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رئيس الوزراء يستقبل وزير الطاقة اإليراني

تعزيز التعاون القطري ـــ اإليراني
بحث سبل 

تذليل العقبات 
التي تواجه 

بعض المشاريع

زيادة حجم 
التبادل وتيسير 

تدفق السلع 
تشكيل مجلس أعمال مشترك تعزيزا للتعاون التجاريواالستثمارات

صاحب  حضرة  أصدر   - قنا   - الدوحة 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد المفدى القرار األميري رقم 

الدكتورة  بتعيين   2022 لسنة   )22(

المفتاح  محمد  عبدالرحمن  هند 

المقر  لدى  قطر  لدولة  دائما  مندوبا 

األوروبي لألمم المتحدة بجنيف.

من  به  والعمل  بتنفيذه  القرار  وقضى 

تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة 

الرسمية.

قرار أميري أصدره صاحب السمو 

هند المفتاح مندوبا
دائما لدى المقر األوروبي

النهائي  الموعد  اليوم  قطر:  جامعة 
اإللكتروني القبول  طلبات  الستقبال 

الغانم: تصاعد حدة اإلساءة لإلسام في الهند

مجلس الشورى يستنكر 
اإلساءات للرسول الكريم

افتتحهما وزير التجارة والصناعة 

انطالق »بروجكت قطر« 
و»قــطــــر للضـيـــافـــــة« 

أحدث التقنيات 
والمعدات وأفضل 

الممارسات 
العالمية

فرصة لعقد 
شراكات مثمرة 

وتحالفات تجارية 
جديدة

تسليط الضوء على المنتجات والخدمات الحديثة

تعزيز العاقات والتعاون اإلعامي

رئيس التحرير يستقبل اإليطالي »ميرلو«

ديوان الخدمة المدنية 

إطالق مبادرة 
»المتسوق السري«

إتاحة الفرصة 
للمجتمع 
في تطوير 

الخدمات 
الحكومية

قدمت إدارة صندوق الزكاة بوزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية مساعدات بقيـمة 

)11.154.981( رياال قطريا خالل شهر مايو 

»2022«، استفــادت منهـا »275« أسرة 

من المستحقين للمساعدة داخل دولة 

قطر، حيث تضمنت المساعدات الدورية 

والمقطوعة، وجميعها مساعدات تصرفها 

إدارة صندوق الزكاة للمستحقين من 

األسر المسجلة لديها وفقًا للضوابط 

والمصارف الشرعية واآلليات المعتمدة. 

وتم توزيع هذه المبالغ على المساعدات 

الدورية التي تقدم بصورة شهرية لألسر 

المستحقة بقيمة )8.625.368( ريااًل، 

والمساعدات المقطوعة وهي مساعدات 

تصرف لمرة واحدة حسب الحاجة 

بقيمة )2.529.613( رياال قطريا.

خال شهر مايو

»11.1« مليون
مساعدات صندوق الزكاة 

مجلس السامة البريطاني 

»أشغال« تحصد 
»9« جوائز دولية 

فوز مشاريع 

برنامج تطوير 

البنية التحتية 

للمناطق 

االتحاد الدولي 

يقيم حفله 

السنوي في 

استاد خليفة
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حول الوساطة

قطر تشارك في المؤتمر الرابع لمنظمة التعاون اإلسالمي
جدة - قنا - شاركت دولة قطر في المؤتمر 

حول  اإلسالمي  التعاون  لمنظمة  الرابع 

»الوساطة - تجارب وآفاق«، الذي عقد في 

جدة بالمملكة العربية السعودية.

سعادة  المؤتمر  في  قطر  دولة  وفد  ترأس 

القحطاني  ماجد  بن  مطلق  الدكتور 

الخارجية  لوزير  الخاص  المبعوث 

تسوية  في  والوساطة  اإلرهاب  لمكافحة 

المنازعات.

أمس  مشاركته  خالل  سعادته،  وتناول 

في  رئيسي  كمتحدث  األحد  األول 

قطر  دولة  دور  للمؤتمر،  األولى  الجلسة 

اليمن  من  كل  في  وتجاربها  الوساطة  في 

وإريتريا  وجيبوتي  والسودان  ولبنان 

والصومال وكينيا وأفغانستان وحاليا في 

تشاد.

وأكد سعادته على أن الوساطة أصبحت 

وتعتبر  قطر  لدولة  استراتيجيا  خيارا 

ركيزة أساسية وركنا من أركان سياستها 

الخارجية، مشيرا إلى أنه ال توجد قواعد 

ثابتة للوساطة وإنما أسس ترتكز عليها، 

أهمها: موافقة األطراف والحيادية واالتساق 

والشفافية ومراعاة  واالستقاللية  والسرية 

المتحدة،  األمم  وميثاق  الدولي  القانون 

في  الثقافية  الحساسية  أن  إلى  الفتا 

يجب  األهمية  غاية  في  مسألة  الوساطة 

الدخول  وعند  قبل  االعتبار  في  أخذها 

كوسيط في أي صراع كان.

وأوضح القحطاني أن دولة قطر تعمل من 

وتعمل  ودولية،  إقليمية  شراكات  خالل 

جهود  وتكامل  وتنسيق  اتساق  على 

ودعا  الدبلوماسية،  والمساعي  الوساطة 

منظمة التعاون اإلسالمي وأمينها العام إلى 

القيام بدور أكبر في معالجة األزمات التي 

نطاقها  في  وتقع  المنظمة  بدول  تعصف 

الجغرافي.

وأضاف: ال يخفى على أحد أننا نعيش في 

منطقة في حالة توتر شبه دائم ونقع بين 

قوى متنافسة وأحيانا متناحرة، وأشار إلى 

أن دولة قطر ال تؤمن بالخيارات العسكرية 

بل بالقوة الناعمة والدبلوماسية الوقائية 

من  السلمية  بالطرق  المنازعات  وتسوية 

خالل المساعي الحميدة والوساطة.

دولة  تجربة  بأن  الخاص  المبعوث  وذكر 

 25 من  ألكثر  امتدت  الوساطة  في  قطر 

مرموقة  سمعة  خاللها  اكتسبت  عاما 

األزمات  مع  التعاطي  في  متراكمة  وخبرة 

اإلقليمية  الساحتين  على  والصراعات 

والدولية.

هذه  تجاربنا  »معظم  إن  سعادته  وقال 

وتعقيدات  جسيمة  بتحديات  مرت 

مباشرة  غير  عراقيل  وأحيانا  كبيرة 

تمكنت قطر من تجاوزها بطرق مختلفة، 

شركائنا  مع  العمل  خالل  من  وأهمها 

اإلقليميين والدوليين ودول المنطقة«.

مع  للعمل  مستعدة  قطر  دولة  أن  وأكد 

الجميع بما يحقق أمن واستقرار المنطقة 

من خالل الوساطة والمساعي الحميدة.

صاحب السمو 
يهنئ ملك السويد

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده

نائب األمير 
يهنئ ملك السويد

رئيس الوزراء 
يهنئ رئيسة وزراء السويد

صاحب  حضرة  بعث   - قنا   - الدوحة 

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

إلى  تهنئة  برقية  المفدى،  البالد  أمير 

السادس  غوستاف  كارل  الملك  جاللة 

بمناسبة  السويد،  مملكة  ملك  عشر 

ذكرى اليوم الوطني لبالده.

الشيخ  سمو  بعث   - قنا   - الدوحة 

األمير،  نائب  ثاني  آل  حمد  بن  عبدالله 

كارل  الملك  جاللة  إلى  تهنئة  برقية 

مملكة  ملك  عشر  السادس  غوستاف 

الوطني  اليوم  السويد، بمناسبة ذكرى 

لبالده.

الشيخ  معالي  بعث   - قنا   - الدوحة 

آل ثاني،  خالد بن خليفة بن عبدالعزيز 

الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

ماغدالينا  السيدة  دولة  إلى  تهنئة  برقية 

السويد،  وزراء  رئيسة  أندرسون، 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالدها.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها

رئيس الوزراء يستقبل وزير الطاقة اإليراني
الدوحة - قنا - 

استقبل معالي الشيخ 

خالد بن خليفة بن 

عبدالعزيز آل ثاني 

رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية، 

صباح أمس، سعادة 

السيد علي أكبر 

محرابيان وزير 

الطاقة بالجمهورية 

اإلسالمية اإليرانية 

والوفد المرافق له، 

وذلك بمناسبة 

انعقاد أعمال 

اللجنة االقتصادية 

المشتركة بين 

البلدين. 

جرى خالل المقابلة 

استعراض عالقات 

التعاون بين البلدين 

وسبل تنميتها 

وتعزيزها في 

مختلف المجاالت، 

باإلضافة إلى عدد 

من الموضوعات ذات 

االهتمام المتبادل.

مدير األمن العام يجتمع 
مع نائب وزير الداخلية التركي

الركن  اللواء  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

العام،  األمن  مدير  الخليفي  جاسم  بن  سعد 

أمس، مع سعادة السيد محترم انجة، نائب 

الذي  التركية،  بالجمهورية  الداخلية  وزير 

يزور البالد حاليا.

عالقات  استعراض  االجتماع،  خالل  جرى 

التعاون بين البلدين في المجاالت الشرطية 

واألمنية.

استعراض التعاون في المجاالت األمنية والشرطية

وكيل »الداخلية« يجتمع 
مع نائب وزير الداخلية التركي

اللواء  سعادة  اجتمع   - قنا   - الدوحة 

وزارة  وكيل  ثاني  آل  فيصل  بن  عبدالعزيز 

الداخلية قائد قوة »لخويا«، أمس، مع سعادة 

الداخلية  وزير  نائب  انجة  محترم  السيد 

البالد  يزور  الذي  الشقيقة،  بجمهورية تركيا 

حاليا. جرى خالل االجتماع استعراض أوجه 

األمنية  المجاالت  في  البلدين  بين  التعاون 

والشرطية.

المريخي يودع سفراء الكويت 
وقبرص والعراق واألرجنتين وغينيا

الدوحة- قنا- اجتمع سعادة السيد سلطان 

للشؤون  الدولة  وزير  المريخي،  سعد  بن 

الخارجية، أمس، مع سعادة السيد حفيظ 

الكويت،  دولة  سفير  العجمي،  محمد 

وسعادة السيد ميخاليس زاخاريولو سفير 

عمر  السيد  وسعادة  قبرص،  جمهورية 

العراق،  جمهورية  سفير  البرزنجي  أحمد 

جيالردوني  فابيان  مارسيلو  السيد  وسعادة 

السيد  وسعادة  األرجنتين،  جمهورية  سفير 

غينيا  جمهورية  سفير  توري  آني  النسيني 

بمناسبة  وذلك  حدة،  على  كل  الدولة،  لدى 

وزير  سعادة  وتوجه  عملهم.   فترة  انتهاء 

الدولة للشؤون الخارجية، بالشكر ألصحاب 

دعم  في  جهودهم  على  السفراء  السعادة 

لهم  وتمنى  الثنائية،  العالقات  وتعزيز 

التوفيق والنجاح في مهام عملهم الجديدة.

د. القحطاني: الوساطة ركيزة أساسية 

وركن من أركان السياسة الخارجية القطرية

حول عالقة مفهوم االدخار بالصناديق التقاعدية

»التقاعد« تستضيف ندوة خليجية.. اليوم
العامة  الهيئة  تستضيف  قنا-  الدوحة- 

للتقاعد والتأمينات االجتماعية اليوم الثالثاء، 

تعزيز  أهمية  حول  الدورية  الخليجية  الندوة 

التقاعدية  بالمعاشات  وعالقته  االدخار  مفهوم 

من  المقدمة  االختيارية  البرامج  كفاية  ومدى 

الصناديق التقاعدية، بمشاركة دول مجلس 

التعاون لتحقيق هذا المفهوم، وتستمر لمدة 

يومين. وتناقش الجلسة االفتتاحية استثمار 

باالدخار  مقارنة  المعاشات  اشتراكات 

الجلسة  تستعرض  بينما  الشخصي، 

المتوفرة  االستثمارات  تحديات  الثانية 

لصناديق التقاعد ودور االدخار في سد الفجوة 

في معدل استبدال الدخل.

الجلسة  تقارن  الندوة  من  الثاني  اليوم  وفي 

الثالثة المخاطر بين االستثمارات التقاعدية 

واالستثمارات الشخصية .
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الدوحة- قنا- اختتمت بالدوحة 

للجنة  الثامنة  الدورة  أعمال 

المشتركة  اإليرانية  القطرية 

سعادة  من  كل  ترأسها  والتي 

بن  حمد  بن  محمد  الشيخ 

التجارة  وزير  ثاني  آل  قاسم 

علي  السيد  وسعادة  والصناعة 

الطاقة  وزير  محرابيان  أكبر 

بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

أعمال  خالل  الجانبان  وناقش   

يومين،  استمرت  التي  الدورة، 

في  إحرازه  تم  الذي  التقدم 

السابعة  الدورة  توصيات 

الحالية  والمشاريع  للجنة، 

باإلضافة  توسيعها،  وخطط 

التي  العقبات  تذليل  سبل  إلى 

تواجه بعض المشاريع. 

المشتركة  اللجنة   كما بحثت 

المتعلقة  الموضوعات  من  عددا 

بتعزيز التعاون بين البلدين في 

ذلك  في  بما  المجاالت  مختلف 

والمناطق  والصناعة  التجارة 

الحرة والصحة والتعليم والغرف 

المجاالت  من  وغيرها  التجارية، 

األخرى ذات االهتمام المشترك.

اتخاذ  على  الجانبان  واتفق   

قدما  للمضي  الالزمة  الخطوات 

في نهج توطيد التعاون التجاري 

بين  والصناعي  واالستثماري 

حجم  زيادة  بهدف  البلدين، 

بينهما،  التجاري  التبادل 

والخدمات  السلع  وتيسير تدفق 

واالستثمارات بين البلدين.

التجارة  وزير  سعادة  وكان   

مستهل  في  قال  قد  والصناعة، 

اجتماع  إن  الدورة،  هذه  أعمال 

إضافية  لبنة  يمثل  اللجنة 

األخوية  العالقات  لمسيرة 

منوها  البلدين،  بين  الراسخة 

بالمستوى  المقام  هذا  في 

التعاون  شهده  الذي  المتقدم 

الثنائي بين الجانبين.

 وأشار إلى زيارة حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل 

إلى  المفدى،  البالد  أمير  ثاني، 

الماضي،  الشهر  طهران  مدينة 

فخامة  زيارة  عقب  جاءت  والتي 

رئيسي،  إبراهيم  الرئيس 

اإلسالمية  الجمهورية  رئيس 

اإليرانية مؤخرا للدوحة.

المتغيرات  بأن  سعادته  وأفاد   

التي يشهدها العالم حاليا، تدفع 

البلدين أكثر من أي وقت مضى 

لتوسيع  الجهود  مضافرة  نحو 

والتجاري  االقتصادي  التعاون 

يخدم  بما  بينهما  واالستثماري 

انطالقا  المشتركة  مصالحهما 

والراسخة،  القوية  عالقاتهما  من 

إيجابي  بشكل  انعكست  والتي 

التجاري،  التبادل  مستوى  على 

في   %  34 بنحو  نموا  شهد  الذي 

العام 2021.

االستثماري  الصعيد  وعلى 

الخاص  القطاع  أن  أوضح 

دعم  في  مهما  دورا  يؤدي  اإليراني 

دولة  في  والبناء  التنمية  مسيرة 

قطر، الفتا إلى أن عدد الشركات 

بلغ  الدولة  في  العاملة  اإليرانية 

في  تنشط  شركة   811 نحو 

االقتصادية  المجاالت  من  عدد 

الحيوية. 

االتفاقيات  أن  إلى  أشار  كما 

تم  التي  التفاهم  ومذكرات 

ساهمت  البلدين  بين  توقيعها 

في تقوية وتوطيد أواصر التعاون 

بينهما،  واالستثماري  التجاري 

االتفاقيات  هذه  أن  موضحا 

تشجيع  اتفاقية  شملت 

المتبادلة  االستثمارات  وحماية 

تسهيل  بشأن  التفاهم  ومذكرة 

العابر  المرور  وحركة  النقل 

)الترانزيت( والتي تم إبرامها بين 

وجمهورية  قطر  دولة  حكومات 

وجمهورية  اإلسالمية  إيران 

تركيا.

بن  محمد  الشيخ  سعادة  وثمن 

النتائج  ثاني  آل  قاسم  بن  حمد 

إليها  التوصل  تم  التي  الهامة 

للجنة  السابع  االجتماع  في 

المشتركة  اإليرانية   - القطرية 

على  االتفاق  خاللها  تم  والتي 

القطري  األعمال  مجلس  تفعيل 

- اإليراني، والذي يعقد اليوم أول 

اجتماعاته.

الصدد  هذا  في  سعادته  وأعرب   

عن ثقته في الدور الذي سيؤديه 

تنمية  في  األعمال  مجلس 

تدفق  وتيسير  البينية  التجارة 

السلع والخدمات وتعزيز جسور 

قطاعي  بين  والتواصل  الحوار 

بما  واإليراني  القطري  األعمال 

المجال  يفسح  أن  شأنه  من 

المشاريع  من  المزيد  لتأسيس 

االستفادة  خالل  من  المشتركة 

والمقومات  المتاحة  الفرص  من 

تميز  التي  الهامة  االقتصادية 

البلدين.

وفي سياق الحديث عن االقتصاد 

قطر  دولة  بأن  أفاد  القطري، 

نحو  الرامية  جهودها  تواصل 

االقتصادي  انفتاحها  تعزيز 

كافة  مع  التعاون  أواصر  وتوطيد 

حول  التجاريين  شركائها 

للمكانة  اعتبارا  وذلك  العالم، 

التجارة  تتبوؤها  التي  الراسخة 

تاريخها  في  متأصل  كجزء 

قطر  دولة  أن  وأضاف  العريق.  

التوريد  سالسل  أهمية  تدرك 

وأنظمة  والمرنة  المستدامة 

المساواة  على  القائمة  التجارة 

والمنفعة  الفرص  وتكافؤ 

أن  شأنها  من  »وهذه  المتبادلة 

التجارية  للعالقات  رافدا  تشكل 

الشقيقة  الدول  كافة  مع  للدولة 

الجمهورية  سيما  وال  والصديقة 

اإلسالمية اإليرانية«.

للقطاع  الدعوة  سعادته  ووجه 

من  لالستفادة  اإليراني  الخاص 

االستثمارية  والمزايا  الحوافر 

التي  المتطورة  األعمال  وبيئة 

للقطاع  قطر  دولة  توفرها 

واألجنبي،  المحلي  الخاص 

والتي أسهمت في ترسيخ الموقع 

كبوابة  للدولة  االستراتيجي 

لوجستية ومنطلق للتوسع نحو 

األوسط  الشرق  منطقة  أسواق 

وشرق آسيا وافريقيا.

في  تعتمد  الدولة  إن  وقال 

قوية  تحتية  بنية  على  ذلك 

وفق  وتشييدها  تصميمها  تم 

ومن  العالمية  المواصفات  أعلى 

ومطار  القطرية  الموانئ  بينها 

الحرة  والمناطق  الدولي  حمد 

»هذه  مضيفا  واللوجستية، 

تعزيز  في  ساهمت  المكتسبات 

القطري،  االقتصاد  ومتانة  قوة 

والذي من المتوقع أن يحقق نموا 

بنحو 4.9 % في العام 2022«.

سعادة  أعرب  كلمته  ختام  وفي   

عن  والصناعة  التجارة  وزير 

مخرجات  متابعة  إلى  تطلعه 

القطرية  للجنة  الثامنة  الدورة 

والبناء  المشتركة،  اإليرانية 

على توصيات فريق العمل الفني 

شراكة  ركائز  إلرساء  الهادفة 

تستمد  شاملة  استراتيجية 

رؤية  من  ونجاحها  استمراريتها 

قيادتي البلدين.

تفاؤله  عن  سعادته  أعرب  كما   

النتائج  من  المزيد  بتحقيق 

رجال  لقاء  خالل  اإليجابية 

األعمال القطري اإليراني.
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التأكيد على بيان االستياء القطري من التصريحات المسيئة للرسول

رئيس الشورى يلتقي نائب رئيس الهند

حسن  السيد  سعادة  التقى   - قنا   - الدوحة 

الشورى،  مجلس  رئيس  الغانم  عبدالله  بن 

سعادة  أمس،  المجلس،  أعضاء  من  وعدد 

جمهورية  رئيس  نائب  نايدو  فينكياه  السيد 

الهند، بمقر إقامته في الدوحة، وذلك في إطار 

قطر  لدولة  بها  يقوم  التي  الرسمية  الزيارة 

حاليا.

العالقات  على  التأكيد  اللقاء،  خالل  جرى، 

التاريخية التي تربط بين الشعبين القطري 

من  القطري  الشعب  استياء  وبيان  والهندي، 

مسؤول  عن  الصادرة  المسيئة  التصريحات 

الرسول  تجاه  بالهند  الحاكم  الحزب  في 

الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ولإلسالم، 

وأنها ال تساعد في التقارب بين الشعوب.

ولي عهد الكويت يلتقي الرئيس 
التنفيذي لجهاز قطر لالستثمار

مشعل  الشيخ  سمو  التقى   - قنا   - الكويت 

الكويت،  عهد  ولي  الصباح  الجابر  األحمد 

إبراهيم  بن  منصور  السيد  سعادة  أمس، 

قطر  لجهاز  التنفيذي  الرئيس  محمود  آل 

بمناسبة  وذلك  المرافق،  والوفد  لالستثمار، 

حضر  الشقيقة.  الكويت  دولة  إلى  زيارته 

اللقاء سعادة السيد علي بن عبدالله بن زيد 

آل محمود سفير دولة قطر لدى دولة الكويت.

الكعبي يجتمع مع نظيره اإليراني
سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

الكعبي  شريدة  بن  سعد  المهندس 

وزير الدولة لشؤون الطاقة، أمس، مع 

محرابيان  أكبر  علي  السيد  سعادة 

الجمهورية اإلسالمية  الطاقة في  وزير 

االجتماع  خالل  جرى  اإليرانية. 

الثنائية  العالقات  استعراض 

قطر  بين  الطاقة  مجال  في  والتعاون 

وإيران، وسبل تطويرها.

بهدف توحيد الموقف في منظمة العمل الدولية

وزير العمل يعقد لقاء مع نظرائه الخليجيين
علي  الدكتور  سعادة  عقد   - قنا   - جنيف 

لقاء  أمس،  العمل،  وزير  المري  صميخ  بن 

العمل  وزراء  السعادة  أصحاب  مع  موسعا 

التعاون  مجلس  دول  في  الرسمية  والوفود 

الموقف  توحيد  بهدف  العربية  الخليج  لدول 

وذلك  الدولية،  العمل  منظمة  في  الخليجي 

الدولي  110 لمؤتمر العمل  الدورة  على هامش 

2022 المنعقدة في جنيف حاليا.
بدعوة  العمل  وزارة  نظمته  الذي  اللقاء،  يأتي 

المري،  صميخ  بن  علي  الدكتور  سعادة  من 

أصحاب  بين  المشترك  التنسيق  إطار  في 

السعادة وزراء العمل في دول مجلس التعاون، 

وتوحيد المواقف داخل المنظمات الدولية.

خالل  الوزراء،  السعادة  أصحاب  واستعرض 

الدول  مع  التعاون  مجلس  دول  تعاون  اللقاء، 

ودعم  اإلفريقية،  القارة  من  للعمالة  المرسلة 

آليات الحوار المشترك. 

المتصلة  الموضوعات  مناقشة  جرى  كما 

العمل  مؤتمر  من   110 الدورة  أعمال  بجدول 

الدولي، والتركيز على األولويات لدول مجلس 

إلى  باإلضافة  العربية،  الخليج  لدول  التعاون 

العمل،  مجاالت  في  التعاون  أوجه  استعراض 

والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خالل الفترة 

المقبلة.

الصادرة عن مسؤول في الحزب الحاكم بالهند

»الشورى« يدين اإلساءات للرسول الكريم

الشورى،  مجلس  عقد   - قنا   - الدوحة 

العادية  األسبوعية  جلسته  أمس، 

سعادة  برئاسة  والثالثين  الحادية 

رئيس  الغانم  عبدالله  بن  حسن  السيد 

المجلس.

عن  الجلسة  بداية  في  المجلس  وأعرب 

لإلساءات  الشديدين  واستنكاره  إدانته 

الحزب  في  مسؤول  عن  الصادرة  األخيرة 

الكريم  الرسول  تجاه  بالهند  الحاكم 

محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكد المجلس على أهمية ما جاء في بيان 

عن  فيه  أعربت  الذي  الخارجية،  وزارة 

خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام وشجبها 

في  مسؤول  بها  أدلى  التي  للتصريحات 

الله  رسول  ضد  بالهند،  الحاكم  الحزب 

واإلسالم  وسلم،  عليه  الله  صلى  محمد 

وإدانة  والمسلمين، وتوقعها العتذار علني 

حكومة  قبل  من  التصريحات  لهذه  فورية 

هذه  لمثل  السماح  وأن  خاصة  الهند، 

التصريحات المعادية لإلسالم باالستمرار 

على  جسيما  خطرا  يشكل  عقاب  دون 

حماية حقوق اإلنسان، وقد يؤدي إلى مزيد 

إلى  يفضي  الذي  والتهميش  التحيز  من 

حلقة من العنف والكراهية.

ونوه سعادة رئيس المجلس إلى أن هذه 

تصاعد  سياق  في  أيضا  تأتي  اإلساءات 

الهند  في  لإلسالم  واإلساءة  الكراهية  حدة 

ضد  الممنهجة  الممارسات  إطار  وفي 

المسلمين فيها والتضييق عليهم، خاصة 

الصادرة  القرارات  من  مجموعة  ضوء  في 

المؤسسات  في  الحجاب  بمنع  مؤخرا 

الهندية  الواليات  من  بعدد  التعليمية 

المسلمين،  لممتلكات  هدم  وعمليات 

إضافة إلى تزايد أعمال العنف ضدهم. 

الهندية  السلطات  المجلس  رئيس  ودعا 

إلى ضرورة التصدي بحزم لهذه اإلساءات 

الرسول  على  التطاول  أشكال  ولكل 

الدين  الله عليه وسلم وعلى  الكريم صلى 

ورفاه  وأمن  سالمة  وضمان  اإلسالمي، 

وحماية  الهند  في  المسلم  المجتمع 

حقوقه وهويته الدينية والثقافية وكرامته 

وأماكن عبادته.

بن  أحمد  الدكتور  سعادة  تال  ذلك،  بعد 

لمجلس  العام  األمين  الفضالة  ناصر 

وتم  الجلسة،  أعمال  جدول  الشورى 

التصديق على محضر الجلسة السابقة.

تقرير  المجلس  أقر  الجلسة،  وخالل 

اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة وتحليل 

مجلس  لمرشحي  االنتخابية  البرامج 

حيث  االنتخابات،  فترة  خالل  الشورى 

اجتماعات  عشرة  خالل  اللجنة  قامت 

 13 إلى  مصنفة  برامج،   108 بدراسة 

أهمية  على  األعضاء  السادة  وأكد  قطاعا، 

ما جاء في تلك البرامج.

اإلعالمية  الخطة  المجلس  أقر  كما 

في  جاء  لما  وفقا  الشورى،  لمجلس 

التقرير التكميلي للجنة الشؤون الثقافية 

واإلعالم بالمجلس. 

وافق  حيث  الجلسة،  أعمال  وتواصلت 

لجنة  أعمال  تمديد  طلب  على  المجلس 

الستكمال  واالقتصادية  المالية  الشؤون 

تكاليف  وارتفاع  التضخم  موضوع  دراسة 

في  المالية  األعباء  وزيادة  المعيشة 

المجتمع.

العامة  والمرافق  الخدمات  لجنة  وعقدت 

أمس،  اجتماعا،  الشورى  بمجلس 

سعيد  بن  علي  السيد  سعادة  برئاسة 

الخيارين، رئيس اللجنة.

دراستها  االجتماع،  خالل  اللجنة،  وأنهت 

لموضوع إسكان األرامل والمطلقات، وقررت 

رفع تقريرها بشأن الموضوع المذكور إلى 

مجلس الشورى.

الغانم: تأتي في 
سياق تصاعد حدة 
الكراهية واإلساءة 
لإلسالم في الهند

لجنة الخدمات 
تنهي دراستها 

لموضوع إسكان 
األرامل والمطلقات

في دورتها الثامنة

اختتام أعمال اللجنة القطرية ـــ اإليرانية المشتركة
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استعراض الجهود لدعم االستقرار االقتصادي اإلقليمي والدولي

وزير الخارجية يجتمع مع رئيسة 
الوكالة األميركية للتنمية الدولية

واشنطن - قنا - اجتمع سعادة الشيخ محمد 

بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس 

واشنطن،  في  أمس  الخارجية،  وزير  الوزراء 

رئيسة  باور  سامانثا  السيدة  سعادة  مع 

.)USAID( الوكالة األميركية للتنمية الدولية

بمقر  عقد  الذي  االجتماع،  خالل  جرى 

المشتركة  الجهود  استعراض  الوكالة، 

لدعم االستقرار االقتصادي اإلقليمي والدولي، 

ذات  الموضوعات  من  عدد  إلى  باإلضافة 

آفاق  االجتماع  وناقش  المشترك.  االهتمام 

والوكالة  للتنمية  قطر  صندوق  بين  التعاون 

األميركية للتنمية الدولية.

محافظ »المركزي« يجتمع
مع نائب وزير الخارجية اإليراني

بندر  الشيخ  سعادة  اجتمع   - قنا   - الدوحة 

بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف 

قطر المركزي، أمس، مع سعادة السيد مهدي 

الشؤون  في  الخارجية  وزير  نائب  صفري 

اإليرانية  اإلسالمية  بالجمهورية  االقتصادية 

محافظ  نائب  قودرزي  مهدي  السيد  وسعادة 

البنك المركزي اإليراني.

التطورات  آخر  االجتماع  استعرض 

االهتمام  ذات  المجاالت  في  والمستجدات 

المشترك.

لمؤتمر العمل الدولي

د. المري يشارك في الجلسة الوزارية

الدكتور  سعادة  شارك   - قنا   - جنيف 

في  العمل  وزير  المري  صميخ  بن  علي 

العمل  لمؤتمر  الوزارية  الجلسة  أعمال 

الدولي في دورته الـ110 التي عقدت أمس 

وممثلي  العمل  وزراء  بحضور  جنيف  في 

العمال وأرباب العمل بالدول األعضاء لدى 

منظمة العمل الدولية. 

رفيع  بوفد  العمل  وزارة  مشاركة  وتأتي 

المستوى في أعمال مؤتمر العمل الدولي 

المنظمات  مع  للتواصل  جهودها  إطار  في 

في  المستجدات  آخر  ومناقشة  الدولية، 

قطاع العمل عالميا. 

العمل  وزراء  السعادة  أصحاب  وطرح 

خالل  متعددة  قضايا  األعضاء  الدول  في 

سعادة  ترأسها  التي  الوزارية  الجلسة 

والعمالة  العمل  وزير  موروني  كلوديو 

ونائب  األرجنتيني،  االجتماعي  والضمان 

بن  علي  الدكتور  سعادة  المؤتمر  رئيس 

صميخ المري. 

العمل  مؤتمر  من  الـ110  الدورة  وتكتسب 

في  سيما  ال  خاصة،  أهمية   2022 الدولي 

التي  المتتالية  العالمية  األزمات  ظل 

علما  العمل،  عالم  على  سلبا  تنعكس 

دولة   187 من  مندوب   5000 يقرب  ما  أن 

العمل  أطراف  يمثلون  األعضاء  الدول  من 

العمل،  وأصحاب  »الحكومات،  الثالثة 

والعمال«، يشاركون في أعمال المؤتمر. 

تستمر  الذي  المؤتمر،  ويناقش 

تقرير  المقبل،  السبت  يوم  إلى  أعماله 

واألزمة  نموا  األقل  الدول  اقتصاديات 

الخبراء  لجنة  وتقارير  األوكرانية، 

وتوصيات  اتفاقيات  بشأن  القانونيين 

منظمة العمل الدولية. 

كما ستناقش الجلسات العامة للمؤتمر 

قضايا العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي 

االستراتيجي  والهدف  والتضامني، 

إعالن  متابعة  آلية  من  كجزء  للتوظيف 

العدالة  بشأن  الدولية  العمل  منظمة 

االجتماعية من أجل عولمة عادلة. 

ما  أو  الدولي،  العمل  مؤتمر  ويعقد 

للعمل«،  الدولي  »البرلمان  باسم  يعرف 

السياسات  لوضع  سنويا  جنيف  في 

في  بما  الدولية،  العمل  لمنظمة  العامة 

ويتخذ  والتوصيات،  االتفاقيات  ذلك 

العامة  السياسة  بشأن  قرارات  المؤتمر 

العمل  وبرنامج  الدولية،  العمل  لمنظمة 

أعضاء  أيضا  وينتخب  والميزانية، 

مجلس اإلدارة. 

وعلى صعيد آخر، اجتمع سعادة الدكتور 

علي بن صميخ المري وزير العمل، أمس، 

مع سعادة السيد نصري أبو جيش وزير 

الدكتورة  وسعادة  الفلسطيني،  العمل 

ربا جرادات المدير اإلقليمي للدول العربية 

حدة،  على  كل  الدولية،  العمل  بمنظمة 

من   110 الدورة  انعقاد  هامش  على  وذلك 

مؤتمر العمل الدولي في جنيف. 

استعراض  االجتماعين  خالل  وجرى 

في  سيما  ال  المشترك،  التعاون  عالقات 

دعمها  وسبل  والعمالة،  العمل  مجاالت 

وتطويرها.

استعراض عالقات التعاون بين قطر والمنظمة الدولية

ضمن التبادل بين جامعتي قطر وكولومبيا البريطانية

طالبان يتمان برنامجا تدريبيا في كلية الصيدلة
كلية  بين  الطالب  تبادل  برنامج  من  كجزء 

الصيدلة في جامعة قطر وجامعة كولومبيا 

طالبان  مؤخًرا  أكمل  كندا؛  في  البريطانية 

في برنامج دكتور صيدلة بجامعة كولومبيا 

البريطانية، وهم ُكل من: أندرو أوفرند وجون 

لمدة  الجامعة  في  تدريبيا  برنامجا  أنتوني 

ز على الصيدلية األكاديمية. شهر ركَّ

من  متنوعة  مجموعة  في  الطالبان  وشارك 

األنشطة خالل فترة التدريب التي استمرت 

لمدة أربعة أسابيع. في األسبوعين األولين، 

ورؤساء  الكلية  عميد  مع  اجتماعات  عقدا 

للتعرف  التدريس  هيئة  وأعضاء  األقسام 

على أدوارهم وأنشطتهم. 

قسم  بزيارة  قاما  ذلك،  إلى  باإلضافة 

الصحة  بوزارة  الدوائية  والرقابة  الصيدلة 

ترخيص  على  للتعرف  للبالد؛  العامة 

األدوية الجديدة في قطر. وبالنسبة للخبرة 

المتعلقة بالتدريس، فقد أسهم الطالبان في 

والتعلم  المهنية،  المهارات  مختبر  مقررات 

والتقييم  الحالة،  على  القائم  المتكامل 

المنظم متعدد المهارات، والفحص السريري 

فقد  ذلك،  على  عالوة  الموضوعي.   المنظم 

التحقق من  أسهما في أنشطة أخرى، مثل: 

لبرنامج  الشامل  الشفوي  الفحص  صحة 

الدكتور في الصيدلة والمشاركة في الحملة 

التوعية المجتمعية حول كوفيد 19. 

