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 اكتمال االستعدادات لموسم الحج
إشعار المقبولين 

عبر رسائل 
إلكترونية 

الباب مفتوح 
لتصاريح حمالت 

إضافية

أكثر من 
»5000« متقدم 

من المواطنين

مساع لزيادة 
حصة الحجاج 

القطريين

مدير إدارة شؤون الحج والعمرة:

$ ترصد معاناتهم

الحفريات تؤرق سكان »الثمامة«

16001
2022/3198-3199

کثیر من املکافآت بانتظارکم مع نجوم
الذکرى السنویة

تطبق الشروط واألحکام. 

یسري العرض من 1 یونیو
لغایة 30 یونیو 2022.

 www.retaj-hotels.com

الترخيص لـ»12« حملة معتمدةتحديد األسعار متروك للحمالت

الشوارع تفتقر للتشجير 
والتجميل رغم أهمية المنطقة 

قطر تشارك 
في القمة 

العالمية للعمل 

تعزيز المرونة

فوج رابع 
عة  من »ُمسرِّ

األعمال«

مركز قطر للتكنولوجيا المالية 

قطر وجهة استثمارية رائدة
وزير التجارة والصناعة:

مناقشة 
استراتيجيات تنويع 

مصادر الدخل

جسر 
للتواصل 

اء والحوار البنَّ

مسح وطني لألمراض المزمنة
وزارة الصحة وجهاز التخطيط 

د. الكواري: تعزيز الوقاية من األمراض 

د. النابت: تحسين المؤشرات الصحية
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دور سياسي واقتصادي ودفاعي متوازن وموثوق لقطر عالميا

وزير الثقافة يشارك في حفل إطالق 
»إربد« عاصمة الثقافة العربية

الشيخ  سعادة  شارك  قنا-  عمان- 

عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، 

مساء أمس، في حفل إطالق فعاليات »إربد 

حيث   ،»2022 العربية  للثقافة  عاصمًة 

بمدينة  فني  وحفل  شعبي  كرنفال  ُأِقيم 

الحسن الرياضية.

وكان سعادة وزير الثقافة قد وصل عّمان، 

األردنية  للمملكة  زيارة  في  الجمعة، 

السيدة  سعادة  من  بدعوة  الهاشمية، 

هيفاء النجار وزيرة الثقافة األردنية.

شارك في جلسة ضمن أعمال حوار الشانغريال الـ»19« بسنغافورة.. د. العطية:

ضرورة بناء القدرات األمنية لجميع الدول
سنغافورة- قنا- سنغافورة- قنا- شارك 

سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الدولة لشؤون الدفاع، أمس، في جلسة 

حوارية ضمن أعمال حوار الشانغريال 

التاسع عشر، المقام حالًيا في جمهورية 

سنغافورة، بعنوان »تطوير نماذج جديدة 

من التعاون األمني«.

وتحدث سعادته، خالل كلمة ألقاها في 

الجلسة، عن الحدث الرياضي األبرز لهذا 

العام، المتمثل في استضافة دولة قطر 

بطولة كأس العالم 2022، والتأكيد على 

ا 
ًّ

أثر الرياضة باعتبارها مصدًرا حقيقي

لإللهام الدبلوماسي والعمل الجماعي.

وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدولة لشؤون الدفاع على ضرورة 

تنسيق التعاون األمني باتباع نهج شامل، 

وبناء القدرات األمنية لجميع الدول بدال من 

تحديدها لبعض الدول دون غيرها، حتى 

يتم تحقيق األمن الشامل والمستدام.

وأشار سعادته إلى دور دولة قطر السياسي 

واالقتصادي والدفاعي المتوازن والموثوق 

على الصعيد العالمي كونه منبثًقا من 

رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على 

خدمة المصالح، المتمثلة في التماسك 

العالميين. والسالم 

الجدير بالذكر أن حوار شانغريال يعد 

ا المعهد 
ًّ

قمة أمن حكومية، يعقدها سنوي

الدولي للدراسات االستراتيجية، بمشاركة 

عدد كبير من رؤساء وزراء ووزراء وقادة في 

المجاالت. مختلف 

كما شارك سعادة نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس، 

في اجتماع الطاولة المستديرة ألصحاب 

السعادة وزراء الدفاع ضمن " حوار 

شانغريال"  التاسع عشر المقام حاليًا في 

جمهورية سنغافورة.

 كما اجتمع سعادة الدكتور خالد بن 

محمد العطية مع سعادة السيد تيو تشي 

هين كبير الوزراء الوزير المنسق لألمن 

القومي بجمهورية سنغافورة.

 جرى خالل االجتماع استعراض العالقات 

العسكرية الثنائية بين البلدين، وسبل 

تعزيزها وتطويرها.

 حضر االجتماع سعادة السيد سعود 

بن جاسم الجفيري سفير دولة قطر لدى 

سنغافورة.

مناقشة مستجدات أورام الثدي

»القطرية للسرطان« تنظم ورشة العمليات التجميلية
في إطار دعم وتمكين 
ومناصرة المتعايشين 
مع السرطان والتطوير 

المهني لمقدمي الرعاية 
الصحي، نظمت الجمعية 

القطرية للسرطان ورشة 
العمليات التجميلية 

والترميمية ألورام الثدي 
التي قدمها كل من د. 

هيثم خليل- استشاري 
جراحة األورام التجميلية 

والترميمية - مستشفيات 
جامعة برمنغهام، المملكة 
المتحدة، ود. ارتفاع الشمري 
- جراح أورام الثدي- مؤسسة 

حمد الطبية- السفيرة 
الفخرية للجمعية، وذلك 

بمقر مركز التوعية والتدريب 
بالجمعية.

بشكل  تدشينها  تم  التي  الورشة  حضر 

اإللكترونية  المنصات  عبر  وأيضا  مباشر 

على  والمتخصصين  المهتمين  من  عدد 

خالد  الدكتور.  الشيخ  سعادة  رأسهم 

إدارة  مجلس  رئيس  ثاني-  آل  جبر  بن 

 - األنصاري  الله  عبد  الدكتور  الجمعية، 

الطبية،  حمد  لمؤسسة  الطبي  المدير 

رئيسة   - برينكر  نانسي  والسيدة 

 Promise of Fund of إدارة  مجلس 

Florida وسفيرة النوايا الحسنة للواليات 
السرطان،  لمكافحة  األميركية  المتحدة 

رشيد-  أبو  محمد  هادي  دكتور. 

القطرية  للجمعية  العلمي  المستشار 

للسرطان.

الدكتور  الشيخ  سعادة  رحب  جهته  من 

سبل  بكافة  ثاني،  آل  جبر  بن  خالد 

التجارب  ومواكبة  ودوليًا  محليًا  التعاون 

تطوير  سبيل  في  العالمية  والخبرات 

األفكار  تبادل  خالل  من  وخططها  برامجها 

والرؤى بين الخبراء من مختلف القطاعات 

واالهتمامات، وانعكاسات ذلك على تطوير 

وتقديم  السرطان  بمرض  التوعية  مجال 

أفضل السبل والخدمات عن طريق االطالع 

المجال،  هذا  في  جديد  هو  ما  كل  على 

وكذلك الفرص المتاحة للجمعية للعمل 

من  الدولية  المنظمات  مع  أكبر  بشكل 

خالل الوصول ألحدث طرق العالج لمواجهة 

من  العلمية  األساليب  وتشجيع  المرض 

والتوعية  والدراسات  البحوث  دعم  خالل 

منه  الوقاية  وطرق  بالسرطان  الشاملة 

تنظيم  أن  إلى  الفتًا  به،  المصابين  ودعم 

التزام  على  ليؤكد  يأتي  الورشة  هذه 

مع  المتعايشين  تجاه  بدورها  الجمعية 

المرض.

وأشار سعادته أن الجمعية ال تدخر جهدًا 

تكون  أن  في  رؤيتها  تحقيق  سبيل  في 

قطر  لجعل  المجتمعية  الشراكة  منصة 

السرطان  من  الوقاية  مجال  في  رائدة 

السعي  نحو  ورسالتها  آثاره،  وتخفيف 

آثاره  وتخفيف  السرطان  من  للوقاية 

شركائنا  مع  العمل  خالل  من  قطر،  في 

وتمكين  ودعم  المجتمع،  لتوعية 

المرض،  مع  المتعايشين  ومناصرة 

في  العلمي  والبحث  المهني  والتطوير 

مجال السرطان.

جزئين  على  الورشة  تدشين  تم  وقد  هذا 

مرض  مع  المتعايشات  استهدف  األول 

على  اطالعهم  بهدف  الثدي  سرطان 

الخيارات التجميلية والترميمية لعمليات 

بأنواع  توعيتهم  تمت  كما  الثدي،  أورام 

كل  وسلبيات  وإيجابيات  الجراحات  تلك 

حده..  على  حالة  لكل  والمناسب  منها 

الثاني  جزئها  في  الورشة  طرحت  كما 

للمتعايشات  الثدي  بناء  إعادة  ممارسات 

مع سرطان الثدي وذلك بهدف بناء قدرات 

بالتعاون  السرطان  مجال  في  العاملين 

حمد  مؤسسة  منها  الجهات  من  عدد  مع 

 - بفلوريدا  بروميس  صندوق   - الطبية 

الواليات المتحدة األميركية، معهد ميامي 

األميركية  المتحدة  الواليات   - للسرطان 

- كلية سانت لوكس بايلور للطب

في  األخير  التحديث  هيثم  دكتور  ناقش 

سرطان  في  الثدي  بناء  إعادة  ممارسة 

وخبرات  المتحدة  المملكة  في  الثدي 

دكتورة.  ناقشت  كما  المشتركة،  قطر 

ارتفاع نتائج التطورات والخدمات األخيرة 

في  الثدي  بناء  إعادة  بممارسة  المتعلقة 

سرطان الثدي في مؤسسة حمد الطبية.

