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ص���اح���ب ال��س��م��و ي���ع���زي خ�����ادم ال��ح��رم��ي��ن ال��ش��ري��ف��ي��ن ب���وف���اة األم���ي���ر ت���رك���ي ب���ن ف��ي��ص��ل ب���ن ت��رك��ي

يخاطب »منتدى قطر االقتصادي 2022« .. اليوم

صاحب السمو يستقبل رئيسي ناميبيا وتوغو
سـمـوه يستقبـل رئيـس شــركة  »كونوكو فيليبس«بحث العالقات وعدد من القضايا ذات االهتمام المشترك

صاحب السمو يتلقى اتصاال من رئيس المجلس العسكري االنتقالي بجمهورية تشاد تتصل بالعالقات

بنت  بثينة  السيدة  سعادة  اعتمدت 

التربية  وزيرة  النعيمي،  الجبر  علي 

الدور  نتائج  العالي،  والتعليم  والتعليم 

الثانوية للعام  الشهادة  األول الختبارات 

األكاديمي »2021 – 2022«.

خالد  السيد  أعلنها  التي  للنتائج  ووفقا 

المساعد  الوزارة  وكيل  الحرقان 

لشؤون التقييم بوزارة التربية والتعليم 

النجاح  نسبة  بلغت  العالي،  والتعليم 

 »%  89.11« نهاري  العلمي  المسار  في 

أن  وبين   ،»%  39.58« الكبار  تعليم  وفي 

نسبة  على  حصلوا  وطالبة  طالبا   »24«

 »7699« حصل  بينما  بالمائة،  مائة 

طالبا وطالبة على نسبة »70 %« وأعلى، 

ما يؤهلهم لاللتحاق بالجامعات، بينما 

على  وحصلت  قطرية  طالبة  تفوقت 

األول بالنسبة للقطريين وغير  المركز 

اآلداب  مسار  مستوى  على  القطريين 

واإلنسانيات.

وبلغت نسبة النجاح بالنسبة لمسار 

اآلداب واإلنسانيات »78.97 %«، ولتعليم 

 ،»%  30.43« المسار  نفس  في  الكبار 

%« للمسار  فيما بلغت النسبة »76.89 

التكنولوجي.

للعلوم  قطر  مدرسة  وحققت 

نجاحا  للبنين  الثانوية  والتكنولوجيا 

الديني  والمعهد   ،»%  100« بنسبة 

بنسبة  للبنين  الثانوي  اإلعدادي 

.»% 88.89«

إعالن نتائج الثانوية العامة

»24« طالبا يحققون »100 %«
نسبة العلمي »89.11 %«.. واآلداب »78.97 %«

محمد الجعبري كتب

بحضور رئيس الوزراء

افت�ت����اح ق��م���ة الن��ق���ل الج���وي

السليطي: 
العمل من 
أجل قطاع 
نقل جوي 

مستدام

»ال������ش������ورى« 
ي��ق��ر م��ش��روع 
حماية  ق��ان��ون 
المجني عليهم 
وال�����ش�����ه�����ود

حقل الشمال الشرقي

»كونوكو فيليبس« شريكا ثالثا
الدوحة- قنا- انضّمت شركة كونوكو فيليبس األميركية إلى قائمة 

الشركات التي اختارتها »قطر للطاقة« لالستثمار في مشروع تطوير حقل 

الشمال الشرقي، بعد استحواذها على نسبة »3.1 %« من قيمة المشروع 

البالغة »28.75« مليار دوالر.

وقد وقع أمس على اتفاقية الشراكة التي تمتد للعام »2054« كل من 

سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة 

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ »قطر للطاقة«، والسيد ريان النس، 

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس.

وبموجب االتفاقية، تصبح  »قطر للطاقة« وكونوكو فيليبس شريكتين في 

شركة مشروع مشترك، تمتلك فيها »قطر للطاقة« حصة تبلغ »75 %«.

البـاكــر: سنـزيــــد التـــرددات ونحقــــق نظــــام الســماء المفـــتوحة
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استعراض العالقات بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها

صاحب السمو يستقبل رئيس توغو

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  استقبل  قنا-  الدوحة- 

البالد المفدى، في الديوان  تميم بن حمد آل ثاني أمير 

إسوزيمنا  فور  الرئيس  فخامة  أمس،  صباح  األميري 

جناسنجبي رئيس جمهورية توغو والوفد المرافق له، 

منتدى  أعمال  في  للمشاركة  البالد،  زيارته  بمناسبة 

قطر االقتصادي 2022.

الثنائية  العالقات  استعراض  المقابلة  خالل  وجرى 

مختلف  في  وتعزيزها  تنميتها  وسبل  البلدين،  بين 

إلى  باإلضافة  واالستثمار،  التجارة  خاصة  المجاالت 

ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا  من  عدد  مناقشة 

االهتمام المشترك.

حضر المقابلة سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل 

سلطان  السيد  وسعادة  األميري،  الديوان  رئيس  ثاني 

بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

كاتاري  السيد  سعادة  توغو  جانب  من  حضرها  فيما 

وسعادة  والغابات،  والموارد  البيئة  وزير  فولي-بازي 

وسعادة  والمالية  االقتصاد  وزير  يايا  ساني  السيد 

السيدة روز كايي ميفيدور وزيرة تنمية االستثمارات.

استعراض العالقات بين البلدين وآفاق تطويرها

صاحب السمو يستقبل رئيس ناميبيا

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  استقبل  قنا-  الدوحة- 

بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، في الديوان األميري صباح 

جمهورية  رئيس  جينغوب  هاجي  الرئيس  فخامة  أمس، 

للمشاركة  البالد  زيارته  بمناسبة  له  المرافق  والوفد  ناميبيا، 

في أعمال منتدى قطر االقتصادي 2022.

بين  الثنائية  العالقات  استعراض  المقابلة  خالل  وجرى 

االستثمار  خاصة  المجاالت  شتى  في  تطويرها  وآفاق  البلدين، 

والطاقة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا اإلقليمية والدولية 

محل االهتمام المشترك.

آل ثاني  الشيخ سعود بن عبدالرحمن  المقابلة سعادة  حضر 

شريده  بن  سعد  السيد  وسعادة  األميري،  الديوان  رئيس 

الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة السيد سلطان بن 

سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

الويندو  توم  السيد  سعادة  ناميبيا  جانب  من  حضرها  فيما 

وزير  شييمي  ليبومبو  السيد  وسعادة  والمناجم،  الطاقة  وزير 

المالية.

استعراض عالقات التعاون في مجال الطاقة 

صاحب السمو يستقبل الرئيس 
التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  استقبل  قنا-  الدوحة- 

بمكتبه  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

النس  ريان  السيد  أمس،  صباح  األميري  الديوان  في 

شركة  إدارة  مجلس  ورئيس  التنفيذي  الرئيس 

بمناسبة  سموه  على  للسالم  وذلك  فيليبس،  كونوكو 

زيارته للبالد.

خاصة  التعاون  عالقات  استعراض  المقابلة  خالل  جرى 

في مجال الطاقة وآفاق تطويرها.

بوفاة األمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز

بمناسبة فوزه في االنتخابات الرئاسية

صاحب السمو يعزي خادم الحرمين الشريفين

صاحب السمو يهنئ رئيس كولومبيا المنتخب

صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 

إلى  تعزية  برقية  المفدى،  البالد  أمير 

أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك 

ملك  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 

المملكة العربية السعودية الشقيقة، 

بن  تركي  األمير  السمو  صاحب  بوفاة 

بن  عبدالعزيز  بن  تركي  بن  فيصل 

تركي آل سعود.

حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد 

السيد  فخامة  إلى  تهنئة  برقية 

في  فوزه  بمناسبة  بيترو،  غوستافو 

لجمهورية  الرئاسية  االنتخابات 

التوفيق  له  متمنيًا  كولومبيا، 

من  المزيد  البلدين  بين  وللعالقات 

التطور والنماء.

نائب األمير يعزي 
خادم الحرمين الشريفين

نائب األمير 
يهنئ رئيس 

كولومبيا المنتخب الدوحة- قنا- بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد 

خادم  إلى  تعزية  برقية  األمير،  نائب  ثاني،  آل 

الملك سلمان بن عبدالعزيز  الشريفين  الحرمين 

السعودية  العربية  المملكة  ملك  سعود،  آل 

بن  تركي  األمير  السمو  صاحب  بوفاة  الشقيقة، 

آل  تركي  بن  عبدالعزيز  بن  تركي  بن  فيصل 

سعود.

الدوحة- قنا- بعث سمو الشيخ عبدالله بن 

حمد آل ثاني، نائب األمير، برقية تهنئة إلى 

بمناسبة  بيترو،  غوستافو  السيد  فخامة 

لجمهورية  الرئاسية  االنتخابات  في  فوزه 

كولومبيا.
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في دورتها الـ »21«

اختتام اجتماعات اللجنة القطرية ـــ العمانية المشتركة

اللجنة  اجتماعات  أمس  اخُتِتمت   - قنا   - الدوحة 

الواحدة  دورتها  في  المشتركة  العمانية  القطرية 

والعشرين التي تواصلت على مدى يومين.

ترأس الجانب القطري في االجتماعات سعادة السيد 

ترأس  فيما  المالية،  وزير  الكواري  أحمد  بن  علي 

وزير  الحبسي  سالم  بن  سلطان  السيد  سعادة 

المالية الجانب العماني.

البلدين  بين  التعاون  أوجه  اللجنة  واستعرضت 

الشقيقين في شتى المجاالت التي تخدم مصالحهما 

المشتركة، وعلى رأسها التعاون االقتصادي والتجاري 

واالستثماري.

من  عدد  متابعة  اللجنة،  اجتماع  خالل  تم،  كما 

من  مجموعة  ومناقشة  المشتركة،  المشاريع 

المقترحات والتصورات لتعزيز التعاون بين البلدين، 

مجاالت  في  المشتركة  االستثمارات  وتشجيع 

والسياحة،  والنقل،  واالتصاالت،  والطاقة،  الزراعة، 

واألعمال المصرفية، والتعليم.

اجتمع  المشتركة،  اللجنة  انعقاد  هامش  وعلى 

تمت  حيث  العماني،  نظيره  مع  المالية  وزير  سعادة 

إلى مجموعة من  مناقشة عدد من المشاريع، إضافة 

المشترك  التعاون  لتعزيز  والتصورات  المقترحات 

بين البلدين.

العمانية  القطرية  اللجنة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

عام  أبريل  شهر  في  بالدوحة  األول  اجتماعها  عقدت 

ُعقدت  التي  المشتركة  االجتماعات  توالت  ثم   ،1995
بالتناوب في البلدين الشقيقين.

استعرضت أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجاالت

استعراض سبل تعزيز العالقات بين البلدين

بدول الخليج

وزير المالية يجتمع 
مع نظيره التشيكي

قطر تشارك في اجتماع 
مسؤولي أمن المطارات

الدوحة - قنا - اجتمع سعادة السيد علي 

مع  أمس،  المالية،  وزير  الكواري  أحمد  بن 

ستانجورا  زدينيك  السيد  سعادة  نظيره 

الذي  التشيك،  بجمهورية  المالية  وزير 

يزور البالد حالًيا.

العالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

االقتصادية  التطورات  وأهم  البلدين،  بين 

ومناقشة  تعزيزها،  وسبل  واالستثمارية 

أوجه التعاون في عدد من الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.

وزارة  في  ممثلة  قطر  دولة  شاركت 

الخامس  االجتماع  أعمال  في  الداخلية 

بدول  المطارات  أمن  لمسؤولي  والثالثين 

العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

االتصال  تقنية  عبر  أمس  عقد  الذي 

في  الداخلية  وزارة  مثل  وقد  المرئي، 

العزيز  عبد  سعود  العقيد  االجتماع 

المسلم مدير إدارة أمن المطار.

الموضوعات،  من  عددا  االجتماع  وناقش 

السابقة  االجتماعات  قرارات  نتائج  منها 

والمعالي  السمو  أصحاب  وقرارات 

وعدد  المجلس  بدول  الداخلية  وزراء 

وسالمة  أمن  مجال  في  الموضوعات  من 

الطيران والموضوعات األخرى ذات الصلة 

بعمل أمن المطارات.

$ الدوحة



أمامة  الخريجة  مؤخًرا  ناقشت 

برنامج  من  حمد،  عبدالرحمن 

م��اج��س��ت��ي��ر ع���ل���وم ال��ح��اس��ب 

والهندسة  الحاسب  علوم  بقسم 

ف���ي ج��ام��ع��ة ق��ط��ر، أط��روح��ت��ه��ا 

ج��اءت  ال��ت��ي  للتخرج  البحثية 

بعنوان: دراسة استخدام نماذج 

تحاكي  العصبية  ال��ش��ب��ك��ات 

التعلم  طريقة  في  اإلنسان  عقل 

وقد  البشر،  لغات  وتفسير  لفهم 

الدكتور  ال��رس��ال��ة  على  أش���رف 

خ���ال���د ش���ع���ب���ان أس����ت����اذ ع��ل��وم 

الحاسب.

وت��ك��م��ن أه��م��ي��ة ه���ذه األط��روح��ة 

ال��ب��ح��ث��ي��ة ف���ي أن��ه��ا ت��ب��ح��ث في 

اس���ت���خ���دام ن���م���اذج ال��ش��ب��ك��ات 

عقل  ت��ح��اك��ي  ال��ت��ي  العصبية 

لفهم  التعلم  طريقة  في  اإلنسان 

وت��ف��س��ي��ر ل��غ��ات ال��ب��ش��ر، ه��ذه 

تستدعي  العصبية  الشبكات 

للبيانات  إجراء معالجة مسبقة 

تمثيل  إل��ى  وتحويلها  النصية 

تتمكن  حتى  لها  مقابل  ع���ددي 

من  العصبية  ال��ش��ب��ك��ات  ه���ذه 

فإن  ل��ذا  معها،  والتعامل  فهمها 

ت��ع��ل��م ه����ذا ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��ددي 

إلنجاز  األساسية  اللبنة  يعتبر 

اللغة  معالجة  مهام  من  العديد 

البشر  والذي يقوم به  الطبيعية 

النصوص  إنشاء  مثل  ضمنًيا 

والرد على أسئلة البشر.

وفي تصريٍح لها، قالت الخريجة 

خريجة  ع��ب��دال��رح��م��ن،  أم��ام��ة 

م��اج��س��ت��ي��ر ع���ل���وم ال��ح��اس��ب: 

ال��دراس��ة هي  »إح���دى مهام ه��ذه 

إي���ج���اد أف��ض��ل ال���ط���رق إلن��ش��اء 

بالبشر  شبيه  محادثة  روب��وت 

بحيث يشارك في الحوار بشكل 

هادف من خالل تفسير المشاعر 

المستخدم  أسئلة  على  وال���رد 

بشكل متعاطف. 

علم  دراس���ات  م��ن  للعديد  ووف��ق��ا 

تنقسم  المشاعر  ف��إن  النفس؛ 

تصنيفا،  ثالثين  من  أكثر  إل��ى 

ة  ش����دَّ ع���اط���ف���ة  ل���ك���ل  أن  ك���م���ا 

م��خ��ت��ل��ف��ة، م��م��ا ي��ج��ع��ل بعض 

بعضها  م��ن  متقاربة  العواطف 

البعض. 

هذه  قامت  تحديات  ع��دة  هناك 

هناك  أوًل:  بمعالجتها،  الدراسة 

وال��ط��رق  ال���دراس���ات  م��ن  القليل 

وال��رد  المشاعر  بفهم  المعنية 

ع��ل��ي��ه��ا ب���ش���ك���ل ص���ح���ي���ح ف��ي 

باللغة  م��ق��ارن��ة  العربية  اللغة 

اإلنجليزية؛ لذا فإن هذه الدراسة 

اقترحت نموذجا يقوم بحل هذا 

األمر، هناك خط رفيع بين النص 

الذي ينتمي إلى مشاعر مختلفة 

بسبب اللهجات العامية والطرق 

المختلفة للتعبير عنها«. 

نصوص  »هناك  أمامة:  وأضافت 

عنها  التعبير  طريقة  تكون  ق��د 

إيجابية،  ال��م��ث��ال  سبيل  على 

ول���ك���ن���ه���ا ق����د ت���ح���م���ل م��ش��اع��ر 

م��خ��ت��ل��ف��ة، م���ث���ل: ال���س���ع���ادة، 

المفاجأة أو المرح. 
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حول استخدام الشبكات العصبية لفهم لغات البشر

أطروحة بحثية لخريجة جامعة قطر
الدوحة           $

أكد أهمية تعزيز التعاون التجاري واالستثماري بين البلدين

رئيس سيراليون يشيد بعالقات قطر مع بالده
الدوحة - قنا - أشاد فخامة الرئيس 

الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس 

جمهورية سيراليون بالعالقات الوثيقة 

بين بالده ودولة قطر، مؤكًدا على أهمية 

تعزيز التعاون في مختلف المجالت، 

ل سيما التجاري والستثماري منها، 

داعًيا فخامته رجال األعمال القطريين 

إلى الستثمار في بالده، والطالع على 

الفرص القتصادية المتنوعة والمتوفرة 

فيها.

جاء ذلك خالل لقاء فخامة رئيس 

جمهورية سيراليون، أمس، مع وفد 

من غرفة قطر، برئاسة السيد محمد 

بن أحمد بن طوار الكواري النائب 

األول لرئيس الغرفة، تمت خالله 

مناقشة سبل تعزيز التعاون التجاري 

والقتصادي بين البلدين الصديقين، 

ودور القطاع الخاص القطري في إقامة 

تحالفات بين الشركات القطرية 

والسيراليونية بما يخدم اقتصاد 

البلدين.

من جانبه، أكد السيد محمد بن 

أحمد بن طوار الكواري أن العالقات بين 

دولة قطر وجمهورية سيراليون قوية 

ومبنية على الحترام والثقة المتبادلة، 

معرًبا عن تطلعه إلى أن تحقق التجارة 

الثنائية بين البلدين المزيد من 

التطور.

ونوه بأن اإلمكانات الكبيرة في قطاعي 

الزراعة والتعدين التي تزخر بها 

جمهورية سيراليون، توفر فرًصا مهمة 

لالستثمار، وتفتح المجال لتطوير 

التعاون بين الشركات القطرية 

والسيراليونية، وذلك في ظل اهتمام 

أصحاب األعمال القطريين بالتعرف 

على الفرص الستثمارية المتاحة في 

القارة اإلفريقية عموًما، وفي سيراليون 

على وجه التحديد.

وأكد الكواري حرص غرفة قطر على 

تعزيز التعاون بين القطاع الخاص 

في كال البلدين الصديقين، وكذلك 

تشجيع المستثمرين القطريين على 

الستثمار في جمهورية سيراليون.

جرى استعراض عالقات التعاون الثنائي

نائب رئيس السلفادور يجتمع مع د. الحمادي

سان سلفادور - قنا - اجتمع سعادة السيد 

جمهورية  رئيس  نائب  أولوا  فيليكس 

السلفادور، أمس، مع سعادة الدكتور أحمد 

لوزارة  العام  األمين  الحمادي  حسن  بن 

الخارجية، الذي يزور السلفادور حالًيا.

عالقات  استعراض  الجتماع  خالل  جرى 

إلى  البلدين، باإلضافة  الثنائي بين  التعاون 

عدد من الموضوعات ذات الهتمام المشترك.

قطر تشارك في الجمعية العمومية 
للمكتب الدولي للمعارض

في  قطر  دولة  شاركت   - قنا   - باريس 

الدولي  للمكتب  العمومية  الجمعية  اجتماع 

للمعارض في دورتها ال� )170( الذي عقد أمس 

الفرنسية  العاصمة  في  المؤتمرات  بقصر 

شول  جاي  السيد  سعادة  برئاسة  باريس 

شوي رئيس الجمعية ويختتم أعماله اليوم 

المشارك  قطر  دولة  وفد  ترأس  وقد  الثالثاء. 

في الجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم 

الجمهورية  لدى  قطر  دولة  سفير  ثاني  آل 

المكتب  لدى  الدائم  والمندوب  الفرنسية 

الجتماع  في  وشارك  للمعارض.  الدولي 

العام  األمين  الخوري  علي  محمد  السيد 

للجنة الوطنية لستضافة دولة قطر إلكسبو 

الدوحة 2023 للبستنة ومدير إدارة الحدائق 

دولة  سفير  وجدد  البلدية.  وزارة  في  العامة 

الفرنسية، في كلمته  الجمهورية  قطر لدى 

خالل الجتماع، التزام دولة قطر باستضافة 

أن  مؤكًدا   ،2023 للبستنة  الدوحة  إكسبو 

األول  الحدث  هذا  لستضافة  الستعدادات 

من نوعه في منطقة الشرق األوسط تتواصل 

بُخطا ثابتة ومتسارعة.

وأوضح سعادته أن إكسبو الدوحة للبستنة 

الذي سيعقد تحت شعار: »صحراء   ،2023
خضراء، بيئة أفضل« سيسلط الضوء على 

التحديات التي تواجهها البلدان الصحراوية 

فرصة  سيشكل  كما  التصحر،  مجال  في 

المدن  وتخضير  الزراعة  لتطوير  جديدة 

األوسط، فضاًل عن  في قطر ومنطقة الشرق 

مزدهرة  خضراء  حياة  لتعزيز  حلول  اقتراح 

مصدر  تشّكل  أن  شأنها  من  الصحراء،  في 

وحي للزوار من خالل تعاون دولي مثمر.

وأعرب عن امتنانه للمكتب الدولي للمعارض 

على  البستنة  لمنتجي  الدولية  والرابطة 

مؤكًدا  المتواصلين،  وتشجيعهما  دعمهما 

أن دولة قطر تسعى إلى إيجاد سبل جديدة 

لبناء غد أفضل وأكثر اخضراًرا.
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رئيس الوزراء يعزي
خادم الحرمين الشريفين

الشيخ  معالي  بعث  قنا-  الدوحة- 

آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني، 

خادم  إلى  تعزية  برقية  الداخلية، 

بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 

المملكة  ملك  سعود،  آل  عبدالعزيز 

بوفاة  الشقيقة،  السعودية  العربية 

صاحب السمو األمير تركي بن فيصل 

آل  بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي 

سعود.

رئيس الوزراء يهنئ
رئيس كولومبيا المنتخب

الشيخ  معالي  بعث  قنا-  الدوحة- 

عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 

مجلس  رئيــــــس  ثاني،  آل 

بـــرقية  الداخلية،  ووزيـــــــر  الوزراء 

السيد  فــــــخامة  إلى  تهنــــــئة 

في  فوزه  بمناسبة  بيترو،  غوستافو 

لجمهورية  الرئاسية  االنتخابات 

كولومبيا.

سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

السيد سلطان بن سعد المريخي، 

الخارجية،  للشؤون  الدولة  وزير 

آل  أالن  السيد  سعادة  مع  أمس، 

الفلبين  جمهورية  سفير  تيمبايان، 

فترة  انتهاء  بمناسبة  الدولة،  لدى 

الدولة  وزير  سعادة  وتوجه  عمله. 

بالشكر  الخارجية،  للشؤون 

في  جهوده  على  السفير  لسعادة 

الثنائية،  العالقات  وتعزيز  دعم 

والنجاح في مهام  التوفيق  له  وتمنى 

عمله الجديدة.

المريخي يودع سفير الفلبين

استعراض التعاون التجاري واالستثماري والصناعي

وزير التجارة والصناعة 
يجتمع مع نظيرته المصرية

الشيخ  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير 

التجارة والصناعة، مع سعادة السيدة 

والصناعة  التجارة  وزيرة  جامع  نيفين 

التي تزور  العربية،  في جمهورية مصر 

البالد حاليا للمشاركة في منتدى قطر 

االقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ.

استعراض  االجتماع  خالل  جرى   

المشترك  االهتمام  ذات  الموضوعات 

بين  التعاون  تعزيز  إلى  والهادفة 

البلدين في قطاعات التجارة واالستثمار 

والصناعة.  وسلط سعادة وزير التجارة 

على  الضوء  االجتماع،  خالل  والصناعة 

التي  الناجحة  االقتصادية  السياسات 

أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، 

كما بين سعادته الحوافز والتشريعات 

الدولة  في  المتاحة  الواعدة  والفرص 

والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال 

على  الشركات  وأصحاب  األعمال 

االستثمار في دولة قطر.

السليطي يجتمع مع نظيره التشيكي

قطر والتشيك تعززان 
التعاون في النقل والمواصالت

السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

وزير  السليطي  سيف  بن  جاسم 

السيد  سعادة  مع  أمس،  المواصالت، 

مارتين كوبكا، وزير المواصالت بجمهورية 

التشيك.   جرى خالل االجتماع استعرض 

مجاالت  في  البلدين  بين  التعاون  أوجه 

والطيران  النقل،  وخدمات  المواصالت، 

المدني، والسبل الكفيلة بتعزيزها.

بين قطر والتشيك

استعراض التعاون التجاري واالستثماري

الدوحة- قنا- اجتمع سعادة الشيخ محمد 

بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة 

والصناعة، مع سعادة السيد جوزيف 

سيكيال وزير الصناعة والتجارة في جمهورية 

التشيك، الذي يزور البالد حاليا للمشاركة 

في منتدى قطر االقتصادي بالتعاون مع 

بلومبيرغ.

وجرى خالل االجتماع استعراض 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك والهادفة 

إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات 

التجارة واالستثمار والصناعة.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة 

خالل االجتماع، الضوء على السياسات 

االقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر 

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.

وزير التجارة 
والصناعة 

يجتمع مع 
نظيره التشيكي

وافق عليه مجلس الشورى

قانون بشأن حماية المجني عليهم والشهود
أمس،  الشورى  مجلس  عقد  قنا-  الدوحة- 

برئاسة  العادية،  األسبوعية  جلسته 

الغانم  الله  عبد  بن  حسن  السيد  سعادة 

رئيس المجلس.

الدكتور  سعادة  تال  الجلسة،  بداية  وفي 

العام  األمين  الفضالة  ناصر  بن  أحمد 

الجلسة،  أعمال  جدول  الشورى  لمجلس 

الجلسة  محضر  على  التصديق  وتم 

السابقة.

مشروع  المجلس  استعرض  ذلك،  بعد 

قانون بشأن حماية المجني عليهم والشهود 

المجلس من  إلى  والمحال  حكمهم،  في  ومن 

موسعة،  مناقشات  وبعد  الموقرة.  الحكومة 

أقر المجلس مشروع القانون المذكور.

مشروع  على  أيًضا،  المجلس  اطلع  كما 

في  النقد  استخدام  بتنظيم  قانون 

المشروع  المعامالت، وبعد استعراض بنود 

القانون  مشروع  المجلس  أقر  ومناقشتها، 

المذكور بصيغته المعدلة.

أطلعت  حيث  الجلسة،  أعمال  وتواصلت 

حسن  بنت  حمدة  الدكتورة  سعادة 

الشورى،  مجلس  رئيس  نائب  السليطي 

المجلس، على اجتماعها مع سعادة السيدة 

لحقوق  الفرعية  اللجنة  رئيس  أرينا  ماريا 

األوروبي،  البرلماني  االتحاد  في  اإلنسان 

تعزيز  سبل  استعرض  االجتماع  أن  مبينة 

التعاون البرلماني بين الجانبين.

الجلسة،  أثناء  المجلس  استعرض  كما 

بن  أحمد  العضو  سعادة  مشاركة  تقرير 

البرلماني  المنتدى  أعمال  الهتمي في  هتمي 

البحوث  مجال  في  بالتعاون  المعني 

العضو  والمكتبات، وتقرير مشاركة سعادة 

االجتماع  في  النعيمي  محمد  بن  ناصر 

الخليجية  البرلمانية  للجنة  الخامس 

االتصال  تقنية  عبر  عقدا  اللذين  األوروبية، 

المرئي في مايو الماضي.

طلب  على  المجلس  وافق  آخر،  جانب  من 

الثقافية  الشؤون  لجنة  أعمال  تمديد 

واإلعالم، لدراسة أوضاع جامعة قطر.

للجنة التعاون الزراعي

قطر تشارك في اجتماع وزاري خليجي
في  قطر  دولة  شاركت  قنا-  الدوحة- 

والثالثين  الثاني  الوزاري  االجتماع 

للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس 

العربية،  الخليج  لدول  التعاون 

االتصال  تقنية  عبر  أمس  ُعقد  الذي 

ل دولة قطر في االجتماع،  المرئي.  مثَّ

بن  عبدالله  الدكتور  سعادة 

عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير 

البلدية.  وتم خالل االجتماع مناقشة 

على  المدرجة  الموضوعات  من  عدد 

بالعمل  والمتعلقة  األعمال  جدول 

مجاالت  في  المشترك  الخليجي 

والثروة  الغذائي  واألمن  الزراعة 

الحيوانية والسمكية.

 بـ»هيئة تطوير محمية األمير محمد بن سلمان«

وزير البيـئــة يجتمـع
مـع مسـؤول ســعـــودي 

سعادة  اجتمع  / قنا/   يونيو   20 في  الدوحة 

أحمد  بن  ناصر  بن  فالح  الشيخ  الدكتور 

والتغير  البيئة  وزير  ثاني  آل  علي  بن 

بن  خالد  األمير  سمو  مع  أمس،  المناخي، 

مستشار  سعود،  آل  فيصل  بن  سلطان 

محمية  تطوير  "هيئة  بـ  الحبارى،  مشروع 

العربية  األمير محمد بن سلمان" بالمملكة 

السعودية.

تجارب  استعراض  االجتماع  خالل  تم 

مجال  في  الخبرات  تبادل  وأهمية  البلدين 

مشاريع إكثار الحبارى.

"هيئة  بـ  الحبارى  مشروع  مستشار  وقام 

سلمان"،  بن  محمد  األمير  محمية  تطوير 

طائر  إلكثار  الفرس  روضة  لمركز  بزيارة 

في  القطرية  التجربة  على  لالطالع  الحبارى 

هذا المجال.

قطر تدين بشدة تفجيرين 
في أفغانستان

الدوحة- قنا- أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها 

الشديدين للتفجيرين اللذين استهدفا سيارتين في 

العاصمة األفغانية كابل ووالية »ننغرهار« شرقي البالد، 

وأديا إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، 

في بيان أمس، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف 

واإلرهاب مهما كانت الدوافع واألسباب. وعبرت الوزارة 

عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب 

أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
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احتفلت بمرور »15« عاما على انطالق مسيرة التميز في تعليم التمريض

»كالجاري« تخرج دفعة »2022«

حفل  قطر  في  كالجاري  جامعة  استضافت 

حضوريًا   2022 دفعة  لطالب  الرسمي  التخرج 

سانت  فندق  في   2022 يونيو   15 في  وذلك 

ريجيس الدوحة تحت رعاية سعادة السيدة 

التربية  وزيرة  النعيمي  علي  بنت  بثينة 

والتعليم والتعليم العالي.

والضيوف  الوجهاء  من  العديد  الحفل  حضر 

خالد  الدكتور  الشيخ  سعادة  بينهم:  من 

أمناء  مجلس  رئيس   - ثاني  آل  جبر  بن 

الدكتور  وسعادة  قطر،  في  كالجاري  جامعة 

وزارة  وكيل   - النعيمي  صالح  بن  إبراهيم 

والسيدة  العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية 

ديبورا يدلين - مستشارة جامعة كالجاري، 

رئيسة   - الراشد  أحمد  مريم  والدكتورة 

األسرة  طب  واستشارية  األكاديمية  الشؤون 

األولية،  الصحية  الرعاية  مؤسسة  في 

والدكتور. بيل غالي - نائب رئيس )البحوث( 

ديبورا  والدكتورة  كالجاري،  جامعة  في 

كالجاري  جامعة  وعميدة  أستاذة   – وايت 

أمينة   - دامبروويتز  آمي  والدكتورة  قطر،  في 

والدكتور  كالجاري،  جامعة  في  السجل 

الجامعة  رئيس  نائب   - روانبورا  جاناكا 

)الدولية(  لألبحاث  المساعد  الرئيس  ونائب 

جامعة  احتفلت  وقد  كالجاري.  جامعة  في 

كالجاري في قطر بتخريج 133 طالبًا جامعيًا 

بحضور عائالتهم وأصدقائهم وأعضاء مجلس 

تقيمه  تخرج  حفل  أول  في  والشركاء،  اإلدارة 

حضوريًا في قطر منذ بداية الجائحة.

وتولى إدارة حفل التخريج واإلعالن عن أسماء 

جامعة  مستشارة  من  كل  الخريجين 

كالجاري، ونائب رئيس الجامعة )للبحوث(، 

في  كالجاري  جامعة  أمناء  مجلس  ورئيس 

قطر،  في  كالجاري  جامعة  وعميدة  قطر، 

مريم  الدكتورة  الحفل  في  الشرف  ضيفة 

اإلنجازات  المتحدثون  ناقش  كما  الراشد. 

التحديات  من  الرغم  على  الطالب  حققها  التي 

بسبب  عاشوها  التي  االستقرار  عدم  وحالة 

الوباء. وأعقب الكلمات التي ألقاها المتحدثون 

 15 بمرور  احتفااًل  مؤثر  فيديو  لمقطع  عرض 

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 

رائعة  فرصة  وهي  السعيدة،  المناسبة  بهذه 

ساهمت  التي  اإلنجازات  مسيرة  معًا  لنتذكر 

في  الصحية  الرعاية  قطاع  وتعزيز  نمو  في 

العديدة  باإلنجازات  نحتفل  اليوم،  قطر. 

التي  الجبارة  وبالجهود  خريجونا  حققها  التي 

بذلوها إلحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتنا. 

في  والتألق  التوفيق  كل  لكم  ونتمنى  نهنئكم 

حياتكم العملية«.

