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»الفزعة«.. تقنيات متطورة
 رئيس الوزراء يزور المبنى الجديد لإلدارة 

صــاحــب الســمــو يهنئ رئيــس إيطـاليـا بمناســـبة ذكــرى يــوم الجمـهــوريــة

خالد  الشيخ  معالي  قام   - قنا   - الدوحة 

ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن 

الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

المبنى  إلى  تفقدية  بزيارة  أمس، 

)الفزعة(  النجدة  شرطة  إلدارة  الجديد 

بمنطقة  وذلك  الداخلية،  لوزارة  التابع 

. مسيمير

الوزراء  مجلس  رئيس  معالي  واطلع 

ما  على  الزيارة،  خالل  الداخلية،  ووزير 

لإلدارة  مبان  من  الجديد  المبنى  يضمه 

الداخلي،  الرماية  وميدان  والدوريات، 

المرافق. وغيرها من 

حول  شرح  إلى  معاليه  استمع  كما 

والتي  اإلدارة،  تضمها  التي  اإلمكانيات 

وفق  بواجباتها  القيام  من  تمكنها 

الحديثة  والتقنيات  اإلجراءات  أحدث 

المتطورة.

من  عدد  الزيارة،  خالل  معاليه،  رافق 

وزارة  ضباط  وكبار  السعادة  أصحاب 

الداخلية. 

قطر تدين اغتيال 
الصحفية غفران وراسنة

قطر تشارك في االجتماع التشاوري لرؤساء األركان

تعزيز التعاون الدفاعي الخليجي

الفريق  سعادة  شارك   - قنا   - الرياض 

بن  حمد  بن  سالم  )طيار(  الركن 

القوات  أركان  رئيس  النابت  عقيل 

التشاوري  االجتماع  في  المسلحة، 

والسعادة  المعالي  ألصحاب  العاشر 

بدول  المسلحة  القوات  أركان  رؤساء 

العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

الرياض  مدينة  في  أمس  أقيم  والذي 

السعودية. العربية  بالمملكة 

عدد  حضره  الذي  االجتماع،  ناقش 

القوات  في  الضباط  القادة  كبار  من 

القرارات  من  عددا  القطرية،  المسلحة 

الدفاعي  التعاون  التي تعزز  والتوصيات 

بين دول مجلس التعاون.

سعادة  لبى  االجتماع،  هامش  وعلى 

المسلحة  القوات  أركان  رئيس 

ألصحاب  أقيمت  غداء  لمأدبة  الدعوة 

القوات  أركان  رؤساء  والسعادة  المعالي 

التعاون  مجلس  بدول  المسلحة 

الدكتور  معالي  بحضور  الخليجي، 

العام  األمين  الحجرف  نايف فالح مبارك 

التعاون الخليجي.  لدول مجلس 

سعادة  استقبال  في  كـان  أنـه  يذكـر 

حمد  بن  ســالم  )طيار(  الركن  الفـريـق 

وصــولــه  لدى  النابـت،  عــقـيل  بــن 

أمس،  يوم  الدولي  خالد  الملك  مــطـار 

فــيــاض  ركـــن  أول  الفــريــق  مــعــالــي 

هـيـئة  رئيـــس  الرويلــي  حـامـد  بــن 

المسـلــحـة  للقـــوات  العامــة  األركــان 

السـعودية.

شارع المرخية

تركيـب جـســر مـشــاة

»أشغال«  العامة  األشغال  هيئة  أعلنت 

على  جديد  مشاة  جسر  تركيب  عن 

خليفة  مدينة  بين  يربط  المرخية  شارع 

الشمالية ومنطقة أم لخبا، وكذلك إنشاء 

أم  بين  يربط  الشمال  طريق  أسفل  نفق 

حركة  لتسهيل  وذلك  والغرافة،  لخبا 

المشاة والتنقل بين سكان المنطقة ورواد 

وتوفير  المحيطة  التجارية  المجمعات 

أنه  وأوضحت  لهم.  المرورية  السالمة 

سيكون هناك إغالق مؤقت لمدة 8 ساعات 

دحل  تقاطع  بين  المرخية  شارع  على 

محور  اتجاه  في  لخبا  أم  وتقاطع  الحمام 

صباح األحمد وطريق الشمال .

الدوحة           $

كلية التربية

تخريج 
كفاءات تدريسية

احتفلت مؤخرا كلية التربية في 

جامعة قطر بتخريج طالبها وطالبتها 

من )دفعة 2022( والذين بلغ عددهم 

567 خريجا وخريجة، وتعد التربية 
أولى الكليات تأسيسا في الجامعة 

وأكثرها ارتباطا بتنشئة األجيال.

وفي تعليق له على ما تشهده الكلية 

من تطوير من خالل برامجها الجديدة 

وانتقالها إلى مقرها الجديد؛ أكد 

الدكتور أحمد العمادي عميد كلية 

التربية سعي الكلية إلى إعداد 

خريجين مهيئين علميا لخدمة سوق 

العمل القطري بكفاءة، وقال: »إن كل 

ت تتم بالتنسيق مع  البرامج التي تمَّ

جهات سوق العمل وخاصة مع وزارة 

التربية والتعليم والتعليم العالي التي 

تعتبر الشريك الرئيسي للكلية ألكثر 

من 90 % من خريجيها«.

الدوحة           $

»هــانــوفــر«»القطريـة« تحتـفـل بخريجـي مدرســة أوريكـس الدولـيـة ــي قــطــر بـــ ــج لــلــفــرص االســتــثــمــاريــة ف ــروي ت

 اهتمام قطري بمبادئ القانون الدولي اإلنساني

حمـاية المدنييـن أثنـاء النزاعـات

ديوان الخدمة المدنية

مقابالت للتوظيف 
بجامعة قطر

استاد الثمامة 
يحصل على شهادة 

االستدامة »جي ساس« 

أن  العدل،  وزير  العامري،  محمد  بن  مسعود  السيد  سعادة  أكد 

اإلنساني،  الدولي  القانون  لمبادئ  بالغا  اهتماما  تولي  قطر  دولة 

وكفالة احترامه، وذلك من خالل مساهمتها في نواح كثيرة لخدمة 

المتأثرة  المناطق  في  أنواعه  بجميع  التعليم  ومنها  اإلنسانية، 

التي  المالية  المساهمات  وأيضا  الفقيرة،  أو  المسلحة  بالنزاعات 

تلك  أو  المحتاجة،  الدول  إلى  الحال  مقتضى  عند  الدولة  تقدمها 

المتأثرة جراء النزاعات أو الكوارث. 

وأضاف خالل كلمته في افتتاح أعمال »برنامج محاضر عسكري« 

حماية  في  المساهمة  على  حريصة  الدولة  أن  أمس،  صباح 

بسبب  بينهم  تمييز  دون  المسلحة  النزاعات  أثناء  المدنيين 

الجنس أو اللون أو الدين أو أي معيار مماثل .

كتب       محمد أبوحجر 
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بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية

صاحب السمو يهنئ رئيس إيطاليا
الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

برقية  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

رئيس  ماتاريال  سيرجيو  الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة 

الجمهورية اإليطالية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

نائب األمير
 يهنئ رئيس إيطاليا

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

األمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريال رئيس 

الجمهورية اإليطالية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

رئيس الوزراء يهنئ 
نظيره اإليطالي
الدوحة- قنا- بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن 

عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 

برقية تهنئة إلى دولة السيد ماريو دراغي رئيس وزراء 

الجمهورية اإليطالية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

استعراض عالقات التعاون بين قطر واالتحاد األوروبي

الخاطر تجتمع مع مسؤولين أوروبيين

راشد  بنت  لولوة  السيدة  سعادة  اجتمعت  قنا-  بروكسل- 

السيد  سعادة  مع  أمس،  الخارجية،  وزير  مساعد  الخاطر 

يانيز لينارتشيتش المفوض األوروبي إلدارة األزمات.

دولة  بين  التعاون  عالقات  استعراض  االجتماع،  خالل  جرى، 

قطر واالتحاد األوروبي، السيما في مجال تقديم المساعدات، 

باإلضافة إلى آخر تطورات األوضاع في أوكرانيا، وأفغانستان، 

وسوريا، واليمن، ومنطقة الساحل اإلفريقي.

المالكي  أحمد  بن  عبدالعزيز  السيد  سعادة  االجتماع  حضر 

األوروبي وحلف شمال األطلسي  سفير دولة قطر لدى االتحاد 

)الناتو(، كما اجتمعت سعادة مساعد وزير الخارجية، أمس، 

مع سعادة السيدة هانا نيومان، رئيسة وفد العالقات مع شبه 

الجزيرة العربية في البرلمان األوروبي.

جرى خالل االجتماع، استعراض عالقات التعاون الثنائي بين 

إعفاء  ملف  مناقشة  تمت  كما  األوروبي،  واالتحاد  قطر  دولة 

المواطنين القطريين من تأشيرة الشنغن، واستعدادات دولة 

قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022، باإلضافة إلى مناقشة دور 

المرأة في المجتمع، وآخر التطورات في أفغانستان واألوضاع 

اإلنسانية في أوكرانيا.

المالكي  أحمد  بن  عبدالعزيز  السيد  سعادة  االجتماع  حضر 

األوروبي وحلف شمال األطلسي  سفير دولة قطر لدى االتحاد 

)الناتو(.

مناقشـة ملـف إعــفـاء المــواطنيــن القطـرييـن من تأشيرة الشنغن

بحث التطورات في أوكرانيا 
وأفغانستان وسوريا واليمن

حول التلوث بالمواد البالستيكية

قطر تشارك في اجتماع دولي
الدوحة- قنا- شاركت دولة قطر ممثلة 

في  المناخي،  والتغير  البيئة  بوزارة 

المخصصة  العمل  مجموعة  اجتماع 

مفتوحة العضوية )OEWG( للتحضير 

لعمل لجنة التفاوض الحكومية الدولية 

قانونا،  ملزم  دولي  صك  لوضع   )INC(

بشأن التلوث بالمواد البالستيكية، بما 

في ذلك البيئة البحرية.

المناخي،  والتغير  البيئة  وزارة  وذكرت 

الذي  االجتماع  في  قطر  دولة  مثل  أنه 

بالعاصمة  أيام  ثالثة  مدى  على  عقد 

عبدالله  المهندس  داكار،  السنغالية 

العمليات  إدارة  مدير  المريخي  جمعة 

البيئية.

وأسفرت المناقشات بين الدول األطراف 

اإلجرائية  للقواعد  صياغة  إعداد  عن 

لتقديمها  المذكورة،  العمل  لمجموعة 

التفاوض  للجنة  األول  لالجتماع 

نوفمبر  شهر  خالل  الدولية  الحكومية 

القادم.

تأمل أن يمهد الطريق نحو حل األزمة سلميا

ب بإعالن
ّ
قطر ترح

تمديد الهدنة في اليمن
بإعالن  قطر  دولة  رّحبت  قنا-  الدوحة- 

الهدنة  فترة  تمديد  المتحدة  األمم 

وزارة  وأعربت  شهرين.  إلى  اليمن  في 

دولة  أمل  عن  أمس،  بيان  في  الخارجية، 

الطريق  الهدنة  تمديد  يمّهد  أن  في  قطر 

وتحقيق  سلميا،  اليمنية  األزمة  حل  نحو 

في  الشقيق  اليمني  الشعب  تطلعات 

الوزارة  وعّبرت  والتنمية.  والسالم  األمن 

المتواصلة  للجهود  قطر  دولة  تقدير  عن 

التي تبذلها األمم المتحدة لتحقيق السالم 

موقفها  جّددت  كما  اليمن،  في  المستدام 

إلى  استنادا  اليمنية،  األزمة  لحل  الداعي 

المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس األمن 

ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2216.

حلقة جديدة في سلسلة جرائم االحتالل بحق الفلسطينيين

قطر: اغتيال غفران وراسنة جريمة شنيعة
اغتيال  العبارات،  بأشد  قطر،  دولة  أدانت  قنا-  الدوحة- 

المحررة  واألسيرة  الصحفية  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات 

الخليل  شمالي  العروب  مخيم  مدخل  عند  وراسنة  غفران 

بالضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان أمس، أن هذه الجريمة 

االحتالل  جرائم  سلسلة  في  جديدة  حلقة  تمثل  الشنيعة 

األعزل،  الفلسطيني  الشعب  بحق  والمتكررة  المروعة 

وذي  وشفاف  عادل  تحقيق  إجراء  ضرورة  على  وشددت 

إلى  الجناة  وتقديم  النكراء  الجريمة  هذه  في  مصداقية 

العدالة.

لمنع  عاجل  تحرك  إلى  الدولي  المجتمع  الوزارة  ودعت 

لحرية  االنتهاك  من  المزيد  ارتكاب  من  االحتالل  سلطات 

التعبير والمعلومات، واتخاذ كافة اإلجراءات لوقف العنف 

ضد الفلسطينيين والعاملين في وسائل اإلعالم وحمايتهم.

الدولي  اإلنساني  القانون  بأن  الخارجية  وزارة  وذكرت 

يباشرون  الذين  واألفراد  واإلعالميين  الصحفيين  يعتبر 

المسلحة عموما  النزاعات  مهمات مهنية خطرة في مناطق 

مدنيين، وينبغي احترامهم وحمايتهم.

من  الثابت  قطر  دولة  موقف  على  التأكيد  جددت  كما 

للشعب  المشروعة  والحقوق  الفلسطينية  القضية  عدالة 

حدود  على  المستقلة  دولته  وإقامة  الشقيق،  الفلسطيني 

عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

غفران  الفقيدة  لذوي  قطر  دولة  تعازي  عن  الوزارة،  وعبرت 

وراسنة.

استعراض التعاون القطري - اللبناني

رئيس مجلس النواب اللبناني يجتمع مع سفيرنا

نبيه  السيد  سعادة  اجتمع  قنا-   - بيروت 

الجمهورية  في  النواب  مجلس  رئيس  بري 

بن  إبراهيم  السيد  سعادة  مع  اللبنانية، 

لدى  قطر  دولة  سفير  السهالوي  عبدالعزيز 

استعراض  االجتماع  خالل  جرى  لبنان.  

عالقات التعاون الثنائي بين البلدين.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

رئيس التشيك يستقبل سفيرنا

براغ- قنا- استقبل فخامة الرئيس ميلوش 

سعادة  التشيك،  جمهورية  رئيس  زيمان 

سفير  ثاني  آل  محمد  بن  عبدالله  الشيخ 

دولة قطر )غير مقيم( لدى التشيك.

عالقات  استعراض  المقابلة،  خالل  جرى 

التعاون الثنائي بين البلدين.

لحركة عدم االنحياز

دعوة رئيس الشورى للمشاركة 
فــي اجـتـمـــاع الشــبكـة البرلمانية

السيد  سعادة  تسلم  قنا-  الدوحة- 

رئيس  الغانم  عبدالله  بن  حسن 

من  خطية  رسالة  الشورى،  مجلس 

سعادة السيدة صاحبة غافاروفا رئيسة 

البرلمان في جمھورية أذربيجان، تتصل 

البلدين  بين  البرلمانية  بالعالقات 

وسبل دعمها وتعزيزها، وتتضمن دعوة 

سعادته للمشاركة في اجتماع الشبكة 

الذي  االنحياز،  البرلمانية لحركة عدم 

 30 من  الفترة  خالل  باكو  في  سيعقد 

يونيو إلى 1 يوليو 2022.

السيد  سعادة  الرسالة  بتسليم  قام 

جمھورية  سفير  إسماعيلوف  رشاد 

خالل  وذلك  قطر،  دولة  لدى  أذربيجان 

اجتماع سعادة رئيس مجلس الشورى 

معه، أمس.

لحركة  البرلمانية  الشبكة  أن  يذكر   

أكبر  من  تعتبر  االنحياز  عدم 

العالمية،  البرلمانية  التجمعات 

التأسيسي  اجتماعھا  عقدت  قد  وكانت 

نوفمبر  شھر  نھاية  بإسبانيا  مدريد  في 

.2021
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قطر تحتفل بـ »اليوم العالمي«

فعاليات لتعزيز
الحماية البيئية

البيئة  الدوحة- قنا- تحتفل دولة قطر بيوم 

2022، الذي يصادف الخامس من شهر  العالمي 

يونيو من كل عام، ويحتفى به هذه السنة 

تحت شعار »ال نملك سوى أرض واحدة«.

والتغير  البيئة  وزارة  تنظم  المناسبة،  وبهذه 

الصلة  الفعاليات ذات  العديد من  المناخي، 

البيئة  الكبير بحماية  الدولة  إطار اهتمام  في 

وعناصرها. مكوناتها  شتى  وصيانة 

وتهدف الوزارة، من خالل هذا االحتفال، إلى 

البيئي لدى مختلف شرائح  الوعي  تنمية 

في  اإليجابية  المشاركة  وتفعيل  المجتمع، 

القطرية. البيئة  على  المحافظة 

الهاجري،  وبخصوص ذلك، قال السيد فرهود 

البيئة والتغير  العامة بوزارة  إدارة العالقات  مدير 

القطرية  األنباء  المناخي، في تصريح لوكالة 

البيئة العالمي يعد مناسبة هامة  قنا، إن يوم 

البيئة  حماية  بضرورة  والتذكير  للتوعية 

بشتى عناصرها ومكوناتها، وعدم اإلضرار بها، 

منوها بأن احتفال دولة قطر كل عام بهذا اليوم 

عليها،  والمحافظة  بالبيئة  اهتمامها  مدى  يؤكد 

وبخاصة أنها إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 

المجتمع  مع  تضامنها  تأكيد  عن  فضال   ،2030
الدولي في كل ما يعنى بقضايا البيئة التي 

أصبحت شأنا عالميا يحظى بكل عناية 

واهتمام.

يذكر أن العالم كان قد احتفل ألول مرة بيوم 

1972، وهي نفس السنة  البيئة العالمي عام 

للبيئة  المتحدة  األمم  التي أنشئ فيها برنامج 

الكينية نيروبي مقرا  العاصمة  الذي يتخذ من 

له.

بمؤتمرات األطراف التفاقيات »بازل وروتردام وستوكهولم«

وزير البيئة يترأس اجتماع الجزء الرفيع المستوى
ستوكهولم- قنا- ترأس 

سعادة الشيخ الدكتور 
فالح بن ناصر بن أحمد 

بن علي آل ثاني وزير 
البيئة والتغير المناخي، 

اجتماع الجزء الرفيع 
المستوى من اجتماعات 

مؤتمرات األطراف 
في اتفاقيات بازل 

وروتردام وستوكهولم، 
المنعقدة حاليا في 
العاصمة السويدية.

يعقد  الذي  االجتماع،  هذا  في  يشارك 

من  العالمية  »االتفاقيات  شعار  تحت 

السليمة  اإلدارة  صحي:  كوكب  أجل 

الوزراء  والنفايات«،  الكيمائية  للمواد 

العالم  أنحاء  جميع  من  المعنيون 

الحلول  وتعزيز  الفرص،  الستكشاف 

لمعالجة األزمة البيئية الثالث المتمثلة 

وفقدان  المناخ  وتغير  التلوث  في 

خالل  من  وذلك  البيولوجي،  التنوع 

وروتردام  بازل  اتفاقيات  أهداف  تحقيق 

وستوكهولم. 

والتغير  البيئة  وزارة  وأوضحت 

المناخي، في بيان، أن الهدف من الجزء 

الرفيع المستوى من هذه االجتماعات، 

يتمثل في توفير منبر تفاعلي ودينامي 

وشامل للوزراء لتبادل الخبرات، وتوفير 

االلتزام  لتجديد  السياسية  القيادة 

عن  فضال  الثالث،  االتفاقيات  بتنفيذ 

ودعمها،  بها  السياسي  الوعي  زيادة 

الفتة  بينهم،  الحوار  تشجيع  وكذلك 

الوزارية،  التفاعلية  المناقشات  أن  إلى 

مواضيع  عدة  ستناقش  ثالث،  وعددها 

وفرص  التلوث،  تشمل  فرعية 

في  المتمثلة  البيئية  األزمات  معالجة 

التنوع  وفقدان  المناخ،  وتغير  التلوث، 

البيولوجي، من خالل تنفيذ االتفاقيات 

دورة  نهج  بجانب  المذكورة،  الثالث 

التي يتيحها  الفرص  الحياة من حيث 

للتحرك  وذلك  االتفاقيات،  هذه  تنفيذ 

الكيمائية  المواد  حياة  دورة  إدارة  نحو 

النقاشات  تشمل  كما  والنفايات. 

فرص  حيث  من  التنفيذ  وسائل 

ومن  الثالث،  االتفاقيات  تنفيذ  تعزيز 

الجديدة  التكنولوجيات  تعزيز  خالل 

والنظيفة، والنهج المبتكر للتمويل.

معاهدة  هي  بازل  اتفاقية  أن  إلى  يشار 

دولية تم تصميمها للحد من تحركات 

النفايات الخطرة بين الدول، وعلى وجه 

الخطرة  النفايات  نقل  لمنع  التحديد 

البلدان  إلى  المتقدمة  البلدان  من 

النفايات  حركة  ومعالجة  نموا،  األقل 

المشعة. وتهدف االتفاقية أيضا لتقليل 

المتولدة،  النفايات  وسمية  كمية 

قدر  بيئيا  السليمة  اإلدارة  لضمان 

البلدان نموا في  اإلمكان، ومساعدة أقل 

اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة 

والنفايات األخرى التي تولدها.

فتتعلق  ستوكهولم  اتفاقية  أما 

وهي  الثابتة،  العضوية  بالملوثات 

معاهدة عالمية لحماية صحة اإلنسان 

ال  التي  الكيميائية  المواد  من  والبيئة 

تزال سليمة في البيئة لفترات طويلة، 

واسع،  نطاق  على  جغرافيا  وتوزع 

وتتراكم في األنسجة الدهنية لإلنسان 

على  ضارة  آثار  ولها  البرية،  والحياة 

صحة اإلنسان أو على البيئة. 

متعددة  روتردام،  اتفاقية  وتعنى 

المسؤوليات  تقاسم  بتعزيز  األطراف، 

فيما يتعلق باستيراد المواد الكيميائية 

الخطرة، وهي تشجع التبادل المفتوح 

للمواد  المصدرين  وتدعو  للمعلومات 

العالمات  لوضع  الخطرة  الكيميائية 

المناسبة التي تشمل التوجيهات على 

التعامل اآلمن، وإبالغ المشترين عن أي 

قيود أو حظر معروف.

معاليه تفقد ميدان الرماية الداخلي والمرافق

رئيس الوزراء يزور المبنى الجديد لشرطة الفزعة

بن  خالد  الشيخ  معالي  قام  قنا-  الدوحة- 

رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة 

أمس،  الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس 

إلدارة  الجديد  المبنى  إلى  تفقدية  بزيارة 

لوزارة  التابع  )الفزعة(  النجدة  شرطة 

الداخلية، وذلك بمنطقة مسيمير.

ووزير  الوزراء  مجلس  معالي رئيس  واطلع 

يضمه  ما  على  الزيارة،  خالل  الداخلية، 

المبنى الجديد من مبان لإلدارة والدوريات، 

من  وغيرها  الداخلي،  الرماية  وميدان 

المرافق.

حول  شرح  إلى  معاليه  استمع  كما 

والتي  اإلدارة،  تضمها  التي  اإلمكانيات 

أحدث  وفق  بواجباتها  القيام  من  تمكنها 

اإلجراءات والتقنيات الحديثة المتطورة.

من  عدد  الزيارة،  خالل  معاليه،  رافق 

وزارة  ضباط  وكبار  السعادة  أصحاب 

الداخلية.

القيام بالواجبات وفق أحدث اإلجراءات والتقنيات الحديثة المتطورةاالستماع إلى شرح حول اإلمكانيات التي تضمها اإلدارة
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في إطار جهودها نحو التحول الرقمي

»العمل« تطلق حزمة خدمات جديدة

تقديم  خدمة  فإن  الوزارة  وحسب 

مؤقتة  عمل  لتأشيرات  استقدام  طلبات 

طلب  والمؤسسات،  للشركات  تتيح 

بصفة  للعمال  استقدام  موافقة  إصدار 

تتيح  فيما  قطر،  دولة  في  للعمل  مؤقتة 

عمالية  استقدام  طلبات  تقديم  خدمة 

الحكومية  وشبه  الحكومية  للمؤسسات 

للجهات الراغبة استقدام عمالة من خارج 

البالد وتوظيفها للعمل لديها.

إلى  حكومي  تعاقد  خدمة  تقدم  كما   

إمكانية  الشركات،  أمام  منشأة  سجل 

الحكومية  الجهة  مع  لديها  عقد  توثيق 

خدمة  تمكن  فيما  للمشروع،  المالكة 

خاصة  عمالية  استقدام  طلبات  تقديم 

مجموعة  للمال،  قطر  مركز  بشركات 

طلب  تقديم  من  للمال،  قطر  شركات 

خاصة  عمالية  استقدام  موافقة 

للشركات التابعة لها.

االستقدام  طلبات  على  الموافقة  وستتم   

كانت  إذا  تلقائيا،  الحكومية  للجهات 

انها  كما  األتمتة.  لمعايير  مستوفية 

الخطوات  تخفيض  على  ستعمل 

كحد  خطوات   3 إلى   6 من  المتوقعة 

في  واحدة  خطوة  إلى  وتخفيضها  أقصى 

حالة تطبيق الموافقة التلقائية.

 ونوهت إلى أن وحدة إدارة التحول الرقمي 

وتحديث  تطوير  على  تعمل  بالوزارة 

ومعاملة  خدمة   80 يقارب  ما  وطرح 

حيث  المقبلة،  الفترة  خالل  إلكترونية 

إلى  الحاجة  دون  المعاملة  إنجاز  سيتم 

أو مكاتب الخدمات  الوزارة  مراجعة مبنى 

أو تقديم المستندات الورقية.

الوحدة تعتمد على  أن هذه  إلى  وأشارت   

»أجايل«،  الرشيقة  الهندسة  منهجية 

تعتمدها،  قطر  دولة  في  مؤسسة  كأول 

الخدمات  إطالق  على  القدرة  تتيح  والتي 

أساس  على  الجديدة  والتحديثات 

في  كبيرا  تغييرا  يعد  الذي  األمر  شهري، 

6 إلى  متوسط مدة اإلصدار لما يقرب من 

8 اسابيع.
صلة،  في سياق ذي  العمل  وزارة  وأكدت   

شاملة  إلكترونية  منظومة  إلطالق  سعيها 

الفترة  خالل  تقدمها  التي  الخدمات  لكافة 

الملتزمة  للشركات  سيما  ال  المقبلة، 

قيامها  موضحة  القانون،  بأحكام 

المعنية  الجهات  مختلف  مع  بالتنسيق 

المقدمة  االلكترونية  الخدمات  بتطوير 

للجمهور لضمان جودة الخدمات.

تقدم  العمل  وزارة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر   

ومعاملة  إلكترونية  خدمة   47 نحو  حاليا 

https://www. اإللكتروني  موقعها  عبر 

./mol.gov.qa

الدوحة- قنا- أطلقت وزارة 
العمل حزمة جديدة من 

الخدمات اإللكترونية الجديدة 
في إطار جهودها نحو التحول 
الرقمي وأتمتة الخدمات، بما 

يساهم في تحقيق التميز في 
األداء، وسرعة إنجاز المعامالت 
وتبسيط اإلجراءات. وأوضحت 

الوزارة أن حزمة الخدمات 
اإللكترونية الجديدة التي تم 
تدشينها تشمل أربعة أنواع 

منها خدمة تقديم طلبات 
استقدام لتأشيرات عمل مؤقتة، 

وخدمة إضافة تعاقد حكومي 
إلى سجل منشأة، وخدمة 

تقديم طلبات استقدام عمالية 
للمؤسسات الحكومية وشبه 

الحكومية، وخدمة تقديم 
طلبات استقدام عمالية خاصة 

بشركات مركز قطر للمال.

تتضمن تقديم طلب إصدار موافقة استقدام للعمال بصفة مؤقتة

إمكانية توثيق عقود للشركات مع الجهة الحكومية المالكة للمشروع

تحديث وطرح 
ما يقارب 

»80« خدمة 

إلكترونية خالل 
الفترة المقبلة

إعالن القرارات »25« يوليو.. جامعة قطر:

إغالق القبول في البكالوريوس.. »7« الجاري
أعلنت جامعة قطر عن اغالق 
باب القبول اإللكتروني لكافة 

الطالب الجدد والمحولين من 
جامعات أخرى وطالب درجة 

البكالوريوس الثانية والزائرين 
وطالب دراسة المقررات 

للفصل الدراسي خريف 2022 7 
يونيو الجاري، على ان يكون آخر 

موعد أمام الطالب، لتسليم 
جميع المستندات المطلوبة، 

والتي تتضمن كشوف 
الدرجات النهائية الرسمية 
للمرحلة الثانوية أو كشف 
درجات المرحلة الجامعية،

تحديد  اختبارات  نتائج  وستكون 

يونيو   9 في  وجدت،  إن  المستوى، 

موعد  آخر  أيضا  هو  وسيكون  الجاري، 

المتقدمين من مدارس  الطالب  لجميع 

لتسليم   IB ونظام  البريطاني  النظام 

النتائج المتوقعة وآخر موعد الستقبال 

طلبات تغيير الكلية وآخر موعد لجميع 

الطالب المتقدمين لطلب االستثناء من 

نسبة الثانوية العامة بناء على درجات 

واإلعفاء  والرياضيات  اإلنجليزية  اللغة 

من متطلبات البرنامج التأسيسي. 

اإلعالن  سيتم  أنه  الجامعة  وأوضحت 

عن قرارات القبول في حسابات القبول 

يوليو   25 للمتقدمين  اإللكترونية 

 21 في  الدراسة  تبدأ  أن  على  المقبل 

اغسطس. 

المتقدمين  الطالب  جميع  ويعتبر 

لاللتحاق بجامعة قطر ألول مرة أو ممن 

دراسية  ساعة   24 دراسة  يتموا  لم 

قبولهم  تم  سواء  جدد  كطالب  جامعية 

برامج  في  أو  التأسيسي  البرنامج  في 

البكالوريوس، ويمكن التقدم للحصول 

فصل  في  إما  قطر  بجامعة  قبول  على 

العام  من  الربيع  فصل  أو  الخريف 

الساعات  تحويل  يمكن  وال  الدراسي، 

والتي  الجدد  للطالب  المكتسبة 

الدراسي  الفصل  قبل  عليها  حصلوا 

الذي تم قبولهم فيه في جامعة قطر.

المتقدم  الطالب  يكون  أن  ويجب 

رسميا  أتم  قد  قطر  بجامعة  للقبول 

وأن  دراسية  سنة  عشرة  اثنتي  دراسة 

جهة  من  مصدقا  درجات  كشف  يقدم 

تقديم  يعتبر  وال  بها  معترف  تعليمية 

للقبول  كافيًا  أمرًا  الشهادة  هذه  مثل 

للتغيير  تخضع  قد  حيث  بالجامعة 

وفقا لمعايير مختلفة منها قوة المتقدم 

في  االستيعابية  القدرة  وتوافر  العلمية 

الكلية أو في التخصص المطلوب، كما 

مستوى  من  متطلباتها  كلية  لكل  أن 

شروط  أي  وإضافة  الثانوي  التعليم 

أخرى لمتطلبات وشروط القبول.

شهادة  في  الطالب  نسبة  وتعتمد 

تقدمه  عند  العامة  الثانوية  الدراسة 

النسبة  حسب  بالجامعة  للقبول 

األدنى للقبول وهي 70 % حيث سيؤخذ 

التعليمي  المسار  االعتبار  بعين 

التقدم  عند  الثانوية  المرحلة  في 

للجامعة.

القبول  معايير  أن  الجامعة  ونوهت 

تخضع  المختلفة  التخصصات  في 

حصول  ومنها  القبول  وشروط  لقواعد 

التحصيل  من  أدنى  حد  على  الطالب 

بحسب  الثانوية  الشهادة  في  العام 

التي  الكلية  في  المطلوبة  النسبة 

وأن  به،  االلتحاق  في  الطالب  يرغب 

على  يعتمد  الكليات  جميع  في  القبول 

على  المتقدمين  بين  المنافسة  مبدأ 

متطلبات  من  األدنى  الحد  تحقيق  أن 

يعني  ال  الثانوية  الشهادة  في  الدراسة 

قبول الطالب في الكلية.

