
أهمية خاصة في ضوء التطورات الراهنة

مجلس الوزراء يرحب 
بنتائج جولة صاحب السمو

مضامين هامة ورؤى ثاقبة في خطاب دافوس

ارتياح لما حققته 
من نجاح على 
كافة األصعدة

تفاهم وحرص 
مشترك على 

توسيع الشراكات

سمو نائب األمير يكرم المتفوقين
شهد االحتفال بتخريج الدفعة الخامسة واألربعين بجامعة قطر

الجامعة تقوم 
بأدوارها في تدعيم 

مفهوم القوة الحضارية

د. الدرهم: 
االحتفال بتخرج 
هذه الدفعة في 
سياق تاريخي 

استثنائي محوره 
كأس العالم

بناء العالقات 
مع مختلف الجامعات 

العالمية ومراكز البحث 

رئيس مجلس الوزراء: نهنئ خريجي وخريجات هذا العام.. متمنين للجميع مزيدا من النجاح

كلمة الخريجين: 
نعدكم بأن يخرج منا 
من يسركم بإنجازاته

نائب رئيس »برزان القابضة«: 

توطين الصناعات العسكرية
بن  عبدالله  السيد  أكد  قنا-  الدوحة- 

ورئيس  الرئيس  نائب  الخاطر  حسن 

»برزان  في  االستراتيجية  المشتريات  قطاع 

عشرة  الرابعة  الدورة  أهمية  على  القابضة«، 

بدأت  الذي   ،»2022« قطر  ميليبول  لمعرض 

الشركة  أمام  فرصة  وأنها  الثالثاء،  فعالياته 

إلى  الفتًا  ودوليا،  إقليميًا  لمنتجاتها،  للترويج 

أن جناح المجموعة يضم عددًا من الشركات 

مع  شريكة  وأخرى  لها  بالكامل  المملوكة 

مؤسسات عالمية.

هامش  على  صحفية  تصريحات  في  وأضاف 

القابضة  برزان  أن   »2022 قطر  »ميليبول 

االتفاقيات  من  عدد  على  التوقيع  بصدد 

ضمن فعاليات المعرض، منبها إلى أن الهدف 

القابضة هو توطين  الرئيسي لشركة برزان 

الصناعات العسكرية، خاصة إنتاج الذخيرة 

واألسلحة الخفيفة، وقد حققت نجاحا كبيرا 

القوات  وتزويد  المنتجات  بعض  توطين  في 

االتصاالت  أنظمة  سيما  ال  بها،  المسلحة 

والطائرات بدون طيار.

الشيخة هند تكرم المدارس الفائزة 

ختام البرنامج األولمبي 
المدرسي للبنات

رئيس  نائب  ثاني،  آل  حمد  بنت  هند  الشيخة  سعادة  توجت 

الطالبات  قطر،  لمؤسسة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس 

الفائزات في ختام منافسات مدارس البنات بالنسخة الخامسة 

عشرة من البرنامج األولمبي المدرسي الذي اختتمت منافساته 

في صالة السيدات الرياضية بأسباير زون.

سعادة  البنات،  مدارس  لمنافسات  الختامي  اليوم  وحضر 

الشيخ خليفة بن خالد آل ثاني رئيس االتحاد القطري للرياضة 

المدرسية.

بحث التعاون اإلعالمي القطري ــــ الكويتيعلى هامش دورة األلعاب الخليجية 
رؤساء  من  عددًا  يضم  قطري،  إعالمي  وفد  قام 

تحرير الصحف القطرية، بزيارة إلى المؤسسات 

للكويت  زيارته  هامش  على  الكويتية،  اإلعالمية 

بمناسبة افتتاح دورة األلعاب الخليجية.

التحرير  رئيس  من  كال  القطري  الوفد  وضم 

المري،  حمد  محمد  الزميل   $ لـ  المسؤول 

ورئيس تحرير »الراية« عبدالله المهندي، ورئيس 

تحرير  ومدير  حجي،  محمد  »لوسيل«  تحرير 

»الشرق« عبدالعزيز معرفية، وعضو لجنة اإلعالم 

الرياضي مبارك البوعينين. واشتملت الزيارة على 

شملت  الكويتية،  اإلعالمية  المؤسسات  من  عدد 

جريدة  »األنباء«،  جريدة  »الجريدة«،  جريدة 

ورحب  »القبس«  جريدة  »الراي«،  جريدة  »النهار«، 

رؤساء تحرير الصحف الكويتية بالوفد القطري، 

اإلعالم  شؤون  حول  األحاديث  تبادل  وجرى 

اكتسبتها  التي  التجارب  ذلك  في  بما  وشجونه، 

الصحف من أزمة »كوفيد - 19« والقيود الصحية 

التي  واالستراتيجيات  الجائحة،  رافقت  التي 

المتسارعة  المتغيرات  مع  للتكّيف  اتبعتها 

تأثير  جانب  إلى  واإلعالن،  اإلعالم  قطاعي  في 

التواصل  ووسائل  واالتصاالت  المعلومات  ثورة 

االجتماعي على اإلعالم المطبوع.

الكويتيون  واإلعالميون  التحرير  رؤساء  وأبدى 

الستضافة  قطر  دولة  باستعدادات  إعجابهم 

بطولة كأس العالم في نوفمبر المقبل، مؤكدين 

الواثقة  الدول  إال  عليها  تقدُم  ال  كبرى  تجربة  أنها 

الجانب،  الدوحة سباقة في هذا  والرائدة، وكانت 

العواصم  خريطة  على  قطر  وضعت  ُخطوة  وهي 

أعضاء  أبدى  جانبهم  من  العالمية.  الرياضية 

في  اإلعالمية  بالتجربة  إعجابهم  القطري  الوفد 

بدورها  مشيدين  الكويتية،  اإلعالمية  المؤسسات 

المحوري ومسيرتها الثرية، متمنين لدولة الكويت 

المزيد من التقدم والنمو في مختلف المجاالت.

الكويت          $

وفد قطري
يـــزور 

المؤسسات 
اإلعالمية 
الكويتية
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التقت مع رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر

الخاطر تجتمع مع وزير خارجية جمهورية كوستاريكا

السيدة  سعادة  اجتمعت  قنا-  دافوس- 

وزير  مساعد  الخاطر  راشد  بنت  لولوة 

أرنولدو  السيد  سعادة  مع  الخارجية، 

جمهورية  خارجية  وزير  تينوكو  أندريه 

مشاركتها  هامش  على  وذلك  كوستاريكا، 

بدافوس  العالمي  االقتصادي  المنتدى  في 

سويسرا. في  حاليا  المنعقد   2022
عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

وسبل  البلدين،  بين  الثنائي  التعاون 

المجاالت،  شتى  في  وتطويرها  دعمها 

ومناقشة عدد من الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.

بنت  لولوة  السيدة  سعادة  واجتمعت   

مع  الخارجية،  وزير  مساعد  الخاطر  راشد 

اللجنة  رئيس  ميورر  بيتر  السيد  سعادة 

هامش  على  وذلك  األحمر،  للصليب  الدولية 

العالمي  االقتصادي  المنتدى  في  مشاركتها 

بدافوس 2022 المنعقد حاليا في سويسرا.

عالقات  استعراض  االجتماع،  خالل  جرى 

الدولية  واللجنة  قطر،  دولة  بين  التعاون 

مستجدات  آخر  ومناقشة  األحمر،  للصليب 

وفلسطين،  أفغانستان،  في  األوضاع 

المؤسسات  بين  التعاون  وسبل  وأوكرانيا، 

األحمر. والصليب  القطرية  الخيرية 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالدهبمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو يهنئ رئيس األرجنتينصاحب السمو يهنئ ملك األردن
الدوحة- قنا- بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 

الملك  جاللة  أخيه  إلى  تهنئة،  برقية  المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل 

الهاشمية  األردنية  المملكة  ملك  الحسين،  ابن  الثاني  عبدالله 

الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

نائب األمير 
يهنئ ملك األردن

رئيس الوزراء 
يهنئ نظيره األردني

ثاني،  آل  حمد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 

ابن  الثاني  عبدالله  الملك  جاللة  إلى  تهنئة،  برقية  األمير،  نائب 

وذلك  الشقيقة،  الهاشمية  األردنية  المملكة  ملك  الحسين، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

نائب األمير يهنئ 
رئيس األرجنتين

ثاني،  آل  حمد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 

نائب األمير، برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس ألبرتو فرنانديز، 

اليوم  ذكرى  بمناسبة  وذلك  األرجنتين،  جمهورية  رئيس 

الوطني لبالده.

بدول مجلس التعاون

»الداخلية« تشارك في االجتماع 
السادس للجنة األمن السيبراني

الرياض- قنا- شاركت وزارة الداخلية في 

لألمن  الدائمة  للجنة  السادس  االجتماع 

لدول  التعاون  مجلس  بدول  السيبراني 

يومين،  استمر  والذي  العربية،  الخليج 

العامة  باألمانة  أمس  أعماله  واختتم 

العربية  المملكة  في  الرياض  بمدينة 

السعودية.

العقيد  االجتماع  في  الداخلية  وزارة  مثل   

مكافحة  إدارة  مدير  الكبيسي  حسن  علي 

الجرائم االقتصادية واإللكترونية.

تناول االجتماع عدًدا من الموضوعات منها 

في  األساسية  االسترشادية  الضوابط 

األمن السيبراني، ومهام وآلية عمل اللجنة 

من  ومجموعة  السيبراني،  لألمن  الدائمة 

بمجاالت  المتعلقة  األخرى  الموضوعات 

األمن السيبراني.

الدوحة- قنا- بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني، أمير البالد المفدى، برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس ألبرتو 

فرنانديز، رئيس جمهورية األرجنتين، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم 

الوطني لبالده.

الدوحة- قنا- بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل 

ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة، إلى دولة 

الدكتور بشر هاني الخصاونة رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة 

األردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

رئيس الوزراء يهنئ 
رئيس األرجنتين

الدوحة- قنا- بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز 

آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة، إلى 

األرجنتين،  جمهورية  رئيس  فرنانديز،  ألبرتو  الرئيس  فخامة 

وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

د.الخليفي يجتمع مع وزير الخارجية العماني والحارثي

استعراض سبل تعزيز عالقات 
التعاون بين قطر وعمان

بدر  السيد  معالي  اجتمع  قنا-  مسقط- 

وزير  البوسعيدي  حمود  بن  حمد  بن 

في  الشقيقة،  عمان  سلطنة  خارجية 

مسقط أمس، مع سعادة الدكتور محمد 

بن عبد العزيز بن صالح الخليفي مساعد 

وزير الخارجية للشؤون اإلقليمية.

عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، 

وسبل تعزيزها في كافة المجاالت.

الخارجية  وزير  مساعد  اجتمع  كما 

أمس،  مسقط  في  اإلقليمية،  للشؤون 

علي  بن  خليفة  الشيخ  سعادة  مع 

للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  الحارثي 

الدبلوماسية في سلطنة عمان الشقيقة.

عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

وتطويرها،  دعمها  وسبل  الثنائي  التعاون 

مستجدات  آخر  مناقشة  إلى  إضافة 

القضايا العربية واإلقليمية والدولية.

بمدرسة ابتدائية في 
الواليات المتحدة األميركية

قطر تعرب عن حزنها 
وأسفها لحادث إطالق نار

قطر تشارك في المنتدى العالمي 
للحد من مخاطر الكوارث

الدوحة- قنا- أعربت دولة قطر عن 

حزنها العميق وأسفها لحادث إطالق النار 

المروع الذي وقع في مدرسة ابتدائية 

بوالية تكساس في الواليات المتحدة 

األميركية، وأدى إلى سقوط قتلى 

وجرحى.

وعّبرت وزارة الخارجية، في بيان أمس، 

عن إدانة دولة قطر بشدة لهذه الجريمة 

الشنيعة، كما جددت موقفها الثابت 

الرافض للعنف واألعمال اإلجرامية، مهما 

كانت الدوافع واألسباب.

وأعربت الوزارة عن تعازي دولة قطر 

لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب 

الواليات المتحدة األميركية، وتمنياتها 

للجرحى بالشفاء العاجل.

بالي- قنا- تشارك دولة قطر، ممثلة 

في مجلس الدفاع المدني، في المنتدى 

العالمي السابع للحد من مخاطر 

الكوارث )االنتقال من المخاطر للقدرة 

على الصمود(، الذي انطلقت أعماله في 

مدينة بالي اإلندونيسية في 23 مايو 

الجاري، بمشاركة واسعة من مختلف 

دول العالم.. يترأس وفد مجلس الدفاع 

المدني في المنتدى، الذي يستمر ستة 

أيام، العميد حمد عثمان الدهيمي 

مدير عام الدفاع المدني، ويضم الوفد 

عدًدا من أعضاء المجلس من مختلف 

الجهات بالدولة.

يناقش المنتدى عبر مجموعة من 

الجلسات المستديرة والحوارات 

رفيعة المستوى والجلسات النقاشية 

مجموعة من الموضوعات منها: التنوع 

في قيادة الحد من مخاطر الكوارث، 

وتحسين وفهم وإدارة المخاطر 

المنهجية، والكشف عن تقرير التقييم 

العالمي، والتعافي الشامل والمرن 

في السياقات الحضارية، وتحديات 

البيانات وحلولها إلدارة مخاطر الكوارث، 

واالجتماع العام الستعراض منتصف 

المدة إلطار سنداي، وغيرها من 

الموضوعات ذات العالقة.
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مجلس الوزراء يرحب بنتائج جولة صاحب السمو األوروبية

نجـاح على كافـة األصعــدة

بنتائج  الوزراء  مجلس  أشاد  االجتماع  بداية  في 

الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو 

المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  إلى  الله«  »حفظه 

الحالي،  مايو  شهر  من  عشر  الثاني  في  الشقيقة 

وزيارة العمل التي أعقبتها إلى الجمهورية التركية 

الشقيقة، والمباحثات المثمرة التي أجراها سموه 

ومتانة  عمق  جسدت  والتي  وإسطنبول  طهران  في 

عالقات دولة قطر مع البلدين الشقيقين.

األوروبية  الجولة  بنتائج  الوزراء  مجلس  ورحب 

في  بدأت  والتي  المفدى  األمير  السمو  لصاحب 

الخامس عشر من شهر مايو الحالي وشملت زيارة 

إلى  دولة  وزيارة  سلوفينيا،  جمهورية  إلى  رسمية 

مملكة إسبانيا، وزيارة عمل إلى كل من جمهورية 

ألمانيا االتحادية، والمملكة المتحدة.

الجولة  حققته  لما  ارتياحه  عن  المجلس  وأعرب 

لقاءات  ساد  ولما  األصعدة،  كافة  على  نجاح  من 

األوروبية  الدول  قادة  مع  األمير  سمو  ومباحثات 

على  مشترك  وحرص  تفاهم  من  الصديقة 

والشراكات  الثنائي  التعاون  وتوسيع  تطوير 

االستراتيجية في مختلف المجاالت.

اكتسبت  والتي  الجولة،  هذه  أن  المجلس  وأكد 

على  الراهنة  التطورات  ضوء  في  خاصة  أهمية 

باهتمام  وحظيت  والدولي،  اإلقليمي  الصعيدين 

قطر  لدولة  المتميزة  المكانة  عكست  قد  واسع، 

المحوري  دورها  وأهمية  الدولية  الساحة  على 

واعتماد  العالم،  في  واالستقرار  السالم  أجل  من 

الحوار والتسويات السلمية منهجًا لحل الخالفات 

واحترام  الشعوب  قضايا  عن  والدفاع  والنزاعات، 

بالمواثيق  وااللتزام  اإلنسان  وحقوق  الدول  سيادة 

الدولية.

السمو  صاحب  مشاركة  الوزراء  مجلس  وثمن 

للمنتدى  االفتتاحية  الجلسة  في  المفدى  األمير 

اإلثنين  يوم  انعقدت  التي  العالمي،  االقتصادي 

تحت  بسويسرا  دافوس  مدينة  في  الماضي 

سموه  وكلمة  تحول«،  نقطة  في  »التاريخ  شعار 

في الجلسة وما اشتملت عليه من مضامين هامة 

الهدف  وسامية  المعنى  عميقة  وأفكار  ثاقبة  ورؤى 

والعدالة  واألمن  السالم  يسوده  عالم  أجل  من 

بين  المتبادل  واالحترام  والثقة  والتعاون  والكرامة 

دوله وشعوبه.

في  األمير  سمو  مشاركة  أن  المجلس  وأكد 

العالم  كأس  بطولة  حول  النقاشية  الجلسة 

دة«  FIFA قطر 2022، بعنوان »الرياضة كقوة ُموحِّ
والتي انعقدت في إطار أعمال المنتدى االقتصادي 

أعطت  قد  الجلسة،  في  سموه  وكلمة  العالمي، 

الحضارية  أبعاده  الكبير  الرياضي  الحدث  لهذا 

في  المهم  دوره  وأوضحت  واإلنسانية،  والثقافية 

توحيد الشعوب وتحقيق التفاهم والتعارف بينها.

الموضوعات  في  الوزراء  مجلس  نظر  ذلك  وبعد 

المدرجة على جدول األعمال على النحو التالي:

البلدية  وزير  قرار  مشروع  على  الموافقة  أواًل- 

بضوابط استعمال األكياس البالستيكية.

األهداف  إطار  في  القرار  مشروع  إعداد  ويأتي 

واالستثمار  البيئة،  للمحافظة على  االستراتيجية 

األمثل في تدوير النفايات.

ما  القرار  مشروع  تضمنها  التي  األحكام  بين  ومن 

يلي:

ومراكز  والشركات  المؤسسات  على  ُيحظر   -

أحادية  البالستيكية  األكياس  استخدام  التسوق 

االستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة 

أو  حملها  أو  تداولها  أو  تقديمها  أو  تعبئتها  أو  أنواعها 

نقلها.

أحادية  البالستيكية  باألكياس  ُيستبدل   -

متعددة  البالستيكية  األكياس  االستعمال، 

القابلة  البالستيكية  األكياس  أو  االستعمال 

للتحلل أو األكياس المصنوعة من الورق أو القماش 

»المنسوجة« ونحوها من المواد القابلة للتحلل.

إلغاء  بشأن  اتفاقية  مشروع  على  الموافقة  ثانيًا- 

السفر  جوازات  لحاملي  التأشيرة  متطلبات 

الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة دولة 

قطر وحكومة جمهورية بنغالديش الشعبية.

سعادة  كتاب  الوزراء  مجلس  استعرض  ثالثًا- 

اللجنة  واإلحصاء ورئيس  التخطيط  رئيس جهاز 

نصف  المرحلي  التقرير  بشأن  للسكان  الدائمة 

السنوي حول التقدم الحاصل في تنفيذ توصيات 

اللجنة حول حالة سكان قطر واتخذ بشأنه القرار 

مع  بالتنسيق  اللجنة،  هذه  وتتولى  المناسب. 

التركيبة  بدراسة  القيام  المختصة،  الجهات 

واقتراح  واتجاهاتها،  وخصائصها  السكانية 

تنفيذها  ومتابعة  للدولة  السكانية  السياسة 

المتعلقة  والبحوث  الدراسات  وإعداد  إقرارها،  بعد 

بالسكان، والهادفة إلى معرفة الواقع االجتماعي في 

السكانية،  والبرامج  السياسات  وتطوير  الدولة، 

وعدد من المهام األخرى.

ارتياح لما سادته اللقاءات والمباحثات مع القادة األوروبيين من تفاهمالجولة اكتسبت أهمية خاصة في ضوء التطورات الراهنة إقليميا ودوليا

الدوحة- قنا- ترأس معالي الشيخ خالد بن 
خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية، االجتماع العادي الذي 
عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان 

األميري.
عقب االجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن 

عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء بما يلي:

اإلشادة بنتائج 
زيارة سموه 
إلى كل من 

إيران وتركيا

المجلس يشيد 
بمشاركة صاحب 

السمو في 
منتدى دافوس

عن شهر مايو.. اليوم

البدء بصرف المنحة 
النقدية لألسر المتعففة بغزة

غزة- قنا- أكد سعادة السيد محمد العمادي رئيس اللجنة 

القطرية إلعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر 

للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر مايو من المساعدات 

النقدية المقدمة لألسر المتعففة في قطاع غزة بدءا من اليوم 

الخميس. وأوضح السفير العمادي، في تصريح أمس، أن 

المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من األسر 

المتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دوالر لكل عائلة.

وبين سعادته، أن عملية التوزيع ستتم من خالل األمم المتحدة 

وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، 

والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري. وتصرف دولة 

قطر منحة إنسانية شهرية، دعما لألسر الفلسطينية الشقيقة 

في قطاع غزة، والتي تعاني من األوضاع االقتصادية والمعيشية 

الصعبة التي تسبب بها الحصار اإلسرائيلي.

{ محمد العمادي
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استعراض أوجه التعاون 
بين قطر واالتحاد األوروبي

وزير المواصالت يجتمع 
مع مفوضة النقل األوروبية

بروكسل- قنا- اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف 

السليطي وزير المواصالت مع سعادة السيدة أدينا فاليان 

مفوضة النقل في المفوضية األوروبية.

المفوضية  مقر  في  عقد  الذي  االجتماع،  خالل  وجرى   

أوجه  استعراض  بروكسل،  البلجيكية  بالعاصمة 

مجاالت  في  األوروبي  واالتحاد  قطر  دولة  بين  التعاون 

بدعمها  الكفيلة  والسبل  المدني،  والطيران  النقل، 

وتطويرها، إضافة إلى إلقاء الضوء على فرص التطور في 

قطاع الطيران.

الصحف تبرز لقاءات سموه مع الملكة اليزابيث ورئيس وزراء المملكة المتحدة

اهتمام إعالمي بزيارة صاحب السمو لبريطانيا

كما أبرزت الصحف ووسائل اإلعالم البريطانية لقاء سمو أمير 

المملكة  ملكة  الثانية  إليزابيث  الملكة  بجاللة  المفدى  البالد 

المشكالت  عن  اإلعالن  منذ  لجاللتها  األول  يعد  الذي  المتحدة، 

الصحية التي تعاني منها في األسابيع األخيرة. 

الصحف  اهتمامات  على  االقتصادي  الجانب  هيمن  وقد 

في  القطرية  باالستثمارات  يتعلق  فيما  خصوصا  البريطانية، 

المملكة المتحدة، ودورها في تطوير العالقات بين البلدين.

هذا  في  البريطانية  إكسبريس«  »ديلي  صحيفة  وأكدت 

مليارات   10 نحو  استثمار  عن  قطر  دولة  إعالن  أهمية  السياق، 

جنيه إسترليني في االقتصاد البريطاني، معتبرة ذلك بمثابة 

من  االنسحاب  بعد  البريطاني  االقتصاد  في  بالثقة  »تصويت 

االتحاد األوروبي »بريكست«.

 ورأت الصحيفة أن االستثمارات القطرية، التي أعلن عنها بعد 

شأنها  من  البريطاني،  الوزراء  رئيس  مع  السمو  صاحب  لقاء 

تعزيز قطاعات رئيسية عديدة في االقتصاد البريطاني.

وأشارت كذلك إلى المباحثات والمناقشات المثمرة التي جرت 

حول  البريطاني  الوزراء  ورئيس  المفدى  البالد  أمير  سمو  بين 

عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك، خصوصا فيما يتعلق 

وتحسين  اإلقليمي،  االستقرار  على  والحفاظ  االقتصاد  بدعم 

أمن الطاقة في ظل الحرب في أوكرانيا.

رئيس  تصريحات  تضمنته  ما  إكسبريس«  »ديلي  ونقلت 

الوزراء البريطاني من إشادة بدولة قطر كشريك مميز للمملكة 

المتحدة، وذلك بفضل قيادة سمو األمير.

لتصنيع  رويس«  »رولز  شركة  بمشروع  الصحيفة  نوهت  كما 

الرائد  المشروع  وهو  الطاقة،  لتوليد  صغيرة  نووية  مفاعالت 

المشترك  المشروع  وكذلك  قطرية،  باستثمارات  سيمول  الذي 

التكنولوجيا  مجال  في  الصغيرة  المشروعات  لتطوير  بينهما 

الخضراء.

موقعها  على  »اإلندبندنت«  صحيفة  أبرزت  جانبها،  من 

حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  دعوة  اإللكتروني 

بوريس  السيد  لدولة  وجهها  التي  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل 

منافسات  لحضور  المتحدة  المملكة  وزراء  رئيس  جونسون 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 نهاية العام الجاري.

أن  على  خاللها  أكد  التي  سموه  تصريحات  الصحيفة  ونقلت 

للحدث  كمستضيف  لقطر«  استثنائي  »عام  هو  الجاري  العام 

الرياضي الكروي األبرز في العالم.

من جهة أخرى، ركزت »اإلندبندنت« على المباحثات بين سمو 

والتعاون  األمن  والتي تناولت  البريطاني،  الوزراء  ورئيس  األمير 

المناخي، ومساهمة قطر في  والتغير  واالستثمارات  االقتصادي 

الحرب  استمرار  ظل  في  العالمية  الطاقة  أزمة  حدة  تخفيف 

على أوكرانيا.

قامت  التي  الدبلوماسية  الجهود  على  أيضا  الضوء  ألقت  كما 

رئيس  إشادة  إلى  مشيرة  األفغانية،  األزمة  حيال  قطر  دولة  بها 

الوزراء البريطاني بدور دولة قطر الكبير بهذا الشأن.

وبدورها، أبرزت صحيفة »فايننشال تايمز« أهمية توقيت إعالن 

وفد دولة قطر عن استثمارات بنحو 10 مليارات جنيه إسترليني 

التكنولوجيا  البريطاني، والتي ستشمل قطاعات  في االقتصاد 

والرعاية الصحية والبنية التحتية والطاقة النظيفة.

تأتي  االستثمارات  هذه  »إن  السياق:  هذا  في  الصحيفة  وقالت 

استثمارات  لجذب  كبيرة  جهودا  بريطانيا  فيه  تبذل  وقت  في 

أجنبية لدعم اقتصادها في ظل األزمة التي يمر بها«.

محمد  الشيخ  لسعادة  تصريحات  تايمز«  »فايننشال  ونقلت 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن  بن 

ستأتي  القطرية  االستثمارات  أن  فيها  أوضح  والتي  الخارجية، 

سعادته  تصريحات  تضمنت  كما  لالستثمار،  قطر  جهاز  من 

للمملكة  كبيرة  فرصا  االستثمارات  هذه  توفر  أن  إلى  تطلعه 

المتحدة وقطر في المستقبل القريب.

في  الموجودة  القطرية  االستثمارات  إلى  الصحيفة  وأشارت 

خصوصا  عديدة،  مجاالت  تشمل  والتي  المتحدة،  المملكة 

وبرج  لندن،  وسط  في  الشهيرة  »هارودز«  بمتاجر  المتمثلة 

»الشارد« األعلى في بريطانيا وأوروبا.

الكبيرة  باألهمية  تايمز«  »فايننشال  نوهت  أخرى،  جهة  من 

من  بالمائة   40 تمثل  والتي  القطري،  المسال  الغاز  لواردات 

واردات بريطانيا من الغاز، خاصة بعد أزمة الحرب في أوكرانيا، 

وتداعيات الحظر على النفط والغاز الروسي.

بريطانيا  بين  جارية  محادثات  هناك  أن  إلى  الصحيفة  ولفتت 

وقطر لزيادة إمدادات الغاز المسال لبريطانيا في الفترة المقبلة.

األمير  سمو  لقاء  على  ميل«  »ديلي  صحيفة  ركزت  جانبها،  من 

مع الملكة إليزابيث في قلعة ويندسور، والحفاوة التي استقبلت 

بها سموه رغم المشكالت الصحية التي تعاني منها مؤخرا، وقد 

لصور  اإللكتروني  موقعها  على  كبيرة  مساحة  الصحيفة  أفردت 

اللقاء بينهما.

واهتمت الصحيفة كذلك بتصريحات سمو أمير البالد المفدى، 

كدولة  لقطر  استثنائي  عام  هو  العام  هذا  »إن  فيها:  قال  والتي 

سموه  وجهها  التي  الدعوة  وكذلك  العالم«،  لكأس  مستضيفة 

لدولة رئيس الوزراء البريطاني لحضور منافسات بطولة كأس 

العالم FIFA قطر 2022.

على  البريطاني  الوزراء  رئيس  تأكيد  كذلك  الصحيفة  وأبرزت 

التعاون بين البلدين في مجاالت األمن والتغير المناخي، وجهود 

قطر في التخفيف من حدة أزمة الطاقة العالمية.

حيال  قطر  دولة  جهود  على  الضوء  ميل«  »ديلي  ألقت  كما 

من  الغربيين  الرعايا  إجالء  في  المهم  ودورها  األفغانية،  األزمة 

أفغانستان في الصيف الماضي.

أمير  سمو  لقاء  اإلخبارية  »سكاي«  شبكة  تناولت  ناحيتها،  من 

المملكة  ملكة  الثانية،  إليزابيث  الملكة  بجاللة  المفدى  البالد 

الصحية  المشكالت  عن  اإلعالن  منذ  لها  لقاء  أول  في  المتحدة، 

التي تعاني منها في األسابيع األخيرة، والتي أدت إلى عدم تمكنها 

من إلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان منذ أسبوعين.

المفدى  البالد  أمير  سمو  دعوة  إلى  أيضا  الشبكة  أشارت  كما 

العالم،  كأس  بطولة  لحضور  البريطاني  الوزراء  رئيس  لدولة 

التي تستضيفها قطر في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

اإلشارة إلى المباحثات والمناقشات المثمرة التي أجراها سموه مع جونسون

إلقاء الضوء على الجهود الدبلوماسية لدولة قطر حيال األزمة األفغانية

التركيز على تصريحات صاحب السمو بشأن استضافة قطر لكأس العالم

الصحف تشير إلى المحادثات الجارية لزيادة إمدادات الغاز المسال لبريطانيا

الدوحة- قنا- استحوذت زيارة 
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 

إلى المملكة المتحدة على 
اهتمامات وسائل اإلعالم والصحف 

البريطانية، التي تحدثت بإسهاب 
عن نتائج هذه الزيارة ومخرجات 
اللقاءات التي عقدها سموه مع 

كبار المسؤولين في البالد، وفي 
مقدمتهم دولة السيد بوريس 

جونسون رئيس وزراء المملكة 
المتحدة.

التأكيد على أن 
االستثمارات 

القطرية ستعزز 
قطاعات 

رئيسية عديدة 
باالقتصاد 
البريطاني
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في ضحايا حادث إطالق النار بمدرسة ابتدائية

صاحب السمو يعزي الرئيس األميركي
السمو  صاحب  حضرة  بعث  قنـا-  الدوحـة- 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

فخـامـــة  إلــى  تعــزيـة،  برقــيــــة  المـــفــدى، 

الواليـات  رئيـــس  بــايدن  جـو  الرئيــس 

ضحايا  في  الصديقة،  األميركية  المتحدة 

ابتدائية  مدرسة  في  النار  إطالق  حادث 

للمصابين  سموه  متمنيا  تكساس،  بوالية 

العاجل. الشفاء 

الشيخ  سمو  بعث  قنا-   - الدوحة 

نائب  ثاني  آل  حمد  بن  عبدالله 

فخامة  إلى  تعزية،  برقية  األمير، 

الواليات  رئيس  بايدن  جو  الرئيس 

في  الصديقة،  األميركية  المتحدة 

ضحايا حادث إطالق النار في مدرسة 

متمنيا  تكساس،  بوالية  ابتدائية 

سموه للمصابين الشفاء العاجل.

نائب األمير 
يعزي الرئيس األميركي

رئيس الوزراء 
يعزي الرئيس األميركي

خالد  الشيخ  معالي  بعث  قنا-  الدوحة- 

ثاني رئيس  آل  خليفة بن عبدالعزيز  بن 

برقية  الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس 

بايدن  جو  الرئيس  فخامة  إلى  تعزية، 

األميركية  المتحدة  الواليات  رئيس 

الصديقة، في ضحايا حادث إطالق النار في 

ابتدائية بوالية تكساس، متمنيا  مدرسة 

معاليه للمصابين الشفاء العاجل.