وفي كلمتها االفتتاحية أمام الطالب الخريجين، 

جامعة  عميدة   - وايت  ديبورا  الدكتورة  قالت 

رائعة  مناسبة  هو  »اليوم  قطر:  في  كالجاري 

نعي  كلنا  والسعادة.  الفخر  بمشاعر  مليئة 

سهلة  تكن  لم  األكاديمية  الرحلة  هذه  بأن 

الطالب  أو  التعليمي  للكادر  بالنسبة  سواء 

التي  الصعبة  والمنعطفات  التقلبات  بسبب 

قدرًا  أظهرتم  ولكن،  العالم،  حول  شهدناها 

إلى  وصلتم  حتى  وااللتزام  الحزم  من  كبيرًا 

هذه المحطة الهامة في مسيرتكم التعليمية. 

وبينما تستعدون لخوض مرحلة جديدة من 

حياتكم المهنية، تذكروا أنه من خالل المثابرة 

إحداث  في  ستنجحون  والصدق  والنزاهة 

المرضى  حياة  في  وحقيقي  إيجابي  فرق 

النظام  وفي  المجتمع  في  وأيضًا  وعائالتهم، 

واثقة  »أنا  بالقول:  وأضافت  ككل«.  الصحي 

من أن كل واحد منكم سيقدم مساهماٍت قيمة 

ونحن  قطر،  في  الصحية  الرعاية  مجال  في 

أعربت  كما  الطريق«.  طوال  ونشجعم  معكم 

الدكتورة ديبورا عن خالص امتنانها لصاحبة 

ولحضرة  ناصر،  بنت  موزا  الشيخة  السمو 

صاحب السمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل 

المفدى، ولحكومة قطر على  البالد  أمير  ثاني، 

قطر  في  كالجاري  لجامعة  المستمر  دعمهم 

وتعليم التمريض. من جهتها، ألقت الدكتورة 

في  الضيفة  المتحدثة   - الراشد  أحمد  مريم 

الحفل، كلمة مؤثرة سّلطت فيها الضوء على 

»أنا سعيدة جدًا  وقالت:  الخريجين  إنجازات 

باالنضمام إليكم لنحتفل سويًا بهذه المناسبة 

أن  على  دلياًل  اليوم  التخرج  ُيعد  الرائعة. 

المثابرة والعمل الجاد تؤتي ثمارها، وها أنتم 

مرحلة  لخوض  وتستعدون  اليوم  تتخرجون 

دفعة  طالب  لكم  أؤكد  حياتكم.  من  جديدة 

أهم  من  بواحدة  جيدًا  مجهزون  بأنكم   2022
 2030 الوطنية  قطر  رؤية  لدعم  الالزمة  األدوات 

المتمثلة في تطوير نظام رعاية صحية شامل 

الدولة  احتياجات  ُيلبي  عالمي  مستوى  على 

للممرضين  تهانينا  والمستقبلية.  الحالية 

في  التوفيق  كل  لكم  ونتمنى  الخريجين 

الوطنية  قطر  برؤية  مسترشدة  المستقبل«. 

على  قطر  في  كالجاري  جامعة  تهدف   ،2030
الذين  الممرضين  وتعليم  تكوين  إلى  الدوام 

سيكونون جزءًا من القوى العاملة المستدامة 

االقتصادية  األولويات  دعم  في  ستساهم  التي 

واالجتماعية والصحية لدولة قطر.

{  الشيخ د. خالد بن جبر يلقي كلمته

الشـيــخ د. خـالـــد بن جـبـــر: جـــهـــود جــــبـارة للخــريجـيــــن إلحــــداث تغيــيـــر إيجــابـــي في مجـــتمعاتنا

$ الدوحة



مبروك دفعة 2022!
برنامج البكالوريوس في التمريض 

عبدالرحيم بانيس موسيبا
عبدهللا كاراما

ابيمبوال يستثير اوالدري  )مع مرتبة الشرف(
افراح احمد محمد عبدهللا اليزيدي

اجيش موهانان
علوية صالح يوسف

الفونسي جيمس
امال عبدي عجه

امل محمد احسين
اماني حمزة حسن عبدهللا

اميره احمد شاميه
امينة موسى بلوجي

آمنه محمد زادة
انجالي شاندرن

ارون بايلي
اشاه سيفان كوتان بيالي )مع مرتبة الشرف(

اشواق حسن عثمان
اسيا سالم محمد سالم هالل )مع مرتبة الشرف(

بيبيتا ماتو )مع مرتبة الشرف(
بدور ياسر يوسف حسان

بي بي ساليمة قول حسن
بيلجا تيككيكارا جوس

بينسي شيراماتيل جوزيف )مع مرتبة الشرف(
بنسيمل بابي 

بندو بلشندرن 
بندو جوزف

بندمول ميشل
بنيو توماس )مع مرتبة الشرف(

بوبا ران
سنتيا شيال مونيس

ديانا رياض عدنان عادل مراد
ديانا بسام زيتون

دوللي توماس ثديان بالكل

ايمان صافي
ايمان عبدالسالم صالح قاسم )مع مرتبة الشرف(

فاطمه اسماعيل صفر جاكرى 
فاطمة العطار )مع مرتبة الشرف(

فاطمة عبد القادر
فاطمه ناصر سعيد الرواحي

فيحاء الشاذلي عمر المومن 
جيجو كالوفاليل جون

هديل عبدالحي اسحق وزوز )مع مرتبة الشرف(
حفصة جمعه احمد  سلمان بور

هاجر عمر سلطان مبارك الكوارى
هالة انور احمد عبدالحميد عقل

هيبو محمود محمد
هند حسن عبدالرحمان القاضي

هدى عبدالعزيز احمد على السعدى
اينا كاسترو )مع مرتبة الشرف(

جواهر احمد عباد ناصر العجى
جايا جوزيف )مع مرتبة الشرف(

جيبين جون اكاستين )مع مرتبة الشرف(
راجان جينسى

جيسنا جورج
جيس اليكس )مع مرتبة الشرف(

جيبي جوس )مع مرتبة الشرف(
جيجيمول بينسيلي

جينسى تريسا جوزيف
جينات مانشيريل

جنى باتمتو ابراهام
جينو مامبيلي بابو

جنسان كاروكايل جيمس
جينتو جوسي

جيشا فارغيس
جسمول كاي بول )مع مرتبة الشرف(

جون جلودوفيزا )مع مرتبة الشرف(
جونسى جون )مع مرتبة الشرف(
جودى جاكوب )مع مرتبة الشرف(

كيندريك جوس
خديجة محمد شنبة درزاده

خلود الجبري مسعد العجي )مع مرتبة الشرف(
 خلود عمر عبدهللا جامع

كلثوم غالم بدفر
ليجيمول اوسيف

ليجومول كامجير اتوموتيل اتيافيرا
ماجي جورج

مانجو بينى )مع مرتبة الشرف(
مانجوشا ايزاشيريل ابراهام

مرام ثابت عطاهللا محمد ابو عتيق
مريم محمد يوسف

مريم فضل سبحان )مع مرتبة الشرف(
مارلينا بنتاذنو )مع مرتبة الشرف(

مريم درمحمد درعلى خوبيارى
مريم مراد شيخ زاده

مريم مصطفى احمد علي محمود
مريم مسعود قادرى

ميمونه سالم محمد سالم هالل )مع مرتبة الشرف(
ميترا سوبترا رامشاندران نايار

منى محمد صالح
ندى الكارث الطاهر الصديق

ناليني جانيش )مع مرتبة الشرف(
نعمه حسن محمد

نيشا شامل
نورة علي عاطف العيسائى

برتيش ماتيف
راشيل ماثيو

رشا لطفي محمد بركه )مع مرتبة الشرف(
رزيه قشقوي 

ريم يوسف عبدهللا يوسف الناصر
رينا كوريان )مع مرتبة الشرف(

ريهام عبدالقادر انور )مع مرتبة الشرف(
ريتي انتوني )مع مرتبة الشرف(

رحاب بنت سعيد زواغى )مع مرتبة الشرف( 

روزلين جيبكوماري سوبرامانيام )مع مرتبة الشرف(
روشان بتنديكتا مينيزيس

سحر رشدي عطيه عاشور
سلوى زهير

سمر زياد حسن الصفدى
سامية يوسف حاجي ورسمة )مع مرتبة الشرف(

سانسو جورج
ساره محمد خلف سعد الكبيسى

شالوم كورتيز )مع مرتبة الشرف(
شريفة بينيتو داكايكوى )مع مرتبة الشرف(

شارون بنجي
شيال بيدفورد

شايبي جوسيف
سينيمول جوزيف )مع مرتبة الشرف(

سميثا فارجيس
سميتا باثينونيل بوثينورا سومان )مع مرتبة 

الشرف(
سمية عصام جول حميد جول

سونا ابراهام 
سونا ماتيو

سوساما توماس
سوجىي اببافو )مع مرتبة الشرف(
تابوش جميله )مع مرتبة الشرف(
تريسا اليكس )مع مرتبة الشرف(

فينا برهمندا راو )مع مرتبة الشرف(
ويال شهيدة 

ياسمين صالح احمد احمد حديد )مع مرتبة الشرف(
ظافره عبدهللا محمد القحطانى

ماجستير في التمريض

عواطف علي بيورجي
نجوى احمد بابكر محمد

نوال احمد علوي باوازير

a



السنة )27( - الثالثاء  22 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 21 يونيو 2022م العدد )9787( متابعات8

لمواجهة الجفاف في الصومال

»قطر الخيرية« توفر المياه النقية آلالف األسر
في إطار تواصل جهودها لمواجهة الجفاف في 

العاجل  اإلغاثة  لنداء  واستجابة  الصومال، 

قطر  تمكنت  الصومال«،  مجاعة  »أوقفوا 

من  قطر،  في  المحسنين  بدعم  الخيرية 

بوالية  مردف  قرية  في  ارتوازي  بئر  تشييد 

أن  ينتظر  الصومال،  جنوبي  هرشبيلي 

يستفيد منها أكثر من 5000 أسرة من سكان 

القرى  في  السكانية  والتجمعات  القرية 

الجفاف  بسبب  المحرومة  األخرى  النائية 

وغياب الخدمات األساسية.

مضخة  تركيب  مع  عميق  بئر  حفر  تم  وقد 

عال  مياه  وخزان  بالكهرباء،  تعمل  غاطسة 

أجل  من  وذلك  الحيوانات،  لسقيا  وحوض 

وعودة  القرية  سكان  استقرار  في  المساهمة 

عن  بحثًا  القرية  من  نزحت  التي  العائالت 

معظم  يضرب  الذي  الجفاف  بسبب  المياه 

المناطق الصومالية.

إلى  الخيرية  قطر  سعي  إطار  في  ذلك  ويأتي 

والمتضررة  الفقيرة  المجتمعات  تمكين 

مصادر  على  الحصول  من  الجفاف  من 

تواجدهم  مناطق  في  للشرب  صالحة  مياه 

 90 ما ال يقل عن  األصلية، في وقت جف فيه 

في المائة من مصادر المياه في جميع أنحاء 

الصومال.

حياة  في  هائال  فرقا  المشروع  أحدث  وقد 

الحياة  البئر، حيث عادت  السكان قبل حفر 

المجاورة  والقرى  القرية  في  طبيعتها  إلى 

األطفال  معاناة  من  التخفيف  في  وخصوصًا 

الذين كانوا يبذلون جهدًا للبحث عن المياه 

في رحالت خطرة.

السيد  ورشيخ  مديرية  باسم  الناطق  وعبر 

في  الخير  ألهل  شكره  عن  عولو،  عبدالله 

قطر على دعمهم السخي لتشييد هذا البئر 

الصومال  في  جهودها  على  الخيرية  ولقطر 

»إن  وقال  هرشبيلي،  والية  في  وخصوصا 

القرية  لسكان  خاصة  أهمية  لها  البئر  هذه 

إن أقرب  القريبة، حيث  الرعوية  والتجمعات 

محطة مياه للقرية كانت تبعد عن 60 كيلو 

مترًا«.

من جانبه تحدث السيد عبدالله ياردي، أحد 

المنطقة-  أهالي  معاناة  -عن  القرية  أعيان 

المياه  استخدام  وسعنا  في  يكن  لم  وقال: 

بسبب  المواشي  ونفقت  أغراضنا،  لجميع 

نسي  البئر  حفر  بعد  اليوم  ولكن  العطش 

ثم  الله  بفضل  وهذا  معاناتهم،  السكان 

محسني دولة قطر فجزاهم الله خيرا.

الجدير بالذكر أن قطر الخيرية قامت خالل 

هذا العام 2022 بتنفيذ37 مشروعا في مجال 

حيث  الصومالية،  األقاليم  جميع  في  المياه 

القرى  في  السكانية  التجمعات  على  ركزت 

النائية والمحرومة من الخدمات األساسية.

نداء  أطلقت  قد  الخيرية  قطر  وكانت 

في  الجفاف  لمواجهة  عاجل  استجابة 

مجاعة  »أوقفوا  شعار  تحت  الصومال 

وتوفير  عاجلة  مساعدات  وتقديم  الصومال« 

االحتياجات الضرورية للمتضررين من تأثير 

الجفاف.

الحيوية  المجاالت  على  الحملة  وتركز 

الغذائية  وغير  الغذائية  المواد  في  المتمثلة 

إضافة إلى توفير المياه الصالحة للشرب.

تقديرا لجهودهما أثناء الجائحة

المجلس البلدي
يكرم »الخال« و»الرميحي«

حمود  بن  محمد  السيد  سعادة  كرم 

البلدي  المجلس  رئيس  شافي  آل  شافي 

أمس،  صباح  األعضاء  والسادة  المركزي، 

الخال،  محمد  عبداللطيف  الدكتور 

رئيس المجموعة االستراتيجية الوطنية 

 - كوفيد  لفيروس  للتصدي  الصحية 

المعدية  األمراض  قسم  ورئيس   ،19
حمد  والدكتور  الطبية،  حمد  بمؤسسة 

للجنة  المشارك  الرئيس  الرميحي،  عيد 

حماية  ومدير  لألوبئة  للتأهب  الوطنية 

االنتقالية  األمراض  ومكافحة  الصحة 

الجهود  نجاح  بعد  العامة،  الصحة  بوزارة 

مكافحة  في  الطبية  الطواقم  بذلتها  التي 

جائحة كورونا، وذلك بمقر البلدي.

نفسي  عن  باألصالة  شافي«:  »آل  وقال   

البلدي  المجلس  أعضاء  عن  ونيابة 

الشكر  بجزيل  لكم  نتقدم  المركزي، 

وأعمالكم  الكبيرة  جهودكم  على  والتقدير 

ضمن  بنجاح  ومساهمتكم  المتميزة، 

اتبعتها  التي  العامة  الصحية  الخطة 

»جائحة  لتحديات  تصديها  في  الدولة 

كورونا«.

التدابير  بكافة  شافي«  »آل  وأشاد 

تم  التي  الصائبة  الوقائية  واإلجراءات 

الصحية  واإلرشادات  وتطبيقها،  اعتمادها 

كله  المجتمع  توعية  في  المتكاملة 

وقال:  الصحي،  التحدي  هذا  بطبيعة 

بفضل الله عز وجل، ثم توجيهات القيادة 

الحكيمة للبالد، نجحت دولة قطر نجاحا 

الصحي  التحدي  هذا  مواجهة  في  فائقا 

مدى  الماضية  الفترة  وبينت  الخطير، 

الرعاية الصحية  سالمة وتفوق مؤسسات 

بالدولة،  الحديثة  الطبية  والمنشآت 

الوطن،  لخدمة  بها  واالرتقاء  والتطوير 

ووزارة  اإلمكانيات،  كافة  وفرت  الدولة  وأن 

مواجهة  في  بامتياز  نجحت  الصحة 

لخدمة  معا  نعمل  أننا  مؤكدًا  »كورونا«، 

األهالي وهدفنا الصالح العام.

الصحي  النظام  أثبت  شافي«  »آل  وقال    

وقادًرا  المسؤولّية،  قدر  على  أّنه  بالدولة 

الجائحة  هذه  ُمواجهة  على  بنجاح 

الدول  من  الكثير  أصابت  التي  العالمية، 

بالزعر والهلع والكثير من الخسائر، ووجدنا 

في  ومتتالية  مشهودة،  قطرية  نجاحات 

فيروس  وانتشار  تطور  مراحل  كافة 

وباحترافيٍة  بحكمٍة  والتعامل  »كورونا«، 

كبيرٍة حتى عبور هذه الجائحة العالمية.

إلى  دائما  نتطلع  شافي«:  »آل  وأوضح 

تشجيع ودعم الكفاءات القطرية المتميزة 

الهيئات  كافة  في  بالنجاح  لها  والمشهود 

القلب  وفي  الغالي،  بوطننا  والمؤسسات 

نجحت  التي  العامة،  الصحة  وزارة  منها 

الحكيمة،  التوجيهات  تنفيذ  في  بامتياز 

جائحة  لمواجهة  اإلجراءات  كافة  باتخاذ 

فيروس كورونا، ونسعى دائما لمد المزيد 

كافة  مع  والتعاون  التواصل  جسور  من 

خدمة  في  جميعًا  هدفنا  لتحقق  الجهات، 

الوطن والمواطن، واستمرار مسيرة الخير 

والعز، والنهضة الشاملة للوطن.

 وأعرب أعضاء المجلس البلدي، عن بالغ 

متمنين  المكرمين،  للسادة  تقديرهم 

منتسبيها  وكافة  العامة  الصحة  لوزارة 

المزيد من التقدم والنجاح.

والتقدير  بالشكر  »المكرمون«  وتوجه   

اللقاء  وحسن  الكريمة،  المبادرة  هذه  على 

للمجلس  متمنين  االستقبال،  وحفاوة 

اإلنجازات  من  المزيد  المركزي،  البلدي 

والتوفيق لخدمة الوطن والمواطنين.

تكثيف الحمالت التفتيشية على المنشآت الغذائية

بلدية الدوحة تستعد لعيد األضحى
عيد  الستقبال  االستعدادات  إطار  في 

الرقابة  قسم  ف  كثَّ المبارك،  األضحى 

البلدية  الرقابة  إلدارة  التابع  الصحية، 

التفتيشية  الحمالت  الدوحة،  ببلدية 

المؤسسات  مختلف  على  والتوعوية 

خالل  اليومية  الحمالت  بدأت  الغذائية.  

اعتبارا  والمسائية  الصباحية  الفترتين 

حيث  يونيو(،   12( الماضي  األحد  يوم  من 

يتم خالل المرحلة األولى منها التركيز على 

كالمصانع  الكبرى  الغذائية  المؤسسات 

والجمعيات  والفنادق  والشركات 

والمجمعات االستهالكية، وقد أسفرت تلك 

الحمالت عن 778 جولة تفتيشية وتوعوية 

9 محاضر ضبط مخالفة للقانون  وتحرير 

مراقبة  تنظيم  بشأن   1990 لسنة   8 رقم 

أسباب  إزالة  من  والتأكد  اآلدمية،  األغذية 

المخالفات وتعديل أوضاع المخالفين.

سحب  الحمالت  هذه  خالل  تم  كما 

للمختبر  وإرسالها  عشوائية  عينة   28
المركزي للتأكد من مدى صالحيتها.  

تحت شعار »إجازتي متعة واستفادة«

»آل حنزاب للقرآن« يفتتح النادي الصيفي
أعلن مركز آل حنزاب للقرآن الكريم وعلومه 

الصيفي«  »النادي  برنامج  افتتاح  عن 

متعة  »إجازتي  شعار  تحت  العام،  هذا 

الماضي  األحد  يوم  وذلك  واستفادة«، 

بالمقر الّرئيسي للمركز بمنطقة معيذر، 

البنين  من  العمرية؛  الفئات  يستهدف 

 12 إلى   4 )من  والبنات  سنوات(،   8 إلى   4(

سنة(.

السّيدة  الصيفي،  النادي  مديرة  وقالت 

النادي  برنامج  إطالق   
َّ

»إن دلهوم:  حورية 

التي  المركز  خطة  ضمن  يأتي  الصيفي 

لدى  التربوية  القيم  تعزيز  تستهدف 

المثلى  االستفادة  من  وتمكينهم  أبنائنا، 

الصيفية،  اإلجازة  هذه  خالل  للوقت، 

بأسلوب تربوي يمزج بين المتعة والفائدة 

بشكل  التركيز  مع  المعارف،  واكتساب 

أساسى على حفظ وتجويد القرآن الكريم، 

ودروس القاعدة النورانية«.

من  ل 
َّ
األو األسبوع   

َّ
أن النادي  مديرة  وأّكدت 

متمّيزًا  إقبااًل  شهد  قد  البرنامج،  هذا  إطالق 

 100 عددهم  قارب  حيث  المشاركين،  من 

برنامج   
َّ

أن وأوضحت  ومشاركة،  مشارك 

لقي  األولى  أسبوعه  خالل  الصيفي  النادي 

استحسانًا كبيرًا وإعجابًا من قبل الطلبة 

المشاركين واألهالي؛ حيث تضّمن رحالت 

علمية واستكشافية إلى كّل من المتحف 

ومتحف   ،)3-2-1( الرياضي  األولمبي 

برامجه  النادي  وسيواصل  الحديث،  الفّن 

القادمة،  األسابيع  خالل  الهادفة  وأنشطته 

حيث يختتمها بتاريخ 7 / 7 /2022م.

اجتمع مع الرئيس التنفيذي لـ »بلومبيرغ«

وزيــر التـجـــارة يصـطـحـب وفـــدا 
من المسؤولين في جولة الستاد الثمامة

الدوحة - قنا `` اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد 

بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة مع السيد 

سكوت هافينز الرئيس التنفيذي لشركة بلومبيرغ 

ميديا، الذي يزور البالد حالًيا للمشاركة في أعمال 

منتدى قطر االقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ.

جرى خالل االجتماع مناقشة ترتيبات المشاركة 

في المنتدى، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات 

المدرجة على جدول أعماله.

كما تم في االجتماع استعراض آفاق التعاون في 

المجاالت ذات االهتمام المشترك، وتسليط الضوء على 

الحوافز االستثمارية التي يوفرها االقتصاد القطري، 

والمبادرات التي أطلقتها الدولة في سبيل دعم القطاع 

الخاص واستقطاب االستثمارات األجنبية.

وفي سياق منفصل، اصطحب سعادة الشيخ محمد 

بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة وفًدا 

من كبار المسؤولين في جولة إلى استاد الثمامة، وذلك 

خالل زيارتهم للبالد لالطالع على استعدادات دولة قطر 

الستضافة فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 

2022، وتعد هذه الجولة ضمن برنامج منتدى قطر 
االقتصادي.

ضم الوفد فخامة الرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي 

رئيس جمهورية توغو، إلى جانب عدد من 

الشخصيات، من بينهم السيد سكوت هافينز الرئيس 

التنفيذي لشركة بلومبيرغ ميديا، وعدد كبير من 

اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر االقتصادي 

الثاني 2022، إضافة إلى ممثلي البعثات الدبلوماسية 

المعتمدين لدى الدولة، والرؤساء التنفيذيين لعدد من 

البنوك وكبرى الشركات المحلية والعالمية، ومجموعة 

كبيرة من ممثلي وسائل اإلعالم المحلية والعالمية.

واطلع الوفد خالل الجولة على مختلف مرافق استاد 

الثمامة وجاهزيته الستضافة مباريات بطولة كأس 

العالم FIFA قطر 2022.

ومن الجدير بالذكر أن هذا االستاد يقع على بعد 12 

كيلو متًرا جنوبي قلب مدينة الدوحة، وسيستضيف 

مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 من دور 

المجموعات حتى الدور ربع النهائي. واستوحي تصميم 

االستاد من القحفية، قّبعة الرأس التقليدية التي 

يرتديها الرجال والصبية في أنحاء العالم العربي.

رئيس جمهورية 
كازاخستان يصل الدوحة

الرئيس  فخامة  وصل  ــ  قنا   - الدوحة 

رئيس  توكاييف  جومارت  قاسم 

الدوحة،  إلى  كازاخستان،  جمهورية 

أعمال  في  للمشاركة  أمس،  مساء 

مع  بالتعاون  االقتصادي  قطر  منتدى 

فخامته  استقبال  في  وكان  بلومبيرغ. 

مطار  وصوله  لدى  المرافق،  والوفد 

الدوحة الدولي، سعادة الشيخ الدكتور 

وزير  ثاني  آل  أحمد  بن  ناصر  بن  فالح 

وسعادة  المناخي،  والتغير  البيئة 

سفير  إيساغالييف  أرمان  السيد 

جمهورية كازاخستان لدى الدولة.

بمشاركة قطر

اختتام أعمال اجتماع فريق 
الخبراء اإلعالميين العرب

في  أمس  اختتمت  ــ  قنا   - القاهرة 

لفريق  الثاني  االجتماع  أعمال  القاهرة 

بخطة  المعني  اإلعالميين  الخبراء 

العربية  اإلعالمية  االستراتيجية  عمل 

المناقشات، بمشاركة  بعد يومين من 

دولة قطر ممثلة في المؤسسة القطرية 

لإلعالم.

في  لإلعالم  القطرية  المؤسسة  ل  ومثَّ

غصاب  أحمد  السيد  من  كل  االجتماع 

والجودة  التخطيط  إدارة  مدير  الهجري 

والتعاون الدولي، والشيخ أحمد بن ثاني 

الدولي  التعاون  قسم  رئيس  ثاني  آل 

واالتفاقيات.

وأكد االجتماع، الذي ُعقد بجامعة الدول 

العربية، أهمية مواصلة الدعم اإلعالمي 

اإلرهاب  ومحاربة  الفلسطينية  للقضية 

والتطرف.

اإلعالميين  الخبراء  فريق  تناول  كما 

االستراتيجية  أهداف  تنفيذ  آليات 

خدمة  بينها  ومن  العربية،  اإلعالمية 

الصورة  وتثمين  المستدامة،  التنمية 

للشخصية  والثقافية  الحضارية 

باألداء  االرتقاء  عن  فضاًل  العربية، 

للتدريب  وشراكات  برامج  عبر  اإلعالمي 

اإلعالمية  المنظمات  مع  وثيق  بتعاون 

المعنية.
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وزيرة التربية والتعليم تعتمد النتيجة

»24« طالبا يحققون »100%« بـ »الثانوية العامة«

علي  بنت  بثينة  السيدة  سعادة  اعتمدت 

والتعليم  التربية  وزيرة  النعيمي  جبر 

والتعليم العالي نتائج الدور األول الختبارات 

األكاديمي  للعام  العامة  الثانوية  الشهادة 

بلغت  حيث  أمس،  صباح   ،2022-2021
نسبة نجاح المسار العلمي 89.11 % لطلبة 

بالمائة،   39.58 الكبار  تعليم  وفي  النهاري، 

واإلنسانيات  اآلداب  ومسار  نجاح  ونسبة 

في  الكبار  ولتعليم  النهاري،  لطلبة   %  78.97
30.43 بالمائة، ونسبة نجاح  نفس المسار 

المسار التكنولوجي 76 %. 

نسبة  بلغت  النتيجة  لمؤشرات  ووفقًا 

 ،%  88.89 الديني  المعهد  لطلبة  النجاح 

التقنية  قطر  مدرسة  في  النجاح  ونسبة 

قطر  ومدرستي   ،%  84.36 للبنين  الثانوية 

الثانوية  األعمال  وإدارة  المصرفية  للعلوم 

100 %، فيما بلغت نسبة النجاح بين طالب 
الثانوية  والتكنولوجيا  للعلوم  قطر  مدرسة 

وتعليم  الموازي  والمسار   ،%  100 للبنين 

54.20 %. ومدارس التربية السمعية  الكبار 

.%  100
الحرقان  خالد  السيد  قال  جانبه،  من 

بوزارة  التقييم  لشؤون  المساعد  الوكيل 

خالل  العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية 

الدراسي  التحصيل  إن  الصحفي،  المؤتمر 

كانت  مما  وأفضل  مبشرة  جاءت  والنتائج 

مشيرا  الماضي،  األكاديمي  العام  في  عليه 

فيها  تشارك  التي  األولى  المرة  أنها  إلى 

اختبارات  في  السمعية  التربية  مدارس 

حصلت  حيث  العامة،  الثانوية  الشهادة 

يؤهلهما  ما  الشهادة،  هذه  على  طالبتان 

بالجامعات. لاللتحاق 

وأضاف: »أتقدم بأسمى التهاني والتبريكات 

من  الطالبات  وبناته  الطلبة  ألبنائه 

العامة  الثانوية  شهادة  على  الحاصلين 

المذاكرة  في  كبيرة  جهود  من  بذلوه  لما 

االختبارات  وأداء  الدراسي  والتحصيل 

بكفاءة جيدة«.

ونوه إلى أنه على مستوى المواد وفي المسار 

اللغة  في  الدرجات  أفضل  جاءت  العلمي، 

العربية بنسبة نجاح 98.84 بالمائة، بينما 

أفضل  الطلبة  حقق  العلمية،  المواد  في 

 96.19 بنسبة  الرياضيات  مادة  في  نجاح 

بالمائة، وأقل نسبة كانت في مادة األحياء 

بـ 91.4 بالمائة.

فإن  واالنسانيات،  اآلداب  لمسار  وبالنسبة 

أفضل نسبة نجاح حققها الطلبة كانت في 

واألضعف  بالمائة،   92.90 بـ  الجغرافيا  مادة 

 ،85.87 بنسبة  االنجليزية  اللغة  مادة  في 

في  التكنولوجي  المسار  طلبة  تفوق  بينما 

مواد التخصص مثل تكنولوجيا المعلومات 

 99.19 بلغت  نجاح  نسبة  فيها  حققوا  التي 

علوم  في  بالمائة   97.17 وبنسبة  بالمائة، 

األضعف  النسبة  وكانت  اآللي،  الحاسب 

بواقع  الرياضيات  مادة  في  المسار  لهذا 

بالمائة.  86.21
حصلوا  وطالبة  طالبا   24 أن  الحرقان  وبين 

على نسبة مائة بالمائة، بينما حصل 7699 

70 بالمائة وأعلى،  طالبا وطالبة على نسبة 

بينما  بالجامعات،  لاللتحاق  يؤهلهم  ما 

المركز  تفوقت طالبة قطرية وحصلت على 

القطريين  وغير  للقطريين  بالنسبة  األول 

على مستوى مسار اآلداب واإلنسانيات.

المادتين  في  النتائج  أن  الحرقان،  وأكد 

صعوبة  من  الطالب  اشتكى  اللتين 

للمسار  »الرياضيات  فيهما  االختبارات 

جاءت  العلمي،  للمسار  والفيزياء  األدبي 

الماضي.  العام  نتائج  من  وأفضل  إيجابية 

حققوا  الطلبة  من   242 هناك  أن   ، وأضاف 

مادة  اختبار  في   %  100 الكاملة  العالمة 

العام،  هذا  العلمي  للمسار  الفيزياء 

في  الكاملة  العالمة  طالبًا   11 حقق  فيما 

الرياضيات للمسار األدبي.

قال  المادتين،  في  النجاح  نسب  وحول 

مادة  في  النجاح  نسبة  بلغت  الحرقان: 

 %  89.75 األدبي  للمسار  العامة  الرياضيات 

العام  عليه  كانت  مما  أفصل  نسبة  وهي 

في  النجاح  نسبة  بلغت  بينما  الماضي. 

% وهي   92.53 العلمي  الفيزياء للمسار  مادة 

أيضًا نسبة نجاح ممتازة. 

فترة  خالل  تابعت  الوزارة  أن  وأوضح 

أثناء  الطالب  أفعال  ردود  جميع  االختبارات 

االختبارات، وتم رصد جميع الشكاوى، وذلك 

تؤخذ  الطلبة  من  تأتينا  أفعال  ردود  أي  ألن 

االختبارات  يخص  وفيما  الحسبان،  في 

تقوم  الطالب،  بعض  منها  اشتكى  التي 

للتحقق  االختبار  من  عينة  بسحب  لجنة 

من  نماذج  وضع  مع  الصعوبة،  أوجه  من 

االختبار  أسئلة  على  االحتمالية  اإلجابات 

يتم  والتي  النموذجية،  اإلجابات  بجانب 

عملية  وضوابط  ألسس  وفقًا  تقديرها 

تصحيح االختبارات.

الوكيل  نوه  الثاني،  الدور  اختبارات  وبشأن 

المساعد لشؤون التقييم، إلى أن اختبارات 

في  موعدها  في  تكون  سوف  الثاني  الدور 

أغسطس المقبل، الفتًا إلى أن هناك نوعين 

الدور  الختبارات  المتقدمين  الطالب  من 

المتغيبين  الطلبة  هم  األول  النوع  الثاني، 

مقبول،  بعذر  الثاني  الدور  اختبارات  عن 

وسوف يتقدمون لالختبار في مناهج الفصل 

الذين  الطالب  أما  فقط،  الثاني  الدراسي 

سوف  الفصلين  اختبارات  عن  تغيبوا 

الفصلين  منهج  في  لالختبار  يتقدمون 

الدراسيين األول والثاني.

لهم  يحق  وطالبة  طالب   2100 أن  وذكر 

في  الثاني  الدور  اختبارات  ألداء  الجلوس 

انتهاز  إلى  إياهم  داعيا  القادم،  14 أغسطس 
واالجتهاد  الجهد  من  المزيد  وبذل  الفرصة 

لتعويض نتيجة الدور األول.

وعن فتح الباب لاللتماسات، قال إن كنترول 

فيما  المعايير  أعلى  يحقق  العامة  الثانوية 

والتصحيح  االختبارات،  تصحيح  يخص 

أنه  بمعنى  محكمة،  عمل  مراحل  عبر  يتم 

المدارس،  من  اإلجابة  أوراق  استالم  منذ 

تخضع إلى عمليات التدقيق، ومن ثم تنتقل 

ولتحقيق  الدرجات،  تقدير  مرحلة  إلى 

ال  والحيادية،  الشفافية  معايير  أقصى 

ينفرد مدرس واحد بتصحيح ورقة االسئلة 

المرحلة  هذه  من  االنتهاء  وبعد  بالكامل، 

مراجعة  عملية  إلى  اإلجابات  ورقة  تخضع 

الثانوية  الشهادة  كنترول  في  أخيرة 

تم  الطالب  كتبه  ما  كل  أن  من  للتحقق 

الورقة  تمر  ثم  الصحيح،  بالشكل  تقديره 

اختيار  ألسئلة  الضوئي  المسح  عملية  على 

أن  األمور  أولياء  نطمئن  وبهذا  متعدد،  من 

أن  كما  بالكامل،  حقه  يأخذ  طالب  كل 

إلى  المادة  اختبار  في  يحتاج  الذي  الطالب 

وفقًا  ترفيعه  يتم  للنجاح  فقط  درجتين 

إلجراءات وقواعد معينة.

