مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية املجتمع والرئيس 
التنفيذي للمؤسسة وسعادة السيد 
حسن الــــذوادي األمـــن الــعــام للجنة 

العليا للمشاريع واإلرث.
ــالــــحــــضــــور عـــــــدد مــن  كــــمــــا شــــــــارك بــ
أســاطــيــر كــرة الــقــدم وســفــراء اللجنة 
لــلــمــشــاريــع واإلرث وقـــرابـــة  الــعــلــيــا 
3000 مــتــطــوع ســجــلــوا حــضــورهــم 
بقوة، رافعن راية التحدي من خالل 
ــم لــضــربــة  ــهـ ــتـ ــزيـ ــاهـ ــن جـ ــ اإلعـــــــــالن عـ

البداية.
وحــرصــت اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث على إيصال رسالتها لجميع 
من يرغب في التطوع بخمس لغات، 
إضافة إلى لغة اإلشارة، حيث قدمت 
كل من فاطمة سعد املهندي، وريما 
ــيـــس الـــــــكـــــــواري عــــرضــــا مـــمـــيـــزا  ــمـ خـ
ــتـــطـــوع،  ــاب الـ ــ ــتـــح بــ لـــلـــحـــديـــث عــــن فـ
املــمــيــز ال يــحــدث بــدون  قائلتن »إن 
ــل يـــحـــدث بــســبــبــكــم أنـــتـــم«  ســـبـــب، بــ
لـــتـــتـــرجـــم فــيــمــا بـــعـــد هـــــذه الـــعـــبـــارة 
الــلــغــات اإلنجليزية والصينية  إلــى 

والفرنسية واإلسبانية.
ــد جـــيـــانـــي  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وعــــــبــــــر ســـــــعـــــــادة الـ
انــفــانــتــيــنــو رئــيــس االتـــحـــاد الــدولــي 
لــكــرة الـــقـــدم » الــفــيــفــا« عـــن ســعــادتــه 
بفتح باب تقديم الطلبات للمشاركة 
في برنامج املتطوعن لكأس العالم 

FIFA قطر 2022.
ــــالل هــــذه  ــ ــي مـــســـتـــهـــل كـــلـــمـــتـــه خـ ــ ــ وفـ
الــتــي حضرها  االحتفالية الخاصة 
بلباس املتطوعن، رحب انفانتينو 
بــجــمــيــع الــحــضــور وقــــال »إن هــنــاك 
شــيــئــا رائــعــا ســيــكــون فــي انــتــظــارنــا 
وإنه إلحساس جميل ومميز أن أكون 
ــوم لــكــي نطلق  ــيـ مـــتـــواجـــدا مــعــكــم الـ
بــرنــامــج الــتــطــوع. نــحــن مــتــواجــدون 
الليلة فــي هــذا املــســرح الجميل  هنا 
في كتارا.. كأس العالم سينطلق يوم 
21 نوفمبر املقبل وسيشهد مشاركة 
20 ألف متطوع ومتطوعة وبالنسبة 
ــذه مـــغـــامـــرة جميلة  لــكــم ســتــكــون هــ
ــرة.. ســـتـــكـــون رحــــلــــة تــخــلــف  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ومـ
ذكريات خالدة وفريدة في أذهانكم 

ملدة طويلة«.
وأضــــــاف رئـــيـــس الــفــيــفــا فـــي كلمته 
املوجهة للمتطوعن »األهم من ذلك، 
أنتم املرحلة األولى والواجهة األولى 
لزوار دولة قطر، سوف تصطحبون 
الزوار بداية من املطار ووصوال إلى 
الفنادق، وستساعدونهم على إيجاد 
املــرشــد  بـــدور  املــطــاعــم وتضطلعون 
إلـــــى أمــــاكــــن املــــالعــــب وتــتــعــاطــفــون 
معهم في جميع الــظــروف واألحــوال 
وحتى في الفوز أو الخسارة ألن ذلك 

أهم ما يميز كرة القدم«.
ــم الـــواجـــهـــة  ــتــ وقــــــال إنــفــانــتــيــنــو »أنــ
األولــى واالبتسامة األولــى لكل زوار 
قطر، وبفضلكم سنبن لجميع الدول 
الــعــالــم أن قــطــر ومنطقة  فـــي أنـــحـــاء 

الــخــلــيــج ومــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط، 
والـــعـــرب يــشــكــلــون شــعــبــا مــضــيــافــا، 
ســتــكــون رحــلــتــكــم مـــغـــامـــرة نــاجــحــة 
ومــثــمــرة.. العالم ســوف يتوحد هنا 
ــة قـــطـــر بـــدايـــة  ــ وبـــالـــتـــحـــديـــد فــــي دولــ
ا ال  من شهر نوفمبر وسنكون جــزء
يتجزأ من الشعوب املحبة لبعضها 
الــبــعــض ونــحــتــفــل بـــعـــرس ريــاضــي 

سيخلد في سجالت التاريخ«.
وتابع »إننا نتوقع كأس عالم رائعة 
ألنــنــا نعمل يــدا واحـــدة مــع بعضنا 
الــبــعــض ونـــحـــتـــاج لــتــضــافــر جــهــود 
ــــاص مــــن مــتــطــوعــن  ــخـ ــ جـــمـــيـــع األشـ
ــة الــفــيــفــا..  ــالـ ومـــتـــطـــوعـــات.. تــلــك رسـ
ــد الـــشـــعـــوب  ــريــــد أن تــــوحــ الـــفـــيـــفـــا تــ
وتــــؤســــس لـــالنـــســـجـــام والـــتـــجـــانـــس 
بن كل الشعوب من خــالل مهرجان 

كروي مبدأه السلم والسالمة«.
ومــضــى بـــقـــولـــه.. أريــــد أن أشــكــر كل 
شخص منكم متواجد معنا في هذه 
الــشــكــر مــوصــول  األمــســيــة الجميلة، 
ــــن  ــبـ ــ ــــالعـ لــــلــــحــــكــــام واملـــــــــدربـــــــــن والـ
والجماهير، ولكن أيها املتطوعون 
أنتم حجر األساس والقلب النابض 
لكأس العالم وأشكركم من كل أعماق 

قلبي«.
»أريـــدكـــم أن تجعلوا مــن هـــذا املــكــان 
ــى رقـــم  ــ ــد إلــ ــ ــا أعــ ــنـــدمـ ــا عـ ــيـ ــا حـ ــانـ ــكـ مـ
بــــقــــوة«  قــــطــــر  ثـــــالثـــــة رددوا اســــــــم 
ــم رئــــيــــس  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــات اخـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــذه الـ ــ ــهــ ــ بــ
الــفــيــفــا تــصــريــحــاتــه مــلــهــبــا حــمــاس 
املتطوعن واملتطوعات الذين هتفوا 
ــتــــردد صـــدى  ــيــ ــوة لــ ــقــ ــم قـــطـــر بــ ــاســ بــ
الــصــوت بــقــوة على مــســرح /كــتــارا/ 
وســـط أجــــواء مثالية عكست أجـــواء 

املونديال مبكرا.
من جانبه، أكد سعادة السيد حسن 
الــــذوادي األمــن الــعــام للجنة العليا 
املــتــطــوعــن  لــلــمــشــاريــع واإلرث، ان 
هم مصدر إلهام للجميع، وذلــك في 
كلمته ضمن مراسم حفل اإلعالن عن 
فتح بــاب تقديم الطلبات للمشاركة 
في برنامج املتطوعن لكأس العالم 

FIFA قطر 2022.
وقال سعادته خالل كلمة توجه بها 
للمتطوعن: »هــذه اللحظات سالبة 
لـــلـــعـــقـــل.. هـــــذه الــلــيــلــة تــشــكــل حــجــر 
األســــاس بالنسبة لــدولــتــنــا أريـــد أن 
أوصــــل الــتــحــايــا لــكــل أصــدقــائــي من 
مـــيـــدان كـــرة الـــقـــدم فـــي هـــذه املنطقة 
ومــــن قــطــر وفــــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم.. 
ا ال يتجزأ  أريد منكم أن تكونوا جزء
ــذا املــهــرجــان الـــكـــروي أريــــد أن  مــن هـ
أتـــواصـــل مــعــكــم مــبــاشــرة وبــطــريــقــة 

فردية وشخصية«.
الــعــام للجنة العليا  وواصـــل األمـــن 
ــــد  بـــالـــقـــول »أريـ لــلــمــشــاريــع واإلرث 
أن أشــكــركــم عــلــى املــســاهــمــة املــقــدمــة 
إلــى حــد اآلن.. هــذا الــحــدث ال يخص 
دولـــة قطر فقط وإنــمــا حــدث يخص 
ــرفــــون كـــأس  ــعــ ــع.. مـــثـــلـــمـــا تــ ــيــ ــمــ الــــجــ

العالم الذي ستستضيفه دولة قطر 
ــال الــحــبــر بــطــريــقــة لـــم نــشــهــدهــا  ــ أسـ
ــن بــفــضــل تــقــاســم  ــكـ فــــي الـــســـابـــق ولـ
ــد أن أشــكــر كل  الــقــيــم الــجــمــيــلــة.. أريــ
ــل مــــن ســـاعـــد عــلــى  ــ ــانـــدنـــا وكـ مــــن سـ
تقليص الــهــوة بــن الــشــرق والــغــرب 
وبـــــــن الــــشــــمــــال والــــــجــــــنــــــوب.. أنـــتـــم 
ــر ألنــكــم تــزرعــون  تــقــومــون بــهــذا األمـ
ــل فـــي الــشــعــوب بــمــا أنــنــا  ــ ــــذرة األمـ بـ
نــســتــعــد الســـتـــضـــافـــة كـــــأس الــعــالــم 
ــز لــــــإرث الــــذي  ــركـ فــــي قـــطـــر فـــإنـــنـــا نـ
سيتركه كــأس العالم.. أريــد أن أؤكد 
لــكــم أنــكــم أنــتــم الــقــلــب الــنــابــض لهذا 
املـــهـــرجـــان والــحــفــل الــــكــــروي.. خــالل 
العقد املاضي دولة قطر غرست روح 
الــتــطــوع فـــي الــجــمــيــع ولـــم يــكــن ذلــك 

لينجح لوالكم وأيضا أنتم تشكلون 
مصدر إلهام من يوم آلخر«.