إطار  هادي  دكتور.  قدم  جهته  من 

للسرطان  القطرية  الجمعية  عمل 

الخدمات  لتقديم  واستراتيجيتها 

بالسرطان  المصابات  للنساء  الصحية 

إعادة  خدمات  دعم  ذلك  في  بما  قطر،  في 

بناء الثدي والتي ثبت أنها تحسن رفاهية 

النساء المصابات بسرطان الثدي 

داخل  للحضور  بجولة  الورشة  اختتمت 

بالجمعية،  والتدريب  التوعية  مركز 

التي  بالخدمات  إعجابهم  عن  معربين 

للسرطان  القطرية  الجمعية  تقدمها 

والمرافق النوعية التي تضمها.

ببلدية الخور والذخيرة

االحتفال باليوم العالمي 
لسالمة األغذية

باليوم  والذخيرة  الخور  بلدية  احتفلت 

 7( يوافق  الذي  األغذية  لسالمة  العالمي 

عدد  مع  بالتعاون  الخور  منتزه  في  يونيو( 

الغذائية  والشركات  الموسسات  من 

ومشاركة مميزة من العائالت واألسر، وقد 

تضمنت الفعالية توعية الجمهور بسالمة 

الحفاظ  في  وأهميته  اآلمن  والغذاء  الغذاء 

على الصحة، بحضور السيد عبدالعزيز 

البلدية،  الرقابة  إدارة  مدير  السيد  أحمد 

الشمري رئيس قسم  والسيد أحمد مطر 

الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة، 

المشاركة  الجهات  مسؤولي  من  وعدد 

بالفعالية. 

مطر  أحمد  السيد  قال  المناسبة،  وبهذه 

الصحية  الرقابة  قسم  رئيس  الشمري، 

الفعالية  إن  والذخيرة،  الخور  ببلدية 

أمانا  أكثر  »أغذية  شعار  تحت  تأتي 

الوعي  نشر  إلى  تهدف  أفضل«  لصحة 

بين المستثمر والمستهلك بأهمية سالمة 

وصل  كحلقة  البلدية  دور  ويأتي  األغذية، 

بينهم لربط بينهم لتوعية بقانون األغذية 

أفضل.  بشكل  األغذية  وسالمة  وصحة 

النشء  شريحة  على  التركيز  تم  كما 

من األطفال وتنظيم مسابقات توعوية لهم 

حول أهمية األغذية وكيفية التسوق األمن 

والسليم، وتخزين وتداول األغذية، مؤكدا 

للجمهور  مميزة  فرصة  الفعالية  هذه  أن 

الشركات  من  المستثمرين  مع  للتواصل 

والمؤسسات حول ما يخص حفظ المنتج 

الغذائي وتداوله بشكل صحي.

الغذائية  الوجبات  من  عدد  توزيع  تم  وقد 

االستخدام  متعددة  وأكياس  الصحية 

حسب  الغذاء  بسالمة  توعوية  تتضمن 

كما  الصحةالعالمية،  منظمة  توصيات 

مسابقات  تنظيم  الفعالية  تضمنت 

وتوزيع  لألطفال  هدايا  وتوزيع  وألعاب 

جوائز المسابقة على الفائزين.

الدوحة          $

الدوحة          $

في زيارة رسمية للبالد

رئيسة وزراء مولدوفا تصل الدوحة
الدوحة- قنا- وصلت دولة السيدة ناتاليا 

جمهورية  وزراء  رئيسة  جافريليتسا 

في  أمس،  مساء  الدوحة،  إلى  مولدوفا، 

زيارة رسمية للبالد.

لدى  المرافق،  والوفد  استقبالها  في  وكان 

وصولها مطار حمد الدولي، سعادة السيد 

إبراهيم يوسف فخرو مدير إدارة المراسم 

حمد  السيد  وسعادة  الخارجية،  بوزارة 

سفارة  بأعمال  القائم  العذبة  راشد  بن 

دولة قطر لدى جمهورية مولدوفا، وسعادة 

سفير  تسفيركون  فيكتور  السيد 

جمهورية مولدوفا لدى الدولة.
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العمل  مؤتمر  من  الـ110  الدورة  واكتسبت 

الدولي للعام الجاري أهمية خاصة، ال سيما 

التي  المتتالية  العالمية  األزمات  ظل  في 

شارك  حيث  العمل،  على  سلًبا  تنعكس 

في أعمال المؤتمر ما يقرب من 5000 مندوب 

يمثلون  األعضاء  الدول  من  دولة   187 من 

وأصحاب  )الحكومات،  الثالثة  العمل  أطراف 

عدًدا  المؤتمر  وناقش  والعمال(.  العمل، 

اقتصاديات  تقرير  مثل:  الموضوعات  من 

األوكرانية،  واألزمة  ا، 
ًّ

نمو األقل  الدول 

بشأن  القانونيين  الخبراء  لجنة  وتقارير 

الدولية،  العمل  منظمة  وتوصيات  اتفاقيات 

للمؤتمر  العامة  الجلسات  ناقشت  كما 

االجتماعي  واالقتصاد  الالئق،  العمل  قضايا 

والتضامني، والهدف االستراتيجي للتوظيف 

كجزء من آلية متابعة إعالن منظمة العمل 

أجل  من  االجتماعية  العدالة  بشأن  الدولية 

عولمة عادلة.

وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري 

الـ110  الدورة  رئيس  ونائب  العمل  وزير 

مؤتمر  مخرجات  أن  الدولي  العمل  لمؤتمر 

على  ستعمل  التي  سيما  ال  الدولي  العمل 

المجتمع  تواجه  التي  التحديات  معالجة 

للغاية  مهمة  هي  العمل،  عالم  في  الدولي 

أن  إلى  مشيًرا  الحالية،  المرحلة  خالل 

واألكثر  ا 
ًّ

نمو األقل  البلدان  على  التركيز 

األعضاء  الدول  بقية  عن  للتأخر  عرضة 

تلك  لتنفيذ  اإليجابية  النتائج  سيعزز 

المخرجات والتوصيات.

بالجلسة  كلمته  خالل  سعادته،  وأوضح 

الختامية للمؤتمر، أن اختيار موضوع التقرير 

لهذا العام جيد إذ تم من خالله التأكيد على 

ضرورة دعم التحول الهيكلي في هذه البلدان 

 ،)2031  -  2022( الدوحة  عمل  لبرنامج  وفًقا 

فرصة  ر  وفَّ العام  المدير  تقرير  أن  إلى  الفًتا 

الحالية  بالدورة  المشاركة  الوفود  لتباحث 

ومجابهة  الالئق،  العمل  تعزيز  ُسبل  في 

التحديات المستقبلية لعالم العمل.

قطر  دولة  بأن  العمل  وزير  سعادة  ونوه 

ستستضيف مؤتمر األمم المتحدة الخامس 

 ،2023 مارس  شهر  خالل  ا 
ًّ

نمو األقل  للبلدان 

وهو ما يؤكد إيمان دولة قطر بأهمية تعزيز 

تغيير  إحداث  أجل  من  الدولي  التضامن 

يضع هذه البلدان على المسار المنشود نحو 

التنمية المستدامة والشاملة.

أعمال  في  بالمشاركة  سعادته  وأعرب 

كنائب  الدولي  العمل  لمؤتمر  الـ110  الدورة 

متقدًما  الحكومات،  مجموعة  عن  للرئيس 

الرئيس  ونواب  المؤتمر  لرئيس  بالشكر 

الحكومات  عن  والمتحدثين  الوفود  ورؤساء 

مشاركتهم  على  والعمال  العمل  وأصحاب 

فعاليات  خالل  البناءة  وروحهم  اإليجابية 

أهمية  مدى  مجدًدا  أثبتت  التي  المؤتمر، 

أطراف  بين  والتعاون  االجتماعي،  الحوار 

وفًقا  العمل،  مستقبل  تشكيل  في  اإلنتاج 

العمل  لمنظمة  الراسخة  والمبادئ  لألهداف 

الدولية.

ورحب بإصدار القرار القاضي بالموافقة على 

 2006 لعام  البحري  العمل  اتفاق  تعديالت 

الخاصة  الثالثية  اللجنة  ِقبل  من  المعتمدة 

إلى  مشيًرا  للمؤتمر،  الرابعة  الجلسة  في 

على  بناء  معظمها  اعتماد  تم  التعديالت  أن 

الدروس المستفادة من فترة جائحة فيروس 

على  السلبية  وآثارها   »19  - »كوفيد  كورونا 

معيشة  وظروف  البحري،  القطاع  في  العمل 

الخاصة  اللوائح  سيما  ال  البحارة،  وعمل 

متن  على  الطبية  والرعاية  الغذاء  بتوفير 

بالصحة  الخاصة  والتدابير  السفن، 

والسالمة والوقاية من الحوادث.

