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ال���ع���ب���دال���ل���ه ران�����ي�����ا  ال���م���ل���ك���ة  وال���������د  ب�����وف�����اة  األردن  م����ل����ك  ي�����ع�����زي  ال����س����م����و  ص�����اح�����ب 

تكريم الدفعة السابعة من المنتسبين

م ألجل قطر«.. كوكبة جديدة
ِّ
»عل

الش���ي�خ����ة ه����ن����د: ب����داي������ة الع��ط���اء ل����ق��ادة م���ؤه��ل�ي�����ن

وزيرة 

التعليم: 

استقطاب 

أفضل 

الكوادر 

لحضرة  العرب«  لكل  »بطولة  عبارة  اختصرت 

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

نهاية  في  يتسلم  وهو  المفدى،  البالد  أمير 

ورئيس  الروسي  الرئيس  من   »2018« مونديال 

رسمي،  بشكل  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 

قطر  أرادته  ما  العالم،  لكأس  قطر  استضافة 

يكون  أن  في  التاريخي،  الحدث  لهذا  البداية  منذ 

بمنطقة  مرة  ألول  يقام  فهو  العرب«،  لكل  »بطولة 

الشرق األوسط، وقد أرادت له قطر أن يكون عربيا 

صاحب  قاله  ما  اإليجابي.  للتغيير  وأداة  جامعا 

وما  أصيلة،  وعروبة  واعتزاز،  بشموخ  السمو، 

جرى في تلك اللحظة التاريخية المبهرة، لم يكن 

أن  منذ  وراسخ،  ثابت  قطري  مبدأ  على  تأكيدا  إال 

الرياضية  البطولة  تنظيم  بشرف  قطر  حظيت 

اإلجراءات  تؤكده  ما  وهو  العالم،  في  األكبر 

والقرارات التي تتخذها الدولة اآلن، بعد أن أعلنت 

 »4« مع  التعاون  عن  القطرية،  الجوية  الخطوط 

يومية  رحالت  لتسيير  خليجية  طيران  شركات 

مباشرة، لنقل الُمشجعين من المدن الخليجية.

الوطن استطلعت آراء الخبراء حول هذه الخطوة 

الجديدة، ووقفت على انطباعاتهم.

خبراء يتحدثون ل� $ عن الرحالت الخليجية: 

مـونـديــال لكــل الـعـرب

»4«مج��م�وع���ة »QNB«..        ج��وائ����ز دول�ي����ة

أكرم الفرجابي  كتب

عينة ُمختارة من المواطنين والمقيمين 

استطالع حول القضايا السكانية
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بوفاة والد الملكة رانيا العبدالله

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

ثاني، أمير البالد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه جاللة الملك عبدالله 

الثاني ابن الحسين، ملك المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة، بوفاة 

الطبيب فيصل صدقي الياسين، والد جاللة الملكة رانيا العبدالله.

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالدها

صاحب السمو يهنئ رئيسة إثيوبيا
بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

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

الرئيسة سهلي ورق زودي، رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية 

الديمقراطية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالدها.

نائب األمير 
يعزي ملك األردن

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

تعزية إلى جاللة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة األردنية الهاشمية 

الشقيقة، بوفاة الطبيب فيصل صدقي الياسين، والد جاللة الملكة رانيا العبدالله.

رئيس الوزراء 
يهنئ نظيره األذربيجاني

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

مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة إلى دولة السيد علي أسدوف، رئيس 

وزراء جمهورية أذربيجان بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

نائب األمير 
يهنئ رئيس أذربيجان

تهنئة  برقية  األمير،  نائب  ثاني،  آل  حمد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 

يوم  ذكرى  بمناسبة  أذربيجان  جمهورية  رئيس  علييف،  إلهام  الرئيس  فخامة  إلى 

الجمهورية.

نائب األمير 
يهنئ رئيسة إثيوبيا

رئيس الوزراء 
يهنئ نظيره اإلثيوبي

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

تهنئة إلى فخامة الرئيسة سهلي ورق زودي، رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية 

الديمقراطية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالدها.

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

مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة إلى دولة الدكتور آبي أحمد علي، رئيس 

وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

صاحب السمو يهنئ رئيس أذربيجان
البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

أذربيجان  جمهورية  رئيس  علييف،  إلهام  الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة  برقية  المفدى، 

الجمهورية. يوم  ذكرى  بمناسبة 

بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية

لجمعية الصحة العالمية في جنيف

قطر تشارك في أعمال مائدة مستديرة

في  السلوكية  العلوم  أهمية  الفعالية  وناقشت 

السياسة الصحية والتخطيط في مجال الصحة، 

وفهم  السلوكية،  العلوم  على  التركيز  جانب  إلى 

سبب حدوث سلوكيات وعمليات صنع قرار محددة، 

المؤثرة في سياق  الدوافع والعوائق  من خالل تحري 

واالجتماعية  المعرفية  المستويات  على  معين 

محمد  حنان  الدكتورة  سعادة  وقدمت  والبيئية. 

حول  شرًحا  المستدير  الدائرة  أعمال  خالل  الكواري 

كيفية استخدام دولة قطر للرؤى السلوكية، مشيرة 

إلى أنه في عام 2016 أطلقت اللجنة العليا للمشاريع 

واإلرث في قطر »مؤسسة السلوك من أجل التنمية« 

متخصصة  وحدة  أول  وهي   ،B4Development
والشرق  العربي  العالم  في  السلوكي  التوجيه  في 

األوسط.

ولفتت سعادتها إلى أن وزارة الصحة العامة ومؤسسة 

وثيق  بشكل  التنمية  أجل  من  مًعا  عملتا  السلوك 

القليلة  السنوات  مدى  على  السلوك  خبراء  مع  ا  جدًّ

ويتواصل   ،»19  - »كوفيد  وباء  وبعد  قبل  الماضية 

الصحة  قضايا  لمعالجة  دائم  بشكل  التعاون  هذا 

العامة الحرجة في البالد. وأوضحت سعادتها كيفية 

استخدام دولة قطر العلوم السلوكية لتعزيز أنماط 

الطعام  تناول  إلى  السكان  ودفع  الصحية،  الحياة 

الصحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، فضاًل 

المرتبطة  الخطر  عوامل  من  العديد  معالجة  عن 

وأمراض  السكري  مثل:  المعدية،  غير  باألمراض 

القلب واألوعية الدموية والسرطان.

قطر  دولة  أن  إلى  الصدد  هذا  في  سعادتها  وأشارت 

ا للدولة، حيث أصدر حضرة 
ًّ

خصصت يوًما رياضي

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

ا يقضي بتخصيص يوم 
ًّ

أميري قراًرا  المفدى،  البالد 

رياضي للدولة في عام 2011، وهو يوم عطلة رسمية، 

البدني  والنشاط  الرياضة  أهمية  إبراز  إلى  تهدف 

مثل  إصدار  إن  سعادتها  وقالت  مجتمعنا.  لصحة 

بالدولة  العليا  القيادة  ومشاركة  األميري  القرار  هذا 

السمو،  صاحب  حضرة  رأسها  وعلى  فعالياته،  في 

بالرياضة  الشديد  واالهتمام  الكبير  الحرص  يؤكد 

التشجيع  خالل  من  للمجتمع،  العامة  والصحة 

تؤكده  ما  وهذا  حياة،  أسلوب  الرياضة  جعل  على 

رؤية  عن  المنبثقة  للصحة  الوطنية  االستراتيجية 

قطر الوطنية 2030.

وأشارت سعادة وزيرة الصحة العامة إلى أن جائحة 

مبادئ  استخدام  إلى  الحاجة  أكدت   19 كوفيد 

المعدية  األمراض  لمعالجة  السلوك  علم  وأساليب 

والسيطرة عليها، منوهة في الوقت ذاته بأن استخدام 

ا أثناء تفشي 
ًّ

أساليب العلوم السلوكية كان محوري

اكتساب  بمكان  األهمية  من  كان  حيث  الجائحة، 

وعمليات  سلوكيات  حدوث  لسبب  واضح  فهم 

المعرفة  أن  ُصنع قرارات معينة. وأضافت سعادتها 

ا في تخطيط وتنفيذ قطر 
ًّ

السلوكية أدت دوًرا محوري

لعدد من اإلجراءات المعنية بفيروس كوفيد 19، بما 

ونظافة  الجسدي،  للتباعد  االمتثال  ضمان  ذلك  في 

اليدين والتدابير االحترازية وتعزيز الثقة في خدمات 

الصحة النفسية عبر اإلنترنت وزيادة استخدامها، 

من   ،19 كوفيد  لقاحات  على  الكبير  اإلقبال  وتعزيز 

خالل فهم شامل لمحددات التردد في أخذ اللقاح. 

الستخدام  قطر  دولة  خطط  حول  سؤال  على  ا  وردًّ

 FIFA المعرفة السلوكية خالل بطولة " كأس العالم

تستخدم  قطر  أن  سعادتها  أوضحت   ،"2022 قطر 

عالم  كأس  بطولة  لضمان  السلوكية  المعرفة 

هذه  استخدام  سيتم  أنه  وبّينت  وآمنة.   صحية 

المعرفة بشكل أساسي للدفع نحو األكل الصحي 

مبادرة  وهذه  المشجعين،  ومناطق  المالعب  في 

ومنظمة  والفيفا  قطر  بين  مشترك  وجهد  رئيسية 

الصحة العالمية، على وجه الخصوص، لالستفادة 

لتعزيز    "2022 قطر   FIFA العالم  "كأس  بطولة  من 

أنماط حياة صحية في جميع أنحاء العالم.

قوة  ستستخدم  الشراكة  هذه  إن  سعادتها  وقالت 

الفعاليات الرياضية ومراسلي كرة القدم المعتمدين 

السلوكية  المعرفة  على  القائمة  المعلومات  لنشر 

ذلك  في  بما  الصحية،  الحياة  أنماط  لتعزيز 

النشاط البدني والطعام الصحي والصحة النفسية 

والعافية.

{ وزيرة الصحة العامة تلقي كلمتها

جنيف- قنا- شاركت دولة قطر في أعمال المائدة المستديرة تحت عنوان »االستراتيجية حول 
العلوم السلوكية من أجل تعزيز الصحة«، وذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة والسبعين 

لجمعية الصحة العالمية في جنيف. مثلت دولة قطر في أعمال المائدة المستديرة، سعادة 
الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، وتضم هذه المائدة المستديرة نخبة من 

الخبراء من قادة الصحة من جميع أنحاء العالم.

سعادة  قالت  بالمناسبة،  كلمتها  وفي 

رئيس  نائب  السليطي،  حمدة  الدكتورة 

الحفل:  هذا  شرف  ضيف  الشورى  مجلس 

الخريجات  وأخواتي  لبناتي  أبارك  »بداية 

بتخرج  األمور  أولياء  وأهنئ  التخرج  هذا 

مشرق  مستقبل  ببناء  تعدن  الالتي  بناتهن 

ألبنائنا، يشرفني ويسعدني أن أكون جزًءا 

من هذا اليوم، حيث تعود بنا الذكريات إلى 

ماضي جميل عشناه جميًعا وخالطتنا فيه 

يوم  في  الفخر  ومشاعر  السعادة  مشاعر 

تعد  جميلة  ذكريات  بالتخرج،  االحتفال 

لحظة انطالقة لمستقبٍل عمل جديد، عمل 

يتطلب منا الجد واالجتهاد، عمل يتطلب منا 

تحفزنا  المشاعر  هذه  والعزيمة،  اإلصرار 

نقاط  وأيًضا  واضحة،  أهداًفا  لنا  تكون  بأن 

واالجتماعية،  العملية  حياتنا  في  محددة 

في  واضحة  بصمة  لنا  تكون  ألن  وتدفعنا 

مستقبل دولة قطر وتطورها«.

أن  »يشرفني  حمدة:  د.  سعادة  وأضافت 

بكلية  الحفل  لهذا  الشرف  ضيف  أكون 

لجامعة  نواًة  تعد  التي  كليتي  التربية، 

ُأسست  قطر؛  جامعة  تأسيس  فقبل  قطر، 

إحدى  وكنت  1973م.  عام  في  التربية  كلية 

واعتزاز  فخر  بكل  الكلية  هذه  خريجات 

وألساتذتها  لها  أدين  التي  فهي  ذلك،  أقول 

من  تعلمت  وقد  الفضل،  من  بالكثير 

ووجهوني  أرشدوني  وأيًضا  الكثير،  أستاذتها 

حياتي  انطالقة  نقطة  لي  وكانوا  للكثير، 

من  فهم  قدوتي،  فهم  والعملية،  التعليمية 

دراستي  مواصلة  في  وساعدني  حفزني 

العليا والتغلب على التحديات«. وأشارت د. 

حمدة إلى أهم المبادئ التي على الخريجات 

االلتزام بها، فقالت: »أحد المبادئ األساسية 

التي عليكن االلتزام بها، هي اإلبداع واالبتكار 

وتقدير  األمانة  قضية  إلى  إضافة  والمبادرة، 

العلم والعلماء، فهذه المبادئ األساسية البد 

علينا جميعا االلتزام بها«.

على  لتحثهن  الخريجات  مخاطبًة  وأوصت 

على  أحثكن  »وهنا  قائلة:  القراءة،  أهمية 

جًدا،  مهمة  القراءة  واالطالع،  القراءة  أهمية 

وهذه وصية مني لكن، فهي غذاء للفكر والروح 

وهي تساعد في انطالقة اللسان، فدولة قطر 

بحاجة لكل منا، لكل فرد فيها، فهي بحاجة 

بد  فال  وعطائنا،  وإنجازاتنا  مجهوداتنا  إلى 

لكل شخص منا أن تكون له بصمته في هذا 

الوطنية  رؤيته  تحقيق  في  واإلسهام  الوطن 

المختلفة«. واستراتيجيتها   2030

بعض  بتقديم  كلمتها  السليطي  واختتمت 

زاهر  مستقبل  لتحقيق  الذهبية  النصائح 

الدفعة،  هذه  لخريجات  متواصل  ونجاح 

بعض  من  أغلى  أجد  لم  »إنني  قائلة: 

صاحب  حضرة  بها  تفضل  التي  التوجيهات 

في  الله  حفظه  المفدى  البالد  أمير  السمو 

االنعقاد  دور  افتتاح  خالل  الماضي  أكتوبر 

أكد  حيث  الشورى،  لمجلس  الخمسين 

سموه على ضرورة أن يسأل كل منا نفسه: 

خدمة  في  موقعه  من  ويعمل  عمل  ماذا 

مجتمعه؟ وما مساهمته في بناء هذا الوطن؟ 

وهل يقوم بعمله على أكمل وجه؟ وهل يقدر 

نفسه  يسأل  من  أن  شك  وال  اآلخرين؟  عمل 

لحياته  نبراًسا  ويجعلها  األسئلة  هذه 

الواضحة  أهدافه  الله-  -بتوفيق  له  سيكون 

ودوره  والتميز،  النجاح  نحو مواصلة مسيرة 

ومعه  به  واالرتقاء  وطنه،  خدمة  في  ومكانته 

إلى أرقى وأعلى المراتب«.

كلمة الخريجات
وقد ألقت الخريجة نجالء فهد النعيمي كلمة 

الخريجات في هذا الحفل، حيث أثنت على 

طالبها  توجيه  في  المشكور  الجامعة  جهد 

وتحدثت  المختلفة،  بالمعارف  هم  ومدِّ

فقالت:  قطر،  جامعة  في  ذكرياتها  عن 

نحن  فها  جميعا،  نفخر  أن  اليوم  لنا  »يحق 

متميزات  خريجات  اليوم  نتوج  فخر  وبكل 

الصرح  هذا  من  واألربعين  الخامسة  للدفعة 

الجامعة  قطر،  جامعة  العريق  التعليمي 

وبمستواها  بعراقتها  تميزت  التي  الوطنية 

األكاديمي الذي ينافس الجامعات العالمية، 

أجياال  خرجت  التي  نفسها  الجامعة  وهي 

ساهمت في نهضة هذا الوطن«.

»إن  كلمتها:  في  الخريجات  ممثلة  وأضافت 

حلما  وتبني  الخاطر،  تجبر  الطيبة  الكلمة 

اليوم وكلي فخر  أمامكن  أقف  واقعا،  وتحقق 

أقف  العلم،  طلب  من  سنوات  بعد  واعتزاز، 

كلية  خريجات  زميالتي  باقي  مثل  خريجة 

في  واجهناها  التي  التحديات  رغم  التربية، 

مسيرتنا الجامعية، إال أننا هنا اليوم نطوي 

صفحة  ونفتح  العلم،  كتاب  من  صحفة 

لبداية مسيرة أخرى وجهاٍد أكبر في سبيل 

االستزادة العلم واالرتقاء بأنفسنا وبالدنا«.

إيمان  الخريجة  الحفل  هذا  عريفة  وكانت 

أشادت  التي  كلمتها  ألقت  قد  مرسي  محمد 

العملية  تطوير  في  قطر  جامعة  بدور  فيها 

التعليمية.

كلية التربية تحتفي بالخريجات
في جامعة قطر

{ صورة جماعية

الدوحة           $

بحضور سعادة السيدة بثينة النعيمي 
وزير التربية والتعليم العالي وسعادة 

الدكتورة حمدة السليطي نائب رئيس 
مجلس الشورى ضيف شرف الحفل، 
نظمت جامعة قطر يوم أمس حفل 

تخريج الدفعة الخامسة واألربعين من 
خريجات كلية التربية التي بلغ مجموعها 

515 خريجة. 

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

رئيس مجلس الشعب 
الصومالي يجتمع مع سفيرنا

مقديشو- قنا- اجتمع سعادة السيد آدم محمد نور مدوبي، 

رئيس مجلس الشعب بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، 

مع سعادة السيد حسن بن حمزة هاشم، سفير دولة قطر لدى 

الصومال. جرى خالل االجتماع استعراض عالقات التعاون الثنائي 

بين البلدين.
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تعقد في جنيف

قطر تشارك في قمة مجتمع المعلومات

بوزارة  ممثلة  قطر،  دولة  تشارك  قنا-  الدوحة- 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، في منتدى القمة 

عقده  المقرر   ،2022 المعلومات  لمجتمع  العالمية 

خالل الفترة من 30 مايو الجاري إلى 03 يونيو المقبل، 

جنيف  في  لالتصاالت  الدولي  االتحاد  بمقر  وذلك 

المعلومات  »تكنولوجيا  عنوان:  تحت  بسويسرا، 

واالتصاالت من أجل الرفاهية والشمول والمرونة«. 

العالم  المنتدى أكبر تجمع سنوي حول  وُيعد هذا   

لمجتمع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل 

التنمية. 

لتوسيع  قطر  دولة  سعي  إطار  في  المشاركة  تأتي 

وتعزيز مشاركتها في المحافل والفعاليات الدولية، 

الخبرات  وتبادل  الدولي  العمل  بأهمية  منها  وإيماًنا 

بين الدول الفاعلة في مختلف المجاالت الحيوية.

الذهبي  االستراتيجي  الشريك  قطر،  دولة  ويمثل 

للمنتدى، وفد رسمي رفيع المستوى يضم ممثلين 

برئاسة  الدولة،  في  الرسمية  الجهات  من  عدد  عن 

السيدة مشاعل علي الحمادي المكلف بمهام وكيل 

المعلومات  تكنولوجيا  لشؤون  المساعد  الوزارة 

بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

االتصاالت  وزارة  عن  ممثلين  القطري  الوفد  ويضم   

ووزارة  الداخلية،  ووزارة  المعلومات،  وتكنولوجيا 

العليا  واللجنة  العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية 

واإلحصاء،  التخطيط  وجهاز  واإلرث،  للمشاريع 

ومركز  )مدى(  قطر  المساعدة-  التكنولوجيا  ومركز 

إحسان.

أهمية  إلى  الحمادي  علي  مشاعل  السيدة  وأشارت   

مشاركة دولة قطر في المنتدى من أجل استعراض 

سيتم  والتي  الدولة،  في  الرقمي  التحول  أوجه 

الرئيسية بعنوان »التحول  الورشة  مناقشتها خالل 

التحول  تفعيل  ومدى  قطر«  دولة  لحكومة  الرقمي 

تم  التي  اإلنجازات  وأبرز  ووسائله،  وأساليبه  الرقمي 

باإلضافة  الحالي،  الوقت  في  الجانب  بهذا  تنفيذها 

إلى عرض المشاريع المستقبلية.

الورشة  وسيتم تنظيم ورش مصاحبة على هامش 

في  الجهات  ممثلي  من  عدد  بها  يشارك  الرئيسية، 

العليا  للجنة  عرض  هناك  سيكون  كما  الدولة، 

التكنولوجية  المشاريع  بشأن  واإلرث  للمشاريع 

تنظيم  خالل  المستخدمة  الحديثة  والوسائل 

باإلضافة   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

حسب  على  كل  المشاركة  األخرى  الجهات  إلى 

اختصاصه ومميزاته المقدمة خالل المنتدى.

 17 أن  الحمادي  مشاعل  السيدة  وأوضحت 

للمشاركة  تأهل  قد  كان  قطر  دولة  من  مشروعا 

إلى  تهدف  التي  العالمية،  القمة  جائزة  مسابقة  في 

قوة  من  تستفيد  التي  واألنشطة  المشاريع  تقييم 

التنمية  لدفع  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 

وصلت  المشاريع  هذه  من  اثنين  وأن  المستدامة، 

ترشيحهما  تم  حيث  النهائية  التصفية  مرحلة 

لجائزة األبطال.

للتكنولوجيا  مدى  بوابة  في  األول  المشروع  ويتمثل 

نوعها  من  األولى  الرقمية  المنصة  المساعدة، 

باللغة  المساعدة  بالتكنولوجيا  المتخصصة 

سبيس«  »سيف  فهو  الثاني  المشروع  أما  العربية، 

الذي يهدف إلى غرس ثقافة األمن والّسالمة الّرقمّية 

من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

الحمادي: استعراض أوجه التحول الرقمي في الدولة

قام بجولة في ميدان التدريب وصالة الرماية االفتراضية

وزير داخلية كوسوفو يزور معهد الشرطة
استقبل معهد الشرطة، صباح الخميس الماضي، سعادة السيد 

جالل سيفتشال وزير الداخلية بجمهورية كوسوفو والوفد المرافق 

مدير  الحنزاب  سعود  علي  المقدم  الوفد  استقبال  في  وكان  له، 

المعهد وعدد من الضباط. 

الرماية  وصالة  التدريب  ميدان  في  جولة  الزيارة  برنامج  وشمل 

النسائية  الشرطة  المناهج وقسم  قسم  إلى  االفتراضية باإلضافة 

نال  متميز  موسيقي  عرض  تقديم  تم  كما  المحاكاة،  وصالة 

إعجاب الوفد الزائر.

بمعهد  التدريب  مجاالت  الحنزاب  سعود  علي  المقدم  واستعرض 

األساسية  التدريبية  والدورات  البرامج  تشمل  والتي  الشرطة 

الضرورية  المهارات  المتدربين  إلكساب  والرامية  والتخصصية، 

كما  بكفاءة،  عملهم  ألداء  الالزمة  والخبرات  بالمهارات  وتزويدهم 

استخدام  على  تعتمد  والتي  التدريبية  البرامج  جودة  إلى  تطرق 

النظري  التدريب  على  التركيز  جانب  إلى  الحديثة  األساليب 

والتطبيق العملي، وتقييم ومتابعة تطوير األداء.

  استعراض 

مجاالت 

التدريب 

وجودة 

البرامج

الدوحة           $
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نظمتها وكالة األمن السيبراني

ورشة توعوية للقاصرين
ممثلة  السيبراني،  لألمن  الوطنية  الوكالة  نظمت   - قنا   - الدوحة 

في إدارة التميز السيبراني الوطني، ورشة توعوية بالتعاون مع إدارة 

رفع  بهدف  القاصرين،  لشؤون  العامة  الهيئة  في  والتوجيه  الرعاية 

ثقافة األمن السيبراني لدى القاصرين وتزويدهم بالمهارات المعرفية 

التي تؤهلهم إلدارة معامالتهم  السيبرانية  وقدراتهم  وتعزيز مفاهيمهم 

المالية في الفضاء السيبراني وتطور إدراكهم للسالمة الرقمية واألمن 

اإللكتروني.

وقالت السيدة دالل العقيدي مسؤول إدارة التميز السيبراني الوطني 

إن الوكالة الوطنية لألمن السيبراني ال تألو جهدًا في تلبية أي طلبات 

واردة من المؤسسات االجتماعية أو الوزارات أو المؤسسات التعليمية 

والتي تعنى بفئات مجتمعية محددة واالستجابة لرغباتهم في توفير 

إلى  مشيرة  المجتمع،  في  السيبرانية  الثقافة  تعزز  وأنشطة  برامج 

أن هذه الورشة التوعوية، تأتي في إطار الورش والدورات التي تقدمها 

الوكالة باستمرار.

وأضافت أن الورشة ركزت على عدة محاور، أهمها البرمجيات الخبيثة 

الحماية  وكيفية  االلكتروني  والتصيد  األجهزة،  على  وآثارها  وضررها 

التصفح  وكيفية  البشر،  عقول  واختراق  االجتماعية  والهندسة  منه، 

اآلمن لشبكة اإلنترنت، واالستخدام اآلمن لوسائل التواصل االجتماعي 

والتطبيقات اإللكترونية المختلفة.

من جانبها، أوضحت السيدة إيمان الحمد، محاضرة الورشة والباحثة 

لألمن  الوطنية  الوكالة  من  السيبراني  واألمن  التكنولوجيا  مجال  في 

السيبراني  األمن  مجال  عن  مقدمة  تناولت  الورشة  أن  السيبراني، 

البيانات  لحماية  التوعوية  النصائح  بعض  وتقديم  وأهميته، 

المشاركين  تعريف  تم  أنه  إلى  مشيرة  الشخصية،  والمعلومات 

بأهمية هذا المجال المهم بالنسبة للدولة والجهود الوطنية المبذولة 

الطلبة  وتحفيز  لتطويره  السيبراني  لألمن  الوطنية  الوكالة  من 

التوجيهات العامة والنصائح من  المهتمين بالمجال من خالل بعض 

واقع الخبرة والتجربة.

العقيدي: الوكالة تلبي أي 

طلبات للمؤسسات أو الوزارات

دفعة »2022« بجامعة قطر

تخريج طالبات الشريعة والهندسة والقانون

نظمت جامعة قطر مساء أمس حفاًل لتكريم 

والدراسات  الشريعة  كليات  من  خريجاتها 

الدفعة  ضمن  والقانون  والهندسة  اإلسالمية 

بلغ  وقد   ،)2022( دفعة  واألربعين،  الخامسة 

الحفل  هذا  في  المكرمات  الخريجات  عدد 

المشترك 574 خريجة من كليات الشريعة 

والقانون،  والهندسة  اإلسالمية  والدراسات 

كلية  من  خريجة   92 للتالي:  وفًقا  وذلك 

الهندسة  الشريعة، و196 خريجة من كلية 

و286 خريجة من كلية القانون. 

الدكتور  قال  بالمناسبة،  كلمته  وفي 

الشريعة  كلية  عميد  األنصاري،  إبراهيم 

محاسن  من  »إن  اإلسالمية:  والدراسات 

الصدف أن يجتمع في هذا الحفل خريجات 

يبدو  الجامعة  كليات  من  كليات  ثالث 

التخصصات  مختلفة  أنها  األولى  للوهلة 

الدنيا  ببناء  مشغولة  كلية  بين  تماما، 

وكلية  باآلخرة،  مشغولة  وكلية  وتعميرها، 

في  والفصل  الناس  أمور  بتنظيم  مشغولة 

بدائية،  نظرة  النظرة  هذه  لكن  نزاعاتهم، 

يشد  متعاضد  وبناٌء  متكامل   
ٌّ

ُكل فالعلوم 

بعضه بعضا، وما سميت الجامعة جامعة 

إال ألنها تجمع هذه العلوم وغيرها في نسيج 

النظام  وهندسة  البناء  فهندسة  واحد، 

في  منا  واحد  كل  يحتاجها  الروح  وهندسة 

عن  أيضا  ذلك  ونقول  حياته،  مفاصل  كل 

باقي كليات الجامعة الفتية«.

لنا  يحلو  »كان  األنصاري:  الدكتور  وأضاف 

بعضنا  يفخر  أن  الطلب  رحلة  في  ونحن 

مررتم  وأظنكم  بتخصصه،  بعض  على 

أكثر؛  للحياة  إدراكنا  ومع  التجربة،  بهذه 

الحقيقي  والمجد  الحقيقي  الفخر  أن  عرفنا 

كل  في  والتطوير  واإلضافة  التميز  في  هو 

المبدع  فالناجح  تخصص،  كل  وفي  مجال 

والذي  كان،  تخصص  أي  في  المتميز  هو 

عادي  إما  فهو  دونه  أو  األدنى  بالحد  يكتفي 

والمميزون  كان.  تخصص  أي  في  فاشل  أو 

الناس  وحياة  لحياتهم  يضيفون  الذين  هم 

قيمة ومعنى، والفاشلون هم الذين ينشرون 

عقدهم النفسية فتعقد حياة الناس«.

من  الخريجات  مخاطبا  األنصاري  وقال 

مرحلتين؛  بين  اآلن  »أنتن  الثالث:  الكليات 

العملية،  الحياة  ومرحلة  العلم  طلب  مرحلة 

مواقف  العملية  حياتكم  في  وستقابلون 

فيها  تحتاجون  وأعماال  ومشاريع  وقضايا 

منكن  كل  ويستفيد  البعض،  لبعضكن 

إخوانه  خبرة  من  أعمال  من  يتولى  فيما 

 
َّ

فكن األخرى،  التخصصات  في  وأخواته 

الدموية  والدورة  المنسجم  العصبي  الجهاز 

الوطن  هذا  مفاصل  تغذي  التي  النشطة 

فبهذا التعاون والتكامل تبنى األوطان وتتطور 

األجيال وترتقي األمم«.

العملية  الخريجات للحياة  »إن خروج  وقال: 

طريقه،  وانقطاع  العلم  طلب  توقف  يعني  ال 

صّف  غادر  ومن  نموه،  يتوقف  ال  فالعلم 

بالجهل  نفسه  على  حكم  فقد  التعلم 

وكلياتكن  جامعتكن  وإن  والتخلف، 

فتح  لمواصلة  استعداد  على  وأساتذتكن 

أن  الوفاء  ومن  بكن.  واالرتقاء  التعلم  أبواب 

تحملن في أعماقكن العرفان لهذه الجامعة، 

فيها  علمكن  من  أسماء  تصطحبن  وأن 

نَسٌب  العلم  فإن  وثنائكن،  دعائكن  في 

األماكن  بعد  على  صلة  والدعاء  أهله،  بين 

علم  كل  إن  خاصة؛  لفتة  وهنا  واألزمان 

فهو  الكريم؛  للعيش  وسيلة  يكون  كما  نافع 

العظيم  الخالق  على  للتعرف  وسيلة  أيضا 

إليه  والسير  سبحانه،  به  الصلة  وتوثيق 

دون إخالل بمتطلبات الحياة، بل إن العالقة 

ر جميع جوانب 
ِّ

الصحيحة بالله تعالى تطو

والحذر  وإثمارا.  وقوة  متانة  وتزيدها  الحياة 

الذي  العلم  هذا  أحٌد  يجعل  أن  من  الحذر 

وسيلة  الكتسابه  ووفقه  إليه  الله  أهداه 

عليهم،  التسلط  أو  ظلمهم  أو  الناس  لخداع 

فإن هذا ليس من شكر النعمة وال من القيام 

بحقها، وحرٌي بنعمة لم تشكر أن تسلب من 

صاحبها أو يحرم بركتها ونفعها«.

كلمته:  في  الشريعة  كلية  عميد  وأضاف 

الملهمة كثيرة ومتكررة  النجاح  »إن قصص 

كل  وفي  والتخصصات  المجاالت  كل  في 

زمان ومكان، ولكن أكثرها تأثيرا ما يعايشه 

اإلنسان ويراه بعينه، وال شك أنكن عايشتن 

الملهمة  القصص  هذه  من  الكثير  ورأيتن 

في  أو  معهم  تعاملتن  وفيمن  أساتذتكن  في 

العمر  أمامكم  وإن  حولكن،  من  المجتمع 

األجيال  وإن  الرحبة  والمجاالت  المديد 

هذه  مثل  تعايش  ألن  تحتاج  تلحقكم  التي 

النجاح  هذا  رواد  أنتن  فلتكونوا  القصص؛ 

منها  تستفيد  التي  الملهمة  وقصصه 

األجيال«.

هيئة  أعضاء  األنصاري  الدكتور  وخاطب 

وهيئة  األساتذة  »زمالئي  قائال:  التدريس 

اإلدارة الجامعية والعمداء، نستحق جميعا 

أن نهنئ أنفسنا اليوم بنتاج عملنا لسنوات، 

وأن نفرح بفضل الله علينا أن استعملنا في 

الجهود  بذل  على  يحثنا  وهذا  اإلنجاز،  هذا 

من أجل تحسين العملية التعليمية وجودة 

التعب،  ألذ  وما  العمل  أعذب  فما  التعليم، 

وما أجزل األجر وأعظم الجزاء من رب األرض 

والسماء«.

الخريجة  الخريجات:  كلمة  ألقت  وقد 

حيث  الشفيري،  محمد  أحمد  طبيعة 

ها  قطر:  »نعم  بالقول:  كلمتها  استهلت 

أنفسهم  على  قطعوا  اّلذين  األوفياء  نحن 

عهدا بالوفاء لك، نقف اليوم رافعين هاماتنا 

عّزا وفخرا، ها نحن جئنا اليوم باّرين بالعهد 

مّنا معركته   
ٌّ

أن يخوض كل اّلذي قطعناه، 

صرح  العريق،  الّصرح  هذا  في  الخاّصة 

 مّنا فارسا 
ٌّ

جامعة قطر الحبيبة، ليخرج كل

في ميدانه«

في  الخريجات  زميالتها  الشفري  وخاطبت 

»عند  قائلة:  والهندسة  والقانون  الّشريعة 

ألفقرة  وهذه  عاّمة،  الكلمة  هذه  كتابة 

اليوم،  شعورنا  يصف  ما  أجد  لم  خاّصة، 

الّشعر،  أبيات  وال  الكلمات  تسعفني  لم 

الخاّص،  شعورها  لديها  مّنا  واحدة  فكّل 

ومّرها،  بحلوها  المـمّيزة،  وذكرياتها 

قّصٌة  لديها  واحدة  كّل  وسهلها،  بصعبها 

يمكن  ال  دراسّية،  قاعة  أو  ممّر  أو  مكان  في 

يكون  قد  سواها،  تفاصيلها  يحكي  أن  ألحد 

وضيق  المـواد  صعوبة  القّصة  تلك  عنوان 

أو  وأبنائي،  وزوجي  امتحاناتي  أو  الوقت، 

أو  الـمريضة،  وأّمي  المـحاضرة  حضور 

مرضي  أو  العمل،  في  ومديري  أستاذي 

كّل  أخواتي  مّني  فلكّن  حلمي،  وتحقيق 

الّشكر والّتقدير لـمــا بذلتموه من جهد ووقت 

وللوفاء  المـشّرف،  المـوقف  هذا  في  للوقوف 

الوفّية.  بأرواحكّن  قطر  لتسمو  بالعهد، 

جمهورا  ميدان  لكّل  أّن  الجميع  يعلم  كما 

األمام،  إلى  بالفارس  تشجيعهم  يدفع 

وأخواتنا،  ألزواجنا،  وأّمهاتنا،  آلبائنا،  فشكرا 

إلخواننا، وأبنائنا، وكّل من كان له بصمٌة أو 

دوٌر في وجودنا هنا، هل تعلمون أّن ما نحن 

فيه اآلن لم يكن إاّل حلما بعيد المـنال.. بكم 

عّنا  فجزيتم  الحال،  يحاكيه  واقعا  أصبح 

خيرا، وبقيتم لنا دهورا وأزمانا«.

قضيته  عام  »كّل  قائلة:  الجامعة  وخاطبت 

الّتجارب  من  كثيرا  يحمل  أركانك  بين 

خلق  في  أبدعت  والمـفاجآت،  واألحداث 

ظّل  في  الّطاّلب  لفرسانك  متوازنة  منظومة 

بين  فالعلم  تحّديات،  من  العالم  يواجهه  ما 

ذلك  عّل  تذّوقه،  من  يمّله  ال  شهٌد  ربوعك 

ولو  األغّر  الوطن  هذا  عطايا  بعض  يقضي 

بالشيء اليىسير«.

شهد  الخريجة  الحفل:  عريفة  كلمة  وألقت 

كلمتها  بدأت  حيث  غبن،  محمد  سمير 

بالقول: »إنه لفخر لنا جميعا أن نحمل اسم 

جامعة قطر، هذه الجامعة التي احتضنتنا 

فخر  وبكل  واآلن  المشوار.  بداية  منذ 

مرموقة  جامعة  جامعتنا  أصبحت  واعتزاز، 

مستوى  على  الجامعات  أفضل  ضمن 

من  عدد  في  كبيًرا  تقدًما  وحققت  العالم، 

على  األخيرة  السنوات  في  التخصصات 

مقدمة  في  لتكون  أهلها  مما  العالم،  مستوى 

المؤسسات الرائدة في جودة التعليم«.

قطر  جامعة  »إن  شهد:  الخريجة  وقالت 

ارتباطاتها  لها  مجتمعها،  من  أصيل  جزء 

المجاالت،  كل  في  الممتدة  وشرايينها 

في  ومتنوعة  عديدة  شراكاتها  فإن  ولذلك 

والصناعية  االقتصادية  القطاعات  جميع 

والتعليمية والصحية«.

واختتمت كلمتها بالتعبير عن الفرح بنهاية 

خريجة  كل  حياة  مراحل  من  هامة  مرحلة 

للحظة  الوصول  على  شارفنا  »واآلن  قائلة: 

هال  يا  فيها:  نقول  التي  اللحظة  المنتظرة، 

وانت  حالتك  يا  زمان،  من  وينك  بالحلم 

متحقق بيدي، كان ما بيني وبينك امتحان، 

هانت ظروفك وعدا كل شيء«.

{ د. إبراهيم األنصاري يلقي كلمته

{ لقطة جماعية للخريجات ومسؤولي الجامعة 

د. األنصاري: الدوحة           $
بالتعاون 
والتكامل 

تبنى األوطان 
وتتطور األجيال 

وترتقي األمم
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أنفقت قطر المليارات على مشاريع ضخمة 
أهمها في البنية التحتية، وذلك بهدف أن 
تكون دولة عصرية تسابق الزمن في األخذ 
بأساليب الحياة الحديثة، ومن أفضل وأهم 
مشاريع البنية التحتية التي تمت وفق أعلى 

وأحدث المعايير العالمية هو مشروع الريل 
»مترو الدوحة«، الذي كلف الدولة المليارات 

من الدوالرات لجعل حياة الناس أسهل وأكثر 
رفاهية.

ويعتبر المشروع فرصة ذهبية للمواطن كي 
يستفيد من الخدمات التي تقدمها له الدولة، 

ومن جهة أخرى فإن استخدام المواطنين للمترو 
في تنقالتهم يساهم في التنمية، ويوفر عليهم 
أسعار الوقود واستهالك السيارات ويحقق الراحة 
النفسية بمستوى فائق من الرفاهية من حيث 

تصميم المحطات والمترو واتساعه وكراسية 
الوثيرة، كما تتوفر فيه أعلى درجات وشروط األمن 

والسالمة، كما أنهأفضل وسيلة مواصالت بال 
إشارات أو رادارات.

 وفي هذا التحقيق نتعرف على مدى رؤية 
المواطنين والمقيمين لهذا المشروع العمالق 

من خالل بعض اللقاءات التي أجريناها مع 
بعضهم.

المتـرو مـوفـر للـوقـت واألمـوال

شجعوا على 
استخدامه باعتباره 

وسيلة مواصالت 
عصرية.. مواطنون 

ومقيمون 
لـ $:

يحقق الراحة النفسية 

أفضل وسيلة مواصالت بمستوى فائق من الرفاهية

بال إشارات أو رادارات

تحقيق         آمنة العبيدلي

تتوفـر فيه أعلى درجات وشـروط األمن والسـالمة

محمد قسم:

إنجاز كبير
من أجل 

دولة عصرية
قال السيد محمد قسم: استخدام 

المترو يعد مساهمة في إنجاح 

هذا المشروع العمالق الذي أنجزته 

الدولة من أجلهم، فهو يمثل عالمة 

بارزة في الجهود التي تبذلها 

القيادة من أجل دولة عصرية، 

خصوصا إذا ما نظرنا إلى مستوى 

الرفاهية في عربات المترو وفي 

عمل المحطات ونظام االستخدام 

والتذاكر والبطاقات، هذا النظام 

سيوفر على المواطنين والمقيمين 

كثيرا ويخفف من التكدس المروري 

في الشوارع، والمشروع مثل ما قال 

أحد المسؤولين يجسد الجهد 

المتفاني والعزيمة واإلصرار كواقع 

نراه على أرض دولتنا الحبيبة، 

واستخدام المترو يشجع المقيمين 

بها والضيوف الذين يأتون لحضور 

أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم 

تستضيفها منطقة الشرق األوسط.