ومــــضــــى حـــســـن الــــــــــــذوادي بـــالـــقـــول 
»فــي عــام 2018 عندما قمنا بدعوة 
األشــــخــــاص لــكــي يــضــطــلــعــوا بـــدور 
ــر مــــن 250  ــثـ املـــتـــطـــوعـــن وصـــلـــنـــا أكـ
ألف طلب.. فكروا في هذا الرقم ربما 
يـــتـــطـــوع..  مـــلـــيـــون شـــخـــص أراد أن 
ا مــن  يـــكـــون جــــــزء الـــكـــل أراد أن  إذا 
البرنامج مــن أجــل العمل الجماعي 
ومـــــن أجـــــل إنــــجــــاح مـــهـــرجـــان حــفــل 
ريــاضــي جــمــيــل.. خــالل كــأس العرب 
آالف املتطوعن حــضــروا فــي جميع 
املــــالعــــب.. خــــالل كــــأس الـــعـــرب رأيــنــا 
الشغف والحماس وحــب كــرة القدم 
ــة قــيــم  ــدمــ ــخــ ــريـــــس الــــجــــمــــيــــع لــ ــ ــكـ ــ وتـ

الــصــداقــة ولـــم يــكــن ذلـــك ممكنا لــوال 
املتطوعون واملتطوعات«.

املـــتـــطـــوعـــن  ــه »إن  ــ ــادتـ ــ ــعـ ــ وقــــــــــال سـ
ــم حـــجـــر األســــــاس  ــ واملــــتــــطــــوعــــات هـ
ــــي  ــــاضـ مـــــهـــــرجـــــان ريـ إلنـــــــجـــــــاح أي 
ــــدون الـــــنـــــاس مــن  ــاعـ ــ ــــسـ وكـــــــــــــروي.. يـ
خلفيات مختلفة ويتعلمون الكثير 
فــي وقــت قصير وال يقتصر عملهم 
ــاراة كــرة  ــبــ عــلــى املـــــدة املــخــصــصــة ملــ
الـــــقـــــدم.. يــنــتــقــلــون مــــن مــنــطــقــة إلـــى 
أخــرى ويجيدون العديد من اللغات 

والتعامل مع كل األجناس«.
ــاف الــــــذوادي فـــي كــلــمــتــه قــائــال  ــ وأضـ
» أنـــتـــم الــقــلــب الـــنـــابـــض أنـــتـــم حجر 
األســــــــــــاس إلنــــــجــــــاح الـــــشـــــراكـــــة بــن 
ــة املـــتـــطـــوعـــن  ــمـ ــاهـ الـــــشـــــعـــــوب.. مـــسـ

يــمــكــن أن نــحــصــيــهــا أو نــعــدهــا  ال 
ــم تـــتـــقـــاســـمـــون  ــ ــكــ ــ ــــد أنــ ــأكـ ــ ــتـ ــ وأنـــــــــــا مـ
الــقــيــم اإلنــســانــيــة وتــتــحــلــون بـــروح 
الــتــواضــع.. أنتم تقومون بهذا األمر 
مــن أجــل إســعــاد اآلخـــريـــن.. رسالتي 
ــة  ــوا إلـــــى دولــ ــالـ ــعـ ــة تـ إلـــيـــكـــم واضــــحــ
قطر وتــأكــدوا أنكم ستحظون بكرم 
الـــضـــيـــافـــة، كــــونــــوا الـــقـــلـــب الــنــابــض 

وروح كأس العالم«.
واخـــتـــتـــم ســـعـــادتـــه كــلــمــتــه بــالــقــول 
ــــزور دولـــة  »لـــكـــل شــخــص يـــريـــد أن يـ
ا مــــــن الـــــوعـــــود  قــــطــــر كــــــونــــــوا جــــــــــزء
ا مـــن قــيــم كــرة  املـــقـــدمـــة كـــونـــوا جـــــزء
الــقــدم.. واألهـــم مــن ذلــك أريـــد مــن كل 
الــذيــن سيلتحقون بنا  األشـــخـــاص 
الــــبــــرنــــامــــج أن يـــخـــوضـــوا  ــــي هــــــذا  فـ
هــذه املغامرة الجميلة، أؤكــد لكم أن 
كـــأس الــعــالــم ســيــشــكــل نــقــلــة نوعية 
الــكــرويــة..  فــي احتضان املهرجانات 
دعــونــا نعمل جماعة ولــيــس فــرادى 
دعــــونــــا نــــرحــــب بـــالـــجـــمـــيـــع رجـــائـــي 
أن تــلــتــحــقــوا بــنــا فـــي شــهــر نوفمبر 
وديسمبر سوف نصنع التاريخ مع 
بــعــضــنــا الــبــعــض والـــذكـــريـــات الــتــي 
ستدوم مدى الحياة وأشكركم على 

كل خطوة قمتم بها.
من ناحيته، قال السيد خالد النعمة 
ــمـــي لــلــجــنــة الــعــلــيــا  ــرسـ ــتـــحـــدث الـ املـ
للمشاريع واإلرث، إن اللجنة تطمح 
لــلــوصــول إلــــى 20 ألــــف مــتــطــوع في 
مــونــديــال قــطــر، وأن تــكــون الغالبية 
الــعــظــمــى مـــن املــتــطــوعــن مـــن أبــنــاء 
املنطقة العربية لكي يساهموا معنا 
ــي الـــتـــرحـــيـــب بـــالـــعـــالـــم أجـــمـــع فــي  فــ

.2022
وأضـــاف ان الــعــالــم شهد قـــدرة دولــة 
قـــطـــر واســـتـــعـــدادهـــا الــــتــــام لــتــنــظــيــم 
كــأس الــعــالــم مــن خــالل نجاحها في 

استضافة بطولة كأس العرب.
وتــابــع: »بــطــولــة كـــأس الــعــرب كانت 
حـــدثـــا تــجــريــبــيــا كـــانـــت تــســتــعــد من 
ــة قــطــر واالتـــحـــاد الــدولــي  خــاللــه دولـ
لكرة القدم لقياس القدرة التشغيلية 

للبطولة«.
وأضــاف أن ملف املتطوعن كان من 
أبــرز امللفات التي خضعت للتجربة 
بشكل مكثف وحــظــي بنجاح جيد، 
مــؤكــدا أن مــشــاركــة 20 ألـــف متطوع 
ــنـــجـــاح فــي  ــل الـ ســـتـــكـــون أحـــــد عــــوامــ

بطولة كأس العالم.
بدوره، قال السيد ناصر املغيصيب 
الــتــطــوع  مـــديـــر إدارة اســتــراتــيــجــيــة 
باللجنة العليا للمشاريع واإلرث إن 
رحلة املتطوع ستبدأ إلكترونيا على 
تـــبـــدأ بــمــرحــلــة التسجيل  8 مـــراحـــل 
ــة اخــــتــــبــــار تـــفـــاعـــلـــي  ــلــ ــلـــيـــهـــا مــــرحــ تـ
للمتطوع الكتشاف مواهبه واملكان 
ــه، ثــــم مــرحــلــة  ــ األنــــســــب بـــالـــنـــســـبـــة لــ
ــر أو  ــطــ املـــــقـــــابـــــالت ســـــــــواء داخـــــــــل قــ
ــذه املـــرحـــلـــة تــأتــي  خـــارجـــهـــا، بــعــد هــ
مرحلة القبول وإذا تم قبول املتطوع 

ــام الـــتـــي  ــ ــهـ ــ ــه عــــــرض املـ ــ ــيـــرســـل لـ فـــسـ
سيقوم بها خالل البطولة وإذا تمت 
املـــوافـــقـــة مـــن قــبــلــه فــســيــصــل ملــرحــلــة 
التدريب وسيتعرف املتطوع على 3 
أنــواع من التدريب في هذه البطولة 

ثم تأتي مرحلة االختبار.
ــــد مـــحـــمـــد  ــيـ ــ ــــسـ ــه، قـــــــــال الـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
ــــواري ســـفـــيـــر الــلــجــنــة  ــكــ ــ ســــعــــدون الــ
العليا للمشاريع واإلرث: »قطر كبلد 
تمتلك قلبا كبيرا مفتوحا للجميع 
للمشاركة في كأس العالم.. فتح باب 
الــتــطــوع هــو فــرصــة ذهــبــيــة وتــأكــيــد 
ــوعــــن فــي  ــطــ ــتــ ــل املــ ــ ــة كــ ــيــ ــمــ ــى أهــ ــلــ عــ
مختلف املجاالت الرياضية وتأكيد 
على أن العرب ستكون لهم األولوية 
في االختيار للعمل كمتطوعن في 