قطر؛  في  المرضى  رعاية  على  وللتعرف 

مستشفيات  أربعة  بزيارة  الطالبان  قام 

الطبية  حمد  لمؤسسة  تابعة  ومراكز 

العام،  حمد  ومستشفى  الوكرة،  )الخور، 

ومستشفى  واألبحاث(،  المرأة  صحة  ومركز 

المجتمعية  كير  ويل  وصيدلية  سدرة، 

في  المتخصصين  من  األنشطة  لمتابعة 

قيامهما  إلى  باإلضافة  الصحية،  الرعاية 

قطر  بجامعة  الصيدلة  طالب  مع  بالتفاعل 

تدريب  على  وتعليقا  إقامتهما.  مدة  خالل 

عميد  علعالي،  فراس  الدكتور  قال  الطالب، 

»تحرص  قطر:  جامعة  في  الصيدلة  كلية 

إتاحة  على  قطر  جامعة  في  الصيدلة  كلية 

النظام  لتجربة  الدوليين  للطالب  الفرصة 

السريري والتعليمي في قطر. نحن بصفتنا 

المتبادل  اتفاقنا  برنامًجا معتمدا ومن خالل 

مع جامعات رائدة قادرون على تقديم تجربة 

استفاد  وقد  المستضافين.  للطلبة  غنية 

مع  اليومي  التفاعل  خالل  من  أيضا  طالبنا 

ومن  البريطانية  كولومبيا  جامعة  طالب 

خالل تبادل الخبرات«.  بدوره، قال الدكتور 

حازم عليوة، رئيس التعليم السريري بكلية 

المشرفين  وأحد  الصيدلة في جامعة قطر، 

على الطالب خالل فترة التناوب الدولي: »لقد 

طالب  استضافة  سروري  دواعي  من  كان 

البريطانية  كولومبيا  جامعة  من  الصيدلة 

على  للتعرف  منصة  وفرت  ألنها  كندا؛  في 

تطور ممارسة الصيدلة بين قطر وكندا«. 

»لقد  أوفرند:  أندرو  الطالب  قال  جانبه،  من 

التشابه  أوجه  عن  التعرف  الممتع  من  كان 

بين الصيدلة في قطر والصيدلة في كندا، ال 

سيما فيما يتعلق بكيفية عمل الصيدليات 

من  كل  كان  والمستشفيات.  المجتمعية 

ومستعًدا  للغاية  ودودا  قطر  في  به  التقيت 

للمساعدة في أي شيء وكل شيء. لقد كان 

المختلفة  الوظيفية  المسارات  ف على 
ُّ

التعر

تكون  أن  يمكن  حيث  للغاية،  ممتًعا  أمرا 

جزءا  كونك  جانب  إلى  الصيدلة  في  دكتور 

للغاية؛  ممتن  أنا  األكاديمي.  الجانب  من 

تدريب  على  الحصول  من  نت  تمكَّ ألنني 

عملي في جامعة قطر. لقد كانت تجربة ال 

تتكرر في العمر«. 

أنتوني: »علمتني  الطالب جون  وبدوره، قال 

من  العديد  الصيدلة  وكلية  قطر  جامعة 

لم  ربما  التي  المختلفة  الصيدلة  جوانب 

أتعلمها من قبل«.

يهدف لرفع الوعي المجتمعي بحقوق ذوي اإلعاقة

انطالق النشاط الصيفي بـ »الشفلح«
ذوي  لألشخاص  الشفلح  مركز  أعلن 

تحت  المنضوية  المراكز  أحد  اإلعاقة، 

للعمل  القطرية  المؤسسة  مظلة 

الصيفي  نشاطه  إطالق  عن  االجتماعي، 

من:  الفترة  خالل  الهالل  في  المركز  بفرع 

أيـام  طوال   2022   /6 /30 إلـى   2022 /6 /5
من  الخميس  إلـى  األحد  من  األسبوع 

الثانية  وحتى  صباحًا  الثامنة  الساعة 

عشرة ظهرًا. ويستهدف النشاط الصيفي 

العمر  من  الشفلح  مركز  منتسبي  جميع 

اإلعاقة  ذوي  من  سنة   19 وحتى  سنوات   3
عدد  بلغ  حيث  والتوحد،  البسيطة 

المشاركين 100 منتسب ومنتسبة. 

ألفين،  أبو  محمد  آللـئ  السيدة  وقالت 

الشفلح  لمركز  التنفيذي  المدير 

النشاط  إقامة  إن  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص 

الصيفي يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي 

وحقهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحقوق 

الصيفية  األنشطة  فـي  بالمشاركة 

خالل  من  وقدراتهم  طاقاتهم  واستثمار 

العديد  تكسبهم  التي  المتنوعة  األنشطة 

روعي  أنه  ألفين  أبو  وأكدت  المهارات.  من 

والتحديث  التنوع  األنشطة  تصميم  عند 

منتسبي  لدى  المكتسبة  المهارات  فـي 

تصنيف  تم  أنه  إلى  وأشارت  المركز. 

إلـى  المشارك  للعدد  وفقًا  المنتسبين 

مجموعات   10 إلـى  مقسمة  مجموعات 

حسب الفئة العمرية ونوع اإلعاقة.

الشفلح  لمركز  التنفيذي  المدير  وقالت 

مجموعة  بكل  يتلقون  المنتسبين  إن 

)النطق  مجال  فـي  عالجي  تأهيل  جلسات 

واللغة، العالج الوظائفي، العالج الطبيعي ( 

بمعدل جلستين أسبوعيًا لكل منتسب، 

حصص  مجموعة  كل  تتلقى  كما 

الفن(  الموسيقى،  )الرياضة،  األنشطة 

بمعدل حصتين لكل مجموعة أسبوعيًا، 

المجموعات  تقسيم  إلى  باإلضافة  هذا 

أنشطة  خالل  من  تعليمية  محطات  إلى 

مجموعة  كل  داخل  للمنتسبين  مشوقة 

حسب الجدول اليومي لكل مجموعة.

أبو  محمد  آللـئ  السيدة  وتقدمت  هذا 

الشفلح  لمركز  التنفيذي  المدير  ألفين، 

الشكر  بخالص  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص 

في  ساهمت  التي  الجهات  لكافة  والتقدير 

دعم النشاط الصيفي لمركز الشفلح.

التي يقدمها   تنوعت األنشطة والفعاليات 

هذا  الشفلح  مركز  في  الصيفي  النشاط 

مع  والتواصل  التنسيق  فيها  وتم  العام، 

حيث  باألنشطة،  المعنية  الجهات  عدد 

تم التعاون جمعية قطر الخيرية من خالل 

بحيث  الكريم«،  القرآن  »تحفيظ  برنامج 

الراغبين  المنتسبين  تصنيف  يتم 

مجموعات  شكل  علـى  المشاركة  في 

التحفيظ  مدة  وتكون  مجموعات   5 عددها 

السور،  قصار  لحفظ  يوميًا  ساعة  نصف 

قطر  جمعية  متطوعي  أحد  ساهم  وقد 

الخيرية باإلشراف على تحفيظ منتسبي 

قدمت  أخرى،  ناحية  من  الشفلح.  مركز 

لتعليم  برنامجا  الطهي«  »أكاديمية 

المنتسبات مهارات الطهي وإعداد الوجبات 

أيام  ثالثة  في  ساعة  بمعدل  الصحية 

الشفلح  مركز  حرص  وقد  هذا  باألسبوع. 

العامة  الصحة  على  المحافظة  علـى 

خالل  من  للمنتسبين  البدنية  واللياقة 

فـي  الرياضي«  الوكرة  »نادي  مع  التعاون 

يستضيف  حيث  السباحة،  برنامج 

في  أيام  خمسة  لمدة  المنتسبين  النادي 

ساعة  نصف  تخصيص  حيث  األسبوع، 

اشراف  وتحت  تدريبية،  مجموعة  لكل 

مختصين وفق المجموعات المصنفة .



تسدد من خاللها 
الغرامات والكفاالت 

واالستعالم 
عن البالغات
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تحتفل بشعار »2022«.. »ال نملك سوى أرض واحدة«

البيئة ضمن أولويات عمل »الرعاية األولية«

األولية  الصحية  الرعاية  مؤسسة  تشارك 

والذي  للبيئة  العالمي  باليوم  احتفاله  العالم 

يصادف 5 يونيو من كل عام، وهو يوم يحتفل 

هذا  يركز  إذ  العامة  للتوعية  ومنبر  عالمًيا  به 

ويشجع  البيئة  مع  اإلنسان  تفاعل  على  اليوم 

الجميع من األفراد إلى الشركات الكبيرة على 

البيئة  على  بتأثيرهم  وعيًا  أكثر  يكونوا  أن 

البرامج  وتوفير  تبني  على  الدول  يحفز  كما 

والخدمات الداعمة والصديقة لها.

 2022 لعام  العالمي  البيئة  يوم  حملة  وتدعو 

إلى  واحدة«  أرض  سوى  نملك  »ال  شعار  تحت 

إحداث تغييرات جماعية وتحويلية على نطاق 

عالمي لحماية كوكبنا وإحيائه.

المسلماني  عبدالله  مريم  الدكتورة  وتقول 

في  المهنية  والسالمة  الصحة  إدارة  مدير 

لطالما  إنه  األولية  الصحية  الرعاية  مؤسسة 

وضعت دولة قطر حماية البيئة ودعم التنمية 

المستدامة في طليعة أولوياتها وأثبتت التزامها 

العالمية  البيئية  التحديات  بمواجهة  الدائم 

في أكثر من مناسبة، وتمثل هذا باستحداث 

والبرامج  االستدامة  بتعزيز  المتعلقة  البرامج 

مثل:  الدولة  مستوى  على  للبيئة  الصديقة 

المباني الخضراء، إدارة النفايات بما فيها إعادة 

إلى  باإلضافة  الهواء  جودة  ومراقبة  تدويرها، 

البرامج المتعلقة بالمياه وجودتها.

خطة استراتيجية طموحة 
 ،2021 الماضي  العام  من  سبتمبر  شهر  وفي 

الخطة  على  الموقر  الوزراء  مجلس  وافق 

إطار  وهي  المناخي،  للتغير  الوطنية 

على  الدولة  طموحات  يعكس  استراتيجي 

والحاجة  االستدامة  مجال  في  الطويل  المدى 

المناخية  لألزمة  بفعالية  لالستجابة  الملحة 

وحماية البيئة لألجيال الحالية والقادمة.

الجهود  تظافرت  فقد  الدور  لهذا  واستكمااًل 

بمؤسسات  متمثلة  والمحلية  الرسمية 

ُقدمًا  ومضت  والخاص  الحكومي  القطاعين 

بالقوانين  وااللتزام  البرامج  هذه  بتطبيق 

والتشريعات المتعلقة بها. 

أن  المسلماني  مريم  الدكتورة  وتضيف 

تعتبر  األولية  الصحية  الرعاية  مؤسسة 

على  عملت  التي  المؤسسات  هذه  إحدى 

تعمل  إذ  أولوياتها،  ضمن  البرامج  هذه  جعل 

تنفيذ  على  المهنية  والسالمة  الصحة  إدارة 

والتشريعات  المواصفات  ضمن  البرامج  هذه 

الرعاية  مرافق  جميع  في  والعالمية  المحلية 

إلى خلق مجتمع  األولية كما هدفت  الصحية 

واٍع بالعادات التي تعزز السالمة البيئية وتقلل 

من تأثير األنشطة عليها.

للتخلص  المياه  جودة  بمراقبة  اإلدارة  وتقوم 

من المخاطر المتعلقة بسالمة المياه أو تقليلها 

بشكل كبير، ولضمان التعامل اآلمن مع المواد 

والتخلص  وتخزينها  جمعها  خالل  الخطرة 

الهواء  جودة  مراقبة  إلى  باإلضافة  منها، 

الداخلي من خالل تقييم المعايير الكيميائية 

والبيولوجية. 

وتزويد  النفايات  تدوير  إعادة  برنامج  وتطبيق 

تطبيقه  ضمنت  التي  المتطلبات  كافة 

واستمراريته وذلك بالتنسيق مع وزارة البلدية 

والبيئة.

{ د. مريم عبدالله المسلماني

د. المسلماني: الدوحة           $
هدفنا خلق 

مجتمع واٍع بأهمية 
السالمة البيئية

موزعة على »15« منطقة بالدولة

»18« جهاز خدمة ذاتية يتبع النيابة

الذاتية إحدى قنوات  الخدمة  أجهزة  وتعد 

الرقمية  العامة  النيابة  خدمات  توصيل 

األخرى  للقنوات  باإلضافة  للجمهور 

الهواتف  وتطبيق  اإللكتروني  كالموقع 

الدفع  خاللها  من  يمكن  حيث  الذكية، 

اإللكتروني للغرامات والكفاالت.

 وأكدت النيابة العامة أن أجهزة الخدمات 

15 منطقة وهي  الذاتية تتواجد حاليا في 

وإدارة  الدفنة،  في  العامة  النيابة  مبنى 

تنفيذ األحكام وقسم شرطة العاصمة، 

االقتصادية  الجرائم  مكافحة  وإدارة 

اإلقامة  شؤون  ونيابة  واإللكترونية، 

واإلدارة  والمتابعة«،  البحث  »مبنى 

العامة لمكافحة المخدرات، والمحكمة 

المؤسسات  وإدارة  »السد«،  االبتدائية 

والشرطة  واإلصالحية،  العقابية 

»صالة  الدولي  حمد  ومطار  العسكرية، 

ومول  أبوسمرة،  ومنفذ  المغادرون«، 

وفيالجيو  فاستيفال،  دوحة  ومول  الخور، 

مول، وازدان مول »الوكرة«.

هذا وتوفر أجهزة الخدمات الذاتية للنيابة 

البالغات،  حالة  عن  االستعالم  خدمات 

خدمة  طلبات  حالة  على  واالستعالم 

اإللكتروني  الدفع  الجمهور، 

القيم  وإيداع  والكفاالت،  للغرامات 

الشيكات،  قضايا  في  المالية 

للشاكي،  الحقًا  تسلم  أن  على 

قضايا  في  البالد  مغادرة  من  المنع  ورفع 

الشيكات، وذلك بعد إيداع مبلغ الشيك.

هذا وتعمل النيابة العامة على زيادة عدد 

عبر  تقدمها  التي  اإللكترونية  الخدمات 

بوابة الخدمات اإللكترونية للنيابة العامة 

والشركات  المحاماة  ومكاتب  للجمهور 

والجهات والمؤسسات الحكومية.

كبيرًا  اهتماما  العامة  النيابة  وتولي 

اإللكترونية  التعامالت  إلى  بالتحول 

الحكومية لما في ذلك من تحسين كبير 

للمواطنين  المقدمة  الخدمات  لمستوى 

الموظفين  إنتاجية  ورفع  والمقيمين، 

وكذلك  العامة  النيابة  في  والعاملين 

المقدمة،  الخدمات  وكفاءة  فاعلية  زيادة 

العامة  النيابة  انخرطت  فلقد  ولذلك 

الجهات الحكومية  وبشكل فاعل مع بقية 

الرقمية لتحقيق  في مشروع حكومة قطر 

ثالثة أهداف رئيسية تتمحور حول تقديم 

خدمات أفضل لألفراد والشركات، وتعزيز 

المزيد  وإضفاء  الحكومية،  اإلدارة  كفاءة 

الحكومي من خالل  األداء  االنفتاح على  من 

مشاركة أكثر فاعلية من قبل المواطنين 

والمقيمين.

اإللكترونية  الخدمات  بوابة  وتمثل 

المدخل الرئيسي للمواطنين والمقيمين 

الخاص  والقطاع  الرسمية  والجهات 

العامة  النيابة  خدمات  على  للحصول 

الساعة  مدار  على  وتعمل  اإللكترونية، 

العربية  باللغتين  خدماتها  توفر  وهي 

واإلنجليزية.

للنيابة  اإللكترونية  الخدمات  وتقدم بوابة 

الخدمات  أوال:  التالية:  الخدمات  العامة 

االطالع  وأبرزها  للجمهور  اإللكترونية 

بالمستخدم  المرتبطة  البالغات  على 

الجمهور،  خدمة  وطلبات  األحكام  وكذلك 

حكم  أو  قرار  إصدار  حال  في  والمتابعة 

على  واالطالع  الطلبات،  وتقديم  البالغ،  في 

المستخدم  من  المقدمة  الطلبات  حالة 

الدفع  وخدمات  الموكل،  المحامي  أو 

تظهر،  ال  قضايا  عن  واإلبالغ  اإللكتروني، 

الحصول  أجل  من  المتطلبات  واستيفاء 

صور  على  والحصول  الخدمة،  على 

ضوئية عن ملف البالغ بعد الحصول على 

الموافقة ودفع الرسوم المستحقة.

لمكاتب  اإللكترونية  الخدمات  أما   

محاماة  مكتب  تسجيل  فهي  المحاماة 

هذا  في  النظام  مسؤول  تحديد  مع  جديد 

اإللكتروني  والتسجيل  الجديد،  المكتب 

شخصية  »توكيالت  للتوكيالت 

وتوكيالت الشركات والجهات الحكومية«، 

المرتبطة  البالغات  على  واالطالع 

معلومات  على  والتعرف  بالموكلين. 

به  المرتبطة  واألحكام  وحالته  البالغ 

والمتابعة  المتاحة،  البيانات  من  وغيرها 

البالغ،  في  حكم  أو  قرار  إصدار  حال  في 

جدول  على  واالطالع  الطلبات،  وتقديم 

الموكلة  للبالغات  المحاكم  جلسات 

للمكتب، وخدمات الدفع اإللكتروني، وادارة 

قياس  ولوحة  المستخدمين،  حسابات 

ألعمال المستخدمين، واإلبالغ عن قضايا 

أجل  من  المتطلبات  واستيفاء  تظهر،  ال 

على  والحصول  الخدمة،  على  الحصول 

صور ضوئية عن ملف البالغ بعد الحصول 

على الموافقة ودفع الرسوم المستحقة.

ينظمها »إحسان« في كتارا.. اليوم

ورشة حول التغطية اإلعالمية لقضايا كبار السن

العالمي  اليوم  فعاليات  أولى  اليوم  تنطلق 

السن  كبار  معاملة  إساءة  بشأن  للتوعية 

كبار  ورعاية  تمكين  مركز  ينظمها  والتي 

التابعة  المراكز  احد  )إحسان(  السن 

االجتماعي  للعمل  القطرية  للمؤسسة 

تدريبية  ورشة  تنطلق  الثقافي،  الحي  في 

لقضايا  اإلعالمية  التغطية  أسس  بعنوان 

أشرف  الدكتور  األستاذ  ويقدمها  السن  كبار 

وقطر،  القاهرة  بجامعتي  االعالم  أستاذ  جالل 

التناول  وتطوير  تحسين  إلى  الورشة  وتهدف 

اإلعالمي لقضايا كبار السن في وسائل االعالم 

التقليدية ومواقع التواصل االجتماعي، بحيث 

وأنشطة  طبيعة  عن  تماما  معبرة  تكون 

الصيغ  باستخدام  احسان  مركز  عمل 

الفنية  والعناصر  والمسميات  والتعبيرات 

وتستهدف  والمعتمدة.  الحديثة  الصحيحة 

وسائل  مثل  العالقة  ذات  الفئات  الورشة 

وقنوات  واالذاعات  كالصحف  المحلية  االعالم 

االجتماعي  التواصل  مواقع  ورواد  التليفزيون 

بهدف  وذلك  عام،  بشكل  واإلعالميين  والكتاب 

عمل  بطبيعة  اإلعالميين  وعي  معدل  زيادة 

مركز احسان واداراته وخدماته المختلفة .

كشفت النيابة العامة عن زيادة عدد أجهزة الخدمات 
الذاتية »كيوسك« الخاصة بخدماتها لتصل 18 جهازا 
تم توزيعها في 15 منطقة في مختلف أنحاء الدولة 

من بينها عدد من المجمعات التجارية.

 كتب         محمد أبوحجر

الدوحة           $



السنة )27( - الثالثاء  8 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 7 يونيو 2022م العدد )9773( متابعات8

خالل دورة تعريفية افتتحها وزير العدل.. السويدي:

قطر تخفف من حدة األزمات اإلنسانية

افتتح سعادة السيد مسعود 
بن محمد العامري، وزير 

العدل، أعمال برنامج الدورة 
التعريفية بالقانوني الدولي 

اإلنساني للدبلوماسيين، 
الذي يستمر على مدى 

يومين وتنظمه اللجنة 
الوطنية للقانون الدولي 

اإلنساني والمعهد 
الدبلوماسي بوزارة الخارجية 
بالتعاون مع اللجنة الدولية 

للصليب األحمر ممثال 
بالبعثة اإلقليمية لدول 

مجلس التعاون الخليجي.

البرنامج،  أعمال  بدء  في  كلمته  وفي 

الله  عبد  بن  سلطان  السيد  سعادة  أكد 

رئيس  العـــدل  وزارة  وكيل  السويدي، 

اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني، 

التعريفية  الندوة  فعاليات  أهمية 

الدولي  بالقانون  للدبلوماسيين 

البالغة  لألهمية  بالنظر  وذلك  اإلنساني، 

حياة  لحماية  اإلنساني  الدولي  للقانون 

وكرامة األشخاص خالل فترة استثنائية 

خالل  من  المسلحة  النزاعات  فترة  وهي 

هذه  لضحايا  والمساعدة  الحماية  توفير 

النزاعات ووضع قيود على وسائل وأساليب 

القتال من أجل التخفيف من ويالت النزاع 

المسلح وجعله أكثر إنسانية. 

أنه  إلى  الوطنية  اللجنة  رئيس  وأشار 

في  قطر  دولة  دور  يبرز  عدة  محافل  في 

الحث دائما على العمل اإلنساني وحماية 

ذلك  ويكون  واألطفال،  والنساء  المدنيين 

في  الدائمين  والمندوبين  السفراء  عبر 

حرصها  الدولة  تؤكد  ما  فدائما  الخارج، 

والمستمر  الكامل  الدعم  تقديم  على 

اإلنسانية  األزمات  ة  ِحدَّ من  للتخفيف 

ومساعدة  المتنازعة،  الدول  جميع  في 

الشعوب على تجاوز تلك الظروف الصعبة 

الجهود  كافة  ودعم  كاهله،  ُتثِقل  التي 

الحوار  عبر  الحل  لدفع  الرامية  الدولية 

المستدام  السالم  تحقيق  إلى  والتوصل 

اإلنساني  الوضع  وتحسين  والتنمية 

فيها، وذلك تماشيًا مع سياستها لتخفيف 

هذه  أن  إلى  وأشار  اإلنسانية.  األزمات  آثار 

الندوة التعريفية التي تستهدف نخبة من 

الدبلوماسيين تأتي في إطار نشر التوعية 

بِه،  والتعريف  اإلنساني  الدولي  بالقانون 

وانسجاما مع قرار إنشاء اللجنة الوطنية 

نشر  أن  على  ينّص  الذي  قطر  دولة  في 

أحد  هو  اإلنساني  الدولي  بالقانون  الوعي 

أهداف إنشاء اللجنة.

وانسجامًا مع قرار إنشاء اللجنة الوطنية 

نشر  أن  على  ينّص  الذي  قطر  دولة  في 

هو  اإلنساني  الدولي  بالقانون  الوعي 

هذِه  تأتي  اللجنة،  إنشاء  أهداف  أحد 

نخبة  تستهدف  التي  التعريفية  الندوة 

من الدبلوماسيين في إطار نشر التوعية 

بالقانون الدولي اإلنساني والتعريف بِه.

تحث  قطر  دولة  أن  السويدي  وأضاف 

اإلنساني  الدولي  القانون  احترام  على 

على  صادقت  كونها  احترامه،  وكفالة 

للمادة  تنفيذًا  األربع  جنيف  اتفاقيات 

أن  على  نصت  التي  المشتركة  األولى 

في  المشاركة  واألطراف  الدول  تتعهد 

وتكفل  تحترم  بأن  المسلحة  النزاعات 

في  اإلنساني  الدولي  القانون  احترام 

أن تمارس نفوذها  جميع األحوال. وعليها 

من أجل تجنب انتهاكات القانون الدولي 

تشجع  وأال  لها،  حد  ووضع  اإلنساني 

تلك  مثل  ارتكاب  على  أخرى  أطرافا 

االنتهاكات. 

أن  إلى  الوطنية  اللجنة  رئيس  ونوه 

القانون ضرورة ملّحة ونحُن،  احترام هذا 

غيرنا  من  أكثر  أدرى  عربية،  كشعوٍب 

المنطقة  تشهد  حيث  الحقيقة  بهذِه 

مسلحة  نزاعاٍت  األسف-  ومع  العربية- 

وال  خّلفت  العربية،  الدول  في  متعددة 

والممتلكات  البشر  على  مدمّرة  آثارًا  تزال 

الواجب  االحترام  ايالء  عدم  بسبب 

للقانون الدولي اإلنساني.

 من جانبه رحب سعادة السفير الدكتور 

مدير  محمود،  آل  الله  عبد  بن  تركي 

الخارجية،  وزارة  في  اإلنسان  حقوق  إدارة 

بأنها  منوها  الندوة،  في  بالمشاركين 

بالقانون  المعرفة  وتعزيز  دعم  إلى  تهدف 

الدبلوماسيين  بين  اإلنساني  الدولي 

القانون  وانتهاكات  قضايا  مع  للتعامل 

يدينها  أن  يجب  التي  اإلنساني  الدولي 

المجتمع الدولي بكل حزم كما ينص علي 

ذلك إعالن حماية ضحايا الحرب المعتمد 

 ،1993 سبتمبر  من  األول  في  جنيف  في 

تأتي  الدورة  هذه  أن  إلى  سعادته  وأشار 

في وقت يشهد فيه العالم اشد ما مرت به 

اإلنسانية منذ عقود مع هجرات الشعوب 

إلى  الشرق  ومن  الشمال  إلى  الجنوب  من 

التي  الداخلية  والنزاعات  والحروب  الغرب 

شهدها ويشهدها العالم. 

القواعد  أن  السفير  سعادة  وأضاف   

اإلنساني  للقانون  األساسية  والمبادئ 

بها  المعترف  القيم  من  مجموعة  تمثل 

أن  يجب  وأنه  مراعاتها،  والواجب  عالميا 

وأحكام  مبادئ  نشر  على  الدول  تعمل 

ورفع  بلدانها  في  اإلنساني  الدولي  القانون 

والعاملين  موظفيها  بين  حوله  الوعي 

من  أنه  مضيفا  الصلة،  ذات  المواقع  في 

الضروري تعزيز التضامن الدولي لحماية 

المبادرات  بدعم  وذلك  النزاعات،  ضحايا 

األحمر  للصليب  الدولية  للجنة  السلمية 

وإزالة  النزاع  حاالت  تفادي  إلي  الرامية 

المتحدة  األمم  ميثاق  إطار  في  التوترات 

والقانون الدولي اإلنساني.

 من جانبها، قالت السيدة شيرين بوليني، 

ممثل اللجنة الدولية للصليب األحمر في 

في  تساهم  الفعالية  هذه  إن  قطر،  دولة 

المهتمين  المستقبل  دبلوماسيي  جمع 

في  الخصوص  وجه  على  المجال  بهذا 

حول  النظر  وجهات  تبادل  بهدف  الدوحة، 

معا  والعمل  اإلنساني  الدولي  القانون 

الدولي  بالقانوني  االعتراف  تعزيز  نحو 

المستوى  على  سواء  واحترامه  اإلنساني 

اإلقليمي أو على نطاق أوسع.

الدولية  اللجنة  ممثل  واستعرضت 

الدولية  اللجنة  أهداف  األحمر  للصليب 

للصليب األحمر، وتفويضها من قبل الدول، 

جنيف  اتفاقيات  ذلك  على  نصت  كما 

لعام 1949 بالمساهمة في تطوير القانون 

ونشره،  وتطبيقه  اإلنساني  الدولي 

جنيف  اتفاقيات  أهداف  أوضحت  كما 

بها  الملحقان  اإلضافيان  والبروتوكوالن 

والصكوك األخرى ذات الصلة باإلضافة إلى 

القواعد العرفية للقانون الدولي اإلنساني 

لحماية المدنيين.

الخميس  محمد  خالد  السيد  وقدم 

للقانون  الوطنية  اللجنة  مقرر  العبيدلي، 

حول  تفصيلًيا  شرًحا  االنساني،  الدولي 

اللجنة  ودور  االنساني  الدولي  القانون 

على  به  والتعريف  نشره  في  الوطنية 

نطاق واسع.

للتعريف بنشاطاته في جامعة قطر

ببلدية الريان

إغالق تقديم طلبات
القبول اإللكتروني.. اليوم

»التنمية المستدامة« ينظم يوما مفتوحا

حمالت تفتيشية على المنشآت الغذائية

في  المستدامة  التنمية  مركز  نظم 

جامعة قطر يوما مفتوحا؛ هدف للتعريف 

عرض  خالل  من  ومرافقه  المركز  ببرامج 

عليها.  يركز  التي  البحثية  األنشطة 

وحضر الفعالية ُكٌل من: الدكتور خليقة 

اآلداب  بكلية  العميد  مساعد  الهزاع، 

من  الجامعة  منتسبي  من  وعدد  والعلوم، 

األساتذة والطالب.

الدكتور  عرض  الفعالية،  وخالل 

التنمية  مركز  مدير  الصيادي،  سامي 

يقوم  التي  النشاطات  أبرز  المستدامة 

وشملت  الحالية.  وأهدافه  المركز  بها 

وزيارة  معملية  جولة  كذلك،  الفعالية، 

على  التجارب  إجراء  لموقع  ميدانية 

كما  قطر.  جامعة  مزرعة  في  واسع  نطاق 

إلرساء  الفعالية،  هذه  في  المركز،  سعى 

مختلف  مع  البحثي  التعاون  من  مزيد 

وأصحاب  قطر  جامعة  في  البحثية  الفرق 

المصلحة في البالد. 

إيمان  الدكتورة  قالت  لها،  تصريح  وفي 

في  مشارك  باحث  أستاذ  الصعداوي، 

»ُسعدنا  المستدامة:  التنمية  مركز 

اليوم بزيارة جميع المشاركين من داخل 

إنجازاتنا  لمشاركتهم  الجامعة  وخارج 

المستقبلية  ومشاريعنا  وتطلعاتنا 

رؤية  لتحقيق  المشترك  التعاون  وسبل 

قطر 2030«. 

ومن جانبه، قال المهندس كارول خضره، 

شركة  في  أول  زراعي  مختبري  أخصائي 

التنمية  مركز  بزيارة  »تشرفنا  قافكو: 

الكبير  باالهتمام  وأشيد  المستدامة. 

كما  للطحالب،  قطر  جامعة  توليه  الذي 

أننا نتطلع للعمل في مشاريع مستقبلية 

تعاونية لتحقيق األمن الغذائي«.

ذت بلدية الريان حمالت تفتيشية على  نفَّ

بجميع  الغذائية  المؤسسات  من  عدد 

من  للتأكد  للبلدية،  التابعة  المناطق 

االشتراطات  وتوفر  الغذائية  المواد  سالمة 

الصحية الالزمة.

محاضر  تحرير  عن  الحمالت  أسفرت 

 8 رقم  القانون  ألحكام  مخالفة  ضبط 

1990 بشأن تنظيم مراقبة األغذية  لسنة 

غير  غذائية  مواد  إتالف  تم  كما  اآلدمية، 

تعرضها  بعد  اآلدمي،  لالستهالك  صالحة 

لمياه اإلطفاء واألدخنة الناتجة عن حريق 

في أحد المطاعم. وتستمر حمالت الرقابة 

مختلف  لتغطية  بالبلدية  الصحية 

المؤسسات الغذائية.

عن  قطر  جامعة  في  القبول  إدارة  أعلنت 

القبول  بطلبات  التقدم  استقبال  استمرار 

للفصل  البكالوريوس  لمرحلة  االلكتروني 

نهاية  حتى  وذلك   ،2022 خريف  الدراسي 

اليوم الثالثاء. ويمكن للطلبة المستجدين 

وطلبة  أخرى  جامعات  من  والمحولين 

درجة البكالوريوس الثانية، الراغبين في 

إلكترونًيا  التقديم  قطر  بجامعة  االلتحاق 

www.qu.edu.qa/ الرسمي  الموقع  عبر 

القبول  قرارات  إعالن  سيتم  حيث   ،apply
في 25 يوليو المقبل. 

مدير  الربيعي،  لولوة  السيدة  وأشارت 

أن  إلى  قطر  جامعة  في  القبول  إدارة 

خريف  لفصل  للقبول  المتاحة  الكليات 

هي  التالية  والمعايير  النسب  وفق   2022
والهندسة،  والعلوم،  اآلداب  لكليات   %  70
والشريعة  والقانون،  واالقتصاد،  واإلدارة 

والعلوم  والتربية،  اإلسالمية،  والدراسات 

الصحية، والتمريض في حين أن النسبة 

المطلوبة لكليات الطب وطب األسنان هي 

85 %، و80 % لكلية الصيدلة.
وأكدت الربيعي على أن القبول في جامعة 

بين  المنافسة  مبدأ  على  يعتمد  قطر 

من  األدنى  الحد  تحقيق  وأن  المتقدمين، 

الثانوية  الشهادة  في  الدراسة  متطلبات 

األولى،  الرغبة  على  الطالب  قبول  يعني  ال 

القدرة  وفق  الطالب  قبول  يتم  وإنما 

كما  حدة.  على  كلية  لكل  االستيعابية 

التعليمي  المسار  االعتبار  بعين  سيؤخذ 

في المرحلة الثانوية عند التقدم للجامعة.

زيارة  إلى  الطالب  جميع  الربيعي  ودعت 

والتعرف على  اإللكتروني للجامعة  الموقع 

الجامعة  تقدمها  التي  األكاديمية  البرامج 

اإللكتروني،  الطلب  تعبئة  طريقة  ومعرفة 

وإرفاق المستندات المطلوبة مثل نسخة 

والبطاقة  الشخصية  للصورة  إلكترونية 

الصالحية  سارية  القطرية  الشخصية 

القطريين(  )وصورة عن جواز السفر لغير 

وذلك قبل الموعد النهائي للتقديم. 

المستندات المطلوبة

على  يتوجب  ال  أنه  إلى  الربيعي  ونوهت 

الثانوية  شهادة  على  الحاصلين  الطالب 

الحكومية  المدارس  من  القطرية 

2016 وما بعد  والمستقلة ابتداًء من العام 

سيتم  حيث  الثانوية،  الشهادة  تسليم 

استالم نتائجهم من وزارة التربية والتعليم 

والتعليم العالي. 

المدارس  طالب  من  ُسيطلب  حين  في 

وطالب  الدولية  والمدارس  الخاصة 

الحكومية  القطرية  الثانوية  المدارس 

إحضار  قبل،  وما   2015 للعام  والمستقلة 

الثانوية  الدراسة  شهادة  درجات  كشف 

من  ومعتمًدا  مصدًقا  األصلي  النهائية 

الجهات المختصة باإلضافة إلى نسخ منها 

ليتم مطابقتها والحضور إلى جامعة قطر 

 .2022 يونيو   9 الخميس  يوم  انتهاء  قبل 

أما بالنسبة للمتقدمين لطلب القبول من 

عليهم  فيتوجب  األخرى،  الجامعات  طالب 

إحضار كشف درجات الدراسة الجامعية 

الجهات  من  ومعتمًدا  مصدًقا  األصلي 

ليتم  منها  نسخ  إلى  باإلضافة  المختصة 

قبل  قطر  جامعة  إلى  والحضور  مطابقتها 

الموعد المحدد. 

بأن يمكن للطالب  الربيعي  أوضحت  كما 

قطر  جامعة  في  للقبول  المتقدمين 

إلى  األحد  من  المطلوبة  الشهادات  تسليم 

الواحدة  وحتى  صباحًا   10 من  الخميس 

ظهرًا، في مبنى األنشطة الطالبية للبنين 

مبنى  في  وللبنات  األول،  الطابق   )B02(

القبول والتسجيل )C12( الطابق األرضي. 

حالة  متابعة  للطالب  يمكن  بأنه  علًما 

طلب  صفحة  زيارة  خالل  من  القبول  طلب 

اسم  باستخدام  وذلك  االلكترونية  القبول 

 )PIN( المرور  وكلمة   )ID( المستخدم 

الخاصة بالطالب.