ظروف  إدراج  قرار  إلى  الوزير  سعادة  ولفت 

منظمة  إطار  ضمن  والصحية  اآلمنة  العمل 

األساسية  والحقوق  والمبادئ  الدولية  العمل 

الفقرة  تعديل  خالل  من  وذلك  للعمل، 

الدولية  العمل  منظمة  إعالن  من  الثانية 

ألهميتها  األساسية  والحقوق  المبادئ  بشأن 

المهنيتين،  والسالمة  للصحة  الحاسمة 

كورونا  فيروس  جائحة  وخالل  أنه  مؤكًدا 

عالم  على  متعددة  آثار  برزت   »19  - »كوفيد 

الوسائل  إيجاد  فرض  الذي  األمر  العمل، 

لمنظمة  األساسية  المبادئ  تأثير  لتعزيز 

العمل وبرنامج العمل الالئق.

إضافة  تمت  بموجبه  القرار  أن  وأوضح 

الدولية  العمل  التفاقيات  اثنتين  اتفاقيتين 

األساسية، وهما االتفاقية رقم 155 لعام 1981 

واالتفاقية  المهنية،  والصحة  السالمة  بشأن 

الترويجي  اإلطار  بشأن   2006 لعام   187 رقم 

للسالمة والصحة المهنيتين.

إدراج  قرار  اعتماد  يستدعي  أنه  إلى  ولفت 

منظمة  إعالن  تعديل  اآلمنة  العمل  ظروف 

والحقوق  المبادئ  بشأن  الدولية  العمل 

آمنة  عمل  )بيئة  عبارة  لتشمل  األساسية، 

على  الالحقة  التعديالت  وإدخال  وصحية(، 

العدالة  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  إعالن 

االجتماعية من أجل عولمة عادلة، والميثاق 

العالمي لفرص العمل.

األولى  المناقشة  بنتائج  سعادته  ونوه 

التلمذة  بشأن  توصية  اعتماد  إلى  الرامية 

التحديات،  لمواجهة  الجيدة  الصناعية 

الحاصلة  السريعة  للتطورات  واالستجابة 

جائحة  قبيل  من  واألزمات  العمل  عالم  في 

والتي   ،»19  - »كوفيد  كورونا  فيروس 

مشيًرا  المهارات،  تطابق  عدم  إلى  تفضي 

العمال اكتساب مهارات  أنه يتطلب من  إلى 

مستمر  بشكل  كفاءاتهم  تطوير  أو  جديدة 

لالستخدام،  والقابلية  اإلنتاجية،  لتحسين 

واالستجابة الحتياجات سوق العمل الحالية 

والمستقبلية.

باالستنتاجات  الوزير  سعادة  ورحب 

المنبثقة عن مناقشة البند الخاص بالعمل 

والتضامني،  االجتماعي  واالقتصاد  الالئق 

تضمنتها  التي  التوجيهية  المبادئ  خاصة 

ومعالجة  الفرص  تعزيز  إلى  والرامية 

التحديات.

وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري 

بمناقشة  ترحب  قطر  دولة  أن  العمل  وزير 

البند الخاص بالهدف االستراتيجي للعمالة 

العمل  منظمة  إعالن  متابعة  من  كجزء 

من  االجتماعية  العدالة  بشأن  الدولية 

أنشطة  دعم  عن  معرًبا  عادلة،  عولمة  أجل 

المنظمة وبرامجها في تحقيق هذه األهداف، 

في ظل النجاح المشهود الذي حققه برنامج 

التعاون الفني للمنظمة مع دولة قطر، والذي 

من  به  االقتداء  يمكن  رائًدا  نموذًجا  يعتبر 

بقية دول المنطقة.

تقرير  ناقشت  الوفود  أن  سعادته  وبّين 

المدير العام للمنظمة الذي يلفت نظر العالم 

األراضي  في  للعمال  المأسوية  األوضاع  إلى 

أوضاعهم  تفاقم  ويكشف  المحتلة،  العربية 

 - »كوفيد  كورونا  فيروس  جائحة  بعد 

العمل  لحقوق  االنتهاكات  واستفحال   ،»19
خاصة  المحتلة،  األراضي  في  األساسية 

األطفال،  وعمالة  البطالة،  نسب  ازدياد 

الالئق  العمل  مستويات  ضعف  أن  موضًحا 

النشاط  وتوسيع  االحتالل  استمرار  نتيجة 

الضغط  مواصلة  يستوجب  االستيطاني، 

للقانون  وفًقا  بالتزاماته  للوفاء  المحتل  على 

الدولي اإلنساني.

المؤتمر  نتائج  أن  في  ثقته  سعادته  وأبدى 

وتحقيق  الالئق  العمل  تعزيز  في  ستسهم 

االلتزام  مؤكًدا  المستدامة،  التنمية  أهداف 

األطراف  متعدد  الدولي  التعاون  بدعم 

الجهود  ومواصلة  األهداف،  هذه  لتحقيق 

المشتركة لبناء مستقبل أفضل للعمل.

ترسيخ  تم  أنه  إلى  كلمته  ختام  في  وأشار 

سيما  ال  للمنظمة،  المشتركة  المبادئ 

الثالثي  والتعاون  االجتماعي  الحوار  أهمية 

بالدور  منوًها  االجتماعية،  العدالة  لتحقيق 

الريادي للمنظمة، خالل أزمة فيروس كورونا 

»كوفيد - 19« من خالل االستجابة السريعة 

للدول  المطلوب  الدعم  وتقديم  والفّعالة، 

األعضاء لمواجهة هذه األزمة.

صميخ  بن  علي  الدكتور  سعادة  وكان 

مؤتمر  رئيس  ونائب  العمل  وزير  المري 

ثالث  اجتماعات  ترأس  قد  الدولي  العمل 

والعاشرة  والسابعة  الرابعة  هي:  جلسات 

أجندتها  تضمنت  التي  المؤتمر،  أعمال  من 

تقديم تقرير اللجنة المالية والموافقة عليه، 

ورئيس  العام  المدير  تقريري  ومناقشة 

مجلس اإلدارة.

جملة  السابعة  الجلسة  ناقشت  كما 

المالي  التقرير  بشأن  المهمة  القرارات  من 

لسنة  المدققة  الموحدة  المالية  والبيانات 

2021، وقراًرا بشأن جدول اشتراكات موازنة 
المحكمة  تشكيل  بشأن  وآخر   ،2023 عام 

عن  فضاًل  الدولية،  العمل  لمنظمة  اإلدارية 

المعاشات  لجنة  في  التعيينات  بشأن  قرار 

الدولية  العمل  منظمة  لموظفي  التقاعدية 

للمعاشات  المشترك  الصندوق  »مجلس 

التقاعدية لموظفي األمم المتحدة«.

الجلسة  خالل  الدولي  العمل  مؤتمر  واعتمد 

الدكتور  سعادة  برئاسة  العاشرة  العامة 

قراًرا  العمل  وزير  المري  صميخ  بن  علي 

ا حول إدراج بيئة عمل آمنة وصحية 
ًّ

تاريخي

بشأن  الدولية  العمل  منظمة  إطار  في 

المبادئ والحقوق األساسية في العمل.

ويعد القرار الذي دفعت دولة قطر باعتماده، 

أهم  من  المؤتمر،  جلسة  ترؤسها  خالل 

في  ا 
ًّ

تاريخي وحدًثا  المؤتمر،  مخرجات 

لقي  حيث  الدولية،  العمل  منظمة  مسيرة 

في  المؤتمر،  اعتمد  مثلما  كبيًرا،  ترحيًبا 

الجلسة ذاتها، تقرير لجنة المناقشة العامة 

المتعلق بالعمل الالئق واالقتصاد االجتماعي 

والتضامني.

ويعقد مؤتمر العمل الدولي أو ما ُيعرف باسم 

ا 
ًّ

سنوي جنيف  في  للعمل  الدولي  البرلمان 

العمل  لمنظمة  العامة  السياسات  لوضع 

الدولية، بما في ذلك االتفاقيات والتوصيات، 

السياسة  بشأن  قرارات  المؤتمر  ويتخذ 

وبرنامج  الدولية،  العمل  لمنظمة  العامة 

أعضاء  أيًضا  وينتخب  والميزانية،  العمل 

مجلس اإلدارة.

في  أمس،  قطر،  دولة  شاركت  قد  وكانت 

المستوى  رفيع  بوفد  للعمل  العالمية  القمة 

صميخ  بن  علي  الدكتور  سعادة  ترأسه 

المري وزير العمل، وذلك على هامش الدورة 

في  المنعقدة  الدولي  العمل  لمؤتمر  الـ110 

جنيف حاليا.

عقدت  التي  للعمل،  العالمية  القمة  حضر   

والمرونة  االنتعاش  »تعزيز  شعار  تحت 

رؤساء  اإلنسان«،  على  يركزان  اللذين 

رفيعي  ومسؤولين  العمل  ووزراء  حكومات 

العمل  منظمة  في  األعضاء  للدول  المستوى 

الدولية.

التي  العاجلة  اإلجراءات  القمة  وناقشت   

الدولية  العمل  منظمة  تتخذها  أن  يمكن 

قطاع  تحديات  لمعالجة  األعضاء  والدول 

العواقب  إلى  باإلضافة  عالميا،  العمل 

االجتماعية لالزمات المتعددة في العالم.