كأس العالم«.
ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ الـ ــل  ــ ــ ــائـ ــ ــ وأضـــــــــــــاف أن وسـ
االجتماعي كــان لها دور كبير على 
مــســتــوى الــعــالــم فـــي تــغــيــيــر طــريــقــة 
الــتــواصــل وتــســاهــم بشكل كبير في 
إحـــــــداث مـــحـــتـــوى مــتــمــيــز وإيـــصـــال 
الــرســائــل وإطــــالع الــشــعــوب عــلــى ما 
يــحــدث وبــالــتــالــي ســيــكــون لــوســائــل 
التواصل االجتماعي دور كبير في 
أنــجــاح هـــذه النسخة لبطولة كــأس 

العالم.
وتشهد النسخة املقبلة من مونديال 
ألــف متطوع،  كــرة القدم مشاركة 20 
سيعملون فــي 45 جــانــبــًا تشغيليًا 
في املواقع الرسمية وغير الرسمية 
ــادات ومــراكــز  ــتــ لــلــبــطــولــة، مــثــل االســ

ــاطــــق  ــنــ الــــــتــــــدريــــــب واملــــــــــطــــــــــارات ومــ
املشجعن والفنادق ومراكز وسائل 

النقل العام.
ويـــقـــف فـــريـــق كـــامـــل مـــن املــتــطــوعــن 
الذين يعملون خلف الكواليس وراء 
كـــل تـــذكـــرة، وكـــل لــقــطــة تــلــفــزيــونــيــة، 
وكل مباراة وكل هدف، حيث يمثلون 
ركــنــًا أساسيًا مــن العملية الشاملة 
التي ستتيح لنا االستمتاع بأجواء 
ــــالل كـــأس  تـــزخـــر بــــالــــود واملـــتـــعـــة خـ
العالم FIFA قطر 2022، وسيقدمون 
 فـــي تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات 

ً
دعـــمـــًا هـــائـــال

الــحــدث الرياضي  التشغيلية خــالل 
األبـــرز، ليساهم املتطوعون مجددًا 
فــي رســم ذكــريــات خــالــدة فــي أذهــان 
ــر والــــالعــــبــــن ووســــائــــل  ــيـ ــاهـ ــمـ الـــجـ

اإلعــالم ودولــة قطر والعالم بأسره، 
ــًا بـــهـــذه  ــم أيــــضــ ــ كـــمـــا يـــحـــتـــفـــظـــون هـ

الذكريات الفريدة خالل الحدث.
ــبـــن فــــي االنـــضـــمـــام  ــراغـ ــان الـ ــكـ ــإمـ وبـ
 FIFA لفريق املتطوعن لكأس العالم
املـــوقـــع  الــتــســجــيــل عـــبـــر  قـــطـــر 2022 

.volunteer.fifa.com :اإللكتروني
بشرط أال يقل عمر مقدم الطلب عن 
18 عــامــًا بــحــلــول األول مــن أكــتــوبــر 
إتــقــان اللغة اإلنجليزية،  2022، مــع 
كـــمـــا أن الـــتـــحـــدث بــالــلــغــة الــعــربــيــة 
ــيـــة. وال  ــافـ يــمــنــح املـــتـــقـــدم مـــيـــزة إضـ
ــــدى املــتــقــدمــن  ــكـــون لـ يـــشـــتـــرط أن يـ
ــب باملرشحن  خــبــرة ســابــقــة، وُيــرحَّ
ــن كــافــة  ــ مــــن جـــمـــيـــع الـــخـــلـــفـــيـــات ومــ

أنحاء العالم.

      في احتفالية مميزة بالمسرح                          المكشوف للحي الثقافي كتارا

2022          اإلعالن عن فتح باب المشاركة في برنامج           المتطوعين لكأس العالم FIFA قطر 
الدوحة - قنا
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يـــلـــتـــقـــي املـــنـــتـــخـــب الــــقــــطــــري لــــكــــرة الـــيـــد 
الشاطئية مع نظيره الفلبيني اليوم في 
أولــى مبارياته ضمن البطولة اآلسيوية 
الثامنة للرجال لكرة اليد الشاطئية التي 
الــعــاصــمــة اإليــرانــيــة طــهــران  تستضيفها 
مــن 22 إلــى 28 مـــارس الــجــاري، واملؤهلة 
إلـــــى بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا 

اليونان في يونيو املقبل.
وتشارك في البطولة ستة منتخبات هي: 
ــران وفــيــتــنــام والــفــلــبــن  ــ قــطــر وعـــمـــان وإيــ
ــنــــد، ويـــتـــأهـــل املـــنـــتـــخـــبـــان صــاحــبــا  ــهــ والــ
املركزين األول والثاني إلى بطولة العالم 

في اليونان.
ويــســعــى املــنــتــخــب الــقــطــري إلــــى تحقيق 
الفوز األول له في مستهل مشوار الدفاع 
عن اللقب القاري الــذي أحــرزه في النسخ 
أعـــــــوام 2011 و2013  الـــخـــمـــس األخــــيــــرة 
و2015 و2017 و2019. ويــمــثــل املنتخب 
ــادر  فـــي الــبــطــولــة 12 العـــبـــا هــــم: أحـــمـــد نـ
صـــالـــح وعـــبـــدالـــرحـــمـــن طـــــارق الــعــبــدالــلــه 
ــيــــد يـــوســـف وهــــانــــي مـــــــروان كــاخــي  ورشــ
وريان لعريبي وأنيس عبدالرزاق زواوي 
ومعتصم عــبــدالــواحــد وأمــيــر نـــور الــديــن 
دنقير وسيد علي قناوي ومحمد توفيق 
الــســوســي وأحــمــد عــبــدالــحــمــيــد املــنــيــاوي 

ومحمد أحمد زكي.
ــرة الــيــد  ــكــ ويــــــــــراود املـــنـــتـــخـــب الــــقــــطــــري لــ
ــاظ عــلــى  ــفـ ــحـ ــي الـ ــمـــوح فــ ــطـ الـــشـــاطـــئـــيـــة الـ
ــأهـــل إلــــى بــطــولــة  ــتـ الــلــقــب اآلســــيــــوي، والـ

العالم للمرة السادسة على التوالي، بعد 
املشاركة في نسخة 2010 التي أقيمت في 
املــركــز العاشر،  تركيا وحصل فيها على 
الـــتـــي أقـــيـــمـــت فــــي عــمــان  ونـــســـخـــة 2012 
وحقق فيها املركز السابع، ونسخة 2014 
ــبـــرازيـــل وحـــقـــق فيها  الـــتـــي أقــيــمــت فـــي الـ
ــازا تــاريــخــيــا بــحــصــولــه عــلــى املــركــز  إنـــجـ
الــثــالــث، ونــســخــة 2016 الــتــي أقــيــمــت في 
املــجــر وحــقــق فــيــهــا املــركــز الــثــالــث أيــضــا، 
والنسخة األخيرة 2018 والتي أقيمت في 
روسيا وحل فيها تاسعا. وكــان منتخب 
ــد تـــــوج بــلــقــب الـــنـــســـخـــة األخـــيـــرة  قـــطـــر قــ
)السابعة( التي أقيمت في مدينة ويهاي 

الصينية عام 2019.
كــمــا تــنــطــلــق فـــي طـــهـــران الـــيـــوم الــبــطــولــة 
اآلســيــويــة الــثــانــيــة لــلــنــاشــئــن لــكــرة الــيــد 
الشاطئية التي تقام بالتزامن مع البطولة 
اآلسيوية الثامنة للرجال، وذلك بمشاركة 
منتخبات قطر واألردن وإيران وباكستان 

والهند وأفغانستان.
ويــســتــهــل املــنــتــخــب الـــقـــطـــري لــلــنــاشــئــن 
مــــشــــواره فــــي الـــبـــطـــولـــة بـــمـــاقـــاة نــظــيــره 

األردني.
ويضم املنتخب 12 العبا هم: خالد رشيد 
قـــرودي ومحمد محمود السيد وفيليب 
ــال ســــاريــــك ومــــالــــك فــيــصــل ســوســو  ــيــ دانــ
ــد  ــلـــه راشــ ــدالـ ــبـ ــة بـــكـــر مـــوســـى وعـ ــ ــامـ ــ وأسـ
الــنــجــدي وعــلــي ســالــم املــدحــوس ومحمد 
عبيد رضا ومحيي الدين ممدوح محيي 
الــديــن ومحمد عــبــدالــرزاق ابــزيــغ ونــواف 

يوسف الهتمي وغانم الغانم.

شـــارك ســعــادة الــســيــد جــاســم بــن راشــد 
الــبــوعــيــنــن أمـــن عـــام الــلــجــنــة األوملــبــيــة 
القطرية في االجتماع الرابع والتسعن 
لــلــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي ملــجــلــس أصـــحـــاب 
ــالــــي والــــســــعــــادة رؤســـــاء  الـــســـمـــو واملــــعــ
اللجان األوملبية بــدول مجلس التعاون 
الـــذي عقد أمــس اإلثــنــن في  الخليجي، 
عـــاصـــمـــة املــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 

الرياض.
وتم خال االجتماع، بحث املوضوعات 
املدرجة على جدول األعمال، ومن أهمها 
قـــــرار املــجــلــس الــــــــوزاري بـــشـــأن الــنــظــام 
الداخلي للجان الوكاء واللجان الفنية 

ــدورات  ــ ــ ــــم مــنــاقــشــة الـ ــرق الـــعـــمـــل، وتـ ــ وفــ
الــريــاضــيــة لــلــفــتــرة الــقــادمــة وبــاألخــص 
الــخــلــيــجــيــة  الـــريـــاضـــيـــة  دورة األلــــعــــاب 
ــك تــم  ــذلــ )الــــكــــويــــت 2022(، وكــ الـــثـــالـــثـــة 
مــنــاقــشــة إســتــراتــيــجــيــة تــطــويــر الــعــمــل 
ــتـــرك فــــي املــــجــــال الـــريـــاضـــي بــــدول  املـــشـ

املجلس.
وشارك في االجتماع من جانب األوملبية 
ـــن  ــادة األمـ ــعــ ــة، إلـــــى جـــانـــب ســ ــريـ ــطـ ــقـ الـ
الــعــام للجنة األوملــبــيــة القطرية، كــل من 
السيد خليل الجابر مدير إدارة الشؤون 
الرياضية، والسيد حمد العبيدلي مدير 
إدارة العاقات العامة والتعاون الدولي، 
والـــســـيـــد نــــاصــــر الـــســـلـــيـــطـــي مــســتــشــار 

األمن العام للجنة األوملبية.