$

$

الدوحة

الدوحة

بجامعة قطر

$ الدوحة

طورها باحثو معهد قطر لبحوث الحوسبة

»صقر« منصة تحليالت لوسائل التواصل
ع معهد قطر لبحوث  وقَّ

الحوسبة، التابع لجامعة حمد بن 
خليفة، اتفاقية مع شركة إيه دي 
جي إس ألنظمة الحاسوب، وهي 

شركة متخصصة في ابتكارات 
التكنولوجيا العميقة تتخذ من 

دولة قطر مقًرا لها، لتكون الموزع 
الوحيد لمنصة تحليالت وسائل 
التواصل االجتماعي القائمة على 

الذكاء االصطناعي )صقر(، التي 
طورها المعهد، في إنجاز جديد 

ألبحاثه التطبيقية. 

تكتسب  سوف  االتفاقية،  وبموجب 

لمنصة  عمالء  إس  جي  دي  إي  شركة 

على  وتخدمهم  بهم،  وتحتفظ  صقر، 

وسيؤدي  والدولي.  المحلي  الصعيدين 

لألدوات  التجاري  التوافر  تسريع  إلى  ذلك 

األسواق  في  للمنصة  القوية  والقدرات 

العالمية الجديدة.

فريق  طورها  التي  صقر،  منصة  وتتميز 

البرمجيات،  ومهندسي  الباحثين  من 

بأنها تدعم الشركات والهيئات الحكومية 

في  الربحية  غير  والمنظمات  والباحثين 

وسائل  نشاط  ومراقبة  وتحليل  جمع 

واسع.  نطاق  على  االجتماعي  التواصل 

إحصائيات  عرض  للمنصة  يمكن  وال 

الموضوعات  حول  المستوى  عالية 

تستخدم  ولكنها  فحسب،  األهمية  ذات 

المتقدم  االصطناعي  الذكاء  أيًضا 

اكتشاف  على  المستخدمين  لمساعدة 

الديموغرافي  التقسيم  وفهم  االتجاهات 

الصلة.  ذوي  والمستخدمين  للرسائل 

التي  األبحاث  أحدث  من  وباالستفادة 

ُتجرى في معهد قطر لبحوث الحوسبة، 

باللغة  البحث  األصل  في  النظام  يدعم 

اللهجات  على  التعرف  ويمكنه  العربية 

وتشمل  التغريدات.  في  العربية 

تصنيف  األخرى  البارزة  الميزات 

تجاه  مواقفهم  حسب  المستخدمين 

حسابات  من  والتحقق  الموضوعات، 

في  العدوانية  اللغة  واكتشاف  الدعاية، 

الرسائل.

تنبيهات  تقديم  على  قدرتها  وبفضل 

آنية حول الرسائل المقروءة للعامة على 

العديد  تستخدم  تويتر،  مثل  منصات 

منصة  والخاصة  الحكومية  الكيانات  من 

ساعدت  وقد  عملياتها.  في  بالفعل  صقر 

هذه  باستخدام  ُأجريت  التي  التحليالت 

من  العامة  موقف  اكتشاف  في  المنصة 

والتدابير   19 كوفيد  فيروس  لقاحات 

حول  واآلراء  انتشاره،  من  للحد  الوقائية 

والحالية. الجديدة  العامة  الخدمات 

تركيز  مع  الجديدة  االتفاقية  وتتماشى 

الحوسبة  لبحوث  قطر  معهد  من  كل 

تعزيز  على  إس  جي  دي  إيه  وشركة 

أبحاث  وتتناول  والشراكات.  التعاون 

متعددة  المبتكرة  التطبيقية  الحوسبة 

المعهد  في  ُتجرى  التي  التخصصات 

الوطنية لدولة قطر. األولويات 

المدير  المقرمد،  أحمد  الدكتور  ق  وعلَّ

التنفيذي لذي أسس معهد قطر لبحوث 

اتفاقية  على   ،2010 عام  في  الحوسبة 

التي  االتفاقية  »تمثل  فقال:  التعاون 

إس  جي  دي  إيه  شركة  مع  وقعناها 

لتسويق  المعهد  جهود  في  فارقة  عالمة 

التي  المبتكرة  التطوير  وبرامج  البحوث 

قويًة  حلواًل  صقر  منصة  وتطرح  ُيجريها. 

للتحديات  البيانات  على  قائمة  ومبتكرًة 

الرقمي.  اليوم  عالم  في  المستجدة 

تقنيات  تطوير  خاص  بشكل  ويسعدنا 

والمساهمة  المعهد  في  العربية  اللغة 

لدولة  الرائدة  السمعة  تعزيز  في 

والتكنولوجيا  البحوث  مجال  في  قطر 

المبتكرة«.

بيليوتيت،  كريستوف  قال  بدوره، 

جي  دي  إيه  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

مهمة  »تتمثل  الحاسوب:  ألنظمة  إس 

اإلنسان  حياة  تحسين  في  شركتنا 

لحل  مبتكرة  خوارزميات  تطوير  عبر 

حالًيا  المجتمع  تواجه  التي  التحديات 

التي  االتفاقية  بطريقة أخالقية. وتعكس 

الحوسبة  لبحوث  قطر  معهد  مع  وقعناها 

مهمتنا بوضوح«. 

على  إس  جي  دي  إيه  شركة  وتبدو 

الفريدة  القدرات  لتقديم  اآلن  استعداد 

العربية  اللغة  من  بكل  صقر  لمنصة 

للجمهور  اإلقليمية،  واللهجات  الفصحى 

المحلية  األسواق  في  أوسع  نطاق  على 

واإلقليمية والدولية.

$ الدوحة

السفير آل محمود: الدورة تهدف لتعزيز المعرفة بالقانون الدولي اإلنساني بين الدبلوماسيين 
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لألمن والسالمة من مجلس السالمة البريطاني

»أشغال« تحصد »9« جوائز دولية

العامة  األشغال  هيئة  فازت  قنا-  الدوحة- 

الطرق  مشروعات  إدارة  في  ممثلة  أشغال 

من  والسالمة  لألمن  دولية  جوائز  بتسع 

مشاريع  عن  البريطاني  السالمة  مجلس 

للمناطق  التحتية  البنية  تطوير  برنامج 

على  الثالثة  للسنة   ،2021 عام  خالل 

التوالي.

الطرق  تطوير  هي:  الفائزة  والمشاريع 

)الحزمة  صالل  أم  في  التحتية  والبنية 

الثالثة(،  )الحزمة  المشاف  األولى(، وجنوب 

أم  وقرية  الثانية(،  )الحزمة  ولعبيب  والعب 

العبيرية وجنوب أم العمد وشمال بوفسيلة 

الخيسة  وشرق  وشمال  األولى(،  )الحزمة 

وإزغوى  والخريطيات  الثانية(،  )الحزمة 

)الحزمة الثالثة(، وشرق الوجبة )الحزمتان 

مشاريع  إلى  باإلضافة  والثالثة(،  األولى 

السابعة(  )الحزمة  المشاف  جنوب  تطوير 

ومشروع تطوير شمال عين خالد.

سعود  المهندس  قال  المناسبة،  وبهذه 

الطرق،  مشروعات  إدارة  مدير  التميمي 

للصحة  دولية  جوائز  بتسع  الفوز  إن 

وذلك  التوالي  على  الثالثة  للسنة  والسالمة 

وثالث   2020 في  جوائز  بأربع  الفوز  بعد 

أراضي  مشاريع  عليها  حصلت   ،2019 في 

تأكيدا  يعد  القائمة،  والمناطق  المواطنين 

على  للحفاظ  وسعيها  أشغال  التزام  على 

التي  المشاريع  في  والسالمة  الصحة 

في  تشغلها  التي  الرائدة  والمكانة  تنفذها 

قطاع التشييد والبناء بدولة قطر من حيث 

نشر الوعي وأفضل الممارسات في الصحة 

والسالمة.

المتكرر  أشغال  مشاريع  فوز  أن  إلى  وأشار 

دولية  مؤسسات  من  السالمة  بجوائز 

الحفاظ على  الهيئة على  دليل على حرص 

صحة العمال وحياتهم، حيث تعد السالمة 

ركيزة مهمة إلستراتيجية تنفيذ المشاريع 

بالهيئة.

نفذت  العامة  األشغال  هيئة  أن  وأضاف، 

رقابية  حملة   1440 الماضي  العام  خالل 

لمشروعاتها للوقوف على الجوانب المتعلقة 

نجحت  كما  العمالية،  والرعاية  بالصحة 

وزارة  من  تراخيص  على  الحصول  في 

خاصة  عيادة   14 إلنشاء  العامة  الصحة 

فحوصات  عمل  من  وتمكنت  للعاملين، 

لنحو  المزمنة  األمراض  عن  للكشف  طبية 

26 ألفا و977 عامال.
وتابع، أن االهتمام بتطبيق أعلى ممارسات 

الهيئة  قبل  من  المهنية  والسالمة  الصحة 

إصابات  وقوع  نسبة  تحقيق  إلى  أدى 

 0.10 بلغت  العمل  مواقع  في  وحوادث 

في  عمل  ساعة  مليون   88.7 خالل  بالمائة 

عام 2021.

روبنسون  مايك  السيد  أكد  جانبه،  من 

السالمة  لمجلس  التنفيذي  الرئيس 

تقديرا  تأتي  الجائزة  هذه  أن  البريطاني، 

أشغال  العامة  األشغال  هيئة  اللتزام 

سالمة  على  للحفاظ  الجادة  وجهودها 

اإلصابات  من  والحد  لديها  العاملين 

والحوادث واألمراض داخل أماكن العمل.

وأضاف قائال: »تتمثل رؤية مجلس السالمة 

البريطاني في عدم وقوع إصابة أو ضرر ألي 

فرد أو إصابته بأي مرض أثناء تأدية عمله - 

في أي مكان في العالم، وتحقيق هذا الهدف 

بالقوانين  االلتزام  من  أكثر  هو  لما  يحتاج 

التزام  يتطلب  حيث  والتشريعات 

األشخاص ليس فقط بالصحة والسالمة، 

بالصحة  االهتمام  من  المزيد  بإعطاء  ولكن 

والرعاية في مناطق العمل«.

لعالج أمراض العيون في السودان

د. حسن الدرهم:

»قطر الخيرية« تواصل
تنفيذ فعاليات »األترجة«

»األترجة«  برنامج  فعاليات  تتواصل 

الخيرية  قطر  مركز  ينفذه  الذي 

والتي  بالخور،  المجتمع  لتنمية 

تفاعلية  تدريبية  ورشا  تتضمن 

وتربوية  دينية  ومحاضرات 

استفاد  اإللكترونية،  نون  عبرمنصة 

311 سيدة، من األمهات  منها حتى اآلن 

واألمهات  المتعلمات  وغير  المتعلمات 

العربية.  باللغة  الناطقات  غير 

وتم خالل البرنامج، الذي بدأ في فبراير 

الجاري،  العام  نهاية  حتى  ويستمر 

تفاعلية  تدريبية  ورشة   11 تقديم 

حوارية  نقاش  وجلسات  ومحاضرات 

الثقافية  المجاالت  من  العديد  في 

والتوعوية،  واالجتماعية  والدينية 

والخبراء  الدعاة  من  عدد  قدمها 

عبر  االختصاص  وأهل  والتربويين 

اإللكترونية. نون  منصة 

غرس  إلى  »األترجة«  برنامج  ويهدف 

اإليجابي  وتأثيرها  القرآنية  القيم 

العالقات  وتوطيد  المجتمع  في 

التكافل  وتحقيق  االجتماعية 

المجتمع. أفراد  بين  والترابط 

األمهات  قدرات  لرفع  البرنامج  ويسعى 

غير  األمهات  وفئة  المتعلمات  غير 

والفئات  العربية  باللغة  الناطقات 

المحلي  المجتمع  في  المختلفة 

بمستوياتهم  المدارس  وطالب 

حلقات  لهم  يقدم  حيث  المختلفة 

ودروس  الكريم،  القرآن  تحفيظ 

القيم  وغرس  والتفسير  التجويد 

وآل  البقرة  سورة  وتفسير  وحفظ 

اللغة  وتعليم  عم  جزء  وحفظ  عمران 

والقاعدة  بها  الناطقين  لغير  العربية 

األطفال،  من  للمبتدئين  النورانية 

حلقات  يتضمن  كما  والناشئة، 

عبر  تقدم  التي  الصالحة  الصحبة 

والتوعوية. الدينية  الورش 

مدير  المهندي  فاطمة  السيدة  وقالت 

بقطر  المجتمع  وتنمية  البرامج  إدارة 

في  »األترجة«  برنامج  يأتي  الخيرية: 

بتنمية  الخيرية  قطر  اهتمام  إطار 

في  المحلي  المجتمع  قدرات  وتطوير 

والدينية  الثقافية  المجاالت،  شتى 

مركز  أن  إلى  مشيرة  واالجتماعية، 

إقامة  استطاع  إنشائه  منذ  الخور 

العديد من األنشطة والبرامج الثقافية 

شملت  المختلفة،  واالجتماعية 

أكسبه  مما  المجتمع،  شرائح  جميع 

إلى  باإلضافة  المحلي،  المجتمع  ثقة 

العديد  مع  دائمة  شراكات  تأسيس 

من الجهات الحكومية وغير الحكومية 

لتحقيق ذات األهداف.

عددا  والورش  المحاضرات  وشملت 

محاضرة  ومنها  الموضوعات،  من 

وهي  الصحابة(  )أخالق  بعنوان 

الصحابة  أخالق  عن  دينية  محاضرة 

الخور  مدرسة  لطالب  تقديمها  تم 

إلى  إضافة  للبنين،  النموذجية 

قلبي(  )ليطمئن  بعنوان  محاضرة 

وهي  موزة  أبو  خالد  الداعية  قدمها 

اإليمان  محاضرة توعوية وثقافية عن 

عن  والبعد  بأوامره  والتمسك  بالله 

يزيد  مما  تعالى  الله  عنه  نهانا  ما 

به،  واالطمئنان  الله  إلى  التقرب  من 

قدمها  ثقافية  محاضرة  إلى  إضافة 

زكاة  عن  مجاهد  ربيع  الداعية 

الزكاة  إخراج  وكيفية  لألفراد  المال 

زكاة  عن  أخرى  ومحاضرة  وقيمتها، 

كيفية  فيها  شرح  للشركات  المال 

فيما  للشركات،  المال  زكاة  إخراج 

أن  )فاعلم  بعنوان  محاضرة  تناولت 

وأنه  الوحدانية  معاني  الله(  إال  اله  ال 

أسباب  من  به  والتعلق  الله  إال  إله  ال 

النجاة.

$ الدوحة

عبر مركز تنمية المجتمع بالخور

ديوان الخدمة المدنية:

إطالق مبادرة المتسوق السري
الدوحة - قنا - أعلن ديوان 
الخدمة المدنية والتطوير 

الحكومي، أمس، عن طرح 
مبادرة »المتسوق السري« 

على مستوى كافة الخدمات 
الحكومية.

وتسعى المبادرة إلى تطوير 
الخدمات الحكومية، والتركيز 

على أهمية تجربة العميل، 
وكذلك مستوى ربط الخدمات 

الحكومية ببعضها البعض 
عن طريق ضم 50 متطوعًا 

من المجتمع لتقييم 
»تجربة العميل« التي سيمر 

بها المتطوعون من خالل 
تجربتهم للخدمات الحكومية 

في حياتهم اليومية، ومن 
خالل مهام استكشافية 

خاصة.

األنباء  لوكالة  خاص  تصريح  وفي 

القطرية »قنا«، أكد السيد حمد النعيمي 

أن  الحكومي  للتطوير  التنفيذي  المدير 

التطوير  مبادرات  أهم  من  المبادرة  هذه 

الحكومي التي تسعى إلى التركيز على 

أهمية تجربة العميل، وكذلك مستوى 

ببعضها  الحكومية  الخدمات  ربط 

التي  العميل  تجربة  لتقييم  البعض 

من  السريون  المتسوقون  بها  سيمر 

خالل تجربتهم للخدمات الحكومية في 

التسويق  خالل  من  أو  اليومية  حياتهم 

مهام  خالل  من  سريين  متسوقين  عبر 

استكشافية خاصة.

المدنية  الخدمة  ديوان  أن  وأضاف 

على  سيشرف  الحكومي  والتطوير 

من  والتأكد  التجارب  وتحليل  دراسة 

اإلجراءات  وتحليل  وسالمتها  دقتها 

بالتعاون مع الجهات المعنية ثم الخروج 

تجربة  وتحسين  وتوصيات  بحلول 

العميل وصوال لخدمات حكومية متميزة 

وتوفير الحلول ثم تكرار التجارب.

للتطوير  التنفيذي  المدير  وأشار 

تعد  المبادرة  هذه  أن  إلى  الحكومي 

األولى من نوعها على مستوى الحكومة، 

حيث سيتم تقييم الخدمات الحكومية 

المتعاملين  تجربة  طريق  عن  جميعها 

االرتقاء  بهدف  السريين  والمتسوقين 

بجودة الخدمات الحكومية.

الفرصة  المبادرة  هذه  وتتيح 

في  للمشاركة  والمقيمين  للمواطنين 

المبادرة وفق اشتراطات محددة تتمثل 

18 عامًا،  في أال يقل عمر المترشح عن 

المعايير  مع  الترشيح  يتوافق  وأن 

والمصداقية  لالختيار  المحددة 

يكون  وأن  المسؤولية،  وتحمل 

المصلحة  على  حريصًا  المترشح 

يكون  وأن  الخدمات،  وتطوير  العامة 

ال  )لمدة  مقيمًا  أو  مواطنًا  المترشح 

اختيار  وسيتم  سنتين(.  عن  تقل 

أساس  على  السريين  المتسوقين 

عمرية  وفئات  جنسيات  من  متنوع 

التجربة  إثراء  لضمان  مختلفة  ومهن 

والحصول على تجارب متنوعة على أن 

50 بالمائة من فريق المتسوقين  يكون 

السريين من المواطنين.

السري  المتسوق  مبادرة  وتهدف 

في  للمجتمع  الفرصة  إتاحة  إلى 

الخدمات  وتطوير  وتحسين  تقييم 

التطوير،  جهود  وتوجيه  الحكومية، 

العميل  تجربة  أهمية  على  والتأكيد 

في  الرئيسي  المحور  باعتبارها 

الحكومية،  الخدمات  تحسين 

والتعرف على مواطن الخلل في تجربة 

فعالة  بطريقة  وتحسينها  العمالء 

وذات جودة عالية.

انطالقًا  المبادرة  هذه  عن  اإلعالن  ويأتي 

المدنية  الخدمة  ديوان  اختصاص  من 

والتطوير الحكومي المتمثل في تحقيق 

والتحديث  التطوير  مستويات  أعلى 

التنظيمي واإلداري، ولرفع مستوى األداء 

الحكومي.

المدنية  الخدمة  ديوان  حدد  وقد 

والتطوير الحكومي مسؤوليات المتسوق 

بالحضور  االلتزام  في  وتتمثل  السري، 

التدريبية  العمل  ورش  في  والمشاركة 

المطروحة واالجتماعات، وتنبيه الفريق 

المختص ألي تغييرات أو ظروف تمنعه 

من استكمال مبادرته كمتسوق سري، 

المتعامل  تجربة  تقييم  إلى  باإلضافة 

النماذج  مع  بالتطابق  العام  القطاع  في 

المدنية  الخدمة  ديوان  من  المقدمة 

والتطوير الحكومي، كما على »المتسوق 

السري« االلتزام بالحياد والسرية التامة 

وتحقيقًا  العامة  المصلحة  يخدم  بما 

فرص  واقتراح  المبادرة،  ألهداف 

التحسين والتطوير.

تسعى 
إلى تطوير 
الخدمات 
الحكومية

التركيز
على أهمية 

تجربة 
العميل

م. التميمي: تأكيد على التزام الهيئة بالحفاظ على الصحة والسالمة بالمشاريع

الهالل األحمر يطلق قافلة طبية

ز من المنشآت الرياضية الجامعة تزخر بعدد مميَّ

القطري  األحمر  الهالل  دشن  قنا-  الخرطوم- 

العيون  أمراض  الطبية لعالج  قافلته  مشروع 

ومكافحة العمى في السودان، وذلك بمنطقة 

أم  بمدينة  كرري  لمحلية  التابعة  الفتح 

درمان.

الكشف  خدمات  تقديم  المشروع  ويشمل 

والعمليات  الطبية  والنظارات  واألدوية 

كاهل  عن  للتخفيف  مجانا،  الجراحية 

في  المحلي  المجتمع  من  المستفيدين 

المناطق المستهدفة.

للمشاريع  امتدادا  المشروع  هذا  ويأتي 

اإلنسانية التي ينفذها الهالل األحمر القطري 

في السودان، ويعد جزءا من برنامج القوافل 

غير  المرضى  عالج  يستهدف  الذي  الطبية 

مدار  على  الدول  من  العديد  في  القادرين 

العام. 

بن  عبدالرحمن  السيد  سعادة  وأشاد   

لدى  قطر  دولة  سفير  الكبيسي  علي 

ومبادراته  القطري  األحمر  بالهالل  السودان، 

السودانية  الطبية  الكوادر  داعيا  اإلنسانية، 

الطبي  الفريق  خبرات  من  االستفادة  إلى 

عمر  الدكتور  برئاسة  بالكفاءة،  له  المشهود 

بمؤسسة  العيون  قسم  رئيس  القحطاني 

حمد الطبية.

خالل  سيتم  له،  مخطط  هو  ما  وبحسب   

 9 إلى   4 من  تمتد  التي  المشروع  هذا  فترة 

واليتي  في  مخيمين  تنفيذ  الجاري،  يونيو 

استشارة   8000 لتقديم  والجزيرة  الخرطوم 

وتوفير  جراحية،  عملية   800 وإجراء  طبية، 

المرضى  لصالح  مجانا  طبية  نظارة   2500
مؤسسة  مع  بالتعاون  احتياجا،  األشد 

مع  وبالتنسيق  بالسودان،  الخيرية  البصر 

السلطات الصحية السودانية ومكتب الهالل 

األحمر القطري هناك.

من  عدٍد  الستضافة  قطر  جامعة  تستعد 

القدم  لكرة  العالمية  الرياضية  المنتخبات 

لها  مقرا  الجامعة  حرم  من  ستتخذ  التي 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  فترة  طيلة 

األرجنتيني  المنتخب  مثل:   ،2022 قطر 

اإلسباني.  والمنتخب 

الدرهم،  حسن  د.  قال  له،  تصريٍح  وفي 

الجامعة  »تستعد  قطر:  جامعة  رئيس 

األرجنتيني  المنتخب  الستضافة  حالًيا 

باختيار  قاما  اللذان  اإلسباني  والمنتخب 

فرقهم  إلقامة  مقًرا  ليكون  قطر  جامعة  حرم 

قطر   FIFA العالم  كأس  أثناء  الرياضية 

من  مميز  بعدد  الجامعة  وتزخر   .2022
وفًقا  بنيت  التي  الرياضية  المنشآت 

إلى  إضافة  واالولمبية،  الدولية  للمواصفات 

أحدث  وفق  المجهزة  السكنية  الوحدات 

الصحة  اشتراطات  مع  المتوافقة  النظم 

والسالمة«. 

جامعة  حرم  »إن  الدرهم:  الدكتور  وأضاف 

بمواصفات  تحتية  بنية  يمتلك  قطر 

فعلًيا  يضم  فإنه  وعليه  عالية،  عالمية 

فريق  يحتاجها  قد  التي  التسهيالت  كافة 

هو  ما  كل  لديها  أن  كما  المستوى،  عالمي 

نجدد  إذ  وإننا  القدم،  كرة  لالعبي  ضروري 

الرياضية  المنتخبات  بهذه  ترحيبنا 

أن  ويشرفنا  يسعدنا  فإننا  والعالمية، 

 FIFA نسهم في إنجاح بطولة كأس العالم 

ومؤسساتها  البالد  قدرة  وإظهار   2022 قطر 

ناجح  عالمي  حدث  تنظيم  على  وطاقاتها 

بكل اقتدار يبقى راسًخا في األذهان«.

{ م. سعود التميمي
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استفادت منها »275« أسرة بالداخل خالل مايو

»11« مليون ريال 
مساعدات صندوق الزكاة

قدمت إدارة صندوق الزكاة بوزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية مساعدات بقيـمة )11.154.981( ريااًل قطريًا( 

خالل شهر مايو 2022م، استفــادت منهـا 275 أسرة من 

المستحقين للمساعدة داخل دولة قطر، حيث تضمنت 

المساعدات الدورية والمقطوعة، وجميعها مساعدات 

تصرفها إدارة صندوق الزكاة للمستحقين من األسر 

المسجلة لديها وفقًا للضوابط والمصارف الشرعية 

واآلليات المعتمدة.

وتم توزيع هذه المبالغ على المساعدات الدورية التي تقدم 

بصورة شهرية لألسر المستحقة بقيمة )8.625.368( ريااًل، 

والمساعدات المقطوعة وهي مساعدات تصرف لمرة واحدة 

حسب الحاجة بقيمة )2.529.613( ريااًل قطريًا.

الجدير بالذكر أن صندوق الزكاة ضّمن موقعه الجديد 

على االنترنت )www.zakat.gov.qa( خدمة التقديم على 

المساعدة لمن لديه ملف أو جديد ألول مرة، كما تضم 

الخدمة تجديد المساعدة لمن قاربت مساعدتهم على 

االنتهاء، فيمكنكم تقديم تجديد المساعدة، باإلضافة 

لخدمة متابعة طلب المساعدة ومعرفة حالة الطلب.

ويقدم صندوق الزكاة خدمة حساب زكاة الشركات 

مجانًا؛ للتيسير على أصحاب الشركات في تأدية 

الفريضة، ويمكنهم إرسال الميزانية المالية للشركة على 

public.relations@( البريد اإللكتروني الخاص بالصندوق

zakat.gov.qa( ويقوم المختصون بالصندوق بدراسة 
الميزانية وتحديد قيمة الزكاة الواجبة على الشركة.

كما يمكن لألفراد والشركات أداء الزكاة الواجبة عليهم من 

www.zakakt. خالل موقع صندوق الزكاة على اإلنترنت

gov.qa أو من خالل مكاتب ونقاط التحصيل المنتشرة في 
أنحاء الدولة.

$ الدوحة

»ميكست 2023« للقطريين.. سفارة اليابان:

تمديد التقديم للمنحة
اليابانية حتى »19« الجاري

أعلنت سفارة اليابان في دولة قطر عن تمديد فترة 

 2023 ميكست  اليابانية  الحكومة  لمنحة  التقديم 

حتى 19 يونيو الجاري.

وُتقَدم منحة ميكست سنويًا من قبل وزارة التعليم 

اليابانية  والتكنولوجيا  والعلوم  والرياضة  والثقافة 

الدراسة  في  يرغبون  الذين  القطريين  للمواطنين 

أو  جامعيين  كطالب  اليابانية  الجامعات  في 

كطالب دراسات عليا.

قطري  للمنحة  المرشح  يكون  أن  وُيشترط 

الثاني  بعد  أو  في  ولد  قد  يكون  وأن  الجنسية، 

الدرجات  لطالب  بالنسبة   1998 عام  أبريل  من 

عام  أبريل  من  الثاني  بعد  أو  في  ولد  أو  الجامعية، 

أن  يجب  كما  العليا.  للدراسات  بالنسبة   1988
باليابان  اهتمام  المرشحة  أو  المرشح  لدى  يكون 

إلجراء  المبدأ،  حيث  من  استعداد  على  يكونوا  وأن 

دراساتهم األكاديمية في اليابان باللغة اليابانية. 

بين  من  ُتصنف  مرموقة  جامعات  اليابان  وتمتلك 

التصنيف  في  تعليمية  مؤسسة   100 أفضل 

في  بتميزها  معروفة  وهي  للجامعات  العالمي 

العقود  مدى  وعلى  والتدريس.  العلمي  البحث 

تهدف  اليابانية  الحكومة  كانت  الماضية،  القليلة 

للدراسة  الدوليين  الطالب  من  المزيد  جذب  إلى 

وزيادة  الثقافية  بيئتها  تنويع  أجل  من  اليابان  في 

التبادل بين األفراد.

خالل كلمتها بندوة حوارية للشبكة العربية بالشراكة مع اللجنة العمانية لحقوق اإلنسان.. مريم العطية:

انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي مستمرة بحق الفلسطينيين

بنت  مريم  السيدة  سعادة  أكدت 

العربية  الشبكة  رئيس  العطية  عبدالله 

 - اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 

الشبكة  استمرار  على   - الدوحة  مقرها 

بدعم  العامة،  جمعيتها  قرار  وفق  العربية 

في  اإلنسان  لحقوق  المستقلة  الهيئة 

بتعزيز  قدراتها  وتعزيز  لتمكينها  فلسطين، 

انتهاكات  بمواجهة  اإلنسان  حقوق  وحماية 

والمستمرة  الممنهجة  اإلسرائيلي  االحتالل 

مع  جنب  إلى  جنبًا  الفلسطينيين،  بحق 

القدس  مدينة  بحق  التهويدية  السياسات 

الشرقية المحتلة، واستخدام القوة المفرطة 

حرمة  وانتهاك  العزل،  المدنيين  ضد 

المسجد األقصى وكنيسة القيامة واالعتداء 

جانب  إلى  فيهما.  المصلين  على  والتضييق 

لسياسة  االحتالل  سلطات  انتهاج  استمرار 

التي  الفلسطينيين  الصحفيين  استهداف 

واالعتقال  بالضرب  االعتداء  حد  عند  تقف  ال 

للصحفية  حدث  كما  القتل؛  إلى  تصل  بل 

عاقلة  أبو  شيرين  الشهيدة  الفلسطينية 

باالعتداء  وتماديهم  الجزيرة،  قناة  مراسلة 

بالشرعة  آبهين  غير  جثمانها،  تشييع  على 

والمنظومة الدولية لحقوق اإلنسان.

العطية  ألقتها  التي  الكلمة  خالل  ذلك  جاء 

»دور  التثقيفية  الحوارية  الندوة  افتتاح  في 

اإلنسان«  حقوق  تعزيز  في  الوطنية  اآلليات 

العربية  الشبكة  أمس  نظمتها  التي 

لحقوق  العمانية  اللجنة  مع  بالشراكة 

اإلنسان بمسقط. 

الله  عبد  بنت  مريم  السيدة  سعادة  وأكدت 

عملية  في  الشبكة  عمل  منهج  على  العطية 

طريق  عن  اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز 

بجميع  الوطنية  المؤسسات  ودعم  تمكين 

مجاالت حقوق اإلنسان وعلى جميع األصعدة 

الوطنية واإلقليمية والدولية.

في  العربية  الشبكة  مشاركة  تأتي  وقالت: 

تعزيز  بإطار  التثقيفية،  الندوة  هذه  تنظيم 

المستوى  على  األعضاء  المؤسسات  برامج 

حقوق  على  العاملين  قدرات  لتعزيز  الوطني 

بما  والقطاعات  الشرائح  بجميع  اإلنسان 

الوطنية  المنظومة  مع  أكبر  بتفاعل  يسهم 

واإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان. 

األوسع  الفهم  أّن  إلى  العطية  مريم  ولفتت 

المؤسسات  وطبيعة  وأهداف  ومهام  ألدوار 

وفق  المنشأة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

مبادئ باريس لعام 93، يؤدي لتعاون وتكامل 

في  المصلحة  أصحاب  بين  ومستدام  اء  بنَّ

بلدانهم،  في  اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز 

تهيئة  هو  وأهمها  األوليات  أولى  إّن  وقالت: 

العمل، خالل نشر ثقافة  للتمكن من  البيئة 

حقوق اإلنسان، والتعريف بدور المؤسسات 

وتكاملها  وتعاونها  الواسعة  وواليتها  الوطنية 

هدفهم  لتحقيق  المصلحة  أصحاب  مع 

المشترك بحفظ الكرامة اإلنسانية.

سرور  دواعي  من  زال  وما  كان  وأضافت: 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  واعتزاز 

العامة  األمانة  مقر  استضافة  قطر،  في 

الوطنية  للمؤسسات  العربية  للشبكة 

لحقوق اإلنسان، هذه االستضافة التي أقرتها 

العربية  للشبكة  المنِشئة  المؤسسات 

الوطنية  للمؤسسات  السابع  باالجتماع 

عام  نواكشوط  في  اإلنسان  لحقوق  العربية 

2011، وأشارت إلى أنه منذ ذلك الوقت عملت 
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في قطر على 

مأسسة الشبكة العربية وتوفير الدعم الالزم 

األعضاء  المؤسسات  مع  بالتعاون  وذلك  لها، 

والمنظمات  المتحدة  األمم  من  والشركاء 

المجتمع  ومنظمات  اإلنسان  لحقوق  الدولية 

وكذلك  العربية،  الدول  وجامعة  المدني، 

وخبراء  ونشطاء  األكاديميين  مع  بالتعاون 

الشبكة  تمكين  بهدف  اإلنسان،  حقوق 

وتحقيق  بمهامها  لالضطالع  قدراتها  وتعزيز 

عن  »بالدفاع  السامية:  ورسالتها  أهدافها 

وحقوقه؛  كرامته  وصون  وحرياته  اإلنسان 

العربية  الوطنية  المؤسسات  من خالل دعم 

االضطالع  من  وتمكينها  اإلنسان  لحقوق 

بمهامها لتحقيق أهدافها«.

العالمي  للتحالف  رئيسة  وبوصفها 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 

على  يشجع  التحالف  أّن  العطية  أوضحت 

تطوير تعاون المؤسسات الوطنية مع اآلليات 

المؤسسات  مشاركة  إّن  وقالت:  الدولية، 

المستوى  على  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

على  وآلياتها  المتحدة  األمم  تساعد  الدولي؛ 

الواقع،  أرض  على  اإلنسان  حقوق  حالة  فهم 

المتحدة  األمم  معايير  تنفيذ  في  وأيًضا 

التحالف  يعمل  لذا  وأضافت:  بلدانها.  في 

بتشجيع  ذلك؛  تحقيق  على  العالمي 

لها بشتى  الدعم  المؤسسات وتقديم  إنشاء 

وتنسيقها  الجهود  وبتوحيد  المجاالت، 

الممارسات،  وأفضل  التجارب  وتبادل 

وفرق  وبرامج  مكاتب  جميع  مع  بالتعاون 

وخصوصًا  المتحدة  األمم  ومفوضيات 

وذلك  اإلنسان،  لحقوق  السامية  المفوضية 

حقوق  مسيرة  وعالمية  بوحدة  منه  إيمانًا 

والتكامل من قبل  التعاون  اإلنسان، وضرورة 

المدني  والمجتمع  الوطنية  المؤسسات 

الدولية  والمنظمات  الدولة  ومؤسسات 

الكرامة  لصون  المصلحة  أصحاب  وجميع 

عدم  »مبدأ  اإلطار  بهذا  معززين  اإلنسانية، 

لتحقيق  الركب«  عن  يتخلف  أحد  ترك 

أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة.

عبدالله  الشيخ  المكرم  أكد  ناحيته  من 

اللجنة  رئيس  الحوسني  شوين  بن 

الندوة  انعقاد  أن  اإلنسان  لحقوق  العمانية 

والقوانين  لألسس  وتدعيما  تأكيدا  يأتي 

وتعمل  تتبناها،  التي  واإلدارية  التشريعية 

حماية  إطار  في  عمان  سلطنة  تنفيذها  على 

حقوق وكرامة اإلنسان لكل من يعيش على 

أرض الوطن، وذلك من خالل آليات وطنية تم 

مؤسسات  جميع  بتكاتف  لتعمل  إنشاؤها 

الدولة والمجتمع المدني.