تحديات  القمة  في  المشاركون  وتناول 

معدالت  ارتفاع  ومنها  عالميا،  العمل  سوق 

البطالة وزيادة نسب الفقر وانعدام الحماية 

االجتماعية واحترام حقوق العمل، باإلضافة 

إلى تأثيرات زيادة أسعار الغذاء والطاقة على 

أنظمة الحماية االجتماعية.

األمد،  طويلة  التحديات  القمة  ناقشت  كما 

كورونا،  جائحة  وآثار  المناخ  تغير  ومنها 

على  وتأثيرها  االوكرانية  األزمة  وتداعيات 

األمر  والغذاء،  بالطاقة  يتعلق  فيما  العالم 

الذي قد ينتج عنه أزمات اقتصادية.

العاجلة  العمالية  القضايا  القمة  وحددت 

بهدف  المتتالية  األزمات  بها  تتسبب  التي 

فرصة  وتوفير  منها،  التعافي  إجراءات  دفع 

الدولية  العمل  منظمة  دور  لتعزيز  حقيقية 

لألزمات  الفعالة  االستجابة  تحفيز  في 

االجتماعية والعمالية والمساعدة في حلها.

القطاع  دعم  ضرورة  على  المشاركون  وشدد 

العام من خالل تبني نهج متكامل يستجيب 

توفير  ناحية  من  المجتمع  حياة  لواقع 

دور  بتعزيز  االجتماعية  والحماية  الوظائف 

منظمة العمل الدولية.

تفاقم أوضاع 
العمال 

في األراضي 
العربية 
المحتلة 

بعد الجائحة

 قطر تشارك 
بأعمال القمة 

العالمية 
للعمل 

في جنيف

جنيف - قنا - شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أمس بجنيف، في أعمال 
الجلسة الختامية لمؤتمر العمل الدولي في دورته الـ110، بحضور رؤساء الوفود، ووزراء العمل، وممثلي 

العمال، وأرباب العمل، بالدول األعضاء لدى منظمة العمل الدولية. وتأتي مشاركة وزارة العمل في 
أعمال مؤتمر منظمة العمل الدولية في إطار الجهود التي تبذلها للتواصل مع المنظمات الدولية، 

ا، وفتح آفاق الحوار الجاد مع مختلف أطراف  ومناقشة آخر المستجدات في قطاع العمل عالميًّ
العمل بمختلف دول العالم، لالستفادة من التجارب بين الدول األعضاء بالمنظمة.

التعاون 
بين أطراف 
اإلنتاج مهم 

لتشكيل 
مستقبل 

العمل

ترحب بمناقشة البند الخاص بالهدف االستراتيجي للعمالة 

قطر تؤمن بأهمية تعزيز التضامن الدولي
شارك في الجلسة الختامية لمؤتمر العمل الدولي.. د. المري:

مخرجات مؤتمر العمل الدولي مهمة للغاية خالل المرحلة الحالية
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في مجال القانون الدولي اإلنساني

إعداد محاضرين عسكريين قطريين

السيد/   سعادة  رعاية  تحت 

وزير  العامري،  محمد  بن  مسعود 

الوطنية  اللجنة  اختتمت  العدل، 

صباح  اإلنساني  الدولي  للقانون 

ميريديان  رويال  لو  بفندق  أمس 

»برنامج  أعمال  لوسيل،   –
إلى  الهادف  عسكري«  محاضر 

عسكريين  محاضرين  إعداد 

الدولي  القانون  قطريين في مجال 

اللجنة  نظمته  والذي  اإلنساني، 

العسكرية  اللجنة  مع  بالتعاون 

بوزارة  اإلنساني  الدولي  للقانون 

للصليب  الدولية  واللجنة  الدفاع 

اإلقليمية  بالبعثة  ممثال  األحمر 

لدول مجلس التعاون الخليجي.

ألعمال  الختامية  الجلسة  وخالل   

السيد/   سعادة  قام  البرنامج، 

السويدي،  الله  عبد  بن  سلطان 

وكيل وزارة العـــدل رئيس اللجنة 

الوطنية للقانون الدولي اإلنساني، 

أعمال  في  المشاركين  بتكريم 

الحضور  شهادات  وقدم  البرنامج، 

منتسبي  على  والمشاركة 

وزارة  من  المرشحين  البرنامج 

الدفاع. 

أعلن  المناسبة،  وبهذه 

الخميس  محمد  السيد/ خالد 

الوطنية  اللجنة  مقرر  العبيدلي، 

اختتام  اإلنساني،  الدولي  للقانون 

المرحلة األولى من برنامج محاضر 

إعداد  إلى  الهادف  عسكري، 

للمساهمة  عسكريين  محاضرين 

القانون  وأحكام  مبادئ  نشر  في 

في  المذكورة  اإلنساني  الدولي 

واتفاقيات  األربع  جنيف  اتفاقيات 

العسكري،  المستوى  على  الهاي 

من  أيضا  منهم  االستفادة  وتتم 

للقانون  الوطنية  اللجنة  خالل 

السيد/   وأضاف  اإلنساني.  الدولي 

من  يتكون  البرنامج  أن  العبيدلي 

اختتام  أمس  تم  وقد  مرحلتين 

المرحلة األولى: الجانب القانوني، 

األخيرة،  قبل  ما  المرحلة  وهي 

التي  التأهيلي،  الجانب  مرحلة 

شهر  بداية  مع  إطالقها  سيتم 

معهد  مع  بالتعاون  سبتمبر 

سيتم  حيث  لإلعالم،  الجزيرة 

المحاضرات  مواعيد  تحديد 

التقييمية على منتسبي البرنامج، 

على  لهم  المساعدة  المواد  وتوزيع 

اللجنة  مع  بالتنسيق  إعدادها 

ليتمكن  األحمر،  للصليب  الدولية 

إعداد  في  والمتميزون  المتفوقون 

المتعلقة  المحاضرات  وتقديم 

اإلنساني  الدولي  بالقانون 

وإكمال  األخيرة  للمرحلة  والـتأهل 

المرحلة  اجتياز  بعد  البرنامج 

حيث  التأهيلي،  الجانب  الثانية: 

الذين  المشاركون  سيحصل 

على  بنجاح  البرنامج  اجتازوا 

شهادة محاضر معتمدة من اللجنة 

ومعهد  الدولية  واللجنة  الوطنية 

بقدرتهم  تفيد  لإلعالم،  الجزيرة 

تثقيفية  محاضرات  تقديم  على 

عن القانون الدولي اإلنساني. 

وأوضح السيد/  العبيدلي أن الدورة 

مشاركا   45 نحو  احتضنت  التي 

وجود  كشفت  الجنسين،  من 

الدفاع  وزارة  من  وطنية  كفاءات 

لنشر  المستقبل  في  عليها  يعول 

الدولي  القانون  وأحكام  مبادئ 

العسكري،  القطاع  في  اإلنساني 

القانون  اختصاص  مناط  هو  الذي 

حل  في  ودوره  اإلنساني  الدولي 

الحروب  شبح  وإبعاد  النزاعات 

ما  وإزالة  ضحاياها،  مساعدة 

تخلفه من دمار وكوارث إنسانية.

يذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن 

للقانون  الوطنية  اللجنة  اهتمام 

الدولي اإلنساني ومنذ إنشائها في 

مبادئ  ونشر  بترسيخ   ،2012 عام 

سواء  اإلنساني،  الدولي  القانون 

الوطني  الصعيد  على  ذلك  كان 

والدولي،  العربي  الصعيد  أو 

الوطنية  اللجنة  سعت  حيث 

عقد  إلى  اإلنساني  الدولي  للقانون 

المماثلة  اللجان  بين  شراكات 

بالقانون  المعنية  والمعاهد 

توقيع  خالل  من  االنساني،  الدولي 

تبادل  إلى  تهدف  تفاهم،  مذكرات 

الخبرات والتجارب. 

للقانون  الوطنية  اللجنة  وتقوم 

الدولي االنساني بعدة أنشطة مع 

 2018 عام  ففي  الجهات،  مختلف 

للقانون  الوطنية  اللجنة  قدمت 

محاضر  برنامج  اإلنساني  الدولي 

جديدة  فكرة  وكانت  قطري، 

تهدف إلعداد محاضرين في مجال 

حيث  اإلنساني،  الدولي  القانون 

معمقة  دراسة  اللجنة  أعّدت 

إعداد  عن  تمخضت  للموضوع، 

برنامج متكامل، وتم التحضير له 

كامل  عام  لمدة  احترافي  بشكل 

تقريبًا، وتم اختيار أهم المواد التي 

يجب على المشارك أن يتلقاها في 

االستعانة  عن  فضاًل  البرنامج، 

بصفوة من المحاضرين والخبراء 

في  العربية  الدول  مختلف  من 

اإلنساني،  الدولي  القانون  مجال 

تقدير  محل  التجربة  تلك  وكانت 

للصليب  الدولية  اللجنة  من 

البعثة  ومن  جنيف،  في  األحمر 

اإلقليمية في دولة الكويت. 

للقانون  الوطنية  اللجنة  وتتقدم 

رائدة  بفكرة  اإلنساني  الدولي 

عسكري،  محاضر  برنامج  أيضا 

إعداد  إلى  خالله  من  تسعى  الذي 

وزارة  في  عسكريين  محاضرين 

األيمن  الساعد  ليكونوا  الدفاع، 

الدولي  للقانون  العسكرية  للجنة 

الموقرة،  الدفاع  بوزارة  اإلنساني 

القانون  وأحكام  مبادئ  نشر  في 

المستوى  على  اإلنساني  الدولي 

العسكري.