عقد في مدينة تامبا األميركية

قائد القوات الخاصة المشتركة 
يشارك في مؤتمر دولي

علي  بن  جاسم  الركن  العميد  شارك  تامبا-قنا- 

في  المشتركة  الخاصة  القوات  قائد  العطية 

في  عقد  الذي  الخاصة  للقوات  الدولي  المؤتمر 

مدينة تامبا بالواليات المتحدة األميركية.

موقعها  على  نشر  بيان  الدفاع،في  وزارة  وذكرت 

دولة،   )74( به  شارك  المؤتمر  أن  اإللكتروني، 

ناقشت خالله قضايا الردع المتكامل مع الشركاء 

والحلفاء.

الركن  العميد  التقى  المؤتمر  هامش  وعلى 

ريتشارد  أول  الفريق  مع  العطية  علي  بن  جاسم 

األميركية،  الخاصة  القوات  قيادة  قائد  كالرك 

االهتمام  ذات  الموضوعات  من  عددا  ناقشا  حيث 

المشترك.

أيضا،  المشتركة  الخاصة  القوات  قائد  زار  كما 

الخاصة  بالقوات  المتعلقة  الصناعات  معرض 

واطلع على أحدث المعدات المعروضة.

إنفاذا لما تضمنه بيان »العال«

لجنة المتابعة القطرية ـــ السعودية 
تعقد اجتماعها الـ »11« بالرياض

المتابعة  لجنة  عقدت  قنا-  الرياض- 

اجتماعها  أمس،  السعودية،  القطرية- 

الرياض  مدينة  في  عشر  الحادي 

بالمملكة العربية السعودية.

قطر  دولة  جانب  من  االجتماع  ترأس 

الهاجري  فهد  بن  علي  السفير  سعادة 

الخارجية  لوزير  الخاص  المبعوث 

من  ترأسه  فيما  اإلقليمية،  للشؤون 

السفير  سعادة  السعودي  الجانب 

الدكتور سعود بن محمد الساطي وكيل 

وزارة الخارجية للشؤون السياسية.

وتأتي أعمال اللجنة استكماال الجتماعاتها 

»العال«،  بيان  تضمنه  لما  إنفاذا  السابقة 

)حفظهما  البلدين  قيادتي  إلرادة  ووفقا 

وتطلعات  مصالح  يحقق  وبما  الله(، 

الشعبين الشقيقين.

على هامش اجتماعات الجمعية العالمية

وزيرة الصحة تلتقي مع عدد 
من نظرائها ومسؤولي منظمات دولية

الدكتورة  سعادة  اجتمعت  قنا-  جنيف- 

حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، 

جمعية  اجتماعات  أعمال  هامش  على 

والخمسين  السابعة  العالمية  الصحة 

من  كل  مع  حالًيا،  جنيف  في  المنعقدة 

الصحة  وزير  الكيلة  مي  الدكتورة  سعادة 

في دولة فلسطين، وسعادة الدكتور هيثم 

جمهورية  في  الصحة  وزير  إبراهيم  محمد 

نيديرو  محمد  الدكتور  وسعادة  السودان، 

حامد وزير الصحة في الجمهورية اإلسالمية 

ليتل  آندرو  السيد  وسعادة  الموريتانية، 

وسعادة  نيوزيلندا،  في  الصحة  وزير 

الدكتور خوسيه أنجل بورتال ميراندا وزير 

الصحة في جمهورية كوبا، كل على حدة.

كما اجتمعت سعادتها مع الدكتورة آدريانا 

بالنكو ماركيزو رئيس أمانة اتفاقية منظمة 

مكافحة  بشأن  اإلطارية  العالمية  الصحة 

برنامج  مدير  اوليري  أدريان  والسيد  التبغ، 

استئصال شلل األطفال في منظمة الصحة 

الرئيس  بيشلر  مارك  والسيد  العالمية، 

األطفال  شلل  شركاء  لمجموعة  المشارك 

العالمية والسفير الممثل الدائم للكسمبرغ 

لدى مكتب األمم المتحدة في جنيف، كل 

على حدة.

وتم خالل االجتماعات استعراض العالقات 

الصحية،  المجاالت  مختلف  في  الثنائية 

الرعاية  أولويات  مناقشة  جانب  إلى 

والعالم،  المنطقة  في  الملحة  الصحية 

خدمات  لتحسين  تجرى  التي  والجهود 

الرعاية الصحية للجميع.

محافظ »المركزي« يجتمع 
مع سفيرة األمن السيبراني في بريطانيا

الشيخ  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

ثاني  آل  سعود  بن  محمد  بن  بندر 

المركزي،  قطر  مصرف  محافظ 

جولييت  السيدة  سعادة  مع  أمس، 

السيبراني  األمن  سفيرة  ولكوكس 

تزور  التي  المتحدة،  المملكة  في 

البالد حاليا.

جرى خالل االجتماع استعراض سبل 

مجال  في  الثنائي  التعاون  تعزيز 

األمن السيبراني بين الجانبين.

قطر تدين بشدة تفجيرات في أفغانستان
قطر  دولة  أعربت   - قنا   - الدوحة 

الشديدين  واستنكارها  إدانتها  عن 

مسجدًا  استهدفت  التي  للتفجيرات 

وسط العاصمة األفغانية كابول، وثالث 

شريف  مزار  بمدينة  متفرقة  مناطق 

قتلى  سقوط  إلى  وأدت  البالد،  شمالي 

وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في 

الثابت  قطر  دولة  موقف  أمس،  بيان 

كانت  مهما  واإلرهاب  للعنف  الرافض 

رفض  على  وشددت  واألسباب.  الدوافع 

العبادة  دور  الستهداف  التام  قطر  دولة 

وترويع اآلمنين.

قطر  دولة  تعازي  عن  الوزارة،  وعبرت 

وشعب  ولحكومة  الضحايا  لذوي 

للجرحى  وتمنياتها  أفغانستان 

بالشفاء العاجل.
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نائب األمير يشهد حفل تخــــــــريج طـالب جـامـعــة قــطــر
تحت رعـاية صــــــــــــــــــــــاحب الســمــو

صاحب  حضرة  رعاية  تحت  قنا-  الدوحة- 

أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

عبدالله  الشيخ  سمو  شهد  المفدى،  البالد 

تخريج  حفل  األمير،  نائب  ثاني،  آل  حمد  بن 

من   )  2022 )دفعة  واألربعين  الخامسة  الدفعة 

طالب جامعة قطر، الذي أقيم بمجمع الرياضات 

والفعاليات في الجامعة، صباح أمس.

ثاني،  آل  الشيخ عبدالله بن حمد  وكرم سمو 

الخريجين  الطالب  الحفل  خالل  األمير،  نائب 

المتفوقين والبالغ عددهم 120 طالبا، فيما سلم 

رئيس  الدرهم،  راشد  حسن  الدكتور  سعادة 

البالغ  الجامعة، الشهادات للطالب الخريجين 

عددهم 669 طالبا في مختلف التخصصات. 

وإنجازات  حصاد  عن  فيلم  عرض  تم  كما 

 2021 األكاديمية  السنة  خالل  قطر  جامعة 

واالبتكارات  والبرامج  األنشطة  وأبرز   ،2022  -

البحثية في مختلف المجاالت.

الدكتور  لسعادة  كلمة  الحفل  تضمن  وقد 

حسن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر، نوه 

الخامسة  بالدفعة  قطر  جامعة  باحتفال  فيها 

فوج  بانضمام  قطر  خريجي  من  واألربعين 

وستة  وأربعمائة  آالف  »ثالثة  قوامه  جديد 

وثالثون« خريجا وخريجة، ليلتحق بهذا الركب 

إنشائها،  منذ  الجامعة  خريجي  من  المبارك 

والذي فاق واحدا وستين ألف خريج وخريجة.

االحتفال  ارتباط  قطر  جامعة  رئيس  وأكد 

بتخرج هذه الدفعة من طالب وطالبات جامعة 

قطر بسياق تاريخي استثنائي، محوره حدث 

كأس  بطولة  وإقامة  »تنظيم  هو  كبير  عالمي 

الحبيب  وطننا  أرض  على  القدم«  لكرة  العالم 

دولة قطر.

ال  التاريخي  الحدث  هذا  أهمية  أن  وأضاف 

بؤرة  في  قطر  دولة  يضع  كونه  على  تقتصر 

غير  بشكل  والمتابعة  العالمي  االهتمام 

وتفاعالته  أحداثه  عبر  ويصنع  مسبوق، 

وسياسيا،  وثقافيا  إعالميا  العالمية«  »األجندة 

الستجابة  حقيقيًة  إضافًة  أيضا  يمثل  ولكنه 

من  تمكنها  ويثبت  التحدي،  لهذا  قطر  دولة 

اإلقليمية  الساحتين  على  فاعلة  بأدوار  القيام 

الجامعة في بنائه  والدولية، وهذا ما ساهمت 

وتكوينه. 

وأشار إلى أن جامعة قطر سعت لتكون عضدا 

االستراتيجي نحو ممارسة  للدولة في توجهها 

حيث  باستمرار،  فعالة  وعالمية  إقليمية  أدوار 

وبناء  تدعيم  في  بأدوارها  الجامعة  تقوم 

ركائزها  وتأسيس  الحضارية،  القوة  مفهوم 

والحضور  المشاركة  من  انطالقا  ومصادرها، 

الجامعات  مختلف  مع  العالقات  وبناء  الفعال 

الرائدة على  والتفكير  البحث  العالمية ومراكز 

كل المستويات.

االسحاق  إبراهيم  حسين  الطالب  ألقى  كما 

الدولة  رعاية  »إن  فيها  قال  الخريجين  كلمة 

منارة  الوطن،  ألبناء  المستمر  والدعم  للتعليم 

نكون  بأن  »نعدكم  وأضاف  بها«..  نستضيء 

يسركم  من  منا  فيخرج  بنا،  يبشر  جيال 

كل  في  وتخصص،  قطاع  كل  في  بإنجازاته 

مؤسسة وشركة، وقبل ذلك في الوطن والبيت 

واألسرة«.

خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  الحفل  حضر 

مجلس  رئيس  ثاني،  آل  العزيز  عبد  بن 

السعادة  وأصحاب  الداخلية،  ووزير  الوزراء 

رئيس  ونواب  الجامعة  أمناء  مجلس  أعضاء 

والتدريسية  اإلدارية  الهيئة  وأعضاء  الجامعة 

وأولياء أمور الطالب.

ــخــامــســة واألربـــعـــيـــن وعـــددهـــم »120« طــالــبــا ــدفــعــة ال ــة كــــأس الــعــالــم ســمــوه كــــرم الـــطـــالب الــمــتــفــوقــيــن مـــن ال ــطــول ــمــي هـــو تــنــظــيــم ب ــــدرهــــم: ارتــــبــــاط تـــخـــرج هــــذه الـــدفـــعـــة بـــحـــدث عــال د. ال

الجامعة 
سعت 

لتكون عضدا 
للدولة في 
توجهها 

نحو ممارسة 
أدوار إقليمية 

وعالمية 
فعالة
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عبروا عن فرحتهم بتخرجهم وأكدوا جاهزيتهم لخدمة الوطن.. خريجون:

لتنا لسوق العمل جامعة قطر أهَّ

ر عدٌد من خريجي جامعة قطر من مختلف 
َّ

عب

عن  الجامعية  والدرجات  والبرامج  الكليات 

وتحقيق  تخرجهم  بمناسبة  العارمة  فرحتهم 

 
ُّ

أي إليها  يتطلع  التي  األمنيات   
ِّ

أهم من  واحدة 

طالب علم.

وأشاروا خالل تصريحات لـ $ إلى أن اليوم 

طوياًل؛  انتظروه  وأنهم  حياتهم،  أيام  أسعد  هو 

روا عن وفائهم لوطنهم ويبدأوا مشوار 
ِّ

حتى ُيعب

التفاني لخدمة الوطن. 

وأكدوا أن جامعة قطر حرصت على تطويرهم 

جهود  بجانب  العمل  لسوق  وتأهيلهم  مهنيا 

لبرامجها  المستمر  التطوير  في  الجامعة 

ومهنًيا  أكاديمًيا  طلبتها  وصقل  األكاديمية 

ليكونوا األفضل في سوق العمل.

الجامعة،  منتسبي  لجميع  بالشكر  وتقدموا 

بالدعم  ساندوهم  وزمالء،  وأساتذة  إدارة  من 

عن  كشفوا  كما  والمساعدة،  والتشجيع 

ُخططهم المستقبلية والمشاريع التي يرغبون 

والمهنية  العلمية  حياتهم  في  بإنجازها 

المشوار  استكمال  عبر  سواء  واالجتماعية 

أو  العليا  الدراسات  على  بالحصول  العلمى 

التوجه لخدمة الوطن في مواقع تخصصهم.

{ رئيس الجامعة مع بعض الخريجين وعائالتهم { أسرة سعيدة بتخرج نجلها

طورتنا وصقلت مهاراتنا أكاديميا ومهنيا

محمد أبوحجر كتب محمد الرميحي:

أسعى الستكمال الدراسات العليا
وليد الشيبة:

الجامعة رافد للتعليم والنهضة
اآلداب  كلية  خريج  الرميحي  أحمد  محمد  قال 

بالنفس  واالعتزاز  بالفخر  »أشعر  والعلوم 

مضيفا:  التخرج،  ليوم  للوصول  والسعادة 

ُل في استكمال  طموحاتي نحو المستقبل تتمثَّ

الدراسات العليا لرفع راية الوطن«.

لهذا  للوصول  ساعده  من  لكل  بالشكر  وتوجه 

األساسي  الدور  لهم  كان  عائلتي   
َّ

إن قائال:  اليوم 

توفير  حيث  من  الدراسي  مشواري  بناء  في 

المعنوية  متطلباتي  وتوفير  الهانئة  المعيشة 

والمادية وتشجيعي للوصول إلى أعلى مستوى. 

الثاني  البيت  كانت  قطر  جامعة   
َّ

أن إلى  إضافة 

وقدمت  األكاديمي،  للتميز  منارة  فهي  لي، 

الجودة بمختلف  الخدمات عالية  لنا من  كثيًرا 

جامعة  خريجي  أحد  بكوني  وأفتخر  المجاالت، 

قطر هذا الصرح التعليمي الشامخ نظًرا لنخبة 

والذين  لجامعتي  المنتسبين  الخريجين 

خدموا الدولة في مختلف قطاعاتها.

سعادته  عن  التربية  كلية  خريج  الشيبة  محمد  وليد  عبر 

الكبير، الفتًا  بوصوله لهذه المرحلة وتخرجه في هذا الحفل 

الجامعية كانت مميزة وكانت لدي مواقف  أن مسيرته  إلى 

رائعه وال تنسى، وأتمنى الرجوع لها وشعور التخرج هو الختام 

الجامعة  الشيبة:  وقال  الجميلة.  بالمواقف  حافلة  لمرحلة 

الجميلة  والذكريات  الحب  فهي  الكثير،  لي  تعني  قطر 

المحفورة في سفر النفس التي ال تنمحي، تعني لي البحث 

وااللتقاء بقامات علمية كبيرة وأساتذة أجالء، تعني لي العلم 

والمعرفة، كل الشكر لكل أساتذة جامعة قطر والسيما كلية 

منزلة  لهم  أيديهم  على  تتلمذنا  الذين  فاألساتذة  التربية، 

خاصة في النفس ومهما قلنا فيهم فلن نوفيهم حقهم. وتابع: إن 

جامعة قطر تعدُّ رافًدا من روافد التعليم والنهضة في دولة قطر 

وستظل  للعلوم  ومنارة  للفكر  منبًرا  الوطنية  الجامعة  وتعد 

خريج  وسيظل  الزمان،  مر  على  خريج  لكل  والمالذ  البيت 

جامعة قطر يشعر بالفخر واالنتماء لهذه المؤسسة الوطنية 

لهذه  وصل  حتى  ساعده  من  لكل  بالشكر  وتوجه  العريقة، 

المرحلة وهذه اللحظة الفارقة في حياته.

حمد فاضل الحربي:

متاعب الدراسة تتالشى مع التخرج
قال حمد فاضل الحربي خريج كلية القانون 

إن االنتهاء من مرحلة البكالوريوس والمشوار 

التعليمي شعور ال يمكن أن يتم وصفه أو 

التعبير عنه بعدد من الكلمات، ألن ما تم 

إنجازه وتجاوزه من متاعب واجتهاد خالل 

مرحلة الدراسة يتالشى مع هذه اللحظة، لذلك 

فإن اجتياز مرحلة البكالوريوس تعتبر هي 

البداية الستكمال المشوار العملي. 

وأضاف: اخترت دراسة القانون ألنني مقتنع به 

منذ الصغر، لذلك كان شعوري عند التخرج 

جميال للغاية، حيث استطعت أن أتخرج في 

المجال الذي أحبه وأطمح إليه منذ الصغر.

وتوجه الحربي بالشكر ألساتذة جامعة قطر 

والذين حرصوا على تأهيلهم بشكل كبير 

لسوق العمل، كما حرص على توجيه الشكر 

ألسرته والتي ساعدته ودعمته حتى وصل لهذا 

اليوم.

محمد العبادي: مطمئن لمستقبلي المهني
مطمئن  فأنا  قطر،  جامعة  خريج  كوني  العبادي:  وأضاف 

تعالى؛  الله  بإذن  مؤّمنا  سيكون  المهني  المستقبل  بأن 

لجهود الجامعة في التطوير المستمر لبرامجها األكاديمية 

سوق  في  األفضل  ليكونوا  ومهنًيا  أكاديمًيا  طلبتها  وصقل 

مقعًدا  لي  ستضمن  الجامعية  شهادتي  أن  غير  العمل، 

إلكمال دراساتي العليا بسبب حرص الجامعة على جعل 

العليا  للدراسات  االنضمام  متطلبات  آلخر  مواكبة  برامجها 

الموفق  هو  تعالى  الله  النهاية  وفي  الدولي.  الصعيد  على 

والسداد  التوفيق  نسأله  وتعالى  سبحانه  والواهب  والرازق 

في أمرنا.

المشوار  البكالوريوس ليست نهاية  أنهائى لمرحلة  وتابع: 

قطر  فجامعة  العليا؛  الدراسات  مشوار  إلنهاء  أسعى  فأنا 

حياتي،  في  ونجاح  مستقبلي  لتحقيق  خطوه  أول  هي 

قصارى  بذلوا  ألنهم  الكلية  أساتذة  لجميع  بالشكر  فأتوجه 

جهدهم لكي يثروا الطلبة بالعلم وكانوا دائًما يقفون خلفنا 

لهم  أقول  أن  أريد  لذلك  الدراسة،  فترة  طوال  ويساندوننا 

شكًرا على كل ما قدمتموه لنا«.

قال محمد العبادي خريج كلية 
اإلدارة واالقتصاد إن شعوره 

اليوم بالفخر والسعادة واالعتزاز 
بالنفس، والتطلع نحو المستقبل 

بعين ثاقبه تطمح لمزيد من 
العلم والمثابرة، واالستزادة بالعلم 

والمعرفة، متابعا: طموحاتي ال 
سقف لها وأرغب أن أحصل على 

أعلى المناصب العلمية والعملية، 
وأن أكون فخًرا لوطني الغالي قطر 

ولنفسي وعائلتي وأن أكون من 
خيرة أبناء الوطن الِمعطاء.

علي محسن اليافعي:أحمد السعدي:

مستعد لخدمة بالدي في مجال التدريسحظينا بجودة تعليم عالية
اإلدارة  كلية  خريج  السعدي  أحمد  قال 

ببهجة  التخرج  يوم  في  أشعر  واالقتصاد: 

الوصول  وبلذة  بالسعادة  أشعر  الحصاد، 

حثيثة  رحلة  بعد  وبالراحة  اإلنجاز،  وبمتعة 

من الجري المستمر في أروقة العلم.

قطر  جامعة  من  لتخرجي  محظوٌظ  أنا  وتابع: 

من كلية اإلدارة واالقتصاد، فقد حظيت بجودة 

مستوى  على  أساتذة  وتعرفت  عالية،  تعليم 

في  االحترام  من  عاٍل  ومستوى  العلم  من  عاٍل 

المكان  هي  قطر  جامعة  أن  مضيفا  التعامل، 

الذي تستطيع أن تتعلم فيه، وأيًضا أن تشارك 

وتحظى  مهمة  مهارات  فتكتسب  فعاليات  في 

بصداقات جديدة. 

وأضاف أن جامعة قطر هي المكان الذي تتجمع 

إنجازات وصداقات وذكريات ال تنسى فلم  فيه 

تكن جامعة قطر مكاًنا للتعلم فقط، بل كانت 

فيه،  وتتواصل  وتستمتع  تتعلم  الذي  المكان 

ألسرتي  والعرفان  والتقدير  الشكر  كل  وأقدم 

الداعم األول لي إلنهاء مشواري الدراسي.

الدور  عن  التحدث  أردت  اذا  السعدي:  وأضاف 

الدراسي،  مشواري  خالل  أسرتي  بذلته  الذي 

عند  جانبي  إلى  وقفوا  لقد  حقهم،  ُأوفيهم  فلن 

دراستي  خالل  بها  مررت  التي  العقبات  كل 

ألجل  أزري  من  وشدوا  شجعوني  األكاديمية، 

الشكر  رسالة  وإن  اآلن،  عليه  أنا  ما  أصبح  أن 

لهم  خالصة  تكون  سبحانه  الله  بعد  األولى 

راحتي  أجل  من  بذلوه  ما  على  غيرهم  دون 

وإسعادي«.

كلية  خريج  اليافعي  محسن  علي  قال 

الكلمات عن وصف مشاعري  التربية: تعجز 

التي تتأرجح بين سعادة ال توصف بتحقيق 

للحظة  ووصولي  طموحاتي  وإنجاز  أهدافي 

جامعتي  لفراق  حزن  وبين  انتظرتها،  لطالما 

وقضيت  اللحظات  أجمل  فيها  عشت  التي 

فيها أسعد الساعات.

حققت  أنني  بالفخر  أشعر  وأضاف: 

الصعوبات  على  التغلب  بعد  طموحاتي 

وتخطيت  الدراسة  أثناء  لي  حدثت  التي 

إحباطي  تسبب  كادت  التي  العقبات  جميع 

الدراسي.

حصلت  التي  الجامعية  شهادتي  إن  وتابع: 

وتعد  لي،  تعليمية  انطالق  نقطة  تعد  عليها 

في  بثقة  العمل  سوق  أدخل  ألن  ضمانة 

كبيرة  جامعة  من  عليها  وحصلت  النفس، 

من  العديد  لي  قدمت  التي  قطر  جامعة  هي 

التسهيالت التعليمية من خالل توفير الكتب 

بخصم مادي، إضافة إلى توفير كل ما يريده 

الطالب داخل الجامعة وخارجها.

مجال  في  الوطن  لخدمة  يستعد  أنه  وأكد 

التدريس من خالل العمل على تهيئة الطالب 

والتعليم،  الوطن  حب  على  الصغر  منذ 

مشيرا إلى أنه يهدي تخرجه هذا إلى أسرته 

الدراسية  حياته  في  كبيًرا  دوًرا  لعبت  التي 

يكون  ال  والتفوق  النجاح  ألن  الجامعة،  داخل 

لكن  فقط،  الطالب  أو  الجامعة  مسؤولية 

األسرة عامل هام في النجاح.
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لمختلف اإلدارات في »ميليبول«استعرضت أبرز حلولها المبتكرة

مشــــــــــاركة مميــــــــــزة لشــــــــــركة
الحلـول المثاليـة في »ميليبـول«

»الداخلية« تستعرض
أحــــــدث التقنيـــــات والمعـــــدات

على  صحفية  تصريحات  في  وأضاف 

برزان  أن   2022 قطر  ميليبول  هامش 

من  عدد  على  التوقيع  بصدد  القابضة 

المعرض،  فعاليات  ضمن  االتفاقيات 

لشركة  الرئيسي  الهدف  أن  إلى  منبها 

الصناعات  توطين  هو  القابضة  برزان 

الذخيرة  إنتاج  خاصة  العسكرية، 

نجاحا  حققت  وقد  الخفيفة  واألسلحة 

المنتجات  بعض  توطين  في  كبيرا 

سيما  ال  بها،  المسلحة  القوات  وتزويد 

أنظمة االتصاالت والطائرات بدون طيار.

تنتج  الشركة  أن  الخاطر  وتابع 

كانت  سواء  الخفيفة  األسلحة  حاليا 

 M16 الرشاشات  أو  ملم   9 مسدسات 

كما  بالمائة،   100 قطرية  بسواعد 

من  التكنولوجيا  الشركة  أخذت 

اإلنتاج  وباشرت  العالمية  الشركات 

. محليًا

دولة  كانت  السابق  في  أنه  إلى  ولفت 

األجنبية  الشركات  مع  تتعاقد  قطر 

ولكن  العسكرية  المعدات  لتوريد 

يهدف  والمستقبلي  الحالي  التوجه 

من  العسكرية،  الصناعات  توطين  إلى 

خالل تصنيع بعض المعدات واألسلحة 

اإلنتاج  أن  موضحا  قطر،  في  الخفيفة 

التي  االحتياجات  على  يتوقف  السنوي 

تخطط  الشركة  وأن  لتوفيرها  نسعى 

المضادة  األنظمة  على  للعمل  حاليًا 

يمثل  الذي  األمر  طيار،  بدون  للطائرات 

وقريبا سوف  الدول،  للعديد من  هاجسًا 

يبدأ اإلنتاج للطائرات بدون طيار.

المعارض  في  بالمشاركة  يتعلق  وفيما 

بن  عبدالله  السيد  أوضح  الخارجية، 

القابضة«  »برزان  أن  الخاطر  حسن 

شاركت في معارض خارجية في كل من 

لندن واليابان وتركيا وتطمح للمشاركة 

مستقباًل في المعارض العالمية للترويج 

وعالميًا. إقليميًا  لمنتجاتها، 

ورئيس  الرئيس  نائب  واستعرض 

في  االستراتيجية  المشتريات  قطاع 

التابعة  الشركات  دور  القابضة  برزان 

برزان  مجموعة  وهي  المعرض  في  لها 

برزان  درع  و»شركة  الصناعية، 

و»مصنع  »بندج«،  وشركة  للصيانة«، 

تدريب  و»شركة  الذخيرة«،  إلنتاج  بارود 

للطيران«،  و»برزان  الخاصة«،  العمليات 

سولوشنز«،  كيو  و»بي  و»كيوسور«، 

الصحية«،  الرعاية  لحلول  و»إدراك 

للتكنولوجيات  برزان  و»راينميتال 

و»ابتكار«. المتقدمة«، 

أحد  هو  »بارود«  مصنع  إن  وقال 

لبرزان  التابعة  المتخصصة  الشركات 

ويزود  محليًا  الذخيرة  إلنتاج  القابضة 

بمختلف  القطرية  المسلحة  القوات 

تزويد  على  قادر  أنه  كما  متطلباتها، 

الداخلي  األمن  وقوات  الداخلية  وزارة 

المقاسات  ذات  بالذخيرة  »لخويا« 

9 ملم. والمسدسات  الصغيرة 

وأشار إلى أن مشاركة شركة درع برزان 

آليات  للصيانة المتخصصة في صيانة 

تعد  الطائرات  وكذلك  المسلحة  القوات 

جميع  في  محلًيا  ورائدة  متكاملة  محطة 

والتجديد  والتصليح  الصيانة  خدمات 

والدفاع  األمن  قطاع  مجاالت  شتى  في 

جميع  في  رائدة  شركة  وهي  القطرية، 

بدعم  المتعلقة  التجارية  الجوانب 

والتجديد،  والتصليح  الصيانة  خدمات 

المنصات  لجميع  الغيار  قطع  وإدارة 

مشاريع  من  وغيرها  العسكرية، 

الشراء.

العمليات  تدريب  شركة  أن  أوضح  كما 

التدريب  في  المتخصصة  الخاصة 

»برزان  لشركة  بالكامل  مملوكة 

الخدمات  أفضل  وتقدُم  القابضة«، 

المسلحة،  للقوات  االحترافية  التدريبية 

في  مشاركتها  خالل  من  وتطمح 

الميليبول إلى توسيع نشاطها في الدول 

تجلب  شركة  وهي  إقليميًا،  المحيطة 

العمليات  في  متخصصين  مدربين 

الخاصة وتستطيع توفير هذه الخدمات 

اإلقليمية. والدول  لدولة قطر 

تشارك  ذلك  جانب  إلى  أنه  وتابع   

»كيوسور«، وهي عبارة عن شراكة بين 

برزان القابضة وشركة »سور« العالمية 

والخوذات  المالبس  بإنتاج  وتقوم 

بالكامل  العسكرية  والمستلزمات 

وتعد  المسلحة،  القوات  لتجهيز 

المتخصصة  الشركات  من  الشركة 

التميز  حيث  من  المجال  هذا  في 

والمالبس  النسيج  صناعات  في  والتنوع 

العسكرية. للمؤسسات  الرسمية 

بشركة  برزان  تشارك  »كما  وأضاف: 

بالكامل  مملوكة  شركة  وهي  ارينتكال 

ومتخصصة  القابضة،  برزان  لشركة 

Dearsan الداعمة لمتطلبات  في طائرات 

والواليات  قطر  لدولة  واألمن  الدفاع 

المتحدة.. وفي ذات السياق لدينا شركة 

في  المتخصصة  جروب  اندستريال 

إنتاج األسلحة الصغيرة والمسدسات«.

أن  الخاطر  أكد  السيبراني،  األمن  وفي 

لألمن  قطر  أكاديمية  لديها  برزان  شركة 

السيبراني، التي أنشأتها شركة »برزان 

شركة  مع  شراكتها  إطار  في  القابضة« 

وجلبت  »رايثيون«  األميركية  الدفاع 

تدريبية  برامج  تقديم  بهدف  خبراء 

الوطنية  الخدمة  في  القطريين  للطالب 

السيبراني،  األمن  على  تدريبهم  بغرض 

المجال  هذا  في  توعوية  دورات  وكذلك 

المجتمع  في  الوعي  نشر  بغرض 

العام  القطاع  مع  والتعاون  القطري، 

األمن  مجال  تطوير  في  للمساعدة  ككل 

التقنية،  المواهب  وتعزيز  السيبراني 

مجال  في  المهنية  المسارات  وتدعيم 

األمن السيبراني داخل دولة قطر.

وضع  من  األولية  المراحل  بدأنا  وقال: 

بدون  قطرية  طائرة  ألول  اإلنتاج  خطوط 

مشيرا  قريبًا،  النور  سترى  والتي  طيار 

الشركة  في  القطرية  الكوادر  إّن  إلى 

حجم  من   %  70 ـ   60 بين  ما  تشكل 

مختلف  في  يعملون  وهم  الشركة 

المجاالت سواء في الهندسة أو الحاسب 

ونطمح  اإلدارة  أو  البرمجة  أو  اآللي 

الخريجين  من  المزيد  لمشاركة 

في  بفاعلية  ليشاركوا  القطريين 

اإلنتاج.

