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قطر تشجب التصريحات المسيئة للرسول
وزارة الخارجية تستدعي السفير الهندي 

رابطة رجال األعمال القطريين تبحث التعاون مع رئيس هيئة االستثمار

مصر ترحب باالستثمارات القطرية
الشـيـخ فيصل 

بــن قاسم: فـــرص 
كبـــرى بالســـوق 

المصرية 

محمد عبدالوهاب: 
تشكيل مجموعة 

عمل لدراسة 
المشاريع 

صاحب السمو يهنئ ملكة الدنمارك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالدها

الخارجية،  وزارة  استدعت  قنا-  الدوحة- 

ميتال  ديباك  الدكتور  سعادة  أمس، 

سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وسلمته 

خيبة  عن  فيها،  أعربت  رسمية،  مذكرة 

وشجبها  التام  ورفضها  قطر  دولة  أمل 

في  مسؤول  بها  أدلى  التي  للتصريحات 

الله  رسول  ضد  بالهند،  الحاكم  الحزب 

واإلسالم  وسلم،  عليه  الله  صلى  محمد 

والمسلمين.

سعد  بن  سلطان  السيد  سعادة  وقام 

الخارجية،  للشؤون  الدولة  وزير  المريخي 

بتسليم المذكرة لسفير جمهورية الهند.

عن  الصادر  بالبيان  قطر  دولة  ترحب  وإذ 

أعلن  الذي  الهند،  في  الحاكم  الحزب 

نشاطه  مزاولة  عن  المسؤول  إيقاف  خالله 

أثارت  التي  تصريحاته  بسبب  بالحزب، 

فإنها  العالم،  حول  المسلمين  غضب 

عن  االحتجاج  مذكرة  في  أكدت  قد  كانت 

لهذه  فورية  وإدانة  علني  العتذار  توقعها 

الفتة  الهند،  حكومة  قبل  من  التصريحات 

التصريحات  هذه  لمثل  السماح  أن  إلى 

عقاب  دون  باالستمرار  لإلسالم  المعادية 

حقوق  حماية  على  جسيما  خطرا  يشكل 

اإلنسان.

ملياري  من  أكثر  أن  إلى  المذكرة  وأشارت 

النبي  هدي  يتبعون  العالم  في  مسلم 

وسيرته  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد 

وتسامح،  وتفاهم  سالم  رسالة  جاءت  التي 

به  يقتدي  الذي  النور  ويعتبرونها 

المسلمون في جميع أنحاء العالم.

لقيم  الكامل  دعمها  قطر  دولة  وجددت 

التسامح والتعايش واحترام جميع األديان 

تميز  القيم  هذه  إن  حيث  والقوميات، 

الدؤوب  وعملها  العالمية  قطر  صداقات 

لإلسهام في ترسيخ األمن والسالم الدوليين.

 وأعلن الدكتور ماجد بن محمد األنصاري 

الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  مستشار 

لوكالة  تصريح  في  الخارجية،  وزير 

تطالب  قطر  دولة  »إن  القطرية  األنباء 

الحكومة الهندية بأن تسارع إلى إدانة هذه 

التصريحات فورا واالعتذار عنها علنا لكافة 

على  أكد  كما  العالم«.  في  المسلمين 

والعداء  الكراهية  خطاب  تمكين  خطورة 

لإلسالم في دولة ساهم اإلسالم والمسلمون 

الحضاري  تطورها  في  جلي  بشكل 

ويمثلون اليوم نسبة كبيرة من مواطنيها.

من  أن  على  األنصاري،  الدكتور  وأكد 

يجهل  أنه  شك  ال  التصريحات  هذه  أطلق 

لدى  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  مكانة 

االجتراء  وأن  له،  وتعظيمهم  المسلمين 

كل  لمشاعر  متعمد  استفزاز  هو  عليه 

المسلمين.

مرورها دون عقاب خطر 
على حقوق اإلنسان

          التصريحات المهينة 
إساءة لمسلمي العالم

المطالبة باعتذار 
علني وإدانة فورية

      دعم قيم التسامح 
والتعايش واحترام األديان

الشيخ  معالي  تسلم  قنا-  الدوحة- 

خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، 

الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

رسالة خطية من دولة السيد لي هسين 

وزراء جمهورية سنغافورة،  لونغ رئيس 

تتصل بالعالقات الثنائية بين البلدين 

مختلف  في  وتعزيزها  تنميتها  وسبل 

المجاالت. 

قام بتسليم الرسالة سعادة السيد جاي 

صهان سينغ سفير جمهورية سنغافورة 

معالي  استقبال  خالل  الدولة،  لدى 

رئيس مجلس الوزراء له صباح أمس.

الدوحة- قنا- أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر 

مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، إلى 

لشركات  التجاري  النشاط  في  قياسي  تحسن 

القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في 

منتصف الربع الثاني من العام »2022«.

ارتفاعا  المشتريات  مديري  مؤشر  سجل  فقد 

قياسيا جديدا بشكل حاد من القراءة القياسية 

»63.6« نقطة في أبريل الماضي إلى »67.5« نقطة 

في مايو »2022«.

وكشفت قراءة مؤشر مديري المشتريات عن أعلى 

التجاري لشركات  النشاط  تحسن إجمالي في 

بالطاقة  المرتبط  غير  القطري  الخاص  القطاع 

منذ بدء الدراسة قبل أكثر من خمس سنوات، 

حيث ارتفعت مؤشرات اإلنتاج والطلبات الجديدة 

غير  األعمال  وتراكم  المشتريات  من  والمخزون 

المنجزة بأسرع المعدالت منذ بدء الدراسة.

»كأس العالم« ينعش القطاع الخاص
مركز قطر للمال: 

»16« شركة 
قطرية 

بقائمة األقوى

رئيس الوزراء يتسلم رسالة 
خطية من نظيره السنغافوري

توصيات حول المظاهر 
المصاحبة للزواج 

الخاصة  اللجنة  انتهت  قنا-  الدوحة- 

للزواج  المصاحبة  المظاهر  بدراسة 

تقريرها  وضع  من  الشورى  بمجلس 

الذي  اجتماعها  خالل  وذلك  النهائي، 

عقد أمس برئاسة سعادة السيد علي 

بن شبيب العطية رئيس اللجنة.

اللجنة  قرارات  التقرير  وتضمن 

ومقترحاتها وتوصياتها حول الموضوع 

على  بعرضه  ستقوم  حيث  المذكور، 

مجلس الشورى.

وتــكــنــولــوجــيــا  االتـــصـــاالت  وزارة  أعــلــنــت 

التسجيل محليًا  باب  المعلومات عن فتح 

مسابقة  في  للمنافسة  للترشح 

ــة الــعــالــمــيــة  ــم ــق »جـــائـــزة ال

.»2022
جميع  ـــــــوزارة  ال ودعـــــت 

الشركات والمؤسسات 

ـــــة  ـــــي دول واألفـــــــــــــراد ف

قــطــر لــلــمــشــاركــة في 

الـــمـــســـابـــقـــة وتــقــديــم 

ـــضـــل مــــا لـــديـــهـــم مــن  أف

تـــطـــبـــيـــقـــات الــمــحــتــوى 

فئات  في  للتنافس  الرقمي 

دولة  وتمثيل  الثماني،  الجائزة 

الــعــالــمــي، مشيرة  الــمــســتــوى  قــطــر عــلــى 

الترشح  طلبات  استقبال  سيتم  أنــه  إلــى 

حتى  المحلي  الــمــســتــوى  عــلــى  لــلــجــائــزة 

موعد »30« يونيو »2022«.

وتـــــضـــــم جـــــائـــــزة الـــقـــمـــة 

 »2022« الــــعــــالــــمــــيــــة 

ثـــمـــانـــي فــــئــــات، هـــي: 

الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 

الصحة  والمواطنون، 

والـــرفـــاهـــيـــة، الــبــيــئــة 

والـــطـــاقـــة الــخــضــراء، 

األعـــــمـــــال والــــتــــجــــارة، 

ـــيـــم،  ـــتـــعـــل الـــتـــعـــلـــم وال

الــــســــيــــاحــــة والــــثــــقــــافــــة، 

الذكية،  والمجتمعات  التحضر 

والشمولية.  والتمكين 

فتح التسجيل في »جائزة القمة العالمية«
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات:
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بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالدها

صاحب السمو يهنئ ملكة الدنمارك
الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  بعث   - قنا   - الدوحة 

برقية  المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

مملكة  ملكة  الثانية  مارغريت  الملكة  جاللة  إلى  تهنئة 

الدنمارك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالدها.

نائب األمير 
يهنئ ملكة الدنمارك

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

األمير برقية تهنئة إلى جاللة الملكة مارغريت الثانية ملكة مملكة 

الدنمارك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالدها.

رئيس الوزراء يهنئ 
رئيسة وزراء الدنمارك

الدوحة- قنا- بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن 

عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

برقية تهنئة إلى دولة السيدة ميته فريدريكسن رئيسة 

وزراء الدنمارك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالدها.

رئيس الوزراء يلتقي نائب الرئيس الهندي

قطر والهند تستعرضان سبل تطوير عالقات التعاون

التقى معالي الشيخ  الدوحة- قنا- 

خالد بن خليفة بن عبدالعزيز 

آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية، في الديوان 

األميري، صباح أمس، سعادة 

نائب رئيس  نايدو  السيد فينكياه 

له،  المرافق  والوفد  الهند  جمهورية 

للبالد. زيارتهم  بمناسبة  وذلك 

اللقاء استعراض  جرى خالل 

البلدين  بين  التعاون  عالقات 

في  وتطويرها  تعزيزها  وسبل 

إلى  المجاالت، إضافة  مختلف 

مناقشة عدد من المواضيع ذات 

المشترك. االهتمام 

مناقشة عدد من المواضيع ذات االهتمام المشترك

مناقشة التعاون الثنائي في المجال الرياضي

وزير الرياضة يجتمع مع أمين 
الدولة للرياضة في جيبوتي

غانم  بن  صالح  السيد  سعادة  اجتمع 

العلي وزير الرياضة والشباب مع سعادة 

الدولة  أمين  كامل  محمد  حسن  السيد 

جرى  جيبوتي.  جمهورية  في  للرياضة 

التعاون  قضايا  مناقشة  االجتماع  خالل 

واستكشاف  الرياضة  مجال  في  الثنائي 

قطاعي  بين  المشترك  العمل  آفاق 

الرياضة في الدولتين.

جرى استعراض عالقات التعاون الثنائي بين البلدين

رئيس مجلس الشيوخ 
الصومالي يجتمع مع سفيرنا

السيد  مقديشو- قنا- اجتمع سعادة 

رئيس  عبدالله،  حاشي  عبدي 

الصومال  بجمهورية  الشيوخ  مجلس 

حسن  السيد  سعادة  مع  الفيدرالية، 

بن حمزة هاشم، سفير دولة قطر لدى 

الصومال.

استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

عالقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وزارة المواصالت:

تنفيذ خطط النقل المستدام الصديق للبيئة
قطعت  انها  المواصالت  وزارة  أكدت 

النقل  خطط  تنفيذ  في  متقدمة  مراحل 

حيث  للبيئة،  الصديق  المستدام 

ذات  الجهات  مع  بالتعاون  الوزارة  تواصل 

إلى  التحول  استراتيجية  تطبيق  الصلة 

حافالت  لتحويل  الكهربائية  المركبات 

الكهربائية  بالطاقة  للعمل  العام  النقل 

يعد  الوزارة:  وتابعت   .2030 عام  بحلول 

النقل  لحافالت  التحتية  البنية  برنامج 

الصديقة  البرامج  العام في قطر من أكثر 

لتحول  يؤسس  حيث  العالم،  في  للبيئة 

بالطاقة  تعمل  نقل  لمنظومة  كامل 

للبيئة،  الصديقة  النظيفة  الكهربائية 

المستدامة  التنمية  متطلبات  يخدم  بما 

المواصالت  وزارة  وأعدت  هذا  للدولة. 

للمركبات  التحول  استراتيجية 

الكهربائية بالتعاون مع الجهات المعنية، 

تحول  اإلستراتيجية  هذه  وتستهدف 

حافالت  إلى  العام  النقل  حافالت  أسطول 

الحالي،  العام   %  25 بنسبة  كهربائية 

لخدمات  التدريجي  التحول  يتم  أن  على 

المدرسية  والحافالت  العامة  الحافالت 

لمترو  المغذية  والحافالت  الحكومية 

بما  الكهربائية،  الحافالت  إلى  الدوحة 

معدل  لخفض  المطلوبة  النسبة  يحقق 

التي  الضارة  الكربونية  االنبعاثات 

عام  بحلول  التقليدية  الحافالت  تسببها 

تضافر  تحقيق  إلى  باإلضافة   ،2030
االستدامة  لصون  المبذولة  الجهود  كافة 

اإلستراتيجية  هذه  وتهدف  البيئية. 

خطواتها  في  الدولة  مسيرة  دعم  إلى 

وتحقيق  أخضر،  مستقبل  نحو 

لضمان  والبيئي  االقتصادي  التوازن 

التحتية  البنية  مشاريع  استدامة 

النمو  دعم  عن  فضال  المواصالت  لقطاع 

القصوى  الفائدة  وتحقيق  االقتصادي 

العوائد  للموارد الطبيعية من خالل زيادة 

الخارجية لقطاعي النفط والغاز، وتطوير 

وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة 

العالمية  األنظمة  أحدث  وفق  والنظيفة 

االنبعاثات  من  للحد  للبيئة  الصديقة 

بيئة نظيفة  يوفر  الضارة؛ مما  الكربونية 

القادمة. لألجيال  وآمنة  وصحية 

$ الدوحة

تتصل بالعالقة بين قطر ومنظمة الطيران المدني الدولي

رئيس الوزراء يبعث رسالة 
إلى رئيس منظمة إيكاو

بن  خالد  الشيخ  معالي  بعث  قنا-  أوتاوا- 

خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس 

إلى  خطية  رسالة  الداخلية،  ووزير  الوزراء 

رئيس  شاكيتانو،  سالفاتوري  السيد  سعادة 

المدني  الطيران  لمنظمة  التنفيذي  المجلس 

قطر  دولة  بين  بالعالقة  تتصل  إيكاو،  الدولي 

ومنظمة الطيران المدني الدولي.

قام بتسليم الرسالة سعادة الدكتور خالد بن 

راشد المنصوري، سفير دولة قطر لدى كندا، 

سالفاتوري  السيد  سعادة  مع  اجتماعه  خالل 

التنفيذي  المجلس  رئيس  شاكيتانو، 

لمنظمة )إيكاو(.

وزير الشؤون الخارجية السعودي يجتمع مع سفيرنا

استعراض عالقات التعاون 
بـيـــن قــطــــر والســعــــودية

السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  الرياض- 

الدولة  وزير  الجبير  أحمد  بن  عادل 

العربية  بالمملكة  الخارجية  للشؤون 

سعادة  مع  أمس،  الشقيقة،  السعودية 

سفير  العطية  محمد  بن  بندر  السيد 

دولة قطر لدى السعودية.

عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

التعاون الثنائي بين البلدين.
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د.األنصاري: نطالب الحكومة الهندية 
باعتذار علني وإدانة هذه التصريحات فورا

السنة )27( - اإلثنين  7 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 6 يونيو 2022م العدد )9772( متابعات6

بشأن تصريحات مسؤول في الحزب الحاكم ضد الرسول الكريم

»الخارجية« تسلم السفير الهندي مذكرة رفض وشجب

ملياري  من  أكثر  أن  إلى  المذكرة  وأشارت   

النبي محمد  العالم يتبعون هدي  مسلم في 

جاءت  التي  وسيرته  وسلم  عليه  الله  صلى 

ويعتبرونها  وتسامح،  وتفاهم  سالم  رسالة 

جميع  في  المسلمون  به  يقتدي  الذي  النور 

أنحاء العالم.

التصريحات  هذه  أن  قطر  دولة  وأكدت   

المهينة التي تحرض على الكراهية الدينية، 

هي إساءة لمسلمي العالم أجمع، وتدل على 

لعبه  الذي  المحوري  بالدور  الواضح  الجهل 

اإلسالم في تنمية الحضارات في جميع أنحاء 

العالم، بما في ذلك في الهند.

لقيم  الكامل  دعمها  قطر  دولة  وجددت   

األديان  جميع  واحترام  والتعايش  التسامح 

والقوميات، حيث إن هذه القيم تميز صداقات 

في  لإلسهام  الدؤوب  وعملها  العالمية  قطر 

ترسيخ األمن والسالم الدوليين. 

محمد  بن  ماجد  الدكتور  أعلن  جانبه  ومن 

مجلس  رئيس  نائب  مستشار  األنصاري 

الرسمي  المتحدث  الخارجية،  وزير  الوزراء 

وزارة  استدعاء  عن  أمس،  الخارجية،  لوزارة 

ميتال  ديباك  الدكتور  لسعادة  الخارجية، 

وتسليمه  الدولة،  لدى  الهند  جمهورية  سفير 

القاطع  قطر  دولة  برفض  رسمية،  مذكرة 

الحاكم  الحزب  في  مسؤول  لتصريحات 

بالهند، ضد الرسول صلى الله عليه وسلم.

األنباء  لوكالة  تصريح  في  األنصاري،  وقال 

تطالب  قطر  دولة  »إن  " قنا" ،  القطرية 

هذه  إدانة  إلى  تسارع  بأن  الهندية  الحكومة 

لكافة  علنا  عنها  واالعتذار  فورا  التصريحات 

المسلمين في العالم«، كما أكد على خطورة 

في  لإلسالم  والعداء  الكراهية  خطاب  تمكين 

جلي  بشكل  والمسلمون  اإلسالم  ساهم  دولة 

نسبة  اليوم  ويمثلون  الحضاري  تطورها  في 

كبيرة من مواطنيها.

أطلق  من  أن  على  األنصاري،  الدكتور  وأكد 

مكانة  يجهل  أنه  شك  ال  التصريحات  هذه 

المسلمين  الله عليه وسلم لدى  النبي صلى 

وتعظيمهم له، وأن االجتراء عليه هو استفزاز 

متعمد لمشاعر كل المسلمين.

الخارجية،  لوزارة  الرسمي  المتحدث  وأشار 

الصادر  بالبيان  ترحب  إذ  قطر  دولة  أن  إلى 

مؤخرًا عن الحزب الحاكم في الهند الذي أعلن 

نشاطه  مزاولة  عن  المسؤول  إيقاف  خالله 

أثارت  التي  تصريحاته  بسبب  بالحزب 

غضب المسلمين حول العالم، إال أنها تشدد 

وعدم  اإلسالموفوبيا  خطاب  تبني  أن  على 

التصريحات  هذه  مثل  يطلقون  من  مساءلة 

المعادية لإلسالم ومرورها من دون عقاب يشكل 

اإلنسان،  حقوق  حماية  على  جسيمًا  خطرًا 

والتهميش  التحيز  من  مزيد  إلى  تؤدي  وقد 

والذي قد يقود إلى حلقة من العنف والكراهية.

{ د.ماجد بن محمد األنصاري

الترحيب ببيان الحزب الحاكم في الهند 
بإيقاف المسؤول عن مزاولة نشاطه

السماح باستمرارها دون عقاب يشكل 
خطرا جسيما على حماية حقوق اإلنسان

هذه التصريحات المهينة المحرضة على 
الكراهية الدينية هي إساءة لمسلمي العالم 

قد تؤدي إلى مزيد من التحيز والتهميش 
والذي سيؤدي إلى حلقة من العنف والكراهية

تجديد دعم الدولة الكامل لقيم التسامح 
والتعايش واحترام جميع األديان والقوميات

الدوحة- قنا- استدعت وزارة الخارجية، أمس، 
سعادة الدكتور ديباك ميتال سفير جمهورية 

الهند لدى الدولة، وسلمته مذكرة رسمية، 
أعربت فيها، عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها 

التام وشجبها للتصريحات التي أدلى بها 
مسؤول في الحزب الحاكم بالهند، ضد رسول 

الله محمد صلى الله عليه وسلم، واإلسالم 
والمسلمين.

 وقام سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي 
وزير الدولة للشؤون الخارجية، بتسليم المذكرة 

لسفير جمهورية الهند.
 وإذ ترحب دولة قطر بالبيان الصادر عن الحزب 

الحاكم في الهند الذي أعلن خالله إيقاف 
المسؤول عن مزاولة نشاطه بالحزب بسبب 

تصريحاته التي أثارت غضب المسلمين 
حول العالم، فإنها كانت قد أكدت في 

مذكرة االحتجاج عن توقعها العتذار علني 
وإدانة فورية لهذه التصريحات من قبل 

حكومة الهند، الفتة إلى أن السماح لمثل هذه 
التصريحات المعادية لإلسالم باالستمرار دون 

عقاب يشكل خطرا جسيما على حماية حقوق 
اإلنسان وقد تؤدي إلى مزيد من التحيز 

والتهميش والذي سيؤدي إلى حلقة 
من العنف والكراهية.

رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

رسالتنا هي تخريج طالب جاهز لسوق العمل

للعلوم  الدوحة  جامعة  أن  على  وأكد 

التطبيقية  الجامعة  هي  والتكنولوجيا 

ينصب  اهتمامها  وأن  قطر،  في  األولى 

تغطية  على  األكاديمي  الجانب  بخالف 

المهمة  والفنية  والتقنية  المهنية  النواحي 

بجامعة  تسميتها  إن  وقال  لقطر،  ا  جدًّ

مجال  في  الوطني  الُعمق  يبّين  الدوحة 

رسالتها  وأن  منه،  المهني  خاصة  التعليم، 

جاهز  وهو  الطالب  يتخرج  أن  في  تتمثل 

لسوق العمل.

للعلوم  الدوحة  جامعة  أن  إلى  ولفت 

وطنية  جامعة  باعتبارها  والتكنولوجيا 

خاصة  القطريين،  للطلبة  األولوية  تعطي 

الثانوية التخصصية، وأن  المدارس  طلبة 

األكاديميين  المشرفين  مع  تواصال  لديها 

الطالب على  المدارس بهدف إطالع  في تلك 

وأنها  والعملية،  العلمية  الجامعة  مقومات 

بالتالي ترّحب بهم في خريف 2022.

الجامعة  تخصصات  جميع  أن  إلى  وأشار 

سوق  من  هي  والمهنية  والعلمية  العملية 

تصميمها  يتم  ببرامج  أي  وإليه،  العمل 

في  والخبراء  العمل  أصحاب  مع  بالتحاور 

وشدد  السوق،  هذا  ومتطلبات  العمل  سوق 

من  للغاية  مهمة  الجامعة  برامج  أن  على 

بحيث  الدولة،  احتياجات  تلبية  حيث 

بعد  مباشرة  وظيفة  على  الخريج  يحصل 

تخرجه.

توفرها  التي  التعليمية  الفرص  وحول 

والتكنولوجيا  للعلوم  الدوحة  جامعة 

قد  بأنها  النعيمي  الدكتور  نوه  للطالب، 

التعليمية  ومقاربتها  برامجها  وضعت 

للطالب،  استفادة  أقصى  لتحقيق  بعناية 

تجربة  اختبار  فرصة  تعطيهم  بحيث 

محاكاة  بيئة  خالل  من  متكاملة  تعليمية 

تفاعلية وتدريبات ميدانية، للحصول على 

تساهم  مهارات  واكتساب  واسعة،  خبرة 

المناسبة  العمل  في حصولهم على فرصة 

أن  إلى  السياق  هذا  في  الفًتا  تخرجهم،  فور 

معفون  القطريات  وأبناء  القطريين  الطالب 

الدبلوم  لبرامج  الدراسية  الرسوم  من 

تقوم  التي  التطبيقي  والبكالوريوس 

بتدريسها.

بالجامعة،  القبول  وشروط  إجراءات  وعن 

المتطلبات  إن  النعيمي:  الدكتور  قال 

بحسب  تختلف  الطالب  بقبول  المرتبطة 

هناك  أن  إلى  مشيًرا  الدراسي،  البرنامج 

الشهادة  منها  للقبول،  أساسية  شروًطا 

أو  أدنى  كحد  بالمائة   60 بمعدل  الثانوية 

في  المستوى  تحديد  واختبار  يعادلها،  ما 

الذي يجريه  والرياضيات  اإلنجليزية  اللغة 

أن  هو  األهم  إن  وقال  الجامعة،  في  الطالب 

لم  لَمن  ا 
ًّ

تأسيسي برنامًجا  تقدم  الجامعة 

إعطائهم  أجل  من  القبول  شروط  يستوفوا 

فيما  اختاروه  الذي  البرنامج  لدخول  فرصة 

بعد.

القبول  أبواب  أن  متصل  سياق  في  وذكر 

جامعة  في  الدراسي  الخريف  لفصل 

الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ال تزال مفتوحة 

وأنه  الجاري،  يونيو  شهر  من  التاسع  حتى 

قد تم تمديدها لهذا التاريخ، وهو آخر موعد 

الطالب  من  الهائل  للعدد  نظًرا  للتسجيل، 

وأنه  الجامعة،  إلى  االنضمام  في  الراغبين 

الموقع  عبر  طلباتهم  تقديم  لهم  يمكن 

 .»udst.edu.qa« اإللكتروني

أما بخصوص برامج الماجستير، فقال إنه 

على  حاصال  يكون  أن  الطالب  على  يتعين 

شهادة جامعية، أي بكالوريوس معترف به 

من جهة معتمدة للتعليم العالي، وفي إطار 

التسجيل  يريد  الذي  نفسه  االختصاص 

فيه، كما عليه أيًضا الحصول على الدرجة 

المطلوبة في اختبار لغة إنجليزية معتمد 

ا ومقبولة من إدارة القبول والتسجيل 
ًّ

عالمي

اختصاص  لكل  أن  مبيًنا  الجامعة،  في 

شهادة  يطلب  من  ومنها  مختلفة،  متطلبات 

خبرة ورسالة توصية وغير ذلك.

ناصر  بن  سالم  الدكتور  وأوضح 

للعلوم  الدوحة  جامعة  رئيس  النعيمي، 

أصبحت  الجامعة  أن  والتكنولوجيا، 

والحوسبة  األعمال،  إلدارة  كليات   4 تضم 

والهندسة  المعلومات،  وتكنولوجيا 

الصحية،  العلوم  وكلية  التكنولوجية 

ا، ليصبح 
ًّ

بجانب 12 برنامًجا جديًدا إضافي

 23 منها  برنامًجا،   58 المقدمة  البرامج  عدد 

ماجستير  برامج  و4  ا، 
ًّ

تطبيقي بكالوريوس 

دبلوم  برنامج   31 إلى  باإلضافة  تطبيقي، 

ودبلوم متقدم.

سيبدأ  الجديدة  بالبرامج  العمل  أن  وبّين 

في  الفًتا  الدراسي،  الخريف  فصل  في 

بطرح  تنفرد  الجامعة  أن  إلى  الصدد  هذا 

المصرفية  منها  متخصصة،  عديدة  برامج 

البيانات  وعلم  والمالية،  والتكنولوجيا 

التنفسي،  والعالج  االصطناعي،  والذكاء 

جائحة  إبان  وأهميته  جدواه  أثبت  والذي 

كورونا "كوفيد - 19" ، والتصوير اإلشعاعي 

الطبي، واالتصال الرقمي واإلنتاج االعالمي، 

والطاقة  الكهربائية  القوة  في  والهندسة 

المتجددة، وهندسة التشييد واإلنشاءات، 

وأنظمة  اآللي  التشغيل  في  والهندسة 

التحكم، مع إضافة برنامج دبلوم التمريض 

في كلية العلوم الصحية.

الدوحة- قنا- تحتفل جامعة الدوحة 
للعلوم والتكنولوجيا غدا الثالثاء بتخريج 

دفعة جديدة من طالبها للعام 2022، 
والذين يبلغ عددهم 473 من البنين 

والبنات في جميع تخصصاتها.
وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي 

رئيس جامعة الدوحة للعلوم 
والتكنولوجيا، في حوار خاص مع وكالة 

األنباء القطرية »قنا«: إن هذه الدفعة هي 
األولى من الخريجين بعد القرار األميري 
رقم 13 لسنة 2022، الذي أصدره حضرة 

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

الماضي، بإنشاء جامعة الدوحة للعلوم 
والتكنولوجيا، بعد أن كانت ُتعَرف سابًقا 

بكلية شمال األطلنطي.
وأضاف: »احتفاؤنا بتخريج هذه الدفعة 
من طلبة الجامعة وألول مرة في تاريخ 

الجامعة داخل الحرم الجامعي، يعني 
احتفالنا بعامنا الـ 20 من إرث الجامعة 

األكاديمي في قطر، وليصبح عدد خريجيها 
أكثر من 7000 خريج«. { د.سالم النعيمي

المتحدث باسم السفارة الهندية:

حكومة الهند 
تحترم جميع األديان

لدى  الهند  سفارة  باسم  المتحدث  قال 

ميتال  ديباك  السفير  سعادة  إن  الدوحة 

اجتماع  لديه  كان  قطر  لدى  الهند  سفير 

مخاوف  فيه  إثارة  تم  الخارجية  وزارة  في 

من  المسيئة،  التغريدات  بعض  بشأن 

قبل أفراد في الهند. 

بالده  سفارة  عن  صادر  بيان  في  وأضاف 

الجانب  أبلغ  ميتال  السفير  أن  أمس، 

بأي  تعكس  ال  التغريدات  بأن  القطري 

وإنها  الهند  حكومة  آراء  األشكال  من  شكل 

آراء عناصر هامشية.

الحضاري  تراثنا  مع  تماشيا  وتابع: 

المعنية  القوية  الثقافية  وتقاليدنا 

بالوحدة في التنوع، تضفي حكومة الهند 

أعلى درجات االحترام لجميع األديان، الفتا 

ضد  بالفعل،  قوية  إجراءات  اتخاذ  إلى 

الذين أدلوا بهذه التعليقات المهينة.

كما ُصدر من الجهات المعنية بيان يؤكد 

بإهانة  ويندد  األديان  كافة  تجاه  االحترام 

أو  دين  أي  تحقير  أو  دينية  شخصية  أي 

طائفة دينية، موضحًا أن األطراف التي لها 

مصالح خاصة تتعارض مع العالقات بين 

هذه  استخدام  على  تحرض  وقطر،  الهند 

التعليقات المهينة، وقال »علينا أن نعمل 

التي  الخبيثة  العناصر  هذه  ضد  سوًيا 

تهدف إلى تقويض قوة عالقاتنا الثنائية«.

التأديب  لجنة  قامت  آخر  جانب  ومن 

المركزية لحزب باهارتيا جاناتا بتعليق 

عضوية السيدة نوبور شارما التي كتبت 

الحزب  أصدر  وقد  المذكورة،  التغريدة 

من  إنه  فيه:  جاء  صحفيًا  بيانًا  أيضًا 

كل  ازدهر  الهند  تاريخ  في  السنين  آالف 

جميع  الحزب  ويحترم  أرضها.  في  دين 

الشخصيات  إهانة  ويستنكر  األديان 

بشدة  الحزب  يعارض  كما  الدينية، 

قدر  من  تحط  أو  تهين  أيديولوجية  أية 

أو  ألشخاص  يروج  وال  ديانة،  أو  طائفة  أي 

فلسفة تشجع على ذلك.

ويمنح الدستور الهندي لكل مواطن الحق 

اختياره  حسب  ديانة  أية  ممارسة  في 

ويشجع تكريم كل دين واحترامه.

وكانت وزارة الخارجية قد استدعت أمس 

السفير الهندي لدى الدولة وسلمته مذكرة 

رسمية، أعربت فيها، عن خيبة أمل دولة 

للتصريحات  وشجبها  التام  ورفضها  قطر 

الحاكم  الحزب  أدلى بها مسؤول في  التي 

الله  صلى  محمد  الله  رسول  ضد  بالهند، 

عليه وسلم، واإلسالم والمسلمين.

السفير ميتال أبلغ 
الجانب القطري أن 
التغريدات هي آراء 

لعناصر هامشية

الدوحة          $

عرض بعض اإلنجازات واألدوار المختلفة للوزارة

االحتفال بيوم 
البيئة العالمي »2022«

والتغير  البيئة  وزارة  نظمت  قنا-  الدوحة- 

»يوم  بمناسبة  فعاليات  عدة  المناخي 

يصادف  الذي   ،»2022 العالمي  البيئة 

الخامس من شهر يونيو من كل عام وذلك 

شرائح  مختلف  لدى  الوعي  نشر  بهدف 

اإليجابية  المشاركة  وتفعيل  المجتمع، 

في المحافظة عليها.

المناسبة،  بهذه  الوزارة  احتفال  وشمل 

واألدوار  اإلنجازات  بعض  عرض  أمس، 

حماية  مجال  في  بها  تقوم  التي  المختلفة 

لسيارة  آخر  عرض  جانب  إلى  البيئة، 

الرصد البيئي المتنقلة.

اللطيف  عبد  إبراهيم  الدكتور  وأكد 

المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون 

الحماية والمحميات الطبيعية بالتكليف، 

تمثل  البيئة  على  المحافظة  مسألة  أن 

اهتمامها  وتعكس  لقطر،  بالنسبة  أولوية 

بجيل المستقبل والحالي.

على  السياق  هذا  في  المسلماني  وشدد 

المجتمع  في  البيئي  الوعي  نشر  ضرورة 

وعناصرها  البيئة  مكونات  على  للمحافظة 

المناسبات  مختلف  واستغالل  المختلفة، 

البيئية لتحقيق هذا الهدف.

من  العديد  الوزارة  لدى  أن  إلى  وأشار 

فيما  البيئية  واالستراتيجيات  المشاريع 

الطبيعية  والبيئة  الحيوي  بالتنوع  يعنى 

والمشاريع  التشجير  وعمليات  والبرية، 

األخرى ذات الصلة، ومنها ما يتعلق بزراعة 

مليون شجرة قبل بدء بطولة كأس العالم 

FIFA قطر 2022، و10 ماليين شجرة بحلول 
السياحة  مشاريع  من  ذلك  وغير   ،2030

البيئية.