ومن خالل جريدة »الوطن« الغراء 

أدعو الجميع العتماد على المترو في 

تنقالتهم، وأتطلع إلى اليوم الذي أجد 

فيه كل مقاعد العربات مشغولة 

بالركاب.

عبدالله السادة:

سيكون أول 
المــعـــالــم 
الـمــبــهـــرة 

لضيوف المونديال
قال السيد عبدالله السادة: هذا المشروع نقلة 

حضارية كبيرة في قطر، ومن أهم المشروعات التي 

على  والمقيمين  المواطنين  لخدمة  الحكومة  نفذتها 

أرض قطر وأنا واثق أنه سيكون من المعالم والمشاريع 

التي سوف تبهر ضيوف قطر الذين يتوافدون علينا 

2022 ألن مستواه أفضل  خالل بطولة كأس العالم 

من مستوى المشاريع المناظرة له في أوروبا، وأدعو 

المترو في كل تنقالتهم،  القطريين الستخدام  جميع 

سواء إلى العمل أو التسوق أو الزيارات العائلية أو 

حتى للذهاب إلى المدارس والجامعات، أو الخروج 

ألي غرض، يجب أن نغير من نمط حياتنا ويكون هو 

التنقل األولى في قطر. وسيلة 

المال  المترو يحافظ على الصحة ويوفر  استخدام 

النفسية، ويقلل من استهالك  الراحة  والوقت ويحقق 

أن  البيئة خصوصا  السيارة الخاصة، والحفاظ على 

الرفاهية يفوق مستوى أحدث السيارات،  مستواه من 

وتتوفر من خالله كل شروط األمن والسالمة، ونتالفى 

حوادث السير التي حصدت الكثير من األرواح وسكبت 

الكثير من الدماء وخلفت إصابات تحولت إلى إعاقات 

دائمة.

وأضاف قائال: من خالل جريدتكم الغراء الوطن 

المترو كوسيلة  إلى اعتماد  نطلق دعوة 

المواصالت األساسية، ونريد أن نرى 

والمقاعد  بالركاب  مزدحمة  المحطات 

كلها مشغولة، وأنا متأكد أن هذا سوف 

يحدث مع الوقت وسنراه خالل بطولة كأس 

2022، وهذا المشروع سوف  العالم في قطر 

أول المعالم التي تلفت انتباه ضيوف  يكون 

الذي  الرفاهية  الفائق  لمستواه  نظرا  المونديال 

ال يجدونه في بالدهم.

حمد عيسى:

حـان الوقـت لتغييـر أنمـاط حياتنـا
من  المترو  مشروع  إن  عيسى  حمد  السيد  قال 

وأنفقت  الدولة  أنجزته  الذي  العمالقة  المشاريع 

المواطن  معيشة  لتحسين  المليارات  أجله  من 

منه  االستفادة  نستحق  ونحن  ورفاهيته، 

في  والحديث  الراقي  المستوى  بهذا  ونستمتع 

أستخدم  نفسي  وعن  العامة،  المواصالت  مجال 

نفسية  راحة  وأجد  تنقالتي  في  المترو  أحيانا 

من  صحتي  على  أحافظ  أنني  شيء  وأهم  كبيرة، 

هناك  يكون  عندما  السيارة  قائد  ينتاب  الذي  الضيق 

بسبب  الناس  من  فكثير  الشارع،  في  مروري  تكدس 

االختناق المروري في بعض المناطق وفي أوقات الذروة يرتفع 

عندهم ضغط الدم أو السكر أو يصاب بالتوتر.

»باركينج«  مكان  عن  البحث  من  نفسي  أريح  سوف  أيضا 

من  أجد  لذلك  كبير،  حد  إلى  صعب  أمر  وهذا  للسيارة 

فيه  ميسر  شيء  فكل  المترو،  استخدام  بمكان  السهولة 

من  المترو  شكل  حتى  المحطات  من  بدءا  كبيرة  ورفاهية 

السيارات  رفاهية  تفوق  فرفاهيته  الداخل  من  أما  الخارج، 

الوثيرة  والكراسي  واالتساع  الفرش  حيث  من  الحديثة 

والراحة النفسية، فمن لم يستخدم المترو يحرم نفسه من 

متع كثيرة.

فيه  شك  ال  مما  نزيه:  محمد  السيد  قال 

من  راحة  فيه  المترو  استخدام  أن 

زحام  وسط  السيارات  قيادة  عناء 

مستوى  على  وهو  خاصة  الطرق، 

من  النظافة  حيث  من  جدا،  عال 

الراحة  وسائل  وكل  الداخل 

وداخل  المحطات  في  والسالمة 

له  الراكب  وباستخدام  المترو، 

بينما  دقائق  في  وجهته  إلى  يصل 

استغرق  قد  السيارة  استخدم  لو 

عن  فضال  الزحام  وقت  أكثر  أو  ساعة 

القيادة خاصة  الناتج عن  الضيق والتوتر 

في فصل الصيف.

فاستخدام  االقتصادية  الناحية  من   

وقود  على  اإلنسان  ينفقه  ما  يوفر  المترو 

تدفعه  ما  المثال  سبيل  على  السيارة، 

واحدة  لمرة  السيارة  تنك  تمأل  عندما 

لمدة  المترو  العائلة  الستخدام  يكفي 

شيء  ال  قطر  في  المترو  فأجرة  شهر، 

القيادة  ونشكر  األخرى،  بالدول  مقارنة 

على  المترو  على  والقائمين  الحكيمة 

تذليل الصعوبات لنا.

محمد نزيه:

يـريـح مـن عـنـاء قيـادة السـيـارات
أشكر  الحروب:  زكريا  السيد  قال 

القيادة الحكيمة لدولة قطر الحبيبة 

على إنجاز مشروع المترو في وقت 

حضاري  مشروع  فهو  قياسي، 

المستوى  بهذا  والمحطات 

حضارية،  معالم  تعتبر  الراقي 

والمقيمين  الشباب  وأدعو 

استخدامه،  إلى  القطرية  واألسر 

يستخدم  عندما  شخص  أي  ألن 

كبير  بتغيير  يشعر  سوف  المترو 

السيارات  قيادة  من  األعصاب  وراحة 

ال  حيث  الذروة  وقت  في  خصوصا 

تقاطعات  وال  تستوقفه،  مرور  إشارات 

وال  تأرجحه  مطبات  وال  تعطله،  شوارع 

تحويالت  وال  تقلقه،  رادارات  أو  كاميرات 

أو أشغال طرق تضايقه، كل هذا بمبلغ 

وجهته  إلى  ويصل  يذكر  يكاد  ال  زهيد 

نفس  إلى  ذهب  ولو  معدودة،  دقائق  في 

أكثر  يستغرق  فقد  بالسيارة  الوجهة 

من ساعة.

زكريا الحروب:

معلم حضاري أنجز في وقت قياسي
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من وزيرة الشؤون الخارجية ببوركينا فاسو

إشادة بمشاريع »قطر الخيرية«

ثمنت سعادة وزيرة الشؤون الخارجية ببوركينا 

الخيرية  قطر  جهود  روامبا،،  أوليفيا  فاسو 

الشعب  أبناء  من  المحتاجين  مساعدة  في 

كافة  لتقديم  استعدادها  مؤكدة  البوركيني، 

التسهيالت الالزمة إلنجاز مشاريع قطر الخيرية 

في الدولة.

نواف  السيد  بها  قام  التي  الزيارة  خالل  ذلك  جاء 

لقطاع  التنفيذي  الرئيس  مساعد  الحمادي، 

مشاريع  لتفقد  الدولية  والبرامج  العمليات 

على  والتعرف  فاسو  بوركينا  في  الخيرية  قطر 

واإلنسانية  التنموية  واالحتياجات  العمل  حجم 

زيارته  برنامج  وضمن  التنفيذ،  تتطلب  التي 

المحليين  والمسؤولين  الوزراء  من  عددا  التقى 

ومنظمات المجتمع المدني، والجهات العاملة في 

الحقل اإلنساني. 

وخالل لقائه بوزيرة الشؤون الخارجية ببوركينا 

األوضاع  الحمادي  بحث  روامبا  أوليفيا  فاسو 

التعاون  وأوجه  فاسو  بوركينا  في  اإلنسانية 

أكد  حيث  المشترك،  االهتمام  ذات  القضايا  في 

العمليات  لقطاع  التنفيذي  الرئيس  مساعد 

الخيرية  قطر  استعداد  على  الدولية  والبرامج 

لتعزيز التعاون وتنفيذ المشاريع الخيرية ودعم 

الجهود واألنشطة اإلنسانية ببوركينا فاسو. 

اللقاء  خالل  روامبا،  أوليفيا  الوزيرة  وأشادت 

الحيوية  ومشاريعها  الخيرية  قطر  بجهود 

استعداد  مؤكدة  المحتاجة،  للفئات  المساندة 

حتى  الالزمة  التسهيالت  كافة  لتقديم  بالدها 

اإلنسانية  مهمتها  أداء  من  الخيرية  قطر  تتمكن 

التنمية  في  والمساهمة  الفقراء  مساعدة  في 

المجتمعية ببوركينا فاسو.

الرئيس  مساعد  زيارة  برنامج  وتضمن 

المؤقت  الرئيس  لقاء  الخيرية  لقطر  التنفيذي 

لغرب  والنقدي  االقتصادي  االتحاد  للجنة 

حول  فيه  المباحثات  تركزت   ،»Uemoa«أفريقيا

قطر  بين  والتعاون  الشراكة  توطيد  كيفية 

لغرب  والنقدي  االقتصادي  واالتحاد  الخيرية 

أفريقيا، حيث اتفق الطرفان في ختام اللقاء على 

القطاعات  مختلف  ليشمل  تعاونهما  توسيع 

وتنسيق  المشتركة  لألهداف  خدمة  اإلنسانية 

على  بالنفع  يعود  بما  بينهم  اإلنسانية  الجهود 

الفئات المحتاجة والشرائح الهشة في المجتمع.

الحمادي  نواف  السيد  التقى  متصل  سياق  وفي 

التعليم  وزير  بيلغو  ليونيل  السيد  سعادة 

جمعهما  الذي  اللقاء  بحث  األمية  ومحو  الوطني 

سبل تجديد مذكرة التفاهم الموقعة سابقا مع 

التعليم  مجال  في  مشاريع  تنفيذ  بهدف  الوزارة 

واالرتقاء بجودته.

أسر  من  عدد  بزيارة  جولته  الحمادي  وختم 

في  الخيرية  قطر  قبل  من  المكفولين  األيتام 

العاصمة واغادوغو، وقف من خاللها على أوضاعهم 

المعيشية واحتياجاتهم الملحة، كما زار بعض 

عدد  ويبلغ  المنجزة،  اإلنشائية  المشاريع 

ضمن  فاسو  بوركينا  في  الخيرية  قطر  مكفولي 

من  أكثر  الشاملة،  الرعاية  مجال  في  جهودها 

الفئات األسر واأليتام  5900 شخص من مختلف 
والطالب وذوي االحتياجات الخاصة.

وتم خالل الزيارة اعتماد بناء 53 مسكنا اجتماعيا 

مع المرافق الالزمة وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 1.3 

األشد  لألسر  الالئق  لتوفيرالسكن  ريال،  مليون 

فقرا.

شارك في مؤتمر دولي نظمته المحكمة العليا الصينية.. د. المهندي:

تأهيل قضاة في المنازعات التجارية

العليا  المحكمة  المؤتمر  ونظمت 

الشعبية  الصين  لجمهورية 

من  كبير  عدد  بمشاركة  الصديقة 

دول  من  القضاء  مجالس  رؤساء 

من  كبير  عدد  إلى  إضافة  العالم، 

والفرعية  اإلقليمية  المحاكم  رؤساء 

الصين  جمهورية  في  المتخصصة 

اإلدارية  واقاليمها  الصديقة  الشعبية 

الخاصة كهونج كونج وماكاو.

التي  التحديات  المشاركون  وناقش 

سلطات  استجابة  سرعة  تحتاج 

القضاء والقانون في دول العالم نتيجة 

تشهدها  التي  السريعة  التحوالت 

مع  ومنازعاتها  الدولية  التجارة  ساحة 

كميدان  الرقمية  التكنولوجيا  دخول 

شبه رئيسي للتبادالت التجارية وعقد 

التجارية. الصفقات 

بعد،  عن  ألقاه  الذي  خطابه  وفي 

األعلى  المجلس  رئيس  سعادة  أكد 

القضائية  السلطة  إدراك  على  للقضاء 

للمتغيرات  ووعيها،  قطر  دولة  في 

تشهدها  التي  والسريعة  الكبيرة 

الوسائط  عبر  التجارية  التعامالت 

دفعتها  التي  المختلفة  االلكترونية 

ظروف  ظل  في  االنتشار  نحو  سريعا 

االمداد  سالسل  وتعثر  كورونا  جائحة 

بين  من  ولعل  عديدة  ظروف  جراء 

وممثليها  الشركات  قدرة  تعثر  أهمها 

للوسائط  وتحولها  المباشر  اللقاء  على 

أوامر  على  الطلب  لتلبية  االلكترونية 

االعتماد  ثانية  جهة  ومن  الشراء، 

على  النهائي  للمشتري  المتزايد 

االلكتروني وما أوجده  تسهيالت الشراء 

التشغيل  تكلفة  في  مهم  ترشيد  من 

والتجارية  الصناعية  للمشاريع 

التعامالت  من  النمط  هذا  جعل  مما 

لدى  أول  وربما  اسهل  خيارا  التجارية، 

التجارية. العمليات  طرفي 

 وأضاف الدكتور المهندي أن هذا النمط 

اوجد  التجارية  للعمليات  الجديد 

المنازعات  من  جديدا  ومنهجا  ساحة 

لفضها  للقضاء  تحتكم  التي  التجارية 

إشكالية  شكل  ما  وهو  حقوقها،  وإحقاق 

بعض  مواكبة  لعدم  نظرا  كبيرة، 

الطلب  على  والتشريعات  اآلليات 

الحديثة  التجارية  للنزاعات  المتزايد 

هذا  الجديد  النمط  مستغلي  لردع 

غير  التربح  في  الدولية  التجارة  من 

في  كبير  اختالل  وتحقيق  المشروع 

رئيس  سعادة  وشدد  العدالة.  ميزان 

ان  على  للقضاء،  األعلى  المجلس 

مبكرا  ادركت  قد  القطرية  المحاكم 

الساحة  متغيرات  مواكبة  أهمية 

العالمية التجارية ووضعت في صدارة 

اولوياتها ضرورة إيجاد منهجية القضاء 

يعتمد  الذي  المتخصص  التجاري 

على تأهيل القضاة المتخصصين في 

قدرات  وترقية  التجارية،  المنازعات 

القضاة وادواتهم القضائية االلكترونية، 

المنازعات  وفض  االحكام  إصدار  على 

والنوعية  والدقة  بالسرعة  التجارية 

ذات  المنازعات  طرفي  من  المتوقعة 

الصلة لتحقيق العدالة الناجزة.

وشدد الدكتور المهندي، في ختام ورقة 

المجلس  تأسيس  أن  على  العمل، 

االستثمار  لمحكمة  للقضاء  األعلى 

لتعديل  المستمرة  وجهوده  والتجارة 

تعديالت  وطرح  القديمة  التشريعات 

شراكات  إيجاد  في  واجتهاده  جديدة، 

القضاة  خبرات  تنوع  تدعم  عالمية 

الحديثة  المحكمة  هذه  في  واعوانهم 

والسيما  الدولية  التجارة  دعاوى  تجاه 

باالقتصاد  المتعلقة  المنازعات 

الرقمي، يؤكد وعي الدولة ومؤسساتها 

التجاري  النوعي  القضاء  أن  لحقيقة 

النمو  أعمدة  أهم  من  واحد  المواكب، 

يساهم  والذي  الوطني،  االقتصادي 

في  النوعية  الفراغات  إكمال  في  بدوره 

ومنازعاتها  الدولية  التجارة  منظومة 

القضائية.

{ مشاركة د. حسن المهندي في المؤتمر عن بعد

المحاكم 
القطرية 

أدركت مبكرا 
أهمية 

مواكبة 
متغيرات 

الساحة 
العالمية 

$ الدوحة

شارك سعادة الدكتور 
حسن بن لحدان 
المهندي رئيس 

المجلس األعلى للقضاء 
ورئيس محكمة 

التمييز في مؤتمر 
»دور القانون واالقتصاد 

الرقمي الدولي«.

»العدل« تعزز كفاءة االمتثال الستراتيجية 
قطر الوطنية لمكافحة اإلرهاب وغسيل األموال 

»التقييم  بعنوان  قانونية  ندوة 

وتمويل  األموال  غسل  لمخاطر  الوطني 

قطر  بدولة  األسلحة  وانتشار  اإلرهاب 

السياسات  إطار  في  وذلك  ونتائجه«، 

المعنية  الجهات  تنفذها  التي  الحكومية 

لمكافحة  الوطنية  اللجنة  مع  بالتنسيق 

واالهتمام  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل 

لتطبيق  قطر  دولة  توليه  الذي  الكبير 

وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  نظم 

الدولية  المعايير  إلى  واالمتثال  اإلرهاب 

مكانتها  لتعزيز  سعيًا  الصدد  هذا  في 

واستقرار  لسالمة  وضمانًا  ودوليًا  إقليميًا 

المالي. نظامها 

سيتم  التي  الندوة  في  وسيتحدث 

خبراء  العدل  وزارة  بمقر  تنظيمها 

الوطنية  اللجنة  من  متخصصون 

وتمويل  األموال  غسل  لمكافحة 

المصلحة  أصحاب  بحضور  اإلرهاب، 

آليات  تطبيق  من  والمستفيدين 

اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة 

الدولية  للمعايير  باالمتثال  والمعنيين 

ونتائج  األموال  غسل  مكافحة  مجال  في 

والمخاطر  والتهديدات  االمتثال  تقييم 

والمهن  األعمال  المرتبطة باستغالل قناة 

المحددة. المالية  غير 

على  الضوء  تسليط  الندوة  وتستهدف 

قطاع  تجعل  قد  التي  الضعف  نقاط 

غسل  ألغراض  جاذبا  مناخا  المحاماة 

نقاط  استغالل  من  تمكن  أو  األموال، 

غير  والمهن  األعمال  قطاع  في  الضعف 

المالية المحددة ألغراض غسل األموال. 

محاور  عدة  لذلك  الندوة  وتستعرض 

للمخاطر،  الوطني  التقييم  عملية  منها 

بما في ذلك هدف ونطاق عملية التقييم، 

عملية  في  المعتمدة  والمنهجية 

يتناول  فيما  للمخاطر،  الوطني  التقييم 

والتهديدات  التقييم  نتائج  آخر،  محور 

عن  الكشف  ذلك  في  بما  والمخاطر، 

الضعف  لمواطن  الشاملة  المصادر 

التمويل  في  استغاللها  يمكن  التي 

التهديدات  وبيان  المشروع،  غير 

غسل  ومخاطر  الضعف  ومواطن 

والمرتبطة  المحددة  والمخاطر  األموال، 

غير  والمهن  األعمال  قناة  باستغالل 

المحددة. المالية 

ندى  السيدة  قالت  المناسبة  وبهذه 

الندوة  هذه  إن  الجبار  العبد  جاسم 

العدل،  وزارة  حرص  إطـــــــار  في  تأتي 

السيد  سعادة  توجيـــــهات  على  بناء 

وزير  العامــــــــري،  محمد  بن  مسعود 

مع  القائـــــمة  الشراكة  بتفعيل  العدل، 

وفــــــــرق  والوطنية  والمؤسسات  اللجان 

األمـــوال  غسل  بمكافحة  المعنية  العمل 

األسلحة،  وانتشار  اإلرهاب  وتمويل 

بهذا  وريادتها  قطر  دولة  مكانة  لتعزيز 

المجال. 

وأضافت أن هذه الجهود ستثمر دون شك 

القطرية  المؤسسات  قدرة  تأكيد  في 

ما  وإبراز  المالية،  الجرائم  منع  على 

تنفيذ  في  نجاح  من  قطر  دولة  حققته 

العديد من اإلجراءات والمبادرات لتعزيز 

األموال  غسل  لمكافحة  االمتثال  إطار 

وغير  المالية  القطاعات  عبر  وللعقوبات 

الجهات  مع  والتنسيق  بالتعاون  المالية، 

الوطنية  اللجنة  مقدمتها  وفي  المختصة 

لمكافحة غسل وتمويل اإلرهاب ومصرف 

المالية  المعلومات  ووحدة  المركزي  قطر 

الشراكات  بتنفيذ  الهيئات  من  وغيرها 

لتقديم  والخاص  العام  القطاعين  بين 

الوطنية  األجندة  لتقييم  األدوات  أفضل 

القطاع. بهذا 

أن  جاسم  ندى  السيدة  وأوضحت 

على  بالتصديق  تكللت  قطر  دولة  جهود 

ذات  الدولية  االتفاقيات  من  العديد 

المحلية،  التشريعات  سن  الصلة، 

سلم  الخاص  القطاع  اشراك  ويتصدر 

المنظومة  تفعيل  في  الدولة  أولويات 

وتمويل  األموال  غسل  لمكافحة  الوطنية 

النقاشات  أن  إلى  وأشارت  اإلرهاب، 

العمل  فرق  بها  قامت  التي  المستفيضة 

األموال  الوطنية لمكافحة غسل  باللجنة 

الخاص  القطاع  مع  اإلرهاب  وتمويل 

لتحديد  المحاماة  قطاع  أهمية  عكست 

وكشفت  القطاعية  المخاطر  وتحليل 

التقييم  نتائج  مشاركة  عن  الحاجة 

لتطوير  كأساس  الستخدامها  الوطني 

في  المطبقة  واإلجراءات  السياسات 

الجلسة  ستستهدف  ولذلك  مكاتبهم، 

هذا  الندوة  هذه  من  األولى  الحوارية 

العدالة  لترسيخ  والحيوي  المهم  القطاع 

المالية.  الجرائم  ومنع 

وتهدف الندوة إلى تعزيز خبرات ومهارات 

جرائم  بمكافحة  يتعلق  فيما  المحامين 

والتحقيقات  األموال  وغسل  اإلرهاب 

في  كفاءتهم  وتعزيز  والرقابة،  المالية 

تحليل األخطار المرتبطة بهذه الحاالت.

حصة  السيدة  قالت  جانبها،  من   

غسل  مكافحة  وحدة  مدير  الساعي، 

العدل،  بوزارة  اإلرهاب  وتمويل  األموال 

استكماال  يأتي  الندوة  هذه  تنظيم  إن 

الوطنية  لإلستراتيجية  الداعمة  للجهود 

اإلرهاب،  وتمويل  األموال  غسل  لمكافحة 

لمكافحة  الوطنية  اللجنة  مع  بالتنسيق 

وعمال  اإلرهاب،  وتمويل  األموال  غسل 

واإلرشادات  التنفيذية  بالتعليمات 

لمكافحة  التطبيقية  واألدلة  التكميلية 

وتمويل  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل 

الشامل  الدمار  أسلحة  انتشار 

فيها  روعي  التي  المالية  بالمؤسسات 

الجرائم  هذه  لمكافحة  الفنية  المعايير 

ممارسة  عند  المؤسسات  والتزامات 

يتم  كما  العمالء،  مع  العمل  عالقات 

الصلة  ذات  القطاعات  التزام  من  التحقق 

بهذا  الخاصة  والتشريعات  بالقوانين 

القطاع.

وزارة  أن  إلى  الساعي  السيدة  ونوهت 

سعادة  ومتابعة  وبإشراف  العدل، 

األول  القطاعي  التقييم  أجرت  الوزير، 

وتمويل  األموال  غسل  لمخاطر  نوعه  من 
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الرقابي  االختصاص  من  انطالقا  وذلك 

من   59 المادة  بمقتضى  العدل  لوزارة 
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مكافحة  قانون  بإصدار  المتعلق   2019
الصادر  االرهاب  وتمويل  األموال  غسل 
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القطاعي  التقييم  هذا  أن  إلى  وأشارت 

للمخاطر أحد المكونات األساسية لنظام 

اإلرهاب،  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة 

وتحديدها  المخاطر  معرفة  إن  حيث 

سبيل  في  ضرورية  مرحلة  وتقييمها 

كما  بخفضها،  الكفيلة  التدابير  اتخاذ 

السلطات  يساعد  المخاطر  حصر  أن 

الموارد  وتخصيص  األولويات  وضع  على 

فعال. بشكل  والبشرية  المالية 

المخاطر  تقييم  أن  إلى  الساعي  وأشارت 

القطاعية لغسل األموال وتمويل اإلرهاب 

أول  يعد   )Sectoral Risk Assessment(

للمهن  الوزارة  به  تقوم  نوعه  من  تقييم 

المحامون،  وهم  إلشرافها  الخاضعة 

والموثقون  العقاربون،  الوسطاء 

المفوضون. 

استعراض  تم  التقييم  مرحلة  وخالل 

األثر  ذات  والمتغيرات  العامة  السياقات 

له  المعرضة  التهديد  مستوى  على 

التهديد  كان  سواء  الخاضعة  القطاعات 

المالي  والوزن  والهيكلة  خارجيا  أو  وطنيا 

نقاط  على  عالوة  القطاعات  لمختلف 

وجودة  والمتبقية  المتأصلة  الضعف 

قوة  نقاط  تحليل  خالل  من  الرقابة 

واإلطار  المتبعة  السياسات  وضعف 

لمنظومة  والمؤسساتي  القانوني 

التشغيلي  ودورها  بالوزارة  المكافحة 

واالستراتيجي في مكافحة غسل األموال 

اإلرهاب. وتمويل 

مشاركين  التقييم  عملية  شملت  وقد 

الستكمال  الخاص،  القطاع  من 

الموظفون  بتوفيرها  قام  التي  المعلومات 

الفني  الفريق  اعتمد  حيث  الحكوميون، 

القطاعات  على  استبيانات  توزيع  على 

بعدد  االستعانة  تم  كما  الخاضعة. 

عن  الصادرة  الدولية  التقارير  من  هام 

نظيرتها  عن  أو  الحالي  العمل  مجموعة 

افريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  بمنطقة 

غسل  مكافحة  مجال  في  )المينافاتف( 

األموال وتمويل اإلرهاب سواء فيما يتعلق 

بتقييم  أو  للدول  المتبادل  بالتقييم 

التقارير  استخدام  عن  فضال  المخاطر، 

الرسمية الصادرة عن وزارة العدل وجهاز 

وتقارير  قطر  بدولة  واإلحصاء  التخطيط 

المركزي. مصرف قطر 

الوزارة تنظم ندوة قانونية 
بمشاركة خبراء 

تنظم وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية 
ووحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالوزارة، بالتنسيق 

مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،
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تكريم الدفعة السابعة احتفااًل بإتمام الخريجين عامين من مسار القادة.. الشيخة هند:

م ألجل قطر« أساس نجاحها وتطورها
ّ
منتسبو »عل

تحت رعاية وبحضور سعادة الشيخة هند 

بنت حمد آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس 

احتفلت  قطر«،  ألجل  م  »علِّ منظمة  إدارة 

من  السابعة  الدفعة  بتكريم  المنظمة 

مسار  برنامج  بنجاح  أنهوا  الذين  منتسبيها 

 2022 إلى   2020 الدراسيين  للعامين  القادة 

خالل حفل خاص مساء يوم األحد الموافق 22 

مايو 2022.

إدارة  مجلس  أعضاء  الحفل  في  شارك 

ناصر  والسيد  قطر«،  ألجل  »عّلم  منظمة 

التنفيذي  الرئيس  الجابر  يوسف 

المنظمة  شركاء  إلى  باإلضافة  للمنظمة، 

الخريجين  جانب  إلى  االستراتيجيين، 

المكّرمين وعائالتهم.

الشيخة هند بنت  وقد صرحت سعادة  هذا 

مجلس  ورئيس  المؤسس  ثاني،  آل  حمد 

»إن  قائلًة:  قطر«،  ألجل  »عّلم  منظمة  إدارة 

أساس  هم  قطر«  ألجل  »عّلم  منتسبي 

نجاحها وتطورها، فحماسهم الهائل وعطاؤهم 

التعليمية  العملية  رفد  في  ساهم  الالمحدود 

والقيادية  التدريسية  بالمهارات  الدولة  في 

والخبرات الضرورية إللهام أبنائنا الطلبة«.

رحلة  انتهاء  »إن  الشيخة:  سعادة  وأضافت 

المنتسبين في برنامج مسار القادة ال يعني 

بداية  هي  بل  التأثير،  في  رحلتهم  نهاية 

مؤهلين  قادة  كونهم  لمجتمعهم  العطاء 

اإليجابي  التأثير  إحداث  على  وقادرين 

الفاعل  واإلسهام  العملية  التحديات  ومجابهة 

ونتطلع  وطننا،  في  التعليم  منظومة  في 

بعد  ما  مرحلة  في  وإنجازاتهم  لمساهماتهم 

االنتساب«.

والتعليم  التربية  وزيرة  سعادة  وصرحت 

علي  بنت  بثينة  السيدة  العالي  والتعليم 

المنظمة  منتسبي  أحيي  »إنني  النعيمي: 

على ما بذلوه من جهد خالل رحلتهم في مسار 

القادة وأبارك لهم هذا النجاح، فإن انضمامهم 

لترك  طريقة  أفضل  في  التعليم  لمسيرة 

بصمة ولرد الجميل لوطننا الغالي«.

وأشادت سعادتها بالدور الرائد لمنظمة »عّلم 

ألجل قطر« كشريك مهم في منظومة التعليم 

البالد  في  الكوادر  أفضل  استقطاب  وفي 

الصاعد  الجيل  دعم  في  ليسهموا  وإعدادهم 

من خالل إلهامهم ودفعهم لتحقيق األفضل.

وتخلل االحتفال كلمة للسيد ناصر يوسف 

»عّلم  لمنظمة  التنفيذي  الرئيس  الجابر، 

الخريجين  إلى  خاللها  توجه  قطر«،  ألجل 

على  ستحافظون  أنكم  في  »نثق  بالقول: 

التميز  ثقافة  نشر  على  وحرصكم  حماسكم 

المنشود  التغيير  إحداث  وفي  التعليم،  في 

الذي نسعى لتحقيقه على المدى الطويل في 

دولة قطر. ونصيحتي لكم استمروا بالمسار 

من  باالنضمام  قمتم 
ُ

والذي  به  بدأتم  الذي 

أنه  الخريجين  على  أكد  أنه  كما  أجله«. 

السابقة  مجاالتهم  إلى  العودة  اختاروا  سواء 

المنظومة  العمل في  البقاء واالستمرار في  أو 

الخريجين  من   %  65 اختار  كما  التعليمية 

في  يخوضوا  أن  المهم  لمن  فإنه  قبلهم،  من 

نقاشات مثمرة ومتعلقة بالطالب وحقهم في 

تلقي تعليم ذي جودة عالية.

وتقدم السيد ناصر بجزيل الشكر واالمتنان 

وزارة  وهم:  الداعمين،  المنظمة  لشركاء 

وشركة  العالي  والتعليم  والتعليم  التربية 

قطر للطاقة وشركة إكسون موبيل في قطر 

على إيمانهم برؤية ورسالة »عّلم ألجل قطر«.

تكريم  حفل  في  الحضور  ضمن  من  وكان 

محمد  عبدالعزيز  السيد  السابعة  الدفعة 

الموارد  لشؤون  الرئيس  نائب  المناعي 

قال:  الذي  للطاقة  قطر  شركة  في  البشرية 

»نسعد بمشاركتنا في حفل تكريم الدفعة 

واالحتفال  المنظمة  منتسبي  من  السابعة 

االنتساب،  عامي  خالل  الرائعة  بإنجازاتهم 

م  »علِّ منظمة  مع  بشراكتنا  فخورون  وإننا 

الشراكة  هذه  لنا  تتيح  حيث  قطر«،  ألجل 

في  الشباب  دعم  في  للمساهمة  الفرصة 

والتأثير  القيادية  مهاراتهم  صقل  بهدف  قطر 

تقديم  خالل  من  الطلبة  حياة  في  اإليجابي 

الجابر  السيد  وتقدم  لهم«.  الحسنة  القدوة 

لجامعة  الشكر  بجزيل  خطابه  خالل 

قطرعلى الدعم المستمر. 

راشد  حسن  الدكتور  سعادة  أكد  هنا،  ومن 

يبذله  ما  أن  قطر،  جامعة  رئيس  الدرهم، 

طلبتهم  تجاه  جهود  من  البرنامج  منتسبو 

ثم  ومن  المجتمع  على  تأثيره  سينعكس 

على الوطن بأكمله، وقال: »أبارك للمنتسبين 

طالبهم  إن  األكاديميين،  العامين  إتمامهم 

بتأثيرهم  فخورون  وإننا  الغد،  قادة  هم  اليوم 

المباشر على أبنائنا في المدارس لما يحملوه 

من  تلقوه  ولما  للتدريس  وحب  شغف  من 

تدريب عاِل أّهلهم إلحداث مثل هذا التأثير«. 

سنواصل  أننا  »نؤكد  الدرهم:  د.  وأضاف 

عددًا  تستقطب  إنها  حيث  للمنظمة،  دعمنا 

كبيرًا من منتسبيها من جامعة قطر«.

ومدير  رئيس  جينيتي،  دومينيك  وقال 

اليوم  »نحتفل  قطر«:  موبيل  »إكسون  عام 

خريجي  من  جديدة  ملهمة  بمجموعة 

عاتقهم  على  أخذوا  الذين  قطر«  ألجل  »عّلم 

في  التعليم  جودة  تطوير  في  المساعدة 

المدارس  في  الطالب  تمكين  خالل  من  قطر 

والفصول الدراسية«. وأضاف: »إن »عّلم ألجل 

قطر« منظمة متميزة تعمل على إطالق العنان 

لقدرات األفراد وتعزيز النمو االقتصادي. نحن 

فخورون بشراكتنا مع »عّلم ألجل قطر« التي 

البشرية  القدرات  بناء  في  الرؤية  تشاركنا 

بكل  ونعتز  المستدامة،  التنمية  أجل  من 

تهانينا  مًعا.  نحققه  زلنا  وما  حققناه  ما 

للخريجين وأتمنى لهم ولمنظمة »عّلم ألجل 

قطر« كل النجاح والتوفيق في المستقبل«. 

محمد  الدكتور  سعادة  الحفل  في  وشارك 

والصناعة  الطاقة  وزير  السادة،  صالح 

بحضوري  »تشرفت  قال:  الذي  السابق، 

منتسبي  من  السابعة  الدفعة  تكريم  لحفل 

للمشاركة  دائمًا  أتطلع  وإنني  المنظمة، 

مؤمن  ألنني  وهذا  قطر«،  ألجل  »عّلم  دعم  في 

المنظمة.  فريق  به  يقوم  الذي  الفعال  بالدور 

هو  قطر«  ألجل  »عّلم  يميز  ما  أكثر  إن 

كوادر  ينتقون  فإنهم  االختيار،  في  االنتقائية 

على  المساهمة  على  قادرة  ومبدعة  متميزة 

تطوير المنظومة التعليمية من خالل اإلبداع 

المعلومة  توصيل  وفي  التعليم  في  واالبتكار 

للطالب«.

النجاح  من  المزيد  أرى  أن  »أتمنى  وأضاف: 

يقين  على  وإني  ولخريجيها،  للمنظمة 

في  المنظمة  خريجو  سيقدمه  ما  بأن  تام 

المستقبل سيكون ذا جودة وأثر«. 

عن  قصير  فيلم  عرض  تم  الحفل،  وخالل 

مسار  ببرنامج  ورحلتهم  المنظمة  خريجي 

حيث   ،2022  -  2020 العامين  خالل  القادة 

في  المميزة  تجربتهم  على  الضوء  ألقى 

بالتحديات  مليئة  كانت  التي  العامين 

واإلنجازات الرائعة مع طالبهم.

سارة  الخريجة  المنتسبة  ألقت  بعدها، 

الخريجين،  عن  بالنيابة  كلمة  النعيمي 

حمد  بنت  هند  الشيخة  سعادة  وشكرت 

إيمانها  وعلى  المميزة  الفرصة  على  ثاني  آل 

على  القدرة  الوطن  شباب  لدى  بأن  الراسخ 

المجتمع  في  اإليجابي  التغيير  إحداث 

والتأثير على من حولهم، كما أثنت على دعم 

أنواع  أفضل  تقديم  على  وحرصهم  المنظمة 

الدعم والتدريب خالل العامين. 

خضعوا  قد  الخريجون  المنتسبون  وكان 

الصفات  تطوير  على  رّكز  تدريبي  لبرنامج 

إلى قيادة  االنتقال  أواًل، ثم  الذات  القيادية في 

وعيًا  المنتسب  ُيكسب  ما  وهو  اآلخرين، 

تحمل  من  فقط  ليس  يمّكنه  عميقًا  ذاتيًا 

القدرة  بل  كقائد،  نموه  عن  المسؤولية 

على قيادة اآلخرين بكفاءة وفعالية من خالل 

سيتيح  الذي  الذاتي  والنقد  التأمل  ممارسة 

له بالتالي تنمية فهمه بدوره الشخصي في 

إحداث التغيير في محيطه العام.

حماسهم وعطاؤهم ساهم في رفد العملية 
التعليمية بالمهارات التدريسية والقيادية والخبرات 

وزيرة التربية: المنظمة شريك مهم في منظومة 
التعليم واستقطاب أفضل الكوادر وإعدادهم

الدوحة          $
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في الدورة الخامسة للجائزة

»الُمسلمة القوّية« ضمن المشاريع النهائية لـ »أخالقنا«

األطفال  إدمان  ظاهرة  إنكار  ُيمكن  ال   

اإللكترونية  األجهزة  استخدام  على  اليوم 

واللوحية، وقد جاءت جائحة كوفيد - 19 

الشاشات  عبر  التعّلم  إلى  االنتقال  ومعها 

يديهم  بين  اللوحية  األجهزة  لتضع 

وتجعل استخدامها أمًرا واقًعا ال مفّر منه.

على  رقابة  فرض  صعوبة  ظل  وفي 

عبر  أبناؤنا  ُيشاهده  الذي  المحتوى 

قد  والذي  االجتماعي،  التواصل  مواقع 

بعيدة  وسلوكيات  ثقافات  على  يحتوي 

عن شريعتنا اإلسالمية وثقافتنا العربية 

إيجاد  الضروري  من  كان  المحافظة، 

الهوية  ترسيخ  على  تساعد  وسيلة 

اآلثار  من  والحد  نفوسهم  في  اإلسالمية 

السلبية التي تخّلفها هذه المنصات.

مدرسة  طالبات  من  فريق  أدركه  ما  هذا 

للبنات،  االبتدائية  محمد  بنت  موزة 

المدرسة  مديرة  من  وتوجيه  بدعم 

وأثمر  الهديفي،  صالح  علياء  الفاضلة 

أحد  وهو  القوية«  »الُمسلمة  تطبيق  عنه 

النهائية الثالثة التي ترشحت  المشاريع 

نسختها  في  أخالقنا  بجائزة  للفوز 

الخامسة.

اللغة  معّلمة  الطاس،  محمد  آالء  تقول 

محمد  بنت  موزة  مدرسة  في  اإلنجليزية 

البحث:  ومشرفة  للبنات،  االبتدائية 

سياًل  يواجهّن  طالباتنا  أن  »الحظنا 

يسحبهّن  الذي  اإلعالمي  التدفق  من 

وسلوكية  نفسية  آثار  إلى  بهّن  ويؤدي 

واجتماعية، وتأثرهّن بثقافات بعيدة عن 

عدا  واإلسالمي،  القطري  مجتمعنا  ثقافة 

وانشغالهن  الثمينة  ألوقاتهن  هدرهن  عن 

مواهبهن  واكتشاف  أنفسهن  تزكية  عن 

من  كان  لذلك  مفيدة،  هوايات  وممارسة 

واجبنا نشر الوعي الكافي لطرق التعامل 

الصحيح مع هذه المواقع وإيجاد البدائل 

المناسبة«.

أن  بمقدورنا  يكون  »لن  الطاس:  تضيف 

طالباتنا،  من  اإللكترونية  األجهزة  ننزع 

اليومية،  حياتهّن  من  جزًءا  باتت  فهي 

وآمنة  بديلة  منصة  إنشاء  في  فكرنا  لذا 

لها  صديقة  تكون  الطالبة،  جهاز  على 

اإلسالمي  بدينها  التمّسك  على  وتعينها 

وتبني القيم األخالقية الحميدة، وتنظيم 

وتنمي  وقتها،  من  واالستفادة  المهام 

وسائل  بمخاطر  الوعي  الطالبات  لدى 

الحذر  وأهمية  االجتماعي  التواصل 

اإللكتروني«.