األول  الدور  الختبارات  تقدم  قد  أنه  يذكر 

األكاديمي  للعام  العامة  الثانوية  للشهادة 

التاسع  في  بدأت  والتي   ،2022   /  2021
الماضي،  مايو  شهر  من  والعشرين 

الجاري،  يونيو  من  التاسع  حتى  واستمرت 

اللجان  من  عدد  في  وطالبة  طالبا   »13158«

داخل الدوحة وخارجها.

ثابت  عمر  عبرالسيد  اإلطار  ذات  وفي 

العامة  العالقات  إدارة  مدير   - اليافعي 

والتعليم  والتعليم  التربية  بوزارة  واالتصال 

الثانوية  بنتيجة  سعادته  عن  العالي، 

 ،2022 /2021 الحالي  الدراسي  العام  العامة 

لم  كبيرة  نجاح  بنسب  جاءت  والتي 

األعوام  خالل  الثانوية  شهادة  تشهدها 

جاء  اإلنجاز  هذا  أن  على  مؤكدًا  الماضية، 

العملية  أطراف  جهود  جميع  تضافر  نتيجة 

المستوى  رفع  على  وحرصهم  التعليمية 

الثانوية، خاصة  المرحلة  األكاديمي لطالب 

حصلوا  والذين  عشر  الثاني  الصف  طالب 

الوزارة  قبل  من  محدود  ال  ودعم  رعاية  على 

وإدارات المدارس.

ودعا السيد عمر اليافعي الطالب المتفوقين 

الدراسي  تفوقهم  مواصلة  ضرورة  إلى 

دراستهم  خالل  ومثابرتهم  واجتهادهم 

التي  أهدافهم  لتحقيق  وذلك  الجامعية، 

نعومة  منذ  أعينهم  نصب  وضعوها 

الكبير  الدولة  دعم  إلى  مشيرًا  أظافرهم، 

لجميع أبنائها في دراستهم سواء بالمراحل 

المرحلة  إلى  وصواًل  األولى  الدراسية 

الجامعية.

إدارة  مدير  الكواري  إبراهيم  السيد  وأكد 

جاهزية  بالوزارة،  الطلبة  معلومات  مركز 

غدًا  العامة  الثانوية  شهادات  استخراج 

األربعاء، على موقع الوزارة اإللكتروني )بوابة 

طالب  لكل  يمكن  بحيث  الجمهور(،  خدمة 

التعليم  وزارة  من  موثقة  شهادته  استخراج 

الشهادات  أن  إلى  الفتًا  العالي،  والتعليم 

طريق  عن  استخراجها  أو  إصدارها  يتم  لن 

المدارس.

سيتم  الشهادات  »بخصوص  الكواري:  وقال 

من  موثقة  وستكون  األربعاء،  يوم  توفيرها 

بالختم  العالي  والتعليم  التعليم  وزارة 

غير  الطلبة  إلى  وبالنسبة  الرسمي، 

من  الشهادة  تصديق  يمكنهم  القطريين 

خالل التوجه مباشرة إلى أي من مكاتب وزارة 

الخارجية في مجمعات الخدمات لتوثيقها«، 

بالتهنئة  الطلبة  معلومات  إدارة  مدير  وتوجه 

لهم  متمنيًا  العامة،  الثانوية  طالب  إلى 

األكاديمية  خطوتهم  في  والتوفيق  السداد 

على  قادرة  وطنية  كوادر  لتأهيل  المقبلة، 

استكمال مسيرة النهضة في البالد.

الدرهم  خليفة  السيد  تقدم  جانبه  من 

لطلبة  بالتهنئة  الطلبة،  تقييم  إدارة  مدير 

والتخصصية  العامة  الثانوية  الشهادة 

التي  المشرفة  النتائج  على  أمورهم  وأولياء 

بجهود  السياق  هذا  في  مشيدًا  أحرزوها، 

والتربوية  التعليمية  العملية  أطراف  جميع 

التي  النتيجة  بهذه  للخروج  البناء  وتعاونهم 

الماضية،  السنوات  خالل  تحقيقها  يتم  لم 

والتعليم  التربية  وزارة  حرص  إلى  مشيرًا 

أوراق  الشفافية خالل تصحيح  على تحقيق 

المراحل  من  بالعديد  تمر  والتي  الطالب، 

لتحقيق عدالة حصول الطالب على الدرجة 

المستوى  عن  تعبر  والتي  يستحقها  التي 

عملية  أن  إلى  الفتًا  طالب،  لكل  األكاديمي 

التصحيح كانت دائمًا تأخذ جانب الطالب 

التصحيح  عملية  بقواعد  اإلخالل  دون 

بكنترول الثانوية العامة.

{ خليفة الدرهم{ إبراهيم الكواري { عمر اليافعي

{ خالل إعالن النتيجة

»89.11%« نسبة النجاح فـي العلمي لطلبة النهاري.. وفي تعليم الكبار »%39.58«

كتب        محمد الجعبري - قنا

{ خالد الحرقان

»78.97 %« نسبة النجاح في اآلداب لطلبة النهاري.. و»30.43 %« لطالب تعليم الكبار 

اليافعي: هذا اإلنجاز جاء نتيجة تضافر جهود جميع أطراف العملية التعليمية

نتيجة المواد التي اشتكى منها الطالب جاءت إيجابية وأفضل من العام الماضي

المسار التكنولوجي يحقق »76 %« نجاحا.. و»88.89 %« نسبة النجاح لطلبة المعهد الديني

الـــكـــواري: اســتــخــراج شــهــادات الــثــانــويــة الــعــامــة عــلــى مــوقــع الــــــوزارة.. غــدا

»2100« طـالـب يدخـلـون اختبـارات الدور الثـانـي فـي »14« أغـسـطـس الـمقـبـل

الحرقان: »7699« طالبا حصلوا على نسبة »70 %« مما يؤهلهم لاللتحاق بالجامعات

الدرهـم: الوزارة حـرصت عـلـى تحقـيــق العدالـة خالل تصحـيـح أوراق الطـالب

{ وزيرة التربية والتعليم تعتمد النتيجة
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األولى في اآلداب واإلنسانيات.. سارة الهاجري:

االجتهاد وتنظيم الوقت وراء تفوقي
المركز  على  الحاصلة  الهاجري  مبارك  سارة  الطالبة  عبرت 

اآلداب  بمسار  العامة  بالثانوية  األوائل  العشرة  بقائمة  األول 

النتيجة  هذه  بتحقيقها  البالغة  سعادتها  عن  واإلنسانيات، 

دخولها  منذ  عينيها  نصب  وضعته  وهدفا  حلما  كانت  التي 

المرحلة الثانوية، وقالت: أهدي هذا التفوق إلى والدي ووالدتي 

اللذين قاما بدعم مسيرتي التعليمية طوال فترة الدراسة منذ 

المثابرة  نتيجة  جاء  اإلنجاز  هذا  أن  مؤكدة  األولى،  المراحل 

ما  مادة  كل  إعطاء  على  والحرص  الوقت  وتنظيم  واالجتهاد 

تستحقه من دراسة وتفكير وتعمق.

كان  يومها  إن  الهاجري  سارة  الطالبة  قالت  وقتها،  تنظيم  وعن 

يبدأ بصالة الفجر وقراءة القرآن ثم المذاكرة حتى يحين موعد 

إلى  تعود  المدرسة  بعد  أنها  إلى  الفتة  المدرسة،  إلى  الذهاب 

أخرى  مرة  المذاكرة  تبدأ  ثم  الراحة  من  قسطا  لتأخذ  المنزل 

 40 تخصص  حيث  المدرسي،  يومها  في  درستها  التي  للمواد 

دقيقة لكل مادة في اليوم.  وعن طموحها قالت: أرغب في دراسة 

كلية التربية والتخرج منها للعمل كمعلمة في مدارس الدولة، 

الفتة إلى ان تلك الرغبة جاءت من خالل حبها لوطنها وأن المعلم 

تتسم  شخصية  المعلم  فإن  كذلك  الدول،  تقدم  أساس  هو 

بالعطاء ومساعدة اآلخرين. { العشر االوائل

رؤى جعفر:

االجتهاد والمثابرة سر التفوق
محمد،  جعفر  رؤى  الطالبة  أكدت 

 -  %  94.5 نسبة  على  الحاصلة 

الثانوية،  وهب  بنت  آمنة  مدرسة 

واالعتزاز،  والفرحة  بالفخر  شعورها 

سر  والمثابرة  االجتهاد  أن  موضحة 

التفّوق في الثانوية العامة.

وقالت: كنت أحرص على المواظبة 

بأول،  أوالاً  والمذاكرة  الدراسة  على 

وكان لدّي هدف من بداية العام وهو 

المراجعة،  على  وأحرص  أتفوق  أن 

المذاكرة  بين  وقتي  بتنظيم  وقمت 

وبين الترفيه عن نفسي، فضالاً عن 

دون  حقها  مادة  كل  بإعطاء  القيام 

قبل  األمثل  واالستعداد  تأخير،  أي 

كافية،  بفترة  االختبارات  انطالق 

األجواء  لي  تهيئ  األسرة  كانت  كما 

حتى  والمذاكرة  للتفّوق  المناسبة 

التي  الصعوبات  اجتياز  من  تمّكنت 

واجهتني خالل الدراسة. 

بتفوق  النجاح  توقعت  وأضافت: 

مدار  على  المبذول  الجهد  بعد  وذلك 

أنني قد حصلت على  العام، خاصة 

درجات مرتفعة في الفصل الدراسي 

األول، مشيرة إلى أنها تطمح لمواصلة 

التخصص  في  الجامعية  الدراسة 

الشكر  رؤى  ووجهت  لها.  المناسب 

لعائلتها التي هيأت لها المناخ المالئم 

والدتها  وخاصة  والتفوق  للنجاح 

مدار  على  سانداها  اللذين  ووالدها 

مشوار دراستها في الثانوية العامة.
{ رؤى جعفر

الثانية علمي.. مجد اإلبراهيم:

أطمح ألصبح معلمة في المستقبل
المسار  على  الثانية   – االبراهيم  خالد  مجد  الطالبة  عبرت 

بتحقيق  وفخرها  سعادتها  عن   - القطريين  للطلبة  العلمى 

عائلتي،  اسم  ورفعت  الحلم  تحقق  لله  الحمد  قائلة:  التفوق، 

وكنت سببااً في سعادة العائلة بعد أن قدموا لي كل الدعم منذ 

متواصلة  لجهود  تتويجااً  األوائل  من  تصنيفي  وجاء  طفولتي، 

المذاكرة  على  أواظب  كنت  وتابعت:  واالجتهاد.  الدراسة  من 

ا  يومياً أكثر  أو  ساعتين  أخصص  وكنت  وقتي  وأنظم  بأول  أوالاً 

االمتحانات  وقبل  عنها،  ُيشغلني  شيء  كل  وأترك  للدراسة، 

أكّثف عدد الساعات والُمراجعات بشكل دائم.

بالشكر   99.75% نسبة  على  الحاصلة  الطالبة  وتوجهت 

للبنات  الثانوية  الرسالة  مدرسة  وإدارة  والمعلمات  لعائلتها 

على تقديم الدعم لها طوال األعوام الدراسية حتى تكلل تعبها 

بالتقديم لالنضمام  اإلبراهيم قيامها  وأكدت  والتفوق.  بالنجاح 

األوائل  الطالب  معظم  إن  حيث  قطر  جامعة  في  التربية  لكلية 

كلية  دخول  في  ترغب  أنها  إال  الطب  لكلية  لالنضمام  يسعون 

في  الوطن  المستقبل وتساعد  في  حتى تكون معلمة  التربية 

تخريج أجيال من الطلبة المتفوقين.

محمد أمين العلي.. األول على الثانوية العامة:

ليلى الحداد:

الصالة في موعدها 
خير معين على التفوق

أشكر عائلتي على دعمهم المتواصل

عبر الطالب محمد أمين وليد العلي- األول 

على الثانوية العامة، المسار العلمي– عن 

سعادته وفرحته بالنجاح والتفوق، مشيرا 

جهود  ثمرة  نتيجة  جاء  التفوق  هذا  أن  إلى 

والدراسة  المذاكرة  من  عديدة  سنوات 

واالجتهاد أوال بأول، موضحا أن حرصه على 

معين  خير  كان  موعدها  في  الصلوات  أداء 

له على المذاكرة والنجاح.

وتوجه بالشكر إلى والديه على تشجيعهما 

للمذاكرة  له  المناسب  الجو  وتهيئة  له 

ودعمه لتحقيق النجاح والتفوق في الشهادة 

الثانوية العامة.

 100 نسبة  على  الحاصل  الطالب  ولفت 

منحة  على  بالحصول  يطمح  أنه  إلى   %
لدراسة الطب في كلية وايل كورنيل، كما 

الطب  كلية  في  أيضا  القبول  على  قدم  أنه 

يصبح  أن  يطمح  حيث  قطر،  جامعة  في 

طبيب أطفال. 

خالل  من  قطر،  دولة  بتوفير  العلي  وأشاد 

العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة 

له  المتميزة  التعليمية  اإلمكانيات  لكافة 

ولجميع الطالب. 

الطالب  لجميع  رسالة  بتوجيه  وقام 

السنوات  العامة  الثانوية  على  المقبلين 

هي  والُمثابرة  واالجتهاد  الجد  بأن  المقبلة 

السبيل لتحقيق التفّوق.

عن  الحداد  عبدالله  ليلى  الطالبة  أعربت 

فرحتها وسعادتها بتحقيق حلمها بالنجاح 

والتفوق في الثانوية العامة وحصولها على 

التي  العائلة  بدور  مشيدة   ،95% نسبة 

موجهة  إليه  وصلت  فيما  بقوة  ساهمت 

الشكر إلى والدها ووالدتها.

 وقالت: نجحت عائلتي في تهيئة الظروف 

النفسية المالئمة لي لتحقيق هذا النجاح 

توفير  عن  فضالاً  والمساندة،  بالدعم 

لما  أصل  حتى  والمعنوي  المادي  الدعم 

وصلت إليه اآلن بعد فضل الله عز وجل. 

 وأكدت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم 

المراحل  العالي قدمت للطالب في جميع 

الثانوية  طالب  فئة  وخاصة  الدراسية 

ساعدتهم  التي  التسهيالت  كل  العامة 

وأسهل  بأسرع  الدراسي  التحصيل  على 

المدرسة  إدارة  دعم  عن  فضالاً  الطرق، 

والمعلمين الذين وقفوا بجانب الطالب في 

هذه الفترة وإتاحة التواصل معهم بشكل 

سهل وبسيط.

 وأوضحت أن تفوقها لم يكن صدفة بل كان 

بتخطيط جيد، بدأ نهاية العام الدراسي 

الماضي، حيث ضاعفت المجهود والوقت 

في المذاكرة وكانت هذه النتيجة. 

والسعادة  بالفخر  شعورها  عن  وأعربت 

بعد أن حققت جزءا كبيرا من حلمها الذي 

سيكتمل بدراسة التخصص الذي ترغب 

باالنضمام اليه في الجامعة.

{ محمد أمين العلي

{ ليلى الحداد

عبدالرحمن دفع الله:

أحلم بدراسة إدارة األعمال 
لخدمة قطر

الله  دفع  محمد  عبدالرحمن  الطالب  عبر 

من  أدبي   %  98,2 نسبة  على  حاصل 

للبنين  الثانوية  حنبل  بن  أحمد  مدرسة 

العامة  الثانوية  باجتياز  سعادته  عن 

يواصل  أن  متمنيااً  مشرفة،  بنتيجة 

بتخصص  بااللتحاق  حلمه  تحقيق 

وأن  قطر،  بجامعة  األعمال  إدارة  دراسة 

يخدم مجتمعه الذي قدم له الكثير.

وقال: لقد حصدت التفوق بتنظيم الوقت 

المشتتات  عن  وابتعدت  الدراسي، 

التحصيل  على  للتركيز  وسعيت 

المثمر،  للنجاح  الوصول  بهدف  الجيد، 

قطر  لدولة  وشكره  امتنانه  عن  وأعرب 

ولوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 

الذين  حنبل  بن  أحمد  مدرسة  وإدارة 

اإلمكانيات  كل  توفير  في  جهدااً  يأُلوا  لم 

اجتياز  على  الطالب  لمساعدة  المتاحة 

أن  خاصة  النجاح  وتحقيق  االختبارات 

المفروضة  القيود  ومع  الماضية  الفترة 

تحديااً  تشكل  كانت  الجائحة  بسبب 

والتحدي  واإلرادة  باإلصرار  أّنه  إال  كبيرااً، 

والرعاية  والنفس  أوالاً  بالله  والثقة 

في  األثر  أبلغ  له  كان  المتواصلة  األسرية 

تحقيق الهدف.

مساره  بإكمال  يحلم  أنه  وأضاف 

األكاديمي بدراسة تخصص إدارة األعمال 

الثانوية  في  التفوق  وأّن  قطر  بجامعة 

بداية  وإنما  المشوار  نهاية  ليس  العامة 

الجامعي  التعليم  من  جديدة  لمرحلة 

أّن  مؤكدااً  الله،  بإذن  فيها  أوفق  أن  أتمنى 

كل  وراء  واجتهاد  بجد  والسعي  المثابرة 

نجاح.

وتقدم بكل الشكر والتقدير للدولة وللوزارة 

الصعاب  كل  تذليل  على  حرصا  اللذين 

أمام الطالب، وكل التقدير إلدارة المدرسة 

خدمة  أجل  من  تفانوا  الذين  وللمعلمين 

التي  قطر  سيخدم  بأنه  منوهااً  الطالب، 

يهدي  وأنه  بالنفس  الثقة  كل  أعطته 

البيئة  له  هيأت  التي  ألسرته  نجاحه 

المناسبة للدراسة.

{ عبد الرحمن محمد دفع الله

األولى من القطريين في المسار التكنولوجي.. سارة عبدالله السادة:

سعدت بزيارة وزيرة التربية لتهنئتي

السادة،  عبدالله  سارة  الطالبة  قالت 

القطريين  من  العامة  الثانوية  على  األولى 

على  لله  الحمد  التكنولوجي:  المسار  في 

الثانوية  في  الدراسة  مشوار  انتهى  البالغ، 

وأخيرااً  الروعة،  غاية  في  بنهاية  العامة 

بأن  الطفولة  منذ  لي  حلمااً  كان  ما  تحقق 

أصبح من المتفوقين واألوائل في الدراسة. 

نسبة  على  الحاصلة  الطالبة  وأضافت 

على  لحصولي  جدااً  سعيدة  أنا   :%  99.19
والصديقات  األهل  وفرحة  األول  المركز 

بالشكر  وأتوجه  أكثر،  الفرحة  زادت 

خالل  ودعمني  شجعني  من  وكل  لعائلتي 

ثم  الله  بفضل  الله  الحمد  المرحلة..  هذه 

تشجيعهم لي استطعت أن أحقق حلمي.

وزيرة  سعادة  بزيارة  سعادتها  عن  وعبرت 

بحصولها  وتهنئتها  لها  والتعليم  التربية 

العامة،  الثانوية  في  األول  المركز  على 

بمثابة  كانت  الزيارة  تلك  أن  إلى  مشيرة 

الفرحة الكبيرة لها بعد نهاية مشوار هام في 

الدراسة  وهي  جديد  مشوار  وبداية  الحياة 

لدراسة  تطمح  أنها  مؤكدة  الجامعية، 

الهندسة.

السنوات  لخريجي  نصيحتي  وقالت: 

سنوات  بآخر  يستمتعوا  أن  القادمة 

أحالمهم  يجعلوا  وأن  المدرسية  الدراسة 

ورغباتهم في إسعاد عائالتهم نصب أعينهم، 

عالية  بطاقة  بإمدادكم  كفيل  وحده  فهذا 

تشجعكم  للدراسة  هائلة  تحفيز  وجرعة 

وحاولوا  االستسالم،  وعدم  المواصلة  على 

قدر المستطاع الدراسة بطرق متنوعة كي 

يحب  بطبعه  اإلنسان  أن  خاصة  تملوا،  ال 

ومليئة  سارة  حياة  لكم  وأتمنى  التنوع، 

باإلنجازات وتحقيق األحالم.

عن  الطالبة  والدة  عبرت  جانبها،  من 

الثانوية  ابنتها وتفوقها في  سعادتها بنجاح 

من  دائما  كانت  سارة  أن  مؤكدة  العامة، 

المتفوقات منذ الصفوف األولى، مشيرة إلى 

الوزارة، لذلك  أنها مربية أجيال ومعلمة في 

لدى  اإلبداع  روح  تنمية  على  دائما  حرصت 

لها  االبتكار  أدوات  وتوفير  الصغر  منذ  ابنتها 

منذ نعومة أظافرها.

النتيجة  سماع  لحظة  شعوري  وتابعت: 

لطالما  حلم  بمثابة  الوزيرة  سعادة  من 

على  حصلت  لقد  أمامي،  تكبر  وهي  عشته 

من  بتوفيق  مستحقة  بجدارة  الشأن  هذا 

في  النجاح  عناصر  اجتماع  وبسبب  الله 

الخطوات وطموحة  واثقة  شخصيتها، فهي 

للعلم  ومحبة  وملتزمة  ومنظمة  وقيادية 

في  كبير  دور  لطفولتها  وكان  والتميز، 

في  اعتمدت  فقد  الصفات،  هذه  ترسيخ 

مميزة،  تصبح  أن  يجب  أنها  لها  تربيتها 

األم المعلمة التي تضع نصب عينها  فكنت 

كشخص  المستقبل  في  ابنتها  موضع 

ومحب  ومعطاء  وخلوق  وطموح  وواثق  سوي 

للناس وأسندت إليها مسؤوليات في المنزل 

فتعلمت الصبر واحترام العمل، وفي الختام 

على  الوزيرة  سعادة  أشكر  أن  إال  يسعني  ال 

تشريفها لنا بالزيارة، وهذا إن دل إنما يدل 

بتشجيع  للمسؤولين  البالغ  االهتمام  على 

الذي  الغالي  البلد  أبناء هذا  المتميزين من 

يستحق منا الكثير.

{ الطالبة سارة مع وزيرة التربية والتعليم

عائلتي 
دعمتني 

لتحقيق حلمي 
بالتفوق

دراسة 
الهندسة هي 

طموحي 

كتب        محمد أبوحجر



11السنة )27( - الثالثاء  22 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 21 يونيو 2022م العدد )9787( متابعات

الحاصلة على المركز الثالث بقائمة العشرة األوائل.. نوف الشمري:

دعم األسرة تّوج جهودي الدراسية

كما أتوجه بالشكر إلى كل المعلمات على 

وقفتهم  وعلى  معي  بذلوه  الذي  المجهود 

قطر  بجامعة  االلتحاق  وأتمنى  بجانبي، 

وأخدم  وادابها  االنجليزية  اللغة  لدراسة 

القطاع التربوي في بلدي الحبيب قطر«.

قالت  اتبعته،  الذي  المذاكرة  نظام  وحول 

المهم  من  الشمري:  جميل  نوف  الطالبة 

حيث  للدراسة،  يومية  خطة  وضع  للغاية 

لمذاكرة  محددة  بساعات  االلتزام  يجب 

ممارسة  إغفال  عدم  مع  الدراسية،  المواد 

تجدد  التي  والهوايات  األنشطة  بعض 

التعليم  نظام  أن  كما  والتركيز،  النشاط 

بعض  رغم  الوقت  من  الكثير  لي  وفر 

لكن  البداية،  في  واجهتها  التي  الصعوبات 

للغاية،  مفيدة  تجربة  كانت  عام  بشكل 

تحقـيـــق  مــن  اللـــه  بفضـل  تمكــنت  وقــد 

هدفـي.

الله  توفيق  »إن  بقولها:  حديثها  وختمت 

استذكار  على  والحرص  الوقت  وتنظيم 

الدروس أوالاً بأول منذ بداية العام الدراسي 

األسرة  من  الالمحدود  والدعم  والتركيز 

المناسبة  األجواء  توفير  على  وحرصها 

المهم  الدور  عن  فضالاً  لالستذكار، 

وتحقيق  النجاح  أسباب  أهم  للمدرسة 

التفوق«.

كتيم  جميل  السيد  قال  جانبه،  من 

نوف  المتفوقة  الطالبة  والد  الشمري، 

نسبة  على  حصلت  التي  الشمري  جميل 

الثانوّية  الشحانية  مدرسة  من   - %  99,4
هذه  ابنته  بتحقيق  فخور  إنه  للبنات، 

أن هذا كان نتاج تفّوقها  إلى  ا  النسبة، الفتاً

الدراسي،  العام  طوال  وُمثابرتها  واجتهادها 

من  الدراسة  في  متفوقة  كانت  ولطالما 

صغرها ولله الحمد. 

بجامعة  الدراسة  تنوي  ابنته  أن  وتابع 

اإلنجليزية،  اللغة  آداب  تخصص  قطر، 

الُمختلفة،  اللغات  تفّضل  أنها  خاصة 

ُمختلف  في  تفكر  زالت  ما  أنها  ا  موضحاً

واالجتهاد  الجد  إن  وقال:  التخصصات، 

التفّوق،  لتحقيق  السبيل  هي  والُمثابرة 

من  االجتهاد  بضرورة  الجميع  وأنصح 

الله،  على  والتوكل  الدراسي  العام  بداية 

ومقدر  شاكر  وانه  عنده،  من  فالتوفيق 

خالل  جهدهم  على  ومدارسهم  لمعلميهم 

الدراسة. سنوات 

قالت الطالبة نوف جميل كتيم الشمري، 
الحاصلة على المركز الثالث في قائمة العشرة 

األوائل على الثانوية العامة بمسار األداب 
واإلنسانيات بمجموع قدره 99.44 %، إنها 

تتقدم بالحمد والشكر إلى الله عز وجل على 
هذا التفوق، وأضافت: »وأتقدم بخالص الشكر 
والتقدير إلى والدي ووالدتي على ما بذاله معي 
طوال فترة الدراسة، حيث كان لهذا االهتمام 

والدعم الكبير بالغ األثر في تحقيق هذه 
النتيجة التي نصبو إليها جميعًا،

تخرجت بنسبة »97%« مسار علمي.. نور المحمدي:

ســأواصـل دراسـتـي 
في »تكســاس«

الشهادة  الختبارات  استعداداتها  وعن 

الدراسة،  في  واستراتيجيتها  الثانوية 

أوال  »الدراسة  شعار  ترفع  أنها  بينت 

وعدم  الدراسي  العام  بداية  منذ  بأول« 

وتنفيذ  الدروس  وتسويف  تأجيل 

وتوجيهات  المدرسية  والمهام  الواجبات 

إلى  تلجأ  لم  أنها  إلى  مشيرة  المعلمات، 

أكثر  واعتمدت  الخصوصية،  الدروس 

أثناء  واالنتباه  الذاتي  التحصيل  على 

حضور  جانب  إلى  الدراسية،  الحصص 

التي  والمراجعات  اإلثرائية  الدروس 

المدرسة. تقدمها 

تفوقها  في  أسرتها  دور  نور  وثمنت 

أساس  أنها  إلى  مشـيـــرة  العلمــي، 

بالتعليم  تعتني  تربوية  أســـرة  من 

في  تعــمـل  والدتهـــا  إن  حيــث  جدا، 

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة 

السابق  المعلم  والدها  أن  كما  العالي، 

ابن  بمدرســة  األكاديمـي  النائب  هو 

وأبدت  حاليا،  للبنين  االبتدائية  الهيثم 

بنتيجتها،  والديها  بفرحة  سعادتها 

عن  أثمر  لها  ورعايتهما  تعبهما  أن  مؤكدة 

التفوق. هذا 

واختتمت نور المحمدي حديثها بالتأكيد 

يضعن  الخريجات  وزميالتها  أنها  على 

خدمة بلدنا الغالي نصب أعينهن، معلنة 

في  العلمية  مسيرتها  ستواصل  أنها 

التعليمية،  بالمدينة  تكساس  جامعة 

حيث حصلت على قبول لدراسة الهندسة 

الكهربائية والحاسوب.

عبدالناصر مأمون ربيع:

التفوق جاء نتيجة االلتزام بالصالة وتنظيم الوقت

متخوفا  كان  أنه  عبدالنـــاصــر  وأكــد 

الفيزياء  مادتي  في  درجاته  من  بشدة 

الحصول  أن  معتبرا  العربية،  واللغة 

عز  الله  من  مكافـــأة   %  98.13 على 

العام  طوال  الكبير  اجتهاده  على  وجل 

المنصرم. األكاديمي 

الدروس  على  يعتمد  لم  إنه  وقال 

الدراسية  حياته  طوال  الخصوصية 

بل  فحسب،  العامة  الثانوية  وليس 

اعتمد على الشرح المدرسي والحصص 

المدرسة،  تقدمها  كانت  التي  اإلثرائية 

بفضل  جاء  التفوق  عامل  أن  معتبرا 

بشكل  الوقت  وتنظيم  بالصالة  االلتزام 

باألصدقاء  وااللتقاء  الدراسة  على  جيد 

الرياضة. وممارسة 

علوم  في  التخصص  يعتزم  أنه  وأضاف 

في  الدراسة  على  والتقديم  الحاسب 

والدته  إلى  شكره  مقدما  قطر،  جامعة 

تخطي  على  التي ساعدته بشكل كبير 

هذا العام الدراسي باألخص. { عبدالناصر مأمون 

وصف عبدالناصر مأمون ربيع، الحاصل على المركز 
العاشر في المسار التكنولوجي - مدرسة حسان بن 

ثابت الثانوية للبنين، رحلته في إنهاء المرحلة الثانوية 
بالنجاح في الصعود إلى قمة الجبل، معتبرا أنها كانت 

مغامرة شيقة ومليئة بالتحديات والصعاب.

الحاصل على الترتيب العاشر في الثانوية العامة.. شبيب المريخي:

ممارسة الرياضة 
ساهمت في تفوقي

عبر الطالب شبيب محمد 
المريخي، الحاصل على الترتيب 

العاشر ضمن قائمة العشر 
األوائل في الثانوية العامة 

بمجموع قدره 98.56 % من 
المجموع الكلي، عن سعادته 

الكبيرة بالحصول على هذا 
الترتيب الذي كان يخطط له 

منذ بداية العام الدراسي ووضعه 
كهدف له عمل على تحقيقه 

من خالل الجد واالجتهاد 
والتركيز في الدراسة سواء 

بالمدرسة أو بالمنزل.

كان  بالمنزل  المذاكرة  إن  وقال 

5 ساعات يوميااً،  إلى   3 يخصص لها من 

أوقاتا  االختبارات  أيام  شهدت  حيث 

شهر  خالل  جاءت  أنها  بسبب  صعبة 

التوفيق  يحاول  جعله  مما  رمضان، 

التي كانت جزءا  والعبادة  الدراسة  بين 

ذلك  عن  يتخل  ولم  يومه  من  أصيال 

ممارسة  أن  إلى  الفتااً  ضغوط،  أي  تحت 

تفوقه  في  كبير  بدور  ساهمت  الرياضة 

وذلك لما لها من تأثير كبير على جسده 

وعقله.

الدراسة  إلى  سيتجه  أنه  وأضاف 

العلوم  بالخارج، حيث يرغب في دراسة 

أن  في  رغبته  إلى  مشيرااً  السياسية، 

قبل  من  الوطن  بناء  قافلة  ضمن  يكون 

القطري. الشباب 

{ شبيب المريخي 

{ العنود عصام 

الحاصل على المركز األول بالمسار التكنولوجي.. فكري منصور:

قطر توفر تعليما متميزا ألبنائها
منصور،  نبيل  فكري  الطالب  عبر 

المسار  في  األول  المركز  على  الحاصل 

بن  حسان  مدرسة   - التكنولوجي 

فرحته  عن  للبنين،  الثانوية  ثابت 

 ،%99.75 على  بالحصول  الكبيرة 

هذا  في  األول  الفضل  أن  مؤكدا 

التميز لله تعالى. 

التي  قطر  لدولة  شكره  فكري  وقدم 

تعليمي  مستوى  ذات  مدارس  وفرت 

أن  إلى  مشيرا  أكفاء،  ومدرسين  عالي 

العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة 

وفرت للطلبة فيديوهات تعليمية متنوعة، 

مدير  بها  قام  التي  الكبيرة  الجهود  جانب  إلى 

والمدرسون  فيها  العاملين  وجميع  مدرسته 

العام  المواد طوال  الذين اجتهدوا في تدريس 

مدرس  عواد  أبو  محمد  األستاذ  وبالتحديد 

الفيزياء.

أسرته  من  كبير  دعم  على  حصل  أنه  وأكد 

ومعنويا  ماديا  يحتاجه  ما  له  قدمت  التي 

التي  أميرة  الدكتورة  الكبرى  أخته  وتحديدا 

كانت محفزااً رئيسيااً في تفوقه، داعيا طالب 

الوقت  تنظيم  إلى  الجدد  العامة  الثانوية 

لكي  الدراسي،  العام  بداية  منذ  واالجتهاد 

يتغلبوا على جميع الصعوبات.