الهاجري،  فرهود  السيد  قال  جانبه،  من 

البيئة  بوزارة  العامة  العالقات  إدارة  مدير 

لوكالة  تصريح  في  المناخي،  والتغير 

الوزارة  احتفال  إن  /قنا/:  القطرية  األنباء 

يأتي  العالمية  البيئية  المناسبة  بهذه 

والتغير  البيئة  دورها في مجال  انطالًقا من 

سواء  تقدمها  التي  والخدمات  المناخي، 

حماية  تجاه  األخرى  الخدمات  أو  للجمهور 

البيئة، والمحافظة عليها.

واحتفلت دول العالم باليوم العالمي للبيئة 

حيث  المتحدة،  األمم  رعاية  تحت   2022
أرض  سوى  نملك  ال  شعار  العام  هذا  حمل 

واحدة.

مرة  ألول  احتفل  قد  كان  العالم  أن  يذكر 

وهي   ،1972 عام  العالمي  البيئة  بيوم 

السنة نفسها التي أنشئ فيها برنامج األمم 

المتحدة للبيئة، الذي يتخذ من العاصمة 

ا له.
ًّ

الكينية نيروبي مقر



واالختصاصيين  الخبراء  من  عدد  شارك 

الخيارات  حول  نقاش  في  البيئيين 

المتاحة لحماية النظم البيئية المتنوعة 

»الصحاري  فعالية  خالل  وذلك  قطر،  في 

مركز   - »إرثنا  نظمها  التي  الحية« 

مؤسسة  عضو  مستدام«،  لمستقبل 

قطر.

انعقدت الفعالية بالتعاون مع مكتبة قطر 

العالمي  البيئة  يوم  بمناسبة  الوطنية 

2022، بمشاركة خبراء من حديقة القرآن 
ومجموعة  قطر،  مؤسسة  عضو  النباتية، 

وتضمنت  الطبيعي«،  قطر  »تاريخ 

»سياسات  بعنوان:  نقاشية  جلسة 

قطر  في  األرضية  البيئة  وترميم  حفظ 

وحضرها  الجافة«،  األراضي  من  وغيرها 

ماتا،  ال  دي  كاسترو  غونزالو  الدكتور 

المدير التنفيذي لمركز »إرثنا«، والسيدة 

لمكتبة  التنفيذي  المدير  تان،  هوسم 

 150 من  أكثر  جانب  إلى  الوطنية،  قطر 

كيفية  إلى  النقاشات  وتطرقت  مشارًكا. 

واالستخدامات  الجائر،  الرعي  خطر  درء 

لألراضي،  المالئمة  غير  الترفيهية 

الزراعة،  الموائل بسبب  وفقدان  والتلوث، 

والتوسع الحضري.

كتاب  إطالق  أيضًا  الفعالية  شهدت 

ريشر،  ريني  للكاتبة  الخفي«  »الجمال 

وحديث  شامل  توثيق  عن  عبارة  وهو 

للتنوع النباتي في قطر.

بدوره، أشار السيد غونزالو كاسترو دي ال 

إلى  »إرثنا«  لمركز  التنفيذي  المدير  ماتا، 

أن الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم 

قطر  في  الفريدة  الصحراوية  البيئية 

جزء  هو  بأهميتها،  الوعي  مستوى  ورفع 

التي يتوالها  أساسي من جهود االستدامة 

مهمة  المسألة  »هذه  وقال:  »إرثنا«،  مركز 

أيضًا  بل  فقط،  لقطر  ليس  وحساسة، 

وأيضًا  المحيطة،  المنطقة  دول  لجميع 

الدول الواقعة في البيئات القاحلة، ونحن 

المعنيين  شركائنا  مع  للتعاون  نتطلع 

البيئة  في  الفريدة  المعالم  رسم  في 

التالية  الخطوات  وتحديد  القطرية، 

الضرورية لضمان الحفاظ عليها«.

صرحت  »إرثنا«،  مركز  فعالية  حول 

التنفيذي  المدير  تان،  هوسم  السيدة 

»يسعدنا  قائلة:  الوطنية،  قطر  لمكتبة 

الندوة  هذه  في  »إرثنا«  مركز  مع  التعاون 

الطبيعية  البيئة  حول  المهمة  النقاشية 

للصحاري في دولة قطر. وال تدخر المكتبة 

والمساندة  الدعم  تقديم  في  وسًعا 

واالستدامة  البيئة  استراتيجية  لتحقيق 

بذل  عن  تتوانى  ال  كما  قطر،  دولة  في 

الجهود والمبادرات واالضطالع بمسؤوليتها 

في توفير منبر للمجتمع والخبراء لتبادل 

المعلومات  إلى  والوصول  والتعلم  المعرفة 

قطر  في  االستدامة  وأولويات  قضايا  حول 

والعالم«.

المناخي  والتغير  البيئة  وزارة  وكانت 

الدور  »أهمية  على:  قطرأكدت  دولة  في 

في  الفطرية  الحياة  تنمية  إلدارة  الفّعال 

المحلى  الصعيد  على  منها  الكثير  تنفيذ 

االطار  تعزيز  في  عملها  نطاق  تركز  فهي 

المستدامة  اإلدارة  وحوكمة  المؤسسي 

على  التركيز  خالل  من  الحيوي  للتنوع 

التنوع  وحفظ  الحماية  أنشطة 

للموارد  المستدام  واالستخدام  الحيوي 

خالل  من  المتجددة  غير  الطبيعية 

وتنمية  الصلة،  ذات  التشريعات  سن 

الروض  وتأهيل  الطبيعي  النباتي  الغطاء 

الغطاء  استعادة  وتعزيز  المتدهورة 

األراضي  تدهور  ومكافحة  بها،  النباتي 

في  التصحر مستعينة  ظاهرة  الناتج من 

تالفى  في  الحال  هو  كما  بدراسات  ذلك 

الرعي  أنشطة  من  الناجمة  التبعات 

ومع  األخرى  البشرية  واألنشطة  الجائر 

الوطنية،  التنمية  لمتطلبات  مراعاتها 

السياسات  تلك  تعزيز  في  والمشاركة 

ومشاركة  توعية  ببرامج  ثقة  على 

على  الحفاظ  تنفيذ  أجل  من  مجتمعية 

الوضع  إلى  البرية لالرتقاء  البيئة  مكونات 

متطلبات  لتحقيق  والمنشود  المستهدف 

تحقيق  في  الدولة  لرؤية  الرابعة  الركيزة 

البيئية«. االستدامة 

مركز  مبادرات  أحدث  هي  الفعالية  وتعد 

»إرثنا«، وهو مركز غير ربحّي متخصص 

المشورة،  وإسداء  السياسات  وضع  في 

ضمن  تندرج  وهي  قطر،  لمؤسسة  تابع 

الحملة الشاملة التي أطلقها المركز تحت 

عنوان »الصحاري الحية«، والتي تهدف إلى 

اعتماد سياسات متطورة تمهد الطريق أمام 

االستدامة  في  عالميًا  نموذجًا  لتكون  قطر 

المتجددة، والسياحة البيئية اآلمنة.

على  »إرثنا«  مركز  يعمل  إطالقه،  ومنذ 

مواصلة البناء على ما حققته مؤسسة قطر 

لها في مجال االستدامة  التابعة  والكيانات 

تبني  على  الحّث  إلى  الرامية  وجهودها 

المستدامة،  والممارسات  السلوكيات 

حيث سُيسهم المركز في تمكين الخبراء، 

برسم  والمعنيين  الحكومية،  والجهات 

والشركات،  القرارات،  واتخاذ  السياسات 

والمجتمع  األطراف،  متعددة  والمؤسسات 

المدني لتشييد مستقبل أكثر استدامة. 

كما سينظم برامج مجتمعية في مجاالت 

وإدارتها،  الموارد  وأمن  المستدامة،  الطاقة 

واالقتصاد  البيئية،  واالستعادة  والحماية 

الدائري، والرفاه االجتماعي.
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ناقشها خبراء خالل فعالية لمركز »إرثنا«

خيارات حماية النظم البيئية
إطالق كتاب 

»الجمال 
الخفي«

عن التنوع
النباتي

في الدولة

$ الدوحة

من العناكب في ظل الظروف المناخية المتغيرة

إرشادات للمزارعين لحماية أشجار التمر
حماية  إلى  البلدية  وزارة  دعت 

ظل  في  العناكب  من  التمر 

الظروف المناخية المتغيرة عن 

بانتظام  األشجار  مراقبة  طريق 

مبكر  وقت  في  اآلفات  الكتشاف 

المعالجة  وبدء  ومكافحتها، 

المخصصة  اآلفات  بمبيدات 

كإجراء  العناكب  لمكافحة 

لحماية  رقابي  وكإجراء  وقائي 

مرحلة  من  القادمة  المراحل 

إلى  باإلضافة  والثمار،  الرطب 

المزرعة  نظافة  على  الحفاظ 

الحشائش  من  بالتخلص 

والمخلفات  الساقطة  والثمار 

العناقيد  وتغطية  الزراعية، 

لحمايتها  الشبكية  باألكياس 

عن  تنتشر  التي  العناكب  من 

طريق الهواء خالل هذه الفترة. 

الرسائل  من  عدد  عبر  ذلك  جاء 

اإلرشادية التي بثتها الوزارة عبر 

االجتماعي  التواصل  وسائل 

والمواطنين  للمزارعين  ووجهتها 

النخيل  أشجار  يزرعون  ممن 

شددت  حيث  منازلهم،  في 

سعف  إزالة  تجنب  أهمية  على 

نظرًا  الفترة  هذه  في  النخيل 

ألنها تؤثر على جودة المحصول، 

استخدام  بضرورة  وجهت  كما 

لري  المياه  من  كبيرة  كميات 

اإلثمار،  مرحلة  في  األشجار 

مشيرة إلى ضرورة تقليل كمية 

في  وخاصة  النضج  بعد  المياه 

نهاية شهر يوليو.

مراقبة  بضرورة  ونصحت 

مرحلة  في  الثمار  ومتابعة 

من  األلوان  وتغير  النضوج 

خاصة  األصفر  إلى  األخضر 

عدم  ألن  الرطب  مرحلة  في 

حجم  من  يقلل  وقته  في  جنيه 

المحصول.

األشجار  من  النخيل  ويعد 

اهتمامًا  الدولة  التي تولي  الهامة 

حرص  مع  خاصة  بها  كبيرًا 

في  التوسع  على  البلدية  وزارة 

الرئيسية،  الشوارع  في  زراعتها 

أصحاب  معظم  قيام  عن  فضاًل 

من  جزء  بتخصيص  المزارع 

الذي  النخيل  لزراعة  مزارعهم 

األشجار  أنواع  أكثر  من  يعد 

كما  الحارة  لألجواء  تحماًل 

حصيلة  معظمهم  يعرض 

ال  المحلي،  السوق  في  إنتاجهم 

ُيعد  المحلي  الرطب  أن  سيما 

الرطب  أنواع  أجود  من  واحدًا 

على مستوى العالم.

خالل  البلدية  وزارة  وحرصت 

إقامة  على  الماضية  السنوات 

يقوم  للرطب  سنوي  مهرجان 

بعرض  المزارع  أصحاب  فيه 

االهتمام  إطار  في  إنتاجهم 

لدعم  الدولة  توليه  الذي  الكبير 

من  المحلي  اإلنتاج  وتشجيع 

ومن  الوطنية  المنتجات  كافة 

الجهود  وضمن  الرطب،  بينها 

الغذائي،  األمن  لتحقيق  الرامية 

تطوير  على  والحرص  واالهتمام 

ذلك  في  بما  الزراعة  قطاع 

أصحاب  ودعم  النخيل،  أشجار 

بزراعة  والمهتمين  المزارع 

بأصناف  واالرتقاء  الرطب، 

التمور بالدولة.

سنويًا  القطرية  المزارع  وتنتج 

الرطب  من  األطنان  مئات 

أبرزها:  متنوعة،  بأصناف 

والخنيزي  والشيشي  الخالص 

الصقعي  والسيلجي  والبرحي 

والرزيزي.  واللولو  سيف  ونبت 

ممثلة  الوزارة  تحرص  كما 

على  الزراعية  البحوث  بإدارة 

للمزارعين  المساعدة  تقديم 

محاضرات  تنظيم  خالل  من 

الرطب  تجفيف  حول  ودروس 

بأشجار  االهتمام  ضمن  وذلك 

بالدولة  النخيل  وثمار  النخيل 

يتم  حيث  منتجاتها،  ودعم 

آلية  عن  مفصل  شرح  تقديم 

منذ  الرطب  تجفيف  وعملية 

تدريب  بهدف  الحصاد  بداية 

الطريقة  على  المزارعين 

للتجفيف. الصحيحة 

التجفيف من خالل  وتتم عملية 

لتيار  وتعريضه  الرطب  جمع 

ثم  األتربة  إلزالة  خفيف  مائي 

التجفيف  غرف  في  فرشها  يتم 

بها  الموجودة  الصواني  ضمن 

مئوية  درجة   55 حرارة  بدرجة 

للغرفة حتى تصل رطوبة الماء 

 5-4 25 %، وبعد  في الرطب إلى 

التمر،  مرحلة  إلى  تصل  أيام 

مغلفات  في  تجميعها  يتم  ثم 

لحمايتها.

البلدية  وزارة  أيضًا  وتنظم 

المحلية  للتمور  معرضًا  سنويًا 

لمنتجات  الترويج  بهدف 

أصحابها  ومنح  القطرية  المزارع 

التمور  لتسويق  الفرصة 

وسيط  دون  مباشرة  للجمهور 

حجم  على  إيجابًا  ينعكس  بما 

ويعزز  والمكاسب  المبيعات 

كما  اإلنتاج،  على  قدرتهم 

لتبادل  فرصة  المعرض  يعتبر 

الخبرات بين منتجي ومصنعي 

التمور المحلية وبما يساهم في 

لزيادة  الهام  القطاع  هذا  تطوير 

بالنخيل  المزروعة  المساحات 

وإنتاج أفضل األصناف منها.

{ أشجار النخيل

{ أرشيفية - مهرجان الرطب المحلي

$ الدوحة

مراقبتها 
بانتظام 

الكتشاف اآلفات 
في وقت مبكر 

ومكافحتها

الحفاظ على نظافة 
المزرعة بالتخلص 

من الحشائش 
والثمار الساقطة
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وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات:

فتح التسجيل في »جائزة القمة العالمية«

باب  فتح  عن  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  أعلنت 

»جائزة  مسابقة  في  للمنافسة  للترشح  محليًا  التسجيل 

القمة العالمية 2022«.

في  واألفراد  والمؤسسات  الشركات  جميع  الوزارة  وتدعو 

لديهم  ما  أفضل  وتقديم  المسابقة  في  للمشاركة  قطر  دولة 

الجائزة  فئات  في  للتنافس  الرقمي  المحتوى  تطبيقات  من 

الثماني وتمثيل دولة قطر على المستوى العالمي.

ويسر الوزارة استقبال طلبات الترشح للجائزة على المستوى 

المحلي حتى موعد 30 يونيو 2022.

وتضم جائزة القمة العالمية 2022 ثماني فئات، هي: الجهات 

والطاقة  البيئة  والرفاهية،  الصحة  والمواطنين،  الحكومية 

السياحة  والتعليم،  التعلم  والتجارة،  األعمال  الخضراء، 

والتمكين  الذكية،  والمجتمعات  التحضر  والثقافة، 

والشمولية. 

لجائزة  الوطنية  المسابقة  في  االشتراك  في  الراغبين  وعلى 

وزارة  إلى  أعمالهم  وتفاصيل  معلومات  إرسال  العالمية  القمة 

اإللكتروني:  البريد  عبر  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 

.wsa@mcit.gov.qa
وستقوم لجنة تحكيم محلية يتم تشكيلها من قبل الخبير 

ريم  السيدة  قطر  دولة  في  العالمية  القمة  لجائزة  المحلي 

المنصوري الوكيل المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي 

األعمال  بتقييم  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  بوزارة 

المقدمة من دولة قطر الختيار متأهل واحد عن كل فئة من 

العالمي،  المستوى  على  قطر  دولة  ليمثل  الجائزة  فئات 

األعمال  إنتاج  على  عامين  من  أكثر  مر  قد  يكون  أال  شريطة 

المقدمة عند تقديم طلب الترشح للجائزة.

في  للمشاركة  تقديمها  يمكن  التي  المنتجات  وتشمل 

رقمي  محتوى  بتقديم  تعنى  تطبيقات  أي  المسابقة 

الويب  صفحات  مثل  الجودة  وعالي  مبتكر  بأسلوب  مفيد 

الرسائل  على  القائمة  والمنتجات  التفاعلية  والتطبيقات 

النصية وغيرها.

المتحدة  األمم  إعالن  مع  المقدم  المحتوى  يتفق  أن  ويشترط 

لحقوق اإلنسان مما يعنى خلوه من التحريض على الحروب 

النشر  لحقوق  خرقه  وعدم  العنصري  والتمييز  والعنف 

أي  رفض  المسابقة  لهيئة  ويحق  عالمًيا،  المتبعة  والتأليف 

أعمال تخالف إعالن األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.

مشاريع  المقدمة  المنتجات  جميع  تكون  أن  يجب  كما 

غير  التجريبية  النسخ  تقبل  ولن  بالفعل  منفذة  حقيقية 

المكتملة وسيتم استبعادها دون إخطار مسبق، وال تتحمل 

لجنة جائزة القمة العالمية أية تبعات قانونية جراء ذلك.

االختيار  أواًل:  هي:  مراحل  بأربع  تمر  المسابقة  أن  يذكر 

مختصة  وطنية  لجنة  تقوم  حيث  بلد  كل  في  المسبق 

عن  مشروعات  ثمانية  أفضل  باختيار  بلد  كل  في  بذلك 

فئات المسابقة - واحد عن كل فئة، المرحلة الثانية: لجنة 

تحكيم عبر اإلنترنت، ثم مرحلة التقييم الكبرى التي تتم من 

الكبرى  التحكيم  لجنة  خالل 

بارزين  خبراء  من  والمكونة 

لتقييم  المجال  هذا  في 

من  المقدمة  المشروعات 

المشاركة  الدول  جميع 

مشروًعا   40 أفضل  واختيار 

أما  فئة،  كل  عن  خمسة   -

ذروة  فهي  األخيرة  المرحلة 

المسابقة حيث تعقد فعاليات 

جائزة القمة العالمية ويتم خاللها 

الدولي  الرقمي  باالبتكار  االحتفال 

القمة  بجائزة  الفائزين  كل  بحضور 

فرصة  لهم  سيتوفر  والذين  العالمية 

األعمال  رجال  ولقاء  مشروعاتهم،  عرض 

تكنولوجيا  مجال  في  والمتخصصين  والخبراء 

المعلومات.

دعــــوة الشـركــات والمـؤســسـات واألفـــراد فـــي الــدولــة للمـشـــاركـــة بالمســابـقــة

الحـث عـلى تقديـم أفضـل التطبـيقــات الرقمية للتـنافس بالفــئات الثـــمـــــاني

$ الدوحة

التسجيل  بدء  عن  العمل  وزارة  أعلنت 

 2022 للعام  الصيفي  التدريب  برنامج  في 

للخريجين  وذلك  الخاص  القطاع  في 

حديثي التخرج من حملة الشهادة الثانوية 

والجامعية والطالب الجامعيين على مقاعد 

الدراسة.

ويأتي التدريب الصيفي تنفيًذا إلحدى أهم 

الُمقبلة،  المرحلة  في  العمل  وزارة  أولويات 

لتوظيف  قصوى  أهمية  الوزارة  تولي  حيث 

جاهزة  لتكون  وتدريبها،  الوطنّية  الكفاءات 

القطاع  مؤسسات  في  للعمل  ومؤهلة 

الصيفي  التدريب  برنامج  ويعد  الخاص. 

البشرية  القدرات  تنمية  برامج  أحد  هو 

مع  بالتعاون  العمل  وزارة  أطلقتها  التي 

يهدف  حيث  الدولة،  في  الخاص  القطاع 

القوى  واستثمار  تطوير  إلى  البرنامج 

بإكسابهم  المستقبلية  القطرية  العاملة 

تؤهلهم  التي  المناسبة  والخبرات  المهارات 

وتحديد  العمل  سوق  في  لالنخراط 

في  تساهم  كما  المستقبلية،  توجهاتهم 

االستغالل األمثل لوقت الفراغ خالل العطلة 

وغرس  بالنفع  عليهم  يعود  بما  الصيفية 

قيم تحمل المسؤولية وااللتزام. كما يتيح 

برنامج التدريب الصيفي لكل من )خريجي 

الجامعيين  والطالب  العامة  الثانوية 

الجامعات(  وخرجي  الدراسة  مقاعد  على 

تلك  في  المهن  طبيعة  على  التعرف  فرصة 

والتأمين،  المالي  القطاع  فيها  بما  الجهات 

االتصاالت  قطاع  والنقل،  الخدمات  قطاع 

العقارات  قطاع  المعلومات،  وتكنولوجيا 

وقطاع  الخاصة،  والمؤسسات  والمقاوالت، 

مدى  على  واالطالع  والصناعة.  الطاقة 

المهن  هذه  مع  وقدراتهم  مهاراتهم  مالءمة 

التخطيط  على  مساعدتهم  شأنها  من  التي 

في  والمهنية  األكاديمية  لمساراتهم  األمثل 

المستقبل.

للخريجين حديثي التخرج.. »العمل«:

بدء التسجيل في برنامج التدريب الصيفي
بهدف دعم ريادة األعمال الرقمية

»االتصاالت« تعلن عن برنامج »اعقد صفقتك«
التابعة  الرقمية  األعمال  حاضنة  أعلنت 

المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  لوزارة 

برنامج  من  الرابعة  النسخة  عن 

الناشئة  للشركات  صفقتك  اعقد 

اعقد  برنامج  ويربط  والمستثمرين. 

الناشئة  الرقمية  صفقتك بين الشركات 

االستثمارية  الشركات  وبين  الواعدة   -

واإلقليميين  المحليين  والمستثمرين 

والدوليين، وذلك بهدف دعم ريادة األعمال 

الرقمية في دولة قطر، كما يتيح البرنامج 

ذات  الناشئة  والشركات  األعمال  لرواد 

الحلول الرقمية التي تسخر التكنولوجيا 

المستجدة لخدمة اقتصاد قطر الرقمي؛ 

االستثمار  فرص  على  للتعرف  الفرصة 

أعمال  نطاق  توسيع  من  ستمكنهم  التي 

مشاريعهم.

 38 للبرنامج  التسجيل  طلبات  فاقت  وقد 

طلًبا  و120  المستثمرين  قبل  من  طلًبا 

في  الناشئة  الرقمية  الشركات  قبل  من 

جميع  فحص  وسيتم  دولة.   27 من  أكثر 

الطلبات عن طريق فريق حاضنة األعمال 

الشركات  مع  التواصل  ثم  ومن  الرقمية 

المقبولة لاللتحاق ببرنامج اعقد صفقتك 

كما   .2022 يونيو   8 بتاريخ  عقده  المقرر 

ستبدأ الحاضنة بتوفير جلسات توجيه 

التقديمية  العروض  في  متخصصة 

قبل  من  المختارين  المشاركين  لجميع 

وبين  بينهم  والمطابقة  عالميين،  خبراء 

المستثمرين قبل الحدث.

التوجيه  جلسات  ُتعزز  سوف  كما 

في  المشاركين  لدى  العرض  مهارات 

البرنامج  سيساعد  كما  صفقتك،  اعقد 

مع  عالقات  أنشؤوا  الذين  األعمال  رواد 

مهاراتهم  تحسين  على  المستثمرين 

سيتم  أنه  ذكره  والجدير  التقديمية. 

أمام  للعرض  شركًة   20 أفضل  اختيار 

كما   ،2022 يونيو   8 في  المستثمرين 

بين  فردية  جلسات  هناك  سيكون 

لعرض  األعمال  ورواد  المستثمرين 

مشاريعهم عليهم. 

وتم إنشاء حاضنة األعمال الرقمية بوزارة 

بهدف  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 

الناشئة  للشركات  داعمة  بيئة  خلق 

الرقمية بدولة قطر وذلك من خالل برامجها 

خالل  ومن  والدولية.  المحلية  وشراكاتها 

الحاضنة  تربط  صفقتك،  اعقد  برنامج 

من  بمستثمرين  الناشئة  الشركات 

جميع أنحاء العالم. وقد شهدت النسخة 

إقبااًل  صفقتك  اعقد  برنامج  من  الثالثة 

داخل  الناشئة  الشركات  من  كبيرًا 

شركة   15 حصلت  وقد  قطر،  وخارج 

شركات  من  تمويلية  منح  على  ناشئة 

22,6 مليون  ومستثمرين عالميين قدرها 

ريال قطري.



المدير  المنصوري،  عبدالله  السيد  ويقول 

الوطن:  لـ  تصريحات  في  للمركز  التنفيذي 

بالعمل  المهني  للتطوير  قطر  مركز  »يلتزم 

ومساعدتها  المجتمع،  فئات  جميع  لتمكين 

على المساهمة في مسيرة نمو الدولة وتحقيق 

رؤية قطر الوطنية 2030. فنحن ندرك اإلمكانات 

والطالب  العصبي،  التنوع  ذوي  لدى  الكامنة 

طفيفة  تعليمية  صعوبات  من  يعانون  الذين 

اإليجابي  التأثير  ندرك  كما  متوسطة.  إلى 

العمل،  سوق  في  الفئات  هذه  دمج  في  لجهودنا 

وإتاحة الفرصة لها ألداء دورها في جهود التنمية 

االقتصادية واالجتماعية للدولة«.

من  مهمة،  محطة  الجاري  العام  شهد  وتابع:   

المهني«  االستعداد  »مهارات  برنامج  دمج  خالل 

ضمن  المهني،  للتطوير  قطر  بمركز  الخاص 

التعّلم،  ومركز  العوسج«  »أكاديمية  مناهج 

التابعين للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة 

قطر. 

نجاح  من  االستفادة  إلى  الخطوة  هذه  وهدفت 

بالتعاون   ،2017 عام  ُأنشئ  الذي  البرنامج، 

بأنشطة  يتميز  والذي  العوسج،  أكاديمية  مع 

أسبوعية على مستويات عدة وأنشطة تعليمية 

تعتمد على المشروعات.

الذين  للطالب  البرنامج  تقديم  يتواصل  وتابع: 

إلى  خفيفة  تعليمية  صعوبات  من  يعانون 

متوسطة، منذ العام الدراسي 2018/ 2019.

الدراسية،  المناهج  ضمن  رسمًيا  دمجه  ومنذ 

المهني«  االستعداد  »مهارات  برنامج  يساعد 

مدرسية  اعتمادات  تحصيل  في  الطالب 

إضافية. 

ذوي  شهادة  على  يحصلون  التخرج،  وعند 

االحتياجات الخاصة من وزارة التربية والتعليم 

والتعليم العالي في قطر. 

ورش  من  مجموعة  للطالب  البرنامج  ويقدم 

والرحالت  التحفيزية،  والمحاضرات  العمل، 

ومشاريع  التطوعية،  والمشاريع  الميدانية، 

األنشطة  من  وغيرها  المجتمعية،  المسؤولية 

فرص  من  االستفادة  في  تساعدهم  التي 

التي  التوظيف  مهارات  وتطبيق  التدريب، 

اكتسبوها.

من  واحدة  ركيزة  إال  يمثل  ال  البرنامج  هذا  لكن 

التي  المتشعبة  األوجه  ذات  االستراتيجية 

ويشرح  المهني.  للتطوير  قطر  مركز  يعتمدها 

التباع  التأسيس  »إن  بالقول:  ذلك  المنصوري 

عملية  هو  شاملة  مهني  تطوير  ممارسات 

متكاملة، تبدأ في المدارس من خالل برنامجنا 

مسارها  وتستكمل  المهني،  االستعداد  لمهارات 

نحو مراكز العمل، حيث نطرح مجموعة أخرى 

شركائنا  مع  بالتعاون  والمبادرات،  البرامج  من 

الفئات  ومختلف  معنية  وجهات  مؤسسات  من 

المجتمعية«.

السنوات  مدار  على  المبذولة  للجهود  واستكمااًل 

االستعداد  مهارات  برنامج  خالل  من  الماضية 

المهني، يسعى مركز قطر للتطوير المهني إلى 

رفع مستوى مساهمة أفراد المجتمع، من خالل 

بالتوظيف  المعنية  للجهات  لقاءات  استضافة 

المنصة  اللقاءات  هذه  توفر  بحيث  الشامل، 

المعنيين،  ومختلف  للخبراء  المناسبة 

الشمولية  لتحقيق  الُسُبل  أفضل  لمناقشة 

ضمن الصفوف الدراسية وأماكن العمل.

 تزويد بالمهارات األساسية 
العوسج:  أكاديمية  طالبات  إحدى  والدة  وتقول 

البرنامج  هذا  في  ابنتي  بمشاركة  سعيدة  »أنا 

التدريبي الذي ُيعّرف الطالب بشكل عملي على 

ويزّودهم  المدرسة،  إطار  خارج  المهنية  الحياة 

في  لالنطالق  المطلوبة  األساسية  بالمهارات 

ابنتي  مشاركة  التخرج.  بعد  العملية  الحياة 

وهنا  لها،  رائعة  فرصة  كانت  البرنامج  هذا  في 

وجميع  المهني،  للتطوير  قطر  مركز  أشكر 

القائمين على البرنامج، على الوقت والجهد الذي 

المبادرة، وإشراك  بذلوه في سبيل تنظيم هذه 

المجتمع«.

ويشدد المستشارون الدوليون المشاركون في 

الشامل،  بالتوظيف  المعنية  الجهات  لقاءات 

ذوي  توظيف  شمولية  دعم  برنامج  أهمية  على 

ذات  األطراف  مع  والتعاون  العصبي،  التنوع 

الدكتور  فيقول  المجاالت.  مختلف  في  الصلة، 

الخاص  التعليم  بروفيسور  شور،  ستيفن 

التعاون  بهذا  سعيد  »أنا  أدلفي:  جامعة  في 

أنه  خاصة  المهني،  للتطوير  قطر  مركز  مع 

التوحد«،  بطيف  الصغر  في  تشخيصي  تم 

مضيًفا: »يمثل ذوو التوحد مجموعة كبيرة من 

المواهب التي تحتاج لمزيد من االهتمام، بحيث 

يمكن أن تفيد مبادرات الشمول المطروحة كاًل 

وبذلك  التوحد،  ذوي  وأيًضا  العمل  أصحاب  من 

نجعل التوظيف الُمرضي والمنتج لذوي التوحد 

هو القاعدة، وليس االستثناء«.

اختصاصي  ناصيف،  روبرت  الدكتور  ويتفق 

علم النفس وخبير طيف التوحد، مع هذا الرأي 

قائاًل: »كأي شخص آخر، يستحق ذوو التوحد 

وكوالد  ومنتجة.  سعيدة  حياة  عيش  فرصة 

كطبيب  وأيًضا  التوحد،  ذوي  من  بالغ  البن 

نفسي متخصص بالتوحد، أنا فخور بأن أكون 

وداعًما  المهني،  للتطوير  مستشاًرا لمركز قطر 

لجهوده في إطالق مبادرة للتوظيف الشامل«.

 دعم التوظيف 
العمل،  أماكن  في  الفئات  تلك  دعم  إطار  وفي 

أطلق مركز قطر للتطوير المهني مؤخًرا برنامج 

في  الخاصة  االحتياجات  ذوي  توظيف  دعم 

أيًضا،  التوحد.  ذوي  على  التركيز  مع  قطر، 

لالحتفاء  األخيرة  التوعوية  حملته  إطار  وفي 

بالتنوع العصبي ودعم األشخاص ذوي القدرات 

»الفرص  برنامج  المركز  أطلق  الخاصة، 

التدريبية لذوي اإلعاقة«، الذي يسعى إلى إرساء 

ثقافة عمل تشمل الجميع، وكذلك دعم انتقال 

إلى  الدراسة  مرحلة  من  قطر  مؤسسة  طالب 

تدريبية  فرص  توفير  خالل  من  العمل  مرحلة 

تأثير  من  لالستفادة  البرنامج  ويسعى  لهم. 

خالل  من  والمنطقة،  الدولة  في  قطر  مؤسسة 

مبدأ »القيادة بالقدوة«.

قطر  مركز  قّدم  البرنامج،  هذا  إطالق  مع  وتزامًنا 
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أطلقه مركز قطر للتطوير المهني.. عبدالله المنصوري لـ $:

برنامج لدعم توظيف ذوي االحتياجات

إلى  موجهة  افتراضية  ندوة  المهني  للتطوير 

»أساسيات  عنوان  تحت  القطري،  المجتمع 

أجل  من  اإلعاقة«،  لذوي  تدريب  فرص  توفير 

حول  الخاطئة  األفكار  على  الضوء  تسليط 

الكفيلة بتوفير مكان  الُسبل  التوحد، ومناقشة 

عمل شامل يحتضن الجميع.

أعقب ذلك ندوة أخرى حول »دور أسر ذوي التوحد 

في دعم الشمولية«، التي استضافت مجموعة 

منصة  مؤِسسات  القطريات،  األمهات  من 

منصة  وهي  التوحد«،  طيف  اضطراب  »أهالي 

الندوة،  خالل  التوحد.  ذوي  لعائالت  مجتمعية 

تحدثت المشاركات عن تجربتهن خالل رحلة 

األمومة، وسبل كسر الحواجز االجتماعية، ودور 

الوالدين في دعم جهود توفير التدريب الشامل 

وتأمين فرص العمل.

مركز  يحرص  المجتمعية،  جهوده  ولتعزيز 

قطر للتطوير المهني على تنظيم والمشاركة في 

الجهود  تلك  ومن  المجتمعية.  التوعية  أنشطة 

تروج  حملة  في  قطر«،  »كيدزانيا  مع  تعاونه 

في  المركز  شارك  كما  شمواًل.  أكثر  لمجتمع 

فعالية »المشي من أجل التوحد« التي نظمتها 

مؤسسة قطر في حديقة األكسجين بالمدينة 

التوحد،  حول  الوعي  نشر  بهدف  التعليمية، 

الرعاية  ومقدمي  التوحد،  ذوي  أهالي  ولدعم 

المجتمعي،  الدمج  أنشطة  في  الرئيسيين 

الصحية  الرعاية  خدمات  إلى  وصولهم  وتأمين 

واالجتماعية والتطوعية.