تطبيق  هو  القّوية«  »الُمسلمة  تطبيق 

الفتيات  يستهدف  العربية  باللغة 

فوق،  وما  سنوات   10 عمر  من  الناشئات 

ونشر  اإلسالمية  الهوية  لتعزيز  ويهدف 

ويتيح  المهام  وتنظيم  الحسن  الخلق 

الفرصة للطالبات بمشاركة صور هادفة 

تحتاجه  ما  كل  ويشمل  آمنة،  ببيئة 

اليومية  حياتها  في  المسلمة  الفتاة 

إذ  التواصل االجتماعي،  بعيدا عن مواقع 

وُيمّكن  أساسية  واجهات  ثماني  يحتوي 

الطالبة من أن تدّون معلومات عن نفسها، 

وطموحاتها،  هوايتها،  مواهبها،  في  تتفكر 

وتنظيم جداول يومية لممارسة العبادات 

يومي  ورد  وقراءة  والذكر  الصالة  أداء  مثل 

من القرآن الكريم، وإمكانية تنظيم المهام 

أو  العائلية  أو  الدراسية  سواء  األسبوعية 

تقوم  ثّم  األخرى،  واألنشطة  الرياضية 

بتقييم  الوالدين  بمشاركة  الطالبة 

تعبيرية.  رموز  عبر  اليوم  خالل  أدائها 

على  التطبيق  يحتوي  ذلك،  إلى  إضافًة 

التي تشمل قيما  المعارف«  واجهة »واحة 

»مجلسنا«  وواجهة  مختارة،  إسالمية 

صور  مشاركة  من  الطالبات  تمّكن  التي 

هادفة، وأنشطة، وغيرها. 

يتوفر التطبيق عبر متجر »جوجل بالي« 

ألجهزة األندرويد، وقد حقّق حتى اآلن ردود 

فعل إيجابية كبيرة، ليس على مستوى 

نطاق  على  كذلك  بل  فحسب،  المدرسة 

المجتمع األوسع، وفي هذا الصدد، تقول 

في  النفسية  األخصائية  اليافعي،  مريم 

المشروع:  فريق  أعضاء  وأحد  المدرسة، 

الطالبات  من  كبيًرا  إقبااًل  »شهدنا 

وأبدين  المنصة،  هذه  استخدام  على 

)الحذر  بمفهوم  ووعيهّن  استفادتهّن 

التحّكم  لوحة  خالل  ومن  اإللكتروني(، 

الحظ  بالتطبيق،  الخاصة  اإللكترونية 

على  وحرصهّن  الطالبات  تفاعل  فريقنا 

المشاركة فيه، ونعمل على عقد لقاءات 

تقّدمهّن  لمتابعة  الطالبات  مع  أسبوعية 

ومواصلة تحفيزهّن«.

أّكدت الطاس أن المدرسة حرصت على 

هذا  إدارة  من  وتمكينهم  الطالبات  إشراك 

المرحلة  هذه  في  »هّن  قائلًة:  المشروع، 

الُعمرية يمتلّكن مؤهالت وأفكارا ال ُيمكننا 

التكنولوجية  معرفتهّن  وأن  بل  تصّورها، 

والتقنية تتفوق على مهاراتنا بكثير، وهم 

للتكنولوجيا«.  المعاصر  الجيل 

حسن  هاجر  تقول  الصدد،  هذا  وفي 

الصف  في  الطالبة  الشرشني، 

المشروع:  فريق  أعضاء  وأحد  السادس، 

الطالبة  تقوم  أن  ليس  هو  »هدفنا 

فقط،  جهازها  على  التطبيق  بتحميل 

منه  االستفادة  على  تحرص  أن  بل 

ويجب  اليومية.  حياتها  من  جزًءا  وجعله 

أن  ال  منهّن،  ورغبة  بمبادرة  ذلك  يكون  أن 

وأضافت  عليهّن«.  استخدامه  فرض  يتم 

وهي  ناعسة،  خالد  مايا  الطالبة  زميلتها 

في  وعضوة  السادس  الصف  من  أيًضا 

تغييًرا  ُنحدث  أن  »نريد  المشروع:  فريق 

وأن  الطالبات،  زميالتنا  في  إيجابًيا 

العربية  بثقافتنا  التمّسك  على  نحثهّن 

ديننا  عليها  يحثنا  التي  الحميدة  والقيم 

الحنيف«.

أن  القّوية«  »الُمسلمة  تطبيق  فريق  يأمل 

أعربت  وقد  أخالقنا،  بجائزة  الفوز  ُيحقق 

الفرصة  هذه  أن  ومايا  هاجر  الطالبتان 

بشكل  التطبيق  تطوير  من  ستمكنهّن 

مثل  المزايا،  من  المزيد  وإضافة  أكبر 

ومنها  اللغات  من  المزيد  إلى  ترجمته 

متاجر  عبر  وتوفيره  اإلنجليزية  اللغة 

إلى  أثره  يمتد  حتى  إضافية،  إلكترونية 

أكبر فئة ممكنة من المجتمع.

أطلقتها  التي  »أخالقنا«  جائزة  تتمحور 

ركائز  حول   2017 عام  في  قطر  مؤسسة 

والكرم  والصدق  والتسامح  الرحمة 

األخالق  بين  الوطيدة  الصلة  وتعزيز 

الضوء  تسليط  إلى  وتهدف  والمعرفة، 

تتراوح  ممن  قطر  دولة  مجتمع  أفراد  على 

ويجسدون  عاما،   24  -  15 بين  أعمارهم 

التضامن  تعزيز  في  به  يحتذى  مثاال 

اآلخرين،  مع  والتعاطف  االجتماعي 

خالل  من  لآلخرين  إلهام  مصدر  ويشكلون 

وسعيهم  وأفعالهم،  وأفكارهم  سلوكياتهم 

االجتماعي.  والتطور  التقّدم  عجلة  لدفع 

سيتم اإلعالن عن المشروع الفائز بجائزة 

أخالقنا  يوم  احتفالية  في  »أخالقنا« 

بتاريخ 15 يونيو.

تطبيق يهدف إلى تعزيز مفهوم الحذر اإللكتروني بين الفتيات الُمسلمات

ابتكره فريق من طالبات مدرسة موزة بنت محمد االبتدائية للبنات

يتيح الفرصة للطالبات بمشاركة صور هادفة ببيئة آمنة

يستهدف الفتيات الناشئات من عمر »10« سنوات وما فوق

يهدف لتعزيز 
الهوية 

اإلسالمية 
ونشر الخلق 

الحسن وتنظيم 
المهام 

الدوحة          $
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»شل قطر« تحتفل بختام برنامج NXplorersفي دورته الثالثة
احتفلت »شل قطر« 
بختام الدورة الثالثة 

 NXplorers من برنامج
من خالل إقامة حفل 

ختامي لعرض مشاريع 
الطالب وتكريم 

المشاركات والمشاريع 
المتميزة. يعمل 

 NXplorers برنامج شل
في قطر منذ ثالث 

سنوات في عدد من 
المدارس بالشراكة 

بين شركة شل قطر 
ووزارة التربية والتعليم 

والتعليم العالي في 
قطر والنادي العلمي 

القطري.

لشركاء  وتقديًرا  احتفاًل  الحفل  كان 

طالب  من  والمشاركين   NXplorers شل 

قطر  في  الشباب  تمكين  بهدف  ومعلمين 

مما  الغد،  وقادة  التغيير  رواد  ليصبحوا 

نحو  الوطني  الدافع  تحقيق  في  سيسهم 

التنويع القتصادي والستدامة. شارك في 

قطر  في  العام  هذا   NXplorers مسابقة 

9 مدارس مختلفة، حيث تم  70 فريًقا من 
أعمالها  وتعرض  لتتأهل  فرق   10 اختيار 

في معرض المشاريع الطالبية الذي كان 

وتم  للبرنامج،  الختامي  الحفل  من  جزءا 

تحدياتهم  على  بناًء  فائزين  ثالثة  اختيار 

والتطبيق  عرضت  التي  الحلول  وأفكار 

الفعال ألدوات ومنهجية البرنامج.

حضر الحفل كل من السيدة مها الرويلي 

التعليمية  للشؤون  المساعد  الوكيل 

العالي،  والتعليم  التعليم  التربية  بوزارة 

مجلس  رئيس  تالنت  ريك  والسيد 

راشد  وم.  قطر،  شل  شركات  إدارة 

للنادي  التنفيذي  المدير  الرحيمي 

الشريك  اإلبراهيم  نايف  وم.  العلمي، 

لشركة  التنفيذي  والرئيس  المؤسس 

الحضور  وشمل  الرقمية،  للحلول  ابتكار 

شل  شركة  موظفي  من  عددا  أيضا 

المحلية  المؤسسات  عن  وممثلين  قطر 

والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  وسفراء 

والرياضيات.

وم.  ريك  السيد  مع  مها  السيدة  وقامت 

فرق   3 أفضل  بتكريم  نايف  وم.  راشد 

من  المتميزين  والمعلمين  طالبية 

سفراء  وأفضل  المشاركة  المدارس 

والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  في 

والرياضيات من شركة شل قطر.

الصف  من  طالب   400 العام  هذا  شارك 

NXplorers من جميع  التاسع في برنامج 

20 معلًما  أنحاء قطر، وتم تدريب وتمكين 

البرنامج.  ومنهجيات  أدوات  من  ومعلمة 

من  المشاركين  الطالب  توجيه  تم  كما 

قضايا  لستكشاف  البرنامج  خبراء  قبل 

حلول  وتطوير  أعمق،  بشكل  العالم 

وأسفرت  المشكالت،  هذه  لمعالجة 

إبداعية  فكرة   70 عن  العام  هذا  الرحلة 

لمعالجة  الطالب  اقترحها  ومشاريع 

في  الملحة  والعالمية  المحلية  القضايا 

عالمنا الحديث.

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  وتحرص 

نحو  متنوعة  سبل  إيجاد  على  العالي 

تعزز  للطلبة  جديدة  تعليمية  فرص 

الحتفاء  وُيعد  الحياة،  في  فرصهم 

على  العمل  ومواصلة  الطلبة  بنجاحات 

أمرا  التفوق  من  المزيد  على  تحفيزهم 

حل  من  تمكينهم  بغية  وذلك  ضروريا 

المشاكل التي يواجها العالم. لقد استفاد 

المتميزة  واألدوات  المواد  من  معلما   20
لشراكة  نتيجة  البرنامج  تضمنها  التي 

ُيثري  مما  قطر،  شل  شركة  مع  الوزارة 

والتكنولوجيا  العلوم  وتعلم  تعليم  ُويعزز 

في   )STEM( والرياضيات  والهندسة 

طالب.   400 منها  يستفيد  مدارس  تسع 

الوعي  لبناء   »Nxplorers« تسعى  كما 

الشباب،  وتمكين  المعرفة  وتطوير 

رؤية  مع  تماما  يتفق  ذلك  فإن  وبالتالي 

فإننا  لذا  الستراتيجية،  وخططها  الوزارة 

ورش  وتقدم  عاليا.  تقديرا  جهودهم  نقدر 

التعقيد  مثل  مفاهيم   NXplorers عمل 

والتفكير اإلبداعي والنقدي تساعد الطالب 

الحقيقي  العالم  قضايا  استكشاف  على 

واألمن  الغذائي  واألمن  بالطاقة  المتعلقة 

تمكين  تم  ذلك،  إلى  باإلضافة  المائي. 

المستخدمة  األدوات  خالل  من  الطالب 

اختاروها،  التي  المشكلة  لتحليل 

المستقبلية،  السيناريوهات  واستكشاف 

الطالب  ساعد  مما  عملية،  حلول  وإيجاد 

في  تسهم  تحويلية  مهارات  اكتساب  على 

الـ21  القرن  مهارات  من  متمكن  جيل  خلق 

الالزمة لقادة ورواد المستقبل.

على  الطالب   NXplorers برنامج  ويشجع 

المؤسسات  بين  القوية  الشراكة  تقدير 

الطالب  وتربط  والصناعة،  التعليمية 

الصناعة  في  وخبراء  ومدربين  بقادة 

في  بها  يحتذى  إيجابية  نماذج  يقدمون 

والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مجالت 

والرياضيات.

ويعمل برنامج NXplorers التابع لشركة 

العالم،  حول  دولة   18 في  حالًيا  شل 

طالب،   35000 من  أكثر  منه  واستفاد 

حيث يركز بشكل أساسي على معالجة 

القضايا المتعلقة بالغذاء والماء والطاقة.

$ الدوحة

شهد مشاركة »70« فريًقا من »9« مدارس مختلفةتكريم المشاركات والمشاريع المتميزة للطالب

اختيار ثالثة فائزين بناًء على 
تحدياتهم وأفكار الحلول التي عرضت

تشجيع الطالب على تقدير الشراكة 
القوية بين المؤسسات التعليمية والصناعة

بمناسبة االحتفال بذكرى االستقالل.. السفير علي إبراهيم أحمد:

قطر وأريتريا تربطهما عالقات تاريخية
أقامت سفارة دولة أريتريا 

في الدوحة حفال بمناسبة 
الذكرى 31 لعيد استقالل 

دولة أريتريا حضره سعادة 
السيد مسعود بن محمد 

العامري، وزير العدل، 
وسعادة السفير إبراهيم 

بن يوسف فخرو، مدير إدارة 
المراسم بوزارة الخارجية، 

وعدد من أصحاب السعادة 
السفراء ورؤساء البعثات 

الدبلوماسية،

طاهر  السيد  سعادة  الحتفال  حضر  كما 

الشعبية  الجبهة  رئيس  أري،  محمد 

اللجنة  رئيس  ونائب  الدوحة  فرع 

وسعادة  قطر،  في  لالحتفالت  الوطنية 

وكيل  بخيت،  محمد  الرازق  عبد  السيد 

الجالية  أبناء  من  وعدد  األريترية  الجالية 

أكد  الحفل  في  كلمته  وخالل  األريترية. 

سفير  أحمد  إبراهيم  علي  السيد  سعادة 

أريتريا لدى دولة قطر وعميد السلك  دولة 

تربطهما  وأريتريا  قطر  إن  الدبلوماسي 

عالقات تاريخية عريقة ومميزة. 

وقال: يسرني أن أرفع أسمى آيات التقدير 

والحترام إلى مقام حضرة صاحب السمو 

أمير دولة  َال ثاني،  الشيخ تميم بن حمد 

قطر الشقيقة- حفظه الله- وإلى الحكومة 

القطري  والشعب  الرشيدة  القطرية 

الضيافة  كرم  من  نلقاه  ما  على  الكريم 

والهتمام من دولة قطر الشقيقة، سائلين 

البالد  هذه  على  يديم  أن  عزوجل  المولى 

نعمة األمن واألمان والستقرار.

في  ترحيب،  أجمل  بكم  أرحب  وأضاف: 

غياب  بعد  بكم  يجمعنا  الذي  اللقاء  هذا 

فيهما  نحتفل  لم  عامين  من  أكثر  طال 

كورونا  جائحة  بسبب  بكم  نلتِق  ولم 

التي اجتاحت العالم ووقفت حاجزًا بيننا 

بينكم.

سعادتي  مدى  عن  أعبر  أن  يسرني  كما 

أفراحنا  تشاركوننا  وأنتم  بلقائكم 

لستقالل  والثالثين  الحادية  بالذكرى 

ولدت  التي  الدولة  هذه  أريتريا،  دولة 

األشاوس  األبطال  لتنجب  شامخة 

الحرية  معاني  نور  من  بأحرف  ليترجموا 

والستقالل والسيادة. 

هي  ها  أحمد:  إبراهيم  علي  السفير  وقال 

عامًا  وثالثين  واحد  بعد  اليوم  أريتريا 

بخطى  تسير  أنها  تؤكد  الستقالل  من 

والزدهار  التقدم  طريق  على  مدروسة 

والستقرار  الرخاء  من  المزيد  سبيل  في 

األريتري  اإلنسان  إن  حيث  الوطن  ألبناء 

الذي  واألساسي  األول  الستثمار  هو 

خالل  من  الحكيمة  قيادتنا  إليه  تسعى 

البالد،  في  الشاملة  التنمية  إلى  نظرتها 

شعبنا  لتطلعات  اهتمامها  جل  واضعة 

آخذة  ذلك  لتحقيق  قدراتها  كل  وتسخر 

الوطن  تراب  حماية  مسؤولية  عاتقها  على 

الوطن والمواطن تحت مظلة األمن  ليبقى 

من  المواطن  وليتمكن  والستقرار،  واألمان 

أجل  من  اإلنجازات  من  المزيد  تحقيق 

تطوير  من  المرجوة  األهداف  إلى  الوصول 

بكل  العالمية  النهضة  ومواكبة  وإنماء 

فخر وإباء.

األريتري  السفير  وجه  كلمته  ختام  وفي 

بن  إبراهيم  السفير  سعادة  إلى  الشكر 

في  المراسم  إدارة  مدير  فخرو،  يوسف 

من  يلقونه  ما  كل  على  الخارجية،  وزارة 

دعم ومؤازرة طيلة فترة عملهم في قطر.

{ السفير علي إبراهيم أحمد يلقي كلمته

$ الدوحة أريتريا 
تؤكد 
اليوم 

أنها تسير 
بخطى 

مدروسة 
على 

طريق 
التقدم 

واالزدهار

قيادتنا الحكيمة تضع جل اهتمامها لتطلعات شعبنانشكر القيادة القطرية الرشيدة على ما نلقاه من اهتمام



احتفلت سفارة أذربيجان 
في الدوحة باليوم الوطني 

لجمهورية أذربيجان وشارك 
في االحتفال سعادة الشيخ 

محمد بن حمد بن قاسم 
العبدالله آل ثاني، وزير التجارة 

والصناعة، وسعادة الدكتور 
حمد بن عبدالعزيز الكواري، 

وزير الدولة، رئيس مكتبة 
قطر الوطنية، وسعادة 

السفير إبراهيم فخرو، مدير 
مراسم الخارجية، وعدد كبير 

من السفراء وممثلي البعثات 
الدبلوماسية والمنظمات 

الدولية المعتمدة لدى دولة 
قطر.

رشاد  السفير  سعادة  توجه  كلمته  بداية  في 

أذربيجان  جمهورية  سفير  إسماعيلوف، 

وأكد  الحضور..  للسادة  بالشكر  الدولة  لدى 

يحيون  األذربيجانية  والدولة  الشعب  أن 

الديمقراطية  الجمهورية  تأسيس  ذكرى 

أن  إلى  األذربيجانية دائما باحترام كبير، الفتا 

2020 عام مهم للغاية فيه خطت أذربيجان  عام 

 31 خالل  المجاالت  جميع  في  كبيرة  خطوات 

عاما من استقاللها.

وأكد أن العالقات األذربيجانية - القطرية شهدت 

نموًا كبيرًا منذ تأسيس العالقات الدبلوماسية 

بين البلدين في 14 سبتمبر 1994، حيث تتمتع 

فعال  بتعاون  قطر  ودولة  أذربيجان  جمهورية 

بما  الدولية،  المنظمات  ضمن  متبادل  ودعم 

عدم  وحركة  اإلسالمي  التعاون  منظمة  ذلك  في 

االنحياز وباألخص األمم المتحدة.

وقال »إننا في أذربيجان نعتز بعالقاتنا مع دولة 

ودعمت  جانبنا  إلى  وقفت  التي  الشقيقة  قطر 

السيادية  قضايانا  ودعمت  بلدنا  أراضي  وحدة 

الحل  تساند  كما  الدولية  المنظمات  إطار  في 

العادل والشامل للنزاع بين أذربيجان وأرمينيا.

وقائمة  مميزة  بالده  مع  قطر  عالقات  أن  وأوضح 

بشكل  يؤثر  الذي  المتبادل  االحترام  مبدأ  على 

كافة  في  بينهما  التعاون  تنمية  على  إيجابي 

في  البلدين  مصالح  ويخدم  النشاط  مجاالت 

السياق اإلقليمي والدولي. وأكد سعادة السفير 

في  التعاون  أن  كما  جيدة،  فرصا  هناك  أن 

بعض  هناك  التوسع،  في  آخذ  الزراعة  مجال 

المنتجات األذربيجانية في أسواق قطر بشكل 

والتجارية،  االقتصادية  عالقاتنا  تتطور  عام، 

المجال.  هذا  في  كبيًرا  تقدًما  قريًبا  وسنرى 

األذربيجانية  التجارة  دار  افتتاح  المقرر  ومن 

فرصة  هناك  وستكون   ،2022 عام  في  قطر  في 

غرفة  في  األذربيجانية  المنتجات  لعرض 

التجارة.

إسماعيلوف:  رشاد  السفير  قال  كلمته  وخالل 

كان تأسيس جمهورية أذربيجان الديمقراطية 

لشعبنا  تاريخًيا  حدًثا   1918 مايو   28 في 

في  ديمقراطية  جمهورية  أول  فكانت  وللعالم، 

الشعب  قبل  من  إنشاؤها  تم  اإلسالمي.  العالم 

القياديين. األذربيجاني وممثليه 

أذربيجان  جمهورية  كانت  الحظ،  لسوء  لكن 

سقطت  فقد  األجل.  قصيرة  الديمقراطية 

أخرى  مرة  يدل  مما  عامين،  بعد  الجمهورية 

صعوبة  أكثر  االستقالل  على  الحفاظ  أن  على 

من الحصول عليه. 

بها،  فخورون  نحن  ذلك  من  بالرغم  وأضاف: 

يعامل  لهذا  شعبنا،  بذاكرة  راسخة  وهي 

تأسيس  ذكرى  األذربيجانية  والدولة  الشعب 

دائمًا  األذربيجانية  الديمقراطية  الجمهورية 

باحترام كبير.

نكن  لم  بالطبع،  السوفياتي  العهد  في 

مستقلين وال نستطيع اتباع سياسة مستقلة، 

من  العديد  هناك  كان  الوقت،  نفس  في  لكن 

ذي  بادئ  الوقت،  ذلك  في  اإليجابية  اللحظات 

بالتعليم،  المتعلقة  القضايا  بحل  قمنا  بدء، 

في  األمية  لمحو  الحالي  المستوى  يبلغ  حيث 

في  كذلك  المائة.  في   100 حوالي  أذربيجان 

تطوير  بتأمين  قمنا  السوفياتية،  السنوات 

والصناعة،  والزراعة  والفنون  والثقافة  العلوم 

بقيادة  أذربيجان  كانت  عندما  خاصة 

إلى  نظرنا  إذا  علييف.  حيدر  العظيم  القائد 

ألذربيجان  االقتصادية  االجتماعية  اإلحصاءات 

1970م  أنه بحلول  السوفياتية، يمكننا أن نرى 

الجمهوريات  أكثر  من  واحدة  أذربيجان  كانت 

تخلفًا. ومع ذلك، بعد وصول حيدر علييف إلى 

السلطة، بدأت أذربيجان في التطور وأصبحت 

جمهورية مانحة في وقت قصير.

 1991 عام  في  استعاد  الذي  االستقالل  كان 

ألن  ضخمًا  وإنجازًا  عظيمة  تاريخية  فرصة 

تطورت  االستقالل  سبقت  التي  السنوات  في 

المؤسسات  أنشئت  فقد  كثيرًا  أذربيجان 

وبدأ  بسرعة  الزراعة  وتطورت  الصناعية، 

كله  وذلك  أفضل  بشكل  يعيش  شعبنا 

المنجز  العمل  وبفضل  علييف.  حيدر  بفضل 

يحظى  كان  الذي  واالحترام  السنوات  تلك  في 

به حيدر علييف من قبل الناس..

أذربيجان  خطت  األذربيجاني:  السفير  وقال   

خالل  المجاالت  جميع  في  كبيرة  خطوات 

تنفيذ  خلق  حيث  استقاللها  من  عاما   31
الوطنية  للحدود  العابرة  الطاقة  مشاريع 

لتطوير  لنا  واسعة  فرًصا  التسعينيات  منذ 

النفطي  غير  القطاع  وجعل  الوطني  اقتصادنا 

أحد القطاعات االقتصادية الرائدة.

الرئيس  قيادة  تحت  أنه  إلى  أشير  أن  وأود 

للغاية  مهمة  مشاريع  تنفيذ  تم  علييف،  إلهام 

وتنويع  النفطي،  غير  القطاع  تطوير  لضمان 

للبالد،  التصدير  إمكانات  وزيادة  االقتصاد، 

تحسين  ومواصلة  األجنبي،  االستثمار  وجذب 

مناخ األعمال واالستثمار. 

االقتصادية  الصعوبات  من  الرغم  وعلى 

كوفيد  جائحة  سببتها  التي  الكبيرة  والمالية 

إنها استمرت بنجاح وأكبر مثال  إال  العالم،  في 

على ذلك إنشاء منطقة Alat االقتصادية الحرة 

االقتصادية  المنطقة  هذه  إنشاء  إن  بالدنا،  في 

الحكومية  اإليرادات  لزيادة  الظروف  سيخلق 

وإيرادات الموازنة، وجذب استثمارات جديدة.

تنفيذ  يتم  الحاضر،  الوقت  في  وأضاف: 

في  متسارع  بشكل  التحتية  البنى  مشاريع 

األراضي المحررة في أذربيجان، فقد تم إنشاء 

جًدا،  قصيرة  زمنية  فترة  في  فيزولي  مطار 

كذلك إعادة إعمار القرى بطريقة جديدة تماًما 

باإلضافة  الذكية(،  القرية  مشروع  إطار  )في 

والمساحات  الخضراء  الطاقة  مشاريع  إلى 

الخضراء قيد التنفيذ.

جيد  استثماري  بمناخ  أذربيجان  تتمتع  كما 

تحتل  أن  المصادفة  قبيل  من  وليس  للغاية، 

المرتبة 28 من بين 190 دولة في تقرير ممارسة 

أنشطة األعمال الصادر عن البنك الدولي. هذا 

تتقدم  حيث  عالمي  نطاق  على  عظيم  إنجاز 

أذربيجان على العديد من البلدان المتقدمة في 

هذه المعايير.

كثيرا  يشرفني  األذربيجاني:  السفير  وقال   

العام  تحتفل  أذربيجان  جمهورية  أن  أذكر  أن 

مجال  في  جدَا  مهمة  مناسبات  بعدة  الحالي 

جمهورية  رئيس  فخامة  إعالن  أهمها  الثقافة 

أذربيجان إلهام علييف عام 2022 بـ عام شوشا، 

حيث يتم في هذا السياق التخطيط لسلسلة 

إلى  أشير  أن  وأود  أذربيجان،  في  األحداث  من 

وشرف  ثقافي  مركز  هي  شوشا  مدينة  أن 

من  ثقافية  لؤلؤة  كونها  عن  فضاًل  ألذربيجان، 

القوقاز. منطقة 

شرعت  قد  بالدنا  أن  على  التأكيد  إلى  ونحتاج 

بإصالحات  القيام  في  األخيرة  السنوات  في 

إلى  تهدف  شاملة  وإدارية  وتنظيمية  اقتصادية 

خلق مناخ استثماري أكثر مالئمة في البالد.

متابعات10 السنة )27( - األحد  28 من شوال  1443هـ الموافق 29 مايو 2022م العدد )9764(

خالل كلمته في ذكرى تأسيس جمهورية أذربيجان.. السفير رشاد إسماعيلوف:

العالقات األذربيجانية ـــ القطرية شهدت نموًا كبيرًا

{ السفير رشاد إسماعيلوف يلقي كلمته

 هناك فرص جيدة للتعاون في مجال الزراعة آخذة في التوسعقائمة على مبدأ االحترام المتبادل مما يؤثر إيجابيا على تنمية التعاون

من المقرر افتتاح دار 
التجارة األذربيجانية في 
قطر خالل العام الجاري

الدوحة          $

اطلع على برامجه وآلياته

وفد عماني يزور 
مركز التدريب التربوي

مركز  عمان  وصناعة  تجارة  غرفة  من  وفد  زار  قنا-  الدوحة- 

والتعليم  التربية  لوزارة  التابع  التربوي  والتطوير  التدريب 

الوزارة  تقدمه  الذي  الدعم  على  اطلع  حيث  العالي،  والتعليم 

للكوادر بالمدارس الحكومية والخاصة، كما تعرف على أحدث 

نظم وآليات التدريب.

والتطوير  التدريب  مركز  مدير  العالي  حصة  السيدة  وقالت 

الزيارة عرض البرامج التي يتم تقديمها  التربوي إنه تم خالل 

عام  المركز  نشأة  منذ  العام  مدار  على  مستمر  بشكل 

»تمهين«،  القطرية  الكوادر  تأهيل  برنامج  أبرزها  ومن   ،2016
التربوية  التخصصات  غير  من  الخريجين  الستقطاب 

المركز  يقوم  حيث  التدريس،  بمهنة  العمل  في  والراغبين 

في هذا الصدد بتزويدهم بالكفايات المهنية التربوية الالزمة، 

والكفايات التكنولوجية الرقمية، وكفايات التدريس عن بعد 

»التدريس المتزامن وغير المتزامن«.

الذي  »تمكين«  برنامج  على  الوفد  تعريف  تم  أنه  وأضافت 

يستهدف المعلمين الذين يتم استقطابهم سواء من داخل أو 

من خارج الدولة، لتمكينهم من القيام بمسؤولياتهم الوظيفية 

قبل مباشرة العمل، وغير ذلك من البرامج التي تواكب مهارات 

والقيادات  المعلمين  وتستهدف  والعشرين،  الحادي  القرن 

المدرسية.

وأشارت في هذا السياق إلى أنه تم التعاون مع جامعة تورنتو 

في كندا؛ لتنفيذ برنامج »إدارة التغيير« الذي استهدف مديري 

مكتب  مع  المستمر  التعاون  إلى  باإلضافة  الجدد،  المدارس 

في  المجتمع  وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر  بمؤسسة  »وايز« 

تنفيذ برنامج »تمكين قادة التعلم«، وهو برنامج نوعي يعتمد 

على طريقة التفكير التصميمي ويسعى لتحسين ممارسات 

القيادية  الممارسات  تعزيز  بهدف  المشاركة،  المدارس  قادة 

بشكل  وتبادلها  وتشكيلها  منها  األفضل  وتطوير  المدرسية، 

تعنى  التي  »الكوتشينج«  برامج  تقديم  عن  فضال  مستمر، 

برفاه المعلمين واإلداريين.

على  يحرص  التربوي  والتطوير  التدريب  مركز  أن  وأكدت 

لمواكبة  عالية،  جودة  ذات  ورائدة  دائمة  تعلم  فرص  توفير 

التربية  وزارة  لرؤية  تحقيقا  المستقبلية،  التعلم  مهارات 

والتعليم والتعليم العالي.

بأقسام  جولته  خالل  أثنى،  العماني  الوفد  أن  وبينت 

للمدرب  المتوفرة  والبيئة  والتجهيزات  البرامج  وعلى  المركز، 

والمتدربين.

بعنوان »الثورة الجزائرية في ذكرى انتصارها السّتين«

انطالق مؤتمر الدراسات التاريخية
انطلقت أمس في 

الدوحة أعمال الدورة 
التاسعة لمؤتمر الدراسات 

التاريخية، الذي ينظمه 
المركز العربي لألبحاث 

ودراسة السياسات. 
وموضوع هذه الدورة 

هو »الثورة الجزائرية في 
ذكرى انتصارها السّتين: 

إعادة قراءة لمسارها، 
ومكانتها، وما تراكم 
من سرديات عنها«، 

ويشارك فيها نخبة من 
الباحثين واألكاديميين 
المتخصصين في تاريخ 

الجزائر الحديث والمعاصر. 

المركز  في  الباحُث  المؤتمَر  ِافَتتح 

في  وعّرف  حمشي،  محمد  العربي، 

السابقة،  ودوراته  بالمؤتمر  كلمته 

التاسعة  دورته  موضوع  إلى  تطّرق  ثم 

ليقّدم  اختياره،  ومسوغات  وأهميته 

الدين  ناصر  الجزائري،  المؤرخ  بعدها 

بعنوان  افتتاحية  محاضرة  سعيدوني، 

ذكراها  في  الجزائرية  الثورة  في  »تأمالت 

الكيفية  تقصي  فيها  حاول  الستين«، 

في  الجزائرية  الثورة  بها  أّثرت  التي 

محيطها العربي واإلسالمي، والُمكنة التي 

اقتدرت بها هذه الثورة على تخطي إطارها 

المحلي واكتساب ُبعد عالمي وإنساني، 

الثورة  شّكلت  التي  الطريقة  وكذلك 

تاريخية  ظاهرة  باعتبارها  الجزائرية، 

حدًثا  وليس  الطويل  الزمن  في  تندرج 

للتاريخ  حصيلًة  ا، 
ًّ

زمني محدوًدا  ا 
ًّ

حربي

ا 
ًّ

تحرري ومشروًعا  المعاصر،  الجزائري 

الجزائرية،  الشعبية  المقاومة  تّوج 

وصاغ  وجّنده،  الجزائري  الشعب  ووّحد 

ُولد  الذي  المعاصر  الجزائري  المجتمع 

هذا  إلى  أضف  والمآسي.  التحدي  من 

األصالة  قيم  بها  تفاعلت  التي  الطريقة 

التقدمية  واألفكار  الحضاري  واالنتماء 

والحداثية في الثورة الجزائرية، لتشكل 

الدولة  عليها  قامت  التي  الصلبة  القاعدة 

الباحث  المعاصرة. وقد حاول  الجزائرية 

وّظفت  التي  الكيفية  عن  إجابات  تقديم 

المجتمع  تناقضات  الجزائرية  الثورة  بها 

المعارضين  مع  وتعاملها  االستعماري، 

واألدوات  االستعمار،  مع  والمتعاونين 

واالستراتيجية  التكتيكية  واألساليب 

التي اعتمدتها لتحقيق أهدافها. وتساءل: 

أكانت الثورة الجزائرية حرب استقالل أم 

ثورة تحرير؟ وبأي كيفية طرحت مسألة 

االستقالل؟  بعد  والشرعية  السلطة 

وهل  تنمية؟  مشروع  إلى  تحّولت  وكيف 

الجزائرية  التاريخية  الكتابات  أعطت 

الجزائرية  للثورة  واألجنبية  والعربية 

حّقها بصفتها ظاهرة تاريخية فريدة؟

األول،  اليوم  من  األولى  الجلسة  تناولت 

جوانب  حمدان،  آيات  ترّأستها  التي 

الجزائرية.  للثورة  الفكرية  اآلفاق  من 

عنوانها:  بغورة  للزواوي  بورقة  واسُتهلت 

الفلسفة  منظور  من  الجزائرية  »الثورة 

على  الباحث  فيها  عرج  االجتماعية«، 

الذي  الجزائري،  الرسمي  الخطاب 

في  الجزائرية  الثورة  حصر  إلى  عمد 

فقط.  والحربية  العسكرية  المناحي 

بعملية  ذلك  في  الباحث  واستشهد 

التي شرع فيها حزب  الثورة  تاريخ  كتابة 

منتصف  في  الوطني،  التحرير  جبهة 

ثمانينيات القرن العشرين، والتي كانت 

خير دليل على ذلك. في حين أن المتأمل 

مجااًل  يدع  ال  بما  يحذق  لألمر  الحصيف 

الثورة  أمر  في  مندوحة  هناك  بأن  للشك 

في  باختزالها  لنا  يدان  ال  الجزائرية، 

عملية  فهي  الصرف،  العسكري  المجال 

التجربة  جهة  من  سواء  التعقيد  شديدة 

أو  الثورة،  عن  السابقة  السياسية 

عناصرها التكوينية والبنيوية، أو طرائقها 

وأساليبها في الكفاح، أو في آثارها وأبعادها 

الفاعلين  نوعية  وذاك،  هذا  وقبل  وآفاقها، 

االجتماعيين القائمين بها. وتناولت ورقة 

في  الجزائرية  »الثورة  ثنيو،  الدين  نور 

االجابة  فيها  حاول  وفيها  الطويل«،  الزمن 

عن سؤال مركزي: لماذا لم تخمد لحظة 

ثورة الفاتح من نوفمبر، رغم مرور ستين 

عام  في  الجزائر  استقالل  على  سنة 

هذا  الناس  يوم  إلى  تزال  ما  حيث  1962؟ 
الجزائر  بين  العالقات  على  بظاللها  تلقي 

األخيرة  اآلونة  في  تشهد  حيث  وفرنسا، 

اضطرابات أكثر من أي وقت مضى. 

خالل  من  الثورة  هذه  أن  الباحث  وأكد 

عنها،  تمخض  وما  وتداعياتها  تطوراتها 

هو  معقد؛  إشكالي  تاريخ  عن  تكشف 

الفرنسية«  »للجزائر  المعاصر  التاريخ 

والتاريخ الحديث للجزائر المستقلة.

الدوحة          $
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 تجهزان لمذكرات تفاهم واتفاقيات في مجاالت مختلفة.. السفير ناثابول كانتاهيران لـ $:

قطر وتايالند تعمالن لتعزيز أطر التعاون
البلدان يتمتعان بشراكة وثيقة ومتنامية في قطاع الطاقة

كأس العالم »2022« ستكون حدثا تاريخيا وناجحا

تطوير العالقات في حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية واالقتصادية

تجمعهما قيم مشتركة واهتمام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

السياحة في تايالند تزداد وتيرتها وتستعيد زخمها حاليا

االستثمار التايالندي يتركز في قطاع الضيافة واللياقة البدنية

كال  أن  إلى  كانتاهيران  السفير  وأشار 

نفس  في  تشتركان  وقطر  تايالند  من 

قواعد  باحترام  يتعلق  فيما  المبادئ 

أيًضا  توليان  كما  الدولي،  القانون 

التنمية  أهداف  لتحقيق  كبيرة  أهمية 

جوهر  تعد  التي   )SDG( المستدامة 

خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

الدولتين  إن  التايالندي  السفير  وقال 

التعاون  أطر  لتعزيز  حاليا  تعمالن 

تفاهم  مذكرات  شكل  في  بينهما 

واتفاقيات في مجاالت التعليم والطيران 

من  وذلك  واالستثمار،  والتجارة  واألمن 

البلدين،  بين  التجارية  الغرف  قبل 

لتايالند  الكبير  االستثمار  أن  موضحا 

في  رئيسي  بشكل  يتركز  قطر  في 

خالل  البدنية  واللياقة  الضيافة  قطاع 

الوقت الحالي، مؤكدا أن قطر تعد حالًيا 

في  لتايالند  تجاري  شريك  أكبر  ثالث 

 2021 الشرق األوسط، حيث إنه في عام 

دوالر  مليار   3.66 الثنائية  التجارة  بلغت 

57 في المائة عن  أميركي بزيادة قدرها 

العام السابق.

إن  كانتاهير  ناثابول  السفير  وقال 

الخارجية  بالسياسة  معجبة  بالده 

أن  إلى  مشيرا  القطرية،  والدبلوماسية 

الرئيسية  األدوار  من  عدًدا  لعبت  الدولة 

واالقتصادية  السياسية  المجاالت  في 

قدوة  كانت  حيث  والدولية،  اإلقليمية 

اإلنساني  والدعم  الجيدة  التنمية  في 

مدى  على  األوسط  الشرق  منطقة  داخل 

السنوات الماضية.

حولت  القطرية  الحكومة  أن  وأضاف 

التي  القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة 

الحالي  العام  خالل  تستضيفها  سوف 

الشابة  األجيال  الحتضان  بطولة  إلى 

كرة  خالل  من  الثقافي  الوعي  وتعزيز 

حدثا  ستكون  أنها  ثقته  مؤكدا  القدم، 

تاريخيا وناجحا في تاريخ كرة القدم.. 

سفير  حوار  في  التفاصيل  من  مزيد 

مملكة تايالند مع $.

بين  العالقات  تصف  كيف    {

في  تايالند  ومملكة  قطر  دولة 

الفترة الحالية؟

تايالند  ومملكة  قطر  دولة  تتمتع   -

عقود  أربعة  من  ألكثر  ودية  بعالقات 

 7 في  الدبلوماسية  العالقات  إقامة  منذ 

أن  جًدا  ويسعدني   .1980 أغسطس 

ثابتة  بوتيرة  قوية  عالقة  على  أشهد 

المستوى  وعلى  المجاالت  مختلف  في 

الثنائي، كانت ثمار الجهود المشتركة 

الطاقة  مجاالت  في  خاص  بشكل  بارزة 

وقطاع  العالجية  والسياحة  والصحة 

 Covid - الضيافة، حيث لم تكن »محنة

19« عبًئا، مما يعكس التقدم المستدام 
مجاالت  وفي  بلدينا.  بين  العالقات  في 

وتايالند  قطر  تعمل  األخرى،  التعاون 

العميقة  العالقات  تعزيز  على  أيًضا 

والتنمية  اإلنسان،  حقوق  مجال  في 

والمساعدات  واالقتصادية،  االجتماعية 

اإلنسانية أيًضا.

} ما مجاالت التعاون الرئيسية 

بين البلدين؟

وثيقة  بشراكة  وقطر  تايالند  تتمتع   -

حيث  الطاقة،  قطاع  في  ومتنامية 

الغاز  موردي  أكبر  من  واحدة  قطر  تعد 

فمنذ  لتايالند.  المسال  الطبيعي 

 PTT Public شركة  تقوم   ،2015 عام 

Company Limited، وهي شركة طاقة 
 2 للدولة في تايالند، باستيراد  مملوكة 

المسال  الطبيعي  الغاز  من  طن  مليون 

تايالند  ألن  ونظًرا  قطر.  من  سنوًيا 

اتخذت العديد من اإلجراءات اإليجابية 

تعزيز  خالل  من  الطاقة  أمن  لتحسين 

فإن  المتجددة،  والطاقة  الطاقة  كفاءة 

الخيارات  استكشاف  إلى  تتطلع  الدولة 

بشكل  التعاون  خاللها  من  يمكن  التي 

أكبر مع قطر.