العنود عصام عبدالفتاح:

جهود أسرتي كانت دافعا للتفوق
الحاصلة  عبدالفتاح،  عصام  العنود  أكدت 

أن  الثانوية،  المرحلة  في   %  98.5 على 

المثابرة  ثم  الله عز وجل  تفوقها توفيق من 

الصعبة،  الظروف  مواجهة  في  والصبر 

يبذالنه  وما  وأبي  أمي  تذكرت  كلما  وقالت: 

ا  دافعاً ذلك  كان  وإخوتي  أجلي  من  جهد  من 

كانت  التي  والمذاكرة  الدراسة  لمواصلة 

العنود  ا. ونوهت  تمتد لعشر ساعات يومياً

أمي  خاصة  أهلي  »إن  وقالت  أهلها  بدعم 

أكبر الداعمين لي في رحلتي الدراسية، وال 

وقفوا  الذين  خالتي  وابنة  أصدقائي  أنسى 

الدعم«.  أشكال  كل  لي  وقدموا  بجانبي 

المستقبلية  خطتها  عن  العنود  وكشفت 

التي تتمثل في االلتحاق بكلية طب األسنان 

دخولي  مضيفة:  البريطانية،  بالجامعة 

لهذا التخصص لخدمة البشرية ومساعدة 

الناس ألكون سببا في شفائهم وإسعادهم. 

وعبرت العنود عن أمنيتها في إنشاء عيادة 

الجامعة،  من  تخرجها  بعد  األسنان  لطب 

في  تتوسع  أن  أمنيتها  عن  عبرت  كما 

من  أكثر  للعيادة  ليكون  الطبي  مشروعها 

فرع في العالم. وأكدت العنود أنها ستسعى 

للعمل واالجتهاد لمساعدة الناس وترك أثر 

جميل في العالم.

{ فكري 

منصور 

الحاصل على الترتيب الثامن.. جاسم المهندي:

لم أتعامل 
مع الدروس الخصوصية

محمد  جــاســم  ــب  ــال ــط ال قــــال 

الـــــمـــــهـــــنـــــدي، الــــحــــاصــــل 

ــب الــثــامــن  ــي ــرت ــت ــى ال ــل ع

فـــــي قــــائــــمــــة الـــعـــشـــر 

اآلداب  بمسار  األوائـــل 

هذا  إن  واإلنــســانــيــات، 

نتيجة  جـــاء  اإلنـــجـــاز 

ــرة بــذلــهــا  ــي ــب جـــهـــود ك

والتركيز  الــدراســة  في 

وتــنــظــيــم الـــوقـــت وعـــدم 

الـــخـــروج، مــشــيــرااً إلـــى أن 

كبيرا  دعما  له  قدمت  األسرة 

له  ووفــرت  الدراسة  رحلة  أثناء 

للمذاكرة في  المناسبة  األجواء 

هدوء تام.

ـــوم  ـــق وأوضـــــــــــح أنـــــــه كـــــــان ي

يدرسها  التي  المواد  بمذاكرة 

ويقوم  الـــدراســـي،  الــيــوم  ــالل  خ

بــتــخــصــيــص يــــــوم اإلجـــــــازة 

التي  الــمــواد  جميع  لمراجعة 

درســهــا خـــالل األســـبـــوع، الفــتــااً 

الدروس  أنه لم يتعامل مع  إلى 

وكان  شكل،  بأي  الخصوصية 

ــرح  ــى ش ــل االعـــتـــمـــاد األكـــبـــر ع

المدرسة. في  المعلمين 

وقـــــال جـــاســـم الـــمـــهـــنـــدي إنـــه 

اآلداب  كلية  دراســة  في  يرغب 

ــوم ســيــاســيــة أو  تــخــصــص عــل

وتــنــمــيــة رغــبــة منه  تــخــطــيــط 

وأن  لــوطــنــه  الــجــمــيــل  رد  فـــي 

مسيرة  في  بناء  عنصر  يكون 

قطر. بدولة  التنمية 

{ جاسم المهندي

كتب        محمد الجعبري

أعربت الطالبة نور إبراهيم المحمدي، الطالبة بمدرسة 
رابعة الثانوية للبنات، عن سعادتها بتفوقها في الشهادة 

الثانوية وحصولها على نسبة 97 % في المسار العلمي 
حاسوب، وتوجهت بالشكر والتقدير إلى معلماتها وإدارة 

المدرسة، مؤكدة أن لهم فضال كبيرا فيما حققته 
وزميالتها من نجاح وتفوق، مشيرة إلى أن المدرسة 

اعتادت أن تخرج طالبات متميزات في كل عام.
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استعراض أبرز التحديات العالمية التي تواجه قطاع الطيران

رئيس الوزراء يستقبل عددا من المشاركين
بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  استقبل  قنا-  الدوحة- 

الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني،  آل  عبدالعزيز 

لالتحاد  العام  المدير  والش  ويلي  السيد  من  كال  أمس،  صباح 

الرئيس  فوري،  جيوم  والسيد  »إياتا«،  الجوي  للنقل  الدولي 

ستان  والسيد  الطائرات،  لصناعة  إيرباص  لشركة  التنفيذي 

ديل، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ والرئيس والمدير 

بمناسبة  وذلك  التجارية،  للطائرات  بوينغ  لشركة  التنفيذي 

زيارتهم للبالد للمشاركة في أعمال النسخة الثامنة والسبعين 

للجمعية العمومية لالتحاد الدولي للنقل الجوي »إياتا«، ومؤتمر 

القمة العالمية للنقل الجوي المنعقدين في الدوحة.

التي  العالمية  التحديات  أبرز  استعراض  المقابلة  خالل  جرى 

تواجه قطاع الطيران والنقل الجوي، كما تم استعراض سبل 

الجوي،  للنقل  الدولي  واالتحاد  قطر  دولة  بين  التعاون  تعزيز 

االهتمام  ذات  الموضوعات  من  عدد  مناقشة  إلى  باإلضافة 

المتبادل.

تحت رعاية صاحب السمو وبحضور رئيس مجلس الوزراء

افتتاح القمة العالمية للنقل الجوي

سيف  بن  جاسم  السيد  سعادة  رحب  وقد 

خالل  المواصالت،  وزير  السليطي  أحمد  بن 

الجلسة االفتتاحية، بجميع الوفود المشاركة 

في االجتماعات والقمة العالمية للنقل الجوي، 

لالتحاد  الكبيرة  والمساعي  بالجهود  مشيدا 

الدولي في توحيد جهود العالم والعمل من أجل 

قطاع نقل جوي آمن ومستدام.

الباكر  أكبر  السيد  سعادة  قال  جانبه،  من 

الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية 

القطرية، ورئيس النسخة الثامنة والسبعين 

للنقل  الدولي  لالتحاد  العمومية  للجمعية 

الجوي: »إن هذا االجتماع هو الحدث األبرز في 

حيث  األمثل  الوقت  في  ويأتي  الطيران،  قطاع 

التحديات  من  العديد  مواجهة  القطاع  يواصل 

التشغيلية والتجارية«. وأضاف: »كنا أول دولة 

في منطقتنا توقع اتفاقية خدمات جوية شاملة 

على  تزيد  فترة  مرت  لقد  األوروبي.  االتحاد  مع 

تدريجيًا  الترددات  سنزيد  سنوات..  خمس 

ونحقق نظام السماء المفتوحة«.

العام  المدير  والش  ويلي  السيد  شدد  بدوره، 

األهمية  على  الجوي  للنقل  الدولي  لالتحاد 

الطيران  قطاع  بها  يمر  التي  للمرحلة  البالغة 

أمس:  صحفي  تصريح  في  وقال  العالمي. 

من  كبير  بقدر  الطيران  شركات  »تتسم 

المرونة، ما يعزز من قدرتها على تلبية الطلب 

الذي يرافق هذه الزيادة في أعداد المسافرين. 

أداًء  يسجل  فهو  الشحن،  لقطاع  وبالنسبة 

غير  االقتصادي  الوضع  من  بالرغم  جيدًا 

المستقّر حول العالم، إذ ستنخفض خسائر 

القطاع إلى 9.7 مليار دوالر أميركي هذا العام مع 

 .2023 أرباٍح أكبر خالل عام  توقعاٍت بتحقيق 

تدعو  فترة  في  اآلن  القطاع  يمر  عام،  وبشكل 

المتعلقة  الصعوبات  من  بالرغم  التفاؤل  إلى 

القيود  عن  فضاًل  الوقود،  وخاصة  بالتكاليف 

األسواق  بعض  في  مفروضة  تزال  ال  التي 

الرئيسة«.

وأضاف: »تأثرت صناعة الطيران بالوباء، حيث 

انخفضت أعداد الركاب بنسبة 60 في المائة 

في عام 2020 وبقيت بنسبة 50 في المائة في 

عام 2021. وخسرت شركات الطيران ما يقرب 

وبينما  عامين،  مدار  على  دوالر  مليار   200 من 

فقد  القطاع،  في  الشركات  بعض  أفلست 

تعافت شركات أخرى - مدعومة من الدول في 

الوباء بأرباح سليمة.  كثير من األحيان - من 

مما يعكس االضطراب المستمر، فقد اضطر 

نقل  إلى   )IATA( الدولي  الجوي  النقل  اتحاد 

اجتماعه العام السنوي من شنغهاي إلى قطر، 

حيث تواصل الصين مكافحة الوباء«.

لالستثمار  الحكومات  دعم  ضرورة  على  وشدد 

تحقيق  على  يساعد  بما  القطاع  هذا  في 

التطلعات التي نصبو اليها اقتصاديا وبيئيا.

بأن  متفائل  »إنني  والش:  ويلي  السيد  وقال 

باتفاق  الصناعة  طموح  ستدعم  الحكومات 

بشأن هدف طموح طويل األجل في الجمعية 

المدني  الطيران  لمنظمة  القادمة  العمومية 

يزيل  الطيران  يروا  أن  يريدون  الناس  الدولي. 

الصناعة  تعمل  أن  يتوقعون  إنهم  الكربون. 

صفر  صافي  تحقيق  على  مًعا،  والحكومات 

بحلول عام 2050«.

للنقل  الدولي  لالتحاد  العام  المدير  وختم 

على  »يتعّين  بالقول:  تصريحاته  الجوي 

خدمات  ومزودو  المطارات  فيهم  بما  الموردين 

ضبط  مسألة  على  التركيز  الجوية،  المالحة 

التكاليف، كما يفعل عمالؤهم للمساهمة في 

دعم تعافي القطاع«.

وقد بحث مؤتمر القمة العالمية للنقل الجوي 

اآلثار  بينها  من  المهمة،  المحاور  من  عددا 

قطاع  على  أوكرانيا  في  الحرب  عن  المترتبة 

الجهود  دعم  في  القطاع  هذا  ودور  الطيران، 

العالمية للحد من االنبعاثات المضرة بالبيئة، 

للتصدي  الطيران  شركات  مساعدة  وأيضا 

الكربون،  تعويضات  تفرضها  التي  للتحديات 

تواجه  التي  والمالية  التنظيمية  والتحديات 

شركات الطيران العالمية.

ودعا مؤتمر )إياتا( الحكومات إلى اعتماد هدف 

طموح طويل األجل إلزالة انبعاثات الكربون من 

الطيران، حيث ترسم شركات الطيران مسار 

انبعاثات  صافي  بتحقيق  الصناعة  التزام 

صفرية بحلول عام 2050 بما يتماشى مع هدف 

اتفاقية باريس البالغ 1.5 درجة مئوية.

ولفت إلى أن إزالة الكربون من االقتصاد العالمي 

وعبر  البلدان  عبر  استثمارات  سيتطلب 

الوقود  العقود، ال سيما في االنتقال بعيًدا عن 

 IATA اجتماع  »في  أنه  إلى  مشيرا  األحفوري، 

شركات  اتخذت   ،2021 أكتوبر  في   AGM
الطيران األعضاء في IATA قراًرا هائاًل بااللتزام 

بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 

2050«، ومؤكدا أهمية أن يتم دعم الصناعة من 
قبل الحكومات بسياسات تركز على تحقيق 

صافي انبعاثات صفرية.

عام  في  للصناعة  المتوقع  الحجم  وسيتطلب 

الكربون،  من  طن  جيجا   1.8 تخفيف   2050
تحقيق استثمارات عبر سلسلة القيمة تصل 

إلى تريليونات الدوالرات.

كما أوضح االتحاد الدولي للنقل الجوي»إياتا« 

أنه من المتوقع أن يصل الركاب الجويون إلى 

83 في المائة من مستويات ما قبل الوباء هذا 
العام وأن عودة صناعة الطيران إلى األرباح »في 

2023. كما أن االنتعاش  اليد« في عام  متناول 

خالل  الجوي من مستوياته  السفر  في  الكبير 

الجائحة سيسمح لشركات الطيران العالمية 

بتقليص خسائرها هذا العام وربما العودة مرة 

وتوقع   ،2023 عام  في  أرباح  تحقيق  إلى  أخرى 

العالمية  الطيران  شركات  تتكبد  أن  االتحاد 

خسارة قدرها 9.7 مليار دوالر في 2022، مقارنة 

مع 42.1 مليار دوالر في عام 2021.

بنحو  أفضل   2022 عام  توقعات  وجاءت  هذا 

بخسارة  سابقة  توقعات  من  دوالر  ملياري 

العام  خسائر  أن  كما  دوالر،  مليار   11.6 قدرها 

السابقة  بالتوقعات  مقارنة  أقل  الماضي 

تحذير  من  الرغم  على  دوالر،  مليار   52 البالغة 

شركات الطيران التي تجتمع في قطر من أن 

يقوض ارتفاع أسعار النفط ومخاطر التضخم 

االنتعاش الهش.

على الصعيد ذاته أكد العديد من المسؤولين 

الجمعية  أن  العالمي  الطيران  قطاع  في 

العمومية السنوية لهذا العام بأنها فرصة مهمة 

لقادة الطيران، للتفكير في الحقائق السياسية 

التي  المتغيرة  والتكنولوجية  واالقتصادية 

من  الصناعة  تعافي  مع  الجوي  السفر  تواجه 

على  السنوي  االجتماع  وسيعمل  الجائحة، 

الطيران  لقطاع  وأمتن  أقوى  مستقبل  بناء 

والنقل الجوي.

دراسة  من  المأخوذة  البيانات  وُتظهر 

النقل  اتحاد  أجراها  حديثة  استقصائية 

الجوي الدولي )IATA( أن تحسين األثر البيئي 

أولوية  أنه  على  إليه  ُينظر  الطيران  لشركات 

للركاب، حيث يرغب  الوباء بالنسبة  ما بعد 

االستطالع  شملهم  الذين  األشخاص  من   73
الحد  على  الطيران  صناعة  تركز  أن  في 

أزمة  من  خروجها  عند  المناخي  تأثيرها  من 

فيروس كورونا. يعتقد ثلثا األشخاص الذين 

الضرائب  فرض  أن  أيًضا  االستطالع  شملهم 

على الصناعة لن يحقق صافي الصفر بشكل 

التي  األموال  بشأن  قلقهم  عن  وأعربوا  أسرع، 

يتم جمعها والتي لم يتم تخصيصها لمشاريع 

إزالة الكربون.

هذه  أبرز  من  أن  »إياتا«  الدولي  االتحاد  وأكد 

الجوي  النقل  قطاع  خسائر  تراجع  التوقعات، 

بالتوقعات  أميركي مقارنة  دوالر  9.7 مليار  إلى 

المسجلة في أكتوبر 2021 بوصول الخسائر 

أن  إلى  أميركي..مشيرا  دوالر  مليار   11.6 إلى 

هذا يعد تحسنًا كبيرًا.

وأوضح االتحاد الدولي للنقل الجوي قدرة قطاع 

النقل الجوي على تحقيق أرباٍح أكبر خالل عام 

أميركا  تحقيق  بإمكانية  توقعات  مع   ،2023
الشمالية ألرباح بقيمة 8.8 مليار دوالر أميركي 

خالل عام 2022.

الجوي  للنقل  الدولي  االتحاد  توقع  كما 

عن  الناتجة  المكاسب  مثل  عوامل،  مساهمة 

ن العائدات، في مساعدة  زيادة الكفاءة وتحسُّ

خسائرها  من  الحد  على  الطيران  شركات 

العاملة  اليد  تكاليف  ارتفاع  ضوء  في  حتى 

والوقود، مع تزايد تفاؤل القطاع والتزامه بالحد 

المتوقع  التسليم  خالل  من  االنبعاثات  من 

ألكثر من 1,200 طائرة خالل عام 2022.

ارتفاع  أن  الجوي  للنقل  الدولي  االتحاد  وأشار 

بعوامل  مدفوعة  جديد  من  الطلب  مستويات 

عديدة، مثل رفع القيود المفروضة على السفر 

في غالبية األسواق وانخفاض معدالت البطالة 

في معظم الدول وازدياد المدخرات الشخصية، 

 2022 في  المسافرين  أعداد  تصل  أن  متوقعا 

% من المستويات الُمسجلة قبل بدء   83 إلى 

جائحة كوفيد - 19.

أحجام  تسجيل  يتم  أن  »إيات«  توقعت  كما 

الشحن ألرقاٍم قياسية جديدة عند 68.4 مليون 

طن خالل عام 2022، على الرغم من التحديات 

االقتصادية التي ُيواجهها العالم.

الباكر: سنزيد الترددات ونحقق نظام السماء المفتوحةالسليطي: العمل من أجل قطاع نقل جوي مستدام

والش: القطاع يمر اآلن 
بفـتـرة تـدعـو إلـى التفــاؤل

دعوة الحكومات إلى اعتماد 
هدف طموح طويل األجل 

إلزالة انبعاثات الكربون

الدوحة– قنا- تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، حضر معالي الشيخ خالد 
بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية، صباح أمس، افتتاح االجتماع السنوي العام الثامن 

والسبعين ومؤتمر القمة العالمية للنقل الجوي لالتحاد الدولي 
للنقل الجوي، بفندق شيراتون الدوحة. حضر االفتتاح عدد من 
أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء المنظمات اإلقليمية والدولية 

وأعضاء االتحاد الدولي للنقل الجوي وعدد من ضيوف البالد.
كما تضمن االفتتاح كلمات لكل من سعادة السيد جاسم بن 

سيف السليطي وزير المواصالت، وسعادة السيد أكبر الباكر 
الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، وسعادة السيد 

ويلي والش المدير العام لالتحاد الدولي للنقل الجوي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، أمس، انخفاضا بقيمة 49.90 نقطة، أي ما نسبته 0.41 

بالمائة، ليصل إلى 12 ألفا و069.95 نقطة. وتم خالل جلسة أمس تداول 200 مليون و795 

19287 صفقة  ألفا و250.066 ريال، نتيجة تنفيذ  695 مليونا و937  ألفا و875 سهما، بقيمة 

 29 11 شركة، بينما انخفضت أسعار  في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 

في  السوق،  رسملة  وبلغت  السابق.  إغالقها  سعر  على  شركات   4 حافظت  فيما  شركة، 

نهاية جلسة التداول، 678 مليارا و885 مليونا و145 ألفا و652.220 ريال، مقارنة مع آخر جلسة 

تداول والتي بلغت 680 مليارا و848 مليونا و225 ألفا و185.770 ريال.

ارتفاع أسهم »11« شركة
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الباكر: الجوائز تكّرم اإلنجازات الرائعة التي حققوها

إعالن الفائزين بجوائز التنوع والشمولية

الرئيس  الباكر  أكبر  السيد  سعادة  وتقدم 

الجوية  الخطوط  لمجموعة  التنفيذي 

وقال  الفائزين،  لجميع  بالتهنئة  القطرية 

سعادته: »يسعدني تسليمهم هذه الجوائز 

حققوها،  التي  الرائعة  اإلنجازات  تكّرم  التي 

المتزايد  العدد  هذا  نشهد  أن  يسّرني  كما 

ال  إذ  قطاعنا،  في  الناجحات  السيدات  من 

تقتصر مزايا هذا التوجه على األثر اإليجابي 

العليا  القيادات  مستوى  على  تتركه  الذي 

حاليًا، بل تمتد إللهام الجيل القادم من قادة 

الطيران«. قطاع 

العام  المدير  والش  ويلي  السيد  قال  بدوره، 

»أتوجه بأحر  الجوي:  للنقل  الدولي  لالتحاد 

عام  بجوائز  الفائزين  جميع  إلى  التهاني 

الضوء  تسليط  في  نجحوا  والذين   ،2022
قطاع  يشهده  الذي  التغّيير  مدى  على 

الطيران«.

شّكلت  سنوات،  بضع  »قبل  وأضاف: 

الرؤساء  نسبة  من  فقط   %  3 السيدات 

األعضاء  الطيران  لشركات  التنفيذيين 

إلى  النسبة  هذه  ارتفعت  واليوم  إياتا،  في 

من  أكبر  عدٌد  يشغل  ذلك،  من  واألهم   .%  9
ينسجم  نحو  على  عليا  مناصب  السيدات 

بحلول   25 مبادرة  أهداف  مع  متزايد  بشكل 

القدرات  إذ ال يمكن للقطاع إغفال   ،2025 عام 

وسط  المجتمع  نصف  لدى  االستثنائية 

يمكن  وال  المهارات.  في  الشديد  الشّح 

للتغيير أن يحصل بين يوم وليلة، لكن أثق 

سيتغير  للقطاع  العليا  القيادات  مشهد  بأّن 

بالكامل خالل األعوام القليلة المقبلة بفضل 

وغيرهم  اليوم  بالجوائز  الفائزين  جهود 

الكثيرين في جميع مجاالت القطاع«.

والكر  كارين  السيدة  قالت  جانبها،  من 

جوائز  »ُتكّرم  التحكيم:  لجنة  رئيسة 

األفراد  جميع  إياتا  من  والشمولية  التنوع 

التكافؤ  تعزيز  في  ُيسهمون  الذين  والفرق 

تحقيق  على  العزم  وُيعد  الجنسين،  بين 

بين  المشتركة  القواسم  أبرز  الهدف  هذا 

تذليل  على  يعملون  إذ  العام،  هذا  الفائزين 

قطاع  تحويل  في  والمساهمة  العقبات 

لدى  جاذبية  أكثر  مهني  خيار  إلى  الطيران 

الرجال والنساء على حد سواء«.

الفائزين  من  عددًا  التحكيم  لجنة  وضمت 

 ،2021 لعام  والشمولية  التنوع  بجائزة 

التنفيذية  المديرة  سينغ  هاربريت  ومنهم: 

مديرة  تانيي  وجون  الهند،  طيران  لشركة 

خطوط  لدى  والشمول  التنوع  تعزيز  وحدة 

أول نيبون الجوية، والليتا دهافاال مستشارة 

مكالرينس  لدى  السابقة  الطيران  هندسة 

أفيشن.

جوائز  القطرية  الجوية  الخطوط  وترعى 

سيحصل  والتي  والشمولية،  للتنوع  إياتا 

ُكل فائز فيها على جائزة بقيمة 25 ألف دوالر 

أميركي، على أن ُتدفع للفائز عن ُكل فئة أو 

التي ُيرشحونها. إلى المؤسسات الخيرية 

لمحة عن الفائزين

جوليز  الملهمة:  القدوة  جائزة   {

التنفيذية  الرئيسة   - أوزتورك 

الجوية لخطوط بيجاسوس 

للنساء  ُملهمًا  نموذجًا  أوزتورك  جوليز  ُتعّد 

ككل،  العالمي  الطيران  وقطاع  تركيا  في 

رئيسة  منصب  تتولى  سيدة  أول  فهي 

تاريخ  في  الجوي  النقل  قطاع  في  تنفيذية 

وانضمت  بتركيا.  المدني  الطيران  قطاع 

الجوية  بيجاسوس  خطوط  إلى  جوليز 

تنفيذية  كرئيسة  وبرزت   ،2005 عام  في 

بفضل  الشركة  لدى  التجارية  للشؤون 

مجاالت  في  المبادرات  من  العديد  طرح 

أوزتورك  تشغل  كما  والشمولية.  التنوع 

النساء  لمبادرة  المشارك  الرئيس  منصب 

بشركة  الخاصة  المبيعات  شبكة  في 

الشركة  أطلقتها  مبادرة  وهي  بيجاسوس، 

األقسام  في  الجنسين  بين  التوازن  لتعزيز 

التجارية.

برنامج  في  فّعال  بشكل  أوزتورك  وتنشط 

والذي  المبيعات،  بشبكة  الخاص  الرقابة 

ضمن  العامالت  السيدات  دعم  إلى  يهدف 

عام  في  وحصلت  الطيران،  شركة  فريق 

للعام  المبيعات  رائدة  جائزة  على   2019
العام  رائدة  بجائزة   2021 عام  في  وفازت 

ضمن جوائز ليسا. 

هوية  ترسيخ  في  أوزتورك  جهود  وأسهمت 

كمؤسسة  الجوية  بيجاسوس  خطوط 

من  أكبر  قدرًا  تولي  جعلها  ما  تجارية، 

والشمولية  التنوع  مجاالت  على  التركيز 

اليوم.  حتى 

كانشانا  الطيران:  رواد  جائزة   {

ذا  مشروع  ومديرة  مؤسسة   - جاماج 

آفياتريكس

التنوع  مجال  في  الرائدة  جاماج،  ُتواصل 

المملكة  في  مقيمة  أقلية  من  تنحدر  والتي 

كنموذج  البارز  دورها  لعب  المتحدة، 

السيدات.  من  المقبل  الجيل  به  يحتذي 

آفياتريكس  ذا  مشروع  جاماج  وأطلقت 

مساعيها  مع  ينسجم  بما   ،2015 عام  في 

في  الجنسين  بين  الفجوة  لسد  السابقة 

والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت 

والرياضيات، ال سيما تلك المتعلقة بنقص 

ويهدف  الطيران.  قطاع  في  النساء  تمثيل 

قطاع  بشأن  الوعي  زيادة  إلى  المشروع  هذا 

خصوصًا  محتمل،  مهني  كخيار  الطيران 

من  وغيرهن  والفتيات  النساء  أوساط  في 

األشخاص من ُمختلف الخلفيات.

ترى جاماج، التي بدأت مسيرتها المهنية في 

مجال التعليم، بأّن وجود شخصيات ُيقتدى 

في  التغيير  إلحداث  رئيسًا  عاماًل  ُيعّد  بها 

المشهد العام. وُيقدم مشروع ذا آفياتريكس 

المدى،  وطويلة  مستدامة  توعوية  خدمات 

من  ومتنوع  كبير  رصيٍد  وجود  يضمن  ما 

المواهب في القطاع. وتعمل جاماج في إطار 

االبتدائية  المدارس  مع  كثب  عن  المشروع 

وغيرها  المتحدة،  المملكة  في  والثانوية 

لتشجيع  العالي  التعليم  مؤسسات  من 

مجاالت  في  التعليم  اختيار  على  الفتيات 

والرياضات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 

الطيران.  مجال  في  العمل  على  وتحفيزهن 

الرحالت  من  مجموعة  المشروع  يوفر  كما 

اإلرشادية  والبرنامج  والمنح  الجوية 

تقديم  عن  فضاًل  الطموحين،  للطيارين 

الدعم ألولياء األمور. 

األهم  العامل  هو  التعاون  بأّن  جاماج  وتثق 

وتعتقد  والشمولية،  التنوع  مبادرات  إلنجاح 

تعزيز  ُمجرد  من  لالنتقال  الوقت  حان  بأّنه 

التغيير األشمل.  التمثيل نحو 

والشمولية:  التنوع  فريق  جائزة   {

البلطيق طيران 

البلطيق  لطيران  األساسية  المبادئ  تجّسد 

التطور«  ونواصل  نهتم  ألّننا  بوعودنا  »نفي 

قطاع  ضمن  العمل  في  الشركة  منهجية 

وأصبحت  الطيران.  قطاع  مثل  عالمي 

عوامل  أبرز  من  والشمولية  التنوع  نقاط 

سبق  والتي  للشركة،  بالنسبة  التمّيز 

تتساهل  ال  صارمة  سياسة  أطلقت  وأن  لها 

تمثيل  نسبة  وصلت  إذ  أبدًا،  التمييز  مع 

 45 إلى  للشركة  الُعليا  القيادة  في  النساء 

عن  واضح  بفرق  أعلى  نسبة  ُمسجلة   ،%
للقطاع.  الوسطي  المعدل 

الرامية  بجهودها  البلطيق  طيران  وتتمّيز 

في  الجنسين  بين  المساواة  دعم  إلى 

تتوزع  حيث  الشركة،  مستويات  جميع 

بين  بالتساوي  الشركة  مديري  مناصب 

% من المديرات فيها   64 الجنسين، علمًا أّن 

الترقية داخليًا حتى وصلن  قد حصلن على 

الحالية.  إلى مناصبهن 

البلطيق على الحد من  كما حرصت طيران 

وصلت  حتى  الجنسين  بين  األجور  فجوة 

المتوسط  من  بكثير  أقل  بمعدل   ،%  6 إلى 

األوروبي.

عن  الماضي  العام  البلطيق  طيران  وأعلنت 

في  للمشاركة  حظًا  األوفر  الموظفين  أسماء 

نسبة  وصلت  والتي  للقيادة،  ألفا  برنامج 

إلى  فيه  للمشاركة  المرشحات  النساء 

مساعيها  البلطيق  طيران  وُتواصل   .%  47
أدوار  في  العامالت  النساء  أعداد  لزيادة 

مثل  بالرجال،  محصورة  كانت  لطالما 

إذ  الصيانة؛  وخبراء  والفنيين  الطيارين 

لبدء  النساء  تشجيع  على  دومًا  تحرص 

المجاالت.  هذه  أحد  في  المهنية  مسيراتهن 

وأخيرًا، عملت الشركة خالل العام الماضي 

طاقم  أفراد  ضمن  الذكور  نسبة  رفع  على 

% كجزء من جهودها   20 13 إلى  الطائرة من 

والشمولية. للتنوع  المستمرة 

الدوحة - قنا - أعلن االتحاد الدولي للنقل الجوي )إياتا( 
عن أسماء الفائزين بالنسخة الثالثة من جوائز إياتا 

للتنوع والشمولية، وذلك على هامش أعمال القمة 
العالمية للنقل الجوي التي تلت اجتماع الجمعية 

العمومية الـ78 لـ»إياتا« المنعقد بالدوحة.

ونالت جائزة القدوة الملهمة: جوليز أوزتورك الرئيسة 
التنفيذية لخطوط بيجاسوس الجوية، فيما فازت 

بجائزة رواد الطيران: كانشانا جاماج مؤسسة ومديرة ذا 
آفياتريكس، فيما حصل طيران البلطيق على جائزة 

فريق التنوع والشمولية.

رئيس جديد لمجلس محافظي االتحاد
الدوحة - قنا - أعلن االتحاد الدولي للنقل 

محمد  السيد  تعيين  عن  )إياتا(  الجوي 

اإلدارة  توفيق ناني، نائب رئيس مجلس 

الجوية،  بيجاسوس  خطوط  عام  ومدير 

لمدة  إياتا  محافظي  لمجلس  رئيسًا 

الجاري  يونيو   21 من  اعتبارًا  واحد  عام 

الجمعية  فعاليات  اختتام  يوافق  الذي 

والسبعين  الثامنة  السنوية  العمومية 

إلياتا بالدوحة.

مجلس  عضوية  ناني  السيد  ويحمل 

وُيعّد   ،2019 عام  منذ  إياتا  محافظي 

السيد  بعد  للمجلس  الثمانين  الرئيس 

لشركة  التنفيذي  الرئيس  هايز،  روبن 

جيت بلو الذي ال يزال عضوًا في المجلس.

السيد  قال  االختيار،  هذا  على  وتعليقًا 

ناني: »إنه لشرف كبير لي أنه تم اختياري 

لتولي هذا المنصب في فترة يتوجه فيها 

الفترة  تحديات  من  التعافي  نحو  القطاع 

القادمة،   12 الـ  األشهر  وخالل  األخيرة. 

إلى  حافل،  أعمال  جدول  لدينا  سيكون 

للحفاظ  الجهود  من  المزيد  بذل  جانب 

القطاع  يشهده  الذي  الزخم  هذا  على 

الدول  حدود  فتح  إعادة  صعيد  على  اليوم 

وسنركز  والتجارة.  السفر  حركة  أمام 

إلى  التوصل  على  أيضًا  الفترة  هذه  خالل 

لمنظمة  العمومية  الجمعية  خالل  اتفاق 

يشجع  )اإليكاو(  الدولي  المدني  الطيران 

طويل  طموح  هدف  تبني  على  الحكومات 

الكربونية  البصمة  خفض  بشأن  األمد 

إطار  في  له  الدعم  وتوفير  الطيران  لقطاع 

الكربوني  الحياد  تحقيق  نحو  توجهه 

توسيع  إلى  إضافة   ،2050 عام  بحلول 

بحلول   25 مبادرة  في  المشاركة  نطاق 

بين  التنوع  تعزيز  التي  الهادفة   2025 عام 

الجنسين في القطاع«.

والش،  ويلي  السيد  قال  جانبه،  من 

للنقل  الدولي  لالتحاد  العام  المدير 

المجلس  أعضاء  جميع  الجوي:»يتوجه 

روبن  للسيد  والتقدير  الشكر  بجزيل 

في  صعبة  مسؤولية  تولى  الذي  هايز، 

نوفمبر 2020 خالل مرحلٍة شهد فيها قطاع 

والذي  كامل،  شبه  توقفا  الدولي  الطيران 

وافق على تمديد فترة شغله لهذا المنصب 

فترة  وخالل  بالتعافي.  القطاع  بدأ  أن  إلى 

الطيران  قطاع  تبنى  للمجلس،  رئاسته 

قرارًا تاريخيًا بشأن التوجه نحو تحقيق 

الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حيث 

مع  وثيق  نحو  على  هايز  السيد  عِمل 

لتعزيز  الدولية  والمنظمات  الحكومات 

تدابير السالمة الحيوية للحد من مخاطر 

نقل األمراض عبر الرحالت الجوية«.

مع  العمل  إلى  »نتطلع  والش:  وأضاف 

كل  بذلك  فيه  نواصل  وقت  في  محمد 

السفر  حركة  الستعادة  الممكنة  الجهود 

العالمية والتعامل مع األولويات األساسية 

االستدامة  مجاالت  في  الطيران  لقطاع 

والتنوع واللوائح التنظيمية وإدارة تكاليف 

بأّن  ثقة  على  ونحن  التحتية،  البنية 

األعمال  مجاالت  في  الواسعة  خبراته 

شركات  وإدارة  االستهالكية  والتجزئة 

ستشكل  التكلفة  منخفضة  الطيران 

إضافة قيمة للمجلس، وخاصة في ضوء 

في  األعضاء  قاعدة  توسيع  على  العمل 

االتحاد الدولي للنقل الجوي«.

