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الشيخة جواهر ترعى حفل 
تخرج طالبات جامعة قطر

الشيخة  سمو  تفضلت   - قنا   - الدوحة 

جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، حرم 

الكريمة  برعايتها  فشملت  األمير،  سمو 

واألربعين  الخامسة  الدفعة  تخريج  حفل 

البكالوريوس  خريجات  من   )2022 )دفعة 

والدراسات العليا من طالبات جامعة قطر، 

والفعاليات  الرياضات  بمجمع  أقيم  والذي 

في الجامعة، صباح أمس.

السعادة  أصحاب  من  عدد  الحفل  حضر 

أمناء  مجلس  وأعضاء  والوزراء  الشيوخ 

وأولياء  الجامعة  رئيس  ونواب  الجامعة 

األمور.

المتفوقات  الخريجات  سموها  وكرمت 

البالغ عددهن 479 طالبة من مجموع العدد 

في   2767 عددهن  البالغ  للخريجات  الكلي 

مختلف التخصصات.

حصاد  عن  فيلم  عرض  تم  الحفل،  وخالل 

السنة  خالل  قطر  جامعة  وإنجازات 

مختلف  في   2022  -  2021 األكاديمية 

المجاالت.

لحضرة  الكريمة  الرعاية  تحت 

حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

اختتمت  المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل 

للمعرض   14 الـ  النسخة  أمس،  مساء 

المدني  والدفاع  الداخلي  لألمن  الدولي 

في  أقيمت  التي   ،2022 قطر  ميليبول 

والمؤتمرات  للمعارض  الدوحة  مركز 

يوم  تحدد  كما  أيام..  ثالثة  واستمرت 

النسخة  لعقد   2024 أكتوبر  من   29
المقبلة.

بهذه  عقد  صحفي  مؤتمر  وخالل 

فهد  بن  ناصر  اللواء  أكد  المناسبة، 

قطر،  ميليبول  لجنة  رئيس  ثاني،  آل 

كبيرا  نجاحا  حققت  النسخة  هذه  أن 

القياسية،  األرقام  من  العديد  وسجلت 

بلغ   2022 قطر  ميليبول  أن  مبينا 

تم  التي  الصفقات  قيمة  إجمالي 

وزاره  ريال،  مليون   592 خالله  توقيعها 

11 ألفا و500 زائر. أكثر من 

بتغطية  قام  المعرض  أن  وأضاف 

 587 وأجنحته  وأحداثه  فعالياته 

ومسموعة  مقروءة  إعالمية  وسيلة 

دول  مختلف  من  وإلكترونية  ومرئية 

رسميا  وفدا   389 به  شارك  كما  العالم، 

الوزراء  والسعادة  المعالي  أصحاب  من 

الدول  من  عدد  في  الشرطة  وقادة 

البعثات  ورؤساء  والصديقة  الشقيقة 

الدولة  لدى  المعتمدين  الدبلوماسية 

العارضة. الشركات  وممثلي 

إلى  ثاني  آل  فهد  بن  ناصر  اللواء  ولفت 

جهة   222 استقطبت  النسخة  هذه  أن 

مختلف  من  دولة   22 من  عارضــــــة 

في   60 بينهم  من  العالم،  قــــــارات 

يشــــــــاركون  العارضين  من  المائة 

التي  العارضة  الجهات  وأن  مرة  ألول 

لثماني  تنتمي  األولى  للمرة  شـــاركت 

وقــــبرص  وكنــــدا  »استراليا  هي  دول 

وهولندا  والهـــند  وفنـــلندا  وكرواتيا 

وسلوفاكيا«.

تمثل  أجنحة  ضم  المعرض  أن  وتابع 

الشمالية  وأميركا  »فرنسا  هي  دول   5
النمسا  جانب  إلى  وإيطاليا  وألمانيا 

عن  فضال  األولى  للمرة  تشارك  التي 

المنفردة«.  الدولية  المشاركات 

أنه  قطر  ميليبول  لجنة  رئيس  وأوضح 

لعرض  األمنية  التسويق للشركات  تم 

تأمين  في  منها  لالستفادة  منتجاتها 

.2022 بطولة كأس العالم فيفا قطر 

 »ميليبول قطر 2022« يختتم النسخة الرابعة عشرة

صفقات بقيمة »592« مليون ريال
اللواء ناصر 

بن فهد: أكثر 
من »11« ألفا 

زاروا المعرض

عرض منتجات 
لالستفادة 

منها في تأمين 
المونديال

»البيئة« تحث لإلبالغ عن المخالفات
والتغير  البيئة  وزارة  حثت   - قنا   - الدوحة 

في  االستمرار  على  الجمهور  المناخي، 

عن  واإلبالغ  معها،  وتعاونهم  تفاعلهم  حسن 

من  البيئية،  التجاوزات  وكافة  المخالفات 

رقم  الموحد  االتصال  بمركز  االتصال  خالل 

184 على مدار الساعة، وطيلة أيام األسبوع.
ونوهت الوزارة، في بيان، أمس، بأن دوريات 

وحدة الحماية البرية التابعة لها استجابت 

الفور  على  وعملت  المواطنين،  أحد  لبالغ 

التعدي  في  تتمثل  بيئية  مخالفة  بضبط 

بمنطقة  والبحرية  النباتية  البيئة  على 

على  المخالف  فيها  أقدم  حيث  »مريح«، 

دهس نبات القرم والتالعب بالساحل.

اإلجراءات  كافة  اتخاذ  تم  أنه  إلى  ولفتت 

السيارة  وحجز  وضبط  حقه،  في  القانونية 

باقي  استكمال  وجار  بذلك،  المتسببة 

اإلجراءات مع الجهات األمنية.

عن  المناخي  والتغير  البيئة  وزارة  وأعربت 

خالص شكرها وتقديرها للمواطن الذي أبلغ 

عن المخالفة، لحرصه واهتمامه بالبيئة.

الدوحة - قنا - أكدت اللجنة العليا للمشاريع 

واإلرث أن بطاقة »هّيا« تمثل البوابة الوحيدة 

دولة  إلى  الدخول  في  الراغبين  للمشجعين 

قطر، خالل نهائيات كأس العالم FIFA قطر 

2022، وتشمل كافة الجماهير من مواطنين 
جاء  العالمية.  الجماهير  وأيضا  ومقيمين 

ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في 

فندق الفورسيزن بحضور لفيف من وسائل 

اإلعالم المحلية والدولية والقنوات الفضائية، 

المدير  الكواري  سعيد  السيد  أكد  حيث 

العليا  باللجنة  »هّيا«  لمنصة  التنفيذي 

بوابة  هي  هّيا  بطاقة  أن  واإلرث،  للمشاريع 

وخارج  داخل  الجماهير  لجميع  الحضور 

قطر   FIFA العالم  كأس  مالعب  إلى  البالد 

يرغب  من  جميع  على  يشترط  حيث   ،2022
في دخول البالد أثناء البطولة الحصول على 

شراء  تستلزم  التي  الرقمية  »هيا«  بطاقة 

تذكرة الستصدارها.

دخول قطر وحضور كأس العالم

»بطاقة هيا« بوابة المشجعين
ورشة  مؤخرًا  العامة  الصحة  وزارة  نظمت 

الوعي  رفع  حول  يومين  مدار  على  عمل 

السرطان  عن  الخاطئة  المفاهيم  وتصحيح 

المدارس  في  االجتماعيين  لألخصائيين 

الحكومية اإلعدادية والثانوية، وذلك بالتعاون 

العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  مع 

الصحية  والرعاية  الطبية  حمد  ومؤسستي 

هدفت  للسرطان.  القطرية  والجمعية  األولية 

الورشة التي حضرها نحو 71 من األخصائيين 

واألخصائيات االجتماعيات بالمدارس إلى رفع 

منه  الوقاية  وطرق  السرطان  بمرض  الوعي 

وأهمية الكشف المبكر وسبل العالج، وتصحيح 

السرطان،  مرض  عن  الخاطئة  المفاهيم 

وتسليط الضوء على كيفية التعامل مع مرض 

باإلضافة  النفسية،  الناحية  من  السرطان 

الممكن  والتدابير  اإلجراءات  على  االتفاق  إلى 

في  المعنية  المؤسسات  خالل  من  تنفيذها 

مجال مكافحة السرطان.

تصحيح المفاهيم حول السرطان

»الصحة« توعي األخصائيين بالمدارس

»384«
م��ل��ي��ون ري���ال 
ت���������������داوالت 
ال�����ع�����ق�����ارات
ف����ي أس���ب���وع

الجوية  الخطوط  أعلنت   - قنا   - الدوحة 

شركات   4 مع  التعاون  عن  أمس،  القطرية، 

يومية  رحالت  لتسيير  خليجية  طيران 

المدن  من  المشجعين  لنقل  مباشرة 

يومي،  بشكل  الدوحة،  إلى  الخليجية 

 2022 قطر   FIFA العالم  كأس  خالل 

المباريات  حضور  من  المشجعين  لتمكين 

واالستمتاع بتجربة استثنائية.

كل  مع  تفاهم  مذكرة  »القطرية«  ووقعت 

الجوية  والخطوط  دبي«  »فالي  خطوط  من 

والخطوط  الُعماني،  والطيران  الكويتية، 

الجوية السعودية، لتسيير الرحالت اليومية 

المباشرة للذهاب والعودة خالل 24 ساعة من 

وإلى الدوحة.

وبموجب الشراكة، التي تأتي في إطار التزام 

قطر   FIFA العالم  كأس  بإنجاح  »القطرية« 

2022، سيتمّكن عّشاق كرة القدم في الكويت 
السعودية  العربية  والمملكة  ُعمان  وسلطنة 

واإلمارات العربية المتحدة من حجز رحالتهم 

في  المباريات  لحضور  واحد  ليوم  المباشرة 

االستثنائية  باألجواء  واالستمتاع  ذاته،  اليوم 

التي ستعيشها دولة قطر خالل البطولة.

»القطرية« تتعاون مع »4« شركات خليجية 

رحالت يومية للدوحة في المونديال

ف��ع��ال��ي��ة ل��ل��ح��وار 
ال����م����ج����ت����م����ع����ي 
ب���ج���ام���ع���ة ح��م��د 
ب���������ن خ���ل���ي���ف���ة
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المتحدث الرسمي لـ »االتصال الحكومي« يسلط الضوء عليها

أبرز قرارات مجلس الوزراء خالل مايو
الدوحة- قنا- سلط المتحدث 

الرسمي لمكتب االتصال 
الحكومي الضوء على أبرز 

القرارات التي صدرت عن 
مجلس الوزراء الموقر، برئاسة 
معالي الشيخ خالد بن خليفة 

بن عبد العزيز آل ثاني رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

خالل اجتماعاته األسبوعية 
لشهر مايو الحالي.. وتطرق 

الدكتور محمد نويمي الهاجري 
المتحدث الرسمي لمكتب 

االتصال الحكومي في هذا 
السياق إلى قرار المجلس بتاريخ 

25 مايو 2022، الداعم إلنجازات 
جهاز التخطيط واإلحصاء 

ومشاريع اللجنة الدائمة 
للسكان المتعلقة بدراسة 
التركيبة السكانية للدولة 
بهدف تطوير السياسات 

والبرامج المتعلقة بها.

كما نوه المتحدث الرسمي لمكتب االتصال 

مشروع  على  المجلس  بموافقة  الحكومي 

قرار سعادة وزير البلدية بضوابط استعمال 

المؤسسات  على  البالستيكية  األكياس 

هذه  أن  مؤكدا  التسوق،  ومراكز  والشركات 

الحكومة  حرص  إطار  في  تأتي  الخطوة 

االستراتيجية  األهداف  تنفيذ  على  الموقرة 

ضمن  تندرج  والتي  البيئة،  على  للمحافظة 

الرؤية الوطنية الشاملة 2030.

الهاجري  نويمي  محمد  الدكتور  سلط  وقد 

الضوء أيضا على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 

على  المفروضة  القيود  برفع   ،2022 مايو   18
العامة  األماكن  لجميع  األشخاص  دخول 

بعد  وذلك  كورونا  جائحة  بسبب  المغلقة 

الصحة  وزير  سعادة  شرح  إلى  االستماع 

على  السيطرة  مستجدات  حول  العامة 

الوباء، وبعد االطالع على تقرير اللجنة العليا 

التدريجي  الرفع  خطة  بشأن  األزمات  إلدارة 

للقيود. وأكد أن النجاح الكبير لدولة قطر في 

السيطرة على الوباء يثبت مرة أخرى فاعلية 

التخطيط  ودقة  الحكومية  المؤسسات  أداء 

والتنسيق فيما بينها. 

لمكتب  الرسمي  المتحدث  تطرق  كما 

الوزراء  مجلس  لموافقة  الحكومي  االتصال 

على   ،2022 مايو   11 بتاريخ  جلسته  في 

الزيادة  وضوابط  أسس  بشأن  قرار  مشروع 

يأتي  والذي  والخدمات،  السلع  أسعار  في 

للتطورات  الموقرة  الحكومة  مواكبة  إطار  في 

وضمان  والتجارية،  االقتصادية  والمتغيرات 

فعالية األسواق والتوازن فيها والمحافظة على 

القوة الشرائية لدخل األفراد وتخفيف العبء 

والتصدي  األسعار،  ارتفاع  من  والحد  عليهم، 

المبررة  غير  االرتفاعات  أشكال  من  شكل  ألي 

وخصوصًا  والخدمات  السلع  أسعار  في 

األساسية منها.

بمناسبة ذكرى استقالل بالدهابوفاة والدة األمير فهد بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز

صاحب السمو يهنئ رئيسة جورجياصاحب السمو يعزي خادم الحرمين الشريفين
بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه خادم 

سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 

ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة والدة صاحب 

السمو األمير فهد بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي 

آل سعود.

نائب األمير يعزي 
خادم الحرمين الشريفين

رئيس الوزراء يعزي 
خادم الحرمين الشريفين

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

الملك  الشريفين  الحرمين  إلى خادم  األمير، برقية تعزية  نائب 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية 

بن  ذعار  بن  فهد  األمير  السمو  صاحب  والدة  بوفاة  الشقيقة، 

تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

نائب األمير 
يهنئ رئيسة جورجيا
آل  حمد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 

الرئيسة  فخامة  إلى  تهنئة  برقية  األمير،  نائب  ثاني، 

بمناسبة  جورجيا،  رئيسة  زورابيشفيلي،  سالومي 

ذكرى استقالل بالدها.

استعراض سبل تعزيز التعاون

»SCAI« من جمعية

نائب األمير يستقبل رئيس 
مجلس إدارة »كريدت سويس«

قطر تشارك في دورة مجلس 
وزراء الشباب والرياضة العرب

جائزة للمدير الطبي لـ »سدرة«

الشيخ  سمو  استقبل  قنا-  الدوحة- 

األمير،  نائب  ثاني،  آل  حمد  بن  عبدالله 

صباح  األميري،  بالديوان  مكتبه  في 

رئيس  ليمان،  أكسيل  السيد  أمس، 

إدارة مجموعة كريدت سويس،  مجلس 

وذلك للسالم على سموه بمناسبة زيارته 

للبالد.

استعراض  المقابلة،  خالل  جرى، 

من  لعدد  إضافة  التعاون،  تعزيز  سبل 

الموضوعات ذات االهتمام المتبادل.

القاهرة - قنا - شارك سعادة السيد صالح 

والشباب  الرياضة  وزير  العلي  غانم  بن 

وزراء  لمجلس  الـ»45«  الدورة  أعمال  في 

الشباب والرياضة العرب، المنعقدة بمقر 

جامعة الدول العربية في القاهرة.

البرامج  بحث  الدورة  أعمال  تناولت 

العام  خالل  تنفيذها  المزمع  والمشروعات 

تنفيذه  تم  ما  تقييم  إلى  إضافة  المقبل، 

إلى  تهدف  وأنشطة  برامج  من  مسبقا 

تلك  تأثير  مدى  وقياس  الشباب،  تمكين 

البلدان  مختلف  في  الشباب  على  البرامج 

العربية.

حصل البروفسور زياد حجازي، الرئيس 

سدرة  في  القلب  مركز  ورئيس  الطبي 

للطب - عضو مؤسسة قطر، على جائزة 

)مساعدة   »Helping Little Hearts«

القلوب الصغيرة( للخدمة مدى الحياة من 

الوعائية  القلبية  األوعية  تصوير  جمعية 

.)SCAI( والتداخلية

 SCAI ُتمنح جائزة الخدمة مدى الحياة من

التداخلي،  القلب  أطباء  لعمل  تقديرًا 

القلب  أمراض  عالج  في  والمتخصصين 

الخلقية لدى األطفال، والذين يعملون دون 

كلل لتطوير حلول أقل جراحة وتحسين 

النتائج للمرضى الصغار.

يتمتع  الذي  حجازي،  البرفسور  كان 

القلب  أمراض  في  عامًا   30 بخبرة 

اإلجراءات  من  العديد  في  رائدًا  الخلقية، 

التدخلية المهمة في هذا المجال. إنه من 

دوليًا  بها  المعترف  الطبية  الشخصيات 

القلب  لعيوب  الجراحي  غير  اإلصالح  في 

والبالغين  األطفال  والهيكلية لدى  الخلقية 

للقسطرة  جديدة  أجهزة  تطوير  وفي 

العابرة.

باإلضافة إلى دوره كمسؤول طبي رئيسي 

البروفسور  أسس  للطب،  سدرة  في 

بالمستشفى  األطفال  طب  قسم  حجازي 

ومركز قلب على مستوى عالمي. 

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

إلى  تهنئة  برقية  المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن 

جورجيا،  رئيسة  زورابيشفيلي،  سالومي  الرئيسة  فخامة 

بمناسبة ذكرى استقالل بالدها.

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

ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تعزية إلى خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك 

المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة والدة صاحب السمو 

األمير فهد بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

رئيس الوزراء 
يهنئ نظيره الجورجي

بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  بعث  قنا-  الدوحة- 

الداخلية،  الوزراء ووزير  آل ثاني، رئيس مجلس  عبدالعزيز 

برقية تهنئة إلى دولة السيد إيراكلي غاريباشفيلي، رئيس 

وزراء جورجيا، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

محافظ »المركزي« يجتمع مع 
رئيس مجلس إدارة »كريدت سويس«

الشيخ  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

ثاني،  آل  سعود  بن  محمد  بن  بندر 

محافظ مصرف قطر المركزي، أمس، 

رئيس  ليمان،  أكسيل  السيد  مع 

»كريدت  مجموعة  إدارة  مجلس 

سويس«، الذي يزور البالد حاليا.

آخر  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

االقتصادي  الوضع  بشأن  التطورات 

العمل  على  ذلك  وانعكاسات  العالمي، 

المصرفي.

مشاركة قطرية 
في معرض 

أبو ظبي للكتاب
الدوحة - قنا - شاركت مجموعة 

من دور النشر القطرية في معرض 

أبو ظبي الدولي للكتاب بدورته 

الحادية والثالثين الذي يقام في 

الفترة من 23 حتى 29 مايو الجاري 

بمشاركة أكثر من ألف عارض من 

ثمانين دولة.

وتشارك من دولة قطر: دار جامعة 

حمد بن خليفة للنشر ودار نشر 

جامعة قطر ودار الوتد للكتب 

والمطبوعات في المعرض الذي 

يمّثل فرصة لهذه الدور لعرض 

إصداراتها والتعريف بالمؤلفات 

القطرية وفتح قنوات للتواصل مع 

دور نشر عربية وعالمية، لخلق 

فرص للتعاون في مجال النشر 

والتوزيع والترجمة.

كما شارك السيد جاسم 

البوعينين مدير إدارة المكتبات 

ولي  ومدير معرض الدوحة الدَّ

للكتاب في اجتماع األمانة العامة 

لمجلس التعاون لمديري معارض 

الُكتب الخليجية الذي عقد اليوم 

الخميس على هامش المعرض.

ويسعى ملتقى الناشرين 

والموزعين القطريين إلى تسليط 

الضوء على مشاركة دور النشر 

ور على  القطرية لتشجيع بقية الدُّ

المشاركة في مثل هذه التظاهرات 

الثقافية الكبرى لكسب المزيد من 

الخبرات، وتحقيق أهداف صناعة 

النشر والتوزيع في دولة قطر.

{ د. محمد نويمي الهاجري

مشروع قرار بشأن أسس 
وضوابط الزيادة في 

أسعار السلع والخدمات

رفع القيود المفروضة 
على دخول األشخاص 
لألماكن العامة المغلقة 

{  البروفسور زياد حجازي

بشأن مشروع 
اجتماع تنسيقي في بلدية الشمالإنشاء سوق األسماك

إنشاء  مشروع  بموقع  تنسيقي  اجتماع  ُعقد 

الرويس،  ميناء  من  بالقرب  األسماك  سوق 

بحضور السيد: حمد جمعة المناعي - مدير 

بلدية الشمال وممثل شركة حصاد الغذائية 

عام  )مدير  الكبيسي  غانم  محمد  السيد: 

سلمان  محمد  والمهندس  أسواق(.  شركة 

بشركة  الهندسية  الخدمات  )مدير  سعيد 

حصاد الغذائية(.

والسيد:  المشروع  مقاول  االجتماع  حضر  كما 

الفنية  الشؤون  إدارة  مدير  السادة-  فيصل 

ببلدية الشمال والسيد: موسى ممثل شركة 

موانئ قطر- ميناء الرويس.

آخر  ومناقشة  االطالع  االجتماع  خالل  تم  وقد 

والتصاميم  التنفيذ  مراحل  مستجدات 

بمنطقة  السمك  سوق  إلنشاء  المعمارية 

الشمال )ميناء الرويس( ومناقشة آخر مراحل 

العمل بالمشروع.

مربعة(  أمتار   9,810( المشروع  مساحة  وتبلغ 

وهي:  األنشطة  من  العديد  يتضمن  وسوف 

األسماك  تنظيف  أكشاك   - السمك  )أكشاك 

األغراض-  متعددة  محالت   - ماركت  سوبر   -

جاف(،  مخزن  مبرد-  مخزن  ثلج-  مصنع 

الشمال  منطقة  سكان  المشروع  وسيخدم 

ِقبل  من  العمل  وجاٍر  المجاورة  والمناطق 

حيث  المشروع  تنفيذ  على  أسواق  شركة 

ُيتوقع افتتاحه بنهاية العام الحالي.
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أكدت ضرورة حلها بالسبل السلمية والدبلوماسية

الدعوة  قطر  دولة  جددت  قنا-  نيويورك- 

بالسبل  وحلها  النزاعات  منع  إلى 

على  مؤكدًة  والدبلوماسية،  السلمية 

النزاعات  أطراف  جميع  تتقيد  أن  ضرورة 

الدولي  اإلنساني  القانون  وأحكام  بمبادئ 

وتجنب  اإلنسان  لحقوق  الدولي  والقانون 

والبنى  والمرافق  المدنيين  استهداف 

المدنية. التحتية 

جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به 

سيف  بن  أحمد  علياء  الشيخة  سعادة 

لدى  قطر  لدولة  الدائم  المندوب  ثاني  آل 

المفتوحة  المناقشة  في  المتحدة،  األمم 

»حماية  حول  الدولي  األمن  لمجلس 

المسلحة«. النزاعات  أثناء  المدنيين 

آثار  أن  إلى  بيانها،  في  قطر  دولة  ولفتت 

التي  المناطق  على  تقتصر  ال  الصراعات 

حياة  تهديد  على  وال  العنف،  فيها  يدور 

أشكاال  تشمل  بل  المدنيين،  وسالمة 

كأزمات  السلبية،  االنعكاسات  من  أخرى 

االقتصادية،  واآلثار  واللجوء،  النزوح 

وتفاقم تهديد األمن الغذائي الذي يتحمل 

أصال تبعات تغير المناخ وعرقلة سالسل 

العالمية. للجائحة  نتيجًة  التوريد 

وقالت الشيخة علياء آل ثاني إن السبيل 

المدنيين  لتجنيب  فعالية  األكثر 

واالحتياجات  والمعاناة  العنف،  ويالت 

منع  هو  العنف  جراء  اإلنسانية 

بالسبل  وحلها  األساس  من  الصراعات 

اتخاذ  وضرورة  والدبلوماسية،  السلمية 

المدنيين  حرية  لضمان  اإلجراءات  كل 

المساعدات  على  حصولهم  وتأمين 

اإلنسانية والطارئة التي هم بحاجة إليها 

بأسرع الطرق وبدون أي عراقيل.

إلى  سعادتها  دعت  الصدد،  هذا  وفي 

في  العاملين  عمل  تيسير  ضرورة 

على  عالوة  واإلنساني  الطبي  المجال 

العاملين،  لهؤالء  والحماية  األمن  توفير 

معربًة عن األسف من تعرض المئات من 

للعنف  اإلنساني  المجال  في  العاملين 

الذي ال يمكن تبريره.

وأشار البيان إلى العنف الذي يطول فئات 

حمايتهم  الواجب  المدنيين  من  أخرى 

 20 وقوع  إلى  أشار  كما  النزاع،  حاالت  في 

في   2021 عام  في  صحفيين  قتل  حالة 

منظمة  بحسب  بالنزاع  المتأثرة  البلدان 

اليونسكو.

وفي هذا السياق، أدان بيان دولة قطر بأشد 

العبارات اغتيال قوات االحتالل اإلسرائيلي 

مراسلة  عاقلة  أبو  شيرين  اإلعالمية 

علي  القناة  منتج  وإصابة  الجزيرة،  قناة 

السمودي أثناء قيامهما بعملهما وارتدائهما 

مالبس توضح مهنتهما الصحفية.

لدولة  الدائم  المندوب  سعادة  وشددت 

دولة  أن  على  المتحدة،  األمم  لدى  قطر 

جريمة  االغتيال  عملية  تعتبر  قطر 

للقانون  صارخا  وانتهاكا  شنيعة 

على  سافرا  وتعديا  الدولي  اإلنساني 

الشعوب  وحق  والتعبير  اإلعالم  حرية 

وجددت  المعلومات،  على  الحصول  في 

إجراء  إلى  األمن  لمجلس  قطر  دولة  دعوة 

وعادل  وشفاف  وشامل  فوري  تحقيق 

المحاسبة. وضمان  ومحايد 

قطر  دولة  استغراب  عن  البيان  وأعرب 

التعليم  في  الحق  انتهاكات  استمرار  من 

تعريض  ذلك  في  بما  النزاع،  حاالت  في 

مذكرًا  للهجمات،  التعليمية  المؤسسات 

المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  بقرار 

74/ 274 الذي قدمته دولة قطر، والذي حث 
حماية  على  المسلحة  النزاعات  أطراف 

والعاملون  الطالب  فيهم  بمن  المدنيين، 

المؤسسات  وحماية  التعليم،  مجال  في 

التعليمية.

على  قطر  دولة  حرص  البيان  وأكد 

التخفيف من وطأة األزمات اإلنسانية على 

المسلح،  بالصراع  المتأثرين  المدنيين 

به  تضطلع  الذي  الريادي  الدور  إلى  الفتًا 

دولة قطر في تقديم المساعدات اإلنمائية 

واإلغاثية ودعم جهود األمم المتحدة في هذا 

الصدد.

من  تعتبر  قطر  دولة  أن  إلى  البيان  ولفت 

خالل مساهماتها المتعددة السنوات وغير 

عشرة  أكبر  مصاف  في  المخصصة، 

المتحدة  األمم  مكتب  لصالح  مساهمين 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية، حيث قدمت 

واليمن  في سوريا  اإلنسانية  للجهود  دعمًا 

وأفغانستان والعراق واألردن ولبنان وتركيا 

وغيرها.

لصالح  قطر  دولة  مساهمة  إلى  وأشار 

الطوارئ  لمواجهة  المركزي  الصندوق 

بالدعم  منوهًا  دوالر،  مليون   18 يفوق  بما 

اإلنساني والتنموي المتواصل الذي تقدمه 

الشقيق،  الفلسطيني  للشعب  قطر  دولة 

الصعبة  األوضاع  من  للتخفيف  وخاصًة 

على  عالوة  غزة،  قطاع  في  اإلعمار  وإعادة 

وكالة  لصالح  المستمرة  المساهمة 

األونروا.

الذي  العاجل  اإلنساني  بالعون  نوه  كما 

في  بما  أفغانستان،  في  قطر  دولة  تقدمه 

ذلك العون الذي قدمته عبر الجسر الجوي 

مطار  تأهيل  وإعادة  كابول،  إلى  قطر  من 

كابول مما ساهم في تيسير إدخال السلع 

الغذائية.

بالعمل  التزامها  تأكيد  قطر  دولة  وجددت 

التعاون  مبدأ  على  القائم  اإلنساني 

وأنها  والحياد،  والنزاهة  والشراكة 

ستواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين 

وتقديم  اإلنسانية  األوضاع  لتقييم 

المساعدات، حيث يلزم لصالح المدنيين 

المتأثرين بالنزاعات المسلحة.

إدانة اغتيال قوات االحتالل اإلسرائيلي اإلعالمية شيرين أبو عاقلةالشيخة علياء آل ثاني: ضرورة اتخاذ كل اإلجراءات لضمان حرية المدنيين

الحث على 
تأمين 

الحصول على 
المساعدات 

اإلنسانية 
والطارئة

بدون
عراقيل

قطر تجدد الدعوة إلى منع النزاعات

{ الشيخة علياء آل ثاني تلقي بيان الدولة

وزير الدولة لشؤون الطاقة 
يجتمع مع نظيرته المالطية

رئيس وزراء سريالنكا 
يستقبل سفيرنا

الدوحة- قنا- اجتمع سعادة المهندس سعد 

لشؤون  الدولة  وزير  الكعبي،  شريدة  بن 

ميريام  السيدة  سعادة  مع  أمس،  الطاقة، 

في  والمشاريع  والطاقة  البيئة  وزيرة  داللي، 

جمهورية مالطا، التي تزور البالد حاليا.

العالقات  بحث  االجتماع،  خالل  جرى، 

الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر 

ومالطا، وسبل تطويرها.

رانيل  السيد  دولة  استقبل  قنا-  كولمبو- 

جمهورية  وزراء  رئيس  ويكراماسينغها، 

سريالنكا، سعادة السيد جاسم بن جابر آل 

سرور، سفير دولة قطر لدى سريالنكا.

عالقات  استعراض  المقابلة،  خالل  جرى   

التعاون الثنائي بين البلدين.

بحث سبل تطوير التعاون

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

وزير خارجية فنزويال يجتمع مع سفيرنا
قنا-  كاراكاس- 

السيد  سعادة  اجتمع 

فارياس،  كارلوس 

الخارجية في  وزير 

مع  فنزويال،  جمهورية 

سعادة السيد راشد 

بن محسن فطيس، 

سفير دولة قطر لدى 

فنزويال.

 جرى خالل االجتماع، 

عالقات  استعراض 

بين  الثنائي  التعاون 

البلدين.

»الشورى« يشارك في 
اجتماع اللجنة البرلمانية 

الخليجية - األوروبية
مجلس  شارك  قنا-  الدوحة- 

االجتماع  في  أمس،  الشورى، 

البرلمانية  للجنة  الخامس 

أقيم  الذي  األوروبية،   - الخليجية 

عبر تقنية االتصال المرئي.

من  مجموعة  االجتماع  ناقش 

أعدها  التي  والتقارير  الموضوعات 

عدد من المجالس التشريعية بدول 

الحوار  أبرزها  التعاون، ومن  مجلس 

البرلماني بين االتحاد األوروبي ودول 

مجلس التعاون حول خفض وتحول 

الطاقة.

هذا  في  الشورى  مجلس  مثل 

بن  ناصر  السيد  سعادة  االجتماع 

محمد النعيمي عضو المجلس.

الدوحة - قنا - شاركت دولة قطر، أمس، 

للمديرين  والثالثين  الثامن  االجتماع  في 

التعاون  مجلس  بدول  للمرور  العامين 

بمقر  عقد  الذي  العربية،  الخليج  لدول 

األمانة العامة في الرياض.

شاركت  الذي  االجتماع،  وناقش 

من  عددا  للمرور،  العامة  اإلدارة  فيه 

المشترك،  االهتمام  ذات  الموضوعات 

وتوصيات  نتائج  بمتابعة  والمتعلقة 

السادس  االجتماعين  محضري 

والمتمثلة  والثالثين،  والسابع  والثالثين 

في قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء 

العمل  ومدى  المجلس،  بدول  الداخلية 

االطالع على  إلى  على تنفيذها، باإلضافة 

بربط  الخاص  العمل  فريق  نتائج  أهم 

المخالفات المرورية.

وبرامج  مواضيع  المشاركون  بحث  كما 

والسالمة  التوعية  وموازنات  وخطط 

المرورية بين اإلدارات العامة للمرور، حيث 

جرى عرض نتائج مشروع توحيد برامج 

السائقين  وفحص  تدريب  كفاءة  رفع 

سائقي  سلوكيات  تتبع  وأجهزة  وأنظمة 

المركبات بدول مجلس التعاون.

بدول مجلس التعاون الخليجي

قطر تشارك في اجتماع المديرين العامين للمرور
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»الصحة« تنظم ورشة لألخصائيين بالمدارس

رئيس جهاز التخطيط
يلتقي وفد »هواوي«

تصحيح المفاهيم الخاطئة عن السرطان

محمد  بن  صالح  الدكتور  سعادة  اجتمع 

واإلحصاء  التخطيط  جهاز  رئيس  النابت 

الرئيس  يي  ستيفن  السّيد  سعادة  مع 

منطقة  في  »هواوي«  لشركة  التنفيذي 

الشرق األوسط وأفريقيا.

زيارة  مع  متزامنًا  االجتماع  هذا  ويأتي 

لحضور  قطر  دولة  إلى  يي  ستيفن  السّيد 

والدفاع  الداخلي  لألمن  الدولي  المعرض 

المدني )ميليبول قطر 2022(.

وحضر االجتماع من جانب جهاز التخطيط 

النعيمي  محمد  السّيد  سعادة  واإلحصاء 

واإلحصاء  التخطيط  جهاز  رئيس  مساعد 

والدكتور خالد القره داغي مدير إدارة نظم 

المعلومات ومستشار مكتب الرئيس.

زاو  ليام  السّيد  »هواوي«  شركة  وفد  وضّم 

ليانغ الرئيس التنفيذي في منطقة شمال 

الخليج والسّيد صفدر نذير نائب الرئيس 

في  الرقمية  للصناعات  األول  اإلقليمي 

منطقة الشرق األوسط.

عن  الحديث  االجتماع  خالل  وجرى 

لدولة  الوطنية  التنمية  استراتيجية 

حلول  وأحدث  الرقمي،  والتحول  قطر 

الخدمات  مجال  في  التكنولوجيا 

السحابية والذكاء االصطناعي.

الدكتور  سعادة  بتبادل  االجتماع  واخُتتم 

السّيد  وسعادة  النابت  محمد  بن  صالح 

ستيفن يي لهديتين تذكاريتين.

مؤخرًا  العامة  الصحة  وزارة  نظمت 

رفع  حول  يومين  مدار  على  عمل  ورشة 

عن  الخاطئة  المفاهيم  وتصحيح  الوعي 

في  االجتماعيين  لألخصائيين  السرطان 

والثانوية،  اإلعدادية  الحكومية  المدارس 

والتعليم  التربية  وزارة  مع  بالتعاون  وذلك 

الطبية  حمد  ومؤسستي  العالي  والتعليم 

والجمعية  األولية  الصحية  والرعاية 

القطرية للسرطان.

من   71 نحو  حضرها  التي  الورشة  هدفت 

االجتماعيات  واألخصائيات  األخصائيين 

بالمدارس إلى رفع الوعي بمرض السرطان 

المبكر  الكشف  وأهمية  منه  الوقاية  وطرق 

المفاهيم  وتصحيح  العالج،  وسبل 

وتسليط  السرطان،  مرض  عن  الخاطئة 

مرض  مع  التعامل  كيفية  على  الضوء 

السرطان من الناحية النفسية، باإلضافة 

إلى االتفاق على اإلجراءات والتدابير الممكن 

تنفيذها من خالل المؤسسات المعنية في 

مجال مكافحة السرطان.

بالجمعية  عقدت  التي  الورشة  خالل  وتم 

عمل  أوراق  استعراض  للسرطان  القطرية 

الناجحة  العالمية  التجارب  تعكس 

وعالج  اكتشاف  مجال  في  للتدخالت 

السرطان على مستوى المدارس.

رئيس  المطاوعة،  خلود  الدكتورة  وقالت 

وزارة  في  االنتقالية  غير  األمراض  قسم 

تعد  العمل  ورشة  إن  العامة  الصحة 

لتصحيح  الوطنية  الحملة  من  جزءًا 

السرطان  مرض  عن  الخاطئة  المفاهيم 

واألخصائيات  األخصائيين  وتستهدف 

الحكومية  المدارس  في  االجتماعيات 

اإلعدادية والثانوية، مشيرة إلى أن الورشة 

الوعي  تساهم كذلك في تعزيز جهود رفع 

وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن السرطان 

لخلق عالم أكثر صحة وأكثر إشراقا وخال 

المزيد  إيجاد  إلى  باإلضافة  السرطان،  من 

واتخاذ  العالمي  الوعي  لبناء  الفرص  من 

تغيير  على  تقوم  التي  الالزمة  اإلجراءات 

المفاهيم الخاطئة عن السرطان.

وأضافت الدكتورة خلود المطاوعة: إن وزارة 

مجال  في  جهودها  تواصل  العامة  الصحة 

حول  الوعي  مستوى  ورفع  الصحة  تعزيز 

المفاهيم  وتصحيح  السرطان  من  الوقاية 

العمل  فرق  جهود  خالل  من  الخاطئة 

البرامج  من  العديد  تنفيذ  وعبر  المختلفة 

المتخصصة، مشيدة في هذا  والمشاريع 

ومؤسستي  الوزارة  بين  بالتعاون  المجال 

األولية،  الصحية  والرعاية  الطبية،  حمد 

لتحقيق  للسرطان،  القطرية  والجمعية 

خفض  في  المتمثل  العالمي  الهدف 

بالسرطان  للمصابين  المبكرة  الوفيات 

بنسبة 25 % بحلول عام 2025.

نصار،  هبة  السيدة  أشادت  جهتها  من 

القطرية  بالجمعية  صحي  مثقف 

بين  والتنسيق  بالتعاون  للسرطان 

الوطني  والبرنامج  العامة،  الصحة  وزارة 

الطبية  حمد  ومؤسستي  للسرطان 

مكافحة  مجال  في  الصحية  والرعاية 

السرطان وطرق الوقاية والعالج. 