الجهات  كافة  من  التجاوب  الحوسني  وثمن 

مدى  على  للتأكيد  للمشاركة  المعنية 

كافة  من  الدائم  والحرص  والتفاعل  التعاون 

ومؤسسات  المعنية،  المجتمع  مؤسسات 

العمل  على  المختصة  المدني  المجتمع 

يتعلق  ما  كل  ومتابعة  تنفيذ  أجل  من  مًعا 

بحقوق  الخاصة  والقوانين  بالتشريعات 

سعادة  وصف  جهته  من  وحمايتها.  اإلنسان 

األمين  الجّمالي  حسن  بن  سلطان  السيد 

المؤسسات  العربية؛  للشبكة  العام 

الوطنية لحقوق اإلنسان بجسر الوصل بين 

المجتمع المدني والحكومات من جهة، وبين 

الحكومات والمجتمع الدولي من جهة أخرى، 

لما تتمتع به من موقع فريد ضمن المنظومة 

الجّمالي:  وقال  اإلنسان.  لحقوق  الدولية 

بالفعالية  الوطنية  المؤسسة  أعمال  تتسم 

التي  الواسعة  نتيجة للسلطة والصالحيات 

قيادة  مع  ذلك  وتالقي  دولة  كمؤسسة  لديها 

مستقر  بتمويل  المدني،  المجتمع  من 

ومستقل وكاف من الدولة لتضطلع بمهامها. 

الهيئات  لدى  مصداقية  من  لها  ولما  وأضاف: 

بها،  حكوماتها  لثقة  وكذلك  الدولية  واآلليات 

اإلمكانيات  هذه  وفق  المؤسسات  لهذه  بد  ال 

بتعزيز  بها،  المنوط  بدورها  تقوم  أن  واآللية 

وترقية وحماية حقوق اإلنسان في بلدانها. 

الشبكة  إنشاء  إعالن  أّن  إلى  الجّمالي  وأشار 

اإلنسان  حقوق  تعزيز  اعتبر  العربية، 

وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي 

الجوهرية،  القضية  هي  العربية،  الدول  في 

المنصوص  والمبادئ  القيم  وُتَشّكل 

اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  في  عليها 

لحقوق  واإلقليمية  الدولية  واالتفاقيات 

أعمالها.  في  الشبكة  مرجعية  اإلنسان، 

العربية  الشبكة  مهام  إحدى  أّن  إلى  منوهًا 

هو بناء ورفع القدرات بجميع مجاالت حقوق 

اإلنسان، األمر الذي تمكنت الشبكة العربية 

توفر  بسبب  جيد،  بشكل  عليه  العمل  من 

والخبراء  المدربين  من  المتميزة  الخبرات 

األعضاء  المؤسسات  كوادر  ضمن  من 

الدعم  نتيجة  وكذلك  العربية،  بالشبكة 

شركائها  من  تتلقاه  زالت  وما  تلقته  الذي 

السامية  والمفوضية  العربية  الجامعة  في 

المتحدة  األمم  وبرنامج  اإلنسان  لحقوق 

اإلنسان،  لحقوق  العربي  والمعهد  اإلنمائي 

اإلقليميين  المصلحة  أصحاب  من  وغيرهم 

أتى  المنطلق  هذا  من  وقال:  والدوليين، 

التثقيفية  الحوارية  الندوة  هذه  تنظيم 

الوطنية في تعزيز وحماية  اآلليات  حول دور 

معمق  فهم  لتحقيق  وذلك  اإلنسان،  حقوق 

الوطنية  اللجنة  لدور  المصلحة  ألصحاب 

سيسهم  ما  ُعمان،  في  اإلنسان  لحقوق 

التفاعل والتعاون اإليجابي بمعالجة  بزيادة 

اللجنة  تتابعها  التي  اإلنسان  حقوق  ملفات 

وأوضح  المختصة.  الجهات  أمام  الُعمانية 

أن هذه الندوة ستسلط الضوء على المبادئ 

وفق  الوطنية  المؤسسات  َتنَشأ  التي 

وأبعاد   »93 لعام  باريس  »مبادئ  معاييرها 

المؤسسات  استقاللية  ومفاهيم  ومعاني 

وأدواتها  دورها  طبيعة  فهم  لتعزيز  الوطنية، 

في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، إلى جانب 

األساسية  والمفاهيم  بالمبادئ  التعريف 

لمنظومة حقوق اإلنسان والتعريف بجوانب 

التكوين  حيث  من  المصلحة  أصحاب  ودور 

اآلليات  مع  والتفاعل  والمسؤوليات  والمهام 

الدولية لحقوق اإلنسان.

{  الشيخ عبدالله الحوسني {  سلطان الجمالي{  مريم العطية

الشبكة العربية مستمرة في دعم الهيئة المستقلة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 

الشيخ عبدالله الحوسني: تجاوب من الجهات لتنفيذ ومتابعة تشريعات حقوق اإلنسان 

الجّمالي: ال بد من التمويل المستقر والمستقل والكافي للمؤسسات الوطنية لتضطلع بمهامها

$ مسقط



افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم 

بحضور  والصناعة،  التجارة  وزير  ثاني  آل 

الرئيس  العطية  حمد  بن  عبدالله  المهندس 

لالستثمار  القطرية  الديار  لشركة  التنفيذي 

التنفيذي  الرئيس  الكعبي  راشد  فهد  والسيد 

»مناطق«،  االقتصادية  المناطق  لشركة 

لتكنولوجيا  عشر  الثامن  الدولي  المعرض 

»بروجكت  البناء  ومواد  اإلنشاءات  قطاعات 

دورته  في  للضيافة  قطر  ومعرض   »2022 قطر 

الدوحة  بمركز  ُيقامان  اللذين  السابعة، 

الشركة  وتنظمهما  والمؤتمرات  للمعارض 

الدولية للمعارض - قطر خالل الفترة من 6 إلى 

9 يونيو 2022.
عقب  والصناعة  التجارة  وزير  سعادة  وقام 

خاللها  من  اطلع  المعرضين  في  بجولة  االفتتاح 

والمنتجات  والخدمات  األجنحة  مختلف  على 

التي تقدمها الشركات والمؤسسات المشاركة.

وفي هذا السياق، أكد سعادة الشيخ محمد بن 

حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة 

 »2022 قطر  »بروجكت  معرض  دور  أهمية  على 

تشهده  الذي  النمو  على  الضوء  تسليط  في 

تنفيذها  يتم  التي  الكبرى  التنموية  المشاريع 

رؤيتها  تحقيق  نحو  قطر  دولة  مسيرة  إطار  في 

العالم  كأس  فعاليات  وتنظيم   2030 الوطنية 

لكرة القدم 2022.

وأضاف سعادته أن المعرض يوفر منصة مهمة 

العالمية  تجمع تحت مظلتها كبرى الشركات 

والتشييد،  البناء  بقطاع  المعنية  والمؤسسات 

مما يتيح الفرصة للتعرف على أحدث التقنيات 

الممارسات  وأفضل  المتخصصة  والمعدات 

العالمية في هذا المجال، كما أنه يتيح الفرصة 

لعقد شراكات مثمرة وتكوين تحالفات تجارية 

جديدة ذات قيمة مضافة للسوق المحلي تسهم 

في تعزيز البيئة االستثمارية في دولة قطر.

أكد  للضيافة،  قطر  معرض  افتتاح  وبمناسبة 

ُيعد  كونه  المعرض  أهمية  على  سعادته 

قطاع  يشهده  الذي  التطور  على  لالطالع  فرصة 

الضيافة في الدولة، ال سيما في ضوء المؤشرات 

اإليجابية المتوقعة لنمو االقتصاد الوطني خالل 

اهتمام  أن  سعادته  وأضاف  المقبلة.  الفترة 

إيمانها  يترجم  للضيافة  قطر  بمعرض  الدولة 

الضيافة  قطاع  يؤديه  الذي  المحوري  بالدور 

الوطني،  االقتصاد  وتنافسية  تنوع  دعم  في 

الحدث  هذا  يحقق  أن  في  تطلعه  عن  معربا 

كوجهة  قطر  دولة  مكانة  ترسخ  ملموسة  نتائج 

سياحية رائدة في المنطقة والعالم.

»بروجكت  عرضي  افتتاح  حفل  شهد  وقد 

 300 من  أكثر  مشاركة  للضيافة«  و»قطر  قطر« 

االفتتاح  حفل  وجاء  دولة،   30 من  عارضة  جهة 

وأكبر  آخر  تعّد  التي  المناسبة  مستوى  على 

تظاهرة تجارية دولية تستضيفها الدوحة قبل 

بطولة كأس العالم المرتقبة، حيث شارك في 

حمد  بن  محمد  الشيخ  سعادة  ورافق  الحفل 

والصناعة  التجارة  وزير  ثاني  آل  قاسم  بن 

من  كبيرة  مجموعة  االفتتاحية  الجولة  خالل 

شملت  الرسمية،  والوفود  الشخصيات  كبار 

وصناعة  تجارة  وغرفة  العامة،  األشغال  هيئة 

مناطق  وشركة  القطرية،  الديار  وشركة  قطر، 

القطرية،  المالحة  وشركة  االقتصادية، 

المشاركة  الخاص  القطاع  شركات  وكبرى 

على  أما  المحلي.  المستوى  على  المعرض  في 

أصحاب  االفتتاح  حضر  فقد  الدولي،  المستوى 

تجاوز  الذين  المشاركة  الدول  سفراء  السعادة 

وفدًا   16 من  وأكثر  سفيرًا،  الثالثين  عددهم 

تجاريًا رسميًا من مختلف أنحاء العالم، أهمهم 

في  العقارية  الوطنية  اللجنة  وفد  اإلطالق  على 

وفود  أرفع  أحد  وهو  السعودية،  الغرف  اتحاد 

عودة  منذ  قطر  دولة  تزور  التي  الخاص  القطاع 

العالقات إلى طبيعتها بين البلدين. 

وتعليقًا على المشهد الحاشد في مركز الدوحة 

للمعارض والمؤتمرات، أعرب مدير عام الشركة 

مشيمش،  حيدر  قطر،   - للمعارض  الدولية 

قادة  يوليها  التي  بالثقة  الشركة  إعتزاز  عن 

والعالم  قطر  في  واألسواق  المعنية  القطاعات 

منذ  وقال:  الشركة،  تنظمها  التي  للمعارض 

معرضا  لعب  عّدة،  سنوات  قبل  إطالقهما 

في  فاعاًل  دورًا  للضيافة  وقطر  قطر  بروجكت 

اإلنشاءات  قطاعي  استعدادات  في  المساهمة 

والضيافة في قطر إلستضافة  التحتية  والبنية 

موعد  اقتراب  ومع  واليوم،  العالم.  كأس  بطولة 

يجتمع  أجمع،  العالم  يترقبه  الذي  االستحقاق 

للقاء  األعمال  مجتمع  قبلة  ليكونا  المعرضان 

الذي  المستوى  الرفيع  الحشد  وما  والتواصل، 

شهادة  إال  اليوم  االفتتاح  حفل  في  به  رحبنا 

ومكانتها  الشركة  معارض  قيمة  على  واضحة 

كبيرا  إقباال  الحدث  شهد  حيث  الساحة،  على 

الشركة  مكانة  يعكس  مما  افتتاحه،  فور 

الدولية للمعارض - قطر. 

األعمال  مجتمع  ثقة  عن  بالحديث  وأضاف: 

من  األبلغ  الشهادة  جاءت  الشركة،  بمعارض 

عملية  نفذت  التي  القابضة  استثمار  مجموعة 

إليغانسيا  مجموعة  على  تاريخية  استحواذ 

األعمال  مجموعات  أكبر  من  واحدة  لتصبح 

اسمها  وجّددت  قطر،  بورصة  في  المدرجة 

وعالمتها التجارية لتصبح استثمار القابضة، إذ 

تحديدًا  المعرض  مناسبة  المجموعة  اختارت 

والعالمة  االسم  عن  الرسمي  واإلعالن  للكشف 

في  الخاص  جناحها  في  الجديدة  التجارية 

أجنحة  أكبر  بالمناسبة  هو  والذي  المعرض، 

المعرض على اإلطالق. 

واإلعالن  االستحواذ  خطوة  على  له  تعليق  وفي 

الرسمي عن االسم والعالمة التجارية الجديدة، 

التنفيذي  المدير  كريستيانسن،  هنريك  قال 

اقتصاد  »في  القابضة:  استثمار  لمجموعة 

التنويع  يعّد  متسارعة،  بخطى  المتطور  اليوم 

ومن  المستدام،  النمو  لضمان  أساسيًا  عاماًل 

خالل عملية االستحواذ هذه تمضي المجموعة 

استثماراتها  محفظة  تنويع  نحو  ثابتة  بخطى 

القطاعات  مختلف  لتشمل  ومشاريعها 

في  مشاركتنا  وتأتي  الدولة.  في  االقتصادية 

عن  اإلعالن  بمثابة  ماسي  راع  بصفة  المعرض 

مرحلة جديدة في مسيرة المجموعة نتجه من 

وأكثرها  أعمال  مجموعة  أكبر  لنصبح  خاللها، 

تنوعًا في قطر«. 

القطرية،  الديار  شركة  اختارت  جهتها،  من 

قطر  لجهاز  التابع  العقاري  التطوير  عمالق 

أكثر  وإنجاز  تنفيذ  تباشر  والتي  لالستثمار، 

موزعة  دولة   24 من  أكثر  في  مشروعا   60 من 

تتجاوز  باستثمارات  العالم  حول  قارات   5 على 

معرض  في  المشاركة  دوالر،  مليار   35 قيمتها 

العقاري  التطوير  راعي  بصفة  قطر«  »بروجكت 

مستفيدة  اإلطالق،  على  األولى  للمرة  الحصري 

والفرص  بمشاريعها  للتعريف  المناسبة  من 

جناح  كان  وقد  فيها.  المتاحة  االستثمارية 

وفد  قبل  من  خاص  اهتمام  محط  الشركة 

الغرف  اتحاد  في  العقارية  الوطنية  اللجنة 

السعودية الذي خّصص جزءًا كبيرًا من زيارته 

خالل  من  سواء  الشركة،  مشاريع  على  لالطالع 

جناحها في المعرض، أو من خالل زيارة ميدانية 

مدينة  في  الشركة  لمشاريع  الوفد  بها  سيقوم 

مفضلة  وجهة  الدوحة  كانت  ولطالما  لوسيل. 

يتوّقع  هنا  ومن  الخليجي،  العقاري  لالستثمار 

العقاري  لالستثمار  الزخم  الزيارة  هذه  تعيد  أن 

السعودي في السوق القطري. 

وقد شهد اليوم األول من الحدث افتتاح جلسات 

أيام   3 مدار  على  يقام  الذي  المصاحب  المؤتمر 

تحت عنوان: »المشاريع الكبرى في قطر، 2022 

وما بعد«، حيث كانت مداخالت خالل الجلسة 

سلطت  العامة  األشغال  لهيئة  االفتتاحية 

المشاريع  من  بعض  على  الضوء  خاللها  من 

للسنوات  المخططة  الكبرى  االستراتيجية 

أليساندرو  اإليطالي  السفير  وسعادة  المقبلة، 

في  اإليطالية  المساهمة  حول  بروناس 

المشاريع الكبرى في قطر، فيما شهدت الجلسة 

الراعية  الشركات  أبرز  قبل  من  عروضًا  الثانية 

ما  سواء  وبرامجها  مشاريعها  حول  للمعرض 

أو  المرتقبة  العالم  كأس  ببطولة  منها  يرتبط 

ما يتجاوزها، وأبرزها لشركات الديار القطرية، 

القطرية،  والمالحة  االقتصادية،  ومناطق 

ومجموعة سهيل الصناعية القابضة، وغيرها. 

الدورات  من  مجموعة  الحدث  ويستضيف 

التطوير  من  المعتمدة  المهنية  التدريبية 

الذين  للمهنيين  والمعدة  المستمر  المهني 

ومن  مجانًا.  التعلم  فرص  من  سيستفيدون 

مدار  على  العمل  ورش  من  العديد  إقامة  المقرر 

اليومين المقبلين حول مواضيع مختلفة، مثل 

والكفاء  إدارة األعمال في عالم ما بعد الجائحة، 

في إدارة األصول، والمدن الذكية، وغيرها. 

األعمال  معرض  قطر«  »بروجكت  معرض  ويعّد 

قطاع  في  المتخصص  البالد  في  واألقدم  األول 

الصناعات  من  وغيرها  والبناء  التشييد 

الوصول  فرصة  المعرض  ويقدم  به،  المرتبطة 

باإلضافة  المزدهر،  القطري  البناء  سوق  إلى 

مع  لألعمال  جديدة  فرص  خلق  إمكانية  إلى 

الشركات على اختالف أحجامها. وفي المقابل، 

المعرض  يعد  للضيافة  قطر  معرض  فإن 

والمطاعم  للضيافة  قطر  في  الوحيد  التجاري 

والمقاهي، ويعتبر أبرز وأقدم المعارض الموجهة 

للشركات المحلية واإلقليمية والعالمية العاملة 

فرصة  يمثل  مما  والضيافة  السياحة  قطاع  في 

واستقطاب  التجارية  عالمتها  لتعزيز  مميزة 

المزيد من فرص الرعاية، والدعاية والتسويق. 

ويعزز معرض قطر للضيافة مسيرة النمو التي 

منصًة  ويعّد  والسفر،  السياحة  قطاع  يشهدها 

مثالية تساعد جميع المشاركين من منتجين 

حقبة  نحو  قدمًا  المضي  على  وخبراء  وموردين 

جديدة في مسيرة القطاع.

شركة   300 من  أكثر  الحدث  ويستقطب 

 30 من  دولية  شركة   180 بين  تتوّزع  عارضة 

بأجنحة  منها  سبع  تشارك  مختلفة،  دولة 

تتقّدمها  قطرية،  شركة  و120  رسمية،  وطنية 

كبرى الجهات الحكومية وشبه الحكومية وأبرز 

دعم  في  تشارك  إذ  الخاص،  القطاع  شركات 

ورعاية المعرض هيئة األشغال العامة، الشريك 

مجتمع  شريك  قطر،  وغرفة  االستراتيجي، 

األعمال، وقطر للسياحة، راعي الوفود التجارية 

االقتصادي،  الشريك  مناطق،  وشركة  الزائرة، 

وشركة ديار القطرية، شريك التطوير العقاري، 

الماسي،  الراعي  القابضة،  استثمار  ومجموعة 

ومجموعة سهيل الصناعية القابضة، الشريك 

الصناعي، ومجموعة آل سريع القابضة، الراعي 

الذهبي،  الراعي  ماتيتو،  وشركة  البالتيني، 

الفضي،  الراعي  القطرية،  المالحة  وشركة 

وشركة كيو تيرمينلز، الراعي الفضي، وشركة 

فودافون لإلتصاالت، شريك اإلبتكار، وغيرها.

في  المشروعات  شؤون  مدير  العمادي  يوسف  المهندس  قال 

هيئة األشغال العامة »أشغال«: يسعدني ويشرفني حضوري 

في معرض »بروجكت قطر« مع هذا الجمع الكريم من إخواننا 

من كافة الشركات والجهات المشاركة.. في »أشغال« وتحت 

مظلة حكومتنا الرشيدة، نسعى لتحقيق مزيد من اإلنجازات 

وفق  التحتية  البنية  مشاريع  تنفيذ  خطط  تنفيذ  ومتابعة 

رؤية  لتحقيق  سعينا  إطار  في  لها،  المحددة  الزمنية  الجداول 

بنية  وإدارة  تنفيذ  في  »التميز  وهي  االستراتيجية  »أشغال« 

من  بنخبة  ذلك  في  مستعينين  ومستدامة«،  كفؤة  تحتية 

أفضل الكوادر القطرية المميزة وأبنائنا من المهندسين لتقديم 

األفضل لألجيال القادمة ونستهدف كذلك إنشاء وإدارة شبكات 

الطرق والصرف والمباني العامة لما يشكله من دعامة رئيسية 

رؤية  تطلعات  مع  يتماشى  بما  التنموية  البرامج  عليها  ترتكز 

قطر الوطنية 2030 ويخدم فعاليات بطولة كأس العالم 2022 

وما بعدها، فيما نواصل أعمال تشغيل وصيانة شبكات الطرق 

والصرف في كافة أنحاء الدولة.

معرض  في  العامة  األشغال  هيئة  تشارك  قائال:  وأضاف 

من  لتستعرض  استراتيجي  كشريك  قطر2022  بروجكت 

خالله إنجازات الهيئة في مشاريع البنية التحتية، وخطط أهم 

االستراتيجية  الهيئة  شراكة  وتأتي  للمستقبل.  المشروعات 

مع بروجكت قطر ضمن رؤية الهيئة لتعزيز التواصل والشراكة 

تنفيذ  في  تساهم  التي  الخاص  القطاع  شركات  مختلف  مع 

للقاء  فرصة  المعرض  ليكون  ونتطّلع  الدولة،  في  المشروعات 

يمكن  الذين  والموردين  والمقاولين  االستشاريين  مع  أوسع 

للهيئة التعاون معهم في المستقبل

القطاع  مع  التعاون  تعزيز  على  نحرص  »أشغال«  في  وألننا 

فإن  الدولة.  مشاريع  تنفيذ  في  استثماراته  وزيادة  الخاص 

العام  القطاع  بين  الشراكة  بنظام  المشاريع  تنفيذ  نظام 

التعاون  لتعزيز  جديدة  سبل  أمام  الطريق  يمهد  والخاص 

بين هذين القطاعين واالرتقاء بالجودة محققًا بذلك توجهات 

من  الخاص  القطاع  إنعاش  إلى  الرامية  الرشيدة  حكومتنا 

جديدة  آفاق  وإتاحة  له  الحكومية  المشاريع  اسناد  خالل 

استقطاب  على  سيعمل  النظام  هذا  أن  علمًا  ليتطور  له 

المتعلقة  المعرفة  نقل  تتيح  عالمية  أجنبية  استثمارات 

والبناء  التمويل  وتوفر  المشاريع  هذه  مثل  وتنفيذ  بإدارة 

تسليمها  إعادة  قبل  طويل  ألمد  والتشغيل  الصيانة  وأعمال 

للجهات الحكومية صاحبة المصلحة.

المشروعات  وإدارة  بتنفيذ  »أشغال«  تلتزم  قائال:  واختتم 

بطريقة فّعالة ووفق أرقى معايير الجودة العالمية، بهدف توفير 

ملتزمين  وسنظل  القادمة،  لألجيال  مستدامة  تحتية  بنية 

من  لمزيد  ونطمح  المحدد،  الوقت  في  المشاريع  بتسليم 

العطاء والعمل لبناء مستقبل أفضل لبالدنا.
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»5.8« مليار مكاسب البورصة في جلسة واحدة
حققت بورصة قطر، أمس، مكاسب بقيمة 5.89 مليار ريال بارتفاع رسملتها إلى 732.4 

مليار ريال مقارنة مع 726.51 مليار أمس األول، وسجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس 

و977.92  ألفا  إلى12  ليصل  بالمائة،   1.34 نسبته  ما  أي  نقطة،   171.78 بقيمة  ارتفاعا 

نقطة. وتم خالل جلسة أمس تداول 123 مليونا و907 آالف و009 أسهم، بقيمة 495 مليونا 

و408 آالف و235.602 ريال، نتيجة تنفيذ 16141 صفقة في جميع القطاعات.

فيما  شركة،   15 أسعار  انخفضت  بينما  شركة،   29 أسهم  الجلسة  في  وارتفعت 

حافظت شركتان على سعر إغالقهما السابق.

أكد أن شراكة القطاعين ستجذب استثمارات أجنبية عالمية

العمادي: »أشغال« تستهدف تنفيذ مشاريع 
البنية التحتيـة وفقـا للجـدول الزمني المحـدد

افتتح »بروجكت قطر« و»قطر للضيافة« في مركز الدوحة للمعارض

وزير التجارة: المؤشرات االقتصادية.. إيجابية

{ وزير التجارة يتوسط عبد الله العطية وفهد الكعبي خالل جولته 

{ خالل االفتتاح 

{ وزير التجارة وحيدر مشيمش وجولة بالمعرض

ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة بالمنطقة والعالمنمو كبير للمشاريع التنموية الكبرى بالسوق المحلي

مشيمش: إقبال كبير على المعرض يعكس مكانة »الدولية للمعارض«

كريستيانسن: »استثمار القابضة« تباشر تنويع محفظة استثماراتها

} تصوير - عباس علي

{ المهندس يوسف العمادي

الدوحة           $
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$ الدوحة

جاسم  بن  خليفة  الشيخ  سعادة  استقبل 

أمس  قطر،  غرفة  رئيس  ثاني  آل  محمد  بن 

بمقر الغرفة، المستشار محمد عبد الوهاب 

لالستثمار  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس 

لبحث  وذلك  المصرية،  الحرة  والمناطق 

الجانبين،  بين  المشترك  التعاون  فرص 

المتاحة  االستثمار  فرص  واستعراض 

المستثمرين  وتشجيع  البلدين،  كال  في 

القطريين على االستثمار في مصر.

طوار  بن  محمد  السيد  سعادة  اللقاء  حضر 

الكواري النائب األول لرئيس غرفة قطر، وعدد 

والسيد  الغرفة،  إدارة  مجلس  أعضاء  من 

العام،  المدير  الشرقي  حمد  بن  صالح 

كمال  عمرو  السيد  سعادة  إلى  باإلضافة 

مصر  جمهورية  سفير  الشربيني  الدين 

العربية لدى الدولة.

الشيخ  سعادة  أشاد  االجتماع،  وخالل 

التي  بالعالقات  ثاني  آل  جاسم  بن  خليفة 

العربية،  مصر  وجمهورية  قطر  دولة  تربط 

خالل  ملحوظا  تطورا  شهدت  بأنها  منوهًا 

أصحاب  رغبة  على  وأكد  األخيرة،  اآلونة 

زيادة  في  القطريين  والمستثمرين  األعمال 

استثماراتهم في مصر في قطاعات متنوعة، 

الغذائي  واألمن  والصناعة  الزراعة  منها 

التحتية  والبنية  والسياحة  والعقارات 

والضيافة وغيرها.

تشهدها  التي  بالطفرة  سعادته  أشاد  كما 

التحتية  البنية  مستوى  على  سواء  مصر 

الفترة  تشهد  أن  أمله  عن  معربًا  واالقتصاد، 

القطرية  االستثمارات  من  مزيدا  المقبلة 

التعاون  حجم  في  وزخما  مصر،  في 

ونظرائهم  القطريين  المستثمرين  بين 

شراكات  في  الدخول  خالل  من  المصريين 

التعاون  من  تعزز  مشتركة  ومشاريع 

المشترك بين البلدين.

محمد  المستشار  استعرض  جانبه،  من 

المشروعات  إقامة  إجراءات  عبدالوهاب 

المحفزات  وأهم  مصر،  في  االستثمارية 

لجذب  المصرية  الحكومة  توفرها  التي 

في  الهيئة  دور  إلى  باإلضافة  المستثمرين، 

تسهيل االستثمار في مصر باعتبارها نقطة 

االتصال بين المستثمرين والحكومة.

القطري  االهتمام  بمدى  عبدالوهاب  وأشاد 

األعمال  أصحاب  جانب  من  والرغبة 

القطريين في االستثمار في مصر، مؤكدا أن 

هناك تسهيالت ومحفزات استثمارية كبيرة 

في  سواء  األجنبي  للمستثمر  الدولة  توفرها 

المناطق الحرة أو االقتصادية أو غيرها. 

وأوضح أن هناك 50 فرصة استثمارية جاهزة 

المستثمرين  على  لتعميمها  لالستثمار 

على  غرفة قطر، مشددا  القطريين من خالل 

يرغب  قطري  مستثمر  بأي  الهيئة  ترحيب 

في االستثمار في مصر، وأن الهيئة مستعدة 

يمكن  التي  بالفرص  المستثمر  لتعريف 

اإلجراءات  كافة  وتسهيل  فيها  االستثمار 

الخاصة بمشروعه في وقت وجيز.

ودعا عبدالوهاب المستثمرين القطريين إلى 

المتاحة  الفرص  على  للتعرف  مصر  زيارة 

واعدة  مجموعة  هناك  أن  إلى  الفتًا  فيها، 

تجذب  التي  االستثمارية  القطاعات  من 

قطر  غرفة  دعا  كما  القطري،  المستثمر 

المشاركة  إلى  القطريين  األعمال  وأصحاب 

والمزمع  العربي«  االستثمار  »منتدى  في 

وذلك  المقبل،  سبتمبر  شهر  خالل  انعقاده 

للقاء نظرائهم المصريين والتعرف عن كثب 

القطاع  مع  للتعاون  المتاحة  الفرص  عن 

الخاص المصري. 

كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون 

لالستثمار  العامة  والهيئة  قطر  غرفة  بين 

والمناطق الحرة وكذلك على تفعيل مجلس 

األعمال القطري المصري.

لتنظيم  الترتيب  الجانبان  بحث  كما 

للترويج  البلدين  بين  مشتركة  معارض 

كال  في  والمصرية  القطرية  للمنتجات 

البلدين.

محمد عبد الوهاب: مصر تقدم حزمة تسهيالت كبرىالشيخ خليفة بن جاسم: نتطلع لشراكات قطرية - مصرية

مصر تطرح »50« فرصة على المستثمرين القطريين
»الغرفة« تستضيف رئيس هيئة االستثمار المصرية

لتعزيز التعاون الثنائي ودعم التنويع االقتصادي

اتفاقية بين »المناطق 
الحرة« و»غرفة قطر«

قطر  وغرفة  الحرة  المناطق  هيئة  وقعت 

لتحقيق  الثنائي  التعاون  لتعزيز  اتفاقية 

ودعم  المشتركة  االستراتيجية  األهداف 

وذلك  قطر،  لدولة  االقتصادي  التنويع  خطط 

بمقر الغرفة أمس.

سعادة  االتفاقية  توقيع  حفل  شهد  وقد 

الدولة  وزير  السيد  محمد  بن  أحمد  السيد 

الحرة  المناطق  هيئة  إدارة  مجلس  ورئيس 

جاسم  بن  خليفة  الشيخ  وسعادة  قطر،   -

وقام  قطر.  غرفة  رئيس  ثاني  آل  محمد  بن 

المناطق  هيئة  جانب  من  االتفاقية  بتوقيع 

بن  حمد  بن  محمد  الشيخ  سعادة  الحرة 

التنفيذي  الرئيس  نائب  ثاني  آل  فيصل 

ومن  لالستراتيجية،  التنفيذي  والرئيس 

حمد  بن  صالح  السيد  الغرفة  جانب 

الشرقي المدير العام.

وتهدف اتفاقية التعاون إلى العمل المشترك 

بين الهيئة والغرفة لتمثيل دولة قطر لجذب 

جهود  وتضافر  المستثمرين،  من  المزيد 

بهدف  الثنائي  التعاون  لتعزيز  الطرفين 

المشتركة،  االستراتيجية  األهداف  تحقيق 

تعزيز  إلى  فقط  تهدف  ال  االتفاقية  إن  حيث 

أيًضا  ولكن  المستهدفة،  القطاعات  إنتاجية 

التنويع  لتعزيز  الدولة  جهود  في  لإلسهام 

االقتصادي.

بن  حمد  بن  محمد  الشيخ  سعادة  وقال 

التنفيذي  الرئيس  نائب  ثاني،  آل  فيصل 

والرئيس التنفيذي لالستراتيجية في هيئة 

الحرة - قطر: »يشرفنا توقيع هذه  المناطق 

واإلسهام معًا  للتعاون  االتفاقية مع غرفة قطر 

في تعزيز جذب االستثمار األجنبي المباشر 

بعقد  اهتمامنا  على  والتأكيد  الدولة،  إلى 

الشراكات المحلية لإلسهام في دعم وتطوير 

عملية  أن  كما  القطري.  االقتصاد  وتنويع 

وإصدار  قطر  غرفة  مع  اإلنترنت  عبر  الربط 

لدى  المرخصة  للشركات  المنشأ  شهادات 

يتوافق  إلكترونيًا،  الحرة  المناطق  هيئة 

الرامية   2030 الوطنية  قطر  رؤية  أهداف  مع 

على  قائم  اقتصاد  إلى  التحول  تعزيز  إلى 

المعرفة«.

صالح  السيد  قال  قطر،  غرفة  جانب  من 

عقب  الغرفة،  عام  مدير  الشرقي،  حمد  بن 

تدعم  فسوف  لالتفاقية  وفقًا  »إنه  التوقيع: 

من  والمرخصة  المسجلة  الشركات  الغرفة 

خدمة  من  لالستفادة  الحرة  المناطق  هيئة 

بالمناطق  الخاصة  المنشأ  شهادات  إصدار 

الخدمات  تلك  إلى  الوصول  وكذلك  الحرة، 

عملية  تيسير  سيتم  حيث  االنترنت،  عبر 

قطر  غرفة  قبل  من  المنشأ  شهادات  إصدار 

هيئة  في  والمرخصة  المسجلة  للشركات 

الربط  خالل  من  وذلك  الحرة،  المناطق 

لتبادل  والهيئة  الغرفة  بين  اإللكتروني 

يخدم  ما  وكل  الشهادات  وإصدار  البيانات 

التعاون بين الطرفين.

به  تقوم  الذي  الهام  بالدور  الشرقي  وأشاد 

هيئة المناطق الحرة في دعم مناخ االستثمار 

الفتا  األجنبية،  االستثمارات  وجذب  قطر  في 

إلى أن االتفاقية سوف تدعم هذا الجانب من 

التعاون  على  تأكيد  من  تتضمنه  ما  خالل 

والمعارض  الندوات  إقامة  في  والتنسيق 

وتنظيم  المشتركة  والمؤتمرات  واألحداث 

في  االستثمار  وتشجيع  التدريبية  البرامج 

والبيانات  المعلومات  تبادل  على  فضال  قطر، 

الدراسات  مجال  في  والتعاون  اإلحصائية 

والبحوث .

$ الدوحة

بموجب مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة البلدين

تشكيل مجلس األعمال القطري ـــ اإليراني

عت غرفة قطر وغرفة  الدوحة- قنا - وقَّ

والزراعة  والمناجم  والصناعة  التجارة 

تفاهم  مذكرة  أمس،  اإليرانية 

األعمال  مجلس  تشكيل  تتضمن 

اإليراني المشترك. القطري - 

الشيخ  سعادة  من  كل  االتفاقية  ع  وقَّ

رئيس  ثاني  آل  جاسم  بن  خليفة 

غالم  السيد  وسعادة  قطر،  غرفة 

غرفة  رئيس  شافعي  حسين 

والزراعة  والمناجم  والصناعة  التجارة 

األعمال  مجلس  عقد  وقد  اإليرانية، 

المشترك اجتماعه األول بمقر الغرفة.

بن  خليفة  الشيخ  سعادة  وأشاد 

مجلس  بتشكيل  ثاني  آل  جاسم 

نخبة  يضم  والذي  المشترك  األعمال 

القطريين  األعمال  أصحاب  من 

القطاعات  مختلف  من  واإليرانيين 

المجلس  يؤهل  مما  االقتصادية، 

عالقات  تعزيز  في  بدوره  للقيام 

واستكشاف  الجانبين،  بين  التعاون 

كال  في  المتاحة  االستثمار  فرص 

الصديقين. البلدين 

اإليجابي  الدور  على  سعادته  وأكد 

القيام  الخاص  للقطاع  يمكن  الذي 

التجاري  التبادل  تطوير  أجل  من  به 

التعاون  تعزيز  خالل  من  البلدين  بين 

واإليرانية  القطرية  الشركات  بين 

التجارة  حركة  زيادة  في  يساهم  بما 

البينية.

غالم  السيد  سعادة  أكد  جهته  من 

حسين شافعي رغبة الجانب اإليراني 

التجاري  التعاون  عالقات  تعزيز  في 

إمكانيات  يوجد  أنه  إلى  الفتا  قطر،  مع 

الطرفين وتحقيق  للتعاون بين  كبيرة 

معدالت أعلى من التبادل التجاري.

