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کثیر من املکافآت بانتظارکم مع نجوم
الذکرى السنویة

تطبق الشروط واألحکام. 

یسري العرض من 1 یونیو
لغایة 30 یونیو 2022.

 www.retaj-hotels.com

صاحب السمو يتسلم رسالة من خادم الحرمين تتعلق بالعالقات الثنائية وسبل تطويرها

صاحب السمو يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني 

قطر واليمن تستعرضان سبل تعزيز العالقات
العليمي يطلع 

سموه على 
أبرز مستجدات 
األوضاع اليمنية

بحث عدد من 
القضايا اإلقليمية 

والدولية ذات 
االهتمام المشترك

صاحب  حضرة  استقبل   - قنا   - الدوحة 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

البالد المفدى، بمكتبه في الديوان األميري، 

الدكتور  الرئيس  فخامة  أمس،  صباح 

مجلس  رئيس  العليمي  محمد  رشاد 

اليمنية  الجمهورية  في  الرئاسي  القيادة 

بمناسبة  له،  المرافق  والوفد  الشقيقة، 

زيارتهم البالد.

استعراض  المقابلة،  خالل  وجرى، 

العالقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، 

مختلف  في  وتعزيزها  تنميتها  وسبل 

األمير  سمو  فخامته  أطلع  كما  المجاالت، 

اليمن،  في  األوضاع  مستجدات  أبرز  على 

القضايا  من  عدد  بحث  إلى  باإلضافة 

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

بن  خالد  الشيخ  معالي  المقابلة  حضر 

رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

مجلس  رئيس  معالي  اجتمع  قد  وكان 

األميري،  بالديوان  الداخلية،  ووزير  الوزراء 

الرئيس الدكتور  صباح أمس، مع فخامة 

مجلس  رئيس  العليمي  محمد  رشاد 

اليمنية  الجمهورية  في  الرئاسي  القيادة 

بمناسبة  له  المرافق  والوفد  الشقيقة، 

زيارتهم البالد.

عالقات  استعراض  االجتماع،  خالل  تم،   

وسبل  الشقيقين،  البلدين  بين  التعاون 

تعزيزها وتطويرها في مختلف المجاالت، 

ذات  الموضوعات  أبرز  مناقشة  إلى  إضافة 

االهتمام المشترك إقليميًا ودوليًا.

وزير الثقافة يشارك 
في منتدى باكو العالمي

الشيخ  سعادة  شارك   - قنا   - باكو 

وزير  ثاني  آل  حمد  بن  عبدالرحمن 

التاسعة  النسخة  في  أمس،  الثقافة، 

افتتحه  الذي  العالمي،  باكو  لمنتدى 

رئيس  علييف  إلهام  الرئيس  فخامة 

جمهورية أذربيجان.

ويبحث المنتدى، الذي يقام تحت عنوان 

»تحديات النظام العالمي«، أبرز القضايا 

الدولية في الوقت الراهن، السيما جائحة 

الروسية  والحرب  وتداعياتها،  كورونا 

وإمدادات  الطاقة،  وملف  األوكرانية، 

الدولية،  األسواق  واضطرابات  الغذاء، 

والتغير المناخي، وسبل إيجاد حلول لها.

هذا  المنتدى  جلسات  في  ويشارك، 

والحكومات  الدول  رؤساء  من  عدد  العام، 

الحاليين  والوزراء  والبرلمانات 

البوسنة  رؤساء  أبرزهم  والسابقين، 

بلغاريا  وزراء  ورئيسا  وجورجيا  وألبانيا 

الصحة  منظمة  عام  وأمين  وفلسطين، 

العالمية تيدروس أدهانوم، ومديرة مكتب 

وشخصيات  بجنيف،  المتحدة  األمم 

الثقافة  وزير  سعادة  وكان  أخرى.  دولية 

قد وصل إلى العاصمة األذرية )باكو( يوم 

أمس األول األربعاء لحضور المنتدى.

إدارة الفعاليات المستدامة

»األيــزو« 
لمونديـال قطر

البحثية  بالمنح  الفائزة  المشاريع  عن  العلمي  البحث  لتعزيز  الوطني  البرنامج  أعلن 

للدورة الثانية من البرنامج الذي تم إطالقة من قبل مركز جامعة قطر للعلماء الشباب، 

ديسمبر  في   )VPRGS( العليا  والدراسات  للبحث  الرئيس  نائب  مكتب  مع  بالتعاون 

2020. وهدف هذا البرنامج إلى توفير فرصة ممتازة للشباب القطري من خالل إشراكهم 
واستثمار  تطوير  على  ومساعدتهم  البحثية،  المنح  مشاريع  في  يافعين  كباحثين 

مهاراتهم العلمية واإلبداعية في بحوث مختلفة ذات األولوية الوطنية. 

المنح البحثية للبرنامج الوطني

ـــــالن الـــمـــشـــاريـــع الــفــائــزة إع
»5.6« مليار ريال 
أرباح »القطرية«.. 

العام المالي 
»2022 / 2021«

وزيرة التربية: 
قطر أحرزت تقدمًا

م 
ّ
تحسين التعل
ومخرجاته

مدير إدارة قضايا الدولة:

تسوية
دعاوى بالصلح

ينظمها مركز قطر

انطالق البطولة 
الدولية للمناظرات.. 

اليــــوم

للعام الثاني على التوالي في جوائز سكاي تراكس العالمية

مطار حمد الدولي »األفضل في العالم«

بلقب  االحتفاظ  من  كذلك  المطار  وتمكن 

للعام  األوسط«  الشرق  في  مطار  »أفضل 

الثامن على التوالي. 

 واستندت تصنيفات المطارات المترشحة 

العالم  عبر  جوًا  المسافرين  تصويت  إلى 

مؤشًرا   39 خالل  من  رضاهم  مدى  وقياس 

لخدمات  الرئيسي  األداء  مؤشرات  من 

ومنتجات المطارات مثل تسجيل الوصول 

الرحالت  وتحويل  القادمين  والمسافرين 

وصاالت  والجوازات  واألمن  والتسوق 

المغادرين. 

 وقد حصل مطار حمد الدولي على المركز 

األول كأفضل مطار في العالم بعد منافسة 

المطارات  من  مطاًرا   550 مع  جمعته 

العالمية األخرى.

 وقال المهندس بدر محمد المير، الرئيس 

حمد  مطار  في  للعمليات  التنفيذي 

الدولي:»يسعدنا للغاية أن يفوز مطار حمد 

الدولي وهو بوابة قطر الرئيسية للعالم مرة 

أخرى بلقب أفضل مطار في العالم في حفل 

للمطارات  العالمية  تراكس  سكاي  جوائز 

2022 مما يضيف لسجل مطار حمد الدولي 
الحافل إنجاًزا عالمًيا آخر. وال يزال التزامنا 

رائًدا  معياًرا  يمثالن  الخدمة  في  وتميزنا 

التزام  بفضل  العالمي  الطيران  قطاع  في 

سيما  ال  وتفانيهم،  وشركائنا  موظفينا 

ونحن نتطلع جميًعا إلى عام سيكون حافاًل 

دون شك بالمزيد من االزدهار والنشاط«.

سكاي  من  بليستيد  إدوارد  السيد  وقال   

مطار  أن  نعلن  أن  تراكس:»يسعدنا 

كأفضل  له  التصويت  تم  قد  الدولي  حمد 

النجاح  مكرًرا   ،2022 لعام  العالم  في  مطار 

لإلدارة  تهانينًا   .2021 عام  في  حققه  الذي 

الدولي  حمد  مطار  وشركاء  والموظفين 

هذا  تحقيق  في  جميًعا  ساهموا  الذين 

اإلنجاز للعام الثاني على التوالي«. 

الدوحة- قنا- حصد مطار حمد 
الدولي لقب أفضل مطار في 

العالم للعام الثاني على التوالي، 
بعدما حل في المرتبة األولى 

ضمن حفل جوائز سكاي 
تراكس العالمية للمطارات 

2022، والذي أقيم على هامش 
معرض ومؤتمر المطارات 

العالمي المنعقد في العاصمة 
الفرنسية باريس. 
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تتعلق بالعالقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها

صاحب السمو يتسلم رسالة من خادم الحرمين الشريفين

صاحب  حضرة  تسلم  قنا-  الدوحة- 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

من  خطية  رسالة  المفدى،  البالد  أمير 

الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  أخيه 

ملك  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 

الشقيقة،  السعودية  العربية  المملكة 

البلدين  بين  الثنائية  بالعالقات  تتعلق 

وسبل تطويرها وتنميتها.

قام بتسليم الرسالة سمو األمير منصور 

سفير  سعود،  آل  فرحان  بن  خالد  بن 

الدولة،  لدى  السعودية  العربية  المملكة 

مكتبه  في  له  األمير  سمو  استقبال  خالل 

بالديوان األميري صباح أمس.

األمير  سمو  نقل  المقابلة،  بداية  وفي 

سعود،  آل  فرحان  بن  خالد  بن  منصور 

تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك 

ملك  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 

وصاحب  السعودية،  العربية  المملكة 

سلمان  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو 

بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب 

إلى  الدفاع،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

لسموه  وتمنياتهما  المفدى،  األمير  سمو 

وللشعب  والسعادة،  الصحة  بدوام 

القطري دوام التقدم والرخاء.

المفدى،  األمير  سمو  حمل  جانبه،  ومن 

خادم  ألخيه  تحياته  السعودي،  السفير 

بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 

صاحب  وإلى  سعود،  آل  عبدالعزيز 

سلمان  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو 

لهما  وتمنياته  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن 

وللشعب  والعافية،  الصحة  بموفور 

الرفعة  من  مزيدا  الشقيق  السعودي 

والنماء.

استعراض  المقابلة،  خالل  جرى، 

البلدين  بين  الوطيدة  األخوية  العالقات 

الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها.

استعراض العالقات األخوية 
الوطيدة بين البلدين الشقيقين 

وآفاق تعزيزها وتطويرها

سموه ورئيس مجلس القيادة الرئاسي 

صاحب السمو يستقبل العليمياليمني يستعرضان سبل تعزيز العالقات

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  استقبل  قنا-  الدوحة- 

في  بمكتبه  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

الدكتور  الرئيس  فخامة  أمس،  صباح  األميري  الديوان 

رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في 

الجمهورية اليمنية الشقيقة، والوفد المرافق له بمناسبة 

زيارتهم البالد.

الثنائية  العالقات  استعراض  المقابلة،  خالل  وجرى، 

في  وتعزيزها  تنميتها  وسبل  الشقيقين،  البلدين  بين 

مختلف المجاالت، كما أطلع فخامته سمو األمير على أبرز 

مستجدات األوضاع في اليمن، باإلضافة إلى بحث عدد من 

القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  المقابلة  حضر 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز 

الداخلية.

سموه يطلع على 
أبرز مستجدات 

األوضاع في اليمن

قطر تشارك في اجتماع عربي بالقاهرة.. األحد
المؤسسة  في  ممثلة  قطر،  دولة  تشارك  قنا-  القاهرة- 

الخبراء  لفريق  الثاني  االجتماع  في  لإلعالم،  القطرية 

اإلعالمية  االستراتيجية  عمل  بخطة  المعني  اإلعالميين 

بجامعة  واالتصال  اإلعالم  قطاع  ينظمه  الذي  العربية 

ممثلي  بمشاركة  المقبل،  األحد  يوم  العربية  الدول 

بصفة  تتمتع  التي  واالتحادات  والمنظمات  األعضاء  الدول 

مراقب.

تنفيذا  يومين،  مدى  على  يقام  الذي  االجتماع،  يأتي 

وزراء  لمجلس  التنفيذي  المكتب  عن  الصادرة  للتوصيات 

العراقية  بالعاصمة  األخير  اجتماعه  في  العرب  اإلعالم 

بغداد في مارس الماضي.

من  كل  االجتماع  في  لإلعالم  القطرية  المؤسسة  ويمثل 

التخطيط  إدارة  مدير  الهاجري  غصاب  أحمد  السيد 

والجودة والتعاون الدولي، والشيخ أحمد بن ثاني آل ثاني 

رئيس قسم التعاون الدولي واالتفاقيات.

وأوضح السيد أحمد غصاب الهاجري، في تصريح لوكالة 

األنباء القطرية »قنا«، أن االجتماع سيعرض نتائج أعمال 

التخاذ  العربي  لإلعالم  الدائمة  اللجنة  على  الخبراء  فريق 

المقبلة  الدورة  على  لعرضها  تمهيدًا  بشأنها،  توصيات 

الفريق  مهمة  تتمثل  حيث  العرب،  اإلعالم  وزراء  لمجلس 

العربية،  اإلعالمية  االستراتيجية  تنفيذ  مسار  تقييم  في 

التي  الموضوعية  العقبات  تشخيص  ذلك  في  بما 

طرف  من  المعتمدة  التوجيهية  الوثيقة  هذه  اعترضت 

مجلس وزراء اإلعالم العرب منذ عام 2017.

خالل  قرر،  قد  العرب  اإلعالم  وزراء  مجلس  وكان 

بهذه  العمل  تمديد   ،2021 يونيو  في  الماضية  دورته 

االستراتيجية لمدة خمس سنوات إضافية، حيث ترتكز 

مواصلة  صدارتها  في  تظل  رئيسية  محاور  خمسة  على 

الدعم اإلعالمي للقضية الفلسطينية المشروعة، ومحاربة 

وتثمين  المستدامة،  التنمية  وخدمة  والتطرف،  اإلرهاب 

فضال  العربية،  للشخصية  والثقافية  الحضارية  الصورة 

عن االرتقاء باألداء اإلعالمي عبر برامج وشراكات للتدريب 

بتعاون وثيق مع المنظمات اإلعالمية المعنية.

استعراض سبل تعزيز التعاون التجاري واالستثماري والصناعي

وزير التجارة والصناعة يجتمع مع نظيره السيراليوني
ثاني  آل  قاسم  بن  حمد  بن  محمد  الشيخ  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

وزير  ساندي  هينجا  إدوارد  السيد  سعادة  مع  والصناعة،  التجارة  وزير 

التجارة والصناعة في جمهورية سيراليون، الذي يزور البالد حاليًا.

المشترك  االهتمام  ذات  الموضوعات  استعراض  االجتماع  خالل  وجرى 

والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة واالستثمار 

االجتماع،  خالل  والصناعة  التجارة  وزير  سعادة  وسلط  والصناعة.. 

قطر  دولة  أرستها  التي  الناجحة  االقتصادية  السياسات  على  الضوء 

لدعم القطاع الخاص، كما بّين سعادته الحوافز والتشريعات والفرص 

الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال األعمال 

وأصحاب الشركات على االستثمار في دولة قطر.

تتصل بالعالقات وسبل دعمها وتطويرها

صاحب السمو يبعث رسالة خطية 
إلى رئيس المجلس األوروبي

بعث  قنا-  بروكسل- 

السمو  صاحب  حضرة 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

المفدى  البالد  أمير  ثاني 

رسالة خطية إلى سعادة 

ميشيل  شارل  السيد 

المجلس  رئيس 

تتصل  األوروبي، 

قطر  دولة  بين  بالعالقات 

وسبل  األوروبي،  واالتحاد 

دعمها وتطويرها.

الرسالة  بتسليم  قام 

السيد  سعادة 

أحمد  بن  عبدالعزيز 

قطر  دولة  سفير  المالكي 

األوروبي  االتحاد  لدى 

األطلسي  شمال  وحلف 

أمس  اجتماعه  خالل 

السيدة  سعادة  مع 

مستشارة  بارتو  مانون 

في  الخارجية  السياسة 

المجلس  رئيس  مكتب 

األوروبي.
{ السفير المالكي يسلم رسالة صاحب السمو
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رئيس الوزراء يجتمع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

استعراض سبل تطوير العالقات القطرية ـــ اليمنية

معـالــي  اجــتـمــع   - قــنـــا   - الدوحـــة 

الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز 

الــــوزراء  مجلــس  رئيـــس  ثـانــي  آل 

األميري  بالديوان  الداخلية،  ووزير 

الرئيس  فخامة  مع  أمس،  صباح 

العليـمــي  مـحـمــد  رشـــــاد  الدكتــور 

الرئاسي  القيادة  مجلـــس  رئيــس 

الشقيقة،  اليمنية  الجمهـــوريــة  فـــي 

زيارتهم  بمناسبة  له  المرافق  والوفد 

البالد.

عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  تم 

الشقيقين،  البلدين  بين  التعاون 

وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف 

أبرز  مناقشة  إلى  إضافة  المجاالت، 

المشترك  االهتمام  ذات  الموضوعات 

ودوليًا. إقليميًا 

الوزراء  مجلس  رئيس  معالي  وأقام 

تكريمًا  غداء  مأدبة  الداخلية  ووزير 

القيادة  مجلس  رئيس  لفخامة 

المرافق له. والوفد  اليمني  الرئاسي 

أصحاب  من  عدد  االجتماع  حضر 

من  وحضرها  الوزراء،  السعادة 

المرافق  الوفد  أعضاء  اليمني  الجانب 

لفخامته.

معاليه يقيم مأدبة غداء تكريمًا 
للعليمي والوفد المرافق

مناقشة أبرز الموضوعات ذات االهتمام المشترك إقليميًا ودوليًا

استعراض التطورات االقتصادية واالستثمارية والتجارية

وزير المالية يجتمع 
مع وزير الخزانة البريطاني

اجتماع للجنة الشؤون 
القانونية والتشريعية بـ »الشورى«

الدوحة- قنا- اجتمع سعادة 

السيد علي بن أحمد الكواري 

وزير المالية، أمس، مع سعادة 

السيد ريشي سوناك وزير 

الخزانة بالمملكة المتحدة، 

وذلك عبر تقنية االتصال 

المرئي. وجرى خالل االجتماع 

استعراض العالقات الثنائية 

بين دولة قطر والمملكة 

المتحدة، وأهم التطورات 

االقتصادية واالستثمارية 

والتجارية.

القانونية  الشؤون  لجنة  عقدت  قنا-  الدوحة- 

والتشريعية بمجلس الشورى، أمس، اجتماعا 

برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف 

خالل  اللجنة،  وقامت  اللجنة.  رئيس  الخليفي 

على  المدرجة  الموضوعات  بمناقشة  االجتماع، 

جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرار المناسب.

العليمي يجتمع مع رئيس الغرفة

مــــنــــاقــــشــــة تـــعـــزيـــز 
الــتــعــاون االقــتــصــادي
ــن ــم ــي بـــيـــن قـــطـــر وال

محمد  رشاد  الدكتور  الرئيس  فخامة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية 

الشقيقة الذي يزور البالد حاليا، أمس، مع سعادة الشيخ خليفة 

بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر .

التعاون  عالقات  تعزيز  سبل  مناقشة  االجتماع  خالل  وجرى 

يلعبه  أن  يمكن  الذي  والدور  البلدين،  بين  واالقتصادي  التجاري 

اليمن  إلى  استثماراته  توجيه  في  القطري  الخاص  القطاع 

الشقيق.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

وزير الشؤون الخارجية الباكستاني 
يجتمع مع سفيرنا

بيالوال  السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  آباد-  إسالم 

بجمهورية  الخارجية  الشؤون  وزير  زرداري  بوتو 

الشيخ  سعادة  مع  أمس،  اإلسالمية،  باكستان 

قطر  دولة  سفير  ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  سعود 

لدى باكستان. جرى خالل االجتماع استعراض 

عالقات التعاون الثنائي بين البلدين.
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برعاية وحضور د. العطية

تخريج دورة الدفاع عن النفس التأسيسية

الدوحة - قنا - احتفل مركز مقدام 

الدورة  النفس بتخريج  للدفاع عن 

)4( لنظام القتال   ،)3( التأسيسية رقم 

الفّعال للدفاع عن النفس، وذلك في 

الوطنية،  الخدمة  أكاديمية  معسكر 

الدكتور خالد  برعاية وحضور سعادة 

العطية نائب رئيس مجلس  بن محمد 

الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، 

الفريق الركن )طيار(  وحضور سعادة 

سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس 

المسلحة. القوات  أركان 

شارك في الدورة التي تهدف إلى 

من  مجموعة  القتالية  الكفاءة  تطوير 

ضباط ومرشحي ضباط من وحدات 

إلى وزارة  القوات المسلحة، باإلضافة 

الداخلية.

بعد زيارة رسمية للبالد

رئيس جمهورية فنزويال 
البوليفارية يغادر الدوحة

نيكوالس  الرئيس  فخامة  غادر  قنا-  الدوحة- 

البوليفارية،  فنزويال  جمهورية  رئيس  مادورو 

الدوحة، ظهر أمس، بعد زيارة رسمية للبالد.

لدى  المرافق،  والوفد  فخامته  وداع  في  وكان 

السيد  سعادة  الدولي،  الدوحة  مطار  مغادرته 

سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون 

محسن  بن  راشد  السيد  وسعادة  الخارجية، 

وسعادة  فنزويال،  لدى  قطر  دولة  سفير  فطيس 

بأعمال  القائمة  المجذوب  فاطمة  السيدة 

جمهورية فنزويال البوليفارية لدى الدولة.

بـ »العربي لألبحاث«

اجتماع للجنة الشؤون الداخلية 
والخارجية بـ »الشورى«

إطالق موقع »القدس: 
القصة الكاملة«.. السبت

الشؤون  لجنة  عقدت   - قنا   - الدوحة 

الشورى،  بمجلس  والخارجية  الداخلية 

الدكتور  سعادة  برئاسة  اجتماعا  أمس، 

اللجنة. المري رئيس  علي بن فطيس 

االجتماع،  خالل  اللجنة،  وقامت 

على  المدرجة  الموضوعات  بمناقشة 

القرار  بشأنها  واتخذت  أعمالها،  جدول 

المناسب.

وسبعين  أربعة  من  ألكثر 

عاًما، كانت القدس ولّما تزل 

في قلب السياسة اإلسرائيلية 

فلسطين،  في  االستعمارية 

وسكانها  هي  تتعرض  وظلت 

القسري،  التهجير  لسياسات 

والمحو  العرقي،  والتطهير 

واإلفقار،  والتهويد،  واإلزالة، 

والخنق والحصار. وطوال تلك 

إسرائيل  عملت  السنوات، 

العربي  الطابع  نزع  على 

مدينة  عن  الفلسطيني 

واضح  انتهاك  في  القدس 

للقوانين الدولية. وعقب إعالن 

السابق  األميركي  الرئيس 

ديسمبر   6 في  ترامب  دونالد 

بالقدس  اعترافه   2017
االحتالل  لدولة  عاصمًة 

السفارة  ونقل  اإلسرائيلي 

إليها،  أبيب  تل  من  األميركية 

المدينة  على  الهجمة  اشتدت 

يزال  وال  تعقيًدا،  وازدادت 

بتداعياته  ُيلقي  القرار  هذا 

الكارثية عليها.

الموضوع  أهمية  إلى  ونظًرا 

تنامي  ظل  في  وراهنّيته 

االستعمارية  الهجمة 

القدس  بحق  الشرسة 

المركز  ينّظم  وسكانها، 

ودراسة  لألبحاث  العربي 

ومؤسسة  السياسات 

الفلسطينية،  الدراسات 

من  السادسة  الساعة  في 

المدرج  في  السبت  غد  مساء 

المركز،  مقر  في  الرئيس 

»محاضرة  سياق  وفي 

محاضرًة  السنوية«،  النكبة 

»القدس  بعنوان  أكاديمية 

يقّدمها  البقاء«،  ومعركة 

نظمي الجعبة أستاذ التاريخ 

في جامعة بيرزيت.

أسباب  المحاضرة  تتناول 

اإلسرائيلي  التصعيد  تنامي 

في مدينة القدس، والتغيرات 

والديموغرافية  الجغرافية 

لها  تعرضت  التي  والحضرية 

منذ احتاللها عام 1948، وتأثير 

والدولية  اإلقليمية  التغيرات 

ومقاومة  وسكانها،  فيها 

الفلسطينيين لذلك كله.

العربي  المركز  وكان 

الدراسات  ومؤسسة 

في  أطلقا،  قد  الفلسطينية 

النكبة  »محاضرة   ،2021 عام 

السنوية«، قّدم عزمي بشارة، 

العام  والمدير  العربي  المفكر 

األولى  المحاضرة  للمركز، 

فيها، في 22 مايو 2021، وكانت 

بعنوان »في راهنية النكبة«.

العربي،  المركز  ويطلق 

الموقع  المحاضرة،  عقب 

القصة  »القدس:  اإللكتروني 

 ،Jerusalem Story الكاملة« 

قصة  يقّدم  موقع  أول  وهو 

بمحتوى  الشاملة،  القدس 

وصور  فيديو  ومقاطع  نّصي 

االحتالل  تحت  بيانية  ورسوم 

االستيطانية،  ومشاريعه 

قصص  على  التركيز  مع 

وتاريخ  اليومية  المقدسيين 

عالقاتهم  ونسيج  مدينتهم 

دلياًل  ويوفر  االجتماعية، 

الفلسطينية  للمنظمات 

ومدونة  القدس،  في  العاملة 

تستكشف مدينة القدس.

العربي  المركز  وسيبث 

الدراسات  ومؤسسة 

على  المحاضرة  الفلسطينية 

االجتماعي  التواصل  شبكات 

)فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب(، 

الفورية  الترجمة  وسيوفران 

إلى اللغة اإلنجليزية.

للبرلمانيين الشباب

»الشورى« يشارك في مؤتمر عالمي
شارك  قنا-  )مصر(-  الشيخ  شرم 

العالمي  المؤتمر  في  الشورى  مجلس 

االتحاد  في  الشباب  للبرلمانيين  الثامن 

مدى  على  عقد  الذي  الدولي  البرلماني 

المصرية  الشيخ  شرم  مدينة  في  يومين 

الدولي  البرلماني  االتحاد  من  بتنظيم 

بالشراكة مع مجلس النواب المصري.

كل  المؤتمر  في  الشورى  مجلس  مثل 

عبدالله  بن  عمير  السيد  سعادة  من 

النعيمي، وسعادة السيد محمد بن عمر 

المناعي، عضوي المجلس.

المؤتمر،  خالل  المناقشات،  وتركزت 

البرلمانيين  دور  أهمها  مواضيع  عدة  على 

العمل  في  مكانتهم  وتعزيز  الشباب 

وتأثير  المناخ،  تغير  لمكافحة  البرلماني 

وتعزيز  اإلنسان،  حقوق  على  المناخ  تغير 

الشباب  البرلمانيين  بين  الروابط 

والمجتمع المدني في عملية الحفاظ على 

المناخ، ودعم البلدان النامية في التصدي 

لتغير المناخ.

السيد  سعادة  أشار  السياق،  هذا  وفي 

مداخلته  في  النعيمي،  عبدالله  بن  عمير 

التغير  تأثير  أن  إلى  المؤتمر،  خالل 

العالم،  أنحاء  جميع  يشمل  المناخي 

باختالف  يختلف  التأثير  حجم  أن  مبينا 

المنطقة.

ولفت سعادته إلى التدابير واإلجراءات التي 

صاحب  حضرة  بقيادة  قطر  دولة  اتخذتها 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

البالد المفدى »حفظه الله«، بغية التكيف 

وذلك  آثاره،  وتخفيف  المناخ  تغير  مع 

بهدف  المناخية  العدالة  لمبدأ  استنادا 

رفاهية  وضمان  اإلنسان  حقوق  حماية 

جميع أفراد المجتمع القطري.

ونوه سعادته باستراتيجية قطر الوطنية 

كركيزة  المناخي  والتغير  للبيئة 

العامة في دولة قطر  أساسية للسياسات 

لصالح  البيئة  على  المحافظة  أجل  من 

وزارة  وإنشاء  والقادمة،  الحالية  األجيال 

هيئة  وإنشاء  المناخي،  والتغير  البيئة 

المؤسسات  لمساعدة   )GSAS( االعتماد 

والبنية  البناء  بمشاريع  والخاصة  العامة 

التحول  نحو  سعيها  في  التحتية 

األخضر، وغيرها من اإلجراءات التي تهدف 

إلى التكيف مع التغير المناخي وتخفيف 

آثاره.

من جانبه، أكد سعادة السيد محمد بن 

عمر المناعي، أن معضلة التغير المناخي 

تدفع الجميع لبذل جهود حثيثة لمحاولة 

على  الدول  جميع  ولعمل  آثاره،  تخفيف 

وتقديم  التعاون  خالل  من  ذلك  تحقيق 

إلى  مشيرا  تضررا،  األكثر  للدول  الدعم 

دعم دولة قطر للجهود الدولية في مواجهة 

التغير المناخي، وذلك عبر المساهمة في 

صندوق  خالل  من  النامية  البلدان  تمويل 

المساعدة  وتقديم  الدولية،  للتنمية  أوبك 

المناخ،  تغير  من  تضررا  األكثر  للجهات 

مليون   100 بمبلغ  المساهمة  عن  فضال 

الصغيرة  الجزرية  الدول  لدعم  دوالر 

النامية والدول األقل نموا للتعامل مع تغير 

والتحديات  الطبيعية  والمخاطر  المناخ 

البيئية.

للبرلمانيين  العالمي  المؤتمر  أن  يذكر 

البرلماني  االتحاد  يعقده  الذي  الشباب 

تبادل  إلى  يهدف  سنة،  كل  الدولي 

االستراتيجيات  وتحديد  الخبرات 

وتمكين  لتعزيز  والمبتكرة  المشتركة 

الشباب.

�إعــــالن
مصطفى  السيد/عاهد  يعلن 

ويحمل  لبناني،  الجنسية  الغويل، 

جواز سفر رقم:1354458، ويحمل 

 ،27742201286 الشخيص:  الرقم 

ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته  عن 

شمص.  مصطفى  عاهد  بإسم: 

فمن لديه معارضة ىف ذلك فليتقدم 

اىل االدارة العامة للجوازات خالل 15 

الجريدة. تاريخ اعالنه يف  يوما من 

تهدف إلى 
تطوير الكفاءة 
القتالية للضباط 

حول تطويع التكنولوجيا والتمكين االقتصادي لذوي اإلعاقة

قطر تشارك في حدث جانبي بجامعة الدول العربية
في  قطر  دولة  شاركت  قنا-  نيويورك- 

الحدث الجانبي »اإلعاقة في األوبئة واألزمات: 

االقتصادي«،  والتمكين  التكنولوجيا  تطويع 

الدول  لجامعة  العامة  األمانة  نظمته  الذي 

لمؤتمر  الـ15  الدورة  هامش  على  العربية 

األشخاص  حقوق  اتفاقية  في  األطراف  الدول 

ذوي اإلعاقة، والذي ُعقد أمس األربعاء في مقر 

الواليات  المتحدة بمدينة نيويورك في  األمم 

المتحدة األميركية.

سعادة  االجتماع  في  قطر  دولة  وفد  ترأس   

المسند  ناصر  بن  علي  بنت  مريم  السيدة 

وزير التنمية االجتماعية واألسرة.

والتأثير  الترابط  تعزيز  االجتماع  وناقَش   

والتكنولوجيا  اإلنترنت  بين  المتبادل 

والموضوعات  اإلعاقة،  لذوي  الُمساِعدة 

الُمرتبطة، باإلضافة إلى بحث سبل تمكين 

األشخاص ذوي اإلعاقة اقتصادًيا.

المجموعة  دعم  األعمال  جدول  تضمن  كما   

العربية للجهود القطرية في تنظيم الورشة 

المختصة  العربية  الدول  لجامعة  الثانية 

عربي  تصنيف  وتبّني  وضع  جهود  ببحث 

خالل  انعقادها  والمقرر  لإلعاقات،  موحد 

الفترة من 27 إلى 28 يونيو الجاري، ويسعى 

باعتماد  الورشة  ج 
َّ

ُتَتو أن  إلى  المشاركون 

من  إقليمي  تصنيف  أول  ليكون  التصنيف 

نوعه على مستوى العالم.



البطولة حدًثا عالمًيا يجمع الطالب  وتعتبر 

األفكار  لمناقشة  البلدان  مختلف  من 

التحديات  حول  وتبادلها  العربية  باللغة 

المعاصرة  والقضايا  والعالمية  المجتمعية 

فرصة  البطولة  توفر  كما  إلحاًحا.  األكثر 

وتبادل  للتواصل  العالم  حول  للمتحاورين 

القائمة  التواصل  جسور  وبناء  الخبرات 

مكانة  تعزيز  إلى  باإلضافة  الحوار،  على 

الثقافية  األوساط  في  العربية  اللغة 

اإلقليمية.  واألكاديمية 

لمركز  فارقة  عالمة  الحدث  هذا  ويعد 

دولية  بطولة  أول  كونها  قطر،  مناظرات 

جامعة  مع  بالشراكة  قطر  خارج  ُتنّظم 

االستراتيجي  شريكها  محمد،  سلطان  فاتح 

شريكها  مع  جنب  إلى  جنًبا  وذلك  للبطولة، 

الستضافة  خلدون  ابن  جامعة  التنظيمي 

يشارك  والتي  تركيا  في  وتنظيمها  البطولة 

فيها دول عربية وآسيوية وأوروبية وأميركية 

اللغة  مناظرات  في  األولى  للمرة  وبعضها 

العربية. 