الجوي  للنقل  الدولي  االتحاد  أعلن  كما 

ماكولو،  مانزي  إيفون  السيدة  أن  )إياتا( 

الجوية  للخطوط  التنفيذية  الرئيسة 

رئيس  منصب  ستشغل  الرواندية، 

يونيو  من  اعتبارًا  إياتا  محافظي  مجلس 

فترة  انتهاء  بعد  ناني  لمحمد  خلفًا   2023
توليه لهذا المنصب، وستكون ماكولو أول 

امرأة تشغل هذا المنصب. 

 78 الـ  العمومية  الجمعية  وافقت  كما 

انعقاد  على  الجوي  للنقل  الدولي  لالتحاد 

السنوي  العمومي  لالجتماع   79 الـ  الدورة 

لالتحاد والقمة العالمية للنقل الجوي في 

إسطنبول في تركيا خالل الفترة من 4 إلى 

6 يونيو 2023.

الطيران العماني عضًوا 
في تحالف »ون وورلد«

قبل  من  الدوحة  في  وورلد«  »ون  تحالف  في  عضًوا  العماني  الطيران  انتخب 

مجلس إدارة تحالف »ون وورلد«، الذي يتألف من الرؤساء التنفيذيين لجميع 

للنقل  الدولي  لالتحاد  العمومية  الجمعية  خالل  األعضاء  الطيران  شركات 

الجوي »اياتا«.

حاسمة  »لحظة  بأنه  االنتخاب  العماني  للطيران  التنفيذي  الرئيس  واعتبر 

في رحلتنا لتزويد الركاب بخيارات سفر أكبر من خالل شراكاتنا وتحالفاتنا 

المتنامية«.
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قطر وتيمور الشرقية

اتفاقية خدمات جوية

جاسم  السيد  سعادة  ع  وقَّ قنا-  الدوحة- 

المواصالت،  وزير  السليطي،  سيف  بن 

دا  أغوستينو  خوسيه  السيد  وسعادة 

في  واالتصاالت  المواصالت  وزير  سيلفا، 

خدمات  اتفاقية  أمس،  الشرقية،  تيمور 

قطر  دولة  بين  النهائي-  بشكلها   - جوية 

وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية.

دولة  ربط  إطار  في  االتفاقية  هذه  وتأتي 

تفتح  جوية  خدمات  باتفاقيات  قطر 

شبكة  لتوسيع  الوطني  للناقل  المجال 

وجهاته، للوصول إلى المزيد من الوجهات 

التوقيع،  مراسم  وعقب  العالمية. 

مع  المواصالت،  وزير  سعادة  استعرض 

في  واالتصاالت  المواصالت  وزير  سعادة 

الديمقراطية،  الشرقية  تيمور  جمهورية 

بين  العالقات  وتطوير  تعزيز  سبل 

المدني  الطيران  مجال  في  البلدين 

والمواصالت وخدمات النقل.

محادثات بين قطر والتشيك

استعراض فرص التعاون التجاري

سيكيال  جوزيف  السيد  سعادة  وأشاد 

جمهورية  في  والتجارة  الصناعة  وزير 

قطر  بين  الثنائية  بالعالقات  التشيك، 

كبيرة  رغبة  وجود  إلى  الفتا  والتشيك، 

في  خصوصا  العالقات  هذه  تعزيز  في 

واالستثمارية. التجارية  المجاالت 

األعمال  رجال  سعادته  ودعا 

االطالع  إلى  القطريين  والمستثمرين 

المتاحة  والفرص  االستثمار  مناخ  على 

هنالك  أن  إلى  مشيرا  التشيك،  في 

الطاقة  قطاع  في  خصوصا  كبيرة  فرصا 

والصناعة. والتكنولوجيا 

بن  محمد  السيد  أعرب  جانبه،  ومن 

غرفة  لرئيس  األول  النائب  الكواري  طوار 

أن  أمله  عن  القطري،  الوفد  ورئيس  قطر 

في  تسهم  إيجابية  نتائج  اللقاء  يحقق 

واالقتصادية،  التجارية  العالقات  تعزيز 

المتاحة  االستثمار  فرص  واستكشاف 

في كال البلدين الصديقين.

قطر  دولة  أن  إلى  طوار  ابن  وأشار 

عالقات  تجمعهما  التشيك  وجمهورية 

وتوجد  المجاالت،  مختلف  في  متينة 

العالقات  هذه  لتعزيز  مشتركة  رغبة 

التجارية  المجاالت  في  خصوصا 

التبادل  حجم  أن  إلى  الفتا  واالقتصادية، 

في  بلغ  والتشيك  قطر  بين  التجاري 

ماليين   605 حوالي  الماضي  العام 

الميزان  كفة  تميل  حيث  قطري،  ريال 

بواردات  التشيكي  الجانب  إلى  التجاري 

ريال  مليون   556 قيمتها  بلغت  قطر  إلى 

إلى  قطرية  صادرات  مقابل  قطري، 

49 مليون ريال. التشيك بقيمة 

التجارة  حجم  زيادة  في  أمله  عن  وأعرب 

التجاري  الميزان  كفة  وتعديل  الثنائية 

أن  يمكن  ذلك  أن  إلى  الفتا  البلدين،  بين 

بين  التعاون  تعزيز  خالل  من  يتحقق 

وتعزيز  البلدين،  في  الخاص  القطاع 

المتبادلة. االستثمارات 

قطر  دولة  أن  إلى  طوار  ابن  وأشار 

استثمارية  بيئة  توفر  أن  استطاعت 

والمحفزات  التسهيالت  خالل  من  جاذبة 

التي تتيح للمستثمر األجنبي االستثمار 

مختلف  في   %  100 إلى  تصل  بنسبة 

االقتصادية،  واألنشطة  القطاعات 

المتطورة،  التحتية  البنية  عن  فضال 

والقوانين والتشريعات االقتصادية التي 

مكانة  إلى  قطر  دولة  وصول  في  ساهمت 

لالستثمار  رائدة  كوجهة  عالميًا  مرموقة 

التشيكية  الشركات  داعيا  واألعمال، 

من  واالستفادة  قطر،  في  االستثمار  إلى 

المناخ االستثماري الجاذب والمزايا التي 

والفرص  األجانب،  للمستثمرين  تقدمها 

القطاعات. المتاحة في مختلف 

واعد،  سوق  القطري  السوق  إن  وقال 

باالستثمارات  نرحب  أن  ويسرنا 

غرفة  فإن  المقابل،  وفي  التشيكية، 

القطريين  األعمال  رجال  تشجع  قطر 

تمتلك  التي  التشيك  في  االستثمار  على 

إمكانات كبيرة وفرصا استثمارية واعدة 

في كافة المجاالت.

راديك  السيد  سعادة  قال  جهته،  من 

غرفة  رئيس  نائب  جاكوبسكي 

التجاري  الوفد  إن  للتجارة  التشيك 

تشيكية  شركة   16 يضم  التشيكي 

والطاقة  التصنيع  قطاعات  في  تنشط 

وغيرها،  والصحة  والتمويل  والعقارات 

للتعرف  قطر  إلى  الوفد  هذا  جاء  حيث 

المتاحة،  االستثمارية  الفرص  على 

وبحث  القطريين  األعمال  أصحاب  ولقاء 

يؤسس  بما  مشتركة،  شراكات  عقد 

التجارية  العالقات  في  جديد  لمرحلة 

عمق  على  مؤكدًا  التشيكية،  القطرية 

البلدين الصديقين. العالقات بين 

وأشار جاكوبسكي إلى أن عدد منتسبي 

ألف   16 يبلغ  للتجارة  التشيك  غرفة 

من   %  60 نســبته  ما  تمثل  شــركــة 

التشيك،  في  المحلي  الناتج  أجمالي 

استثمارية  فرصا  هناك  أن  موضحًا 

األعمال  لرجال  التشيك  توفرها 

االستثمار  في  الراغبين  القطريين 

نظرائهم  مع  شراكات  في  والدخول 

التسهيالت  من  واالستفادة  التشيكيين 

التشــيك  توفرها  التي  والمحفزات 

حيث  األجنبــيـــة،  األمـــوال  لرؤوس 

العالمات  كبرى  التشيك  تحتضن 

قطاع  في  خصوصًا  العالمية  التجارية 

رئيس  نائب  عبر  كــــمـا  السيارات، 

لتواجد  تطلعه  عن  التشـــيك  غرفة 

القطري  السوق  في  تشيكية  استثمارات 

أكبر. بشكل 

الدوحة- قنا- بحث لقاء األعمال القطري - التشيكي، الذي 
عقد أمس، سبل تعزيز عالقات التعاون التجاري والصناعي 

وفرص االستثمار المتاحة في البلدين، والتعاون بين أصحاب 
األعمال في البلدين وإمكانية إقامة تحالفات تعزز التبادل 

التجاري واالستثماري.

بالتزامن مع موسم السفر خالل الصيف

»Ooredoo« تتيح خدمات التجوال في بلدان جديدة

نطاق  توسيع  عن   Ooredoo أعلنت 

خدمات التجوال التي توفرها للعمالء مع 

إضافة شبكات وبلدان جديدة إلى قائمة 

أشارت  فقد   ،Ooredoo جواز  شركاء 

ودواًل  شبكات  أضافت  أنها  إلى  الشركة 

جديدة مثل األرجنتين وتشيلي والبيرو 

إلى  الكثير  وغيرها  وبنما  واألوروغواي 

 .Ooredoo قائمة شركاء خدمة جواز

سيكون   ،Ooredoo جواز  خدمة  فمع 

الذين   Ooredoo عمالء  بإمكان 

الصيف  فترة  خالل  للسفر  يخططون 

صوتية  مكالمات  بخدمات  االستمتاع 

وبيانات أثناء تجوالهم، وذلك باستخدام 

رصيد التجوال المتاح في الجواز، والذي 

يمنحهم راحة البال واالطمئنان إلى عدم 

الحاجة إلى دفع رسوم باهظة.

قطرنا،  باقات  لعمالء  بالنسبة  أما 

بيانات  رصيد  استخدام  فيكمنهم 

باقاتهم  ضمن  المتوفر  التجوال 

األساسية للبقاء على اتصال واالستمتاع 

براحة البال عند سفرهم إلى الدول التي 

تابعة  اتصاالت  شبكات  فيها  تتوفر 

 .Ooredoo لشركاء

هذا ويوفر جواز Ooredoo لمستخدميه 

خدمات تجوال في عدد كبير من الدول 

غيغابايت   1 رصيد  منحهم  خالل  من 

أثناء  مكالمات  دقيقة  و100  بيانات 

جواز  تفعيل  للعمالء  ويمكن  التجوال. 

لم  حال  وفي  سفرهم،  قبل   Ooredoo
يتذكر العمالء تفعيل الخدمة، فسيتم 

لديهم  تلقائيًا   Ooredoo جواز  تفعيل 

عند وصول قيمة استخدامهم لخدمات 

االتصاالت أثناء التجوال إلى 100 ر.ق. 

وتعليقًا على هذا الموضوع، صرح صباح 

العالقات  إدارة  مدير  الكواري،  ربيعة 

»سعداء  قائال:   ،Ooredoo في  العامة 

السفر  حركة  باستئناف  الحمد  ولله 

حلول  مع   19  - كوفيد  جائحة  بعد 

بتسخير  ونعتز  الصيف،  موسم 

خالل  من  عمالئنا  لمساعدة  خدماتنا 

االتصاالت  لخدمات  احتياجاتهم  توفير 

أثناء تجوالهم«.

الدوحة         $

هيئة تنظيم االتصاالت

ورشة حول توطين القيمة الخاصة باالتصاالت

الخميس،  االتصاالت،  تنظيم  هيئة  عقدت 

القيمة  سلسلة  »توطين  بعنوان  عمل  ورشة 

المعلومات«  وتكنولوجيا  باالتصاالت  الخاصة 

وذلك في مركز التميز الرقمي بمدينة مشيرب 

من  كجزء  الورشة  هذه  ُعقدت  الدوحة.  قلب 

النطاق  واسعة  استراتيجية  بحثية  دراسة 

ووضع  البيانات  جمع  بهدف  الهيئة  تجريها 

االتصاالت  لقطاع  الرؤى  وبناء  القياسات، 

وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر.

وشارك خالل ورشة العمل قادة الصناعة وصناع 

نقاش  في  الرئيسية  القطاعات  من  القرار 

تفاعلي حول فرص التوطين في سلسلة القيمة 

المعلومات،  وتكنولوجيا  باالتصاالت  الخاصة 

ولالقتصاد  للقطاع  النمو  فرص  إلى  باإلضافة 

الشركات  من  عدد  بحضور  وذلك  القطري، 

الرائدة  الناشئة  والشركات  والدولية  المحلية 

المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  في 

إلى  باإلضافة  أخرى،  اقتصادية  وقطاعات 

الحكومية،  والجهات  الترخيص،  منصات 

االيكولوجي  النظام  من  آخرين  وممثلين 

لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

اكتمال  عند  االتصاالت  تنظيم  هيئة  وتخطط 

يرتكز  تقريرا  تنشر  أن  إلى  البحثية  الدراسة 

خالل  جمعها  تم  التي  والنتائج  البيانات  على 

الدراسة.

الدوحة         $

حقل الشمال الشرقي

»كونوكو فيليبس« شريكا ثالثا

الشراكة  اتفاقية  على  اليوم  وقع  وقد 

سعادة  من  كل   ،2054 للعام  تمتد  التي 

وزير  الكعبي  شريدة  بن  سعد  المهندس 

المنتدب  العضو  الطاقة،  لشؤون  الدولة 

للطاقة،  لقطر  التنفيذي  والرئيس 

اإلدارة  مجلس  رئيس  النس  ريان  والسيد 

كونوكو  لشركة  التنفيذي  والرئيس 

فيليبس.

للطاقة  قطر  تصبح  االتفاقية،  وبموجب 

شركة  في  شريكتين  فيليبس  وكونوكو 

للطاقة  قطر  فيها  تمتلك  مشترك  مشروع 

تمتلك  بينما  بالمائة،   75 تبلغ  حصة 

25 بالمائة،  كونوكو فيليبس حصة تبلغ 

المشروع  شركة  ستمتلك  المقابل،  في 

المشترك 12.5 بالمائة من مشروع توسعة 

طاقته  تبلغ  والذي  الشرقي،  الشمال  حقل 

الغاز  من  سنويا  طن  مليون   32 اإلنتاجية 

المسال. الطبيعي 

شريدة  بن  سعد  المهندس  سعادة  وقال 

الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو 

التنفيذي لقطر للطاقة  والرئيس  المنتدب 

الشراكة  اتفاقية  إن  صحفي:  خالل مؤتمر 

من  وتمكن  العالقات  ستعزز  الجديدة 

فيليبس  كونوكو  خبرات  من  االستفادة 

الطبيعي  الغاز  لتطوير  مشروع  أكبر  في 

المسال في العالم.

تحقيق  في  معا  عملنا  سيساهم  وأضاف: 

من  قطر  دولة  إنتاج  طاقة  لرفع  هدفنا 

طن  مليون   77 من  المسال  الطبيعي  الغاز 

من  سنويا  طن  ماليين   110 إلى  سنويا 

خالل مشروع حقل الشمال الشرقي والذي 

.2026 سيبدأ إنتاجه عام 

إنتاج  في  تعاوننا  سيساهم  الكعبي:  وزاد 

طاقة أنظف تسهم في تلبية الطلب العالمي 

طاقة  إلى  واقعي  انتقال  وتحقيق  المتزايد، 

أهدافنا  تحقيق  تضمن  الكربون  منخفضة 

بفضل  المناخ  تغير  بمعالجة  المتعلقة 

واحتجازه  الكربون  التقاط  تقنيات  أحدث 

المطبقة في هذا المشروع.

تلحق  المرتفعة  الغاز  أسعار  أن  إلى  ولفت 

بعض  تحول  وتسبب  بالطلب  الضرر 

األكثر  األحفوري  الوقود  إلى  المستهلكين 

هذا  واصفا  الحجري،  الفحم  وهو  تلويثا 

التوجه بالمزعج حقا.

األسعار  نحب  »كمنتجين،  الكعبي:  وقال 

للغاية  المرتفعة  األسعار  لكن  الصحية.. 

عميال  نريد  ال  ونحن  للطلب  مدمرة  تكون 

من  الكثير  في  يتسبب  هذا  مفلسا. 

التباطؤ االقتصادي حول العالم«.

مكلفة  أصبحت  الطاقة  فاتورة  أن  وأضاف 

حول  االقتصادات  تباطئ  في  وتساهم  جدا 

العالم.

أنه  الطاقة  لشؤون  الدولة  وزير  وتوقع 

سيتم  اإلضافي  الغاز  تدفق  بمجرد 

أوروبا،  إلى  الشحنات  من  المزيد  إرسال 

الغاز  من  المائة  في   80 نحو  يتجه  حيث 

الطبيعي المسال القطري حاليا إلى آسيا، 

أوروبا  إلى  شحنها  يتم  التي  النسبة  لكن 

سترتفع إلى 40 - 50 في المائة.

االحتفاظ  على  القطري  اإلنتاج  وسيساعد 

أكبر  من  كواحدة  قطر  دولة  بمكانة 

حقل  وسيقوم  العالم.  في  الموردين 

اإلنتاجية  الطاقة  بزيادة  الشرقي  الشمال 

مرة  ألول  المسال  الطبيعي  للغاز  القطرية 

منذ عام 2011. ومع ذلك، ستظل قطر ثاني 

في  المسال  الطبيعي  للغاز  مصدر  أكبر 

2028 بعد الواليات المتحدة. عام 

في  النس  ريان  السيد  قال  جهته،  من 

كونوكو  شركة  يسر  الصحفي:  المؤتمر 

الطويل  تاريخها  على  تبني  أن  فيليبس 

بالمشاركة  للطاقة  قطر  مع  الشراكة  من 

في هذه المرحلة من مشروع توسعة حقل 

الشمال في قطر.

الغاز  أن  ندرك  »نحن  النس:  وأضاف 

متزايد  دورا  يلعب  المسال  الطبيعي 

االنتقال  وتحقيق  الطاقة  أمن  في  األهمية 

العالمي إلى طاقة منخفضة الكربون«.

أعلى  يستخدم  المشروع  أن  إلى  وأشار 

بما  والبيئة،  والسالمة  الصحة  معايير 

الكربون  واحتجاز  التقاط  تقنيات  ذلك  في 

المشروع  بصمة  خفض  إلى  تهدف  التي 

مستويات  أدنى  إلى  اإلجمالية  الكربونية 

كبيرة  تقلبات  هناك  أن  إلى  ولفت  ممكنة. 

منا  أحد  »ال  قائال  الغاز  سوق  في  لألسعار 

مشيرا  هذا«،  سيستمر  متى  إلى  يعرف 

وحتى  شهور  لمدة  االستعداد  ضرورة  إلى 

مقبلة. سنوات 

الدوحة- قنا- انضّمت شركة كونوكو 
فيليبس األميركية إلى قائمة الشركات 

التي اختارتها قطر للطاقة لالستثمار 
في مشروع تطوير حقل الشمال 

الشرقي، بعد استحواذها على نسبة 
3.1 بالمائة من قيمة المشروع البالغة 

28.75 مليار دوالر.

يذكر أنه تم اإلعالن سابقا عن شركتي 
إيني اإليطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية 
كمستثمرين في المشروع بحصتين 

تبلغان 3.1 بالمائة و6.3 بالمائة على 
التوالي. ومن المقرر أن تعلن شركة 

قطر للطاقة اليوم الثالثاء عن شريك 
آخر لتطوير حقل الشمال الشرقي.

النس: دور 

متزايد األهمية 

للغاز في 

أمن الطاقة

الكعبي: طاقة 
أنظف تسهم 

في تلبية 
الطلب العالمي
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للتعامل مع ذوي اإلعاقة السمعية

»الصحة« تؤهل العاملين 
بـ »حمد الطبية« والرعاية األولية

الدوحة- قنا- تعمل وزارة الصحة العامة 

الطبية  حمد  مؤسستي  مع  بالتعاون 

تأهيل  على  األولية  الصحية  والرعاية 

كوادر يتعاملون بلغة االشارة، وذلك إلزالة 

االحتياجات  ذوي  تواجه  التي  المعوقات 

الخاصة في التواصل مع القطاع الصحي.

 ونظمت الوزارة بالتعاون مع المؤسستين 

العاملين  لتدريب  األولى  التدريبية  الدورة 

والرعاية  الطبية  حمد  بمؤسستي 

حيث  اإلشارة،  لغة  على  األولية  الصحية 

مختلف  من   26 تدريب  الدورة  استهدفت 

الكوادر العاملة بمؤسستي حمد والرعاية 

األولية. 

 وقال الدكتور خالد عبدالهادي قائد أولوية 

»صحة وعافية ذوي االحتياجات الخاصة« 

في االستراتيجية الوطنية للصحة بوزارة 

السمع  قسم  ورئيس  العامة،  الصحة 

والتوازن بمؤسسة حمد الطبية، إن الدورة 

الدورات  من  عدد  ضمن  تأتي  التدريبية 

المتخصصة والهادفة إلى تعزيز التواصل 

فئة  من  الصحي  القطاع  مراجعي  مع 

تقديم  وتسهيل  السمعية  اإلعاقات  ذوي 

المرافق  في  سواء  إليهم  الطبية  الخدمات 

حمد  لمؤسسة  التابعة  والمستشفيات 

بمؤسسة  الصحية  المراكز  أو  الطبية 

الرعاية الصحية األولية.

تضم  مماثلة  دورات  تنظيم  عن  وكشف   

واإلدارية  الصحية  الكوادر  من  أكبر  عددا 

في  أمله  عن  معربا  الصحي،  بالقطاع 

بقية  في  الدورات  هذه  مثل  في  التوسع 

لذوي  يمكن  بحيث  الدولة،  مؤسسات 

جميع  مع  التواصل  السمعية  اإلعاقة 

ألهداف  تحقيقا  وذلك  المجتمع،  أفراد 

 2018 للصحة  الوطنية  االستراتيجية 

االحتياجات  بذوي  الصلة  ذات   2022  -

الخاصة.

 بدورها قالت الدكتورة صدرية الكوهجي 

قائد أولوية »أطفال ومراهقون أصحاء« في 

ومساعد  للصحة  الوطنية  االستراتيجية 

المدير الطبي لصحة األطفال والمراهقين 

إن  األولية،  الصحية  الرعاية  بمؤسسة 

التدريبية استهدفت تدريب كوادر  الدورة 

مؤسستي الرعاية الصحية األولية وحمد 

عملية  لتسهيل  االشارة  لغة  على  الطبية 

الطبية  الخدمات  مراجعي  بين  التواصل 

ذوي اإلعاقة السمعية والكوادر األمامية في 

القطاع الطبي، وضمان توفير رعاية طبية 

سهلة الوصول وذات كفاءة عالية.

وتقنين  توفير  هو  الهدف  أن  إلى  وأشارت   

أفراد المجتمع،  الخدمات لتناسب جميع 

من  الخاصة  االحتياجات  ذوي  وتشمل 

كافة األعمار.

طالبت بوجود اشتراطات لصندوق الحفظ.. موضي الهاجري:

توصيل األطعمة بالدراجات النارية غير آمن
بدأت غالبية المطاعم في قطر وعلى غرار 

استخدام  في  عالميا  اآلن  منتشر  هو  ما 

أجل  من  التوصيل  شركات  تطبيقات 

للزبائن  الطلبات  وإيصال  لها  الترويج 

أو  والكافيهات  المطاعم  من  كانت  سواء 

مختلف  بيع  وجمعيات  متاجر  خالل  من 

أثبتت  أن  بعد  وذلك  األغذية  أنواع 

الثالث  السنوات  خالل  كورونا  جائحة 

استخدام  وضرورة  أهمية  الماضية 

إلى  الذهاب  لتجنب  التوصيل  شركات 

على  القدرة  عدم  بسبب  أو  المطاعم 

وجود  ظل  في  أحيانا  المنزل  من  الخروج 

يطبق  الذي  والحجر  احتراز  تطبيق 

والفيروسات  باألمراض  المصابين  على 

أو  العدوى  التقاط  ولتجنب  المختلفة 

اختالط  خالل  من  لآلخرين  إيصالها 

المصابين باألصحاء.

الهاجري  حمد  موضي  السيدة  وتؤكد 

مدير إدارة التغذية العالجية والمجتمعية 

أن  األولية  الصحية  الرعاية  مؤسسة  في 

التطبيقات  خالل  من  للمنازل  التوصيل 

الطلبات  توصيل  وشركات  االلكترونية 

أمر بات واقعا نعيشه ويوفر علينا الكثير 

من الجهد والوقت والوقاية لكن دون إغفال 

بالصحة  المتعلقة  الجوانب  من  الكثير 

في  للعاملين  سواء  والسالمة  والنظافة 

ممن  واألسر  لألفراد  أو  التوصيل  شركات 

عبر  الغذائية  والطلبات  الوجبات  تصلهم 

الخدمة التي باتت اآلن مرخصة من وزارة 

يتوافق  بما  وأيضا  والصناعة،  التجارة 

الصحة  وزارة  ومتطلبات  اشتراطات  مع 

العامة وأيضا وزارة البلدية وإدارة المرور.

المقدم  اآلمن  الغذاء  إلى  وللوصول   

للمستهلك، البد من عدم التهاون أو اإلخالل 

قبل  من  العامة  السالمة  إجراءات  في 

ذلك  ألن  التوصيل  رحلة  خالل  طرف  أي 

إنه  بحيث  الخطر،  إلى  الجميع  يعرض 

يجب تبديل الكمامات للسائق مرة واحدة 

القفازات  في كل ساعة، كما يتم تبديل 

عند بداية كل طلب جديد حتى ال يكون 

التوصيل،  عملية  خالل  خطر  أي  هناك 

والمركبات  السيارات  تعقيم  وأهمية 

األطعمة  ونقل  حفظ  وأوعية  وحقائب 

والتوعية المستمرة للعمال  بشكل دوري 

انتقال  وتجنب  أنفسهم  حماية  بكيفية 

وصحة  صحتهم  على  الحفاظ  الفيروس، 

المجتمع. كما يجب أن تخضع عمليات 

إلجراءات  الغذائية  الوجبات  توصيل 

صحة  على  تحافظ  صحية  واشتراطات 

المستهلكين  أو متلقيها من  الخدمة  مقدم 

أثناء  الجسدي  التباعد  مقدمتها  في 

عدم  يضمن  بما  الطلب  واستالم  تسليم 

نقل الفيروس خالل تلك العملية.

خالل  ومن  أنه  الهاجري  موضي  وتضيف 

التفتيش  مجال  في  الطويلة  خبرتها 

على األغذية أن توصيل الطعام والشراب 

عدم  بسبب  أمن  غير  النارية  بالدراجات 

الدراجات  لركاب  صحية  شهادات  وجود 

يوضع  التي  الحقيبة  ان  كما  النارية، 

فيها الطعام غير مناسبة لحفظ األطعمة 

لحفظ  خاصة  أماكن  وجود  عدم  بسبب 

الطعام  لحفظ  وأماكن  البارد  الطعام 

وفق  وغيرها  الكوفي  وخاصة  الساخن 

عدم  وأيضا  المطلوبة،  الحرارة  درجات 

عمر  وجود  وعدم  الحقيبة  هذه  نظافة 

تعرض  إلى  إضافة  لتبديلها،  افتراضي 

حرارة  من  المناخية  للظروف  الطعام 

عالية أو رطوبة أو الغبار الشديد واالمطار 

التي من الممكن أن تلوث الطعام فيزيائيا 

أو كيميائيا مما يسبب التسمم الغذائي. 

وهذا ال يعني أن المطاعم ال تبذل قصارى 

للطلب  تجربة  أفضل  تقديم  في  جهدها 

خالل  من  سواء  لعمالئها  اإلنترنت  عبر 

عبر  الحصرية  والخصومات  العروض 

عند  المجاني  التوصيل  أو  اإلنترنت 

للصحة  نولي  أن  يجب  لكن  الطلب 

خاصة  المناخية  والظروف  والنظافة 

نشكل  حتى  المطلوبة  األهمية  الحرارة 

حماية حقيقية لصحة المجتمع.

العالجية  التغذية  إدارة  مديرة  وتواصل 

الرعاية  مؤسسة  في  والمجتمعية 

عدم  إن  بالقول  حديثها  األولية  الصحية 

الداخل  من  األغذية  صندوق  تنظيف 

والخارج باستخدام المنظفات والمطهرات 

المعتمدة من وزارتي الصحة والبلدية مع 

عدم الحرص في الكثير من األحيان على 

االغذية  ونقل  حفظ  صناديق  تكون  ان 

ومقاومة  الكثافة  عالية  مواد  من  مصنعة 

يعد  الكيميائي  التلوث  لتجنب  للتآكل 

سببا في التسمم الغذائي الخطير، عالوة 

المتكررة  والقفازات  المالبس  ارتداء  على 

وإهمال نظافة اليدين مع تعرض سائقي 

لشركات  التابعين  النارية  الدراجات 

خالل  الشديد  التعرق  إلى  التوصيل 

المطاعم  بين  ما  اليومية  مشاويرهم 

ومنازل المستهلكين. 

النارية  الدراجات  استخدام  فإن  كذلك 

أو  المطاعم  من  المشتريات  توصيل  في 

األطعمة  سواء  الكبيرة  ماركت  الهايبر 

والدواجن  واللحوم  التنظيف  مواد  أو 

نفس  في  جميعا  ووضعها  واألسماك، 

المتبادل  التلوث  إلى  يؤدي  الحقيبة 

مواد  خلط  بسبب  الكيميائي  والتلوث 

التنظيف مع األطعمة. 

للطرق  كمستخدمة  نظري  وجهة  من 

الزائدة  السرعة  واجهت  والمواصالت 

النارية  الدراجات  ركاب  لدى  والمتهورة 

والقيادة  السيطرة  من  تمكنهم  وعدم 

استخدامهم  وعدم  الصحيح  بشكل 

للمسار  واستخدامهم  األيمن  للمسار 

مسار  من  والتنقل  ولليسار  األوسط 

االشارة،  تغيير  أو  تنبيه  بدون  آخر  إلى 

قديمة  المستخدمة  النارية  والدراجات 

وعدم عمل تجديد لها أو صيانة.

ايضا تعرض ركاب الدراجات النارية إلى 

يتعرضون  أنهم  بسبب  الحراري  االجهاد 

الشمس،  وأشعة  المناخ  لظروف 

غير  ألنها  الدراجات،  لحرارة  ويتعرضون 

وجود  لعدم  إضافة  تبريد،  بنظام  مزودة 

التركيز  عدم  يسبب  مما  للجوال  حامل 

في القيادة بسبب النظر للجوال لمعرفة 

منازل المستهلكين. 

كأخصائية  نظري  وجهة  من  وقالت: 

تغذية عالجية أن خدمة توصيل الطعام 

السمنة  نسبة  ارتفاع  في  طرفا  باتت 

والبدانة في المجتمع.

{ موضي الهاجري

بالمعهد الديني لعام »2022/2021«

»األوقاف« تكّرم خريجي المنح الدراسية
كرمت وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية 
أمس األول، خريجي 

طالب المنح الدراسية 
بالمعهد الديني لعام 
2021/ 2022، وذلك في 

حفل أقيم تحت رعاية 
سعادة السيد غانم بن 

شاهين الغانم وزير 
األوقاف والشؤون 

اإلسالمية، وحضره 
بعض المسؤولين 

بالوزارة وعدد من 
أصحاب السعادة السفراء 

المعتمدين لدى الدولة.

وأكد السيد علي عبيد آل مهران المري رئيس 

الدراسية  المنح  طالب  شؤون  رعاية  لجنة 

وزارة  أن  بالحفل  ألقاها  التي  كلمته  خالل 

طالب  رعاية  ملف  تسلمت  أن  منذ  األوقاف 

المنح بالمعهد الديني في عام 2013 لم تدخر 

جهدا بكل إداراتها لرعاية هؤالء الطالب وتقديم 

حيث  والمعنوي،  المادي  الدعم  أشكال  كل 

وتربوية  تعليمية  بيئة  وتهيئة  توفير  تتولى 

لهؤالء الطالب.

وأضاف: نحتفل اليوم بأبنائنا األعزاء، ونحن 

نرى نتائج جهودهم بعد ما بذلوه من جهد، وما 

عانوه من مشقة وَنَصٍب، وما أبدوه من حرص 

والفضل  المستويات،  أعلى  إلى  للوصول 

جهود  تكاتف  ثم  العالمين  رب  لله  وآخرًا  أواًل 

لت أخيرًا بهذا النجاح. العاملين التي تكلَّ

طالب  شؤون  رعاية  لجنة  رئيس  وأوضح 

المنح الدراسية أنه في السنتين الماضيتين 

العالم،  اجتاحت  التي  كورونا  جائحة  وخالل 

واجهتنا عقبات كثيرة وقد استمر األمر لوقت 

غير قصير، بسبب انتشار ذلك الوباء، الذي 

الطبيعية،  الدراسية  الحياة  تعطل  إلى  أدى 

ومع  اليومية؛  والبرامج  األنشطة  من  والكثير 

تجاوز  من  تمّكنا  وتوفيقه-  الله  -وبعون  هذا 

العقبات،  تلك  على  والتغلب  الصعاب،  تلك 

وواصلنا السير في الطريق الذي بدأناه، آملين 

النتائج  إلى  الوصول  القدير  العلي  الله  من 

العين،  رأي  النتائج  نرى  نحن  وها  المرجوة، 

ونتوجه بالشكر أواًل لله سبحانه وتعالى، ومن 

 من ساهم معنا وتعاون، وكان 
َّ

 نشكر كل
َّ

َثم

من  بذلت  التي  الجهود  هذه  نجاح  في  سببًا 

إدارات الوزارة كافة، حيث تمت إقامة الدورات 

الطلبة  من  العديد  جت 
َّ

تو التي  القرآنية 

الدورات  إقامة  وأيضًا  الله،  كتاب  بحفظ 

تفقيه  في  البارز  الدور  لها  كان  التي  العلمية 

رافق ذلك  الطلبة وتعليمهم شؤون دينهم، وما 

بذل  هذا  كل  الترفيهية،  األنشطة  إقامة  من 

الصرح  وُبناة  الغد،  رجال  ليكونوا  لتهيئتهم 

بالدهم،  دعاُة  وغدًا  اليوم  طالُب  فهم  الشامخ، 

أنفسهم  بذلوا  لما  يوفقهم  أن  الله  نسأل 

المنح  ملف  أن  المري  علي  السيد  وذكر  إليه. 

