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صاحب السمو يهنئ الرئيس الفلبيني بمناسبة فوزه في االنتخابات الرئاسية

صاحبة السمو تعزي
في وفاة والد الملكة رانيا

قطر تدين اقتحام األقصى

24

رئيس التحرير يكتب :

مكاسب وفوائد .. 
ودور رائد

»الرياضيات« 
يصدم طالب »األدبي«

قطر وفرنسا تعززان العالقات
صاحب السمو والرئيس ماكرون يلتقيان على عشاء عمل

باريس- قنا- بحث 

حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني أمير البالد المفدى، 

وفخامة الرئيس إيمانويل 

ماكرون رئيس الجمهورية 

الفرنسية الصديقة، 

تعزيز عالقات الصداقة 

والتعاون المشترك القائم 

بين البلدين وسبل دعمها 

وتطويرها في مختلف 

المجاالت.

وجرى خالل مأدبة عشاء 

العمل، التي أقامها فخامة 

الرئيس الفرنسي، 

لسمو األمير المفدى 

في العاصمة باريس 

أمس، استعراض أبرز 

المستجدات اإلقليمية 

والدولية التي تهم البلدين، 

ووجهات النظر بشأنها.

بحث عالقات الصداقة والتعاون المشترك وسبل دعمها

استعراض أبرز المستجدات اإلقليمية والدولية

انتهاك صارخ للقانون الدولي
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سموه تمنى له التوفيق.. وللعالقات مزيدا من التطور والنماء

صاحب السمو يهنئ الرئيس الفلبيني المنتخب
المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

برقية تهنئة إلى فخامة السيد فيرديناند ماركوس االبن، بمناسبة فوزه في االنتخابات الرئاسية 

لجمهورية الفلبين، متمنًيا له التوفيق وللعالقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

نائب األمير 
يهنئ الرئيس الفلبيني المنتخب

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

برقية تهنئة إلى فخامة السيد فيرديناند ماركوس االبن، بمناسبة فوزه في 

االنتخابات الرئاسية لجمهورية الفلبين.

رئيس الوزراء 
يهنئ الرئيس الفلبيني المنتخب

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

مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة إلى فخامة السيد فيرديناند ماركوس 

االبن، بمناسبة فوزه في االنتخابات الرئاسية لجمهورية الفلبين.

قطر تدين بأشد العبارات 
اقتحام مستوطنين المسجد األقصى

العبارات  أدانت دولة قطر بأشد  الدوحة- قنا- 

اقتحام مستوطنين المسجد األقصى المبارك، 

وقيامهم بأداء صلوات تلمودية في باحاته تحت 

انتهاكا  واعتبرته  االحتالل،  شرطة  حماية 

لمحاوالت  وامتدادا  الدولي،  للقانون  صارخا 

للمسجد  والقانوني  التاريخي  الوضع  تغيير 

الزماني للمسجد،  والدفع بالتقسيم  األقصى، 

واستفزازا لمشاعر المسلمين في العالم.

من  أمس،  بيان  في  الخارجية،  وزارة  وحذرت 

واالستفزازية  الخطيرة  االنتهاكات  استمرار  أن 

يكشف  الشريف  األقصى  المسجد  بحق 

إلى  الصراع  توجيه  في  االحتالل  رغبة  بوضوح 

على  السياق  هذا  في  وشددت  دينية،  حرب 

عاجل  بشكل  الدولي  المجتمع  تحرك  ضرورة 

األخالقية  مسؤولياته  وتحمل  االحتالل،  لردع 

والقانونية تجاه القدس ومقدساتها.

قطر  دولة  موقف  على  التأكيد  الوزارة  وجددت 

الفلسطينية،  القضية  عدالة  من  الثابت 

الفلسطيني  للشعب  المشروعة  والحقوق 

حدود  على  المستقلة  دولته  وإقامة  الشقيق، 

القدس  عاصمتها  تكون  وأن   ،1967 عام 

الشرقية.

نظمها »شباب سميسمة والظعاين«

ورشة توعوية حول 
وثيقة السياسة الوطنية للشباب

ورشة  والظعاين  سميسمة  شباب  مركز  نظم 

الوطنية  السياسة  بوثيقة  للتعريف  توعوية 

سميسمة  شباب  مركز  مقر  في  للشباب 

الرياضة  وزارة  ورعاية  إشراف  تحت  والظعاين 

الشبابية،  الشؤون  إدارة  في  متمثلة  والشباب 

المركز،  منتسبي  من  شابًا   40 نحو  وبحضور 

وقدمها خبراء وزارة الرياضة والشباب، وبحضور 

تناولت  بالمركز.  واإلشرافي  اإلداري  الكادر 

الوطنية  للوثيقة  السبعة  المحاور  الورشة 

طفرة  تحقيق  من  تستهدفه  وما  للشباب، 

وتطلعات  طموحات  لُتلبي  الشباب  قطاع  في 

الشباب، باإلضافة للتعرف على مراحل ما بعد 

الورشة  قدم  فيها.   الشباب  ودور  الوثيقة  إطالق 

وهم:  والشباب،  الرياضة  وزارة  خبراء  من  عدد 

منسق   - شاهين  محمد  العزيز  عبد  السيد 

فعاليات إدارة الشؤون الشبابية، والسيد أحمد 

شبابية،  تراخيص  باحث   - األنصاري  خالد 

أخصائي  الوسمي  سالم  وضحى  والسيدة 

مصطفى  قيس  والسيد  أول،  شبابية  دراسات 

التونسي - خبير شؤون شبابية.

مركز  رئيس  المضاحكة،  نواف  السيد  وقال 

وثيقة  تمثل  والظعاين:  سميسمة  شباب 

قطر  دولة  للشباب  التزام  الوطنية  السياسة 

التنمية،  في  الشباب  والتزام  الشباب  تجاه 

يتعلق  ما  سواء  اهتماماتهم  مختلف  وتتضمن 

وتمثيلهم،  تمكينهم  أو  حقوقهم  أو  بقضاياهم 

رسمية  شبابية  أول  وثيقة  تعد  فهي  وبالتالي 

تعمل عليها وزارة الرياضة والشباب. 

المراكز  دور  أهمية  على  المضاحكة  وأكد 

والبرامج  االستراتيجيات  إعداد  في  الشبابية 

 التي تتناسب مع السياسة الوطنية للشباب، 

مشيرًا إلى ضرورة تبني المراكز الشبابية رؤية 

الشباب وتطلعاتهم ورغباتهم.

وأضاف: »كما هدفت الورشة إلى نشر التوعية 

وتعريف  بالوثيقة،  وتعريفهم  الشباب  لدى 

إعداد  سبل  على  بالمركز  اإلشرافي  الكادر 

مع  تتناسب  والبرامج  التي  االستراتيجيات، 

السياسة الوطنية للشباب حتى يتبني المركز 

رؤية الشباب، وتطلعاتهم ورغباتهم«. 

من جانبه، أكد السيد أحمد األنصاري، مسؤول 

تراخيص شبابية بالوزارة، على أن هذه الوثيقة 

عليها  عملت  رسمية  شبابية  أول  وثيقة  تعد 

الشبابية،  الشؤون  إدارة  في  ممثلة  الوزارة 

 متوقعًا أن تساهم بشكل إيجابي في مستقبل 

قضايا  الشباب.

الدوحة           $

نظمه المركز العربي 

اختتام أعمال مؤتمر الدراسات التاريخيةلألبحاث ودراسة السياسات
في  السياسات  ودراسة  لألبحاث  العربي  المركز  مقر  في  اختتمت 

الدوحة، أمس، أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدراسات التاريخية، 

موضوع  لمناقشة  الدورة  هذه  ُخّصصت  وقد  المركز.  ينّظمه  الذي 

قراءة  إعادة  الستين:  انتصارها  ذكرى  في  الجزائرية  »الثورة 

أعمال  وكانت  عنها«.  سرديات  من  تراكم  وما  ومكانتها،  لمسارها، 

سبعة  نحو  فيها  وشارك  مايو،   28 السبت  يوم  انطلقت  قد  المؤتمر 

اآلفاق  عن  مواضيع  البحثية  أوراقهم  تناولت  وباحثًة،  باحًثا  عشر 

للثورة  المحلية  الفاعلية  ومناحي  الجزائرية،  للثورة  الفكرية 

عن  موضوعات  جانب  إلى  فيها،  الفاعلين  روايات  واستحضار 

االستقبال اإلقليمي والدولي للثورة، في محيطها العربي والمغاربي، 

أو لدى المستعمر الفرنسي. 

توزعت  بحثية،  أوراق  ثماني  تقديم  المؤتمر  من  الثاني  اليوم  شهد 

»الثورة  لموضوع  األولى  الجلسة  ُخصصت  جلسات.  أربع  على 

العربي  المركز  في  الباحث  ترأسها  وقد  فاعليها«،  برواية  الجزائرية 

الزهراء قشي بتقديم  الجلسة فاطمة  الفتاح ماضي. استهلت  عبد 

في  المحليين  الفاعلين  شهادات  تدوين  منهجية  »عن  بعنوان  ورقة 

والتجربة  الشفوية  الشهادة  منزلة  فيها  أبرزت  الجزائرية«،  الثورة 

»الملحمة«،  هذه  تاريخ  كتابة  في  والثورة  النضال  في  الفردية 

بطريقة تقربنا أكثر إلى الموضوعية في التناول. وفي هذا السياق، 

مع  ا، 
ًّ

منهجي والمختلفة  الرائدة  التجارب  بعض  استحضرت 

التركيز على تلك التي حملت بصمة المؤرخ أو المؤرخة في اختيار 

والمعنوية.  المادية  وشروطها  وظروفها  الشهادات  تسجيل  منهجية 

الجزائرية  »الثورة  ورقته  صاري،  أحمد  قّدم  نفسه،  الموضوع  وفي 

بعض  ومذكرات  شهادات  في  قراءة  والتواصل:  القطيعة  بين  ما 

وتتعلق  الثورة،  أفرزتها  التي  الجدلية  فيها  تناول  وقد  الفاعلين«، 

بمفهوَمي القطيعة والتواصل: أكان االنتقال إلى العمل المسلح في 

السياسية  األحزاب  مع  أي  الماضي،  مع  قطيعة   1954 نوفمبر  أول 

التيار  سيما  وال  األحزاب،  لهذه  استمرارية  كان  أم  آنذاك،  الفاعلة 

االستقاللي منها؟ وقد أشار الباحث إلى أن مفهوم القطيعة هذا كرسه 

آخر  اتجاه  يرى  حين  في  االستقالل،  بعد  لما  السياسي  الخطاب 

الثورة الجزائرية ليست منفصلة عما سبقها من جهود الحركة  أن 

الوطنية، بل هي حلقة متصلة بها.

وخّصصت الجلسة الخامسة في المؤتمر، والثانية في اليوم الثاني، 

ترّأسها  وقد  الفرنسية«،  الذاكرة  في  الجزائرية  »الثورة  لموضوع 

مسعود  بورقة  واسُتهلت  دياني،  مراد  العربي  المركز  في  الباحث 

فرنسا«،  في  وذاكرتها  الجزائر  لحرب  التأريخ  »إشكالية  عن  ديلمي 

الفرنسية عن  والذاكرة  التاريخية  الكتابة  إلى موضوع  فيها  وتطرق 

حرب الجزائر بوصفها ظاهرة تفاعلية، فشرح سياقات مسارها الذي 

ومراحلها،  توجهاتها،  وأهم  الفرنسي،  المجتمع  تناقضات  فرضته 

وصداها وتأثيراتها في اإلنتاج التاريخي العلمي.

التي  الحادثة  إلى  اإلنكار  له بعنوان »من  ورقة  مّنه  قّدم خالد  بعده، 

ال ُتغتَفر«: ضحايا تظاهرات 17 أكتوبر 1961 في انتظار االعتراف«، 

سّلط فيها الضوء على تظاهرات المهاجرين الجزائريين في فرنسا 

يوم 17 أكتوبر 1961، والقمع الذي سلط عليهم، وذهب ضحيته مئات 

القتلى، ورّكز على تطّور تعامل السلطات الفرنسية مع الواقعة عبر 

الزمن، من اإلنكار التام إلى عّدها »حادثة ال تغتفر«.

الصحراوية:  المهاري  »فرق  عنوانها  ورقة  فقّدم  سعيد،  بو  أحمد  أما 

لتناول  خصصها  الجزائرية«،  الثورة  لتقويض  فرنسي  رهان 

موضوع مهم عن أشهر الوحدات العسكرية الصحراوية التي أنشأها 

االستعمار الفرنسي بالصحراء الجزائرية، لمساعدته في التوغل 

إلى أعماقها، بعد فشل تلك المحاوالت التوسعية في النصف الثاني 

هائلة  إمكانات  تسخيره  من  الرغم  على  عشر،  التاسع  القرن  من 

للبعثات االستكشافية.

المركز  في  الباحث  فترأسها  الثاني،  اليوم  من  الثالثة  الجلسة  أما 

من  »جوانب  لموضوع  مخصصة  وكانت  طيرشي،  كمال  العربي 

السالم  األولى عبد  الورقة  قّدم  الجزائرية«.  للثورة  المحلية  الفاعلية 

كمون، وكانت بعنوان »إشكالية الصراع بين السياسي والعسكري 

مست  مهمة  داخلية  إشكالية  فيها  ناقش  الجزائرية«،  الثورة  إبان 

والعسكري.  السياسي  بين  الصراع  في  تتمثل  الجزائرية،  الثورة 

المؤرخون في  بها  التي عالج  الكيفية  الباحث استعراض  وقد حاول 

الجزائر هذه اإلشكالية، متسائاًل: أكانوا قد أولوا هذا الصراع اهتماًما 

تجاهله  حاولوا  أم  الطرفين  بين  جوهرًيا  صراًعا  بوصفه  كبيًرا 

والسكوت عنه؟ وإن كان األمر كذلك، فما السبب؟

التدويل:  »معركة  عنوانها  ورقة  فقّدم  بوضربة،  عمر  الباحث  أما 

الجزائرية  المسألة  لتدويل  الوطني  التحرير  جبهة  استراتيجية 

اإلشكالية  عن  اإلجابة  فيها  حاول   ،»)1961-1954( المتحدة  األمم  في 

الوطني؟  التحرير  جبهة  لدى  التدويل  مفهوم  ما  التالية:  األساسية 

العامة  الجمعية  كواليس  تخترق  أن  الجبهة  استطاعت  وكيف 

وتسجل القضية الجزائرية في جدول أعمالها منذ عام 1956؟ وكيف 

تطور تعامل هذه الهيئة الدولية مع القضية؟ وكيف أثرت توصيات 

الجمعية في تطور الحل التفاوضي بين جبهة التحرير الجزائرية 

والحكومة الفرنسية؟

»التلقي  موضوع  لتناول  المؤتمر  في  األخيرة  الجلسة  وُخّصصت 

المركز  في  الباحثة  ترأستها  وقد  الجزائرية«،  للثورة  األميركي 

مزيان  لمحمد  بحثية  ورقة  فيها  وُقّدمت  البصري،  عائشة  العربي 

الدبلوماسية  التقارير  في  الجزائرية  التحرير  »حرب  وعنوانها 

الموضوعية  الرؤية  إشكالية  بين  األميركية:  األكاديمية  والكتابات 

األميركي  الموقف  بالتحليل  فيها  تناول  وقد  المواقف«،  وتبرير 

الخارجية  وزارة  وثائق  على  اعتماًدا  الجزائرية،  التحرير  حرب  من 

وحاول  األميركية.  األكاديمية  الدراسات  بعض  وعلى  األميركية 

وقراراتها من مرحلة مفصلية  األميركية  الرؤية  استجالء خصائص 

كما  االستعمار،  تصفية  مرحلة  ضمن  تندرج  المنطقة،  تاريخ  في 

واأليديولوجيات  التصورات  مختلفة  أطراف  عدة  خاللها  تفاعل 

والمصالح. ورأى الباحث أن هذه المرحلة قد شهدت تقاطبات عدة؛ ما 

فرض على اإلدارة األميركية أن تظهر بمظهر المعتدل الراعي للسالم؛ 

المواقف  اتخاذ  في  والتذبذب  التردد  إلى  دفعها  الذي  الموقف  وهو 

وصفت باللعبة المزدوجة.

الدوحة           $

يعقد في الرياض

»اإلرث« تشارك في مؤتمر »جيبكا« للبالستيك
الدوحة - قنا - أكدت المهندسة 

بدور المير، مديرة إدارة االستدامة 
في اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، 

على الدور الفاعل الستراتيجية 
االستدامة لبطولة كأس العالم 

»FIFA قطر 2022« في تعزيز األثر 
اإليجابي للبطولة، وبناء إرث 

مستدام على صعيد المحافظة 
على البيئة، واإلسهام في تحقيق 

أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، 
ودعم أهداف األمم المتحدة 

للتنمية المستدامة.

فعاليات  في  مشاركتها  خالل  المير،  المهندسة  وقالت 

الخليجي  االتحاد  نظمه  الذي  للبالستيك،  جيبكا  مؤتمر 

بالعاصمة  »جيبكا«  والكيماويات  للبتروكيماويات 

واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  إن  الرياض:  السعودية 

واصلت جهودها منذ ما يزيد على عشر سنوات الستضافة 

كافة  مراعاة  مع  العالم،  كأس  من  مستدامة  نسخة 

جوانب االستدامة في مشاريع المونديال.

في  الماضية  عشر  االثني  األعوام  »أمضينا  وأضافت: 

واختبار  والتشييد،  البناء  أعمال  وتنفيذ  الخطط،  إعداد 

تقديم  دائًما  أعيننا  نصب  واضعين  عملياتنا،  كفاءة 

تجربة استثنائية للجميع، مع الحرص على أن تتصدر 

في  مهًما  عنصًرا  تعد  حيث  األولويات،  قائمة  االستدامة 

للمونديال  ا 
ًّ

رئيسي محوًرا  تشكل  كما  البطولة،  نجاح 

منذ أن تقدمت قطر بملف االستضافة«.

قطاع  يلعبه  الذي  الحيوي  الدور  على  الضوء  وألقت 

أحداث  تنظيم  في  الكيمياوية  والمواد  البتروكيماويات 

األخذ  مع  االستدامة،  جوانب  تراعي  كبرى  رياضية 

مثل  استضافة  عليها  تنطوي  التي  التحديات  باالعتبار 

البتروكيماويات  قطاع  »بإمكان  وقالت:  الفعاليات،  هذه 

ا على الممارسات 
ًّ

والمواد الكيمياوية أن يترك تأثيًرا إيجابي

المستدامة، من خالل تشجيع الجمهور والجهات الراعية 

للفعاليات الكبرى، والشركاء، على اتخاذ خطوات عملية 

تعزز الجهود الرامية لتحقيق أهداف االستدامة البيئية«.

العليا  اللجنة  في  االستدامة  إدارة  مديرة  واستعرضت 

نماذج  المؤتمر  في  المشاركين  أمام  واإلرث  للمشاريع 

من  لعدد  قطر  استضافة  خالل  الناجحة  التجارب  من 

التي   ،2021 العرب  كأس  بينها  ومن  الرياضية،  األحداث 

النفايات  من  للحد  المبادرات  من  العديد  تنفيذ  شهدت 

في االستادات التي استضافت المنافسات، خاصة المواد 

البالستيكية التي تستخدم لمرة واحدة. وتمكنت اللجنة 

التي  البطولة،  خالل  رائعة  نتائج  تحقيق  من  العليا 

من  ديسمبر   18 إلى  نوفمبر   30 من  منافساتها  تواصلت 

العام الماضي، وتمثلت في عدم تحويل أية مخلفات من 

استاد  شهد  فيما  النفايات،  مدافن  إلى  البطولة  استادات 

البيت إعادة تدوير النفايات بنسبة 70 بالمائة.

وأردفت المير، في هذا السياق، قائلة: »اعتمدنا طرًقا فّعالة 

للحد من النفايات، منها تقديم وجبات القوى العاملة من 

البوفيهات بداًل من الوجبات المحضرة مسبًقا في عبوات 

بالستيكية، كما استخدمنا أباريق مياه سعة 5 جالونات 

قابلة إلعادة التعبئة بداًل من الزجاجات البالستيكية ذات 

االستخدام الواحد«.

العليا  اللجنة  جهود  المؤتمر  في  كلمتها  خالل  وتناولت 

خالل  من  البيئية،  االستدامة  لتعزيز  واإلرث  للمشاريع 

وحدة«  »موجة  برنامجها  ضمن  توعية  حملة  طرح 

تقليل  في  بفاعلية  المساهمة  على  األفراد  لتشجيع 

»سفن  مؤسسة  مع  بالتعاون  البالستيكية،  النفايات 

بحار  في  البالستيكي  التلوث  لمكافحة  سيز«  كلين 

ومحيطات العالم. 

وتمثل الحملة إحدى أهم المبادرات الرامية إلى استضافة 

البالستيكية، من خالل زيادة  الملوثات  بطولة خالية من 

إعادة  ثقافة  وتعزيز  المشجعين،  لدى  البيئي  الوعي 

نفايات  وتعويض  النفايات،  كميات  وتقليل  التدوير، 

طرح  عبر  البطولة،  أنشطة  عن  الناتجة  البالستيك 

حمالت إلزالة المخلفات البالستيكية من بحار ومحيطات 

العالم، تعادل النفايات الناجمة عن تنظيم البطولة.

العليا  اللجنة  المير، في هذا السياق، إلى حرص  وأشارت 

على دعم الممارسات التي تسهم في حماية البيئة، إضافة 

عمليات  لتمويل  البالستيك«  »أرصدة  نظام  اعتمادها  إلى 

إزالة النفايات البالستيكية من البيئة الطبيعية، كطريقة 

خالل  ستنتج  التي  البالستيكية  المخلفات  لتعويض 

أنشطة وفعاليات النسخة المقبلة من كأس العالم«.

ناجعة  وسيلة  البالستيك«  »أرصدة  نظام  أن  وأوضحت 

لتحقيق أهداف الحمالت البيئية للتخلص من النفايات، 

من  الحد  إلى  الرامية  األخرى  المبادرات  من  وغيرها 

وحدة«  »موجة  برنامج  أن  مبينة  البالستيكية،  النفايات 

الجزر  إحدى  لتنظيف  مشروًعا  الحالي  الوقت  في  يدعم 

في إندونيسيا، األمر الذي يؤدي إلى توفير مزيد من فرص 

العمل، إلى جانب المحافظة على بيئة صحية وسليمة.

وأكدت مديرة إدارة االستدامة في اللجنة العليا للمشاريع 

العالم  كأس  أن  المؤتمر،  أمام  كلمتها  ختام  في  واإلرث، 

»FIFA قطر 2022« سيحدث نقلة مهمة في مراعاة جوانب 

االستدامة خالل استضافة األحداث الرياضية والفعاليات 

وخاصة  الرياضة،  »تمتلك  وقالت:  بالمستقبل،  الكبرى 

ماليين  وتحفيز  إلهام  على  فريدة  قدرة  القدم،  كرة 

العالم، وتشكل استضافة كأس  أنحاء  المشجعين في 

جيًدا،  اغتنامها  علينا  يتوجب  ثمينة  فرصة   2022 العالم 

ينعكس  مستداًما  إرًثا  البطولة  لتترك  مًعا  والتعاون 

إيجاًبا على المنطقة«.

{ م. بدور المير

م. بدور المير: 
حرصنا على 
أن تتصدر 

االستدامة قائمة 
األولويات
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نظمت جامعة قطر حفال 
لتكريم خريجاتها من 

كليات: العلوم الصحية 
والطب والصيدلة ضمن 

الدفعة الخامسة واألربعين، 
دفعة )2022(، وقد بلغ عدد 

الخريجات المكرمات في 
هذا الحفل المشترك 190 

خريجة، وذلك وفقا للتالي: 
93 خريجة من كلية العلوم 

الصحية، و46 خريجة من 
كلية الطب و51 خريجة من 

كلية الصيدلة. 

وفي كلمتها بالمناسبة؛ قالت الدكتورة 

الطبي  المدير  الحمد،  خميس  هنادي 

إلعادة  قطر  ومركز  الرميلة  لمستشفى 

التأهيل: »إنها حقا لحظة فخر؛ ألنه اليوم 

المهنيين  من  فريق  مع  جنب  إلى  وجنبا 

الصيادلة  ذلك  في  بمن  الصحيين، 

الطب  وتقنيو  العامة  الصحة  وخريجو 

في  مرة  ألول  التغذية،  وخبراء  الحيوي 

أول  الجامعة  هذه  من  سيتخرج  البالد، 

والدفعة  الطبيعي،  العالج  في  طالبا   17
الثانية من طالب كلية الطب، وأول امرأة 

قطرية تحصل على درجة الدكتوراه في 

العلوم الطبية من جامعة قطر«.

من  الخريجات  مخاطبة  الحمد  وقالت 

الفرصة  هذه  »أغتنم  الثالث:  الكليات 

مستقبال  لكن  وأتمنى  جميعا،  ألهنئكن 

تخرجن  وأنتن  المستقبل.  في  عظيما 

والعائالت  اآلباء  على  أثني  العالم.  إلى 

رحلتكن،  في  دعمنكن  التي  الفخورة 

رحلتكن  من  الهامة  المرحلة  هذه  في 

المهنية«.

الشباب  الخريجون  »أيها  وقالت: 

حقا  محظوظون  جميعا  أنتم  األعزاء، 

بتخرجكم من جامعة قطر، لقد حصلتم 

الرعاية  على  التدريب  في  التميز  على 

من  بالقرب  الوطن  داخل  هنا  الصحية 

األهل، إن التخرج حقا من بلدك والمضي 

قدما في خدمة بلدك؛ هو حلم عزيز لكل 

جدا  محظوظون  جميعا  أنتم  مواطن. 

بأنكم تستطيعون القيام بذلك«.

»استمر  كلمتها:  في  الحمد  وأضافت 

في التعلم - استمر في تحقيق المعالم 

تمضي  بينما  تستطيع،  أنك  وصدق 

هذه،  الصحية  الرعاية  رحلة  في  قدما 

واثقون  أننا  حين  في  دائما،  تذكر 

فإن  هنا،  المكتسبة  المهارات  من 

تستمر  بينما  منه  مفر  ال  أمر  التحديات 

تقدم  مع  أكبر  بشكل  تسخيرها  في 

رحلتك، أنتم مستقبلنا«.

الخريجة  الخريجات  كلمة  ألقت  وقد   

حيث  الحطاب،  الزهراء  فاطمة 

أشبه  »ما  بالقول:  كلمتها  استهلت 

رحلتنا  ابتدأت  باألمس  باألمس..  اليوم 

الجامعية، وباألمس بدأنا نطارد أحالمنا 

الوردية عبر هذا المدى الممتد، وباألمس 

بالفرح  متهللة  مشرقة،  وجوهنا  كانت 

من  أسراب  كانت  والتحدي،  والفخر 

رؤوسنا،  فوق  تحلق  البـيضاء  الطيور 

وباألمس، وما أجمل األمس! كنا نخطو 

لكن  الحالمة،  رحلتنا  خطوات  أولى 

لقد  باألزهار،  مفروشة  تكن  لم  الطريق 

كانت رحلة جبلية.. رحلة وعرة.. لكن 

أمضى،  وإرادتنا  أقوى،  كانت  عزيمتنا 

وإصرارنا أشد على مطاردة الحلم«.

»أساتذتي  قائلة:  األساتذة  وخاطبت 

شموعا  الدوام  على  كنتم  لقد  األفاضل، 

ليــلـنا،  لتضيء  تحترق  مضيئة، 

وتحترق  دروبـــنا،  لتضيء  وتحترق 

المسيرة،  نـــكمــل  لنضيء نحن، حتى 

وضياء،  وشعاعا  نورا  الوطن  نغمر  كي 

على  واطبعي  أساتذتي،  حيي  بالدي  يا 

والوفاء  واالعتزاز  الفخر  قبل  جباههم 

والعرفان، ورددي في مسمع الكون أغنية 

أمير الشعراء: قـم للمعلم وفه التبجيال، 

كاد المعلم أن يكون رسوال«.

الخريجات  زميالتها  الحطاب  وخاطبت 

البهيج  الوطني  العرس  هذا  »في  قائلة: 

له  يحق  بكن،  يحتفي  أن  للوطن  يحق 

بناته،  من  الكوكبة  بهذه  يحتفي  أن 

أعدكن  وقد  بكن،  يحتفي  أن  له  يحق 

بــناته،   
َّ

لتكن العلم  بسالح  وسلحكن 

األلفية  في  مستــقـبله،  وصناع  وقادته 

التوقف  أو  للجمود  لنا  مجال  ال  الثالثة 

فالعالم  فقط،  تعلمناه  ما  حدود  عند 

علينا  مهول.  بشكل  يتطور  حولنا  من 

ذلك  وليس  العالمي،  بالركب  نلحق  أن 

فقط!، بل علينا أن نسابــقـــه، ونتجــاوزه 

أحيانا، ما استطعنا إلى ذلك سبيال، لقد 

ابتدأت رحـلتـكن اآلن، نحو بناء المجد، 

فاشتدي  الشد  أوان  هذا  بقوة،  فانطلقن 

زيم، ال تتراجعن، وال تتوانين؛ وابـــقـــين 

مـتقدمات إلى األمام«.

الخريجة  الحفل:  عريفة  كلمة  وألقت 

كلمتها  بدأت  حيث  محمد،  عمر  صفية 

المنتظر،  اليوم  هو  »اليوم،  بالقول: 

اليوم نحتفل بتخريج الدفعة الخامسة 

الحبيبة،  قطر  جامعة  من  واألربعين 

اليوم  وعشرين،  واثنين  ألفين  دفعة 

حالوة  ونتذوق  مضى،  ما  ثمار  نجني 

نكن  لم  والتي  والوصول،  النجاح 

قبلها،  ما  مرارة  لوال  لنستشعرها 

فاألضداد كفيلة بإظهار بعضها«. 

الفرح  عن  بالتعبير  كلمتها  واختتمت 

حياة  مراحل  من  هامة  مرحلة  بنهاية 

الزميالت  »أخواتي  قائلة:  خريجة  كل 

الصامدات،  المجاهدات  الخريجات، 

يلتفتن  لم  الالتي  الهدف  صاحبات 

بعد  المجد  بالغات  الطرق،  لمغريات 

واآلن،  عليكن.  مبارك  الصبر:  من  أزمنة 

ليمر  العيون،  ولتفتح  الطبول،  فلتدق 

خاطفة،  بسرعة  الذكريات  شريط 

فتسمع نبضات القلوب بأصوات مدوية، 

ما  شقاء  وينسى  السنين،  شوق  ليروي 

ولتفخر  العمر،  حلم  وليتحقق  مضى، 

وليسجل  األيادي،  ولتصفق  األهالي، 

واحدة منا خطواتها على هذه  تاريخ كل 

المنصة«.

الخاطر تجتمع مع السفير المصري

استعراض عالقات التعاون 
القطرية ــــ المصرية

الخاطر تجتمع مع مقرر األمم 
الخاص لحقوق اإلنسان بأفغانستان

صاحبة السمو تقدم 
واجب العزاء في وفاة 
والد الملكة رانيا العبدالله

لولوة  السيدة  سعادة  اجتمعت  قنا-  الدوحة- 

الخارجية،  وزير  مساعد  الخاطر،  راشد  بنت 

أمس، مع سعادة السيد عمرو كمال الشربيني، 

سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة.

جرى خالل االجتماع، استعراض عالقات التعاون 

اإلقليمية  التطورات  وآخر  البلدين،  بين  الثنائي 

الروسية   - األوكرانية  األزمة  سيما  ال  والدولية، 

والملف األفغاني.

الشيخة  السمو  صاحبة  قدمت  قنا-  عّمان- 

الملكة  جاللة  إلى  التعازي  ناصر،  بنت  موزا 

المملكة  ملك  جاللة  حرم  العبدالله،  رانيا 

المغفور  وفاة  في  الشقيقة،  الهاشمية  األردنية 

فيصل  الدكتور  والدها  تعالى  الله  بإذن  له 

بالعاصمة  أمس  وذلك  الياسين،  صدقي 

األردنية عّمان.

الفقيد،  أسرة  إلى  تعازيها  سموها  قدمت  كما   

بواسع  يتغمده  أن  وجل  عز  المولى  سائلًة 

رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

لولوة  السيدة  سعادة  اجتمعت  قنا-  الدوحة- 

الخارجية،  وزير  مساعد  الخاطر،  راشد  بنت 

بينيت،  ريتشارد  السيد  سعادة  مع  أمس، 

اإلنسان  لحقوق  الخاص  المتحدة  األمم  مقرر 

في أفغانستان.. جرى خالل االجتماع، مناقشة 

مجال  سيما  ال  أفغانستان،  في  التطورات  آخر 

حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى سبل التعاون في 

المجال اإلنساني.

بجامعة قطر

تخريج »190« طالبة من الكليات الصحية

 د. الحمد: حصلتم على التميز 
في التدريب داخل الوطن

 تخريج »17« طالبا 
في العالج الطبيعي ألول مرة 

الدوحة          $
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مناقشة سبل تعميق التعاون البرلماني

الغانم يجتمع مع وفد رابطة »برلمانيون ألجل القدس«

الدوحة- قنا- اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس 

ألجل  »برلمانيون  رابطة  أعضاء  من  وفد  مع  أمس،  الشورى،  مجلس 

رئيس  األحمر  الله  عبد  بن  حميد  السيد  سعادة  برئاسة  القدس«، 

الرابطة، الذي يزور البالد حاليا.

تبذلها  التي  المقدرة  الجهود  الرابطة،  وفد  ثمن  االجتماع،  بداية  وفي 

الشيخ  السمو  صاحب  لحضرة  السديدة  التوجيهات  وفق  قطر  دولة 

تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، في سبيل نصرة القضية 

على  الشقيق  الفلسطيني  الشعب  مع  والتضامن  الفلسطينية 

المستويات الرسمية والشعبية كافة.

المتعلقة  الموضوعات  من  عدد  استعراض  االجتماع  خالل  جرى  كما 

يخدم  بما  والرابطة  الشورى  مجلس  بين  الجهود  وتنسيق  بتعزيز 

التعاون  تعميق  سبل  مناقشة  عن  فضال  الفلسطينية،  القضية 

البرلماني وتنسيق المواقف في مختلف المحافل البرلمانية اإلقليمية 

والدولية في سبيل نصرة القضية الفلسطينية.

ثمن الجهود المقدرة لدولة قطر في سبيل نصرة القضية الفلسطينية

وزير الثقافة يلتقي مديرة متحف الفنون 
Smithsonian التابع لمؤسسة

بن  الرحمن  عبد  الشيخ  سعادة  التقى 

السيدة  أمس،  الثقافة،  وزير  ثاني  آل  حمد 

الفنون  متحف  مديرة  جوسلينز  راشيل 

التعليمية  للمؤسسة  التابع  والصناعات 

جرى  حيث   ،»Smithsonian« والبحثية 

المشترك،  التعاون  أوجه  بحث  اللقاء  خالل 

المجال  في  وتطويرها  دعمها  وسبل 

الثقافي.