غرفتي  بين  التعاون  أهمية  إلى  وأشار 

األعمال  مجلس  خالل  من  وإيران  قطر 

األعمال  رجال  لتحفيز  المشترك 

لتبادل  البلدين  من  والمستثمرين 

التبادل  من  يزيد  بما  االستثمارات 

التجاري.

تم  األعمال،  مجلس  اجتماع  وعقب 

بحضور  إيراني  قطري  أعمال  لقاء  عقد 

باك  بيمان  رضا  علي  السيد  سعادة 

نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة 

االيرانية ورئيس منظمة ترويج التجارة 

من  عدد  وممثلي  ورؤساء  اإليرانية، 

الشركات القطرية واإليرانية.

جاسم  بن  خليفة  الشيخ  سعادة  وقال 

آل ثاني رئيس غرفة قطر خالل اللقاء، 

البلدين  بين  التجارية  العالقات  إن 

حجم  بلغ  حيث  إيجابيا  نموا  تشهد 

مليون   777 حوالي  التجاري  التبادل 

 578 مقابل   2021 العام  في  قطري  ريال 

بزيادة   2020 العام  في  ريال  مليون 

تداعيات  من  بالرغم   34% نسبتها 

وجود  إلى  الفتا   ،19 كوفيد  جائحة 

التي  االيرانية  الشركات  من  العديد 

مع  بشراكة  القطري  السوق  في  تعمل 

متنوعة  قطاعات  في  قطرية  شركات 

والصيانة،  والخدمات  التجارة  أبرزها 

باإلضافة إلى التعاون في مجال الطاقة 

والغاز، حيث يتشاركان في أكبر حقل 

للغاز الطبيعي في العالم ويعتبران من 

المسال في  للغاز  المنتجة  الدول  أكبر 

العالم.

الجانبين  وحرص  اهتمام  إلى  وأشار 

االقتصادية  العالقات  تعزيز  على 

التجاري،  التبادل  وتطوير  والتجارية 

لتعزيز  عديدة  فرصا  هناك  أن  مضيفا 

القطري  الخاص  القطاع  بين  التعاون 

في  مختلفة  مجاالت  في  واإليراني 

والبنية  والتجارة  والصناعة  الزراعة 

وغيرها،  الغذائي  واألمن  التحتية 

المحفزات  من  الكثير  يوجد  كما 

والتسهيالت التي يوفرها كال البلدين.

قطر  دولة  أن  الغرفة  رئيس  وأوضح 

لألعمال  رائدة  عالمية  وجهة  تعتبر 

واالستثمار، حيث تتمتع ببنية تحتية 

وتشريعات  عالمي،  مستوى  على 

استثماري  ومناخ  محفزة  اقتصادية 

التسهيالت  إلى  باإلضافة  مشجع، 

للمستثمر  المقدمة  والمحفزات 

األجنبي وفق قانون استثمار رأس المال 

والذي  االقتصادي  النشاط  األجنبي في 

يمنح المستثمر األجنبي مجموعة من 

داعيا  لالستثمار،  الجاذبة  التسهيالت 

اإليرانيين  والمستثمرين  الشركات 

في  االستثمار  مناخ  على  التعرف  إلى 

على  ومؤكدا  المتاحة،  والفرص  قطر 

تعزيز  في  القطرية  الشركات  رغبة 

وإقامة  اإليرانية  نظيراتها  مع  التعاون 

أغلب  في  تجارية  وتحالفات  شراكات 

القطاعات.

علي  السيد  سعادة  قال  جهته  من 

الصناعة  وزير  نائب  باك  بيمان  رضا 

ورئيس  اإليرانية  والتجارة  والتعدين 

إن  االيرانية،  التجارة  ترويج  منظمة 

اإليراني  الجانب  لدى  رغبة  هناك 

في  وإيران  قطر  بين  العالقات  لتطوير 

مبينا  والصناعية،  التجارية  المجاالت 

المعوقات  كافة  لحل  نية  هناك  أن 

من  األعمال  رجال  يواجهها  قد  التي 

الجانب  ترحيب  ومؤكدا  الجانبين، 

القطرية  باالستثمارات  االيراني 

يعود  بما  مشتركة  مشروعات  وإقامة 

البلدين. على  بالفائدة 
{ خالل توقيع االتفاقية

{ توقيع اتفاقية إنشاء مجلس األعمال المشترك{ الشيخ خليفة بن جاسم وعدد من رجال األعمال القطريين

{ الوفد اإليراني

{ الشيخ خليفة بن جاسم مستقبال عبد الوهاب بحضور بن طوار والشربيني { الشيخ خليفة بن جاسم والمستشار عبد الوهاب يتبادالن الهدايا التذكارية
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جائزة  بـ17  فوزها  عن   Ooredoo أعلنت 

الجوائز  توزيع  حفالت  من  عدد  ضمن 

األخيرة،  اآلونة  في  أقيمت  التي  الدولية 

بتوفير  الشركة  اللتزام  تكريمًا  وذلك 

في  وباالبتكار  السوق  في  رائدة  منتجات 

وتكريس  التجارية،  ممارساتها  مختلف 

كشركة  واسع  نطاق  على  جهودها 

مجال  في  تنشط  رائدة  اتصاالت 

االجتماعية.  المسؤولية 

عزيز  السيد  قال  الصدد،  هذا  وفي 

المنتدب  العضو  فخرو،  العثمان 

 :Ooredoo والرئيس التنفيذي لمجموعة

المرموقة  الجوائز  بهذه  فوزنا  »ُيعدُّ 

 Ooredoo استمرار  على  بها  نعتز  شهادة 

ومضيها  خالقة  استراتيجية  انتهاج  في 

ذلك  ويأتي  المنتجات،  ابتكار  في  قدمًا 

إتاحة  على  المنصبة  للجهود  مصاحبًا 

واالقتصادية  االجتماعية  للتنمية  الفرصة 

المحلية.  للمجتمعات  دعمنا  خالل  من 

به  وعدنا  ما  لتحقيق  السعي  وسنواصل 

الشرق  في  والشركات  األفراد  من  عمالءنا 

شرق  وجنوب  أفريقيا  وشمال  األوسط 

وتقديم  وتوفير  تطوير  حيث  من  آسيا 

على  الجوالة  االتصاالت  خدمات  أفضل 

اإلطالق«. 

من  بثمانية   2022 خالل   Ooredoo وفازت 

جوائز ستيفي لمنطقة آسيا المطلة على 

جوائز  بثالث  توجت  إذ  الهادي،  المحيط 

جوائز  وثالث  فضيتين  وجائزتين  ذهبية 

تتميز  التي  للخدمات  تكريمًا  برونزية 

بجودتها عبر أسواقها في آسيا. 

على  ميانمار   Ooredoo حصلت  فقد 

»إنجازات  فئة  في  الذهبية  الجائزة 

حين  في  البشرية«،  الموارد  في  مبتكرة 

على  المالديف   Ooredoo حصلت 

التعافي  في  مبتكرة  »إنجازات  جائزة 

حصلت  آخر،  جانب  ومن  المؤسسي«. 

على   Indosat Ooredoo Hutchison
جائزة ذهبية في فئة »التميز في ابتكارات 

التكنولوجيا«.  صناعات 

لفئة  الفضية  الجائزة  ُمنحت  فيما 

منتجات  قطاع  ابتكارات  في  »التميز 

 Ooredoo لشركة  العمالء«  وخدمات 

ميانمار   Ooredoo وحصلت  المالديف، 

على الجائزة الفضية عن فئة »االستجابة 

لما  نتيجة  وذلك  لشركة«،  قيمة  األكثر 

قامت به الشركة خالل جائحة كورونا.

فقد  البرونزية،  بالجوائز  يتعلق  وفيما 

الجائزة  على  ميانمار   Ooredoo حصلت 

للتكنولوجيا  المبتكرة  »االستخدامات  فئة 

شركات  قطاع   - العمالء  خدمة  في 

على  المالديف   Ooredooو االتصاالت«، 

ابتكارات  في  »التميز  فئة  في  البرونز 

حصلت  وكذلك  التكنولوجيا«،  صناعات 

فئة  في   Indosat Ooredoo Hutchison

وتنفيذ  وتخطيط  إدارة  في  »االبتكار 

التكنولوجيا - قطاع االتصاالت«. 

جوائز  سبع  على   Ooredoo وحصلت 

ستيفي  جوائز  حفل  في  وذلك  منفصلة 

أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  لمنطقة 

في  الممارسات  بأفضل  لاللتزام  تكريمًا 

واحدة  ذهبية  جائزة  وبواقع  المنطقة، 

وجائزتين فضيتين وأربع جوائز برونزية. 

جائزة  على  قطر   Ooredoo حازت  فقد 

ستيفي الذهبية عن فئة »االبتكار في إدارة 

قطاع  في  التكنولوجيا  وتنفيذ  وتخطيط 

االتصاالت«. 

جائزة  على   Ooredoo مجموعة  وحصلت 

األكثر  »االستجابة  فئة  الفضية  ستيفي 

 Ooredoo حصلت  فيما  لشركة«،  قيمة 

مجال  في  الفضية  الجائزة  على  الجزائر 

»االبتكار في منتجات وخدمات العمالء«. 

 Ooredooو  Ooredoo مجموعة  وحصلت 

جوائز  على  الجزائر   Ooredooو قطر 

العمل  »صاحب  فئة  في  برونزية 

الجهود  على  شهادة  ُتعُد  والتي  المثالي«، 

لتبني  الشركة  تبذلها  التي  المتواصلة 

في  ومتواصلة  ممتازة  وظيفية  ممارسات 

األسواق. وحصلت Ooredoo ُعمان كذلك 

في  »التميز  فئة  البرونزية  الجائزة  على 

التكنولوجيا«.  ابتكارات صناعات 

مجلة  بجوائز  قطر   Ooredoo تكريم  وتم 

إنترناشيونال بينزنس في فئتي »أفضل 

 ،»2022 عام  قطر  في  اتصاالت  شركة 

الخدمات  »مقدم  جائزة  على  وكذلك 

األكثر ابتكارًا لخدمات االتصاالت الرقمية 

دلياًل  الجائزتان  وتعد   .»2022 قطر  في 

اللتزامها  الدولية  الشركات  إنجازات  على 

في  الممارسات  أفضل  لتطبيق  بالسعي 

التجارية. أنشطتها وممارساتها 

إتاحة الفرصة للتنمية االجتماعية واالقتصادية باألسواقفخرو: نستهدف تقديم أفضل خدمات االتصاالت الجوالة

»Ooredoo« تحصد »17« جائزة دولية
تقديرا لريادتها بتوفير خدمات ومنتجات مبتكرة

»الخليج الدولية« تبرم اتفاقية مع »منايا القابضة«

اندماج محتمل بين »أمواج« 
و»الشقب« و»أطياب«

للخدمات  الدولية  الخليج  شركة  أبرمت 

القابضة  منايا  مجموعة  مع  مرحلية  اتفاقية 

لشركة  محتملة  شامل  دمج  عملية  إلجراء 

وهي  المحدودة،  التموين  لخدمات  أمواج 

لشركة  بالكامل  مملوكة  تابعة  شركة 

كيانات  مع  للخدمات،  الدولية  الخليج 

محددة تابعة لشركة الشقب أبيال للخدمات 

التموينية وكذلك أطياب للخضار والفواكه. 

عن  المحتملة  الدمج  عملية  وستثمر 

تأسيس شركة خدمات قطرية بالكامل ذات 

إسهامًا  تسهم  أن  يتوقع  فيما  كبير،  حجم 

والقوى  التموين  خدمات  مجال  في  إيجابيًا 

قطر.  في  الصناعي  للقطاع  المقدمة  العاملة 

وسيواصل الكيان الجديد بعد عملية الدمج 

دعم أنشطة أعمال المؤسسات، بما في ذلك 

والمتوسطة  الصغيرة  األعمال  مؤسسات 

من  كبيرة  مجموعة  تقديم  عبر  الحجم 

الخدمات.

ومن المقرر أن تحقق عملية الدمج المحتملة 

حقل  مشروع  تنفيذ  ظل  في  مضافة  قيمة 

الطاقة،  قطاع  في  العام  والتوسع  الشمال 

شراكة  إقامة  نحو  الطريق  ستمهد  كما 

استراتيجية بين القطاعين العام والخاص.

المحلي  الكيان  ذلك  يوفر  أن  المتوقع  ومن 

الميزات  من  بالكثير  يتمتع  الذي  الرائد 

هذا  النمو،  لتحقيق  أفضل  سباًل  التنافسية 

الكبيرة  التآزر  أوجه  إلى جانب االستفادة من 

على المستويين التشغيلي والتجاري، األمر 

األجلين  على  قيمة  إضافة  شأنه  من  الذي 

أصحاب  جميع  إلى  والطويل  المتوسط 

المصلحة، بما في ذلك مساهمو كل شركة.

المحتمل  الدمج  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

التقييم  عملية  من  االنتهاء  على  يتوقف 

المفصل والتوصل إلى اتفاقيات نهائية فيما 

على  والحصول  المعنيين  المساهمين  بين 

الموافقات التنظيمية.

لشقب  التابعة  المحددة  الكيانات  وتوفر 

رئيسية  حلواًل  الدمج  عملية  في  والمتضمنة 

ذلك  ويتضمن  المعيشي،  والدعم  للضيافة 

خدمات  من  تمتد  الخدمات  من  مجموعة 

المرافق،  إدارة  خدمات  إلى  وصواًل  التموين 

ومشمولة  ُمدارة  حلول  توفير  إلى  باإلضافة 

بالخدمة ألماكن إقامة الموظفين.

وتعمل أطياب في مجال استيراد المنتجات 

بالجملة  وتجارتها  الغذائية  وغير  الغذائية 

و»أطياب«  »شقب«  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

مملوكتان لمجموعة منايا القابضة 

التموين  لخدمات  أمواج  تأسست  وبدورها، 

بالكامل  مملوكة  كشركة   2006 عام 

شركة  عليها  استحوذت  ثم  للطاقة،  لقطر 

 .2012 1 يونيو  الخليج الدولية للخدمات في 

تقديم  وهو  األساسي  هدفها  إلى  وباإلضافة 

نوعت  فقد  الجودة،  عالية  تموينية  خدمات 

»أمواج« من خدماتها .  

تركز على جودة عملياتها

»GWC لخدمات الشحن« »3« شهادات »أيزو« لـ
GWC لخدمات الشحن  حصدت شركة 

وهي  األيزو،  معايير  بموجب  شهادات   3
معيار  بموجب  الجودة  إدارة  نظام  شهادة 

نظام  وشهادة   ،ISO 9000: 2015 األيزو 

 ISO األيزو  معيار  بموجب  البيئة  إدارة 

2015 :14001، وشهادة نظام إدارة الصحة 
األيزو معيار  بموجب  المهنية،  والسالمة 

الشهادات  وتأتي هذه   .ISO 45001: 2018
كتأكيد على جودة المنتجات والخدمات 

بمتطلبات  وإيفائها  الشركة  تقدمها  التي 

العمالء.

على  أيضًا  هذه  اآليزو  شهادات  وتؤكد 

الشركة  تتبعها  التي  القوية  اإلجراءات 

مجاالت  جميع  في  بوضوح  والمحددة 

والوثائق  الجودة  إدارة  نظام  مثل  العمل 

عمليات  إلى  باإلضافة  والبيانات 

استمرارية األعمال القوية.

شهادة  على  بحصولها  الشركة  وتفخر   

المعايير  إحدى  وهي   »9001:2015« األيزو 

بضمان  تقضي  والتي  دوليًا  المعتمدة 

تلبي  وخدماتها  الشركة  منتجات  أن 

احتياجات العمالء من خالل اعتماد نظام 

على  تأكيد  أنها  كما  الجودة،  إلدارة  فعال 

تقديم  في  االستمرار  على   GWC قدرة 

منتجات وخدمات عالية الجودة.

شهادتي  على  أيضا  الشركة  وحصلت 

تؤكد  التي   ،»14001:2015« وهي  أيزو 

مواصلة  في  الشركة  التزام  على 

بها،  الخاص  البيئة  إدارة  نظام  تطوير 

وأيزو»45001:2018« التي تتناول إجراءات 

السالمة المهنية والصحية.

معيار  بموجب  الشركات،  على  ويتعين 

البيئة،  بإدارة  الخاص   14000 أيزو 

البيئية  مسؤولياتها  إدارة  على  العمل 

بصورة فعالة. فمن خالل تحديد الفرص 

لتحسين  الشركات  تسعى  والمخاطر، 

النفايات،  توليد  وخفض  مواردها،  كفاءة 

لقراراتها  اإلجمالي  التأثير  وإدارة  وقياس 

على البيئة. 

معيار   »45001:2018« األيزو  ويعتبر 

بالصحة  وُيعنى  عالميًا  به  معترف 

لمساعدة  وضعه  تم  المهنية،  والسالمة 

سالمة  تحسين  على  المؤسسات 

مكان  في  المخاطر  وتقليل  الموظفين، 

أماًنا.  أكثر  عمل  ظروف  وإيجاد  العمل، 

 GWC شركة  حصول  فإن  وبالتالي 

إدارة  نظام  شهادة  على  الشحن  لخدمات 

الصحة والسالمة المهنية بموجب معيار 

التزامها  على  يدّل   ،»45001:2018« أيزو 

المحلي،  والمجتمع  موظفيها،  تجاه 

وعمالئها، وحرصها على مواصلة تحسين 

وتقييم بيئة عملها. 

ومتعارف  صارمة  األيزو  معايير  وتعتبر 

عليها عالميًا، وبالتالي فإن حصول شركة 

GWC لخدمات الشحن على هذا االعتماد 
يدّل على التزام الشركة وسعيها الحثيث 

في  ونوعية  رائدة  خدمات  ابتكار  في 

والتي ترقى في معاييرها  قطاع الشحن، 

القطاع،  في  للتميز  العالمية  للضوابط 

عملها  مواصلة  على  يؤكد  الوقت،  وبذات 

على قياس األثر البيئي وتحسينه. 

الشحن  لخدمات   GWC شركة  وتبذل 

السياسات  إلى  لالمتثال  الواجبة  العناية 

على  األول  المقام  في  وتركز  والمعايير، 

أدى  الذي  األمر  عملياتها،  في  الجودة 

السيد  النجاح..وصرح  تحقيقها  إلى 

 GWC لشركة  العام  المدير  تكور،  أتول 

 GWC »تواصل  قائاًل:  الشحن  لخدمات 

تحسين  على  العمل  الشحن  لخدمات 

خالل  من  بها  الخاص  الجودة  إدارة  نظام 

عملياتها وإجراءاتها الداخلية، وجهود فريق 

بمهارات  يتمتع  الذي  المتخصص  عملها 

تقديم  على  القدرة  لديها  وهي  عالية، 

فضاًل  العمالء،  توقعات  تتجاوز  خدمات 

عن امتثالها لمعايير وأنظمة السالمة«.

{   فريق شركة GWC لخدمات الشحن مع شهادة أيزو 

»Ooredoo« تستعرض قدراتها في مجال »الويب 3.0«
الجيل  حول  اإلنترنت  عبر  فعالية  مؤخرًا   Ooredoo استضافت 

العالمي  شريكها  مع  بالتعاون  وذلك   ،)3.0 )الويب  الويب  من  القادم 

التي  الفعالية،  حضور  في  وشارك   .Plug and Play االبتكارات  في 

شخصًا   350 من  أكثر   ،Zoom منصة  عبر  افتراضيًا  تنظيمها  تم 

العالم.  أنحاء  من مختلف 

التكنولوجيا  قطاع  في  عالميون  خبراء  المشاركين  بين  من  وكان 

5G في تمكين  عرضوا آراءهم وخبراتهم حول مساهمة تكنولوجيا 

وتضمنت   .3.0 الويب  استخدام  من  العالم  في  والشركات  األفراد 

شركات  كبريات  وتوجهات  الحديثة  التطبيقات  بحث  الفعالية 

وعالم  األشياء  إنترنت  تقنيات  مجال  في  العالمية  التكنولوجيا 

»البلوك  وشبكات  الذكية،  والمدن  االفتراضي،  »الميتافيرس« 

المواضيع األخرى.  الالسلكية، وعددا من  الالمركزية  تشين« 

Ooredoo الستعراض  وباإلضافة إلى ذلك، فقد أتيحت الفرصة لـ 

من  وذلك  المنطقة  مستوى  على   3.0 الويب  مجال  في  قدراتها 

ضمن  أقيمت  إلكترونية  رياضات  بطولة  فعاليات  بث  خالل 

العالم  في  الالعبين«  أرض   – نيشن   Ooredoo« التجارية  عالمتها 

حصرية   )NFT( رقمية  رموز  توفير  مع  )الميتافيرس(  االفتراضي 

في إنجاز هو األول من نوعه على مستوى المنطقة. 

الحضور،  إعجاب  قطر   Ooredoo قادة  قدمه  الذي  العرض  والقى 

وتكنولوجيا  االتصاالت  حلول  على  الضوء  تسليط  تم  حيث 

القوية  التحتية  البنية  وخاصة  الشركة،  توفرها  التي  المعلومات 

5G واأللياف الضوئية، والتي ستلبي مختلف االحتياجات  لشبكة 

العام،  هذا  قطر  ستستضيفه  عالمي  رياضي  حدث  أكبر  خالل 

 .™2022 FIFA قطر -  وهو بطولة كأس العالم 

على  لالطالع  أيضًا  الفعالية  في  للمشاركين  الفرصة  وأتيحت 

مساهمات Ooredoo الرئيسية في منظومة الشركات الناشئة في 

قطر، من خالل كونها الشركة األولى والرئيسية في دعم االبتكارات 

عملها  إطار  حول  شرحًا   Ooredoo وقدمت  قطر.  في  المفتوحة 

الداخل  إلى  الخارج  من  التحول  نهج  وحول  المفتوحة،  لالبتكارات 

التكنولوجيا  جلب  يتضمن  والذي   )Outside-In Approach(

العالمية  بالشركات  االستعانة  طريق  عن   Ooredoo إلى  والحلول 

الخارج  إلى  الداخل  من  التحول  نهج  حول  وكذلك  الناشئة، 

)inside-out method( عبر الكشف عن الشركات الناشئة في قطر 

من خالل توفير الخبرات والموارد للبالد. 

هذا وقد تمكنت العديد من الشركات الناشئة من حول العالم من 

قطر  في  أمامها  المتاحة  الفريدة  الفرص  حول  رؤى  على  الحصول 

هذا  الشركات،  تلك  أعمال  تمكين  في  مساهمة  دولة  باعتبارها 

إلى جانب التعرف على الطرق التي تتبعها دولة قطر في مسيرتها 

أول دولة ذكية فعلية على مستوى العالم.  لتصبح 

ناصر  بن  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سعادة  قال  ذلك،  على  وتعليقًا 

»تتضمن   :Ooredoo في  التجارية  الشؤون  رئيس  ثاني،  آل 

وفي  االبتكار  في  باالستثمار  راسخًا  التزامًا  شركتنا  استراتيجية 

وتطوير  وتأسيس  إبرام  إلى  السعي  إلى  باإلضافة  التكنولوجيا، 

المضي  من  لنتمكن  العالم  في  المجال  هذا  قادة  مع  الشراكات 

سررنا  لقد  كامل.  بشكل  الرقمي  للتحول  مسيرتنا  في  قدمًا 

مع  بالتعاون  اإلنترنت  عبر  عقدت  التي  الفعالية  هذه  بتنظيم 

من  بالكثير  بالترحيب  سعدنا  كما   ،Plug and Play شريكنا 

اإلمكانيات  على  الضوء  فيه  سلطنا  الذي  الوقت  في  المشاركين 

للشركات  هام  مركز  بمثابة  لتكون  قطر  دولة  بها  تتمتع  التي 

الناشئة. ونتطلع ألن تحقق دولتنا مزيدًا من التقدم ضمن سعيها 

من  مزيد  لرؤية  ونتطلع   ،2030 الوطنية  رؤيتها  أهداف  تحقيق  إلى 

االبتكارات  تبني  مواصلتنا  مع  إلينا  تنضم  الناشئة  الشركات 

الرقمي«. والتحول 

خالل فعالية استضافتها
مؤخرا عبر اإلنترنت

$ الدوحة

$ الدوحة

{ »Ooredoo« تحصد الجوائز



ثوبها  في  تبدع«  »قطر  مبادرة  وستكون 

تنوع  إلثراء  الجامعة  المنصة  هي  الجديد 

األنشطة الثقافية في قطر وتعزيزه واالحتفاء 

الفعاليات  من  له  مثيل  ال  برنامج  مع  به 

والحفالت  والمعارض  المستوى  رفيعة 

موجهة  وجميعها  االفتتاح،  وفعاليات  الحية 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  بداية  حتى 

المبادرة  تتحول  حيث  بعدها،  وما   2022
محددة  زمنية  فترة  على  االقتصار  من 

وطنية  ثقافية  حركة  إلى  الفعاليات  من 

مزدهرة على مدار العام تستقطب الجماهير 

المحلية والدولية على حد سواء.

حمد  بنت  المياسة  الشيخة  سعادة  وقالت 

آل ثاني في كلمة لها بالمناسبة: »مع اقتراب 

 FIFA العد التنازلي من بطولة كأس العالم

قائمة  عن  نعلن  أن  يسعدنا   ،2022 قطر 

تستضيفها  التي  الثقافية  بالفعاليات  غنية 

الذي  القادم،  الخريف  فصل  في  الدوحة 

وعروض  عالمية،  بمعارض  زاخرا  سيكون 

الموسيقية  والحفالت  الرفيعة،  األزياء 

التي  الفعاليات  من  وغيرها  والمسرحية 

الثري  الثقافي  المستقبل  على  إطاللة  تقدم 

الحافل الذي ترسم قطر معالمه اليوم«.

تبدع  قطر  مبادرة  »إن  سعادتها:  وأضافت 

حركة  جوهرها  في  هي  الجديد  ثوبها  في 

إثراء  على  تعمل  األمد  طويلة  ثقافية 

وتعزيزه  قطر  في  الثقافية  األنشطة  تنوع 

المقيمين  تزويد  أجل  ومن  به.  واالحتفاء 

لالستمتاع  لها  مثيل  ال  بفرصة  والزائرين 

والترفيهية  والترويجية  الثقافية  بالعروض 

التي ال تعد وال تحصى ومعايشتها بالكامل، 

الثقافية  البوابة  تبدع  قطر  مبادرة  أطلقت 

لجميع  شامال  دليال  تقدم  التي   )One Pass(

ستتيح  التي  قطر  في  الثقافية  العروض 

الفرصة  والزائرين  المقيمين  لجميع 

والثقافة  الفنون  من  كامل  عالم  الستكشاف 

والمهرجانات  والفعاليات  المتاحف  وزيارة 

والحفالت المسرحية والعروض الثقافية في 

جميع أنحاء قطر، باإلضافة إلى مزايا عديدة 

والمغامرة  الترفيهية  والتجارب  المطاعم  في 

من  ذلك  كل  نقدم  وعندما  األزياء.  وعروض 

خالل البوابة الثقافية الشاملة، فإننا نأمل أن 

المشهد  لمعايشة  للجميع  الفرصة  تسنح 

بكل  واالستمتاع  الدوحة  في  الثري  الثقافي 

لنا  سفراء  زوارنا  ليصبح  بالدنا،  تقدمه  ما 

في  ويرغبون  وتجاربهم  خبراتهم  يتبادلون 

العودة إلينا مرارا وتكرارا«.

صالح  سعد  السيد  أوضح  جهته،  من 

»قطر  لمبادرة  التنفيذي  المدير  الهديفي، 

المسبوق  غير  الفعاليات  برنامج  أن  تبدع«، 

يتضمن 17 معرضا تقام في خمسة متاحف 

وخمسة مراكز إبداعية و10 فعاليات رفيعة 

حية،  فنية  مهرجانات  وثالثة  المستوى 

تبدع«  »قطر  ضمن  فنية  صالة   15 وإقامة 

في  عاما  فنيا  عمال   80 من  أكثر  ونصب 

مختلف أنحاء البالد.

سيتم  الفعاليات  أولى  أن  الهديفي  وكشف 

الشهر  من  العاشر  في  انطالقتها  إعطاء 

لتطوع  تبدع  قطر  »فعالية  هي:  الجاري 

اليافعين«.

شهر  من  عشر  الثاني  في  أنه  أعلن  كما 

من  عدد  إطالق  سيتم  المقبل  سبتمبر 

على  يوما   70 تبقي  بمناسبة  الفعاليات 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  انطالق 

 26 من  الفترة  خالل  أنه  إلى  وأشار   .2022
مهرجان  عن  اإلعالن  سيتم  سبتمبر   30 إلى 

لألزياء.

التنفيذي  المدير  ذكر  أكتوبر،  شهر  وخالل 

افتتاح  سيتم  أنه  تبدع«،  »قطر  لمبادرة 

قطر  بـ»متحف  القدم«  كرة  »عالم  معرض 

األولمبي والرياضي 3 ـ 2 ـ 1«، فضال عن إعادة 

عن  بمعرض  اإلسالمي  الفن  متحف  افتتاح 

6 أكتوبر  إلى   2 الفترة من  أفغانستان خالل 

المقبل.

المدير  الهديفي  صالح  سعد  السيد  ونوه 

سيتم  بأنه  تبدع«،  »قطر  لمبادرة  التنفيذي 

في   »the Globe Kaws »َدُد،  حديقة  إطالق 

عرض  سيتم  ذلك،  وقبل  نوفمبر،  الـ20 

مونسون«  »زفاف  الموسيقية  المسرحية 

يوم 16 من الشهر ذاته.

وعالقتها   »One Pass« حول  تصريح  وفي 

قال  »هّيا«،  وبطاقة  الثقافة«  إلى  بـ»بطاقتك 

الرابع  في  »سيتم  الهديفي:  سعد  السيد 

األربعة  الفئات  تدشين  المقبل  يوليو  من 

تستهدف  منها   One Pass، 3 بطاقة  من 

تستهدف  والرابعة  مباشر،  بشكل  الجمهور 

وشبه  الخاصة  والشركات  المؤسسات 

من  حامليها  ستمكن  حيث  الحكومية، 

والمتاحف  المعارض  كافة  إلى  الدخول 

الدخول  ميزة  لديهم  وسيكون  مجانا، 

السريع، والتمتع بعدد من المزايا األخرى«.

وحول الجهات الشريكة والمتعاونة مع »قطر 

تبدع«، ودور الجاليات المقيمة في دولة قطر، 

تبدع«،  »قطر  لمبادرة  التنفيذي  المدير  أكد 

حيث  قطر،  في  استثنائية  السنة  هذه  أن 

لسنة  الثقافي  العام  احتفالية  خالل  إنه 

إلقامة  دولة   27 مع  تتعاون  قطر  فإن   ،2022
عروض ومشاركات خالل فترة بطولة كأس 

العالم، منوها إلى أن الدعوة مفتوحة لجميع 

في  للمشاركة  قطر  في  المقيمة  الجاليات 

الفعاليات. مختلف 
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الشيخة المياسة: 
»قطر تبدع« 
حركة ثقافية 
طويلة األمد

تعمل على 
إثراء تنوع 

األنشطة الثقافية 
في الدولة

الهديفي: 
برنامج الفعاليات 

يتضمن 
»17« معرضا

في مجاالت العمل اإلنساني والمسؤولية المجتمعية

تكريم شخصيات قطرية بجوائز دولية

للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  منحت 

السيدة مريم بنت علي  االجتماعية سعادة 

االجتماعية  التنمية  وزير  المسند  ناصر  بن 

واألسرة »جائزة العمل اإلنساني لدول 

دورتها  الخليجي في  التعاون  مجلس 

الفائزين  تكريم  فعاليات  خالل  السادسة« 

وفعاليات  المستوى  الرفيعة  الجائزة  بهذه 

لعام  اإلنساني  للعمل  الخليجية  »القمة 

الكويت  دولة  في  عقدت  التي  2022م« 
أحمد  الشيخ  معالي  برعاية  الشقيقة 

الكويت،  الناصر الصباح وزير خارجية دولة 

السالم  التنظيم من جمعية  وبشراكة في 

مع  وبالتعاون  والخيرية،  اإلنسانية  لألعمال 

اإلنجاز  ومعهد  للتخطيط  العربي  المعهد 

واالستشارات.  للتدريب  المتفوق 

وتعد جائزة العمل اإلنساني لدول مجلس 

متخصصة  جائزة  أول  الخليجي  التعاون 

الحكومي  اإلنساني  العمل  في مجال 

المشاريع  إلى تكريم  والرسمي، وتهدف 

الرائدة في دول  اإلنسانية الحكومية 

مشاريع  على  الضوء  وتسليط  المجلس، 

زيادة  في  والمساهمة  الخليجية،  الخير 

والتعريف  الروابط بين دول المجلس، 

المبادرات  أصحاب  نجاحات  بقصص 

اإلنسانية في هذه الدول.

كما تم تكريم شخصيات قطرية 

المسؤولية  مجاالت  في  متخصصة 

لاللتزام  العربي  »بالوسام  المجتمعية 

2022م«، حيث تم خالل  المسؤول لعام 

االحتفال اإلعالن عن تكريم السفراء 

دولة  من  المجتمعية  للمسؤولية  الدوليين 

المتخصص،  العربي  الوسام  بهذا  قطر 

وهم: سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي 

بن سعود آل ثاني، وسعادة الدكتور محمد 

بن سيف الكواري، وسعادة الدكتور سيف 

بن علي الحجري.

{ الشيخ د. ثاني بن علي بن سعود

{ د. محمد بن سيف الكواري

{ د. سيف الحجري

الدوحة           $

تكريم عدد من الفاعلين في مجال تمكينهم

وزارة الرياضة تحتفل بيوم الشباب الخليجي
أمس  والشباب  الرياضة  وزارة  احتفلت 

يصادف  الذي  الخليجي،  الشباب  بيوم 

السادس من يونيو من كل عام، وكرمت 

في  الفاعلين  من  عددا  المناسبة  بهذه 

المبدعين  والشباب  الشباب،  مجال 

الذين تركوا أثرا مميزا في شتى مسارات 

اإلبداع.

غانم  بن  صالح  السيد  سعادة  وصرح 

بأن  والشباب،  الرياضة  وزير  العلي 

يعد  الخليجي  الشباب  بيوم  االحتفال 

للشباب  المثمرة  الجهود  إلبراز  مناسبة 

لاللتقاء  قنوات  من  مزيد  وفتح  الخليجي 

لتبادل  المجلس  دول  شباب  بين 

مع  انسجاما  وذلك  والتجارب،  الخبرات 

بالشباب  الخاصة  السامية  األهداف 

الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  في 

العربية.

قطر  دولة  شباب  أن  سعادته  وأضاف 

اإلبداعية  بصماته  ترك  على  دأب 

والتكنولوجيا،  التعليم  مجاالت  في 

والمواطنة الفاعلة، والمشاركة والتمكين 

البدني،  والنشاط  والصحة  االقتصادي، 

وغير ذلك من القطاعات.

إلى  الرامية  الجهود  مواصلة  إلى  ودعا 

الوطن  شباب  إليه  يصبو  ما  تسهيل 

العطاء  على  قدرتهم  تثبت  إنجازات  من 

تجاه  المجتمع  وتطلعات  طموح  وتلبي 

هذه الشريحة المهمة.

المعتز  القطري  الشباب  أن  من  وانطالًقا 

بهويته الوطنية هو جزء أصيل وفاعل في 

المكون الشبابي الخليجي. 

والشباب  الرياضة  وزارة  احتفال  يأتي 

نسخته  في  الخليجي  الشباب  بيوم 

تكريم  الحفل  تضمن  حيث  األولى 

الشبابي  للعمل  والداعمين  الفاعلين 

بالدولة باإلضافة إلى الشباب المبدع. 

العليا  القيادات  فئة  في  الوزارة  وكرمت 

الدكتورة  سعادة  للشباب  الداعمة 

وسعادة  الجابر،  سلطان  بنت  حصة 

الدكتور حسن بن راشد الدرهم، رئيس 

جامعة قطر.

