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»الشورى«: حلول ناجعة للباحثين عن عمل
مواصلة 
دراسة 
ظاهرة 

العزوف عن 
مهنة التعليم

استمرار 
دراسة 

المظاهر 
المصاحبة 

للزواج

أشاد بزيارات صاحب السمو لعدد من الدول الصديقة

تشجيع الطالب 
على التفاؤل 

وتعزيز ثقته 
بالنفس

 $ تستطلع اآلراء وتقف على المقترحات 

قلـق االمتحـانات.. لمـاذا ؟

الرائد البنعلي: 

»307« خدمات عبر »مطراش 2«
تقليل أعداد 

المراجعين في 
مراكز الخدمات 

المختلفة 

إنجاز أكثر 
من »6« 

ماليين معاملة 
عبر التطبيق 

صاحب السمو يهنئ رئيس كرواتيا بمناسبة ذكرى يوم الدولة لبالده

رئيس الوزراء يستقبل 
نائب رئيس وزراء البهاما

التقى مستشار رئيس كوت ديفوار

تخريج »985« طالبة من »اآلداب والعلوم«
بحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية لإلعالم

الشيخ  سعادة  الشرف  ضيفي  بحضور 

الرئيس  ثاني  آل  خالد  بن  ثاني  بن  عبدالعزيز 

وسعادة  لإلعالم  القطرية  للمؤسسة  التنفيذي 

ثاني  آل  أحمد  بن  خليفة  بنت  حصة  الشيخة 

لمكافحة  القطرية  للمؤسسة  العام  المدير 

إدارة  مجلس  رئيس  ونائبة  بالبشر  االتجار 

مركز الشفلح لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، 

اآلداب  كلية  من  طالباتها  قطر  جامعة  خرجت 

 »985« عددهن  البالغ   )2022 )دفعة  والعلوم 

حيث  الكلية،  تخصصات  مختلف  في  خريجة 

تم تكريمهن على فترتين صباحية ومسائية. 

الشيخ  سعادة  أعرب  بالمناسبة،  كلمته  وفي 

عبدالعزيز بن ثاني بن خالد آل ثاني عن فخره 

إننا  وقال:  الفرحة،  هذه  الخريجات  بمشاركة 

كمؤسسة  ودوره  العلمي  الصرح  بهذا  نفتخر 

تميزت  عقود،  عبر  مسيرتها  امتدت  تعليمية 

وتلبية  التعليمية  بالدنا  مسيرة  في  بالريادة 

وتميز  بفاعلية  وساهمت  الوطنية،  االحتياجات 

وفقًا  المعرفة  اقتصاد  يعتمد  مجتمع  بناء  في 

لرؤية قطر 2030.

األسر،  تستنفر  وفيه  االمتحانات،  موسم  بدأ 

وقد  العامة،  الثانوية  في  أبناء  لهم  ممن  خاصة 

تحمل معها التوتر واالضطراب والقلق النفسي، 

على  والحصول  النجاح  إلى  يتطلع  فالجميع 

التي  بالكليات  االلتحاق  لهم  يضمن  مجموع 

جدول  يتغير  أيضا  الموسم  هذا  في  يرغبونها، 

العام  والمزاج  حياتها  ونمط  واهتماماتها  األسرة 

الهادئ  الجو  بتهيئة  ملتزمون  أفرادها  فكل  لها، 

على  لتشجيعه  يخصه،  فيما  كل  للطالب 

التفاؤل وتعزيز ثقته بالنفس، ومساعدته على 

والترفيه،  والنوم  المراجعة  بين  الوقت  تقسيم 

المذاكرة  صوت  فوق  يعلو  اليوم  صوت  فال 

ثقافتنا  في  الثانوية  فالشهادة  واالمتحان، 

في  الطالب  ومستقبل  مصير  تحدد  التي  هي 

الجامعية. المرحلة 

ما  صورة  لنقل  اآلراء  استطلعت   $

أجل  من  األمور  عليه  تكون  أن  يجب  وما  يجري 

اطمئنانا  وأكثر  وتوترا،  قلقا  أقل  امتحانات 

ونجاحا. 

 كتبت          آمنة العبيدلي

أكد الرائد علي أحمد البنعلي مساعد مدير 

إدارة نظم المعلومات باإلدارة العامة لنظم 

الخدمات  عدد  وصول  على  المعلومات 

 »307« إلى   »2 »مطراش  عبر  اإللكترونية 

جديدة  خدمة   »17« تفعيل  بعد  وذلك 

أن  إلى  مشيرا  ميليبول،  معرض  خالل 

الحزمة الجديدة من الخدمات سوف تقلل 

الخدمات  مراكز  في  المراجعين  أعداد 

بال  »خدمات  رؤية  تحقيق  بهدف  المختلفة 

مراجعين«.

أن  إذاعية  تصريحات  خالل  وأوضح 

تشمل  الجديدة  اإللكترونية  الخدمات 

المنشاة،  قيد  خدمات  هي:  فئات،  خمس 

قيد  إصدار  )خدمة  خدمتين  وتتضمن 

شطب  وخدمة  وفرعي،  رئيسي  منشأة 

بخدمات  الثانية  الفئة  وتتعلق  منشأة(. 

)خدمة  االستقدام  طلبات  في  النظر  لجنة 

طلبات موافقة االستقدام للعمالة المنزلية 

وخدمة  القطري،  الشخصي  المستقدم  على 

الشخصي  للمستقدم  االستقدام  موافقة  طلبات 

االستقدام(.  المقيم، وخدمة متابعة طلبات موافقة 

خدمات  فهي  الثالثة  الفئة  أما 

وتشمل  والمتابعة،  البحث 

المالية  )المطالبات  خدمات 

المالية  المطالبات  للتذاكر، 

العمل،  ترك  بالغات  للغرامات، 

الغرض،  مخالفة  بالغات 

الفئة  وموافقة الشهود(، وتشمل 

معنا  تواصل  خدمات  الرابعة 

خدمة  )بالغات 

العضيد(. 

كتب             محمد أبوحجر

مسابقة 
لمركز الشفلح

لوحة شكر 
لدولة قطر

مساعدات 
إغاثية 
لجنوب 
إفريقيا

ساهمت في مشروع 
بيت اللغة العربية 

دشن مركز الشفلح 

لألطفال ذوي اإلعاقة من عمر 

»6 – 18« سنة، مسابقة 

»أحالمي ال تعرف حدود 

2022« حيث يسعى المركز 
من خالل هذه المسابقة 

إلتاحة الفرصة لألطفال 

للرسم والتعبير الحر، 

بهدف التعبير عن أحالمهم 

وتصوراتهم للوطن من خالل 

أعمالهم وإبداعاتهم الفنية، 

وتتيح المسابقة مساحة 

خاصة لألطفال من ذوي 

اإلعاقة لعرض مواهبهم 

وقدراتهم اإلبداعية على 

المجتمع بهدف تحقيق 

الدمج المجتمعي لهم، 

وسوف يحصل األطفال 

الفائزون في ختام المسابقة 

على ميداليات ذهبية، 

فضية، وبرونزية، وشهادات 

تقدير من لجنة التحكيم.

الدوحة          $

الشيخ عبدالعزيز بن ثاني: نفتخر بهذا الصرح العلمي 



السنة )27( - الثالثاء  1 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 31 مايو 2022م العدد )9766( نبض الوطن2

استعراض عالقات التعاون وسبل تطويرها

د. الخليفي يجتمع مع نائب وزير الخارجية السعودي
الدكتور  سعادة  اجتمع   - قنا   - الرياض 

محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي 

للشؤون  الخارجية  وزير  مساعد 

سعادة  مع  أمس،  الرياض  في  اإلقليمية، 

الخريجي  عبدالكريم  بن  وليد  المهندس 

العربية  بالمملكة  الخارجية  وزير  نائب 

السعودية الشقيقة. جرى خالل االجتماع 

استعراض عالقات التعاون الثنائي وسبل 

دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة آخر 

واإلقليمية  العربية  القضايا  مستجدات 

والدولية. حضر االجتماع سعادة السفير 

الساطي،  محمد  بن  سعود  الدكتور 

وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون 

بن  بندر  السيد  وسعادة  السياسية، 

لدى  قطر  دولة  سفير  العطية،  محمد 

المملكة العربية السعودية.

رئيس الوزراء يستقبل المستشار الخاص للرئيس اإليفواري استعراض عالقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها

قطر وكوت ديفوار تستعرضان سبل تطوير العالقات رئيس الوزراء يستقبل 
نائب رئيس وزراء جزر البهاما

بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  استقبل   - قنا   - الدوحة 

الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني،  آل  عبدالعزيز 

الخاص  المستشار  كوليبالي  علي  السيد  سعادة  أمس،  صباح 

له  المرافق  والوفد  ديفوار،  كوت  جمهورية  رئيس  لفخامة 

للبالد. زيارتهم  بمناسبة 

البلدين  بين  التعاون  عالقات  استعراض  المقابلة،  خالل  جرى 

إلى  إضافة  المجاالت،  مختلف  في  وتطويرها  تعزيزها  وسبل 

مناقشة عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

الدوحة - قنا - استقبل معالي الشيخ خالد 

رئيس  ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن 

صباح  الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس 

كوبر  تشيستر  آي.  السيد  سعادة  أمس، 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة 

والوفد  البهاما،  جزر  في  والطيران  واالستثمار 

المرافق له بمناسبة زيارتهم للبالد.

عالقات  استعراض  المقابلة  خالل  جرى 

تعزيزها  وسبل  البلدين  بين  التعاون 

وتطويرها في مجاالت استثمار النقل الجوي 

من  عدد  مناقشة  إلى  إضافة  والسياحة، 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

استعراض أوجه التعاون في مجاالت النقل والمواصالت

السليطي يجتمع مع نائب رئيس مجلس وزراء البهاما
الدوحة - قنا - اجتمع سعادة السيد 

جاسم بن سيف السليطي وزير 

المواصالت أمس مع كل من سعادة 

السيد آي. تشيستر كوبر نائب 

رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة 

واالستثمار والطيران في جزر البهاما، 

وسعادة السيد مايكل بي الكيتيس وزير 

الشؤون االقتصادية، والدكتور رولينس 

كينث رومر رئيس هيئة الطيران في جزر 

البهاما.

 جرى خالل االجتماع، استعراض أوجه 

التعاون بين دولة قطر وكومنولث جزر 

البهاما في مجاالت النقل والمواصالت، 

والطيران المدني، والمالحة البحرية 

والموانئ، والسبل الكفيلة بتعزيزها.

لمتضرري فيضانات 
»ديربان« بجنوب إفريقيا

مساعدات إغاثية 
من صندوق قطر 
للتنمية و»الهالل«

الدوحة - قنا - أرسل صندوق قطر 

للتنمية، بالتعاون مع شريكه 

االستراتيجي المنفذ الهالل األحمر 

القطري، نحو 23 طنًا من المساعدات 

اإلغاثية إلى جمهورية جنوب إفريقيا، 

وذلك استجابة لفيضانات »ديربان« 

المدمرة. وضمت هذه المساعدات أجهزة 

ة ومستلزمات 
َّ

تنفس صناعي، وأسر

طبية، باإلضافة إلى مالبس رياضية 

لألطفال ووسائد وبطانيات ومولدات 

كهرباء.وقال سعادة السيد خليفة 

الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، 

بهذه المناسبة: »تأتي هذه المساعدات 

العاجلة لتلعب دورًا مهمًا في التخفيف 

من حدة هذه الكارثة اإلنسانية 

للمتضررين في جمهورية جنوب 

إفريقيا، ال سيما بعد الفيضانات التي 

اجتاحت مدينة ديربان الساحلية. فهذه 

المساعدات، وإن كانت إغاثية وعاجلة 

بطبيعتها، تلعب دورًا مهمًا في التخفيف 

من تداعيات األزمة على المتضررين، 

حيث تساعد في تعزيز ضمان حياة 

كريمة لهم«.

من جهته، قال السيد فيصل محمد 

العمادي المدير التنفيذي للهالل األحمر 

القطري، إن المساعدات اإلغاثية 

المقدمة ستلبي االحتياجات اإلنسانية 

لفائدة أكثر من 100 ألف شخص من 

المتضررين، مع األخذ بعين االعتبار 

الفئات األشد ضعًفا، باإلضافة إلى 

تدعيم المراكز الصحية والمستشفيات 

بالمستلزمات الالزمة لتقديم الخدمات 

الصحية. يذكر أن فريقًا إغاثيًا من الهالل 

األحمر القطري يرافقه وفد من صندوق 

قطر للتنمية، غادر إلى جنوب إفريقيا 

بهدف تقييم األوضاع عن قرب، واإلشراف 

على توزيع المواد اإلغاثية، بالتنسيق مع 

الصليب األحمر هناك.

يشار إلى أن منطقة ديربان الساحلية 

تعاني منذ شهر إبريل الماضي، من 

فيضانات عارمة خلفت المئات من 

الضحايا والكثير من الخسائر المادية، ال 

سيما في البنية التحتية.

المريخي يتسلم نسخة من أوراق 
اعتماد سفير رومانيا وممثل »اليونسكو«

سلطان  السيد  سعادة  تسّلم   - قنا   - الدوحة 

للشؤون  الدولة  وزير  المريخي  سعد  بن 

اعتماد  أوراق  من  نسخة  أمس،  الخارجية، 

سعادة السيد نيكوسور دانيل تانسي سفير 

رومانيا لدى الدولة.

وتمنى سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، 

لسعادة السفير الجديد التوفيق والنجاح في 

أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم لالرتقاء 

الصديقين  البلدين  بين  الثنائية  بالعالقات 

إلى تعاون أوثق في مختلف المجاالت.

وتسّلم سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، 

صالح  السيد  سعادة  اعتماد،  أوراق  أمس، 

الدين زكي خالد ممثل منظمة األمم المتحدة 

لدى  »اليونسكو«  والثقافة  والعلم  للتربية 

منظمة  مكتب  ومدير  واليمن  الخليج  دول 

»اليونسكو« بالدوحة.

وتمنى سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، 

والنجاح  التوفيق  الجديد  »اليونسكو«  لممثل 

الدعم  كل  تقديم  له  مؤكدا  مهامه،  أداء  في 

ومنظمة  قطر  دولة  بين  بالعالقات  لالرتقاء 

مختلف  في  أوثق  تعاون  إلى  »اليونسكو« 

المجاالت.

بمناسبة ذكرى يوم الدولة لبالده

صاحب السمو 
يهنئ رئيس كرواتيا

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

رئيس  ميالنوفيتش  زوران  الرئيــس  فخامــة  إلى  تهنـئــة  برقيــة  المفدى،  البالد 

الدولة لبالده. جمهــورية كرواتيا، بمناسبة ذكرى يوم 

رئيس الوزراء 
يهنئ نظيره الكرواتي

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

الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة إلى دولة السيد أندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء 

جمهورية كرواتيا، بمناسبة ذكرى يوم الدولة لبالده.

نائب األمير 
يهنئ رئيس كرواتيا

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

كرواتيا،  جمهورية  رئيس  ميالنوفيتش  زوران  الرئيــس  فخامـة  إلى  تهــنئة، 

الدولة لبالده. بمناسبة ذكرى يوم 

نائب األمير 
يعزي الرئيس البرازيلي

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

ومواساته  تعازيه  ضمنها  االتحادية،  البرازيل  جمهورية  رئيس  بولسونارو  جايير  الرئيس 

في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت والية بيرنامبوكو شمال شرق البرازيل، متمنيا سموه 

للمصابين الشفاء العاجل.

رئيس الوزراء 
يعزي الرئيس البرازيلي

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

الوزراء ووزير الداخلية برقية إلى فخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل 

االتحادية، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت والية بيرنامبوكو 

شمال شرق البرازيل، متمنيا معاليه للمصابين الشفاء العاجل.

في ضحايا الفيضانات

صاحب السمو 
يعزي الرئيس البرازيلي

الدوحة - قنا - بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى 

ضمنها  االتحادية،  البرازيل  جمهورية  رئيس  بولسونارو  جايير  الرئيس  فخامة  إلى  برقية 

شرق  شمال  بيرنامبوكو  والية  اجتاحت  التي  الفيضانات  ضحايا  في  ومواساته  تعازيه 

البرازيل، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

رئيس الوزراء 
يعزي نظيره األلباني

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

مجلس الوزراء ووزير الداخلية برقية تعزية إلى دولة السيد إيدي راما رئيس وزراء 

جمهورية ألبانيا، في وفاة الرئيس األلباني السابق بوجار نيشاني.

في وفاة الرئيس السابق

صاحب السمو 
يعزي رئيس ألبانيا

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

البالد المفدى برقية تعزية إلى فخامة الرئيس إيلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا، 

في وفاة الرئيس األلباني السابق بوجار نيشاني.

نائب األمير 
يعزي رئيس ألبانيا

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

تعزية إلى فخامة الرئيس إيلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا، في وفاة الرئيس 

األلباني السابق بوجار نيشاني.
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لكلية المجتمع

استالم ملحق مبنى لوسيل للطالبات

أمس،   قطر  في  المجتمع  كلية  استلمت 

منطقة  في  للطالبات  لوسيل  مبنى  ملحق 

العامة  األشغال  هيئة  من  الحمامة  روضة 

»أشغال«، بحضور الدكتور محمد إبراهيم 

الهيئة  من  ووفد  الكلية،  رئيس  النعيمي، 

العمادي،  أحمد  المهندس  السيد  برئاسة 

في  التعليمية  المشاريع  قسم  رئيس 

»أشغال«، ويأتي إنشاء الملحق الجديد في 

إطار حرص الكلية على مواصلة التقدم الذي 

تحرزه ضمن استراتيجيتها للتوسع، تلبيًة 

األكاديمية  برامجها  على  المتزايد  لإلقبال 

والنمو المطرد في عدد طالبها.

الملحق  مرافق  عبر  بجولة  الحضور  وقام 

ألف   27 مساحة  على  يمتد  الذي  الجديد، 

طوابق،  أربعة  من  ويتألف  مربع،  متر 

ويشتمل على مختبرين لنظم وتكنولوجيا 

المعلومات وقاعة مؤتمرات وغرف اجتماعات 

المرافق  من  ومجموعة  األغراض،  متعددة 

والقاعات التي تدعم بيئة التعلم.

الدكتور  سعادة  أشاد  المناسبة،  وبهذه 

وكيل  النعيمي،  صالح  بن  إبراهيم 

العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة 

لدعم  المجتمع  كلية  تبذلها  التي  بالجهود 

احتياجات طالبها وطالباتها في جميع أنحاء 

متطلبات  تلبية  في  الريادي  ودورها  الدولة، 

الوطنية  الكفاءات  من  المحلي  العمل  سوق 

القطاع  »يشهد  وقال:  المتخصصة. 

ملحوظًا  انتعاشًا  الدولة  في  التعليمي 

التعليمية  المنشآت  تطور  حيث  من 

بنائها،  ومساحات  تقدمها  التي  والخدمات 

مما يخّولها استقبال أعداد أكبر من الطالب 

المجتمع  أفراد  أمام  المتاحة  الفرص  وزيادة 

الستكمال تعليمهم العالي«.

وأضاف سعادته: »إن كلية المجتمع ُتعتبر 

من مؤسسات التعليم العالي األساسية في 

ومتنوعة  متميزة  فرصًا  تمنح  التي  الدولة، 

في  يسهم  بما  الطالب،  من  كبير  لقطاع 

المتخصصين  آلالف  المهني  التطوير 

والمجتمع  األفراد  طموح  ويحقق  المؤهلين 

تمكنهم  تعليمية  فرص  على  بالحصول 

المنشود  التطور  تحقيق  في  اإلسهام  من 

للمجتمع القطري ودعم األولويات الوطنية«.

النعيمي،  محمد  الدكتور  أشاد  جهته،  من 

رئيس كلية المجتمع، بدعم وزارة التربية 

والتعليم والتعليم العالي المتواصل للكلية، 

قائاًل: »ُتعد وزارة التربية والتعليم والتعليم 

لكلية  رئيسيًا  استراتيجيًا  شريكًا  العالي 

نحو  مسيرتها  في  قطر  في  المجتمع 

تأسيسها  منذ  األكاديمي  التميز  تحقيق 

من  واحدة  اليوم  أصبحت  حتى   ،2010 في 

الدولة  في  الريادية  التعليمية  المؤسسات 

الوطنية  الكوادر  إعداد  في  تسهم  التي 

للمؤسسات  التنافسية  القدرات  وتعزيز 

تقديم  خالل  من  والخاصة  الحكومية 

األكاديمية  البرامج  من  متنوعة  مجموعة 

إلى  تهدف  التي  المتخصصة  والتدريبية 

والمتطورة  المتزايدة  االحتياجات  تلبية 

لسوق العمل القطري«.

شكره  عن  النعيمي  الدكتور  أعرب  كما 

لهيئة األشغال العامة »أشغال« على الجهود 

المثمر  وتعاونهم  بذلوها  التي  الكبيرة 

اليوم  سعداء  »نحُن  وأضاف:  الكلية،  مع 

الجديد  لوسيل  مبنى  ملحق  باستالم 

العامة،  األشغال  هيئة  من  للطالبات 

إثراء  في  الجديد  الملحق  سيسهم  حيث 

من  ويعزز  التعليمية  طالباتنا  تجربة 

من  أكبر  أعداد  استقبال  على  الكلية  قدرة 

أمامهن  المتاحة  الفرص  وزيادة  الطالبات 

بكل  ونعمل  العالي.  تعليمهن  الستكمال 

جد حاليًا لتجهيز الملحق بأحدث الوسائل 

الجودة، ليكون  التعليمية عالية  والخدمات 

العام  بداية  مع  الطالبات  الستقبال  جاهزًا 

األكاديمي المقبل«.

أحمد  المهندس  أوضح  جانبه،  ومن 

العمادي، رئيس قسم المشاريع التعليمية 

الجديد  الملحق  تصميم  أن  »أشغال«،  في 

ويضمن  القطري  التراثي  بالطابع  يتسم 

وترفيهية  وبيئية  تثقيفية  مزايا  توفير 

أعلى  بتطبيق  تميزه  عن  فضاًل  للطالب، 

بالمباني  الخاصة  والسالمة  األمن  معايير 

الجودة  معايير  جانب  إلى  والمنشآت، 

المحلية والدولية.

في  المجتمع  كلية  أن  بالذكر  الجدير  من 

لوسيل  مبنى  ملحق  مؤخرًا  افتتحت  قطر 

للطالب في منطقة روضة الحمامة، ليشمل 

أربعة طوابق، ويمتد على مساحة بناء نحو 

13,650 متر مربع. 
فروعها  خالل  من  المجتمع  كلية  وتوفر 

البرامج  من  متنوعة  مجموعة  المختلفة، 

برامج  تتضمن  المتخصصة،  األكاديمية 

والفنون  والعلوم  اآلداب  الدبلوم المشارك في 

لعامين  تمتد  التي  التطبيقية  والعلوم 

األكاديمية  البرامج  عن  فضاًل  دراسيين، 

)عامين  الدراسية  الخطة  على  تعتمد  التي 

على  للحصول  الطالب  وتؤهل  عامين(   +
والبكالوريوس  المشارك  الدبلوم  درجتي 

لتلبية  المجاالت،  من  العديد  في 

احتياجات سوق العمل من الكوادر الوطنية 

المتخصصة.

الدوحة           $

د. النعيمي: سيكون 
جاهزًا للدراسة 

بداية العام المقبل

يتألف من أربعة 
طوابق ويشتمل 

على مختبرين

بحث أوجه التعاون في المجال الثقافي

وزير الثقافة يلتقي
مدير »اليونسكو« بالدوحة

بن  الرحمن  عبد  الشــيخ  سـعادة  التـقـى 

سعادة  أمس،  الثقافة،  وزير  ثاني  آل  حمد 

ممثل  خالد  زكي  الدين  صالح  السيد: 

الخلـيج  دول  لدى  اليونسـكـــو  منظمــة 

اليونسكو  منظمة  ومديرمكتب  واليمن 

بالدوحة.

التعاون  أوجه  بحث  اللقاء  خالل  جرى  حيث   

دعمها  وسبل  الثقافي،  المجال  في  المشترك 

وتطويرها.

الدوحة           $

.. ويجتمع مع سفير مملكة بلجيكا

حمد  بن  الرحمن  عبد  الشيخ  سعادة  التقى 

سعادة  اإلثنين،  أمس  الثقافة،  وزير  ثاني  آل 

بلجيكا  مملكة  سفير  اسلبرن  ويليام  السيد 

لدى دولة قطر.  جرى خالل اللقاء بحث أوجه 

التعاون المشترك بين البلدين، وسبل دعمها 

وتطويرها في المجال الثقافي.

بحث التعاون بين البلدين وسبل تطويره

على مساهمتها في مشروع بيت اللغة العربية في باريس

إزاحة الستار عن لوحة شكر لدولة قطر

آل  جاسم  بن  علي  الشيخ  سعادة  وأكد 

األهمية  على  بالحفل،  كلمته  في  ثاني، 

التاريخية للغة العربية باعتبارها إحدى 

أقدم اللغات التي نطق بها البشر منذ فجر 

ربطت  العربية  اللغة  إن  وقال  التاريخ. 

خالل  من  الشعوب  بين  قرون،  مدى  على 

األدب والموسيقى والشعر والفلسفة كما 

كانت لغة التواصل الشائعة في مجاالت 

غنية  لغة  وهي  والعلم.  والفن  التجارة 

الماليين  مئات  توحد  بالحياة،  ونابضة 

من الناس في 22 دولة ناطقة بالعربية.

قطر  دولة  مساهمة  أن  سعادته  وأوضح 

الذي  العربية  اللغة  بيت  مشروع  في 

إنشاءه،  العربي  العالم  معهد  ينوي 

على  مجددا  للتأكيد  نداء  بمثابة  تعتبر 

في  العربية  اللغة  تؤديه  الذي  الهام  الدور 

على  الشعوب  بين  الوصال  جسور  مد 

من  وغيرها  واألدب  والعلم  الثقافة  صهوة 

حاضنة  تعد  فاللغة  الكثيرة.  المجاالت 

الهوية  على  المحافظة  يمكن  وال  الهوية، 

دون المحافظة على اللغة العربية.

وقال إن دولة قطر، تحت القيادة الرشيدة 

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  لحضرة 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

لتعزيز  كبيرة  جهودًا  سنوات،  منذ  تقود 

اللغة العربية داخل قطر  وترسيخ مكانة 

تنظيمها  خالل  من  العربي،  العالم  وفي 

اللغة  أهمية  حول  وندوات  لمؤتمرات 

العربية والبحث عن الوسائل التي تعيد 

كما  وأضاف،  تألقها،  الجميلة  للغتنا 

يأتي ذلك في إطار مساعي قطر الحثيثة 

العظيم  المسلمين  تراث  على  للحفاظ 

وظل  الضاد،  لغة  عبر  العالم  أبهر  الذي 

العالم يتعلمها لقرون.

الجهود  السفير  سعادة  واستعرض 

العديدة التي بذلتها دولة قطر في حماية 

من  بمبادرة  بدأت  والتي  العربية  اللغة 

بنت  موزا  الشيخة  السمو  صاحبة 

مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  ناصر، 

الُمجتمع،  وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر 

العالمية  »المنظمة  أطلقت  عندما 

 ،2013 عام  في  العربية«  باللغة  للنهوض 

معجم  بناء  مشروع  إطالق  مع  واستمرت 

حتى  العربية،  للغة  التاريخي  الدوحة 

فيفا  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  اعتماد 

للغة العربية لغة رسمية.

اللغة العربية تشكل مكونا  ولفت إلى أن 

وأن  العربية،  الهوية  مكونات  من  رئيسيا 

إدراك العالقة التفاعلية بين اللغة والهوية 

في  يساهم  سليما  لغويا  وعيا  يتطلب 

تقدير مكانة اللغة العربية وأهميتها وهذا 

ما تسعى دولة قطر إلى تحقيقه من خالل 

العالم  معهد  مع  الوثيق  تعاونها  تعزيز 

التي  مبادراته  ودعم  باريس  في  العربي 

مختلف  على  وتوزعها  بتنوعها  تساهم، 

الحقول والمجاالت المعرفية والفنية، في 

تعريف فرنسا، ومن خاللها أوروبا والعالم 

للعالم  الحقيقية  بالصورة  الغربي، 

وتراثه  بتاريخه  واإلسالمي،  العربي 

وأوضاعه  وإبداعاته  وبثقافته  وحضارته، 

الراهنة، وتنمي التبادل الثقافي والتفاعل 

الشرق  بين  اإلنساني  والحوار  الحضاري 

والغرب.

وتوجه سعادة السفير، في ختام كلمته، 

بالشكر الجزيل للحضور على تواجدهم 

خطوة  اعتبرها  التي  المناسبة  هذه  في 

التعاون  عالقات  درب  على  جديدة 

الصرح  بهذا  تجمعنا  التي  والصداقة 

الحضاري الفريد من نوعه.

جاك  السيد  سعادة  أعرب  جانبه،  من 

في  العربي  العالم  معهد  رئيس  النغ 

الستار  إلزاحة  سعادته  عن  باريس، 

لدولة  تقديرا  إطالقها  تم  التي  اللوحة  عن 

اللغة  بيت  بمشروع  التزامها  على  قطر 

العالقات  بفضل  أنه  مؤكدا  العربية، 

ومعهد  قطر  دولة  بين  القائمة  المتينة 

دفعة  إعطاء  سيتم  العربي،  العالم 

لها  والترويج  العربية  اللغة  جديدة لنشر 

لغة  باعتبارها  والعالم  وقطر  فرنسا  في 

والتواصل  المعرفة  مجال  في  عالمية 

والثقافة واإلبداع.

وتوجه سعادته بالشكر لحضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

البالد المفدى، على ثقته بالمشروع. كما 

الجمهورية  لدى  قطر  دولة  سفير  شكر 

بتحقيق  الكامل  التزامه  على  الفرنسية، 

هذا الدعم.

لكرة  الدولي  االتحاد  بقرار  النغ  وأشاد 

لغة  العربية  اللغة  باعتماد  الفيفا  القدم 

لدولة  تهانيه  وجدد  خامسة،  رسمية 

 22 النسخة  استضافتها  بمناسبة  قطر 

من كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام 

للمرة األولى في بلد عربي.

العربية  اللغة  بيت  مشروع  أن  وأكد 

المتينة  الصداقة  يعزز  أن  شأنه  من 

الحوار  يغني  وأن  وقطر  فرنسا  بين 

االستراتيجي الفرنسي- القطري، معربا 

معهد  بين  التعاون  يتوسع  أن  أمله  عن 

العالم العربي ودولة قطر ويزداد عمقا في 

المستقبل.

الشيخ علي بن جاسم: الدولة تقود جهودًا كبيرة لتعزيز وترسيخ مكانة اللغة العربية

باريس- قنا- أزاح سعادة الشيخ 
علي بن جاسم آل ثاني، سفير 

دولة قطر لدى الجمهورية 
الفرنسية، وسعادة السيد 

جاك النغ، رئيس معهد العالم 
العربي في باريس، الستار عن 

لوحة شكر لدولة قطر على 
مساهمتها في مشروع بيت 

اللغة العربية، في احتفال 
بمقر المعهد بحضور السيد 

جان ماري كيني، ممثل 
االتحاد الدولي لكرة القدم 

الفيفا في باريس وشخصيات 
عربية وفرنسية ودولية بارزة، 

وعرضت خالله مجسمات 
المالعب التي ستستضيف 

مباريات بطولة كأس العالم 
FIFA قطر 2022.

 عرضت مجسمات المالعب التي 
ستستضيف مباريات بطولة كأس العالم 
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بمركز التعليم التنفيذي في جامعة حمد بن خليفة

تدريـب قيـادات الصـف الثانــي
لـ »تنظيــم األعمـــال الخيريــة«

التنفيذي،  التعليم  مركز  م  قدَّ  

التابع لجامعة حمد بن خليفة، 

تمكين  برنامج  في  أخرى  وحدة 

هيئة  في  الثاني  الصف  قيادات 

الخيرية،  األعمال  تنظيم 

بالتعاون  المركز  طوره  الذي 

قيادات  ويستهدف  الهيئة،  مع 

الصف الثاني من المدراء والقادة 

المتخصصين.

في  الثالثة  الوحدة  وُقِدمت 

التي  التنفيذي  التدريب  برنامج 

يمتد ألربعة أشهر، تحت عنوان 

»حل المشكالت واتخاذ القرارات 

الذكية«، خالل الفترة من 11-10 

مايو لمجموعة تضم 30 مشارًكا 

من مؤسسات خيرية مختلفة.

البرنامج  هذا  المركز  صمم  وقد 

الكفاءات  إطار  متطلبات  لتلبية 

تنظيم  هيئة  في  البشرية 

ويركز  الخيرية.  األعمال 

السلوكيات  على  البرنامج 

األدوار  ألداء  الالزمة  والمهارات 

وبعد  بفعالية.  المتخصصة 

االنتهاء بنجاح من جميع وحدات 

سيحصل  الخمس،  البرنامج 

المشاركون على شهادات القيادة 

التنفيذية من المركز. 

الله  عبد  الدكتور  الجلسة  م  قدَّ

جودت رزق الله، العضو المنتدب 

شركة  على  العام  والمشرف 

الكويت  في  برو  ماسترز  ميديا 

والمستشار والمدرب المحترف. 

خالل  الله،  رزق  الدكتور  وتناول 

اتخاذ  وقواعد  أسس  الجلسة، 

التعامل  وسياسات  القرارات، 

وطرق  والمعلومات،  البيانات  مع 

البدائل،  واختيار  المقارنة 

متعمقة  دراسة  إجراء  وسبل 

واشتملت  القرار.  اتخاذ  لبيئة 

جوانب  على  العمل  ورشة 

وتطبيقية  ومفاهيمية  نظرية 

الوحدات  في  حدث  كما  عملية 

السابقة. ودخل المشاركون في 

تقنيات  إلظهار  تفاعلية  تحديات 

النقدي،  تفكيرهم  لتحسين 

وكيفية  الموقف،  وتحليل 

تطوير حلول للمشاكل أو اتخاذ 

القرارات في ظروف مختلفة.

أفروديت  السيدة  وتحدثت 

حماد، المدير التنفيذي للمركز، 

فقالت:  الورشة  انتهاء  بعد 

بالتعليقات  جًدا  سعداء  »نحن 

على  للمشاركين  اإليجابية 

قدمت  التي  الثالثة،  الوحدة 

تنفيذها  يمكنهم  عملية  معارف 

ويتمثل  مؤسساتهم.  داخل 

هدفنا من هذا البرنامج التدريبي 

الهيئة  مع  بالتعاون  نقدمه  الذي 

المؤسسات  مساعدة  في 

ثقافة  ترسيخ  على  المحلية 

تنفيذ  عبر  واالحترافية  المهنية 

أفضل ممارسات القيادة. ويوضح 

بتقديم  المركز  التزام  البرنامج 

على  تعمل  متخصصة  برامج 

تطوير المهارات اإلدارية والقيادية 

الرئيسية  الوطنية  للمؤسسات 

لتعزيز كفاءتها وأدائها«.

الدوحة- قنا- عقد مجلس 
الشورى أمس، جلسته 

األسبوعية العادية برئاسة 
سعادة السيد حسن بن 

عبدالله الغانم رئيس 
المجلس.

 في بداية الجلسة أشاد 
المجلس بالزيارات التي قام 

بها حضرة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 

أمير البالد المفدى »حفظه 
الله«، مؤخرا، إلى عدد من 

الدول الصديقة.
 وأكد المجلس أن تلك الزيارات 
وما اشتملت عليه من لقاءات 

ومباحثات وتوقيع اتفاقيات، 
ال شك أنها ستسهم في 

تطوير وتعزيز عالقات قطر 
الدولية، المبنية على التفاهم 

والتعاون المشترك، وترتقي 
بها إلى آفاق أرحب في 

المجاالت كافة.

األمير  سمو  مشاركة  المجلس  وثمن   

العالمي،  االقتصادي  المنتدى  في  المفدى 

بسويسرا،  دافوس  مدينة  في  عقد  الذي 

الجلسة  في  سموه  بمشاركة  مشيدًا 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  حول  النقاشية 

قطر 2022.

بمسيرة  المجلس  ندد  آخر،  جانب  من   

عام  كل  إسرائيل  بها  تحتفي  التي  »أعالم«، 

في  بالقدس  القديمة  البلدة  على  الستيالئها 

حرب 1967.

تمثل  المسيرة  هذه  أن  المجلس  وأكد   

ألحد  واضحًا  وانتهاكًا  صارخًا  استفزازًا 

تزال  ال  التي  المدينة  في  القليلة  األماكن 

أنشطة  وتطوق  عربية،  بصبغة  تحتفظ 

االستيطان اليهودي المتزايدة في المدينة.

 وشدد المجلس على أن مثل هذه األنشطة، 

الشعب  لمشاعر  استفزازًا  تمثل  ال 

تستفز  إنها  بل  وحسب،  الفلسطيني 

كون  واإلسالمية،  العربية  األمتين  مشاعر 

البلدة القديمة هي موطن المسجد األقصى.

بن  أحمد  الدكتور  سعادة  تال  ذلك،  بعد   

لمجلس  العام  األمين  الفضالة،  ناصر 

وتم  الجلسة،  أعمال  جدول  الشورى، 

التصديق على محضر الجلسة السابقة.

على  الجلسة،  خالل  المجلس،  واطلع   

واالقتصادية،  المالية  الشؤون  لجنة  تقرير 

المتعلق بالباحثين عن عمل من القطريين، 

وتحديد احتياجات الدولة من التخصصات 

الموارد  وتنمية  العمل  سوق  يحتاجها  التي 

البشرية.

على  بالحرص  اتسمت  مناقشات  وبعد   

عملية  ورؤية  وواقعية  ناجعة  حلول  وضع 

في  جاء  ما  إلى  وبالنظر  للتطبيق،  قابلة 

ركيزتها  في   2030 الوطنية  قطر  رؤية 

اتخذ  البشرية،  بالتنمية  المتعلقة  األولى 

في  جاء  ما  بشأن  المناسب  القرار  المجلس 

التقرير.

المجلس،  رئيس  سعادة  أطلع  ذلك،  بعد   

أعضاء  من  وفد  مع  اجتماعه  على  المجلس 

مبينًا  القدس«،  ألجل  »برلمانيون  رابطة 

سعادته أن وفد الرابطة ثّمن جهود دولة قطر 

الفلسطينية،  القضية  نصرة  سبيل  في 

وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ 

المفدى،  البالد  أمير  آل ثاني،  تميم بن حمد 

الموضوعات  من  عدد  استعراض  عن  فضاًل 

بين  الجهود  وتنسيق  بتعزيز  المتعلقة 

يخدم  بما  والرابطة  الشورى  مجلس 

الفلسطينية. القضية 

حول  تقرير  على  المجلس  اطلع  كما   

بنت  حمدة  الدكتورة  سعادة  مشاركة 

مجلس  رئيس  نائب  السليطي،  حسن 

في  المرئي،  االتصال  تقنية  عبر  الشورى، 

هامش  على  عقد  الذي  البرلماني  االجتماع 

حقوق  حول  المستوى  رفيع  الدولي  المؤتمر 

اإلنسان والمجتمع المدني ومكافحة اإلرهاب 

مالقة  بمدينة  الجاري  مايو  من  التاسع  في 

اإلسبانية.

وافق  حيث  الجلسة،  أعمال  وتواصلت   

لجنة  أعمال  تمديد  طلبي  على  المجلس 

دراسة  بشأن  واإلعالم  الثقافية  الشؤون 

التعليم،  مهنة  عن  القطريين  عزوف  ظاهرة 

المظاهر  بدراسة  الخاصة  اللجنة  وأعمال 

المصاحبة للزواج.

الالئحة  بوضع  المعنية  اللجنة  وعقدت 

الداخلية لمجلس الشورى، اجتماعًا أمس، 

فطيس  بن  علي  الدكتور  سعادة  برئاسة 

المري، رئيس اللجنة.

مناقشة  اللجنة  واصلت  االجتماع،  وخالل   

وقررت  الداخلية،  الالئحة  وأبواب  فصول 

اجتماعها  في  لالئحة  مناقشاتها  استكمال 

المقبل.

بدراسة  الخاصة  اللجنة  عقدت  كما 

بمجلس  للزواج،  المصاحبة  المظاهر 

سعادة  برئاسة  أمس،  اجتماعا  الشورى، 

رئيس  العطية  شبيب  بن  علي  السيد 

اللجنة.

التقرير  اللجنة  ناقشت  االجتماع،  وخالل   

ومقترحاتها  قراراتها  تضمن  والذي  النهائي، 

وتوصياتها حول الموضوع المذكور، لعرضه 

على مجلس الشورى.