استعراض موضوعات لتنسيق 
الجهود بين »الشورى« والرابطة

مع مدير اليونسكو بالدوحة

وزيرة التعليم 
تستعرض مجاالت التعاون

د.الخليفي يجتمع مع نائب وزير الخارجية الكويتي

علي  بنت  بثينة  السيدة  سعادة  اجتمعت  قنا-  الدوحة- 

العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  وزيرة  النعيمي  الجبر 

أمس، مع السيد صالح الدين زكي خالد مدير مكتب منظمة 

األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة »اليونسكو« بالدوحة.

مجاالت  في  التعاون  أوجه  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

بدعمها  الكفيلة  والسبل  العالي  والتعليم  والتعليم  التربية 

وتعزيزها.

الكويت- قنا- اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن 

في  اإلقليمية،  للشؤون  الخارجية  وزير  مساعد  الخليفي  صالح 

نائب  الظفيري  أحمد  مجدي  السفير  سعادة  مع  أمس،  الكويت 

وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة.

وسبل  الثنائي  التعاون  عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

القضايا  مستجدات  آخر  مناقشة  إلى  إضافة  وتطويرها،  دعمها 

العربية واإلقليمية والدولية.

استعراض عالقات التعاون 
وسبل تطويرها
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خالل ندوة قانونية عن مخاطرها.. وزير العدل:

قطر تتصدر مؤشرات مكافحة اإلرهاب وغسل األموال

لدراسات  بمركز  ممثلة  العدل،  وزارة  نظمت 

مكافحة  غسل  ووحدة  والقضائية  القانونية 

قانونية  ندوة  بالوزارة،  اإلرهاب  وتمويل  األموال 

اإلرهاب،  األموال  وتمويل  غسل  مخاطر  حول 

التي  الحكومية  السياسات  إطار  في  وذلك 

تنفذها الجهات  المعنية، واالهتمام الكبير الذي 

غسل  مكافحة  نظم  لتطبيق  قطر  دولة  توليه 

المعايير  إلى  واالمتثال  اإلرهاب  وتمويل   األموال 

لتعزيز  مكانتها  سعيًا  الصدد  هذا  في  الدولية 

إقليميًا ودوليًا وضمانًا لسالمة واستقرار نظامها 

المالي. 

مسعود  السيد  سعادة  أشاد  المناسبة،  وبهذه 

العدل،  بالمكانة  وزير  العامري،  محمد  بن 

المتقدمة التي حققتها دولة قطر إقليميا وعالميا 

األموال  اإلرهاب  وغســـــل  مكافحة  مجال  في 

بفضل التوجيهات الحكيمة والقرارات السديدة 

حمد  بن  تميم  الشيخ  صاحب  السمو  لحضرة 

ُتوجت  التي  المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل 

 2019 لسنة   20 رقم  القانون  بإصدار  سموه 

اإلرهاب،  وتمويل  األموال  غســـل  مكافحة  بشأن 

األموال  غسل  مكافحة  قانون  محل   ليحل 

4  لسنة  وتمويــــل اإلرهاب الصادر بالقانون رقم 

2010، وهو القانون الذي جاء ليعكس التزام دولة 
األموال  غسل  والمستمر  بمكافحة  الراسخ  قطر 

ألحدث  وفقًا  أشكاله،  بكافة  اإلرهاب  وتمويل 

المنظمات  قبل  من  المعتمدة  المعايير  الدولية 

مجموعة  معايير  فيها  بما  الرئيسية،  الدولية 

 العمل المالي )فاتف(.  

وتوجيهات  لمتابعة  البارز  الدور  سعادته  وثمن 

ثاني،  آل  خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي 

بتنفيذ  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس   رئيس 

2025  لمكافحة   –  2020 االستراتيجية  الخطة 

انتشار  وتمويل  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل 

أسلحة الدمار الشـــامل،  لرسم خريطة الطريق 

الدول  من  لتصــــبح  الدولة  تطلعات  لتحقيق 

 الرائدة إقليميا وعالميا في مكافحة الجرائم ذات 

اإلرهاب،  األموال  ومكافحة  الصلة بجرائم غسل 

السنوات  طيلة  قطر  دولة  تصدر  عكسه  ما  وهو 

الخاص  بازل  مؤشر  في  لدول  المنطقة  األخيرة 

بتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  

إطار  وفي  قطر،  دولة  أن  سعادته  وأضاف 

حققت  الدولية  التزاماتها  لتنفيذ  سعيها 

القانونية  بنيتها  لتــطوير  هــــــامة   خطوات 

قانونية  لمنظومة  والتأسيس  والمؤسساتية، 

للجرائم  للتصدي  وفعالة  متكاملة   قطرية 

المالية. وهنا نسجل بارتياح التطور  الملحوظ 

لإلطار التنظيمي والتشريعي الوطني، الخاص 

وفي  اإلرهاب،  األموال  وتمويل  غسل  بمكافحة 

والوحدات  اإلدارات  استحداث  يأتي  الصدد  هذا 

الفاعلة  الرقابة  لتطــــبيق  اإلدارية  المتخصصة 

يتوافق  بما  المخاطر  على  والقائمة  المستمرة 

وحدة  الوحدات  هذه  ومن  الدولية،  المعايير   مع 

في  وتمويل  االرهاب  األموال  غسل  مكافحة 

العبد  جاسم  ندى  السيدة  وقالت  العدل.   وزارة 

الدراسات  مركز  مدير  بمهام  القائم  الجبار، 

الندوة  هذه  تنظيم  إن  والقضائية،   القانونية 

الذي  ُتوليه  الكبير  االهتمام  من  انطالًقا  يأتي 

األموال  غسل  مكافحة  ُنظم  بتطبيق  قطر  دولة 

الدولية  إلى  المعايير  واالمتثال  اإلرهاب  وتمويل 

وضماًنا  ا 
ًّ

ودولي ا 
ًّ

إقليـــمي مكانتها  لتعزيز  سعًيا 

أن  وأضافت  المالي.  واستقرار  نظامها  لسالمة 

العديد  على  بالتصديق  َتكللت  الدولة  جهود 

وسن  الصلة،  ذات  الدولية  من  االتفاقيات 

إشراك  القطاع  ويتصدر  المحلية،  التشريعات 

تفعـــــيل  في  الدولة  أولويات  ُسلم  الخــــاص 

غسل  األموال  لمكافحة  الوطنية  المنظومة 

والوسيط  المحامي  يلعبه  لما  اإلرهاب  وتمويل 

ضمان  في  دور  أساسي  من  والموثق  العقاري 

ُسبل الوصول إلى العدالة. 

التي قامت  النقاشات المستفيضة  أن  وأضافت 

الخاص  مع  القطاع  المختصة  العمل  ِفرق  بها 

وتحليل  لتحديد  المحاماة  قطاع  أهمية  أبرزت 

عن  الحاجة  القطاعية  وكشفت  المخاطر 

مشاركة النتائج الستخدامها كأساس لتطوير 

مكاتب  في  المطبقة  السياسات  واإلجراءات 

المحاماة.  

وتعكس الندوة أهمية مشاركة قطاعات األعمال 

والمهن غير المالية المحددة ذات  الصلة للتأكد 

يحتاجه  ولما  المحتملة  المخاطر  فهم  من 

تصميم  وتثقيف  في  توجيه  من  المحامون 

سياسات مبنية على المخاطر بما يتماشى مع 

الوضع الذي يمتثل  لإلجراءات الدولية المعمول 

ومهارات  خبرات  تعزيز  الندوة  واستهدفت  بها.  

المحامين فيما يتعلق بمكافحة جرائم  اإلرهاب 

والرقابة،  المالية  والتحقـــــيقات  األموال  وغسل 

المرتبطة  تحليل  األخطار  في  كفاءتهم  وتعزيز 

بهذه الحاالت. كما ناقشت نقاط الضعف التي 

قد تجعل قطاع  المحاماة مناخا جاذبا ألغراض 

نقاط  استغالل  من  تمكن  أو  األموال،  غسل 

المالية  غير  والمهن  األعمال  قطاع  في   الضعف 

األموال.  والمخاطر  غسل  ألغراض  المحددة 

األعمال  قناة  باستغالل  والمرتبطة  المحددة 

والمهن غير المالية المحددة. 

تأسيس لمنظومة قانونية  قطرية متكاملة وفعالة للتصدي للجرائم المالية

محمد أبوحجر كتب

ندى جاسم: جهود الدولة تكللت بالتصديق على العديد من  االتفاقيات ذات الصلة

حول أفغانستان

»الهالل« يشارك  في مباحثات المائدة المستديرة
في  القطري  األحمر  الهالل  شارك 

المستديرة  المائدة  مباحثات 

والمنظمات  الدبلوماسية  للبعثات 

في  اإلنساني  الوضع  حول  الدولية 

أمس  ُعقدت  والتي  أفغانستان، 

الخارجية،  وزارة  بين  ما  بالتعاون 

لجمعيات  الدولي  واالتحاد 

األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب 

األحمر،  للصليب  الدولية  واللجنة 

والهالل األحمر األفغاني.

في  القطري  األحمر  الهالل  ل  مثَّ

 من سعادة 
ٌّ

المائدة المستديرة كل

الحمادي  حسن  بن  علي  السفير 

فيصل  والسيد  العام،  األمين 

التنفيذي.  المدير  العمادي  محمد 

الحاضرين  أبرز  قائمة  وشملت 

شاهين  السيد  سعادة  من  كاًل 

التعاون  إدارة  مدير  الكعبي  علي 

القطرية،  الخارجية  الدولي بوزارة 

ماتيو  ألكسندر  السيد  وسعادة 

الهادئ  مدير مكتب آسيا والمحيط 

لجمعيات  الدولي  االتحاد  في 

األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب 

والسيد إيلوي فيليون رئيس بعثة 

األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 

مولوي  والسيد  أفغانستان،  في 

إدارة  مجلس  رئيس  الحق  مطيع 

بالوكالة،  األفغاني  األحمر  الهالل 

المستشارين  من  عدد  جانب  إلى 

الشؤون  وممثلي  الخاصين 

البعثات  وسفراء  اإلنسانية 

الدبلوماسية من عدة دول.

للمائدة  االفتتاحية  كلمته  وفي 

علي  السيد  قال  المستديرة، 

في  مجددًا  »نلتقي  الحمادي: 

المستديرة،  المائدة  اجتماعات 

حول  السابق  نقاشنا  الستئناف 

أفغانستان  تشهدها  التي  األزمة 

المجتمع  حشد  وسبل  مؤخرًا، 

ومعالجة  لمواجهتها  الدولي 

األوضاع  التركيز على  أسبابها، مع 

ودورنا  الصعبة،  اإلنسانية 

تخفيف  في  إنسانية  كمنظمات 

األفغاني  الشعب  على  وطأتها 

الشقيق«.

تدخر  لم  األزمة،  بدء  »منذ  وتابع: 

دولة قطر وسعًا في القيام بواجبها 

األشقاء  تجاه  واإلنساني  الدولي 

ناحية  من  سواًء  أفغانستان،  في 

قيادتنا  من  السياسي  الدعم 

الرشيدة لقضية الشعب األفغاني 

المحافل  مختلف  في  العادلة 

بالتدخل  يتعلق  فيما  أم  الدولية، 

آالف  الستضافة  الفاعل  اإلنساني 

وإرسال  األزمة،  من  المتضررين 

طائرات اإلغاثة اإلنسانية العاجلة 

لتوفير المتطلبات األساسية ألهل 

المائدة  هذه  ولعل  أفغانستان. 

على  مثال  خير  هي  المستديرة 

بمساندة  الكبير  قطر  دولة  اهتمام 

على  والتأكيد  األفغاني،  الشعب 

اآلمنة  الحياة  في  األصيل  حقه 

أفغانستان  تخرج  حتى  الكريمة، 

الكوارث  من  طويلة  عقود  دوامة  من 

يصبو  ما  إلى  وتصل  والنزاعات، 

إليه شعبها من األمن واالستقرار«.

المائدة  هذه  الحمادي  واعتبر 

إلى  لالستماع  فرصة  المستديرة 

األفغاني،  األحمر  الهالل  مسؤولي 

على  قرب  عن  التعرف  أجل  من 

ورصد  اإلنسانية،  األزمة  طبيعة 

والمنقذة  الملحة  االحتياجات  أهم 

النقص  جوانب  وتحديد  لألرواح، 

على مستوى القطاعات المختلفة، 

من  االنتقال  على  والعمل 

االستجابة الطارئة إلى وضع حلول 

على  القائمة  للمشكالت  مستدامة 

أرض الواقع.

الهالل  مع  الشراكة  قوة  وعن 

الحمادي  أكد  األفغاني،  األحمر 

رأس  على  تأتي  أفغانستان  أن 

للهالل  الخارجي  العمل  أولويات 

 ،2014 عام  منذ  القطري  األحمر 

الخمسة  األعوام  »خالل  موضحًا: 

أنشطة  حجم  بلغ  فقط،  الماضية 

القطري  األحمر  الهالل  ومساعدات 

ريال  مليون   30 من  يقرب  ما  هناك 

حوالي  منها  واستفاد  قطري، 

مليوني نسمة في مختلف مناطق 

أفغانستان«.

األحمر  للهالل  العام  األمين  وختم 

رفع  إلى  بالدعوة  القطري 

األزمات  خضم  في  عاليًا،  الصوت 

الوبائية  والمخاطر  االقتصادية 

أجل  من  العالم،  يشهدها  التي 

األزمة  على  الضوء  تسليط 

العام  الرأي  وتنبيه  األفغانية، 

اإلنساني  واجبه  إلى  العالمي 

تجاه دولة ظلت في بؤرة األحداث، 

السياسة  متغيرات  بها  وعصفت 

الدولية، لما يقرب من نصف قرن.

الحمادي: قطر قامت 
بواجبها الدولي واإلنساني 
تجاه األشقاء بأفغانستان
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في الخطوط الجوية القطرية

»العمل« تطرح فرصا وظيفية
الدوحة- قنا- أعلنت 

وزارة العمل 
ومجموعة الخطوط 

الجوية القطرية 
عن طرح فرص 

وظيفية للباحثين 
عن العمل من 

القطريين وأبناء 
القطريات من 
حملة شهادة 
البكالوريوس 

حديثي التخرج.

يأتي طرح الوظائف الجديدة لدى مجموعة 

برنامج  ضمن  القطرية  الجوية  الخطوط 

الخاص،  القطاع  في  الوظائف  توطين 

باعتباره إحدى األولويات الرئيسية لوزارة 

القوى  من  االستفادة  إلى  الهادفة  العمل 

في  جديدة  آفاق  وفتح  الوطنية،  العاملة 

كبرى شركات القطاع الخاص.

على  يشترط  أنه  إلى  الوزارة  ونوهت 

الوظائف  من  لالستفادة  المتقدمين 

الجديدة أن يكون المتقدم من المسجلين 

في منصة التوظيف الوطنية )كوادر(، وأن 

يتقن اللغة اإلنجليزية، وأن يكون المعدل 

التراكمي أعلى من 2.5. 

والقطريات  القطريين  العمل  وزارة  ودعت 

عمل  عن  الباحثين  من  القطريات  وأبناء 

الخاص،  القطاع  في  بالعمل  والراغبين 

خالل  من  المطروحة  للوظائف  التقدم  إلى 

www.mol. / /:https اإللكتروني:  الرابط 

ServiceDeta /Pages /Services /Ar /gov.qa
ils.aspx?itemid=70

من  ألي  يمكن  أنه  الوزارة  وأوضحت 

المطروحة  للوظائف  بالتقدم  الراغبين 

االتصال  عبر  مباشر  بشكل  االستفسار 

بالخط الساخن:

40227953، أو من خالل البريد اإللكتروني: 

Kawader@qatarairways.com.qa
كافة  تقديم  على  تحرص  أنها  وأكدت 

شأنها  من  التي  والحوافز  التسهيالت 

بالعمل  لالنخراط  المواطنين  تشجيع 

الخاص،  القطاع  شركات  كبرى  لدى 

وتوفير بيئة عمل نموذجية.

العوائق  كثب  عن  تتابع  أنها  إلى  وأشارت 

والمواطنات  المواطنين  تواجه  قد  التي 

القطاع  وشركات  منشآت  لدى  عملهم  في 

أبوابها  أن  مؤكدة  المحلي،  الخاص 

تخص  شكاوى  أية  الستقبال  مفتوحة 

توطين الوظائف في القطاع الخاص.

خالل  عرضت  أنها  الوزارة  وبينت 

المرحلتين األولى والثانية نحو 900 وظيفة 

بمختلف القطاعات والمجاالت لدى كبرى 

منذ  المحلي،  الخاص  القطاع  شركات 

بداية العام 2022.

خالل  ساهمت  جهودها  أن  إلى  ولفتت 

في  الجاري،  العام  من  األولى  أشهر  األربعة 

بشركات  ومواطنة  مواطنا   529 توظيف 

 103 منهم  الخاص،  القطاع  ومؤسسات 

مواطنين خالل شهر يناير، و114 مواطنا في 

شهر فبراير، و120 مواطنا في شهر مارس، 

و192 مواطنا في شهر أبريل الماضي.

العمل  وزارة  عقدت  اآلخر  الجانب  على 

مع   2022 لسنة  األول  الدوري  االجتماع 

أصحاب رخص مزاولة مهنة استقدام عمال 

توعية  بهدف  الغير  لحساب  الخارج  من 

واإلجراءات  بالقرارات  الرخص  أصحاب 

والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. 

في  الوزارة  رؤية  ضمن  االجتماع  عقد  جاء 

مكاتب  أصحاب  مع  المتواصل  التشاور 

األمثل  التطبيق  يضمن  بما  االستقدام، 

في  التوازن  لتحقيق  والتعليمات  للقرارات 

سوق العمل. 

الذي  القرار  بنود  االجتماع  واستعرض 

بشأن  الماضي،  فبراير  شهر  خالل  صدر 

استقدام  ألسعار  األقصى  الحد  تعيين 

سواء  الغير،  لحساب  الخارج  من  العمال 

كان طلبا جديدا أو مسترجعا. 

تمديد  قرار  متطلبات  استعراض  تم  كما 

 9 لتصبح  العمالة  اختبار  ضمان  فترة 

به،  وااللتزام  تطبيقه  وكيفية  أشهر، 

فضالاً  األطراف،  جميع  مصلحة  لتحقيق 

بين  المبرم  العقد  بنود  توضيح  عن 

وضرورة  االستقدام،  ومكتب  المستقدم 

إبرام العقود بشكل إلزامي. 

واإلجراءات  القرارات  أن  الوزارة  وأكدت 

تقديم  بهدف  جاءت  الصادرة  والتعليمات 

أفضل الخدمات واالرتقاء في سوق العمل، 

إلى  باإلضافة  المنزلية،  العمالة  سميا  ال 

صاحب  وهما  الطرفين،  حقوق  حفظ 

الرخصة وصاحب العمل. 

التجاوب  على  حريصة  أنها  الوزارة  وبّينت 

بها  تقدمت  التي  كافة  االستفسارات  مع 

مكاتب االستقدام، مشيرة إلى أن االجتماع 

سيعقد  االستقدام  رخص  أصحاب  مع 

بشكل دوري للتنسيق مع جميع األطراف. 

كافة  اتخاذ  مواصلتها  أكدت  كما 

التي  والتعليمات  والقرارات  اإلجراءات 

أصحاب  حقوق  على  الحفاظ  شأنها  من 

األعباء  من  يخفف  الذي  بالشكل  العمل، 

القطري،  المجتمع  في  األسرة  كاهل  عن 

عليها،  المترتبة  االلتزامات  بخصوص 

نتيجة اإلخالل بعقود االستخدام أو هروب 

العمالة المنزلية. 

مكاتب  رخص  أصحاب  أثنى  جهتهم،  من 

االستقدام على تنظيم االجتماع التشاوري 

يضمن  بما  دوري،  بشكل  الوزارة  مع 

التطبيق األمثل للقرارات والتعليمات التي 

من شأنها تنظيم عملية االستقدام. 

مهم  الدوري  التشاوري  االجتماع  أن  وأكدوا   

يتعلق  فيما  المستجدات  آخر  لمناقشة 

وإيجاد  الخارج،  من  العمالة  باستقدام 

اآلليات المناسبة لتطبيق القرارات.

ضرورة أن يكون المعدل التراكمي أعلى من »2.5« يشترط أن يكون المتقدم من المسجلين في منصة »كوادر«

الوزارة تعقد لقاء تشاوريا 
مع أصحاب مكاتب االستقدام 
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بجامعة قطر

نظمت جامعة قطر مساء 
أمس حفال لتكريم خريجاتها 

من كلية اإلدارة واالقتصاد 
ضمن الدفعة الخامسة 

واألربعين من خريجي 
الجامعة دفعة )2022(، وقد 

بلغ عدد الخريجات المكرمات 
503 خريجات من مختلف 
التخصصات التي تطرحها 

الكلية.

عميد  قال  بالمناسبة،  كلمته  وفي 

جامعة  في  واالقتصاد  اإلدارة  كلية 

الله:  فضل  آدم  الدكتور  األستاذ  قطر 

الفخر  ِملُؤها  وقفًة  عام  كل  في  »نقف 

بعد  بريقها  سطع  نجوم  أمام  واالعتزاز 

التخّرج، لنعلن عن انطالقها  بلوغها يوم 

بعلمها  لتنعشه  العمل  سوق  إلى 

في  طريقها  لتشق  وحماسها  ومهاراتها 

في  فخر  بكل  وتقف  العملية،  الحياة 

صفوف ُصّناع قطر. انطوت صفحة من 

الدفعة  خريجات  بناتنا  حياة  صفحات 

حياتهن  مراحل  أجمل  من  ومرحلة   ،45
في  التخصصية  الدراسة  مرحلة  وهي 

الجامعة والتي اخترنها بمحض إرادتهن 

فاجتهدتن  ومدروسة،  منتقاة  وبرغبة 

متسلحات  وتفاٍن  بإخالص  وعملن 

ِذيَن  الَّ َيْسَتِوي  َهْل  )ُقْل  تعالى:  بقوله 

ُر  َيَتَذكَّ َما  ِإنَّ َيْعَلُموَن  اَل  ِذيَن  َوالَّ َيْعَلُموَن 

ُأوُلوْا اأْلَْلَباِب(«. 

وقال الدكتور آدم فضل الله: »إن طالبات 

درسن  قد  اليوم  الخريجات  الكلية 

لم  بالنهار،  الليل  وواصلن  واجتهدن، 

تهزم عزيمتهن أو تكسر همتهن تحديات 

نصب  ووضعن   19  - كوفيد  جائحة 

أعينهن كلمات سمو أمير البالد المفدى، 

األفضل  تستحق  )قطر  الله:  حفظه 

لديهن  ما  أفضل  فبذلن  أبنائها(؛  من 

بزي  اليوم  ليتزين  واجتهاد؛  جهد  من 

التخرج ووشاح النجاح، ويرفعن قبعات 

في  أسهموا  الذين  ألساتذتهن  االحترام 

إنجازهن وتحقيق حلمهن وحلم ذويهن، 

الهمم للوصول  ولم يتقاعسوا في شحذ 

لهذا المقام«.

الفترة  »إن  الله:  فضل  الدكتور  وأضاف 

انتهت  بل  انتهت،  قد  األولى  الجامعية 

من  مستوياته  بكل  التعليم  فترة 

رحلة  ولكن  الجامعي،  إلى  االبتدائي 

رحلة  فهي  تنته؛  ولن  لم  والتعلم  العلم 

تألون  فال  اللحد،  إلى  المهد  من  تمتد 

القيم،  التعلم ومراعاة  جهدا في مواصلة 

القيم  ورداء  سالح  أمضى  العلم  فسالح 

الذي  الزمان  أجمل رداء، خاصة في هذا 

يحتاج إلى ملكة تمييز أكبر من أي وقت 

العنكبوتية  الشبكة  تعج  إذ  مضى، 

ووسائل التواصل االجتماعي بكل ما هو 

نافع وما هو ضار«. 

وقال مخاطبا الخريجات: »انتهت حقبة 

على  )وهي  العطاء  حقبة  وبدأت  التلقي 

الجامعة  فترة  أضعاف  تسعة  األقل 

بد  ال  حقبة  الدراسة(،  فترة  وضعفي 

الكبرى  الغايات  فيها  نستحضر  أن 

يكون  أن  يجب  حقبة  النبيلة،  واألهداف 

الذات،  التركيز األول فيها الوطن وليس 

العناء من  االستعداد لتحمل  وال بد من 

كطريق  العطاء  طريق  أن  إذ  ذلك،  أجل 

مفروشا  دائما  بالضرورة  ليس  العلم 

بالورود، وها أنتن قد مشيتنه إلى النهاية 

بكل صالبة وصبر وشموخ، فكلنا ثقة أن 

والهمة في طريق  العزم  تواصلن بنفس 

الحياة العملية. ُنبارك لكن هذا التخّرج 

أواًل، وندعوكن للمحافظة على التواصل 

في  والمساهمة  مع كليتكن وجامعتكن 

دفعهما إلى أعلى قمم التميز، ليس على 

المستوى المحلى فقط، وإنما حتى على 

المستوى العالمي أيضا«. 

ألقتها  التي  الخريجات  كلمة  وفي 

قالت  صغيري،  إحسان  الخريجة 

اللواتي  قطر  جامعة  طالبات  إن  فيها: 

مشاهد  البهيج  الحفل  هذا  في  يرسمن 

ال تنسى، تتوجن مسارا حافال بالعطاء 

تعرف  ال  التي  والمثابرة  والجد  والكد 

اليوم  فسمته  االعتزاز  أما  المستحيل، 

مالمح الرضى وأمارات الِبشر المرسومة 

على المحيا. 

أساتذتنا  قائلة:  األساتذة  وخاطبت 

لكي  واألنفاس  الُمهج  بذلوا  الذين  الكرام 

التاريخية  اللحظة  هذه  في  معهم  نكون 

ترضى  ال  علمية  شراكة  على  الشاهدة 

بغير التميز بديال. 

اليوم  أشرف  الحضور:  مخاطبة  وقالت 

بلحظة  لالحتفال  أيديكم  بين  بالمثول 

دفعة  خريجات  مسيرة  في  تاريخية 

البهيج  الحفل  بهذا  تتوج  مسيرٌة   ،2022
دأبت  لقد  بحضوركم.  يزدان   الذي 

على  الحافلة  مسيرتها  في  قطر  جامعة 

لطلبتها،  رصين  علمي  تكوين  تقديم 

التي  والكفايات  الخبرات  بكل  وإمدادهم 

والفعال  اإليجابي  يحتاجونها؛  لالندماج 

خطتها  مع  المجتمع،  انسجاما  في 

االستراتيجية،  المتماهية مع رؤية قطر 

بتمثيله  أشرف  الذي  الفوج  وإن   ،2030
اإلنجاز،  عظمة  على  شاهدا  يقف  اليوم 

الذي  التخطيط،  األداء،  وحسن   وروعة 

أساتذتنا  مواكبة  في  يتجسد  رأيناه 

بالغ،  بحرص  التعليمية  لمسيرتنا 

اإلداري  الضبط  في  يترجم  ورأيناه 

وعشنا  منا،  طالبة  كل  لمسار  المتقن 

من  فصل  كل  في  وخلجاته  أنفاسه 

الفصول الدراسية،  إلى أن جاءت لحظة 

فرحة  وإياكم  لنتقاسم  هاته،  االحتفاء 

الظفر بالنجاح والتميز.

ممثلة  رت 
َّ

عب كلمتها،  ختام  وفي 

أسهم  من  لكل  شكرها  عن  الخريجات 

التاريخية  اللحظة  هذه  صناعة  في 

الخريجات،  حياة  في  والمفصلية 

البداية  هو  الحفل  هذا  مؤكدة  أن 

والبذل،  العطاء  لمسارات  الحقيقية 

خطوتنا  نخطو  اليوم  ذلك:  في   قائلة 

تبدأ  اليوم  ميل،  األلف  رحلة  في  األولى 

الوطن  لهذا  بالجميل  العرفان  مسيرة 

الذي منحنا كل شيء، وعلينا أن نبذل 

البناء  مسيرة  تبقى  كي  شيء؛  كل  له 

مستمرة،  ويدوم العطاء. 

وقد ألقت كلمة عريفة الحفل: الخريجة 

اليافعي،  اليزيدي  عبدالله  ناصر  إيمان 

قائلة:  تعالى  الله  بحمد  كلمتها  وبدأت 

مفتاح  العلم  جعل  الذي  لله  الحمد 

رفع  والفالح،  جاة  النَّ وطريق  جاح،  النَّ

على  وامتن  بالقلم  فأقسم  العلم؛  شأن 

وأرسل  لم يعلم.  ما  الله  اإلنسان فعلمه 

د بالمعرفة والعلم 
ُّ
نبيه هاديا، وإلى التزو

نهضٍة،   
ِّ

كل أساس  العلم  جعل  داعيا 

قافة عنوان  ٍة، والثَّ  أمَّ
ِّ

والمعرفة ُحلية كل

 مجتمٍع.
ِّ

كل

نحن  ها  قائلًة:  الحفل  عريفة  وأضافت 

البدايات  خط  على  بينكم  نقف  اليوم، 

واالنطالق  التميز  نحو  الجديدة، 

المختلف، حاملين في  الحياة  لميادين 

والخبرات  العلوم  من  الكثير  جعبتنا 

اكتسبناها  التي  والمهنية  المعرفية 

رحلتنا  في  األفاضل  أساتذتنا  يد  على 

العلمية خالل مختلف فصول الجامعة. 

وقالت اليافعي: إن جامعة قطر حظيت 

القيادة  باهتمام  األولى  بداياتها  ومنذ 

عرفانا  الالمحدود،  ودعمها  الرشيدة، 

التعليم  يؤديه  الذي  الجوهري  بالدور 

ولقد  البشرية.  التنمية  في  العالي 

كانت جامعة قطر وال تزال تسهم بشكل 

فهي  وعمرانها؛  البالد  نهضة  في  فعال 

والذي ضخ  النابض فيها،  القلب  بمثابة 

حتى  قطر  الغالية  دولتنا  شرايين  في 

اآلن أكثر من 60 ألف خريج وخريجة. 

كلمتها  الحفل  عريفة  واختتمت 

أصيل  جزء  قطر  جامعة  أن  بالتأكيد 

وشرايينها  ارتباطاتها  ولها  مجتمعها  من 

أن  كما  المجاالت،  كل  في  الممتدة 

خطتها االستراتيجية قائمة على أركان 

رؤية قطر الوطنية 2030. 

الحضور  متابعة  الحفل  تضمن  وقد 

تطور  قصة  يحكي  تسجيليا  فيلما 

الجامعة وما وصلت إليه من تقدم وتطور 

وتوسع في برامجها ومنشآتها.

د. فضل الله: الفترة الجامعية األولى انتهت لكن رحلة العلم مستمرةيبلغن »503« خريجات في مختلف تخصصــات الكليــة

تخريج طالبات »اإلدارة واالقتصاد«

{ إحسان عبدالعظيم - ممثلة الخريجات { إيمان اليافعي - عريفة الحفل 

الدوحة           $
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{  محمد عبدالله{  عبدالله الزيادي {  عبدالله الكلدي 

طالب المسار األدبي:

األسئلة لم تكن مباشرة

أكد عدد من طالب المسار األدبي أن اختبار 

الرياضيات الذي تكون من 13 سؤاال تضمن 

ولم  تكن  مباشرة  لم  التي  األسئلة  بعض 

أسئلة  بسبب  حلها  على  تدريبهم  يتم 

أن  إلى  الفتين  الحياتية،  التطبيقات 

المخصص  الوقت  كامل  استنفد  االختبار 

األسئلة  عن  اإلجابات  تقديم  في  له 

الُمتشعبة التي  تكّونت من نقاط فرعية ثم 

نقاط جزئية، حيث كان الوقت المخصص 

 8 الساعة  من  ساعتين  االختبارات  لجميع 

صباًحا  حتى الساعة العاشرة صباًحا  . 

أن  العلمي  المسار  طالب  أكد  حين     في 

اختبار الرياضات في مجمله كان في متناول 

فقط  سؤالين  عدا  فيما  المتوسط،  الطالب 

المقالي من  االختبار في مستوى  في الجزء 

للحل،  طوياًل  وقتًا  وتطلبا  المتميز،  الطالب 

فيما لم يستطع العديد من الطالب الوصول 

السؤالين،  موضحين  إجابة  استنتاج  إلى 

االختبار،  لزمن  مناسب  األسئلة  عدد  أن 

المسائل  ومراجعة  اإلجابات  من  والتأكد 

فإن  ذلك  وباستثناء  ونتائجها،  الحسابية 

باقي أسئلة  االختبار في متناول الطلبة  . 

وأكد الطالب عبدالله نور الزيادي، أن اختبار 

أسئلة   10 من  تكون  للعلمي  الرياضيات 

مقالية،  أسئلة  و3  اختيارية،  موضوعية 

فهناك  الموضوعية  متنوعة  األسئلة  وكانت 

وهناك  المتوسط،  للطالب  سهلة  أسئلة 

إلى  مشيرا  وتحليال،  تفكيرا  تحتاج  أسئلة 

في  سؤالين  تضمنت  المقالية  األسئلة  أن 

بشكل  ولكن  المتميز،  مستوى  الطالب 

والوقت  صعبا  ليس  االختبار  يعتبر  عام 

المخصص لإلجابة كافيا، ولكن على الرغم 

من ذلك يجب استغالل  وقت االختبار كاماًل 

من أجل المراجعة ألكثر من مرة، فالتعامل 

عن  مختلف  الرياضيات  مادة  في  األرقام  مع 

باقي االختبارات األخرى.  

مادة  اختبار  أسئلة  غالبية  أن  وأوضح 

االختبارات  نماذج  من  جاءت  الرياضيات 

األسئلة  غالبية  أن  عن  فضاًل  التجريبية، 

تدريسها،  تم  المقررات  التي  من  أيضًا 

الطلبة  مع  المدرسة  بتعامل  مشيدًا 

وحرصهم على توفير الهدوء والراحة للطالب 

أو توتر  مما يؤثر  ألداء االختبارات دون إزعاج 

أن  كما  االختبار،  خالل  تركيزهم  على 

ألداء  الالزمة  األدوات  جميع  وفرت  المدرسة 

االختبار . 