الرؤى  في  توافق  هناك  هل   {

وتايالند  قطر  بين  السياسية 

اإلقليمية  القضايا  حول 

والدولية؟

- تشترك كل من تايالند وقطر في نفس 

القيم فيما يتعلق باحترام قواعد القانون 

كبيرة  أهمية  أيًضا  وتوليان  الدولي 

المستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق 

التنمية  خطة  جوهر  تعد  التي   )SDG(

المستدامة لعام 2030. ولقد استكشفنا 

بعض األسس المشتركة حول التعاون 

والزراعة  الغذائي  األمن  مثل  المحتمل 

ليس  المستدامة،  والتنمية  والصحة 

لبلدان  أيًضا  ولكن  البلدين  لكال  فقط 

ثالثة في مناطق أخرى وكذلك في شكل 

تعاون ثالثي.

التعاون  اتفاقيات  أنواع  ما   {

وهل  البلدين؟  بين  الموقعة 

جديدة  تعاون  اتفاقيات  هناك 

سوف توقع قريبًا؟

تعاون  اتفاقية  وقطر  تايالند  وقعت   -

مجموعة  تغطي   2012 عام  في  دفاعي 

السالم  حفظ  مثل  المجاالت  من  واسعة 

اإلنسانية  والعمليات  السالم  وإنفاذ 

وتبادل  العسكرية  الطبية  والخدمة 

المستوى  رفيعة  الرسمية  الزيارات 

ومكافحة  االستخباراتي  والتعاون 

الجانب  مع  حالًيا  ونعمل  اإلرهاب. 

القطري على العديد من أطر التعاون في 

تتراوح  واتفاقيات  تفاهم  مذكرات  شكل 

من التعليم والطيران واألمن إلى التجارة 

التجارية  الغرف  قبل  من  واالستثمار 

الفرص  فإن  وبالتالي  البلدين،  بين 

الستكشاف  البلدين  كال  أمام  تكمن 

أن  كما  المتبادل.  التعاون  من  المزيد 

التأشيرة  متطلبات  من  اإلعفاء  اتفاقية 

الدبلوماسية  السفر  جوازات  لحاملي 

وقطر  تايالند  بين  الخاصة     / والرسمية 

أجل  من  النهائية  المرحلة  في  اآلن  هي 

المستوى  رفيعة  الزيارات  تسهيل 

أداة  بمثابة  ستكون  التي  البلدين  بين 

لتعميق عالقاتنا الودية.

}  ماذا عن التعاون االقتصادي؟ 

اقتصادية  مشاريع  هناك  هل 

جديدة في الوقت الحاضر؟ وما 

بين  التجاري  التبادل  حجم 

قطر وتايالند؟

شريك  أكبر  ثالث  حالًيا  قطر  تعد   -

تجاري لتايالند في الشرق األوسط، وفي 

بين  الثنائية  التجارة  بلغت   2021 عام 

أميركي  دوالر  مليار   3.66 وقطر  تايالند 

العام  عن  المائة  في   57 قدرها  بزيادة 

صادرات  قيمة  بلغت  حيث  السابق، 

مليون   301.71 حوالي  قطر  إلى  تايالند 

دوالر أميركي، بينما بلغت صادرات قطر 

أميركي.  دوالر  مليار   3.35 تايالند  إلى 

مارس  إلى  يناير  من  األول  الربع  وخالل 

2022، تجاوزت التجارة الثنائية بالفعل 
قدرها  بزيادة  أميركي  دوالر  مليار   1.3
الفترة  نفس  عن  تقريًبا  المائة  في   100
الرقم  هذا  ويشير  الماضي.  العام  من 

واعد  مستقبل  إلى  بالتأكيد  المتزايد 

حيث  الوباء،  بعد  الثنائية  للتجارة 

نأمل في توسيع فرص التجارة مع قطر، 

ال سيما فيما يتعلق بتصدير المنتجات 

في  بما  التايالندية،  والحالل  الزراعية 

والفواكه  الغذائية  المنتجات  ذلك 

»مطبخ  باسم  فيها  تايالند  تشتهر  التي 

القوية كمصدر  العالم« بسبب مكانتنا 

رئيسي لألغذية في العالم.

} ما فرص االستثمار المتبادل 

بين البلدين؟

لتايالند  الكبير  االستثمار  يتركز   -

قطاع  في  رئيسي  بشكل  قطر  في 

الوقت  في  البدنية.  واللياقة  الضيافة 

عالمات  ذات  فنادق  هناك  الحالي، 

قطر  في  تعمل  تايالندية  تجارية 

 Banana Island Resort Doha مثل 

 Centara West Bayو  ،by Anantara
 Dusitو  ،Hotels and Residences
 Zulal Wellness Resortو  ،Doha
أعداد  أيًضا  وهناك   ،by Chivasom
التدليك  صالونات  من  متزايدة 

الصحي،  والمنتجع  التايالندي 

التايالندية  المطاعم  وتستثمر 

قطاع  في  أيًضا  التايالندية  والشركات 

حيث   ،Vice Versa قطر  في  الطاقة 

في  أيًضا  للضيافة  كتارا  تستثمر 

خالل  من  تايالند  في  الصحة  صناعة 

أن  ويسعدني   .Chivasom في  أسهمها 

أرى توسًعا في قطاع الفنادق والمطاعم 

يساهم  ال  والذي  قطر  في  التايالندية 

ولكنه  الثنائي  االستثمار  نمو  في  فقط 

الثقافة  تقديم  في  أيًضا  يساعد 

الطراز  على  والضيافة  التايالندية 

التايالندي إلى الشرق األوسط مع جلب 

الطهي  وفن  الشهير  التايالندي  الطعام 

من  متأكد  وأنا  الدوليين،  العمالء  إلى 

في  القطري  االستثمار  من  المزيد  أن 

تايالند بات وشيًكا ألن فرص العمل في 

البلدان،  لجميع  دائًما  مفتوحة  تايالند 

والسياحة  الصحية  الرعاية  من  بدًءا 

األغذية  وصناعة  الخدمات  وقطاع 

.)EEC( والممر االقتصادي الشرقي

في  بارًزا  دوًرا  قطر  لعبت   {

حل  في  األخيرة  السنوات 

بالطرق  الدول  بين  الخالفات 

الحوار،  خالل  ومن  السلمية 

الدبلوماسية  ترى  كيف 

القطرية؟

- لطالما أعجبت تايالند بسياسة قطر 

واألهم  الرؤية،  وذات  المتقنة  الخارجية 

في  والفعال  الفريد  قطر  دور  أن  ذلك  من 

عام  في  شك  بال  ذروته  بلغ  أفغانستان 

2021، ال سيما في جهودها مثل عمليات 
وتشغيل  المواطنين،  مختلف  إجالء 

للمشاركة  و»كجسر«  المطارات، 

الدبلوماسية الضرورية.

العون  يد  تمد  قطر   {

المحتاجة  الدول  من  للعديد 

للمساعدات اإلنسانية والفقراء 

األزمات  أوقات  في  خاصة 

كيف  الطبيعية،  والكوارث 

ترون هذا الدور؟

الدولة  فيه  تتقدم  الذي  الوقت  في   -

لعبت  األبعاد،  جميع  في  هائل  بشكل 

الرئيسية  األدوار  من  عدًدا  أيًضا  قطر 

واالقتصادية  السياسية  المجاالت  في 

قدوة  كانت  حيث  والدولية،  اإلقليمية 

اإلنساني  والدعم  الجيدة  التنمية  في 

مدى  على  األوسط  الشرق  منطقة  داخل 

السنوات الماضية.

قطر  استعدادات  ترى  كيف   {

لكرة  العالم  كأس  الستضافة 

تعتقد  وهل  العام؟  هذا  القدم 

أنها ستكون بطولة ناجحة؟

الرائع  اإلنجاز  هذا  قطر  دولة  حققت   -

مونديال  الستضافة  استعدادها  في 

من  الكثير  واجهت  عندما  حتى   2022
الصحية  األزمة  وسط  التحديات 

وتجديدات  إنشاءات  أن  كما  العالمية. 

الثمانية  العالم  كأس  مالعب  جميع 

المميزة  العربية  العمارة  فقط  تقدم  ال 

بأحدث  والمجهزة  نوعها  من  والفريدة 

التطورات التكنولوجية، ولكنها تتضمن 

ومستدامة  للبيئة  صديقة  ميزات  أيًضا 

مكونات  تدوير  إعادة  خاللها  من  يمكن 

أماكن  في  استخدامها  وإعادة  المالعب 

أخرى.

الهائل  التطوير  عن  النظر  وبصرف 

للمنشآت والبنية التحتية التي ستفيد 

الطويل،  المدى  على  قطر  في  الناس 

الحكومة  على  أثني  أن  لي  اسمحوا 

هذه  العالم  كأس  لتحويلها  القطرية 

وتعزيز  الشابة  األجيال  الحتضان 

الوعي الثقافي من خالل كرة القدم. وأنا 

حدثا  ستكون  العالم  كأس  أن  من  واثق 

القدم  كرة  تاريخ  في  وناجحا  تاريخيا 

تقام  عالم  كأس  بطولة  أول  باعتبارها 

كأس  أن  كما  العربية،  األراضي  في 

في  الناس  تجمع  لن   2022 قطر  العالم 

الرياضة  خالل  من  العالم  أنحاء  جميع 

الثقافة  ثراء  أيًضا  فحسب، بل ستقدم 

العربية وتراثها للعالم.

الذي  التطور  ترون  كيف   {

اآلونة  في  قطر  دولة  شهدته 

األخيرة؟

شك  بال  مذهل  االقتصادي  قطر  أداء   -

بمعدل 3 - 4 % سنوًيا حتى أثناء الوباء 

هذا  ويعكس  العالم،  دول  يصيب  الذي 

الرقم المثير لإلعجاب االنتعاش السريع 

بعد  المحلي  االقتصاد  وانتعاش  للبالد 

دفعت  االقتصادية  القوة  وهذه  الوباء، 

القليلة  السنوات  خالل  تطورها  في  قطر 

في  بوضوح  ذلك  ويتجلى  الماضية. 

الجوانب،  جميع  في  الشاملة  التنمية 

على  التحتية  البنية  تطوير  من  بدًءا 

النقل  وتحسين  الدولة،  مستوى 

التنمية  إلى  والجوي،  والبحري  البري 

والبشرية  واالجتماعية  االقتصادية 

بشكل  قطر  استثمرت  كما  والبيئية. 

البشري  المال  رأس  تنمية  في  كبير 

مواطنيها  رفاهية  تحسين  خالل  من 

والمقيمين فيها، كما تم تحديث النظام 

القانوني خاصة فيما يتعلق بإصالحات 

العمال،  العمل لتحسين حماية حقوق 

الشاملة  التطورات  هذه  تنفيذ  تم  حيث 

بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

} ما حجم الجالية التايالندية 

في قطر؟ وما هي ظروفهم هنا؟

التايالندي،  للمجتمع  موطن  قطر   -

التايالندية  الجالية  حجم  يبلغ  حيث 

حوالي 2800 شخص، أكثر من نصفهم 

القطرية  الجوية  الخطوط  مع  يعملون 

الفنادق  مثل  الضيافة  قطاع  في  والباقي 

والمطاعم، وكذلك عائلة المغتربين في 

في  التايالندي  المجتمع  ويلعب  قطر. 

للثقافة  الترويج  دوًرا مهًما في  أيًضا  قطر 

حدث  في  سيما  ال  قطر،  في  التايالندية 

البازار التايالندي، ومهرجان  سنوي مثل 

والذي  التايالندية،  واألطعمة  الثقافة 

والحرف  المنتجات  من  العديد  يضم 

اليدوية التايالندية، والطعام التايالندي، 

والتدليك التايالندي والمنتجع الصحي 

نحت  التايالندية  مظاهرة  وكذلك 

الفاكهة والصابون.

 25 حوالي  أيًضا  قطر  وتستضيف 

في  حالًيا  يدرسون  تايالندًيا  طالًبا 

خالل  من  والثانوية  الجامعة  مستويات 

سنوًيا  تمنحها  التي  الدراسية  المنح 

حيث  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة 

سيكون هؤالء الطالب التايالنديون جيل 

العالقات  ورعاية  لتوجيه  المستقبل 

العقود  في  بلدينا  بين  لتزدهر  الثنائية 

القادمة.

} ماذا عن أوضاع السياحة في 

تايالند خالل الفترة الحالية؟

وتيرتها  تزداد  تايالند  في  السياحة   -

الوقت الحاضر ال  وتستعيد زخمها، وفي 

يمكن  التي   Thailand Pass بطاقة  تزال 

لجميع  مطلوبة  اإلنترنت  عبر  تسجيلها 

مع  صحي  تأمين  إلى  وتحتاج  السياح 

10000 دوالر أميركي.  تغطية ال تقل عن 

ومع ذلك، منذ 1 مايو 2022 لم يعد ُيطلب 

بالكامل  الملقحين  المسافرين  من 

سلبية   RT-PCR اختبار  نتيجة  إظهار 

البوليميراز  تفاعل  الختبار  الخضوع  وال 

تايالند.  إلى  وصولهم  عند  المتسلسل 

أو  المحصنين  غير  للمسافرين  وأيًضا 

والذين  بالكامل  تطعيمهم  يتم  لم  الذين 

يرغبون في اإلعفاء من الحجر الصحي، 

RT- اختبار  نتيجة  إرفاق  عليهم  يجب 

سريع  مستضد  اختبار  )أو  سلبية   PCR
في  الصادرة   )2022 يونيو   1 من  يبدأ 

في  المغادرة  قبل  ساعة   72 غضون 

أن  ونتوقع  تايالند.  تذكرة  تسجيل 

فتح  إعادة  نحو  بثبات  تايالند  تتحرك 

من  األول  بحلول  السياحة  لقطاع  كامل 

يوليو. وعلى الرغم من أن عدد السائحين 

الوباء  قبل  ما  مستويات  إلى  يصل  لن 

يتحسن  أن  نتوقع  أننا  إال  العام،  هذا 

السياحة في تايالند بشكل كبير  قطاع 

خطة  مع  العام  من  الثاني  النصف  في 

إلعادة  مراحل  أربع  من  المكونة  الحكومة 

فتح البالد بحلول يوليو 2022.

الدول  بين  األولى  المرتبة  قطر  وتحتل 

األوسط  الشرق  في  األولى  الخمس 

لتايالند،  الزائرين  عدد  مستوى  على 

36000 سائح من  ما يقرب من  زار  حيث 

كما  الوباء.  تفشي  قبل  تايالند  قطر 

السياحية  الوجهات  إحدى  تايالند  تعد 

يزورها  حيث  قطر،  لدولة  الرائدة 

سواء  متكرر  بشكل  الزوار  من  العديد 

أن  خاصة  الطبي،  العالج  أو  للترفيه 

تايالند استضافت أحد المكاتب األربعة 

في  قطر  لدولة  الطبيين  للملحقين 

الخارج والمكتب الوحيد في آسيا.

يكون  أن  نأمل  السفر،  قيود  سهولة  ومع 

االستمتاع  قطر  من  المسافرين  بإمكان 

بسهولة برحالتهم إلى تايالند مرة أخرى 

الصحة  تدابير  على  االطمئنان  مع 

 ،»Covid - 19« بـ  الخاصة  والسالمة 

القطرية  الجوية  الخطوط  تقوم  حيث 

يومًيا  رحالت  ثالث  بتشغيل  حالًيا 

مما  وفوكيت،  بانكوك  إلى  الدوحة  من 

جًدا  مناسًبا  تايالند  إلى  السفر  يجعل 

ألولئك الذين يعيشون في قطر.

أكد سعادة السيد ناثابول كانتاهيران، سفير 
مملكة تايالند لدى الدوحة، أن دولة قطر 

ومملكة تايالند تربطهما عالقات ودية ألكثر من 
أربعة عقود منذ إقامة العالقات الدبلوماسية 

بينهما في 7 أغسطس 1980، مؤكدا أنها عالقات 
قوية بوتيرة ثابتة في مختلف المجاالت.

وقال: البلدان يتمتعان بشراكة وثيقة ومتنامية 
في قطاع الطاقة، حيث تعد قطر واحدة من أكبر 

موردي الغاز الطبيعي المسال لتايالند.

نتوقع مستقبال واعدا 
للتجارة الثنائية بين البلدين

قطر قدوة 
في التنمية 

الجيدة والدعم 
اإلنساني داخل 
منطقة الشرق 

األوسط

الدوحة لعبت 
أدوارا رئيسية 
في المجاالت 

السياسية 
واالقتصادية 

اإلقليمية والدولية
{ السفير ناثابول كانتاهيران

كرم الحليوي حوار



متابعات12 السنة )27( - األحد  28 من شوال  1443هـ الموافق 29 مايو 2022م العدد )9764(

ثمنوا زيادة الرحالت الجوية الخليجية خالل بطولة كأس العالم.. خبراء سياحة وسفر لـ $:

الجميع سيكونون في قلب الحدث

واعتزاز،  بشموخ  السمو،  صاحب  قاله  ما 

اللحظة  تلك  في  جرى  وما  أصيلة،  وعروبة 

التاريخية المبهرة، لم يكن إال تأكيدا على 

حظيت  أن  منذ  وراسخ،  ثابت  قطري  مبدأ 

الرياضية  البطولة  تنظيم  بشرف  قطر 

األكبر في العالم، وهو ما تؤكده اإلجراءات 

بعد  اآلن،  الدولة  تتخذها  التي  والقرارات 

عن  القطرية،  الجوية  الخطوط  أعلنت  أن 

خليجية  طيران  شركات   »4« مع  التعاون 

لنقل  مباشرة،  يومية  رحالت  لتسيير 

إلى  الخليجية  المدن  من  الُمشجعين 

بطولة  خالل  يومي،  بشكل  الدوحة، 

لتمكين   2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

المباريات  حضور  من  المشجعين 

واالستمتاع بتجربة استثنائية.

كل  مع  تفاهم  مذكرة  »القطرية«  ووقعت 

الجوية  والخطوط  دبي«    »  فالي  خطوط  من 

والخطوط  الُعماني،  والطيران  الكويتية، 

الرحالت  لتسيير  السعودية،  الجوية 

خالل  والعودة  للذهاب  المباشرة  اليومية 

وبموجب  الدوحة،  وإلى  من  ساعة   »24«

التزام  إطار  في  تأتي  التي  الشراكة، 

»  القطرية«   بإنجاح كأس العالم FIFA قطر 

في  القدم  كرة  عّشاق  سيتمّكُن   ،»2022«

ُعمان  وسلطنة  الكويت 

لمملكة  ا و

العربية  واإلمارات  السعودية  العربية 

المتحدة من حجز رحالتهم المباشرة ليوم 

ذاته،  اليوم  في  المباريات  لحضور  واحد 

التي  االستثنائية  باألجواء  واالستمتاع 

ستعيشها دولة قطر خالل البطولة، حيث 

يبلغ عدد الرحالت يوميا »168« رحلة. 

سياحة بينية 
السفر  مجال  في  خبراء  أكد  السياق  وفي 

أن   $ آراءهم  استطلعت  والسياحة، 

 »168« لـ  بالسماح  القطرية  السلطات  قرار 

مشجعي  لنقل  يومية  خليجية  رحلة 

كما  القادمين  مع  والتعامل  المونديال، 

داخلية،  رحلة  متن  على  يصلون  كانوا  لو 

العالم  كأس  أن  مقولة  شك  بال  يجسد 

العرب«  لكل  »بطولة  هي  قطر  في   »2022«

الخليجية ستتمكن  الجماهير  أن  باعتبار 

من حضور »أكبر تجمع كروي في العالم«، 

الخليجيين  المتطوعين  قدوم  عن  فضاًل 

والعرب للمشاركة والمساهمة في الحدث 

المنتظر، الذي سيقام في قطر نهاية العام 

الجاري. 

وأشار الخبراء إلى أهمية األحداث الدولية، 

البينية  السياحة  حركة  تحفيز  في 

أن  إلى  الفتين  التعاون،  مجلس  دول  بين 

والمؤتمرات  الفعاليات  بعض  استضافة 

على  التي  المهمة،  العالمية  والملتقيات 

تقفز   2022 العالم  كأس  بطولة  رأسها 

المنطقة،  في  السياحي  القطاع  بنتائج 

باألمن  تتمتع  الخليج  دول  بأن  منوهين 

واالستقرار والرغبة في االفتتاح على العالم 

وتمتلك البنية السياحية المتطورة، وتوفر 

العصرية  الراحة  وسائل  جميع  للسياح 

االهتمام  أن  كما  تطلعاتهم،  تلبي  التي 

في  الرغبة  عن  يعبر  البينية  بالسياحة 

التعاون  التكامل بين دول مجلس  تحقيق 

الخليجي.

 مرونة السفر 
الطويل،  صالح  السيد  يقول  البداية  في 

مدير عام وكالة العالمية للسفر والسياحة، 

إن الفعاليات اإلقليمية والعالمية تنعكس 

السياحي،  القطاع  أداء  على  باإليجاب 

بين  جوي  جسر  عن  اإلعالن  أن  مؤكدا 

الخليج وقطر لنقل مشجعي كأس العالم 

بطولة  ويعطي  إيجابي،  بشكل  سيسهم 

الجماهيري  البعد   2022 العالم  كأس 

يعبر  أنه  كما  وعربيًا،  خليجيًا  المنتظر 

اللحمة  عن  صادق  بشكل 

 ، لخليجية ا

الخليجية،  الخليجية-  العالقات  وتمتين 

الشعب  بين  القربى  أواصر  وتقوية  بل 

التعاون  أن  من  بالرغم  الخليجي، 

قياسًا  العهد  حديث  الخليجي  السياحي 

هذه  أن  إال  األخرى،  التعاون  مجاالت  إلى 

تسريع  في  كبير  دور  لها  سيكون  الخطوة 

الخطى للعمل الخليجي المشترك. 

وأكد الطويل على ضرورة أن تستفيد دول 

الخليج من تجاربها، وأن تنظر دول التعاون 

تسويقه  يتم  واحد  كإقليم  بعضها  إلى 

مشيرًا  مشتركة،  برامج  عبر  وترويجه 

إلى أنه يرى بوادر هذا التعاون في مبادرات 

مشجعي  نقل  مبادرة  ضمنها  من  عدة 

ستتاُح  المبادرة  هذه  وبفضل  القدم،  كرة 

العربية  الطيران  شركات  أمام  الفرصة 

بينها،  فيما  التعاون  لتعزيز  والخليجية 

مؤخرًا  حدث  الذي  التعاون  هذا  شأن  ومن 

وخطوط  القطرية  الجوية  الخطوط  بين 

الكويتية  الجوية  والخطوط  دبي«     »   فالي 

الجوية  والخطوط  الُعماني  والطيران 

للمسافرين  يتيَح  أن  السعودية،  العربية 

الذي  األمر  السفر،  مرونة  من  المزيد 

البلدان  هذه  ثقافات  دمج  في  سيساهُم 

الفرصة  القدم  كرة  مشجعي  ويمنُح  معا، 

الستكشاف المزيد من الوجهات السياحية 

في الشرق األوسط.

تنسيق سياحي
مدير  حسين،  أحمد  السيد  أشاد  وبدوره 

عام سفريات توريست، بالسماح لـ »168« 

مشجعي  لنقل  يومية  خليجية  رحلة 

ينتظر  العالم  إن  مؤكدا  المونديال، 

بشغف هذه البطولة االستثنائية في قطر 

السياحة  بأن  منوهًا  الجاري،  العام  أواخر 

تحفيز  في  حيويا  دورا  تلعب  الخليجية 

قطر،  إلى  الوافدة  السياحية  الحركة 

متوقعًا أن يستقطب مونديال قطر »2022« 

مجلس  دول  سياح  من  كبيرة  أعدادا 

الترويج لدول  إن  الخليجي، مبينًا  التعاون 

مجلس التعاون كوجهة سياحية واحدة 

بأولوية  يحظى  أن  يجب 

في برامج الترويج السياحي الخليجية مما 

يصب في نفس أهداف التكامل االقتصادي 

إيجاد  من  البد  ذلك  أجل  ومن  الخليجي، 

الخليج  لدول  للترويج  سياحي  تنسيق 

سياحيا  إقليميا  الخليج  باعتبار  ككل 

الجوي  الجسر  يحققه  الذي  األمر  واحدا، 

للمونديال.

الُمشجعين من  إن قرار نقل  وقال حسين 

بطولة  أثناء  الدوحة  إلى  الخليجية  المدن 

لمرحلة  يمهد  أن  شأنه  من  العالم،  كأس 

جديدة في تعزيز وتطوير السياحة البينية 

الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  بين 

تحقيقًا ألهداف المجلس وتوجيهات قادته 

في تعزيز الروابط االجتماعية واالقتصادية 

الخليجية،  الشعوب  بين  واإلنسانية 

قلب  في  سيكونون  الجميع  أن  مؤكدا 

وحدها  لقطر  ليس  المونديال  ألن  الحدث 

وانما لكل العرب ولكل الخليجيين، الذين 

يعتبرون قطر هي وطنهم الثاني ويدعمون 

يقود  ما  وكل  التحضيرية  الخطوات  كل 

إلى انجاح بطولة كأس العالم في قطر. 

سهولة السفر 
التواصل  مواقع  رواد  رحب  جهتهم  ومن 

لنقل  جوي  جسر  بإقامة  االجتماعي، 

إلى  الخليجية  المدن  من  الُمشجعين 

تأتي  التي  الشراكة،  بموجب  الدوحة، 

القطرية«    »  الخطوط  التزام  إطار  في 

 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بإنجاح 

في  القدم  كرة  عّشاق  سيتمّكُن  حيث 

العربية  والمملكة  ُعمان  وسلطنة  الكويت 

من  المتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية 

حجز رحالتهم المباشرة ليوم واحد لحضور 

واالستمتاع  ذاته،  اليوم  في  المباريات 

باألجواء االستثنائية التي ستعيشها دولة 

قطر خالل البطولة، إذ يشهد مونديال قطر 

وهي  عربية،  منتخبات   4 مشاركة   2022
إلى  إضافة  والسعودية،  والمغرب  تونس 

منتخب قطر البلد الُمستضيف للبطولة، 

الجماهير  سيجذب  بالتأكيد  وهذا 

العربية للتنقل إلى مدرجات المالعب التي 

من  المقبلة  النسخة  مباريات  ستستقبل 

العرب  يطمح  كما  العالم،  كأس  نهائيات 

على  المقبل  المونديال  إقامة  تكون  ألن 

أرض دولة قطر فرصة للمنتخبات العربية 

غير  إنجاز  تحقيق  أجل  من  المشاركة؛ 

بعيدا  والذهاب  العالم،  كأس  في  مسبوق 

بالتمثيل  االكتفاء  وعدم  البطولة،  في 

المشرف والخروج من الدور األول، أو التأهل 

تقدير،  أقصى  على  النهائي  ثمن  إلى 

عربي  منتخب  ألي  يسبق  لم  أنه  باعتبار 

التأهل إلى دور الثمانية في بطوالت كأس 

أفضل  وكانت  التاريخ،  مر  على  العالم 

النهائي،  ثمن  إلى  التأهل  هي  اإلنجازات 

والسعودية   ،2014 في  الجزائر  فعلت  كما 

في 1994، والمغرب في 1986.

أن  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  وقال 

الجماهير العربية لن تجد صعوبة كبيرة 

مونديال  خالل  قطر  دولة  إلى  السفر  في 

المسافة، وتشابه  2022؛ ال سيما مع قرب 
الدول  كل  مع  قطر  في  والثقافة  األجواء 

العربية األخرى، كما أن دولة قطر تقع على 

سكان  ثلثي  من  أكثر  من  ساعات   8 بعد 

المقبل  المونديال  أن  يعني  ما  العالم، 

وتميزًا  إتاحة  البطوالت  أكثر  أحد  سيكون 

قطر  مونديال  وسيكون  للمشجعين، 

بين  تدمج  للعائلة،  صديقة  بطولة   2022
أصالة الضيافة القطرية والعربية والحلول 

فريدة  تجربة  لتقديم  المبتكرة  التقنية 

والزائرين،  المشجعين  لجميع  نوعها  من 

القطرية  الجوية  الخطوط  إعالن  ويأتى 

رئيسية  طيران  شركات  مع  تعاونها  عن 

الخليجي  التعاون  مجلس  دول  من   4 في 

)السعودية، اإلمارات، الكويت، عمان(، بما 

لحضور  قطر  بزيارة  لمشجعين  يسمح 

رحالت  عبر   2022 العالم  كأس  نهائيات 

يومية )ذهاب وعودة(، ليزيد من حماسة 

قطر  إلى  للتنقل  العربية  الجماهير 

من  الُمنتظر  المونديال  ومتابعة 

قلب الحدث.

{ الخطوط القطرية 
{ مطار حمد الدولي

رواد مواقع التواصل: الجماهير العربية لن تجد صعوبة في السفر لقطر»مونديال كل العرب« لم تكن مجرد عبارة تسويقية

{ أحمد حسين
{ صالح الطويل

حسين: الترويج 

لدول مجلس التعاون 

الخليجي كوجهة 

سياحية واحدة

الطويل: يعطي 

البطولة البعد 

الجماهيري المنتظر 

خليجيًا وعربيًا

لم تكن عبارة كأس العالم »2022« في قطر هي »بطولة لكل العرب« مجرد عبارة 
تسويقية للحدث الذي يقام ألول مرة بمنطقة الشرق األوسط، وإنما واقع تؤكده 

المعطيات يوما بعد يوم، منذ أن قال حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى: 
»مونديال قطر بطولة لكل العرب، وباسم كل العرب نرحب بالعالم في كأس 2022« 

وهو يتسلم في نهاية مونديال »2018« من الرئيس الروسي ورئيس االتحاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا« بشكل رسمي استضافة قطر لكأس العالم.

أكرم الفرجابي كتب
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»قطر للتأمين« تدشن بوابة إلكترونية
أعلنت شركة قطر للتأمين عن إطالق نسخة جديدة كليًا من بوابتها اإللكترونية للتأمينات، 

وتم  وقد  قطر،  في  التأمين  وثائق  وتجديد  لشراء  المتكاملة  الرقمية  الحلول  وأسرع  أول  لتكون 

تطوير البوابة بطريقة مبتكرة وتستجيب الحتياجات العمالء، لتمنحهم إمكانية الحصول على 

والحوادث  واليخوت،  والقوارب  المنزل،  والسفر، ومحتويات  النارية،  والدراجة  السيارة،  تأمين 

الشخصية رقميا وفي دقيقتين فقط دون الحاجة إلجراء أية معامالت ورقية، أو االتصال أو زيارة 

أي من فروع الشركة إلتمام عمليات الشراء أو التجديد.

خالل مشاركتها في معرض »هانوفر ميسي« الصناعي الدولي

قطر تعرض أبرز الفرص على العالم
تنظمه  الذي  قطر  دولة  جناح  ضمن  ويشارك 

تقدر  مساحة  على  والصناعة  التجارة  وزارة 

الجهات  من  عدد  مربعًا،  مترًا   821 بحوالي 

تشمل:  والتي  الخاص  والقطاع  الحكومية 

المناطق  وهيئة  االستثمار،  ترويج  وكالة 

والتكنولوجيا،  للعلوم  قطر  وواحة  الحرة، 

وغرفة قطر، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر 

القطريين،  األعمال  رجال  ورابطة  للمال، 

التكنولوجية،  لالبتكارات  قطر  ومركز 

الخاصة  الشركات  من  عدد  إلى  باإلضافة 

التحويلية،  للصناعات  القطرية  كالشركة 

وشركة الدوحة للكابالت، وكيوتيك سويتش 

ومجموعة  ترمنال،  وكيو  وسنونو،  جير، 

سهيل الصناعية، وشاطئ البحر.

ضمن  المشاركة  الجهات  وتستعرض 

والمشاريع  المبادرات  أبرز  قطر،  دولة  جناح 

والفرص  القطرية،  والمنتجات  والخدمات 

واالمتيازات  والحوافز  الواعدة  االستثمارية 

األعمال  ورجال  للمستثمرين،  المتاحة 

لالستثمار في القطاعات المختلفة بالدولة.

 كما يتم خالل المعرض تسليط الضوء على 

التقنيات  الرائدة وأحدث  القطرية  الصناعات 

والتطورات التكنولوجية في القطاع الصناعي 

فرصة  المعرض  يمثل  حيث  بالدولة؛ 

والتعريف  والتجارب  الخبرات  لتبادل  هامة 

وفسح  القطرية،  والصناعات  بالشركات 

المجال لخلق شراكات مميزة بين الشركات 

القطرية والشركات العالمية وتعزيز التعاون 

العالمية  التجارب  أبرز  على  والتعرف  بينها، 

والتطور التقني الكبير في القطاع الصناعي.

خالل  والصناعة  التجارة  وزارة  وتستعرض   

البيئة  مميزات  المعرض  في  مشاركتها 

ُتسلط  كما  قطر،  دولة  في  االستثمارية 

تم  التي  والتشريعات  القوانين  على  الضوء 

إقرارها لتحفيز االستثمار المحلي واألجنبي، 

بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال 

وقانون  االقتصادي،  النشاط  في  القطري  غير 

الحكومي  القطاعين  بين  الشراكة  تنظيم 

الحوافز  استعراض  إلى  باإلضافة  والخاص، 

والمميزات التي تم تقديمها للمستثمرين ومن 

بينها إعفاء رأس المال األجنبي المستثمر من 

ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات 

في  محددة  استثمارية  لمشاريع  بالنسبة 

من  اإلعفاء  على  عالوة  القطاعات،  من  العديد 

استيراد  عند  والرسوم  الجمركية  الضرائب 

عرض  إلى  إضافة  الخام،  والمواد  المعدات 

للمستثمرين  تقديمها  يتم  التي  الخدمات 

المتعلقة  اإلجراءات  بتيسير  تسهم  والتي 

الشركات  وتأسيس  االستثمار،  بطلبات 

واستكمال المعامالت.

الفرص  على  الضوء  الوزارة  وتسلط 

الصناعي،  القطاع  في  المتاحة  االستثمارية 

الوطنية  قطر  استراتيجية  ومحددات 

التي  واألهداف  التحويلية،  للصناعات 

 ،2030 العام  بحلول  تحقيقها  إلى  تسعى 

وتوقعات النمو لقطاع الصناعات التحويلية، 

باإلضافة إلى التعريف بدور الوزارة في تنمية 

عملية  وتنظيم  الصناعية،  المناطق  وتطوير 

تخصيص األراضي الصناعية للمستثمرين 

الحاصلين على التراخيص الصناعية.

تجدر اإلشارة إلى أن نسخة العام الحالي من 

الدولي  الصناعي  ميسي«  »هانوفر  معرض 

ُتعقد بشكل حضوري وذلك للمرة األولى بعد 

جائحة كورونا . 

صناعي  ملتقى  أكبر  هانوفر  معرض  ويعد 

الشركات  كبرى  ويستقطب  عالمي، 

المعرض  أنه  كما  العالم،  في  اإلنتاجية 

للتكنولوجيا  العالم  في  الرائد  التجاري 

لالطالع  فرصة  المعرض  ويمثل  الصناعية، 

على مجموعة متكاملة من االبتكارات التقنية 

بالقطاع  يرتبط  ما  لكل  الذكية  والحلول 

الصناعي، فضاًل عن إمكانية التواصل مع عدد 

الصناعي  المجال  في  القرار  صناع  من  كبير 

شأنه  من  بما  والتجارب  الخبرات  وتبادل 

تعزيز التعاون وإطالق المشاريع المشتركة. { وزارة التجارة والصناعة 

تسليط الضوء على االستراتيجية الوطنية للصناعات التحويليةتسليط الضوء على الحوافز واالمتيازات المتاحة للمستثمرين

تشارك دولة قطر 
في معرض »هانوفر 

ميسي« الصناعي 
الدولي 2022، الذي 

تنطلق فعاليته خالل 
الفترة من 30 مايو 

وحتى 2 يونيو 2022 
في مدينة هانوفر 

األلمانية، ويعتبر أكبر 
ملتقى صناعي على 

الصعيد العالمي، 
ويستقطب كبرى 

الشركات اإلنتاجية 
في العالم، كما يعد 

المعرض التجاري الرائد 
عالميًا للتكنولوجيا 

الصناعية.

$ الدوحة

اللجنة الدائمة للسكان تبدأ في استطالع رأي

تحضيرات للسياسة السكانية الثالثة
مع  بالتعاون  للسكان  الدائمة  اللجنة  أعلنت 

جهاز التخطيط واالحصاء أنها تنفذ استطالع 

رأي حول أهم القضايا السكانية التي تواجه 

في  المساهمة  بهدف  قطر  في  المجتمع 

 –  2023( الثالثة  صياغة السياسة السكانية 

2027( لدولة قطر. 
السكانية  السياسة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

 )2014 –  2009( الفترة  في  تنفيذها  تم  األولى 

 –  2017( الثانية  تنفيذ  في  العمل  وجاري 

2022( لتنتهي في أكتوبر 2022، ليبدأ بعدها 
 )2027  –  2023( الثالثة  للسياسة  التحضير 

المقرر إطالقها في يناير 2023.

المذكور  الرأي  استطالع  تنفيذ  وسيتم 

اعتبارًا من اليوم األحد ولمدة شهر على عينة 

ُمختارة من المواطنين والمقيمين عن طريق 

الرسائل  عبر  لهم  الكتروني  رابط  إرسال 

.SMS النصية 

لدعوة  الفرصة  هذه  اللجنة  وتغتنم 

العينة  شملتهم  ممن  والمقيمين  المواطنين 

هذا  في  والمشاركة  للتعاون  المذكورة 

االستطالع.

»األصمخ«: نمو قطاع البناء والتشييد

األصمخ  شركة  تقرير  رصد   

نمو  تسارع  العقارية  للمشاريع 

والبناء  التشييد  البناء  قطاع 

استمرارا  يمثل  ما  وهو  قطر  في 

السنوات  مدار  على  حققه  لما 

أعمال  من  مستفيدًا  الماضية، 

التي  التنموية  المشروعات 

تنفذها الدولة. وأضاف التقرير: 

والتشييد  البناء  عمليات  أن 

العقاري  للقطاع  نشاطًا  أعطت 

عمليات  وستحافظ  الدولة،  في 

نمو  على  والبناء  التشييد 

الحالي  العام  خالل  مستمر 

التنمية  بخطة  مدفوعة 

رؤية  التي تضمنتها  االقتصادية 

واإلنفاق   ،2030 الوطنية  قطر 

التحتية  البنية  مشاريع  في 

وأوضح  تنفيذها.  المقرر  والنقل 

في  العقاري  القطاع  أن  التقرير 

قطر  شهدته  الذي  التطور  ظل 

والتنويع  التنمية،  مجاالت  في 

االقتصادي، أثبت دوره المحوري 

للدولة،  الشاملة  التنمية  في 

لتصبح المشاريع واالستثمارات 

االقتصاد  شرايين  العقارية 

كافة  في  لتمتد  القطري، 

التحف  وتشيد  الدولة  أرجاء 

المعمارية األكثر إثارة لإلعجاب 

واألكثر فرادًة في المنطقة. 

أن  األصمخ  تقرير  وكشف   

يتم  التي  العقارية  المشاريع 

تنوعت  الدولة  في  تنفيذها 

البحر  في  اصطناعية  جزر  بين 

وأبراج شاهقة على البر، وشملت 

العقارية،  المجاالت  جميع 

مثل  سكنية  مدن  إلى  باإلضافة 

اللؤلؤة  جزيرة  لوسيل،  مدينة 

 170 تفوق  باستثمارات  قطر، 

مليار دوالر.

التشييد  قطاع  أن  التقرير  وقال   

استكمال  في  سيستمر  والبناء 

مدينة  في  القائمة  المشاريع 

واللؤلؤة قطر، والمرافق  لوسيل، 

المخطط لها في الدولة.

القطاع  أن  التقرير:  وأضاف   

أركان  اهم  أحد  يعتبر  العقاري 

التنمية االقتصادية التي تعتبر 

رؤية  في  الرئيسية  الركائز  من 

قطر الوطنية 2030، واستطاعت 

الكبرى  العقارية  الشركات 

مشاريع  بإطالق  التطور  مواكبة 

عقارية رائدة.

 وبين التقرير أن دولة قطر توفر 

جاذب  ومناخ  رصينة  تشريعات 

الزحف  إلى  إضافة  لالستثمار، 

عن  الباحثة  للسيولة  المستمر 

مالذ آمن لالستثمار. 

األصمخ  شركة  تقرير  قال  و   

قيمة  أن  العقارية  للمشاريع 

تداوالت السوق العقاري المحلي 

مستوى  بلغت  األسبوعية 

بيانات  وفق  ريال،  مليون   384.3
إدارة  عن  صادرة  نشرة  آخر 

وزارة  في  العقاري  التسجيل 

 15« من  الممتد  لألسبوع  العدل 

خالل  من  الحالي«،  مايو   19 إلى 

تنفيذ »113« صفقة عقارية.