العمل  ورشة  خالل  تم  أنه  وأضافت 

استعراض الخدمات التي تقدمها الجمعية 

قطر  دولة  في  المجتمعية  الفئات  لجميع 

واستضافة أحد المتعايشين مع السرطان 

لسرد قصة نجاحه في مواجهة المرض.

$ الدوحة

$ الدوحة

لبحث آليات التحول الرقمي وحلول التكنولوجيا
نظمها طالب »الدراسات اإلسالمية« بجامعة حمد بن خليفة

فعاليـــة للحــــوار المجتمعــي

برنامج  في  العليا  الدراسات  طالب  م  نظَّ

والشؤون  اإلسالم  في  اآلداب  ماجستير 

في  اإلسالمية  الدراسات  بكلية  الدولية 

مبادرة  مؤخًرا،  خليفة،  بن  حمد  جامعة 

االبتكار  مقهى  في  المجتمعي  للحوار 

بالدوحة.

البحثية  مشاريعهم  الطالب  وشارك 

الذي  المتكامل  المختبر  مقرر  ضمن 

ويهدف  مهمة  معاصرة  موضوعات  يغطي 

حول  الجارية  البحوث  في  المساهمة  إلى 

المكانة الرائدة لإلسالم في سياق الشؤون 

مناقشات  الفعالية  وشهدت  الدولية. 

ملهمة وتبادل لآلراء وتفاعل مثمر مع أفراد 

الذين  أسرهم  إلى  باإلضافة  المجتمع 

الجلسة. إلى  انضموا 

أحد  المتكامل  المختبر  مقرر  وُيعدُّ 

لبرنامج  المميِزة  الفريدة  السمات 

والشؤون  اإلسالم  في  اآلداب  ماجستير 

نظريات  بناء  إلى  يهدف  الذي  الدولية، 

والتحديات  الحلول  على  للتعرف  التغيير 

والبشرية  واالجتماعية  االقتصادية 

المجتمعات  تواجه  التي  والبيئية 

الطالب  ويحظى  وتعزيزها.  المسلمة 

التصميم  بأدوات  تزويدهم  عبر  بالدعم 

التي  اإلنتاج  ومنصات  والتفكير  اإلبداعي 

حلول  طرح  على  العمل  في  تساعدهم 

العالمية. للمشكالت 

تصميمات  طالب  تسعة  نشر  وقد 

مقهى  في  بهم  الخاصة  التغيير  نظريات 

إبداعية  مساحة  لهم  وفر  الذي  االبتكار، 

والتعاون.  والتواصل  االبتكار  من  مكنتهم 

الطالب  أوضح  قصيرة،  عروض  وخالل 

نماذجهم  لتصميم  المنطقية  األسس 

تقديم  في  النماذج  هذه  تساهم  وكيف 

العالم  تواجه  التي  للمشاكل  حلول 

عام. بشكل  العالمي  والمجتمع  اإلسالمي 

على  خضر  سعد  الطالب  نموذج  وركز 

بالطرق  العامة  لتوعية  منصة  تصميم 

من  القديمة  النسخ  لصيانة  المناسبة 

وارتكز  وتجديدها.  الشريفة  المصاحف 

الريم  الطالبة  طرحته  الذي  النموذج 

وهي  األمل،  مدينة  فكرة  على  العلي 

شمال  في  الحضرية  للتنمية  مبادرة 

الداخل.  في  السوريين  للنازحين  سوريا 

المحتملة  الطرق  نموذجها  واستكشف 

التنمية  أهداف  مع  األمل  مدينة  لمواءمة 

المتحدة. األمم  لمنظمة  المستدامة 

نموذًجا  عمر  فردوس  الطالبة  وصممت 

على  يركز  للفتيات«  »السالم  بعنوان 

فرص  توفير  عبر  الفتيات  تمكين 

في  مانديرا  مقاطعة  في  لهن  اقتصادية 

التعارف  محطة  نموذج  م  وقدَّ كينيا. 

تصميًما  البوعينين  علي  صممه  الذي 

المسلمين  غير  الزوار  لمساعدة  مبتكًرا 

خالل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 

اإلسالم  عن  شامل  فهم  تطوير  على   2022
أي مفاهيم مغلوطة عنه. وتصحيح 

الدكتور  ق  علَّ الفعالية،  انتهاء  وبعد 

المقرر  هذا  منسق  توك،  إفرين  محمد 

»لقد  قائاًل:  اإلسالمية،  الدراسات  بكلية 

نظمناها  التي  الفعالية  هذه  منحت 

لطالبنا  فرصًة  المجتمعي  الحوار  لتعزيز 

فهمهم  ومشاركة  الجماهير  مع  للتفاعل 

اإلسالمية  والتعاليم  القيم  تعزيز  لكيفية 

االجتماعية  للتحديات  المبتكرة  للحلول 

المترابطة.  العالمية  واالقتصادية 

األكاديمية  معرفتهم  طالبنا  أظهر  وقد 

لقيادة  واستعدادهم  اإلبداعي  وتفكيرهم 

األولويات  حول  مفتوحة  محادثات 

المستدامة  التنمية  مثل  المعاصرة 

المقبلة في قطر«. العالم  وبطولة كأس 

في  اآلداب  ماجستير  برنامج  ويوفر 

تقدمه  الذي  الدولية  والشؤون  اإلسالم 

فرصًة  اإلسالمية  الدراسات  كلية 

القضايا  دراسة  إمكانية  للطالب  تتيح 

العالمية  والتطورات  باإلسالم  المتعلقة 

التدريس  استراتيجيات  استخدام  عبر 

المعلومات  من  للمزيد  المبتكرة.  والتعلم 

األكاديمية  والبرامج  البرنامج  هذا  حول 

زيارة:  يرجى  الكلية،  تقدمها  التي  األخرى 

cis.hbku.edu.qa

الفعالية 
تتيح إمكانية 
التفاعل على 
نطاق أوسع 
مع المشاريع 

البحثية

$ الدوحة

ناقشها منتدى في كلية العلوم والهندسة

دور األدوات التكنولوجية في تعلم طالب التوحد
بجامعة  والهندسة  العلوم  كلية  عقدت 

متجر  مع  بالتعاون  خليفة،  بن  حمد 

للخدمات  موفر  أول  سوق«،  »سنسوري 

والعالج  التعليم  مجال  في  المتخصصة 

المهارات  تنمية  ومنتجات  المهني 

»تأثير  بعنوان  منتدى  قطر،  في 

األطفال  دعم  في  التكنولوجية  البحوث 

المتعايشين مع اضطراب طيف التوحد 

وأسرهم« بتاريخ 24 مايو.

مستقبل  على  الضوء  الفعالية  وسلطت 

الحديثة  التكنولوجية  التدخالت 

والواقع  االصطناعي  الذكاء  مثل 

تتميز  التي  االفتراضي  والواقع  المعزز 

التعليمية  العملية  دعم  في  بفعاليتها 

اضطراب  مع  المتعايشين  لألطفال 

الفريق  واستكشف  التوحد.  طيف 

والهندسة  العلوم  كلية  في  البحثي 

تكنولوجيا  في  االتجاهات  أحدث 

تطبيقهم  كيفية  وعرض  التعليم 

لألدوات الهندسية في أبحاثهم حول هذا 

العصبي. النمو  االضطراب في 

األستاذ  ثاني،  آل  دينا  الدكتورة  مت  وقدَّ

ومدير  والهندسة  العلوم  بكلية  المساعد 

في  التخصصات  متعددة  البرامج 

االستشارية  المجموعة  وعضو  الكلية 

الصحة  لمنظمة  التابعة  الفنية 

المساعدة،  التكنولوجيا  حول  العالمية 

والتعليم  »التوحد  بعنوان  محاضرًة 

الدكتورة  وتحدثت  والتكنولوجيا«. 

بالكلية،  المساعد  األستاذ  قراقع،  مروة 

على  التكنولوجية«  البحوث  »أثر  عن 

اضطراب  مع  المتعايشين  األطفال  دعم 

عروضهم  وتناولت  التوحد.  طيف 

التدخالت  تساعد  أن  يمكن  كيف 

ومقدمي  المعلمين  التكنولوجية 

تقديم  يجب  متى  تحديد  على  الرعاية 

أثناء  األطفال  لهؤالء  واالهتمام  الدعم 

التعليمية. لمهامهم  أدائهم 

العديد  والهندسة  العلوم  كلية  وتجري 

هذا  في  الفاعلة  البحثية  المشاريع  من 

بلقيس  الدكتورة  قدمت  حيث  المجال، 

بانير، باحث ما بعد الدكتوراه في الكلية، 

المشاريع  هذه  أهداف  عن  عامة  لمحة 

ونتائجها المتوقعة. ويستخدم المشروع 

األول، وهو مشروع تقييم االنتباه، مزيًجا 

الوجه  تعبيرات  تتبع  أساليب  من  فريًدا 

انتباه  مدى  لقياس  العين  وحركات 

اضطراب  مع  المتعايشين  األطفال 

تدخلية.  غير  بطريقة  التوحد  طيف 

تطبيق  وهو  الثاني،  المشروع  ُصمم  وقد 

لدعم  )مارفوك(،  المعزز  الواقع  تعلم 

المتعايشين  لألطفال  المفردات  تعليم 

المشروع  ويشتمل  االضطراب.  هذا  مع 

الثالث على تكنولوجيا ملموسة متعددة 

الشامل  التعاوني  اللعب  لدعم  الحواس 

اضطراب  مع  المتعايشين  األطفال  بين 

مع  المتعايشين  من  وأقرانهم  التوحد 

دعم  بهدف  العصبية،  االضطرابات 

مشاركتهم التعليمية واالجتماعية.

وأعقب مداخلتها عرًضا بحثًيا توضيحًيا 

محمد  بقيادة  جاٍر  مشروٍع  عن  مباشًرا 

منذر  وعبدالملك  حجاب  فادي  حسن 

برنامج  في  طالبان  وهما  نعيس، 

الحاسوب وهندسته  الدكتوراه في علوم 

بالكلية.

سميث،  ورانا  الصراف  أليسون  وأدارت 

مؤسستا متجر »سنسوري سوق« حلقة 

مباشرة  عملية  »تجارب  بعنوان  نقاش 

حول تأثير التكنولوجيا على دعم األطفال 

المتعايشين مع اضطراب طيف التوحد 

وأسرهم«. وكان من بين المتحدثين في 

الطبيبة  ساتي،  علياء  الدكتورة  الحلقة 

لألطفال  النمو  طب  قسم  في  المعالجة 

بالل  والدكتور  للطب؛  سدرة  بمركز 

مركز  ومدير  المشارك  األستاذ  منصور، 

إي  تكساس  بجامعة  والتعلم  التدريس 

كونور،  أولكاي  والسيدة  قطر،  في  أم  أند 

مديرة مدرسة ستب باي ستب‹ لألطفال 

ذوي االحتياجات الخاصة.

بعد  ثاني  آل  دينا  الدكتورة  وتحدثت 

األطفال  »يواجه  فقالت:  الفعالية  انتهاء 

التوحد  المتعايشون مع اضطراب طيف 

في  ومعقدة  فريدة  تحديات  وأسرهم 

التقليدية.  التعلم  أنماط  استخدام 

في  بحثي  كفريق  رؤيتنا  وتتمثل 

التكنولوجية  التطورات  من  االستفادة 

تدعم  مثالية  تعليمية  بيئة  لتوفير 

التي  الحلول  وتهدف  المستمر.  التعلم 

اإلدماج  تعزيز  إلى  النهاية  في  نطرحها 

المتعايشين  لألطفال  والفعال  الكامل 

سررنا  وقد  المجتمع.  في  التوحد  مع 

باالشتراك  الفعالية،  هذه  باستضافة 

والتواصل  سوق‹  ›سنسوري  متجر  مع 

لتبادل  األوسع  البحثي  المجتمع  مع 

المعلومات والخبرات والرؤى«. 

أليسون  السيدة  قالت  جانبها،  من 

لمتجر  المشارك  المؤسس  صراف، 

المتجر  فتح  أن  »منذ  سوق«:  »سنسوري 

حققت  كيف  رأينا  قطر،  في  أبوابه 

مكاسب  األبحاث  على  القائمة  االبتكارات 

عالجية ألفراد المجتمع المتعايشين مع 

اضطراب طيف التوحد وحسنت النتائج 

تقدم  ومع  التوحد.  ذوي  األطفال  لدى 

مجتمع  يؤدي  أن  المهم  من  التكنولوجيا، 

االبتكارات  تطوير  دعم  في  دوره  التوحد 

البرامج  في  المشاركة  عبر  التالية 

طرحت  التي  البرامج  مثل  البحثية 

للنقاش اليوم«.

الكلية تستعرض جهودها المبتكرة لدعم االحتياجات التعليمية لألطفال

$ الدوحة

{ خالل تبادل الهدايا التذكارية

{ جانب من االجتماع 

{  هبة نصار 
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لقيادة أعضاء هيئة التدريس

»نورثويسترن« تعين عميدا مشاركا جديدا

تعيين  قطر  في  نورثويسترن  جامعة  أعلنت 

لشؤون  جديًدا  مشارًكا  عميًدا  رايت  زاكري 

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

الكريدي،  مروان  قال  المناسبة،  وبهذه 

ورئيسها  قطر  نورثويسترن  جامعة  عميد 

في  األستاذ  رايت  »البروفيسور  التنفيذي: 

متفاٍن  أستاذ  هو  قطر،  نورثويسترن  جامعة 

واألساتذة  للطلبة  مجتهد  ومعلم  وناجح، 

بتطوير  ملتزم  قائد  أنه  كما  سواء،  حد  على 

بانضمام  سعداء  نحن  وتغييرها.  المناهج 

سيضمن  زميل  فهو  لنا،  رايت  البروفيسور 

تفانيه في التفوق العلمي واإلبداعي في جامعة 

التدريسية،  وهيئتها  قطر  نورثويسترن 

نجاحه كعميد مشارك لشؤون أعضاء هيئة 

التدريس«.

رايت  سيتحمل  مشارًكا،  عميًدا  وبصفته 

جوانب  جميع  عن  الشاملة  المسؤولية 

ذلك  في  بما   - التدريس  هيئة  أعضاء  شؤون 

أعضاء  وتوظيف  األكاديمية،  التعيينات 

ومن  الوظيفي.  وتطويرهم  التدريس،  هيئة 

وكاثلين  الكريدي  العميد  مع  العمل  خالل 

المسؤولين  كبيرة  سميث،  هيويت 

استمرار  على  رايت  سيشرف  األكاديميين، 

نمو ونجاح أعضاء هيئة التدريس في جامعة 

مهمة  لدعم  البرامج  عبر  قطر  نورثويسترن 

الجامعة األكاديمية والبحثية.

تدريس  هيئة  عضو  وهو  رايت  أن  إلى  يشار 

 ،2010 في جامعة نورثويسترن قطر منذ عام 

يعمل حالًيا كأستاذ مشارك مقيم في برنامج 

الفنون الحرة، حيث يدّرس دورات عن اإلسالم 

الحديث،  األوسط  الشرق  وتاريخ  إفريقيا،  في 

اإلسالمي،  الفكر  وتاريخ  اإلفريقي،  والتاريخ 

قام  ذلك،  إلى  باإلضافة  أميركا.  في  واإلسالم 

بتطوير وترأس كاًل من قسم دراسات الشرق 

في  رئيسي  كعضو  وشارك  وإفريقيا  األوسط 

أعضاء  وترقية  تعيين  وإعادة  تدقيق  لجنة 

هيئة التدريس بجامعة نورثويسترن قطر.

وفي إشارة منها إلى الطرق التي سيساعد بها 

كمؤسسة  الجامعة  مكانة  ترسيخ  في  رايت 

دوره  خالل  من  المستوى  عالمية  أكاديمية 

سيركز  إنه  سميث  هيويت  قالت  الجديد، 

ألعضاء  الجديدة  والسياسات  البرامج  على 

هيئة التدريس على جميع المستويات وعبر 

بمخرجاتهم  االرتقاء  بهدف  البرامج  جميع 

وأضافت  أكبر.  بشكل  والبحثية  األكاديمية 

البروفيسور  كان  »لطالما  سميث:  هيويت 

ملتزًما  التدريس  هيئة  في  بارًزا  عضًوا  رايت 

أن  من  تامة  ثقة  على  وأنا  ونجاحها.  بنموها 

قيمة  إضافة  ستكون  رايت  البروفيسور  قيادة 

التدريس  هيئة  أعضاء  وترقية  تقدم  لدعم 

لدينا«.

اإلفريقية  الدراسات  في  باحث  هو  رايت 

واإلسالمية، تتناول بحوثه موضوعات مختلفة 

في تاريخ الفكر اإلسالمي عبر القارة اإلفريقية، 

العالمية  والشبكات  الصوفية  ذلك  في  بما 

وعلماء  إفريقيا،  شمال  في  اإلسالمي  لإلحياء 

المسلمين كوسطاء اجتماعيين وسياسيين 

الوسطى،  العصور  في  إفريقيا  غرب  في 

سياق  في  اإلسالمية  التعلم  وممارسات 

االستعمار وإنهاء االستعمار في غرب إفريقيا.

الجوائز  من  العديد  على  رايت  حصل 

العلمية  لمساهماته  الدولية  والتقديرات 

الباحث  كان   ،2019 عام  وفي  والبحثية. 

وبرنامج  ديفينتي  هارفارد  كلية  في  الزائر 

وحصل  اإلفريقية  للدراسات  نورثويسترن 

جامعة  من  البحثي  التميز  جائزة  على 

تم  األخيرة،  اآلونة  وفي  نورثويسترن. 

اإلفريقي  المعهد  مجلس  لعضوية  انتخابه 

الشرقية  الدراسات  كلية  في  للعلماء  الدولي 

واإلفريقية بجامعة لندن.

كبير  لشرف  »إنه  رايت:  قال  جهته،  ومن 

وأنا  زمالئي.  عمل  لدعم  الفرصة  لي  تتاح  أن 

في  التدريس  هيئة  أعضاء  قيادة  إلى  أتطلع 

برامجها  خالل  من  قطر  نورثويسترن  جامعة 

األكاديمية لدعم رؤية العميد الكريدي وأهداف 

وتطلعات أعضاء هيئة التدريس«.

ومشارك  مؤلف  رايت  أن  بالذكر،  والجدير 

ذلك  في  بما  الكتب،  من  العديد  تأليف  في 

التيجانية في شمال إفريقيا والعالم اإلسالمي 

األدب  القلم:  جهاد  عشر،  الثامن  القرن  في 

اإلسالمية  والدراسات  إفريقيا،  الصوفي لغرب 

وسياقات  جديدة  اتجاهات  إفريقيا:  في 

حول  العلمية  مقاالته  ُنشرت  كما  عالمية، 

الدولية  المجلة  في  وإفريقيا  اإلسالم  تاريخ 

ومجلة  اإلفريقية،  التاريخية  للدراسات 

أكاديمية  ومنشورات  اإلسالمية،  الدراسات 

أخرى حول العالم.

نورثويسترن  جامعة  في  عمله  جانب  وإلى 

اللجان  من  العديد  في  رايت  يعمل  قطر، 

في  كعضو  الجامعة  مستوى  على  والبرامج 

المجلس االستشاري ألعضاء هيئة التدريس 

بجامعة  العالمية  للشؤون  بافيت  معهد  في 

مشارك  تدريس  هيئة  وعضو  نورثويسترن 

في معهد نورثويسترن لدراسة الفكر اإلسالمي 

وشمال  األوسط  الشرق  وبرنامج  إفريقيا  في 

إفريقيا.

في  الدكتوراه  درجة  على  حاصل  رايت 

والشرق  إفريقيا  على  التركيز  مع  التاريخ، 

جامعة  من  اإلسالمية  والدراسات  األوسط 

درجة  على  حاصل  أنه  كما  نورثويسترن. 

تاريخ   / العربية  الدراسات  في  الماجستير 

األميركية  الجامعة  من  األوسط  الشرق 

مع  التاريخ  في  البكالوريوس  ودرجة  بالقاهرة 

)التركيز على إفريقيا( من جامعة ستانفورد.

{ زاكري رايت

الدوحة           $

النعمة خطيبًا بجامع اإلمام.. والمريخي بـ »الشيوخ«

»الحاجة لوحدة المسلمين« عنوان الخطبة
أن  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  أعلنت 

الداعية القطري فضيلة الشيخ عبدالله محمد 

 26 اليوم  الجمعة  خطيب  سيكون  النعمة، 
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سيكون  بينما  الوهاب،  عبد  بن  محمد  اإلمام 

محمد  د.  الشيخ  فضيلة  القطري  الداعية 

الشيوخ،  بجامع  خطيبًا  المريخي  حسن 

وسوف يكون محور الخطبة في كال الجامعين 

وتؤكد  المسلمين«.  لوحدة  »الحاجة  حول 

والوقائية  االحترازية  اإلجراءات  على  الوزارة 

من فيروس كورونا، لمن يحضر الخطبة في 

جميع الجوامع التي تقام فيها صالة الجمعة .

بالتعاون مع »نيويورك تايمز« حول عالم »الميتافيرس«

»المناظرات« ينظم فعالية بمنتدى دافوس

مع  بالتعاون  فعالية  تايمز«  »نيويورك  نظمت 

على  قطر،  لمؤسسة  التابع  قطر«  »مناظرات 

الُمنعقد  العالمي  االقتصادي  المنتدى  هامش 

المناقشة  دافوس في سويسرا.  وشهدت  في 

خبراء،  ستة  يضمان  فريقين  مشاركة 

»الميتافيرس..  اقتراح  من  مواقفهم  وشاركوا 

إدمان طور التكوين«، حيث أّيد ثالثة منهم هذا 

االقتراح، بينما اعترض اآلخرون عليه. 

الميتافيرس  عالم  المتحدثون  وصف  وقد 

للمستخدمين  يتيح  لإلنترنت  »امتداد  بأنه 

الحصول على تجربة أكثر شمواًل«.

التنفيذي  الرئيس  أوغدن،  شيب  وقال 

وأحد  اإلعالمية،  بيت  أوف  لمجموعة 

هذا  نرفض  نحن  لالقتراح:  المعارضين 

االقتراح ألننا نعتبر أن الميتافيرس هو وسيط 

محايد، فنحن من يحدد كيفية استخدامه، 

ومتى، وما الذي نريده منه بالضبط.

وأوضح أوغدن: علينا أن نفكر في الميتافيرس 

اإلنترنت،  بها  نتصّور  التي  نفسها  بالطريقة 

فاإلنترنت يعّد أداة قوية تساعدنا في الوصول 

أفضل  بشكل  التواصل  بهدف  المعلومات  إلى 

مع أصدقائنا وعائالتنا، كما أنه يساعدنا في 

إعادة التفكير بأدوارنا في هذا العالم. 

آثار سلبية قد تنتج عن  ووفًقا ألوغدن، فإن أي 

وسيًطا  كونه  إلى  تعود  اإلنترنت  استخدام 

محايًدا، تماًما كالميتافيرس، والذي ستكون 

إليجابياته  ويمكن  وسلبيات،  إيجابيات  له 

الفرص  تكافؤ  وتحقيق  تمكين  إلى  تؤدي  أن 

لمليارات األفراد في جميع أنحاء العالم.

ُيشكل  ال  الميتافيرس  أن  إلى  أوغدن  وخلص 

اعتبار  يمكن  كيف  قائاًل:  اإلدمان،  من  نوًعا 

الوسيط المحايد قمعًيا أو تعريفه بأنه قاٍس 

أو غير عادل؟.

ورًدا على موقف أوغدن، تساءلت دانييال براغا، 

إيه  لديفايند  التنفيذي  والرئيس  المؤسس 

إيضاحه  أود  ما  قائلة:  محايد،  معنى  عن  آي 

هنا، هو أن البشر ليسوا سعداء أبًدا بواقعهم، 

فنحن دائًما نبحث عن شيء آخر، فهل يكون 

من  هروبنا  هو  الميتافيرس  حيادية  ثمن 

الواقع؟.

المؤسس  بوتنر،  نيكول  أشارت  بدورها، 

لشركة  التنفيذي  والرئيس  المشارك 

االقتراح،  أيدت  التي  ميرانتكس،  مختبرات 

إلى فيلم »ذا ماتريكس« حيث سألت الجمهور: 

الزرقاء،  والحبة  الحمراء  الحبة  تذكرون  هل 

أن  إلى  الزرقاء  للحبة  تناولك  يؤدي  وكيف 

ما  بكل  تؤمن  وأنت  سريرك  في  تستيقظ 

الحبة  تتناول  حين  بينما  به،  تؤمن  أن  تريد 

أرض  في  بقاءك  تضمن  فأنت  الحمراء، 

العجائب.

باللون  الحبة  تناول  أن  إلى  بوتنر  وأشارت 

عن  األفراد  تخلي  إلى  يؤدي  أن  يمكن  األزرق 

قلقي  يثير  ما  قائلة:  الحقيقة،  وراء  السعي 

في  دخولنا  لمجرد  أنه  هو  أكبر،  بشكل 

إمكانية  حتى  نمتلك  لن  الميتافيرس،  عالم 

االختيار بين الحبة الحمراء أو الزرقاء.

أعضاء  بوتنر  دعت  مداخلتها،  ختام  وفي 

عند  إذن  أنفسهم:  يسألوا  أن  إلى  الجمهور 

عالم  إلى  تتطلع  هل  بالتصويت،  قيامك 

حيث  االئتمانية،  ببطاقتك  فيه  ترتبط 

القابلة  غير  االفتراضية  العمالت  تشتري 

لالستبدال في الميتافيرس؟.

من ناحيته، شرح فيليب روسيدال، المؤسس 

فيدالتي،  لهاي  التنفيذي  والرئيس  الشريك 

االفتراضية  العوالم  بعض  ُتظهر  كيف 

مثل  الخير،  بأفعال  للقيام  هائلة  إمكانات 

الخاصة،  االحتياجات  لذوي  حلول  إيجاد 

والتصدي لعدم المساواة وتوفير فرص لزيادة 

هذه  بالفعل  رأينا  لقد  متساءاًل:  الدخل، 

إن  القول  يمكنني  إذن  فكيف  تحدث،  األشياء 

الميتافيرس هو إدمان طور التكوين؟.

تجربة  يريدون  ال  األفراد  معظم  لكن  وأضاف: 

هذه العوالم االفتراضية، فهم يفضلون الترفيه 

على التحدي، واالسترخاء والهروب على التعّلم 

واألفراد  المنصات  من  كل  ستقع  والتقدم. 

فريسة إلغراء الحبة ذات اللون األزرق ال األحمر، 

السلبية  الفرص  من  بحر  في  يغرقنا  مما 

باعتباره الميتافيرس الحقيقي.

ما  التالي،  السؤال  طرح  يمكننا  قائاًل:  وأردف 

الميتافيرس؟  عالم  في  الحمراء  الحبة  هي 

إلى  اإلصغاء  يكن  لم  إن  تناولها  يعني  وماذا 

أن  هو  به  القيام  علينا  ما  البعض؟  بعضنا 

نجعل التكنولوجيا وسيلة تقربنا من بعضنا 

البعض، وعلى الرغم من أن هذا االحتمال وارٌد 

جًدا، إال أن الجدال األهم هو أن أول ما سيحدث 

لنا هو الوقوع فريسة للحبة الزرقاء، ما سيبني 

الحواجز بيننا.

لجنة  إلى  النهائية  مالحظاتهم  الخبراء  قدم 

بيجي  من  كل  ضمت  والتي  الحكام، 

لشركة  التنفيذي  الرئيس  جونسون، 

الذكاء  في  خبير  لي،  فو  وكاي  ليب،  ماجيك 

بإدالء  المناقشة  اختتمت  وقد  االصطناعي، 

الجمهور بأصواتهم.

الرحمن السبيعي، مدير  من جهته، قال عبد 

أّود  قطر:  مناظرات  في  والتواصل  البرامج 

التأكيد على مدى تقديرنا للتعاون مع نيويورك 

تايمز، فهذه هي الفعالية الثالثة التي تجمعنا 

النقاشات،  إثراء  بمواصلة  ونتعّهد  مًعا، 

كياًنا  قطر  مناظرات  تعّد  إذ  العقول،  وتمكين 

شريًكا موثوًقا به من قبل الحكومات واألوساط 

الخاص  القطاع  ومؤسسات  األكاديمية 

مًعا.   المعنية  األطراف  كافة  جهود  لتوحيد 

قناة  على  للمشاهدة  ُمتاحة  الفعالية  ستكون 

اليوتيوب  تايمز على  ونيويورك  مناظرات قطر 

في األسابيع المقبلة.

أوغدن: أي آثار سلبية تنتج 
عن استخدام اإلنترنت 

تعود لكونه وسيًطا محايًدا

عبدالرحمن السبيعي: 
نتعّهد بمواصلة إثراء 

النقاشات وتمكين العقول

الدوحة           $



مركز  ليصبح  لالبتكار«  وايز  قمة  »جائزة 

في  متفردًا  الشباب  للعلماء  قطر  جامعة 

تطوير  يخص  فيما  أما  عالميًا.  مجاله 

للجامعة  التحتية  والبنية  المنشئات 

مباٍن  أربعة  تسليم  العام  هذا  تم  فقد 

كلية  من:  لكل  بالجامعة  جديدة  كبرى 

القانون، وكلية التربية، وكلية الهندسة 

مبنى شؤون الطالب بمساحة بناء قدرها 

زيادة  يمّثُل  ما  وهو  مربع  متر  ألف   246
اإلجمالية  المساحة  من   %  46 مقدارها 

مليار  قدرها  بتكلفة  الجامعة،  لمباني 

تطول  والقائمة  قطري،  ريال  مليون  و800 

من إنجازات جامعتنا الوطنية فما أشرنا 

اليه مجرد أمثلة سريعة دالة. 

أهمية  عليكم  يخفى  ال  الدرهم:  وقال 

المعاصر  عالمنا  في  والريادة  االبتكار 

في  المهمة  المحاور  من  هذا  كان  لذلك 

استراتيجية الجامعة التي بذلت جهودًا 

حثيثًة لوضعه موضع التنفيذ.

الجامعة  قامت  السياق  هذا  وفي 

االبتكار  لمنظومة  ركائز  عدة  بإطالق 

مكتب  تأسيس  أهمها  ومن  والريادة 

على  عمل  الذي  االستراتيجي  االبتكار 

من  العديد  وإطالق  وتطوير  تصميم 

للدفع  والتمويل  والدعم  التدريب  برامج 

المعرفية  القطرية  الشركات  بإنشاء 

الناشئة.  والتكنولوجية 

قطر  جامعة  »شركة  تأسيس  تم  كما 

مملوكة  خاصة  كشركة  القابضة« 

تنظيمية  مرونة  لها  تتيح  للجامعة 

االقتصادي  التطوير  عملية  في  وقانونية 

الفكرية. البتكاراتها ومخرجاتها 

من أجل قطر 

ألقتها  التي  الخريجات  كلمة  وفي 

فيها  أشادت  المال،  علي  دانة  الخريجة 

الدفعة  في  المتفوقات  الخريجات  ممثلة 

جامعة  طالبات  من  واألربعين  الخامسة 

للخريجات،  الجامعة  قدمته  بما  قطر 

وما  كان  ما  يا  كان  بين  »ما  وقالت: 

حلقاتها  وِحكاياٌت  قصٌص  اآلن..  يحدُث 

متسلسلة بعدِد من يجلسَن على مقاعِد 

وتعددْت  بداياُتها،  اختلفْت  اآلن.  ِج 
ُّ

التخر

النهاية  نقطة  في  والتقْت  أهداُفها، 

َمْن؟؟؟  أْجِل  من  غاياُتها..  السعيدة 

َنَعم..، ِمْن أْجِل َقَطر. في يوم من األيام، 

كنُت جالسًة في مكتبي أعمُل بشهادتي 

خطاِب  إلى  وأستمُع  العامة،  الثانويِة 

تميم  الشيخ  السمّو  صاحِب  حضرَة 

المفدى،  البالِد  أميَر  ثاني،  آل  حمد  بن 

واألربعين  الخامسِة  الدورِة  افتتاِح  في 

لمجلِس الشورى عام 2016 )ألفين وستة 

عشر( لتستوقفني عبارُة: قطر تستحُق 

نفسي:  في  قلُت  أبناِئها..،  من  األفضَل 

 من 
َّ

هل ما أنا عليه اآلَن هو أفضُل ما لدي

في  الحاضُر  الجواُب  فكان  قطر؟؟  أجِل 

عنَدها  كذلك.  ليس  ال..  وقَتها،  ذهني 

أجلي  من  بنفسي  االرتقاِء  على  َعَزمُت 

أماَمَكم  أقُف  وهأَنذا،  قطر.  أجِل  ومن 

خريجاٍت  خلَفكم  يجلْسَن  من  وجميَع 

مميزاٍت ومتفوقات.. )من أجل قطر(«.

ومنذ  القطري،  مجتمعنا  »في  وأضافت: 

محورًيا  دوًرا  المرأُة  لعبت  البدايات، 

وأثبتت  المجاالت،  شتى  في  وريادًيا 

جدارَتها كقائٍد ومحرِك رئيٍس لبناء قطِر 

في  بقوة،  حاضرًة  فكانت  المستقبل؛ 

وتطويِره.  وتعليِمه  النشء  تربيِة  مجال 

انتهاء«بالوزيرة»،  من«المطوعة»،  ابتداء 

أحمد  بنت  شيخة  الفاضلة  وصدقت 

امرأة  أوُل  وهي  الله،  رحمها  المحمود، 

والتعليم  التعليم  وزيرِة  منصَب  تتولى 

أهمية  على  محفزًة،  تقول  إذ   – العالي 

التعليم: والعلُم يعلو رايًة، ُعْرُف المعالي 

فاَته  َمن  َمْنهٍل،  أفضَل  والعلُم  قطر،  في 

فهو الَخِسر، إني أحبك يا قطر«. 

وقالت: »إن التخرج ما هو إال بداية اإلبداع. 

بقول   
َّ

وأوصيكن والعطاء.  للعمِل  فهلّموا 

ِإَذا َعِمَل   
ُّ

َه تعالى ُيِحب  اللَّ
َّ

رسول الله:«ِإن

بالجودِة  ُيْتِقَنه»فاعملن  َأْن  َعَماًل  َأَحُدُكْم 

واتركن  بالقول،  ال  وبالفعِل  بالكثرة،  ال 

حققن  تسلكَنه،  طريٍق  كل  في  أثًرا 

يومكن..  فهذا  حلًما،  باألمس  كان  ما 

وابتهجن  حولكن،  َمن  وَأسِعدن  ِاْسَعْدَن 

من  التخرج  ففرحُة  إليه،   
َّ

وصلتن بما 

أتحدُث  ألنني  الحياة.  مشاعِر  أجمِل 

باسم خريجات جامعة قطر، فلن أكتفَي 

وزوجي  وإخوتي،  وأبي،  ألمي،  بالشكر 

 ، وممتدٌّ موصوٌل  الشكُر  بل  وأبنائي.. 

وقف  أو  يرشدنا،  أماَمنا  وقف  من  لجميع 

بجانَبنا يسانُدنا، أو وقف خلفنا يدفعنا 

حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اآلن«.

 فرحة تترقبها البيوت 

لولوة  الدكتورة  الحفل  لعريفة  وكان 

بكلية  التدريس  هيئة  عضو  العبدالله- 

حيث أشادت بما  والعلوم كلمتها،  اآلداب 

القطري،  للمجتمع  قطر  جامعة  قدمته 

هــذا  لنـــا  يحمل  عام  كــل  في  وقالــت: 

الوقُت مناسبًة غالية على قلوب أهل قطر، 

بهجًة،  فتملُؤها  البيوُت  تترقبها  وفرحًة 

جامعتنا  من  بناِتها  تخريج  يوُم  وهي  أال 

العزيزة على قلوبنا، جامعِة قطر. اليوم، 

نلتقيكم مجددا في هذا المحفل الجليل 

وفي  العلم،  حضرة  في  لنقف  الَمهيب، 

وفي  عليه،  والقائمين  رعاته  حضرة 

هذا  غرِس  ثماِر  ومريديه،  رواده  حضرة 

الصرح المبارك. 

أجمل  من  لولوة:  الدكتورة  وقالت 

تداعب  أن  يمكن  التي  اللحظات 

فيها  نقارن  التي  تلك  هي  مخيلَتنا، 

لذة  حيَنها  فنعرف  بالمآالت،  البداياِت 

العمل،  عمق  عندها  ونلمس  اإلنجاز، 

وروعته، ودقته، ونرى وقَتها اكتماَل البناء 

ه ورفعَته، وهذا شأننا مع جامعِتنا، 
َّ

وعلو

االرتقاِء  في  اآلخذِة  العلمية  المؤسسِة 

األكاديمي  الصرح  هذا  يوم.  بعد  يوما 

العلم  بأّن  عام  كل  دروسا  يعطينا  الذي 

مشروع  حلٌم  التمّيز  وبأّن  له،  حدود  ال 

والمثابرين. للطامحين 

َتكتِسب  ال  قيمٌة  جاح  النَّ وأضافت: 

وال  الجاّد،  بالعمل  إال   
َّ

الحقيقي وجوَدها 

بالتخطيط  إاّل  جاح  النَّ أركاُن  تكتمل 

اإلدارة  لدى  الواضحة  والرؤيِة  السليم 

والعاملين، حينها تكون الرّيادُة هي هدف 

متميزة،  مؤسسة  ألي  المنتسبين  كل 

والتنافس،  البحث،  مفرداُت  وتغدو 

التحدّيات  وتجاوز  والتجديد،  والجودة، 

مبادَئ تقيس عليها صحَة مسارها. وهذا 

حاضرًة  لتبقى  قطر؛  جامعُة  تنتهجه  ما 

في حياتنا، ومتوهجًة في واقعنا، وملهمًة 

النور  يحمل  ونبراسًا  وألجياِلنا،  لنا 

الكريم-  الحضور  أّيها  زلنا–  وما  لوطننا. 

التاريخية  اللحظة  هذه  حضرة  في 

بالُحْلم  اإلمساِك  لحظِة  الفارقة، 

المجد،  إدراك  لحظِة  الفرح،  واقتناص 

الكّد  امتزاج  لحظِة  السحاب،  ومعانقِة 

إال  يعرفه  ال  غريٌب  خليٌط  بالحصاد. 