توطين الصناعات العسكرية
نائب رئيس برزان القابضة في تصريحات صحفية:

معرض  في  الداخلية  وزارة  جناح  يتميز 

من  واسعة  بمشاركة   2022 قطر  ميليبول 

أكبر  من  ويعتبر  للوزارة،  التابعة  اإلدارات 

النسخة  هذه  في  المشاركة  األجنحة 

الماضية  النسخ  خالل  العادة  جرت  كما 

أبرز  يستعرض  أنه  كما  المعرض؛  من 

دشنتها  التي  الحديثة  والمعدات  التقنيات 

والتي  الماضية،  الفترة  خالل  الوزارة 

المقبلة  المرحلة  خالل  تدشينها  تنوي 

والشرطية  األمنية  جهودها  تعزيز  بهدف 

مستويات  أعلى  إلى  للوصول  والخدمية 

المعامالت. األمن والسالمة وسرعة إنجاز 

العامة  اإلدارة  تعرض  المثال  سبيل  وعلى 

للمرور سيارة االختبار الذكية، وهي سيارة 

للعمل  تمهيدا  التجريبي  التشغيل  تحت 

بمدارس  السائقين  اختبارات  في  بها 

السياقة.  تعليم 

سالم  النقيب  وقال 

الجهويل  حمد 

التراخيص  ضابط 

السائقين،  وفحص 

فيها  السيارة  إن 

أخطاء  رصد  خاصية 

بصورة  السائقين 

أي  غير  ومن  ذكية 

بشري،  تدخل 

مزودة  إنها  حيث 

ت  سا بحسا

عالية  وكاميرات 

خرائط  نظام  تضمينها  تم  وقد  الدقة، 

الدولة،  في  الطرق  جميع  بيانات  يشمل 

كل  على  المحددة  السرعات  فيها  بما 

أرشفة  تستطيع  المركبة  أن  كما  طريق. 

مستقبليا.  منها  لالستفادة  االختبارات 

من  السائق  يمكن  ذكي  بتطبيق  وترتبط 

بشكل  االختبار  نتيجة  ومشاهدة  معرفة 

مباشر، وتنبيه باألخطاء في حال رسوبه. 

في  المعنية  للجهة  حية  صورة  تنقل  كما 

السائق  مع  التواصل  يمكن  مما  المرور 

مباشرة. بطريقة  المركبة  داخل 

الهيدوس  العزيز  عبد  فيصل  المالزم 

أن  أوضح  اللوحات  تصنيع  ورشة  ضابط 

التي  اللوحات  من  نماذج  يضم  الجناح 

اإللكتروني  المزاد  على  مؤخرا  طرحها  تم 

تنظمه  الذي  المميزة  اللوحات  لبيع 

كأس  بطولة  شعار  وتتضمن  اإلدارة 

أنه  إلى  مشيرا   ،2022 قطر  فيفا  العالم 

تركيب  سيتم  المقبل،  الشهر  من  وبداية 

جميع  على  البطولة  بشعار  لوحات 

يسبق  لم  )التي  الجديدة  المركبات 

المميزة  اللوحات  جانب  إلى  ترخيصها(، 

التي تم طرحها في المزاد.

السواحل  ألمن  العامة  اإلدارة  تشارك  فيما 

واالنقاذ  البحث  فرقة  عبر  والحدود 

بطائرة  الجوي  االستطالع  فرع  البري 

حديثة  طائرة  وهي  )جايروكوبتر( 

لعمليات  مخصصة  لإلدارة  االنضمام 

البحث واالستكشاف، وتتميز بقدرتها على 

الطيران المنخفض، كما أنها ال تحتاج إلى 

الماء،  على  الهبوط  ويمكنها  للهبوط،  مدرج 

الدقة. ومزودة بكاميرات عالية 

حميد  أول  المالزم  أوضح  ذلك  غضون  وفي 

ألمن  العامة  اإلدارة  جناح  أن  الحميدي 

بعيدة  زوارق  يتضمن  والحدود  السواحل 

والمياه  الحدود  حماية  مهمتها  المدى 

عمليات  لمكافحة  القطرية  اإلقليمية 

الصيد  من  والحد  والجريمة،  التهريب 

الساعة  مدار  على  وتتواجد  شرعي،  الغير 

هذه  أن  وأوضح  اختصاصها.  مناطق  في 

فئات  ثالثة  من  يتكون  الزوارق  من  النوع 

 )2 4 /3 4 /4 8 (

وتصل  مترا، 

 35 إلى  سرعتها 

بـــحرية،  عقـــــدة 

بســـهولة  وتتميــــز 

أنها  كما  المناورة، 

أحــــــدث  تتضمــــن 

وأنظمــــة  الــرادارات 

والخرائط  االتصـــال 

نيــــــــــــة  و لكتــــــــر إل ا

على  تساعدها  التي 

مهامها. أداء 

$ الدوحة

شهد معرض ميليبول قطر 2022 مشاركة 

 Ideal المثالية  الحلول  لشركة  مميزة 

عريقة  قطرية  شركة  وهي   Solutions
استعرضت  حيث  وناجحة،  ورائدة 

إنجازاتها  أبرز  المميز  جناحها  خالل  من 

وتطوراتها في تقديم حلول وخدمات مبتكرة 

وذكية عالية التقنية بما يتماشى مع رؤية 

دولة  إنجازات  ويدعم   2030 الوطنية  قطر 

قطر.

الرئيس  عامر،  محمود  المهندس  وأكد 

أن  المثالية  الحلول  لشركة  التنفيذي 

الشركة تقوم خالل معرض ميليبول قطر 

الفتا  المبتكرة،  حلولها  على  الضوء  بإلقاء 

إلى أن دولة قطر أصبحت في مقدمة الدول 

التي تمكنت من تطوير وتطويع تكنولوجيا 

المجاالت  كافة  في  واالتصاالت  المعلومات 

قطر الحيوية، وبالتالي باتت 

لمطوري  جاذبة  بيئة 

المعلوماتية،  قطاع 

النمو  مع  خاصًة 

ظل  في  الكبير 

ت  تيجيا ا ستر ال ا

العديدة  الحكومية 

الحلول  لمشاريع 

على  المعتمدة 

جيا  لو تكنو

الذكية  المعلومات 

والحديثة والتي يتم 

الكشف عنها تباعًا.

تسلـــط  وتابع:   

 Ideal المثاليــــــــــــة  الحلــــول  شركـــــة 

المبتكرة  حلولها  على  الضوء   Solutions
في  المدني  والدفاع  العام  األمن  لتعزيز 

أجل  من  والخاص  العام  للقطاعين  قطر 

األرواح  إلنقاذ  ودقيقة  سريعة  استجابة 

وظائـــف  توفـــــر  حيث  القيمة،  واألصول 

لعمالئنـــــــــا  واإلدارة  واإليفـــــــاد  التحليـــــالت 

زيادة  تشمل  التي  المزايا  من  العديد 

بالموقف،  الوعي  وتعزيز  البيانات،  دقة 

المعلومـــــات،  أحــــــــدث  إلـــــــــى  والوصول 

الهامة،  األصول  مراقبة  على  والقدرة 

ومواقع  والخرائط،  الفريق،  أعضاء  ومواقع 

الفعلي  الوقت  في  والفيديو  الموظفين، 

التي  الحلول  أبرز  والتحديثات..وعن 

إن  قال  المعرض  في  الشركة  تعرضها 

والحلول  األجهزة  أبرز  تعرض  الشركة 

بمراقبة  تسمح  التي  المتقدمة  األمنية 

األرواح  إنقاذ  في  والمساعدة  المخاطر 

األمن  إلدارة  حلول  وإنشاء  المهمة،  واألصول 

والطوارئ، وستقدم أيًضا حاًل ثالثي األبعاد 

يعتمد 

على خوارزميات متطورة إلنشاء واستخدام 

تطبيقات  في  لألرض  واقعي  عرض 

حضرية مهمة.

طليعة  في  قطر  دولة  أصبحت  »لقد  وقال 

واعتماد  تطوير  من  تمكنت  التي  الدول 

واالتصاالت  المعلومــــــــات  تكنولوجيــــــــــا 

أن  موضحا  الحيوية،  المجاالت  جميع  في 

في  سباقة  كانت  المثالية  الحلول  شركة 

بناء الخبرات في هذه المجاالت منذ تاريخ 

الزمن،  من  عقدين  من  أكثر  منذ  إنشائها 

ثابت  بشكل  تقدمها  ضمان  من  وتمكنت 

االستثنائية  المشاريع  بتنفيذ  ومستمر 

الناجحة بفضل سياستها بتقديم خدمات 

واعتماد  والسرعة  الجودة  عالية  فني  دعم 

بعد  العمالء  رضا  لضمان  الوسائل  أحدث 

السباقة  الدول  من  قطر  أن  وأوضح  البيع.. 

في  الحديثة  التقنيات  استخدام  في 

ألهم  حاضنة  وكذلك  المجاالت،  مختلف 

الفعاليات العالمية ومنها معرض ميليبول.

شركة  بأن  عامر  المهندس  وختم 

سباقة  دائمة  كانت  المثالية  الحلول 

المشــــــاركة  في 

ض  ر لمعـــــــــــــا با

يــــــــــــــــــة  لقطــــــر ا

 ، لمتخصصـــــة ا

معـــــرض  ونعتـــــبر 

هو  قطر  ميليبول 

األنـســـب  المســــرح 

الحلـــــــول  لعـــــرض 

ت  لتقنيـــــــا ا و

الحديثــــــة،  الذكية 

واألمنيــــة  الدفاعيــــة 

القطرية. للسوق 

الدوحة              $

{ م. محمود عامر

 }

عبدالله

بن حسن الخاطر

}

الشـــــركة تنتــــج حاليــــا األســـــلحة الخفيفــــــة بســــواعد قطريـــــة »100 %«

أكد السيد عبدالله بن حسن 
الخاطر، نائب الرئيس 

ورئيس قطاع المشتريات 
االستراتيجية في »برزان 

القابضة«، على أهمية الدورة 
الرابعة عشرة لمعرض 

ميليبول قطر 2022، الذي 
بدأت فعالياته أمس األول 
»الثالثاء«، وأنها فرصة أمام 
الشركة للترويج لمنتجاتها، 
إقليميًا ودوليا، الفتًا إلى أن 

جناح المجموعة يضم عددًا 
من الشركات المملوكة 

بالكامل لها، وأخرى شريكة 
مع مؤسسات عالمية.

بدأنا المراحل 
األولية إلنتاج أول 

طائرة قطرية 
بدون طيار

نسعى لتوسيع 
نشاط شركة تدريب 
العمليات الخاصة في 
الدول المحيطة إقليميًا

محمد أبوحجركتب

{ تصوير - محمود حفناوى
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خالل عام واحد.. األنصاري:

مدير األمن العام يجتمع
مع وزراء ومسؤولين أمنيين

وكالة األمن السيبراني تدرب 
»25« ألف موظف

اللواء  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير 

الوزراء  من  عدد  مع  أمس  العام،  األمن 

األمنية  األجهزة  وقادة  والمسؤولين 

والشرطية، على هامش مشاركتهم في 

والدفاع  الداخلي  لألمن  الدولي  المعرض 

المنعقد   )2022 قطر  )ميليبول  المدني 

بالدوحة حاليا.

فقد اجتمع سعادته مع كل من، سعادة 

الداخلية  وزير  سيفتشال  جالل  السيد 

علي  داوود  الجنرال  وسعادة  الكوسوفي، 

المدنية  والحماية  األمن  وزير  محمدين 

عبداللطيف  السيد  وسعادة  المالي، 

الوطني  األمن  عام  مدير  الحموشي 

مينيوازا  دان  السيد  وسعادة  المغربي، 

والعقيد  الرواندي،  العام  األمن  مدير 

المدير  العرفاوي  السبتي  محمد 

الوطني  لألمن  التدخل  لوحدات  العام 

التونسي، والسيد مصطفى جيت نائب 

األمن  مديرية  في  الواليات  إدارة  مدير 

العام التركية.

جرى خالل االجتماعات استعراض أوجه 

التعاون في المجاالت األمنية والشرطية 

وسبل تعزيزها.

مدير  األنصاري  أحمد  محمد  السيد  قال 

الوكالة  في  واالتصال  العامة  العالقات  إدارة 

الوطنية لألمن السيبراني إن الوكالة قامت 

بتدريب أكثر من 25 ألف موظف في جهات 

التي تخص  البرامج  مختلفة على عدد من 

مسارات تأسيسية توعوية ومتخصصة في 

مجال أمن المعلومات.

الوطنية لألمن  الوكالة  أن  األنصاري  وأوضح 

جهة   70 من  أكثر  مع  عملت  السيبراني 

الفترة  خالل  حكومية  وغير  وأمنية  حكومية 

من مارس 2021 وحتى اآلن، كما أنها تسعى 

إلى تحقيق المزيد من التعاون مع مختلف 

تكثيف  بغية  وذلك  الدولة،  في  الجهات 

لحماية  المؤسسات  مختلف  مع  الجهود 

وتطوير الفضاء السيبراني في دولة قطر.

ولفت األنصاري إلى أن مشاركة الوكالة في 

معرض ميليبول تأتي في إطار حرصها الدائم 

على إطالع الجهات المختلفة في الدولة على 

الخدمات التي تقدمها، باإلضافة إلى الدورات 

الوكالة  تقدمها  والتي  المتنوعة  التدريبية 

باستمرار مثل حماية البيانات الخاصة وأمن 

المعلومات. 

تعزيز  أهمية  عن  األنصاري  وتحدث 

البيانات  حماية  وأهمية  المعلومات  أمن 

الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي، 

من  توقف  بال  تعمل  الوكالة  أن  إلى  مشيراً 

أجل تحقيق عدة أهداف والتي تتمثل بحفظ 

وتأمين وتعزيز وتطوير الفضاء السيبراني 

في دولة قطر.

وأكد األنصاري على أن الوكالة الوطنية لألمن 

كبرى  مع  العمل  على  حرصت  السيبراني 

مايكروسوفت  مثل  العالمية  الشركات 

الوكالة  أن  مبيناً  األلماني،  والمعهد  وهواوي 

قد تأسست في شهر مارس 2021 بناء على 

قرار أميري، وهي جهة مستقلة تتبع معالي 

رئيس مجلس الوزراء.

$ الدوحة

} محمد أحمد األنصاري

على هامش معرض »ميليبول قطر«
مع شركات قطرية وأجنبية في اليوم الثاني لـ »ميليبول«

»الداخلية« تبرم خمس صفقات

أعلن العميد سعود راشد آل شافي مدير 

عام اإلمداد والتجهيز عضو لجنة ميليبول 

قطر، أن وزارة الداخلية ابرمت 5 صفقات 

مع شركات قطرية وأجنبية خالل اليوم 

الثاني من المعرض جاء ذلك خالل 

المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة 

المنظمة أمس حضر المؤتمر الصحفي 

العميد عبد الله خليفة المفتاح مدير إدارة 

العالقات العامة بوزارة الداخلية عضو 

لجنة ميليبول 

وأوضح العميد سعود آل شافي أن الصفقة 

األولى التي عقدتها الوزارة جاءت مع شركة 

عبد الله عبد الغني وأوالده، لشراء مركبات 

بأحجام مختلفة، بقيمة: 25,413,000 

ريال قطري. كما تم عقد صفقة ثانية مع 

شركة صالح حمد المانع لشراء عدد من 

المركبات بقيمة: 9,360,000 ريال قطري. 

باإلضافة إلى عقد صفقة ثالثة مع شركة 

إشهار للخدمات األمنية لتوريد أجهزة 

رادارات متحركة، بقيمة: 1,267,500 

ريال قطري، أما الصفقة الرابعة فقد 

جاءت مع شركة نوكيا لتصميم وتوريد 

وتركيب وتحديث وتطوير تطبيقات على 

الخوادم الرئيسية مع التراخيص، بقيمة: 

21,617,624 رياال قطريا. وكانت الصفقة 
الخامسة مع شركة ارس شيب يارد 

التركية لتوريد عدد 3 زوارق سريعة لإلدارة 

العامة ألمن السواحل والحدود، بقيمة: 

13,843,800 ريال قطري. 
ليصل بذلك إجمالي قيمة الصفقات خالل 

اليوم الثاني إلى 71,501,924 رياال قطريا.

$ الدوحة

في معرض ميليبول

جناح مميز للجنة عمليات أمن وسالمة كأس العالم
الدوحة- قنا- تشارك لجنة عمليات أمن 

وسالمة بطولة كأس العالم FIFA قطر 

2022 بجناح مميز في المعرض الدولي 
لألمن الداخلي والدفاع المدني ميليبول 

قطر 2022، المقام حالًيا بمركز الدوحة 

للمعارض والمؤتمرات.

جناحها  خالل  من  اللجنة  وتستعرض 

تأمين  مجال  في  استعداداتها  آخر 

سيما  ال  الكبرى،  الرياضية  البطوالت 

مع اقتراب استضافة دولة قطر البطولة 

األبرز في العالم. 

رئيس  النعمة،  علي  النقيب  وأوضح 

والحوكمة  األمني  البرنامج  قسم 

باللجنة، أن الجناح يضم مجموعة من 

األنظمة األمنية التي سيتم استخدامها 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  في 

لطائرات  مضاد  نظام  ومنها   ،2022
يرصد  متكامل  نظام  وهو  الدرون، 

)درون(  طائرة  أجسام  أي  مع  ويتعامل 

مشتبه فيها. 

وأضاف أن الجناح يعرض كذلك نظام 

نظام  وهو  )الساكس(،  األمني  الدخول 

يساعد في إدارة الحشود خالل عمليات 

المالعب،  وإلى  من  والخروج  الدخول 

باإلضافة إلى التأكد من صحة وسالمة 

التذاكر وبطاقة المشجعين، والكشف 

عن أي حاالت تزوير.

النظام  الجناح  يستعرض  كما 

المراقبة  كاميرات  في  للتحكم  األمني 

ومناطق  ومحيطها  بالمالعب  الخاصة 

المشجعين وغيرها، وهو نظام مرتبط 

ألجهزة  ويتيح  الوطني،  القيادة  بمركز 

الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  القانون  إنفاذ 

في حال وجود أية تهديدات أمنية، كما 

األمنية  المراقبة  بنظام  الجناح  ُيعَرف 

)طلع(.

نماذج  يتضمن  الجناح  أن  إلى  ولفت 

مصغرة من المالعب التي ستقام عليها 

 FIFA العالم  /كأس  بطولة  مباريات 

أحدث  استعراض  مع   ،/2022 قطر 

التي  والرفاهية  والسالمة  األمن  وسائل 

تتضمنها هذه المالعب.

زوار  بتعريف  يهتم  الجناح  أن  وبّين 

الخاص  هيا  نظام  على  المعرض 

استخدامها  تم  التي  المشجع  ببطاقة 

قطر   FIFA العرب  كأس  بطولة  خالل 

كذلك  استخدامه  يتم  وسوف   ،2021
خالل بطولة كأس العالم، وهي عملية 

والدخول  اإلجراءات  سهولة  في  تساهم 

تعزيز  ضمان  جانب  إلى  المالعب،  إلى 

يتم  حيث  والسالمة،  األمن  إجراءات 

المطلوبة  بالخطوات  الزوار  تعريف 

للحصول على بطاقة المشجع، مشيًرا 

إلى أن نظام هيا هو النظام الذي سيتم 

البطولة  لحضور  التقديم  خالله  من 

بالنسبة للمشجعين من خارج الدولة.

 من ناحية أخرى، وقعت لجنة عمليات 

 FIFA أمن وسالمة بطولة كأس العالم 

شركة  مع  شراكة  اتفاقية   2022 قطر 

سيستمز،  كومينكيشن  سمارت 

المتخصصة في حلول األمان التفاعلية 

العالم  كأس  بطولة  منشآت  لتأمين 

وفق أنظمة متطورة، وذلك على هامش 

فعاليات المعرض.

عبد  مهندس  اللواء  اللجنة  عن  وقع 

العزيز األنصاري، رئيس لجنة عمليات 

 FIFA أمن وسالمة بطولة كأس العالم 

سمارت  شركة  عن  ووقعت  قطر2022، 

مصلح  أبو  رانيا  السيدة  كومينكيشن 

رئيس مجلس اإلدارة.

بلغت قيمتها
»71.5« مليون 

ريال قطري

لمراقبة الطيف الترددي

»االتصاالت« تستعرض أحدث أنظمتها
الدورة  في  االتصاالت  تنظيم  هيئة  ُتشارك   

الرابعة عشرة من معرض ميليبول قطر الذي 

الممتدة  الفترة  في  الداخلية،  وزارة  تنظمه 

الدوحة  بمركز  2022م  مايو   26 إلى   24 من 

للمعارض والمؤتمرات.

إلى  مشاركتها  خالل  من  الهيئة  َهَدَفت 

الخاصة  أنظمتها  وأحدث  أخر  استعراض 

بمراقبة الطيف الترددي في دولة قطر، حيث 

تستعرض الهيئة في جناحها إحدى محطاتها 

المتنقلة لمراقبة الطيف الترددي، والتي ُتعد 

جزء من النظام اآللي لمراقبة الطيف الترددي. 

واألدوات  المعدات  خالل  من  المحطة  وُتعمل 

الهيئة من  المتطورة المجهزة بها على تمكين 

مراقبة الطيف الترددي حتى 40 جيجاهرتز، 

إلى  قد يؤدي  راديوي ضار  أي تداخل  وتحديد 

االتصاالت  شبكات  جودة  على  سلبًا  التأثير 

تحديد  إلى  باإلضافة  الخاصة،  أو  العامة 

يدعم  ما  وهو  عالية،  بكفاءة  التداخل  مصدر 

خدمات  توفر  ضمان  في  المتمثل  الهيئة  دور 

راديوية ذات جودة عالية في دولة قطر.

كما تستعرض الهيئة خالل المعرض أحدث 

عن  اآللي  الكشف  لنظام  المتكاملة  الحلول 

يقوم  والذي  )الدرون(،  طيار  بدون  الطائرات 

وتتبع  وتصنيف  وتحديد  باكتشاف  بكفاءة 

موقع أنواع متعددة من أجهزة الدرون التي يتم 

التحكم فيها السلكيًا، وأجهزة التحكم عن ُبعد 

التقنيات  جميع  ذلك  ويشمل  بها،  الخاصة 

هذا  وسُيمكن  األجهزة.  لهذه  تجاريًا  المتاحة 

الترددي من  الطيف  الهيئة من حماية  النظام 

المصرح  غير  الراديوية  واالنبعاثات  التداخل 

غير  درون  أجهزة  تشغيل  عن  والناشئة  بها 

والتي  بعد،  عن  فيها  التحكم  يتم  مرخصة 

ُيمكن أن تعطل شبكات اتصاالت السلكية.



الدوحة- قنا- ناقش مؤتمر 
الدوحة لحوار األديان خالل 

جلسة عامة في يومه الثاني 
الدور المنشود لمواجهة 

خطاب الكراهية، ورؤى 
أتباع األديان لمواجهة هذه 

الظاهرة التي تقود إلى العنف 
والجريمة.

وأجمع المشاركون على أن 
األديان تتفق في مبادئها 

وقيمها على خطاب المحبة 
والسالم، وتؤكد على األصل 

الواحد للبشر، وتنبذ الكراهية 
والحقد والتعصب، منوهين 

بأهمية االنطالق من هذه 
المبادئ والقيم الدينية لتعزيز 

السالم بين البشر، وتحويلها 
إلى برامج واستراتيجيات 

للمؤسسات الدينية والتربوية 
والتعليمية والثقافية 

لمواجهة خطاب الكراهية.
البابوي  النائب  مصر،  من  بشرى  مينا  وقال 

الدينية  الوصايا  إن  القديمة:  مصر  لكنائس 

وعلى  اآلخر،  احترام  إلى  الدعوة  في  واضحة 

واإلعالمية  الدينية  والمؤسسات  القيادات 

خطاب  لمواجهة  الوصايا  هذه  من  االنطالق 

الكراهية.

تحقيق  في  تساهم  عملية  وسائل  إلى  وأشار 

المشتركة  الورش  مثل  التوجه،  هذا  مثل 

لتعزيز التعايش السلمي، وإعداد القادة الذين 

الدائم،  والحوار  والمحبة،  بالحكمة  يتحلون 

والمشاريع  المشتركة،  العملية  واإلصدارات 

في  األديان  أتباع  بين  المشتركة  االجتماعية 

المجتمع الواحد.

بدوره رأى الدكتور برهان كروغلو رئيس قسم 

أن  )تركيا(،  خلدون  ابن  بجامعة  الفلسفة 

والقيمية  اإليمانية  المشتركات  على  التركيز 

واألخالقية بين أتباع األديان هو مدخل لمواجهة 

مشتركات  »هناك  وقال:  الكراهية..  خطاب 

الخطاب  من  للحد  عليها  التركيز  يجب 

العنف  إلى  يقود  والذي  والمتعصب،  البغيض 

والجريمة«.

فايرستون  ريفين  الحاخام  نبه  جهته،  من 

أنجلوس  لوس  في  العبري  االتحاد  كلية  من 

الكراهية  خطاب  أن  إلى  المتحدة(،  )الواليات 

بدورها  تقود  متحيزة  مواقف  إلى  يتطور 

السياسية  أشكاله  بمختلف  التمييز  إلى 

النهاية  في  يؤدي  ما  وهو  والدينية،  واالقتصادية 

إلى العنف لمواجهة هذا الواقع، والذي قد يتطور 

الكراهية  »خطاب  مضيًفا:  إبادة،  عمليات  إلى 

مدمرة  نتائج  عليه  وتترتب  للغاية،  خطير 

للبشرية«.

إلى ذلك، رّكز المطران وليام شوملي من القدس 

خطاب  مواجهة  في  تساهم  عملية  أمثلة  على 

الكراهية الذي أرجعه إلى الجهل بالدين، وقال: 

وهذا  اآلخر،  دين  نجهل  أو  ديننا  نجهل  »قد 

أن  مؤكًدا  سوي«..  وغير  معاٍد  خطاب  إلى  يقود 

التربية والتعليم كفيالن بمعالجة هذا الجهل.

التي  واإلنصاف  العدالة  قضية  إلى  نبه  كما 

تغيب في كثير من األحيان، وتؤدي إلى خطاب 

والقهر،  بالظلم  اإلحساس  بسبب  الكراهية 

إلى أهمية تحقيق العدالة للمجتمعات  مشيًرا 

التي تعاني من الظلم والقهر والخذالن.

حوارية  جلسات  للمؤتمر  الثاني  اليوم  وشهد 

الكراهية،  خطاب  وأشكال  أنماط  حول  متوازية 

ودور  الخطاب،  لهذا  الراهنة  والممارسات 

اإلعالمية  والمؤسسات  الدينية  القيادات 

إلى  الخطاب،  هذا  مناهضة  في  والتربوية 

الدولية  والقوانين  االتفاقيات  مناقشة  جانب 

واقعية  نماذج  واستعراض  ذلك،  تجريم  في 

أكثر  على  المتفشية  الظاهرة  لهذه  للتصدي 

من مستوى.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في وقت الحق اليوم 

جلسة ختامية الستعراض نتائجه وتوصياته 

خطاب  وتعزيز  الكراهية  خطاب  لمواجهة 

التعايش والسالم بين المجتمعات.
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شددت على عدم السهر والتغذية المفيدة

»الرعاية« تقدم نصائح 
للطالب أثناء االختبارات

هناك العديد من النصائح التي ينبغي 

فترة  قبل  يتبعها  أن  طالب  كل  على 

االمتحانات حتى يتمكن من رفع معدل 

في  إنتاجيته  تزيد  وبالتالي  تركيزه، 

ثم  ومن  العلمي،  والتحصيل  الدراسة 

المرجوة،  النتائج  أفضل  على  يحصل 

إرشادات  هناك  النصائح  هذه  بين  ومن 

األمر  وولي  الطالب  على  يجب  صحية 

تتعلق  كانت  سواء  إهمالها،  عدم 

البدني  المجهود  أو  النفسية  بالجوانب 

وكذلك أهمية نوع الغذاء الذي يحتاجه 

االمتحانات  قبل  ما  الدراسة  فترة  خالل 

هذه  األسر  من  الكثير  أبواب  تطرق  التي 

األيام.

نائلة  الدكتورة  تقول  الجانب  هذا  وفي 

درويش سعد استشاري أول طب األسرة 

التابع  الصحي  صالل  أم  مركز  ومديرة 

األولية:  الصحية  الرعاية  لمؤسسة 

واالختبارات  االمتحانات  فترة  تعتبر 

العصيبة  الفترات  أكثر  من  المدرسية 

كل  في  والتوتر  بالضغوط  المليئة 

وما  االمتحانات  فترة  وخالل  البيوت، 

الطويلة  الدراسة  أيام  من  تسبقها 

االختبارات  هذه  الجتياز  واالستعداد 

السيئة  والممارسات  العادات  تكثر 

الصحة  على  كبير  بشكل  تؤثر  التي 

عند  والبدنية  والذهنية  النفسية 

الطالب.

وتضيف الدكتورة نايلة درويش طبيبة 

الصحي  صالل  أم  مركز  ومدير  األسرة 

الليل  من  متأخر  وقت  في  المذاكرة  أن 

فقد  للدراسة،  فعالة  طريقة  ليست 

من  استفادة  أقصى  تحقق  أنك  يبدو 

األخيرة،  اللحظة  حتى  بالدراسة  وقتك 

للراحة،  فرصة  الدماغ  تعطي  ال  ولكن 

لذا سيكون لديك وقت أصعب في تذكر 

المعلومات التي درستها.

السابقة  الليلة  في  األمور  أهم  ومن 

كامل  نوم  على  الحصول  لالختبار 

درسته،  ما  تذكر  من  دماغك  ليتمكن 

في  الفراش  إلى  تذهب  أن  من  وتأكد 

وقت محدد حتى تتمكن من االستيقاظ 

في يوم االختبار وأنت تشعر باالنتعاش 

النوم  قبل  الوقت  بعض  وخذ  والراحة، 

الخاصة  الدراسة  مالحظات  لوضع 

اكتب  أو  كتاًبا  اقرأ  واالسترخاء،  بك 

عائلتك،  إلى  تحدث  أو  يومياتك  في 

قبل  االسترخاء  على  هذا  سيساعدك 

الحصول  السهل  من  يجعل  مما  النوم، 

على ليلة نوم جيدة حتى يتمكن دماغك 

ذاكرتها  التي  المعلومات  معالجة  من 

التي  األدوات  جميع  وجهز  المساء،  في 

التالي،  اليوم  في  الختبارك  ستحتاجها 

تنسى  أو  الصباح  في  تتأخر  ال  حتى 

شيئًا مهمًا.

في مبادئها وقيمها.. مشاركون في مؤتمر الدوحة:

األديان تتفق على خطاب المحبة والسالم

مناقشة الدور المنشود لمواجهة خطاب الكراهية

{ د. نائلة درويش

الدوحة          $

لمكافحة التلوث البالستيكي

»المشــاريع واإلرث« تنظــم حمـلة توعيـة
االستدامة  ممارسات  لتعزيز  جهودها  إطار  في 

تنّظم  التدوير؛  إعادة  لثقافة  والترويج  البيئية 

توعوية  حملة  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة 

من  الحد  على  والمؤسسات  األفراد  لتشجيع 

االستخدام  ذات  البالستيكية  المواد  استهالك 

الواحد. 

29 مايو الجاري،  وتنطلق فعاليات الحملة في 

سيز«،  كلين  »سيفن  مؤسسة  مع  بالتعاون 

مكافحة  شأنها  من  التي  الممارسات  لترسيخ 

من  العالم،  محيطات  في  البالستيكي  التلوث 

خالل التشجيع على االستفادة من المنتجات 

ذلك  في  بما  استخدامها،  إعادة  يمكن  التي 

األكواب والعبوات وأدوات المائدة وغيرها. 

العمل تأتي عقب إطالق  الحملة ورش  وتشهد 

الماضي،  مارس  في  وحدة«  »موجة  برنامج 

والعالم  قطر  في  الوعي  نشر  إلى  تهدف  والتي 

البالستيك،  استخدام  من  الحد  أهمية  حول 

للتقليل من كميات النفايات البالستكية.

إدارة  مديرة  المير،  بدور  المهندسة  وقالت 

االستدامة في اللجنة العليا للمشاريع واإلرث: 

»تشير األرقام إلى أن ما يعادل شاحنة نفايات 

دقيقة،  كل  في  المحيطات  في  يلقى  كاملة 

فإن  عليه،  هو  ما  على  الوضع  استمر  وإذا 

ستفوق  محيطاتنا  في  البالستيكية  النفايات 

كمية األسماك بحلول عام 2050«.