السبيعي،  الرحمن  عبد  قال  جانبه،  من 

قطر:  مناظرات  مركز  في  البرامج  مدير 

الدولية  البطولة  قطر  مناظرات  »تنظم 

وهي  سنتين  كل  الجامعات  لمناظرات 

المناظرات  بفن  ُيعنى  عالمي  حدث  أكبر 

العربية«.  باللغة 

الدولية  البطولة  »تعد  السبيعي:  وأضاف 

مجال  في  النيرة  والعقول  النخب  ملتقى 

يزيد  ما  خاللها  يجتمع  حيث  المناظرات 

مختلفة  دولة   49 من  وحكم  متناظر   500 عن 

وتشهد  جامعة،   90 من  أكثر  ليمثلوا 

البطولة كذلك مشاركة 

النخبة  أكاديمية  وخريجي  أعضاء 

قطر.  مناظرات  وسفراء  دفعاتها  بمختلف 

من  فئتين  الدولية  البطولة  تضم  كما 

العربية،  باللغة  المفتوحة  فئة  المنافسة: 

للناطقين بغيرها«. العربية  اللغة  وفئة 

الحاضرين  جميع  أن  السبيعي  وأوضح 

بطولة  إلقامة  متخصصة  تدريبات  تلقوا 

نفسه،  الحدث  قبل  بعد  عن  لهم  تدريبية 

الجميع  استعداد  من  للتأكد  وذلك 

البطولة،  في  أداء  أفضل  وتقديم  للمشاركة 

مضيًفا أن ذلك يسهم في تكوين ثقافة أوسع 

إنها  حيث  المتناظرين  لدى  أعمق  ومعرفة 

التناظر  قضايا  من  العديد  عليهم  تطرح 

مما  المجاالت  مختلف  في  المتخصصة 

والقراءة. للبحث  يدفعهم 

رئيس  نائب  كوجاك  الصمد  عبد  وأوضح 

اللغة  دراسات  بمركز  المناظرة  لجنة 

سلطان  الفاتح  بجامعة  والمناظرة  العربية 

بين  مشتركة  أهداًفا  »هناك  أن  محمد 

ثقافة  دعم  ضمنها  ومن  المؤسستين 

»إن  قائاًل:  العربية«،  اللغة  وتعليم  التناظر 

التعاون مع مركز مناظرات قطر قد اختصر 

الخبرات  بتبادل  الطويل  الطريق  علينا 

هذه  ومن  المشتركة،  الفعاليات  وإقامة 

بها،  للقيام  المركز  يسعى  التي  الفعاليات 

تنظيم بطوالت وطنية لمناظرات الجامعات 

بطوالت  واستضافة  تركيا،  في  والمدارس 

ندوات  عقد  إلى  باإلضافة  ودولية،  إقليمية 

وتدريب  المناظرة،  فن  في  عمل  وورشات 

والمحكمين«.  المتناظرين 

مليوني  من  أكثر  أن  كوجاك  وأضاف 

األكاديمية  المستويات  جميع  على  طالب 

تركيا،  في  حالًيا  العربية  اللغة  يتعلمون 

تأسيس  في  ترغب  الجامعة  أن  مضيًفا 

مركز يعمل على نشر تعليم اللغة العربية 

المتطورة،  وتطويرها بكل األساليب والطرق 

باللغة  المناظرات  أسلوب  رأسها  وعلى 

العربية. 

تاريخ  له  المناظرة  فن  »إن  قائاًل:  واختتم 

ُكتب  وقد  اإلسالمية،  الحضارة  في  عريق 

قيمة،  وحواٍش  وشروح  كثيرة  مؤلفات  فيه 

وُدّرس في أغلب المدارس العلمية في أصقاع 

العالم اإلسالمي. كما أن هذا العلم انتشر في 

عصرنا الحديث في كل أرجاء العالم«.

تنطلق اليوم الجمعة 17 يونيو في العاصمة التركية »اسطنبول« 
البطولة الدولية السادسة لمناظرات الجامعات التي ينظمها مركز 

قطر للمناظرات، عضو مؤسسة قطر للتربية والثقافة والعلوم، 
خالل الفترة من 17 إلى 22 يونيو 2022.

الداعية  أن  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  أعلنت 

النعمة،  محمد  عبدالله  الشيخ  فضيلة  القطري 

سيكون خطيب الجمعة اليوم بتاريخ 18 ذو الحجة 

1443هـ الموافق 17 يونيو 2022م بجامع اإلمام محمد 
القطري  الداعية  سيكون  بينما  الوهاب،  عبد  بن 

خطيبًا  المريخي  حسن  محمد  د.  الشيخ  فضيلة 

في  الخطبة  محور  يكون  وسوف  الشيوخ،  بجامع 

كال الجامعين حول »االعتبار واالتعاظ بما يجري من 

األحداث«.

والوقائية  االحترازية  اإلجراءات  على  الوزارة  وتؤكد 

من فيروس كورونا، لمن يحضر الخطبة في جميع 

إبراز  عبر  الجمعة،  صالة  فيها  تقام  التي  الجوامع 

تطبيق احتراز للمنظمين قبل دخول الجامع.
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النعمة خطيبًا بجامع اإلمام والمريخي بـ »الشيوخ«

عنوان الخطبة »االعتبار واالتعاظ 
بما يجري من األحداث«

الدوحة           $

ينظمها مركز قطر في اسطنبول

انطالق البطولة الدولية 
للمناظرات.. اليوم

{ أرشيفية - بطوالت المناظرات 

إسطنبول        $

مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.. خالد الحرمي:

نلجأ للصلح والتسوية في بعض الدعاوى

في  الحكومية  الجهات  عن  النيابة  وكذلك 

دعاوى  من  عليها  أو  منها  يرفع  فيما  الدولة 

الدولية،  أو  المحلية  التحكيم  هيئات  أمام 

أحكام  من  يصدر  ما  تنفيذ  بمتابعة  والقيام 

والتعاقد  عنها،  تنوب  التي  الجهات  لصالح 

بمباشرة  اإلدارة  تقوم  كما  المحامين،  مع 

أو  الدعاوى  رفع  في  للبت  الدعاوى  بعض 

الدولة،  ضد  الصادرة  األحكام  في  الطعون 

عدم  أو  الدعوى  رفع  عدم  اإلدارة  رأت  وإذا 

اإلدارية  للجهة  يجوز  فال  الحكم  في  الطعن 

المعنية مخالفة رأي اإلدارة إال بقرار مسبب 

من الوزير أو الرئيس المختص، موضحا أن 

والتسوية  الصلح  إلجراء  أيضا  تلجأ  اإلدارة 

في بعض القضايا التي تباشرها.

وقال خالل تصريحات تليفزيونية إن النظام 

الدولة يوفر  المطور إلدارة قضايا  اإللكتروني 

أو  لإلدارة  بالنسبة  سواء  والجهد  الوقت 

أنه  مؤكدا  والمحامين،  األخرى  األطراف 

المجلس  مع  إلكتروني  ربط  هناك  أصبح 

المستندات  لتقديم  للقضاء  األعلى 

والمذكرات بشكل إلكتروني وهو ما سيؤدى 

للدعاوى  المستغرقة  الفترة  تقليل  إلى 

القضائية. 

لنظام  المطور  اإلصدار  يتميز  وتابع: 

إلكترونيا،  التعامل  بسهولة  الدولة  قضايا 

من  النظام  لمحتويات  السلس  واالنتقال 

في  والمرونة  الرئيسية،  الصفحة  خالل 

الرئيسية  بالصفحة  القضايا  عن  البحث 

باستخدام أكثر من بيان منها رقم القضية، 

تحكم  لوحة  وعرض  القضية،  أطراف  أو 

توضح أهم البيانات عن قضايا الدولة. كما 

إحصائيات  الستخراج  روابط  النظام  يتيح 

أنواع  لكل  آنية  بصورة  وتفصيلية  إجمالية 

المخطط  على  االطالع  ويتيح  القضايا، 

أنواع  لكل  لحظية  وبصورة  اإلجمالي  العام 

المختلفة،  التقاضي  ودرجات  القضايا 

بتوزيع  اإلحاطة  من  مسؤول  كل  وُيمكن 

واألقسام،  اإلدارة  داخل  اإلجمالي  العمل 

ويضيف خاصية تذكير المحامي بمواعيد 

الدعاوى  بمباشرة  الخاصة  الجلسات 

أداء  نتائج  تقييم  من  وُيمكن  بها،  المكلف 

العمل لكل محاٍم على حدة.

مزيدا  يمنح  الجديد  النظام  أن  إلى  وأشار 

ومتابعة  إنجاز  في  والفاعلية  الكفاءة  من 

أوال بأول  الدعاوى ومراقبة نتائج عمل اإلدارة 

حرصا على مصالح الدولة. 

مدير  السليطي  حصة  أكدت  جانبها،  من 

على  العدل  وزارة  في  المعلومات  نظم  إدارة 

نظام  من  المطور  اإلصدار  إطالق  أهمية 

قضايا الدولة عمال بتوجيهات سعادة الوزير 

اإلدارة بما  المعمول بها في  األنظمة  بتطوير 

محامي  ن  يمكِّ حيث  عملها،  تفعيل  يضمن 

بها  المعمول  الوسائل  أحدث  من  الدولة 

اإلصدار  أن  وأضافت  القضايا.   متابعة  في 

اإلدارة  أهداف  تحقيق  من  سُيمكن  المطور 

العدل  وزارة  استراتيجية  في  المتضمنة 

وتوفير  خدماتها  تطوير  يخص  فيما 

المحامين  عمل  بتسريع  الكفيلة  اآلليات 

المتابعة  قيد  بالقضايا  وتذكيرهم 

الجلسات  ومواعيد  العدد  حيث  من 

طريق  عن  دولة  محامي  لكل  المخصصة 

واإليميل. النصية  الرسائل 

تليفزيونية  تصريحات  خالل  وأوضحت 

الدولة  قضايا  لنظام  المطور  اإلصدار  أن 

كافة  عمل  تسهيل  يستهدف  اإللكتروني 

شاملة  نظرة  وتوفير  النظام،  مستخدمي 

كافة  وتوفير  الدعاوى  أنواع  كافة  لمتابعة 

كل  احتياجات  مع  يتوافق  بما  البيانات 

اإلصدار  أن  إلى  مشيرة  للنظام،  مستخدم 

سرعة  يضمن  بما  معالجته  تمت  المطور 

إلدارة  وليوفر  األداء،  وجودة  البيانات  تداول 

تمكنها  قانونية  بيانات  قاعدة  الدولة  قضايا 

عدد  عن  واإلحصائيات  التقارير  إعداد  من 

الدعاوى المقامة من أو ضد الدولة إلكترونيا، 

وتصنيفها  الدعاوى  هذه  حصر  وإمكانية 

حسب كل جهة حكومية وكم عدد الدعاوى 

التي تخصها على حدة، وكذلك حسب نوع 

قرار  على  طعن   – مدنية   – )إدارية  الدعاوى 

الدولة(  في  عقود   – أراضي  منازعة   – إداري 

عمل  النظام  سيسهل  كما  ذلك.  ونحو 

بعدد  اإلحصائيات  توفير  خالل  من  اإلدارة 

أو ضدها بصورة  الصادرة لصالحها  األحكام 

شهر/   )أسبوع/   سابقة  فترة  أي  وعن  آنية 

سنة( حسب نوع اإلحصائية المطلوبة.

{ خالد الحرمي

توفير الوقت والجهد على اإلدارة أو األطراف األخرىالنظام اإللكتروني الجديد يمنح مزيدا من الكفاءة والفاعلية

السليطي: تسريع عمل المحامين 
وتذكيرهم بالقضايا قيد المتابعة 

كتب          محمد أبوحجر

أكد السيد خالد الحرمي مدير إدارة قضايا الدولة في وزارة العدل 
أن اإلدارة تختص بالنيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما 

يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون أمام المحاكم المختلفة، 
أو الجهات األخرى التي خولها القانون اختصاصًا قضائيًا،
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»كالجاري« تحتفل بتخريج دفعة »2022«

بكالوريوس التمريض لـ »133« طالبا

أمس  قطر،  في  كالجاري  جامعة  احتفلت 

رعاية  تحت   2022 دفعة  بتخريج  األول، 

سعادة السيدة بثينة بنت علي النعيمي، 

وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي.

شهادة  جامعيا  طالبا   133 وتسلم 

بحضور  التمريض،  في  البكالوريوس 

عائالتهم وأصدقائهم وأعضاء مجلس اإلدارة 

تقيمه  تخرج  حفل  أول  في  والشركاء، 

حضوريًا في قطر منذ بداية الجائحة.

حضر الحفل العديد من الوجهاء والضيوف 

من بينهم: سعادة الشيخ الدكتور خالد بن 

جبر آل ثاني - رئيس مجلس أمناء جامعة 

الدكتور  وسعادة  قطر،  في  كالجاري 

وكيل   - النعيمي  صالح  بن  إبراهيم 

العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة 

والسيدة ديبورا يدلين - مستشارة جامعة 

الراشد  أحمد  مريم  والدكتورة  كالجاري، 

واستشارية  األكاديمية  الشؤون  رئيسة   -

الصحية  الرعاية  مؤسسة  في  األسرة  طب 

نائب   - غالي  بيل  والدكتور.  األولية، 

كالجاري،  جامعة  في  )البحوث(  رئيس 

وعميدة  أستاذة   – وايت  ديبورا  والدكتورة 

آمي  والدكتورة  قطر،  في  كالجاري  جامعة 

جامعة  في  السجل  أمينة   - دامبروويتز 

 - روانبورا  جاناكا  والدكتور  كالجاري، 

الرئيس  ونائب  الجامعة  رئيس  نائب 

جامعة  في  )الدولية(  لألبحاث  المساعد 

كالجاري.

عن  واإلعالن  التخريج  حفل  إدارة  وتولى 

مستشارة  من  كل  الخريجين  أسماء 

الجامعة  رئيس  ونائب  كالجاري،  جامعة 

جامعة  أمناء  مجلس  ورئيس  )للبحوث(، 

جامعة  وعميدة  قطر،  في  كالجاري 

في  الشرف  ضيفة  قطر،  في  كالجاري 

الحفل الدكتورة مريم الراشد. 

التي  اإلنجازات  المتحدثون  ناقش  كما 

التحديات  من  الرغم  على  الطالب  حققها 

وحالة عدم االستقرار التي عاشوها بسبب 

الوباء. 

المتحدثون  ألقاها  التي  الكلمات  وأعقب 

عرض لمقطع فيديو مؤثر احتفااًل بمرور 15 

منذ  التمريض  تعليم  في  التميز  من  عامًا 

تأسيس الجامعة في قطر. 

آل  جبر  بن  خالد  الدكتور  الشيخ  وأشاد 

طوال  الرائعة  الخريجين  بإنجازات  ثاني 

»ُيسعدني  قال:  حيث  األكاديمية  رحلتهم 

فرحتكم  ألشارككم  اليوم  بينكم  أكون  أن 

فرصة  وهي  السعيدة،  المناسبة  بهذه 

اإلنجازات  مسيرة  معًا  لنتذكر  رائعة 

قطاع  وتعزيز  نمو  في  ساهمت  التي 

نحتفل  اليوم،  قطر.  في  الصحية  الرعاية 

خريجونا  حققها  التي  العديدة  باإلنجازات 

إلحداث  بذلوها  التي  الجبارة  وبالجهود 

نهنئكم  مجتمعاتنا.  في  إيجابي  تغيير 

في  والتألق  التوفيق  كل  لكم  ونتمنى 

حياتكم العملية«.

الطالب  أمام  االفتتاحية  كلمتها  وفي 

الخريجين، قالت الدكتورة ديبورا وايت - 

»اليوم  قطر:  في  كالجاري  جامعة  عميدة 

الفخر  بمشاعر  مليئة  رائعة  مناسبة  هو 

الرحلة  هذه  بأن  نعي  كلنا  والسعادة. 

بالنسبة  سواء  سهلة  تكن  لم  األكاديمية 

للكادر التعليمي أو الطالب بسبب التقلبات 

شهدنانها  التي  الصعبة  والمنعطفات 

كبيرًا  قدرًا  أظهرتم  ولكن،  العالم،  حول 

هذه  إلى  وصلتم  حتى  وااللتزام  الحزم  من 

التعليمية.  مسيرتكم  في  الهامة  المحطة 

جديدة  مرحلة  لخوض  تستعدون  وبينما 

خالل  من  أنه  تذكروا  المهنية،  حياتكم  من 

ستنجحون  والصدق  والنزاهة  المثابرة 

حياة  في  وحقيقي  إيجابي  فرق  إحداث  في 

المجتمع  في  وأيضًا  وعائالتهم،  المرضى 

وأضافت  ككل«.  الصحي  النظام  وفي 

منكم  واحد  كل  أن  من  واثقة  »أنا  بالقول: 

الرعاية  سيقدم مساهماٍت قيمة في مجال 

الصحية في قطر، ونحن معكم ونشجعم 

الدكتورة  أعربت  كما  الطريق«.  طوال 

لصاحبة  امتنانها  خالص  عن  ديبورا 

السمو الشيخة موزا بنت ناصر، ولحضرة 

صاحب السمو األمير الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني، أمير البالد المفدى، ولحكومة قطر 

على دعمهم المستمر لجامعة كالجاري في 

قطر وتعليم التمريض.

أحمد  مريم  الدكتورة  ألقت  جهتها،  من 

الحفل،  في  الضيفة  المتحدثة   - الراشد 

على  الضوء  فيها  سّلطت  مؤثرة  كلمة 

سعيدة  »أنا  وقالت:  الخريجين  إنجازات 

بهذه  سويًا  لنحتفل  إليكم  باالنضمام  جدًا 

المناسبة الرائعة. ُيعد التخرج اليوم دلياًل 

على أن المثابرة والعمل الجاد تؤتي ثمارها، 

وتستعدون  اليوم  تتخرجون  أنتم  وها 

أؤكد  حياتكم.  من  جديدة  مرحلة  لخوض 

2022 بأنكم مجهزون جيدًا  لكم طالب دفعة 

رؤية  لدعم  الالزمة  األدوات  أهم  من  بواحدة 

تطوير  في  المتمثلة   2030 الوطنية  قطر 

مستوى  على  شامل  صحية  رعاية  نظام 

الحالية  الدولة  احتياجات  ُيلبي  عالمي 

للممرضين  تهانينا  والمستقبلية. 

في  التوفيق  كل  لكم  ونتمنى  الخريجين 

المستقبل«.

 ،2030 الوطنية  قطر  برؤية  ومسترشدة 

على  قطر  في  كالجاري  جامعة  تهدف 

الممرضين  وتعليم  تكوين  إلى  الدوام 

العاملة  القوى  من  جزءًا  سيكونون  الذين 

دعم  في  ستساهم  التي  المستدامة 

واالجتماعية  االقتصادية  األولويات 

والصحية لدولة قطر.

الدوحة           $

السفير 
الكواري: 
يعكس 

توجه الدولة 
نحو تقوية 
العالقات 

الدبلوماسية 
الثنائية

في العاصمة مكسيكو

سفارتنا بالمكسيك تدشن مقرها الجديد
السفارة تقوم بدور كبير لتحقيق تواصل فعال وصحي بين البلدينكاوسابون: العالقة الثنائية تحتل أهمية كبرى في مختلف المجاالت

د. خالد بن جبر: الخريجون بذلوا جهودا 

جبارة إلحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتنا
 د. وايت: أظهرتم قدرًا كبيرًا من الحزم 

وااللتزام حتى وصلتم إلى هذه المحطة الهامة

قطر  دولة  سفارة  دشنت   - قنا   - مكسيكو 

مقّرها  المكسيكية،  المتحدة  الواليات  لدى 

بحضور  مكسيكو،  العاصمة  في  الجديد 

كاوسابون  إبرارد  مارسيلو  السيد  سعادة 

الرئيس  لفخامة  ممثاًل  الخارجية  وزير 

رئيس  أوبرادور  لوبيز  مانويل  أندريس 

المكسيك.

من  عدد  التدشين  حفل  حضر  كما 

وممثلي  ورؤساء  الحكومة،  في  المسؤولين 

المجتمع  ورموز  الدبلوماسية،  البعثات 

المكسيكي.

في  المكسيك،  خارجية  وزير  سعادة  وأشار 

الكبرى  األهمية  إلى  الحفل،  خالل  كلمة 

مختلف  في  الثنائية  العالقة  تحتلها  التي 

مجال  في  التعاون  سيما  ال  المجاالت، 

العالم  لكأس  قطر  دولة  وتنظيم  الرياضة 

.2022 FIFA قطر 
وأعرب سعادته عن شكره للدور الكبير الذي 

تواصل  لتحقيق  قطر  دولة  سفارة  به  تقوم 

الصديقين،  البلدين  بين  وصحي  فعال 

السيد  سعادة  دور  إلى  الصدد  هذا  في  الفتًا 

دولة  سفير  الكواري  جاسم  بن  محمد 

جسور  عدة  وإقامته  المكسيك  لدى  قطر 

البلدين. بين  للتواصل 

أن  قطر  دولة  سفير  سعادة  أكد  جانبه،  من 

دولة  توجه  يعكس  السفارة  مقر  تدشين 

الدبلوماسية  العالقات  تقوية  نحو  قطر 

مختلف  في  المكسيك  مع  الثنائية 

نحو  جنب  إلى  جنبًا  والسعي  المجاالت، 

التعاون. أطر  وتثبيت  السالم  تحقيق 
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ارتفاع نسب رضا الميدان التربويمديرة إدارة التوجيه.. موزة المضاحكة:
مديرة  المضاحكة،  موزة  السيدة  أكدت 

التوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم، على 

ارتفاع نسب رضا الميدان التربوي فيما يتعّلق 

بلغت  حيث  البشرية،  الكوادر  كفاء  برفع 

ممارسات  عن  المدارس  مديري  رضا  نسبة 

النواب  من  كل  ورضا   %  90 التربوي  التوجيه 

%، بينما بلغت  األكاديميين والمنسقين 94 

نسبة رضا المعلمين 91 %، وذلك وفق نتائج 

إدارة  تجريها  التي  السنوية  الرضا  استبانة 

التوجيه التربوي في المدارس، كما بلغ عدد 

دروس المشاهدة هذا العام 4306 دروس، منها 

32 درًسا في تعزيز القيم والكفايات.
السنوي  اللقاء  في  حديثها  خالل  وأشارت 

للتوجيه تحت شعار »قيادة وريادة«، الذي تم 

تنظيمه أمس، إلى أن إدارة التوجيه التربوي 

خالل  إرشادية  تدريبية  جلسة   283 نظمت 

أكاديمية  نائبة   17 لعدد  الدراسي  العام  هذا 

النائبات  رضا  نسبة  بلغت  وقد  جديدة، 

األكاديميات عن هذه الجلسات حوالي 99 %.

أن  التربوي  التوجيه  إدارة  مديرة  وأوضحت 

استراتيجية  مع  متسقة  جاءت  اإلدارة  خطة 

الوزارة وفق المحاور الخمسة لالستراتيجية، 

 - األكاديمي  التحصيل   - )االلتحاق  وهي: 

التطوير   - والقيم  المواطنة   - العاملة  القوى 

المؤسسي والحوكمة(، حيث اشتملت خطة 

هذا العام على 9 أهداف تشغيلية، مشيرة إلى 

الذاتية قد أسفرت عن إنجازات  المراجعة  أن 

لها  كان  ما  الخطة  محاور  جميع  في  كبيرة 

بروح  والعمل  الجهود  تضافر  لوال  تتحّقق  أن 

الفريق. 

وجود  التربوي  التوجيه  إدارة  مديرة  وأكدت 

الملتحقين  الطلبة  نسبة  في  ملموسة  زيادة 

قيمة  بتحقيق  وذلك  العلمية  بالمسارات 

العام  عن   %  5 بلغت  العام  هذا  مضافة 

اإلرشاد  مبادرة  استمرت  كما  الماضي، 

األكاديمي التي تهدف إلى إعداد طلبة المرحلة 

العلمية  بالتخصصات  لاللتحاق  اإلعدادية 

.STEM والتكنولوجية

التحصيل واإلنجاز
عن  الدراسي  التحصيل  نتائج  كشفت 

تحقيق المدارس قيمة مضافة في التحصيل 

العامة  النسبة  بلغت  حيث  العام،  هذا 

كما   ،%  86 الثالث  التقييم  في  للتحصيل 

نسب  المدارس  من   %  85 من  أكثر  حّققت 

تحصيل دراسي فوق 70 %.

وفي اإلطار ذاته، أشادت مديرة اإلدارة بحصول 

طلبة دولة قطر على مراكز وميداليات متقّدمة 

طلبة  حصل  حيث  الدولية،  المنافسات  في 

وميدالية  فضية  ميداليتين  على  قطر  دولة 

الخليجي  الفيزياء  أولمبياد  في  برونزية 

هذا  السعودية  العربية  بالمملكة  أقيم  الذي 

العام، وعلى المركز الرابع عالميا في أولمبياد 

األرنية  بالمملكة  أقيم  الذي  اإلنجليزية  اللغة 

الهاشمية، وعلى المركزين الثالث والثامن في 

مسابقة اللغة العربية بالقاهرة، و4 ميداليات 

الخليجي  الرياضيات  أولمبياد  في  برونزية 

التي  المنافسات  من  وغيرها  بالسعودية، 

أشرفت عليها أقسام إدارة التوجيه التربوي.

تعّلم  في  البشرية  الكوادر  بأهمية  وإيماًنا 

التربوي  التوجيه  إدارة  خطة  تؤكد  الطلبة، 

على اإلجراءات التي تكفل رفع كفاءة المهارات 

اإلشرافية لدى الموجهين التربويين ومنسقي 

جودة  وضمان  بالمدارس،  الدراسية  المواد 

للشؤون  المدير  لنواب  المهنية  الممارسات 

في  المعلمين  كفاءة  ورفع  األكاديمية، 

الممارسات التعليمية.

اإلشرافية  المهارات  لتعزيز  جهودها  إطار  وفي 

اإلدارة  نظمت  التربويين،  الموجهين  لدى 

خالل  والثاني  األول  المهنية  التنمية  أسبوع 

الممارسات  مسابقة  نظمت  كما  العام،  هذا 

المتميزة لتبادل الخبرات بين األقسام. 

المراجعة  أن  التربوي  التوجيه  وأكدت مديرة 

يتعّلق  فيما  مهمة  نتائج  عن  كشفت  الذاتية 

المدارس،  في  والقيم  المواطنة  بتعزيز 

القيم  على  المدارس  في  التركيز  يتّم  حيث 

والتراث  والوطنية  الهوية  وتعزيز  اإلسالمية، 

الفاضلة  أوصت  كما  فاعلة،  بصورة  القطري 

القيم  لتقييم  أدوات  بإيجاد  المضاحكة  موزا 

تقييًما بنائًيا خالل العام الدراسي.

التوجيه  مديرة  أكدت  الصدد،  هذا  وفي 

الموجهين  جميع  وعي  أهمية  على  التربوي 

وأهداف  الوزارة  باستراتيجية  التربويين 

تشرف  التي  والمبادرات  وأولوياتها،  اإلدارة 

االطالع  وضرورة  التربوي،  التوجيه  إدارة  عليها 

واألدلة  التنظيمية  واللوائح  السياسات  على 

لتنظيم  بها  وااللتزام  والتفسيرية  اإلرشادية 

المدارس  وعي  من  والتأكد  اإلدارة،  في  العمل 

والتفسيرية  اإلرشادية  واألدلة  بالسياسات 

اإلدارة قد أصدرت  أن  وجودة تطبيقها، مؤكدة 

عدة سياسات وأدلة إرشادية لتنظيم العمل. 

أولويات اإلدارة للعام القادم
الثانوية  المرحلة  طلبة  نسبة  رفع   -

والهندسة  العلوم  بتخصصات  الملتحقين 

)STEM( أو بالمسار العلمي.

على  ينعكس  بما  الطلبة  تعّلم  تحسين   -

نتائج االختبارات المحلية والدولية.

الموجهين  لدى  اإلشرافية  المهارات  تعزيز   -

والمنسقين. 

- االرتقاء باألداء المهني للمعلمين في طرائق 

التدريس وتوظيف التكنولوجيا.

القطرّية  والُهوّية  والتراث  القيم  تعزيز   -

خالل  من  الطلبة  لدى  الّشعوب  واحترام 

المناهج الدراسّية.

اإلدارة  أن  التربوي  التوجيه  مديرة  أّكدت  كما 

عدة  عبر  األولويات  هذه  تحقيق  على  تعمل 

آليات، منها اللجان المتخصصة وفرق العمل، 

الشراكة  جانب  إلى  والمبادرات،  والمشاريع 

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  إدارات  مع 

العالي.

وفي ختام اللقاء، كّرمت إدارة التوجيه التربوي 

الممارسات  بمسابقة  فازت  التي  األقسام 

األّول ممارسة  المتميزة، حيث فازت بالمركز 

التنمية  )تعزيز  اإلسالمية  التربية  قسم 

المهنية الذاتّية لمنسقي التربية اإلسالمّية(، 

ممارسة  الثاني  المركز  في  جاءت  بينما 

اللغة اإلنجليزية )استراتيجيات تعزيز القيم 

الدراسات  وممارسة  األساسية(  والكفايات 

ظّل  في  االحترافي  )التدريس  االجتماعية 

الموجهين  تكريم  تم  كما  بعد(.   عن  التعلم 

 2022 للعام  متميز«  »موجه  بلقب  الفائزين 

وهم 10 موجهين من أقسام اإلدارة، حيث ألقت 

األستاذة حنان الشمري موجهة التربية البدنية 

كلمة المتميزين، مشيدة بفكرة الجائزة التي 

تحّفز الموجهين على اإلبداع واالبتكار.

{ لقاء التوجيه التربوي  { موزة المضاحكة

{ جانب من الحضور  { وزيرة التعليم تلقي كلمتها 

خالل كلمة في افتتاح االجتماع التشاوري الوطني.. وزيرة التربية:

م ومخرجاته
ّ
قطر أحرزت تقدمًا لتحسين التعل

في  سعادتها  ألقتها  التي  الكلمة  في  ذلك  جاء 

الوطني  التشاوري  االجتماع  افتتاح   حفل 

التعليم  تحّول  لقمة  استعدادًا  قطر  لدولة 

القطرية  الوطنية  اللجنة  نظمته  الذي 

التعليم  ومؤسسة  والعلوم  والثقافة  للتربية 

اليونسكو  مع  بالشراكة  الجميع،  فوق 

اإلسالمية  الدراسات  بكلية  واليونسيف  

بالمدينة التعليمية  خالل يومي 15و16  يونيو 

الجاري.   

االجتماع   مهمة  سعادتها  استعرضت  كما 

المجاالت ذات  المتمثلة في تحديد  التشاوري 

األولوية لتحقيق التحّول في التعليم، بما في 

ذلك اإلجراءات التحّولية إللحاق جميع األطفال 

بالمدارس، وضمان اكتسابهم مهارات القراءة 

النفسية  والمهارات  والحساب،  والكتابة 

االهتمام  وإيالء  المناسبة،  واالجتماعية 

في  بمن  تهميًشا،  األكثر  الفئات  الحتياجات 

كيفية  ومناقشة  اإلعاقة،  ذوو  األطفال  ذلك 

باألدوات  وتزويدهم  المعّلمين،  قدرات  تعزيز 

واإلمكانات الالزمة لتمكينهم من التدريس وفق 

العربية  باللغة  سواء  الجودة،  معايير  أعلى 

التي  األخرى  العديدة  اللغات  من  بأي  أو 

ُتستعمل في التدريس في دولة قطر، وتعزيز 

وكيفية  التحّول،  مجاالت  كأحد  التكنولوجيا 

التعليم  طرق  تحسين  لدعم  تسخيرها 

والتعّلم، وكيفية بناء رأس مالنا البشري من 

المهارات  من  المناسب  المزيج  تطوير  خالل 

سياق  في  واالزدهار  النماء  لتحقيق  الالزمة 

اقتصاد المعرفة في القرن الحادي والعشرين.

هذا  أهداف  تشمل   : سعادتها  واستطردت 

تحقيق  دعم  نعقده  الذي  التشاوري  االجتماع 

وضع  إلى  الرامي  التعليم،  تحّول  قمة  هدف 

الدولي،  االلتزام  وتحقيق  مشتركة،  رؤية 

ومواءمة اإلجراءات الواجب اتخاذها على كافة 

عام  وحتى  اآلن  من  التعليم  لتحّول  األصعدة 

وتوثيقها  قطر،  دولة  تجارب  وتحديد   ،2030
بشكل شامل فيما يتعلق باإلنجازات الكبيرة 

والدوافع  الجيدة،  والممارسات  والمهمة، 

المهمة لتحّول التعليم، والبناء عليها من أجل 

الدروس  ومواءمة  أفضل،  مستقبل  تحقيق 

قطر  دولة  تواجه  التي  والتحديات  المستفادة 

مع التحديات والتجارب اإلقليمية، وذلك بهدف 

تحّول  قمة  في  قطر  دولة  مشاركة  تعزيز 

في  سبتمبر  شهر  في  سُتعقد  التي  التعليم 

نيويورك.

مشاركة  إلى  تطلعها  عن  سعادتها  وأعربت 

اليومين  مدى  على  الحضور  من  مثمرة 

بأمل  التشاوري  االجتماع  هذا  في  المقبلين 

قطاع  لتطوير  فاعلة  اقتراحات  إلى  التوصل 

التعليم في دولة قطر. 

التشاوري  االجتماع  هذا  إن  سعادتها  وقالت 

50 جهة من أصحاب  الوطني يجمع  أكثر من 

لمناقشة  واحد،  سقف  تحت  المصلحة 

نظامنا  لتعافي  الالزمة  العاجلة  اإلجراءات 

التعليمي وتحّوله بطرق ُتعيد األمل إلى جيل 

كامل من األطفال والشباب الذين قد يتعرض 

سياق  في  سيما  ال  للتحّديات  مستقبلهم 

ــ  )كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس  جائحة 

19( والتي تسببت في تعطيل التعليم.

المشاورات  أهداف   أهم  أن  سعادتها  ووضحت 

الوطنية  تتمحور حول تبادل األفكار المبتكرة 

والخطط االستراتيجية لوضع رؤية مشتركة 

في تطوير مجال التعليم لدولة قطر بما يالئم 

وحتى  اآلن  ومن  والعشرين  الواحد  القرن 

البرامج  تصميم  على  والعمل  ومابعده،   2030
العملية  المخرجات  مستوى  لرفع  المناسبة 

لضمان  التعلم  نظم  وتحسين  التعليمية 

دولة  رؤية  تحقيق  في  تساعد  شاملة  أسس 

قطر 2030.