من  المهني  للتطوير  قطر  مركز  يسعى 

تمكين  إلى  المتعددة  الجهود  تلك  كل  خالل 

على  والعمل  العصبي  التنوع  ذوي  األشخاص 

تثقيف المجتمع المحلي، باإلضافة إلى إشراك 

إرساء  جهود  في  الصلة  ذات  األساسية  الجهات 

يعزز  بما  التوظيف،  شمولية  تدعم  ممارسات 

التنوع  ذوي  األشخاص  مشاركة  فرص  من 

العمل  قوى  ضمن  التوحد  وذوي  العصبي، 

المنتجة في الدولة.

بناء بيئة متكاملة تدعم وتلتزم بالتوجيه المهني في الدولة

{ عبدالله المنصوري

    كتب         محمد أبوحجر

خطوات ثابتة وراسخة خطاها مركز قطر 
للتطوير المهني، عضو مؤسسة قطر، 
خالل السنوات الخمس الماضية، في 

إطار جهوده لدمج ذوي التنوع العصبي 
في مواقع العمل، ومساعدة الطالب 

الذين يواجهون تحديات تعليمية 
على االنطالق في مساراتهم المهنية.. 

وقد تحقق ذلك من خالل المواءمة 
بين مجموعة من البرامج المدرسية 

ومبادرات التكامل المهني، بدعم 
ومشاركة الجهات المعنية، 

وحمالت التوعية المجتمعية، 
التي ُتسهم في تعزيز 

جهود مركز قطر للتطوير 
المهني في بناء بيئة 

شاملة ومتكاملة 
تدعم وتلتزم 

بالتوجيه المهني 
في الدولة.

برنامج »مهارات االستعداد المهني« يساعد 
الطالب على تحصيل اعتمادات مدرسية 



الذي  المؤتمر  واجتذب 

الصندوق  من  بدعم  انعقد 

البحث  لرعاية  القطري 

رقم  منحة  العلمي، 
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ومرموقة  معروفة  أسماء 

فحص  تخصص  في 

المّتحد  القرنية  مجهر 

من  عددًا  يمثلون  البؤر 

والمؤسسات  الجامعات 

والمستشفيات  البحثية 

المتحدة  والمملكة  قطر  في 

وأستراليا  وألمانيا  وإيطاليا 

وكندا  والصين  وسنغافورة 

وغيرها،  المتحدة  والواليات 

هذا  تطبيقات  الستكشاف 

للعينين  السريع  الفحص 

مختلف  تشخيص  في 

التنكسية العصبية  األمراض 

العالجية.  محصلتها  وتقييم 

وقال الدكتور رياز مالك أستاذ 

المساعد  والعميد  الطب 

اإلكلينيكية  لالستقصاءات 

في وايل كورنيل للطب - قطر 

الفحص  تطوير  رواد  وأحد 

فحص  مزايا  »أبرز  المذكور: 

البؤر  المّتحد  القرنية  مجهر 

وغير  سريع  فحص  أنه 

في  موثوق  فحص  وهو  مؤلم 

االضطرابات  عن  الكشف 

لذا،  العصبية.  التنكسية 

الفحص  هذا  توفير  نريد 

على نطاق أوسع وإدماج تقنية 

بما  به  االصطناعي  الذكاء 

األمراض  تشخيص  يسّهل 

العصبية  التنكسية 

واستخدام  المختلفة، 

متعددة  البحوث  في  الفحص 

المراكز للعالجات الجديدة«.

القرنية  ويمكن لفحص مجهر 

يحّدد  أن  البؤر  المّتحد 

األعصاب  تلف  مقدار  بدقة 

العديد  في  وتجددها 

التنكسية  األمراض  من 

مثل  المركزية  العصبية 

الخرف،  الرعاش،  الشلل 

التوحد،  المتعدد،  التصلب 

االعتالالت  وكذلك  الفصام، 

الناتجه  الطرفية  العصبية 

االعتالل  السكري،  عن 

فيروس  عن  الناجم  العصبي 

البشرية،  المناعة  نقص 

الطرفي  العصبي  واالعتالل 

الكيميائي  العالج  عن  الناجم 

السرطان.  لمرضى 

االستعانة  يمكن  كما 

القرنية  مجهر  بفحص 

الستقصاء  البؤر  المّتحد 

االعتالل  في  األعصاب  تلف 

الناجم عن ترّسب  العصبي 

)تلف  األميلويد  بروتين 

تراكم  عن  الناجم  األعصاب 

وَرَنح   ،)rogue بروتين 

األمراض  )أحد  فريدريك 

الوراثية(،  التنكسية 

الليفي  العصبي  واالعتالل 

العلة  المجهول  الصغير 

الوراثية  األمراض  )أحد 

شديد(. بألم  المتسببة 

في  المتحدثين  ومن 

كورنيل  وايل  من  المؤتمر 

الدكتور  قطر   - للطب 

يانس  والدكتور  مالك، 

األستاذ  بتروبولوس 

للبحوث  المساعد 

والدكتور  الطب،  في 

بونيراكيس  جورجيوس 

اإلكلينيكي  الباحث 

ومن  المختبر.  ومشرف 

في  اآلخرين  المتحدثين 

أندرو  البروفسور  المؤتمر 

االتحاد  رئيس  بولتن 

السكري  لمرضى  الدولي 

جامعة  في  الطب  وأستاذ 

المملكة  في  مانشستر 

نايثان  البروفسور  المتحدة، 

كوينزالند  جامعة  من  إفرون 

في  بريزبن  في  للتكنولوجيا 

أشفق  البروفسور  أستراليا، 

في  ألبرتا  جامعة  من  شعيب 

جيوسيبي  البروفسور  كندا، 

لوريا أستاذ طب األعصاب في 

إيطاليا،  في  ميالن  جامعة 

فريمان  روي  البروفسور 

اضطرابات  مركز  مدير 

الالإرادي  العصبي  الجهاز 

األعصاب  واضطرابات 

الطرفية في كلية طب هارفرد 

بوسطن. في 

المشاركون  الخبراء  وناقش 

من  واسعة  مجموعة 

تاريخ  من  بدءا  المواضيع، 

مجهر  فحص  تقنية  تطوير 

ومرورًا  البؤر،  المّتحد  القرنية 

التقنية  هذه  باستخدامات 

اإلكلينيكية،  البحوث  في 

استخدام  إمكانية  إلى  ووصواًل 

باالقتران  الفحص  هذا 

ومزايا  االصطناعي،  بالذكاء 

والتحديات  الفحص  هذه 

ومن  استخدامه.  أمام  الماثلة 

تطرقوا  التي  المسائل  أبرز 

عالجات  توافر  عدم  إليها، 

الغذاء  هيئة  من  معتمدة 

ووكالة  األميركية  والدواء 

لألمراض  األوروبية  األدوية 

العصبية،  التنكسية 

وجود  عدم  أن  إلى  وأشاروا 

يمّثل  كافية  نهائية  نقاط 

الرئيسية  األسباب  أحد 

البحوث  المتعددة  لإلخفاقات 

وتمحور  اإلكلينيكية. 

إمكانية  حول  المؤتمر 

مجهر  فحص  استخدام 

ليكون  البؤر  المّتحد  القرنية 

بديلة«  نهائية  »نقطة  بمثابة 

اإلكلينيكية  البحوث  في 

التي  الجديدة  للعالجات 

التنكسية  األمراض  تستهدف 

قد  ما  وهو  العصبية، 

على  الحصول  من  يمّكن 

والدواء  الغذاء  هيئة  موافقة 

األميركية.

المؤتمر بعنوان »فحص  ُعقد 

البؤر:  المّتحد  القرنية  مجهر 

للتنكس  بديلة  نهائية  نقطة 

التجارب  في  العصبي 

واختتم  اإلكلينيكية« 

المشاركين  باتفاق  أعماله 

الدوحة  »بيان  إصدار  على 

مجهر  فحص  على  للتواُفق 

وهي  البؤر«،  المّتحد  القرنية 

التحديات  أهم  تحدد  وثيقة 

السانحة  والفرص  الماثلة 

العتماد  الالزمة  واإلجراءات 

أوسع في  الفحص على نطاق 

التنكسية  األمراض  تقييم 

الجهاز  في  العصبية 

والجهاز  المركزي  العصبي 

وسُتقّدم  الطرفي،  العصبي 

الدورية  في  للنشر  الوثيقة 

المتخصصة  الطبية 

 Journal of the Peripheral
كما   .Nervous System
إلى  المشاركون  توّصل 

اتحاد  إنشاء  بشأن  اتفاق 

على  للتعاون  المراكز  متعدد 

تستخدم  التي  الدراسات 

القرنية  مجهر  فحص 

استقصاء  في  البؤر  المّتحد 

العصبية  األمراض 

المركزية  التنكسية 

المؤتمر  ُعقد  والطرفية. 

القطري  الصندوق  من  بدعم 

ومن  العلمي  البحث  لرعاية 

العالميتين  الشركتين 

جامبل«  أند  »بروكتر 

إنجنيرنج«. و»هايدلبرغ 
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$ الدوحة

د.مالك: سريع وموثوق في الكشف عن االضطرابات التنكسية العصبيةناقشوا على مدى يومين آفاق استخدام هذا الفحص في البحوث اإلكلينيكية

»وايل كورنيل« تستقطب خبراء عالميين
في مجال فحص مجهر القرنية المّتحد البؤر

 استضافت وايل كورنيل للطب - قطر نخبة من خبراء 
المّتحد  القرنية  بارزين في مجال فحص مجهر  عالميين 

البؤر )CCM(، حيث ناقشوا على مدى يومين آفاق استخدام 
هذا الفحص في البحوث اإلكلينيكية. وهذا الفحص 

أبرز  الكشف عن  يعتمد تقنية تشخيصية يمكنها 
التنّكسية العصبية من خالل فحص األعصاب  األمراض 

العينين.  في  الصغيرة 

الفحص يمكنه أن يحّدد 
بدقة مقدار تلف األعصاب

نريد إدماج تقنية الذكاء
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في اجتماع برئاسة وزير البلدية

لجنة »إكسبو 2023« تبحث آخر االستعدادات

دولة  الستضافة  الوطنية  اللجنة  عقدت 

اجتماعا  بالدوحة   2023 إلكسبو  قطر 

سعادة  برئاسة  الماضي  الخميس  يوم 

تركي  بن  عبدالعزيز  بن  عبدالله  الدكتور 

اللجنة،  ورئيس  البلدية  وزير  السبيعي 

المهندي  أحمد  بن  سعد  الدكتور  وبحضور 

اللجنة ورئيس هيئة األشغال  نائب رئيس 

الخوري  علي  محمد  والمهندس  العامة، 

الحدائق  إدارة  ومدير  للجنة  العام  األمين 

العامة، وباقي أعضاء اللجنة.

االستعدادات  آخر  اللجنة  استعرضت  وقد 

في  اإلكسبو  لتنظيم  الجارية  واألعمال 

 2023 أكتوبر   2 من  الفترة  في  البدع  حديقة 

آخر  على  والوقوف   ،2024 مارس   28 وحتى 

في  المعرض  لموقع  بالنسبة  التطورات 

والفعاليات  التسويق  وخطط  البدع  حديقة 

وغيرها.

اللجنة  ورئيس  البلدية  وزير  سعادة  ه 
َّ

ووج

الدوحة   2023 إكسبو  الستضافة  الوطنية 

جميع  إلنجاز  الجهود  كافة  بذل  بضرورة 

الزمنية  المراحل  وفق  المطلوبة  األعمال 

اإلكسبو  أهمية  إلى  مشيرا  الموضوعة، 

ستستضيفه  الذي  األكبر  الحدث  باعتباره 

دولة قطر بعد بطولة كأس العالم 2022.

توليه  الذي  الكبير  باالهتمام  سعادته  ونوه 

المعرض  من  النسخة  لهذه  قطر  دولة 

لجميع  الهام  الدور  على  مشددا  الدولي، 

الحكومية  وشبه  الحكومية  القطاعات 

الدولة  جهود  بدعم  ستقوم  والتي  والخاصة 

األصعدة  على  مميزا  الحدث  هذا  لجعل 

في  للبستنة  دولي  معرض  أول  كونه  كافة 

المنطقة.

وعلى الجانب اآلخر، بحث المعرض الدولي 

وجامعة  الدوحة(   2023 )إكسبو  للبستنة 

قطر، سبل تعزيز التعاون والشراكة بينهما 

بجامعة  العلمية  الخبرات  من  لالستفادة 

الذي  اإلكسبو  فعاليات  إنجاح  في  قطر 

2023 وحتى  أكتوبر   2 الفترة من  سيقام في 

بمدينة  البدع  حديقة  في  مارس2024م   28
الدوحة.

جامعة  بمقر  ُعقد  الذي  اجتماع  خالل  وتم 

الخوري  علي  محمد  المهندس  بين  قطر 

الستضافة  الوطنية  للجنة  العام  األمين 

للبستنة  الدوحة   2023 إلكسبو  قطر  دولة 

بوزارة  العامة  الحدائق  إدارة  ومدير 

الدرهم  راشد  حسن  والدكتور  البلدية، 

من  العديد  مناقشة  قطر،  جامعة  رئيس 

بين  التعاون  لمجاالت  والمقترحات  األفكار 

البحوث  في  الشراكة  بينها:  ومن  الجانبين 

البيئة،  المتطورة،  الزراعات  حول التصحر، 

تضم   2023 إلكسبو  علمية  لجنة  وإنشاء 

المساعدة  أجل  من  قطر  جامعة  من  خبراء 

العالمية  الجامعات  مع  التنسيق  في 

أي  لتقديم  بالمعرض  االبتكار  مركز  وإتاحة 

ابتكارات لطالب الجامعات وعموم الزوار.

وتطرق االجتماع إلى مشاركة محاضرين من 

سينظمها  التي  المؤتمرات  في  قطر  جامعة 

إكسبو 2023 في أرض المعرض، ومشاركة 

وإنجاح  لدعم  الجامعة  طالب  من  متطوعين 

في  مشاركتهم  وأيضا  المعرض  فعاليات 

حمالت التوعية التي سوف يتم تنظيمها.

محمد  المهندس  أشاد  الزيارة،  ختام  وفي 

وزارة  بين  المستمر  بالتعاون  الخوري 

من  العديد  في  قطر  وجامعة  البلدية 

إلى  والتقدير  بالشكر  وتقدم  المجاالت، 

قطر  جامعة  رئيس  الدرهم  حسن  الدكتور 

الذي  المتميز  والبحثي  العلمي  الدور  على 

تقدمه الجامعة لخدمة مجاالت عمل الوزارة 

والمجتمع بوجه عام.

{  د. عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي

$ الدوحة

بحث سبل 
تعزيز التعاون 

مع جامعة 
قطر 

مناقشة العديد 
من األفكار 

والمقترحات 

حول تنسيق النهج في الرصد اإلشعاعي

»البيئة« تشارك في ورشة 
لـوكـالـــة الطــاقــــة الـــذريـــة

المناخي  والتغير  البيئة  وزارة  شاركت 

اإلشعاع  من  الوقاية  بإدارة  ممثلة 

اإلشعاع  )مختبر  الكيميائية  والمواد 

المركزي( في ورشة عمل حول تنسيق 

البيئي  اإلشعاعي  الرصد  في  النهج 

مع  الذرية  للطاقة  الدولية  بالوكالة 

الدورة لتبادل  اراسيا. وتهدف  دول عرب 

المعلومات بين الدول حول كيفية عمل 

في  اإلشعاعي  للرصد  الوطنية  البرامج 

البيئة وتحليلها وكيفية رسم الخرائط 

العينات،  أخذ  برامج  وعمل  اإلشعاعية 

عرضا  الكربي  سميرة  السيدة  وقدمت 

في  وإمكانياتها  قطر  دولة  مشاريع  عن 

مجال الرصد اإلشعاعي البيئي وقدرات 

هذا  في  والبشرية  الفنية  قطر  دولة 

المجال.

حول التعلم مدى الحياة من أجل الصحة

بلـديــة الــوكـــرة تشــارك
فــــي نـــدوة افـــتـــراضــيــة

ببلدية  ممثلة  البلدية  وزارة  شاركت 

في  التعلم  مدن  شبكة  عضو  الوكرة 

كرسي  نظمها  التي  االفتراضية  الندوة 

والتعليم  العالمية  للصحة  اليونسكو 

من  الحياة  مدى  »التعلم  عنوان  تحت 

أجل الصحة« بمشاركة ممثلي المدن 

التابعة  التعلم  مدن  بشبكة  األعضاء 

لليونسكو.

وقالت المهندسة سهى محمود، منسقة 

ملف االستدامة ببلدية الوكرة، إن هذه 

الندوة تأتي ضمن مجموعة سلسلة من 

الندوات لتفعيل إعالن »يونسكو« لمدن 

الدولي  المؤتمر  من  المعتمدة  التعلم 

في  عقد  الذي  التعلم  لمدن  الخامس 

إلى  يهدف  الذي  الماضي،  أكتوبر  شهر 

رفع مستوى الوعي بالتعم مدى الحياة 

من أجل الصحة وتطوير سياسة »نحو 

الصمود«  على  قادرة  صحية  مدينة 

ووضع سياسة التعلم من أجل الصحة 

موضع التنفيذ على المستوى المحلي.

ضمن خطة المحافظة على المنظر العام

بلدية الخور تهدم منازل آيلة للسقوط

بالتعاون  والذخيرة  الخور  بلدية  قامت 

بهدم  الميكانيكية  األعتدة  إدارة  مع 

تشوه  والتي  للسقوط  اآليلة  المباني 

المنظر العام، وذلك ضمن خطة البلدية 

للمدينة  العام  المنظر  على  للمحافظة 

وتجميل الشوارع واألحياء. 

مختصا  عمل  فريق  البلدية  وشكلت 

والهدم،  الصيانة  قرارات  لمتابعة 

واآليلة  المتضررة  المباني  وفحص 

العام،  للمنظر  والمشوهة  للسقوط 

الوجه  وإظهار  تحسينها  يضمن  بما 

حيث  للمدينة،  والجمالي  الحضاري 

المواقع  بمعاينة  الفريق  هذا  يختص 

العقارات  حال  عن  فنية  تقارير  وإعداد 

والتوصية  المتضررة  القديمة  واألبنية 

حالتها،  حسب  إزالتها  أو  بصيانتها 

وإحالة هذه التقارير إلى لجنة الصيانة 

أو  بالهدم  النهائي  القرار  التخاذ  والهدم 

الصيانة، ثم إخطار أصحابها لمراجعة 

جدول  خالل  القرار  لتنفيذ  البلدية 

الوزارة  متطلبات  ووفق  محّدد  زمني 

للخطة  التخطيطية  واالشتراطات 

ويأتي  قطر.  لدولة  الشاملة  العمرانية 

القديمة  المباني  هدم  قرارات  تنفيذ 

والمتهالكة في إطار حرص وزارة البلدية 

المباني  وهدم  صيانة  بلجنة  ممثلة 

وجميع البلديات، على االرتقاء بالمنظر 

الجمالي للمدن، تنفيذًا ألحكام القانون 

بمراقبة  الخاص   2006 لسنة   )29( رقم 

المباني.

بمناسبة يوم البيئة العالمي

حملة تنظيف لشاطئي الوكرة وسميسمة

شركة  مع  بالتعاون  الوكرة  بلدية  نظمت 

حملة  أمس،  والمقاوالت  للتجارة  أورباكون 

العام  الوكرة  بشاطئ  مشتركة  تنظيف 

العالمي  باليوم  االحتفال  مع  بالتزامن 

للبيئة بمشاركة نحو 150 متطوعا.

األفراد  توعية  إلى  الحملة  وتهدف 

نظافة  استدامة  بأهمية  والمؤسسات 

البيئة البحرية  الشواطئ والمحافظة على 

بين  المجتمعية  المشاركة  وتعزيز 

القطاعين الحكومي والخاص.

حملة  الظعاين  بلدية  نظمت  جهتها  من 

وذلك  سميسمة،  لشاطئ  لتنظيف 

وشركاؤه  الجابر  شركة  مع  بالتعاون 

وهيئة األشغال العامة »أشغال«، بمناسبة 

االحتفال باليوم العالمي للبيئة 2022 تحت 

شعار: »ال نملك سوى أرض واحدة«.

وأكد السيد ماجد الكواري مدير إدارة شؤون 

الخدمات ببلدية الظعاين أن هذه األنشطة 

تأتي في إطار رفع الوعي العام لدى الجمهور 

بالبيئة  واالهتمام  العامة  النظافة  بشأن 

المتصلة  االستراتيجية  األهداف  وتحقيق 

وضمن  بالوزارة  المستدامة  بالتنمية 

البلدية  المشتركة بين  البيئية  المبادرات 

والشركات الخاصة والمجتمع.
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في مدرستي األندلس وعمر بن الخطاب

د. النعيمي يتفقد 
سير االختبارات

صالح  بن  إبراهيم  الدكتور  سعادة  قام 

والتعليم  التربية  وزارة  وكيل  النعيمي، 

بزيارة  أمس،  صباح  العالي،  والتعليم 

اإلعدادية  األندلس  لمدرسة  تفقدية 

الثانوية الخاصة للبنين ومدرسة عمر بن 

الخطاب الثانوية، وذلك لالطالع على سير 

اختبارات الثانوية العامة.

تأتي  الزيارات  هذه  أن  سعادته  وأكد 

من  الطالب  أبنائنا  راحة  على  لالطمئنان 

وأمان  راحة  بكل  االختبارات  تأدية  أجل 

أشاد  كما  والتوفيق،  النجاح  لهم  وتمنى 

المدرسين  قبل  من  المبذولة  بالجهود 

والمشرفين على االختبارات.

للمرحلتين الثانوية والجامعية.. »األوقاف«:

فتح باب التسجيل 
ببرنامج التدريب الصيفي

برنامج نظمه مركز جامعة قطر للعلماء الشباب

انطالق التدريب البحثي الصيفي

عن »مفهوم اآلخر في الفكر الديني الصيني«

أطروحة بحثية ناقشتها كلية الشريعة
ناقشت مؤخًرا الخريجة 

نسيبة بومعراف، من برنامج 
ماجستير األديان وحوار 

الحضارات بكلية الشريعة 
والدراسات اإلسالمية، 

أطروحتها البحثية والتي 
جاءت بعنوان: )مفهوم 

اآلخر في الفكر الديني 
الصيني من خالل النصوص 
التأسيسية(. وقد شارك في 

لجنة المناقشة كٌل من: أ.د 
أحمد زايد، ود. عالء هيالت 
عضَوْي هيئة التدريس في 

قسم العقيدة والدعوة، 
فيما أشرف على الرسالة أ.د 
محمد خليفة حسن، أستاذ 

األديان وحوار الحضارات 
بكلية الشريعة والدراسات 

اإلسالمية.
البحثية  األطروحة  هذه  أهمية  وتكمن 

بالفكر  متعلقا  موضوعا  مناقشتها  في 

الحديث  مغّيب  فكر  وهو  الصيني،  الديني 

لغياب  واإلسالمي  العربي  العالم  في  عنه 

حاولت  ولهذا  والخبراء؛  المتخصصين 

العربية  المكتبة  فراغ  تسد  أن  الرسالة 

هذا  في  المتعلقة  المراجع  من  واإلسالمية 

الموضوع.

وفي تصريٍح له، قال أ.د عبد القادر بخوش، 

رئيس قسم العقيدة والدعوة بكلية الشريعة 

األديان وحوار  جامعة قطر: »نهتم في برنامج 

الدقيق  العلمي  البحث  بتعميق  الحضارات 

وإعداد  الحضارات،  وحوار  األديان  مجال  في 

للديانات  الفهم  عميقي  شرعيين  باحثين 

محاورة  على  وقادرون  المختلفة،  والحضارات 

ثقافة  ترسيخ  محاولة  إلى  إضافة  أصحابها، 

خلق  باتجاه  يدفع  الذي  األمر  البناء  الحوار 

والدينية  الثقافية  بالتعددية  يتسم  عالم 

وباالحترام المتبادل لكافة الثقافات واألديان«. 

وأضاف أ.د. عبدالقادر: »تأتي هذه المناقشة 

لألديان  العميق  الفهم  أهداف  لتحقيق 

نعاني  التي  الصين  أديان  السيما  الوضعية 

في  ندرة  من  واإلسالمي  العربي  العالم  في 

جسور  يمد  أن  شأنه  من  وهذا  إليها،  التطرق 

لها  التي  الصينية  الحضارة  مع  التواصل 

ضخٌم  حضوٌر  ولها  عريق،  حضاري  تاريخ 

ومؤثٌر اليوم«. 

من جانبه، قال مشرف األطروحة البحثية، أ.د 

محمد خليفة حسن، أستاذ األديان والحضارات 

في كلية الشريعة: »يعتبر هذا الموضوع من 

الموضوعات المهمة في فهم الديانات الوضعية 

الديني  الفكر  في  متمثلًة  اآلخر  من  وموقفها 

الدينية  النصوص  على  وباالعتماد  الصيني 

في  الموضوع  هذا  أهمية  وتظهر  األساسية، 

أهمية الصين على الساحة العالمية باعتبارها 

واالقتصادية  السياسية  القوى  أهم  من  واحدة 

والثقافية في العالم المعاصر«.

وأضاف ا.د محمد: »تهدف الرسالة إلى تقديم 

المجتمع  لفهم  المعرفة األساسية الضرورية 

خالل  من  والمعاصر  الحديث  الصيني 

المؤثر  والثقافي  الديني  فكره  على  التعرف 

والفلسفة  السياسية  االستراتيجية  على 

التعددية  ناقشت  وقد  للصين.  الثقافية 

هذه  وتأثير  الصين  في  والقومية  الدينية 

اآلخر  من  الموقف  تحديد  في  التعددية 

الصيني  للمجتمع  الدينية  الرؤية  وتوحيد 

والتناغم  والوئام  االنسجام  من  نوع  وخلق 

بينها  ومن  المتعددة  الديانات  أهل  بين 

الكونفوشيوسية والطاوية والبوذية الصينية 

والمسيحية واإلسالم، وتقديم فلسفة ثقافية 

مستوى  على  الصيني  للمجتمع  موحدة 

األديان والقوميات المتعددة«.

ستكون  الرسالة  هذه  أن  على  أكد  كما 

العربية  المكتبة  في  المهمة  المصادر  من 

الخاصة  والمراجع  المصادر  تنقصها  التي 

بالمجتمعات  وعالقته  الصيني  بالمجتمع 

األخرى من خالل تحديد مفهوم اآلخر والموقف 

الصيني  المجتمع  إلى  للولوج  كمفتاح  منه 

من  أساس  على  معه  العالقات  وبناء  وفهمه 

الفكرية  الدوائر  في  الموضوعية  المعرفة 

المجتمع  في  واالقتصادية  والسياسية 

العربي واإلسالمي.

»تناولت  نسيبة:  الخريجة  قالت  وبدورها، 

الديني  الفكر  في  اآلخر  مفهوم  الرسالة 

التأسيسية،  النصوص  خالل  من  الصيني 

الثالثة  الصينية  األديان  دراسة  إلى  وهدفت 

الصيني،  الديني  الفكر  تشكل  التي 

والبوذية  والطاوية  الكونفوشيوسية  وهي: 

من  اآلخر  من  موقفها  عن  وبحثت  الصينية، 

إلى  إضافة  التأسيسية،  نصوصها  خالل 

الديني  للفكر  الشامل  الموقف  استخالص 

النص  تجاوز  عبر  اآلخر،  من  الصيني 

التاريخي  الواقع  إلى  ونزوال  التأسيسي 

عدة  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  والمعاصر. 

نتائج أهمها: أن موقف الفكر الديني الصيني 

باتجاه  ويدفع  إيجابي  موقف  هو  اآلخر  من 

الشامل  المفهوم  وأن  واالندماج.  االنسجام 

التي  لآلخر تمثله الكونفوشيوسية الجديدة 

وانعكست  االندماج،  مفاهيم  معها  تبلورت 

على الواقع المعاصر للصين«.

{ جانب من المناقشة

الدوحة          $

الشباب  للعلماء  قطر  جامعة  مركز  م  نظَّ

الصيفي  البحثي  التدريب  برنامج   )QUYSC(

 2022 مايو   22 يوم  من  انطلق  الذي   2022
ويقدم   ،2022 يونيو   23 يوم  إلى  وسيستمر 

البرنامج مسارين: المسار األول: برنامج البحث 

المكثف موجه النتائج، والمسار الثاني: البحث 

والتدريب.

رائًدا  مشروًعا   20 العام  هذا  البرنامج  وينظم 

واالستعداد  الكفاءات  تنمية  تعزيز  على  قادًرا 

البحثي  التدريب  برنامج  وسيشهد  للتوظيف، 

بحثية  مراكز  سبعة  مشاركة   2022 الصيفي 

مركز  األبحاث:  مراكز  وتشمل  كليات.  وأربع 

المواد المتقدمة )CAM(، مركز أبحاث حيوانات 

المختبر )LARC(، وحدة المختبرات المركزية 

مركز   ،)ESC( البيئية  العلوم  مركز   ،)CLU(

البحوث الطبية الحيوية )BRC(، معهد البحوث 

 ،)SESRI( المسحية  واالقتصادية  االجتماعية 

ومركز   ،)CSD( المستدامة  التنمية  مركز 

أما   .)QUYSC( الشباب  للعلماء  قطر  جامعة 

األسنان  طب  كلية  فهي:  المشاركة،  الكليات 

)CDM(، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، 

الهندسة  كلية   ،)CAS( والعلوم  اآلداب  كلية 

.)CED( وكلية التربية ،)CENG(

مع  صارم  بشكل  البحثية  المشاريع  وتتوافق 

 SDG(( هدف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

تحقيق  وبالتالي  الجيد،  بالتعليم  المتعلق   4
المهارات.  وتنمية  التدريب  في  التميز  ضمان 

البحثية  المشاريع  تتوافق  ذلك،  جانب  إلى 

خاصة  المتحدة،  لألمم  األخرى  األهداف  مع 

حماية  لضمان  المستدامة  التنمية  أهداف: 

والصحة،  الشرب  مياه  في  والجودة  البيئة، 

وإدارة الطاقة المستدامة، وما إلى ذلك. وتتوافق 

لجامعة  البحثية  الركائز  مع  المشاريع  هذه 

والصحة  والبيئة  الطاقة  في:  المتمثلة  قطر 

والعلوم الطبية الحيوية، تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، العلوم االجتماعية واإلنسانية. 

في  الصيفية  العطلة  تقصير  من  الرغم  وعلى 

هذا العام، إال أن البرنامج يشهد أيًضا مشاركة 

البرنامج  في  سجل  حيث  ضخمة،  طالبية 

حوالي 300 طالب في الدورات. 

وأكدت األستاذة الدكتورة مريم المعاضيد نائب 

في  العليا  والدراسات  للبحث  الجامعة  رئيس 

 
َّ

»إن وقالت:  المشاريع،  نطاق  على  قطر  جامعة 

يقدم   2022 للبحوث  الصيفي  التدريب  برنامج 

مشاريع توفر النظرية للتطبيق والخبرة العملية 

واالستشارات االستراتيجية التي تغذي الطالب 

ليصبحوا قادة، وكذلك االعتراف بأهمية التنمية 

المستدامة في تمهيد المستقبل«. 

وفي تصريٍح لها بهذه المناسبة، أشارت األستاذة 

الدكتورة نورة آل ثاني، مدير مركز جامعة قطر 

برنامج  تأثير  إلى   ،)QUYSC( الشباب  للعلماء 

»إن  وقالت:   ،2022 للبحوث  الصيفي  التدريب 

البرنامج ينظم المشاريع التي تقدم مساهمات 

المستدامة  التنمية  في  وهامة  وقيمة  معاصرة 

ع الطالب لمتابعة الفرص 
ِّ

لألمة، وبالتالي يشج

المتنوعة لتحقيق التوازن في الدورات الدراسية 

التعبير  مع  بالتوازي  بهم،  الخاصة  األكاديمية 

أمام  وتعكسها  ومواقفهم  ومهاراتهم  معارفهم  عن 

العليا على حد  الدراسات  أرباب العمل وكليات 

سواء«.

قطر  جامعة  مركز  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

لتحويل  مكرس   )QUYSC( الشباب  للعلماء 

معتمد،  مرن،  جيل  إلى  الوطني  الشباب  جيل 

ناقد، ومشارك، حيث يهدف المركز إلى تمكين 

المهارات  تطوير  في  لدعمهم  الشباب  جيل 

الوظيفي،  واالستعداد  االتصال  ومهارات  التقنية 

تهدف  أساسية  محطة  بمثابة  فهو  وبالتالي 

المجاالت  في  الجديدة  المواهب  توظيف  إلى 

العلمية والبحثية.

الدوحة          $

البرنامج ينظم 

»20« مشروعا 

رائدا هذا العام

تعزيز تنمية 

الكفاءات.. 

واالستعداد 

للتوظيف

الدوحة          $

{ مبنى األوقاف

بوزارة  البشرية  الموارد  إدارة  أعلنت 

باب  فتح  عن  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 

المرحلتين  وطالبات  لطالب  التسجيل 

في  الراغبين  والجامعية،  الثانوية 

الصيفي«  »التدريب  بـبرنامج  االلتحاق 

بالبرنامج  بااللتحاق  للراغبين  ويمكن 

التسجيل  الذكور  الطالب  من  التدريبي 

halmari@islam.( اإللكتروني  البريد  عبر 

من  للراغبات  يمكن  بينما   ،)gov.qa
البريد  عبر  التسجيل  اإلناث  الطالبات 

mkhalid@( بهن  الخاص  اإللكتروني 

أمس  من  بدءا  وذلك   ،)islam.gov.qa
حتى  التسجيل  ويستمر  يونيو   5 األحد 

الخميس 9 يونيو الجاري.