ستســــهم فــي تطويـــر وتعزيـــز عالقــــات قطــــر الدوليــــة

لجنة دراسة المظاهر المصاحبة للزواج تناقش تقريرها النهائي

ـــن مشـــــاركة ســــــموه فـــي منتــــدى دافــــوس المجــــلس ثمَّ

االطالع على تقرير متعلق بالباحثين عن عمل من القطريين

»الشورى« يشيد بزيارات صاحب السمو
لعدد من الدول الصديقة

التنديـد بمسـيرة األعـالم اإلســرائيلية بالقـدس

استفزاز لمشـاعر األمتين العربية واإلسـالمية

$ الدوحة
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بين قطر وبولندا خالل منتدى التكنولوجيا الجديدة

استعراض الفرص التجارية واالستثمارية
الدوحة- قنا- استعرض المنتدى 
القطري - البولندي للتكنولوجيا 

الجديدة، في نسخته الثالثة، 
الفرص التجارية واالستثمارية 

المتاحة في البلدين ال سيما في 
المجال التكنولوجي.

ويستهدف المنتدى، الذي ينظمه 
مجلس األعمال القطري البولندي 

بالتعاون مع سفارة جمهورية 
بولندا بدولة قطر، تطوير التعاون 
المتنامي بين الدوحة ووارسو في 

العديد من المجاالت ودفعه إلى 
األمام عبر المزيد من التعريف 
بالفرص التجارية واالستثمارية 

المتاحة في البلدين، السيما 
في مجاالت الطاقة والطيران 

والتكنولوجيا الرقمية، فضال عن 
الحلول األمنية والدفاعية. 

السيد  سعادة  أكد  المنتدى،  أعمال  انطالق  وقبيل 

الدولة،  لدى  بولندا  جمهورية  سفير  يانكي  يانوش 

)قنا(،  القطرية  األنباء  لوكالة  خاص  تصريح  في 

والرغبة  قطر،  ودولة  بالده  بين  العالقات  متانة 

»لقد  قائال  تطويرها،  في  الطرفين  لدى  المشتركة 

في  لبولندا  ووثيقا  مهما  شريكا  قطر  دولة  أصبحت 

مجال التعاون االقتصادي، وينبغي أن نواصل بناء 

الكبيرة  اإلمكانات  أساس  على  االقتصادية  روابطنا 

يتيح  مما  متكاملة  اقتصاداتنا  إن  الجانبين..  لدى 

لنا فرصا للتعاون في قطاعات جديدة«.

أن  الدولة،  لدى  بولندا  جمهورية  سفير  وأكد 

التعاون  أطر  لتعزيز  جديدة  فرصة  المنتدى 

شراكة  عالقات  وخلق  وبولندا،  قطر  بين  القائمة 

جذب  إلى  نسعى  وقال:»نحن  البلدين،  بين  قوية 

أن  ونود  لبالدنا  القطرية  االستثمارات  من  المزيد 

موجودا  البولندية  الشركات  من  المزيد  يكون 

مثل  قطاع  في  تعاوننا  أن  نعتقد  قطر..  في  هنا 

يكون  أن  يمكن  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 

واعدا جدا ويمكننا من تطوير هذه العالقات أكثر«. 

»الممتازة«  التحتية  بالبنية  الصدد  هذا  في  ونوه 

الذي  للغاية«  »الودود  القانوني  واإلطار  قطر  في 

من  الشركات  ويجذب  للمال  قطر  مركز  يقدمه 

األخرى،  الخدمات  من  وأيضا  قطاعاته  من  بولندا 

بتوسيع  البولندية  للشركات  يسمح  ما  وهو 

آسيا  إلى  المرور  بوابة  ويمنحها  قطر  في  نشاطها 

وإفريقيا.

الذي تلعبه  الدور  المنتدى تنبع من  أن أهمية  ورأى 

أصبحت  بحيث  اليوم  عالم  في  الجديدة  التقنيات 

تكنولوجيا  قطاع  أن  مبينا  النجاح،  قاعدة  هي 

من   %  8 يشكل  بولندا  في  واالتصاالت  المعلومات 

 250 من  أكثر  ويوظف  اإلجمالي  المحلي  الناتج 

قطر  في  للشركات  يمكن  الذي  األمر  عامل،  ألف 

منه. االستفادة 

أكبر  من  واحدة  هي  حاليا  بالده  أن  واعتبر 

طموح  ولديها  الشرقية،  أوروبا  في  االقتصادات 

هذا  في  مشيرا  للطاقة،  مركزا  لتصبح  متنام 

من   %  30 بحوالي  بولندا  تزود  قطر  أن  إلى  الصدد 

مساهمة  وهي  المسال  الطبيعي  الغاز  من  وارداتها 

لبالده. مهما  شريكا  تجعلها  كبيرة 

الرئيس  الجيدة  محمد  يوسف  السيد  أما 

كلمة  في  فاعتبر  للمال،  قطر  لمركز  التنفيذي 

الرئيسي  المحرك  هي  التكنولوجيا  أن  بالمنتدى، 

توفير  على  تساعد  إذ  والتنمية،  االقتصادي  للنمو 

الوصول  نطاق  وتوسيع  الكفاءة  وتحسين  الوقت 

وباتت  األبحاث،  من  مزيد  وإجراء  الموارد  إلى 

عنصرا حاسما في التقدم االجتماعي واالقتصادي. 

وقال إن مركز قطر للمال انطالقا من هذا الفهم دعم 

و»هو  إليها  والوصول  جديدة  تقنيات  تطوير  دائما 

في  مشيرا  نبنيها«،  التي  الشراكات  في  واضح  أمر 

قطر  تقدمها  التي  الكبيرة  الفرص  إلى  الصدد  هذا 

الخدمات  قطاع  خالل  من  التكنولوجيا  لشركات 

المالية المتطور بها، وإلى عدد من مبادرات المركز 

ذات  األرقام  بعض  ومستعرضا  النطاق،  هذا  في 

التنويع  لسياسة  الرقمي  القطاع  بدعم  الصلة 

االقتصادي في قطر.

مركز  به  يضطلع  الذي  الدور  الجيدة  تناول  كما 

تأسيس  لتسهيل  مصممة  كمنصة  للمال  قطر 

المحلية  السوق  في  والعمل  التجارية  األعمال 

مجموعة  تقديم  في  أخرى،  مناطق  في  والتوسع 

واسعة من حلول الشركات.

رئيس  ديباال  دانيال  السيد  سلط  جانبه  من 

على  الضوء  البولندي،  القطري  األعمال  مجلس 

ربحية  غير  أعمال  منظمة  باعتباره  المجلس 

للمال،  قطر  مركز  في  سنوات  بضع  منذ  مسجلة 

مكانة  تبرز  التي  اإلحصائيات  لبعض  وتطرق 

أوروبا. في  للتكنولوجيا  كمركز  بولندا 

متحدثون  تطرق  مماثلة،  تقديمية  عروض  وفي   

للتنمية  قطر  وبنك  للمال  قطر  مركز  من  كل  من 

المعلومات  ألهم  قطر،  في  الحرة  المناطق  وهيئة 

البولندي. األعمال  مجتمع  تهم  التي  االستثمارية 

{ السفير البولندي يلقي كلمته

الجيدة: التكنولوجيا هي المحرك 
الرئيسي للنمو االقتصادي والتنمية 

المنتدى فرصة جديدة لتعزيز أطر التعاون بين البلدين السفير يانكي: قطر أصبحت شريكا اقتصاديا مهما ووثيقا لبولندا 
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وزارة العدل تمنحهم تراخيص

دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين
العقاريين  الوسطاء  من  جديدة  دفعة  أدت 

القانونية  اليمين  لهم  المرخص  القطريين 

العقاريين بوزارة  الوسطاء  أمام لجنة شؤون 

بين  ما  وسيطا   34 الدفعة  وشملت  العدل، 

ما  وهو  العقارية،  للوساطة  وشركات  أفراد 

بدء  منذ  لهم  المرخص  الوسطاء  عدد  يرفع 

من  ألكثر  الجديدة  بالقانون  العمل  تفعيل 

ومسجال  مرخصا  قطريا  عقاريا  وسيطا   442
لدى إدارة الوساطة العقارية.

ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة 

 2017 لسنة   )22( رقم  القانون  تفعيل  العدل 

إطار  في  العقارية،  الوساطة  أعمال  بتنظيم 

والدفع  القانون،  ألحكام  التنفيذية  اإلجراءات 

بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية 

االقتصادية  النهضة  لمواكبة  ومهيأة  منظمة 

والتوسع  الدولة  تشهدها  التي  والعمرانية 

الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك 

العقارية  المنظومة  وتنظيم  تهيئة  إعادة  من 

لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

السويدي،  الله  عبد  سعيد  السيد  ورحب 

التسجيل  لشؤون  المساعد  الوزارة  وكيل 

شؤون  لجنة  رئيس  والتوثيق  العقاري 

من  الجديدة  بالدفعة  العقاريين،  الوسطاء 

وأكد  لهم،  المرخص  العقاريين  الوسطاء 

الوساطة  بهنة  االرتقاء  على  الوزارة  حرص 

العقارية، حيث يولي سعادة السيد مسعود 

بن محمد العامري وزير العدل اهتماما خاصا 

مهنة  مقدمتها  وفي  القانونية  المهن  بتطوير 

الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج 

ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية 

ركائزها  إحدى  العقاري  القطاع  يعتبر  التي 

األساسية. 

وأكد السويدي على ضرورة أن يكون التعامل 

مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية 

من  وحذر  األطراف،  مختلف  حقوق  لحماية 

التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد 

تفعيل  في  والبدء  األوضاع  توفيق  مهلة  انتهاء 

ضرورة  إلى  ونوه  العقارية.  الوساطة  قانون 

بالوسطاء  الخاصة  العقود  نماذج  اعتماد 

العقاريين في معامالت البيع والشراء لضمان 

حقوق المتعاملين والوسطاء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل 

إلعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل 

 2017 لسنة   22 رقم  القانون  أحكام  بموجب 

بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم 

العمل  آليات  وتطوير  الوطني،  االقتصاد 

بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة 

والوسطاء  المكاتب  أصحاب  من  الوساطة 

القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع 

الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة، 

على  المترتبة  القانونية  للمخالفات  تجنبا 

القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص.

استكمال  بعد  الدفعة  لهذه  الترخيص  وجاء 

بموجب  المحددة  التنظيمية  اإلجراءات 

مقابلة  تشمل  والتي  القانون،  أحكام 

مكاتبهم  ومعاينة  المهنة  ألعمال  المتقدمين 

مزاولة  لمتطلبات  مطابقتها  من  والتأكد 

التدريبية  الدورات  في  والمشاركة  المهنة، 

القانونية  الدراسات  بمركز  التخصصية 

والقضائية.

في  الجديدة  للدفعة  الترخيص  ويأتي 

مهنة  تنظيم  إلعادة  العدل  وزارة  جهود  إطار 

اإلجراءات  وتفعيل  العقارية  الوساطة 

الوطني،  االقتصاد  يخدم  بما  التنظيمية 

ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل 

من  العقارية  الوساطة  بمهنة  المشتغلين 

القطريين،  والوسطاء  المكاتب  أصحاب 

العقاريين  الوسطاء  الفائدة لصالح  وتعظيم 

االستثمار  في  شركاء  باعتبارهم  القطريين 

وساطة  مكاتب  إليجاد  ويؤسس  العقاري 

عقارية متطورة على مستوى المنطقة.

وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز 

التدريبية  الدورات  بتنظيم  وتقوم  الطلبات 

التدريب  قسم  مع  بالتنسيق  المطلوبة 

بما  والقضائية  القانونية  الدراسات  بمركز 

مهنة  لممارسة  المتقدم  حصول  يضمن 

المتطلبات  كافة  على  العقارية  الوساطة 

هذا  في  بدوره  للقيام  والقانونية  المهنية 

القطاع على الوجه األمثل.

الوسطاء  وتأهيل  لتدريب  خطتها  إطار  وفي 

العقارية  الوساطة  إدارة  باشرت  العقاريين 

منذ بدء العمل بتفعيل القانون تنفيذ خطة 

وتفعيل  والتأهيل،  التدريب  تشمل  متكاملة 

ذلك  في  بما  للقانون  التنفيذية  اإلجراءات 

بالقطاع،  المشتغلة  للمكاتب  زيارات  تنظيم 

المهنة  لممارسة  المتقدمين  وترشيح 

لضوابط  تخضع  التي  التدريبية  للدروات 

للشخص  بالنسبة  إنه  حيث  الترخيص، 

الجنسية،  قطري  يكون  أن  يجب  الطبيعي، 

وأن يكون كامل األهلية، وحسن السمعة، وأال 

يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء 

الترخيص، وأن يكون له مقر مالئم في الدولة 

ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.

$ الدوحة

بعد تدشين حزمة جديدة خالل »ميليبول«.. الرائد البنعلي:

»307« خدمات عبر »مطراش 2«

البحث  خدمات  فهي  الثالثة  الفئة  أما 

)المطالبات  خدمات  وتشمل  والمتابعة، 

المالية  المطالبات  للتذاكر،  المالية 

بالغات  العمل،  ترك  بالغات  للغرامات، 

الشهود(.  وموافقة  الغرض،  مخالفة 

تواصل  خدمات  الرابعة  الفئة  وتشمل 

وفيما  العضيد(.  خدمة  )بالغات  معنا 

يتعلق بالفئة الخامسة الخاصة بخدمات 

إلغاء/  )تجديد/  خدمات  تشمل  اإلقامات، 

إصدار إقامة، وخدمة تغير بيانات الجواز، 

وخدمة طلبات تخفيض غرامات اإلقامات، 

وخدمة متابعة طلبات خدمات اإلقامات(.

العام  خالل  أنه  البنعلى  الرائد  وأضاف   

ماليين   6 من  أكثر  إنجاز  تم  الماضي 

2، مشيرا  إلكترونية عبر مطراش  معاملة 

توفرها  التي  اإللكترونية  الخدمات  أن  إلى 

معامالت  إلنجاز  تهدف  الداخلية  وزارة 

ويسر،  بسهولة  والمقيمين  المواطنين 

مع  بالتنسيق  تقوم  الوزارة  أن  إلى  مشيرا 

الخدمات  بعض  بشأن  األخرى  الجهات 

ذلك  على  وكمثال  إطالقها،  تم  التي 

بشأن  التجارة  وزارة  مع  التنسيق  تم 

للتسهيل  وذلك  المنشأة  قيد  خدمات 

خدمة  أن  موضحا  المعاملة،  صاحب  على 

رئيسي  التجارية  المنشأة  قيد  )إصدار 

السجالت  على  للمفوضين  تتيح  وفرعي( 

قيد  إصدار  إمكانية  التجارية  والرخص 

تتيح  حين  في  إلكتروني  بشكل  منشأة 

على  للمفوضين  منشأة(،  )شطب  خدمة 

استكمال  التجارية  والرخص  السجالت 

إلكترونيا.  إجراءاتها 

البحث  لخدمات  بالنسبة  أنه  وأكد 

اإللكترونية  الخدمات  فإن  والمتابعة 

المالية  )المطالبات  خدمة  هي  الجديدة 

بطلبات  خاصة  خدمة  وهي  للتذاكر( 

نفقة  على  صرفها  تم  التي  السفر  تذاكر 

تأمين  تسريع  لغرض  الداخلية  وزارة 

المطلوب ترحيلهم عن  مغادرة األشخاص 

مستقدم  قبل  من  تسديدها  ويتم  البالد، 

الشخصي  )المستقدم  المبعد  الشخص 

الشخص  مغادرة  بعد  وذلك  المنشأة(  أو 

البالد بشكل نهائي، هذا إلى جانب خدمة 

للغرامات( وهي خدمة  المالية  )المطالبات 

المطلوب  التجاوز  غرامات  بطلبات  معنية 

الشخصي  المستقدم  قبل  من  تسديدها 

لفترة  مكفوليه  تجاوز  نتيجة  المنشأة  أو 

غرامات  كل  وتشمل  البالد،  داخل  البقاء 

المطلوب  باألشخاص  الخاصة  التجاوز 

التجاوز  وغرامات  مغادرتهم  تأمين 

تم  كما  المتعثرة  بالعمالة  الخاصة 

وتتيح  العمل(  ترك  )بالغات  خدمة  إضافة 

المنشأة  على  المفوض  أو  للمستقدم 

على  الحاصل  المستقدم  ضد  بالغ  تقديم 

قانوني،  مبرر  بدون  العمل  وترك  إقامة 

الشخص  كان  السابق  في  أنه  موضحا 

لدفع  والمتابعة  البحث  لمراجعة  يذهب 

أصبح  فقد  اآلن  أما  والتذاكر  الغرامات 

إلكترونيا. الدفع 

 يذكر أن التسجيل في تطبيق مطراش 2 

سهل للغاية حيث يحتاج بطاقة شخصية 

الخدمة،  طالب  باسم  مسجال  هاتف  ورقم 

6 لغات تتناسب  بـ  التطبيق متاح  أن  كما 

كما  قطر،  دولة  في  المقيمين  جميع  مع 

تتعامل  التي  الهواتف  التطبيق  يدعم 

للوصول  وذلك  واآليفون  األندرويد  بنظامى 

ألكبر شريحة من المواطنين والمقيمين.

من  العديد  على  التطبيق  ويحتوي 

الخطأ  معالجة  ميزة  أبرزها  المميزات 

ويتم  الخدمة  تقديم  أثناء  آلي  بشكل 

يتميز  كما  المدفوعة،  المبالغ  استرجاع 

مثل  لألشخاص  اإلشعارات  بإرسال 

المرورية. المخالفات 

  كتب           محمد أبوحجر

أكد الرائد علي أحمد البنعلي مساعد مدير إدارة نظم 
المعلومات باإلدارة العامة لنظم المعلومات على وصول 
عدد الخدمات اإللكترونية عبر مطراش 2 إلى 307 وذلك 
بعد تفعيل 17 خدمة جديدة خالل معرض ميليبول، 

مؤكدا أن الحزمة الجديدة من الخدمات لتقليل أعداد 
المراجعين في مراكز الخدمات المختلفة بهدف 

تحقيق رؤية )خدمات بال مراجعين(.
وأوضح خالل تصريحات اذاعية أن الخدمات 

اإللكترونية الجديدة تشمل خمس فئات، هي: 
خدمات قيد المنشأة، وتتضمن خدمتين )خدمة 

إصدار قيد منشأة رئيسي وفرعي، وخدمة شطب 
منشأة(، وتتعلق الفئة الثانية بخدمات لجنة النظر 

في طلبات االستقدام )خدمة طلبات موافقة االستقدام 
للعمالة المنزلية على المستقدم الشخصي القطري، وخدمة 

طلبات موافقة االستقدام للمستقدم الشخصي المقيم، 
وخدمة متابعة طلبات موافقة االستقدام(.

تقليل أعداد المراجعين في مراكز الخدمات المختلفة

إنجاز أكثر من »6« 
ماليين معاملة عبر 

التطبيق العام
       الماضي

}

 الرائد علي

 أحمد البنعلي

}
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إلثراء األفكار باللغة العربية

 »TED«مؤسسة قطر و
تستضيفان الفعالية الثانية باألردن

المبادرة  بالعربي،   TED منصة  ُتنّظم 

قطر  مؤسسة  بين  المشتركة  الرائدة 

األفكار  إثراء  إلى  تهدف  والتي   ،TEDو

اإلقليمية  فعاليتها  العربية،  باللغة 

»بقدراتنا  شعار  تحت  األردن  في  الثانية 

الضوء  سُتسّلط  حيث  بأفكارنا«،  نرتقي 

بالكامل  العنان  إطالق  كيفية  على  خاللها 

والتكنولوجية  البشرية  إلمكاناتنا 

التحديات  مواجهة  أجل  من  والطبيعية 

العالمية وتشكيل مستقبلنا.

السبت  يوم  األردن  في  الفعالية  وتنعقد 

الحسين  جامعة  في  يونيو   4 الموافق 

عبر  للمتابعة  متاحة  وستكون  التقنية، 

انضمام  الفعالية  ستشهد  اإلنترنت. 

لُيشاركوا   TED متحدثي  من  ثالثة 

مع  العربية  باللغة  نظرهم  وجهات 

الجمهور من حول العالم حول الطرق التي 

ُتمكننا كبشر من الوصول إلى المعلومات 

والخيال واالبتكار الذي نحتاجه لمعالجة 

التحديات الملّحة في مجتمعاتنا.

اإلقليمية  النسخة  الفعالية  هذه  وُتشّكل 

الثانية لمنصة TED بالعربي منذ انطالق 

اإليمان  على  بناًء   2020 عام  في  المبادرة 

 TEDو قطر  مؤسسة  بين  المشترك 

 TED منصة  وتُعد  وأهميتها.  األفكار  بقّوة 

باللغة   TEDلـ األولى  المبادرة  بالعربي 

اإللكتروني  موقعها  سّجل  وقد  العربية، 

محتوى  وصل  كما  زيارة،  مليون   2 قرابة 

16 مليون فرد، وحظي  المنصة ألكثر من 

على  مشاهدة  مليون   36 من  بأكثر 

منصات التواصل االجتماعي.

المتحدثون في الفعالية اإلقليمية باألردن 

وقتها  كّرست  التي  محمود،  امتثال  هم: 

الِشعر ومناصرة  التفاهم من خالل  لنشر 

الالجئين  قضايا  سّيما  ال  القضايا، 

أنحاء  بمختلف  المحرومة  والمجتمعات 

الفني  المدير  الزعبي،  نزار  وأمير  العالم؛ 

حر«  »شبر  مسرح  لشركة  والمؤسس 

صندانس؛  معهد  مسرح  برنامج  وخريج 

مكفوفة  عمانية  أّول  الجساسي،  وشيخة 

إدارة  في  الماجستير  درجة  على  تحصل 

األعمال من جامعة بيدفوردشير بالمملكة 

بالتعّلم  شغًفا  تمتلك  والتي  المتحدة، 

هي  توقعاتها  بل  الجميع،  توقعات  فاق 

فعاليات  سلسلة  وتنعقد  شخصًيا. 

النعقاد  تمهيًدا  اإلقليمية  بالعربي   TED
 2023 مارس  في  الرئيسية  الفعالية 

والتي ستتيح تجربة مؤتمرات  بالدوحة، 

خالل  ومن  األوسط،  الشرق  في   TED
عبر  بالعربي«   TED مع  أفكارك  »شارك 

االختيار  سيقع  بالعربية،  الناطقة  الدول 

أفكاًرا  سيقّدمون  ممن  متحدًثا   16 على 

لتقديمها  العربية  باللغة  وُملهمة  مبتكرة 

الحدث  هذا  خالل   TED محاضرات  في 

الهام.

$ الدوحة

المقام في ماليزيا

فوز طالبنا بالمعرض الدولي لالختراع

خديجة،  أبو  ريما  األستاذة  أعربت  بدورها، 

ومصادر  الدراسية  المناهج  إدارة  مدير 

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  في  التعلم 

الطلبة  جميع  بجهود  سعادتها  عن  العالي 

المشاركين ومشرفيهم، ُمقدرة لكل األعمال 

للمشاركة  وإعدادهم  لتدريبهم  ُبذلت  التي 

بالقدرات  ومشيدة  المسابقات،  هذه  في 

االبتكارية لدى طلبتنا والتي حرصت الوزارة 

أسفر  مما  والتدريب،  بالعلم  صقلها  على 

اإلقليمية  المسابقات  أهم  في  فوزهم  عن 

والدولية. 

 من جهتها تقدمت الدكتورة أسماء المهندي 

رئيس قسم البحث العلمي بإدارة المناهج 

التربية  بوزارة  التعلم  ومصادر  الدراسية 

الجزيل  بالشكر  العالي  والتعليم  والتعليم 

التي  لجميع الطلبة على تعاونهم وجهودهم 

أمورهم  وأولياء  مشرفيهم  بمساعدة  بذلوها 

الجزيل  بالشكر  تقدمت  كما  ومدارسهم، 

البحث  لرعاية  القطري  الصندوق  لفريق 

وشراكتهم  للطلبة  دعمهم  على  العلمي 

السنوي  المعرض  تنظيم  في  الوزارة  مع 

للبرامج  وإعدادهم  واالبتكار  العلمي  للبحث 

التأهيلية للمسابقة.

صابر  الدين  محي  هشام  الدكتور  وأشاد 

للصندوق  المكلف  التنفيذي  المدير 

القطري لرعاية البحث العلمي بهذا اإلنجاز 

الطويل  للجهد  ثمرة  أتى  والذي  الكبير 

والتنسيق  والتعاون  والتدريب  والمتواصل 

التربية  وزارة  في  العلمي  البحث  فريق  مع 

يتماشى  وبمًا  العالي  والتعليم  والتعليم 

والتطوير  للبحث  قطر  استراتيجية  مع 

الفائزين  لجميع  ويبارك   ،2030 واالبتكار 

ولفريق  األمور  وأولياء  ومشرفيهم  ومدراءهم 

البحث العلمي في الوزارة.

مديرة  العبيدلي  عائشة  الدكتورة  وأكدت 

بالصندوق  البحثية  القدرات  بناء  برامج 

نتاج  يعتبر  وهذا  الفوز  هذا  أهمية  على 

األسبوع  في  شاركت  التي  المشاريع 

الوطني االفتراضي للبحث العلمي واالبتكار 

والتي  واإلبداع  االبتكار  بروح  اتسمت  والتي 

للتسويق  قابلة  حقيقية  نواة  كانت 

لعبور  جسرًا  يعتبر  وأيضًا  األعمال  وريادة 

في  والمنافسة  والمشاركة  المشاريع 

المثال  سبيل  على  الدولية  المسابقات 

مسابقة أنتيل للعلوم والهندسة في الواليات 

لرواد  أيتكس  ومسابقة  األميركية  المتحدة 

األعمال في ماليزيا. ونبارك لجميع الفائزين 

ونحث  األمور  واولياء  ومشرفيهم  ومدراءهم 

الفائزين  بخطى  سير  على  الطلبة  جميع 

في المسابقات القادمة.

مدير  الكمالي  الله  عبد  الدكتور  وعلق 

قائاًل:  بالصندوق  التعليمية  البرامج 

وضع  في  المسابقة  دور  إلى  »باإلضافة 

لالبتكار،  العالمية  الخريطة  على  قطر 

الموهوبين  للطالب  فرصة  أيًضا  توفر  فإنها 

وبناء  العلمي  شغفهم  لمتابعة  الشباب 

المرّكز  التدريب  خالل  ومن  مهاراتهم. 

أداء  أثبت  فقد  العالمية  المشاركة  وفرص 

السابقة  الدورات  في  القطريين  المتأهلين 

التحتية  البنية  أن  آيتكس  لمسابقة 

مواهب  تنتج  قطر  في  االبتكارية  للمشاريع 

هذا  في  االستمرار  إلى  ونهدف  استثنائية، 

المسار من خالل توفير المزيد من التدريب 

المبتكرين لرفع علم قطر  ألفواج جديدة من 

في المحافل الدولية«.

سالم  الله  دخل  مريم  األستاذة  وأعربت 

الفائز  العلمي  البحث  مشرفة  العرجاني 

عن  للبنات  اإلعدادية  الخور  بمدرسة 

على  والحصول  والفوز  بالمشاركة  فخرها 

»الميدالية الفضية«، وتشكر كل من دعمهم 

هذا  إلى  للوصول  وشجعهم  وساعدهم 

التميز، كما تشكر مديرة المدرسة الفاضلة 

بجانبهم  ووقوفها  لدعمها  المسند  بدرية 

وتوفير جميع فرص الدعم والتوجيه. 

أكبر  من  آيتكس  معَرض  ويعتبر 

دولية  منصة  باعتباره  العلمية  المسابقات 

لالختراعات واالبتكارات، الذي ينظم من قبل 

والتصميم  لالختراع  الماليزية  الجمعية 

ويُضم  المستقلة،  الدول  ورابطة   )MINDS(

يقل  ال  ما  ويجذب  اختراع،   1,000 من  أكثر 

خالله  ومن  دولة،   56 من  زائر   13,100 عن 

بحضور  والمستثمرون  المخترعون  يلتقي 

المهتمين  األعمال  ورجال  الُمصنعين، 

باالبتكارات 

مسابقة  في  مرة  ألول  قطر  دولة  شاركت 

وحصلت  فرق  بستة  2018م  عام  آيتكس 

على خمس ميداليات ذهبية وفضية واحدة 

على  الثاني  المركز  درع  إلى  وباإلضافة 

مستوى المسابقة.

وفي العام 2019 شاركت بستة فرق وحققت 

وفي  وفضيتين.،  ذهبيتين  ميداليات  أربع 

وحصلت  فرق  بثالث  شاركت   2020 العام 

وميدالية  ذهبيتين،  ميداليتين  على 

11 فريقًا  2021 شارك  برونزية، أما في العام 

وفضيتين  ذهبية  ميداليات   8 على  وحصل 

فريقًا   12 شارك   2022 العام  وفي  وبرونزية، 

حصلوا على 10 ميداليات ذهبية وفضيتين.

واألعداد  المشاريع  اختيار  مراحل  وهناك 

لالختراع  الدولي  المعرض  في  للمشاركة 

مرحلة  ضمنها  من  واالبتكار  والتكنولوجيا 

المعرض،  في  المشاركة  شروط  اجتياز 

الطالب قد شارك في مسابقة  بحيث يكون 

اختيار  ويتم  محليين،  وطني  ومعرض 

األولى  بالمراكز  الفائزين  من  المشاركين 

العلمي  للبحث  السنوي  المعرض  في 

واالبتكار.

المعرض  إقامة  تمت  2021م  نوفمبر  وفي 

للبحث  الوطني  لألسبوع  االفتراضي 

العلمي واالبتكار بالتعاون بين وزارة التربية 

والصندوق  العالي  والتعليم  والتعليم 

بمؤسسة  العلمي  البحث  لرعاية  القطري 

بالمراكز  والفائزين  النتائج  وأعلنت  قطر، 

الثالثة األولى.

أت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي  هنَّ
الطلبة الفائزين والمشاركين بالمعرض الدولي 

لالختراع والتكنولوجيا واالبتكار )آيتكس( 2022م، 
والذي أقيم في العاصمة الماليزية كوااللمبور 

يوم 20 مايو 2022م وشاركت من خالله الفرق 
البحثية القطرية )عن ُبعد – أون الين( تماشيًا 

مع اإلجراءات االحترازية التي تحرص على سالمة 
الطلبة ومشرفيهم.

أبوخديجة: 
الوزارة 

أصقلتهم 
بالعلم 

والتدريب

»قطر الخيرية« تنشئ »مراكز صديقة للطفل«بالشمال السوري
التي  للطفل«،  الصديقة  »المراكز  وفرت 

مع  بالشراكة  الخيرية  قطر  افتتحتها 

قرب  مناطق  في  للتنمية  قطر  صندوق 

سوريا،  شمال  في  النازحين  مخيمات 

خدمات في المجاالت االجتماعية والترفيهّية 

األطفال  من  لـ23,900  النفسي  والدعم 

الترفيهّية،  األنشطة  وهدفت  المتضررين. 

األطفال  من  لمجموعة  المراكز  قدمتها  التي 

حالتهم  تحسين  إلى  النزوح،  مخيمات  في 

وتعليمهم  المرح،  من  جّو  وإضفاء  النفسّية 

ألعابًا هادفًة من خالل ثالث فرق جّوالة تزور 

اختيار  تم  وقد  يومي.  بشكل  المخيمات 

معايير  على  بناًء  للطفل  الصديقة  المراكز 

الفرعي  القطاع  حددها  التي  والسالمة  األمن 

األطفال  وصول  ضمان  مع  الطفل،  لحماية 

النازحين للمراكز بسهولة، حيث تم توفير 

المواصالت لجميع األطفال بما فيهم األطفال 

تم  كما  الخاصة.  االحتياجات  ذوي  من 

واأللوان  بالرسومات  المراكز  وتزيين  ترميم 

طاوالت  من  الالزم  األثاث  توفير  مع  المبهجة، 

والقرطاسّية  والكتابة  للرسم  وألواح  ومقاعد 

وغيرها.

الدعم النفسي 
االجتماعي  النفسي  الدعم  المراكز  وتقدم 

المنتظم لصالح 3,000 طفل، بشكل مباشر 

عن طريق الحوار مع األطفال في مجموعات 

أنشطة  تطبيق  إلى  باإلضافة  صغيرة، 

من  فريق،  ضمن  تفاعلّية  وألعاب  مشتركة 

بآرائهم  واألخذ  جميعًا  األطفال  إشراك  خالل 

يكتسب  الجلسات،  نهاية  ومع  ومناقشتها. 

ومساعدتهم  المطلوبة،  المهارات  األطفال 

على التعافي وتعزيز قدرتهم على العودة إلى 

ألحداث  معايشتهم  بعد  الطبيعية  الحالة 

صعبة.

مهارات أبوية 
نفسّيا  ضغطًا  خلق  النزوح  واقع  ألن  ونظرا 

تراجع  إلى  أدى  مما  الرعاية،  مقدمي  لدى 

اهتمامهم بأطفالهم، لذا تم تصميم جلسات 

إكساب  إلى  تهدف  والتي  األبوية  المهارة 

للتعامل  إضافية  مهارات  الرعاية  مقدمي 

قسمت  وقد  النزوح.  واقع  في  أطفالهم  مع 

تستهدف  جلسة   12 إلى  الجلسات  هذه 

»أنا  منهج  وفق  الرعاية  مقدمي  مجموعات 

متكاملة  منهجّية  يقدم  والذي  أتعامل«، 

تتمحور حول األطفال ومقدمي الرعاية. 

إدارة الحالة
ويستهدف نشاط »إدارة الحالة« في المشروع 

الذين لديهم عوامل ضعف إضافّية  األطفال 

عن زمالئهم، حيث يتم تقييم وضع األطفال 

ليتم بعدها تقديم الخدمة للطفل ومتابعة 

على  التركيز  ويتم  تامة.   بسرّية  الحالة 

تقديم الخدمات اللوجستّية بشكل مباشر 

النظارات،  الطبّية،  )كالسماعات  للطفل 

أحذية  المعاقين،  لألطفال  متحرك  كرسي 

تتطلب  التي  الخدمات  أّما  وغيرها(.  طبية، 

متابعة أطول وتخّصصًا أكبر فتتم إحالتها 

يقوم  حيث  المتخّصصة،  المنظمات  إلى 

بتحديث  شهري  بشكل  الحالة  إدارة  فريق 

جميع  قبل  من  المقّدمة  الخدمات  خريطة 

وإرسال  واستقبال  اإلنسانّية  المنظمات 

الحاالت من وإلى هذه المنظمات. 

المراكز  تقدم  الوعي،  رفع  يخص  ما  وفي 

مرشدين  قبل  من  توعوية  جلسات 

والمراهقين،  األطفال  تستهدف  مختصين 

مبّسط،  بشكل  األفكار  شرح  خاللها  يتم 

طفل   800 نحو  النشاط  هذا  من  ويستفيد 

ومراهق.
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ثاني اختبارات الثانوية

»التربية اإلسالمية« يراعي المستويات

الفصل  نهاية  اختبارات  ثاني  أمس  انطلق 

عشر  الثاني  الصف  لطلبة  الثاني  الدراسي 

2م   202   /2021 الجاري  األكاديمي  للعام 

وأدبي  »علمي  الثالثة  المسارات  طالب  بأداء 

وتكنولوجي« اختبار مادة التربية اإلسالمية.

رأى  استطالع  خالل  الطالب،  من  عدد  وأكد 

اإلسالمية  التربية  مادة  اختبار  أن   ،$ لـ 

الطلبة  مستويات  كافة  وُمراعًيا  سهاًل  جاء 

األسئلة  أغلبية  أن  إلى  الفتين  المعرفية، 

الغموض  عن  والُبعد  بالوضوح  اتسمت 

تدريبات  ألسئلة  مشابهة  وكانت  والتعقيد، 

سؤالين  أو  سؤال  باستثناء  المدرسي  الكتاب 

في الجانب االختياري للطالب المتفوقين كانا 

يحتاجان لبعض التفكير.

سؤال   13 تتضمن  االختبار  أن  إلى  وأشاروا 

أسئلة  و3  اختيارية  أسئلة   10 بين  تنوعت 

غطت  فرعية  نقاط  من  يتكون  ما  منها  مقالية 

على  المقررة  والمعايير  المادة  فروع  كافة 

الطلبة في الفصل الدراسي الثاني، الفتين إلى 

أن االختبار تضمن أسئلة مشابهة في أنماطها 

التجريبية،  االختبارات  ألسئلة  وصياغتها 

لالختبار  المخصص  الوقت  أن  موضحين 

واإلجابة كان كافيا واستطاعوا أيضا المراجعة 

بعد انتهاء اإلجابات. 

الطالب  المقبالي،  تركي  أكد  البداية،  في 

بالصف الثاني عشر، أن االختبار كان مناسًبا 

جًدا ومراعًيا لكافة مستويات الطلبة، الفًتا إلى 

سهولة أسئلة االختبار، مضيفا أن الوقت كان 

مناسبا للحل والمراجعة ومالئما لعدد األسئلة 

الموجودة، الفًتا إلى أنه يتوقع تحقيق العالمة 

الكاملة في االختبار.

اإلسالمية  التربية  اختبار  أسئلة  أن  وأوضح 

عن  والبعد  والمباشرة  بالوضوح  اتسمت 

أو  واحد  سؤال  باستثناء  والغموض  التعقيد 

الفردية  الفروق  لقياس  طبيعي  وهذا  سؤالين 

بين الطالب، مشيرا إلى أن االختبار غطى فروع 

المادة الستة المقررة على الطلبة في الفصل 

والسنة  الكريم  القرآن  مثل  الثاني  الدراسي 

عبدالله  أكد  جانبه،  من  والعقيدة.  والفقه 

انور، الطالب بالصف الثاني عشر، أن االختبار 

يدرس  التي  للظروف  ومناسب  وممتاز  سهل 

االختبارات  واضعي  أن  مؤكًدا  الطلبة،  فيها 

يجهدوهم،  ولم  الطالب  على  يضغطوا  لم 

اختبار  صعوبة  عن  عوضهم  االختبار  وأن 

أسئلة  تضمن  االختبار  وقال:  الرياضيات.  

وهذا  المقالي  الجانب  في  التفكير  تستدعي 

الطالب،  بين  الفريدة  الفروق  إلظهار  طبيعي 

االختياري  الجانب  أسئلة  اتسمت  بينما 

بالسهولة والمباشرة. وأوضح أن االختبار شمل 

المعايير المقررة خالل الفصل الدراسي الثاني 

موزًعة على أفرع المادة من قرآن وحديث وفقه 

أنماطها  في  مشابهة  أسئلة  وتضمن  وسيرة، 

وصياغتها ألسئلة االختبارات التجريبية، الفتا 

والمراجعة  للحل  مناسبا  كان  الوقت  أن  إلى 

أنه  إلى  الفًتا  الموجودة،  األسئلة  لعدد  ومالئما 

يتوقع تحقيق عالمة مرتفعة في االختبار.

بالصف  الطالب  الكلدي،  عبدالله  أكد  بدوره، 

الثاني عشر، أن االختبار سهل وممتاز ومناسب 

وقال:  الطلبة،  فيها  يدرس  التي  للظروف 

التفكير  تستدعي  أسئلة  االختبار  تضمن 

أسئلة  اتسمت  بينما  المقالي،  الجانب  في 

والمباشرة،  بالسهولة  االختياري  الجانب 

كما أن االختبار شمل المعايير المقررة خالل 

المادة  أفرع  األول موزًعة على  الدراسي  الفصل 

وتضمن  وسيرة،  وفقه  وحديث  قرآن  من 

ألسئلة  وصياغتها  أنماطها  في  مشابهة  أسئلة 

االختبارات التجريبية.

التربية اإلسالمية لمن  أن اختبار مادة  وأوضح 

درس من الطلبة ُيعد اختباًرا ممتاًزا جًدا، الفًتا 

إلى أن معظم أسئلة االختبار بسيطة ومباشرة 

ما عدا سؤالين أو ثالثة في الجانب االختياري 

كانت بحاجة إلى بعض التفكير. 

وأشار إلى أن إدارة المدرسة والمراقبين حرصوا 

ألداء  للطلبة  المناسبة  الظروف  تهيئة  على 

االختبار بعيد عن الضغوط العصبية والقلق، 

حيث حرصوا على طمانة الطالب بأنهم قادرون 

على حل كافة األسئلة بسهولة ويسر.

من جهته، قال محمد عبدالله، الطالب بالصف 

اإلسالمية  التربية  اختبار  إن  عشر،  الثاني 

أنه  إلى  الفًتا  الوقت،  مع  ومتناسبا  سهال  جاء 

انتهى من اإلجابة مع دخول نصف الوقت وآثر 

من  قدمه  مما  والتأكد  للمراجعة  الجلوس 

إجابات. 