»العدل« 
تختتم 

المرحلة 
األولى 

من 
أعمال 

البرنامج 

العبيدلي: الدورة كشفت وجود 
كفاءات وطنية من وزارة الدفاع

أطلقته وزارة العدل

إصدار مطور لنظام قضايا الدولة

قام سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، 

لنظام  المطور  اإلصدار  بإطالق  العدل،  وزير 

يستهدف  الذي  اإللكتروني  الدولة  قضايا 

تسهيل عمل كافة مستخدمي النظام، وتوفير 

الدعاوى  أنواع  كافة  لمتابعة  شاملة  نظرة 

وتوفير كافة البيانات بما يتوافق مع احتياجات 

كل مستخدم للنظام.

الدولة  قضايا  لنظام  المطور  اإلصدار  ويتميز 

بسهولة التعامل إلكترونيا، واالنتقال السلس 

الصفحة  خالل  من  النظام  لمحتويات 

القضايا  عن  البحث  في  والمرونة  الرئيسية، 

بالصفحة الرئيسية باستخدام أكثر من بيان 

وعرض  القضية،  أطراف  أو  القضية،  رقم  منها 

قضايا  عن  البيانات  أهم  توضح  تحكم  لوحة 

الستخراج  روابط  النظام  يتيح  كما  الدولة، 

بصورة  وتفصيلية  إجمالية  إحصائيات 

على  االطالع  ويتيح  القضايا،  أنواع  لكل  آنية 

المخطط العام اإلجمالي وبصورة لحظية لكل 

المختلفة،  التقاضي  ودرجات  القضايا  أنواع 

وُيمكن كل مسؤول من اإلحاطة بتوزيع العمل 

ويضيف  واألقسام،  اإلدارة  داخل  اإلجمالي 

الجلسات  بمواعيد  المحامي  تذكير  خاصية 

الخاصة بمباشرة الدعاوى المكلف بها، وُيمكن 

على  محام  لكل  العمل  أداء  نتائج  تقييم  من 

حدة.

وبهذه المناسبة أعرب سعادة السيد مسعود 

بن محمد العامري، وزير العدل، عن األمل في 

الدولة  قضايا  لنظام  المطور  اإلصدار  يوفر  أن 

مزيدا من الكفاءة والفاعلية في إنجاز ومتابعة 

بأول  أوال  اإلدارة  عمل  نتائج  ومراقبة  الدعاوى 

بتوجيهات  عمال  الدولة  مصالح  على  حرصا 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 

أنظمة  بتطوير  المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل 

العدالة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة.

الوكيل  الكواري،  حسن  أحمد  السيد  وأوضح 

المساعد بمكتب سعادة الوزير والقائم بأعمال 

أهمية  القانونية  للشؤون  المساعد  الوكيل 

الدولة  قضايا  نظام  من  المطور  اإلصدار  إطالق 

عمال بتوجيهات سعادة الوزير بتطوير األنظمة 

المعمول بها في اإلدارة بما يضمن تفعيل عملها 

الوسائل  أحدث  من  الدولة  محامي  ويمكن 

المعمول بها في متابعة القضايا.

 وأضاف أن اإلصدار المطور سُيمكن من تحقيق 

أهداف اإلدارة المتضمنة في استراتيجية وزارة 

وتوفير  خدماتها  تطوير  يخص  فيما  العدل 

المحامين  عمل  بتسريع  الكفيلة  اآلليات 

حيث  من  المتابعة  قيد  بالقضايا  وتذكيرهم 

لكل  المخصصة  الجلسات  ومواعيد  العدد 

النصية  الرسائل  طريق  عن  دولة  محامي 

واإليميل.

مدير  السليطي،  علي  حصة  السيدة  وقالت 

نظم  إدارة  ومدير  والجودة  التخطيط  إدارة 

المطور  اإلصدار  إن  العدل،  بوزارة  المعلومات 

تداول  سرعة  يضمن  بما  معالجته  تمت 

قضايا  إلدارة  وليوفر  األداء،  وجودة  البيانات 

الدولة قاعدة بيانات قانونية تمكنها من إعداد 

الدعاوى  عدد  عن  واإلحصائيات  التقارير 

وإمكانية  إلكترونيا،  الدولة  ضد  أو  من  المقامة 

كل  حسب  وتصنيفها  الدعاوى  هذه  حصر 

جهة حكومية وكم عدد الدعاوى التي تخصها 

على حدة، وكذلك حسب نوع الدعاوى )إدارية– 

مدنية– طعن على قرار إداري– منازعة أراض– 

سيسهل  كما  ذلك،  ونحو  الدولة(  في  عقود 

النظام عمل اإلدارة من خالل توفير اإلحصائيات 

ضدها  أو  لصالحها  الصادرة  األحكام  بعدد 

بصورة آنية وعن أي فترة سابقة )أسبوع/  شهر/  

سنة( حسب نوع اإلحصائية المطلوبة.

يتميز بسهولة 
التعامل 
إلكترونيا

يستهدف 
تسهيل عمل 
المستخدمين

الدوحة           $

يتيح البيانات بما يتوافق مع احتياجات كل مستخدميوفر نظرة شـاملة لمتابعة كافة أنواع الدعـاوى
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»رابطة رجال األعمال« استضافت وفدا يضم شركات ومستشفيات

بحث االستثمار في السياحة الطبية بسويسرا

رابطة  بحثت  قنا-  الدوحة- 

خالل  القطريين  األعمال  رجال 

الشركات  من  بوفد  اجتماعها 

السويسرية  والمستشفيات 

السياحة  في  المختصة 

الطبية،  والخدمات  العالجية 

إدغار  السيد  سعادة  يرأسه 

لدى  سويسرا  سفير  دويريغ 

في  االستثمار  فرص  قطر،  دولة 

السياحة الطبية بسويسرا.

الكعبي،  شريدة  السيد  وأكد 

الرابطة،  إدارة  مجلس  عضو 

للسياحة  المهمة  الفرص  على 

مشيًرا  البلدين،  في  واالستثمار 

تعد  الذي  الوقت  في  أّنه  إلى 

سياحية  وجهة  سويسرا  فيه 

وسكان  للقطريين  رئيسية 

على  مقبلة  قطر  فإن  الخليج، 

من  استثنائية  نسخة  تنظيم 

ترحب  حيث  العالم،  كأس 

السويسريين  السياح  بتوافد 

خالل  خاصة  ُمتزايد،  بشكل 

فترة مونديال قطر 2022.

السّيد  سعادة  أّكَد  جانبه،  من 

سويسرا  سفير  دويريغ،  إدغار 

فرًصا  هناك  أّن  الدولة،  لدى 

القطري  التعاون  لتعزيز  واعدة 

مختلف  في  السويسري 

السياحة  خاصة  القطاعات، 

أن  بّين  كما  الطبية،  والسياحة 

قد  البلدين  بين  التجارة  حجم 

مليارات   5 من  أكثر  إلى  ارتفع 

شهد  حيث   ،2021 عام  ريال 

بعام  مقارنة  ا 
ًّ

قياسي ارتفاًعا 

التجارة  حجم  بلغ  فقد   ،2020
البينية 2.6 مليار ريال.

تأهل  أن  سعادته  وأضاف 

كأس  إلى  سويسرا  منتخب 

سيؤدي   2022 القدم  لكرة  العالم 

السويسريين  اهتمام  زيادة  إلى 

بزيارة قطر.

القطري  السوق  أن  السفير  وأّكد 

وقطر  لسويسرا،  أهمية  يزداد 

لسويسرا  سوق  أكبر  ثالث  هي 

األوسط  الشرق  منطقة  في 

زيادة  وهناك  إفريقيا،  وشمال 

سويسرا  من  السياح  عدد  في 

فرًصا  هناك  أن  كما  قطر،  إلى 

العالم  وكأس  مهمة،  استثمارية 

عن  إيجابية  إشارات  يعطي 

المنطقة.

فهناك  متفائلون،  »نحن  وتابع: 

للضيافة  لكتارا  استثمارات 

تشكل معالم بارزة لالستثمارات 

وهي  سويسرا،  في  القطرية 

تنتمي  فاخرة  فنادق  ثالثة  في 

في  فنادق  مجموعة  أكبر  إلى 

مهم  تطور  وهذا  سويسرا، 

أكثر  فرًصا  هناك  أن  كما  ا،  جدًّ

لالستثمار القطري في سويسرا، 

في  زيادة  هناك  تكون  أن  وأتوقع 

بالبلَدين«. االستثمارات 

ونوه سعادة السّيد إدغار دويريغ، 

الدولة  لدى  سويسرا  سفير 

سيحتفل  المقبل  العام  أن  إلى 

على  عاًما   50 بمرور  البلدان 

الدبلوماسية،  عالقاتهما  إقامة 

العالم  كأس  بعد  أنه  يعني  ما 

كثيرة،  فعاليات  لدينا  ستكون 

بين  للسيارات  معارض  مثل 

باإلضافة  والدوحة،  جنيف 

في  االستثمارات  تعزيز  إلى 

الضيافة  مثل  متنوعة  قطاعات 

والعقارات.