مادة  اختبار  أن  عبدالله،  محمد  وأوضح 

مستوى  في  وصفه  يمكن  الرياضيات 

المتوسط، واألسئلة كانت بعضها  الطالب 

األخرى  بعض  األسئلة  باستثناء  مباشرة، 

والتفكير  للحل  الوقت  بعض  تطلبت  التي 

التي  الرياضيات  مادة  في  طبيعي  وهذا 

من  والعديد  فقط،  الحفظ  على  تعتمد  ال 

أجمعوا  اللجنة  من  الخروج  عقب   الطالب 

على صعوبة هذه األسئلة، إال أنه في األخير 

األسئلة  بعض  وجود  طبيعيا  ذلك  يعتبر 

دائمًا  االختبار  واضع  أن  الصعبة  خاصة 

لقياس  األسئلة  وضع  على  حريصا  يكون 

الطالب  وتمييز  العليا،  التفكير  مهارات 

المتفوق من المتوسط  والضعيف.  

لها  كانت  الصعبة  األسئلة  أن  وأضاف 

التجريبية  االختبارات  في  مشابهة  نماذج 

على  المدرسة  حرصت  والتي  والمراجعات 

لذلك  االختبارات،  للطالب  قبل  إجرائها 

بحل  اهتموا  الذين  من  الطالب  كان  إذا 

أي  عند  يتوقف  فلن  التجريبية  االختبارات 

سؤال في االختبار . 

اختبار  إن  الكلدي  عبدالله  الطالب  وقال 

الطالب  مستوى  في  كان  الرياضيات 

ساعة  استغرق  أنه  موضحًا  المتوسط، 

األسئلة  ونصف  لحل  الساعة  ونصف 

أن  إلى  مشيرًا  لمراجعتها،  آخر  ساعة 

مع  المعايير  في  متشابهة  كانت  األسئلة 

مهمة  سهل  مما  التجريبية  االختبارات 

الطالب. 

التي  األسئلة  بعض  تواجد  الكلدي  واعتبر 

تحتوي على أجزاء صعبة وتتطلب تركيزًا 

فكانت  ذلك  ورغم  طبيعيا،  الوقت  وبعض 

أنه  إلى  الفتًا  أيضا،  أسئلة  مباشرة  هناك 

اختبار  يتقبل وجود أسئلة صعبة في كل 

لتمييز الطالب المتفوق من الضعيف. 

الطالب  مع  المدرسة  إدارة  بتعامل  وأشاد 

على  حرصوا  حيث  االختبارات  وأثناء  قبل 

تهيئة الجو المناسب ألداء الطالب لالختبار 

بتذكيرهم  يقومون  كانوا  كما  توتر  دون 

بالوقت المتبقي من زمن االختبار.

وكان قد أدى طالب الشهادة الثانوية العامة 

الدراسي  الفصل  نهاية  اختبار  أمس، 

للمسارين  الرياضيات  مادة  في  الثاني 

الرياضيات  والتكنولوجي  واختبار  العلمي 

العامة لمسار اآلداب العامة واإلنسانيات.

طالب »العلمي« و»التكنولوجي«: 
كان متوسط المستوى

تكون من »8« أسئلة 
اختيارية و»5« مقالية

في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

»الرياضيات« يصدم طالب »األدبي«

طالب  خرج  العامة  الثانوية  امتحان  أيام  أول  في 

وهم  أمس  الرياضيات  اختبار  من  األدبي  المسار 

في حالة إحباط شديد وصدمة كبيرة من صعوبة 

وفوق  تعجيزية  بكونها  وصفوها  التي  األسئلة، 

المتوسط،  والطالب  المتفوق  الطالب  مستوى 

كون  األمور  أولياء  بين  شديد  حزن  حالة  وسادت 

على  ستؤثر  االمتحان  أيام  أول  في  المادة  صعوبة 

الحالة النفسية للطالب طوال فترة االختبار.

التواصل  موقع  على  هاشتاق  مغردون  ودشن 

»#اختبارـ بعنوان  أمس  »تويتر«  االجتماعي 

كبيرا،  تفاعال  شهد  الرياضياتـأدبيـتعجيزي« 

الحكمة  ما  جماعية:  شكوى  في  الطالب  وتساءل 

الدروس  من  أسئلة  االمتحان  يتضمن  أن  في 

الرياضيات  امتحان  إن  بعضهم  وقال  الملغية، 

اليوم جاء في شكل أسئلة غير متعارف عليها في 

االمتحانات السابقة، مما يضيع علينا جهد أشهر 

طويلة قضيناها في استذكار واستيعاب الدروس 

متفائلون  ونحن  االمتحان  دخلنا  وقد  المقررة، 

البعض  ألن  محبطين  متشائمين  منه  وخرجنا 

األسئلة، وهذا سوف يؤثر  لم يستطع حل جميع 

سلبا على أولئك الطالب الذين حصلوا على درجات 

منخفضة في الفصل األول، وبذلوا جهودا مضنية 

الثاني ليعوضوا ويحسنوا  الفصل  ومضاعفة في 

صعوبة  ولكن  الثاني،  الفصل  في  درجاتهم 

جهودهم  وضاعت  آمالهم  على  قضت  االمتحان 

سدى.

أولياء األمور في حالة حزن 

االختبار  صعوبة  من  الطالب  صدمة  وانعكست 

الطويلة  الليالي  سهروا  الذين  األمور  أولياء  على 

النفسية  الراحة  لهم  مهيئين  أبنائهم  بجانب 

بكل  التشجيع  مع  البيوت  داخل  الهادئة  واألجواء 

ما  وأدوا  اجتهدوا  أبناءهم  ألن  فرحون  وهم  أنواعه، 

عليهم وزيادة من حيث المذاكرة والمراجعة لمادة 

ما  سرعان  امتحان  يوم  أول  مع  ولكن  الرياضيات، 

اإلحباط  وعم  شديد،  حزن  إلى  الفرح  هذا  انقلب 

مستقبل  على  الشديد  والقلق  القطرية،  األسر 

أبنائهم، مطالبين بضرورة البحث عن مخرج من 

في  يوم  أول  من  أبناءهم  انتاب  الذي  اإلحباط  هذا 

االمتحان.

مادة واحدة أضاعت جهد سنة كاملة

وذكر عدد من الطالبات أن امتحان مادة الرياضيات 

إحداهن:  وقالت  كاملة،  سنة  بجهد  عصف 

هذا  سأرسب  بأني  أمي  أخبر  أن  المحتمل  من 

المادة  وراجعت  وذاكرت  اجتهدت  أنني  مع  العام 

تعجيزية  كانت  األسئلة  ولكن  واستوعبتها، 

الطالب  من  كثير  ملغية،  دروس  من  وبعضها 

يكن  لم  الوقت  بأن  علما  إجابة،  بدون  تركوها 

األسئلة  لقراءة  وقت  إلى  تحتاج  فاإلجابة  كافيا، 

والتفكير واإلجابة.

وتساءل البعض في دهشة: ماذا تريد الوزارة من 

الطالب؟ هل تريد الوزارة أن نعيد السنة بعد كل 

هذا الجهد والمذاكرة؟ مؤكدين ضرورة التفكير في 

حل سريع يطمئن الطالب ويعدل الحالة النفسية 

االمتحانات  أيام  أول  من  انتابتهم  التي  السيئة 

للمسار  الرياضيات  مادة  امتحان  صعوبة  بسبب 

األدبي.

حل هذه المشكلة في يد الوزارة

أن الحل في  األمور على  وأولياء  الطالب  ولقد أجمع 

التي تنتاب  الوزارة إلنهاء حالة الحزن الشديد  يد 

أصابت  التي  اإلحباط  وحالة  اآلن  القطرية  األسر 

تصدر  بأن  وذلك  االمتحانات،  أيام  أول  في  الطالب 

األسئلة  درجات  توزيع  قررت  أنها  فيه  تؤكد  بيانا 

التي  األسئلة  درجات  على  الملغية  الدروس  من 

جاءت من الدروس المقررة، وإال سوف تكون سببا 

بقية  امتحان  في  الطالب  توفيق  عدم  في  مباشرا 

الحالة  بسبب  جيدا؛  لها  مذاكرتهم  رغم  المواد 

النفسية السيئة التي سببتها لهم.

كما نتمنى من لجنة التصحيح أن تضع هذا في 

من  الطالب  معنويات  يرفع  بيان  ويصدر  االعتبار 

أجل أن يوفقوا في اختبار المواد المتبقية.

وضع أسئلة من الدروس الملغية خلل يقتضي المعالجةشـكـوى جماعـيـــة من صعــوبــة األسئلــة التعــجيزية

اإلحباط انتاب 
الطالب والحزن 

خيم على 
العائالت 

صدمة أول يوم 
تؤثر سلبا على 

نفسية الطالب 
بقية األيام

آمنة العبيدلي كتبت

محمد ابوحجر كتب

االختبار

استنفد 

كامل الوقت 

المخصص 

له في إعداد 

اإلجابات

»التربية والتعليم«:

»الرياضيات« ال توجد به أخطاء
بيان  في  العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  ردت 

االجتماعي  التواصل  وسائل  تداوله  في  تم  ما  على  صحفي، 

الرياضيات  مادة  اختبار  صعوبة  يخص  فيما  المختلفة 

الثاني  الدراسي  الفصل  الثانوية  لنـهاية  للشهادة 

اآلداب  )مسار  للمســـارات  2021/ 2022م  الدراسي  للعام 

واإلنسانيات(.  

مصيرية  مرحلة  يعد  الثانوية  الشهادة  اختبار  أن  وأوضحت 

فإن  الدراسي،  وعليه  مصيرهم  بنتائجه  يتحدد  إذ  للطلبة، 

الوزارة تحرص على أن تكون االمتحانات من الكتاب المدرسي 

هذا  إعداد  وعند  من  الطلبة،  المطلوب  الدراسي  المنهج  ومن 

الطلبة،  لدى  المعرفية  المستويات  جميع  تراعى  االختبار 

علمًا بأن هذه االختبارات  تعد من قبل فرق مكلفة متخصصة 

لها باع طويل وخبرات كبيرة احترافية في هذا المجال بشكل 

المادة نفسها  المدققين من  خاص،  إلى جانب توفير عدد من 

االمتحانية.  الورقة  على  النهائي  للتدقيق 

وعليه فإن الوزارة تؤكد أنه ال توجد أية أخطاء في امتحان مادة 

لم  كما  ناقصة،  أية  معلومات  أو  الثانوية  للشهادة  الرياضيات 

يتم أثناء سير االمتحان إضافة أي جزئية أو مفردة به.  
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بحث سبل التعاون المشترك

العطية تلتقي المقرر المعني 
بحقوق اإلنسان في أفغانستان

عبد  بنت  مريم  السيدة  سعادة  اجتمعت 

الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق 

مع  أمس،  اللجنة  بمقر  بمكتبها  اإلنسان، 

سعادة السيد ريتشارد بينت المقرر الخاص 

اإلنسان  بحقوق  المعني  المتحدة  باألمم 

سبل  الجانبان  وبحث  أفغانستان.  في 

التعاون المشترك لتعزيز حقوق اإلنسان في 

قطر  دور  االجتماع  بحث  كما  أفغانستان، 

العاصمة  من  اآللف  ونقل  إجالء  عملية  في 

اإلجالء  عمليات  ومراكز  كابول،  األفغانية 

التي  المتنوعة  والمساعدات  واالستقبال، 

المواطنين  وضع  جانب  إلى  لالجئين.  تقدم 

القصيرة  اإلقامة  مقرات  في  وغيرهم  األفغان 

وطبيعة  الدوحة،  في  األفغان  للمواطنين 

والتي  تقديمها  يتم  التي  المتكاملة  الخدمات 

كالغذاء  الضرورية  الحاجات  تتضمن 

اللوجستية  والحاجات  الطبية  والمساعدات 

إلى  االنتقال  قبل  المؤقتة  إقامتهم  لتأمين 

البلدان التي ستستقبلهم.

$ الدوحة

القطاع الصحي يشارك في االحتفال باليوم العالمي

قطر تنعم ببيئة خالية من تلوث التدخين

سعادة  أكدت  المناسبة  وبهذه 

وزير  الكواري،  محمد  حنان  الدكتورة 

تتمتع  قطر  دولة  أن  العامة،  الصحة 

التدخين  ملوثات  من  خالية  ببيئة 

تكون  تكاد  التلوث  هذا  نسبة  أن  إذ 

للتبغ  زراعة  توجد  ال  حيث  معدومة 

قطر،  في  التبغ  لمنتجات  صناعة  وال 

الصارمة  التشريعات  بفضل  وذلك 

المغلقة  األماكن  في  التدخين  لحظر 

بما في ذلك جميع المالعب والمنشآت 

الرياضية.

قطر  دولة  أن  إلى  سعادتها  وأشارت 

ضمن  من  التدخين  مكافحة  وضعت 

وزارة  استراتيجية  وأولويات  مكونات 

المستدامة. للتنمية  العامة  الصحة 

دولة  وجود  بأن  سعادتها  وبينت 

العالمية  االتفاقية  في  كطرف  قطر 

االتجار  منع  وبروتكول  التبع  لمكافحة 

والمشاركة  للتبغ،  المشروع  غير 

األطراف  مؤتمر  في  فاعل  بشكل 

من  الدول  حماية  إلجراءات  المتابع 

يضمن  هذا  كل  التدخين  أخطار 

وما  التدخين  آفة  انتشار  من  الحد 

للمجتمع  سلبية  آثار  من  عليها  يترتب 

وزير  سعادة  وأوضحت  والبيئة. 

العمل  سيتم  أنه  العامة  الصحة 

في  الوطنية  الجهات  كل  مع  مستقباًل 

واألنظمة  التشريعات  كافة  تفعيل 

أفضل  قطر من ضمن  دولة  تبقي  التي 

خالية  بيئات  وجود  في  المنطقة  دول 

الذي  والثالث  الثانوي  التدخين  من 

يلوث الهواء واألرض.

كافة  وفرت  الدولة  إن  سعادتها  وقالت 

على  المدخنين  لمساعدة  اإلمكانيات 

مركز  خالل  من  التدخين  عن  االقالع 

لمؤسسة  التابع  التدخين  مكافحة 

كمركز  به  والمعترف  الطبية  حمد 

الصحة  منظمة  قبل  من  معتمد 

عيادات  توفير  جانب  إلى  العالمية، 

الرعاية  بمراكز  التدخين  عن  اإلقالع 

بأن  إليماننا  وذلك  األولية،  الصحية 

لعبء  توفير  هو  مدخن  ألي  العالج 

المدخن  على  كبير  واقتصادي  صحي 

الصحي  والنظام  وأسرته  نفسه 

بالدولة بشكل عام.

من  للحد  المبذولة  الجهود  وحول 

قطر  دولة  في  التدخين  آفة  انتشار 

البيئة  تلوث  عدم  يضمن  الذي  األمر 

أشار  السامة،  التدخين  بمكونات 

مركز  مدير   - المال  أحمد  الدكتور 

حمد  بمؤسسة  التدخين  مكافحة 

يلمس  لقطر  زائر  أي  أن  إلى  الطبية، 

من  خالية  بيئة  وجود  وبوضوح 

وسائل  في  فّعال  بشكل  التدخين 

التجارية  والمراكز  العامة  المواصالت 

والخاصة  العامة  والمؤسسات 

والمالعب،  والجامعات  والمدارس 

هذا  يمتد  ألن  تمنياته  عن  معربًا 

مثل  أخرى  أماكن  ليشمل  الحظر 

البحرية  والمتنزهات  العامة  الحدائق 

يقوم  من  بمتابعة  االهتمام  مع 

الشوارع  في  السجائر  أعقاب  برمي 

التي  النشاطات  وحول  والمتنزهات. 

أوضح  المناسبة  بهذه  تنفيذها  سيتم 

أنه باإلضافة للنشاطات  المال  الدكتور 

التدخين  مكافحة  لمركز  المنتظمة 

تتمثل  والتي  الطبية  حمد  بمؤسسة 

في مساعدة المدخنين على االقالع عن 

التوعوية  والبرامج  والحمالت  التدخين 

سيقوم  ؛  والجامعات  بالمدارس 

المركز بعدد من النشاطات بمناسبة 

التدخين  عن  لالمتناع  العالمي  اليوم 

تعاون  بروتوكوالت  توقيع  في  وتتمثل 

التدخين  مكافحة  مجال  في  مشترك 

الحكومية  الجهات  من  عدد  مع 

والمراكز العالجية، كما سيتم تقديم 

للعديد  ومعلوماتية  توعوية  نشاطات 

المجتمعية. الجهات  من 

التدخين  مكافحة  مركز  دعا  وقد 

األفراد  الطبية  حمد  بمؤسسة 

في  التدخين  عن  لالمتناع  المدخنين 

العالمي. اليوم  هذا 

{  د. أحمد المال {  د.حنان الكواري
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تشارك دولة قطر دول العالم االحتفال باليوم العالمي 
لالمتناع عن التدخين، والذي يوافق الحادي والثالثين 

من مايو سنويًا، وقد خصصت منظمة الصحة 
العالمية شعار االحتفال لهذا العام بعنوان 

»التبغ: يهّدد بيئتنا« للتركيز حول الضرر الذي 
يسببه التدخين على البيئة في كل مراحله ابتداء 

من زراعته وصناعته وتدخينه إلى رمي نفاياته.

د. المال: متابعة من يقوم 
برمي أعقاب السجائر بالشوارع 

والمتنزهات

مع مجموعة شاطئ البحر.. لتعزيز إعادة تدوير النفايات

جامـعــة حـمــد بــن خليـفة
تـــوقــع اتفـــاقــيـة تــعـــاون

الدوحة- قنا- وقعت جامعة حمد بن خليفة 

تعاون  اتفاقية  البحر  شاطئ  ومجموعة 

لتعزيز عمليات إعادة تدوير النفايات.

برنامج  تنفيذ  يتم  االتفاقية،  وبموجب 

 QKONs وتطبيق  منصة  الختبار  تجريبي 

البحثية  االبتكارات  المحمولة إحدى  لألجهزة 

وداخل  تجارية  بيئة  في  للجامعة  الرئيسية 

المجتمع المحلي.

بالجامعة  والهندسة  العلوم  كلية  وكانت 

لتبادل  الرقمية   QKONs منصة  طورت  قد 

النفايات  منتجي  ربط  بهدف  النفايات، 

لها،  المحتملين  المستهلكين  أو  بالمشترين 

على  واألفراد  الشركات  مساعدة  وبالتالي 

االستفادة من إعادة تدوير النفايات.

عمر  مجاهد  أحمد  الدكتور  االتفاقية  وقع 

خليفة،  بن  حمد  جامعة  رئيس  حسنه 

الرئيس  المهندي  سعيد  سالم  والسيد 

مقر  في  البحر،  شاطئ  لمجموعة  التنفيذي 

الجامعة.

حمد  جامعة  تنسق  االتفاقية،  وبموجب 

خطة  البحر  شاطئ  ومجموعة  خليفة  بن 

تجريبية غير تجارية مدتها ستة أشهر لتزويد 

والتطبيق   QKONs منصة  واختبار  وتثبيت 

المرتبط بها ضمن عمليات مجموعة شاطئ 

التكتالت  أكبر  من  واحدة  تعد  التي  البحر، 

قطر  في  التخصصات  متعددة  التجارية 

النفايات  إدارة  قسم  منها  قسما،   15 وتدير 

الصلبة  النفايات  إلدارة  حلوال  يقدم  الذي 

عن  فضال  الصناعي،  والتنظيف  والسائلة 

تقديم خدمات الدعم واالستشارات الفنية. 

التدوير  إعادة  خيارات  الخدمات  وتتضمن 

وفصلها،  النفايات،  ونقل  للبيئة،  الصديقة 

الصناعيين  للعمالء  منها  والتخلص 

والتجاريين، والمقيمين في قطر.

إعادة  لشركات   QKONs منصة  وتتيح 

إمكانية  البحر  التدوير مثل مجموعة شاطئ 

وتحسينها  النفايات  جمع  عمليات  مراقبة 

المكاني  الجغرافي  التتبع  إلى  الوصول  عبر 

الواقعي للنفايات.

عملية  تحسين  على  المنصة  تعمل  كما 

إعادة تدوير النفايات عبر منح المستخدمين 

حول  المعلومات  إلى  الوصول  إمكانية 

ومكافأة  النفايات  صناديق  وأنسب  أقرب 

ومن  معاملة،  كل  على  المستخدمين 

منصة  تساهم  وغيرها،  الميزات  هذه  خالل 

وهو  الدائري،  االقتصاد  تطوير  في   QKONs
آلية  عبر  للمستخدمين  فائدة  يحقق  ما 

للمكافآت مع تقليل التأثير البيئي.

طارق  الدكتور  أعرب  الصدد،  هذا  وفي 

العلوم  بكلية  المشارك  األستاذ  األنصاري، 

على  العمل  فريق  سيقود  الذي  والهندسة 

سعادته  عن  التجريبية،  الخطة  هذه  تنفيذ 

بالدخول في هذا التعاون مع مجموعة شاطئ 

البحر التي تربط بشدة أحد حلول الجامعة 

واالستدامة  الصناعة  بأولويات  البحثية 

الجهود  هذه  أن  إلى  مشيرا  الوطنية، 

األكاديمية  األوساط  بين  تربط  المشتركة 

وتحسين  االبتكار  وعمليات  والصناعية 

والتي  النفايات،  إلدارة  التشغيلية  الكفاءات 

االستدامة  أهداف  تحقيق  في  معا  تساهم 

الوطنية واالقتصاد الدائري.

المهندي،  سالم  السيد  أكد  جانبه،  من 

شاطئ  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

البحر، حرص المجموعة على تنفيذ مبادرة 

QKONs وتقديم فوائدها للمجتمع على نطاق 
أوسع، مشيرا إلى أن المبادرة تعد فرصة ألداء 

جديدة  حلول  وتوفير  الموجه  االبتكار  في  دور 

بشكل  البيئية  االستدامة  تعزيز  على  تعمل 

استباقي وتزيد من قدرات إعادة التدوير. 

وأوضح أن التعاون مع كلية العلوم والهندسة 

تعزيز  في  يساعد  خليفة  بن  حمد  بجامعة 

قيم المجموعة التجارية، وهي المساهمة في 

تحقيق مستقبل أكثر استدامة لدولة قطر.

جامعة  من  بدعم   QKONs منصة  وأنشئت 

بجامعة  االبتكار  وصندوق  خليفة،  بن  حمد 

وهي  االبتكار،  وقسيمة  خليفة،  بن  حمد 

والتطوير  البحوث  لقطاع  تابعة  مبادرة 

واالبتكار في مؤسسة قطر.

بمركز صحة المرأة واألبحاث

»الطوارئ« يستقبل »70« ألف مريضة سنويًا
الطوارئ  يفوق معدل سرعة استجابة قسم 

للمرضى  الصحية  الرعاية  خدمات  لتقديم 

التابع  واألبحاث  المرأة  صحة  مركز  في 

السائدة  المعدالت  الطبية  حمد  لمؤسسة 

الطبية  والمراكز  المستشفيات  في 

العالمية.

الرئيس  الرفاعي،  هالل  الدكتور  وقال 

التنفيذي بالوكالة والمدير الطبي في مركز 

قسم  تبّنى  »لقد  واألبحاث:  المرأة  صحة 

واألبحاث  المرأة  صحة  مركز  في  الطوارئ 

مفهوم  في  جذريًا  تحواًل  أحدث  فريدًا  منهجًا 

لمرضى  المقدمة  الصحية  الرعاية  خدمات 

النساء والتوليد في دولة قطر، ويعتبر قسم 

الطوارئ في المركز من أكثر مراكز الطوارئ 

المحّلي  الصعيدين  على  ازدحامًا  الطبية 

والدولي حيث يستقبل القسم ما يزيد على 

70 ألف مريضة سنويًا«.
وفي تعليق له حول تحقيق المعدل القياسي 

الطبية  للحاالت  االستجابة  في  للسرعة 

الطارئة قال الدكتور هالل الرفاعي: »تتضمن 

مستوى  تحسين  أجل  من  المبذولة  الجهود 

الذين  للمرضى  المقدمة  الرعاية  خدمات 

الدولة  سكان  عدد  تزايد  مع  أعدادهم  تتزايد 

استحداث نظام تقييم حاالت المرضى لدى 

 CTAS وصولهم إلى قسم الطوارئ وهو نظام 

الكندي والذي يتم بموجبه تصنيف الحاالت 

األولوية  حيث  من   )5 إلى   1 )من  المرضية 

من  العديد  تتبعه  نظام  وهو  المعالجة،  في 

مختلف  في  الصحية  الرعاية  مؤسسات 

سرعة  معدل  تجاوز  وقد  العالم،  أنحاء 

صحة  مركز  في  الطوارئ  قسم  استجابة 

الطارئة  المرضية  للحاالت  واألبحاث  المرأة 

الكندي   CTAS نظام  في  المعتمد  المعدل 

والمعالجة حيث  المعاينة  مما يتيح سرعة 

من   %  100 حوالي  ومعالجة  معاينة  تتم 

فورًا   )1( الفئة  من  الطارئة  الحاالت  مرضى 

 98 حوالي  ومعالجة  ومعاينة  تأخير،  دون 

 )2( الفئة  الطارئة من  الحاالت  % من مرضى 
خالل 15 دقيقة«.

قمنا  »لقد  الرفاعي:  هالل  الدكتور  وأضاف 

باستحداث عيادة مخصصة لمرضى الفئة 

)5( حسب تصنيف نظام CTAS وهم مرضى 

الحاالت البسيطة غير الطارئة، ويتم إرشاد 

هؤالء المرضى والطلب منهم مراجعة مراكز 

على  للحصول  األولية  الصحية  الرعاية 

حاالتهم  مع  تتناسب  التي  الصحية  الرعاية 

التخصصية،  وغير  الطارئة  غير  المرضية 

عيادة  بتشغيل   2019 مارس  في  بدأنا  وقد 

عبر  المرضية  الحاالت  وتصنيف  لتقييم 

الهاتفي الساخن بهدف تقليل زيارات  الخط 

الطوارئ،  قسم  إلى  الضرورية  غير  المرضى 

مدار  على  ُتقّدم  التي  الخدمة  هذه  وتهدف 

األطباء  من  مجموعة  عليها  ويشرف  الساعة 

مع  يتواصلون  الذين  المتخصصين 

المرضية  الحاالت  مختلف  حول  المرضى 

عالية  صحية  رعاية  خدمات  تقديم  إلى 

الجودة وإطالع المرضى على نتائج التصوير 

بهم  الخاصة  المخبرية  والتحاليل  الطبي 

دون الحاجة للحضور الفعلي للمركز«.

خدمات  أن  الرفاعي  هالل  الدكتور  وأوضح 

واألبحاث  المرأة  صحة  مركز  في  الطوارئ 

الالتي  للنساء  الساعة  مدار  على  متوفرة 

الطارئة،  الصحية  الرعاية  إلى  يحتجن 

الرعاية  يتضمن  المركز  خدمات  نطاق  وأن 

أوائل  من  ابتداء  للنساء  الطارئة  الطبية 

مرحلة الحمل وحتى مرحلة الوالدة والرعاية 

أطباء  ويقوم  بعدها،  وما  للوالدة  الالحقة 

وأخصائيين  استشاريين  من  المركز 

تزويد  لضمان  الساعة  مدار  على  بالعمل 

المرضى برعاية صحية آمنة وحانية وعالية 

الجودة، ويعمل لدى المركز 112 من الكوادر 

هذه  تعمل  حيث  المتخصصة  التمريضية 

بنظام  الطبية  الكوادر  جانب  إلى  الكوادر 

مناوبات العمل. 

حمد  مؤسسة  لدى  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

نوعه،  من  فريد  طبية  طوارئ  نظام  الطبية 

في  الوحيدة  الدولة  قطر  دولة  تعتبر  كما 

العالم التي يوجد لديها قسم مستقل خاص 

المستشفى  وبصفته  النساء،  بطوارئ 

التخصصي األكبر في الدولة فقد تّم تجهيز 

مركز صحة المرأة واألبحاث بأفضل

إلى  إضافة  التشخيصية  األجهزة  وأحدث 

يشتمل  التي  الفسيحة  االنتظار  مناطق 

رعاية  خدمات  المركز  ويقّدم  المركز،  عليها 

الطبية  التخصصات  مختلف  في  صحية 

بما فيها الطب الباطني، والخدمات المتكاملة 

وطب  الحمل،  وسكري  السكري  لعالج 

المسالك البولية للنساء، والعناية بأمراض 

النساء  وأمراض  الدم،  وأمراض  الثدي، 

للنساء،  السرطانية  واألورام  والتوليد، 

وأمراض القلب، والصحة النفسية، والعديد 

من العيادات ومن بينها عيادات رعاية األطفال 

حديثي الوالدة.

تّم تصميم خدمات الطوارئ في مركز صحة 

يتناسب  خاص  بأسلوب  واألبحاث  المرأة 

كما  قطر،  دولة  في  النساء  احتياجات  مع 

رؤية  في  ورد  ما  مع  تتوافق  الخدمات  هذه  أن 

قطر 2030، ومشروع األمومة واألطفال حديثي 

اإلستراتيجية  من  جزءًا  يعّد  الذي  الوالدة 

الوطنية للصحة، ومشروع الرعاية الصحية 

ميثاق  مع  تطابقها  إلى  إضافة  الطارئة، 

النساء  ألمراض  العالمية  الصحة  منظمة 

.)EmOC( والتوليد

{ د. هالل الرفاعي

$ د. الرفاعي: الدوحة

نعتمد نظام 

 »CTAS«

الكندي 

لتصنيف 

الحاالت 



وبهذا االفتتاح يسدل الستار على آخر إنجازات 

يشهد  دوار  من  تحويلة  بعد  الحيوي  التقاطع 

زحامًا مروريا كبيرًا إلى أول تقاطع يتألف من 

3 مستويات يوفر تدفقًا مروريًا حرًا إلى 5 طرق 
رئيسية وهي طريق الدوحة السريع والطريق 

الدائري الخامس وشارع روضة الخيل وطريق 

طريق  إلى  باإلضافة  الصناعية  المنطقة 

محور  إلى  الوصول  ويسهل  الجديد  مسيعيد 

صباح األحمد والطريق الدائري السابع. 

نوعه  من  األول  هو  مسيمير  تقاطع  ويعتبر 

توفر  أنفاق   9 على  الحتوائه  نظرا  قطر  في 

على  التقاطع  يحتوي  كما  حرًا،  مروريًا  تدفقا 

جسرين رئيسيين آخرين يصالن بين شارع 

في  الصناعية  المنطقة  وطريق  الخيل  روضة 

الخامس  الدائري  والطريق  االتجاهين  كال 

ما  وهو  واحد،  اتجاه  في  مسيعيد  بطريق 

المرور  حركة  في  كبيرة  انسيابية  سيحقق 

في كافة الجهات.

6.1 كم ويستوعب  ويبلغ طول أعمال التقاطع 

في  الساعة  في  مركبة   20,000 نحو 

على  الجديد  التقاطع  وسيعمل  االتجاهين. 

كبير  بشكل  المرورية  الحركة  تحسين 

 %  70 الزمن الرحلة بنحو أكثر من  ليختصر 

من زمن الرحلة.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس بدر درويش، 

أن  السريعة،  الطرق  مشروعات  إدارة  مدير 

تقاطع مسيمير أيقونة معمارية نفذتها هيئة 

األشغال العامة ليصبح التقاطع بمثابة همزة 

 5 نحو  حرًا  مروريا  تدفقًا  توفر  حيوية  وصل 

ذات  سكنية  مناطق  لتخدم  رئيسية  طرق 

الصناعية  والمنطقة  عالية  سكانية  كثافة 

ومرافق حيوية أخرى مثل استاد الثمامة.

شهدت  الدوحة  جنوب  منطقة  أن  وأضاف 

الرئيسية  الطرق  من  شبكة  وإنشاء  تطوير 

صباح  ومحور  السابع  الدائري  الطريق  مثل 

والطريق  الصناعية  المنطقة  وطريق  األحمد 

الرابع  الدائري  والطريق  الخامس  الدائري 

بشكل  ساهمت  والتي  الخيل  روضة  وشارع 

الحركة  تحسين  في  فقط  ليس  كبير 

النشاط  تعزيز  في  أيضًا  لكن  المرورية 

التجاري في المنطقة. 

الغانم،  حسن  المهندس  أكد  جهته،  من   

بإدارة  الخارجية  الطرق  قسم  رئيس 

بافتتاح  أن  السريعة،  الطرق  مشروعات 

الطريق  رواد  يستطيع  الجديد  المدخل 

القادمون من الوكرة والوكير الوصول مباشرة 

الدوحة  وسط  حتى  العلي  وفريج  نعيجة  إلى 

تقاطع  أن  إلى  الفتًا  الخيل،  روضة  شارع  عبر 

إلى  صغير  دوار  من  تحويله  بعد  مسيمير 

الطريق  رواد  دفع  المستويات  متعدد  تقاطع 

في  ساهم  ما  وهو  بديلة  طرق  الستخدام 

تخفيف الزحام المروري بشكل واضح.

العامة  األشغال  هيئة  كانت  الغانم:  وأضاف 

إلى  القديم  مسيمير  دوار  بتطوير  قامت 

أجزاء  وتطوير  المستويات   3 من  تقاطع 

قامت  حيث  التقاطع  مع  الرابطة  الطرق  من 

حتى  الخيل  روضة  شارع  بتطوير  »أشغال« 

فريج  دوار  وإزالة  الرابع  الدائري  الطريق 

يربط  جسر  وتوفير  الشارع  وتوسعة  العلي 

بين طريق المنطقة الصناعية وشارع روضة 

جزء  بتطوير  »أشغال«  قامت  كما  الخيل، 

اإلشارة  وإزالة  السريع  الدوحة  طريق  من 

لتوفير  المركزي  السوق  شارع  مع  الضوئية 

طريق  توفير  هو  واألهم  حرة،  مرورية  حركة 

والوكير  الوكرة  من  القادم  يربط  جديد 

ومحور صباح األحمد في اتجاه الدوحة لربط 

زمن  الختصار  أدى  ما  وهو  بالشمال  الجنوب 

المرورية. الحركة  وتحسين  الرحالت 

قطر  في  تقاطع  أول  مسيمير  تقاطع  يعتبر 

الدوحة  طريق  وهي  رئيسية،  طرق   5 يربط 

المنطقة  وطريق  مسيعيد  وطريق  السريع 

والطريق  الخيل  روضة  وشارع  الصناعية 

إلى  الوصول  يسهل  كما  الخامس،  الدائري 

الدائري  والطريق  األحمد  صاح  محور  من  كل 

السابع والطريق الدائري الرابع.

حلقة  كونه  التقاطع  أهمية  من  يزيد  كما 

الدوحة  ووسط  البالد  جنوب  بين  الوصل 

الحركة  التقاطع  يربط  حيث  وشمالها، 

طريق  عبر  الجنوب  من  القادمة  المرورية 

السريع  الدوحة  طريق  إلى  وصوال  مسيعيد 

وطريق الشمال. كما يربط الحركة المرورية 

من  الدوحة  وقلب  الصناعية  المنطقة  بين 

الذي  الخيل  روضة  بشارع  اتصاله  خالل 

والثالث  الرابع  الدائري  الطريق  مع  يتقاطع 

بين  وكذلك  الثاني  الدائري  الطريق  حتى 

مناطق نعيجة والثمامة وبو هامور والمعمورة 

ومسيمير ويسهل الوصول إلى الوكرة والوكير 

والمنطقة الصناعية. 