المثابرون. المغامرون 
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الشــيـخـة جـواهــر تـرعــى حفــــــــل تخرج طالبات جامعة قطر
سموها كرمت المتفوقات البــــــــــــــــــــــالغ عـددهــن »479« خــريــجــــة

الدوحة- $ وقنا- تفضلت 
سمو الشيخة جواهر بنت 

حمد بن سحيم آل ثاني، 
حرم سمو األمير، فشملت 

برعايتها الكريمة حفل تخريج 
الدفعة الخامسة واألربعين 

)دفعة 2022( من خريجات 
البكالوريوس والدراسات 

العليا من طالبات جامعة 
قطر، والذي أقيم بمجمع 

الرياضات والفعاليات في 
الجامعة صباح أمس.
حضر الحفل عدد من 

أصحاب السعادة الشيوخ 
والوزراء وأعضاء مجلس 

أمناء الجامعة ونواب رئيس 
الجامعة وأولياء األمور.

المتفوقات  الخريجات  سموها  وكرمت 

مجموع  من  طالبة   479 عددهن  البالغ 

عددهن  البالغ  للخريجات  الكلي  العدد 

التخصصات. 2767 في مختلف 
وخالل الحفل، تم عرض فيلم عن حصاد 

السنة  خالل  قطر  جامعة  وإنجازات 

مختلف  في   2022  -  2021 األكاديمية 

المجاالت.

 جيل من الكفاءات 

سعادة  أشاد  بالمناسبة،  كلمته  وفي 

الدرهم،  راشد  بن  حسن  الدكتور 

جواهر  الشيخة  سمو  بحضور 

»نحتفي  وقال:  للخريجات،  وتكريمها 

من  واألربعيَن  الخامسِة  بالدفعِة  اليوم 

فوٍج  بانضمام  قطر  جامعِة  خريجات 

وسبعة  وسبعمائة  ألفان  قواُمه  جديٍد 

بركب  يلتحقَن  خريجًة؛  وستون 

الجامعِة  خريجات  من  السابقات 

واربعين  اثنتين  على  عددهّن  )يربو 

الجامعِة  تأسيِس  منُذ  خريجٍة  ألف 

ليس  المشهُد  هذا  اليوم(.  وحتى 

يبعث  يظل  ولكنه  بجديد،  عليكن 

وَيملء  والسروَر  البهجَة  الحياة  في  دوما 

ويفرح  واالعتزاز  بالفخر  الوطن  أنحاَء 

بركب  تلتحقن  حيث  الجميع  قلوب 

ونهضته،  الوطن  بناء  في  المشاركات 

مسيرته  استكمال  في  والمساهمات 

والعادات  السامية  بالقيم  متمسكات 

الرصينة،  بالمعرفة  مزودات  األصيلة، 

لقد  العالية.  بالمهارات  ومجهزات 

جهودكن  بفضل  قطَر  جامعِة  أسهمت 

تكوينها  عبر  الدولة  غايات  تحقيِق  في 

ورصيدها  المؤسسية  وثقافتها  الرصين 

وإعدادها  والبحثية  العلمية  القدرات  من 

ألجياٍل من الكفاءاِت«.

الجامعة  بدأت  »لقد  الدرهم:  وأضاف 

متكاملة  استراتيجية  بوضع  حراكها 

حاليا  وتعد   )2023 إلى   2018( من  امتدت 

القادمة.  للمرحلة  االستراتيجية  رؤيتها 

يسعدنا  األكاديمي  العام  هذا  نهاية  وفي 

أن نرى أن تضافر جهود وكوادر القطاعات 

ثمارها  أتت  قد  بالجامعة  المختلفة 

وحّولت االستراتيجية إلى واقع ملموس. 

حافظت  الجامعات  تصنيف  ففي 

أفضل  ضمن  مركزها  على  قطر  جامعة 

في  عالميًا  جامعًة  وخمسين  المائتان 

تصنيف كيو إس. ومن أفضِل ثالثمائة 

وخمسين جامعة دوليًا حسب تصنيف 

جامعة  أن  كما  العالي.  للتعليم  تايمز 

جامعة  ثاني  كأفضل  ُتصّنف  قطر 

حرص  أجل  ومن  العربي.  العالم  في 

التحسين  استمرارية  على  قطر  جامعة 

الجودة  معايير  على  والحفاظ  والتطوير 

على  للحصول  سعت  التعليمية، 

لمواءمة  نظرًا  )الواسك(  منظمة  اعتماد 

في  الجامعة  لرؤية  اعتمادها  عملية 

الداعمة  البرامج  وطرح  والتوسع  التميز 

اجتازت  حيث  المجتمع.  الحتياجات 

العمل  وجاِر  األولى  المراحل  الجامعة 

المتوقع  من  والتي  النهائية  المرحلة  في 

االنتهاء منها في فبراير 2023«. 

وقال: »على صعيد الفضاء الرقمي حّققت 

جامعة قطر تقدمًا نوعيًا ومضت بخطى 

حثيثة نحو إعالء مكانتها في هذا الفضاء 

ومجاراًة للتطورات الجديدة والمذهلة في 

الرقمي، طّورت الجامعة عددًا من  العالم 

بنظامي  لطرحها  األكاديمية  المقررات 

وفق  المدمج  والتعليم  بعد  عن  التعليم 

انتهت  حيث  العالمية  المعايير  أفضل 

مساقات  ثالثة  إعداد  من  الجامعة 

إلكترونية مفتوحة المصدر لطرحها عبر 

أكبر منصات التعلم عن بعد في العالم 

لغير  العربية  اللغة  مقررات:  وهي   )Edx(

اإلسالم،  في  واإلنسان  بها  الناطقين 

تصميم  تم  حيث  قطر.  وإرث  وتاريخ 

التواصل  المقررات بغية مد جسور  هذه 

والعالم  قطر  بين  والحضاري  الثقافي 

القطرية،  والهوية  بالثقافة  والتعريف 

قطر.  لدولة  اإليجابية  الصورة  وتعزيز 

مستوى  وعلى  الرقمي  الفضاء  وفي 

مكانتها  قطر  جامعة  حجزت  متقدم 

ستكون  وبذلك  الميتافيرز،  عالم  في 

على  الجامعات  أوائل  من  قطر  جامعة 

ذلك  في  تتواجد  التي  العالم  مستوى 

الفضاء وستكون لها الريادة في ولوج ذلك 

لطلبتها  واتاحته  منه  واالستفادة  العالم 

وباحثيها«.  واساتذتها 

التطور البحثي 

البحوث  قطاع  في  »أما  الدرهم:  وأضاف 

العام  كان  فلقد  العلمي  والنشر 

منها  نذكر  باإلنجازات  زاخرًا  األكاديمي 

على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: نشر 

ألفين  من  أكثر  الجامعِة  وباحثو  علماُء 

وخمسمائة بحثًا علميًا محكمًا خالل هذا 

العام. كما أصدرت دار نشر جامعة قطر 

العام  هذا  جديدًا  عنوانًا  وثالثين  أربعة 

وفي  العلمية.  التخصصات  مختلف  في 

البعد الدولي منحت منظمة )اليونسكو( 

جامعة قطر كرسي االستاذية في مجال 

األول  يعد  والذي  المياه  ومعالجة  تحلية 

ُيشرك  أنه  كما  الخليج،  منطقة  في 

في  البحثية  األجندة  وضع  في  الجامعَة 

مع  بالتعاون  العلمي  التخصص  هذا 

ثالثين جامعة دولية. كما قامت جامعة 

هارفارد  جامعتي  مع  بالتعاون  قطر 

الطبية  حمد  ومؤسسة  وميشيغان 

في  النفسية  الصحة  عن  دراسة  بإجراء 

االضطرابات  معظم  شملت  قطر  دولة 

الحصار  أزمة  أعقاب  في  النفسية 

وجائحة كوفيد 19«. 

وأضاف: »وفي السياق ذاته حقق«برنامج 

البيرق لبناء قدرات االبتكار لدى الشباب 

ــيــم عـــن بــعــد والــمــدمــج ــتــعــل ــظــامــي ال ــن ــطــرحــهــا ب طــــّورنــــا عـــــددًا مـــن الـــمـــقـــررات األكـــاديـــمـــيـــة ل

ــة ومـــعـــالـــجـــة الـــمـــيـــاه ــي ــحــل ــــة فــــي مــــجــــال ت ــــاذي ـــجـــامـــعـــة كــــرســــي األســــت ـــســـكـــو« تـــمـــنـــح ال ـــون ـــي »ال

ــع ــرب ـــــف مـــتـــر م أل بـــنـــاء »246«  بـــمـــســـاحـــة  بـــالـــجـــامـــعـــة  ــــاٍن كـــبـــرى جــــديــــدة  مــــب ــــعــــة  ــم أرب ــي ــســل ت

{ رئيس الجامعة يلقي كلمته

{ دانة المال.. المتحدثة باسم الخريجات

{ د. لولوة العبدالله- عريفة الحفل

السعي للحصول 
على اعتماد 

منظمة »الواسك«

حـــــالـــــيـــــا رؤيــــتــــهــــا ــــــــد 
َ
ــــــــع

ُ
مــــتــــكــــامــــلــــة وت ــــة  ــــجــــي ــــي ــــرات اســــت الـــــــــدرهـــــــــم: وضـــــــــع  حـــــســـــن  د. 
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خريجات جامعة قطر لـ $:

نعتزم االستزادة بالعلم والمعرفة
زهرة السليطي: أسعى إلى إيجاد وظيفة تناسب شهادتي الجامعيةفاطمة المناعي: أتطلع الستكمال مسيرتي العلمية ألصبح أستاذة جامعية

توفيق  حنين  الخريجة  قالت  البداية  في 

حسين )حاصلة على ماجستير في اإلدارة 

لم  العلم  طلب  الصغر  »منذ  الهندسية(: 

تخرج  وثيقة  مجرد  لي  بالنسبة  يكن 

دراسية  مرحلة  اجتياز  بعد  استالمها  يتم 

وإنما كان رحلة لصنع وإثبات ذاتي بأنني 

أستطيع أن أصل إلى ما أريد بالتوكل على 

نظري  وجهة  فمن  واالجتهاد،  الجد  ثم  الله 

أخرى  ألسلحة  مكمل  سالح  الشهادة  فإن 

ناجًحا  ليكون  اإلنسان  بها  يتسلح  أن  البد 

في حياته وليعيش حياة كريمة وال يمكن 

هي  وعائلتي  الوحيد..  السالح  يكون  أن 

الداعم األول والسبب الرئيسي بعد توفيق 

الله لنجاحي وتفوقي فقد بذلوا الكثير لي 

لحرصهم  إال  يكن  لم  ونجاحي  وألخوتي 

فكلما  أفضل،  جعلنا  على  الدائم  وسعيهم 

تردد  بالتوقف  ورغبة  بتعب  أحسست 

أستثمر  لم  )أنا  والدي  كالم  مسامعي  على 

وإنما  يخصني  شيئا  أفعل  ولم  عقار  في 

في  الوحيد  واستثماري  مالي  رأس  أنتم 

هذه الدنيا(، وعدتهم بأن تعبهم لن يضيع 

أفعل  سوف  وألجلهم  بالوعد  وفيت  وقد 

المستحيل ألنهم يستحقون مني الكثير، 

من  لنا  الله  وحفظهم  بأعمارهم  الله  أطال 

كل شر«.

للهندسة  »اختياري  حنين:  وأضافت 

رغبتي  على  بناء  كان  والنظم  الصناعية 

إداري.  بعقل  تقنية  مهارات  بامتالكي 

أهدافها  إلى  الوصول  تريد  عمل  جهة  فأي 

الجودة  ضمان  مع  جهد  وأقل  تكلفة  بأقل 

العالية، فهم بحاجة إلى مهندسة صناعية 

باإلضافة إلى مجاالتها المختلفة والواسعة 

في سوق العمل«.

 سعادة وامتنان 

ضياء  شذى  الخريجة  قالت  وبدورها، 

في  ماجستير  على  )حاصلة  مالك  الدين 

بسعادة  »أشعر  الوراثية(:  االستشارات 

الماجستير  درجة  على  لحصولي  وامتنان 

إن  حيث  الوراثية،  االستشارات  في 

وضرورية  مهمة  كانت  الشهادة  هذه 

أشعر  بها،  أحلم  التي  المهنة  لممارسة 

على  تدربت  لكوني  محظوظة  بأني  أيضا 

المجال،  في  السبق  لهم  أشخاص  أيدي 

تقديم  في  مشاركتهم  فرصة  لي  وأتيحت 

المرضى،  من  للعديد  الطبية  الرعاية 

األساس  حجر  تمثل  الجامعية  الشهادة 

خصوًصا  واعد،  مستقبل  تحقيق  نحو 

وجهة  من  مرموقة،  مؤسسة  من  كانت  إذا 

كانت  نلتها  التي  الشهادة  أن  أرى  نظري، 

المستقبل  على  للحصول  ضرورية 

الدراسة  وأن  له،  أسعى  الذي  الوظيفي 

على  الحصول  ألجل  المبذول  والجهد 

أجل  من  وضرورًيا  مهًما  كان  الشهادة  هذه 

االستشاري  مهنة  وهي  أال  المهنة  ممارسة 

الوراثي«.

وأضافت شذى: »جامعة قطر كانت نقطة 

مهمة جًدا في حياتي األكاديمية، فقد نلت 

منها،  والماجستير  البكالوريوس  درجة 

مزيجا  كانت  فالجامعة  لي،  بالنسبة 

وغير  األكاديمي  النشاط  من  مناسبا 

أمتن  التي  األشياء  من  ولعل  األكاديمي، 

بأشخاص  جمعتني  قد  الجامعة  أن  لها 

منهم  التعلم  فرصة  لي  تسنت  مميزين 

فستظل  معهم،  وطيدة  عالقات  وتكوين 

بالطبع،  ذهني  في  محفورة  قطر  جامعة 

من  العديد  شهد  الذي  المكان  فهي 

ذكرياتي، وسوف أحرص على استمرارية 

بعد  حتى  التعليمي  الصرح  بهذا  عالقتي 

التخرج«.

 شعور بالفخر 

المناعي  إبراهيم  فاطمة  الخريجة  وقالت 

وحوار  األديان  ماجستير  على  )حاصلة 

والسعادة  بالفخر  »شعور  الحضارات(: 

نحو  والتطلع  بالنفس،  واالعتزاز 

لمزيد  تطمح  ثاقبه  بعين  المستقبل 

بالعلم  واالستزادة  والمثابرة،  العلم  من 

وأن  لها  سقف  ال  وطموحاتي  والمعرفة، 

العلمية  المناصب  أعلى  على  أحصل 

الغالي  لوطني  فخًرا  أكون  وأن  والعملية 

قطر ولنفسي وعائلتي وأن أكون من خيرة 

أبناء الوطن الِمعطاء، وأستكمل مسيرتي 

العلمية ألصبح بإذن الله أستاذة جامعية، 

وإنني  وعلمه،  العلم  تعلم  من  خير  وأكون 

أتوجه بخالص شكري وتقديري واحترامي 

وعرفاني إلى جميع أستاذة الكلية الِكرام«.

 تفوق وتميز 

قالت الخريجة خلود مسعد من تخصص 

إعالم - االتصال االستراتيجي: »إن جامعة 

الجامعات  من  تعد  لي  بالنسبة  قطر 

حيث  العالم،  مستوى  على  المرموقة 

التعليمية،  حياتي  في  لي  داعمة  كانت 

خريجي  من  كنت  أنني  الفخر  لي  لذلك 

من  استطعت  إنني  حيث  الجامعة،  هذه 

خاللها أن أتميز من خالل إدراج اسمي على 

قائمة العميد لثالث سنوات على التوالي«.

وأضافت خلود: »وقد وفقني الله في اختيار 

دراسة اإلعالم حتى أستطيع أن أتواصل مع 

طريق  عن  اإلعالمية  الناحية  من  الجمهور 

االستماع إلى آرائهم في جميع األمور وأنقلها 

عن طريق اإلعالم، كما أنني أريد أن أتميز 

دراسة  إكمال  طريق  عن  اإلعالم  مجال  في 

حتى  الصحفي  المجال  في  الماجستير 

أعزز من قدراتي الصحفية«.

أعمال تطوعية 

الخال  اللطيف  عبد  ريم  الخريجة  وقالت 

من تخصص قانون: »كنت من الطالبات 

واستطعت  القانون  كلية  في  المتفوقات 

المجال  في  األعمال  من  بعدد  أقوم  أن 

على  ساعدتني  والتطوعي  االجتماعي 

تنمية قدراتي ومهاراتي القيادية، وأعطتني 

أن  خاللها  من  أستطيع  النفس  في  ثقة 

أكون  أن  واستطعت  اآلخرين،  مع  أتعامل 

ضمن قائمة العميد لعدة سنوات، وتمثل 

أحصل  يجعلني  ضمانا  الشهادة  هذه  لي 

على وظيفة مرموقة داخل المجتمع.

حققت  أنني  بالفخر  أشعر  وإنني 

الصعوبات  على  التغلب  بعد  طموحاتي 

وتخطيت  الدراسة  أثناء  لي  حدثت  التي 

تسبب  كادت  التي  العقبات  جميع 

إحباطي الدراسي«.

 ضمان وظيفي

تخصص  من  طارق  ديما  الخريجة  قالت 

إعالم – عالقات عامة: »ال أعتقد أن حصولي 

الضمان  هو  الجامعية  الشهادة  على 

الوحيدة  الطريقة  ليست  فهي  الوظيفي، 

لتحقيق الطموحات، بل إنها المفتاح لذلك 

وجود  دون  شيئا  تساوي  ال  فهي  البداية،  أو 

الخبرات  إلى  باإلضافة  المهنة،  أخالقيات 

االجتماعي  الذكاء  مع  المتنوعة،  المهنية 

الثقافي،  واالنفتاح  المسؤولية  وتحمل 

العميد  قائمة  على  حصولي  إلى  وإضافة 

قائمة  في  إدراجي  مع  متتالية  مرات  ألربع 

من  وتخرجي  مرتين،  الرئيس  نائب 

الطلبة المتوفقين«.

 دعم الوطن 

فرج  زهرة  الخريجة  قالت  وبدورها، 

دولية  شؤون  تخصص  من  السليطي 

»تعجز  والدبلوماسية:  الدولي  األمن   -

فالتخرج  شعوري،  تصف  أن  الكلمات 

لله  والحمد  حلما  كان  لي  بالنسبة 

هذا  تحقيق  من  تمكنت  الله  من  وبفضل 

بأن أكمل دراستي ببرنامج  الحلم. أطمح 

نفسي  أنفع  وأن  والدكتوراه  الماجستير 

وبالدي بالعلم«.

مشواري  في  األول  »الداعم  زهرة:  وأضافت 

ومصدر  ملهمي  ألنه  والدي،  هو  الجامعي 

تخطي  من  وتمكني  نجاحي  في  قوتي 

في  ساهمت  أسرتي  أن  كما  الصعوبات، 

مساعدتي بالدعم المعنوي«.

وظيفة  إيجاد  إلى  أسعى  وتابعت: 

إلى  باإلضافة  الجامعية،  شهادتي  تالئم 

المشاركة في المناقشات والندوات.

 الجامعة بيتي الثاني

راشد  ريم  الخريجة  قالت  جانبها  من 

»جامعه  التاريخ:  تخصص  من  الهاجري 

قضيت  ألنني  الثاني  بيتي  هي  قطر 

ساعدتني  لقد  عمري،  أيام  أجمل  فيها 

البكالوريوس  درجة  على  الحصول  على 

جًدا،  لها  ممتنة  وأنا  الظروف،  أفضل  في 

وصلت  ألنني  الغامرة  بالسعادة  وأشعر 

الدراسة  من  الرائعة  المرحلة  لهذه 

باستكمال  أيًضا  وأطمح  الجامعية 

دراستي والحصول على درجة الماجستير 

ذاتي  لتطوير  أسعى  ألني  المستقبل،  في 

إلى  النزول  إلى  ذلك  بعد  أهدف  دائًما، 

وأمانة  بإخالص  والعمل  الميدان  ساحة 

ومفاهيم  مهارات  وتعلم  الوصول  أجل  من 

جديدة ليس فقط في مجالي التخصصي 

ولكن أيًضا بمجاالت مختلفة«.

طموحات المستقبل 

أحمد  ميمونة  الخريجة  قالت  وبدورها 

أشرف من تخصص إدارة نظم المعلومات: 

البكالوريوس  مرحلة  من  االنتهاء  »شعور 

كان جمياًل جدًا ومليئًا بالفرح، ألنني كنت 

واثقة أنني قدمت كل ما لدي لدراستي ولم 

فعالية  أو  دراسية  مادة  أي  حق  في  أقصر 

ألنني  متحمسة  كنت  وأيضا  بها،  أشارك 

ما  كل  وأطبق  العمل  سوق  إلى  سأدخل 

علم  من  الجامعة  مرحلة  خالل  تعلمته 

والتعامل  األمور  بعض  في  وخبرة  ومعرفة 

طموحي  وجدية،  مهنية  بكل  اآلخرين  مع 

العليا  الدراسات  أكمل  أن  هو  للمستقبل 

في  قطر  جامعة  في  محاضرة  وأصبح 

كلية اإلدارة واالقتصاد قسم المالية ونشر 

العديد من األبحاث العلمية«.

اإلنجازات  أكبر  »من  ميمونة:  وأضافت 

الدراسية  مسيرتي  خالل  حققتها  التي 

التميز  ببرنامج  التحقت  أنني  هو 

األكاديمي وتخرجت فيه، وتم إدراج اسمي 

للشؤون  الجامعة  رئيس  نائب  بقائمة 

األكاديمية«.

 شعور بالسعادة 

من  الجاسم  عمر  موزة  الخريجة  قالت 

»يغمرني  استراتيجي:  اتصال  تخصص 

من  هناك  ألن  واإلنجاز  بالفخر  الشعور 

وقد  المرحلة  هذه  إكمال  يستطيعوا  لم 

أتقدم  أن  طموحاتي  ومن  استسلموا، 

الدراسات  وأكمل  العلمية  درجتي  في 

إلفادة  والعطاء  اإلنجاز  في  وأستمر  العليا 

الحصول  هو  التالي  وهدفي  المجتمع، 

وميولي  تخصصي  تناسب  وظيفة  على 

تخصص  في  تعلمته  ما  جميع  وتطبيق 

وتنظيم  حمالت  تصميم  من  اإلعالم 

الجمهور  مع  والتواصل  المناسبات 

الحصول  وبعد  والخارجي،  الداخلي 

درجة  لتحصيل  أهدف  الخبرات  على 

الماجستير«.

وقالت موزة: »جامعة قطر تعني لي الكثير 

فهي المكان الذي كنا نذهب له كل صباح 

ومقابلة  للمستقبل  والتخطيط  للتعلم 

األصدقاء واإلنجاز«.

{ فاطمة إبراهيم المناعي

{ حنين حسين

{ ريم عبداللطيف الخال

{ خلود مسعد حسين

{ موزة عمر الجاسم

موزة الجاسم: 
الجامعة وفرت لنا 

أفضل الفرص التعليمية

ميمونة أحمد: 
حققت عددا من 

اإلنجازات أثناء الدراسة

عبــر عدد مــن خريجات جامعة قطر 
عن شعورهن بالفخر والسعادة 
واالعتزاز بالنفس، والتطلع نحو 

المستقبل بعين ثاقبه تطمح لمزيد 
من العلـم والمثــابـرة، واالستزادة 

بالعلم والمعرفة، موجهات الشكر 
لجامعه قـطــر والتي كانـت بمثـابـة 
بيتهـن الثاني حيث قضين فيهــا 

أجمل أيــام عمرهن، بحد وصفهن، 
وساعدتهن على الحصول على درجة 

البكالوريوس.
وأعربت الخريجات في تصريحات لـ 
$ عن فخرهن لتشريف حرم 

سمو األمير حفل التخرج، مشيرات 
إلى أن هذا يعطي دافعا وتشجيعا 
للخريجات، ويؤكد اهتمام القيادة 

الحكيمة بالطالب والطالبات وتسخير 
كافة السبل لخدمتهم.

كتب           محمد أبوحجر



رئيس  نائب  مصطفوي،  إيمان  د.  وقالت 

اليوم  بانضمامكم  الطالب:  لشؤون  الجامعة 

سوق  في  قطر  جامعة  خريجي  من  لزمالئكم 

طموحاتكم  تحقيق  في  ستساهمون  العمل 

وأهدافكم الشخصية وبما يخدم تحقيق رؤية 

قطر الوطنية 2030، ألنكم المحرك الرئيسي 

المستدامة  بالتنمية  يتسم  وطن  لبناء 

واالقتصاد القوي المرتكز على المعرفة. 

التميز  تجعلوا  بأن  أوصيكم  وأضافت: 

وأن  مجاالتكم،  مختلف  في  أعينكم  نصب 

دوًما  نفخر  فنحن  عالية،  طموحاتكم  تكون 

يسعون  الذين  الوطنية  جامعتنا  بخريجي 

الممارسات  وبأفضل  اإلنجازات  لتحقيق 

التي  والمهارات  بالخبرات  مسلحين 

والتخرج  الجامعية،  حياتهم  في  اكتسبوها 

والتدريب  التعلم  من  جديدة  مرحلة  بداية 

اآلخرين  خبرات  من  واالستفادة  والتطوير 

واالحتكاك بأصحاب الخبرات مدى الحياة. 

وقال د. خالد الخاطر، نائب رئيس الجامعة 

نحتفل  نحن  والمالية:  اإلدارية  للشؤون 

خريجي  من  جديدة  كوكبة  بتخريج 

ويطيب  وخريجاتها،  قطر  جامعة  جامعتنا 

للخريجين  الخالصة  بالتهنئة  أتقدم  أن  لي 

تحقق  عملية  حياة  لهم  راجيا  والخريجات، 

في  يسهمون  وتجعلهم  اآلمن  المستقبل  لهم 

في  ويقدمون  القطري  العمل  سوق  خدمة 

تعلموه  ما  عصارة  الجديدة  عملهم  مواطن 

دراستهم  سنوات  مدار  على  قطر  جامعة  في 

جامعة  أن  على  التأكيد  وأجدد  األكاديمية، 

قطر ستظل دائما بيت الخبرة األول في قطر 

التعلم  لمواصلة  لخرجيها  أبوابها  تفتح  وهي 

والتدريب مدى الحياة. 

العلي  علي  مريم  د.  أ.  قالت  جانبها،  من 

للبحث  الجامعة  رئيس  نائب  المعاضيد، 

ونحن  الفرحة  تغمرنا  العليا:  والدراسات 

نشهد تخرج دفعة جديدة من طالب وطالبات 

وحققوا  الوعد  صدقوا  وقد  قطر،  جامعة 

لحظة  هذه  المطلوبة.  الشهادة  ونالوا  الحلم 

جابهوا  الذين  وبناتنا  أبنائنا  حياة  في  فارقة 

التحدي وشقوا الطريق نحو بناء مستقبلهم 

الظروف  من  بالرغم  والمهني  الشخصي 

جامعة  الجائحة.  فرضتها  التي  القاسية 

بيئة  من  لكم  وفرته  وبما  بكم  فخورة  قطر 

أغنت  ومحفزة،  عصرية  وبحثية  تعليمية 

كوادر  وأعدتكم  مواهبكم  ورعت  معارفكم 

وبدوركم  التخصصات،  مختلف  في  ماهرة 

في  السنين  وأمضيتم  المسؤولية  تحملتم 

من  فاصلة  مرحلة  وقطعتم  واالجتهاد  الجد 

مسيرتكم الطموحة.

وتابعت: انتهت الدراسة الجامعية لكن طلب 

العلم والمعرفة ال ينتهي، وستبقى جامعتكم 

هي  كما  التخرج  بعد  جهودكم  ترفد  معكم 

قبله، كنتم عند حسن الظن وأثلجتم صدور 

أساتذتكم وأهلكم الذين ضحوا وقدموا كل ما 

تحتاجون وأكثر، وفقكم الله وأدامكم شموعا 

تنير طريق عزة الوطن وازدهار المجتمع. 

رئيس  نائب  األنصاري،  عمر  د.  ويقول 

الجامعة للشؤون األكاديمية: بناتي وأبنائي 

الخريجين، يسرني أن أبارك لكم هذا التخرج 

الذي يعد نقطة فارقة في حياتكم ومستقبلكم 

الثاني  بيتكم  وإن  الغالي،  بلدكم  ومستقبل 

جامعة قطر ستبقي أبوابها مفتوحة أمامكم، 

العلوم والمعارف والخبرات  تتزودون منها من 

ما تحتاجون إليه، فهي بيت الخبرة الجامعة 

تترقب  العيون  أن  تنسوا  وال  المتنوعة، 

التي  وبصماتكم  وإنجازاتكم  نجاحاتكم 

وبلدكم،  مجتمعاتكم  حياة  في  ستتركونها 

وقدراتكم،  خبراتكم  على  كبيرة  آماال  وتعلق 

لهذا كونوا أفضل مما يؤمل منكم، فأنتم أهل 

لكل إنجاز يكون مفخرة لنا جميعا.

رئيس  نائب  ثاني،  آل  أسماء  د.  أ.  ووجهت 

رسالة  الصحية،  للشؤون  الجامعة 

وألهلكم  لكم  أبارك  لهم:  قائلة  للخريجين 

الكرام هذا التخرج، فهو مناسبة سعيدة تمثل 

اللحظة  هذه  لبلوغ  معا  لجهودكم  تتويًجا 

ومسيرة  حياتكم  في  المهمة  المرحلية 

جهد  أي  يدخرا  لم  اللذين  ووطنكم  جامعتكم 

اكتسبتم  مثالية  أكاديمية  بيئة  تهيئة  في 

فيها ما يلبي طموحاتكم العلمية التخصصية 

من علوم ومعارف وخبرات، وكلنا يقين بأنكم 

والعمل  وطنكم  خدمة  في  جهدا  تدخروا  لن 

على ارتقائه ونهضته، فهو يستحق منا ومنكم 

األفضل دائما، وأنكم ستكونون عنوان التميز 

مهما  المسيرة  إكمال  على  قادرين  والريادة 

استطاع  ومن  والتحديات،  العقبات  كانت 

أن ينجح ويتفوق في ظل جائحة كورونا وما 

أخرى  عقبات  توقفه  فلن  عوائق  من  فرضته 

بإذن الله. 

رئيس  نائب  حجلة،  أبو  مروان  د.  ويقول 

عميد   - والصحية  الطبية  للعلوم  الجامعة 

لشرف  إنه  قطر:  جامعة  في  الطب  كلية 

دفعة  تخريج  على  قادرين  نكون  أن  كبير 

واالحتفال  الخريجين  من  بارعة  أخرى 

بنجاحهم. لقد أظهر خريجونا قدرة ال تصدق 

على الصمود، وأظهروا أخالقيات عمل رائعة، 

بهم  جًدا  فخورون  الطب  كلية  في  ونحن 

ونتشرف بأن نكون جزًءا من رحلتهم، أنا على 

تحقيق  سيواصلون  خريجينا  أن  من  يقين 

إنجازات عظيمة ونحن ننتظر بفارغ الصبر 

رؤية ما سيحققه لهم المستقبل.

عمداء الكليات 

بدوره، يقول أ. د. أحمد العمادي، عميد كلية 

في  األمة،  مستقبل  األعزاء  طالبي  التربية: 

الهمم  وتعلو  األصوات  تتعالى  اليوم  هذا  مثل 

وتسطر الكلمات من أجلكم، فقد بذلتم جهًدا 

وها  اللحظة،  لهذه  مقدًرا  عماًل  وقدمتم  رائًعا 

أسمى  جميًعا  أيدكم  بين  ننثر  اليوم  هنا 

تخرجكم،  بمناسبة  األماني  وأغلى  التهاني 

على  وحرصكم  والتزامكم  الجتهادكم  فشكًرا 

المضي قدًما في التعليم نحو حصاد ثمرته، 

وال ننسى في هذا المقام اآلباء واألمهات في هذا 

ومساعدتهم.  لهم  تتويًجا  الكبير،  المحفل 

وأهنئ  الحصاد،  وهذا  التميز  هذا  لكم  أبارك 

العلمية  الدرجات  على  بحصوله  الجميع 

الحياة  ممارسة  في  والبدء  تخرجه،  وشهادة 

تحصدون  فاليوم  المجتمع،  وبناء  العملية 

الماضية،  السنوات  طيلة  اجتهادكم  ثمرة 

رفعة  في  مسؤوليتكم  صراحًة  تعلن  واليوم 

مكانة  لتعلو  العمل؛  بركب  واللحاق  الوطن 

مجتمعكم وبلدكم ووطنكم بين األمم. 

كلية  عميد  األنصاري،  إبراهيم  د.  وصرح 

أبنائي  قائال:  اإلسالمية،  والدراسات  الشريعة 

بكم  أهنئ  والخريجات،  الخريجين  وبناتي 

الكوكبة  هذه  بتخرج  المجتمع  وأهنئ  الوطن 

الجديدة التي تنضم اليوم إلى السواعد البانية 

اليوم  أنتم  وحضارته،  لمجده  الرافعة  للوطن 

إلى  عنكم  الوطن  مسؤولية  موقع  من  تنتقلون 

الوطن  وإن  الوطن،  عن  أنتم  مسؤوليتكم  موقع 

ينتظر منكم الكثير، كما أن العالم ينتظر من 

الوطن  لهذا  سفراء  خير  فكونوا  الكثير،  وطنكم 

ولقيمه ودينه وأخالقه.. واعلموا أن قضاء حوائج 

الناس والسعي في تحسين أحوالهم عمل من 

وإذا  طاعاتكم،  أجل  من  وطاعة  أعمالكم  أعظم 

ثمرته  فإن  وإخالص  بنزاهة  العمل  هذا  أديتم 

ما  وهو  وازدهاره،  وتقدمه  الوطن  رفعة  األكيدة 

يتحقق بإخالصكم في أعمالكم وحرصكم على 

اإلتقان، وفقكم الله وسدد خطاكم وجعلكم عونًا 

وسندًا وذخرًا لقطر.

ويقول أ.د. آدم فضل الله، عميد كلية اإلدارة 

أبارك لكم نجاحكم  أنا  واالقتصاد: يسعدني 

هو  ما  نلتموه  الذي  التتويج  فهذا  وتخرجكم، 

إال حصاد ما بذلتموه طيلة السنوات الماضية 

اعلموا  العلم.  طلب  لشرف  وسعي  جهد  من 

تكفون  أال  أرجو  طريقا  اآلن  ستشقون  أنكم 

لتحملوا  وستعملون  العلم،  طلب  عن  فيه 

وتصونوا أمانة الوطن، وإرث األجيال؛ إذ إنكم 

اإلدارية  النهضة  في  بفعالية  ستشاركون 

واالقتصادية لهذا البلد المعطاء. أنتم نبراس 

مجدا  وعمله  بعلمه  سيصنع  الذي  الوطن 

وألسركم  لكم  وهنيئا  بوركتم  ألمته،  ورفعًة 

ووطنكم.

ناجي،  كمال  خالد  د.  يقول  جانبه،  من 

عميد كلية الهندسة: نحتفل اليوم بتخريج 

وبما  بهم  فخر  وكلنا  الجامعة  طلبة  من  فوج 

اليوم  وهم  والتفوق،  النجاح  من  إليه  وصلوا 

جديدة  رحلة  إلى  االنطالق  مشارف  على 

خالل  جدارتهم  أثبتوا  أن  بعد  حياتهم،  من 

المرحلة الجامعية بكفاءة واقتدار، وإننا اليوم 

باسمكم جميًعا ندعو لهم بالتوفيق والسداد 

تجاه  يخطونها  خطوة  كل  في  والصالح 

أتقدم  وتقدمه.  الوطن  رفعة  فيه  مستقبل 

هذا  لتحقيقهم  الخريجين  لجميع  بالتهنئة 

الجهود  من  المزيد  لبذل  وأدعوكم  اإلنجاز، 

وطننا  لخدمة  والتميز  العطاء  طريق  على 

جنوده  ولنكون  الجميل  له  ولنرد  المعطاء، 

أدعوكم  كما  وازدهاره.  مجده  وبناة  األوفياء 

في  واإلبداع  االبتكار  في  مهاراتكم  لتعزيز 

وكذلك  منها،  تخرجتم  التي  البرامج  جميع 

وليكن  التعلم،  في  واالستثمار  األعمال  ريادة 

والتعلم  التطوير  وأبدا  دائما  وشغفكم  همكم 

مجاالتكم  في  جديد  هو  ما  كل  واكتشاف 

وتخصصاتكم المختلفة.

وقال أ.د. أحمد الزتحري، عميد كلية اآلداب 

والعلوم: أهنئكم في هذه المناسبة السعيدة 

تاريخ  في  فارقة  عالمة  أنكم  فيها  أثبتم  التي 

والتي  الدفعة  هذه  كانت  فقد  قطر،  جامعة 

سبقتها عنوانا للتحدي واإلصرار على متابعة 

المسيرة، وآمل أن تستمروا في نجاحكم في 

أيضا  تكونوا  وأن  المختلفة،  العمل  ميادين 

عالمة فارقة ومميزة فيها، بما اكتسبتموه من 

التي تعينكم  الرقمية  وأدوات العصر  خبرات 

وإنني  جدارة.  بكل  والمنافسة  التفوق  على 

جديد  بكل  صلة  على  تظلوا  أن  إلى  أدعوكم 

في نتائج البحث العلمي لالستفادة منها في 

والخبرات  المواهب  وصقل  المعارف  تطوير 

على نحو يعزز األثر والحضور اإليجابي على 

المستوى المحلي والدولي.

كلية  عميد  العلي،  قاسم  فراس  أ.د.  ويقول 

أن  وآمل  التخرج،  هذا  لكم  أبارك  الصيدلة: 

الصيدالنية  الرعاية  تطوير  في  تسهموا 

بعلمكم  وطنكم  بناء  وفي  األفضل،  وتقديم 

وفكركم وعملكم، وليس ذلك بغريب عليكم، 

قطر  بجامعة  الصيدلة  كلية  خريجو  فأنتم 

التصنيف  في  متقدمة  مراكز  احتلت  التي 

والتفوق  للتميز  مثاال  كونوا  لهذا  العالمي؛ 

ونموذجا  مثاال  كنتم  كما  العقبات  وتجاوز 

التي فرضتها  التحديات  يحتذى في مواجهة 

جائحة كورونا.

وتقول د. منى المرزوقي، عميد كلية القانون: 

يوم مميز وسعيد، فهنيئا لكم أيها الخريجون، 

ومبارك لكم وألهلكم هذا التخرج الذي نأمل أن 

يكون له أثر طيب في نشر الثقافة القانونية 

للوصول إلى مجتمعات تحرص على األنظمة 

والقوانين حرصها على وجودها، وفي توظيف 

ما تعلمتموه في حماية الوطن ومصالحه في 

مصالح  على  الحفاظ  وفي  والخارج،  الداخل 

أجل  من  ستسهر  التي  العين  فأنتم  أبنائه، 

ذلك، والذخر التي يغتني به الوطن ويفخر.