تم  فقد  التنفيذية  القيادات  فئة  في  أما 

عبدالعزيز  الدكتور  من  كٍل  تكريم 

لمركز  السابق  المدير  الكواري،  جهام 

سعيد  وسالم  الهوائية،  للدراجات  قطر 

سيلين  حلبة  نادي  رئيس  المهندي 

الرياضي )مواتر(

وبالنسبة لفئة الشباب المبدع تم تكريم 

كٍل من: الدكتور هتمي خليفه الهتمي، 

خالد  فيصل  ومخترع،  أكاديمي  باحث 

وأسماء  قطري،  نجاح  مؤسس  العتيبي 

بنت ثاني آل ثاني، بطلة تسلق الجبال، 

مبادرة  صاحبة  الجناحي  محمد  بثينة 

الدليمي  العزيز  عبد  ومحمد  حبر،  قلم 

كاش،  سكيب  مبتكر  تطبيق  مؤسس 

ومحمد فهد الهديفي مؤسس مبادرة معا 

من أجل قطر.

العمل  لجان  فئة  ضمن  المكرمون  أما 

ناصر  السيد  من  كٌل  فهم  المشترك 

اللجان،  اتصال  ضابط  الجابري  محمد 

لجنة  من  الكواري  عيسى  أحمد  والسيد 

التدريب وإعداد القادة. 

الرياضة  وزارة  دشنت  االحتفال  وخالل 

والشباب منصة شباب لدعم الرامية إلى 

الشباب  متطلبات  من  كبير  جزء  تلبية 

على مختلف الميادين.

من  للشباب  المنصة  هذه  وتتيح 

قطر  دولة  وزوار  والمقيمين  المواطنين 

الفعاليات  لجميع  الوصول  سهولة 

تخدم  التي  والمبادرات  والمراكز 

اهتماماتهم وهواياتهم.

ويمكن لمستخدمي التطبيق اإللكتروني 

والتسجيل  التعرف  لدعم  لشباب 

قطر،  بدولة  المقامة  الفعاليات  في 

واألندية  الشبابية  المراكز  على  واالطالع 

والمشاركة  فيها،  والتسجيل  الرياضية 

المدرجة،  المبادرات  على  واالطالع 

الجمعيه  عضوية  في  والتسجيل 

القطري،  الشباب  لمجلس  العموميه 

بطاقة  على  الحصول  بطلب  والتقدم 

نادي االمتياز الشبابي. 

دور  تعزيز  يتم  التطبيق،  خالل  من   

خالل  من  والتوجيه  التقييم  في  الشباب 

الفعاليات  تقييم  فرصة  الشباب  منح 

يمكنهم  كما  حضورها،  بعد  والدورات 

من  المنظمة  للجهة  مقترحاتهم  إرسال 

خالل التطبيق.

النخراط  الفرصة  التطبيق  يتيح  كما 

حال  في  التطوع  في  الراغبين  الشباب 

الجهات  قبل  من  للتطوع  فرص  توفر 

المنظمة للفعاليات.

يشار إلى أن األمانة العامة لدول مجلس 

من  السادس  يكون  بأن  أقرت  التعاون 

للشباب  سنويا  يوما  عام  كل  من  يونيو 

الخليجي .

الدوحة           $

العلي: مناسبة لفتح مزيد من قنوات 
االلتقاء لتبادل الخبرات والتجارب

الستقطاب الزائرين من جميع أنحاء العالم قبل وأثناء المونديال

خريف حافل بالفعاليات الثقافية

الدوحة - قنا - أعلنت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد 
آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر ومؤسسة 

الدوحة لألفالم والرئيس المشارك لـ»فاشن تراست 
العربية«، أمس، عن البرنامج الجديد لمبادرة »قطر تبدع«، 

وقدمت نبذة عن العروض الثقافية التي تنظمها دولة 
قطر في خريف 2022، وذلك بمناسبة استضافة قطر 

لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.



عربي ودولي

عربي ودولي
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رفض عربي وإسالمي لتصريحات المسؤول الهندي

تواصل اإلدانة لـ »التعليقات المسيئة«

أمس،  عمان،  سلطنة  أبلغت  جانبها،  من 

»التصريحات  استنكارها  لديها  الهند  سفير 

وسلم  عليه  الله  صلى  للرسول  المسيئة 

ولإلسالم والمسلمين«.

المسؤول  الهند  بإيقاف  السلطنة  ورحبت 

وكالة  وفق  المسيئة،  التصريحات  هذه  عن 

األنباء العمانية الرسمية.

أفغانستان  في  طالبان  حركة  طالبت  كما 

بحق  إجراءات  باتخاذ  الهندية  الحكومة 

المتعصبين ضد الدين اإلسالمي.

الله  ذبيح  الحركة  باسم  المتحدث  وقال 

»ندين  تويتر:  عبر  تغريدة  في  مجاهد، 

الحزب  مسؤولي  أحد  استخدام  بشدة 

لنبي  مهينة  كلمات  الهند  في  الحاكم 

اإلسالم«. 

الهندية  الحكومة  »نحث  مجاهد:  وأضاف 

المتعصبين  هؤالء  لمثل  السماح  عدم  على 

وإثارة  المقدس  اإلسالمي  الدين  بإهانة 

مشاعر المسلمين«.

السعودية،  الخارجية  وزارة  وأصدرت 

وتستنكر  »تشجب  إنها  فيه  قالت  بيانا 

باسم  المتحدثة  عن  الصادرة  التصريحات 

إساءة  من  الهندي،  جانات  بهاراتيا  حزب 

للنبي محمد عليه الصالة والسالم«.

رفضها  المملكة  »تؤكد  الوزارة  بيان  وتابع 

الدائم للمساس برموز الدين اإلسالمي، كما 

والرموز  بالشخصيات  المساس  ترفض 

باإلجراء  »ترحب  أنها  مضيفة  الدينية«، 

بإيقاف  جانات  بهارتيا  حزب  من  المتخذ 

المتحدثة عن العمل«.

فيما قالت مؤسسة »األزهر«، إن »اإلساءة إلى 

فاضح  وجهل  بذاءة  وأزواجه  اإلسالم  رسول 

بعلم مقارنة األديان وتاريخ األنبياء والرسل«.

قاله  ما  يعد  إذ  »األزهر  بيان  في  وتابعت 

اإلنسانية  بعظماء  المستهتر  الجاهل  هذا 

الحين  بين  ُده  ُيردِّ الذي  القول  من  سخًفا 

والمسلمين،  اإلسالم  على  حاقد  كل  واآلخر 

هذا  مثل  أن  نفسه  الوقت  في  يؤكد  فإنه 

التصرف هو«اإلرهاب»الحقيقي بعينه، الذي 

يمكن أن ُيدخل العالم بأسره في أزمات قاتلة 

المجتمع  وحروب طاحنة، ومن هنا فإن على 

ة 
َّ

وقو وبأس  حزٍم  بكل  ى  يتصدَّ أن  الدولي 

لوقف مخاطر هؤالء العابثين«. 

أعلن  والدولية،  العربية  األفعال  ردود  وجراء 

عمل  تعليق  الهند،  في  الحاكم  الحزب 

كومار  الحاكم  الحزب  في  اإلعالم  مسؤول 

المسيئة  تصريحاته  خلفية  على  جيندال، 

للنبي واإلسالم، وفق إعالم محلي.

العربية  البيانات  نيودلهي،  رفضت  وامس، 

بالتصريحات  المنددة  الواسعة  والدولية 

المسيئة للنبي محمد، وقالت إن اإلدانات »ال 

مبرر لها«.

أريندام  الهندية،  الخارجية  متحدث  وقال 

باغشي، في تصريحات صحفية، إن »بيان 

له«، واصفا  التعاون اإلسالمي ال مبرر  منظمة 

إياه بأنه »ضيق األفق«.

»ترفض  الهندية  الحكومة  أن  على  وشدد 

رفضا قاطعا بيان منظمة التعاون اإلسالمي«، 

درجات  أعلى  »تولي  نيودلهي  أن  إلى  مشيرا 

االحترام لجميع األديان«.

{  تنديد عربي وإسالمي باإلساءات الهندية 

اسطنبول - األناضول 
- تواصلت ردود الفعل 

العربية والدولية المنددة 
بالتعليقات المسيئة 

لنبي اإلسالم محمد التي 
أدلى بها مسؤول اإلعالم 
في حزب »بهاراتيا جاناتا« 

الحاكم بالهند.
وفي تغريدة عبر حسابه 
على تويتر، أعرب رئيس 

وزراء باكستان شهباز 
شريف، عن انزعاجه من 
»تصاعد العنف الطائفي 

والكراهية ضد المسلمين 
في الهند«. 

الكرملين يندد بإغالق »3« دول أوروبية  أجواءها أمام طائرة »الفروف«
أمس  موسكو  نددت  ب-  ف.  أ.  موسكو- 

أمام  الجوي  مجالها  أوروبية  دول  ثالث  بإغالق 

خارجيتها  وزير  تقل  أن  يفترض  كان  طائرة 

سيرغي الفروف المستهدف بعقوبات أوروبية 

بسبب الغزو الروسي ألوكرانيا في زيارة إلى 

صربيا، معتبرة ذلك خطوة »عدائية«.

عقده  صحفي  مؤتمر  خالل  الفروف  وقال 

ما  حصل  »ما  اإلنترنت  عبر  عاجل  بشكل 

كان من الممكن تخّيله« وأضاف »ُحرمت دولة 

ذات سيادة من حق المضي قدما بسياستها 

الخارجية« وندد بما اعتبره »مشيًنا«.

الشمالية  ومقدونيا  بلغاريا  وأغلقت 

في  أعضاء  الثالث  والدول  ومونتينيغرو، 

طائرة  أمام  الجوي  مجالها  األطلسي،  الحلف 

إلى  تنقله  أن  المقرر  من  كان  التي  الفروف 

صربيا في زيارة ليومين، على ضوء العقوبات 

التي فرضتها بروكسل على روسيا بعد شن 

هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير.

دميتري  الكرملين  باسم  المتحدث  وأعلن 

بيسكوف أن »أعماال عدائية كهذه ضد بلدنا 

لكن  معّينة..  بمشاكل  تتسبب  أن  يمكنها 

مواصلة  من  دبلوماسيتنا  يمنع  أن  يمكن  ال 

عملها«.

بيان  في  البلغارية  الخارجية  وزارة  وأعلنت 

لتحليق  الدبلوماسي  اإلذن  تعط  »لم  أنها 

البلغارية«،  األراضي  فوق  الروسية  الطائرات 

العقوبات  لنظام  »مطابق  القرار  أن  مؤكدة 

التي فرضها االتحاد األوروبي على روسيا«.

كذلك أبلغت مقدونيا الشمالية ومونتينيغرو 

السفارتين الروسيتين بقرار مماثل.

صربيا  إلى  زيارته  إلغاء  إلى  الفروف  واضطر 

بلغراد  في  يلتقي  أن  المقرر  من  كان  حيث 

فويتشيتش  ألكسندر  الصربي  الرئيس 

سيالكوفيتش  نيكوال  الخارجية  ووزير 

الصربية  األرثوذكسية  الكنيسة  وبطريرك 

بورفيريجي.

تواصل الهجمات الروسية على شرق أوكرانيا

الوضع يتفاقم في »سيفيرودونيتسك«

تحقيق  بعد   - ب  ف.  أ.   - )أوكرانيا(  كييف 

المدينة  سيفيرودونيتسك،  في  تقدم 

روسي  لقصف  تتعرض  التي  االستراتيجية 

مكثف في شرق أوكرانيا، »تفاقم« الوضع فيها 

على  قليل  بعد  األوكراني  للجيش  بالنسبة 

زيلينسكي  فولوديمير  الرئيس  بها  قام  زيارة 

لخط الجبهة.

سيرغي  لوغانسك  منطقة  حاكم  وأعلن 

غايداي للتلفزيون األوكراني »1+1« أن »معارك 

نجح  سيفيرودونيتسك.  في  تدور  ضارية 

مقاتلونا في شن هجوم مضاد وتحرير نصف 

المدينة، لكن الوضع تفاقم بالنسبة لنا«.

وقال إن القصف تكثف على سيفيرودونيتسك 

الواقعة  المجاورة  المدينة  وليسيتشانسك، 

المرتفعات« والتي تعتبر استراتيجية  »على 

وزارها  الدفاع«  خط  »صمود  أجل  من 

زيلينسكي األحد لتفقد قواته.

كل  بـ»تدمير  الروسية  القوات  غايداي  واتهم 

تتبعه  الذي  المحروقة  األرض  بتكتيك  شيء 

عادة.. فال يبقى ما يمكن الدفاع عنه«.

ال  الصناعي أكبر مدينة  المركز  ويعتبر هذا 

يزال األوكرانيون يسيطرون عليها في منطقة 

الروسية في  القوات  لوغانسك حيث تقدمت 

ُطردت  أو  انسحبت  بعدما  األخيرة  األسابيع 

من شمال البالد ومن محيط كييف.

التراجع  على  األوكرانيون  أرغم  وبعدما 

على  الروسي  الهجوم  أمام  أولى  مرحلة  في 

تدريجيا  وتقدموا  عادوا  سيفيرودونيتسك، 

مستعيدين أراضي من الروس.

هذه  على  كبرى  أهمية  موسكو  وتعلق 

ستكون  عليها  السيطرة  أن  إذ  المدينة، 

كامل  على  قبضتها  إحكام  أجل  من  حاسمة 

االنفصاليون  يسيطر  التي  دونباس  منطقة 

الموالون لها على قسم منها منذ 2014.

الـ24  الساعات  في  المسلحة  قواتها  وواصلت 

شرق  في  جبهات  عدة  على  هجومها  األخيرة 

سبعة  »صد  كييف  أعلنت  حيث  أوكرانيا، 

هجمات« في منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

دمر  طيرانها  أن  الروسية  الدفاع  وزارة  وأعلنت 

ومستودع  مدفعية  ذخائر  مستودعات  ثالثة 

وقود قرب بلدة كوديما في منطقة دونيتسك.

األوكراني  الجيش  أعلن  أخرى،  جهة  من 

وأرغمه  الروسي  األسطول  صد  أنه  اإلثنين 

السواحل  عن  كلم  مائة  التراجع  على 

تفرض  حيث  األسود  البحر  على  األوكرانية 

ولم  أسابيع.  عدة  منذ  بحريا  حصارا  روسيا 

المعلومات  هذه  من  التثبت  الممكن  من  يكن 

من مصدر مستقل.

{  الهجمات الروسية مستمرة على أوكرانيا

رام الله - األراضي المحتلة - قنا - وكاالت 

الفلسطينية  الرئاسة  الناطق باسم  قال 

اقتحامات  إن  أمس،  ردينة،  أبو  نبيل 

األقصى  للمسجد  اليهود  المستوطنين 

المبارك وباحاته »أصبحت غزوا وليست 

زيارة، وهي مرفوضة ومدانة«.

جاء ذلك في تصريح نقلته وكالة األنباء 

شدد  »وفا«،  الرسمية  الفلسطينية 

الوضع  على  »الحفاظ  ضرورة  على  فيه 

القائم في المسجد  والتاريخي  القانوني 

األقصى«.

هذا  »استمرار  أن  من  ردينة  أبو  وحذر 

دينية  حرب  إلى  الصراع  سيحول  الغزو 

ال تبقي وال تذر«.

وقال إن »محاوالت إسرائيل لتغيير الواقع 

التاريخي والقانوني القائم، عبر تكريس 

تقسيمه  طريق  على  الزماني  تقسيمه 

مكانيا، مرفوضة ومصيرها إلى الفشل«.

»تحمل  إلى  األميركية  اإلدارة  ودعا 

وقف  على  إسرائيل  وإجبار  مسؤولياتها 

المسجد األقصى  واقتحامات  تصعيدها 

قبل فوات األوان«.

إسرائيليون  مستوطنون  جدد  وأمس 

المسجد  لباحات  المتكررة  اقتحاماتهم 

الشرطة  من  مشددة  بحراسة  األقصى 

اإلسرائيلية.

وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 

اقتحموا  مستوطنا   160 عن  يزيد  ما  إن 

ساعة  غضون  في  المسجد  باحات 

واحدة.

عضو  المقتحمين  بين  »من  وأضافت: 

الكنيست اإلسرائيلي السابق عن حزب 

الليكود اليميني الحاخام يهودا غليك«.

إن  لألناضول  عيان  شهود  وقال 

على  المسجد  اقتحموا  المستوطنين 

بحراسة  كبيرة  مجموعات  شكل 

باب  خالل  من  اإلسرائيلية  الشرطة 

للمسجد  الغربي  الجدار  في  المغاربة 

األقصى.

الخارجية  وزارة  قالت  جهتها،  من 

الكيان  وزراء  رئيس  إن  الفلسطينية 

يسابق  بينيت  نفتالي  اإلسرائيلي 

الزمن لتسريع عمليات الضم التدريجي 

أية  أمام  نهائيا  الباب  إلغالق  للضفة، 

الفلسطينية  الدولة  لتجسيد  فرصة 

المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية، 

اإلسرائيلي  االحتالل  دولة  أن  موضحة 

تختبر جدية المواقف األميركية عشية 

بايدن  جو  األميركي  الرئيس  زيارة 

المرتقبة إلى المنطقة.

أمس،  لها  بيان  في  الوزارة،  وأدانت 

التي  المتواصلة  والجرائم  االنتهاكات 

المختلفة  وأذرعها  االحتالل  دولة  ترتكبها 

وعناصر  المستوطنون  فيها  بما 

الشعب  أبناء  ضد  اإلرهابية  منظماتهم 

ومقدساته،  وممتلكاته  الفلسطيني 

الحياة  مشهد  على  تسيطر  باتت  والتي 

قطاع  في  الفلسطيني  للمواطن  اليومية 

القدس  فيها  بما  الغربية  والضفة  غزة 

الشرقية.

{  اقتحام المستوطنين جاء بمناسبة ما يسمى عيد نزول التوراة

الرئاسة الفلسطينية تؤكد:

اقتحامات »األقصى« أصبحت »غزوا«

االحتالل يفرج عن األسير األردني

 »أبو خضير« بعد سجن »6« أعوام
إسرائيل،  أفرجت  ــ  األناضول  عمان- 

األردني  اإلثنين، عـــــن األســـــير  أمس 

أعوام   6 بعد  خضير،  أبو  أسيد 

بتــــــهمة  الســـــجن،  في  قـــضاها 

تابعة  سيارات  على  النار  إطالق 

. لجيشها

تليفزيون  أورده  ما  وفق  ذلك  جاء 

موقعه  على  )حكومي(  »المملكة« 

من  تأكيد  أي  صدور  دون  الرسمي، 

الساعة  حتى  اإلسرائيلي  الجانب 

13:15 تغ.
عاما(،   33( خضير  أبو  واعتقل 

عليه  وُحكم   ،2016 عام  يونيو  في 

أعوام مع غرامة مالية  بالحبس ستة 

.2017 في سبتمبر 

ويبلغ عدد األسرى األردنيين المحكوم 

نحو  اإلسرائيلية  السجون  في  عليهم 

إن  رسمية  غير  أرقام  تقول  فيما   ،19
 22 بين  ما  يتراوح  اإلجمالي  عددهم 

و30.

على خلفية الحفالت

جونسون ينجو من حجب الثقة
لندن - وكاالت - خاطب رئيس الوزراء 

البريطاني بوريس جونسون البرلمان 

سحب  على  التصويت  بدء  قبل 

جونسون  وفي  رسالة  منه.  الثقة 

يمكن  أنه  إلى  أشار  المحافظين،  إلى 

»جريئة  حلول  لتقديم  به  الوثوق 

وطويلة  لمشاكل  صعبة  ومبتكرة« 

سابقا.   بالفعل  ذلك  اثبت  وقد  األمد 

االنتقادات  بعض  أن  على  وافق  كما 

داونينج  حفالت  بشأن  إليه  الموجهة 

قواعد  إغالقات  خرقت  التي  ستريت 

كورونا كانت عادلة، لكنه يقول إنه رد 

على ذلك، ويدعي أن الحزب لديه اآلن 

وراءه.   القضية  ذهبية«  لترك  »فرصة 

وقال جونسون: »أعلم أنه خالل األشهر 

شديدة،  النتقادات  تعرضت  األخيرة 

كانت  مؤلمة  التجربة  هذه  أن  وأعلم 

بعض  كان  ربما  بأكمله..  للحزب 

أقل  كان  وبعضه  عاداًل،  النقد  هذا 

هناك  نقاط  كانت  حيثما  ذلك،  من 

وتعلمت  استمعت  فقد  صحيحة، 

وقمت بتغييرات كبيرة« .

االستماع  بالطبع  »سأواصل  وأضاف: 

التحسينات  حول  الزمالء  من  والتعلم 

التي ترغب في رؤيتها، لكن ال  يمكنني 

فرصة  لدينا  أن  على  كثيًرا  التأكيد 

مع  اآلن..  وراءنا  هذا  لوضع  ذهبية 

دعمكم، أعتقد أننا الليلة  لدينا جائزة 

يمكننا  أيدينا،  متناول  في  عظيمة 

لوسائل  المفضل  للهوس  حد  وضع 

العمل  االستمرار  في  يمكننا  اإلعالم. 

دون توقف الضوضاء« .

»وأنا  البريطاني:  الوزراء  رئيس  وتابع 

من  تمكنا  إذا  أنه  من  تامة  ثقة  على 

المقبلة،  فسننتصر  األيام  في  التوحد 

المناسب،  الوقت  في  أخرى  مرة 

لنا،  صوتوا  ممن  مليوًنا   14 ثقة  ونرد 

وسنواصل خدمة البلد  الذي نحبه« .

خالل  جونسون،  بوريس   وأشار 

أن  إلى  المحافظين،  لحزب  رسالته 

المحافظين تحت قيادته حققوا أكبر 

 انتصار انتخابي لهم منذ 40 عاًما. 

{  بوريس جونسون

تونس - وكاالت - دخل عموم 

القضاة التونسيين منذ صباح 

األمس، في إضراب عام لمدة 

أسبوع قابل للتجديد.

وشهدت المحاكم التونسية 

شلال تاما بعد التزام أغلب القضاة 

باإلضراب العام الذي دعت إليه 

الجمعية التونسية للقضاة

وبرغم التشديدات األمنية 

الكبيرة، فإن قضاة أكدوا 

لـ»عربي21«، أن نسبة اإلضراب 

بلغت 100 بالمائة.

وقال رئيس جمعية القضاة 

أنس الحمايدي إن »القضاة 

التزموا بالكامل بقرار اإلضراب، 

كل المؤشرات إيجابية جدا وأنا 

أؤكد أنها نسبة قياسية هذه 

المرة 100 %«.  وقالت روضة 

القرافي، إن »هذا اإلضراب ردة 

فعل قوية من القضاة .

تونس.. إضراب 

عام للقضاة

»20« قتيالاً في مجزرة 

بالكونغو الديمقراطية
بونيا )الكونغو الديمقراطية(- أ. 

ف. ب- ُقتل ما ال يقل عن عشرين 

مدنيًا في إيتوري في شمال شرق 

جمهورية الكونغو الديمقراطية 

في مذبحة جديدة ُنسبت إلى 

القوات الديمقراطية المتحالفة 

)ADF(، وفق خبراء والجمعية 

المحلية للصليب األحمر. 

وكتب مرصد األمن في كيفو 

)KST( على تويتر أن »ُقتل ما 

ال يقل عن 20 مدنيًا في قرية 

بواناسورا هذا األحد«، مضيًفا 

أن »يشتبه في أن القوات 

الديمقراطية المتحالفة« وراء 

ذلك. وقال متطوعو الصليب 

األحمر إنهم »أحصوا 36 جثة«.

وقال مسؤول الصليب األحمر في 

إيرومو ديفيد بيزا، إن »متمردي 

القوات الديمقراطية المتحالفة 

وصلوا قرابة الساعة الثامنة 

مساء. تحركوا بهدوء. لحسن 

الحظ تمكن العديد من األهالي 

من الفرار«.

وُتحمل »القوات الديمقراطية 

المتحالفة« التي يعتبرها تنظيم 

الدولة فرًعا له في وسط إفريقيا، 

مسؤولية قتل آالف المدنيين في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية 

وشّن هجمات في أوغندا.

يخضع إقليما شمال كيفو 

وإيتوري لـ »حالة حصار« منذ 

مطلع مايو، وهو إجراء استثنائي 

يمنح صالحيات كاملة للجيش 

الذي فشل حتى اآلن في 

وقف االنتهاكات التي ترتكبها 

الجماعات المسلحة.



ليست القصة أّن المتحّدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا 

)الحاكم( في الهند سحب تغريدته شديدة البذاءة 

بشأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وال أّن حزبه 

»عّلق« عمله في موقعه بعد فعلته الشنيعة، وإنما أّن 

المذكور قال ما قاله فيما تنتعش نوبات االعتداءات 

الطائفية والعنصرية البغيضة ضد الهنود المسلمين 

في بلدهم، وهم زهاء مائتي مليون مواطن، في أجواء 

من الكراهية الدينية التي ينشط في تسعيرها 

فاعلون في الحزب الحاكم، المشهور بصفِته اليمينّية 

المتطّرفة، وبالتعّصب الهندوسي الذي يقوم عليه، وال 

 شعبوي، يتوّجه به إلى 
ٍّ

يكّف عن الجهر بخطاٍب قومي

غرائز البسطاء من الهنود، يستهدف به شركاَءهم في 

المواطنة في بلدهم، المسلمين، وذلك فيما تتعاظم 

حّدة التباينات الطبقية واالجتماعية في البالد ووالياتها، 

يتعّرض في غضونها أتباع طائفة الداليت الهندوسية، 

وهم نحو 250 مليون نسمة، إلى تنكيٍل معلن، وتهميش 

واضطهاد ظاهرْين، فيما الفقر يفترس ثلثي السكان.

 وألّن المقام هنا ال يذهب إلى شؤون الهند العويصة، 

مثل هذه وتلك، يقتصر القول على ما ُتذّكر به تغريدة 

المسؤول الحزبي الرفيع هناك، بل وما تؤّكده على 

األصّح، وهو إّن الرجل أشعل وقودًا جديدًا لغضٍب مقيم، 

جاءت تعبيراٌت عنه في تظاهراٍت ساخطة، ليس فقط 

ضّد ما أفضى به، وإنما أيضًا ضّد ما يكابده المسلمون 

من عسف موصوٍل بروح عدوانية بادية، ما تنفّك تتعزز 

هناك، في بلد المهاتما غاندي الذي أزهق روَحه متعّصٌب 

هندوسي قبل 74 عامًا.

تجّرأ المسؤول الهندي على الرسول الكريم بعد أقل 

من شهرين على هدم منازل ومحاّل تجارية لمسلمين 

في والية ماديا براديش، بعد وقائع عنٍف طائفي في 

يوم احتفاالت الهندوس بعيٍد لهم. وقد قال مسلمون 

في الوالية إّن الشرطة تسمح للهندوس بمهاجمتهم، 

وإّن متعّصبين هندوسًا كسروا مئذنة مسجٍد في 

مدينة في الوالية، كما أّن آخرين مثلهم لّوحوا بسيوٍف 

في أيديهم، واقتحموا مساجد. وفي الوسع أن تقع من 

الطرف اآلخر ممارساٌت مستفّزة ربما، وإْن ال تأتي عليها 

وكاالت األنباء والتقارير المحايدة، إال أن األْولى بإمعان 

النظر فيه إشاحة السلطات عن إعمال القانون، وإجراء 

مقتضياته ومساطره، أخذا بالعدالة وموجباتها. بل 

بداًل من هذا البديهي الذي ُيفترض بأي سلطٍة ألي دولٍة 

أن تنهض به، تلقى تصريحاٍت لمسؤولين رسميين 

تستهزئ بالمعاملة العادلة، وقد ضّن بها على المسلمين 

وزير الداخلية في الوالية، عندما قال صراحًة إنهم ال 

يستحقونها، بعد أن حسم أنهم ارتكبوا االعتداءات في 

أحداث العنف الطائفي هناك.

لم يبادر حزب بهاراتيا جاناتا إلى االعتذار من عموم 

المسلمين بعد فعلة الناطق باسمه المشينة، وفي 

ظّنه أن الخواطر تهدأ بتوقيف هذا الشخص عن عمله، 

فيما األْدعى أن تكون الواقعة التي ال ُيدينها الحزب 

مناسبًة مضافًة إلى مناسباٍت أخرى سابقٍة، بال عدٍد، 

النتهاج سياسٍة تغاير الُمداهنة التي تسلكها السلطات 

الحاكمة تجاه المعتدين المتطّرفين ضد المسلمين، 

صدورا عن منظوٍر يستضعفهم وال يكترث بحساسّيتهم 

الدينية ومعتقدهم. وفي البال أن أرشيف زعيم هذا 

الحزب الذي ينضوي فيه ماليين الهنود، ويتمّثل في 

البرلمان بأغلبية 303 نواب )من أصل 542(، ناريندا 

مودي، ال يشّجع على توقع هذا المأمول الملّح من أجل 

حماية الهند ونسيجها العام، فالرجل، بحكم موقعه 

الراهن رئيسا للحكومة، يتحّمل كامل المسؤولية 

عن وقائع اضطهاٍد معلومٍة مورست ضد مواطنيه 

المسلمين، كما أنه، بوصفه رئيسا لحكومة والية 

غوجارت في العام 2002، يتحّمل مقادير غير هينٍة من 

المسؤولية عن تشجيع قتل أكثر من ألفي هندي مسلم 

في الوالية في أثناء أحداٍث شنيعٍة جرى فيها استهداف 

المسلمين تعيينًا. وفي محّله ما أتى عليه معلقون 

ومدونون ومغّردون في فضاءات التواصل االجتماعي، 

وهم ُيشهرون غضبهم العالي من التجّرؤ المتمادي الذي 

تفّوه به المسؤول الهندي ضد خاتم الرسل واألنبياء، 

أّن غياب وقفٍة إسالميٍة وعربية جاّدٍة وقويٍة تجاه الهند 

ومصالحها يشّجع الحكومة الراهنة في هذا البلد 

على االستهانة بمشاعر المسلمين، بل وعلى تغطية 

ممارساٍت عنصريٍة وطائفيٍة ضّدهم في بلدهم. والظّن 

غالبًا أّن هبة الغضب الجارية ستأخذ وقتها ثم تذهب 

إلى أرشيٍف مقيت، يضّج بكثيٍر من وقائع التعّدي على 

عقيدة المسلمين ومشاعرهم، في الهند.. وغيرها.

عقد في لندن في 31 مايو الماضي مؤتمر حول مسؤولية 

بريطانيا ودول العالم الكبرى لمواجهة نظام الفصل 

العنصري »األبارتايد« في فلسطين المحتلة، بمشاركة 

عدد من الشخصيات الحقوقية الدولية، وحضور عدد من 

المؤثرين والصحفيين البريطانيين واألجانب.

تكمن أهمية المؤتمر الذي عقده »المركز الدولي للعدالة 

للفلسطينيين« في اتجاهين: األول هو البناء على التقارير 

الحقوقية المهمة التي صدرت العام الماضي عن منظمات 

»بيتسيلم« و»هيومان رايتس ووتش« و»أمنستي« وأكدت 

أن االحتالل يمارس سياسات الفصل العنصري ضد 

الشعب الفلسطيني، والثاني أنه يساهم في فتح نقاش 

فلسطيني حول أهمية النضال ضد نظام األبارتايد 

الصهيوني.

قد يقول قائل، وهل يحتاج النضال ضد الفصل العنصري 

لنقاش داخلي فلسطيني؟ والجواب نعم. ألن فريقا 

مهما من المناضلين والباحثين والكتاب الفلسطينيين 

يعتقدون أن هذا النضال قد يحرف عن الصراع الحقيقي 

بين الشعب الفلسطيني وبين االحتالل.

م االحتالل الشعب واألرض في فلسطين منذ النكبة  قسَّ

عام 1948، وأكمل عملية التقسيم في حرب النكسة 

التي تصادف ذكراها هذه األيام. لم يكن التقسيم 

فقط جغرافيا، ولكن األهم واألخطر هو ما تبع التقسيم 

الجغرافي من انقسامات سياسية ونضالية، جعلت من 

المستحيل أن يجتمع الفلسطينيون على استراتيجية 

واحدة للصراع مع االحتالل.

ال يمكن للفلسطيني في الضفة الغربية أن يمارس نفس 

نوع النضال الذي يستطيع فلسطينيو الداخل وغزة 

والقدس والخارج أن يمارسوه، وينطبق األمر على غزة التي 

تمتلك وضعا خاصا مختلفا تماما عن القدس والضفة 

والداخل. فيما يتوزع فلسطينيو الشتات بين بلدان 

مختلفة وقوانين متناقضة تجعل من اتفاقهم على صيغة 

نضالية واحدة ضربا من الخيال.

استفاد االحتالل من هذا الواقع، وعمل على تعزيزه 

بالسياسة والقوة أحيانا، لضمان عدم الدخول في 

صراع شامل مع الشعب الفلسطيني يدرك االحتالل أنه 

السيناريو األخطر عليه. ولهذا فإن الفلسطينيين يجب أن 

يقاوموا بكل الطرق المتاحة، كل حسب واقعه السياسي 

والجغرافي، ألن من المستحيل أن يقاوم الجميع بنفس 

الطريقة. من هنا تأتي أهمية النضال ضد األبارتايد، ألنها 

تساهم في صناعة فسيفساء المقاومة الشاملة، وألنها 

تغير في النقاش العالمي الذي سينتقل تدريجيا من 

المنظمات الحقوقية إلى الصحافة الرئيسية في العالم 

ثم إلى المجال السياسي، )وهذا هو موضوع المؤتمر 

الذي عقد في لندن والمشار إليه سابقا(، قام االحتالل 

كمشروع استيطاني أوروبي في فلسطين، واستمر بدعم 

القوى الغربية التي عملت على ضمان تفوقه العسكري 

واالستراتيجي واالقتصادي. وال يمكن لهذا االحتالل أن 

يستمر إذا تحول إلى عبء على هذه القوى الغربية، وإذا 

فقد دعمها متعدد األشكال.. لن يتحول االحتالل إلى عبء 

إال إذا اجتمعت عليه المقاومة في غزة، والنضال الشعبي 

في الضفة والقدس، والمقاومة المدنية في فلسطين 

الداخل، والنضال اإلعالمي والسياسي ومقاومة نظام 

األبارتايد في الشتات.
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كما رحل اآلخرون
 سترحل المستعمرة

حمادة فراعنة

كاتب أردني

يتباهى المستوطن األجنبي األميركي األصل 

رئيس حكومة المستعمرة نفتالي بينيت أنه 

أنجز خالل عامه األول من إدارة حكومته الخطوات 

التالية:

- منعنا إنشاء قنصلية أميركية للفلسطينيين 

في القدس.

- غيرنا سياستنا مع حماس 180 درجة.

- أعدنا الهدوء لسكان غالف قطاع غزة في 

سديروت وعسقالن.

- أصدرنا قرارًا بإنشاء 14 مستوطنة جديدة 

بالنقب.

- أعدنا مسيرة األعالم إلى مسارها الطبيعي 

وشارك بها 70 ألف مستوطن، لوحوا باألعالم 

اإلسرائيلية، هذا العام.

- لم نتنازل عن شبر واحد من أرضنا، وال نناقش 

إقامة دولة فلسطينية.

يستطيع بينيت أن يتباهى بما فعل، كما 

سبق وفعل غيره، من قادة المستعمرة 

ومستوطنيها، فالصراع سجال بين اإلسرائيليين 

والفلسطينيين، لم يتوقف، لن ينتهي إال بهزيمة 

أحدهما لحساب اآلخر.

بينيت يتباهى بما حقق، ويرد عليه ختيار 

فلسطيني ُمسن، َخبَر التاريخ ومعطياته وقرأ 

تداعياته فيقول: كان يحكمنا العثمانيون 

ورحلوا، وأتى البريطانيون ورحلوا، وتحكمنا 

الصهيونية إلى حين وسترحل، لن يبقى في 

األرض وعليها سوى أهلها وأصحابها، مهما تلونت 

وجوه ومعطيات وأدوات الغزاة.