يقع التقاطع في منطقة حيوية والتي تحتوي 

على العديد من المرافق الحيوية وعلى رأسها 

العالم،  كأس  مالعب  أحد  الثمامة،  استاد 

ثالثة  على  سيتضمن  التقاطع  أن  خصوصا 

إلى  الجماهير  وصول  تؤمن  للمشاة  جسور 

استاد الثمامة والمناطق السكنية المحيطة.

المنشآت  من  العديد  التقاطع  يخدم  كما 

مثل  المهمة  والتجارية  والصحية  التعليمية 

القومسيون الطبي وهيئة األرصاد الجوية إلى 

جانب الكثير من المدارس المختلفة والمركز 

الصحية والمجمعات التجارية القريبة.

صباح  محور  مع  مسيمير  تقاطع  ويتكامل 

استاد  بتقاطع  اتصاله  خالل  من  األحمد 

الثمامة  استاد  تقاطع  يمثل  والذي  الثمامة 

مسيعيد  طريق  بين  استراتيجيا  رابطا 

تدفقا  بذلك  وليوفر  السريع  الدوحة  وطريق 

مرورا  وجنوبها  البالد  شمال  بين  حرا  مروريًا 

من  المشروع  من  يعتبر  حيث  بالدوحة، 

يسهل  حيث  البالد،  في  الحيوية  التقاطعات 

له  المجاورة  السكنية  المناطق  إلى  الوصول 

ونعيجة  وبوهامور  ومسيمير  الثمامة  مثل 

أمام  حرا  مروريًا  تدفقا  ويوفر  والوكير  والوكرة 

حمد  مطار  إلى  المناطق  هذه  من  القادمين 

الدولي والمناطق الجنوبية والدوحة ومنها إلى 

المناطق الشمالية بالبالد.
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الديني  واإلرشاد  الدعوة  إدارة  اختتمت 

اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  بوزارة 

تعليم  »طرق  دورة  الماضي  الخميس 

تعزيز  استهدفت  التي  الكريم«  القرآن 

مدرس   )200( لعدد  التعليم  وطرق  مهارات 

بمراكز  العاملين  من  الكريم  للقرآن 

التحفيظ المنتشرة في ربوع الدولة.

موسى  الشيخ  قدمها  التي  الدورة  وأقيمت 

الوزارة  منصة  عبر  بعد  عن  العشملي، 

مايكروسوفت  برنامج  في  التعليمية 

من  أيام  خمسة  لمدة  واستمرت  تيمز، 

األحد 22 مايو إلى الخميس 26 مايو بواقع 

تناولت  حيث  تدريبية،  ساعات  عشر 

موضوعات المناهج التعليمية في المراكز 

القرآنية، وطرق تدريس القرآن الكريم في 

القرآن  قسم  عليها  يشرف  التي  المراكز 

الكريم وعلومه التابعة لوزارة األوقاف.

الكريم«  القرآن  تعليم  »طرق  دورة  وتهدف 

معهد  قسم  عليها  ويشرف  ينظمها  التي 

الدعوة  بإدارة  اإلسالمية  والعلوم  الدعوة 

بأهم  التعريف  إلى  الديني  واإلرشاد 

وإيجابيات  الكريم،  القرآن  تدريس  طرق 

المناهج  وشرح  طريق،  كل  وسلبيات 

التعليمية المعتمدة للتدريس في مراكز 

تعليم القرآن الكريم وعلومه، شرح الخطة 

والمراجعة-  )الحفظ  لمقررات  الفنية 

الهجائية(،  الدروس  والتجويد-  التالوة 

سجالت  استخدام  بكيفية  والتعريف 

وتوضيح  صحيًحا،  استخداًما  المتابعة 

آلية تقييم الطالب، والمدرسين، وسجالت 

المتابعة من خالل عملية اإلشراف الفني، 

اإلرشادات  أهم  توضيح  إلى  باإلضافة 

والتدريس  العمل  بأنظمة  المتعلقة 

في  اإللكتروني  التعليم  بنظام  الخاصة 

.)Microsoft Teams( برنامج

عن  قطر   - للطب  كورنيل  وايل  أعلنت 

بالبرنامج  االلتحاق  طلبات  استقبال  بدء 

في  الحيوي  الطب  بحوث  في  التدريبي 

والبرنامج   .2022 يونيو   19 أقصاه  موعد 

المذكور متاح أمام الخّريجين الجامعيين 

المقيمين  ومن  القطريين  من  الجدد 

 4 بين  وسينعقد  بعيد  أمد  منذ  قطر  في 

سبتمبر 2022 و29 يونيو 2023. 

وسيعمل المتدربون الملتحقون بالبرنامج 

جنبًا إلى جنب مع نخبة من علماء وباحثي 

المعروفين  قطر   - للطب  كورنيل  وايل 

عالميًا، وسيكتسبون المهارات المختبرية 

إدارة  بأصول  وسيحيطون  العملية، 

البحوث العلمية، وسيلّمون بكيفية إجراء 

مشاريع البحوث اإلكلينيكية. وإلى جانب 

البرنامج للمتدربين فرصة قّل  ذلك، يتيح 

العلمية  الدراسات  في  لإلسهام  نظيرها 

قيد التنفيذ حاليًا في وايل كورنيل للطب 

متفرغًا  التزامًا  البرنامج  ويتطلب  قطر.   -

عند  شهادة  على  المتدربون  وسيحصل 

إتمام التدريب.

الخريجين  يستهدف  البرنامج  أن  ومع 

مجال  في  مهن  بمزاولة  المهتمين  الجدد 

أن  إال  اإلكلينيكية،  أو  المختبرية  البحوث 

المقيمين  بطلبات  أيضًا  ترّحب  الكلية 

النظر  بصرف  بعيد  أمد  منذ  قطر  في 

ولمعرفة  العلمية.  تخصصاتهم  عن 

طلبات  لتقديم  أو  البرنامج  هذا  عن  المزيد 

االلتحاق فيه، ُيرجى الضغط على الرابط: 

أو مراسلة فريق   3wx11VA  /bit.ly  /  /:https
brtp@qatar- :التدريب على العنوان التالي

 weill.med.cornell.edu
ُيذكر أن هذا البرنامج الناجح ممّول بشكل 

قطر،   – للطب  كورنيل  وايل  من  كامل 

لمؤسسة  الشريكة  الجامعات  إحدى 

من  السابقة  الدورات  خريجو  وحقق  قطر، 

البرنامج إنجازات الفتة .

بالكامل أمام الحركة المرورية.. »أشغال«:

افتتــاح تـقـاطـع مـسـيميـر

م. الغانم: ساهم 
في تخفيف الزحام 

المروري بشكل واضح

بالبرنامج التدريبي في بحوث الطب الحيويأقيمت عن ُبعد بمشاركة »200« مدرس

»وايل كورنيل« تستقبل طلبات االلتحاق»الدعوة« تختتم دورة طرق تعليم القرآن الكريم

ال��رح��ل��ة زم����ن  م���ن   »%70« م���ن  أك���ث���ر  يستوعب نحو »20« ألف مركبة في الساعة باالتجاهيني��خ��ت��ص��ر 

الدوحة           $

افتتحت هيئة األشغال العامة »أشغال« 
تقاطع مسيمير بشكل كامل أمام الحركة 

المرورية بعد فتح آخر مسار رابط للحركة 
المرورية من الوكرة في اتجاه الدوحة، حيث 

يستطيع القادم من طريق مسيعيد الوصول 
مباشرة إلى نعيجة وفريج العلي وشارع روضة 

الخيل والطريق الدائري الرابع ليختصر أكثر 
من 70 % من زمن الرحلة.

يبلغ 
طوله »6.1« 
كيلومتر.. 

ويربط 
»5« طرق

يتضمن 
»9« أنفاق 

توفر 
تدفقًا 

مروريًا حرًا

{ جانب من الدورة

الدوحة           $الدوحة           $

{ م.بدر درويش

م. درويش: أيقونة معمارية 
تخدم مناطق سكنية ذات 

كثافة سكانية عالية
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خالل ملتقى نظمته دار الشرق

استعراض اإلنجازات بالدولة في »2021«

جاسم  بن  خليفة  الشيخ  سعادة  وقام 

إدارة  مجلس  رئيس  ثاني  آل  محمد  بن 

الحرمي  سالم  جابر  والسيد  قطر،  غرفة 

الشرق  لدار  التنفيذي  الرئيس  نائب 

مصورة  وثائقية  موسوعة  إصدار  بتدشين 

خالل  أنجزت  التي  واإلنجازات  للمشاريع 

واإلعالن   2021 العام  من  السابقة  الفترة 

للجهات  الخاصة  المستقبلية  الخطط  عن 

الجهات  من  عدد  تكريم  تم  كما  المشاركة. 

أساسي  بشكل  أسهمت  التي  والمؤسسات 

الوطني  واالقتصاد  التنمية  مسيرة  دعم  في 

بدرع   ،2030 الوطنية  قطر  رؤية  وأهداف 

بما  احتفاء  وذلك   ،2021 لعام  اإلنجازات 

كافة  في  الماضي  العام  خالل  تحقيقه  تم 

الهاجري مدير  السيد حمد  وقال  القطاعات. 

الوطنية  باللجنة  والتثقيف  البرامج  إدارة 

المناسبة،  بهذه  كلمة  في  اإلنسان،  لحقوق 

العام  منذ  مسيرتها  خالل  حققت  اللجنة  إن 

واإلنجازات،  النجاحات  من  الكثير   2002
التحدي  قدر  على  تكون  ألن  سعت  حيث 

الذي أنشئت من أجله.

من  سنوات  ثماني  بعد  أنه  إلى  وأشار 

جهود  وبعد   2010 عام  في  أي  إنشائها 

التصنيف  على  اللجنة  حصلت  كبيرة، 

الوطنية  المؤسسات  به  تتمتع  الذي   )A(

لحقوق اإلنسان ذات الشفافية والمصداقية 

مؤسسة  أول  لتكون  واالستقاللية، 

هذا  على  تحصل  اإلنسان  لحقوق  خليجية 

خمس  كل  اعتماده  يعاد  الذي  التصنيف 

سنوات.

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  أن  وذكر 

على  التصنيف  هذا  على  محافظة  ظلت 

العام  إلى  وصوال  عاما  عشر  خمسة  مدار 

هذا  على  حصولها  أن  أكد  ما  وهو   ،2025
التصنيف كان مبنيا على جهود قائمة على 

تنظم  التي  بالمبادئ  وااللتزام  المحافظة 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  عمل 

وهي ما تعرف بمبادئ باريس.

حصول  الصدد  هذا  في  الهاجري  وأبرز 

ثقة  على  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 

للعديد  بتقلدها  والدولية  اإلقليمية  األسرة 

المقر  اللجنة  واستضافة  المناصب،  من 

للشبكة  العامة  األمانة  من  لكل  الدائم 

لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العربية 

الهادئ  والمحيط  آسيا  ومنتدى  اإلنسان 

اآلسيوية. المؤسسات  الذي يمثل شبكة 

محمد  السيد  استعرض  جهته،  من 

العطوان من اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 

974 في كلمة مماثلة،  ومدير مشروع استاد 

من  كامل  عام  قبل  االنتهاء  في  اللجنة  دور 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  انطالق 

التي  واالستادات  المرافق  كافة  من   2022
إنجاز  في  100بالمئة  بنسبة  تحتضنها 

لبطوالت  الحديث  التاريخ  في  مسبوق  غير 

االستعدادات  هذه  جاءت  حيث  القدم،  كرة 

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  لمعايير  ملبية 

7 من  افتتاح  أعلنا عن  )فيفا(. وأضاف: »لقد 

استاد  افتتاح  وسيكون  الثمانية  االستادات 

القادمة«. لوسيل األكبر خالل األسابيع 

جلسة  نظمت  الفعالية،  ختام  وفي 

ومشاريع  »إنجازات  بعنوان:  نقاشية 

الوطنية  اإلنجازات  تناولت  ونجاحات« 

الفترة  خالل  قطر  دولة  شهدتها  التي 

تحت  تندرج  والتي  وتوثيقها،  الماضية 

رؤية  لتنفيذ  المستدامة  التنمية  مفهوم 

التنموية  بالمشاريع  مرورا   2030 قطر 

الدولة على  التي تشهدها  الشاملة  والنهضة 

كل  وتوثيق  والدولي،  المحلي  الصعيدين 

ما تم إنجازه من مشاريع ومناقشة الخطط 

. لمستقبلية ا

{  الحرمي يلقي كلمته

اإلعالن عن الخطط المستقبلية الخاصة للجهات المشاركةتدشين إصدار موسوعة وثائقية مصورة للمشاريع المنجزة 

الدوحة - قنا - سلط ملتقى وموسوعة اإلنجازات 
القطرية )2021(، الذي بدأت أعماله أمس، الضوء 
على عدد من اإلنجازات التي تشهدها الدولة في 

شتى القطاعات وقام بتوثيقها.
وعقد الملتقى الذي تنظمه مجموعة دار الشرق 

اإلعالمية سنويا بمشاركة عدد من ممثلي 
الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

مع المسجلين في »كوادر«

»الخـدمـــة المــدنــيــة«
يجـــري مقــــابـــالت عـــمـل

والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  نظم 

مع  عمل  مقابالت  أمس،  الحكومي، 

»كوادر«  منصة  عبر  المسجلين 

الخدمة  ديوان  عن  ممثل  بحضور 

المدنية والتطوير الحكومي.

والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  وكان 

جديدة  مبادرة  أطلق  قد  الحكومي 

الحكومية  الجهات  بالتعاون مع مختلف 

السريع«،  التوظيف  »حملة  بعنوان 

مقابلة  إجراءات  عملية  لتيسير 

للعمل  المرشحين  عمل  عن  الباحثين 

في الجهات الحكومية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود تسريع 

القطاع  في  القطريين  توظيف  عملية 

تنمية  إدارة  تواصل  حيث  الحكومي، 

بديوان  الوطنية  البشرية  الموارد 

الحكومي  والتطوير  المدنية  الخدمة 

جهودها في التنسيق المستمر لتنظيم 

للباحثين  وظيفية  ولقاءات  مقابالت 

على  تدريبهم  مع  للعمل  المرشحين 

واجتياز  الذاتية  السيرة  إعداد  مهارات 

إلى  باإلضافة  الوظيفية،  المقابالت 

المنصة  عبر  الطلبات  حالة  متابعة 

الالزم  وإجراء  للتوظيف )كوادر(  الوطنية 

بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المدنية  الخدمة  ديوان  أعلن  قد  وكان 

الوطنية  المنصة  عمل  فريق  قيام 

للتوظيف )كوادر( بإضافة خاصية تتيح 

وظيفية  فرص  لـ)5(  بالتقدم  للباحث 

مما  واحد،  آن  في  أقصى-  -كحد 

عن  الباحث  جهد  ويوفر  الوقت  يختصر 

العثور على أنسب وظيفة  عمل لضمان 

بأسرع وقت.

سلسلة  في  الخدمة  ديوان  وقال 

»تويتر«:  بموقع  حسابه  على  تغريدات 

يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير 

الحكومي تطوير منصة كوادر وتحسين 

وزارة  من  كل  مع  بالتنسيق  خدماتها 

وتكنولوجيا  االتصاالت  ووزارة  العمل 

الوظائف  إضافة  على  العمل  المعلومات 

المتنوعة لتصبح جاذبة لكل من جهات 

في  عمل  عن  والباحثين  التوظيف 

القطاعين العام والخاص.

تلبيًة  أنه  إلى  الخدمة  ديوان  أشار  كما 

عكف  العمل،  عن  الباحثون  به  نّوه  لما 

المنصة  تطوير  على  كوادر  فريق 

بين  والمواءمة  المطابقة  لتحسين 

الوظيفية  والفرصة  عمل  عن  الباحث 

المقترحة  الوظائف  لتكون  المتاحة 

وأنسب  العلمية  للمؤهالت  مراعاًة  أكثر 

لطموحاتهم.

كانت  سابقًا  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 

عمل  عن  للباحث  تتيح  ال  المنصة 

التقدم ألكثر من فرصة وظيفية واحدة.

{  جانب من المقابالت

من خالل تطبيق »عون«.. »البلدية«:

حجز تذاكر الدخول لمنتزه الخور.. إلكترونيا
خدمة  إطالق  عن  البلدية  وزارة  أعلنت 

الخور«  »منتزه  لـ  الدخول  تذاكر  حجز 

تطبيق  خالل  من  إلكترونيا  للعائالت 

عون لألجهزة والهواتف الذكية.

لزيارة  الدخول  رسم  يكون  أن  وتقرر 

و)10(  للكبار  رياال   )15( الخور  المنتزه 

رياالت للصغار حتى سن عشر سنوات، 

ورسم ركوب القطار )5( رياالت، لتساهم 

جهود  في  الرمزية  الرسوم  هذه  حصيلة 

والخدمات  المرافق  وتحسين  تطوير 

على  والمحافظة  للزوار  تقدم  التي 

المعاير  والحديثة وفق أفضل  الخدمات 

العالمية.

الخور  لمنتزه  الزيارة  مواعيد  وستكون 

الخميس  إلى  السبت  من  للعائالت 

ويوم  مساء،   11 إلى  صباحًا   8 من 

فيما  مساء،   11 إلى  ظهرا   2 من  الجمعة 

للنساء  الثالثاء  يوم  تخصيص  تم 

واألطفال.

وكان منتزه الخور للعائالت قد تم إعادة 

 2020 فبراير  في  الجمهور  أمام  افتتاحه 

شملت  وصيانة  تطوير  أعمال  بعد 

 7 إضافة  تمت  حيث  مرافقه،  كافة 

يضم  وأصبح  للمنتزه،  جديدة  أقسام 

منها  وفصيلة  نوعا   49 من  حيوانا   315
من  عدد  إضافة  عن  فضال  جديدة،   290
وأنواع  للحديقة  المفترسة  الحيوانات 

موجودة  تكن  لم  الطيور  من  مختلفة 

الحيوانات  عدد  وصل  حيث  سابقا،  به 

والطيور بعد التجديد إلى أكثر من 300 

حيوان وطائر.

للعائالت  الخور  منتزه  افتتاح  ويعد 

للمنطقة  إضافة  الجديدة،  بحلته 

المناطق  ومختلف  أهاليها  وخدمة 

يقدم  للعوائل،  جيدا  متنفسا  باعتباره 

خدمات ترفيهية مميزة للجمهور.

وأكبر  أقدم  من  الخور  منتزه  ويعتبر 

قطر،  دولة  في  والمنتزهات  الحدائق 

وتبلغ   1983 عام  افتتاحه  تم  حيث 

مساحته حوالي 240 ألف متر مربع وهو 

ويتميز  الدولة،  سكان  لجميع  متنفس 

واألشجار  الخضراء  بالمسطحات 

وترفيهية  بيئية  أجزاًء  ويضم  الكبيرة، 

ومنطقة  مدرجة،  محاضرات  وقاعة 

الترفيهي  الخدمي  الجزء  في  ألعاب 

وبحيرة صناعية محاطة بأعداد كبيرة 

والزهور  المعمرة  والنباتات  األشجار  من 

التطوير  أعمال  وتضمنت  الموسمية. 

المنتزه  داخل  الحيوان  حديقة  توسعة 

والنوعيات  األقسام  من  العديد  وإضافة 

توفير  مع  الحيوانات،  من  المختلفة 

أعلى معاير األمن والسالمة للزوار ليكون 

رئيسيًا،  ترفيهيًا  مقصدًا  المنتزه 

عدد  أن يصل  التوسعة  مع هذه  ويتوقع 

فيه  الحيوان  حديقة  افتتاح  بعد  الزوار 

إلى حوالي 500 ألف زائر سنويًا.

للعائالت  الخور  منتزه  حديقة  وتحتوي 

يتسع  مكشوف  روماني  مسرح  على 

الحفالت  إلقامة  شخص   400 لـ 

صالة  من  يتكون  ومتحف  والفعاليات، 

إلى  باإلضافة  القاعات،  من  وعدد  عرض 

مغطاتين  األطفال  أللعاب  منطقتين 

بمساحة  مطاطية  بأرضية  بالكامل 

ومنطقة  مربع،  متر   4000 حوالي 

ومنطقة  الرياضية  لأللعاب  خارجية 

نوعا   42 به  وُيوجد  باأللواح،  تزحلق 

والنباتات  والشجيرات  األشجار  من 

على  المنتزه  يحتوي  كما  المختلفة. 

مسجد يتسع لـ 360 مصليا من الرجال 

للشرب،  مياه  مبرد  و12  والنساء، 

مغطاة  صاالت   3 من  كبير  ومطعم 

المرافق  من  وغيرها  خارجية  وصالة 

بذوي  المتعلقة  تلك  فيها  بما  الخدمية 

االحتياجات الخاصة.

$ رسم الدخول »15« رياال للكبار الدوحة

و»10« رياالت للصغار 
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قطر  يوروموني  بمؤتمر  كلمته  خالل  وأوضح 

التدابير  من  العديد  اتخذت  قطر  دولة  أن 

تقليل  بهدف  ومجتمعها  اقتصادها  لحماية 

العالمية، ونتيجة لذلك  تأثير هذه الصدمة 

كان تأثير الجائحة محدودًا. وبفضل اإلدارة 

دولة  حكومة  قبل  من  المقدم  والدعم  الفّعالة 

القطاع  يتمتع  المركزي،  قطر  ومصرف  قطر 

والجودة،  بالمرونة  القطري  المصرفي 

والسيولة  المال  رأس  معدالت  ارتفاع  مع 

والموجودات والربحية.

لدولة  االقتصادي  األداء  فإن  لذلك،  ونتيجة 

مستقرة.  المستقبلية  وتوقعاتها  قوي  قطر 

المدعومة   ،2030 الوطنية  قطر  رؤية  وتهدف 

التحتية  البنية  لتطوير  ضخم  ببرنامج 

إلى  البالد  تحويل  إلى  االستثماري،  واإلنفاق 

دولة  وتعمل  المعرفة.  على  قائم  اقتصاد 

القطاع  مساهمة  تعزيز  على  بنشاط  قطر 

الخاص وتبذل قصارى جهدها لضمان نجاح 

استضافة كأس العالم فيفا 2022™. 

أكبر  أحد  قطر  دولة  تمتلك  وأضاف: 

العالم  في  الطبيعي  الغاز  احتياطيات 

الطبيعي  للغاز  الرئيسي  المصدر  وهي 

بنسبة  إنتاجها  زيادة  قطر  وقررت  المسال، 

توسعة  خالل  من   2027 عام  بحلول   %  64
استمرارية  ذلك  وسيضمن  الشمال،  حقل 

البالد في المدى المتوسط  تحقيق النمو في 

والطويل.

التغلب  من  أيضًا   QNB مجموعة  وتمّكنت 

االلتزام  واصلنا  فقد  الجائحة،  تحديات  على 

والنمو  االزدهار  تعزيز  في  المتمثل  بهدفنا 

ومجتمعاتنا.  لمساهمينا  المستدام 

قويًا  ماليًا  أداًء  حققنا  الجهود،  هذه  وبفضل 

مالية  مؤسسة  أكبر  ونظل   ،2021 عام  في 

في  رائدة  ومصرفية  تجارية  وعالمة  قطر  في 

مجموعة  قطر  في   QNB ويقدم  المنطقة. 

الشاملة  المصرفية  الخدمات  من  متكاملة 

الخدمات  مثل  قطاعات  على  تركز  والتي 

اللوجستية،  والخدمات  والنقل  العامة 

المرتبطة  المشاريع  إلى  باإلضافة 

حقل  وتوسعة  العالم  كأس  باستضافة 

الشمال، كما نحرص على لعب دور رئيسي 

ونهدف  العالم.  كأس  استضافة  دعم  في 

الخدمات  جميع  تسهيل  في  المساعدة  إلى 

أجل  من  والمعامالت  بالمدفوعات  المتعلقة 

توفير تجربة سلسة أثناء البطولة. وُتعتبر 

فرصة  »الفيفا«  مع  االستراتيجية  شراكتنا 

للترويج السم QNB، وأرى أن ذلك سيساعدنا 

وصورتنا  التجارية  عالمتنا  قوة  تعزيز  على 

كل  وتؤكد  العالم،  مستوى  على  وسمعتنا 

والقطاع  قطر  دولة  نجاح  اإلنجازات  هذه 

تأثير  تجاوز  في   QNB ومجموعة  المصرفي 

الجائحة.

وتابع: مع ذلك، فإننا نقر بأن الجائحة غيرت 

المهني  الصعيدين  على  حياتنا  أسلوب 

أكثر  أصبح  العالم  أن  وندرك  والشخصي، 

تقلبًا وغموضًا، كما أصبحت بيئة عملياتنا 

أكثر تعقيدًا وزاد بشكل كبير عدد العوامل 

اتخاذ  عند  االعتبار  في  أخذها  ينبغي  التي 

تحوالت  إلى  الجائحة  أدت  فقد  القرارات. 

المشهد  في  وثقافية  وتكنولوجية  هيكلية 

اآلن  نتعامل  ونحن  واالجتماعي،  االقتصادي 

طرق  كافة  يتحدى  جديد  طبيعي  وضع  مع 

العمل والتواصل والتفكير التي اعتدنا عليها 

سابقًا.

من  ينتقلون  العمالء  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

التعامل  قنوات  إلى  المادية  التفاعل  قنوات 

على  الرقمي  التحول  هذا  ويؤثر  ُبعد،  عن 

من  ذلك،  إلى  باإلضافة  المصرفي.  القطاع 

االستدامة  على  التركيز  يؤثر  أن  المتوقع 

والحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية 

والميزانيات  المحافظ  على  المناخ  وتغير 

العمومية وعمليات المؤسسات المصرفية.

يلعب   ،2030 الوطنية  قطر  رؤية  إطار  وفي 

االقتصاد،  تحويل  في  مهمًا  دورًا  االبتكار 

انتشار  منذ  الرقمي  والتحول  االبتكار  وظل 

على  يساعد  مما  رئيسية،  أولوية  الجائحة 

والتركيز  التكلفة  وكفاءة  اإلنتاجية  تعزيز 

نهاية  في  الربحية  وزيادة  العمالء  على 

المطاف.

واختتم قائال: كجزء من استراتيجيتنا على 

االبتكار   QNB ُيعّرف  المجموعة،  مستوى 

لتحديد  استراتيجي  تمكين  عامل  أنه  على 

فرص  وإيجاد  لإليرادات  جديدة  مصادر 

لتوفير التكاليف. ونعتقد أن االبتكار يتطلب 

لالستجابة  ومرونة  إبداعًا  أكثر  نكون  أن  منا 

لتعقيدات الوضع الطبيعي الجديد، ونعمل 

واالستفادة  التقنيات  أحدث  استخدام  على 

الرقمية  المصرفية  الخدمات  لتقديم  منها 

بلمسة إنسانية. ومن هذا المنطلق، نعتبر 

تم  واليوم  الرقمي،  التحّول  في  روادًا  أنفسنا 

العمليات  من   %  90 من  أكثر  رقمنة  بالفعل 

التي كانت تتم وجهًا لوجه مع العمالء، وذلك 

يساعدنا على تحقيق أعلى مستويات الرضا 

واألمان. وكذلك تدرك دولة قطر أن االستدامة 

والحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية 

ضرورة  هي  بل  مؤقت،  اتجاه  مجرد  ليست 

أساسية للبالد وشعبها. تأتي حماية البيئة 

ودعم التنمية المستدامة في صدارة القضايا 

طويل  التزام  قطر  ولدى  البالد.  في  الملحة 

العالمية،  البيئية  التحديات  لمواجهة  األمد 

وقد أصبحت من الدول الموقعة على اتفاقية 

 QNB 2015. كما يدعم  باريس للمناخ لعام 

قطر  بدولة  الخاصة  االستدامة  التزامات 

ولم  للكربون.  محايد  اقتصاد  إلى  لالنتقال 

الوحيد  المعيار  هي  المالية  العوائد  تعد 

لقياس أداء المؤسسات، فقد أصبح التصرف 

تزايد  مع  ضروريًا  أمرًا  مستدامة  بطريقة 

واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  قضايا  تأثير 

المستثمرين  قرارات  على  والمؤسسية 

وتصنيف  سمعة  على  التأثير  إلى  باإلضافة 

الشركات في جميع القطاعات.

وفي ضوء ذلك، قمنا بتعزيز استراتيجيتنا 

من خالل دمج االستدامة وحوكمة الشركات 

في  واالجتماعية  البيئية  والممارسات 

لدينا،  الشامل  والتشغيل  األعمال  نموذج 

لألمم  العالمي  االتفاق  من  جزء  أيضًا  ونحن 

لالستدامة  مبادرة  أكبر  وهو  المتحدة، 

للشركات في العالم. 

خضراء  سندات  أصدرنا  الصدد،  هذا  وفي 

أول  وهي  أميركي،  دوالر  مليون   600 بقيمة 

قطر  دولة  في  إصدارها  يتم  خضراء  سندات 

خضراء  لسندات  تقليدي  إصدار  وأكبر 

األوسط  الشرق  منطقة  في  بنك  قبل  من 

المنطقة  في  بنك  أول  وكنا  إفريقيا.  وشمال 

مجال  في   AA تصنيف  على  يحصل 

والمؤسسية  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة 

في  إلنجازاتنا  ونظرًا   .MSCI مؤسسة  من 

اليوم   QNB بـ  االعتراف  يتم  المجال،  هذا 

البيئية  الحوكمة  قضايا  في  إقليمي  كرائد 

واالجتماعية والمؤسسية. 

افتتح مؤتمر يوروموني قطر.. محافظ »المركزي«:

نمو االقتصاد القطري »3.5%« في »2022«
خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  رعاية  تحت 

بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 

فعاليات  أمس  انطلقت  الداخلية،  ووزير 

»يوروموني  مؤتمر  من  التاسعة  النسخة 

قطر«.

سعادة  أكد  االفتتاح،  خالل  كلمته  وفي 

ثاني،  آل  سعود  بن  محمد  بن  بندر  الشيخ 

النشـاط  أن  المركزي،  قطر  مصرف  محافظ 

بكثير  أقوى  اليوم  قطر  دولة  في  االقتصـادي 

تتبوأ  حيث   ،2020 عـام  في  عليه  كـان  ممـا 

الرائـدة  الـدول  مكـانـة متميزة بوصفها إحـدى 

الطـاقـة  وتصدير  إنتـاج  في  العـالم  في 

النظيفة المتمثـلة بالغـاز الطبيعي المسال.

إن  المركزي  قطر  مصرف  محافظ  وقال 

الرغم  على  ومرونة  قوة  أثبت  الدولة  اقتصاد 

فرضها  التي  االقتصادية  التحديات  من 

نتيجة   ،)19 )كوفيد  كورونا  وباء  تفشي 

الدعم  وخطة  الرشيدة،  القيادة  توجيهات 

تنفيذها  تم  التي  والمالي  االقتصادي 

المتضررة من إجراءات  القطاعات  لمسـاعدة 

الدولة  أن  وأضاف  الوباء.  تفشـي  من  الحد 

اآلثـار  من  المجتمع  حمايـة  في  نجحت 

متوازن  نهج  اتباع  خالل  من  للوباء  الكارثية 

الصحة  مجال  في  وسياسات  تدابير  واتخاذ 

الطبيعية  الحياة  بعودة  سمح  مما  العامة 

بشكل سلس وآمن.

وأكد محافظ المركزي: »إن مؤتمر يوروموني 

كبيرة  تحديات  اليوم  الجميع  أمام  يضع 

للمستقبل،  السـليم  التخطيط  في  تتمثل 

تشير  أحداثا  الماضيان  العامان  شهد  حيث 

وإلى  بالمستقبل،  التنبؤ  صعوبة  مدى  إلى 

المركزية  البنوك  واستباقية  جاهزية  أهمية 

لمواجهة تلك التحديات«.

يوفر  المرن  االقتصاد  وجود  أن  على  وشدد 

التخطيط  على  تساعد  قوية  ركيزة 

خالل  من  المرونة  هذه  فتتضح  للمســتقبل، 

الحكومية  بالميزانية  المرتبطة  البيانات 

الرسمية  واالحتياطات  الجاري،  والحساب 

التنويع  بجانب  المالي،  القطاع  وقوة  للدولة، 

االقتصادي،الفتا إلى أن اآلفاق ال تزال مشـرقة، 

في  آخذ  االقتصادي  النـشاط  إن  حيث 

االنتعاش مدفوعا بعوامل عدة منها انتعاش 

الخاص  القطاع  ائتمان  ونمو  المحلي  الطلب 

كأس  بطولة  السـتضـافة  واالسـتعدادات 

العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022.

والغاز  النفط  أســعار  ارتفاع  ومع  أنه  وأضاف 

نموا  الدولية  المؤسـسات  تتوقع  العالمية 

 2022 عام  في  اإلجمالي  المحلي  للناتج  أعلى 

تظهر  أخرى،  ناحية  ومن   %  3.5 حدود  في 

وفقا  نسـبيا  معتدلة  التضخم  مستويات 

مع  نشـهدها،  التي  العالمية  للمعدالت 

الجيوسياسية  التوترات  أن  إلى  اإلشـارة 

الحالية في أوروبا لم تؤثر بشـكل كبير على 

مستويات التضخم حيث إنها ظلت معتدلة.

وقال سعادته: »إنه على الرغم من انخفاض 

علينا  يتوجب  بالوباء،  المرتبطة  المخاطر 

مخاطر  مراقبة  ضـرورة  على  التشـديد 

اضـطرابات سـالسـل التوريد عن كثب«. 

صـعوبة  من  الرغم  على  أنه  سعادته  وأكد 

المالي  القطاع  شهدها  التي  التحديات 

العالمي خالل الفترات األخيرة، ال تزال البنوك 

الرسـملـة  من  جيـد  بقـدر  تتمتع  القطرية 

جودة  على  والحفـاظ  السيولة  وارتفـاع 

مسـتقرة  البنوك  ربحية  ظلت  كما  األصـول، 

المتعثرة  القروض  نسـبة  تزال  ال  حين  في 

تعتبر ضـمن األدنى في المنطقة.

من  البنوك  تمكنت  ذلك،  على  عالوة  وأضاف: 

الجـائحـة،  أثناء  والمقترضين  عمالئها  دعم 

األنظمـة  وفـاعليـة  قوة  على  يؤكـد  مـا  وهو 

التنظيمي  بـاإلطـار  مـدعومـة  المصـرفيـة 

واإلشــرافي، حيث إننا وضــعنا نصــب أعيننا 

لدى اتخاذ اإلجراءات المختلفة أهمية ضــمان 

االسـتقرار المالي واالقتصـادي.