أن  البشرية  الموارد  إدارة  وأوضحت 

خالل  الله-  بمشيئة  سيبدأ-  التدريب 

الفترة من 26 يونيو وحتى 27 يوليو 2022، 

المتقدم  يكون  أن  للتسجيل  ويشترط 

أو  طالب  من  يكون  وأن  الجنسية،  قطري 

طالبات المرحلتين الثانوية أو الجامعية، 

البطاقة  من  صورة  تقديم  إلى  باإلضافة 

للفصل  الدراسية  والشهادة  الشخصية 

الدراسي األول، مع ذكر رقم الهاتف الجوال 

المشاركين  منح  وسيتم  للتواصل، 

الفترة  اجتياز  شهادات  والمشاركات 

التدريبية.

ويمكن االستفسار عن البرنامج التدريبي 

والشروط عبر الهواتف التالية: )44700366 

للطالبات  و44700135  الذكور،  للطالب 

اإلناث(.

ويهدف البرنامج الذي تنظمه وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية ممثلة في إدارة الموارد 

والتطوير  التدريب  بقسم  البشرية 

والطالبات  الطالب  احتواء  إلى  اإلداري، 

خالل  والجامعية  الثانوية  بالمرحلتين 

فترة الصيف وتدريبهم عمليًا في مختلف 

أنشطة  على  والوقوف  الوزارة،  إدارات 

الوزارة ورسالتها في الدعوة إلى سبيل الله 

المجتمع،  في  وغرسها  الرسالة  هذه  وفهم 

العمل  حب  وتنمية  الوقت  من  واالستفادة 

بالعلم  مسلح  جيل  وبناء  نفوسهم،  في 

وإكسابهم  العملية،  للحياة  ومؤهل 

البرنامج  يأتي  حيث  العملية،  المهارات 

تنفيذا لسياسات الدولة في رعاية الطالب 

والطالبات ووضعهم على الطريق الصحيح 

وإشراكهم في العمل وتأهيلهم للمستقبل 

وااللتزام بسياسة التقطير.

يستمر حتى 
الخميس »9« 

الجاري عبر 
البريد اإللكتروني 

الدوحة          $
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استدعاء نيسان باثفايندر »2013«
سيارات  وكيل  المانع  الحمد  صالح  شركة  مع  بالتعاون  والصناعة  التجارة  وزارة  أعلنت 

الحتمال  وذلك   2013 الصنع  سنة  باثفايندر  طراز  نيسان  لمركبات  استدعاء  عن  نيسان 

وجود خلل في وحدة التحكم في مجموعة الدفع والحركة الهايبرد )HPCM ( مما قد يؤدي 

إلى توقف المحرك وظهور مصباح التحذير. ويأتي هذا اإلجراء في إطار التنسيق والمتابعة 

السيارات  وكالء  وتقيد  التزام  مدى  من  للتأكد  والصناعة  التجارة  وزارة  من  المستمرة 

بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

 »201.7« مليار 
دوالر األرباح 

المجمعة للمائة 
الكبار

ضمن الئحة »فوربس« وبصدارة »QNB« و»صناعات قطر« و»المصرف« و»التجاري« و»الريان«

»16« شركة قطرية بقائمة األقوى إقليميا

فوربس  قائمة  في  قطرية  شركة   16 حلت 

الشرق  في  شركة   100 ألقوى  األوسط  الشرق 

البحوث  فريق  جمع  وقد   2022 لعام  األوسط 

القوائم  من  المالية  والبيانات  المعلومات 

المالية المجمعة للشركات، وأسواق المال في 

دول المنطقة، ثم صّنف الشركات وفقًا للقيمة 

األصول،  وإجمالي  والمبيعات،  السوقية، 

استبعدت  وقد   2021 لعام  األرباح  وصافي 

المالية  القوائم  التي لم تفصح عن  الشركات 

حتى  وذلك   ،2021 لعام  والمدققة  المجمعة 

صرف  أسعار  اعتماد  وتم   .2022 أبريل   20
القيمة السوقية  العمالت األجنبية وحسابات 

في 21 أبريل 2022. 

ضمن  القطرية  الشركات  قائمة  وضمت 

الوطني  قطر  بنك  مجموعة  من:  كال  القائمة 

مستوى  على  األولى  المرتبة  في   QNB
الثالثة  والمرتبة  بالقائمة  القطرية  الشركات 

فوربس  وقالت  األوسط  الشرق  مستوى  على 

في  مصرفية  مؤسسة  أكبر  هي   QNB إن 

الشرق األوسط وإفريقيا، وثاني أكبر كيان في 

أرامكو  بعد  األصول  قيمة  حيث  من  المنطقة 

السعودية. 

وتنشط المجموعة التي تبلغ قيمتها السوقية 

 3 31 دولة ضمن  59.1 مليار دوالر في أكثر من 
موظف  ألف   27 موظفيها  عدد  ويتجاوز  قارات، 

عبر ألف موقع. 

الثانية محليا  المرتبة  وشغلت صناعات قطر 

وجاء  األوسط  الشرق  مستوى  على  والـ24 

مصرف قطر اإلسالمي »المصرف« في المرتبة 

شغل  ثم  أوسطيا  شرق  والـ25  محليا  الثالثة 

والـ30  محليا  الرابعة  المرتبة  التجاري  البنك 

المرتبة  فشغل  الريان  مصرف  أما  إقليميا 

مجموعة  تاله  إقليميا  والـ33  محليا  الخامسة 

السادسة  بالمرتبة  جاءت  التي   Ooredoo
»ناقالت«  شركة  أما  إقليميا  والـ36  محليا 

فحلت  الغاز  نقل  قطاع  في  الرائدة  القطرية 

تلتها  إقليميا  والـ65  محليا  السابعة  بالمرتبة 

الثامنة  المرتبة  »وقود« في  للوقود  شركة قطر 

محليا والـ67 شرق أوسطيا ثم جاءت مجموعة 

بروة العقارية في المرتبة التاسعة محليا والـ72 

إقليميا تلتها مجموعة قطر للتأمين في المرتبة 

العاشرة محليا والـ73 شرق أوسطيا وجاء بنك 

محليا  الـ11  المرتبة  في  االسالمي  الدولي  قطر 

الـ12  بالمرتبة  الدوحة  بنك  تاله  إقليميا  والـ74 

مسيعيد  شركة  ثم  إقليميا  والـ76  محليا 

الـ13  المرتبة  في  القابضة  للبتروكيماويات 

والماء  الكهرباء  وشركة  إقليميا  والـ80  محليا 

القطرية في المرتبة الـ14 محليا والـ81 إقليميا 

والـ87  محليا  الـ15  المرتبة  في  األهلي  والبنك 

"مالحة"  القطرية  المالحة  شركة  ثم  إقليميا 

بالمرتبة الـ16 محليا والـ97 إقليميا.

شهدت  فقد  األوسط«  الشرق  لـ»فوربس  ووفقا 

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  شركات 

2021، حيث  أفريقيا انتعاًشا ملموًسا في عام 

مجمعة  أرباًحا  شركة   100 أقوى  سجلت 

مليار  بـ91  مقارنة  دوالر،  مليار   201.7 بقيمة 

ويأتي   .121% بزيادة  أي   ،2020 عام  في  دوالر 

خليجية،  بقيادة  للشركات  القوي  األداء 

بفضل الزيادة الكبيرة في أسعار النفط.ورغم 

استحواذ قطاع البنوك والخدمات المالية على 

أن  إال  شركة،   42 بواقع  القائمة  نصف  نحو 

والبتروكيماويات  والصناعة  الطاقة  شركات 

% من   65 كانت األكثر ربحية، حيث شّكلت 

تشهد  حين  في  شركة،  الـ100  أرباح  إجمالي 

شركة   24 دخول   2022 لعام  فوربس  قائمة 

المنطقة  أسواق  في  أدرج  بعضها  جديدة، 

»ديوا«،  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  مثل  مؤخًرأ، 

وأدنوك  وفيرتيغلوب،  القابضة،  ظبي  وألفا 

أبوظبي  موانئ  ومجموعة  باور،  وأكوا  للحفر، 

وغيرها من الشركات الجديدة .

المنطقة  بورصات  مؤشرات  تعافي  أدى  وقد 

مجموع  زيادة  إلى  ضخمة،  اكتتابات  وطرح 

تريليون   4 إلى  شركة  لـ100  السوقية  القيمة 

قائمة  في  دوالر  تريليون   3 مقابل  دوالر، 

أصول  إجمالي  ارتفع  كذلك  الماضي.  العام 

الشركات إلى 4.2 تريليون دوالر، مقارنة بـ3.6 

اإليرادات  وقفزت   .2020 عام  في  دوالر  تريليون 

44 % إلى 794 مليار دوالر في عام 2021، مقابل 
550 مليار دوالر في العام الذي سبقه.

معايير التصنيف: القيمة السوقية والمبيعات واألصول واألرباح كتب             سعيد حبيب 

مؤشر مديري المشتريات يسجل ارتفاعا قياسيا في مايو

أعلى نمو للنشاط التجاري في »5« سنوات
مديري  مؤشر  دراسة  بيانات  أحدث  أشارت 

إلى  للمال،  قطر  لمركز  التابع  المشتريات 

تحسن قياسي في النشاط التجاري لشركات 

القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة 

في منتصف الربع الثاني من العام 2022.

ارتفاعا  المشتريات  مديري  مؤشر  سجل  فقد 

القراءة  من  حاد  بشكل  جديدا  قياسيا 

إلى  الماضي  أبريل  في  نقطة   63.6 القياسية 

67.5 نقطة في مايو 2022.
عن  المشتريات  مديري  مؤشر  قراءة  وكشفت 

التجاري  النشاط  في  إجمالي  تحسن  أعلى 

لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط 

بالطاقة منذ بدء الدراسة قبل أكثر من خمس 

اإلنتاج  مؤشرات  ارتفعت  حيث  سنوات، 

المشتريات  من  والمخزون  الجديدة  والطلبات 

وتراكم األعمال غير المنجزة بأسرع المعدالت 

منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، بينما ارتفع 

تقريبا،  قياسي  بمعدل  التوظيف  مؤشر 

مستوى  من  المنتعشة  السوق  ظروف  وعززت 

2022 مقارنة بمستوى  ثقة الشركات في مايو 

الثقة المتدني في أبريل الماضي.

األعلى  هو  بمعدل  اإلنتاج  مؤشر  نمو  وينسب 

في  القياسي  االرتفاع  إلى  الدراسة  تاريخ  في 

إلى  ذلك  الشركات  وعزت  الجديدة،  الطلبات 

كأس  بطولة  وتنظيم  السياحي  النشاط  نمو 

العالم FIFA قطر 2022 ورفع جميع القيود التي 

فرضتها جائحة كورونا كوفيد - 19 وانخفاض 

الوقت المستغرق للتسليم.

الصناعات  قطاع  أن  الدراسة  وأظهرت 

في  للنمو  معدل  أعلى  سجل  التحويلية 

قطاعات  تبعته   ،2022 مايو  في  اإلنتاج  مؤشر 

وبالتجزئة  بالجملة  والبيع  الخدمات، 

واإلنشاءات على التوالي.

الضغوط  من  الطلب  في  المستمر  النمو  وزاد 

على القدرة اإلنتاجية لشركات القطاع الخاص 

شهدت  إذ  بالطاقة،  المرتبط  غير  القطري 

ارتفاعا بأسرع وتيرة في  المنجزة  األعمال غير 

حاد  بشكل  تسارعت  حيث  الدراسة،  تاريخ 

مقارنة بالمستوى القياسي في أبريل 2022.

من  التخفيف  إلى  القطرية  الشركات  وسعت 

ارتفاع األعمال غير المنجزة من خالل رفع أعداد 

موظفيها بمعدل قياسي تقريبا.

ودفعت الزيادة في مستلزمات اإلنتاج المطلوبة 

أنشطتها  تكثيف  إلى  القطرية  الشركات 

ذاته،  الوقت  وفي  قياسي.  بمعدل  الشرائية 

أعلى  برابع  المشتريات  من  المخزون  ارتفع 

معدل له في تاريخ الدراسة.

القطرية  الشركات  ثقة  مستوى  تحسن  كما 

إيجابية بشأن  2022 وقدمت توقعات  في مايو 

ارتفاع مستوى اإلنتاج خالل االثني عشر شهرا 

وراء  الرئيسية  العوامل  وشملت  المقبلة، 

القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  الثقة  تحسن 

النشاط  نمو  على  المعقودة  واآلمال  المقبلة 

السياحي، أما على مستوى القطاعات الفرعية 

هو  الخدمات  قطاع  في  الثقة  مستوى  فكان 

األعلى في مايو 2022.

الضغوط  تفاقمت  األسعار،  صعيد  وعلى 

تشير  تقارير  تقديم  مع  مجددا  التضخمية 

اإلنتاج  ومستلزمات  المواد  أسعار  ارتفاع  إلى 

منتصف  في  الضغوط  هذه  وازدادت  األخرى 

متوسط  وارتفع   2022 العام  من  الثاني  الربع 

أسعار مستلزمات اإلنتاج خالل األشهر العشرة 

أسعار  تضخم  معدل  كان  حيث  الماضية، 

مستلزمات اإلنتاج األعلى منذ أغسطس 2020. 

القطرية  الشركات  قررت  لذلك،  واستجابة 

األولى  للمرة  وخدماتها  سلعها  بيع  أسعار  رفع 

منذ أربعة أشهر. 

مديري  مؤشر  بيانات  أحدث  وأشارت 

المالية  الخدمات  قطاع  أن  إلى  المشتريات 

النشاط  في  جديدا  تحسنا  سجل  قطر  في 

التجاري بفضل االرتفاع القياسي في الطلبات 

الجديدة في مايو 2022.

ثقة  مستوى  ارتفاع  البيانات  تلك  وأظهرت 

إلى  لذلك،  نتيجة  المالية  الخدمات  شركات 

أعلى مستوى له في ثالثة أشهر، حيث شجعت 

ظروف الطلب المواتية الشركات القطرية على 

زيادة أعداد موظفيها خالل مايو 2022.

شركات  في  الموظفين  أعداد  واستمرت 

األشهر  طيلة  باالرتفاع  المالية  الخدمات 

في  األخير  االرتفاع  وكان  الماضية  التسعة 

أعداد الموظفين هو األعلى منذ أكتوبر 2021.

وارتفاع  الموظفين  أعداد  زيادة  وأدت 

المصروفات بشكل عام إلى زيادة ثابتة ولكنها 

ورغم  اإلنتاج.  مستلزمات  أسعار  في  طفيفة 

ذلك، ارتفع معدل تضخم أسعار اإلنتاج وكان 

خامس أعلى معدل في تاريخ الدراسة.

الرئيس  الجيدة  محمد  يوسف  السيد  وقال 

تعليق  في  للمال،  قطر  مركز  لهيئة  التنفيذي 

مؤشر  بيانات  »أشارت  المعطيات  هذه  على 

إلى   2022 مايو  لشهر  المشتريات  مديري 

تحسن آخر غير مسبوق في النشاط التجاري 

غير  القطري  الخاص  القطاع  لشركات 

اإلنتاج  مؤشرات  وسجلت  بالطاقة.  المرتبط 

المشتريات  والمخزون من  الجديدة  والطلبات 

ارتفاعات  المنجزة  غير  األعمال  وتراكم 

قياسية، بينما ارتفع مؤشر التوظيف بمعدل 

قياسي تقريبا«.

قدمت  القطرية  الشركات  أن  إلى  ولفت 

تحسن  استمرار  بشأن  إيجابية  توقعات 

بطولة  انطالق  موعد  اقتراب  مع  الطلب  ظروف 

يدعم  أن  متوقعا  القدم،  لكرة  العالم  كأس 

المستمر  النمو  المنجزة  غير  األعمال  ارتفاع 

في مؤشر اإلنتاج خالل الصيف ألن الشركات 

التي  األعمال  إلنجاز  بنشاط  تعمل  القطرية 

تراكمت خالل السنة الماضية أو نحو ذلك.

تحسن ثقة 
الشركات 

وزيادة مخزون 
المشتريات

زيادة 
في معدالت 

التوظيف 
والطلبات الجديدة

الدوحة          $

لرعاية »الدوحة ونتر وندرالند«  

»الريان« يوقع اتفاقية 
مع »استثمار القابضة«

من  القابضة  استثمار  مع  الريان  مصرف  وقع 

للتطوير  فينتشورز  استثمار  شركة  خالل 

لمدينة  رعاية  اتفاقية  لها،  التابعة  العقاري، 

في  وذلك  الترفيهية،  وندرالند«  ونتر  »الدوحة 

 The e18hteen ببرج  ُعقد  الذي  التوقيع  حفل 

بمدينة لوسيل أمس.

وقام بتوقيع االتفاقية السيدة إيمان النعيمي، 

مدير إدارة عالقات الشركة والتسويق بمصرف 

كريستيانسن،  هنريك  والسيد  الريان، 

القابضة،  الستثمار  التنفيذي  الرئيس 

آل  عبدالله  بن  فهد  السيد  من  كل  بحضور 

الريان،  لمصرف  التنفيذي  الرئيس  خليفة، 

إدارة  مجلس  رئيس  الخياط،  معتز  والسيد/   

من  مجموعة  جانب  إلى  القابضة،  استثمار 

وأصبح  بالشركتين.  التنفيذية  القيادات 

واحدًا  االتفاقية  هذه  بموجب  الريان  مصرف 

ونتر  الدوحة  لمدينة  الرئيسيين  الرعاة  من 

وندرالند الترفيهية.

وجهات  أهم  وندرالند  ونتر  الدوحة  وتعتبر 

وتشكل-  المها،  جزيرة  في  السياحي  الجذب 

نقلة  بالجزيرة-  األخرى  المعالم  جانب  إلى 

دولة  في  والترفيه  السياحة  قطاع  في  نوعية 

قطر، ومن المتوقع أن تسقبل أكثر من مليون 

ونصف المليون زائر سنوًيا.

استثمار  المشروع  هذا  تنفيذ  في  ويشارك 

قطر  مع  بالتعاون  العالمية،   IMGو القابضة، 

للسياحة والديار القطرية.

ونتر  الدوحة  تشغيل   IMG تتولى  وسوف 

وندرالند، وهي شركة عالمية رائدة في مجال 

الترفيهية  والوجهات  والعروض  الفعاليات 

الند  وندر  ونتر  مدينة  بإدارة  وتقوم  العالمية، 

بارك  الهايد  حديقة  في  الشهيرة  الترفيهية 

العالمية  الفعاليات  العديد من  وتقدم  بلندن، 

والعروض  للفنون،  فريز  معرض  مثل  الكبرى 

للموضة،  نيويورك  بأسبوع  الترفيهية 

وبطولتي ميامي ومدريد للتنس 

ألف   93 وندرالند  ونتر  الدوحة  مساحة  وتبلغ 

من  مختلفة  لعبة   50 على  وتحتوي  مربع  متر 

ولعبة  واإلثارة،  المغامرات  لمحبي   10 بينها 

القطار األفعوانية، و25 عائلية، 15 لألطفال، إلى 

جانب عجلة دوارة عمالقة، حيث تقدم تجارب 

ترفيهية تناسب جميع الفئات واألعمار.

وبهذه المناسبة قال السيد فهد بن عبدالله آل 

الريان:  لمصرف  التنفيذي  الرئيس  خليفة، 

من  لواحد  رئيسيًا  راعيًا  نكون  أن  »يسعدنا 

في  الترفيهية  السياحية  المشاريع  أكبر 

الدولة، والتي يتم تشغيلها من خالل شركات 

دعمًا  الترفيه،  مجال  في  مرموقة  عالمية 

السياحة  لقطاع  الوطنية  قطر  الستراتيجية 

الدوحة  بأن  ونثق   ،2030 قطر  رؤية  ضمن 

في  كبير  بشكل  ستساهم  وندرالند  ونتر 

بالتجربة  واالرتقاء  السائحين  استقطاب 

الذي  األمر  قطر،  في  والترفيهية  السياحية 

على  وإيجابي  مباشر  بشكل  سينعكس 

لمصرف  التجارية  العالمة  حضور  تعزيز 

المنطقة  دول  من  السائحين  بين  الريان 

والعالم«.

كريستيانسن،  هنريك  قال  جهته  ومن 

القابضة:  الستثمار  التنفيذي  الرئيس 

جذب  نقطـة  وندرالند  ونتر  الدوحة  تعتبـر 

خيارات  إلى  نوعية  وإضافة  نوعها،  من  فريدة 

المتوقع  ومن  والخارجية،  الداخلية  السياحة 

العالم،  أنحاء  جميع  من  السياح  تجذب  أن 

المواطنين  من  كبيرًا  إقبااًل  ستشهد  كما 

التعاون  مجلـس  دول  في  والمقيميـن 

من  نهدف  وأضاف:  والمنطقة.  الخليجي 

نكون  أن  إلى  الكبيرة  وخبراتنا  قدراتنا  خالل 

داخليًا  السياحة  نمو  في  فاعاًل  مساهمًا 

على  مكانتها  وترسيخ  قطر،  في  وخارجيًا 

رؤية  مع  تماشيًا  العالمية  السياحة  خريطة 

قطر الوطنية 2030، خاصة مع تواصل انعقاد 

العالم  كأس  مثل  الكبرى  الرياضية  األحداث 

فيفا 2022 واأللعاب اآلسيوية 2030.

الدوحة          $
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في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات

انطالق »بروجكت قطر« و»قطر للضيافة« اليوم

– قطر عن  للمعارض  الدولية  الشركة  أعلنت 

قطر«  »بروجكت  معرضي  فعاليات  انطالق 

مايو   6 الموافق  االثنين  اليوم  للضيافة«  و»قطر 

الجاري ليشكال معًا معرضًا واحدًا، يقّدم فرصًا 

الخميس  حتى  يستمر  حدث  ضمن  متعددة 

للمعارض  الدوحة  مركز  في  يونيو   9 الموافق 

بارز  دولي  تجاري  حدث  آخر  في  والمؤتمرات، 

تستضيفه دولة قطر قبل بطولة كأس العالم 

 .2022
عام  مدير  مشيمش،  حيدر  السيد  وقال 

أن الشركة  الدولية للمعارض- قطر  الشركة 

لكي  الدمج  قررت  قطر  للمعارض-  الدولية 

تجمع بين أقوى معرضين في السوق المحلي 

معًا قبيل العد التنازلي للمونديال، ويمثل ذلك 

المشاركة  والشركات  للجهات  جيدة  فرصة 

االستثمارية  الفرص  القتناص  المعرض  في 

االستثمارية  والشراكات  التحالفات  وعقد 

والتجارية في قطاعي الضيافة والبناء. 

الذي  قطر«  »بروجكت  معرض  ان  وأضاف 

معرض  يعد  عشرة  الثامنة  دورته  إلى  وصل 

األعمال األول واألقدم في البالد المتخصص في 

الصناعات  من  وغيرها  والبناء  التشييد  قطاع 

المرتبطة به. ويقدم المعرض فرصة الوصول 

باإلضافة  المزدهر،  القطري  البناء  سوق  إلى 

مع  لألعمال  جديدة  فرص  خلق  إمكانية  إلى 

وبالتالي،  أحجامها.  اختالف  على  الشركات 

ال  منصة  يمثل  قطر  بروجكت  معرض  فإن 

نظير لها. 

للضيافة  قطر  معرض  فإن  المقابل  وفي 

يعد  السنة  هذه  السابعة  بدورته  يقام  الذي 

للضيافة  قطر  في  الوحيد  التجاري  المعرض 

وأقدم  أبرز  ويعتبر  والمقاهي،  والمطاعم 

المحلية  للشركات  الموجهة  المعارض 

واإلقليمية والعالمية العاملة في قطاع السياحة 

لتعزيز  مميزة  فرصة  يمثل  مما  والضيافة 

عالمتها التجارية واستقطاب المزيد من فرص 

معرض  ويعزز  والتسويق.  والدعاية  الرعاية، 

قطر للضيافة مسيرة النمو التي يشهدها قطاع 

السياحة والسفر، ويعّد منصًة مثالية تساعد 

وموردين  منتجين  من  المشاركين  جميع 

جديدة  حقبة  نحو  قدمًا  المضي  على  وخبراء 

في مسيرة القطاع.

يتضمن  المشاركين  عدد  ان  مشيمش  وقال 

 180 بين  تتوّزع  عارضة  شركة   300 من  أكثر 

شركة دولية من 30 دولة مختلفة، تشارك سبع 

شركة  و120  رسمية،  وطنية  بأجنحة  منها 

الحكومية  الجهات  كبرى  تتقّدمها  قطرية، 

القطاع  شركات  وأبرز  الحكومية  وشبه 

المعرض  ورعاية  دعم  في  تشارك  إذ  الخاص، 

هيئة األشغال العامة، الشريك اإلستراتيجي، 

وقطر  األعمال،  مجتمع  شريك  قطر،  وغرفة 

الزائرة،  التجارية  الوفود  راعي  للسياحة، 

وشركة مناطق، الشريك االقتصادي، وشركة 

العقاري،  التطوير  شريك  القطرية،  ديار 

ومجموعة استثمار القابضة، الراعي الماسي، 

القابضة،  الصناعية  سهيل  ومجموعة 

سريع  آل  ومجموعة  الصناعي،  الشريك 

ماتيتو،  وشركة  البالتيني،  الراعي  القابضة، 

القطرية،  المالحة  وشركة  الذهبي،  الراعي 

الراعي الفضي، وشركة كيو تيرمينلز، الراعي 

شريك  لالتصاالت،  فودافون  وشركة  الفضي، 

االبتكار، وغيرها. 

مشيمش  أّكد  فقد  الزّوار،  مستوى  على  أما 

ألف   20 عن  يقل  ال  بما  سيرّحب  المعرض  أن 

والضيافة،  البناء  قطاعي  من  متخّصص  زائر 

زيارة  هو  الصعيد  هذا  على  األبرز  أّن  إلى  الفتًا 

التي  الدولية  التجارية  الوفود  من  كبير  عدد 

قطر،  إلى  للحضور  المناسبة  من  ستستفيد 

واالطالع عن كثب على جهوزية الدولة للبطولة 

مشيرًا  أشهر،  ستة  من  أقل  بعد  المرتقبة 

اتحاد  من  كبير  وفد  زيارة  إلى  خاص  بشكل 

الغرف التجارية السعودية يضم أكثر من 25 

عضوًا، وهو أرفع وفد تجاري من القطاع الخاص 

العالقات  عودة  منذ  قطر  دولة  يزور  السعودي 

إلى طبيعتها بين البلدين. 

الذي  المؤتمر  سيركز  المعرض،  جانب  وإلى   

استعراض  على  أيام  ثالثة  مدى  على  سيقام 

 2022 العالم  كأس  لبطولة  قطر  دولة  جهوزية 

والعروض  المداخالت  من  سلسلة  خالل  من 

التي ستسلط الضوء على اإلمكانات التي جرى 

إعدادها لهذا الغرض.

{ حيدر مشيمش

مشيمش : أكثر من »300« شركة تشارك في الحدث

»20« ألف زائر متوقع للحدث ومشاركات دولية واسعة

الدوحة          $

»مالحة« راعيا فضيا
 لـ »بروجكت قطر«

تنطلق  الذي  المعرض،  في  ويشارك 

الدوحة  مركز  في  اليوم  فعالياته 

من  أكثر  والمؤتمرات،  للمعارض 

وعالمية  محلية  عارضة  شركة   300
أن  المتوقع  ومن  مختلفة،  دولة   30 من 

يستقطب المعرض حوالي 20 ألف زائر 

وأصحاب  والمهتمين  المختصين  من 

الوفود  إلى  باإلضافة  المصلحة، 

من  ستستفيد  التي  الدولية  التجارية 

هذه الفرصة للحضور إلى قطر واالطالع 

المشاريع  جاهزية  على  كثب  عن 

الخاصة باستضافة كأس العالم.

سويدان،  محمد  المهندس  صّرح  وقد 

في  باإلنابة  التنفيذي  والمدير  الرئيس 

في  الشركة  جناح  أن  مالحة،  شركة 

استثنائية  فرصة  سيوفر  المعرض 

هينو،  شاحنات  طرازات  آخر  لعرض 

المنتجات  من  واسعة  ومجموعة 

تخدم  التي  الجودة  عالية  والمعدات 

وتدعم  القطري  والبناء  التشييد  سوق 

كفاءة ومرونة إنجاز األعمال اإلنشائية، 

كشريك  مالحة  مكانة  يعكس  مما 

البحرية  الحلول  توفير  في  موثوق 

وكذلك  والصناعية  واللوجستية 

الخدمات لعمالئها.

على  قطر«  »بروجكت  معرض  وتمكن 

الحفاظ  من  انطالقه  منذ  عامًا   17 مدى 

على دوره الريادي كأحد أكثر المعارض 

الفعاليات  خريطة  على  ونجاحًا  أهمية 

التي تشهدها الدولة، وذلك لتخصصه 

والخدمات  المنتجات  في تقديم أحدث 

اإلنشاء  بقطاع  المتعلقة  والتقنيات 

الفرصة  سيتيح  مما  البناء،  ومواد 

للدخول  المرموقة  العالمية  للشركات 

وسيوفر  القطري  اإلنشاءات  سوق  إلى 

آفاقا جديدة لتطوير وتنمية األعمال.

أعلنت شركة المالحة القطرية »مالحة« التزامها 
بالمشاركة في المعرض التجاري الدولي لمواد 

وتكنولوجيا البناء »بروجكت قطر« للسنة الثالثة 
على التوالي بصفتها الراعي الفضي لنسخة هذا العام، 

انطالقًا من مسؤوليتها في توفير خدمات الشحن 
والحلول اللوجستية وتزويد سوق اإلنشاءات القطري 

بالمنتجات والمعدات الالزمة من العالمات التجارية 
الرائدة عالميًا في مجال صناعة الشاحنات والمعدات 

الثقيلة وفي مقدمتها العالمة التجارية اليابانية 
الموثوقة »هينو«.
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رابطة رجال األعمال القطريين تبحث التعاون مع رئيس هيئة االستثمار المصرية

مصر ترحب باالستثمارات القطرية

زيارات  تنسيق  أهمية  على  الجانبان  واتفق 

لمصر،  القطري  األعمال  لمجتمع  ميدانية 

أرض  على  االستثمارية  الفرص  لبحث 

األعمال  رجال  رابطة  من  وحضر  الواقع. 

القطريين، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم 

أعضاء  من  وعدد  الرابطة  رئيس  ثاني  آل 

رابطة رجال األعمال.

عبدالوهاب  محمد  المستشار  واستعرض  

العامة لالستثمار  للهيئة  التنفيذي  الرئيس 

الفرص  المصرية  الحرة  والمناطق 

المستثمرين  اهتمام  محل  االستثمارية 

التوجهات  مع  تتفق  والتي  القطريين، 

قطاعات:  في  خاصة  للبلدين،  االقتصادية 

والبتروكيماويات،  الكيماوية  الصناعات 

اللوجستية،  والخدمات  المالية،  والخدمات 

والتكنولوجيا  والسياحة  العقاري،  والتطوير 

والزراعة وغيرها من القطاعات االنتاجية.

 وقال عبد الوهاب : يتمتع االقتصاد المصري 

على  التنافسية،  المقومات  من  بالعديد 

والتجارية  االستثمارية  االتفاقيات  رأسها 

األفريقي  محيطها  مع  مصر  وقعتها  التي 

وبرنامج  الماضية،  األعوام  خالل  والعربي 

الحكومة  طبقته  الذي  االقتصادي  اإلصالح 

الضخمة  واالستثمارات  بكفاءة،  المصرية 

في  أسهمت  والتي  التحتية  البنية  في 

عن  فضالاً  مصر،  في  األعمال  بيئة  تحسين 

الجديدة  والحوافز  التسهيالت  من  العديد 

رئيس  أقرها  التي  باالستثمار،  الخاصة 

االستثمارات  من  المزيد  لجذب  الوزراء 

جذب  إن  وأضاف  واألجنبية.  المحلية 

حلول  عن  البحث  يتطلب  االستثمارات 

تواجه  التي  والمعوقات  التحديات  لكل 

االستثمار  هيئة  أن  إلى  الفتا  المستثمرين، 

جميع  بحل  ستقوم  للقانون  وفقا  المصرية 

معوقات االستثمار، مضيفا: »حريصون على 

النزاعات، حيث  سرعة الفصل في مختلف 

تبدأ أوال بالطرق الودية ثم اإلحالة إلى اللجنة 

المتنازعين، وذلك  الطرفين  اتفاق  حال عدم 

والقانون  الوزرا،  مجلس  رئيس  لقرار  وفقا 

الجديد يحمي المستثمرين ويلزم فض أي 

نزاع في أجل أقصاه شهر«.

من  محددة  مجموعة  عبدالوهاب  وعرض   

رابطة  ممثلي  على  االستثمارية  الفرص 

واختيار  لدراستها  القطريين  األعمال  رجال 

حسب  مستثمر  لكل  المالئمة  المشاريع 

باالستثمارات  ترحيبه  مبديا  أولوياته 

مع  االتفاق  تم  أنه  إلى  ومشيرا  القطرية، 

الوطني  قطر  لبنك  التنفيذي  الرئيس 

QNB على تشكيل مجموعة عمل للمتابعة 
دورية  بصفة  االستثمارية  الفرص  وعرض 

بتنفيذ  المهتمة  القطرية  الشركات  على 

في  التوسع  أو  مصر  في  جديدة  استثمارات 

رابطة  مع  اتفق  كما  القائمة.  االستثمارات 

تشكيل  على  القطريين  االعمال  رجال 

المشاريع  لدراسة  مصغرة  عمل  مجموعة 

الدوحة  أو  مصر  في  سواء  االستثمارية 

خالل  مصر  زيارة  إلى  الرابطة  أعضاء  داعيا 

مقراتها  الحكومة  نقل  بداية  القادم  سبتمبر 

تزخر  التي  الجديدة  االدارية  المدينة  إلى 

أيضا بعديد الفرص الهامة.