خطرًا  البالستيكي  التلوث  »يشكل  وأضافت: 

كبيرًا على الحياة البحرية، كما يهدد صحة 

اإلنسان، ويتسبب في أعباء مالية هائلة على 

يواجهه  الذي  التهديد  هذا  ويتطلب  االقتصاد. 

أفراد  الجميع،  من  سريعة  استجابة  العالم 

لمواجهة  معًا  نتكاتف  أن  وعلينا  ومؤسسات، 

هذا الخطر العالمي«. 

وحدة  موجة  مبادرة  بأن  المير  وصرحت 

تعتبر إنجازًا هامًا لدولة قطر التي تقترب من 

استضافة أول نسخة من بطولة كأس العالم 

وحدة«  »موجة  »تعتبر  وقالت:  المنطقة،  في 

الستضافة  الدولة  جهود  لتعزيز  أخرى  فرصة 

تاريخ  في  البيئة  على  حفاظًا  األكثر  النسخة 

مؤسسة  مع  كثب  عن  ونعمل  المونديال، 

»سيفن كلين سيز« لنشر الوعي حول أهمية 

أن  ضمان  في  والمساعدة  البيئية،  القضايا 

قطر  في  مستدامًا  بيئيًا  إرثًا  البطولة  تترك 

والعالم«.  والمنطقة 

سلسلة  ستتضمن  الحملة  أن  إلى  يشار 

العليا  اللجنة  بمقر  العمل  ورش  من 

وستجمع  البدع،  برج  في  واإلرث  للمشاريع 

فضاًل  القطاعات،  مختلف  من  المؤسسات 

لمناقشة  حوارية  جلسات  استضافة  عن 

التلوث  مع  للتعامل  المستقبلية  التوصيات 

البالستيكي. 

خاص  بوجه  الحملة  فعاليات  وستركز 

سلسلة  ستقام  حيث  الضيافة،  قطاع  على 

استخدام  من  الحد  حول  العمل  ورش  من 

البالستيك، بهدف مساعدة الشركات العاملة 

واضحة  استراتيجية  إعداد  على  القطاع  في 

للتعامل مع هذه المشكلة.

تدخالتنا  »ساهمت  كلوب:  د.  يقول 

الفشل  حاالت  تقليص  في  الطبية 

الوصالت  إلجراء  المحتاجة  الكلوي 

نجحنا  وكذلك  الصفر،  إلى  الشريانية 

لمرضى  كاث"  "البورت  أجهزة  وضع  في 

الحصول  عملية  تسهل  والتي  األورام، 

خاللها«،  من  العالجية  الجرعات  على 

فيه  يعمل  الذي  القسم  أن  إلى  مشيرًا 

في  لمريض  حرجة  حالة  مع  تعامل 

إصابته  بعد  عمره،  من  الستينات 

تضيق  حدوث  نتيجة  دماغية  بجلطة 

التدخل  وتم  السباتية،  الشرايين  في 

العاجل باستخدام أحدث التقنيات في 

العالم، ونجح بحمد الله في إنقاذ حياة 

المريض.

األحمر  الهالل  أن  بالذكر  الجدير  من 

القطري يدعم هذه التدخالت الجراحية 

جراحية  »عمليات  مشروع  ضمن 

يتضمن  والذي  الفقراء«،  للمرضى 

االستشاريين  من  عدد  مع  التعاقد 

جراحة  مثل  جراحية  تخصصات  في 

البولية  والمسالك  والصدر  القلب 

العمليات  إجراء  أجل  من  والعظام، 

وتدريب  للمرضى،  الالزمة  الجراحية 

ومتابعة  المحلية،  الطبية  الطواقم 

مرضى اإلقامة في المستشفيات، وذلك 

 1.4 تبلغ  للمشروع  إجمالية  بتكلفة 

مليون دوالر أميركي.

أجرى »43« عملية جراحية

»الهالل« ينقذ أرواح المرضى في غزة

{ د.محمد كلوب 

د.كلوب: 
تدخالتنا 

الطبية ساهمت 
في تقليص 

حاالت الفشل 
الكلوي

ضمن التدخالت الصحية إلنقاذ حياة المرضى في قطاع 
غزة، أجرى د. محمد كلوب، استشاري الهالل األحمر القطري 
لجراحة األوعية الدموية في غزة، 43 عملية جراحية للمرضى 
في مستشفى غزة األوروبي على مدار شهر كامل، في سابقة 

نوعية إلجراء هذا العدد من العمليات الجراحية خالل تلك المدة 
القصيرة، التي تزامنت مع شهر رمضان المبارك.

جرى استعراض عالقات التعاون

وزيرة التربية والتعليم 
تلتقي نظيرها البريطاني

السيدة  سعادة  التقت    - قنا  لندن- 

بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة 

في  العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية 

سعادة  لندن،  البريطانية  العاصمة 

وزير  الزهاوي  حارث  ناظم  السيد 

التعليم البريطاني.

التعاون  استعراض  اللقاء  خالل  جرى   

العالي  والتعليم  التعليم  مجاالت  في 

وتعزيزها،  بدعمها  الكفيلة  والسبل 

والمهني  التقني  التعليم  خاصة 

الخاصة،  االحتياجات  ذوي  وتعليم 

لالستدامة  التعليم  واستراتيجية 

والتغير المناخي.

وزير  سعادة  قامت  آخر  جانب  من 

التربية والتعليم والتعليم العالي بزيارة 

الثقافية في سفارة دولة قطر  الملحقية 

المبذولة  الجهود  على  واطلعت  بلندن، 

والخدمات المقدمة للطلبة القطريين.

والتقت سعادتها خالل زيارتها هذه بعدد 

في  الدارسين  القطريين  الطلبة  من 

الجد  على  وحثتهم  المتحدة،  المملكة 

أهدافهم  لتحقيق  والمثابرة  واالجتهاد 

وغاياتهم.

من  عدد  بزيارة  سعادتها  قامت  كما   

مدينتي  في  المتخصصة  المدارس 

التقت  حيث  وكامبردج،  لندن 

األفكار  تبادل  وجرى  فيها،  المسؤولين 

والرؤى حول مستقبل التعليم. 

جاءت هذه اللقاءات ضمن زيارة سعادة 

الوزير للندن لحضور المنتدى العالمي 

للتعليم الذي عقد هناك خالل الفترة من 

22 إلى 25 مايو الحالي.

د. نائلة درويش: 
من أكثر الفترات 

العصيبة المليئة 
بالضغوط 

والتوتر

النعيمي التقت 
بعدد من الطلبة 

القطريين 
الدارسين 

في المملكة 
المتحدة
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وفد قطري يزور الصحف الكويتية

إعالمي قطري يضم عددًا من رؤساء  وفد  قام 

إلى  بزيارة  القطرية،  الصحف  تحرير 

المؤسسات اإلعالمية الكويتية، على هامش 

زيارته للكويت بمناسبة افتتاح دورة األلعاب 

الخليجية.

الوفد القطري كال من رئيس التحرير  وضم 

حمد  محمد  الزميل   $ لـ  المسؤول 

عبدالله  »الراية«  تحرير  ورئيس  المري، 

محمد  »لوسيل«  تحرير  ورئيس  المهندي، 

عبدالعزيز  »الشرق«  تحرير  ومدير  حجي، 

الرياضي  اإلعالم  لجنة  وعضو  معرفية، 

مبارك البوعينين.

المؤسسات  من  عدد  على  الزيارة  واشتملت 

رئيس  استقبل  حيث  الكويتية،  اإلعالمية 

األستاذ  الكويتية  »الجريدة«  جريدة  تحرير 

اإلعالمي  الوفد  أعضاء  المطيري،  هالل  خالد 

به  تتمتع  ما  على  أكد  الذي  القطري 

القطريين،  لدى  خاصة  مكانة  من  الكويت 

البلدين،  بين  اإلعالمي  التبادل  وخصوصية 

داعين إلى تعزيز مشاركة اإلعالم الخليجي 

والعالمية  الخليجية  المناسبات  جميع  في 

شهد  إذ  الخليج،  دول  تستضيفها  التي 

التعاون  تعزيز  ُسبل  بحث  التعارفي  اللقاء 

تبادل  مع  البلدين،  في  اإلعالم  وسائل  بين 

بما  وشجونه،  اإلعالم  شؤون  حول  األحاديث 

الصحف  اكتسبتها  التي  التجارب  ذلك  في 

التي  الصحية  والقيود   »19 أزمة »كوفيد  من 

التي  واالستراتيجيات  الجائحة،  رافقت 

المتسارعة  المتغيرات  مع  للتكّيف  اتبعتها 

جانب  إلى  واإلعالن،  اإلعالم  قطاعي  في 

ووسائل  واالتصاالت  المعلومات  ثورة  تأثير 

المطبوع،  اإلعالم  على  االجتماعي  التواصل 

إلى  اإلعالنات  من  جزء  هجرة  خصوصًا 

الفضاء الرقمي.

جريدة  إلى  بزيارة  أيضا  الوفد  قام  كما 

رئيس  رحب  حيث  الكويتية،  »األنباء« 

المرزوق،  خالد  يوسف  األستاذ  التحرير 

اإلعالم  بمسيرة  أشاد  الذي  القطري  بالوفد 

في  الكويتية  الصحافة  وبدور  الكويت  في 

والقضايا  األخبار  ومتابعة  الحقائق  نشر 

والدولية  والعربية  والخليجية  المحلية 

والعربي،  الخليجي  للقارئ  ألهميتها  وفقا 

إضافة إلى تناول العديد من األمور المتعلقة 

تحديات،  من  تواجهه  وما  الصحافة  بأوضاع 

وما يشهده قطاع اإلعالم واإلعالن من متغيرات 

متسارعة وتأثير وسائل الواصل االجتماعي 

نحو  البعض  واتجاه  المطبوع،  اإلعالم  على 

وأهمية  إعالناتهم،  نشر  في  الرقمي  اإلعالم 

واستثمارها  اإلعالمية  التطورات  مواكبة 

بالشكل الصحيح كون الصحف لها مكانتها 

والكفاءات  البشرية  اإلمكانات  ولديها  واسمها 

المهنية، وهي قادرة على تحقيق الفضل وما 

مهنية  بكل  المتلقي  وكذلك  المعلن  يريده 

ومصداقية.

تحرير  رئيس  استقبل  السياق  ذات  وفي 

بوخمسين،  عماد  األستاذ  »النهار«  جريدة 

الوفد القطري الذي يزور المؤسسات اإلعالمية 

الكويتية في إطار تبادل الخبرات الصحفية 

في  الخليجية  اإلعالمية  المؤسسات  بين 

أن  باعتبار  الصحفي،  العمل  مراحل  كافة 

الصحافة الكويتية والقطرية تعبران بصدق 

وشفافية عن تطلعات الشعوب الخليجية، 

بما تتمتع به من حرية في الطرح، ودقة في 

العرض، وأمانة في النشر. 

جريدة  إلى  زيارة  أيضا  الجولة  وتضمنت 

جاسم  وليد  األستاذ  رحَب  حيث  »الراي« 

اإلعالمي،  بالوفد  التحرير  رئيس  الجاسم 

بمختلف  القطري  اإلعالم  بتجربة  مشيدا 

تشهُد  الشقيقة  قطر  دولة  أن  مؤكدا  فئاته، 

التجربة  إلى  مشيرا  دائما،  ريادية  خطوات 

والتي  الفضائية  الجزيرة  لقناة  الرائدة 

تعتبر ذراعا مساندة للدبلوماسية القطرية.

المدير  العميري  راشد  األستاذ  اللقاء  حضر 

عن  تحدث  والذي  الراي  لتليفزيون  العام 

القناة وتطلعاتها وكيفية تعاملها مع  تجربة 

ثورة اإلعالم الرقمي .

القطري بزيارة لجريدة »القبس«  الوفد  وقام 

رئيس  نائب  استقبالهم  في  كان  حيث   ،

المضف،  غازي  الله  عبد  األستاذ  التحرير 

القبس«  »تطبيق  تجربة  على  أطلعهم  الذي 

يحظى  الذي  األسود«  »الصندوق  وبرنامج 

بمشاهدة واسعة، باإلضافة إلى استعراض 

من  واالنتقال  االلكترونية  التجارب 

المصورة، وكذلك  إلى  المكتوبة  التحقيقات 

مواكبة  تخص  التي  للمواضيع  التطرق 

الصحف لألحداث المهمة التي تهم القارئ.   

وأبدى رؤساء التحرير واإلعالميون الكويتيون 

دولة قطر الستضافة  اعجابهم باستعدادات 

المقبل،  نوفمبر  في  العالم  كأس  بطولة 

عليها  تقدُم  ال  كبرى  تجربة  أنها  مؤكدين 

الدوحة  وكانت  والرائدة،  الواثقة  الدول  إال 

سباقة في هذا الجانب، وهي ُخطوة وضعت 

الرياضية  العواصم  خريطة  على  قطر 

الوفد  أعضاء  أبدى  جانبهم  ومن  العالمية، 

في  اإلعالمية  بالتجربة  إعجابهم  القطري 

مشيدين  الكويتية،  اإلعالمية  المؤسسات 

متمنين  الثرية  ومسيرتها  المحوري  بدورها 

في  والنمو  التقدم  من  المزيد  الكويت  لدولة 

مختلف المجاالت.

مقّدم  تقي  عمار  الزميل  المتألق  اإلعالمي  أقام 

برنامج »الصندوق األسود« مأدبة غداء تكريما 

من  عددًا  يضم  الذي  القطري  اإلعالمي  للوفد 

أثناء  القطرية،  الصحف  تحرير  رؤساء 

افتتاح  مناسبة  هامش  على  للكويت  زيارتهم 

دورة األلعاب الخليجية.

التحرير  رئيس  من  كل  المأدبة  وحضر 

حمد  محمد  الزميل  »الوطن«  لـ  المسؤول 

عبدالله  »الراية«  تحرير  ورئيس  المري، 

محمد  »لوسيل«  تحرير  ورئيس  المهندي، 

مبارك  الرياضي  اإلعالم  لجنة  وعضو  حجي، 

البوعينين.

وجرى خالل المأدبة نقاش مطول حول برنامج 

»الصندوق األسود« الذي يستضيف مجموعة 

من الشخصيات، الذين عاصروا أبرز األحداث 

المهمة  واإلعالمية  واالقتصادية،  السياسية، 

بشهاداتهم  لُيدلوا  الكويت،  على  مرت  التي 

بشكل وثائقي وسلس، واخراج مميز وعصري، 

مشاهدات  يحصد  أن  خالله  من  استطاع 

قياسية و»مليونية« خالل الفترة الماضية.

وأشاد أعضاء الوفد القطري بما يقوم به الزميل 

تقي في برنامجه الذي يبدو أنه يسعى للتوسع 

الشخصيات  من  ممكن  عدد  أكبر  ليحتوي 

المؤثرة في التاريخ الخليجي والعربي، ونجح 

في الفترة الماضية باستضافة أسماء كبيرة 

منهم معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل 

ثاني واألمير تركي الفيصل وحققت الحلقات 

نسبة مشاهدة عالية.

تبادل األحاديث حول شؤون اإلعالم وشجونه

رؤساء التحرير الكويتيون يبدون إعجابهم باستعدادات المونديال 

بحث ُسبل تعزيز التعاون بين وسائل اإلعالم في البلدين

الكويت          $

على هامش دورة األلعاب الخليجية

»المتــألــق« عمــار تقــي يقيـم مــأدبـة غــداء
تكريما للوفد اإلعالمي القطري

الصندوق األسود قصة نجاح »مدوية«.. ومشاهدات »مليونية«
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لربط الحسابات والدفع والتحويالت

خدمات جديدة بتطبيق »المصرف«
أعلن مصرف قطر اإلسالمي )المصرف( عن 

تطبيق  إلى  جديدة  خدمات  ثالث  إضافة 

حسابات  ربط  خدمة  ذلك  في  بما  الجوال، 

وإمكانية  الوالد،  حساب  مع  القاصرين 

بطاقات  عبر  األموال  وتحويل  الدفع 

 Visa Direct خدمة  وتوسيع  االئتمان، 

الخدمات  هذه  ستوفر  جديدة.  بلدان  إلى 

وتطوير  شاملة،  خيارات  للعمالء  الجديدة 

تطبيق  خالل  من  الرقمية  العمالء  تجربة 

جوال المصرف.

حسابات  ربط  ميزة  مع  اآلن  للعمالء  ويمكن 

خالل  من  األساسي  حسابهم  مع  أبنائهم 

الكامل  والتحكم  المصرف،  جوال  تطبيق 

أوصياء،  بصفتهم  سيمكنهم،  حيث  فيها، 

لحسابات  كامل  كشف  على  الحصول 

العمليات.  كافة  على  واالطالع  أبنائهم، 

األبناء  حسابات  ربط  العمالء  على  وسيكون 

الخدمة،  هذه  من  لالستفادة  بحسابهم 

»ربط  خيار  على  الضغط  خالل  من  وذلك 

حساب قاصر« واتباع الخطوات السهلة لربط 

الحساب.

بينما توفر ميزة الدفع والتحويل باستخدام 

مزيدًا   - للعمالء  المصرف  ائتمان  بطاقات 

من المرونة في خيارات الدفع الخاصة بهم، 

مع إتاحة الفرصة الستخدام رصيد بطاقات 

وسداد  المالية  التحويالت  إلجراء  االئتمان، 

مثل  األخرى  والمدفوعات  الخدمات،  فواتير 

وكهرماء،  وفودافون   Ooredoo فواتير  دفع 

مع  الجديدة  الميزة  هذه  وتتشابه  وغيرها. 

الحساب،  رصيد  باستخدام  الدفع  ميزة 

والتشفير،  األمان  مستويات  أعلى  اتباع  في 

وكلمة سر لمرة واحدة لكل معاملة.

وتتيح خدمة Visa Direct لعمالء المصرف، 

المصرفية  حساباتهم  من  األموال  تحويل 

سواء  أخرى،  دولة  أي  في  فيزا  بطاقة  أي  إلى 

أو  االئتمانية  البطاقة  أو  الخصم  بطاقات 

البطاقات المسبقة الدفع، من خالل تطبيق 

جوال المصرف، وقد تم اآلن توسيع الخدمة 

والهند  مصر  وهي  أخرى  دول   7 لتشمل 

وجنوب  الجنوبية  وكوريا  وسنغافورة 

والهرسك.  والبوسنة  ونيجيريا،  إفريقيا، 

ستتيح الخدمة للعمالء االستمتاع بتجربة 

في  والعائلة  األصدقاء  إلى  األموال  تحويل 

يتم  حيث  األوقات،  معظم  في  فورًا  الخارج 

إيداع األموال مباشرة في بطاقة فيزا الخاصة 

بالمستفيد. وكل ما سيحتاج إليه العميل 

الخاصة  فيزا  بطاقة  معلومات  إدخال  هو 

بطريقة  التحويل  وإجراء  بالمستفيد 

سريعة وآمنة.

الجديدة  الخدمات  إطالق  على  وتعليقًا 

السيد  قال   ،Visa Direct خدمة  وتوسعة 

الخدمات  لمجموعة  العام  المدير  أناند،  د. 

»بصفتنا  المصرف:  في  لألفراد  المصرفية 

سنواصل  قطر،  في  الرائد  الرقمي  البنك 

خالل  من  العمالء  تجربة  لتعزيز  جهودنا 

حيث  اإلنترنت،  عبر  المصرفية  قنواتنا 

يأتي في طليعة جهودنا التحسين المستمر 

لتطبيق جوال المصرف الحائز على العديد 

للعمالء،  المفضلة  والقناة  الجوائز،  من 

قطر  في  الرقمي  التحول  مسيرة  لمواكبة 

وخارجها، حيث توفر هذه الخدمات للعمالء 

الخيارات  من  والكثير  المرونة،  من  مزيدًا 

لالستمتاع بمزيد من التحكم في معامالتهم 

المالية، في أي وقت ومن أي مكان في العالم«.

وأضاف السيد د. أناند: »نحن أيضًا سعداء 

 Visa األموال  تحويل  خدمة  بتوسيع  للغاية 

آسيا  في  جديدة  أسواق  سبعة  إلى   Direct
أكثر  في  اآلن  متاحة  يجعلها  مما  وإفريقيا، 

مزيدًا  لعمالئنا  ذلك  سيتيح  دولة.   30 من 

أو  عائالتهم،  مع  التعامل  عند  الخيارات  من 

مما  كانوا،  أينما  المالية  بشؤونهم  االهتمام 

أكثر  المصرفية  العمالء  تجربة  يجعل 

لتوسيع  جهودنا  سنواصل  كما  سهولة، 

عمالئنا  احتياجات  لتلبية  خدماتنا،  نطاق 

من كل الفئات«.

اعتبارا من »10« يوليو

ر »3« رحالت »القطرية« تسيِّ
يومية إلى أبوظبي

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن زيادة 

عدد رحالتها الجوية إلى مدينة أبو ظبي في 

اإلمارات العربية المتحدة، حيث ستشّغل 

ثالث رحالت يومّيًا من أبو ظبي إلى الدوحة، 

وذلك اعتبارًا من 10 يوليو 2022.

أمام  اإلضافية  الرحالت  هذه  وستتيح 

وخيارات  المرونة  من  المزيد  المسافرين 

السفر األفضل إلى شبكة وجهات الخطوط 

ومع  المتنامية.  العالمية  القطرية  الجوية 

الرحالت،  عدد  في  المقّررة  الزيادة  هذه 

ستشّغل الناقلة القطرية 21 رحلة أسبوعّيًا 

إلى أبو ظبي، و56 رحلة إلى بوابات الخطوط 

الجوية القطرية الثالث في اإلمارات العربية 

المتحدة؛ دبي والشارقة وأبو ظبي.

الرئيس  الباكر،  أكبر  السيد  سعادة  وقال 

الجوية  الخطوط  لمجموعة  التنفيذي 

إلى  رحالتنا  عدد  زيادة  »يسّرنا  القطرية: 

أبو ظبي بواقع 7 رحالت أسبوعّيًا، األمر الذي 

سيتيح أمام المسافرين من اإلمارات العربية 

المتحدة المزيد من خيارات السفر والمرونة 

والراحة. 

وسيتمّكن المسافرون بفضل هذه الرحالت 

من  بالمزيد  االستمتاع  من  اإلضافية، 

العالمية  وجهاتنا  شبكتنا  عبر  الخيارات 

المتنامية، مع المرونة الكاملة في التخطيط 

لرحالتهم عبر أفضل مطار في العالم، مطار 

حمد الدولي«.  وسيتمكن المسافرون من أبو 

ظبي من االستفادة من شبكة وجهات الناقلة 

المتحدة  الواليات  في  العالمية  القطرية 

األميركية وأوروبا وآسيا وإفريقيا. 

بجمع  االستمتاع  كذلك  يمكنهم  كما 

وهي  آفيوس،  من  المكافآت  نقاط  واسترداد 

الوالء  لبرنامج  الجديدة  المكافآت  عملة 

التابع للناقلة القطرية، األمر الذي من شأنه 

المسافرين  أمام  الفرص  من  المزيد  إتاحة 

لالستفادة من العروض واالبتكارات المذهلة 

وعالوة  أفيوس.  نقاط  وإنفاق  استرداد  عند 

االمتياز  نادي  أعضاء  سيتمّكن  ذلك،  على 

من  القطرية،  الجوية  للخطوط  التابع 

حصلوا  الذي  المكافآت  برصيد  االحتفاظ 

االستفادة  مواصلة  مع  السابق،  في  عليه 

من فرص استرداد نقاط المكافآت المتاحة 

أمامهم حاليًا.

الدوحة           $

»التجارة« تعفي المؤسسات البحثية من رسوم التسجيل

تطوير إجراءات حماية الملكية الفكرية
نظمت وزارة التجارة 

والصناعة احتفالية بمناسبة 
اليوم العالمي للملكية 
الفكرية استعرضت من 
خاللها جهودها في هذا 

اإلطار وبرامجها المستقبلية 
الهادفة إلى التوعية بأهمية 

الملكية الفكرية، خاصة 
في مجال براءة االختراع 

واالبتكار.

أمس،  أقيمت  التي  االحتفالية  وتضمنت 

والشباب..  الفكرية  "الملكية  شعار  تحت 

جلستي  أفضل"  مستقبل  أجل  من  االبتكار 

الحكومية  الجهات  دور  األولى  تناولت  حوار 

الفكرية  الملكية  دعم  في  الحكومية  وشبه 

الجلسة  استعرضت  بينما  والشباب، 

الشباب  من  لعدد  نجاح  قصص  الثانية 

القطري من المبدعين والمخترعين.

إدارة  الكواري مدير  آمنة جابر  السيدة  وقالت 

حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة 

في  الفكرية  الملكية  حماية  إن  والصناعة، 

صناع  من  كبير  بدعم  حظيت  قطر  دولة 

والقوانين  التشريعات  القرار عن طريق سن 

المنظمة لهذا المجال.

في  الفكرية  الملكية  دعم  أهمية  إلى  وأشارت 

وما  البشري  العقل  وإبداعات  حقوق  حفظ 

حيث  المجتمع،  في  مفيدة  أفكار  من  ينتجه 

يساعد  الفكرية  المنتجات  تلك  حماية  إن 

غير  أخرى  ابتكارات  وخلق  تطويرها  في 

مستنسخة.

الملكية  حقوق  حماية  إدارة  أن  وأوضحت 

الفكرية تعمل على تطوير اإلجراءات الخاصة 

بتسجيل براءات االختراع والحماية الفكرية، 

المؤسسات  إعفاء  المثال  سبيل  على  ومنها 

البحثية من رسوم تسجيل الحماية الفكرية 

على المستوى الوطني والدولي.

الملكية  حقوق  حماية  إدارة  أن  بينت  كما 

العام  مدار  على  توعوي  برنامج  لديها  الفكرية 

ورواد  والجامعات  المدارس  طلبة  يستهدف 

األعمال والشركات والمجتمع القانوني، وذلك 

ودورها  الفكرية  الملكية  الفهم بأهمية  لتعزيز 

بما  واإلبداع  االبتكار  بمجاالت  النهوض  في 

يخدم مصلحة المبدع والمجتمع بشكل عام.

من ناحيته، شدد المهندس راشد الرحيمي 

المدير التنفيذي للنادي العلمي، على أهمية 

الفكرية،  الملكية  لمفهوم  المجتمع  إدراك 

من  الكثير  يبذلون  الذين  الشباب  وخاصة 

الجهد لتطوير األفكار وخلق االبتكارات، ولكن 

يقومون  ال  منهم  الكثير  الوقت  نفس  في 

يتم  ربما  التي  اختراعاتهم  بتسجيل 

استنساخها بغير وجه حق.

الحمادي  عبير  السيدة  قالت   ، جهتها  من 

وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر  مؤسسة  من 

الملكية  حماية  مفهوم  تعزيز  إن  المجتمع، 

لبذل  الشباب  تحفيز  في  يساهم  الفكرية 

واإلبداع،  االبتكار  مجال  في  أكبر  طاقات 

على  الحرص  الضروري  من  أنه  كما 

للتعريف  الفكرية  الملكية  حقوق  تسجيل 

وحفظ  وتطويرها  واالبتكارات  باالختراعات 

حقوق أصحابها.

{  آمنة الكواري وعبير الحمادي والمهندس راشد الرحيمي 

الدوحة           $

ضمن مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي

ميناء حمد الثالث بالكفاءة عالميا

{ ميناء حمد

محطة الحاويات الثانية ساهمت في زيادة الطاقة االستيعابيةالقائمة تضم »370« ميناء وتستند إلى سرعة الشحن والتفريغ

عالميا  الثالثة  المرتبة  في  حمد  ميناء  حل 

في قائمة أكثر الموانيء كفاءة على مستوى 

أداء  مؤشر  ضمن  ميناء   370 أصل  من  العالم 

موانئ الحاويات لعام 2021 الصادر عن البنك 

العالمية.  بورز  أند  ستاندرد  ووكالة  الدولي 

وقد استند التصنيف إلى متوسط الوقت الذي 

بعمليات  للقيام  الموانئ  في  السفن  تقضيه 

الشحن والتفريغ في عام 2021 وهو العام الذي 

وصعوبات  المواني  في  كبيرا  اضطرابا  شهد 

في سالسل التوريد العالمية.

كفاءته  تطوير  إلى  حمد  ميناء  ويسعي 

2022 انطلقت عمليات  باستمرار ففي فبراير 

والثانية  األولى  للمرحلتين  الكامل  التشغيل 

الثانية  الحاويات  محطة  تطوير  مراحل  من 

الحاويات  محطة  تجهيز  وتم  حمد  بميناء 

التكنولوجية  المعدات  بأحدث  الثانية 

الصديقة للبيئة لمواكبة حاجات ومتطلبات 

المشغلين العالميين للخطوط المالحية وقد 

تم خالل مراحل تطوير المحطة دعم التصنيع 

القائمة  المحلي وتبني أحدث التكنولوجيات 

النظيفة،  والطاقة  البيئية  االستدامة  على 

المواد  من  بالمئة   70 عن  يزيد  ما  إن  حيث 

أعمال  في  استخدامها  تم  التي  والمعدات 

واإلنشاءات  والتجهيزات  التحتية  البنية 

الخاصة بالمحطة، جرى تصنيعها في دولة 

قطر وقد تم تجهيز المحطة، في المرحلتين 

السفن  من  رافعات  بسبع  والثانية،  األولى 

إلى الرصيف مزودة بتكنولوجيا حديثة، منها 

العمليات شبه األوتوماتيكية وأنظمة التحكم 

عن بعد، فضال عن تميزها بالسرعة والكفاءة 

العالية في المناولة، وقدرتها على التعامل مع 

أحدث أنواع السفن بما يمكن الرافعة الواحدة 

أو  قدما   20 بحجم  حاويات  أربع  مناولة  من 

حاويتين بحجم 40 قدما معا في ذات الوقت، 

إطارات  ذات  جسرية  رافعة   26 إلى  باإلضافة 

على  الحاويات  مناولة  في  تستخدم  مطاطية 

األرض.

قاطرة   22 بـ  أيضا  المحطة  تزويد  تم  كما 

داخل  الحاويات  لنقل  متطورة  كهربائية 

المحطة والميناء، وتتميز بقدرتها على العمل 

الحرارة،  الشديدة  البيئة  في  عالية  بكفاءة 

تقنية  ذات  ببطاريات  تزويدها  تم  حيث 

مع  التأقلم  تستطيع  حساسة  غير  متطورة 

تغيرات درجة الحرارة التي تتراوح ما بين 20 

درجة تحت الصفر إلى 160درجة مئوية.

زيادة  في  الثانية  الحاويات  محطة  وتساهم 

الطاقة االستيعابية للميناء بحوالي 3 ماليين 

حاوية في العام الواحد، وزيادة حجم التجارة 

البينية لقطر مع دول العالم، وتحسين القدرة 

التنافسية للدولة من خالل تحويلها إلى مركز 

تجاري إقليمي.

الحاويات  محطة  تطوير  عمليات  وتتألف 

الثانية بالميناء من أربع مراحل، حيث تبلغ 

 380 منها  والثانية  األولى  المرحلتين  مساحة 

ألف متر مربع، وطول الرصيف الخاص بهما 

المرحلتين  تطوير  سيتم  فيما  مترا،   624
القدرة  لزيادة  الحقا  والرابعة  الثالثة 

السوق  لمتطلبات  وفقا  للميناء  التشغيلية 

المحلي.

شهر  في  أعلنت  قد  المواصالت  وزارة  وكانت 

التشغيل  عمليات  بدء  عن   2020 ديسمبر 

بميناء  الثانية  الحاويات  لمحطة  األولي 

الكامل  التشغيل  سيتم  أنه  موضحة  حمد، 

عام  نهاية  قبل  والثانية  األولى  للمرحلتين 

إلى  للميناء  االستيعابية  القدرة  لرفع   ،2022
على  السنة،  في  نمطية  حاوية  ماليين  ثالثة 

والرابعة  الثالثة  المرحلتين  تطوير  يتم  أن 

التشغيلية  القدرة  لزيادة  الحقا  للمحطة 

للميناء وفقا لمتطلبات السوق المحلي.