عمر  السيد  أشار  جانبه،  ومن 

رابطة  عضو  الفردان،  حسين 

إلى  القطريين،  األعمال  رجال 

هناك  كورونا،  جائحة  بعد  أنه 

رجال  ِقبل  من  متزايد  اهتمام 

الصحي  بالقطاع  األعمال 

وأن  الصحية،  والتكنولوجيا 

متنامية  سويسرا  مع  العالقات 

ومنها  المجاالت،  من  العديد  في 

السياحة، خاصة العالجية، وهو 

التعاون  من  لمزيد  اآلفاق  يفتح  ما 

بين القطاع الخاص في البلدين.

عن شهر يونيو الجاري

»دخان« يعلن فائزي »ثراء«

بجوائز  الفائزين  أسماء  عن  دخان  بنك  أعلن   

التوفير»ثراء«  بحساب  المتعلق  السحب 

يونيو  شهر  عن  الشريعة  أحكام  مع  المتوافق 

للبنك،  الرئيسي  بالمقر  أجري  والذي  الجاري 

عويضة  بخيتة  العمالء  من  كل  فاز  حيث 

نقدية  جوائز  بريخان  شهول  وأحمد  العبدالله 

قيمة كل منها 10,000 ريال قطري.

يونغ،  تيشوا  ذا  العمالء،  من  كل  فاز  كذلك، 

الجابر،  صالح  جاسم  نشاوي،  محمد  خلدون 

الكواري،  ربيعة  حمد  المناعى،  جاسم  محمد 

يعقوب،  ياسين  محمد  كاهورا،  محمد  سعود 

عباس  رضوان  البكري،  عبدالعزيز  لمياء 

حمد  البرديني،  محمود  عيد  السهيل، 

عيسى  كارانتو،  ماريتز  المناعي،  جاسم 

الحضرمي،  منصور  آمنة  المهندي،  عبدالله 

دوانة  المري،  حمد  علي  سعد،  جمعة  لمياء 

الهاجري،  حمد  وضحة  مصطفى،  سعدالدين 

عبدالله محمد البلوشي، زامير بشير، مباركة 

سعدالدين  دانية  سبوعي،  عبيدي  بنت 

األنصاري،  إبراهيم  عبدالله  مصطفى، 

سعدالدين  يامن  المنصوري،  إبراهيم  فاطمه 

عبدالقادر  عابد،  معاذ  عايدة  مصطفى، 

حسين  بشاير  جعبري،  هاني  مهند  عياض، 

باتشيكو  جهونا  عبدالله،  علي  علي  حسن، 

محمد  فيلموروجان،  االكشمي  دهانا  ماتيو، 

جويسي  إسماعيل،  أحمد  شادي  فرحان، 

إبراهيم  نور  الشاطر،  عالء  ديسوزا،  ماريا 

إبراهيم  الباكر،  عبدالعزيز  فواز  المفتاح، 

الشنتوري،  محمد  إيهاب  المفتاح،  عبدالله 

عمر،  الزهراء  فاطمة  جعفر،  رحمن  خالد 

ساليهغيك،  سلمى  المهدي،  الفاتح  مصباح 

عبد،  جهاد  عبدالله  تاليدجيا،  عبدالحميد 

الفخري،  فخري  أحمد  المري،  علي  حسين 

عبيد  خويص،  محمود  عبدالله  ثينج،  كيثي 

سيف الجحيش، بسواجيت هالدر، نور طالل 

القيسي، خالد عبدالعزيز  حمودة، ناصر علي 

الغانم، شبنة كاندوت، سناء سليمان محمد، 

كولكو  بديع  وعبدالحليم  العلي  وليد  حسينه 

ريال   5,000 منها  كل  قيمة  نقدية  بجوائز 

قطري. 

وقد تم إجراء السحب تحت إشراف ممثل إدارة 

بوزارة  األسواق  ومراقبة  النوعية  التراخيص 

التجارة والصناعة.

 59 فوز  شهريًا  »ثراء«  التوفير  حساب  ويتيح 

5,000 ريال قطري  عميل بجائزة نقدية بقيمة 

 10,000 وعميلين آخرين بجائزة نقدية بقيمة 

ريال قطري لكل رابح. باإلضافة إلى ذلك، يمّكن 

الفوز  من  عميلين  سنوية  ربع  بصفة  »ثراء« 

لكل  قطري  ريال   25,000 بقيمة  نقدية  بجائزة 

منهما فضاًل عن فوز اثنين آخرين بجائزة نقدية 

قيمتها 50,000 ريال قطري لكل رابح، وصواًل إلى 

بالجائزة  سنويًا  واحد  عميل  فوز  عن  اإلعالن 

 1,000,000 قيمتها  تبلغ  والتي  الكبرى  النقدية 

الفائزين  عدد  يبلغ  وعليه،  قطري.  ريال 

مع  فائز،   501 »ثراء«  حساب  في  المشتركين 

 3,970,000 إلى  مجموعها  يصل  نقدية  جوائز 

ريال قطري.

ويوفر حساب »ثراء« مزايا المنتجات المصرفية 

وإيداع  والتي تتضمن عمليات سحب  المبتكرة 

ومعامالت تحويل األموال من مختلف الحسابات 

األخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية.

الكعبي: قطر ترحب بتوافد السياح 
السويسريين خاصة خالل فترة المونديال

دويريغ: هناك فرص واعدة لتعزيز التعاون 
بين البلدين في مختلف القطاعات

الدوحة          $

حول مرض التصلب اللويحي المتعدد

حملة توعية 
بـ »دوحة فستيفال«

حملة  المول  استضاف  وقد 

العالمي  اليوم  إلحياء  التوعية 

مع  بالتعاون  المتعدد  للتصلب 

مؤسسة حمد الطبية، كجزء من 

المستمرة  المجتمعية  مبادراته 

خالل  من  وذلك   ،#FestivalCares
يومين  مدار  على  أكشاك  توفير 

المرض  حول  المعلومات  لتقديم 

المتاح  الدعم  على  والتركيز 

للمصابين به في قطر وألسرهم. 

العام  المدير  هال،  روبرت  قال 

»نولي  سيتي:  فستيفال  لدوحة 

فستيفال  دوحة  في  زوارنا  صحة 

كما  القصوى،  األهمية  سيتي 

على  ككل  المجتمع  رعاية  نضع 

نفس القدر من األهمية. إن العطاء 

أهدافنا،  صميم  في  هو  للمجتمع 

لمبادراتنا  الرئيسي  الهدف  وهو 

ضمن  تنضوي  التي  المجتمعية 

 .#FestivalCares حمالت  إطار 

المستمر  بتعاوننا  كذلك  نفتخر 

الطبية،  حمد  مؤسسة  مع 

وسائل  شتى  تقديم  ويسعدنا 

التي  التوعية  لحمالت  الدعم 

خالل  من  المؤسسة  تقودها 

تقام  التي  المبادرات  من  مجموعة 

داخل المول«.

البروفيسور  علق  جانبه  من   

الدكتور ديرك ديلو، استشاري أول 

اللويحي  التصلب  برنامج  ومدير 

العام  حمد  بمستشفى  المتعدد 

عام  من  الحملة  شعار  »إن  قائاًل: 

بناء  حول  يدور   ،2023 حتى   2020
بناء  خالل  فمن  التواصل،  جسور 

يمكننا  قوية،  اجتماعية  روابط 

بالمرض  الوعي  مستوى  رفع 

المتعددة  العالج  وطرق  وأعراضه 

المتاحة. كما نوّد تسليط الضوء 

المبكر  االكتشاف  أهمية  على 

للمرض وعالجه، لمنع االنتكاسات 

المتكررة وتلف األعصاب، ونفتخر 

أيضًا بتعاوننا مع دوحة فستيفال 

ونقّدر  التوعية،  حملة  في  سيتي 

القيمة  المنصة  لهذه  إتاحته 

الصحية  التوعية  لتقديم 

للمجتمع«.

استضاف دوحة فستيفال سيتي، الخيار األول 
في قطر للتسوق وتناول الطعام والترفيه، 
حملة توعية لمدة يومين لتسليط الضوء 

على مرض التصلب المتعدد، وذلك بالتعاون 
مع وحدة طب األعصاب والعيادات الخارجية 

ألمراض األعصاب، باإلضافة إلى وحدة تثقيف 
المريض واألسرة في مؤسسة حمد الطبية. 
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لتنفيذ مسح وطني حول اإلصابة باألمراض المزمنة

اتفاقية بين »الصحة« و»التخطيط واإلحصاء«

مع  تعاون  اتفاقية  العامة  الصحة  وزارة  عت  وقَّ

الوطني  المسح  لتنفيذ  واإلحصاء  التخطيط  جهاز 

باألمراض  االختطار لإلصابة  الثاني لعوامل  التدرجي 

المزمنة غير السارية في دولة قطر.

سعادة  العامة  الصحة  وزارة  عن  االتفاقية  ع  وقَّ  

الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، 

وعن جهاز التخطيط واإلحصاء سعادة الدكتور صالح 

بن محمد النابت رئيس الجهاز.

من  أكثر  على  المسح  ينفذ  أن  االتفاقية  وتتضمن   

العمل  خطط  وإعداد  قطرية  وغير  قطرية  أسرة   8000
عمل  فريق  تشكيل  يتم  وأن  المسح  إلجراء  الالزمة 

المسح  لهذا  الوسائل  أفضل  لدراسة  متخصص 

وإعداد تقارير سير العمل والصعوبات إن وجدت. 