لنتائج  وفقا  إنه  المركزي  محافظ  وقال 

االقتصـاد  حققها  التي  اإليجابية  البيانات 

لدى  خاصـة،  بصـفة  المصـرفي،  والقطاع 

قرار  اتخاذ  تم  فقد  األخيرة،  المرحلة  تقييم 

إجراءات  من  التدريجي  الخروج  مرحلة  بدء 

وضـع  تم  حيث  المصـرفي،  القطاع  دعم 

المصرف  قدمها  التي  التسهيالت  إلنهاء  خطة 

الجاري،  العام  نهاية  مع  للبنوك  المركزي 

بالتزامن مع التقييم المرحلي لوضـع البنوك، 

تماشـيا  الفائدة  أسـعار  معدالت  رفع  تم  كما 

الصـرف،  سـعر  على  الحفاظ  سـياسـة  مع 

مـا  كـل  متابعة  على  التأكيد  اسـتمرار  مع 

العالمية من أجـل حمـايـة  التطورات  يخص 

قوة قطـاعنـا المصـرفي وسـالمته.

اسـتمرار  توقع  ومع  أنه  المحافظ  وأوضح 

أسـعار النفط عند متوسـط معدالته الحالية، 

المستمر  االنتعاش  دعم  على  ذلك  سيعمل 

المدى  على  للدولة  االقتصـادي  النمو  في 

دورة  لنا بامتصـاص  المتوسـط، مما يسـمح 

معظم  بالفعل  بدأتها  التي  المالي  التشديد 

البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

وقال إن مصـرف قطر المركزي يعمل من خالل 

التنظيمية  الرقابيـة  البيئـة  تطوير  مبـادرة 

على تعزيز المجتمع الرقمي والبيئة المالية 

لجعل  خاللها  من  نسـعى  والتي  المتطورة 

إقليميـا في مجـال الخـدمـات  قطر دولة رائدة 

المصـرفيـة الرقميـة.

قطر  مصرف  محافظ  ذكر  السياق،  هذا  وفي 

المصرف  نفذها  التي  بالمبادرات  المركزي 

للتسـريع في ذلك، حيث قام بصـياغة ونشـر 

بالتكنولوجيا  المتعلقة  اللوائح  من  العديد 

التأمين  إرشـادات  ذلك  في  بما  المالية، 

ومبادئ  الدفع،  خدمات  ولوائح  اإللكتروني، 

ضـوابط »اعرف عميلـك« اإللكترونيـة.

وقال إنه لتلبيـة احتيـاجـات الـدفع المتزايـدة 

للمقيمين والزوار، تمت زيـادة عـدد شـركـات 

المـاليـة  التكنولوجيـا  خـدمـات  توفير 

قبل  التجريبيـة  االفتراضـيـة  البيئـة  في 

هذه  تكون  أن  يضـمن  بما  لها،  الترخيص 

وأمان  كفاءة  أكثر  دفع  خيارات  الشـركات 

وفاعلية.

الحالي  التحديث  من  -وكجزء  أنه  وأكد 

منصـة  تنفيذ  سـيتم  الدفع-  نظام  لبرنامج 

نظام  ذلك  في  بما  تماما،  متكاملة  مدفوعات 

بنية تحتية مركزي لشبكة مدفوعات فورية 

قطر  مصرف  يقوم  كما  الدولة،  مستوى  على 

الالزمـة  التحتيـة  البنيـة  بـإنشـاء  المركزي 

من  المـدفوعـات  قبول  من  البنوك  لتمكين 

يعمل  الصـدد،  هذا  وفي  الرقمية،  المحـافظ 

المصرف على تصـميم اسـتراتيجية جديدة 

للتكنولوجيا المالية ويعتزم إطالقها بإذن الله 

خالل الربع األخير من هذا العام.

{ كبار المسؤولين في مقدمة الحضور

{ محافظ »المركزي« يلقي كلمته 

آفاق النمو مشرقة.. وانتعاش بمستويات الطلب المحليالنشاط االقتصادي اليوم أقوى بكثير من »2020«

البنوك القطرية تتمتع برسملة قوية وارتفاع بالسيولة

الدوحة           $

»سنونو« تستحوذ على منصة »أكيد«
عن  أمس  قطر،  في  التكنولوجيا  مجال  في  الرائدة  الشركة  سنونو،  شركة  أعلنت 

الغذائية،  المواد  توصيل  في  الرائدة  العمانية  المنصة  »أكيد«،  منصة  على  استحواذها 

والتي تضم شبكتها أكثر من 1000 مطعم ومتجر بقالة. ويعد هذا اإلنجاز األول من نوعه 

الذي تحققه شركة محلية ناشئة متخصصة في مجال التكنولوجيا في قطر، وهو خطوة 

تعزز مكانة الشركة الصاعدة، وتقربها من تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح أول شركة 

يونيكورن تكنولوجية محلية. وستدعم الصفقة أيضًا أهداف سنونو التجارية التي تهدف 

إلى تنويع وتوسيع عمليات الشركة في جميع أنحاء المنطقة.

أكد أن التوقعات المستقبلية لقطر مستقرة

آل خليفة: »QNB« حقق أداء ماليا قويا 
ونجـح فـي التغـلـب علـى آثــار »كـورونـا«

قال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي 
لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، إن جائحة كورونا أدت 
إلى حدوث اضطرابات في جميع أنحاء العالم، وساهمت 

تدابير الدعم النقدي والمالي غير المسبوقة التي اتخذتها 
البنوك المركزية والحكومات في توفير الدعم لالقتصاد 
العالمي ومكنته من تخطي العاصفة وتحقيق التعافي.

{ عبد الله مبارك آل خليفة
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خالل الربع األول

مؤشر قيمة الصادرات يقفز »61.05 %«

أحدث  يعد  الذي  المؤشر،  هذا  ويتألف 

التخطيط  جهاز  عن  الصادرة  المؤشرات 

رئيسية،  مجموعات  عشر  من  واإلحصاء، 

ويرصد  سلعة،   56 نحو  تحتها  تندرج 

التغيرات الحاصلة في قيمة الوحدة ألسعار 

السلع المصدرة من الدولة إلى الخارج، من 

صورة  يعكس  بما  أخرى،  إلى  زمنية  فترة 

واضحة عن اقتصاد الدولة.

 99.5 نحو  سلعية  مجموعات  ثالث  وشكلت 

للمؤشر،  النسبية  األهمية  من  المائة  في 

ومواد  المعدني  »الوقود  مجموعة  وهي: 

بأهمية  المشابهة«  والمواد  التشحيم 

ومجموعة  المائة،  في   88.77 قدرها  نسبية 

العالقة«  ذات  والمواد  الكيمياوية  »المواد 

ومجموعة  المائة،  في   8.04 بأهمية 

»مصنوعات متنوعة مصنفة أساسًا حسب 

2.63 في المائة من  مادة الصنع« التي مثلت 

وزن المؤشر.

والفترة   2022 األول  الربع  بين  وبالمقارنة 

 - األول  )الربع  الماضي  العام  من  المماثلة 

2021(، تشير البيانات إلى أن ارتفاع المؤشر 
المجموعات،  غالبية  في  الزيادة  إلى  يعود 

ومواد  المعدني  الوقود  مجموعة  وأبرزها: 

 63.66 بنسبة  المشابهة  والمواد  التشحيم 

الكيمياوية  المواد  ومجموعة  المائة،  في 

والمواد ذات العالقة بنسبة 48.3 في المائة، 

مصنفة  متنوعة  مصنوعات  ومجموعة 

 39.04 بنسبة  الصنع  مادة  حسب  أساسًا 

والزيوت  الشحوم  ومجموعة  المائة،  في 

حيواني  أو  نباتي  أصل  من  والشموع 

المنشأ بنسبة 29.12 في المائة، ومجموعة 

في   26.79 بنسبة  متنوعة  مصنوعات 

المائة.

والماكينات  اآلالت  مجموعة  سجلت  كما 

ومعدات النقل زيادة بنسبة 3.41 في المائة، 

ومجموعة المشروبات والتبغ 2.5 في المائة، 

ومجموعة المواد الخام غير الصالحة لألكل 

في   0.55 بنسبة  المحروقات  باستثناء 

المائة، بينما حصل انخفاض في مجموعة 

وبضائع وسلع أخرى غير داخلة وال مصنفة 

المائة،  في   7.89 بنسبة  آخر  موضع  في 

الحية  والحيوانات  األغذية  ومجموعة 

بنسبة 3.23 في المائة.

أظهرت   ،2021 لعام  الرابع  الربع  مع  وقياسا 

ارتفاعا في سبع مجموعات،  الجهاز  بيانات 

متنوعة  »مصنوعات  مجموعة  أبرزها 

مصنفة أساسًا حسب مادة الصنع بنسبة 

الوقود  مجموعة  ثم  المائة«،  في   11.48

والمواد المشابهة  المعدني ومواد التشحيم 

ومجموعة  المائة،  في   7.59 بنسبة 

مصنوعات متنوعة بنسبة 5.73 في المائة، 

ومجموعة المشروبات والتبغ 2.5 في المائة.

والحيوانات  األغذية  مجموعة  ارتفعت  كما 

ومجموعة  المائة،  في   1.53 بنسبة  الحية 

مصنفة  وال  داخلة  غير  أخرى  وسلع  بضائع 

المائة،  في   1.2 بنسبة  آخر  موضع  في 

ومجموعة اآلالت والماكينات ومعدات النقل 

انخفضت  بينما  المائة،  في   0.5 بنسبة 

ذات  والمواد  الكيمياوية  المواد  مجموعة 

تشهد  ولم  المائة.  في   1.81 بنسبة  العالقة 

مجموعتا المواد الخام غير الصالحة لألكل 

والزيوت  والشحوم  المحروقات،  باستثناء 

والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ 

أي تغير يذكر.

سجل مؤشر قيمة 
الصادرات بالدولة 

زيادة بنسبة 61.05 
في المائة للربع 
األول من العام 

الجاري قياسا 
بالفترة المماثلة 

من العام 2021، 
بينما ارتفع بنحو 

6.76 في المائة 
بالمقارنة مع الربع 

الرابع من العام ذاته 
.)2021(

$ الدوحة
سجل 

ارتفاعا 
بواقع 

 »% 6.76«
على 

أساس 
فصلي

»3« مجموعات سلعية تشكل »99.5 %« من اإلجمالي

يسعى لتحسين معايير الحوكمة..أبراهام:

»التجاري« حريص 
على إصدار سندات خضراء

اســـتـــعـــرض 

الـــــــســـــــيـــــــد 

جــــــــــوزيــــــــــف 

أبـــــــــــــراهـــــــــــــام، 

التنفيذي  الرئيس 

البنك  في  للمجموعة 

التجاري، اآلفاق االقتصادية 

مسلطا   ،2022 عــــام  فـــي  لــقــطــر 

البيئية  الممارسات  أهمية  على  الضوء 

الخدمات  فــي  والحوكمة  واالجتماعية 

ألقى الضوء على خطط  المصرفية، كما 

التجاري،  للبنك  المستقبلية  الرقمنة 

وذلك خالل مشاركته في فعاليات مؤتمر 

يوروموني قطر أمس.

حريص  التجاري  البنك  إن  أبراهام  وقــال 

ــراء إذا كــان  ــض ــدات خ ــن عــلــى إصــــدار س

فــي  ُتـــســـتـــخـــدم  أن  ـــان  ـــم ض بـــإمـــكـــانـــه 

التأهل  لمعايير  تمامًا  تمتثل  مشروعات 

أموال  من  »الكثير  أبراهام:  وقال  البيئي. 

المستثمرين 

وأعتقد  متاح، 

كنت  إذا  ــــه  أن

ذات  ـــؤســـســـة  م

تتمتع  مــصــداقــيــة 

بسجل حافل يعتد به 

فسيكون  الرشيدة،  وبــاإلدارة 

سندك تلقائيًا فّعااًل«. 

قطر  في  التنظيمية  الجهات  أن  ــاف  وأض

األمور  على  حريصة  المالية  األوراق  وسوق 

كما  والحوكمة،  واالجتماعية  البيئية 

القطري  الــتــجــاري  البنك  إدارة  تــحــرص 

معايير  تحسين  على  إدارتـــه  ومجلس 

الحوكمة الخاصة بالبنك.

وحقق البنك التجاري خالل الربع األول من 

عام 2022 صافي أرباح بقيمة 702.3 مليون 

بقيمة  أربــاح  بصافي  مقارنًة  قطري  ريال 

602.7 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها 
من سنة 2021.

{ جوزيف أبراهام 
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احتفلت بمرور »25« عاما على تأسيسها.. الكواري:

بورصة قطر ترسخ مكانتها إقليميا وعالميا

مالذ  مرسى  فندق  في  الحفل  عقد  وقد 

التنفيذي  الرئيس  بحضور  كيمبنسكي 

جانب  إلى  الكواري  تميم  السيد  للبورصة 

مختلف المسؤولين والعاملين في بورصة قطر. 

علي  بن  راشد  للسيد  تكريمًا  الحفل  وتضمن 

المنصوري الرئيس التنفيذي السابق للبورصة 

وللموظفين الذين أمضوا أكثر من عشرين عاما 

في الخدمة واكبوا خاللها مسيرة البورصة منذ 

تأسيسها. 

وقد ألقى السيد تميم حمد الكواري كلمة رحب 

على  اإلنجازات  أهم  واستعرض  بالحضور  بها 

في  مرت  التي  عاما  والعشرين  الخمسة  مدار 

منذ  البورصة  أن  إلى  ولفت  البورصة،  تاريخ 

اآلن  حتى   1997 مايو  شهر  في  عملياتها  بداية 

وتشغيلية  وتنظيمية  هيكلية  تطورات  حققت 

التحتية  البنية  تطوير  في  تمثلت  الفتة 

مستوى  ورفع  المتداولة  والمنتجات  االلكترونية 

الوعي االستثماري.

اإلدارة  لمجلس  شكره  عن  الكواري  وأعرب 

ولجميع موظفي البورصة بهذه المناسبة، وأكد 

خاصة  أهمية  البورصة  أولت  الحكومة  أن  على 

المؤسسات  إحدى  تمثل  كونها  تأسيسها  منذ 

الداعمة لتوجهات دولة قطر االقتصادية  المالية 

االستثمارات  بجذبها  يتعلق  فيما  خاصة 

المحلية واألجنبية وجذب الشركات الكبرى إلى 

واستدامة  نمو  وتعزيز  المال  رأس  سوق  قطاع 

الشركات الصغيرة والمتوسطة.

خمسة  مدى  على  قطر  بورصة  حققت  وقد 

هامة  وإنجازات  نجاحات  عاما  وعشرين 

وجديدة  كبيرة  مجموعة  جذب  في  تمثلت 

من  جديدة  باقات  وإطالق  المستثمرين  من 

الخدمات واألنظمة التي سبغت أداءها بالمرونة 

من  حزمة  إلى  إضافة  والكفاءة،  والشفافية 

الذكية  والتقنيات  المبتكرة  الرقمية  المنصات 

ممارسة  والمؤسسات  العمالء  على  سّهلت  التي 

األعمال االستثمارية بسهولة ويسر.

لالستثمارات  خصبة  بيئة  قطر  بورصة  وتمثل 

التنويع  منصات  أهم  إحدى  باعتبارها 

االقتصادي قي دولة قطر باعتبارها المكان األمثل 

والمشاريع  للشركات  المال  رأس  لتخصيص 

من  الشركات  تمكن  منصة  وهي  الحكومية 

التي  والسيولة  األموال  رؤوس  على  الحصول 

وهي  ومشاريعها.  نموها  لتمويل  تحتاجها 

القطاعات  من  متنوعة  مجموعة  تضم  منصة 

والعقارات  والصناعات  البنوك  مثل  االقتصادية 

والقطاع اللوجستي وغيرها التي تعكس حيوية 

ومتانة االقتصاد القطري.

{ صورة جماعية على هامش الحدث

نتبنى أفضل الممارسات العالمية في اإلفصاح واالستدامة

تطوير البنية التحتية اإللكترونية والمنتجات المتداولة

نجحنا في تحقيق إنجازات هيكلية وتنظيمية وتشغيلية 

في الصحة والسالمة

»الكهرباء والماء« تحصد جائزة روسبا
على  القطرية  والماء  الكهرباء  شركة  حصلت 

والسالمة  الصحة  مجال  في  روسبا  جائزة 

ROSPA Gold Award وذلك في الحفل السنوي 
البريطانية  الملكية  الجمعية  تقيمه  التي 

للوقاية من الحوادث )ROSPA( والتي تعتبر من 

والمرتبطة  الربحية  اإلنسانية غير  الجمعيات 

بالتعاون الفني مع منظم )NEBOSH( العالمية 

المتخصصة األمن والسالمة.

جاء إعالن فوز الشركة خالل حفل أقيم مؤخرا 

بحضور  وذلك  إنجلترا،  في  لندن  مدينة  في 

المهتمة  العالمية  الشخصيات  كبار  من  عدد 

الشركات  وممثلي  المهنية  السالمة  بقضايا 

الصناعية.

ناصر  محمد  المهندس  الجائزة  تسلم  وقد 

والماء  الكهرباء  لشركة  العام  المدير  الهاجري 

هذا  بتحقيق  سعادته  عن  وأعرب  القطرية، 

اإلنجاز العالمي، وأضاف بأن حصول الشركة 

لسجل  قيمة  إضافة  عد  الجائزة  هذه  على 

والصحة  األمن  مجال  في  وتفوقًا  الشركة 

ومعنويًا  قويًا  ودافعًا  المهنية  والسالمة 

بالمعايير  بالتزامهم  بالشركة  للعاملين 

الدولية لتحقيق أعلى نسب السالمة المهنية، 

الهاجري أن هذا اإلنجاز يأتي تتويجًا  كما أكد 

سعادة  برئاسة  اإلدارة  مجلس  لتوجيهات 

الدولة  وزير  الكعبي  شريده  بن  سعد  السيد 

تكون  بأن  المجلس  وأعضاء  الطاقة  لشؤون 

حيث  من  الشركات  صدارة  في  الشركة 

مشددا  المهنية،  السالمة  معايير  في  التفوق 

يعتبر  المهنية  والسالمة  األمن  تحقيق  أن  على 

أهمية  على  مؤكدًا  للشركة  األهداف  أهم  أحد 

معايير  اعلى  بتطبيق  بااللتزام  االستمرار 

البيئة  على  والمحافظة  والسالمة  األمن 

لحماية موظفيها وجميع من يقدمون خدماتهم 

للشركة.

الدوحة          $

اعتبارا من يونيو

Linkbuds S فيفتي ون إيست« يطرح سماعة سوني«
 أعلن فيفتي ون إيست، متجر قطر المفضل، 

مجال  في  الرائدة  التجارية  العالمة  وسوني، 

أحدث  طرح  عن  االستهالكية،  اإللكترونيات 

فئة  من  السماعات  إلى  العالمة  إضافات 

ويعزز  قطر.  في   LinkBuds: Linkbuds S
صوتيًة  بتجربة  االستمتاع  الحديث  الطراز 

االستشعار  تكنولوجيا  على  ترتكز  جديدة 

مع  الشركاء،  مع  وبالتعاون  سوني  من 

حاجة  »ال  استماع  تجربة  على  الحفاظ 

إلطفائها«.

الجديدة  الالسلكية  األذن  سماعات  وتتوفر 

Linkbuds S في قطر بألوان األبيض واألسود 
في  فناك  في  يونيو  من  ابتداًء  الفاتح  والبيج 

الجونا مول، ودوحة فستيفال سيتي، وبالس 

المها  مركز  في  الحديث  البيت  وفي  ڤاندوم، 

فيرجن  في  وكذلك  سلوى،  طريق  على 

فستيفال  ودوحة  فيالجيو،  في  ميجاستور 

سيتي، والندمارك، وعدد من متاجر التجزئة 

الرئيسية.

المستشعر  من  االستفادة  خالل  ومن 

هذه  تقدم  المكاني،  الصوت  وتكنولوجيا 

في  آسرًا  صوتيًا  وترفيهًا  متعًة  السماعات 

Ingress. كما تم  ألعاب الواقع المعزز كلعبة 

تصميم الطراز الجديد ليجعل االستماع إلى 

الفنانين المفضلين أكثر سهولًة . 

 Linkbuds سماعات  توفر  ذلك،  جانب  وإلى 

اليوم  طوال  المحتوى  لبث  مثاليًا  خيارًا   S
لمحتوى  التفاصيل  بأدق  واالستمتاع 

التواصل  وسائط  أو  الفيديو  أو  الموسيقى 

من  عالية  مستويات  ولتوفير  االجتماعي 

السماعات  هذه  سوني  صممت  الراحة، 

يبلغ  خفيف،  ووزن  الصغر  متناهي  بحجم 

سماعات  وتجمع  جرامات.   4.8 حوالي  وزنها 

Linkbuds S بين تصمميها المريح بما يتالءم 
مع شكل األذن وهي تمتاز ثبات أعلى لضمان 

تجنب عن أي ازعاج قد يحول دون االستمتاع 

الكامل بالترفيه. 

وتوفر Linkbuds S أفضل ما في عالم اإلنترنت 

بين  تجمع  وهي  السواء.  حدٍّ  على  والعالم 

لسماعات  المبتكر  المحيطي  الصوت  مفهوم 

مع  التفاعل  ميزة  يتيح  الذي   LinkBuds
بجودة  الضجيج  إلغاٍء  ميزة  مع  العالم، 

عالية كي يتسنى للمستخدم التركيز على 

سوني  تعاونت  وقد  يفضله  الذي  المحتوى 

المعزز  الواقع  مجال  في   Niantic شركة  مع 

الصوتي لتطوير لعبٍة الواقع المعزز. فعندما 

أنتجتها  التي   »Ingress« المستخدم  يلعب 

سماعات  باستخدام  الشريكة  الشركة 

المستشعر  تكنولوجيا  تتيح   ،Linkbuds S
جديدة  بتجربٍة  االستمتاع  المكاني  والصوت 

يأتي فيها الصوت من االتجاه الذي ينظر اليه 

المستخدم.

صاخب  شارٍع  في  مكالمٍة  إجراء  بات  وأيضا 

أو يوٍم عاصٍف غاية في السهولة مع سماعات 

تقنية  إلى  يعود  والسبب   ،Linkbuds S
والتي  سوني  من  الدقيق  الصوت  التقاط 

في  وجه  أكمل  على  الميكروفونات  تضبط 

شبكي  هيكٍل  باستخدام  السماعتين  ِكال 

مثبت حول الميكروفونات. وتنشئ سماعات 

إعادة  خالل  من  غامرًا  صوتًا   Linkbuds S
يتسنى  كي  األصلية،  الموسيقى  إصدار 

تفاصيل  بأدق  االستمتاع  للمستخدم 

وسائط  محتوى  أو  الفيديو  أو  الموسيقى 

انتاجه.  وضوح  بنفس  االجتماعي  التواصل 

تعتمد  والتي   ،Speak-to-Chat ميزة  ومع 

تتوقف  للصوت،  الدقيق  االلتقاط  تقنية  على 

الموسيقى تلقائيًا عند التحدث إلى شخص 

السهولة  غاية  في  الحديث  يجعل  مما  ما، 

 Google وتتوافق هذه السماعات الجديدة مع 

المستخدم على  وAlexa، لتساعد   Assistant
أداء المهام اليومية دون الحاجة إلى استخدام 

اليدين خالل التنقل وبهذا يمكنك االتصال مع 

األصدقاء أو العائلة والحصول على المعلومات 

رسائل  وضبط  الموسيقى  إلى  واالستماع 

التذكير والمزيد.

االستخدام  السهلة  التحكم  لوحة  وبفضل 

إعدادات  تغيير  يمكن  باللمس،  تعمل  والتي 

السريع  االنتباه  وضع  وتنشيط  الصوت، 

تشغيل  استئناف  وحتى   Quick Attention
لمس  خالل  من   ،Endel أو   Spotify موسيقى 

 Fast ميزة   Linkbuds S وتدعم  السماعات 

من  تمكن  والتي   Google من  الجديدة   Pair
شبك السماعات مع جهاز Android™ بسرعٍة 

من   Swift Pair ميزة  تزيد  بينما  وسهولة. 

أجهزة  مع  السماعات  شبك  وسهولة  سرعة 

أو  المكتبي  الجهاز  أو  المحمول  الكومبيوتر 

 Windows 11 بنظام  اللوحي  أو  الشخصي 

السماعات  هذه  فإن  وأيضا   .Windows 10 أو 

. LE Audio مجهزة الستخدام تقنية

 Linkbuds S سماعات  سوني  جهزت  وقد 

ساعات   6  - عمٍل  يوم  طوال  يدوم  بشاحٍن 

عند شحن السماعات وتشغيل تقنية إلغاء 

14 ساعة أخرى في  – باإلضافة إلى  الضجيج 

الحجم،  والصغيرة  األنيقة  الشحٍن  علبة 

 5 لفترة  السماعات  شحن  يمكن  وكذلك 

لغاية  تصل  لفترة  الستخدامها  فقط  دقائق 

60 دقيقة.

Linkbuds S سوني  }

تتضمن خصومات للضيوف

»حياة ريجنسي«
 يطلق عروضا صيفية

ويسعى حياة ريجنسي أوريكس الدوحة 

إلى  الصيف  موسم  عروض  خالل  من 

بأسعار  ضيوفه  لكافة  مميز  مالذ  توفير 

اإلقامة  عرض  يوفر  حيث  تنافسية، 

كالسيكية  غرفة  من  االستفادة  الصيفي 

والتي تشمل إفطارا لشخصين في مطعم 

على   %  25 بقيمة  وخصما  »تشويسز«، 

خاصا  وعرضا  والمشروبات،  المأكوالت 

بقيمة 180 رياال قطريا لوجبة غداء محددة 

من ثالثة أطباق لشخصين في مطعم »ذا 

سيلر« يوم الجمعة.

مماثلة  أجواء  في  الراغبين  وللضيوف 

التقنيات  أحدث  مع  المنزلية  لألجواء 

لقاءات  أوعقد  بأعمالهم  للقيام  المتوفرة 

عمل أو تناول الطعام مع األهل واألصدقاء، 

ريجنسي  حياة  فندق  في  اإلقامة  فإن 

استخدام  خاصية  مع  الدوحة  أوريكس 

األفضل  الخيار  هي  ريجنسي  نادي 

للضيوف  يمكن  حيث  لهم،  واألمثل 

والمشروبات  بالمأكوالت  االستمتاع 

العالمية التي يكملها األطباق والمشروبات 

المحلية من خالل بوفيه اإلفطار والمقبالت 

إمكانية  اإلقامات  جميع  تشمل  اليومي. 

وكافة  الخارجي  المسبح  استعمال 

واللياقة  للسبا  »أوليمبوس«  نادي  مرافق 

البدنية.

والرفاهية،  العافية  أجواء  أفضل  وإلضفاء 

واللياقة  للسبا  »أوليمبوس«  نادي  يوفر 

كافة  على   %  50 خصم  البدنية 

والتي   2022 يوليو   17 حتى  االشتراكات 

ببركة  اإلستمتاع  للمشتركين  تسمح 

التحكم  يتم  والتي  الخارجية  السباحة 

مرافقه  إلى  باإلضافة  حرارتها،  بدرجة 

السبا،  مثل  للحيوية  المجددة  الخاصة 

والجاكوزي،  والساونا،  البخار،  وغرفة 

ساعة.   24 مدار  على  الجيم  وصالة 

عالجات  من  مجموعة  أيضًا  تتوفر  كما 

وإحياء  بتجديد  تعنى  التي  التدليك 

العقل والجسد والروح.

كما يوفر نادي الجاز، أكبر مركز لتجمع 

والذي  الدوحة،  في  الموسيقى  عشاق 

من  العديد  مؤخرًا،  افتتاحه  إعادة  تم 

يوم  وحتى  األحد  يوم  من  بدءًا  العروض 

الجمعة من كل أسبوع على أنغام الفرقة 

الموسيقية »إمباكت« المؤلفة من خمس 

 2 وحتى  مساًء   6 الساعة  من  أشخاص 

فجرًا وسيقدم مطعم »ذا سيلر« اإلسباني 

يتم  وحيوية،  عصرية  طعام  تجربة 

ومأكوالت  راقية  أجواء  وسط  تحضيرها 

إسبانية تقليدية ال مثيل لها، حيث تضم 

العروض  من  واسعة  مجموعة  قائمته 

وترتقي  األذواق  كافة  تناسب  والتي 

لتطلعات الضيوف . 

مطعم  »تشويسز«،  مطعم  يقدم  كما 

الفندق الرئيسي المعروف ببوفيه اإلفطار 

المخصصة،  المأكوالت  وليالي  المميز 

ببوفيهات  للراغبين  المثالي  والمكان 

على  بالحياة،  نابضة  ومتميزة  متنوعة 

وفريدة  متنوعة  وليال  األسبوع  مدار 

ومميزة  

الهواء  في  الخارجية  الجلسات  ولعشاق 

واألطباق  اللبنانية  والمأكوالت  الطلق 

المباريات  ومشاهدة  أوسطية  الشرق 

الرياضية المباشرة مع إطاللة خالبة على 

نوافير المياه وأشجار النخيل، فإن مطعم 

حديقة النافورة هو الوجهة األمثل لهم.

{ حياة ريجنسي أوريكس الدوحة

{ خالل تسليم الجائزة

أقامت بورصة قطر أمس حفال بمناسبة مرور 25 عاما على 
تأسيسها احتفاال باإلنجازات التي حققتها على مدار األعوام 
السابقة، حيث عززت موقعها بين األسواق المالية الرائدة 
في المنطقة والعالم، وذلك من خالل العمل وفقا ألفضل 

الممارسات العالمية في مجاالت االستثمار واإلفصاح 
والشفافية واالستدامة بما يخدم عمليتي التنمية 

والنهضة الشاملة في دولة قطر.

الدوحة          $

أطلق حياة ريجنسي أوريكس الدوحة -الواقع في 
منطقة المطار القديم- مجموعة من العروض المميزة 

في كافة مرافقه، تهدف إلى تجديد نشاط الزوار 
وحيويتهم في موسم الصيف. وستتيح العروض التي 

تم إطالقها الفرصة للضيوف لتجربة مرافق الفندق 
النابضة بالحياة واالستمتاع بكافة وسائل الراحة 

المتوفرة، وقضاء أجمل وأمتع األوقات بهدف خلق 
تجربة فريدة ال ُتنسى للجميع.

الدوحة          $
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السودان.. وفاة شخصين 
خالل مظاهرات الخرطوم

الخرطوم- قنا- أعلنت الشرطة السودانية، 

المظاهرات  خالل  شخصين  وفاة  عن  أمس، 

والية  جنوبي  الكالكلة  منطقة  شهدتها  التي 

لجان  تنسيقيات  نظمتها  والتي  الخرطوم، 

الشرطة  وقالت  الخرطوم.  والية  مقاومة 

المواطنين  أحد  إن  بيان،  في  السودانية، 

أما  للدموع،  المسيل  بالغاز  اختناقا  توفي 

ذويه  لرفض  وفاته  سبب  يتبين  فلم  اآلخر 

تشريحه أو اتخاذ تقديم بالغ جنائي لمعرفة 

المظاهرات  أن  إلى  مشيرة  الوفاة،  سبب 

»اتسمت بالعنف والعداء السافر غير المبرر 

تجاه الشرطة والممتلكات العامة والخاصة«.

 وأضاف البيان أن المظاهرات »كانت محدودة 

حاولوا  فيها  المشاركين  وأن  معلنة«،  وغير 

الذي  الكالكلة  شرطة  قسم  على  »التعدي 

الحراسات  في  المنتظرين  من  عدد  بداخله 

واالحتكاك بقوة التأمين القتحامه عنوة«.

السودان،  في  المدنيين  القتلى  عدد  وارتفع   

منذ  البالد  تشهدها  التي  المظاهرات  خالل 

شخصا،   98 إلى  الماضي،  أكتوبر  من  الـ25 

بحسب  الجرحى،  عشرات  إلى  إضافة 

السودان  أطباء  »لجنة  نشرتها  إحصائية 

المركزية«، وهي جهة مستقلة تتبع للحراك 

الثوري.

الرئيس التركي أردوغان:

لن نقبل بانضمام داعمي اإلرهاب إلى »الناتو«
التركي  الرئيس  أكد  األناضول-  أنقرة- 

رجب طيب أردوغان أن بالده لن تقبل انضمام 

دول داعمة لإلرهاب إلى حلف شمال األطلسي 

)ناتو(.

للصحفيين  تصريحات  في  ذلك  جاء 

زيارة  من  عودته  خالل  الطائرة  متن  على 

فنلندا  طلب  عن  فيها  تحدث  أذربيجان، 

والسويد االنضمام لحلف الناتو.

وقال أردوغان: »ال يمكننا الموافقة إطالقا على 

حلف  إلى  لإلرهاب  الداعمة  الدول  انضمام 

الناتو ما دمت أنا رئيسا لتركيا«.

السويد  مع  عقدت  تركيا  أن  إلى  وأشار 

قبل  أنقرة  في  مشتركة  مشاورات  وفنلندا 

بخصوص  العالقة  المسائل  لبحث  أيام 

طلب انضمامهما إلى الناتو.

المباحثات  هذه  مع  بالتزامن  أنه  وأوضح 

اإلرهابيين  ألنصار  تسمح  السويد  كانت 

في  الشرطة  حماية  تحت  مسيرات  بإجراء 

العاصمة ستوكهولم.

وأضاف أنه ليلة المباحثات في أنقرة، أجرى 

التليفزيون السويدي لقاء مع اإلرهابي صالح 

وهو  دي،  واي  بي  بتنظيم  )قيادي  مسلم 

الجناح السياسي لواي بي جي، ذراع بي كي 

كي في سوريا(.

الخطأ  في  تقع  أن  يمكن  ال  تركيا  أن  وشدد 

خطأ  في  وقوعها  بعد  خاصة  مرتين،  نفسه 

السماح لليونان باالنضمام مجددا إلى حلف 

الناتو )1980( بعدما انسحبت منه )1974(.

وأوضح أن اليونان انضمت إلى الناتو مجددا 

بموافقة الحكومة التركية في ذلك الوقت.

ذات  تتبنى  كانت  كذلك  »اليونان  وقال: 

تقول  كانت  السويد(،  غرار  )على  الخطابات 

اليونان  إلى  انظروا  واليوم  شيئا،  يحدث  لن 

ألوروبا،  يورو  مليار   400 من  أكثر  دين  عليها 

وعلى أراضيها 9 قواعد عسكرية أميركية«.

أكد  األوكرانية،  الروسية  الحرب  وعن 

أردوغان أن تركيا ستواصل تشجيع البلدين 

على تفعيل قنوات الحوار والدبلوماسية.