وخالل اللقاء، أكد سعادة الشيخ فيصل بن 

األعمال  رجال  رابطة  رئيس  ثاني  آل  قاسم 

بين  االقتصادي  التعاون  أهمية  القطريين 

ا بتجربة اإلصالح االقتصادي  البلدين، مشيداً

السنوات  مدار  على  مصر  نفذتها  التي 

الماضية، وتشجيع الشركات القطرية على 

دراسة الفرص االستثمارية الواعدة بمصر.

الفرص  تزدحم  قائال:  سعادته  وأضاف 

ومصر  قطر  بين  المتبادلة  االقتصادية 

التجارية  القطاعات  في  تعاونهما  لتنمية 

تعزيز  في  يسهم  بما  واالستثمارية، 

على  قادر  قوي  تحالف  وتكوين  اقتصادهما 

إلى  إضافة  الدولية،  التحديات  مواجهة 

أهمية االستثمارات القطرية في مصر لدعم 

المصريين  المقيمين  فإن  البلدين،  اقتصاد 

في قطر يعتبرون من أبرز الداعمين القتصاد 

ألف   300 نحو  قطر  في  يعمل  حيث  مصر، 

مصري، ويحولون نحو 1.3 مليار دوالر سنويااً 

لبالدهم.

االقتصادية  الفرص  أن  على  سعادته  وشدد 

من  الخليجية  والدول  كبيرة،  مصر  في 

أوائل المستثمرين هناك، وعليه فإنه يمكن 

السوق  في  القطرية  االستثمارات  تعزيز 

المصرية، والفرصة متاحة أمامها لالستثمار 

الغذائي  واألمن  والسياحة  والطاقة  بالزراعة 

الستثمارات  إضافة  الغذائية،  والصناعات 

المعلومات،  وتكنولوجيا  واالتصاالت  المياه 

وأيضااً بالقطاع العقاري.

{  صورة جماعية على هامش اللقاء المشترك }  الشيخ فيصل بن قاسم والمستشار محمد عبدالوهاب 

الشـيـخ فيصل بــن قاسم: فـــرص كبـــرى بالســـوق المصرية محمد عبدالوهاب: تشكيل مجموعة عمل لدراسة المشاريع 

$ الدوحة

بحثت رابطة رجال 
األعمال القطريين 

مع المستشار محمد 
عبدالوهاب الرئيس 

التنفيذي للهيئة العامة 
لالستثمار والمناطق 
الحرة المصرية تعزيز 

التعاون االستثماري بين 
البلدين بحضور سعادة 

السفير عمرو الشربيني، 
سفير جمهورية مصر 

العربية في الدوحة.

»المتحدة للتنمية« توقع اتفاقية تعاون مع إدارة مراسي ونادي موناكو لليخوت

تطوير المرافق البحرية في »اللؤلؤة«

وّقعت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى الشركات 

المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي 

كورنثيا،  ومجموعة  وجيوان،  قطر   - اللؤلؤة  لجزيرتي 

من  الراقية  الضيافة  ومرافق  الفنادق  تشغيل  في  الرائدة 

وفندق  اللؤلؤة  جزيرة  في  لليخوت  كورنثيا  نادي  ضمنهم 

استراتيجية  تعاون  اتفاقية  جيوان،  جزيرة  في  كورنثيا 

لتطوير  لليخوت  موناكو  ونادي  موناكو  مراسي  إدارة  مع 

مرافق وخدمات اإلبحار في جزيرة اللؤلؤة ودولة قطر بشكل 

أشمل.

جاسم  إبراهيم  السيد  قبل  من  االتفاقية  توقيع  وتم 

إدارة الشركة  العثمان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس 

الرئيس  ناودي  سايمون  والسيد  للتنمية،  المتحدة 

التنفيذي لمجموعة فنادق كورنثيا، باإلضافة إلى السيد 

لليخوت،  موناكو  لنادي  العام  األمين  داليساندري  برنارد 

التنفيذي  الرئيس  كاسيلليني  ماركو  خوسيه  والسيد 

إلدارة مراسي موناكو.

وبموجب االتفاقية، ستدعم إدارة مراسي موناكو مجموعة 

واليخوت  اإلبحار  وخدمات  بتجارب  االرتقاء  في  كورنثيا 

ستساندها  كما  لليخوت،  كورنثيا  نادي  سيوفرها  التي 

وهي  كالس«،  بيل  »ال  تصنيف  على  الحصول  عملية  في 

لمراسي  لليخوت  موناكو  نادي  يمنحها  مرموقة  شهادة 

المرافق  جودة  حيث  من  للتميز  كعالمة  الفاخرة  اليخوت 

والخدمات والسالمة.

العثمان:  جاسم  إبراهيم  السيد  قال  اإلطار،  هذا  وفي 

»ستساهم هذه الشراكة االستراتيجية في تعزيز مكانة 

العالم،  مستوى  على  بارزة  بحرية  كوجهة  اللؤلؤة  جزيرة 

باإلضافة إلى ريادة نادي كورنثيا لليخوت في الجزيرة في 

تطوير هواية اليخوت واإلبحار لتكون رياضة دولية«. 

وأضاف: »شكلت شواطئ جزيرة اللؤلؤة ومرافقها البحرية 

المختلفة عوامل جذب رئيسية للزوار والسياح، لذا فإننا 

نعمل باستمرار على تعزيز هذه الجاذبية، واآلن من خالل 

االنتقال  من  سنتمكن  موناكو  مراسي  إدارة  مع  الشراكة 

لليخوت  كورنثيا  نادي  تطوير  في  التالية  المرحلة  إلى 

واالرتقاء بمستوى الخدمات والمزايا التي يوفرها ألصحاب 

في  الرائدة  البحرية  الترفيه  مراكز  أحد  ليصبح  اليخوت 

المنطقة. كما سيشّكل هذا النادي إضافة نوعية لمرافق 

تألق  على  الحفاظ  في  وسيساهم  المميزة  اللؤلؤة  جزيرة 

الجزيرة كوجهة متكاملة توفر تجارب غنية وتطرح مفاهيم 

مبتكرة تخدم السياحة والضيافة«.

»يشرفنا  قائالاً:  ناودي  سايمون  السيد  صّرح  جانبه،  من 

موناكو  مراسي  وإدارة  لليخوت  موناكو  نادي  مع  التعاون 

وهم رواد في مجالهم، في تحقيق طموحنا إلى تحويل نادي 

رئيسية  وجهة  إلى  اللؤلؤة،  جزيرة  في  لليخوت  كورنثيا 

للمجتمع  حيوي  ترفيهي  مركز  إنشاء  وفي  لليخوت 

المتحدة  الشركة  في  شركائنا  مع  بالتعاون  قطر.  في 

على  النادي  يحصل  أن  بضمان  ملتزمون  نحن  للتنمية، 

الرياضي  التميز  بين  يجمع  بارز  كمرفق  دولي  اعتماد 

في  المنتسبين  لألعضاء  سيضمن  مما  واالجتماعي 

النادي، تجربة ممتعة من اإلبحار التنافسي والترفيهي«.

نشهد  أن  »يسرنا  داليساندري:  برنارد  السيد  صرح  كما 

إلى وجهات جديدة تدعم جهودنا في  اليخوت  توسع عالم 

منح  خالل  من  المجال،  هذا  في  االستدامة  مبادئ  إرساء 

تصنيف »ال بيل كالس« الذي يعّد جزءاً من عوامل الجذب 

إلى إمارة موناكو«.

سعداء  »نحن  كاسيلليني:  ماركو  خوسيه  السيد  وقال 

للغاية لتعزيز مساعي مجموعة فنادق كورنثيا، للتوسع 

الواسعة  خبرتنا  ولتسخير  اليخوت،  خدمات  توفير  في 

بهدف دعم تطوير مرافق جديدة في الدوحة«.

والعمل قائم حاليااً على إنشاء نادي كورنثيا لليخوت في 

قبل  افتتاحه  المتوقع  من  حيث  أرابيا،  بورتو  مارينا  قلب 

المشروع  هذا  وسيمتد   .2022 القدم  لكرة  العالم  كأس 

مرافق  وسيقدم  مربع،  متر   2,232 مساحة  على  المتميز 

الخارجية  والجلسات  الفاخرة  المطاعم  تشمل  عديدة 

االجتماعات  وقاعات  الونج  السيجار  جانب  إلى  المكّيفة 

من  استثنائية  تجربة  يتيح  مما  الخدمات،  من  وغيرها 

الرفاهية.

العثـمـــان: تعـزيـــز مكـانــــة الجـــزيـــــرة كـــوجــهــــة بحـــريـــة عالـمــية 

تـدشـيـــن نــــادي كــورنـثـيــــا لليــــخــوت قــبــــل بـــدء »مونــديال 2022«

{  صورة جماعية على هامش اتفاقية التعاون{  جانب من توقيع اتفاقية التعاون 
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توزيع الشهادات على جميع الطالب خالل الحفل

أكاديمية الدوحة تحتفل بخريجي »2022«
في  عشرة  الثانية  السنة  طالب  احتفل 

الدراسي  العام  بنهاية  الدوحة  أكاديمية 

يونيو،   4 السبت  يوم  تخرج  بحفل   2022
لسنوات  تتويجا  التخرج  يوم  يعد  حيث 

النظام  في  الجاد  العمل  من  عديدة 

يتوج  الدوحة.  أكاديمية  في  البريطاني 

ويحدد   A Levels مستوياتهم  بإكمال  هذا 

محاولة  في  حققوه  الذي  والنجاح  االلتزام 

سعادة  أكثر  مجتمع  في  إمكاناتهم  تحقيق 

وهادًفا هنا في أكاديمية الدوحة. شارك هذا 

االحتفال أصدقاء وعائالت زمالء الخريجين، 

إنها طريقة رائعة لتسليط الضوء على نهاية 

حيث  حياتهم،  في  المذهل  الفصل  هذا 

في  عالميين  قادة  يصبحوا  أن  إلى  يهدفون 

المسار الذي يختارونه.

طالبية،  مسيرة  على  االحتفاالت  واشتملت 

وإعطاء  الكريم،  للقرآن  وتالوة  خطب،  وتالوة 

الدبلومات، واللحظة الرسمية إلعالن تخرج 

حياة  في  مهًما  معلًما  كان  لقد  الطالب. 

طالبنا، حيث كان بمثابة انتقال من مرحلة 

في حياتهم التعليمية إلى أخرى.

ترامب  هارفي  السيد  التخرج  حفل  حضر 

الدوحة،  أكاديمية  مدارس  ومدير  رئيس 

قسم  رئيس  نيستور  نورا  والسيدة 

المدارس،  لجميع  والتعلم  التدريس 

المرحلة  رئيسة  صداقات  والسيدة 

لمدارس  األكاديمي  والطاقم  الثانوية، 

أكاديمية الدوحة، وأولياء األمور واألصدقاء.

وتم تناول الجزء األكبر من الحفل من خالل 

توزيع الشهادات على جميع الطالب وأولئك 

أيًضا على تقدير إلنجازاتهم  الذين حصلوا 

في مجاالت المواد المتخصصة، وقد كانت 

لحظة فخر للطالب وكذلك ألولياء األمور.

مديرة  جبين،  صداقات  السيدة  وشاركت 

الطالب  فيها  تهنئ  صادقة  رسالة  الثانوية، 

حققوا  حيث  المتميزة،  إنجازاتهم  على 

رقًما قياسًيا في الصف التاسع، وهي أعلى 

ُتمنح  والتي   IGCSE في  الممكنة  الدرجات 

وأثنت  الطالب،  جميع  من   %  2 ألعلى  فقط 

حققوه  لما  والفتيان  الفتيات  من  كل  على 

تحقيق  يمكنهم  عالميين  كمواطنين 

صداقات  السيدة  واختتمت  أحالمهم. 

بعنوان  وصادقة  جميلة  بقصيدة  حديثها 

حيث  بولسيفر،  لكاثرين  بك«  »اإليمان 

شعرت أنها تشمل أمنياتها لهم ومستقبلهم.

ترامب،  هارفي  السيد  ألقى  ذلك،  بعد 

الدوحة،  أكاديمية  مدارس  ومدير  رئيس 

باالستفادة  ونصحهم  الطالب  أمام  كلمة 

في  لهم  المتاحة  الرائعة  الفرص  من 

للتأكد  محاولة  في  الدوحة  أكاديمية 

عملية  التعلم  بأن  حًقا  يؤمنون  أنهم  من 

تقديم  في  واستمر  الحياة.  مدى  تستمر 

القرن  مهارات  من  لالستفادة  لهم  النصح 

من  اكتسبوها  التي  والعشرين  الحادي 

والتدريس  الممتازة  التعلم  عملية  خالل 

األكاديمية،  في  رائع  عمل  طاقم  من 

الذي  المهارات هو  لهذه  أن تطبيقهم  مؤكدا 

المستقبل. في  اآلخرين  عن  سيميزهم 

وأضاف ترامب أن التخرج فرصة لالحتفال 

وتقدير  لطالبنا،  المذهلة  باإلنجازات 

لقدر  تتويج  هذا  إن  وقال  منكم،  واحد  كل 

أنه  إال  لطالبنا،  الشاق  العمل  من  كبير 

كل  لهم  ونتمنى  لمغامراتهم  بداية  مجرد 

النجاح.

تغطية إسعافية رائدة للفعاليات

العمل  في  الرئيسي  لدوره  تعزيًزا 

القطري  األحمر  الهالل  يقدم  االنساني، 

خدمة  في  تساهم  متميزة  طبية  خدمات 

المحلية  األحداث  وكل  القطري  المجتمع 

حيث  الدولة،  في  تقام  التي  والدولية 

يسعى إلى االرتقاء بحياة األفراد وخدمتهم 

بما  وتطوره  المجتمع  نهضة  يحقق  بما 

 ،2030 الوطنية  قطر  رؤية  أهداف  يواكب 

ال سيما في مجال الصحة والسالمة. كما 

يحرص الهالل األحمر القطري على تقديم 

الدعم الالزم والمساهمة في إنجاح مختلف 

تنظيمها  يتم  التي  والفعاليات  األنشطة 

رعاية  أفضل  تأمين  وتتطلب  الدولة  في 

الطوارئ  وحاالت  الحوادث  لضحايا  طبية 

التي تستلزم نقل وإسعاف المصابين.

خالل  من  القطري  األحمر  الهالل  تواجد 

المتخصصة  اإلسعافية  كوادره 

الرياضية  الفعاليات  من  العديد  في 

تقديم  خالل  من  بالدولة،  والثقافية 

للمشاركين  الطارئة  الطبية  الرعاية 

حقق  فقد  سواء.  حد  على  والجمهور 

إنجازات هامة، من  القطري  األحمر  الهالل 

إسعاف  سيارات  من  مكون  أسطول  خالل 

المتطورة،  التقنيات  بأحدث  مجهزة 

متخصص  إسعافي  بفريق  ومدعمة 

والمهنية  الكفاءة  من  عاٍل  مستوى  على 

االسعافات  تقديم  مهام  يتولى  والتدريب، 

في  المشاركين  من  للمصابين  األولية 

التي  المتنوعة  الفعاليات  أو  البطوالت 

الجهات  من  سواء  الدولة  تستضيفها 

الخاصة. أو  الحكومية 

 50 القطري  األحمر  الهالل  أسطول  ويضم 

رباعية  سيارات   4 منها:  إسعاف،  سيارة 

الدفع، ووحدة الطوارئ، و3 عربات إسعاف، 

لإلسعاف  مخصصتان  ناريتان  ودراجتان 

وعدد من الدراجات الهوائية لذات الغرض، 

الطبية  الرعاية  مقدمي  عدد  بلغ  كما 

مختلف  في  تدخلوا  الذين  الطارئة 

والبالغ  الدولة  في  الجارية  الفعاليات 

السنة  بداية  منذ  فعالية   101 عددها 

الجارية 2022، 56 مسعفا متخصصا.

وتقدم إدارة الخدمات الطبية الطارئة عددا 

مختلف  في  الهالل  لشركاء  الخدمات  من 

بلغ  حيث  الدولة،  ومؤسسات  جهات 

حكومية،  جهة   40 الشريكة  الجهات  عدد 

القطرية،  األولمبية  اللجنة  ضمنها:  من 

و»كهرماء«،  السلة،  لكرة  القطري  واالتحاد 

واالتحاد القطري للجمباز، ومركز أصدقاء 

للكريكت،  القطرية  والجمعية  البيئة، 

الطاولة،  لتنس  القطرية  والجمعية 

واالتحاد القطري للفروسية، وغيرها.

خدمات  الهالل  قدم  ذلك،  إلى  باإلضافة 

الجهات  من  الفعاليات  ألهم  متميزة  طبية 

منها  فعالية،   22 وعددها  الحكومية  غير 

فعاليات نظمتها كل من بطابيط، الدوحة 

كويست، فعاليات الجريان وغيرها.

وبلغ عدد المستفيدين من الرعاية الطبية 

مايو  إلى  يناير  من  الفترة  خالل  الطارئة، 

شملتهم  مستفيدًا   7,695 يفوق  ما   ،2022
العمال،  بينهم  من  الطبية  الخدمات 

الجمهور،  المدارس،  طالب  الموظفون، 

وتمثلت  وغيرهم.  الرياضيون  الالعبون، 

الطارئة،  اإلسعافية  الخدمات  تقديم  في 

المستشفيات  إلى  المصابين  ونقل 

ومن  المتخصصة.  الطبية  والعيادات 

مستشفى  المستفيدة:  الجهات  ضمن 

سبيتار، وناقالت، وقطر ستيل، وفعاليات 

الدوحة  ومركز  رياضية،  وغير  رياضية 

والشقب  األولية،  لإلسعافات  كويست 

للفروسية.

ويحرص الهالل األحمر القطري على تنويع 

الصحي  المجال  في  وخدماته  أنشطته 

من  الجوانب،  مختلف  تشمل  بحيث 

ومتقدمة  طارئة  طبية  ورعاية  إسعاف 

وتثقيف صحي وإجراءات أمن وسالمة في 

فئات  مختلف  كذلك  وتشمل  المصانع، 

مدارس  وطالب  موظفين  من  المجتمع 

ومسنين  منازل  وربات  وعمال  وجامعات 

ورياضيين.

للسرطان  القطرية  الجمعية  اختتمت 

اتركها«  وقتها..  »حان  التوعوية  حملتها 

للتوعية  الفائت  مايو  خالل  دشنتها  التي 

على  الضوء  وتسليط  الرئة،  بسرطان 

احتمالية  من  تزيد  التي  الخطورة  عوامل 

الكشف  وأهمية  الوقاية  وطرق  به  اإلصابة 

المبكر، وذلك بالتزامن مع االحتفال باليوم 

العالمي لمكافحة التبغ الذي يوافق 31 من 

مايو كل عام.

عبر  تدشينها  تم  التي  الحملة  وتضمنت 

العديد  واالفتراضية  المباشرة  المنصات 

الورش  فضاًل  واألنشطة،  الفعاليات  من 

بمشاركة  وذلك  التوعوية  والمسابقات 

الحكومية  الدولة  مؤسسات  من  عدد 

والخاصة.

اليافعي،  هدى  األستاذة  قالت  جهتها،  من 

مدير إدارة البرامج بالجمعية، إن التدخين 

لإلصابة  الخطورة  عوامل  من  يعتبر 

في  أعراضه  وتتلخص  الرئة،  بسرطان 

السعال المستمر، وألم في منطقة الصدر 

يزداد سوًءا مع النفس العميق أو الكحة أو 

الوزن  فقدان  الصوت،  في  بحة  الضحك، 

بدم  المصحوب  السعال  الشهية،  وفقدان 

الشعور  التنفس،  في  ضيق  بلغم،  أو 

التهاب  مثل  االلتهابات  التعب،  أو  باإلرهاق 

الشعب الهوائية وااللتهاب الرئوي المتكرر، 

الصفير عند التنفس.

اإلصابة  خطر  تقليل  يمكن  أنه  وأضافت 

من  مجموعة  طريق  عن  الرئة  بسرطان 

التدابير، أبرزها: ال تبدأ بالتدخين وتوقف 

التدخين  تجنب  مدخنا،  كنت  إذا  عنه 

العمل،  في  المسرطنة  والمواد  السلبي 

واتخذ االحتياطات الالزمة لحماية نفسك 

من التعرض للمواد الكيميائية السامة في 

العمل .

$

$

الدوحة

الدوحة

عبر الخدمات الطبية الطارئة لـ »الهالل« 

$ الدوحة

للمناطق النائية في باكستان

»قطر الخيرية« توفر المياه النقية
 9 بتركيب  الخيرية  قطر  قامت  قطر،  في  الخير  أهل  من  بدعم 

من  النائية  المناطق  في  الشمسية  بالطاقة  تعمل  مياه  مضخات 

لتوفير  باكستان،  في  بختنخوا  خيبر  بإقليم  بيشاور  منطقة 

مياه شرب نظيفة ونقية، يستفيد منها 1648 شخصًا. كما قامت 

األمراض  من  والوقاية  النظافة  أهمية  حول  توعوية  ورش  بتنظيم 

المنقولة بالمياه.

وتحسين  النظيفة  الشرب  مياه  توفير  في  المشروع  هذا  ويسهم 

هذه  في  لألفراد  والبيئية،  الشخصية  والنظافة  الصحية  الحالة 

القرى وتمكينهم من الخدمات المرتبطة بها بسهولة ويسر.

وقال السيد سعيد رحمن، السكرتير اإلضافي بهيئة إدارة المجلس 

المحلي بإقليم خيبر بختنخوا: »إنني ممتن حًقا ألهل الخير في 

تركيب  خالل  من  اآلمنة  الشرب  مياه  لتوفير  الخيرية  ولقطر  قطر 

مضخات يدوية ومضخات مياه تعمل بالطاقة الشمسية في هذه 

المناطق، مشيدا بتدخل قطر الخيرية ومساهمتها ودعمها لقطاع 

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من خالل حرصها على 

التعاون مع الجهات الحكومية وإشراك أصحاب المصلحة اآلخرين.

إدارة  في  البحوث  مسؤولي  كبير  عادل،  السيد  أوضح  جهته،  من 

هندسة الصحة العامة )PHED(، أن إدارة الصحة العامة والهندسة 

)PHED( تعمل مع قطر الخيرية منذ 3 سنوات في مناطق مختلفة 

الخيرية  قطر  بإمكانيات  وأشاد  باختونخوا،  خيبر  مقاطعة  من 

الفنية وقال إنها منظمة مهنية حًقا.

بدورهم، عبر المستفيدون عن ارتياحهم لهذا المشروع الذي سهل 

الدين  جمعة  السيد  قال  حيث  النظيفة،  المياه  إلى  الوصول  لهم 

نور أكبر: »إن عائلتي كانت تواجه الكثير من المشاكل المتعلقة 

بالمياه الصالحة للشرب، حيث اعتدنا على إحضار المياه للشرب 

المضخة  تركيب  بعد  اآلن  ولكن  بعيد،  نهر  مجرى  من  وغيرها 

من  بالقرب  المياه  على  نحصل  الخيرية  قطر  من  الشمسية 

المنزل«.

من جهتها، عبرت السيدة روشانه بي بي عن سعادتها بالمشروع 

على  الخيرية  ولقطر  الخير  ألهل  وممتنون  سعداء  »نحن  وقالت: 

أنهم  مضيفة  للشرب«،  الصالحة  المياه  توفير  في  لنا  مساعدتهم 

كانوا يواجهون مشاكل للحصول على المياه النظيفة للشرب قبل 

تركيب مضخات المياه بالطاقة الشمسية.

 2021 عام  خالل  قامت  الخيرية  قطر  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

3 مناطق  الشمسية في  بالطاقة  81 مضخة مياه تعمل  بتركيب 

في إقليم السند، حيث تم تركيب 40 مضخة مياه تعمل بالطاقة 

في  مضخة   20 تركيب  تم  بينما  بادين،  منطقة  في  الشمسية 

منطقة تاندو محمد خان و21 في منطقة سنغار.

$ الدوحة

يهدفون إلى أن يصبحوا قادة عالميين في المسار الذي يختارونه

تتويج لسنوات عديدة من العمل الجاد في النظام البريطاني

»القطرية للسرطان« تحتفل 
باليوم العالمي لمكافحة التبغ

اختتمت حملة »حان وقتها.. اتركها«



انطلق العد العكسي لالستشارات البرلمانية الملزمة 

لتكليف الشخصية التي ستشكل الحكومة اللبنانية 

الجديدة، وذلك مع إرسال األمانة العامة لمجلس النواب 

الئحة أسماء النواب بحسب الكتل النيابية والنواب 

المستقلين إلى األمانة العامة لرئاسة الجمهورية؛ التي 

باشرت بدورها التحضيرات لدعوة رئيس الجمهورية 

العماد ميشال عون لالستشارات التي قد ُتجرى خالل 

األسبوعين المقبلين على أبعد تقدير، خصوصًا أّن 

االنهيار المالي واالقتصادي والمعيشي ال يتحمل استمرار 

حكومة تصريف األعمال طوياًل، فيما استحقاق انتخابات 

رئاسة الجمهورية بات على مسافة بضعة أشهر والتي من 

المرجح أن تشهد فراغًا كبيرًا ريثما تتمظهر التطورات 

اإلقليمية، وتحديدًا تلك المتعلقة بمصير االتفاق النووي 

والحوار اإليراني - السعودي.

وهنا تكمن أهمية الحكومة التي سيجري تشكيلها 

مستقباًل إلدارة مرحلة الفراغ واالرتطام، إذ إّن الدستور 

ينص على أنه »في حال خلّو سّدة الرئاسة ألي عّلة كانت، 

ُتناط صالحيات رئيس الجمهورية وكالًة بمجلس الوزراء 

مجتمعًا«، علمًا أّن الحكومة ُتعتبر مستقيلة عند بدء والية 

رئيس الجمهورية.

وربطًا بملف تسمية رئيس جديد للحكومة، بدا واضحًا 

من خالل انتخاب رئيس مجلس نواب ونائبه بوجود كتلة 

متماسكة -إلى حد كبير- درة تاجها حزب الله وحركة 

أمل ومتحالفة مع جهات سياسية »على القطعة«، كالتيار 

الوطني الحر ونواب مستقلين آخرين. وهذه الكتلة 

الصلبة قادرة على اإلمساك وتحديد الملفات األساسية 

وفرضها مستقباًل، طالما أن الكتلة المعارضة وتحديدًا 

القوات اللبنانية والكتائب وقوى التغيير غير متماسكة وال 

متراصة، وبالتالي، فإّن هذه القوى ال يزال أداؤها السياسي 

والبرلماني يفتقد إلى الوعي السياسي واللعب بين النقاط 

والتقاطعات المفصلية.

بالمقابل، فإن كل الصالونات السياسية والدبلوماسية 

تتحدث عن واقع حكومي مفاده أّن ال خيار آخر عن إعادة 

تكليف نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة المقبلة وفق 

تقاطعات فرنسية - أميركية، لكن يبدو واضحًا أّن 

رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يسعى إلى 

تسمية شخصية سنية أخرى تستطيع التماهي مع 

خياراته وهواجسه، وخاصة بعد الحرب التي شهدتها 

األيام الماضية بين ميقاتي وفريق باسيل على خلفية ملف 

الكهرباء، لذا يسعى باسيل الستجالب شخصية تعمل 

على إنجاز تشكيل حكومة تسمح له بإبعاد من يحملون 

حظوظًا مرتفعة لسدة الرئاسة األولى، باإلضافة لضمان 

حكومة تقوم بإجراء تعيينات قضائية وأمنية، تسمح له 

بتوسيع دائرة نفوذه داخل إدارة الدولة لمرحلة ما بعد 

انتهاء والية الرئيس ميشال عون.

وكذلك يسعى باسيل ألن يعود هو إلى الحكومة وزيرًا 

للداخلية أو الخارجية، بعد إبعاده عن الحكومات عقب 

انتفاضة 17 تشرين التي حّيدته عن المشاركة المباشرة 

في الحكومات، وهو ما سيجعله في موقع تأثير أكبر، مع 

دخول البالد في الفراغ الرئاسي المتوقع.

لكن ال تبدو األمور بهذه السهولة، وخاصة أن حزب الله 

كان واضحًا مع باسيل حول تكليف رئيس حكومة 

مستفز لألغلبية السنية. بالتوازي، يبدو أن تلك السهولة 

المتخيلة ليست دقيقة على الرغم من أن باريس تتولى 

خلية لبنان الدولية واإلقليمية مع كل األطراف بغية 

المساعدة في تأمين والدة الحكومة -ولكن ليس أي 

حكومة- واستغالل رغبة حزب الله بعدم القيام بأي مغامرة 

تطيح بالمبادرة الفرنسية وسط ظروف سيئة اقتصاديًا 

واجتماعيًا يشهدها لبنان، في ظل صيف مفتوح على 

أزمات كهربائية وخدماتية وعدم التوصل التفاق حقيقي 

مع صندوق النقد الدولي حول تنظيم العمل المصرفي 

والمالي.

لذا يميل ماكرون وفريقه إلى بقاء ميقاتي في رئاسة 

الحكومة، ويبدو أن باريس حصلت على دعم أولي من إدارة 

الرئيس جو بايدن حول توسيع رقعة نشاطها في الملفات 

األكثر عمقًا في لبنان، وخاصة أن اإلدارة األميركية انتهت 

في تقييم الواقع اللبناني منذ تشكيل حكومة ميقاتي إلى 

نتائج االنتخابات البرلمانية؛ إلى أنها وكل المجمع الدولي 

باتت تفترض أن تركيبة حكومة ميقاتي ال تشكل عنوانًا 

لالنقسام الحاد حتى ولو بقيت قوى االعتراض خارجها، 

وتحديدًا القوات اللبنانية وقوى التغيير.

وعليه، فإن لبنان أسير وضوح الصورة اإلقليمية وهو ينتقل 

من مستنقع إلى آخر ريثما تنتهي الورش اإلقليمية، 

فاألولوية للورشة الهائلة في المنطقة، والتي تعطي األولوية 

القصوى الستكمال مسار العالقات مع إسرائيل، وإقامة 

توازنات جديدة مرتبطة بتعقيدات الملف النووي مع 

إيران؛ انطالقًا من أزمة عدم قبول واشنطن برفع العقوبات 

عن الحرس الثوري اإليراني، ما يعني ربط مستقبل لبنان 

بمخرجات االتفاقات الكبرى.

تزامنًا مع ذكرى النكسة، استرجع الراحل محمود 

درويش المعلم الذي قال: أعجبنا حزيران في ذكراه.. 

إن لم نجد من يهزمنا ثانية هزمنا أنفسنا! 

شهد الشعب الفلسطيني نكبة ونكسة التهجير 

والترحيل بسبب الصهاينة، واآلن نعاني كارثة من 

صنع أيدينا، لقد وجدنا من نلوم إثر نكبة 1948، ونكسة 

1967، وما زلنا نعاني تحت االحتالل أشكال العنصرية 
والظلم واالضطهاد حتى أصبحت االبارتايد موثقة 

عالميا وحان اآلن أن نعترف ونلوم أنفسنا على مصيبة 

القرن المتمثلة باالنقسام. بعد أن فشلت العديد من 

المبادرات والحوارات والزيارات المكوكية لعواصم 

عربية وغربية جمعت وفدي المصالحة بوجود طرف 

ثالث وسيط أماًل في الوصول إلى تسوية، لم تعمل هذه 

الجهود إال على تبديد الوقت والجهد واألموال، واألسوأ من 

ذلك هو قتل اآلمال والروح الوطنية الفلسطينية حتى 

بات الجميع في حالة ترقب وانتظار لإلرادة السياسية 

التي يكتنفها الفراغ. 

مطلوب مواجهة حقيقية مع الواقع على عدة جبهات 

داخلية وخارجية، مطلوب مواقف حقيقية تتجاوز 

الشعارات. الشعب الفلسطيني يستحق بدياًل عن 

الوضع الراهن، فالشعب الفلسطيني يستحق السالم، 

العيش بكرامة، حرية التنقل، حرية التعلم، والطفولة 

واألمومة واإلنسانية وصواًل لحق تقرير المصير، 

الشعب الفلسطيني يستحق واقعا أفضل، ويستحق 

بداية التحرر من االحتالل اإلسرائيلي. هذه الحقيقة 

التي يتغافل عنها المجتمع الدولي الذي يكرس مظاهر 

االحتالل ويزيد من وطأة الغطرسة والظلم اإلسرائيلي 

ضد الشعب الفلسطيني، ال بد من التحقيق في جرائم 

االحتالل، ال بد من المحاسبة، ال بد من تحمل االحتالل 

مسؤولية جرائمه المتكررة، وال بد من إنهاء االحتالل، 

إال أن الوعي والحرص الوطني يتطلب إنهاء االنقسام 

بالدرجة األولى. 

تعمل سلطات االحتالل على فرض حقائق لتشتيتنا 

بتفاصيل كثيرة، من القدس إلى األسرى للشهداء 

لالستيطان ألموال المقاصة لعمليات اإلعدام الميدانية، 

إلى محاوالت إغالق األونروا وإلغاء حق الالجئين، إلى 

محاوالت ضم القدس والضفة الغربية. مرت علينا 

ذكرى النكبة الفلسطينية، واليوم تصادف ذكرى 

النكسة، ونستذكر مشاهدات التهجير ومفتاح العودة 

والقرى واللجوء والظلم وكل ما فعلته دولة االحتالل حتى 

يومنا هذا، نكبة ونكسة مستمرتان. ليس من الصعب 

نقل التجربة لألجيال الجديدة وألطفالنا، فما يحدث 

في الشيخ جراح ومسافر يطا وسلوان والخان األحمر 

وبيتا ما هو إال عمليات تهجير جديدة، نكبة متكررة من 

خالل أوامر عسكرية لتهجير وإخالء المواطنين بالقوة، 

إضافة لكل ذلك، تستمر سياسة االستيطان واألسر 

والقتل المتعمد واإلعدامات.
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صوامع الحبوب 
األوكرانية

فاطمة ياسين

كاتبة سورية

ال تحتل أوكرانيا المراتب األولى عالميًا 

في إنتاج الحبوب في العالم، فتلك تحتلها 

دول مثل الواليات المتحدة والهند والبرازيل 

وكذلك الصين. 