البوعينين يشارك باجتماع المكتب التنفيذي 
لرؤساء اللجان األولمبية بدول التعاون

الدوحة -  

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - 

تـــقـــيـــم لـــجـــنـــة قــــدامــــى الــــاعــــبــــن الــتــابــعــة 
الــقــدم يــوم السبت  لــكــرة  لاتحاد القطري 
ــدد مــــن الـــاعـــبـــن  ــ ــكـــريـــم عــ ــفـــل تـ ــبـــل حـ ــقـ املـ
والــحــكــام الــقــدامــى الــذيــن قــدمــوا خــدمــات 
الــقــدم القطرية فــي السنوات  لــكــرة  جليلة 

املاضية.
ــكــــرمــــون هــــم حـــســـن مــطــر   والــــاعــــبــــون املــ
والــــــراحــــــل عـــبـــيـــد جـــمـــعـــة وعـــنـــبـــر بــشــيــر 
وعـــبـــداملـــجـــيـــد إســـمـــاعـــيـــل ومـــحـــمـــد وفـــا 
وســعــيــد املــســنــد بينما سيشمل التكريم 
كــوكــبــة مــن الــحــكــام املــمــيــزيــن وهـــم رستم 
باقر وطالب بان ويوسف أحمد الساعي.

وكــانــت لــجــنــة قــدامــى الــاعــبــن قــد كرمت 
في املرة األولى عام 2016 كا من الاعبن 
مــحــمــد غـــانـــم الـــرمـــيـــحـــي قـــائـــد املــنــتــخــب 
الوطني والحاصل على لقب أفضل العب 
في كأس الخليج الثالثة في الكويت 1974، 
واملــــرحــــوم خـــالـــد بــــان العــــب نـــــادي قطر 
واملــنــتــخــب الــوطــنــي والــحــاصــل عــلــى لقب 
أفــضــل العــــب خــلــيــجــي فـــي كــــأس الخليج 
ــى فــي الــبــحــريــن عـــام 1970، ومــبــارك  األولــ
فـــــرج صـــاحـــب أول هـــــدف دولــــــي مــســجــل 
باسم قطر في بطولة الخليج األولــى.  ثم 
قامت في عام 2017 بتكريم الدفعة الثانية 

مــن الاعبن الــقــدامــى وهــم سلمان املــاس 
وسلمان خليفة وسلمان كشمير ومبارك 

عنبر وماجد الصايغ ومنصور مفتاح.
كما سيتم أيضا يوم السبت املقبل تكريم 
منسقي املعارض الخاصة باألندية وهي 
معرض الــريــان والــســد والــعــربــي واألهلي 
وقطر ثم املعرض املشترك للوكرة والخور 
فــــي الــــعــــام املــــاضــــي واملـــــعـــــرض املـــشـــتـــرك 
للغرافة والشمال هذا العام والــذي سوف 
ــي الـــقـــاعـــة 18 بــالــحــي  يــخــتــتــم الـــســـبـــت فــ

الثقافي كتارا.

تكريم قدامى الالعبين 
في »كتارا« السبت المقبل

األدعم يواجه الفلبين 
في انطالق البطولة اآلسيوية

 لكرة اليد الشاطئية

الدوحة -  

ــري لـــلـــريـــاضـــة  ــطــ ــقــ ــاد الــ ــ ــحــ ــ اخــــتــــتــــم االتــ
ــــاق األســـــــرة  ــبـ ــ ــافــــســــات سـ ــنــ لـــلـــجـــمـــيـــع مــ
العاشر للجري، وذلك في حديقة الريان 

)البساط األخضر(.
ــزا مــن  ــيـ ــمـ ــد الــــســــبــــاق حــــضــــورا مـ ــهــ وشــ
مــخــتــلــف الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة بــمــشــاركــة 
100 مــــشــــارك ومــــشــــاركــــة، تـــحـــت شــعــار 
»بـــالـــتـــعـــاون واإلصـــــــــرار نـــصـــل لــنــهــايــة 
املــســار«. وتــم فــي نهاية الــســبــاق تكريم 
جــمــيــع املــتــســابــقــن الـــذيـــن نــجــحــوا في 
إكمال مسافة السباق كاملة بميداليات 

وجوائز تشجيعية.
ــذا الـــســـبـــاق بــشــكــل أســبــوعــي  ــ ــقــــام هـ ويــ
ليتمكن الجميع من املشاركة، وتطوير 
األداء وتعديل توقيت إنهاء السباق لكل 
متسابق، وذلــك من خــال الحرص على 

املشاركة املستمرة.
ــة لــلــجــمــيــع أنـــه  ــاضــ ــريــ وأكـــــــد اتــــحــــاد الــ
ــارس  ــ ــ مـ يـــــــــوم 26  تــــخــــصــــيــــص  ــم  ــتــ ــيــ ســ
ــاري لــلــعــائــات الــقــطــريــة بــإطــاقــه  الــــجــ
ســبــاق /األســــرة الــقــطــريــة/ ملسافة 3 كم 

ــا 5 كــم، حيث سيتضمن السباق 
ً

وأيــض
تمارين رياضية تحت إشـــراف مدربن 
مـــتـــخـــصـــصـــن يـــعـــقـــبـــهـــا إقـــــامـــــة ســـبـــاق 

للجري واملشي.
ــــد هـــــــذا الــــســــبــــاق مـــــن الـــســـبـــاقـــات  ــعـ ــ ويـ
املــمــيــزة الــتــي تــجــمــع أفـــــراد األســـــرة في 
مـــكـــان واحـــــد ملـــمـــارســـة نـــشـــاط ريــاضــي 
واحد، األمر الذي يحقق رسالة االتحاد 
الـــقـــطـــري لــلــريــاضــة لــلــجــمــيــع بــتــوســيــع 
قاعدة املشاركة الرياضية لكافة الفئات 

العمرية.

ــطــــري لـــلـــريـــاضـــة  ــقــ ــاد الــ ــ ــحــ ــ ــر االتــ ــ ــوفـ ــ ويـ
الـــذي يمكن  الــخــاص  للجميع التطبيق 
للجمهور من خاله متابعة الفعاليات 
ــة الـــريـــاضـــيـــة املــخــتــلــفــة الــتــي  ــطـ واألنـــشـ
ينظمها االتـــحـــاد مـــع إمــكــانــيــة الحجز 
آفــاق  والتسجيل بسهولة، سعيا لفتح 
لــلــريــاضــة املجتمعية، مــن خــال  أوســـع 
ــة الـــفـــرصـــة لـــكـــافـــة أفــــــــراد األســـــرة  ــاحــ إتــ

واملجتمع ملمارسة األنشطة الرياضية.
يشار إلى أن هذه البطوالت تندرج تحت 
بـــرنـــامـــج تــعــلــيــم ثــقــافــة الـــريـــاضـــة وهــو 
أحــد البرامج الطموحة، التي يعتمدها 
ــاد الـــقـــطـــري لــلــريــاضــة لــلــجــمــيــع،  االتــــحــ
ســعــيــا لـــتـــرســـيـــخ ثـــقـــافـــة الــــريــــاضــــة فــي 

املجتمع، من خال إشراك جميع فئاته.
ويتضمن هــذا البرنامج عــدة رياضات 
ــاع عـــن الـــنـــفـــس، والــســبــاحــة،  ــدفــ هــــي: الــ
والــــــريــــــاضــــــات الــــبــــحــــريــــة، والـــــرمـــــايـــــة، 
والشطرنج، واملبارزة، والجري، واملشي، 
ويتطلع االتحاد إلتاحة فرصة ممارسة 
الــريــاضــة لشريحة كــبــيــرة مــن املجتمع 
الــريــاضــة املجتمعية ويسهم  بما يعزز 

في جعل الرياضة أسلوب حياة.