المسوحات  من  الثانية  الدورة  المسح  هذا  وُيعد 

ذ  وُينفَّ  ،2012 عام  لمسح  ومتابعة  المتدرجة، 

ويهدف  العالمية،  الصحة  منظمة  مع  بالتعاون 

غير  المزمنة  األمراض  عن  بيانات  قاعدة  توفير  إلى 

قطر،  دولة  في  بها  المرتبطة  الخطر  وعوامل  السارية 

البدني،  النشاط  وقلة  )التدخين(،  التبغ  تعاطي  مثل 

وارتفاع  المفرطة،  والسمنة  الصحية،  غير  والتغذية 

وارتفاع  الدم،  في  السكر  نسبة  وزيادة  الدم،  ضغط 

في  عمل  خطط  وضع  من  للتمكن  الدم،  في  الدهون 

على  للسيطرة  للصحة  الوطنية  االستراتيجية  إطار 

هذه األمراض وعوامل الخطر المرتبطة بها.

على  الكواري  محمد  حنان  الدكتورة  سعادة  وأكدت   

غير  األمراض  من  الوقاية  لتعزيز  المسح  أهمية 

تبدأ  فعالة  تدابير  خالل  من  ومكافحتها  االنتقالية 

المعنيين  بمشاركة  السكانية  البيانات  بجمع 

الرئيسيين مثل جهاز التخطيط واإلحصاء. 

من  المسوحات  هذه  مثل  أن  على  سعادتها  وشددت 

االنتقالية  غير  األمراض  رصد  أنظمة  تعزيز  شأنها 

على  التدخالت  وتقييم  ورصد  تنفيذ  في  والمساعدة 

على  االنتقالية  غير  األمراض  وبرامج  السكان  نطاق 

الرعاية الصحية.  جميع مستويات 

أن  الكواري  محمد  حنان  الدكتورة  سعادة  وبينت 

الصحية  استراتيجياتنا  تحقيق  يدعم  التعاون  هذا 

2030 المتعلقة بالصحة. وغايات رؤية قطر الوطنية 

محمد  بن  صالح  الدكتور  سعادة  أكد  جانبه  من   

هذا  أن  واإلحصاء  التخطيط  جهاز  رئيس  النابت، 

على  الضوء  يسلط  والجهاز  الوزارة  بين  التعاون 

لتحسين  القطاعات  بين  التعاوني  النهج  أهمية 

بهذا  سعادته  وأوضح  للدولة.  الصحية  المؤشرات 

الفعالية  عالية  إدارة  تحقيق  يمكن  ال  أنه  الخصوص 

دقيقة  بيانات  توفرت  إذا  إال  االنتقالية  غير  لألمراض 

المرتبطة بها، وهذا  األمراض وعوامل الخطر  عن هذه 

معدالت  من  الحد  في  إيجابي  بشكل  سينعكس 

الناجمة  والوفيات  االنتقالية  غير  باألمراض  اإلصابة 

عنها في دولة قطر.

عمــل  فــرق  خالل  من  ينفذ  المسح  أن  يذكر   

التعــاون  خالل  من  وثيق  بشكل  تعمل  متخصصــة 

المشــترك بين وزارة الصحة العامة وجهاز التخطيط 

واإلحصاء.

د. النابت: أهمية النهج التعاوني بين القطاعات لتحسين المؤشرات الصحية د. الكواري: هذه المسوحات تعزز أنظمة رصد األمراض غير االنتقالية 

تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة أفضل الوسائل المسح يشمل أكثر من »8« آالف أسرة قطرية وغير قطرية 

$ الدوحة
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اخ������ت������ت������ام أس��������ب��������وع »ت�����خ�����ص�����ص ال�����ط�����اق�����ة« 
األعمال  إلدارة  العليا  الدراسات  جامعة  كشفت 

للجامعة  اإلقليمي  الحرم  قطر،  في   HEC Paris
مجال  في  األولى  المرتبة  على  مؤخرًا  الحائزة 

التعليم التنفيذي، وعلى المرتبة األولى لبرنامج 

 EMBA إدارة األعمال  التنفيذي في  الماجستير 

تايمز،  فايننشال  صحيفة  تصنيفات  ضمن 

عن اختتام أسبوع »تخصص الطاقة« المكثف، 

يمكن  التي  التسعة  التخصصات  أحد  وهو 

المناهج  من  كجزء  اختيارها  للمشاركين 

الماجستير  برنامج  في  للجامعة  الدراسية 

التنفيذي الدولي في إدارة األعمال.

بدورة  ُتستكمل  التي  الفعالية،  في  وشارك 

ثانية في برلين في أكتوبر القادم، 46 مشاركًا 

وروسيا  وآسيا  األوسط  الشرق  من  دولة   27 من 

أتاح  مما  الجنوبية،  وأمريكا  وأفريقيا  والهند 

الطاقة  أسواق  على  واسع  بشكل  التعرف  لهم 

التي  الرئيسية  والتوجهات  المهمة  العالمية 

ترسم مالمح القطاع، بما في ذلك التحول الكبير 

في قطاع الطاقة المتجددة.  وصممت الجامعة 

التنفيذي  األعمال  إدارة  ماجستير  برنامج 

بدوام جزئي بما يتوافق مع المتطلبات المهنية 

والمهارات  بالمعرفة  لتزويدهم  للمشاركين 

الشاملة والمبتكرة والقابلة للتطبيق، بما يتيح 

لهم صقل مهاراتهم في التحليل واتخاذ القرارات 

عالقاتهم  توسيع  مع  بالتوازي  االستراتيجية 

مكونات  أربعة  البرنامج  ويشمل  القطاع.  في 

وتطوير  األساسية  الدورات  تشمل  رئيسية، 

ما  التخرج،  ومشروع  والتخصصات  القيادة 

يتيح للمشاركين الحصول على برامج عامة أو 

أهدافهم  مع  يتناسب  بما  مخصصة  أو  خاصة 

المنشودة. ويبدأ استقبال الدفعة الجديدة من 

المشاركين في برنامج ماجستير إدارة األعمال 

التنفيذي في الدوحة في شهر فبراير 2023. 

المحاضرات  من  سلسلًة  المشاركون  وحضر 

التي  المحاكاة  وعمليات  التقديمية  والعروض 

ركزت على سيناريو قطاع الطاقة العالمي حتى 

والسياسة  الجغرافي  واالقتصاد   ،2040 عام 

وأساسيات  الطاقة،  أزمات  وإدارة  الجغرافية، 

وأسواق  المسال،  الطبيعي  والغاز  الغاز،  قطاع 

وتكريره  ونقله  وإنتاجه  النفط  استكشاف 

الطاقة  قطاع  في  الكبير  والتحول  وبيعه، 

المتجددة وتمويل ذلك التحول.

ميشيل  جان  قال  الموضوع،  هذا  على  وتعليقًا 

المشارك  واألستاذ  األكاديمي  المدير  جوتييه، 

 HEC في جامعة الدراسات العليا إلدارة األعمال

Paris والمدير التنفيذي لقسم الطاقة والتمويل: 
»يتزامن تقديم البرنامج مع مرحلة مهمة لقطاع 

المسؤولون  يواجه  حيث  العالمي،  الطاقة 

باإلضافة  اليوم،  الطاقة  مجال  في  التنفيذيون 

في  والمتخصصين  السياسات  صانعي  إلى 

تغير  لتأثير  التصدي  تحدي  المالية،  األسواق 

المناخ على االقتصاد العالمي .