الدوحة           $

الدوحة           $

»بلدنا« تزيد حصتها في »جهينة« إلى »%10.1«
كشفت شركة بلدنا عن ارتفاع حصتها في شركة »جهينة« للصناعات الغذائية »جهينة« 

المدرجة في البورصة المصرية إلى مستوى 10.138 بالمائة من رأس مال الشركة. واشترت 

بلدنا 1.4 مليون سهم بقيمة 2.48 مليون ريال بتاريخ 25 مايو 2022 من أسهم جهينة المصرية. 

علما بأنه قد تم شراء حصص في جهينة عبر مجموعة معامالت أولها بتاريخ 13 يوليو 2021 

وبتاريخ 6 مارس 2022 وصلت فيها »بلدنا« إلى حصة 5 بالمائة من جهينة، واستمرت بالشراء 

10.138 بالمائة من جهينة  أي ما يعادل  95,442,802 سهم  إلى   2022 24 مايو  لتصل بتاريخ 

لتبلغ قيمة االستثمارات في الشركة المصرية 138.7 مليون ريال.
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عبر الجوال إلدارة المحافظ االستثمارية

خالل »ميليبول قطر 2022«

»دخــان« يطلـق خــدمـة جديـدة

Ooredoo تستعرض حلول األمن السيبراني

أعلن بنك دخان عن إطالق 
خدمة مميزة جديدة عبر 

تطبيق الجوال، هي األولى 
من نوعها على مستوى 

البنوك المحلية في قطر، 
تهدف إلى تلبية احتياجات 

المستثمرين من عمالء 
الخدمات المصرفية 
الخاصة، وسط طلب 

العمالء المتزايد على رقمنة 
إدارة األصول.

استثنائية  إضافة  الخدمة  هذه  وتعد 

التي  الرقمية  الخدمات  لمجموعة 

الخدمات  لعمالء  دخان  بنك  يقدمها 

لهم  توفر  حيث  الخاصة،  المصرفية 

االستثمارية  لمحفظتهم  شاماًل  عرضًا 

في  أدائها  ومراجعة  تتبع  من  وتمكنهم 

منصة واحدة ومكان واحد بكل سهولة.

قال  الخدمة،  اطالق  على  وتعليقًا 

عام  مدير  ضاهر،  شوقي  السّيد 

في  الخاصة  المصرفية  الخدمات 

دخان  بنك  في  »نفخر  دخان:  بنك 

الرقمية  للخدمات  محفظتنا  بتعزيز 

الخدمة  هذه  عن  بالكشف  المتطورة 

الجديدة عبر تطبيق الجوال. ُصممت 

مع  انسجامًا  تأتي  التي  الخدمة  هذه 

الرقمي،  للتحول  البنك  استراتيجية 

العصرية  االحتياجات  تلبية  أجل  من 

رقمية  نافذة  منحهم  عبر  لعمالئنا، 

المالية  األخبار  آخر  على  لالطالع 

وتوفير  السوق،  وتحليالت  وبيانات 

بنشاطهم  التحكم  من  أفضل  مستوى 

االستثماري«. 

في  مؤخرًا  نجح  قد  دخان  بنك  وكان 

بجهوده  عالمي  اعتراف  على  الحصول 

المستمرة لتطوير خدماته المصرفية 

بنك  أفضل  بجائزة  بالفوز  الخاصة 

الخاصة  المصرفية  للخدمات  إسالمي 

في العالم لعام 2022 من مجلة جلوبال 

فاينانس.

الكبيرة  وخبرته  مسيرته  على  وبناء 

السوق  في  الثروات  إدارة  مجال  في 

تطوير  دخان  بنك  يواصل  القطري، 

المصرفية  الخدمات  من  محفظته 

خدمات  تشمل  والتي  الخاصة 

باإلضافة  استثمارية  وحلول  تمويلية 

يتم  التي  المتخصصة  الخدمات  إلى 

لمتطلبات  وفقًا  خصيصًا  تصميمها 

المتنوعة. العمالء  واحتياجات 

أعلنت Ooredoo قطر، 
المزود الرائد لحلول 

تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في المنطقة، 
عن تقديم أحدث حلولها 

لألمن السيبراني خالل 
معرض »ميليبول قطر 

2022« الذي تستضيفه 
الدوحة وتختتم فعالياته 

اليوم الخميس. 
وتعد Ooredoo الراعي 

الماسي للحدث الدولي الرائد 
على مستوى المنطقة 

في مجال األمن الداخلي 
والدفاع المدني، الذي يقام 

في دورته الرابعة عشرة في 
مركز الدوحة للمعارض 

والمؤتمرات، وتشارك فيه 
99 شركة عارضة من قطر 

وممثلين عن 22 دولة من 
حول العالم.

خالل   Ooredoo وتستعرض 

األمنية  خدماتها  مجموعة  المعرض 

الخيارات  على  الضوء  وتسلط  المدارة 

التي  الشركات  من  للعمالء  المتاحة 

السيبراني.  أمنها  تعزيز  إلى  تتطلع 

السيبراني  األمن  حلول  وتشمل 

مجموعة   Ooredoo تعرضها  التي 

األمنية  الخدمات  من  متكاملة 

من  لعمالئها  المخصصة  المدارة 

خدمات  ذلك  في  بما  الشركات، 

واالستجابة  التهديدات،  عن  الكشف 

اآلمنة،  البيانات  وتوطين  للحوادث، 

الشركات  لحماية  االمتثال  وإدارة 

التهديدات  من  والمؤسسات 

الناشئة. السيبرانية 

 Ooredoo الحدث، يقدم خبراء  وخالل 

الخدمات  لمجموعة  شاماًل  عرضًا 

بما   Ooredoo توفرها  التي  والحلول 

 ،Zero Trust Exchange حل  ذلك  في 

المدارة  واالستجابة  الكشف  وحلول 

)MDR(، وحماية الويب وواجهة برمجة 

هجمات  من  الحد  وبرامج  التطبيقات، 

والشبكات   ،)DDoS( الخدمة  حجب 

SD-( بالبرمجيات  المعرفة  الواسعة 

واالستجابة  الكشف  وحلول   ،)WAN
.)EDR( النهاية  لنقاط 

من   Ooredoo مجموعة  وتتميز 

والخدمات  األمنية  المنتجات 

مظلة  تحت  المصنفة  االستشارية– 

الخدمات األمنية المدارة – بوجود دعم 

األمنيين  الخبراء  من  فريق  قبل  من 

العالميين  والشركاء  المتخصصين 

من  القادم  بالجيل  تزويدها  جانب  إلى 

المرونة  يمنحها  الذي  األمر  التقنيات، 

الشركات  من  للعمالء  لتضمن  التامة 

والتعديل  األمنية  خياراتهم  إعداد 

التهديدات  مع  يتوافق  بما  عليها 

تم  وقد  والمستقبلية.  الحالية 

المتكاملة   Ooredoo تصميم مجموعة 

منح  بهدف  المدارة  األمنية  للخدمات 

راحة  قطر  في  والمؤسسات  الشركات 

أي  لمواجهة  التامة  والجاهزية  البال 

في  وتساعدها  متوقعة،  تهديدات 

األمنية  االمتثال للمعايير  الحفاظ على 

والدولية. المحلية 

علي  ثاني  قال  الصدد،  وبهذا 

لخدمات  التنفيذي  المدير  المالكي، 

»نعتز  قطر:   Ooredoo في  الشركات 

خدمات  مزود  بكوننا   Ooredoo في 

المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 

في  الشركات  من  للعمالء  المفضل 

المتواصل  سعينا  بفضل  وذلك  قطر، 

لعمالئنا.  آمن  إلكتروني  فضاء  لتوفير 

الساعة  مدار  وعلى  بجد  نعمل  فنحن 

الشبكات  وسالمة  أمن  على  للحفاظ 

المؤسسات  من  للعديد  والبيانات 

على  ونحرص  قطر  دولة  في  الهامة 

واالستراتيجية  الحكومية  الجهود  دعم 

السيبراني.« األمن  الوطنية في مجال 

مثل  في  مشاركتنا  »إن  قائاًل:  وأضاف 

أيضًا  تعد  الهام  الدولي  الحدث  هذا 

الحلول  أحدث  لعرض  مناسبة  فرصة 

في   Ooredoo توفرها  التي  والتقنيات 

وحماية  السيبراني  األمن  مجاالت 

التشاركية  والخدمات  البيانات 

المبتكرة  األشياء  إنترنت  وحلول 

حاجة  ندرك  فنحن  األعمال.  وحلول 

شريك  إلى  الشركات  من  عمالئنا 

األمن  مجال  في  ومتخصص  موثوق 

جميع  تلبية  يمكنه  السيبراني 

تقديم  خالل  من  األمنية  احتياجاتهم 

والوقت  التكلفة  توفر  ُمدارة  خدمات 

والجهد. ونحن فخورون بأن نكون ذلك 

الشريك الذي يسهم في تعزيز وحماية 

في  والمؤسسات  الشركات  أعمال 

قطر«.

في معرض »ميليبول قطر 2022«

جناح »سيسكو« يخطف األضواء

لمعرض  عشرة  الرابعة  الدورة  انطالق  مع 

المتحدة  2022، تشارك الشركة  ميليبول قطر 

والتابعة  »سيسكو«،  الهندسية  لألنظمة 

المعرض  في  القابضة،  استثمار  لمجموعة 

الذي تحرص على المشاركة فيه بصفة دائمة.

الرائدة  الشركات  من  سيسكو  وتعتبر 

مكافحة  وحلول  الحريق  إنذار  أنظمة  في 

الجهد  ذات  الكهربائية  واألنظمة  الحرائق، 

أنظمة  حلول  إلى  باإلضافة  االنخفاض،  شديد 

الصوتيات والمرئيات، وخدمات الصيانة، وذلك 

من خالل شراكاتها الوثيقة مع العديد من بيوت 

الخبرة العالمية في تلك المجاالت. 

وجناح  الخاصة  العرض  منصة  جذبت  وقد 

قطر،  ميليبول  في  الزائرين  انتباه  سيسكو 

المميزة  النماذج  من  العديد  شملت  حيث 

التي  والحلول  للخدمات  التقديمية  والعروض 

تقدمها الشركة.

كريستيانسن،  هنريك  قال  المناسبة  وبهذه 

استثمار  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

خالل  من  المشاركة  »يسعدنا  القابضة: 

 2022 قطر  ميليبول  في  سيسكو  شركة 

تلبية  في  المعرض  هذا  بأهمية  نؤمن  حيث 

الداخلي  األمن  قطاعي  في  قطر  احتياجات 

الفرصة  المعرض  يتيح  كما  المدني،  والدفاع 

أمام العارضين والخبراء المحليين والعالميين 

لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لألعمال«.

الدولية  الفعاليات  من  قطر  ميليبول  ويعتبر 

الرائدة في مجال األمن الداخلي والدفاع المدني 

وانطلق  األوسط،  الشرق  منطقة  مستوى  على 

كل  مرة  ويقام   1996 عام  مرة  ألول  المعرض 

عامين.

يلقي الضوء على ريادته لمشهد التحول الرقمي

يسعى لدعم تطوير أعمال الشركات والمؤسسات

»يوروموني« »التجاري« شريك االبتكار لـ

»بي إن بي باريبا« يعين ناتالي 
يعقوبيان مديرا تنفيذيا في قطر

األكثر  الرقمي  البنك  التجاري،  البنك  أعلن 

االبتكار  شريك  سيكون  أنه  قطر،  في  ابتكاًرا 

الذي   ،2022 قطر  يوروموني  لمؤتمر  الحصري 

 29 بتاريخ  كارلتون  ريتز  فندق  في  سينعقد 

بن  خالد  الشيخ  معالي  برعاية   2022 مايو 

مجلس  رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة 

الوزراء ووزير الداخلية، ويعود هذا التجمع رفيع 

المستوى، والذي ينعقد بالشراكة مع مصرف 

قطر المركزي، ليجمع كبار الخبراء الماليين 

خريطة  على  الضوء  إللقاء  والمستثمرين 

الطريق آلخر التطورات االقتصادية في قطر.

سيناقش  المؤتمر،  في  له  رئيسي  حوار  في 

جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة 

قطر  لدولة  االقتصادية  اآلفاق  التجاري،  البنك 

البيئية  الممارسات  أهمية  ومدى   ،2022 لعام 

إلى  بالنسبة  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية 

على  الضوء  إلقاء  جانب  إلى  وعمالئه،  البنك 

في  التجاري  للبنك  المستقبلية  الخطوات 

الرقمي في قطر.  التحول  ريادته لمشهد  سياق 

ليثبريدج،  ليوني  الدكتورة  ستتحدث  كما 

في  العمليات  قطاع  ورئيس  تنفيذي  عام  مدير 

حول  حوارية  جلسة  خالل  التجاري،  البنك 

القطاع  وتطور  المصرفية  الخدمات  مستقبل 

المصرفي القطري نحو الرقمنة.

وبهذه المناسبة، قال جوزيف ابراهام، الرئيس 

التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: »يسعدنا 

لمؤتمر  الحصري  االبتكار  شريك  نكون  أن 

الرعاية  هذه  وتؤكد  العام.  هذا  قطر  يوروموني 

على التزام البنك تجاه االبتكار والتحول الرقمي 

ويساهم   2030 الوطنية  قطر  رؤية  يدعم  الذي 

المصرفية في  المستمر للصناعة  التطوير  في 

قطر«.

في  التجاري  المدير  بيهن،  فيكتوريا  وعلقت 

للغاية  متحمسون  »نحن  يوروموني:  مؤتمرات 

آخر  منذ  الكثير  حدث  لقد  قطر.  إلى  للعودة 

أن  ويشرفنا   2019 عام  في  هنا  أقمناها  فعالية 

المركزي  قطر  مصرف  مع  أخرى  مرة  نعمل 

ورعاتنا الرائعين«.

حول  النقاشات  وإدارة  بعقد  يورومني  وستقوم 

االتجاهات اإلقليمية والدولية وتأثيرها على قطر 

خالل  التطرق  سيتم  كما  فيها.  المالي  والقطاع 

واالجتماعية  البيئية  المعايير  إلى  المؤتمر 

إلى  باإلضافة  المناخية،  والتغّيرات  والحوكمة 

الخدمات  رقمنة  مجال  في  الحاصل  التطور 

المصرفية في دولة قطر.

في   BNP Paribas»باريبا بي  ان  »بي  بنك  أعلن 

ناتالي  تعيين  عن  وأفريقيا  األوسط  الشرق 

وستعمل  قطر،  في  تنفيذيا  مديرا  يعقوبيان 

الحاج  بن  ألمين  المباشرة  اإلدارة  تحت  ناتالي 

الشرق  في  للبنك  التنفيذي  الرئيس  الُسلمي، 

األوسط وأفريقيا.

الُسلمي،  الحاج  بن  أمين  قال  المناسبة  وبهذه 

باريبا«  بي  ان  »بي  لبنك  التنفيذي  الرئيس 

الشرق األوسط وأفريقيا: »تشكل ناتالي إضافة 

مميزة للبنك في قطر، فهي تمتلك خبرة واسعة 

في المجال المصرفي واالستشاري ولديها إلمام 

في  سيسهم  مما  البنك  باستراتيجية  عميق 

في  والمؤسسات  الشركات  أعمال  تطوير  دعم 

المنطقة. علمًا  أعمالنا في  قطر وتوسعة نطاق 

بأن بنك »بي ان بي باريبا« متواجد في قطر منذ 

1973 أصبح فرعًا تجاريًا  1956 كفرع، وفي عام 
كاماًل مرخصًا من مصرف قطر المركزي«.

وقد انضمت ناتالي إلى بنك »بي ان بي باريبا« 

المهنية  مسيرتها  بدأت  حيث   1999 عام  في 

األوسط  والشرق  أوروبا  في  للعالقات  كمديرة 

المالية،  والهيكلة  المشاريع  فريق  في  وأفريقيا 

وتمتلك خبرة تزيد عن عشرين عامًا في القطاع 

الصيرفة  مجال  في  مخضرمة  وتعد  المصرفي 

العالمية حيث تولت عددا من المناصب العليا 

في البنك من بينها مديرة قسم التنقيب وإنتاج 

في  االستثمارية  »الصيرفة  في  والغاز  النفط 

سنغافورة،  في  الهادئ«  والمحيط  آسيا  منطقة 

فريق  في  التنفيذية  اللجنة  وعضو  ورئيسة 

االستشارات والتحول في الصيرفة االستثمارية 

في باريس.

{ جناح سيسكو

Ooredoo صورة جماعية في جناح }

الدوحة          $

الدوحة          $

الدوحة          $

{ ناتالي يعقوبيان

ضاهر: توفير أفضل مستويات 
التحكم بالنشاط االستثماري

استراتيجية لضمان التطوير المستمر 
للخدمات المصرفية الخاصة

الدوحة          $

الدوحة          $

مع تعبئة الرصيد

Ooredoo تمنح عمالء هال ضعف كمية البيانات

خالله  من  تمنح  جديد  عرض  إطالق  عن   Ooredoo أعلنت 

تعبئة  عند  أكبر  قيمة  الدفع  مسبقة  هال  خدمة  عمالء 

الرصيد. 

ضعف  على  هال  عمالء  سيحصل  الجديد،  العرض  فمع 

إحدى  تفعيل  أو  الرصيد  تعبئة  عند  البيانات  كمية 

بطاقات أو باقات هال، والتي تشمل بطاقات وباقات تعبئة 

 .5G البيانات وفلكسي وهال سمارت وهال

24 يونيو  ويسري العرض الجديد فقط لعمالء هال ولغاية 

2022، كما أن العمالء سيحصلون على البيانات اإلضافية 

تلقائيًا عند تعبئة الرصيد أو تفعيل الباقة. 

مدير  الكواري،  ربيعة  صباح  قال  الجديد،  العرض  وحول 

نقدم  أن  »يسعدنا   :Ooredoo في  العامة  العالقات  إدارة 

أن  إذ  الرصيد،  تعبئة  خيارات  مع  أعلى  قيمة  هال  لعمالء 

في  الرئيسية  أهدافنا  أحد  هو  التام  عمالئنا  رضا  تحقيق 

كبيرة  أهمية  يولون  عمالءنا  أن  نعلم  ونحن   ،Ooredoo
حرصنا  لذا  اتصال،  على  والبقاء  البيانات  الستخدام 

نلبي  أننا  من  للتأكد  البيانات  كمية  ضعف  منحهم  على 

احتياجاتهم«.

هال،  خط  شريحة  يمتلكون  ال  الذين  للعمالء  وبالنسبة 

يمكنهم طلب شريحة خط هال عبر موقع الشركة اإللكتروني 

.Ooredoo أو عبر زيارة أي من مراكز Ooredoo.qa

الدوحة          $



البريطاني  الوزراء  أكد رئيس  أ. ف. ب-  لندن- 

بوريس جونسون أمس أنه يتحّمل »المسؤولية 

كاملة« عن حفالت داونينغ ستريت التي خرقت 

وذلك  كوفيد،  تفشي  فترة  خالل  اإلغالق  قواعد 

باتت  ما  في  يدينه  داخلي  تقرير  صدور  بعد 

تعرف بفضيحة »بارتي غيت«.

كل  عن  كاملة  المسؤولية  »أتحّمل  للنواب  وقال 

التقرير  أن  إلى  أنظاري«، مشيرا  ما حصل تحت 

»تحّمل  والمسؤولين  السياسيين  القادة  طالب 

بالتأكيد«.  حالي  وهو  النهائية  المسؤولية 

إمكانية  على  تدل  مؤشرات  أي  يظهر  لم  لكنه 

على  باستقالته  المطالبة  للدعوات  استجابته 

القضية. خلفية 

هذه  معظم  عن  غائبا  كان  أنه  على  شدد  كما 

الحفالت ونفى بأن يكون كذب على البرلمان.

غراي  سو  الرفيعة  الحكومية  الموظفة  وقالت 

السماح  ينبغي  كان  »ما  التقرير  أعدت  التي 

في  تحدث«،  بأن  الفعاليات  تلك  من  للعديد 

كبار  حضرها  التي  الحفالت  من  عدد  إلى  إشارة 

اإلغالق. المسؤولين وخرقت قواعد 

القادة  يتحمل  أن  »ينبغي  أنه  التقرير  واعتبر 

مسؤولية  رسميين،  أو  سياسيين  كانوا  سواء 

الثقافة«. هذه 

يتناول  وهو  لجونسون  صورا  غراي  ونشرت 

النبيذ مع الموظفين وتحّدثت عن حفالت كانت 

عال  الباكر  الصباح  ساعات  حتى  أحيانا  تستمر 

خاللها صوت الموسيقى من جهاز كاريوكي.

وعمال  األمن  موظفي  بعض  بأن  وكشفت 

محط  كانوا  ستريت  داونينغ  في  النظافة 

سلوك  على  االحتجاج  محاولتهم  لدى  سخرية 

الموظفين.

عربي ودولي

عربي ودولي
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مقتل »21« في عملية إطالق نار بمدرسة ابتدائية

جريمة تكساس.. تهز أميركا

{ الشرطة اإلسرائيلية تنشر اآلالف من عناصرها قبل »مسيرة األعالم«

{ كوريا الشمالية تطلق صاروخا جديدا

الشرطة  قائد  أمر  األناضول-  القدس- 

أمس،  شبتاي،  كوبي  اإلسرائيلية 

القدس  في  رجاله  من  اآلالف  بنشر 

أيام  قبل  المختلطة،  والمدن  الشرقية 

ينظمها  استفزازية  مسيرة  انطالق  من 

نشر  فيما  متطرفون،  مستوطنون 

الحديدية«  »القبة  منظومة  الجيش 

بحسب  غزة،  قطاع  مع  الحدود  قرب 

»يديعوت  صحيفة  عبري.وقالت  إعالم 

أمر  »شبتاي«  إن  العبرية  أحرونوت« 

والمدن  القدس  في  التأهب  حالة  برفع 

المختلطة )يقطنها فلسطينيون »عرب 

48« ويهود( إلى مستوى واحد قبل أعلى 
اندالع  من  خوفا  التهديد،  من  مستوى 

»أعمال عنف« خالل »مسيرة األعالم« في 

29 مايو الجاري.
التي  المسيرة  تمر  أن  المقرر  ومن 

تنطلق من القدس الغربية بمشاركة 

باب  منطقة  عبر  المستوطنين،  آالف 

العامود بالقدس الشرقية المحتلة.

الخاصة  اإلجازات  »شبتاي«  وألغى 

في  العاملين  الشرطة  عناصر  بجميع 

بحسب  المختلطة،  والمدن  القدس 

 3 من  أكثر  نشر  ذاته.وقرر  المصدر 

آالف شرطي في القدس، ومئات آخرين 

اللد  في  السيما  المختلطة،  المدن  في 

)وسط( وعكا )شمال(.

الجيش  نشر  متصل،  سياق  في 

اإلسرائيلي منظومة »القبة الحديدية« 

تحسبا  غزة،  قطاع  مع  الحدود  قرب 

على  ردا  القطاع  من  صواريخ  إلطالق 

 )13( القناة  بحسب  األعالم«،  »مسيرة 

حذرت  الخاصة.واألحد  اإلسرائيلية 

حركة »حماس« من تداعيات السماح 

بالمسجد  بالمرور  األعالم«،  »مسيرة  لـ 

األقصى، ومدينة القدس الشرقية.

من  عدد  أصيب  اآلخر  الجانب  على 

خالل  اختناق  بحاالت  الفلسطينيين 

االحتالل  قوات  مع  اندلعت  مواجهات 

القوات  تلك  اعتقلت  فيما  اإلسرائيلي، 

الضفة  في  فلسطينيين،  خمسة 

الغربية المحتلة.

أن  »وفا«،  لـ  محلية  مصادر  وذكرت   

فقوعة،  قرية  اقتحمت  االحتالل  قوات 

خاللها  أطلق  معها،  مواجهات  واندلعت 

وقنابل  المعدني  الرصاص  الجنود 

تجاه  للدموع  المسيل  والغاز  الصوت 

إصابة  عن  أسفر  ما  والمنازل،  الشبان 

بحاالت  الفلسطينيين  من  عدد 

الطيبة  قرى  اقتحمت  كما  اختناق. 

وعانين وطورة المحاذية لجدار الفصل 

تفتيش  بأعمال  وشرعت  العنصري، 

االحتالل  قوات  تواصل  فيما  واسعة، 

في  العسكرية  وتدريباتها  مناوراتها 

منطقة يعبد وعانين مستخدمة آليات 

تواجدها  من  وكثفت  ثقيلة،  عسكرية 

وبلدات  قرى  محيط  في  العسكري 

عسكرية  حواجز  ونصبت  المحافظة 

ثابتة ومتنقلة.

و اعتقلت قوات االحتالل شابا فلسطينيا 

من مدينة قلقيلية، وشابا آخر من بلدة 

بيت كاحل شمال غرب الخليل، وذلك 

بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

القوات  تلك  اعتقلت  الله،  رام  وفي   

سيرا  بيت  من  اثنين  فلسطينيين 

شاب  اعتقال  جرى  فيما  الله،  رام  غرب 

فلسطيني من بلدة الطور شرق القدس 

االحتالل  قوات  واستدعت  المحتلة، 

األقصى  حارسات  قسم  مسؤولة 

للتحقيق معها.

الخارجية  وزارة  قالت  جهتها  من 

استمرار  إن  أمس،  الفلسطينية، 

األراضي  في  االستيطاني  التوسع 

الفلسطينية، يجر ساحة الصراع إلى 

دوامة عنف ال تنتهي وفوضى عارمة تهدد 

أمن واستقرار المنطقة.

خالل المسيرة االستفزازية للمستوطنين

تأهب إسرائيلي لتوترات »مسيرة األعالم«

 19 ُقتل  ب-  ف.  أ.  المتحدة(-  )الواليات  يوفالدي 

تلميذا صغيرا وبالغان اثنان عندما أطلق مراهق يبلغ 

18 عامًا النار في مدرسة ابتدائية في تكساس قبل 
أن ترديه الشرطة، في مأساة تغرق الواليات المتحدة 

فيما  فصوله  تتوالى  تنفّك  ال  كابوس  في  مجددا 

لقطاع  ضوابط  وضع  إلى  بايدن  جو  الرئيس  حض 

األسلحة نارية.

التأثر  عليه  بدا  الذي  األميركي  الرئيس  وشدد 

الوقت  »حان  األبيض  البيت  في  رسمية  كلمة  في 

لتحويل األلم إلى تحرك«.

لوبي  بوجه  سنقف  بالله،  حّبًا  »متى،  وسأل 

حوادث  من  وتعب«  مشمئز  »أنا  وأضاف  األسلحة؟« 

المدرسية.  األوساط  في  المتكررة  النار  إطالق 

في  ألطفال  حياة  األخيرة  المأساة  هذه  وحصدت 

العاشرة تقريبا.

وقال حاكم والية تكساس الجمهوري غريغ أبوت في 

مؤتمر صحفي إّن المهاجم »أطلق النار وقتل الضحايا 

بشكل مرّوع ومجنون« في مدرسة ابتدائية في بلدة 

يوفالدي الواقعة علة بعد 130 كيلومترا تقريبا غرب 

سان انطونيو.

النار سالفادور راموس وقد قتل بدوره  ويدعى مطلق 

في الحادثة.

وقال مسؤولون في دائرة األمن العام في تكساس إن 

في  أيضا  قضيا  بالغين  أن  وأضافوا  أردته  الشرطة 

الهجوم من بنيهم مدرس.

ما  على  األقل  على  بندقية  يحمل  النار  مطلق  وكان 

اوضح السرجنت إريك إسترادا عبر محطة »سي ان 

ان« التلفزيونية.

الجنسية  األميركي  راموس  سالفادور  ان  ويبدو 

الصحي  وضعها  يتضح  لم  التي  أوال  جدته  استهدف 

بعد قبل ان يتوجه إلى المدرسة في سيارة الرتكاب 

هذه المجزرة. 

من  واحدًا  ُيعّد  الذي  الهجوم  دوافع  بعد  تعرف  ولم 

الواليات  في  مدرسة  تشهده  الذي  دموية  األكثر 

المّتحدة منذ سنوات.

التي  االبتدائية  روب  مدرسة  في  النار  إطالق  ووقع 

تستقبل أطفاال دون العاشرة في يوفالدي.

المدرسة  ارتاد  فقد  تكساس  سلطات  بيانات  ووفق 

خالل العام الدراسي 2020-2021 أكثر من 500 طفل، 

90 % منهم تقريبا من أصول أميركية التينية.
وأظهرت أشرطة فيديو عرضت عبر وسائل التواصل 

وهم  عجل  على  إجالؤهم  يتم  أطفاال  االجتماعي 

حافالت  إلى  صغيرة  مجموعات  ضمن  يركضون 

مدرسية صفراء أمام المدرسة.

محاولتها  أثناء  معلمة  وهي  ميريليس،  إيفا  ُقتلت 

حماية طالبها، وفق ما اوضحت خالتها ليديا مارتينيز 

ديلغادو لصحيفة نيويورك تايمز.

من  غاضبة  »أنا  أميركية  إعالم  لوسائل  وقالت 

األطفال  هؤالء  هذه،  النار  إطالق  عمليات  استمرار 

بسهولة  متاحة  األسلحة  تكون  أن  ينبغي  ال  أبرياء، 

للجميع«.

ووقع الحادث بينما كان جو بايدن في طريق العودة 

إلى  عودته  فور  الكالم  تولى  وقد  اآلسيوية  جولته  من 

البيت األبيض.

الكيل«  طفح  »لقد  هاريس  كاماال  نائبته  وقالت 

داعية إلى »التحرك« بشأن أعمال العنف المرتبطة 

باألسلحة النارية وهي آفة وطنية.

نتحلى  ان  علينا  مجددا.  قلوبنا  »انفطرت  وقالت 

بالشجاعة للتحرك« متوجهة إلى الكونغرس العاجز 

عن إصدار التشريع المناسب رغم هذه المآسي.

واعرب البابا فرنسيس أمس عن »حزنه« جراء هذه 

+كفى+ لتجارة  المأساة، مضيفُا »حان الوقت لقول 

األسلحة غير المنضبطة«. 

في  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وأكد 

تغريدة أن بالده تشارك »الشعب األميركي الصدمة 

واأللم« و»الغضب« كذلك من أولئك الذين يعارضون 

انتشار األسلحة النارية في الواليات المتحدة.

على  سانشيز  بيدرو  اإلسباني  الوزراء  رئيس  وقال 

في  اليومي  الرعب  لهذا  حًدا  نضع  أن  »يجب  تويتر 

الواليات المتحدة«.

بينما اعرب المستشار األلماني أوالف شولتس عن 

يمكن  ال  التي  المذبحة  »هذه  ضحايا  على  حزنه 

تصورها«. 

فولوديمير  األوكراني  الرئيس  قدم  جانبه،  من 

أسفه  عن  وأعرب  الضحايا  في  تعازيه  زيلينسكي 

لوقوع »ضحايا إطالق نار في زمن السلم«.

وامر البيت البيض بتنكيس األعالم في كل اإلدارات 

الرسمية »تكريما لضحايا« يوفالدي.

وُيغرق هذا الهجوم الواليات المتحدة مرة جديدة في 

التعليمية  األوساط  في  النار  إطالق  عمليات  مآسي 

تحت  لتالمذة  مرّوعة  مشاهد  من  ذلك  يرافق  ما  مع 

تأثير الصدمة تعمل قوات األمن على إجالئهم وألهاٍل 

مذعورين يسألون عن أبنائهم.

األميركي  النواب  مجلس  رئيسة  ونددت 

العمل  بهذا  بيان  في  بيلوسي  نانسي  الديمقراطية 

من  ما  أحباء.  أطفال  مستقبل  سلب  الذي  »المقيت 

كالم يصف األلم أمام هذه المجزرة التي ارتكبت بدم 

بارد وذهب ضحيتها تالميذ صغار ومدرس«.