وتقول إحصاءات عام 2021 إن أوكرانيا 

أنتجت 86 مليون طن من الحبوب، لكن 

ر لهذه  أهمية أوكرانيا تأتي بوصفها أول مصدِّ

السلعة المهمة، فالدول ذات المراتب األولى 

في اإلنتاج واسعة، وفيها عدد سكان كبير، 

يستهلك جل ما تنتجه، في حين أن اإلنتاج 

األوكراني فائٌض عن الحاجة، ولذلك يعّد 

للتصدير.  معظمه 

لم تقترب الصواريخ والقنابل الروسية 

المتهاوية على األوكرانيين من خطوط 

نقل الغاز والنفط، وال من صوامع الحبوب 

المليئة، إاّل بالقدر الذي يسمح لها 

بالسيطرة على هذه الصوامع، وسرقة ما 

فيها، فيما تقول السلطات األوكرانية إن 

لديها أكثر من عشرين مليون طن من القمح 

مخّزنة، مع إمكانية حصاد أكثر من أربعين 

مليون طن أخرى من الحبوب في الحقول 

التي هجرها الجميع، لالنضمام إلى الحرب، 

أو هربًا باتجاه الغرب. كّل هذه المعطيات 

التي طفت فجأة على السطح وضعت 

أوكرانيا في موقع حّساس، وخروجها من 

بيت الطاعة الروسي، ومعها كّل تلك الثروة 

ومكامن القوة، يجعل بوتين في موقف 

أكثر ضعفًا، وهو الذي شّن حربه تحت 

ذرائع عديدة، واضعًا أمام عينيه كّل الشرق 

األوكراني.

كان بوتين قد أجرى بروفة عسكرية قبل 

أن يبدأ الحرب على أوكرانيا بإعالن البحر 

األسود وبحر آزوف منطقة مناورات عسكرية 

فتوقفت حركة المالحة الدولية فيهما، 

وبدأت المعاناة العالمية، وأرفق بوتين 

إعالنه بإطالق النار على أكثر من عشر سفن 

كانت في المنطقة، فضاًل عن إغراق سفينة 

إستونية، من دون أن تكون هناك ردة فعل 

قوية من الغرب، بل جاءت من األسواق التي 

رّدت بارتفاع األسعار بشكل الفت، بعد 

محاصرة شريان الحبوب والطاقة المتدفق.

نكبة ونكسة وانقسام

د. دالل صائب عريقات 
كاتبة فلسطينية

صهيب جوهر
كاتب لبناني

استدعت وزارة الخارجية، أمس، 

سعادة الدكتور ديباك ميتال، 

سفير جمهورية الهند لدى الدولة، 

وسلمته مذكرة رسمية، أعربت 

فيها عن خيبة أمل دولة قطر، 

ورفضها التام وشجبها للتصريحات 

التي أدلى بها مسؤول في الحزب 

الحاكم بالهند، ضد رسول الله 

محمد صلى الله عليه وسلم، 

واإلسالم والمسلمين، وقام سعادة 

السيد سلطان بن سعد المريخي، 

وزير الدولة للشؤون الخارجية، 

بتسليم المذكرة لسفير جمهورية 

الهند.

وأعربت وزارة الخارجية عن 

ترحيب دولة قطر بالبيان الصادر 

عن الحزب الحاكم في الهند، الذي 

أعلن خالله إيقاف المسؤول عن 

مزاولة نشاطه بالحزب بسبب 

تصريحاته التي أثارت غضب 

المسلمين حول العالم، وأكدت 

في مذكرة االحتجاج عن توقعها 

اعتذارا علنيا وإدانة فورية لهذه 

التصريحات من قبل حكومة الهند، 

الفتة إلى أن السماح لمثل هذه 

التصريحات المعادية لإلسالم 

باالستمرار دون عقاب يشكل 

خطرا جسيما على حماية حقوق 

اإلنسان، وقد يؤدي إلى مزيد 

من التحيز والتهميش، والذي 

سيؤدي إلى حلقة من العنف 

والكراهية، كما أشارت المذكرة 

إلى أن أكثر من ملياري مسلم في 

العالم يتبعون هدي النبي محمد 

صلى الله عليه وسلم وسيرته 

التي جاءت رسالة سالم وتفاهم 

وتسامح، ويعتبرونها النور الذي 

يقتدي به المسلمون في جميع 

أنحاء العالم.

وأكدت دولة قطر أن هذه 

التصريحات المهينة، التي 

تحرض على الكراهية الدينية، 

هي إساءة لمسلمي العالم أجمع، 

وتدل على الجهل الواضح بالدور 

المحوري الذي لعبه اإلسالم في 

تنمية الحضارات في جميع أنحاء 

العالم، بما في ذلك في الهند.

موقف قطر ينطلق من إيمانها 

التام بقيم التسامح والتعايش 

واحترام جميع األديان والقوميات، 

على اعتبار أنها القيم التي تميز 

صداقات قطر العالمية، وعملها 

الدؤوب لإلسهام في ترسيخ األمن 

والسلم الدوليين، وهي تدرك 

أن ضرب هذه القيم واإلخالل 

بمضامينها اإلنسانية العميقة 

سوف تترتب عليه العديد من 

التداعيات السلبية غير المبررة 

على اإلطالق.

احترام 
قيم التعايش

الحكومة اللبنانية أسيرة األزمات اإلقليمية

الحرب القادمةالحكومة الجديدة الحرب المنسية
تترقب األوساط السياسية في لبنان تحديد موعد االستشارات 

النيابية الملزمة التي سيجريها الرئيس ميشال عون لتسمية 

المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط أجواء باتت تؤشر 

نجيب  الرئيس  تكليف  إعادة  نحو  التوجه  حسم  إلى  بوضوح 

ميقاتي.

وقالت مصادر مطلعة، لصحيفة »الديار« الللبنانية في عددها 

في  مسؤولون  يعاونه  عون  »الرئيس  إن  األحد،  أمس  الصادر 

الدوائر المختصة في القصر الجمهوري يعكف على التحضير 

عن  يصدر  ببيان  إليها  يدعو  أن  يتوقع  التي  االستشارات  لهذه 

رئاسة الجمهورية ويتضمن برنامج االستشارات«. 

} )الديار اللبنانية(

سلطت صحيفة عبرية الضوء على تطور الترسانة الصاروخية 

التي يمتلكها حزب الله منذ حرب لبنان الثانية 2006، كاشفة 

عن قلق متنام لدى االحتالل اإلسرائيلي.

شاهار  إعداد  من  لها  تقرير  في  »معاريف«  وأوضحت 

الحدود  على  النسبي  الهدوء  حالة  رغم  أنه  بيرديشيفسكي، 

حرب  منذ  وقعت  متعددة  أمنية«  »حوادث  باستثناء  الشمالية 

»إسرائيل«  أن  إال   ،2006 يوليو  في  اندلعت  التي  الثانية  لبنان 

اندالع حرب جديدة حيث أجرت  االستعدادات إلمكانية  تجري 

مؤخرا المناورة العسكرية الكبيرة »عربات النار« وأعلن جيش 

االحتالل االنتهاء منها الجمعة الماضي.

}  )معاريف 9(

السوري  السيناريو  تكرار  من  تايمز  نيويورك  صحيفة  حذرت 

وجود  عدم  ظل  في  الحرب  من  يوم   100 مرور  بعد  أوكرانيا  في 

أي حل يلوح في األفق.

مستمرة  السورية  األزمة  أن  إلى  األميركية  الصحيفة  ولفتت 

وخيبات  البشري  والدمار  الحرب  من  دائرة  وسط  عاًما   11 منذ 

األمل الدبلوماسية.

وقال عمار السلمو، عضو الخوذ البيضاء إن التواصل العالمي 

توقفت  الصحيفة،  وحسب  »غائبا«..  أصبح  سوريا  بشأن 

المحادثات الدبلوماسية بين الواليات المتحدة وروسيا تقريبا 

منذ غزت موسكو أوكرانيا في فبراير الماضي.

} ) نيويورك تايمز(
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لبنان تحذر الكيان اإلسرائيلي
من التعدي على ثروته النفطية

اللبناني  الرئيس  أكد  قنا-  بيروت- 

أن  أمس،  عون،  ميشال  العماد 

البحرية  الحدود  ترسيم  مفاوضات 

والكيان  لبنان  بين  الجنوبية 

أو  عمل  وأي  مستمرة،  اإلسرائيلي 

المنطقة  في  إسرائيلي«  »نشاط 

وعمال  استفزازا  يعتبر  عليها  المتنازع 

عدائيا.

بيان،  في  اللبنانية،  الرئاسة  وقالت 

مع  اتصاالت  أجرى  عون  الرئيس  إن 

حكومة  رئيس  ميقاتي  نجيب  السيد 

تصريف األعمال، وعدد من المعنيين، 

الغاز  إنتاج  وحدة  سفينة  دخول  عقب 

»إنرجان  وتخزينه  المسال  الطبيعي 

باور« المنطقة البحرية المتنازع عليها، 

قيادة  من  عون  طلب  كما  السبت، 

الدقيقة  بالمعطيات  تزويده  الجيش 

والرسمية ليبنى على مقتضاها موقفا 

لبنان  أن  إلى  البيان  وأشار  رسميا. 

أودع لدى األمم المتحدة، قبل أسابيع، 

بحقوقه  تمسكه  فيها  يؤكد  رسالة 

»كاريش«  حقل  وأن  البحرية،  وثروته 

يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها.

عدم  الرسالة،  في  لبنان،  وطلب   

السماح للكيان اإلسرائيلي بالقيام بأي 

المتنازع  المناطق  في  تنقيب  أعمال 

تشكل  قد  لخطوات  تجنبا  عليها 

تهديدا للسلم واألمن الدوليين.   

رئيس  ميقاتي  نجيب  السيد  وحذر   

بلبنان،  األعمال  تصريف  حكومة 

أسماه  مما  أمس،  سابق  وقت  في 

افتعال  اإلسرائيلي  العدو  »محاوالت 

على  التعدي  خالل  من  جديدة  أزمة 

ثروة لبنان وفرض أمر واقع في منطقة 

بحقوقه  لبنان  متنازع عليها ويتمسك 

فيها«.

طرد مسؤول بالحزب الحاكم بعد التصريحات المعادية

إدانة دولية لـ »اإلساءة الهندية«
منظمة  أعربت  وكاالت-  عواصم-  نيودلهي- 

إدانتها  عن  أمس،  اإلسالمي،  التعاون 

األخيرة  لإلساءات  الشديدين  واستنكارها 

الحاكم  الحزب  في  مسؤول  عن  الصادرة 

عليه  الله  صلى  محمد  الرسول  إزاء  بالهند 

وسلم.

اإلساءات  هذه  إن  بيان،  في  المنظمة،  وقالت 

الكراهية  حدة  تصاعد  سياق  في  تأتي 

إطار  وفي  الهند  في  لإلسالم  واإلساءة 

فيها  المسلمين  ضد  الممنهجة  الممارسات 

والتضييق عليهم، خاصة في ضوء مجموعة 

المؤسسات  في  الحجاب  بمنع  القرارات  من 

الهندية  الواليات  من  بعدد  التعليمية 

إضافة  المسلمين،  لممتلكات  هدم  وعمليات 

إلى تزايد أعمال العنف ضدهم.

الهندية  السلطات  المنظمة  وطالبت 

أشكال  وكل  اإلساءات  لهذه  بحزم  بالتصدي 

الله  صلى  الكريم  الرسول  على  التطاول 

وتقديم  اإلسالمي،  الدين  وعلى  وسلم  وعليه 

أعمال  ومرتكبي  والمتورطين  المحرضين 

المسلمين  ضد  الكراهية  وجرائم  العنف 

تقف  التي  الجهات  ومحاسبة  العدالة  إلى 

وراءها، كما تطالب بضمان سالمة وأمن ورفاه 

حقوقه  وحماية  الهند  في  المسلم  المجتمع 

وأماكن  وكرامته  والثقافية  الدينية  وهويته 

عبادته.

أمس،  الكويتية،  الخارجية  وزارة  واستدعت 

وسلمته  الكويت  دولة  لدى  الهندي  السفير 

مذكرة احتجاج رسمية تعرب فيها عن رفض 

للتصريحات  وشجبها  القاطع  الكويت  دولة 

الصالة  عليه  الكريم  للرسول  المسيئة 

صدرت  التي  والمسلمين  ولإلسالم  والسالم 

الحاكم  الحزب  في  المسؤولين  أحد  عن 

الوقت  في  أنه  الوزارة  وأوضحت  بالهند. 

الذي  بالبيان  الكويت  دولة  فيه  ترحب  الذي 

والذي  الهند،  في  الحاكم  الحزب  أصدره 

عن  المذكور  المسؤول  إيقاف  خالله  أعلن 

بسبب  الحزب  في  وأنشطته  مهامه  ممارسة 

تطالب  فإنها  المسيئة،  التصريحات  هذه 

باعتذار علني عن تلك التصريحات المعادية 

والتي سيشكل االستمرار فيها دون إجراء رادع 

والكراهية  التطرف  أوجه  زيادة  إلى  عقاب  أو 

أن  إلى  مشيرة  االعتدال،  عناصر  وتقويض 

جهل  عن  ينم  التصريحات  هذه  مثل  إصدار 

ديننا  يحملها  التي  السالم  لرسالة  واضح 

قام  الذي  الكبير  والدور  وسماحته  اإلسالمي 

به اإلسالم في بناء الحضارات في جميع دول 

بهاراتيا  حزب  وكان  الهند.  فيها  بما  العالم، 

أمس،  أعلن،  قد  الهند  في  الحاكم  جاناتا 

نوبور  الحزب  باسم  المتحدثة  عمل  تعليق 

جيندال،  كومار  نافين  زميلها  وطرد  شارما، 

إثر  اإلعالمية  الحزب  وحدة  عن  المسؤول 

)ص(  محمد  النبي  عن  مسيئة  تعليقات 

أثارت غضبا واسعا.

أن  التليفزيونية   »NDTV« قناة  وذكرت 

رئيس  إليه  ينتمي  الذي  الحاكم  الحزب 

بتعليق  أوامر  أصدر  مودي،  ناريندرا  الوزراء 

الحزب،  باسم  المتحدثة  شارما  نوبور  عمل 

نافين  وطرد  التحقيق،  نتائج  بانتظار 

الحزب  وحدة  عن  المسؤول  جيندال،  كومار 

اإلعالمية. قرار الحزب جاء عقب بيان قال فيه 

إنه »يدين بشدة إهانة أي شخصية دينية« 

بغض النظر عن الدين الذي تتبع له.

جاناتا  بهاراتيا  »حزب  أن  البيان  وأضاف 

يعارض بشدة أي أيديولوجية تهين أو تحط 

من قدر أي طائفة أو دين«.

لكل  الحق  يعطي  الهند  »دستور  أن  وتابع 

وتكريم  يختاره  دين  أي  ممارسة  في  مواطن 

واحترام كل دين«.

شارما  نوبور  نشرت  التعليق،  قرار  وإثر 

أظِهر  »كنت  فيه:  قالت  تويتر  على  بياًنا 

اللورد  كان  حيث  تليفزيونية  مناظرات  في 

شيفا يتعرض لإلهانة كل يوم. وفي لحظة 

غضب، قلت شيئا ما، إذا كانت كلماتي آذت 

لم  عنها،  أتراجع  فأنا  شخص،  أي  مشاعر 

يكن نيتي إيذاء أي شخص«.

{  رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مجموعة االتصال العربية
 تبحث األزمة األوكرانية

مجموعة  بحثت  قنا-  القاهرة- 

المستوى  على  العربية  االتصال 

في  األزمة  تطورات  أمس،  الوزاري، 

المنطقة  على  وتداعياتها  أوكرانيا 

المساهمة  مواصلة  وسبل  العربية، 

خالل  ذلك  جاء  تسويتها.  جهود  في 

االجتماع الذي عقدته، أمس، مجموعة 

االتصال  تقنية  عبر  العربية  االتصال 

مواصلة  إطار  في  بعد،  عن  المرئي 

قبل  من  لها  الموكلة  المهمة  تنفيذ 

مجلس جامعة الدول العربية، بشأن 

المستشار  وذكر  أوكرانيا.  في  األزمة 

الرسمي  المتحدث  رشدي  جمال 

العربية،  للجامعة  العام  األمين  باسم 

االستمرار  على  اتفقت  المجموعة  أن 

التطورات  هذه  ورصد  متابعة  في 

المتعاقبة،  جلساتها  خالل  وتقييمها 

إلى  التوصل  كيفية  في  والتباحث 

تحقيق تقدم فاعل في جهود حل األزمة 

في إطار عالقات الصداقة المتينة التي 

تجمع الجانب العربي مع طرفيها. 

على  اتفقت  المجموعة  أن  وأضاف 

خالل  العربي  التحرك  تفعيل  أهمية 

المقبلة مع األخذ في االعتبار  المرحلة 

دوليًا  المبذولة  الجهود  تنسيق  أهمية 

للمساهمة في تسوية األزمة.

فلسطين تدين اعتداء االحتالل على المرابطين في المسجد

مستوطنون يقتحمون األقصى والتوتر يتصاعد
كبيرة  أعداد  قتحمت  ــ  وكاالت  القدس- 

باحات  اإلسرائيليين  المستوطنين  من 

أمس،  صباح  المبارك  األقصى  المسجد 

بحماية من قوات االحتالل اإلسرائيلي. 

وأكدت إدارة المسجد األقصى، أن »األجواء 

عقب  متوترة  األقصى  المسجد  داخل 

بحماية  المتطرفين  من  المئات  اقتحام 

قوات االحتالل باحات المسجد األقصى من 

الساعة  حدود  في  فتح  الذي  المغاربة  باب 

السابعة صباحا«. 

إلى  لـ»عربي21«،  حديثها  في  ونوهت 

المتطرفين  مجموعات  في  األعداد  أن 

وصلت  األقصى  للمسجد  المقتحمة 

نحو  إلى  الثامنة  الساعة  حلول  قبل 

المسجد  حرمة  ينتهكون  متطرفا،   250
المستوطنين  من  العديد  ويقوم  األقصى، 

على  أنفسهم  وإلقاء  تلمودية  طقوس  بأداء 

األرض. 

االحتالل  قوات  أن  األقصى  إدارة  وأكدت 

باعتقال  قامت  للمسجد  المقتحمة 

ومن  قصيرة  لفترة  المصلين  من  اثنين 

تتعمد  حيث  سراحهم،  بإطالق  قامت  ثم 

بالقرب  المرور  االستيطانية  المجموعات 

من منطقة الكأس.

االحتالل  قوات  أن  األقصى،  إدارة  وأفادت 

داخل  القبلي  المصلى  أبواب  أغلقت 

الحديدية،  بالسالسل  األقصى  المسجد 

األقصى  المسجد  داخل  األجواء  أن  مؤكدة 

متوترة في ظل تواصل انتهاكات االحتالل. 

قوات  بين  مواجهات  دارت  أخرى  جهة  من 

األقصى  المسجد  في  وشبان  االحتالل 

اقتحام المستوطنين، في حين  تزامنًا مع 

أقدمت قوات االحتالل على حصار المصلى 

القبلى حيث يتواجد المرابطون.

بدوره، أكد مدير المسجد األقصى الشيخ 

متوترة  جد  »األجواء  أن  الكسواني،  عمر 

اقتحام  عقب  األقصى  المسجد  داخل 

المتطرفين«، موضحا أن سلطات االحتالل 

األقصى  المسجد  على  حصارا  فرضت 

منذ عصر يوم أمس، حال دون وجود أعداد 

في  والمرابطين  المصلين  من  كبيرة 

ساحات المسجد األقصى. 

أن  عربي21،  لـ  خاص  تصريح  في  وأوضح 

االحتالل منع من هم دون سن األربعين عاما 

حجز  وتم  األقصى،  المسجد  دخول  من 

حتى  الدخول  من  تمكنوا  من  أيضا  هويات 

أن  إلى  منوها  عاما،  الـ40  سن  فوق  هم  من 

االقتحامات بقوة  االحتالل يريد فرض هذه 

الخاصة  القوات  حماية  وتحت  السالح 

في  جديدا  نهجا  يجعلها  كي  اإلسرائيلية، 

اقتحامات األقصى. 

الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  ونددت 

األقصى من قبل  المسجد  أمس، باقتحام 

حماية  ظل  في  إسرائيليين  مستوطنين 

تلمودية  صلوات  وأدائهم  الشرطة،  قوات 

لها،  بيان  في  الوزارة  وقالت  باحاته.  في 

على  المقتحمين  إقدام  بشدة  تدين  إنها 

األقصى،  باحات  في  تلمودية  صلوات  أداء 

وأجهزته  االحتالل  شرطة  من  بحماية 

على  االحتالل  اعتداء  وأدانت  المختلفة. 

ومحاصرتهم  المسجد،  في  المرابطين 

بالسالسل  وإغالقه  القبلي،  المصلى  في 

واعتقال أحدهم.

االحتالل  الفلسطينية،  الخارجية  واتهمت 

»سجن  إلى  القبلي  المسجد  بتحويل 

المتطرفين  اقتحامات  لتسهيل  مفتوح، 

اليهود«.

من جهتها هددت حركة المقاومة اإلسالمية 

دائرة  بـ»توسيع  أمس،  »حماس«، 

»جرائم  ظل  في  إسرائيل،  مع  االشتباك« 

االحتالل في المسجد األقصى«.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف 

أن  يمكن  ال  »المقاومة  إن  بيان  في  القانوع، 

تصمت تجاه جرائم االحتالل في المسجد 

الباهظ على هذه  الثمن  األقصى، وسيدفع 

الجرائم«.

االشتباك  دائرة  بـ»توسيع  القانوع  وطالب 

في  الصهيوني،  االحتالل  مع  والمواجهة 

في  الشعب  يخوضها  التي  المعركة  إطار 

القدس وساحات األقصى«.

لمواجهة  »االستنفار  من  حالة  إلى  ودعا 

وإفشال مخططات االحتالل الصهيوني«.

{  المئات اقتحموا األقصى بحماية االحتالل 

أردوغان: لن نغير موقفنا 
حــيـــال تــوســـع »النــاتــــــو«

انتهاء احتفاالت اليوبيل البالتيني 
للملكة البريطانية إليزابيث الثانية

لندن - أ. ف. ب - أطلت الملكة إليزابيث 

الثانية بشكل غير متوّقع من على شرفة 

على  تحية  لتلقي  أمس  باكنغهام  قصر 

الجماهير في اليوم األخير من االحتفاالت 

عرش  العتالئها  السبعين  بالذكرى 

 96 البالغة  الملكة،  وأطلت  بريطانيا. 

االحتفاالت  معظم  عن  غابت  والتي  عاما 

وبرفقة  أخضر  بزي  البالتيني،  بيوبيلها 

تشارلز  األمير  العرش  وريث  نجلها 

األمير  حفيدها  عن  فضال  كاميال  وزوجته 

قبل  وأوالدهما،  كايت  وزوجته  وليام 

سايف  »غاد  البريطاني  النشيد  ترديد 

ذي كوين«.

الحشود  على  التحية  الملكة  وألقت 

مبتسمة خالل هذا الظهور الوجيز قبل أن 

تعود ببطء إلى داخل القصر.

القصر  أمام  األشخاص  آالف  واحتشد 

اختتم  الذي  الضخم  العرض  نهاية  بعد 

أقيمت  التي  االحتفاالت  من  أيام  أربعة 

العتالء  السبعين  الذكرى  بمناسبة 

إليزابيث الثانية العرش البريطاني.

بالذكرى  االحتفاالت  واختتمت 

الثانية  إليزابيث  العتالء  السبعين 

ضخم  بعرض  أمس  بريطانيا  عرش 

أمام  العرض  لندن،واختتم  شوارع  في 

القصر الملكي بالنشيد الوطني للمملكة 

)غود  الملكة«  الله  »فليحفظ  المتحدة 

سيف ذا كوين(.

وشارك نحو عشرة آالف عسكري وراقص 

ومحّرك دمى وفّنان في هذا العرض الذي 

قدمته العربة الذهبية للدولة، التي يبلغ 

تقليدًيا  وُتستخدم  عاما   260 عمرها 

العائلة  في  والتتويج  الزفاف  لحفالت 

الملكية. 

وادى المغني ايد شيران أغاني في ختام 

العرض، تكريًما للملكة إليزابيث وزوجها 

األمير فيليب الذي توفي العام الماضي.

في  المشاركين  من  العديد  وكان 

دامت  التي  البالتيني  اليوبيل  احتفاالت 

المناسبة  هذه  أن  يدركون  أيام  أربعة 

األخيرة  المرات  من  واحدة  تكون  قد 

اإلعداد  يتم  التي  الملكة  فيها  يرون  التي 

األمير  ابنها  يمثلها  بينما  بهدوء  لخالفتها 

تشارلز )73 عاًما( في أغلب األحيان.

{   الملكة إليزابيث الثانية تطل في شرفة قصر باكنغهام 

بوتين لوح بضرب أهداف جديدة

االنفجارات تهز كييف

سماء  في  يتصاعد  الدخان  عيان  شهود  ورأى 

المدينة بعد االنفجارات.

سابق  وقت  في  دوت  قد  اإلنذار  صفارات  وكانت 

منطقة  ذلك  في  بما  أوكرانيا،  أنحاء  معظم  في 

كييف للتحذير من غارات جوية جديدة.

الروسية، أمس،  الدفاع  وزارة  أعلنت  من جانبها 

العاصمة  ضواحي  في  ومدرعات  دبابات  تدمير 

الشرقية  أوروبا  من  دوال  إن  قالت  األوكرانية 

سلمتها لكييف.

باسم  المتحدث  عن  اليوم  روسيا  قناة  ونقلت 

دمرت  قوله:  كوناشينكوف،  إيغور  الوزارة، 

الدقة  عالية  بصواريخ  الروسية  الجوية  القوات 
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أوروبا  من  دول  قدمتها  المدرعات  من  وغيرها 

إلصالح  ورشات  في  موجودة  وكانت  الشرقية 

عربات القطار».

وأضاف كوناشينكوف أن الجيش الروسي دمر 

إصالح  فيها  يجري  ورشات  )شرق(  دونباس  في 

تضررت  التي  األوكرانية  العسكرية  المعدات 

أثناء القتال.

أصابت  الروسي  الطيران  ضربات  أن  وأوضح 

تجمع  منطقة  و65  قيادة،  مراكز   3 يوم  خالل 

مستودعات  و3  العسكرية،  والمعدات  للقوات 

للذخيرة.

أدت  الجوية  الغارات  أن  الدفاع  متحدث  وتابع 

القوات  من  عنصرا   350 من  أكثر  مقتل  إلى 

ومدرعات،  دبابات   10 وتدمير  األوكرانية، 

قطع  و9  غراد،  طراز  من  صواريخ  وراجمتي 

وقود  وصهاريج  خاصة،  مركبة  و14  مدفعية، 

دونباس،  في  األوكرانية  للقوات  مخصص 

ومستودعين للذخيرة.

MiG- وذكر كوناشينكوف أنه تم إسقاط طائرة

29 أوكرانية خالل معركة جوية في دونيتسك، 

في  الروسية  الجوية  الدفاعات  أسقطت  فيما 

طراز  من  عسكرية  نقل  طائرة  أوديسا  منطقة 

An-26 كانت تقل أسلحة ومعدات عسكرية.
وذكرت وكالة تاس لألنباء أن الرئيس الروسي 

روسيا  أن  من  الغرب  حذر  بوتين  فالديمير 

الواليات  بدأت  إذا  جديدة  أهدافا  ستضرب 

مداها  بصواريخ  أوكرانيا  تزويد  في  المتحدة 

أطول.

تقديم  حال  في  إنه  بوتين  عن  الوكالة  ونقلت 

األهداف  تلك  سنقصف  الصواريخ،  هذه  مثل 

التي لم نبدأ في ضربها بعد.

{   الدخان يتصاعد في سماء كييف بعد االنفجارات

أنقرة- األناضول- أكد الرئيس التركي 

تغير  لن  بالده  أن  أردوغان،  طيب  رجب 

وفنلندا  السويد  انضمام  بشأن  موقفها 

قبل  »ناتو«  األطلسي  شمال  حلف  إلى 

تلبية شروطها.

خالل  أمس،  خطابه،  في  ذلك  جاء 

والتقييم  للتشاور   30 الدورة  اجتماع 

في  الحاكم،  والتنمية  العدالة  لحزب 

العاصمة أنقرة.

دعت  الدول  بعض  أن  أردوغان  وأوضح 

توسيع  حيال  بالمرونة  للتحلي  أنقرة 

موقفنا  نغير  »لن  مضيفا  الناتو،  حلف 

بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو 

نجاح  إلى  وأشار  شروطنا«.  تلبية  قبل 

العالمية،  األزمات  التعامل مع  تركيا في 

منظومة  هيكلة  إعادة  تتم  »بينما  قائال: 

األمن واالقتصاد العالمي من جديد تظهر 

تركيا تميزها وقوتها في كل مجال«.

وتابع »لقد ذكرنا الجميع بأهمية مكانة 

نهجنا  خالل  من  الناتو  داخل  تركيا 

المبدئي بشأن توسيع حلف الناتو«.

أن  أردوغان،  الرئيس  أكد  أن  وسبق 

السويد  انضمام  على  بالده  موافقة 

)ناتو(  األطلسي  شمال  لحلف  وفنلندا 

البلدين  هذين  مراعاة  بمدى  مرهونة 

للمخاوف األمنية لتركيا.       

كييف- وكاالت- قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو 
إن انفجارات عدة هزت العاصمة األوكرانية في ساعة مبكرة 

من صباح أمس. وكتب كليتشكو على تطبيق المراسلة 
تيليغرام: انفجارات عدة وقعت في منطقتي دارنيتسكي 

ودنيبروفسكي بالعاصمة... الخدمات تعمل بالفعل في 
الموقع. 
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ذك������������رى ال���ن���ك���س���ة
غزة- األناضول- مرت أمس الذكرى 

السنوية لحرب عام 1967، التي استمّرت 6 
أيام، وما زالت تداعياتها مستمرة.

وُيطلق العرب على هذه الحرب اسم 
»نكسة حزيران«، أو »حرب األيام الستة«.

وخالل الحرب، وقعت صدامات عسكرية بين إسرائيل 

من جهة، وكل من مصر وسوريا واألردن والعراق من جهٍة 

ثانية، وبمساعدة فنية من لبنان والجزائر والسعودية 

والكويت.

في  أساسيًا  عنصرًا  الفلسطينية  القضية  ومّثلت 

الصراع العربي اإلسرائيلي، الذي جّسدته هذه الحرب، 

إذ كانت األراضي الفلسطينية التي لم تحتّلها إسرائيل 

األولى  عربّيَتين،  إلدارتين  آنذاك  تخضع   ،1948 عام 

مصرية مسؤولة عن قطاع غزة، والثانية أردنية مسؤولة 

عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

الفلسطينية،  التحرير  منظمة  كانت  الوقت،  هذا  في 

اللجوء  مخيمات  من  تعمل   ،1964 عام  تأسست  التي 

في دول الشتات، خاصة في سوريا ولبنان واألردن، وتقود 

عمليات فدائية ضد إسرائيل.

عزمي  الفلسطيني  للمفكر  سابقة  كتابات  وبحسب 

الحرب،  هذه  بداية  منذ  احتلت  إسرائيل  فإن  بشارة، 

وخالل 6 أيام، ثالثة أضعاف مساحتها.

في  إسرائيل  احتّلتها  التي  األراضي  مساحة  وكانت 

 77 نحو  بلغت  قد   ،1948 عام  التاريخية  فلسطين 

بالمائة، أي حوالي 20 ألف كيلو متر مربع، من مساحتها 

اإلجمالية البالغة 27 ألف كيلو متر.

أسباب الحرب
المستويات  إن  وسياسية  تاريخية  مصادر  تقول 

صناعة  في  حاسٌم  دوٌر  لها  كان  اإلسرائيلية  العسكرية 

الحكومة  رئيس  دور  تهميش  مع   ،1967 عام  حرب  قرار 

آنذاك، ليفي أشكول.

المؤسسة  تبّنتها  التي  الحرب،  هذه  أن  وتضيف 

العسكرية اإلسرائيلية، جاءت في إطار خطط توّسعية 

 ،1967 عام  قبل  لها  خططت  المنطقة،  في  إسرائيلية 

في  عسكرية  عمليات  شّن  خالل  من  تنفيذها  ودرست 

دول عربية.

في المقابل، اّدعت الرواية اإلسرائيلية أن الجيش بادر 

إلى المعركة ألهداٍف دفاعية، بعد تقديره بوجود نوايا 

وجوديًا  خطرًا  تشّكل  أن  شأنها  من  هجومية  عربيٍة 

عليها.

الحرب  هذه  لشّن  العسكرية  المؤسسة  وضغطت 

مبّررة ذلك بعدة أسباب هي:

في  الناصر،  عبد  جمال  األسبق  المصري  الرئيس  قرار 

البحرية  المالحة  أمام  1967، بإغالق مضائق تيران  مايو 

 1967 مايو  في  المصرية  القيادة  اإلسرائيلية.طلب 

وتحشيد  سيناء،  من  المتحدة  األمم  قوات  بسحب 

المنطقة.جهود  في  كبيرة  بأعداد  المصري  الجيش 

التسلح التي بذلتها مصر منذ انتهاء حرب 1956، ودعمها 

لمنظمة التحرير الفلسطينية.عودة التوتر على الجبهة 

3 جنود إسرائيليين  1966 في أعقاب مقتل  األردنية عام 

على  قاٍس  هجوم  لشّن  إسرائيل  دفع  ما  لغم،  بانفجار 

 50 بمقتل  تسّبب  الضفة،  شمالّي  السموعي،  قرية 

أردنيًا، بحسب المصادر اإلسرائيلية.الهجمات الفدائية 

السورية على المستعمرات اإلسرائيلية.