الغاية،  لهذه  وتحقيًقا  سعادتها:   وأضافت 

بباريس  التحضيري  لالجتماع  وتمهيًدا 

وتمهيدا لقّمة تحّول التعليم ذاِتها، فقد عقدت 

وزراء  مع  إقليمًيا  تشاورًيا  اجتماًعا  قطر  دولة 

التنمية،  في  الشركاء  ومع  والتعليم،  التربية 

اليونسكو  منظمتي  ممثلو  ذلك  في  بما 

غرب  منطقة  من  وممثلين  واليونيسيف، 

الماضي. وقد ساعد  آسيا وذلك في شهر مايو 

البلدان  نظر  وجهات  تحديد  على  االجتماع 

المنطقة فيما يتعلق على وجه  والشركاء في 

وجوهرية  محورية  أسئلة  بثالثة  الخصوص 

العناصر  هي  ما  وهي:  التعليم.  تحّول  في 

وفي  العربية  الدول  في  التعليم  أنظمة  في 

نجاحها  أثبتت  التي  آسيا  غرب  منطقة  دول 

وينبغي مشاركتها كممارسة ُفضلى مع بقية 

أنها  نرى  التي  الجوانب  هي  وما  ؛  العالم؟  دول 

بما  استبدالها،  ويجب  اآلن،  مناسبة  تعد  لم 

في ذلك السياسات والممارسات التي لم تكن 

فعالة في السنوات األخيرة؟

التي  األساسية  التعليم  عناصر  هي  ما  ثم 

مع  التعامل  أجل  من  التغيير  إلى  تحتاج 

الوقت  في  المنطقة  تواجه  التي  التحديات 

الحاضر؟

العالي  والتعليم  التعليم  وزارة  شاركت  وقد 

التشاوري  االجتماع  في  العامة  الجلسة  في 

مثلت  وقد  قطر،  في  التعليم  تحّول  بعنوان: 

نوف  الدكتورة  الجلسة  هذه  في  الوزارة  

واألبحاث   السياسات  إدارة  مدير  الكعبي 

دور  تحديد  إلى  المداخلة  وهدفت  التربوية، 

مستقبل  تشكيل  نحو  التوجه  في  التعليم 

ومراجعة  التعليم  تحّول  في  يسهم  مشترك 

وضع  إلى  والتطّلع  والمفاهيم،  الممارسات 

وأعطت  بعده.  وما   2030 لعام  فاعلة  أهداف 

بعض األمثلة والحلول لتحقيق هذا الهدف . 

ولفتت إلى إن الجائحة زادت معدالت التغيب 

والتسرب بشكل كبير خالل الجائحة. ناهيك 

األكثر  الطالب  يواجهها  التي  التحديات  عن 

أصلية  غير  بلغة  المتحدثين  مثل  ضعًفا 

األسر  من  والطالب   ، اإلعاقة  ذوي  والطالب   ،

المحرومة اقتصادًيا، كما اثرت  الجائحة على 

والعائالت  المهمشة  الدول والجهات  اقتصادات 

ذات الدخل المحدود. 

والمفاهيم  الممارسات  الكثير من  وقالت هناك 

الخاطئة التي يجب أن نتخلى عنها على الفور 

الفصول  داخل  يحدث  التعلم  أن  فكرة  منها 

ننظر  أن  علينا  أنه  وأضافت  فقط.  الدراسية 

على  والتركيز  الناجحة  النماذج  لبعض 

من  التعافي  على  والعمل  والبحث،  التطوير 

النوع االجتماعي وتعزيز  الجائحة وردم فجوة 

لوضع   ودعت  الصف   غرف  في  التكنولوجيا 

العنصر البشري في جوهر عملنا .

في  والتعليم  التربية  وزارة  شاركت  كما 

التعليم  أهداف  طموح  برفع  المعنية  الجلسة 

أخرى  جهات  عدة  مع  ومعاييره  الوطني 

على  التعرف  بهدف  االجتماع  في   مشاركة 

المستفادة-  الدروس  على  -بناء  التنقيحات 

بأهداف  يتعلق  فيما  إجراؤها  يجب  التي 

التعليم الوطني ومعاييره إلبراز مستوى أعلى  

من الطموح المطلوب للتعافي من أزمة فيروس 

الهدف  تحقيق  نحو  التقدم  وتسريع  كورونا 

الرابع من أهداف التنمية المستدامة المعني 

بجودة التعليم.

األول   اليوم  في  التشاوري  االجتماع  ناقش 

من  الرابع  اإلنمائي  الهدف  بملحقات  التوعية 

أهداف التنمية المستدامة العالمية من خالل 

منها:  أهداف  عدة  تناقش  جلسات  خمس 

والمستقبل  المشترك  التعليم عالمنا  يشكل 

وما   2030 عام  إلى  نتطلع  ونحن  المشترك 

الكامل من االضطراب  التعافي  بعده، وضمان 

 ،19  - كوفيد  لفيروس  الالحق  التعليمي 

والتحوالت االستراتيجية إلعادة تصور أهداف 

المعزز  العام  والتمويل  المشترك،  التعليم 

والمستدام للتعليم ، وأهداف ومعايير التربية 

الوطنية.

اليوم  في  التشاوري  االجتماع  يناقش  كما 

واالحتياجات  العمل  بأهمية  التوعية  الثاني 

عمل  جلسات  خمسة  خالل  من  المحلية 

شامل  وصول  منها:  أهداف   عدة  تناقش 

للطالب  التعليم  في  وصحي  وآمن  ومنصف 

ذوي اإلعاقة ، ودعم المعلمين في الحفاظ على 

البيئي  التعليم  والتوفيق بين  التعليم،  جودة 

العربية  واللغة  المحلية  والهوية  المناخ  وتغير 

العالي  التعليم  وتعزيز  القطرية،  والثقافة 

العمل،   لسوق  جديدة  مهارات  تنمية  في 

والتحوالت الرقمية في مجال التعليم.

أما المخرجات والنتائج المرجوة  من االجتماع 

تعهدات  حول  تقرير  إعداد  فسيتم  التشاوري 

بناًء  التعليم  في  التحول  مجال  في  قطر  دولة 

على أهمية هذه الجلسات والذي سيتم عرضه 

التحضيري  الوزاري  االجتماع  في  ومناقشته 

نهاية   في  باريس  في  إقامتها  المزمع  للقمة 

القمة  تقرير  النتائج  وستثري    ،2022 يونيو 

الذي سيعده األمين العام والذي سيغذي بدوره 

عمل اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للهدف 

الرابع من أهاف التنمية المستدامة .

كما ستصب النتائج في صميم االستعدادات 

لعام  المستوى  رفيع  السياسي  للمنتدى 

2023 تحت إشراف الجمعة العامة وقمة األمم 
والحصول  للمستقبل،  المقترحة  المتحدة 

المهمة  لإلنجازات  شاملة  وطنية  وثيقة  على 

التعليم،  لتحول  والدافع  الجيدة  والممارسات 

سوق  متطلبات  مع  والتوافق  التوازن  وتحقيق 

العمل.

علينا االتجـاه نحو مـراجـعة خططـنا وسـياسـاتنـا لتحقـيق التنمـية المسـتدامة

نسعى لالهتمام باألطفال ذوي اإلعاقة وتعزيز قدرات المعّلمين

الدوحة           $

أكدت سعادة  السيدة بثينة بنت 
علي الجبر النعيمي وزيرة التربية 

والتعليم والتعليم العالي أنه 
بالرغم من التقدم الذي أحرزته 

دولة قطر في التعليم األساسي 
والتعليم العالي، واإلصالحات 
وااللتزامات التي حققتها في 

اآلونة األخيرة لتحسين عمليات 
التعّلم ومخرجاتها، إال أنه علينا 
اآلن وتحت ضوء التحديات التي 

واجهها التعليم مؤخرا في قطر 
وفي سائر أنحاء العالم، أن نتجه 

نحو مراجعة خططنا وسياساتنا 
لبحث سبل تحّول التعليم بما 

يحقق أهداف الهدف الرابع 
للتنمية المستدامة وشمولية 

التعليم وجودته والنظر فيما 
ينبغي تغييره وما ينبغي تعزيزه 

وما ينبغي استحداثه.

الدوحة           $
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رذاذ النيكوتين 
والمنكهات 

مصدر تسمم 
لآلخرين

»البلدية« تشارك بمعرض 
جرين تيك الزراعي

بين »البلدية« وجامعة »فاخنن« الهولندية

المقام بهولندا

تعاون مشترك لتطوير 
الزراعة في البيوت المحمية

مشتركا  تعاونا  البلدية  وزارة  وقعت 

البيوت  تحت  الزراعة  تطوير  مجال  في 

»فاخنن«  جامعة  مع  الذكية  المحمية 

الهولندية التي تعتبر من أشهر الجامعات 

العالمية في مجال الزراعة واألمن الغذائي.

قطر  دولة  جناح  مقر  في  بالتوقيع  قام 

بمعرض البستنة الدولي »إكسبو فلورياد 

مسعود  الدكتور  من  كل  بهولندا   »2022
الغذائي  األمن  إدارة  مدير  المري  جارالله 

 Sjaak« باكر  سجاك  والدكتور  بالوزارة 

Bakker« مدير وحدة األعمال بالجامعة.

تطوير  مجال  في  التعاون  هذا  ويتيح 

لتحقيق  المحمية  البيوت  في  الزراعة 

وفقًا  الخضراوات  من  الذاتي  االكتفاء 

الغذائي،  لألمن  الوطنية  لالستراتيجية 

الكوادر  بناء  في  المساهمة  إلى  باإلضافة 

الدراسي  االبتعاث  خالل  من  البشرية 

وتقديم  التدريبية  الدورات  وإقامة 

االستشارات الفنية.

»فاخنن«  جامعة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

مجال  في  واسعة  خبرة  لديها  الهولندية 

تساهم  التي  الذكية  المحمية  البيوت 

للماء  استهالك  بأقل  الخضراوات  إنتاج  في 

في  الطويلة  خبرتها  خالل  من  والكهرباء 

منطقة الخليج.

رئيس قسم المعافاة بـ »الرعاية الصحية«.. د. عبد الحميد الخنجي:

السجائر اإللكترونية قد تسبب السرطان

أكد الدكتور عبدالحميد الخنجي، رئيس 

الصحية  الرعاية  بمؤسسة  المعافاة  قسم 

تكون  قد  اإللكترونية  السجائر  أن  األولية، 

تحتوي  ألنها  الجسم،  على  خطورة  مصدر 

استنشاقها  يتم  بالجسم  ضارة  مواد  على 

األجهزة  هذه  خالل  من  رذاذ  شكل  على 

عن  عبارة  تكون  ما  غالبا  وهي  اإللكترونية 

والمنكهات. النيكوتين  سائل 

الغير  إضرار  في  ذلك  يتسبب  أن  ويمكن 

عندما  الرذاذ  هذا  يتنفسون  ممن  أيًضا 

ما  وهو  الهواء،  في  المستخدم  يزفره 

بحيث  السلبي(،  )التدخين  عليه  نطلق 

اإللكترونية  السجائر  المدخنون  يستخدم 

ُيثبت  لم  حقيقًة  ولكن  آمنة،  أنها  العتقادهم 

مفيدة  أو  آمنة  اإللكترونية  السجائر  أن 

التدخين. لإلقالع عن 

انها  اإللكترونية  السجائر  مخاطر  ومن 

أن  يمكن  كيميائية  مواد  على  تحتوي 

النيكوتين  ومقدار  السرطان  تسبب 

غير  اإللكترونية  السجائر  في  الموجود 

الموجودة  المكونات  بعض  ان  كما  معروف 

في رذاذ السجائر اإللكترونية يمكن أن تكون 

الطويل  المدى  على  بالرئتين  أيًضا  ضارة 

خاليا  في  النووي  الحمض  تلف  إلى  وتؤدي 

قد  المثال  سبيل  فعلى  والمثانة،  الرئة 

اإللكترونية  السجائر  نكهات  بعض  تكون 

ألن  لالستنشاق  ليس  ولكن  لألكل  آمنة 

أكثر  مواد  معالجة  يمكنها  الهضمية  القناة 

الرئتين. من 

اإللكترونية  السجائر  بطاريات  أن  كما 

بعض  حدوث  في  تتسبب  المعيبة 

القليل  أسفر  والتي  واالنفجارات،  الحرائق 

منها عن إصابات خطيرة، وتشمل خطورتها 

عن  التسمم  خالل  من  والبالغين  األطفال 

سائل  امتصاص  أو  التنفس  أو  البلع  طريق 

أو  الجلد  خالل  من  اإللكترونية  السجائر 

العين. 

ويضيف د. عبدالحميد الخنجي أن التأثير 

ال  اإللكترونية  للشيشة  المتوقع  السلبي 

تدخين  عند  فقط  الرئة  صحة  على  يتوقف 

تلك األنواع الجديدة من السجائر، بل تؤدي 

الدموية  واألوعية  القلب  بصحة  اإلضرار  إلى 

التأثير  ذلك  كان  سواء  استنشاقها،  عند 

يوازي تأثير السجائر التقليدية أم ال.

اإللكترونية  السيجارة  أن  المؤكد  ومن 

صحة  على  تؤثران  العادية  والسيجارة 

أو  الشيشة  المقابل  في  واألسنان،  الفم 

زيادة  إلى  تؤدي  اإللكترونية،  السيجارة 

كما  اللثة،  التهاب  من  المعاناة  مخاطر 

داخل  البكتيريا  نمو  فرص  من  تزيد  أنها 

اإلضرار  إلى  النهاية  في  يؤدي  مما  األسنان 

بصحة األسنان وصحة الفم بشكل عام.

اإلدمان  أن  إلى  نشير  أن  يجب  وهنا 

فحتى  واردا  يعتبر  اإللكترونية  للسيجارة 

النيكوتين  من  القليل  على  إال  تحتِو  لم  إن 

مقارنة بالسجائر العادية، فإن تلك النسبة 

بمستخدميها  تقع  أن  يمكنها  البسيطة 

األضرار  من  يزيد  الذي  اإلدمان،  خطر  في 

البعيد. المدى  على  بها  المرتبطة  الصحية 

العادية  السجائر  أو  اإللكترونية  والشيشة 

القابلة  الخطرة  العوامل  من  تعتبران 

األمراض،  من  للكثير  والمسببة  للتغيير 

قد  الخطورة  في  متفاوتة  بنسب  ولكن 

بكثير  أقل  نسبة  على  اإللكترونية  تحتوي 

التقليدية،  الشيشة  عن  النيكوتين  من 

العمل  آلية  في  كذلك  عنها  وتختلف 

وكيفية استخدامها ولها العديد من األضرار 

أنواع  ببعض  اإلصابة  إلى  تؤدي  قد  التي 

على  الحتوائها  نظرا  المختلفة  السرطانات 

تأثيرها  أثبتت  التي  الضارة  المواد  بعض 

من  وغيرهما  والدماغ  الرئة  على  السلبي 

الجسم. أعضاء 

لالمتناع  العالمي  باليوم  االحتفال  ويعتبر 

عام  كل  العالم  أنحاء  جميع  في  التبغ  عن 

في  للراغبين  جيدة  فرصة  مايو   31 في 

بوقف  القرار  باتخاذ  التدخين  عن  اإلقالع 

والطرق  العالجات  نحو  والسعي  التدخين 

التدخين،  عن  للكف  الصحية  البديلة 

التذكير  السنوي  االحتفال  هذا  ويهدف 

والممارسات  التبغ  استخدام  بمخاطر 

وما تفعله منظمة  التبغ  التجارية لشركات 

وما  التبغ  وباء  لمكافحة  العالمية  الصحة 

العالم  حول  الناس  يفعله  أن  يمكن  الذي 

صحية  بحياة  التمتع  في  بحقهم  للمطالبة 

القادمة. األجيال  وحماية 

في الدورة الثانية للبرنامج الوطني لتعزيز البحث العلمي

اإلعالن عن المشاريع الفائزة بالمنح البحثية
البحث  لتعزيز  الوطني  البرنامج  أعلن 

بالمنح  الفائزة  المشاريع  عن  العلمي 

البرنامج  من  الثانية  للدورة  البحثية 

جامعة  مركز  قبل  من  إطالقه  تم  الذي 

قطر للعلماء الشباب بالتعاون مع مكتب 

نائب الرئيس للبحث والدراسات العليا 

وهدف   .2020 ديسمبر  في   )VPRGS(

ممتازة  فرصة  توفير  إلى  البرنامج  هذا 

إشراكهم  خالل  من  القطري  للشباب 

المنح  مشاريع  في  يافعين  كباحثين 

تطوير  على  ومساعدتهم  البحثية، 

واإلبداعية  العلمية  مهاراتهم  واستثمار 

األولوية  ذات  مختلفة  بحوث  في 

الوطنية. 

المرحلتين  المنح لطالب  وستسمح هذه 

إلجراء  معا  بالعمل  والجامعية  الثانوية 

الباحثين  اشراف  تحت  علمي  بحث 

وبالتالي  واألكاديميين من جامعة قطر؛ 

نوعها  من  فريدة  بيئة  للطالب  سيتوفر 

تحسين  في  تساعدهم  أن  شأنها  من 

التفكير  ومهارات  البحثية  مهاراتهم 

علمي  مستقبل  لتمهيد  لديهم  النقدي 

ورفعة  تطوير  من  يمكنهم  لهم  ومهني 

البالد.

نجاحا  للبرنامج  األولى  الدورة  وحققت 

أبحاث  ستة  اختيار  تم  حيث  كبيرا، 

الدورة  في  البحثية  بالمنح  فائزة 

جديد  عالج  تحديد  وهي:  الثانية، 

اإلنتان  عن  الناجم  القلب  اللتهاب 

المعايعة،  زيد  الدكتور  قبل  من 

المستخلص  تأثير  الصيدلة.  كلية 

بروسوبس  نبات  ألوراق  اإليثانولي 

في  البنسليوم  عدوى  ضد  جوليفلورا 

الدكتور  األستاذ  قبل  من  الحمضيات 

والعلوم.  اآلداب  كلية  دية،  أبو  محمد 

ديناميكي  ممتص  وتطوير  تصميم 

 MDOF لمبنى  أولي  لنموذج  لالهتزاز 

المطلف،  عبد  بن  جاني  أسان  للدكتور 

المستدامة  التنمية  الهندسة.  كلية 

 STEM وحدات  خالل  من  للتآكل 

نورة  الدكتورة  قبل  من  المتكاملة 

المتقدمة؛  المواد  مركز  القحطاني، 

المركبات  من  الخضراء  الطاقة  توليد 

من  المتعددة  األلياف  ذات  النانوية 

الدكتور  بواسطة  اللبنيك  حمض 

اآلداب  كلية  بوناما،  ديباليكشمي 

في  الهواء  تلوث  دور  استكشاف  والعلوم؛ 

في  الشرايين  تصلب  اضطراب  تطور 

للبروفيسور  البشرية  البطانية  الخاليا 

الصيدلة. كلية  قرشي،  هشام 

للبرنامج  الثانية  الدورة  إعالن  ومنذ 

في  العلمي  البحث  لتعزيز  الوطني 

العديد  تقديم  تم  2021؛  ديسمبر 

مختلف  من  البحثية  المقترحات  من 

قطر  بجامعة  البحوث  ومراكز  الكليات 

تنوعت  وقد  اإللكترونية.  البوابة  عبر 

لتشمل  المقدمة  المقترحات  مجاالت 

علوم المواد، والطب، والصيدلة، والعلوم 

الهندسية.  والتخصصات  العامة، 

البحثية  المشاريع  جميع  وخضعت 

ومراجعة  تدقيق  لعملية  الفائزة 

من  متخصصة  لجنة  قبل  من  مكثفة 

مختصرة  قائمة  لوضع  المراجعين 

ذات  المميزة  البحثية  بالمشاريع 

على  بناءا  والعلمية،  الوطنية  األهمية 

لدولة  البحث  أهمية  التالية:  المعايير 

وخطة  للمشروع،  العلمي  واألثر  قطر، 

للطالب  البحث  معايير  ومالئمة  البحث، 

التالية  المرحلة  وستكون  المشاركين. 

الثانوية  المرحلة  طالب  تحديد  هي 

بحثي.  مشروع  كل  في  المشاركون 

حيث سيكون قبول الطالب من الصفين 

عشر،  الحادي  أو  العاشر  الصف 

مدارسهم،  قبل  من  ترشحهم  تم  الذين 

كما  الحضور.  أسبقية  أساس  على 

من  واحد  جامعي  طالب  سيشارك 

بناء  فائز،  مشروع  كل  في  قطر  جامعة 

المشاركة. لخطاب  تقديمهم  على 

وأعربت األستاذة الدكتورة نورة جبر آل 

للعلماء  قطر  جامعة  مركز  مدير  ثاني، 

بالبرنامج،  الكبير  فخرها  عن  الشباب، 

المناسبة:  بهذه  لها  تصريٍح  في  وقالت 

البحث  لتعزيز  الوطني  برنامج  »إن 

للشباب  ممتازة  منصة  هو  العلمي 

مبتكرة  علمية  بيئة  لتجربة  القطري 

البحوث  أداء  في  الفعالة  والمشاركة 

والعلمية«.  الوطنية  األهمية  ذات 

المبادرة  هذه  إطالق  »إن  وأضافت: 

المكثفة  المركز  جهود  نتيجة  يأتي 

البحثية  البرامج  وتنفيذ  صياغة  في 

على  البرنامج،  هذا  وإن  المختلفة. 

صقل  على  القدرة  لديه  التحديد،  وجه 

سيعزز  الذي  للشباب  العلمية  القدرات 

مزدهر  مستقبل  وضمن  الواعد  اإلنتاج 

لهم«.

بالمعرض  البلدية  وزارة  شاركت 

بالعاصمة   »2022 تيك  »جرين  الزراعي 

على  يركز  والذي  امستردام،  الهولندية 

ويعرض  والداخلية  المحمية  الزراعات 

هذا  في  التكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  آخر 

المجال.

الوزارة بكل من السيد/  وتمثلت مشاركة 

يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون 

جارالله  مسعود  والدكتور/  الزراعية، 

وذلك  الغذائي،  األمن  إدارة  مدير  المري 

في  جديد  هو  ما  كل  على  االطالع  بهدف 

والتي  والداخلية  المحمية  الزراعة  مجال 

إلى  للوصول  االستراتيجي  الخيار  تعتبر 

االكتفاء الذاتي من الخضراوات خصوصا 

في فترة الصيف.

 الدوحة          $

الدوحة          $

الدوحة           $

»الثروة الحيوانية« تشارك في اجتماع تنسيقي
بوزارة  الحيوانية  الثروة  إدارة  شاركت 

مشاريع  منسقي  اجتماع  في  البلدية 

الدولية  الوكالة  لدى  التقني  التعاون 

البيئة  وزارة  بمبنى  الذرية  الطاقة 

والتغير المناخي أمس الخميس.

للطاقة  الدولية  الوكالة  أشادت  وقد 

إنجازات  من  تحقيقه  تم  بما  الذرية 

خالل  من  الحيوانية  الثروة  إدارة  في 

االقليمي  للمشروع  دعم  على  الحصول 

النووية  التقنيات  باستخدام  الخاص 

ذات  المشتركة  األمراض  لمكافحة 

وكذلك  الطيور  انفلونزا  ومنها  األولوية 

الواحدة  الصحة  وحدة  إنشاء  مشروع 

المشترك  العمل  برنامج  يدعم  والذي 

لمكافحة األمراض ذات المنشأ الحيواني 

من  أجهزة  استالم  تم  حيث   ،)Zodiac(

هذه  مختبرات  في  الستخدامها  الوكالة 

التنسيق  على  االتفاق  تم  كما  الوحدة، 

الكامل والتعاون مع إدارة الثروة الحيوانية 

لدى  الوطني  االتصال  ضابط  خالل  من 

المشاريع  من  المزيد  لتنفيذ  الوكالة 

المستقبلية.

الدوحة          $

{ د. عبدالحميد الخنجي

تسمح لطالب 
المرحلتين 

الثانوية 
والجامعية 

بالعمل إلجراء 
بحث علمي

للمنسقين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

{ د. مسعود المري ويوسف الخليفي لدى مشاركتهما بالمعر ض 
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رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يجتمع مع األمين العام لـ »الهالل« 

العليمي يزور استاد البيت

الدكتور  الرئيس  فخامة  قام  قنا-  الدوحة- 

رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة 

الشقيقة  اليمنية  الجمهورية  في  الرئاسي 

في  البيت  الستاد  بزيارة  له  المرافق  والوفد 

كأس  بطولة  مالعب  أحد  الخور،  مدينة 

زيارته  2022، على هامش  FIFA قطر  العالم 

الحالية لدولة قطر.

محمد  المهندس  الزيارة  خالل  فخامته  رافق 

البيت  استاد  مشروع  مدير  أحمد  األمين 

والسيد  واإلرث،  للمشاريع  العليا  باللجنة 

باستاد  األمن  مدير  المرزوقي  علي  جاسم 

واإلرث،  للمشاريع  العليا  باللجنة  البيت 

االستاد،  داخل  بجولة  فخامته  قام  حيث 

يحتويه  وما  المشروع  معالم  أبرز  على  واطلع 

الملعب من مرافق وخدمات.

كما اطلع خالل الزيارة على مختلف المرافق 

التي يتميز بها استاد البيت، كما قام فخامته 

االطالع  خالل  من  الملعب  في  موسعة  بجولة 

الهامة  الزوار والشخصيات  على صاالت كبار 

الضيافة  أجنحة  وأيًضا  الجماهير،  وأماكن 

به  تتميز  وما  االستاد  على  والمطلة  الخاصة 

على  جولة  إلى  إضافة  مميزة،  خدمات  من 

أرضية الملعب.

القيادة  مجلس  رئيس  فخامة  وأعرب 

إعجابه  عن  اليمنية  بالجمهورية  الرئاسي 

وانبهاره باستاد البيت واالستعدادات المكثفة 

قطر  أن  مبيًنا  الكروي،  المونديال  الستضافة 

ستقدم نسخة مثالية لبطولة كأس العالم 

في العام 2022.

وأشار إلى أن استاد البيت صرح معماري رائع 

ومميز، معربا عن فخره بوجود كأس العالم 

مؤكدا  قطر،  دولة  في  كبير  كروي  كحدث 

تأهيل  في  كثيرا  ستساهم  البطولة  هذه  أن 

فقط  قطر  دولة  في  ليست  الكوادر  وتطوير 

وستساعد  ككل،  العربية  المنطقة  في  بل 

العالم  أنحاء  مختلف  من  الجماهير  كل 

والشرق  الخليج  منطقة  على  التعرف  على 

متقدما  ككل،  العربية  والمنطقة  األوسط 

وحفاوة  االستضافة  على  قطر  لدولة  بالشكر 

االستقبال.

القيادة  مجلس  رئيس  فخامة  اجتمع  كما 

الشقيقة،  اليمنية  الجمهورية  في  الرئاسي 

حسن  بن  علي  السفير  سعادة  مع  أمس، 

القطري  األحمر  للهالل  العام  األمين  الحمادي 

والوفد المرافق له.

القضايا  من  العديد  االجتماع  وتناول 

اإلنسانية، خاصة تلك التي يعيشها العديد 

سعادة  قدم  حيث  الشقيق،  اليمن  أهل  من 

الكبيرة  للجهود  شرحا  الحمادي  السفير 

مجال  في  القطري  األحمر  الهالل  يقدمها  التي 

في  أخرى  ومشاريع  والمياه  واإليواء  الصحة 

عدة مدن وبلدات يمنية.

العليمي  الدكتور  فخامة  أثنى  جانبه،  من 

متمنيا  القطري،  األحمر  الهالل  جهود  على 

مصلحة  فيه  لما  والتعاون  الدعم  من  المزيد 

اإلنسان والبنية التحتية في اليمن.

االطـالع علـى أبــرز معالــم المشــروع وما يحتـويه من مرافق وخدمات

أعرب عن فخره بوجود كـأس العـالم كحدث كــروي كبير في دولة قطر

الخاصة بأبناء العاملين ودول مجلس التعاون

إغالق التقديم على المنح الدراسية في الجامعة
التقديم  باب  إغالق  عن  قطر  جامعة  أعلنت 

على منح القبول للتفوق ومنح أبناء مجلس 

ثانوية  على  الحاصلين  الخليجي  التعاون 

جامعة  في  العاملين  أبناء  ومنحة  قطرية 

قطر، على أن يتم اإلعالن عن قرارات القبول 

في 21 اغسطس.

المنح  أنواع  من  عددا  قطر  جامعة  وتقدم 

الطلبة  الستقطاب  سنويًا  الدراسية 

للشروط  استيفائهم  بشرط  المؤهلين 

المستندات  وتسليم  منحة  بكل  الخاصة 

المطلوبة. وتغطي المنح الدراسية تكاليف 

البكالوريوس  لطلبة  الدراسية  الرسوم 

جامعات  من  المحولين  والطلبة  فقط  األول 

الطلبة  تشمل  وال  قطر،  جامعة  إلى  أخرى 

أو  المقررات  دراسة  طلبة  أو  الزائرين 

شهادة  على  للحصول  المتقدمين  الطلبة 

بكالوريوس ثانية.

الدراسية تغطي  المنح  كما أن جميع هذه 

مزايا  وتمتد  الدراسية  الرسوم  تكاليف 

بعض المنح الدراسية باإلضافة إلى اإلعفاء 

من  اإلعفاء  لتشمل  الدراسية  الرسوم  من 

المجانية  واإلقامة  الدراسية،  الكتب  رسوم 

في اإلسكان الجامعي. باإلضافة إلى تذكرة 

سفر سنوية إلى بلد الطالب األصلي، وهذه 

الميزة متوفرة للطلبة الدوليين الحاصلين 

تصريح  ولديهم  فقط  خارجية  منحة  على 

بأن  علمًا  قطر.  جامعة  رعاية  تحت  إقامة 

كافة  المالية  الغرامات  يتحمل  الطالب 

والمترتبة على حذف المقررات الدراسية أو 

االنسحاب من الفصول الدراسية.

التي  المميزات  من  كبير  عدد  وهناك 

الدراسية  المنح  وهي  لطالبها  قطر  تقدمها 

التنافسية وتضم منحة جامعة قطر ومنح 

األداء  ومنح  العلمي  للتفوق  األمير  سمو 

المتميز.

فتضم  التنافسية  غير  الدراسية  المنح  أما 

ومنح  الخليجي،  التعاون  منح دول مجلس 

على  الحاصلين  التعاون  مجلس  أبناء 

في  العاملين  أبناء  ومنح  القطرية  الثانوية 

أخرى  دراسية  منح  وهناك  قطر  جامعة 

وتندرج تحتها منح برامج الدبلوم في كلية 

اللغة  لدراسة  القصيرة  والمنح  التربية 

العربية للناطقين بغيرها.

وهي  لطلبتها  قطر  جامعة  منحة  وتقدم 

حيث  خارجية،  ومنح  داخلية  منح  نوعان: 

من  النوع  لهذا  التقدم  الطلبة  يستطيع 

للطلبة  ويسمح  شخصية.  بصفة  المنح 

المنح  هذه  من  باالستفادة  المرشحين 

في  ربيع  أو  خريف  الدراسي  الفصل  خالل 

بترحيل  يسمح  وال  األكاديمي  العام  نفس 

أما  التالي،  األكاديمي  العام  إلى  المنحة 

تقدمها  التي  المنح  هي  الداخلية  المنح 

دولة  في  المقيمين  للطلبة  الجامعة 

المقررات  رسوم  من  اإلعفاء  وتشمل  قطر 

الدراسية واإلعفاء من رسوم الكتب. 

منها،  لالستفادة  شروط  عدة  وهناك 

جامعة  إلى  الجدد  للمتقدمين  فبالنسبة 

في  مقبوال  الطالب  يكون  أن  يجب  قطر 

الجامعة قبوال نهائيا غير مشروط، وحاصال 

على عالمات متميزة في الثانوية العامة. أما 

المقيدين  بالنسبة للمتقدمين من الطلبة 

الطالب  يكون  أن  فيجب  الجامعة  في 

تكون  وأن  التأسيسي  للبرنامج  مجتازًا 

االستفادة من المنحة في الفصل الدراسي 

من  المنحة  على  الطالب  فيه  حصل  الذي 

أو  الطالب  انسحاب  حال  وفي  العام،  ذلك 

عدم اجتياز هذا الفصل، يتم إلغاء المنحة 

عنه مباشرة.

تقدمها  التي  فهى  الخارجية  المنح  أما 

فقط  المتقدمين  الجدد  للطلبة  الجامعة 

التقديم  طريق  عن  قطر  دولة  خارج  من 

اإلعفاء  المنحة  هذه  تشمل  الشخصي 

والكتب  الدراسية  المقررات  رسوم  من 

مجاني  سكن  على  الحصول  إلى  باإلضافة 

بلد  إلى  سنوية  وتذاكر  الجامعة  من 

كفالة  على  اإلقامة  وتكون  األصلي  الطالب 

يكون  أن  يجب  منها  ولالستفادة  الجامعة. 

نهائيا  قبوال  الجامعة  في  مقبوال  الطالب 

متميزة  عالمات  على  وحاصال  مشروط  غير 

االستفادة  تكون  وأن  العامة  الثانوية  في 

الذي  الدراسي  الفصل  في  المنحة  من 

ذلك  من  المنحة  على  الطالب  فيه  حصل 

عدم  أو  الطالب  انسحاب  حال  وفي  العام، 

اجتياز هذا الفصل، يتم إلغاء المنحة عنه 

مباشرة.

والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  أطلق 

لكافة  إلكترونيًا  استبيانًا  الحكومي 

البريد  عبر  الحكومي  القطاع  موظفي 

اإللكتروني بواسطة موارد، الختيار القيم 

توقعاتهم،  مع  المتناسبة  الوظيفية 

الخدمة  ديوان  سعي  إطار  في  ذلك  يأتي 

تطوير  إلى  الحكومي  والتطوير  المدنية 

منا  وإيمانًا  األداء،  إدارة  منظومة  أسس 

القرار  اتخاذ  في  المشاركة  بأهمية 

لموظفي  تحفيزية  عمل  بيئة  لخلق 

العاملين  كفاءة  لرفع  وذلك  الدولة؛ 

يعمل  وأن  اإلنتاجية  وزيادة  بالدولة 

الموظف بحالة من الرضا.