زيلينسكي يزور شرق أوكرانيا للمرة األولى منذ بدء الهجوم

القـوات الروسـيـة تتقـدم فـي دونبـاس
ب-  ف.  أ.  )أوكرانيا(-  كراماتورسك 

فولوديمير  األوكراني  الرئيس  توجه 

بدء  منذ  األولى  للمرة  أمس  زيلينسكي 

فيما  البالد،  شرق  إلى  الروسي  الغزو 

على  قبضتها  الروسية  القوات  تحكم 

المدن الرئيسية في منطقة دونباس.

ووفق صور نشرتها على اإلنترنت الرئاسة 

زيلينسكي  رؤية  يمكن  األوكرانية، 

مرتديا سترة واقية من الرصاص ومحاطا 

المباني  أنقاض  يزور  مسلحين،  بجنود 

شرق(،  )شمال  خاركيف  في  المدمرة 

ثاني كبرى مدن البالد، ومحيطها.

مرافق  منشور  في  زيلينسكي  وكتب 

تطبيق  عبر  زيارته  عن  فيديو  لمقطع 

»2229 منزال مدمرا في خاركيف  تلغرام: 

اإلعمار  وسنعيد  سنرمم  المنطقة،  وفي 

وكافة  خاركيف  إلى  الحياة،  وسنعيد 

المدن والقرى األخرى حيث أتى الشر«.

وقال: »في هذه الحرب، يحاول المحتلون 

لكن  كانت،  مهما  نتيجة  على  الحصول 

أننا  طويل  وقت  منذ  يدركوا  أن  يجب 

النهاية، لن تكون  أرضنا حتى  ندافع عن 

لديهم أي فرصة، سنقاتل وسنربح«.

وفي غضون ذلك، تقدمت القوات الروسية 

خاركيف  منطقة  من  انسحبت  التي 

المدن  نحو  جنوبا،  انتشارها  وأعادت 

وجارتها  سيفيرودونتسك  في  الرئيسية 

ليسيتشانسك في دونباس.

لمنطقة  األوكراني  الحاكم  وأعلن 

»الوضع  أن  غايداي  سيرغي  لوغانسك 

ليسيتشانسك«،  في  سوءًا  يزداد 

روسية  »قذيفة  إن  تلغرام  عبر  وقال 

فتاة  وقتلت  سكني  مبنى  على  سقطت 

إلى  مصابين  أربعة  وُنقل  الفور  على 

المستشفيات«. 

أن  الروسية في بيان  الدفاع  وزارة  وأكدت 

بعيدة  صواريخ  باستخدام  دمرت  قواتها 

المدى وعالية الدقة ترسانة مهمة للجيش 

)جنوب  دنيبرو  منطقة  في  األوكراني 

استهدفت  البيان،  وبحسب  شرق(. 

خالل  نفسه  الطراز  من  بصواريخ  روسيا 

نظام  الماضية  ساعة  وعشرين  األربع 

أوكراني قرب ميكوالييف، في  دفاع جوي 

قرب  رادار  ومحطة  دونيتسك،  منطقة 

ذخيرة  مستودعات  وخمسة  خاركيف 

قرب سيفيرودونيتسك.

للقصف  تعرضت  التي  ماريوبول  وفي 

ودمرت  أشهر  ثالثة  مدى  على  الروسي 

بالكامل قبل أن تسقط األسبوع الماضي، 

»تاس«  الروسية  األنباء  وكالة  أعلنت 

الموانئ  إدارة  هيئة  عن  نقاًل  السبت 

الموالية لروسيا دخول أول سفينة شحن 

جنوب  في  الواقعة  المدينة  ميناء  إلى 

شرق أوكرانيا. 

على  األوكرانية  البحرية  وعلقت 

فيسبوك واصفة اإلعالن بأنه »تالعب« ألن 

مجموعات السفن الروسية »تواصل منع 

األسود  البحر  مياه  في  المدنية  المالحة 

المالحة  قوانين  متجاهلة  آزوف،  وبحر 

الدولية«. { الرئيس األوكراني يزور خاركيف في الشرق

مئات المستوطنين يقتحمون األقصى.. وإصابة عشرات الفلسطينيين

مسيرة األعالم تفجر األوضاع بالقدس

على  اإلسرائيلية  الشرطة  وأطلقت 

الرصاص  بالمسيرة،  المشاركين 

في  والصوت،  الغاز  وقنابل  المطاطي، 

محاولة لتفريقهم، وفق الشهود.

المشاركين  إّن  العيان  شهود  وقال 

الفلسطينية،  األعالم  رفعوا  بالمسيرة، 

ورددوا الهتافات.

تنظيم  مجدًدا،  المشاركون  وعاود 

بعد  أخرى،  فلسطينية  أعالم  مسيرة 

الشرطة  قبل  من  األولى  المسيرة  قمع 

اإلسرائيلية.

آالف  استعداد  مع  تزامًنا،  ذلك  يأتي 

اإلسرائيليين، لالنطالق في مسيرة أعالم، 

إلحياء  العامود«،  »باب  منطقة  من  تبدأ 

القدس  مدينة  الحتالل   55 الـ  الذكرى 

الشرقية.

القدس، جراء  ويسود توتر شديد مدينة 

مستوطنون  نفذها  اقتحامات  سلسلة 

من  بحماية  األحد،  األقصى،  للمسجد 

من  ساعات  قبيل  اإلسرائيلية،  الشرطة 

انطالق مسيرة األعالم.

مستوطن،   500 من  أكثر  اقتحم  وقد 

من  المبارك،  األقصى  المسجد  أمس، 

من  مشددة  بحراسة  المغاربة  باب  جهة 

أغلقت  التي  اإلسرائيلي،  االحتالل  شرطة 

المصلين  وحاصرت  القبلي،  المصلى 

شبان   10 واعتقلت  داخله،  والمعتكفين 

من باب السلسلة.

شرطة  عناصر  من  العشرات  وقام 

االحتالل باقتحام األقصى قبيل اقتحامات 

ساحاته،  في  وانتشروا  المستوطنين، 

بالسالسل  القبلي  المصلى  وأغلقوا 

الحديدية، وحاصروا المصلين داخله.

ساحات  المستوطنون  اقتحم  كما 

الحرم على شكل مجموعات، ضمت كل 

جوالت  ونفذوا  مستوطنا،   40 مجموعة 

استفزازية في باحاته، وأدوا للمرة األولى ما 

الملحمي« في باحات  يسمونه »السجود 

»الهيكل«  عن  شروحات  وتلقوا  المسجد، 

الشرقية،  المنطقة  في  خاصة  المزعوم، 

وقبة  الرحمة،  باب  مصلى  وقبالة 

الصخرة، وأمام باب القطانين، أحد أبواب 

والمعتكفات  المعتكفون  وواجه  األقصى، 

هذه االقتحامات بالتكبيرات والهتافات.

أعضاء  االقتحام  عمليات  في  شارك  كما 

بينهم  وسابقين،  حاليين  كنيست 

اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ويهودا 

غليك، وشولي معلم.

االحتالل  قوات  اعتقلت  ذلك،  غضون  وفي 

وعند  األقصى،  باحات  من  شبان   10
مسن  على  اعتدت  كما  السلسلة،  باب 

أصيبت  كما  المسجد،  من  وأخرجته 

اعتداء  جراء  وكسور  برضوض  سيدة 

قوات االحتالل عليها في باحات المسجد، 

فيما منعت شرطة االحتالل طالب مدارس 

واعتلت  لمدارسهم،  الوصول  من  األقصى 

أسطح المصليات.

عكرمة  الشيخ  دعا  السياق،  هذا  وفي 

صبري خطيب المسجد األقصى المبارك 

األقصى  المسجد  إلى  والنفير  للحشد 

القتحامات  والتصدي  لحمايته  المبارك 

المستوطنين.

أن  ضرورة  على  صبري  الشيخ  وشدد 

إلى  للوصول  فلسطيني  كل  يجتهد 

من  بد  »ال  مؤكدا  السبل..  بكل  األقصى 

القتحامات  للتصدي  والنفير  الحشد 

المستوطنين المستمرة وبكثافة«.

على  يجرؤون  ال  المستوطنين  أن  وأوضح 

حراسة  دون  األقصى  المسجد  اقتحام 

مشددة من جيش االحتالل. 

بين  مواجهات  اندلعت  أخرى  جهة  من 

مواقع   7 في  والفلسطينيين  االحتالل 

 11 إصابة  عن  أسفرت  الغربية،  بالضفة 

والمطاطي،  الحي  بالرصاص  فلسطينيًا 

والعشرات بحاالت االختناق.

الفلسطيني  األحمر  الهالل  جمعية  وقالت 

األناضول،  وكالة  وصل  صحفي  بيان  في 

إن طواقمها تعاملت مع عشرات اإلصابات، 

اإلسرائيلي  الجيش  مع  المواجهات  خالل 

في عدة محافظات، بالضفة.

مدخل  على  مماثلة  مواجهات  واندلعت 

بلدة حلحول، في الخليل، وأخرى في بلدة 

تّقوع قرب بيت لحم )جنوب(.

عشرات  إن  طبية  مصادر  وقالت 

اختناق  بحاالت  أصيبوا  الفلسطينيين 

خالل تلك المواجهات.

لدعوات  تلبية  المواجهات،  هذه  وتأتي 

على  احتجاجا  فلسطينية،  فصائل  من 

تنظيم مستوطنين، مسيرة »األعالم« في 

القدس.

مستوطن  ألف   25 قرابة  شارك  وقد 

األعالم،  مسيرة  في  األحد،  إسرائيلي، 

المحتلة،  الشرقية  القدس  مدينة  وسط 

وسط أجواء متوترة وتشديدات أمنية.

ومسيرة »األعالم«، السنوية، ُتنظم احتفاال 

باحتالل الشق الشرقي من القدس، وتمر 

القديمة، وتنتهي  والبلدة  العامود  من باب 

اليهود  يسميه  الذي  البراق،  بحائط 

للمسجد  والمالصق  المبكى«،  »حائط 

األقصى.

أحرنوت«  »يديعوت  صحيفة  وذكرت 

)خاصة( أّن قرابة 25 ألًفا شاركوا بمسيرة 

»باب  منطقة  مركزها  كان  التي  األعالم، 

العامود«، وسط القدس الشرقية.

بالقدس،  القديمة  البلدة  وشهدت 

المتوجهين  المستوطنين  بين  مناوشات 

والفلسطينيين  بالمسيرة،  للمشاركة 

المتواجدين في المنطقة، وفق الشهود.

 5 اإلسرائيلية  الشرطة  اعتقلت  كما 

عيان  شهود  قال  األقل،  على  فلسطينيين 

إنهم رفعوا أعالما فلسطينية.

الفلسطينية،  الرئاسة  أكدت  جهتها  من 

الشرقية،  القدس  مدينة  أن  أمس، 

ستبقى العاصمة األبدية لدولة فلسطين 

بحسب قرارات الشرعية الدولية والقانون 

الدولي.

 وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة 

تصريحات  على  ردا  الفلسطينية، 

الكيان  حكومة  رئيس  بينيت«  لـ»نفتالي 

الطريق  إن  القدس،  بشأن  اإلسرائيلي 

والسالم  االستقرار  لتحقيق  الوحيد 

الحقوق  تلبية  عبر  يمر  أن  بد  ال  الدائم، 

وفي  الفلسطيني،  للشعب  المشروعة 

مقدمتها إقامة دولته المستقلة بعاصمتها 

يمكن  ال  أنه  مضيفا  الشرقية،  القدس 

ما  المنطقة  في  واالستقرار  األمن  تحقيق 

اإلسرائيلي يواصل حربه على  الكيان  دام 

ومقدساته،  وأرضه  الفلسطيني  الشعب 

ويرفض  القانون،  فوق  كدولة  ويتعامل 

التي  واألسس  الدولية  الشرعية  قرارات 

قامت عليها عملية السالم.

وشؤون  الخارجية  وزارة  أدانت  وقد 

السماح  أمس،  األردنية  المغتربين 

الكنيست  أعضاء  وأحد  لمتطرفين 

األقصى،  المسجد  باقتحام  اإلسرائيلي 

اإلسرائيلية،  الشرطة  حماية  تحت 

محذرة من تفاقم األوضاع في ضوء السماح 

في  والتصعيدية  االستفزازية  بالمسيرة 

القدس المحتلة.

الناطق  الفول  أبو  هيثم  السفير  وأكد   

اقتحامات  أن  الوزارة،  باسم  الرسمي 

المتطرفين وتصرفاتهم االستفزازية، التي 

االسرائيلية،  الشرطة  من  بحماية  تتم 

والقانوني  التاريخي  للوضع  انتهاكا  تعد 

القائم، وللقانون الدولي.

قطاع  في  الفلسطينيين،  مئات  وشارك 

غزة، في تظاهرات، أمس، رفضا لمسيرة 

مستوطنون  ينظمها  التي  »األعالم« 

إسرائيليون في مدينة القدس المحتلة.

الفلسطينية،  األعالم  المشاركون،  ورفع 

خط  »األقصى  بعضها  على  ُكتب  والفتات 

أحمر«، و»لبيك يا أقصى«.

مناهضة  هتافات  المتظاهرون  ورّدد 

األعالم  لمسيرة  وُمنددة  إلسرائيل، 

اإلسرائيلية في القدس المحتلة

مستوطنون  اعتدى  اخرى  جهة  من 

فلسطينيين  على  أمس،  إسرائيليون، 

بحّي  الصمود«،  »مخيم  في  ومنازلهم، 

الشرقية  القدس  وسط  جراح،  الشيخ 

المحتلة.

أّن  األناضول  لوكالة  عيان  شهود  وأفاد 

منازل  هاجموا  متطرفين،  مستوطنين 

الصمود«،  »مخيم  في  الفلسطينيين 

الواقع في حّي الشيخ جراح، بالحجارة.

وبحسب الشهود؛ تصدى سكان المخيم 

العتداءات المستوطنين.

ولم يتسن معرفة فيما إذا وقعت إصابات 

في صفوف الفلسطينيين أم ال.

{ قوات االحتالل تنفذ حملة اعتقاالت للمرابطين في األقصى{ المستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى 

الرئاسة الفلسطينية: القدس الشرقية ستبقى العاصمة األبدية لدولة فلسطين

القدس- قنا- األناضول- 
وكاالت- قمعت الشرطة 
اإلسرائيلية، مساء أمس، 

»مسيرة أعالم« فلسطينية، 
في شارع صالح الدين، وسط 

القدس الشرقية المحتلة.
وأفاد شهود عيان 

لألناضول بأّن الشرطة 
اإلسرائيلية قمعت مئات 

الفلسطينيين الذين 
نّظموا مسيرة أعالم 

فلسطينية سلمية، في 
شارع صالح الدين، القريب 

من منطقة »باب العامود«، 
وسط مدينة القدس.

األمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس
نيويورك - األناضول - دعت األمم المتحدة، أمس، الفلسطينيين واإلسرائيليين 

إلى ضبط النفس واتخاذ قرارات حكيمة لتجنب العنف.

جاء ذلك في بيان صادر عن منسق األمم المتحدة الخاص المعني بعملية السالم 

في الشرق األوسط، تور وينسالند.

التي  المتصاعدة  العنف  دوامة  بشأن  للغاية  قلق  »إنني  األممي:  المسؤول  وقال 

أودت بحياة الكثير من الفلسطينيين واإلسرائيليين في األسابيع األخيرة«.

وأضاف: »أدعو جميع األطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ 

قرارات حكيمة لتجنب صراع عنيف آخر لن يؤدي إال إلى إزهاق المزيد من األرواح«.

وأردف أن »رسالة المجتمع الدولي واضحة لتجنب مثل هذا التصعيد«.

ويسود توتر شديد القدس جراء سلسلة اقتحامات نفذها مستوطنون للمسجد 

األقصى، بحماية من الشرطة اإلسرائيلية.



لم تكن ندوة عادية، بعنوانها »اإللحاد وحقيقة التوحيد.. 

المنهج والرؤية والتفسير العملي« أو بعدد المشاركين فيها 

من الفقهاء والعلماء والباحثين، والتي خرجت بتوصيات 

نأمل أن يتم اإلسراع في تنفيذها عاجال غير آجل ألهمية 

وخطورة هذه الظاهرة على أي مجتمع عربي وإسالمي.! 

قبل ظهور الربيع العربي ومن بعده، واألمة العربية 

واإلسالمية تواجه غزوا متتاليا ثقافيا واجتماعيا، وأحيانا 

سياسيا بالضغط على تغيير الفكر والمعتقدات في 

المناهج والتدريس، وعلى زرع ثقافة الحرية واالنفتاح دون 

قيود أو محاذير. 

ولعل كلمة سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي 

العام لسلطنة عمان وضعت النقاط على الحروف بأهمية 

العلم والتعليم في التعريف بوجود الله تعالى، وضرورة 

اهتمام المؤسسات بالتنشئة والتربية الصالحتين اللتين 

ال تتعارضان مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 

فالتعليم هو أساس وقوة أي بلد ومجتمع، لمواجهة اإلعصار 

القادم، بعد أن فشلت كل المعارك السابقة، فعلينا 

باألصول والثوابت والعودة لالهتمام بالدين اإلسالمي 

والسيرة النبوية في مدارسنا ومناهجنا الجامعية. 

لذا من األهمية بمكان في هذه الفترة الزمنية المتسارعة 

بالمتغيرات الثقافية والجيوسياسية والعلمية والتقنية 

واالتصاالت التركيز على التعليم النوعي ومخرجاته 

لتبصير الشباب بأمر دينهم واألخذ بأيديهم لمواجهة هذه 

التحديات، وهذه مسؤولية عظيمة وأمانة جسيمة، حتى 

نقضي على هذه الموجة من الفكر المنحط الذي يسعى 

لإلبعاد عن الدين اإلسالمي والذي ال يفتأ يتهجم عليه. 

إن األوطان أمانة، والشباب هم ثروة المستقبل، وهذه الثروة 

لن تتقدم أو تتطور أو تحافظ على دينها وسماحتها ومحبتها 

دون التركيز على التعليم ثم التعليم ثم التعليم، وتعليم 

أبنائنا نقاء الدين اإلسالمي، فكل آية في القرآن علم ومنهج 

وتربية.! 

فالبد من البحث والتقصى في اإللحاد، الممنهج والسريع 

االنتشار، من خالل تصنيفه ومواجهته، ومعرفة أسبابه 

ودوافعه، ثم يمكننا كأمة عربية وإسالمية التعاطي 

معه ومواجهته باألدلة والبراهين، والتأكيد على أن ديننا 

اإلسالمي دين حق وعدل وتسامح ومحبة وسالم، فما زال 

هناك وقت لوقف زحف هذه الظاهرة التي تهدد الشباب 

وتشككهم في دينهم، فمن خالل وسائل االتصال الحديثة 

واستغاللها يمكن تقصيها والقضاء عليها قبل أن تستشري 

ويصعب عالجها إال بالكي، فهذا الكائن الجديد )الملحد( 

خطير على الشباب والمجتمع واألمة. 

 تاٍم مما ُيحاك لكم، وارجعوا 
ٍ

يا شباب األمة كونوا على وعي

لدينكم اإلسالمي ورشدكم، واعرفوا أهداف هذه الحمالت 

المتتالية، وتجنبوا مجالس اإللحاد ووسائله المتعددة، 

وعلينا كأمة إسالمية العمل على تعميق الدين اإلسالمي 

في النشء والشباب، فقوة اإلرادة أن نعود لألصل 

والتأسيس الصحيح من خالل تكثيف المادة اإلسالمية 

لنكون قادرين على مواجهة الحروب الثقافية والجرثومية 

واألوبئة واإللحاد والتنصير وغيرها.! 

فالحمد لله على نعمة اإلسالم ونعمة األمن واإليمان، وما 

نحن فيه من نعم وخير.

ونظرا لما تحمله ظاهرة اإللحاد من خطورة على الوطن 

والمواطن واألمة اإلسالمية، جاء انعقاد هذه الندوة القيمة 

لمواجهة هذه الظاهرة المنتشرة ووضع حد لها، فكلنا 

مدعوون لمواجهة هذه الفئة، مسؤولين وعلماء وإعالما، 

ومنظمات عربية كانت أو إسالمية. 

فالتعليم، أكرر، هو األساس لتطور وتقدم األمم وحصنها 

الحصين، وإصالحها هو حجر األساس ألي نهضة قوية، 

علمية واقتصادية ودينية وصحية وغذائية، فهو المرآة 

العاكسة للتطوير والحماية من أي غزو أو فكر خارجي، وهو 

القوة الحقيقية لحفظ وبناء األوطان على أسس صحيحة 

وأرضية صلبة. 

لذا ال يمكن أن تبقى الدول والمجتمعات العربية صامتة 

وبعيدة عن المشاركة الفاعلة لمواجهة األخطار القادمة، 

ألن التاريخ لن يغفر كل هذا الصمت تجاه الملحدين. 

والواقع الشك أثبت وأكد أن التقهقر والتراجع الفكري 

وتغيير المناهج أدى إلى التخلف في شتى مناحي الحياة، 

لذا علينا مواجهة األفكار الجديدة والمصطلحات الرائجة 

مثل »اإلسالم السياسي« والنسوية والمثلية وغيرها مما 

يروج له في مجتمعاتنا المحافظة بطريقة علمية ودينية 

رصينة، دون تطرف أو غلو، فموجة اإللحاد ها هي تجتاح 

المنطقة، وال عالج لها إال من خالل المناهج اإلسالمية 

والعقيدة السمحاء والسيرة النبوية الشريفة لتكون عامل 

جذب وتمكين بإذن الله. 

فتطور البلدان وتقدمها وتقوية حصونها الصلبة من أي غزو 

خارجي، يعتمد في األساس على رقي التعليم واالهتمام به 

من الروضة حتى الجامعة.

بوزن  للتعريف  الفاعلة  القوى  تسمية  تداول  تم 

الذين  المسلحة  المجموعات  بعض  ممثلي  ومكانة 

وبالطبع  الماضي،  األسبوع  المغرب  في  اجتمعوا 

إلعطاء االجتماع قيمة وتبريرا، فبحسب ما تم تداوله 

الساحة  على  وزن  ذوي  فواعل  الحاضرون  كان  فقد 

القوى  بين  التقاطع  أن  كما  واألمنية،  العسكرية 

يضيف  والشرقية  الغربية  الجبهة  في  العسكرية 

إلى قيمة االجتماع ووزنه.

السياسي  فيها  يختلط  التي  دالالته  االجتماع  ولهذا 

البعض  اعتبر  فإن  الخاص،  والمصلحي  باألمني 

الجاري  للتفاوض  رديفا  يكون  أن  يمكن  االجتماع  أن 

وعسكريا،  أمنيا  امتدادا  يتطلب  والذي  القاهرة  في 

بعد  جاء  أنه  خاصة  السياسي  للمسار  باإلضافة 

يمكن  فإنه  العسكريين،  العشرة  مجموعة  اجتماع 

خيارات  في  الثقة  عدم  على  مؤشر  بأنه  يفهم  أن 

صيغة  إلى  الوصول  على  قدرتهم  أو  السياسيين 

المأزوم جدا. الوضع  توافقية تعالج 

والشرقية  الغربية  الجبهتين  في  الساسة  تخبط 

والموقف الشعبي الساخط ضدهم قد يكون من بين 

في  خاصة  الفاعلة،  العسكرية  القوى  تحرك  دوافع 

النزاع بين  الغربية، للبحث في سبل احتواء  الجبهة 

الغرب والشرق، وعدم رهن المصير والخيارات بأيدي 

من فقدوا التأييد الشعبي.

دولية  أطرافا  أن  من  البعض  إليه  ذهب  بما  قبلنا  وإذا 

المكونات  بين  التقريب  ووراء  االجتماع  خلف  كانت 

هي  الغاية  تكون  فقد  والشرق،  الغرب  في  العسكرية 

القاهرة  في  الساسة  على  ضغط  ممارسة  بالفعل 

لجسر الهوة بينهم والتعجيل بالتوافق.

وألن األطراف الدولية تتخوف من وقوع مواجهات والعودة 

فقد  السياسي،  الحوار  فشل  حال  في  للقوة  لالحتكام 

باتجاه  انزالق  أي  منع  االجتماع  أهداف  بين  من  يكون 

صدام جديد على غرار ما وقع في أبريل 2019م.

حكومة  بين  القائم  والصراع  التنفيذية  السلطة  ملف 

الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد ادبيبة والحكومة 

الليبية برئاسة باشاغا قد يكون من بين أهم الملفات 

تكون  وقد  االجتماع،  لهذا  الترتيب  تم  أجلها  من  التي 

أزمة  لبحث  وأمني  عسكري  إطار  إيجاد  الغاية 

الحكومة والتوصل إلى حل لها باعتبار أن المشاركين 

منهما  أي  كفة  ترجيح  في  الفواعل  أهم  ضمن  من  فيه 

على اآلخر أو الدفع ببديل ثالث.

تحريك  إطار  في  االجتماع  فهم  يمكن  وبالعموم 

بين  للتقارب  الممكنة  المسارات  كافة  وتفعيل 

عالمة  بالمقابل  وهو  للقتال،  العودة  ومنع  الخصوم 

احتواء  صعوبة  على  ومؤشرا  المشهد  تعقيد  على 

عديدة  وملفاتها  كثيرين  أطرافها  بات  التي  األزمة 

ومعقدة.
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مالحقة
القتلة

نهاد أبو غوش 
كاتب فلسطيني 

يتأكد يوما بعد يوم، صدُق الرواية الفلسطينية 

المطلق بشأن جريمة اغتيال الصحفية 

الشهيدة شيرين أبو عاقلة، والمسؤولية الكاملة 

لجيش االحتالل عن هذه الجريمة النكراء 

باالستهداف المتعمد للشهيدة شيرين عن 

سابق تصميم وإصرار، وهو ما لّخصه تقريُر 

النيابِة العاّمة الفلسطينية، وأكده تحقيقان 

مستقالن لكل من شبكة سي إن إن األميركية، 

ووكالة أنباء اسوشيتيد برس، كفلسطينيين، 

لم نكن بحاجة إلى كل هذه الشهادات والبينات، 

وإلى شهادات خارجية وخبراء الصوت واألسلحة 

ومحللي البيانات، لكي نقتنع بمسؤولية 

إسرائيل عن الجريمة، فنحن نثق بشهادات 

زمالء شيرين وزميالتها، وفريق الجزيرة وإدارتها، 

وبشهود العيان والمصادر المحلية التي صّورت 

الجريمة ووّثقتها. وفوق ذلك نحن جميعا شهود 

على جرائم يومية يرتكبها االحتالل، واعتاد على 

اإلفالت من تبعاتها.

أكيٌد أن مالحقة مرتكبي جرائم الحرب 

ومحاكمتهم ليست باألمر السهل في ضوء 

موازين القوى الدولية القائمة، وسطوة الواليات 

المتحدة على النظام الدولي ومؤسساته، 

وصالحيات المحكمة الجنائية الدولية ومجاالت 

اختصاصها، ومعلوم أن هذه المحكمة ومثلها 

المحاكم الخاصة للتحقيق في جرائم الحرب 

مثل المحكمة التي ُشّكلت لمتابعة الجرائم 

في يوغسالفيا السابقة، ال تستقوي إال على 

الضعفاء من العالم الثالث، ولم يشهد العالم 

حتى اآلن أية محاولة جدية لمحاكمة قادة 

أميركا والغرب الذين كذبوا على الجميع 

واستخدموا حججا ُملّفقة لكي يشنوا حروبا 

دموية أوقعت ماليين الضحايا في العراق 

وأفغانستان وسوريا وليبيا ويوغسالفيا، 

لكن ذلك ال يقلل من أهمية ما أنجز من قبل 

الجهات المختلفة وخاصة من قبل زمالء 

شيرين والنيابة العامة الفلسطينية والطب 

العدلي وقناة الجزيرة ونقابة الصحفيين 

الفلسطينيين واالتحاد الدولي للصحفيين، 

والسلطة التي رفضت االنجرار إلى فخ التحقيق 

المشترك وتسليم الرصاصة القاتلة، وعموم 

الشعب الفلسطيني الذي توّحد في ُحّب 

شيرين والحزن عليها والوفاء لروحها الطاهرة 

كما لم يتوحد منذ سنوات طويلة.

دالالت اجتماع »القوى الفاعلة« الليبية

السنوسي بسيكري 
كاتب ليبي 

د. أحمد بن سالم باتميرا 
كاتب عماني 

بحث حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 

أمير البالد المفدى، خالل جولته 

األوروبية، سبل دعم وتعزيز 

العالقات مع الدول التي زارها، 

باإلضافة إلى عدد من القضايا 

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 

المشترك.

جولة صاحب السمو شملت 

جمهورية سلوفينيا، ومملكة 

إسبانيا، وجمهورية ألمانيا 

االتحادية، والمملكة المتحدة، 

باإلضافة إلى المشاركة في 

منتدى دافوس، حيث ألقى سموه 

كلمة هامة، أكد فيها على ضرورة 

مراجعة وإصالح وتعزيز إطار 

العمل من أجل السالم، وإرسال 

رسالة تعيد الطمأنينة للناس 

في جميع أنحاء العالم، كما شدد 

على ضرورة العمل للسالم، من 

خالل الوساطة، ومحاولة الجمع 

بين األطراف، طالما أن هذه الجهود 

يمكن أن تساعد ولو في إنقاذ حياة 

واحدة. 

كما أكد سموه، حفظه الله، 

أن دولة قطر كدولة صغيرة، 

يشكل الحفاظ على السلم واألمن 

اإلقليميين والدوليين أولوية خاصة 

بالنسبة لها، وأنها تعمل بال كلل 

للمساعدة في إدارة وحل وتخفيف 

النزاعات، بما في ذلك عملها 

المستمر في أفغانستان. 

الجولة األوروبية لصاحب السمو 

محطة جديدة من تطوير عالقات 

دولة قطر مع دول العالم، والدفع بها 

إلى آفاق جديدة، وتكريس مكانة 

ا 
ًّ

دولة قطر شريًكا استراتيجي

موثوًقا به لدى دول العالم، سواء في 

المجاالت السياسية أو االقتصادية 

أو االستثمارية، ومن المؤكد أن 

نتائج الزيارة ستشكل دفعة قوية 

للعالقات بين قطر وهذه الدول، 

على طريق تعزيز الشراكة، ونقل 

التعاون في مختلف المجاالت إلى 

آفاق أرحب، وهي أكدت، من جملة 

أمور عدة، على المكانة البارزة لدولة 

قطر، بفضل السياسات التي 

اتسمت بقدر كبير من الحكمة 

والمرونة، وقدمت قطر كالعب 

عالمي ال غنى عنه من أجل تحقيق 

األمن والسالم واالستقرار.

لقد نجحت الوساطة القطرية في 

نزع فتيل العديد من التوترات، 

بفضل ثقة جميع األطراف بها، 

وإدراكهم العميق أن ما تقوم به 

هدفه إشاعة أجواء األمن واالستقرار 

وتحقيق التنمية والرفاه.

عالقات 
أعمق وأوسع

التعليم وأهميته في مواجهة »اإللحاد«

سقوط حكومة بينيتمن المنتصر؟ جرائم ضد اإلنسانية
نشرت صحيفة الصنداي تايمز تقريرا بعنوان: »100 

يوم من الحرب وال ُيعرف من المنتصر«، مؤكدة أن الهجوم 

الروسي ضد أوكرانيا أصبح أكثر تماسكا مؤخرا، إن لم 

يكن بعد منطقيا أو مستداما من الناحية االستراتيجية.

وقدمت القوات المسلحة األوكرانية دفاعا ديناميكيا ناجحا 

منذ بدء الحرب، وقد تعلم الروس أن يتم التركيز على 

مساحة جغرافية صغيرة من أجل تحقيق انتصارات 

ساحقة. وبكل الحسابات، فإنه من الواضح أن أوكرانيا 

حتى اآلن تفوز في معركة البقاء ضد عدوان أكبر منها 

عشر مرات.

})الصنداي تايمز(

مع مرور قرابة العام على تشكيل الحكومة اإلسرائيلية 

الحالية برئاسة نفتالي بينيت وما تشهده من زعزعات 

غير مستقرة، صدرت دعوات إسرائيلية متالحقة بحلها، 

والدعوة لعقد انتخابات مبكرة.. آخر استطالع إسرائيلي 

أجراه معهد بحثي لدراسة العينات االنتخابية، ونشرته 

»القناة 12«، وكشف أن معظم الجمهور اإلسرائيلي يعتقد 

أن الحكومة الحالية سوف تنهار في غضون ستة أشهر أو 

حتى أقل، أما حزب الليكود الذي يقود المعارضة برئاسة 

بنيامين نتانياهو فسوف يحصل على 35 مقعًدا في حال 

أجريت انتخابات حالية.

} )القناة 12(

نشرت صحيفة »غازيتا« الروسية تقريًرا تحدثت فيه عن 

إعطاء مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك الشعبية 

االنفصالية عن أوكرانيا اإلذن بتنفيذ عقوبة اإلعدام ضد مرتزقة 

عقب استكمال التحقيقات، مؤكدة أن فيكتور جافريلوف 

-رئيس وحدة التحقيق في الجرائم ضد السالم واإلنسانية في 

مكتب المدعي العام في الجمهورية المعلنة من جانب واحد- 

أعلن عن احتمال تنفيذ عقوبة اإلعدام ضد المتهمين.. ونوهت 

إلى أن آخر حكم باإلعدام نفذ في روسيا كان عام 1996، وتم 

توقيع مرسوم بشأن التخفيض التدريجي الستخدام عقوبة 

اإلعدام فيما يتعلق بدخول روسيا لمجلس أوروبا.

} )غازيتا(
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{ من جلسة تصوير العنابي األولمبي لآلسيوية

يوم إعالمي للمنتخب األولمبي بطشقند

العنابي يختتم تدريباته إليران غدًا

يختتم منتخبنا الوطني األولمبي لكرة القدم إعداده يوم 

الغد تحضيرا لمواجهة المنتخب االيراني المقرر لها يوم 

االربعاء في استهاللية مباريات بطولة كاس آسيا.

وأجرى العنابي األولمبي جلسة تصوير في اليوم اإلعالمي 

طشقند  إلى  وصوله  بعد  باألمس  اآلسيوية  للبطولة 

القطري  المنتخب  وصلها  التي  األوزبكية..  العاصمة 

خاض  حيث  الدوحة،  في  الودية  تجاربه  اختتم  أن  بعد 

األولى  في  تعادل  األردني  نظيره  أمام  وديتين  مباراتين 

1-1، وخسر في الثانية 2-3 في المباراتين اللتين أقيمتا 
بستاد الجنوب المونديالي في الوكرة

وكان المدرب التشيلي نيكوالس كوردوفا أعلن عن قائمة 

الجانحي،  أحمد  وهم:  العبًا   23 تضم  التي  المنتخب 

محمد  زكريا،  صالح  )الغرافة(،  عصام  مصطفى 

النعيمي، )الدحيل(، جاسم جابر، أحمد سهيل، محمود 

أبوندى )العربي(، وأسامة الطيري، هاشم علي، علي مال 

السليطي  عبدالله  إبراهيم،  عبدالرشيد  )الريان(،  الله 

فيصل  طارق،  مصطفى  عبدالرزاق،  يوسف  )األهلي(، 

جاسم  أيمن،  ويوسف  )السد(،  عبدالله  ويوسف  محمد 

)الوكرة(،  عياش  محمد  )قطر(،  وليد  خالد  المهيري، 

المكي  )الشمال(،  شريف  مروان  )الخور(،  دياب  هارون 

محسن )الخريطيات(.