تنوعت  سؤاال   13 تتضمن  االختبار  أن  وأوضح 

بين 10 أسئلة اختيارية و3 أسئلة مقالية منها 

فروع  كافة  غطت  فرعية  نقاط  من  يتكون  ما 

المادة الستة والمعايير المقررة على الطلبة في 

الفصل الدراسي الثاني، الفتا إلى أن االختبار 

أنماطها وصياغتها  تضمن أسئلة مشابهة في 

إلى  وأشار  التجريبية.  االختبارات  ألسئلة 

بعمل  وقام  لالختبار،  جيًدا  مستعًدا  كان  أنه 

المراجعة الشاملة على المقرر للتأكد من ثبات 

المعلومات ورسوخها في ذهنه.

{ محمد عبدالله

{ تركي المقبالي

{ عبدالله انور

{ عبدالله الكلدي

محمد أبوحجر كتب

$ الدوحة

تضمن »13« سؤاال بال غموض وصياغتها مشابهة لـ »التجريبية«

لطلبة الماجستير التنفيذي في الدراسات الدبلوماسية

»الدوحة للدراسات« يختتم الرحلة العلمية

الدراسات  في  التنفيذي  البرنامج  اختتم 

بمعهد  الدولي  والتعاون  الدبلوماسية 

أعمال  جدول  العليا  للدراسات  الدوحة 

جنيف  إلى  األول  لفوجه  العلمية  الرحلة 

للتدريب  المتحدة  األمم  معهد  بزيارة 

استقبال  في  كان  وقد  )يونيتار(،  واألبحاث 

المدير  سيث  ناخيل  السيد  الزائر  الوفد 

الوفَد  عرف  والذي  ليونيتار  التنفيذي 

أعماله،  وطبيعة  وإنجازاته  المعهد  بتاريخ 

وتطلعه  الزيارة  بهذه  سعادته  أبدى  كما 

مشاريع  في  الدوحة  معهد  مع  التعاون  إلى 

مستقبلية؛ خاصة في ما يتعلق باألنشطة 

المشتركة  التدريبية  والدورات  البحثية 

بين المؤسستين.

من  االنتقال  إطار  في  الرحلة  هذه  جاءت 

الجانب النظري إلى التطبيق العملي، عبر 

والمنظمات  المؤسسات  إلى  زيارات  عدة 

مايو  إلى27   23 بين  ما  الفترة  في  الدولية 

2022. تعرف الطالب خاللها على بيئة عمل 
آفاقهم  وفتحوا  الدولية،  المنظمات  وإدارة 

المنظمات  هذه  تلعبه  الذي  الدور  على 

واالقتصاد  األمن  يخص  ما  في  العالم،  في 

الدولي وُسبل إرساء السالم وإدارة النزاعات 

النازحين  قضايا  إلى  باإلضافة  والوساطات 

والالجئين حول العالم.

وفي سياق متصل اطلع الطالب على تجربة 

البعثة القطرية في جنيف، والتقوا بوفدها 

الجوهرة  السيدة  رأسه  على  هناك  الدائم 

القطري  الوفد  بأعمال  القائم  السويدي 

الدائم باإلنابة. وعن الرحلة، قالت األستاذة 

للقطاع  التنفيذي  المدير  السليطي  إيمان 

اإلداري والمالي ورئيسة الوفد الزائر: إن هذه 

الرحلة ترجمت رؤية معهد الدوحة في إدارة 

للطالب  ُتتيح  بصورة  التعليمية  العملية 

على  االرتكاز  بعد  العملي  الواقع  مقاربة 

السليطي  وذكرت  راسخة،  نظرية  أرضية 

سيكونون  الرحلة  هذه  بعد  الطالب  أن 

البرنامج  تعلم  مخرجات  استوفوا  قد 

مجال  في  وخبراتهم  معرفتهم  بتعميق 

بالتأكيد  حديثها  واختتمت  التخصص، 

خدمة  في  تصب  الرحلة  هذه  أن  على 

أواصر  تمتين  عبر  والمؤسسات  المجتمع 

وتكوين  الدولية،  المنظمات  مع  التعاون 

شراكات استراتيجية فاعلة لمعهد الدوحة 

للدراسات العليا مع المؤسسات ذات الصلة 

بالقطاع األكاديمي.

الدكتورعبد  سعادة  أثنى  جانبه،  من 

في  الدبلوماسي  المعهد  مدير  الحر  العزيز 

مخرجات  على  القطرية  الخارجية  وزارة 

التنفيذي  البرنامج  أن  مؤكًدا  الرحلة،  هذه 

في الدراسات الدبلوماسية والتعاون الدولي 

التي  والمعايير  التطلعات  استوفى  قد 

بعد  موظفيها  في  الخارجية  وزارة  تطلبها 

استراتيجية  إن  إذ  البرنامج؛  في  التخرج 

استكمال النظري بالعملي التي تمثلت في 

هذه الرحلة العلمية، تنقل الطالب بصورة 

الخبرات  من  أعلى  مستوى  إلى  جلية 

السلك  في  المطلوبة  والمهارات  المنشودة 

الدبلوماسي.

بهذه  سعادتهم  األول  الفوج  طلبة  أبدى  وقد 

الرحلة، مؤكدين على أنهم تلقوا خاللها قدًرا 

في  المهمة  والمعلومات  المعارف  من  واسًعا 

إال  اكتسابها  يمكن  ال  والتي  التخصص، 

بالتجربة والمعاينة من ُقرب.

عدة  غطت  العلمية  الرحلة  أن  ُيذكر 

بحثية،  ومراكز  ومنظمات  مؤسسات 

أبرزها: )مقر األمم المتحدة، منظمة التجارة 

لشؤون  السامية  المفوضية  العالمية، 

للدبلوماسية  جنيف  مدرسة  الالجئين، 

المتحدة  األمم  معهد  الدولية،  والعالقات 

القطري  الوفد  يونيتار،  والتدريب  لألبحاث 

الدائم بجنيف للبعثة القطرية( .

مع جهات فاعلة بمجال االبتكار في إسبانيا

مجلس قطر للبحوث يوقع مذكرتي تفاهم
للبحوث  قطر  مجلس  وقع   - قنا   - الدوحة 

كل  مع  تفاهم  مذكرتي  واالبتكار  والتطوير 

تطوير  ومركز  واالبتكار  العلوم  وزارة  من 

إسبانيا،  بمملكة  الصناعية  التكنولوجيا 

بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء 

منظومتي  بين  التواصل  وتسهيل  القدرات 

ومملكة  قطر  دولة  من  كل  في  االبتكار 

إسبانيا.

األنصاري،  علي  عمر  المهندس  وقع  فقد 

للبحوث  قطر  لمجلس  العام  األمين 

األولى  التفاهم  مذكرة  واالبتكار،  والتطوير 

وزيرة  مورانت،  ديانا  السيدة  سعادة  مع 

ومذكرة  إسبانيا،  في  واالبتكار  العلوم 

بونس  خابيير  السيد  مع  الثانية  التفاهم 

تطوير  لمركز  العام  المدير  مارتينيز، 

مذكرة  وتستند  الصناعية.  التكنولوجيا 

بيان  وفق  واالبتكار،  العلوم  وزارة  مع  التفاهم 

الثنائية  العالقات  إلى  المجلس،  عن  صادر 

الوثيقة والتعاون الفعال بين حكومتي دولة 

تعزيز  إلى  وتهدف  إسبانيا،  ومملكة  قطر 

البحث  مجال  في  المشترك  العمل  وتطوير 

العلمية  والخبرة  المعرفة  وتبادل  واالبتكار، 

والمهارات  القدرات  وبناء  والتكنولوجية، 

الداعمة  الوطنية  للمنظومة  المؤسسية 

والشركات  الخاص  القطاع  ونمو  لالبتكار، 

التكنولوجيا  على  القائمة  الناشئة 

المتقدمة. كما تهدف إلى التعاون بشأن نمو 

االهتمام  ذات  االقتصادية  القطاعات  وتقدم 

والبيئة  الصحة  وخاصة  االستراتيجي، 

والمواصالت  واألغذية  والزراعة  والطاقة 

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باإلضافة 

في  المشترك  العمل  وتطوير  تعزيز  إلى 

مجال االبتكار والبحث العلمي وتطوير ونقل 

ونشر التكنولوجيا المتقدمة.

أهداف  تحقيق  إلى  الجانبان  وسيسعى 

خالل  من  بينهما  الموقعة  التفاهم  مذكرة 

الصناعي  التعاون  تشمل  وسائل  عدة 

واألكاديمي، والمشاريع التعاونية في مجال 

الصناعية  والمجمعات  والتطوير،  البحث 

المعرفة  تبادل  وبروتوكوالت  المبتكرة، 

والملكية الفكرية والقدرات، وغيرها.

التكنولوجيا  تطوير  مركز  لكون  ونظًرا 

الصناعية هو الكيان القانوني المسؤول عن 

إدارة وتطوير سياسات االبتكار التكنولوجي 

فإن  اإلسبانية،  واالبتكار  العلوم  لوزارة 

تهدف  الموقعة  الثانية  التفاهم  مذكرة 

دعم  أجل  من  والتعاون  الخبرات  تبادل  إلى 

الوطنية  للصناعات  التنافسية  القدرة 

المشتركة  المشاريع  خالل  من  للبلدين 

التكنولوجي  والتطوير  الصناعي  للبحث 

سياسات  تطوير  أجل  من  التعاون  وكذلك 

قطاع  وتمويل  ودعم  التكنولوجي،  االبتكار 

التعاون  والصناعة لتطوير مشاريع  األعمال 

باإلضافة  مشترك،  بشكل  التكنولوجي 

القطاعات  في  والتطوير  البحث  تمويل  إلى 

االقتصادية ذات االهتمام االستراتيجي لدى 

البلدين.

لمجلس  العام  األمين  قال  الصدد،  هذا  وفي 

تعزيز  إن  واالبتكار،  والتطوير  للبحوث  قطر 

الفاعلة  الجهات  مع  الروابط  وبناء  التعاون 

العالمي  الصعيد  على  االبتكار  مجال  في 

المنظومة  تطوير  في  أساسًيا  عاماًل  يعد 

دائًما  نسعى  »ونحن  لالبتكار،  الوطنية 

لديها  التي  الجهات  تلك  مع  عالقات  بناء  إلى 

نفس طموحاتنا. من خالل شراكات كهذه، 

يمكننا تحديد فرص االبتكار بشكل أفضل 

أجل  من  المبتكرين  مع  التواصل  وتشجيع 

المختلفة،  القطاعات  في  االبتكار  دفة  قيادة 

االبتكار  مجال  في  قطر  قدرات  تنمية  مع 

الوطنية  استراتيجيتنا  أهداف  وتعزيز 

للبحوث والتطوير واالبتكار 2030«. 

بمركز إحسان بالشمال

محاضرة توعوية عن سالمة األغذية
قام قسم الرقابة الصحية 

بإدارة الرقابة البلدية 

ببلدية الشمال بتقديم 

محاضرة توعوية في مركز 

إحسان االجتماعي بمدينة 

الشمال، عن سالمة األغذية 

اآلدمية وطرق تخزينها، 

حيث قام الدكتور صوفي 

محمد عثمان بشرح 

وتوضيح كيفية التعرف 

على جودة األغذية وطرق 

تخزينها، كما تم شرح 

المواصفات القياسية 

لألغذية وكيفية التعرف 

على المنتجات الغذائية 

غير الصالحة لالستهالك 

اآلدمي.



المري:  علي  السيد  قال 

نجعل  ألن  الوقت  حان 

كأيام  االختبارات  أيام 

وذلك  العادية،  الدراسة 

مظاهر  إبداء  بعدم 

قدر  والقلق  الخوف 

فليس  اإلمكان، 

المعقول  من 

يعيش  أن 

كله  المجتمع 

التوتر  من  حالة 

والضغط  والقلق 

بسبب  النفسي 

ال  ألنه  االمتحان، 

وبه  إال  بيت  يوجد 

إذا  وخاصة  طالب، 

الثانوية،  في  كانوا 

ما  كل  األيام  هذه  في 

هو  األمور  أولياء  على 

ثقة  تقوية  على  الحرص 

وحثهم  بأنفسهم  أبنائهم 

تعنيف  دون  المثابرة  على 

ثقتهم  يضعفان  ضغط  أو 

المزيد  إلى  يؤدي  مما  بأنفسهم 

واإلحباط،  والخوف  القلق  من 

بزمالئهم  مقارنتهم  عن  واالمتناع 

بشكل  متفوق  لهم  قريب  بأي  أو 

يحبطهم 

يتوجب  كما  إنجازهم،  ويعيق 

فرض  عدم  األمور  أولياء  على 

دون  أبنائهم  على  طموحاتهم 

ورغباتهم  ميولهم  إلى  النظر 

وإمكانياتهم، بل يجب مراعاة هذه 

واإلمكانيات،  والرغبات  الميول 

قدراتهم  في  المبالغة  وتجنب 

وخاصة  وطموحاتهم  وإمكانياتهم 

مع  التعامل  ويفضل  اآلخرين  أمام 

بموضوعية. قدراتهم 

عدم مقارنتهم
بزمالئهم وأقاربهم
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أكدوا على ضرورة تهيئة األجواء األسرية المناسبة لهم.. أولياء أمور لـ $:

القلق يضر بالطالب في االمتحانات

لديها  التي  خاصة  األسر،  تستنفر  وفيه  االمتحانات،  موسم  بدأ 

أبناء في الثانوية العامة، من أول ما تطرق هذه االمتحانات األبواب 

والقلق  واالضطراب  التوتر  معها  تحمل  وقد  نهايتها،  حتى  علينا 

النفسي، فالجميع يتطلعون إلى النجاح والحصول على مجموع 

يضمن لهم االلتحاق بالكليات التي يرغبون فيها، في هذا الموسم 

أيضا يتغير جدول األسرة واهتماماتها ونمط حياتها والمزاج العام 

فيما  كل  للطالب  الهادئ  الجو  بتهيئة  ملتزمون  أفرادها  فكل  لها، 

يخصه، فنجد األب أو األم إذا كان أحدهما مؤهال يجلس مع الطالب 

ليستذكر معه دروسه، ويساعده في فهم ما استعصى عليه، األم 

الهضم،  ثقيلة  األشياء  أو  الدهون  من  خاليا  معينا  طعاما  له  تقدم 

فال  بالهاتف،  يعبث  وال  التليفزيون  صوت  يخفض  األخت  أو  األخ 

فالشهادة  االمتحان،  أو  المذاكرة  صوت  فوق  يعلو  اليوم  صوت 

الثانوية في ثقافتنا هي التي تحدد مصير ومستقبل الطالب في 

المرحلة الجامعية.

فيها  تجرى  التي  األيام  هذه  خالل  األسر  أجواء  استطلعت   $

االختبارات لنقل صورة عما يجري داخلها وعن ما يجب أين يكون 

عليه الجو األسري هذه األيام.

تشجيعهم بالتفاؤل 
وتعزيز الثقة بالنفس

مراجعة الوالدين للدروس 
معهم تمنحهم الهدوء

آمنة العبيدلي تحقيق

أمل النعيمي:

االمتحانات ليست شبحا مخيفا
أن  علينا  النعيمي:  أمل  السيدة  قالت 

ليست  االمتحانات  أن  ألبنائنا  نشرح 

عدوا أو شبحا كما يتصور البعض، وإنما 

إلى  دراسي  عام  من  لالنتقال  عادي  إجراء 

آخر لالقتراب من تحقيق أحالمنا وأهدافنا، 

االستيعاب  من  البد  أنه  هو  علينا  ما  وكل 

القائم على الفهم بالدرجة األولى، وهذا هو 

مراحلهم  في  أوالدنا  ينجح  حتى  المطلوب 

إلى  الحضانة  من  المختلفة  الدراسية 

والبد  فقط،  الثانوية  وليست  الجامعة 

أبنائنا  لدى  النفور  إزالة  األول  أمرين  من 

من مادة معينة، أو ممن يدرس المادة من 

المعلمين، ألن البعض يكون لديه موقف 

بالصعبة  يصفها  معينة  مادة  من  مضاد 

الثقيلة في هذه الحالة سيظل الطالب  أو 

االمتحان  ويدخل  المادة  يكره 

يوفق  أال  خائف  وهو 

في اإلجابة عن األسئلة، أو يمكن أن يكون 

لدى الطالب موقف من المعلم الذي يدرس 

أدائه  على  هذا  فيؤثر  ذكرت،  كما  المادة 

يكمن  الثاني  واألمر  أيضا،  االمتحان  في 

في تهيئة جو صحي داخل البيت يجعل 

وااللتزام  الفهم،  ليتم  صافيا  الطالب  ذهن 

في الوقت ليتم االستيعاب.

لطريقة  وطالبة  طالب  لكل  ونصيحتي 

بعد  االختبارات  أيام  والمراجعة  المذاكرة 

ذاتيا  القدرات  لتقييم  بالله  االستعانة 

إلمام  ثم  المادة،  لملخص  عامة  قراءة  هي 

لألسئلة  األجوبة  واستعراض  لها،  سريع 

المهمة، وحلول لالمتحانات السابقة.

والنجاح  ألبنائنا  التوفيق  الله  ونسأل 

تخريج  أجل  من  مجتهد  لكل  والتفوق 

هذا  لخدمة  سليما  تأهيال  مؤهلة  أجيال 

الوطن الغالي.

سالم بن شافعة:

ضرورة اإلعداد النفسي الجيد لهم
تعتبر  شافعة:  بن  سالم  السيد  قال 

الثانوية  المرحلة  في  النهائية  السنة 

هي أهم السنوات التعليمية، فالشهادة 

الثانوية يتوقف عليها مستقبل الطالب، 

االهتمام،  من  الزخم  هذا  أخذت  لذلك 

األمور  أولياء  قلوب  في  الرهبة  وأدخلت 

نعرف  أن  المهم  من  لذلك  الطالب،  قبل 

فترة  خالل  الطالب  مع  التعامل  كيفية 

االمتحانات، وأهم شيء التهدئة من روع 

وفي  نفسه  في  ثقته  وتعزيز  الطالب 

والنجاح  التحصيل  قدراته، فهي مفتاح 

الذي بيد األسرة، فعلى الوالدين مراعاة 

ذلك كثيرا مع أوالدهم، فتحفيز الطالب 

وتشجيعه  الخوف،  وعدم  الهدوء  على 

من  واثق  وهو  االمتحان  يدخل  أن  على 

نفسه من األمور التي يجب أال يغفلها األب 

أو األم، ألنها تبني عند الطالب والطالبات 

الشيء الكثير في تقوية عزائمهم وشحذ 

هممهم.

الوقت  نفس  في  قائال:  وأضاف 

وحدها  األسرة  على  تقع  ال  المسؤولية 

والمشرفون  كبير  دورهم  فالمعلمون 

أن  عليهم  اللجان  داخل  والمراقبون 

الطالب  مع  اإليجابي  التفاعل  يظهروا 

وكذلك  معهم،  تحد  في  أنهم  يظهروا  وال 

يدركوا  أن  االمتحانات  واضعي  على 

أنهم يختبرون قدرات الطالب، فيضعون 

األسئلة  ال  بالغرض  تفي  التي  األسئلة 

أنها  مسبقا  يعرفون  التي  التعجيزية 

فوق مستوى طالب الثانوية، ونسأل الله 

تعالى التوفيق والنجاح

 للجميع.

الطالب  يعيش  الشاوي:  جابر  السيد  قال 

األيام  هذه  واالمتحانات  االختبارات  فترة  في 

الشديد،  النفسي  الضغط  من  حالة 

من  محاصر  بأنه  يشعر  الطالب  ألن 

األهل  الدراسية من جهة، ومن  المواد 

والترقب  ثانية،  جهة  من  واألسرة 

األقارب  جانب  من  الحد  عن  الزائد 

لمعرفة  ثالثة  جهة  من  واألصدقاء 

مجموع  من  عليه  سيحصل  ماذا 

وهنا  العامة،  الثانوية  في  خاصة 

هامة  مسألة  على  التأكيد  ينبغي 

قبل  من  الهدوء  التزام  ضرورة  وهي 

بالطالب،  يحيطون  ممن  الجميع 

إشاعة  وعدم  الزائد،  التوتر  أجواء  وتجنب 

البال  فراحة  األسرة،  داخل  والخوف  الرهبة 

اجتياز  على  المساعدة  العوامل  من  والهدوء 

على  ويقع  جيد،  بشكل  االختبارات  فترة 

كبير  دور  باألخص  والوالدين  األسرة  عاتق 

تلك  اجتياز  على  أبنائهم  مساعدة  في 

الفترة، من خالل مشاركتهم في التخطيط 

ومكانا،  وزمانا  وكيفا  كما  للمذاكرة  الجيد 

ليكسبوا  للتوجيه  ماسة  بحاجة  فهم 

أوقاتهم.

واستطرد قائال: في أول أيام االمتحانات أو في 

الصباح عند دخول الطالب إلى لجان االمتحان 

أن  اللجان  في  والمراقبين  المشرفين  على 

يستقبلوا الطالب بتفاؤل وود، وأن يشعروهم 

ليست  االختبارات  وأن  أنفسهم،  في  بالثقة 

تحديا 

ب  للطال

نما  إ و

للعبور  وسيلة 

تخفيف  في  فالدور  التالية،  السنة  إلى 

األسرة  على  يقع  ال  الطالب  عند  التوتر 

المنظومة  أطراف  كل  على  ولكن  وحدها 

واالبتسامة  الطيب  فالكالم  التعليمية، 

البيوت،  الطالب  عليها  يغادر  التي 

من  مدارسهم  في  أيضا  يجدونها  ثم 

وأيضا  اختبارات،  أثناء  أساتذتهم 

بتصحيح  يقومون  الذين  على 

مع  التشدد  عدم  اإلجابة  أوراق 

الطالب الذي يبدو من إجابته 

من  يفي  بما  المادة  فهم 

الهدف.

جابر الشاوي:

راحـة البـال والهدوء
من العــوامـل المــساعدة

راشد األسود:
علي المري:

التواصل  وسائل  في  الناشط  قال 

األسود:  راشد  السيد  االجتماعي 

دورا  لألسرة  أن  فيه  شك  ال  مما 

كبيرا في تهيئة الجو المناسب 

لدى األبناء داخل البيت خالل 

في  لما  االمتحانات،  فترة 

القلق  حالة  من  الفترة  هذه 

نفوس  في  النفسي  والتوتر 

على  للحصول  أبنائنا 

ومن  لهم،  مرضية  نتيجة 

الطالب  يكون  أن  الممكن 

وأدى  العام  طوال  اجتهد  قد 

تهيئة  عدم  لكن  عليه  ما 

له  المناسب  الجو  األسرة 

وقت  مراجعته  على  يؤثر  قد 

بالدرجات  يأتي  وال  االمتحان 

اللذان  واألب  فاألم  المرجوة، 

على  ويحرصان  دائما  يعمالن 

وتشجيعهم  أبنائهما  متابعة 

في  الكبيرة  الثقة  وإعطائهم 

جعل  في  الناجحان  هما  نفوسهم 

غير  عادية  أياما  االمتحانات  أيام 

الدائم  باالستعداد  األبناء  لدى  مربكة 

الوقت  لحظة وتقسيم  في كل  لالمتحان 

والنوم  والراحة  والترفيه  المذاكرة  بين  لهم 

. لصحتهم

الطالب  تركيز  من  يزيد  قائال:  واستطرد 

وتخفيف 

الرهبة  عنده حالة  التي 

في  يعمالن  كالهما  أو  الوالدين  أحد  كان  لو 

الكاملة  المعرفة  لديهما  أو  التدريس  سلك 

بالمنهج فيراجع مع الطالب، في هذه الحالة 

الطالب  بين  التآلف  من  جو  خلق  سيتم 

االمتحان  ويدخل  الدراسية  والمقررات 

وهو مطمئن وواثق في نفسه، لكن إذا 

ألحدهما  عالقة  ال  األم  أو  األب  كان 

في  فدوره  التدريس  بسلك 

هذه الحالة هو التشجيع 

والمعنوي  اللفظي 

للطالب.

تقسيم الوقت لمراجعة 
الدروس والراحة
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الدوحة          $

مع مركز »نوفر«

»مكافحة التدخين« 
يوقع مذكرة تفاهم

عن  لإلقالع  العالمي  اليوم  بمناسبة 

التدخين ولدعم أفراد المجتمع في مواجهة 

تفاهم  مذكرة  توقيع  اليوم  تم  التدخين، 

 – التدخين  مكافحة  مشتركة بين مركز 

مركز معتمد من منظمة الصحة العالمية 

بمؤسسة حمد الطبية ومركز نوفر لعالج 

يقوم  التفاهم  مذكرة  وبموجب  اإلدمان، 

الدعم  بتقديم  التدخين  مكافحة  مركز 

خنين  للمد

على  المترددين 

من  نوفر  مركز 

تبادل  خالل 

العلمية  األنشطة 

باألبحاث  والقيام 

 ، كة لمشتر ا

الكوادر  وتدريب 

بمركز  الطبية 

أحدث  على  نوفر 

لعالج  الطرق 

المدخنين.

من  المذكرة  ووقع 

جانب مركز مكافحة التدخين بمؤسسة 

مدير   - المال  أحمد  الدكتور  الطبية  حمد 

التدخين، ومن مركز نوفر  مركز مكافحة 

 – الكواري  خليفة  الدكتور  اإلدمان  لعالج 

مساعد مدير المركز.

هناك  أن  المال  أحمد  الدكتور  أوضح  وقد 

يعانون  ومن  التدخين  بين  معقدة  عالقة 

العالقة  تلك  تتمثل  االدمان،  مرض  من 

وخاصة  البعض  عند  التدخين  أن  في 

لعالم  للدخول  األولى  البوابة  هو  الشباب 

من  التدخين  يسببه  ما  بسبب  اإلدمان 

بالدماغ  االدمانية  للمستقبالت  زيادة 

لمنتجات  متعطشًا  الشاب  يجعل  مما 

ادمانية أخرى. كما أن استمرار التدخين 

قد  اإلدمان  مرض  من  يعانون  من  لدى 

لوجود  البعض  عالج  فرص  من  يضعف 

الرابط النفسي واالجتماعي بين االثنين.

الكواري  خليفة  الدكتور  أكد  جهته  ومن 

أهمية  نوفر  مركز  عام  مدير  مساعد   –
مكافحة  مركز  مع  االتفاقية  إبرام 

للمرضى،  الكامل  الدعم  لتوفير  التدخين 

فرصة  إعطاء  زيادة  في  والمساهمة 

االدمان  مرض  يواجه  من  لكل  حقيقية 

والصحي  الكامل  التعافي  إلى  للوصول 

وفقًا  العالج  سبل  أفضل  توفير  خالل  من 

ألحدث المعايير العالمية.

»بهذه  قائال:  الكواري  الدكتور  وأضاف 

سعادتنا  عن  نعرب  أن  نود  المناسبة 

التدخين  مكافحة  مركز  مع  بالتعاون 

أهداف  له  والذي 

وعالجية،  توعوية 

مركز  في  ونحن 

منطلق  ومن  نوفر 

ومسؤولياتنا  واجبنا 

نسعد  االجتماعية 

التعاون  بهذا  ونفخر 

بالفائدة  يعود  الذي 

المرضى؛  على 

الكامل  ودعمهم 

أهدافهم  لتحقيق 

والطويلة  القصيرة 

يطمح  التي  األجل 

خالل  من  إليها 

نحو  للمريض  الرعاية  رحلة  توجيه 

التدخين  عن  واالقالع  المتكاملة  الصحة 

باستخدام الطرق العلمية الحديثة«. 

استعداد  عن  المال  الدكتور  وأعرب 

مع  النشاطات  هذه  مثل  إلقامة  المركز 

حكومية  غير  أو  حكومية  مؤسسات  أي 

أخرى ألن مكافحة التدخين هي مسؤولية 

التدخين  مكافحة  مركز  وألن  الجميع، 

بمؤسسة حمد الطبية وهو مركز معتمد 

من  لديه  العالمية  الصحة  منظمة  من 

هذه  لتقديم  تؤهله  التي  اإلمكانيات 

اليوم  وبمناسبة  إنه  حيث  النشاطات؛ 

والذي  التدخين  عن  لالمتناع  العالمي 

المركز  فان  عام  كل  من  مايو   31 يوافق 

التوعوية  النشاطات  من  العديد  سينفذ 

والتي تهدف جميعها للحد من  والتأهيلية 

انتشار آفة التدخين في المجتمع.

آلية جديدة بخصوص طريقة صرف الودائع

إحصائيات مكتب لجان 
فض المنازعات اإليجارية

أفاد تقرير لمكتب لجان فض المنازعات 

المالية  الشؤون  إلدارة  التابع  اإليجارية 

الودائع  البلدية بأن إجمالي عدد  بوزارة 

 2022 أبريل  إلى  يناير  من  الفترة  خالل 

بلغت  إجمالية  بقيمة  وديعة   )97( بلغ 

فيما  رياال(،  و764  ألفا  و280  مليونا   18(

الفترة  نفس  خالل  التحويالت  عدد  بلغ 

)373( تحويال بقيمة إجمالية بلغت )10 

ماليين و342 ألفا و492 رياال(.

 )31( الودائع  عدد  بلغ  يناير  شهر  ففي 

رياال(،  و990  ألفا  و553  ماليين   4( بقيمة 

ألفا   805( بقيمة   )30( التحويالت  وعدد 

و249 رياال(.

بقيمة   )23( الودائع  عدد  فبراير،  وفي 

التحويالت  وعدد  رياال(  و798  ألفا   3972(

و908  آالف  و904  ماليين   3( بقيمة   )138(

رياالت(.

وفي مارس بلغ عدد الودائع )26( بقيمة 

)4 ماليين و901 ألف و508 رياالت(، فيما 

 2( بقيمة   )115( التحويالت  عدد  بلغ 

مليون و674 ألفا و230 رياال(.

وديعة   17 الودائع  عدد  بلغ  أبريل،  وفي 

ريااًل(،  و468  ألفًا  و852  ماليين   4( بقيمة 

 66500 )2( شيك بقيمة  وعدد الشيكات 

 2( بقيمة   )90( التحويالت  وعدد  ريال، 

مليون و958 ألفا و105 رياالت(.

ممثلة  البلدية،  وزارة  أن  بالذكر  جدير 

بمكتب لجان فض المنازعات اإليجارية 

أواخر العام الماضي  كانت قد اعتمدت 

بخصوص  جديدة  آلية   )2021(

على  تسهيال  الودائع  صرف  طريقة 

تحويالت  إعداد  وهي  المستفيدين، 

بنكية بدال من إصدار شيكات.

نظمته »حمد الطبية« بمشاركة »700« طبيب

مؤتمر حول معالجة المجرى التنفسي
نظم قسم التخدير والعناية 

المركزة وطب ما حول 
العمليات الجراحية بمؤسسة 

حمد الطبية في الفترة من 
الخامس إلى السابع من 

مايو الجاري في مركز إتقان 
لالبتكار والمحاكاة الطبية 

بمدينة حمد بن خليفة 
الطبية المؤتمر القطري 

لمعالجة المجاري الهوائية 
التنفسية في الحاالت 

الخاصة، وهو المؤتمر األول 
من نوعه في المنطقة. 

شارك في المؤتمر 767 من 
األطباء والمتخصصين 

من داخل قطر وخارجها، إذ 
شارك بالحضور الفعلي 350 

مشارًكا باإلضافة إلى مشاركة 
417 آخرين من خالل متابعة 

الفعاليات عبر اإلنترنت. 

وإدارة المجاري التنفسية هي عصب عمل 

كما  المركزة،  والعناية  التخدير  أطباء 

بالمرضى  العناية  في  أساسي  ركن  أنها 

وال  الحرجة،  والحاالت  الطوارئ  حاالت  في 

التنفس  مجرى  معالجة  مهارات  عن  غنى 

تأمين  إن  إذ  للمهنة،  ممارس  طبيب  ألي 

منقذ  التنفسية  للمجاري  الهواء  وصول 

األشخاص. لحياة 

عبدالله  الدكتور  المؤتمر  فعاليات  افتتح 

بمؤسسة  الطبية  اإلدارة  رئيس  األنصاري 

عن  كلمته  في  وأعرب  الطبية،  حمد 

قبل  من  المبذول  للجهد  العميق  تقديره 

لعقد  المركزة  والعناية  التخدير  قسم 

هذا الحدث الممَيز والذي حظي بمشاركة 

واسعة من عدة دول حول العالم.

تماًما  يدرك  جّراح  كطبيب  أنه  وأضاف 

أطباء  به  يقوم  الذي  واألساسي  المهم  الدور 

بالمرضى،  واالهتمام  العناية  في  التخدير 

رؤساء  من  عدد  كذلك  االفتتاح  حضر  وقد 

مؤسسة  في  الطبية  واألقسام  اإلدارات 

المؤتمر  في  شارك  كما  الطبية،  حمد 

ومتدربون  وممرضون  ومتخصصون  أطباء 

مصر،  من  الطب  كليات  من  وطالب 

السعودية،  والمملكة  وسوريا،  وتونس، 

وكينيا،  وُعمان،  والكويت،  واإلمارات، 

وكندا،  وهولندا،  والهند،  وباكستان، 

وبريطانيا،  وتركيا،  المتحدة،  والواليات 

وسويسرا. 

محمد  الدكتور  بإشراف  المؤتمر  انعقد 

والعناية  التخدير  قسم  رئيس  حيالني 

العمليات  حول  ما  وطب  المركزة 

الطبية،  حمد  بمؤسسة  الجراحية 

رئيس  نائب  الخليفي  مشاعل  والدكتورة 

المنظمة  اللجنة  وترأس  التخدير،  قسم 

مساعد  شليق،  نبيل  الدكتور  للمؤتمر 

التقنية  للشؤون  التخدير  قسم  رئيس 

ورئيس خدمات معالجة المجاري الهوائية 

فعاليات  بدأت  بالمؤسسة.  التنفسية 

المؤتمر بانعقاد ثالث ورش عمل في اليوم 

مترابطة  موضوعات  ثالثة  تناولت  األول، 

احتياجات  لتلبي  خصيًصا  ُصممت 

الصعبة  الحاالت  بعالج  المهتمين  األطباء 

التنفسية.  للمجاري  والمعقدة 

الهوائية  المجاري  معالجة  مجال  ويشهد 

من  متسارًعا  طبًيا  تطوًرا  التنفسية 

الذي  للحد  والتقنية،  العلمية  الناحية 

يجعل متابعة آخر التحديثات والتطورات 

المتخصصين  على  شاًقا  المجال  هذا  في 

تأتي  هنا  ومن  األطباء،  من  والمهتمين 

أحدث  ليغطي  المؤتمر  هذا  أهمية 

معالجة  لتحسين  العلمية  البراهين 

وضمان  والهوائي  التنفسي  المجرى 

من  بدًءا  وذلك  بالمرضى  بالعناية  االرتقاء 

تقييم حالة المريض قبل العمل الجراحي 

الجراحي وكذلك  العمل  أثناء  والعناية به 

التركيز  خالل  من  وذلك  منه،  االنتهاء  بعد 

ورشات  خالل  من  المستمر  التدريب  على 

المختلفة.  التدريبية  والمسارات  العمل 

درجات  المؤتمر  في  للمشاركين  ُاعتمدت 

 13.50 بمقدار  المستمر  الطبي  التعليم 

نقطة.

خمسة  ألقاها  بمحاضرات  المؤتمر  تميز 

محاضرين  وتسعة  عالمًيا  محاضًرا  عشر 

واألقسام  التخدير  قسم  من  محليين 

مبتكرة  مواضيع  عن  األخرى،  اإلكلينكية 

من  مؤتمر  أي  في  إليها  التطرق  يتم  لم 

المتعارف  الطرق  زيارة  إلى  باإلضافة  قبل، 

وطرحها  التنفس  مجرى  معالجة  في  عليها 

المتخصصين. بين  للنقاش 

أنشطة  أيًضا  المؤتمر  برنامج  شمل   

حيث  قطر،  لضيوف  خاصة  اجتماعية 

قطر  بدولة  تعريفية  بجولة  تمتعوا 

عن  أعربوا  وقد  بالصحراء،  سفاري  وجولة 

به  قامت  الذي  الرائع  باالستعداد  إعجابهم 

القدم  العالم لكرة  الدولة الستضافة كأس 

 .2022 لعام 

المشاركون  توجه  المؤتمر  ختام  وفي 

ومنظمي  الطبية  حمد  لمؤسسة  بالشكر 

والدكتور  التخدير،  قسم  وإدارة  المؤتمر 

العناية  قسم  رئيس  فيصل  محمد 

للمؤتمر  الداعمة  والشركات  المركزة، 

أنشطة  جميع  ولحضورهم  الدائم  لدعمهم 

إتقان  مركز  عمل  لفريق  وكذلك  المؤتمر، 

متولي  عمر  واألستاذ  كيم  الدكتورة 

المنظمة. للجنة  المستمر  لدعمهم 

»البلدية« تدشن اإلصدار الثاني من »الدليل«

تحديد اشتراطات الوسائل اإلعالنية
الثاني  اإلصدار  من  األولى  الطبعة  أمس،  البلدية،  وزارة  دشنت 

واإلجراءات  والتنظيمية  التخطيطية  االشتراطات  »دليل  من 

للوسائل اإلعالنية والدعائية بدولة قطر«. 

تنفذها  التي  االستراتيجية  المشاريع  أهم  أحد  الدليل  ويعتبر 

الوزارة ضمن خطتها االستراتيجية ورؤية قطر الوطنية 2030م، 

الخدمات  إجراءات  لتحسين  الرئيسية  األداء  مؤشرات  وأحد 

التي تقدمها الوزارة للجمهور، وضمان تحقيق معدل رضا مرتفع 

على خدمات قطاع البلديات، حيث إنه من أهداف قطاع البلديات 

المدرجة  المبادرات  ضمن  ومن  واالستراتيجية  الرئيسية 

بأولويات القطاع للعام 2020م تطوير العمليات اإلدارية الخدمية 

األكثر استخداما ومنها تصاريح اإلعالنات. 

المنظمة  باالشتراطات  والتعريف  اإلرشاد  إلى  الدليل  ويهدف 

كانت  سواء  والدعائية،  اإلعالنية  الوسائل  ومستويات  لنوعية 

بذاتها  مستقلة  كانت  أو  خارجها،  أو  الملكية  نطاق  حدود  داخل 

العمرانية  العناصر  مع  وتكاملها  البينية  المسافات  وتحديد 

المستندات  جميع  على  الدليل  اشتمل  كما  بها،  المحيطة 

رخص  نظام  على  لها  الالزمة  واإلجراءات  األنواع  لكافة  المطلوبة 

أو  اإلعالن  رخصة  إلصدار  كانت  سواء  اإللكتروني،  اإلعالن 

تجديدها أو إلغائها في حال الرغبة بذلك. 

في  واإلعالن  الدعاية  بقطاع  المعنيين  جميع  الدليل  ويستهدف 

الدعاية  وشركات  ومكاتب  ومستثمرين  مواطنين  من  الدولة 

اهتمام  ذوي  وكل  المجال،  هذا  في  عاملين  وموظفين  واإلعالن، 

المحافظة  تشجيع  في  يساهم  مما  واإلعالن،  الدعاية  بمجال 

لنشر  والخاص  الحكومي  بقطاعيها  االستثمارية  البيئة  على 

والرؤية  المدينة  هوية  على  الحفاظ  مع  المستثمرين  إعالنات 

البصرية الجمالية والمعالم الهندسية والعمرانية. 

ورش  لعقد  واإلعالن  الدعاية  شركات  مع  التنسيق  وسيتم 

تعريفية حول الدليل لجميع المختصين والجهات ذات العالقة 

النواحي، مثل كيفية دراسة المقترح المقدم وربطه  من جميع 

بالرؤية البصرية للعمران المحيط، والتأكد من تحقيق أهداف 

ومراجعة  الترخيص  وآلية  المستخدمة  اإلعالنية  الوسائل 

المستندات.

تبادل األنشطة 
العلمية 

والبحوث 
وتقديم الدعم 

الدوحة          $

الدوحة          $

الدوحة          $

د. األنصاري: 
نقدر الدور 

المهم 
واألساسي 

الذي يقوم به 
أطباء التخدير 
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بحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية لإلعالم

تخريج »985« طالبة من »اآلداب والعلوم«

وفي كلمته بالمناسبة، أعرب سعادة الشيخ عبدالعزيز 

بن ثاني بن خالد آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة 

الخريجات  بمشاركة  فخره  مدى  عن  لإلعالم  القطرية 

أن  أود  المبارك  الحفل  هذا  »في  قائال:  الفرحة،  هذه 

االحتفالية  هذه  في  بمشاركتكم  فخري  مدى  عن  أعبر 

الرائعة، والتي يتوج فيها مجهود استمر لسنوات لحين 

اللحظات  هذه  مثل  الثمينة.  اللحظة  هذه  إلى  الوصول 

هي من مواسم الحصاد التي تتباهى فيها األوطان بثمار 

غرسها، مثل هذه اللحظات لم تأت على طبق من ذهب، 

يمروا  أن  دون  النجاح  حديقة  إلى  يصلون  ال  فالناس 

اإلرادة  وصاحب  والعثرات،  والمعاناة  التعب  بمحطات 

القوية ال يطيل الوقوف في هذه المحطات«.