الجامعة،  في  الطالب  قبول  حال  وفي 

العام  البرنامج  في  مباشرة  يقبل  فإنه 

بحيث  المختلفة،  الجامعة  لكليات 

يتم إلحاق الطلبة في مرحلة تالية إلى 

تطرحها  التي  والبرامج  التخصصات 

االستيعابية  القدرة  وفق  الكليات 

خالل  من  الطلبة  بين  والمنافسة 

معايير القبول لكل برنامج.

بحث سبل تطوير التعاون الثقافي

وزير الثقافة يجتمع
مع سفير جمهورية كوريا

حمد  بن  عبدالرحمن  الشيخ  سعادة  اجتمع 

سعادة  مع  أمس،  الثقافة،  وزير  ثاني،  آل 

كوريا  جمهورية  سفير  هو،  جون  لي  السيد 

لدى دولة قطر.

التعاون  أوجه  بحث  اللقاء  خالل  جرى 

دعمها  وسبل  البلدين،  بين  المشترك 

وتطويرها في المجال الثقافي.

الدوحة           $

»البيئة« تهيب بالمواطنين

.. ويجتمع مع سفير 
جمهورية أذربيجان

التسجيل بخدمة مواقف الكبائن

حمد  بن  عبدالرحمن  الشيخ  سعادة  التقى 

آل ثاني، وزير الثقافة، أمس، بسعادة السيد 

رشاد إسماعيلوف، سفير جمهورية أذربيجان 

لدى دولة قطر، حيث جرى خالل اللقاء بحث 

أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وُسبل 

دعمها وتطويرها في المجال الثقافي.

المناخي  والتغير  البيئة  وزارة  أهابت 

بالمواطنين أصحاب الكبائن المتواجدة خارج 

في  الكبائن  لتجمع  المخصصة  المنطقة 

منطقة سيلين إلى سرعة التسجيل بخدمة 

مواقف الكبائن الستخراج تصريح الدخول لها 

حمالت  باشرت  حيث  المواقف  مجمع  داخل 

تفتيشية ابتداء من أمس. يأتي تنويه الوزارة 

الكبائن  أصحاب  من  أي  ارتكاب  عدم  بغرض 

في  كبائنهم  بدون  قيامهم  حال  لمخالفات 

المواقف بدون ترخيص بما يخالف اإلجراءات 

التي وضعت من أجل الحفاظ على النظام في 

مناطق التخييم في سيلين.

{ عمالة وافدة

 كتب        محمد أبوحجر

ودراسة  لألبحاث  العربي  المركز  عن  صدر 

التنافسية لألعمال  القدرة  السياسات كتاب 

البلدان  في  المستدام  االقتصادي  واالزدهار 

قاسم.  المجيد  عبد  فتحي  ألحمد  العربية 

يتألف الكتاب من 376 صفحة، ويشتمل على 

ببليوغرافية وفهرس عام.

التحديات  العالمي حزمة من  االقتصاد  واجه 

المتعاقبة،  واالقتصادية  السياسية  واألزمات 

األسواق  في  اليقين  عدم  اتجاه  في  تبلورت 

فضاًل  االقتصادي،  النمو  وتباطؤ  العالمية 

والتشوهات  االجتماعية  التأثيرات  عن 

السياسية  المؤسسات  نوعية  في  الحاصلة 

كله  ذلك  وتأثير  االقتصادية،  والسياسات 

واالزدهار  التنافسية  القدرة  إضعاف  في 

النامية  االقتصادات  في  المتحقق  االقتصادي 

)العربية( بصفة خاصة.

كتاب جديد صدر عن المركز العربي لألبحاث

القدرة التنافسية لألعمال في البلدان العربية
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افتتح برنامجا إلعداد محاضرين عسكريين قطريين.. وزير العدل:

قطر مهتمة بمبادئ القانون الدولي اإلنساني

محمد  بن  مسعود  السيد  سعادة  افتتح 

أعمال  أمس  صباح  العدل،  وزير  العامري، 

»برنامج محاضر عسكري« الهادف إلى إعداد 

مجال  في  قطريين  عسكريين  محاضرين 

القانون الدولي اإلنساني الذي تنظمه اللجنة 

الوطنية للقانون الدولي اإلنساني، بالتعاون 

للصليب  الدولية  واللجنة  الدفاع  وزارة  مع 

األحمر ممثال بالبعثة اإلقليمية لدول مجلس 

رئيسة  وبمشاركة  الخليجي.  التعاون 

اللجنة المغربية للقانون الدولي اإلنساني.

البرنامج،  أعمال  افتتاح  في  كلمته  وفي 

صاحب  حضرة  أن  العدل  وزير  سعادة  أكد 

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو/  

ورعاه،  الله  حفظه  المفدى،  البالد  أمير 

األزمات  تفاقم  لتطويق  طريق  خريطة  حدد 

والحوار  والوساطة  الوحدة  عبر  والصراعات 

خالل  وذلك  السلمية،  الحلول  إلى  للوصول 

االفتتاحية  الجلسة  في  سموه  خطاب 

في  عقد  الذي  العالمي،  االقتصاد  لمنتدى 

نقطة  »التاريخ  شعار  تحت  دافوس  مدينة 

المصلحة  أن  إلى  سموه  أشار  كما  تحول«، 

للبشرية  المشترك  والمصير  والمسؤولية 

يتسنى  حتى  الشراكة  يتطلب  جمعاء 

سموه  مشددا  سالم،  في  العيش  للجميع 

هي  الخالفات  لحل  طريقة  أفضل  أن  على 

الحوار، مستدال سموه  الجلوس على طاولة 

بما تم في أفغانستان.

تولي  قطر  دولة  أن  الوزير  سعادة  وأضاف 

الدولي  القانون  لمبادئ  بالغًا  اهتماما 

من  وذلك  احترامه،  وكفالة  اإلنساني، 

لخدمة  كثيرة  نواح  في  مساهمتها  خالل 

أنواعه  بجميع  التعليم  ومنها  اإلنسانية، 

المسلحة  بالنزاعات  المتأثرة  المناطق  في 

التي  المالية  المساهمات  وأيضا  الفقيرة،  أو 

تقدمها الدولة عند مقتضى الحال إلى الدول 

المحتاجة، أو تلك المتأثرة جراء النزاعات أو 

الكوارث. 

حماية المدنيين
على  حريصة  قطر  دولة  بأن  سعادته  ونوه 

أثناء  المدنيين  حماية  في  المساهمة 

النزاعات المسلحة دون تمييز بينهم بسبب 

الجنس أو اللون أو الدين أو أي معيار مماثل، 

القانون  لمبادئ  االمتثال  خالل  من  وذلك 

وتطبيقًا  احترامها،  وكفالة  اإلنساني  الدولي 

لذلك فقد تم إنشاء اللجنة الوطنية للقانون 

الوزراء  مجلس  لقرار  وفقًا  اإلنساني  الدولي 

مبادئ  ترسيخ  بهدف   2012 لسنة   27 رقم 

الصعيد  على  اإلنساني  الدولي  القانون 

التي  األهداف  تحقيق  على  والعمل  الوطني، 

الدولية  والمواثيق  االتفاقيات  إليها  ترمي 

الدولي  التعاون  وتعزيز  بشأنها،  المعقودة 

المبادئ  بتلك  والتعريف  المجال،  هذا  في 

على المستوى الوطني وكفالة احترامها. 

يثير  ما  أن  على  العدل  وزير  سعادة  وشدد 

الكامل  والتسليم  االلتزام  عدم  هو  القلق 

بعض  في  الدولية  والمعايير  للقوانين 

منها  يتعلق  ما  السيما  الدولية،  الممارسات 

إلى  يؤدي  مما  اإلنساني،  الدولي  بالقانون 

عدم توفير الحماية للمدنيين العزل، فضاًل 

عن استهداف العاملين في القطاع اإلنساني 

سعادته  وأشار  واإلعالمي،  والطبي  واإلغاثي 

من  نشاهده  ما  ذلك  على  مثال  أبرز  أن  إلى 

اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  اغتياالت تمارسها 

ومن  السالح،  من  المتجردة  الفئة  هذه  على 

أبوعاقلة،  شيرين  الصحفية  اغتيال  ذلك 

االحتالل  يد  على  الجزيرة،  قناة  مراسلة 

واضح  مثال  وهو  الغاشم،  اإلسرائيلي 

الدولي  القانون  لمبادئ  الصارخ  لالنتهاك 

الحريات  على  السافر  والتعدي  اإلنساني، 

وحق الشعوب في الحصول على المعلومات.

العدل،  وزارة  أن  إلى  الوزير  سعادة  ونوه 

التي   2030 الوطنية  قطر  رؤية  من  وانطالقا 

ركائزها،  إحدى  البشرية  التنمية  جعلت 

في  االستثمار  على  حريصة  الوزارة  فإن 

يقدمه  ما  خالل  سواء من  البشري،  العنصر 

من  والقضائية  القانونية  الدراسات  مركز 

للقانونيين  ومتخصصة  مختلفة  دورات 

الجهات  من  وغيرها  الحكومية  الجهات  في 

الوطنية  اللجنة  جهود  خالل  من  أو  األخرى، 

سعادته  ودعا  اإلنساني.  الدولي  للقانون 

منتسبي  من  والمشاركات  المشاركين 

تم  الذي  البرنامج  هذا  في  الدفاع  وزارة 

ليلبي  منه  االستفادة  إلى  بعناية،  إعداده 

للقانون  الوطنية  اللجنة  وطموحات  أهداف 

من  نخبة  على  للحصول  اإلنساني  الدولي 

بعد  القطريين  العسكريين  المحاضرين 

لالستفادة  وذلك  البرنامج،  مراحل  انتهاء 

منهم في الحاضر والمستقبل.

مبادئ القانون الدولي

سلطان  السيد/   سعادة  أكد  جانبه  ومن 

العـــدل  وزارة  وكيل  السويدي،  الله  عبد  بن 

الدولي  للقانون  الوطنية  اللجنة  رئيس 

للقانون  الوطنية  اللجنة  اهتمام  اإلنساني، 

عام  في  إنشائها  ومنذ  اإلنساني  الدولي 

2012، بترسيخ ونشر مبادئ القانون الدولي 
الصعيد  على  ذلك  كان  سواء  اإلنساني، 

الوطني أو الصعيد العربي والدولي. مشيرا 

انعكاسًا  جاء  اللجنة  هذه  إنشاء  أن  إلى 

لتوجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب 

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

والحكومة  الله،  حفظه  المفدى  البالد  أمير 

التي  قطر  دولة  لمنهج  وترسيخًا  الرشيدة، 

المثابر  اإلنساني  بالجهد  العالم  لها  شهد 

شبح  وإبعاد  النزاعات  لحل  والمسؤول 

تخلفه  ما  وإزالة  ضحاياها،  ونجدة  الحروب 

من دمار، مما يجسد جدية بلدنا العزيز في 

مسعاه اإلنساني.

للقانون  الوطنية  اللجنة  رئيس  وأوضح 

العربي  الصعيد  على  أنه  اإلنساني  الدولي 

للقانون  الوطنية  اللجنة  سعت  والدولي 

بين  شراكات  عقد  إلى  اإلنساني  الدولي 

اللجان المماثلة والمعاهد المعنية بالقانون 

مذكرات  توقيع  خالل  من  االنساني،  الدولي 

تفاهم، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب، 

للقانون  المغربية  اللجنة  مع  التوقيع  وكان 

الشراكات،  تلك  باكورة  اإلنساني،  الدولي 

من  الموقرة  المغربية  اللجنة  به  تتمتع  لما 

ولذلك  مجالها،  في  وعريقة  واسعة  خبرة 

اللجنة  أنشطة  لكل  دائمًا  شريكًا  تعدُّ  فهي 

الوطنية ونجاحاتها، آملين استمرار التعاون 

أن  كما  بيننا.  الخبرات  وتبادل  والتشاور 

اإلنساني  الدولي  للقانون  الوطنية  اللجنة 

توقيع  إلى  جاهدة  تسعى  قطر  بدولة 

النظيرة  اللجان  مع  مماثلة  تفاهم  مذكرات 

في مختلف دول العالم. 

بعدة  تقوم  اللجنة  أن  السويدي  وأضاف 

 2018 أنشطة مع مختلف الجهات، ففي عام 

الدولي  للقانون  الوطنية  اللجنة  قدمت 

وكانت  قطري،  محاضر  برنامج  اإلنساني 

في  محاضرين  إلعداد  تهدف  جديدة  فكرة 

مجال القانون الدولي اإلنساني، حيث أعّدت 

تمخضت  للموضوع،  معمقة  دراسة  اللجنة 

عن إعداد برنامج متكامل، وتم التحضير له 

بشكل احترافي لمدة عام كامل تقريبًا، وتم 

التي يجب على المشارك  المواد  اختيار أهم 

أن يتلقاها في البرنامج، فضاًل عن االستعانة 

من  والخبراء  المحاضرين  من  بصفوة 

القانون  مجال  في  العربية  الدول  مختلف 

التجربة  تلك  وكانت  اإلنساني.  الدولي 

للصليب  الدولية  اللجنة  من  تقدير  محل 

األحمر في جنيف، ومن البعثة اإلقليمية في 

الوطنية  اللجنة  تتقدم  واليوم  الكويت.  دولة 

برنامج  بفكرة  اإلنساني  الدولي  للقانون 

محاضر عسكري، الذي تسعى من خالله إلى 

إعداد محاضرين عسكريين في وزارة الدفاع، 

تم اختيارهم من مختلف الجهات في الوزارة، 

العسكرية  للجنة  األيمن  الساعد  ليكونوا 

الدفاع  بوزارة  اإلنساني  الدولي  للقانون 

القانون  وأحكام  مبادئ  نشر  في  الموقرة، 

العسكري،  المستوى  على  اإلنساني  الدولي 

اللجنة  ويتم االستفادة منهم أيضا من خالل 

الوطنية للقانون الدولي اإلنساني.

جهود قطرية
ممثل  بوليني،  شيرين  السيدة/   وثمنت 

في  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 

للقانون  الوطنية  اللجنة  جهود  الدوحة، 

قطر  دولة  في  الدفاع  ووزارة  اإلنساني  الدولي 

في  سيستمرون  اللذين  الضباط  لترشيح 

في  اإلنساني  الدولي  القانون  شعلة  حمل 

الدولية  اللجنة  أن  إلى  منوهة  المستقبل، 

لصالح  تكميليا  دورا  تلعب  األحمر  للصليب 

الرئيسية  المسؤولية  تحمل  التي  الدول 

في تعزيز القانون الدولي اإلنساني بموجب 

في  وأشارت   .1949 لعام  جنيف  اتفاقيات 

هذا الصدد إلى أن دولة قطر كانت رائدة في 

التصديق على اتفاقيات جنيف في عام 1975 

كما صدقت على البروتوكول األول عام 1988 

والثاني عام 2005.

السيدة/ فريدة  نوهت  كلمتها  وفي 

الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون 

بهذه  المغربية،  بالمملكة  اإلنساني  الدولي 

ضمن  تندرج  التي  القانونية  التظاهرة 

خبراء  لتكوين  عسكري  محاضر  برنامج 

اإلنساني  الدولي  القانون  في  محاضرين 

الذي  القويم  النهج  تكريس  في  للمساهمة 

سارت عليه اللجنة الوطنية القطرية لنشر 

وتكوين  اإلنساني،  الدولي  القانون  ثقافة 

تساهم  القانونيين  المحاضرين  من  نخبة 

في تحقيق اكتفاء دولة قطر من ذوي الخبرة 

والمختصين في القانون الدولي اإلنساني.

الخميس  أحمد  محمد  السيد/ خالد  وقدم 

للقانون  الوطنية  اللجنة  مقرر  العبيدلي، 

لبرنامج  تفصيليا  شرحا  اإلنساني،  الدولي 

بداية  خالله  استعرض  عسكري،  محاضر 

إنشاء  قرار  مع  اتساقا  جاءت  التي  الفكرة 

بناء  إلى  تهدف  والتي  الوطنية  اللجنة 

القانون  مجال  في  القطرية  الكوادر  وتطوير 

القانون  هذا  أحكام  ونشر  اإلنساني  الدولي 

الدولة، وصوال  على أوسع نطاق ممكن داخل 

وتقسيمه  البرنامج  وإعداد  تصميم  إلى 

منه  األولى  المرحلة  تتضمن  مرحلتين  إلى 

الجانب القانوني، وتتضمن المرحلة الثانية 

الجانب التأهيلي، وانتهاء بمميزات البرنامج 

سيحصل  حيث  عليه،  التقديم  وشروط 

بنجاح  البرنامج  اجتازوا  الذين  المشاركون 

اللجنة  من  معتمدة  محاضر  شهادة  على 

الجزيرة  ومعهد  الدولية  واللجنة  الوطنية 

لإلعالم، تفيد بقدرتهم على تقديم محاضرات 

تثقيفية عن القانون الدولي اإلنساني.

{ وزير العدل يلقي كلمته

السويدي: العالم شهد لقطر بالجهد 
اإلنساني المثابر والمسؤول لحل النزاعات

بوليني: الدوحة رائدة في التصديق 
على اتفاقيات جنيف

صاحب السمو حدد خريطة طريق لتطويق تفاقم األزمات

اغتيال شيرين أبوعاقلة انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي اإلنساني

حريصون على المساهمة في حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة

{ سلطان السويدى يلقي كلمته

الخمليشي: 
تكريس النهج 

القويم الذي 
سارت عليه اللجنة 
الوطنية القطرية

العبيدلي: بناء 
وتطوير الكوادر 
في مجال القانون 
الدولي اإلنساني

كتب              محمد أبوحجر
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ندوة بحثية لمناقشة أبرز قضايا الشباب
نظم معهد البحوث 

االجتماعية واالقتصادية 
المسحية في جامعة قطر 

ندوة بحثية افتراضية حول 
أبرز قضايا الشباب المعاصرة: 

التحديات واستجابة السياسات، 
وذلك بحضور األستاذة الدكتورة 

كلثم علي الغانم مدير 
معهد البحوث االجتماعية 

واالقتصادية المسحية بجامعة 
قطر، وعدد من الباحثين 

والمهتمين في هذا المجال. 

محاور  أربعة  الندوة  تضمنت 

التعليم  وهي:  بالترتيب،  متسلسلة 

سوق  في  والمشاركة  القدرات  وبناء 

وتعزيز  تمكين  واألسرة،  الزواج  العمل، 

المجتمعية،  الشباب  مشاركة 

الصحة النفسية ورفاه الشباب. 

من:  كل  األول  المحور  في  شارك  وقد 

المساعد  العميد  ثاني،  آل  حصة  د. 

التربية  كلية  في  األكاديمية  للشؤون 

التعلم  حول  بعرض  قطر  بجامعة 

ومواجهة  الطالب  حول  المتمركز 

المعاضيد،  سارة  د.  المستقبل، 

اإلدارة  كلية  في  اإلدارة  مساعد  أستاذ 

حول  بعرض  قطر  بجامعة  واالقتصاد 

المعنية  المؤسسات  بين  التعاون 

في  القطرية  العاملة  القوى  لتمكين 

المحور  في  وشارك  العمل.  سوق 

المنعم، مدير قسم  الثاني د. عزة عبد 

لألسرة  الدولي  الدوحة  بمعهد  البحوث 

حول  الشباب  تصورات  عن  بعرض 

الزواج في قطر: التحديات والتوصيات، 

مشارك  أستاذ  بريك،  بن  أنيس  د. 

بجامعة  العامة  السياسات  كلية  في 

جودة  بعنوان  بعرض  خليفة  بن  حمد 

األسرية  للسياسات  والدعم  العالقات 

في   19  - كوفيد  جائحة  تفشي  أثناء 

مجلس دول التعاون الخليجي.

أ.د.  قدم  فقد  الثالث،  المحور  في  أما 

ورئيس  أستاذ  العليمات  حمود 

معهد  في  االجتماعي  العمل  برنامج 

حول  عرًضا  العليا  للدراسات  الدوحة 

المشاركة التطوعية للشباب في قطر: 

وعالقتها  التحديات  االنتشار،  مدى 

قدمت  فيما  المجتمعية،  بالمسؤولية 

عضو  البوحليقة،  خديجة  األستاذة 

في  الشبابية  االستشارية  اللجنة 

بعنوان  عرًضا  والشباب  الرياضة  وزارة 

»مشاركة الشباب المجتمعية تحقيقا 

ألهداف التنمية المستدامة 2030«. كما 

مشارك  أستاذ  خليفة،  ماهر  د.  شارك 

واالقتصاد  اإلدارة  بكلية  النفس  علم  في 

المعرفة  حول  بعرض  قطر  بجامعة 

التنمية  تجاه  والسلوكيات  والمواقف 

المستدامة بين طالب جامعة قطر.

واألخير،  الرابع  للمحور  بالنسبة  أما 

سليمان،  مغازي  عبدربه  أ.د.  قدم  فقد 

المعرفي  النفس  علم  في  أستاذ 

والعلوم  اآلداب  كلية  في  التطبيقي 

بجامعة قطر عرًضا بعنوان »التحديات 

الشباب  يواجهها  التي  الرئيسية 

فهم  في  نفسية  اعتبارات  المعاصر: 

واقع الشباب«، كما قدم د. أروكيسامي 

التنمية  مكتب  رئيس  بيريانايياجام، 

»قضايا  بعنوان  المعهد  في  الحضرية 

قطر:  في  للمراهقين  النفسية  الصحة 

التحديات وإجراءات السياسات«. 

األستاذة  أكدت  لها،  تصريح  وفي 

أهمية  على  الغانم  كلثم  الدكتورة 

مع  بالتزامن  انعقدت  التي  الندوة 

القطري«  الشباب  »تمكين  مشروع 

والذي يهدف إلى جمع بيانات إحصائية 

الفردي  الصعيد  على  الشباب  فئة  من 

وذلك  واالجتماعي،  والمهني  والعائلي 

توفير  خالل  من  العلمية  الفجوة  لسد 

االستقصاء  على  قائمة  حديثة  بيانات 

قوي  مجتمع  بناء  بهدف  العلمية  واألدلة 

ومتماسك يقوم على سواعد الشباب. 

تخصيص  تم  أنه  بالذكر  الجدير 

من  األسئلة  لتقديم  متفرقة  فترات 

محور  كل  بعد  وذلك  الجمهور،  قبل 

نقاشات  ضمت  وقد  الندوة،  محاور  من 

تبادل  خاللها  من  تم  وفّعالة،  مثرية 

المتحدثين  بين  والخبرات  المعرفة 

الشباب  قضايا  في  والمهتمين 

المعاصرة بهدف المساهمة في تحقيق 

رؤية قطر 2030.

نظمها معهد البحوث االجتماعية 
بجامعة قطر

$ الدوحة

د. الشمري خطيبًا بـ »جامع اإلمام« ود.المريخي بـ »الشيوخ«

»كتمان الحوائج«.. عنوان خطبة الجمعة
الداعية  أن  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  أعلنت 

القطري فضيلة الشيخ د. ثقيل بن ساير الشمري، 

القعدة  ذو   4 بتاريخ  اليوم  الجمعة  خطيب  سيكون 

محمد  اإلمام  بجامع  2022م  يونيو   3 الموافق  1443هـ 
القطري  الداعية  سيكون  بينما  الوهاب،  عبد  بن 

خطيبًا  المريخي  حسن  محمد  د.  الشيخ  فضيلة 

بجامع الشيوخ، وسوف يكون محور الخطبة في كال 

الجامعين حول »كتمان الحوائج«.

والوقائية  االحترازية  اإلجراءات  على  الوزارة  وتؤكد 

من فيروس كورونا، لمن يحضر الخطبة في جميع 

إبراز  عبر  الجمعة،  صالة  فيها  تقام  التي  الجوامع 

تطبيق احتراز للمنظمين قبل دخول الجامع.

د. النعيمي يتفقد
سير االختبارات

الدكتور  سعادة  أمس  صباح  قام   

وكيل  النعيمي  صالح  بن  إبراهيم 

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة 

لمدرسة  تفقدية  بزيارة  العالي، 

وذلك  للبنين  الثانوية  حنبل  بن  أحمد 

الثانوية  اختبارات  سير  على  لالطالع 

أداء  على  سعادته  اطمأن  وقد  العامة، 

النجاح  لهم  وتمنى  لالختبارات  الطلبة 

المبذولة  بالجهود  أشاد  كما  والتوفيق، 

على  المشرفة  التربوية  الكوادر  من 

االختبارات.

$ الدوحة

في مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية
ُعقد في العاصمة األردنية عّمان

جامعة قطر تشارك في ملتقى الجوالة

أخصائي  ملتقى  في  قطر  جامعة  شاركت 

نشاط الجوالة بالكليات والجامعات العربية 

الذي أقيم خالل الفترة من 22 - 28 مايو 2022 

في العاصمة األردنية عمان، وذلك بحضور 

محمد  األردني  الشباب  وزير  من:  كل 

سالمة النابلسي وممثلي المنظمة العربية 

دولة   12 من  أكثر  وبمشاركة  للكشافة، 

عربية يمثلون مختلف الجامعات وجمعيات 

الكشافة والمرشدات العربية.

ل جامعة قطر في هذا الملتقى األستاذ  وقد مثَّ

األنشطة  إدارة  مدير  المال،  حامد  عبدالله 

ل أحد قادة  الطالبية في جامعة قطر، وهو يمثِّ

الجوالة في قطر.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال األستاذ 

تأتي  المشاركة  هذه  »إن  حامد:  عبدالله 

إعادة  على  قطر  جامعة  حرص  إطار  ضمن 

الروح لحركة الجوالة في الجامعة وبالتعاون 

القطرية  والمرشدات  الكشافة  جمعية  مع 

بالحركة  االهتمام  زيادة  على  تعمل  التي 

جامعة  في  ونحن  قطر،  دولة  في  الكشفية 

المشاركة؛  هذه  خالل  من  نسعى  إذ  قطر 

وتنمية  وخدمة  الجوالة  حركة  إثراء  إلى 

العربية  المنظمات  مع  والتعاون  المجتمع 

المهتمة بمثل هذا النشاط؛ لما له من أهمية 

كبرى في صقل شخصية الطالب الجامعي 

المنتمي لهذه الحركة«.

هي  المشاركة  هذه  كانت  »وقد  وأضاف: 

البداية في تفعيل نشاط الجوالة بالجامعة 

سابقة،  فترات  في  بارز  دور  لها  كان  والتي 

ج من خاللها الكثير من القادة، وأصبحوا 
َّ

وتخر

على  والقيادة  المسؤولين  كبار  من  اليوم 

وهذه  عملهم،  جهات  في  المحلي  المستوى 

الجامعية  الحياة  في  الحركة  ثمار  إحدى 

واألنشطة  البرامج  من  بالكثير  تزخر  التي 

ي روح القيادة  والفعاليات الطالبية التي تنمِّ

الجامعة  وطلبة  عام  بشكل  الشباب  لدى 

بشكل خاص«.

كانت  المشاركة  هذه  أن  بالذكر  الجدير 

الوفد المشارك من جمعية الكشافة  ضمن 

جامعة  إلى  القطرية، باإلضافة  والمرشدات 

التي  المرجوة  األهداف  حققت  والتي  قطر 

من ضمنها: تنمية قدرات أخصائي نشاط 

العضوية،  وتنمية  بالجامعات  الجوالة 

وتنمية معارف ومهارات واتجاهات أخصائي 

العمل  إدارة  وتطوير  لدعم  الجوالة  نشاط 

الكشفي بالكليات والجامعات العربية.

من  عدد  مناقشة  تمت  الملتقى  وخالل 

دور  أبرزها:  ومن  المتنوعة،  المواضيع 

بالكليات  الجوالة  نشاط  أخصائي  ومهام 

التنظيمي  والهيكل  العربية  والجامعات 

وخصائص  والعالمي،  العربي  الكشفي 

الراشدين وكيفية التعامل معهم، التعريف 

تنظيم  العشيرة،  )تكوين  الجوالة  بمرحلة 

وإدارة العشيرة، أنشطة الجوالة(، التعريف 

)برنامج  العالمية  الكشفية  بالسياسات 

الراشدون  الشباب،  مشاركة  الشباب، 

مناهج  األذى(،  من  الحماية  الكشفية،  في 

التعريف  تطبيقها،  وآليات  الجوالة  مرحلة 

ندوة  الجوالة،  )لقاء  العربية  باألنشطة 

للشباب(،  العربي  المنتدى  الرهوط،  رواد 

أنشطة خدمة وتنمية المجتمع والتعاون مع 

والمبادرات  بالبرامج  والتعريف  المنظمات، 

أجل  من  )الكشفية  العالمية  الكشفية 

التنمية المستدامة، مبادرة »قبيلة األرض«(، 

والبيئة  للطبيعة  الكشفية  التميز  مراكز 

ذات  المواضبع  من  وغيرها  والمستدامة، 

العالقة..يذكر أن الوفد القطري الذي شارك 

ن من كل من: ا.عبدالله 
َّ

في الملتقى قد تكو

حامد المال، الممثل عن جامعة قطر رئيس 

الوفد، ا. محمد ناصر المري، ا. محمد فرج 

ممثلون  وهم  فالمرزي،  علي  خالد  ا.  المري، 

لجمعية الكشافة القطرية(.

حامد: نسعى 
من خالل هذه 
المشاركة إلى 
خدمة وتنمية 

المجتمع

التعاون مع المنظمات العربية المهتمة بمثل هذا النشاط
{ أثناء إهداء درع الكشافة القطرية

{ صورة جماعية للمشاركين

$ الدوحة
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نظمها ديوان الخدمة المدنية

مقـابــالت للتوظيـف في جــامعة قطر
مقابالت  جلسة  أمس  المدنية،  الخدمة  ديوان  نظم 

للمرشحين لبعض الوظائف عن طرق منصة كوادر، 

الداعمة  الجهات  من  ُتعد  والتي  قطر  جامعة  بمقر 

حيث  المنصة  عبر  القطريين  توظيف  آلية  إلنجاح 

المدنية  الخدمة  ديوان  عن  ممثلون  المقابالت  حضر 

إجراءات  تسهيل  بهدف  وذلك  الحكومي،  والتطوير 

التوظيف.

يأتي ذلك ضمن جهود ديوان الخدمة المدنية بالعمل 

وظائف  على  المتقدمين  مع  المقابالت  إجراء  على 

الديوان  يقوم  حيث  الحكومية،  الجهات  من  عدد  مع 

بالعمل على تدريب المرشحين على مهارات صياغة 

تستمر  حيث  الوظيفية،  والمقابالت  الذاتية  السيرة 

المقابالت،  الجتياز  تهيئـتهم  بهدف  أليام  الدورات  تلك 

وقدراتهم  مهاراتهم  إبراز  من  تمكينهم  بغرض  وذلك 

تتوافق  وظيفة  على  والحصول  المقابالت،  الجتياز 

الخدمة  ديوان  وطلب  والمهارات.  العلمي  المؤهل  مع 

على  للحصول  المتقدمين  المواطنين  من  المدنية 

وظائف حكومية، أنه في حال رغبة المتقدم للوظيفة 

بإلغاء طلب الترشيح على وظيفة عبر منصة كوادر، 

الهاتف  من  بداًل  الحاسوب  جهاز  باستخدام  ينصح 

جميع  وإدخال  االستخدام  لسهولة  وذلك  الجوال، 

البيانات بشكل صحيح. واكد ديوان الخدمة المدنية 

األخيرة  الفترة  خالل  يعكف  أنه  الحكومي  والتطوير 

ستحدث  التي  الخطط  وإعداد  الدراسات  إجراء  على 

الباحثين  المواطنين  توظيف  عمليات  في  نقلة 

»كوادر«  منصة  تطوير  خالل  من  وذلك  عمل،  عن 

عن  الباحثين  وترشيح  لمساعدة  المخصصة 

تسهيل  تلك  التطوير  عملية  تشمل  حيث  وظائف، 

الوقت  نفس  وفي  المطلوبة  الوظـــيفة  إلى  الوصـول 

تمت  وقد  عمل.  عن  الباحث  رغبة  تسجيل  تسهيل 

تلك التحديثات بإشراف ومتابعة من سعادة السيد 

عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة 

المدنية والتطوير الحكومي، الذي يسعى ومنذ اليوم 

األول لتوليه مهام عمله إلى تيسير عمليات التوظيف 

والقضاء على أي معوقات أو شكاوى، بل ويستمع إلى 

أية مقترحات من شأنها أن تساهم في التطوير وتخدم 

المواطنين وبخاصة الباحثين عن عمل.