ويستهل العنابي مشواره بمواجهة إيران األربعاء المقبل 

باستاد بونيودكور )طشقند(، وفي الجولة الثانية يلتقي 

بكستكور  باستاد  )المستضيف(  األوزبكي  نظيره  مع 

مركازي )طشقند( يوم 4 يونيو، ويختتم دور المجموعات 

بونيودكور  باستاد  يونيو   7 التركماني  نظيره  بلقاء 

)طشقند(.

ويتطلع األدعم لحجز مقعدًا في الدور ربع النهائي، حيث 

يتأهل أول وثاني كل مجموعة.

عوض الكباشي كتب

تغيرات مرتقبة في صفوف أم صالل
»إزميت« التركية تحتضن معسكر الفريق

وزير الرياضة والشباب
يجتمع مع نظيره الغاني

خالل  نوعية  قفزة  صالل  أم  فريق  حقق 

للموسم   QNB نجوم  دوري  منافسات 

المركز  باحتالله   ،2022 ـ   2021 الكروي 

مسجال  الترتيب،  سلم  على  السادس 

في  نتائجه  مع  مقارنة  واضحا  تقدما 

احتالله  شهدت  التي  الماضي  الموسم 

الوطني  المدرب  وتمكن  العاشر،  المركز 

مع  واضحة  بصمات  ترك  من  رزق  وسام 

الجولة  في  المهمة  تسلمه  مع  الفريق 

التاسعة.

22 جولة،  25 نقطة خالل  أم صالل   وحقق 

سبع  في  وتعادله  انتصارات،  ستة  من 

هزائم،  لتسع  تعرض  فيما  مناسبات، 

تلقي  مقابل  هدفا   32 الفريق  وسجل 

شباكه لـ36 هدفا.

لوضع  صالل  أم  نادي  إدارة  وتسعى   

الكروي  الموسم  في  مختلفة  استراتيجية 

االستقرار  حالة  من  واالستفادة  الجديد، 

مبكرا،  الصفوف  تعزيز  عن  فضال  الفني، 

العد  يبدأ  أن  قبل  األولويات،  وتحديد 

العكسي النطالق دوري نجوم QNB المقرر 

المقبل،  أغسطس  شهر  مطلع  انطالقه 

والعمل على إنهاء ملف الصفقات الجديدة 

سواء كانوا محترفين أم مواطنين لتكوين 

تطلعات  تلبية  على  قادر  قوي  فريق 

انصاره.

الفني  الجهاز  يسعى  أن  المتوقع  ومن   

صفوف  في  التغييرات  بعض  إلجراء 

وفق  القادمة  االنتقاالت  فترة  خالل  الفريق 

إلى  يتطلع  الذي  رزق  وسام  المدرب  رؤية 

النجاح في موسمه الثاني مع الفريق.

 وحدد نادي أم صالل يوم 28 يونيو المقبل، 

بمدينة  اإلعداد  معسكر  النطالق  موعدا 

في  ختامه  يكون  أن  على  التركية،  إزميت 

القادم. 20 يوليو 
من  عددا  الفريق  يخوض  أن  المقرر  ومن   

المباريات الودية متدرجة المستوى، خالل 

فترة المعسكر، وسيتم االتفاق عليها الحقا.

غانم  بن  صالح  السيد  سعادة  اجتمع 

أمس،  والشباب،  الرياضة  وزير  العلي، 

وزير  يوسف،  مصطفى  السيد  سعادة  مع 

الشباب والرياضة في جمهورية غانا، الذي 

يزور البالد حاليا.

تم خالل االجتماع استعراض القضايا ذات 

الشباب  مجالي  في  المشترك  االهتمام 

ضرورة  على  الجانبان  واتفق  والرياضة، 

وتبادل  والتعاون  التنسيق  استمرار 

الخبرات واللقاءات بينهما.

خالل بيان رسمي أكد قوة العالقة مع قطر

استضافتها اللجنة األولمبية القطرية

بريطانيا تشارك في تأمين المونديال

ورشة عمل لبرنامج التطوع بكأس العالم

الدفاع  وزارة  أعلنت  قنا-  لندن- 

البريطانية، أمس، أن سالح الجو الملكي 

البريطانيين  الملكية  البحرية  وسالح 

العالم  كأس  تأمين  في  سيشاركان 

في  ستنظم  التي   ،2022 قطر   FIFA
نوفمبر وديسمبر المقبلين.

على  نشرته  بيان  في  الوزارة،  وذكرت 

توفير  سيتم  أنه  اإللكتروني،  موقعها 

عسكرية  قدرات  عبر  قطر  لدولة  الدعم 

التهديدات  من  وغيره  اإلرهاب  لمكافحة 

البطولة،  خالل  المحتملة  األخرى 

األمني  الدعم  سيشمل  ذلك  أن  موضحة 

البريطاني،  الملكية  البحرية  سالح  من 

البحث  عمليات  في  المتقدم  والتدريب 

التشغيلي  والتخطيط  األماكن،  داخل 

تقديم  وكذلك  والتحكم،  القيادة  ودعم 

المزيد من االستشارات المتخصصة.

المشترك  السرب  أن  البيان  وأضاف 

أيضا  والمعروف  »تايفون«،  مقاتالت  من 

بمهام  سيضطلع   ،»12 »السرب  باسم 

اإلرهاب  مكافحة  جهود  لدعم  جوية  أمنية 

خالل البطولة، مشيرا إلى أن هذا السرب 

يونيو  في  مشترك  كسرب  تشكيله  منذ 

منتظم  نحو  على  بتمارين  قام   ،2020
العالم  كأس  خالل  ونشره  قطر،  في 

2022 يتزامن مع انتشار كان  FIFA قطر 
مخططا له سابقا.

في  البريطانية،  الدفاع  وزارة  ونوهت 

في  المشاركة  عن  اإلعالن  بأن  بيانها، 

قطر،  في  العالم  كأس  بطولة  تأمين 

بها  قام  التي  العمل  زيارة  بعد  جاءت 

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 

إلى  المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

المملكة المتحدة األسبوع الماضي.

الدفاع  وزير  واالس  بين  السيد  وقال 

وقطر  بريطانيا  »ستكثف  البريطاني: 

في  الجوي  األمن  لتوفير  جهودهما 

العالم،  كأس  بطولة  فوق  السماوات 

جميع  من  المواطنين  أن  من  للتأكد 

أنحاء العالم بإمكانهم االستمتاع بحضور 

البطولة«.

المشترك  سربنا  بأن  سعيد  »أنا  وأضاف 

القطرية  األميرية  الجوية  القوات  مع 

في  بدوريات  سيقوم  »تايفون«  طراز  من 

الفضاء الجوي خالل البطولة«.

الدفاعي  التعاون  أن  إلى  البيان  وأشار 

وأن  األمد،  طويل  وبريطانيا  قطر  بين 

الذي  الوحيد  الشريك  تظل  قطر  دولة 

يسير معه سالح الجو الملكي البريطاني 

مع   »11 »سرب  هي  مشتركة،  أسرابا 

القوات الجوية األميرية القطرية، و»سرب 

قاعدة  في  هوك«  المشترك  التدريب 

الملكي  الجو  لسالح  التابعة  »ليمنج« 

من  يتألف  الذي   »12 و»سرب  البريطاني، 

في  المشترك  »تايفون«  طائرات  سرب 

لسالح  التابعة  »كونينغسبي«  قاعدة 

الجو الملكي البريطاني.

البيان أن الشراكات بين بريطانيا  وأكد 

وقطر تهدف إلى تزويد موظفي سالح الجو 

طيران  بساعات  القيام  بإمكانية  الملكي 

األميرية  الجوية  القوات  ومنح  متزايدة، 

تدريب  إلى  الوصول  إمكانية  القطرية 

الملكي  الجو  سالح  من  معتمد  عالمي 

استثمارات  إلى  باإلضافة  البريطاني، 

لسالح  التحتية  البنية  في  األجل  طويلة 

الجو الملكي ومرافق التدريب.

األميرية  الجوية  القوات  أن  وأضاف 

الجوي  التأمين  على  تشرف  القطرية 

وتقوم   2022 قطر   FIFA العالم  لكأس 

أن مساهمة  إلى  العمليات، الفتا  بغالبية 

المزيد  ستضيف  المتحدة  المملكة 

اكتسبتها  والتي  والقدرات،  الخبرة  من 

تنظيمها  خالل  من  جزئيا  بريطانيا 

لأللعاب األولمبية الصيفية في عام 2012.

مشاركة  أن  على  البيان  شدد  كما 

كأس  تأمين  في  قطر  لدولة  بريطانيا 

العالم يمثل دليال على العالقات الدفاعية 

القوية بين البلدين، ويعزز كذلك بشكل 

على  وقطر  المتحدة  المملكة  قدرة  أكبر 

المشتركة  األمنية  التحديات  مواجهة 

والمساهمة في تحقيق االستقرار اإلقليمي 

وحماية االزدهار واألمن المتبادلين.

{ جانب من االجتماع

{ فريق أم صالل

عمل  ورشة  القطرية  األولمبية  اللجنة  استضافت 

قطر  فيفا  العالم  بكأس  التطوع  لبرنامج  ترويجية 

واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  جهود  إطار  في   2022
األحداث  في  المتطوعين  دور  على  الضوء  لتسليط 

اللجنة  بمقر  الوسيل  بقاعة  وذلك  الكبرى،  الرياضية 

المغيصيب-  ناصر  السيد  الورشة  هذه  في  وتحدث 

العليا  باللجنة  التطوع  استراتيجية  إدارة  مدير 

والسيد  الماجد  فاطمة  والسيدة  واإلرث  للمشاريع 

كأس  منشآت  حول   - اإلدارة  موظفا  قادري-  كريم 

وقيمتها  العالم  كأس  وتعويذة  ومميزاتها   2022 العالم 

فعاليات  تنظيم  في  المتطوعين  قيمة  الثقافية، 

استراتيجية  إدارة  وأهداف  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 

التطوع وفقًا لمتطلبات االتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

للتطوع  األساسية  الشروط  التقديمي  العرض  وتناول 

عليها  والتدريب  التطوع  مجاالت  التسجيل،  وخطوات 

ومقر إدارة فريق المتطوعين ومجاالت التدريب والمزايا 

الحدث. نهاية  بعد  المتطوعون  سيجنيها  التي 

إطار  في  الترويجية  الورشة  استضافة  وجاءت 

العليا  باللجنة  التطوع  استراتيجية  إدارة  مع  التعاون 

)فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  واالتحاد  واإلرث  للمشاريع 

وترويجها  القطرية  األولمبية  اللجنة  تفاعل  إلبراز 

للمتطوعين  بيانات  قاعدة  وتكوين  التطوعي  للبرنامج 

المونديالي. للحدث 

ختام البولينج باتحاد الرياضة للجميع
أسدل االتحاد القطري للرياضة للجميع الستار على منافسات البطولة المحلية للبولينج 

التي نظمها في صالة مركز قطر للبولينج، وذلك بالتعاون مع االتحاد القطري للبولينج.

وقد أسفرت النتائج عن تتويج أحمد الرويلي العب منتخب قطر للبولينج بكأس المركز 

األول والميدالية الذهبية

من ناحية أخرى شهد دوري الرياضة للجميع ألشبال الخور لكرة القدم، عن فوز فريق الخور 

على الريان بنتيجة 1/صفر في المباراة النهائية.
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»فضية وبرونزية« في المبارزة والكاراتيه بدورة األلعاب الخليجية

أبطال األدعم يواصلون حصد الميداليات

دورة  في  الميداليات  حصد  أبطالنا  واصل 

المقامة  الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب 

حاليا في دولة الكويت وتختتم غدا بمشاركة 

الدول  من  ورياضية  رياضي   1700 نحو 

ميداليتين  حققوا  حيث  الست،  الخليجية 

الحصيلة  لترتفع  أمس  وبرونزية(  )فضية 

القطرية إلى 48 ميدالية )14 ذهبية و20 فضية 

و14 برونزية(. فقد أحرز علي تركي الميدالية 

ضمن  الفلوريه  سالح  مسابقة  في  الفضية 

هاشم  أدهم  حصل  فيما  المبارزة،  منافسات 

الكاتا  مسابقة  في  البرونزية  الميدالية  على 

فردي ضمن منافسات الكاراتيه.

التتويج  من  قريبا  كان  تركي  علي  وكان 

األخطاء  بعض  لوال  الذهبية  بالميدالية 

لمنافسه  الفوز  منحت  التي  التحكيمية 

الكويتي علي عباس.

سالح  مسابقة  نهائي  إلى  تركي  علي  وتأهل 

الفلوريه بعد أن أعفي من اللعب في الدور ثمن 

الله  عبد  اآلخر  العبنا  على  فاز  فيما  النهائي، 

خليفة في الدور ربع النهائي ثم على الكويتي 

علي ناصر في الدور نصف النهائي.

لكرة  الوطني  منتخبنا  ودع  ثانية  ناحية  من 

أمس  المنافسات  للسيدات   )3  ×  3( السلة 

بعد خسارته أمام المنتخب اإلماراتي 14 / 15.

وكانت الخسارة هي الثالثة للمنتخب مقابل 

الدور  إلى  الصعود  في  فرصته  ليفقد  فوزين 

نصف النهائي.

} تصوير - عباس علي

عبد الله تاج محمد الكويت

علي تركي:

طموحي 
كان الذهبية

التأثر واضحا على العب منتخبنا  ظهر 

بعد  تركي  علي  للمبارزة  الوطني 

خسارته نهائي مسابقة سالح الفلورية 

أمام الكويتي علي عباس وحصوله على 

الميدالية الفضية.

بأنه  صحفي  تصريح  في  تركي  وقال 

التدريبات  في  كبيرا  مجهودا  بذل 

من  الماضية  الثالثة  األسابيع  خالل 

أجل التتويج بالميدالية الذهبية ولكن 

مشيرا  النهائي،  في  يحالفه  لم  الحظ 

إلى أنه سبق له الحصول على ميداليات 

ذهبية حيث كان بطال للعرب والخليج 

لفئة تحت 20 عاما والميدالية الفضية 

أول  تعتبر  أمس  عليها  حصل  التي 

ميدالية له على مستوى فوق العشرين 

في  أمله  عن  تركي  علي  وأعرب  عاما. 

مسابقة  خالل  من  التعويض 

بالميدالية  والفوز  الفرق 

هذا  في  منوها  الذهبية 

لن  المهمة  بأن  السياق 

قوة  ظل  في  سهلة  تكون 

األخرى،  المنتخبات 

منتخب  وخصوصا 

يضم  الذي  الكويت 

متمنيا  متميزين  العبين 

التوفيق.

لولوة المري عن انضمام رياضة المرأة لدورة األلعاب الخليجية:

نقطة تحول تاريخية
الدوحة - قنا- أكدت السيدة لولوة المري، 

أن  القطرية،  المرأة  رياضة  لجنة  رئيسة 

األلعاب  دورة  إلى  المرأة  رياضة  انضمام 

يعد  بالكويت  حاليا  المقامة  الخليجية 

الرياضة  تاريخ  في  مهمة  تحول  نقطة 

النسائية.

وقالت لولوة المري، في تصريحات خاصة 

تواجد  إن  »قنا«،  القطرية  األنباء  لوكالة 

الكبرى  التظاهرات  في  ومشاركتها  المرأة 

إلى  سيدفع  وهذا  كبرى  إضافة  يعتبر 

المجال  في  التقدم  من  المزيد  تحقيق 

على  الجميع  وتحفيز  الرياضي، 

ودفع  الفاعلة  المشاركة 

الرياضي  التقدم  عجلة 

لألمام.

الهدف  أن  وأضافت 

زيادة  هو  األساسي 

مشاركة  نسبة 

في  السيدات 

أن  بعد  الرياضة 

تقتصر  كانت 

حصص  على 

البدنية  التربية 

بالمدارس  )الرياضية( 

نعمل  فنحن  ولذلك  فقط، 

في  رياضية  فعاليات  تنظيم  على 

الجماعية  والرياضات  األلعاب  مختلف 

القوى  وألعاب  القدم  كرة  مثل  والفردية، 

والكرة الطائرة لتحقيق النتيجة المرجوة، 

وبالتعاون مع االتحادات الرياضية.

وأشارت المري إلى أن لجنة رياضة المرأة 

األولمبي  البرنامج  بدعم  تقوم  القطرية 

المدرسي في قطر، وبرنامج كن رياضيا، 

إعداد  وبرامج  للدولة،  الرياضي  واليوم 

زيادة  أن  معتبرة  والحكمات،  المدربات 

هو  للرياضات  السيدات  ممارسة  قاعدة 

باألرقام  منوهة  للجنة،  األساسي  الهدف 

الكبيرة التي تحققت في الفترة األخيرة.

كبيرا  إقباال  هناك  إن  المري  لولوة  وقالت 

الرياضية  التظاهرات  في  المشاركة  على 

عدد  ازداد  حيث  اللجنة،  قبل  من 

عضو،   500 لدنيا  فحاليا  المشاركات، 

بطولة،   365 في  وشاركنا  مشارك،  و2354 

معربة  ميدالية،   834 إحراز  في  ونجحنا 

في  النجاحات  تتواصل  أن  أملها  عن 

مختلف الرياضات ووصول المرأة القطرية 

لمكانة مرموقة رياضيا.

الخليجية  األلعاب  دورة  أن  المري  وبينت 

المقامة في الكويت حاليا، تشهد مشاركة 

المرأة القطرية، في ثالثة ألعاب، وهي كرة 

السلة، وألعاب القوى، والدراجات الهوائية، 

اإليجابية،  المشاركة  إلى  ولفتت 

سمر  حصدت  حيث 

الميدالية  منصوري 

لمسابقة  الذهبية 

بالزانة،  القفز 

سجى  وأحرزت 

سعدون الميدالية 

لسباق  البرونزية 

حواجز،  متر   400
حصدت  بينما 

الناجي  رانيا 

الفضية  الميدالية 

لمسابقة رمي المطرقة، 

تمام  ليال  حصدت  فيما 

لمسابقة  الفضية  الميدالية 

سعدون  سجى  وتوجت  السباعي، 

بالميدالية البرونزية لمسابقة السباعي، 

الميدالية  منصوري  سمر  وحصدت 

البرونزية لمسابقة الوثب الثالثي.

رياضة  لجنة  أن  على  المري  وشددت 

المرأة القطرية حريصة على إعطاء فرصة 

الرياضة  في  المشاركة  من  االستفادة 

فرص  وتوفير  قطر،  في  والنساء  للفتيات 

وجعلها  الرياضة  في  لالشتراك  لهن  اإللهام 

اللجنة  أطلقت  لذلك  حياتهن،  من  جزءا 

أهدافها  تواكب  التي  استراتيجيتها، 

القطاع  خدمة  في  وتسهم  وتطلعاتها، 

دولة  في  المرأة  رياضة  وتطوير  الرياضي 

قطر.

{ لولوة المري

أدعم التنس يخسر أمام الكويت
خسر منتخبنا الوطني 

للتنس أمام نظيره الكويتي 

1 / 2 أمس في ثاني مبارياته 
ضمن مسابقة الفرق بدورة 

األلعاب الرياضية الخليجية 

الثالثة.

ففي مباراة الفردي األولى 

خسر العبنا موسى شنان أمام 

الكويتي عبد الحميد مبارك 

صفر / 2 بواقع ) 2 / 6 و4 / 6 

(، وفي مباراة الفردي الثانية 

خسر راشد نواف أمام عيسى 

قبازرد صفر / 2 ) 3 / 6 و4 / 6 (، 

وفي مباراة الزوجي فاز الثنائي 

موسى شنان وراشد نواف على 

الثنائي الكويتي علي الشطي 

وبدر عنتر 2 / صفر ) 6 / 3 

و6 / 2 (. وسوف يخوض 

منتخبنا الوطني للتنس 

مباراته الثالثة اليوم أمام 

المنتخب السعودي، 

قبل أن يختتم مشواره 

غدا بمالقاة المنتخب 

{ موسى شنانالبحريني.

ذهبية اليد بين األدعم والبحرين
الميدالية  على  المنافسة  انحصرت 

منتخبنا  بين  رسميا  اليد  لكرة  الذهبية 

الوطني والمنتخب البحريني لتكون بذلك 

حاسمة  الدورة  ختام  في  غدا  مواجهتهما 

لتحديد صاحب الميدالية الذهبية.

فوزه  البحريني  المنتخب  حقق  فقد 

نظيره  حساب  على  أمس  تواليا  الثالث 

السعوي بنتيجة 35 / 27 ليرفع رصيده 

من  حقق  الذي  الوطني،  منتخبنا  مع  ويتساوى  نقاط  ست  إلى 

على  بالفوز  الماضية  الثالث  مبارياته  في  الكاملة  العالمة  جانبه 

السعودية واإلمارات والكويت.

اليوم  راحة  اليد  كرة  منافسات  في  المشاركة  المنتخبات  وتنال 

على أن تقام مباراتان غدا في اليوم الختامي حيث يلتقي في األولى 

اإلمارات والسعودية، فيما تجمع الثانية منتخبنا والبحرين على 

الخليجية  الرياضية  األلعاب  دورة  في  األخيرة  الذهبية  الميدالية 

الثالثة.

الترتيب العام 
للميداليات
ابتعدت الكويت في 

صدارة جدول الترتيب 

العام للميداليات ف 

بمجموع 84 ميدالية منها 

31 ذهبية و23 فضية و30 
برونزية، وتليها البحرين 

في المركز الثاني 

بمجموع 57 ميدالية منها 

20 ذهبية و21 فضية و16 
برونزية، واإلمارات في 

المركز الثالث بمجموع 

44 ميدالية بواقع 18 
ذهبية و15 فضية و11 

برونزية، وقطر في المركز 

الرابع برصيد 48 ميدالية 

منها 14 ذهبية و20 فضية 

و14 برونزية.

المضاحكة أشاد بالتنظيم الكويتيالغانم رئيس اتحاد المبارزة:

فليطح يستقبل مدير الوفد اإلداري تركي كان مؤهال لإلنجاز
أكد عبد الله علي الغانم رئيس االتحاد القطري 

للمبارزة، على أن الطموح كان هو حصول علي تركي 

على الميدالية الذهبية في مسابقة سالح الفلوريه 

وقال بأن الفرصة كانت كبيرة في التتويج بالذهبية 

ألن مستوى علي تركي يؤهله لذلك ولكن التوفيق 

لم يحالفه في النهائي أمام الالعب الكويتي، وهذه 

هي رياضة المبارزة حيث تتغير النتائج في الثواني 

األخيرة وتبقى الميدالية الفضية إنجازا جيدا والقادم 

أفضل.

وأضاف بأن الفرصة قائمة في إحراز الميدالية 

الذهبية على مستوى الفرق في سالح الفلوريه رغم أن 

منتخبنا يضم العبين ناشئين يتم إعدادهم لدورة 

األلعاب اآلسيوية 2030 في الدوحة معربا عن أمله 

في تحقيق الميدالية الذهبية التي تم التخطيط لها 

لتعزيز رصيد قطر من الميداليات في هذه الدورة.

استقبل الدكتور حمود فليطح المدير العام 

للهيئة العامة للرياضة بدولة الكويت أمس، 

ناصر المضاحكة مدير الوفد اإلداري القطري 

بدورة األلعاب الرياضية الخليجية الثالثة 

وأحمد خليل ومحمد السعدي عضوي الوفد.

وأشاد المضاحكة خالل اللقاء بالتنظيم الكويتي 

المميز لدورة األلعاب الرياضية الخليجية، 

وتسخير كافة اإلمكانات إلخراجها بأفضل صورة 

مقدما الشكر لدولة الكويت حكومة وشعبا على 

حسن االستقبال وكرم الضيافة وتوفير جميع 

سبل الراحة للوفود المشاركة في الدورة.

كما جرى تبادل الدروع التذكارية في ختام 

اللقاء الذي حضره أيضا مشعل الهدبة نائب 

المدير العام للهيئة العامة للرياضة الكويتية 

لقطاع الرياضة للجميع.

{ من تتويج أبطال المبارزة { أدهم هاشم { من منافسات المبارزة

{ علي تركي
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طالب في مدارس مؤسسة قطر.. إبراهيم عبد الرحمن الحوري:

األخالق جزء أساسي من االستدامة
مشروعي يستند على فكرة أن النباتات تحتاج إلى عالج واهتمام

تضفي جائزة »أخالقنا« المبادئ األخالقية والقيم على كل ما نقوم به

التوعية بأهمية تقديرها عبر العتناء بها بدلاً من إهمالها

اكتسبت قيما في أكاديمية قطر للقادة سيكون لها تأثير على شخصيتي 

الرحمن  عبد  إبراهيم  انطلق  هنا،  من 

عشر  الثاني  الصف  في  طالب  الحوري، 

في أكاديمية قطر للقادة، إحدى المدارس 

في  الجامعي  قبل  ما  للتعليم  التابعة 

مشروعه  تأسيس  في  قطر،  مؤسسة 

والذي   ،2022 أخالقنا  لجائزة  المرشح 

تحتاج  النباتات  أن  فكرة  إلى  يستند 

نباتات  أطباء  قبل  من  واهتمام،  عالج  إلى 

مختصين. 

بنمو  اهتمامي  بدأ  »لقد  إبراهيم:  يقول 

إلى  انضمامي  منذ  وتطويره  النبات 

تعلمنا  حيث  للقادة،  قطر  أكاديمية 

البيئية  المدرسة  برنامج  خالل  من 

وطريقة  القطرية  األعشاب  عن  الكثير 

دفعني  المجال  بهذا  اهتمامي  نمّوها، 

الزراعية  العلوم  فصل  إلى  االنضمام  إلى 

أمراض  عن  تعلمت  حيث  المدرسة،  في 

وتعزز  معها.  التعامل  وطرق  النبات 

النباتات  حديقة  خالل  من  بها  اهتمامي 

زمالئي  مع  أجريت  حيث  األكاديمية،  في 

العديد من األبحاث حولها«.

النباتات  أن  تعلمت  »لقد  ويضيف: 

وتتواصل  مشاعر  لديها  فهي  تشبهنا، 

تلك  احترام  من  لنا  بد  وال  بينها،  فيما 

بها  االهتمام  خالل  من  وذلك  المشاعر، 

ظهرت  لو  لها  المناسبة  العناية  وتقديم 

عليها أعراض المرض أو الذبول«.

طبيب  يد  على  والدته  أن  إبراهيم  يرى  ال 

يعتبر  بل  مصادفة،  هو  إبراهيم  اسمه 

ويرغب  طبيًبا،  ليكون  حافًزا  ذلك 

بالتخصص في مجال النباتات تحديًدا.

قطر  أكاديمية  »في  إبراهيم:  ويقول 

سنتمكن  ما،  يوًما  أننا،  ُنؤمن  للقادة، 

متنقل  مستشفى  أول  تأسيس  من 

بنك  بإنتاج  بالفعل  قمنا  وقد  للنباتات، 

حول  معلومات  على  يحتوي  بيانات 

نتعرف  كي  حولنا،  الموجودة  النباتات 

زراعتها،  وطرق  الطبية  خصائصها  على 

اإلنجاز  هذا  إن  مداوتها.  من  لنتمكن 

الطلبة،  نحن  خاللنا  من  سيتحقق 

التي  العمليات  على  بنفسي  وسأشرف 

كطبيب  المستشفيات،  هذه  في  تجرى 

متخصص«.

البيت  الحوري في تنظيم  إبراهيم  شارك 

للقادة،  قطر  أكاديمية  في  األخضر 

وتطويره، وقد تم اختياره هو وأحد زمالئه، 

البيئية  العلوم  حول  مشروعهما  لتقديم 

شارك  كما  للعلوم،  لندن  معرض  في 

كورنيل  وايل  لكلية  مشروع  في  أيًضا 

الشريكة  الجامعات  إحدى  قطر،  للطب- 

قبوله  وتم  قطر،  بمؤسسة 

الطبي  البرنامج  في 

أكثر  قبل  من 

من جامعة في المملكة المتحدة.

لبرنامج  بترشيحه  الحوري  ويفتخر 

الوعي  لنشر  كسفير  الطبي  السدرة 

إلى  باإلضافة  النفسية،  الصحة  حول 

ذلك، فقد شارك في نموذج األمم المتحدة 

ترشيحه  وتم  األكاديمية،  في  »ثيمن« 

ليكون ممثاًل لمجلس الطالب.

أكون  أن  دائًما  أردُت  »لقد  إبراهيم:  يقول 

وأال  والتغيير،  للعلم  طالًبا 

تقتصر جهودي على 

محدد،  مجال 

من  جانب  كل  في  أتميز  أن  أردت  لذلك 

الكثير  تحقيق  من  تمكنُت  وقد  تعليمي، 

من اإلنجازات، والتي أرى أنها مجرد بداية، 

حيث ما زال أمامي الكثير ألحققه«. 

اكتسب  للقادة،  قطر  أكاديمية  في 

القيادة  مهارات  الحوري  إبراهيم 

المسؤولية،  وتحمل  واالنضباط 

رتبة  على  دراسته  خالل  حصل  وقد 

التي  الرتب  أعلى  من  وهي  التخصص 

قيمة  أكسبه  مما  عليها،  الحصول  يمكن 

التدريب والتوجيه العسكري.

في  اكتسبُت  »لقد  إبراهيم:  يقول 

التأثير  لها  سيكون  قيًما  األكاديمية 

ومستقبلي،  شخصيتي  على  الكبير 

حيث تعمق فهمي لقيم االحترام والكرامة 

والشرف، وكذلك أهمية العمل الجماعي 

في تحقيق األهداف والتطور«.

أخالقنا،  لجائزة  البيئي  مشروعه  وحول 

جائزة  في  »مشاركتي  إبراهيم:  يقول 

تهدف  ما  بقدر  الربح  إلى  تهدف  ال  أخالقنا 

وتعزيز  التوعية  نشر  في  المساهمة  إلى 

المجتمع  أفراد  لدى  االستدامة  ثقافة 

خالل  من  أطمح  أنني  كما  الصغر.  منذ 

إيجابي  تغيير  إحداث  إلى  مشروعي 

تبني  في  والمساعدة  المجتمع،  في 

على  تحافظ  وسلوكيات  ممارسات 

لألفضل  التغيير  أن  تعلمنا  وقد  البيئة، 

مع  تجربتنا  خالل  وخصوًصا  ممكن، 

االكتفاء الذاتي«.

ويضيف إبراهيم: »تضفي جائزة أخالقنا 

المبادئ األخالقية والقيم على كل ما نقوم 

األكاديمي،  مسارنا  خالل  إننا  حيث  به، 

لكن،  ونتفوق،  خبرات  ونكتسب  نتعلم 

بل  وحسب،  بالعلم  نتسلح  أن  يكفي  ال 

أفراًدا  مّنا  ستجعل  التي  أيًضا  باألخالق 

في  إيجابًيا  تأثيًرا  يحدثون  فاعلين 

المجتمع«.

كبشر،  نكون  أن  المهم  »من  ويختتم: 

كل  مع  بتواضع  نتعامل  وأن  عادلين، 

أيًضا،  الطبيعة  ومع  الحية،  الكائنات 

تكون  لن  الكوكب،  هذا  على  فالحياة 

ممكنة من دون النباتات«.

أن نتبنى نمط حياة مستداما فهذا 
يعني أن نبني صلة وثيقة مع الطبيعة 

قائمة على أسس االحترام والتقدير لكل 
عشبة ولكل نبتة مهما كانت صغيرة، 
وهذا ما يجعل األخالق جزًءا أساسًيا من 

مفهوم االستدامة.

$ الدوحة
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سعد المهندي

نهارا،  قوية  رياح  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

أن  وتوقعت  ليال،  متوقعة  متدنية  أفقية  ورؤية 

يكون الطقس على الساحل حارا نهارا، يصاحبه 

وتكون  ليال،  مغبرا  يصبح  أحيانا،  خفيف  غبار 

بسرعة  غربية   - غربية  شمالية  الرياح  حركة 

 26 إلى  و18 عقدة، مع هبات تصل   8 تتراوح بين 

الدوحة ما  الحرارة في  عقدة نهارا، وتتراوح درجة 

بين 33 إلى 42 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

حصلت على المركز األول

من إنتاج مؤسسة قطر دار التقويم القطري:

منصة »بيفول« التطوعية 
تفوز بجائزة دولية

فيلم »شوتايم« يفوز 
بجائزتين في مهرجان »كان«

تمكنت منصة بيفول التطوعية العالمية من تحقيق 

إنجاز دولي جديد يضاف إلى سجلها الحافل، وذلك 

 Middle عبر فوزها بجدارة بالمركز األول في مسابقة

East Starat-up Awards والتي شاركت بها باسم 
دولة قطر، حيث تم اإلعالن عن النتائج النهائية 

للمسابقة بتاريخ 26 مايو الجاري، تحت رعاية وزارة 

االقتصاد اإلماراتية وبشراكة سوق أبوظبي العالمي 

وجمعية المستثمرين المبادرين. 

وقال الدكتور محمد الكبيسي المدير اإلقليمي 

للمنصة: »نعتبر هذا الفوز محطة مهمة في مسيرة 

النجاح التي تمضي بها المنصة بكل ثقة واقتدار، إنه 

لشعور رائع أن نرى ما نتوقعه ونتأمله يتحقق شيئا 

فشئيا... بفضل الله«. .ويذكر أن المنصة بها أكثر 

من 60 ألف متطوع من 157 دولة.

أعلنت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 

المجتمع أمس، عن فوز الفيلم المسرحي 

الموسيقي »شوتايم« بجائزتين من مهرجان »كان« 

السينمائي الدولي في فئتي وسائل التواصل 

االجتماعي واألفالم القصيرة.

وفيلم »شوتايم« حاصل على جائزة من »إيفكوم« 

في لندن عن فئات التصوير السينمائي والصوت 

واإلخراج، وجائزة في مهرجان نيويورك عن فئة األفالم 

القصيرة.

و»شوتايم« هي مبادرة مسرحية موسيقية حائزة 

على العديد من الجوائز تم من خاللها إنتاج فيلم 

يتضمن عروضا موسيقية من »برودواي« و»ويست 

إند« المقتطفة من مسرحيات موسيقية كالسيكية 

مثل »ماري بوبينز«، »ويكيد«، و»ماتيلدا«. 