بلديتي  أن  التقرير  وأوضح   

حافظتا  والريان  الدوحة 

في  الكبيرة  النشاطات  على 

عدد  حيث  من  التعامالت 

واحتلتا  المنفذة  الصفقات 

على  والثانية  األولى  المرتبة 

أن  إلى  التقرير  وأشار  التوالي، 

متوسط عدد الصفقات المنفذة 

نحو  بلغت  الواحد  اليوم  في 

وعلى  تقريبا.    صفقة   »23«

المربعة  القدم  أسعار  صعيد 

عليها  نفذت  والتي  لألراضي 

الرابع  األسبوع  خالل  صفقات 

المؤشر  بين  الحالي،  مايو  من 

»األصمخ«  لشركة  العقاري 

بأنها شهدت تباين في األسعار، 

أسعار  متوسط  أن  موضحًا 

العرض للقدم المربعة الواحدة 

في منطقة المنصورة وبن درهم 

في  وسجل  رياال،   »1,380« بلغ 

رياال   »1,320« النجمة  منطقة 

للقدم المربعة الواحدة، واستقر 

المربعة  القدم  سعر  متوسط 

في منطقة المعمورة عند »385« 

رياال، كما استقر متوسط سعر 

القدم في منطقة المطار العتيق 

عند »870« رياال للعمارات.  

{ آفاق نمو واعدة للسوق العقاري المحلي

»170« مليار دوالر قيمة 
المشاريع العقارية الجارية

»384« مليون ريال قيمة 
تداوالت العقارات في أسبوع
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لتمكين الشركات من تعزيز كفاءتها عبر إنترنت األشياء

»فودافون« تطلق نظاما لتتبع األصول

المشفر  االتصال  باستخدام  األصول  لتتبع  الجديد  النظام  ويسّهل 

إنترنت  بتكنولوجيا  والمدعوم  النهاية  إلى  البداية  من  بالكامل 

موقع  مثل  لحظًيا  المعلومات  على  الحصول  الشركات  على  األشياء 

المتزامن  التتبع  أيًضا  النظام  المحيطة، يتيح هذا  والظروف  األصول 

النظام  ويلبي  والتقارير،  التنبيهات  إرسال  إلى  باإلضافة  أصول  لعدة 

احتياجات العديد من الشركات في مختلف القطاعات كقطاع البناء 

التي تستخدم معدات  أو الشركات  والمواصالت،  النقل  أو  والتشييد 

أو  توزيع  وتدير  اللوجستية  الخدمات  في مجال  تعمل  أو  وآالت ثقيلة 

تسليم البضائع عالية القيمة والمعدات المنقولة، على سبيل المثال 

ال الحصر.

وتقدم فودافون نظام تتبع األصول المدعومة بإنترنت األشياء للعمالء 

عبر باقتين لتلبية احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة على حد 

سواء، ويستطيع جميع المستخدمين إدارة أصولهم من خالل البوابة 

اإللكترونية إلنترنت األشياء ذاتية الخدمة، وعبر تطبيق يعمل على 

موقع  في  تواجدهم  أثناء  ُبعد  عن  المتابعة  عند  المحمولة  األجهزة 

واستخدام  التتبع  إمكانية  للمستخدمين  الباقتان  وتتيح  الخدمة، 

لوحة للتحّكم وتلقي إشعارات بالتقارير والتنبيهات.

وعّلق السيد مهدي سعد الحبابي، مدير إدارة أعمال المؤسسات في 

طرح  إلى  الماسة  الحاجة  مباشر  بشكل  لمسنا  »لقد  قطر:  فودافون 

تقنيات إنترنت األشياء في السوق وتمكين التحول الرقمي من خالل 

األصول  تتبع  خدمة  إطالق  يتيح  المبتكرة،  األشياء  إنترنت  حلول 

المدعومة بإنترنت اأِلشياء من فودافون للعمالء في السوق االستفادة 

من مجموعة متنوعة من حلول إنترنت األشياء التي تلبي احتياجات 

الشركات المختلفة، إننا في فودافون نعتبر تميزنا نابًعا من خبرتنا 

فئتها  في  الرائدة  التقنيات  أحدث  استخدام  ومن  القطاع  في  العميقة 

لتمكننا من تصميم وتقديم خدمات وحلول إنترنت األشياء المصممة 

خصيًصا للعمالء في مختلف القطاعات وبأحجام مختلفة.

اكتشاف  في  ثميًنا  وقًتا  الشركات  تضّيع  أال  األفضل  من  وَأضاف: 

األشياء  إلنترنت  حلول  إلى  بحاجة  فهي  لها.  ُمالءمًة  التقنيات  أكثر 

إلى  باإلضافة  بسهولة  واستخدامها  وتنفيذها  تشغيلها  يستطيعون 

لها  يتسنى  حتى  وذلك  معقولة،  بأسعار  عليها  الحصول  إمكانية 

تركيز جهودها وانتباهها على تحقيق أهدافها التجارية.

تتبع  نظام  من  الشركات  تجنيها  التي  والفوائد  المزايا  أمثلة  ومن 

الكاملة  السيطرة  ضمان  األشياء:  بإنترنت  المدعوم  الجديد  األصول 

المحيط  )حالة  األصول  حالة  ومراقبة  األصول  تواجد  موقع  على 

وتعزيز  والسرقة  الفقد  احتماالت  تقليل  مع  فيها  والتحكم  والتوجه( 

وتأمينها  القيمة  األصول  وحماية  التشغيلية  الكفاءة  وزيادة  الوقاية 

تجمع  التي  األشياء  إنترنت  وحلول  خدمات  قطر  فودافون  وتقدم 

جيجانت  بشبكة  والمدعومة  االستخدام،  وسهولة  البساطة  بين 

إنترنت  ألجهزة  الدائم  االتصال  على  تحافظ  التي  النطاق  واسعة 

باإلضافة  ومدروسة  ذكية  قرارات  اتخاذ  أجل  من  واألصول  األشياء 

إلى زيادة الكفاءة وتعزيزها. وتشير التوجهات اإلقليمية التي رصدها 

2019" إلى أن الشركات  تقرير« بارومتر فودافون الشرق األوسط لعام 

األصول  استخدام  تحسين  أجل:  من  األشياء  إنترنت  تستخدم 

والموارد بنسبة )61 %(، وتقليل تكاليف التشغيل / أتمتة العمليات 

)59 %(، وإدارة المخاطر واالمتثال )53 %(، وزيادة اإليرادات )51 %(. ومن 

ناحية أخرى، يقول 79 % من مستخدمي تكنولوجيا إنترنت األشياء 

في الشرق األوسط إن هذه التكنولوجيا ساهمت في تحقيق التحول 

الرقمي لديهم.

الحبابي: نوفر حزمة 
تقنيات حديثة بأسعار 

تنافسية

تحسين إدارة األصول 
وأتمتة العمليات وإدارة 

المخاطر

$ الدوحة

 أعلنت شركة فودافون قطر عن إطالق 
نظام لتتبع األصول يمّكن الشركات من 
زيادة كفاءة عملياتها من خالل استخدام 

تقنيات إنترنت األشياء المتطورة. 

االقتصاد العالمي يواصل مسيرة التعافي

QNB: ارتفاع معدالت التضخم عالميا 
ورياح معاكسة للنمو بجنوب شرق آسيا

 وأضاف التحليل قائال: تشير التوقعات 

آسيا  شرق  جنوب  بمنطقة  المرتبطة 

رياحًا  يواجة  االقتصادي  النمو  أن  إلى 

ارتفاع  سمح  تايالند  ففي  معاكسة 

بالبقاء  لتايالند  التطعيم  معدالت 

أوائل  أوميكرون في  مفتوحة خالل موجة 

أخرى  عوامل  هناك  لكن   ،2022 عام 

الجائحة. من  بالكامل  تعافيها  ستعوق 

على  القيود  تخفيف  من  الرغم  وعلى 

يعاني،  السياحة  قطاع  يزال  ال  الحدود، 

منخفضًا  الزوار  عدد  يزال  ال  حيث 

90 %. عالوة على ذلك،  بنسبة تزيد عن 

أعداد  من  أوكرانيا  في  الحرب  ستحد 

 15 والتي كانت تمثل  الزوار من روسيا، 

الحرب. قبل  السياح  % من 
من  نسبة  أكبر  لديها  تايالند  ألن  ونظرًا 

المنطقة  في  الطاقة  منتجات  واردات 

اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من   4% بواقع 

األساسية  السلع  أسعار  ارتفاع  فإن 

لالقتصاد  معاكسة  رياح  بمثابة  هو 

ارتفاع  إلى  ذلك  ويؤدي  التايالندي. 

في   %  3.2 من  ارتفع  الذي  التضخم، 

تجبر  وقد  مارس.  في   %  5.7 إلى  يناير 

البنك  التضخمية  الضغوط  هذه 

الفائدة. المركزي على رفع أسعار 

فإن  تايالند،  غرار  وعلى  فيتنام  وفي 

فيتنام  في  التطعيم  معدالت  ارتفاع 

خفيفًا،  عليها  أوميكرون  تأثير  جعل 

الخدمات  قطاعي  من  لكل  سمح  مما 

طوال  مفتوحين  بالبقاء  والصناعة 

أن  المفترض  ومن  الموجة.  هذه  فترة 

إلى  لحدودها  فيتنام  فتح  إعادة  تؤدي 

الذي كان يمثل  السياحة،  تعزيز قطاع 

5 % من االقتصاد قبل الجائحة.  حوالي 

من  الزوار  عدد  سيكون  ذلك،  ومع 

على  سلبًا  سيؤثر  وهذا  محدودًا  روسيا 

عدد  إجمالي  يزال  ال  حيث  السياحة، 

قبل  ما  مستويات  من  بكثير  أقل  الزوار 

الجائحة.

النفط  أسعار  ارتفاع  فإن  ذلك،  ومع 

وسيزيد  المستهلكين  طلب  على  سيؤثر 

قطاع  في  اإلنتاج  تكاليف  من  أيضًا 

على  فيتنام  اعتماد  ويشكل  التصنيع. 

معينة،  مخاطر  الصين  مصدرها  أجزاء 

سالسل  تعطل  الجائحة  تزال  ال  حيث 

التصنيع  مدخالت  حصة  وتعد  اإلمداد. 

حيث  مرتفعة  الصين  من  المستوردة 

القيمة  إجمالي  من   %  24 حوالي  تبلغ 

المضافة.

ليس  التضخم  فإن  الحظ،  ولحسن 

بلغ  حيث  فيتنام،  في  قلق  مصدر  فعاًل 

مارس  في  فقط   %  1.4 التضخم  معدل 

فوق  كثيرًا  يرتفع  أن  المرجح  غير  ومن 

البنك  قبل  من  المستهدف  المعدل 

أن  المرجح  ومن   ،4% البالغ  المركزي 

هذا  تغيير  دون  الفائدة  أسعار  تظل 

العام. 

التعافي  شأن  من  المقابل،  وفي 

يتسارع  أن  إندونيسيا  في  االقتصادي 

هذا العام، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع 

إندونيسيا  تعتبر  حيث  األساسية، 

فإن  ذلك،  ومع  للسلع.  رئيسيًا  ُمصدرًا 

الحظر األخير على بعض صادرات زيت 

إجمالي  من   7% تمثل  التي  النخيل، 

رياح  بمثابة  سيكون  الصادرات، 

الحد  في  سيساعد  لكنه  معاكسة، 

التضخم  على  التصاعدي  الضغط  من 

المحلي.

 2.6 وعلى الرغم من ارتفاع التضخم إلى 

% في مارس، إال أنه ال يزال ضمن النطاق 
الذي  المركزي  للبنك  المستهدف 

الوقود  دعم  ويحد   .% و4   2 بين  يتراوح 

النفط على  ارتفاع أسعار  من مدى تأثير 

الضغوط  هذه  وتعني  التضخم.  زيادة 

البنك  أن  الضعيفة  التضخمية 

السياسة  يبقي  أن  يمكنه  المركزي 

ربما  االقتصاد،  لدعم  ميسرة  النقدية 

برفع أسعار الفائدة مرة واحدة أو مرتين 

في وقت الحق من هذا العام.

وفيتنام،  تايالند  في  الحال  هو  وكما 

الدولية  الحدود  فتح  إعادة  ستتيح 

إضافية  مساعدة  عوامل  لماليزيا 

بحوالي  السياحة  وساهمت  لالقتصاد. 

6 % من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 
مرة  المهاجرون  العمال  وسيتمكن   2019
في  العمالة  في  النقص  سد  من  أخرى 

الزراعة. مجال 

يزال  ال  إندونيسيا،  في  الحال  هو  وكما 

 %  2.2 مستوى  عند  منخفضًا  التضخم 

إلى دعم  في مارس. ويرجع ذلك أساسًا 

الوقود الذي يحد من تأثير ارتفاع أسعار 

نتيجة  المستهلكين.  على  النفط 

الماليزي  المركزي  البنك  سيقوم  لذلك، 

تدريجي  بشكل  الفائدة  أسعار  برفع 

فقط هذا العام.

التباينات  تأتي  قائال:  التحليل  واختتم 

السياحة  على  البلدان  اعتماد  مدى  من 

أو  مستوردة  البلدان  هذه  كانت  إذا  وما 

مصدرة صافية للسلع األساسية. ال يزال 

قطاع السياحة يتعافى بشكل تدريجي 

فقط، ومن مستويات منخفضة للغاية، 

على  الضوابط  تخفيف  من  الرغم  على 

لمصدري  ويمكن  الحدود.  وفتح  السفر 

الوقود  دعم  استخدام  األساسية  السلع 

ارتفاع التضخم والحفاظ على  لتخفيف 

أطول،  لفترة  منخفضة  الفائدة  أسعار 

األساسية  السلع  بمستوردي  مقارنًة 

من  أعلى  مستوى  يواجهون  الذين 

في  النمو  ضعف  يشكل  كما  التضخم. 

البلدان  لجميع  معاكسة  رياحًا  الصين 

في منطقة جنوب شرق آسيا. ومع ذلك، 

فقط  فيتنام  على  كبير  التأثير  هذا  فإن 

ارتباطًا  مرتبطة  التوريد  سالسل  ألن 

بالصين. وثيقًا 

{  رياح معاكسة للنمو االقتصادي في جنوب شرق آسيا

قال التحليل االقتصادي االسبوعي الصادر عن مجموعة 
بنك قطر الوطني QNB إن االقتصاد العالمي يواصل 

التعافي من تداعيات جائحة كورونا ومع ذلك، فقد 
حدثت صدمات تضخمية جديدة مصحوبة بركود في 

أوائل عام 2022. وأدت الحرب في أوكرانيا وتفاعل متحور 

أوميكرون شديد العدوى مع سياسة »صفر حاالت 
كوفيد« في الصين إلى ارتفاع في معدالت التضخم 

حول العالم وانخفاض في النمو االقتصادي العالمي 
)الناتج المحلي اإلجمالي(. ومع ذلك، فإن هذه الصدمات 

لها تأثيرات متباينة على المناطق والدول المختلفة. 

تسارع االنتعاش االقتصادي في أندونيسيا وماليزيا تتجه لرفع الفائدةقطاع السياحة يعاني في تايالند والتضخم تحت السيطرة في فيتنام

في  مالية  مؤسسة  أكبر   ،QNB مجموعة  حصدت 

من  جوائز  أربع  على  وإفريقيا،  األوسط  الشرق  منطقة 

مجلة غلوبال فاينانس العالمية ضمن برنامج التمويل 

على  الثانية  للسنة  المجلة  تقدمه  الذي  المستدام 

التوالي. 

وحصل QNB على جائزة الريادة في التمويل المستدام، 

وجائزة الريادة في إصدار السندات االجتماعية، وجائزة 

في  وذلك  المستدامة،  السندات  إصدار  في  الريادة 

الشرق  بمنطقة  الخاص  اإلقليمي  الجوائز  تصنيف 

األوسط. 

الريادة  جائزة  على  البنك  حصل  ذلك،  إلى  باإلضافة 

الخاص  التصنيف  في  قطر  في  المستدام  التمويل  في 

بالدول.

قياس  على  فاينانس  غلوبال  مجلة  جوائز  وتعتمد 

كما  المستدام،  التمويل  في  والمحلية  العالمية  الريادة 

السلبية  التبعات  لمكافحة  البنك  جهود  أيضا  تقيس 

والمؤسسات  الشركات  اختيار  تم  حيث  المناخ،  لتغير 

والدعم  االستدامة،  تمويل  في  العام  أدائهم  على  بناء 

التقارير  وإصدار  والشفافية  الموارد،  وإدارة  المجتمعي، 

الخاصة بتمويل االستدامة.

جهوده  على  كتأكيد  الجوائز  بهذه  البنك  فوز  يأتي 

باالستدامة  المرتبطة  المبادرات  دعم  في  المستمرة 

مسؤوليته  من  كجزء  المثمرة  جهوده  إلى  باإلضافة 

المجتمعية تجاه مختلف القضايا البيئية ذات االهتمام 

في  اإليجابي  البنك  أداء  ويتضح  والدولي،  المحلي 

البيئية  الحوكمة  تقارير  خالل  من  االستدامة  أجندة 

واالجتماعية )ESG( الخاصة به.

فاينانس  غلوبال  تقدمها  التي  االستدامة  جوائز  وتعد 

اعترافا بجهود المؤسسات في الريادة العالمية واإلقليمية 

لتمويل االستدامة باإلضافة إلى تمويل المبادرات واألفكار 

المناخ  لتغير  السلبية  اآلثار  من  الحد  في  للمساعدة 

أفضل  مستقبل  خلق  في  تساهم  التي  والمشاريع 

للبشرية. 

أصبحت  فاينانس  غلوبال  مجلة  جوائز  أن  إلى  يشار 

المهنية  ودقتها  سنة   35 إلى  الممتدة  لخبرتها  ثقة  محل 

في اختيار أفضل المؤسسات من ضمنها البنوك ومزودي 

جوائزها  جعل  في  ساهم  والذي  المالية،  الخدمات 

المجتمع  في  المؤسسات  نجاح  مدى  لقياس  المعيار 

المالي العالمي. 

وتتواجد مجموعة QNB، التي تفخر بمشاركتها كداعم 

األوسط  الشرق  في   ™FIFA 2022 العالم  لكأس  رسمي 

العالم  حول  قارات  وثالث  بلدًا   31 من  أكثر  في  وإفريقيا، 

من خالل فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة 

المصرفية  والمنتجات  الخدمات  أحدث  من  شاملة 

لعمالئها. 

في  موظف   27,000 عن  يزيد  ما  المجموعة  في  ويعمل 

أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، باإلضافة إلى شبكة 

واسعة من أجهزة الصراف اآللي تزيد عن 4,600 جهاز.

QNB  }

حصدها من »غلوبال فاينانس«

»QNB« »4« جوائز جديدة لـ
  معايير الجوائز : تمويل االستدامة والدعم المجتمعي وإدارة الموارد والشفافية  
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خالل ورشة عمل نظمتها »تكساس ايه آند إم« و»توتال انرجيز«..ماالفي:

قطر عاصمة معالجة الغاز في العالم

بين  مؤخًرا  نظمتها  التي  العمل  ورشة  سلطت 

جامعة تكساس إيه آند إم - قطر، وهي جامعة 

شريكة لمؤسسة قطر، وبالشراكة مع شركة 

األبحاث  على  الضوء  قطر،   - إنرجيز  توتال 

والتي  الكربون  إزالة  مجال  في  لهما  المشتركة 

قادت إلى الوصول لتقنيات مبتكرة في معالجة 

أكسيد  ثاني  واستخدام  الطبيعي  الغاز 

الكربون في دولة قطر.

بحثي  لمشروع  تتويًجا  العمل  ورشة  وجاءت 

تعاوني دولي استغرق مدة ست سنوات بقيادة 

– قطر في مركز أبحاث الغاز  جامعة تكساس 

ممثلون  فيه  وشارك   ،)GFRC( قطر  في  والوقود 

والصناعية  األكاديمية  المؤسسات  من 

الشريكة في قطر ومن العالم.

سيزار  الدكتور  قال  الورشة،  افتتاح  وفي 

إيه  تكساس  جامعة  عميد  ماالفي،  أوكتافيو 

معالجة  عاصمة  تعد  قطر  »ان  قطر،  في  إم  آند 

شراكة  المشروع  هذا  ويمثل  العالم.  في  الغاز 

تعمل  لم  نوعها  من  فريدة  وصناعية  أكاديمية 

في  وريادتها  القطري  الدور  تطوير  على  فقط 

معالجة الغاز الطبيعي ولكن يمكن من إحداث 

ونحن  الصناعة.  في  واسع  عالمي  تحول 

توتال  في  أصدقائنا  مع  بالشراكة  فخورون 

األكاديميين  المتعاونين  وكذلك  إنرجيز 

البحث  هذا  في  المتحدة  والواليات  قطر  في 

الثوري«.

المحفزات  »تصميم  مشروع  تمويل  تم  وقد   

ثاني  بتحويل  الخاصة  والعمليات  الجديدة 

)CO2( من المستوى الصغير  أكسيد الكربون 

الصندوق  قبل  من  الكبير«،  المستوى  إلى 

من  برنامًجا  باعتباره  للبحوث  القطري 

األولويات الوطنية للبحوث )NPRP(، وتم إجراؤه 

في  إنرجيز  توتال  أبحاث  مراكز  مع  باالشتراك 

ويسترن.  نورث  جامعة  وكذلك  وبلجيكا  قطر 

وقد هدف إلى تطوير محفزات وتقنيات جديدة 

تعمل على توسيع نطاق تحويل ثاني أكسيد 

مضافة  قيمة  ذات  كيميائية  مواد  إلى  الكربون 

كبير  وبشكل  يؤثر  قد  مما  نظيف،  ووقود 

ثاني  وتحويل  الغاز  معالجة  تكنولوجيا  على 

أكسيد الكربون - ليس فقط في قطر ولكن في 

جميع أنحاء العالم.

الناجحة  الشراكة  هذه  على  له  تعليق  وفي   

توتال  أبحاث  مركز  مدير  الجابر،  يوسف  قال 

االبتكار  إلدارة  الرئيس  ونائب  قطر  في  إنرجيز 

تعاونت  قطر:   - إنرجيز  توتال  في  والتغيير 

إم -  توتال إنرجيز مع جامعة تكساس إيه آند 

قطر  ومؤسسة  ويسترن،  نورث  وجامعة  قطر، 

التقنيات  أحدث  الستكشاف  األول،  المقام  في 

وبالتالي  المناخ،  تغير  تحديات  لمواجهة 

كان  الكوكب..  هذا  استدامة  في  المساهمة 

)NPRP( للبحوث  الوطنية  األولويات  برنامج 

في  ودعمنا  لمساعدتنا  المناسبة  األداة  هو 

والصندوق  قطر  مؤسسة  ونشكر  الرحلة،  هذه 

دعمهما  على  العلمي  البحث  لرعاية  القطري 

شركتنا  وأهداف  المشتركة،  لبحوثنا 

المستدامة. للتنمية 

البحث  فريق  شرح  العمل،  ورشة  وخالل   

العمليات  من  العديد  شملت  والتي  ابتكاراتهم، 

في  قطر  تساعد  أن  يمكن  التي  الجديدة 

تقليل  مع  الطبيعي  الغاز  من  ثروتها  معالجة 

البصمة الكربونية في البالد. وأحد األمثلة على 

CARGEN ُيعتقد أنها  ذلك هو أن تقنية مفاعل 

الطبيعي  الغاز  تعالج  التي  نوعها  من  األولى 

إلنتاج   )CO2( الكربون  أكسيد  وثاني  )الميثان( 

قيمة  ذات  مقدمة  وهو  التخليق،  غاز  من  كل 

التي  الهيدروكربونية  األولية  المواد  للعديد من 

معدالت  وتحقيق  قطر،  اقتصاد  دعم  شأنها  من 

صلبة  كربونية  نانوية  أنابيب  من  عالية 

األنابيب  هذه  استخدام  ويمكن  الجودة،  عالية 

العديد  في  الجودة  عالية  الكربونية  النانوية 

صناعة  ذلك  في  بما  قطر،  في  الصناعات  من 

تحويل  يمكن  حين  في  واألسمنت،  الصلب 

النقاء ومنتجات  الغاز التخليقي إلى وقود فائق 

ذات قيمة مضافة.

إما  مسيرة  المطورة  العمليات  تكون  أن  ويمكن 

يلغي  مما  الشمسية،  أو  الكهربائية  بالطاقة 

عنه  ينتج  وبالتالي  الوقود  حرق  إلى  الحاجة 

بكثير  أقل  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات 

المشروع  هذا  قاد  وقد  التقليدية،  التقنيات  من 

قطر  في  والوقود  الغاز  أبحاث  مركز  مدير 

من  البشير  نمر  الدكتور  األستاذ   )GFRC(

أعضاء  مع  بالتعاون  قطر،  تكساس-  جامعة 

آند  إيه  تكساس  جامعة  من  التدريس  هيئة 

إم - قطر، وكلية تكساس إيه آند إم، ويتضمن 

العمليات  لدعم  الالزمة  التحتية  البنية  إقامة 

واسعة النطاق وتوليف المحفزات في قطر.

 وقال الدكتور نمر البشير: لقد طورنا تقنيات 

لكل  كبيرة  أهمية  ذات  تكون  أن  يمكن  مبتكرة 

من  الكربون  إزالة  على  القدرة  حيث  من  العالم 

قطاع  في  الطبيعي  الغاز  معالجة  محطات 

على  بالفائدة  تعود  أن  يمكن  والتي  الطاقة، 

كيفية  على  جيد  مثال  وهذا  أخرى.  قطاعات 

األكاديمية  األوساط  بين  الفعال  التعاون 

مستدام  بيئي  نظام  لبناء  والصناعية 

في  المناخ  تغير  تحدي  مواجهة  في  للمساعدة 

السنوات القادمة«. 

ذات  البحثية  والخبرات  المرافق  دعمت  وقد 

من  كل  في   ،)  GFRC  ( العالمي  المستوى 

الرئيسي  المقر  وفي  المتحدة  والواليات  قطر 

المشروع  هذا   - إم  آند  إيه  تكساس  لجامعة 

البشير:  وقال  بدايته.  ومنذ  مستمر  وبشكل 

القدرات  بناء  في  كذلك  البحث  ساعد  »لقد 

العلماء  تدريب  خالل  من  قطر  في  البشرية 

لقيادة  العالية  المهارات  ذوي  والمهندسين 

مستقبل البالد في تكنولوجيا معالجة الغاز«.

{ سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، رئيس المجلس االستشاري لجامعة تكساس إيه آند إم خالل حضوره الورشة

{ صورة جماعية على هامش ورشة العمل

الدوحة          $

د.نمر البشير: تقنيات إلزالة الكربون من محطات معالجة الغاز

يوسف الجابر: آليات حديثة لمواجهة تحديات تغير المناخ

إحدى وكاالت الشحن الكبرى بالسوق المحلي

»GWC للخدمات البحرية« 
تحصد »3« شهادات »أيزو«

أنها  البحرية  للخدمات   GWC شركة  أعلنت 

معايير  بموجب  شهادات  ثالث  على  حصلت 

بموجب  الجودة  إدارة  نظام  شهادة  وهي:  األيزو، 

معيار األيزو ISO 9000: 2015، وشهادة نظام إدارة 

 ،ISO 14001: 2015 البيئة بموجب معيار األيزو

المهنية،  والسالمة  الصحة  إدارة  نظام  وشهادة 

.ISO 45001: 2018 بموجب معيار األيزو

البحرية  للخدمات   GWC شركة  وتعتبر 

وهي  قطر،  في  الكبرى  الشحن  وكاالت  إحدى 

)للحاويات(،  الدولية  الشحن  خطوط  تمّثل 

وناقالت  واألليات،  للمركبات  الناقلة  والشركات 

وناقالت  المجزأة،  الشحنات  وناقالت  النفط، 

الموانئ  جميع  في  السائبة،  الشحنات 

البحرية في قطر.

 :9001 األيزو  شهادة  على  الشركة  حصلت  وقد 

التي  دولًيا  المعتمدة  المعايير  أحد  وهي   2015
تقضي بضمان أن منتجات الشركة وخدماتها 

العمالء من خالل اعتماد نظام  تلبي احتياجات 

قدرة  على  تأكيد  أنها  كما  الجودة،  إلدارة  فعال 

منتجات  تقديم  في  االستمرار  على   GWC
العمالء  متطلبات  تلبي  الجودة  عالية  وخدمات 

والتنظيمية  القانونية  المتطلبات  وتستوفي 

المعمول بها.

شهادة  على  الشركة  حصلت  أخرى،  جهة  من 

بالتزام  إقرارًا  تعّد  التي   2015  :14001 األيزو 

البيئة  إدارة  نظام  تطوير  مواصلة  في  الشركة 

 :45001 األيزو  شهادة  أن  حين  في  بها،  الخاص 

المهنية  السالمة  إجراءات  تتناول   2018
والصحية.

األيزو  معيار  بموجب  الشركات،  على  ويتعين 

على  العمل  البيئة،  بإدارة  الخاص   14000
فمن  فعالة.  بصورة  البيئية  مسؤولياتها  إدارة 

تسعى  والمخاطر،  الفرص  تحديد  خالل 

وخفض  مواردها،  كفاءة  لتحسين  الشركات 

توليد النفايات، وقياس وإدارة التأثير اإلجمالي 

لقراراتها على البيئة. 

خاص  معيار   45001:2018 األيزو  ويعتبر 

بالصحة والسالمة المهنية معتمد عالمًيا، وتم 

تحسين  على  المؤسسات  لمساعدة  وضعه 

المخاطر  وتقليل  الموظفين،  سالمة  إجراءات 

أكثر  عمل  ظروف  وإيجاد  العمل،  مكان  في 

 GWC شركة  حصول  فإن  وبالتالي  أماًنا، 

إدارة  نظام  شهادة  على  البحرية  للخدمات 

األيزو  المهنية بموجب معيار  الصحة والسالمة 

موظفيها،  تجاه  التزامها  يعكس   ،45001:2018
على  وحرصها  وعمالئها،  المحلي،  والمجتمع 

مواصلة تحسين وتقييم بيئة عملها. 

 وفي الوقت ذاته، تبذل شركة GWC للخدمات 

إلى  لالمتثال  الواجبة  العناية  البحرية 

األول  المقام  في  وتركز  والمعايير،  السياسات 

إلى  أدى  الذي  األمر  عملياتها،  في  الجودة  على 

متطلبات  معالجة  في  ملحوظة  زيادة  تحقيق 

العمالء  وتطلعات  واحتياجات  الشحن  خطوط 

والسوق ككل.

قسم  أول  رئيس  كومار،  براديب  السيد  وقال 

»إن   :GWC شركة  لدى  الشحن  خدمات 

استمرار  على  يدل  االعتماد  هذا  على  الحصول 

التحسين من خالل  التزامنا بالجودة ومواصلة 

وضع نظام فعال إلدارة الجودة، وهي رحلة بدأتها 

الشهادة  هذه  على  بحصولها  األم  مؤسستنا 

على  »نحن   : قائال  وتابع  سنوات«،  بضع  منذ 

دراية بأن التكنولوجيا تعادل في أهميتها نظام 

الجودة وفريق العمل الذي يدعمه«.  

{ صورة جماعية خالل االحتفال بتسلم الشهادات

الدوحة          $

شاركت في اجتماع التحاد غرف مجلس التعاون

»غرفة قطر« مستعدة لدعم العمل الخليجي المشترك
في  قطر  وصناعة  تجارة  غرفة  شاركت 

التنفيذية  القيادات  للجنة  الـ52  االجتماع 

التعاون  مجلس  دول  غرف  التحاد 

في  الدمام  بمدينة  عقد  الذي  الخليجي 

واستضافته  السعودية  العربية  المملكة 

غرفة  وفد  ترأس  حيث  الشرقية،  غرفة 

حمد  بن  صالح  السيد  االجتماع  في  قطر 

ومشاركة  الغرفة،  عام  مدير  الشرقي 

الخبير االقتصادي بالغرفة الدكتور محمد 

إبراهيم، ومدير مكتب المدير العام السيد 

محمد المهندي.

توصيات  مناقشة  االجتماع  خالل  وتم 

النظام  بمراجعة  المكلف  الفني  الفريق 

عضوية  ومناقشة  لالتحاد،  األساسي 

استعراض  إلى  باإلضافة  الذهبي،  التميز 

للعام  لالتحاد  السنوي  التقرير  مشروع 

أعمال  جدول  مشروع  ومناقشة  م،   2021
دول  غرف  اتحاد  لمجلس  الـ58  االجتماع 

سيعقد  الذي  الخليجي  التعاون  مجلس 

يوم  مسقط  العمانية  العاصمة  في 

المقبل،  يونيو  شهر  من  عشر  الخامس 

للجنة   53 االجتماع  جدول  ومشروع 

القيادات التنفيذية.

بنودا  االجتماع  أعمال  جدول  تضمن  وقد 

االجتماع  توصيات  بمتابعة  تتعلق  أخرى 

وقرارات  التنفيذية  القيادات  للجنة   50
الغرف  اتحاد  لمجلس   56 االجتماع 

المالية  الختامية  والحسابات  الخليجية، 

لألمانة العامة لالتحاد 2020.

وقال السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير 

عام غرفة قطر، إن االجتماع ناقش العديد 

من القضايا التي تعزز التعاون االقتصادي 

التعاون  مجلس  دول  بين  والتجاري 

الخليجي، الفتا إلى أن غرفة قطر مستعدة 

الدعم للعمل الخليجي  دائما لتقديم كل 

القطاع  تطوير  في  يسهم  وبما  المشترك 

المواطنة  وتحقيق  الخليجي  الخاص 

االقتصادية الخليجية.

القيادات  لجنة  أن  إلى  الشرقي  وأشار 

مجلس  دول  غرف  باتحاد  التنفيذية 

اجتماعاتها  تعقد  الخليجي  التعاون 

القضايا  خاللها  تبحث  والتي  الدورية 

التعاون  بتعزيز  المتعلقة  والمسائل 

منطلقة  الخليجية،  الدول  بين  التجاري 

تشمل  والتي  للجنة  الرئيسية  المهام  من 

األمانة  عمل  برنامج  في  دورها  تفعيل 

التي  المواضيع  إعداد  لالتحاد،  العامة 

متابعة  االتحاد،  مجلس  على  عرضها  يتم 

مع  بالتنسيق  االتحاد  مجلس  قرارات 

السنوي  العمل  إقرار برنامج  العام،  األمين 

الموازنة  بمشروع  التوصية  لالتحاد، 

والتوصية  االتحاد،  لمجلس  التقديرية 

بالحسابات الختامية لمجلس االتحاد.

القيادات  لجنة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

مجلس  دول  غرف  باتحاد  التنفيذية 

المديرين  من  تتكون  الخليجي  التعاون 

واألمناء  التنفيذيين  والرؤساء  العامين 

لالتحادات والغرف األعضاء.

{ الشرقي متحدثا في االجتماع

حاضنة أعمال لألزياء والتصميم

»سكيل7« تختتم ورشة عمل حول الطباعة ثالثية األبعاد
لألزياء  أعمال  حاضنة  أول  »سكْيل7«،  اختتمت 

بنك  أسسها  والتي  قطر،  في  للمبدعين  والتصميم 

لالبتكار  قطر  مركز  مع  بالشراكة  للتنمية  قطر 

والتكنولوجيا  واألزياء  التصميم  في  األعمال  وريادة 

التصنيع  برامج  ورش  من  أخرى  سلسلة   ،M7
الرقمي المكثف الخاصة بتقنية »تجسيد األشكال« 

بالطباعة ثالثية األبعاد، والهادفة لتمكين الشركات 

اإلبداعية  والتصاميم  األزياء  منظومة  في  الناشئة 

بالبرامج المتطورة الالزمة لهم. 

 ،2022 مايو  و25   23 بين  المكثفة  الورشة  وُعقدت 

هادفة على مدى ثالثة أيام لتدريب رواد األعمال على 

دمج تقنيات الطباعة ثالثية األبعاد في رحلة تصميم 

مع  والمفهوم  الفكرة  دمج  يتم  حيث  منتجاتهم، 

المستخدمة لصناعة  والمواد  والتحضير  التصميم 

أو  أوليًا  نموذجًا  يكون  أن  يمكن  الذي  النهائي  المنتج 

منحوتة، أو منتجًا نهائيًا جاهزًا لالستخدام.

ويعد تصميم المنتجات ونماذجها األولية باستخدام 

مبتكرًا  نهًجا  األبعاد  ثالثية  والطابعة  الحاسوب 

يساعد  حيث  األعمال،  لهذه  مرنة  نماذج  الحتضان 

السريعة  األولية  النماذج  لهذه  الرقمي  التصنيع 

المصممين على إنشاء مخرجات تصميمية ضمن 

بسهولة  اإلصدار  محدودة  قطع  أو  صغيرة  كميات 

الطلب  حسب  منتجات  صناعة  إلى  باإلضافة  تامة، 

قبل  للسوق  منتجهم  مالئمة  مدى  معرفة  وكذلك 

االنتقال لعملية اإلنتاج بكميات كبيرة.

حاضنة  أقامتها  التي  المكثفة  الورشة  وشملت 

مثل  أخرى،  متعددة  وجوانب  مواضيع  سكْيل7 

تقييم النظرة العامة والشاملة للتصميم قبل مرحلة 

المستعملة،  والمواد  الشكل  وتحليل  التصنيع، 

ثالثية  الطباعة  في  الخاصة  التصنيع  وعمليات 

الورشة  مكنت  كما  الرقمي،  والتصنيع  األبعاد، 

عمل  وآلية  التقنية  المبادئ  فهم  من  المشاركين 

األزياء  بمجال  يتعلق  فيما  األبعاد  ثالثية  الطباعة 

والتصميم.   

خليفة  عائشة  السيدة  قالت  المناسبة  وبهذه 

»القت  سكْيل7:  حاضنة  مشروع  مديرة  الرميحي، 

التصنيع  برامج  مثل  السابقة  التدريبية  البرامج 

كبيًرا،  إيجابًيا  صدًى  المجوهرات  وصناعة  الرقمي 

الجديدة  ورشتنا  باختتام  هذه  رحلتنا  نكمل  واليوم 

األبعاد،  ثالثية  الطباعة  بتقنية  الخاصة  المميزة 

إمكانات  المتطورة  التكنولوجيا  هذه  لدى  أن  خاصة 

واعدة في قطاع األزياء والتصميم، ووسعنا عبر هذه 

األزياء  شركات  مدارك  المتقننة  التدريبية  الورشة 

ثالثية  الطباعة  مميزات  حول  الناشئة  القطرية 

األبعاد وإمكانياتها المستقبلية«.
{ جانب من الورشة

الدوحة          $
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»حماس« تدعو إلى الرباط في األقصى ورفع األعالم الفلسطينية

هّبة فلسطينية لرفض مسيرة األعالم

بـ»االحتشاد  الفلسطينيين  طالبت  كما 

العلم  ورفع  وخارجها،  فلسطين  عموم  في 

على  تأكيدًا  مكان،  كل  في  الفلسطيني 

عروبة األرض«.

واإلسالمية،  العربية  األمتين  وناشدت 

»يوم  باعتبار  وشعوبها  الحكومات  وقادة 

إلفشال  الُمقدس،  اليوم  بمثابة  األحد، 

كونها  التهويدية«،  االحتالل  مخططات 

»مسؤولية تاريخية«.

السنوية  الذكرى  مع  المسيرة  وتتزامن 

وفق  الشرقية،  القدس  إسرائيل  الحتالل 

التقويم العبري.

أعلنت  قد  اإلسرائيلية،  الشرطة  وكانت 

في  عناصرها  من  اآلالف  نشر  قررت  أنها 

القدس الشرقية، لتأمين المسيرة.

وحذرت الفصائل الفلسطينية في مدينة 

أي  ارتكاب  من  الصهيوني  االحتالل  غزة، 

األقصى  المسجد  اقتحام  عبر  حماقة 

هذا  أن  مؤكدة  األعالم،  مسيرة  خالل  من 

بارود سيشعل  المخطط سيكون برميل 

المنطقة بأكملها.

وقال عضو قيادة إقليم قطاع غزة في حركة 

حماس زكريا أبو معمر في ختام اجتماع 

الفصائل  إن  الفلسطينية،  للفصائل 

الفلسطينية والغرفة المشتركة في حالة 

انعقاد دائم، وتراقب وتتابع من كثب كل 

ما يصدر عن العدو من تصريحات وصور 

لألحداث واالعتداءات في األقصى.

وأعلن أن الفصائل الفلسطينية في حالة 

الدفاع  إلى  شعبنا  داعيا  عام،  استنفار 

الهجمة  ومواجهة  والمقدسات  األرض  عن 

الصهيونية على مقدساتنا وإلى االشتباك 

داعيا  التماس،  نقاط  كل  في  العدو  مع 

القدس  في  شعبنا  »جماهير  كذلك 

في  االحتشاد  إلى  والداخل  والضفة 

يوم  واعتبار  غد،  يوم  من  ابتداء  األقصى 

األقصى  عن  للدفاع  وطنيا  يوما  األحد 

والنفير العام«.

وحمل حكومة العدو تبعات ما سُيصاحب 

على  مشددا  ردود،  من  االعتداءات  هذه 

األيدي،  مكتوف  يقف  لن  »شعبنا  أن 

المخطط  لهذا  األشكال  بكل  وسيتصدى 

بهدف حماية شعبنا ومقدساتنا«.