وتطويرات  تحديثات  التوظيف  ملف  يشهد  وسوف 

على  باإليجاب  تعود  المقبلة  الفترة  خالل  عديدة 

أجل  من  الجدد  والخريجين  وظائف  عن  الباحثين 

المساهمة في نهضة البالد.

المدنية والتطوير الحكومي، قد  وكان ديوان الخدمة 

الجهات  مختلف  مع  بالتعاون  جديدة  مبادرة  أطلق 

وذلك  السريع«  التوظيف  »حملة  بعنوان  الحكومية 

عمل  عن  الباحثين  مقابلة  إجراءات  عملية  لتيسير 

المرشحين للعمل في الجهات الحكومية.

عملية  تسريع  جهود  ضمن  المبادرة  هذه  وتأتي 

حيث  الحكومي،  القطاع  في  القطريين  توظيف 

تواصل إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بديوان 

في  جهودها  الحكومي،  والتطوير  المدنية  الخدمة 

التنسيق المستمر لتنظيم مقابالت ولقاءات وظيفية 

للباحثين المرشحين للعمل مع تدريبهم على مهارات 

الوظيفية،  المقابالت  واجتياز  الذاتية  السيرة  إعداد 

المنصة  عبر  الطلبات  حالة  متابعة  إلى  باإلضافة 

بشأنها  الالزم  وإجراء  )كوادر(  للتوظيف  الوطنية 

بالتنسيق مع الجهات المعنية.

عميد كلية التربية.. د. أحمد العمادي:

رفد سوق العمل بكفاءات تدريسية

قطر  جامعة  في  التربية  كلية  مؤخًرا  احتفلت 

بتخريج طالبها وطالباتها من )دفعة 2022( والذي 

بلغ عددهم 567 خريًجا وخريجة، وتعد التربية 

وأكثرها  الجامعة  في  تأسيسا  الكليات  أول 

في  التربية  كلية  األجيال،  بتنشئة  ارتباطا 

جامعة قطر هي أول مؤسسة للتعليم العالي في 

مرسوم  بموجب   1973 عام  تأسست  قطر،  دولة 

في  العالي  للتعليم  مؤسسة  أول  لتكون  أميري؛ 

أخرى  كليات  إلطالق  الزاوية  وحجر  قطر  دولة 

مختلفة  تخصصات  في  الجامعة  في  شقيقة 

إلعداد  الوحيد  الكيان  وتبقى  اليوم،  حتى 

المعلمين في البالد. 

برامج  و7  للبكالوريوس  برامج   5 الكلية  تقدم 

عددا  الكلية  تتضمن  كما  العليا،  للدراسات 

الوطني  المركز  أهمها:  من  الهامة،  المراكز  من 

2010؛  عام  تأسس  الذي  التربوي  للتطوير 

في  التربوي  التطوير  برامج  تقديم  في  للتوسع 

التميز  لتحقيق  بجودتها  واالرتقاء  قطر  دولة 

هذا  يتفّرد  حيث  والطلبة،  التربويين  أداء  في 

المركز في نوعية ما يقدمه من برامج ومشاريع 

للتربويين؛ لكونها مواكبة ألحدث المستجدات 

التربوية ومستندة إلى نتائج البحوث والدراسات 

والدوريات  المجالت  أفضل  في  المنشورة 

استقطاب  نقطة  المركز  يعتبر  كما  العالمية، 

إما  ودولية،  وعربية  محلية  لشراكات  أساسية 

المركز  خبرات  من  االستفادة  على  منهم  حرصا 

واالقتراحات  باألفكار  للمشاركة  أو  وإمكاناته، 

الستحداث أكاديميات وبرامج ومشاريع تطوير 

تربوي، أو لتقديم الدعم المادي.

المركز  مظلة  تحت  برامج   10 الكلية  وتقدم 

التعلم  التربوي، وهي: برنامج  الوطني للتطوير 

األساسي  وبرنامج  المدرسة،  إلى  المستند 

لتدريب المعلمين، وتحليل الدرس، وأكاديمية 

والحديث  موبيل،  اكسون   – قطر  جامعة 

علماء  وأكاديمية  واالستقصاء،  االستكشافي 

والكتابة  قطر،  أجل  من  معا  ولنقرا  المستقبل، 

والتعلم  اإلنجليزية،  اللغة  في  المتميزة 

التأسيسي  والبرنامج  المشاريع،  على  القائم 

هذه  أسهمت  وقد  المساعدة.  للتكنولوجيا 

البرامج في إحداث نقلة نوعية في التعليم العام 

الدولية  العالم والمنظمات  نالت إعجاب وإشادة 

المهتمة بالتربية والتعليم. 

الطفولة المبكرة 

المبكرة  الطفولة  مركز  الكلية،  مرافق  أهم  ومن 

من  عقود  أربعة  بمرور  العام  هذا  يحتفل  الذي 

التميز، وما زال يسعى لتحقيق نتائج تعليمية 

نوعية  تربوية  خدمات  إلى  تستند  متميزة 

الطفولة  فمركز  ودولية.  محلية  وشراكات 

للغاية،  وّدي  مكان  قطر  جامعة  في  المبكرة 

ويوفر  متنوعة،  ثقافات  من  األطفال  يحتضن 

مع  تماشيا  ومحّفزة،  ملهمة  تعليمية  بيئة 

الطفل  بأن  عاليا  تأهياًل  المؤهل  الفريق  إيمان 

ويستند  يتعلم.  لكي  سعيًدا  يكون  أن  يفترض 

المنهج الثنائي، المتبع في المركز، إلى البحث 

مما  للتعلم،  كوسائل  واالكتشاف  واالستطالع 

ومهارات  واإلبداع  الثقة  تنمية  من  األطفال  يمّكن 

التفكير النقدي مدى الحياة.

مع  مثمرة  شراكة  بناء  إلى  المركز  ويسعى 

مع  وشراكة  أبنائهم،  تعلم  لدعم  األمور  أولياء 

بالتعليم  والمهتمين  والباحثين  المعلمين 

مركز  ليصبح  المبكرة؛  الطفولة  مرحلة  في 

المستوى  على  الرائد  المركز  المبكرة،  الطفولة 

وتتمثل  والدولي  اإلقليمي  والمستويين  الوطني 

لألطفال  مرجعًا  يكون  أن  في  المركز  رسالة 

نماذج  تقديم  خالل  من  والمجتمع  واألسر 

والتعليم  التعلم  مجال  في  الممارسات  ألفضل 

التعلم  وإثراء  لدعم  حديثة  تقنيات  باستخدام 

والمعلمين  الطلبة  وتدريب  لألطفال،  المبكر 

والمهنيين في مجال الطفولة المبكرة على تلبية 

والشراكة  األطفال  لجميع  الفردية  االحتياجات 

لتطوير  بحوث  وإجراء  والمجتمع  األسر  مع 

النفسية  الصحة  ودعم  التربوية  الممارسات 

لألطفال واألسر.

 البحوث التربوية 

التربوية  البحوث  مركز  الكلية  وتضم  كما 

المشاركة  إلى  التربوية  البحوث  مركز  ويهدف 

التنمية  أجل  من  التربوية  البحوث  في 

إجابات  تقديم  خالل  من  قطر  لدولة  المستدامة 

في  التعليمية  للتحديات  األبحاث  على  قائمة 

قطر. سيساهم مركز البحوث التربوية ويدعم 

خالل  من  بحثية،  كمؤسسة  قطر  جامعة 

في  التخصصات  متعدد  البحث  ثقافة  رعاية 

ما  والتعليم  الثانوية،  إلى  الروضة  من  التعليم 

مركز  ويعتبر  والتقدير،  والتقييم  الثانوي،  بعد 

البحوث التربوية بمثابة مركز امتياز في البحث 

التربوي على جميع المستويات إلحداث التغيير 

في  التعليمي  النظام  في  والتحسين  واالبتكار 

قطر.   وفي تعليق له على ما تشهده الكلية من 

إلى  تطوير من خالل برامجها الجديدة وانتقالها 

العمادي  أحمد  الدكتور  أكد  الجديد؛  مقرها 

إعداد  إلى  الكلية  سعي  التربية  كلية  عميد 

العمل  سوق  لخدمة  علميا  مهيئين  خريجين 

ت  القطري بكفاءة، وقال: »إن كل البرامج التي تمَّ

وخاصة  العمل  سوق  جهات  مع  بالتنسيق  تتم 

مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التي 

تعتبر الشريك الرئيسي للكلية ألكثر من 90 % 

من خريجيها«.

منحة طموح 

التدريس  لجعل  السعي  إطار  في  أنه  وأضاف: 

طموح  منحة  إقرار  تم  للطالب،  جاذبة  مهنة 

وهي  القطريين  من  الكلية  لطالب  المخصصة 

شهريا  تقدم  قطري،  ريال  آالف  عشرة  إلى   8 من 

في  بالكلية  يدرسون  الذين  للطالب  آالف   10
والتخصصات  االنجليزية  اللغة  تخصصات 

العلمية و)8( آالف لتخصصات الشريعة والعلوم 

أخرى  فئات  وهناك  واإلنسانية.  االجتماعية 

وهي  للتحفيز،  المقدمة  بالمنحة  إلحاقها  تم 

الوثائق،  وحملة  القطريات  ألبناء  مخصصة 

الدراسية  مرحلتهم  أنهوا  الذين  قطر  ومواليد 

التربية  كلية  في  قطر  بجامعة  ويكملون  بقطر 

واللغة  العلمية  بالتخصصات  ويلتحقون 

الدراسية  السنة  ولهم مكافأة بداية  االنجليزية، 

وفي األعياد والكثير من الحوافز.

برامج   5 تمنح  أقساًما  حاليا  الكلية  وتضم 

العليا،  للدراسات  برامج  و7  للبكالوريوس 

يطرح  حيث  التربوية،  العلوم  قسم  وهي:أواًل: 

التعليم  في  البكالوريوس  برامج  القسم 

برنامج  يقدم  كما  الثانوي،  والتعليم  االبتدائي 

وبرنامج  التربوية،  القيادة  في  الماجستير 

والتقييم.  والتدريس  المناهج  في  الماجستير 

إعداد  في:  تتمثل  الرئيسية  القسم  ومهمة 

قادرين  ليكونوا  التربويين؛  والقادة  المعلمين 

وصنع  المشكالت  وحل  التأملي  التفكير  على 

ومحفزة  مشجعة  تعليمية  بيئة  ظل  في  القرار 

على التعليم والتعلم، بما يتفق وتلبية متطلبات 

القرن الحادي والعشرين. ويقدم القسم البرامج 

برنامج  العليا:  الدراسات  برامج  )أوال:  التالية: 

مؤخرا  استحداثه  تم  برنامج  وهو  الدكتوراه 

في  الطلبة  من  دفعة  أول  باستقبال  وسيبدأ 

قسم  ويقدم  الماجستير:  برامج   ،2023 خريف 

وهما:  للماجستير  برنامجين  التربوية  العلوم 

القيادة  في  التربية  في  الماجستير  برنامج 

التربوية، وبرنامج ماجستير اآلداب في المناهج 

والتدريس والتقييم، إضافة إلى برامج الدبلوم، 

برنامجين  التربوية  العلوم  قسم  يقدم  حيث 

دبلوم  االبتدائي،  التعليم  )دبلوم  وهما:  للدبلوم 

البكالوريوس:  برامج  ثانيا:  الثانوي.  التعليم 

االبتدائي  التعليم  في  البكالوريوس  )برنامج 

الدراسات  تخصصات:  أربعة  على  التركيز  مع 

والدراسات  العربية،  )اللغة  وهي:  العربية، 

الرياضيات  االجتماعية(،  والدراسات  اإلسالمية 

المبكرة(،  الطفولة  اإلنجليزية،  اللغة  والعلوم، 

مع  الثانوي  التعليم  في  البكالوريوس  برنامج 

)اللغة  وهي:  تخصصات،  ثمانية  على  التركيز 

الدراسات  اإلسالمية،  الدراسات  العربية، 

الرياضيات،  األحياء،  الكيمياء،  االجتماعية، 

اللغة اإلنجليزية(.

األقسام  أحد  وهو  النفسية،  العلوم  قسم  ثانًيا: 

القسم  ويطرح  التربية،  كلية  في  الرئيسية 

التربية  في  التربية  بكالوريوس  برنامج 

الخاصة، ويشارك في طرح برنامج بكالوريوس 

الطفولة  تخصص  خالل  من  االبتدائي  التعليم 

التربوية.  العلوم  قسم  يطرحه  الذي  المبكرة 

كما يطرح القسم برامج الدراسات العليا سواء 

الطفولة  دبلوم  برنامج  وهي:  الدبلوم،  برامج 

المبكرة وبرنامج دبلوم التربية الخاصة وبرنامج 

ماجستير التربية في التربية الخاصة. وتتمثل 

المعلمين  إعداد  في  الرئيسية  القسم  مهمة 

تلبية  في  يسهمون  الذين  التربويين  والقادة 

متطلبات القرن الحادي والعشرين.

برامج  )أوال:  التالية:  البرامج  القسم  ويقدم 

الماجستير  برامج  وهي:  العليا،  الدراسات 

الخاصة:  التربية  في  التربية  )ماجستير 

منه  ويتفرع   – مجاالن  الماجستير  ولبرنامج 

اإلعاقات  ذوي  الطالب  تعليم  هما:  تخصصان 

ذوي  الطالب  تعليم  والمتوسطة،  البسيطة 

الدبلوم:  برامج  والعميقة،  الشديدة  اإلعاقات 

الخاصة،  التربية  في  التربية  دبلوم  )برنامج 

برنامج دبلوم التربية في الطفولة المبكرة. ثانيا: 

بكالوريوس  برنامج  وهي:  البكالوريوس،  برامج 

على  التركيز  مع  الخاصة  التربية  في  التربية 

ثالثة مسارات هي: التربية الخاصة في الطفولة 

المبكرة، التربية الخاصة في المدرسة، االعاقات 

الشديدة والشديدة جدا(.

القسم  ويهدف  البدنية،  التربية  قسم  ثالثا: 

للتدريس  البدنية  التربية  معلمي  إعداد  إلى 

والثانوية،  واالعدادية  االبتدائية  المراحل  في 

في  لالنخراط  الخريجين  تأهيل  إلى  إضافة 

سوف العمل بمجاالت اللياقة البدنية والصحية 

البدنية  التربية  قسم  يقدم  الرياضية،  واإلدارة 

برنامج البكالوريوس في التربية البدنية، وتركز 

خطة البرنامج على تزويد الخريجين بالمعارف 

والمهارات البدنية والحركية والصحية.

األقسام  أحد  وهو  الفنية،  التربية  قسم  رابًعا: 

حيث  قطر؛  جامعة   – التربية  كلية  في  الهامة 

الفنية في  التربية  القسم بإعداد معلمي  ينفرد 

التربية  بكالوريوس  برنامج  ويطرح  قطر،  دولة 

الفنية المعّد من قبل ذوي االختصاص والخبرة 

التدريس  وطرق  والمناهج  الفنون  مجاالت  في 

وفق المعايير الدولية التي تتناسب مع متطلبات 

لمدارس  الوطنية  والرابطة  األكاديمي  االعتماد 

.)NASAD( الفنون والتصميم

{  إحدى الفعاليات التي نظمتها الكلية مؤخًرا

{  جانب من األنشطة 

{  د. أحمد العمادي

{  مبنى كلية التربية الجديد

منحة 
»طموح« 

تقدم »10« 
آالف ريال 

لطالب 
التخصصات 

العلمية 
واللغة 

اإلنجليزية

الكلية 
أسهمت 

في إحداث 
نقلة نوعية 

بالتعليم 
العام نالت 

إشادة 
المنظمات 

الدولية 

الكلية تقدم »10« برامج تحت مظلة المركز الوطني للتطوير التربوي إعداد خريجين مهيئين علميا لخدمة سوق العمل القطري 

$ الدوحة
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استراتيجية جديدة للتكنولوجيا المالية بالربع األخير
الربع  في  المالية  للتكنولوجيا  جديدة  استراتيجية  إلطالق  المركزي  قطر  مصرف  يخطط 

األخير من العام الجاري ويأتي ذلك في إطار جهود تطوير األسواق المالية وتعزيز االبتكار المالي، 

حيث يسعى »المركزي« إلى تنسيق مبادرات السياسات لدعم التنويع واالبتكار في الخدمات 

رئيسي  كهدف  المالية  التكنولوجيا  استراتيجية  وتطبيق  وضع  عبر  المالية،  والمنتجات 

إلى جانب أهداف أخرى تتمثل في تطوير إطار العمل التنظيمي لدعم منتجات الرينمينبي 

االستثمار  وتشجيع  المال  رأس  أسواق  في  اإلسالمية  الرينمينبي  ومنتجات  التقليدية 

المستدام والتمويل األخضر.

$ الدوحة

قطر،  في  االستثمار  ترويج  وكالة  استضافت 

الرسمي  الوفد  ضمن  مشاركتها  إطار  في 

 ،2022 الدولي  هانوفر  بمعرض  قطر  لدولة 

االستراتيجية  األعمال  اجتماعات  من  باقة 

كما  والعالميين،  األلمان  المستثمرين  مع 

الفرص  على  الضوء  سلطت  ندوة  نظمت  أنها 

االستثمارية التي توفرها الدولة، وُسبل تنمية 

العالقات ما بين قطر وألمانيا.

االستراتيجية  قطر  مكانة  تعزيز  إطار  وفي 

قامت  فقد  العالمية،  االستثمار  خريطة  على 

الواعدة  الدولة  لبيئة  بالترويج  الوكالة 

االستثمارية  بالفرص  والزاخرة  لألعمال، 

باإلضافة  القطاعات.  شتى  في  المجزية 

عقدتها  التي  االجتماعات  ساهمت  فقد  لذلك، 

تواجدها  ترسيخ  في  االستثمار  ترويج  وكالة 

عالقاتها  شبكة  وتعزيز  األلماني،  السوق  في 

الشركات  من  المحتملين،  المستثمرين  مع 

الناشئة  الشركات  إلى  وصوال  العمالقة 

والصغيرة والمتوسطة.

تحت  الندوة  االستثمار  ترويج  وكالة  ونظمت 

التي  القنوات  اآلن:  يبدأ  »المستقبل  عنوان: 

العالمية«،  الشركات  لنمو  قطر  توفرها 

ومركز  والصناعة،  التجارة  وزارة  مع  بالتعاون 

قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة – قطر، وواحة 

قطر للعلوم والتكنولوجيا. وخالل الندوة، سلط 

المستثمرين  عالقات  رئيس  نيالند،  جيرون 

الفريدة  األعمال  رحلة  على  الضوء  بالوكالة، 

والمدعومة  للمستثمرين،  قطر  توفرها  التي 

الجاهزة  التحتية  والبنية  والحوافز،  بالمزايا 

للمستقبل، والتواصل االستراتيجي، والبيئة 

الصديقة لألعمال. كما أنه تطّرق إلى الفرص 

المنفعة  توفر  التي  المحتملة  االستثمارية 

قطاعات  في  والشركات  لقطر  المتبادلة 

الصناعية  التكنولوجيا  متضمنة  متنوعة، 

والرقمية وغيرها. 

من  مرموقون  متحدثون  الندوة  في  وشارك 

أطلعوا  المختلفة،  الترخيص  منصات 

المستثمرين على بيئة قطر المؤاتية لألعمال، 

قطر  واحة  في  االتصال  مدير  عامر،  والء  ومنهم 

مدير  المهندي،  وحمد  والتكنولوجيا،  للعلوم 

إدارة تطوير األعمال في هيئة المناطق الحرة – 

قطر، وحمد النصر، مسؤول أول تنمية األعمال 

في مركز قطر للمال. 

وفي هذا الصدد، عّلق سعادة الشيخ علي بن 

لوكالة  التنفيذي  الرئيس  ثاني،  آل  الوليد 

ُسررنا  »لقد  قائاًل:  قطر،  في  االستثمار  ترويج 

الدولي،  هانوفر  معرض  في  بالمشاركة 

وتنمية  لالستثمار  الواعدة  اآلفاق  على  والبناء 

األعمال ما بين الدولتين. وفي هذا اإلطار، فقد 

المهمة  الوطنية  الخطوات  قطر  جناح  أظهر 

الصناعات  تعزيز  أجل  من  إحرازها  تم  التي 

القطرية وتحفيز التحّول التكنولوجي للقطاع 

على  الضوء  تسليط  عن  فضاًل  الصناعي، 

فرص األعمال المجزية التي توفرها الدولة«.

 300 من  أكثر  تواجد  »يؤشر  قائاًل:  وأردف 

القياسي  والنمو  قطر،  في  ألمانية  شركة 

الذي بلغت نسبته 79 % في التجارة البينية 

للشركات  الواعدة  النمو  آفاق  إلى   ،2021 لعام 

األلمانية في قطر«.

محمد  يوسف  السيد  قال  له،  تصريح  وفي 

قطر  لمركز  التنفيذي  الرئيس  الجيدة، 

من  جزًء  نكون  بأن  جًدا  »سعداء  للمال: 

الدولي  الصناعي  ميسي«  »هانوفر  معرض 

القّيمة  الفرصة  هذه  لنا  تتاح  وأن   2022 لعام 

التي  المتنوعة  االستثمارية  للفرص  للترويج 

توفر  األمام.  إلى  اقتصادنا  بعجلة  ستدفع 

اقتصادية  بيئة  للمستثمرين  قطر  دولة 

نفسها  تأمين  على  قادرة  ومنفتحة  مستقرة 

سياساتها  بفضل  وذلك  الطويل  المدى  على 

الداعمة لألعمال، وبنيتها التحتية المتطورة، 

على  االستراتيجي  وموقعها  وسالمها  وأمنها 

والغرب.  الشرق  بين  الدولية  الطرق  مفترق 

ببناء  ملتزمون  للمال  قطر  مركز  في  نحن 

بيئتنا  خالل  من  وذلك  ومرن  قوي  محلي  سوق 

العالمية  والتنظيمية  والقانونية  التجارية، 

التنويع  دعم  أهدافها  أهم  من  والتي  المستوى 

االقتصادي«. 

الصالحي،  يوسف  السيد  قال  جهته،  من 

للعلوم  قطر  لواحة  التنفيذي  المدير 

وزارة  مع  شراكتنا  »تؤشر  والتكنولوجيا: 

ووكالة  للمال  قطر  ومركز  والصناعة  التجارة 

معرض  في  وتواجدنا  االستثمار،  ترويج 

المزيد  بخلق  الراسخ  التزامنا  إلى  هانوفر، 

االستثمارية في قطر عبر تحفيز  الفرص  من 

في  الضوء  سلطنا  وقد  بالدولة.  االبتكار  بيئة 

هذه الفعالية على الدور المحوري الذي تلعبه 

واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في استقطاب 

والعالمية  اإلقليمية  التكنولوجية  الشركات 

رفد  في  ذلك  ُيساهم  وكيف  قطر،  إلى 

المساعي الرامية إلى تنويع االقتصاد الوطني. 

الفكرة  مرحلة  من  شاماًل  دعًما  نقّدم  نحن 

المساعدة  توفير  عبر  االبتكار،  إلى  وصواًل 

لتحفيز  الضرورية  التحتية  والبنية  والخبرة 

االبتكار، وُتعد واحتنا ومنطقتنا الحّرة مثالية 

تسعى  التي  الجنسيات  متعددة  للشركات 

منتجاتها  وتطوير  جديدة  أسواق  في  للتوسع 

الريادية في قطر«. 

مدير  المهندي،  عبدالعزيز  حمد  السيد  وقال 

تطوير االعمال في هيئة المناطق الحرة – قطر: 

»انه من دواعي الشرف بأن نشارك مع دولة قطر 

ألمانيا،  في   2022 ميسي  هانوفر  معرض  في 

الحرة  المناطق  لهيئة  الفرصة  اتيحت  لقد 

الحدث  هذا  في  مشاركتها  خالل  من  قطر   –
التنافسية  والمزايا  الفرص  لعرض  العالمي، 

التي توفرها للشركات المستثمرة من ألمانيا 

وكافة أنحاء العالم والتي ترغب في تأسيس 

والتوسع  الحرة في قطر،  المناطق  أعمالها في 

البنية  المزايا:  هذه  وتشمل  وعالميًا.  إقليميًا 

المدربة،  العاملة  األيدي  الحديثة،  التحتية 

والتملك األجنبي بنسبة 100 %، باإلضافة إلى 

واإلعفاءات  االستثمار  صناديق  من  االستفادة 

كبرى  مع  الشراكة  وفرص  الضريبية 

الشركات القطرية والقطاع الخاص«.

الشيخ علي بن الوليد: تحفيز التحول التكنولوجي للقطاع الصناعي

ترسيخ شبكة عالقات الوكالة مع مجموعة من المستثمرين المحتملين

يوسف الجيدة: مركز قطر للمال ملتزم ببناء سوق محلي قوي ومرن

أكثر من 300 شركة ألمانية بالسوق المحلي ونمو التجارة البينية »79 %«

ترويج بيئة األعمال في قطر عالميا
وكالة ترويج االستثمار تشارك في معرض هانوفر الدولي

بمشاركة واسعة للشركات ولمدققي الحسابات

»التجارة« تنظم ورشة عمل 
حول مكافحة غسل األموال

عمل  ورشة  والصناعة  التجارة  وزارة  نظمت 

وتمويل  األموال  غسل  »مكافحة  عنوان  تحت 

صالح  السيد  سعادة  بحضور  وذلك  اإلرهاب« 

لشؤون  المساعد  الوزارة  وكيل  الخليفي  ماجد 

الوزارة  الورشة في إطار حرص  التجارة..وتأتي 

الحكومي  القطاعين  بين  الشراكة  تعزيز  على 

األموال  غسل  مكافحة  مجال  في  والخاص 

بما  وذلك  التسلح،  وانتشار  اإلرهاب  وتمويل 

يرسخ مكانة دولة قطر وريادتها في هذا المجال. 

من  عدد  فيها  شارك  التي  الورشة  وتهدف 

الصناديق  خدمات  ومقدمي  الحسابات  مدققي 

الثمينة  المعادن  وتجار  والشركات  االئتمانية 

على  الضوء  تسليط  إلى  الكريمة؛  واألحجار 

ومنع  اإلرهاب،  وتمويل  األموال  غسل  مخاطر 

على  السلبي  وتأثيره  التسلح  انتشار  تمويل 

بيئة األعمال في الدولة.

في  الوزارة  جهود  على  الضوء  الورشة  وسلطت 

الجهات  مع  والتنسيق  التعاون  تعزيز  سبيل 

الوطنية  اللجنة  مقدمتها  وفي  المختصة 

من  للحد  اإلرهاب،  وتمويل  غسل  لمكافحة 

واستعراض  المشروع،  غير  التمويل  جرائم 

المبادرات  تنفيذ  مجال  في  الدولة  إنجازات 

غسل  لمكافحة  االمتثال  إطار  لتعزيز  الهادفة 

انتشار  تمويل  ومنع  اإلرهاب  وتمويل  األموال 

التسلح في القطاعات المالية وغيرها.

$ الدوحة

مدرسة مستقلة ألبناء موظفي الناقل الوطني

»القطرية« تحتفل بخريجي مدرسة أوريكس الدولية
بأول  القطرية  الجوية  الخطوط  احتفلت 

أوريكس  مدرسة  تنظمه  تخرج  حفل 

االحتفاالت  قاعة  في  أمس  أول  الدولية 

الجديدة بالمدرسة. وحضر حفل التخرج 

األول للمدرسة عائالت الطالب الخريجين، 

الجوية  الخطوط  إدارة  مجلس  وأعضاء 

حيث  التدريس  هيئة  وأعضاء  القطرية 

حيوا جميعا خريجي دفعة 2022 وعددهم 

المسرح  خشبة  يعتلون  وهم  طالبا   21
الستالم شهاداتهم 

مستقلة  مدرسة  الدولية،  أوريكس  وتعد 

الجوية  الخطوط  موظفي  ألبناء  حصرية 

وهي  لها،  التابعة  والشركات  القطرية 

مستوى  ذات  مرافق  تضم  دولية  مدرسة 

تعليم  منهج  أفضل  وتعتمد  عالمي، 

ومرحبة  آمنة  بيئة  ضمن  دولي  بريطاني 

ومريحة.

2022، تم تسجيل  واعتبارا من شهر مايو 

أوريكس  مدرسة  في  طالب   1600 حوالي 

الدولية التي تعمل بالشراكة مع مؤسسة 

»أوربيتال التعليمية« منذ عام 2016 متيحة 

لطالبها نسخة معدلة من المنهج الوطني 

التأسيسية  المرحلة  منذ  إنجلترا،  في 

الثالثة  الدراسية  السنة  إلى  وصوال  األولى 

عشر.

وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس 

الجوية  الخطوط  لمجموعة  التنفيذي 

الجوية  الخطوط  في  »نؤمن  القطرية: 

حجر  هو  الجيد  التعليم  بأن  القطرية 

أمر  وهو  مزدهر،  مجتمع  لبناء  األساس 

مما  مشرق،  مستقبل  لبناء  ضروري 

نحن  لذا،  للجميع.  أساسي  حق  يجعله 

فخورون وسعيدون أول حفل تخرج لطالب 

الدولية،  أوريكس  مدرسة  من   2022 دفعة 

أبناء  وتمكين  بدعم  ملتزمون  أننا  كما 

عالي  التعليم  توفير  خالل  من  موظفينا، 

التحديات  لمواجهة  وإعدادهم  المستوى، 

لهم.  واعد  مستقبل  وتأمين  المقبلة، 

وبهذه المناسبة، ُنهنئ جميع الخريجين 

مسيرتهم  في  التوفيق  كل  لهم  ونتمنى 

المقبلة«.

افتتحت   ،2019 أبريل  في  أنه  إلى  ُيشار   

الجديد  حرمها  الدولية  أوريكس  مدرسة 

حرم  كان  حين  في  مسيمير،  منطقة  في 

المقر  من  بالقرب  يقع  القديم  المدرسة 

طريق  على  القطرية،  للناقلة  الرئيسي 

المطار القديم.

 وتقدم مدرسة أوريكس الدولية، المملوكة 

وتديرها  القطرية  الجوية  للخطوط 

من  العديد  للتعليم،  أوربيتال  مؤسسة 

أفضل  تقديم  ضمان  بهدف  التسهيالت 

المناهج األكاديمية لجميع طالبها، وتتميز 

التكنولوجية،  االبتكارات  بأحدث  مرافقها 

وآلية  وتقنية  علمية  خدمات  توفر  مع 

وجميعها مجهزة تجهيزا عالي المستوى.

$ الدوحة

{ جانب من الندوة التي نظمتها وكالة ترويج االستثمار { صورة جماعية على هامش الحدث

{ جانب من الورشة

جانب من االحتفال بالخريجين 
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توقعات باستمرار وتيرة االرتفاع

»8.75« مليار مكاسب البورصة األسبوعية
حققت بورصة قطر مكاسب سوقية أسبوعية 

إلى  رسملتها  بارتفاع  ريال  مليار   8.75 بلغت 

االسبوع  بنهاية  ريال  مليار   726.79 مستوى 

مقابل مستواها األسبوع الماضي البالغ نحو 

718 مليار ريال.
وحافظ مؤشر بورصة قطر على تماسكه على 

مدار األسبوع الجاري، على الرغم من التراجع 

الطفيف الذي سجله خالل تعامالت األسبوع، 

ليخسر نحو 28.390 نقطة بما يعادل نسبة 

 12,800 مستوى  إلى  ليهبط  بالمائة،   0.220
نقطة مع نهاية تعامالت أمس

عبد  وليد  السيد  وصف  السياق  هذا  وفي 

الذي  التماسك  المالي  المحلل  الفقهاء  الله 

تداوالت  خالل  قطر  بورصة  مؤشر  أبداه 

تم  التي  األسبوعية  التراجعات  األسبوع، 

عن  ونزوله  الماضية  الفترة  خالل  تسجيلها 

بالتراجع  وصلها،  التي  القياسية  مستوياته 

تصريح  في  الفقهاء  وتوقع  التصحيحي. 

يستفيد  أن  »قنا«  القطرية  االنباء  لوكالة 

تم  التي  النمو  توقعات  من  السوق  مؤشر 

نمو  إلى  اشارت  والتي  مؤخرا،  عنها  الكشف 

نحو  الجاري  العام  سيبلغ  القطري  االقتصاد 

عامي  خالل  بالمائة   4.5 ونحو  بالمائة،   3.5
االقتصاد  صالبة  يعكس  بما  و2024،   2023
المتغيرات  مع  التأقلم  على  وقدرته  القطري 

العالمية.