{ المدرسة التي شهدت الحادث{ ذهول بين أسر الضحايا

الخارجية الروسية:

بعد زيارة بايدن اآلسيوية

ال حديث عن تبادل األسرى 
قبل محاكمة المسلحين األوكرانيين

كوريا الشمالية تطلق 
صاروخا عابرا للقارات

وزير  نائب  رودينكو  أندريه  السيد  أكد  قنا-  موسكو- 

في  تخوض  لن  موسكو  أن  أمس،  الروسي  الخارجية 

نقاش حول تبادل األسرى مع كييف إال بعد محاكمة 

المسلحين األوكرانيين المستسلمين.

جاء ذلك في معرض رد رودينكو على طلب صحفيين 

فينيديكتوفا  إيرينا  السيدة  تصريح  على  التعليق 

مبادلة  إمكانية  حول  األوكرانية  العامة  المدعية 

عليه  حكم  الذي  شيشيمارين  فاديم  الروسي  الجندي 

القضاء األوكراني بالسجن مدى الحياة بتهمة »انتهاك 

قانون وأعراف الحرب«.

محاكمة  بعد  األمور  كل  في  »سننظر  رودينكو:  وقال 

)المسلحين األوكرانيين( المستسلمين وصدور أحكام 

بحقهم، بعدها قد تكون هناك خطوات أخرى. لكن قبل 

ذلك أي حديث عن التبادل سابق ألوانه«.

من  كل  مع  للحوار  مستعدة  روسيا  أن  رودينكو  وأكد 

التصريحات  أن  أضاف  لكنه  السالم،  بإحالل  يهتم 

زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني  للرئيس  األخيرة 

بشأن استئناف المفاوضات مع موسكو فقط بعد عودة 

في  شكوكا  تثير  فبراير،   24 قبل  ما  مواقع  إلى  روسيا 

صدق رغبة كييف في إيجاد حل سلمي.

الجدير بالذكر أن أول عملية لتبادل األسرى مع الجانب 

ضد  الروسي  العسكري  التصعيد  بدء  منذ  األوكراني 

أوكرانيا تمت في 22 مارس وتمت عودة 9 أسرى روس، 

األوكرانية،  اإلفراج عن عمدة مدينة ميليتوبول  مقابل 

الذي كان محتجزا لدى القوات الروسية.

أ. ف. ب- أطلقت كوريا الشمالية أمس وابال  سيول- 

يشتبه  بالستي  صاروخ  أكبر  بينها  الصواريخ  من 

الرئيس  مغادرة  على  ساعات  بعد  للقارات  عابر  انه 

خصوصا  آسيا  إلى  جاء  الذي  بايدن  جو  األميركي 

التهديد  مواجهة  في  وطوكيو  لسيول  دعمه  لتأكيد 

النووي من بيونغ يانغ.

كما تم رصد »تجارب على جهاز تفجير نووي استعداًدا 

تاي-هيو،  كيم  أعلن  ما  على  سابعة«،  نووية  لتجربة 

كوريا  في  القومي  األمن  مكتب  لمدير  األول  النائب 

تكون  قد  النووية  التجربة  أن  مضيًفا  الجنوبية، 

وشيكة.

من  أطلقت  األقل  على  صواريخ  ثالثة  إن  سيول  وقالت 

سونان في ضواحي بيونغ يانغ باتجاه بحر اليابان.

من  كان  األول  اإلطالق  أن  إلى  تاي-هيو  كيم  وأشار 

العابرة  الجديدة  الباليستية   -17 هواسونغ  صواريخ 

للقارات  عابر  باليستي  صاروخ  أكبر  للقارات»وهو 

حاولت كوريا الشمالية سابًقا إطالقه وفشلت.

عشرين  بين  وهو  هذا،  الصواريخ  إطالق  استدعى 

هذه  اآلن  حتى  يانغ  بيونغ  أجرتها  مماثلة  تجربة 

السنة، إطالق صواريخ ووضع طائرات مقاتلة أميركية 

البلدين  تنديد  مع  تأهب  حالة  في  جنوبية  وكورية 

الكوري  النظام  جانب  من  المستمرة  »باالستفزازات« 

الشمالي.

انتهاكا  يشكل  مشروع  غير  »بعمل  سيول  ونددت 

أعلنت  كما  الدولي«  األمن  مجلس  لقرارات  مباشرا 

الحكومة الكورية الجنوبية إثر اجتماع لمجلس األمن 

القومي.

الخارجية  وزارة  باسم  متحدث  قال  جهته،  من 

جمهورية  إطالق  تدين  المتحدة  الواليات  إّن  األميركية 

الصواريخ  من  عددًا  الشعبية  الديمقراطية  كوريا 

البالستية.

وأضاف: ندعو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

وإلى  االستفزازات  من  بمزيد  القيام  عن  االمتناع  إلى 

االنخراط في حوار جوهري وبّناء.

أوكرانيا تدعو إلى وقف 
الصادرات الروسية

دافوس )سويسرا(- أ. ف. ب- دعا وزير 

الخارجية األوكراني دميترو كوليبا 

أمس األسرة الدولية خالل منتدى دافوس 

االقتصادي، إلى »وقف الصادرات الروسية«، 

للدفع في اتجاه إنهاء الحرب على أوكرانيا.

وقال كوليبا »رسالتي بسيطة جًدا: وقف 

الصادرات الروسية باستثناء بعض 

المنتجات األساسية التي يحتاج إليها العالم«.

أضاف »أوقفوا الشراء من روسيا، كفوا عن 

السماح لهم بكسب المال الذي يمكنهم 

من استثماره في آلة الحرب التي تقتل 

األوكرانيين وتغتصبهم وتعّذبهم«.

واعتبر أن حظر استيراد كهذا يجب أال يشمل 

»سلعا ضرورية يحتاج لها الغرب«.

وقال إن االقتصاد األوكراني »يعاني من الدمار 

والهجمات الروسية، أكثر مما يعانيه االقتصاد 

الروسي من العقوبات، كلما كسبت روسيا 

المال من بيع النفط والغاز، تمتلئ جيوبهم«.

ودعا كوليبا إلى فرض قيود على الشحن 

البحري الذي ينقل النفط الروسي في أنحاء 

العالم.وقال »الجزء األكبر من النفط الروسي 

المباع لألسواق العالمية يتم نقله بوسائل 

بحرية«.. أضاف »إذا أخبرت قطاع الشحن 

البحري أن كل من ينقل نفطا روسيا في أي 

مكان في العالم سيواجه مشكالت، فإن ذلك 

سيمثل مشكلة كبيرة«.

البرلمان الفلبيني يعلن فوز
ماركوس االبن بالرئاسة

الفلبيني،  البرلمان  أعلن  قنا-  مانيال- 

أمس، فوز نجل الرئيس الراحل فرديناند 

إلى  البالد، لتعود عائلته  ماركوس برئاسة 

36 عاًما من اإلطاحة بوالده من  السلطة بعد 

السلطة.

وأعلن مجلسا الشيوخ والنواب أن فرز 

السيناتور  ا أظهر حصول 
ًّ

األصوات رسمي

»بونج بونج« ماركوس  السابق فيرديناند 

58.77 بالمائة من األصوات في  االبن على 

 9 االنتخابات الرئاسية التي أجريت في 

للفلبين.   17 الرئيس رقم  مايو، ليصبح 

 16.5 وفاز ماركوس االبن بفارق أكثر من 

مليون صوت عن أكبر منافسيه، ليني 

واليتها،  المنتهية  الرئيس  نائبة  روبريدو 

التي كانت قد تفوقت عليه بفارق ضئيل 

في السباق على منصب نائب الرئيس في 

.2016 انتخابات عام 

كما تم إعالن فوز سارة دوتيرتي-كاربيو، 

رودريجو  واليته  المنتهية  الرئيس  ابنة 

الفلبيني،  الرئيس  نائب  بمنصب  دوتيرتي، 

61.53 بالمائة من األصوات،  بحصولها على 

22 مليون صوت على أقرب  وتقدمها بفارق 

المنافسين.

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب 

اليمين  المنتخبة  الرئيس  ونائبة 

30 يونيو. الدستورية في 

جونسون: أتحمل المسؤولية كاملة
عن حفالت »دوانينغ ستريت«

{ بوريس جونسون



 ومهانة للكيان 
ٍّ

يوم 25 مايو عام 2000، كان يوم ذل

اإلسرائيلي ولجيشه، لكن هذا اليوم كان من دون أّي 

شك، يوم كرامة واعتزاز لدى عموم اللبنانيين والعرب في 

 بقعٍة من األرض تواجدوا فيها.. ففي 
ِّ

أوطانهم، كما في أي

هذا التاريخ انهزم االحتالل اإلسرائيلي في لبنان بعد مقاومة 

متواصلة بدأت مع احتالل إسرائيل لبيروت عام 1982، 

ثّم تصاعدت هذه المقاومة وقويت حتى حّررت األراضي 

اللبنانية واستعادت ما احتلته إسرائيل منذ مارس 1978.

 قيمة هذا الحدث أو اإلنجاز بالنسبة إلى العرب 
َّ

ولعل

ككل، أّنه ألّول مّرة منذ بدء مسيرة المفاوضات العربية 

مع إسرائيل، ومنذ بدء معاهدات الصلح معها، ومنذ بدء 

االعتراف بها، تضطّر إسرائيل وللمّرة األولى في تاريخ 

الصراع العربي- اإلسرائيلي لالنسحاب الكامل من أرٍض 

عربية، دون تفاوض أو اتفاقيات… فقط تنسحب بسبب 

المقاومة لهذا االحتالل، وما سّببته هذه المقاومة على مدار 

سنوات من خسائر بشرية كبيرة في الجيش اإلسرائيلي 

وضباطه وجنوده وعمالئه، حيث إّن هذه الخسائر فاقت 

حجم مجموع ما خسرته إسرائيل في حروبها المتعّددة 

مع الجيوش العربية.

كان درس المقاومة في لبنان مهّمًا لكّل العرب: فبعد 

سنوات من مراهنات وحيدة على »عملية السالم« خالل 

حقبة التسعينات، وعلى المفاوضات مع إسرائيل منذ 

توقيع معاهدات »كامب ديفيد«، وعلى إقامة العالقات معها 

قبل استرجاع الحقوق العربية وقبل حّل جوهر الصراع، 

أي القضية الفلسطينية.. جاء درس المقاومة اللبنانية 

ليؤّكد أّن »الحرية تؤخذ وال ُتعطى«، وبأّن »الحّق بغير قّوٍة 

 ضائع«.
ٌّ

تدعمه هو حق

فالحّق اللبناني بتنفيذ قرار »مجلس األمن الدولي« رقم 

425 كان عمره أكثر من 22 عاما، منذ العام 1978، لكن 
إسرائيل لم تستجب إلى هذا »الحّق اللبناني« المدعوم 

بالشرعية الدولية إال حينما رافقت هذا الحّق قّوة المقاومة 

لالحتالل. أيضًا، استفادت هذه المقاومة من دعم أنصار 

هذا الحّق عربيًا وإقليميًا ثّم التضامن العربي معها ومع 

حّق لبنان بالمقاومة المشروعة.

إّن الهزيمة العسكرية اإلسرائيلية في لبنان لم تكن هزيمة 

كاملة للمشروع الصهيوني فيه، فإسرائيل لم تتراجع 

بعد عن مشروعها، لقد كانت السنوات الماضية حافلًة 

بالتطّورات والمتغّيرات اللبنانية والعربية والدولية. 

وكم هو مؤسٌف الحال العربي واللبناني اليوم، مع ظهور 

ع ببنية تكامل عناصر كثيرة )لبنانية وعربية  تصدُّ

وإقليمية( كانت في العام 2000 وراء االنتصار على االحتالل 

ل سالح المقاومة اللبنانية بنظر 
ُّ

اإلسرائيلي، ومع تحو

البعض اللبناني، وقوى عربية وإقليمية ودولية، إلى 

اعتباره مشكلة ومصدر أزمات في لبنان والمنطقة!.

إّن إسرائيل هي المسؤولة عن تهجيرها لمئات االلوف من 

الفلسطينيين إلى لبنان وهي سبب ما حدث على أرضه 

من مشكلة »السالح الفلسطيني« التي كانت ذريعة 

البعض لبدء الحرب األهلية عام 1975، ثّم للحرب على 

لبنان عام 1978 ثّم في العام 1982 واحتالل مناطق عديدة 

من أراضيه وعاصمته بيروت، مّما سبب وجود ظاهرة 

المقاومة اللبنانية بعد خروج المقاتلين الفلسطينيين 

من معظم لبنان. فلماذا لم تتحّرك القوى الدولية الكبرى، 

وخاّصًة الواليات المّتحدة، للضغط على إسرائيل بعد 

حرب 1982، وخروج المنّظمات الفلسطينية المسّلحة، 

من أجل تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 425 الصادر بعد 

اجتياح العام 1978 والذي طالب إسرائيل باالنسحاب 

الكامل من لبنان!. ترى لو جرى إجبار إسرائيل على 

تنفيذ القرار، هل كان هناك أي داٍع لقيام مقاومة لبنانية 

مسّلحة؟!.

حال األّمة العربية اليوم وما فيها من انشداد كبير إلى 

أزمات داخلية قائمة، وإلى صراعات أهلية قاتمة في ظّل 

تهميش عربي ودولي للقضية الفلسطينية وألولوّية 

الصراع العربي- الصهيوني المستمر منذ مائة عام. 

وضحايا هذه الصراعات العربية ليسوا فقط من البشر 

والحجر في األوطان بل الكثير أيضًا من القيم والمفاهيم 

واألفكار والشعارات.. فالدين والطائفة والمذهب واألصول 

اإلثنية، كّلها تسميات أصبحت من األسلحة الفّتاكة 

المستخدمة في هذه الصراعات. كذلك العروبة 

والوطنية، فهما اآلن أيضًا موضع تفكيك وتفريغ من أّي 

معًنى جامع أو توحيدي، في الوقت نفسه الذي يتّم 

استخدامهما في صراعات مع جوار عربي أو إسالمي!.

أّما المقاومة ضدَّ االحتالل فقد أصبحت ِعرقًا ومذهبًا لدى 

الرافضين لها، فإْن كنّت تقاوم االحتالل اإلسرائيلي فأنت 

إّما »إيراني« أو »متشّيع«! حتى لو كنت في غّزة واألراضي 

الفلسطينية المحتلة!. فلقد تشّوه في هذا الزمن مفهوم 

»الشهادة«، حيث امتزج، في هذا المفهوم، »القاتل« في 

حروب أهلية مع »المقاوم« ضد األحتالل اإلسرائيلي!.

هذه هي دروس تجارب المقاومتين اللبنانية 

والفلسطينية، وقد تتغّير األسماء والقيادات والمنظمات 

والعقائد السياسية، لكن لن يتغّير أو يتوقف حّق 

الشعوب في مقاومة االحتالل، والنصر على المحتل ولو 

بعد حين!.

كثيرة جدا هي الظواهر التي أفرزتها ثورات 

الشعوب األخيرة وما أعقبها من مسارات ومآالت 

لكن من بين هذه الظواهر تنفرد بعضها عن 

البقية بطابعها المفاجئ وخصائصها الصادمة. ال 

يختلف اثنان في مرارة حصاد الربيع وفي نتائجه 

المحزنة في بعض الدول... وخيبة األمل الكبيرة 

التي ُمنيت بها الشعوب والمجتمعات واألوطان 

بعد أن كانت تأمل في التحرر.. طرفان أساسيان 

كّونا المشهد السياسي واالجتماعي العربي بعد 

سقوط األنظمة وهي النخب من ناحية والشعوب 

من ناحية أخرى. طرح السؤال التالي: ماذا حدث ؟ 

ولماذا عاد االستبداد من جديد ؟ كيف تبخر حلم 

الحرية والتحرر؟ من المسؤول عن الجريمة؟ هل 

انتهى حلم الحرية؟ وهل القمع والموت هو قدر هذه 

األمة وهذه الشعوب؟ 

الثورة ليست صدفة تاريخية بل هي أبعد ما 

تكون عن ذلك وال هي ترفا اجتماعيا بل هي مآل 

طبيعي ونتيجة حتمية بل هي المخرج الوحيد 

حين تنسّد كل الطرقات وتغيب كل الحلول. 

إنها االنفجار الحتمي والضروري الذي يمنع 

المجتمعات والشعوب من الموت ومن االندثار. 

الثورة هي الحّل السلمي األخير الممكن قبل 

االنتحار والحرب األهلية. 

ليست هذه المقوالت رأيا وال خالصة بل هي 

قوانين اجتماعية ال تختلف عن قانون الفيزياء 

وقوانين الكائن الحي وهي نواميس تسري 

على كل المجتمعات والشعوب والتجمعات 

اإلنسانية. 

للثورات ذاكرة فردية وجماعية إذا تتعّلم من 

تاريخها وتجاربها فال تكرر أخطائها بل تصححها 

وتستفيد منها من أجل منع تكررها. وهو األمر 

الذي يحيل مباشرة على نظرية الموجات الثورية 

التي ترى في المسارات الثورية موجات متعاقبة 

تصحح عبرها الثانية ما أخطأت فيه األولى. 

ارتكبت الثورات أخطاء قاتلة بأن سّلمت أمرها إلى 

نخب لم تشارك فيها وال هي قادتها أو قادت إليها، بل 

تسّلقت الموجة الشعبية مستفيدة من تاريخها 

المسرحي في مواجهة السلطة السياسية التي 

هي جزء منها. هذا الخطأ القاتل هو الذي قاد إلى 

انهيار المسارات الثورية برمتها وتحولها من ثورات 

شعبية تلقائية إلى حروب أهلية طاحنة وهو 

الخطأ الذي ستصححه مسارات األمة القادمة نحو 

التحرر وتفعيل كرامة اإلنسان.
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دولة
بال أخالق.. زائلة

سمير البرغوثي
كاتب فلسطيني

عندما يقف جندي على دوار عام ويخلع 

سرواله ويتبول أمام المارة.. عندما يقوم 

مستوطن صهيوني بخلع بنطاله حين 

يشاهد نساء فلسطينيات مرابطات في 

ارضهن وبيوتهن المهددة بالهدم فينكسن 

رؤوسهن خجال فيهربن.. حين يصبح 

لسان الظالم بذيئا.. فهذا يعني ان نهايته 

اقتربت. 

لقد شرف الله الفلسطينيين باختيارهم 

للوقوف في وجه هذا القاتل.. وشرفهم 

لينالوا الشهادة ويكون مقعدهم بحضرة 

سيدنا محمد بن عبد الله، صلوات 

الله وسالمه عليه، سيتحملون هذا 

االذي ويعيدون تركيبة قلوبهم ليواجهوا 

المصائب حتى رحيل آخر مستوطن حاقد 

تسربل بثوب اليهودية وسيدنا موسى منه 

براء.. وبنو إسرائيل منه براء..

فالدولة الصهيونية إلى زوال.. هذه ثوابت 

عقائدية في الديانات الثالث.. فكثير من 

الحاخامات المتعمقين دينيا يخشون علو 

الدولة وفساد اخالقها.. الن في ذلك نهايتها.

يقول الصحفي االسرائيلي يارون لندن إن 

فرصة إسرائيل في البقاء لم تعد تزيد عن 

50 % فقد أصبحت دولة قاتلة ومارقة. 
ويقول الكاتب االسرائيلي روجر الفر في 

مقال له في هآرتس »ان إسرائيل ال تمثل 

الدولة التي يجب ان اكون منها«..

وتقول مصادر إن 30 % من اإلسرائيليين 

بدأوا يخططون للهجرة والعودة إلى البلدان 

التي جاؤوا منها، حسب القناة الثامنة 

اإلسرائيلية، وتقول القناة العاشرة إن 800 

ألف اسرائيلي هاجروا عائدين إلى أوطانهم 

التي جاءوا منها..

رئيس ناتوري كارتا المنظمة التي ترفض 

قيام دولة يهودية يقول انهم يفضلون 

الحياة في ظل دولة تؤمن بحق اإلنسانية 

في الحياة.. ان انحدار الخلق الصهيوني 

وارتفاع وتيرة الهجمات الصهيونية 

على شعبنا، هو بداية النهاية لالحتالل 

البغيض.

حتميـــــة التغييــــــر

محمد هنيد
أستاذ محاضر بجامعة السوربون

د. صبحي غندور
* مدير مركز الحوار العربي في واشنطن

تحت رعاية حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني، أمير البالد المفدى، 

شهد سمو الشيخ عبدالله بن 

حمد آل ثاني، نائب األمير، 

حفل تخريج الدفعة الخامسة 

واألربعين )دفعة 2022( من 

طالب جامعة قطر، الذي أقيم 

بمجمع الرياضات والفعاليات في 

الجامعة، صباح أمس.

وكرم سمو الشيخ عبدالله بن 

حمد آل ثاني، نائب األمير، 

خالل الحفل الطالب الخريجين 

المتفوقين، والبالغ عددهم »120« 

طالبا، فيما سلم سعادة الدكتور 

حسن راشد الدرهم، رئيس 

الجامعة، الشهادات للطالب 

الخريجين البالغ عددهم »669« 

طالبا في مختلف التخصصات.

وألقى سعادة الدكتور حسن 

راشد الدرهم، رئيس جامعة 

قطر، كلمة نوه فيها باحتفال 

جامعة قطر بالدفعة الخامسة 

واألربعين من خريجي قطر 

بانضمام فوج جديد قوامه 

»ثالثة آالف وأربعمائة وستة 

وثالثون« خريجا وخريجة، 

ليلتحق بهذا الركب المبارك من 

خريجي الجامعة منذ إنشائها، 

والذي فاق واحدا وستين ألف 

خريج وخريجة، وأكد ارتباط 

االحتفال بتخرج هذه الدفعة 

من طالب وطالبات جامعة قطر 

بسياق تاريخي استثنائي، 

محوره حدث عالمي كبير هو 

»تنظيم وإقامة بطولة كأس 

العالم لكرة القدم« على أرض 

وطننا الحبيب دولة قطر، وقال 

إن أهمية هذا الحدث التاريخي 

ال تقتصر على كونه يضع دولة 

قطر في بؤرة االهتمام العالمي 

والمتابعة بشكل غير مسبوق، 

ويصنع عبر أحداثه وتفاعالته 

»األجندة العالمية« إعالميا 

وثقافيا وسياسيا، ولكنه يمثل 

أيضا إضافًة حقيقيًة الستجابة 

دولة قطر لهذا التحدي، ويثبت 

تمكنها من القيام بأدوار فاعلة على 

الساحتين اإلقليمية والدولية.

لقد شهدت جامعتنا الوطنية 

تطورات هائلة جعلتها من 

كبريات الجامعات في العالم، 

نتيجة جهود طويلة، تراكمت 

خاللها الخبرات واإلنجازات، 

لتصبح قادرة على تخريج دفعات 

من الطالب يمتلكون المعرفة 

والخبرة، للمساهمة في بناء 

الوطن واستكمال مسيرة التنمية 

على أفضل وجه ممكن.

كوكبة جديدة

»لبنان« يوم التحرير كان شرفا عظيما لـ

حكومة هشةالنفوذ األميركي الهدف القادم
نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز افتتاحية بعنوان: 

»نفوذ الواليات المتحدة في آسيا يعتمد على المشاركة 

االقتصادية«.. مؤكدة أن هناك عدة طرق لتفسير تعهد 

بايدن، خالل زيارته إلى طوكيو، باستخدام القوة 

العسكرية إذا تعرضت تايوان لهجوم صيني.. أما ما هو 

واضح، فهو أن مشكلة الرئيس األميركي مع الصين كانت 

أكثر بروزا بكثير من استعداده لتقديم شراكات اقتصادية 

ذات مغزى مع شركاء الواليات المتحدة في آسيا.. وأشارت 

إلى انه إذا كانت الواليات المتحدة جادة في الفوز بسباق 

النفوذ في آسيا، فما تعتمده هي الطريقة الخاطئة.

} )الفاينانشال تايمز(

تزداد المخاوف اإلسرائيلية من أن تترك مسيرة األعالم 

االستيطانية المقررة في »ذكرى استكمال احتالل القدس«، 

تأثيرها على مستقبل الحكومة الهشة، في ظل ما سيواجه 

هذه الفعالية المستفزة من ردود فعل فلسطينية غاضبة..

المستشارة اإلعالمية السابقة لنفتالي بينيت، شير 

ساغيه، قالت في مقال على موقع القناة 12، إن »موافقة 

الحكومة على مسيرة األعالم تعتبر منصة الختبار قائد 

حماس في غزة يحيى السنوار«، وتابعت: »هو لم ينتظر 

طويال، وأطلق تهديدا بأنه إذا مرت المسيرة من باب العامود، 

فستطير الصواريخ فوق القدس المحتلة.

} )القناة 12(

نشرت صحيفة »موسكوفسكي كومسوموليتس« الروسية نص 

لقاء مع الخبير العسكري فالديسالف شوريغين، عن الخطوة 

المتوقعة بعد إحكام سيطرة القوات الروسية على دونباس..

وجاء في اللقاء: تتمثل األهداف المهمة التالية بعد التحرير الكامل 

لماريوبول واستسالم المسلحين في آزوفستال في القضاء على 

مجموعة دونباس التابعة للقوات األوكرانية. لكن لدينا حاليا 

ثالثة مجاالت، الهزيمة النهائية للقوات المسلحة األوكرانية في 

دونباس. بعد ذلك، الضغط باتجاه ترانسنيستريا من أجل 

القضاء على التهديد، في اتجاهي أوديسا ونيكوالييف. وبوجه 

عام، سوف نحاول جعل هذا الجزء من البحر األسود بحرا 

داخليا لنا.          } )موسكوفسكي كومسوموليتس(
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} رأي اليوم
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ياسين إسماعيل رئيسا لجهاز كرة السلة بالريان
الفترة  خالل  الفريق  لقيادة  وذلك  السلة..  كرة  لجهاز  رئيسا  إسماعيل  ياسين  تعيين  الريان  نادي  أعلن 

المقبلة من أجل عودة الفريق للبطوالت.

وُيعد ياسين اسماعيل أيقونة كبرى في سماء كرة السلة القطرية، حيث قاد منتخب العنابي لتحقيق 

المركز الثالث مرتين من أصل ست مشاركات في كأس آسيا على الصعيد الشخصي.

وساهم مع زمالئه بتتوج إنجازاته بالوصول إلى كأس العالم 2006 في اليابان وذلك ألول مرة في تاريخ كرة 

السلة القطرية.

العنابي األولمبي يختتم تجاربه الودية بلقاء األردن قبل خوض غمار »اآلسيوية«

البروفـــــــة األخيــــــرة
يخوض منتخبنا الوطني 

األولمبي لكرة القدم تحت 
23 عاما مواجهة ودية مهمة 

أمام نظيره المنتخب 
األردني مرة أخرى اليوم 

الخميس في تجربة ودية 
ثانية ستكون بمثابة اختبار 

جيد للمنتخبين قبل 
المغادرة إلى أوزبكستان 
للمشاركة في البطولة 

االسيوية التي يلعب 
فيها العنابي االولمبي 

بالمجموعة األولى إلى جانب 
منتخبات ايران واوزبكستان 

وتركمانستان.

األولمبي  العنابي  المنتخب  أن  إلى  يشار 

بعد  عاما   23 تحت  آسيا  نهائيات  بلغ 

التصفيات  من  األولى  المجموعة  تصدره 

بتغلبه على اليمن بثالثية نظيفة، وعلى 

لينضم  نظيفة،  بخماسية  سيريالنكا 

إلى 15 منتخبا ستتواجد في أوزبكستان، 

والكويت  والعراق  وإيران  السعودية  وهي: 

وكوريا  وأستراليا  واألردن  واإلمارات 

واليابان  وماليزيا  وفيتنام  الجنوبية 

وطاجيكستان،  وتركمانستان  وتايالند 

والبلد المضيف أوزبكستان.

االولمبي قد خاض مواجهة  العنابي  وكان 

بالتعادل  انتهت  األردني  نظيره  مع 

الودية  المباراة  في  لمثله  بهدف  االيجابي 

استعدادا  المنتخبين  بين  جمعت  التي 

كة  ر للمشا

 23 تحت  آسيا  كأس  نهائيات  في 

مطلع  أوزبكستان  في  ستقام  والتي  عاما 

الشهر المقبل. 

الالعب  االولمبي  العنابي  هدف  وسجل 

جيدة  التجربة  وجاءت  علي  هاشم 

معسكرا  اختتم  كان  الذي  للمنتخب 

اذربيجان  عاصمة  باكو  في  اعداديا 

تحضيرا  للنهائيات .

إعداديا  معسكرا  العنابي  المنتخب  واقام 

قبل  باكو  األذربيجانية  العاصمة  في 

نيكوالس  التشيلي  خالله  سعى  أيام، 

كوردوفا المدير الفني للمنتخب للوصول 

ألعلى درجات الجاهزية قبل خوض غمار 

ت  ئيا لنها ا

التشكيلة  على  واالستقرار  اآلسيوية، 

األنسب لدخول التحدي اآلسيوي، ويمني 

المدرب كوردوفا النفس بقيادة المنتخب 

المجموعات  دور  عقبة  لتخطي  القطري 

في المقام األول ومن ثم التفكير بحسابات 

مختلفة للمنافسة على اللقب القاري.

كوردوفا  نيكوالس  المنتخب  مدرب  وكان 

النهائية  القائمة  عن  سابق  وقت  في  أعلن 

ضمت  والتي  البطولة  في  ستشارك  التي 

23 العبا.
أندري  الجانحي،  : أحمد  القائمة  وضمت 

)الغرافة(،  عصام،   مصطفى  سياهبوترا، 

ح  صال

زكريا، محمد النعيمي، لطفي 

سهيل،  أحمد  جابر،  جاسم  )الدحيل(، 

محمود بوندى )العربي(، وأسامة الطيري، 

)الريان(،  الله  مال  علي  علي،  هاشم 

السليطي  عبدالله  إبراهيم،  عبدالرشيد 

مصطفى  عبدالرزاق،  يوسف  )األهلي(، 

ويوسف  )السد(،  محمد،  فيصل  طارق، 

المهيري، خالد وليد )قطر(،  أيمن، جاسم 

محمد عياش )الوكرة(، دياب هارون دياب 

المكي  )الشمال(،  شريف  مروان  )الخور(، 

محسن )الخريطيات(.

عوض الكباشي كتب

من بينها لقاء اإلمارات وأستراليا على استاد أحمد بن علي

طرح تذاكر آخر
المباريات المؤهلة للمونديال

طرح  عن  أمس  )فيفا(،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن 

العالم  لكأس  ومؤهلة  فاصلة  مباريات  ثالث  آخر  تذاكر 

FIFA قطر 2022، للبيع، ابتداء من اليوم.
في  وأستراليا  اإلمارات  مباريات  التذاكر  وتتضمن 

على  اآلسيوي،  الملحق  في  المقبل،  يونيو  من  السابع 

والتي يتأهل  األفاعي،  أم  استاد أحمد بن علي بمنطقة 

من  عشر  الثالث  في  بيرو  منتخب  للقاء  منها  الفائز 

بين  الثانية  الفاصلة  المباراة  ستقام  حين  في  يونيو، 

منتخبي كوستاريكا ونيوزيلندا، والتي ستؤهل الفائز 

من  عشر  الرابع  في  المونديال،  لنهائيات  مباشرة  بها 

يونيو.

ا  ا خاصًّ
ًّ

إلكتروني رابًطا  القدم  الدولي لكرة  االتحاد  وحدد 

بالبطاقة  الدفع  طريقة  مع   )tickets.qfa.qa( بالتذاكر 

االئتمانية.

ومنح »فيفا« المشجعين الخيار بين استخدام التذاكر 

تحدد  التي  للمباريات  اإللكترونية  والتذاكر  المطبوعة 

النطالقتها التاسعة مساء.

بيرو(،  أو  اإلمارات  أو  )أستراليا  منتخب  وسيلتحق 

بالمجموعة الرابعة للمونديال، والتي تضم منتخبات 

فرنسا حامل اللقب، والدنمارك، وتونس.