في 10 مايو الرمضاني عام 2021 أحبط 

الفلسطينيون احتفاالت اإلسرائيليين بمناسبة 

احتالل القدس، حسب التوقيت العبري، ومسيرة 

راياتهم، وتسلح اإلسرائيليون بقدرات بشرية 

عسكرية وأمنية وتسليحية ليحتفلوا هذا العام 

بمناسبة احتاللهم للقدس يوم 29 مايو 2022، 

حسب تبدل التوقيت العبري، ولم يسعفهم 

التفوق، فواجهوا بسالة شباب فلسطين وصباياها 

الذين رفعوا العلم الفلسطيني في كل مكان ردًا 

على مسيرة الرايات اإلسرائيلية.

ويستطيع نفتالي بينيت المباهاة، كما سبق 

وفعلها كل المستعمرين األجانب الذين احتلوا 

بالد الشعوب الفقيرة، ولكنهم رحلوا مهزومين أمام 

إرادة الشعوب التواقة للحرية واالستقالل والكرامة، 

بعد أن دفعوا الثمن.

شعب فلسطين أمام الشعوب العربية واإلسالمية 

والمسيحية يدفع الثمن يوميًا من خيرة شبابه 

وصباياه، ولهذا سينتصر ويندحر المشروع 

االستعماري التوسعي اإلسرائيلي مهما تباهى 

بينيت ومن قبله نتانياهو، وتبجحوا.

النضال ضد »األبارتايد«

فراس أبو هالل
كاتب عربي

معن البياري 
كاتب أردني

مرت الذكرى السنوية لحرب عام 

»1967«، التي استمّرت »6« أيام، وما 

زالت تداعياتها مستمرة، دون أن تلوح 

في األفق أي إشارات تنبئ بأن السالم 

قادم.

مّثلت القضية الفلسطينية 

عنصرًا أساسيًا في الصراع 

العربي - اإلسرائيلي، الذي جّسدته 

هذه الحرب، إذ كانت األراضي 

الفلسطينية التي لم تحتّلها 

إسرائيل عام »1948«، تخضع آنذاك 

إلدارتين عربّيَتين، األولى مصرية 

مسؤولة عن قطاع غزة، والثانية 

أردنية مسؤولة عن الضفة الغربية، 

بما فيها القدس الشرقية، وفي 

ذلك الوقت، كانت منظمة التحرير 

الفلسطينية، التي تأسست عام 

»1964«، تعمل من مخيمات اللجوء 

في دول الشتات، خاصة في سوريا 

ولبنان واألردن، وتقود عمليات فدائية 

ضد إسرائيل.

 تداعيات تلك الحرب العدوانية 

اإلسرائيلية ما زالت حتى اليوم عبر 

تكريس إسرائيل احتاللها العسكري 

االستيطاني االستعماري واالحتاللي، 

واإلمعان في تصعيد اعتداءاتها ضد 

الشعب الفلسطيني باستهداف 

وجوده على أرضه وحقوقه وُمقّدساته 

ومواصلة عمليات التهجير القسري 

المنهجي، وابتالع المزيد من األراضي 

وبناء المستوطنات وعزل الُمُدن 

والُقرى، وتنفيذ جرائم قتل يومية 

وُمتعّمدة.

 ذكرى النكسة هذا العام تتزامن 

مع تصعيد إسرائيلي خطير تمّثل 

في قيام جيش االحتالل بتكثيف 

عدوانه وإرهابه في مدينة القدس، 

وتمكين المستوطنين من تنفيذ 

اعتداءاتهم واقتحاماتهم لباحات 

المسجد األقصى الُمبارك، وتدنيس 

الُمقدسات اإلسالمية والمسيحية 

بالعدوان الُممنهج على المسجد 

اإلبراهيمي وكنيسة القيامة، 

وتشجيع المستوطنين على إقامة 

صلوات تلمودية في المسجد 

األقصى، ومحاولة تغيير الوضع 

القائم فيه الذي يقصر حق الصالة 

للمسلمين فقط، في إطار ُمخططات 

لطمس الرواية الحقيقية األصلية 

للصراع وإسكات صوت الحق 

والحقيقة باستهداف اإلعالميين، 

كما حدث بجريمة اغتيال اإلعالمية 

شيرين أبو عاقلة، واإلعالمية غفران 

وراسنة، بجرائم إعدام ميداني 

متعّمدة، دون اعتبار لمعايير احترام 

حقوق اإلنسان والصحفيين التي 

تكفلها المواثيق والقرارات الدولية، ما 

يفرض على المجتمع الدولي التدخل 

عاجال، من أجل وقف هذه االعتداءات 

والدفع باتجاه حل عادل ودائم لهذا 

الصراع المرير.

ذكرى 
النكسة

أبعد من بذاءة مسؤول هندي

مأزق جينبينغأزمة لجوء تحريض إسرائيلي
األوكرانيين  ماليين  إن  بوست«  »واشنطن  صحيفة  قالت 

الذين لجأوا إلى أوروبا ربما لن يعودوا إلى بالدهم.. مؤكدة 

أزمة  أكبر  إلى  قاد  ألوكرانيا  الروسي  الغزو  أن  لها  تقرير  في 

لجوء في القارة األوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

باستخدام  األوروبية  الكتلة  قامت  مسبوق  غير  تحرك  وفي 

إجراءات طارئة لم تستخدمها منذ اإلعالن عنها قبل عقدين 

اإلجراء  ويعرف  لألوكرانيين.  مفتوحة  حماية  ومنحت 

»توجيه الحماية المؤقتة«، ويعطي من يحصل عليه حقوقا 

واسعة للتحرك بحرية في دول االتحاد األوروبي وإذن العمل 

وحق العناية الصحية والتعليم والسكن.

} )واشنطن بوست(

نشر الكاتب كريستوفر جونسون مقاال في الفايننشال تايمز، 

شي  بأن  تفيد  التي  »اإلشاعات  بعنوان  الصيني  الزعيم  عن 

جينبينغ يفقد قبضته على السلطة مبالغ فيها إلى حد كبير«.

جينبينغ  شي  الرئيس  إن  التعليقات  »تقول  الكاتب  ويقول 

الغاضبون(  األعمال  و)رواد  و)اإلصالحيون(  )النخب(  مأزق.  في 

أو  إضعافه  ويريدون  العظمة،  وجنون  سياساته  يحتقرون 

إزاحته عندما تنتهي واليته هذا الخريف«.

التمجيد  لتحقيق  شي  سعي  قائال:  جونسون  ويمضى 

يضعه  إنه  نظريا.  الفائزين  من  أكثر  حول  يدور  األيديولوجي 

)خط(  وأفعاله  أقواله  بجعل  المحتملين  المنافسين  فوق 

الحزب.

}  )الفايننشال تايمز(

إلى  ينظر  اإلسرائيلي  االحتالل  فيه  بات  الذي  الوقت  في 

الداخلية،  خاصرته  في  ضعف  نقطة  أنهم   48 فلسطينيي 

ويحذر من المواجهة الوشيكة معهم.

»معاريف«،  صحيفة  في  اليميني  الكاتب  ليبسكيند  كالمان 

ذكر في مقال له أنه من الواضح أن اليمين اإلسرائيلي المتطرف 

تؤكد  والنماذج  األمثلة  من  طويلة  قائمة  هناك  ان  يعتبر  بما 

وأعضاء  عموما،   48 فلسطينيي  بين  متزايدا  عداء  هناك  أن 

محاوالت  وهي  االحتالل،  لدولة  خصوصا،  العرب  الكنيست 

واضحة تسعى إلى تجريدهم من حقوقهم األساسية، تمهيدا 

لتصنيفهم بأنهم أعداء للدولة.

} )معاريف(
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اإلمارات في مواجهة أستراليا بالملحق اآلسيوي »المونديالي«
تجمع  التي  المواجهة  الدوحة  العاصمة  في  المونديالية  المالعب  أحد  علي  بن  أحمد  استاد  يستضيف 

بين المنتخب اإلماراتي ونظيره األسترالي في التاسعة مساء اليوم، من أجل خطف خامس بطاقات قارة 

آسيا ضمن تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022 التي ستؤهل الفائز لمواجهة البيرو اإلثنين المقبل في 

ملحق دولي يمنح بطله بطاقة العبور الـ31 للنهائيات العالمية.

ويعمل المنتخب اإلماراتي للمحافظة على آماله بالوصول إلى المونديال وتحقيق الحلم للمرة الثانية بعد 

مونديال إيطاليا 1990.

وجاء تأهل اإلمارات وأستراليا إلى الملحق اآلسيوي بعد احتاللهما المركز الثالث في مجموعتيهما ضمن 

الدور الثالث الحاسم من التصفيات اآلسيوية.

تطرقا للعديد من الملفات المشتركة والقضايا الكروية

رئيس االتحاد يستقبل نظيره الكويتي
استقبل سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن 

لكرة  القطري  االتحاد  رئيس  ثاني  آل  أحمد 

عبدالله  سعادة  أمس،  ظهر  بمكتبه  القدم، 

أحمد الشاهين الربّيع رئيس مجلس إدارة 

المرافق  والوفد  القدم،  الكويتي لكرة  االتحاد 

له الذي ضم كاًل من: عبدالعزيز السمحان 

عضو مجلس إدارة االتحاد، وصالح القناعي 

مكتب  مدير  العميري  ومحمد  العام،  األمين 

الرئيس.  مستشاري  والسادة  الرئيس، 

القطري  الجانب  من  االستقبال  حضر 

نائب  المهندي  عبدالعزيز  بن  سعود 

المكتب  عضو  بالن  وهاني  االتحاد،  رئيس 

األنصاري  ومنصور  لالتحاد،  التنفيذي 

العام. األمين 

األخوية  العالقات  إطار  في  االستقبال  ويأتي 

تخلل  حيث  الجانبين،  بين  المتميزة 

الملفات  من  للعديد  التطرق  االجتماع 

كاًل  تهم  التي  الُكروية  والقضايا  المشتركة 

المواضيع  حول  والتباحث  الطرفين،  من 

ذات االهتمام المشترك وتعزيز أطر التعاون 

الفترة  في  تفعيلها  وأهمية  الجانبين  بين 

سبل  ويوفر  القدم  كرة  يخدم  بما  المقبلة، 

االرتقاء بها في كل من البلدين الشقيقين.

لسعادة  االتحاد  رئيس  سعادة  وأكد 

التي  العالقات  عمق  على  الربّيع  عبدالله 

بنظيره  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  تربط 

بعد  التهنئة  لسعادته  مقدمًا  الكويتي، 

الكويتي  االتحاد  برئاسة  بالتزكية  فوزه 

جرت  التي  االنتخابات  -في  القدم  لكرة 

اليوسف،  أحمد  للشيخ  خلًفا  مؤخرًا- 

عشر  الثاني  الرئيس  الشاهين  ليصبح 

الكويتي. الكرة  التحاد 

بحجم  االتحاد  رئيس  سعادة  ونوه 

المثمرة والمتميزة بين االتحادين  العالقات 

امتدادها  على  القدم  لكرة  والكويتي  القطري 

وتطور  مصلحة  فيه  لما  الدائم  والتواصل 

كرة القدم في كٍل من البلدين.

الشكر  الشاهين  عبدالله  قدم  جهته،  من 

خليفة  بن  حمد  الشيخ  لسعادة  والتقدير 

بن أحمد آل ثاني على هذه اللفتة الكريمة، 

وهذا االستقبال المتميز الذي ليس بغريب 

القدم،  لكرة  القطري  االتحاد  على  وال  عليه 

األخوية  العالقات  عليه  لما  امتداد  هو  بل 

الشقيقين. البلدين  بين  المتأصلة 

للمشروع  التقدم  دوام  سعادته  وتمنى 

الكروي القطري الذي يستمر في قطف ثمار 

قيادة  وضعته  الذي  االحترافي  التخطيط 

قطر  دولة  دور  سعادته  ثمن  كما  االتحاد، 

الرياضي العالمي. المهم على الصعيد 

الكويتي  االتحاد  رئيس  سعادة  وأعرب 

سعادته  عن  الزيارة،  ختام  في  القدم،  لكرة 

رئيس  سعادة  بلقاء  واعتزازه  الكبيرة 

والدعم  الكريم،  االستقبال  مثمنًا  االتحاد، 

االتحاد  رئيس  يوليه  الذي  الدائم  واالهتمام 

دوام  متمنيًا  الكويتية،  للكرة  القطري 

التوفيق والنجاح له في قيادة الكرة القطرية 

إلى آفاق أرحب ومستقبل أزهر.

beIN SPORTS عبر شاشة

»87.8« مليون مشاهد
لنهائي »الشمبيونزليج«

اتحـــاد الجمبـــاز يــــواصــــل
تحضيراته الستضافة »اآلسيوية«

ارتفاعًا   beIN SPORTS قناة  شهدت 

الشهر  المشاهدين  أعداد  في  كبيرًا 

النهائية  المباراة  خالل  الماضي 

أقيمت  التي  أوروبا  أبطال  دوري  من 

العاصمة  في  فرانس  دو  استاد  في 

جذبت  حيث  باريس،  الفرنسية 

لنهائي  مشاهد  مليون   88 يقارب  ما 

الصادرة  لإلحصاءات  وفقا  البطولة، 

عن شركة إبسوس.

السبت  يوم  المباراة  بث  جرى  وقد 

مباشرة  الفائت  مايو  شهر  من   28
 beIN SPORTS وحصريا عبر قنوات 

مع  ترافقت  مختلفة  لغات  بثالث 

مخصصة  تحليلية  استوديوهات 

واإلنجليزية،  العربية  باللغتين 

دولة   24 الحصري  البث  شمل  وقد 

وشمال  األوسط  الشرق  نطاق  ضمن 

أفريقيا. ومع اقتراب موسم كرة القدم 

االنتهاء،  من   22/2021 لعام  األوروبية 

عالية  مشاهدة  نسبة   beIN شهدت 

الحاسمة  المباريات  من  الثنين 

مباراة  جذبت  حيث  مايو،  شهر  خالل 

مع  مواجهة  في  سيتي  مانشستر 

اإلنجليزي  الدوري  خالل  فيال  أستون 

وفينورد  روما  إس  إيه  ومباراة  الممتاز 

المؤتمر  دوري  نهائيات  من  روتردام 

بلغت  عالية  مشاهدة  أرقام  األوروبي 

20 مليون مشاهد لكل منها. حوالي 

خالل الفترة من »15« إلى »18« يونيو في »أسباير«

أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية 

 - المائية  للدراجات  قطر  بطولتي  من 

نادي  اللتين نظمهما  مارثون، وقطر للصيد، 

لمدة  بالتزامن  البحرية  للرياضات  الدوحة 

الثقافي  الحي  شاطئ  مياه  على  أيام  ثالثة 

الفرق  أبرز  من  كبيرة  مشاركة  وسط  كتارا 

المحلية.

ففي الجولة الثانية من بطولة قطر للدراجات 

محمد  المتسابق  تمكن  ماراثون،   – المائية 

بعدما  اللقب  إحراز  من  عبدالغني  حسن 

جمع 35 نقطة بعدما فاز بالسباق األول وحل 

ثانيا في السباق الثاني.

أما على صعيد منافسات الجولة الثانية من 

بطولة قطر للصيد، فقد شهدت هي األخرى 

منافسات قوية في فئاتها الثالث: صيد سمك 

الكنعد، وصيد سمك السكن، وصيد سمك 

سمكة  أكبر  مسابقة  عن  فضال  الهامور، 

الكنعد، تمكن  )قرش(. ففي مسابقة سمك 

فريق  قائد  الشهواني  علي  غانم  المتسابق 

بوزن  األول  المركز  إحراز  من  »بسيتين« 

44.45 كيلو جرام.

وفي مسابقة سمك السكن، حقق المتسابق 

»المهر1«  فريق  قائد  الخليفي  عبدالله  صالح 

المركز األول بوزن 103.15 كيلو جرام.

حصد  فقد  الهامور،  سمك  مسابقة  في  أما 

قائد  القحطاني  ماجد  محمد  المتسابق 

 66.45 بوزن  األول  المركز   »1 »البوارح  فريق 

كيلو جرام.

ماجد  محمد  المتسابق  نال  وأخيرا 

جائزة   »1 »البوارح  فريق  قائد  القحطاني 

بعدها  ليسدل  )قريش(،  سمكة  أكبر 

من  الثانية  الجولة  منافسات  على  الستار 

منافسات  ختام  وفي  للصيد.  قطر  بطولة 

للدراجات  قطر  بطولتي  من  الثانية  الجولة 

– مارثون، وقطر للصيد، قام السيد  المائية 

الدوحة  نادي  رئيس  نائب  المناعي  صالح 

الفائزين  بتتويج  البحرية  للرياضات 

الدراجات  أصحاب المراكز الثالثة سواء في 

المائية، أو في فئات الصيد الثالث.

{ رئيس االتحاد يستقبل الربّيع

عوض الكباشي كتب

بجانب الجولة الثانية من بطولة الصيد

ختام مثير لماراثون الدراجات المائية

{  تتويج الفائزين 

$ الرياضي الدوحة

{ علي الهتمي

للجمباز  القطري  االتحاد  يواصل 

البطولة  الستضافة  تحضيراته 

الفني  للجمباز  التاسعة  اآلسيوية 

خالل  تقام  التي  سيدات(   - )رجال 

الشهر  من   18-15 من  الفترة 

وعدد  دولة   21 بمشاركة  الجاري 

العبا   137 يتجاوز  العبين 

والعبة.

رئيس  الهتمي  علي  وأكد 

الجاهزية  على  االتحاد 

الستضافة  التامة 

في  وإخراجها  البطولة 

كعادة  صورة  أفضل 

القطري  التنظيم 

وقال  البطوالت،  لكبرى 

تصريحات  في  الهتمي  علي 

التحضيرات  صحفية: 

للبطولة تسير في أفضل صورة ممكنة.

 21 مشاركة  ستشهد  البطولة  وأضاف: 

دولة، ومما ال شك فيه أن ذلك سيكون له 

ورغبة  المنافسة  قوة  على  مباشر  تأثير 

أفضل  تقديم  في  المتنافسين  كل 

من  واحدة  نتوقع  ونحن  ممكن،  مستوى 

اإلطالق  على  اآلسيوية  البطوالت  أقوى 

الدول  من  الكبير  الزخم  هذا  ظل  في 

العالم  أبطال  أن  سيما  ال  المشاركة، 

فإجمالي  البطولة،  في  متواجدون  وآسيا 

النسخة  هذه  في  المشاركين  عدد 

و56  81 العبا  والعبة  137 العبا  سيتجاوز 

العبة. 

تعتبر  البطولة  أن  شك  ال  قائال:  وتابع 

نسخة  لتقديم  قطر  أمام  جديدا  تحديا 

اإلمكانيات  على  تؤكد  استثنائية 

الكبرى  األحداث  تنظيم  في  القطرية 

كامل  تعاون  وهناك  ناجحة،  بصورة 

نجاح  لتحقيق  الجهات  مختلف  من 

المنظمة  اللجنة  جانب  من  سواء  كبير 

وزارة  أو  األولمبية  اللجنة  أو  للبطولة 

الجهات  فكافة  والشباب،  الرياضة 

النسخة  هذه  إخراج  هدفها  المشاركة 

الوفود  قائال:  واختتم  مشرفة.  بصورة 

الوصول  في  بالفعل  بدأت  المشاركة 

المعسكرات  إقامة  أجل  من  للدوحة 

استعدادا للبطولة، فقد كان وفد هونج 

الواصلين  أول  وكازخستان  كونج 

وفقا  تسير  األمور  وكل  أيام،  عدة  قبل 

من  مميزة  نسخة  إلخراج  له  مخطط  لما 

القارية. البطولة 

تعزيز العالقات والتعاون اإلعالمي

رئيس التحرير يستقبل اإليطالي »ميرلو«

الدولي  االتحاد  رئيس  ميرلو،  جيانو  السيد  قام 

 $ جريدة  مقر  إلى  بزيارة  الرياضية،  للصحافة 

محمد  المسؤول  التحرير  رئيس  استقباله  في  وكان 

حمد المري، وقد رافقه في الزيارة فانسون أمالفي مدير 

الرياضية،  للصحافة  الدولي  باالتحاد  الكبرى  األحداث 

جريدة  تحرير  رئيس  حجي  محمد  الزميل  وكذلك 

لوسيل وعضو االتحاد اآلسيوي للصحافة الرياضية.

دار الحديث، خالل اللقاء، عن حفل توزيع جوائز االتحاد 

نسخته  في  السنوية  الرياضية  للصحافة  الدولي 

الرابعة، الذي سيقام يوم األحد المقبل 12 يونيو باستاد 

خليفة الدولي. وتقام هذه النسخة ألول مرة في الدوحة 

بسويسرا،  زيوريخ  في  األولى  النسخة  أقيمت  بعدما 

بالمجر،  بودابست  في  الثانية  النسخة  أقيمت  بينما 

المرئي«  »االتصال  تقنية  عبر  الثالثة  النسخة  وكانت 

بسبب تداعيات جائحة كورونا. في البداية، تقدم ميرلو 

بالشكر لجريدة $ ورئيس التحرير المسؤول على 

حفاوة االستقبال، كما أثنى على الدور القطري الكبير في 

تنظيم األحداث والبطوالت الرياضية، متمنيا مشاركة 

في  عام  بشكل  القطري  واإلعالم  الرياضية  الصحافة 

وخروجه  إنجاحه  في  والمساهمة  الحدث  هذا  تغطية 

في  ثقته  ميرلو  اإليطالي  وأكد  ممكنة.  صورة  بأفضل 

نسخة  ستكون   2022 قطر  العالم  كأس  نسخة  أن 

واهتمامها  التنظيمية،  قطر  قدرة  إلى  بالنظر  خاصة 

بالجودة العالية في استضافة األحداث من خالل توفير 

التحرير  رئيس  رّحب  بدوره،  التنظيم.  مقومات  كل 

أن  مؤكدا  المرافق،  والوفد  ميرلو  بالسيد  المسؤول 

جريدة الوطن تعد جزءا من المنظومة اإلعالمية القطرية 

وستقوم بواجبها المهني والوطني إلنجاح األحداث التي 

تستضيفها قطر، كما ستقوم بتقديم تغطية خاصة 

في  جميعنا  إعالمية  كأسرة  نحن  وأضاف:  للحفل. 

األدوار  المهنة ومنتسبيها في تقديم  »قارب« واحد لدعم 

للقيام  وتحفيزهم  الصحفيين  وتشجيع  بهم  المناطة 

برسالتهم على أكمل وجه. }  تصوير - محمود حفناوي

االتحاد الدولي يقيم حفله 
السنوي في استاد خليفة
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اليوم.. في ختام دور المجموعات بكأس آسيا تحت »23« سنة

مواجهة »مصيرية« للعنابي األولمبي
مصيرية  مواجهة  األولمبي  العنابي  يخوض 

الساعة  تمام  في  تركمنستان  منتخب  أمام 

8:00 مساء اليوم بتوقيت الدوحة على ملعب 
ختام  في  وذلك  »بونيودكور«  ستاديو  ميلي 

مباريات دور المجموعات لحساب المجموعة 

األولى في كأس آسيا تحت 23 المقامة حاليا 

الجاري،  الشهر   19 وحتى  أوزباكستان  في 

ويرفع منتخبنا الوطني شعار الفوز وال بديل 

أنصاف  تقبل  ال  التي  المواجهة  هذه  في  عنه 

يتساوى  حيث  األولمبي،  لمنتخبنا  الحلول 

البطولة  ويودع  بالنسبة  والخسارة  التعادل 

فيما الفوز يبقى على األمل في التأهل إلى دور 

أوزباكستان  تخسر  ال  أن  شرط  النهائي  ربع 

نفس  في  تقام  التي  المواجهة  في  إيران  من 

التوقيت ضمن المجموعة األولى. 

يحتل  وهو  اليوم  مباراة  العنابي  ويدخل 

من  واحدة  نقطة  برصيد  الرابع  المركز 

بينما  األولى،  الجولة  في  إيران  مع  التعادل 

الثاني  المركز  التركماني  المنتخب  يحتل 

برصيد 3 نقاط من فوزه على إيران، ويتصدر 

وتأهل  المجموعة  أوزباكستان  منتخب 

رسميا قبل هذه الجولة برصيد 6 نقاط، فيما 

نقطة  برصيد  الثالث  المركز  إيران  تحتل 

واحدة، ويدخل منتخبنا األولمبي مباراته مع 

أهداف  عدة  عن  بحثا  التركماني  المنتخب 

بالطبع  الفوز  مقدمتها  في  لتحقيقها  يسعى 

يسعى  وكذلك  التأهل  فرصة  على  واإلبقاء 

الهزيمة  على  الملعب  في  للرد  منتخبنا 

والتأكيد  الماضية،  الجولة  في  الثقيلة 

ولن  جواد  كبوة  مجرد  كان  حدث  ما  أن  على 

تتكرر وأن الفريق يملك األفضل، وبالتالي فإن 

التعويض  في  كبيرة  رغبة  لديهم  الالعبين 

المصيرية  المباراة  هذه  في  القوي  والظهور 

ردة  العبينا  من  تنتظر  كذلك  الفني  والجها 

فعل قوية على ما حدث في المباراة الماضية. 

يكون  أن  األولمبي  منتخبنا  على  ويجب 

التركماني  المنتخب  أمام  حاضرا بكل قوية 

الجولة  في  مفاجأة  تفجير  من  تمكن  الذي 

اإليراني،  المنتخب  على  بالفوز  الماضية 

تكون  لن  منتخبنا  مهمة  فإن  وبالتالي 

فيها  يبحث  التي  المباراة  هذه  في  سهلة 

إيجابية  نتيجة  عن  التركماني  المنتخب 

األوزبكي  المنتخب  رفقة  التأهل  لضمان 

الثمانية، وهو ما يضاعف من حجم  دور  إلى 

القوية  المباراة  هذه  في  الالعبين  مسؤولية 

لمنتخبنا  الفني  الجهاز  وكذلك  والصعبة 

ال  التي  المباراة  هذه  في  كبيرا  عبئا  يتحمل 

وتشكيلة  الفنية  األمور  في  األخطاء  تتحمل 

الالعبين لذلك الجهاز الفني مطالب بأن يكون 

لهذه  العناصر  أفضل  الختيار  الموعد  في 

الجهاز  على  يجب  كما  الحاسمة.  المواجهة 

الفني منح الفرصة لبعض الالعبين القادرين 

على تقديم اإلضافة للفريق من أجل عبور هذه 

نتيجة  تخدمنا  أن  على  الصعبة،  المحطة 

لمحو  التأهل  أجل  من  وإيران  أوزباكستان 

الصورة السلبية واالنطباع السيئ الذي أخذ 

في  المتواضع  العرض  بعد  المنتخب  عن 

المباراة الماضية أمام المنتخب المضيف.

{  منتخبنا يسعى للعبور أمام تركمانستان

طشقند 

رمضان مسعد 
موفد لجنة اإلعالم الرياضي

تركيز كبير على الجوانب الذهنية والفنية

منتـخـبـنـا يخـتتـم تحضيراتـه للمـواجـهـة
اختتم منتخبنا األولمبي تحضيراته لمواجهة 

دور  ختام  في  اليوم  الحاسمة  تركمانستان 

أمس  مساء  جرى  أخير  بتدريب  المجموعات 

التدريب  واستغرق  الالعبين  جميع  بحضور 

حوالي الساعة ونصف الساعة تقريبا حرص 

خالله الجهاز الفني على التركيز على الجوانب 

النواحي  عن  أكبر  بصورة  والفنية  الذهنية 

خلفته  الذي  الكبير  لإلرهاق  تجنيا  البدنية 

يلعب  حيث  البطولة  في  المتتالية  المباريات 

ما  وهو  تقريبا  يومين  كل  مباراة  منتخبنا 

نتيجة  البدني  المخزون  على  الحفاظ  يتطلب 

وبدت  المباريات  في  المبذول  الكبير  للجهد 

أن  خاصة  جيدة  لالعبينا  المعنوية  الحالة 

هناك رغبة وتصميما كبيرين من أجل البحث 

أجل  من  اليوم  الملعب  في  قوية  فعل  ردة  عن 

المباراة  خلفتها  التي  السلبية  الصورة  محو 

المستضيف،  األوزبكي  المنتخب  أمام  األخيرة 

ومن جانبه حاول الجهاز الفني كذلك معالجة 

الخسارة  في  تسببت  التي  األخطاء  بعض 

الثقيلة أمام صاحب األرض وطلب من الالعبين 

البداية وحتى  المباراة من  التركيز في  ضرورة 

الذي  المنافس  الفريق  واحترام  النهاية  صافرة 

قوية  جسمانية  بنية  أصحاب  العبين  يمتلك 

الحالة  الفني رفع  الجهاز  ومهارات فردية وحاول 

بضرورة  طالبهم  حيث  لالعبين  المعنوية 

ضغوط  أي  عن  بعيدا  طبيعي  بشكل  اللعب 

وعدم  القطرية  للكرة  المشرف  الظهور  أجل  من 

بدى  جانبهم  ومن  حسابات،  أي  في  التفكير 

الالعبون في قمة التركيز والجدية حيث أبدوا 

المباراة  لهذه  النواحي  جميع  من  جاهزيتهم 

البطولة  في  األخيرة  فرصتهم  تعتبر  التي 

للتأكيد على إمكانياتهم الحقيقية وأن ما حدث 

{ تركيز كبيرفي المباراة السابقة لن يتكرر.

منتـخـبنـا يبحـــث عـــن الفوز ويتمـسك باألمـــل للعبــور لربـع النهائي 

نيكوالس كوردوفا:

نتمسك
بالفرصة األخيرة

أكد التشيلي نيكوالس كوردوفا مدرب 

منتخبنا على أهمية الفوز اليوم على 

المنتخب التركماني في ختام دور 

المجموعات، وقال في تصريحات 

صحفية: تركيزنا كله منصب 

على مباراتنا اليوم أمام المنتخب 

التركماني ألنها فرصتنا األخيرة في 

البطولة والفوز فيها قد يؤهلنا إلى الدور 

ربع النهائي، ولقد حاولنا معالجة 

األخطاء وإخراج الالعبين من الحالة 

السلبية وحاولنا كذلك رفع الجانب 

الذهني واستعادة لياقة الالعبين 

من أجل تقديم أفضل مستوى في 

مباراة اليوم بحثا عن الفوز األول لنا 

في البطولة واإلبقاء على حظوظنا في 

التأهل.

وأبدى كوردوفا ثقته في الالعبين وفي 

قدرتهم على الظهور بمستوى قوي 

في مباراة اليوم وقال: لقد عملنا على 

تجهيز الالعبين بأفضل صورة خاصة 

من الناحية الذهنية، ألن ما حدث 

في المباراة األخيرة يتطلب منا عمال 

نفسيا كبيرا للتحضير لمباراة اليوم، 

ونأمل أن يكون الالعبون في الموعد 

وفي قمة مستواهم لتقديم ردة فعل 

قوية والفوز بالمباراة.

{  نيكوالس كوردوفا

حمد الخالقي:

ننتظر ردة فعل قوية من الالعبين
قال المنسق االعالمي لمنتخبنا االولمبي 

ان التركيز كله منصب على مباراة اليوم 

ردة  وننتظر  التركماني  المنتخب  مع 

فعل قوية من الالعبين لتقديم مستوى 

مشرف وتحقيق نتيجة إيجابية خاصة 

واننا نتمسك باالمل للحظة االخيرة في 

علينا  ويجب  وارد  شيء  وقال:  البطولة، 

اوال تقديم أفضل مستوى في مباراة اليوم 

تعثر  ننتظر  ذلك  وبعد  النقاط  وحصد 

اال  يجب  وأضاف:  االيراني.  المنتخب 

نفقد الثقة في هذا المنتخب الشاب وما 

بسبب  كان  االخيرة  المباراة  في  حدث 

ظروف المباراة نفسها ومنتخبنا قدم أداء 

األولى وكان  المباراة  إيران في  أمام  جيدا 

قريبا من الفوز ونأمل ان يكون في الموعد 

اليوم من أجل تحقيق الفوز.

{  من مباراة قطر وأوزبكستان

األوزبكي يواجه اإليراني بالصف الثاني
يلتقي المنتخب االوزبكي مع المنتخب االيراني في تمام الساعة 8:00 من مساء اليوم 

على ملعب استاد مركزي كارشي في ختام مباريات الفريقين بدور المجموعات لحساب 

المجموعة األولى وضمن المنتخب االوزبكي التأهل إلى ثمن النهائي وصدارة المجموعة 

برصيد 6 نقاط، فيما المنتخب االيراني لديه نقطة واحدة ويتطلع إلى الفوز وينتظر ان 

يخدمه العنابي بالفوز على المنتخب التركماني.. وتشير بعض المصادر االوزبكية 

إلى ان مدرب المنتخب سيخوض مباراة اليوم أمام إيران بالصف الثاني من الالعبين 

من أجل اراحة العبي الصف األول لمباراة دور ربع النهائي السيما وانه ضمن التأهل في 

صدارة المجموعة بغض النظر عن نتيجة هذه المباراة، األمر الذي قد يسهل من مهمة 

المنتخب االيراني في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثالث وهو ما ال يصب في صالح 

العنابي في حسابات التأهل ولكن في كل االحوال المنتخب االوزبكي حتى وان لعب 

بالصف الثاني فهو يمتلك العبين جيدين ولن يكون لقمة سائغة أمام إيران ونأمل ان 

تنتهي المباراة بالتعادل أو بفوز المنتخب االوزبكي حتى يتأهل العنابي في حال فوزه 

على تركمانستان. {  األوزبكي تأهل رسميا

مباريات اليوم
)ختام دور المجموعات كأس آسيا 

تحت 23 عاما( 

المجموعة األولى 

قطر – تركمانستان 8:00 مساء 

»توقيت الدوحة« ملعب ميلي ستاديوم 

)بونيودكور سابقا طشقد( 

إيران – أوزباكستان 8:0 مساء »توقيت 

الدوحة« ملعب استاد مركزي )كارشي(

المجموعة الثانية 

أستراليا – األردن 4:00 مساء »توقيت 

الدوحة« ملعب استاد لوكوموتيف 

العراق – الكويت 4:00 مساء »توقيت 

الدوحة« ملعب استاد مركزي )كارشي(

صافرة قطرية
تدير لقاء كوريا وتايالند

في  الدوليين  حكامنا  مشاركة  تتواصل 

التي  عاما   23 تحت  آسيا  كأس  منافسات 

 19 وحتى  اوزباكستان  في  حاليا  تجرى 

تدير  أن  المقرر  من  حيث  الجاري  الشهر 

في  والحاسم  الهام  اللقاء  القطرية  الصافرة 

الجنوبية  كوريا  بين  الثالثة  المجموعة 

حيث  الثالثة  المجموعة  ضمن  وتايالند 

من  المكون  الدولي  طاقمنا  المباراة  يدير 

ويوسف  ساحة(  )حكم  فالحي  سلمان 

مساعد  الشمري  وزاهي  أول  مساعد  عارف 

أول  فيديو  حكم  العذبة  الله  وعبد  ثاٍن 

حكامنا  ثاٍن.  فيديو  حكم  العذبة  وسعود 

سجلوا  قد  كانوا  البطولة  في  المشاركون 

حضورهم األول في البطولة من خالل مباراة 

ومنتخب  اللقب  حامل  الجنوبية  كوريا 

ماليزيا في الجولة األولى للمجموعة الثالثة 

بقيادة  الدولي  طاقمنا  اللقاء  أدار  حيث 

بمساعدة  ساحة  حكم  العذبة  سعود 

الشمري  وزاهي  الشمري  يوسف  من  كل 

للخطوط وعبد الله العذبة حكم فيديو.