ــة  ــيــ ــامــ ــنــــت مــــجــــمــــوعــــة beIN اإلعــ ــلــ أعــ
 beIN الــــــرائــــــدة ــة  ــيــ ــريــــاضــ الــ وقـــنـــاتـــهـــا 
SPORTS، عن نيلها حقوق البث املباشر 
ــن الــتــصــفــيــات  لـــلـــمـــبـــاريـــات املــتــبــقــيــة مــ
اآلسيوية املؤهلة لنهائيات كأس العالم 
فـــي 18 دولـــــة ضمن  قــطــر 2022   FIFA

نطاق الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وتــشــمــل حــقــوق الــبــث املــبــاشــر لــقــنــوات 
ــر،  ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ ــن  ــ ــا مــ ــ beIN SPORTS كــ
والبحرين، وتشاد، وجيبوتي، ومصر، 
واألردن، والـــكـــويـــت، ولـــبـــنـــان، ولــيــبــيــا، 
ــا، واملــــــغــــــرب، وفـــلـــســـطـــن،  ــيــ ــانــ ــتــ ومــــوريــ
وقطر، والصومال، والسودان، وسوريا، 

وتونس، واليمن.
وبـــهـــدف عــــرض حــقــوق الــبــث الــجــديــدة 
ســتــطــلــق beIN SPORTS أربــــع قــنــوات 
جــديــدة خــاصــة بالتصفيات اآلســيــويــة 
 beIN بـــــاســـــم ــال،  ــ ــــديـ ــــونـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ ــة  ــ ــلـ ــ ــؤهـ ــ املـ
 1 beIN SPORTSو ،SPORTS AFC
 beINو ،AFC 2 beIN SPORTSو ،AFC
AFC 3 SPORTS، حــيــث ســيــتــم عــرض 
ــة املــــبــــاريــــات عـــبـــر جــمــيــع الـــقـــنـــوات  ــافـ كـ
األربـــع الــجــديــدة، لتترافق مــع تحليات 
 beIN رياضية، من داخل أستوديوهات
SPORTS عاملية املستوى، عبر فريق من 

.beIN ع بها
ّ
املواهب املتمّيزة التي تتمت

وســتــقــام التصفيات اآلســيــويــة املؤهلة 
الــعــالــم FIFA قــطــر 2022 يــومــي  لــكــأس 
الــخــمــيــس والـــثـــاثـــاء 24 و29 مـــن شهر 
مارس الجاري، حيث وّجهت املنتخبات 
الــكــبــرى فــي الـــقـــارة اآلســيــويــة أنــظــارهــا 
الــخــتــامــيــة للجولتن  املـــواجـــهـــات  عــلــى 

التاسعة والعاشرة.
فــفــي املــجــمــوعــة األولــــى، ضــمــن منتخبا 
إيــــــــران وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة تــأهــلــهــمــا 
املــركــز األول فيها،  وسيتنافسان عــلــى 
ـــن اإلمــــــــــــارات ولـــبـــنـــان  ـــل مــ ويـــلـــيـــهـــمـــا كــ
والعراق الذين سيتنافسون على املركز 

الثالث.
الــثــانــيــة، فتتنافس  فـــي املــجــمــوعــة  أمــــا 
ثاثة منتخبات على مركزين مؤهلن 
 FIFA ــالـــم ــأس الـــعـ ــ تــلــقــائــيــا لــبــطــولــة كـ
قــطــر 2022، وهـــي الــســعــوديــة والــيــابــان 

وأستراليا.
ــــوق بـــــث الـــتـــصـــفـــيـــات  ــقـ ــ وســــتــــضــــاف حـ
إلــى قائمة حقوق  اآلسيوية لكرة القدم 

ع 
ّ
الــبــث الــريــاضــيــة الــفــريــدة الــتــي تتمت

بها beIN SPORTS ضمن نطاق الشرق 
األوســط وشمال إفريقيا، والتي تشمل 
لــلــدوري اإلنجليزي  الحقوق الحصرية 
املمتاز، ودوري أبطال أوروبا، والدوري 
املــؤتــمــر األوروبـــــي،  األوروبــــــي، ودوري 
والــدوري اإلسباني والــدوري اإليطالي، 
ــلــــيــــزي،  وكـــــذلـــــك كـــــــأس االتــــــحــــــاد اإلنــــجــ
وغيرها الكثير من حقوق بث كرة القدم 

والرياضات العاملية األخرى.
الــشــريــك  يــذكــر أن beIN SPORTS هـــي 
 FIFA الـــرســـمـــي لــبــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم
قطر 2022 ضمن نطاق الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا.

االتحاد القطري للرياضة للجميع يختتم 
10 للجري منافسات سباق األسرة الـ 

beIN SPORTS تحصل على حقوق بث التصفيات 
2022 اآلسيوية المؤهلة لمونديال 

¶  الراحل عبيد جمعة 
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انطلقت أمـــس األدوار الرئيسية لبطولة 
كــونــتــنــدر الــدولــيــة لــكــرة الــطــاولــة للرجال 
ــلـــى صــالــة  والــــســــيــــدات املـــقـــامـــة حـــالـــيـــا عـ
لوسيل متعددة االختصاصات. ويشارك 
في البطولة التي تستمر حتى 24 مارس 
الــجــاري 264 العــبــا والعــبــة مــن املصنفني 

األوائل وأبطال العالم يمثلون 46 دولة.
وجـــــاءت مــنــافــســات امـــس قــويــة وشــهــدت 
إقامة الدور الـ32 لفردي الرجال والسيدات، 
ودور الـ16 لفئات زوجي الرجال والسيدات 

والزوجي املختلط.
ــردي الـــرجـــال، تــأهــل 32 العــبــا  فــفــي فــئــة فــ
ــلـــي هــوجــو  ــبـــرازيـ ــدور الـــــــــ16، أبــــرزهــــم الـ ــ لــ
كالديرانو )املصنف الثالث عامليا( ليالقي 
الــدور املقبل السويدي انتون كالبرج  في 
ــــو  ــدور املـــقـــبـــل، والــســلــوفــيــنــي داركـ ــ ــ فــــي الـ
جورجيك )املصنف 12 عامليا( ليتبارى مع 
الــكــوري ان جــاي هيون، والهندي ســاراث 
الــكــوري ليم جونغ  كــمــال اشــانــتــا ليالقي 
هـــون، وفيما يتعلق بــاملــشــاركــة القطرية، 
في هــذه الفئة فقد خسر فهد املغني أمام 
الهندي ســـاراث كمال اشانتا بنتيجة )3 

-صفر( ليودع البطولة.

ــــردي الـــســـيـــدات، أقــيــمــت امــس  وفــــي فــئــة فـ
ـــ32 حــيــث فـــازت العبة  ــدور الــ مــنــافــســات الــ
بــورتــوريــكــو ادريـــانـــا ديــــاز )املــصــنــفــة 11 
عامليا( التي ستواجه الصينية يانج هيو 
جينغ فــي الـــدور املــقــبــل، والــكــوريــة جيون 
جي هي )املصنفة العاشرة عامليا( لتالقي 

اليابانية ميو كيهارا.
ــا فــــي مـــنـــافـــســـات زوجــــــي الــــرجــــال فــقــد  ــ أمـ
صعد إلى ربع النهائي الذي سيقام اليوم 
/ الثالثاء/  الزوجي السويدي كريستيان 
ــع الـــزوجـــي  كـــارلـــســـون ومـــاتـــيـــاس فــــالك مـ
الياباني مــيــزوكــي اوكــــاوا وتــاكــويــا جني، 

والــثــنــائــي الــصــيــنــي شــو يــانــج بــني وكــاو 
تــــومــــاس  الـــتـــشـــيـــكـــي  الــــثــــنــــائــــي  مـــــع  واي 
بوالنسكي وبافال سيرو ساك، والزوجي 
األملاني كيليان أورت وريكاردو والتر مع 
زوجــي هونج كونج هو كــوان كيت وونج 
الـــزوجـــي البلجيكي  شـــان تــيــنــج، وأخـــيـــرا 
مارتن أليجرو وأدريــان روسن فوسي مع 
الـــزوجـــي األملـــانـــي بــيــنــيــدكــت دودا ودانـــج 
كــيــو.. فيما ودع العــبــو قطر البطولة من 
دور الـ16، حيث خسر الثنائي أحمد خليل 
املهندي ومحمد عبدالوهاب أمام الزوجي 
الــيــابــانــي مــيــزوكــي أوكــــاوا وتــاكــويــا جني 

بنتيجة )3-صفر( وبنفس النتيجة خسر 
الثنائي أحمد مثنى العولقي وفهد املغني 
الـــزوجـــي البلجيكي مــارتــن اليجرو  أمـــام 

وأدريان راسني فوسي.
ــيــــدات، تــلــتــقــي فــي  ــي فـــئـــة زوجــــــي الــــســ ــ وفـ
ربــع النهائي العبتا سلوفينيا كاتارينا 
سترازار وآنــا توفانت مع الزوجي املكون 
من الالعبتني التشيكية زدانــة بالسكوفا 
والــســويــســريــة راشــــال مـــــورات، والــزوجــي 
ــارج ولــيــنــدا  ــبـ ــالـ الـــســـويـــدي كــريــســتــيــنــا كـ
بــارجــســتــروم مــع الـــزوجـــي الــيــابــانــي ميو 
كيهارا وميو ناكازاكي، وثنائي البرتغال 
جياني شــاو وفــو يو مع الثنائي الكوري 
يــانــج هــيــوان وجــيــون جيهي، كما يلتقي 
ثنائي الصني تايبيه شان زو يو وهيانج 
ــي الـــهـــنـــدي أرشــــانــــا  ــ ــــزوجـ يــــو هـــــاو مــــع الـ

جيريش كماث ومانكا باترا.
وأخيرا وفي فئة الزوجي املختلط، صعد 
ــــي الــصــني  ــع الــنــهــائــي زوجـ ــدور ربــ ــ إلــــى الــ
تايبيه لني يان جو وشانج اي شينج مع 
الــزوجــي السلوفاكي تاتيانا كوكولكوفا 
ويـــــانـــــج وانــــــــــج، والـــــــزوجـــــــي الـــنـــمـــســـاوي 
ــان مــع  ــ ــيـــشـــاك وألـــكـــســـنـــدر شــ كـــــارولـــــني مـ
زوجي هونج كونج هو كوان كيت ولي هو 
الــســويــدي كريستيانا  شــيــنــج، والـــزوجـــي 

كالبرج وكريستيان كارلسون مع الزوجي 
الـــهـــنـــدي ســـاتـــيـــان جــنــانــســكــارن ومــانــكــا 
باترا، والزوجي اإلسباني ألفارو روبالس 
ــع زوجـــــي هـــونـــج كــونــج  ومــــاريــــا شـــيـــاو مـ