)كوستاريكا  مباراة  من  الفائز  يلتحق  حين  في 

تضم  التي  الخامسة،  بالمجموعة  ونيوزيلندا(، 

 ،2010 وإسبانيا حامل لقب نسخة  اليابان،  منتخبات 

وألمانيا بطل نسخة 2014.

{ استاد أحمد بن علي

في ختام البرنامج األولمبي المدرسي

الشيخة هند بنت حمد
تتوج الفائزات

الشيخة  سعادة  توجت  قنا-  الدوحة- 

رئيس  نائب  ثاني،  آل  حمد  بنت  هند 

للتربية  قطر  مؤسسة  إدارة  مجلس 

والرئيس  المجتمع  وتنمية  والعلوم 

الفائزات  الطالبات  للمؤسسة،  التنفيذي 

بالنسخة  البنات  منافسات  ختام  في 

األولمبي  البرنامج  من  عشرة  الخامسة 

التي اختتمت منافساتها على  المدرسي، 

صالة رياضة المرأة بـ أسباير زون.

لمنافسات  الختامي  أمس  وحضر 

خالد  بن  خليفة  الشيخ  سعادة  البنات، 

للرياضة  القطري  االتحاد  رئيس  ثاني  آل 

القحطاني،  شيخة  والسيدة  المدرسية، 

األولمبي  البرنامج  إدارة  مجلس  عضو 

المدرسي أمين السر العام للجنة رياضة 

البرنامج  مسؤولي  من  وعدد  المرأة، 

األولمبي المدرسي والمدارس المشاركة.

األولمبي  البرنامج  منافسات  وتضمنت 

النسخة،  هذه  خالل  للبنات  المدرسي 

كرة القدم وكرة السلة للمدارس اإلعدادية 

والثانوية.

المواهب  الكتشاف  البرنامج  ويهدف 

وتقديمها لألندية واالتحادات والمنتخبات 

رؤية  تحقيق  في  يساهم  بما  الوطنية، 

اللجنة األولمبية 2030.

في  الفائزات  تتويج  الختامي  اليوم  وشهد 

المنافسات المختلفة، فعلى مستوى كرة 

مدرسة  حققت  اإلعدادية،  للمرحلة  القدم 

وجاءت  األول،  المركز  اإلعدادية  الظعاين 

المركز  في  العالمية  الكون  أكاديمية 

الزهراء  فاطمة  مدرسة  وحلت  الثاني، 

اإلعدادية في المركز الثالث.

للمرحلة  السلة  كرة  مستوى  وعلى 

اللبنانية  المدرسة  حققت  اإلعدادية، 

المركز  حصدت  حين  في  األول،  المركز 

وجاءت  محمد،  بنت  موزة  مدرسة  الثاني 

بنت  آمنة  مدرسة  الثالث  المركز  في 

وهب.

للمرحلة  القدم  كرة  منافسات  وفي 

المركز  المها  أكاديمية  حققت  الثانوية، 

الثانوية  الخور  مدرسة  جاءت  فيما  األول، 

الثاني، ونالت مدرسة اإليمان  في المركز 

الثانوية المركز الثالث.

للمرحلة  السلة  كرة  مستوى  وعلى 

الثانوية  الوكير  مدرسة  فازت  الثانوية، 

نيوتن  مدرسة  ونالت  األول،  بالمركز 

العالمية المركز الثاني، وحلت مدرسة أم 

حكيم الثانوية في المركز الثالث.

يبدأ اليوم مشواره في بطولة التشيك العالمية

أدعم الشاطئية يتأهل لبطولة العالم
تأهل رسميا منتخبنا الوطني للكرة الطائرة 

والحاصل  عالميا  األول  المصنف  الشاطئية 

 2020 طوكيو  في  البرونزية  الميدالية  على 

المكون من شريف يونس وأحمد تيجان إلى 

التي  الشاطئية  الطائرة  للكرة  العالم  بطولة 

على  التأكيد  تم  حيث   2022 روما  في  ستقام 

96 فريًقا، ومن المقرر أن يتم إجراء  مشاركة 

قرعة األدوار التمهيدية في 31 مايو الجاري.

ستشارك في هذا 

الحدث أهم وأكبر 

العالمية  الفرق 

ستتواجد  التي 

في بطولة العالم 

في  ستقام  التي 

الفترة  روما خالل 

 19 إلى   10 من 

يونيو.

يبدأ  بدوره 

لمنتخب  ا

الثنائي  من  المكون  للشاطئية  الوطني 

مبارياته  أولى  تيجان  وأحمد  يونس  شريف 

التشيك  بطولة  في  الخميس  اليوم 

اليوم  ويواجه  أمس  انطلقا  التي  العالمية 

في  وذلك  وغوتو  أليسون  البرازيلي  الثنائي 

العاشرة وعشر دقائق تليها مواجهة  الحادية 

جروت  ودي  بيرومانس  الهولندي  الثنائي 

األدعم  بعثة  مساء...وكانت  السادسة  في 

بعثة  براغ  مدينة  إلى  وصلت 

الطائرة  أدعم 

طئية  لشا ا

س  أ يتر و

محمد  الوفد 

الناصر  عنبر 

لجنة  عضو 

الطائرة  الكرة 

طئية  لشا ا

أعضاء  وبقية 

البعثة.

للناشئين والشباب

 لـ »قطر اآلسيوية« لإلسكواش
ً
المالكي بطال

التي  والشباب  للناشئين  لإلسكواش  اآلسيوية  قطر  بطولة  منافسات  أمس  اختتمت 

استضافها االتحاد القطري للعبة على مالعبه بالتعاون مع نظيره اآلسيوي على مدار خمسة 

أيام وسط مشاركة كوكبة من أفضل العبي القارة الصفراء.

حل  بينما  سنة   19 لتحت  األوالد  لفئة  األول  بالمركز  المالكي  سالم  القطري  الالعب  وتوج 

القطري يوسف عصام في المركز الثاني لنفس المسابقة..وفي فئة األوالد لتحت 13 سنة، 

البدر على  األول فيما حصد الالعب القطري طالل  المركز  اإليراني علي كاري  أحرز الالعب 

المركز الثاني.. وفي فئة األوالد لتحت 11 سنة، حقق لقب هذه المسابقة الالعب اإليراني 

أراشك أحمد آبادي.

وفاز الالعب الهندي كريشنا نيشنا بالمركز األول لفئة الناشئين لتحت 17 سنة فيما حصد 

الالعب الباكستاني أزان على لقب فئة األوالد لتحت 15 سنة.

القطري  لالتحاد  العام  السر  أمين  زينل  طارق  السيد  الفائزين،  تتويج  حفل  على  وأشرف 

للتنس واالسكواش والريشة الطائرة والدكتور مسعود سليماني رئيس االتحاد اإليراني 

وذلك بحضور السيد سعد المهندي المدير التنفيذي لالتحاد ومدير البطولة وجمع من محبي 

هذه اللعبة..وقال السيد طارق زينل أمين السر العام لالتحاد القطري للتنس واإلسكواش 

والريشة الطائرة في تعليق له »نبارك لجميع الالعبين فوزهم بألقاب هذه البطولة ونشكرهم 

على المستوى الذي أظهروه خالل هذ المنافسات«.. وأكد زينل أن استضافة هذه البطولة 

اآلسيوية تأتي في إطار استراتجية االتحاد لدعم مستوى الالعبين القطريين وتوفير االحتكاك 

{ من تتويج الفائزينلهم، ورفدهم بأفضل الفرص التي تساعدهم على تقديم أفضل النتائج.
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تغلبت على البحريني بثالثية.. وتقترب من حصد الذهبية

طائرة األدعم تحلق في سماء الخليج
اقترب منتخبنا الوطني للكرة 

الطائرة خطوة كبيرة من حصد 
الميدالية الذهبية في دورة األلعاب 
الرياضية الخليجية الثالثة المقامة 

حاليا في دولة الكويت وتستمر 
حتى نهاية الشهر الجاري، بعد فوزه 

أمس على نظيره البحريني بثالثة 
أشواط دون مقابل في الجولة قبل 

األخيرة للمسابقة.

وجاءت نتائج األشواط الثالثة بواقع )25 / 21 و25 / 19 و25 

.)23 /
ورفع منتخبنا رصيده بهذا الفوز الذي يعد الرابع له تواليا 

له مباراة أخيرة  وتتبقى  الترتيب  8 نقاط في صدارة  إلى 

مواصلة  إلى  فيها  يسعى  اإلماراتي  المنتخب  أمام  غدا 

انتصاراته من أجل التتويج بالميدالية الذهبية.

البداية  من  بالرغم  حيث  الفوز  منتخبنا  استحق  وقد 

بعد  تمكن  منتخبنا  أن  إال  األول  الشوط  في  المتكافئة 

ذلك من أخذ األسبقية تدريجيا والتقدم 19 / 15 ثم 21 / 

/ 21، وفي الشوط   25 16 قبل ان ينهي الشوط لصالحه 
الضربات  دقة  خالل  من  تفوقه  منتخبنا  فرض  الثاني 

ليتقدم  الناجحة  الصد  حوائط  وتشكيل  الساحقة 

الشوط  لينهي   14 /  21 إلى  بالنتيجة  ابتعد  ثم   8 /  12
البحريني  المنتخب  سجل  فيما   ،19  /  25 بنتيجة 

فتراته  أغلب  في  تقدم  الذي  الثالث  الشوط  في  صحوة 

الالعبين  ووقوع  منتخبنا  أداء  تراجع  مع  خصوصا 

التقدم  على  البحريني  المنتخب  ساعدت  أخطاء  في 

بفارق أكثر من خمس نقاط حتى وصلت النتيجة إلى 

الحاسمة  اللحظات  في  / 16 ليعود منتخبنا بقوة   21
وينجح في تحويل تأخره لفوز بالشوط 25 / 23 وحسم 

المباراة بثالثية نظيفة.

{ احتفال عنابي الطائرة بالفوز

{ من لقاء العنابي والبحريني

الكويت      عبد الله تاج محمد

} تصوير- عباس علي 

المهمة لم تنتِه
مبارك ضاحي:

شدد مبارك ضاحي العب منتخبنا على صعوبة 

المواجهة أمام البحرين وقال إن المباراة لم تكن 

سهلة أمام الفريق الذي انتزع منا اللقب في آخر 

بطولتين خليجيتين وحاولنا أن نكون في 

كامل تركيزنا والحمد لله استطعنا أن نحسم 

المباراة 3 / صفر رغم أن المنتخب البحريني 

كان في طريقه للفوز بالشوط الثالث ولكن 

بعزيمة الالعبين وإصرارهم باإلضافة إلى عامل 

الخبرة عدنا في الوقت المناسب وحققنا الفوز.

وأضاف أن المهمة لم تنته ولدينا مباراة مهمة 

أمام المنتخب اإلماراتي الذي نّكن له كل 

االحترام والتقدير وسوف نكون جاهزين للفوز 

والتتويج بالميدالية الذهبية.

علي غانم:

جـئـنــا مـن أجــل الصـدارة
االتحاد  رئيس  الكواري  غانم  علي  أشاد 

الذي  بالفوز  الطائرة  للكرة  القطري 

واقترابه  البحرين  على  منتخبنا  حققه 

إن  وقال  الذهبية  الميدالية  إحراز  من 

حتى  تحققت  التي  األربعة  االنتصارات 

الالعبين  اجتهاد  بفضل  جاءت  اآلن 

منوها  المنتخب  مع  الجميع  ووقفة 

من  الدورة  هذه  إلى  جاء  المنتخب  بأن 

وحصد  النتائج  أفضل  تحقيق  أجل 

بالفعل  أصبح  والتي  الذهبية  الميدالية 

منها. قريبا 

المباريات  جميع  في  الفوز  أن  وأوضح 

للمرة  يحدث  أمر   ) صفر   /  3( بنتيجة 

معربا  الخليجية،  البطوالت  في  األولى 

المنتخب مشواره  أن يكمل  أمله في  عن 

شوط،  أي  خسارة  دون  التتويج  نحو 

بالالعبين  ثقته  السياق  هذا  في  مؤكدا 

التطلعات. تحقيق  على  وقدرتهم 

كما أشاد رئيس االتحاد بالعودة القوية 

وحسم  الثالث  الشوط  في  للمنتخب 

فيه  التأخر  رغم  نظيفة  بثالثية  الفوز 

لم  الالعبين  إن  وقال  بقليل  ليس  بفارق 

وهو  جيد  بشكل  الثالث  الشوط  يبدؤوا 

البحريني  للمنتخب  األفضلية  منح  ما 

استعادة  في  الالعبون  نجح  ولكن 

الفوز. وتحقيق  التركيز 

{ لقطة جماعية لعنابي الكرة الطائرة

بفوز كبير على السعودية

منتخب اليد يبدأ مشواره بقوة
حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد فوزا 

كبيرا على نظيره السعودي بنتيجة 

33 / 20 أمس في أولى مبارياته ضمن 
منافسات دورة األلعاب الرياضية 

الخليجية الثالثة. وقد فرض منتخبنا 

تفوقه في المباراة وخصوصا في 

الشوط األول الذي أنهاه لصالحه بواقع 

18 / 7 ليلعب بأريحية في الشوط 
الثاني الذي منح فيه المدرب الفرصة 

لبقية الالعبين بعد االطمئنان على 

النتيجة. وسوف يخوض منتخبنا 

مباراته الثانية غدا أمام المنتخب 

اإلماراتي. وفي مباراة ثانية جرت 

أمس ضمن منافسات كرة اليد حقق 

المنتخب البحريني فوزا ثمينا على 

نظيره الكويتي بنتيجة 30 / 29. { من لقاء عنابي اليد أمام السعودية

حققهما محمد وخليل رباحي

ميـداليتان فـضيتان ألبـطال الجـودو

أحرز منتخبنا الوطني للجودو ميداليتين فضيتين 

الرياضية  األلعاب  بدورة  مشاركته  ختام  في  أمس 

الخليجية الثالثة المقامة في الكويت.

لوزن  الفضية  الميدالية  رباحي  محمد  حصد  فقد 

النهائي  في  خسارته  بعد  غراما  كيلو   81 تحت 

تّوج  الذي  جيربيكوف  أسكيربي  البحريني  أمام 

محمد  الكويتي  حصل  فيما  الذهبية،  بالميدالية 

محمد على الميدالية البرونزية.

تحت  لوزن  الفضية  الميدالية  رباحي  خليل  وحقق 

90 كيلو غراما بعد خسارته في النهائي أمام اإلماراتي 
الذهبية،  الميدالية  صاحب  تاتاالشفيلي  نوزاري 

من  الوزن  لهذا  البرونزية  الميدالية  كانت  بينما 

نصيب الكويتي يوسف دشتي.

وقد أعرب محمد رباحي عن سعادته بالحصول على 

الميدالية الفضية لوزن تحت 81 كيلو غراما وقال إن 

طويلة  تحضيرات  فترة  ثمرة  كانت  الميدالية  هذه 

الوقت نفسه بأنه كان يسعى للميدالية  منوها في 

الذهبية ولكن التوفيق لم يحالفه في النهائي.

األلعاب  دورة  في  الجودو  منافسات  أن  وأضاف 

لها  واستعد  قوية  كانت  الخليجية  الرياضية 

النتائج  أفضل  تحقيق  أجل  من  جيدا  منتخبنا 

فضيتين  ميداليتين  على  الحصول  معتبرا 

في  الذهب  تحقيق  نفسه  الوقت  في  متمنيا  مرضيا 

المشاركات المقبلة.

{ من تتويج أبطال الجودو

منتخب البادل يواجه األخضر اليوم
اليوم  السعودي  نظيره  مع  للبادل  الوطني  منتخبنا  يلتقي 

الرياضية  األلعاب  دورة  منافسات  ضمن  مبارياته  ثاني  في 

أمس  األولى  مباراته  في  فاز  منتخبنا  وكان  الثالثة.  الخليجية 

األول على البحرين 3 / صفر. ويمثل منتخبنا الوطني للبادل في 

الدورة كل من: جبر محمد المطوع وعبدالعزيز سعدون الكواري 

ومحمد سعدون الكواري وعبد الله علي الحجي وعلي عبد الرضا 

الله ومحمد ناصر الخنجي وريان  الله عبد  الصائغ ومحمد عبد 

عبد الله الجفيري.

تأهل نواف وشنان لنهائي زوجي التنس
ومبارك  نواف  راشد  القطري  الثنائي  تأهل 

لمسابقة  النهائية  المباراة  إلى  شنان 

الرياضية  األلعاب  بدورة  للتنس  الزوجي 

الخليجية الثالثة بعد فوزهما على الثنائي 

الفرج  الله  وعبد  أحمد  عمر  السعودي 

/ 2( في  / 3 و6   6( بمجموعتين دون مقابل 

الدور نصف النهائي أمس. ويلتقي العبانا 

في المباراة النهائية مع الثنائي السعودي 

الهوجباني  وسعود  الهوجباني  عمار  اآلخر 

علي  الكويتي  الزوجي  على  تغلبا  اللذان 

الشطي وعبد الحميد مبارك بمجموعتين 

نظيفتين )6 / 1 و6 / 2(.

في  فرصته  نواف  راشد  فقد  الفردي  وفي 

التأهل إلى المباراة النهائية بعد خسارته 

بمجموعة  قبازارد  عيسى  الكويتي  أمام 

واحدة لمجموعتين )4 / 6 و6 / 4 و2 / 6(.

مباراة  اليوم  نواف  راشد  وسيخوض 

على  والرابع  الثالث  المركزين  تحديد 

السعودي سعود  البرونزية مع  الميدالية 

الهوجباني.

{ راشد نواف

في منافسات كرة الطاولة

المهندي وعبد الوهاب لنصف نهائي الزوجي
عبد  ومحمد  المهندي  خليل  أحمد  القطري  الثنائي  تأهل 

ضمن  الزوجي  لمسابقة  النهائي  نصف  الدور  إلى  الوهاب 

الخليجية  الرياضية  األلعاب  بدورة  الطاولة  كرة  منافسات 

الثالثة بعد فوزهما أمس على الثنائي السعودي عبد العزيز 

العباد وخالد الشريف 3 / 1 في الدور ربع النهائي للمسابقة.

نصف  الدور  في  الوهاب  عبد  ومحمد  خليل  أحمد  ويلتقي 

ومرزوق  الحسن  ابراهيم  الكويتي  الزوجي  مع  اليوم  النهائي 

إلياس  البحريني  الثنائي  على  بفوزه  تأهل  الذي  الرشيدي 

الياسي ومحمد صالح 3 / 1.

وأحمد  المغني  فهد  اآلخر  منتخبنا  ثنائي  ودع  المقابل  وفي 

البحريني  الثنائي  أمام  المنافسات بعد خسارتهما  العولقي 

راشد راشد وسيد علي صفر / 3.

من  العبونا  خرج  الطاولة  لكرة  الفردي  منافسات  وفي 

المسابقة فقد خسر عبد الله عبد الوهاب في الدور ربع 

النهائي أمام السعودي خالد الشريف 1 / 4.

وخرج الثالثي محمد عبد الوهاب وأحمد خليل وفهد 

المغني من الدور ثمن النهائي، حيث خسر 

محمد عبد الوهاب أمام السعودي عبد 

العزيز العباد 2 / 4، فيما خسر أحمد 

 /  2 خليل أمام البحريني راشد راشد 

خالد  السعودي  أمام  المغني  فهد  وخسر   ،4
الشريف صفر / 4.

كما ودع العبنا أحمد العولقي مسابقة الفردي من الدور األول 

بعد خسارته أمام الكويتي باسل األنصاري صفر / 4.

{ أحمد خليل 

المهندي
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وزارة المواصالت:

بدء التشغيل التجريبي لمستودع الريان للحافالت
أعمال  بدء  المواصالت  وزارة  أعلنت 

الريان  مستودع  في  التجريبي  التشغيل 

تنفيذ  لدعم  العام،  النقل  لحافالت 

استراتيجية التحول للمركبات الكهربائية 

الجهات  مع  بالتعاون  الوزارة  أعدتها  التي 

المعنية.

مستودعات  أول  تشغيل  إعالن  يأتي   

تنفيذ  ضمن  األربعة،  العام  النقل  حافالت 

النقل  لحافالت  التحتية  البنية  برنامج 

بتوفير  الوزارة  جهود  يدعم  الذي  العام 

العام  للنقل  ومستدامة  متكاملة  شبكة 

المناطق  أرجاء  جميع  تغطي  الدولة  في 

مترابطة  نقل  وحدة  وتشكل  الحضرية 

العام  النقل  حافالت  منظومات  تشمل 

وشبكة مترو الدوحة وترام لوسيل.

الثالثة  المستودعات  أعمال  إنهاء  وسيتم 

والصناعية  والوكرة،  لوسيل،  مناطق  في 

الجديدة، في الربع الثالث من العام الجاري 

الخدمية  المرافق  كافة  على  وتحتوي 

للموظفين. والمعيشية 

مستودع  في  التجريبي  التشغيل  ويشمل 

استخدام  العام  النقل  لحافالت  الريان 

الحافالت  وشحن  تشغيل  أعمال  منطقة 

الكهربائية في المستودع، إلجراء اختبارات 

الكهربائي  الشحن  لمنظومة  الجهد 

المباشرة  جانب  إلى  بالحافالت،  الخاصة 

استخدام  على  السائقين  بتدريب  الفعلية 

طريق  عن  التشغيل  ومسارات  الحافالت 

شركة مواصالت )كروه(.

هذا  من  تنطلق  التي  الحافالت  وستخدم 

والخليج  الغرافة،  مناطق  المستودع 

إلى  باإلضافة  لوسيل،  ومدينة  الغربي، 

مناطق شمالي الدوحة.

النقل  لحافالت  الريان  مستودع  ويضم 

منطقة  وهما:  رئيسيتين  منطقتين  العام 

التشغيل، والمنطقة السكنية. 

موقف   380 على  التشغيل  منطقة  وتحتوي 

 190 بنحو  ومزودة  بالكامل  مظللة  حافالت 

منهم  واحد  كل  يكفي  كهربائيا  شاحنا 

إلى جانب ورشة صيانة  لشحن حافلتين، 

ومزودة  وحدات  عدة  من  تتكون  متكاملة 

لمتطلبات  وفقا  الالزمة  المعدات  بأحدث 

الشركة الموردة للحافالت، فضال عن توافر 

الوحدات الخاصة بالكشف اليومي والدوري 

لضمان  وتنظيفها  الحافالت  حالة  على 

سالمة الركاب وجودة الخدمة المقدمة.

فيما تحتوي المنطقة السكنية المخصصة 

من  عدد  على  المستودع  في  للعاملين 

طاقتها  تبلغ  سكنية  وحدات  تضم  المباني 

االستيعابية 1400 عامل، إلى جانب المرافق 

الخدمية والترفيهية التي تتكون من مسجد 

ومطعم،  تجارية  ومحال  رياضية  وصالة 

قدرها  مساحة  على  المنطقة  هذه  وتمتد 

28281 مترا مربعا.

مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

»البيئة« توقع البرنامج اإلطاري لقطر
عت وزارة البيئة والتغير  وقَّ

المناخي ممثلة في إدارة 
الوقاية من االشعاع والمواد 

الكيمائية البرنامج اإلطاري 
لدولة قطر مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
ع االتفاقية كل من السيد  وقَّ

عبد الهادي المري الوكيل 
المساعد لشؤون البيئة 

بالتكليف، والسيد هاو ليو نائب 
المدير العام لوكالة الطاقة 

الذرية لشؤون التعاون التقني. 
ويأتي توقيع هذه االتفاقية 

في اإلطار المرجعي لتخطيط 
التعاون الفني بين دولة قطر 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
للفترة 2027 2022-. 

تنفيذها  سيتم  التي  األنشطة  تتماشى 

الوطنية  قطر  رؤية  مع  اإلطار  هذا  ضمن 

التنمية  استراتيجية  تحدد  التي   2030
تتمحور  والتي  للحكومة  الوطنية 

على  للحفاظ  الرئيسية  األهداف  حول 

تعزيز  خالل  من  االقتصادي  االزدهار 

البيئة  البشرية، والحفاظ على  التنمية 

متكامل  نهج  وتعزيز  القادمة،  لألجيال 

االجتماعية.  التنمية  للصحة. 

المناخي  والتغيير  البيئة  وزارة  قادت 

االشعاع  من  الوقاية  إدارة  في  ممثلة 

صياغة  عملية  الكيميائية  والمواد 

تشاورية  عملية  خالل  من  الوثيقة  هذه 

والمؤسسات  الوزارات  فيها  شاركت 

الصلة.  ذات  المختلفة  الوطنية 

الدولة  أولويات  الوثيقة  وتشمل 

الفترة  في  قطر  دولة  ورؤية  وبرامجها، 

تحديد  تضمن  كما   ،2030 حتى 

والتي  اإلطار  من  المتوقعة  النتائج 

برامج  لتطوير  األساس  بمثابة  ستكون 

المستقبلية  الوطنية  الفني  التعاون 

و2024-  2023-2022 البرنامج  لدورات 

 .2027 – 2025 و2026 
التنمية  قضايا  الوثيقة  تتناول  كما 

التي  البرامجية  واألولويات  الرئيسية 

ذات  والمؤسسات  الوزارات  حددتها 

اإلنسان،  صحة  مجاالت  في  الصلة 

البيئة،  وحماية  والزراعة،  واألغذية 

وتنمية  المائية،  الموارد  وإدارة 

واألمن  والسالمة،  البشرية،  الموارد 

الجهات  وشملت  واإلشعاعي.  النووي، 

تنفيذ  في  دور  لها  والتي  المشاركة 

الشؤون  وزارة  من:  كل  اإلطار  هذه 

الخارجية، وزارة الصحة، معمل البيئة 

الطبية،  حمد  مؤسسة  المركزي، 

للكهرباء  القطرية  العامة  المؤسسة 

قطر  مؤسسة  الداخلية،  وزارة  والماء، 

قطر  المجتمع،  وتنمية  والعلوم  للتربية 

التربية  وزارة  قطر،  جامعة  للبترول، 

قطر  جهاز  العالي،  والتعليم  والتعليم 

لالستثمار.

دمج  في  اإلطار  هذا  تنفيذ  سيعزز  و 

خطط  في  النووية  والتكنولوجيا  العلوم 

من  وذلك  قطر  لدولة  الوطنية  التنمية 

النووية  التطبيقات  أهمية  تعزيز  خالل 

األولوية  ذات  التنمية  قضايا  لمعالجة 

ذات  الرئيسية  القطاعات  في  الوطنية 

مثل  واالقتصادية  االجتماعية  األهمية 

البشرية،  والصحة  والبيئة،  الزراعة 

تعزيز  زيادة  في  كذلك  والمساهمة 

الدولية  والوكالة  الحكومة  بين  التعاون 

الذرية. للطاقة 

ابتداًء من أول يونيو.. »العمل«:

بدأت وزارة العمل تنفيذ حمالت توعوية بمخاطر اإلجهاد 
الحراري خالل ساعات العمل، تمهيدا لتطبيق القرار الوزاري 

رقم 17 لسنة 2021 بشأن االحتياطات الالزمة لحماية العمال 
من مخاطر اإلجهاد الحراري في فترة الصيف، وذلك ابتداًء من 

تاريخ 1 يونيو 2022 وحتى 15 سبتمبر 2022.

مؤتمر ومعرض إدارة 
النفايات الثاني.. يونيو المقبل

حظر العمل باألماكن 
المكشوفة صباحا

الفترة  في  العمل  بحظر  القرار  ويقضي 

الصباحية بعد الساعة العاشرة صباحا، 

وذلك  عصرا،  ونصف  الثالثة  الساعة  إلى 

العمل  أماكن  في  تؤدى  التي  لألعمال 

المظّللة  واألماكن  المكشوفة  الخارجية 

المناسبة،  التهوية  بوسائل  المزودة  غير 

أماكن  في  لعملهم  الّعمال  يعود  فيما 

بالفترة  المكشوفة  الخارجية  العمل 

المسائية من بعد الساعة الثالثة ونصف 

عصرا.

التي  والمؤسسات  الشركات  القرار  ويلزم 

الشمس  أشعة  تحت  عمل  مواقع  لديها 

بتحديد  جدوال  تضع  بأن  المباشرة 

ساعات العمل اليومية طبقا ألحكام القرار، 

يسهل  ظاهر  مكان  في  الجدول  تضع  وأن 

على جميع العمال االطالع عليه.

منذ  بالوزارة  العمل  تفتيش  فرق  ونفذت 

التوعوية  الحملة  الجاري  الشهر  منتصف 

العمل  حظر  تنفيذ  بدء  قبل  ما  السنوية 

الصيف،  خالل  المكشوفة  األماكن  في 

على  التوعوية  المنشورات  بتوزيع  وذلك 

بكافة  المختلفة  العمل  مواقع  في  العمال 

ندوات  عقد  إلى  باإلضافة  الدولة  أنحاء 

ولقاءات توعوية للعمال والشركات.

عدم  الشركات  بأصحاب  الوزارة  وأهابت 

تطبيقه  وضرورة  القرار  أحكام  مخالفة 

خالل  الّعمال  وصحة  سالمة  على  حفاظا 

فترة الصيف، فيما سيتم اتخاذ اإلجراءات 

القانونية للشركات المخالفة للقرار.

بإجراء  العمل  تفتيش  فرق  وستقوم 

للتأكد  الشركات  لمواقع  ميدانية  زيارات 

األشهر  خالل  القرار  بأحكام  التزامها  من 

المقبلة.

السنوية،  اإلجراءات  هذه  تنفيذ  ويأتي 

ضمان  على  الوزارة  حرص  من  انطالقا 

العمل،  بيئة  في  العمال  وسالمة  صحة 

بأفضل  العمل  معدات  توفير  مراعاة  مع 

مقاييس السالمة والصحة المهنية.

مدير  الحبابي  حسين    / السيد  وأكد 

تقوم  العمل  وزارة  أن  العمل  إدارة تفتيش 

قبل  ما  توعوية  بجهود  سنوي  بشكل 

األماكن  في  العمل  حظر  قرار  تنفيذ  بدء 

المكشوفة خالل فترة الصيف، مشيرا إلى 

أن تطبيق قرار اإلجهاد الحراري مهم لتأمين 

صحية  عمل  بيئة  وإيجاد  الّعمال  سالمة 

آمنة.

وزارة  بها  قامت  التي  الجهود  أن  وأوضح 

من  الماضية  السنوات  خالل  العمل 

الوقائية  والتدابير  التوعية  حمالت  خالل 

األشخاص  عدد  تقليل  في  ساهمت 

المرتبطة  باالضطرابات  المصابين 

باإلجهاد الحراري.

مؤتمر  البلدية  وزارة  تنظم  قنا-  الدوحة- 

 13 يومي  الثاني(  النفايات  )إدارة  ومعرض 

منصة  يشكل  والذي  المقبل،  يونيو  و14 

وشبه  الحكومية،  المؤسسات  الستقطاب 

والمصانع  الخاص،  والقطاع  الحكومية، 

للتواصل وتبادل األفكار والمعرفة حول إدارة 

ومعالجة النفايات وإعادة تدويرها.

الموقع  الوزارة  أطلقت  المناسبة  وبهذه 

 ،www.wmdoha.co للمعرض  الرسمي 

والذي يتيح التعرف على فعاليات المؤتمر 

والمعرض، والتسجيل المباشر والحضور 

الفعلي لهذا الحدث المهم. 