أنكم  من  ثقة  على  »أنا  الخريجات:  مخاطبا  وقال 

الوصول  تستحقوا  حتى  الصعاب  من  الكثير  تجاوزتم 

على  طالبا  مثلكم،  يوما  كنت  فقد  اللحظة،  هذه  إلى 

تحديات  واجهت  مثلكم  زلت،  وال  والعلم  الدراسة  مقاعد 

انهزمت،  وما  انكسرت  ما  ومثلكم  كثيرة،  وصعوبات 

مقاعد  بمغادرة  تنتهي  الصعوبات  أن  ذلك  يعني  وال 

محطات  في  آخر  بشكل  تبدأ  لعلها  بل  الدراسة، 

أهديها  سحرية  وصفة  هناك  وليس  العملية،  حياتنا 

والصبر  التحلي بالحكمة  المصاعب مثل  لكم لمواجهة 

واإليمان«.

في  فارقة  لحظة  هي  اللحظة  هذه  أن  »واعلموا  وأضاف: 

مرحلة  إلى  الدراسة  مرحلة  من  فيها  تنتقلوا  حياتكم، 

الدراسة.  سنوات  طوال  به  استفدتم  ما  كل  تطبيق 

ومثلما بذلتم كل ما في وسعكم من جهود حتى تعيشوا 

حتى  المزيد  تبذلوا  أن  عليكم  الرائعة،  اللحظات  هذه 

والتي  المقبلة،  حياتكم  في  والتفوق  النجاح  تحققوا 

مرحلة  من  فيها  تنتقلون  حياتكم،  من  فارقة  لحظة  هي 

طوال  به  استفدتم  ما  كل  تطبيق  مرحلة  إلى  الدراسة 

سنوات الدراسة«.

قطر  بجامعة  فخره  عن  عبدالعزيز  الشيخ  وأعرب 

قائال: »نحتفل اليوم تحت مظلة الوطن مع جامعة قطر 

بتخريج الدفعة الخامسة واألربعين من خريجيها فإننا 

تعليمية  كمؤسسة  ودوره  العلمي  الصرح  بهذا  نفتخر 

امتدت مسيرتها عبر عقود، تميزت بالريادة في مسيرة 

بالدنا التعليمية وتلبية االحتياجات الوطنية، وساهمت 

بفاعلية وتميز في بناء مجتمع يعتمد اقتصاد المعرفة 

القناعة  من  انطالقا  ذلك  كل   ،2030 قطر  لرؤية  وفقا 

الذي  القطري  اإلنسان  في  االستثمار  وحتمية  بأهمية 

رأس  أنواع  وأعلى  الوطنية،  ثروتنا  مكونات  أهم  يعد 

الرهان  عن  يوما  بالدنا  تتوان  لم  ومردودا،  قيمة  المال 

كل  في  مشرفة  نجاحات  سجلوا  الذين  شبابها  على 

سمو  قال  وكما  الكثير،  منهم  يؤمل  زال  وما  المجاالت، 

األمير حفظه الله: )قطر تستحق األفضل من أبنائها(«.

 بداية اإلنجازات 
وفي كلمتها، قالت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة 

القطرية  للمؤسسة  العام  المدير  ثاني،  آل  أحمد  بن 

مجلس  رئيس  ونائبة  بالبشر  االتجار  لمكافحة 

بين  اليوم،  بينكم  أقف  أن  »يسعدني  الشفلح:  إدارة 

على  لكم  مهنئة  والمعرفة،  العلم  خّريجي  من  كوكبة 

الله  وراجية  العلمّية،  مسيرتكم  في  المهّم  الّنجاح  هذا 

بداية  مجّرد  الخطوة  هذه  تكون  وأن  التوفيق،  دوام  لكن 

اليوم،  بينكن  أقف  وإذ  أكبر.  وإنجازات  أوسع،  آلفاق 

أحّب  والعملّي،  المهنّي  العالم  مستقبل  من  وأحّدثكن 

تكون  عّلها  الحياة،  واقع  من  ومعان  بأفكار  أذّكركن  أن 

مزيد  على  لكن  ومعينا  القادمة،  رحلتكن  في  لكن  رفيقا 

من البذل واالستمرار. إّن هذه المحطة التي )تقفن( فيها 

اليوم، محطة التخّرج من جامعة قطر، هذه المؤّسسة 

فيها  تعلمت  بأنني  أعتز  )والتي  العريقة،  األكاديمّية 

خدمة  إلى  االنتقال  محطة  إال  هي  ما  منها(،  وتخرجت 

في  ونتعّلم  إليه،  وننتمي  فيه،  نعيش  الذي  المجتمع 

مؤسساته«.

الرحلة  هذه  »في  للخريجات:  متحدثة  سعادتها  وقالت 

العلمّية الواعدة، سهرتن، وبذلتن، وتعبتن، وتعّلمتن، 

وكان ال بّد من هذا السعي الحثيث، الذي فتح أعينكن 

تثري  بإنجازات  ستتّوج  وأكبر،  أعلى  طموحات  على 

حياتكن، وتقود مجتمعاتكن إلى ما فيه الخير لها بإذن 

الله«.

واقع  أّن  عليكن،  يخفى  »ال  قائلة:  الخريجات  وخاطبت 

الصعوبات،  من  يخلو  لن  التخرج  بعد  العملّية  الحياة 

فيه  تكثر  التحديات،  عالم  هو  اليوم  عالمنا  وأّن 

الرؤية  أّن  إال  النجاح.  معايير  فيه  وترتفع  المنافسة، 

الواضحة، والثبات على منهج العلم والتعّلم، والتطّلع إلى 

األهداف الكبيرة، واالستمرار في كسب الخبرة وتوظيفها 

في شتى مناحي الحياة، كفيل بأن يضع اإلنسان على 

مضمار التقّدم، خاصة وأننا في مرحلة زمنية هامة وفي 

بلد يرقى نحو التقدم والنمو من خالل عوامل عدة ترتكز 

رؤيتنا  منها  نستمد  والتي   ،2030 الوطنية  الرؤية  إلى 

الخاصة بكل فرد ومواطن في دولتنا الحبيب قطر«. 

وعبرت سعادة الشيخة حصة عن ثقتها بأّن من نجح 

وسهر  العلم،  طلب  على  وصبر  األكاديمي،  مساره  في 

هذا  إلى  وصل  حتى  المعرفة،  اكتساب  في  الليالي 

تطرحه  ما  يواكب  أن  عليه  يصعب  لن  البهيج؛  اليوم 

أبواب.  من  له  تفتحه  وما  فرص،  من  أمامه  الحياة 

وأكدت ضيفة الشرف على جملة أمور من واقع تجربتها 

إلى  السعي  أهمّية  المثال:  سبيل  على  منها  العملية 

التي  بالنجاحات  االكتفاء  وعدم  التخرج،  بعد  العمل 

التي  المعرفة  هذه  تتويج  من  بّد  ال  إذ  أحرزتموها، 

اكتسبتموها بالفعل والخبرة، ورّد جميل العلم الذي 

وأّن  المجتمع،  خدمة  من  والعطاء  بالبذل  حّصلتموه 

لكم  يحّقق  ما  هو  والعمل  العلم  جانبي  بين  التوازن 

النجاح في كل الميادين، إذ ال يصقل العمل إال بالعلم 

يحييها،  بعمل  إال  المعرفة  بهاء  يكتمل  وال  والمعرفة، 

نتوقف  ال  أن  والحياة،  الواقع  أرض  على  ويجّسدها 

عن التعلم فالتعليم ال يقف عند مرحلة وبناء قدراتنا 

بالتدريب والتأهيل هو عملية مستمرة ودائمة، وال شّك 

في أّن أرضنا المعطاءة، أرض قطر الطّيبة، قد زرعت 

العمل  في  واالندماج  التطّوع،  في  والرغبة  الرؤية  فينا 

واإلنسانّية  اإلنسان  خدمة  إلى  والسعي  الخيرّي، 

بشتى الطرق التي تعّلمناها، العمل بعد التخرج هام 

التي  والقدرات  باإلمكانات  وذلك  هام،  التطوع  وكذلك 

واكتساب  فالعمل  اإلنسان؛  خدمة  أجل  من  نملكها 

الخبرة العملية لما تعلمتم هام، ولكن هناك سعادة ال 

تجدينها إال في العمل العام والخيري واالنساني وقضاء 

حوائج الناس، للتطوع لذة وسرور ال يعرفه إال من ذاقه 

وكل حسب تخصصه، شعور كالمكافأة اآلنية )ذلك 

إن  مكافئ،  بأنك  أو   Rewarded أنه  يقال  الذي  الشعور 

النجاح بالنسبة لي )على األقل( هي الطموح،  مفاتيح 

ما  الذي  اإلنجاز  وأيضا  التعلم  في  والرغبة  واإلصرار، 

جديد،  ونجاح  آخر  إلنجاز  يدفعنا  حتى  نحققه؛  إن 

ستتحقق  التي  والوظيفة  المهنة  أجل  من  السعي 

قد  ولكن  الواقع،  أرض  على  تعلمناه  ما  كل  خاللها  من 

لها  عالقة  ال  وظيفة  إلى  القدر  ويقودنا  الله  لنا  يقدر 

بالتخصص الذي درسناه، وهذا ال يعني ضياع فرصة 

بل هو خبرة وقيمة تضاف إلى تاريخنا المهني، إيجاد 

التي نعمل  الوظيفة  المهني )في  التوازن بين الجانب 

تطوعا،  نمارسه  الذي  اإلنساني  الجانب  وبين  بها( 

أن  ودون  واالبتكار،  والخلق  المبادرة  روح  على  الحرص 

يطلب منا ذلك، ومن خالل فهم الواقع ومحاولة تقييمه؛ 

لها،  الحل  تقديم  واألهم  مهم  المشكلة  تشخيص  فإن 

لتحقيق  العمل  فريق  روح  وتعزيز  إليجاد  الجهد  بذل 

العمل  وكما  فعالية،  اكثر  بشكل  المرجوة  األهداف 

مع  األسرية  الحياة  تأسيس  كذلك  حياتنا،  في  هام 

الشريك المناسب والصالح واألبناء هام، وهو ما يخلق 

التوازن األمثل في حياتنا. 

التهنئة،  لكن  أجّدد  أن  »أود  قالت:  كلمتها،  ختام  وفي 

مراتب  أعلى  في  أراكن  أن  الله  وأدعو  بكن،  أمل  وكّلي 

العلم والعمل، باحثات ومتعّلمات، وموظفات وخبيرات 

تعملن في المجاالت المختلفة، وإلى مزيد من الّنجاح 

ختام  في  أذّكركن  أن  أنسى  وال  الله.  بإذن  والتفوق 

الذي  العمل  واحتساب  الخير  نّية  بإخالص  كالمي، 

وأّن  وبالدنا،  أوطاننا  خدمة  في  وجل،  عز  لله  تؤدونه 

كذلك  لكّنها  لكم،  تشريف  العلمّية  الشهادة  هذه 

يوّفقكن  أن  الله  إلى  أدعو  وأمانة،  ومسؤولية  تكليف 

لكن  الخير  فيه  فيما  استعمالها  ولحسن  لحملها، 

يسعني  ال  وأخيرا،  جمعاء.  ولإلنسانّية  جميعا  ولنا 

قطر  وتعليمكن،  رعايتكن  على  قطر  دولة  أشكر  أن  إال 

حباها  بما  تأثيرا  والكبيرة  مساحة  الصغيرة  الدولة 

الله من علم ومقدرات وحسن إدارة لذلك، تتبوأ مكانة 

تحسد عليها بين دول العالم، وكل منا يحب أن يخدم 

الله  ويشكر  فيه  وتعلم  إليه  ينتمي  الذي  المجتمع 

للتعليم  فرصة  تجد  ال  نبيهة  فتاة  من  فكم  ذلك،  على 

التعليم حولنا،  آمنا للسكن، فضال عن  وال تجد مكانا 

وليكن همك مجتمعك والنهوض به ثم عالمك العربي 

واإلسالمي ثم اإلنساني«.

 رحلة الدراسة 
مريم  الخريجة  ألقتها  التي  الخريجات  كلمة  وفي 

وشكرا،  حمدا  اليوم،  هنا  »أقف  فيها:  قالت  المرباطي، 

لمن يسر لنا الصعب، وسّهل لنا الدرب الطريق، وسخر 

بقدرته،  السعي  لنا  ختم  الذي  لله  فالحمد  العون،  لنا 

وكتب لنا شهود هذا الجزاء بكرمه«. 

وعن رحلة البداية قالت المرباطي: »إننا بدأناه بخاطر 

في  لنا  يوم  أول  ففي  أوراقنا،  قبل  مخيلتنا  في  رسمناه 

وخطوات  الكليات،  زحام  بين  نقف  ونحن  الجامعة، 

أمامنا  ياااه!  يقول:  بداخلنا  ما  شيء  وهناك  الطالبات، 

بخطوة،  خطوة  بدأنا  ثم  نصل،  حتى  طويلة  سنوات 

سنة،  بعد  وسنة  شهر،  بعد  وشهرا  يوم،  بعد  ويوما 

والتعب  الجهد  من  بزاد  فيه  نتزّود  طويل،  مسير  في 

والمثابرة والسهر والسعي، يحدونا دعاء ورجاء، يمّكننا 

من االستمرار، لنعانق ذلك الحلم«.

ثمارها،  جميلة  حصاد،  رحلة  نختم  »اليوم   وأضافت: 

من  نسلمها  إبداع  وشعلة  وسخاء،  عطاء  رحلة  ونبدأ 

المسير،  ونباشر  الجميل،  رّد  نعلن  فاليوم  بعدنا. 

ونضع بصمة لنا في كل طريق، حتى نرفع راية قطر، 

نعم نرفع راية قطر في جميع الميادين. فقطر تستحّق 

األفضل في كل حين«.

جامعة  مريم  الخريجة  شكرت  كلمتها،  ختام   وفي 

يدا،  السقوط  وعند  مأوى،  للّطموح  »كنِت  قائلة:  قطر 

وللحصاد ختاما، فقد كنت رمزا للعطاء. فتقف الكلمات 

عاجزة عن الوفاء بحّقك. شكرا جامعتي، شكرا جامعة 

قطر«.  وقد ألقت كلمة عريفة الحفل: الخريجة فضيلة 

هذه  بحصول  نحتفل  اليوم  »نحن  فيها:  وقالت  مالك، 

درجة  على  قطر  جامعة  طالبات  من  المتميزة  الدفعة 

أتّم  على  جيل  بتخريج  نحتفل  كما  البكالوريوس. 

االستعداد لتمثيل دينه، وجامعته، وأهله خير تمثيل، 

يكن  لم  قطر  جامعة  في  الطالبات  هؤالء  تعلمنه  ما  ألن 

مبادئ  هي  إنما  بنجاح،  اجتزنها  علمية  مقررات  مجرد 

كل  بعد  وذلك  عقولهن،  في  اكتسبنها  راسخة  وقيم 

هذا  أروقة  بين  فيها  يجلن  كّن  معمعة  كل  وفي  موقف 

الحرم الجامعي العظيم«.

وأضافت عريفة الحفل قائلة: »تعلمنا في جامعة قطر، 

ال  للنجاح وجوها عديدة  وأن  ال بعناء،  أن ندرس بذكاء 

تقتصر على الجانب األكاديمي، وأنه من المهم أن يكون 

لنا بصمة في جميع نواحي الحياة، أن نساعد غيرنا، 

نتطوع، نطّور مهاراتنا وقدراتنا العقلية وحتى الجسدية 

منها. وهو ما أتاحته لنا جامعتنا الحبيبة«.

وقالت مخاطبة الخريجات: »أخواتي الخريجات، اليوم 

هو عيدكّن األكبر، اليوم هو نهاية رحلة تكللت بالنجاح، 

الله  بإذن  واإلبداع  التميز  عنوانها  أخرى  لرحلة  وبداية 

علينا  لزاما  كان  فقد  نصيبا  مجتهد  لكل  وألن  تعالى، 

تكليل هذا التفوق والتميز بتكريمكن على جهودكن التي 

بذلتّنها على طول السنين السابقة«.

{  مريم المرباطي تلقي كلمة الخريجات

{  الشيخة حصة بنت خليفة تلقي كلمتها { الشيخ عبدالعزيز بن ثاني يلقي كلمته

بحضور ضيفي الشرف سعادة الشيخ عبدالعزيز بن 
ثاني بن خالد آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة 

القطرية لإلعالم وسعادة الشيخة حصة بنت خليفة 
بن أحمد آل ثاني المدير العام للمؤسسة القطرية 

لمكافحة االتجار بالبشر ونائبة رئيس مجلس إدارة 
مركز الشفلح لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، 

خرجت جامعة قطر طالباتها من كلية اآلداب 
والعلوم )دفعة 2022( البالغ عددهن 985 خريجة 

من مختلف تخصصات الكلية، حيث تم تكريمهن 
على فترتين صباحية ومسائية. وتم تخريج خريجات 

)برامج اإلعالم والتاريخ وعلم النفس والخدمة 
االجتماعية وعلم االجتماع( في الفترة الصباحية، 

وفي الفترة المسائية، تم تكريم خريجات: )الدراسات 
العليا – العلوم البيولوجية والعلوم البيئية 

واالحصاء والكيمياء وعلوم الرياضة والرياضيات 
واللغة العربية واألدب اإلنجليزي واللسانيات 

والشؤون الدولية والسياسات والتخطيط والتنمية(.

الشيخ عبدالعزيز 
بن ثاني: الجامعة 
ساهمت بفاعلية 
وتميز في بناء 
مجتمع يعتمد 

اقتصاد المعرفة

الشيخة حصة 
بنت خليفة: الحياة 
العملية تكثر فيها 
المنافسة وترتفع 

فيها معايير 
النجاح

$ الدوحة



فرجينيا  جامعة  أعلنت  قنا-  الدوحة- 

في  التصميم  فنون  كلية  كومنولث 

اإلبداعية  البحوث  معهد  إطالق  عن  قطر 

واالبتكارية.

الشريكة  للجامعة  التابع  المركز  ويعد 

المعاهد  أوائل  من  قطر  لمؤسسة 

المخصصة  المنطقة  في  الجامعية 

واالبتكارية  اإلبداعية  البحوث  لتطوير 

والنهوض بها.

سعادة  المركز،  إطالق  حفل  حضر 

ثاني،  آل  حمد  بنت  هند  الشيخة 

والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب 

من  وعدد  قطر،  لمؤسسة  التنفيذي 

واألقسام  البرامج  ورؤساء  اإلدارة  أعضاء 

والموظفين  التدريسية  الهيئة  وأعضاء 

بالمدينة  مقرها  في  الجامعة،  في 

التعليمية.

نائب  راو،  سريرام  الدكتور  وأوضح 

جامعة  واالبتكار،  للبحوث  الرئيس 

في  ريتشموند،  في  كومنولث  فرجينيا 

كلمة له بالمناسبة، أن المعهد سيعمل 

إلى  مشيرا  التعاون،  ثقافة  تعزيز  على 

البحوث  هذه  تأثير  لمس  سيتم  أنه 

البحوث اإلبداعية  التي ستتم في معهد 

وخارجها.  قطر  داخل  واالبتكارية 

وسيكون تأثيرها عالميا.

تحقيق  على  المعهد  سيعمل  وأضاف: 

أربعة أهداف هي: الشراكة مع الصناعة 

المجتمع  مشاركة  وزيادة  المحلية 

المجتمعية  بالتأثيرات  الوعي  زيادة 

ودعم  اإلبداعي  البحث  ومساهمات 

مع  التخصصات  متعدد  التعاون 

المؤسسات الشريكة من داخل المدينة 

فرجينيا  جامعة  وحرم  التعليمية 

تنمية  ودعم  ريتشموند  في  كومنولث 

البحث  مجال  في  البشرية  القدرات 

اإلبداعي في قطر.

السيد  أشاد  متصل  سياق  وفي 

رئيس   - مارموليجو  فرانسيسكو 

 - قطر  مؤسسة  في  العالي  التعليم 

المعهد  هذا  يتوافق  قائاًل:  بالمبادرة، 

االستراتيجية  األولويات  مع  الجديد 

مختلف  بين  والتعاون  للتكامل 

مؤسسة  تضعها  التي  التخصصات 

إلى  ونتطلع  أهدافها.  صميم  في  قطر 

من  تقديمها  سيتم  التي  المساهمات 

على  ستؤكد  والتي  العمل  هذا  خالل 

العنان  بإطالق  قطر  مؤسسة  التزام 

لإلمكانات البشرية.

ديان  الدكتورة  المعهد  إدارة  وسيتولى 

دير، العميد المشارك للبحث والتطوير، 

لمعهد  الفريد  الهيكل  أن  أوضحت،  التي 

والذي  واالبتكارية،  اإلبداعية  البحوث 

يقودها  أبحاث  مختبرات  من  يتألف 

أعضاء هيئة التدريس، سيعزز البحث 

اإلبداعية  والممارسة  الدراسية  والمنح 

التجريبية  األشكال  خالل  من  قطر،  في 

في  والتقليدية  واالستكشافية 

الفرق  ستقدم  حيث  والبحث.  التساؤل 

التدريسية  الهيئة  أعضاء  من  المكونة 

مساهمات  والخريجين  والطالب 

لدولة  اإلبداعي  االقتصاد  في  مؤثرة 

 - الحيوية  البحثية  وللمؤسسة  قطر، 

مؤسسة قطر.

أبحاث  مختبرات  من  المعهد  ويتكون 

إذ  التدريس،  هيئة  أعضاء  يقودها 

جامعة  في  المختبرات  هذه  ستعمل 

على  قطر  في  كومنولث  فرجينيا 

مثل  متنوعة  مجاالت  استكشاف 

المنتجات  وتصميم  النانو،  تكنولوجيا 

البيانات،  ومعالجة  وتطويرها، 

طرق  إلى  الصوت،  وتصميم  والحساب، 

على  والحفاظ  التحويلية،  التدريس 

الثقافة، والطباعة العربية.

التحقيقات  مختبر  كل  ويدعم 

أعضاء  من  فرق  تجريها  التي  المتعمقة 

والخريجين،  والطالب  التدريس  هيئة 

ويعزز مشاركة المجتمع وتأثيره.

وستعمل المختبرات على تزويد الطالب 

وتزود  والعملي،  التجريبي  بالتعلم 

المهني  بالتطوير  الجدد  الخريجين 

مكونا  البحث  يعد  جانب  إلى  القّيم، 

جامعة  في  والتعلم  للتعليم  رئيسيا 

فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم 

في قطر، ويشارك 36 من إجمالي أعضاء 

معهد  في  بالجامعة  التدريس  هيئة 

البحوث الذي تم إطالقه حديثا.

وأشار عميد جامعة فرجينيا كومنولث 

كيفية  إلى  بيربتش،  أمير  قطر،  في 

جامعة  مهمة  في  المعهد  هذا  مساهمة 

فنون  كلية  كومنولث  فرجينيا 

تنمية  في  والمتمثلة  قطر  في  التصميم 

البحوث التعاونية والمؤثرة والممارسات 

اإلبداعية التي تفيد المجتمع األوسع.

عميد  بيربتش  أمير  الدكتور  وأوضح 

الجامعة، أن جامعة فرجينيا كومنولث 

كلية فنون التصميم في قطر، أصبحت 

اليوم موطنا ألول معهد للبحوث اإلبداعية 

الفتا  والمنطقة،  الدولة  في  واالبتكارية 

بل  فحسب،  إنجازا  ليس  هذا  أن  إلى 

أيضا تقدما ملحوظا لكلية الفنون وللفرع 

العامة  للمؤسسة  التابع  الجامعي 

أدركت  والتي  مرتبة  أعلى  في  المصنفة 

دائما قيمة وتأثير البحوث اإلبداعية على 

المجتمع.

جامعة  في  البحث  وأضاف:«يشمل 

فنون  كلية  كومنولث  فرجينيا 

واسعة  مجموعة  قطر  في  التصميم 

ذلك  في  بما  المجاالت،  من  ومتنوعة 

المواد،  ودراسات  الثقافي،  اإلنتاج 

التدريس  وطرق  المرئية،  والثقافات 

واالستدامة،  الثقافي  والتراث  المتقدمة، 

والتكنولوجيا الناشئة، واآلن، ومن خالل 

واالبتكارية،  اإلبداعية  البحوث  معهد 

مساهماتنا  تعزيز  على  سنعمل 

وتأثيرها  اإلبداعية  بالبحوث  للنهوض 

وربط  ودوليا،  وإقليميا  محليا  الجوهري 

مساهمات  تنمية  مع  بالعالمي  المحلي 

ذات مغزى في المحاضرات، والمجتمع، 

والقاعات الدراسية.

سيعزز البحث والمنح الدراسية 
والممارسة اإلبداعية في قطر

يتكون من مختبرات أبحاث 
يقودها أعضاء هيئة التدريس

السنة )27( - الثالثاء  1 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 31 مايو 2022م العدد )9766( اتجاهات ثقافية12

»فرجينيا« تطلق معهد البحوث اإلبداعية
بحضور الشيخة هند بنت حمد

مارموليجو: يتوافق مع األولويات االستراتيجية لمؤسسة قطرد. ســـريرام راو: ســـيعمل علــى تعزيـــز ثقافـــة التعـــاون

خالل شهر يونيو

المكتبة الوطنية
تنظم فعاليات متنوعة

 

تقدم مكتبة قطر الوطنية في شهر يونيو لكل أفراد 

المجتمع فرًصا متنوعة للتعلم وباقة من الفعاليات 

والقضايا،  الموضوعات  من  العديد  حول  تتمحور 

واالستدامة،  والنقدي،  اإلبداعي  التفكير  مثل 

والتكنولوجيا.

مركز  يقيم  يونيو،   5 بتاريخ  الشهر  مستهل  ففي 

مكتبة  مع  بالتعاون  المستدام  للمستقبل  »إرثنا« 

الفعاليات  أولى جلسات سلسلة من  الوطنية  قطر 

دولة  في  الصحراوية  البيئة  حول  تتمحور  التي 

 Hidden كتاب  إطالق  الفعالية  وتتضمن  قطر. 

الدكتورة  تأليف  من  المكنون(،  )الجمال   Beauty
»سياسات  حول  نقاشية  وندوة  ريتشر،  رينيه 

األراضي  من  وغيرها  قطر  في  الصحاري  صون 

القاحلة والحارة وتجديدها«.

أفراد  المكتبة  تدعو  يونيو،   6 التالي  اليوم  وفي 

الضوء  تسلط  جديدة  تعريفية  لجلسة  المجتمع 

على مزايا عضوية المكتبة، وسياسات االستعارة، 

الذاتية،  االستعارة  محطات  استخدام  وكيفية 

المصادر  من  واالستفادة  الكتب،  عن  والبحث 

اإللكترونية، وغيرها من المزايا.

»القراءة  جلسة  المكتبة  تقيم  يونيو،   7 وفي 

القمر«  »سيدات  رواية  حول  الثانية  المجتمعية« 

 2019 لعام  الدولية  بوكر  مان  بجائزة  فازت  التي 

النقاشية  الحلقة  في  وتستضيف  بريطانيا،  في 

المؤلفة  »زووم«  منصة  عبر  ُبعد  عن  تقام  التي 

تدور  التي  روايتها  عن  للحديث  الحارثي  جوخة 

واالقتصادية  االجتماعية  التحوالت  حول  أحداثها 

اكتشاف  بعد  ما  عصر  في  الُعماني  المجتمع  في 

ثالث  حياة  على  التحوالت  هذه  وانعكاس  النفط، 

شقيقات هن بطالت الرواية.

نقاشية  ندوة  يونيو،   8 في  المكتبة  تنظم  كما 

لتبادل  والتراخيص  والنشر  النسخ  »حقوق  حول 

المصادر الدولية« تمهيًدا لمؤتمر اإلفال السابع عشر 

الذي  الوثائق  وتوفير  المتبادلة  اإلعارة  لخدمات 

إلى   20 من  الفترة  في  الوطنية  قطر  مكتبة  تنظمه 

22 سبتمبر.
الحسية  والمشكالت  السلوكية  التحديات  وحول 

جلسة  يونيو   9 في  المكتبة  تنظم  األطفال،  عند 

افتراضية ألولياء األمور والمعلمين ومقدمي الرعاية 

والقائمين على تربية األطفال حول األنواع المختلفة 

التحديات  بين  والفرق  الحسية  للصعوبات 

الجلسة  ويقدم  الحسية.  والتحديات  السلوكية 

معالًجا  يعمل  الذي  حمد  عادل  بسام  السيد 

وظائفًيا في مركز التعّلم التابع لمؤسسة قطر. 

والتجارة  باالقتصاد  المهتمين  من  كنت  إذا  أما 

جلسة  يونيو   12 في  المكتبة  تنظم  واألعمال، 

قواعد  أهم  من  االستفادة  كيفية  حول  تعريفية 

البيانات المتاحة ضمن مصادر المكتبة اإللكترونية 

الكتب  تشمل  التي  واألعمال  التجارة  مجاالت  في 

الدوريات  وأهم  والمسموعة  المقروءة  اإللكترونية 

والبحوث  المجالت  وأشهر  األكاديمية  اإللكترونية 

والدراسات واإلحصائيات والتقارير وغيرها.

المكتبة  تقدم  يونيو،   29 إلى   12 من  الفترة  وخالل 

عمل  ورش  المسرح  شؤون  مركز  مع  بالتعاون 

حول التدريب المسرحي لألطفال من عمر 7 إلى 12 

سنة تقام يومي األحد واألربعاء من كل أسبوع من 

والنصف  الخامسة  حتى  عصًرا  الرابعة  الساعة 

مساًء، وسيقام العرض الختامي بتاريخ 7 يوليو.

حول  متميزة  ورشة  يونيو   14 في  المكتبة  وتقدم 

من  باعتباره  اإلجرائي  البحث  من  االستفادة 

المهنية  والقرارات  األداء  لتقييم  الفعالة  الوسائل 

استخدام  على  الورشة  وتركز  واألهداف.  واألفكار 

البحث  تحقيقات  صياغة  في  التجريبي  البحث 

طرق  على  المشاركون  وسيتعرف  اإلجرائي. 

األسباب  لتحديد  اإلجرائي  البحث  استخدام 

وتقييم الممارسة المهنية.

الساعة  تمام  في  يونيو،   14 نفسه،  اليوم  وفي 

قطر  أوركسترا  تعزف  مساًء،  ونصف  السادسة 

الفلهارمونية مزيًجا موسيقًيا ذا طابع خاص يجمع 

األلحان  مثل  الموسيقى  من  مختلفة  أنواع  بين 

اإليقاع  وأنماط  اإللكترونية،  والنغمات  الشرقية، 

في  مًعا  وتلتقي  تنسجم  كلها  والعميق،  السريع 

من  والمجالت  الصحف  أن  شك  فريد!..وال  نسيج 

الثرية بالمعرفة والمعلومات في مختلف  المصادر 

المجالت  مطالعة  هواة  من  كنت  إذا  المجاالت. 

 21 في  المكتبة  جلسة  إلى  فانضم  والصحف، 

المجالت  عن  نبذة  للمشاركين  تقدم  التي  يونيو 

المشهورة  المصورة  والكتب  والصحف  والدوريات 

من مختلف أنحاء العالم.

تزخر بالورش التعليمية والندوات النقاشية لمختلف األعمار

$ الدوحة

فعاليـــة لتعزيـــز القـراءة
الناشرين  ملتقى  نظم  قنا-  الدوحة- 

بالتعاون  أمس  القطريين  والموزعين 

ووزارة  للمؤلفين  القطري  الملتقى  مع 

ومركز  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 

فعالية  القراءة،  مرشد  ومبادرة  إحسان 

مركز  بمقر  وذلك  للجميع«  »القراءة 

إحسان.

دورة  على  الفعالية  برنامج  واشتمل 

استهدفت  والتي  القراءة  مرشد 

أو  القراءة  في  المبتدئين  األشخاص 

تجارب  لهم  ليست  الذين  األشخاص 

العمرية،  فئاتهم  بجميع  القراءة  مع 

جلسة  خالل  من  إرشادهم  تم  حيث 

تتجاوز  ال  القراءة  مرشد  مع  استشارة 

القراءة  مرشد  فيها  قدم  دقائق،   10
على  خالله  من  تعرف  استبياًنا 

تعرف  األخير  وهذا  المستفيد،  خلفية 

بحًثا،  كان  إن  القراءة  من  هدفه  على 

ميوله  على  وتعرف  لالستماع،  أو 

يحبذها. التي  والمجاالت  المعرفية 

للجميع  القراءة  مشروع  ويهدف 

إلى  القراءة،  مرشد  مع  بالتعاون 

أجيال  بناء  في  القراءة  قيمة  تعزيز 

وتشجيع  الوطني،  البناء  قيم  ترعى 

المختلفة  العمرية  بفئاتهم  الجميع 

األنسب  الختيار  إرشادهم  عبر  وذلك 

وشغفهم  فئاتهم  حسب  فائدة  واألكثر 

وتشجيعهم، كما يعمل المشروع على 

والمؤلفين  القطرية  بالثقافة  التعريف 

في  وإسهامهم  القطريين  والناشرين 

والفكرية،  واألدبية  الثقافية  الحركة 

والموزعين  الناشرين  ملتقى  قام  كما 

من  مجموعة  بعرض  القطريين 

وزارة  إصدارات  من  المنتقاة  العناوين 

القطرية. النشر  ودور  الثقافة 

دينية  محاضرة  الفعالية  وتضمنت 

عن  عزب  موافي  الداعية  فيها  تحدث 

المعرفة  مفتاح  وانها  القراءة  أهمية 

وما  والرقي،  التقدم  وطريق  والعلم، 

الريادة،  موضع  تبوأت  إال  تقرأ  أمة  من 

في  فالقراءة  لذلك  الصدارة،  وحازت 

ومنزلة  رفيعة،  مكانة  لها  اإلسالم 

من  نزلت،  كلمة  أول  فكانت  كريمة، 

»اقرأ باسم  آية تليت، قوله تعالى:  أول 

ربك الذي خلق«.

وآثارا  جليلة،  فوائد  للقراءة  أن  وأوضح 

وسبيل  العلم،  وسيلة  فهي  عظيمة، 

اإلنسان  يكتسب  خاللها  ومن  المعرفة، 

إلى  بيده  تأخذ  التي  األفكار  من  العديد 

ونال  تعلم،  قرأ  ومن  واإلبداع،  التطوير 

ترفع  فالقراءة  والفهم،  الفائدة  أعظم 

وتقدمهم  أصحابها،  قدر  وتعلي  أهلها، 

غيرهم. على 

كاتب  مع  جلسة  وضمن  جهته،  من 

والتي أدارها صالح غريب، قدم الدكتور 

للقائمين  شكره  القحطاني  شداد  علي 

االهتمام  وعلى  الفعالية  هذه  على 

من  التي  والثقافية  الفكرية  بالجوانب 

المجتمع،  توعية  على  تعمل  أن  شأنها 

وإرشاده لما فيه الصالح العام.

القراءة  أن  القحطاني  الدكتور  وأضاف 

المثلى  الطريقة  وهي  الروح  غذاء 

اطالًعا  أكثر  اإلنسان  يصبح  حتى 

مقترنة  ليست  وأهميتها  ومعرفة، 

يواظب  أن  يجب  بل  معين  بعمر 

عمره،  عن  النظر  بغض  عليها  اإلنسان 

الناس  أحوج  من  األطفال  أّن  حتى 

العديد  على  ويتعرفوا  يقرؤوا  أن  إلى 

معلومات  على  ويطلعوا  الثقافات  من 

لألطفال  القراءة  أهمية  وتبدأ  عديدة، 

حب  وتعليمهم  عليها  تعويدهم  في 

وتزيد من  الكتاب، فهي توسع مداركهم 

على  وتساعدهم  التعلم،  في  رغبتهم 

يصقل  وهذا  جديدة،  مفردات  تكوين 

على  قدرتهم  من  ويزيد  شخصيتهم 

ما  وهذا  الناس،  أمام  والخطاب  التكلم 

يدل على أهمية القراءة في حياتنا.

محمد  فايزة  األستاذة  قالت  جانبها،  من 

التي  األمور  أهم  من  القراءة  إن  النعيمي 

التي  العقل  رياضة  فهي  العقل  تحفظ 

تحافظ على صحته وقوته، وتعد القراءة 

من  القراءة  وتحفز  الهامة،  العقل  رياضة 

في  القراءة  تسهم  كما  العقل،  قدرات 

من  ألنها  والضغط  التوتر  من  التخفيف 

الفرد  يمارسها  التي  المسلية  األنشطة 

بكل سعادة..وأشارت إلى أن القراءة تعد 

أسلوبا حديثا غير تقليدي يمكن االعتماد 

والعلوم،  المعارف  اكتساب  في  عليه 

وتسهم القراءة في تحسين الذاكرة لدى 

من  الكثير  يحتاج  إذ  العاديين،  الناس 

القراء إلى ذاكرة قوية وإلى قدرات جديدة 

بعض  وتذكر  األحداث  ربط  أجل  من 

األسماء والوقائع التي يحتاج إليها في فهم 

الرواية أو القصة والكتاب.

نظمها ملتقى الناشرين
في مركز إحسان
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شارك في افتتاح معرض »هانوفر ميسي« الصناعي الدولي.. الخاطر:

تأسيس شراكات استثمارية ناجحة
شارك سعادة السيد 

سلطان بن راشد الخاطر، 
وكيل وزارة التجارة 

والصناعة، في حفل 
افتتاح معرض »هانوفر 

ميسي« الصناعي الدولي 
2022 الذي افتتحه دولة 

السيد أوالف شولتز، 
المستشار األلماني ودولة 

السيد أنطونيو كوستا 
رئيس وزراء جمهورية 

البرتغال، لكونها الدولة 
الضيف لنسخة هذا العام 

المنعقدة خالل الفترة 
من 30 مايو إلى 2 يونيو 

2022 بمدينة هانوفر 
األلمانية.

أصحاب  من  عدد  االفتتاح  حفل  حضر 

األعمال  ورجال  المسؤولين  وكبار  السعادة 

جانب  إلى  قطر،  دولة  من  المشاركين 

السياسية  والشخصيات  القادة  من  نخبة 

وعدد كبير من الرؤساء التنفيذيين لكبرى 

الشركات الصناعية الرائدة حول العالم.

كما افتتح سعادة السيد سلطان بن راشد 

والصناعة،  التجارة  وزارة  وكيل  الخاطر، 

جناح دولة قطر في معرض »هانوفر ميسي« 

الصناعي الدولي 2022.

حضر حفل افتتاح جناح دولة قطر عدد من 

باإلضافة  واأللمان،  القطريين  المسؤولين 

األلمانية  اإلعالم  وسائل  من  مجموعة  إلى 

المناسبة،  بهذه  له  تصريح  وفي  والدولية. 

قال سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة: 

نسخة  في  قطر  دولة  مشاركة  »تحظى 

بأهمية  هانوفر  معرض  من  العام  هذا 

حدث  أكبر  يمثل  أنه  سيما  ال  كبرى، 

والتجارة  الصناعة  في  متخصص  دولي 

حضوري  بشكل  تنظيمه  يتم  واالستثمار 

مشاركة  وتترجم  الجائحة.  بداية  منذ 

حرصها  العالمي،  الحدث  هذا  في  الدولة 

االقتصادي  االنفتاح  مبادئ  تكريس  على 

الثنائي مع مختلف  التعاون  أواصر  وتوطيد 

وال  العالم  حول  االستراتيجيين  شركائها 

فضال  الصديقة،  ألمانيا  جمهورية  سيما 

الجهات  بين  التواصل  جسور  بناء  عن 

دولة  في  والخاصة  الحكومية  الصناعية 

من  األعمال  ورجال  والمستثمرين  قطر 

شراكات  لتأسيس  العالم  أنحاء  مختلف 

استثمارية ناجحة«. 

نافذة  يقدم  المعرض  أن  سعادته  وأوضح 

والمستثمرين  األعمال  لرجال  مهمة 

الشركات  كبرى  ومسؤولي  القطريين 

االبتكارات  أحدث  على  لالطالع  الوطنية 

كذلك  ويتيح  الصناعية  والتكنولوجيا 

لترويج  المشاركة  للجهات  الفرصة 

منتجاتها وتسويقها في أسواق جديدة. 