اندالع الحرب
في صباح يوم الـ5 من يونيو، لعام 1967، وّجهت إسرائيل 

وسوريا  مصر  من  كل  في  الجو  لسالح  مباشرة  ضربة 

والعراق واألردن.

العربي  الجو  سالح  إلقصاء  األولى  الضربة  وهدفت 

باألجواء  اإلسرائيلي  االستفراد  وضمان  المعركة،  من 

والقواعد  البرية  القوات  ضد  هجمات  لشّن  العربية 

العسكرية.

تلك  في  الجو  سالح  تدمير  تم  الضربة،  هذه  إثر  وعلى 

الدول، لينتقل الجيش اإلسرائيلي إلى المرحلة الثانية 

من خّطته المتمّثلة بقصف مواقع للمدفعية المصرية 

والسورية واألردنية.

عسكرّي  تقّدم  أي  لصّد  جاء  المدفعية  مواقع  تدمير 

المحاذية  العربية  الجبهات  من  جبهة  أّي  على  عربي، 

لها، فضال عن رغبة إسرائيل في إخراج األسلحة الثقيلة 

من  العربية  الجيوش  تملكها  التي  واالستراتيجية 

المعركة.

»منّصات  الحرب،  خالل  اإلسرائيلي،  الجيش  دّمر  كما 

المصرية  للجيوش  تابعة  للطائرات  مضاّدة  مدافع 

والسورية واألردنية«.

الطائرات  عشرات  فإن  إسرائيليين،  كّتاب  وبحسب 

العسكرية، شاركت في شّن غارات مكّثفة على القواعد 

أوال  إذ استهدفت  أّولها مصر،  العربية،  الدول  الجوية في 

المدى،  بعيدة  القاذفات  ثم  ومن  الطيران،  »مدّرجات 

كانت  استهدافه  تم  ما  وآخر  النّفاثة،  والمقاتالت 

الصواريخ والرادارات والمنشآت الفنّية«.

فإن  إسرائيلي،  مؤرخ  وهو  أورين،  مايكل  وبحسب 

الدول العربية،  القواعد الجوية في  إسرائيل ألقت على 

الواحدة منها  180 رطاًل، تخّلف  الواحدة منها  قنابل تزن 

فتائل  وتحتوي  أمتار،   5 وعرض  متر   1.6 بعمق  حفرًة 

القواعد  هذه  لجعل  وذلك  باالنفجار،  تستمر  متفجرة 

غير قابلة لالستعمال مرة ُأخرى.

في  واحدة  قاعدة  على  ألقت  إسرائيل  إن  أورين  ويقول 

مصر نحو 100 قنبلة.

خسر  الحرب،  بداية  من  ساعة  نصف  من  أكثر  وبعد 

عسكرية،  طائرات   204 نحو  أورين،  وفق  المصريون، 

جّراء الضربات المتتالية.

الدول  على  الضربات  توالت  الستة،  األيام  مدار  وعلى 

العربية، حيث دّمرت إسرائيل خاللها، بحسب دراسات 

العسكرّي  العتاد  80 بالمائة من  إلى   70 تاريخية، نحو 

من  بالمائة   5 إلى   2 بنحو  الضرر  لحق  فيما  العربّي، 

عتادها العسكرّي.

أسباب الهزيمة
العامة،  والسياسات  الدبلوماسية  دائرة  بحسب 

في  العربية  الهزيمة  فإن  التحرير،  لمنظمة  التابعة 

استخدام  أبرزها:  أسباب،  عدة  إلى  ترجع  الحرب 

العربية،  القوات  ضرب  في  المفاجأة  لعنصر  إسرائيل 

األمر الذي أفقد العرب توازنهم وتسّبب بخسائر فادحة 

اإلسرائيلي،  العسكري  جيوشهم.التفّوق  صفوف  في 

خاصة في سالح الجو، والذي ساعدها في السيطرة على 

ميادين القتال في الجبهات المختلفة.مساندة الواليات 

األوروبية إلسرائيل عسكريًا  والدول  المتحدة األميركية 

األسباب،  تلك  إلى  عرب  كّتاُب  يضيف  واقتصاديًا.كما 

لدى  هجومية  نوايا  بوجود  العربّي  التقدير  سوء 

الُمنّظم  لالنسحاب  خطط  غياب  عن  فضاًل  إسرائيل، 

والجماعّي، لحماية الجيش من االنهيار.

نتائج الحرب
عربّي،  ألف   25 إلى   15 بين  ما  أن  إلى  التقديرات  تشير 

مقابل  في  ألفًا،   45 حوالي  وأصيب  الحرب،  خالل  ُقتلوا 

مقتل نحو 650 إلى 800 إسرائيلي، وإصابة ألفين.

وخالل األيام الستة التي دارت فيها رحى الحرب، احتّلت 

جزيرة  وشبه  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  إسرائيل 

سيناء المصرية ومرتفعات الجوالن السورية.

»النكسة«  على  ترّتب  فلسطينية،  إحصائيات  ووفق 

وغزة؛  الضفة  من  فلسطينّي  ألف   300 نحو  تهجير 

معظمهم نزح إلى األردن. وقال مؤّرخون إن إسرائيل نهبت 

مصادرها  واستغّلت   ،1967 عام  احتّلتها  التي  المناطق 

المائية واالقتصادية، ما ساهم في دعم اقتصادها.

كما مّثلت المناطق التي احتلتها إسرائيل خالل الحرب، 

على  مهمًا  استراتيجيًا  مكسبًا  تاريخية،  مراجع  وفق 

الصعيد الدفاعّي حيث شّكلت حواجز طبيعية لحماية 

عمقها األمني ضد أي هجمات عربية أو فلسطينية.

تاريخيًا  حدثًا  شّكل  فقد  الشرقية،  القدس  احتالل  أما 

سيطرتها  بسط  في  ساعدها  إسرائيليًا  ودينيًا 

القدس  )تضم  الكبيرة«  بـ»القدس  تسّميه  ما  على 

الصراع  بداية  منذ  مرة  ألول  وذلك  والشرقية(،  الغربية 

الفلسطينّي اإلسرائيلي.

لم يقف األمر عند هذا الحد، فقد دّشنت الحرب مشروع 

تمّدد االستيطان اإلسرائيلي إلى الضفة وغزة، ورّسخت 

مبدأ »القوة« بالسيطرة على األراضي الفلسطينية ونهب 

مواردها الطبيعية، بحسب المراجع التاريخية.

الواقع الحالي 
بموجب  سيناء،  جزيرة  شبه  من  إسرائيل  انسحبت 

اتفاقية السالم مع مصر التي تم التوصل لها عام 1979.

مع  سالم  لمعاهدة  إسرائيل  توصلت   ،1994 عام  وفي 

تل  إعادة  على  التفاق  التوصل  بموجبها  وتم  األردن، 

عربة  وادي  صحراء  في  تقع  التي  »الغمر«  منطقة  أبيب 

مساحتها  وتبلغ  األردن(،  )جنوبي  العقبة  بمحافظة 

والتي  مربعة(،  كيلومترات  أربعة  )نحو  دونما   4235
تزال  ما  أبيب«  »تل  لكّن   .1967 حرب  خالل  احتاللها  تم 

الغربية  الضفة  وهي  العربية،  األراضي  باقي  تحتل 

 ،1991 عام  وفي  السورية.  الجوالن  ومرتفعات  وغزة، 

األميركية،  اإلدارة  برعاية  للسالم،  مدريد  مؤتمر  انطلق 

على أساس مبدأ »حل الدولتين«، الذي يدعو إلى إقامة 

الفلسطينية  األراضي  على  مستقلة  فلسطينية  دولة 

وغزة.  الضفة  وهي   ،1967 عام  إسرائيل  احتلتها  التي 

أطلقتها  مبادرة  العربية  الدول  اعتمدت   ،2002 عام  وفي 

السعودية، عرفت باسم مبادرة السالم العربية، وتقترح 

إقامة عالقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل، إذا 

انسحبت من األراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، 

وعاصمتها  مستقلة  فلسطينية  دولة  بإقامة  وقبلت 

القدس الشرقية، مع إيجاد حل عادل لقضية الالجئين.

تنصل  جراء  تكتمل،  ولم  تعثرت،  السالم  عملية  لكّن 

مبادرة  ورفضها  الدولتين«،  »حل  مبدأ  من  إسرائيل 

من  االنسحاب  إسرائيل  وترفض  العربية.  السالم 

 5,860 نحو  مساحتها  )تبلغ  الغربية  الضفة  أراضي 

مليون  نصف  من  أكثر  حاليا  بها  يتواجد  التي  كلم(، 

360 كلم( فقد  مستوطن إسرائيلي. أما قطاع غزة )نحو 

انسحبت إسرائيل من داخله، لكنها تحاصره، وتتحكم 

في حدوده البرية والبحرية والجوية.

التي  النكسة،  ذكرى  مشهد  يبدو 

األراضي  1967 بما تبقى من  أودت عام 

القدس  ذلك  في  بما  الفلسطينية 

بفلسطين،  وضعيفا  هزيال  المحتلة، 

على  مهيمنة  النكبة  ذكرى  لتبقى 

الذاكرة الجماعية.

ويفصح ذلك عن حقيقة واقع الضعف 

العربي والفلسطيني، في ظل االنهيار 

على  المستمرة  واإلخفاقات  العربي 

صعيد المصالحة الداخلية دون إحراز 

أي تقدم سياسي.

معالم  تبدو  للنكسة،  ذكرى  وفي 

خاصة  ومستمرة،  واضحة  االنكسار 

اإلسرائيلي،  التمرد  حالة  ازدياد  مع 

الهادفة لترحيل  واستمرار السياسات 

وتصفية  الفلسطيني  الشعب 

يرفض  ذلك  رغم  لكن  قضيته، 

 48 فلسطينيي  من  الشباب  جيل 

براعم  مشكال  الهزيمة،  قبول  والقدس 

المقاومة الشعبية والحراك الشبابي، 

نحو  متطلعا  الهمم  مستنهضا 

االنتصار.

الثوري  المجلس  عضو  ويراهن 

)فتح(  الوطني  التحرير  لحركة 

األجيال  على  دلياني  ديمتري 

ترفض  التي  الناشئة  الفلسطينية 

تحت  والدتها  منذ  وتعيش  الهزيمة، 

االحتالل ما يضعها قبالة تحديات.

النكسة  تداعيات  إن  دلياني  ويقول 

وتشتد  بالقدس  عام  كل  تتواصل 

التطهير  ونهج  االحتالل  ممارسات 

العرقي للمدينة، ولكن رغم ممارسات 

الناشئة  األجيال  أن  يرى  االحتالل 

سالح  وتشهر  بالوطن  أكثر  تتمسك 

المقاومة بوجه المحتل.

بفلسطين  الشابة  األجيال  أن  وأكد 

بحرب  الهزيمة  طعم  تذق  لم  قاطبة 

وترفض  واآلباء،  األجداد  مثل   1967
المحتل  مع  فالمعركة  الهزيمة، 

هم  والشباب  العام  مدار  على  تحتدم 

بمعركة  الشعبية  المقاومة  وقود 

الوطني  بالعمل  وينخرطون  الوجود 

والحركات  الفصائل  بمختلف 

السياسية والشعبية.

االحتالل  وبطش  النكسة  مرارة  وعن 

مشهد  لتأطير  المتواصلة  ومساعيه 

أن  دلياني  أبان  العرب،  على  االنتصار 

ذلك ما يدفع بالشباب نحو المقاومة، 

غالبية  يشكلون  أنهم  خصوصا 

وال  االحتالل  تحت  وولدوا  الشعب 

يعرفون حياة غير االحتالل.

بذكرى  لديهم  المشاعر  اختالط  ورغم 

التحدي  مشاعر  فإن  النكسة، 

والصمود تغيب عنهم مشاعر الهزيمة 

ونيل  االحتالل  بدحر  ثقتهم  وتعزز 

الحرية.

اإلسرائيلية  الدراسات  أستاذ  ويقول 

»إن  محارب  محمود  القدس  بجامعة 

الفلسطينيين لم يكونوا في الحقيقة 

طرفًا في القتال خالل حرب عام 1967، 

على  إسرائيليا  هجوما  كان  حدث  وما 

مصر واألردن وسوريا«.

وحسب محارب، فإن إسرائيل احتلت 

لألنظمة  بهزيمتها  فلسطين  باقي 

األنظمة  هذه  تركت  والحقا  العربية، 

مهمة تحرير فلسطين للفلسطينيين 

وحدهم.

لم  تاريخيًا  العرب  أن  محارب  ويرى 

حرب  لخوص  يستعدوا  أو  يحّضروا 

حرب  في  إال  إسرائيل  ضد  حقيقية 

يونيو  هزيمة  تلت  التي  االستنزاف 

عام  أكتوبر  حرب  ثم  ومن  مباشرة، 

 .1973
للتو  بدؤوا  قد  الفلسطينيون  وكان 

بتأسيس  منظمة  تحرر  حركة 

فتح  وحركة  التحرير  منظمة 

منتصف الستينيات، لكنهم حوصروا 

من األنظمة العربية.

يتحمل  من  أن  محارب  ويعتقد 

باقي  واحتالل  الهزيمة  مسؤولية 

أوال  العربية  الدول  هي  فلسطين 

وأخيرا. 

محارب-  -يقول  فحسب  هذا  وليس 

التاريخية  الوثائق  دراسة  إن  بل 

تظهر في كثير من األحياء أن األنظمة 

الوطنية  الحركة  ضربت  العربية 

على  تكن  لم  ألنها  الفلسطينية، 

إسرائيل  مواجهة  ثمن  لدفع  استعداد 

سواء في األردن أو سوريا أو لبنان.

خضعت  فشيئا  »شيئا  ويضيف: 

األنظمة العربية للهيمنة اإلسرائيلية، 

المواجهة  خاصة بعد خروج مصر من 

ديفيد  كامب  اتفاقية  توقيع  عقب 

عن  بذلك  األنظمة  وتخلت   ،1978 عام 

الستعادة  المقاومة  في  العرب  حق 

تتمادى  إسرائيل  وتركت  أراضيهم، 

في استيطانها وتوسعها«. 

أنظمة فساد
وحسب محارب، فإن األنظمة العربية 

النهضوي  مصر  مشروع  فقدان  بعد 

تحولت  السبعينيات  في  الوحدوي 

تسعى  وفساد  استبداد  أنظمة  إلى 

الحاكم بالسلطة متحالفا مع  النفراد 

أجهزة المخابرات ورجال األعمال.

ذهبت  ذلك،  من  »أبعد  ويضيف: 

بعد  ما  عهد  في  العربية  األنظمة 

العربي  المشروع  وانهيار  النكسة 

الجامع إلى تيئيس الشعوب وإقناعها 

قادرة على مواجهة إسرائيل  بأنها غير 

رغم القوة الكامنة فيها، ولم تنخرط في 

أي مشروع قد يفضي لفرض عقوبات 

على إسرائيل بل في كثير من األحيان 

شكلت درعا لهذا االحتالل«.

القلق  محارب  يعلل  المكاسب  وبهذه 

ومن  العربي  الربيع  تجاه  اإلسرائيلي 

األنظمة  في  حصلت  التي  التغييرات 

خالل العامين األخيرين.

الفلسطيني، يرى  الوضع  وبربطه مع 

حركة  أن  الفلسطيني  األكاديمي 

النكبة  منذ  الفلسطينيين  نضال 

اعترافهم  وعدم  النكسة،  بعد  وتاليا 

بالهزيمة بانخراطهم في مشروع تحرر 

من  دائما  للموت  واستعدادهم  طويل 

ألهم الشعوب  أجل حريتهم، كل ذلك 

أنظمتها،  الستبداد  تحديها  العربية 

وفي هذه اللحظة تحولت الهزيمة إلى 

درس يستفيد منه الجميع.

إخ���������ف���������اق ع�������رب�������ي م���س���ت���م���ر
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منتخب اليمن ينهي تحضيراته بالدوحة
القطرية  بالعاصمة  األخير  اإلعدادي  معسكره  في  تحضيراته  األحد،  أمس  اليمني،  المنتخب  اختتم 

الدوحة، استعدادا لخوض التصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023.

20 مايو الماضي بقيادة مديره الفني الجديد البلجيكي  وكان منتخب اليمن قد بدأ معسكر الدوحة يوم 

الطائف  مدينة  في  األول  الخارجي  معسكره  مباشرة  أنهى  أن  بعد  عمروش،  عادل  األصل  الجزائري 

السعودية الذي استمر نحو شهر.

وقد اختتم معسكر الدوحة أمس األحد وسيغادر صباح اليوم إلى كولومبيا لخوض منافسات التصفيات 

والتي  المستضيف،  ومنغوليا  والفلبين  فلسطين  منتخبات  مع  الثانية  المجموعة  ضمن  اآلسيوية 

ستجري منافساتها بنظام التجمع من دور واحد خالل ثالث جوالت أيام 8 و11 و14 يونيو المقبل.

مؤسسة دوري نجوم قطر كشفت التفاصيل

عنابي الشاطئية وصيفا»دورينا«.. على المالعب المونديالية
لـ »التفيا« العالمية

األلماني »ديسر« يفوز بلقب 
»لونجين« العالمية

باريس - قنا - حقق الفارس األلماني دانيال ديسر لقب 
الجائزة الكبرى في ختام سابعة جوالت لونجين العالمية 

ألبطال قفز الحواجز التي استضافتها مدينة كان الفرنسية 
على مدار ثالثة أيام على ساحل الريفيرا بمشاركة الفرسان 
والخيل النخب العالميين، فيما حقق فريق »براغ ليونز« 

لقب الجائزة الكبرى لدوري األبطال للفرق بعد تفوقه على 
15 فريقا في جولتي الجائزة الكبرى.

حصل المنتخب القطري للكرة الطائرة 

شريف  الثنائي  من  ن 
َّ

المكو الشاطئية 

األول  )المصنف  تيجان  وأحمد  يونس 

عالميا( على فضية جولة التفيا للرجال 

والسيدات ثالث الجوالت العالمية التي 

الطائرة  للكرة  الدولي  االتحاد  ينظمها 

والتي تشهد مشاركة أفضل 16 منتخًبا 

تحت تصنيف Elite16، والتي اختتمت 

أمس بالتفيا.

المباراة  في  الشاطئية  ثنائي  وخسر 

من  )المكون  اإليطالي  أمام  النهائية 

كوتافافا(،  وسام  نيكوالي  باولو  الثنائي 

االيطالي  تغلب  أن  بعد   ،1  /2 بنتيجة 

دون  بشوطين  البرازيل  منتخب  على 

رد بواقع )21 - 19، و22 - 20( في نصف 

النهائي.

بعد  للنهائي  قطر  منتخب  تأهل  وجاء 

بشوطين  استونيا  منتخب  على  فوزه 

في   )14  - و21   ،11  -  21( بواقع  رد  دون 

حقق  منتخبنا  وكان  النهائي،  نصف 

 21( بنتيجة  ألمانيا  منتخب  على  الفوز 

- 18 و21 - 19( في الدور ربع النهائي.

يذكر أن المنتخب القطري، المكون من 

شريف يونس وأحمد تيجان، سيشارك 

الطائرة  للكرة  العالم  بطولة  في 

من  الفترة  خالل   2022 روما  الشاطئية 

وسيحاول  الجاري.  يونيو   19 إلى   10
الثنائي )شريف يونس وأحمد تيجان(، 

المتوج بالميدالية البرونزية في األلعاب 

األولمبية الصيفية األخيرة التي أقيمت 

اللقب  حصد  باليابان،  طوكيو  في 

العالمي.

الجواد  على  ديسر  الفارس  وشارك 

ثانية في   34.62 زمنا قدره  بنجو وحقق 

فرسان   6 لها  تأهل  التي  التمايز  جولة 

33 فارسا وفارسة  بدون أخطاء من بين 

مالية  جائزة  وحاز  الجولة،  في  شاركوا 

قدرها 100 ألف يورو.

وحقق فريق براغ ليونز لقب دوري األبطال 

الترتيب  صدارة  في  حل  أن  بعد  للفرق 

 16 بين  من  الكبرى  بالجائزة  الخاص 

ومثل  الجائزة،  على  متنافسا  فريقا 

ديفوس  بيتر  الفرسان  من  كل  الفريق 

فيما  موجر،  وبريان  برينسيلز،  ونيلز 

حل في المركز الثاني فريق شانغاهاي 

سوانز الذي تنافس من خالله الفارسان 

كرستيان آلمان،وماكس كوهنر، فيما 

إن  مدريد  فريق  الثالث  المركز  في  جاء 

فان  إيريك  الفارسين  خالل  من  موشن 

دير فلوتين، ومايكل فان دير فلوتين.

ترتيب  إيجلز  برلين  فريق  ويتصدر 

133 نقطة،  دوري األبطال للفرق برصيد 

يليه في المركز الثاني فريق براغ ليونز 

131 نقطة، وفي المركز الثالث  برصيد 

 128 فريق ستوكهولم هيرتس برصيد 

نقطة.

بعد خسارته أمام المنتخب اإليطالي

في الجولة السابعة ألبطال قفز الحواجز

{ تتويج أبطال العنابي

{ من المنافسات

عن  قطر  نجوم  دوري  مؤسسة  أصدرت 

 2022- للموسم   QNB نجوم  دوري  جدول 

2023 وذلك من الجولة األولى حتى السابعة، 
وأوقات  مالعب  عن  اإلعالن  يتم  أن  على 

الحق،  وقت  في  األول  القسم  جوالت  باقي 

المختلفة  الجهات  التنسيق مع  وذلك بعد 

االستعدادات  على  التأثير  وعدم  والشركاء 

الخاصة ببطولة كأس العالم 2022، وتقرر 

اإلثنين  يوم  البطولة  منافسات  انطالق 

وتستضيف   .2022 أغسطس   1 الموافق 

األولى  الجوالت  مباريات  المونديال  مالعب 

من المنافسة.

وستكون انطالق مباريات البطولة بمواجهة 

والوافد  اللقب  حامل  السد  بين  تجمع 

افتتاح  شريط  لقص  المرخية  الجديد 

الذي  الجديد  للموسم   QNB نجوم  دوري 

ينطلق يوم اإلثنين األول من شهر أغسطس 

خليفة  استاد  على  يلتقيان  عندما  المقبل 

تمام  في  المونديالية  المالعب  أحد  الدولي 

الساعة الخامسة وخمس وثالثين دقيقة.. 

وسيكون استاد الثمامة المونديالي مسرحا 

لمواجهة الشمال والريان.

قطرعن  نجوم  دوري  مؤسسة  وأعلنت 

 2022 للموسم   QNB نجوم  دوري  جدول 

حتى  األولى  الجولة  من  وذلك   2023  -

السابعة، على أن يتم اإلعالن عن مالعب، 

وقت  في  األول  القسم  جوالت  باقي  وأوقات 

الجهات  مع  التنسيق  بعد  وذلك  الحق، 

على  التأثير  وعدم  والشركاء  المختلفة 

كأس  ببطولة  الخاصة  االستعدادات 

العالم 2022.

المونديال  مالعب  تستضيف  وسوف 

المنافسة  من  األولى  الجوالت  مباريات 

حيث تقام مباريات األسبوع األول على مدار 

أم صالل  أيام، وتشهد مواجهات بين  ثالثة 

واألهلي على استاد الجنوب والعربي وقطر 

والسيلية  والغرافة  الثمامة  استاد  على 

والدحيل  الدولي  خليفة  استاد  على 

والوكرة على استاد الجنوب.

على  والشمال  الريان  مواجهة  وتجمع 

الجولة  مباريات  ختام  الثمامة،  استاد 

األولى من دوري نجوم قطر.

يوم  المنافسة  من  الثاني  األسبوع  وينطلق 

8/ 8/ 2022 بلقاء أم صالل والسد على ملعب 
استاد خليفة الدولي.

بمباراة  الثاني  االسبوع  مباريات  وتختتم 

تجمع بين الغرافة والعربي باستاد الجنوب 

المونديالي.

وتنطلق مواجهات الجولة الثالثة يوم االثنين 

وتختتم  وقطر  السيلية  بلقاء   2022 /8 /15
بمواجهة  االربعاء  يوم  االسبوع  مباريات 

الغرافة والشمال.

وسيكون لقاء الكالسيكو بين الريان والسد 

ستكون  بينما  التاسع  األسبوع  ضمن 

ضمن  والدحيل  السد  بين  القمة  مواجهة 

األسبوع العاشر، ويلتقي العربي مع السد 

وستكون  عشرة..  الحادية  الجولة  في 

هي  والغرافة  الريان  خر مواجهة  آ

المباريات التي تم برمجتها 

لتلعب في الجولة األخيرة 

من  األخير  األسبوع  من 

الدوري.

كأس  بطولة  وتنطلق 

الحادية  للنسخة  األمير 

التاسع  في  والخمسين 

يناير  من  والعشرين 

المرحلة  في  االقصائية  بالمباراة  المقبل 

التمهيدية، في حين ستنطلق مباريات دور 

الـ 16 من البطولة في السابع من مارس على 

أن تنتهي المسابقة في الخامس من مايو 

للعام 2023.

أما بطولة كأس أوريدو، فإنها ستنطلق في 

حتى  وتستمر  سبتمبر  من  عشر  التاسع 

السابع والعشرين من مارس.

أعلنت  قطر  نجوم  دوري  مؤسسة  وكانت 

القطري  الدوري  بطولة  انطالق  عن  سابقا 

للموسم   QNB نجوم  دوري  القدم  لكرة 

من  األول  في   ،2023   /  2022 الرياضي 

أغسطس المقبل.

موعد  تحديد  تم  إنه  المؤسسة  وقالت 

انطالق منافسات الموسم الجديد في كرة 

القدم بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

وسيتزامن الموسم الرياضي المقبل )2022 

/ 2023( مع احتضان دولة قطر ألهم األحداث 
كأس  بطولة  وهو  العالم،  في  الرياضية 

في  ستقام  التي   2022 قطر   FIFA العالم 

نوفمبر  من  والعشرين  الحادي  من  الفترة 

العام  الثامن عشر من ديسمبر من  وحتى 

الجاري.

ضمن الجولة العالمية في العديد من المدن

كأس العالم األصلية تصل »بيروت«
الطائرة  أمس،  بيروت،  اللبنانية  العاصمة  إلى  وصلت 

ضمن  العالم،  كأس  من  األصلية  النسخة  تحمل  التي 

جولة عالمية ستجوب خاللها العديد من المدن.

العالم  كأس  رحلة  الماضي  مايو   11 يوم  وانطلقت 

األصلية حول العالم بعد جولة مميزة داخل قطر، لتعود 

مرة أخرى أثناء انطالق مباريات المونديال.

االتحاد  رئيس  حيدر  هاشم  السيد  رحب  جانبه،  من 

اللبناني لكرة القدم بوصول كأس العالم إلى بيروت، في 

إطار جولتها اآلسيوية.

فرصة  تعد  الجولة  أن  صحفي  تصريح  في  وأوضح 

ومصدر إلهام لالعبين الحاليين، وخاصة الشباب، الذين 

يشاركون في هذه الفعالية اليوم، وقال: »تشكل بطولة 

كأس العالم لكرة القدم مناسبة مميزة، تجمع الشعوب 

لتعزيز  فرصة  وتمثل  والثقافات،  األعمار  مختلف  من 

العالقات بينهم«.

جوليانو  السابق،  البرازيلي  النجم  قال  جهته،  من 

بيروت:  إلى  المونديال  كأس  رافق  الذي  بيليتي، 

التي  العالم،  كأس  جولة  ضمن  لبنان  أزور  أن  »يسرني 

تثير الحماس في قلوب ماليين المشجعين«.

نجاحا  ستلقى  الجولة  أن  »أدرك  بيليتي:  وأضاف 

كبيرا، ومشاركة واسعة من الجماهير في جميع أنحاء 

بكرة  لديهم  شغف  من  الحظته  ما  ظل  في  المنطقة، 

من  العالم،  حول  دولة   54 العالم  كأس  وستزور  القدم«. 

كأس  بطولة  في  ستشارك  منتخباتها  دولة   32 بينها 

مجددا  العالم  كأس  وستعود   ،2022 قطر   FIFA العالم 

المباراة  إقامة  قبل  وتحديدا  البطولة،  خالل  قطر  إلى 

لوسيل  استاد  على  ستقام  التي  ديسمبر،   18 الختامية 

أكبر مالعب كأس العالم في قطر.
{ نسخة كأس العالم تصل لبنان

جياني إنفانتينو رئيس »الفيفا«:

نسعى لجعل نسخة »2022« خالية من الكربون
إنفانتينو، رئيس  زيورخ - قنا - أكد جياني 

سعي  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 

لجعل  العالمية  الكروية  الرياضية  المنظمة 

 2022 قطر   FIFA العالم  كأس  نهائيات 

الكربون. من  خالية 

»فيفا«  لرئيس  مسجلة  رسالة  في  ذلك  جاء 

خضراء  )بطاقة  يحمل  وهو  خاللها  ظهر 

بأهمية  للتذكير  األرض(  كوكب  أجل  من 

انطالق  موعد  اقتراب  مع  البيئة،  حماية 

.2022 FIFA قطر  العالم  فعاليات كأس 

تلك  أن  الرسمي  موقعه  عبر  »فيفا«  وذكر 

العالمي  اليوم  فعاليات  ضمن  تأتي  الرسالة 

من  الخامس  في  به  يحتفى  الذي  للبيئة 

الذي  األهم  المناسبة  ويعد  عام،  كل  يونيو 

في  العمل  المتحدة  األمم  خالله  من  تشجع 

جدا. الهامة  القضية  هذه  خدمة 

المصورة  رسالته  في  »فيفا«  رئيس  ودعا 

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  بصفته 

للبيئة  ويهتم  القدم  كرة  يحب  شخص  كل 

للبيئة  العالمي  باليوم  االحتفال  بمناسبة 

إلى أن يشهر بطاقة خضراء من أجل كوكب 

األرض.

بدوره  سيقوم  »فيفا«  أن  إنفانتينو  وأكد 

في   2022 العالم  كأس  نهائيات  لجعل 

الجميع  من  طالبا  الكربون،  من  خالية  قطر 

رسائلهم  إعداد  خالل  من  الحملة  هذه  دعم 

»بطاقة  شعار  تحت  الخاصة  المصورة 

يتحدثون  األرض«  كوكب  أجل  من  خضراء 

خاللها عن العمل الذي سيقومون به من أجل 

البيئة. حماية  { إنفانتينو

عوض الكباشي كتب
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{ من مباراة أوزبكستان

   التركيز
وتجنب األخطاء
طريقنا للعبور

إلى الخصم سيكون طريق  الهدايا  وإيقاف  القاتلة  األخطاء  التركيز وتجنب  سالح 

العنابي  أن  خاصة  األخيرة،  الجولة  في  التركماني  المنتخب  على  للفوز  العنابي 

فرط في الفوز على منتخب إيران وتلقى هدفا قاتال في اللحظات األخيرة بسبب غياب 

الستة  األهداف  وكذلك  مناسب  غير  وقت  في  تبديالت  بإجراء  المدرب  وخطأ  التركيز 

التي تلقي بها العنابي خسارة قاسية أمام المنتخب األوزبكي جاءت معظمها بأخطاء قاتلة 

من العبين وتقديم هدايا إلى العبي الفريق األوزبكي، ولذلك يجب أن ال يقع العنابي في نفس 

السيناريو ويكرر نفس األخطاء إذا كان يريد تحقيق الفوز وإنهاء مشواره بدور المجموعات بصورة 

مشرفة بغض النظر عن التأهل من عدمه، وعلى مدرب العنابي أن يلتفت إلى هذه األمور جيدا خالل 

تجهيز الالعبين للقاء الحاسم أمام المنتخب التركماني، والالعبون أنفسهم يجب أن يكونوا على قدر 

المسؤولية ويقدموا أفضل ما لديهم إلنجاز المهمة على أكمل صورة ممكنة.

»كوردوفا« يفتش في أوراقه

{ نيكوالس كوردوفا )2(

سيكون التشيلي نيكوالس كوردوفا مضطرا للتفتيش في األوراق المتاحه 

لديه من الالعبين من أجل إجراء بعض التبديالت على التشكيل األساسي 

للقاء المصيري أمام المنتخب األوزبكي في ختام مباريات المجموعة األولى 

أول  في  ثابتة  بتشكيلة  البداية  على  أصر  أنه  سيما  ال  المجموعات،  بدور 

المباراة  إيران، بدأ  أمام  األولى  المباراة  التعثر بالتعادل في  مباراتين، ورغم 

الثانية أمام المنتخب بنفس األسماء التي بدأ بها أول مباراة فكانت النتيجة 

خسارة ثقيلة حاول تداركها بإجراء تعديالت على التشكيلة ولكن بعد فوات 

عن  جاء  إيران  مع  التعادل  هدف  البطولة  في  الوحيد  هدفنا  أن  ورغم  األوان. 

الثانية سوى  المباراة  أنه لم يشركه في  إال  الجانحي،  البديل احمد  طريق 

بعض  يستحق  لذلك  الثاني،  الشوط  في  علي  هاشم  إصابة  بعد  مضطرا 

األخيرة،  الجولة  في  الحاسم  تركمانسان  منتخب  لقاء  في  الفرصة  البدالء 

األساسية،  التشكيلة  مع  البداية  من  االسماء  بعض  تظهر  أن  المتوقع  ومن 

المهمة  للمواجهة  الالعبين األساسين غير جاهزين بدنيا  أن بعض  ال سيما 

والمصيرية.

أغلق ملف الخسارة الثقيلة ويتمسك بفرصة الصعود

العنابي يفتح ملف »تركمانستان«

{ منتخبنا يسعى للتعويض

طشقند -

رمضان مسعد 
موفد لجنة اإلعالم الرياضي

الخسارة  ملف  األولمبي  منتخبنا  أغلق 

الثقيلة بسداسية نظيفة أمام أوزباكستان 

المضيف في الجولة الثانية من المجموعة 

األولي لكأس آسيا تحت 23 عاما التي تجري 

 19 منافساتها حاليا في أوزباكستان وحتى 

16 منتخبنا. الشهر الجاري بمشاركة 

التحضيرات  أجواء  في  منتخبنا  ودخل 

المنتخب  أمام  والحاسمة  األخيرة  للجولة 

العنابي  يتمسك  حيث  التركماني، 

الثمانية  دور  إلى  للتأهل  األخيرة  بالفرصة 

التركماني  المنتخب  على  الفوز  حال  في 

أمام  إيران  تعادل  أو  وخسارة  نتيجة  بأي 

سيودع  ذلك  وبخالف  األوزبكي،  المنتخب 

العنابي البطولة من دور المجموعات.