حققتها  التي  الجيدة  النتائج  أن  إلى  وأشار 

الجاري،  العام  من  األول  الربع  في  الشركات 

ستدعم المؤشر وتدفعه إلى مستويات أعلى، 

للربع  المالية  النتائج  تعزز  أن  المنتظر  ومن 

الثاني من العام هذا التوجه.

نجحت  قطر  بورصة  أن  الفقهاء  وأوضح 

إلى  وصلت  ضخمة  سيولة  استقطاب  في 

مستويات قياسية في شهر مايو الماضي، بما 

يعد ترجمة للثقة التي تحظى بها الشركات 

مع  خاصة  البورصة،  في  المدرجة  القطرية 

للشركات  السنوية  نصف  المراجعة  دخول 

إس  »إم  ستانلي  مورجان  لمؤشر  القطرية 

مايو   31 من  بداية  التطبيق  حيز  آي«  سي 

إضافية  لسيولة  ضخ  من  رافقه  وما  الماضي 

في السوق.

األسهم  تداوالت  قيمة  أن  إلى  التقرير  وأشار 

 6.127 بلغت  أمس  المنتهي  األسبوع  خالل 

سهم،  1.080مليار  بيع  خالل  من  ريال،  مليار 

نفذت بإبرام 123.578صفقة.

الفقهاء،  الله  عبد  وليد  المالي  المحلل  وقال 

»جميع  إن  األسبوعي،  تحليله  ختام  في 

ستكون  القادمة  الفترة  أن  تؤكد  المؤشرات 

الذي  الصناعي،  القطاع  في  خاصة  أفضل 

المتوقع  ومن  بالمائة   10 بنسبة  نمو  سجل 

أن تشهد السوق أداء جّيد لمختلف القطاعات 

سواء المصرفي أو النقل والعقاري، باإلضافة 

إلى قطاع الخدمات الذي بدأت مالمح انتعاشه 

تظهر مع ارتفاع عدد زوار قطر مع تسارع وتيرة 

 FIFA العالم  كأس  لبطولة  االستعدادات 

بحزمة  قطر  بورصة  وتحظى    .»2022 قطر 

االرتفاع  أبرزها:  االيجابية  النمو  من محفزات 

 2022 ومونديال  النفط  ألسعار  القياسي 

والنتائج القوية للشركات القطرية المدرجة 

لألسهم  الواردة  االجنبية  التدفقات  عن  فضال 

القطرية الناتجة عن زيادة الملكية األجنبية.

القطرية  الشركات  من  واسع  قطاع  وأقر 

ملكية  سقف  رفع  قطر  بورصة  في  المدرجة 

بالمائة   100 إلى  بالمائة   49 من  األجانب 

تدفقات  استقطاب  شأنها  من  خطوة  في 

استثمارية أجنبية واردة إلى األسهم القطرية 

دوالر(  )ملياري  قطري  ريال  مليار   7.28 بواقع 

على األقل.

خطة  لتنفيذ  الطريق  الخطوة  هذه  وتمهد 

البورصة بشأن ترقيتها من سوق ناشئة إلى 

سوق متقدمة، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر 

ســوق ناشئة في الشرق األوسط وثاني أكبر 

الرسملة  قيمة  حيث  من  المنطقة  في  سوق 

السوقية، كما أنها مدرجة في مؤشري مورغان 

 MSCI الناشئة  لألسواق  كابيتال  ستانلي 

مونديال  ويمثل  الناشئة.  لألسواق  وفوتسي 

من  حالة  وسط  للبورصة  قوية  دفعة   2022
التفاؤل العام بين المستثمرين في المنطقة، 

إلى  األميركية  بلومبرغ  وكالة  تشير  حيث 

مرشحتان  ودبي  قطر  بورصتي  من  كال  أن 

الخليجية  األسواق  أكثر  قائمة  لتصدر 

مكاسب في عام 2022، وأنهما على رأس قائمة 

االستثمارات األجنبية. ويراهن المستثمرون 

عام  خالل  التأمين  شركات  أسهم  أداء  على 

تطبيق  سيشهد  الذي  العام  وهو   ،2022
من  مستفيدة  اإللزامي  الصحي  التأمين 

2021 الخاص  )22( لسنة  القانون رقم  صدور 

داخل  الصحية  الرعاية  خدمات  بتنظيم 

نظام  تطبيق  بموجبه  سيتم  والذي  الدولة 

والزائرين،  للوافدين  إلزامي  صحي  تأمين 

األساسية  الصحية  الرعاية  خدمات  يقّدم 

لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في 

عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع 

الخاص، وفقًا لنظام التغطية التأمينية لهم. 

بإجراء  العمل  صاحب  القانون  أحكام  وتلزم 

القطريين  غير  للعاملين  صحي  تأمين 

المسّجلة  التأمين  شركات  طريق  عن  لديه 

التغطية  لتوفير  وذلك  الصحة،  وزارة  لدى 

االلتزام  وينطبق  لهم،  األساسية  التأمينية 

التغطية  لتوفير  المستقدم  على  أيضًا 

األساسية لمن يستقدمهم. ومن خالل القانون 

الجديد سوف تضطلع المؤسسات الخاصة 

بتحمل  المشاركة  في  بأدوارها  والشركات 

الرعاية الطبية لمكفوليها، كما  كلفة تقديم 

التأمين  أسعار  ارتفاع  ستمنع  الحكومة  أن 

أي  باستغالل  تسمح  ولن  اإللزامي،  الصحي 

مقابل  القانوني  اإلطار  خارج  للتأمين  طرف 

تربح مادي غير قانوني أو احتيال.

بالطاقة  المرتبطة  الشركات  أسهم  وتتصدر 

أيضا قائمة األكثر جاذبية استثماريا نتيجة 

النفط، بينما تعزز  القياسي ألسعار  االرتفاع 

أسهم البنوك جاذبيتها االستثمارية في 2022، 

مستفيدة من رفع سقف ملكية األجانب على 

الرغم من استقطاع المخصصات التحوطية 

وتعتبر  كورونا،  جائحة  مخاطر  لدرء 

إيرادات  على  يحمل  عبء  أي  المخصصات 

محتمل  نقص  أي  لمقابلة  المالية  الفترة 

أي أصل من األصول نتيجة حدوث  في قيمة 

مؤكدة  التزامات  أي  أو  محتملة،  مخاطر  أي 

المخصصات  وتتوزع  الحدوث.   محتملة  أو 

وأخرى  المعدومة،  للديون  مخصصات  على 

إلى  تحصيلها،  في  المشكوك  للديون 

إضافية  وأخرى  إلزامية  مخصصات  جانب 

للمعيار  المحلية  البنوك  تطبيق  عن  ناتجة 

المخصصات  عن  فضال   ،9 رقم  المحاسبي 

أن هذه  االحترازية لدرء مخاطر كورونا، غير 

بتجنيبها  البنوك  تقوم  التي  المخصصات 

قابلة لتحريرها وإدراجها ضمن األرباح بمجرد 

انتفاء أسباب استقطاعها.

{  بورصة قطر

قيـمـة التـــداوالت تسـجــل مستـــوى »6.12« ملـيـــار ريالاألسـهم القـطرية نجحـت في استـقطاب ســيولة كبرى 

$ الدوحة

لصالح شركة النماء للتطوير العقاري

»مزايا« تطور برجا في لوسيل

أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري عن 

لصالح  سكني  برج  تطوير  عقد  توقيع 

بمدينة  العقاري  للتطوير  النماء  شركة 

كل  العقد  على  بالتوقيع  وقام  لوسيل. 

محمد  بن  حمد  الشيخ  سعادة  من 

اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  ثاني  آل 

والعضو المنتدب لشركة مزايا للتطوير 

العقاري، وسعادة الشيخ فيصل بن فهد 

شركة  إدارة  مجلس  رئيس  ثاني  آل 

النماء للتطوير العقاري.

شاطئ  على  مباشرة  المشروع  ويقع 

طابق،   21 بإرتفاع  البحرية  الواجهة 

سكنية  وحدة   120 يقارب  ما  ويضم 

سكنية  وشقق  شاليهات  بين  متنوعة 

يضم  كما  نوم،  غرف   4-2 من  مكونة 

التجارية  المرافق  من  مجموعة  البرج 

رياضية  صالة  منها  الراحة  ووسائل 

وبركة سباحة.

المشروع  تطوير  في  البدء  وسيتم 

المطلوبة  الموافقات  من  اإلنتهاء  فور 

واإلجراءات القانونية، وستستمر عملية 

يتم  ان  على  تقريبًا  شهرًا   30 اإلنشاء 

اإلنتهاء من المشروع في الربع الثاني من 

عملية  مباشرة  ستتم  كما   ،2025 العام 

األشهر  خالل  السكنية  الوحدات  بيع 

القادمة. 

للتطوير  مزايا  شركة  أرباح  وارتفعت 

األول  الربع  في   %  64 بنسبة  العقاري 

11.37 مليون ريال،  2022 لتصل إلى  من 

ريال  مليون  مستوى6.95  مع  مقارنة 

واألرباح   ،2021 العام  من  الفترة  لنفس 

المحققة كانت من خالل زيادة اإليرادات 

المصاريف  في  واإلنخفاض  التشغيلية 

التشغيلية والتمويلية.

األول  الربع  خالل  األرباح  ارتفاع  ويرجع 

بنسبة  التأجيرية  اإليرادات  ارتفاع  إلى 

عام  من  المماثل  بالربع  مقارنة   %  61
 %  19 إلى  الربح  هامش  وارتفاع   ،2021
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، 

التمويلية  المصاريف  وانخفاض 

بنسبة 12 %.

أحكام  مع  بالتوافق  مزايا  شركة  وتعمل 

في  وتتخصص  اإلسالمية،  الشريعة 

ومنها  العقاري،  والتطوير  االستثمار 

إنشاء  الحصر:  ال  المثال  سبيل  على 

واستغالل واستثمار المنشآت السكنية 

الدراسات  والصناعية،  والتجارية 

المقاوالت،  واالستشارات،  العقارية 

التجاري  والتمثيل  الصيانة  وكاالت 

والتسويق  بالملكية  المتعلق  والعقاري 

والمعدات  والمرافق  المباني  وأدارة 

والكهربائية  الميكانيكية  واالجهزه 

واالستيراد والتصدير المتعلقة بأغراض 

الشركة  أموال  وإستثمار  الشركة، 

الفعالة  اإلدارة  اشكال  من  كشكل 

مجلس  لتقدير  وفقا  الشركة  لسيوله 

أخرى  أغراض  أو  أنشطة  وأي  اإلداره، 

للشركة  العمومية  الجمعية  تحددها 

األنظمه  بموجب  به  المسموح  بالقدر 

والقوانين القطرية السارية والفعالة.

إنجاز 
المشروع 

بالربع الثاني 
 »2025«

بدء بيع 
الوحدات 
السكنية 

خالل أشهر

الريان والدوحة والظعاين األكثر نشاطا

تداوالت العقارات األسبوعية تقترب من نصف مليار ريال
ارتفعت قيمة تداوالت العقارات األسبوعية 

إدارة  لدى  المسجلة  البيع  عقود  في 

)خالل  العدل  بوزارة  العقاري  التسجيل 

إلى   )2022 مايو   26 إلى  مايو   22 من  الفترة 

مقارنة  ريال  مليون   431 تفوق  مستويات 

مع مستوى بلغ نحو 301 مليون ريال خالل 

 12 إلى   8 من  )الفترة  سبقه  الذي  االسبوع 

مايو الجاري( وفقا لبيانات تداول العقارات 

إدارة  لدى  المسجلة  البيع  عقود  في 

التسجيل العقاري بوزارة العدل.

عن  الصادرة  األسبوعية  النشرة  وذكرت 

اإلدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع 

وعمارات  ومساكن  فضاء  أراضي  شملت 

سكنية وعمارات تجارية.

الريان  بلديات  في  البيع  عمليات  وتركزت 

صالل  وأم  والوكرة  والظعاين  والدوحة 

والخور والذخيرة والشمال.

الصادر  العقارات  أسعار  مؤشر  وسجل 

عن مصرف قطر المركزي ارتفاعا بنسبة 

ببلوغه  سنوي  أساس  على   %  2.64
األول  الربع  خالل  نقطة   217.56 مستوى 

بلغ  مستوى  مع  مقارنة  الجاري  العام  من 

العام  من  ذاتها  الفترة  خالل  نقطة   211.95
المركزي  قطر  مصرف  وكان  الماضي. 

العام  منذ  العقارات  أسعار  مؤشر  أطلق 

العقارات  أسعار  قياس  بهدف   2011
والمصارف  البنوك  ليمكن  موثق  بشكل 

تقييم  من  الدولة  في  العاملة  اإلسالمية 

المؤشر  ويمثل  العقاري،  االئتمان  محافظ 

إنذارًا مبكرًا ألي متغيرات قد تستجد على 

قطاع  على  سلبًا  يؤثر  بما  العقارات  سوق 

بالعقارات  الخاص  المصرفي  االئتمان 

واإلنشاءات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه سوق 

الطلب  في  نموا  حاليا  المحلي  العقارات 

على الوحدات السكنية والتجارية والغرف 

مونديال  اقتراب  مع  بالتزامن  الفندقية 

الوحدات  إيجارات  ارتفعت  حيث   ،2022
الماضية،  القليلة  األشهر  في  السكنية 

المكتبية  المساحات  على  الطلب  زاد  كما 

جديدة  مكاتب  بفتح  الشركات  قيام  مع 

أنشطتها. لتوسيع 

األول  الربع  في  العقاري  السوق  وسجل 

إجمالية  عقارية  تداوالت  الجاري  العام  من 

وفقا  ريال  مليار   4.9 نحو  بلغت  بقيمة 

لبيانات إدارة التسجيل العقاري في وزارة 

وبلغ  صفقة،   1251 تنفيذ  خالل  من  العدل 

خالل  العقارية  الصفقات  حجم  متوسط 

الربع األول 3.9 مليون ريال قطري.

سـترات«،  »فاليـــو  لشركة  تقرير  ويتوقع 

األصول  تقييم  مجال  في  المتخصصة 

 15 نحو  دخول  االستشارية،  والخدمات 

العقارات  سوق  إلى  سكنية  وحدة  ألف 

المحلي خالل عام 2022، مشيرا إلى أن عام 

2021 شهد إنجاز نحو 4800 وحدة سكنية 
المناطق  من  عدد  في  سكنية  فيال  و400 

ضمنها  من  القطري  بالسوق  المتنوعة 

4380 شقة و400 فيال سكنية بالربع األخير 

في  المنتهية  الثالثة  )األشهر   2021 عام  من 

.)2021 31 ديسمبر 
كبير  بدعم  العقاري  السوق  ويحظى 

على  الرأسمالي  الحكومي  اإلنفاق  من 

المدرجة  الكبرى  التنموية  المشاريع 

توفير  على  تركز  والتي  الموازنة  ضمن 

مختلف  الستكمال  الالزمة  المخصصات 

والمشاريع  الرئيسية  المشاريع 

العالم  كأس  باستضافة  المرتبطة 

المعتمد،  الزمني  البرنامج  ضمن   2022
التحتية  البنية  مشاريع  إلى  باإلضافة 

كالصحة  الرئيسية،  القطاعات  في 

المواطنين  أراضي  وتطوير  والتعليم، 

البنية  وتطوير  الغذائي  األمن  ودعم 

واالقتصادية  الحرة  المناطق  في  التحتية 

لدعم  وذلك  واللوجستية،  والصناعية 

النمو.  وتعزيز  االقتصادي  التنويع  عملية 

وتلقى السوق العقاري دفعة قوية مع تدفق 

بعد  األجنبية  االستثمارات  من  حزمة 

العقارات  بتملك  لألجانب  السماح  إقرار 

مجلس  قرار  صدور  عقب  للضوابط،  وفقا 

بتحديد   2020 لسنة   28 رقم  الوزراء 

القطريين  لغير  فيها  يجوز  التي  المناطق 

عدد  ويبلغ  بها  واالنتفاع  العقارات  تملك 

 9 للعقارات  القطريين  غير  تملك  مناطق 

انتفاع  مناطق  عدد  يبلغ  بينما  مناطق، 

منطقة،   16 بالعقارات  القطريين  غير 

تم  التي  المناطق  مجموع  بذلك  ليسجل 

بها  واالنتفاع  العقارات  لتملك  تخصيصها 

25 منطقة. لغير القطريين 

العدل  ووزارة  الداخلية  وزارة  ودشنت 

القطريين  غير  تملك  مكتب  خدمات 

مدينة  في  بها  واالنتفاع  للعقارات 

تملك  خدمات  لتقديم  وذلك  لوسيل، 

واحدة  نافذة  عبر  بها  واالنتفاع  العقارات 

ويقدم  والمتعاملين.  للمستثمرين 

والشراء  البيع  متطلبات  كافة  المكتب 

والمكاتب  السكنية  والوحدات  للعقارات 

مجلس  بقرار  المشمولة  المناطق  في 

بتحديد   ،2020 لسنة   28 رقم  الوزراء 

القطريين  لغير  فيها  يجوز  التي  المناطق 

وشروط  بها  واالنتفاع  العقارات  تملك 

لها  تملكهم  وإجراءات  ومزايا  وضوابط 

بها. وانتفاعهم 

ويمكن المكتب المستفيدين من الحصول 

على سند الملكية في أقل من ساعة، كما 

يوفر من خالل نظام آلي استحدثته وزارتا 

انتهاء  فور  اإلقامة  إصدار  والعدل  الداخلية 

إجراءات الملكية أو االنتفاع، وذلك في حال 

أو المنتفع ضمن الفئة  كان عقار المتملك 

أي  ريال،  ألف   730 عن  قيمتها  تقل  ال  التي 

بحيث  أميركي،  دوالر  ألف   200 يعادل  ما 

على  الفئة  هذه  من  العقار  مالك  يحصل 

طيلة  مستقدم  بدون  وألسرته  له  إقامة 

تملكه للعقار، كما يحصل صاحب العقار 

له  اإلقامة  إلى  باإلضافة  به،  المنتفع  أو 

التي  الدائمة  اإلقامة  مزايا  على  وألسرته، 

واالســـتثمــار في  والتعليم  تشمل الصحة 

حــال  فـي  التجـــاريـة،  األنشــطـة  بعض 

ماليين   3 عن  تقل  ال  العقار  قيمة  كـانت 

و650 ألف ريال، أي ما يعادل مليون دوالر.

$ الدوحة

{  انتعاش تداوالت السوق العقاري المحلي
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خالل احتفال مجموعة السفراء األفارقة لدى الدولة بـ»يوم إفريقيا«.. السفير عمرو الشربيني:

قطر تولي اهتماما للقارة اإلفريقية

إنشاء نفق أسفل طريق الشمال.. »أشغال«:

بدء تركيب جسر مشاة على شارع المرخية

الدولة  لدى  األفارقة  السفراء  مجموعة  احتفلت 

كل  من  مايو   25 يوافق  الذي  إفريقيا«  بـ»يوم 

اإلفريقية  الوحدة  منظمة  تأسيس  ذكرى  عام 

»االتحاد اإلفريقي حاليا«.

حضر االحتفال الذي نظمته السفارة المصرية 

سعادة  الدبلوماسي  بالنادي  وأقيم  بالدوحة 

مدير  الجابر  حسين  بن  الله  عبد  السفير 

الخارجية،  بوزارة  اإلفريقية  الشؤون  إدارة 

فخرو  يوسف  بن  إبراهيم  السفير  وسعادة 

الخارجية وعدد من  المراسم بوزارة  إدارة  مدير 

البعثات  ورؤساء  السفراء  السعادة  أصحاب 

واألوروبية  والعربية  اإلفريقية  الدبلوماسية 

وأبناء الجاليات األفريقية بالدوحة.

وعروضا  ترحيبية  كلمات  االحتفال  وتضمن 

فنية وتراثية لكل دول القارة مع حرص كل بلد 

على إظهار ما يتميز به من منتجات ومصنوعات 

يدوية وأكالت شعبية وفنون تراثية.

فنية  ولوحات  تسجيلية  أفالما  عرضوا  كما   

تبرز طبيعة الحياة وما شهدته مدنهم من تطور 

الفترة  أمني وثقافي واجتماعي وسياسي خالل 

األخيرة.

عبد  السفير  سعادة  أكد  المناسبة  وبهذه 

الشؤون  إدارة  مدير  الجابر  حسين  بن  الله 

العالقات  عمق  على  الخارجية  بوزارة  اإلفريقية 

قطر  وأن  إفريقيا  وقارة  قطر  دولة  بين  وتطورها 

من  كثير  في  اإلفريقية  للدول  شريكا  تعد 

إلى  الفتا  واالجتماعية  الثقافية  الخصائص 

 - والقطري  اإلفريقي،   - العربي  التنسيق  أن 

جميع  في  ومستمر  دائم  اإلفريقي،   - العربي 

والمنظمات  الدولية  والمحافل  المجاالت 

متعددة األطراف.

الدين  كمال  عمرو  السيد  سعادة  أشاد  بدوره   

العربية  مصر  جمهورية  سفير  الشربيني 

ورئيس مجموعة السفراء األفارقة لدى الدولة، 

لقارة  دولة قطر  توليه  الذي  المتنامي  باالهتمام 

موثوقا  شريكا  تكون  أن  على  وحرصها  إفريقيا 

حرص  مؤكدا  االقتصادي،  تطورها  في  وفعاال 

الدول  مع  تعاونها  وترسيخ  تطوير  على  الدوحة 

اإلفريقية في المجاالت كافة، من خالل توظيف 

أفضل اإلمكانيات والفرص المتاحة وبما يخدم 

المشتركة. المصالح 

الذكرى  أهمية  المصري  السفير  وبين 

منظمة  تأسيس  شهدت  التي  التاريخية 

جديدا  عهدا  دشنت  والتي  اإلفريقية،  الوحدة 

العمل  وتعزيز  اإلفريقي  التضامن  لمسار 

ذكرى  مسترجعا  القارة  دول  بين  المشترك 

وبداية  األفريقي،  والتعاون  الوحدة  تأسيس 

وبداية  القاري  والتكامل  االقتصادي  االندماج 

عبور إفريقيا نحو التقدم واالزدهار قبل تسعة 

عاما. وخمسين 

 ولفت إلى أن إفريقيا حاليا تجني ثمار ما زرعه 

التنمية  تحقيق  نحو  بثبات  تخطو  فهي  اآلباء 

طموحة  خطط  تنفيذ  خالل  من  المستدامة 

لتحقيق   2063 أجندة  في  تتمثل  للتنمية 

والتنمية  السالم  في  الشعوب  تطلعات 

واالزدهار.

األفارقة  السفراء  مجموعة  رئيس  وأضاف 

العديد  يشهد  اليوم  العالم  أن  الدوحة  لدى 

تلقي  التي  واإلقليمية  الدولية  التحديات  من 

فتذُبذب  إفريقيا  في  قارة  على  بتداعياتها 

بظالله  يلقي  العالمية  االقتصادية  األوضاع 

الوخيمة على أفريقيا، عالوة على أزمتي المناخ 

اإلمداد،  سالسل  على  تؤثران  اللتين  والطاقة 

خالل  كورونا  جائحة  تفشي  تداعيات  وكذلك 

االقتصادية  والمثالب  األخيرة  الثالثة  األعوام 

التي  الدولية  والنازعات  والتوتر  عنها،  الناجمة 

اإلفريقية. القارة  إلى  آثارها  تمتد 

تظل  المتالحقة،  التحديات  رغم  أنه  وتابع 

حيث  والمستقبل،  الشباب  قارة  إفريقيا 

التنمية  معدالت  لتحقيق  جاهدة  تسعى 

إنجاز  عبر  وذلك  إليها،  شعوبها  تطمح  التي 

المشتركة  الجهود  بواسطة  قارية  مشروعات 

عالوة  المختلفة،  األفريقي  االتحاد  لوكاالت 

وعلى  اإلقليمية  التجارية  االتفاقيات  على 

القارية  الحرة  التجارة  منطقة  اتفاقية  أرسها 

تجارة  منطقة  ألكبر  تؤسس  والتي  األفريقية 

وحجم  المساحة  حيث  من  العالم  في  حرة 

المليار  ونصف  مليار  يتخطى  الذي  السوق 

تعزيز  في  تسهم  ألن  نتطلع  والتي  نسمة، 

ألفريقيا  واالستثمارية  التجارية  الروابط 

قطر  دولة  والسيما  أسرها،  العالم  دول  مع 

مجالي  في  خبرات  من  لديها  بما  الشقيقة 

واالستثمار. التجارة 

»أشغال«  العامة  األشغال  هيئة  أعلنت 

شارع  على  جديد  مشاة  جسر  تركيب  عن 

المرخية يربط بين مدينة خليفة الشمالية 

أسفل  نفق  إنشاء  وكذلك  لخبا  أم  ومنطقة 

والغرافة  لخبا  أم  بين  يربط  الشمال  طريق 

بين  والتنقل  المشاة  حركة  لتسهيل  وذلك 

التجارية  المجمعات  ورواد  المنطقة  سكان 

لهم. المرورية  السالمة  وتوفير  المحيطة 

مؤقت  إغالق  هناك  سيكون  أنه  وأوضحت 

بين  المرخية  شارع  على  ساعات   8 لمدة 

في  لخبا  أم  وتقاطع  الحمام  دحل  تقاطع 

الشمال،  وطريق  األحمد  صباح  محور  اتجاه 

من   2022 يونيو   3 الجمعة  اليوم  وذلك 

 10:00 الساعة  حتى  صباحًا   2:00 الساعة 

المعدني  الهيكل  لتركيب  وذلك  صباحًا، 

. للجسر

وخالل فترة اإلغالق، يتعين على رواد الطريق 

اتجاه  في  المرخية  شارع  من  القادمين 

محور صباح األحمد عبر نفق تقاطع أم لخبا 

الخفجي  شارع  استخدام  الشمال  وطريق 

ووجهاتهم. إلى  للوصول  الدحيل  وتقاطع 

50موقعًا  المختصة  الجهات  وحددت  هذا   

من  االنتهاء  وتم  المشاة  جسور  إلنشاء 

جرى  حيث  بالفعل،  بعضهم  تركيب 

النطالق  وحيوية  هامة  كمواقع  اختياهم 

دولة  في  المشاة  لمعابر  الشاملة  الخطة 

المختصة  اإلدارات  عكفت  حيث  قطر، 

المواقع  اختيار  على  المعنية  الوزارات  من 

مواقع  عدة  على  أجري  ميداني  لمسح  وفقًا 

العابرين  المستخدمين  من  الكثافة  عالية 

البري  النقل  إدارة  أجرت  حيث  للطرق، 

للمرور  العامة  واإلدارة  »المواصالت«  من 

العامة  األشغال  وهيئة  »الداخلية«،  من 

للسالمة  الوطنية  واللجنة  »أشغال« 

لتحقيق  عديدة  دراسات  المرورية، 

المرورية،  للسالمة  الوطنية  االستراتيجية 

الشاملة  التنمية  أمام  الطريق  السيما تمهيد 

والمناطق. للمدن 

على  المشاة  جسور  إنشاء  خطة  وتعتبر 

ومتجددة  مرنة  خطة  المناطق  مستوى 

االحتياجات  بحسب  وذلك  للزيادة،  وقابلة 

والسكاني  االقتصادي  للنمو  واستجابة 

الذي تشهده الدول.

أكثر  على  بناًء  الجسور  مواقع  تحديد  وتم 

 )Black Spots( المشاة  على  خطورة  النقاط 

والعابرين  المارة  فيها  يتعرض  والتي 

كما  متكرر،  مروري  دهس  لحوادث  للطرق 

الجسور  بعض  تكون  ألن  التجهيز  يتم 

وليست  الدوحة  في  للمناطق  معالم  بمثابة 

بحيث  االعتبار  للمشاة،  جسور  فقط 

وذوي  الهوائية  والدراجات  المشاة  تخدم 

المسارات  حيث  من  الخاصة،  االحتياجات 

والمصاعد. الخاصة 

كتب         كرم الحليوي

الدوحة          $

تحرص على أن تكون شريكا موثوقا وفعاال لها في تطورها االقتصادي

السفير عبدالله الجابر: عالقات عميقة ومتطورة بين قطر وقارة إفريقيا 

{ الركن المصري{ استعراض تراث القارة اإلفريقية

} تصوير- أسامة الروسان

{ السفير عمرو الشربيني يلقي كلمته{  السفير عبد الله الجابر يلقي كلمته



أثارت مسيرة األعالم التي قام بها المحتفلون اإلسرائيليون 

بما يسّمى يوم »تحرير القدس«، وفق التقويم العبري، 

ردود فعل غاضبة في صفوف الشعب الفلسطيني، ما 

أّدى إلى المزيد من الغضب هي أّنها القدس، عاصمة 

فلسطين وقلبها النابض، التي استهدفها محتلون يتلّذذون 

في استفزاز المقدسيين، عبر التلويح باألعالم اإلسرائيلية 

المعادية، للتأكيد على »السيادة«، وعبر رفع شعارات 

وترديد هتافات تتمّنى الموت للعرب وتتّشفي بشيرين 

أبو عاقلة وتتوّعد بهدم األقصى وبناء الهيكل.

ومن أجل تمرير هذه المسيرة الفاشية قامت قوات األمن 

اإلسرائيلية باحتالل مدينة القدس من جديد، وفرضت 

إغالقا تاّما وطوقا على مسارها، ومنعت أي فلسطيني أو 

فلسطينية من االقتراب منه، ما »حرم« المتظاهرين من 

إمكانية االعتداء بالضرب، فقاموا بتفريغ عنفهم على 

الصحفيين العرب، ولم يسلم من أيديهم حّتى المراسل 

العربي للتليفزيون اإلسرائيلي، وقاموا كذلك بالخروج من 

منطقة الطوق األمني الهثين باحثين عن أي فلسطيني 

لرّشه بغاز الفلفل ولضربه بالهراوات واقتحموا األحياء 

العربية للعربدة وتحطيم الممتلكات.

لقد شّدت مسيرة األعالم االنتباه إلى ما يحدث في 

القدس، ولكن حتى من دون أي أخبار دراماتيكية جديدة، 

تبقى الحالة في القدس مأساوية، وأخطر ما فيها هو 

التهويد الزاحف، الذي يتمّثل في بناء المستوطنات 

حولها وداخلها، وفي تغيير برامج التعليم وفي االعتداءات 

المتكررة على المقدسات وفي تطبيق مشاريع التغيير 

الديمغرافي، وفي محاوالت وضع كل شبر وكل بيت في 

المدينة في امتحان الملكية، وفق المعايير اإلسرائيلية 

الغائية.

واألدهى من ذلك هو أن إسرائيل ترى الواقع في القدس 

واقعين، واحدا على األرض واآلخر في الكمون. األول 

نراه ونشهده، والثاني هو الهدف اإلسرائيلي المأمول 

والمنشود، وهو هيمنة كاملة على المدينة وخفض نسبة 

الفلسطينيين فيها إلى أقل من 25 %، وضمان »حرية 

العبادة« لليهود في المسجد األقصى، وتوفير إمكانيات 

فعلية ألي يهود للسكن في أي حي وأي منطقة في القدس، 

وجعل المدينة بكاملها وبكل أحيائها ومناطقها مركزا 

عالميا لليهودية.

بعد كل الذي يحدث في القدس ال يعقل سريان مفعول 

االنقسام الفلسطيني حتى في عاصمة فلسطين. ومع 

أن غالبية المقدسيين، الذي يدافعون عن مدينتهم وعن 

مقدساتها، ال ينتمون ألي فصيل، فإن العمل المشترك بين 

الفصائل يمكن أن يغّير قواعد اللعبة، ويجعل أي محاولة 

لتنفيذ أي من مشاريع التهويد اإلسرائيلية إلى مواجهة 

وصدام مع االحتالل، ناهيك من القدس هي مصدر إشعاع 

نضالي على كل فلسطين. القدس في الحقيقة ال تنتظر 

المصالحة، فالمخاطر المحدقة فيها ال تتحّمل التأجيل، 

وإمكانيات كسر شوكة االحتالل قائمة وثبتت بالتجربة 

في أكثر من مناسبة. وإذا كانت هناك خالفات حول 

السلطة ومراكز القّوة في رام الله وغّزة، فإن القدس واقعة 

تحت االحتالل المباشرة وال سلطة فيها وال مغانم سلطة، 

وطبيعة المعركة فيها ليست محل خالف فصائلي. وعليه 

فإن كل من يردد شعارات الحرص على القدس أن يبدأ 

بتهيئة الظروف لتشكيل قيادة وطنية موحدة وشاملة 

لمواجهة االحتالل ومشاريع االحتالل القائمة والمقبلة.