وقد ُأنشئ ديوان الخدمة المدنية بغرض 

الحكومي  األداء  تطوير  على  العمل 

اشتمل  حيث  الدولة،  قطاعات  بجميع 

 21 من  أكثر  على  الديوان  اختصاص 

االستراتيجية  إعداد  أبرزها  اختصاصا، 

المدنية،  البشرية  للموارد  الوطنية 

حول  تتلخص  رؤيته  أن  إلى  مشيرا 

خدمات  يقدم  تنافسي  عام  قطاع  بناء 

عالية الجودة. يأتي ذلك في إطار تمكين 

لتوفير  قطر،  لدولة  البشري  المال  رأس 

والتطوير  مستدامة  تنافسية  خدمات 

الكادر  بتطوير  يقوم  كذلك  الحكومي، 

للجهات  المدنية  بالخدمة  يقوم  الذي 

للمجتمع  أو  البعض  بعضها  الحكومية 

المقيمين،  أو  المواطنين  من  سواء 

اإلبداع  بيئة  تحفيز  على  العمل  كذلك 

الديوان  ويقوم  المؤسسي،  البشري 

لمستقبل  المستجدات  آخر  برصد 

واالبتكار  التكنولوجيا  وإمكانيات  األعمال 

البنية  وتوفير  األخرى،  والوسائل 

لهذا  قطر  دولة  في  المناسبة  التحتية 

التطوير.

شرفا  العامة  الوظيفة  تعتبر  حيث 

باألداء  االلتزام  تتطلب  ومسؤولية  وواجبا 

تامة  وبنزاهة  محدد  زمني  نطاق  ضمن 

بيئة  وفق  العمل  وأداء  التنفيذ،  في  ودقة 

درجات  أقصى  للموظفين  تحقق  عمل 

التطوير وفرص االبتكار، وفي ذات الوقت 

أفضل  على  الموظفين  من  تحصل 

لتكريم  مناسبة  أرضية  وتوفير  األداء 

للتوجيهات  طبقًا  وذلك  الموظفين، 

السامية من القيادة الرشيدة.

لموظفي الحكومة

»الخدمة المدنية«
يطلق استبيانا إلكترونيا

محمد الجعبري كتب

بالتعاون مع »حمد الطبية«

.. ويشارك في حملة للتبرع بالدم

شارك ديوان الخدمة المدنية والتطوير 

الحكومي، أمس، في حملة للتبرع بالدم 

الطبية،  حمد  مؤسسة  مع  بالتعاون 

المشاركة  من  انطالقًا  المبادرة  وتأتي 

بالدم  للمتبرعين  العالمي  اليوم  في 

عام،  كل  من  يونيو   14 يوافق  والذي 

الموظفين  من  إقبااًل  الحملة  وشهدت 

معهد  ببرامج  الملتحقين  والمتدربين 

اإلدارة العامة.

المدنية  الخدمة  ديوان  ويسعى 

الدولة  مؤسسات  جميع  مع  بالتعاون 

مبادرات  سواء  الدولة  رؤية  تحقيق  في 

تعد  حيث  استراتيجية،  أهداف  أو 

المؤسسات  أدوات  إحدى  المبادرات 

لتحقيق التطلعات والغايات للمجتمع 

على  الديوان  يعكف  كما  القطري، 

التي  الخطط  وإعداد  الدراسات  إجراء 

توظيف  عمليات  في  نقلة  ستحدث 

وذلك  عمل،  عن  الباحثين  المواطنين 

»كوادر«  منصة  تطوير  خالل  من 

وترشيح  لمساعدة  المخصصة 

تشمل  حيث  وظائف،  عن  الباحثين 

الوصول  تسهيل  تلك  التطوير  عملية 

نفس  وفي  المطلوبة  الوظيفة  إلى 

الباحث  الوقت تسهيل تسجيل رغبة 

التحديثات  تلك  تمت  وقد  عمل.  عن 

السيد  سعادة  من  ومتابعة  بإشراف 

عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، رئيس 

والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان 

تيسير  إلى  يسعى  الذي  الحكومي، 

أي  على  والقضاء  التوظيف  عمليات 

معوقات أو شكاوى، كذلك التركيز على 

أن  شأنها  من  مقترحات  ألية  االستماع 

تساهم في التطوير وتخدم المواطنين 

وسوف  عمل،  عن  الباحثين  وبخاصة 

تحديثات  التوظيف  ملف  يشهد 

المقبلة  الفترة  وتطويرات عديدة خالل 

عن  الباحثين  على  باإليجاب  تعود 

أجل  من  الجدد  والخريجين  وظائف 

المساهمة في نهضة البالد.
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»317« مليون ريال حجم تداول العقارات

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خالل 

الفترة من 5يونيو إلى 9 يونيو 2022، 317 مليون و786 ألفا و721 رياال قطريا.

وذكرت النشرة األسبوعية الصادرة عن اإلدارة أن قائمة العقارات المتداولة لالستخدام شملت فلل 

وبيوت سكنية وعمارات ومجمعات سكنية وأرض تجارية متعددة. 

وبلغت أعلى صفقة في قيمة التداول في الدوحة مقابل 188 مليون، واالقل في قيمة التداول في بلدية 

الشمال مقابل مليون.

كما كانت أعلى بلدية في عدد الصفقات بلدية الدوحة بـ 44 صفقة، وأقل بلدية في عدد الصفقات 

هي بلدية الشمال بصفقتين.

مؤشر بورصة قطر 
يحافظ على نقطة دعمه

مادورو يشيد باالزدهار االقتصادي في قطر

محلل مالي:

رئيس فنزويال يدعو رجال األعمال 
القطريين لالستثمار في بالده

مع  اجتماع  خالل  فخامته،  واستعرض 

القطريين،  األعمال  رجال  رابطة  أعضاء 

واالستثماري  السياحي  التعاون  فرص 

التعرف  ضرورة  إلى  مشيرا  البلدين،  بين 

االستثمارية  الفرص  على  قرب  عن 

فخامة  أشاد  كما  فنزويال.  في  الممكنة 

الذي  االقتصادي  باالزدهار  مادورو  الرئيس 

تعيشه دولة قطر.

من  بالكثير  تتمتع  فنزويال  أن  إلى  ولفت 

تحتاج  والتي  لالستثمار  الجاذبة  المزايا 

 18 وجود  إلى  مشيرا  قطر،  دولة  دعم  فيها 

من  فنزويال،  في  الوطنية  للتنمية  محركا 

بينها الزراعة، والصناعة، والغاز والبترول، 

والسياحة واالتصاالت وغيرها.

استراتيجيات  وضعت  حكومته  أن  وأكد 

بعجلة  والدفع  المحركات  بهذه  للنهوض 

وضع  على  تعمل  كما  قدما،  اإلنتاج 

التحديات  لمواجهة  متطور  قانوني  إطار 

المحتملة.

من جانبه، أكد الشيخ نواف بن ناصر آل 

أهمية  الرابطة  إدارة  مجلس  عضو  ثاني 

التي  وفنزويال  قطر  دولة  بين  العالقات 

الماضي،  القرن  سبعينيات  في  بدأت 

بها  قام  التي  الزيارة  أهمية  إلى  مشيرا 

إلى  مادورو  نيكوالس  الرئيس  فخامة 

البلدين،  بين  التعاون  تعزيز  في  الدوحة 

والعمل على تنشيط العالقات االقتصادية 

رجال  اهتمام  إلى  أشار  كما  والتجارية، 

الفرص  على  بالتعرف  القطريين  األعمال 

االستثمارية المتوفرة في فنزويال.

على  الرابطة  أعضاء  أكد  جهتهم،  من 

وتطوير  تنمية  على  قطر  دولة  حرص 

عالقاتها مع جميع الدول.

االجتماع،  خالل  الجانبان،  وناقش 

وتوجه  الحالي،  االقتصادي  الوضع 

في  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  نحو  الدولة 

نفس  وهو  الحيوية،  القطاعات  مختلف 

أيضا،  فنزويال  عليه  تعمل  الذي  األمر 

ظل  في  الشراكة  إمكانية  مؤكدين 

دولة  تقدمها  التي  االستثمارية  الحوافز 

قطر للمستثمر األجنبي وكذلك ما تعمل 

حيث  المستثمر،  لجذب  فنزويال  عليه 

ذكر فخامة الرئيس نيكوالس مادورو أنه 

قانون  إصدار  المقبلة  األيام  خالل  سيتم 

الحرة،  االقتصادية  بالمناطق  خاص 

النمو  معدالت  إلى  اإلشارة  جانب  إلى 

المتوقعة للعام المقبل والتي تتراوح بين 

10 و15 بالمائة.

بورصة  مؤشر  خسر   - قنا   - الدوحة 

من  الثالث  األسبوع  تعامالت  بنهاية  قطر 

رصيده  من  نقطة   537.2 الجاري  يونيو 

لينزل  بالمائة   4.1 بلغت  تراجع  وبنسبة 

12562 نقطة، في حركة   .13 إلى مستوى 

األسواق  مختلف  بها  تميزت  تصحيحية 

العالمية واإلقليمية في الفترة األخيرة.

وأكد المحلل المالي السيد رمزي قاسمية، 

»قنا«،  القطرية  األنباء  لوكالة  تصريح  في 

مستوى  عند  قطر  بورصة  مؤشر  إقفال  أن 

نقطة  عند  تماسكه  يؤكد  نقطة   12562
دعمه وهي 12500 نقطة بالرغم من هبوطه 

تعامالت  بداية  في  المستويات  تلك  دون 

ليعاود  الحالي  األسبوع  من  جلسة  آخر 

االرتفاع إلى مستويات اإلقفال. 

التي  النقطة  إلى  الدعم  مصطلح  ويشير 

يواجه المؤشر صعوبة بالغة باالنخفاض 

انخفاضه  مسار  في  أنه  أي  دونها، 

أنه  إال  معينة،  نقطة  يبلغ  المتواصل 

الفور لالرتفاع مجددا، وبذلك  يتراجع على 

تسمى هذه النقطة بنقطة الدعم.

سجله  الذي  التراجع  إن  قاسمية  وقال 

األسبوع  نهاية  في  قطر  بورصة  مؤشر 

تزامن مع بعض األحداث المهمة على غرار 

عدم  من  صاحبها  وما  الفائدة  أسعار  رفع 

واإلقليمية  العالمية  األسواق  في  استقرار 

وكذلك  القرار،  أثر  امتصاص  حين  إلى 

نصف  »فوتسي«  مراجعة  نتائج  تطبيق 

آخر  تداوالت  مع  تزامنت  التي  السنوية 

مستوى  على  األثر  لها  كان  والتي  األسبوع 

حجم السيولة والتي بلغت قيمة 2.4 مليار 

ريال في آخر يوم من التداوالت.

يكون  األسبوع  نهاية  مع  أنه  قاسمية  وبين 

4.1 بالمائة من قيمته في  مؤشر قطر فقد 

تشهده  ما  غرار  على  تصحيحية  حركة 

أسواق المال في العالم والمنطقة.

ويعتبر مؤشر »فوتسي« لألسواق الناشئة 

لـ»فوتسي«  التابعة  المؤشرات  أحد 

أساسي  بشكل  تستهدف  التي  العالمية 

الناشئة،  األسواق  بورصات  معظم 

قبل  من  بأهمية  المؤشر  هذا  ويحظى 

الصناديق والمحافظ العالمية، لما يحمله 

البنوك  ألضخم  كبرى  استثمارات  من 

هذا  يتبع  كما  العالمية،  والشركات 

والمحافظ  الصناديق  من  العديد  المؤشر 

والبريطانية  األوروبية  االستثمارية 

والعالمية.

وأشار التقرير األسبوعي لبورصة قطر إلى 

تعامالت  بنهاية  السوقية  القيمة  تراجع 

705.803 مليار ريال، مقابل  األسبوع لتبلغ 

 732.281 مستواها األسبوع الماضي البالغ 

مليار ريال، مسجلة انخفاضا بنسبة 3.61 

بالمائة.

النتائج  أن  إلى  المالي  المحلل  ولفت 

لها  كان  »فوتسي«  لمراجعة  المباشرة 

األثر الواضح على البنوك، حيث تمت زيادة 

المصرف  وهي  رئيسية  بنوك  ثالثة  أوزان 

والتجاري والريان، فيما تم تخفيض أوزان 

الشركات  بعض  على  هامشي  بشكل 

مثل بنك قطر الوطني وصناعات قطر.

أن قيمة تداوالت األسهم  إلى  التقرير  وأشار 

 4.912 بلغت  اليوم  المنتهي  األسبوع  خالل 

مليون   953.727 بيع  خالل  من  ريال،  مليار 

سهم، نفذت بإبرام 111.528 صفقة.

لمؤشر  األسبوعية  قراءته  ختام  في  وقال 

بشكل  واضحا  كان  التراجع  إن  البورصة 

تراجع  حيث  البنوك،  قطاع  في  جوهري 

الوزن  يشكل  وهو  بالمائة   3.5 بنحو 

بنسبة  المدرجة  الشركات  من  األكبر 

قطاع  ضغوط  إلى  باإلضافة  بالمائة،   55
بالمائة   6 بنحو  تراجع  الذي  الصناعة 

بدفع من سهم شركة قامكو.

وأشار إلى أن أفضل أداء كان لسهم العامة 

للتأمين وأسهم وقود، في المقابل كان سهم 

سهم  إلى  باإلضافة  والتحويلة  التجاري 

قامكو األقل أداء.

نمو عائدات 
الركاب للعام المالي 
الثاني على التوالي 

بنسبة »210 %«

حققت ارتفاعا 
بنسبة »200 %« 

مقارنة بنتائج 
العام السابق

خالل العام المالي »2021 /  2022«

»5.6« مليار ريال أرباح »القطرية«

الدوحة- قنا- أعلنت مجموعة الخطوط الجوية 

القطرية اليوم، عن بياناتها المالية للعام المالي 

الماضي بأكمله، وقالت المجموعة في تقريرها 

ربحا  حققت  إنها   ،2021/2022 لعام  السنوي 

صافيا بلغ 5.6 مليار ريال )1.5 مليار دوالر(، خالل 

31 مارس، مرتفعا بنسبة  المنتهية في  السنة 

العام  بنتائج  مقارنة  بالمائة   200 إلى  تصل 

السابق.

 52.3 إلى  المجموعة  عائدات  إجمالي  وارتفع 

 78 بلغت  بزيادة  دوالر(  مليار   14.4( ريال  مليار 

و2  الماضي،  المالي  بالعام  مقارنة  بالمائة 

بالمائة أعلى من المستويات التي حققتها قبل 

انتشار الجائحة )بين عامي 2019 / 2020(.

الثاني  المالي  للعام  الركاب  عائدات  ونمت 

نمو  بفضل  بالمائة   210 بنسبة  التوالي،  على 

حصتها  وزيادة  القطرية،  الناقلة  وجهات  شبكة 

القطرية  الجوية  الخطوط  ونقلت  السوقية، 

بالمائة   218 بلغت  بزيادة  مسافر،  مليون   18.5
مقارنة بالعام المالي الماضي.

وحافظت القطرية للشحن الجوي على مكانتها 

عالميًا، حيث نمت عائداتها بنسبة 25 بالمائة، 

سعة  نمو  مع  الماضي  المالي  بالعام  مقارنة 

الشحن )عدد األطنان المتاحة لكل كيلومتر(.

اقتطاع  قبل  ربح  هامش  المجموعة  وحققت 

بنسبة  واإليجار  واالستهالك  والضريبة  الفوائد 

 4.9( ريال  مليار   17.7 يعادل  ما  وهو  بالمائة،   34
اقتطاع  قبل  األرباح  هامش  ويعد  دوالر(،  مليار 

لهذا  واإليجار  واالستهالك  والضريبة  الفوائد 

مليار   11.8 بنحو  الماضي  العام  من  أعلى  العام 

العمليات  بفضل  وذلك  دوالر(،  مليار   3.2( ريال 

والمرونة  بالسالسة  تتسم  التي  التشغيلية 

وتلبية المتطلبات في جميع مجاالت األعمال.

للقرارات  انعكاسًا  القياسية  النتائج  هذه  وتعّد 

الجائحة،  انتشار  فترة  خالل  اتخاذها  تّم  التي 

الركاب  وجهات  شبكة  تعزيز  ذلك،  في  بما 

دقيقة  توقعات  وتقديم  الجوي،  والشحن 

وتعزيز  العالمي،  السوق  في  التعافي  لمستوى 

إتاحة  مع  التجاريين،  والشركاء  العمالء  والء 

الخدمات االستثنائية إلى جانب التحكم القوي 

في التكاليف.

وأشارت المجموعة في تقريرها إلى أن الخطوط 

وهذه  إيجابية،  نتائج  حققت  القطرية  الجوية 

تاريخ  في  األعلى  ليست  اإليجابية  النتائج 

الخطوط الجوية القطرية فحسب، وإنما أيضًا 

على مستوى شركات الطيران العالمية األخرى 

المالي  للعام  المالية  التي كشفت عن نتائجها 

الحالي.

بن  سعد  السيد  سعادة  صّرح  جانبه،  من 

الطاقة،  لشؤون  الدولة  وزير  الكعبي  شريدة 

ورئيس مجلس إدارة مجموعة الخطوط الجوية 

دورًا محورّيًا في  المجموعة لعبت  بأن  القطرية 

قطاع الطيران، وتعّد هذه النتائج المالية مؤشرًا 

في  للمجموعة،  القوي  األداء  على  وجلّيًا  واضحًا 

أعقاب عدد من التحديات.

وأضاف »فخورون باإلنجازات التي حققناها هذا 

من  استجابت  التي  والسرعة  وبالمرونة  العام، 

خاللها المجموعة لهذه التحديات«.

الرئيس  الباكر  أكبر  السّيد  سعادة  وقال 

القطرية  الجوية  الخطوط  لمجموعة  التنفيذي 

إن المجموعة تحتفل هذا العام بمرور ربع قرن 

أداء  على  الحفاظ  مع  عملياتها،  إطالق  إعادة  منذ 

قوي وأرباح متنامية.

خيارات  أفضل  بإتاحة  »التزامنا  وأضاف 

السالمة  مستويات  أعلى  على  والحفاظ  السفر 

وكسب  الطيران  قطاع  في  المّتبعة  واألمان 

وبكل  نصبح  أن  من  مكننا  مسافرينا،  ثقة 

ماليين  لدى  المفضلة  الطيران  شركة  فخر 

الغتنام  سعينا  فقد  العالم،  حول  المسافرين 

كافة الفرص المتاحة ولم نّدخر جهدًا لتحقيق 

أهدافنا«.

عملياتنا  نمت   ،2021 عام  خالل  الباكر:  وتابع 

طيران  شركة  أكبر  لتصبح  كبير  بشكل 

بحسب  وذلك  العالم،  في  الطويلة  للرحالت 

.)RPKs( مؤشر عائدات الركاب لكل كيلو متر

الناقلة  اتخذتها  التي  القرارات  أن  إلى  وأشار 

التكاليف  لتبّني إجراءات أكثر كفاءة، ومراقبة 

األقسام  من  العديد  عبر  صارم  بشكل 

المبادرات  في  المشاركة  مع  التشغيلية، 

البيئية والمستدامة، مكنت الناقلة من أن تتبوأ 

مكانة في مجال االستدامة، بما في ذلك حماية 

البيئة والمسؤولية المجتمعية.

وأضاف: استثماراتنا االستراتيجية في أسطول 

تتسم  التي  الحديثة  الطائرات  من  متنوع 

في  ساهمت  الوقود،  استهالك  في  بالكفاءة 

واجهتنا  التي  الكبيرة  التحديات  على  التغلب 

الطائرات، فضاًل عن تعزيز  فيما يتعّلق بسعة 

قدرتنا على موازنة وتلبية احتياجات العمليات 

التجارية بأسرع وقت ممكن.

خالل شهر مايو الماضي

»التجارة« تضبط »188« مخالفة
قامت وزارة التجارة والصناعة خالل شهر مايو 

لمراقبة  مكثفة  تفتيشية  بحمالت  الماضي 

التجارية(  )المحال  المزودين  تقيد  مدى 

بالقوانين  عليها  المنصوص  بالتزاماتهم 

بحماية  المعنية  الوزارية  والقرارات 

المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على 

بالدولة  التجارية  واألنشطة  األسواق  مراقبة 

بهدف ضبط األسعار والكشف عن التجاوزات 

حفاظًا على حقوق المستهلكين.

ضبط  عن  التفتيشية  الحمالت  وأسفرت 

عدم  بين  تنوعت  مختلفة  مخالفة   )188(

خالل  بها  قام  التي  الخدمة  بضمان  االلتزام 

فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة 

الخدمة  متلقي  دفعه  الذي  المبلغ  وإعادة 

الصحيح،  الوجه  على  أخرى  مرة  بأدائها  أو 

على  الحصول  دون  ترويجية  عروض  وعمل 

المختصة،  اإلدارة  من  الالزم  الترخيص 

عرضها  أو  عنها  اإلعالن  أو  السلعة  ووصف 

بأسلوب يحتوي على بيانات مغلوطة، وعدم 

اإليضاحية  البيانات  كافة  بتدوين  االلتزام 

المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم االلتزام 

للخضراوات  الجبرية  النشرة  بأسعار 

والفواكه، وعدم اإلعالن عن األسعار، وتقاضي 

ثمنًا أعلى من الذي تم اإلعالن عنه. 

ما  المخالفة  المحال  على  العقوبات  وتتراوح 

التي  المالية  والغرامات  اإلداري  اإلغالق  بين 

ريال   30000 إلى  ريال   5000 بين  ما  تتراوح 

لعمل  المنظمة  والقرارات  القوانين  حسب 

إدارة حماية المستهلك.

وتمثلت المخالفات في:

1 - عدم اإلعالن عن األسعار 10
2 - عدم اإلعالن عن األسعار باللغة العربية 5

3 - عدم إصدار فواتير 1
4 - عدم إصدار فواتير باللغة العربية 7

5 - عدم إصدار فواتير كاملة البيانات 4
6 - عدم استخدام اللغة العربية في البيانات 

المتعلقة بالسلعة المعروضة 2

بيانات  واضحة  بطريقة  تحديد  عدم   -  7
الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها 1

عن  مفصل  شهري  تقرير  تقديم  عدم   -  8
تسليم الجوائز الخاصة بالعرض الترويجي 

آخر  تسليم  وحتى  السحب  تاريخ  من  بداية 

جائزة 1

المعمرة  للسلع  الغيار  قطع  توفير  عدم   -  9
خالل فترة زمنية محددة والضمانات المعلن 

عنها أو المتفق عليها 1

الجبرية  النشرة  بأسعار  االلتزام  عدم   -  10
للخضراوات والفواكه 12

البيانات  كافة  بتدوين  االلتزام  عدم   -  11
المعروضة  بالسلعة  المتعلقة  االيضاحية 

13
قام  التي  الخدمة  بضمان  االلتزام  عدم   -  12
طبيعة  مع  تتناسب  زمنية  فترة  خالل  بها 

الذي دفعه متلقي  المبلغ  وإعادة  الخدمة  تلك 

الوجه  على  أخرى  مرة  بأدائها  أو  الخدمة 

الصحيح 42

اإلعالن  وصيغة  بشكل  االلتزام  عدم   -  13
من  والمعتمد  الترويجي  بالعرض  الخاص 

اإلدارة 4

المخفضة  باألسعار  االلتزام  عدم   -  14
أو  مضللة  بيانات  لوجود  اإلدارة  من  الصادرة 

خادعة 2

بحضور  السحب  بإجراء  االلتزام  عدم   -  15
أحد مأموري الضبط القضائي، على أن يكون 

السحب علنيا في الزمان والمكان المحددين 

في الترخيص الصادر 1

استخراج  المدعوم  الطحين  استخدام   -  16
خالف  األخرى  الخبز  أنواع  إنتاج  في   %  77

الخبز البلدي أو العربي 1

الحصول  بدون  ترويجي  عرض  عمل   -  17
المختصة  اإلدارة  من  الالزم  الترخيص  على 

25
على  الحصول  بدون  تخفيضات  عمل   -  18

الترخيص الالزم من اإلدارة المختصة 8

19 - فرض شراء كميات معينة من السلعة 
أو شراء سلعة أخرى معها 7

أو عرضها  أو اإلعالن عنها  20 - وصف السلعة 
بأسلوب يحتوي على بيانات مغلوطة 19

تم  الذي  الثمن  من  أعلى  ثمنا  تقاضي   -  21
اإلعالن عنه 9

على  الحصول  بدون  أسعار  زيادة   -   22
الموافقة الالزمة من الجهة المختصة 7

23  - منتجات منتهية فترة صالحيتها 6

بحماية  المعنية  الجهات  استقبلت  وقد 

خالل  الشكاوى  من  عددًا  بالوزارة  المستهلك 

شهر مايو الماضي، وتم التعامل معها واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة لحلها. 

من  كل  بحزم  ستواجه  أنها  الوزارة  وتؤكد 

يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها 

حماية  بشأن   2008 لسنة   8 رقم  القانون  في 

المستهلك والئحته التنفيذية. 

حمالتها  تكثيف  على  الوزارة  وتعمل  هذا 

المخالفة،  الممارسات  لضبط  التفتيشية 

والقرارات  للقوانين  المخالفين  وإحالة 

التخاذ  المختصة  الجهات  إلى  الوزارية 

اإلجراءات الالزمة بشأنهم.

الدوحة           $

حمالت 
تفتيشية مكثفة 

لمراقبة مدى 
تقيد »المحال 

التجارية« 
بالتزاماتهم 

الدوحة - قنا - دعا فخامة الرئيس نيكوالس مادورو 
رئيس جمهورية فنزويال البوليفارية رجال األعمال 

القطريين إلى االستثمار في بالده والتمتع بالمزايا التي 
توفرها الحكومة الفنزويلية للمستثمرين. 
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هل يعاني العالم من أزمة في نقص الحبوب؟

ت�������ح�������ذي�������رات
م����������ن وق����������وع 
م��������ج��������اع��������ات

المراكز العالمية إلنتاج الحبوب، وتقول منظمة األمم 

المتحدة لألغذية والزراعة )فاو( إن أزمة الغذاء قد 

تصبح عالمية ما لم يتم التحرك فورًا.

هل تتسبب أزمة الحبوب في موجات جوع عالمية؟

يشير خبراء إلى أن الخطر الحقيقي ليس في نقص 

الحبوب والقمح العالمي فقط، بل في تفاقم حالة القلق 

والجزع الناتجة عن المخاوف من ارتفاع أسعار الحبوب 

إلى درجة يعجز فيها الفقراء عن شرائها، ما يتسبب في 

حدوث مجاعات على نطاق واسع. ويرى آخرون معاناة 

الغذاء،  نقص  بسبب  ليست  الجوع  من  اليوم  الناس 

بل ألنهم ال يملكون المال الكافي أو القدرة على شرائه.

كبير  حسين،  عارف  يؤكد  السياق،  هذا  وفي 

االقتصاديين في برنامج »الغذاء العالمي« التابع لألمم 

الغذاء،  بإنتاج  أبدًا  تتعلق  ال  »المجاعات  أن  المتحدة، 

بل تتعلق دومًا بإمكانية الحصول عليه«.

وتأتي الحروب في مقدمة األسباب التي تمنع الحصول 

على الحبوب والقمح خصوصًا؛ ألنها تتسبب في قطع 

منها  أخرى،  أسباب  إليها  ويضاف  التوريد؛  سالسل 

التقلبات والصدمات المناخية، وغياب الدعم الحكومي 

للزراعة واإلنتاج.

الشحن،  ووكاالت  التجارة  اتحادات  تساهم  كما 

وشركات المضاربة، في تفاقم أزمة تأمين الحبوب.

ارتفاع  في  األخرى،  هي  كورونا،  جائحة  تسببت 

أسعار المواد الغذائية بشكل قياسي، ومما زاد الطين 

الشحن  أزمة  بسبب  التوريد  سالسل  اضطراب  بلة، 

العالمية.

سلعة استراتيجية للعالم

القمح،  وخاصة  الحبوب،  أخذت  األخيرة،  اآلونة  في 

وبعد  عالمية.  استراتيجية  سلعة  باعتبارها  مكانها 

لمجلس  تابعة  فرعية  لجنة  أعلنت  األسعار،  ارتفاع 

للحضارة  محورية  »أكثر  القمح  أن  األميركي  الشيوخ 

االقتصاديين  أحد  وكتب  النفط«،  من  الحديثة 

2010 قائاًل  الزراعيين أثناء حالة الهلع التي حدثت عام 

إن »القمح هو كل شيء يتعلق بالخوف«.

وفي عام 2021، شكلت محاصيل روسيا وأوكرانيا على 

البحر األسود نحو 28 % من صادرات القمح في العالم.

محصول  من   %  13 نحو  معًا  وأوكرانيا  روسيا  تنتج 

وحده  األوكراني  القمح  يشكل  فيما  العالم،  في  القمح 

في  القمح  احتياطيات  يشمل  ال  وهذا  فقط،   %  3.7
البلدان حول العالم.

مستوى  »فاو«  منظمة  توقعت  الماضي،  أبريل   8 وفي 

أنحاء  جميع  في  الحبوب  من  نسبيا  مريحا  إمداد 

العالم. وترى أنجي سيتزر التي شاركت في تأسيس 

اإلنتاج  مجال  في  االستشارية  »كونسوس«  مجموعة 

يكفي  ما  فهناك  هادئين،  الجميع  ظل  »إذا  أنه  الزراعي 

لتخطي األمر«، وهذا حدث أيضًا لمؤشر أسعار الغذاء 

برزت  عندما  والزراعة،  األغذية  لمنظمة  العالمي 

العناوين الرئيسة حول نقص الغذاء في جميع أنحاء 

وحظي  جماعية،  مجاعة  من  محللون  وحذر  العالم. 

األسعار  الرتفاع  أدى  ما  مشهود؛  بيوم  المضاربون 

فيها  يضارب  التي  شيكاغو  بورصات  أن  درجة  إلى 

الحبوب  لتوريد  اآلجلة  التعاقدات  على  المتداولون 

التوقف  إلى  اليومية، واضطرت  وصلت أقصى حدودها 

عن التداول 5 أيام متتالية.

الصادرات  على  قيودًا  دول  عدة  فرضت  ذلك،  على  وردًا 

ندرة  بخلق  األسعار  ارتفاع  إلى  أدى  ما  الغذائية؛ 

مصطنعة، وبالتالي تولد ما حذر البنك الدولي من أنه 

قد يكون »تأثيرًا مضاعفًا« على األسعار العالمية.

والسياسيون  المعلقون  عكف  الماضي،  مايو  وخالل 

وتجار الحبوب على تحليل هذه التهديدات، خاصة أن 

صادرات أوكرانيا تعد جزءًا أساسيًا من سوق التصدير 

العالمي في الذرة وزيت دوار الشمس والقمح.

الدول األكثر تضررا من أزمة الحبوب

األمن  مجلس  رئيس  نائب  أعلن  تهديدًا،  اعتبر  فيما 

الماضي  أبريل  مطلع  ميدفيديف  ديميتري  الروسي 

بالمنتجات  أصدقاءنا  إال  نزود  »لن  قائاًل:  تليغرام  على 

والزراعية«، واصفًا الطعام بأنه »سالح هادئ«  الغذائية 

أيام الحرب.

وبحلول عام 2017، أصبحت روسيا أكبر مصدر للقمح 

األكثر  البلدان  لبعض  األساسي  والمورد  العالم،  في 

فقرًا.

فإن  األميركية،  تايمز«  »فايننشال  صحيفة  وبحسب 

للشرق  القمح  واردات  ثلث  إلى  يصل  ما  قدمت  روسيا 

العالمي،  الغذاء  برنامج  واشترى  وإفريقيا،  األوسط 

من  قمحه  نصف  العالم،  في  إنسانية  منظمة  أكبر 

2021. وهذا يمنح روسيا قوة  البحر األسود في  منطقة 

إضافية، خاصة تجاه الدول األكثر جوعًا في العالم.

تضررًا  األكثر  المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  وتعتبر 

من ارتفاع أسعار الحبوب، وذلك لسببين: األول يتعلق 

بشكل  تعتمد  التي  البلدان  لهذه  الغذائية  باألنظمة 

يشكل  الغذاء  لكون  والثاني  الكربوهيدرات،  على  أكبر 

يستحوذ  إذ  اإلجمالية؛  الميزانيات  من  كبيرة  نسبة 

من  كثير  في  األسر  ميزانيات  نصف  نحو  على  الغذاء 

في  نسبته  تراوح  بينما  الدخل،  منخفضة  البلدان 

الواليات المتحدة بين 7 و10 %.

تستخدم موسكو سالح الحبوب بشكل فعال؛ إذ كلما 

على  السلبية  آثاره  زادت  الطعام،  بشأن  الذعر  ازداد 

البلدان النامية، وبالتالي تحسن موقفها التفاوضي في 

الحرب األوكرانية.

ميشيل،  شارل  األوروبية،  المفوضية  رئيس  وحّمل 

إنها  قائاًل:  العالمية«،  الغذاء  »أزمة  مسؤولية  روسيا، 

الدول  الغذائية سالحًا خفيًا ضد  اإلمدادات  »تستعمل 

النامية، وتدفع بالناس إلى الفقر«.

أخذت  الروسية  الحرب  »تبعات  أن  ميشيل  وأضاف 

أسعار  ارتفاع  إلى  أدى  ما  وهذا  العالم،  عبر  التوسع  في 

زعزعة  إلى  وأدى  الفقر،  إلى  بالناس  ودفع  الغذاء، 

االستقرار في العديد من المناطق«.

تجاه  فعله  أميركا  بوسع  ما  ثمة  المقابل،  وفي 

العمالقة  شركاتها  إلى  أوعزت  فكما  الحبوب؛  أزمة 

باالنسحاب من السوق الروسية، بإمكانها أن تطلب من 

المواد  توريد  في  تتحكم  التي  األربع  الكبرى  الشركات 

ميدالند،  دانيلز  آرتشر  وتخزينها،  وشحنها  الغذائية 

كمية  تزيد  بأن  دريفوس،  ولويس  وكارجيل،  وبونج، 

عرض الحبوب في األسواق.

الوساطة التركية لفك الحصار عن الحبوب 
األوكرانية.. هل تنجح؟

الجهود  في  كبير  تقدم  عن  تركيا  أعلنت  جهتها،  من 

الحبوب  تصدير  عمليات  استئناف  إلى  الرامية 

ومنتجات زراعية أخرى من أوكرانيا. وقال وزير الدفاع، 

خلوصي أكار، إنه تحدث مع نظيره الروسي، سيرغي 

شويغو، في إطار جهود وساطة أنقرة بهدف التوصل إلى 

ممر آمن للصادرات عبر الموانئ.