وكانت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 

المجتمع قد أطلقت هذه المبادرة بهدف تعزيز 

اإلبداع في مجال الفنون المسرحية وإثراء العروض 

المسرحية 

الموسيقية في 

المدارس التابعة 

للتعليم ما قبل 

الجامعي في 

المؤسسة 

وذلك من خالل 

تعليم المسرح 

الموسيقي 

للطالب من جميع األعمار. وفي غضون 

عام، تمّكن الطالب من مختلف مدارس مؤسسة 

قطر من تعزيز مهاراتهم في هذا المجال وقّدموا 

عرًضا مسرحًيا ُمصّوًرا انعكس في فيلم حاز 

على العديد من الجوائز، وكان ثمرة التعاون بين 

مؤسسة قطر وشركة »ذا إيدج« التي حّولت بعض 

المساحات في المدينة التعليمية إلى مسرٍح مؤقت 

تم فيه تصوير العروض الموسيقية المصممة 

بحرفية عالية، وقد تم بّث هذا الفيلم المسرحي 

الموسيقي عبر اإلنترنت إلى كافة أنحاء العالم، 

حيث لم ُتساعد اإلجراءات االحترازية التي فرضتها 

جائحة كوفيد - 19 آنذاك على تقديم هذا العمل 

بشكل حّي ومباشر. 

عضو  الفلهارمونية،  قطر  أوركسترا  قدمت 

للفيلم،  التصويرية  الموسيقى  قطر،  مؤسسة 

بالفيلم  والممثلين  الموسيقية  الفرقة  أعضاء  وقاد 

ُكل من: »كريستوفر بايبر« وهو الذي أشرف 

الحركي و»ستيف غريفيث«  األداء  على تصميم 

التي  غريفيث«  »جين  وابنته  الموسيقي  المخرج 

للممثلين،  الحركي  األداء  تصميم  في  أسهمت 

التصوير  ومدير  »أندرو النكستر«،  والمخرج 

السينمائي »باريس كونبال«. كذلك ضم فريق 

20 فرًدا، فيما وصل عدد الممثلين  العمل اإلبداعي 

55 ممثال بينهم موظفو مدارس مؤسسة قطر  إلى 

7 و55 عاًما  وطالبها والذين تتراوح أعمارهم بين 

- وكانت هذه أول تجربة مسرحية موسيقية 

الممثلين.  لمعظم 

بمدرسة النور للغات

تكريم الطالب الفائزين في »المحدث الصغير«

للغات،  الخاصة  النور  مدرسة  إدارة  كرمت 

بمسابقة  الفائزين  المدرسة  طالب 

وزارة  أطلقتها  التي  الصغير«  »المحدث 

مع  بالتعاون  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 

العالي،  والتعليم  التعليم  التربية  وزارة 

المدارس  طالب  بمشاركة  مؤخرًا، 

الحكومية والخاصة بالدولة.

مديرة  إبراهيم  سعاد  األستاذة  وقامت 

اإلدارية،  النائبة  الزين  وسامية  المدرسة، 

وأشواق معتصم منسقة التربية اإلسالمية، 

وسط  التقدير،  شهادات  الطالب  بمنح 

المدرسة  طالب  بنجاح  الفرحة  من  أجواء 

عن  إيجابية  صورة  وتقديم  المسابقة،  في 

المستوى التعليمي المتميز خالل المسابقة 

المتعلقة بالحديث النبوي الشريف.

المدرسة قد شاركت بفريقين من  وكانت 

واالعدادية،  االبتدائية  المرحلتين  طالب 

عصام  نور  الطالبات:  األول  الفريق  ضم 

أحمد طه، ميرال معتز محمد السيد، آسيا 

فتحي،  عمر  هيا  سالم،  المولى  عبد  أمير 

بينما ضم فريق الطالب، أحمد حافظ عبد 

الرحمن  عبد  فهمي،  محمد  مالك  العزيز، 

عبد  محمد  إبراهيم  السيد،  الله  عبد 

الدين،  نور  محمد  محمود  أحمد  الفتاح، 

عبد الرحمن حافظ عبد العزيز.

الفائزون  الطالب  تقدم  جانبهم  من 

المدرسة  إدارة  إلى  بالشكر  بالمسابقة 

مديرة  إبراهيم  سعاد  األستاذة  في  ممثلة 

اإلدارية،  النائبة  الزين  وسامية  المدرسة، 

وأشواق معتصم منسقة التربية اإلسالمية، 

للمشاركة  اإلعداد  في  جهودهن  على 

مشرفة  صورة  وتقديم  المسابقة  في 

منافسات  خالل  وطالبها  المدرسة  عن 

المسابقة.

المحدث  مسابقة  أن  بالذكر  الجدير 

األوقاف  وزارة  بين  للتعاون  ثمرة  الصغير 

التربية والتعليم  والشؤون اإلسالمية ووزارة 

المدارس  عدد  وبلغ  العالي،  والتعليم 

المشاركة 494 مدرسة.

فلكيا.. غرة
شهر ذي القعدة غدا

أجراها  التي  الدقيقة  الفلكية  للحسابات  طبًقا 

الثالثاء  غدا  فإن  القطري  التقويم  بدار  المختصون 

»ذو  شهر  غرة  هو  2022م  مايو  شهر  من   31 الموافق 

 30 االثنين  اليوم  وأن  ا، 
ًّ

فلكي 1443هـ  لعام  القعدة« 

من شهر مايو 2022م هو غاية شهر شوال لهذا العام 

تعالى. الله  بمشيئة 

فيصل  المهندس  وذكر 

التنفيذي  )المدير  األنصاري 

عبدالله  الشيخ  لمجمع 

»ذو  شهر  هالل  أن  األنصاري( 

سيولد  العام  لهذا  القعدة« 

مايو  شهر  من   30 االثنين  اليوم 

 2:31 2022م، وذلك عند الساعة 
المحلي  الدوحة  بتوقيت  مساًء 

بالتوقيت  صباًحا   11:31(

العالمي(.

فيصل  المهندس  وأضاف 

»ذو  شهر  هالل  أن  األنصاري 

سماء  في  يغرب  سوف  القعدة« 

شهر  من   30 )االثنين  التحري  يوم  مساء  قطر  دولة 

بينما  مساًء،   6:25 الساعة  عند  2022م(  مايو 

مساًء   6:19 الساعة  عند  االثنين  شمس  ستغرب 

الهالل  أن  يعني  مما  المحلي،  الدوحة  بتوقيت 

بمدة  التحري  يوم  شمس  غروب  بعد  سيغرب 

تلك  تزداد  وسوف  قطر،  دولة  في  دقائق   6 قدرها 

أن  الفلكية  الثوابت  غرًبا..ومن  اتجهنا  كلما  المدة 

د  الُمحدِّ هي  األرض  حول  مداره  في  القمر  حركة 

تعتبر  بينما  الهجرية،  األشهر  ونهايات  لبدايات 

التي  هي  الشمس  حول  مدارها  في  األرض  حركة 

الميالدية. األشهر  ونهايات  تحدد بدايات 

الدوحة           $

الدوحة           $

الدوحة           $ { م.فيصل األنصاري

الدوحة           $
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سلمان المالك
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سرطان البنكرياس

رحالت مريخية

تسهيل ابتالع أقراص الدواء

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون أميركيون 

أن األشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان 

البنكرياس كانوا أكثر تعرضا لإلصابة بحصى 

المرارة بست مرات في العام السابق لتشخيص الورم 

السرطاني.

ووفقا للدراسة التي أجراها العلماء في مركز بوسطن 

الطبي في والية ماساتشوستس األميركية، فإن هذه 

العالقة أدت إلى تشكل وجود رابط بين اإلصابتين يمكن 

أن يؤدي إلى كشف مبكر عن الورم، وهو مؤشر هام 

لإلصابة المبكرة بالمرض.

ويشير الخبراء إلى أنه عادة ما يتم الكشف عن سرطان 

البنكرياس في مراحل متأخرة من تطوره يصعب 

فيها عالجه، وقد يكون حصى المرارة مؤشرا يدعو إلى 

متابعة المصابين به عن كثب ومراقبة المراحل األولى 

لإلصابة بالمرض، حيث إن هناك مجموعة متنوعة من 

األسباب تجعل من لديهم تاريخ مع مشكلة الحصوة 

بحاجة إلى متابعة جيدة، تساعد على الكشف المبكر 

عن الورم، مما يعزز إمكانية عالجه.

وخلصت نتائج األبحاث خالل الدراسة إلى أن سرطان 

البنكرياس نادر جدا، وكثير من الناس يعانون من 

مشكلة حصوة المرارة، وما تدعو إليه نتائجنا هو 

المتابعة الطبية حتى بعد إزالة الحصوة بالجراحة، 

ومدى تكرار اإلصابة للكشف المبكر عن الورم الخبيث.

كشفت إدارة الطيران والفضاء األميركية عن 

فيديو جديد للرحلة الخامسة والعشرين لمروحية 

إنجينيويتي المريخية، لتكشف عن أطول وأسرع رحلة 

على اإلطالق للمروحية الصغيرة حتى اآلن.

وقطعت المروحية مسافة 704 أمتار بسرعة 5.5 متر في 

الثانية، وكانت هذه أطول وأسرع رحلة للمروحية على 

الكوكب األحمر حتى اآلن.

وقال تيدي تزانيتوس، قائد فريق إنجينيويتي: 

»بالنسبة لرحلتنا التي حطمت األرقام القياسية، زودتنا 

كاميرا المالحة المتجهة نحو األسفل من إنجينيويتي 

بإحساس مذهل بما سيكون عليه االنزالق فوق ارتفاع 33 

قدما فوق سطح المريخ بسرعة 5.5 متر في الثانية«.

وأوضحت الوكالة أن اإلطار األول لمقطع الفيديو بدأ 

بعد ثانية واحدة تقريبا من الرحلة، بعد الوصول إلى 

ارتفاع 10 أمتار، وتتجه المروحية إلى الجنوب الغربي، 

متسارعة إلى أقصى سرعة لها في أقل من ثالث ثوان.

وتحلق المروحية أوال فوق مجموعة من تموجات الرمال، 

ثم، في منتصف الفيديو تقريبا، فوق عدة حقول 

صخرية، وأخيرا، تظهر تضاريس مسطحة نسبيا 

وعديمة المالمح أدناه، ما يوفر مكانا جيدا للهبوط.

وقالت: »يخطط الطيارون في مختبر الدفع النفاث 

لرحالت إنجينيويتي، ويرسلون األوامر إلى مسبار 

بيرسيفيرانس المتجول على المريخ، والذي يقوم بعد 

ذلك بنقل هذه األوامر إلى المروحية«.

وأضافت: »أثناء الرحلة، توفر المستشعرات الموجودة 

على متن المروحية، كاميرا المالحة، ووحدة القياس 

بالقصور الذاتي، وجهاز تحديد المدى بالليزر، بيانات 

في الوقت الفعلي لمعالج المالحة في إنجينيويتي 

وكمبيوتر الرحلة الرئيسي اللذين يوجهان المروحية 

أثناء الرحلة، ويتيح ذلك للمروحية التفاعل مع المناظر 

الطبيعية أثناء تنفيذ أوامرها«.

ابتكر باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 

ومستشفى بريغهام في الواليات المتحدة األميركية 

هالمًا يسهل ابتالع األدوية، واألقراص المختلفة، خاصة 

من األطفال الذين 

يواجهون صعوبات 

أكبر في ابتالع بعض 

الحبوب.

وتحضر المادة الهالمية 

من زيوت نباتية مثل 

السمسم، وتتوفر 

بدرجات مختلفة من 

اللزوجة، تتراوح بين 

السميك والخفيف إلى 

درجة تشبه الزبادي أو 

البودينغ.

وحسب موقع ساينس دايلي، »ستحسن هذه الوسيلة 

القدرة على توصيل األدوية لألطفال أو البالغين الذين 

يجدون صعوبة في تناول األدوية، خاصة كبار السن«.

وال تتوفر بعض األدوية إال في شكل أقراص، ألنه ال يمكن 

تذويبها في الماء، أو ألن خلطها بالماء يؤثر على تفاعالتها.

تتويج »تراينغل أوف سادنس« بالسعفة الذهبية

تفشي حمى القرم في العراق
جنوب  قرى  إحدى  في  صغيرة  حظيرة  داخل 

العراق النائية، يشرع فريق طّبي بتعقيم بقرة 

أصبح  مشهد  في  حشرية.  بمبيدات  وصغارها 

ارتفاٍع  بسبب  العراق،  مزارع  في  اليوميات  من 

الكونغو  القرم-  حمى  إصابات  في  مسبوق  غير 

النزفية التي طغت على وباء كوفيد 19.

سجلت  يناير  فمنذ  نفسها،  عن  تتكّلم  األرقام 

البالد 111 إصابًة بين البشر بالمرض، بينها 19 

وفاًة، وفق منظمة الصحة العالمية.

التي  الحاالت  »كانت  السابقة،  السنوات  في 

سنويًا«،  الواحدة  اليد  أصابع  تتجاوز  ال  تسجل 

األمراض  على  السيطرة  شعبة  مدير  بحسب 

داخل دائرة الصحة في محافظة ذي قار الجنوبية 

المحافظة  هذه  وسجلت  حنتوش..  حيدر 

اإلصابات  نصف  وحدها  والريفية  الفقيرة 

العراق. وتنتشر  النزفية في  اإلجمالية بالحمى 

في هذه المنطقة تربية المواشي من جواميس 

وبقر وماعز وغنم، وهي الحيوانات الوسيطة في 

نقل حمى القرم- الكونغو إلى اإلنسان. 

من  فريق  يقوم  قار،  ذي  في  جاري  البو  قرية  في 

امرأة  فيه  أصيبت  منزٍل  بتعقيم  الصحة  دائرة 

لبسوا  الذين  الفريق  أفراد  وضع  بالمرض. 

وتحت  للحماية.  ونظارات  أقنعة  أبيض،  رداء 

سقف من الصفيح، قاموا برّش بقرة وصغيريها 

بالمعّقم لقتل الحشرات الناقلة للفيروس.

ويتوجه الفريق بعد ذلك لتعقيم دالء وأحواض 

التراب  ثّم  الحظيرة،  في  وضعت  حديدية 

والحصى في الحديقة المحيطة بها.

أحد  يحمل  التعقيم،  مهّمة  الفريق  أنهى  بعدما 

حشرات  داخلها  في  بالستيكية  حاوية  أفراده 

بنّية صغيرة جدًا أزيلت من الحيوانات. 

يحدث  العالمية،  الصحة  منظمة  وبحسب 

اإلنسان  إلى  الكونغو  القرم-  حمى  انتقال 

أو  دم  بمالمسة  أو  القراد  لدغات  طريق  عن  »إما 

أو  الذبح  خالل  المصابة  الحيوانات  أنسجة 

بعده مباشرة«.

الخامسة  نسخته  في  السينمائي  كان  مهرجان  توج 

سادنس«  أوف  »تراينغل  فيلم  السبت،  والسبعين، 

في  الطبقات  بين  العالقات  عن  الساخر  السياسي 

نالها  التي  الذهبية  بالسعفة  الغربية  المجتمعات 

في  الثانية  للمرة  أوستلوند  روبن  السويدي  العمل  مخرج 

مسيرته.

الماضي،  العام  دوكورنو  جوليا  للفرنسية  »تيتان«  فبعد 

المهرجان فيلما غير تقليدي أيضا لكن من  اختارت لجنة 

في  األرفع  الجائزة  لمنحه  المرة،  هذه  دامية  مشاهد  دون 

المهرجانات السينمائية العالمية.

وبعد خمس سنوات على الفوز بفضل فيلم »ذي سكوير«، 

انضم المخرج السويدي البالغ 48 عاما إلى النادي المغلق 

بينهم  مرتين،  الذهبية«  »السعفة  الحائزين  للمخرجين 

األخوان داردين وكن لوتش.

ويقّدم المخرج الفائز في هذا الفيلم نقدًا الذعا للرأسمالية 

كبيرا  اهتماما  تولي  غربية  مجتمعات  في  وتجاوزاتها 

للمظاهر.

وكارل،  يايا  مغامرات  سادنس«  أوف  »تراينغل  ويروي 

الشبكات  على  والمؤثرين  األزياء  عارضي  من  ثنائي  وهما 

االجتماعية يمضيان إجازة فارهة على سفينة استجمام، 

لكن رحلتهما تنقلب إلى كارثة.

هذا العمل الذي يبدو أشبه بنسخة معاكسة لـ»تيتانيك« 

ال يكون فيها األكثر ضعفا بالضرورة هم الخاسرون، يصور 

بشكل ساخر التباينات االجتماعية، بين األغنياء والفقراء 

وأيضا بين الرجال والنساء أو بين البيض والسود.

أنه  على  نفسه  يصنف  الذي  السويدي  المخرج  وقال 

على  األغنياء  »تصوير  فخ  في  يسقط  لم  إنه  »اشتراكي«، 

أنهم أشرار«، مفضال »فهم سلوكياتهم«.

تسلمه  لدى  جدا  متحمسا  بدا  الذي  أوستلوند  وأوضح 

لدينا  كان  الفيلم،  هذا  على  العمل  بدأنا  »عندما  الجائزة 

اهتمام  يثير  عمل  صنع  محاولة  في  يتمثل  واحد  هدف 

الجمهور ويدفعه إلى التفكير مع منحى استفزازي«.

وأقر رئيس لجنة تحكيم المهرجان الممثل فنسان الندون 

من ناحيته بأن »اللجنة كلها ُصدمت بهذا الفيلم«.

حديقة الشعب
أولى  غرس  األحد،  اسطنبول،  مدينة  شهدت 

تعد  التي  الشعب«  »حديقة  في  الشتالت 

مستوى  على  والخامسة  تركيا  في  األكبر 

العالم.

وتبلغ مساحة الحديقة، التي على أرض مطار 

أتاتورك وسط مدينة اسطنبول، 5 ماليين و61 

ألف متر مربع.

في  والشتالت  األشجار  عدد  إجمالي  وسيبلغ 

145 ألفا و300، وهو رقم تم استلهامه  الحديقة 

من عام فتح اسطنبول )1453(.

وستكون الحديقة مخصصة للتنزه ولن تكون 

فيها أي وسيلة تنقل أسرع من المشي، حرصا 

على التنزه اآلمن لألطفال واألمهات والمسنين.

وحرصا على ثقافة الحدائق التركية، ستضم 

نبع ماء وواديا على طول الحديقة.

ومن أجل أن تبقى الحديقة خضراء على مدى 

من  أشجار  غرس  سيتم  األربعة،  الفصول 

عريضة  األشجار  جانب  إلى  اإلبرية  الفصيلة 

األوراق.

يتسع  للفعاليات  مكانا  الحديقة  وستضم 

ومكانا  عمالقة،  شاشة  مع  شخص  ألف  لـ28 

لـ300  يتسع  الرياضة  لممارسة  مخصصا 

شخص، مع مدرج يتسع أللفي متفرج.

مساحة  فستخصص  لألطفال،  بالنسبة  أما 

 7 إنشاء  فيها  سيتم  لهم،  مربع  متر  آالف   10
أشكال من المالهي.

للمطار  القديمة  المرافق  إزالة  المقرر  ومن 

وتخصيصها  ترميمها  أو  وهنغارات،  مباٍن  من 

إلى  وتحويلها  والدولية  المحلية  للمعارض 

البرمجة  لتعليم  للشباب  علمية  مراكز 

وتصميم الروبوتات.

أيضا  باسطنبول  الشعب  حديقة  وستحوي 

متاحف سيعرض فيها الفنانون أعمالهم.

حديقة  تصميم  على  القائمون  وسيحرص 

الشعب، لجعلها مالذًا آمنًا لسكان المدينة في 

حال حدوث زلزال أو كوارث طبيعية.



مكاسب وفوائد .. ودور رائد
قراءة في جولة صاحب السمو في العواصم الكبرى

السياسة  حافظت  العقد،  ونصف  عقدين  من  أكثر  مدار  على 

السالم  تحقيق  يكفل  بما  وتوازنها  ومواقفها  مبادئها  على  القطرية 

لها  أوجد  مما  والعالم،  المنطقة  في  واالستقرار  والتنمية  والعدالة 

مكانة مرموقة آخذة في الصعود، حتى أضحت العبا رئيسيا لديه 

المقدرة على صناعة الحلول وحلحلة المعضالت وتحريك الملفات، 

عبر بذل الجهود وتحريرها من القيود وتفكيكها من الجمود.

أم  إقليمية  كانت  سواء  قضية،  أي  حيال  قطري  نجاح  كل  ومع 

دولية، ُيطرح السؤال ذاته: كيف اكتسبت قطر كل هذا الرصيد 

السياسية  الكاريزما  تمتلك  ديناميكية،  دولة  منها  جعل  الذي 

األطراف  تقنع  متوازنة،  واقتراحات  مخارج  إيجاد  على  القادرة 

القضايا  من  عديد  في  الساخنة  األجواء  وتبّرد  المتخاصمة 

الراهنة؟..

تتشكل  اإلجابة  لكن  الجغرافيا،  بحسابات  يبرره  ما  له  السؤال 

النجاحات  كم  يلحظ  العادي  فالمراقب  التاريخ،  صفحات  من 

في  والكبيرة  المساحة،  في  الصغيرة  الدولة  هذه  حققتها  التي 

السياسة، ويرصد المواقف الثابتة والعادلة التي انحازت لها، عدا 

إنجازاتها الكبرى على مختلف األصعدة، االقتصادية واالجتماعية 

واإلنسانية.

لذلك، أحسب أن اإلجابة باتت واضحة للجميع، وال داعي لتكرار 

مع  بالوقوف  تتوجها  والتي  الفاعلة  ومسيرتها  الحافلة  سيرتها 

ودعم  العلم  ونشر  السالم  تحقيق  شأنه  من  ما  كل  ومع  الحق، 

منها  تستفيد  والتنمية،  لالستقرار  متينة  قواعد  وإرساء  الصحة 

البشرية جمعاء.

نسوق هذه المقدمة مع األصداء الكبيرة للجولة المثمرة لحضرة 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، 

التي بدأت بإيران وتركيا، ثم خمس دول أوروبية.

وهنا.. البد من الوقوف أمام جملة تطورات خطيرة يشهدها العالم، 

النووي  الملف  صعيد  على  تقدم  إلحراز  العمل  ضرورة  أبرزها 

الخسائر  بسبب  سواء  المعقدة،  األوكرانية  األزمة  ثم  اإليراني، 

البشرية والمادية الناجمة عنها، أو بسبب تأثيراتها، خاصة على 

مستوى  إلى  القمح  أسعار  قفزت  حيث  العالمي،  الغذائي  األمن 

قياسي غير مسبوق، ووصلت إلى »453« دوالرا للطن.

كما البد من التوقف أمام تطورات القضية الفلسطينية ووقائعها 

المؤلمة اليومية، والتي بلغت ذروتها مؤخرا باغتيال مراسلة قناة 

الذي  األمر  القدس،  تشهده  بما  ثم  عاقلة،  أبو  شيرين  الجزيرة 

القضايا  من  العديد  إلى  باإلضافة  وخطير،  جديد  بانفجار  ينذر 

اإلقليمية والدولية الملتهبة.

وإذا عدنا للوراء قليال، وتحديدا إلى الدور السياسي واإلنساني الذي 

لعبته قطر في التطورات األفغانية، نجد مساهمتها االستثنائية 

الدؤوب  عملها  خالل  من  البلد،  هذا  في  العنف  دائرة  وقف  في 

وحركة  األميركية  المتحدة  الواليات  بين  اتفاق  إلى  للتوصل 

طالبان عبر المفاوضات التي جرت في الدوحة.

الواليات المتحدة بإجالء  الوقت نفسه، قامت بالتنسيق مع  وفي 

جسر  أكبر  ضمن  األفغان،  والمواطنين  أفغانستان  في  األجانب 

جوي في التاريخ، فحظيت باإلشادة من جانب دول العالم.

لم يكن هناك أي جهة أخرى غير قطر يمكن أن تنهض بهذا الدور، 

يمكن  كان  البلد  هذا  في  الحرب  فإن  القطرية،  الوساطة  ولوال 

من  للمزيد  إزهاق  من  ذلك  يعنيه  ما  مع  طويلة،  عقودا  تستمر  أن 

األرواح، وخسائر بالمليارات.

اإلشادات  من  كبيرا  قدرا  سمعنا  السمو  صاحب  جولة  وخالل 

العالم  بإعجاب  حظي  الذي  اإلنساني  وتحركها  قطر  بموقف 

بأسره.. وحازت اهتماما إعالميا عالميا.

ال يمكن لقطر أن تشيح بوجهها عن كل ما يعتمل في اإلقليم وفي 

وضمان  العالم،  استقرار  يعني  منطقتنا  استقرار  ألن  العالم، 

إمدادات الطاقة جزء أساسي من هذا االستقرار، وقد رأينا أن إحدى 

اقتصادية،  كانت  أوكرانيا  في  للحرب  خطورة  األكثر  التبعات 

في  قطر  تتحرك  أن  غريبا  يكن  لم  لذلك  والغذاء،  بالطاقة  تتعلق 

هذا االتجاه، بما تمتلكه من رصيد كبير في حل المنازعات، يقوم 

على االحترام والتقدير، تأسيسا على ما فعلته سابقا في أكثر من 

منطقة.

على  الفاعلة  الدول  أهم  من  مجاملة،  أو  مبالغة  بال  اليوم،  قطر 

الساحتين اإلقليمية والدولية في استعمال الدبلوماسية الوقائية، 

في  فاعلة  كأداة  الحميدة  والمساعي  االستباقية،  والوساطة 

تسوية المنازعات اإلقليمية والدولية، قبل أن تتضاعف التطورات 

العقدين  خالل  سيما  وال  الحلول،  معها  تعجز  مناحي  وتأخذ 

األخيرين، فقد تمكنت بهذه الجهود من المساهمة في حفظ األمن 

هذا  لتعزيز  كلل  دون  عملت  وقد  والدوليين،  اإلقليميين  والسلم 

أماكن  في  السالم  مبادرات  جهود  من  العديد  دعم  خالل  من  الدور 

صانعة  دولة  بوصفها  مكانتها  رسخت  وهكذا  العالم،  من  عديدة 

اإلقليمية  والشراكات  التحالفات  استراتيجيات  عبر  للسالم، 

والمنتديات،  المؤتمرات  واستضافة  والدبلوماسية،  والدولية 

التأثير،  على  القدرة  أكسبتها  التي  الناعمة  قوتها  من  مستفيدة 

وجيبوتي  السودان،  إلى  لبنان،  فمن  اإلقليمي،  الصعيد  على 

به  وموثوقا  معتبرا  وسيًطا  قطر  صارت  وأفغانستان،  وإرتيريا، 

باحترام  يحظى  والدوليين،  اإلقليميين  واألمن  السلم  تحقيق  في 

المتخاصمين.

المنطقة  ومعها  واالزدهار،  والتنمية  للبناء  خططها  أن  قطر  وتدرك 

وأي  األمن واالستقرار،  إال في ظروف  النجاح  لها  بأسرها، لن يكتب 

فوضى من أي نوع سوف تعرقل هذه التطلعات، وهي تنطلق في 

كل ذلك من استقراء األحداث التي شهدتها المنطقة، ومن الحروب 

التي عصفت بها وقادت إلى نتائج في غاية السلبية.

عبر  المبادئ  من  للغاية  مهما  رصيدا  تمتلك  الدوحة  أضحت  فقد 

القانون  بمبادئ  وااللتزام  المفاوضات،  وسرية  سير  على  الحفاظ 

الدولي، األمر الذي مكنها من كسب ثقة مختلف األطراف، بعد أن 

أدرك الجميع أن ال مصلحة لقطر سوى إشاعة األمن والسالم.

التي حظيت بها قطر تشكل رصيدا كبيرا  الرفيعة  المكانة  هذه 

الذي  الكبير  الترحيب  خالل  من  جليا،  بدا  وقد  أهميته،  له  وغنيا 

حظي به صاحب السمو خالل جولته، إيمان الدول التي زارها بدور 

قطر وقدرتها على التحرك أينما وكلما استدعى األمر.

جمهورية سلوفينيا

الجولة األوروبية بدأت بسلوفينيا، حيث بحث سموه مع الرئيس 

بوروت باهور، رئيس جمهورية سلوفينيا، تطوير عالقات البلدين 

واالقتصاد  السياسة  األصعدة، ال سيما في مجاالت  على مختلف 

والتجارة والطاقة والبنى التحتية والسياحة.

اإلسالمي  المركز  سلوفينيا،  جمهورية  ورئيس  سموه  افتتح  كما 

في العاصمة السلوفينية ليوبليانا.

مملكة إسبانيا

الثانية من جولة سموه  المحطة  زيارة صاحب السمو إلسبانيا، 

رحب  حيث  كبيرة،  وبحفاوة  بالغ،  باهتمام  حظيت  األوروبية، 

الشيخة  وسمو  بسموه  إسبانيا،  ملك  السادس،  فيليبي  الملك 

جواهر، وتم تبادل أرفع األوسمة، وفي مأدبة العشاء الرسمية التي 

أقامها الملك فيليبي والملكة ليتيزيا، تكريما لسموهما في القصر 

الملكي، أجاب الملك فيليبي عن السؤال الذي بدأنا به: لماذا قطــر؟

فبعد أن شدد على أهمية هذه الزيارة، التي تقرر فيها رفع العالقة 

استراتيجية،  شراكة  مستوى  إلى  البلدين  بين  المتميزة 

أ جاللته سمو األمير على  تستشرف المستقبل بطموح أكبر، هنَّ

اإلنجازات التي حققتها قطر، منوها بأنها تحولت إلى إحدى الدول 

األكثر ديناميكية اقتصاديا في العالم، واألكثر بروزا ورسوخا في 

إمدادات الطاقة، واألعلى دخال للفرد، واألعلى مستوى في التعليم، 

كما تحملت مسؤوليات مواجهة تحديات كبيرة، السيما تنظيم 

بطولة »كأس العالم FIFA قطر 2022«.

بالحكمة  تتسم  سياسات  رسختهما  ومكانة،  دور  أمام  نحن 

أساسي  هدف  القطري  المواطن  حيث  والوطنية،  والمسؤولية 

وحل  الوساطة  في  قطر  دور  أصبح  وحيث  التنموية،  للعملية 

النزاعات محل إشادة وتقدير على المستوى العالمي.

محطة ألمانيا االتحادية

الدكتور فرانك  االتحادية، اجتمع صاحب السمو مع  ألمانيا  وفي 

فالتر شتاينماير، رئيس الجمهورية.

البلدين  بين  التعاون  عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  وجرى 

المجاالت،  مختلف  في  بها  واالرتقاء  تطويرها  وأوجه  الصديقين، 

إلى جانب مناقشة مجمل األوضاع اإلقليمية والدولية الراهنة.

أفاد  الصديقين،  للبلدين  الخارجية  السياسة  يخص  وفيما 

صاحب السمو بأن هذه السياسة تتسم بعدة عوامل مشتركة، 

المتنازعة  األطراف  بين  الحوار  ودعم  الوساطة  على  وترتكز 

مشاركة  سموه  مقدرا  ومستدامة،  شاملة  حلول  إلى  للوصول 

الجانب األلماني ودعمه للمحادثات الخاصة بالسالم التي ترعاها 

دولة قطر في عدة أماكن، مثل أفغانستان وتشاد.

األشخاص  كل  إن  األمير  سمو  قال  العالم  بكأس  يتعلق  وفيما 

سيمثل  العالم  كأس  أن  على  مؤكدا  الدوحة،  في  بهم  مرحب 

مشدًدا  العالم،  أنحاء  كافة  من  للحضور  للجميع  جيدة  فرصة 

على ضرورة تفهم واحترام الثقافة القطرية.

مؤتمر دافوس

وفي منتصف الجولة شارك سمو أمير البالد المفدى في الجلسة 

وألقى  دافوس،  مدينة  في  العالمي،  االقتصاد  لمنتدى  االفتتاحية 

كلمة هامة تناول فيها العديد من القضايا، وقد بدأ كلمته بضرورة 

سبيل  في  السالم  أجل  من  العمل  إطار  وتعزيز  وإصالح  مراجعة 

التمهيد  من  سنوات  بعد  إنه  قائال  االقتصادي،  االزدهار  تحقيق 

األمل، ويجب  أن نفقد  أبًدا  الوساطة، ال يمكننا  للسالم، من خالل 

أن  أننا نعتقد  األطراف، طالما  الجمع بين  أال نتخلى عن محاولة 

جهودنا يمكن أن تساعد، ولو في إنقاذ حياة واحدة، فإن محاوالتنا 

للتوسط تستحق ذلك العناء. ويجب أن تستند جهودنا الموحدة 

المتحدة،  األمم  ميثاق  في  مسبًقا  عليها  المتفق  المبادئ  إلى 

البعض،  بعضنا  لسيادة  المتبادل  واالحترام  الدولي،  والقانون 

القدر  بنفس  المنسية  النزاعات  تحظى  أن  في  أمله  عن  معربًا 

واألمن  السالم  يستحقون  جميًعا  فالناس  والجهد،  االهتمام  من 

والكرامة.

لندن وباريس

التقى حضرة صاحب السمو  وفي قلعة ويندسور بمدينة لندن، 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، الملكة إليزابيث 

الثانية، ملكة المملكة المتحدة، وجرى، خالل اللقاء، تناول عالقات 

الصديقين  والشعبين  البلدين  تربط  التي  التاريخية  الصداقة 

الموضوعات  اآلراء حول عدد من  وآفاق تعزيزها، كما جرى تبادل 

محل االهتمام المتبادل.

الفرنسي  الرئيس  مع  السمو  صاحب  بحث  باريس،  وفي 

والدولية  اإلقليمية  والقضايا  الثنائية  العالقات  ماكرون  إيمانويل 

ذات االهتمام المشترك.

وهذا يعيدنا إلى ما بدأنا به: 

كيف اكتسبت قطر هذه المكانة وحظيت بالثناء واإلعجاب 

في عواصم كبرى واتفقوا جميعًا على أهمية دور الدوحة 

السياسي والدبلوماسي؟..

ألنها ببساطة الناشط األكبر في مواجهة تحديات عالمية 

تحتاج إلى الجرأة في التحرك، وإلى دبلوماسية وموضوعية، 

مما جعلها تحظى بالقبول في ما تقوم به من أدوار وما تطرحه 

من أفكار..

فالجميع يدرك أنها تربط الفعل بالقول

وأنها مؤهلة للمشاركة في إيجاد الحلول..

Email: mohd-almarri@al-watan.com

: @mohdalmarri2022
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السياسة القطرية تحظى باحترام العالم واهتمام اإلعالم

القضية الفلسطينية الحاضر األكبر في كل الجهود القطرية

مكانة مرموقة اكتسبتها 
من مبادئها ومواقفها 

لدعم السالم واالستقرار

مكانة رفيعة تشكل 
رصيدا كبيرا وغنيا له 
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