الرحيم،  عبد  حنان  د.  قالت  جانبها،  من 

عميد كلية العلوم الصحية: ال يسعني في 

هذه المناسبة الطيبة إال أن أقول لكم: مبارك 

لكم  وهنيئا  ألهلكم،  ومبارك  وعليكم،  لكم 

الصحي  القطاع  بأن  وأذكركم  التخرج،  بهذا 

يزداد احتياجا إليكم وإلى خبراتكم ومعارفكم 

نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، 

تكونوا  أن  آمل  لها،  التصدي  في  فلتسهموا 

العناية  في  الصحية  العلوم  لكلية  سفراء 

والعمل  حياتهم  على  والحرص  بالمرضى 

به،  واالرتقاء  الصحي  القطاع  تطوير  على 

وأنتم قادرون على ذلك، فقد أثبتم ذلك خالل 

العامين الماضيين، وال تنسوا أن تبقوا على 

اطالع على كل جديد في مجال تخصصكم، 

ويفاجئنا  األخيرة،  الكلمة  يعرف  ال  الذي  فهو 

كل يوم بجديد.
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مسؤولو جامعة قطر للخريجين:

قطر تستحق منكم األفضل

{ د. حنان عبد الرحيم

{ أ.د. إبراهيم األنصاري

{ د. آدم فضل الله

{ د. خالد الخاطر

{ د. أحمد العمادي{ د. مريم المعاضيد

{ د. عمر األنصاري { د. خالد كمال ناجي

د. األنصاري: العيون تترقب إنجازاتكم التي ستتركونها في حياة مجتمعاتكم

د. الخاطر: الجامعة ستظل دائما بيت الخبرة األول في قطرد. مصطفوي: اجعلوا التميز نصب أعينكم في مختلف مجاالتكم

 د. المعاضيد: انتهت 
الدراسة الجامعية 
لكن طلب العلم 

والمعرفة ال ينتهي

العمادي: اليوم 
تحصدون ثمرة 
اجتهادكم طيلة 
السنوات الماضية

حث مسؤولو جامعة قطر الخريجين 
على خدمة وطنهم وتوظيف العلوم 

واآلداب التي تحصلوا عليها طيلة 
فترتهم الدراسية في رحاب جامعة 
قطر لخدمة سوق العمل وتنمية 

المجتمع القطري وتحقيق رؤية قطر 
الوطنية 2030، قائلين لهم: أنتم أمل 

قطر ومستقبلها الواعد. 
وأشاروا إلى أن الجامعة وفرت أفضل 

البرامج التعليمية للخريجين في 
جميع الكليات، مؤكدين أن الدراسة 

الجامعية انتهت لكن طلب العلم 
والمعرفة ال ينتهي، وستبقى 

جامعتكم معكم ترفد جهودكم بعد 
التخرج كما هي قبله.

الدوحة          $

{ د. إيمان مصطفوي
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اختتام النسخة الـ »14« للمعرض الدولي

»ميليبول قطر« يحقق أرقاما قياسية

صاحب  لحضرة  الكريمة  الرعاية  تحت 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

أمس  مساء  اختتمت  المفدى،  البالد  أمير 

لألمن  الدولي  للمعرض  الـ14  النسخة 

قطر  )ميليبول  المدني  والدفاع  الداخلي 

الدوحة  مركز  في  أقيمت  التي   )2022
أيام،  للمعارض والمؤتمرات واستمرت ثالثة 

لعقد   2024 أكتوبر  من   29 يوم  تحدد  كما 

المقبلة. النسخة 

المناسبة،  بهذه  عقد  صحفي  مؤتمر  وخالل 

رئيس  ثاني،  آل  فهد  بن  ناصر  اللواء  أكد 

النسخة  هذه  أن  قطر،  ميليبول  لجنة 

من  العديد  وسجلت  كبيرا  نجاحا  حققت 

قطر  »ميليبول  أن  مبينا  القياسية،  األرقام 

تم  التي  الصفقات  قيمة  إجمالي  بلغ   »2022
أكثر  وزاره  ريال  مليون   592 خالله  توقيعها 

من 11 ألفا و500 زائر.

فعالياته  بتغطية  قام  المعرض  أن  وأضاف 

إعالمية  وسيلة   587 وأجنحته  وأحداثه 

من  وإلكترونية  ومرئية  ومسموعة  مقروءة 

 389 به  شارك  كما  العالم،  دول  مختلف 

والسعادة  المعالي  أصحاب  من  رسميا  وفدا 

الدول  من  عدد  في  الشرطة  وقادة  الوزراء 

البعثات  ورؤساء  والصديقة  الشقيقة 

الدولة  لدى  المعتمدين  الدبلوماسية 

وممثلي الشركات العارضة.

ولفت اللواء ناصر بن فهد آل ثاني إلى أن هذه 

النسخة استقطبت 222 جهة عارضة من 22 

 60 بينهم  من  العالم  قارات  مختلف  من  دولة 

في المائة من العارضين يشاركون ألول مرة 

للمرة  شاركت  التي  العارضة  الجهات  وأن 

»أستراليا  هي  دول  لثماني  تنتمي  األولى 

والهند  وفنلندا  وكرواتيا  وقبرص  وكندا 

وهولندا وسلوفاكيا«.

تمثل  أجنحة  ضم  المعرض  أن  وتابع 

الشمالية  وأميركا  فرنسا  هي:  دول   5
التي  النمسا  جانب  إلى  وإيطاليا  وألمانيا 

المشاركات  عن  فضال  األولى،  للمرة  تشارك 

 99 مشاركة  إلى  الفتا  المنفردة،  الدولية 

أن  إلى  منوها  قطر،  دولة  من  عارضة  جهة 

العديد من الشركات العارضة أبدت رغبتها 

التي  المقبلة  النسخة  في  بالمشاركة 

وأنه   ،2024 31 أكتوبر  إلى   29 أيام  لها  تحدد 

المشاركة  عقود  لتوقيع  معها  التواصل  جار 

في  متخصصة  الشركات  هذه  معظم  وأن 

مجال األمن اإللكتروني.

الحدث  هذا  من  قطر  دولة  استفادة  وعن 

العالم  كأس  بطولة  تأمين  في  الهام  األمني 

لجنة  رئيس  أوضح   ،»2022 قطر  »فيفا 

للشركات  التسويق  تم  أنه  قطر  ميليبول 

منها  لالستفادة  منتجاتها  لعرض  األمنية 

منها  الكثير  استجاب  وقد  البطولة،  في 

وشاركت في هذه النسخة، مؤكدا أن األمن 

الكبرى أصبح  الفعاليات  السيبراني وتأمين 

وأن  الدول،  من  للكثير  األهمية  غاية  في  أمرا 

الحاصل  التطور  مواكبة  على  حريصة  قطر 

الطريق  على  تسير  وهي  الجانب  هذا  في 

فرانسوا  السيد  أكد  جانبه،  من  الصحيح. 

الدولية،  ميليبول  فعاليات  مدير  جولييه، 

في  الكبير  األمني  الحدث  هذا  أهمية  على 

الرئيسيين  الالعبين  جمع  في  المنطقة 

المدني  والدفاع  الداخلي  األمن  صناعات  في 

وكونه منصة تخلق روابط مثمرة بينهم.

تميزت  العام  هذا  نسخة  أن  وتابع 

باشتمالها على معدات األمن والدفاع المدني 

طيار  بدون  الطائرات  مكافحة  وتكنولوجيا 

قطاعات  إلى  إضافة  الحرائق  ومكافحة 

للفعاليات  اآلمنة  واإلدارة  التقنية  الحلول 

السيبرانية  الجريمة  ومكافحة  الكبرى 

التطور واالنتشار  العابرة للحدود اآلخذة في 

ومواجهة األجيال الجديدة من التهديدات.

عن  الدولية  ميليبول  فعاليات  مدير  وعبر 

لتنظيمها  الداخلية  وزارة  بجهود  إعجابه 

الرائع لهذا الحدث الهام وتوفيرها كل وسائل 

وتهيئة  العارضة  للشركات  والدعم  الراحة 

واالتفاقيات  الصفقات  لعقد  المالئم  المناخ 

بين العارضين.

كل  ينظم  الذي  قطر«  »ميليبول  ويتيح 

عامين للشركات عرض أحدث ابتكاراتها في 

المدني  والدفاع  األمنية  القطاعات  مختلف 

وتقنية  وأمن  الدفاعية  والمعدات  والحلول 

الخاصة  والمنتجات  واإلنقاذ  االتصاالت 

القانون وبرمجيات االتصاالت وغيرها  بإنفاذ 

باريس  ميليبول  مع  المعرض  يشكل  كما 

المعارض  من  ويعتبر  رائدة  دولية  شراكة 

وتقنيات  خدمات  تقديم  في  المتخصصة 

وابتكارات القطاع األمني.

شارك فيه »389« وفدا رسميا.. وضم أجنحة تمثل »5« دولاللواء ناصر بن فهد: »592« مليون ريال إجمالي الصفقات الموقعة

$ النسـخــة المـقبـلـــة مــــن المـــعــــرض تــعــقــــد في أكـتــوبـــر »2024«الدوحة

التسويق للشركات األمنية لعرض منتجاتها لالستفادة منها في بطولة كأس العالم 

جولييه: خلق روابط بين القائمين على صناعات األمن الداخلي والدفاع المدني 

عقدتها لجنة عمليات أمن وسالمة كأس العالم في اليوم الختامي لـ»ميليبول«

صفقات بقيمة »276« مليون ريال

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقدته اللجنة 

المنظمة للمعرض أمس.

الله  عبد  العميد  الصحفي  المؤتمر  حضر 

العامة  العالقات  إدارة  مدير  المفتاح  خليفة 

بوزارة الداخلية عضو لجنة ميليبول. 

أن  شافي  آل  راشد  سعود  العميد  وأوضح 

صفقة وزارة الداخلية التي أبرمتها مع شركة 

المناعي تمثلت في مشروع تطوير وتحديث 

التحتية  البنية  شبكات  وبرامج  انظمة 

للوزارة، وتوريد وتشغيل غرفة عمليات بادارة 

الفزعة، باإلضافة لصيانة الموقع االلكتروني 

قطري.  رياال   79,947,177 بقيمة  للوزارة، 

بلغ  فقد  لخويا  قوة  لصفقات  بالنسبة  أما 

قطريا.  رياال   28,850,145 قيمتها  إجمالي 

لجنة  عقدتها  التي  بالصفقات  يتعلق  وفيما 

عمليات أمن وسالمة بطولة كأس العالم فيفا 

قطر 2022، فقد بلغت قيمتها: 276,003,530 

أمن  عمليات  لجنة  ووقعت  قطريا.   رياال 

وسالمة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، 

ضمن  الشركات،  من  عدد  مع  اتفاقيات  عدة 

اليوم الثالث للمعرض. حيث وقع عن اللجنة 

المقدم يوسف االنصاري رئيس وحدة االمداد 

من  كل  مع  االتفاقيات  وجاءت  والتجهيز 

شركة إشهار للخدمات األمنية، ومثلها السيد 

وشركة  المعاضيد  العلي  ناصر  محمد 

المناعي  أحمد  خالد  السيد  ومثلها  المناعي، 

علي  ثاني  السيد  ومثلها  »اريد«  وشركة 

المانع، ومثلها  المالكي وشركة صالح الحمد 

عبد  الله  عبد  وشركة  موراني  نسيم  السيد 

محمد  عواد  السيد  ومثلها  وأخوانه،  الغني 

للحلول  الخليج  شبكات  وشركة  حسن 

األمنية ومثلها السيد محمد غانم العلي.

اللجنة
أبرمت 

اتفاقيات مع 
»6« شركات 

»الداخلية« تعقد 
صفقة لتطوير 
شبكات البنية 

التحتية 

أعلن العميد سعود راشد آل شافي مدير عام اإلمداد والتجهيز 
عضو لجنة ميليبول قطر، أن اليوم الثالث من المعرض 

شهد إبرام وزارة الداخلية صفقة مع شركة المناعي. كما شهد 
إبرام صفقات بين قوة لخويا وعدد من الشركات، باإلضافة 

إلى صفقات أخرى أبرمتها لجنة عمليات أمن وسالمة بطولة 
كأس العالم فيفا قطر 2022 مع عدد من الشركات.
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اللجنة المنظمة كرمت الرعاة والمشاركين في »ميليبول« .. اللواء ناصر بن فهد:

المعرض ساهم في مواجهة التحديات األمنية

الدولي  للمعرض  المنظمة  اللجنة  أقامت 

)ميليبول  المدني  والدفاع  الداخلي  لألمن 

الرسمية  للوفود  تكريم  حفل  قطر2022( 

في  العارضة  والشركات  الراعية  والجهات 

الذي  المعرض  من  عشرة  الرابعة  النسخة 

الدوحة  بمركز  أيام  ثالثة  مدى  على  انعقد 

والمعارض. للمؤتمرات 

وفي كلمة له خالل الحفل، أعرب اللواء ناصر 

بن فهد آل ثاني، رئيس لجنة ميليبول قطر، 

نجاح  في  المشاركين  لجميع  شكره  عن 

أن  إلى  الفتا  المعرض،  من  النسخة  هذه 

األبرز  المنصة  يمثل  أصبح  قطر«  »ميليبول 

األمن  مجالي  في  األوسط  الشرق  منطقة  في 

استطاع  حيث  المدني،  والدفاع  الداخلي 

كبرى  استقطاب  وجيزة  سنوات  خالل 

هذا  المجال،  هذا  في  الدولية  الشركات 

لتبادل  هاما  معلما  أصبح  كونه  جانب  إلى 

القضايا  ومناقشة  والمعلومات،  الخبرات 

ال  المجاالت،  كافة  في  الملحة  األمنية 

وهو  السيبراني،  األمن  مجال  في  سيما 

الوفود  عدد  في  الكبيرة  الزيادة  تأكده  ما 

وصلت  حيـــث  العــــارضة،  والشركات 

مـــرة  ألول  المشـــاركين  العارضـــين  نسبة 

في المـــعرض إلى 60 %.

على  كانت  المنظمة  اللجنة  أن  وأوضح 

يقين من أن النسخة الحالية من المعرض 

دولة  في  األمني  للقطاع  اسثنائية  ستكون 

الدولة  استضافة  اقتراب  مع  وذلك  قطر، 

 ،»2022 قطر  »فيفا  العالم  كأس  لبطولة 

قياسا  نجاحا  حققت  أنها  على  مؤكدا 

مواجهة  في  قطر  دولة  ومساندة  دعم  في 

وسالمة  بأمن  المتعلقة  األمنية  التحديات 

من  الكبرى،  الرياضية  واألحداث  البطوالت 

الحديثة  والتقنيات  االبتكارات  آخر  حيث 

المعرض،  أيام  خالل  عنها  الكشف  تم  التي 

عكستها  التي  الثرية  النقاشات  عبر  وكذلك 

األحداث  أمن  إدارة  مجاالت  في  الندوات 

والتهديدات  السيبراني  واألمن  الكبيرة، 

اإللكترونية.

الدوحة          $

استطاع خالل 
سنوات وجيزة 

استقطاب 
كبرى 

الشركات 
الدولية

خالل متحف »الداخلية«

عرض تاريخ الشرطة في قطر

خصصت وزارة الداخلية ضمن فعاليات 

الداخلي  لألمن  الدولي  المعرض 

 ،2022 قطر  ميليبول  المدني  والدفاع 

يعرض  خاصا  متحفا  يضم  جناحا 

ونشأتها  الوزارة  تاريخ  المعرض  لزوار 

مر  على  المختلفة  إداراتها  تطور  ومراحل 

السنوات.

المتنوعة  مقتنياته  المتحف  ويجمع 

تتكون  حيث  والحاضر،  الماضي  بين 

قديمة  عسكرية  أزياء  من  المعروضات 

مثل  الشرطة  إدارات  لمختلف  وحديثة 

وغيرها،  والفزعة  والمرور  الشرطة  كلية 

والنياشين  األوسمة  على  يشتمل  كما 

ورادارات  اتصال  وأجهزة  الشرطية، 

بحرية قديمة. 

الفعاليات  غرفة  وتصميم  إنشاء  تم  وقد 

التقنيات  ألحدث  وفقا  المتحف  داخل 

الواقع  تقنية  تحاكي  شاشة  وتتضمن 

األسلحة  أنواع  وتعرض  االفتراضي، 

والمركبات القديمة التي تم استخدامها 

األمنية  واألنظمة  مختلفة،  فترات  خالل 

الحديثة من خالل فيديوهات متعددة تم 

تستعرض:  أقسام  لخمسة  تقسيمها 

المراقبة  كاميرات  والذخائر،  األسلحة 

وأحدث  الحديثة،  الرقمية  واألنظمة 

ويستطيع  المستخدمة،  التقنيات 

التحكم  لمس  شاشة  خالل  من  الزوار 

اختيار  الرئيسية  العرض  شاشة  في 

مشاهدتها  يريدون  التي  الفيديوهات 

تحقق  التي  الفيديوهات  بين  واالنتقال 

لهم تجربة بصرية فريدة.

قديمة  وثائق  المتحف  يتضمن  كما 

والمكاتبات،  الشرطية،  للمعامالت 

والبالغات  الرسمية،  والقرارات 

الجنائية، وقد تمت أرشفة هذه الوثائق 

إلكترونيا، ليتم استعراضها عبر شاشة 

الوثائق  بين  المعرض  زوار  فيها  يتنقل 

بخاصية اإلشارة إلى الشاشة.

نموذج  على  كذلك  المتحف  ويشتمل 

كانت  نارية  ودراجة  قديمة  لدورية 

تم  وقد  الشرطة.  قوات  تستخدمها 

النسق  ليحاكي  المتحف  تصميم 

الحالية  والمنشآت  للمباني  المعماري 

من  والمستوحاة  الداخلية،  لوزارة 

التراث المعماري القطري.

الدوحة          $

الدوحة          $

السفير الفرنسي:

الشراكة في المعرض 
نموذج للعالقات الفريدة

أعرب سعادة السيد جان باتيست فافر 

سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدوحة 

عن عمق العالقات القطرية الفرنسية 

وتميزها، واعتبر ان الشراكة المتميزة 

بين لجنة ميليبول قطر ولجنة ميليبول 

باريس على مدار السنوات الطويلة 

السابقة نموذج للعالقات الفريدة مما 

يسهم في تنظيم رائع وعال المستوى 

للميليبول. 

وأشاد سعادة السفير بدقة التنظيم 

لمعرض ميليبول قطر 2022 وتطوره 

عاما بعد آخر، مبينا أن المشاركة 

الفرنسية في هذه الدورة تعد أكبر 

مشاركة أجنبية في المعرض من 

حيث عدد الشركات مما يدل على 

العالقة المتميزة، كما ان حرص كبار 

المسؤولين في وزارة الداخلية الفرنسية 

لحضور ميليبول قطر في دورته الرابعة 

عشرة، يندرج في إطار عام للعالقات 

المتميزة بين فرنسا وقطر. 

وأشار سعادته إلى ثقته في قيام قطر 

بتنظيم نسخة ناجحة بشكل كبير 

من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

{ السفير جان باتيست فافر

الدوحة          $

في مجال أنظمة االتصاالت

مركز القيادة الوطني 
يحصد جائزة اإلنجاز التقني

في  متمثلة  الداخلية،  وزارة  حصلت 

على   ،)NCC( الوطني  القيادة  مركز 

أنظمة  مجال  في  التقني  اإلنجاز  جائزة 

اإلنجاز  )منارة  العمليات  لغرف  االتصاالت 

االتصال  نظام  تطوير  خالل  من  التقني( 

إلى  تماثلية  نسخة  من  الموحد  الصوتي 

فركونتس  شركة  مع  بالتعاون  رقمية، 

المناعي  شركة  عبر  النمساوية 

الدولة. في  وكيلها  التجارية 

الله  عبد  مهندس  النقيب  الجائزة  تسلم 

الفني  الدعم  قسم  رئيس  الفيحاني، 

المشروع،  رئيس  الوطني  القيادة  بمركز 

الرابعة  النسخة  فعاليات  هامش  على 

عشرة من المعرض الدولي لألمن الداخلي 

والدفاع المدني )ميليبول قطر 2022(.

رئيس  نائب  المهندي،  علي  العميد  وقال 

تأتي  الجائزة  إن  الوطني،  القيادة  مركز 

تحقيقه  تم  الذي  اإلنجاز  لحجم  تقديرا 

من حيث مواكبة التطور الرقمي السريع 

االستيعابية  القدرة  حجم  يخص  فيما 

عدة  دمج  إمكانية  مدى  وعلى  للنظام، 

التحتية  البنية  في  متاحة  رقمية  بوابات 

استخدامها  يتم  واحدة  منصة  في  للدولة 

الطوارئ  خدمة  موظفي  قبل  من  بالمركز 

إلى  باإلضافة  األمنية،  واإلدارات   ،)999(

اإلسعاف  خدمة  مثل  المشاركة  الجهات 

بذلك  يكون  أنه  موضحا  الطبية، 

تستخدم  التي  الرقمية  األنظمة  أول 

أمن  إدارة  في  األوسط  الشرق  بمنطقة 

النظام  كذلك  وسيكون  األحداث،  وسالمة 

وسالمة  أمن  عمليات  إدارة  في  األساسي 

.»2022 بطولة كأس العالم »فيفا قطر 

الوطني  القيادة  مركز  أن  إلى  وأشار 

الصوتي  االتصال  نظام  على  يعتمد 

عمليات  إدارة  في  2006م  العام  منذ 

التصاميم  ألفضل  وفقا  والسالمة  األمن 

واالستقرار  األمن  درجات  أقصى  لضمان 

استراتيجية  مع  يتوافق  بما  للمجتمع 

ركائزها  أهم  من  التي  الداخلية  وزارة 

على  البشري  الكادر  بتأهيل  االهتمام 

اإلبداع  على  قادرا  ليكون  مستويات  أعلى 

التكنولوجيا  استخدام  مجال  في  والتقدم 

من  كثير  على  ويتفوق  الحديثة  الرقمية 

دول العالم ومنطقة الشرق األوسط.

الله  عبد  مهندس  النقيب  أكد  بدوره، 

مدى  تعكس  الجائزة  أن  الفيحاني 

في  التطور  على  الداخلية  وزارة  حرص 

وتكنولوجيا  االتصاالت  أنظمة  مجال 

أفضل  إلى  للوصول  المعلومات، 

معايير  أعلى  تحقق  التي  التطبيقات 

والسالمة. األمن 

{ النقيب عبدالله الفيحاني يتسلم الجائزة{ العميد علي المهندي
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الوكالة الوطنية قدمت »7« ورش عمل متخصصة

األمن السيبراني يتصدر مناقشات »ميليبول«

المهندس  استعرض  اإلطار،  هذا  وفي 

االتصاالت  وزارة  من  الهاشمي،  صادق  خالد 

من  عددا   ،»5GW« المعلومات  وتكنولوجيا 

أثناء  التكنولوجيا  مع  التعامل  في  التجارب 

المختلفة،  الرياضية  والفعاليات  األحداث 

للمبادرة  بحاجة  التكنولوجيا  أن  مؤكدا 

وليس  للتطورات  المستمرة  والمتابعة 

التعامل معها بمبدأ رد الفعل.

تاريخ  عرضه  في  الهاشمي  المهندس  وتناول 

أدت  التي  الخمسة  التقنية  األجيال  حروب 

إلى االنتقال من المركزية إلى الالمركزية في 

يواجه  العالم  أن  موضحا  التقني،  التعاطي 

الخاطئ،  وتوزيعها  المعلومات  ضياع  مشكلة 

مما يستدعي وجود إجراءات تقنية وقانونية 

خاصة للتعامل معها السيما خالل الفعاليات 

الكبرى.

وشاركت الوكالة الوطنية لألمن السيبراني 

حيث   ،»2022 قطر  »ميليبول  معرض  في 

الخاص  جناحها  خالل  من  الوكالة  قدمت 

التي  الخدمات  حول  توضيحية  عروضا 

وتعزيز  وحماية  تأمين  إلى  والرامية  تقدمها 

الفضاء السيبراني في دولة قطر.

من  كثيف  بإقبال  الوكالة  جناح  وحظي 

المختلفة  المؤسسات  وممثلي  الزوار  قبل 

في  الوكالة  جناح  احتوى  حيث  الدولة،  في 

المعرض على مجموعة من شاشات العرض 

حفظ  في  ومهامها  الوكالة  أعمال  توضح  التي 

إلى  باإلضافة  السيبراني،  الفضاء  وتأمين 

التي  التدريبية  الدورات  بأهم  التعريف 

المختلفة  والجهات  المؤسسات  إلى  تقدمها 

أداء  وتطوير  تعزيز  إلى  والهادفة  الدولة  في 

المؤسسات في مجال أمن المعلومات.

المهندس  سعادة  قال  الخصوص،  وبهذا 

المالكي،  الفراهيد  علي  بن  عبدالرحمن 

السيبراني،  لألمن  الوطنية  الوكالة  رئيس 

في  المشاركة  خالل  من  تهدف  الوكالة  إن 

معرض موليبول قطر 2022 إلى تعزيز التعاون 

في  القطاعات  كافة  وبين  بينها  والمشاركة 

بجهود  قامت  الدولة  أن  إلى  مشيرًا  الدولة، 

حثيثة من أجل تعزيز دور مختلف القطاعات 

ومزودي الخدمات وسلسلة التوريد كشركاء 

أساسيين في ضمان األمن السيبراني.

ولفت إلى أن الوكالة قدمت من خالل جناحها 

التي  الخدمات  أبرز  حول  توضيحية  عروضًا 

فضاًل  الدولة،  في  الجهات  لمختلف  تقدمها 

عن الدورات التدريبية المتنوعة التي تقدمها 

تعزيز  في  الراغبة  الجهات  لكافة  الوكالة 

مع  التعامل  في  الكفاءة  ورفع  أدائها  وتطوير 

المخاطر السيبرانية.

 25 نحو  بتدريب  قامت  الوكالة  أن  وأوضح 

الممتدة  الفترة  خالل  الدولة  في  موظف  ألف 

2021 وحتى األن، كما أن الوكالة  منذ مارس 

على  األفراد  من  المزيد  تدريب  على  تعمل 

الوصول  أجل  من  المعلومات  وتأمين  حفظ 

إلى بيئة سيبرانية متينة وأمنة. 

جاهزية  رفع  أهمية  على  سعادته  وأكد 

السيبرانية  للهجمات  للتصدي  المؤسسات 

التهديدات  حول  الوعي  مستوى  ورفع 

المختلفة، مبينًا أن الوكالة تقوم بشكل دائم 

دولة  في  المعلومات  ألمن  تقييمات  بإجراء 

قطر، كما أنها توفر البرامج والمشاريع لدعم 

حماية  أجل  من  الدولة  في  الجهات  مختلف 

الفضاء السيبراني في دولة قطر.

األمن  مجال  في  قطر  دولة  تطور  وحول 

بالتقدم  »نفخر  سعادته:  قال  السيبراني، 

الحوكمة  مجال  في  قطر  لدولة  الملحوظ 

برزت  التي  السيبرانية  التنظيمية  واألطر 

للهجمات  الجاهزية  مؤشر  في  واضح  بشكل 

لالتصاالت  الدولي  االتحاد  في  السيبرانية 

.»2021
 ،2022 قطر  ميليبول  معرض  هامش  وعلى 

التقى سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي 

الوطنية  الوكالة  رئيس  المالكي  الفراهيد 

لألمن السيبراني باللواء مارك بوجيه رئيس 

السيبراني  لألمن  الوطني  الدرك  قيادة 

الفرنسي، وتباحث الطرفان العالقات الثنائية 

وسبل تطويرها وتعزيزها.

السيبراني  لألمن  الوطنية  الوكالة  وقامت 

 7 تقديم  عبر  للمعرض  الثالث  اليوم  برعاية 

متخصصة  وتدريبية  تثقيفية  عمل  ورش 

المعلومات  وأمن  السيبراني  األمن  مجال  في 

وسبل تعزيز قدرات المؤسسات المختلفة في 

البيانات  وحفط  اإللكترونية  العمليات  تأمين 

والمعلومات.

وتحدث خالل الورشة األولى اللواء مارك بوجيه 

رئيس قيادة الدرك الوطني لألمن السيبراني 

خالد  السيد  تقديم  إلى  باإلضافة  الفرنسي، 

االتصاالت  بوزارة  المساعد  الوكيل  الهاشمي 

تشدد  عمل  لورشة  المعلومات  وتكنولوجيا 

على أهمية تأمين المعلومات والبيانات.

عنوان  الثانية  العمل  ورشة  وحملت 

وقدمتها  الفعالة  السيبرانية  الدبلوماسية 

الدكتورة نورة فطيس أستاذ مشارك بجامعة 

قطر واألمين العام المؤسس للرابطة العربية 

البحث  مجالس  اتحاد   – السيبراني  لألمن 

العلمي العربية.

علبي  الدين  نور  السيد  من  كل  قدم  بينما 

والسيد  اإلخبارية  الجزيرة  مجموعة  من 

كنان بيجوفيتش من مجموعة قنوات بي ان 

ورشتي عمل مهمتين ناقشتا أهمية الحفاظ 

على أمان ومتانة البيئة السيبرانية.

الوكالة  من  العبدلله  دانة  المهندسة  وقامت 

ورشة  بتقديم  السيبراني  لألمن  الوطنية 

عمل حول استراتيجيات سيبرانية مختلفة 

التهديدات  أبرز  ناقشت  حيث  واحد،  هدف   –
الحاضر  الوقت  في  الشائعة  السيبرانية 

والتكتيكات التي يستخدمها المخترقون، كما 

السيبراني  األمن  إلى  النظر  ألهمية  تطرقت 

بحتة  تطبيقية  وليس  استراتيجية  بنظرة 

مفهوم  تطبيق  هو  لذلك  الطرق  أبرز  ومن 

سلسة القيمة Value chain على أهم األنشطة 

والمقارنة  الشرح  إلى  باإلضافة  السيبرانية، 

بين أهم االستراتيجيات السيبرانية واكثرها 

شيوعًا وإيجابيات وسلبيات كل منها. 

المؤسسات  أن  على  الورشة  خالل  وأكدت 

االستراتيجيات  استخدام  تستطيع 

الضروري  من  لكن  لها  األنسب  السيبرانية 

يجب  التي  المبادئ  أهم  عن  اإلغفال  عدم 

المعرفة  وهي:  استراتيجية  أي  تحققها  أن 

منظومة  تعزيز  الخصم،  ومعرفة  الذاتية 

رصد التهديدات ومنظومة الدفاع السيبراني، 

واالستجابة العاجلة إلغالق الثغرات، وتقليل 

والتطبيقية،  التنفيذية  اإلدارة  بين  الفجوة 

بين  والتعاون  المشاركة  أهمية  وأخيرًا 

لمشاركة  مجتمعات  وخلق  األطراف  كافة 

المعرفة.

كما تناولت ورش العمل التي قدمها مجموعة 

من خبراء الوكالة الوطنية لألمن السيبراني 

في  التوغل  وطرق  سبل  ناقشت  عمل  ورشة 

الشؤون  من  وعدد  األمن،  عالية  الشبكات 

المهمة في مجال منهجية وتفكير المخترقين 

غير  الثغرات  عن  البحث  في  المحترفين 

لتخطي  والوسائل  والطرق  المكتشفة، 

الطرق  إلى  باإلضافة  الثنائي،  التحقق 

كما  الحماية،  أنظمة  بتخطي  الخاصة 

على  حسابات  تأمين  عن  الورش  تحدثت 

الهجمات  وأنواع  االجتماعي  التواصل  مواقع 

هذه  على  الهجمات  وسبل  لها  تتعرض  التي 

الهجمة،  بعد  المترتبة  واألضرار  الحسابات 

الحماية  طرق  حول  تفصيالت  إلى  وتطرق 

ناقشت  بينما  للحسابات،  الشخصية 

لشبكات  اآلمن  االستخدام  أيضا  الورش 

الورشة  ناقشت  حيث  الخامس،  الجيل 

الجيل  تكنولوجيا  أهمها  من  محاور  عدة 

اآللي،  التحكم  بشبكات  الخاصة  الخامس 

والفوائد   4.0 الصناعية  الثورة  إلى  باالضافة 

الخامس،  الجيل  تكنولوجيا  استخدام  من 

والمخاطر  المختلفة  التطبيقات  عن  فضاًل 

والتهديدات وطرق التعامل معها.

في  التكنولوجي  التطور  وتيرة  تسارع  ومع 

البيانات  من  الهائل  والكم  الراهن،  الوقت 

سواء  يوميًا،  استخدامها  يتم  التي  الضخمة 

بشكل فردي أو على مستوى المؤسسات في 

الوكالة  تسعى  والخاص،  العام  القطاعين 

آمنة  بيئة  لتوفير  السيبراني  لألمن  الوطنية 

نظام  خالل  من  الرقمية  والعمليات  للبيانات 

استراتيجية  وتنفيذ  وتطوير  متين،  أمني 

األمن السيبراني الوطني واإلشراف عليها.

ناقشت الندوات التي أقيمت خالل اليوم الثالث واألخير من 
المعرض الدولي لألمن الداخلي والدفاع المدني )ميليبول 

قطر 2022( في نسخته الـ 14  عددا من الموضوعات الهامة 

المتعلقة باألمن السيبراني والتهديدات اإللكترونية..
وتحدث خالل جلسات هذه الندوة عدد من المسؤولين 

والخبراء والمتخصصين في قطاعات الجرائم اإللكترونية 
واألمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من 

المجاالت ذات الصلة.
{ م.خالد الهاشمي { د.نورة فطيس

م. الهاشمي: التكنولوجيا بحاجة للمبادرة والمتابعة المستمرة للتطورات

$ الدوحة

بن  العزيز  عبد  اللواء  سعادة  استقبل 

الداخلية  وزارة  وكيل  ثاني،  آل  فيصل 

من  كال  الخميس  أمس  لخويا،  قوة  قائد 

سعادة السيدة آنا ريفنكر وزيرة الداخلية 

ديتر  الدكتور  وسعادة  مالدوفا  بجمهورية 

رومان رئيس الشرطة األلمانية وذلك على 

الداخلي  لألمن  الدولي  المعرض  هامش 

 ..)2022 قطر  )ميليبول  المدني  والدفاع 

أوجه  بحث  المقابلتين  خالل  جرى 

والشرطية  األمنية  المجاالت  في  التعاون 

وسبل تعزيزها.

بن  سعد  الركن  اللواء  سعادة  واستقبل 

أمس  العام،  األمن  مدير  الخليفي،  جاسم 

الدولي  المعرض  هامش  على  الخميس 

)ميليبول  المدني  والدفاع  الداخلي  لألمن 

أول  الفريق  سعادة  من  كال   )2022 قطر 

الداخلية  وزير  محمد،  حامد  عنان 

الشرطة،  قوات  عام  مدير  السوداني 

رئيس  رومان  ديتر  الدكتور  وسعادة 

األلمانية.  الشرطة 

أوجه  بحث  المقابلتين  خالل  جرى 

والشرطية  األمنية  المجاالت  في  التعاون 

وسبل تعزيزها.

وكيـــــل »الداخليــــة« ومديـــــر األمــــن العـــام يلتقيــــان عـــددا مــن المســـؤولين

تعزيز التعاون األمني والشرطي
بين قطر وعدد من الدول الصديقة

الدوحة           $
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في الحي الثقافي »كتارا«

افتتاح معرض 
»األردن قصة حضارة«

الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة  نظمت 

المملكة  سفارة  مع  بالتعاون  )كتارا(، 

ووزارة  قطر  لدى  الهاشمية  األردنية 

في  السياحة  تنشيط  وهيئة  السياحية 

حضارة«،  قصة  »األردن،  معرض  األردن، 

األستاذ  سعادة  المعرض  افتتح  وقد 

مدير  السليطي  إبراهيم  بن  خالد  الدكتور 

زيد  السيد  سعادة  بحضور  المؤسسة  عام 

الدولة، وعدد  األردن لدى  اللوزي سفير  مفلح 

وممثلي  السفراء  السعادة  أصحاب  من 

الدبلوماسية. البعثات 

المدير  سعادة  أعرب  المناسبة،  وبهذه 

قائاًل:  المعرض  بتنظيم  سعادته  عن  العام 

للتبادل  امتدادا  تأتي  المعارض  هذه  مثل 

فرصة  وهو  السياحي،  والترويج  الثقافي 

األردن  معالم  على  »كتارا«  زوار  ليتعرف 

العريقة. وحضارتها 

مع  التعاون  على  دائما  نحرص  وأضاف: 

الدولة  لدى  المعتمدة  السفارات  مختلف 

مدِّ  إلى  الساعية  »كتارا«  رسالة  لتحقيق 

الشعوب. التواصل بين  جسور 

التعاون  األردن  سفير  سعادة  ن  ثمَّ بدوره، 

والمؤسسة  األردن  سفارة  بين  المشترك 

شكره  م  وقدَّ »كتارا«،  الثقافي  للحي  العامة 

مزيد  متمنيا  »كتارا«  إدارة  على  للقائمين 

األيام. الثقافي في قابل  التعاون والتبادل 

فوتوغرافية،  صورة   28 المعرض   
َّ

ضم وقد 

باسم  السيد  قال  اإلطار  هذا  وفي 

اآلثار  إدارة  في  المتاحف  مدير  محاميد، 

الصور  من  كنزا  يضم  المعرض  األردنية: 

السياحة  لوزارة  التابعة  الفوتوغرافية 

تعرض  وهي  األردن  في  العامة  األثار  ودائرة 

األولى. للمرة 

الحضارة  قصة  المعرض  »يروي  وأضاف: 

األردنية من خالل الصور الفوتوغرافية والتي 

توضح للزائر كيف ساهمت األردن في التراث 

الحضاري اإلنساني. وعليه عملنا على إبراز 

التاريخ  قبل  ما  عصور  من  المساهمات  أهم 

بالحضارة  بدءا  الحديث،  العصر  وحتى 

الحجري  العصر  في  موقع  وأهم  النطوفية 

تماثيل  خالل  من  الفخاري  قبل  الحديث 

التي  التماثيل الجصية  أول  عين غزال وهي 

في  الطبيعي  بالحجم  اإلنسان  صنعها 

المبكر من  البرونزي  العصر  العالم، ومن ثم 

خالل أول سّد مائي متكامل على وجه األرض 

العمونية  الحضارة   
َّ

ثم ومن  األردن،  في  كان 

إيراح  للملك  صورة  إلى  باإلضافة  عمان،  في 

بن عازر وهو أحد الملوك العمونين وهو نمط 

المعرض  أن  إلى  وأشار  باألردن.  خاص  فني 

يتنقل  وتسلسلها  لوحاته  ترتيب  خالل  من 

توضح  قديمة  تاريخية  حقب  عبر  بالزائر 

مساهمات األردن الفنية والحضارية على مّر 

العصور«.