{  طاقم التحكيم القطري



»700« حالة مؤكدة حول العالم

جــــدري 
القــــردة

اإلصابة وطرق العالج

أعــراض المــالريـــا

المسؤولة  ماكويستون  جنيفر  وقالت 

في  للصحفيين  الصحية  المراكز  في 

اتصال هاتفي »ُسجلت بعض الحاالت 

في الواليات المتحدة نعلم أنها مرتبطة 

بإصابة معروفة«.

على  واحدة  حالة  لدينا  »كما  وأضافت 

األقل في الواليات المتحدة غير مرتبطة 

بسفر وال يعلم المصاب كيف أصيب«.

أن  يمكن  نادر  مرض  القردة  وجدري 

ينتقل من الحيوان لإلنسان وبالعكس. 

وتشمل أعراضه الحمى وآالم العضالت 

وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة 

الجدري  يشبه  جلدي  وطفح  واإلرهاق 

على اليدين والوجه.

والمرض عموما متوطن في غرب ووسط 

إفريقيا، وسجلت إصابات به في أوروبا 

عدد  الحين  ذلك  منذ  ويتزايد  منذ   مايو 

الدول التي رصدته على أراضيها.

ونشرت كندا )الجمعة( حصيلة إصابات 

مقاطعة  في  جميعها   ،77 بلغت  جديدة 

كيبيك حيث تم تسليم لقاحات.

في  المسؤول  بنجابي  راج  وقال 

والدفاع  العالمي  الصحي  األمن  قسم 

البيولوجي في البيت األبيض، إن 1200 

لقاح و100 جرعة عالج ُسلمت إلى واليات 

خالطوا  ألشخاص  قدمتها  أميركية 

مصابين.

»آكام  مرخصان:  لقاحان  حاليا  ويوجد 

2000« و»جاينيوس« اللذان طورا أساسا 

على  القضاء  ورغم  الجدري.  لمكافحة 

السنين  عشرات  منذ  الجدري  مرض 

بكمية  المتحدة  الواليات  تحتفظ 

اللقاحات في  احتياط استراتيجية من 

حال استخدامها كسالح بيولوجي.

بين  األحدث  هو  جاينيوس  واللقاح 

االثنين، ويسبب عوارض جانبية أقل.

في  المسؤولة  أوكونيل  دون  وقالت 

اإلنسانية  والخدمات  الصحة  دائرة 

لقاحات  لدينا  يزال  »ال  للصحفيين 

بكميات أكثر من كافية«.

ما جدري القرود؟
نادر  فيروسي  مرض  القرود  جدري 

فيروسه  )ينقل  المنشأ  وحيواني 

وتماثل  اإلنسان(  إلى  الحيوان  من 

التي  تلك  لإلنسان  إصابته  أعراض 

المرضى  الماضي  في  يشهدها  كان 

شدة.  أقل  ولكنه  بالجدري،  المصابون 

في  استؤصل  قد  كان  الجدري  أن  ومع 

عام 1980 فإن جدري القرود ال يزال يظهر 

بشكل متفرق في بعض أجزاء إفريقيا، 

وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

إلى  القرود  جدري  فيروس  وينتمي 

التابعة  الجدرية  الفيروسة  جنس 

لفصيلة فيروسات الجدري.

جدري القرود بين البشر
بين  القرود  جدري  عن  مرة  ألول  كشف 

البشر في عام 1970 بجمهورية الكونغو 

زائير  باسم  )المعروفة  الديمقراطية 

سنوات   9 عمره  صبي  لدى  وقتها(  في 

كان يعيش في منطقة استؤصل منها 

ذلك  منذ  وأبلغ   .1968 عام  في  الجدري 

في  الحاالت  معظم  حدوث  عن  الحين 

الماطرة  الغابات  من  الريفية  المناطق 

وغرب  الكونغو  نهر  بحوض  الواقعة 

جمهورية  في  وخصوصا  إفريقيا، 

أنها  يبدو  التي  الديمقراطية  الكونغو 

مموطنة به، والتي اندلعت فيها فاشية 

كبرى للمرض في عامي 1996 و1997.

وقوع  عن   2003 عام  خريف  في  وأبلغ 

في  القرود  جدري  من  مؤكدة  حاالت 

المنطقة الغربية الوسطى من الواليات 

إلى  يشير  مما  األميركية،  المتحدة 

لإلصابة  عنها  المبلغ  الحاالت  أولى  أنها 

اإلفريقية،  القارة  نطاق  خارج  بالمرض 

وتبين أن معظم المرضى المصابين به 

كانوا قد خالطوا كالب البراري األليفة.

كيف ينتقل جدري القرود؟
مباشرة  مخالطة  عن  العدوى  تنجم 

لسوائل  أو  المصابة  الحيوانات  لدماء 

سوائلها  أو  الجلدية  آفاتها  أو  أجسامها 

إنه  الصحة  منظمة  وتقول  المخاطية. 

نجمت  عدوى  حاالت  إفريقيا  في  وثقت 

الغامبية  الجرذان  أو  القرود  مناولة  عن 

المصابة  السناجب  أو  الضخمة 

هي  القوارض  أن  علما  المرض،  بعدوى 

المستودع الرئيسي للفيروس.

هل ينتقل جدري القرود عبر الطعام؟
تقول منظمة الصحة إنه ومن المحتمل 

المطهية  غير  اللحوم  تناول  يكون  أن 

بعدوى  المصابة  الحيوانات  من  جيدا 

يرتبط  خطر  عامل  القرود  جدري 

باإلصابة به.

هل ينتقل جدري القرود 
من إنسان إلى آخر؟

بين  بسهولة  القرود  جدري  ينتشر  ال 

البشر، ويتطلب اتصاال وثيقا. ووفقا لما 

نقلت الغارديان عن المراكز األميركية 

لمكافحة األمراض والوقاية منها، يعتقد 

آخر  إلى  إنسان  من  العدوى  انتقال  أن 

يحدث بشكل أساسي من خالل قطرات 

تنفسية كبيرة.

فترة حضانة جدري القرود
تتراوح فترة حضانة جدري القرود )وهي 

اإلصابة  مرحلة  بين  الفاصلة  الفترة 

بالعدوى ومرحلة ظهور األعراض( بين 6 

أن تتراوح  أنها يمكن  و16 يوما، بيد  أيام 

بين 5 أيام و21 يوما.

أعراض جدري القرود
تقسم مرحلة العدوى إلى فترتين:

 5 إلى  العدوى  لحظة  من  الغزو:  فترة 

أيام.

غضون  في  الجلدي:  الطفح  ظهور  فترة 

أيام عقب  و3  واحد  مدة تتراوح بين يوم 

اإلصابة بالحمى.

أعراض فترة الغزو 
من جدري القرود

- حمى.

- صداع مبرح.

- تضخم العقد اللمفاوية.

- آالم في الظهر وفي العضالت.

- وهن شديد.

أعراض فترة الطفح 
الجلدي من جدري القرود

أغلب  في  الوجه  على  الطفح  يبدأ 

أجزاء  إلى  ينتشر  َثم  ومن  األحيان 

الطفح  وقع  ويكون  الجسم.  من  أخرى 

 %  95 )في  الوجه  على  يكون  ما  أشد 

اليدين  راحتي  وعلى  الحاالت(  من 

وأخمصي القدمين )75 %(. 

ويتطور الطفح إلى حويصالت )نفاطات 

قد  وبثرات،  بسائل(  مملوءة  صغيرة 

تماما..  تختفي  لكي  أسابيع   3 يلزمها 

يصاب بعض المرضى بتضخم وخيم 

الطفح،  ظهور  قبل  اللمفاوية  العقد  في 

وهي سمة تميز جدري القرود عن سائر 

األمراض المماثلة.

فترة أعراض جدري القرود
تدوم أعراض جدري القرود لفترة تتراوح 

األطفال  ويصاب  يوما،  و21   14 بين 

أكثر  نحو  على  الشديدة  بحاالته 

شيوعا.

معدل اإلماتة بجدري القرود
جدري  من  المرضى  معظم  يتعافى 

مع  قليلة.  أسابيع  غضون  في  القرود 

معدل  إن  الصحة  منظمة  تقول  ذلك، 

كبيرا  تباينا  يشهد  الحاالت  في  الوفاة 

تتجاوز  ال  نسبته  ولكن  األوبئة،  بين 

التي يحدث  الموثقة  الحاالت  % في   10
معظمها فيما بين األطفال. وعموما فإن 

الفئات األصغر سنا هي أكثر حساسية 

على ما يبدو لإلصابة بجدري القرود.

عالج جدري القرود
ال توجد أدوية متاحة لجدري القرود.

لقاح جدري القرود
القرود،  لجدري  متاح  لقاح  أي  يوجد  ال 

وقد  فاشياته.  مكافحة  يمكن  ولكن 

ضد  التطعيم  أن  الماضي  في  ثبت 

الجدري ناجع بنسبة 85 % في الوقاية 

اللقاح  هذا  أن  غير  القرود،  جدري  من 

أن  بعد  الجمهور  لعامة  متاحا  يعد  لم 

أوقف التطعيم به في أعقاب استئصال 

الجدري من العالم.

نصف العالم في خطر

إفريقيا  وتعد  العالم،  سكان  نصف  المالريا  وتهدد 

واألميركتان  المتوسط  وشرق  الصحراء  جنوب 

ومناطق في المحيط الهادي مثل بابوا غينيا الجديدة 

وجزر سليمان، جميعها في خطر.

خفض انتشار المرض

في  مّطردا  تقدما  يحقق  العالم  كان   ،2020 عام  وقبل 

خصوصا  وعالجها،  المالريا  عدوى  انتقال  مع  التعامل 

المعالجة  البعوض  شبكات  استخدام  خالل  من 

بالمبيدات والفحوص واألدوية الفعالة.

وتراجعت التكاليف السنوية الناجمة عنها بنسبة 27 

% بحلول 2017 مقارنة مع مطلع القرن، بينما تراجعت 
الوفيات بأكثر من 50 %.

العالمية  الصحة  منظمة  صادقت   ،2021 يونيو  وفي 

على أن الصين باتت خالية من المالريا، لتطوي بذلك 

القرن  أربعينيات  في  بدأت  طويلة  معركة  صفحة 

الماضي، عندما كان البلد اآلسيوي يسّجل 30 مليون 

حالة سنويا.

محلي  مصدرها  عدوى  حالة  أي  الصين  تسّجل  ولم 

على مدى 4 سنوات متتالية.

انتكاسة

على  بالمالريا  إصابة  مليون   241 حوالي  وُسّجل 

حالة  مليون  بـ14  أكثر  أي   ،2020 عام  العالم  مستوى 

عن العام السابق، بحسب منظمة الصحة العالمية.

 2020 في  المعلنة  اإلضافية  الوفيات  ثلثي  نحو  وكان 

والعالج  والفحص  الوقاية  إجراءات  بتعطل  مرتبطة 

المرتبطة بالمالريا في فترة انتشار فيروس كورونا.

إلى  التوّجه  المرضى  من  العديد  وتجّنب 

المستشفيات، خشية اإلصابة بعدوى كوفيد.

المالريا قاتل في أفريقيا

وتسّجل 95 % من جميع اإلصابات بالمالريا، و96 % من 

الوفيات الناجمة عنها، في إفريقيا جنوب الصحراء.

العالم  المعلنة على مستوى  وسّجلت نصف الحاالت 

 %  31.9( 4 دول إفريقية، هي: نيجيريا  2020 في  سنة 

من الحاالت المعلنة(، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 

)13.2 %(، وتنزانيا )4.1 %(، والموزمبيق )3.8 %(.

ضحايا بأعمار صغيرة

ويعّد األطفال تحت سن الخامسة الفئة األكثر عرضة 

ُسّجل   ،2020 وعام  المرض،  عن  الناجمة  للمخاطر 

القارة  في  بالمالريا  الوفيات  إجمالي  من   %  80 نحو 

اإلفريقية لدى هذه الفئة العمرية.

أعراض المالريا

وآالم  والصداع  الحرارة  المالريا:  أعراض  وتشمل 

العضالت، تليها موجات من البرد والحرارة والتعّرق.

بالمالريا  اإلصابة  في  الطفيليات  من  أنواع   5 تتسبب 

بعوضة  لسعات  عبر  جميعها  وتنتقل  البشر،  لدى 

عليها  يطلق  طفيلية  وتتسبب  مصابة.  أنثى 

 )Plasmodium falciparum( المنجلية«  »المتصورة 

بالقدر األكبر من الوفيات.

عالجات
أن  يمكن  التي  الوقائية  العالجات  من  العديد  وتتوافر 

الوفاة  وتجنب  المرض  حدة  تخفيف  على  تساعد 

وخفض انتقال العدوى.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن أفضلها، وخصوصا 

هي  المنجلية«،  بـ»المتصورة  اإلصابة  لحاالت 

األرتيميسينين  مادة  على  القائمة  العالجية  التوليفة 

.)Artemisinin(

بالنسبة  الوقائية  بالعالجات  بشدة  يوصى  كما 

في  يعيشون  الذين  الرّضع  واألطفال  الحوامل  للنساء 

إلى  المتوجهين  والمسافرين  الخطورة،  عالية  مناطق 

المعالجة  األسّرة  شبكات  تعد  كما  المناطق.  هذه 

بالمبيدات درعا واقية زهيد الثمن وفعاال.

اللقاحات
العالمية  الصحة  منظمة  أوصت   ،2021 أكتوبر  في 

لألطفال  العالم  في  لقاح  ألول  الواسع«  بـ»االستخدام 

بعدما  الصحراء،  جنوب  إفريقيا  في  المالريا  ضد 

أجرت مراجعة لبرنامج تجريبي ُطّبق في غانا وكينيا 

ومالوي.

 )RTS,S( إس«  إس  تي  »آر  لقاح  أن  دراسات  وأظهرت 

كالين«  سميث  »غالكسو  شركة  قبل  من  المصّنع 

كبير  بشكل  خفض  لألدوية،  العمالقة  البريطانية 

بطفيلية  اإلصابة  جراء  األطفال  أوساط  في  الوفاة 

»المتصورة المنجلية«، األكثر انتشارا في إفريقيا.

ومالوي  وكينيا  غانا  في  طفل  مليون  من  أكثر  وتلقى 

اللقاح، بحسب  حتى اآلن جرعة واحدة على األقل من 

ما أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس.

أعلنت المراكز األميركية للسيطرة على األمراض 
والوقاية منها، أنها أخذت علما بتسجيل أكثر من 700 

حالة إصابة بجدري القردة على مستوى العالم، بينها 21 
في الواليات المتحدة في وقت تشير فيه التحقيقات 

إلى أن المرض ينتشر داخل البالد.

يتوفى كل عام مئات آالف األشخاص -معظمهم 
أطفال في إفريقيا- جراء إصابتهم بالمالريا، وهو وباء 

قديم ينتقل بواسطة البعوض، وقد ازداد انتشاره 
خالل فترة تفشي وباء كورونا. وتفيد تقديرات منظمة 

الصحة العالمية بأن 627 ألف شخص توفوا بالمالريا 
عام 2020، وهو آخر عام تتوافر بيانات بشأنه، في زيادة 

نسبتها 12 % عن عام 2019.
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سعد المهندي

سينما بالزا )1(
MALAYALAM3:15

MALAYALAM5:30

TELUGU7:45

TELUGU10:45

سينما بالزا )2(
TAMIL3:00

HINDI6:00

TAMIL8:15

TAMIL11:45

45:

سينما بالزا )3(
 GULLIVER RETURNS3:30

SAMSAM5:15

FIRESTARTER7:00

EL ANKABOOT8:45

MALAYALAM11:00

:11

سينما الالند مارك )1(

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

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

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

ببلدية الوكرة

إتالف »37« بالمنافذ خالل مايو

ببلدية الشمال

»690« جولة تفتيشية 
على المنشآت الغذائية

فحص »5145« إرسالية زراعية

إزالة تعديات على أمالك الدولة

ذ قسم الرقابة الصحية التابع إلدارة الرقابة البلدية  نفَّ

ببلدية الوكرة خالل شهر مايو الماضي 690 جولة 

ميدانية على المؤسسات الغذائية، أسفرت عن تحرير 

21 مخالفة ألحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن 
تنظيم مراقبة األغذية اآلدمية، تم الصلح على 17 منها 

وتحويل محضر واحد إلى الشرطة التخاذ اإلجراءات 

الالزمة..وأشرف القسم على 12,009 ذبائح )غنم- 

جمال- بقر( في المقصب اآللي بالوكرة تم خاللها إتالف 

237 ذبيحة كاملة و5230 كغ إتالف جزئي، كما تم 
فحص حوالي 35.5 طن من األسماك في سوق السمك 

بالوكرة وإتالف 75 كغ غير صالحة لالستهالك اآلدمي.

وأصدر مدير بلدية الوكرة 3 قرارات إدارية بإغالق ثالث 

مطاعم، لمخالفتها قانون مراقبة األغذية اآلدمية.

قامت وزارة البلدية ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي 

التابعة إلدارة الشؤون الزراعية خالل شهر مايو الماضي 

بالكشف على )5,145( إرسالية زنتها )129,845( طنًا من 

مختلف أنواع اإلرساليات الزراعية المستوردة )إرساليات 

نباتية، منتجات، مدخالت إنتاج(، وذلك بجميع المنافذ 

الجمركية بالدولة. كما تم إتالف )37( إرسالية زنتها 

)63,31( طنًا لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها 

بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة.

وُيعتبر إن الحجر الزراعي خط الدفاع األول لحماية 

ووقاية النبات من اآلفات الزراعية فهو اإلجراء الوقائي 

الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البالد من 

خطر اإلصابة باآلفات من خارج البالد والذي يقضي 

بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي 

مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية إلجراءات 

الحجر الزراعي، ومدى مطابقة مدخالت اإلنتاج الزراعي 

األخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، كما تقوم 

مكاتب الحجر الزراعي بتطبيق قانون الحجر الزراعي 

رقم )24( لسنة 2005م والئحته التنفيذية والقرارات 

والتعاميم التابعة له.

ذت بلدية الشمال ممثلة بقسم الرقابة الفنية التابع  نفَّ

إلدارة الرقابة البلدية وبالتعاون مع إدارة األعتدة الميكانيكية 

إزالة تعديات على أمالك الدولة تبلغ مساحتها 1640 

بمنطقة الغارية ضمن الحدود اإلدارية للبلدية، وذلك 

تنفيذا لقرار اإلزالة رقم 30 لسنة 2022، وفقا للقانون رقم 10 

لسنة 1987 بشأن أمالك الدولة العامة والخاصة.

الدوحة           $

الدوحة           $

بالخور والذخيرة

هدم المباني القديمة 
هة للمنظر العام

ِّ
المشو

قامت بلدية الخور والذخيرة بالتعاون مع إدارة األعتدة 

الميكانيكية بهدم المباني القديمة اآليلة للسقوط والتي تشوه 

المنظر العام، وذلك ضمن خطة البلدية للمحافظة على المنظر 

الجمالي العام للمدينة وتجميل الشوارع واألحياء..وشكلت 

البلدية فريق عمل مختصا لمتابعة قرارات الصيانة والهدم، 

وفحص المباني المتضررة واآليلة للسقوط والمشوهة للمنظر 

العام، بما يضمن تحسينها وإظهار الوجه الحضاري والجمالي 

للمدينة، حيث يختص هذا الفريق بمعاينة المواقع وإعداد 

تقارير فنية عن حال العقارات واألبنية القديمة المتضررة 

والتوصية بصيانتها أو إزالتها حسب حالتها، وإحالة هذه التقارير 

إلى لجنة الصيانة والهدم التخاذ القرار النهائي بالهدم أو الصيانة، 

ثم إخطار أصحابها لمراجعة البلدية لتنفيذ القرار خالل جدول 

زمني محّدد ووفق متطلبات الوزارة واالشتراطات التخطيطية 

للخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. 

ويأتي تنفيذ قرارات هدم المباني القديمة والمتهالكة في إطار 

حرص وزارة البلدية ممثلة بلجنة صيانة وهدم المباني وجميع 

البلديات على االرتقاء بالمنظر الجمالي للمدن، تنفيذًا ألحكام 

القانون رقم )29( لسنة 2006 الخاص بمراقبة المباني.

نظم حملة لتنظيف روض أم بركة

»الخور الرياضي« يحتفل بيوم البيئة العالمي

تحت إشراف إدارة الشؤون الشبابية 

احتفلت  والشباب  الرياضة  بوزارة 

الخور  بنادي  الشبابية  اللجنة 

»المؤثرون  برنامج  مع  وبالتعاون 

يصادف  الذي  العالمي«  البيئة  بيوم 

االحتفال  وشمل  عام  كل  من  يونيو   5
القيام بحملة تنظيف روض أم بركة 

حملة  شعار  تحت  الخور  بمنطقة 

مجموعة  بمشاركة   8 أمانتي  بيئتي 

خدمة  في  المتطوعين  الشباب  من 

المجتمع والمهتمين بالشأن البيئي.

المهندي،  راشد  علي  السيد  وقال 

إن  بالنادي  الشبابية  اللجنة  رئيس 

يأتي  العالمي  البيئة  بيوم  االحتفال 

أمانتي«  »بيئتي  لحملة  استكمااًل 

الرياضي  الخور  نادي  أطلقها  التي 

تفعيل  إلى  وتهدف  سنوات،  عدة  منذ 

الوعي  ونشر  المجتمعية  الشراكة 

لدى المجتمع وإرسال رسالة بضرورة 

المحافظة على البيئة.

المهندي  عبدالله  غانم  السيد  وأشاد 

المؤثرون  برنامج  ورئيس  مؤسس 

المشاركين  الشباب  بحماس 

ضرورة  على  وأكد  التنظيف  في 

البرية  البيئة  على  المحافظة 

فالحفاظ عليها مسؤولية كل فرد في 

إلى  الحملة  هذه  وهدفت  المجتمع، 

المحافظة  بضرورة  المجتمع  توعية 

على البيئة وتنظيفها من كل ما يشوه 

جمالها الطبيعي.

الدوحة           $

الطقس  يكون  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

اليوم حارا نهارا رطبا ليال وبه غبار على الساحل، 

أغلبها  الساحل  على  الرياح  حركة  وستكون 

و10  عقد   3 بين  تتراوح  بسرعة  شرقية  جنوبية 

4 و8 كم،  عقد.. وتكون معدل الرؤية األفقية بين 

30 و43  وتتراوح درجة الحرارة في الدوحة ما بين 

درجة مئوية.
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)55304544 للتواصل والنشر  )ياسر زكريا 

أفراح العسيري
نجله  بزواج  العسيري  صباح  بن  محمد  بن  علي  السيد  احتفل 

سلطان، وأقام بهذه المناسـبة حفل زواج حضره عدد من أصحاب 

واألصدقاء  األهل  من  ولفيف  والوزراء  الشيوخ  والسعادة  المعالي 

الذين قدمـــــوا أجمل التـــــهاني والتبريكات للمعرس. 

سلطان،  للمعرس  القلبية  األمنيات  خالص   $ أســـرة  وتزف 

وأن يرزقه  والسرور،  الفرح  متمنين له حياة زوجية سعيدة ملؤها 

الله الذرية الصالحة..

وألف مبروك..

23 السنة )27( - الثالثاء  8 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 7 يونيو 2022م العدد )9773(أفراح ومناسبات

زواج سلطان بن علي بن محمد بن صباح العسيري
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سلمان المالك

السنة )27( - الثالثاء  8 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 7 يونيو 2022م العدد )9773(

روى »ابن القيم« في »مدارج السالكين«، أنه رأى 

في بعض الطرق بابا قد فتح، وخرج منه صبي 

يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطرده، حتى إذا 

خرج، أقفلت الباب في وجهه ودخلت!

فذهب الصبي غير بعيد، ثم وقف مفكرا، فلم يجد 

له مأوى غير البيت الذي طرد منه، فرجع مكسور 

الخاطر حزينا، فوجد الباب مغلقا، فجلس عند 

العتبة حتى غلبه النوم!

فخرجت أمه، ولما رأته على تلك الحال، لم تملك 

قلبها عنه، فارتمت عليه، وجعلت تضمه وتقبله 

وتبكي، وتقول له: يا بني أين تذهب عني، ومن 

يؤويك سواي، ألم أقل لك ال تخالفني، وال تحملني 

بمعصيتك لي على خالف ما جبلت عليه من 

الرحمة بك، والشفقة عليك، وإرادتي لك الخير؟ ثم 

أخذته ودخلت!

ولله المثل األعلى، والصفات المثلى، وما نحن معه 

إال كهذا الطفل مع أمه، ليس له إال بابها، فإن أغلقت 

دونه ضاقت عليه األرض بما رحبت، ولم تعرف 

قدماه وجهة أخرى، وأنها ما ضيقت عليه قليال إال بما 

كسب وصنع، فلما عاد آوته وضمته وقربته نجيا!

كتب ربنا على نفسه الرحمة، فسبحان من ال 

يلزمه إال ما كتبه جل في عاله على نفسه، وإنه 

يرحم بالمصيبة ليقيك ما هو أكبر منها، ألم تر 

أن السفينة لوال الثقب الذي أحدثه الخضر فيها 

لسلبت من أصحابها وهي مصدر رزقهم؟!

وأنه سبحانه يكدر عليك الدنيا ليصفي لك اآلخرة، 

أما ترى أنه لوال قتل الغالم لما بقي ألبويه دين وال 

عقيدة، وكل مصيبة في غير دينك أمرها يسير!

وأنه سبحانه يرحم بالمرض، فيكفر به السيئات، 

ويكسر به نفسا قد أعجبتها قوتها فاجترأت عليه 

سبحانه، فإذا نزل بها المرض استكانت وضعفت 

ورجعت!

وأنه سبحانه ال يغلق بابه، متى عاد عبده إليه وجد 

الباب مفتوحا على مصراعيه، يمد يده ليال ليأتيه 

مسيء النهار، ويمد يده نهارا ليأتيه مسيء الليل!

 ما أغناه عنا ولكنه ال يزهد بنا، وما أفقرنا إليه 

ولكننا نبتعد!

ما أقواه بدوننا ولكنه يتوددنا بالنعم، وما أضعفنا 

بدونه ولكننا نتبغض إليه بالمعاصي!

ما أقدره علينا ولكنه يحلم علينا، وما أعجزنا أمامه 

ولكننا نجترئ عليه!

فسبحان من يعاملنا بما هو أهله ال بما نحن أهله!

أسرع طاهي بيتزا
توج الجئ عراقي بلقب أسرع صانع بيتزا في العالم، بعدما استطاع 

صنع 3 عجائن كبيرة في 70 ثانية فقط، رغم عدم امتالكه أي خبرة 

في هذا المجال قبل وصوله إلى بريطانيا عندما كان عمره 16 عاما.

األصول  ذو  العراقي  أبهر  فقد  البريطانية،  »مترو«  صحيفة  وحسب 

8 آالف شخص،  الكردية زاغروس جاف )33 عاًما( الحكام وحشدا من 

عندما نافس صانعي البيتزا من جميع أنحاء العالم، وتمكن من الفوز 

باللقب في المسابقة التي أقيمت في أحد فنادق مدينة الس فيغاس 

النهائية من  في والية نيفادا األميركية. وسافر المتأهلون للتصفيات 

جميع أنحاء العالم للمنافسة، وكان عليهم أن يعدوا العجين الطازج 

يدوًيا، باإلضافة إلى الصلصة ووضع الطبقة العلوية على 3 أنواع من 

البيتزا الكبيرة. 

»توب غان: مافريك« في الصدارة
»توب  والدراما  التشويق  فيلم  حافظ 

إيرادات  صدارة  على  مافريك«  غان: 

لألسبوع  الشمالية  أميركا  في  السينما 

بلغت  إيرادات  محققا  التوالي،  على  الثاني 

دوالر. مليون   86
ميتشل  مافريك  بيتي  الفيلم  قصة  وتتناول 

الطيار في سالح الجو األميركي الذي خدم في هذا 

تخطى  وقد  عاما  ثالثين  عن  تزيد  لمدة  المجال 

الطائرات  وتجربة  الطيران  لمواصلة  الترقية 

كروز  توم  بطولة  الفيلم  الجديدة،  المقاتلة 

إخراج  ومن  تيلر،  ومايلز  كونلي  وجينيفر 

كوزينسكي. جوزيف 

واحتفظ فيلم التشويق والرعب دكتور سترينج 

الثاني  بالمركز  مادنس  أوف  مالتيفيرس  ذا  إن 

 9.3 الذي احتله األسبوع الماضي، بإيرادات بلغت 

مليون دوالر، والفيلم من إخراج سام رايمي، وبطولة 

وإليزابيث  جوميز  وسوتشيل  كامبرباتش  بنديكت 

أولسن.

قالت دراسة في جامعة كولورادو األميركية، إن الطول من الممكن اعتباره من عوامل الخطر التي تحدد 

أولويات إجراء اختبارات الفحص لألشخاص األكثر عرضة لإلصابة بأمراض معينة، حيث توصلت 

نتائجها إلى احتمالية إصابة الشخص بأمراض األعصاب والجلد وبعض أمراض القلب.

إذ يتحدد طول البالغ بناًء على آالف المتغيرات الجينية )الوراثية( والعوامل البيئية، مثل الحالة 

االجتماعية واالقتصادية. 

التأثيرات  تلك  فصل  الســـابقة  األبحاث  وحاولت 

واستخدام الجينات بمفردها لقياس »الطول المتوقع 

مرضًا.   50 بنحو  ربطته  ثم  للشخص،  وراثيًا« 

األمراض  من  والعديد  الطول  بين  االرتباط  لكن 

تقرير  وفق  وذلك  مجهواًل،  يزال  ما  األخرى 

نشرته مجلة New Scientist البريطانية.

جامعة  في  وزمالءه  راغافان  سريداران  لكن 

من   323.793 بيانات  حلـلـــوا  كـولــورادو 

المسلحة  بالقوات  السابقين  األعضاء 

برنامج  في  انخرطوا  الذين  األميركية 

السـتـكـشــاف  البرنــامج  وُصـّمم  األبحـــاث، 

البيئية  والعوامل  الجينات  بين  العالقة 

واألمراض.

أكثر عرضة لألمراض

نجــوم 
»تيــك تــوك«

الكوميدي  المتحركة  الرسوم  فيلم  احتفظ  كما 

بالمركز  موفي  برجرز  بوبس  ذا  والمغامرة 

مسجال  الماضي،  األسبوع  احتله  الذي  الثالث 

4.5 مليون دوالر، الفيلم من إنتاج  إيرادات بلغت 

مبني  فيلم  وهو  سينشري  وتوينتيث  ديزني 

عرض  تليفزيوني  كرتوني  مسلسل  على 

طويلة. لفترة 

ذا  الكوميدي  المتحركة  الرسوم  فيلم  وتقدم 

احتله  الذي  الخامس  المركز  من  جايز  باد 

هذا  الرابع  المركز  إلى  الماضي  األسبوع 

3.3 مليون دوالر. األسبوع، بإيرادات بلغت 

آبي:  داونتون  التاريخي  الدراما  فيلم  وتراجع 

احتله  الذي  الرابع  المركز  من  إيرا  نيو  إيه 

الخامس  المركز  إلى  الماضي  األسبوع 

دوالر،  ماليين  ثالثة  مسجال  األسبوع،  هذا 

بونفيل  وهيو  باي  ناتالي  بطولة  والفيلم 

إخراج  ومن  كارتر  وجيم  بوند  وسامانثا 

كورتيس. سيمون 

يحقق أربعة رجال في الخمسينيات والستينيات من عمرهم 

رواجا عبر »تيك توك« في اليابان، من خالل استعراض حركات 

غريبة بالقمصان وربطات العنق وشرائط البطن الملونة.

الريفية  لبلدتهم  الترويج  إلى  هذا  نشاطهم  خالل  من  هؤالء  ويسعى 

أنغام  على  راقصة  عروض  خالل  من  سكانها،  عدد  يتناقص  التي  الصغيرة 

البوب  موسيقى 

بأنها  المعجبون  يصفها 

»رائعة«. 

للفرقة  منشور  أول  منذ 

مقاطع  حققت  فبراير،  في 

تصويرها  تم  التي  الفيديو 

في مواقع مختارة من المالعب 

من  أكثر  البلدية،  المباني  إلى 

16 مليون مشاهدة.
أنفسهم  األربعة  الرجال  ويسمي 

عامية  كلمة  وهي  »أوجيكون«، 

يستخدمها الشباب وتمزج بين »أوجيسان« التي تعني »كبار السن« باللغة اليابانية، و»كيون« التي 

تعني »نبض القلب«.

مختلفة،  بألوان  البطن  لتدفئة  وشرائط  عصرية  وأحذية  رسمية  بزات  سراويل  الفرقة  أعضاء  ويرتدي 

األزرق واألخضر واألصفر واألحمر. ويدير أحد األعضاء، تاكومي شيراسي البالغ 52 عاما، شركة لتكنولوجيا 

المعلومات وأخرى متخصصة في مجال البستنة عندما ال يكون على تيك توك. وقد أوضح لوكالة فرانس 

بغرب  أوكاياما  منطقة  في  واكي  بلدة  إعادة  لمحاولة  أصدقائه  من  ثالثة  مع  »أوجيكون«  أنشأ  أنه  برس 

اليابان، على الخريطة.

من  يعاني  والذي  التشّيخ  في  اآلخذ  الريفي  مجتمعنا  ينعش  أن  شأنه  من  بشيء  نخرج  أن  »أردنا  وقال 

انخفاض عدد السكان مع تناقص عدد األطفال«.  ويبلغ عدد سكان واكي حاليا حوالي 14 ألف نسمة، وقال 

شيراسي إن مدرسته االبتدائية القديمة أغلقت بسبب نقص الطلب. كما اختفى مركز تسوق محلي، ولم 

تعد بعض المهرجانات السنوية تقام في البلدة.

لكن مع وجود أكثر من 34 ألف متابع في تيك توك، »نأمل في تشجيع الناس على القدوم إلى واكي، إما 

كسائحين أو كمقيمين جدد«، وفق شيراسي.

آثار تحكي تاريخا

مع افتتاح متحف الحضارات اإلسالمية 

بمدينة  »تشاملجا«  جامع  في 

 800 من  أكثر  أصبحت  إسطنبول، 

قطعة أثرية إسالمية تمتد إلى 12 قرنا 

معروضة بمكان واحد بطريقة عصرية 

بديعة تسحر ألباب الزائرين. متحف 

متميز يمتد على مساحة مغلقة تبلغ 

 15 من  ويتكون  مربع،  متر  آالف   10
فيها  استخدمت  طابقين،  على  قسًما 

أحدث التقنيات البصرية والسمعية، 

باإلسالم  يليق  بما  اآلثار  بها  ورتبت 

إلى  السابع  القرن  من  وحضاراته 

التاسع عشر الميالدي.

الرئيس  افتتح  الماضي،  رمضان  في 

المتحف  أردوغان،  طيب  رجب  التركي 

بالضفة  الكبير  »تشاملجا«  مسجد  في 

أفاد عند  حيث  إسطنبول،  اآلسيوية من 

يعكس  الجديد  »المتحف  بأن  االفتتاح، 

الجغرافي  وهيكلها  إسطنبول،  تاريخ 

والثقافي، ويليق بهذه المدينة كثيرا«.

ولفت إلى أن »زوار المتحف سيدركون أن 

الحقيقي  المؤسس  هما  والحكمة  العلم 

في  ستعرض  التي  واآلثار  للحضارات، 

السنين  آالف  تراكم  تمثل  المتحف 

تم  قطعة   650 وأن  اإلسالمية،  للحضارة 

إحضارها من متاحف عدة بإسطنبول«.

من  قيمة  أغراًضا  يضم  المتحف 

عليه  الله  صلى  محمد  النبي  مقتنيات 

القرآن،  من  األولى  النسخ  وحتى  وسلم 

ومن نماذج لفن النسيج التركي إلى قطع 

إلى  الخط  فن  ومن  وزخرفية،  معمارية 

عينات الخزف.