لن  ومقاومته  شعبنا  أّن  معمر  أبو  وأكد 

سيف  معركة  حققته  عّما  يتراجعوا 

كل  جهوزية  على  مشددا  القدس، 

الساحات وترابطها للرد على العدوان.

المسلمين،  العلماء  من  عدد  وطالب 

فلسطينية  حركات  في  ومسؤولون 

العربية  األمتين  أمس،  وإسالمية، 

عامة،  رفض  حالة  بتشكيل  واإلسالمية، 

المقررة  اإلسرائيلية،  األعالم  مسيرة  ضد 

اليوم، في القدس المحتلة. جاء ذلك خالل 

فلسطين  علماء  هيئة  نظمته  ُملتقى، 

االتصال  تقنية  عبر  إسطنبول(،  )مقرها 

العلماء  »ملتقى  اسم  تحت  المرئي، 

الصهيونية«.  األعالم  مسيرة  لمواجهة 

عكرمة  األقصى،  المسجد  خطيب  وقال 

هذه  »نرفض  كلمته:  في  صبري، 

العامود،  باب  إلى  تصل  التي  المسيرة 

يستخدم  إذ  المقدسيين،  موطن  وهو 

ألفاظا جارحة ونابية خالل  المستوطنون 

هذه المسيرة«.

المسيرة  هذه  وراء  من  »الهدف  أن  وأضاف 

واالعتداء  المسلمين  مشاعر  استفزاز  هو 

لـ»االتحاد  العام  األمين  دعا  كما  عليهم«. 

القره  علي  المسلمين«،  لعلماء  العالمي 

القضية  مع  »الوقوف  ضرورة  إلى  داغي، 

المالية  اإلمكانيات  بكل  الفلسطينية 

والمعنوية واإلعالمية وغيرها«.

»تعرض  الندوة:  خالل  كلمة  في  وقال 

في  كبيرة  معاناة  إلى  المقدسيون 

وتشريد  اعتقال  من  السابقين،  العامين 

وقتل وهدم منازل، لذا يجب أن نقف معهم 

شرعا بالمال واإلعالم وكافة الوسائل«.

حركة  في  القيادي  مشعل،  خالد  ودعا 

يوم  إلى  اليوم،  تحويل  إلى  »حماس«، 

مع  تضامنا  العالم،  دول  كل  في  غضب، 

سكان مدينة القدس.

الملتقى:  خالل  كلمته  في  مشعل،  وقال 

يوم  في  الشارع،  إلى  بالنزول  »نطالب 

كافة  في  وذلك  األقصى،  أجل  من  غضب 

العواصم العربية واإلسالمية، وفي أميركا 

وأوروبا، تضامنا مع سكان القدس«.

كما طالب »الحكومات العربية واإلسالمية 

ما  حول  التاريخية،  مسؤولياتها  بتحمل 

يحدث في األقصى والقدس«.

تقسيم  إلى  يهدف  »االحتالل  وأردف: 

قبة  لهدم  تمهيدا  ومكانيا  زمانيا  األقصى 

موقفنا  األقصى  والمسجد  الصخرة 

ال  لنا،  واألقصى  قدسنا  القدس  واضح، 

نسمح ألي أحد أن يشاركنا فيه«.

في  فلسطينية  أهلية  منظمات  ونددت 

قطاع غزة، أمس، باالنتهاكات اإلسرائيلية 

القدس  ومدينة  األقصى،  المسجد  في 

نظمتها  وقفة  خالل  ذلك  جاء  المحتلة. 

الفلسطينية،  األهلية  المنظمات  شبكة 

االتحادات  من  عدد  مع  بالتعاون 

منظمة  مقر  أمام  األهلية،  والمؤسسات 

والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم 

»يونسكو«، بمدينة غزة.

األعالم  الوقفة،  في  المشاركون  ورفع 

ُكتب  الفتات  جانب  إلى  الفلسطينية، 

والمسيحية  اإلسالمية  »مقدساتنا  عليها 

الزماني  للتقسيم  و»ال  أحمر«،  خط 

والمكاني«.

{  فلسطينيون يتحدون مسيرة األعالم اإلسرائيلية{  منظمات أهلية فلسطينية تندد باالنتهاكات اإلسرائيلية

غزة - األناضول - دعت حركة 
»حماس« الفلسطينيين 

إلى الرباط في المسجد 
األقصى، اليوم األحد، ورفع 

األعالم الفلسطينية في كل 
مكان رفضا لمسيرة األعالم 

اإلسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان 

أمس: »ليكن اليوم هبة 
جماهيرية واسعة لشعبنا 

وأمتنا في كل أماكن 
تواجدهم دفاعا عن القدس 

واألقصى«.

الفصائل تحذر: المخطط 
اإلسرائيلي سيشعل األوضاع 

بالقدس والمنطقة

موسكو تعلن السيطرة على بلدة ليمان االستراتيجية

تصاعد الهجوم الروسي على »دونباس«
ف.  أ.  )أوكرانيا(-  ليسيتشانسك 

في  دونباس  إقليم  في  القتال  يشتّد  ب- 

أّن  موسكو  أكدت  حيث  أوكرانيا،  شمال 

االنفصاليين الموالين لها سيطروا على بلدة 

معبرًا  تشّكل  والتي  االستراتيجّية  ليمان 

وكراماتورسك  سلوفيانسك  مدينَتي  نحو 

الرئيسيتين.

وقالت وزارة الدفاع الروسّية في بيان »عقب 

ميليشيا  لوحدات  المشتركة  العمليات 

والقوات  الشعبية  دونيتسك  جمهورية 

ليمان  بلدة  حررت  الروسية،  المسلحة 

مؤكدة  األوكرانيين«  القوميين  من  تماما 

لموسكو  الموالون  االنفصاليون  اعلنه  ما 

أراضي  عن  الدفاع  قوات  وكانت  الجمعة. 

الموالية  االنفصالية  دونيتسك  »جمهورية« 

واحد،  جانب  من  والمعلنة  )شرق(  لروسيا 

كتبت على تطبيق »تلغرام« أنها »سيطرت 

من  »بدعم«  ليمان  بلدة  على  تام«  بشكل 

بذل  كييف  وتعهدت  الروسي.   الجيش 

جهودها القصوى للدفاع عن دونباس حيث 

دفع  ما  هجومه  الروسي  الجيش  صعد 

القوات األوكرانية إلى التفكير في انسحاب 

الجبهة  خطوط  بعض  من  استراتيجي 

البالد،  شرق  في  الواقعة  المنطقة  هذه  في 

لتجنب محاصرتها.

فولوديمير  األوكراني  الرئيس  وقال 

زيلينسكي في خطاب بالفيديو الجمعة إن 

مؤكدا  جدا«،  صعب  دونباس  في  »الوضع 

شيء  كل  ونفعل  أرضنا  نحمي  »نحن 

لتعزيز« الدفاع عن هذه المنطقة. 

المحتلون  كان  »إذا  زيلينسكي  وأضاف 

وسيفيرودونيتسك  ليمان  أن  يعتقدون 

دونباس  مخطئون.  فهم  لهم  ستصبحان 

األنباء  وكالة  ونقلت  أوكرانية«.   ستكون 

في  مسؤول  عن  نوفوستي  ريا  الروسّية 

االنفصالية  لوغانسك  »جمهورية«  شرطة 

»مدينة  إن  الجمعة  قوله  لروسيا  الموالية 

والقوات  حاليا«  محاصرة  سيفيرودونتسك 

األوكرانية عالقة هناك. 

لكن حاكم لوغانسك سيرغي غايداي نفى 

المنطقة  إن  القول  الخطأ  من  إنه  وقال  ذلك 

للعدو«  »الكاملة  السيطرة  تحت  ستقع 

أيام«.  أو ثالثة  أو يومين  الروسي خالل »يوم 

وتابع أنهم »لن يستولوا عليها على األرجح«، 

يصدر  أن  يمكن  محاصرتها  »لتجنب  لكن 

أمر بانسحاب لقواتنا«.

الجيش  مستمّر..  »القصف  أّن  وأضاف   

المدينة«،  يدّمر  ببساطة  الروسي 

»خسائر  الروسّية  القوات  تكّبدت  وقد 

ضواحي  في  قوله،  بحسب  فادحة«، 

سيفيرودونتسك.

الواليات  روسيا،  حذرت  أخرى  جهة  من 

بأسلحة  أوكرانيا  إمداد  من  المتحدة 

لذلك  أن  مؤكدة  المدى،  بعيدة  صاروخية 

األمن  على  بها  التنبؤ  يمكن  ال  تداعيات 

العالمي.
{  صور القمر الصناعي تظهر المباني المتضررة في ليمان 

العراق.. إحباط 
عمليتين لـ »داعش«

بغداد - قنا - قال مصدرأمني 

عراقي إن قوات من الجيش 

أحبطت تحركا من قبل عناصر 

تنظيم »داعش« تجاه منطقة 

المقدادية بمحافظة ديالى 

شمال شرقي العراق.

وأكد المصدر أن القوات رصدت 

تحركًا ألفراد من »داعش« 

تجاه منطقة المعامل في قرية 

»العالي« شمال المقدادية شمال 

شرق العراقي، واطلقت النار 

عليهم والذوا بالفرار.

من ناحية أخرى، أعلنت قوات 

البيشمركة عن إحباط عملية 

لتنظيم داعش في اطراف قضاء 

»طوز خرماتو« شرقي محافظة 

صالح الدين عند حدود إقليم 

كوردستان شمال العراق.

أردوغان: ندعم مسار السالم بين أذربيجان وأرمينيا
ــ أكد الرئيس التركي  باكو - األناضول 

بالده  أن  أمس،  أردوغان،  طيب  رجب 

بين  الدائم  السالم  مسار  بقوة  تدعم 

أذربيجان وأرمينيا.

في  مشاركته  خالل  كلمة  في  ذلك  جاء 

لتكنولوجيا  »تكنوفيست«  مهرجان 

العاصمة  في  المقام  والفضاء  الطيران 

األولى  للمرة  وينظم  باكو،  األذربيجانية 

أردوغان  الرئيس  وأعرب  تركيا.  خارج 

هذا  بتنظيم  وافتخاره  سعادته  عن 

في  تركيا،  خارج  األولى  للمرة  المهرجان 

أذربيجان الشقيقة.

من  ضيوف  مشاركة  أن  إلى  لفت  كما 

منظمة الدول التركية في المهرجان تزيد 

من سروره.

التركية  الدول  منظمة  وتأسست 

 3 في  سابقا(  التركي  )المجلس 

وأذربيجان  تركيا  وتضم   ،2009 أكتوبر 

وأوزبكستان،  وقرغيزيا  وكازاخستان 

بصفة  وتركمانستان  المجر  إلى  إضافة 

تركيا  بين  العالقات  وحول  مراقب. 

»ارتقينا  أردوغان:  قال  وأذربيجان، 

يشكل  مستوى  إلى  الثنائية  بعالقاتنا 

وليس  بأسره  للعالم  يحتذى  نموذجا 

المنطقة فحسب«.

من  بالرغم  أنه  أردوغان  الرئيس  وأفاد 

بين  الدبلوماسية  العالقات  تأسيس 

وحدة  أن  »إال  عاما،   30 قبل  البلدين 

ألعماق  تمتد  تجمعهما  التي  المصير 

البالغة  سعادته  عن  وأعرب  التاريخ«. 

بيوم  فرحتها  أذربيجان  بمشاركة 

االستقالل الذي تحتفل به في 28 مايو.

أراضي  في  لدينا  أطماع  »ال  وأضاف: 

من  بذرة  نفرط  ال  أننا  كما  أحد  وسيادة 

ترابنا«.

ومضى قائال: »ألننا لسنا أناسا جمعتهم 

بتاريخها  كبيرة  أمة  أبناء  بل  الصدفة، 

وثقافتها وحضارتها«.
{  الرئيس التركي أردوغان

القـضـــاء التـونـــسي يمـنــع 
راشــــد الغــنــوشــي مــن الســــفـر

التونسي،  القضاء  ـأعلن  ـ  األناضول   - تونس 

راشد  »النهضة«  حركة  رئيس  منع  السبت، 

القضية  خلفية  على  السفر،  من  و33  الغنوشي 

المعروفة إعالميا بـ»الجهاز السري«.

بها  أدلت  لألناضول  تصريحات  في  ذلك  جاء 

باسم  والمتحدثة  الجمهورية  وكيل  مساعدة 

العاصمة  )شمال  بأريانة  االبتدائية  المحكمة 

إن  بوقطاية  وقالت  بوقطاية.  فاطمة  تونس( 

الجمعة  أصدر  بالمحكمة  التحقيق  »قاضي 

كامل  ضد  السفر(  )منع  السفر  بتحجير  قرارا 

بالجهاز  إعالميا  المعروفة  القضية  في  المتهمين 

راشد  رئيسها  وبينهم  النهضة  لحركة  السري 

بعد  يتم  »لم  أنه  بوقطاية  وأضاف  الغنوشي«. 

وبحسب  السفر«.  منع  بقرار  المعنيين  إعالم 

ذاتها  القضية  في  المتهمين  عدد  فإن  بوقطاية، 

والذين شملهم المنع بلغ 34 شخصا.

بأي  »التحصيل  في  لهم  الموجهة  التهم  وتتمثل 

طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني، 

كان،  وجه  بأي  به  صفة  ذي  غير  شخص  وإعالم 

مهما كانت الوسيلة«، وفق المتحدثة ذاتها.

موظف  أو  شخص  »استغالل  أيضا  التهم  ومن 

غيره  بواسطة  أو  بنفسه  والقبول  عمومي.. 

كانت  مهما  منافع  أو  بالعطايا  وعودا  أو  لعطايا 

الغير،  لفائدة  وامتيازات  حقوق  بدعوى  طبيعتها 

دون  الشخصية  المعطيات  معالجة  إلى  إضافة 

منفعة  تحقيق  بغاية  إحالتها  وتعمد  ترخيص 

بغيره«،  ضرر  إلحاق  بغاية  لغيره  أو  لنفسه 

بحسب »بوقطاية«.

فشل التوصل  إلى اتفاق على بيان حول ميانمار
في  الدولي  األمن  مجلس  فشل   - قنا   - نيويورك 

االتفاق على صيغة بيان بشأن الوضع في ميانمار 

منذ االنقالب العسكري فبراير 2021.

وكانت بريطانيا قد تقدمت ببيان ينص على أن 

يعرب مجلس األمن عن قلقه العميق إزاء »التقدم 

نقاط  خمس  من  خطة  تنفيذ  في  المحدود« 

حددتها منذ أكثر من عام رابطة جنوب شرق آسيا 

)آسيان( إلنهاء األزمة كما يدعو إلى اتخاذ إجراءات 

لتطبيق خريطة طريق.

وتعبر الفقرات األخرى في النص عن قلق مجلس 

األمن من استمرار العنف والصعوبات اإلنسانية 

في البالد.

استخدام  اقترحت  إنها  الصينية  البعثة  وقالت 

عبارة »تقدم بطيء« بداًل من »محدود«.

شولتس وماكرون يطلبان من بوتين
إجراء مفاوضات مباشرة مع زيلينسكي

األلماني  المستشار  طلب   - ب  ف.  أ.   - برلين 

إيمانويل  الفرنسي  والرئيس  شولتس  أوالف 

فالديمير  الروسي  الرئيس  من  أمس،  ماكرون، 

»مفاوضات  إجراء  هاتفي،  اتصال  خالل  بوتين، 

األوكراني  الرئيس  مع  جدية«  مباشرة 

زيلينسكي.  فولوديمير 

شولتس  شّدد  دقيقة،   80 دام  اتصال  وفي 

فوري  نار  إطالق  »وقف  ضرورة  على  وماكرون 

أوكرانيا،  من  الروسية«  القوات  وانسحاب 

بحسب بيان صدر عن المستشارية األلمانية.

إجراء  إلى  بوتين  أيًضا  المسؤوالن  ودعا 

»مفاوضات مباشرة جدية مع الرئيس األوكراني 

وإلى ايجاد حّل دبلوماسي للنزاع«.

لطلب  تلبية  حصل  الذي  االتصال،  وُكّرس 

لموضوع  برلين،  بحسب  وشولتس  ماكرون 

والجهود  أوكرانيا  في  الروسية  الحرب  »استمرار 

الالزمة لوضع حّد لها«.

الروسي  »الرئيس  وماكرون  شولتس  ودعا 

اإلنساني  الوضع  تحسين  على  الحرص  إلى 

أوكرانيا. المدنيين« في  للسكان 

بمعاملة  »التزاًما  الروسي  الرئيس  وأبدى 

المقاتلين األسرى وفق القانون اإلنساني الدولي، 

وصول  وضمان  جنيف،  اتفاقيات  وفق  خصوًصا 

اللجنة الدولية للصليب األحمر، بال عوائق«.

الغذائي  »الوضع  إلى  أيًضا  التطرق  وتّم 

العدوان  حرب  بسب  خصوًصا  المتوتر  العالمي 

الروسي«.

»الرئيس  أن  األلمانية  المستشارية  وأّكدت 

الحبوب  بتصدير  السماح  يريد  أنه  أّكد  بوتين 

من أوكرانيا، ال سّيما عبر البحر«.

لن  روسيا  بأن  )بوتين(  »تعهد  برلين،  وبحسب 

لحماية  أقيم  -الذي  األلغام  حزام  فتح  تستغل 

الحبوب  بتصدير  للسماح  األوكرانية  الموانئ 

وأشارت  هجومية«.  بأعمال  للقيام  بالسفن- 

المسؤولين  أن  إلى  األلمانية  المستشارية 

يجب  الذي  المركزي«  »الدور  على  اتفقوا  الثالثة 

أن تلعبه األمم المتحدة لضمان حصول عمليات 

التصدير.



لقد كان الشيخ أحمد القطان منبرًا مفردًا في المسار 

الثاني، للبعث اإلسالمي وهو الوقوف في مواجهة 

المستبدين العرب، وتعرية مواقفهم وهو ما كان نادرًا 

المسلمين  الزمن، وتذكيره بالمضطهدين من  في ذلك 

وخاصة الشعوب العربية، بل إنني أزعم أن الشيخ 

1982 في  القطان كان أحد أهم منابر الثورة السورية عام 

ُانهيت بمجزرة حماة، بغض النظر عن  الخارج، التي 

التي وقعت فيها، فكانت مذابح  النقد واألخطاء  سياقات 

نظام دمشق اإلرهابي تصم اآلذان وتصدم النفوس، ومع 

ذلك كانت محل إخفاء متواطئ في الوطن العربي، إال 

في بغداد بسبب صراع البعث القومي. 

الصامتين«،  »جداُر  النثرية  القصيدة  بعثت  لقد 

وقراءته لرسالة ضحايا اإلرهاب األسدي اللعين من 

حرائر سوريا، ثورة وجدان في نفس كل عربي ومسلم 

يؤلمه الظلم، بل كل إنسان منصف يؤمن بأن هذا 

الظلم والقمع، هو مركز البؤس والتعسف الذي يبطش 

القطان في  البريء، فكان الشيخ  العربي  بالمواطن 

العربية  الدفاع عن األقصى أحد ممثلي الشعوب  منبره 

وثورة  المحتلة  المقموعة، كما هو صوت فلسطين 

المستمرة.  تحريرها 

أما فلسطين فقد كان لمنبره حكاية كبرى، وقد ذّكر 

المناصر  التاريخي،  الكويت  رحيله بأموٍر مهمة في دور 

االحتالل،  أمام  الصمود  ومسيرة  الفلسطينية  للقضية 

النقاط:  نرتبها في هذه 

رحيله  أن  الله  رحمه  القطان  أحمد  الشيخ  بركة  من   .1
والمرابطين في  المباركة  مّثل حركة دعم لفلسطين 

لعنوان  تنفيذيًا  تحقيقًا  وكأنه  األقصى،  المسجد 

الدفاع  منبره في جامعة بالكويت الذي أطلق عليه منبر 

اللحمة  المسجد األقصى، فعّزز رحيله معنى  عن 

العربي.  والخليج  فلسطين  بين  اإلسالمية  العربية 

مد  في  رابط  الذي  وشعبه  العربي  الخليج  هذا   .2

فلسطين وغوثها اإلنساني لعقود، وكان من أحد أهم 

الكويت  مثلت  الفلسطينية،  المقاومة  تثبيت  أسباب 

باتجاهها اإلسالمي دورًا حيويًا فيه ال ُينكره أحد، وهذا 

ال ُيقلل من دور الحركة القومية العربية في الكويت، 

ولكن في العقود األربع الماضية مثلت الروح اإلسالمية 

الخليج  في  مهمًا  فكريًا  بعثًا  فلسطين  مع  المتضامنة 

الفقيد رمزها  الكويت، وكان الشيخ  العربي بقيادة 

الله.  رحمه  الكبير 

تشكيك  لحمالت  تزال  وال  الرابطة  هذه  تعرضت  ولقد   .3
ووهن في جسد هذا التضامن، بسبب مشروع نشر 

الفكر الصهيوني في الخليج، وخاصة خالل األزمة 

اتفاقات ضخمة  السابقة، وما جرى من  الخليجية 

التصريحات  تلك  استغلت  اإلسرائيلي،  الكيان  مع 

المستمرة من بعض قيادات حماس، في دعم قوة 

ذبحت  التي  اإلقليمية،  الطائفية  اإلرهابية  التطرف 

العربية.  والعراق وغيرهم من الشعوب  سوريا 

بها  ذّكر  التي  اليوم،  الجميلة  العودة  هذه  فإن  ولذلك   .4
الداعية اإلسالمي المخضرم، أحمد القطان هو  رحيل 

طيف من بركة الصالحين من دعاة اإلسالم، ال تمثل 

اإلسالميين كاتجاه حزبي، ولكن كفكر رسالي اعتنق 

األقصى، منذ  الدفاع عن فلسطين وقضيتها وتحرير 

بزوغ حركته المعاصرة، وهو ينتمي إلى قضية قدسية 

ُانزلت في آيات القرآن الكريم. 

عليها  الشعوب  بين  للخالف  يكون  أن  يجوز  فال  ولذلك   .5
والفرق  للناس،  االجتماعية  الطبيعة  مدخاًل، مع مراعاة 

الجانبين، وخاصة  الفضالء والسفهاء في كال  بين 

التاريخ العربي المعاصر تم  أن قضية فلسطين في 

لتبرير  أنظمة ومن ثقافات وشخصيات،  استغاللها من 

سياسات ظالمة أو نفوذ مادي مصلحي، فهذا ال عالقة له 

فلسطين.  من  المبدئي  بموقفنا 

وإن كانت القضية وكما كتبت سابقًا قد تأثرت في 

الماضية بغياب توازن خالد مشعل كأحد  السنوات 

الفلسطيني، بغض  الكفاح  أبرز وأذكى قيادات تاريخ 

النظر عن موقعه الحزبي الذي ال ُيمثل فارقًا يذكر، 

متمنين أن تعود قوة التوازن والعمق الذي عرفت به 

حماس، منذ كارثة غزو الكويت حتى رياح الربيع 

العربي. 

واليوم هناك معركة ساخنة ال تهدأ، تواصل فيها 

متتالية  مركزية  حرٍب  شن  الصهيونية  العقيدة 

الدورات، تقوم على استثمار هذا الدعم العربي، وضمه 

إلى الدعم الغربي، لصناعة رصيف وجسر شرير، 

ُيحقق نقلة لهم في مساحة القدس وفي ذات المسجد 

األقصى، يواجه بقوة رباط وعزيمة كفاح عظيمة من 

الغربية.  والضفة   48 والـ المقدسيين 

الهمم، ودعم  الكبير شحذ  والعربي  وواجبنا اإلسالمي 

القوة المدنية في األرض المباركة، وكل غوث إنساني 

بأيٍد  للقدس ولغزة ولصوت حريتها وتحريرها ليصل 

الله أحد أبرز منابرها،  أمينة، كان الشيخ القطان رحمه 

ليكتب الله له أجر رباط القدس وحماية أقصاها وهو في 

األعلى. المأل 
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يوم المواجهة

صادق الشافعي 

كاتب فلسطيني

اليوم األحد هو يوم المواجهة، فقد وافقت 

حكومة دولة االحتالل على قيام مسيرة 

األعالم التي طلبتها وأصرت عليها وفرضت 

قيامها في مدينة القدس قوى اليمين الديني 

واالستيطاني، أو هكذا تم اإلخراج وتم اإلعالن، 

فحكومة دولة االحتالل ليست خصمًا 

لقوى االستيطان وال هي بعيدة عنها في 

األصل والجوهر واألهداف والسياسات، وفي 

التفاصيل والمواقف أيضًا.

بل يمكن القول بثقة وصدق إن حكومة 

االحتالل القائمة هي -كما سابقاتها- حكومة 

استيطان، يشهد على ذلك ويؤكده القوى 

المشكلة لها، وبرنامجها وسياساتها المعلنة، 

وممارساتها في ارض الواقع، بالذات لجهة 

التوسع االستيطاني. ويؤكد ذلك من جهة 

أخرى رفضها المبدئي المحسوم والمطلق 

لفكرة قيام أي كيان سياسي فلسطيني على 

ارض فلسطين، كما يؤكده ذلك وينسجم 

معه أو ينتج عنه تجنبها لدرجة الرفض 

التعاطي مع السلطة والقيادة الفلسطينية 

القائمة، ورفض التعامل معها بأي شكل 

ومستوى.

في استعدادها ليوم مسيرة األعالم، قرر 

مفوض الشرطة في دولة االحتالل رفع 

مستوى التأهب في القدس وفي المدن 

المختلطة األخرى وتقرر نشر 3000 شرطي 

في القدس ومئات في المدن المختلطة 

األخرى.

 إن من سيتصدى للمسيرة هم أهل 

الوطن الفلسطيني وفي مقدمتهم أهل 

القدس وسوف تحمل عملية التصدي هذه 

خصوصياتها القادمة من خصوصيات مدينة 

القدس وطبيعة وخصوصية المعركة 

حولها.

لقد أكدت جماهير شعبنا قدرتها المبهرة 

على تجاوز منغصات ومعيقات االنقسام، ولم 

تسمح لها أن تفرض نفسها أو تطل برأسها 

وأن تعيق أو تضعف نضالها المشترك في 

الساحات والحواري والشوارع حول الهدف 

المحدد والعنوان المشترك: »القدس كانت 

وما زالت وستبقى عربية فلسطينية بأرضها 

وأهلها ومقدساتها«.

تنادى الفلسطينيون لرفع األعالم 

الوطنية في كل مكان اليوم رفضا 

لمسيرة األعالم اإلسرائيلية التي 

قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

نفتالي بينيت اإلبقاء عليها 

في أحدث استفزاز من جانب 

اإلسرائيليين.

هبة الجماهير الفلسطينية 

تنطلق اليوم دفاعا عن القدس 

واألقصى، وهي تحتاج إلى 

الدعم والمساندة والمؤازرة من 

األمتين العربية واإلسالمية وقادة 

الحكومات وشعوبها باعتبار اليوم 

األحد بمثابة اليوم المقدس 

إلفشال مخططات االحتالل 

التهويدية، كونها مسؤولية 

تاريخية ملقاة على عاتق 

الجميع، والمطلوب تشكيل حالة 

رفض عامة ضد مسيرة األعالم 

اإلسرائيلية التي ستصل إلى باب 

العامود، وهو موطن المقدسيين، 

إذ يستخدم المستوطنون ألفاظا 

جارحة ونابية خالل هذه المسيرة، 

الستفزاز المشاعر الدينية 

والوطنية، وهو استفزاز لجميع 

العرب والمسلمين دون استثناء.

إن الوقوف مع القضية 

الفلسطينية بكل اإلمكانيات 

المالية والمعنوية واإلعالمية 

وغيرها مطلوب أكثر من أي وقت 

مضى آخر، ونصرة الفلسطينيين 

ومدينة القدس نصرة لديننا 

وانتمائنا وعروبتنا، إذ إن 

قضية القدس ليست خاصة 

بالفلسطينيين أو العرب، إنما 

هي قضية المسلمين جميعا، 

والحال هذا يستدعي تحويل اليوم 

إلى يوم غضب في كل دول العالم 

تضامنا مع سكان مدينة القدس.

يهدف االحتالل إلى تقسيم األقصى 

زمانيا ومكانيا تمهيدا لهدم قبة 

الصخرة والمسجد األقصى، 

وعلى العرب والمسلمين جميعا 

التكاتف معا من أجل بعث 

رسالة واضحة مفادها أن مثل 

هذا األمر لعب بالنار، وهو ينذر 

بعواقب كبيرة ال بد من منعها 

عبر التحرك الجاد والمسؤول 

لدفع المجتمع الدولي نحو لعب 

الدور الذي تقاعس عن ممارسته 

والمتمثل بترجمة القرارات الدولية 

وتنفيذها والدفع باتجاه إقامة 

دولة فلسطينية عاصمتها القدس 

الشرقية، وبغير ذلك فإن سلطات 

االحتالل سوف تمضي قدما في 

تنفيذ مخططاتها لتهويد القدس 

واالستيالء على مقدساتها التي هي 

مقدسات كل مسلم وكل عربي 

أينما كان.

الدفاع 
عن المقدسات

الكويت.. درع القضية الفلسطينية

كيف يتحقق االنتصار؟تهديد فرنسي التحدي األكبر
ذكرت وكالة »بلومبرغ« أن المشاكل التي تواجهها شركة 

الكهرباء الفرنسية EDF، أكبر منتج للطاقة النووية في أوروبا، 

يمكن أن تقوض أمن الطاقة في المنطقة. ووفقا للوكالة، فإنه 

من المتوقع أن يكون إنتاج الشركة في 2022 عند أدنى مستوى 

منذ 30 عاما. كما أن إخفاقات الشركة تسببت في تقلبات 

في أسواق الطاقة األوروبية، األمر الذي يهدد بتقويض خطة 

التخلص التدريجي من الغاز الروسي. وقال نيكوالس لوكلير، 

الشريك المؤسس لشركة »أومنيجي« للطاقة، ومقرها 

باريس: »لدينا مشكلة فرنسية جاءت في وقت غير مناسب 

بالنظر إلى الوضع الجيوسياسي«.

} )بلومبرغ(

تساءلت صحيفة »نيويورك تايمز« عن الطريقة التي 

ستنتهي فيها الحرب في أوكرانيا وما يمكن اعتباره نصرا 

حتى تتوقف الحرب.

وقالت الصحيفة في تقرير إن الواليات المتحدة وحلفاءها 

يتناقشون وبهدوء حول كيفية نهاية كل هذا؟ وبات 

السؤال يدور األلسنة في األيام الماضية، رؤساء ووزراء وقادة 

في الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الواليات المتحدة 

وكلهم طالبوا بالنصر في أوكرانيا.. وتحت السطح هناك 

انقسامات حول ما يمكن اعتباره نصرا وإذا كان يعني 

نفس ما يريده األوروبيون والواليات المتحدة، واألهم من 

هذا ما يعنيه بالنسبة ألوكرانيا.

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن »مسيرة األعالم« التي 

سيجري تنظيمها في مدينة القدس المحتلة اليوم األحد، 

هي تحد غير سهل لرئيس الحكومة اإلسرائيلي نفتالي 

بينيت، مؤكدة أن المسيرة هي بمنزلة امتحان للحكومة 

واالئتالف ولرئيس الحكومة، فالحديث يدور عن أكبر 

التحديات التي يواجهها بينيت منذ تشكيل الحكومة، 

بسبب األخطار السياسية المرتبطة بهذه المسيرة. 

وقالت: يبدو أن الحديث يدور عن امتحان شخصي يمكن 

مقارنته بين سلوك رئيس الحكومة الحالي وسلوك رئيس 

الحكومة السابق بنيامين نتانياهو، ويمكن قياس النتائج 

بشكل فوري، فالفوارق واضحة.
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األيام الفلسطينية

في العام 1984 كتبت زاوية على الصفحة األخيرة من 

جريدة الوطن الكويتية باسم )الزمن األسود( وقصدت 

فيه زمنا أسود لمن اغتصب وقتل وشرد شعبنا 

الفلسطيني..

 وال أعتقد أن الكاتبة الفرنسية فيفيان فورستييه 

قرأت تلك المقالة حين وضعت كتابها )حتمية اليوم 

األسود( تتحدث فيه عما تحدثت عنه في مقالتي 

عن جريمة وعد بلفور البريطاني في اليوم الثاني 

من نوفمبر 1917 بمنح اليهود جزءا من فلسطين، 

وصفت في مقالتي هذا المنح بأنه جريمة الغرب 

بحق الفلسطينيين.. وأنه سيقود اليهود إلى يوم 

أسود.

 Le :كتاب فيفيان الذي صدر في أوروبا تحت عنوان

Crime de l’occident، شرحت فيه الكاتبة كيفية 
ارتكاب الغرب جريمته بحق الشعب الفلسطيني، 

وهي في عمقها جريمة أوروبية ارتكبت بحق اليهود، 

ومن ثم أطلقوا وعد بلفور البريطاني، وبتأييد من 

األوروبيين، الذين منحوا اليهود حق ارتكاب مجازرهم 

البشعة بحق الشعب الفلسطيني، وفي تشريدهم 

وتهجيرهم، وصواًل الحتالل وطنهم فلسطين.

في هذا الكتاب وجهت الكاتبة الفرنسية فيفيان 

فورستييه للحكومات األوروبية وللمجتمع األوروبي 

أسئلة واضحة: 

* َمن أحرق َمن؟ أهم عرب فلسطين الذين أحرقوا يهود 
أوروبا أم األوروبيون هم الذين ارتكبوا المحرقة؟

* َمن جّوع َمن؟ أهم عرب فلسطين الذين جّوعوا يهود 
أوروبا أم إننا نحن من قام بذلك؟ 

وغيرها من الجرائم التي ارتكبها الغرب بحق اليهود 

إلى أن قالت: إن اليهود كانوا يعيشون مع العرب في 

األندلس؛ كانوا مستشارين في مصارف بيروت 

وبغداد والقاهرة وسوريا والعراق،، وفي المغرب العربي 

كان لهم شأن ومقام كسواهم.

تضيف الكاتبة نحن- األوروبيين- صنعنا هذه 

المأساة للشعب الفلسطيني والفوضى للعالم 

العربي، نحن- األوروبيين- لفظنا اليهود ورمينا بهم 

في فلسطين. نحن- األوروبيين- غسلنا عارنا بدماء 

الفلسطينيين، وتركنا اليهود يتفننون في قتل وذبح 

وهدم بيوت الفلسطينيين، وتهجيرهم واالستيالء 

على أرضهم، واحتالل بلدهم تحت أعيننا، وجعلنا من 

المظلومين إرهابيين ظالمين.

وتختم الكاتبة قائلة: ردوهم إلى أوروبا، وابحثوا 

عن محارق اليهود وأفران الغاز في أوروبا وليس في 

فلسطين.

حين تنشر صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية 

مقااًل تحت عنوان »الهجرة المعاكسة وشراء شقق 

خارج إسرائيل تحسبًا لليوم األسود« فذلك يعني 

استحالة قيام دولة يهودية واليقين بتفكك الكيان 

اإلسرائيلي صار متجذرًا في وجدان الصهاينة، أما 

جملة، تحسبًا لليوم األسود، فهي تعني أن عمق 

الوجدان الصهيوني صار متيقنا من حتمية زوال دولة 

إسرائيل.

اليــوم األســود

سمير البرغوثي

كاتب وصحفي فلسطيني

كالم مباح

مهنا الحبيل 

باحث عربي مستقل 
مدير المركز الكندي 
لالستشارات الفكرية

mohanahubail@hotmail.com

smr_alibar@yahoo.com

} )يديعوت أحرونوت(
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»مسيرة األعالم« في القدس

بؤرة توتر.. ومعركة »سيادة«
القدس - األناضول - ترتبط 
»مسيرة األعالم« أو »رقصة 

األعالم« بذكرى احتالل 
إسرائيل للقدس الشرقية 

حسب التقويم العبري.
وتم احتالل الشق الشرقي 

من القدس في السابع 
من يونيو 1967، ومنذ ذلك 

الحين أطلقت إسرائيل 
على ذلك اليوم اسم »يوم 

القدس«.
لكن، وفق التقويم العبري، 

تصادف هذه الذكرى، هذا 
العام، اليوم األحد، 29 مايو.

ويقول الكنيست )البرلمان 
اإلسرائيلي( على موقعه 

اإللكتروني: »في يوم 
القدس، تقام االحتفاالت 
داخل القدس وخارجها«.

ويضيف: »الحدث الرئيسي لهذا اليوم، هو 

مسيرة األعالم، أو رقصة االعالم، والتي ُتقام 

في ساعات بعد الظهر«.

آالف  الحدث  هذا  إلى  »يأتي  وتابع: 

من  معظمهم  القدس،  إلى  األشخاص 

الصهيونية،  الدينية  الحركة  من  الشباب 

كبيرة  بمسيرة  المحتفلون  ويقوم 

والتلويح  والرقص  بالغناء  مصحوبة 

وتدخل  المدينة  وسط  من  تبدأ  بالعلم، 

الحائط  عند  وتنتهي  القديمة،  البلدة 

شكر  صالة  في  البراق(  )حائط  الغربي 

جماعية«.

ولكن  الغربية،  القدس  من  المسيرة  وتبدأ 

إلى  للوصول  القديمة  البلدة  عبر  دخولها 

السنوات  مدى  على  اختلف  البراق،  حائط 

في عدة مسارات«.

الُمنظمة  المؤسسات  فإن  ورسميا، 

اإلسرائيلية  البلدية  بينها  ومن  للمسيرة، 

بحيث  مسارها  حددت  قد  القدس،  في 

يبدأ من القدس الغربية وينتهي في حائط 

البراق.

اإلسرائيلية  البلدية  قالت  فقد  ذلك،  وعلى 

وكالة  عليها  اطلعت  التي  دعوتها،  في 

يوم  في  عام  كل  العرض  »يقام  األناضول: 

والغناء  الرقص  المسيرة  ويرافق  القدس؛ 

والتلويح باألعالم اإلسرائيلية”.

وأضافت: في كل عام، يأتي عشرات اآلالف 

البالد  أنحاء  جميع  من  األشخاص  من 

والعالم، للمشاركة في المسيرة؛ سينتهي 

موكب األعالم باحتفال في الحائط الغربي، 

بما في ذلك صالة وحشد».

جمعيات  أضافت  عديدة،  سنوات  ومنذ 

باب  من  يمر  مسارا  إسرائيلية،  يمينية 

العامود، أحد أبواب البلدة القديمة، ثم في 

شارع الواد بالبلدة وصوال إلى حائط البراق.

وعلى ذلك، فقد وزعت الشرطة اإلسرائيلية، 

حصلت  للمسيرة،  خريطة  الخميس، 

عليها األناضول، تشير إلى مسارين.

القدس  من  يبدأ  قصير،  مسار  وهو  األول، 

أبواب  أحد  الخليل،  بباب  مرورا  الغربية 

األرمني،  الحي  ُقبالة  ثم  القديمة،  البلدة 

وصوال إلى حائط البراق.

من  فيبدأ  األطول،  وهو  الثاني،  المسار  أما 

ثم  العامود،  بباب  مرورا  الغربية  القدس 

طريق الواد وصوال إلى حائط البراق.

اختيار  المسيرة،  في  للمشاركين  ويترك 

المسار الذي يرغبون في سلوكه.

بشكل  إشكالي  الثاني،  المسار  ويعتبر 

الذين  للفلسطينيين،  بالنسبة  خاص 

كونها  استفزازية،  المسيرة  يعتبرون 

بالبلدة  الواد،  وطريق  العامود  باب  من  تمر 

األناضول  وكالة  مراسل  والحظ  القديمة. 

أنه في السنوات الماضية، كانت الشرطة 

من  العامود  باب  تخلي  اإلسرائيلية 

حيث  للمسيرة  استعدادا  الفلسطينيين 

المقابلة  الساحة  في  اليهود  آالف  يتجمع 

اإلسرائيلية  باألعالم  يلوحون  وهم  للباب، 

ويرددون الشعارات المناوئة للعرب بما فيها 

»الموت للعرب«.

أن  األناضول  وكالة  مراسل  الحظ  كما 

ُتجبر  كانت  ما  عادة  اإلسرائيلية  الشرطة 

الفلسطينيين  التجارية  المحال  أصحاب 

إغالق  على  الواد،  وطريق  العامود  باب  في 

أبواب محالهم خالل فترة المسيرة.

المسيرة  هذه  يتخلل  كان  ما  وكثيرا 

جهة،  من  الفلسطينيين  بين  مواجهات 

من  اإلسرائيلية  والشرطة  والمستوطنين 

جهة أخرى.

مطلع  في  األعالم  مسيرة  بدأت  وفعليا، 

الماضي،  القرن  من  السبعينيات  سنوات 

ولكنها لم تكن تمر من باب العامود، إذ كانت 

تمر من خالل باب الخليل، األقرب من أبواب 

الغربية.  القدس  إلى  القديمة،  القدس 

والحقا، تمت إطالة مسار المسيرة لتمر من 

القديمة،  البلدة  أبواب  أحد  األسباط،  باب 

في  اإلسرائيلية  الشرطة  منعت  ولكن 

2010-2016 هذا المسار، بسبب  السنوات 

فتم  الفلسطينيين  مع  المواجهات  تكرر 

إلغاء هذا المسار نهائيا.