يتواصل  المعرض  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

في  الزوار  ويستقبل  يونيو2022،   8 حتى 

صباحا   10 الساعة  من   2 قاعة  المبنى47 

10مساء. وحتى 

د. السليطي: 
فرصة للتعرف 

على معالم 
المملكة 

وحضارتها 
العريقة

صور تعرض ألول مرة تزامنا مع االحتفاالت بذكرى االستقالل 

الدوحة          $

نظمها مركز شؤون الموسيقى

ندوة عن فن المقامات في اإلنشاد

خبير  أيوب  علي  الدكتور  وأوضح 

هو  المقام  أن  الموسيقية  المقامات 

مقام  كل  وأن  النغمات،  ألوان  من  لون 

معينة،  سماعية  درجة  على  يستقر 

يتبعه  عاما  مصطلحا  أصبح  حتى 

حديًثا  وُعرف  والملحنون  الموسيقيون 

بأن  منوها  الموسيقي،  السلم  باسم 

المقامات  نفسها  هي  الموسيقية  النوتة 

المقامات  أن  الفارق  ولكن  الموسيقية 

يتم تعلمها بالسمع والنوتة هي الكتابة 

التدوينية لهذه المقامات. 

منه  يتفرع  رئيسي  مقام  كل  أن  وأضاف 

األول  الجزء  في  تتشابه  فرعية  مقامات 

الجزء  في  وتختلف  األصل(،  )جنس 

هو  المقام  وأن  الفرع(،  )جنس  الثاني 

األلحان،  عليه  تبنى  الذي  األساس 

درجة  في  اآلخر  عن  مقام  كل  ويختلف 

البداية ومقدار المسافات بين الدرجات.

فكل  شعورية،  رسالة  مقام  لكل  إن  وقال 

من  محددة،  مشاعر  عن  يعبر  مقام 

هذه  أن  مؤكدا  والشوق،  والفرح  الحزن 

المقاالت ال تستخدم فقط في التواشيح 

استخدامها  يمكن  بل  النبوي،  والمديح 

اإلسالمية.  القيم  يعزز  ما  كل  في 

إسالمية  أناشيد  تقديم  الندوة  وصاحب 

وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي  مدح  في 

وبعض األغاني الدينية.

السالم  خالد  السيد  صرح  جانبه،  من 

لوكالة  الموسيقى  شؤون  مركز  مدير 

صالون  تدشين  بأن  قنا  القطرية  األنباء 

الفعاليات  من  كواحدة  السليطي  بيت 

األسبوعية للمركز يأتي في إطار تحقيق 

الموسيقّية  الثقافة  نشر  من  أهدافه 

لخلق جيل من المبدعين الموسيقيين 

الموسيقّية  المشاريع  وتبّني  الدولة  في 

وتحافظ  المجتمع  بذوق  ترتقي  التي 

على هوّيته الثقافّية، ومن هنا فإن مهمة 

الموسيقية  الثقافة  تعزيز  المركز 

صوت  من  الموسيقى  عناصر  بمختلف 

ومن  وغيرها،  وتلحين  وعزف  وموسيقى 

السليطي  بيت  صالون  في  البدء  تم  ثم 

حول  الندوات  أولى  وعقدت  الهدف  بهذا 

العود،  صناعة  حول  الماضي  األسبوع 

لتقام هذا األسبوع ندوة عن المقامات في 

اإلنشاد.

وأضاف أن األسابيع المقبلة سوف تشهد 

ندوات حول مختلف عناصر الموسيقى، 

فسيتم تقديم ندوات عن آالت الموسيقى 

وكذلك  الشرقي،  التخت  آالت  وخاصة 

الموسيقة،  بالطريقة  ولكن  المقامات 

والشعر المغنى وغير ذلك.

شؤون  مركز  استعدادات  وحول 

 FIFA العالم  كأس  لبطولة  الموسيقى 

2022، أوضح السالم أنه يتم حاليا  قطر 

الثقافة  وزارة  بين  مكثفة  لقاءات  عقد 

لبحث  واإلرث  للمشاريع  العليا  واللجنة 

ما ستقدمه المراكز الثقافية ومنها مركز 

شؤون الموسيقى من فعاليات مصاحبة 

المركز  سيكون  حيث  العالم،  لكأس 

حاضرا بفعالياته المختلفة.

الدوحة - قنا - نظم مركز شؤون الموسيقى، التابع 
لوزارة الثقافة، ندوة بعنوان »فن المقامات في 
اإلنشاد« ضمن فعاليات صالون بيت السليطي 

بحضور جمع من المثقفين والمهتمين. وتعرف 
الجمهور خالل الندوة التي أدارها الشاعر عبدالحميد 

اليوسف نائب مدير مركز شؤون الموسيقى على 
المقامات األساسية الثمانية للموسيقى العربية: 

وهي مقامات: الصبا، النهواند، العجم، البيات، 
السيكاه، الحجاز، الراست، مقام الكرد، ووتجمع 

اختصارا في جملة )صنع بسحرك(. 

السفارة تنظم فعالية بالتعاون مع مؤسسة قطر

التعـــريف بالثقــافـــة اليــابـــانيــة
قطر  دولة  في  اليابان  سفارة  نظمت 

فعالية  قطر  مؤسسة  مع  بالتعاون 

 - التعليمية  بالمدينة  يابانية  ثقافية 

الماضي.  مايو   19 بتاريخ  ملتقى  مبنى 

العديد  على  الضوء  الفعالية  سلطت 

والتقاليد  للثقافة  الغنية  الجوانب  من 

اليابانية من خالل مجموعة من األنشطة 

مثل فن »االوريغامي« لطي الورق، واأللعاب 

»كينداما«،  باسم  المعروفة  التقليدية 

إلى  باإلضافة  الكيمونو،  ارتداء  تجربة 

الياباني  بالخط  األسماء  كتابة  نشاط 

والذي شهد إقبااًل كبيرًا من الزوار. 

تمثل  كونها  في  الفعالية  أهمية  وتتمثل 

حلقة أخرى في سلسلة طويلة من التعاون 

والمؤسسات  اليابان  سفارة  بين  المثمر 

الثقافتين  بين  التقريب  بهدف  القطرية 

والتبادل  المتبادل  التفاهم  تعزيز  وكذا 

الثقافي بين شعبي البلدين. 

من  لنماذج  عرضا  الفعالية  وشهدت 

الطعام الياباني وكذلك للدمى االحتفالية 

حول  للزوار  شرح  تقديم  مع  التقليدية 

الثقافة  في  منها  كاًل  واستخدامات  أهمية 

اليابانية.

الذي  الكاراتيه  بعرض  الزوار  أعجب  كما 

للكاراتيه«،  الصايح  »مركز  أعضاء  قدمه 

الصور  التقاط  على  منهم  العديد  وحرص 

لديهم  المفضلة  األنيمي  شخصيات  مع 

نادي  من  خصيصًا  حضروا  الذين 

 .»Q-Cosplay«

الزوار  اهتمام  إثارة  في  الفعالية  ونجحت 

أعرب  حيث  اليابانية،  والثقافة  باليابان 

العديد منهم عن رغبتهم في زيارة اليابان 

في المستقبل القريب.

الدوحة          $

مشاركون في معرض 
الفـــن يتجـــاوز المســافــاتجاليري المرخية:

الحراك  من  حالة  المرخية  جاليري  يشهد 

اإلبداعي المتمثل في فعاليات معرضه »أبعد 

من المسافة– وصل«، وذلك بعد أن وصل إلى 

ثالثة  بُمشاركة  بالدوحة  الثانية  محطته 

محمد  قطر،  من  المالك  سلمان  هم:  فنانين، 

من  الساعدي  وقاسم  األردن،  من  الجالوس 

العراق وهولندا. 

ومن المزمع أن يستمر المعرض حتى يوم 30 

فيلكنهاوزن«  »فرانك  إلى  بعدها  لينتقل  يونيو 

شمال  في  بلدين  إلى  إضافة  هولندا،  في 

محطته  في  مر  أن  بعد  هذا  إفريقيا،  وجنوب 

األولى بجاليري »بنك القاهرة عمان«.

المالك  سلمان  الفنان  أعرب  السياق،  هذا  وفي 

في تصريحات صحفية على هامش المعرض 

المعرض  هذا  في  بالُمشاركة  سعادته  عن 

الرغم من  ه على  أنَّ إلى  األّول من نوعه، ُمشيًرا 

المشاركين  الفنانين  بين  المسافات  ُبعد 

فني،  حوار  إقامة  دون  حائاًل  يكن  لم  ذلك  أن  إال 

وقال: نتطلع من خالله إلى إعادة ربط خطوط 

التي سببتها  العزلة  العمل المشترك وتحدي 

جائحة كورونا.

التقاء  في  تتلخص  المعرض  فكرة  أن  وأوضح 

وقارات  بلدان  في  يعيشون  فنانين  ثالثة 

إلى  ولإلشارة  التواصل  على  للتأكيد  مختلفة 

خالل  من  المسافات  يتجاوز  أن  الفن  مقدرة 

لقاءات متعددة.

هذا  إن  الساعدي  قاسم  الفنان  قال  فيما 

عالمية  لغة  الفن  أن  على  يؤكد  المعرض 

تمتلك المقدرة على عبور الحدود والمسافات، 

المتنقلة  اإلبداعية  الفعاليات  تلك  إن  وقال 

وتفتح  ارتحلت  أينما  األمل  معها  تحمل 

المشترك  العمل  إمكانية  أمام  متسعًا  بابًا 

من  النوعية  تلك  أن  عن  فضاًل  والجمعي، 

لتأسيس  أجنحتها  تفتح  الفنية  المبادرات 

منطقة  في  التشكيلي  للفن  جديدة  حركية 

الشرق األوسط وربطها بالعالم. 

مستمرا  المعرض  كون  سعادته  عن  وأعرب 

بحبها  المعروفة  البلدان  بعض  زيارة  في 

التعاون  للفن كوسيلة لفتح الحدود من خالل 

هذا  أهمية  على  مشدًدا  والفني،  الثقافي 

التحدي  هذا  خالل  الجمهور  إللهام  التعاون 

العالمي.

الجالوس:  محمد  األردني  الفنان  قال  فيما 

من  رسالة  هي  المعرض  هذا  في  رسالتنا 

هذه  خالل  من  وقال:  الجمال،  إبراز  أجل 

فنانين  وبين  بيني  جمعت  التي  التجربة 

منقطر والعراق بعد فترة من توقف المعرض 

عودة  على  نؤكد  الوباء  انتشار  نتيجة 

وتجديد  الفني  العمل  مزاولة  وبدء  التواصل 

الفن  مجال  في  اإلبداعية  الساحة  النشاط 

ورحب  العالم،  مستوى  على  التشكيلي 

الدوحة  في  المعرض  بجمهور  الجالوس 

لإلبداع،  ذواقين  بكونهم  وصفهم  والذين 

فنانين  مع  للتعاون  سعادته  عن  أعرب  كما 

أعمال  يقدموا  أن  معًا  استطاعوا  متميزين، 

تضمنت  التي  الفنية  جولتهم  في  متميزة 

المهمة. المحطات  عددًا من 

بالجاليري  الفنون  منسق  قطيط  أنس  وقال 

الفني  الحدث  هذا  على  تعليقه  معرض  في 

التي يمر  الكبرى  التحوالت  الضخم: »في ظل 

بها المشهد التشكيلي عبر العالم تبًعا لتكرار 

الكثيرة  واالحترازات  العرض،  قاعات  غلق 

المطبقة في حال تنظيم فعالية ثقافية، ارتأى 

قطر  بدولة  المرخية  جاليري  على  القائمون 

حواجز  يتخطى  الذي  المعرض  ذلك  تنظيم 

دول  ثالث  بين  مسافًرا  التنقل،  محدودية 

من  للخروج  ومتعطشة  الفن،  بحب  مشبعة 

عزلة الحجر إلى أفق الجمال الممتد«. 

سيتمكنون  أنهم  التشكيلي  الفن  محبو  ووعد 

من االطالع على تجارب فريدة عند زيارتهم لهذا 

المقبل  الشهر  نهاية  حتى  الممتد  المعرض 

إلى  التشكيلي  الفن  جمهور  إلى  دعوته  مقدمًا 

التآزر  بعظمة  اإليمان  رسوخ  على  الوقوف 

اإلنساني في تجلياته المختلفة.



عن  القطرية  الجوية  الخطوط  كشفت 

والخطوط  دبي  فالي  خطوط  مع  تعاونها 

الجوية الكويتية والطيران الُعماني والخطوط 

جوي  جسر  خالل  من  السعودية،  الجوية 

للذهاب  المباشرة  اليومية  الرحالت  إلتاحة 

الدوحة،  وإلى  من  ساعة   24 خالل  والعودة 

واالستمتاع  ذاته  اليوم  في  المباراة  لحضور 

التزامها  إطار  في  وذلك  استثنائية  بتجربة 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  باستضافة 

2022™)مونديال 2022( وهي أول بطولة لكأس 
حدثا  بوصفها  األوسط،  الشرق  في  العالم 

احتفاليا عربيا شامال.

وتم إبرام هذه الشراكة الجديدة بين شركات 

التعاون  مجلس  لدول  الوطنية  الطيران 

الخليجي، عبر توقيع مذكرة تفاهم في وقت 

سابق خالل مؤتمر صحفي ُعقد أمس وحضر 

أكبر  السيد  سعادة  من  كّل  االتفاقية  توقيع 

والسيد  الجمال،  ياسر  والمهندس  الباكر، 

غيث الغيث، والمهندس معن محمود رزوقي، 

والكابتن  الرئيسي،  العزيز  عبد  والسيد 

ابراهيم الكوشي.

الكويت  من  القدم  كرة  عّشاق  وسيتمّكن 

السعودية  العربية  والمملكة  ُعمان  وسلطنة 

واإلمارات العربية المتحدة؛ من حجز رحالتهم 

المباريات  لحضور  واحد  ليوم  المباشرة 

الخدمة  هذه  تصميم  وتّم  ذاته.  اليوم  في 

المشجعين  تمكين  بهدف  االستثنائية 

ليتمّكنوا  الدوحة  إلى  بسالسة  السفر  من 

باألجواء  واالستمتاع  مبارياتهم،  حضور  من 

التي تتأّلق بها دولة قطر احتفااًل  االستثنائية 

في  الدوحة  مغادرة  قبل  وذلك  البطولة،  بهذه 

اليوم ذاته. 

المباريات  تذاكر  بيع  عملية  وستنطلق 

ذاته  اليوم  في  والعودة  للذهاب  المباشرة 

جانب  إلى  وذلك  للغاية،  تنافسية  بأسعار 

ومدينة  وجدة  دبي  من  المتناوبة  الرحالت 

وستضيف  والرياض.  ومسقط  الكويت 

المستقبل  في  القطرية  الجوية  الخطوط 

عبر   Match Day Shuttle رحالت  من  المزيد 

الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  جميع 

مشجعي  أمام  الرحالت  إتاحة  إلى  باإلضافة 

كرة القدم من جميع أنحاء العالم عبر شبكة 

وجهاتها العالمية.

يقومون  الذين  المسافرون  سيحظى  كما 

المباراة  لحضور  الرحالت  إحدى  بحجز 

والعودة في اليوم ذاته؛ برحلة سلسة تشمل 

من  للنقل  المخصصة  المواصالت  خدمات 

المطار إلى استاد المباراة وبالعكس.

هذه  يحجزون  الذين  المشجعون  وسيتمكن 

صباحًا  الدوحة  إلى  الوصول  من  الرحالت، 

اإلقامة  إلى  الحاجة  دون  مساًء،  والمغادرة 

ذلك،  على  وعالوًة  الدوحة.  في  الفندقية 

عند  األمتعة  تسجيل  عدم  سياسة  ستتيح 

السفر، إمكانية الوصول والمغادرة من الدوحة 

بكّل ُيسٍر وسهولة.

الرئيس  الباكر،  أكبر  السيد  سعادة  وقال 

الجوية  الخطوط  لمجموعة  التنفيذي 

أمس:  عقد  صحفي  مؤتمر  في  القطرية 

والشغف  القدم  كرة  مشجعي  نقل  »يعتبر 

هذه  صميم  في  الرياضة  هذه  في  المشترك 

الطيران  شركات  مع  االستثنائية  الشراكة 

هذه  بإتاحة  نفتخر  أننا  كما  الخليجية. 

الفرصة أمامنا لتوحيد جماهير كرة القدم من 

بالدنا  في  واستضافتهم  العالم،  أنحاء  جميع 

البطولة،  هذه  من  مبهرة  بنسخة  لالستمتاع 

وضيافتنا  العريقة  بثقافتنا  التعريف  مع 

 FIFA األصيلة. وستكون بطولة كأس العالم

في  العالم  لكأس  بطولة  أول   ،™2022 قطر 

الذي  األمر  العربي،  والعالم  األوسط  الشرق 

فوزًا  وليس  بأسرها  للمنطقة  فوزًا  نعتبره 

لدولة قطر وحدها«. 

البطولة  هذه  »وبفضل  قائال  سعادته  وأضاف 

مع  أعمالنا  لتعزيز  أمامنا  الفرصة  ستتاح 

اإلقليمية  الطيران  شركات  من  العديد 

بين  التعاون  هذا  شأن  ومن  المنطقة.  في 

الخطوط الجوية القطرية وخطوط فالي دبي 

والخطوط الجوية الكويتية والطيران الُعماني 

أن  السعودية؛  العربية  الجوية  والخطوط 

يتيح للمسافرين المزيد من المرونة السفر، 

هذه  ثقافات  دمج  في  سيساهم  الذي  األمر 

القدم  كرة  مشجعي  ويمنح  معًا،  البلدان 

في  الوجهات  من  المزيد  الستكشاف  الفرصة 

الشرق األوسط«.

الجمال،  ياسر  المهندس  قال  جانبه،  من 

واإلرث:  للمشاريع  العليا  لّلجنة  العام  المدير 

كأس  بطولة  أن  البداية،  منذ  أعلّنا  »لقد 

العالم FIFA قطر 2022™، هي بطولة المنطقة 

 Match Day بأسرها. ويأتي اإلعالن عن خدمة

Shuttle ليجعل من حضور آالف المشجعين 
لهذه  العربي  والعالم  األوسط  الشرق  من 

البطولة؛ أمرًا في غاية إلُىسر والسهولة«. 

بطاقة  »وستتيح  الجمال:  المهندس  وأضاف 

»رحلة   Hayya  – هّيا  الرقمية«  المشجعين 

القدم  كرة  مشجعي  أمام  بالسالسة  تتسم 

حضور  فرصة  مع  البطولة،  يحضرون  الذين 

ونحن  ذاته.  اليوم  في  واحدة  مباراة  من  أكثر 

نتطلع إلى الترحيب بالمشجعين من جميع 

بكرة  شغفهم  عن  للتعبير  المنطقة،  أنحاء 

القدم واالستمتاع بضيافتنا العربية األصيلة. 

للخطوط  الشكر  بخالص  نتقّدم  أننا  كما 

هذا  تقديم  على  وشركائها  القطرية  الجوية 

استضافة  في  يسهم  الذي  المتمّيز  المشروع 

كأس  بطولة  من  ُتنسى  ال  رائعة  نسخة 

العالم FIFA قطر 2022™«.

الرئيس  الغيث،  غيث  السيد  قال  جهته  من 

التنفيذي لشركة فالي دبي: »إنه لمن دواعي 

الشراكة  هذه  من  جزءًا  نكون  أن  سرورنا 

الجوية  الخطوط  مع  الفريدة  االستثنائية 

لدول  الوطنية  الطيران  وشركات  القطرية 

هذه  وستتيح  الخليجي.  التعاون  مجلس 

بالمزيد  الترحيب  إمكانية  أمامنا  الشراكة 

جميع  من  والزوار  القدم  كرة  مشجعي  من 

لكرم  غنية  بتجربة  لالستمتاع  العالم  أنحاء 

التي  العريقة  والثقافة  األصيل  الضيافة 

أعقاب  وفي  العربية.  منطقتنا  بها  تتمّتع 

األحداث  أهم  من  لواحد  مؤخرًا  استضافتنا 

التأثير  مدى  ندرك  فإننا  دبي؛  في  العالمية 

على  ليس  المماثلة،  للفعاليات  اإليجابي 

وإنما  فحسب،  والضيافة  السفر  قطاعي 

ورفع  بأسره  االقتصادي  القطاع  على  أيضًا 

ليحدونا  وإنه  للمجتمع.  العامة  المعنويات 

للمساهمة  أمامنا  الفرصة  إلتاحة  الشرف 

العالم  كأس  بطولة  لدعم  مهم  دور  لعب  في 

من  الجماهير  وتمكين  2022™؛  قطر   FIFA
المذهلة،  الرياضة  هذه  متعة  في  المشاركة 

من خالل 30 رحلة مكوكية يوميًا بين مدينتي 

دبي والدوحة«.

وقال الكابتن علي دخان، رئيس مجلس إدارة 

نشعر  »نحن  الكويتية:  الجوية  الخطوط 

ببالغ الفخر بإتاحة الفرصة لنا لتسهيل نقل 

هذا  لحضور  الدوحة  وإلى  من  المشجعين 

البارز. كما أن هذه االتفاقية  الحدث العالمي 

الخليجية  دولنا  بين  النقل  مجال  تعزز  ال 

االجتماعي  النمو  في  تساهم  وإنما  فحسب، 

حكومة  عليه  أّكدت  لطالما  الذي  واالقتصادي 

دولة الكويت. كما نأمل أن نشارك في إتاحة 

دولة  في  القدم  كرة  جماهير  أمام  الفرصة 

الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  الكويت 

لكرة  العالم  كأس  بطولة  لحضور  والعالم، 

دور  لعب  خالل  من   ،™2022 قطر   FIFA القدم 

مهم في قطاع الطيران، وإتاحة خيارات السفر 

أنحاء  وجميع  الكويت  دولة  بين  السلسة 

العالم«.

من جانبه قال السيد عبد العزيز الرئيسي، 

»نحن  الُعماني:  للطيران  التنفيذي  الرئيس 

فخورون باالنضمام إلى شركائنا من شركات 

الطيران الوطنية لدول الخليج العربي، إلتاحة 

القدم  أمام مشجعي كرة  النقل الجوي  سبل 

لحضور بطولة كأس العالم، والمساهمة في 

المريحة  السفر  خيارات  مع  تجربتهم  تعزيز 

مع  لتتناسب  تصميمها  تم  التي  والسلسة 

الفترة.  تلك  في  المزدحمة  زمنية  الجداول 

 Match Day Shuttle الجوية  الرحالت  وتعد 

طريقة مذهلة تتيح للجماهير إمكانية االّطالع 

تزدهر  التي  الغنية  الثقافات  من  المزيد  على 

الذي  الوقت  وفي  العربية.  منطقتنها  في 

على  بأسره  بالعالم  قطر  دولة  فيه  ترحب 

بجميع  يرحب  الُعماني  الطيران  فإن  أرضها، 

لالستمتاع  طائراته،  متن  على  المسافرين 

الُعماني  الضيافة  وكرم  المميز  باالستقبال 

األصيل«.

الرئيس  الكوشي،  إبراهيم  الكابتن  وقال 

التنفيذي للخطوط الجوية السعودية: »يسر 

أن  )السعودية(  السعودية  الجوية  الخطوط 

رئيسيتين  بوابتين  من  جوية  رحالت  تقدم 

خيارات  بذلك  متيحة  وجدة،  الرياض  هما 

القدم  كرة  جماهير  أمام  السلسة  السفر 

بطولة  لحضور  بسهولة  للسفر  لحضور 

 ™2022 قطر   FIFA القدم  لكرة  العالم  كأس 

التي  الرياضية  الروح  إطار  وفي  المرتقبة. 

من  بضيوفنا  الترحيب  إلى  نتطلع  تجمعنا، 

جميع أنحاء العالم لزيارة منطقتنا العربية، 

على  المميزة  السعودية  الضيافة  وتجربة 

ثقافتنا  استكشاف  عن  فضاًل  الطائرة،  متن 

األصيلة وتراثنا الفريد«.

الخطوط  أطلقت   ،2021 سبتمبر  شهر  وفي 

استثنائية  سفر  باقات  القطرية  الجوية 

تشمل،  العالم،  كأس  بطولة  لحضور 

السفر  وتذاكر  المباريات  حضور  تذاكر 

للمشجعين  ويمكن  اإلقامة.  وخيارات 

وتشجيع  للحضور  تذاكرهم  على  الحصول 

العالم  كأس  بطولة  خالل  المفضل  فريقهم 

موقعها  زيارة  خالل  من   ™2022 قطر   FIFA
هذه  قطر  دولة  وستستضيف  اإللكتروني 

عالمية  مالعب  ثمانية  في  العالمية  البطولة 

من  مستمّد  بإلهام  تصميمها  تم  المستوى، 

والعربية  القطرية  للثقافة  المختلفة  الرموز 

البيت  استاد  وسيستضيف  األصيلة. 

ألف   60 إلى  االفتتاحية بسعة تصل  المباراة 

مقعد، بينما من المقرر أن يستضيف استاد 

بسعة  للبطولة  النهائية  المباراة  لوسيل 

سعة  تصل  كما  مقعد.  ألف   80 إلى  تصل 

البطولة  ستستضيف  التي  األخرى  المالعب 

أحمد  استاد  ذلك  في  بما  مقعد،  ألف   40 إلى 

خليفة  واستاد  الجنوب،  واستاد  علي،  بن 

واستاد  التعليمية،  المدينة  واستاد  الدولي، 

974، واستاد الثمامة. 
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اكتتـاب »الـقـطـريـة« بنهــايـة العـقـد
التنفيذي  الرئيس  الباكر،  أكبر  السيد  سعادة  قال 

سيتعين  إنه  القطرية  الجوية  الخطوط  لمجموعة 

الذين يتطلعون لشراء حصة في  المستثمرين  على 

العقد  نهاية  حتى  االنتظار  للدولة  المملوكة  الشركة 

الحالي لشرائها في طرح عام أولي »اكتتاب عام«.

الشركة  طرح  في  النظر  ستعيد  اإلدارة  ان  وأضاف 

لالكتتاب العام بعد انتهاء المونديال.

اســتـثـمـار  في  ترغـبــون  كـنتـم  »إذا  قــائـــال  وصــرح 

نهاية  حتى  االنتظـار  عليكم  فســيتعين  أمــوالكـــم، 

أولي  عام  طرح  في  االستثمار  من  تتمكنوا  حتى  العقد 

من  مزيدا  يذكر  ولم  القطرية«.  الجوية  للخطوط 

التفاصيل.

بموجب مذكرة تفاهم بين »القطرية« و»4« شركات طيران خليجية

جسر جوي لنقل مشجعي »مونديال 2022«

{ جانب من المؤتمر الصحفي { خالل التوقيع على مذكرة التفاهم 

{ صورة جماعية على هامش الحدث

 الشركاء: »فالي دبي« و»الكويتية« والطيران الُعماني والخطوط السعوديةالباكر: تعزيز أعمالنا مع حزمة من شركات الطيران اإلقليمية

الجمال: بطاقة المشجعين 
الرقمية تتيح رحالت سلسة

دخان: الشراكة تعزز النمو 
االجتماعي واالقتصادي

الغيث: تسيير »30« رحلة 
يوميًا بين دبي والدوحة

الرئيسي: رحالت 
Match Day Shuttle .. مذهلة

الكوشي: 
»الخطوط 

السعودية« 
ر رحالت  ُتسيِّ

من الرياض وجدة 
إلى الدوحة

الدوحة           $

»الخطوط الماليزية« ُتسّير رحالت مباشرة إلى الدوحة
احتفلت الخطوط الجوية الماليزية أمس بتشغيل رحلتها المباشرة األولى من 

في  الدولي  حمد  مطار  إلى   MH160 الرحلة  وصول  مع  الدوحة،  إلى  كوااللمبور 

في  جديدة  مرحلة  انطالق  بمثابة  يعّد  الذي  األمر  مساًء،   11:50 الساعة  تمام 

الرامية  وجهودها  الدولي،  المستوى  على  للتوّسع  الماليزية  الناقلة  خطة  إطار 

المتحدة  والواليات  األوسط  الشرق  منطقة  في  السفر  خيارات  أفضل  توفير  إلى 

وإفريقيا. وأوروبا 
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حققت مكاسب أسبوعية بلغت »2.27« مليار ريال

»2.72« مليار ريال قيمة التداول على األسهم خالل أسبوعقاسمية: السوق يتجه إلى كسر حاجز »13« ألف نقطة

انتعاش متوقع للبورصة بالربع الثالث

{ بورصة قطر 

الدالئل  كافة  أن  على  المالي  المحلل  وأكد 

سيكسر  قطر  بورصة  مؤشر  أن  إلى  تشير 

القادمة  الفترة  خالل  نقطة  ألف  الـ13  حاجز 

نقطة،  و13600   13300 بين  وسيتراوح 

ألسعار  العالية  المستويات  من  مستفيدا 

النفط وبقائه لفترة طويلة فوق مستوى 100 

دوالر للبرميل، وهو ما سينعكس على نتائج 

في  العاملة  وخاصة  المدرجة  الشركات 

القطاع الصناعي، باإلضافة إلى توقع تحقيق 

البنوك لنتائج إيجابية في النصف األول من 

العام الحالي نتيجة رفع أسعار الفائدة.

وحققت بورصة قطر مكاسب سوقية بلغت 

مستوى 2.27 مليار ريال نتيجة ارتفاع القيمة 

لتبلغ  األسبوع  تعامالت  بنهاية  السوقية 

في  مستواها  مقابل  ريال،  مليار   718.044
ريال،  مليار   715.731 البالغ  الماضي  األسبوع 

مرتفعة بنسبة 0.323 بالمائة.

نصف  المراجعة  دخول  أن  قاسمية  وأوضح 

السنوية للشركات القطرية لمؤشر مورغان 

 31 من  بداية  التطبيق  حيز   MSCI ستانلي 

سيكون  بالسيولة  والمتعلق  الجاري،  مايو 

إلى  باإلضافة  إيجابا،  المؤشر  على  تأثير  له 

المراجعة  في  البنوك  بعض  أوزان  زيادة  أن 

أداء  رفع  من  ستمكن  أغسطس  في  القادمة 

بورصة قطر.

كابيتال  ستانلي  »مورغان  وكانت 

إنترناشونال« MSCI، المزود العالمي لألدوات 

للمستثمرين  االستثمار  لقرارات  الداعمة 

حول العالم أطلقت في العام 1988، أول مؤشر 

شامل لألسواق الناشئة. وهو عبارة عن مؤشر 

أسواق  أداء  لقياس  مصمم  السوقية  للقيم 

األسهم في األسواق الناشئة حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن قيمة التداول على األسهم 

خالل األسبوع الجاري بلغت 2.727 مليار ريال، 

نفذت  سهم،  مليون   588.511 بيع  خالل  من 

بإبرام 90.974 صفقة.

تحليله  ختام  في  قاسمية،  رمزي  وتوقع 

مؤشر  يشهد  أن  األسبوعي،  المؤشر  ألداء 

بورصة قطر انتعاشة خالل الربع الثالث من 

التي  الشركات  أداء  من  بدعم  الحالي  العام 

الشركات  مال  رأس  فتح  من  ستستفيد 

المدرجة لملكية األجانب بنسبة تصل إلى 

توجه  من  مزيدا  يعني  ما  وهو  بالمائة   100
المحافظ األجنبية نحو السوق القطرية. 

محفزات  من  بحزمة  قطر  بورصة  وتحظى 

القياسي  االرتفاع  أبرزها:  االيجابية  النمو 

ألسعار النفط ومونديال 2022 والنتائج القوية 

عن  فضال  المدرجة  القطرية  للشركات 

القطرية  لألسهم  الواردة  االجنبية  التدفقات 

الناتجة عن زيادة الملكية األجنبية.

القطرية  الشركات  من  واسع  قطاع  وأقر 

ملكية  سقف  رفع  قطر  بورصة  في  المدرجة 

بالمائة   100 إلى  بالمائة   49 من  األجانب 

تدفقات  استقطاب  شأنها  من  خطوة  في 

استثمارية أجنبية واردة إلى األسهم القطرية 

بواقع 7.28 مليار ريال قطري )ملياري دوالر( على 

األقل.

خطة  لتنفيذ  الطريق  الخطوة  هذه  وتمهد 

البورصة بشأن ترقيتها من سوق ناشئة إلى 

سوق متقدمة، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر 

ســوق ناشئة في الشرق األوسط وثاني أكبر 

الرسملة  قيمة  حيث  من  المنطقة  في  سوق 

السوقية، كما أنها مدرجة في مؤشري مورغان 

 MSCI الناشئة  لألسواق  كابيتال  ستانلي 

الناشئة. ويمثل مونديال  وفوتسي لألسواق 

من  حالة  وسط  للبورصة  قوية  دفعة   2022
التفاؤل العام بين المستثمرين في المنطقة، 

إلى  األميركية  بلومبرغ  وكالة  تشير  حيث 

مرشحتان  ودبي  قطر  بورصتي  من  كال  أن 

الخليجية  األسواق  أكثر  قائمة  لتصدر 

مكاسب في عام 2022، وأنهما على رأس قائمة 

االستثمارات األجنبية.

ويراهن المستثمرون على أداء أسهم شركات 

الذي  العام  وهو   ،2022 عام  خالل  التأمين 

اإللزامي  الصحي  التأمين  تطبيق  سيشهد 

مستفيدة من صدور القانون رقم )22( لسنة 

الرعاية  خدمات  بتنظيم  الخاص   2021
الصحية داخل الدولة والذي سيتم بموجبه 

تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي للوافدين 

الصحية  الرعاية  خدمات  يقّدم  والزائرين، 

الرعاية  خدمات  مقدمي  عبر  لهم  األساسية 

الصحية  المرافق  من  عدد  في  الصحية 

لنظام  وفقاً  الخاص،  والقطاع  الحكومية 

التغطية التأمينية لهم. 

بإجراء  العمل  صاحب  القانون  أحكام  وتلزم 

القطريين  غير  للعاملين  صحي  تأمين 

المسّجلة  التأمين  شركات  طريق  عن  لديه 

التغطية  لتوفير  وذلك  الصحة،  وزارة  لدى 

االلتزام  وينطبق  لهم،  األساسية  التأمينية 

التغطية  لتوفير  المستقدم  على  أيضًا 

األساسية لمن يستقدمهم. ومن خالل القانون 

الجديد سوف تضطلع المؤسسات الخاصة 

بتحمل  المشاركة  في  بأدوارها  والشركات 

كلفة تقديم الرعاية الطبية لمكفوليها، كما 

التأمين  أسعار  ارتفاع  ستمنع  الحكومة  أن 

أي  باستغالل  تسمح  ولن  اإللزامي،  الصحي 

مقابل  القانوني  اإلطار  خارج  للتأمين  طرف 

تربح مادي غير قانوني أو احتيال.

وتتصدر أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة 

أيضا قائمة األكثر جاذبية استثماريا نتيجة 

االرتفاع القياسي ألسعار النفط، بينما تعزز 

أسهم البنوك جاذبيتها االستثمارية في 2022، 

مستفيدة من رفع سقف ملكية األجانب على 

الرغم من استقطاع المخصصات التحوطية 

وتعتبر  كورونا،  جائحة  مخاطر  لدرء 

إيرادات  على  يحمل  عبء  أي  المخصصات 

الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في 

أي  أي أصل من األصول نتيجة حدوث  قيمة 

أو  مؤكدة  التزامات  أي  أو  محتملة،  مخاطر 

محتملة الحدوث. 

مخصصات  على  المخصصات  وتتوزع 

المشكوك  للديون  وأخرى  المعدومة،  للديون 

مخصصات  جانب  إلى  تحصيلها،  في 

تطبيق  عن  ناتجة  إضافية  وأخرى  إلزامية 

رقم  المحاسبي  للمعيار  المحلية  البنوك 

لدرء  االحترازية  المخصصات  عن  فضال   ،9
المخصصات  هذه  أن  غير  كورونا،  مخاطر 

التي تقوم البنوك بتجنيبها قابلة لتحريرها 

أسباب  انتفاء  بمجرد  األرباح  ضمن  وإدراجها 

استقطاعها.

الدوحة- قنا- عاود مؤشر بورصة قطر منحاه 
التصاعدي، في نهاية تعامالت األسبوع الرابع 

من شهر مايو الجاري، حيث تمكن من 
تحقيق مكاسب بلغت 98.290 نقطة، أي 

بنسبة نمو ناهزت 0.77  بالمائة، ليستقر عند 
مستوى 12828 نقطة.

وقال السيد رمزي قاسمية، المحلل المالي في 

تصريح لوكالة األنباء القطرية »قنا«، إن مؤشر 
بورصة قطر التقط أنفاسه خالل هذا األسبوع، 

وتمكن من وضع حد لسلسلة التراجعات 
التي سجلها خالل األسابيع الثالثة الماضية، 
والتي ارتبطت- أي هذه السلسلة- مع حركة 
التصحيح وجني األرباح التي مّيزت المشهد 

في الفترة الماضية.

زيادة أوزان
البنوك القطرية

في مؤشر مورغان
ستانلي بأغسطس

البنوك ستحقق
نتائج إيجابية جيدة

بالنصف األول

لإلدارة  األسبوعية  النشرة  وحسب 

العقارات  قائمة  شملت  الصادرة 

المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن 

متعدد  ومبنى  سكنية  وعمارات 

ومجمعًا  تجاريًا  ومبنى  االستخدام 

سكنيًا.

بلديات  في  البيع  عمليات  وتركزت 

صالل  وأم  والدوحة  والريان  الظعاين 

والوكرة والخور والذخيرة والشمال. 