وخالل مؤتمر صحفي ُعِقد أمس لإلعالن عن 

تفاصيل الحدث الذي ُيعَقد بفندق شيراتون 

الدوحة، أوضح المهندس حمد جاسم البحر 

بوزارة  النفايات  ومعالجة  تدوير  إدارة  مدير 

إدارة  ومعرض  مؤتمر  تنظيم  أن  البلدية، 

االهتمامات  ظل  في  يأتي  الثاني  النفايات 

المتزايدة التي توليها دولة قطر، ممثلة في 

وزارة البلدية، لقضية إدارة معالجة النفايات 

المؤثرة  المهمة  القضايا  من  واحدة  كونها 

على الصحة والسالمة العامة، كما يسعى 

في  المبذولة  الجهود  توحيد  إلى  المؤتمر 

هذا المجال، لتنفيذ الخطة االستراتيجية 

قطر  رؤية  ووفق  البلدية،  لوزارة  المستدامة 

الوطنية 2030، ودعًما لحملة »صفر نفايات« 

الماضي،  فبراير  خالل  الوزارة  أطلقتها  التي 

وتستمر لمدة عام.

وقال إن الوزارة تهدف من خالل هذا المؤتمر 

إلى تطوير نظام إدارة النفايات، وإبراز أحدث 

الطاقة  وإنتاج  المخلفات  إدارة  في  الطرق 

األسمدة،  وإنتاج  للتدوير  القابلة  والمواد 

ورفع مستوى الوعي، ودعم فكرة المشاركة 

االستدامة،  على  للحفاظ  المجتمعية 

وتشجيع االستثمار في هذا المجال، حيث 

يستقطب المؤتمر الكثير من المؤسسات 

الحكومية والقطاع الخاص والجهات الدولية 

ما  أحدث  على  والتعرف  لالطالع  واإلقليمية 

إدارة  مجال  في  التكنولوجيا  إليه  توصلت 

ومعالجة النفايات والتخلص منها.

وأوضح مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات 

أنه سيتم خالل المؤتمر تنظيم عدد من ورش 

العمل والندوات والمحاضرات، التي يشارك 

والمتخصصين  الخبراء  من  نخبة  فيها 

المحليين واإلقليميين والدوليين في قطاع 

النفايات والتدوير، حيث سيعرضون  إدارة 

وإنجازات  الشخصية  وتجاربهم  خبراتهم 

هذا  في  والعالمية  المحلية  شركاتهم 

معرض  تنظيم  سيتم  كما  المجال، 

العديد  فيه  سيشارك  للمؤتمر،  مصاحب 

وشبه  الحكومية  والمؤسسات  اإلدارات  من 

والمصانع  إلى جانب الشركات  الحكومية 

المتخصصة  والدولية  واإلقليمية  المحلية 

في هذا المجال.

وزارة البلدية :

مدير المجلس الثقافي البريطاني:

متحمســـون للعمـــل مـــع وزارة التعليم
شارك وفد من وزارة التربية والتعليم والتعليم 

العالي برئاسة سعادة السيدة بثينة بنت 

علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم 

والتعليم العالي في منتدى التعليم العالمي 

شعار  تحت  المتحدة  المملكة  في   2022
جرأة،  أكثر  أقوى،  مًعا،  نبني  »التعليم: 

أفضل«.

أكبر  هو  للتعليم  العالمي  المنتدى  ويعد 

تجمع سنوي لوزراء التعليم في العالم ويعقد 

في لندن ويتم دعم هذا الحدث من قبل مكتب 

الكومنولث األجنبي والتنمية، وزارة التعليم، 

وزارة التنمية الدولية، وزارة التجارة الدولية 

والمجلس الثقافي البريطاني.

مدير  قطب،  وسيم  الدكتور/  جانبه  ومن 

قطر:  في  البريطاني  الثقافي  المجلس 

»يجمع منتدى التعليم العالمي وزراء التعليم 

ومستشاريهم  والمهارات  العالي  والتعليم 

لمعالجة  العالم  أنحاء  جميع  من  ووفودهم 

تحديات  ومشاركة  الرئيسية  القضايا 

نظام التعليم التي يواجهونها، والحلول التي 

حققوها.  التي  والنجاحات  إليها  توصلوا 

التربية  وزارة  مع  للعمل  متحمسون  ونحن 

لضمان  قطر  في  العالي  والتعليم  والتعليم 

مشاركتهم والمساهمة في المناقشة«.

سفير  ويلكس  جون  السيد  وأضاف 

التعليم  »يعد  قطر:  في  المتحدة  المملكة 

مع  الثنائي  تعاوننا  أبعاد  من  مهًما  بعًدا 

والزيارات  الزيارة  هذه  ستساعدنا  قطر. 

المتحدة  للمملكة  المخططة  المستقبلية 

تعاوننا  تعزيز  على  التعليم  موضوع  في 

لكال  المدى  طويلة  االقتصادية  الرؤى  لدعم 

الطالب  مع  بيننا  الجسر  وتعزيز  البلدين 

في  يسافرون  الذين  والمدربين  والمعلمين 

كال البلدين«.

الملحق  الكواري،  فهد  السيد  جانبه  ومن 

المتحدة  المملكة  في  القطري  الثقافي 

سعادة  مشاركة  سرورنا  دواعي  من  إنه 

التعليم  مؤتمر  في  والتعليم  التربية  وزيرة 

 - والمحاضرات  المناقشات  وحضورها 

واطالعها عن قرب على التجارب والممارسات 

في المجال التعليمي. كما أننا متحمسون 

بأن الوزيرة ستقوم بزيارة عدد من المدارس 

المتميزة في المملكة المتحدة واالطالع على 

النظام التعليم المدرسي.

{ المتحدثون في المؤتمر الصحفي

الدوحة           $

الدوحة           $

جاء في إطار تخطيط التعاون الفني بين الجانبين
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سعد المهندي

سينما بالزا )1(
MALAYALAM3:15

MALAYALAM5:30

TELUGU7:45

TELUGU10:45

سينما بالزا )2(
TAMIL3:00

HINDI6:00

TAMIL8:15

TAMIL11:45

45:

سينما بالزا )3(
 GULLIVER RETURNS3:30

SAMSAM5:15

FIRESTARTER7:00

EL ANKABOOT8:45

MALAYALAM11:00

:11

سينما الالند مارك )1(

12:00كوني والقطة
MALAYALAM1:30
24:00 سونيك القنفذ
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MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(
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HINDI5:00
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MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

MALAYALAM 1:45 

 4:30   2 سونيك القنفذ

 6:45 فارس

HINDI 8:45 

HINDI 11:15 
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KANNADA 1:30 

MALAYALAM 4:00 

 6:00   2  سونيك القنفذ

MALAYALAM 8:15 

MALAYALAM 11:00 

سينما المول )3(

 2:00 لمحة

 4:00 مافريك، توب غان

 6:30 مافريك، توب غان

 9:00 مافريك، توب غان

 11:30 مافريك، توب غان

سينما بالزا )1(
MALAYALAM 1:30 

HINDI 3:30 

 6:15 مافريك، توب غان

 8:45 مافريك، توب غان

MALAYALAM 11:15 

سينما بالزا )2(
 1:30 لمحة

MALAYALAM 3:00 

MALAYALAM 5:45 

MALAYALAM 7:45 

TAMIL 10:30 

سينما بالزا )3(
MALAYALAM 2:00 

 4:30 لمحة

MALAYALAM 6:30 

 9:00 فارس

 11:00 مافريك، توب غان

سينما الالند مارك )1(

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

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

TAMIL3:00
 SONIC THE HEDGEHOG 26:00

TAMIL8:15
MALAYALAM11:15

سينما المول )2(

TELUGU3:15
HINDI6:15

TELUGU8:30
MALAYALAM11:30

سينما المول )3(

SAMSAM3:15
MALAYALAM4:45

 EL ANKABOOT7:00
FIRESTARTER9:15

TAMIL11:00

حذرت إدارة األرصاد الجوية من رياح قوية 

على بعض المناطق أحيانا نهارا ومن أمواج 

عالية في عرض البحر، متوقعة أن يكون 

الطقس حارا نهارا مع غبار مثار على بعض 

المناطق أحيانا، وتكون حركة الرياح شمالية 

غربية بسرعة تتراوح بين 8 و18عقدة، مع 

هبات تصل إلى 25 عقدة على بعض المناطق 

أحيانا، وسوف تتراوح درجة الحرارة في 

الدوحة ما بين 30 و39 درجة مئوية.

»الجميلية« يشارك في مؤتمر 
خطوط حماية الطفل

الشباببة  الشئون  الدارة  التابع  الجميلية  شباب  مركز  شارك 

المؤتمر  في  اإلدارة  من  وبتوجيه  والشباب  الرياضة  بوزارة 

مركز  نظمه  والذي  الطفل،  مساندة  حماية  لخطوط  الدولي 

حياة  جراند  بفندق  )أمان(  االجتماعي  والتاهيل  الحماية 

حيث   ،.2022 مايو   24  23- من  الفترة  خالل  وذلك  بالدوحة.. 

جاءت المشاركة بإشراف من السيد خليفة محسن الشهواني 

رئيس مركز شباب الجميلية

 وقد شارك في المؤتمر العديد من الشخصيات تمثل العديد 

منظمة  مثل  الجهات  من 

الطفل  مساندة  خطوط 

خطوط  منظمة  بهولندا، 

العالمية،  لألطفال  المساعدة 

وبعثة  اليونيسيف،  منظمة 

األمم المتحدة للهجرة في قطر، 

لحماية  العالمية  المنظمة 

معهد  –الكاميرون،  الطفل 

الدوحة الدولي لالسرة، برنامج 

السعودية  من  االسري  األمان 

وأيضا  المغرب  بيتي  جمعية 

عمل  بورقة  تونس  شاركت 

عن حماية الطفولة، ومناظرات 

ابي  مدرسة  من  بطالب  قطر 

عبيدة اإلعدادية للبنين وغير ذلك.

تحديات  العام  إطارها  في  تناولت  عمل  أوراق  تقديم  تم  وقد 

الطفل دوليا، واالستجابات  العمل في مجال خطوط مساندة 

االلفية،  اهداف  تحقيق  في  المساندة  خطوط  دور  و  الطارئة، 

أدوات  القوانين والنظم والسياسات في حوكمة وتطور  أهمية 

الكمروني  النموذج  استعراض  تم  كما  للطفولة،  الحماية 

لممارسات خطوط مساندة الطفل، جهود خط مساندة الطفل 

العربية السعودية، كما  المملكة  الطفل في  ودوره في حماية 

تم استعراض النموذج المغربي والتونسي.

لها  يتعرض  قد  التي  اإلساءة  مع  التعامل  مناقشة  تمت  أيضا 

صناعة  وكذلك  التبليغ  والية  المدرسي  المحيط  في  الطفل 

مناظرة  بجانب  هذا  لألطفال.  الموجه  اإلعالمية  الحمالت 

وبعض  األطفال  مساندة  خطوط  ومعارضي  داعمي  بين 

الموضوعات ذات الصلة. 

{ خليفة الشهواني

بـ »ثقافي الصم«

اختتام ورشة »أساسيات الخط العربي«

»أساسيات  ورشة  أمس  مساء  اختتمت 

المركز  نظمها  التي  العربي«  الخط 

لمدة  للصم  االجتماعي  الثقافي  القطري 

بحضور  الوعب،  بمنطقة  بمقره  يومين 

رئيس  المال  إبراهيم  عبدالله  السيد 

فيصل  والسيد  المركز  إدارة  مجلس 

العام  السر  أمين  مساعد  المري  صالح 

وعضو مجلس إدارة المركز، والتي قدمتها 

االفضلة بشائر علي  العربي  الخط  فنانة 

البدر.

وشهدت هذه الورشة مشاركة العديد من 

اعضاء وعضوات المركز. وكانت الورشة 

بالخط  العربية  الحروف  بعنوان»كتابة 

لغة  ومدربتا  خبيرتا  وقامت  الديواني«. 

جرار  عائشة  الخبيرة  بالمركز  االشارة 

وميسم بدر بالمشاركة في الترجمة إلى 

لغة االشارة خالل هذه الورشة.

مجلس  رئيس  المال  عبدالله  السيد  وقام 

إدارة المركز في ختام هذه الورشة بتوزيع 

العربي  الخط  لمدربة  التقدير  شهادة 

والمشاركات  والمشاركين  الورشة  في 

تذكره  الورشة  ان  قائال  وتحدث  فيها. 

بأيام الكتابة في المدارس خالل المراحل 

على  االعتماد  إن  وقال  لألجيال.  الدراسية 

االعتماد  بسبب  نسبيا  تقلص  الكتابة 

حديثه  ووجه  الكتابة.  في  الهاتف  على 

انه  بقوله  والمشاركات  المشاركين  إلى 

من  استفادوا  قد  الجميع  يكون  ان  يتمنى 

القرآن  يكتبون  كانهم  ليحسوا  الورشة 

الكريم والكتابة الزخرفية الفنية.

$ الدوحة

في روضة رواد المستقبل الدولية

تكريم الفائزين 
بمسابقة القرآن الكريم

أقامت روضة رواد المستقبل الدولية حفال لتكريم طالبها 

وطالباتها الفائزين في مسابقة القرآن الكريم التي دأبت 

الروضة على إقامتها سنويًا، لتعزيز ربط الناشئة وأبنائنا 

الطالب بالقرآن الكريم وقيمه السمحاء باإلضافة إلى تعزيز 

قدراتهم التنافسية والمساهمة في تخريج جيل قرآني حافظ 

لكتاب الله، حيث أقيم حفل التكريم بمقر الروضة الكائن في 

منطقة روضة الحمامة.

وأوضح األستاذ عبدالعزيز المالكي صاحب ترخيص الروضة 

أن مسابقة القرآن الكريم تأتي ضمن منهج متكامل تحرص 

عليه إدارة روضة رواد المستقبل الدولية لغرسه في نفوس 

أطفالهم من خالل البرامج واألنشطة المتنوعة، والتي تهدف 

إلى ربط األطفال بدينهم ووطنهم، وإلى المحافظة على 

العادات والتقاليد الوطنية، وإلى غرس روح المبادرة وتحمل 

المسؤولية والقيم النبيلة واألخالق الفاضلة في نفوس أطفال 

الروضة.

تخلل الحفل تالوات مميزة للقرآن الكريم من قبل بعض 

األطفال، كما شهد الحفل فقرة أناشيد إلى جانب فقرات أخرى 

متنوعة، وقدم السيد معاذ القاسمي ولي أمر أحد الطالب 

بالروضة كلمة تشجيعية حث من خاللها الطالب والطالبات 

على إتمام حفظ كتاب الله تعالى والعمل به، وأوضح أن بداية 

حفظهم للقرآن الكريم بدءًا من هذه المرحلة هي خطوة في 

االتجاه الصحيح، وأشاد ولي األمر السيد معاذ القاسمي بإدارة 

ومعلمات روضة رواد المستقبل الدولية على ما قدموه من جهد 

كبير خالل العام الدراسي في تحفيظ األطفال للجزء المقرر 

عليهم حفظه من القرآن الكريم، وعلى حرصهم على تربية 

األطفال تربية صحيحة سليمة.

 وقد لقيت المسابقة القرآنية إقبااًل على المشاركة من 

الطالب، حيث شارك فيها 116 طالبًا وطالبة من طالب روضة 

رواد المستقبل الدولية، حازوا فيها على تقديرات مميزة، وقد 

تم تكريم جميع األطفال المشاركين في المسابقة بشهادات 

تقديرية وجوائز عينية، كما تم تخصيص الطالب الفائزين 

بجوائز متميزة.

تجدر اإلشارة إلى أن روضة رواد المستقبل الدولية تحرص 

على تعزيز العلم والقيم واألخالق لدى طالب وطالبات الروضة، 

عبر المناهج التعليمية المتطورة والمواكبة للعصر 

واألساليب التربوية المتبعة في تحقيق الغايات التعليمية 

واألهداف التربوية، حيث تنتهج الروضة منهجًا بريطانيًا في 

تدريس مواد اللغة االنجليزية والعلوم والرياضيات، وتهتم 

بحفظ القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة واألذكار، 

كما توفر الروضة مرافق ترفيهية جاذبة، وغرف صفية مجهزة 

بأحدث الوسائل والتقنيات، والتي تساهم جميعها في 

تحقيق رؤية الروضة المتمثلة في )بروضة رائدة في العلم 

والقيم واألخالق، تعد طالبًا مواكبين لعصرهم، ومؤهلين 

لدخول الحياة المدرسية، يتحدثون الفصحى واالنجليزية، 

ويعتزون بدينهم ووطنهم(.

محاضرة حول كتابات 
الرحالة الغربيين

مكتبتها  مجموعة  حول  محاضرة  الوطنية  قطر  مكتبة  نظمت 

التراثية من الكتب النادرة التي ألفها الرحالة األوروبيون الذين 

سافروا إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومدينة مكة 

المكرمة خالل الفترة من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع 

عشر الميالدي.

أخصائي  األنصاري،  يوسف  قدمها  التي  المحاضرة  وسلطت 

المعلومات بالمكتبة، الضوء على كتب الرحالة األوروبيين في 

القرون األربعة الماضية حول رحالتهم إلى مدينة مكة وحياتهم 

فيها ومناسك الحج كما شاهدوها وعاصروها، ورؤيتهم لعادات 

شبه الجزيرة العربية وتقاليدها. وقدمت هذه الكتب معلومات 

أساسية عن الحياة الروحية للناس في شبه الجزيرة العربية 

وتعامالتهم، والنظم السياسية التي كانت تحكم مكة في تلك 

الفترة. 



زواج عبدالله بن محمد بن جاسم بن محمد الباكر
)55304544 للتواصل والنشر  )ياسر زكريا 

أفراح الباكر
بزواج  الباكر  محمد  بن  جاسم  بن  محمد  المرحوم  أبناء  احتفل 

المناســـــبة حفل زواج حضره لفيف  وأقاموا بهذه  أخيهم عبدالله، 

والتبريكات  التـــــهاني  أجمل  قدمـــــوا  الذين  واألصدقاء  األهل  من 

للمعرس. 

عبدالله،  للمعرس  القلبية  األمنيات  خالص   $ أســـرة  وتزف 

وأن يرزقه  والسرور،  الفرح  متمنين له حياة زوجية سعيدة ملؤها 

الله الذرية الصالحة..

وألف مبروك..
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ٌ
يٌد نظيفة

 قطا وقردا كانا 
َّ

يروي »الفونتين« في كتابه »خرافات« أن

يعيشان حياة مدللة في منزل أحد األثرياء، ولكن برغِم 

الدالِل الُمفرِط الذي كانا يلقيانه، كاَن للمنزِل قوانين 

 منهما أن يأخَذ ما ليَس له، 
ٍّ

صارمة، حيث ُيمنُع على أي

وال أن يقترَب مما هو ممنوع.

الدالُل ضمن القانون، كان هذا قانون اللعبة!

اُخ لسيده بعَض ثماِر 
َّ

وذات يوم شتاء بارد، وضَع الطب

الكستناِء فوق ناِر الموقد، وعندما أداَر ظهره اشتهى القرُد 

 كسَر القاعدِة يعني 
َّ

الكستناء، ولكنه كان يعرُف أن

عقابا أليما.

فقاَل للقط: ليَت لي مخالبَك، أنَت تستطيُع أن تمدَّ 

يدَك وتأتي لنا ببعِض الكستناء الشهية. أِعْرني يدَك 

يا صديقي وال َتَخْف!

وأمسَك بيِد القطِّ والتقَط بها الكستناء، ثم أكَلها 

بسرعة!

اُخ، ورأى يد القط متسخة، ويد القرد 
َّ

وعندما جاَء الطب

نظيفة اعتقَد أنه الجاني. فشكاه إلى سيد البيت، 

الذي أمَر بحبسه في القبو عقابا على ما اقترفْت يده!

 قانوُن اليد النظيفة هو ما أوصى به »ميكافللي« 

الساسة في كتابه الشهيِر »األمير«!

حيث على الحاكم أن يقوَم بترِك كل القرارات التي فيها 

ون هم سخط  »سواد وجه« إلى وزرائه وُمساعديه، فيتلقُّ

ُغ 
ِّ

الناس بداًل عنه، ويصبحون كأكياِس المالكمة يفر

الناُس غضَبهم عليها، بينما يترُك هو لنفسِه القرارات 

المحبوبة كرفِع الرواتِب مثاًل، أما رفع الضرائِب فهذه 

ُيعلُنها وزيُر االقتصاد، وتقييد الحريات هذه من شأِن 

وزير الداخلية!

 عندي صديٌق خفيُف دم، كنا نتحدُث في يوٍم من 

األيام حوَل قانوِن اليد النظيفة، فقاَل لي: ال أعلُم ما الذي 

ْب أن تستخدمه في 
ِّ

ُيغِضُبَك من هذا القانون، جر

حياتَك الخاصة، ستجده جمياًل جدًا! 

قلُت له: وكيف هذا؟

فقاَل لي وهو يبتسم: أنا مثاًل قسمُت المهام المنزلية 

بيني وبين زوجتي، وِبُحْكِم أعمالي فهي عليها أن 

ُتشرَف على تدريِس األوالد، بينما في أيام االمتحاناِت 

إذا درسوا كثيرًا أطلُب منهم أن يتوقفوا، إن هذا القدر 

يكفي، وبهذا أُصبُح في نظرهم البطل المحبوب!

هي ُتعطيهم مصروفهم اليومي وهذا أمٌر عادي عندهم 

ألنهم َيرونه من حقوقهم، بينما أمنُحهم مبلغاً شهريًا 

بسيطاً عند نزوِل الراتب، وبهذا أُصبُح عندهم حاتم 

الطائي!

هي ُتشرُف على أوقاِت نومهم، بينما أكسِر أنا قاعدة 

النوم هذه مرًة في الشهر، وأدعهم يسهرون براحتهم في 

هذه الليلة فأنا بعيونهم الثائر الذي ُيطالُب بحقوقهم!

الحمُد لله أن صديقي هذا ليَس له طموح سياسي 

ألننا بصراحة »مش ناقصين«!

الكولسترول  من  العالية  المستويات  أن  حديثة  دراسة  وجدت 

الجيد قد تقلل من خطر اإلصابة بالزهايمر، وُيعرف هذا النوع من 

الكولسترول باسم البروتين الدهني عالي الكثافة، وال يزال تأثيره 

على الدماغ غير مفهوم تماما من الناحية العلمية، لكن تشير األدلة 

البحثية إلى أن زيادته مفيدة لصحة القلب وأيضًا الدماغ.

تقّدم  »الزهايمر«،  دورية  مؤخرًا  نشرتها  التي  الدراسة  وبحسب 

فمن  الجيد،  الكولسترول  لفوائد  جديدة  رؤية  النتائج  هذه 

المعروف ارتباطه بصحة القلب، لكن تبين أن ارتفاع نسبته في 

السائل الدماغي الشوكي يقلل خطر اإلصابة بالزهايمر.

متوسط  شخصًا   180 مشاركة  المعنية  الدراسة  وتضمنت 

ساوث  جامعة  في  األبحاث  وأجريت  عامًا،   60 من  أكثر  أعمارهم 

الوظائف  بفحص  الباحثون  األميركية..وقام  كاليفورنيا 

المعرفية للمشاركين، وأخذ عينات من البالزما وفحص السائل 

وتم  الشوكي،  والحبل  بالدماغ  المحيط  والسائل  النخاعي 

خطر  عامل  وهو  النووي،  الحمض  من   APOE 4 الجين  فحص 

محتمل لمرض الزهايمر.

ويمكن تعزيز مدخالت الجسم من الكولسترول الجيد عن طريق 

تناول المزيد من: زيت الزيتون، األفوكادو، األسماك الدهنية، مثل 

السلمون والماكريل والتونة والسردين، باإلضافة إلى جميع أنواع 

المكسرات، وخاصة الجوز واللوز.

معاناة الحرب
الناجية  الُكوَلك،  زينب  الفلسطينية  الفنانة 

بحق  اإلسرائيلي  الجيش  ارتكبها  مجزرة  من 

غزة  قطاع  على  األخيرة  الحرب  خالل  عائلتها 

بواسطة  معاناتها  جّسدت  الماضي،  مايو  في 

لوحات فنية تشكيلية.

لحقوق  األورومتوسطي  المرصد  مقر  وداخل 

المتحدة  األمم  هيئة  مع  وبالتعاون  اإلنسان 

الثالثاء،  الكولك  عرضت  غزة،  بمدينة  للمرأة 

تشرح  أدبية  بنصوص  ُمرفقة  فنية  لوحات   9
األسود  اللون  وطغى  الرسومات..  هذه  معاني 

الكولك،  الفنانة  ولوحات  أعمال  غالبية  على 

 22 »عمري  اسم  حمل  الذي  المعرض  داخل 

مايو   16 وفي  شخصا«..   22 وفقدت  عاما، 

سلسلة  اإلسرائيلية  المقاتالت  شّنت   ،2021
»الوحدة«  شارع  على  ومرّكزة  عنيفة  غارات 

المنازل  من  عددا  خاللها  دّمرت  غزة،  بمدينة 

الفلسطينية من بينهم بيت عائلة الكولك.

من  فردا   22 الكولك  الفنانة  فقدت  وآنذاك، 

عائلتها، من ضمنهم والدتها و3 من أشقائها.

 9« يضّم  المعرض  هذا  إن  لألناضول،  وقالت 

وأضافت:  نصوص«،  بـ9  ُمرفقة  فنية،  لوحات 

عشتها  مأساوية  لحظة  ُتجّسد  لوحة  »كل 

وأوضحت  اإلسرائيلي«..  المحتل  بسبب 

الذي  القصف  أن  الفلسطينية  الفنانة 

الذي  الحي  سكان  وباقي  عائلتها  له  تعّرضت 

كانت تقطن به »جاء من دون أي إنذار مسبق«.

نشره  فيديو  مقطع  بحسب  تتخيل  تكن  ولم 

التواصل  بمواقع  صفحاته  على  المرصد 

الذي  منزلهم  استهداف  »يتم  أن  االجتماعي، 

يضم مدنيين فقط«.. وأضافت: »نحن عائلة 

األوقات  مترابطة، كنا نفضل دائما أن نقضي 

لدّي  يكن  ولم  بعض،  جانب  إلى  ونحن  كلها 

أحس  مرة  ألول   )..( سنفترق  أننا  تصور 

بشعور الفقد بسبب العدوان«.

الكولسترول الجيد يحمي من الزهايمر

نـــوم أقــل
دقائق   10 سينامون  البشر  أن  إلى  حديثة  دراسة  خلصت 

المناخية  التغيرات  بفعل  الحالي،  القرن  بنهاية  فقط 

وتأثيراتها السلبية.

 ،»One Earth« بمجلة  المنشورة  البحثية،  الورقة  ووفق 

أكبر،  بشكل  النوم  فقدان  إلى  المناخ  تغيرات  ستؤدي 

وبالتحديد في الدول النامية.

نومهم  ساعات  ستقل  البشر  أن  إلى  الباحثون،  وأشار 

تدريجًيا، فيغفو الشخص متأخًرا ويستيقظ مبكًرا، وهذا 

بفعل الليالي الحارة التي سيقضيها مستقباًل.

وفي هذا الصدد، قال كيلتون مينور، إن أجسامنا تحتاج إلى 

حرارة منخفضة في البيئة المحيطة حتى يغط الشخص 

في نوم عميق.

المرتفعة  العالمية  الحرارة  درجات  تؤدي  أن  المتوقع  ومن 

الجسم  حرارة  درجة  ألن  نومنا،  مجاميع  على  القضاء  إلى 

األساسية تحتاج إلى االنخفاض حتى ينام الشخص.

إلى االعتماد  الباحثون  النتائج، لجأ  إلى هذه  وقبل وصولهم 

التي  المعصم،  أربطة  استنتاجات  إليه  خلصت  ما  على 

تتبعت طبيعة نوم المتطوعين.

وبلغ عدد هؤالء 47 ألف بالغ من 68 دولة، ونتج عنهم 7 ماليين 

سجل نوم ليلي دلت العلماء إلى النتائج التي خلصوا إليها.

في  أنه  إلى  النتائج،  بموجب  الدراسة،  وتوصلت 

 30 عن  الحرارة  فيها  ترتفع  التي  الليالي 

النوم  سينخفض  مئوية،  درجة 

دقيقة،   14 على  يزيد  بمعدل 

طردًيا  تزداد  ومعها 

الحصول  احتمالية 

على أقل من سبع 

من  ساعات 

النوم.

كواكب مخبأة في أرشيف هابل
أليرت  ساينس  موقع  نشره  لتقرير  وفقا 

كويكب  ألف  من  أكثر  الباحثون  وجد 

يقول  والتي  هابل،  أرشيف  في  مخبأ 

تحمل  أن  يمكن  إنها  باحثون  عنها 

النظام  تاريخ  عن  قيمة  أدلة 

الشمسي.

معهد  من  الفلك  علماء  وكان 

خارج  لفيزياء  بالنك  ماكس 

األرض، الموجود في غارشينغ 

قد  ألمانيا،  في  ميونخ  قرب 

التي  دراستهم،  نتائج  نشروا 

تأتي ضمن مشروع هابل صائد 

علمية  ورقة  في  الكويكبات، 

تحديد  إلى  تطرقت  جديدة، 

مسارات الكويكبات في صور أرشيف 

تلسكوب هابل الفضائي، والتي ُنشرت 

بدورية أسترونومي آند أستروفيزيكس.

جد  و ن و حثو لبا ا

أرشيف  في  كويكب  مسار   1700 من  أكثر 

في  مضت،  عاما   20 منذ  هابل  بيانات 

حين أن العديد من الكويكبات كانت 

معروفة سابقا، إال أن أكثر من ألف 

منها لم تكن كذلك.

صحفي  بيان  وبحسب 

فإن  بالنك  ماكس  لمعهد 

بواسطة  الكويكبات  رصد 

المزيد  إلى  التلسكوبات يؤدي 

وتراكم  المالحظات،  من 

األرشيفية  البيانات  ونمو 

المجمعة، والتي كانت تنتظر 

جهودا  أو  جديدة  تحليلية  أدوات 

الكشف  قبل  العلماء  من  متجددة 

عنها.

أدى ذلك إلى ظهور مشروع هابل العلمي 

لرصد الكويكبات عام 2019، وهو للجمهور تم 

تلسكوب  من  األرشيفية  البيانات  لتحليل  إنشاؤه 

هابل الفضائي من أجل التعرف بصريا على هذه القطع من 

من  كروك  ساندور  الباحث  الفضائية..يقول  الصخور 

معهد ماكس بالنك المؤلف الرئيسي للدراسة 

علم  أرشيفات  في  البيانات  كمية  »إن 

مضاعفة  أضعافًا  تزداد  الفلك 

هذه  من  االستفادة  وأردنا 

البيانات المذهلة«.

 

الصينية  النتشو  جامعة  من  مشترك  بحثي  فريق  طرح 

طريقة  مؤخرا  المتحدة  الواليات  في  دومينيون  أولد  وجامعة 

جديدة إلعادة بناء النموذج األولي ثالثي األبعاد للمساعدة في 

دراسة هيكل البروتين بطريقة أكثر دقة.

جديدا  فعاال  حال  الطريقة  هذه  وتقدم 

دون  دقة  أكثر  أولية  نماذج  على  للحصول 

في  الواحد  الجسيم  لتحليل  مراجع 

بالتبريد،  اإللكتروني  الميكروسكوب 

وفقا لما ذكرته جامعة النتشو بشمال 

غربي الصين.

كلية  في  الباحث  قانغ  يونغ  لو  وقال 

بجامعة  المعلومات  وهندسة  علوم 

للمشروع  الرئيسي  والكاتب  النتشو 

حديثا  المقترحة  الطريقة  إن  البحثي، 

الدراسة  من  لمزيد  بأهمية  تتمتع 

لبحث  ا و

التطبيقي للطب 

الحيوي.

تحليل  وأصبح 

الواحد  الجسيم 

الميكروسكوب  في 

بالتبريد  اإللكتروني 

أداة قوية لتحديد ودراسة 

الكبيرة  الجزيئات  هيكل 

ومع  الذري،  المستوى  على 

الحالية  األساليب  فإن  ذلك، 

متحيزة  نهائية  نماذج  تنتج  قد 

األوضاع  وتزداد  خاطئة،  حتى  أو 

سوءا عند حساب النماذج األولية غير 

المتماثلة دون مراجع، وفقا لما ذكره لو.

دراسة هيكل البروتين