استعادة  حاول  لمنتخبنا  الفني  الجهاز 

عملية  خالل  من  البدنية  الالعبين  لياقة 

بفندق  البعثة  إقامة  بمقر  أمس  االستشفاء 

طشقند  بالعاصمة  ريجينسي  حياة 

وصاحب  الالعبين  حالة  على  واالطمئنان 

علي  كبير  عمل  االستشفائي  التدريب 

من  الالعبين  لتهيئة  الذهني  المستوي 

تقبل  ال  التي  للمواجهة  النواحي  جميع 

الجهاز  طلب  حيث  الحلول،  أنصاف 

مباراة  نسيان  الالعبين  من  واإلداري  الفني 

كله  تركيزهم  وضع  األوزبكي  المنتخب 

بحثا  التركماني  المنتخب  مواجهة  علي 

في  التأهل  أجل  عنه من  وال بديل  الفوز  عن 

حال تعثر إيران بالتعادل أو بالخسارة أمام 

األخيرة،  الجولة  في  األوزبكي  المنتخب 

وبدت حالة العبي العنابي في صورة جيدة 

في  الجميع  علي  واضحة  الرغبة  وبدت 

ضرورة الظهور بمستوى مغايير في المباراة 

التي ظهروا  المقبلة ومسح الصورة السلبية 

عليها في المواجهة السابقة. ومن المقرر أن 

يختتم العنابي تحضيراته للقاء المنتخب 

ملعب  على  اليوم  أخير  بتدريب  التركماني 

مستضيف  »بونيودكور«  ستاديو  ميلي 

المجموعات  دور  في  غدا  األخيرة  مباراتنا 

تدريبا  وسيكون  التركماني،  المنتخب  مع 

االطمئنان  أجل  من  للمدرب  للغاية  مهما 

لالعبين  والذهنية  الفنية  الحالة  على 

بمستوى  الظهور  أجل  من  العناصر  الختيار 

الترشح  بطاقة  وخطف  الفوز  وتحقيق  قوي 

أن  السيما  البطولة،  من  المقبل  الدور  إلى 

الجهاز  ويسعى  قائمة،  زالت  ما  الفرصة 

كوردوفا  نيكوالس  التشيلي  بقيادة  الفني 

إلنجاز  المثالية  بالصورة  استغاللها  إلى 

ما  أن  خاصة  وجه،  أكمل  على  المهمة 

البطولة  في  اللحظة  حتى  العنابي  قدمه 

يمثلون  الذين  لالعبين  وال  له  يشفع  ال 

المرحلة  في  القطرية  الكرة  مستقبل 

العنابي  مدرب  سيحاول  كما  المقبلة، 

ومساعدوه قدر المستطاع عالج األخطاء 

المنتخب  فيها العبو  وقع  التي  الفادحة 

غير  الثقيلة  الخسارة  في  وتسببت 

المضيف،  المنتخب  أمام  المتوقعة 

لن  المهمة  أن  المنتخب  مدرب  ويعلم 

تكون سهلة أمام المنتخب التركماني 

إيران  على  بفوزه  المجموعة  مفاجأة 

رد،  دون  بهدفين  الثانية  الجولة  في 

خاصة أنه قلب حسابات المجموعة 

البطاقة  صراع  في  بقوة  ودخل 

الثانية المؤهلة عن المجموعة بعد 

لصالح  األولى  البطاقة  حسمت  أن 

في  بفوزين  األوزبكي  المنتخب 

سيحاول  وبالتالي  مباراتين،  أول 

أمام  أوراقه  بكل  الدفع  المدرب 

عن  بحثا  التركماني  المنتخب 

تخدمه  ما  أمل  على  االنتصار 

من  وأوزباكستان  إيران  نتيجة 

الثانية  التأهل  بطاقة  خطف  أجل 

عن المجموعة األولى.

تركيزنا على تركمانستان.. حمد الخالقي:

طوينــــا صفحــــة األوزبكــــي
اإلعالمي  المنسق  الخالقي،  قدم حمد 

إلى  اعتذاره  األولمبي،  لمنتخبنا 

الخسارة  عن  القطرية  الجماهير 

أمام  األخيرة  المباراة  في  الكبيرة 

الفريق  إن  وقال  األوزبكي،  المنتخب 

وارد  شيء  وكل  يومه  في  يكن  لم 

تكون  ال  وعندما  القدم  كرة  في 

ما  وهو  الخسارة  تتلقى  يومك  في 

المنتخب  مع  مباراتنا  في  حدث 

أخذت  حيث  المضيف،  األوزبكي 

لما  تماما  مختلفا  سيناريو  المباراة 

فيها  لتقديمه  ونتطلع  نتمناه  كنا 

حدوث  في  السيناريو  هذا  وتسبب 

من  جزءا  تعتبر  التي  األخطاء  بعض 

نتقبلها  أن  علينا  ويجب  القدم،  كرة 

ونعمل على عالجها وعدم تكرارها. 

الالعبين  في  ثقتنا  الخالقي  وأضاف: 

في  بقوة  العودة  أجل  من  كبيرة 

ملف  أغلقنا  قد  األخيرة،  المباراة 

وتركيزنا  أوزباكستان  مباراة 

المنتخب  مباراة  على  منصب  كله 

دور  مباريات  ختام  في  التركماني 

أفضل  تقديم  أجل  من  المجموعة 

ومحو  القطرية  بالكرة  الئق  مستوى 

فيها  تسببت  التي  السلبية  الصورة 

المباراة  في  المتوقعة  غير  الخسارة 

فرصتنا  عن  للدفاع  وأيضا  السابقة 

ما  أنها  خاصة  للنهاية،  التأهل  في 

وتعثر  فوزنا  حال  في  قائمة  زالت 

إيران أمام المنتخب األوزبكي، ويحب 

ما  ونرى  أوال  للفوز  نلعب  أن  علينا 

النهاية.  يحدث في 

الالعبين  الخالقي  حث  النهاية،  وفي 

على ضرورة نسيان المباراة السابقة 

الحاسمة  المباراة  في  بقوة  والتركيز 

أجل  من  التركماني  المنتخب  أمام 

وتحقيق  مشرف  بشكل  الظهور 

{ منتخبنا يسعى للتعويض الفوز.

المضيف حسم التأهل والصدارة

ثالثة منتخبات
تتصــــارع علـــى البطاقــــــة الثانيــــة

بدور  األولى  بالمجموعة  األخيرة  الجولة  تشهد 

بين  ومثيرا  قويا  صراعا  بالبطولة  المجموعات 

والمنتخب  التركماني  والمنتخب  منتخبنا 

دور  إلى  المؤهلة  الثانية  البطاقة  على  اإليراني 

بطاقة  األوزبكي  المنتخب  خطف  بعد  الثمانية 

على  له  الثاني  بالفوز  البطولة  في  األولى  التأهل 

عن  النظر  وبغض  الثانية.  الجولة  في  العنابي 

إيران، سيضمن  أمام  األخيرة  المباراة  نتيجته في 

منتخبنا  يحتاج  فيما  المجموعة  في  األول  المركز 

بأي  التركماني  المنتخب  على  الفوز  إلى  العنابي 

نتيجة شرط أن تتعثر إيران بالتعادل أو الخسارة 

المنتخب  فوز  فيما  األوزبكي،  المنتخب  أمام 

المجموعة  لثاني  التركماني على منتخبنا يؤهله 

وأوزباكستان  إيران  نتيجة  عن  النظر  بغض 

المواجهات  بأفضلية  كذلك  يؤهله  وتعادله 

المباشرة مع إيران فيما خسارته من العنابي وفوز 

إيران يتأهل األخير كثاني المجموعة فيما خسارة 

أو  إيران  وتعادل  العنابي  التركماني من  المنتخب 

منتخبنا  يؤهل  خسارته 

وسوف  المجموعة،  كثاني 

تقام مباراتا ختام المجموعة في 

الساعة  تمام  في  غدا  واحد  توقيت 

حيث  الدوحة،  بتوقيت  مساء  الثامنة 

ستاديوم  ميلي  ملعب  على  العنابي  يلعب 

الذي لعب فيه أمام إيران بالجولة األولى فيما يلعب 

كارشي  استاد  في  إيران  مع  أوزباكستان  منتخب 

المركزي. { األوزبكي تأهل رسميا

الالعبـــــون مطالبـــــون
باســــــتعادة الــــــــروح القتاليــــة

األوزبكي،  المنتخب  من  الثقيلة  الخسارة  أسباب  أحد  كان  القتالية  الروح  غياب 

المنتخب  مباراة  في  باستعادتها  مطالبون  العنابي  العبي  فإن  وبالتالي 

التركماني الحاسمة غدا في ختام مباريات دور المجموعات للمجموعة األولى، 

إلى  التأهل  بفرصة  للتمسك  الفوز  وتحقيق  مستوى  أفضل  تقديم  أجل  من 

الدور القادم في حال صبت نتيجة أوزباكستان وإيران في صالحنا بتعادل أو 

الذي  المبكر  بالهدف  كثيرا  تأثروا  العنابي  العبو  اإليراني،  المنتخب  خسارة 

وجماهيره  اوزباكستان  منتخب  أمام  الخامسة  الدقيقة  في  مرمانا  سكن 

آخره  عن  امتأل  الذي  المركزي  باختاكور  ملعب  في  بقوة  تواجدت  التي 

المطلوبة  بالصورة  المباراة  مع  التعامل  من  العنابي  العبو  يتمكن  ولم 

الثالث  والهدف  الثاني  الهدف  تلقي  مع  تدريجيا  اليهم  اليأس  ليتسلل 

الشوط  في  للخسارة  الالعبون  يستسلم  ان  قبل  األول  الشوط  نهاية  مع 

الثاني ليجد المنتخب االوزبكي الطريق سهال لتحقيق الفوز االكبر في 

مع  جيدا  الدرس  يتعلموا  ان  العنابي  العبي  على  وبالتالي  البطولة، 

الفوز  أجل  من  غدا  الحاسم  اللقاء  في  التركماني  المنتخب  مواجهة 

وانهاء دور المجموعات بصورة مشرفة.

)الجولة الثانية كأس آسيا 

تحت 23 عاما( 

المجموعة الرابعة 

اليابان – السعودية

 الساعة 4:00 مساء )ملعب 

باختاكور المركزي( 

طاجيكستان – اإلمارات

 الساعة 6:00 مساء )ملعب 

لوكوموتيف(

مباريـــات 
اليـــوم

{ حزن للخسارة الثقيلة
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سعد المهندي

الطقس  يكون  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

الرياح  حركة  وستكون  ليال،  رطبا  نهارا  حارا  اليوم 

شمالية  إلى  شرقية  جنوبية  أغلبها  الساحل  على 

3 عقد و10 عقد.. وفي  شرقية بسرعة تتراوح بين 

البحر ستكون حركة الرياح أغلبها جنوبية شرقية 

إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 3 عقد و12 

عقدة، وتتراوح درجة الحرارة في الدوحة ما بين 30 

و43 درجة مئوية.

سينما بالزا )1(
MALAYALAM3:15

MALAYALAM5:30

TELUGU7:45

TELUGU10:45

سينما بالزا )2(
TAMIL3:00

HINDI6:00

TAMIL8:15

TAMIL11:45

45:

سينما بالزا )3(
 GULLIVER RETURNS3:30

SAMSAM5:15

FIRESTARTER7:00

EL ANKABOOT8:45

MALAYALAM11:00

:11

سينما الالند مارك )1(

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

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

TAMIL2:00

TAMIL5:00

TAMIL8:00

TAMIL11:00
سينما المول )2(

HINDI 1:30 

4:30 2 سونيك القنفذ

6:30 2 سونيك القنفذ

HINDI 8:30

11:30 شوهد آلخر مرة علي قيد الحياة
سينما المول )3(

MALAYALAM 1:30

TAMIL 4:00 

7:00مافريك، توب غان

9:15 مافريك، توب غان

MALAYALAM 11:30 

سينما بالزا )1(
TAMIL2:00

TAMIL5:00

TAMIL8:00

TAMIL11:00
سينما بالزا )2(

HINDI 1:30 

HINDI 4:30

TAMIL7:30

10:30شوهد آلخر مرة علي قيد الحياة
سينما بالزا )3(

TELUGU1:45

MALAYALAM 4:30 

7:00مافريك، توب غان

9:15مافريك، توب غان

MALAYALAM11:30

سينما الالند مارك )1(

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

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

TAMIL3:00
 SONIC THE HEDGEHOG 26:00

TAMIL8:15
MALAYALAM11:15

سينما المول )2(

TELUGU3:15
HINDI6:15

TELUGU8:30
MALAYALAM11:30

سينما المول )3(

SAMSAM3:15
MALAYALAM4:45

 EL ANKABOOT7:00
FIRESTARTER9:15

TAMIL11:00

خالل االحتفال باليوم الخليجي

بالتعاون مع نادي الجسرة

»الدانة للفتيات« يستضيف 
متحدثات قطريات

»ثقافي المكفوفين«
يناقش رواية »الزجاج المكسور«

ينظم مركز الدانة للفتيات التابع لوزارة الرياضة 

والشباب، مساء اليوم اإلثنين، لقاء حواريا )بث مباشر 

على إنستغرام المركز( من الساعة السادسة مساء 

وحتى السابعة والنصف مساء بمناسبة االحتفال 

بيوم الشباب الخليجي، وستقدم اللقاء اإلعالمية نورة 

الهاجري بمشاركة نخبة من الشابات القطريات وسوف 

يتحدثن في مجاالت متنوعة، حيث تشارك في اللقاء 

كل من: الدكتورة بثينة حسن األنصاري خبيرة 

التخطيط االستراتيجي والتنمية البشرية والمهندسة 

إيمان الحمد واألستاذة وضحى العذبة مدرب تنمية 

بشرية واألستاذة فايزة الكعبي الناشطة في مجال 

العمل الشبابي واألستاذة حياة على غريب العبة 

منتخب قطر لكرة السلة والفنانة التشكيلية مريم المال. 

ويهدف اللقاء إلى إبراز دور الشباب والكفاءات الخليجية 

الشابة في النهوض بمجتمعاتهم وسعيهم الالمحدود 

لتطوير وتعزيز العمل الخليجي المشترك في المجال 

الشبابي مع التأكيد على ضرورة التدريب والفن 

واالبتكار والتخطيط االستراتيجي والعمل الشبابي 

والرياضة. 

وأشارت األستاذة والء يوسف إلى أهمية االحتفال بيوم 

الشباب الخليجي وقالت إن الشباب الخليجي هم 

عماد الحاضر وقادة المستقبل وعبرت عن سعادتها 

بمشاركة الشابات القطريات في االحتفال بيوم الشباب 

الخليجي من دولة قطر، منوهة بحرص الدانة على 

المشاركة في االحتفاالت المختلفة التي تهم الشباب 

بدول الخليج والمنطقة وأشارت إلى دور الشباب 

اإليجابي في المجتمع الخليجي بصفة عامة وقالت: 

نشجعهم على إبراز قدراتهم والنهوض بها وتعزيز الثقة 

في نفوسهم. 

ودعت الشباب والشابات بدول الخليج إلى العمل 

بجدية لما يتطلعون إليه في المستقبل، مشيرة إلى 

أن الدول قد بذلت جهودًا كبيرة في النهوض بشريحة 

الشباب والجهد المتبقي هو على فئة الشباب لالستفادة 

أكثر من تلك الفرص للنهوض بأوطانهم ومجتمعاتهم.

نظم مركز قطر االجتماعي والثقافي للمكفوفين 

بالتعاون مع نادي الجسرة الثقافي لقاء ثقافيًا ناقش 

خالله رواية »الزجاج المكسور« للمهندس والكاتب 

الصحفي أحمد بن إبراهيم المهندي، الصادرة حديثًا 

عن دار الوتد، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من 

األمسيات واللقاءات التي ينظمها المركز بهدف إثراء 

النقاش ثقافيًا وأدبيًا.

وتناول اللقاء الذي أداره السيد فيصل الكوهجي 

رئيس مجلس إدارة المركز واستضافه نادي الجسرة 

الثقافي واالجتماعي، استعراضًا ألهم ما جاء في الرواية 

والمواضيع التي عالجتها، ومن أبرز الموضوعات التي 

تناولها الكاتب في روايته األولى بشكل خاص، هي 

قضية أوجاع الغربة التي يواجهها العاملون في دول 

الخليج.. غربة »لقمة العيش« التي يكابدها أبطال 

الرواية لكسب قوتهم وتحقيق أحالمهم بالثراء.

وعبر الكاتب أحمد المهندي عن سعادته باللقاء الذي قدم 

خالله شهادة أدبية تحدث فيها عن أجواء الرواية وشجون 

الكتابة، بما فيها ُمعاناته مع دور الّنشر، مشيرًا إلى تأخر 

نشر الرواية رغم اتفاقه مع إحدى دور النشر العربية، 

بسبب تشديد الرقابة هناك رغم قبولها شفهيا لدى 

الرقابة في قطر، شاكرا الحضور الذين أثروا الجلسة 

وأثنوا على روايته.

وقال المهندي ان عنوان الرواية عتبة مهمة من عتبات 

الكتاب تضيء كثيرا من عالمه وتوجه القراء نحو الفكرة 

الرئيسية ويسهم في تفسير كثير من الرموز الداخلية 

في الرواية، حيث يشير »الزجاج المكسور« إلى حاالت 

التشظي في أعماق المغتربين، الذين »ينظرون إلى 

وطنهم الذي ترّبوا فيه كمرآة تتساقط أجزاؤها، ويحاولون 

جاهدين أن يعيدوا لها هيكلها الجميل مهما كّلفهم من جراح 

في أطرافهم أو داخل أنفسهم.. لتبقى تلك المرآة تعكس 

صورة وطن قوي رائع يحتضنهم بكل معنى الحياة الهادئة 

واالستقرار النفسي.. ويرجون تحقيق األمل الذي طال 

انتظاره«، كما جاء على الغالف األخير للرواية. 

الدوحة           $

نظمها مركز بداية

ورشة حول »تصوير المنتجات بالجوال«

والتوجيه  األعمال  لريادة  بداية  مركز  عقد 

قطر  بنك  بين  المشتركة  )المبادرة  المهني 

مركز  مع  بالتعاون  »صلتك«(  ومؤسسة  للتنمية 

التصوير»عكاس«، التابع لوزارة الثقافة، ورشة عمل 

في  يومين  مدى  على  بالجوال  المنتجات  تصوير 

الحي الثقافي )كتارا( هدفت إلى تمكين رواد األعمال 

إلى  باإلضافة  والتدريب،  التوجيه  إلى  الوصول  من 

التعرف على الخبرات والتجارب العملية.

الشركات  مساعدة  إلى  العمل  ورشة  وهدفت 

معرفة  على  المنزلية  األعمال  وأصحاب  الناشئة 

واستخدامها  الجودة  عالية  صور  التقاط  تقنيات 

الهاتف  طريق  عن  لمنتجاتهم  الترويج  في 

التواصل  قنوات  على  منها  واإلستفادة  المحمول 

االجتماعي الخاصة بهم.

تعلم  المشاركون  استطاع  الورشة  خالل  ومن 

قواعد التكوين واستخدام اإلضاءة وأصول تصوير 

استخدام  خالل  من  المنتجات  أنواع  مختلف 

الجوال بشكل احترافي وجذاب، باإلضافة إلى أهم 

البرامج لتعديل الصور، مما يساهم مستقباًل في 

زيادة مبيعاتهم واإلستغناء عن التعامل مع مصور 

خاص وتحمل أعباء مالية.

القحطاني،  حمد  السيد  قال  المناسبة  هذه  في 

طرح  إلى  دائمًا  »نسعى  بداية:  مركز  عام  مدير 

مجموعة من الورش المتخصصة والتي تساعد 

خالل  من  منتجاتهم،  تسويق  على  األعمال  رواد 

بحضور  عقدها  ليتم  المواضيع  أنسب  اختيار 

مع  وبالتعاون  المجاالت.  تلك  في  متخصصين 

مركز التصوير )عكاس( استطعنا أن نوفر ورشة 

الركائز  أهم  إحدى  على  الحضور  إلطالع  عمل 

لزيادة  المنتجات  تسويق  عملية  في  األساسية 

مختلف  مع  المباشر  والتواصل  األعمال  حجم 

مع  التصوير  خاصية  وهي  المجتمع  شرائح 

استخدام  خالل  من  أنفسهم  على  االعتماد  جانب 

الجوال«.

وأضاف: »استطاع الحضور من خالل ورشة العمل 

خالل  من  االحترافي  التصوير  أساسيات  امتالك 

بأفضل  منتجاتهم  وتسويق  لعرض  جواالتهم 

على  الصور  تلك  نشر  أجل  من  وذلك  السبل، 

مواقع التواصل االجتماعي، حيث أصبح التصوير 

الحالية  التسويق  مهارات  من  الجوال  باستخدام 

والتي توفر على أصحاب المشاريع الوقت والجهد 

والمال، مما ينعكس إيجابًا على تطور أعمالهم«.

 عن مركز بداية

والتطوير  األعمال  لريادة  بداية  مركز  تأسس 

بنك  بين  مشتركة  مبادرة  وهو   ،2011 عام  المهني 

قطر للتنمية ومؤسسة صلتك، وعمد المركز منذ 

تأسيسه إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات 

واإلرشاد،  التوجيه  تتضمن  القطري  للشباب 

والتقييم الذاتي، وفرص التطوع، والتدريب العملي، 

والمبادرات  والفعاليات  العمل،  بيئة  ومعايشة 

المختلفة باإلضافة إلى الدورات وورش العمل.

ويقوم مركز بداية بالعمل على تمكين المشاريع 

والمتوسطة،  الصغيرة  والشركات  الناشئة، 

التنافسية  األعمال من خالل تعزيز قدراتهم  ورواد 

في  األعمال  ريادة  بثقافة  للنهوض  واإلبتكارية، 

قطر.

الدوحة           $
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سلمان المالك

السنة )27( - اإلثنين  7 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 6 يونيو 2022م العدد )9772(

اعتقال سفاح المكسيك

ألقت السلطات المكسيكية القبض على قاتل متسلسل 

ُيشتبه في اتهامه بإغراء سبع شابات على األقل عبر »فيسبوك«، 

واستدراجهن بعروض عمل مزيفة، حسب ما نشرته صحيفة 

الغارديان البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، أن لقطات كاميرات المراقبة من 

واليتين أظهرت أن الرجل يلتقي بالضحايا في األماكن العامة، 

وفي إحدى الحاالت يصطحب ضحيته إلى مكاٍن بعيد على دراجة 

نارية.

وقال ريكاردو ميخيا، مساعد وزير السالمة العامة، إن المشتبه به 

»قاتل متسلسل للنساء، وهناك ما ال يقل عن سبع حاالت لقتل 

نساء قد يكون هذا الشخص متورطًا فيها«.

وأضاف ميخيا أن أحدث قضية تدور حول قتل امرأة تبلغ من العمر 

31 عامًا في والية فيراكروز على ساحل الخليج، بعد أن ذهبت 
إلجراء مقابلة عمل الشهر الماضي.

وتابع ميخيا: »غادرت فيريديانا مورينو منزلها في بلدة كاردل، 

بمدينة فيراكروز، وذهبت إلى فندق بيانفينيدو، لحضور مقابلة 

عمل حصلت عليها مع شخص ما على فيسبوك وبعد ذلك 

اختفت«. 

انفجار ألشعة جاما

في إطار تعاون بين تلسكوبات عالمية، تم اكتشاف توهج الحق 

-أو نظير بصري- النفجار أشعة جاما )GRB( بواسطة تلسكوب 

»إم أو إس إسMOSS6( »6( لمرصد أوكايمدن التابع لجامعة 

القاضي عياض بمراكش. ويقول البرفيسور زهير بن خلدون 

مدير مرصد أوكايمدن التابع لجامع القاضي عياض بمراكش 

للجزيرة نت عبر البريد اإللكتروني: »يتعلق االكتشاف الذي 

توصلنا إليه برصد الشفق الالحق أو النظير البصري النفجار 

أشعة جاما، وبهذا اإلنجاز الجديد أثبت مرصد أوكايمدن مرة أخرى 

فعاليته وقدرته على مواكبة برامج البحث في كل من علم الفلك 

الرصدي والفيزياء الفلكية األساسية«. ومن أجل معرفة كيف 

يحدث انفجار أشعة جاما، قال زهير بن خلدون: »هناك تفاعالت 

في الكون تنتج طاقات هائلة، ويمكننا أن نذكر على سبيل المثال 

اندماج نجمين نيوترونين إلعطاء ثقب أسود، أو انفجار نجمي 

نسميه »سوبرنوفا«. وتنتج هذه األحداث إشعاع جاما عالي الطاقة، 

وهي ظاهرة تختفي بعد بضع ساعات، لذلك من المهم أن نتمكن 

من المراقبة السريعة لتوقيت هذه الظاهرة في تذبذبات موجية 

مختلفة«. ويضيف مدير مرصد أوكايمدن: »سمح لنا هذا الرصد 

بتحديد موقع هذه الظاهرة في الكون وقياس حجمها البصري، 

وتم تمويل كافة األبحاث المتعلقة بهذا االكتشاف من قبل 

جامعة باريس ساكلي ومرصد نيس في فرنسا«. وحسب البيان 

الصحفي الذي أصدره مرصد أوكايمدن )غير منشور وتوصل 

مراسل الجزيرة نت إلى نسخة منه(، فقد تم إجراء المالحظة 

في الساعة 8 صباحا بعد إرسال التنبيه باالشتراك مع تلسكوب 

فضائي تابع لناسا وقمر صناعي تابع لوكالة الفضاء األوروبية، 

وكالهما مخصص للكشف عن انفجارات جاما.

تدوير النفايات البالستيكية

ابتكر باحثون يابانيون تقنية حديثة قادرة على تحويل النفايات 

البالستيكية إلى منتجات جديدة، وإعادة صنع مواد ناتجه منها، 

وذلك باستخدام طابعة ثالثية األبعاد. 

وأوضح البروفيسور تاناكا هيرويا في جامعة كيئو اليابانية أن 

الفكرة جاءت بناء على مشروع في منشأة كاماكورا بمحافظة 

كاناغاوا، حيث سيحولون النفايات والمواد البالستيكية إلى 

منتجات جديدة فيه تبدأ خاللها الطابعة بتقطيع البالستيك إلى 

قطع صغيرة يتم صهرها بعد ذلك.

وأشار إلى أنه سيكون باستطاعة عامة الناس المساهمة 

بنفاياتهم البالستيكية من خالل التخلص منها في صناديق جمع 

خاصة موزعة حول المدينة، ومن ثم إعادة منتجات حديثة منها.

ومن الجدير بالذكر أن التلوث البالستيكي يؤثر بشكل ضار على 

األراضي والمجاري المائية والمحيطات والكائنات الحية، وال سيما 

الحيوانات البحرية، من خالل أن تعلق فيه، أو ابتالعها للنفايات، 

أو بتعرضها للمواد الكيميائية داخل )اللدائن( التي تسبب 

اضطرابات في الوظائف البيولوجية، ويتأثر البشر أيضا بالتلوث 

البالستيكي، من خالل تعطيل محور هرمون الغدة الدرقية أو 

مستويات الهرمونات عند البشر.

تـتــويـــج »خــريــــف التــفـــاح«
فاز فيلم الدراما المغربي »خريف التفاح« 

الكبرى  بالجائزة  مفتكر  محمد  للمخرج 

للمهرجان  والعشرين  الثانية  للدورة 

بمدينة  اإلفريقية،  للسينما  الدولي 

خريبكة المغربية.

وتدور قصة الفيلم حول طفل في العاشرة 

من عمره، لم يعرف أبدا أمه التي اختفت 

والدته،  بعد  مباشرة  غامضة  ظروف  في 

وعدم  منه  والده  بتهرب  يصطدم  كما 

نعيمة  بطولة  من  الفيلم  به،  اعترافه 

المشرقي ومحمد التسولي وفاطمة خير 

وسعد التسولي وأيوب اليوسفي.

المصري  والسيناريست  المخرج  ونال 

فيلمه  عن  اإلخراج  جائزة  أحمد،  مجدي 

فيلم  حصل  فيما  حرب«،  طلعت   2«

فيليب  للمخرج  الملوك  ليلة  الدراما 

جائزة  على  العاج  ساحل  من  الكوت، 

أفضل سيناريو.

أوغندا  من  واويو  مايكل  الممثل  وحصل 

في  دوره  عن  ممثل  أفضل  جائزة  على 

فازت  فيما  أرضنا،  من  قطعة  فيلم 

على  ناميبيا  من  جازاما  جيرلي  الممثلة 

فيلم  في  دورها  عن  ممثلة  أفضل  جائزة 

الخط األبيض.

استحدثت  التي  النقد،  جائزة  وذهبت 

ألول مرة هذا العام، لفيلم أوليفر بالك من 

إخراج توفيق بابا. 

فاز  الوثائقية،  األفالم  مسابقة  وفي 

الماء  المشي فوق  الكبرى فيلم  بالجائزة 

من النيجر للمخرج عيسى مايجا، فيما 

منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة 

مايا  إخراج  من  الرسالة  الكيني  للفيلم 

ليكو وكريستوفر كينج.

الوثائقي  الفيلم  تحكيم  لجنة  ووجهت 

المغربي  القصير  للفيلم  خاصا  تنويها 

مرايا منكسرة للمخرج عثمان سعدوني.

جائزة  التحكيم  لجنة  منحت  كما 

حرب  طلعت   2 لفيلم  الخاصة  الشرف 

)مصر(،  علي  أحمد  مجدي  للمخرج 

عن  التسولي  محمد  المغربي  وللممثل 

دوره في فيلم خريف التفاح.

جدير بالذكر أن هذه الدورة التي كانت 

شرف  ضيف  البوركينابية  السينما 

2022، حيث  28 مايو  عليها، انطلقت في 

تنافس فيها 13 فيلما من 12 بلدا إفريقيا.

عـــواصـــف عنـيـفــــة في فــرنـســــا
عنيفة  رعدية  عواصف  اجتاحت 

مقتل  عن  أسفر  ما  السبت  فرنسا 

بجروح  آخرين   15 وإصابة  شخص 

خطيرة،  حالة  في  اثنان  بينهم 

حدة  لكن  السلطات،  بحسب 

على  أمس،  انخفضت  العواصف 

الجوية  األرصاد  هيئة  افادت  ما 

في  امرأة  ولقيت  الفرنسية. 

الثالثينيات من عمرها حتفها بعد أن 

سيارة  تحت  وعلقت  المياه  جرفتها 

في روان، وفق ما ذكر مصدر في مكتب 

الواقعة  المدينة  هذه  بلدية  رئيس 

غرب باريس لوكالة فرانس برس. 

دارمانان  جيرالد  الداخلية  وزير  وقال 

العواصف  إن  األحد  للصحافة صباح 

خلفت أيضا »15 جريحا بينهم اثنان 

في حالة خطيرة« أحدهما فتاة تبلغ 

من العمر 13 عاما »في حالة حرجة«.

الشديدة  العاصفة  أن  الوزير  وأوضح 

فرنسية  مقاطعة   65 اجتاحت 

التيار  انقطاع  إلى  وأدت  السبت 

األحد.  منزل  ألف   15 عن  الكهربائي 

منذ  األولى  »المرة  أنها  إلى  وأشار 

فيها  تشهد  التي  عاما«  عشرين 

البالد  من  الشاسعة  المساحة  هذه 

عواصف في وقت واحد. 

أورد  المسجلة،  األضرار  من 

وخصوصا  فنية«  »أعماال  دارمانان 

مايين  في  المياه«  »جرفتها  جسورا 

العنب،  كروم  إلى  باالضافة  )غرب( 

وجير  الند  منطقتي  في  وخصوصا 

)جنوب غرب(.

حالة  الجوية  األرصاد  هيئة  وأعلنت 

في  األحد  صباح  برتقالي  إنذار 

المقاطعات الـ25 التي ال تزال معنية، 

وتقع بشكل رئيسي في شمال شرق 

فرنسا.

المناطق تجاوزت سرعة  وفي بعض 

الرياح 100 كيلومتر في الساعة.

الغربي، سقطت حبات  الجنوب  في 

َبَرد بلغ قطرها عدة سنتيمترات على 

الشهيرة  أرمانياك  منطقة  من  جزء 

الفرنسي،  األبيض  النبيذ  بصناعة 

حسبما أفاد مزارعو كروم ومسؤولون 

محليون وكالة فرانس برس.

ثوران بركان »بولوسان«

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزالزل، أمس، 

عن ثوران بركان بولوسان الواقع جنوب شرق العاصمة 

الفلبينية مانيال.

وأوضح المعهد أنه رفع مستوى التنبيه إلى مستوى 

»رقم واحد من االضطرابات« للبركان الواقع في إقليم 

سورسوجون بعد ثورانه لمدة 17 دقيقة، مضيفا أن 

البركان أطلق عمودا من الرماد الدخاني بلغ ارتفاعه 

كيلومترا واحدا.

كما لفت المعهد إلى أنه تم تسجيل 77 زلزاال بركانيا 

خالل الـ24 ساعة الماضية قبل ثوران البركان.

ويعد جبل بولوسان أعلى قمة في إقليم »سورسوجون« 

ويغطي مساحة تصل إلى 3672 هكتارا، وكان آخر 

ثوران للبركان في عام 2017.

وتشهد الفلبين نشاطا بركانيا وزلزاليا متزايدا، نظرا 

لوقوعها على »حزام النار« في المحيط الهادئ، حيث 

تتقاطع الصفائح التكتونية.