من  كثير  مستوى  على  قبواًل  يزداد  الدراسية 

عدد  كان  الملف  هذا  منا  تسلَّ فعندما  الدول، 

فقد  اآلن  أما  جنسية،   21 الطالب  جنسيات 

47 جنسية،  إلى  الحمد-  وصل عددها -ولله 

عن  أهمية  يقل  ال  الملف  هذا  أن  إلى  مشيرًا 

األوقاف  وزارة  بها  تهتم  التي  الملفات  من  غيره 

المنح هم دعاة  يجو 
ِّ

والشؤون اإلسالمية، فخر

بالدهم، وهم حجر األساس في نشر العقيدة 

الصحيحة وتبليغ السنة المطهرة.

شؤون  رعاية  لجنة  رئيس  وجهها  كلمة  وفي 

طالب المنح الدراسية للخريجين أوضح فيها 

الحقيقة  في  أنكم  يعني  اليوم  تخرجكم  أن 

الطريق،  بداية  في  األولى  الخطوة  خطوتم 

الجهد لحمل رسالة اإلسالم، لتكونوا  تبذلون 

مشاعل نور في أوطانكم، ومن هنا فكلنا أمل أن 

تبقوا على العهد، وتواصلوا السير، لتحقيق ما 

نذرتم أنفسكم إليه، وهو َحْمُل رسالة اإلسالم 

وامضوا  الله،  على  فتوكلوا  كافة،  الناس  إلى 

الدعاء  واتخذوا  معكم،  والله  الطريق،  في 

 النجاح إذا صاحبه العمل.
ُّ

سالحكم، فهو سر

على  زالوا  ما  الذين  للطلبة  بكلمة  ه 
َّ

توج كما 

ويجدوا  حذوكم،  يحذوا  أن  الدراسة  مقاعد 

في طلب العلم، ويجتهدوا حتى يصلوا إلى ما 

وصلتم إليه.

شؤون  رعاية  جهاز  في  العاملين  شكر  كما 

رعاية  على  القائمين  الدراسية،  المنح  طالب 

مدار  على  كاملة  رعاية  الطالب  أبنائهم 

الساعة فهم العين الساهرة والحضن الدافئ 

اإلسالمية  القيم  فيهم  يعززون  الطالب،  لهؤالء 

واالخوة  المحبة  روح  فيهم  وينمون  السمحة 

فلهم منا جزيل الشكر، وجزاهم الله عنا خير 

الجزاء.

الحمادي  وليد  خالد  السيد  أوضح  جهته  من 

المنح  طالب  شؤون  رعاية  جهاز  رئيس 

الدراسية: إن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

بتخريج  تحتفل  وهي  متقدمة  نتائج  حققت 

وهي  الدراسية،  المنح  طالب  من  الدفعة  هذه 

أحداث  عايشت  كونها  متميزة  دفعة  تعتبر 

عادي  تعليم  من  التعليم  وتغيرات  كورونا 

مع  مدمج  تعليم  ثم  ومن  بعد  عن  تعليم  إلى 

الرجوع بعد ذلك إلى الوضع العادي.

على  الخريجين  الطالب  الحمادي  وحث 

الذين  والطالب  الجامعية  دراستهم  مواصلة 

في  باالجتهاد  الدراسة  مقاعد  على  زالوا  ما 

األهداف  إلى  ليصلوا  الحالية،  دراستهم 

المختلفة،  العلمية  المناصب  في  المرجوة 

وال شك وجود كثير من المسؤولين والسفراء 

الديني  المعهد  من  تخرجوا  ممن  الحاليين 

والنماذج  والتميز،  النجاح  على  لدليل 

مجال  في  الخريجين  للطالب  المشرفة 

عملهم.

أن  الحمادي  أوضح  القبول،  سياسة  وحول 

االطالع  يمكن  التي  الشروط  من  عددا  هناك 

يبدأ  حيث  األوقاف،  وزارة  موقع  على  عليها 

شهر  بداية  مع  التقديم  طلبات  استقبال 

من  ديسمبر  شهر  نهاية  وحتى  سبتمبر 

الطالب  قبول  على  نحرص  حيث  عام،  كل 

وتزكيتهم  ترشيحهم  يتم  الذين  المتميزين 

من مراكز إسالمية معروفة ومعتمدة في الدول 

التي ينتمي إليها الطالب.

الدراسة  أن  إلى  الحمادي  خالد  السيد  وأشار 

العلوم  بتكثيف  تتميز  الديني  المعهد  في 

األمة  لحاجة  نظرا  العربية،  واللغة  الشرعية 

الفتًا  العلوم،  هذه  مثل  في  متخصصين  إلى 

المعهد  نفذها  التي  األنشطة  من  عدد  إلى 

إلى  تهدف  التي  الدراسية  المنح  لطالب 

لديهم  المطلوبة  المهارات  وتنمية  تأسيس 

تثقيفية  وأخرى  وقرآنية  شرعية  دورات  ومنها 

برنامج  أهمية  إلى  الفتًا  وترفيهية،  وتربوية 

رعاية طالب المنح الدراسية الذي تقدمه وزارة 

مستوى  رفع  في  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 

الوعي الشرعي للمجتمعات المسلمة بتبني 

الشرعي  بالعلم  وتأهيلهم  المتميزين  الطلبة 

وتكوين قيادات شرعية تساهم في رفع الجهل 

والعلم  الدعوة  ونشر  المجتمعات  بعض  عن 

الشرعي والعلوم العصرية.

بدورهم، عبر طالب المنح الدراسية، في كلمة 

الخريجين، عن  أحد  ألقاها  الحفل  لهم خالل 

شكرهم وتقديرهم لدولة قطر على رعايتها لهم 

في  ساهمت  وتربوية  تعليمية  بيئة  وتهيئة 

تطوير مهاراتهم العلمية والعملية.

وفي نهاية الحفل الذي حضره الدكتور الشيخ 

عن  ممثاًل  ثاني  آل  غانم  بن  محمد  بن  خالد 

اإلدارة  ومدير  اإلسالمية  والشؤون  وزير  سعادة 

بوزارة  المسؤولين  من  وعدد  لألوقاف،  العامة 

األوقاف والمعهد الديني وبعض السفراء لدى 

ثاني  آل  خالد  الشيخ  الدكتور  قام  الدولة، 

والسيد علي عبيد المري بتكريم الخريجين 

والمتفوقين من مستويات دراسية مختلفة.

{  حفل تكريم طالب المنح الدراسية

$ الدوحة

ملف المنح الدراسية يزداد قبواًل على مستوى كثير من الدول

المري: الخريجون هم دعاة بالدهم وحجر األساس في نشر العقيدة الصحيحة

الحمادي: الوزارة حققت نتائج متقدمة وهي تحتفل بتخريج هذه الدفعة
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بعد حصوله على شرعية برلمانية واسعة

زلزال اليمين المتطرف في فرنسا
اليمين  حزب  اجتاز   - ب  ف.  أ.   - باريس 

خالل  األحد  لوبن  مارين  بقيادة  المتطرف 

عتبة  الفرنسية  التشريعية  االنتخابات 

األول  المعارضة  حزب  ليصبح  تاريخية 

ويستحوذ على شرعية لطالما أفلتت منه.

»هاريس  معهد  من  ليفي  بيار  جان  وقال 

انتراكتيف«: »حصل تبدل عميق في عالقة 

الحزب  الوطني«،  التجمع  مع  الفرنسيين 

الذي تتزعمه مارين لوبن.

فرانس  وكالة  في  الفيديو  لقسم  وأوضح 

برس »أف ب تي في«: »كنا نالحظ أن مارين 

في  أخرى،  إلى  انتخابات  من  تتقدم  لوبن 

لكن  كذلك،  الثانية  والدورة  األولى  الدورة 

المستوى المسجل اآلن غير مسبوق«.

كانت  جميعها  الرأي  استطالعات  أن  ومع 

تشير إلى احتمال حصول التجمع الوطني 

على 20 إلى 50 مقعدا في الجمعية الوطنية، 

التوقعات  المتطرف  اليميني  خالف الحزب 

ثمانية  مقابل  في  نائبا   89 على  وحصل 

نواب في الوالية البرلمانية السابقة متقدما 

اليسارية  )المعارضة  األبية  فرنسا  على 

الراديكالية( الذي حصل على 72 مقعدا.

حزب  اآلن  نفسه  الوطني  التجمع  ويطرح 

ويمكن  النواب  مجلس  في  األول  المعارضة 

مصدر  على  يعتمد  أن  المدين  للحزب 

كل  عن  عامة  أمواال  يتلقى  إذ  كبير  تمويل 

نائب تابع له.

كامو  جان-إيف  السياسي  الخبير  وقال 

للتجمع  وجود  مع  صاروخي«  تقدم  »هذا 

المؤيدة  المناطق  في  فقط  »ليس  الوطني 

من  قريبة  »مناطق  في  أيضا  بل  تقليدا«  له 

فيها  المصانع  أقفلت  ومقاطعات  باريس 

وباتت منسية«.

تصريح  في  بيرينو،  باسكال  الخبير  ورأى 

»التجمع  أن  باريزيان«،  »لو  لصحيفة 

يتمتع  حزبا  رويدا  رويدا  يصبح  الوطني 

لواء  حامل  أصبح  وقد   ،)..( محلية  بجذور 

االنقسامات في المجتمع والمناطق«.

وقالت مارين لوبن التي تواجهت مع ماكرون 

الرئاسية  االنتخابات  من  الثانية  الدورة  في 

في العامين 2017 و2022 االثنين إنها فوجئت 

كثيرا بالنتيجة.

وأكدت لوبن التي أعيد انتخابها بفارق كبير 

شمال  في  إينان-بومون  معقلها  في  األحد 

فرنسا: »لقد فوجئنا إيجابا بالتعبئة التي 

أبداها مواطنونا كي ال تختفي من الجمعية 

الوطنية مواضيع مثل الهجرة وانعدام األمن 

ومكافحة التطرف اإلسالمي«.

لتكرس  الحزب«  رئاسة  أتولى  »لن  وأعلنت 

وقتها لرئاسة كتلة التجمع الوطني المقبلة 

في الجمعية الوطنية.

طموحاته  عن  الكشف  إلى  الحزب  وسارع 

الجديدة مطالبا برئاسة لجنة المال النافذة 

جدا في الجمعية الوطنية. ويطالب اليسار 

منذ  تقليدا  يعود  وهو  المنصب  بهذا  أيضا 

2007 ألكبر كتلة معارضة.  { مارين لوبن وسط أنصارها

ويليامز تدعو المشري وصالح لحل النقاط الخالفية

مطالبات أممية إلجراء االنتخابات الليبية
طرابلس - القاهرة - األناضول- 

دعت ستيفاني وليامز 
المستشارة األممية لدى 

ليبيا، أمس، رئيسي المجلس 
األعلى للدولة الليبية خالد 
المشري ومجلس النواب 

عقيلة صالح لالجتماع 
خالل 10 أيام لـ»بحث النقاط 
الخالفية العالقة«. جاء ذلك 

خالل مؤتمر صحفي بثه 
إعالم متلفز مصري بختام 

أعمال الجولة الثالثة واألخيرة 
للجنة المسار الدستوري 
الليبي التي استضافتها 

القاهرة وانطلقت في 12 
يونيو الجاري.

المشتركة  اللجنة  »أحرزت  وليامز:  وقالت 

المواد الخالفية في  التوافق حول  الكثير من 

مسودة الدستور الليبي«.

تتعلق  قائمة  تزال  ال  »خالفات  أن  وأضافت 

بالتدابير الالزمة للمرحلة االنتقالية المؤدية 

إمكانية  عن  تكشف  أن  دون  لالنتخابات«، 

الدعوة لجولة جديدة من عدمها.

 30 نحو  تناقش  الثالثة  الجولة  وكانت 

القاعدة  حول  الخالفية  النقاط  من  بالمائة 

المجتمعون  حسم  أن  بعد  الدستورية، 

تلك  من  بالمائة   70 حوالي  أسبوعين  قبل 

بيانات  وفق  الثانية،  الجولة  خالل  القاعدة 

أممية سابقة. وتابعت وليامز: »أدعو رئاسة 

المجلسين لالجتماع خالل 10 أيام في مكان 

)الخالفية(  النقاط  لتجاوز  عليه  االتفاق  يتم 

العالقة«. وأكدت أن »األمم المتحدة ستظل 

ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية إلنهاء 

الذي  االستقرار  وانعدام  االنتقالية  المراحل 

شاملة  وطنية  انتخابات  عبر  البالد  أصاب 

وشفافة في أقرب تاريخ ممكن«.

وتقود وليامز عبر مبادرة أممية جهود تسوية 

سياسية في ليبيا تتمثل في تشكيل لجنة 

بحث  بهدف  والدولة  النواب  مجلسي  من 

عليها  بناء  تجري  دستورية  قاعدة  وضع 

انتخابات في أقرب وقت ممكن.

انتخابات  إجراء  يسهم  أن  الليبيون  ويأمل 

الحرب  شبح  إبعاد  في  ورئاسية  برلمانية 

األهلية وإنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات 

بلدهم الغني بالنفط.

الليبيين  ليبيا،،  في  األممية  البعثة  ودعت 

أجل  من  البالد  لقادة  أصواتهم  إسماع  إلى 

إجراء االنتخابات في »أسرع وقت«.

رئيس  بأعمال  القائم  لقاء  خالل  ذلك  جاء 

من  وفد  مع  زينينغا،  رايسيدون  البعثة، 

للبعثة،  بيان  وفق  الليبية،  القبائل  أعيان 

نشرته عبر »فيسبوك«.

وأفاد البيان: »عّبر أعيان القبائل عن دعمهم 

الحل  باعتبارها  االنتخابات،  إلجراء  القوي 

السياسية  التحديات  لمواجهة  الوحيد 

واألمنية واالقتصادية في ليبيا«.

العمل  ضرورة  على  »شددوا  أنهم  وأضاف 

تدفق  ووقف  الصراع  اندالع  منع  على 

األسلحة وتحقيق انسحاب القوات األجنبية 

والمرتزقة من األراضي الليبية«.

»سلط  األممي  المسؤول  أن  البيان  وذكر 

المكثفة  المتحدة  األمم  جهود  على  الضوء 

إطار  بشأن  اتفاق  إلى  للتوصل  والرامية 

محادثات  في  االنتخابات  إلجراء  دستوري 

القاهرة الجارية«.

الليبية  االنتخابات  مفوضية  رئيس  وقال 

شعبي  استفتاء  إجراء  إن  السائح،  عماد 

على القاعدة الدستورية، التي يعكف طرفا 

األخيرة  الجولة  ضمن  إعدادها  على  النزاع 

ضد  »سيحصنها  القاهرة،  منلمباحثات 

الطعن مستقبال«.

المستشارة  ما يتداول بشأن عزم  وردا على 

استفتاء  إجراء  وليامز،  ستيفاني  األممية 

المسار  لجنة  مخرجات  على  شعبي 

مع  مقابلة  في  »السائح«،  قال  الدستوري، 

ما  بتفاصيل  علم  لدينا  »ليس  األناضول، 

يجري في حوارات القاهرة«.

بخطط  علم  لدينا  »ليس  السائح:  وقال 

األمم المتحدة الرامية إلى إنجاح مخرجاتها، 

ولكن نعتقد أن التوجه نحو االستفتاء على 

من  المؤقت(  )الدستور  الدستورية  القاعدة 

شأنه أن يضفي الشرعية على نصوص تلك 

القاعدة من الشعب الليبي«.

واعتبر أن االستفتاء على القاعدة الدستورية 

الطعن  تم  لو  فيما  القضاء  أمام  »يحصنها 

عرضة  يتركها  وال  ونصوصها،  موادها  في 

لتعديالت ونزاعات بين األطراف السياسية 

مفوضية  رئيس  وقال  حاليا«.  القائمة 

مسار  يكتنف  »الغموض  إن  االنتخابات 

حوار القاهرة، فليس من الواضح هل يعمل 

دستورية،  قاعدة  صياغة  على  المجتمعون 

أساسه  على  تجرى  مؤقت  دستور  أي 

أم  والتشريعية،  الرئاسية  االنتخابات 

مراجعة مشروع الدستور الصادر عن الهيئة 

التأسيسية لصياغة المشروع )المنجز في 

2017(«. وأوضح السائح أنه في حالة االتفاق 
تفاصيلها،  كل  وإقرار  دستورية  قاعدة  على 

العمليات  نحو  الذهاب  يعني  »ذلك  فإن 

االنتخابية التي تقرها القاعدة الدستورية«.

النواب  مجلس  فإن  الثانية،  الحالة  في  أما 

بتنفيذ  الخاصة  القوانين  إصدار  »يتولى 

واالنتخابات  )االستفتاء  االستحقاقات  تلك 

البرلمانية والرئاسية(، ما لم تنص القاعدة 

رئيس  وفق  ذلك«،  غير  على  الدستورية 

مفوضية االنتخابات.

ورغم ذلك، فإنه »ليس من الواضح هل سوف 

القانونين  بتعديل  النواب  مجلس  يقوم 

المتعلقين   ،2021 لعام  و)2(   )1( رقمي 

النواب،  ومجلس  الدولة،  رئيس  بانتخاب 

الدستورية  القاعدة  عليه  تنص  ما  وفق 

بإصدار  سيقوم  أنه  أم  عليها  المتفق 

تشريعات جديدة كليا«.

»اإلطار التنسيقي«  لم يتخذ 
خطوات نحو تشكيل الحكومة

بغداد- وكاالت - رغم إعالن تحالف »اإلطار 

التنسيقي« في العراق تحركه لتشكيل ما 

يسميه »حكومة خدمية«، بعد انسحاب 

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من 

العملية السياسية، إال أنه لغاية الساعة 

ال يوجد أي تقدم في هذا االتجاه، مع عدم 

بيان الموقف الرسمي لحلفاء الصدر 

بشأن التوجه نحو المعارضة أو المشاركة 

في الحكومة التي ينوي اإلطار تشكيلها من 

دون مشاركة الصدريين.

وقدم نواب الكتلة الصدرية، األسبوع 

الماضي، استقاالتهم من البرلمان، وقرر 

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 

االنسحاب من سباق تشكيل الحكومة .

ويمتلك تحالف السيادة بزعامة 

خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي 

الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، 

98 نائبًا داخل البرلمان العراقي، بينما 
يمتلك نواب القوى المدنية »امتداد« و»جيل 

جديد«، ، 18 نائبًا، يضاف لهم 11 من 

النواب المستقلين المؤيدين لموقف زعيم 

التيار الصدري مقتدى الصدر، بتشكيل 

حكومة األغلبية،

وأعلن »اإلطار التنسيقي«، المضي بعملية 

تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، من 

دون مشاركة التيار الصدري فيها.

إطالق نار جماعي في نيويورك

األمم المتحدة تدعو إلى وقف »فوري« 
للهجمات ضد المدنيين في أفغانستان

حق العودة من الحقوق غير القابلة
 للتصرف لالجئين الفلسطينيين

شخص  قتل   - األناضول   - نيويورك 

إطالق  جراء  أمس،  آخرون،   8 وأصيب 

بمدينة  هارليم  حي  في  وقع  جماعي  نار 

نيويورك األميركية.

وقع  نار  إطالق  إن  نيويورك  شرطة  وقالت 

في وقت مبكر صباحا أدى إلى مقتل رجل 

وإصابة 8 آخرين بينهم 6 رجال وسيدتان.

معلومات  عن  نقال  الشرطة،  وأضافت 

من  جمعا  استهدف  النار  إطالق  أن  أولية، 

عقب  للمشاة  ممر  على  كانوا  الناس 

متأخر  بوقت  سهرة،  حضور  من  انتهائهم 

مساء األحد، حسبما نقلت شبكة »أيه بي 

سي نيوز« األميركية.

من  يبلغ  شاب  هو  القتيل  أن  إلى  وأشارت 

األخيرة  أنفاسه  لفظ  وأنه  عاما،   21 العمر 

لتلقي  المستشفى  إلى  وصوله  بعد 

العالج.

وفي السياق، لفتت شرطة نيويورك إلى أن 

إطالق النار وقع بالتزامن مع احتفاالت عيد 

األب الموافق 19 يونيو من كل عام.

وقال مفوض الشرطة كيشانت سيويل، 

في مؤتمر صحفي: »عطلة عيد األب وافقت 

أن  المفترض  من  وكان  األسبوع،  نهاية 

يتمكن الناس من االستمتاع مع عائالتهم«.

العثور  تم  أميركية،  إعالم  لوسائل  ووفقا 

بينما  الحادث،  محيط  في  مسدس  على 

لم تتمكن الشرطة من اعتقال أي شخص 

مشتبه به، حتى ظهر االثنين.

مدار  على  المتحدة،  الواليات  وشهدت 

نار  إطالق  حوادث  عدة  األخيرة،  األسابيع 

ناتجة عن حمل المواطنين لألسلحة دون 

ضوابط.

يبلغ  مسلح  دخل  الماضي،  مايو   24 وفي 

في  ابتدائية  مدرسة  عاًما   18 العمر  من 

تكساس وقتل 19 طالًبا ومعلمين اثنين.

وقبل عشرة أيام من إطالق النار هذا، داهم 

رجل أبيض مسلح متجًرا في حي تقطنه 

نيويورك،  بوالية  بوفالو  في  سوداء  أغلبية 

وقتل 10 أشخاص.

بوفالو  في  النار  إطالق  السلطات  ووصفت 

بأنه »جريمة كراهية بدوافع عنصرية«.

ووقع ما ال يقل عن 255 حادث إطالق نار في 

الواليات المتحدة هذا العام، وفًقا لمنظمة 

 Gun Violence المسلحة  الهجمات  تتبع 

Archive األميركي )غير ربحية(.
ناشد  الحوادث،  هذه  خلفية  وعلى 

الكونغرس  نواب  بايدن  جو  الرئيس 

البالد  في  السالح  حمل  قوانين  بتغيير 

حفاظا على األرواح، لكن لم تتخذ خطوات 

ملموسة بهذا الشأن.

المتحدة  األمم  بعثة  دعت   - قنا   - كابول 

فوري«  »وقف  إلى  )يوناما(،  أفغانستان  في 

في  المدنيين  تستهدف  التي  للهجمات 

أفغانستان.

على  بصفحتها  بيان  في  البعثة،  وعبرت   

عن  )تويتر(،  االجتماعي  التواصل  موقع 

سوق  على  أمس  وقع  الذي  للهجوم  إدانتها 

أفغانستان،  شرقي  )ننغرهار(،  إقليم  في 

وخلف عدة قتلى وجرحى. وقالت: »تدين 

الصباح  هذا  وقع  الذي  الهجوم  )يوناما( 

ننغرهار،  إقليم  في  مزدحمة  سوق  في 

عشرات  وإصابة  مقتل  عن  أسفر  والذي 

المدنيين، من بينهم بعض األطفال«.

 وكانت البعثة األممية قد أعلنت في وقت 

أشخاص  عدة  مقتل  عن  أمس،  سابق 

وإصابة آخرين جراء هجوم استهدف سوقا 

في إقليم )ننغرهار(، شرقي أفغانستان.. 

فيما قال مسؤول حكومي باإلقليم إن هدف 

الهجوم غير واضح.  ولم تعلن أي جهة حتى 

اآلن مسؤوليتها عن الحادث.

الخارجية  وزارة  أكدت  قنا-  الله-  رام 

العودة«  »حق  أن  أمس،  الفلسطينية، 

للتصرف  القابلة  غير  الحقوق  من  يعتبر 

وشددت  الفلسطينيين.  لالجئين 

العالمي  اليوم  بمناسبة  بيان  في  الوزارة، 

الحماية  ضمان  ضرورة  على  لالجئين، 

والرعاية لالجئين والنازحين والمهاجرين، 

ضمنها  التي  حقوقهم  على  والحفاظ 

الالجئون  مقدمتهم  وفي  الدولي،  القانون 

ديارهم  من  شردوا  الذين  الفلسطينيون 

والذين   ،1967 عام  والنازحون   1948 عام 

وصل عددهم اليوم إلى أكثر من 6 ماليين 

و200 ألف نسمة.

الحفاظ  على  العمل  ضرورة  أكدت  كما 

المستدام  والمالي  السياسي  الدعم  على 

وتشغيل  لغوث  المتحدة  األمم  لوكالة 

الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 

أونروا إلى حين تحقيق حل عادل لقضية 

الالجئين الفلسطينيين

السياسي  الدعم  تقديم  إلى  البيان  ودعا 

والقانوني الالزمين لتأمين حقوق الالجئين 

مقدمتها  وفي  الفلسطينيين،  والنازحين 

ذات  القرارات  وتطبيق  العودة،  في  الحق 

 ،194 العامة  الجمعية  قرار  فيها  بما  الصلة 

وقرار مجلس األمن 237، والتصدي للهجمات 

غير المبررة والمتزايدة على أونروا .

الخارجية الفلسطينية:

ف قصفها في شرق أوكرانيا
ّ
روسيا تكث

اّتهمت   - ب  ف.  أ.   - )أوكرانيا(  كييف 

عمليات  بتكثيف  روسيا  أمس،  أوكرانيا، 

القصف في شرق البالد حيث تبدي قواتها 

موسكو  أعلنت  حين  في  شرسة،  مقاومة 

في  نفطية  منصات  قصفت  كييف  أن 

القرم  جزيرة  شبه  قبالة  األسود  البحر 

التي ضّمتها في العام 2014.

في  وجاء  »معاد«،  بعمل  روسيا  ونّددت 

يتم  لم  »إذا  أنه  الروسية  للخارجية  بيان 

فإن  بالكامل،  العبور  حركة  استئناف 

للدفاع  التحرك  في  بحقها  تحتفظ  روسيا 

عن مصالحها الوطنية«.

من  »أكثر  بأنه  الوضع  الكرملين  ووصف 

خطير«.

علما  ردها،  طبيعة  موسكو  توضح  ولم 

بأن جيب كالينينغراد واقع بين ليتوانيا 

وبولندا المنضويتين في االتحاد األوروبي 

برية  حدود  وال  األطلسي  شمال  وحلف 

تربطه بروسيا.

و أشارت الرئاسة األوكرانية إلى أن روسيا 

كّثفت قصفها لمنطقة خاركيف )شمال-

في  مدينة  أكبر  ثاني  تعد  التي  شرق( 

البالد والتي تقاوم القوات الروسية منذ بدء 

الغزو في 24 فبراير.

أفادت  )شرق(،  دونيتسك  منطقة  وفي 

القصف  عمليات  بأن  األوكرانية  الرئاسة 

وأوقعت  الجبهة«  »اشتدت على طول خط 

قتيال وسبعة جرحى بينهم طفل.

الروس  »سيطر  سيفيرودونيتسك،  وفي 

ولكن  السكنية«  األحياء  غالبية  على 

»ليس على المدينة كاملة، إذ ال يزال أكثر 

من ثلثها تحت سيطرة قواتنا المسلحة«، 

أولكسندر  المنطقة  حاكم  أعلن  ما  وفق 

محيط  في  ضار  قتال  ويدور  ستريوك. 

المنطقة بهدف االستيالء على كامل  هذه 

منطقة دونباس التي يسيطر انفصاليون 

 ،2014 منذ  منها  جزء  على  لروسيا  موالون 

لوغانسك  منطقتي  من  تتألف  والتي 

ودونيتسك.

القوات  الروسية  السلطات  واتهمت 

األوكرانية باستهداف منصات نفطية في 

القرم، الفتة إلى  البحر قبالة شبه جزيرة 

سقوط خمسة جرحى على األقل.

{ القصف الروسي يتواصل لشرق أوكرانيا

{ لجنة المسار الدستوري الليبي اختتمت اجتماعاتها بالقاهرة

قتيل و»8« مصابين جراء الحادث

{  تكرار حوادث إطالق النار في أميركا

كييف تستهدف منصات نفطية قبالة القرم



وكأن صراع التاريخ الحضاري والديني يتكثف في مدينة 

الله، اإلسرائيلي يرسم ويخطط وينفذ مستغاًل كل ثغرة 

وكل فراغ وكل انشغال دولي وإقليمي الستكمال السيطرة 

على المدينة التي يصر بعكس إرادة الكون على أنها يهودية 

موحدة، ويحاول أن يعزز هذا اإلصرار ببرامج ال تتوقف 

تتكامل فيها جميع مؤسساته فتعمل بال توقف لجعلها 

يهودية نقية من أي إرث عربي أو إسالمي، محاواًل مسح 

تاريخها وذاكرتها المحمولة في صدور أبنائها والمكتوبة 

على حجارتها القديمة.

منذ احتالل الجزء الشرقي من القدس وضعت الحكومة 

اإلسرائيلية آنذاك خطة »لتوحيد« المدينة.

وفي العام 2000 وضعت مخططًا للتنفيذ خالل عشرين 

عامًا أطلقت عليه »القدس 2020«، واآلن يجري العمل على 

مخطط »2030« بل وتخطط لعقود قادمة في برنامج معلن 

للعام 2050.

وكل هذا يسير تحت نظر الجميع من مجتمع دولي 

يصاب بسكتة الكالم حين يتعلق األمر بإسرائيل، وأمام 

العرب الذين اكتفوا بالخطاب والبيان، وأبعد من ذلك فمنذ 

احتالل المدينة قرر العرب إنشاء صندوق خاص بالقدس 

ظل فارغًا، وظلت المدينة المقدسة وحدها تواجه قدرها 

وتتحداه بصدرها العاري وصمود أبنائها الذين يبرزون في 

كل معركة قوة مدهشة في الدفاع عن مدينتهم.

على الجانب الفلسطيني ال يبدو األمر أبعد كثيرًا وفيما 

تعمل إسرائيل ببرامج منظمة جدًا وموازنات هائلة يدير 

الفلسطينيون سياسة عشوائية مناسباتية ارتباطًا 

باألحداث في جعبتها الشعار والخطابة وليس الفعل على 

األرض.

وما بين فعل اإلسرائيلي وخطاب الفلسطيني حدثت 

تغيرات كثيرة لم تكن في صالح المدينة وسكانها وتاريخها 

وحاضرها ومستقبلها الذي أعدت له إسرائيل جيدًا 

بموازناتها الهائلة، لم يبَق للقدس سوى أهلها، ساكنيها 

الذين يقفون رأس حربتها في الدفاع عن مصالحهم 

الشخصية المعيشية اليومية في ظل استهداف مبرمج 

لكل شيء يتعلق بهم، وهم محاطون بشعبهم الذي يفتقر 

لخطة منظمة يتحرك عاطفيًا حين تشتد معارك القدس 

في ظل غياب سياسة فلسطينية منظمة أو داعمة بالشكل 

المطلوب. وما بين تصعيد ومعركة يكون اإلسرائيلي قد 

نفذ عديدًا من مشاريع التهويد.

في القدس يتعرض السكان لتطهير ممنهج. فبعد أن 

تمكنت إسرائيل من تحقيق سيطرة جغرافية خالل 

العقود الماضية وأحاطت المدينة بالمستوطنات وغيرت 

أسماء الشوارع ها هي تنتقل للمرحلة الثانية واألخيرة 

وهي السيطرة الديمغرافية التي تعني تطهير المدينة من 

سكانها الفلسطينيين وتغيير مالمح وهوية القدس.

وخطورة األمر أنه يتم بشكل صامت من خالل إجراءات 

عديدة هدفها جعل حياة الفلسطيني مستحيلة، إذ يعمل 

جهاز الضرائب اإلسرائيلي كذراع تنفيذية لمخططات 

الحكومة حيث تفرض إسرائيل نوعين من الضريبة على 

أصحاب البيوت والمحال التجارية.

وفي ظل المقاطعة االقتصادية تصل تلك المحال لمرحلة 

اإلفالس ما أدى إلى إغالق 800 محل تجاري للفلسطينيين 

في المدينة، وبالمقابل تنفق إسرائيل عشرة ماليين دوالر 

يوميًا على برامج التهويد أي مليار دوالر كل مائة يوم.

ولنا أن نتخيل ما الذي يمكن أن تغيره تلك األموال وحين 

تستعمل ضد فئة فقيرة ذات امتداد عشوائي في السياسة 

ال يملك أي برنامج للقدس وال مؤسسات في القدس 

وال موازنات للقدس، وال شيء سوى الخطاب والشعار 

الحماسي الذي ال يصنع سياسة وال يحمي المدينة.

األسبوع الماضي عقدت مؤسسة وقفية القدس وجامعة 

القدس في إسطنبول مؤتمرًا لدعم وتعزيز صمود المدينة 

وهي التي لديها قسم متخصص من الباحثين، الذي 

يتابع التغيرات التي تحدث فيها وكيف تعمل إسرائيل 

وكيف يجب أن يعمل الفلسطينيون والعرب لوقف تهديد 

المدينة المهددة هي وسكانها، فإسرائيل تعمل كخلية 

نحل وتنتقل من مرحلة إلى أخرى بعد أن تنفذ كل 

مرحلة بنجاح، وقد أطلق المؤتمر صيحته الدائمة التي 

تكررت منذ ثمانية وعشرين مؤتمرًا بضرورة اإلسراع في 

دعم المدينة التي تنهش يوميًا وعدم تركها وذلك بإنشاء 

تحالف من الجهات المانحة العربية واإلسالمية والدولية.