إبراهيم  التركية  الرئاسة  باسم  المتحدث  وبحسب 

قالن، فإن جهود أنقرة تهدف إلى المساعدة في تجنب 

نشوب أزمة غذاء عالمية. وتبدو المسألة أكثر تعقيدا 

األميركي  والبرود  الطرفين،  بين  الثقة  غياب  ظل  في 

تجاه أية وساطة بينهما من شأنها تخفيف حدة القيود 

والعقوبات المفروضة على بوتين.

روسيا  نكوص  من  حقيقية  أوكرانية  مخاوف  وهناك 

أوديسا،  ميناء  مهاجمة  بعدم  بتعهداتها  التزامها  وعدم 

األلغام  من  موانئها  بتنظيف  أوكرانيا  قيام  حال  في 

وتشن  الحالة  تلك  موسكو  تستغل  فقد  البحرية، 

هجوما مباغتا تستولي من خالله على أوديسا بذريعة 

أو أخرى.

بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، 
فرضت الواليات المتحدة ومعها دول االتحاد 

األوروبي ضد موسكو عقوبات اقتصادية، فردت 
األخيرة على ذلك بالتهديد بمنع صادرات النفط 
والغاز واألسمدة والقمح والحبوب من الموانئ 
األوكرانية في البحر األسود.وتشكل تلك المنطقة أحد أهم 

1 - موجات من الالجئين
منذ بداية الحرب الروسية فّر نحو 6.8 مليون أوكراني 

نازح  مليون   7.7 عن  يقل  ال  ما  جانب  إلى  بالدهم،  من 

المجاورة،  البلدان  إلى  البداية  في  الفرار  بعد  داخليًا. 

واصل 3 ماليين على األقل رحلتهم ألبعد من ذلك، وفقًا 

للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. 

وبخالف بولندا تستضيف ألمانيا وجمهورية التشيك 

 727 حاليًا أكبر عدد من الالجئين األوكرانيين، بنحو 

ألفًا، و348 ألف شخص على التوالي.

منذ  بالدهم  إلى  أوكراني  مليوني  من  يقرب  ما  وعاد 

هذا  من  جزءًا   
َّ

أن رغم  البداية،  في  الحرب  من  فرارهم 

تشير  كما  وإياب،  ذهاب  حركة  عن  عبارة  يكون  قد 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.

االتحاد  إلى  األوكرانيين  الالجئين  تدفق  أدى  وقد 

توتر  عن  فضاًل  لهم،  المقدم  الدعم  تعزيز  إلى  األوروبي 

 Deutsche أنظمة االستيعاب، كما يقول تقرير لوكالة

الذين  الالجئون  يعتمد  ما  وعادًة  األلمانية،   Welle
االجتماعي  األمان  شبكة  على  جديد  بلد  في  استقروا 

لذلك البلد، على األقل لبعض الوقت.

2 - أزمة غذاء عالمية

تمثل أوكرانيا سلة غذاء مهمة؛ فهي تنتج نحو نصف 

الزراعة  لوزارة  وفقًا  العالم.  في  الشمس  دوار  زيت 

العالمية  % من التجارة   15 األميركية، تمثل أوكرانيا 

وأدى  العالمية.  القمح  تجارة  من   % و10  الذرة،  في 

الصراع إلى قطع هذه الصادرات، مع استمرار روسيا في 

حصار الحبوب في موانئ أوكرانيا على البحر األسود.

وأكثر المصابين بهذا الشعور باألزمة هي البلدان التي 

األوكراني؛  الطهي  وزيت  الحبوب  واردات  على  تعتمد 

المتتالية  اآلثار   
َّ

أن بيد  التوالي،  على  والهند  مصر  مثل 

تذهب إلى نطاق أوسع بكثير.

الطقس  جانب  إلى  الصراع،   
َّ

أن من  البعض  ر  وُيحذِّ

االقتصادية  والصدمة  المناخ،  تغير  بسبب  المتطرف 

الناجمة عن الوباء، ستؤجج أزمة غذاء وجوع عالمية.

التابع لألمم المتحدة من  في مايو، حّذر مجلس األمن 

 مستويات الجوع في جميع أنحاء العالم قد وصلت 
َّ

أن

قد  الماليين  عشرات   
َّ

أن مضيفًا  جديد«،  »ارتفاع  إلى 

يواجهون مجاعة طويلة األمد بسبب الحرب.

3 - أمن الطاقة
جميع  في  الطبيعي  للغاز  مصدر  أكبر  روسيا  تمثل 

وثالث  الخام،  للنفط  مورد  أكبر  وثاني  العالم،  أنحاء 

أرباع  ثالثة  كان  الحرب  وحتى  للفحم.  مصدر  أكبر 

أوروبا.  إلى  يتجه  الخام  نفطها  نصف  وحوالي  غازها 

وفي عام 2020، شّكل النفط والغاز والفحم الروسي ربع 

استهالك الطاقة في االتحاد األوروبي.

االتحاد  سعى  أوكرانيا،  على  روسيا  هجوم  بعد  لكن 

األوروبي إلى إنهاء اعتماده على الطاقة الروسية. وقالت 

رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين، في 

يهددنا  مورد  على  االعتماد  ببساطة  يمكننا  »ال  مارس: 

المفوضية  حددت  مارس،  في  وبالفعل  صراحًة« 

على  بالكامل  األوروبي  االتحاد  اعتماد  لوقف  نواياها 

باإلضافة   ،2030 عام  بحلول  الروسي  األحفوري  الوقود 

الروسي  الغاز  استخدام  في  كبير  لخفض  خطط  إلى 

بنسبة الثلثين بحلول نهاية هذا العام. وقد أدى الطلب 

ارتفاع  إلى  الروسية  غير  الطاقة  مصادر  على  المتزايد 

األسعار في جميع المجاالت.

4 - التضخم وارتفاع األسعار
حياة  في  كبير  تغيير  إلى  والطاقة  الغذاء  نقص  أدى 

الكثيرين منذ بدء حرب أوكرانيا؛ إذ ارتفعت األسعار. 

المواد الغذائية على وجه الخصوص آخذة في  أسعار 

األمم  الغذاء لمنظمة  االرتفاع، فقد وصل مؤشر أسعار 

)الفاو(، الذي يقيس التغير  المتحدة لألغذية والزراعة 

الشهري في أسعار سلة من السلع الغذائية، إلى أعلى 

مستوى له على اإلطالق في مارس من هذا العام.

انخفاض  -أي  السنوي  التضخم  معدل  وتضاعف 

أنحاء  جميع  في  األسعار-  ارتفاع  مع  الشرائية  القوة 

العالم، منذ مارس 2021، وفقًا لمنظمة العمل الدولية. 

الشهر   %  8.1 إلى  التضخم  وصل  اليورو،  منطقة  وفي 

الماضي، وهو رقم قياسي.

أكبر  بقوة  التضخم  يضرب  أن  المتوقع  من  ذلك،  ومع 

 التوقعات 
َّ

البلدان ذات الدخل المنخفض. في حين أن

بتضخم  تتنبأ  الدولي  النقد  صندوق  من  األخيرة 

الرقم  هذا  يرتفع  الصناعية،  للبلدان   5.7% نسبته 

للبلدان النامية إلى 8.7 %.

بما  سيئة  تكن  لم  المتزايدة  التكاليف   
َّ

أن لو  وكما 

مرتفعة  تظل  قد  األسعار   
َّ

أن الخبراء  يتوقع  يكفي، 

لسنوات قادمة.

5 - نهضة الناتو
بصماتها  األوكرانية  الروسية-  الحرب  تركت 

بعض  يتوقع  إذ  أيضًا،  السياسية  الجغرافيا  على 

الجيوسياسية  التكتالت  في  االنقسام  تجدد  الخبراء 

والصين  روسيا  مع  وغربية،  شرقية  إلى  واالقتصادية 

في  المتحدة  والواليات  األوروبي  واالتحاد  جانب،  من 

شمال  حلف  منظمة  تأسست  اآلخر.  الجانب  مقدمة 

الحرب  بعد  الناتو،  باسم  أيضًا  المعروفة  األطلسي، 

الواليات  وتضم   ،1949 عام  في  الثانية  العالمية 

المهمة  البنود  ومن  أوروبية.  دول  و10  وكندا  المتحدة 

تحدد  التي   ،5 المادة  الناتو  تأسيس  معاهدة  في 

للهجوم،  عضو  أي  تعّرض  إذا  الجماعي:  الدفاع  مبدأ 

كل  تنفيذ  مع  الجميع،  على  هجومًا  هذا  فسيعتبر 

إنه  المراقبين  بعض  ويقول  عسكريًا.  انتقامًا  عضو 

جعلت  التي  النقطة  إلى  الناتو  صورة  تراجع  رغم 

عام  في  يصفه  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 

أوكرانيا  الحرب في  2019 بأنه »ميت دماغيًا«، جعلت 
أقوى تحالف عسكري في العالم يحتل مركز الصدارة 

رغم  والمعدات،  باألسلحة  أوكرانيا  الناتو  ويزّود  اآلن. 

رفضه طلب الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي 

الوقت  وفي  البالد.  فوق  طيران  حظر  منطقة  فرض 

الحالي يواصل الناتو »رقصته الدقيقة«، المتمثلة في 

البقاء صامدا، ولكن يسير برفق حتى ال يشعل الحرب 

العالمية الثالثة.

رت العالم »5« طرق غيَّ

ارت��������دادات 
ال��������ح��������رب

عندما هاجمت روسيا أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، 
كانت هذه أول حرب واسعة النطاق في أوروبا منذ 

الحرب العالمية الثانية. وقد جلبت هذه الحرب، التي 
فاقت تصورات الكثيرين، العديد من التأثيرات غير 
المتوقعة التي تردد صداها في جميع أنحاء العالم 

من شرقه إلى غربه، ومن شماله إلى جنوبه. وفيما 
يلي خمس طرق غيرت بها الحرب العالم.



عربي ودولي

عربي ودولي

السنة )27( - الجمعة 18 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 17 يونيو 2022م العدد )9783( 12

توقف العمل في المصالح الحكومية والمطارات

اإلضراب يشل الحركة في تونس

في  الحكومية  المصالح  في  العمل  وتوقف 

جميع محافظات البالد، فضال عن المطارات، 

واالتصاالت الرئيسية، وبوسائل النقل العام، 

بينما حافظت بعض المنشآت الحساسة، 

والغاز  كالكهرباء  الحيوية  الشركات  مثل 

الحد  على  والمستشفيات،  المياه  وتوزيع 

ألغت  فيما  للمواطنين،  خدماتها  من  األدنى 

الخطوط الجوية التونسية )الناقل الرسمي( 

إلى  وأجلتها  اليوم،  لهذا  المبرمجة  رحالتها 

الغد.

االتحاد  إليه  دعا  الذي  العام  اإلضراب  ويأتي 

عمالية  نقابة  )أكبر  للشغل  التونسي  العام 

الوضع  تدهور  على  احتجاجا  البالد(،  في 

سماه  ما  ورفض  البالد،  في  االقتصادي 

مطالب  حول  التفاوض  الحكومة  بـ»رفض 

القدرة  لتدهور  والتصدي  األجور  تحسين 

موظفي  من  واسعة  لشريحة  الشرائية 

القطاع العام، وعموم التونسيين«.

العام  االتحاد  رفض  اإلضراب  هذا  ويعكس 

وتوجهات  لمقترحات  للشغل  التونسي 

المالية  أزمتها  من  بالبالد  للخروج  الحكومة 

وتمسكه  األخيرة،  السنوات  خالل  المتفاقمة 

لتجميد  التصدي  في  منخرطيه  بمطالب 

األجور، وخفض الدعم، ووصف تلك التوجهات 

يتحمل  لن  التي  المؤلمة  بـ»اإلصالحات 

التونسيين  وعامة  الموظفين  سوى  كلفتها 

من الطبقات الضعيفة«.

االجتماعي  المشهد  من  اآلخر  الطرف  وفي 

حكومة  تسعى  تونس،  في  والسياسي 

هذه  إقرار  وراء  من  بودن،  نجالء  السيدة 

قرض  على  الحصول  تأمين  إلى  اإلجراءات، 

من صندوق النقد الدولي تناهز قيمته أربعة 

مليارات دوالر لمواجهة ضعف تمويل الموازنة 

القطاع  موظفو  يتمسك  فيما  للبالد،  العامة 

معدالت  ارتفاع  وسط  رواتبهم  بزيادة  العام 

بهذا  سابقة  اتفاقيات  وتنفيذ  التضخم، 

الشأن جرى توقيعها مع حكومات سابقة.

للشغل  التونسي  العام  االتحاد  ويحظى 

داخل  االجتماعية  األوساط  في  كبير  بنفوذ 

عضو،  مليون  من  أكثر  يضم  حيث  تونس، 

حكومية  شركات  لوائه  تحت  وتنضوي 

الحالية  بالحكومة  عالقته  أن  إال  كثيرة، 

رفض  تباعدا  وزادها  بـ»التصادم«،  اتسمت 

المنظمة الشغلية األولى في البالد المشاركة 

الدستور  مسودة  بشأن  المشاورات  في 

قيس  الحالي  الرئيس  يعمل  الذي  الجديد 

عليه  استفتاء  تنظيم  بعد  إلقراره  سعيد 

خالل يوليو المقبل.

وصباح أمس، تجمع عشرات العمال أمام مقر 

اتحاد الشغل بتونس العاصمة حيث ألقى 

الطبوبي  الدين  نور  للمنظمة  العام  األمين 

خطابا.

العام  القطاع  في  اإلضراب  أن  الطبوبي  وأكد 

»لو  أنه  إلى  مشيرا   ،%  96.22 بنسبة  نجح 

الحكومة جادة لبحثت عن مخرجات  كانت 

وحلول لمطالبنا«.

مع  موعدا  ضربوا  العمال  إن  الطبوبي  وقال 

التاريخ رغم الهجمة التي تستهدفه.

الحكومة  باسم  المتحّدث  قال  المقابل،  في 

وزير النقل نصر الدين النصيبي، إنه سيتم 

تأمين  أجل  من  الموظفين  من  عدد  تسخير 

الحد األدنى من الخدمات للمواطنين.

دائرة  توسع  مع  اإلضراب  هذا  ويتزامن 

قيس  التونسي  الرئيس  ضد  االحتجاج 

الذي تقاطعه  الوطني  الحوار  سعّيد في ظل 

اتحاد  عن  فضال  السياسية  األحزاب  كبرى 

على  االستفتاء  لمقاطعة  ودعوات  الشغل، 

الدستور الجديد في 25  يوليو المقبل.

{  تجمع أنصار االتحاد العام التونسي للشغل 

تونس- قنا- دخلت 
تونس، أمس، حالة 

من الشلل التام بسبب 
اإلضراب العام الذي 

ينفذه الموظفون في 
القطاع العام بدعوة من 

االتحاد العام التونسي 
للشغل، حيث توقفت 
حركة المالحة الجوية، 

وتدفق السفن البحرية، 
وتعطلت الحركة 

التجارية للبالد مع 
شرائكها في الخارج.

دعم أوروبي لمنح أوكرانيا »فورا« وضع المرشح لعضوية االتحاد

ماكرون وشولتس ودراغي يدينون »العملية« الروسية
اللحظات  منذ  ب-  ف.  أ.  )أوكرانيا(-  إربين 

لمس  األوكرانية،  إربين  لزيارتهم  األولى 

ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 

ورئيس  شولتس  أوالف  األلماني  والمستشار 

الدمار  حجم  دراغي  ماريو  اإليطالي  الوزراء 

بأنه  شاهدوه  ما  واصفين  بأوكرانيا،  الالحق 

»همجية« الحرب وجرائمها.

بدء  منذ  أوكرانيا  إلى  األولى  زيارتهم  وخالل 

الثالثة  القادة  توّجه  للبالد،  الروسي  الغزو 

إلى  مباشرة  بالقطار  كييف  إلى  وصلوا  الذين 

إربين وقد القاهم في كييف الرئيس الروماني 

كالوس يوهانيس.

مشاهد  بدأت  كيلومترا   20 نحو  بعد  وعلى 

الدمار تتجلى أمام أعينهم وال سيما جسر إربين 

الحرب  أيام  أولى  وفي  المنهارة.  أعمدته  مع 

الروسية  القوات  تقّدم  مع  السكان  مئات  فّر 

مستخدمين ألواحا لعبور الجسر المدّمر.

المدّمرة  المباني  تحمل  المدينة،  مدخل  عند 

النوافذ  إطارات  منها  وتتدلى  الحرائق  آثار 

واألسالك في كل الجهات.

األربعة  القادة  بدأ  للحرب،  الـ113  اليوم  وفي 

رفقة  الدمار  حجم  على  لالطالع  ألوكرانيا  زيارة 

أوليكسي  الالمركزية  لشؤون  األوكراني  الوزير 

إعادة  نية  بأن  أبلغهم  الذي  تشيرنيشوف 

اإلعمار بأسرع وقت موجودة وبأن السكان بدأوا 

يعودون إلى ديارهم.

زحف  األوكرانيون  أوقف  »هنا  ماكرون  وقال 

»آثار  مضيفا  كييف«،  نحو  الروسي  الجيش 

الهمجية وندوبها ظاهرة بادية عليكم«، ومشيرا 

إلى أنها »أولى مؤشرات جرائم الحرب«.

إعمار  »سنعيد  اإليطالي  الوزراء  رئيس  وقال 

الحرب  »جرائم  ماكرون  ليضيف  شيء«،  كل 

يجب أن ُيحاكم مرتكبوها«.

وفي نهاية الزيارة توّجه القادة األربعة إلى قصر 

مارينسكي في كييف للقاء الرئيس األوكراني 

بدأ  المصافحة  وبعد  زيلينسكي.  فولوديمير 

القادة اجتماعا مغلقا للبحث في منح أوكرانيا 

وضع دولة مرشحة للعضوية.

الفرنسي  الرئيس  أعلن  أخرى  جهة  من 

وألمانيا  بالده  أن  أمس،  ماكرون،  إيمانويل 

»فورا«  أوكرانيا  منح  تدعم  ورومانيا  وإيطاليا 

وضع المرشح لعضوية االتحاد األوروبي.

مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  في  ذلك  جاء 

من  زيلينكسي  فولوديمير  األوكراني  نظيره 

األلماني  والمستشار  وصوله  عقب  كييف، 

أوالف شولتس، ورئيس الوزراء اإليطالي ماريو 

دراغي، إلى العاصمة األوكرانية لتفقد األوضاع 

الميدانية. وقال ماكرون إن أوروبا ستظل تدعم 

أوكرانيا »حتى تحقيق النصر«.

وحتى  ضروريا،  ذلك  كان  »طالما  وأضاف: 

ومستقلة،  حرة  أوكرانيا  إلى  السالم  عودة 

إنساني  دعم  بتقديم  ملتزمين  سنظل  فإننا 

الجنود  لتمكين  وعسكري  واقتصادي 

ضد  األرض  على  فرق  إحداث  من  األوكرانيين 

هجمات الجيش الروسي«.

أكد  شولتس  أوالف  األلماني  المستشار  وكان 

المساعدات  أن  على  كييف،  إلى  وصوله  لدى 

واإلنسانية  والمادية  العسكرية  األوروبية 

ألوكرانيا »مستمرة«.

كييف  إلى  األوروبيين  القادة  زيارة  وجاءت 

وفي  روسيا،  ضد  حربها  في  لها  دعمهم  لتأكيد 

العاصمة  في  الدفاع  لوزراء  اجتماع  أعقاب 

إمداد  لبحث  أمس،  بروكسل،  البلجيكية 

أوكرانيا بمزيد من األسلحة الثقيلة.
{  المؤتمر الصحفي للقادة األوروبيين في أوكرانيا

استقالة »مفاجئة« 
ألحد مستشاري 

جونسون
لندن - أ. ف. ب - استقال 

مستشار بوريس جونسون 

المكّلف األخالقيات والتزام مدونة 

السلوك الوزارية على خلفية 

»فضيحة الحفالت«، في خطوة 

»مفاجئة« أعرب رئيس الوزراء 

عن أسفه لها بعدما اهتزت 

سلطته بالفضائح.

وكريستوفر غيدت هو المسؤول 

الثاني الذي يترك منصبه في 

عامين احتجاجا على تصرفات 

جونسون. وبقي اللورد غيدت 

في منصبه رغم إعرابه عن عدم 

ارتياحه بشأن الحفالت التي 

أقيمت خالل فترة اإلغالق في 

بريطانيا في داونينغ ستريت. 

وقال مكتب جونسون إنه »فوجئ« 

بقراره التنحي اآلن.

وفي خطاب استقالته، أوضح 

المسؤول السابق أنه قرر 

االستقالة اآلن بعدما ُطلب منه 

تقديم المشورة بشأن »انتهاك 

متعمد لمدونة السلوك الوزارية« 

من قبل الحكومة بشأن قضية 

جديدة.

رئيس »تيار المستقبل« يشيد بحكم المحكمة

المؤبد لعضوين في حزب الله بقضية »الحريري«
اليدسندام )هولندا(- أ. ف. ب- حكمت محكمة 

على  أمس  بلبنان  الخاصة  المتحدة  األمم 

بالسجن  غيابيا  الله  حزب  أعضاء  من  اثنين 

عام  هجوم  في  شخصا   22 لقتل  الحياة  مدى 

األسبق  اللبناني  الوزراء  رئيس  بينهم   2005
رفيق الحريري.

بلبنان  الخاصة  المحكمة  رئيسة  وأعلنت 

قررت  االستئناف  »غرفة  أّن  هردليكوفا  إيفانا 

مرعي  )حبيب(  السيد  على  الحكم  باإلجماع 

المؤبد،  بالسجن  عنيسي  )حسين(  والسيد 

النظام  عليها  ينص  عقوبة  أقصى  وهي 

األساسي للمحكمة وقواعدها«. 

الدولية  المحكمة  في  االستئناف  غرفة  وكانت 

مارس  من  العاشر  في  دانت  بلبنان  الخاصة 

وفي  عنيسي.  وحسين  مرعي  حسن  الماضي 

الرتكاب  بالتآمر  خصوصا  أدينا  االستئناف 

عمل إرهابي والتواطؤ في القتل المتعمد.

»يدركان  كانا  الرجلين  إن  هردليكوفا  وقالت 

تماما أن االعتداء المخطط له في وسط بيروت 

سيقتل رفيق الحريري« وآخرين.

اإلصرار  سبق  مع  تصّرفا  أنهما  إلى  وأشارت 

الخطورة«  »شديدة  بجرائم  إدانتهما  وتمت 

الشعب  »إغراق  إلى  أدت  تماما«  و»شنيعة 

أن  ويمكن  الرعب«.  من  حالة  في  اللبناني 

على  الستار  أمس  الصادر  الحكم  يسدل 

قرب  ومقرها  بلبنان  الخاصة  الدولية  المحكمة 

الهاي في هولندا. 

المستقبل«  »تيار  رئيس  أثنى  جهته  من 

السجن  حكم  على  الحريري،  سعد  اللبناني 

الله«  »حزب  من  آخرين  عنصرين  على  المؤبد 

في قضية اغتيال والده رفيق الحريري، معتبرا 

»جهة  كـ  للجماعة  إدانة  »أوضح«  القرار  أن 

مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها«.

سليم  إدانة  »بعد  تغريدة:  في  الحريري  وقال 

الشهيد رفيق  الرئيس  اغتيال  عياش بجريمة 

في  االستئناف  غرفة  فرضت  ورفاقه،  الحريري 

السجن  عقوبة  باإلجماع  الدولية  المحكمة 

الله  حزب  من  آخرين  عنصرين  على  المؤبد 

هما حسن مرعي وحسين عنيسي«.

من  األشد  »هي  الصادرة  العقوبة  بأن  وأفاد 

المنصوص عليه في النظام األساسي والقواعد 

»األوضح«  واعتبرها  المحكمة«،  في  المعتمدة 

عن  مسؤولة  »جهة  كـ  الله  حزب  إدانة  في 

تنظيم الجريمة وتنفيذها«.

مسؤولية  من  »التهرب  من  الحريري  وحذر   

تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم«.

اندالع حريق في أكبر 
حقل غاز روسي

موسكو - قنا - اندلع حريق أمس في 

حقل للغاز في غرب منطقة سيبيريا 

شمال شرقي روسيا.

وأكدت وكالة األنباء الروسية 

»انترفاكس« انفجار أنبوب بُقْطر 

1400 مم في موقع »أورينغوي« التابع 
لـ»غازبروم«، ثم اندالع حريق هائل.

وأضافت الوكالة أن شركة »غازبروم 

دوبيشا اورينغوي«، التابعة 

لشركة »غازبروم«، أفادت بأن 

حريقا اندلع بين وحدتين لمعالجة 

الغاز في حقل »اورينغوي« للغاز، 

ويتم التحقيق حاليا في سبب 

اندالع الحريق. ويعد هذا الحقل 

من أكبر حقول الغاز في العالم، 

ويحتل المرتبة الثانية من حيث 

االحتياطيات، وتصل احتياطاته 

القابلة لالسترداد إلى 10 تريليونات 

متر مكعب من الغاز.

رئيس المجلس األعلى للدولة الليبي:

إنهاء المرحلة االنتقالية 
بــإقـــامـــــة االنتــخــــابــــــات

رئيس  أعلن  األناضول-  طرابلس- 

خالد  الليبي  للدولة  األعلى  المجلس 

من  دعوة  تلقيه  أمس،  المشري، 

المتحدة  لألمم  العام  األمين  مستشارة 

رئيس  مع  لالجتماع  وليامز،  ستيفاني 

في  صالح،  عقيلة  النواب  مجلس 

العاصمة المصرية القاهرة.

وقال المشري، في بيان، إن وليامز وجهت 

مع  واالجتماع  القاهرة  لزيارة  دعوة  إليه 

رئيس مجلس النواب الليبي.

زيارة  من  الجدوى  »ندرس  وأضاف: 

الخالفية  المشاكل  حل  في  القاهرة 

الحاصل  االنسداد  رأسها  وعلى  الليبية 

بالمسار السياسي والدستوري«.

ليست  القاهرة  »زيارة  المشري:  وتابع 

جدية  هو  والمهم  ذاتها،  حد  في  غاية 

وطني  توافق  إيجاد  في  المقابل  الطرف 

ينهي المراحل االنتقالية«.

يأتي  االنتقالية  المرحلة  إنهاء  أن  وأوضح 

من خالل تجديد الشرعية السياسية في 

البالد عبر انتخابات في أقرب زمن، وعدم 

إحداث  في  الوقت  من  المزيد  تضييع 

أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن.

المجلس  في  عضو  قال  واألربعاء، 

»القاهرة  إن  لألناضول،  للدولة،  األعلى 

رئيس  من  كال  يجمع  لقاًء  ستحتضن 

المنفي،  محمد  الرئاسي  المجلس 

وصالح، والمشري«.

وأضاف المصدر، طالبا عدم نشر اسمه، 

ليبيا  )جارة  مصر  في  سُيعقد  »اللقاء  أن 

القادمين  اليومين  خالل  الشرقية( 

بحسب الترتيبات«.

»يأتي  أنه  أوضح  اللقاء،  من  الهدف  وعن 

في إطار التشاور بين السلطات )الليبية( 

الثالث«.

لجنة  مباحثات  »سيدعم  أنه  كما 

من  المكّونة  الليبي،  الدستوري  المسار 

والدولة  شرق(  )بطبرق-  النواب  مجلسي 

القاهرة  في  المنعقدة  استشاري(  )نيابي 

سُتجرى  دستورية  قاعدة  إلى  للتوصل 

بحسب  القادمة«،  االنتخابات  لها  وفقا 

المصدر.

جلسات  مصر  في  انطلقت  واألحد، 

مباحثات  من  واألخيرة  الثالثة  الجولة 

للتوافق  الليبي  الدستوري  المسار  لجنة 

االنتخابات  إلجراء  دستورية  قاعدة  على 

»في أقرب وقت« وترعاه البعثة األممية.

30 بالمائة  وتناقش الجولة األخيرة نحو 

القاعدة  حول  الخالفية  النقاط  من 

المجتمعون  حسم  أن  بعد  الدستورية، 

قبل أسبوعين حوالي 70 بالمائة من تلك 

القاعدة خالل الجولة الثانية.       

{  اجتماعات القاهرة للمسار الليبي

»الخارجية الفلسطينية«:

الكيان اإلسرائيلي يستغل اإلهمال الدولي
 لألوضاع في فلسطين إلحياء قانون الضم

الخارجية  وزارة  أكدت  قنا-  الله-  رام 

الكيان  أن  الفلسطينية  والمغتربين 

الدولي  اإلهمال  يستغل  اإلسرائيلي 

قانون  إلحياء  فلسطين،  في  لألوضاع 

الضم.

الفلسطينية في بيان  الخارجية  وأدانت   

الدينية  الصهيونية  حزب  عزم  أمس،  لها 

ما  على  قانون  مشروع  عرض  المتطرف 

التشريع  لشؤون  الوزارية  اللجنة  تسمى 

في الكيان اإلسرائيلي، وينص على فرض 

السيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية 

المحتلة.

من  يتجزأ  ال  جزء  هذا  أن  وذكرت   

الصراعات الحزبية في الكيان اإلسرائيلي 

في  بينها،  فيما  تتنافس  ما  غالبا  التي 

على  الحالية  الحاكم  االئتالف  أزمة  مثل 

سرقة  في  تشددا  األكثر  الجهة  هي  من 

وقمع  المحتلة  الفلسطينية  األرض  ونهب 

الفلسطينيين والتنكيل بهم.

إلى  الفلسطينية  الخارجية  ولفتت   

المسؤولين  ومواقف  تصريحات  أن 

على  االحتالل  يمارسه  وما  اإلسرائيليين 

االستيطان  وتوسيع  تعميق  من  األرض 

القدس  وتهويد  االستيالء  وعمليات 

والحرب  مواطنيها،  وتهجير  ومقدساتها 

عموم  في  الفلسطيني  الوجود  على 

وجودا  تعكس  »ج«  المصنفة  المناطق 

االستعماري  القانون  هذا  يمثل  عمليا 

النظر  قبل  حتى  ومضمونه  العنصري 

فيه في دوائر االحتالل المختصة كقانون 

إلقراره.

الكيان  يمارسه  ما  أن  إلى  وأشارت   

ترجمة  هو  األرض  على  اإلسرائيلي 

الضفة  على  السيادة  فرض  لمحاوالته 

القدس  فيها  بما  المحتلة  الغربية 

الشرقية.

عشرات  اقتحم  أخرى  جهة  من 

المسجد  ساحات  أمس،  المستوطنين، 

المغاربة  باب  من  المبارك  األقصى 

بحراسة شرطة االحتالل اإلسرائيلي.

في  اإلسالمية،  األوقاف  دائرة  وقالت   

أدوا  المستوطنين  هؤالء  إن  بيان، 

ساحات  اقتحامهم  خالل  تلمودية  طقوسا 

المسجد األقصى، الفتة إلى أن 20 عنصرا 

من مخابرات االحتالل اقتحموا المصليات 

بالمسجد.



هناك تحوالن هامان يوجهان تصاعد األزمة 

اإلسرائيلية- اللبنانية األخيرة على الحدود البحرية 

في المناطق االقتصادية المتنازع عليها بين البلدين، 

يتعلق األول بتصريحات رئيسة المفوضية األوروبية، 

يوم الثالثاء الماضي حول رغبة االتحاد األوروبي 

بتعزيز تعاونه مع إسرائيل في مجال الطاقة، بينما 

يرتبط الثاني بتفاقم األزمة االقتصادية اللبنانية، دون 

وجود أفق داخلي للحل، في ظل الكشف عن التحرك 

اإلسرائيلي الستخراج الغاز من المنطقة االقتصادية 

المتنازع حولها بين البلدين. وتحركت لبنان نحو 

المفاوضات مع إسرائيل العام 2020 بعد انفجار مرفأ 

بيروت، بينما جاء التحرك الحالي إلحيائها في ظل 

تطورات األزمة االقتصادية والسياسية اللبنانية 

المتفاقمة.

ويعد هذا التحرك اإلسرائيلي األخير في البحر 

المتوسط الستخراج الغاز، المحرك للمياه الراكدة 

ولجمود المفاوضات التي توقفت العام الماضي، في ظل 

استمرار الحرب الروسية- األوكرانية وتصاعد تبعاتها 

على أوروبا بشكل أساسي وعلى العالم بشكل عام.

 ورغم ذلك يبدو أن تصاعد األزمة اللبنانية اإلسرائيلية 

األخيرة الخاصة بالحدود البحرية بعيدة عن 

التصعيد العسكري بين البلدين، رغم تصريحات 

حزب الله النارية األخيرة، اذ ال يخرج الموقف اللبناني 

عن محاولة الستخدام الحاجة الغربية إلقحام 

إسرائيل في معركتها مع روسيا فيما يخص الجزء 

الخاص بالطاقة، للضغط على الواليات المتحدة 

لتحصيل مكاسب اقتصادية سواء على صعيد رفع 

العقوبات األميركية على كيانات وشخصيات لبنانية 

والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أو على صعيد 

المفاوضات مع إسرائيل، خصوصًا فيما يتعلق بحقل 

قانا وفتح المجال لـلبنان الستخرج الطاقة من حقوله 

البحرية المتنازع عليها، واالستفادة من معركة الطاقة 

المستعرة في العالم اليوم. ويعاني لبنان من عدم 

ترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل، ما يضع 

مساحات بحيرة واسعة ضمن فئة »أراٍض متنازع 

عليها« األمر الذي يعيق االستفادة من موارده للطاقة 

على وجه الخصوص. وكشفت العديد من التقارير 

المتخصصة أن لبنان قد يصبح الدولة العربية 

الثالثة من حيث إنتاج الغاز، إذا تجاوز عقبات النزاع 

الحدودي مع إسرائيل.