بجناح  المعرض  في  قطر  دولة  وتشارك 

بـ821  تقدر  إجمالية  مساحة  على  يمتد 

16 جهة متخصصة في  مترا مربعا، ويضم 

الحكومي  القطاعين  من  الصناعي  المجال 

والخاص وتشمل وزارة التجارة والصناعة، 

المناطق  وهيئة  االستثمار،  ترويج  ووكالة 

والتكنولوجيا،  للعلوم  قطر  وواحة  الحرة، 

وغرفة قطر، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر 

القطريين،  األعمال  رجال  ورابطة  للمال، 

التكنولوجية،  لالبتكارات  قطر  ومركز 

الخاصة  الشركات  من  عدد  إلى  باإلضافة 

كالشركة القطرية للصناعات التحويلية، 

وكيوتيك  للكابالت،  الدوحة  وشركة 

ترمنال،  وكيو  وسنونو،  جير،  سويتش 

وشاطئ  الصناعية،  سهيل  ومجموعة 

دولة  جناح  فعاليات  خالل  وسيتم  البحر. 

»المستقبل  بعنوان  جلسة  تنظيم  قطر 

قطر  تقدمها  التي  االستثمار  فرص  اآلن:  هو 

ترويج  وكالة  تنظمها  العالمية«  للشركات 

االستثمار في قطر وذلك بمشاركة عدد من 

من  بالدولة،  باالستثمار  المعنية  الجهات 

بينها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وهيئة 

وتهدف  للمال،  قطر  ومركز  الحرة  المناطق 

هذه الجلسة النقاشية إلى تسليط الضوء 

والحوافز  قطر  دولة  في  األعمال  بيئة  على 

والمزايا المقدمة للمستثمرين. 

الجهات  تستعرض  ذلك،  جانب  إلى 

أبرز  قطر  دولة  جناح  ضمن  المشاركة 

المبادرات والمشاريع والخدمات والمنتجات 

واالمتيازات  االستثمارية  والفرص  الوطنية، 

العالمية  الشركات  ألصحاب  المتاحة 

القطري  للسوق  للدخول  والمستثمرين 

والتوسع نحو أسواق المنطقة.

على  الضوء  الدولة  جناح  يسلط  كما 

وأحدث  الرائدة  القطرية  الصناعات 

في  التكنولوجية  والتطورات  التقنيات 

القطاع الصناعي بالدولة. ويمثل المعرض 

والتجارب  الخبرات  لتبادل  مهمة  فرصة 

والصناعات  بالشركات  والتعريف 

شراكات  لخلق  المجال  وفتح  القطرية، 

والشركات  القطرية  الشركات  بين  مميزة 

والتعرف  بينها،  التعاون  وتعزيز  العالمية 

على أبرز التجارب العالمية والتطور التقني 

الذي شهده القطاع الصناعي.

خالل  والصناعة  التجارة  وزارة  وتستعرض 

البيئة  مميزات  المعرض  في  مشاركتها 

ُتسلط  كما  قطر،  دولة  في  االستثمارية 

التي  والتشريعات  القوانين  على  الضوء 

المحلي  االستثمار  لتحفيز  إقرارها  تم 

تنظيم  قانون  ذلك  في  بما  واألجنبي، 

استثمار رأس المال غير القطري في النشاط 

بين  الشراكة  تنظيم  وقانون  االقتصادي، 

باإلضافة  والخاص،  الحكومي  القطاعين 

التي  والمميزات  الحوافز  استعراض  إلى 

تم تقديمها للمستثمرين، ومن بينها إعفاء 

المال األجنبي المستثمر من ضريبة  رأس 

سنوات  عشر  إلى  تصل  لمدة  الدخل 

في  محددة  استثمارية  لمشاريع  بالنسبة 

العديد من القطاعات، عالوة على اإلعفاء من 

الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد 

عرض  إلى  إضافة  الخام،  والمواد  المعدات 

للمستثمرين  تقديمها  يتم  التي  الخدمات 

المتعلقة  اإلجراءات  بتيسير  تسهم  والتي 

الشركات  وتأسيس  االستثمار،  بطلبات 

واستكمال المعامالت.

الفرص  على  الضوء  الوزارة  وتسلط 

القطاع  في  المتاحة  االستثمارية 

قطر  استراتيجية  ومحددات  الصناعي، 

واألهداف  التحويلية،  للصناعات  الوطنية 

العام  بحلول  تحقيقها  إلى  تسعى  التي 

الصناعات  لقطاع  النمو  وتوقعات   ،2030
التعريف  إلى  باإلضافة  التحويلية، 

المناطق  وتطوير  تنمية  في  الوزارة  بدور 

تخصيص  عملية  وتنظيم  الصناعية، 

للمستثمرين  الصناعية  األراضي 

الحاصلين على التراخيص الصناعية.

الحالي  العام  نسخة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

الصناعي  ميسي«  »هانوفر  معرض  من 

للمرة  وذلك  حضوري  بشكل  ُتعقد  الدولي 

19«. وتسلط  األولى بعد جائحة »كوفيد - 

هذه النسخة الضوء على التحول الصناعي 

في  لدورهما  واالستدامة  الرقمنة  وخاصة 

دعم تطور القطاع الصناعي وبيئة األعمال.

أيامه  مدار  على  الحدث  برنامج  ويشتمل 

األربعة تنظيم عدد من الجلسات الحوارية 

واسعة  مجموعة  على  الضوء  تسلط  التي 

الصناعية  كاألتمتة  الموضوعات  من 

التحتية  والبنية  السحابية  والتقنيات 

والمنصات  البيانات،  وإدارة  الرقمية، 

أمن  وتكنولوجيا  والروبوتات،  الرقمية، 

والطاقات  االصطناعي،  والذكاء  المعلومات 

والكفاءة  األخضر،  والهيدروجين  المتجددة، 

المحايد  واإلنتاج  الطاقة،  استخدام  في 

الطاقة  وإدارة  الكربون،  أكسيد  لثاني 

المحاور  من  وغيرها  واالقتصاد  الرقمية 

الهامة.

ملتقى  أكبر  هانوفر  معرض  يعد  بدوره، 

صناعي على الصعيد العالمي، ويستقطب 

كبرى الشركات اإلنتاجية في العالم، كما 

العالم  في  الرائد  التجاري  المعرض  أنه 

المعرض  ويمثل  الصناعية،  للتكنولوجيا 

من  متكاملة  مجموعة  على  لالطالع  فرصة 

لكل  الذكية  والحلول  التقنية  االبتكارات 

عن  فضاًل  الصناعي،  بالقطاع  يرتبط  ما 

صناع  من  كبير  عدد  مع  التواصل  إمكانية 

القرار في المجال الصناعي وتبادل الخبرات 

التعاون  تعزيز  شأنه  من  بما  والتجارب 

وإطالق المشاريع المشتركة.

{ الخاطر يتوسط رجال األعمال والمسؤولين في جناح قطر 

فرص أمام الشركات القطرية لترويج منتجاتها في أسواق جديدةتكريس االنفتاح االقتصادي وتوطيد أواصر التعاون مع ألمانيا

الدوحة           $

استدعاء ماكالرين جي تي »2021«
موتورز»ماكالرين  اكسكلوزيف  شركة  مع  بالتعاون  والصناعة  التجارة  وزارة  أعلنت 

سنة  تي  جي  طراز  ماكالرين  مركبات  استدعاء  عن  ماكالرين  مركبات  وكيل  الدوحة« 

الصنع 2021 وذلك الحتمال وجود خلل في وصله الوسادة الهوائية للسائق مما قد يؤدي إلى 

عدم فتح الوسادة الهوائية بالكامل في حال حدوث حادث.

والصناعة  التجارة  وزارة  من  المستمرة  والمتابعة  التنسيق  إطار  في  اإلجراء  هذا  يأتي 

وتصحيحها  السيارات  عيوب  بمتابعة  السيارات  وكالء  وتقيد  التزام  مدى  من  للتأكد 

لحماية حقوق المستهلكين.

مشاركتها الرابعة في الحدث العالمي

»التحويلية« تستكشف الفرص في »هانوفر«
للصناعات  القطرية  الشركة  تشارك 

الدولي  هانوفر  معرض  في  التحويلية 

بألمانيا الستكشاف الفرص االستثمارية 

وحتى  مايو   30 من  للفترة  وذلك  المتاحة 

التجارة  وزارة  مظلة  تحت  يونيو   2
والصناعة وإشراف من غرفة قطر.

للتحويلية  الرابعة  المشاركة  هذه  وتعد 

في هذا المعرض حيث يجذب المعرض 

العالم  دول  مختلف  من  المستثمرين 

التكنولوجيا  أنواع  أحدث  ويستعرض 

الصناعية،  المجاالت  مختلف  في 

النوع  هذا  في  التحويلية  تشارك  ولذلك 

عالمي  إقبال  من  له  لما  المعارض  من 

من  المعرض  هذا  ُيعد  حيث  كبير 

مختلف  في  العالمية  المعارض  أكبر 

الصناعات، وتشارك التحويلية كشركة 

أم عن شركاتها الفرعية والزميلة.

جماهيري  بإقبال  األول  اليوم  حظي  وقد 

للجناح  متكررة  الزيارات  وكانت  ضخم 

الشركة  جناح  بزيارة  وقام  القطري 

سعادة  التحويليه  لصناعات  القطرية 

السيد  والصناعة  التجارة  وزارة  وكيل 

الخاطر. سلطان 

للصناعات  القطرية  الشركة  وتتقدم 

لما  والعرفان  الشكر  بتقديم  التحويلية 

من  والصناعــة  التجــارة  وزارة  تقــدمـــة 

للمنتجات  التسويق  سبيل  في  جهد 

والشكر  العالمية  األسواق  في  القطرية 

من  تقدمه  لما  قطر  لغرفة  موصول 

فرص  اكتشاف  وإمكانية  تسهيالت 

خارجية. استثمارية  { الخاطر مع فريق التحويلية 

{ الخاطر في جناح الشركة بالمعرض

الدوحة           $
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خالل معرض »ميليبول قطر 2022«

ترويج للفرص االستثمارية في قطر

الوطنية »استثمر قطر«  العالمة  أقيم تحت  الذي  الجناح  وقد سلط 

والفرص  قطر،  في  المزدهرة  االستثمار  بيئة  على  الضوء  الوطنية 

المجزية المتوفرة في العديد من القطاعات. كما شدد الجناح على 

الترخيص بوصفها بوابة حلول  الذي تؤديه منصات  الحيوي  الدور 

على  النجاح  وتحقيق  القطري  السوق  لدخول  للمستثمرين  شاملة 

المدى الطويل.

ومركز  قطر،   - الحرة  المناطق  هيئة  مع  الوكالة  تعاون  وساهم 

استقطاب  في  والتكنولوجيا،  للعلوم  قطر  وواحة  للمال،  قطر 

مكانتها  تكريس  عن  فضاًل  قطر،  إلى  المحتملين  المستثمرين 

كوجهة استثمارية استراتيجية. 

ثاني،  آل  الوليد  بن  علي  الشيخ  سعادة  عّلق  الصدد،  هذا  وفي 

أن  »ُيسعدنا  قائاًل:  االستثمار،  ترويج  لوكالة  التنفيذي  الرئيس 

حيوية  منصة  ُيعد  الذي  قطر،  ميليبول  معرض  من  جزًءا  نكون 

لتعزيز  والمؤاتية  المزدهرة  األعمال  بيئة  على  الضوء  ُتسلط 

الفعالية  وُتساهم  بالدولة.  القطاعات  من  العديد  في  االستثمار 

الترويج للقنوات العديدة التي توفرها قطر للشركات العالمية  في 

{ صورة جماعية في وكالة ترويج االستثمار في قطر 

الشيخ محمد بن حمد: طرح فرص بالمناطق الحرةالشيخ علي بن الوليد: بيئة االستثمار المحلي مزدهرة

شهدت النسخة الرابعة عشرة من 
المعرض الدولي لألمن الداخلي 
والدفاع المدني »ميليبول قطر 

2022« مشاركة نخبة من الشركاء 
من المؤسسات والشركات الرائدة 
ومنصات الترخيص، ومنها وكالة 
ترويج االستثمار في قطر، وهيئة 

المناطق الحرة - قطر، ومركز 
قطر للمال، وواحة قطر للعلوم 

والتكنولوجيا.

$ الدوحة

يوسف الصالحي: 
»واحة العلوم« خيار 

جذاب للشركات

الساعية لتأسيس تواجد لها في قطر والمنطقة أو توسيعه«.

نائب  ثاني،  آل  فيصل  بن  حمد  بن  محمد  الشيخ  سعادة  وقال 

بهيئة  لالستراتيجية  التنفيذي  والرئيس  التنفيذي  الرئيس 

الرابعة  الدورة  في  بالمشاركة  »نرحب  قطر:   - الحرة  المناطق 

الداخلية.  وزارة  نظمته  الذي   2022 قطر  ميليبول  بمعرض  عشر 

في  االستثمار  فرص  عرض  على  العام  هذا  مشاركتنا  ركزت 

في  الراغبة  والعالمية  المحلية  للشركات  قطر  في  الحرة  المناطق 

وغيرهم.  الرقمي  واألمن  الناشئة  التكنولوجيا  مجال  في  تعمل  أن 

المشترك  الجناح  الحرة - قطر في  المناطق  ألقى ممثلو هيئة  كما 

بالمعرض الضوء على المزايا وفرص الشراكات التي تقدمها الهيئة 

باإلضافة  أعمالهم،  وإدارة  لتأسيس  القطاع  هذا  في  للمستثمرين 

التكنولوجيا  توفير  خالل  من  لهم  تتيحها  التي  الواعدة  الفرص  إلى 

والمناطق  قطر  دولة  في  المتطورة  التحتية  والبنية  المتقدمة 

الحرة بها«. من جهته، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس 

الفعاليات  دعم  على  نحرص  »نحن  للمال:  قطر  لمركز  التنفيذي 

معرض  غرار  على  فيها  والمشاركة  القطري  السوق  تحفز  التي 

وأكثرها  الدولية  قطر  معارض  أبرز  من  واحًدا  ُيعد  الذي  ميليبول 

فرصة  عامين،  كل  ُيعقد  الذي  المعرض،  هذا  وُيتيح  جاذبية. 

مميزة للشركات المحلية والعالمية من أجل التالقي، واستكشاف 

إمكانية االستثمار في قطر، وإنشاء الشراكات. ُيسعدنا بأن نكون 

من  العديد  في  للمشاركة  قدًما  وننظر  التجربة،  هذه  من  جزءًا 

المبادرات مستقباًل«.

التنفيذي  المدير  الصالحي،  يوسف  السيد  قال  جانبه،  من 

وكالة  إلى  باالنضمام  »نتشرف  والتكنولوجيا:  للعلوم  قطر  لواحة 

سياق  في  وذلك   ،2022 قطر  ميليبول  بمعرض  االستثمار  ترويج 

ومفعمة  ابتكارية  بيئة  بتبني  الراسخ  والتزامنا  المستمر،  تعاوننا 

بالحياة، تستقطب الشركات العالمية لتطوير خدمات ومنتجات 

موقعنا  منا  ويجعل  بالدولة.  االستثمارية  الفرص  وتعزيز  مميزة، 

التعليمية لمؤسسة قطر خياًرا جذاًبا للشركات  بالمدينة  الفريد 

إلى  الوصول  إمكانية  مع  وذلك  التجاري،  تواجدها  بتوسيع  الراغبة 

ومعاهد  مرموقة  شريكة  جامعات  تتضمن  التي  الواسعة  شبكتنا 

بحوث على مستوى عالمي. وُتعتبر واحتنا ومنطقتنا الحرة مثالية 

أسواق  في  التوسع  إلى  والساعية  الجنسيات  متعددة  للشركات 

جديدة وإطالق مبادرات لتطوير تقنيات ابتكارية«.

من  أكثر  استقطبت  قد  العام  هذا  نسخة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

إلى  باإلضافة  دولة،   40 نحو  من  رسمية  وشخصية  مسؤول   200
عارضين من 11 دولة في أوروبا والشرق األوسط وأميركا الشمالية.

يوسف الجيدة: دعم الفعاليات المحفزة لالقتصاد

في إطار دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة

»قطر للتنمية« يختتم 
منتدى الضمان الدولي

الخبراء  أهم  من  عدد  المنتدى  في  شارك  وقد 

والعالم،  العربية  المنطقة  في  والممارسين 

الصناعة،  في  المختصين  إلى  باإلضافة 

الصغيرة  الشركات  تمويل  في  والخبراء 

المشاركين  أعداد  ووصلت  والمتوسطة. 

 590 من  أكثر  إلى  السابقين  اليومين  خالل 

من  مؤسسة   180 من  أكثر  من  شخصًا 

متحدثا   22 من  أكثر  وبحضور  دولة،   62
في  والدوليين  اإلقليميين  القادة  من 

الضمان  ببرامج  المعنيين  وكافة  المجال، 

السابقة  بالتجارب  والمهتمين  االئتماني 

قطاع  في  مستدام  لتعاٍف  الوصول  ومحاوالت 

دولة  في  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 

من  عدد  لحضور  باإلضافة  والمنطقة،  قطر 

الشركات الصغيرة والمتوسطة.

السويدي،  الرحمن هشام  السيد عبد  وأشار 

قطر  لبنك  باإلنابة  التنفيذي  الرئيس 

أهمية  إلى  االفتتاحية  كلمته  في  للتنمية، 

المتأثرة  االقتصادات  لجميع  المنتدى  هذا 

معًا  ونتباحث  »سنناقش  قائال:  بالجائحة، 

في الدور الذي لعبته برامج الضمان االئتماني 

في مواجهة التحديات التي مرت بها الشركات 

كورونا  جائحة  خالل  والمتوسطة  الصغيرة 

وما بعدها آملين أن تكون هذه المنصة جسرًا 

في  بها  مررنا  التي  والتجارب  الخبرات  بين 

السنوات الماضية«.

»الضمان  هو:  العام  لهذا  الشعار  وكان 

الصغيرة  الشركات  سبيل  االئتماني: 

والمتوسطة للتعافي المستدام« وقد افتتحت 

أعمال المنتدى بحضور السيد خواجا أحمد، 

من  األوسط  الشرق  لمنطقة  اإلقليمي  المدير 

واستعرضت  الدولية.  التمويل  مؤسسة 

من  عددًا  العام،  لهذا  المختلفة  الجلسات 

المستدام،  التعافي  حول  الهامة  المواضيع 

والتمويل  الرقمي،  والتحول  االبتكار،  ومنها 

األخضر، باإلضافة إلى إدارة مخاطر الضمان، 

حول  المنتدى  جلسات  تنوعت  وقد  وغيرها. 

عدة موضوعات كتشجيع التمويل المناخي 

مناقشة  تم  كذلك  الضمان،  برامج  عبر 

الفعالة  االبتكارية  النماذج  من  عدد  وعرض 

السيد  بوجود  الضمان،  برامج  تطبيق  في 

الدكتور محمد الجعفري، الرئيس التنفيذي 

والسيد  القروض،  لضمان  األردنية  للشركة 

الهولندي  البنك  من  بويشوتن  موريتس 

للتنمية، وغيرهم من التجارب الغنية. 

نقاشية  جلسة  عقد  عن  المنتدى  وأسفر 

الرقمي  التحول  »استراتيجيات  بعنوان 

نخبة  مع  االئتماني«  الضمان  لمؤسسات 

هذا  في  العاملة  الجهات  أبرز  ممثلي  من 

وبمشاركة  وخارجها،  قطر  من  المجال، 

الرئيس التنفيذي لمنتدى تمويل الشركات 

الصغيرة والمتوسطة، السيد ماثيو كامسر. 

تواجهها  التي  التحديات  مناقشة  تمت  حيث 

أجل  من  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 

ذلك  وضرورة  الرقمي،  التحول  تحتضن  أن 

لتحقق االزدهار في البيئة الجديدة لألعمال.

لهذا  للتنمية  قطر  بنك  استضافة  وكانت 

المتجددة  مساعيه  على  دلياًل  المنتدى 

الصغيرة  الشركات  دعم  في  والواضحة 

الخاص.  القطاع  بناء  وتعزيز  والمتوسطة 

القادمة  النسخة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

األوسط  للشرق  الدولي  الضمان  منتدى  من 

وشمال إفريقيا، ستعقد في تونس في العام 

القادم.

{  عبد الرحمن هشام السويدي 

اختتم بنك قطر للتنمية، بالتعاون مع منتدى 
تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 

النسخة السادسة من منتدى الضمان 
الدولي للشرق األوسط وشمال إفريقيا 
2022، وأقيم المنتدى الذي حمل شعار 

»الضمان االئتماني: سبيل الشركات 
الصغيرة والمتوسطة للتعافي 

الُمستدام« افتراضيًا خالل يومي 23 و24 
من شهر مايو لهذا العام. 

شاركت بنجاح في معرض ميليبول

Ooredoo تستعرض حلول إنترنت األشياء
استعرضت Ooredoo قطر، المزود الرائد 

واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  لحلول 

إلنترنت  حلولها  أحدث  المنطقة،  في 

قطر  »ميليبول  معرض  خالل  األشياء 

2022« الذي انعقد في الدوحة خالل الفترة 
من 24 ولغاية 26 مايو 2022.

الحدث  خالل   Ooredoo واستعرضت 

منتجات  أحدث  من  واسعة  مجموعة 

إدارة  مثل  األشياء،  إنترنت  وحلول 

النفايات  وإدارة  األصول  وإدارة  األسطول 

المتصلة  والخوذة  الذكية  والنظارات 

والتي  المراقبة،  كاميرات  وتحليالت 

على  والمؤسسات  الشركات  تساعد 

تحقيق التحول الرقمي لتحسين الكفاءة 

وتقديم  جديدة  أعمال  نماذج  وتطوير 

االقتصاد  عجلة  تدفع  جديدة  خدمات 

دولة  في  الحياة  ونوعية  األمن  وتحسن 

األشياء،  إنترنت  حلول  بين  ومن  ذكية. 

 IoT Connect حل  الشركة  عرضت 

تتيح  قوية  اتصاالت  منصة  يعد  الذي 

من  للعمالء  الخدمات  من  جديدة  أنواعًا 

الشركات لمساعدتها على اكتساب ميزة 

 IoT Connect تنافسية.  وتعتمد منصة

على  أساسي  بشكل   Ooredoo من 

البيانات  تحويل  يتم  بحيث  البيانات، 

نوع  أي  إلنشاء  قيمة  معلومات  إلى  األولية 

وتدشين  األشياء  إنترنت  خدمات  من 

األعمال.  لحلول  العملية  التطبيقات 

تقنياتهم  بين  الجمع  للعمالء  ويمكن 

تقنية  أي  عبر  الحلول  من  واالستفادة 

.NBIOT 4 أوG/5G شبكة مثل

األشياء  إنترنت  تقنية  من  ولالستفادة 

وتشغيل  تدشين  تم  الواقع،  أرض  على 

 Ooredoo بقيادة  »تسمو«  منصة 

وبالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

أهم  من  تحالف  عبر  وذلك  المعلومات، 

وتعد  العالمية.  التكنولوجيا  شركات 

لبرنامج  األساسية  النواة  تسمو  منصة 

يهدف  الذي  الرائد،  »تسمو«  الذكية  قطر 

ذكية.  دولة  إلى  قطر  دولة  تحويل  إلى 

وستشكل المنصة نظامًا مركزيًا للجهات 

مصادر  ودمج  ربط  خالل  من  الحكومية 

ومحوكمة  مشتركة  جعلها  مع  البيانات 

بشكل آمن.  وبمجرد انضمام الشركات 

تسريع  من  ستتمكن  تسمو،  منصة  إلى 

تحديث  من  واالستفادة  الرقمي  تحولها 

عملياتها لتصبح رقمية بالكامل.

ناصر  الشيخ  سعادة  قال  الصدد،  وبهذا 

رئيس  ثاني،  آل  ناصر  بن  حمد  بن 

 :Ooredoo في  التجارية  الشؤون 

باالستثمار  استراتيجي  التزام  »لدينا 

والمساهمة  والتكنولوجيا  االبتكار  في 

الوطنية  قطر  رؤية  أهداف  تحقيق  في 

الرقمي  التحول  دعم  ذلك  في  بما   ،2030
الكامل في قطر. وتتماشى حلول إنترنت 

التزامنا  مع  مثالي  بشكل  لدينا  األشياء 

فرصة   2022 قطر  ميليبول  وكان  هذا، 

الكبيرة  قدراتنا  الستعراض  لنا  مثالية 

للغاية  فخورون  ونحن  المجال.  هذا  في 

دولة  إلى  قطر  تحويل  في  للمساهمة 

إلى  ونسعى  حقيقي  بشكل  ذكية 

التي  العديدة  المزايا  استكشاف  مواصلة 

إنترنت  وحلول  تقنيات  توفرها  أن  يمكن 

األشياء للمستقبل الذكي في قطر«.

قطرية  اتصاالت  شركة   Ooredoo وتعد   

الجوالة  االتصاالت  خدمات  توفر  رائدة 

وإنترنت  الثابت  الخط  واتصاالت 

للشركات.  الُمدارة  والخدمات  البرودباند 

لتلبية  الخدمات  تلك  صممت  وقد 

احتياجات العمالء من األفراد والشركات. 

كبيرة  أهمية  تولي  شركة  وباعتبارها 

خدماتها،  فيها  تقدم  التي  للمجتمعات 

حياة  إثراء  في  تتمثل  التي  رؤيتها  تسهم 

تحفيز  على  بقدرتها  وإيمانها  عمالئها، 

التنمية البشرية من خالل االتصاالت، في 

تحقيق  على  المجتمعات  أفراد  مساعدة 

أقصى تطلعاتهم.

{ جانب من استعراض الحلول الذكية

{ فريق Ooredoo يقدم شرحا ألحدث الحلول

الشيخ ناصر بن حمد: دعم التحول الرقمي الكامل في قطر

دمج وربط 

مصادر 

البيانات 

بشكل آمن

$ الدوحة
$ الدوحة
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استضافت وفدين من البلدين

»الغرفة« تبحث التعاون مع البرازيل وهونج كونج

من  تجاري  وفد  مع  أمس  قطر  غرفة  بحثت 

والتجاري  االقتصادي  التعاون  عالقات  البرازيل 

الغذائي  واألمن  الزراعة  مجاالت  في  خاصة 

والطاقة.

جاء ذلك خالل اجتماع السيد محمد بن أحمد 

بن طوار الكواري النائب األول لرئيس غرفة قطر 

المكتب  رئيس  سوليميو  رافائيل  السيد  مع 

البرازيلية  العربية  التجارية  للغرفة  الدولي 

والوفد المرافق له.

ورحب نائب رئيس غرفة قطر بتعزيز التعاون 

في  والبرازيلية  القطرية  الشركات  بين 

والطاقة  الغذائي  واألمن  الزراعة  مثل  قطاعات 

الشركات  داعيا  والتعدين،  واالنشاءات 

البرازيلية إلى االستثمار في قطر.

من  تكون  أن  يمكن  البرازيل  إن  طوار  بن  وقال 

يخص  فيما  لقطر  التجاريين  الشركاء  أبرز 

قطر  دولة  اهتمام  على  مؤكدا  الغذائي،  األمن 

من  تعزز  التي  المشاريع  وتسهيل  القطاع  بهذا 

تحقيق االكتفاء الذاتي بالدولة.

ألصحاب  قطر  غرفة  تشجيع  على  أكد  كما 

على  القطريين  والمستثمرين  األعمال 

لالستثمار  المتاحة  الفرص  استكشاف 

لتعريف  استعدادها  وعلى  البرازيل  في 

المستثمرين البرازيليين بأهم القطاعات التي 

يمكن االستثمار فيها في قطر.

هناك  إن  سوليميو  رافائيل  السيد  قال  بدوره، 

والبرازيل  للتعاون بين غرفتي قطر  آفاقا رحبة 

مما يفتح المجال أمام الشركات من الجانبين 

عديدة،  مجاالت  في  فاعلة  شراكات  إلنشاء 

في  بجولة  قام  البرازيلي  الوفد  بأن  منوها 

فرص  لبحث  قطر  بينها  ومن  الخليج  منطقة 

االستثمار والتعاون المتاحة فيها.

بالمستثمرين  ترحب  البرازيل  إن  وقال 

من  الكثير  توفر  ظل  في  خاصة  القطريين 

والزراعة  الطاقة  في  االستثمارية  الفرص 

والطاقة  والتعدين  والصناعة  التحتية  والبنية 

الهدف  أن  مؤكدا  والتكنولوجيا،  الشمسية 

البرازيلي  للمنتج  التسويق  ليس  الزيارة  من 

مع  األجل  طويلة  شراكات  بناء  بل  فحسب 

القطرية. الشركات 

األعمال  وأصحاب  القطرية  الشركات  دعا  كما 

االقتصادي  المؤتمر  في  للمشاركة  القطريين 

انعقاده  والمزمع  العربية  والدول  البرازيل  بين 

باولو  ساو  مدينة  في  المقبل  يوليو   4 يوم 

وفد  زيارة  تنظيم  إمكانية  إلى  الفتا  البرازيلية، 

برازيلي إلى قطر بعد المؤتمر ليجمع أصحاب 

التعاون  فرص  لبحث  البلدين  من  األعمال 

المشترك.

حمد  بن  راشد  السيد  بحث  آخر،  جانب  من 

قطر  غرفة  لرئيس  الثاني  النائب  العذبة 

مع  اجتماعه  خالل  الشراكة  فرص  أمس، 

لجهاز  العام  المدير  فيليبس  ستيفان  السيد 

هونج كونج لالستثمار.

ترحب  قطر  دولة  إن  اللقاء  خالل  العذبة  وقال 

استثمارية  وجهة  وتعتبر  االستثمارات  بكافة 

التجارية،  والحوافز  التسهيالت  بفضل  مميزة 

القطاع  أمام  كبيرة  فرصا  هناك  أن  مؤكدا 

كونج  هونج  في  ونظيره  القطري  الخاص 

ظل  في  خاصة  شراكات،  وعقد  للتعاون 

يتعلق  فيما  قطر  في  القائمة  المشروعات 

حتى  أو  التحتية،  البنية  أو   2022 بمونديال 

المشاريع التي ستقام بعد ذلك.

تشجيع  على  الغرفة  حرص  العذبة  أكد  كما 

فرص  على  للتعرف  القطريين  المستثمرين 

وذلك  كونج،  هونج  في  المتاحة  االستثمار 

بالمشروعات  الغرفة  منتسبي  على  بالتعميم 

كما  للمستثمرين،  كونج  هونج  توفرها  التي 

أصحاب  أمام  السبل  بتسهيل  الغرفة  تهتم 

طريق  عن  شراكات  عقد  في  الراغبين  األعمال 

الترتيب لعقد لقاءات مشتركة.

وهونج  قطر  بين  التجاري  التبادل  أن  وأوضح 

العام  خالل   %  4 بنسبة  ارتفاعا  شهد  كونج 

2021 محققا نحو 1.25 مليار ريال قطري مقابل 
1.2 مليار ريال في العام 2020، وذلك على الرغم 
من تداعيات جائحة كورونا، مما يجعل هونج 

كونج شريكا تجاريا مهما لدولة قطر.

رغبة  فيليبس  ستيفان  السيد  أكد  جهته  من 

التعرف  في  كونج  هونج  في  الخاص  القطاع 

وإمكانية  قطر،  في  المتاحة  الفرص  على 

رجال  مع  مشتركة  مشروعات  في  الدخول 

القطاعات  من  عدد  في  القطريين  األعمال 

كالضيافة والسياحة وتجارة التجزئة والبنوك 

وغيرها، كما أكد رغبة بالده في تعزيز التجارة 

بين  التجاري  التبادل  حجم  ورفع  قطر  مع 

البلدين.

األعمال  بيئة  مزايا  فيليبس  واستعرض 

الفرص  وأبرز  كونج،  هونج  في  واالستثمار 

قدم  كما  الكبرى،  المشروعات  في  االستثمارية 

والتسهيالت  بالده  في  األعمال  إقامة  عن  تعريفا 

وأبرز  األجنبية،  األموال  لرؤوس  الممنوحة 

داعيا  كونج،  هونج  في  االقتصادية  القطاعات 

في  االستثمار  إلى  القطريين  األعمال  رجال 

هونج كونج.

{ العذبة خالل لقائه مع ستيفان فيليبس { بن طوار خالل لقائه مع الوفد البرازيلي

العذبة: »1.25« مليار حجم التبادل التجاري مع هونج كونجبن طوار: البرازيل شريك محتمل بقطاع األمن الغذائي

دشن أنشطة ترفيهية لمجموعة من األطفال

»دوحة فستيفال سيتي« يعزز 
الوصول الميسر لذوي االحتياجات الخاصة

في إطار جهوده الرامية لتعزيز الوصول الميّسر 

دوحة  استضاف  الخاصة،  االحتياجات  لذوي 

قطر  في  األول  الخيار  مول،  سيتي  فستيفال 

مجموعة  والترفيه،  الطعام  وتناول  للتسوق 

من أطفال ذوي االحتياجات خاصة لالستمتاع 

المول،  في  الترفيهية  باألنشطة  مليئة  بفترة 

القدرات«  »لكل  برنامج  مع  بالتعاون  وذلك 

التابع لمؤسسة قطر، وتأتي هذه الفعالية في 

إطار مبادرات المسؤولية االجتماعية للمول.

ترفيهية  جولة  األنشطة  برنامج  وتضمن 

ليجر  مع  بالشراكة  بيردز  أنجري  عالم  في 

قطر،  في  الترفيه  مجال  في  الرائدة  الشركة 

التي  الطعام  بوجبات  األطفال  استمتع  كما 

التي  والحلويات  كارلوتشيوز  مطعم  قّدمها 

والهدايا  هورتونز  تيم  ومخبز  مقهى  قدمها 

القّيمة المقدّمة من متجر تويز آر أص.

بالجميع،  سيتي  فستيفال  دوحة  ويرحب 

يضمن  لكي  الالزمة  اإلجراءات  جميع  ويتخذ 

لكل زواره تجربة تسوق ممتعة، بما في ذلك 

من  وهي  إليه  الوصول  طرق  كافة  تسهيل 

لذا  أولوياته،  مقدمة  في  يضعها  التي  األمور 

لتساعد  والخدمات  المرافق  من  العديد  جّهز 

على  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  الضيوف 

االستمتاع بوقتهم في المول بُحرّية.

سيتي  فستيفال  مرافق  كل  ُصممت  فقد 

الكراسي  مستخدمي  ُتَمّكن  بحيث 

تتوّفر  كما  بسهولة،  التنقل  من  المتحركة 

اإلعاقات  ذوي  سيارات  لوقوف  خاصة  أماكن 

المداخل  جميع  من  بالقرب  الحركية 

دوري  بشكل  يتم  حيث  للمول،  الرئيسية 

عربات  مثل  العقبات  جميع  إزالة  من  التأكد 

وقوف  أماكن  من  الصيانة  ومعدات  التسوق 

السيارات والبوابات.

بما  إضافية  تدابير  أيضًا  المول  ويتخذ 

المستوية،  واألرصفة  المنحدرات  ذلك  في 

والمنحدرات  والمصاعد  المتحركة  والساللم 

والتنقل  المول  إلى  الوصول  تسهل  التي 

المسارات  إلى  باإلضافة  مبانيه،  داخل 

المتحركة  الكراسي  الستخدام  الخاصة 

أزرار  يدعم  كما  واألبواب،  المداخل  عند 

المتحركة  الكراسي  ويوفر  للمصاعد  برايل 

الكامل  الدعم  مع  المول  داخل  لالستخدام 

حمامات  المول  في  ويوجد  يستخدمها.  لمن 

لذوي  ومخصصة  بالكامل  مجهزة  فسيحة 

اإلحتياجات الخاصة بعالمات واضحة تشير 

وأذرع  بمقابض  مزّودة  وهي  موقعها،  إلى 

المتحركة  الكراسي  مستخدمي  لتمكين 

أساور  أيضًا  المول  ويوفر  استخدامها.  من 

المعصم لألطفال والتي يتم ملؤها بمعلومات 

وبيانات ذويهم لكي يتم االتصال بهم في حالة 

ضياع األطفال داخل المول.

هال،  روبرت  قال  المبادرة،  هذه  على  وتعليًقا 

»يسعدنا  سيتي:  فستيفال  دوحة  عام  مدير 

الترحيب باألطفال من برنامج »لكل القدرات« 

بهذا  مًعا  واالحتفال  قطر  لمؤسسة  التابع 

للترحيب  جاهدين  نسعى  ونحن  اليوم. 

بجميع الزوار في المول، حيث صممنا مرافقنا 

ممتعة  تسوق  تجربة  لتوفير  وخدماتنا 

للجميع، كما نقدر شراكتنا مع برنامج لكل 

يكون  أن  ونأمل  قطر،  مؤسسة  في  القدرات 

هذا التعاون األول بداية لشراكات متعددة في 

المستقبل من أجل تجربة تسوق ال ُتنسى«.

ويدعم برنامج »لكل القدرات« التابع لمؤسسة 

لالنخراط  المختلفة  القدرات  ذوي  األفراد  قطر 

ويقدم  والتنموية،  الرياضية  األنشطة  في 

التوحد  من  يعانون  للذين  خدماته  البرنامج 

والسمع  البصر  وضعف  التعّلم  وصعوبات 

ويتضمن  الجسدية،  التحديات  وذوي 

الكريكيت  ودروس  متخصصة  معسكرات 

مدربون  يديرها  التي  والسباحة  القدم  وكرة 

الستيعاب  مصّممة  فصول  في  متخصصون 

بما  والكبار  لألطفال  المختلفة  القدرات  كافة 

يوائم االحتياجات الفردية للمشاركين.

لدوحة   Festival Cares برنامج  ويتضمن 

مستمرة  ومبادرات  أنشطة  سيتي  فستيفال 

لرد الجميل للمجتمع ودعم األعمال الخيرية 

المسؤولية  برنامج  من  كجزء  قطر،  في 

البرنامج  يهدف  كما  المول،  في  المجتمعية 

إلى بناء عالقات هادفة مع أصحاب المصلحة 

تجار  مثل:  للمول  والخارجيين  الداخليين 

والهيئات  والموظفين  والمتسوقين  التجزئة 

وتشكيل  والمجتمعات،  المحلية  الحكومية 

غير  المحلية  المنظمات  مع  وثيقة  شراكة 

الربحية.

التي وضعتها  الوقائية  اإلجراءات  وتماشًيا مع 

كورونا،  فيروس  انتشار  من  للحد  قطر  دولة 

يلتزم  للجميع،  آمنة  تسوق  بيئة  ولضمان 

الصحة  بإجراءات  سيتي  فستيفال  دوحة 

المول.  أنحاء  جميع  في  الصارمة  والسالمة 

الشاملة  المعالجة  اإلجراءات  وتتضمن 

وعمليات  ا، 
ًّ

أسبوعي التسوق  مراكز  لتطهير 

تنظيف قوية، وعمليات تطهير خالل ساعات 

محطة  و127  التسوق،  مراكز  في  التداول 

تعقيم يدوية مثبتة في المناطق التي تالمس 

األسطح بشكل شائع.

{ روبرت هال مع األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة

»الجمارك« تنظم دورات تأهيلية عالية المستوى

تطوير الكوادر الجمركية 
استعدادا للمونديال

متمثلة  للجمارك  العامة  الهيئة  نفذت 

واإلقليمي،  الجمركي  التدريب  مركز  في 

لموظفي  المستوى  عالية  تأهيلية  دورات 

الفترة  خالل  وذلك  الجمركية،  المنافذ 

وتهدف  الجاري،  مايو   26 وحتى   15 من 

كافة  جاهزية  تعزيز  إلى  الدورات  هذه 

شرائح موظفي الجمارك لالنضمام لفريق 

كأس  مونديال  خالل  الجمركي  الدعم 

استكمال  إطار  في  وذلك   ،2022 العالم 

استعدادات جمارك قطر الستقبال بطولة 

كأس العالم 2022.

تطوير  إلى  التدريبية  الدورات  وتهدف 

مهارات التحدث والتعامل مع الزوار وأحدث 

الطارئة  المواقف  مع  التعامل  في  الطرق 

بالمصطلحات  المشاركين  وتعريف 

العالمية،  اللغات  بأهم  الجمركية 

موظفيها  مهارات  بمستوى  واالرتقاء 

والمتعاملين  العمالء  خدمة  في  العاملين 

يكون  أن  المتوقع  من  والتي  الجمهور،  مع 

ضيوف  رضا  زيادة  على  مباشر  أثر  لها 

مع  والمتعاملين  الخدمة  ومتلقي  الدولة 

الهيئة.

الدورات  هذه  أن  بالذكر  جدير 

جامعة  مع  بالتعاون  تعقد  المتخصصة 

والتعليم  المجتمع  خدمة  )مركز  قطر 

المستمر(، والتي تم تخريج الدفعة األولى 

كافة  لتشمل  مستمرة  ومازالت  منها، 

خالل  الجمهور  مع  المتعاملين  الموظفين 

الفترة المقبلة وحتى بداية المونديال.