وانج شان تينج ودوو هوا كيم.
وتـــأتـــي إقـــامـــة بــطــولــة كــونــتــنــدر الــدولــيــة 
للرجال والــســيــدات، ضمن خمسة أحــداث 
ريــاضــيــة هــامــة على أجــنــدة مؤسسة كرة 
ــة الـــعـــاملـــيـــة والــــتــــي يــســتــضــيــفــهــا  ــاولــ الــــطــ
ــــالل الــشــهــر  االتـــــحـــــاد الـــقـــطـــري لــلــعــبــة خــ
الــجــاري، ومــن بني هــذه األحـــداث الخمسة 
ــــالث فـــعـــالـــيـــات بـــنـــجـــاح وهـــي  اخــتــتــمــت ثـ
الــذي أقيم خالل  املعسكر الدولي للشباب 
إلــى 8 مـــارس بقاعة أسباير  الفترة مــن 1 
املـــغـــطـــاة، وبـــطـــولـــة الـــنـــاشـــئـــني والـــشـــبـــاب 
الــدولــيــة مــن 7 إلــى 11 مــن الشهر الــجــاري 
بقاعة رياضة املرأة بأسباير زون، وبطولة 
فيدر للرجال والسيدات التي أقيمت خالل 
الفترة من 13 مارس إلى 17 من ذات الشهر 
املـــرأة أيــضــا، تليها بطولة  بقاعة ريــاضــة 
كــونــتــنــدر الــدولــيــة املــقــامــة حــالــيــا بصالة 
لــوســيــل وتختتم يــــوم24 مـــارس الــجــاري، 
ثــم مسك الختام ببطولة ســتــار كونتندر 
والتي ستقام خالل الفترة من 25 إلى 31 

من الشهر الجاري بصالة لوسيل.

تـــقـــام مـــســـاء الـــيـــوم عــلــى صـــالـــة نـــادي 
الــغــرافــة املــواجــهــة الــثــالــثــة والــحــاســمــة 
فــي مــبــاريــات األفــضــلــيــة«الــبــالي أوف« 
لــلــدور الــنــهــائــي مــن مــنــافــســات بطولة 
لــكــرة السلة للموسم  الــقــطــري  الــــدوري 
الـــريـــاضـــي 2021 – 2022 بـــني فــريــقــي 

الغرافة والسد. 
وكــان السد قد حقق الفوز في الجولة 
بــيــنــمــا حقق  بــنــتــيــجــة 62-82  األولــــــى 
ــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة  ــوز فــ ــفــ الــــغــــرافــــة الــ

بنتيجة 83 – 77. 
وستحدد الجولة الثالثة واألخيرة من 
الفائز  مباريات األفضلية مساء اليوم 
الــغــرافــة للفوز بلقب  باللقب. ويسعى 
الـــــــدوري لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي تــاريــخــه، 
فيما يتطلع السد لضم اللقب الثاني 

لرصيده.
وكـــــان فـــريـــق الــــوكــــرة قـــد احـــتـــل املــركــز 
ــي الـــــــــدوري بـــعـــدمـــا فـــــاز فــي  ــالـــث فــ ــثـ الـ
مباراة تحديد املركزين الثالث والرابع 
املــاضــي على  التي أقيمت يــوم السبت 

األهلي بنتيجة )82 - 80(.

مواجهة حاسمة بين الغرافة 
والسد لتحديد بطل دوري »السلة«

وقعت جامعة حمد بن خليفة واملركز الدولي 
لألمن الرياضي مذكرة تفاهم لبحث فرص 
ــاالت الـــريـــاضـــة والــصــحــة  الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـ
ــــن وتــعــلــيــم وتـــدريـــب الــشــبــاب، وتجمع  واألمـ
مــوارد وخبرات  التعاون املحتملة بني  أوجــه 
ــنــهــمــا من 

ّ
ــعــــارف املــؤســســتــني بــمــا يــمــك ومــ

للخبرة واملشورة  أدوارهما كمراكز  توسيع 
الرياضية  الحكومية والهيئات  للمؤسسات 

والجهات املعنية.
ــتــعــاون عــلــى الــتــهــديــدات  وتــشــتــمــل أولـــويـــة ال
 عن 

ً
الــصــحــيــة واألمــــــن الــســيــبــرانــي فـــضـــا

الرياضية والترفيهية، وهو  إدارة األنشطة 
ما يتماشى مع البرامج األكاديمية والبحثية 
املــقــّدمــة فــي جــامــعــة حــمــد بــن خليفة، حيث 
الـــريـــاضـــي  لـــألمـــن  ــي  ــ ــدول ــ ال املــــركــــز  إن دور 
الرياضية يحظى بدعم من  لحفظ السامة 
شراكات املركز مع الجهات املعنية من قطر 
العاملية  الــصــحــة  وخــارجــهــا، ومــنــهــا منظمة 
ووكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة واالتحاد 
األوروبي ومؤسسات رياضية قارية وعاملية 

وغيرها.
الرسمي  املــوقــع  وبحسب بيان صــادر على 
لجامعة حمد بن خليفة فإن اإلتفاقية تقوم 
على االعــتــراف املــتــبــادل بـــدور الــريــاضــة في 
الــوطــنــيــة، وخــاصــة  تنفيذ االســتــراتــيــجــيــات 
أهــداف  الوطنية 2030، وتحقيق  رؤيــة قطر 
التنمية املستدامة، كما أن الجهود املشتركة 
مـــبـــادرات ومنصات  تــنــطــوي عــلــى  املحتملة 
الــبــحــث والــتــعــلــيــم والــتــدريــب الــتــي ستشمل 
التدريس،  الخبراء والباحثني وأعضاء هيئة 
باإلضافة إلى طاب جامعة حمد بن خليفة.

ــيــــد مـــاســـيـــمـــيـــلـــيـــانـــو  ــــســ وقـــــــع االتــــفــــاقــــيــــة ال
ــتــنــفــيــذي لــلــمــركــز  مـــونـــتـــانـــاري، الـــرئـــيـــس ال

الدولي لألمن الرياضي، والدكتور ريتشارد 
أوكــيــنــيــدي، نــائــب رئــيــس جــامــعــة حــمــد بن 
ــائــــب رئـــيـــس الــبــحــوث  خــلــيــفــة لــلــبــحــوث ونــ
والتطوير واالبتكار في مؤسسة قطر، نيابة 

عن الكيانني خال حفل أقيم في الجامعة.
ــذه، قــال  وعـــن الــهــدف مــن مــذكــرة الــتــفــاهــم هـ
َست جامعة حمد بن  سِّ

ُ
الدكتور أوكينيدي: “أ

املبتكر والفريد  التعاون  خليفة على ركائز 
ــه ملن  مــع الــشــركــاء املــحــلــيــني والـــدولـــيـــني، وإنــ
ــضــافــر مــجــهــوداتــنــا 

ُ
ــي ســـرورنـــا أن ن ــ دواعــ

مـــع املـــركـــز الـــدولـــي لــألمــن الـــريـــاضـــي، حيث 
ــادرات املــشــتــركــة عــلــى تــعــزيــز  ــبــ ســتــعــمــل املــ
التربوي  الــدور  قــدرة املؤسستني في تمكني 
لــلــريــاضــة، كــمــا ستعمل على  واالجــتــمــاعــي 
رفع قدرة جامعة حمد بن خليفة في مجال 
الــبــحــث واالبـــتـــكـــار لـــدعـــم قــطــر فـــي دورهــــا 
املــتــنــامــي كــمــركــز ريـــاضـــي عــاملــي رئــيــســي، 
خــصــوًصــا مــع اقـــتـــراب بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 

لكرة القدم 2022”.
تــأســس املــركــز الــدولــي لــألمــن الــريــاضــي في 
لــيــكــون منظمة دولــيــة غــيــر ربحية،  الـــّدوحـــة 
وهو يهدف إلى حماية الرياضة من نواحي 
السامة واألمن والنزاهة والحوكمة الرشيدة، 

ا إلى حماية الفرص التي يمكن 
ً

ويسعى أيض
الرياضة في املجالني االجتماعي  أن تولدها 

واالقتصادي.
 :

ً
السيد مونتاناري قائا املــركــز، علق  ومــن 

“نحن حريصون على إطاق هذا التعاون مع 
جامعة حمد بن خليفة كمؤسسة أكاديمية 
وطنية رائدة، ونتوقع أن يكون تعاوننا مثمًرا 
ومدفوًعا باملعرفة. كما ستساهم جهودنا 
ــي تـــضـــافـــر املــــــــوارد والـــخـــبـــرة  املـــشـــتـــركـــة فــ
والـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة املــعــتــمــدة، مـــع اقــتــراب 
اســتــضــافــة قــطــر لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم لكرة 
الحالية  املنهجيات  القدم 2022، بهدف دمج 
وأفضل املمارسات العاملية لحماية الرياضة، 
وام بــتــدعــيــم  ــن مـــلـــتـــزمـــون عـــلـــى الــــــــــــدَّ ــحــ ونــ
القضايا  للرياضة فــي معالجة  املــهــم  الـــدور 

املجتمعية وخلق الفرص للشباب”.
ويــشــار إلـــى أن املـــبـــادرات الــبــحــثــيــة وبــرامــج 
الدراسات العليا في جامعة حمد بن خليفة 
وكلية العلوم والهندسة وكلية القانون وكلية 
الرؤية  العلوم الصحية والحيوية تتوافق مع 
ا رئيًسا 

ً
للرياضة بوصفها محرك الوطنية 

للتنمية االجتماعية والبشرية والبيئية في 
دولة قطر.