أبلغ المسؤولون اللبنانيون، آموس هوكشتاين 

الوسيط األميركي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية 

مع إسرائيل، برغبتهم باستئناف المفاوضات 

غير المباشرة مع إسرائيل، وتمسكهم بالوساطة 

األميركية، ورغبتهم برفع الضغوط عن الشركات 

األجنبية للتنقيب في المناطق االقتصادية البحرية 

اللبنانية. ورغم عدم تطرقه للحديث عن حقل 

»كاريش«، اعتبر نبيه بري رئيس مجلس النواب 

اللبناني أن تحركات إسرائيل األخيرة في حقل 

»كاريش«، في موقع قريب من المنطقة المتنازع عليها 

تمثل اعتداًء. وبين لبنان وإسرائيل مناطق متنازع 

عليها تبلغ مساحتها 860 كيلو مترًا مربعًا، ومعروفة 

باسم »بلوك 9«، وذلك حسب الخرائط التي أودعها 

لبنان لدى األمم المتحدة عام 2011. وتراجعت لبنان 

بعد ذلك عن تلك المساحات خالل المفاوضات غير 

المباشرة مع إسرائيل، والتي انطلقت في شهر تشرين 

األول من العام 2020، برعاية األمم المتحدة ووساطة 

أميركية، وتوقفت بعد خمس جوالت تفاوضية في 

أيار من العام الماضي، بعدما طالبت لبنان بزيادة تلك 

المساحة المتنازع عليها بين البلدين مضيفة 1430 

كيلو مترا مربعا أخرى للمناطق السابقة، وفق خرائط 

جديدة قدمها الجيش اللبناني. ومنذ ذلك الوقت، أبدت 

لبنان رغبتها بالتفاوض على أساس الخط 29، الذي 

يضم حقل كاريش، بدل الخط 23، وباتت المساحة 

التي تطرحها لبنان كمناطق متنازع عليها 2290 كيلو 

مترًا مربعًا. اال أن الرئيس اللبناني لم يوقع حتى اآلن 

تعديل المرسوم رقم 6433، الذي يفيد رسميًا بمطالب 

لبنان الجديدة سابقة الذكر، وفي المقابل تصاعد 

الحديث عن مطالب لبنانية تكتفي بالحصول على 

المنطقة التي تقع شمال الخط 23، بما فيها حقل 

قانا كاماًل، ورفعت مطالباتها من 860 كيلومترًا مربعًا 

إلى نحو 1200 كيلو متر مربع، والتي ال تتضمن حقل 

كاريش.

في خطوة مهمة أعاد االتحاد األوروبي الدعم المالي الذي 

توقف بفعل التحريض اإلسرائيلي وبعد أن شكل االتحاد 

األوروبي العديد من اللجان لدراسة الموقف تراجع أخيرا 

ليعلن عن استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية 

في خطوة مهمة لتجسيد االعتراف الشامل بالدولة 

الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وقد 

أقر البرلمان األوروبي عودة الدعم المالي غير المشروط 

لدولة فلسطين  بعد انتهاء عملية التصويت بين الدول 

األوروبية وإسقاط االشتراطات التي رفعتها بعض األطراف 

بزعم التحريض في المناهج الفلسطينية.

وشكل دعم االتحاد األوروبي أحد أهم المكونات األساسية 

للدولة الفلسطينية حيث شهدت لها أغلب المؤسسات 

األوروبية وقدرة الشعب الفلسطيني في بناء مؤسسات 

دولته بكفاءة عالية وأداء وشفافية مطلقة وتعزيز االعتماد 

على الذات وتنمية المؤسسات االقتصادية القادرة على 

بناء اقتصاد فلسطيني لتحقيق التنمية المستدامة 

والعمل على تعزيز قيم الشراكة والتعاون المستمر 

مع دول االتحاد األوروبي وخاصة في مجاالت التعليم 

والصحة وحقوق اإلنسان وتعزيز قيم الديمقراطية 

واحترام المواثيق الدولية التي عمدت سلطات االحتالل 

إلى اختراقها بشكل فاضح واستمرت في سياساتها 

التعسفية وممارساتها القمعية بحق الشعب 

الفلسطيني لتدمير الدولة الفلسطينية ومؤسساتها.

مخططات االحتالل تهدف إلى تصفية القضية 

الفلسطينية بشكل مخالف لكل قرارات القانون الدولي 

والشرعية الدولية وتمارس العنصرية ومستمرة في نهجها 

االستعماري االستيطاني التوسعي مما يتطلب العمل مع 

دول االتحاد األوروبي من أجل االعتراف بالدولة الفلسطينية 

والسعي وبشكل عاجل لعقد مؤتمر دولي لعملية السالم 

ليشكل قاعدة أساسية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وال يمكن لالتحاد األوروبي الصمت والسكوت أمام 

االنتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني 

والتنكيل العنصري في القدس المحتلة وال بد من 

الرد عليها واتخاذ موقف موحد واالعتراف بالحقوق 

الفلسطينية ودعم المؤسسات الفلسطينية لتكون 

قادرة على إعادة بناء ما دمره االحتالل.. وفي ظل تواصل 

االستيطان وسياسة التهويد المستمرة للمسجد األقصى 

بات من المهم أن يتخذ االتحاد األوروبي موقفا حاسما 

داعما لحل الدولتين ومن أجل دعم مسيرة السالم 

المنهارة والتوصل إلى موقف يؤدي إلى منح الشعب 

الفلسطيني حقوقه التاريخية ومساندة مسيرة السالم 

على المستوي العربي بشكل عملي والتي توقفت منذ 

ما يقارب الخمسة عشر عاما وبات الباب مفتوحا أمام 

السياسة األوروبية وحان الوقت المناسب من أجل اتخاذ 

القرار وحماية حل الدولتين في ظل تواصل سياسة 

الحكومة اإلسرائيلية المتمثلة برفع وتيرة التوسع 

االستيطاني واالستيالء على األراضي وتدمير أي فرصة 

لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على أرض الواقع.

م
عال

حافة ال
ص

 رأي $

من قريب 

آراء وقضايا

13السنة )27( - الجمعة 18 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 17 يونيو 2022م العدد )9783(آراء وقضايا

انسحاب الكتلة 
الصدرية

عدنان نعمة سلمان

كاتب عراقي

االنسحاب الذي كان متوقعا من قبل نواب 

السيد مقتدى الصدر في البرلمان العراقي هو 

كما نراه هجوما ذكيا من قبل السيد الصدر 

لوضع اإلطار التسيقي والقوى المعارضة لفوز 

الكتلة الصدرية ضد العملية السياسية برمتها 

في العراق.

بعد ظهور وتصاعد أصوات معارضة لنتائج 

االنتخابات من قبل قوى وأحزاب دينية معروفة 

تجمعت تحت تسمية »اإلطار التنسيقي« 

الذي تم تسميته الحقا بالثلث المعطل 

لتشكيل حكومة ما بعد االنتخابات بزعامة 

التيار الصدري الذي فاز بأعلى األصوات في تلك 

االنتخابات، تبين للشارع العراقي أن جماعة 

اإلطار يريدون العودة إلى نفس السياقات 

المحاصصاتية التي تمت بموجبها اختيار كافة 

حكومات ما بعد عام 2005 والتي رفضها ويرفضها 

الشعب جملة وتفصيال وبوجوه تكررت في كل 

الحكومات تلك والتي أثبتت فشلها المطلق في 

التعامل مع حاجات الشعب ومطالبه حتى في 

حدودها الدنيا.

لقد منح الصدر عدة مبادرات سواء لإلطار 

التنسيقي أو المستقلين من لنواب لتشكيل 

الحكومة الجديدة، ولكنهم فشلوا جميعا في 

تشكيلها وفشلوا حتى في عقد جلسة اختيار 

رئيس الجمهورية وهم مصرون على أن يبقى 

االنسداد السياسي على ماهو عليه اليوم 

ليتمكنوا من تنفيذ هدفهم في تشكيل حكومة 

محاصصة.

نعتقد أن انسحاب التيار الصدري من مجلس 

النواب قد أصبح واقع حال، وأن القادم من األيام 

سوف يحمل الكثير من المفاجآت والمواقف 

وأولها أن اإلطار التنسيقي لن ينجح في تشكيل 

حكومة جديدة إذا ما أصرت قوى التحالف 

الثالثي على موقفها الرافض لتتصدر المشهد 

السياسي، خاصة أن الكثير من المشاكل 

قد فرضت نفسها بين أطراف التحالف وبين 

اإلطار، لذلك نقول إن استقالة التيار الصدري من 

البرلمان هو وانسحابهم من العملية السياسية 

هي حالة هجوم على األطراف المناوئة للتيار 

والذي وضعهم في زاوية حرجة والتيار هو 

من يمتلك ورقة الضغط الشعبي القوي ضد 

أية حكومة سيتم تشكيلها بعيدا عن التيار 

الصدري والعودة إلى مربع المحاصصة.

استئناف الدعم األوروبي لفلسطين

سري القدوة
كاتب فلسطيني

سنية الحسيني
كاتبة فلسطينية 

استقبل حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 

أمير البالد المفدى، بمكتبه في 

الديوان األميري صباح أمس، 

فخامة الرئيس الدكتور رشاد 

محمد العليمي، رئيس مجلس 

القيادة الرئاسي في الجمهورية 

اليمنية الشقيقة، والوفد المرافق 

له بمناسبة زيارتهم البالد.

جرى خالل المقابلة، استعراض 

العالقات الثنائية بين البلدين 

الشقيقين، وسبل تنميتها 

وتعزيزها في مختلف المجاالت، 

كما أطلع فخامته سمو األمير 

على أبرز مستجدات األوضاع في 

اليمن، باإلضافة إلى بحث عدد 

من القضايا اإلقليمية والدولية ذات 

االهتمام المشترك.

كما اجتمع معالي الشيخ خالد 

بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، 

رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية، بالديوان األميري أمس، 

مع فخامة الرئيس الدكتور رشاد 

محمد العليمي، رئيس مجلس 

القيادة الرئاسي في الجمهورية 

اليمنية الشقيقة، والوفد المرافق 

له بمناسبة زيارتهم البالد.. وتم 

خالل االجتماع، استعراض عالقات 

التعاون بين البلدين الشقيقين، 

وسبل تعزيزها وتطويرها في 

مختلف المجاالت، إضافة إلى 

مناقشة أبرز الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك، إقليميًا ودوليًا.

 الزيارة التي يقوم بها فخامة 

الدكتور رشاد محمد العليمي، 

رئيس مجلس القيادة الرئاسي، 

إلى الدوحة تأتي في ظروف 

استثنائية، ودخول العالقات 

القطرية - اليمنية مرحلة جديدة 

من التعاون والتنسيق تجاه 

مختلف القضايا، كما تهدف 

بشكل أساسي لتعزيز عالقات 

البلدين، ونقلها نحو آفاق أوسع من 

الشراكة، والتعاون المثمر، وبحث 

العديد من القضايا ذات االهتمام 

المشترك.

وعلى مدار نصف قرن شهدت 

العالقات اليمنية - القطرية 

تحوالت هامة، وتطوًرا الفًتا، تخللها 

التعاون وتنسيق المواقف، وحققت 

نتائج مثمرة، ما جعلها نموذًجا في 

العالقات العربية العربية.. وكان 

الدور القطري في اليمن دائًما ما 

كان ينطلق من قاعدة أساسية؛ 

هي دعم مصلحة الشعب اليمني، 

وهذا األمر ظل حاضًرا في كافة 

المراحل المضطربة التي عاشها 

اليمن، وهو يتجسد حالًيا في 

الموقف القطري الداعم لليمن 

وحكومته وشعبه في مواجهة هذه 

األزمة.

تعزيز العالقات
القطرية اليمنية 

أزمة الحدود البحرية اللبنانية.. إلى أين؟

أوهام واقعيةحساسية دبلوماسية ضائقة مالية
نشرت صحيفة الديلي تليغراف تقريرا حصريا عن أسر روسيا 

روسيا  إن  وقالت  أوكرانيا..  في  يقاتلون  أميركيين  مقاتلين 

أسرت اثنين من الجنود السابقين في الجيش األميركي، بعد 

أوكرانيا،  شرقي  شمال  خاركيف،  مدينة  خارج  شرس  قتال 

وكان كالهما يقاتالن إلى جانب القوات األوكرانية.

 39( دريك،  ألكسندر  الجنديين  أن  الصحيفة  وأكدت 

األسر  في  يقع  من  أول  هما  عاما(،   27( هوياه،  وآندي  عاما(، 

المقاتلين  من  كبير  عدد  إلى  وسينضمان  األميركيين،  من 

هذا  وسيخلق  الروسية..  القوات  أسرتهم  الذين  الغربيين 

التطور حساسية دبلوماسية بين واشنطن وموسكو. 

} )الديلي تلغراف(

الروسية  كومسوموليتس«  »موسكوفسكي  صحيفة  نشرت 

تقدمها  قد  تنازالت  على  موافقتها  واشنطن  إعالن  حول  مقاال 

كييف لموسكو.

وجاء في المقال: قال وزير الخارجية األميركي توني بلينكين، 

إذا  الرسمي  كييف  قرار  ستحترم  واشنطن  إن  جديد،  من 

في  ما  أحد  رأى  إذا  لكن  لروسيا.  إقليمية  تنازالت  تقديم  قررت 

لنظام  الوشيك  لالنهيار  مقدمة  بلينكن  تصريحات  في  موسكو 

من  تعلموا  أن  فبعد  واقعا.  أوهامه  في  يرى  فإنه  زيلينسكي، 

يلعب  وأفغانستان،  فيتنام  في  لهزائمهم  المريرة  التجربة 

األميركيون لعبة أكثر دقة وتعقيدا. 

} )موسكوفسكي كومسوموليتس(

إن  قولها  مطلعة  مصادر  عن  بوست  واشنطن  صحيفة  نقلت 

محادثات  تجري  هاريس«  ثري  »إل  األميركية  الدفاع  شركة 

في  المدرجة  اإلسرائيلية   )NSO( أو«  إس  »إن  مجموعة  مع 

القائمة السوداء األميركية، بهدف االستحواذ على قدرة برنامج 

بيغاسوس الخاص بالتجسس على الهواتف.

بعض  إلنقاذ  محاولة  تعتبر  الصفقة  أن  الصحيفة  وأضافت 

التي تواجه ضائقة مالية خطيرة،  أرباح الشركة اإلسرائيلية 

ستحصر  لشركة  قيمة  األكثر  منتجها  بيع  خالل  من 

الغربيين  والحلفاء  المتحدة  الواليات  على  استخدامه 

أمام  تقف  كبيرة  عقبات  فإن  للصحيفة،  ووفقا  الموثوقين. 

االتفاق بين الشركتين.
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الحديث  كثر  أوكرانيا،  على  الروسي  الهجوم  مع 

الرئيس  تلميح  مع  خصوصًا  النووية،  األسلحة  عن 

مؤتمر  خالل  زيلينسكي،  فولوديمير  األوكراني 

مذكرة  من  االنسحاب  إمكانية  إلى  األمني،  ميونيخ 

بالده  ألزمت  والتي   ،1994 عام  ُوقعت  التي  بودابست 

ورثتها  التي  الضخمة  النووية  ترسانتها  عن  بالتخلي 

السوفيتية. الحقبة  من 

في البداية، ال بّد من اإلضاءة على نقطة أساسية في 

يتعّلق  حين  »مدرستين«  هناك  أن  وهي  اإلطار؛  هذا 

ومن  النووية،  األسلحة  استخدام  قرار  باتخاذ  األمر 

يملكه:

البرلماني. النظام  مدرسة 

الرئاسة. مدرسة 

األسلحة  استخدام  قرار  البرلمانية،  األنظمة  في 

المدرسة  عكس  جماعية؛  لسلطة  يخضع  النووية 

هذا  باتخاذ  وحده  للرئيس  تسمح  التي  الرئاسية 

والصين  الشمالية  كوريا  أّن  إلى  اإلشارة  مع  القرار، 

تتبعان نظامًا خاصًا بهما. 

للرئيس األميركي سلطة اتخاذ القرار.. لكن ماذا عن 

التنفيذ؟

الرئيس  يملك  األميركية،  المتحدة  الواليات  في 

نووية  ضربة  إلى  للدعوة  األمر  إصدار  سلطة  وحده 

ذلك،  رغم  لكن  المسلحة.  للقوات  رئيسًا  باعتباره 

فإن األمر يتطلب بعض اإلجراءات. 

بعد إصداره األمر، عليه أن يلتقي كبار المستشارين 

كان  حال  وفي  العمليات.  غرفة  في  العسكريين 

خطٍّ  خالل  من  به  االتصال  يتم  البالد،  خارج  الرئيس 

آمن. للمصادقة على األمر، ُيقال للرئيس رمٌز ُيعرف بـ

كلمتين. من  مكونًا  يكون  ما  غالبًا   ،Challenge Code
ُتعرف  ممغنطة  بطاقة  الرئيس  يتلقى  ذلك،  بعد 

داخل  منه  بالقرب  تكون  ما  دائمًا  وهي   -Biscuitبـ

 -Nuclear Football باسم  ُتعرف  نووية  حقيبة 

البطاقة،  ُرتب في عمود وُطبع على  تحمل رمزًا ذهبيًا 

ويكون مطابقًا للرمز الذي قيل له. ثم يبث البنتاغون 

تشمل  الصواريخ،  عمل  طواقم  إلى  مشفرة  رسالة 

خطة الحرب ورموزًا مختومة إلطالقها. 

إذا كانت   ،Business Insider وبحسب ما ذكره موقع 

القبطان  على  يكون  غواصة،  من  سُتطلق  الصواريخ 

أمر  تصديق  آخرين  وشخصين  التنفيذي  والمسؤول 

لإلطالق  جاهزة  الصواريخ  تكون  أن  ويمكن  اإلطالق. 

15 دقيقة من اتخاذ القرار. خالل 

األرض،  من  الصواريخ  سُتطلق  كانت  حال  في  لكن 

5 طواقم عمل في مواقع  50 صاروخًا موزعة على  فهناك 

اإلطالق  قرار  على  يصّوت  أن  طاقم  كل  على  مختلفة. 

إدارته جميعًا  الذي يملكونه وعليهم  المفتاح  من خالل 

في الوقت نفسه حتى يتم اإلطالق.

تشغيل  يتطلب  لكن  مختلفة،  مفاتيح   5 هناك 

الحال،  هذه  في  الصواريخ.  إلطالق  فقط  مفتاحين 

دقائق  بعد  لإلطالق  جاهزة  الصواريخ  تكون  أن  يمكن 

فقط. وبمجرد إطالق الصواريخ، ال يمكن التراجع. 

وحده  ليس  الروسي  الرئيس  ر.. 
َّ

الُمتصو عكس 

القرار! صاحب 

القيادة  لنظام  يمكن  إذ  روسيا.  في  يختلف  الموضوع 

الحصول على سلطة إطالق األسلحة النووية من خالل 

الدفاع،  ووزير  المسلحة-  القوات  قائد  وهو  الرئيس- 

إضافة إلى رئيس هيئة األركان العامة. 

القيادة  إما عبر شبكة  اإلذن بطريقتين:  ويمكنهم منح 

مراقبة  نظام  خالل  من  وإما   ،Kazbek االلكترونية 

ُيستعمل  كان  الذي  األوتوماتيكي  النووية  األسلحة 

 .Perimeter في الحرب الباردة، وكان ُيعرف باسم 

وكما أميركا، فإن بطاقة ممغنطة موجودة في حقيبة 

اسم  عليها  -ُيطلق  ذهب  أينما  الرئيس  تالزم  نووية 

عادية-  حقيبة  أي  حجم  حجمها  يتجاوز  وال   Chegit
منها   10 صندوق،  على  زرًا   14 من  مجموعة  وبداخلها 

 4 تحتها  رقمية،  مفاتيح  لوحات  سلسلة  عن  عبارة 

أزرار. األبيض هو زّر اإلطالق.

أي  المفاتيح،  ثالثي  نظامًا  أيضًا  تتضمن  الحقيبة 

الرئيس  مع  مودعة  »تشيغيت«  من  نسخ   3 هناك  إن 

للقوات  العامة  األركان  هيئة  ورئيس  الدفاع،  ووزير 

أنه ال يمكن إطالق الصواريخ  المسلحة. وهو ما يعني 

إال في حال تلقي األوامر من النسخ الثالث في آن معًا.

واإلطالق  التفعيل  رموز  على  الفعلية  السيطرة  لكن 

العامة  األركان  لهيئة  يمكن  كما  للجيش،  هي 

الرموز،  هذه  إلى  المباشر  الوصول  الروسي  للجيش 

بدونه.  أو  الرئيس  من  بإذن  صاروخي  هجوٍم  وشن 

أو  الغواصات  خالل  من  الصواريخ  إطالق  يمكن  كما 

األرض. 

قوة بريطانيا النووية هي قوة ردع

بعهدة  النووية  األسلحة  استخدام  قرار  بريطانيا،  في 

دون  من  القرار  إصدار  يمكنه  ال  لكن  الوزراء؛  رئيس 

العودة إلى الملكة )حتى لو لم يكن هناك نٌص قانوني 

بذلك(.  يلزمه 

لدى  أن  يقّدر   ،Independent Arabia موقع  وبحسب 

نووي  برأٍس  اًل  محمَّ باليستيًا  صاروخًا   215 بريطانيا 

جاهزة  فقط  منها   120 أن  ُيعتقد  »ترايدنت«،  نوع  من 

لالستخدام. وعلى الرغم من أن هذه الصواريخ النووية 

لبريطانيا  فإن  المتحدة،  الواليات  من  مستأجرة 

بحسب  استخدامها  ويمكنها  عليها  الكاملة  السلطة 

من  أو  الوزراء  رئيس  من  بقرار  أي  السياسية،  إرادتها 

منها  واحدة  كل  غواصات،   4 تملك  كما  عنه.  ينوب 

واحدة  غواصة  ومنها  ترايدنت،  صاروخ  بـ16  مسلحة 

بريطانيا  وقوة  وقت.  أي  في  بدورية  تقوم  األقل  على 

تعرض  حال  في  لالستخدام  أي  ردع،  قوة  هي  النووية 

لهجوم. البالد 

ماذا عن فرنسا وكوريا الشمالية إذن؟

هو  الرئيس  أن  على  أيضًا  فرنسا  في  الدستور  ينص 

استخدام  له  يخول  مما  المسلحة،  القوات  رئيس 

 Le Point صحيفة  وبحسب  لكن،  النووية.  األسلحة 

منه  التحقق  يتم  االستخدام  قرار  فإن  الفرنسية، 

قَبل  من  تنفيذ«  و»سلسلة  أمنية«  »سلسلة  خالل  من 

وأحيانًا  النووية،  األسلحة  ومفتش  الوزراء  رئيس 

كل  في  شخصان  ويشارك  الخاصة،  األركان  رئيس 

معلومات  تتوافر  ال  السلسلة.  مستويات  من  مستوى 

كثيرة عن برنامج األسلحة النووية لكوريا الشمالية، 

لكن ما هو معروف أنه ال يمكن استخدامها إال بأمر من 

حاليًا  وهو  الكوري-  الشعبي  للجيش  األعلى  القائد 

يعود  قانون  بموجب  أون-  جونغ  كيم  الرئيس 

.2013 تاريخه إلى العام 

الرئيسين  بين  الكالمي  التراشق  يذكر  وكلنا 

عام  في  الشمالي  والكوري  ترامب  دونالد  األميركي 

الثاني،  من  أكبر  نوويًا  زرًا  يمتلك  من  حول   ،2018
على  موجود  المفتاح  بأن  أون  جونغ  كيم  صرح  حين 

مكتبه بشكٍل دائم.

الرئيس األميركي يأخذ القرار منفردًا.. لكّن الروسي ُمقّيد

م����ن ي��م��ل��ك »ق������رار« 
ال���ض���رب ب���ال���ن���ووي؟

ك���ي���ف ن��ت��ج��ن��ب ح���رب���ا ع��ال��م��ي��ة؟كيسنجر في سن الـ »99«:
البريطانية  تايمز«  »صنداي  مجلة  نشرت 

نيال  األسكتلندي  المؤرخ  أجراها  مقابلة 

المخضرم  السياسي  مع  فيرغسون 

هنري  األسبق  األميركي  الخارجية  وزير 

كيسنجر تطرقت إلى العديد من القضايا 

على الساحة الدولية.

كيسنجر  آراء  على  المقابلة  اشتملت  كما 

الرؤساء  أمثال  من  دوليين  زعماء  في 

واألوكراني  بوتين،  فالديمير  الروسي 

جو  واألميركي  زيلينسكي،  فولوديمير 

البريطانية  الوزراء  ورئيسة  بايدن، 

السابقة مارغريت تاتشر.

استهل  المقابلة،  صلب  إلى  يلج  أن  وقبل 

في  باحثا  حاليا  يعمل  -الذي  فيرغسون 

كيسنجر  إن  بالقول  حديثه  هوفر-  معهد 

من  وهو  الماضي  مايو   27 في   99 سن  بلغ 

ألمانيا. مواليد 

تولى  عندما  العمر  من  العاشرة  في  وكان 

الزعيم النازي أدولف هتلر مقاليد السلطة. 

وعائلته  هو  هاجر  ذلك  من  سنوات   5 وبعد 

الرحال  حطوا  حيث  المتحدة  الواليات  إلى 

في مدينة نيويورك.

قدرة خارقة على التفكير 
اإلستراتيجي

بلوغه  رغم  كيسنجر  إن  فيرغسون  يقول 

»الخارقة«  قدرته  يفقد  لم  عتيا  العمر  من 

إلى  والسعي  اإلستراتيجي  التفكير  على 

إيجاد الحلول للقضايا المستعصية، وهي 

من  غيره  عن  ميزته  »التي  الفكرية  القوة 

والممارسين  الخارجية  السياسة  أساتذة 

من أبناء جيله واألجيال الالحقة«.

المؤرخ  يوضح  ذلك،  على  وللداللة 

فيه  كان  الذي  الوقت  في  أنه  األسكتلندي 

السيرة  كتابة  على  منكبا  شخصيا  هو 

السياسي  يكتف  لم  لكيسنجر،  الذاتية 

واحد،  كتاب  بنشر  المخضرم  األميركي 

االصطناعي،  الذكاء  عن  األول  كتابين  بل 

دراسات   6 من  مجموعة  عبارة  والثاني 

القيادة.  في  هم  من  حياة  تراجم  عن  حالة 

من  كل  الكتابين  تأليف  في  وشاركه 

لشركة  السابق  التنفيذي  الرئيس 

الحاسوب  وعالم  شميدت،  إريك  غوغل، 

دانيال هوتنلوشير.

سيره  في  يتوكأ  بات  كيسنجر  أن  ورغم 

أذن،  سماعة  على  ويعتمد  عصا،  على 

فإن  السابق،  من  أكثر  ببطء  ويتحدث 

عقله ما يزال متقدا أكثر من أي وقت مضى.

أغضب اليمين واليسار

إغضاب  على  مقدرته  على  أدل  وليس 

أثاره  الذي  الجدل  ذلك  واليمين  اليسار 

االقتصادي  المنتدى  في  المقتضب  حديثه 

 23 في  السويسرية  دافوس  في  العالمي 

ذلك  في  دعا  قد  كيسنجر  وكان  مايو. 

جزء  عن  التخلي  إلى  أوكرانيا  الحديث 

جزيرة  وشبه  دونباس  إقليم  من  كبير 

القرم.

زيلينسكي  األوكراني  الرئيس  وشن 

ذلك  بسبب  كيسنجر  على  عنيفا  هجوما 

استرضاء  بمحاولة  إياه  متهما  التصريح، 

هذا  في  غرابة  األكثر  األمر  ولعل  روسيا، 

األميركي  الوزير  أن  فيرغسون-  -برأي 

األسبق لم يقل شيئا من هذا القبيل.

ومع ذلك، فإن كيسنجر يرى أن مما ال شك 

بمهمة  يضطلع  »ظل  زيلينسكي  أن  فيه 

تاريخية« في حرب بالده ضد روسيا، »وأنه 

القيادة  في  قط  تظهر  لم  خلفية  من  يأتي 

في  التاريخ«،  من  فترة  أي  في  األوكرانية 

إشارة إلى أن الرجل يهودي مثله.

رئيس بالصدفة

بالصدفة«  »رئيس  زيلينسكي  أن  وتابع 

حيث »واجه محاولة روسيا إلعادة أوكرانيا 

والرأي  دولته  وحشد  التبعية،  موقع  إلى 

تاريخية«،  بطريقة  خلفها  الدولي  العام 

واصفا ذلك باإلنجاز العظيم.

المقابلة  في  األسكتلندي  المؤرخ  سأله  ثم 

الرئيس  زيلينسكي،  خصم  في  رأيه  عن 

كيسنجر  التقاه  الذي  بوتين  الروسي 

إلى  تاريخها  يعود  عديدة  مناسبات  في 

عندما  الماضي  القرن  تسعينيات  أوائل 

سان  مدينة  عمدة  نائب  األخير  كان 

كان  إنه  كيسنجر  ويقول  بطرسبورغ. 

مستندا  متعمق«،  »محلل  بوتين  أن  يظن 

ما  أن روسيا أشبه  في ذلك على نظرة ترى 

»بجهد  متماسكا  ظل  صوفي  بكيان  تكون 

من  جنباته  في  يضمه  ما  رغم  روحي« 

أوكرانيا  أن  ويضيف  زمنية.  منطقة   11
دورا  تلك-  النظر  وجهة  -من  لعبت  طالما 

تلك  مع  يتعارض  الرأي  هذا  أن  إال  خاصا، 

الفترات من تاريخ أوكرانيا التي ميزتها عن 

الروسية. اإلمبراطورية 

رئيس دولة آخذة في التدهور

»رئيس  أنه  هي  بوتين  مشكلة  أن  ويتابع 

دولة آخذة في التدهور«، و»فقد القدرة على 

إدراك خطورة هذه األزمة«، مشيرا إلى أنه ال 

عذر له على ما فعله هذه السنة.

إذا  ما  حول  سؤال  عن  إجابته  معرض  وفي 

كان حلف الناتو قادرا على استيعاب فنلندا 

إن  كيسنجر  قال  عضويته،  في  والسويد 

الناتو كان التحالف المناسب ضد »روسيا 

التهديد  تمثل  كانت  التي  العدوانية 

الرئيسي للسلم العالمي«.

ويزعم السياسي المخضرم أن الناتو تطور 

األوروبي  التعاون  تعكس  مؤسسة  ليصبح 

فريدة  تكون  تكاد  »بطريقة  واألميركي 

الحفاظ  المهم  من  أن  مضيفا  نوعها«،  من 

عليها، كما أن »من المهم أن ندرك أن قضايا 

كبرى ستحدث في عالقات الشرق األوسط 

كيسنجر  ويرى  وأميركا«.  بأوروبا  وآسيا 

ليس  كمؤسسة  الناتو  حلف  أعضاء  أن 

متوافقة،  آراء  لديهم  تكون  أن  بالضرورة 

ألن  أوكرانيا،  حول  سويا  اجتمعوا  »فقد 

]القديمة[  بالتهديدات  يذكرنا  كان  ذلك 

ما  أؤيد  وأنا  للغاية،  جيد  بعمل  قاموا  وقد 

فعلوه«.

الصين تحل محل االتحاد السوفياتي

تلعب  إنها  قال  الصين،  وبخصوص 

االتحاد  به  يضطلع  كان  الذي  الدور  نفس 

السوفياتي، مؤكدا أن العالم بات اآلن على 

دولتين  أن  على  وشدد  باردة.  حرب  أعتاب 

بما  والصين-  المتحدة  الواليات  -هما 

هيمنتهما  فرض  على  قدرة  من  تملكانه 

بعضا  بعضهما  »تواجهان  العالم  على 

وتحكمهما  متنافستين،  أكبر  باعتبارهما 

يحدث  وهذا  متوافقة،  غير  محلية  أنظمة 

الحرب  أن  التكنولوجيا  تعني  عندما 

لم  إن  الحضارة  انتكاس  إلى  ستؤدي 

القوتين  فإن  ذلك،  ورغم  تدميرها«.  يكن 

االلتزام  من  أدنى  حد  »لديهما  العظميين 

كارثي«،  تصادم  حدوث  لمنع  المشترك 

حسب تعبير كيسنجر.
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لكل شيء 
حـــــــــــدود

وروايات  هوليود  أفالم  تصور  وبينما 

على  االصطناعي  الذكاَء  العلمي  الخيال 

باإلنسان  شبيهة  روبوتات  عن  عبارة  أنه 

على  وتقضي  العالم  على  ستسيطر 

لتقنيات  الحالي  التطور  فإن  البشرية، 

أو  مخيفا،  ليس  االصطناعي  الذكاء 

ذلك،  من  وبدال  الحد.  هذا  إلى  ذكيا 

العديد  ليوفر  االصطناعي  الذكاء  تطور 

بما  صناعة  كل  في  المحددة  المزايا  من 

تقدمها  على  ويساعد  البشرية  يخدم 

وازدهارها.

»ساينس  منصة  نشرتها  دراسة  وذكرت 

مؤخرا،   ،)Science Direct( دايركت« 

كأولوية  برز  االصطناعي  الذكاء  أن 

والمنظمات  للشركات  عليا  تكنولوجية 

الماضية،  القليلة  السنوات  مدى  على 

البيانات  بتوافر  كبير  حد  إلى  مدفوعا 

وبنية  جديدة  تقنيات  وظهور  الضخمة 

أن  الدراسة  وذكرت  متطورة،  تحتية 

تطبق  التي  والشركات  المنظمات  عدد 

 %  270 بنسبة  نما  االصطناعي  الذكاء 

الماضية. األربع  السنوات 

قادر  االصطناعي  فالذكاء  عجب  وال 

لهذه  كبرى  تنافسية  مزايا  توفير  على 

مفيد  وهو  العمل،  سوق  في  الشركات 

أيضا في إنشاء بنى تحتية أكثر كفاءة، 

مناحي  على  إيجابي  تأثير  وإحداث 

البلدان  تعمل  السبب  ولهذا  الحياة. 

إستراتيجيات  صياغة  على  والحكومات 

عدم  لضمان  االصطناعي  للذكاء  وطنية 

تقديم  على  بالقدرة  يتمتع  حيث  تفويتها 

بحوالي  إضافي  عالمي  اقتصادي  نشاط 

أو   ،2030 عام  بحلول  دوالر  تريليون   13
المحلي  الناتج  إجمالي  من   %  16 حوالي 

ذكرت  كما  باليوم،  مقارنة  التراكمي 

مجلة فوربس في تقرير لها مؤخرا.