{ جانب من المشاركين في إحدى الدورات التدريبية

الدوحة          $

الدوحة          $

الدوحة          $

»4.3« مليار ريال مكاسب 
البورصة في جلسة واحدة

سوقية  مكاسب  قطر  بورصة  حققت 

أمس  جلسة  في  ريال  مليار   4.32 بلغت 

مليار   725.92 مستوى  رسملتها  ببلوغ 

ريال مقارنة مع مستوى 721.6 مليون ريال 

خالل جلسة أول أمس..  وسجل المؤشر 

العام لبورصة قطر، أمس، ارتفاعا بقيمة 

31.78 نقطة، أي ما نسبته 0.25 بالمائة، 
ليصل إلى 12 ألفا و893.13 نقطة.

126 مليونا  وتم خالل جلسة أمس تداول 

ماليين   708 بقيمة  سهما،  و457  آالف  و6 

تنفيذ  نتيجة  ريال،  و059.959  ألفا  و587 

21588 صفقة في جميع القطاعات.
شركة،   20 أسهم  الجلسة  في  وارتفعت 

20 شركة، فيما  بينما انخفضت أسعار 

إغالقها  سعر  على  شركات   4 حافظت 

السابق.   
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مطالب بتحرك دولي لوقف االستفزازات اإلسرائيلية

تنديد واسع بـ »اقتحام األقصى«

{ اجتماع االتحاد األوروبي

الرئيس  شدد   - األناضول   - واشنطن 

أن  على  أمس،  بايدن،  جو  األميركي 

أوكرانيا  تزّود«  »لن  المتحدة  الواليات 

إلى  الوصول  يمكنها  صاروخية  بأنظمة 

روسيا.

نظام  ألوكرانيا  نرسل  »لن  بايدن:  وقال 

صواريخ يصل األراضي الروسية«، حسبما 

نقلت قناة »الحرة« األميركية.

كشفت  بعدما  بايدن  تصريحات  وجاءت 

صحيفة »وول ستريت جورنال«، الجمعة، 

أن إدارة بايدن، سترسل أنظمة صاروخية 

»بعيدة المدى« إلى أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين 

أن  المتوقع  »من  إنه  قولهم  تسمهم-  -لم 

أنها  المقبل،  األسبوع  بايدن،  إدارة  تعلن 

صاروخية  أنظمة  أوكرانيا  إلى  سترسل 

ضرورية  إنها  كييف  تقول  المدى  بعيدة 

منطقة  في  الروسي  الهجوم  لمحاربة 

دونباس«.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين األسلحة 

المتحدة  الواليات  توفرها  أن  المتوقع 

المتعددة  الصواريخ  إطالق  »أنظمة  لكييف 

متحركة  مدفعية  قاذفات  وهي   )  MLRS(

لعشرات  تصل  لمسافة  اإلطالق  يمكنها 

األميال«.

دبلوماسية  مصادر  قالت  أخرى،  جهة  من 

األوروبي  االتحاد  ممثلي  إن  أمس،  أوروبية، 

فشلوا مجددا في التوصل إلى اتفاق بشأن 

فرض عقوبات على واردات النفط الروسية.

وعقد ممثلو التكتل األوروبي اجتماعا أمس 

مقر  بروكسل،  البلجيكية  العاصمة  في 

االتحاد، بعد أن فشلوا أول أمس في إيجاد 

حزمة  فرض  في  قدما  للمضي  سبيل 

خلفية  على  روسيا  على  سادسة  عقوبات 

تصعيدها العسكري في أوكرانيا، بحسب 

هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي«.

وناقش المسؤولون األوروبيون في األسابيع 

األخيرة مجموعة خيارات متنوعة، أحدثها 

النفط  استهداف  إمكانية  في  النظر  كان 

خطوط  وترك  أوال  بحرا  المنقول  الروسي 

األنابيب لوقت الحق.

احباطه  عن  عبر  قد  زيلينسكي  وكان 

األسبوع الماضي جراء تأخر فرض عقوبات 

حصل  أين  »من  قائال  روسيا،  على  جديدة 

)من  السادسة  الحزمة  منعوا  الذين  أولئك 

العقوبات( على هذه القوة الكبيرة«.

على  ساحلية  غير  دول  طالبت  وبينما 

أطول  بفترات  والتشيك  سلوفاكيا  غرار 

على  اعتمادها  من  التدريجي  للتخلص 

الكبير  العتمادها  نظرا  الروسي،  النفط 

عليه، فإنه ينظر لهنغاريا على نطاق واسع 

التوصل  أمام  الرئيسية  العقبة  أنها  على 

التفاق حول هذا.

وكان ممثلو الدول الـ 27 األعضاء في االتحاد 

بإعفاء  اقتراح  لبحث  اجتمعوا  قد  األوروبي 

مجر  لهنغاريا  رئيسي  نفط  أنابيب  خط 

يفرضه  الذي  التدريجي  الحظر  من  مؤقتا 

محاولة  في  الروسي،  النفط  على  االتحاد 

عقوبات  حزمة  أمام  من  العقبات  إلزالة 

أوروبية سادسة ضد روسيا.

بايدن ينفي تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية بعيدة المدى

خالفات أوروبية حول العقوبات على النفط الروسي

وشهد المسجد األقصى األحد، مواجهات 

بين المرابطين من جهة، وقوات االحتالل 

والمستوطنين من جانب آخر.

من  االحتالل  قوات  عززت  ذلك،  إثر  وعلى 

والبلدة  األقصى  محيط  في  تواجدها 

اآلالف  ونشرت  بالقدس،  القديمة 

باب  منطقة  في  الشرطة  عناصر  من 

العامود.

على الجانب اآلخر تجاوز عدد المعتقلين 

األقصى،  اقتحام  خلفية  على  )األحد( 

حاجز  اإلسرائيلية،  األعالم  ومسيرات 

الخمسين معتقال.

األسرى  شؤون  هيئة  قالت  فيما 

االحتالل  سلطات  إن  والمحررين 

والضرب  المفرطة  القوة  تستخدم 

الفلسطينيين  الشبان  بحق  والتنكيل 

خالل عملية اعتقالهم.

ترتكب  االحتالل  سلطات  أن  وأضافت 

بشكل يومي انتهاكات وأساليب تعذيب 

بحق الشبان الفلسطينيين، سواء عند 

السجون،  داخل  احتجازهم  أو  اعتقالهم 

المؤسسات  بحق  عار  وصمة  يشكل  ما 

عن  تعجز  التي  واإلنسانية  الدولية 

تأمين وتوفير الحماية ألبناء شعبنا.

االثنين،  متطرفون،  مستوطنون  ونفذ 

مدينة  شوارع  في  استفزازية  مسيرة 

مسيرة  على  واحد  يوم  بعد  الخليل، 

األعالم.

في  أحياء  المستوطنين،  مئات  واقتحم 

انطالقا  الخليل  الجنوبية، من  المنطقة 

باتجاه  أربع،  كريات  مستوطنة  من 

المسجد اإلبراهيمي.

لسكان  الشتائم  المستوطنون  ووجه 

المحال  أصحاب  اضطر  فيما  المنطقة، 

اعتداء  من  خوفا  لإلغالق  التجارية 

المستوطنين على متاجرهم.

وقال ناشطون إن ذلك حدث بعد أيام من 

أقيم  الذي  الكهربائي،  المصعد  تركيب 

لخدمة المستوطنين، واعتبرته األوقاف 

المسجد  لمعالم  تغييرا  اإلسالمية 

اإلبراهيمي.

وأكد السيد محمد أشتية رئيس الوزراء 

مدينة  في  جرى  ما  أن  على  الفلسطيني 

المبارك  األقصى  والمسجد  القدس 

حلقة  في  وخطير  كبير  تحول  )األحد(، 

وقفة  إلى  وبحاجة  االحتالل،  مع  الصراع 

للمتغيرات  حقيقية  ومراجعة  جدية 

التي تجري أمام أعين العالم.

وقال أشتية في كلمة بمستهل جلسة   

إسرائيل  إن  الفلسطينية،  الحكومة 

الحمراء  الخطوط  كل  تجاوزت 

من  واالتفاقيات،  الدولية  والخطوط 

األقصى  على  المتكرر  عدوانها  خالل 

يناقض  واقع  فرض  ومحاولتها  والقدس 

القدسي  للحرم  التاريخي  )الستاتيكو( 

إسرائيل  أن  معتبرا  الشريف.. 

الشعب  إرادة  كسر  تستطع  لم 

عليه  السيادة  وفرض  الفلسطيني 

عاصمة  »القدس  مضيفا:  وإخضاعه، 

دولة فلسطين«.

تكفي،  ال  اإلدانة  بيانات  أن  إلى  وأشار   

يحمي  ما  ويفعل  يقول  أن  العالم  وعلى 

وأن  الدولية،  والشرعية  الدولي  القانون 

يتعلق  فيما  الفشل  دائرة  من  يخرج 

بفلسطين إلى دائرة الفعل.

منظمات  رفضت  أخرى  جهة  من 

تركيا،  بينها  وإسالمية  عربية  ودول 

باحات  اقتحام  رسمية،  بيانات  عبر 

»مسيرة  وتنظيم  األقصى  المسجد 

متطرفة،  إسرائيلية  جماعات  من  أعالم« 

هذه  بوقف  مطالبة  األحد،  مساء 

»االستفزازات«.

في  المستوطنين  آالف  عشرات  وشارك 

بذكرى  احتفاال  بالقدس،  المسيرة 

المدينة،  من  الشرقي  الشق  احتالل 

وفق التقويم العبري، وسبق ذلك اقتحام 

األقصى  المسجد  المستوطنين  مئات 

تندلع  أن  قبل  دينية،  صلوات  وتأدية 

عشرات  إصابة  عن  أسفرت  مواجهات 

الفلسطينيين واعتقال آخرين.

وتعليقا على ذلك، أدانت وزارة الخارجية 

الفلسطينية مسيرة »األعالم«، وما رافقها 

وتنكيل  قمع  وعمليات  اعتداءات  »من 

وعشرات  المقدسيين  بحق  وحشية 

الفلسطينيين«.

فيما جددت الخارجية التركية مطالبتها 

على  تحافظ  تدابير  بـ»اتخاذ  إسرائيل 

في  المقدسة  لألماكن  الراهن  الوضع 

أعمال  ألي  السماح  وعدم  القدس  مدينة 

»انتهاكا  حدث  ما  معتبرة  استفزازية«، 

بالمسجد  القائم  للوضع  صارخا 

األقصى«.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية اإلماراتية 

موقفها  مجددًة  المستوطنين،  اقتحام 

الكاملة  الحماية  »الثابت بضرورة توفير 

االنتهاكات  ووقف  األقصى  للمسجد 

الخطيرة واالستفزازية فيه«.

أما الخارجية المصرية فأكدت »ضرورة 

الهوية  تستهدف  انتهاكات  أية  وقف 

لمدينة  والمسيحية  اإلسالمية  العربية 

تغيير  وكذلك  مقدساتها  وكافة  القدس 

القائم«،  والقانوني  التاريخي  الوضع 

في  مسؤوليتها  لتحمل  إسرائيل  داعيًة 

هذا الصدد.

االقتحام،  القطرية،  الخارجية  وأدانت 

توجيه  في  االحتالل  »رغبة  من  محذرة 

ومطالبة  دينية«،  حرب  إلى  الصراع 

بتحرك دولي عاجل لردع إسرائيل.

حدث  ما  أن  الكويت،  خارجية  واعتبرت 

بحق األقصى »يشكل استفزازا لمشاعر 

المواجهات  فرص  من  ويزيد  المسلمين 

المجتمع  لتحرك  داعية  الدينية«، 

الدولي.

اقتحامات  إن  العربي،  البرلمان  وقال 

تصعيدية  »خطوات  المستوطنين 

االحتقان  من  لمزيد  تؤدي  واستفزازية 

في  األمني  االستقرار  عدم  من  وحالة 

الدولي  المجتمع  داعيا  المنطقة«، 

للتصدي النتهاكات إسرائيل.

لعلماء  العالمي  االتحاد  طالب  فيما 

وقادتها  اإلسالمية  األمة  المسلمين، 

األقصى، »في ظل  المسجد  بالدفاع عن 

اقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم«، 

بـ»استفزازات«  بشدة  منددا 

المستوطنين.

ودعت الجامعة العربية، إلى تحرك دولي 

»االستفزازات  تلك  عن  إسرائيل  لوقف 

التي تؤجج المشاعر الدينية«.

الخليجي،  التعاون  مجلس  حذر  كما 

داعيا  بالقدس«،  األوضاع  »تفاقم  من 

إلى تحمل مسؤولياته  الدولي  المجتمع 

للحفاظ على سالمة المسجد األقصى.

بدورها، أدانت منظمة التعاون اإلسالمي، 

الذي  األقصى  بحق  الخطير  »التصعيد 

األمة  لمشاعر  سافرًا  تحديًا  يشكل 

الدولي  المجتمع  داعية  اإلسالمية«، 

لهذه  حد  وضع  أجل  من  »التحرك  إلى 

االنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة«.

المسلمين  اإلخوان  جماعة  أدانت  بينما 

المسجد  بحق  القمعية«  »الممارسات 

مدينتنا  »القدس  أن  موضحًة  األقصى، 

ولن  عنها  نتخلى  لن  قبلتنا  واألقصى 

والقوى  المتحدة  األمم  وعلى  فيها  نفرط 

الكبرى الكف عن ازدواجية المعايير«.

{ قوات االحتالل اعتقلت العديد من الفلسطينيين{ مسيرة األعالم تؤجج األوضاع في القدس

مصر تتمسك بضرورة التوصل
التفاق منصف بشأن »سد النهضة«

تمسك  األناضول-   - الخازن  إبراهيم 

السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس 

قانوني  التفاق  »التوصل  بضرورة  أمس، 

اإلثيوبي  »النهضة«  سد  بشأن  منصف« 

والخرطوم  القاهرة  بين  بشأنه  المتنازع 

وأديس أبابا منذ عقد من الزمن.

عقده  صحفي  مؤتمر  خالل  ذلك  جاء 

أندريه  البولندي  نظيره  مع  السيسي 

محددة  غير  زيارة  أمس  بدأ  الذي  دودا، 

المدة إلى العاصمة القاهرة، بثته الرئاسة 

المصرية.

المشروع  مدير  إعالن  بعد  هذا  يأتي 

الثالث  الملء  أن  الجمعة،  هورو،  كيفلي 

المقبلين،  للسد في أغسطس وسبتمبر 

السبت،  السودان  خارجية  اعتبرت  فيما 

حديثه »يزيد من حدة توتر العالقات«.

على  المصرية  »الجهود  السيسي:  وقال 

أجل  من  المفاوضات  من  كامل  عقد  مدار 

قانونيا  وملزم  منصف  اتفاق  إلى  التوصل 

المصرية،  المائية  المصالح  يضر  ال 

ويضمن  والقادمة  الحالية  األجيال  وحقوق 

التنموية  األهداف  تحقيق  عادل  بشكل 

اإلثيوبية«.

المصري  الرئيس  أكد  آخر،  سياق  وفي 

أهمية حل األزمة الروسية األوكرانية التي 

معتبرا  الماضي،  فبراير   24 في  اندلعت 

دول  لمختلف  الغذائي  األمن  »تهدد  أنها 

العالم«، في إشارة لكون البلدين من أكثر 

مصدري القمح والزيت بالعالم.

هذه  إن  البولندي  الرئيس  قال  بدوره، 

زيارة  آخر  بعد  مصر  إلى  األولى  زيارته 

»انتهاء  وتمنى  عقود،   3 منذ  رئاسية 

وبشكل  بسالم  األوكرانية  الروسية  األزمة 

سلمي«.

»الصحة العالمية«:

جدري القردة لن يتحول إلى »جائحة«
لويس  روزاموند  السيدة  استبعدت  قنا-  جنيف- 

منظمة  في  الطوارئ  ببرنامج  الجدري  إدارة  مديرة 

انتشار  يؤدي  أن  احتمال  العالمية،أمس،  الصحة 

مرض جدري القردة خارج قارة إفريقيا إلى »جائحة«.

أنه  صحفي،  تصريح  في  لويس،  روزاموند  وأضافت   

تظهر  ال  الذين  المصابون  كان  إذا  ما  بعد  يتضح  »لم 

عليهم أعراض يمكنهم نقل المرض أم ال«.

إذا كان تفشي مرض جدري   وردا على سؤال حول ما 

روزاموند  قالت  جائحة،  إلى  يتحول  أن  يمكن  القردة 

نشعر  ال  الراهن  الوقت  »في  وتابعت  ذلك«،  نعتقد  »ال 

بالقلق من تفشي جائحة عالمية«.

رصد  تم  أنه  يومين،  قبل  المنظمة  أعلنت  أن  وسبق   

ما يقرب من 200 حالة إصابة بجدري القردة في أكثر 

من 20 دولة.

وتضخم  حمى  هيئة  علي  المرض  أعراض  وتظهر   

الغدد الليمفاوية وآالم في العضالت، إضافة إلى اإلرهاق 

على  الماء  جدري  يشبه  جلدي  وطفح  والقشعريرة 

بمخالطة  بالمرض  العدوى  وتنجم  والوجه.  اليدين 

مباشرة لدماء الحيوانات المصابة بعدواه أو لسوائل 

المخاطية،  سوائلها  أو  الجلدية  آفاتها  أو  أجسامها 

ويمكن أن ينجم انتقال المرض على المستوى الثانوي 

أو من إنسان إلى آخر، من خالل مالمسة اآلفات الجلدية 

وقطرات الشخص المصاب، وكذلك استخدام األدوات 

المشتركة مثل الفراش والمناشف.

مقتل »100« شخص 
في اشتباكات بـ »تشاد«

مصرع »84« شخصا 
في فيضانات البرازيل

مقتل صحفي 
فرنسي في أوكرانيا

نجامينا - األناضول- قتل 

نحو 100 شخص في تشاد إثر 

اشتباكات يغلب عليها الطابع 

القبلي بين عمال مناجم الذهب 

في شمال البالد.

وقال وزير الدفاع التشادي داود 

يايا إبراهيم، أمس، إن »أعمال 

عنف اندلعت في 23 مايو الجاري 

في كوري بوغودي قرب الحدود 

الليبية تسببت في مقتل حوالي 

100 شخص وما ال يقل عن 40 
جريحا«، حسبما نقل موقع 

»فرانس 24«.

ووقعت االشتباكات في جبال 

تيبستي، وهي منطقة وعرة 

ينعدم فيها القانون وسط 

الصحراء على بعد ألف كيلومتر 

من العاصمة نجامينا.

وأدى اكتشاف الذهب في 

المنطقة قبل 10 سنوات إلى 

اندفاع عمال المناجم إليها 

من جميع أنحاء تشاد والدول 

المجاورة، وغالًبا ما تتصاعد 

التوترات.

وأضاف يايا إبراهيم، في 

تصريحات صحفية، أن 

االشتباكات األخيرة »كانت بين 

موريتانيين وليبيين«.

برازيليا - األناضول

لقى 84 شخصا مصرعهم، إثر 

انهيارات أرضية وفيضانات 

ناجمة عن أمطار غزيرة في 

منطقة ريسيفي، عاصمة 

والية بيرنامبوكو، شمال شرق 

البرازيل.

وقال حاكم والية بيرنامبوكو، 

باولو كامارا، في مؤتمر صحفي، 

أمس، إن الفيضانات واالنهيارات 

الناجمة عن األمطار الغزيرة 

»قتلت 84 شخًصا وشردت 

عشرات«.

وأوضح كامارا أن عدد المفقودين 

الذي تم اإلبالغ عنه سابًقا بلغ 

56 شخصا، بينما ال يزال يتعذر 
تحديد العدد الكلي بوضوح.

وأشار إلى أن جهود البحث 

واإلنقاذ ما زالت جارية للوصول 

إلى األشخاص المفقودين.

وأضاف كامارا أنه تم تخصيص 

100 مليون ريال برازيلي )21 
مليون دوالر( لجهود البحث 

واإلنقاذ وكذلك ألعمال البنية 

التحتية.

وتم إعالن حالة الطوارئ في 14 

مقاطعة بوالية بيرنامبوكو منذ 

23 مايو الجاري، بسبب األمطار.
وكان المسؤولون قد أعلنوا إجالء 

قرابة 4000 شخص من مناطق 

الخطر.

أعلن  األناضول-   - باريس 

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 

صحفي  مقتل  أمس،  ماكرون، 

قناة  لصالح  يعمل  مواطنيه  من 

فرنسية في أوكرانيا.

يعمل  كان  الذي  الصحفي  وقتل 

الفرنسية   BFMTV قناة  في 

حافلة  متن  على  كان  بينما 

تنقل مدنيين فارين من القصف 

الروسي.

وكتب ماكرون، على »تويتر«، أن 

لوكليرك  فريديريك  الصحفي 

إلظهار  أوكرانيا  في  »كان  إيمهوف 

إصابة  أصيب  الحرب.  حقيقة 

حافلة  في  كان  عندما  قاتلة 

أرغموا  مدنيين  تنقل  إنسانية 

القنابل  من  هربًا  الفرار  على 

الروسية«.

الفرنسية  الخارجية  وطالبت 

بتحقيق شفاف في الحادثة.

القدس - وكاالت - اقتحم عشرات 
المستوطنين اإلسرائيليين، صباح أمس، 

باحات المسجد األقصى المبارك مجددا، من 
جهة باب المغاربة.

وبحماية شديدة من قوات االحتالل، 
اقتحم مستوطنون متطرفون باحات 
األقصى، مؤدين طقوسا تلمودية في 

المنطقة الشرقية من المسجد.
وقالت وسائل إعالم فلسطينية إن 

قوات االحتالل وبالتزامن مع اقتحام 
المستوطنين، قامت بتشديد التدقيق 

على المصلين المقدسيين، وأبعدت 
العشرات منهم رافضة دخولهم إلى 

المسجد.

العثور على »14« 
جثة بموقع تحطم 

الطائرة النيبالية
كاتماندو - قنا - 

أكدت هيئة الطيران 

المدني النيبالي أنه 

تم العثور على 14 جثة 

من ضحايا تحطم 

الطائرة الصغيرة على 

سفوح جبال الهمااليا 

النيبالية. 

وأشارت هيئة الطيران 

المدني إلى أنه تم 

العثور على 14 جثة من 

أصل 22 راكبا، فيما 

اليزال البحث متواصال 

عن البقية.

وأضافت الهيئة أن 

الطقس رديء جدا لكننا 

تمكنا من إيفاد فريق إلى 

موقع التحطم.



 إنها مسيرة الكيان الصهيوني كله ال المستوطنين 

المتطرفين وحدهم، وهي مظاهرة الغاصبين كلهم ال 

المتشددين دون غيرهم، وهي مسيرة رئيس حكومة 

الكيان نفسه ال اليمين الصهيوني وحده، وهي انتهاكات 

سلطات االحتالل الرسمية ال تصرفات الدهماء العفوية، 

وهي حال االحتالل وحقيقته، وطبيعته وسجيته، وهي 

صورته الظاهرة وعقيدته الخفية، وهي سياسة الحكومة 

ومواقف المعارضة، وهي التخطيط القديم واألحالم الدائمة، 

وهي األماني المريضة والطموحات المستحيلة، التي 

ستقتل أصحابها وستفكك ملكهم، إنهم اليهود في أصلهم، 

والصهاينة في فعلهم، واألعداء بكل أشكالهم، إنهم الشر 

المطلق والشيطان األكبر، الذي ال يأتي بخير وال يأمر إال 

بشٍر.

 أسفر العدو في مسيرته العدوانية بوقاحٍة وخبٍث، 

وحقٍد وكرٍه، وتحد ومواجهة، سلطًة وعامًة، وعلمانيين 

ومتدينين، وساسًة وأمنيين، ومفكرين وإعالميين، 

ومدنيين وعسكريين، عن وجهه الخبيث ونواياه العدوانية، 

وكشف عن وجهه الذي نعرفه وعدوانه الذي نخبره، ليظهر 

في أبشع صوره، ويتجلى في أسوأ مظاهره، ويداهم بكل 

قوته، ويهاجم بأعتى أسلحته، ويعتدي على كل شيٍء 

كثوٍر هائٍج وفيٍل أعمى، ال يميز بين رجٍل وامرأة، وال بين 

شاٍب وشيٍخ، أو طفٍل وصبي، وال بين سليٍم ومريٍض، أو 

صحيٍح وقعيٍد.

 صب العدو اإلسرائيلي جام غضبه، على كل ما يمس 

الفلسطينيين ويتعلق بهم، ونفث سمه ونفخ حقده على 

كل ما يخص المسلمين ويؤمنون به، ولم يكتف باالعتداء 

على الشبان وضربهم، والرجال واعتقالهم، والصبية 

وترويعهم، بل امتدت أيديهم اآلثمة إلى النساء الحرائر، 

المرابطات، فاعتدى عليهن ضربًا وشتمًا، ودفعًا وركاًل، 

فآذاهن في حجابهن، وتطاول على كرامتهن، في مشاهٍد 

يندى لها جبين اإلنسان، ويتبرأ منها البشر.

 رأينا جنود االحتالل وشرطته، يخوضون في باحات 

المسجد األقصى بأقدامهم النجسة، ورائحتهم الخبيثة 

النتنة، وكلماتهم العنصرية المبتذلة، يالحقون 

الفلسطينيين دون سبٍب، ويعتدون عليهم دون مبرٍر، اللهم 

إال تنفيذًا لسياسة حكومتهم، وتعبيرًا عن سوء أخالقهم، 

وحقد نفوسهم، وترجمة لئيمة لخبثهم ومكرهم، الذي ظنوه 

سيثمر نصرًا وسيحقق كسبًا، ولكن صبر الفلسطينيين 

َر 
َّ

وصمودهم، وثباتهم وإصرارهم، جعل جناهم شوكًا، وَصي

قوتهم عجزًا، وأذاقهم المَر علقمًا.

 لم تسلم المقدسات من دنس جنود االحتالل ونجاسة 

مستوطنيه، إذ خاضوا بأحذيتهم في صحن الحرمين 

القبلي والصخرة المشرفة، وخلعوا أبوابهما وحطموا 

آثاثهما، وقلبوا المصاطب وخلعوا الخزائن، وبعثروا الكتب 

ومزقوا المصاحف، وعاثوا في رحاب المسجدين خرابًا، 

فلم تسلم جدرانهما ومحاريبهما، وسجادهما وأعمدتهما، 

كما المصلين فيهما والمرابطين في صحنهما، وكأنهم 

يحقدون على هذا المكان المقدس لدى المسلمين، الذي 

هو المسجد األقصى المبارك، ويشعرون أنه يسلبهم 

هيكلهم ويحرمهم من معبدهم، وأن تدميره يعجل استعادة 

وبناء هيكلهم المزعوم مكانه، وما علموا أن القدس هي 

عنوان الصراع، وهي قلب فلسطين، وعروس مدائن العرب 

والمسلمين، وأن األقصى في كتاب الله آيٌة وفي دين 

المسلمين عقيدة، ال يفرطون فيه كقرآنهم، وال يتخلون عنه 

كصالتهم.

 تباهى رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بمسيرة األعالم 

اليهودية، وقدم التهنئة لكل من ساهم فيها وسار معها، 

وتفاخر بأنه لم يخضع كسلفه نتانياهو لحماس وقوى 

المقاومة الفلسطينية، التي أجبرته على التراجع واالنكفاء، 

وتغيير مسار المسيرة وتبديل برامجها، لكنه تحداها 

وأصر على منح الترخيص لمنظميها، وسمح لها بعبور 

األحياء العربية، والمرور باب العامود، وكلف أكثر من ثالثة 

آالف رجل شرطة وأضعاف عددهم من جنود جيشه، لحفظ 

األمن في مدينة القدس، وضمان تيسير المسيرة بسالم، 

وعدم تعرض المستوطنين ألي خطر، وعال صوته متبخترًا 

متغطرسًا، أن المسيرة نفذت ولم تقَو القوى الفلسطينية 

على تعطيلها أو إطالق الصواريخ إلفشالها.

 مضت مسيرة األعالم اإلسرائيلية ولكن المؤامرات 

الصهيونية لم تتوقف ولن تنتهي، ولن تكون هذه المسيرة 

الحاقدة هي آخر ما في جعبتهم، فكما رأينا على مدى العقود 

السبعة الماضية صورًا مختلفة من العدوان اإلسرائيلي 

على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، فإننا قد نرى 

المزيد واألسوأ، واألخبث واألقذر.

 لكن الجديد الذي لم يدركه العدو بعد، أن الشعب 

الفلسطيني قد غدا كله مقاومة، وأن أشكال مقاومته 

أصبحت متعددة ومختلفة، وأنه كما مقاومته المسلحة لن 

يسمح لسلطات االحتالل بتمرير مخططاتها وتنفيذ أحالمها، 

وسيجدون فعاًل ال قواًل أن القدس هي عاصمتنا، وأنها عربية 

الوجه فلسطينية الهوية إسالمية الحضارة، وأن أعالمنا 

الفلسطينية ستمأل سماءها وستعلو كل بناياتها، وأن 

األقصى سيبقى لنا وحدنا، مسجدًا نشد الرحال إليه، وقبلًة 

أولى نحافظ عليه.

احتلت قضية اغتيال الصحفية الفلسطينية 

شيرين أبوعاقلة، مراسلة شبكة الجزيرة اإلعالمية، 

مساحة واسعة من اهتمامات الرأي العام الدولي على 

المستويات الرسمية واألهلية في جميع دول العالم 

وفي جميع الهيئات والمنظمات الدولية ومنظمات 

حقوق اإلنسان.

 رواية الهروب اإلسرائيلية من المسؤولية لم تقنع أحدا 

وشيئا فشيئا استقرت الرواية ذات المصداقية العالية 

على أن شيرين قتلت برصاص جندي إسرائيلي من 

نوع »روجر« يستخدمه جيش االحتالل واستهدفها 

بشكل مباشر ومتعمد. هذا ما قالته النيابة العامة 

الفلسطينية في تحقيقاتها، التي اعتمدت على 

سلسلة من الشواهد والوقائع والحقائق في مسرح 

الجريمة وتفاصيل التشريح بما في ذلك نوع السالح 

ونوع الذخيرة. 

ليس من المتوقع أن يعترف الكيان اإلسرائيلي بشكل 

واضح وصريح بإعدام شيرين أبو عاقله بدم بارد على 

يد جندي اسرائيلي قناص، وإن هي فعلت فلن يكون 

هناك ما يستدعي فتح تحقيق جنائي، فدولة االحتالل 

سوف تجد من الوسائل ما يمكنها من االدعاء بأن األمر 

كان حادثا عرضيا غير مقصود، فطهارة السالح ال 

تحتمل فتح تحقيقات جنائية بممارسات جيش هو 

األكثر أخالقية بين جيوش العالم حسب إداعاءات 

تتكرر باستمرار في إسرائيل. 

وليس من المتوقع كذلك ان تخرج المحكمة 

الجنائية الدولية عن صمتها أو بتعبير أدق ان يخرج 

المدعي العام الجديد للمحكمة المحامي البريطاني 

كريم خان عن صمته المشبوه على جريمة اغتيال 

الصحفية الفلسطينية شيرين أو عاقله وغيرها من 

جرائم الحرب، التي تراكمت ملفاتها في المحكمة 

في انتظار االنتقال خطوة واحدة إلى األمام بعد قرار 

الغرفة االبتدائية للمحكمة في عهد فاتو بنسودا بأن 

فلسطين )األراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 

1967( تقع ضمن واليتها القضائية. 
 على الفلسطينيين أن يرفعوا في وجه المدعي 

العام الجديد بطاقة حمراء بعمل مشترك على 

المستويين الرسمي واألهلي. يجب أن يعلم كريم 

خان أن قرار الغرفة االبتدائية في المحكمة الجنائية 

الدولية قرار ملزم وأن األراضي الفلسطينية المحتلة 

بعدوان يونيو تقع ضمن الوالية القانونية للمحكمة، 

التي انضمت فلسطين لنظام روما المؤسس لها 

عام 2015، مع ما يتطلبه ذلك من تكثيف الجهود 

السياسية والدبلوماسية والقانونية لممارسة كل 

أشكال الضغط على المحكمة وضمان فتح جميع 

الملفات لتحقيق العدالة الدولية لضحايا جرائم 

الحرب اإلسرائيلية بما فيها جريمة اغتيال الصحفية 

الفلسطينية شيرين أبو عاقله.

م
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الدرس األهم 
من مسيرة األعالم

فراس أبو هالل

كاتب عربي

كان أول أمس يوما حزينا في القدس، 

يوما لـ »خيبة األمل« في كل الوطن العربي 

واإلسالمي. ثمة ما يدعو للحزن بكل تأكيد، 

إذ أن الجريمة التي ارتكبها المستوطنون 

وجنود االحتالل ممثلة بما يسمى »مسيرة 

األعالم« غير مسبوقة بحسب المتابعين 

وتقديرات الخبراء بالشأن المقدسي، ولكن 

هل هناك حقيقة ما يدعو لخيبة األمل؟

لم تمر المسيرة اإلجرامية بدون مقاومة، 

كما يشاع، بسبب عدم تدخل غزة كما 

حصل في مايو 2021، بل إن الضفة 

الغربية والقدس اشتعلت وتحولت 

لساحة مواجهات ونضال شعبي مستمر 

طوال اليوم. قاوم المقدسيون االحتالل 

ومسيراته باالعتكاف والتكبيرات واالعتصام 

في ساحات األقصى، وواجه طفل مقدسي 

ال يعرف أحد اسمه مجموعة كبيرة من 

الجنود كما أظهرت الصور القادمة من 

األقصى، ورفع الشيوخ والناس أحذيتهم في 

وجوه الغزاة، واشتبكت جماهير الضفة مع 

المحتل في كثير من نقاط تواجده، ومارس 

فلسطينيو الداخل احتجاجهم بما يتناسب 

مع ظروفهم الموضوعية.

هذه المقاومة الشعبية الشاملة هي الدرس 

األهم من أحداث »مسيرة األعالم« اإلجرامية. 

ال يمكن للشعب الفلسطيني أن يواجه 

االحتالل بوسيلة واحدة، ألن هذا بالضبط ما 

يريده قادته. المقاومة من غزة لوحدها تعطي 

االحتالل فرصة لالستفراد بها، وتمنحه القدرة 

على بناء قواعد اشتباك تلعب لمصلحته 

بسبب تفوقه العسكري الهائل وقدرته 

على إيالم المقاومة من خالل زيادة الخسائر 

البشرية في صفوف المواطنين وهدم األبراج 

والمنازل. والمقاومة من القدس وحدها 

تجعل االحتالل مطلق اليدين بمحاصرة 

المعتكفين في األقصى وساحات القدس وفي 

القيامة، وتمنحه القدرة في تهجير عائالت 

الشيخ جراح بدون ثمن. والمقاومة في الضفة 

وحدها غير مكلفة لالحتالل خصوصا في 

ظل وجود سلطة متماهية - بحكم عقدها 

المؤسس - مع االحتالل.

رواية الهروب اإلسرائيلية من المسؤولية

 تيسير خالد 
كاتب عربي 

 د. مصطفى يوسف اللداوي 
كاتب فلسطيني

غداة »مسيرة األعالم« الوقحة في 

القدس المحتلة، نّظم مستوطنون 

إسرائيليون، أمس، مسيرة وسط 

مدينة الخليل القديمة، جنوبي 

الضفة الغربية، بمشاركة مئات 

من المستوطنين انطلقوا من 

مستوطنة »كريات أربع« في 

الخليل، وجابت عدة شوارع، وصوال 

إلى المسجد اإلبراهيمي.

االستفزازات اإلسرئيلية مستمرة، 

وما حدث في القدس المحتلة أول 

أمس كان ذروتها األبشع واألكثر 

وقاحة على اإلطالق، وما رافقها من 

اعتداءات وعمليات قمع وتنكيل 

وحشية بحق الفلسطينيين، 

الذين رفعوا األعالم الفلسطينية في 

القدس واعتقال العشرات منهم، 

يثبت أن الحكومة اإلسرائيلية 

اختارت التصعيد طريقا عبر دعم 

االعتداءات الوحشية، ومحاوالت 

تغيير الواقع القانوني القائم في 

المسجد األقصى من خالل رفع 

األعالم اإلسرائيلية، وأداء الصلوات 

التلمودية.

إن ما رأيناه من أعمال عدوانية بحق 

الشعب الفلسطيني وممتلكاته في 

القدس، بما في ذلك البلدة القديمة 

وحي الشيخ جراح وباب العامود، 

بحراسة شرطة االحتالل، يؤكد 

مرة أخرى على طبيعة المخططات 

اإلسرائيلية الرامية لتهويد القدس، 

وما سمعناه من هتافات وشعارات 

عنصرية أطلقها المستوطنون 

اإلسرائيليون، ومن أبرزها »الموت 

للعرب والفلسطينيين«، ورفع أعالم 

حركة »كاخ« اإلرهابية المتطرفة، 

ومنظمة »الهافا« اإلجرامية، يؤكد 

أن تل أبيب تجاوزت كل الخطوط 

الحمراء عبر مفاخرتها بهذه 

المسيرة واألعمال العدوانية التي 

رافقتها، وهو استخفاف ممنهج 

بالمجتمع الدولي وقرارات األمم 

المتحدة، وباإلدارة األميركية 

ومواقفها ومطالباتها، وكلها أمور 

ال يجب السكوت عنها، والبد 

للمجتمع الدولي من التحرك 

لفرض ما أجمع عليه من قرارات، 

أبرزها قيام دولة فلسطينية 

مستقلة عاصمتها القدس 

الشرقية المحتلة.

ما تعرضت له القدس المحتلة 

ومواطنوها ومقدساتها يوم األحد 

هو نظام فصل عنصري بامتياز، 

وهو يشي بأن االحتالل ماض في 

مخططاته التهويدية بأي ثمن، 

ما لم يواجه بموقف دولي واضح 

وحاسم، وهنا تكمن مسؤولية 

الدول دائمة العضوية في مجلس 

األمن الدولي، والتي يتعين عليها 

التحرك عبر فتح ملف التسوية 

الذي توافقت عليه من أجل وضع 

حد نهائي لهذه المظلمة التاريخية 

الفادحة.

فصل عنصري

مسيرة االنتهاكات الفاضحة

قيود االحتاللمسيرة قبيحة جوانب مروعة
عادت  األعالم  مسيرة  إن  العبرية  »هآرتس«  صحيفة  قالت 

بكل ما فيها من قبح إلى باب العامود في القدس وإلى الحي 

النسبي. وذكرت  الهدوء  اإلسالمي، بعد بضعة سنين من 

الصحيفة أنه في األعوام التي سبقت 2020، وتحت ضغط 

من القضاء ومن وسائل اإلعالم ومن شرطة االحتالل، سعى 

وتيرة  من  للحد  قوة  من  أوتوا  ما  بكل  المسيرة  منظمو 

الهتافات العنصرية التي تصدر عن المشاركين.

إسكات  حاول  من  الناس  من  هناك  أن  إلى  هآرتس  ونوهت 

المساعي  تلك  ولكن  األمور،  وتهدئة  العنصرية  الصيحات 

كانت تواجه باالزدراء إن لم يكن بالشيطنة.

} )هآرتس(

النواب  من  عددا  إن  إنترسبت«  »ذي  موقع  قال 

إن  فيها  قالوا  بايدن رسالة  إدارة  إلى  الديمقراطيين كتبوا 

إلى  السفر  على  اإلسرائيلي  االحتالل  يفرضها  التي  القيود 

الضفة الغربية تحد وبشكل شديد من حركة الباحثين 

والطالب.

بومان  جمال  الديمقراطي  النائب  كتبها  رسالة  وفي 

مع  التعامل  بايدن  إدارة  من  فيها  طلبوا  ديمقراطيا  و11 

قدرة  من  تحد  التي  الجديدة  اإلسرائيلية  السياسة 

السفر  على  األميركيون  المواطنون  فيهم  بمن  األجانب 

المحتلة. الغربية  الضفة  إلى 

} )ذي إنترسبت(

بعنوان:  افتتاحية  تايمز  الفايننشال  صحيفة  نشرت 

أميركا«،  أطفال  يقتل  وقدر  كقضاء  األسلحة  مع  »التعامل 

النار  إطالق  لعمليات  المروعة  الجوانب  أكثر  أن  معتبرة 

الجماعية المروعة في الواليات المتحدة حاليًا هي »القدرية 

المؤلمة« التي تلي ذلك.

أنه ومع كل »مذبحة جديدة« يترسخ  وتضيف الصحيفة 

سمعة  وتغرق  قلياًل  أعمق  بشكل  بالعجز  »الشعور  هذا 

أميركا التي كانت تستحقها ذات يوم، كمكان يعمل على 

إصالح المشكالت أكثر«.

} )الفايننشال تايمز(
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غدًا في بداية المشوار بكأس آسيا تحت »23« عاًما

العنابي يضع اللمسات 
النهائية للمواجهة اإليرانية

األولمبي  القطري  المنتخب  يختتم 

األوزبكية  العاصمة  في  تحضيراته 

المنتخب  لمواجهة  اليوم،  طشقند، 

باستاد  االربعاء  غدا  االيراني  االولمبي 

عددا  المنتخب  وخاض  بونيودكور. 