جامعة حمد بن خليفة والمركز الدولي لألمن 
الرياضي يوقعان مذكرة تفاهم

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة - قنا

انطلقت مــنــافــســات األشــــواط املفتوحة 
» لــهــجــن أصـــحـــاب الــســمــو والـــســـعـــادة 
الــشــيــوخ » صــبــاح امـــس اإلثـــنـــني، ثالث 
أيــام مهرجان الهجن العربية األصيلة 
ــيـــف حــــضــــرة صــــاحــــب الــســمــو  ــلـــى سـ عـ
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمــيــر 
ــبـــالد املــــفــــدى، مـــن خــــالل ســـن الــلــقــايــا  الـ
ــدان الـــتـــحـــدي  ــ ــيــ ــ ــــي مــ ــة 5 كـــــــم، فــ ــافــ ملــــســ
ــط مـــشـــاركـــة أقــــوى  ــ بــالــشــيــحــانــيــة، وسـ

الشعارات الخليجية والعربية.
وحصدت » راهية » ملك هجن الرئاسة 
املركز األول في الشوط األول الرئيسي 
للقايا بكار مفتوح بتوقيت زمني قدره 

7:22:31 دق .
ــان املـــركـــز األول فـــي الـــشـــوط الــثــانــي  وكــ
ــعــــدان مـــفـــتـــوح مــن  الـــرئـــيـــســـي لــلــقــايــا قــ
نصيب » جـــالد » مــلــك هــجــن العاصفة 

بتوقيت زمني قدره 7:29:11 دق .
 وأحرزت هجن الشيحانية املركز األول 
ــالـــث لــلــقــايــا بـــكـــار مــن  ــثـ فــــي الــــشــــوط الـ

خــالل » ترينة » بتوقيت قــدره 7:28:65 
دق، وفــاز » لوسيل » باملركز األول في 

الشوط الرابع. 

وفـــي الــفــتــرة املــســائــيــة حــقــقــت » عــوايــد 
» مــلــك هــجــن الــشــيــحــانــيــة املـــركـــز األول 
في الشوط األول الرئيسي للقايا بكار 

مفتوح بتوقيت زمني قدره 7:15:57 دق، 
لتهدي الشلفة الذهبية لشعار األدعم.

كما استطاعت هجن الرئاسة أن تحرز 
ثالثة رمــوز ذهبية، وكانت البداية من 
ــق » الــــــذي أحــــــرز الــخــنــجــر  ــ ــــالل » البـ خـ
الــذهــبــي لــلــشــوط الــثــانــي لــقــايــا قــعــدان 
مــفــتــوح، بــعــد أن جـــاء فـــي املـــركـــز األول 

بتوقيت 7:15:79 دق.
ثم جاء الــدور على »الشاهينية » حيث 
ــة لــلــشــوط  ــيـ ــبـ اقـــتـــنـــصـــت الـــشـــلـــفـــة الـــذهـ
الــثــالــث لــقــايــا بـــكـــار عــمــانــيــات بــعــد أن 
قــــدره  بـــتـــوقـــيـــت  املــــركــــز األول  ــلـــت  ــتـ احـ

7:13:03 دق.
ــة لــهــجــن  ــيـ ــثـــالثـ ــــاس » الـ ــيـ ــ ــتــــتــــم »مـ واخــ
الرئاسة وفاز بالخنجر الذهبي للشوط 
الـــرابـــع لــقــايــا قــعــدان عــمــانــيــات بــعــد أن 
احتل املركز األول بتوقيت قدره 7:10:49 

دق.

رموز ذهبية للقايا في ثالث أيام مهرجان سمو األمير للهجن

مواجهات قوية في األدوار الرئيسية لبطولة كونتندر الدولية لكرة الطاولة
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أطلقت قطر للسياحة الدليل اإلرشادي األول لها والذي 
يحمل عنوان »قطر اآلن«، وهو إصدار جديد يستعرض 
املشهد السياحي في البالد بما يتيح للزوار رؤية شاملة 
عن الوجهة. وسوف يتوفر الدليل نصف السنوي للزوار 
فــي كــل مــرحــلــة مــن مــراحــل زيــارتــهــم إلـــى قــطــر، حيث 
سيوزع مجانًا في الفنادق واملتاحف والسفارات ومطار 
حمد الــدولــي وفــي الــوجــهــات التي يــرتــادهــا الــــزوار. كما 
يحتوي الدليل على مزيج من املحتوى الوصفي وامللهم 
السياحية  الــضــوء على عـــروض قطر  لــقــرائــه، ويسلط 
الرحالت بما  من خــالل مجموعة من األنشطة وبرامج 
يتالءم مع كل رحلة وكل مسافر. باإلضافة إلى إشراكه 

ــــزوار فــي تصميم رحــالتــهــم، يمثل دلــيــل »قــطــر اآلن«  ال
للمعلومات، حيث يقدم مزيجًا متنوعًا  مصدر ملهمًا 
الطهي  الفنون والثقافة وفــن  من املحتوى في مجاالت 
وتناول الطعام والتصاميم املعمارية واألزيــاء والتسوق 

 عن الرياضة واملغامرات.
ً
فضال

الباكر، رئيس  أكبر  السيد  املناسبة، قال سعادة  وبهذه 
الخطوط  التنفيذي ملجموعة  قطر للسياحة والــرئــيــس 
للترحيب بالعالم على  القطرية: »بينما نستعد  الجوية 
أرض قطر مع انطالق منافسات بطولة كأس العالم لكرة 
القدم قطر 2022، يسعدنا إطالق العدد األول من دليل 
الدليل أن يظهر  قطر اآلن. لقد روعــي في تصميم هــذا 

مدى ثراء الوجهة وتنوع تجاربها وعروضها السياحية، 
الــذيــن يــمــرون عبر  لــهــؤالء  وأن يــكــون ملهمًا ومــحــفــزًا 
ــا  مــطــارنــا أو يقيمون فــي فــنــادقــنــا، ولــذلــك نــدعــو زوارنـ
إمــا لالستعانة به خالل  الدليل  لالحتفاظ بنسخة من 

إقامتهم الحالية في قطر، أو التخطيط للزيارة التالية.«
ــتــي تــبــذلــهــا قطر  ويــعــتــبــر هـــذا الــدلــيــل ثــمــرة الــجــهــود ال
للبالد وتــراثــهــا،  الثقافية  للسياحة لالحتفاء بالهوية 
وإبرازها عبر التجارب السياحية التي تقدمها الوجهة. 
كما يحتوي على مقال مصور بعنوان »قطر في املاضي 
والحاضر واملستقبل« يعكس األصالة من خالل عيون 

مصور محلي قطري. 

أطــلــقــت املــؤســســة الــعــامــة للحي الــثــقــافــي /كــتــارا/ 
أمــس مــبــادرة /سفطان كــتــارا/ التي تستمر طيلة 
ــك بــالــتــعــاون مـــع قطر  شــهــر رمـــضـــان املـــبـــارك، وذلــ

الخيرية وملتقى املزارعني القطريني.
وتــأتــي هــذه املــبــادرة فــي إطـــار حملة كــتــارا /نعني 
إلــى توزيع سلة غذائية لتلبية  ونــعــاون/ وتهدف 
احتياجات األسر املتعففة في الشهر الكريم، فضال 
عــن كــونــهــا ضــمــن املـــبـــادرات اإلنــســانــيــة والخيرية 
ــافـــي. كـــمـــا تــأتــي  ــقـ ــثـ لــلــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــلــحــي الـ

الحملة في إطار برامج املسؤولية املجتمعية التي 
تنتهجها /كــتــارا/ وانــطــالقــا مــن دورهـــا الحيوي 
في خدمة العمل الخيري واإلنساني في املجتمع 
الــتــي يجسدها  وإحــيــاء لقيم التكافل االجتماعي 

شهر رمضان.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أعــلــنــت /كــــتــــارا/ عـــن فــتــح بــاب 
املشاركة في حملة /نعني ونعاون/ أمام املؤسسات 
واألفراد من خالل التواصل على الرقم )66877077(، 
وأوضحت أن مبادرة /سفطان كتارا/ ستنفذ من 

قــبــل حــمــلــة كـــتـــارا /نــعــني ونــــعــــاون/، حــيــث سيتم 
توزيع السالل الغذائية على األســر املتعففة طيلة 
ــك بــالــتــعــاون مـــع قطر  شــهــر رمـــضـــان املـــبـــارك، وذلــ
الــخــيــريــة ومــلــتــقــى املـــزارعـــني الــقــطــريــني، مبينة أن 
الــحــمــلــة ســتــتــبــع جــمــيــع الـــتـــدابـــيـــر واالحـــــتـــــرازات 
الــصــحــيــة لــلــوقــايــة مــن فــيــروس كـــورونـــا /كــوفــيــد ـ 

./19
ــاون/ قد  ــعــ ــارا /نـــعـــني ونــ ــتـ ــى أن حــمــلــة كـ يـــشـــار إلــ
أطلقت مبادرة /سفطان كتارا/ خالل شهر رمضان 

الــعــام املــاضــي وحققت نجاحا كبيرا. وجــاءت  مــن 
الحملة ضمن سلسلة املبادرات والحمالت الخيرية 
واملــجــتــمــعــيــة الــتــي دأبــــت املــؤســســة الــعــامــة للحي 
الثقافي على إطالقها سابقا في مناسبات عديدة 
ســـواء داخـــل قطر أو خــارجــهــا، لتلبية احتياجات 
األســــر املــحــتــاجــة واملــتــعــفــفــة، ولــتــعــزيــز الــتــضــامــن 
االجتماعي ومــســانــدة جــهــود الــدولــة فــي دعــم فئة 
املــحــتــاجــني واألســــر املتعففة الــتــي تــواجــه ظــروفــا 

صعبة واستثنائية فرضتها جائحة كورونا.

تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة طيران تشاينا 
إيــســتــرن مــن طـــراز بــويــنــج 737-800 فــي جبال 
أمــس االثنني وعلى متنها 132  الجنوبية  الصني 
شخصا بينما كــانــت فــي رحــلــة داخــلــيــة بــعــد أن 
هــــوت بــشــكــل مــفــاجــئ مـــن عــلــو. وقـــالـــت وســائــل 
إعــالم إنــه ال توجد مــؤشــرات على وجــود ناجني، 
في حني نعت شركة الطيران الركاب وأفراد الطاقم 
الــحــادث. وكــانــت الطائرة  الــذيــن لــقــوا حتفهم فــي 
إقليم يونان  متجهة من مدينة كونمينغ عاصمة 
بجنوب غرب الصني إلى قوانغشي عاصمة إقليم 
قــوانــغــدونــغ املــتــاخــم لــهــونــج كــونــج. وقــالــت شركة 
التي  الــطــائــرة،  إيــســتــرن إن سبب تحطم  تشاينا 
هوت بمعدل 31 ألف قدم في الدقيقة بحسب موقع 
تتبع الرحالت الجوية فاليت رادار 24، ال يزال قيد 
الطيران إنها خصصت  التحقيق. وقالت شركة 
الطائرة  كــانــوا على مــن  لـــذوي مــن  خطا ساخنا 
وأرسلت مجموعة عمل إلى املوقع. وذكــرت إدارة 
التي  الطائرة  أن  الطيران  املــدنــي وشــركــة  الطيران 
كان على متنها 123 راكبا وطاقم من تسعة أفراد 

فقدت االتصال بمدينة واتشو. 

الترفيهية لألطفال  للفعالية  الكبير  الــنــجــاح  بعد 
الغرافة  أعلن إزدان مــول  الــواســعــة بها،  واإلشــــادة 
عن تمديد فعالية »هيا نطير« التي بدأت في الثالث 
من الشهر الحالي في إزدان مول الغرافة حتى 26 
 ملحوظًا من 

ً
مارس، حيث شهدت الفعاليات إقباال

العائالت واألطفال للمشاركة، التي يشهدها املول 
يوميًا من الساعة 1 ظهًرا إلى 10 مساًء. وتجدر 
اإلشارة إلى أن الفعالية تدعو جميع األطفال الذين 
تــقــل أوزانــــهــــم عـــن 30 كــجــم لــلــمــشــاركــة فـــي هــذا 
الــنــشــاط والــطــيــران داخـــل مــنــطــاد الــهــواء الساخن 
الــعــمــل بجميع اشــتــراطــات السالمة  ــول مــع  فــي املـ
واألمــــن عــنــد الــطــيــران عــلــى ارتــفــاع يــصــل إلـــى 20 
آمنة من  مــتــًرا، مما يمنحهم االستمتاع فــي بيئة 
الــهــواء، واالستفادة  الشعور بالسباحة في  خــالل 
من هذه التجربة الشيقة حيث إنها تنظم لجمهور 
ا دون مقابل. وحول هذا النجاح املبهر 

ً
املول مجان

للفعالية، قال إزدان مول الغرافة في بيان صحفي 
ــقــد كــنــا ســـعـــداء لــلــغــايــة بــشــعــبــيــة فــعــالــيــة )هــيــا  “ل
لنطير( مما دفعنا لتمديدها تلبية ملطالب الجمهور 
وخاصة األطفال وهذه الفعالية نهدف من خاللها 

إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من الضيوف. 

تحطم طائرة صينية 
على متنها 132 شخصا

»إزدان مول« الغرافة 
يمدد الفعاليات 

الترفيهية لألطفال

قطر للسياحة تصدر العدد األول من دليل »قطر اآلن«

»كتارا« تطلق مبادرة خيرية لمساعدة األسر المتعففة في رمضان
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يعتبر التعيني فــي الوظيفة العمومية 
بــالــنــســبــة لــلــشــخــص وســـيـــلـــة لــضــمــان 
دخل مادي مستقر ومزايا تكفل الحياة 
الــكــريــمــة، وفــــي املــقــابــل يــعــد الــتــوظــيــف 
واجـــــبـــــا لـــخـــدمـــة الــــــدوائــــــر الـــحـــكـــومـــيـــة 
وحـــســـن ســيــر الـــجـــهـــات اإلداريــــــــة، ولــقــد 
ــتـــور الـــقـــطـــري فـــي املــــــادة 54  عــبــر الـــدسـ
عـــن الــتــعــيــني فـــي الـــوظـــائـــف الــعــمــومــيــة 
بأنه خدمة وطنية تستهدف املصلحة 
العامة، على أســاس ضمان مبدأ تكافؤ 
الــفــرص بــني املــواطــنــني طبقا للمادة 19 

من الدستور.
ــخــــصــــوص كـــيـــفـــيـــة الــــتــــوظــــيــــف فــي   وبــ
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة فــقــد نــظــم قــانــون 
املـــــوارد الــبــشــريــة املــدنــيــة رقـــم 15 لسنة 
الـــوظـــائـــف  فــــي  الـــتـــعـــيـــني  2016 أحــــكــــام 
الــحــكــومــيــة والـــشـــروط الــــالزم تــوافــرهــا، 
ــيــــني فــــــي الـــهـــيـــكـــل  ــعــ ــتــ ــيــــث ربــــــــط الــ بــــحــ
ــي بــــاالحــــتــــيــــاجــــات الـــفـــعـــلـــيـــة  ــفــ ــيــ ــوظــ الــ
واالختصاصات املناسبة، مع األولوية 
في التوظيف للباحثني عن عمل املقيدة 
بـــوزارة التنمية االجتماعية  أســمــاؤهــم 
واألسرة من بني املواطنني القطريني أوال 
ثــم الباحثني مــن جنسيات أخـــرى، على 
أن يــكــون أهـــم مــعــيــار فــي االخــتــيــار هو 

كفاءة املرشح.
 لــقــد حــــاول املـــشـــرع الــقــطــري مـــن خــالل 
شـــروط الــتــوظــيــف الــحــكــومــي أن يحقق 
الـــتـــوازن بــني جميع املــصــالــح، مــن جهة 
سمح للمواطن والــراغــب فــي االلتحاق 
بالوظيفة من استثمار معارفه وخبراته 
في الوظائف العامة بما يخدم الصالح 
ــتــــح بــــاب  ــهــــة أخـــــــــرى فــ الــــــعــــــام، ومـــــــن جــ
التوظيف في الجهات الحكومية ضمن 
ــيـــاج  ــتـ الـــــشـــــروط املـــــقـــــررة وحــــــــدود االحـ
الفعلي للجهة الحكومية بما يتناسب 
مــع طبيعة الــخــدمــات املــقــدمــة مــن طرف 

الجهة.
مــن جــانــب آخـــر، يــبــدي بعض الباحثني 
عــن عــمــل خــصــوصــا املــتــخــرجــني حديثا 
اســتــيــاءهــم مـــن شـــرط الــخــبــرة مـــن أجــل 
التوظيف، إذ يستحيل أن يكون الخريج 
الحديث قــد راكــم خبرة مهنية رغــم أنه 
يكون ذو كفاءة عالية، فالخبرة تتطلب 
ــــدد مــــن الـــســـنـــوات  ضـــــــرورة اســـتـــيـــفـــاء عـ
في العمل بنفس املجال أو نفس املهام 
ــة وتــحــقــيــق  ــفـ ــيـ ــة لـــشـــغـــل الـــوظـ ــوبـ ــلـ ــطـ املـ
الــبــاحــث يــرى فيه شرطا  أهــدافــهــا، لكن 
مــجــحــفــا فـــي حــقــه وعـــائـــقـــا أمـــــام فــرص 
الــوظــيــفــة، بينما تعتبر الجهة  ولــوجــه 
الــحــكــومــيــة شـــرط الــخــبــرة أســاســيــا في 
شغل الوظيفة، وأن مــن راكــمــوا تجارب 
ــدر بــالــتــعــيــني  ــ ــم األجــ ــنـــوات طــويــلــة هـ سـ
لــلــقــيــام بـــمـــهـــام الـــوظـــيـــفـــة عـــلـــى الـــوجـــه 

األمثل.
ــإن الــخــبــرة املــهــنــيــة  وخـــالصـــة الـــقـــول، فــ
ــان لــعــمــلــة واحـــــــدة، ألن  ــهـ ــاءة وجـ ــفـ ــكـ والـ
ــام بـــمـــهـــام الـــوظـــيـــفـــة الــحــكــومــيــة  ــيــ ــقــ الــ
خــصــوصــا مــنــاصــب املــســؤولــيــة تتطلب 
الـــجـــمـــع بــــني املـــعـــرفـــة الـــكـــافـــيـــة املـــعـــززة 
ــة، وبــــــني ســـنـــوات  ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ ــالــــشــــواهــــد الـ بــ
الخبرة التي ال يمكن الحصول عليها إال 
بعد االحتكاك بميدان العمل، ومراكمة 
ــارب املـــخـــتـــلـــفـــة، الــــتــــي تــنــعــكــس  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
باملردودية والعطاء وتحمل ضغوطات 

العمل اليومية.

المحامي 
عبد اهلل نويمي الهاجري

عضو مجلس إدارة جمعية املحامني القطرية
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