الذكاء  قبل  العالم  فإن  الحقيقة،  وفي 

بعده،  العالم  ذات  ليس  االصطناعي 

ويصل  حولنا،  شيء  كل  يطال  فالتغير 

إلى كل القطاعات ليغيرها بشكل نهائي، 

حيث يمكنه المساهمة في تحسين كل 

الذكاء االصطناعي  الواقع فإن  منتج، وفي 

البشرية  مستقبل  تحويل  على  قادر 

لألفضل إذا ما ُأحسن استخدامه.

لكل شيء حدود حتى للذكاء 
االصطناعي

يمكن  لما  حدودا  هناك  فإن  ذلك،  كل  ومع 

وما  إليه،  االصطناعي  الذكاء  يصل  أن 

القدرة  مثل  من  فعله،  يمكنه  ال  وما  يمكن 

كما  بالقياس  والتفكير  التحليل  على 

الدكتورة  ذكرت  كما  وذلك  البشر،  يفعل 

المساعدة  األستاذة  ستيفنسون،  كلير 

العلوم  كلية  في  النفسي  التحليل  لطرق 

فقالت  أمستردام،  بجامعة  االجتماعية 

معالجة  االصطناعي  الذكاء  »يستطيع 

هذا  لكن  البشر،  من  أكثر  معلومات 

التفكير  على  البشر  قدرة  يداني  ال  الذكاء 

التفكير  من  النوع  هذا  ويعتبر  بالقياس، 

والنتيجة  السبب  على  المبني  المنطقي 

يمكن  حيث  البشري،  للذكاء  قوة  أعظم 

للبشر التفكير في حلول لمشاكل جديدة 

قد تواجههم في الحياة، قياسا على مواقف 

الماضي،  في  حدثت  شبيهة  سابقة 

الذكاء  عن  فعليا  غائبة  القدرة  وهذه 

االصطناعي«.

منصة  ذكرت  السياق،  هذا  وفي 

 Analytics Insight)( »أناليتكس إنسايت«

االصطناعي  الذكاء  يستطيع  ال  أشياء   5
فعلها مهما أوتي من قوة وقدرات، وهي:

اتخاذ قرارات أخالقية

فورية  أخالقية  قرارات  اتخاذ  الناس  اعتاد 

لمحيطهم،  السريع  تحليلهم  على  بناء 

فيه.  أنفسهم  يجدون  الذي  والموقف 

بذلك  القيام  اآلالت  تستطيع  ال  ذلك،  ومع 

القرارات  االصطناعي  الذكاء  يتخذ  حيث 

بها  تغذيته  تمت  التي  البيانات  على  بناء 

خاللها،  من  توجيهه  يتم  التي  والقواعد 

تمتثل  أن  يمكن  اآلالت  أن  من  الرغم  وعلى 

للقانون تماما، فال يوجد ما يضمن أن هذا 

الجانب  أو يراعي  الذكاء سيكون عقالنيا، 

األخالقي عند اتخاذه للقرارات المهمة.

االختراع المبني على اإلرادة الذاتية

المجتمع  نما  العلمية،  الناحية  من 

البشري وتطور اإلنسان ببطء عبر ماليين 

السنين حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اآلن، 

البشر  اخترع  الطويلة  المسيرة  هذه  وفي 

الكثير من األشياء بناء على حاجتهم، من 

الفضائية.  المركبات  وحتى  المحراث 

لتقليد  مصممة  اآلالت  أن  من  الرغم  وعلى 

أي  ابتكار  يستطيعون  ال  فإنهم  البشر، 

فكل  الخاصة،  إرادتهم  على  بناء  شيء 

قبل  من  ومصممة  موجهة  ابتكاراتهم 

اإلنسان، وما يحتاجه.

التعلم من خالل التجربة

وابتكروا  البشر  تعلم  فقد  ذكرنا،  كما 

األشياء أثناء نموهم وتطورهم، لكن الذكاء 

االصطناعي مختلف حيث تتم تغذية اآلالت 

بالبيانات بدال من أن تتعلمها أو تدركها مع 

الزمن. لذلك، ال يوجد في الذكاء االصطناعي 

ضمن  إال  التجربة  من  التعلم  اسمه  شيء 

نطاق محدود جدا ومبرمج مسبقا.

كتابة البرامج الحاسوبية

فهما  الحاسوبية  البرامج  كتابة  تتطلب 

على  والقدرة  الحقيقي،  للعالم  عميقا 

وعلى  قواعد،  إلى  التعقيدات  تلك  تحويل 

التقدم  من  الكثير  تحقيق  من  الرغم 

يمتلك  فال  الحسابية،  القوة  من  والمزيد 

الفهم  على  القدرة  االصطناعي  الذكاء 

يؤهله  بحيث  الحقيقي  للعالم  العميق 

أي  بدون  وحده  حاسوبي  برنامج  لكتابة 

تدخل بشري.

اإلجابة عن األسئلة المحيرة

بقدرته  جيدا  االصطناعي  الذكاء  ُيعرف 

إجابات  وتقديم  المشكالت،  حل  على 

تعتمد على البيانات، وقد يستغرق البشر 

يقدمه  الذي  الحل  الكتشاف  وشهورا  أياما 

خارج  فائقة  بسرعة  االصطناعي  الذكاء 

نطاق القدرة البشرية، وعلى الرغم من ذلك 

فال يمكنه حل بعض األسئلة المحيرة من 

مثل ما يعرف علميا باسم مشكلة هيلبرت 

فلم   )Hilbert’s 10th problem( العاشرة 

هذه  حل  االصطناعي  الذكاء  يستطع 

المعضلة.

أشياء ال يستطيع الذكاء االصطناعي فعلها

تم ابتكار مصطلح الذكاء االصطناعي عام 1956، ومذ ذلك الوقت وحتى 
اآلن أصبح أكثر شيوعا واستخداما في مختلف المجاالت بفضل زيادة 

حجم البيانات، والخوارزميات المتقدمة، والتحسينات المتتالية في قوة 
الحوسبة والتخزين.

والذكاء االصطناعي محاولة لتعليم اآلالت محاكاة القدرات الذهنية البشرية 
وأنماط عملها، من أجل تسهيل حياة البشر، وجعل اآلالت تؤدي مهام 

كثيرة كانت تأخذ جهدا ووقتا كبيرا من البشر.

هل تريد التخلص منها؟

السماح بإشعارات الموقع

ربط الدماغ البشري بالحاسوب

»السماح  مربع  من  تنزعج  كنت  إذا 

 Allow site/الموقع بإشعارات 

كل  في  يظهر  الذي  notifications؟« 
من  إلكتروني  موقع  إلى  فيها  تدخل  مرة 

كروم  جوجل  سواء  اإلنترنت  متصفح 

في  لمساعدتك  هنا  فإننا  غيره،  أو 

المزعجة  الرسالة  هذه  من  التخلص 

إلى األبد.

كيف تتخّلص من رسالة 

»السماح بإشعارات الموقع«؟

متصفح غوغل كروم - جهاز الكمبيوتر

أعلى  الثالث  النقاط  زر  على  انقر 

»اإلعدادات/ واختر  المتصفح،  يمين 

.»Settings
والحماية/ »الخصوصية  إلى  توجه 

على  انقر  ثم   ،»Privacy and Security
أو   .»Site Settings/الموقع »إعدادات 

»اإلشعارات/ اكتب  ذلك،  من  بداًل 

»بحث  صندوق  في   »Notifications
اإلعدادات« في هذه الصفحة.

ابحث   ،»Permissions »األذون/   تحت 

عن اإلشعارات وانقر عليها.

 Default/االفتراضي »السلوك  تحت 

Behavior«، اختر »عدم السماح للمواقع 
 Don›t allow sites/اإلشعارات بإرسال 

.»to send notifications

متصفح جوجل كروم - الهاتف

أعلى  الثالث  النقاط  زر  على  انقر 

»اإلعدادات/ واختر  المتصفح،  يمين 

.»Settings
 Site/الموقع »إعدادات  على  انقر 

»اإلشعارات/ اختر  ثم   ،»Settings
»Notifications

بتعيين  قم  التالية،  الشاشة  على 

.»Off/الخيار على »اإليقاف

بالقرب  الثالثة  الخطوط  زر  على  انقر 

واختر  المتصفح،  يمين  أعلى  من 

.»Settings/اإلعدادات«

والحماية/ »الخصوصية  على  انقر 

شريط  في   »Privacy & Security
»األذون/ وتحت  اليسار.  على  التمرير 

اعثر  الصفحة،  تلك  في   »Permissions
وانقر   »Notifications/اإلشعارات« على 

على اإلعدادات… الزر الموجود بجانبها.

ستظهر،  التي  المنبثقة  النافذة  في 

»حظر  العبارة  صندوق  في  عالمة  ضع 

السماح  تطلب  التي  الجديدة  الطلبات 

 Block new requests/باإلشعارات

وانقر   .»asking to allow notifications
كما  للتأكيد،  التغييرات  حفظ  على 

المهتم   The Next Web موقع  شرح 

بمواضيع التكنولوجيا.

متصفح مايكروسوفت إيدج

أعلى  الثالث  النقاط  زر  على  انقر 

»اإلعدادات/ واختر  المتصفح،  يمين 

.»Settings
االرتباط  تعريف  »ملفات  على  انقر 

 s and site********/الموقع وأذون 

على  التمرير  شريط  في   »permissions
اليسار.

 »Site permissions/الموقع »أذون  تحت 

< »كل األذون/All permissions«، ابحث 
عن اإلشعارات، وانقر على هذا القسم. 

»اإلشعارات/ اكتب  ذلك،  من  بداًل  أو 

»بحث  صندوق  في   »Notifications
اإلعدادات/Search settings« في صفحة 

اإلعدادات.

قم بتعيين خيار »السؤال قبل اإلرسال 

 Ask before sending/)بذلك )ينصح 

»اإليقاف/ وضع  على   »))recommended
.»Off

متصفح سافاري

فإن  آبل،  شركة  موقع  شرح  حسبما 

 Safari تطبيق  من  الرسالة  هذه  حظر 

يمكن من خالل: 

العلوية  الزاوية  في   Safari فوق  انقر 

اليسرى من الشاشة، ثم »التفضيالت/

Preferences«، ثم انتقل إلى عام واختر 
.»Notifications/التنبيهات«

عالمة  يحمل  مربعًا  سترى  هناك 

اإلذن  بطلب  الويب  لمواقع  »السماح 

 Allow websites/اإلشعارات إلرسال 

 to ask for permission to send
notifications« ثم بإيقاف تشغيله.

ناجحة  تجربة  بحثية  مجموعة  عرضت 

السلكية  بأوامر  البشري  العقل  لوصل 

اختراقا  يعد  مما  الحاسوب،  طريق  عن 

بالشلل،  المصابين  للمرضى  كبيرا 

بحسب تقرير نشرته صحيفة إندبندنت 

البريطانية.

ويقول باحثون في جامعة براون بالواليات 

قادر  النظام  إن   - للتقرير  وفقا   - المتحدة 

كبيرة  »بدقة  الدماغ  إشارات  إرسال  على 

وبوضوح كامل للحاسوب«.

السريرية  التجارب  إحدى  وتضمنت 

جهاز   )BrainGate( غيت  برين  لتقنية 

دماغ  بقشرة  يتصل  صغيرا  إرسال 

الشخص الحركية.

التجربة  في  المشاركون  واستخدم 

المصابون بالشلل النظام للتحكم في جهاز 

حاسوب لوحي، بحسب تقارير لمجلة »آي 

بيوميدكال  أون  ترانساكشن  إي  إي  إي 

 IEEE Transactions on( إنجنيرنغ« 

Biomedical Engineering( العلمية.
سرعات  تحقيق  من  المشاركون  وتمكن 

طباعة ودقة التأشير والنقر على الحاسوب 

باستخدام األوامر الالسلكية من الدماغ كما 

هو الحال مع األنظمة السلكية.

المساعد  األستاذ  سيميرال،  جون  ويقول 

أثبتنا  »لقد  براون  بجامعة  الهندسة  في 

وظيفًيا  مكافئ  الالسلكي  النظام  هذا  أن 

المعيار  التي كانت هي  السلكية  لألنظمة 

الذهبي«.

وإرسالها  اإلشارات  تسجيل  »يتم  وأضاف 

يعني  مما  مناسب،  بشكل  مماثلة  بدقة 

أنه يمكننا استخدام نفس خوارزميات فك 

المعدات  مع  استخدمناها  التي  التشفير 

السلكية«.

األشخاص  أن  هو  الوحيد  »االختالف  وتابع 

مادي  تقييد  إلى  بحاجة  يعودوا  لم 

بمعداتنا، مما يفتح إمكانيات جديدة فيما 

يتعلق بكيفية استخدام النظام«.

مجال  في  تقدم  أحدث  االبتكار  هذا  ويمثل 

العصبية،  الواجهة  لتقنيات  النمو  سريع 

والذي اجتذب أفكار رواد التقنية أمثال إيلون 

ماسك ومارك زوكربيرغ.

وكشف ماسك مؤخرا أن شركته الناشئة 

اختبرت  قد   )Neuralink( نيورولينك 

قرد  دماغ  على  السلكية  شريحة  بالفعل 

تسمح له بلعب ألعاب الفيديو.

المشاركون في التجربة األخيرة - تتراوح 

من  مشلولون   - عاما  و63   35 بين  أعمارهم 

النخاع الشوكي. كانوا  خالل إصابات في 

الالسلكي  النظام  استخدام  على  قادرين 

ساعة   24 إلى  تصل  لمدة  مستمر  بشكل 

في المنزل، وليس في المختبر.

أن  النسبية  االستخدام  سهولة  وتعني 

قادرين  كانوا  المدربين  الرعاية  مقدمي 

مما  الالسلكية،  االتصاالت  إنشاء  على 

تستمر  أن  يمكن  الدراسة  أن  على  يدل 

منازل  الباحثين  زيارة  الوباء  حرم  بينما 

المشاركين.

في  الهندسة  أستاذ  هوشبيرغ،  لي  ويقول 

غيت  برين  تجربة  ورئيس  براون  جامعة 

يمكننا  النظام  هذا  »باستخدام  السريرية 

على  المنزل،  في  الدماغ  نشاط  إلى  النظر 

شبه  كانت  بطريقة  طويلة  فترات  مدى 

مستحيلة من قبل«.

تصميم  في  هذا  »سيساعدنا  ويضيف 

توفر  التي  التشفير  فك  خوارزميات 

وموثوقة  وبديهية  سلسة  استعادة 

لالتصاالت والتنقل لألشخاص المصابين 

بالشلل«.
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دي تشيليو يجدد تعاقده مع يوفنتوس حتى »2025«

روما- قنا- أعلن نادي يوفنتوس )رابع الدوري اإليطالي لكرة القدم(، تمديد ظهيره ماتيا دي تشيليو 

عقده مع الفريق حتى عام 2025.  وخاض دي تشيليو 29 مباراة في صفوف الفريق الموسم الماضي 

في مختلف المسابقات بعد عودته من فترة إعارة إلى ليون الفرنسي.

وكان دي تشيليو قد انضم إلى صفوف يوفنتوس عام 2017 وأحرز معه لقب الدوري ثالث مرات 

والكأس المحلية مرة واحدة.

وأنهى يوفنتوس الدوري المحلي دون أن لقب، وفشل في إحراز أي لقب للمرة األولى منذ عام 2010.

في التفاعل الرقمي خالل الدور النهائي من التصفيات

»الملحق اآلسيوي«
يحطم األرقام القياسية

من  النهائي  الدور  نجح  قنا  كوااللمبور- 

 FIFA العالم  لكأس  اآلسيوية  التصفيات 

غير  قياسية  أرقام  تسجيل  في   ،2022 قطر 

مسبوقة، من خالل رصد أكثر من 788 مليون 

في  المختلفة  الرقمية  القنوات  عبر  متابعة 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

وأقيمت منافسات الدور النهائي من 10 جوالت 

وحتى   2021 سبتمبر   2 من  الفترة  خالل 

الملحق  مباراة  جانب  إلى   ،2022 مارس   29
بين  الماضي  األسبوع  جمعت  التي  اآلسيوي 

أستراليا واإلمارات.

فقد  متابعة،  مليون   788 تسجيل  ومع 

ارتفاعا  التصفيات  من  النسخة  هذه  حققت 

السابقة  بالنسخة  مقارنة   %  2108 بنسبة 

عامي  مدار  على  أقيمت  والتي  التصفيات  من 

2016 و2017، وفي ذات الوقت سجل التفاعل 
االتحاد  في  االجتماعي  التواصل  قنوات  مع 

% من   2350 اآلسيوي لكرة القدم نموا بنسبة 

2.8 مليون إلى 70 مليونا.
قناتا  المتابعة،  أرقام  قائمة  رأس  في  وبرزت 

اآلسيوي  االتحاد  في  وانستغرام  يوتيوب 

يوتيوب  قناة  شهدت  حيث  القدم،  لكرة 

 212.3 مقابل  متابعة،  مليون   290.9 تسجيل 

حين  في  انستغرام،  لحساب  متابعة  مليون 

 46.3 تويتر  على  االتحاد  حسابات  سجلت 

مليون   142 فيسبوك  وعلى  متابعة،  مليون 

متابعة.

ارتفاع  تسجيل  أيضا  يوتيوب  قناة  وشهدت 

في   %  12,530 نسبة  إلى  وصل  قياسي 

ارتفعت  حيث  الفيديو،  مقاطع  مشاهدة 

األرقام من مليون مشاهدة عامي 2016 و2017، 

التصفيات  في  مشاهدة  مليون   134.6 إلى 

ساعة  مليوني  تسجيل  وتم  الحالية، 

مشاهدة.

اللغات  متعددة  منصات  استحداث  وساهم 

حققت  حيث  الزيادة،  هذه  تحقيق  في 

من  أكثر  الصينية  باللغة  الجديدة  القنوات 

100 مليون متابعة عبر منصات ويبو وتوتاريو 
ودوين، والتي جمعت 42.6 و18.2 و35.4 مليون 

متابعة على التوالي.

أما الموقع اإللكتروني في االتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم، فقد حقق زيادة واضحة بلغت نسبتها 

عدد  في   % و136  الصفحات  قراءة  في   %  155
الزوار.

مدرب أجنبي »البديل«

إقالة المدير الفني للمنتخب المصري
رسميا  أمس  القدم  لكرة  المصري  االتحاد  أعلن  قنا-   - القاهرة 

ثالث  بعد  جالل  إيهاب  الفني  المدير  خدمات  عن  االستغناء 

المنتخب  تدريب  على  اإلشراف  تولي  من  فقط  مباريات 

األول.

في  القدم  لكرة  المصري  االتحاد  عضو  إمام  حازم  وقال 

مؤتمر صحفي: »لقد قررنا توجيه الشكر إليهاب جالل، 

مضيفا:  الماضية«،  الفترة  بعد  التوفيق  له  ونتمنى 

وهناك  أجنبي،  فني  مدير  مع  التعاقد  القادم  »التوجه 

مهمة  تولي  في  يرغبون  الذين  المدربين  من  الكثير 

تدريب المنتخب«.

للمنتخب  أجنبي  مدرب  تعيين  سيتم  أنه  وأوضح 

األولمبي، وكذلك التعاقد مع مدير فني أجنبي التحاد كرة 

القدم لتطوير اللعبة في البالد.

وكان االتحاد المصري قد تعاقد مع جالل مدرب بيراميدز السابق 

لقيادة المنتخب الوطني في أبريل الماضي خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

واستهلت مصر مشوارها مع المدرب جالل، بالفوز 1 - صفر على ضيفتها غينيا في افتتاح مشوار 

في  ماالوي  في  إثيوبيا  أمام   2  - صفر  مصر  خسرت  وبعدها   ،2023 إفريقيا  أمم  كأس  تصفيات 

الجولة الثانية من التصفيات، وخسرت 1 - 4 وديا أمام كوريا الجنوبية في المباراة الثالثة.

{  إيهاب جالل

شهادة »األيزو« لمونديال قطر »2022«
الشراكة   ،2022 بقطر  العالم  كأس  حققت 

المبتكرة التي أطلقتها قطر واالتحاد الدولي لكرة 

تنظيم  لتتولى   ،2019 العام  في  )الفيفا(  القدم 

سجلها  إلى  يضاف  جديدًا  إنجازًا  البطولة، 

االستدامة،  صعيد  على  بالنجاحات  الحافل 

وهي   ،20121 األيزو  شهادة  على  حصولها  بعد 

المتطلبات  استيفاء  في  العالمي  المعيار 

تنظيم  خالل  اإلدارية  باألنظمة  الخاصة 

الفعاليات الرياضية الكبرى، لتصبح أول بطولة 

تحصل على هذا التقدير العالمي المرموق.

رحلة  بعد  الشهادة  على  البطولة  حصول  وجاء 

التي  المكثفة  التدقيق  عمليات  من  طويلة 

لمنافسات  قطر  استضافة  مع  تزامنًا  انطلقت 

من  عام  نحو  قبل   2021 العرب  كأس  بطولة 

في  القدم  كرة  مونديال  من  األولى  النسخة 

العالم العربي والشرق األوسط.

وأعرب ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لكأس 

بحصول  اعتزازه  عن   ،2022 قطر  فيفا  العالم 

المرموقة،  العالمية  الشهادة  هذه  على  البطولة 

بأفضل  الراسخ  االلتزام  مدى  تؤكد  والتي 

مستوياتها  وتجاوز  بل  العالمية،  الممارسات 

في العديد من جوانب مراعاة االستدامة البيئية 

خالل اإلعداد للحدث العالمي المرتقب.

وأضاف: »لقد كانت االستدامة عنصرًا جوهريًا 

للبطولة  المستدام  اإلرث  محددات  وإحدى 

فرق  وحرصت  لها،  لالستعداد  األول  اليوم  منذ 

 ،2022 قطر  فيفا  العالم  كأس  شراكة  عمل 

على  والفيفا  واإلرث،  للمشاريع  العليا  واللجنة 

في  متطلعين  االستدامة،  معايير  أعلى  تطبيق 

الوقت ذاته إلى أن تترك هذه الخطوات نموذجًا 

الرياضية  الفعاليات  تنظيم  في  به  يحتذى 

عبر  ذاته،  السياق  وفي  بالمستقبل«.  الكبرى 

االستدامة  أول  مدير  ريتانا،  خوسيه  السيد 

فخره  عن   ،2022 قطر  فيفا  العالم  كأس  في 

من  األولى   ،20121 األيزو  شهادة  على  بالحصول 

أن  إلى  مشيرًا  العالم،  كأس  بطوالت  في  نوعها 

التقييم الذي أصدرته المنظمة الدولية لتوحيد 

المقاييس أظهر قدرة البطولة على تلبية معايير 

اإلدارة العالمية في تنظيم فعالية شاملة تراعي 

البيئة، وتترك إرثًا مستدامًا.

في  البطولة  نجاح  مفتاح  يتمثل  وأضاف: 

من  لها  لما  عملياتنا،  كافة  في  االستدامة  إدراج 

عناصر  كافة  على  المدى  بعيد  إيجابي  أثر 

والعاملين  والالعبين  والمشجعين  البطولة 

هو  وهذا  والشركاء،  المحلية  والمجتمعات 

في  األيزو  شهادة  أن  كما  لها،  الحقيقي  المعنى 

حد ذاتها اعتراف بجهود الجميع في مؤسستنا 

على هذا الصعيد.

{  الخاطر يتسلم الشهادة

في موسم المونديال االستثنائي

فترة االنتقاالت.. بال تعاقدات!

االستثنائي،  الموسم  لهذا  األنسب  االسم  هو  المونديال  موسم 

واتضح أنه سيكون استثنائًيا في كل شيء بداية من اإلعداد 

وفترة الراحة مرورا بالمعسكرات والمباريات الودية، وقبل كل 

ذلك االستفادة من فترة التنقالت الصيفية.

انطلق الموسم الجديد ببداية األندية في اإلعداد والتحضير 

هذا  في  التميز  أجل  من  واآلمال  الطموحات  معه  وتنطلق 

الموسم لما له من خصوصية.

أن  عليها  فإن  النجاح،  أرادت  طالما  األندية  أن  المؤكد  ومن 

تعمل بكل قوة من أجل دعم صفوفها بصفقات جديدة سواء 

على صعيد الالعبين المحترفين أو المواطنين.

ال  العادة  غير  وعلى  ولكن 

على  تعاقدات  وال  صفقات 

حتى  وال  المحترفين  مستوى 

على مستوى الالعبين المحليين 

باستثناء صفقة واحدة فقط وهي 

انضمام اإليراني خليل شجاع زاده 

األهلي،  إلى  السابق  الريان  العب 

غيرها لم تأِت األندية بالجديد.

من  العديد  هناك  تكون  أن  يتوقع 

الكبيرة  والتعاقدات  الصفقات 

ومن  المونديال،  موسم  في  لألندية 

الصفقات  من  العديد  إبرام  المؤكد 

تطبخ  التي  األندية  بين  التبادلية 

منها  االنتهاء  وتنتظر  هادئة،  نار  على 

الساعات  وخالل  عنها،  اإلعالن  قبل 

وإعالنها  عنها  الكشف  سيتم  القادمة 

بصورة رسمية.

بظروف  الجديد  الموسم  ويمر 

كبيرة،  ليست  الموسمين  بين  للراحة  فترة  إن  حيث  خاصة، 

مشاركة  بدون  أغسطس  شهر  ستنطلق  الدوري  ومنافسة 

يقيم  الذي  األول  العنابي  مع  المتواجدين  الدوليين  الالعبين 

معسكرا تدريبيا في إسبانيا في إطار تحضيراته لمونديال قطر 

.2022
وعدم وجود فترة الراحة الكبيرة بين الموسمين ربما يكون هو األمر 

الذي قد يؤثر في عملية االنتقاالت وربما تزيد في األيام المقبلة، ال 

األندية لدعم صفوفها بصفقات قوية  سيما في ظل سعي جميع 

الموسم  بأن  توقعات  ظل  في  الفارق  تصنع  أن  يمكنها  ومتميزة 

الجديد سوف يكون صعًبا وقوًيا بين كل الفرق.

بدأت  األندية  أن  إال  ندرتها،  أو  التعاقدات  ضعف  من  الرغم  وعلى 

وهي  الجاري،  الشهر  منتصف  وهو  المحدد  الموعد  في  اإلعداد 

المرحلة األولى التي تستمر لمدة أسبوعين أو تزيد قليال بالدوحة 

وهي  الثانية  المرحلة  تبدأ  بعدها 

الشهر  بداية  من  تنطلق  التي  المرحلة 

وتستمر  األهم  هي  وتعتبر  المقبل 

الغالب  وفي  أسابيع،  ثالثة  حوالي 

تتخللها  خارجية  معسكرات  تكون 

أنديتنا  أغلب  واختارت  ودية،  مباريات 

)تركيا(  والثانية  األولى  الدرجتين  في 

إلقامة المعسكرات التحضيرية بجانب 

التي اختارت دوال أخرى،  األندية  بعض 

من  األكبر  النسبة  نالت  تركيا  لكن 

األولى  الدرجة  في  تلعب  التي  أنديتنا 

تركيا  به  تتمتع  لما  الثانية  الدرجة  أو 

معسكرات  إلقامة  كبيرة  جاهزية  من 

تدريب، خاصة أن مجموعة من أنديتنا 

اختارت تركيا في مواسم سابقة وتعلم 

مدى النجاح لمعسكرات تركيا بجانب 

توفر فرص أداء أكبر لعدد من المباريات 

اإلعدادية.

انطالق المرحلة األولى في هدوء.. وتركيا تحتضن أغلب المعسكرات

عوض الكباشي كتب

مواجهات قوية في ربع نهائي السلة اآلسيوية تأهل نيوزيالندا والفلبين والهند ولبنان

ربع  الدور  مواجهات  الجمعة  اليوم  تنطلق 

السلة  لكرة  آسيا  كأس  لبطولة  النهائي 

يستضيفها  التي  سنة   16 تحت  للناشئين 

وتختتم  الغرافة  نادي  بصالة  القطري  االتحاد 

مع  نيوزيالندا  تتبارى  حيث  المقبل،  األحد 

مع  والهندي  أستراليا،  مع  والفلبين  إيران، 

اليابان، وتتقابل كوريا الجنوبية مع الفائز من 

مباراة لبنان. 

واليابان  وإيران  أستراليا  منتخبات  وكانت 

إلى  مباشرة  تأهلها  حسمت  الجنوبية  وكوريا 

في  حلت  أن  بعد  للبطولة،  النهائي  ربع  الدور 

أستراليا  تصدرت  حيث  مجموعاتها،  صدارة 

 6 برصيد  الكاملة  بالعالمة  األولى  المجموعة 

تصدرت  فيما  متتالية،  انتصارات   3 من  نقاط 

من  نقاط   4 برصيد  الثانية  المجموعة  إيران 

انتصارين، وحلت اليابان في صدارة المجموعة 

الثالثة برصيد 4 نقاط من انتصارين، وجاءت 

كوريا في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 

نقاط من انتصارين. 

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي السبت، على 

الترتيبية  والمباريات  النهائية  المباراة  أن تقام 

في  األحد  السابع  إلى  الثالث  المراكز  من 

ختام البطولة.يذكر أن الفرق الـ13 المشاركة 

مجموعات،   4 إلى  تقسيمها  تم  بالبطولة 

األولى منتخبات قطر  المجموعة  حيث ضمت 

والبحرين والهند وأستراليا، وضمت المجموعة 

وضمت  وإندونيسيا،  ولبنان  إيران  الثانية 

والكويت،  واليابان  الفلبين  الثالثة  المجموعة 

فتضم  واألخيرة  الرابعة  المجموعة  أما 

منتخبات كوريا ونيوزيالندا وكازاخستان.

أصل  )من  البطولة  من  منتخبات   4 وستتأهل 

16 منتخبا( للمشاركة في بطولة العالم لكرة 
السلة الشهر المقبل بمدينة ملقة اإلسبانية.

والهند  والفلبين  نيوزيالندا  منتخبات  وتأهلت 

منتخًبا   13 بمشاركة  النهائي  ربع  الدور  إلى 

تم تقسيمها إلى 4 مجموعات. وجاء تأهل هذه 

الفوز  أن حققت  النهائي بعد  لربع  المنتخبات 

اليوم في التصفيات التأهيلية، ففي مباراة أولى 

النهائي  لربع  نيوزيالندا  منتخب  تأهل  اليوم 

بفوزه على نظيره الكويتي بنتيجة )107 - 57( 

ضمن التصفيات التأهيلية. 

وأنهى المنتخب النيوزيالندي الفترة األولى من 

واصل  ثم   ،)15  -  21( بنتيجة  متقدما  المباراة 

 45( بنتيجة  لينهيها  الثانية  الفترة  في  تقدمه 

 86( بنتيجة  الثالثة  الفترة  في  وتفوق   ،)32  -

بالفوز  والمباراة  الرابعة  الفترة  لينهي   ،)41  -

بنتيجة )107 - 57(.

المنتخب  لحق  أمس،  ثانية  مباراة  وفي 

النهائي  لربع  المتأهلين  بركب  الفلبيني 

بنتيجة  الكازاخستاني  نظيره  على  بتغلبه 

)83 - 60( ضمن التصفيات التأهيلية.

وتقدمت الفلبين في الفترة األولى بنتيجة )26 

- 17(، ثم في الفترة الثانية بنتيجة )53 - 35(، 

 73( بنتيجة  الثالثة  الفترة  في  تقدمها  وعززت 

51(، لتنهي الفترة الرابعة واألخيرة والمباراة   -

بالفوز بنتيجة )83 - 60(.

أمس،  التصفيات  ضمن  ثالثة  مباراة  وفي 

بفوزه  النهائي  ربع  الهندي  المنتخب  بلغ 

ضمن   )53  -  97( بنتيجة  اإلندونيسي  نظيره 

التصفيات التأهيلية.

منتخبنا  على  فوزه  بعد  اللبنانى  وتأهل 

بنتيجة 54-78 .
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برعاية نادي السباق والفروسية

أقوى »الجياد« في تداخيل 
قطر إنترناشونال ستيكس

برعاية نادي السباق والفروسية تقام نسخة هذا العام من 

شهر  من   30 إلى   26 من  الفترة  خالل  غودوود  قطر  مهرجان 

يوليو المقبل، ومن أبرز فعالياته شوط قطر إنترناشونال 

الذي  األصيلة  العربية  للخيل  األولى  الفئة  من  ستيكس 

يقام يوم األربعاء الموافق 27 يوليو في ثاني أيام المهرجان، 

وتبلغ جوائزه المالية 400 ألف جنيه إسترليني، ويحظى 

للخيل  شوط  أغلى  وأنه  خاصًة  كبير،  عالمي  باهتمام 

للخيل  شوط  أهم  أنه  كما  إنجلترا،  في  األصيلة  العربية 

العربية األصيلة لمسافة 1600م في أوروبا، ويكفي أن قائمة 

المعة  أسماًء  تضم  الكبير  اللقب  بهذا  فازوا  الذين  األبطال 

لجياد وصلت ألعلى التصنيفات على مستوى العالم، ومن 

برنسس«  و»ليدي  و»طيف«  و»مراقب«  »المرتجز«  بينهم 

حصد  الذي  الوحيد  الجواد  يعد  الذي  »إبراز«  عن  فضاًل 

السباق  الكبير مرتين، ومن دواعي سرور نادي  اللقب  هذا 

والفروسية ومنظمة سباقات الخيل العربية في بريطانيا 

أن تشتمل قائمة التداخيل لهذا الشوط في نسخة 2022 

على مجموعة من أقوى وأرقى الجياد العربية األصيلة.

التداخيل  قائمة  عليها  اشتملت  التي  األسماء  أبرز  ومن 

الفرس »ليدي برنسس« ملك خليفة بن شعيل الكواري.