التحدي  لخوض  تأهًبا  التدريبات  من 

عاًما،   23 تحت  آسيا  كأس  نهائيات  في 

أوزبكستان في مدينتي  والتي سُتقام في 

 1 من  اعتباًرا  وقرشي  طشقند 

- 19 يونيو المقبل، 

كة  ر بمشا

أربع  على  تقسيمها  تم  منتخًبا،   16
مجموعات.

المجموعة  في  القطري  المنتخب  ويلعب 

إيران  منتخبات  جانب  إلى  األولى 

حيث  وتركمانستان،  وأوزبكستان 

يستهل مشواره في البطولة بلقاء نظيره 

بونيودكور  باستاد  األربعاء  غدا  اإليراني 

الثانية  الجولة  في  ويالقي  )طشقند(، 

-المضيف-  األوزبكي  المنتخب  نظيره 

)طشقند(  مركازي  بكستكور  باستاد 

في  مبارياته  يختتم  فيما  يونيو،   4 يوم 

المنتخب  نظيره  بلقاء  المجموعات  دور 

الشهر نفسه  السابع من  التركماني يوم 

باستاد بونيودكور )طشقند(.

ويعمل العنابي بقيادة المدرب التشيلي 

إنجاز  تحقيق  على  كوردوفا  نيكوالس 

ظل  في  سيما  ال  القطرية،  للكرة  جديد 

المنتخب،  يضمها  التي  المميزة  األسماء 

المرحلة  خالل  المكتسبة  والخبرات 

كوردوفا  المدرب  ويحاول  اإلعدادية، 

وضع اللمسات األخيرة على التشكيلة 

المواجهة  بها  سيخوض  التي 

غدا  إيران  منتخب  أمام  االفتتاحية 

هذا  أهمية  يدرك  حيث  األربعاء، 

إلى  العبور  مفتاح  باعتباره  اللقاء 

الدور ربع النهائي.

الثالث  النسخ  في  العنابي  ظهر 

بداية  مختلف  بمستوى  السابقة 

من  فيها  خرج  والتي   ،2016 العام  من 

أمام  بالخسارة  النهائي  قبل  الدور 

ثالثة،  مقابل  بهدف  الجنوبية  كوريا 

بالخسارة  الرابع  المركز  يحتل  أن  قبل 

أمام العراق بهدف مقابل هدفين، ثم كان 

الثالث  المركز  بتحقيق  األبرز  اإلنجاز 

كوريا  على  بفوزه   2018 عام  نسخة  في 

الجنوبية بثالثة أهداف مقابل هدف، في 

حين خرج من الدور األول عام 2020.

{ من تدريبات 

العنابي

كتب       عوض الكباشي

بعد حصد ذهبية دورة األلعاب الخليجية

اسـتقبـال حـافـل ألبـطـال البـادل

لوفد  المستقبلين  طليعة  في  وكان 

الخليفي  خالد  السيد  من  كل  المنتخب 

القطري  االتحاد  إدارة  مجلس  عضو 

لجنة  ورئيس  واالسكواش  للتنس 

بطي  أحمد  والسيد  الوطنية  المنتخبات 

مدير إدارة العالقات العامة باالتحاد.

إهداء بعثة  االتحاد على  وحرص مسؤولو 

هذه  في  الورود  باقات  الوطنية  منخباتنا 

بذلوها  التي  للجهود  تقديرا  المناسبة، 

أثمرت  والتي  الدورة  هذه  منافسات  طيلة 

رصيد  إلى  سينضاف  جديدا  إنجازا 

المركز  على  بحصلوهم  القطري  رياضة 

األول.

الالعبين  البادل،  عنابي  بعثة  وضمت   

وعبدالعزيز  الكواري  سعدون  محمد 

الكواري وعبدالله الحجي ومحمد عبدالله 

ومحمد  المطوع  وجبر  الصايغ  وعلي 

جانب  إلى  الجفيري  وريان  الخنجي 

رئيس الوفد علي عتيق العبدالله واإلداري 

علي الموسوي والمدرب روميريو تشويا.

وأحرز المنتخب القطري للبادل الميدالية 

األرض  صاحب  على  فوزه  عقب  الذهبية 

ختام  في  صفر   /  3 الكويتي  نظيره 

األلعاب  بدورة  البادل  رياضة  منافسات 

الخليجية.

وقد أكمل المنتخب القطري بهذا االنتصار 

مشواره بالعالمة الكاملة، محقًقا الفوز في 

ليتّوج  لعبها  التي  األربع  المباريات  جميع 

بالمركز األول.

غانم  بن  ناصر  السيد  سعادة  وأعرب 

للتنس  القطري  االتحاد  رئيس  الخليفي 

تعليق  في  الطائرة  والريشة  واالسكواش 

المنتخب  بحصول  االتحاد  فخر  عن  له 

األول في دورة  المركز  للبادل على  القطري 

األلعاب الرياضية الخليجية بالكويت.

العبو  أظهره  الذي  بالمستوى  وأشاد 

هذه  أيام  طوال  جميعا  المنتخب 

المنافسات وحصولهم على العالمة الكاملة 

إلى  الفتا  الخليجي،  االستحقاق  هذا  في 

النتائج  تحقيق  في  بالثقة  جديرون  أنهم 

المشرفة التي يتطلع إليها االتحاد.

الخليجي  اإلنجاز  هذا  الخليفي  وأهدى 

إلى  الوطني  منتخبنا  العبو  حققه  الذي 

مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن 

مؤكدا أن هذه النجاحات هي ثمرة الدعم 

للقطاع  الرشيدة  القيادة  من  الالمحدود 

الرياضي والرياضيين بشكل عام.

من جانبه قال السيد خالد الخليفي عضو 

للتنس  القطري  االتحاد  إدارة  مجلس 

ورئيس  الطائرة  والريشة  واالسكواش 

تصريح  في  الوطنية  المنتخبات  لجنة 

للبادل  الوطني  منتخبنا  حصول  »إن  له 

االستحقاق  هذا  خالل  األول  المركز  على 

التي  المسؤولية  روح  يعكس  الخليجي 

الذين يحملون  الالعبون  بها هؤالء  يتحلى 

جميع  في  عاليا  قطر  دولة  راية  رفع  مهمة 

في  مؤكدا  واإلقليمية«،  الدولية  المحافل 

المشرفة  النتيجة  هذه  أن  نفسه  الوقت 

تبشر بأن مستقبل هذه اللعبة واعد وهي 

الزخم  الطريق الصحيح وسط  تسير في 

المستوى  على  فقط  ليس  تجده  الذي 

المحلي وإنما عالميا.

وأكد أن االتحاد القطري للتنس لن يتوانى 

أمام  المتاحة  الدعم  سبل  كل  تقديم  عن 

حجر  باعتبارهم  القطريين  الالعبين 

الزاوية في مسيرة تطور رياضة البادل في 

قطر.

{ من استقبال أبطال البادل

حظيت بعثة المنتخب القطري للرجال للبادل باستقبال 
حافل في مطار حمد الدولي بعد أن اختتم مشواره متوجا 

بالميدالية الذهبية في دورة األلعاب الرياضية الخليجية 
الثالثة بالكويت.

محمد علي المري.. نائب رئيس نادي السيلية يؤكد لـ $ الرياضي:

»الصـدمـة«.. قوتنــا !

لـ  خاصة  تصريحات  في  المري،  وقال 

كثيرا  عانى  فريقنا  الرياضي:   $

مشكلة  أن  ونعرف  الماضي،  الموسم  في 

التهديف، وشهدنا  الرئيسية في  السيلية 

مهاجم الفريق سجل هدفا في المباريات، 

إحراز  في  تنجح  لم  إذا  القدم  كرة  وحال 

ولذلك  تستقيل،  أن  الطبيعي  األهداف 

الفني  الجهاز  مع  التشاور  خالل  من  عملنا 

وتجهيز  المشاكل  هذه  كل  معالجة  على 

للموسم  ومثالية  جيدة  بصورة  الفريق 

الجديد.

السيلية:  نادي  رئيس  نائب  وأضاف 

ال  المنقضي  الموسم  في  السيلية  »نتائج 

خاصة  اإلطالق،  على  الطموحات  ترضي 

المربع  فرق  شخصيته  الشواهين  أن 

واالعتماد  نوفـــق،  لم  الموســم  هذا  ولكــن 

لم  ولكن  المحترفين  على  يكون  األول 

نوفق، بينما المرحلة الثانية هم الالعبون 

بالصورة  نوفق  لم  وأيضا  المواطنون 

المناسبة«.

خالل  المنافسة  في  تخطيطهم  وحول 

كنا  نحن  المري:  قال  المقبل،  الموسم 

في )صدمة( وهزة عنيفة، ويجب علينا في 

ولذلك  ونستفيد،  منها  »نفوق«  أن  البداية 

وسنكون  قوتنا  والصدمة  الهزة  إن  نقول 

أقوى في الموسم المقبل وستكون البداية 

بالثبات وحصد النقاط خالل القسم األول 

المقبلة  الجوالت  في  هدفنا  نحدد  بعدها 

من القسم الثاني، لكن سيكون هدفنا هو 

كنا  التي  المتأخرة  المواقع  عن  االبتعاد 

فيها خالل الموسم الماضي.

علي  محمد  قال  المحترفين،  ملف  وعن 

وشك  على  المحترفين  ملف  المري: 

استمرار  على  التأمين  تم  أن  بعد  االنتهاء 

كارلوس  والسويدي  إدريس  المغربي 

تعاقدنا  الذي  المواس  محمود  بجانب 

له  سمحنا  ناديه  لظروف  سابًقا  معه 

موجودا  سيكون  الالعب  أن  إال  بالمواصلة، 

مع الفريق من بداية اإلعداد، وسيتبقى لنا 

العب جناح وهناك عدة خيارات منها العب 

سبق وأن لعب في دورينا، بجانب المدافع 

الذي تبقت اللمسات النهائية لإلعالن عنه 

دورينا  في  لعب  وأن  يسبق  لم  العب  وهو 

ويكونوا جميعا إضافة كبيرة للفريق.

جديد  ال  المري:  علي  محمد  وقال 

بخصوص الالعبين المواطنين وسنعمل 

المحليين  لالعبين  األجواء  تهيئة  مع 

االعتماد  وقررنا  الالزمة،  اإلضافات  وعمل 

من  العبين   5 بتصعيد  النادي  أبناء  على 

بالتنسيق  األول  للفريق  الشباب  فريق 

األول  الفريق  في  الفنية  األجهزة  بين 

والشباب.

الرياضي  للموسم  اإلعداد  برنامج  وحول 

التجمع  المري:  علي  محمد  قال  الجديد، 

المقبل  يونيو  شهر  منتصف  سيكون 

سيكون  يوليو  شهر  بداية  ومن  بالدوحة، 

بتونس،  للفريق  اإلعدادي  المعسكر 

ويخوض الفريق خالل المعسكر اإلعدادي 

الجهاز  حاجة  حسب  مباريات   4 حوالي 

للدوحة  الفريق  يعود  بعدها  الفني، 

انطالق  قبل  اإلعداد  من  الثالثة  للمرحلة 

الدوري في أغسطس.

إلى  السيلية  نادي  رئيس  نائب  وأشار 

سامي  التونسي  للمدرب  الثقة  منحهم 

الموسم  خالل  الفريق  لقيادة  الطرابلسي 

المقبل.

اســتـمـرار كـارلـوس 
وإدريــس فــقــط وضــــم 
المواس واإلعالن قريبًا 
عن المدافع الجديد 

كتب         عوض الكباشي

أكد محمد علي المري، نائب رئيس نادي السيلية، أن 
فريقه عاش وضعية صعبة خالل الموسم الماضي 

بتواجده في المركز األخير ونجاته من الهبوط في 
الجوالت األخيرة الحاسمة، مشيرا إلى أن الموسم 

الماضي »موسم للنسيان«.

الطرابلسي مستمر للموسم العاشر.. وتوقعنا زيادة األندية لـ»14«

{ محمد علي المري

اتحاد الرياضة للجميع يطلق فعاليات البرنامج الصيفي بلوسيل
أعلن االتحاد القطري للرياضة للجميع، عن انطالق فعاليات البرنامج الصيفي، الذي ينظمه 

االتحاد، وذلك بالتعاون مع أكاديمية نادي لوسيل الرياضية على مدار أربعة أسابيع، حيث 

سيكون الختام يوم 29 يونيو المقبل.

البرنامج  فعاليات  الرياضية  لوسيل  صالة  »تستضيف  رسمي:  بيان  في  االتحاد  وذكر   

الصيفي لمدة أربعة أسابيع، وذلك خالل أيام األحد والثالثاء والخميس«.
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الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني يتوج الفائز باللقب

EA Sports FIFA22 نجاح مبهر لبطولة
 EA Sports بطولة  أن   Ooredoo أعلنت 

وشهدت  مبهرًا  نجاحًا  حققت  قد   FIFA22
العديد من اإلنجازات الجديدة، ال سيما في 

مجال تقنيات المستقبل. 

البطولة  نظمت  قد  الشركة  وكانت 

لأللعاب  التجارية  عالمتها  أنشطة  ضمن 

أرض  نيشن:   Ooredoo اإللكترونية 

وذلك  مايو،  و28  و25   24 أيام  الالعبين 

وشركة  تكنولوجيز  ِدل  مع  بالتعاون 

من  عدد  البطولة  في  وشارك  كويست. 

وبلغ  العالم،  في   FIFA22 العبي  أفضل 

مجموع الجوائز المالية 50,000 دوالر. 

اإلنجازات  من  العديد   Ooredoo وحققت 

البطولة، ال سيما في مجال تقنيات  خالل 

عالم  في  حضورها  دشنت  إذ  المستقبل؛ 

الويب  في  اإللكترونية  واأللعاب  الرياضات 

في  البطولة  فعاليات  بث  خالل  من   3.0
في  )الميتافيرس(  االفتراضي  العالم 

المنطقة.  في  نوعه  من  األول  هو  إنجاز 

أول  أيضًا   Ooredoo أصبحت  كما 

توفر  المنطقة  في  اتصاالت  شركة 

طرحت  أن  بعد  حصرية   NFT رموز 

تلك  الالعبين  أرض  نيشن:   Ooredoo

عبر  البطولة  بمشاهدة  للراغبين  الرموز 

الميتافيرس. 

أفضل  من   12 بمشاركة  البطولة  وأقيمت 

تقدمهم  العالم،  مستوى  على  الالعبين 

الدوسري،  مساعد  السعودي  العالم  بطل 

إلى جانب 4 العبين تأهلوا عن المسابقات 

 Ooredoo« أقامتها  التي  التأهيلية 

المستوى  على  الالعبين«  أرض  نيشن: 

أحمد  القطري  ضمنهم  من  اإلقليمي، 

 Ooredoo فريق  يمثل  الذي  المغيصيب 

لأللعاب اإللكترونية. 

ثاني،  آل  عبدالله  بن  محمد  الشيخ  وتوج 

قطر،   Ooredoo لـ التنفيذي  الرئيس 

وجائزة  البطولة  بلقب  الدوسري  مساعد 

بعد  دوالر   25,000 وقدرها  األول  المركز 

كايالن  على  النهائية  المباراة  في  تغلبه 

حصل  والذي  إفريقيا،  جنوب  من  مودلي 

جائزة  على 

دوالر.   15,000 وقدرها  الثاني  المركز 

المركز  في  المغيصيب  أحمد  حل  فيما 

الرابع،  المركز  الثالث وهارون ياسين في 

5,000 دوالر.  وحصل كل منهما على 

بقيمة  جوائز   Ooredoo خصصت  كما 

100,000 ر.ق للجمهور الحاضر في أسباير، 
شملت هواتف ذكية وأجهزة واقع افتراضي 

وألعاب إلكترونية وغيرها. 

عبر  مباشرة  البطولة  فعاليات  نقل  وتم 

القناة 0 على Ooredoo tv وعبر يوتيوب مع 

التعليق باللغتين العربية واإلنجليزية. 

فيلدا  خافيير  أوسكار  قال  الصدد،  هذا  وفي 

روبيو، المدير التنفيذي لخدمات األفراد، في 

Ooredoo: سررنا بالنجاح الكبير الذي حققته 
وجدتها  التي  الواسعة  واألصداء  البطولة 

محلياً وعالمياً لدى الالعبين ومحبي األلعاب 

المنافسات  تابعوا  ممن  سواء  اإللكترونية، 

الميتافيرس،  عبر  أو  أسباير،  في  مباشرة 

 Ooredoo tv عبر  المباريات  شاهدوا  من  أو 

ويوتيوب. ونحن في Ooredoo نحرص على 

واأللعاب  الرياضات  عالم  في  مكانتنا  تعزيز 

اإللكترونية الذي يشهد نمواً متسارعاً وإقبااًل 

كبيراً من مختلف الفئات. { جانب من ختام البطولة

بكأس بلونو المفتوحة للرياضات الجوية في إيطاليا

إنجاز كبير لمنتخبنا المظلي

)للهدف(  المظلي  للقفز  القطري  منتخبنا  تألق 

بالقوات  الجوية  للرياضات  قطر  للجنة  التابع 

بطولة  منافسات  في  المشتركة  الخاصة 

كأس بلونو المفتوحة للرياضات الجوية التي 

-28 يومي  اإليطالية  بلونو  مدينة  استضافتها 

قطر،  منتخبات  بمشاركة  الجاري،  مايو   29
الدنمارك، سويسرا، النمسا، اإلمارات، هولندا 

منتخبنا  وظفر  وإنجلترا،  وألمانيا  وإيطاليا 

ببرونزية الفرق ممثال باألبطال: محمد سعيد 

خالد  الحجاجي،  عبدالله  عبدالعزيز  المري، 

القعود،  إسماعيل  مشعل  شاجع،  محمد 

محمد محسن العطاس.

المركز  العبيدي  محمد  صالح  بطلنا  ونال 

حل  فيما  جونير،  الهدف  فردي  وذهبية  األول 

زميله محمد عيسى الكواري في المركز الثاني 

محققا الميدالية الفضية لنفس الفئة.

العطاس  محسن  محمد  بطلنا  وحصد 

نال  قوية  منافسة  بعد  سينير  فردي  فضية 

المتواجد  الحضور  من  الكثيرين  إعجاب  فيها 

أن  إلى  اإلشارة  .وتجدر  البطولة.  هذه  في 

المشاركة  الجوية  للرياضات  منتخباتنا 

معسكر  في  انتظمت  بلونو  كأس  بطولة  في 

سلوفينيا  جمهورية  في  شهر  لمدة  إعدادي 

استعدادا لالستحقاقات الدولية، حيث شارك 

األسبوع الماضي في بطولة بوريتش الكرواتية 

محققا 3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين.

أنيس زواوي:

هدفنـــــا التتويــــج

أدعم التنس
يواجه البحرين اليوم

منتخبنا  العب  زواوي،  أنيس  أكد 

الوطني لكرة اليد، على صعوبة مواجهة 

البحرين  مع  مبارياتنا  إن  وقال  اليوم، 

خصوصيتها  ولها  صعبة  تكون  ما  دائما 

نظرا للتنافس الكبير بين المنتخبين 

السنوات  خالل  البطوالت  جميع  في 

األخيرة، ولكن الحمد لله نحن جاهزون 

الميدالية  وتحقيق  الفوز  وهدفنا 

وتقديم  التوفيق  ونتمنى  الذهبية، 

تحقيق  لنا  يضمن  الذي  المستوى 

النتيجة المطلوبة.

جيدة  حالة  في  المنتخب  أن  وأضاف 

خصوصا بعد الفوز في المباريات الثالث 

لالعبين  حافزا  يشكل  الذي  الماضية 

أن  وأعتقد  االنتصارات،  لمواصلة 

فرصتنا قائمة في الفوز اليوم خصوصا 

جيدا  البحريني  المنتخب  نعرف  أننا 

وهو بالتأكيد فريق قوي، ولكن في الوقت 

ما  إذا  تخطيه  على  قادرون  نحن  نفسه 

زواوي  الطبيعي..وأبدى  قدمنا مستوانا 

ثقته في ظهور منتخبنا بمستوى جيد، 

وعزيمة  إصرار  لديهم  الالعبين  إن  وقال 

على مواصلة االنتصارات وتحقيق إنجاز 

أن  ونتمنى  القطرية،  اليد  لكرة  جديد 

قطر  إلى  والعودة  بالفوز  جهودنا  نكلل 

بالميدالية الذهبية.

الحقباني  عمار  السعودي  على  الفوز  تحقيق  في  نواف  راشد  بطلنا  نجح 

األلعاب  دورة  في  التنس  منافسات  ضمن  واحدة،  مقابل  بمجموعتين 

بواقع  األولى  المجموعة  في  نواف  راشد  تأخر  من  الرغم  فعلى  الخليجية، 

حسم  ثم   ،5-7 الثانية  المجموعة  في  الفوز  وحقق  بقوة  عاد  لكنه   ،7-5
خالل  مثيرًا  انتصارًا  ليحقق   ،4-6 بنتيجة  الفاصلة  الثالثة  المجموعة 

البطولة. منافسات 

في المقابل خسر موسى شنان أمام السعودي سعود الحقباني بمجموعتين 

دون مقابل في منافسات فرق الرجال للتنس األرضي بواقع 6-0 و6-1، ومن 

المقرر أن يلتقي منتخبنا مع المنتخب البحريني اليوم.

مسابقة  في  البرونزية  الميدالية  أمس،  سمير،  خالد  العبنا  أحرز 

بدورة  الكاراتيه  منافسات  ضمن  جراما  كيلو   84 فوق  وزن  الكوميتيه 

األلعاب الرياضية الخليجية الثالثة.

الثانية للكاراتيه بعد فوز أدهم هاشم بالميدالية  وتعد هذه الميدالية 

البرونزية أيضا في مسابقة الكاتا فردي أمس األول.

وفي المقابل خسر العبنا عبد الله بابكر فرصة الحصول على برونزية 

أحمد  الكويتي  أمام  خسارته  بعد  جراما  كيلو   84 تحت  وزن  الكوميتيه 

المسفر.

جراما  كيلو   67 تحت  وزن  الكوميتيه  مسابقة  من  أشرف  يمان  خرج  كما 

لهذه  النهائي  ربع  الدور  في  حسن  موسى  الكويتي  أمام  أمس  خسارته  بعد 

المسابقة.

 55 تحت  ألوزان  النهائية  المباريات  بإقامة  الكاراتيه  منافسات  اليوم  وتستكمل 

وتحت 60 وتحت 67 وتحت 84 وفوق 84 كيلو جراما.
{ خالد سمير

بالكاراتيه في الكوميتيه وزن فوق »84«

خالد سمير يحقق برونزية ثانية
اليوم منافسات الفرق في المبارزة

خروج العبينا
من »سالح اإليبيه«

مسابقة  في  أمس  للمبارزة  منتخبنا  العبو  شارك 

سالح االيبيه ضمن منافسات اليوم الثاني للمبارزة 

التي  الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب  دورة  في 

تختتم اليوم في الكويت..وقد ودع العبونا المنافسات 

فقد خرج محمد العوالن من الدور ثمن النهائي بعد 

الزرعوني، كما خرج  اإلماراتي خليفة  أمام  خسارته 

أمام  الخسارة  بعد  الدور  نفس  من  الهزاع  محمد 

الفدعق  جابر  خرج  فيما  الفضلي،  علي  الكويتي 

المجموعات..وتختتم  دور  من  القحطاني  ومشعل 

الفرق  مسابقة  بإقامة  المبارزة  منافسات  اليوم 

لألسلحة الثالثة الفلوريه والسابر وااليبيه.
{ من منافسات المبارزة

منتخبنا يواجه البحرين في ختام دورة األلعاب الخليجية

أدعم اليد يبحث عن الذهب

بعد  كبيرة  أهمية  المباراة  وتكتسب 

الميدالية  على  المنافسة  انحصرت  أن 

بذلك  لتكون  المنتخبين  بين  الذهبية 

لتحديد  حاسمة  بينهما  المواجهة 

حقق  فقد  الذهبية،  الميدالية  صاحب 

الثالث  مبارياته  في  الفوز  منتخبنا 

وعلى   20 /  33 السعودية  على  الماضية 

 ،23 /  24 الكويت  وعلى   21 /  29 اإلمارات 

البحريني  المنتخب  فاز  المقابل  وفي 

الكويت  على  أيضا  الثالث  مبارياته  في 

وعلى   25  /  26 اإلمارات  وعلى   29  /  30
السعودية 35 / 27.

إنجاز  تحقيق  إلى  منتخبنا  ويتطلع 

الذهبية  بالميدالية  بالتتويج  له  جديد 

الخليجية  الرياضية  األلعاب  لدورة 

للمرة األولى حيث لم يسبق له الفوز بها 

على  فيما  الماضيتين،  النسختين  في 

الطرف اآلخر يراود المنتخب البحريني 

الميدالية  على  الحصول  في  الطموح 

توج  كان  أن  بعد  الثانية  للمرة  الذهبية 

استضافتها  التي  األولى  الدورة  في  بها 

أحرز  بينما   ،2011 عام  البحرين 

الذهبية  الميدالية  السعودي  المنتخب 

في  أقيمت  التي  الثانية  النسخة  في 

الدمام عام 2015.

منتخبنا  على  سهلة  تكون  لن  المباراة 

البحريني  المنتخب  قوة  ظل  في 

المنتخبات  أفضل  أحد  يعد  الذي 

والمنافس  اآلسيوي  المستوى  على 

األخيرة  السنوات  في  لألدعم  األبرز 

للبطولة  نهائيات  أربع  في  التقيا  حيث 

األخيرة،  الخمس  النسخ  في  اآلسيوية 

لدورة  النهائية  المباراة  إلى  باإلضافة 

األخيرة  نسختها  في  اآلسيوية  األلعاب 

 2018 عام  إندونيسيا  في  أقيمت  التي 

الوحيد  هو  البحريني  المنتخب  ويعد 

منتخبنا  على  التغلب  في  نجح  الذي 

السنوات  في  القاري  المستوى  على 

التصفيات  في  وذلك  األخيرة  العشر 

ولذلك  األولمبية،  األلعاب  لدورة  المؤهلة 

مع  بالتعامل  مطالب  منتخبنا  فإن 

حصل  ما  وتدارك  جيد  بشكل  المباراة 

والتي  الكويت  أمام  األخيرة  المباراة  في 

إلى  وصل  بفارق  فيها  وتقدم  بقوة  بدأها 

مردود  يتراجع  أن  قبل  أهداف  تسعة 

الشوط  في  كبيرة  بصورة  الالعبين 

الكويتي  المنتخب  ساعد  مما  الثاني 

فقط  واحد  لهدف  الفارق  تقليص  على 

اللعب  يجب  وبالتالي  المباراة  نهاية  في 

ألن  الستين  الدقائق  مدار  على  بقوة 

مواجهة  في  الكثير  يكلف  قد  تراجع  أي 

يضم  الذي  البحرين  مثل  قوي  منتخب 

العبين متميزين في جميع المراكز.

أنه  رغم  منتخبنا  فإن  عام  وبشكل 

الرديف  بالفريق  الدورة  هذه  في  يشارك 

على  القادرة  العناصر  يضم  أنه  إال 

ترجيح كفته اليوم مثل الحارس رشيد 

باسل  المخضرم  الدائرة  والعب  يوسف 

محمود  محمد  والجناحين  الريس 

الخلفي  الخط  والعبي  زواوي  وأنيس 

وهاني  دنقير  وأمير  طارق  الرحمن  عبد 

بالء  أبلوا  الذين  الالعبين  وبقية  كاخي 

الماضية  الثالث  المباريات  في  حسنا 

وباألخص أمام السعودية واإلمارات.

{ تصوير- عباس علي { منتخبنا الوطني لليد

{ من لقاء العنابي أمام الكويت

يلتقي منتخبنا الوطني لكرة اليد مع نظيره البحريني اليوم في 
ختام منافسات دورة األلعاب الرياضية الخليجية الثالثة المقامة 
في الكويت منذ السادس عشر من شهر مايو الجاري بمشاركة 

نحو 1700 رياضي ورياضية من الدول الخليجية الست.

الكويت – عبد الله تاج محمد



انصهار أم تناغم؟

اليسار الفرنسي يحشد قواه
باريس- األناضول- بعد 

إخفاق أحزاب اليسار 
الفرنسي في االنتخابات 

الرئاسية األخيرة وتحقيق 
أغلب مرشحيها نتائج 

متواضعة، تسعى لتدارك 
األمر في االنتخابات 
البرلمانية المقبلة، 

والتحالف فيما بينها 
لتفادي انتكاسة جديدة.

ويعود الناخبون الفرنسيون 
لمراكز االقتراع مجددا 

ليصوتوا في االنتخابات 
التشريعية المزمع إجراؤها 
في 12 و19 يونيو المقبل، 

ويقرروا من سينال األغلبية 
البرلمانية، خالل السنوات 

الخمس المقبلة.

حالة  فرض  تريد  اليسار  أحزاب  أن  ويبدو 

إيمانويل  الرئيس  على  »التعايش« 

ماكرون، الذي أعيد انتخابه للمرة الثانية، 

االنتخابي  االستحقاق  هذا  وخوض 

تشكيل  في  للمشاركة  قوتها،  بكامل 

كبح  إمكانية  لها  يتيح  ما  ائتالفية،  حكومة 

إصالحات الرئيس، حيث نجح زعيم حزب 

جان- األبية«  »فرنسا  الراديكالي  اليسار 

مع  تحالفات  عقد  في  ميلونشون،  لوك 

مع  مبدئيا  واالتفاق  والشيوعيين،  الخضر، 

االشتراكي. الحزب 

على  ليس  االشتراكي  الحزب  أن  غير 

عدة  تحفظت  حيث  واحد،  رجل  قلب 

حزب  مع  التحالف  على  فيه  بارزة  أسماء 

الجمهورية  رئيس  غرار  على  ميلونشون، 

الحكومة  ورئيس  أوالند،  فرانسوا  السابق 

هدد  الذي  كازنوف،  بيرنار  األسبق 

باالنسحاب من الحزب إن تم االتفاق.

أنه  التحالف  لهذا  المعارضون  ويعتبر 

الحزب  قيم  عن  التخلي  بمثابة  »سيكون 

القوة  هذه  محو  وسيعني  االشتراكي، 

الراديكالي،  اليسار  لصالح  السياسية 

ميلونشون«. يتزعمه  الذي 

»تاريخي«  تحالف يساري 

الفرنسي،  السياسي  المحلل  ويتفق 

هذا  أن  يرى  من  مع  روكوان،  أوليفييه 

و»غير  »تاريخي«،  اليساري  التحالف 

أن  يريد  »اليسار  أن  باعتبار  مسبوق«، 

له  يكون  وأن  واحد،  صف  في  يتوحد 

األولى  الجولة  منذ  مشتركون  مرشحون 

التشريعية«. االنتخابات  في 

هذا  لألناضول،  حديث  في  روكوان،  وأرجع 

منه  تعاني  الذي  »الضعف  إلى  التحالف 

في  واضح  بشكل  وتجلى  اليسار،  أحزاب 

وحظوظهم  األخيرة،  الرئاسية  االنتخابات 

القليلة في المرور إلى الدور الثاني«.

على  حصل  الذي  ميلونشون،  وباستثناء 

وحّل  الفرنسيين  أصوات  من  بالمائة   22

االنتخابات  من  األولى  الجولة  في  ثالثا 

اليسار  مرشحي  نتائج  كانت  الرئاسية، 

جدا. سيئة 

لمرشح  بالنسبة  بالمائة   4.63 تتعّد  لم  إذ 

بالمائة  و1.75  جادوت«،  »يانيك  الخضر، 

لمرشحة الحزب االشتراكي »آن هيدالغوا«.

التحالف  تناولنا  »إذا  روكوان:  ويستدرك 

تحالف  تحقيق  يهم  آخر،  جانب  من 

بين  االنسجام  ومحاولة  انتخابي 

اليسار،  ألحزاب  المختلفة  اإليديولوجيات 

عدة  خالل  تحقق  وأن  سبق  أمر  فهذا 

الجمهورية  خالل  انتخابية  استحقاقات 

الخامسة«.

تحقيق  إمكانية  عن  الحديث  أن  ويرى 

أحزاب اليسار أغلبية برلمانية »أمر صعب 

استطالعات  إلى  بالنظر  حاليا،  تحديده 

انطلقت منذ صدور  التي  والحسابات  الرأي 

وخصوصية  الرئاسية،  االنتخابات  نتائج 

االنتخابية«. الدوائر 

معهد  به  قام  رأي  استطالع  وبحسب 

جريدة  لصالح  اآلراء،  لسبر  »إيفوب« 

بالمائة   61 فإن  ديمونش«،  دو  »لوجرونال 

لن  اليسار  أن  يعتقدون  الفرنسيين  من 

التشريعية. االنتخابات  في  يفوز 

الستطالع  وفقا  الفرنسيون،  يرى  فيما 

»بي  قناة  لصالح  »إيالب«  لشركة  جديد 

»االتحاد  وتحالف  ميلينشون،  أن  إم«،  آف 

الجديد«،  واالجتماعي  والبيئي  الشعبي 

متقدمين  لماكرون،  معارضة  قوة  أفضل 

مارين  المتطرف  اليمين  متزعمة  على 

لوبان.

كما أبرز استطالع أجرته مؤسسة هاريس 

إنتراكتيف، في الفترة من 24 إلى 25 أبريل 

سيحصل  الموحد  اليسار  أن  الماضي، 

33 بالمائة من األصوات، بالتساوي مع  على 

و31  والمحافظين،  ماكرون  حزب  تحالف 

المتطرف. لليمين  بالمائة 

ويعتبر روكوان، في المقابل، أن هذا الشك 

»نسبة  إلى  باألساس  راجع  النتائج  في 

تسجل،  قد  التي  التصويت  عن  االمتناع 

ومن سيغيب عن هذا االقتراع«.

في  التصويت  عن  االمتناع  نسبة  وبلغت 

في  التشريعية  لالنتخابات  الثاني  الدور 

 57.36 2017، بحسب أرقام وزارة الداخلية، 
أوراق  بالمائة   3 نحو  إلى  باإلضافة  بالمائة، 

ولم  ملغاة،  أصوات  بالمائة  و1.22  بيضاء، 

 38.43 عنها  المعبر  األصوات  نسبة  تتجاوز 

بالمائة.

»خصوصية  إلى  السياسي  المحلل  وأشار 

سيكون  دائرة(   517( انتخابية  دائرة  كل 

غير  ومرشحون  مقررون،  مرشحون  هناك 

القوى  معروفون. كلها أمور قد تقلب موازين 

بالتأكيد«.

بنتيجة  نخرج  أن  يمكن  ال  »لهذا  وتابع 

الرئاسية،  االنتخابات  نتائج  على  مبنية 

المحلي«. الواقع  ألن الحقيقة ستخرج من 

انصهار أم تناغم؟

خالل  من  اليسار  يسعى  لروكوان،  ووفقا 

وتقديم  صفوفه  »توحيد  إلى  التحالف  هذا 

لكن  ككل،  التحالف  يمثلون  مرشحين 

فرنسا  حزب  مرشحي  عدد  أن  المؤكد 

الحزبين  مرشحي  على  سيطغى  األبية« 

والخضر. االشتراكي 

نهاية  يعني  ال  »هذا  واستدرك: 

اإليديولوجية  في  وانصهارهم  الحزبين، 

الميلونشية«.

أبرمت  التي  االتفاقيات  »حاليا،  ويضيف: 

و)ثانيا(  االنتخابية،  الدوائر  أواًل  تهم 

على  الذي  المشترك،  الحكومي  البرنامج 

العقبات«. تجنب  سيتم  أساسه 

الرئيسية  للنقاط  »بالنسبة  وتابع: 

التحالف،  لهذا  المشترك  للبرنامج 

بمثابة  كان  الرئاسي  ميلونشون  فمشروع 

المفاوضات«. الحجر األساس خالل 

»فرنسا  حزب  أبرمها  التي  االتفاقيات  أن  إذ 

الحق  تتضمن  الجدد  حلفائه  مع  األبية« 

وزيادة  الستين،  سن  في  التقاعد  في 

مع  يورو،   1400 إلى  لألجور  األدنى  الحد 

األساسية«،  »الضروريات  أسعار  تجميد 

اإليكولوجي«. و»التخطيط 

وحصل  هدفه  اليساري  التحالف  حقق  وإذا 

على أغلبية المقاعد )289 مقعد من إجمالي 

رئيس  اختيار  في  دور  له  فسيكون   )577
الوزراء.

يكون  أن  يستبعد  روكوان،  لكن 

لقيادة  الوحيد  المرشح  ميلونشون، 

»يجب  للوزراء  رئيًسا  وليصبح  األغلبية، 

وقوية  واضحة  سياسات  لديه  تكون  أن 

البرلمان«. ويحظى بدعم كاٍف في 

على  الحصول  في  اليسار  فشل  حال  وفي 

في  ماكرون  حققها  التي  المطلقة  األغلبية 

عالمات  من  يكون  قد   ،2017 عام  استحقاق 

مقاعد  على  يحصل  أن  التحالف  هذا  نجاح 

السابقة،  االنتخابات  مع  بالمقارنة  أكثر 

 60 على  سوى  خاللها  يحصل  لم  التي 

مقعدا.

العامة«  »الجمعية  انتخابات  وتجري 

جولتين،  في  للبرلمان(،  األولى  )الغرفة 

على  يجب  األول  الدور  من  مباشرة  وللفوز 

المرشح أن يتحصل على األغلبية المطلقة 

ال  أن  شريطة   ،)+1 بالمائة   50( لألصوات 

المرشح  دائرة  في  المشاركة  نسبة  تقل 

25 بالمائة. عن 

األغلبية  على  المرشح  يحصل  لم  وإذا 

المطلقة في الدور األول، يمكنه االنتقال إلى 

تفوق  نسبة  على  حصل  إذا  الثاني  الدور 

يفوز  الثانية  الجولة  وخالل  بالمائة،   12.5
أغلبية األصوات. الحاصل على  المرشح 

»6« أشهر من األزمة

السودان.. »3« خيارات للحل

بينما نفى البرهان تنفيذه انقالبا عسكريا، 

»تصحيح  استهدفت  إجراءاته  إن  وقال 

بتسليم  وتعهد  االنتقالية«،  الفترة  مسار 

السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

يعيش  السودان  كان  اإلجراءات  تلك  وقبل 

انتقالية  فترة   2019 أغسطس   21 منذ 

انتخابات  بإجراء  تنتهي  شهرا   53 تستمر 

مطلع 2024.

خالل  السلطة  يتقاسم  أن  ُيفترض  وكان 

تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية 

وحركات  والتغيير(  الحرية  إعالن  )ائتالف 

اتفاق سالم في  مسلحة وّقعت مع الحكومة 

.2020
للقوى  »األناضول«  تعرض  يلي  ما  وفي 

السوداني  السياسي  المشهد  في  الفاعلة 

ورؤيتها لحل األزمة الراهنة:

 المكون العسكري في السلطة
رأسه  وعلى  العسكرية،  المؤسسة  يمثل 

االنتقالي  السيادة  مجلس  رئيس  البرهان 

المجلس،  في  عسكريين  قادة  وثالثة 

السريع«  »الدعم  قوات  قائد  إلى  إضافة 

دقلو  حمدان  محمد  للجيش(  )تابعة 

»حميدتي« )نائب البرهان(.

بين  الحوار  إلى  العسكري  المكون  ويدعو 

ويطرح  األزمة،  لحل  السودانية  األطراف 

السياسية  القوى  بين  الوطني  التوافق 

حال  وفي  االنتقالية،  الفترة  إكمال  حتى 

انتخابات  بإجراء  يلوح  التوافق  فشل 

مبكرة.

 الجبهة الثورية
تضم حركات مسلحة وقعت اتفاقية جوبا 

 ،2000 أكتوبر   3 في  الحكومة  مع  للسالم 

وجودها  عبر  الحالية  السلطة  في  وتشارك 

في  وكذلك  والوزراء  السيادة  مجلسي  في 

حكم الواليات.

المكون  بين  حوار  إلى  الجبهة  وتدعو 

مبادرة  وقدمت  والمدنيين،  العسكري 

إجراءات  أولهما  مرحلتين  من  للحل 

جميع  سراح  إطالق  أهمها  الثقة،  لبناء 

العنف  ووقف  السياسيين،  المعتقلين 

ضد المتظاهرين، ورفع حالة الطوارئ.

مشاورات  فيها  فُتجرى  الثانية  المرحلة  أما 

المؤتمر  عدا  السياسية،  القوى  جميع  مع 

الوطني )الحزب الحاكم سابقا(، لمناقشة 

الديمقراطي  والتحول  االنتخابات  مسألة 

المدني في البالد.

قوى إعالن الحرية - الميثاق الوطني
وداعمة  العسكر  مع  متحالفة  قوى  هي 

كيانات  وتمــثـل  البرهـــان،  لقـــرارات 

حول  والوفاق  الحوار  إلى  تدعو  سياسية 

في  المشاركة  وتوسيع  الوطنية  القضايا 

السلطة.