المركزي  قطر  مصرف  بيانات  وأظهرت 

دولة  في  العقارات  أسعار  مؤشر  ارتفاع 

 %  2.08 بنسبة   2021 عام  خالل  قطر 

سنويا إلى مستوى 212.22 نقطة بنهاية 

مستوى  مع  مقارنة   2021 ديسمبر 

2020. وكان  207.89 نقطة في ديسمبر 
مؤشر  أطلق  المركزي  قطر  مصرف 

2011، بهدف  العام  العقارات منذ  أسعار 

موثق  بشكل  العقارات  أسعار  قياس 

اإلسالمية  والمصارف  البنوك  ليمكن 

محافظ  تقييم  من  الدولة  في  العاملة 

إنذارًا  المؤشر  ويمثل  العقاري،  االئتمان 

على  تستجد  قد  متغيرات  ألي  مبكرًا 

سوق العقارات بما يؤثر سلبًا على قطاع 

بالعقارات  الخاص  المصرفي  االئتمان 

واإلنشاءات. وسجلت التداوالت العقارية 

2021 قيمة إجمالية بلغت نحو  في عام 

 2.73 على:  توزعت  ريال،  مليار   25.3
مليار  و1.77  يناير،  شهر  في  ريال  مليار 

ريال  مليار  و2.57  فبراير،  شهر  في  ريال 

في  ريال  مليار  و1.99  مارس،  شهر  في 

شهر  في  ريال  مليار  و2.68  أبريل،  شهر 

و1.75  و2.03 مليار ريال في يونيو،  مايو، 

مليار  و1.74  يوليو،  شهر  في  ريال  مليار 

مليار  و2.99  أغسطس،  شهر  في  ريال 

مليار  و1.64  سبتمبر،  شهر  في  ريال 

في  مليار  و2.1  أكتوبر،  شهر  في  ريال 

في  ريال  مليار   1.24 ونحو  نوفمبر،  شهر 

البيانات  بحسب  وذلك  ديسمبر،  شهر 

العقاري  التسجيل  إدارة  عن  الصادرة 

العقاري  السوق  ويحظى  العدل.  بوزارة 

الحكومي  اإلنفاق  من  كبير  بدعم 

التنموية  المشاريع  على  الرأسمالي 

والتي  الموازنة  ضمن  المدرجة  الكبرى 

الالزمة  المخصصات  توفير  على  تركز 

الستكمال مختلف المشاريع الرئيسية 

والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس 

الزمني  البرنامج  ضمن   2022 العالم 

البنية  مشاريع  إلى  باإلضافة  المعتمد، 

الرئيسية،  القطاعات  في  التحتية 

أراضي  وتطوير  والتعليم،  كالصحة 

وتطوير  الغذائي  األمن  ودعم  المواطنين 

الحرة  المناطق  في  التحتية  البنية 

واللوجستية،  والصناعية  واالقتصادية 

االقتصادي  التنويع  عملية  لدعم  وذلك 

العقاري  السوق  وتلقى  النمو.  وتعزيز 

من  حزمة  تدفق  مع  قوية  دفعة 

إقرار  بعد  األجنبية  االستثمارات 

وفقا  العقارات  بتملك  لألجانب  السماح 

مجلس  قرار  صدور  عقب  للضوابط، 

بتحديد   2020 لسنة   28 رقم  الوزراء 

المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين 

عدد  ويبلغ  بها  واالنتفاع  العقارات  تملك 

 9 مناطق تملك غير القطريين للعقارات 

انتفاع  مناطق  عدد  يبلغ  بينما  مناطق، 

منطقة،   16 بالعقارات  القطريين  غير 

ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم 

تخصيصها لتملك العقارات واالنتفاع بها 

لغير القطريين 25 منطقة.

العدل  ووزارة  الداخلية  وزارة  ودشنت 

القطريين  غير  تملك  مكتب  خدمات 

مدينة  في  بها  واالنتفاع  للعقارات 

تملك  خدمات  لتقديم  وذلك  لوسيل، 

واحدة  نافذة  عبر  بها  واالنتفاع  العقارات 

ويقدم  والمتعاملين.  للمستثمرين 

والشراء  البيع  متطلبات  كافة  المكتب 

والمكاتب  السكنية  والوحدات  للعقارات 

مجلس  بقرار  المشمولة  المناطق  في 

بتحديد   ،2020 لسنة   28 رقم  الوزراء 

المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين 

وشروط  بها  واالنتفاع  العقارات  تملك 

لها  تملكهم  وإجراءات  ومزايا  وضوابط 

وانتفاعهم بها.

من  المستفيدين  المكتب  ويمكن 

أقل  في  الملكية  سند  على  الحصول 

نظام  خالل  من  يوفر  كما  ساعة،  من 

الداخلية  وزارتا  استحدثته  آلي 

انتهاء  فور  اإلقامة  إصدار  والعدل 

في  وذلك  االنتفاع،  أو  الملكية  إجراءات 

المنتفع  أو  المتملك  عقار  كان  حال 

ضمن الفئة التي ال تقل قيمتها عن 730 

دوالر  ألف   200 يعادل  ما  أي  ريال،  ألف 

العقار  مالك  يحصل  بحيث  أميركي، 

وألسرته  له  إقامة  على  الفئة  هذه  من 

للعقار،  تملكه  طيلة  مستقدم  بدون 

المنتفع  أو  العقار  كما يحصل صاحب 

وألسرته،  له  اإلقامة  إلى  باإلضافة  به، 

تشمل  التي  الدائمة  اإلقامة  مزايا  على 

في  واالســـتثمــار  والتعليم  الصحة 

فـي  التجـــاريـة،  األنشــطـة  بعض 

 3 عن  تقل  ال  العقار  قيمة  كـانت  حــال 

يعادل  ما  أي  ريال،  ألف  و650  ماليين 

مليون دوالر.

سجل حجم التداوالت األسبوعية العقارية في عقود 
البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة 

العدل القطرية خالل الفترة من 15 إلى 19 مايو الجاري 
أكثر من 384.33 مليون ريال.

الظعاين والريان والدوحة األكثر نشاطا

»384.3« مليون
تداوالت عقارية أســــبوعية

$الدوحة
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رغم معارضة األحزاب والمنظمات الوطنية التونسية

دعوة الناخبين لالستفتاء على الدستور الجديد
تونس - قنا - أصدر الرئيس التونسي قيس 

الناخبين  فيه  يدعو  مرسوما  أمس،  سعيد، 

جديد  دستور  على  االستفتاء  في  للتصويت 

للبالد، سيقع تنظيمه يوم 25 يوليو المقبل. 

والعشرين  الثالث  يوم  المرسوم  وحدد 

اقتراع  لعمليات  موعدا  المقبل  يوليو  من 

من  يومين  قبل  وذلك  بالخارج،  التونسيين 

بالداخل،  للتونسيين  االقتراع  مراكز  فتح 

الخطوة،  هذه  جدوى  حول  اآلراء  تباين  وسط 

دخول  من  أشهر  عشرة  بعد  تأتي  أنها  السيما 

بحل  تقضي  التي  االستثنائية  التدابير 

واالستعداد  التنفيذ،  حيز  والحكومة  البرلمان 

إلجراء انتخابات برلمانية سابقة ألوانها يوم 17 

ديسمبر المقبل.

ومنذ أن تّم تجميد البرلمان ورفعت الحصانة 

الحكومة،  إقالة  إلى  باإلضافة  نوابه،  عن 

ظّل  في  حادة  سياسية  أزمة  تونس  تشهد 

السياسية  القوى  أغلب  ورفض  الحوار  تعّطل 

قيس  اتخذها  التي  المتعاقبة  الخطوات 

سياسية،  أحزاب  أي  إشراك  عن  بعيدا  سعيد 

األمر الذي دفع العديد من األحزاب إلعالن رفضها 

التي  اإللكترونية  االستشارة  في  المشاركة 

في  والمشاركة  الماضي،  مارس  في  انتهت 

االستفتاء المزمع إجراؤه بعد شهرين.

التونسية  األحزاب  من  العديد  أعلنت  وقد 

فقد  سعيد،  قرارات  من  موقفها  عن  مؤخرا 

األمين  الشواشي،  غازي  غازي  السيد  أعرب 

رفضه  عن  الديمقراطي،  التيار  لحزب  العام 

بآخر  وتعويضه  الحالي  الدستور  لتغيير 

وطني«،  حوار  أي  إجراء  قبل  مظلمة  غرف  »في 

القطرية  األنباء  لوكالة  تصريح  في  مشيرا، 

األحزاب  مشاركة  يرفض  حزبه  أّن  إلى  »قنا«، 

مقابل  الرئيس  عنها  يرضى  التي  والمنظمات 

إقصاء المنظمات واألحزاب غير المؤيدة لمسار 

25 يوليو.
الزكراوي  الصغير  السيد  اعتبر  جهته،  من 

أستاذ القانون الدستوري، أن »الرئيس سعيد 

يمكن  ال  وأّنه  المقاس،  على  دستورًا  يريد 

إجراء  قبل  قليلة  أيام  في  جديد  دستور  كتابة 

أن  مبينا  المقبل«،  ديسمبر  في  االنتخابات 

»قرار سعيد لقي رفضا واسعا اليوم من األحزاب 

الوطنية«، ومبديا استغرابه  المنظمات  وحتى 

هذه  في  سيشاركون  الذين  أولئك  مواقف  من 

التعديالت، خاصة أن غالبية القوى السياسية 

مستقبل  رسم  في  تشارك  لم  واالجتماعية 

التونسيين.

رئيسة  موسى،  عبير  السيدة  أعلنت  بدورها، 

حزبها  رفض  عن  الحر،  الدستوري  الحزب 

الدستور  تعديل  على  استفتاء  أي  إلجراء 

قانوني،  غير  التعديل  هذا  »إن  قائلة  القائم، 

وبناء على ذلك لن يشارك الدستوري الحر في 

بأي  يقبل  لن  كما  استفتاء،  أو  انتخابات  أي 

تعديالت خارج الحوار والتوافق«.

منظمة  )أكبر  للشغل  التونسي  االتحاد  وقال 

سيقاطع  إنه  بيان،  في  تونس(،  في  شغلية 

حول  النتائج«  ومعروف  »شكليا  حوارا 

إليه  دعا  واالقتصادية  السياسية  اإلصالحات 

إلعادة  يستعد  الذي  سعيد  قيس  الرئيس 

هيئته  أن  إلى  مشيرا  جديد،  دستور  صياغة 

وافقت  فيه(  قرار  سلطة  أعلى  )وهي  اإلدارية 

على  احتجاجا  وطني  عام  إضراب  تنظيم  على 

السيئ  االقتصادي  والوضع  األجور  تجميد 

سعيد  مع  مواجهة  تفتح  أن  يتوقع  خطوة  في 

وتضعه في أصعب اختبار.

{ الرئيس التونسي قيس سعّيد

انتخاب رئيس النواب
اللبناني الثالثاء

بلينكن: مستعدون لزيادة 
المحادثات مع الصين

زلزال بقوة »6,9« درجات
 يضرب جنوب البيرو

بيروت - قنا - دعا السيد نبيه بري 

رئيس مجلس النواب اللبناني إلى 

عقد جلسة عامة الثالثاء القادم.

وأوضح بري أن هذه الجلسة 

ستخصص النتخاب رئيس ونائب 

رئيس للمجلس النيابي وأميني سر 

وثالثة مفوضين، وذلك عمال بأحكام 

المادة 44 من الدستور.

وتنص المادة 44 من الدستور اللبناني 

على أنه في كل مرة يجدد المجلس 

انتخابه، يجتمع برئاسة أكبر 

أعضائه سنا، ويقوم العضوان األصغر 

سنا بينهم بوظيفة أمين السر، ويعمد 

إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس 

لمدة والية المجلس، كل منهما على 

حدة، باالقتراع السري وبالغالبية 

المطلقة من أصوات المقترعين. 

وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة 

على الغالبية النسبية، وإذا تساوت 

األصوات فاألكبر سنا يعد منتخبا.

واشنطن - األناضول - قال وزير 

الخارجية األميركي أنتوني بلينكن، 

أمس، إن بالده »مستعدة لزيادة 

المحادثات المباشرة مع الصين عبر 

بحث مجموعة من القضايا«.

وأضاف بلينكن، خالل كلمة ألقاها 

في جامعة »جورج واشنطن«، أن 

»الصين تقوض بشكل متزايد 

النظام الدولي، إال أن واشنطن 

ستواصل السعي إلى التعاون معها«.

وتابع قائاًل: »نأمل أن يحدث ذلك، 

لكن ال يمكننا االعتماد على الصين 

لتغيير مسارها، وبناء عليه نسعى 

لتشكيل بيئة استراتيجية حولها 

تعزز رؤيتنا لنظام دولي مفتوح 

وشامل«.

ونّوه الوزير األميركي بوجود »تقارب 

متزايد داخل المجتمع الدولي يشدد 

على ضرورة التعامل بمزيد من 

الواقعية فيما يخص العالقات مع 

بكين«. 

وأشار إلى أن بالده تسعى لقيادة 

تكتل من الدول بهدف مواجهة 

»التحدي طويل األمد الذي يواجه 

المجتمع الدولي«. 

وأكد : »نحن ال نبحث عن صراع أو 

حرب باردة.

واشنطن - أ. ف. ب - هّز زلزال بقوة 

6,9 درجات جنوب البيرو أمس، على 
ما أعلن مركز المسح الجيولوجي 

األميركي، بينما أكدت السلطات 

البيروفية عدم تسجيل سقوط 

ضحايا.

وأفاد مركز الزالزل الوطني في البيرو 

بأن قوة الزلزال بلغت 6,9 درجات 

وعمقه 240 كلم، وتم تحديد مركزه 

على بعد 20 كلم شمال شرق 

أزانغارو القريبة من حدود بوليفيا.

وأفادت السلطات البيروفية بأن 

سكان المناطق الواقعة في جنوب 

غرب البالد والمحاذية لتشيلي 

شعروا بالهزة.

وقال مدير معهد البيرو للجيوفيزياء 

هرنادو تافيرا إلذاعة »آر بي بي«: »في 

الوقت الحالي ونظرا إلى مستوى 

شدة )الهزة( على السطح، يفترض أال 

ُيحدث أضرارا إضافية.. عندما يكون 

الزلزال أعمق تكون شدة الهزة أقل«.

وشعر سكان الجنوب بالزلزال بينهم 

القاطنون في أريكيبا، ثاني كبرى 

المدن البيروفية.

»االحتالل« يحول القدس إلى ثكنة عسكرية لحماية »مسيرة األعالم«

نيويورك - رام الله - قنا - األناضول

األمن  مجلس  في  دولية  مطالب  ارتفعت 

المسؤولين  بمحاسبة  أمس،  الدولي، 

عاقلة  أبو  شيرين  الصحفية  مقتل  عن 

الفلسطينية  السلطة  أكدت  التي 

االحتالل  برصاص  استشهدت  أنها 

اإلسرائيلي.

وجدد مبعوث األمم المتحدة لدى الشرق 

جلسة  خالل  وينسالند،  تور  األوسط 

أبو  مقتل  مالبسات  بشأن  للمجلس 

إلى  المحتلة،  الغربية  الضفة  في  عاقلة 

فتح تحقيق »مستقل وشفاف«.

وأبلغ وينسالند مجلس األمن الدولي أنه 

من الضروري »محاسبة المسؤولين« عن 

مقتل صحفية شبكة الجزيرة القطرية.

المتحدة  الواليات  مندوبة  قالت  بدورها، 

توماس  ليندا  األمن،  المجلس  لدى 

كاملة،  مساءلة  »نتوقع  جرينفيلد 

مراسلة  مقتل  في  التحقيق  انتهاء  فور 

الجزيرة شيرين أبو عاقلة في جنين«.

أبو  مقتل  األميركية  المندوبة  واعتبرت 

لحرية  وإهانة  مأساوية  »خسارة  عاقلة 

الصحافة في كل مكان«.

»الجزيرة«،  شبكة  أعلنت  جهتها،  من 

ملف  بإحالة  قرارا  اتخاذها  عن  أمس، 

في  )مراسلتها  الزميلة  اغتيال  »جريمة 

فلسطين( شيرين أبو عاقلة إلى المدعي 

العام لمحكمة الجنايات الدولية«.

عبر  نشرته  بيان  في  الشبكة  وقالت 

تحالفا  »شكلنا  اإللكترونية:  منصاتها 

القانوني  فريقنا  يضم  دوليا  قانونيا 

كامل  ملف  إلعداد  دوليين  وخبراء 

لمحكمة  العام  للمدعي  لتقديمه 

الدولية«. الجنايات 

كل  »بتفعيل  الشبكة  وتعهدت 

المسؤولين  لتقديم  الممكنة  المسارات 

عن االغتيال إلى منصات العدالة الدولية 

وأخذ جزائهم القانوني«.

الخارجية  وزارة  قالت  أخرى،  جهة  من 

إلى  القدس  تحويل  إن  الفلسطينية 

»حماية  شعار  تحت  عسكرية  ثكنة 

شرعية  أي  ُيسقط  األعالم«  مسيرة 

مزعومة لالحتالل في القدس، ويثبت من 

جديد أن القدس الشرقية مدينة محتلة 

الفلسطينية  األرض  من  يتجزأ  ال  وجزء 

المحتلة.

في  الفلسطينية،  الخارجية  وأضافت 

يبرز  ذلك  أن  أمس،  لها  صحفي  بيان 

في  وفشله  االحتالل  أزمة  عمق  أيضا 

صمود  ظل  في  خاصة  القدس،  ضم 

المقدسيين وحفاظهم على جميع مظاهر 

وانتصاراتهم  وهويتها  القدس  عروبة 

القدس  عن  الدفاع  في  المتواصلة 

ومقدساتها، والتي كان آخرها انتصارهم 

الفلسطيني  العلم  رفع  معركة  في 

وتحديهم  المحتلة  العاصمة  ربوع  في 

شيرين  الشهيدة  تشييع  في  لالحتالل 

أبو عاقلة والشهيد وليد الشريف.

إصرار  الفلسطينية  الخارجية  وأدانت 

في  المضي  على  اإلسرائيلية  الحكومة 

األعالم«  بـ»مسيرة  تسمى  ما  تنظيم 

يتجزأ  ال  جزءا  وتعتبرها  القدس،  في 

اإلسرائيلي  العدوان  تصعيد  من 

ومواطنيها  المقدسة  المدينة  على 

للمطالبات  سافرا  وتحديا  ومقدساتها، 

الهادفة  واألمريكية  الدولية  والمواقف 

لوقف التصعيد وتهدئة األوضاع.

من  وغيرها  المسيرة  هذه  أن  وأكدت 

القدس  على  االحتالل  عدوان  أشكال 

الحكومة  هذه  أزمات  لتصدير  محاولة 

حساب  وعلى  الفلسطيني  الجانب  إلى 

الفلسطينية. الحقوق 

الفلسطينية،  الخارجية  وحملت 

نفتالي  برئاسة  اإلسرائيلية  الحكومة 

والمباشرة  الكاملة  المسؤولية  بينت 

المسيرة  هذه  وتداعيات  نتائج  عن 

حقيقة  تعكس  أنها  وترى  االستفزازية، 

غير  الرسمي  اإلسرائيلي  التبني 

االعتداءات  أشكال  لجميع  المحدود 

تتعرض  التي  التهويدية  االستيطانية 

لها األماكن المقدسة كسياسة حكومية 

معتمدة.

الفلسطينية،  الفصائل  وحذرت 

اقتحام  من  إسرائيل  الخميس، 

عبر  األقصى  للمسجد  المستوطنين 

أن  المقرر  من  والتي  األعالم«،  »مسيرة 

وتمر  الغربية  القدس  من  األحد  تنطلق 

بالقدس الشرقية المحتلة.

عقب  عقد  صحفي  مؤتمر  في  ذلك  جاء 

دعت  الفلسطينية،  للفصائل  اجتماع 

له »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« 

ُيسمى  ما  تنظيم  تداعيات  لبحث 

»مسيرة األعالم« في مدينة القدس.

حركة  في  القيادي  معمر،  زكريا  وقالت 

عن  باإلنابة  كلمة  في  »حماس«، 

الصهيوني  العدو  »تنحذر  الفصائل: 

باقتحام  بالسماح  حماقة  أي  ارتكاب  من 

مسيرة  تنظيم  عبر  األقصى  المسجد 

األعالم اإلرهابية«.

بمثابة  سيكون  الُمخطط  »هذا  وأضاف: 

برميل بارود سينفجر وُيشعل المنطقة 

بأكملها«.

التطورات  ضوء  في  أنه  إلى  معمر  ولفت 

باقتحام  والتهديدات  المتسارعة 

وتنظيم  وتدنيسه  األقصى  المسجد 

الفصائل  تعلن  األعالم،  مسيرة 

الفلسطينية حالة »االستنفار العام«.

االستعداد  إلى  الفلسطينيين  ودعا 

ومواجهة  والمقدسات،  األرض  عن  للدفاع 

على  الجديدة  الصهيونية«  »الهجمة 

الشوارع  إلى  والخروج  المقدسات، 

و»االشتباك  الفلسطيني  العلم  رافعين 

المفتوح مع العدو في نقاط التماس«.

المستوطنين،  عشرات  اقتحم  وقد 

تحت  المبارك  األقصى  المسجد  أمس، 

حماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي.

وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية »وفا«، 

محلية،  ومصادر  عيان  شهود  عن  نقال 

المسجد  اقتحموا  المستوطنين  أن 

المغاربة  باب  جهة  من  المبارك  األقصى 

جوالت  ونفذوا  تلمودية  طقوسا  وأدوا 

استفزازية في باحاته.

لتكثيف  مقدسيون  نشطاء  ودعا 

المبارك،  األقصى  المسجد  في  االعتكاف 

دعوات  على  ردا  الجمعة  اليوم  من  بدءا 

ومكثف  مركزي  القتحام  المستوطنين 

وهو  القادم،  األحد  يوم  األقصى  للمسجد 

اليوم الذي تم فيه احتالل شرقي القدس 

المستوطنون  عليه  ويطلق   ،1967 عام 

اسم »يوم توحيد القدس«.

مجلس األمن يطالب بمحاسبة قاتلي »أبو عاقلة«

{ الراحلة شيرين أبو عاقلة{ اجتماع مجلس األمن

شبكة الجزيرة تحيل 
ملف الجريمة إلى 
محكمة الجنايات 

الدولية

روسيا ترفض خطة سالم إيطالية

خاركيف )أوكرانيا( - أ. ف. ب - أعلنت أوكرانيا، أمس، أن شّدة 
المعارك في منطقة دونباس في الشرق بلغت »حّدها األقصى«، 

فيما تطالب كييف بمزيد من األسلحة الثقيلة لمواجهة كثافة 
نيران موسكو التي اعتبرت أن خطة السالم التي اقترحتها ايطاليا 

قبل أيام في شأن أوكرانيا ليست »جّدية«.

المعارك تحتدم في شرق أوكرانيا

األوكرانية  المسلحة  القوات  قائد  وكتب 

»الوضع  تلغرام:  عبر  زالوجني  فاليري 

أجل  من  نحارب  صامدون.  لكننا  صعب، 

كل  أجل  من  الجبهة،  من  سنتمتر  كّل 

طرد  في  الغربية  األسلحة  تساعدنا  قرية. 

العدو إلى خارج أرضنا«.

أسلحة  إلى  كبيرة  بحاجة  »نحن  وتابع: 

مسافة  من  العدو  ضرب  من  تمّكننا 

)في  تأخير  »كل  أن  إلى  مشيًرا  بعيدة«، 

تسليم األسلحة الثقيلة( ُيدفع ثمنه بأرواح 

نظام  من  العالم  يحمون  الذين  األشخاص 

فالديمير بوتين«.

من  يوم  بعد  يوما  الروسية  القوات  وتقترب 

مدينة سيفيرودونيتسك التي كانت تضّم 

والتي  الحرب  قبل  نسمة  ألف  مائة  نحو 

الكاملة  للسيطرة  حيويا  سقوطها  يعتبر 

على دونباس.

سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  واعتبر 

الفروف في مقابلة ُبّثت امسأن خطة السالم 

شأن  في  أيام  قبل  ايطاليا  اقترحتها  التي 

اوكرانيا ليست »جّدية«.

أنه لم يعلم بمضمون الخطة  وأكد الفروف 

إال عبر اإلعالم، إذ إن نّص االقتراح لم ُيرسل 

إلى موسكو. وكان نائبه أندريه رودينكو قد 

السالم  خطة  تلقت  روسيا  إن  االثنين  قال 

التي اقترحتها إيطاليا وتدرسها.

تي«  »آر  قناة  مع  مقابلة  في  الفروف  وقال 

الروسية: »يرد في )الخطة( أن شبه جزيرة 

القرم ومنطقة دونباس تعودان إلى أوكرانيا 

مع حكم ذاتي واسع«.

تباين في األحزاب حول جديتها

الدبيبة يطرح مبادرة حول االنتخابات الليبية
الليبية عبد الحميد الدبيبة  طرابلس - وكاالت - أثار طرح رئيس الحكومة 

الخطوة  جدية  حول  التساؤالت  من  بعضا  االنتخابية  العملية  تنظم  مبادرة 

ومدى قبولها من القوى السياسية التي ترى أن الدبيبة نفسه أحد المعرقلين. 

أنه  التشريعية  لالنتخابات  المرشحين  من  بعدد  لقاء  خالل  الدبيبة  وأعلن 

محددة  لتواريخ  وفقا  االنتخابي  االستحقاق  إلجراء  مبادرة  إطالق  صدد  »في 

النتخابات البرلمان التي ستضع بدورها أساسا للرئاسية«. 

 وقال عضو مجلس الدولة في ليبيا، عادل كرموس في تصريح لـ»عربي21« 

الزائفة  الوعود  ضمن  الحكومة،تأتي  رئيس  بها  أدلى  التي  »التصريحات  إن 

كسابقتها لغرض إطالة أمد البقاء في السلطة«. 

إلى  االنتقال  ثم  برلمانية  انتخابات  بإجراء  يعد  »الدبيبة  أن  إلى  وأشار 

انتخابات رئاسية لكن منطقيا هل تستطيع حكومة ال تتجاوز حدود سيطرتها 

انتخابات شاملة في كل  أن تجري  العاصمة  العاصمة طرابلس وليس كل 

ربوع ليبيا؟«، بحسب تساؤالته. 

أساس  أي  فعلى  فعليا  االنتخابات  إجراء  الدبيبة  أراد  إذا  »حتى  وأضاف: 

السلطة  كانت  إذا  والبرلماني  الرئاسي  بشقيها  االنتخابية  العملية  ستتم 

الحكومة  هذه  مع  التعامل  ترفض  البرلمان  وهي  بذلك  المخولة  التشريعية 

وتعتبرها منتهية الوالية، بل وكلف البرلمان سلطة تنفيذية أخرى؟«. 

في  عمران  نادية  الليبي،  الدستور  صياغة  هيئة  عضوة  قالت  حانبها،  من 

ومنها،  اآلن،  مفتوحة  جبهات  عدة  »هناك  إن  »عربي21«  لـ  خاص  تصريح 

والتي  والدولة  النواب  مجلسي  بين  األممية  البعثة  تقودها  التي  المشاورات 

الدبيبة عبر  حكومة  سعي من  انتقالية، وهناك  مرحلة  في  ليبيا  لزج  تسعى 

لالنتخابات  انتخابي  أساس  إلعداد  للشعب  األمانة  عودة  لجنة  تشكيل 

التشريعية والرئاسية«.
{ عبد الحميد الدبيبة



فاخر رئيس حكومة الكيان الصهيوني، نفتالي بينت، 

في بداية تسلمه منصبه، بأنه جاء بما لم يجئ به أحٌد 

من أسالفه، عبر »اجتراح« مصطلح جديد في السياسة 

اإلسرائيلية، يقوم على فكرة »تقليص« الصراع مع الشعب 

الفلسطيني ال حّله. 

ولطالما كّرر، في غير مناسبة وموقع، أّنه يرفض الدخول في 

أّي عملية سياسية مع أي طرٍف فلسطيني.

تقوم فكرة »تقليص« الصراع على جملٍة من »الخزعبالت« 

التي تظهر بينت في صورة »الزعيم« المجّدد في التعامل مع 

مشكلة الكيان الوجودية، وهي الشعب الفلسطيني، الذي 

برع في اجتراح أساليب جديدة في المقاومة، فشلت معها كل 

خطط الكيان في إخضاعه أو تدجينه، فما بالك بهزيمته أو 

»تقليص« الصراع معه. وترتكز »رؤية« التقليص إياها على 

ثمانية أركان، سّميت خطة ثمانية زائدًا خمسة، وتهدف إلى 

تقليل االحتكاك بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، من دون 

أي حلوٍل سياسية سيادية، ومن دون أن تهدد »أمن إسرائيل.. 

والثمانية هي:

أواًل، ربط كّل مناطق )أ( و)ب( داخل الضفة الغربية ببعضها 

البعض من خالل إنشاء بنية تحتية من الشوارع السريعة 

واألنفاق والجسور، ليتنقل الفلسطيني من الخليل إلى جنين 

مرورا بأريحا من دون أن يشعر بأنه تحت احتالل، ومن دون أن 

يلتقي بجندي إسرائيلي واحد، أو يتوقف عند حاجز، بهدف 

تغيير الواقع المرير الذي يعيشه الفلسطيني.

ثانيًا، منح مساحات إضافية للسلطة الفلسطينية، تكون 

على أطراف القرى والمدن، وهي أطراٌف توسع الفلسطينيون 

أصاًل عليها بشكل غير قانوني حسب قانون االحتالل طبعًا.

ثالثًا، توسيع جسر اللنبي وتسهيل تنقل الفلسطينيين، 

بحيث ال يمكث الفلسطيني في الجسر أكثر من نصف 

ساعة الجتيازه، بداًل من ثماني ساعات.

رابعًا، زيادة عدد تصاريح العمال الفلسطينيين ليصل إلى 

حوالي 400 ألف.

خامسًا، تخصيص مساحات في المنطقة )ج( لغرض إنشاء 

مدن صناعية.

سادسًا، ربط التجار الفلسطينيين بخطوط مباشرة مع 

الموانئ البحرية والجوية اإلسرائيلية على نمط الخطوط 

اللوجستية المسّماة باب إلى باب، والتي ستعفي التاجر 

الفلسطيني من المرور عبر المعابر التجارية المرهقة من 

خالل فتح مسار آمن له.

سابعًا، إلغاء اتفاقية باريس االقتصادية التي يعّدها 

الفلسطينيون إعادة إنتاج لالحتالل بأدوات اقتصادية. وصوال 

إلى منح استقاللية اقتصادية شبه كاملة للفلسطينيين.

ثامنًا، انضمام إسرائيل إلى جهود القيادة الفلسطينية الرامية 

إلى االعتراف بفلسطين كدولة في األمم المتحدة )!(، بيد 

أّن اعتراف العالم يجب أن يكون بدولة فلسطين، وليس 

اعترافًا بحدودها )دولة بال حدود(. والهدف تحّول السياسات 

اإلسرائيلية من سياسات الضم الزاحف إلى سياسات 

االنفصال الزاحف من دون التزامات جغرافية أو سياسية أو 

أمنية حقيقية، إذ تتضّمن الخطة ملحقًا أمنيًا يبقي الكلمة 

العليا في كّل األراضي المحتلة لجيش االحتالل وأجهزته 

األمنية مع منحه طبعًا مساحة بال حدود للحركة وفي جميع 

المواقع!

لو نظرنا مليًا إلى بنود خطة التقليص، وقارّناها بما حصل 

فعاًل خالل عمر حكومة بينت غير المستقّرة، كونها برأسين، 

يميني وشبه معتدل، وجسم يميني مختلط وذنب يساري 

- عربي، وال تحظى باألغلبية المريحة في الكنيست، لرأينا 

أن خّطة التقليص تحولت إلى خطة تفجير بعثرتها رياح 

األحداث المتالحقة. 

المالحظة األكثر أهمية هنا، وهي لب موضوعنا، أن السبب 

الرئيسي الذي فّجر خطة التقليص تلك ليس فقط نوايا 

بينت وال عجزه عن اإلتيان بسياسة جديدة بسبب تركيبة 

حكومته الهجينة، والصراعات المميتة داخلها، بل السبب 

األهم تصاعد المقاومة الفلسطينية بشكل الفت في الضفة 

الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، من دون أن تضطر 

مقاومة غزة إلى الدخول في مواجهٍة مفتوحة، فقد أدخلت 

سلسلة عمليات فدائية لما تسّمى«الذئاب المنفردة»إدارة 

االحتالل في دّوامٍة لم تكد تصحو معها حتى اليوم، وجاء موسم 

الرباط في األقصى والمواجهات اليومية بين جماهير فلسطين 

الزاحفة وقوات أمن االحتالل لتزيد الطين بّلة على حكومة 

بينت، فلم تكد تخرج من دوامة إال لتدخل في أخرى، ما جعل 

خطة التقليص أضحوكًة سياسية.

في المحصلة، الحل الوحيد إلفشال خطط االحتالل في 

تزيين احتالله، واالستمرار في جعله مربحًا، هو استمرار 

المقاومة بأشكاٍل شّتى، فهو من الصلف والعجرفة واإلجرام ما 

يجعله من الذين ال يفهمون غير لغة القوة، )أو كما قال رئيس 

جهاز الموساد الثامن، داني ياتوم، إّن إسرائيل ال تتحّرك إاّل 

والمسدس على رأسها(، وهي اللغة التي اعتمدها الكيان منذ 

74 خريفًا، هي عمر استقالله ونكبتنا!

للوقاحة أكثر من عنوان في عالم تشهد العدالة 

الدولية حالة احتضار طويل في أروقة المنظمات 

الدولية التي تحولت بدورها إلى شاهد زور على تعدد 

الجرائم واالنتهاكات واإلفالت المستمر من العقاب، 

ولكن العنوان األكثر وقاحة في المشهد الراهن ذلك 

الذي يأتينا بشكل يومي محمال بأبشع وأخطر توقيع 

من جيش االحتالل اإلسرائيلي وانتهاكاته في حق 

الفلسطينيين بمختلف أجيالهم.

ال شك أن جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة قد 

أسقطت بقية من قناع زائف عن أخالقيات الجيش 

الذي ال يقهر وقبرت معها ما تروج له الحكومات 

اإلسرائيلية المتعاقبة ومعها الحلفاء الداعمون في 

الغرب عن كذبة الديمقراطية االستثنائية في الشرق 

األوسط والتي يتضح أنها ال ديمقراطية وال استثنائية 

ولكنها عنصرية متوحشة بامتياز.

في آخر تطورات جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة، 

كشف تقرير اسوشياتد براس وبعد تدقيق في 

التسجيالت المتوفرة أن الرصاصة الغادرة التي 

استقرت في رأس شيرين رصاصة إسرائيلية، وهي 

نتيجة في الحقيقة كانت واضحة وموثقة منذ 

البداية، وكل المؤشرات خالل عملية االغتيال وبعدها 

ونقصد ما رافق جنازتها تؤكد أن الجريمة كانت 

مدروسة سلفا.

لم تكن شيرين أبو عاقلة نكرة في سجالت االحتالل، 

فقد كانت امرأة فلسطينية ونساء فلسطين يرعبن 

االحتالل، وكانت صحفية مقدسية خليلية وعنوانا 

يوميا عابرا للحدود للقضية الفلسطينية وصوت 

اإلعالميين الفلسطينيين يربك االحتالل ويفضح 

صورته في العالم. منذ اللحظات األولى التي تلت 

إعالن خبر اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين 

أبو عاقلة كان واضحا أن كيان االحتالل لن يحقق 

في الجريمة ولن يقدم للفلسطينيين وال للرأي العام 

اإلسرائيلي وللمجتمع الدولي تقريرا حول الجريمة، 

والسبب أن أركان الجريمة ووثائق اإلدانة متوفرة 

وتوجه صراحة اصبع االتهام إلى الجناة قوات االحتالل 

ومعه حكومة بينت المستفيد األول من الجريمة.

كان حريا باالتحاد األوروبي الذي استنزف قدراته 

وعلى مدى ثالثة أشهر من الحرب في أوكرانيا للتصدي 

لروسيا في كل خطوة تخطوها كان بإمكان االتحاد 

األوروبي وبدل إلغاء الزيارة إلى فلسطين المحتلة بعد 

جريمة اغتيال أبو عاقلة إرغام االحتالل على السماح 

للوفد البرلماني األوروبي بالقيام بهذه الزيارة ونقل 

الحقائق للرأي العام األوروبي والضغط على سلطة 

االحتالل إليقاف الجرائم اليومية. تقرير اسوشياتد 

برس لم يقدم جديدا، ولكنه أكد الحقيقة التي تريد 

إسرائيل إنكارها وهو يبقى مهما في إدانة المجرم في 

قضية اغتيال أبو عاقلة.
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إرهاب 
المستوطنين

سري القدوة 

كاتب فلسطيني

ليس صدفة تزامن رفع حركة »كاهنا كاخ« 

المتطرفة من قوائم اإلرهاب مع التصعيد 

اإلسرائيلي الجديد لتهويد القدس والخليل، 

حيث اتخذت الواليات المتحدة األميركية قرارا 

برفع وشطب حركة كاخ من قائمة المنظمات 

اإلرهابية األجنبية متجاهلة كل الجرائم التي 

ارتكبتها، وتعد الحركة حركة يمينية متطرفة 

وإرهابية إسرائيلية تأسست عام 1972 على يد 

الحاخام اليهودي األميركي مائير كاهانا وتبنت 

أفكارًا نازية تهدف إلى هدم األقصى والحرم 

اإلبراهيمي. 

ونالحظ هنا أنه وبعد أقل من 48 ساعة على 

القرار األميركي قامت سلطات االحتالل 

بتصعيد سياستها العنصرية بحق المسجد 

األقصى والحرم اإلبراهيمي مستغلة رفع 

الحظر عن التنظيم اإلرهابي وفرضت سياستها 

التهويدية من جديد لتعمل على تطبيق 

برامجها القائمة على دعم المستوطنين وتوفير 

الحماية لهم أثناء اقتحامهم المسجد األقصى 

وتصعيد االستيطان في الخليل أيضا من أجل 

تهويدها، حيث أقدمت على قص درج الحرم 

اإلبراهيمي استعدادا لتركيب مصعد كهربائي 

لتهويد الحرم ويتم تنفيذ هذا المشروع على 

مساحة 300 متر مربع من ساحات الحرم 

اإلبراهيمي ومرافقه. 

سلطات االحتالل تتحمل كامل المسؤولية عن 

اآلثار الخطيرة المترتبة عن تنفيذ هذا القرار 

وما يشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين وهو 

ما قد يقود إلى حرب دينية، وال بد من التحرك 

على المستوى العربي واإلسالمي وأهمية العمل 

بروح واحدة ومسؤولية جماعية من أجل مواجهة 

هذا العدوان والتمادي غير المسبوق، والقيام 

بالواجب في الدفاع عن المسجد األقصى وصون 

إسالميته، وبالمقابل يجب على الفصائل 

الفلسطينية عدم الوقوف مكتوفي األيدي أمام 

أي محاولة للمس بإسالمية المسجد األقصى 

والحرم اإلبراهيمي في الخليل ومواصلة الدفاع 

عنه أيا كانت التضحيات المترتبة على ذلك.