أما بالنسبة لألعالم ذاتها فإن إسرائيل تعرف جّيدا أن 

أعالمها تستفز الفلسطينيين، ولذا هي تصر على أن 

ترفعها نكاية في وجههم وفي كل موقع متاح لها. وأذكر 

أنه عندما كّنا طاّلبا في المدرسة، فرضت وزارة المعارف 

اإلسرائيلية رفع اإلعالم فوق بناية المدرسة وفي ساحتها 

احتفاال بما يسمى »يوم االستقالل«، فقمنا مجموعة من 

الطالب في بلدنا بالتسلل إلى المدرسة ليال وأزلنا جميع 

اإلعالم، وقام الشباب بإتالفها وتمزيقها وإحراقها، وهناك 

من لّطخها بالقاذورات. وفي اليوم التالي جاءت الشرطة 

وشرعت بالتحقيق وبعد حوالي شهر اعتقلتنا وقضينا في 

االعتقال مدة أسبوعين وقدمنا بعدها للمحاكمة بتهمة 

تلطيخ العلم وبتهم أخرى. أذكر وقتها أن كل من اقترحنا 

عليه االنضمام إلى عملية »تلطيخ العلم« وافق فورا، فالكل 

كان مستفّزا بالدرجة نفسها

والحقيقة أن األعالم اإلسرائيلية لها مفعول عكسي على 

الفلسطينيين، فهي رسالة عداء مباشرة، تحّفز على رد 

الفعل دفاعا عن النفس في وجه ما يمثله العلم اإلسرائيلي 

من سلب لألرض والحقوق اإلنسانية، ومن نفي تام لشعب 

فلسطين، وهو شعب ال يقبل بالنفي وبالمنفى مهما طال 

الزمن ومهما تعّقدت الظروف.

بعد حوالي عام ونصف من إعالن وقف إطالق النار في ليبيا 

برعاية أممية، تطفو إلى السطح من جديد الخالفات 

السياسية في البالد، وذلك بعدما قام مجلس النواب 

المُنعقد في طبرق شرقي ليبيا، بتشكيل حكومة جديدة 

بقيادة فتحي باشاغا وزير الداخلية السابق في حكومة 

فايز السراج شهر فبراير الماضي؛ ما جعل البلد تدخل في 

دوامة حكومتين مرًة أخرى، بعد أن خرجت منها سابقًا عبر 

حكومة الوحدة الوطنية!

في الواقع ال توجد حكومة شرعية فعاًل في ليبيا؛ حيث 

إن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ُعقدت جلساته 

في تونس عام 2020 قد نّص على أن الحكومة المنبثقة 

عنه والُمصّدق عليها من مجلسي النواب والدولة، ستكون 

مؤقتة، وستمنح مدة ُتقّدر بعام ونصف إلجراء االنتخابات 

الرئاسية والبرلمانية في البالد، وهذا ما لم يحدث حتى 

اآلن. الخالف الذي حصل بين مجلس النواب وحكومة عبد 

الحميد الدبيبة في سبتمبر الماضي حول إقرار الميزانية 

الخاصة بالحكومة من قبل النواب، ورفض الحكومة 

التعديل عليها، جعل النواب يقومون بسحب الثقة عن 

حكومة الدبيبة، ُمستغّليَن عدم تضمين مخرجات ملتقى 

الحوار السياسي في اإلعالن الدستوري الليبي، وليزداد 

األمُر سوءًا؛ عّين مجلس النواب حكومة جديدة، لترجع 

البلد إلى المربع األول بحكومتين: واحدة في الشرق، 

واألخرى في الغرب.هل يمكن أن يتسبب الصراع بين 

الحكومتين على الشرعية في عودة النزاعات الُمسّلحة 

في البلد؟ يرجح العديد من المتابعين للشأن الليبي 

إمكانية عودة النزاعات الُمسلحة للواجهة مرة أخرى، رغم 

نفي الحكومتين المتنازعتين حاليًا حدوث ذلك حاضرًا 

أو مستقباًل، لكن ال يخفى على أحد أّن الصراع الحاصل 

على السلطة انعكس سلبيًا على الوضع األمني للبلد. 

وقبل فترة قصيرة، أعلن أعضاء اللجنة العسكرية »5+5« 

الممثلين عن الجنرال حفتر عن رغبتهم في إعادة إغالق 

الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البالد، إضافة إلى 

إغالق الحقول النفطية والمتمركزة غالبها في شرق البالد؛ 

ما ينذر بشكٍل أو بآخر باحتمالية ولو بسيطة لرجوع 

االقتتال حول النفط بين أطراف النزاع من جديد.

منذ بدء الحرب الروسية- األوكرانية، أصبح االهتمام 

الدولي جّله منصبًا عليها، حيث لم يعد يركز بشكل 

كبير على القضايا والحروب األهلية الحاصلة في الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا، وأصبحت الُمستشارة األممية 

لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، أقل جدية في حث األطراف 

على التوافق، عكس ما كان حاصاًل قبل عام، وباتت تكتفي 

فقط بالبيانات واإلدانات ومطالبة األطراف المتنازعة 

بالهدوء فقط دون الدخول في مبادرة حقيقية ُتلزم بها جميع 

األطراف بعقد االنتخابات. 

وبين النزاع السياسي الحاصل والصراع المسلح 

 المطلب الرئيس للمواطن في 
ُّ

المحتمل وقوعه، يظل

ليبيا هو إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية، تسقط كافة 

األجسام التي جثمت على قلوبهم لسنوات، واختلست 

المال العام، وأشعلت فتيل الفتنة بين الليبيين.
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استراتيجية 
القرار

جاسم مراد

كاتب عراقي

عبر التاريخ المعاصر، كان الموقف والقرار 

العراقي بّينًا واضحًا بين فلسطين والعراق، 

بين القدس وبغداد، فبالرغم من االجتياح 

االستعماري لبغداد عام 2003 لم تنحرف 

بوصلة االتجاه عن فلسطين، والكل يعرف 

بأن الغزو لبغداد كان أحد أسبابه، أو لنقل 

أحد أهم أسباب الغزو هو جعل بغداد أن 

تفتح طريقًا مع تل ابيب، وقدمت أميركا 

من أجل هذا الهدف ـ ترليوني دوالر، لكنها 

لم تحقق شيئا فظلت بغداد وفية لموقفها 

وعهدها، صحيح أن البعض غادرالعراق 

صوب تل ابيب، لكن هؤالء ظلوا محاصرين 

بالرفض العراقي الشعبي والرسمي، وهم 

اآلن وفي كل وقت مطوقون بالعار والخزي 

الدائم.

قبل أشهر وبدعم شياطين األرض عقدوا 

مؤتمر الخزي في أربيل، لكن الموقف 

الرسمي لرئاسة الوزراء ومجلس القضاء 

األعلى والبرلمان والشعب أسقط كل دعوات 

هذا المؤتمر وحاصر بالرفض القاطع لمثل 

هذه الدعوات وكل فكرة أو رأي إلقامة عالقات 

مع الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين 

والجوالن السورية وبعض أراضي لبنان. 

كانت دعوة السيد مقتدى الصدر 

للبرلمانيين بطرح أول قضية ألول اجتماع من 

الدورة الخامسة للبرلمان هو تجريم التعاون 

واالعتراف والعالقات مع الكيان اإلسرائيلي، 

موقفا وطنيا عروبيا إسالميا استراتيجيا 

جسد روح االنتماء العراقي وعبر عن الرغبة 

الشعبية العامة في التصدي لهذا المحتل.

 لقد أكدت كل األحداث، بأن الكيان 

اإلسرائيلي المحتل ال يؤمن بالسالم، وأن 

تكوينه واستمراريته مبني على العدوان 

واالغتياالت والتوسع، إن المعادالت اختلفت 

في هذه المرحلة، فلم يعد للكيان الصهيوني 

مطلق الحركة ضد الدول العربية وفلسطين 

كما كان يحدث، فجبهة المقاومة الواسعة 

والمؤمنة بالتحرير تمتلك القوة والقدرة 

على المواجهة، ونعتقد أن المرحلة المقبلة 

ستشهد تطورات مهمة يكون عامل الفصل 

فيها لجبهة المقاومة.

صراع بين حكومتين.. وإهمال دولي

أحمد التومي
كاتب ليبي

جمال زحالقة
العضو العربي بالكنيست

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، 

اغتيال قوات االحتالل اإلسرائيلي 

الصحفية واألسيرة المحررة غفران 

وراسنة عند مدخل مخيم العروب 

شمالي الخليل بالضفة الغربية 

المحتلة.. واعتبرت وزارة الخارجية، 

في بيان أمس، أن هذه الجريمة 

الشنيعة تمثل حلقة جديدة في 

سلسلة جرائم االحتالل المروعة 

والمتكررة بحق الشعب الفلسطيني 

األعزل، وشددت على ضرورة إجراء 

تحقيق عادل وشفاف وذي مصداقية 

في هذه الجريمة النكراء وتقديم 

الجناة إلى العدالة.. ودعت الوزارة 

المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل 

لمنع سلطات االحتالل من ارتكاب 

المزيد من االنتهاك لحرية التعبير 

والمعلومات، واتخاذ كافة اإلجراءات 

لوقف العنف ضد الفلسطينيين 

والعاملين في وسائل اإلعالم 

وحمايتهم.

كما جددت التأكيد على موقف 

دولة قطر الثابت من عدالة القضية 

الفلسطينية والحقوق المشروعة 

للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة 

دولته المستقلة على حدود عام 1967 

وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وقد أصبحت القضية الفلسطينية 

أمام مفترق طرق، خاصة مع التصعيد 

اإلسرائيلي ضد أبناء الشعب 

الفلسطيني والذي أسفر عن ارتقاء 

عدد من الشهداء خالل الـ 24 ساعة 

األخيرة وأن سياسة الشجب واإلدانة 

وتحميل المسؤولية لم تعد كافية.. 

 وحذرت الرئاسة الفلسطينية، من 

استمرار التصعيد الحاصل في 

جرائم اإلعدامات الميدانية التي 

ينفذها جيش االحتالل بأوامر من 

رئيس حكومة الكيان اإلسرائيلي 

نفتالي بينيت، والذي سيجر 

المنطقة إلى مزيد من التوتر 

والعنف، محمال حكومة االحتالل 

المسؤولية كاملة عن تداعياته.

ولعل الصمت الدولي على انتهاكات 

االحتالل، وعدم محاسبته على 

جرائمه المستمرة بحق الشعب 

الفلسطيني، يشجع حكومة االحتالل 

وجيشها على االستمرار باستباحة 

الدم الفلسطيني وارتكاب اعتداءاتها 

ضد الشعب وأرضه ومقدساته، 

ويشكل غطاء وحماية لدولة االحتالل 

من المحاسبة والمساءلة، وقد آن 

األوان لتتحمل اإلدارة األميركية 

مسؤولياتها تجاه وقف هذا الجنون 

اإلسرائيلي الذي يجر المنطقة إلى 

مربع العنف الذي حذرت السلطة 

الفلسطينية من منه مرارا.

جريمة 
مروعة

ز
ّ
أعالم االحتالل تستفز وتحف

سقوط متوقعصراع وحشي قراءة أولية
افتتاحية جاءت بعنوان »الحرب  االندبندنت  نشرت صحيفة 

وتقول  ألوكرانيا«.  أمل  أفضل  هي  روسيا  على  االقتصادية 

الصحيفة إن الحرب ال تسير على ما يرام بالنسبة لألوكرانيين 

كفة  بدأت  اإلخفاق،  من  أشهر  بعد  وإنه  بالدهم.  شرق  في 

روسيا ترجح في الحرب في أوكرانيا بسبب مدفعيتها الثقيلة 

المناطق  الستهداف  اإلنساني  غير  »واالستعداد  الضخمة، 

ليست  أوكرانيا  في  الحرب  أن  الصحيفة  وترى  بها«.  المدنية 

فقط أكبر صراع أوروبي منذ الحرب العالمية الثانية فحسب، 

تربطهما  شعبين  بين  عادي  غير  وحشي  صراع  أيًضا  هي  بل 

أواصر صلة قوية. 

} )اإلندبندنت(

نشرت صحيفة »نيزافيسيمايا غازيتا« الروسية مقاال حول 

توّقع سقوط الحكومة اإلسرائيلية قريبا، ودور مميز يمكن أن 

يلعبه نتانياهو بين روسيا وأوكرانيا.

ترفع  اإلسرائيلية،  البرلمانية  المعارضة  المقال:  في  وجاء 

رئيس  أعلن  فقد  الحاكم.  االئتالف  مع  المواجهة  حدة  من 

الوزراء السابق بنيامين نتانياهو، الذي يمثل المعارضين 

قانون  مشروع  أي  دعم  رفضه  الكنيست،  في  للحكومة 

نتانياهو  شعبية  ارتفعت  لقد  الحاكمة،  الكتلة  تطرحه 

األخيرة،  األسابيع  في  السياسي  المشهد  في  المخضرم 

وذلك ما يقلق رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت.

} نيزافيسيمايا غازيتا(

أقر الكنيست اإلسرائيلي بالقراءة األولية قانون حظر رفع علم 

بتأييد  اإلسرائيلي،  لالحتالل  التابعة  الجامعات  في  فلسطين 

وتمت  بينيت..  نفتالي  اإلسرائيلي  االحتالل  وزراء  رئيس  من 

رفع  يحظر  الذي  اإلسرائيلي  القانون  مشروع  على  الموافقة 

األعالم الفلسطينية في المؤسسات التي تمولها إسرائيل، بما 

الكنيست بكامل  أولية في  الجامعات، وذلك في قراءة  في ذلك 

هيئتها.

وأوضح موقع »i24« اإلسرائيلي، أن 63 نائبا في الكنيست أعلنوا 

أن  »الالفت  لكن  آخرون،   16 عارضه  فيما  للقانون،  تأييديهم 

رئيس الوزراء بينيت أيد االقتراح، كما فعل أعضاء آخرون في 

االئتالف«. 
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بايدن: أميركا »لن تهدأ« حتى تحقيق تسوية سالم دائمة

ترحيب كبير بتمديد هدنة اليمن

{ قوات االحتالل تصعد من عملياتها ضد الفلسطينيين

الفتى  استشهد  وكاالت-  المحتلة-  القدس 

صدقة،  عودة  محمد  عودة  الفلسطيني 

عليه  أطلقت  بعدما  الخميس،  أمس  مساء 

الحي  الرصاص  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات 

على  المقام  العنصري  الفصل  جدار  قرب 

وسط  الله  رام  غرب  المدية  قرية  أراضي 

فلسطيني  استشهد  فيما  الغربية،  الضفة 

مخيم  في  الخميس،  أمس  فجر  آخر، 

الضفة  وسط  لحم  بيت  جنوبي  الدهيشة 

الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان 

صحفي، باستشهاد فتى )17 عامًا( وصل إلى 

برصاصة  مصابًا  الطبي  فلسطين  مجمع 

في  االحتالل  جنود  عليه  أطلقها  الصدر  في 

رام  غرب  الفاصل  الجدار  قرب  المدية  قرية 

حياة  إنقاذ  حاولوا  األطباء  أن  إلى  الفتة  الله، 

الطفل إال أنه ارتقى متأثرًا بإصابته الحرجة 

جدًا.

أمس،  فجر  استشهد،  فلسطيني  وكان 

خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي 

في مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم وسط 

الغربية. الضفة 

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان 

 29( محيسن  أيمن  الشاب  باستشهاد  لها، 

مخيم  االحتالل  قوات  اقتحام  خالل  عامًا( 

الدهيشة جنوبي بيت لحم.

االحتالل  قوات  اعتقلت  آخر،  جانب  من 

إدريس  أفنان  الفلسطينية  اإلسرائيلي، 

قرب  مقام  عسكري  حاجز  عند  مرورها  أثناء 

مدينة  وسط  الشريف  اإلبراهيمي  الحرم 

حيث  الغربية،  الضفة  جنوب  الخليل 

إلى  واقتادتها  وأطفالها،  زوجها  برفقة  كانت 

مركز شرطة في محيط الحرم االبراهيمي.

عيسى  الشابين  االحتالل  قوات  واعتقلت 

معالي وعبد الله رمضان من مخيم الدهيشة 

بالتزامن مع اندالع مواجهات في المخيم.

الفلسطينية،  الرئاسة  أدانت  جهتها  من 

أبناء  ضد  الخطير  اإلسرائيلي  التصعيد 

عن  أسفر  والذي  الفلسطيني،  الشعب 

ساعة  الـ24  خالل  الشهداء  من  عدد  ارتقاء 

مفترق  أمام  القضية  أن  مؤكدة  األخيرة، 

طرق، وأن سياسة الشجب واإلدانة وتحميل 

المسؤولية لم تعد كافية.

الناطق  ردينة،  أبو  نبيل  السيد  وحذر   

في  الفلسطينية،  الرئاسة  باسم  الرسمي 

بيان أمس، من استمرار التصعيد الحاصل 

في جرائم اإلعدامات الميدانية التي ينفذها 

حكومة  رئيس  من  بأوامر  االحتالل  جيش 

والذي  بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلي  الكيان 

التوتر  من  مزيد  إلى  المنطقة  سيجر 

والعنف، محمال حكومة االحتالل المسؤولية 

كاملة عن تداعياته.

االحتالل يفجر منزل ضياء حمارشة منفذ عملية تل أبيب

شــهيـــدان في الضفــة الغـــربيـــة

اليمن- عواصم- وكاالت- أعلن المبعوث األممي 

موافقة  أمس،  غروندبرغ،  هانس  اليمن  إلى 

الهدنة  تمديد  على  البالد  في  النزاع  أطراف 

انتهاء  على  ساعات  قبيل  إضافيين،  شهرين 

هدنة بدأت في 2 أبريل الماضي.

وقال غروندبرغ، في بيان: »أود أن أعلن استجابة 

األمم  القتراح  إيجابي  بشكل  النزاع  أطراف 

اليمن  في  السارية  الهدنة  لتجديد  المتحدة 

لشهرين إضافيين«.

وأشار إلى أنه تم تمديد الهدنة وفق نفس أحكام 

االتفاقية األصلية، التي دخلت حيز التنفيذ يوم 

2 أبريل 2022.
الفوائد  اليمنيون  »شهد  غروندبرغ:  وتابع 

الماضيين،  الشهرين  خالل  للهدنة  الملموسة 

حيث انخفض عدد الضحايا المدنيين بشكل 

عبر  اليمن  إلى  الوقود  من  المزيد  ودخل  كبير، 

التجارية  الرحالت  واستؤنفت  الحديدة،  ميناء 

من وإلى مطار صنعاء الدولي، بعد ما يقرب من 

6 سنوات على اإلغالق«.
باجتماع  أيضًا  ساهمت  الهدنة  أن  إلى  ولفت 

األمم  رعاية  تحت  لوجه،  وجهًا  اليمنية  األطراف 

المتحدة، للمرة األولى منذ سنوات إلحراز تقدم 

نحو فتح الطرق في تعز وفي محافظات أخرى، 

ولتنفيذ آليات خفض التصعيد العسكري على 

مستوى البالد.

واعتبر غروندبرغ أن الهدنة »تمثل تحواًل كبيرًا 

اتخاذ  خالل  من  تحقيقه  تم  الحرب  مسار  في 

قرار مسؤول وشجاع من قبل األطراف«.

الهدنة  تنفيذ  على  الموافقة  خالل  من  أنه  وأكد 

بصيص  قدموا  »األطراف  فإن  اآلن،  وتجديدها 

النزاع  إنهاء هذا  الممكن  لليمنيين بأنه من  أمل 

اليمنية،  الحوثي  جماعة  المدّمر«.وأعلنت 

تمديد  مع  اإليجابي«  »التعاطي  أمس،  مساء 

الهدنة في البالد لشهرين.

المشاط،  مهدي  به  أدلى  تصريح  في  ذلك  جاء 

للجماعة،  األعلى  السياسي  المجلس  رئيس 

نشرته وكالة األنباء )سبأ( بنسختها الحوثية.

وشدد المشاط على »قبول المجلس السياسي 

مع  اإليجابي  وتعاطيه  جماعته  في  األعلى 

االتصاالت والدعوات التي تمت لتمديد الهدنة«.

أجل  من  الهدنة  تمديد  »قبول  أن  وأضاف 

وإتاحة  المواطنين  معاناة  من  التخفيف 

حقيقية  انفراجة  لتحقيق  الوقت  من  المزيد 

الجوية،  الرحالت  استدامة  وفي  الطرق  فتح  في 

وانسيابية وصول السفن وااللتزام الفعلي ببنود 

الخروقات  ووقف  العراقيل  افتعال  وعدم  الهدنه 

العسكرية«.

بدوره، رّحب مجلس التعاون الخليجي، بإعالن 

تمديد الهدنة في اليمن.

الحجرف،  نايف  للمجلس  العام  األمين  وقال 

في بيان، إن »االتفاق على تمديد الهدنة يعكس 

لألزمة  الدولي  المجتمع  يوليها  التي  األهمية 

اليمنية«.

كما ثمن الحجرف جهود المبعوث األممّي وقيادة 

التحالف العربي وجميع األطراف المشاركة في 

تمديد الهدنة.

دعمها  السعودية،،  العربية  المملكة  وأكدت 

جهود األمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي 

في اليمن، معربة عن ترحيبها بتمديد التهدئة 

بين األطراف اليمنية شهرين آخرين.

نشرته  الخارجية  لوزارة  بيان  في  ذلك  جاء 

وكالة األنباء السعودية الرسمية »واس«.

العربية  المملكة  إن  بيانها،  في  الوزارة  وقالت 

الخاص  المبعوث  بإعالن  »ترحب«  السعودية 

هانس  اليمن  إلى  المتحدة  لألمم  العام  لألمين 

إلى  اليمن(  )في  الهدنة  فترة  تمديد  غروندبرغ 

شهرين، »وفقًا لبنود االتفاق األساسي«.

المبعوث  يتمكن  »بأن  األمل  عن  البيان،  وأعرب 

األممي لليمن من فتح طريق تعز لحركة وتنقل 

للحياة  المهم  المعبر  هذا  على  المدنيين  آالف 

اليومية والمعيشية لإلنسان اليمني«.

الجهود  كافة  دعم  على  المملكة  »حرص  وأكد 

الحل  إلى  للوصول  المتحدة  األمم  تبذلها  التي 

ورفع  اليمنية،  لألزمة  المستدام  السياسي 

الجوانب  لدعم  اليمني  الشعب  عن  المعاناة 

ينعكس  بما  والتنموية  واالقتصادية  اإلنسانية 

على أمنه واستقراره«.

المملكة  تثمن  ذلك  ضوء  »على  البيان:  وأضاف 

بالتماشي  تأتي  التي  الخاص  المبعوث  جهود 

اليمنية  األزمة  إلنهاء  السعودية  المبادرة  مع 

في  والمعلنة  شامل  سياسي  حٍل  إلى  للوصول 

مارس 2021«.

بإعالن  بايدن،  جو  األميركي  الرئيس  ورحب 

أن  على  وشدد  اليمن  في  الهدنة  تمديد 

دبلوماسية بالده »لن تهدأ« حتى تحقيق تسوية 

األبيض  للبيت  بيان  في  وقال  دائمة.  سالم 

األمم  برعاية  الهدنة  تمديد  قرار  على  للتعليق 

اليمن  في  الحرب  »إنهاء  اليمن:  في  المتحدة 

كان وسيبقى أحد أولويات إدارتي«.

للدبلوماسية  دعمنا  استمرار  »مع  وأضاف: 

في  أمكن  حيثما  التوترات  لخفض  اإلقليمية 

ردع  على  تركيزنا  سنواصل  األوسط،  الشرق 

التهديدات ضد أصدقائنا وشركائنا«.

بدور  األميركي  الرئيس  أشاد  السياق،  وفي 

»تسهيل  في  واألردن  ومصر  وعمان  السعودية 

تحقيق الهدنة«، حسب المصدر ذاته.

{ أطراف النزاع يتوافقون على هدنة جديدة{ المبعوث األممي يعلن تمديد الهدنة في اليمن

كوريا الجنوبية تعبر 
عن مخاوفها من 

تجارب جارتها الشمالية
سول- قنا- جددت كوريا 

الجنوبية التعبير عن مخاوفها 

من تصاعد التوتر في شبه 

الجزيرة الكورية، السيما بعد 

التجارب الصاروخية لبيونغ 

يانغ، داعية الصين للتدخل 

وتهدئة األوضاع.

وشدد السيد كيم سونغ-هان، 

مستشار األمن الوطني في 

كوريا الجنوبية، خالل اتصال 

هاتفي، مع السيد يانغ جيتشي 

عضو المكتب السياسي مدير 

مكتب لجنة الشؤون الخارجية 

للجنة المركزية للحزب 

الشيوعي الصيني، على أن 

برنامج كوريا الشمالية النووي 

والصاروخي يشكل خطرا على 

السالم واالستقرار اإلقليميين، 

داعيا الصين إلى القيام بدور 

نشط وبناء في إقناع بيونغ 

يانغ باالمتناع عن المزيد من 

االستفزازات، والعودة إلى الحوار.

ومن جهته، أعرب المسؤول 

الصيني عن قلق بالده بشأن 

تزايد حالة عدم اليقين في 

شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا 

على الدور الذي يمكن أن تلعبه 

بكين في تعزيز العالقات بين 

الكوريتين للتوصل إلى حل 

دبلوماسي ينهي التوترات في 

المنطقة.

وتأتي هذه االتصاالت بين سول 

وبكين، وسط مخاوف بشأن 

استعداد كوريا الشمالية للقيام 

بتجربة نووية سابعة، وفي 

أعقاب مطالبة كوريا الجنوبية، 

في وقت سابق أمس، من الصين 

بلعب دور في محاولة إقناع كوريا 

الشمالية بوقف استفزازاتها 

لجارتها الجنوبية، والعودة إلى 

الحوار.

برعاية أممية

انطالق الحوار السوداني األسبوع المقبل

عقوبات أميركية على »5« شخصيات روسية

اآللية  أعلنت   - وكاالت  الخرطوم- 

واالتحاد  المتحدة  لألمم  الثالثية 

للتنمية  الحكومية  والهيئة  اإلفريقي 

الحوار  انطالق  )إيغاد(،  أفريقيا  بشرق 

السودانية  األطراف  بين  المباشر 

األسبوع المقبل. وذكرت اآللية في بيان 

مع  تشاوريا  اجتماعا  »عقدت  أنها  لها، 

اللجنة الرباعية العسكرية السودانية، 

برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة 

دقلو  حمدان  محمد  أول  الفريق 

اللجنة؛  عضوي  وحضور  حميدتي، 

كباشي،  الدين  شمس  أول  الفريق 

والفريق بحري إبراهيم جابر«.

وأوضح السفير محمد بلعيش، ممثل 

الناطق  بالسودان،  األفريقي  االتحاد 

تصريح  في  اآللية،  باسم  الرسمي 

اتسم  الذي  »االجتماع،  أن  صحفي، 

القضايا  تناول  وبناءة،  إيجابية  بروح 

المرتقب  المباشر  بالحوار  الصلة  ذات 

األطراف  بين  المقبل،  األسبوع  خالل 

المصلحة،  أصحاب  السودانية 

دوالب  لترتيب  توافق  إلى  للتوصل 

الحكم بالبالد، بما يلبي رغبة الشعب 

الديمقراطي  التحول  نحو  السوداني 

المدني وبناء السودان الجديد«.

المتحدة  لألمم  الثالثية  اآللية  وأطلقت 

الحكومية  والهيئة  األفريقي  واالتحاد 

 12 في  )إيغاد(  أفريقيا  بشرق  للتنمية 

لمعالجة  وطنيا  حوارا  الماضي  مايو 

األزمة السياسية في السودان.

واشنطن - األناضول- أعلنت الواليات 

المتحدة، أمس، فرض حزمة جديدة 

شخصيات  ضد  العقوبات  من 

العملية  على  احتجاجا  روسية، 

منذ  موسكو  تشنها  التي  العسكرية 

أوكرانيا. الماضي ضد  24 فبراير 
أمس،  األميركية  الخزانة  وفرضت 

بينهم  أشخاص   5 ضد  عقوبات 

فالديمير  الروسي  الرئيس  صديق 

بافلوفيتش  سيرغي  المقرب  بوتين 

ماريا  الخارجية  ومتحدثة  رولدوغين، 

زاخاروفا.

العقوبات  إن  بيان  في  الوزارة  وقالت 

التجارة  وزارة  مع  بالتعاون  فرضت 

من  كاملة  »مجموعة  وتستهدف 

من  المقربين  الروس  األثرياء 

موسكو،  في  النخبة  أفراد  أو  السلطة 

اليخوت  من  كبير  عدد  إلى  إضافة 

الروسي  الرئيس  يستخدمها  التي 

بانتظام«.

إضراب 
دبلوماسي !

باريس - أ. ف. ب - لبى موظفو 

وزارة الخارجية الفرنسية الذين 

يشعرون بـ »التعب« و»القلق« 

و»التهميش« دعوة غير مسبوقة 

إلى إضراب أمس ضد سلسلة 

من اإلصالحات تهدد برأيهم 

كفاءة الدبلوماسية الفرنسية 

ومكانتها. 

ودعت إلى اإلضراب النادر في 

قطاع يعتمد التكتم تقليديا 

وال يميل إلى االحتجاج، ست 

نقابات وتجمع يضم 500 

دبلوماسي شاب.

وتجمع عشرات من هؤالء 

الموظفين أمام المبنى العريق 

لمقر وزارة الخارجية في 

باريس رافعين الفتات كتب 

عليها »الدبلوماسية تنقرض« 

و»الخدمة العامة في خطر« 

و»دبلوماسيون مضربون«.

وشكل إصالح اإلدارة المدنية 

العليا الذي يريد الرئيس 

إيمانويل ماكرون تحقيقه 

وسيكون له تأثير على الحياة 

المهنية الدبلوماسية، الشرارة 

التي أطلقت هذه الحركة، لكن 

في الواقع يتصاعد االستياء منذ 

سنوات. 

ويثير هذا اإلصالح مخاوف من 

أن يؤدي إلى إنشاء سلك جديد 

من مسؤولي الدولة ويقضي 

بعدم بقاء كبار موظفي الخدمة 

المدنية مرتبطين بإدارة معينة، 

بل على العكس، سيدعون 

إلى تغييرها طوال مسيرتهم 

المهنية.

ويعتقد المضربون أنهم 

»غير قابلين لعملية تبديل« 

مهامهم ويخشون انتهاء الطابع 

االحترافي للدبلوماسية 

الفرنسية ثالث أكبر شبكة في 

العالم بعد الواليات المتحدة.

مجلس التعاون: االتفاق يعكس األهمية 
التي يوليها المجتمع الدولي لألزمة 

الرئاسة الروسية:

ال توجد اتصاالت بين موسكو وواشنطن

مقتل »4« أشخاص في إطالق نار بمستشفى بأوكالهوما

موسكو- قنا- وكاالت أعلنت الرئاسة الروسية، 

بين  اتصاالت  أي  حاليا  توجد  ال  أنه  أمس، 

موسكو وواشنطن.

المتحدث  بيسكوف  دميتري  السيد  وقال   

كانت  إذا  على  ردا  الروسية،  الرئاسة  باسم 

هناك اتصاالت بين الكرملين والبيت األبيض: 

جميع  اآلن  اآلن.  ليس  ال،  القول،  »يمكننا 

االتصاالت معلقة تقريبا«.

 ومن جهته اعتبر نيد برايس، المتحدث باسم 

المتحدة  الواليات  أن  األميركية،  الخارجية 

الخارجية  وزير  بين  المحادثات  أن  تعتقد  ال 

األميركي  ونظيره  الفروف  سيرغي  الروسي 

الوقت  في  بناءة  ستكون  بلينكن  أنتوني 

الحالي، فيما يتعلق باألزمة األوكرانية.

في  الروسية  العسكرية  العملية  وتتواصل   

فبراير  من  والعشرين  الرابع  منذ  أوكرانيا 

انتهائها،  قرب  على  بوادر  دون  الماضي، 

والعقوبات  الواسعة،  الدولية  اإلدانات  رغم 

على  الغرب  فرضها  التي  المشددة  االقتصادية 

البريطانية،  الدفاع  وزارة  وأعلنت  موسكو.. 