الحزب  الوطني:  الميثاق  مكونات  أبرز  ومن 

الثورية،  والجبهة  الديمقراطي،  االتحادي 

والتحالف الديمقراطي للعدالة.

قوى إعالن الحرية والتغيير - المجلس 
المركزي )االئتالف الحاكم سابقا(

تؤيــد الشــعار المرفـــوع من القـــوى الثــورية 

شرعية«،  ال  شراكة..  ال  تفاوض..  »ال 

تهــيئــة  حــوار  أي  إجراء  قبـــل  وتشـــترط 

وإلغاء  المعتقلين  ســراح  بإطــالق  األجــواء 

المظاهرات  قمع  ووقف  الطـــوارئ  حـــالة 

السلمية.

القومي،  األمة  حزب  مكوناتها:  أبرز  ومن 

السوداني،  والمؤتمر  االتحادي،  والتجمع 

والبعث.

 تجمع المهنيين 
احتجاجات  قاد  مستقل  نقابي  جسم 

ما  االقتصادي  الوضع  بتردي  منددة  شعبية 

البشير  عمر  عزل  إلى  الجيش  قيادة  دفع 

أبريل   11 في  الرئاسة  من   )2019  -  1989(

جبهة  تكوين  إلى  التجمع  ويدعو   .2019
انقالب  إنه  يقول  ما  إلسقاط  واسعة  ثورية 

وتأسيس  العسكري،  المجلس  نفذه 

الثورة  قوى  من  انتقالية  مدنية  سلطة 

ال  تفاوض..  »ال  الواضحة:  بالءاتها  الملتزمة 

شراكة.. ال شرعية«.

 الحزب الشيوعي
ال  تفاوض..  »ال  الثالث:  بالالءات  يتمسك 

استمرار  إلى  ويدعو  شرعية«،  ال  شراكة.. 

االحتجاجات حتى إسقاط ما يصفه بنظام 

العسكر.

 لجان المقاومة
وتقود  وتنظم  نشطاء،  من  تتكون 

وتطالب  حوار  أي  وترفض  االحتجاجات 

العسكر  وإبعاد  الكامل  المدني  بالحكم 

ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وتتهم لجنة أطباء السودان )غير حكومية( ما 

تسميها »قوات السلطة االنقالبية« بقتل 94 

متظاهرا منذ 25 أكتوبر 2021، وهو ما تنفيه 

إحصاءات  عادة  تصدر  ال  التي  السلطات 

بشأن عدد الضحايا.

»ميثاق  مقترح  المقاومة  لجان  وتطرح 

إلى  ويهدف  الشعب«،  سلطة  تأسيس 

مدنية  دولة  لتحقيق  الثورية  القوى  توحيد 

السلطة  شرعنة  وترفض  وديمقراطية، 

وإصالح  هيكلة  إعادة  إلى  وتدعو  العسكرية، 

المؤسسات العسكرية واألمنية.

المؤتمر الشعبي- 

حزب الراحل حسن الترابي
سياسي  وتوافق  انتقالي  دستور  إلى  يدعو 

كل  يجمع  سياسي  وميثاق  األحزاب  بين 

القوى السياسية.

سيادة  مجلس  تشكيل  في  الحل  أن  ويرى 

األقاليم  كل  تمثيل  فيه  يتم  مبسط 

تشكيل  إلى  إضافة  النسائي،  والعنصر 

ومجلس  والدفاع  لألمن  عسكري  مجلس 

وزراء تنفيذي.

قوى تدعو للوفاق الوطني
الحكم  في  شاركت  وأحزاب  كيانات 

تحقيق  إلى  وتدعو  البشير،  عهد  خالل 

لضمان  العسكر  مع  والحوار  وطني  وفاق 

الحزب  وأبرزها  االنتقالية،  الفترة  إكمال 

محمد  بزعامة  الديمقراطي  االتحادي 

عثمان الميرغني، وحزب األمة بقيادة مبارك 

المهدي.

حوار  إلى  الديمقراطي  االتحادي  ويدعو 

سوداني ـ سوداني جامع، من دون إقصاء ألي 

 2018 جهة حتى تتحقق قيم ثورة ديسمبر 

التي أطاحت بالبشير.

القوى  بين  بالتوافق  فينادي  األمة  حزب  أما 

مع  والتعاون  المشترك  والعمل  السياسية 

اإلفريقي  واالتحاد  المتحدة  األمم  وساطة 

إفريقيا  بشرق  للتنمية  الحكومة  والهيئة 

المسار  ترتيب  إلعادة  والجيش  )إيغاد( 

دستورية  ترتيبات  على  والتوافق  االنتقالي 

وبرنامج انتقالي واقعي.

6 أشهر منذ أن فرض  الخرطوم- األناضول- ّمر أكثر من 
البرهان  الفتاح  الفريق عبد  قائد الجيش السوداني 

السيادة والوزراء  إجراءاته االستثنائية بحل مجلسي 
وإعالن حالة الطوارئ، ما أدخل البالد في أزمة سياسية 
2021، فشل المكون  25 أكتوبر  حادة ومستمرة. ومنذ 

االنتقالية في تشكيل حكومة  بالسلطة  العسكري 

جديدة وإكمال هياكل السلطة، إضافة 
إلى رفض إقليمي ودولي إلجراءات 

البرهان، ما أوقف الدعم الدولي للحكومة 
الفترة االنتقالية. كما يشهد السودان  في 

تطالب  للعسكر  مناوئة  احتجاجات شعبية مستمرة 
بحكم مدني كامل.
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»4« طرق مساعدة

استعادة 
الملفات المحذوفة

استعادة الملفات المحذوفة 
على ويندوز

األشياء  تختفي  ال  الكمبيوترات  عالم  في 

لألبد، فهناك وسائل أخرى الستدراك الخطأ.

نعدد في هذا التقرير طرق استعادة الملفات 

وتحديدًا  ويندوز،  أجهزة  على  المحذوفة 

ويندوز  التشغيل  نظام  مع  المتوافقة  تلك 

 Make Tech Easier موقع  عن  نقاًل   ،11 /10
السنغافوري:

1 - من سلة المحذوفات

محذوفة  ملفات  أي  الستعادة  طريقة  أسهل 

إذا ما استدركت حاجتك إليه أو انتبهت أنك 

:
ً
حذفته خطأ

على  المحذوفات«  »سلة  أيقونة  على  انقر 

تريد  الذي  الملف  على  اعثر   .. الشاشة 

استعادته ثم انقر عليه بزر الفأرة األيمن

ستجد خيارًا لـ »استعادة« الملف إلى المجلد 

األصلي

الملف،  على  مرتين  انقر  ذلك،  من  بداًل  أو   

وسيفتح في موقعه األصلي أو يمكنك سحب 

الملف إلى المجلد المطلوب. 

من  ملف  حذف  إذا  المثال،  سبيل  على 

وسحب  المجلد  فتح  يمكنك  الصور،  مجلد 

الملف من سلة المحذوفات إلى ذلك المجلد 

سلة  من  ملفًا  سحبت  إذا  الستعادته. 

ملف  على  يحتوي  مجلد  إلى  المحذوفات 

كنت  إذا  الجهاز  سيسألك  االسم،  بنفس 

تريد استبدال ذلك الملف.

الملفات،  من  عددًا  تستعيد  كنت  إذا 

فستكون الطريقة المذكورة باألعلى مرهقة.

الملفات بالضغط مطواًل  اختيار  لذا، يمكنك 

على الزر Ctrl من لوحة التحكم ثم النقر على 

»استعادة كل العناصر«.

سلة  في  يوجد   ،11 ويندوز  نظام  في 

ال  الملفات«  كل  »استعادة  زر  المحذوفات 

يطلب منك حتى تحديد الملفات مسبقًا.

2 - استعادة إصدارات سابقة من الملف

عندما تحذف أو تنقل ملفًا أو مجلدًا، يحتفظ 

نظام ويندوز باإلصدار القديم من ذلك الملف 

ويخزنه في سلة المحذوفات.

سجل  نافذة  في  األقدم  اإلصدارات  تلك  تظهر 

الستعادة  استخدامها  ويمكنك  الملفات 

قرص  استعادة  حتى  أو  القديمة  الملفات 

التخزين بالكامل إلى حالته السابقة.

قد يساعدك فهم كيفية استعادة اإلصدارات 

المحذوفات  سلة  من  للملفات  القديمة 

بالخطأ.  حذفتها  إذا  الملفات  استعادة  في 

ويمكنك أيضًا استخدام تلك الطريقة إلصالح 

محتويات  لعرض  أو  للضرر  تعرض  ملف 

ملف منذ عدة أيام.

افتح  الملف،  من  سابقة  إصدارات  الستعادة 

المجلد  موقع  وحدد  الملفات  مستكشف 

األصلي للملفات المحذوفة.

اختر  ثم  المجلد  على  األيمن  الفأرة  بزر  انقر 

»استعادة اإلصدارات السابقة«.

زر  على  النقر  بمجرد   ،11 ويندوز  نظام  في 

إلى  ستحتاج  المجلد،  على  األيمن  الفأرة 

اختيار »عرض المزيد من الخيارات« لتتمكن 

فيها  يتوفر  التي  القائمة  على  الحصول  من 

خيار »استعادة اإلصدارات السابقة«.

طريقتين  أكثر  هما  الطريقتين  هاتان 

أجهزة  على  الملفات  الستعادة  بدائيتين 

ويندوز.

إلى  ستحتاج  المتقدمة،  الطرق  من  لمزيد 

الملفات،  الستعادة  األوامر  موجه  استخدام 

كما سنوضح فيما يلي:

Shutter Stock/  استعادة الملفات المحذوفة
Shutter Stock/  استعادة الملفات المحذوفة

 Command 3 - باستخدام موجه األوامر
Prompt

يمكنك أداء عدة مهام إنقاذية من موجه األوامر، 

إذا  حتى  المحذوفة،  الملفات  استعادة  منها 

المحذوفات  سلة  من  نهائي  بشكل  حذفتها 

على جهاز كمبيوتر ويندوز.

شريط  على  انقر  الكمبيوتر،  جهاز  على 

البحث في األسفل.

 ،)Command Prompt( »اكتب »موجه األوامر

وانقر على خيار »التشغيل كمشرف«.

األمر  اكتب  األوامر،  موجه  نافذة  فتح  بمجرد 

وال   .Enter اإلدخال  زر  على  واضغط  التالي 

الصلب«  القرص  قسم  »حرف  تغيير  تنس 

القرص  بقسم  الخاص  الحرف  وكتابة 

الملفات  استعادة  تريد  الذي  الصلب 

المحذوفة إليه.

f / :»حرف قسم القرص الصلب« chkdsk
األوامر  سطور  تفتح  حتى   »Y« اكتب  واآلن، 

مجددًا. بعد ذلك، قم بإدخال األمر التالي. مع 

تغيير »حرف قسم القرص الصلب« بالحرف 

الخاص بقسم القرص الصلب المعني.

قسم  »حرف   D /  S /  ATTRIB -H -R -S
القرص الصلب«:*

ستؤدي األوامر السابقة إلى إجراء بحث شامل 

العديدة،  والملفات  فقط،  القراءة  ملفات  عن 

والملفات المخفية، والمجلدات الفرعية.

إلى  العودة  يمكنك  األوامر،  تنفيذ  بمجرد 

إنشأ  حيث  المعني  الصلب  القرص  قسم 

الملفات  لكن  تلقائيًا.  جديد  مجلد  الجهاز 

عليك  سيتعين   .chk.صيغة في  ستكون 

المجلد  في  وحفظه  الملف  صيغة  تعديل 

المطلوب قبل فتحه.

أو بداًل من ذلك، يمكنك أيضًا استخدام موجه 

واستعادة  المحذوفات  سلة  لفتح  األوامر 

الملفات المحذوفة.

األمر  واكتب   Win + R األزرار  على  اضغط 

:Enter التالي ثم اضغط على زر اإلدخال

start shell:RecycleBinFolder 

وستتمكن  المحذوفات  سلة  مجلد  سيفتح 

من اتباع الخطوات المذكورة في الحل األول 

الستعادة الملفات.

استخدام أداة استعادة ملفات 
)Windows File Recovery( ويندوز

تطبيقًا   Windows File Recovery يعد 

مخصصًا الستعادة البيانات.

يمكنك استخدامه الستعادة الملفات التي ال 

وهو  المحذوفات،  سلة  من  استعادتها  يمكن 

تطبيق يعمل بأسلوب سطور األوامر، يمكنه 

من  مختلفة  مجموعة  من  الملفات  استعادة 

الداخلية  التخزين  المصادر من بينها أجهزة 

والخارجية وبطاقات الذاكرة. 

نظام  على  التطبيق  استخدام  طريقة  إليك 

ويندوز 10/ 11.

متجر  من  التطبيق  تنزيل  إلى  ستحتاج 

مايكروسوفت.

من  ستتمكن  التطبيق،  تثبيت  بمجرد 

أو   PowerShell األوامر  واجهة سطر  استخدام 

موجه األوامر التقليدي في وضعية المشرف. 

ورغم وجود نفس الخصائص والوظائف في 

يعتبر  األوامر،  وموجه   PowerShell من  كل 

PowerShell إصدارًا متقدمًا من موجه األوامر.
.Win + X ابدأ بالضغط على الزرين

)المشرف(«   Windows PowerShell« اختر 

األمر  أدخل  ثم  )المشرف(«،  األوامر  »موجه  أو 

التالي. تذكر تغيير »X« بقسم محرك األقراص 

الذي تريد استعادة الملفات المحذوفة إليه.

:winfr c: x
في نظام ويندوز 11، احذف زر البحث وابحث 

عن Windows PowerShell لفتح التطبيق.

أكبر،  بدقة  الملف  الستعادة  حال،  أي  على 

يمكنك إدخال األمر التالي: 

 :»winfr »source drive«: »destination drive
n UsersFolder /

المحذوفة،  ملفاتك  كل  استعادة  من  بداًل 

من  الملفات  باستعادة  األمر  لك  سيسمح 

محرك  »قسم  تغيير  تذكر  معين.  مجلد 

األقراص  محرك  و»قسم  المصدر«  األقراص 

الوجهة« بحروف أقسام محرك األقراص التي 

معين  مجلد  إضافة  يمكنك  كما  تريدها. 

تريد استعادة الملفات منه.

هذه  في  الوقوع  تجنب  يمكن  وأخيرًا: 

من  احتياطية  نسخة  حفظ  عبر  المعضلة 

ملفاتك لتجنب هذا الخطأ في المستقبل.

ال شكَّ أّن استعادة الملفات المحذوفة عن طريق 
الخطأ ليست باألمر المستحيل، إذ يضعها نظام 

ويندوز تلقائيًا في سلة المحذوفات، حتى تتمكن من 
استعادتها بسهولة بنقرات قليلة، لكن إذا حذفت 
الملفات بشكل دائم، فلن تتمكن من استعادتها 

من سلة المحذوفات.

منتجات وحلول مبتكرة لتقديم خدمات فريدة

»beIN«.. تسريع التحول الرقمي
 beIN وّقعت مجموعة
اإلعالمية، المجموعة 

العالمية الرائدة ضمن 
قطاع الرياضة واإلعالم 

والترفيه، وشركة 
مايكروسوفت مذكرة 

تفاهم لتعزيز شراكتهما 
طويلة األمد والتزامهما 

بتحويل قطاع اإلعالم 
وإعادة ابتكار مفهوم البث 

اإلعالمي.
أقيم حفل توقيع مذكرة 

 beIN التفاهم في مقر
الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا في الدوحة، حيث 
قام بالتوقيع كل من 

محمد السبيعي، الرئيس 
 beIN التنفيذي لمجموعة

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، والنا خلف، المدير 

العام لمايكروسوفت قطر. 

لطيف،  أبو  سامر  من  كل  التوقيع  حضر 

مايكروسوفت  لشركة  الرئيس  نائب 

لشركة  التنفيذي  والرئيس  العالمية 

وإفريقيا،  األوسط  الشرق  في  مايكروسوفت 

في  للتكنولوجيا  التنفيذي  والرئيس 

مجموعة beIN اإلعالمية.

 beIN تعّهدت  المذكرة،  وبموجب 

خبراتهما  تكريس  على  ومايكروسوفت 

منتجات  تطوير  على  مًعا  والعمل  الطويلة 

فريدة  خدمات  لتقديم  مبتكرة  وحلول 

وتجربة  مشاركة  تعزيز  بهدف  نوعها  من 

العالم  كأس  بطولة  خالل  المشجعين 

وقت  وفي  بعدها.  وما   2022TM قطر   FIFA
شراكة   beIN عقدت  العام،  هذا  من  سابق 

الشركات  من  وعدد  مايكروسوفت  مع 

الذي تشهده  التطّور  األخرى، لالستفادة من 

ولتعزيز   5G الخامس  الجيل  تكنولوجيا 

إنتاج  مجال  في  الحاصل  التطّور  وتسريع 

المحتوى عن ُبعد عبر الحوسبة السحابية 

وكانت  المباشرة.  الرياضية  للفعاليات 

التي  التجارب  من  المستفادة  الدروس 

 FIFA العرب  كأس  بطولة  خالل  ُأجريت 

قطر 2021 مهمة لتطوير قدرات بث أساسية 

جديدة ومشّوقة.

هذه  التفاهم  مذكرة  ستتيح  كما 

للشركتين فرصة استكشاف حلول مبتكرة 

التشغيل  في  التمّيز  لتعزيز  وسريعة 

الذكاء  قوة  من  باالستفادة  والعمليات 

من  وكذلك  البيانات،  وتحليل  االصطناعي 

شبكة شركاء مايكروسوفت الواسعة. كما 

سيعمل الطرفان مًعا على تصميم خريطة 

طريق للتطور التكنولوجي الذي يعتمد على 

قوة السحابة للمساهمة في تحقيق خطط 

التكلفة،  لتخفيض  المستقبلية   beIN
التمّيز التشغيلي، واعتماد أفضل  وتحقيق 

الممارسات في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

قال  التوقيع،  حفل  خالل  له  تصريح  وفي 

السّيد محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي 

أفريقيا:  وشمال  األوسط  الشرق   beIN لـ 

التي  الشركات  أوائل  من   beIN كانت  لقد 

المتقدمة  التكنولوجية  التقنيات  تبنت 

مشجعي  تفاعل  تعزيز  من  مّكنتنا  والتي 

تجارب  توفيرنا  عبر  والجماهير  القدم  كرة 

استثنائية وفريدة. 

كأس  لبطولة  الرسمي  الناقل  وبصفتنا 

المرحلة  فإن   ،TM  2022 قطر   FIFA العالم 

المقبلة هي األكثر أهمية وحماسًا في تاريخ 

شركاء  مع  تعاوننا  فإن  ولهذا  مؤسستنا، 

عالميين جانبًا إلى جنب أمر أساسي وبالغ 

األهمية. 

مايكروسوفت  مع  شراكتنا  خالل  ومن 

بصفتها شريكًا رائدًا للتكنولوجيا، وبفضل 

 ،Azure الحديثة  السحابية  منصتها 

لتسريع  يؤهّلنا  الفتًا  تقدمًا  حققنا  فقد 

أعمالنا،  جميع  في  المبتكرة  الممارسات 

لالستمتاع  ومبتكرة  فريدة  طرق  وتقديم 

بالبث التليفزيوني.

لطيف،  أبو  سامر  قال  جانبه،  من 

مايكروسوفت  لشركة  الرئيس  نائب 

لشركة  التنفيذي  والرئيس  العالمية 

وإفريقيا:  األوسط  الشرق  في  مايكروسوفت 

التقني  الشريك  بكوننا  فخورون  »نحن 

السحابية  تقنياتنا  إن   .beIN لمجموعة 

اإلعالم  قطاع  تساعد  والموثوقة  المستدامة 

لمستقبل  جديدة  تصّورات  وضع  على 

وتعزيز  والتكنولوجيا،  والمحتوى  اإلبداع 

مشاركة المشجعين والجماهير عن طريق 

وأضاف:  والمبتكرة«.  الخاصة  التجارب 

على  تشجع  التكنولوجيا  أن  ندرك  »نحن 

تقنية  حلول  تقديم  وسنواصل  االبتكار، 

متخصصة لمختلف القطاعات تجمع بين 

وأفضل  ذاته  القطاع  في  الواسعة  الخبرة 

والخدمية  الهندسية  مايكروسوفت  قدرات 

تسريع  على  وشركائنا  عمالئنا  لمساعدة 

قيمة  وتحقيق  الرقمي،  تحولهم  رحلة 

مضافة في كل خطوة في هذه الرحلة«.

وبالشراكة   The Economist مجلة  وكانت 

مع مايكروسوفت، أجرت دراسة استقصائية 

كجزء  واالتصاالت  اإلعالم  قطاع  حول 

التحّول  حتمية  بشأن  خاص  تقرير  من 

 The Transformation« بعنوان  الرقمي 

Imperative«. ووفًقا للتقرير، تأتي الحوسبة 
التحّول  أساسيات  مقدمة  في  السحابية 

الرقمي نظًرا لدورها المهم في إرساء أسس 

والتطوير  التوّسع  وقابلية  للتحّول  قوية 

الغني  المحتوى  من  هائلة  »كميات  لتوزيع 

على جماهير واسعة«. 

ومايكروسوفت   beIN بين  التعاون  ويأتي 

البيانات  مراكز  منطقة  إطالق  قبيل 

خدمات  ستقّدم  التي  قطر،  في  السحابية 

سحابية متقدمة للمطورين والشركات من 

جديدة  تجارب  وتوفير  البتكار  األحجام  كل 

وعملياتهم  قطاعاتهم  وتحويل  للعمالء 

باإلضافة إلى تسريع عجلة االبتكار.

الدوحة           $
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سعد المهندي

قوية  رياح  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

وأمواج عالية في عرض البحر، وتوقعت أن يكون 

الطقس على الساحل حارا نهارا، يصاحبه غبار 

خفيف أحيانا، يصبح مغبرا ليال ورطب نسبيا، 

شمالية   - غربية  شمالية  الرياح  حركة  وتكون 

شرقية بسرعة تتراوح بين 6 و16 عقدة، وتتراوح 

معدل الرؤية األفقية بين 4 و8 كم، وتتراوح درجة 

الحرارة في الدوحة ما بين 32 و42 درجة مئوية.
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ضمن مبادرة »لنرتقي معا« ببلدية الريان

بمركز بداية

بعنوان »أحالمي ال تعرف حدود«

تدريب عملي
لطالب »العلوم الصحية«

اختتام البرنامج التأسيسي 
لمبادرة »على الرف«

ضمن مبادرة بلدية الريان للشراكة المجتمعية 

)لنرتقي معًا(، قامت البلدية بالتعاون مع جامعة 

الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بالتدريب العملي 

لطالب كلية العلوم الصحية في المؤسسات 

الغذائية لتعريفهم بآلية التفتيش وطرق الكشف 

على المواد الغذائية وفحصها وحفظها وتخزينها 

وفق االشتراطات الصحية المطلوبة.

المهني  والتطوير  األعمال  لريادة  بداية  مركز  اختتم 

)المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة 

هايبرماركت،  اللولو  مجموعة  مع  بالتعاون  »صلتك«( 

البرنامج  قطر،  في  بالتجزئة  البيع  مراكز  أكبر  أحد 

رواد  وتوعية  لتعزيز  الرف«  »على  لمبادرة  التأسيسي 

األعمال بمتطلبات منصات البيع بالتجزئة.

وهدف البرنامج التأسيسي، الذي عقد لمدة 3 أيام من 

المقر  في  شخصًا   32 وحضره   2022 مايو   11 حتى   9
هايبرماركت،  اللولو  لمجموعة  اإلقليمي  الرئيسي 

إلى تزويد أصحاب المشاريع الناشئة بالمعرفة حول 

محالت  في  إدراجها  ليتم  منتجاتها  تحضير  كيفية 

السوبر ماركت.

إلعداد  األولى  المرحلة  التأسيسي  البرنامج  ويعد 

أفرع  خالل  من  منتجاتها  لبيع  الناشئة  الشركات 

مجانًا،  أشهر   3 لمدة  ماركت  هايبر  اللولو  مجموعة 

ويأتي تتويجًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها سابقًا 

لدعم  هايبرماركت  اللولو  ومجموعة  بداية  مركز  بين 

رواد األعمال من أصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة 

من  المجتمع  شرائح  مختلف  أمام  منتجاتهم  لعرض 

جودة  على  الضوء  يسلط  مما  قطر،  في  المستهلكين 

األسواق  في  المنافسة  على  وقدرتها  المنتجات  تلك 

المحلية.

وبهذه المناسبة، قال السيد حمد القحطاني، مدير عام 

مركز بداية: »يأتي البرنامج التأسيسي استمرارًا لجهود 

المركز في نشر ثقافة ومفهوم ريادة األعمال وتعزيز دور 

الشباب في المجتمع، حيث استمع الحضور إلى شرح 

مفصل حول االستعدادات والمعايير الصناعية الواجب 

اإللمام بها لتمكنهم من التعاون مع اللولو هايبر ماركت، 

من أجل عرض منتجاتهم والتسويق لها بأفضل صورة، 

ونسعى دائماً إلى إثراء وتعزيز قدرات رواد األعمال بهدف 

النهوض بهم ووضعهم على الطريق الصحيح ليبدأوا أولى 

تحقيق  على  لمساعدتهم  النجاح،  عالم  في  خطواتهم 

أهدافهم المنشودة«.

قام بجولة تعريفية

وفد إندونيسي يزور مركز هواة الطوابع
إندونيسيا  جمهورية  من  وفد  قام 

زون  فضلي  السيد  سعادة  برئاسة 

البرلماني  التعاون  لجنة  رئيس 

الدولي لجمهورية إندونيسيا ورئيس 

الطوابع  لهواة  اإلندونيسية  الجمعية 

رضوان  السيد  وسعادة  والعمالت 

والمفوض  العادة  حسان السفير فوق 

بالدوحة  إندونيسيا  لجمهورية 

والبرلمان  السفارة  طاقم  من  وأفراد 

اإلندونيسي بزيارة إلى المركز القطري 

لهواة الطوابع والعمالت.

 كان في استقبال الوفد السيد حسين 

وقام  المركز،  مدير  اإلسماعيل  رجب 

على  شاملة  تعريفية  بجولة  الوفد 

الشيخ  قاعة  تحتويه  وما  المركز 

عرض  من  ثاني  آل  محمد  بن  سعود 

التعريف  وكذلك  والعمالت  للطوابع 

وعمالت  القطرية  العمالت  بتاريخ 

الوفد  تعرف  .أيضاً  األخرى.  الدول 

وقد  إندونيسيا  عمالت  ألبومات  على 

كيفية  حيث  من  بها  إعجابه  أبدى 

تواريخها..كذلك  وتسلسل  حفظها 

قام الوفد بجولة تعريفية على مكتبة 

المركز التي تحتوي على كاتالوجات 

الطوابع والعمالت واإلصدارات المتعلقة 

المتعلقة  والكتب  والعمالت  بالطوابع 

بالطوابع والعمالت العربية والعالمية، 

بالمركز  إعجابه  الوفد  أبدى  وقد 

والعمالت  الطوابع  عرض  وبكيفية 

واالهتمام بها..ويهدف المركز إلى رعاية 

والعمالت  الطوابع  جمع  هواية  ونشر 

والعمل على االرتقاء بها وإتاحة الظروف 

والوسائل  السبل  بكافة  لتنميتها 

ألعضائه لممارسة هذه الهواية.

»الشفلح« يطلق المسابقة 
الفنية لذوي اإلعاقة

دشن مركز الشفلح لألشخاص ذوي اإلعاقة المسابقة 

الفنية المحلية األولى بعنوان )أحالمي ال تعرف حدود 

2022( لألطفال ذوي اإلعاقة من عمر )6 - 18( سنة، حيث 
يسعى المركز من خالل هذه المسابقة إلتاحة الفرصة 

لألطفال للرسم والتعبير الحر بهدف التعبير عن أحالمهم 

وتصوراتهم للوطن من خالل أعمالهم وإبداعاتهم الفنية، 

وتتيح المسابقة مساحة خاصة لألطفال من ذوي اإلعاقة 

لعرض مواهبهم وقدراتهم اإلبداعية على المجتمع بهدف 

تحقيق الدمج المجتمعي لهم، وسوف يحصل األطفال 

الفائزون في ختام المسابقة على ميداليات ذهبية، فضية، 

وبرونزية، وشهادات تقدير من لجنة التحكيم.

كما يصاحب المسابقة معرض فني لألعمال الفائزة خالل 

شهر سبتمبر 2022، وقد شكل المركز لجنة تحكيم دولية 

تتألف من فنانين ومختصين في فنون األطفال، بعضوية 

كٍل من الفنان القطري أحمد المعاضيد والدكتور نادر 

جرجس من الواليات المتحدة األميركية والفنان الدكتور 

محمد المسلماني من جمهورية مصر العربية.

وإلتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من المتسابقين تم 

تمديد التسجيل وقبول األعمال الفنية من المتسابقين 

حتى منتصف شهر يونيو 2022.
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الضفدعة الحكيمة!
في كتابه »خرافات« يحدثنا فيلسوف اإلغريق 

»إيسوب« عن ضفدعتين سكنتا بركة ماء، وربطتهما 

صداقة متينة، وعندما حل الصيف بشمسه الحارقة 

جفت مياه البركة، فقررتا أن تبحثا عن مكان آخر 

للعيش.

مرتا ببئر عميقة، فيها ماء وفير، فقالت ضفدعة 

لصديقتها: يا له من بئر كثير الماء، سنسكن هنا، هيا 

لنقفز!

وكانت الضفدعة األخرى حكيمة، فقالت لصديقتها: 

لنفترض أننا قفزنا إلى البئر، حيث الماء وفير، والطعام 

كثير، ولكن هل فكرت كيف سنخرج من هنا مرة 

أخرى؟!

ال تفعل شيئا دون النظر في العواقب، البدايات سهلة 

على الجميع ال تحتاج إال الخطوة ولكن المهارة تكمن في 

محطة الوصول!

إن أول ما يتعلمه الطيارون هو الهبوط!

العاقل يفكر في العاقبة والمآل أوال، ألن الحياة المبنية 

على التهور، وردات األفعال تؤدي إلى الفشل!

 المناهج الدراسية بكل ما فيها من كتب، ووسائل 

تعليمية، وأدوات تقويم ليست إال وسيلة! تنظر الدولة 

في اإلنسان، وترى الشكل الذي تريده أن يكون عليه 

بعد سنوات، القيم التي يجب أن تكون لديه، المهارات 

التي يجب أن يتقنها، فتضع هذه المناهج بناء على هذا 

التصور!

 منع المسلمون من القتال في مكة ألن العقيدة قبل 

السيف، وألن السيف الذي ال تحكمه العقيدة ما يلبث 

إال أن يصير أداة عدوان، أما متى تمكنت العقيدة من 

المرء تأدب السيف بها، وفهم صاحبها الغاية من حمل 

السيف، لهذا حين دخل ربعي بن عامر على رستم قائد 

الفرس قال له لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة 

العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور األديان إلى عدل 

اإلسالم!

ربعي بن عامر لم يكن إال صنيعة هذا النبي العظيم 

الذي كان يعرف منذ البداية إلى أين يريد أن يصل!

 قال معاوية مرة لعمرو بن العاص: ما بلغ من دهائك؟

فقال له عمرو: ما دخلت في أمر إال وعرفت كيف أخرج 

منه!

فقال له معاوية: أما أنا فال أدخل في أمر أريد الخروج منه!

أعلنت إدارة الطيران والفضاء األميركية، أن التلسكوب الفضائي هابل، التقط صورة لمجرة 

NGC 3718 الواقعة على بعد نحو 52 مليون سنة ضوئية من كوكبة 
 ،1789 أبريل   12 في  مرة  ألول  المجرة  واكتشفت  األكبر.  الدب 

من قبل عالم الفلك البريطاني - األلماني ويليام هيرشل. 

ملتويا  شكال  تمتلك   NGC 3718 المجرة  أن  وأوضحت 

عند  العريض،  إس  حرف  يشبه  عادي،  غير 

أيضا  يمكن  كما  فلكي،  مرصد  من  مشاهدتها 

يمر  األسود  الغبار  من  رفيع  خيط  مالحظة 

التقاطها  تم  الصورة  أن  إلى  وأشارت  عبرها. 

كجزء من دراسة مكرسة للمناطق المركزية 

انتفاخات  مع  قرص  شكل  على  لمجرات 

نجمية بارزة في بيئات متعددة، ونظرا ألن 

من  الكثير  تخفي  الضخمة  الغبار  طبقة 

البنفسجية،  واألشعة فوق  المرئي  الضوء 

األشعة  ضوء  في  المجرة  قلب  رؤية  يمكن 

األجزاء  عبر  يمر  الذي  الحمراء،  تحت 

 NGC 3718 المجرة  أن  ويعتقد  المتربة. 

طورت شكلها المميز، نتيجة تفاعل الجاذبية 

مع مجرة حلزونية مجاورة على بعد نحو 150 

ألف سنة ضوئية، ومن المحتمل أيضا أن يكون 

خط تشكل النجوم المحمر ناتجا عن هذا 

االندماج.
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سلمان المالك

صورة لمجرة حلزونية

أظهرت تجارب أجريت في مستشفى سانت فينسنت في 

المغناطيسي  بالرنين  التصوير  تقنية  نجاح  أستراليا، 

الجديدة في كشف عالمات رفض الجسم لزراعة القلب 

قبل إجرائها، ويمكن أن تحل هذه التقنية الجديدة محل 

والتي  الزرع،  عمليات  قبل  تطبيقها  يتم  التي  الخزعة 

تنطوي على أخطار.

تشانغ  فيكتور  معهد  من  جبور،  أندرو  البروفيسور  وقال 

ألبحاث القلب والمشرف على تجارب الخزعة االفتراضية 

تحسينات  إلى  الجديد  التطور  »سيؤدي  الجديدة: 

في  القلب  زراعة  مرضى  من  آالف  عدة  رعاية  في  كبيرة 

الخزعة  هذه  »تستغرق  وأضاف:  العالم«.  أنحاء  جميع 

وأقل  جراحية،  غير  وهي  أقل،  وقتًا  الجديدة  االفتراضية 

تكلفة، وال تستخدم أي إشعاع أو عوامل تباين، واألهم من 

ذلك أن المرضى يفضلونها كثيرًا«.

التي  النتائج  وبحسب 

سيركوليشن  مجلة  نشرتها 

40 مريضًا  أجريت التجربة على 

فينسنت،  سانت  مستشفى  في 

التقليدية  الخزعة  بعضهم  وتلقى 

االفتراضية  الخزعة  اآلخر  والبعض 

بالرنين  التصوير  بواسطة  تتم  التي 

المغناطيسي. 

في  لألسلوبين  الفاعلية  نفس  النتائج  وأظهرت 

كشف مدى رفض الجسم لعملية الزرع، ويعتبر 

خطر ثقب القلب أثناء إجراء الخزعة التقليدية من 

األلم،  جانب  إلى  القديمة،  للتقنية  المخاطر  أكبر 

خاصة أن بعض عمليات الزرع تتطلب إجراء الخزعة 

بعد العملية عدة مرات.

تقدم جديد
بزراعة األعضاء

متعـــة التســــــوق

إسطنبول  في  أمينونو  منطقة  تعتبر 

المدينة  السياحية في  المراكز  أهم  من 

متعة  تجمع  حيث  العريقة  التركية 

وتتواجد  اإلطاللة،  سحر  مع  التسوق 

أثرية  ومناطق  بحرية  انطالق  مراكز  بها 

قديمة عمرها مئات السنين.

في  السياحي  الموسم  بدء  ومع 

مظاهر  تالشي  رافقه  الذي  إسطنبول، 

السياح  وتدفق  كورونا  جائحة  مكافحة 

يوميا  أمينونو  تستقبل  كبير،  بشكل 

والزائرين  السياح  من  اآلالف  عشرات 

القادمين من خارج المدينة.

بين  ما  الزائرين  أهداف  وتختلف 

السوق  في  التسوق  لمتعة  قاصد 

الشعبية  واألسواق  التاريخي  المصري 

للمناطق  وقاصد  المجاورة،  الجملة  وأسواق 

ومستمتع  ومسافر  المجاورة  التاريخية 

إسطنبول  وشطري  البوسفور  بمنظر 

اآلسيوي واألوروبي. وتقع أمينونو عند ملتقى 

في  الذهبي  بالخليج  البوسفور  مضيق 

مناطق  على  وتشرف  ساحرة  مميزة  نقطة 

سكان  تجذب  وإطاللتها  المدينة  من  واسعة 

من  مقربة  على  أنها  كما  وزائريها،  إسطنبول 

والسلطان  تقسيم  مثل  الحيوية  المراكز 

أمينونو  منطقة  ساحل  وغيرهما.  أحمد 

إذ  اإلطاللة،  سحر  مع  التسوق  متعة  يجمع 

والسياحة،  والطبيعة  الحضارة  مًعا  تمتزج 

نقل  بوسائل  الزائرون  لها  يتوافد  التي 

متنوعة، حيث زرقة البحر وخضرة األشجار 

والعمران القديم والحديث. 

معمرة تقفز بالمظلة
في  سويدية  جدة  حطمت 

المائة،  بعد  الثالثة  سن 

ألكبر  العالمي  القياسي  الرقم 

ثنائية  قفزة  ينجز  سنًا  شخص 

االحتفال  تعتزم  إنها  قائلة  بالمظلة، 

حلوى  »قالب  قطع  عبر  اإلنجاز  بهذا 

صغير«.

وقالت روت الرسون لوكالة األنباء 

الرائع  من  »كان  السويدية 

أفكر  كنت  لقد  بذلك،  القيام 

طويلة«،  فترة  منذ  األمر  في 

كما  سار  شيء  »كل  مضيفة 

هو مخطط له«.

القفزة  الرسون  أنجزت  وقد 

 240 بعد  على  موتاال  في 

كيلومترا جنوب غرب العاصمة 

وكان  ستوكهولم.  السويدية 

في  وأصدقاؤها  عائلتها  أفراد 

استقبالها في المطار.

القفزة  في  وشريكها  الجدة  وهبطت 

مساعدون  نحوها  اندفع  بينما  بهدوء، 

على  إلعانتها  المشي  أداة  إليها  حاملين 

النهوض.

وقالت الرسون إنها تحب »الهبوط ببطء من األعلى، 

أعتقد أن األمر لطيف«.

وكان ممثل عن موسوعة غينيس لألرقام القياسية 

الرسون  روت  وحطمت  القفزة.  لتسجيل  حاضرا 

الرقم  يوما،  و259  أعوام   103 العمر  من  البالغة 

 103 يبلغ  شخص  سجله  الذي  السابق  القياسي 

أعوام و181 يوما.

»توب غان: مافريك«.. يتصدر

تصدر فيلم التشويق والدراما توب غان: مافريك إيرادات 

السينما بأميركا الشمالية في أول عرض له في عطلة 

نهاية األسبوع، محققا إيرادات بلغت 124 مليون دوالر.

وتتناول قصة الفيلم بيتي مافريك ميتشل الطيار في 

سالح الجو األميركي الذي خدم في هذا المجال لمدة 

تزيد عن ثالثين عاما وقد تخطى الترقية لمواصلة 

الطيران وتجربة الطائرات المقاتلة الجديدة.

 الفيلم بطولة توم كروز وجينيفر كونلي ومايلز تيلر، 

ومن إخراج جوزيف كوزينسكي.

وتراجع فيلم التشويق والرعب دكتور سترينج إن ذا 

مالتيفيرس أوف مادنس من المركز األول الذي احتله 

لمدة ثالثة أسابيع على التوالي إلى المركز الثاني 

هذا األسبوع بإيرادات بلغت 16.4 مليون دوالر، والفيلم 

من إخراج سام رايمي، وبطولة بنديكت كامبرباتش 

وسوتشيل جوميز وإليزابيث أولسن.

وفي المركز الثالث، جاء فيلم الرسوم المتحركة 

الكوميدي والمغامرة ذا بوبس برجرز موفي بإيرادات 

بلغت 12.6 مليون دوالر، الفيلم من إنتاج ديزني 

وتوينتيث سينشري وهو فيلم مبني على مسلسل 

كرتوني تليفزيوني عرض لفترة طويلة.

وتراجع فيلم الدراما التاريخي داونتون آبي: إيه نيو 

إيرا من المركز الثاني الذي احتله األسبوع الماضي إلى 

المركز الرابع هذا األسبوع، مسجال 5.9 مليون دوالر، 

والفيلم بطولة ناتالي باي وهيو بونفيل وسامانثا بوند 

وجيم كارتر ومن إخراج سيمون كورتيس.

وتراجع أيضا للمركز الخامس هذا األسبوع فيلم 

الرسوم المتحركة الكوميدي ذا باد غايز، بعد ما كان 

محتال المركز الثالث األسبوع الماضي، بإيرادات بلغت 

4.6 مليون دوالر.