المشاركين  أعداد  بدأت  سنوات،  ومنذ 

بالمسيرة، المارين من خالل باب العامود، 

تزداد.

في  أكبر  بشكل  المسيرة  هذه  اسم  وبرز 

فصائل  هددت  عندما  الماضي،  العام 

غزة  من  الصواريخ  بإطالق  فلسطينية 

السماح  حال  في  الغربية  القدس  على 

لعدة  موعدها  عن  تأجيلها  فتم  بالمسيرة، 

أمنية  إجراءات  تحت  تتم  أن  قبل  أسابيع 

مشددة.

للهيئة  العام  األمين  القادر،  عبد  حاتم  وقال 

القدس  لنصرة  المسيحية  اإلسالمية 

مدى  على  األناضول:  لوكالة  )خاصة(، 

سنوات طويلة، كانت المسيرة تنطلق من 

القديمة  البلدة  وتقتحم  الغربية  القدس 

قبالة  تمر  ثم  ومن  الخليل،  باب  خالل  من 

الحي األرمني وصوال إلى حائط البراق.

الماضية  السنوات  في  ولكن  وأضاف: 

وتحديدا في فترة رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

السابق بنيامين نتانياهو، بدأت المسيرة 

الواد  بحي  مرورا  العامود،  باب  باختراق 

وصوال إلى حائط البراق.

أن  اإلسرائيليون  يعتبر  القادر:  عبد  وتابع 

ما  على  تأكيد  بمثابة  هي  المسيرة  هذه 

يسمونها السيادة اإلسرائيلية على القدس 

الجماعات  فتستبيح  المحتلة،  الشرقية 

الرواية  لترسيخ  القديمة  البلدة  المتطرفة 

اإلسرائيلية بما يسمى القدس الموحدة.

اإلسرائيلية  السلطات  فإن  بذلك  وأكمل: 

لما  بصمة،  بمثابة  المسيرة،  هذه  تعتبر 

القدس  على  اإلسرائيلية  السيادة  تسميه 

الشرقية، وتحديدا البلدة القديمة.

القدس  شؤون  وزير  القادر،  عبد  واعتبر 

التحرير  حركة  في  والقيادي  األسبق، 

بمثابة  األعالم  مسيرة  الوطني«فتح»، 

معركة سيادة، على القدس.

وقال: نحن نقول إن البلدة القديمة، كجزء 

من القدس الشرقية، هي محتلة، والوجود 

اإلسرائيلي فيها هو وجود احتاللي وال سيادة 

إلسرائيل عليها.

بطابعها  هي  األعالم  مسيرة  وأضاف: 

تحويل  يتم  فخاللها  أيضا،  استفزازية 

إلى  الشرقية  القدس  من  كثيرة  أجزاء 

التجار  مناطق عسكرية مغلقة ويتم إجبار 

محالهم  إغالق  على  القديمة  البلدة  في 

التجارية، وإذا ما أبقوا على المحال مفتوحة 

يتم االعتداء عليهم من قبل المستوطنين، 

في  الفوضى  نشر  يتم  المسيرة  وخالل 

القدس القديمة وهذا مدان وغير مقبول.

وتابع عبد القادر: اآلن، هناك جيل جديد في 

القدس الشرقية، كُبر على مشاهد القتل 

وهو  المنازل،  وتدمير  والضرب  واالعتقال 

يرفض ما يجري في المدينة، وبالنسبة له 

فإن القضية هي قضية كرامة.

وأشار عبد القادر إلى أن السماح بالمسيرة 

االحتالل،  شرطة  قبل  من  االستفزازية 

وإصرار  بالنار؛  ولعب  خطير  تصعيد  هو 

باب  من  المسيرة  مرور  على  إسرائيل 

خطيرة،  تداعيات  له  ستكون  العامود 

وحده  اإلسرائيلي  االحتالل  يتحمل 

المسؤولية عنها.

وحزبية  رسمية  أوساط  وحّذرت 

من  الماضية،  األيام  خالل  فلسطينية، 

عواقب مسيرة األعالم.

والمغتربين  الخارجية  وزارة  أدانت  فقد 

المضي  على  اإلسرائيلية  الحكومة  إصرار 

في تنظيم ما ُتسمى بالمسيرة، واعتبرتها 

العدوان  تصعيد  من  يتجزأ  ال  جزءا 

المقدسة  المدينة  على  اإلسرائيلي 

ومواطنيها ومقدساتها.

فقد  غزة،  في  الفلسطينية  الفصائل  أما 

المستوطنين  اقتحام  من  إسرائيل  حذرت 

للمسجد األقصى عبر »مسيرة األعالم«.

وقالت في مؤتمر صحفي ُعقد عقب اجتماع 

اقتحام  إن  بغزة،  الفلسطينية،  للفصائل 

المشاركين  قبل  من  األقصى،  المسجد 

في المسيرة، سيكون »بمثابة برميل بارود 

سينفجر وُيشعل المنطقة بأكملها«.

اإلسرائيلية  الشرطة  قائد  أمر  واألربعاء، 

في  رجاله  من  آالف  بنشر  شبتاي،  كوبي 

القدس الشرقية والمدن المختلطة، وألغى 

اإلجازات الخاصة بجميع عناصر الشرطة، 

أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة  بحسب 

العبرية، استعدادا لتأمين »المسيرة«.

منظومة  اإلسرائيلي  الجيش  نشر  كما 

للصواريخ،  المضادة  الحديدية«  »القبة 

إلطالق  تحسبا  غزة،  قطاع  مع  الحدود  قرب 

قذائف ردا على »المسيرة«، بحسب القناة 

)13( اإلسرائيلية الخاصة.

إطالق سراح 
فوساكو شيغينوبو

كانت  التي  عاما(   76( فوساكو  وأوقفت 

 2000 ُتلقب ب»الملكة الحمراء« في العام 

في بلدها األصلي حيث عادت سرا بعدما 

وهي  األدنى.  الشرق  في  عاما   30 عاشت 

الياباني من  أعلنت حل الجيش األحمر 

زنزانتها في 2001.

في  سجنها  من  شيغينوبو  وخرجت 

طوكيو واستقلت سيارة سوداء مع ابنتها 

مناصريها  من  العديد  حمل  بينما  ماي 

الفتة كتب عليها »نحن نحب فوساكو«.

بعد  للصحافيين  شيغينوبو  وقالت 

الذي  اإلزعاج  عن  »أعتذر  سراحها  إطالق 

الناس«.  من  لكثير  اعتقالي  فيه  تسبب 

)...( لكننا  وأضافت: »مضى نصف قرن 

تسببنا بآالم ألشخاص أبرياء ال نعرفهم 

مثل  لمعركتنا،  األولوية  إعطاء  عبر 

احتجاز مدنيين رهائن«.

وُحكم على هذه اليسارية المتطرفة التي 

دعت إلى الثورة العالمية من خالل الكفاح 

2006 في اليابان بالسجن  المسلح، عام 

20 عاما لتنظيمها عملية احتجاز رهائن 
في  هولندا  في  الفرنسية  السفارة  في 

1974 استمرت مائة ساعة.
لم  التي  الرهائن  احتجاز  عملية  وأدت 

تشارك فيها فوساكو شيغينوبو بشكل 

إلى جرح عدد من رجال الشرطة  مباشر 

أحد  سراح  إطالق  على  فرنسا  وأجبرت 

أعضاء الجيش األحمر الياباني.

أسفر  الهاي،  في  األحداث  هذه  وخالل 

متجر  في  يدوية  بقنبلة  هجوم 

باريس  في  بوبليسيس«  »دراغستور 

آخرين   34 وإصابة  شخصين  مقتل  عن 

بجروح. 

سانشيز  راميريز  إيليتش  على  وُحكم 

بالسجن  كارلوس،  باسم  المعروف 

بسبب   2021 سبتمبر  في  الحياة  مدى 

هذا الهجوم.

وكان الجيش األحمر الياباني مقربا من 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي 

أصبح كارلوس من أذرعها المسلحة في 

أوروبا.

وراء  تقف  شيغينوبو  أن  وُيعتقد 

تل  في  اللد  مطار  لعملية  التخطيط 

مقتل  عن   1972 في  أسفرت  التي  أبيب 

آخرين   80 حوالي  وإصابة  شخصا   26
بجروح.

في  فقيرة  ألسرة  شيغينوبو  ُولدت 

بعد  ما  حقبة  في   1945 عام  طوكيو 

في  شارك  ضابط  ابنة  وكانت  الحرب، 

الحرب العالمية الثانية وعمل بّقاال بعد 

هزيمة اليابان.

بدأت رحلتها مع الشرق األوسط عن طريق 

العشرين  في  وهي  مرت  عندما  الصدفة 

طوكيو  جامعات  إحدى  في  باعتصام 

تحركات  اليابان  تشهد  كانت  بينما 

والسبعينات  الستينات  في  طالبية 

وخطط  فيتنام  حرب  على  لالحتجاج 

للجيش  للسماح  اليابانية  الحكومة 

األميركي بالبقاء في البالد.

في  شيغينوبو  انخرطت  ما  وسرعان 

الحركة اليسارية وقررت مغادرة اليابان 

والعشرين،  الخامسة  سن  في  وهي 

لمجموعة  الدولي  الفرع  اتجاه  واتخذت 

سنوات،  بضع  بعد  زالت  يابانية  ثورية 

الياباني في  ثم أسست الجيش األحمر 

طوكيو - أ. ف. ب - أطلق سراح فوساكو شيغينوبو 
سة الجيش األحمر الياباني الذي زرع الرعب  مؤسِّ

خالل سبعينات وثمانينات القرن العشرين باسم 
القضية الفلسطينية، السبت بعدما أمضت عقوبة 

بالسجن لمدة 20 عاما في اليابان.

الجبهة  1971 حيث استقبلتها  لبنان في 

الشعبية لتحرير فلسطين.

وقالت شيغينوبو في كتاب أهدته البنتها 

الوحيدة المولودة عام 1973 في لبنان من 

عالقة مع أحد ناشطي الجبهة الشعبية 

أكن  لم  البداية،  »في  فلسطين  لتحرير 

إلسرائيل.  معادية  أو  للعرب  مؤيدة 

للقضية  كان  الوقت(  ذلك  )في  لكن 

الشباب  نحن  فينا،  صدى  الفلسطينية 

الذين عارضوا حرب فيتنام والذين كانوا 

متعطشين للعدالة االجتماعية«.

في  شيغينوبو  ماي  ابنتها  وتعيش 

فورا  جاءت  وقد   .2001 منذ  اليابان 

فترة  طوال  ودعمتها  والدتها  عن  للدفاع 

احتجازها.

عملية  في  بتورطها  تقر  أن  دون  من 

أعربت  الهاي،  في  الرهائن  احتجاز 

في  أسفها  عن  شيغينوبو  فوساكو 

السجن بسبب الكفاح المسلح لتحقيق 

إلى  رسالة  في  وقالت  الثورية.  ُمثلها 

2017 »آمالنا  صحيفة »جابان تايمز« في 

لم تتحقق وكانت النهاية قبيحة«.

اليابانيين  أن  »أعتقد  وأضافت: 

بالقضايا  اكتراثا  أقل  أصبحوا  اآلن 

السياسية )...( وأعتقد أن أفعالي وأفعال 

في  ساهمت  يابانيون(  )ثوار  آخرين 

ذلك«.

الجيش  نفذ  الثمانينات،  أواخر  حتى 

رهائن  احتجاز  عمليات  الياباني  األحمر 

على  سطو  وعمليات  طائرات  وخطف 

مصارف وهجمات على سفارات في آسيا 

مزقت  الداخلية  الخالفات  لكن  وأوروبا. 

تدريجا،  نفوذها  فقدت  التي  المنظمة 

حتى حّلها في 2001.

عن  البحث  اليابانية  الشرطة  وتواصل 

الجيش  في  سابقين  أعضاء  سبعة 

كوزو  فيهم  بمن  الياباني،  األحمر 

هجوم  من  الوحيد  الناجي  أوكاموتو، 

مطار اللد قبل 50 عاما والذي حصل على 

حق اللجوء السياسي في لبنان.

مؤسسة الجيش األحمر
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كسر الجمود السياسي بعد الحراك عبر مبادرة »لّم الشمل«

الجزائر.. نحو إجماع وطني

مباشر  غير  بشكل  المبادرة  وظهرت 

الفطر،  عيد  أيام  ثاني  مايو،  بداية  في 

األنباء  وكالة  نشرته  تعليق  خالل  من 

تبون  عن  تتحدث  الرسمية  الجزائرية 

مشيرة  للشمل«  جامعا  »رئيسا  باعتباره 

جميع  إلى  »بحاجة  الجزائر  أن  إلى 

الستين  بالذكرى  سويا  لالحتفال  أبنائها 

لالستقالل« في الخامس من يوليو.

الشمل«  »لّم  مبادرة  عن  تبون  وتحّدث 

التي  تركيا  من  األولى  للمرة  رسمي  بشكل 

أن  واعتبر  الماضي.  االسبوع  بداية  زارها 

»تكوين  أجل  من  ضرورية  المبادرة  هذه 

متماسكة«. داخلية  جبهة 

في  المقيمين  الجزائريين  أمام  أعلن  كما 

في  لألحزاب  شامل  »لقاء  انعقاد  عن  تركيا 

عنه  نقلت  ما  بحسب  المقبلة«،  األسابيع 

الجزائرية. األنباء  وكالة 

خالل  من  الجيش  دعم  مبادرته  ولقيت 

شنقريحة  سعيد  الفريق  األركان  رئيس 

»اليد  إلى  االستجابة  إلى  دعا  الذي 

اإلرادة  عن  بحق  »تنّم  باعتبارها  الممدودة« 

العليا  للسلطات  الصادقة  السياسية 

واستجماع  الشمل  لّم  أجل  من  للبالد، 

الوطنية«. القوى 

أجرى  مايو(،  و12   10 )بين  أيام  ثالثة  وخالل 

سياسية  أحزاب  ستة  مع  مشاورات  تبون 

منها حزب معارض واحد هو حركة مجتمع 

اإلسالمي. السلم 

جياللي  جديد  جيل  حزب  رئيس  واعتبر 

سفيان في تصريحات صحافية أن ما فهمه 

في  العام  »االتجاه  أن  الرئيس  مع  لقائه  من 

والدخول  التهدئة«  نحو  الذهاب  هو  السلطة 

في »مسار بناء ثقة« مع المجتمع. 

وأستاذ  السياسي  للمحلل  وبالنسبة 

 3 الجزائر  جامعة  في  الدولية  العالقات 

تحقيق  سوى  خيار  »ال  بوقاعدة،  توفيق 

22 فبراير  االستقرار الذي تنشده منذ حراك 

وفق مسار سياسي توافقي جديد«.

»السلطة  أن  برس  فرنس  لوكالة  ويوضح 

سياسية  ديناميكية  خلق  على  عجزت 

والركود  الجديدة،  للجزائر  مشروعها  حول 

مجال  في  الحادة  واالنتقادات  السياسي 

حقوق اإلنسان تجعلها بدون تأييد حقيقي، 

ومجتمعيا«. حزبيا 

عبد  السلم  مجتمع  حركة  رئيس  وعّبر 

الرزاق مقري في تصريح عقب لقاء تبون عن 

أمله في توصل الجزائريين »إلى بلورة رؤية 

واالنتقال  الحريات  يضمن  بما  مشتركة 

الفعلي«. السياسي 

مشاركة  »المشاورات«  في  ولفتت 

رحابي،  العزيز  عبد  األسبق  الدبلوماسي 

الوزير لفترة قصيرة في حكومة عبد العزيز 

يصبح  أن  قبل   ،1999 عام  األولى  بوتفليقة 

لنظامه. شرسًا  معارضًا 

تصريح  في  تبون  لقاء  بعد  رحابي  وقال 

بأن  شعور  »لدي  الرئاسة  قصر  داخل  من 

الورش  بعض  فتح  نية  لديه  الرئيس 

بلورة  أجل  من  يعمل  وبأنه  االقتصادية 

الداخلية  السياسة  حول  وطني  إجماع 

والدفاعية«. والخارجية 

والعلوم  القانون  أستاذ  يعتبر  كذلك 

اسماعيل  الجزائر  جامعة  في  السياسية 

الجاد  السياسي  »الحوار  أن  معراف 

وعلى  تهدئة  »إجراءات  إلى  يحتاج  والسيد« 

السياسيين  المعتقلين  سراح  إطالق  رأسها 

واإلعالمي«. السياسي  المجال  وفتح 

»المطلوب  برس  فرانس  لوكالة  ويضيف 

حوار  لمباشرة  مستقلة  هيئة  تعيين  هو 

الحية«،  القوى  كل  له  ُتدعى  حقيق  وطني 

من  لكل  ملزمة  الحوار  نتائج  »تكون  أن  على 

وحينها  السلطة،  فيهم  بمن  فيه  يشارك 

فقط نصل إلى لّم الشمل«.

احتقان  حالة  »هناك  لمعراف،  وبالنسبة 

الدولية  المنظمات  من  وتذّمر  الداخل  في 

المعتقلين«. بسبب 

في  السياسية  العلوم  أستاذ  ويعتبر 

دريس  شريف  للصحافة  العليا  المدرسة 

معلومات  توجد  وال  واضحة  غير  »األمور  أن 

المبادرة«. دقيقة عن 

السلطة  أن  »يبدو  بوقاعدة،  وبحسب 

مبادرتها  حول  النقاش  اتجاهات  تنتظر 

يحدث  قد  ما  وهو  وأدواتها«،  معالمها  لضبط 

أعلنه  الذي  األحزاب  مع  المرتقب  اللقاء  في 

تبون.

وجرت آخر مشاورات سياسية بين الرئاسة 

في  التشريعية  االنتخابات  بعد  واألحزاب 

برئاسة  حكومة  تشكيل  وسبقت  يونيو 

بعض  جعل  ما  الرحمان،  عبد  أيمن 

المشاورات الجديدة  أن  المعّلقين يعتقدون 

قد تنبئ بتعديل حكومي مرتقب.

تكوين جبهة داخلية 
متماسكة.. ولقاء شامل 

لألحزاب في األسابيع المقبلة

الجزائر- أ. ف. ب- بعد ثالث سنوات على تظاهرات شعبية 
غير مسبوقة ضد السلطة أسقطت عبد العزيز بوتفليقة، 

يسعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من خالل مبادرة 
أطلقها مؤخرا إلى كسر الجمود السياسي، لكن المعارضة 
تطالب بإجراءات ملموسة أبرزها اإلفراج عن سجناء الحراك.

مناصرو األسلحة يرفضون »شيطنتها«تداعيات مجزرة تكساس

الجمعية  أعضاء  مخاطبا  ترامب  وقال 

الشر  »وجود  إن  للبنادق  الوطنية 

سالح  لنزع  سببا  ليس  عالمنا  في 

إنما  بالقانون«،  الملتزمين  المواطنين 

»هو أحد أهم أسباب تسليحهم«.

السابق  الرئيس  مشاركة  وتأتي 

للوبي  الوطنية  الجمعية  مؤتمر  في 

بعد  هيوستن  في  يعقد  الذي  األسلحة 

يوفالدي  مدرسة  مجزرة  على  أيام  ثالثة 

االبتدائية في تكساس حيث اقدم شاب 

بواسطة  ومدّرستين  طفال   19 قتل  على 

بندقية شبه أوتوماتيكية.

سياسات  »مختلف  أن  ترامب  وأضاف 

لها  يروج  التي  السالح  على  الرقابة 

لمنع  شيئا  لتفعل  تكن  لم  اليسار 

الحادث المرعب، ال شيء على اإلطالق«.

الذين  األطفال  جميع  أسماء  ترامب  وتال 

ضحايا  بأنهم  اياهم  واصفا  قضوا 

شخص »مجنون« خارج عن السيطرة، 

الجهود  أن  إلى  لإلشارة  يعود  أن  قبل 

السالح  اقتناء  على  للسيطرة  المبذولة 

»أمر غريب«.

جميعنا  نتحد  أن  علينا  »يجب  وقال: 

لتحصين  وديمقراطيين  جمهوريين 

نحتاجه  ما  أطفالنا  وحماية  مدارسنا 

اآلن هو إصالح أمني شامل في المدارس 

في جميع أنحاء بلدنا«.

وفضل حاكم تكساس الجمهوري غريغ 

لفت  كما  المؤتمر،  حضور  عدم  أبوت 

دان  نائبه  مشاركة  عدم  إلى  بيان  في 

من  مزيد  »إثارة  تجنب  بهدف  باتريك 

األلم للعائالت«.

المؤتمر  خالل  جيلين  كيث  ويقول 

للبنادق  الوطنّية  للجمعية  السنوي 

في  النار  إطالق  حادث  إن  هيوستن  في 

مدرسة في تكساس »يثير االشمئزاز«، 

البندقية«  اللوم على  إلقاء  »ال يمكن  لكن 

التي استخدمت لقتل 21 طفاًل ومعلمًا. 

ويضيف الموظف المتقاعد من خدمات 

امتلكنا  »لطالما  عامًا(   68( البريد 

أّنه  إلى  البلد«، مشيرًا  في هذا  األسلحة 

يقتني أكثر من 50 قطعة سالح.

ليشاهد  الصّف  في  جيلين  يقف 

يلقي  وهو  السابق  األميركي  الرئيس 

الوطنية  الجمعية  مؤتمر  في  كلمته 

للوبي األسلحة الذي يعقد في هيوستن 

مدرسة  مجزرة  على  أيام  ثالثة  بعد 

ساعاٍت  تبعد  التي  االبتدائية،  يوفالدي 

عن مكان انعقاد المؤتمر.

سروااًل  يرتدي  الذي  جيلين  ويقول 

»ترامب«  عليها  كتب  وقّبعة  عسكريًا 

لكّن  اشمئزازه«  »أثارت  المجزرة  إن 

المشكلة بالنسبة له »ال تكمن في اقتناء 

السالح«. ويشرح أّن األمور كان يمكن أن 

تأخذ منحى آخر لو كان األشخاص في 

المدرسة مسّلحون. 

يخافون  ال  »القتلة  أن  جيلين  ويؤكد 

لذلك  الشرطة«،  يهابون  أو  القاضي 

الذين  الضحايا  من  يخافوا  أن  يجب 

يستهدفونهم.

الجمعية  مؤتمر  فعاليات  تستمّر 

الوطنية للوبي األسلحة اليوم في مركز 

هيوستن  مدينة  وسط  كبير  مؤتمرات 

في  لألسلحة  معارضون  يتظاهر  حيث 

كتب  الفتة  أحدهم  ويحمل  الخارج. 

عليها »أيدينا ملّطخة بالدم«.

خالل  شديد  بتصفيق  ترامب  وحظي 

المؤتمر عندما تال أسماء جميع األطفال 

ضحايا  بأنهم  اياهم  واصفا  قضوا  الذين 

شخص »مجنون« خارج عن السيطرة، 

الجهود  أن  إلى  لإلشارة  يعود  أن  قبل 

السالح  اقتناء  على  للسيطرة  المبذولة 

»أمر غريب«.

ألّنهم  الديمقراطيين  وانتقد 

الوطنية  الجمعية  أعضاء  »يشيطنون« 

والملتزمين  »السلميين  للبنادق 

بالقانون«.

مئات  المؤتمر  صاالت  ضمن  وتعرض 

نصف  وبنادق  مسّدسات  من  األسلحة 

آر  »إيه  بندقية  بينها  من  أوتوماتيكّية، 

النار  مطلق  استخدمها  التي  إس«   15  -

في مدرسة يوفالدي، إلى جانب مالبس 

منها  للبنادق  وملحقات  صيد  ومعدات 

مناظير بعيدة المدى. 

ريك  المتقاعد  الشرطة  ضابط  ويقول 

عرضت  كشٍك  إلى  ينظر  وهو  غامون 

أوتوماتيكية  نصف  سوداء  بنادق  فيه 

من  السالح  لنزع  المبذولة  الجهود  »كّل 

األميركيين مصيرها الفشل«.

يتفّحص  وهو  عامًا(   52( غامون  ويؤّكد 

ليضعها  »المناسبة«  األسلحة  أحد 

خلف مقعد سّيارته أو في خزنة منزله، 

»هذه ليست أستراليا ال يمكن أن تأخذوا 

السالح من الناس«. 

وطّبقت أستراليا قوانين صارمة خاّصة 

بورت  مجزرة  بعد  األسلحة  بحيازة 

 35 ضحّيتها  راح  التي   1996 عام  آرثر 

شخصًا. 

ينّص  التي  المتحدة  الواليات  أّن  إال 

دستورها على حّق اقتناء السالح فشلت 

العنف  من  تحّد  إجراءات  اتخاذ  في 

المسّلح، على الرغم من أّنها شهدت مرارًا 

حوادث إطالق نار.

لتجّمع  مكان  مجّرد  ليس  المؤتمر  هذا 

فرصة  يشّكل  بل  األسلحة،  محّبي 

يرغبون  التي  األسلحة  الختبار  لهؤالء 

السابقة  الجندية  وتقول  شرائها.   في 

 31( في  ليزي  األميركي  الجيش  في 

المسّدسات،  أحد  تتفّحص  وهي  عامًا( 

اللون  »لفتني  الشركات،  إحدى  لممّثل 

أخفيه  أن  يمكن  للمسّدس،  األرجواني 

حاّر  تكساس  في  فالجّو  التنّورة،  تحت 

جدًا الرتداء السراويل«. 

عن  سؤالها  عند  تتغّير  ليزي  مالمح  لكّن 

»بتقديري  وتقول:  تكساس،  مجزرة 

يجب أن يكون هناك المزيد من التوعية 

حول األسلحة«.

أحد  مانيارد،  جيم  يقول  جهته،  من 

عن  والمدافعين  األسلحة  مالكي 

المؤتمر  عقد  على  وافق  إّنه  صناعتها، 

الحزن  أجواء  من  الرغم  على  موعده  في 

المتحدة،  الواليات  في  تسيطر  التي 

تحّل  ال  السالح  »شيطنة  ويضيف: 

المشكلة التي نواجهها«. 

المناهضة  التظاهرات  مانيارد  ويصف 

المؤتمر  محيط  في  لألسلحة 

التركيز  »عليهم  معّلقا  بـ»الضجيج«، 

الصّحة  برامج  توسيع  على  أكثر 

النفسّية«. 

التظاهرات  هذه  تحول  »لن  ويضيف: 

ولن  العنف،  أعمال  من  مزيد  وقوع  دون 

تمنع أي شخٍص من إطالق النار«.

هيوستن- أ. ف. ب- رفض الرئيس األميركي السابق 
دونالد ترامب دعوات للتشدد في قوانين اقتناء السالح 

الجمعة في أعقاب مجزرة مدرسة تكساس، معتبرا 
أن األميركيين الصالحين يجب أن يسمح لهم بحيازة 

السالح للدفاع عن أنفسهم ضد »الشر«.
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سباق قطر جوكي كلوب على مضمار شانتيي بفرنسا 
مضمار  على  األولى  الفئة  من  كلوب  جوكي  قطر  جائزة  سباق  المقبل  يونيو  من  الخامس  في  ينطلق   

شانتيي بفرنسا، في نسخته رقم 182، برعاية نادي السباق والفروسية، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة 

بين نادي السباق والفروسية وفرانس غالو.

المهجنة  للخيل  مفتوح  األولى  الفئة  من  كلوب  جوكي  قطر  جائزة  على  للسباق  الرئيسي  الشوط  ويقام 

األصيلة عمر 3 سنوات، لمسافة 2100م، وهو من أبرز وأهم األشواط الكالسيكية ضمن برنامج السباقات 

الفرنسي.

عادت للدوحة محملة بذهبية دورة األلعاب الخليجية

استقبال حافل لبعثة الكرة الطائرة
الطائرة  لكرة  منتخبنا  بعثة  حظيت 

أمس،  للدوحة  وصولها  عند  مميز  باستقبال 

دورة  بذهبية  التتويج  بعد  الكويت  من  قادمة 

األلعاب الخليجية الثالثة.

االستقبال  هذا  الطائرة  عنابي  استحق  وقد 

البعثة ألرض الوطن، حيث  المميز عند عودة 

للغاية  راقيا  وأداء  قدم منتخبنا صورة مشرقة 

الذهبية  الميدالية  حصد  خالله  من  استحق 

الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب  دورة  في 

أشواط  بثالثة  اإلماراتي  نظيره  على  فوزه  بعد 

الكرة  لمنافسات  الختامي  اليوم  في  رد  دون 

الطائرة في الدورة.

وحقق منتخبنا الذهبية بعد 5 مباريات انتصر 

فيها بشكل متتاٍل خالل مشواره في الدورة دون 

خسارة أي شوط مؤكدًا استحقاقه للميدالية 

الذهبية التي تّوج بها للمرة األولى.

رئيس  الكواري  غانم  علي  أشاد  جانبه  من 

باالستقبال  الطائرة  للكرة  القطري  االتحاد 

صورة  قدم  منتخبنا  أن  مؤكدا  المميز، 

التتويج  واستحق  القطرية،  للرياضة  مشرفة 

من  الهدف  أن  مؤكدًا  الذهبية  بالميدالية 

البداية كان هو التتويج بالذهبية، وأضاف أن 

هذه  في  المسؤولية  قدر  على  كانوا  الالعبين 

الدورة وأدوا المباريات بالمستوى الذي يناسب 

تعتبر  هذه  بأن  منوها  الخليجية  المنتخبات 

التي  الخليجية  البطوالت  األولى في  المرة  هي 

أي  يخسر  أن  دون  باللقب  منتخب  فيها  يتّوج 

شوط وهذا ما سيسجله التاريخ لمنتخبنا.

الوردي  باالستقبال  العنابي  نجوم  أشاد  كما 

حافزا  ذلك  وسيكون  للدوحة،  عودته  عند  لهم 

اإلنجازات  من  لمزيد  المستقبل  في  لهم 

للطائرة العنابية.

{ بعثة عنابي الطائرة

تتويج الفائزين ببطولة 
الرياضة للجميع للبولينج
اختتمت بطولة الرياضة 

للجميع للبولينج التي 

أقامها االتحاد القطري 

للرياضة تحت مظلة 

وزارة الرياضة والشباب 

وبالتعاون مع االتحاد 

القطري للبولينج بصالة 

مركز قطر، وسط مشاركة 

كبيرة، حيث بلغ العدد 

الكلي 60 العبًا، بينما 

تجاوزت نسبة الالعبين 

القطريين 50 % من مجموع 

المشاركين.

وقام سعيد الهاجري عضو 

مجلس إدارة االتحاد 

القطري للبولينج وعواد 

الشمري منسق عام 

الفعاليات باالتحاد القطري 

للرياضة للجميع بتتويج 

الفائزين، وقد حصل أحمد 

الرويلي العب منتخب قطر 

للبولينج على المركز األول 

والميدالية الذهبية، وجائزة 

مالية قدرها 2000 ريال، 

وحل في المركز الثاني 

عبد الله حسن، وحصل 

على الميدالية الفضية 

وجائزة مالية بقيمة 1500 

ريال، وجاء في المركز 

الثالث تيسير نظمي ونال 

الميدالية البرونزية وجائزة 

مالية 1000 ريال.

 وهنأ عواد الشمري 

الفائزين بالمراكز الثالثة 

األولى، ووجه الشكر لجميع 

المشاركين على المستوى 

الجيد والتنافس القوي.

وقدم عواد الشمري درعا 

تذكارية من الرياضة 

للجميع لالتحاد القطري 

للبولينج، تقديرا على 

المجهودات المبذولة، 

والتعاون إلنجاح البطولة.

{ جانب من تتويج الفائزين

شيخ دياباتي مهاجم الغرافة:

أريد إنهاء مسيرتي بفرنسا
إنهاء  يريد  ال  أنه  الغرافة  مهاجم  دياباتي  شيخ  أكد 

مسيرته المهنية خارج فرنسا التي يعشقها ويتمنى أن 

ينهي مسيرته الكروية بفرنسا.

كرة  للعب  الفرصة  لي  أتيحت  إذا  الفهود:  مهاجم  وقال 

وستكون  سرور..  بكل  سأوافق  ميتز  أو  بوردو  مع  القدم 

فرصة جيدة لي من أجل اللعب في فرنسا.

صفحته  عبر  سابق  وقت  في  أعلن  الغرافة  نادي  وكان 

دياباتي حتى  المالي شيخ  الرسمية استمرار مهاجمه 

عام 2023 بقميص الفهود.

جونثان  لإليفواري  بديال  للغرافة  جاء  قد  الالعب  وكان 

كودجيا المصاب، وقدم عروضا طيبة ومميزة مع الفريق 

وسجل الكثير من األهداف ويعتبر من العناصر المؤثرة 

ستارمتشوني،  اندريا  اإليطالي  المدرب  تشكيلة  في 

لمجلس  تحسب  إيجابية  نقطة  استمراره  ولذلك 

اإلدارة.

أن احترف في  له  الهجوم وسبق  ويلعب في مركز خط 

صفوف الكثير من األندية األوروبية واآلسيوية مثل نادي 

القدم  لكره  مالي  ومنتخب  بوردو  وجيروندان  نانسي 

و طهران  استقالل  ونادي  اجاكسيو  ونادي  ميتز  ونادي 

بينيفينتو  ونادي  سبور  وعثمانلي   Centre Salif Keita
ونادي اإلمارات.

»أيو« يهدي رئيس 
غانا قميص السد

أهدى العب نادي السد، النجم الدولي الغاني أندريه أيو، 

أدو  أكوفو  نانا  غانا،  جمهورية  رئيس  إلى  النادي  قميص 

خالل الزيارة التي قام بها إلى مكتب رئيس جمهورية بالده 

أمس.

وأمضوا  مكتبه  في  بالرئيس  السد  نادي  نجم  التقى  وقد 

واالستعدادات  الغاني  المنتخب  عن  الحديث  في  الوقت 

النجوم  بدعم  الرئيس  وعد  وقد   ،2022 العالم  لكأس 

السوداء قبل مونديال قطر في وقت الحق من هذا العام.

والتقطا  للرئيس  السد  أيو قميص نادي  أندريه  كما قدم 

صورًا تذكارية، ومن المقرر أن يقود نجم الزعيم السداوي 

ضد  األفريقية  األمم  كأس  تصفيات  في  غانا  منتخب 

مدغشقر وإفريقيا الوسطى الشهر المقبل، كما سيسافر 

كأس  بطولة  في  للمشاركة  اليابان  إلى  الفريق  مع 

كيرين. وكان أنهى أندريه أيو مشواره األول في دوري نجوم 

على  الثاني  للموسم  خسارة  دون  السد  مع  كبطل   QNB
مع  بالمشاركة  الدوري  في  الفريق  هداف  وكان  التوالي، 

أكرم عفيف ولكل منهما 13 هدفا.

بدء التحضيرات لمواجهة إيران في بداية مشوار اآلسيوية

بعثة العنابي األولمبي تصل طشقند

بعثة  باألمس  طشقند  األوزبكية  العاصمة  وصلت 

غمار  لخوض  تأهًبا  وذلك  األولمبي،  منتخُبنا 

عاًما   23 تحت  آسيا  كأس  نهائيات  في  المشاركة 

الشهر  مطلع  من  اعتباًرا  أوزبكستان  في  ستقاُم  والتي 

إلى  األولى  بالمجموعة  فيها  يلعُب  والتي  المقبل، 

جانب منتخبات إيران وأوزبكستان وتركمانستان... 

إلى  مؤهلة  غير  القادمة،  اآلسيوية  النهائيات  وتعد 

للبطولة  القارية  التصفيات  تقام  حيث  األولمبياد، 

المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، خالل العام القادم 

.2023
له  مقعد  لحجز  األولمبي  الوطني  منتخبنا  ويسعى 

كل  وثاني  أول  يتأهُل  حيث  النهائي،  ربع  الدور  في 

للدور  األربعة  الفائزون  يتأهل  ثم  ومن  مجموعة، 

المنتخب  وكان  النهائية.  المباراة  ثم  النهائي  نصف 

في  الودية  تجاربه  أمس  يوم  اختتم  قد  القطري 

ثالثة  بواقع  األردني  نظيره  أمام  بخسارته  الدوحة، 

على  أقيمت  التي  المواجهة  في  هدفين  مقابل  أهداف 

المواجهة  انتهت  فيما  الوكرة،  في  الجنوب  استاد 

الفائت  االثنين  يوم  بينهما  جمعت  التي  األولى 

المدرب  يكوَن  أن  ويتوقع  فريق،  لكل  بهدف  بالتعادل 

رؤية  على  حصل  قد  كوردوفا  نيكوالس  التشيلي 

في  الظهور  قبل  السلبيات  أبرز  على  وتعرف  واضحة، 

المباريات الرسمية المقبلة بالبطولة اآلسيوية.

آسيا  كأس  بطولة  نهائيات  غمار  العنابي  ويخوض 

تحت 23 عامًا المقرر إقامتها في الفترة من 1-19 يونيو 

بلقاء  البطولة  في  مشواَره  األدعم  ويبدأ  المقبل... 

بونيودكور  باستاد  المقبل  األربعاء  اإليراني  نظيره 

)طشقند(، ويلتقي في الجولة الثانية نظيره األوزبكي 

)طشقند(  مركازي  بكستكور  باستاد  المضيف 

نظيره  بلقاء  المجموعات  دور  ويختتم  يونيو،   4 يوم 

7 يونيو باستاد بونيودكور )طشقند(. التركماني 

{ بعثة العنابي االولمبي

عوض الكباشي كتب

الجزائري جمال فيرحي يحصد المركز األول

ختام بطولة الشطرنج الخاطف المفتوحة
التي  المفتوحة  الخاطف  الشطرنج  بطولة  اختتمت 

تحت  القطري  االتحاد  في  التدريب  مركز  نظمها 

 80 بمشاركة  للشطرنج  القطري  االتحاد  إشراف 

األول  المركز  شارما  تاكس  الهندي  ونال  والعبة  العبًا 

كأفضل العب في فئة أقل من 16 عامًا، وحققت الهندية 

في  العبة  كأفضل  األول  المركز  جوروبراساد  أموليا 

القحطاني  خليفة  نجح  كما  سنة،   16 من  أقل  فئة 

في تحقيق أفضل العب قطري بحصوله على 6 نقاط 

13 بالترتيب العام، في وقام يوسف  وحل في المركز 

القطري  االتحاد  في  العام  السر  أمين  المطوع  محمد 

لم  لمن  التوفيق  وتمنى  الفائزين،  بتتويج  للشطرنج 

يحالفهم التوفيق في البطوالت القادمة.

فاز على ليفربول وتوج بدوري األبطال للمرة الرابعة عشرة في تاريخه

ريـــال مـــدريــــد بـطــــــال ألوروبـــا
توج ريال مدريد اإلسباني بلقب دوري أبطال 

أوروبا للمرة الـ14 في التاريخ بعد فوزه بهدف 

دون رد على ليفربول في نهائي باريس مساء 

البرازيلي  تألق  المباراة  شهدت  وقد  أمس، 

المباراة  هدف  صاحب  جونيور  فينسيوس 

الوحيد، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

وقد انتهى الشوط األول من المباراة بالتعادل 

0/ 0، وشهد ارتداد تسديدة لماني من القائم، 
مدريد  لريال  صحيح  لهدف  الحكم  وإلغاء 

هذا  المسابقة  هداف  سجله   45 الدقيقة  في 

الموسم "كريم بنزيمة" بداعي التسلل رغم 

أن الكرة عائدة من قدم أحد العبي ليفربول.

النتيجة  في  التقدم  مدريد  ريال  واستطاع 

الثاني  الشوط  بداية  من  فقط  دقائق   9 بعد 

فينسيوس  الشاب  البرازيلي  العبه  بفضل 

فيدي  من  تمريرة  استغل  الذي  جونيور 

ليجعلها  التسلل  مصيدة  ضربت  فالفيردي 

1/ صفر.
الشوط  فترات  معظم  على  ليفربول  وسيطر 

الطرف  وكان  النهائية،  المباراة  من  األول 

غير  لقطة،  من  أكثر  في  للتسجيل  األقرب 

اآلونة  في  الفريق  نجم  حرم  الحظ  سوء  أن 

األخيرة »ساديو ماني« من افتتاح التسجيل 

عن الدقيقة 21.

على  جميلة  تمريرة  ماني  ساديو  وتسلم 

عالية  فردية  وبمهارة  الجزاء  منطقة  حافة 

كارفاخال  وداني  ميليتاو  إيدير  من  تخلص 

تسديدة  الثبات  وضع  من  يسدد  أن  قبل 

من  ارتدت  الجزاء  منطقة  داخل  من  ُمتقنة 

تيبو  الحارس  لمسها  بعدما  األيمن  القائم 

كورتوا بأطراف أصابعه.

عرضية  كرة  صالح  محمد  بعدها  وضرب 

مدريد  ريال  منطقة  داخل  من  قوية  برأسية 

تيبو  الحارس  أحضان  في  سهلة  ذهبت 

كورتوا عند الدقيقة 34.