ال يكفي للقدس هبات موسمية وال انفعاالت عابرة 

تستدعيها أحداث متباعدة، فالمدينة تحت االستهداف 

اليومي الذي ال يتوقف بل هي بحاجة إلى برامج وسياسات 

منظمة ودعم يجب أن يتم توفيره حتى لو من اللحم الحي 

كما كان يفعل ياسر عرفات الذي كان يتكئ على القائد 

فيصل الحسيني وبيت الشرق موفرًا ما يلزم رغم الفقر، 

يمكن عمل شيء بالممكن ولكن أن تترك المدينة على نمط 

للبيت رب يحميه فهذا قمة العجز.

للكالم المسترسل، بسْمٍت تعبوي، عن القدس، بعض 

النفع في بعض الوقت. وللغنائيات واإلنشائيات، عن 

القدس وأهلها، وعن األقصى والمرابطين في أكنافه، بعض 

الضرورة في غير وقٍت وحين. وأن تبقى القدس، بمكانتها 

وبما تمثله فضاًء روحيًا ورمزيًة عالية، ثيمة وموضوعًا 

في منتوجاٍت فنيٍة وأدبية، وفي التعبيرات الفولكلورية، 

هذا ثمين القيمة. ولكن عندما نقعد عن العلم، عن 

البحث، عن الدرس، في القدس وراهنها، وما صارت عليه 

سكانيا وديمغرافيا، وما تدّبر له قوى يهوديٌة متطّرفة، 

وما عليه ناُس القدس، وما ُيغالبونه، في غالبّيتهم، من 

صعوباٍت معيشيٍة واجتماعيٍة، معسرٍة على ما يلزم أن 

نعرف، عندما نقعُد عن معرفٍة متبّصرٍة في هذا كله 

وغيره، ونكتفي بأن نقيم في تلك االستعارات والمجازات 

والبالغيات، نتوّسل منها غبطًة مريحًة لنفوسنا، فنظّننا، 

بها، نؤّدي واجبًا عظيمًا تجاه المدينة الصامدة وأهلها 

األبطال، عندما نفعل هذا، نرتكب إساءًة للقدس وقضيتها. 

ببساطٍة، ألّن معرفة حال المدينة الراهن، بتفاصيل 

مجتمعيٍة واقتصاديٍة ومعيشيٍة فيها، بتحّدياٍت ضاغطٍة 

ومقاَومٍة باقيٍة، شرٌط واجٌب يقوم عليه، بداهًة، ما يوضح 

استحقاقاٍت شديدة اإللحاح إلنقاذ القدس وحمايتها مدينًة 

فلسطينيًة عربية.

لعّل هذا هو المرسلة، الخافية الظاهرة معًا، في حاشية 

المحاضرة شديدة األهمية، للمؤّرخ الفلسطيني، نظمي 

الجعبة، التي أقيمت مؤخرا المركز العربي لألبحاث 

ودراسة السياسات في الدوحة، بعنوان »القدس ومعركة 

البقاء«، والتي، وإن عّدها المركز المحاضرة السنوية 

لمناسبة ذكرى النكبة )متأّخرة(، وتنعقد بالتعاون مع 

مؤّسسة الدراسات الفلسطينية، فإّنها أيضًا موصولٌة 

بما يخّصصه المركز من جهد بحثي ونقاشي واسع 

في الموضوعة الفلسطينية، وبما يتعلق بالقدس التي 

 عقده المركز في عّمان في يونيو 
ٌّ

تناول شأَنها مؤتمٌر علمي

2019، بالتعاون مع مؤّسسة الدراسات الفلسطينية 
والجامعة األردنية، وأحاط عنوانه، »القدس.. تحّديات 

الواقع وإمكانات المواجهة«، بالمرتكزْين اللذْين يحُسن أن 

يقوم عليهما كل درٍس للقدس، راهنها خصوصًا، على غير 

صعيد، سّكاني وسياسي واقتصادي، بتفاصيل وافية، 

ومنها ما هو مؤسٌف وباعٌث على الشعور بالقنوط وبعض 

اإلحباط، وما هي الممكنات التي في الوسع توّسلها في 

مجابهة مختلف التحّديات الكثيرة الصعبة.

وال تبتعد محاضرة األستاذ في جامعة بيرزيت، نظمي 

الجعبة، كثيرًا عن هذْين المرتكزين، فقد بَسطت ما 

تعمل السياسات اإلسرائيلية عليه في القدس، في 

الديموغرافيا، وابتداع قوانين للتضييق على السكان 

واألهالي العرب، تتوّخى منها سرقة عقاراتهم وتهجيرهم 

وإخالء المدينة منهم، وكذلك في ما يخّص حرب اإلفقار 

التي تشّنها سلطة االحتالل ضدهم، 

وإذا أمكن إيجاز ما سرده المحاضر فمؤّدى القول، أو قصاراه، 

أن معركة أهل القدس الفلسطينيين في البقاء فيها 

صعبة، وال تنفّك التحّديات فيها تتراكم، غير أنها، في األول 

والمنتهى، معركة رابحة.
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االستقاالت الصدرية..
 والحالمون بالحكومة

جاسم الشمري

كاتب عراقي

العراقيون أصبحوا أمام خطوة غامضة، حيث 

أعلن مقتدى الصدر االنسحاب الجماعي لنوابه 

البالغ عددهم أكثر من 73 نائبا، وال أحد يدري ما 

هي خطواته التالية.

حركة التيار الصدري األخيرة أجبرت جميع 

شركائه للدخول في إنذار سياسي من أجل 

الوصول لتفاهمات جديدة! وشملت هذه الحيرة 

شركاء الصدر في تحالف »إنقاذ وطن« )الحزب 

الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، وتحالف 

السيادة برئاسة خميس الخنجر(، أيضا 

شملت اإلطار التنسيقي بزعامة نوري المالكي!

ورّبما نقف هنا أمام إشكالية سياسية:

هل القوى الُمتحالفة مع الصدر ستستقيل من 

البرلمان، أم أنها ستمضي في الترتيب الجديد 

للمشهد السياسّي والذي لم تظهر معالمه حتى 

اآلن؟

ويبدو أن اإلطار التنسيقّي الذي يتهم االنتخابات 

األخيرة بالتزوير وجدها فرصة مناسبة إلعادة 

ترتيب أوراقه، ولهذا شكلوا لجنة تفاوضية، 

األربعاء الماضي، »للحوار مع القوى الوطنية 

وتشكيل الحكومة«، وبهذا ربما تكون خطوة 

الصدر قد مّهدت الطريق لعودة المالكي لرئاسة 

الحكومة المقبلة باعتباره يملك الكتلة األكبر 

حاليا!

وبعد االستقالة الجماعّية بساعات قليلة وقع 

رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وُبعجالة، 

االستقاالت الصدرية، والغريب أّن بعض وسائل 

اإلعالم والمحّللين السياسيين يقولون إن الصدر 

ذهب لصفوف المعارضة!

وهذا الكالم غير دقيق قانونيا؛ ألن الصدر لم 

َيُعْد جزءا من العملية السياسّية بسبب 

االستقاالت النيابية الباتة، ولهذا فإن أراد الصدر 

الذهاب للمعارضة فستكون معارضته شعبّية 

َتستخدم أدوات الجماهير والشارع لتحقيق 

مطالبها وليس البرلمان!

إن القنبلة الموقوتة المخيفة في الشارع العراقي 

هي قضّية االستقرار األمني في ظّل حكومة 

يقول رئيسها، الكاظمي، بأنه تحول إلى »معقب 

معامالت«، ولهذا ال نعلم ما هو أثر خطوة الصدر 

على المستوى األمني، وهل ستنشر المزيد 

من الترهيب والربكة للشارع القلق أصال من 

السياسات العشوائية والمتناقضة؟

أكاد أجزم، بل أجزم، بأنه ال يمكن ألي حكومة 

أو للعملية السياسية أن تمضي دون التيار 

الصدري، وإن مضت فيمكن أن تنهار بتغريدة 

واحدة من الصدر ألتباعه ومقاتليه!

المعركة الرابحة

معن البياري
كاتب أردني

أكرم عطا الله
كاتب فلسطيني

استقبل حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير 

البالد المفدى،، في الديوان األميري 

صباح أمس، فخامة الرئيس 

هاجي جينغوب، رئيس جمهورية 

ناميبيا، والوفد المرافق له، بمناسبة 

زيارته البالد للمشاركة في أعمال 

منتدى قطر االقتصادي »2022«، 

كما استقبل صاحب السمو فخامة 

الرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي، 

رئيس جمهورية توغو، والوفد 

المرافق له، بمناسبة زيارته البالد، 

للمشاركة في أعمال منتدى قطر 

االقتصادي »2022«.

 جرى خالل المقابلتين استعراض 

العالقات الثنائية، وسبل تنميتها 

وتعزيزها في مختلف المجاالت، 

خاصة التجارة واالستثمار، باإلضافة 

إلى مناقشة عدد من القضايا 

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 

المشترك.

ويتفضل سمو أمير البالد المفدى، 

فيشمل برعايته الكريمة اليوم افتتاح 

»منتدى قطر االقتصادي 2022«، 

بالتعاون مع بلومبيرغ، وبمشاركة 

عدد من أصحاب الفخامة والسعادة 

رؤساء الدول والحكومات والوزراء 

وكبار المسؤولين السياسيين 

واالقتصاديين والخبراء، ورؤساء 

الشركات من قطر والعالم، وسيلقي 

سمو األمير المفدى كلمة في الجلسة 

االفتتاحية للمنتدى، الذي ينعقد 

بمشاركة عدد من رؤساء وقادة 

الدول والشخصيات الرسمية وكبار 

المسؤولين وُصناع القرار، وأكثر من 

»500« من قادة األعمال حول العالم، 

ويستقطب المنتدى أكثر من »75« 

ا.
ًّ

متحدًثا رئيسي

وتسلط نسخة هذا العام من 

المنتدى الضوء على عدد من 

الموضوعات والقضايا العالمية، من 

بينها تحقيق المساواة في معادلة 

التعافي االقتصادي العالمي على 

المدى الطويل، ومستقبل األسواق 

العالمية وآفاق العولمة، وسبل دعم 

سالسل التوريد العالمية، والتحوالت 

التي يشهدها قطاع الطاقة واالقتصاد 

األخضر، وآليات الحد من االنبعاثات 

الكربونية.

كما يناقش المنتدى االستراتيجيات 

االقتصادية المعتمدة لتنويع مصادر 

الدخل، بما يسهم في الحد من 

التغيرات المناخية والقضاء على 

الفقر، والحد من التضخم وحماية 

البيئة، وفرص االستثمار في قطاع 

الرياضة، واالستعداد الستضافة 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 

»2022«، وآفاق تكنولوجيا المستقبل، 

وسبل دعم نهضة القارة اإلفريقية في 

القرن »21«.

تعزيز 
العالقات

القدس والصراع الديني والتاريخي

مخاوف المستوطنينالعهد الكارثي السقوط على األرض
وصف مقال في صحيفة »الصندي تلغراف« البريطانية عهد 

الرئيس األميركي جو بايدن بالكارثي على الغرب والعالم 

عشرين  مدار  على  ير  »لم  إنه  غاردينير  نايل  وقال  الحر.. 

األبيض«..  البيت  في  الفوضى  هذه  واشنطن  في  له  عاما 

ربما يكون المشهد األكثر حزنا في عالم اليوم هو رؤية ُأفول 

القوى العظمى لهذا العصر.

واقتصادها  الحر،  السقوط  وضع  في  المتحدة  الواليات  إن 

أسعار  وارتفاع  التضخم،  ارتفاع  مع  الركود،  نحو  يتجه 

الغاز والسلع، وتدهور سوق األوراق المالية الذي أدى إلى محو 

تريليونات الدوالرات من قيمة حسابات التقاعد األميركية.

} )الصنداي تلغراف(

الرصد  أبراج  أن  العبرية  أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة  أكدت 

العازل  السلك  طول  على  المنتشرة  »حماس«  لحركة  التابعة 

في المنطقة الشرقية لقطاع غزة تثير مخاوف المستوطنين. 

القسام -الجناح المسلح  الدين  وأدى سرعة ترميم كتائب عز 

لـ»حماس«- ألحد أبراج الرصد التابعة لها بعد تدميره من قبل 

جيش االحتالل السبت الماضي إلى ضجة في وسائل التواصل 

ما  إلى  الرصد  برج  إعادة  بسرعة  وإعجاب  وإشادة  االجتماعي، 

المخاوف  أثار  المراقبة  برج  أن  »يديعوت«  وأكدت  عليه.  كان 

لهم  وجوده  وتسبب  هعسراه«،  »نتيف  مستوطنة  سكان  بين 

في عدم الراحة. 

} )يديعوت أحرونوت(

هول«  »بن  كتبه  مقاال  تايمز  فاينانشيال  صحيفة  نشرت 

االنتخابات  نتائج  حول  بالصحيفة،  األوربية  الشؤون  محرر 

»إيمانويل  بعنوان  األحد،  جرت  التي  الفرنسية  التشريعية 

على  سيطرته  فقد  أن  بعد  األرض  على  يسقط  ماكرون 

أسقطوا  قد  الفرنسين  الناخبين  أن  الكاتب  ويرى  البرلمان«. 

فوزه،  من  فقط  شهرين  بعد  األرض  على  ماكرون  إيمانويل 

وكتب  لفرنسا..  كرئيس  ثانية  بوالية  حاسم،  بشكل 

مقاعد  نصف  حوالي  على  اآلن  المتطرفة  األحزاب  »ستسيطر 

البرلمان. جان لوك ميالنشون، المناهض ألميركا والمتشكك 

بال  المعارضة  زعيم  اآلن  هو  الكرملين  ناحية  والودود  أوروبا  في 

منازع«.

 } )فاينانشيال تايمز(
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األيام الفلسطينية

العربي اجلديد
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وست هام يتعاقد مع المغربي نايف أكرد
لندن - قنا - أعلن نادي وست هام يونايتد اإلنجليزي، أمس، تعاقده مع مدافع رين الفرنسي ومنتخب 

المغرب نايف أكرد، قادما من نادي رين الفرنسي.

وكشف النادي اللندني، في بيان له، أنه وقع مع العب الدفاع المغربي )26 عاما( عقدا لخمسة أعوام.

وقال االسكتلندي ديفيد مويس مدرب وست هام الذي احتل المركز السابع في الدوري اإلنجليزي الممتاز 

الموسم الماضي إن أكرد كان على رادار الفريق لبعض الوقت.

وأضاف: »يسعدني أن أرحب بنايف في وست هام يونايتد، لقد تابعنا تطوره لبعض الوقت وأنا سعيد 

جًدا ألننا تمكنا من إتمام التوقيع معه، إنه إضافة رائعة ستعزز خياراتنا الدفاعية«.

تركي العلي المدير التنفيذي للنادي:

عن منطقة شرق القارة 

نتمنى التوفيق للمدرب في مهمته

»16« »اآلسيوي« يختار اليابان الستضافة دور الـ

التنفيذي  المدير  العلي  تركي  تمنى 

في  اإلسباني  للمدرب  التوفيق  للنادي 

يطمح  الذي  السد  مع  الجديدة  مهمته 

البطوالت  كل  على  المنافسة  إلى  دائما 

نلجأ  العلي:  وقال  بها.   يشارك  التي 

في  اإلسبانية  المدرسة  إلى  السد  في 

مع  تتناسب  ألنها  األخيرة  السنوات 

تلك  تعتمد  حيث  العبينا،  إمكانيات 

المدرسة سواء في المنتخب اإلسباني أو 

األندية على الجماعية والمهارات الفردية 

أكثر من االعتماد على القوة البدنية.

عن  الدوليين  الالعبين  غياب  وحول 

مطلع  ينطلق  الذي  الدوري  مشوار  بداية 

صحيح  العلي:  قال  المقبل  اغسطس 

سيمنح  لكنه  مؤثرا،  يكون  ربما  األمر  ان 

الشباب  الالعبين  لعديد  الفرصة 

والصغار للمشاركة، كما هي عادة السد 

الذي ما انفك يقدم الالعبين النجوم ذوي 

العالي، وأكد المدرب الجديد  المستوى 

مانويل  خوان  االسباني  السد  لنادي 

الفوز وتحقيق  أي مدرب هو  أن هدف  ليو 

مواصلة  أجل  من  العمل  ويجب  األلقاب 

كل ما بدأ به مواطنه تشافي هيرنانديز 

عندما كان مدربا للفريق.

أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم االثنين 

تأكيد اختيار االتحاد الياباني لكرة القدم 

الـ16  دور  مباريات  استضافة  أجل  من 

في  النهائي  وقبل  النهائي  ربع  والدورين 

دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الشرق.

أكد  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  وكان 

إقامة  اعتماد   2022 يناير   13 بتاريخ 

الشرق  لمنطقة  الـ16  دور  مباريات 

و19   18 يومي  آسيا  أبطال  دوري  في 

أغسطس، على أن تقام مباراتا الدور ربع 

النهائي يوم 22 أغسطس، وقبل النهائي 

يوم 25 من ذات الشهر، حيث تقام جميع 

المباريات من جولة واحدة.

الرسمي:  الموقع  في  اآلسيوي  وقال 

مباريات  سايتاما  مدينة  تستضيف 

الكوري  دايغو  يلتقي  حيث  الـ16،  دور 

الجنوبي مع مواطنه جيونبوك هيونداي 

 2006 عامي  نسختي  بطل  موتورز 

يونايتد  باثوم  يتقابل  حين  في  و2016، 

التايالندي مع كيتشي من هونغ كونغ، 

مع  الياباني  كوبي  فيسيل  ويلتقي 

وجوهور  مارينوس،  يوكوهاما  مواطنه 

ريد  أوراوا  مع  الماليزي  التعظيم  دار 

البطولة  بلقب  الفائز  الياباني  دايموندز 

مرتين من قبل.

األدوار  مباريات  أن  إلى  اآلسيوي  وأشار 

دوري  في  الغرب  لمنطقة  اإلقصائية 

أبطال 2022 ستقام خالل الفترة من 3 إلى 

وسيتم  التجمع،  بنظام   2023 فبراير   10
اإلعالن الحقًا عن مكان إقامتها.

أما الدور النهائي للبطولة فسوف يقام من 

مباراتي ذهاب وإياب يومي 19 و26 فبراير 

.2023

وقع لمدة موسمين.. والسد قدمه في مؤتمر صحفي

»ليلو« يعلن التحدي مع الزعيم

خوان  اإلسباني  المدرب  مع  الرسمي  تعاقده  السد  نادي  أعلن 

مانويل ليلو لتولي مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد 

أنهى  الذي  جراسيا  لمواطنه  خلفا  موسمين  ولمدة   2023  -  2022
النادي عقده بالتراضي. 

العطية  بصالة  صحفي  مؤتمر  خالل  الجديد  المدرب  السد  وقدم 

بحضور تركي العلي المدير التنفيذي للنادي ومحمد غانم العلي 

المختلفة.  اإلعالم  وسائل  ممثلي  من  وعدد  الكرة  جهاز  رئيس 

وتحدث المدرب االسباني في مستهل حديثه مؤكدا أنه سيكمل 

العمل الذي بدأه المدربون اإلسبان مع السد بعد تشافي وخافي 

غراسيا، إضافة الى انه تلقى نصائح اعتبرها مميزة من قبل نجم 

الفريق السابق راؤول غوانزاليس أثناء تجربته مع السد. 

بدون  المحلي  الدوري  بطولة  انطالقة  إن  االسباني،  المدرب  وقال 

تعد  نفسه،  الوقت  في  لكنها  مشكلة  تعتبر  الدوليين  الالعبين 

المشاركة  أجل  من  الالعبين  من  للمزيد  الفرصة  لمنح  فرصة 

عن  دائما  البحث  في  تتمثل  فلسفتي  ان  كما  أنفسهم،  وإثبات 

االنتصارات، ومهمة المدرب هي زيادة فرص الفوز. والتواجد دائما 

بقرب مرمى المنافس يزيد من فرص االنتصار.

القطري شرف  السد  أن تدريب  ليو  المدرب خوان مانويل  وأضاف 

كبير بالنسبة له وسيشكل محطة بارزة في مشواره التدريبي، 

كما ان تدريب الفريق سيمكنه من ترجمة خبراته السابقة 

والطويلة التي اكتسبها على أرض الواقع في ظل توفر 

من  سواء  الفريق  صلب  النجاح  مقومات  جميع 

وبين  شبان.  والعبين  تحتية  وبنى  مالعب 

مبكرة،  ستكون  الدوري  انطالقة  ان  المدرب 

المجموعة  مع  باحترافية  وسيتعامل 

على  سيتعرف  حيث  لديه،  المتوفرة 

ومنحهم  اآلخرين  الالعبين  قدرات 

فرصة إثبات أنفسهم.

وكان ليو مساعدا لمدرب مانشستر 

 2020 منذ  غوارديوال  بيب  سيتي 

انتقل  الذي  أرتيتا  لميكل  خلفا 

لليو  وسبق  أرسنال.  لقيادة  حينها 

ريال  أبرزها  إسبانية  أندية  تدريب 

وألميريا   )2009-2008( سوسييداد 

مساعًدا  عمل  كما   ،)2010-2009(

-2015( تشيلي  منتخب  في  للمدرب 

2016( ونادي إشبيلية )2016-2017(، قبل 
مساعًدا  للعمل   2020 العام  في  ينتقل  أن 

ونجح  سيتي  مانشستر  في  غوارديوال  لبيب 

في اختتام مسيرته بالتتويج بلقبين في الدوري 

االنجليزي.

المدرب 
اإلسباني: 

تدريب 
السد 

شرف كبير 
ومحطة 
بارزة في 
مشواري 

محمد الجزار كتب

سيقود الفريق في الموسم المقبل

الريان يمدد عقد مدربه »كوردوفا«

المدرب  عقد  تمديد  عن  أمس  الريان  نادي  أعلن 

لكرة  األول  الفريق  ليقود  كوردوفا،  نيكوالس  التشيلي 

القدم في الموسم المقبل.

وأكد النادي في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع 

السابق  المدرب  استمرار  توتير  االجتماعي  التواصل 

الفنية  اإلدارة  رأس  على  القطري  األولمبي  للمنتخب 

للفريق. وكانت إدارة النادي قد استعانت بكوردوفا في 

بالن،  لوران  الفرنسي  ليخلف  الماضي  الموسم  أواخر 

القطري  المنتخب  تدريبات  على  آنذاك  إشرافه  رغم 

تحت 23 عاما بعد موافقة االتحاد القطري.

ثمن  الدور  إلى  الريان  فريق  كوردوفا  نيكوالس  وقاد 

تاريخ  في  األولى  للمرة  آسيا  أبطال  دوري  من  النهائي 

مشاركات الفريق في البطولة القارية.

تشيلي  منتخب  تدريب  تولى  أن  للمدرب  وسبق 

للشباب وأندية بالستينو وسانتياغو واندررز.
{ كوردوفا

لمدة موسمينبعد انتهاء تعاقده مع القطراوي

حامد إسماعيل يقترب من التجديد مع العربي»بلعمري« ينضم للخليج السعودي
كشف نادي الخليج السعودي عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي 

العب  بلعمري  جمال  الجزائري  الدولي  مع  تعاقده  عن  »تويتر« 

الدوري  في  لبلعمري  الثانية  هي  التجربة  هذه  وتعد  القطراوي.  

السعودي للمحترفين، بعد تجربة جيدة رفقة فريق الشباب.

بالتراضي مع  التعاقد  إنهاء  نادي قطر، منذ شهرين،  واعلن 

المدافع الجزائري جمال الدين بلعمري… وقال نادي قطر 

الدين  جمال  المحترف  عقد  إنهاء  رسمي:  تم  بيان  في 

العقد  إنهاء  وجار  األول،  القدم  كرة  فريق  العب  بلعمري 

بعد مشاورات بين الالعب والنادي.

 2022 17 أبريل  وأشار النادي: وبهذا االتفاق سيكون يوم 

هو اليوم األخير لالعب، وتشكر إدارة النادي الالعب على 

الفترة التي قضاها مع الفريق متمنين له كل التوفيق 

في مشواره الرياضي.

وكان جمال بلعمري، انضم لصفوف نادي قطر في صيف 

2021، قادًما من فريق أولمبيك ليون الفرنسي، بعقد يمتد 
لمدة 3 سنوات.

ويبلغ بلعمري قلب دفاع المنتخب الجزائري من العمر 32 عامًا 

ودافع في الموسم الماضي عن ألوان نادي قطر إذ خاض مع الفريق 

30 مباراة أحرز خاللها هدفين.

اقترب حامد اسماعيل من االستمرار في 

صفوف النادي العربي بالموسم الجديد 

الذي ينطلق في األول من أغسطس 

المقبل حيث يتوقع أن يجدد الالعب 

تعاقده مع النادي العربي لمدة موسمين 

قادمين وفقا لموقع استاد الدوحة.

 وكان حامد انتقل إلى صفوف فريق 

األحالم في الموسم الماضي ووقع عقدا 

لمدة موسم واحد بعد انتهاء مشواره مع 

نادي قطر الذي لعب في صفوفه الموسم 

قبل الماضي.  وساهم الالعب في حصول 

العربي على المركز الرابع بدوري نجوم 

QNB وهو يعتبر من عناصر الخبرة 
الذين يعول عليهم المدرب يونس علي في 

الموسم الجديد.  ويدخل العربي موسم 

20222023 بتحديات كبيرة في ظل رغبة 
الفريق بتحقيق مركز متقدم في منافسة 

دوري النجوم وكذلك بقية المنافسات 

المحلية.

{ جمال بلعمري

عوض الكباشي كتب
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في بطولة العالم لليد التي تستضيفها جزيرة »كريت«

عنابي »الشاطئية« يبدأ مشواره باليونان
القطري  المنتخب  يبدأ  قنا-  أثينا- 

اليوم  الشاطئية،  اليد  لكرة  للرجال 

العالم  بطولة  في  مشاركته  الثالثاء، 

التي تنطلق منافساتها في جزيرة كريت 

باليونان وتستمر لغاية 26 يونيو الجاري.

القطري  المنتخب  يخوض  وسوف 

مباراتين، حيث يلتقي في المباراة األولى 

المباراة  يلعب  فيما  البرازيلي،  نظيره  مع 

على  البرتغالي،  المنتخب  أمام  الثانية 

التمهيدي  الدور  في  مبارياته  يختتم  أن 

األربعاء أمام المنتخب النيوزيلندي.

تم  منتخبا   16 البطولة  في  ويشارك 

توزيعها على أربع مجموعات، حيث تضم 

واليونان  األرجنتين  األولى  المجموعة 

والواليات المتحدة األميركية وبورتوريكو، 

وإسبانيا  كرواتيا  الثانية  والمجموعة 

والمجموعة  واإلكوادور،  واألوروغواي 

ومصر،  وإيران  والنرويج  الدنمارك  الثالثة 

والبرازيل  قطر  الرابعة  والمجموعة 

والبرتغال ونيوزيلندا.

مجموعة  كل  في  األوائل  الثالثة  ويتأهل 

فيه  ستقسم  الذي  الرئيسي  الدور  إلى 

مجموعتين  إلى  المتأهلة  المنتخبات 

تضم كل منهما ستة فرق على أن يصعد 

األربعة األوائل في كل مجموعة إلى الدور 

المنتخب  قائمة  وتضم  النهائي.  ربع 

عشرة  البطولة  في  المشارك  القطري 

الرزاق  وعبد  قناوي،  سيد  هم:  العبين 

مراد، وأمير دنقير، ومحمد حسن صالح، 

وعلي جربا، وهاني كاخي، وعبد الرحمن 

ومحسن  زكي،  أحمد  ومحمد  طارق، 

اليافعي، وعلي أحمد.

اليد  لكرة  القطري  المنتخب  وكان 

العالم  بطولة  إلى  تأهل  قد  الشاطئية 

في  الثاني  المركز  على  حصوله  بعد 

لكرة  للرجال  الثامنة  اآلسيوية  البطولة 

اليد الشاطئية، التي أقيمت في العاصمة 

اإليرانية طهران في شهر مارس الماضي.

وتعد المشاركة المقبلة في بطولة العالم 

القطري،  للمنتخب  تواليًا  السادسة  هي 

2010 التي أقيمت في تركيا  بعد نسخة 

العاشر،  المركز  على  فيها  وحصل 

عمان  في  أقيمت  التي   2012 ونسخة 

ونسخة  السابع،  المركز  فيها  وحقق 

2014 التي أقيمت في البرازيل وحقق فيها 
المركز  على  بحصوله  تاريخيا  إنجازا 

في  أقيمت  التي   2016 ونسخة  الثالث، 

أيضا،  الثالث  المركز  فيها  وحقق  المجر 

أقيمت في  والتي   2018 األخيرة  والنسخة 

روسيا وحل فيها تاسعا.

ناصر عجالن الكعبي أمين السر المساعد:

المشاركة ترفع من »تصنيفنا«

السر  أمين  الكعبي  عجالن  ناصر  أعرب 

السلة،  لكرة  القطري  لالتحاد  المساعد 

اآلسيوية،  البطولة  بخروج  سعادته  عن 

أسبوع،  طيلة  الدوحة  احتضنتها  التي 

بأفضل صورة.

عقب  أمس  له  تصريح  في  الكعبي  قال 

كبيرا  نجاحا  البطولة  »حققت  التتويج: 

بحسن  االشادات  من  العديد  وتلقينا 

ومن  المشاركة  الوفود  من  التنظيم، 

وهذا  للعبة  اآلسيوي  االتحاد  مسؤولي 

ليس بغريب على قطر الرائدة في تنظيم 

مختلف البطوالت والفعاليات«.

لكرة  القطري  باالتحاد  »هدفنا  وأضاف: 

آسيا  كأس  استضافة  وراء  من  السلة 

استقطاب  هو  سنة   16 تحت  للناشئين 

الفنية  مستوياتها  ورفع  السنية  الفئات 

التي  الفرص  جميع  وتوفير  والمهارية 

تدعم  التي  المواهب  صقل  في  تساهم 

وترفع  السلة  لكرة  الوطنية  منتخباتنا 

القارية  المنافسات  في  حظوظها 

والدولية«.

إلى أن المشاركة في هذه البطولة  وأشار 

ترفع من تصنيف االتحاد القطري للفئات 

موجودين  غير  »كنا  وقال:  السنية.. 

وبتنظيمنا  اآلسيوي  التصنيف  في 

لها  وصل  التي  والمرحلة  البطولة  لهذه 

هذه  في  للناشئين  القطري  المنتخب 

بالتصنيف  يتواجد  جعلته  البطولة 

لكل  بالشكر  متقدما  للعبة«..  اآلسيوي 

ساهمت  التي  بالبطولة  العاملة  اللجان 

خبراتها  بفضل  النجاح  هذا  تحقيق  في 

التنظيمية وكفاءتها.

{  تكريم الجهات الراعية

ضمن مبادرة كرة القدم من أجل التنمية

»الجيل المبهر« تستضيف برنامج اإلرث اإلنساني
المبهر،  الجيل  مؤسسة  استضافت 

لكأس  واالجتماعي  اإلنساني  اإلرث  برنامج 

تدريب  أنشطة   ،2022 قطر   FIFA العالم 

التنمية،  أجل  من  القدم  كرة  مبادرة  ضمن 

العديد  في  أسهمن  متطوعات  بمشاركة 

اللجنة  التي نظمتها  الرياضية  األحداث  من 

واإلرث. للمشاريع  العليا 

في  تقام  التي  األسبوعية،  األنشطة  وتهدف 

افتتح  الذي  المجتمعي  المبهر  الجيل  نادي 

التدريب  لمالعب  العقلة  مجمع  في  مؤخرًا 

المشاركات  تعليم  إلى  لوسيل،  بمدينة 

رياضة  خالل  من  أساسية  حياتية  مهارات 

الفعال،  التواصل  مثل  القدم،  كرة 

والقيادة  الجماعي،  والعمل  والتنظيم 

والشمولية. االندماج  وتعزيز  الناجحة، 

التسويق  إدارة  المهندي، مديرة  وقالت موزة 

إن  المبهر،  الجيل  مؤسسة  في  واالتصال 

مبادرة  ضمن  تأتي  التي  التدريب  أنشطة 

بناء  في  تسهم  التنمية  أجل  من  القدم  كرة 

 2022 العالم  لكأس  مستدام  إيجابي  إرث 

تمكين  على  العمل  خالل  من  قطر،  في 

في  األخرى  المستهدفة  والفئات  السيدات 

المبادرة  هذه  »تلعب  وأضافت:  المجتمع. 