لقد بات من المهم أن يتحرك المجتمع الدولي 

والمؤسسات ذات العالقة بالشأن الثقافي 

والتراثي والديني وأهمية وضع قراراتها موضع 

التنفيذ لخطورة ما يحدث في المسجدين 

األقصى واإلبراهيمي.

جنازة »أبو عاقلة« والعنصرية المتوحشة

آسيا العتروس
كاتبة تونسية

حلمي األسمر
كاتب عربي 

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن 

تحويل القدس إلى ثكنة عسكرية 

تحت شعار »حماية مسيرة األعالم« 

ُيسقط أي شرعية مزعومة لالحتالل 

في القدس، ويثبت من جديد أن 

القدس الشرقية مدينة محتلة وجزء 

ال يتجزأ من األرض الفلسطينية 

المحتلة، مؤكدة أن ذلك يبرز أيضا 

عمق أزمة االحتالل وفشله في ضم 

القدس، خاصة في ظل صمود 

المقدسيين وحفاظهم على جميع 

مظاهر عروبة القدس وهويتها 

وانتصاراتهم المتواصلة في الدفاع 

عن القدس ومقدساتها، والتي كان 

آخرها انتصارهم في معركة رفع 

العلم الفلسطيني في ربوع العاصمة 

المحتلة وتحديهم لالحتالل في 

تشييع الشهيدة شيرين أبو عاقلة 

والشهيد وليد الشريف.

ولعل إصرار الحكومة اإلسرائيلية 

على المضي في تنظيم ما تسمى 

بـ»مسيرة األعالم« في القدس يعتبر 

جزءا ال يتجزأ من تصعيد العدوان 

اإلسرائيلي على المدينة المقدسة 

ومواطنيها ومقدساتها، وتحديا 

سافرا للمطالبات والمواقف الدولية 

واألميركية الهادفة لوقف التصعيد 

وتهدئة األوضاع. كما أن هذه المسيرة 

وغيرها من أشكال عدوان االحتالل 

على القدس محاولة لتصدير 

أزمات هذه الحكومة إلى الجانب 

الفلسطيني وعلى حساب الحقوق 

الفلسطينية.

وتتحمل الحكومة اإلسرائيلية 

برئاسة نفتالي بينت المسؤولية 

الكاملة والمباشرة عن نتائج 

وتداعيات هذه المسيرة 

االستفزازية التي تعكس حقيقة 

التبني اإلسرائيلي الرسمي غير 

المحدود لجميع أشكال االعتداءات 

االستيطانية التهويدية التي 

تتعرض لها األماكن المقدسة 

كسياسة حكومية معتمدة. كما أن 

السياسة االستعمارية االستفزازية 

التي ينفذها االحتالل ضد القدس 

ومواطنيها ُتهدد بدفع ساحة الصراع 

نحو مربعات حرب دينية ال يمكن 

توقع نتائجها وتداعياتها.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية 

سلطات االحتالل بإنهاء سياساتها 

التعسفية وغير القانونية بحق 

األسرى الفلسطينيين واإلفراج عنهم، 

وأعنلت رفضها للسياسات الممنهجة 

والتعسفية لالعتقال اإلداري، وضرورة 

اإلفراج غير المشروط عن األسرى، 

وخاصة أسرى االعتقال اإلداري.

مسيرة 
استفزازية

تأجيج الصراع بدال من تقليصه

استعدادات الناتوتهديد أمني خرق القانون
إلى تعامل  نشرت مجلة »فورين بوليسي« تقريرا أشارت فيه 

االحتالل اإلسرائيلي مع جنازات الفلسطينيين كتهديد أمني.

االحتالل تعاملت مع  أن سلطات  وأضافت الصحيفة في تقرير 

جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على أنها تهديد 

ألمنها.

يضرب  أن  كاد  عاقلة،  أبو  شيرين  شقيق  أنطون  بأن  وتابعت 

من الشرطة اإلسرائيلية التي هاجمت حملة نعش الصحفية 

مداهمة  أحداث  تغطي  كانت  عندما  قتلت  التي  الفلسطينية 

شيرين  لنعش  لقطات  وأثارت  جنين..  مخيم  إسرائيلية  قوة 

أيام  وبعد  والصدمة،  الشجب  األرض  على  يسقط  أن  كاد  وقد 

من الجنازة اعتقلت شرطة االحتالل أحد حملته.

} )فورين بوليسي(

لشن  يستعد  الناتو  أن  انترست  ناشيونال  صحيفة  ذكرت 

العسكري  المحلل  حسب  روسيا،  ضد  ثالثة  عالمية  حرب 

البنتاغون  إعالن  من  الرغم  وعلى  أوزبورن..  كريس  األميركي 

علًنا عدم رغبته في إثارة الموقف، فقد بدأ التحالف العسكري 

على  بنشاط  قواته  بناء  في  األطلسي  شمال  لحلف  الغربي 

قواته  يعزز  »الناتو  المحلل:  كتب  حسبما  الشرقي،  الجانب 

لشن حرب عالمية ثالثة مع روسيا«.

في   F-35 الشبح  مقاتالت  ينشر  األميركي  الجيش  أن  وذكر 

أوروبا الشرقية، استعداًدا للتدريبات في بولندا، وكذلك يعزز 

وجوده في البحر المتوسط   وبحر البلطيق.

} )ناشيونال انترست(

كشفت صحيفة »الغارديان« في تقرير عن نتائج تقرير لألمم 

المتحدة اتهم مرتزقة روسا باإلفراط في استخدام المفخخات 

بدمى  ربطوها  وربما  ظاهرة  عالمات  يتركوا  ولم  ليبيا،  في 

خرقوا  »فاغنر«  شركة  مرتزقة  أن  التقرير  في  وورد  أطفال.. 

القوانين الدولية بتركهم ألغاما في المناطق المدنية بدون أي 

محاولة للتحذير أو ترك عالمات أو محاولة نزع األلغام القاتلة.

قوية  بأسلحة  مفخخات  ربطوا  المرتزقة  إن  الصحيفة  وقالت 

متفجرة مضادة للدبابات كانت مسؤولة عن مقتل اثنين من 

العاملين في تنظيف األلغام من منظمة غير حكومية.

} )الغارديان(
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{ عمر عبدالرحمن الجابر

السنة )27( - الجمعة 26 من شوال  1443هـ الموافق 27 مايو 2022م العدد )9762(

العنابي األولمبي يخسر أمام األردني قبل التوجه ألوزبكستان
خسر منتخبنا الوطني تحت 23 سنة البروفة األخيرة أمام المنتخب األردني بنتيجة 2-3، سجل 

أهداف منتخبنا الوطني الالعب يوسف عبدالرزاق و هاشم علي.

وتعتبر هذه المباراة تجربة ودية ثانية قبل المغادرة إلى أوزبكستان للمشاركة في نهائيات كأس 

آسيا تحت 23 عاما التي تنطلق مطلع الشهر المقبل على استاد الجنوب في الوكرة.

عمر عبدالرحمن الجابر:

خيارات السكن مطروحة 
عبر المنصة الرسمية

الجابر  عبدالرحمن  عمر  كشف 

في  اإلسكان  إلدارة  التنفيذي  المدير 

خالل  واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة 

والفيالت  الشقق  خيارات  أن  المؤتمر، 

العائمة  والفنادق  السكنية  والمجمعات 

العطالت  وبيوت  المشجعين  وقرى 

المنصة  خالل  من  حاليًا  مطروحة  هي 

العطالت  بيوت  أن  مؤكدًا  الرسمية، 

خالل  من  أيضا  متاحة  ستكون  والفنادق 

»المخيمات  تقع  فيما  أخرى،  منصات 

اخرى  خيارات  عن  فضال  الصحراوية«، 

تطرح قريبًا.

قطر  في  مقيم  شخص  كل  أن  إلى  ونوه 

من  أشخاص   10 استقبال  بإمكانه 

تسجيل  خالل  من  واألصدقاء«  »األقارب 

على  الضيف  لبيانات  المستضيف 

منصة اإلقامة الرسمية.

المنصة  في  المسجلين  عدد  أن  وأكد 

تلقي  عن  معلًنا  باستمرار  تحديثه  يتم 

األول  اليوم  في  طلب  آالف  لثالثة  المنصة 

24 مارس الماضي، مشيرا  للتدشين في 

من  سيبدأ  لإلقامة  األسعار  معدل  أن  إلى 

تتغير  وقد  الواحدة«،  لـ»الليلة  دوالرا   80
السكن  ونوع  الموقع  حسب  األسعار 

الذي يتم اختياره.

»بإمكان  أنه  وأضاف 

حاملي  من  المشجعين 

مباريات  تذاكر 

حجز  البطولة 

إقامتهم  أماكن 

عبر  اآلن 

لمنصة  ا

الرسمية 

لحجز 

كن  ما أ

اإلقامة، 

وال تتجاوز تكلفة اإلقامة في بعض الشقق 

80 دوالرا أمريكيا لليلة الواحدة، فيما يبلغ 
العائمة  الفنادق  في  الغرف  بعض  حجز 

الفاخرة، التي تشتمل على مطاعم وتوفر 

حوالي  الترفيهية،  األنشطة  من  العديد 

180 دوالرا فقط في الليلة«.
سكنا  توفر  المنصة  أن  إلى  وأشار 

عال  مستوى  على  المونديال  لجماهير 

وفلل  شقق  في  السكن  خيارات  بجانب 

إلى  سكنية،  كوحدات  تجهيزها  تم 

بروة  شركة  وفرتها  التي  الخيارات  جانب 

سكنية  غرفة  ألف   28 بتجهيز  العقارية 

البواخر  إلى  باإلضافة  البطولة،  خالل 

الدولي  العمالقة في ميناء حمد  الفندقية 

باخرتين  في  غرفة  آالف  أربعة  وتوفر 

مشجع،  آالف   8 من  أكثر  سكن  لتمكين 

أربعة مواقع،  القرى السكنية في  بجانب 

واحدة منها في منطقة لوسيل وتوفر 2500 

الخيارات  بجانب  هذا  سكنية،  وحدة 

اإلضافية.

منها،  أخرى  خيارات  هناك  أن  إلى  ونوه 

ألفراد  يمكن  حيث  البطوالت،  منازل 

للفلل  رخص  استخراج  المجتمع 

تقدم  بهم  الخاصة  السكنية  والوحدات 

التي  المبادرات  كإحدى 

المجتمع،  إلشراك  تهدف 

األقارب  مع  اإلقامة  بجانب 

الخيار  وهذا  واألصدقاء، 

للمنصة  الدخول  يوفر 

لمن يرغب في استضافة 

أصدقائه  أو  أقاربه  أحد 

إصدار  من  ليتمكن 

بشكل  البطاقة 

ئي  تلقا

سهل  و

وبسيط.

خيارات متعددة للسكن وفرص لالستضافة خالل المونديال

»بطاقة هّيا«.. بوابة المشجعين لكأس العالم »2022«
الدوحة - قنا - أكدت اللجنة 
العليا للمشاريع واإلرث أن 

بطاقة هّيا تمثل البوابة 
الوحيدة للمشجعين 

الراغبين في الدخول إلى 
دولة قطر خالل نهائيات 

كأس العالم FIFA قطر 2022، 
وتشمل كافة الجماهير من 
مواطنين ومقيمين وأيضا 

الجماهير العالمية.

عقد  الذي  الصحفي  المؤتمر  في  ذلك  جاء 

أمس في فندق الفورسيزن بحضور لفيف 

من وسائل اإلعالم المحلية والدولية والقنوات 

الفضائية، حيث أكد السيد سعيد الكواري 

المدير التنفيذي لمنصة هّيا باللجنة العليا 

أن بطاقة هّيا هي بوابة  واإلرث،  للمشاريع 

وخارج  داخل  الجماهير  لجميع  الحضور 

قطر   FIFA العالم  كأس  مالعب  إلى  البالد 

2022، حيث يشترط على جميع من يرغب 
الحصول  البطولة  أثناء  البالد  دخول  في 

على بطاقة هيا الرقمية التي تستلزم شراء 

تذكرة الستصدارها.

وأضاف: »منذ اإلعالن عن بطاقة هيا، تلقينا 

الموافقة  تمت  التي  الطلبات  من  العديد 

جميع  على  وسيتعين  بالفعل«،  عليها 

الذين  والدوليين  المحليين  المشجعين 

قطر  العالم  كأس  مباريات  يحضرون 

بطاقة  على  للحصول  طلب  تقديم   2022
المشجعين  جميع  على  يجب  كما  هّيا، 

شراء  بعد  إقامتهم  حجز  أيًضا  الدوليين 

المباريات  وحضور  قطر  لدخول  تذاكرهم 

المواطنون  يكتفي  بينما  االستادات،  في 

المباراة  تذكرة  رقم  بإدخال  والمقيمون 

الميالد  وتاريخ  الشخصية  البطاقة  ورقم 

للحصول على البطاقة.

عن  اإلعالن  تم  التي  هّيا،  بطاقة  وتعد 

إطالقها في مارس الماضي، بمنزلة تصريح 

العديد  على  وتحتوي  قطر  إلى  بالدخول 

الثمانية  المالعب  دخول  أهمها  المزايا  من 

المجانية  المواصالت  وتوفير  للمونديال، 

في النقل العام، بما في ذلك الحافالت ومترو 

ستضاف  مزايا  عن  فضال  والترام،  الدوحة 

تم  أنه  إلى  مشيرا  المستقبل..  في  إليها 

ما  خاصة  خيارات  بعدة  البطاقة  تطوير 

والمميزات  التسجيل،  بعملية  يتعلق 

األماكن  على  الجماهير  تدخل  الحالية 

المالعب،  ودخول  والمواصالت  السياحية 

إلى  األخرى،  المزايا  من  العديد  وتتضمن 

جانب حضور عدد من الفعاليات واألنشطة 

المصاحبة للبطولة.

على  عملت  اللجنة  إن  الكواري  وقال 

هّيا  بطاقة  على  التقديم  عملية  تسهيل 

الحديثة،  التقنيات  أفضل  استخدام  عبر 

قطر   FIFA العالم  كأس  أن  إلى  مشيرا 

2022 هي المظلة التي تحتوي على جميع 
اإلجراءات الالزمة التي ينبغي على الجمهور 

شراء  مثل  المونديال،  لحضور  اتباعها 

وبعدها  السكن،  على  والحصول  التذاكر 

عبر  البطاقة  على  للحصول  التقديم  يتم 

للتقديم  شقان  »هناك  المنصة..وتابع 

يتعلق  حيث  البطاقة،  على  للحصول 

الشق األول بالجماهير من خارج البالد من 

عليهم  وهؤالء  الدولية،  الوثائق  أصحاب 

شراء  وهي  الصحيحة  اإلجراءات  اتخاذ 

التذاكر والتأكد منها، وحجز مكان السكن 

التقديم  ثم  ومن  منه  والتأكد  واإلقامة، 

الثاني  الشق  أما  البطاقة،  على  للحصول 

فيتعلق بالجماهير داخل البالد من أصحاب 

البطاقات الشخصية، وهؤالء عليهم اتخاذ 

ثم  ومن  التذكرة  شراء  األولى  خطوتين 

وبعد  هّيا،  بطاقة  على  للحصول  التقديم 

الموافقة يتم تحميل النسخة الرقمية من 

خالل البرامج الذكية وبرنامج هيا، وجميع 

المالعب  حضور  في  الراغبين  الجماهير 

التذكرة  على  الحصول  عليهم  يجب 

على  الحصول  تسبق  إلزامية  باعتبارها 

البطاقة«.

الذين  المجاورة  الدول  جماهير  وحول 

اليوم  في  والعودة  الحضور  في  يرغبون 

اإلقامة  خيار  هناك  أن  الكواري  أوضح  ذاته، 

ليوم واحد، وهذا الخيار سيكون متوفرا عبر 

الخدمات  لمراكز  بالنسبة  أما  المنصة، 

عنها  واإلعالن  المراكز  تدشين  فسيتم 

قريبا، وخاللها سيتم طباعة بطاقات هيا.

{ من المؤتمر الصحفي أمس

برعاية نادي السباق والفروسية

»غرة الزمان« تفوز بـ »قطر ليلوفاج«
أقيم  والفروسية  السباق  نادي  برعاية 

ليلوفاج  قطر  جائزة  سباق  أمس  مساء 

العربية  للخيل  الثانية  الفئة  من 

مضمار  على  2000م  لمسافة  األصيلة 

الزمان«  وفازت بها »غرة  تولوز بفرنسا، 

وإنتاج  ملك  غراء(   × الزمان  )هالل 

النجيفي ريسنغ ليميتد، وهي تشارك 

في  وذلك  المسافة،  هذه  على  مرة  ألول 

اآلن  حتى  مسيرتها  في  انتصار  أكبر 

وهي في الخامسة من عمرها. 

الفوز  هذا  الزمان«  »غرة  وحققت 

واتريغون  دو  داميان  المدرب  بإشراف 

غافيالن،  ألكزاندر  الخيال  وبقيادة 

في  فازت  بعدما  الفوز  بذلك  لتواصل 

مشاركتها السابقة بجائزة داماس من 

 3 الثالثة على مضمار بوردو قبل  الفئة 

أسابيع، وعادت هذه المرة لتواجه على 

متميزين،  منافسين   5 تولوز  مضمار 

من بينهم »تيما« )بيبي دو كارير( بطلة 

للخيل  األولى  الفئة  من  قطر  جائزة 

سنوات   4 عمر  اإلناث  األصيلة  العربية 

العام الماضي.

»غرة  ظلت  الجائزة  شوط  بداية  ومع 

واألخير،  السادس  المركز  في  الزمان« 

أول  كارير(  دو  )رباح  »إيالف«  وكانت 

بفارق  متقدمة  المقدمة  شغل  من 

كان  عام  وبشكل  »تيما«،  على  طفيف 

من  متقاربين  الستة  الجياد  جميع 

بعضهم البعض في المسار المستقيم 

للمسار  المؤدي  المنحنى  وعند  األول، 

الزمان«  »غرة  كانت  األخير  المستقيم 

وفي  متسع  جانبي  مسار  في  تزال  ال 

آخر  في  بدأت  ولكنها  صعبة،  وضعية 

لتتقدم  وبسرعة  بقوة  تتقدم  200م 
على الجميع وتحرز الفوز بفارق نصف 

كان  بينما  »تيما«،  الوصيفة  عن  طول 

»إيالف«  نصيب  من  الثالث  المركز 

وبفارق نصف طول آخر.

بالتعاون مع شريكها الرسمي CNE في مصر

فاز على األستوني.. وخسر أمام البرازيلي

مجموعة beIN اإلعالمية تواجه القرصنة

أدعم الشاطئية يواجه أميركا

وشريكها  اإلعالمية   beIN مجموعة  أعلنت 

المصرية  )الشركة  مصر  في  الرسمي 

استعداداتهما  عن   )CNE الفضائية  للقنوات 

الجهات  بحق  قانونية  إجراءات  التخاذ 

قرصنة  على  تعمل  التي  الرئيسية 

مصر،  في  بالمجموعة  الخاصة  المحتويات 

أوروبا  أبطال  دوري  نهائيات  انطالق  قبل  وذلك 

ودوري أبطال إفريقيا، والتي تمتلك المجموعة 

حقوق البث الحصري لها في الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا.

بيان،  في  اإلعالمية،   beIN مجموعة  وذكرت 

تشكل  لقنواتها  المباشرة  القرصنة  أن 

تهديدا لجودة وانتشار المحتوى الذي تقدمه 

وخاصة  األحجام،  مختلف  من  البث  هيئات 

الرياضية  بالبطوالت  الخاصة  المحتويات 

الدولية الكبرى، موضحة أنه على مدى األشهر 

والشركة   beIN راقبت  الماضية،  القليلة 

كثب  عن  الفضائية،  للقنوات  المصرية 

حقوق البث الحصرية الخاصة بالمجموعة، 

لالنتهاك  عرضة  تزال  ال  أنها  وجدتا  حيث 

تحمل  ال  والتي  الجهات،  بعض  من  العلني 

الناقل  من  صادرة  قانونية  تراخيص  أي 

الحصري.

كما أكد البيان أن مجموعة beIN، وبالتعاون 

الفضائية،  للقنوات  المصرية  الشركة  مع 

اإلجراءات  التخاذ  التخطيط  على  تعمل 

األسواق  هذه  في  الفورية  الالزمة  القانونية 

المجموعة،  عمل  نطاق  ضمن  الرئيسية 

وذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية ووفق 

اإلجراءات القانونية النافذة، في خطوة للجوء 

الجناة  لمعاقبة  المستعجل  القضاء  إلى 

قضائيا، فضال عن المطالبة بتعويضات عن 

تلك االنتهاكات.

في  تتوانى  لن  أنها  على  المجموعة  وشددت 

اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة لوقف 

أية قرصنة لحقوقها في المستقبل.

للشاطئية  الوطني  المنتخب  يخوض 

وأحمد  يونس  شريف  الثنائي  من  المكون 

يقابل  عندما  مهمة  مواجهة  اليوم  تيجان 

التشيك  بطولة  في  األميركي  المنتخب 

أن  بعد  المواجهات  ثالثة  في  العالمية 

البرازيلي..  الثنائي  أمام  األول  اللقاء  خسر 

واستطاع الثنائي القطري تحقيق الفوز على 

المنتخب  ني ثنائي  ستو أل ا

بنتيجـــــــــــــــــــــــة 

بعــــد   ..0   /  2
جدول  تعديل 

 . . ت يا ر لمبا ا

اليوم  األدعم  وفوز 

مباشرًة  يؤهله 

الـــــــدور  إلــــــــى 

النهائـــــي  ربـــع 

البطولـــــة  مـــن 

العالمية.

نتائج  تحقيق  إلى  منتخبنا  ثنائي  ويسعى 

إحدى  تعتبر  التي  البطولة  خالل  إيجابية 

االتحاُد  ينظُمها  التي  ة 
َّ

العالمي الجوالت 

تشهد  والتي   ،»FIVB« الطائرة  للكرة   
ُّ

الدولي

تصنيف  تحت  منتخًبا   16 أفضل  مشاركة 

مايو   29 إلى   25 من  الفترة  خالل   ،Elite16
للكرة  األول  الوطني  منتخبنا  الجاري..وكان 

الثنائي  من  الُمكون  الشاطئية  الطائرة 

)المصنف  تيجان  وأحمد  يونس  شريف 

خالل  من  تحضيراته  انهى  عالمًيا(،  ل 
َّ
األو

ا  معســـــــــــــــــكًر

في  تدريبًيــــــــا 

بدا  إيطاليــــــــــا 

منتصـــــف  من 

الجاري،  الشهر 

ا  ًد ا ســـــــــــتعد ا

في  لمشاركته 

جولة  منافسات 

التشيك.

إدارة التطوير تجتمع بمدربي الحراس
أقامت إدارة التطوير باالتحاد القطري 

لكرة القدم، االجتماع الختامي للموسم 

2022 لمدربي حراس   - 2021 الكروي 

والبراعم  السنية  للفئات  المرمى 

ُخصص  حيث  القطرية،  باألندية 

االجتماع األول لمدربي حراس المرمى 

مدربًا،   28 وحضره  السنية  للفئات 

وهو نفس عدد مدربي البراعم الذين 

حضروا االجتماع الثاني.

مدير  الزراع  ثاني  فهد  السيد  ووجه 

لكرة  القطري  باالتحاد  التطوير  إدارة 

كما  المدربين،  للسادة  كلمة  القدم، 

المدير  بيرقدار  ماهر  السيد  ألقى 

المرمى  حراس  مدربي  لقسم  الفني 

بإدارة التطوير كلمة أيضًا.

كلمته  الزراع  ثاني  فهد  السيد  وبدأ 

بتوجيه الشكر للسادة المدربين بعد 

نهاية الموسم الذي وصفه بالصعب، 

أهم  من  المرمى  حراسة  إن  وقال 

المراكز  أهم  ومن  الحيوية  القطاعات 

الكرة  ظل  في  خاصة  الملعب  في 

الشاملة، والتطور الهائل الذي تشهده 

اللعبة.

في  األول  المؤثر  هو  »المدرب  وأضاف 

مستوى الالعب، ألن الحارس هو العب 

فعال لديه العديد من األدوار بالفريق، 

كما  فقط  للمرمى  حارسًا  وليس 

إدارة  تعمل  لذلك  البعض،  يعتقد 

العالمية  البرامج  التطوير وفق أحدث 

والتقويم  والتدريب  التخطيط  على 

لن  ألنه  قطر،  في  الحراس  لمدربي 

يحدث التطوير في مستوى الحارس 

إال إذا طور مدرب الحراس نفسه، ألن 

الذي  والمدرب  يعطيه،  ال  الشي  فاقد 

ال  التطور  لقمة  وصل  بأنه  يشعر 

يصلح للتدريب«.

عوض الكباشي كتب
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في زوجي التنس وكرة الطاولة

فضية وبرونزية ألبطالنا في »الخليجية«

)فضية  ميداليتين  العبونا  حصد 

التنس  منافسات  في  أمس  وبرونزية( 

الرياضية  األلعاب  بدورة  الطاولة  وكرة 

في  حاليا  المقامة  الثالثة  الخليجية 

الشهر  نهاية  حتى  وتستمر  الكويت  دولة 

رياضي   1700 نحو  بمشاركة  الجاري 

الخليجية الست. الدول  ورياضية من 

ومبارك  نواف  راشد  الثنائي  أحرز  فقد 

لمسابقة  الفضية  الميدالية  شنان 

في  خسارتهما  بعد  بالتنس  الزوجي 

السعودي  الثنائي  أمام  النهائية  المباراة 

الهوجباني  وسعود  الهوجباني  عمار 

مقابل. دون  بمجموعتين 

المجموعة  السعوديان  الالعبان  وحسم 

أن  قبل   5   /  7 بواقع  بصعوبة  األولى 

انتهت  التي  الثانية  المجموعة  في  يتفوقا 

 .4   /  6 لصالحهما أيضا 

المهندي  خليل  أحمد  الثنائي  وأحرز 

البرونزية  الميدالية  الوهاب  عبد  ومحمد 

منافسات  ضمن  الزوجي  لمسابقة 

الثنائي  على  فوزهما  بعد  الطاولة  كرة 

  /  3 راشد  وراشد  علي  سيد  البحريني 

صفر.

  / 4 و11    /  11( وجاءت نتائج األشواط بواقع 

.)10   / 8 و12 
لكرة  الثانية  هي  الميدالية  هذه  وتعد 

الحصول  بعد  الدورة  في  القطرية  الطاولة 

الفرق. لمسابقة  الفضية  الميدالية  على 

الوهاب  عبد  ومحمد  خليل  أحمد  وكان 

النهائية  المباراة  إلى  التأهل  فرصة  فقدا 

بعد  الذهبية  الميدالية  على  واللعب 

الثنائي  أمام  أمس  صباح  خسارتهما 

ومرزوق  الحسن  إبراهيم  الكويتي 

.3   / 2 الرشيدي 

الدورة  في  القطرية  الحصيلة  وارتفعت 

منها  ميدالية   44 إلى  الميداليتين  بهاتين 

برونزية. و13  فضية  و19  ذهبية   12

{ من تتويج أبطال التنس { راشد نواف ومبارك شنان مع فضية التنس

الكويت      عبدالله تاج محمد

} تصوير- عباس علي

في ثاني مبارياته بنتيجة  »29 /   21« 

أدعم اليد يفوز على اإلمارات
نظيره  على  اليد  لكرة  الوطني  منتخبنا  فاز 

ثاني  في  أمس   21  /  29 بنتيجة  اإلماراتي 

األلعاب  دورة  منافسات  ضمن  مبارياته 

حاليا  المقامة  الثالثة  الخليجية  الرياضية 

الشهر  نهاية  حتى  وتستمر  الكويت  دولة  في 

الجاري.

أربع  إلى  الفوز  بهذا  رصيده  منتخبنا  ورفع 

نقاط من فوزين حيث كان قد فاز في مباراته 

األولى أمس األول على المنتخب السعودي 33 

.20 /
في  سواء  متميزا  مستوى  منتخبنا  وقدم 

مستوى  على  أو  الهجومي  أو  الدفاعي  الشق 

تحقيق  من  أمكنه  ما  وهو  المرمى  حراسة 

منذ  األسبقية  وأخذ  منافسه  على  األفضلية 

لصالحه  األول  الشوط  أنهى  حتى  البداية 

الشوط  في  تفوقه  واصل  ثم   ،8  /  14 بواقع 

الفارق  وابتعد أكثر بالنتيجة ليصل  الثاني 

إلى 11 هدفا واستفاد المدرب حاتم صفارة من 

هذا التقدم المريح إلراحة العناصر األساسية 

ومنح الفرصة للبدالء دون أن يؤثر ذلك كثيرا 

الجيد  األداء  ظل  في  المنتخب  مردود  على 

بفارق  المباراة  لتنتهي  الالعبين  قدمه  الذي 

ثمانية أهداف.

الثالثة  مباراته  منتخبنا  يخوض  وسوف 

غدا أمام الكويت، قبل أن يختتم مشواره يوم 

الثالثاء المقبل بلقاء نظيره البحريني. { عنابي اليد يفوز على اإلمارات

الكويت تواصل صدارتها للترتيب العام

لجدول  صدارتها  الكويت  واصلت 

دورة  في  للميداليات  العام  الترتيب 

الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب 

بعد نهاية منافسات اليوم الحادي عشر، 

ذهبية   28 منها  ميدالية   74 حققت  حيث 

و21 فضية و25 برونزية، وتليها البحرين 

ميدالية   55 بمجموع  الثاني  المركز  في 

برونزية،  و15  فضية  و20  ذهبية   20 منها 

بمجموع  الثالث  المركز  في  واإلمارات 

فضية  و13  ذهبية   16 بواقع  ميدالية   39
الرابع  المركز  في  وقطر  برونزيات،  و10 

و19  ذهبية   12 منها  ميدالية   44 برصيد 

في  والسعودية  برونزية،  و13  فضية 

ميدالية   52 برصيد  الخامس  المركز 

برونزية،  و24  فضية  و17  ذهبية   11 منها 

 27 برصيد  السادس  المركز  في  وعمان 

و11  فضيات  و5  ذهبية   11 منها  ميدالية 

برونزية.

{ أبطالنا في كرة الطاولة يضيفون ميدالية جديدة لحصيلتنا الخليجية

حقق فوزه الثاني على السعودية

منتخب البادل يواصل انتصاراته
على  للبادل  الوطني  منتخبنا  فاز 

أمس  صفر   /  3 السعودي  نظيره 

منافسات  ضمن  مبارياته  ثاني  في 

الخليجية  الرياضية  األلعاب  دورة 

الثالثة.

الثنائي  فاز  األولى  المواجهة  ففي 

وعبد  الله  عبد  محمد  من  المكون 

الثنائي  على  الكواري  العزيز 

العزام  الرحمن  عبد  السعودي 

وسطام الشهراني بمجموعتين دون 

رد بواقع )6 / صفر، 6 / 1(.

الثنائي  فاز  الثانية  المباراة  وفي 

الحجي  الله  وعبد  سعدون  محمد 

على الثنائي السعودي حسن العبد 

بمجموعتين  العزام  ومساعد  الله 

دون مقابل أيضا )6 / صفر و6 / 1(.

الثنائي  فاز  الثالثة  المباراة  وفي 

على  المطوع  وجبر  الخنجي  محمد 

ثنائي السعودية عمر الثاغيب وفهد 

السعد بمجموعتين دون مقابل )6 / 

4 و6 / 2(.
الوطني  منتخبنا  يخوض  وسوف 

أمام  اليوم  مهمة  مواجهة  للبادل 

المنتخب اإلماراتي.
{ عبدالعزيز سعدون العب منتخبنا للبادل

في مواجهة اإلمارات اليوم

»طائرتنا« تبحث عن الذهبية

منتخب السلة )3 × 3( 
للسيدات يصل الكويت

يلتقي منتخبنا الوطني للكرة الطائرة مع نظيره اإلماراتي 

األلعاب  بدورة  الطائرة  الكرة  منافسات  ختام  في  اليوم 

الرياضية الخليجية الثالثة.

فوزه  وتحقيق  انتصاراته  مواصلة  إلى  منتخبنا  ويسعى 

وتحقيق  الذهبية  بالميدالية  للتتويج  تواليًا  الخامس 

إنجاز جديد لكرة الطائرة القطرية.

على  اليوم  مواجهة  في  كبيرة  أفضلية  منتخبنا  ويمتلك 

األربع  مبارياته  في  قدمها  التي  القوية  العروض  ضوء 

خسر  فيما  شوط،  أي  خسارة  دون  فيها  وفوزه  السابقة 

المنتخب اإلماراتي جميع مبارياته الماضية.

وصل إلى الكويت أمس منتخبنا الوطني لكرة السلة 

)3 × 3( للسيدات للمشاركة في دورة األلعاب الرياضية 

الخليجية الثالثة.

ويضم وفد المنتخب كال من: آمنة القاسمي إدارية، 

وميرنا ميتيش مدربة، وليلي الوادي معالجة، و4 العبات 

هن: آالء سليمان وهويدا التونسي ومنى سعد وياسمين 

كشكش.

وسوف تنطلق منافسات كرة السلة )3 × 3( للسيدات غدا 

وتستمر لمدة يومين.

سالم الدوسري:

الفوز الثاني يدفعنا لألمام
اليد  لكرة  الوطني  منتخبنا  مدير  الدوسري  سالم  أكد 

وقال  اإلمارات  على  المنتخب  حققه  الذي  الفوز  أهمية  على 

خطوة  يدفعنا  التوالي  على  الثاني  يعد  الذي  الفوز  هذا  إن 

أخرى لألمام نحو المنافسة على الميدالية الذهبية مشيدا 

األخيرة  الفترة  في  كبيرة  الذين بذلوا مجهودات  بالالعبين 

والفوز  البطولة  مفتاح  هما  األوليين  المباراتين  بأن  منوها 

مشوار  من  تبقى  فيما  لألفضل  كبيرا  دافعا  يمنحنا  فيهما 

الدورة.

مواجهة  خالل  من  أصعب  القادم  أن  وأضاف 

األرض  صاحب  الكويت 

والجمهور ثم البحرين معربا 

عن أمله في مواصلة سلسلة 

المباراتين  في  االنتصارات 

التتويج  أجل  من  المقبلتين 

بالميدالية الذهبية.

عن  رضاه  الدوسري  وأبدى 

وقال  المنتخب  مستوى 

جيدا  كان  المستوى  إن 

ملتزمين  كانوا  والالعبين 

الدفاع  في  المدرب  بتعليمات 

بعض  إهدار  ورغم  والهجوم 

في  الهجومية  المحاوالت 

لم  ذلك  أن  إال  الثاني  الشوط 

للتقدم  النتيجة  على  يؤثر 

يلعب  المنتخب  جعل  بفارق 

من  الخشية  وعدم  بأريحية 

اقتراب المنافس في النتيجة. { عنابي اليد

محمد عبدالوهاب:

كنا قريبين من الذهب
منتخبنا  العب  عبدالوهاب  محمد  أكد 

كان  المنتخب  أن  الطاولة  لكرة  الوطني 

ميداليات  على  الحصول  في  يطمح 

مواتية  كانت  الفرصة  إن  وقال  ذهبية 

فيها  حقق  التي  الفرق  مسابقة  في 

الثالث  المباريات  في  الفوز  المنتخب 

في  يحالفه  لم  التوفيق  ولكن  األولى 

أمام  خسرها  التي  األخيرة  المباراة 

على  سلبي  تأثير  لها  وكان  السعودية 

والزوجي  الفردي  مسابقتي  في  الالعبين 

فاصل  وجود  عدم  ظل  في  خصوصا 

القرعة  أن  على  عالوة  بينها  كاف  زمني 

لم تخدم الالعبين في الفردي.

قائمة  التعويض كانت  أن رغبة  وأضاف 

في مسابقة الزوجي خصوصا أنه وزميله 

في  العرب  بطال  المهندي  خليل  أحمد 

الدور  في  الخسارة  ولكن  المسابقة  هذه 

الكويتي  الزوجي  أمام  النهائي  نصف 

أن  قبل  بآمالهما  وأطاحت  صادمة  كانت 

يفوزا بالميدالية البرونزية والتي بالرغم 

من أنها تعتبر أقل من طموحاتهما إال أنها 

أفضل من الخروج دون ميدالية.

الحصول  الوهاب  عبد  محمد  واعتبر 

وبرونزية  الفرق  )فضية  ميداليتين  على 

هذا  في  مشيرا  جيدة  حصيلة  الزوجي( 

يقصروا  لم  الالعبين  أن  إلى  السياق 

لم  وإن  الدورة  في  منهم  المطلوب  وقدموا 

بالذهب. التتويج  في  التوفيق  يحالفهم 

{ ثنائي الطاولة يحصد البرونزية



الخامسة  النسخة  على  الستار  أسدل 

عشرة من البرنامج األولمبي المدرسي عبر 

منافسات السباحة التي أقيمت المواجهات 

أمس،  العربي  بالنادي  لها  الختامية 

خالد  بن  خليفة  الشيخ  سعادة  بحضور 

للرياضة  القطري  االتحاد  رئيس  ثاني  آل 

المدرسية رئيس اللجنة المنظمة للبرنامج 

الجابر  يوسف  وعلي  المدرسي،  األولمبي 

وعبدالرحمن  السباحة،  اتحاد  سر  أمين 

المفتاح المدير التنفيذي للبرنامج األولمبي 

المالي  المدير  المير  ومحمد  المدرسي، 

من  وعدد  المختلفة  المدارس  وممثلي 

في  الفائزين  تتويج  تم  وقد  اإلعالم.  وسائل 

50م  منافسات  ففي  المختلفة،  المنافسات 

مدرسة  حققت  الرابع،  المستوى  فراسة 

ثم  الذهبية،  الميدالية  الشعبية  باونس 

الفضية،  ثاني  آل  محمد  بن  أحمد  مدرسة 

ومدرسة بيرال البرونزية.

الثالث،  المستوى  م   200 منافسات  وفي 

وفي  الذهبية،  الجزيرة  أكاديمية  حققت 

الرابع، حصدت  200 م المستوى  منافسات 

وفي  الذهبية،  زياد  بن  طارق  مدرسة 

الثالث،  المستوى   IM م   50×4 منافسات 

وفي  الذهبية،  نيوتن  مدرسة  حققت 

حققت  الرابع  المستوى  م   50×4 منافسات 

مدرسة بيرال الذهبية.