ليفربول  ُمبادلة  مدريد  ريال  وحاول 

بنزيمة  كريم  سرعات  باستغالل  الهجمات 

لوكا  وتمريرات  جونيور  وفينسيوس 

إنهاء  في  ينجح  وكاد  البينية،  مودريتش 

الشوط األول متقدًما بنتيجة 1-0، لكن حكم 

عندما  آخر  رأي  له  كان  المساعد  الفيديو 

في  بنزيمة  كريم  سجله  الذي  الهدف  ألغى 

الدقيقة 45.

محمد  مقدمتهم  وفي  ليفربول  نجوم  وطالب 

وجود  بداعي  جزاء  ركلة  باحتساب  صالح 

الحكم  لكن   ،57 الدقيقة  عند  باليد  لمس 

الهجمة  لترتد  اللعب،  باستمرار  أشار 

للنادي  األول  الهدف  فينسيوس  ويسجل 

غير  فرحة  وسط  الشعار  وُيقبل  الملكي 

عادية من زمالئه.

للتسجيل  جادة  بمحاولة  صالح  محمد  ورد 

في الدقيقة 65 بتسديدة مذهلة بباطن القدم 

اليسرى تصدى لها تيبو كورتوا بقبضة اليد 

ليبعدها عن أقصى الزاوية اليمنى.

من  جديدة  تسديدة  كورتوا  تيبو  وأزاح 

محمد صالح داخل منطقة الست ياردات في 

الدقيقة 69 لينقذ مرماه من هدف ُمحقق 100 

% بردة فعل ُيحسد عليها.
وفي الدقيقة 79 واصل كورتوا تألقه وتصدى 

غيرت  صالح  محمد  من  ثالثة  لتسديدة 

بقفزة  جوتا  ديوجو  جسد  في  اتجاهها 

الكرة  إبعاد  من  مكنته  ورشيقة  سريعة 

بأطراف أصابعه من الزاوية اليسرى لتذهب 

ركنية.

حدود  على  طولية  تمريرة  صالح  وتسلم 

المنطقة بمهارة فائقة ثم راوغ فيرالن ميندي 

وسدد بالقدم اليمنى من الوضع راكًضا على 

في  وأمتع  أبدع  الذي  كورتوا  يمين  أقصى 

تصديه لتلك الكرة على وجه التحديد.

اللقاء  وحافظ مدريد على تقدمه حتى نهاية 

في  عشرة  الرابعة  للمرة  اللقب  وحصد 

تاريخه.
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بعد فوزه على المنتخب الكويتي »3 / صفر«

منتخبنا للبادل يحصد الذهبية الخليجية

دورة  في  الذهبية  بالميدالية  للبادل  الوطني  منتخبنا  تّوج 

نظيره  على  فوزه  بعد  الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب 

الدورة  البادل في  /  صفر أمس في ختام منافسات   3 الكويتي 

الشهر  نهاية  حتى  وتستمر  الكويت،  دولة  في  حاليا  المقامة 

الدول  من  ورياضية  رياضي   1700 نحو  بمشاركة  الجاري 

مشواره  االنتصار  بهذا  منتخبنا  وأكمل  الست.  الخليجية 

بالعالمة الكاملة، محققا الفوز في جميع المباريات األربع التي 

البادل في دورة  األولى للعبة  الذهبية  لعبها ليتّوج بالميدالية 

األلعاب الرياضية الخليجية.

حساب  على  لصالحه  الفوز  حسم  في  منتخبنا  ونجح 

ففي  بينهما،  الثالث  المواجهات  في  الكويتي  المنتخب 

سعدون  العزيز  عبد  من  المكون  الثنائي  فاز  األولى  المواجهة 

الكويتي أحمد محمد  الثنائي  الله، على  الكواري ومحمد عبد 

2 و6    / وعبد العزيز معيوف بمجموعتين دون مقابل بواقع )6 

.)4  /
وفي المباراة الثانية فاز الثنائي محمد سعدون الكواري وعبد 

العوضي  الرحمن  عبد  الكويتي  الثنائي  على  الحجي  الله 

ومحمد عبد الله بمجموعتين دون مقابل أيضا )6 /  3 و6 /  2(.

الجفيري  ريان  من  المكون  الثنائي  فاز  الثالثة  المباراة  وفي 

وعلي  العوضي  نجيب  الكويتي  الثنائي  على  الصايغ  وعلي 

حيات بمجموعتين نظيفتين بواقع )6 /  صفر و6 /  صفر(.

} تصوير – عباس علي {  لقطة جماعية بعد حصد الذهبية{  عنابي البادل مع الذهبية

عبد الله تاج محمد الكويت

{  منتخبنا الوطني لليد

عبد الله الحجي:

إنجاز جديد للبادل القطري
منتخبنا  العب  الحجي  الله  عبد  أكد 

بالميدالية  الفوز  أن  على  للبادل  الوطني 

الرياضية  األلعاب  لدورة  الذهبية 

للبادل  جديدا  إنجازا  يعد  الخليجية 

والقائمين  الالعبين  إن  وقال  القطري 

كبيرة  مجهودات  بذلوا  المنتخب  على 

لتحقيق هذه الميدالية والحمد لله تكللت 

إن  وقال  اإلنجاز.  بهذا  الجميع  مجهودات 

ألنه  صعبة  كانت  الكويت  أمام  المواجهة 

منتخبنا  ولكن  متميزين  العبين  يضم 

نجح من خالل إصرار وعزيمة الالعبين في 

حسم الفوز في المباريات الثالث.

{  الخنجي وفرحة االنتصار

جبر المطوع:

قدمنا ما نستحق عليه التتويج
منتخبنا  العب  المطوع  جبر  أعرب 

بالفوز  سعادته  عن  للبادل  الوطني 

األلعاب  لدورة  الذهبية  بالميدالية 

إن  وقال  الثالثة  الخليجية  الرياضية 

قطر  لميداليات  إضافة  الذهبية  هذه 

وإنما  لم تتحقق بسهولة  الدورة وهي  في 

طوال  كبيرة  وجهود  تعب  ثمرة  كانت 

الماضية. الفترة 

وأضاف بأن منتخبنا أثبت وجوده عندما 

بطولة  بلقب  وفاز  العالم  لبطولة  تأهل 

في  أمله  عن  معربا  قطر،  في  الخليج 

مستقبال. اإلنجازات  من  المزيد  تحقيق 

في ثاني مبارياته ضمن مسابقة الفرق

منتخب التنس في مهمة خاصة اليوم

{  أبطال منتخبنا الوطني للبادل

{  شنان

خليفة الجاسم:

طموحنا الفوز بالميدالية الذهبية
على  العام  المشرف  الجاسم  تيسير  خليفة  اعتبر 

الكويت  أمام  األمس  مباراة  اليد  لكرة  الوطني  منتخبنا 

بأن  وقال  البحرين  مع  المقبلة  للمواجهة  إعداد  بمثابة 

المنتخب  وتهئية  بأريحية  الفوز  تحقيق  هو  كان  المهم 

نتمنى  والتي  البحرين  أمام  واألهم  القادمة،  للمباراة 

أجل  من  الفوز  ونحقق  الظن  حسن  عند  فيها  نكون  أن 

التتويج بالميدالية الذهبية.

تسعة  بفارق  وتقدم  بقوة  دخل  المنتخب  بأن  وأضاف 

في  تراجع  حدوث  إلى  المريح  الفارق  هذا  وأدى  أهداف، 

المستوى مشيرا إلى أن هذه المباراة تعد درس لالعبين 

الفارق  كان  مهما  بقوة  األداء  مواصلة  ضرورة  حيث  من 

لعدم تكرار ما حصل في المباراة القادمة.

بأن  وقال  البحرين،  لقاء  صعوبة  على  الجاسم  وأكد 

يشارك  البحرين  وأن  خصوصا  قوية  ستكون  المباراة 

في هذه الدورة بالمنتخب األول باستثناء العبين اثنين 

هو  الملعب  ويبقى  بالرديف  يشارك  منتخبنا  فيما 

الفيصل بين المنتخبين.

البحرين  الفريقين  بين  دربي  قوية  البحرين  مباراة 

حضر كامال ما عدا عنصرين نحن فريق الرديف ويبقى 

الملعب هو الفيصل.

حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة )3 × 3( للسيدات 

فوزين أمس في انطالق منافسات هذه اللعبة بدورة 

األلعاب الرياضية الخليجية الثالثة.

فقد فاز المنتخب على نظيره العماني 16 /  12، وفاز 

على المنتخب الكويتي 12 /  10، فيما خسر مباراتين 

أيضا كانت األولى أمام البحرين 6 /  8 والثانية أمام 

السعودية 11 /  13.

وسوف يلتقي منتخبنا مع المنتخب اإلماراتي اليوم، 

حيث يتطلع لتحقيق الفوز من أجل الصعود إلى الدور 

قبل النهائي والمنافسة على الميداليات.

حقق فوزا مهما على الكويت

أدعـــم الـيـــد يـــواصـل انتــصــاراتــه
فاز منتخبنا الوطني لكرة اليد على نظيره الكويتي بنتيجة 24 /  23 أمس 

الخليجية  الرياضية  األلعاب  دورة  منافسات  ضمن  الثالثة  مباراته  في 

الثالثة. ورفع منتخبنا رصيده بهذا الفوز الذي يعد الثالث له على 

الحصول  ليضمن  الترتيب  صدارة  في  نقاط   6 إلى  التوالي 

خالل  من  الفضية  أو  الذهبية  الميداليتين  إحدى  على 

المباراة األخيرة والحاسمة أمام المنتخب البحريني 

بعد غد الثالثاء في ختام الدورة.

  /  4 تقدم  حيث  بقوة  المباراة  منتخبنا  بدأ  وقد 

القوي  الدفاع  خالل  من  السابعة  الدقيقة  في   1
وقتا  الكويت  مدرب  ليطلب  الفعال  والهجوم 

أفضلية  إليقاف  محاولة  في  مبكرا  مستقطعا 

واصل  حيث  جدوى  دون  لكن  منتخبنا 

فيه  أضاع  الذي  الوقت  في  تفوقه  منتخبنا 

المحاوالت  من  الكثير  الكويتي  المنتخب 

وسارت   2   /  8 إلى  النتيجة  لتصل  الهجومية 

الذي  منتخبنا  لصالح  واحد  باتجاه  المباراة 

الدقيقة  في   3   /  10 إلى  بالنتيجة  أكثر  ابتعد 

طلب  إلى  الكويت  مدرب  دفع  ما  وهو  العشرين 

وقت مستقطع ثان في ظل عدم فريقه على مجاراة 

منتخبنا  ولكن  أهداف  سبعة  بفارق  والتأخر  منتخبنا 

كان على موعد بعد استئناف اللعب مع تعزيز تقدمه إلى 

وخصوصا  الكويتي  المنتخب  أداء  يتحسن  أن  قبل   3   /  12

في الشق الهجومي مما مكنه من مجاراة منتخبنا في الوقت المتبقي من 

الشوط الذي انتهى بتقدم منتخبنا 16 /  9.

الكويتي بصورة مغايرة  المنتخب  الثاني عاد  وفي الشوط 

من  مستفيدا  متتالية  أهداف  ثالثة  سجل  حيث 

  /  12 إلى  الفارق  ليقلص  العبينا  أداء  تراجع 

وقت  طلب  إلى  منتخبنا  مدرب  ليضطر   16
أضاف  اللعب  استئناف  وبعد  مستقطع، 

على  له  رابعا  هدفا  الكويتي  المنتخب 

اول  منتخبنا  يسجل  أن  قبل  التوالي 

ست  مرور  بعد  الشوط  هذا  في  أهدافه 

في  الكويتي  المنتخب  واستمر  دقائق 

  /  16 لهدفين  الفارق  ليضيق  تفوقه 

ويوسع  ذلك  بعد  منتخبنا  ليعود   18
لم  ولكنه  أهداف  خمسة  إلى  الفارق 

المنتخب  استفاد  حيث  عليه  يحافظ 

الكويتي من إيقاف العبنا أمين قحيص 

23 مع    /  20 ليقلص الفارق مرة أخرى إلى 

وصول المباراة إلى الدقائق العشر األخيرة 

تعديل  الكويتي  المنتخب  فيها  حاول  التي 

واقترب من ذلك ولكن منتخبنا نجح  النتيجة، 

بفوزه  المباراة  لتنتهي  تقدمه  على  الحفاظ  في 

بنتيجة 24 /  23. {  العنابي يفوز على الكويتي

يواجه اإلمارات اليوم

فوزان لمنتخب سيدات 
السلة )3 × 3(

{  عنابي السلة للسيدات يحقق انتصارين

انطالق منافسات 
المبارزة والكاراتيه

تنطلق اليوم منافسات المبارزة 

في دورة األلعاب الرياضية 

الخليجية الثالثة.

ويمثل منتخبنا كل من: جابر 

الفدعق ومحمد الهزاع ومحمد 

العوالن ومشعل القحطاني وخالد 

حسين وعبد الله إسماعيل وعلي 

تركي.

كما تنطلق اليوم منافسات 

الكاراتيه والتي يمثل منتخبنا 

فيها أربعة العبين هم: خالد 

سمير وعبد الله رشاد ويمان 

أشرف وأدهم عبد الناصر.

يلتقي منتخبنا 

الوطني للتنس مع 

نظيره الكويتي اليوم 

في ثاني مبارياته 

ضمن مسابقة الفرق 

بدورة األلعاب الرياضية 

الخليجية الثالثة.

وكان منتخبنا فاز في 

مباراته األولى أمس 

األول على المنتخب 

اإلماراتي 3 / صفر.
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سعد المهندي

حذرت إدارة األرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج 

الساحل  على  الطقس  يكون  أن  وتوقعت  عالية، 

وتكون  أحيانا،  خفيف  غبار  مع  نهارا  حارا  اليوم، 

الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية 

شرقية تتراوح ما بين 8 و18 عقدة مع هبات تصل 

وتتراوح  نهارا،  المناطق  23 عقدة على بعض  إلى 

 31 بين  ما  الدوحة  في  المتوقعة  الحرارة  درجات 

و40 درجة مئوية.

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

بدار الوتد للكاتب عبدالرحمن الكواري

األسبوع المقبل

تدشين رواية »سيمدرا«

المركز اإلعالمي 
يشارك في البراحة

الدوحة - قنا - دشنت دار الوتد، أمس، رواية 

»سميدرا.. كفاح فتاة« للكاتب سعادة الدكتور 

عبدالرحمن بن سالم الكواري وزير الصحة األسبق، 

بحضور عدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة 

ولفيف من الكتاب والمثقفين.

وأوضح د. الكواري أن الرواية باكورة أعماله الروائية 

بعد تجارب شعرية، وخاصة في الشعر الغنائي 

وأخرى قصصية، قائال: إنها رواية تمزج بين الواقع 

والخيال، وتعالج عددا من القضايا االجتماعية 

والسياسية والفكرية وحقوق اإلنسان، وتنطلق من 

مبدأ الحرية والعدالة والمساواة كحق إنساني 

مطلق غير مكتسب لكل بني البشر، فالفتاة سميدرا 

عاشت قصة كفاح أممية وكونية امتدت في فضاءات 

متنوعة، وأزمنة مختلفة قابلت فيها شخوصا عدة، 

كل منهم يحمل رسالة تعبر عن ذاته ومكنوناته 

االجتماعية والثقافية والفكرية.

وأضاف أن فكرة الرواية جاءت بعد التقاعد والتفكير 

في إنتاج ما يفيد، فكان التوجه نحو الكتابة، مشيرا 

إلى أنه استلهمها من شخصية حقيقية لناشطة 

شابة على وسائل التواصل االجتماعي من بالد الشام 

حملت هموم وطنها والوطن العربي في تغريداتها. 

وأكد أن الشخصية هي نموذج للمرأة العربية المؤثرة 

والفاعلة في محيطها العربي، كما أن الرواية تنتصر 

لقضايا األمة العربية وخاصة القضية الفلسطينية.

وعلى هامش تدشين الرواية، كانت هناك مداخالت 

قدمت قراءات نقدية حول الرواية. 

من جانبه، قال السيد إبراهيم البوهاشم السيد مدير 

ومؤسس دار  الوتد  نائب رئيس اتحاد الناشرين 

العرب، في تصريح خاص لوكالة األنباء القطرية 

 )قنا (، إن تدشين رواية  سميدرا  جاء مواكبا لتدشين 

المقر الجديد للدار التي تسهم بدورها الثقافي في 

مجال النشر، مشيرا إلى أن الدار التي أنشئت عام 

2017، تعمل على تقديم أعمال ثقافية مميزة من 
خالل لجنة القراءة، حيث تفتح الدار أبوابها لكافة 

الكتاب من قطر والوطن العربي، وقد استطاعت العام 

الماضي رغم جائحة كورونا تقديم 35 إصدارا جديدا 

متنوعا في مختلف المجاالت األدبية واألكاديمية 

والترجمة.

ونوه بوجود تعاون بين اتحاد الناشرين العرب 

واالتحاد الدولي، مشيرا إلى أن الناشرين القطريين 

سوف ينضمون قريبا إلى االتحاد الدولي.

شارك المركز اإلعالمي القطري التابع لوزارة الثقافة 

في فعالية البراحة التي نظمتها الوزارة في حديقة 

عنيزة للعائالت يومي الخميس والجمعة 26-27 مايو 

الجاري وذلك من خالل فعالية »شاي أحمر«.

الفعالية التي قدمها األستاذ الجامعي الدكتور محمد 

العنزي مستوحاة من عنوان كتاب للعنزي حمل 

عنوان »كن شايا أحمر«، حيث وجدت إقباال من 

زوار الحديقة الذين تفاعلوا معها من خالل الستماع 

للنصائح التحفيزية التي قدمها العنزي وبأسلوب 

مبتكر.

وتقوم الفعالية التي شارك فيها المركز اإلعالمي على 

فكرة تحفيز المشاركين، حيث يقوم كل مشارك 

في الفعالية باختيار أحد الجمل المطوية الموجودة 

على طاولة، ومن خالل اختياره للجملة المكتوبة يقوم 

الدكتور العنزي برسم خريطة طريق تحفيزية له 

تساعده على أن يكون أكثر قدرة على العطاء وتمنحه 

طاقة إيجابية وتجدد لديه العزم على مواصلة العمل 

بروحية نشطة.

دار التقويم القطري:

المشترى يلتقي المريخ في سماء قطر.. اليوم

الفلكي  الخبير  مرزوق،  بشير  د.  وذكر 

بدار التقويم القطري، أن سكان دولة قطر 

كوكبي  ورؤية  رصد  من  يتمكنوا  سوف 

المجردة  بالعين  مًعا  والمريخ  المشترى 

قطر  دولة  لسماء  الشرقي  األفق  باتجاه 

المشترى  كل  شروق  وقت  بعد  من 

والمريخ وحتى قبيل موعد شروق شمس 

على  شروقهما  موعد  بأن  علًما  األحد؛ 

 1:21 الساعة  عند  سيكون  قطر  سماء 

شروق  موعد  سيكون  بينما  صباًحا، 

 4:44 شمس األحد سيكون عند الساعة 

صباًحا بتوقيت الدوحة المحلي.

في  الفلكية  الظاهرة  تلك  أهمية  وتكمن 

وتصوير  ورصد  لرؤية  جيدة  فرصة  أنها 

عند  مًعا  والمريخ  المشترى  كوكبي 

أقرب نقطة على صفحة السماء، إضافة 

الحسابات  دقة  مدى  تؤكد  أنها  إلى 

حركة  حساب  في  المستخدمة  الفلكية 

األجرام السماوية وخاصة حركة كواكب 

دليل  وهي  الشمسية،  مجموعتنا 

المنطقة  ودول  قطر  دولة  في  الفلك  لهواة 

السماوية  األجرام  على  للتعرف  العربية 

في  ليلة  كل  ورؤيتها  رصدها  يمكن  التي 

سماء دولة قطر ودول المنطقة العربية. 

الفترة  خالل  أنه  مرزوق  بشير  د.  وأضاف 

رؤية  قطر  دولة  لسكان  يمكن  الحالية 

مجموعتنا  كواكب  من  خمسة  ورصد 

والمريخ،  والمشترى،  )زحل،  الشمسية 

والزهرة، وعطارد( في سماء الفجر باتجاه 

الشرقي  الجنوبي  واألفق  الشرقي  األفق 

لسماء قطر قبل شروق الشمس. 

تحدث  االقتران  ظاهرة  أن  المعلوم  ومن 

عندما  الشمسية  المجموعة  لكواكب 

آخر  كوكب  من  الكواكب  أحد  يقترب 

على  من  للراصد  بالنسبة  السماء  في 

القمر  بين  أيًضا  وتحدث  األرض،  سطح 

وذلك  الشمسية،  المجموعة  وكواكب 

القمر  بين  الزاوي  البعد  يقل  حينما 

وأحد الكواكب بالنسبة للراصد من على 

هذه  أن  على  الـتأكيد  مع  األرض،  سطح 

لها  وليس  طبيعية  ظاهرة  هي  الظاهرة 

كما  األرضية  الكرة  سكان  على  تأثير  أي 

يدعي غير المختصين. 

ومن الجدير بالذكر أن كوكب المريخ هو 

رابع أبعد الكواكب عن الشمس، وُيكمل 

المريخ دوره حول محوره )طول اليوم على 

بينما  ونصف،  ساعة   24 كل  المريخ( 

الشمس  حول  كاملة  دورة  المريخ  ُيتم 

)طول السنة على المريخ( خالل 687 يوما 

تقريًبا، ويدور حوله قمران هما: فوبوس 

وديموس.

أعلنت دار التقويم 
القطري أن عمالق 

المجموعة الشمسية 
»كوكب المشترى« 

سيلتقي مع الكوكب 
األحمر»كوكب المريخ« 

في سماء دولة قطر 
ودول المنطقة 

العربية، وذلك فجر 
اليوم األحد 28 من 

شهر شوال 1443هـ، 
الموافق 29 من مايو 

2022م ؛ حيث سيصل 
اويٍّ بينهما  الُبْعد الزَّ

خالل تلك الظاهرة إلى 
نصف درجة قوسية 

تقريًبا.

»الدانة للفتيات« يعقد 
اجتماعا للجمعية العمومية

لوزارة  التابع  للفتيات  الدانة  مركز  يعقد 

العمومية  الجمعية  اجتماع  والشباب  الرياضة 

االثنين  الموافق  المقبل  األحد  يوم  المركز  بمقر 

وحتى  مساًء  السادسة  الساعة   12/6/2022
مساء.  الثامنة 

يوسف  والء  لألستاذة  بكلمة  االجتماع  سيبدأ 

المنتخب  الرئيس 

الدانة  لمركز 

جميع  وبحضور 

وسيناقش  األعضاء، 

الجمعية  اجتماع 

العادية  العمومية 

عرض  التالية:  البنود 

السنوي  الحصاد 

التقرير  عرض   ،2021
عرض   ،2021 المالي 

لعام  السنوية  الخطة 

الموازنة  عرض   ،2022
2022 وما يستجد  لعام 

من أعمال أخرى. 

التسجيل  وسيكون 

عبر  الدانة  لمركز  العمومية  الجمعية  لعضوية 

التي  الشروط  بعض  هناك  حيث  لدعم،  تطبيق 

أهمها:  من  االنضمام،  في  للراغبات  اتباعها  يجب 

عن  العمر  يقل  ال  وأن  الجنسية،  قطرية  تكون  أن 

وأن  والسلوك،  السير  حسنة  تكون  وأن  سنة،   18
بالشرف  تخل  بجريمة  عليها  حكم  قد  يكون  ال 

إسقاطها  أو  فصلها  سبق  قد  يكون  ال  وأن  واألمانة، 

االلتزام  ثم  األخرى،  الشبابية  المراكز  أحد  من 

الداخلية. واللوائح  بالنظام 

الدوحة           $



لالستفسار : 40002222

مـــطـــلـــوب فـــــورا
اأر�ض على طريق ال�سمال الرئي�سي
مساحة تبدأ من 20٫000 اىل 100٫000 م2

من املالك مبارشة - يمتنع الوسطاء

55494752
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تعلن رشكة الفريج سيكيورتل عن ان السيد/نواس موكاني  ، هندي الجنسية، ويحمال 
K7441254 ،ويـحـمـل بطاقة شخصية رقم :28235630539  جواز سفر رقم : 
ان املذكور كان يعمل لدينا ىف منصب موظف مبيعات لدي رشكة الفريج سكيورتيل 
والرشكة التابعة لها الفريج النظمة املعلومات وسوف ينهي خدماته اعتباراًمن 23 
يونيو 2022 ولم يعد له عالقة بالرشكة والرشكة غري مسؤولة عن اى تعامالت او 
مطالبات معه وتحذر من التعامل معه باسم الرشكة والرشكة غري مسؤولة عن اي 
مطالبات تتعلق به باسم الرشكة  .  فمن لديه أية مطالبات عىل املذكور، مراجعة  
ايام  من  تاريخ    3 30384143 -  خالل    - 74774748 الرشكة عىل هاتف رقم:  
التاريخ. ذلك  بعد   ترد   اي مطالبات   االعالن  والرشكة  غري  مسؤولة عن   نرش  

انهاء خدمات

 ، فريد   احزان  السيد/عباس  ان  عن  سيكيورتل  الفريج  رشكة  تعلن 
،ويـحـمـل   N2227085  : رقم  سفر  جواز  ويحمال  الجنسية،  رسيالنكي 
بطاقة شخصية رقم :28814407976 ان املذكور كان يعمل لدينا ىف منصب 
موظف مبيعات وانهيت خدماته اعتباراًمن 8 اكتوبر 2021 ولم يعد له عالقة 
بالرشكة والرشكة غري مسؤولة عن اى تعامالت او مطالبات معه وتحذر من 
التعامل معه باسم الرشكة والرشكة غري مسؤولة عن اي مطالبات تتعلق به 
باسم الرشكة  .  فمن لديه أية مطالبات عىل املذكور، مراجعة  الرشكة عىل 
ايام  من  تاريخ  نرش    3 30384143 -  خالل    - 74774748 هاتف رقم:  
التاريخ. االعالن  والرشكة  غري  مسؤولة عن  اي مطالبات  ترد  بعد  ذلك 

انهاء خدمات

الجنسية،  تونيس   ، منصور   فؤاد  السيد/محمد  ان  عن  الدرويش  مجوهرات  تعلن 

رقم  شخصية  بطاقة  ،ويـحـمـل   Y349328  : رقم  سفر  جواز  ويحمال 

:29178800230 ان املذكور كان يعمل لدينا ىف منصب موظف مبيعات وسوف ينهي 

خدماته اعتباراًمن 5 يونيو 2022 ولم يعد له عالقة  بمجوهرات الدرويش وهي غري 

مسؤولة عن اى تعامالت او مطالبات معه وتحذر من التعامل معه باسمها وهي غري 

مسؤولة عن اي مطالبات تتعلق به باسمها  .  فمن لديه أية مطالبات عىل املذكور، 

مراجعة  الرشكة عىل هاتف رقم:  74774748 - 30384143 -  خالل  3 ايام  من  

تاريخ  نرش  االعالن  والرشكة  غري  مسؤولة عن  اي مطالبات  ترد  بعد  ذلك التاريخ.

انهاء خدمات

اإعــــالن
الجنسية   ، سعيد  ادريس  السيدة/زينب  تعلن 
 ،00753095 رقم:  سفر  جواز  وتحمل   ، صومالية 
 ،29470600100 الشخيص:  الرقم  وتحمل 
بإسم:  لتصبح  اسمها  تغيري  ىف  رغبتها  عن 
معارضة  لديه  فمن   . محمد  ادريس  زينب 
للجوازات  العامة  االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك  ىف 
الجريدة. يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15 خالل 



كنوز  أحد  تعد  الورد  زراعة 

سلطنة  في  األخضر  الجبل 

مصادر  أهم  من  تزال  وال  ُعمان، 

الذين  المنطقة  تلك  سكان  رزق 

الزهور  تقطير  سر  امتهنوا 

والعذب  الزكي  مائها  واستخراج 

في  بيت  منه  يخلو  ال  يكاد  الذي 

السلطنة بشكل كامل.

بالمنطقة  الواقع  األخضر  الجبل 

ُعمان يعتبر  الداخلية في سلطنة 

مزارا سياحيا في فصل الصيف لما 

ومناخ  خالبة  طبيعة  من  به  يتميز 

متر   2300 ارتفاع  على  ويقع  معتدل، 

ويتميز  البحر،  سطح  مستوى  فوق 

بمناخ البحر األبيض المتوسط، حيث 

الشتاء  فصل  في  الحرارة  درجات  تدنو 

في  درجة  أعلى  وتبلغ  صفر  من  أقل  إلى 

فصل الصيف 22 درجة مئوية.

الورد في الجبل األخضر  يبدأ موسم حصاد 

في بداية شهر مارس وينتهي في مايو من كل 

موسم  في  األخضر  الجبل  السياح  ويقصد  عام، 

على  والتعرف  بجماله،  لالستمتاع  الورد  حصاد 

الطرق التقليدية والحديثة المستخدمة في صناعة 

منتجات الورد.

ويرى أحمد بن عبد الله الصقري صاحب مصنع تقطير 

للحرفة  حبه  أن  األخضر،  الجبل  بمنطقة  الورد  ماء 

أن  إلى  مشيرا  يطّورها،  أن  إلى  دفعه  بعيد  زمن  منذ 

وتبلغ  المنطقة  في  مزرعة  أكبر  تعد  الجبل  ورد  مزرعة 

واحدا  طنا  يقارب  ما  وتنتج  مربع،  متر  آالف   8 مساحتها 

ما  فيه  يشتري  وقت  في  سنويا،  الورد  من 

المزارع  من  طن   1.5 يقارب 

في  المجاورة 

الجبل.

أدهم شرقاوي

في قصصهم 
عبرة

bin.saeeda@hotmail.com
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سلمان المالك

 السنة )27( - األحد  28 من شوال  1443هـ الموافق 29 مايو 2022م العدد )9764(

ما ُيبكيك؟!
روى اإلمام »أحمد بن حنبل« أنه لما ُفِتَحْت 

جزيرة قبرص ودخلْت تحت حكم المسلمين، 

كان الصحابي الجليل »أبو الدرداء« من ضمن 

الفاتحين، وانشغَل المسلمون يومها بما فتح الله 

عليهم، بينما جلس أبو الدرداء وحده يبكي!

 
َّ

فقال له »ُجبير بن ُنفير«: ما يبكيك في يوٍم أعز

الله فيه اإلسالم وأهله؟

فقال أبو الدرداء: ويحَك يا ُجبير، ما أهون الخلق 

 وجل، إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة 
َّ

على الله عز

قاهرة ظاهرة لهم الملك، ترجو أمر الله فصاروا إلى 

ما ترى!

كانت العرُب في الجاهلية قبائل متناحرة، 

يغرو بعضها بعضًا، وتدور بينهم الحروب على 

الكأل والماء، بعضهم يتبع الروم، وبعضهم يتبع 

الفرس، والذي لم يكن ال هنا وال هناك، كان 

يخوض الحروب الطوال ألجل سباق نوق!

ثم نظر الله تعالى إليهم نظرة عطف، فتحنن 

م، وأرسل لهم خيرة أنبيائه ورسله، فقلَب به 
َّ

وتكر

ر وجه األرض إلى األبد!
َّ

الدنيا رأسًا على عقب، وغي

حولهم من رعاة ماشية إلى قادة ُأمم، وصانعي 

حضارة!

ومن متنازعين فيما بينهم إلى قوة مهولة متحدة 

أمام أعدائهم!

وفي بضع سنين حطموا اإلمبراطوريات التي 

كانوا يتبعونها! 

ر وسائل اإلنتاج كما تدعي الشيوعية 
ِّ

إنه لم ُيغي

أنها ال تغيير للمجتمعات إال بها!

ر االقتصاد، وُينشئ الشركات العمالقة 
ِّ

ولم ُيحر

العابرة للقارات كما تدعي الرأسمالية أنه ال 

تغيير للمجتمعات إال بها!

لقد هدم أفكار الجاهلية، وبنى بداًل منها عقيدة 

راسخة!

َر أدوات الزراعة، ولم 
َّ

لم يصنع المحاريث، وال طو

ُينِشئ أسواقًا لألسهم كذلك! وإنما دخل إلى قلوب 

العرب، أنارها بكلمة التوحيد، ودخل إلى عقولهم 

لهم أمانة  فأراهم حقيقتهم وحقيقة الدنيا، وحمَّ

الدعوة، حتى دخل ربعي بن عامر على كسرى 

وقال له: نحن قوم بعثنا الله لُنخرج العباد من 

عبادة العباد إلى عبادة رب العباد! 

ما قامت لنا قائمة إال بهذا الدين، ولن تقوم مجددًا 

إال بهذا الدين! وما قامت حضارة األندلس التي 

كانت منارة الدنيا إال تحت عباءة هذا الدين، وما 

ا على الله حين تركنا  ا على األمم إال ألننا أواًل ُهنَّ ُهنَّ

أمره! 

اد كثر هذا 
َّ

فينا الصالحون نعم، وبيننا ُعب

صحيح، ولكننا نهاية المطاف أمة ال أفرادًا، ولن 

نعود سيرتنا إال عندما تعود األمة صالحة كرجل 

صالح!

تعامد الشمس على الكعبة المشرفة
شهدت سماء مكة المكرمة، السبت، ظاهرة 

تعامد الشمس على الكعبة المشرفة ألول 

مرة هذا العام، وذلك »لحظة رفع أذان صالة 

الظهر«.

الرسمية،  السعودية  اإلخبارية  وبثت قناة 

الشمس  لتعامد  مباشرة  مصورة  لقطات 

على الكعبة، وسط تدفق المعتمرين وزوار 

بيت الله الحرام.

الموثق  حسابها  عبر  »اإلخبارية«  وعلقت 

الظهر  أذان  رفع  »لحظة  قائلة:  بـ»توتير« 

المشرفة  الكعبة  على  الشمس  تتعامد 

ألول مرة هذا العام«.

الكعبة،  على  الشمس  تعامد  ولحظة 

»تعني أن الشمس تكون بأقصى ارتفاع لها 

90 درجة تقريبا واختفاء ظل الكعبة تماما 
ويصبح  مكة  في  األجسام  جميع  ًوظالل 

الجمعية  رئيس  وفق  صفرا«،  الزوال  ظل 

الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة.

األنباء  لوكالة  زاهرة،  أبو  وأضاف 

أن  الظاهرة،  حدوث  قبيل  السعودية، 

التعامد األول للشمس على الكعبة يحدث 

بتوقيت 12:18 ظهرا.

وتتكرر تلك الظاهرة مرتين في العام، األولى 

في مايو والثانية في يوليو، وفق أبو زهرة.

تحدث  الشمس  تعامد  ظاهرة  أن  وأوضح 

خط  بين  المشرفة  الكعبة  لموقع  نتيجة 

االستواء ومدار السرطان.

الظاهرية  الحركة  أثناء  أنه  إلى  ولفت 

للشمس عبر السماء تصبح على استقامة 

االستواء  خط  من  انتقالها  أثناء  الكعبة  مع 

وعند  مايو،  شهر  خالل  السرطان  مدار  إلى 

االستواء  خط  إلى  جنوبا  الشمس  عودة 

قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.

»تويتر«  بمنصة  عديدة  حسابات  وبثت 

مقاطع فيديو للحظة تعامد الشمس على 

الكعبة، وسط احتفاء بتلك الظاهرة.

أكثر ذكاءمـــــاء الــــــورد
توصل باحثون إلى أن األطفال الذين يرضعون الرضاعة الطبيعية لفترة 

أثناء  في  حتى  التفكير  مهارات  اختبارات  في  أفضل  نتائج  ُيحرزون  أطول 

دخولهم المدرسة الثانوية.

وقال فريق من جامعة أكسفورد إن نتائجهم أثبتت صحة ذلك حتى بعد 

العائالت، وفق ما ذكرته  األخذ في االعتبار مستويات ذكاء األمهات وثروة 

صحيفة التايمز البريطانية.

بين  ُوِلدوا  طفل   8000 من  يقرب  ما  بيانات  الفريق  وحلل 

و2002، والذين خضعوا للمتابعة حتى   2000 عامي 

 Millennium Cohort« ضمن  عامًا   14 سن 

المملكة  في  األلفية«  جيل  دراسة   ..Study
المتحدة.

وصنف الفريق األطفال وفقًا لطول فترة 

الرضاعة الطبيعية، التي تتراوح بين 

أقل من شهرين وأكثر من 12 شهرًا.

اختبارات  في  درجاتهم  فحصوا  ثم 

مدى  -تقييم  اللفظية  القدرات 

قدرتهم على التعبير عن أنفسهم 

جيدًا، ومعرفة المفردات، والقراءة 

سنوات   5 أعمار  في  والتفكير- 

سنة،  و14  سنة  و11  سنوات  و7 

اختبارات  نتائج  أيضًا  ودرسوا 

و11  و7   5 سن  في  المكاني  اإلدراك 

عامًا.

بشكل  أنه  إلى  الدراسة  وخلصت 

الطفل،  إرضاع  فترة  طالت  كلما  عام، 

وقال  االختبارات،  في  أفضل  أداؤه  كان 

إليها  توصلوا  التي  االختالفات  إن  الباحثون 

كانت »صغيرة بالنسبة لطفل فردي، لكنها قد 

تكون مهمة على مستوى السكان«.

أقدم متحف طبيعي

مواد شديدة التفاعل
اكتشف باحثون من جامعة كوبنهاغن الدنماركية نوًعا جديًدا 

تسمى  لألرض  الجوي  الغالف  في  التفاعل  شديدة  المواد  من 

»الهيدروتريوكسيدات« يمكن أن تشكل تهديًدا لصحة اإلنسان والمناخ 

العالمي، حيث أظهر الباحثون أن ثالثي األكسيد هي مركبات كيميائية 

مع ثالث ذرات أكسجين متصلة ببعضها البعض، تتشكل في ظل الظروف 

الجوية.

وقال البروفيسور كيارجارد من الجامعة: »إن نوع المركبات التي اكتشفناها فريدة 

أنها تجلب مجموعة من  من نوعها في هيكلها، وألنها شديدة األكسدة، فمن المرجح 

التأثيرات التي لم نكشف عنها بعد، فهي فئة جديدة تماًما من المركبات الكيميائية«.

المواد  من  للعديد  الجوي  التحلل  أثناء  تتشكل  »الهيدروكسيدات«  أن  الباحثون  وأظهر 

المعروفة والمنبعثة على نطاق واسع، بما في ذلك »األيزوبرين وثنائي ميثيل كبريتيد«.

على  تحتوي  التي  البيروكسيدات،  من  تفاعاًل  أكثر  ُيعد  األكسيدات  ثالثى  أن  إلى  يشار 

وقابلة  التفاعل  شديدة  يجعلها  مما  البعض،  ببعضهما  مرتبطة  األكسجين  من  ذرتين 

البيروكسيدات موجودة  أن  المعروف  أنه من  األحيان، كما  واالنفجار في كثير من  لالشتعال 

في الهواء المحيط بنا، وكان من المتوقع أن تكون ثالثية األكسيدات في الغالف الجوي أيًضا.

يعّد كهف »َبستون« متحفا كبيرا يضّم داخله ُتحفا 

بفعل  تكّونت  متنوعة  وأجساٍم  أشكال  ذات  فنية 

الطبيعة ودون تدّخل اإلنسان في نحتها، وقد اتخذت 

تسميته من هذه التحف الطبيعية التي جاءت على 

وقد  وأرضيته  سقفه  بين  طوليًا  امتدت  أعمدة  شكل 

استغرقت هذه العملية آالف السنين.

أو الكهف ذو األعمدة في سلسلة جبال  يقع »َبستون« 

سوران  لقضاء  اإلدارية  الحدود  ضمن  برادوست 

لمحافظة  أربيل في التابع 

ن  ستا د كر

العراق، وهو أكبر كهوف اإلقليم والعراق، ويبلغ طوله 

يصل  حين  في  مترًا،   40 وعرضه  متر   100 يقارب  ما 

ارتفاعه إلى 10 أمتار.

أعمدة  أنه يحتوي على  الكهف  ما يتميز به  أهم  ومن 

ومدهش،  طبيعي  بشكل  الكريستال  من  تشكلت 

التي  األعمدة  هذه  من  جاءت  تسميته  إن  ويقال 

تعني »بستون« باللغة الكردية.

وُمجسماٍت  وأجساما  أشكاال  داخله  الكهف  يضّم 

الماء  قطرات  من  الطبيعة  بفعل  تكّونت  غريبة، 

الُمتساقطة من األعلى إلى األسفل وتسمى أيضًا 

الصواعد )stalagmites( والهوابط )stalactites( أو 

األعمدة الصاعدة والمتدليات، لتشّكل تحفًة 

فنّية دون أي تدّخل بشري.

من  الصاعدة  األعمدة  وتتكّون 

كربونات الكالسيوم التي تتراكم 

جراء  من  الكهف  أرضية  على 

عبر  المعدنية  المياه  تقاطر 

آالف السنين، وفقًا لألبحاث 

وأّما  العلمية.  والدراسات 

الهوابط فتتشكل، وهي 

أسقف  من  تتدلى 

الرطبة،  الكهوف 

تكون  بطريقة 

الصواعد نفسها.