وإكسابها  المرأة  تمكين  في  هامًا  دورًا 

في  تساعدها  التي  المهارات  من  العديد 

السواء،  على  والمهنية  الشخصية  حياتها 

بدور  أسهمن  لسيدات  بتقديمها  ونفخر 

رياضية  أحداث  استضافة  دعم  في  فاعل 

عددًا  أن  ويسرنا  قطر،  أنحاء  في  كبرى 

قبل  من  شاركن  األنشطة  هذه  قادة  من 

األثر  يؤكد  ما  المبهر،  الجيل  فعاليات  في 

المبادرة«. لهذه  اإليجابي 

شابسوغ،  ياسمين  قالت  جانبها،  من 

خدمات  وعمليات  تخطيط  منسقة 

والتي   ،2022 قطر  العالم  كأس  في  الفريق 

التدريب:  أنشطة  قيادة  في  شاركت 

من  نتعلم  رائعة  رياضة  القدم  »كرة 

ورد  الفريق  بروح  والعمل  التعاون  خاللها 

المهارات  أن  شك  وال  للمجتمع،  الجميل 

هذه  مثل  من  المتطوعات  تكتسبها  التي 

في  أدوارهن  أداء  في  للغاية  مهمة  األنشطة 

العالم«. كأس 

{  لقطة جماعية للمشاركين في الفعالية

الشيخ سعود بن علي توج الفائزين وسط أجواء مميزة

أستراليا بطال لكأس آسيا للسلة للناشئين

السلة  لكرة  آسيا  كأس  بطولة  بلقب  األسترالي  المنتخب  توج 

القطري  االتحاد  استضافها  التي  سنة   16 تحت  للناشئين 

المنتخب  الغرافة واختتمت مساء أمس، وجاء فوز  بصالة نادي 

 94( بنتيجة  الياباني  نظيره  على  تغلبه  بعد  باللقب  األسترالي 

63( في المباراة النهائية للبطولة، وجاءت نتائج الفترات األربع   -

للمباراة كاآلتي: )19 - 14، و22 - 18، و24 - 15، و29 - 16( لفائدة 

المنتخب األسترالي، فيما فاز منتخب نيوزيالندا بالمركز الثالث 

 )62  -  89( بنتيجة  اللبناني  نظيره  عقبة  تخطيه  بعد  للبطولة 

منتخبات  وكانت  والرابع.  الثالث  المركزين  تحديد  مباراة  في 

أستراليا واليابان ونيوزيلندا ولبنان ضمنت سابقا المشاركة في 

المقبل بمدينة ملقة اإلسبانية  الشهر  السلة  لكرة  العالم  بطولة 

النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة السلة  الدور نصف  بعد بلوغها 

بن  سعود  الشيخ  سعادة  وقام  منتخبات.   4 كأفضل  للناشئين 

علي آل ثاني رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة السلة بتتويج منتخب 

المغيصيب  سعد  محمد  قام  فيما  البطولة،  بكأس  أستراليا 

األول  المركز  ميدالية  بتسليمهم  للعبة  القطري  االتحاد  رئيس 

عجالن  وناصر  العام  السر  أمين  الكواري  سعدون  وتوج  للبطل. 

البطولة،  في  الالعبين  أفضل  المساعد  السر  أمين  الكعبي 

الثالث  المركز  صاحب  النيوزلندي  المنتخب  الكواري  توج  كما 

بالميداليات البرونزية، بعد فوزه وتغلبه على المنتخب اللبناني 

الكواري  صباح  سعدون  وحرص  البطولة.  في  رابًعا  حل  الذي 

السلة على تقديم الشكر  القطري لكرة  العام لالتحاد  السر  أمين 

والتقدير للجنة المنظمة للبطولة بداية من مشعل العنزي مدير 

البطولة وفريق العمل على الجهد الكبير الذي قام به الجميع في 

الكواري والعنزي  الفترة الماضية، والتقط  اللجنة المنظمة خالل 

مدير البطولة الصور مع اللجنة المنظمة والمتطوعين تقديًرا لما 

قدموه من جهد خالل أيام البطولة.

الراعية، حيث كرم  وشهد ختام البطولة أمس تكريم للشركات 

جالف  وشركة  البحر  شاطئ  شركة  من  كال  القطري  االتحاد 

الكاس  قنوات  بجانب  )كروة(،  مواصالت  وشركة  كرافتس 

الرياضية وشركة المانع للمطاعم واألغذية )ماكدونالدز( وشركة 

برزان للعطور وشركة فنر لإلعالن وفندق شتجنبرجر.

{  الياباني حل وصيفا 

{  تتويج أستراليا 

{  تكريم الفائزين

»B«و »A« بإشراف االتحاد اآلسيوي للمستويين

اتحاد الكرة ينظم دورة تدريبية لالعبين المحترفين
دورة  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  افتتح  قنا-  الدوحة- 

تدريبية لالعبين المحترفين للمستويين )A وB(، تنظمها 

اآلسيوي  االتحاد  بإشراف  باالتحاد  القدم  كرة  تطوير  إدارة 

القطرية  الكرة  نجوم  من  نخبة  بمشاركة  القدم،  لكرة 

السابقين  الالعبين  بعض  يتقدمهم  واالفريقية،  والعربية 

للمنتخب القطري.

التي  األولى  بالمرحلة  بداية  مراحل  أربع  على  الدورة  وتقام 

وتستمر  الجاري،  يونيو   28 إلى   20 من  الفترة  في  تجري 

بقية المراحل حتى المدة التي تسبق افتتاح كأس العالم 

FIFA قطر 2022.
ويحاضر في الدورة المحاضرون اآلسيويون فهد ثاني الزراع، 

وعبدالقادر المغيصيب، وسام شامل.

الزراع  ثاني  فهد  السيد  تحدث  الدورة،  بافتتاح  كلمته  وفي 

مدير إدارة التطوير في االتحاد القطري لكرة القدم والمحاضر 

من  األولى  تعد  إنها  قال  التي  الدورة  تفاصيل  عن  اآلسيوي، 

باعتبارها  األوسط  الشرق  منطقة  وفي  آسيا  قارة  في  نوعها 

خاصة  نوعية  تضم   ،)Bو  A( للمستويين  مزدوجة  دورة 

عدة  على  ستعقد  أنها  إلى  الفتا  المحترفين،  الالعبين  من 

المشاركين  لالعبين  الكبيرة  الخبرات  مع  توافقا  مراحل 

فيها، وبما يسهم في تطوير خبراتهم بشكل أكبر وأوسع في 

علم التدريب وكرة القدم عامة، بما سينعكس على تطوير 

كرة القدم عموما وتحديدا في دولة قطر.

خالل  من  يولي،  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  إن  الزراع  وقال 

خالل  من  التدريب  لتطوير  كبيرا  اهتماما  التطوير،  إدارة 

مختلف  على  التدريبية  الدورات  عقد  في  متكاملة  رؤية 

هذه  غرار  على  المحترفين  لالعبين  ومنها  المستويات، 

الفتا  المؤهلين،  المدربين  لتخريج  وذلك  الحالية،  الدورة 

من  المحاضرين  أبرز  من  العديد  انتقاء  جرى  أنه  إلى 

على  الدورة،  هذه  في  للتواجد  الكبيرة  الخبرات  أصحاب 

غرار المحاضر اآلسيوي وسام شامل كمشرف على الدورة، 

خارجها  ومن  قطر  من  المحاضرين  من  للعديد  باإلضافة 

أربع  وهي  المختلفة،  الدورة  مراحل  خالل  سيحاضرون 

FIFA قطر  العالم  انطالق بطولة كأس  مراحل تنتهي قبل 

{  عمر والزراع ووسام شامل2022.

بعد فوزها ببطولة برلين للتنس

التونسية أنس جابر ثالث التصنيف العالمي
ُأنس  التونسية  واصلت   - قنا   - لندن 

العالمي  التصنيف  في  تقّدمها  جابر 

حيث  المحترفات،  التنس  لالعبات 

نسخة  في  الثالث  المركز  إلى  صعدت 

بعد  اإلثنين،  أمس  الصادرة  التصنيف 

عقب  برلين  بطولة  بلقب  األحد  فوزها 

بليندا  السويسرية  منافستها  انسحاب 

بنتشيتش من النهائي بسبب اإلصابة.

 4340 إلى  رصيدها  جابر  أنس  ورفعت 

اإلستونية  من  قريبة  لتصبح  نقطة، 

المركز  صاحبة  كونتافيت  أنيت 

تعتلي  فيما  نقطة،   4511 برصيد  الثاني 

الصدارة  شفيونتيك  إيغا  البولندي 

بـ8631 نقطة.

المركز  إلى  التونسية  الالعبة  وتقّدمت 

باوال  اإلسبانية  حساب  على  الثالث 

بادوسا ضمن ثالثة تغييرات طرأت 

األوليات،  العشر  قائمة  على 

حيث استعادت اليونانية ماريا 

من  المركزالخامس  ساكاري 

سابالينكا،  أرينا  البيالروسية 

فيما تقدمت األميركية دانيال 

كولينز مركزًا إلى الثامن على 

جيسيكا  مواطنتها  حساب 

بيغوال.

الروسي  حافظ  الرجال،  ولدى 

صدارة  على  مدفيديف  دانييل 

لالعبي  العالمي  التصنيف 

خسارته  رغم  المحترفين  التنس 

األلمانية  »هاله«  بطولة  نهائي  أمس 

أمام البولندي هوبرت هوركاش.

-الذي  هوركاش  تقدم  جانبه،  من 

خمس  أصل  من  الخامس  بلقبه  تّوج 

مركزين  مسيرته-  في  نهائية  مباريات 

اإليطالي  حساب  على  عاشرا  ليصبح 

المركز  إلى  الذي تراجع  ماتيو بيريتيني 

بلقب  أمس  احتفاظه  رغم  عشر  الحادي 

على  بفوزه  اإلنجليزية  كوينز  بطولة 

الذي  كرايينوفيتش  فيليب  الصربي 

الثامن  المركز  من  كبيرة  قفزة  حقق 

واألربعين إلى الحادي والثالثين.

{  ُأنس جابر 

عوض الكباشي كتب 

} تصوير - أسامة الروسان

إشادة كبيرة 

بالتنظيم 

القطري.. 

والمنتخب 

الياباني 

يحل وصيفا 

للبطولة
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سعد المهندي

سينما بالزا )1(
MALAYALAM3:15

MALAYALAM5:30

TELUGU7:45

TELUGU10:45

سينما بالزا )2(
TAMIL3:00

HINDI6:00

TAMIL8:15

TAMIL11:45

45:

سينما بالزا )3(
 GULLIVER RETURNS3:30

SAMSAM5:15

FIRESTARTER7:00

EL ANKABOOT8:45

MALAYALAM11:00

:11

سينما الالند مارك )1(

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

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

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

أكمل االستعدادات للنشاط الصيفي

مسارات متنوعة في مخيم »العلمي«

للفئة   STEM مسار  االسبوع  هذا  خالل  وبدأ 

عامًا،  عشر  خمسة  وحتى  سبعة  من  العمرية 

أيوب  السيد  صرح  المخيم  انطالقة  وحول 

وورش  الفنية  المختبرات  رئيس  الجناحي 

مسار  بأن  القطري  العلمي  بالنادي  العمل 

وخلق  الفراغ  أوقات  استغالل  إلى  يهدف   STEM
العلمية  األنشطة  ع 

ُّ
تنو خالل  من  إبداعية  بيئة 

ثالث  إلى  مقسم  وهو  فيه  التفاعلية  والورش 

خاص  برنامج  وضع  وتم  مختلفة  عمرية  فئات 

العمرية األصغر  يناسب كل فئة عمرية، فالفئة 

األساسية  المفاهيم  على  التعرف  من  ستتمكن 

والموصالت،  والعوازل  والكهرباء  لإللكترونيات 

والتصميم  التخطيط  عملية  استخدم  وكيفية 

والرسم الهندسي في بناء وبرمجة سيارة إطفاء، 

فيها  فسيتعرف  المتوسطة  العمرية  الفئة  أما 

الذاتي،  اإلطفاء  روبوت  بناء  على  المشاركون 

كما سيتعرفون على مكونات السيارة الكهربائية 

بأمان،  المنزلية  األجهزة  وإصالح  تفكيك  وكيفية 

التعلم  فرصة  الكبار  للمشاركين  سيكون  وأيضًا 

االبعاد،  الطابعة ثالثية  التعامل مع  على تقنيات 

علم  استخدام  وكيفية  الهندسي  التصميم  وعلى 

والمشكالت  التحديات  مع  التعامل  في  الهندسة 

التقنية التي تصادف المشاركين وايضًا التعرف 

ضمن  الجماعي  العمل  وشروط  أساسيات  على 

الفريق الواحد.

مع  بالتعاون  يتعلق  وفيما  آخر  جانب  من 

الشبابية،  والمراكز  الدولة  وقطاعات  مؤسسات 

يحرص  العلمي  النادي  أن  إلى  أيوب  السيد  أشار 

من  الكثير  بين  بّناء  تعاون  هناك  يكون  أن  على 

وتبادل  وشبابنا  مجتمعنا  صالح  فيه  لما  الجهات 

أكمل النادي العلمي القطري 
استعداداته النطالق »المخيم 

العلمي 22« خالل فترة 
إجازة الصيف والذي انطلق 

بالفعل في التاسع عشر من 
شهر يونيو الجاري ويستمر 

حتى الثاني عشر من شهر 
أغسطس القادم ضمن عدة 
مسارات علمية متنوعة بين 

العلوم والطب والتكنولوجيا 
والتصميم والتصنيع 

والبرمجة والميكانيكا.

في مخزنين غير مرخصين بالوكرة

ضبط »5« أطنان أغذية فاسدة

»فتيات الدانة« يعقد 
جمعيته العمومية

الرقابة  إلدارة  التابع  الصحية  الرقابة  قسم  مفتشو  ضبط 

صين  البلدية ببلدية الوكرة مخزنْين للمواد الغذائية غير مرخَّ

غير  كيلوجرام   5300 حوالي  وبداخلهما  الوكير  منطقة  في 

صالحة لالستهالك اآلدمي لتخزينها في ظروف غير صحية.

ألحكام  وفًقا  مخالفة  ضبط  محضر  تحرير  الفور  على  وتم 

األغذية  مراقبة  تنظيم  بشأن   1990 لسنة   8 رقم  القانون 

المضبوطة وهي عبارة  الغذائية  المواد  وإتالف جميع  اآلدمية، 

اتخاذ  وتم  وخضار،  غازية  ومشروبات  ودواجن  لحوم  عن 

اإلجراءات القانونية الالزمة.

وتأتي هذه الجهود في إطار جهود بلدية الوكرة لتعزيز منظومة 

التزام  لضمان  الرقابي  الدور  على  والتأكيد  الغذائية  السالمة 

الغذائية  السالمة  باشتراطات  الغذائية  المنشآت  كافة 

والحفاظ على صحة وسالمة أفراد المجتمع.

والشباب  الرياضة  لوزارة  التابع  للفتيات  الدانة  مركز  عقد 

مساء أمس بمقر المركز اجتماع الجمعية العمومية العادية 

الدانة  مركز  مديرة  يوسف  أحمد  والء  السيدة  بحضور  وذلك 

من  وعدد  المركز  مديرة  نائب  األنصاري  جميلة  والسيدة 

الموظفات واألعضاء.

المنتخب  الرئيس  يوسف  والء  للسيدة  بكلمة  االجتماع  بدأ 

الحضور  بكل  حارا  ترحيبا  نرحب  فيها:  قالت  الدانة  لمركز 

من األعضاء والموظفات والمنتسبات تحت مظلة هذا المركز 

هذه  لنا  ومشاركتكم  حضوركم  على  جزيال  ونشكركم 

وإياكم  يوفقنا  أن  القدير  العلي  الله  ونسأل  الطيبة  المناسبة 

جميعا للعمل والنهوض والتطوير لهذا المركز.

ظل  في  المركز  لهذا  العمومية  الجمعية  انعقاد  أهمية  تأتي 

الفترة  في  للفتيات  الدانة  حققها  كبيرة  ونجاحات  تطورات 

الماضية على مستوى البرامج والمشروعات واألنشطة وكافة 

الجميع  وفضل  الله  بفضل  ذلك  تحقق  وقد  األخرى  المجاالت 

هذا  تحقيق  أجل  من  وتفاٍن  وإخالص  جد  بكل  عملوا  الذين 

المركز  نظمها  التي  الرائدة  المشروعات  وتنفيذ  النجاحات 

والتي تصب جميعها في سبيل بناء مركز ناجح وفاعل يعمل 

لدولة  العليا  والمقاصد  والمرتكزات  األهداف  تحقيق  أجل  من 

قطر في مجال تمكين الشباب وتفعيل دورهم.

من  العديد  ومناقشة  االجتماع  هذا  انعقاد  خالل  من  ونحرص 

الدانة  مركز  أهداف  تحقق  التي  الهامة  والموضوعات  القضايا 

للفتيات، ونحرص اليوم على أن يكون نقاشنا ثرا وموضوعيا 

والموضوعات  القضايا  من  العديد  ومناقشة  لطرح  وشامال 

وعرضت  للفتيات  الدانة  مركز  أهداف  تحقق  التي  الهامة 

الخطة  مناقشة   -  2022 للعام  السنوي  )الحصاد  يوسف 

السنوية للعام 2022 - عرض الموازنة للعام 2022(

من جانب آخر، قامت السيدة جواهر الحداد المسؤول المالي 

العام  خالل  للفتيات  الدانة  لمركز  المالي  التقرير  بعرض 

المالي 2021.

$ الدوحة

$ الدوحة

$ الدوحة

{ والء يوسف 

الخبرات واالستفادة من تخصصات كل جهة وهو 

بالفعل ما سيتم تنفيذه من خالل برامج المخيم 

الصيفي المختلفة. وحتى يظهر المخيم الصيفي 

فقد  وذويهم  المشاركين  لتطلعات  وملبيًا  متكاماًل 

لوضع  بالمخيم  خاص  عمل  فريق  تشكيل  تم 

النشاط  تنفيذ  وخطة  االساسية  المتطلبات 

عدد  أكبر  استيعاب  خالله  من  يمكن  بشكل 

ممكنة  عمرية  فئة  وأكبر  المشاركين  من  ممكن 

بالذكر  والجدير  التعليم،  جودة  على  الحفاظ  مع 

المخيم  في  الرئيسية  األربع  المسارات  عدد  أن 

للراغبين  مساحة  أضافت  النسخة  لهذه  العلمي 

أبعاد  الستكشاف  العلمية  مهاراتهم  تطوير  في 

المتخصصين  قبل  من  والتكنولوجيا  العلوم 

على  يشرف  حيث  البرنامج  على  والقائمين 

لإلدارة  المؤهلين  القطريين  من  عدد  النشاط 

والتدريب حيث تم إعدادهم لهذا النوع من البرامج 

وايضا تم تخصيص عدد من المختبرات العلمية 

وتجهيزها الستقبال المشاركين الذي من المتوقع 

أن يصل عددهم بسبب اإلقبال على المشاركة ما 

العلمية  المسارات  جميع  في  مشارك   500 يقارب 

من  العلمي  النادي  يسعى  حيث  المخصصة، 

من  مجموعة  تحقيق  إلى  المسارات  هذه  خالل 

في  المشاركين  قدرات  تطوير  أهمها  األهداف 

واإلبداع  التحدي  روح  وزرع  العلمية  المجاالت 

النتائج  على  للحصول  العمل  في  واإلتقان 

المشاركين  تشجيع  إلى  باإلضافة  المطلوبة 

من  اإليجابي  والتفاعل  اإلبداعي  التفكير  على 

ميولهم  تناسب  علمية  مشاريع  تنفيذ  خالل 

على  بناًء  مستقبلهم  بناء  في  وتفيدهم  وقدراتهم 

استكمال  يرغبون  التي  األكاديمية  التخصصات 

دراستهم بها وحسب متطلبات سوق العمل.

توقعت إدارة األرصاد الجوية أن يكون الطقس 

اليوم حارا جدا نهارا مع غبار خفيف بالساحل، 

وفي البحر يصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب 

أحيانا.

وتكون الرياح على الساحل جنوبية غربية 

شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و10 عقد، 

ويكون معدل الرؤية األفقية من 4-8 كم، وتكون 

درجــة الحرارة في الــــدوحة الصــــغرى 33 

والكبرى 47.
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)55304544 للتواصل والنشر  )ياسر زكريا 

أفراح آل رمزان النعيم
احتفل أبناء المغفور له بإذن الله عرار بن عمير الرمزاني النعيمي 

حفل  المناسبة  بهذه  وأقاموا  عرار،  بن  عبدالله  ناصر  ابنهم  بزواج 

الشيوخ  والسعادة  والمعالي  السمو  أصحاب  من  عدد  حضره  زواج 

والوزراء ولفيف من األهل واألصدقاء الذين قدمـــــوا أجمل التـــــهاني 

األمنيات  خالص   $ أســـرة  وتزف  للمعرس.   والتبريكات 

ملؤها  سعيدة  زوجية  حياة  له  متمنين  ناصر،  للمعرس  القلبية 

الفرح والسرور، وأن يرزقه الله الذرية الصالحة.. 

وألف مبروك.

زواج ناصر عبدالله بن عرار بن عمير الرمزاني النعيميزواج ناصر عبدالله بن عرار بن عمير الرمزاني النعيمي
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سلمان المالك

السنة )27( - الثالثاء  22 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 21 يونيو 2022م العدد )9787(

الحصانان!
يروي »ليو تولستوي« في كتابِه »ُخرافات« أنه كان 

هناك حصانان يحمالن حمولتين، وكاَن الحصاُن 

األمامي نشيطًا، أما الحصاُن الخلفي فكاَن كسواًل.

سون حمولَة الحصاِن الخلفي على  فبدأ الرجاُل ُيكدِّ

ظهِر الحصاِن األمامي، وعندما نقلوها كلها، شعَر 

الحصان الخلفي بالراحة، وقاَل للحصان األمامي: 

ِاكدْح واعَرْق وحدك، وكلما زادْت حموالتك زادْت 

ُمعاناتك، أما أنا فُمستريح!

وعندما وصَل المسافرون إلى المدينة، قاَل صاحُب 

الحصانين: لماذا ُأطعُم حصانين، بينما أنقُل 

حمولتي على ظهِر حصاٍن واحد؟ من األفضل أن ُأعطَي 

الحصان الناقل للحمل كل الطعام الذي ُيريده، وأن 

، على األقل 
َّ

أذبَح الحصان الثاني الذي أصبَح عالًة علي

سأستفيُد من لحِمِه وجلده!

وهكذا كان!

 يكتسُب المرُء أهميته في الحياِة بقدِر ما يعمل، وال 

 دخاًل، وإنما أعني بما 
ُّ

أعني بالعمل هو فقط ما يدر

يكوُن له أثر وقيمة أيضًا!

ُة المنزِل مثاًل هي عاملة وإن لم تتقاَض أجرًا، بل 
َّ

فرب

 وأخطِر األعمال، وأشدها قداسة، أال 
ِّ

هي تقوُم بأهم

وهي صناعة األجيال، على أن ُيعلم أن إنجاَب األوالِد 

شيٌء وصناعة األجياِل شيء آخر، األولى وظيفٌة 

بيولوجيٌة نشترُك فيها مع الكائناِت األخرى، أما 

صناعُة األجياِل وتحويل هذه المواليد إلى بشر 

حقيقيين عن طريِق التربيِة فهي التي تجعُل من 

الناِس ناسا!

 إن قيمة اإلنسان الحقيقية هي بمقداِر ما يحمُل 

من مسؤوليٍة على كاهله، ال بمقداِر ما ُيلقي األحمال 

روا مجرى التاريِخ حملوا 
َّ

 الذين غي
ُّ

عن كتفيه! ُكل

مسؤولياتهم باقتداٍر وشجاعة، أما الذين عاشوا 

ألنفسهم، فعاشوا صغارًا وماتوا صغارًا!

َر جميعنا مجرى 
ِّ

 ليس المطلوب طبعًا أن نغي

َر جغرافيا 
ِّ

التاريخ، فأنا شخصيًا ال أستطيع أن أغي

بيتي من الداخل، ألن الزوج الذي يستطيُع تغييَر 

قناة التلفاز في بيته هو بطل من زاويٍة ما!

 بساطٍة أن يقوَم المرُء بمهمته مهما 
ِّ

ما أعنيه بكل

كانْت بسيطة، وبوظيفته مهما بدْت ُمتواضعة، 

وبحراسِة ثغره مهما بدا يسيرًا، على أكمل وجه!

م أفرادها هو  األُب البسيُط الذي ُيعيُل ُأسرة، وُيعلِّ

بطل!

وربُة المنزِل التي ُتديره باقتداٍر هي بطلٌة أيضًا!

اُس الطريِق الُمخلص  الموظُف األميُن بطل، وكنَّ

بطل!

أنا ال أقول إن على الجميع أن تكوَن لهم ُبطوالت خارقة 

نها التاريخ، كل ما أقوله أن نفعَل األشياء 
ِّ
يجب أن ُيدو

البسيطة بضميٍر وإخالص!

الجزء  دومينيون«،  وورلد  »جوراسيك  فيلم  تصدر 

الديناصورات،  عالم  عن  األفالم  سلسلة  من  السادس 

شباك التذاكر في أميركا الشمالية بعد أسبوعين على بدء 

عرضه، على ما أفادت شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة. 

وحقق الفيلم، وهو من إخراج األميركي كولن تريفورو وإنتاج شركة 

واألحد  الجمعة  بين  الممتدة  الفترة  في  بيكتشرز«،  »يونيفرسال 

إيرادات بقيمة 58,7 مليون دوالر، ليصبح مجموع إيراداته منذ بدء عرضه 

في صاالت أميركا الشمالية 250 مليون دوالر.

صدور  على  سنوات  أربع  وبعد 

الجزء السابق 

سيك  ا ر جو «

فالن  وورلد: 

تجوب  كيندم«، 

في  الديناصورات 

األرض  العمل  هذا 

ينبغي  فيما  بحرية 

يتعلموا  أن  البشر  على 

هذه  مع  يتعايشون  كيف 

قد  التي  العمالقة  الحيوانات 

خطر  أو  إزعاج  مصدر  تشكل 

على حياتهم.

في  يير«  »اليت  فيلم  وحّل 

األولى  األيام  منذ  الثاني  المركز 

بلغت  إيرادات  محققا  لطرحه، 

51 مليون دوالر.
تولت  الذي  العمل  ويتحدث 

إنتاجه شركة »ديزني- بيكسار« 

عن »باز«، وهو شخصية من فيلم 

»توي ستوري«، الذي يظهر في هذا 

األلعاب  عالم  من  بعيدًا  دوره الفيلم  على  العمل  يتمحور  إذ 

كـ»حارس فضاء« تتقطع به السبل إلى جانب فريقه على كوكب بعيد.

وتراجع فيلم »توب غن: مافريك« مركزا واحدا ليحّل ثالثًا محققًا 44 مليون دوالر بعد أربعة 

أسابيع على بدء عرضه.

وحظيت تتمة »توب غن« الذي حقق نجاحًا واسعًا قبل 36 عامًا، باستحسان النقاد. ومرة 

جديدة، يؤدي توم كروز دور الطيار بيت »مافريك« ميتشل الذي يصبح في العمل الجديد 

نقيبًا مهّمته قصف منشأة تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية.

»جوراسيك 
وورلد«.. يتصدر

طالء للتحكم الحراري

طور علماء صينيون طالء تحكم حراريا بأساس 

معدني للمركبة الفضائية المأهولة شنتشو- 

الحرارة  من  الفضاء  رواد  سيحمي  والذي   ،14
لستة  بقائهم  أثناء  القاسي  والبرد  الشديدة 

أشهر في المدار.

بطريقتين:  الجديد  الطالء  ويعمل   

الشمس  ألشعة  منخفض  امتصاص  توفير 

درجات  على  الشمس  تأثير  تقليل  لدعم 

الحرارة الداخلية للمركبة الفضائية، وتوفير 

الحمراء  تحت  لألشعة  منخفض  انبعاث 

لمنع إطالق الحرارة من المصادر الداخلية.

متن  على  الفضاء  رواد  وسيشهد   

من  عددا  الفضائية   14 شنتشو-  مركبة 

خالل  المعقدة  الفضائية  المحطة  مكونات 

ومن  أشهر،  لستة  الممتدة  الجارية  رحلتهم 

الشحن  مركبة  التحام  يعمل  أن  المرجح 

األساسية  الوحدة  مع  المعمليتين  والوحدتين 

الشمس  أشعة  منع  على  الفضائية،  للمحطة 

من الوصول إلى المركبة الفضائية، مما يؤدي إلى 

الفضاء  ظالل  في  الشديد  للبرد  األمد  طويل  تعرض 

التكيف  الفضائية من  السحيق، كما البد للمركبة 

الشمس  بأشعة  الموجودة  الشديدة  الحرارة  مع 

المباشرة في الفضاء الخارجي.

درجات  ترتفع  أن  يمكن  الحراري،  التحكم  وبدون 

من  الشمس  ألشعة  المواجه  للجانب  الحرارة 

مئوية،  درجة   100 من  أكثر  إلى  الفضائية  المركبة 

الجانب  حرارة  درجة  تنخفض  أن  يمكن  بينما 

درجة   100 من  أقل  إلى  الشمس  أشعة  عن  البعيد 

مئوية تحت الصفر. 

تم  الذي  الحراري،  للتحكم  الطالء  هذا  واستخدم 

لتكنولوجيا  الصين  أكاديمية  قبل  من  تطويره 

 13 شنتشو-  مركبة  متن  على  مرة  ألول  الفضاء، 

عام  أكتوبر   16 يوم  في  إطالقها  تم  التي  الفضائية 

المركبة  بيئة  على  الطالء  هذا  حافظ  حيث   ،2021
درجة  و26   18 )بين  الحرارة  لدرجة  مقبول  نطاق  في 

مئوية( أثناء رحلتها الممتدة لستة أشهر في الفضاء، 

مما سمح لرواد الفضاء أن يبقوا مرتاحين في منزلهم 

المحلق في المدار.

فطر عمالق
تشهد منطقة »ساري قاميش« 

شرقي  قارص،  لوالية  التابعة 

الفطر  ثمار  في  وفرة  تركيا، 

العمالق هذا العام عقب هطول 

األمطار الغزيرة. وتثير الفطور 

المنتشرة  العمالقة  البيضاء 

الواقعة  المنطقة  غابة  في 

فوق  متر   2500 ارتفاع  على 

البحر،  سطح  مستوى 

بسبب  المواطنين  دهشة 

حجمها الكبير.

شيناي  المواطن  وقال 

الكثير  تظهر  لم  إنه  وانلي 

المنطقة  في  الفطور  من 

بسبب الجفاف. 

صانع الفرح
فيه  يعاني  وقت  في 

اقتصاديا  تدهورا  لبنان 

ال  مسبوق،  غير  واجتماعيا 

نشر  يحاول  من  هناك  يزال 

الناس،  بين  والفرح  البهجة 

سمير  السبعيني  والرجل 

خوري، واحد من هؤالء.

اللبنانيين،  من  ككثير 

 )1946 )مواليد  خوري  يرزح 

اقتصادية  ظروف  وطأة  تحت 

جدًا،  صعبة  ومعيشية 

مصاعب  يواجه  تجعله 

كتأمين  عديدة،  حياتية 

وغيرها  واألدوية  اليومي  القوت 

من الحاجات. 

مع  أنه ال يملك المال، لكن بحوزته و

يجعله  اإليجابية،  والطاقة  الفرح  من  فائضا 

يواجه مصاعب الحياة وكسب لقمة العيش.

صباح  الرجل  يحضر  وجهه،  تفارق  ال  ببسمة 

كل يوم إلى كورنيش )طريق الساحل( بيروت، 

بتأدية  ويبدأ  موسيقي،  ومذياع  ميكروفون  ومعه 

يطلبه  ما  وأحيانًا  الشعبي،  التراث  من  أغان 

من  جزءا  سمير  أصبح  هكذا  المستمعون. 

كورنيش بيروت البحري، أحد آخر المساحات 

حيث  المدينة،  في  المتبقية  القليلة  العامة 

التي  العاصمة  سكان  لمعظم  متنفسًا  ُيشكل 

»غزاها« اإلسمنت على مدى السنوات الماضية.

سمير متزوج ولديه 3 بنات جميعهن متزوجات، 

له  تسمح  ال  إعاقة  فيعاني  الوحيد  ابنه  أما 

فاقمتها  التي  الصعوبات  تلك  ورغم  بالعمل، 

الرجل  يستسلم  لم  بالبالد  االقتصادية  األزمة 

المسن، وما زال يكافح على طريقته.

أزمة  بلبنان  تعصف  سنوات   3 نحو  ومنذ 

إلى هبوط حاد  أدت  اقتصادية ومعيشية حادة، 

وارتفاع  الدوالر،  مقابل  المحلية  العملة  بقيمة 

باألدوية  وشح  والبطالة،  الفقر  بمعدالت  قياسي 

والوقود وسلع أساسية أخرى.

»رفيق الصباحات، وصاحب البسمة الصادقة«، 

الكورنيش  رواد  قبل  من  سمير  يوَصف  هكذا 

الذي يعج يوميًا بالمتنزهين وممارسي الرياضة 

من  ومنهم  ويفرحون،  إليه  يستمعون  الذين 

ُيكرمه بمال مقابل ذلك. 

األزمة  أن  إال  الحدادة،  هي  األصلية  خوري  مهنة 

تغيير  إلى  به  دفعت  البالد،  في  االقتصادية 

أواًل  فرحه  مصدر  الغناء  وبات  حياته،  أسلوب 

ورزقه ثانيًا، حسب ما ذكر لألناضول.

أعمال  على  الطلب  تراجع  إن  السبعيني،  وقال 

جعله  االقتصادية،  األوضاع  نتيجة  الحدادة 

تحتاج  التي  اإلفرنجية«  »الحدادة  مهنة  يهجر 

إلى الكهرباء التي يصعب توفيرها، ما حتم عليه 

البحث عن حلول أخرى.

انطالق مهرجان »الداخلية«
من  األولى  النسخة  انطلقت 

الداخلية  مهرجان  فعاليات 

السينمائي الذي تنّظمه الجمعية 

والمسرح  للسينما  العمانية 

بمركز نزوى الثقافي.

فيلًما   40 المهرجان  في  ويتنافس 

ثالثة  مدى  على  وعالمًيا  عربًيا 

فنية  فعاليات  إلى  إضافة  أيام، 

وسينمائية متنوعة.

سليمان  بن  محمد  السيد  وأوضح 

الكندي مدير المهرجان، في كلمته 

يهدف  المهرجان  أن  االفتتاحية، 

كأهم  السينما  دور  ترسيخ  إلى 

ودولًيا،  محلًيا  التثقيفية  الوسائل 

لبنات  من  لبنة  أنه  إلى  إضافة 

في  السينمائي  الثقافي  البناء 

سلطنة عمان.

عروض  االفتتاح  حفل  وتخللت 

الشعبية  للفنون  وفقرة  مرئية 

ر  يشا وتكريم لجان التحكيم. 

بالمهرجان  التقييم  لجنة  أن  إلى 

مختلف  من  فيلما   150 تسلمت 

الدول العربية والعالمية، باإلضافة 

إلى أفالم من داخل السلطنة.