أمس، أن آخر المعلومات االستخباراتية تشير 

معظم  على  سيطرت  الروسية  القوات  أن  إلى 

مدينة »سيفيرودونيتسك« شرقي أوكرانيا.

االستخبارات  بيان  في  الوزارة  وذكرت   

الرئيسي  الطريق  أن  اليومي،  العسكرية 

سيطرة  تحت  زال  ما  المدينة  إلى  المؤدي 

الروسية  القوات  أن  إال  األوكرانية،  القوات 

تواصل تحقيق مكاسب مستمرة في المدينة، 

مدعومة بتكثيف القصف المدفعي. 

الروسية  المكاسب  أن  إلى  البيان  وأشار   

صاحبتها خسائر في صفوف قواتها.

القوات  عبور  أن  إلى  االستخبارات  بيان  ولفت   

يبقى  دونيتس«  »سيفيرسكاي  لنهر  الروسية 

إقليم  لها في طريق سيطرتها على  هدفا حيويا 

إقليم  على  التركيز  ثم  ومن  »لوجانسك«، 

ما  األوكرانية  القوات  أن  مضيفا  »دونيتسك«، 

زالت تسيطر على نقاط عبور النهر حيث قامت 

بتدمير الجسور الموجودة عليه.

القوات  توقف  أن  االستخبارات  تقرير  وتوقع   

ألسباب  الوقت  لبعض  عملياتها  الروسية 

من  للنهر  معاكس  لعبور  لالستعداد  تكتيكية 

لالستعداد  وكذلك  األوكرانية،  القوات  قبل 

حيث  »دونيتسك«  إقليم  في  الحقة  لهجمات 

دفاعية  تحصينات  األوكرانية  القوات  أعدت 

هناك.

في  أشخاص   4 ُقتل  األناضول-  واشنطن- 

األميركية،  أوكالهوما  بوالية  »تولسا«  مدينة 

خالل إطالق نار في مستشفى محلي.

وقالت شرطة الوالية، في بيان أمس، إنها تلقت 

مكالمة بشأن إطالق نار في مستشفى »سانت 

مكان  إلى  الشرطة  وصلت  حيث  فرانسيس« 

الحادث بعد حوالي أربع دقائق.

دالغاليش،  إريك  الشرطة  رئيس  نائب  وقال 

للصحفيين، إن الضباط الذين وصلوا إلى مكان 

ثم  المبنى،  في  نارية  طلقات  »سمعوا  الحادث 

توجهوا إلى الطابق الثاني«.

وشخص  مدنيين،   4 مقتل  إلى  البيان  وأشار 

واحد من المهاجمين.

طويلة  بندقية  على  العثور  تم  أنه  وأوضح 

الشرطة  تعتقد  الحادث،  مكان  في  ومسدس 

أنه تم استخدامهما خالل إطالق النار.

وأشار البيان إلى أن مسلحا توفي متأثرا بجروح 

أصيب بها أثناء االشتباك مع الشرطة.

لكنها  به،  المشتبه  على  الشرطة  تتعرف  ولم 

العمر  من  يبلغ  أسود  رجل  المسلح  أن  بينت 

35 - 40 عاما.
أوكالهوما  والية  قال حاكم  وفي بيان منفصل، 

»عمل  تولسا  في  حدث  ما  إن  ستيت،  كيفين 

أحمق من العنف والكراهية«.
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»الـعـســر«.. 
أكثـر مـهــارة

اليسرى  اليد  بالمنغصات لمستخدمي  الحياة مليئة  أن  لكن رغم 

في العالم، ربما يكون ُعسرهم ميزة أو حتى تفوق.

بين  الجينية  الفروق  األولى  للمرة  جديدة  دراسة  حددت  فقد 

مستخدمي اليد اليسرى ومستخدمي اليد اليمنى.

وكما اتضح، تفترض إحدى هذه االختالفات تفوق الُعسر بالمهارات 

اللفظية. 

هذه  نشروا  المتحدة  بالمملكة  أوكسفورد  جامعة  من  باحثون 

النتائج في دورية »Brain« العلمية.

وظائف جانبي المخ

لفهم  مفيد  المخ  في  واأليمن  األيسر  الجانبين  بين  الفرق  فهم  إن 

بيانات البحث.

اختصارًا، يرتبط الجزء األيسر من المخ بالمهام المنطقية واللغة، 

بينما يضطلع الجزء األيمن أكثر باإلبداع والحسابات المجردة.

يفسر باول ماتيس، طبيب األعصاب الذي يحمل درجة الدكتوراه، 

ويعمل بمؤسسة نورث ويل هيلث لألعصاب والجراحة العصبية: 

أن  يتطلب  جسدي  وشعور  ومزاج،  وإدراك،  وسلوك،  مهمة،  »كل 

تعمل مناطق مختلفة من المخ كشبكة«.

يتيح  ما  هو  االتصال  »هذا   :Health Line لموقع  ماتيوس  وتابع 

االتصال  هذا  فقدت  لو  وتوجد.  تحدث  أن  فكرة  أو  فعل،  أو  لسلوك، 

بين المناطق، لن تعمل األمور بكفاءة أو ستفقد المهام«.

»4« مناطق في المخ مرتبطة بيد دون األخرى

ألف  لـ400  النووي  الحمض  الدراسة  هذه  في  الباحثون  فحص 

وهي  بريطانيا،  في  الحيوي  البنك  معلومات  مخزون  من  شخص 

لعشرات  صحية  بيانات  تفحص  المدى  طويلة  جينية  دراسة 

آالف المتطوعين. تقول جوينايل داوود، حاملة الدكتوراه، والكاتبة 

العصبي  للتصوير  ويلكوم  مركز  وزميلة  الدراسة،  في  المشاركة 

التكاملي التابع لجامعة إكسفورد إن قاعدة البيانات الضخمة هذه 

توفر بيانات ال تقدر بثمن للباحثين.

الحيوي  البنك  دراسة  في  الرائعة  المصادر  هذه  »بفضل  وكتبت: 

في بريطانيا، هذه هي المرة األولى التي يتبين فيها أن الُعسر مدفوع 

بتفاعل معقد بين جينات متعددة تساهم في تنظيم المخ، خاصة 

في المنطقة المرتبطة باللغة«.

4 مناطق في المخ  ز الباحثون اهتمامهم على  لتفسير البيانات، ركَّ

مرتبطة بسيطرة يد دون األخرى. 

مستخدمو اليد اليسرى والمهارات اللغوية

المرتبطة  الجينية  البدائل  ارتباط  اكتشاف  إن  جوينايل  تقول 

كان  واللفظية  اللغوية  بالمهارات  المتعلقة  المخ  بمناطق  بالُعسر 

مفاجأة سارة. 

أربعة من متغيراتنا  وكتبت: »فوجئنا بأن ثالثة جينات من أصل 

الجينية المرتبطة بتفوق يد على األخرى كانت في الواقع مرتبطة 

ال في تطوير المخ وتنظيمه. كانت هذه  بجينات تضطلع بدوٍر فعَّ

في  يساعد  ما  وهو  الخلوي،  الهيكل  نسميه  بما  مرتبطة  الجينات 

توجيه بناء وعمل خاليا الجسم«.

من هنا، فحص الباحثون التصوير الدماغي لعشرة آالف شخص 

واكتشفوا أن الفروق الموجودة في الهيكل الخلوي والمرتبطة بتفوق 

يد على األخرى يمكن في الواقع كشفها بوضوح. 

عند  المخ  في  واأليسر  األيمن  الجزأين  أن  كانت  النتائج  أكبر  لكن 

أن  يعني  ما  بينهما،  فيما  نشاطًا  أكثر  اليسرى  اليد  مستخدمي 

بطبيعة  أفضل  ولغوية  لفظية  بمهاراٍت  عون  يتمتَّ ربما  الُعسر 

الحال، رغم أن هذا غير مثبت.

ُيعد العسر أو مستخدمو اليد اليسرى أقليًة كبيرًة جدًا حين 
يتعلق األمر بسيطرة يد على األخرى؛ فكّل شيء مصمٌم 

غالبًا ليناسب أصحاب اليد اليمنى، بدءًا من فأرة الحاسب، 
ومرورًا بالمقصات، وحتى اآلالت الموسيقية.

قدرات خارقة عجز العلم عن تفسيرها

رجل لم ينم منذ »42« عامًا
شاهدنا في أفالم الخيال 

العلمي أشخاصًا قادرين على 
تحريك األشياء من حولهم دون 

لمسها بأيديهم مستخدمين 
قدراتهم الذهنية فقط، 

وشاهدنا أيضًا رجااًل حديديين 
وأبطال ساموراي يمتلكون 

مواهب ال تصدق، وآخرين 
يمتلكون قدرات خارقة ال 

يمتلكها البشر الطبيعيون.. 
لكن هل هؤالء األشخاص 

االستثنائيون موجودون فقط 
في األفالم؟ اإلجابة هي: ال.. 

في الواقع أيضًا يوجد أشخاص 
نادرون يمتلكون قدرات خارقة 

للطبيعة عجز العلم عن 
ف على أشهرهم: تفسيرها.. تعرَّ

10 - ذاكرة ال تخذل صاحبها
هل تستطيع إعادة رسم لوحة ما بمجرد أن 

تنظر إليها لمدة ثواٍن فقط؟ قد تبدو تلك مهمة 

صعبة للغاية، لكن ستيفن ويلتشير قام بما 

هو أصعب من ذلك بكثير.

في  نيويورك  فوق  مرة  ذات  ويلتشير  ق  حلَّ

عندما  دقيقة.   20 لمدة  هليكوبتر  طائرة 

رسم  ويلتشير  استطاع  الرحلة،  انتهت 

ُمفّصلة  بدقة  ومباٍن  معالم  من  رآه  ما  كل 

 6( قدمًا   20 طولها  يبلغ  الورق  من  قطعة  على 

األبنية  نوافذ  عدد  حتى  أنه  لدرجة  أمتار(، 

كان دقيقًا.

فوتوغرافية  ذاكرة  امتالكه  إلى  ذلك  يعود 

يراه  شيء  أي  إنتاج  إعادة  على  قادرًا  تجعله 

كما هو في الواقع تمامًا.

ُولد ويلتشير في لندن في سبعينيات القرن 

التحدث  في  صعوبة  يواجه  وكان  الماضي. 

تشخيص  ساعد  اآلخرين.  مع  والتواصل 

ارتباطه  كيفية  شرح  في  بالتوحد  حالته 

بالعالم.

الحظ معلموه في المدرسة مدى حبه للرسم. 

ثم  لندن،  وحافالت  الحيوانات  يرسم  بدأ 

ذاكرة  امتالكه  اكتشفوا  حتى  المباني، 

فوتوغرافية يستطيع بها إعادة رسم أي شيء 

بمجرد أن يراه.

المعالم  برسم  مفتونًا  ستيفن  أصبح 

المعمارية في لندن عندما كان في السابعة 

تكليف  أول  تلقى  الحق،  عام  بعد  عمره.  من 

لرسم  البريطاني  الوزراء  رئيس  من 

الواقعي  أسلوبه  كان  سالزبوري.  كاتدرائية 

الفن  لنقاد  بالنسبة  حتى  مذهاًل  الدقيق 

األكثر خبرة. ويعد ستيفن حاليًا أحد أشهر 

فناني المملكة المتحدة.

9 - رجل ال ينام في فيتنام
العادي  الشخص  يستطيع  ال  للعلم،  وفقًا 

بل  نوم،  بدون  أيام  بضعة  من  أكثر  قضاء 

الحرمان  جراء  الموت  مصير  اإلنسان  ويلقى 

من النوم.

ُيدعي  فيتنامي  رجل  ثمة  ما،  بطريقة  لكن، 

تاي نغوك يبلغ من العمر 75 عامًا لم ينم منذ 

عن  التقارير  من  العديد  تحدثت  عامًا.   42
التليفزيون  وأجرى  نوم.  بدون  نغوك  حياة 

في  ذكره  ورد  كما  معه  مقابلة  الفيتنامي 

مدونة بمجلة »ناشيونال جيوغرافيك«.

لسوء الحظ، لم تتغير حالته منذ عام 1974. 

اليومية  أنشطته  مواصلة  نغوك  يستطيع 

الحرمان  أعراض  أي  عليه  يظهر  أن  بدون 

ويهتم  مزرعته  في  بجد  يعمل  النوم.  من 

بحيواناته. وال يزال العلماء عاجزين عن فهم 

الحياة  مواصلة  على  الرجل  هذا  قدرة  سبب 

بدون  متواصل  نحو  على  اليومية  واألنشطة 

نوم.

دانانغ،  مستشفى  إلى  نغوك  ذهب  عندما 

كانت المشكلة الوحيدة التي وجدها األطباء 

استيقاظ  يزال  ال  قديمة.  حرب  إصابة  هي 

هذا الرجل ُيمّثل لغزًا محيرًا بالنسبة للطب 

الحديث.

8 - رجل الساموراي
أهبة  على  يقف  شاب  ساموراي  رجل 

بيده  الطويل  سيفه  ممسكًا  االستعداد 

مستعدًا لتلقي رصاصة قد تستقر في قلبه 

وبداًل  المناسب،  بالشكل  يتصرف  لم  إن 

ليشطر  سيفه  الرجل  يشهر  تفاديها،  من 

الرصاصة نصفين.. قد يبدو ذلك لكم مشهدًا 

هوليووديًا، لكنه في الواقع حدث بالفعل.

عام  الواقعي  المشهد  هذا  تصوير  تم  وقد 

لوس  في  الرماية  ساحات  إحدى  في   2011
من  تتمكن  حتى  خاصة  بكاميرا  أنجلوس، 

إبطاء اللقطة 250 مرة اللتقاط لحظة القطع، 

ماتشي،  إيساو  الساموراي  رجل  وليدخل 

موسوعة غينيس لألرقام القياسية.

 ،2004 عام  في  ماتشي  إيساو  شهرة  بدأت 

إربًا  الهواء  عندما استطاع تقطيع بساطًا في 

يصطدم  أن  قبل  بالسيف  ضربات  بسبع 

باألرض. كان ماتشي قادرًا أيضًا على تمزيق 

1000 قطعة خالل ما يزيد  حصيرة قش إلى 

قلياًل على 36 ثانية.

يمتلك  ماتشي  إيساو  أن  العلماء  ويعتقد 

قدرة حّسية تتجاوز الرؤية الجيدة والحركة 

االختبارات  تستطع  لم  ذلك،  ومع  السريعة. 

الحالة  هذه  ماهية  تأكيد  السريرية 

االستثنائية.

7 - رجل الثلج
ل ويم هوف من هولندا العديد من األرقام 

َّ
سج

القياسية في موسوعة غينيس إلظهاره قدرة 

هائلة على تحّمل درجات الحرارة القصوى.

أحذية  مرتديًا  الجليد  جبال  ق  تسلَّ فقد 

في  وركض  قصيرة  وسراويل  رياضية 

درجة   50 تتجاوز  حرارة  درجة  في  الصحراء 

أن  استطاع  كما  ماء،  أو  طعام  بدون  مئوية 

يبقى مغطى بالجليد لمدة ساعتين تقريبًا.

استطاع هوف فعل كل هذا بدون أن يرتجف 

أو يصاب بالجفاف أو يمرض.

ومن الجدير بالذكر أن درجات الحرارة التي 

تعرض لها ذلك الرجل االستثنائي قد تسبب 

الموت ألي إنسان آخر. لكن، يبدو هوف قادرًا 

يجعل  ما  المناعي،  جهازه  في  التحّكم  على 

جسمه مقاومًا على نحو متزايد.

اكتساب  شخص  أي  يستطيع  الواقع،  في 

من  سلسلة  يمارس  طالما  القدرات  نفس 

التدريبات واألنشطة المعروفة باسم »طريقة 

العديد  العلماء  أجرى  ذلك،  ومع  هوف«.  ويم 

تالميذه  وبعض  هوف  مع  الدراسات  من 

مقاومته  إشاعات  كانت  إذا  ما  لتحديد 

الفائقة لدرجات الحرارة القصوى صحيحة. 

والمجموعة  هوف   
َّ

أن إثبات  فقط  واستطاعوا 

وتالميذه كانوا أقوى وأكثر صحة من غيرهم.

6 - سيد الحيوانات

فائقة  بقدرة  ريتشاردسون  كيفن  يتمتع 

وشبه  ودية  بطريقة  األسود  مع  التفاعل  على 

حميمية مثيرة للدهشة. وُيطلق على نفسه 

عالم سلوكيات الحيوان.

نشأ ريتشاردسون في جوهانسبرغ بجنوب 

ر دراسة 
َّ

إفريقيا بعيدًا عن الحياة البرية. وقر

علم الحيوان لكنه لم ينجح في البداية وكاد 

يترك حياته المهنية في هذا المجال.

بالعمل  بدأ  عامًا،   23 بلغ  عندما  لكن 

أخصائيا  بصفته  األسود  أشبال  مع  بفضول 

شغفه  التجربة  هذه  أعادت  فسيولوجيا. 

بالعمل مع الحيوانات.

المشاهير  أحد  حاليًا  ريتشاردسون  أصبح 

باللعب  التلفاز  شاشات  على  المعروفين 

والضباع  واألسود  الكبيرة  البرية  القطط  مع 

والفهود. إذ يستطيع وضع ذراعه في فم األسد 

محمية  يمتلك  كما  للهجوم.  التعّرض  بدون 

للحياة البرية في إفريقيا لحماية الحيوانات.

5 - الرجل الحديدي
على  مذهلة  بقدرة  كارنازيس  دين  يتمتع 

الركض  استطاع  حيث  البدني،  التحّمل 

لمسافة 350 مياًل )ما يزيد على 500 كيلومتر( 

بل  أيام،   5 في  ماراثونًا   50 وأنهى  توقف  دون 

في  ماراثون  في  جليدي  طقس  في  وركض 

القطب الجنوبي.

طفل  وهو  الركض  األميركي  اء  العدَّ بدأ 

الثانوية.  المدرسة  صغير، لكنه توقف بعد 

ر أن يختبر حدود جسده، 
َّ

وفي أحد األيام، قر

فعاد إلى الركض مرة أخرى في سن 30 عامًا 

منذ  الرياضة  هذه  ممارسة  عن  يتوقف  ولم 

ذلك الحين.

علماء  يعجز  وقوي  مرن  بجسم  يتمتع 

لم  إمكانياته.  تفسير  عن  الغذائي  التمثيل 

ُيصب قط بشد عضلي طوال حياته، حيث 

الالكتيك  حمض  طرد  جسمه  يستطيع 

سريعًا قبل أن يتراكم في العضالت.

عندما يمارس األشخاص العاديون الرياضة، 

وينتج  طاقة  إلى  الجلوكوز  الجسم  يحول 

في  يتراكم  ثانويًا  منتجًا  الالكتيك  حمض 

والتشنجات  اإلرهاق  يصبح  لذا،  العضالت. 

من  إشارة  باعتباره  منه  مفر  ال  أمرًا  العضلية 

يتلقى  ال  كارنازيس  لكن  للتوقف.  الجسم 

تلك اإلشارة أبدًا من جسمه.

طويلة  لفترة  البدني  األداء  على  قدرته  أثارت 

من  العديد  إعجاب  صعبة  ظروف  ظل  في 

العالم  أنحاء  جميع  في  الرياضة  عشاق 

وأذهلت عقول العلماء.

 نسبة الدهون في جسمه أقل 
َّ

وجد العلماء أن

من الشخص العادي، لكن هذا ليس السبب 

الوحيد لقوته البدنية الفائقة. يبدو األمر كما 

ه شخص مصنوع من الحديد. لو أنَّ

4 - زرقاء اليمامة األلمانية
نعلم جميعًا قصة زرقاء اليمامة التي امتلكت 

الحادة،  الرؤية  من  مكنتها  استثنائية  قدرة 

ُبعد  على  القادمة  القوافل  رؤية  فاستطاعت 

الحالية  أيامنا  وفي  أيام..  بضعة  مسيرة 

يبدو أن هناك امرأة أخرى تمتلك قدرة مشابهة 

بل  العربية  الصحراء  في  تعيش  ال  لكنها 

فيرونيكا  تدعى  ألمانية  أسنان  طبيبة  هي 

سايدر.

خارقة  رؤية  لديها   
َّ

أن تعلم  فيرونيكا  تكن  لم 

حتى وصلت إلى أوائل العشرينات من عمرها 

التي  الجامعة  في  علماء  اكتشف  عندما 

التحقت بها قدرتها البصرية االستثنائية.

على  بوضوح  الرؤية  فيرونيكا  تستطيع 

مستحيل  أمر  وهذا  كيلومتر،   1.09 مسافة 

لإلنسان  بالنسبة  البيولوجية  الناحية  من 

العادي. ومع ذلك، خضعت فيرونيكا للعديد 

الخارق.  بصرها  أكدت  التي  االختبارات  من 

لألرقام  غينيس  موسوعة  فيرونيكا  دخلت 

في  بصر  أقوى  صاحبة  بوصفها  القياسية 

العالم.

ومع ذلك، فضلت فيرونيكا سايدر أن تعيش 

كطبيبة  عملها  ممارسة  مع  هادئة  حياة 

قدراتها  استغالل  محاولة  من  بداًل  أسنان 

بشكل أو بآخر.

3 - الرجل البطارية
سالفيسا  الصربي،  المواطن  اكتشف 

عندما  المذهلة  قدرته  بيبا(،  )أو  بايكيتش 

كان في الـ17 من عمره.

لم ُيخلق جسم اإلنسان ليتحمل مستويات 

 
َّ

أن يبدو  لكن  الكهربائي،  التيار  من  عالية 

سالفيسا بايكيتش استثناء.

موسوعة  في  قياسيًا  رقمًا  بايكيتش  ل 
َّ

سج

ض 
َّ

تعر عندما   1983 عام  مرة  ألول  غينيس 

بينما  فولت،  ألف   20 شدته  كهربائي  لتيار 

عندما   2003 عام  الثاني  القياسي  رقمه  جاء 

 97 إلى  بيديه  باردة  مياه  تسخين  استطاع 

درجة مئوية في دقيقة واحدة و37 ثانية.

كهربائي  مصباح  إضاءة  أيضًا  يستطيع 

قابلة  مادة  إشعال  وحتى  النقانق  وطهي 

لالشتعال مغموسة في الكحول. ويستخدم 

الكهرباء  توصيل  في  قدراته  بايكيتش 

وُيعرف باسم »الرجل البطارية«.

معرفة  من  اآلن  حتى  العلماء  يتمّكن  ولم 

األطباء  وقال  األشياء.  هذه  مثل  يفعل  كيف 

 قدرات بايكيتش نتجت عن خلل جيني، 
َّ

إن

يشتبه  ولعابية.  عرقية  غددًا  يمتلك  ال  إذ 

 الطاقة ال تمر عبر جسده 
َّ

العلماء أيضًا في أن

عازل  بمثابة  يعمل  الذي  جلده  خارج  بل 

طبيعي.

2 - الرجل ذو الجلد غير القابل لالختراق
يوتيوب  موقع  على  ُنشر  فيديو  مقطع  ُيظهر 

ُيدعى  لرجل  للقوى  صادم  استعراض  أكثر 

تشاو روي.

على  قدرته  جراء  واسعة  شهرة  روي  نال 

بشرة  صاحب  رجال  بصفته  األلم،  تحّمل 

في  مرة  ذات  روي  ظهر  لالختراق.  قابلة  غير 

جمجمته  اختراق  يحاول  وهو  فيديو  مقطع 

جبينه  على  كهربائي  مثقاب  باستخدام 

 10 لمدة  خدش  ألي  جلده  يتعرض  أن  بدون 

على  االستلقاء  أيضًا  قدراته  تشمل  ثوان. 

سهام معدنية حادة، وكسر الحجارة برأسه 

دون اإلصابة بأذى.

إلى  األلم  مواجهة  على  قدرته  البعض  يعزو 

سواء  العميق.  للتأمل  اليومية  ممارساته 

كان ذلك صحيحًا أم ال، يبقى هذا األمر لغزًا 

ُمحّيرًا ألدمغة العلماء.

1 - أور غيلر يثني المعادن بعقله
باسم  أيضًا  المعروف  بالذهن،  التحريك 

التالعب  على  القدرة  هو  العقلي«،  »التحريك 

الوسيط  يستطيع  لمسها.  دون  باألشياء 

وتحريك  المالعق  ثني  غيلر،  أور  الروحاني، 

المخفية  األشياء  تفاصيل  وكشف  األشياء 

عن بصره.

يمتلك   ،listverse موقع  في  ورد  لما  ووفقًا 

أن  بدون  ألعلى  ملعقة  ثني  على  القدرة  غيلر 

خالل  القدرة  هذه  وأظهر  إطالقًا  عليها  يضغط 

زيارة لمبنى الكابيتول األميركي. ثمة بعض 

مجّرد  غيلر  قدرات   
َّ

أن إلى  تشير  التكهنات 

كان  لكنه  علمية،  مبادئ  إلى  تستند  خدع 

يفعل ذلك منذ بلوغه 5 أعوام.
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سعدون الكواري: بداية متميزة
أمين  الكواري،  صباح  سعدون  أعرب 

السلة  لكرة  القطري  باالتحاد  العام  السر 

القوية  باالنطالقة  الكبيرة  سعادته  عن 

للبطولة.. مشيًرا إلى أن المكتب التنفيذي 

في   )FIBA( السلة  لكرة  الدولي  لالتحاد 

استضافة  السلة  التحاد  أسند  آسيا  قارة 

التصفيات والتي تشهُد مشاركة منتخبنا 

وذلك  األولى،  المجموعة  ضمن  الوطني 

بعد أن أوقعته القرعة التي أجراها االتحاد 

االتحاد  لتصنيف  َوفًقا  للعبة  اآلسيوي 

وسلطنة  اإلمارات  منتخبات  مع  الدولي 

من  انسحبت  التي  وسيريالنكا  ُعمان، 

خالل  من  نسعى  وتابع:  المنافسة. 

النافذة جمع أكبر  النسخة الحالية وهذه 

مركزنا  من  نحسن  حتى  النقاط  من  عدد 

التي  الثانية  المجموعُة  نتائج  مراعاة  مع 

وفلسطين  الكويت  منتخبات  فيها  يلعب 

والعراق.. ولذلك سنخوض كل المباريات 

من أجل الفوز وجمع النقاط.

وأشار الكواري إلى أن بداية العنابي كانت 

شهدت  التي  التصفيات  هذه  في  جيدة 

انسحاب منتخب سريالنكا من المجموعة 

من  وبنجالديش  وأوزبكستان  األولى، 

المجموعة الثانية.

السلة:  كرة  التحاد  العام  السر  أمين  وقال 

مثالية..  جاءت  العماني  أمام  البداية 

غدا  اإلماراتي  أمام  صعبة  مباراة  وأمامنا 

إن  نقول  باألمس  الفوز  وبعد  السبت.. 

معسكرا  خاض  السلة  لكرة  العنابي 

بدورة  المشاركة  قبل  تركيا  في  تدريبيا 

الثالثة التي أقيمت في  األلعاب الخليجية 

جيدة  فرصة  كانت  والتي  الكويت،  دولة 

السيما  الالعبين،  مستوى  على  للوقوف 

في  المشاركة  عن  غاب  المنتخب  أن 

البطوالت لمدة عامين.

وختم سعدون الكواري حديثه مؤكدا على 

النافذة  خالل  جيدة  نتائج  تحقيق  أهمية 

األولى من التصفيات اآلسيوية حيث يلعب 

سلطنة  منتخبي  أمام  مباراتين  العنابي 

ُعمان، واإلمارات.

{  الكواري يتحدث للزميل عوض

استاد الثمامة يحصل على شهادة االستدامة
نال استاد الثمامة أحد مالعب بطولة كأس العالم قطر 2022، على شهادة المنظومة العالمية لتقييم 

االستدامة »جي ساس من فئة الخمس نجوم. تسّلم الشهادة، التي تجّسد التميز في مجاالت االستدامة 

والتصميم واإلنشاء، المهندس سعود عبدالعزيز األنصاري مدير مشروع استاد الثمامة، من الدكتور يوسف 

الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير »جورد« بحضور المهندس إبراهيم الجيدة 

مصمم استاد الثمامة والمهندسة بدور المير مديرة االستدامة والبيئة في اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، 

وعدد من أعضاء فريق إدارة المشاريع، إلى جانب ممثلين عن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ولفيف 

من ممثلي وسائل اإلعالم المختلفة على أرضية االستاد الواقع بمنطقة الدوحة.

تغلب على العماني بنتيجة »62-73«

بداية قوية للسلة القطرية 
في »التصفـيــات اآلســيويـة«

حقق منتخبنا الوطني األول لكرة السلة الفوز على نظيره منتخب 

ة 
َّ

التمهيدي التصفيات  مباريات  انطلق  في   62 /73 بنتيجة  عمان 

 31 من  الفترة  خالل  األولى  النافذة  يقام  حيث   ،2025 آسيا  لكأس 

الثانية  النافذة  أن تقام  الجاري، وعلى  العام  5 يونيو من  إلى  مايو 

من التصفيات التمهيدية لكأس آسيا في الفترة من 1 إلى 4 فبراير 

على  ثمينا  فوزا  السلة  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  وحقق   .2023
بنتيجة  صعبة  مواجهة  بعد  المشوار  بداية  في  العماني  نظيره 

73-62 بواقع األشواط )22/ 39-10/ 54-34/ 73-47/ 62(.
وكان  اللقاء  على  العنابي  خالله  من  سيطر  االمس  مواجهة   

األفضل خالل جوالت المباراة األربع.. وشهدت المباراة تألق لعدد 

زيدان  هاشم  محمد  بجانب  فودة  مصطفى  ابرزهم  االعبين  من 

سعود  الشيخ  سعادة  التصفيات  افتتاح  وشهد  رشدي.  وخالد 

ومحمد  السلة،  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  رئيس  ثاني  آل  علي  بن 

وخلفان  السلة،  لكرة  القطري  االتحاد  رئيس  المغيصيب  سعد 

وسعدون  السلة  لكرة  العماني  االتحاد  رئيس  الناعبي  صالح 

صباح الكواري أمين السر العام وناصر عجالن الكعبي أمين السر 

البطولة  مدير  العنزي  ومشعل  القطري،  لالتحاد  المساعد  العام 

ورئيس اللجنة االعالمية.

مقسمة  التمهيدية  التصفيات  في  المنتخبات  وتتنافس 

تتأهل  بحيث  والشرقية،  الغربية  المنطقتين  بين  بالتساوي 

 ،2025 السلة  لكرة  آسيا  لكأس  الرئيسية  التصفيات  إلى  فرق   8
إلى  سابق  وقت  في  تأهلت  التي  الـ16  المنتخبات  إلى  لتنضم 

كل  من  منتخبات   4 أفضل  يتأهل  أن  على   ..2022 آسيا  كأس 

مجموعة إلى التصفيات الرئيسية.

يتنافُس 18 منتخًبا في التصفيات التمهيدية مقسمة بالتساوي 

إلى  فرق   8 تتأهُل  بحيث  والشرقية،  الغربية  المنطقتين  بين 

لتنضَم   ،2025 السلة  لكرة  آسيا  لكأس  الرئيسية  التصفيات 

إلى المنتخبات الـ 16 التي تأهلت في وقت سابق إلى كأس آسيا 

.2022
وتم تقسيُم الفرق في كل منطقة إلى مجموعتين، بحيث تتكوُن 

 5 الثانية من  والمجموعة  4 منتخبات  األولى غرًبا من  المجموعة 

الثالثة  المجموعة  في  منتخبات   4 ستتواجد  بينما  منتخبات، 

شرًقا و5 في المجموعة الرابعة.

ليتَم  الثاني،  الدور  إلى  مجموعة  كل  من  منتخبات   3 وتتأهُل 

الغربية  للمنطقة  )واحدة  مجموعتين  إلى  الفرق  هذه  تقسيُم 

وأخرى للمنطقة الشرقية(، على أن يتأهَل أفضل 4 منتخبات من 

كل مجموعة إلى التصفيات الرئيسية.

الثاني من التصفيات التمهيدية لكأس  الدور  ر أن يقاَم 
َّ

الُمقر ومن 

آسيا 2025 في الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2023.