خالد  بن  خليفة  الشيخ  سعادة  أكد  وقد 

للرياضة  القطري  االتحاد  رئيس  ثاني  آل 

المنظمة  اللجنة  رئيس  المدرسية، 

نسخة  أن  المدرسي،  األولمبي  للبرنامج 

نجاحا  حققت  البرنامج  من  العام  هذا 

أجل  من  بذلت  التي  الجهود  ظل  في  كبيرا 

بالشكر  متقدما  صورة  أفضل  في  إخراجها 

هذا  نسخة  انجاح  في  ساهم  من  كل  إلى 

بها  مررنا  التي  الظروف  »بعد  وقال  العام 

الكافي  الوقت  لدينا  كان  كورونا  بسسب 

وإن  الحدث،  النطالق  صورة  بأفضل  لإلعداد 

شاء الله سنعمل على زيادة عدد الرياضات 

 10 المشاركة خالل النسخة المقبلة لتبلغ 

أو 12 رياضة للبنين والبنات.

وأضاف: انطالقا من العام المقبل وبعد أخذ 

العامة ستكون  وزارة الصحة  الموافقات من 

ما  وهو  السنة  الفئات  لكل  مشاركة  هناك 

ويعزز  المنافسات  عدد  زيادة  في  سيساهم 

البرنامج  بطولة  في  المشاركين  أعداد  من 

األولمبي المدرسي.

للرياضة  القطري  االتحاد  رئيس  وأشار 

إلحداث  تتجه  النية  أن  إلى  المدرسية 

الذي سيترأسه  الجامعي  الرياضي  االتحاد 

وزارة  من  النعيمي  إبراهيم  الدكتور 

التعليم والتعليم العالي بما يضمن 

الرياضي  النشاط  استمرارية 

المدرسي  المستوى  من  للطالب 

مؤكدا  الجامعي  المستوى  إلى 

فتح  تم  أنه  ذاته  الوقت  في 

المجال لالتحادات عبر التعاون 

زيارة  أجل  من  المشترك 

باألنشطة  والقيام  المدارس 

تتخللها  التي  الالزمة  الرياضية 

وضمها  المواهب  اكتشاف  برامج 

مختلف  في  الوطنية  للمنتخبات 

الرياضات.
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يواجه منتخب سلطنة ُعمان يوم »2« يونيو

»اتحاد السلة« يكشف تفاصيل التصفيات اآلسيوية

من جانبه، أكد سعدون الكواري أن المكتب 

السلة  لكرة  الدولي  لالتحاد  التنفيذي 

السلة  التحاد  أسند  آسيا  قارة  في   )FIBA(

مشاركة  تشهد  التي  التصفيات  استضافة 

األولى  المجموعة  ضمن  الوطني  منتخبنا 

االتحاد  أجراها  التي  القرعة  أوقعته  أن  بعد 

االتحاد  لتصنيف  وفقا  للعبة  اآلسيوي 

وسلطنة  اإلمارات  منتخبات  مع  الدولي 

الثانية  المجموعة  ضمت  بينما  ُعمان، 

منتخبات الكويت وفلسطين والعراق.

انسحاب  شهدت  التصفيات  هذه  إن  وقال 

األولى،  المجموعة  من  سريالنكا  منتخب 

المجموعة  من  وبنجالديش  وأوزبكستان 

السلة  لكرة  العنابي  أن  وأضاف  الثانية، 

قبل  تركيا  في  تدريبيا  معسكرا  خاض 

الخليجية  األلعاب  بدورة  المشاركة 

التي  الكويت  المقامة حالًيا في دولة  الثالثة 

مستوى  على  للوقوف  جيدة  فرصة  تعتبر 

عن  غاب  المنتخب  أن  سيما  ال  الالعبين، 

المشاركة في البطوالت لمدة عامين.

نتائج  تحقيق  أهمية  على  الكواري  وأكد 

التصفيات  من  األولى  النافذة  خالل  جيدة 

مباراتين  العنابي  يلعب  حيث  اآلسيوية، 

يونيو   2 يوم  ُعمان  سلطنة  منتخبي  أمام 

المقبل، واإلمارات في الرابع من الشهر ذاته.

ستتنافس  المنتخبات  إن  قائال  واستطرد 

في التصفيات التمهيدية مقسمة بالتساوي 

بين المنطقتين الغربية والشرقية، بحيث 

الرئيسية  التصفيات  إلى  فرق   8 تتأهل 

لتنضم   ،2025 السلة  لكرة  آسيا  لكأس 

وقت  في  تأهلت  التي  الـ16  المنتخبات  إلى 

سابق إلى كأس آسيا 2022.

منطقة  كل  في  الفرق  تقسيم  تم  وتابع: 

المجموعة  تتكون  بحيث  مجموعتين،  إلى 

قطر  وهي  منتخبات   3 من  غرًبا  األولى 

والمجموعة  ُعمان،  وسلطنة  واإلمارات 

وهي  أيًضا  منتخبات   3 من  الثانية 

بينما  والكويت،  والعراق  فلسطين 

المجموعة  في  منتخبات   4 ستتواجد 

الرابعة،  المجموعة  في  و5  شرًقا  الثالثة 

مجموعة  كل  من  منتخبات   3 وستتأهل 

الفرق  هذه  تقسيم  ليتم  الثاني،  الدور  إلى 

الغربية  للمنطقة  )واحدة  مجموعتين  إلى 

يتأهل  أن  على  الشرقية(،  للمنطقة  وأخرى 

إلى  مجموعة  كل  من  منتخبات   4 أفضل 

الرئيسية. التصفيات 

استعدادات  عن  المغني  خالد  وتحدث 

التصفيات  في  للمشاركة  العنابي 

آسيا  كأس  نهائيات  إلى  المؤهلة  اآلسيوية 

برئاسة  السلة  اتحاد  أن  أكد  حيث   ،2025
الخطة  وضع  قد  المغيصيب  سعد  محمد 

التي  المدى  وطويلة  قصيرة  االستراتيجية 

الفترة  خالل  تحقيقها  إلى  االتحاد  يهدف 

المنتخب  إعداد  في  والمتمثلة  المقبلة، 

للمشاركة في دورة األلعاب اآلسيوية آسياد 

2030 بالدوحة.
السلة  اتحاد  سياسة  عن  المغني  وكشف 

بضخ دماء جديدة في صفوف العنابي األول 

بعناصر شابة واعدة سيكون لها شأن كبير 

خالل المستقبل القريب.

في  العنابي  مشاركة  أن  المغني  وأكد 

كشفت  بالكويت  الخليجية  األلعاب  دورة 

التي  والسلبيات  اإليجابيات  من  العديد 

خالل  تداركها  الفني  الجهاز  سيحاول 

اآلسيوية  التصفيات  في  المقبلة  مشاركته 

المؤهلة إلى نهائيات 2025.

{ سعدون صباح الكواري

{ جانب من المؤتمر الصحفي

عقد االتحاد القطري لكرة السلة مؤتمًرا صحفًيا في 
مقره بحضور سعدون صباح الكواري أمين السر العام 

لالتحاد - نائب رئيس البطولة اآلسيوية، ومشعل 
العنزي رئيس اللجنة اإلعالمية مدير البطولة - رئيس 

اللجنة اإلعالمية، وخالد المغني نائب مدير المنتخبات 

الوطنية، وذلك للكشف عن جاهزيته الستضافة 
التصفيات التمهيدية لكأس آسيا 2025، حيث تقام 

النافذة األولى خالل الفترة من 31 مايو إلى 5 يونيو 
من العام الجاري، وعلى أن تقام النافذة الثانية من 

التصفيات التمهيدية لكأس آسيا في الفترة من 1 إلى 
4 فبراير 2023، وتفاصيل البطولة التي تشهد مشاركة 

منتخبنا الوطني األول لكرة السلة.

كتب         عوض الكباشي

سعدون الكواري: 
منتخبنا أكمل 

تحضيراته 
للبطولة.. وهدفنا 
التأهل للنهائيات

مشعل العنزي مدير البطولة:

جميع اللجان تعمل بجدية
على  البطولة،  مدير  العنزي  مشعل  أكد 

الستضافة  الغرافة  نادي  صالة  جاهزية 

التصفيات  من  األولى  النافذة  مباريات 

اآلسيوية لكرة السلة، وأيًضا تجهيز صالة 

المنتخبات  تدريبات  الستقبال  االتحاد 

تم  أنه  العنزي،  وأوضح  الثالثة. 

الدوحة  شتيجنبرجر  فندق  تخصيص 

المشاركة  والفرق  للحكام  مقًرا  ليكون 

في البطولة. وأشار العنزي إلى أن جميع 

التصفيات  من  األولى  النافذة  مباريات 

تنقل عبر شبكة قنوات الكأس على الهواء 

اإلعالمية  التغطية  بجانب  مباشرة.. 

المحلية والدولية.

البطولة  مدير  العنزي  مشعل  وحرص 

على تقديم الشكر والتقدير لقادة االتحاد 

القطري لكرة السلة لمنحه الثقة وتكليفه 

)مديًرا للبطولة( بجانب مهمته في رئاسة 

اللجنة االعالمية، مشيرا إلى انه يعمل مع 

وختم  البطولة.  نجاح  أجل  من  الجميع 

تكوين  تم  قائال:  حديثه  العنزي  مشعل 

أجل  من  المتخصصة  اللجان  من  عدد 

تجويد العمل.. وبدأت كل اللجان عملها 

بصورة منتظمة بداية من استقبال الوفود 

المعينات  كل  وتوفير  واالقامة  والترحيل 

التي يحتاجها ضيوف البالد.

{ مشعل العنزي

النادي العربي احتضن ختام المنافسات

تتويج أبطال السباحة بالبرنامج األولمبي المدرسي

{ جانب من المنافسات

علي يوسف الجابر:

استمرارية البرنامج ضرورة

قال علي يوسف الجابر أمين سر اتحاد 

البرنامج  منافسات  ختام  إن  السباحة 

كبيرا  تميزا  شهد  المدرسي  األولمبي 

»شاهدنا  وقال  المبذولة،  الجهود  عكس 

لمنافسات  رائعا  تنظيميا  مستوى 

لهذا  تتويجا  الختام  وجاء  السباحة 

من  كنت  أنني  والحقيقة  التميز، 

المدرسي  األولمبي  البرنامج  مؤسسي 

البرنامج  هذا  أهمية  تمامًا  وأعلم 

القطرية  للرياضة  مواهب  الكتشاف 

السنوات  في  استمراره  وأتمنى 

القادمة«.

محمد المير:

تجــاوزنــا كـل الـتحـديـات
أكد محمد المير المدير المالي للبرنامج 

اللجنة  أن  المدرسي  األولمبي 

توفير  على  عملت  المنظمة 

لتحقيق  المتطلبات  كل 

النجاح  درجات  أقصى 

التحديات  من  بالرغم 

جائحة  فرضتها  التي 

»كانت  وقال  كورونا، 

الصعوبات  بعض  هناك 

كورونا  جائحة  بسبب 

االلتزام  على  والحرص 

ورغم  الصحة  وزارة  بتعليمات 

النسخة  هذه  خالل  نجاح  تحقق  ذلك 

السباحة  منافسات  مع  الختام  وجاء 

التي  الجهود  لكل  كتتويج 

القادمة  النسخة  وفي  بذلت 

أكبر  التحضير  سيكون 

أوسع  والمنافسات 

إلى  للوصول  واشمل، 

من  المرجوة  األهداف 

المدرسي،  البرنامج 

خدمة  في  يساهم  بما 

عبر  القطرية  الرياضة 

في  المواهب  اكتشاف 

تنافس  عبر  األلعاب  مختلف 

الطالب من خالل البرنامج المدرسي«.
{ عبدالرحمن المفتاح

عبدالرحمن المفتاح: نعمل وفق رؤية »2030«
للبرنامج  التنفيذي  المدير  المفتاح،  عبدالرحمن  أعرب 

أسفر  التي  بالنتائج  سعادته  عن  المدرسي،  األولمبي 

هذا  نسخة  خالل  المدرسي  األولمبي  البرنامج  عنها 

العام، وقال »لقد شكل اهتمام سعادة الشيخ جوعان بن 

حمد آل ثاني رئيس اللجنة األولمبية، وسعادة جاسم 

وسعادة  األولمبية،  للجنة  العام  األمين  البوعينين، 

األولمبي،  البرنامج  رئيس  خالد،  بن  خليفة  الشيخ 

أنهم  كما  أهدافه،  البرنامج  لتحقيق  كبيرًا  دافعًا 

حريصون بصورة كبيرة على تطوير البرنامج والوصول 

مثل  المدى،  قصيرة  أو  طويلة  سواء  ألهدافه، 

االهتمام باستراتيجية 2030، واكتشاف المواهب 

في  الوطنية  المنتخبات  دعم  في  تساهم  التي 

البطوالت الدولية ومنها اسياد 2030«.

وتابع »لقد واجهنا العديد من التحديات خالل هذه 

جعلنا  مما  كورونا  فيروس  تحدي  ومنها  النسخة 

نقلص عدد األلعاب ولكن في ظل النجاح الذي تحقق 

النسخة  في  األلعاب  عدد  زيادة  على  سنعمل  فإننا 

القادمة وكذلك زيادة عدد المشاركين«.

الشيخ خليفة بن خالد آل ثاني

الشيخ خليفة بن خالد: 
سعداء بالنجاح الكبير 

هذا العام.. والنسخة القادمة 
تشهد مشاركة أكبر
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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

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(

KANNADA 1:45 

MALAYALAM 4:00

 6:45 فارس

HINDI 8:40

HINDI 11:15 

سينما المول )2(

TELUGU 1:30 

4:15 2 سونيك القنفذ

MALAYALAM 6:30

MALAYALAM 8:30

MALAYALAM 11:15
سينما المول )3(

MALAYALAM 1:30

 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 

MALAYALAM 4:15

 6:15 مافريك، توب غان

8:40 مافريك، توب غان

11:00 مافريك، توب غان
سينما بالزا )2(

HINDI 1:30 

4:15 لمحة

MALAYALAM 5:45 

HINDI 8:30

MALAYALAM 11:15
سينما بالزا )3(

TELUGU1:45

MALAYALAM 4:30 

7:00فارس

MALAYALAM8:50

HINDI 11:15

سينما الالند مارك )1(

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

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

TAMIL3:00
 SONIC THE HEDGEHOG 26:00

TAMIL8:15
MALAYALAM11:15

سينما المول )2(

TELUGU3:15
HINDI6:15

TELUGU8:30
MALAYALAM11:30

سينما المول )3(

SAMSAM3:15
MALAYALAM4:45

 EL ANKABOOT7:00
FIRESTARTER9:15

TAMIL11:00

مشروع لـ »قطر الخيرية« في الصومال

يتواصل على مسرح الدراما بـ »كتارا«

كفاالت »طالب العلم«

يوم الفيلم الجورجي

بدعم من أهل الخير في قطر، بلغ عدد مكفولي قطر الخيرية 

من طالب العلم 4864 طالبًا في 35 دولة عبر العالم، منهم 

حوالي 700 طالب مكفول في الصومال. 

ويهدف مشروع كفاالت »طالب العلم« إلى تقديم المساعدات 

للطالب الذين ال يستطيعون إكمال دراستهم الجامعية 

والعليا لعدم توفراإلمكانيات المادية لديهم، والعمل على 

تأمين مستقبلهم العلمي ودعمهم بدورات تأهيلية تؤهلهم 

لالنخراط في مجال العمل لتساعدهم على مواجهة متطلبات 

الحياة بتميز.

وقد أسهمت كفاالت طالب العلم في ظهور كثير من المكفولين 

المتميزين الذين حازوا على المراتب األولى أكاديميا، وتبوأوا 

مواقع مهمة في المجاالت العلمية والعملية وشغل العديد 

منهم مناصب رفيعة في دولهم، وقامت قطر الخيرية من خالل 

كفاالتها بالتعاون مع جامعة مقديشو لتمكين عدد من الطلبة 

في الصومال من استكمال دراستهم الجامعية. 

ومن قصص النجاح الملهمة لمكفولي قطر الخيرية من طلبة 

العلم في الصومال قصة حسين أبوبكر حسين الذي استهل 

الحديث عن قصته بالقول: »التحقت بكّتاب تحفيظ القرآن 

الكريم في فترة المساء بينما كنت أرعى مواشي األسرة 

في فترة الصباح، ونتيجة األزمة اإلنسانية التي تعرض لها 

الصومال نزحت األسرة إلى مقديشو، وتم إلحاقي بمركز 

لتحفيظ القرآن الكريم. ومع تدهور الوضع المعيشي لألسرة 

دخلت سوق العمل كحارس إلحدى المدارس. وفي العام 

2008، تقدمت للحصول على وظيفة حارس بمكتب قطر 
الخيرية بالصومال وتم قبولي وبدأت على الفور فالتحقت 

بدورات تأهيلية ألنضم إلى المدارس النظامية، وتخرجت 

من الثانوية العامة في 2014م بتقدير امتياز، وتم قبولي 

بجامعة مقديشو كلية الشريعة والقانون عبر منحة من قطر 

الخيرية.

يعرض على شاشة مسرح كتارا للدراما يوم األحد القادم 

الفيلم الجورجي Corn Island ضمن فعالية »يوم الفيلم 

الجورجي« التي تستضيفها المؤسسة العامة للحي الثقافي 

»كتارا« بالتعاون مع سفارة جورجيا لدى دولة قطر، حيث 

سيتم عرض الفيلم في الساعة السابعة مساء. 

ويعتبر فيلم Corn Island من أفالم الدراما الجورجية لعام 

2014، وهو من إخراج جيورجي اوفاشفيلي، وبطولة إلياس 
 Crystal سلمان ومريم بوتوريشفيلي، وفاز الفيلم بجائزة

Globe وجائزة لجنة التحكيم المسكونية خالل الدورة الـ49 
لمهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي في جمهورية 

التشيك، حيث تم اختياره أيًضا ألفضل فيلم بلغة أجنبية 

في حفل توزيع جوائز األوسكار السابع والثمانين. 

من جانبه، قال سعادة السيد نيكولوز ريفازيشفيلي سفير 

جورجيا لدى الدولة إن فعالية يوم الفيلم الجورجي تشتمل 

على باقة من أفضل األفالم الجورجية التي حصدت عددا 

من الجوائز العالمية الرائدة، معربا عن أمله أن يستمتع بها 

جمهور كتارا وعشاق السينما الذين يحضرون عروض الفيلم 

الجورجي، متمنيا أن يتعرفوا من خاللها أكثر على السينما 

الجورجية. 

ويشهد مسرح الدراما عرض الفيلم )Dede(، وهو من إخراج 

مريم خاتشفاني وبطولة ليمبيت أولفساك، إلمو نيوجانن، 

ميخائيل مسخي، جيورجي ناكاشيدزه، ورايفو تراس، 

وإنتاج دولي مشترك بين جورجيا وقطر وايرلندا وهولندا 

وكرواتيا. 

وفاز الفيلم -الذي صدر عام -2017 بعشر جوائز، منها جائزة 

اليونسكو لعام 2017، وجائزة لجنة التحكيم بمهرجان 

باتومي الدولي للفنون السينمائية، وحاز على جائزة اإلنتاج 

في مهرجان فورت لودرديل السينمائي الدولي في الواليات 

المتحدة، وجائزة الجمهور في مهرجان مونبلييه السينمائي 

المتوسطي 2017.

كما فاز بجائزة أفضل تصوير سينمائي )جائزة تيانتيان( 

ضمن مهرجان بكين السينمائي الدولي 2018، إلى جانب فوزه 

بجائزة أفضل فيلم من لجنة التحكيم خالل مهرجان أوراسيا 

السينمائي الدولي أيًضا عام 2018.

»للقصة بقية« 
يحصد أربع جوائز

في »تيلي 2022«

حصد برنامج »للقصة بقية« الذي تقدمه وتشرف عليه 

اإلعالمية فيروز زياني في قناة الجزيرة أربع جوائز عن 

وثائقيين من إنتاج البرنامج للعام 2022 في جوائز تيلي 

األميركية في نسختها الثالثة واألربعين. حيث نال فيلم 

)روسيا وأوكرانيا.. جذور السياسة وجبهات الحرب( الذهبية 

عن فئة الفيلم الوثائقي، والجائزة البرونزية عن فئة األخبار. 

ُيذكر أن الفيلم هو أول وثائقي أنتجته شبكة الجزيرة عن 

الحرب الدائرة في أوكرانيا وُبّث عقب نشوب الحرب بأربعة 

أيام فقط، وقد ضم الوثائقي مجموعة من المقابالت الحصرية 

لشخصيات سياسية وعسكرية في الحكومة األوكرانية.

وحظي فيلم )تهريب البشر في أفغانستان( بفضّيتين عن 

فئة الوثائقي المتلفز والوثائقي المعلوماتي. الفيلم وّثق 

بتصوير حصري رحلة الموت التي يديرها سماسرة تهريب 

البشر في أفغانستان لطالبي الهجرة واللجوء عبر شبكة 

دولية تمتد إلى شخصيات نافذة في الدول المجاورة. ُيشار 

إلى أّن برنامج )للقصة بقية( شارك في محافل ومهرجانات 

دولية إعالمية وصحفية عديدة حاز خاللها على خمس عشرة 

جائزة، منها سبع ذهبيات، وست فضّيات وبرونزيتان.

تعرضها صاالت سينما الدوحة هذا األسبوع

أفالم سينمائية عالمية متنوعة

في  السينما  صاالت  تعرض  قنا-  الدوحة- 

األفالم  من  مجموعة  األسبوع،  هذا  الدوحة 

العالمية المتنوعة، بالتزامن مع عرضها في 

مختلف دور العرض في أنحاء العالم، حيث 

تتنوع بين الكوميديا واألكشن والمغامرات، 

إلى جانب الرسوم المتحركة لألطفال، والتي 

يقوم ببطولتها مجموعة من نجوم السينما 

العالمية.

األسبوع،  هذا  المعروضة  األفالم  ضمن  ومن 

مستر  ايكسلنت  فيري  ذا  الكوميديا  فيلم 

دندي وتتناول قصة الفيلم في إطار كوميدي، 

بريقه  استعادة  هوجان  بول  يحاول  حيث 

إحياء  إعادة  أجل  من  لألضواء،  والعودة 

سمعته في ليلة تنصيبه فارًسا من الملكة 

بعد إسهاماته في مجال الكوميديا، الفيلم من 

إخراج دين مورفي، وبطولة كيري أرمسترونج 

وروي بيلنج ولوك برايسي وليال بروكس.

غون:  توب  األكشن  فيلم  كذلك  ويعرض 

بعد  طيار  حول  أحداثه  وتدور  مافيريك 

عاًما  ثالثين  من  ألكثر  امتدت  مسيرة 

حيث  الطيارين،  أكفأ  من  واحًدا  صار  حتى 

في  جديدة  خطوة  ميتشيل  بيتي  يخطو 

مسيرته في مجال الطيران من خالل تجربة 

الطائرات الجديدة، الفيلم من إخراج جوزيف 

وجينيفر  كروز  توم  وبطولة  كوزينيسكي، 

كونيلي ومونيكا باربارو.

المتحركة  الرسوم  ألفالم  بالنسبة  أما 

ياكاري  االنميشن  فيلم  سيعرض  لألطفال 

الحمر  الهنود  من  فتى  حول  قصته  وتدور 

واالستكشاف،  والطبيعة  للمغامرات  محب 

والوديان  السواحل  وسط  في  ينطلق  حيث 

وخالل  قبيلته،  مساكن  من  القريبة 

الكثير  ياكاري  يلتقي  المتواصلة،  مغامراته 

معها  التحدث  يمكنه  والتي  الحيوانات،  من 

ومساعدتها في حل ما قد يواجهها من مشكالت، 

المفيدة،  والعبر  الدروس  من  الكثير  ويقدم 

اإليجابية  القيم  من  الكثير  عنده  وتنمو 

إلى  إضافة  والعدل،  الصداقة،  كالتسامح، 

تعّلم أهمية معاملة اآلخرين بلطف، والحفاظ 

على البيئة وعدم اإلضرار بها، وهو من إخراج 

جينكيل،  وتوبي  جياكوميتي  كزافييه 

وبطولة ديانا أمفت وباتريك باخ.

الدوحة           $

الدوحة           $

الدوحة           $

حذرت إدارة األرصاد الجوية من رياح قوية على 

بعض المناطق أحيانا نهارا ومن أمواج عالية في 

حارا  الطقس  يكون  أن  متوقعة  البحر،  عرض 

نهارا مع غبار مثار على بعض المناطق أحيانا، 

بسرعة  غربية  شمالية  الرياح  حركة  وتكون 

إلى  تصل  هبات  مع  و20عقدة،   10 بين  تتراوح 

وسوف  أحيانا،  المناطق  بعض  على  عقدة   27
تتراوح درجة الحرارة في الدوحة ما بين 31 و41 

درجة مئوية.
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)55304544 للتواصل والنشر  )ياسر زكريا 

ف سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب 
َّ

شر

األمير، حفل الزواج الذي أقامه السيد شمالن بن 

مرزوق الشمالن، والسيد طارق بن مرزوق الشمالن، 

بمناسبة زواج ابن أخيهم عبدالرحمن، والذي 

حضره عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة 

الشيوخ والوزراء، ولفيف من األهل واألصدقاء الذين 

قدموا أجمل التهاني والتبريكات للمعرس.

وتزف أســـرة $ خالص األمنيات القلبية 

للمعرس عبدالرحمن، متمنين له حياة زوجية 

سعيدة ملؤها الفرح والسرور، وأن يرزقه الله الذرية 

الصالحة..

وألف مبروك..

نـــــائـــــب األمــيــــــر يـــشــــــرف    أفــــــــــــــراح الشــــــــمـــــــــــــالن
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مادة إجبارية

تالميذ  إن  جورجيا  في  والعلوم  التعليم  وزارة  قالت 

مدارس البالد سيتعلمون الشطرنج بشكل إلزامي بدءا 

من الصف األول.

التعليم  وزير  عنها  أعلن  التي  المبادرة،  هذه  وتهدف 

تطوير  إلى  تشكنكيلي،  ميخائيل  جورجيا  في  والعلوم 

عن  فضاًل  والحاسم،  والمنطقي  التحليلي  التفكير 

حل  على  القدرة  إلى  تهدف  التي  المهارات  اكتساب 

المشكالت عملًيا.

المدارس  في  إجبارية  مادة  الشطرنج  وسيصبح 

الجورجية اعتباًرا من سبتمبر 2022.

قبل ذلك، يجري العمل التحضيري النشط مع االتحاد 

الوطني للشطرنج في البالد حتى يتم تدريب المعلمين 

وإعداد موارد التدريب.

األطفال،  لدى  المهارات  من  العديد  الشطرنج  ويحسن 

والتحليل،  والذاكرة،  والتركيز،  االنتباه،  منها: 

والمنطق، واتخاذ القرار، وغير ذلك الكثير، وهذا ينطبق 

بشكل مباشر على الرياضيات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تدريس الشطرنج في 

المدارس منصوص عليه في إعالن االتحاد األوروبي لعام 

.2012

الطحالب مصدر للطاقة

براكين القمر

نيويورك تودع الهواتف العمومية

إنفايرومنتال  آند  »إينرجي  دورية  في  نشر  بحث  في 

في  كمبريدج«  »جامعة  من  باحثون  قام  ساينس«، 

من  منتشرة  أنواع  باستخدام  المتحدة  المملكة 

حاسوب  معالج  لتشغيل  المزرقة  الخضراء  الطحالب 

دقيق بشكل مستمر لمدة عام باستخدام ال شيء سوى 

صحفي  بيان  أفاد  وحسبما  والماء،  المحيط  الضوء 

كطريقة  بإمكانيات  يتمتع  نظامهم  فإن  للجامعة، 

موثوقة ومتجددة لتشغيل األجهزة الصغيرة.

-في  هاو  كريستوفر  الحيوية  الكيمياء  عالم  وأوضح 

البيان الصحفي- أن إنترنت األشياء الذي بات منتشرا 

من  متزايد  قدر  إلى  »يحتاج  جدا  متسارع  نحو  على 

الطاقة« وأضاف »نعتقد أنه ال بد من توفيرها من أنظمة 

مثل  تخزينها  مجرد  من  بدال  الطاقة،  توليد  يمكنها 

البطاريات«.

للتغريد  نستخدمه  الذي  اإلنترنت  عكس  وعلى 

إنترنت  يربط   ،)TikTok( توك«  »تيك  مقاطع  ومشاركة 

القهوة  صنع  وآالت  الغساالت  مثل  األجهزة  األشياء 

بعد  عن  البيئية  االستشعار  وأجهزة  والمركبات 

وغيرها. وفي بعض الحاالت، تعمل هذه األجهزة بعيدا 

عن شبكة الطاقة وغالبا ما تكون بعيدة جدا في أماكن 

سهلة  طريقة  توجد  ال  حيث  إليها،  الوصول  يصعب 

مصدر  إصالح  أو  نفادها  عند  جديدة  بطارية  إلدخال 

طاقتها في حالة تعطلها.

انفجارات  سلسلة  انفجرت  السنين،  مليارات  منذ 

مئات  تغطية  إلى  أدى  مما  القمر،  سطح  على  بركانية 

السماوي  الجرم  سطح  من  المربعة  األميال  من  اآلالف 

الحمم  خلقت  العصور،  مر  وعلى  الساخنة،  بالحمم 

البركانية البقع الداكنة، التي تعطي وجه القمر مظهره 

المألوف.

واآلن، يشير بحث جديد من جامعة كلورادو األميركية 

أن  إلى  »ذا بالنتيتري ساينس جورنال«،  نشرته دورية 

البراكين ربما تركت تأثيرا دائما آخر على سطح القمر، 

وفي  القمر،  أقطاب  في  تنتشر  الجليد  من  صفائح  وهو 

أو  عشرات  إلى  سمكها  يصل  أن  يمكن  األماكن،  بعض 

حتى مئات األقدام.

ويقول أندرو ويلكوسكي، المؤلف الرئيسي للدراسة من 

فيزياء  ومختبر  الكواكب  وعلوم  الفلكية  الفيزياء  قسم 

أنها صقيع على  الغالف الجوي والفضاء: »نتخيلها على 

القمر تراكم بمرور الوقت«.

حاسوبية  محاكاة  أو  نماذج  على  الباحثون  واعتمد 

لمحاولة إعادة خلق الظروف على القمر قبل فترة طويلة 

أن  واكتشفوا  األرض،  على  المعقدة  الحياة  ظهور  من 

بخار  من  هائلة  كميات  تنفث  القديمة  القمر  براكين 

مشكلة  السطح  على  ذلك  بعد  استقرت  والتي  الماء، 

الفوهات  في  مختبئة  تزال  ال  ربما  الجليد،  من  مخازن 

القمرية.

تجمع عدد من المسؤولين في ميدان التايمز لتوديع آخر كشك 

هاتف عمومي في شوارع نيويورك األميركية، وبعد إلقاء عدد من 

يوثق  متحف  إلى  لنقله  شاحنة  على  ُرفع  مسيرته  عن  الخطب 

حياة سكان نيويورك قبل 

الهواتف المحمولة، حسب 

التايمز  صحيفة  نشرته  ما 

البريطانية.

مفوض  فريزر،  ماثيو  وصف 

واالبتكار،  للتكنولوجيا  المدينة 

بأنه  اللحظة  هذه  في  شعوره 

»مزيج من الحزن واأللم، للمكانة 

البارزة التي احتلتها هذه الهواتف 

لعقود«.  المدينة  مشهد  في 

وأحدثت  للسيارات،  المجال  والعربات  الخيول  أفسحت  مثلما  ولكن، 

معجزة الطيران ثورة في السفر لمسافات طويلة، فالهواتف العمومية 

تفسح المجال لـ»أكشاك الواي فاي عالية السرعة«، على حد تعبيره، 

واالتصال  المحمولة  للهواتف  الشحن  خدمة  توفر  األكشاك  وهذه 

بأسرع شبكة واي فاي مجانية.

كتب للقضبان
 »Books for Bars« برنامج  أتاح   ،2019 عام  منذ 

عقوبتهم  من  جزء  لدفع  فرصة  للسجناء  البوليفي 

مقابل ساعات من القراءة.

كتابًا  يقرؤون  ال  السكان  من   %  47 بوليفيا،  وفي 

واحدًا في السنة، لكن في السجون المكتظة بالدولة 

الواقعة في أميركا الجنوبية، أصبحت الكتب أفضل 

رفيق في الزنزانة لكثير من السجناء والسجينات، 

ألن القراءة يمكن أن تساعدهم على تقليل عقوباتهم 

وتخفيف انتظار اإلجراءات القضائية البطيئة، وفقًا 

لموقع »greenme« اإليطالي.

أو   »Libros por rejas« الحكومي  البرنامج  وبفضل 

مكتب  يوفر  للقضبان«  كتب  أو   Books for Bars«

أمين المظالم بالتنسيق مع المديرية العامة لنظام 

الحرية  من  المحرومين  لألشخاص  السجون 

الشخصية فرصة لدفع جزء من عقوبتهم بساعات 

 400 لكل  القضبان  خلف  أقل  ساعة   40 القراءة، 

صفحة من القراءة.

والبرنامج مستوحى من تجربة أجريت في البرازيل، 

وفي البداية ُطبق المشروع، الذي أُطلق في عام 2019، 

يوجد  بينما  البوليفية،  السجون  من  قليل  عدد  في 

 800 من  بأكثر  تنفيذه  يتم  حيث  سجنًا   47 اآلن 

مشارك.

وباإلضافة إلى نشر محو األمية، فإن هدف المشروع 

هو تعزيز عمليات إعادة اإلدماج والتأهيل االجتماعي 

وبالتالي  للخالص  كبديل  القراءة  دمج  خالل  من 

التأثير على الحد من اكتظاظ السجون.

أفضل المؤثرين
في  والمدونين  المؤثرين  أفضل  من  كواحد  جائزة  على  أوكراني  قط  حصل 

العالم على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي 2022.

المؤثرين  أفضل  منتدى  في  »ستيبان«  األوكراني  المدون  القط  وشارك 

 18 والمدونين في العالم في فندق مارتينيز بمدينة كان بفرنسا يومي 

و19 مايو الجاري.

توك«  »تيك  نجم  بصحبة  الحمراء  السجادة  على  »ستيبان«  وسار 

22 عامًا، ثاني  اإليطالي الشهير كابي الم، مدون الفيديو البالغ من العمر 

أكثر المدونين متابعة على TikTok، وفقًا لصحيفة »ال ستامبا« اإليطالية.

األناقة مثله مثل  القط في منتهى  المدونين، بدا ستيبان  افتتاح منتدى  وفي حفل 

العلم  بألوان  عنق  ربطة  المدون  القط  ارتدى  حيث  التوكسيدو،  بدلته  في  كابي 

األوكراني.

وخالل المنتدى، حصل القط األوكراني على جائزة فخرية ألفضل المؤثرين والمدونين 

في العالم لعام 2022.

وُقدمت جائزة القط المؤثر األوكراني، من قبل سانتا ديموبولوس، والتي شاركت صورة 

مع ستيبان بعد الحفل على صفحتها الشخصية على »أنستقرام«.

منذ بداية الصراع الروسي األوكراني، تم إجالء ستيبان، الذي كان يعيش في خاركيف 

إلى فرنسا، حيث تمكن من جمع 10 آالف دوالر لمساعدة الحيوانات األوكرانية.

نباتات طاردة للبعوض

من  العديد  أن  العلمية  الدراسات  أثبتت 

تستخدمها  مركبات  على  تحتوي  النباتات 

على  تتغذى  التي  الحشرات  هجوم  منع  في 

إلى  الكيميائية  المواد  هذه  وتنقسم  النبات. 

للحشرات،  الطاردة  المواد  منها  فئات،  عدة 

والمواد الرادعة للتغذية، والسموم.

لهذه  األساسية  الوظائف  أن  من  الرغم  وعلى 

الدفاع  هي  المركبات 

ضد  النبات  عن 

التي  الحشرات 

عليها،  تتغذى 

بعضها  فإن 

أيضا  فعال 

البعوض  ضد 

ت  ا لحشر ا و

الجناحين  ذات 

 ، ى خر أل ا

يتم  التي  المتطايرة  المكونات  منها  خاصة 

إطالقها بعد إتالف أوراق هذه النباتات من أجل 

ردع الحيوانات العاشبة.

من  قوية  استجابات  الدراسات  أظهرت  وقد 

المواد  لبعض  البعوض  رائحة  مستقبالت 

المتطايرة والتي يبدو أن لها سمية عالية تجاه 

مستقبالت  المواد  هذه  تعطل  إذ  الحشرات. 

للعثور  الحشرات  تستخدمها  التي  الرائحة 

طبيعية  طاردات  بالتالي  تعمل  وهي  علينا، 

للبعوض.

ال  حديقتك  في  النباتات  هذه  زرع  أن  غير 

معظم  ففي  الحشرات.  إلبعاد  عادة  يكفي 

الحاالت، هناك حاجة إلى كمية أقوى بكثير 

للتخلص  النبات  رائحة  من  تركيزا  وأكثر 

إلى  اللجوء  يتم  لذلك  الحشرات.  من 

الرائحة  ذات  األساسية  الزيوت  استخراج 

أوراقها  سحق  عبر  النباتات  هذه  من  القوية 

أو حرق أغصانها.

 )Eucalyptus( يوكالبتاس  شجرة  وتعتبر 

مصر  وفي  بالكينا،  الشام  في  المعروفة 

فعاال  طاردا  الكاالتوس.  تونس  وفي  الكافور، 

للبعوض، وفقا لموقع »إيرث دوت كوم« خاصة 

عند استخدام زيته المعروف بفوائده الطبية 

العديدة.

معدل  النبات  من  النوع  هذا  يوفر  أن  ويمكن 

لبعض  وفقا   ،%  95 بنسبة  مذهال  حماية 

المركبات  استخدام  يمكن  كما  الدراسات، 

الكيميائية التي ينتجها لحماية نفسه كرذاذ 

وقائي قوي طارد للحشرات.

النباتات  من  الالفندر  أو  الخزامى  يعد  كما 

أن  الحظت  تكون  وقد  للبعوض،  الطاردة 

شجيرات  من  االقتراب  تتجنب  الحشرات 

العث  إبعاد  النبات  لهذا  ويمكن  الخزامى. 

والبراغيث والذباب أيضا.