وأعرب سعادة عيسى بن محمد المهندي، رئيس مجلس 

النادي  واعتزاز  سرور  عن  والفروسية،  السباق  نادي  إدارة 

لشوط  برعايتنا  نعتز  قائاًل:  الكبير،  السباق  هذا  برعاية 

السباقات  أهم  من  كواحد  ستيكس  إنترناشونال  قطر 

االهتمام  بتعزيز  التزامنا  إطار  في  يأتي  والذي  لدينا، 

نرى  أن  يسرنا  كما  األصيلة،  العربية  الخيل  بسباقات 

الجياد  أفضل  من  عددًا  يستقطب  وكعادته  السباق  هذا 

على  مقبلون  أننا  يؤكد  مما  العالم،  في  األصيلة  العربية 

نسخة رائعة للغاية هذا العام.

في اليوم الثاني من منافسات البطولة بقبة أسباير

تألق صيني بـ »آسيوية الجمباز«
النسخة  أيام  ثاني  منافسات  شهدت 

للجمباز  اآلسيوية  البطولة  من  التاسعة 

منافسات  ففي  صينيا،  تألقا  أمس  الفني 

الصيني  المنتخب  جاء  فرق  السيدات 

ليتوج  الترتيب  في  األول  المركز  في 

ثانيا  الكوري  المنتخب  وحل  بالذهبية، 

ليتوج  ثالثا  والياباني  بالفضية  ليتوج 

شرسة  منافسة  بعد  وذلك  بالبرونزية، 

الصينيات  الالعبات  خاللها  تألقت  للغاية 

بالمركز  الصيني  المنتخب  ليظفر 

المستوى  وعلى  الفرق  مستوى  على  األول 

باحتالل  أيضا  الصين  تألقت  العام  الفردي 

كوريا  جاءت  بينما  والثاني  األول  المركزين 

الثالث.  المركز  في 

المنتخب  جاء  الرجال  منافسات  وفي 

والياباني  األول  المركز  في  أيضا  الصيني 

بالفضية  ليتوج  الثاني  المركز  في 

ليتوج  الثالث  المركز  في  تايبيه  والصين 

العام  الفردي  وفي  البرونزية،  بالميدالية 

المركز  باحتالل  أيضا  الصين  تألقت  رجال 

الفلبين  جاءت  بينما  الثالث  والمركز  األول 

المنافسات  انتهاء  وعقب  الثاني،  بالمركز 

المختلفة  بالميداليات  األبطال  تتويج  تم 

قبة  بصالة  مميز  جماهيري  حضور  وسط 

اسباير. 

منافسات  تتواصل  أخرى  ناحية  من 

البطولة بإقامة منافسات ثالثة أجهزة رجال 

وجهازين  وحلق،  حلق  وحصان  أرضي  وهي 

مختلف  ومتوازي  قفز  حصان  وهما  سيدات 

االرتفاعات، ومن المتوقع أن تكون المنافسة 

في  اليوم  األجهزة  جميع  على  للغاية  قوية 

أفضل  تحقيق  أجل  من  النهائيات  مرحلة 

التتويج. منصات  على  والوقوف  النتائج 

سنتانا نورتن.. رئيسة االتحاد الفلبيني:

التنظيــم مميـــز

هناك  إن  للجمباز  الفلبيني  االتحاد  رئيسة  نورتن  سنتانا  قالت 

البطولة  في  المشاركة  الفلبيبنية  للبعثة  جيدة  تطلعات 

لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، مؤكدة أن مجرد المشاركة في 

حد ذاته يزيد من خبرة الالعبين الفلبيين ويطور من مستواهم 

للمستقبل.

 وأضافت سنتانا: »نعلم جيدا أن المنافسة قوية جدا، وصعبة 

لتقديم  نتطلع  أننا  أال  جيدين،  العبين  وجود  ظل  في  للغاية 

مستويات جيدة«. . وأشادت رئيس االتحاد الفبيني بالمستوى 

التنظيمي للبطولة قائلة: »التنظيم مميز جدا ورائع كعادة قطر 

قطر  على  اعتدنا  فنحن  الجمباز،  بطوالت  كبرى  تنظيم  في 

تنظيم البطوالت بأفضل صورة«.

مازن طه.. السكرتير الفني لالتحاد:

نتمنى التوفيق لجميع المشاركين
للجمباز  القطري  لالتحاد  الفني  السكرتير  طه  مازن  أكد 

التاسعة  اآلسيوية  البطوله  منافسات  أن  على 

محددة  روزنامة  حسب  تجري  الفني  للجمباز 

بوقت  المنافسات  بدء  قبل  من  أعدت  ودقيقة 

ألنها  البطولة  هذه  ألهمية  نظرا  كبير، 

الفني  للجمباز  العالم  لبطولة  مؤهلة 

شهر  في  المتحدة  بالمملكة  المقامة 

أكتوبر القادم، لذا حرصت كل الدول 

تقديم  على  بالبطولة  المشاركة 

فريق  ويعتبر  فنياتها،  وأجمل  أقوى 

الصين تايبيه من المنتخبات التي 

لفتت أنظار الجميع لما لمسوه من 

تقدم فني ملحوظ في أداء الالعبين، 

بشكل  تجري  المنافسات  إن  وقال 

التحضير  تم  إنه  وخاصة  جيد 

لتنظيم صالة البطولة وأيضا صالة 

اإلحماء بأفضل صورة. 

قال:  تألقهم  المتوقع  الالعبين  وحول 

والالعبات  الالعبين  من  العديد  »هناك 

الجيدين، ومن الصعب التوقع نظرا لحدة 

والظروف  الالعبين،  جميع  بين  المنافسة 

التوفيق  نتمنى  ونحن  العب،  كل  بها  يمر  التي 

جيدة  مستويات  يقدموا  وأن  المشاركين  لجميع 

تمتع الجميع«.

{ سنتانا نورتن

عبد الرحمن المفتاح: 

عادل عودة.. رئيس الوفد األردني:

في بطولة العالم للطائرة

سعداء باإلشادة الكبيرة

االتحاد القطري يحظى بثقة الجميع

عنابي الشاطئية يخسر أمام البرازيل

أعرب عبد الرحمن المفتاح عضو مجلس 

عن  للجمباز  القطري  االتحاد  إدارة 

التي  الكبيرة  باالشادة  البالغة  سعادته 

الوفود  قبل  من  المنظمة  اللجنة  تلقتها 

من  التاسعة  النسخة  في  المشاركة 

وقال  الفني،  للجمباز  اآلسيوية  البطولة 

المفتاح في تصريحات صحفية »االتحاد 

تجهيز  على  حرص  للجمباز  القطري 

البطولة  أخراج  أجل  من  التفاصيل  أدق 

مستوى  لتقديم  الرائعة،  الصورة  بهذه 

تنظيمي مميز كالعادة دائما. 

أهمية  مدى  جيدا  نعلم  قائال:  وأضاف 

موجوعة  تضم  فهي  وقوتها  البطولة 

وبالفعل  والالعبات،  الالعبين  من  مميزة 

جدا  مميزا  جاء  الفني  المستوى 

جميع  بين  للغاية،  قوية  والمنافسة 

أفضل  تحقيق  أجل  من  المشاركين 

التتويج  منصات  إلى  فالوصول  النتائج، 

ليس باألمر السهل. 

المنافسة  تزداد  أن  نتوقع  قائال:  وأختتم 

لمسك  البطولة  وصول  مع  وغدا  اليوم 

الفني  المستوى  وأن  السيما  الختام، 

لالعبين والالعبات مرتفع للغاية.

األردني  الوفد  رئيس  عودة  عادل  أعرب 

التاسعة  اآلسيوية  البطولة  في  المشارك 

بالتواجد  سعادته  عن  الفني  للجمباز 

في  بالده  منتخب  ومشاركة  الدوحة  في 

المنافسات.

وقال عودة إن شهادته مجروحة في االتحاد 

القطري للجمباز لما وصل اليه من مستوى 

التنظيمية  النواحي  كافة  في  متطور 

قطر  تنظيم  إلى  مشيرا  واالدراية،  والفنية 

التي  الكبيرة  الثقة  يؤكد  النسخة  لهذه 

يحظى بها االتحاد القطري من قبل االتحاد 

اآلسيوي، خاصة وانها مؤهلة لبطولة العالم 

التي ستقام في سبتمبر من العام المقبل 

في ليفربول بانجلترا.

وأكد رئيس الوفد األردني في تصريحات 

هذه  في  تشارك  األدرن  أن  صحفيه 

النسخة من البطولة بالعبين اثنين هما 

مبينًا  ناغوج  وسليم  السعود،  أبو  أحمد 

السعود  أبو  احمد  على  كبيرة  اآلمال  أن 

دولي  العب  فهو  النهائيات  إلى  للتاهل 

وصاحب خبرات كبيرة وانجازات سابقة 

وكذلك  المقابض،  جهاز  على  ويلعب 

بمستوى  الظهور  منه  نتوقع  ناغوج  فإن 

يلعب  وهو  جيدة  نتائج  وتحقيق  مشرف 

احدى  يحقق  ان  وننتظر  اجهزة،   6 على 

الميداليات.

نتمنى  عودة:  قال  تصريحاته  ختام  وفي 

إنجاز  لتحقيق  االردني  للفريق  التوفيق 

والجماهير  األردن  في  للمسؤولين  لنهديه 

حسن  على  قطر  نشكر  كما  االردنية، 

ليس  وهذا  الضيافة  وكرم  االستقبال 

بغريب على أهل قطر.

الطائرة  للكرة   
ُّ

الوطني ُمنتخُبنا  خسر 

شريف  الثنائي  من  ن 
َّ

المكو الشاطئية 

األول  )المصنف  تيجان  وأحمد  يونس، 

لحساب  البرازيل  أمام  مباراته  عالمًيا(، 

الدور الـ 16 في بطولة العالم للكرة الطائرة 

الشاطئية )رجال وسيدات( المقامة حالًيا 

 19 حتى  روما  اإليطالية  العاصمة  في 

 أداًء 
ُّ

يونيو الجاري.. قدَم ُمنتخُبنا الوطني

جيد خالل منافسات بطولة العالم والتي 

تشهُد مشاركة أفضل الفرق على مستوى 

البرازيل  أمام  أمس  وخسر  القارات، 

بنتيجة 0/2.

وكان ُمنتخُبنا الوطني التاهل الدور الـ 16 

بنتيجة  النمسا  على  الفوز  حقق  ان  بعد 

الفوز  حقق  قد  وكان  البطولة..  في   0/2
الثنائي  من  ن 

َّ
المكو فرنسا  منتخب  على 

يوسف كرو، وأرنو جوتييه رات، بنتيجة 

شوطين دون رد بواقع نتائج )21-17 و21-

16(، في ثالث جوالت المجموعة الرابعة.
منتخب  على  الوطني  ُمنتخُبنا  وفاز 

جونزالو  الثنائي  من  ن 
َّ

المكو الباراجواي 

بنتيجة  باتيالنا  وروجر  ميلجارجو، 

-13-21( نتائج  بواقع  رد  دون  شوطين 

ن 
َّ

المكو أميركا  منتخب  وعلى   ،)12-21
كراب  وتايلور  ساندر،  تايلور  الثنائي  من 

بنتيجة شوطين دون رد بواقع نتائج )21-

14 و15-21(.
ولعب ُمنتخُبنا الوطني في بطولة العالم 

وصاحب  عالمًيا  ل 
َّ
األو المصنف  باعتباره 

األلعاب  دورة  في  البرونزية  الميدالية 

األولمبية األخيرة في طوكيو 2020.

{ عبد الرحمن المفتاح

{ تتويج بطالت السيدات 

{ تتويج أبطال الرجال 

كتب           عادل النجار

{ مازن طه

{  شريف يونس وأحمد تيجان

كتب           عوض الكباشي
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سعد المهندي

حذرت إدارة األرصاد الجوية من رياح قوية 

متوقعة ورؤية أفقية متدنية على الساحل، 

وأمواج عالية في عرض البحر وتوقعت أن يكون 

طقس اليوم حارا نهارا مع غبار خفيف على 

مثار على بعض المناطق. 

وتكون حركة الرياح على الساحل متغيرة 

أغلبها شمالية غربية بسرعة 5 - 15 عقدة، 

ويكون معدل الرؤية األفقية بين 4 و8 كم، 

وتكون درجة الحرارة في الدوحة الصغرى 32 

والعظمى 43 درجة.

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(

NEPALI3:00

TAMIL5:30

TAMIL8:30

NEPALI11:30
سينما المول )2(

3:15العالم الجوارسي، الهيمنة

6:30العالم الجوارسي، الهيمنة

8:30العالم الجوارسي، الهيمنة

TAMIL11:00
سينما المول )3(

TAMIL3:30

6:30مافريك، توب غان

NEPALI8:45

11:15مافريك، توب غان

سينما بالزا )1(
TAMIL3:00

6:00العالم الجوارسي، الهيمنة

TAMIL8:30

MALAYALAM11:30

سينما بالزا )2(
MALAYALAM3:15

TAMIL5:30

8:30العالم الجوارسي، الهيمنة

TAMIL11:00

سينما بالزا )3(
TELUGU3:15

6:15منافسة رسمية

HINDI8:15

11:15العالم الجوارسي، الهيمنة

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

إيمان العامري مديرا 
لمعهد الجزيرة لإلعالم

أعلنت شبكة الجزيرة، أمس عن تعيين إيمان العامري 

مديرة لمعهد الجزيرة لإلعالم، بعد أن شغلت لسنتين 

منصب نائب مدير قناة الجزيرة الوثائقية.

والتحقت إيمان بشبكة الجزيرة اإلعالمية في عام 2007، 

ُمشرفة لوحدة األبحاث اإلعالمية والتسويق حتى عام 2009، 

ومن ثم انتقلت لمكتب المدير العام في قسم التواصل 

الداخلي بالشبكة حتى عام 20210، ثم التحقت بقطاع 

اإلستراتيجيات بالشبكة مستشارا أول لمدة عام ونصف 

العام. 

وعملت إيمان سابقا في المعهد مديرة إلدارة التخطيط 

والمشاريع خالل الفترة من 2017 حتى 2020، ومديرة إلدارة 

التدريب في المعهد أيًضا بين عامي 2012 و2016. 

إيمان حاصلة على البكالوريوس في اإلدارة واالقتصاد من 

جامعة قطر. والماجستير في اإلدارة واألعمال من جامعة 

آستون البريطانية.

$ الدوحة

تعرضها صاالت السينما القطرية هذا األسبوع

أفالم عالمية متنوعة
الدوحة- قنا- تعرض صاالت السينما القطرية هذا األسبوع 

مجموعة من األفالم العالمية المتنوعة، بالتزامن مع عرضها 

في مختلف دور العرض في أنحاء العالم، حيث تتنوع 

بين الخيال العلمي والمغامرات والرعب والدراما والجريمة 

والموسيقى، إلى جانب أفالم االكشن والتشويق والرسوم 

المتحركة لألطفال والعائلة، والتي يقوم ببطولتها مجموعة 

من نجوم السينما العالمية. ومن ضمن األفالم المعروضة هذا 

األسبوع، فيلم الخيال العلمي والمغامرات بروجيكت جمناي 

وتتمحور أحداث الفيلم المقتبس عن روايات الخيال العلمي 

الروسي لعام 2022، حول مشروع استصالح كوكب بعيد، 

الفيلم من إخراج سيريك بيزيو، وبطولة إيجور كوريشكوف 

وأليونا كونستانتينوفا وساموكوف كوستيا.

وسيعرض كذلك فيلم الرعب والدراما شات إن وتدور أحداثه 

حول امرأة محبوسة داخل مخزن مؤن في منزلها من قبل 

مجرم سابق عنيف، ويصبح عليها استخدام براعتها وذكائها 

لحماية طفليها والهروب إلى بر األمان وسط أحداث مرعبة 

تجدها أمامها، الفيلم من بطولة ريني كوالي وجيك هوارتز 

ولوسيانا فانديتي، وللمخرج دي.جيه. كاروسو.

وستشهد شاشات السينما أيضا فيلم االكشن والتشويق 

برسوت وتتناول قصة الفيلم المحقق )بريسلين( الذي يلتقي 

مع )كالواي(، وهو قرصان إلكتروني ال يرحم يحاول إنقاذ زوجته 

المخطوفة من عصابة مخدرات، وعندما يهرب )كالواي( من 

حجز الشرطة، ينضم )بريسلين( إلى قواته مع شرطي 

الستعادة سجينه، الفيلم من إخراج براين سكيبا، وبطولة 

إيميل هيرش وإليزابيث فيث لودلو وجون كوزاك.

وحول أفالم الكوميديا والدراما سيتم عرض فيلم اوفيشال 

كومبيتيشن وتروي قصته في إطار درامي كوميدي، حيث 

يعين رجل أعمال ثري صانع أفالم ومنتج، وذلك على أمل إنتاج 

فيلم سينمائي ناجح، ولكن تمر المهمة بالعديد من التحديات 

والمواقف العصيبة، الفيلم من بطولة أنطونيو بانديراس 

وبينيلوبي كروز وإيرين إسكوالر، ومن إخراج ماريانو كون 

وجاستون دوبرات.

حفل ألوركسترا قطر 
الفلهارمونية في »كتارا«

مقطوعات  ثالث  الفلهارمونية  قطر  أوركسترا  تقدم  قنا-  الدوحة- 

غد  مساء  األوبرا  بدار  حفل  في  الكالسيكية،  الموسيقى  روائع  من 

السبت في المؤسسة العامة للحى الثقافي كتارا.

ويتضمن الحفل عزف االفتتاحية التراجيدية في سلم ري الصغير، 

والسمفونية األولى بسلم دو الصغير للموسيقار األلماني يوهانس 

 85 رقم  والسيمفونية  جراندي،  إلياس  المايسترو  بقيادة  برامز، 

هايدن،  جوزيف  النمساوي  للموسيقار  الملكة  باسم  المعروفة 

بقيادة المايسترو ناير ناجي.

دو  بسلم  األولى  والسمفونية  التراجيدية  االفتتاحية  وتتميز 

السمفونية  تعتبر  بينما  والمأساوي،  الحزين  بطابعهما  الصغير 

إنجازات  أنبل  من  واحدة  حركات  أربع  من  المكونة  لهايدن   85 رقم 

هايدن في قالب السمفونية.

بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس

طالب أكاديمية قطر يترجمون روايات للعربية

الحادي  الصف  في  واألدب  اللغة  طالب  وعرض 

لرواية  التكييفية  ترجمتهم  باألكاديمية  عشر 

ميسرة  بأنساق  تان  شون  ألفها  التي  »الوصول«، 

الرواية  هذه  وُتعُد  البصرية.  اإلعاقات  ذوي  للقراء 

من   2006 عام  في  الصادرة  الصامتة  المصورة 

الهجرة  موضوعات  تتناول  التي  الملهمة  الروايات 

والقبول. والمجتمع  والتنوع 

ومايو  مارس  شهري  بين  ما  الفترة  وخالل 

نيفيش،  جوزيليا  الدكتورة  شجعت   ،2022
التيسير  لشؤون  المشاركة  والعميدة  األستاذة 

اإلنسانية  العلوم  كلية  في  االجتماعية  والمشاركة 

المقرر  مدرسة  مع  الوثيق  بالتعاون  واالجتماعية، 

على  األكاديمية  طالب  كانديدو،  ميليسا  السيدة 

للمكفوفين،  النور  معهد  وطالب  معلمي  مع  التفاعل 

التواصل  للتعرف على ظروف ضعاف البصر وطرق 

كثب  عن  األكاديمية  طالب  وتعاون  معهم.  البديلة 

تكييفية  ترجمة  لتقديم  نيفيش  الدكتورة  مع 

حواس  باستخدام  للرواية،  الحواس  متعددة 

على  المكفوفين  القراء  لمساعدة  والسمع  اللمس 

الرواية بوضوح. االستمتاع بعيش تجربة 

قطر-  أكاديمية  طالب  شارك  الفعالية،  وخالل 

تكييفية.  ترجمة  تقديم  في  تجربتهم  السدرة 

عناصرها  وتحديد  المصورة  للرواية  تحليلهم  وبعد 

الروايات  نصوص  كتابة  في  شرعوا  الرئيسية، 

في  بتسجيلها  قاموا  التي  الصوتية،  الوصفية 

ذلك،  وبعد  للكلية.  التابع  التسجيل  استوديو 

ذهنيًة  صوًرا  وأضافوا  الصلة  ذات  اإلطارات  رسموا 

األبعاد،  ثالثية  نماذج  بناء  بهدف  لمسها  عند  لها 

المكفوفين  القراء  طالب  الفريد  النسق  هذا  ويزود 

للرواية  وذهنية  سمعية  بتجربة  البصر  وضعاف 

واللمس. السمع  حاستي  باستخدام 

نيفيش  الدكتورة  صرحت  المناسبة،  وبهذه 

اإلدماج  مفاهيم  أن  المشروع  هذا  »أظهر  قائلًة: 

التعليم  مناهج  في  دمجها  يمكن  والتيسير 

هؤالء  سيكون  إبداعية،  بطرق  والثانوي  األساسي 

تعاطًفا  أكثر  مواطنين  الالمعون  الشباب  الطالب 

التجربة. ونود  المجتمع بسبب هذه  وانخراًطا في 

والمعلمين  للطالب  للغاية  خاص  بشكر  نتقدم  أن 

هذا  في  لمشاركتهم  السدرة   - قطر  أكاديمية  في 

بالتزام  سعداء  ونحن  المهم.  االجتماعي  النشاط 

المترجم  كتابهم  بات  وقد  وحماسهم.  الطالب 

موجوًدا بالفعل على رف في مكتبة قطر الوطنية«.

الطالبة  المناعي،  شيخة  قالت  جانبها،  من   

قطر-  أكاديمية  في  عشر  الحــادي  بالصف 

أعيننا  فتح  قد  المشروع  هذا  أن  »أعتقد  السدرة: 

على  وعرفنا  مختلفة  نظر  وجهات  على  بالفعل 

ستساعدنا  تجربة  إنها  معها،  التواصل  كيفية 

المستقبل«. في  حًقا 

{  الطالب مع أعضاء هيئة التدريس 

نظمت كلية العلوم 
اإلنسانية واالجتماعية 

بجامعة حمد بن 
خليفة، فعالية 

لالحتفال بترجمة 
طالب أكاديمية قطر - 

السدرة للرواية المصورة 
»الوصول« ومواءمتها 

بنجاح إلى نسق 
صوتي حسي مصور 

للمكفوفين وضعاف 
البصر.



أفراح العلي
بزواج  العلي  عيسى  بن  عبدالعزيز  بن  علي  السيد  احتفل 

نجله أحمد، وأقام بهذه المناسبة حفل زواج حضره لفيف من 

والتبريكات  التـــــهاني  أجمل  قدمـــــوا  الذين  واألصدقاء  األهل 

للمعرس. 

وتزف أســـرة $ خالص األمنيات القلبية للمعرس أحمد، 

وأن  والسرور،  الفرح  ملؤها  سعيدة  زوجية  حياة  له  متمنين 

يرزقه الله الذرية الصالحة.. 

وألف مبروك.
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)55304544 للتواصل والنشر  )ياسر زكريا 

زواج أحمد بن علي بن عبدالعزيز بن عيسى العلي
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السر في الخزان

تمكن مزارع من اإلفالت من جريمة قتل زوجته حوالي 40 

عاما بعد إخفاء جثتها في أحد مصارف الصرف الصحي.

المحاكم  إحدى  في  المحلفين  هيئة  واستمعت 

البريطانية لقضية تقول إن مزارع متقاعد يبلغ من العمر 

عاما   40 من  يقرب  لما  القتل  جريمة  من  أفلت  عاما،   89
بعد أن ألقى بزوجته في خزان للصرف الصحي.

وأظهرت قصاصات الصحف من ذاك الوقت زعم فينابلز 

بأنه استيقظ ليجد زوجته قد ذهبت وأنه لم يكن لديه 

»أدنى فكرة« عما حدث لها وإنها كانت تعاني االكتئاب.

المحكمة  في  القضايا  رفع  عن  المسؤول  المحامي  وقال 

إن تحقيق للشرطة فشل في العثور على أي أثر للسيدة 

فينابلز و»اعتقد بعض الناس أنها انتحرت«.

مقاطعة  في  مزرعة  فينابلز  باع   ،2019 عام  وفي 

ورسترشاير بإنجلترا، حيث كان الزوجان يعيشان منذ 

عام 1961، البن أخيه، وفي شهر يوليو من عام 2019، عثر 

الصحي  الصرف  خزان  بإزالة  قيامهم  أثناء  المقاولون، 

في منطقة كانت ذات يوم منعزلة، من العثور على بقايا 

كان  أنه  النووي  الحمض  اختبار  أكد  عظمي،  هيكل 

لفينابلز.

متى تصبح الفاكهة ضارة؟
زيارة  من  تحفظك  اليوم  في  تفاحة  الشائع  المثل  يقول 

التفاح  فوائد  على  إشارة  الجملة  في  هل  لكن  الطبيب. 

ثالث  أو  تفاحتين  تناول  وهل  العدد؟  هو  المقصود  أن  أم 

واحدة  من  أكثر  تناول  أن  أم  واحدة؟  تفاحة  من  أفضل 

عدد  حول  السؤال  للفاكهة؟  الصحي  المفعول  سيبطل 

الحبات األنسب يطرح نفسه؛ نظرًا لمخزون السكر التي 

تحتوي عليه هذه الفاكهة، بل وحتى باقي أنواع الفواكه. 

محسوب فهل  غير  مقدار  تناول  يمكننا 

من الفواكه في اليوم؟ وماذا يحصل 

للجسم لو أكلناها بدون احتساب؟

ضارة،  تصبح  أن  يمكنها  »الفاكهة 

الطبيب  يقول  ذلك«،  في  نقاش  ال 

ليكوتات  كيرسين  األلماني 

عند  األلمانية  اإلعالم  لوسائل 

عن  الجديد  لكتابه  عرضه 

فالفاكهة  السليمة.  التغذية 

بسكر  يعرف  ما  على  تحتوي 

وما  فيه  »بما  السكر  من  نوع  وهو  الفاكهة، 

عليه«، يشرح الطبيب كتابه الجديد يرّد عبر عنوانه عن 

على  تحافظ  واحدة  »تفاحة  أن  ومفاده  مذكور،  سؤال  أول 

الصحة، وثالث تتسبب في الكبد الدهني«. 

وشرح الطبيب أنه وفي الدول الغربية يعتقد نحو 20 إلى 

30 بالمائة أن هذا المرض الذي يؤدي لمضاعفات خطيرة، 
سببه التناول المفرط للطعام، لكن في حقيقة األمر »سكر 

الكبد«،  لدهون  الرئيسية  المسببات  من  هو  الفاكهة 

حسب الطبيب العام.

مواجهة ضغوطات االمتحانات

يحبذ البعض تناول المنشطات في مواسم 

تأكيد  بكل  القول  يمكن  لكن  االمتحانات، 

في  تفيد  قد  المنشطة  العقاقير  هذه  إن 

المدى  على  ضئيل  بشكل  األداء  تحسين 

القصير فقط، بينما في الواقع يمكن تحقيق 

وفي  طبيعية.  وسائل  عبر  دونها  من  ذلك 

استطالع على عينة تمثيلية أجراه فريق من 

عيادة  مدير  لييب  كالوس  بقيادة  الباحثين 

بجامعة  الطبي  بالمركز  النفسي  الطب 

من  المائة  في   4 أن  تبين  ألمانيا،  في  ماينز 

الثانوية  المرحلتين  1547 طالبا في  إجمالي 

األقل  على  واحدة  لمرة  حاولوا  والجامعية 

عقاقير  بمساعدة  ويقظتهم  تركيزهم  زيادة 

»نظام  أجراه  آخر  استطالع  وفي  منشطة.  

تبين  البحثي،  العالي«  التعليم  معلومات 

ثمانية  إجمالي  من  تقريبا  المائة  في   10 أن 

أدائهم  لتحسين  مواد  يتناولون  طالب  آالف 

المائة  في   5 وقال  الجامعية.  المرحلة  في 

الطبية  الوصفات  أو  العقاقير  يتناولون  إنهم 

فيما يتناول 5 في المائة مواد أكثر قبوال مثل 

والقهوة  الفيتامينات  أو  العشبية  الوصفات 

والشاي األسود.

وتنصح إيزابيل هويسر أستاذة علم النفس 

بمستشفى شاريت بجامعة برلين الطالب 

الذين يفكرون في تناول هذه العقاقير بسؤال 

أنفسهم عما إذا كان أخذ فترة راحة قصيرة 

والنوم جيدا بالليل مفيدا. وتقول إن »البديل 

أن تبدأ االستعداد لالختبارات في وقت مبكر 

والنوم لفترات كافية«، كما أوضحت أنه من 

غير المفيد أن يظل الطالب مستيقظا طوال 

الليل للمذاكرة ثم يذهب لالختبار في اليوم 

بكثير  أقل  تكون  التذكر  إمكانية  »ألن  التالي 

دون نوم«.

االمبراطورية الغامضة
بسبب الجفاف الذي يجتاح العراق، جرى اكتشاف مدينة 

الميتانية  االمبراطورية  عصر  إلى  تعود  التي  زاخيكو 

المدينة  الموصل.  سد  بحيرة  في  الميالد  قبل   3400
مع  سباق  وهناك  عقود،  منذ  بالمياه  مغمورة  كانت 

الزمن لحمايتها. 

وكانت زاخيكو مركزا هاما المبراطورية الميتانية 

حيث يبلغ عمرها 3400 سنة. وورد اسم المدينة 

الميتانيون  قام  وقد  البابلية  النصوص  في 

 3800 قبل  المنطقة  حكمهم  إبان  بتشييدها 

شرع  األثرية،  المدينة  مالمح  ظهور  عقب  سنة. 

علماء اآلثار في أعمال التنقيب واإلنقاذ من أجل 

توثيق أكبر قدر ممكن من هذه المدينة قبل أن 

معرفة  عدم  ظل  في  أخرى  مرة  المياه  تغمرها 

موعد ارتفاع منسوب المياه مجددا.

في  الماء  تحت  عقودا  زاخيكو  مدينة  بقيت 

وقع  وعلى  دجلة.  نهر  على  الموصل  خزان 

اكتشافها، كان علماء اآلثار األلمان واألكراد في 

سباق ضد الزمن لتوثيق آثارها.

وتؤكد عالمة اآلثار األلمانية إيفانا بوليتس على 

من  زاخيكو؛  مدينة  عن  الجديد  الكشف  أهمية 

التي  الميتانية  االمبراطورية  أسرار  معرفة  أجل 

الغامضة  أو  المنسية  المملكة  أحيانا  عليها  ُيطلق 

األلفية  منتصف  في  ازدهارها  فترة  كانت  والتي 

الثانية قبل الميالد.

تحاول  صباح  كل  في  أنه  جديدة  دراسة  أثبتت 

رغم  وهذا  الطيران،  قبل  االتفاق  الزيتون  غربان 

تقرير  وفي  المصالح«.  لتضارب  الكبير  »االحتمال 

يقول  الفرنسية،  »لوباريزيان«  صحيفة  نشرته 

الفجر  عند  سئمت  إذا  إنه  لومبار  جايل  الكاتب 

ليكن  النوافذ،  تحت  المتواصل  النعيق  سماع  من 

اكتشف  إذ  استفتاء،  تحضر  ربما  أنك  علمك  في 

الباحثون أن نوعا من الغربان السود -خاصة غربان 

الزيتون- تسعى للتوصل إلى إجماع قبل الطيران 

يقضون  حيث  األشجار،  قمم  من  كبيرة  بأعداد 

هذا  إلى  للتوصل  أنه  الكاتب  ويوضح  عادة.  الليل 

إكستر  جامعة  من  دبنه  أليكس  قام  االستنتاج، 

 6 وتصوير  بتسجيل  وزمالؤه  المتحدة  بالمملكة 

التي تعشش في كورنوال،  مجموعات من الطيور 

عبر القناة اإلنجليزية، وسمحت لهم نحو 130 ساعة 

عملية  بفحص  الفيديو  من  ساعة  و55  الصوت  من 

الغربان  مجتمعات  قبل  من  الجماعي  القرار  صنع 

ن 
َّ

وبي طائر.   1400 من  أكثر  إلى  عددها  يصل  التي 

الكاتب أن الدراسة- التي ُنشرت في دورية »كارنت 

منازلها  تركت  الغربان  أن  إلى  أشارت  بيولوجي« 

الليلية قبل أقل من ساعة من شروق الشمس أو 

بعد ذلك بقليل. وفي ما يقرب من ثلثي الحاالت 

جميع  أو  األغلبية  طارت  دراستها  تمت  التي 

األفراد في غضون 5 ثوان. وفي المرات األخرى، 

نحو  مرور  بعد  صغيرة  مجموعات  أقلعت 

20 دقيقة- على األكثر- بين القافلة األولى 
من  ذلك  يكون  أن  يمكن  وال  واألخيرة، 

قبيل الصدفة.

»المياه الزرقاء« التنبؤ بـ

توظيف  في  بريطانيا  في  الباحثين  من  فريق  نجح 

اإلبصار  تأثر  بمدى  للتنبؤ  االصطناعي  الذكاء  تقنيات 

المرض،  بهذا  المصابين  لدى  الزرقاء  المياه  بمرض 

بمرضى  الخاصة  الصور  آالف  تحليل  على  اعتمادا 

آخرين.

في  الباحثين  من  فريق  أجراها  التي  الدراسة  واعتمدت 

لندن  وجامعة  الطبي  سيتي«  آت  الب  »كراب  مختبر 

بالمياه  مريض  ألف   24 من  أكثر  تخص  بيانات  على 

نتائجها  نشرت  التي  الدراسة  نتيجة  وأشارت  الزرقاء، 

في الدورية العلمية »طب العيون« إلى أن تقنيات الذكاء 

تطور  متابعة  في  بدور  تضطلع  أن  يمكنها  االصطناعي 

نتائج  تحسين  عن  فضال  المرضى،  لدى  الزرقاء  المياه 

التجارب البحثية في هذا المجال. 

العين على  ارتفاع ضغط  الزرقاء  المياه  ويقصد بمرض 

نحو قد يؤثر على العصب البصري، وهو يصيب نحو 2 

% ممن يزيد أعمارهم عن أربعين عاما، و10 % ممن تزيد 
الزيارات  ماليين  في  يتسبب  مما  عاما،   75 عن  أعمارهم 

للمستشفيات والعيادت والمراكز الطبية كل عام.

اجتماع صباحي للغربان