عوض الكباشي كتب

أشاد بإمكانيات السلطنة التنظيمية

»مـيـرلــو« يلــتقي وزيـــر اإلعـــالم العــمــانـي
اإلعالم  وزير  الحراصي  ناصر  بن  عبدالله  الدكتور  رحب 

العماني، بجياني ميرلو رئيس االتحاد الدولي للصحافة 

الرياضية وذلك خالل االستقبال الرسمي الذي تم أمس 

بديوان عام الوزارة بحضور سـالم الجهوري نائب رئيس 

جمعية الصحفيين العمانية، وسالم الحبسي رئيس 

االتحاد الخليجي لإلعالم الرياضي، وأحمد الكعبي عضٍو 

المكتب التنفيذي لالتحاد األسيوي لإلعالم الرياضي.

الدولي  االتحاد  رئيس  مع  اإلعالم  وزير  الدكتور  وتباحث 

التعاون  جوانب  من  العديد  الرياضية  للصحافة 

بالسلطنة  الرياضي  االعالم  تطوير  مجال  في  المشترك 

الدولية  الرياضية  األحداث  من  عدد  استقطاب  وكذلك 

القامتها بالسلطنة خالل الفترة القادمة.

وكشف معالي الدكتور وزير اإلعالم عن دعمه الالمحدود 

الستقطاب وتنظيم أحداث إعالمية رياضية دولية خالل 

الصحفيين  جمعية  مع  بالتعاون  القادمة  المرحلة 

والتي  الرياضية،  للصحافة  الدولي  واالتحاد  العمانية 

ستكون لها عائدات مهنية وإعالمية كبيرة.

بسلطنة  وطيدة  عالقة  تربطه  بأنه  ميرلو  جياني  وأكد 

الصحفيين  بجمعية  الرياضي  اإلعالم  وبلجنة  ُعمان 

العمانية منذ أكثر من 15 عاما وتشرف بزيارة السلطنة 

محلية  واعالمية  رياضية  محافل  في  مرة  من  ألكثر 

وخليجية وعربية اقيمت على أرض السلطنة وفي نفس 

الكبيرة  المقومات  من  تمتلك  السلطنة  إلى  أشار  الوقت 

التي تؤهلها لتنظيم واستضافة أحداث عالمية في االعالم 

الرياضي ولديها كوادر وقيادات إعالمية تمتلك من الخبرة 

لتقدم بالدها بشكل ناجح ومميز عالميا.

رفعها الجمهور بمدرجات ملعب ويمبلي

ميـسـي.. نـــراك فــي قـطــر !
الذي  األرجنتينية  الجماهير  أحد  رفع 

ملعب  مدرجات  في  باألمس  حاضًرا  كان 

فيناليسما  كأس  مباراة  لمتابعة  ويمبلي 

الفتة  وإيطاليا،  األرجنتين  منتخبي  بين 

ميسي«..  يا  قطر  في  »نراك  عليها  مكتوًبا 

الجماهير  من  المرفوعة  اللفتة  ووجدت 

الجمهور  قبل  من  االنتباه  من  الكثير 

الجمهور  ذلك  خاصة  الكبير،  الرياضي 

العاشق للنجم ميسي.

جملة بسيطة إال انها رسالة واضحة كتبها 

تمثله  ال  انها  إال  أرجنتيني  مشجع  ورفعها 

المشجع  ذلك  من  ليست  ولكنها  وحده، 

األرجنتين  شعب  أطياف  كافة  بل  وحده، 

وما  واآلمال،  الطموحات  نفس  يحملون 

فالكل  الميدان،  في  ليو  رد  هو  ثقة  زادهم 

يتحدث عن مستوى آخر أصبح األسطورة 

كوبا  بطولة  منذ  بالده  منتخب  مع  يقدمه 

أميركا الصيف الماضي.

القدم  لكرة  األرجنتين  منتخب  اختار 

نهائيات  خالل  فيها  لإلقامة  قطر  جامعة 

ستنطلق  التي   ،2022 قطر  العالم  كأس 

في 21 نوفمبر وتتواصل إلى 1 ديسمبر.

لكرة  األرجنتيني  االتحاد  من  وفد  وكان 

األماكن  مختلف  في  بجولة  قام  قد  القدم، 

الستقبال  التنظيم  لجنة  اختارتها  التي 

أجل  من  العربي،  المونديال  ضيوف 

اختيار المقر المناسب إلقامة رفاق ليونيل 

ميسي.

األرجنتيني  الشعب  أصبح  ضخمة  آمال 

ميسي  ليونيل  األسطورة  على  يعلقها 

للتتويج  األول  المنتخب  قيادة  أجل  من 

قليلة  أشهر  بعد   2022 العالم  كأس  بلقب 

المقبل  المونديال  وأن  خاصة  اآلن..  من 

الكبير،  للنجم  األخير  هو  غالًبا  سيكون 

االسطورة  هذا  محبي  كل  يأمل  لذلك 

مع  ميسي  ويتوج  مسك  ختامه  يكون  ان 

لتكون  العالم  كأس  ببطولة  االرجنتين 

هي النهاية األفضل واألمثل للنجم الكبير.

المنتخب  أوقعت  قد  القرعة  وكانت 

التي  الثالثة  المجموعة  في  األرجنتيني 

تضّم أيضا منتخب المكسيك والمنتخب 

البولندي والمنتخب السعودي.

{  الفتة ميسي 

أدعم الشاطئية في مهمة نرويجية في بطولة التفيا 
العالمية

من  ن 
َّ

المكو الشاطئية  الطائرة  للكرة  الوطني  ُمنتخُبنا  قدم 

الثنائي شريف يونس، وأحمد تيجان )المصنف األول عالمًيا(، 

)الرجال  التفيا  جولة  في  مشواره  بداية  في  جيدة  مستويات 

 
ُّ

ة التي ينظُمها االتحاُد الدولي
َّ

والسيدات( ثالث الجوالت العالمي

للكرة الطائرة »FIVB«، والتي تشهُد مشاركة أفضل 16 منتخًبا 

تحت تصنيف Elite16، خالل الفترة من 1 إلى 5 يونيو الجاري.

من  ن 
َّ

المكو البرازيل  منتخب  مع  األولى  مبارته  األدعم  وخسر 

ألبريشت كارفالهايس،  أليسون سيروتي، وجوستافو  الثنائي 

ن 
َّ

وفي نفس مساًء استطاع أن يفوز على منتخب البرازيل المكو

دي  ليما  أندرو  وريناتو  غونسالفيس فيليب،  الثنائي فيتور  من 

األولى..  المجموعة  مباريات  ضمن  وذلك   0 /2 بنتيجة  كارفالو، 

ويواجه الفريق اليوم الثنائي النرويجي في مهمة صعبة.

جوالت  في  الوطني،  لُمنتخبنا  الثالثة  المشاركة  هذه  وتعتبر 

Elite16 العالمية. يذكر ان ُمنتخُبنا الوطني خرج من منافسات 

بطولة التشيك من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام منتخب 

ن من الثنائي أوندريج بيروسيك، وديفيد شفاينر 
َّ

التشيك المكو

بنتيجة شوطين مقابل شوط بواقع نتائج )16-21 و21-18 و15-

العالم  بطولة  في  للمشاركة  الوطني  ُمنتخُبنا  ويستعد   .)13
اإليطالية  العاصمة  في  إقامتها  المقرر  الشاطئية  الطائرة  للكرة 

يشارك  حيث  الجاري،  يونيو   19 إلى   10 من  الفترة  خالل  روما 

أكثر من 96 فريًقا من أفضل الفرق العالمية.

{  أحمد تيجاني وشريف يونس
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أدى تدريبه االستشفائي بفندق حياة ريجنسي.. أمس

العنابي األولمبي يفتح ملف »األوزبكي«

منتخبنا  يفتح  للراحة«  وقت  »ال  شعار  تحت 

المنتخب  مع  المهمة  مباراته  ملف  األولمبي 

األوزبكي غدا السبت ضمن الجولة الثانية من 

عاما   23 تحت  آسيا  لكأس  األولى  المجموعة 

أوزباكستان  في  حاليا  منافستها  تجرى  التي 

التعادل  بعد  الجاري،  الشهر   19 وحتى 

المنتخب  أمام  األول  أمس  للعنابي  اإليجابي 

الذي  الكبير  الجهد  وبعد  لمثله  بهدف  اإليراني 

منتخبات  أقوى  من  واحد  أمام  الالعبون  بذله 

يقتصر  أن  كوردوفا  نيكوالس  فضل  البطولة 

االستشفائية  الجوانب  على  أمس  التدريب 

مقر  ريجنسي  حياة  فندق  في  الجيم  بصالة 

طشقند،  العاصمة  في  منتخبنا  بعثة  إقامة 

خالل  من  المعاون  والجهاز  كوردوفا  وحاول 

البدنية  اللياقة  استعادة  االستشفاء  تدريبات 

التحضير  أجواء  في  والدخول  لالعبين 

المنتخب  أمام  المرتقب  للقاء  المباشر 

بفوزه  المجموعة  متصدر  المضيف  األوزبكي 

في  رد  دون  بهدف  التركماني  المنتخب  علي 

ويعتلي  األولى،  بالمجموعة  لهما  األول  اللقاء 

بثالث  المجموعة  صدارة  األوزبكي  المنتخب 

نقطة  برصيد  واإليراني  العنابي  وخلفه  نقاط 

التركماني  والمنتخب  منهما  لكٍل  واحدة 

هذه  من  الثانية  الجولة  وبالتالي  نقاط،  بدون 

مشوار  في  مهمة  محطة  تمثل  المجموعة 

تشهد  أن  المتوقع  ومن  القادم  للدور  التأهل 

القوية  الرغبة  ظل  في  الندية  قمة  مبارياتها 

إيجابية. نتيجة  عن  للبحث 

جميع  حالة  على  الفني  الجهاز  واطمأن  هذا 

حيث  االستشفائي  التدريب  خالل  الالعبين 

المتاحة  األوراق  كل  وبالتالي  إصابات  توجد  ال 

نيكوالس  التشيلي  بيد  ستكون  والخيارات 

التشكيلة  على  يده  وضع  أجل  من  كوردوفا 

منتخب  أمام  والهام  المرتقب  للقاء  األنسب 

إلى  العنابي  يتطلع  حيث  أوزباكستان 

نتيجة  وتحقيق  ممكن  مستوى  أفضل  تقديم 

عن  التأهل  حسابات  في  تبقيه  إيجابية 

استغل  كما  والقوية،  الصعبة  المجموعة 

واجتمع  أمس  االستشفائي  التدريب  كوردوفا 

في  التركيز  بضرورة  وطالبهم  بالالعبين 

القادم وتقديم أفضل ما لديهم في مواجهة الغد 

الحالة  وبدت  حظوظنا  عن  الدفاع  أجل  من 

جيدة  وضعية  في  لالعبين  والبدنية  المعنوية 

القادم بحثا  الكبير على  مما يعكس تركيزهم 

عن األفضل في البطولة التي تشهد مستويات 

المشاركة  للفرق  األولى  المباريات  عقب  قوية 

القوية. في هذه النسخة 

{ العنابي جاهز لألوزبكي 

ال توجد إصابات.. وجميع 
الخيارات متاحة بيد الجهاز الفني

رسالة طشقند 

رمضان مسعد 
موفد لجنة اإلعالم الرياضي

حمد الخالقي:

{ من مباراة قطر وإيران

مواجهة صاحب 
األرض »ليست سهلة«

المجموعة الرابعة )الجولة األولى(  

اإلمارات –  اليابان   الساعة 4:00 مساء  )ملعب باختاكور المركزي( 

السعودية  – طاجيكستان الساعة  6:00 مساء )ملعب لوكوموتيف(

مباريات اليوم

الوطني  لمنتخبنا  اإلعالمي  المسؤول  الخالقي  حمد  شدد 

المنتخب  أمام  الغد  مواجهة  أهمية  على  سنة   23 تحت 

أمام  وقوية  إنها مباراة صعبة  وقال: الشك  المضيف  األوزبكي 

أجل  من  للفوز  ويطمح  البطولة  يستضيف  محترم  منتخب 

المقابل  وفي  األولى  مباراته  في  فوزه  بعد  التأهل  ضمان 

بالنسبة لنا هذه المباراة غاية في األهمية والفوز فيها هدفنا 

التعادل  بعد  خاصة  التأهل  في  بفرصتنا  التمسك  أجل  من 

في المباراة األولى أمام إيران.

اإليراني  المنتخب  على  الفوز  من  قريبين  كنا  لقد  وأضاف: 

ولكن قدر الله وما شاء فعل وضاع الفوز في اللحظات األخيرة 

ونأمل أن نتعلم من درس المباراة األولى وأن يكون التركيز في 

قمة مستواه من البداية وحتى صافرة النهاية.

منتخب  إن  الخالقي  قال  الغد  لمباراة  توقعاته  وعن   

أوزباكستان قوي ويلعب على ملعبه ووسط جماهيره وبالتالي 

فالمهمة لن تكون سهلة ولكنها ليست مستحيلة وثقتنا كبيرة 

أن  ونأمل  ممكن  مستوى  أفضل  تقديم  أجل  من  الالعبين  في 

يكون الفوز من نصيبنا.

في  بالشجاعة  التحلي  ضرورة  على  الالعبين  الخالقي  وحث 

أن  مؤكدا  مستوى،  من  لديهم  ما  أفضل  وتقديم  الغد  مباراة 

لديه  ما  كل  الجميع  يبذل  أن  ويجب  الغيب  علم  في  النتيجة 

من جهد في هذه المباراة المهمة إلنجاز المهمة على أكمل صورة 

وبشكل عام نشعر بالتفاؤل في قدرة العنابي على تحقيق الهدف 

من اللقاء.

يوسف أيمن:

 جــاهـــزون لألوزبكــي
أكد يوسف أيمن مدافع منتخبنا 

وزمالءه  جاهزيته  سنة   23 تحت 

أمام  الغد  لمواجهة  الالعبين 

الجولة  في  اوزباكستان  منتخب 

االولى  المجموعة  من  الثانية 

الفوز  من  قريبين  كنا  لقد  وأضاف: 

في المباراة االولى على منتخب إيران 

األخيرة  اللحظات  في  منا  ضاع  ولكنه 

حتى  منه  نتعلم  ان  يجب  درس  وهو 

المباريات،  قادم  في  األخطاء  تتكرر  ال 

ونأمل ان يكون الجميع في الموعد غدا 

أمام المنتخب االوزبكي من أجل تقديم 

أفضل مستوى ممكن والخروج بنتيجة 

في  بقوة  قائمة  فرصتنا  تبقى  إيجابية 

التأهل وأشار إلى انه ال يوجد مستحيل 

في كرة القدم ونعلم جيدا قوة المنافس 

أجل  من  سنلعب  لكننا  المهمة  وصعوبة 

الفوز  عن  بحثا  لدينا  ما  أفضل  تقديم 

المجموعة  في  موقفنا  لتعزيز  لنا  األول 

االولى وكل ما نتمناه هو التوفيق والخروج 

المباراة  هذه  من  وشكل  صورة  بأفضل 

المهمة.

{ صراع على الكرة

اليوم.. على ملعب كيو أيبري ستاديوم

كوردوفا يضع »اللمسات األخيرة«
تحضيراته  األولمبي  العنابي  يختتم 

الجولة  في  غدا  األوزبكي  المنتخب  لمواجهة 

آسيا  كأس  من  األولى  للمجموعة  الثانية 

مساء  أخير  بتدريب  وذلك  عاما   23 تحت 

ستاديوم  أيبري  كيو  ملعب  على  اليوم 

نيكوالس  العنابي  لمدرب  فرصة  سيكون 

الحروف  فوق  النقاط  وضع  أجل  من  كوردوفا 

بها  سيبدأ  التي  والتشكيلة  للخطة  بالنسبة 

األوزبكي  المنتخب  أمام  الصعبة  المواجهة 

أفضل  تقديم  عن  بحثا  والمتصدر  المضيف 

تبقي  إيجابية  بنتيجة  والخروج  مستوى 

العنابي في حسابات التأهل إلى الدور القادم 

كوردوفا  سيحاول  كما  المجموعة،  هذه  عن 

المباراة  في  ظهرت  التي  األخطاء  بعض  عالج 

على  باالستحواذ  يتعلق  فيما  خاصة  األولى 

بعد  السيما  المناسب  على  والضغط  الكرة 

الفترات  بعض  في  للخلف  العنابي  تراجع 

كما  إيران،  أمام  األولى  المواجهة  خالل 

في  الالعبين  تركيز  إبقاء  المدرب  سيحاول 

أعلى الدرجات على مدار وقت المباراة السيما 

بعد أن تسبب فقدان التركيز في تلقي هدف 

أن  بعد  األخيرة  الدقائق  في  إليران  التعادل 

أو أدنى من الفوز  كان المنتخب قاب قوسين 

تشكيلة  تشهد  وقد  االفتتاحي،  اللقاء  في 

بعد  األوزبكي  المنتخب  لمواجهة  العنابي 

ورؤية  الالعبين  حالة  ضوء  في  التغييرات 

أجل  من  المنافس  والفريق  للمباراة  المدرب 

الهدف  وتحقيق  المطلوبة  بالصورة  الظهور 

األحوال  كل  في  الخسارة  بتجنب  اللقاء  من 

أن  خاصة  التأهل  في  قائمة  الفرصة  إلبقاء 

المنتخب اإليراني سيواجه في الوقت نفسه 

التركماني. المنتخب  { كوردوفا مدرب العنابي 

المنتخبات العربية تبحث عن أول انتصار
لها في  األول  االنتصار  العربية عن  المنتخبات  تبحث 

ويتعلق  عاما   23 تحت  آسيا  كأس  من  األولى  الجولة 

عندما  واإلمارات  السعودية  منتخبي  من  بكل  األمل 

يلتقي األول مع طاجيكستان والثاني مع اليابان اليوم 

كانت  حيث  الرابعة  المجموعة  منافسات  ضمن 

في  الحظ  يحالفها  لم  العربية  المنتخبات  باقي 

العنابي بالتعادل  األولى حيث اكتفى  الفوز بالجولة 

عدم  لوال  الفوز  من  قريبا  كان  أنه  رغم  اإليراني  مع  اإليجابي 

التركيز في الكرات األخيرة فيما تعادل منتخبا العراق واألردن 

معا بهدف لمثله في المجموعة الثانية وفي المجموعة الثانية 

األسترالي  المنتخب  من  الكويتي  المنتخب  خسر  أيضا 

السعودية  من  كل  في  األمل  يتعلق  وبذلك  رد  دون  بهدفين 

واإلمارات لتسجيل الفوز األول للمنتخبات العربية في الجولة 

األولى من البطولة.

حكامنا يسجلون ظهورهم األول
إدارة  في  المشاركون  حكامنا  سجل 

23 عاما حاليا في  مباريات كأس آسيا تحت 

من  البطولة  في  األول  حضورهم  أوزباكستان 

اللقب  حامل  الجنوبية  كوريا  مباراة  خالل 

االولى  الجولة  في  أمس،  ماليزيا  ومنتتخب 

طاقمنا  اللقاء  أدار  حيث  الثالثة  للمجموعة 

ساحة،  حكم  العذبة  سعود  بقيادة  الدولي 

وزاهي  الشمري  يوسف  من  كل  بمساعدة 

حكم  العذبة  الله  وعبد  للخطوط  الشمري 

فيديو، فيما ينتظر أن يسند االتحاد اآلسيوي 

في  كذلك  المشارك  فالحي  سلمان  لحكمنا 

البطولة  في  المباريات  احدى  ادارة  البطولة 

حيث  للحكام،  قياسية  مشاركة  تشهد  التي 

يشارك طاقم تحكيم من كل دولة .

أسامة الطيري:

 سندافع بقوة عن حظوظنا
منتخبنا  العب  الطيري  أسامة  أكد 

تحت 23 سنة على أهمية مباراة الغد 

أمام منتخب أوزباكستان في الجولة 

إن  وقال  األولى،  للمجموعة  الثانية 

الدفاع بقوة  الفوز فيها هدفنا من أجل 

خاصة  التأهل  في  حظوظنا  عن 

األولى  المباراة  في  الفوز  إهدارنا  بعد 

بالتعادل بهدف لمثله مع إيران.

منتخب  أن  نعلم  وأضاف:   

أوزباكستان يلعب على ملعبه ووسط 

صعبة  المهمة  يجعل  مما  جماهيره 

شيء  وكل  مستحيلة  ليست  ولكنها 

أن  علينا  ويجب  القدم  كرة  في  وارد 

الخروج  أجل  من  ونقاتل  بقوة  نلعب 

ضمن  تبقينا  ممكنة  نتيجة  بأفضل 

القادم  الدور  إلى  التأهل  حسابات 

وثقتنا  القوية  المجموعة  هذه  عن 

الالعبين  وجميع  كبيرة  أنفسنا  في 

أفضل  تقديم  في  كبيرة  رغبة  لديهم 

ما لديهم من مستوى في هذه المباراة 

إلى  التوفيق  يكون  أن  ونأمل  المهمة 

على  المهمة  إنجاز  أجل  من  جانبنا 

أكمل صورة ممكنة.

{ المعنويات عالية
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أمراض جديدة تنتشر

إنفلونزا الطماطم

دعونا نتعرف في هذا التقرير على أسباب هذا الفيروس وأعراضه، وما 

عالقة تسميته بالطماطم.

ما هي إنفلونزا الطماطم؟

إنفلونزا الطماطم هي مرض فيروسي ال يمكن تفسيره، وينتشر حاليًا 

بشكل رئيسي في والية كيراال في الهند.

يأتي اسم إنفلونزا الطماطم من األعراض الرئيسية لهذا المرض، وهي 

ظهور بثور على شكل طماطم على عدة أجزاء من الجسم.

تتضخم  وعندما  اللون،  حمراء  صغيرة  بثور  شكل  على  البثور  تبدأ 

تشبه شكل الطماطم.

ومشاكل  الجلد  تهيج  من  أيضًا  بها  المصابون  األطفال  يعاني  كما 

الجفاف الشديدة.

يقول الدكتور سوبهاش تشاندرا، في مستشفى أمريتا الهندي لموقع 

أن  ويمكن  ُمعٍد،  ولكنه  الحياة،  يهدد  مرضًا  ليس  »إنه   :India Today
ينتشر من شخص آلخر، رغم أن الطرق الحقيقية النتشار العدوى ال 

تزال قيد البحث«.

أعراض إنفلونزا الطماطم شديدة ومؤلمة

حمى  أو  الشيكونغونيا  عدوى  مع  الطماطم  إنفلونزا  أعراض  تتشابه 

المرض  لهذا  تحديدها  تم  التي  الرئيسية  األعراض  تتمثل  الضنك، 

المعدي فيما يلي:

بثور كبيرة حمراء اللون وكروية على أجزاء متعددة من الجسم

طفح جلدي وتهيج

جفاف في الجسم

حمى شديدة

ألم في الجسد

تورم المفاصل وألمها

بعض األعراض اإلضافية هي:

استفراغ وغثيان

اليدان  ذلك  في  بما  الجسم،  من  مختلفة  مناطق  لون  في  وتغير  بقع 

والردفان والركبتان

سيالن األنف والعطس

كثرة السعال

آالم وتشنجات في البطن

الشعور المستمر بالتعب واإلرهاق

مرض  اإلنفلونزا  هذه  فإن   ،Indian express موقع  في  جاء  لما  ووفقًا 

محدود ذاتيًا، وال يوجد دواء محدد له. هذا يعني أن األعراض ستختفي 

مع مرور الوقت من تلقاء نفسها، إذا تم تقديم الرعاية المناسبة.

 لم يمكن تحديد السبب بعد

لم يتم الكشف عن السبب الدقيق لعدوى إنفلونزا الطماطم، وال يزال 

الباحثون واألطباء يحاولون معرفة المسبب المسؤول عنها.

هل إنفلونزا الطماطم معدية؟

إنفلونزا الطماطم مرض معٍد ينتشر عن طريق االتصال المباشر. إنه 

شائع بين األطفال الذين يذهبون إلى المدرسة، بسبب نقص تدابير 

النظافة، وغالبًا ما يضعون أيديهم في أفواههم.

كما يمكن أن تبقى العوامل المعدية في جسم الطفل لعدة أسابيع 

بعد زوال العدوى، ما يجعلها ناقالت للمرض ألشخاص آخرين.

دون  األطفال،  مع  التعامل  أثناء  الفيروس  نقل  أيضًا  للبالغين  يمكن 

إظهار أية عالمات أوأعراض للمرض.

ما عالج إنفلونزا الطماطم؟

العالمات  تختفي  حيث  ذاتيًا،  معديًا  مرضًا  الطماطم  إنفلونزا  تعتبر 

حديثًا  وظهر  نادر  مرض  وألنه  أيام؛  بضعة  بعد  بنفسها  واألعراض 

وفقًا  العالج  بتقديم  األطباء  ويقوم  للمرض.  محددة  أدوية  تتوفر  ال 

لالحتياجات واألعراض التي يعاني منها الطفل. يصف األطباء خافضًا 

للحرارة ومسكنات لأللم لتهدئة األعراض.

كيف يمكن الوقاية من حمى الطماطم؟

أفضل طريقة للحد من المرض هي وقف انتشار العدوى. كما نعلم 

غير  مفاجئ  مرض  تفشي  حالة  في  عالج  أفضل  هي  الوقاية  جميعًا 

معروف.

لذلك يجب أن تتجنب االتصال القريب لمنع انتقال المرض، فيما يلي 

بعض اإلجراءات الوقائية التي يجب أن نأخذها في االعتبار:

تجنب االتصال الفوري مع الشخص المصاب

تثقيف الطفل حول العالمات واألعراض وآثارها الجانبية

تجنب العناق والمصافحة واللمس، خاصة الذين يعانون من أعراض 

الحمى أو الطفح الجلدي

االلتزام بغسل اليدين والنظافة الشخصية

عدم حك الفقاعة أو فركها وغسل اليدين في كل مرة تلمس فيها هذه 

البثور

شرب الكثير من الماء أو الحليب أو العصير

عزل الطفل المصاب عن األطفال اآلخرين لمنع تطور المرض.

وتعقيمها  األخرى  المريض  وأدوات  والمالبس  األواني  جميع  فصل 

بانتظام. استخدام الماء الدافئ لتنظيف البشرة أو الستحمام الطفل

اتباع نظام غذائي غني ومتوازن لتعزيز المناعة

لتعزيز  والنوم  الراحة  من  كاٍف  قسط  على  الحصول  الضروري  من 

الشفاء

الخالصة

حالة  ليس  ولكنه  االنتشار،  سريع  معٍد  مرض  الطماطم  إنفلونزا  إن 

قاتلة ومهددة للحياة. التدابير الوقائية المناسبة وطرق عالج األعراض 

مفيدة، لكن تتطلب بعض األعراض اهتمامًا فوريًا طبيًا، مثل اإلسهال 

الشديد والقيء والجفاف، حيث إن لها آثارًا ضارة على جسم الطفل.

بعد انتشاره بسرعة خالل األسبوعين 
الماضيين، ُتكافح واليتا كيراال وتاميل نادو 

في الهند فيروسًا جديدًا ُيسمى »إنفلونزا 
الطماطم«، وُيعرف كذلك باسم »ُحمى 

الطماطم«.
المقلق في هذا الفيروس ليس الحمى الشديدة 

التي يسببها، بل إنه يصيب بشكل خاص 
األطفال دون سن الخامسة، وهو شديد العدوى.

وقد استجابت السلطات الصحية في واليات 
الهند المصابة بسرعة، وتم وضعها في حالة 
تأهب قصوى. وفي غضون أسبوع من الحالة 
األولى في والية كيراال، بدأت الحكومة بإجراء 

فحص إلزامي لألطفال دون سن الخامسة في 
واليتهم.

بين »7و8« يوميا

ســاعــات النـــوم الضــروريــة

هل سهرت لوقت متأخر من الليل في العمل 

على مشروعك الخاص أو لمذاكرة ما تراكم 

أمًا  أو  أباً  لكونك  حتى  أو  دراسة،  من  عليك 

جديدًة وتعاني مع جدول نوم طفلك الرضيع 

تدفعنا  أحياناً  عقب؟  على  رأساً  المقلوب 

للسهر  اليومية  وااللتزامات  الحياة  مشاغل 

وعدم الحصول على القسط اليومي الكافي 

من النوم العميق كل ليلة، لكن ما قد تجهله 

 5 يتجاوز  ال  قسط  على  حصولك  أن  هو 

ساعات من النوم كل ليلة هو وصفة سحرية 

وقدراتك  جسمك  لتدمير  المدى  طويلة 

العقلية على حد سواء. وفقاً لدراسة أجريت 

شخص   10000 من  أكثر  على   2018 عام 

بحسب موقع Academic لألبحاث العلمية، 

لم  إذا  العمل  على  الجسم  قدرة  تنخفض 

يكن النوم كل ليلة يتراوح بين 7 و8 ساعات 

المهارات  أن  الباحثون  وجد  وقد  متصلة. 

العامة  والقدرة  التفكير،  ومهارات  اللفظية، 

على التفكير لدى من ينامون لفترات أقصر 

من ذلك، ما بين 4 و5 ساعات كل ليلة، لم 

تكن بكامل طاقتها وقدراتها.

ما هو قدر النوم الذي يحتاج إليه 
الجسم يوميًا؟

يختلف مقدار النوم المطلوب لكل ليلة من 

شخص آلخر. قد يشعر جسمك بالراحة 

يحتاج  قد  بينما  ساعات،   8 بعد  الكاملة 

صديقك إلى 10 ساعات كاملة لكي يشعر 

بالتركيز واالنتعاش. 

عام،  بشكل  للبالغين  بالنسبة  ولكن 

بالواليات  الوطنية  النوم  مؤسسة  توصي 

 7 على  بالحصول  األميركية  المتحدة 

ساعات أو أكثر من النوم كل ليلة للتعافي 

تماماً من إجهاد النهار.

كــــل  تحـــــتاج  تفصـــياًل  أكثر  وبشكل 

فــــئة عــــمرية لقــــسط معين مــــن النــــوم، 

مثـــــــل:

البالغين 65 وما فوق: من 7 إلى 8 ساعات.

 9 إلى   7 64 سنة: من  إلى   26 البالغين من 

ساعات.

البالغين من 18 إلى 25: من 7 إلى 9 ساعات.

المراهقين: من 8 إلى 10 ساعات.

 11 إلى   9 من  المدرسة:  سن  في  األطفال 

ساعة.

 13 إلى   10 من  المدرسة:  قبل  ما  مرحلة 

ساعة.

األطفال الصغار: 11-14 ساعة.

الرضع: من 12 إلى 15 ساعة.

حديثي الوالدة: من 14 إلى 17 ساعة.

يعتمد مقدار النوم الذي تحتاجه بالضبط 

على إيقاعك اليومي، أو الساعة البيولوجية 

حان  قد  الوقت  أن  تخبرك  التي  الداخلية 

للنوم أو االستيقاظ. 

وعادة ما تعتمد إيقاعات الساعة البيولوجية 

على نسبة إفراز المواد الكيميائية للنوم في 

على  عالوة  الميالتونين،  مثل  جسمك، 

العوامل البيئية، مثل الضوء والظالم.

ما هي أعراض قلة النوم؟

المباشرة  األعراض  تشمل 

للحرمان من النوم ما يلي بحسب 

للصحة   Healthline موقع 

والمعلومات الطبية:

النعاس المفرط.

التثاؤب المتكرر.

قلة التركيز.

التهيج وسرعة العصبية.

التعب أثناء النهار.

النسيان المتكرر.

القلق والتوتر.

وعادة ما تزداد األعراض سوءًا كلما 

كاٍف،  نوم  بدون  بقائك  مدة  طالت 

وقد تعاني حتى من الهلوسة إذا واصلت 

الحصول على قسط قليل من الراحة كل 

ليلة.

التهاب الدم قد يكون مميتًا إن لم يعالج بشكل فوري!

ال تهمـل العـنايـة بالجــروح
يعد التهاب الدم أو »تعفن الدم« من األمراض 

د الحياة، ويحدث عندما يستجيب  التي تهدِّ

غير  بطريقة  تصيبه  التي  للعدوى  الجسم 

طبيعية تتسبب في إتالف أنسجته.

في  العدوى  مكافحة  عمليات  تنشط  عندما 

وظائف  ضعف  في  تتسبب  فإنها  الجسم، 

قد  مما  طبيعي،  غير  بشكل  األعضاء 

إنتانية« تؤدي  يتسبب بما يعرف بـ»صدمة 

الدم، مما قد  إلى انخفاض كبير في ضغط 

يسبب مشاكل خطيرة في األعضاء وينتهي 

بالوفاة.

المبكر  العالج  أن  إال  خطورته،  ورغم 

الوريدية  والسوائل  الحيوية  بالمضادات 

آثاره  وتقليل  منه  الشفاء  على  يساعد  قد 

الخطيرة على الجسم.

تابع معنا القراءة لمعرفة المزيد عن أعراض 

الناتجة  والمضاعفات  وعالجه  الدم  التهاب 

عنه.

ما هي أسباب التهاب الدم؟

عندما يصاب جسمك بالعدوى، يستجيب 

والمواد  البروتينات  بإفراز  المناعي  جهازك 

ويحدث  لمكافحته.  األخرى  الكيميائية 

االستجابة  هذه  تخرج  عندما  الدم  التهاب 

التهاب  حدوث  إلى  يؤدي  مما  السيطرة،  عن 

شديد.

أي  نتيجة  الدم  التهاب  يحصل  أن  يمكن 

أو  الطفيليات  أو  البكتيريا  فيه  تدخل  مكان 

مثل  جسمك  إلى  الفيروسات  أو  الفطريات 

جرح مفتوح.

كما 

قد تدخل البكتيريا من خالل خطوط الوريد 

البولية  والقسطرة  الجراحية  والجروح 

وتقرحات الفراش.

والصحة،  للطب   Health Line موقع  يشير 

اللتهاب  رئيسية  أسباب  ثالثة  هناك  أن  إلى 

الدم وهي:

االلتهابات البكتيرية.

االلتهابات الفطرية.

»كوفيد  ذلك  في  بما  الفيروسية،  االلتهابات 

.»19
من  يعانون  الذين  األشخاص  أن  كما 

أكثر  الدم  تسمم  أو  الكلى  أو  الرئة  التهابات 

عرضة لإلصابة بالتهاب الدم.

إلى  الشديد  الدم  التهاب  يؤدي  أن  يمكن 

وفشل  الدم  ضغط  في  كبير  انخفاض 

يعرف  ما  وهو  األنسجة،  وتلف  األعضاء 

بالصدمة اإلنتانية التي يمكن أن تكون قاتلة 

إن لم يتم عالجها فورًا.

ثالث  إلى  شدتها  حسب  تنقسم  أعراضه 

مراحل

الطبي،   Medical News Today لموقع  وفقًا 

االلتهاب  مراحل  في  األولى  األعراض  تظهر 

الخفيف الذي يمكن أن يعالج وتتم السيطرة 

عليه بالتدخل الطبي:

حمى وقشعريرة ورجفة.

نبض سريع، ُيعرف أيضًا باسم عدم انتظام 

دقات القلب.

صعوبة في التنفس.

جلد رطب أو تفوح منه رائحة العرق.

ألم شديد في الجسم.

احمرار وتورم حول الجرح إن وجد.

أن  يمكن  شديدًا،  االلتهاب  يكون  عندما 

يسبب أيضًا:

ضغط دم منخفضًا.

الدوخة أو الضعف.

انخفاض نسبة البول.

جلدًا شاحبًا أو متغير اللون. 

الحمى.

في  خاصة  شاحبة  باردة  بشرة 

األطراف.

االرتباك وانخفاض اليقظة.

من  المفاجئ  بالخوف  شعور 

الموت.

التكلم بشكل غير واضح.

اإلسهال والغثيان والقيء.

عامًا  وانزعاجًا  شديدًا  ألم 

شديدًا.

ضيقًا في التنفس.

فقدان الوعي.

أن  يمكن  االلتهاب،  شدة  ازدياد  مع 

تؤدي  التي  اإلنتانية  الصدمة  تحدث 

إلى انخفاض ضغط الدم بشكل خطير، 

بشكل  األوكسجين  وصول  عدم  يعني  مما 

كاٍف إلى أعضاء الجسم.

مضاعفات اإلصابة بالتهاب الدم

يسبب  فإنه  سوءًا،  االلتهاب  يزداد  عندما 

أنحاء  جميع  في  المشاكل  من  المزيد 

جسمك. قد تشمل:

الفشل الكلوي.

أصابع  على  )الغرغرينا(  األنسجة  موت 

اليدين والقدمين مما يؤدي إلى البتر.

تلف الرئة أو الدماغ أو القلب.

ارتفاع خطر اإلصابة بالعدوى بمرور الوقت.

الدم مميتًا في ما  التهاب  كما يمكن أن يكون 

بين 25 % و40 % من الحاالت إن لم يتم عالجه 

في المراحل األولى.

لإلصابة  عرضة  األكثر  األشخاص  هم  من 

بتعفن الدم؟

أو  فيروسية  بعدوى  مصاب  شخص  أي 

ولكن  الدم،  بالتهاب  لإلصابة  معرض  فطرية 

خطر اإلصابة به أعلى عند:

البالغين أكبر من 65 عامًا.

األطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.

في  ضعف  من  يعانون  الذين  األشخاص 

جهاز المناعة.

األشخاص المصابون بأمراض مزمنة، مثل 

المناعة  نقص  وفيروس  السكري  مرض 

البشرية والسرطان.

النساء الحوامل.

عالج التهاب الدم

إذا كانت العدوى  إعطاء المضادات الحيوية 

بكتيرية.

الوريدية  والسوائل  األوكسجين  توفير 

لضمان تدفق الدم إلى األعضاء.

توفير وسيلة مساعدة على التنفس، إذا كان 

ذلك ضروريًا.

األنسجة  إلزالة  األمر،  لزم  إذا  جراحة،  إجراء 

التالفة.

في  العالج  الدم  التهاب  يتطلب  قد 

المستشفى، ويحتاج بعض األشخاص إلى 

العناية المركزة في المراحل المتقدمة.

قد يحتاج كبار السن، على وجه الخصوص، 

إلى عالج من أجل منع تجلط األوردة العميقة 

والسيطرة على مستويات الغلوكوز.

باتباع  ممكنة  الدم  التهاب  من  الوقاية 

الخطوات التالية

الوقاية  على  التالية  الخطوات  اتباع  يساعد 

بالتهاب  اإلصابة  خطر  وتقليل  العدوى  من 

الدم:

بما  الروتينية،  التطعيمات  على  الحصول 

في ذلك لقاحات اإلنفلونزا وااللتهاب الرئوي.

على  والحفاظ  والجروح  بالقروح  العناية 

نظافتها.

أي  لمس  قبل  دائم  بشكل  اليدين  غسل 

جرح مفتوح.

كانت  إذا  الفورية  الطبية  للعناية  اللجوء 

هناك عالمات تدل على اإلصابة بالتهاب الدم.
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سعد المهندي

سينما بالزا )1(
MALAYALAM3:15

MALAYALAM5:30

TELUGU7:45

TELUGU10:45

سينما بالزا )2(
TAMIL3:00

HINDI6:00

TAMIL8:15

TAMIL11:45

45:

سينما بالزا )3(
 GULLIVER RETURNS3:30

SAMSAM5:15

FIRESTARTER7:00

EL ANKABOOT8:45

MALAYALAM11:00

:11

سينما الالند مارك )1(

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

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

TAMIL2:00

TAMIL5:00

TAMIL8:00

TAMIL11:00
سينما المول )2(

HINDI 1:30 

4:30 2 سونيك القنفذ

6:30 2 سونيك القنفذ

HINDI 8:30

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

MALAYALAM 1:30

TAMIL 4:00 

7:00مافريك، توب غان

9:15 مافريك، توب غان

MALAYALAM 11:30 

سينما بالزا )1(
TAMIL2:00

TAMIL5:00

TAMIL8:00

TAMIL11:00
سينما بالزا )2(

HINDI 1:30 

HINDI 4:30

TAMIL7:30

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

TELUGU1:45

MALAYALAM 4:30 

7:00مافريك، توب غان

9:15مافريك، توب غان

MALAYALAM11:30

سينما الالند مارك )1(

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

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

TAMIL3:00
 SONIC THE HEDGEHOG 26:00

TAMIL8:15
MALAYALAM11:15

سينما المول )2(

TELUGU3:15
HINDI6:15

TELUGU8:30
MALAYALAM11:30

سينما المول )3(

SAMSAM3:15
MALAYALAM4:45

 EL ANKABOOT7:00
FIRESTARTER9:15

TAMIL11:00

ضمن صالون بيت السليطي

على جزء من تقاطع سحيم بن حمد

»شؤون الموسيقى« ينظم 
أمسية »النهمة والنهام«

تحويل مروري مؤقت

الدوحة- قنا- نظم مركز شؤون الموسيقى، 

»النهمة  بعنوان  أمسية  الثقافة،  لوزارة  التابع 

والنهام.. صرخة األنغام الخالدة«، وذلك ضمن 

السليطي بحضور نخبة من  صالون بيت 

المثقفين.

والباحث  الموسيقي  األمسية،  واستضافت 

في التراث فيصل التميمي، الذي أوضح أن فن 

النهمة من أبرز فنون التراث البحري، الفتا إلى 

أن هذا الفن ازدهر خالل رحالت الصيد والغوص 

على اللؤلؤ، حيث أسهم في ظهور النهام الذي 

الغناء واإلنشاد للترويح عن البحارة على  احترف 

والحماس في  البهجة  السفينة، وإضفاء  ظهر 

ومشقة  وجهد  عناء  تحمل  على  ليعينهم  نفوسهم 

الثقافية  الروافد  العمل، ليؤسس أحد أهم 

التي أسهمت في نشأة معظم أشكال الغناء 

ومنطقة  قطر  في  الشعبية  والفنون  والموسيقى 

العربي. الخليج 

ولفت إلى أنه نظرا ألهمية النهام قديما كان 

األقوى  النهامين  النوخذة يتبارون في اختيار 

واألندى صوتا في رحالتهم، وذلك بفعل تأثيرهم 

أداء البحارة وعملهم،  اإليجابي والنفسي في رفع 

يتفاعلون  جميل  إيقاع  لها  نهمة  يسمعون  فعندما 

القدرة على  النشاط ويكون لديهم  معها، فيتجدد 

ومتاعبها. الرحلة  استكمال 

النهام يخاطب  إن  التميمي، في مداخلته،  وقال 

وجدان البحارة من خالل مواويله وأغانيه، التي 

الشعرية من حنين  األغراض  تتضمن مختلف 

الله سبحانه وتعالى في  وشوق والتوكل على 

الرزق، مشيرا إلى أن النهامين كان من بينهم من 

يحفظ في ذاكرته آالف األبيات الشعرية، ولديه 

ذكاء في التعامل مع المواقف خالل الرحلة، 

مثلما للنهام عدة صفات يجب توافرها فيه، 

أبرزها قوة الصوت وطبقاتها كي يزود البحارة 

والغواصين بالطاقة والتي كانت تبدأ دائما بذكر 

الله، مشيرا إلى أن النهمة من الفنون البحرية 

التي تعد جزءا أصيال من الفنون الشعبية التي 

ترجع إلى الوجدان الشعبي وليس إلى أشخاص 

بعينهم.

كما قال الباحث فيصل التميمي إن الفنون 

البحرية شملت فنونا تمارس على ظهر السفينة، 

مثل فن الدواري الذي يعتمد على صوت الطبل 

والصاجات وتصفيق البحارة، ويمارس هذا النوع 

عندما يسحب البحارة حبل المرساة من البحر 

إذ يقفون في صفين متقابلين ويبدؤون في الغناء 

بطريقة تتناسب مع سحب الحبل، مضيفا أن 

هناك أيضا فن الجيب وهو مرتبط بعملية رفع 

الشراع الصغير في السفينة، وطبيعة العمل فيه 

هي التي تحدد نوع ما يؤديه البحارة من غناء.

وذكر أنه إلى جانب ذلك، توجد فنون أخرى 

يطلق عليها الفجري )منها العدساني والحدادي 

والحساوي والبحري الذي يغلب عليه مقام 

الرست(، ويغنى أكثرها على مقام الحجاز، 

مشيرا إلى أن االختالف بين النهمة في قطر عن 

غيرها في دول الخليج هي النغمة واستخدام 

البحور الطويلة، ومنوها بأن البحارة لم تكن 

لديهم دراية بالمقامات الموسيقية ولكنهم ابتدعوا 

هذا الفن بالفطرة واستنبطوه من إيقاعات 

حياتهم البحرية، وعندما تم تسجيل هذه الفنون 

في إذاعة قطر في القرن الماضي وعرضها في 

وإعجابا من  مهرجانات موسيقية، وجدت تقديرا 

العالميين. الموسيقيين 

وقد صاحب الندوة تقديم فقرات من فنون 

النهمة، حيث تم تقديم نموذج مصاحب لكل نوع 

البحرية. الفنون  أنواع  من 

أعلنت هيئة األشغال العامة »أشغال« عن تحويل 

مروري مؤقت على جزء من تقاطع سحيم بن حمد، 

حيث سيتم إغالق مسارين في اتجاه الهالل مع اإلبقاء 

على مسارين مفتوحين وكذلك إغالق المنعطف 

األيمن في اتجاه شارع السد اعتباًرا من أمس 

الخميس 2022/6/2 وحتى عصر اليوم الجمعة 

2022/6/3 وذلك بهدف استكمال أعمال األسفلت 
للتقاطع.

في حلقة نقاشية بكتارا على هامش معرض »خمسين في سبعين«

تشــكيليــون يســـــتعرضون تجاربهـــم
الدوحة- قنا- أقيمت مساء أمس حلقة 

نقاشية بالمؤسسة العامة للحي 
الثقافي »كتارا«، على هامش معرض 

»خمسين في سبعين« ألعضاء 
جماعة الفنون التشكيلية- قطر، الذي 

افتتح في 18 مايو الماضي ويستمر 
حتى 6 يونيو الجاري.

واستعرض الفنانان التشكيليان 
القطري حسن بوجسوم والعراقية 
الدكتورة شذى النعمان في الحلقة 

النقاشية التي أدارها الفنان التشكيلي 
القطري عبد الله المطاوعة،تجاربهما 
ومصادر إلهامهما من الواقع والتراث 

والحياة اليومية.

بالتجارب  تأثرهما  الفنانان  استعرض  كما 

والعربي  المحلي  المستوى  على  اإلبداعية 

والعالمي.

 وتطرق كل منهما إلى المالمح العامة ألسلوبه الفني 

التي  والفوائد  فنية  لجماعة  االنتماء  حول  ورأيه 

وأثر  االنتماء،  هذا  من  التشكيلي  الفنان  يجنيها 

التنوع في األساليب والمدارس في إثرائه.

الرحمن  عبد  التشكيلي  الفنان  ألقى  جهته  ومن   

المطاوعة الضوء على »جماعة الفنون التشكيلية« 

قدرات  تنمية  يهدف  الذي  عملها  وبرنامج  وأهدافها 

خالل  من  عملهم  وتطوير  الشباب  الفنانين 

الرحالت  الفنية،وتنظيم  والدورات  التدريب 

دولة قطر،وزيارة  في  المكان  جماليات  الستكشاف 

مراسم  وإقامة  والصحراء  والبحر  والبر  المزارع 

ومعالمها،مشيرا  البيئة  هذه  لتصوير  مفتوحة 

ثالثة  كانت  الفنية  الرحالت  هذه  حصيلة  أن  إلى 

معارض مشتركة آخرها »خمسين في سبعين« 

الفنان  تحدث  كما  »كتارا«..  استضافته  الذي 

التشكيلي محمد العتيق الدوسري عن األثر الفني 

والجمالي اإليجابي للتفاعل والحوار بين الفنانين 

على  واالنفتاح  الخبرات  تبادل  في  التشكيليين 

الفكري  المردود  جانب  عديدة،إلى  وآفاق  أساليب 

والثقافي لهذا الحوار والتفاعل.

حسن  التشكيلي  الفنان  كشف  وبدوره   

األنباء  لوكالة  خاص  تصريح  بوجسوم،في 

عن  الحلقة،  هذه  هامش  على  »قنا«  القطرية 

ومميزات  إلهامه  وينابيع  الجمالية  مرجعياته 

لتوثيق  لوحاتي  في  »أميل  الفني،قائال:  أسلوبه 

التراث االجتماعي لمجتمعنا واستعادة الذكريات 

القديمة  البيوت  في  الناس  لحياة  والتفاصيل 

المرتبطة  التفاصيل  عيشهم،واستلهم  وأساليب 

أن  مضيفا  األرحام«،  وصالت  العائلية  بالزيارات 

في  أثمرت  قد  الطريقة  وهذه  األسلوب  هذا  نتائج 

المدارس  في  لوحاتي  الفني،تدريس  التعبير 

ذاكرة  لتحفيز  المدرسية  المناهج  في  وتضمينها 

أساسية  بمالمح  وتعريفهم  العلم  وطالب  التالميذ 

العمل  خالل  من  مجتمعهم  ذاكرة  من  إيجابية 

تكتفي  ال  لوحاتي  ألن  ذلك  تحقق  وقد  الفني. 

بل  والمجتمع،  التراث  عناصر  من  واحد  بعنصر 

تقدم حكاية وقصة من توظيف العناصر من إنسان 

وعمارة وبيئة،فأنا أرسم سيناريو متكامل ألسلوب 

الحياة أو التفاصيل في لوحاتي:.

 من جانبها، قالت الفنانة شذى النعمان في تصريح 

في  الجماعية  مشاركتنا  إن  لـ»قنا«  مماثل  خاص 

رسالة  تبعث  سبعين«  في  »خمسين  معرض 

مميزة نعكس فيها محبتنا لقطر من خالل فننا،في 

جنسية.   28 من  ألكثر  ينتمون  فنانين  أعمال 

التشكيليين  عيون  في  لقطر  مختلفة  رؤية  هي 

فموضوع  الفنانين.  اخوتهم  جانب  إلى  القطريين 

برها  في  القطرية  البيئة  يستلهم  واحد  المعرض 

وبحرها وعمارتها، ولكن بأساليب فنية مختلفة.

التشكيلي  الفنان  شذى،إبنة  الفنانة  وأشارت   

العراقي الرائد فرج عبو النعمان أن انتمائها لجماعة 

بسيطة،بتنظيم  بفكرة  بدأ  التشكيلي  الفن 

في  وتاريخية  تراثية  مناطق  إلى  جماعية  رحالت 

أقرب  ومباشر  حي  رسم  خالل  من  ورسمها  قطر 

كبرت  الجماعة  الواقعية،ولكن  المدرسة  إلى 

خطوة بعد خطوة، وشكل أعضاء المجموعة،كل 

جميل  تنوع  الخاصة  ومرجعيته  ورؤيته  بأسلوبه 

مثل الفسيفساء في لوحة كبيرة اسمها قطر.

سبعين«  في  »خمسين  معرض  ان  إلى  يشار   

75 لوحة فنية لبعض المناطق القديمة  يتضمن 

رسمها  خالبة،  قطرية  طبيعة  على  تحتوي  التي 

فنانون من أعضاء جماعة الفنون التشكيلية.

الطقس  يكون  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

به غبار عالق وحارا نهارا، رطبا نسبيا ليال، وفي 

الساحل  على  الرياح  وتكون  عالق،  غبار  البحر 

بسرعة  شرقية  جنوبية   - شرقية  شمالية 

معدل  ويكون  عقدة،  و13  عقد   3 بين  تتراوح 

درجة  وتتراوح  كم،   8  -  4 من  األفقية  الرؤية 

الحرارة في الدوحة ما بين الصغرى 29 والكبرى 

39 درجة مئوية.
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)55304544 للتواصل والنشر  )ياسر زكريا 

زواج محمد بن خالد بن محمد بن يوسف المالكي

أفراح المالكي
احتفل السيد خالد بن محمد بن يوسف المالكي بزواج نجله 

محمد، وأقام بهذه المناســـــبة حفل زواج حضره عدد من أصحاب 

المعالي والسعادة الشيوخ والوزراء ولفيف من األهل واألصدقاء 

الذين قدمـــــوا أجمل التـــــهاني والتبريكات للمعرس. 

القلبية للمعرس محمد،  األمنيات  $ خالص  وتزف أســـرة 

متمنين له حياة زوجية سعيدة ملؤها الفرح والسرور، وأن يرزقه 

الصالحة.. الذرية  الله 

وألف مبروك..
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زواج محمد بن خالد بن محمد بن يوسف المالكي
)55304544 للتواصل والنشر  )ياسر زكريا 
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إشارات المشروم

بطاريات ميكروبية

يعد الميثان أخطر الغازات الدفيئة التي تتسبب 

في ظاهرة االحتباس الحراري، إذ يستطيع حبس 

الحرارة بفاعلية أعلى 25 مرة من غاز ثاني أكسيد 

الكربون..غير أن هناك وجها آخر مفيد للميثان، 

حتى وإن كان بغير ذات الكفاءة. إذ يمكن تحويل 

أقل من نصف الطاقة الموجودة في الغاز الطبيعي 

إلى طاقة كهربائية عند احتراقه. ولذا، فإن العلماء 

يسعون إلى إيجاد طرق من شأنها حصد المزيد من 

الطاقة الكهربائية التي تنتج عن احتراق الميثان.

وحديثا، كشفت دراسة بحثية، نشرت في دورية 

»فرونتيرز إن ميكروبيولوجي« عن شكل غير تقليدي 

لمحطة طاقة ميكروبية يمكنها حصد المزيد من 

طاقة غاز الميثان.. ووفقا للبيان الصحفي الذي 

نشرته »جامعة رادبود« الهولندية تعقيبا على 

الدراسة، فإن الكائنات الدقيقة تعمل كمحطات 

إلنتاج الميثان الحيوي. ومن ثم يتم تشغيل 

التوربينات عندما ُيحَرق الغاز الناتج من هذه 

المحطات الحيوية، األمر الذي يولد الطاقة في 

النهاية.. وبالطبع، فإن هذه العملية قد تكون مفيدة 

جدا لقطاعات الطاقة، غير أنها ليست ذات كفاءة 

جيدة، األمر الذي تشرحه كورنيليا ويلتي، عالمة 

األحياء الدقيقة وقائدة الدراسة قائلة »يتم تحويل 

أقل من نصف الغاز الحيوي إلى طاقة، وهذه تعد 

القدرة القصوى التي نستطيع تحقيقها«.

صحيح أّن الفطر )أو »المشروم«( ينمو مثل النباتات 

لكنه ليس نباتًا، ألن جسمه أقرب جينيًا إلى أجسام 

الحيوانات؛ ولكنه ليس حيوانًا أيضًا، بل هو من 

عائلة الفطريات المنفصلة تمامًا عن النباتات، 

وتتألف من الفطر والَخميرة والعفن وصدأ النباتات 

وأنواع أخرى كثيرة.

ُيعثر على الفطر مدفونا في الغابات أو متفّرعا من 

األشجار مثاًل، لدرجة أنه ربما ُيعطي االنطباع بأنه 

كائن حّي صامت ومستقّل بذاته؛ بيد أن دراسًة 

جديدة أشارت إلى أن الفطر قد يكون قادرًا على 

التواصل فيما بينه، باستخدام لغٍة قريبة من لغة 

البشر.

وبحسب تحليل علم الرياضيات، فإن اإلشارات 

الكهربائية التي- على ما يبدو- ُترسلها الفطريات إلى 

بعضها، حّددت نماذج َتحِمل تشابهًا هيكليًا مذهاًل 

مع كالم البشر.

ل  وقد أشارت بحوٌث سابقة إلى أن الفطريات توصِّ

نبضات كهربائية، عبر هياكل شعيرية طويلة 

تحت األرض- ُتسّمى »الخيط الفطري«- ُتشبه 

الطريقة التي تنقل بها الخاليا العصبية، المعلومات 

لدى البشر. 

نجـــــــت بأعجوبــــــةأدمغــــة الحشـــــرات
ر بـ10 كوينتيليونات )10 ماليين مليار( حشرة على قيد الحياة على األرض، ما  هناك ما ُيقدَّ

يجعل الحشرات إحدى أكثر الكائنات وفرًة على كوكب األرض، رغم أن أكبر حشرة 

الدبابير  من  نوٌع  هو  أصغرها  بينما  غرامًا،   71 تزن  العمالقة،  ويتا  وهي  معروفة، 

وهل  دماغ؟  للحشرات  هل  لكن  فقط،  بوصة   0.005 طولها  يبلغ  التي  الطفيلية 

نستطيع أن نصفها بالذكاء؟

بدأ  الذكاء  من  خفية  أعماق  على  تحتوي  وقد  نعم،  هي  المختصرة  اإلجابة 

العلماء فقط في فهمها.

قال الرس تشيتكا، األستاذ في علم البيئة الحسية والسلوكية في جامعة 

إن  األميركية،  نيوزويك  لمجلة  المتحدة،  المملكة  لندن،  في  ماري  كوين 

الحشرات لديها أدمغة »ُمتَقنة بشكٍل جميل«. 

أكثرها  ومن  عديدة،  نواٍح  من  الثدييات  أدمغة  عن  تختلف  »إنها  وأضاف: 

وضوحًا أنها أصغر حجمًا، لكنها ليست بالضرورة أقل تعقيدًا«. وقال: »يمكن 

والتعقيد، قد يكون  ب  التشعُّ أدمغة الحشرات شديدة  أن تكون الشبكات في 

النمط متقدمًا مثل شجرة بلوط مكتملة النمو، يمكن لكل خلية فردية االتصال 

بما يصل إلى 10 آالف خلية دماغية أخرى، لذلك يمكن أن تكون الشبكة الحاسوبية 

ألدمغة الحشرات كثيفة التركيب للغاية«. 

وتابع: »إنها أصغر حجمًا ويمكن الوصول إليها بسهولة لعلماء األعصاب«.

فقدانها  بعد  الموت  حافة  من  امرأة  اقتربت 

في  متحرك،  قطار  أسفل  وسقوطها  للوعي 

المراقبة  كاميرات  سّجلتها  مرعبة  حادثة 

التليفزيونية في األرجنتين.

عن  نقلت  البريطانية،  ميل  ديلي  صحيفة 

السيدة كانديال قولها إنها شعرت بأنها ُولدت 

من جديد بعد نجاتها من الحادث المرعب.

مالمح  على  ظهر  قد  الرعب  كان 

يتوقعون  وهم  الواقعة،  شهود 

وفاة السيدة التي فقدت توازنها 

أثناء  القطار،  أسفل  واختفت 

االستقالل  محطة  دخوله 

غونزاليس  منطقة  في 

العاصمة  بضواحي  كاتان 

بيونس  األرجنتينية 

آيريس.

تعثر  اللقطات  أظهرت 

إلى  وقوعها  قبل  السيدة 

األمام واختفائها بين عربتين من القطار، وظهر 

يرتدي  رجل  بينهم  من  الشهود،  من  العديد 

قبعة رياضية، يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم 

من الصدمة..هرع شهود الواقعة إلى إنقاذها 

من على قضبان القطار، وأخرجوها وهي على 

جعلوها  ثم  يجلسوها،  أن  قبل  الحياة  قيد 

وصلت  أن  إلى  المحطة،  رصيف  على  ترقد 

كرسي  على  نقلتها  التي  اإلسعاف  سيارة 

متحرك.

رؤية  من  الواقعة،  بطلة  كانديال،  تتمكن  لم 

الدكتور  أخبرها  بعدما  إال  الحادث  لقطات 

ألبرتو باليستريني في مستشفى بيونس 

على  ووافق  الخطر،  من  بمأمن  أنها  آيريس 

قالت  المستشفى..كانديال  من  خروجها 

لمحطة التليفزيون األرجنتينية: »تعرضت 

وفقدت  الدم  ضغط  في  مفاجئ  النخفاض 

الواقف  الشخص  تحذير  حاولت  الوعي، 

أمامي لكني ال أتذكر أي شيء، حتى لحظة 

أعرف  »ال  وأضافت:  بالقطار«،  اصطدامي 

كيف ما زلت على قيد الحياة، 

ما  استيعاب  أحاول  زلت  ما 

شهود  أحد  قال  حدث«..بدوره 

ُولدت  السيدة  »هذه  الواقعة: 

كنا  معجزة،  إنها  جديد،  من 

سقطت  وفجأة  القطار  ننتظر 

من  القطار،  أسفل  السيدة 

المذهل أنها لم ُتصب بأذى«.

جزيئات بالستيكية في الدم
كشفت دراسة بحثية حديثة نشرت في دورية 

جزيئات  وجود  عن  إنترناشونال«  »إنفيرومنت 

بالستيكية دقيقة في دم اإلنسان ألول مرة، 

وقد حذرت الدراسة من احتمالية سريان هذه 

المختلفة. الجسم  أعضاء  إلى  الجزيئات 

وطبقا للتقرير الذي نشره موقع »فيز دوت أورغ«، 

فقد أظهرت الدراسة احتواء نصف عينات الدم 

إيثيلين تريفثاليت«  »بولي  آثار من بالستيك  على 

الذي يستخدم على نطاق واسع في صناعة 

البالستيكية، كما احتوى أكثر من ثلث  الزجاجات 

التي تدخل في  »البوليسترين«  العينات على مادة 

الطعام صالحة االستخدام لمرة  تصنيع عبوات 

واحدة وكذلك في العديد من المنتجات األخرى.

البيئية  السموم  ويعقب ديك فيتاك -عالم 

المشارك في الدراسة من جامعة فريجي 

بأمستردام - على هذه النتائج قائال »هذه هي 

التي نتمكن فيها فعليا من اكتشاف  األولى  المرة 

الدقيقة  البالستيكية  الجسيمات  هذه  وقياس 

في دم اإلنسان«..كما ذكر فيتاك لوكالة األنباء 

الفرنسية أن »هذا يعد دليال على احتواء أجسامنا 

على جزيئات بالستيكية دقيقة، وهو ما ال يفترض 

بها«، كما دعا فيتاك إلى المزيد من البحث 

والتدقيق حول مدى تأثير هذه الجزيئات على 

الصحة.

أطــــــــول صــاعقـــــة

في  للكهرباء  عمالقة  شرارة  هو  البرق 

والهواء  السحب  بين  الجوي  الغالف 

إثارة  الظواهر  أكثر  أحد  وهو  واألرض، 

السماء  ينير  فهو  الطبيعة،  في  للرعب 

وبالرغم  المخيفة.  الشوكية  بتفرعاته 

عرض  مجرد  من  أكثر  فهو  ذلك  من 

في  مهما  دورا  البرق  يلعب  حيث  ضوئي، 

لألرض،  الكهربائي  التوازن  على  الحفاظ 

النيتروجين  تثبيت  في  يسهم  أنه  كما 

ومن  النباتات،  نمو  على  يساعد  مما 

تطهير  في  أيضا  يساعد  أن  المحتمل 

الغالف الجوي من الملوثات.

ووفقا لمكتب األرصاد الجوية في المملكة 

المتحدة، فإن البرق يضرب الكوكب 1.4 

مليار مرة في السنة، أو ما يقدر بـ 44 مرة 

البرق  ومضات  بعض  لكن  ثانية.  كل 

تكون أطول وأضخم من غيرها.

البرق  ومضات  معظم  أن  حين  ففي 

كيلومتر،   4.8 إلى   3.2 من  طولها  يبلغ 

أحيانا  يتصاعد  اآلخر  البعض  فإن 

الكيلومترات  مئات  عبر  طريقه  ويشق 

هو  ما  ولكن  رؤوسنا.  فوق  السماء  في 

البرق  إليه  يصل  أن  يمكن  الذي  الحجم 

بشأن  نقلق  أن  يجب  وهل  الواقع؟  في 

العمالقة؟ الصواعق  هذه 

صاعقة  الباحثون  حدد   ،2007 عام  وفي 

طولها  يبلغ  األميركية  أوكالهوما  فوق 

من  عقد  بعد  ولكن  كيلومترا،   322

الزمان فقط، تم محو هذا السجل، ألنه 

فوق  السحب  أطلقت   2017 أكتوبر  في 

الغرب األوسط األميركي وميضا ضخما 

فوق  السماء  أضاء  أنه  لدرجة  البرق  من 

وكانساس. وأوكالهوما  تكساس 

كيلومتر   500 من  ألكثر  الهزة  وامتدت 

غير  وكانت  الثالث،  الواليات  عبر 

من  مجموعة  أن  لدرجة  مسبوقة 

في  عنها  دراسة  نشروا  الباحثين 

الجوية  األرصاد  جمعية  »نشرة  مجلة 

بأنها  إياها  واصفين  األميركية«، 

من  واحدة  كانت  فقد  »ميغافالش«، 

على  المسجلة  البرق  ومضات  أكبر 

اإلطالق.