ضمن قافلة طبية في السودان

»الهالل« يعالج »7.720« مريض عيون

وحتى اآلن، تم إجراء الفحص الطبي لفائدة 

المستهدف  إجمالي  من  مريضًا   7,720
إجراء  إلى  باإلضافة  مريض،   8,000 وهو 

عملية   800 أصل  من  جراحية  عملية   246
التي  المشروع،  خطة  ضمن  مستهدفة 

طبية  نظارة   2,500 توفير  أيضًا  تتضمن 

من  احتياجًا،  األشد  المرضى  لصالح  مجانًا 

في  حاليًا  المقامين  العيون  مخيمي  خالل 

إشراف  تحت  والجزيرة،  الخرطوم  واليتي 

في  القطري  األحمر  للهالل  التمثيلي  المكتب 

السودان. وقد شهد اليومين الرابع والخامس 

مياه  عملية   135 إجراء  الطبية  القافلة  من 

للعيون  مكة  مستشفيات  في  وزرقاء  بيضاء 

 من أم درمان والكالكلة في والية الخرطوم، 
ٍّ

بكل

في  طبية  مقابلة   2,300 إجراء  إلى  باإلضافة 

الجزيرة، مع  الجعليين بوالية  الكمر  منطقة 

توزيع النظارات واألدوية على المرضى حسب 

المستفيدين  أعمار  تراوحت  وقد  الحاجة، 

اليومين  وخالل  عامًا.  و80  أعوام   10 بين  ما 

عملية   111 إجراء  تم  والسابع،  السادس 

مكة  مستشفيات  في  وزرقاء  بيضاء  مياه 

للعيون بوالية الخرطوم ومستشفى د. مدني 

 1,801 إجراء  على  عالوة  الجزيرة،  بوالية 

ومستشفى  الهاللية  بمنطقة  طبية  مقابلة 

الجزيرة،  بوالية  مدني  د.  ومستشفى  مكة 

مجانًا  واألدوية  النظارات  توزيع  تم  كم 

بين  ما  أعمارهم  تراوحت  الذين  للمرضى، 

األنشطة  مع  وبالتوازي  عامًا.  و80  واحد  عام 

عمل  وفريق  الطبية  القافلة  وفد  قام  الطبية، 

الوالدين  مستشفى  بزيارة  السودان  مكتب 

درمان  أم  في  للعيون  التخصصي  الخيري 

احتياجات  على  لالطالع  الخرطوم،  بوالية 

الطبية  الخدمات  يقدم  الذي  المستشفى، 

منطقة  ويغطي  الضعيفة  للمجتمعات 

المرضى  يقصده  حيث  واسعة،  جغرافية 

من جميع الواليات خاصًة الغربية في دارفور 

وكردفان، ويبلغ معدل التردد اليومي للحاالت 

 45 يتابعهم  مريض،   800-700 الوافدة 

اختصاصي.  نائب  و40  اختصاصيًا  طبيبًا 

السوداني  القومي  المجلس  مع  وبالتنسيق 

الهالل  مكتب  نظم  الطبية،  للتخصصات 

منهج  حول  نقاشية  جلسة  القطري  االحمر 

بحضور  العيون،  لطب  العليا  الدراسات 

اختصاصيي  ونواب  أطباء  من  كبير  عدد 

عمر  الدكتور  من   
ٌّ

كل فيها  وشارك  العيون، 

طب  ورئيس  العيون  استشاري  القحطاني 

والدكتور  الطبية،  حمد  بمؤسسة  العيون 

إسماعيل عبد الله الفضل استشاري العيون 

األولية. وشهدت  الرعاية الصحية  بمؤسسة 

في  التدريب  وطرق  وسائل  عرض  الجلسة 

اإلشارة  تمت  كما  الطبية،  حمد  مؤسسة 

إلى أحد أهم أدوار ومخرجات القوافل الطبية، 

وهي المساعدة في تدريب نواب أطباء العيون 

والكوادر الطبية على مثل هذه البرامج.

للسرطان  القومي  المعهد  الوفد  زار  كذلك 

بجامعة الجزيرة، وهو أحد المراكز البحثية 

في  السرطان  مرضى  تخدم  التي  والعالجية 

في  العاملين  الوفد  والتقى  الجزيرة.  والية 

بالسرطان  المصابين  األطفال  وزار  المعهد، 

واإلمكانات  المرضي،  أحوال  على  للوقوف 

التنسيق  وكيفية  لعالجهم،  المتاحة 

والتعاون من أجل التخفيف عنهم.

يذكر أن وفدًا طبيًا من الهالل األحمر القطري 

مؤسسة  من  متطوعين  استشاريين  يضم 

الصحية  الرعاية  ومؤسسة  الطبية  حمد 

الخرطوم  وصل  قد  كان  قطر  بدولة  األولية 

لتنفيذ  الجاري  يونيو   3 الجمعة  مساء 

القافلة الطبية لعالج أمراض العيون  مشروع 

العمى في السودان، وذلك في إطار  ومكافحة 

الهالل  ينفذه  الذي  الطبية  القوافل  برنامج 

من  عدد  في  العام  مدار  على  القطري  األحمر 

البلدان الفقيرة والمحتاجة.

$ الدوحة

 تتواصل أعمال القافلة 
الطبية لعالج أمراض العيون 

ومكافحة العمى، والتي 
ينفذها الهالل األحمر القطري 

حاليًا في السودان الشقيق، 
بالتنسيق مع السلطات 

الصحية السودانية وبالتعاون 
مع كلٍّ من مؤسسة حمد 
الطبية، ومؤسسة الرعاية 

الصحية األولية، ومؤسسة 
البصر الخيرية العالمية.

استضافته جامعة
 الدراسات العليا في الدوحة
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إشعار المقبولين منهم عبر رسائل إلكترونية.. المسيفري:

»5000« مواطن تقدموا للحج

هذا  للحج  المتقدمين  عدد  أن  إلى  وأشار 

من  أكثر  بلغ  الوزارة،  موقع  عبر  العام، 

البيانات  5000 مواطن، وقال: »بعد تدقيق 
التطعيمات وتحديد  والمعلومات واكتمال 

الفئات العمرية المناسبة حسب الشروط 

المملكة  سلطات  من  المطلوبة  والمعايير 

المقبولين  إشعار  تم  السعودية،  العربية 

ودعوتهم  إلكترونية  رسائل  عبر  منهم 

لدى  المعتمدة  الحمالت  في  للتسجيل 

الوزارة«.

السعودية  السلطات  مع  التنسيق  وحول 

فيما يتعلق بعدد الحجاج وأماكن سكنهم 

لفت  المقدسة،  واألماكن  المملكة  في 

متواصل  تنسيق  وجود  إلى  المسيفري 

العربية  بالمملكة  والعمرة  الحج  وزارة  مع 

جنوب  دول  حجاج  مطوفي  ومؤسسة 

وفد  عبر  قامت  الوزارة  أن  مبينا  آسيا، 

على  للوقوف  للمملكة  بزيارة  رسمي 

مسألة  في  والتجهيزات  الترتيبات  مدى 

الراحة  سبل  وتوفير  المقدسة  المشاعر 

في  القطريين  الحجاج  على  والتيسير 

أدائهم  فترة  طوال  وسكنهم  اقامتهم  أماكن 

لفريضة الحج.

للقطريين  المخصصة  الحصة  وحول 

الحج  شؤون  إدارة  مدير  أوضح  العام،  هذا 

اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  بوزارة  والعمرة 

الحجاج  حصة  لزيادة  مساعي  هناك  أن 

تم  أنه  إلى  الفتا  العام،  لهذا  القطريين 

لتسيير  معتمدة  حملة  لـ12  الترخيص 

إن  وقال  1443هـ،  العام  لهذا  الحج  رحالت 

تصاريح  الستخراج  مفتوحا  يزال  ال  الباب 

الموافقات  على  والحصول  إضافية  حمالت 

الالزمة من الجهات المعنية.

دور  أن  أوضح  الحج،  حمالت  دور  وحول 

منها  األمور  من  الكثير  يشمل  الحمالت 

كل  وتوفير  الحملة  في  الحجاج  تسجيل 

والمشاعر  المكرمة  مكة  في  لهم  الخدمات 

وخدمات  اإلعاشة  ووسائل  المقدسة 

الطبية  الخدمات  وكذلك  الضيافة، 

المطار  مغادرتهم  لحظة  منذ  واإلدارية 

وحتى عودتهم إلى أرض الوطن. 

ال  الوزارة  بأن  أفاد  الحج،  أسعار  وبشأن 

للحمالت  ذلك  تترك  بل  األسعار،  تحدد 

والضيافة  الخدمات  مستوى  من  انطالقا 

ان  المرجح  »من  أنه  مضيفا  المقدمة، 

تتفاوت األسعار بين الحمالت«.

الحج،  بعثة  بشأن  سؤال  على  رده  وفي 

البعثة  أن  المسيفري  علي  السيد  أوضح 

وزير  سعادة  من  بقرار  سنويا  تتشكل 

وتتضمن  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف 

مثل  االختصاصات  مختلفة  وحدات  عدة 

ووحدة  الفنية  والوحدة  االدارية  الوحدة 

االتصال  ووحدة  المشاعر  ووحدة  الرقابة 

والوحدة الشرعية.

ذكر  للحجاج،  الشرعي  التثقيف  وحول 

بشكل  تتم  للحجاج  الدينية  التوعية  أن 

ويسيرة،  سهلة  وبطرق  ومدروس،  منهجي 

تابعة  شرعية  لجنة  هناك  أن  إلى  مشيرا 

للبعثة يتم التنسيق بينها وبين الحمالت 

المحاضرات  لتنسيق  فيها  والمرشدين 

الفقهية  واالستشارات  الدينية  والدروس 

للحجاج.

إلى  غادر  البعثة  من  وفد  أول  أن  وكشف 

الجمعة  يوم  السعودية  العربية  المملكة 

كافة  على  للوقوف  الجاري،  يونيو   10
الترتيبات.

المطلوبة  القانونية  االلتزامات  وحول 

أكد  الحمالت،  وأصحاب  الحجاج  بين 

معتمد  لعقد  نموذجا  هناك  أن  المسيفري 

اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  من 

موجود على الموقع االلكتروني للوزارة ولدى 

قانونية  وثيقة  ليكون  الحمالت  أصحاب 

لضمان  الحمالت  وأصحاب  الحجاج  بين 

حقوق والتزامات الطرفين في كل ما يتعلق 

بالخدمات المقدمة من قبل الحملة. 

كورونا،  من  الوقاية  إجراءات  وبشأن 

االلتزام  إلى  الحجاج  المسيفري  دعا 

وزارة  حددتها  التي  الصحية  باالشتراطات 

تقديم  ومنها  السعودية  والعمرة  الحج 

لفيروس   )PCR( سلبي  فحص  نتيجة 

قبل  ساعة   72 خالل  أخذت  لعينة  كورونا 

وااللتزام  المملكة،  إلى  المغادرة  موعد 

والمغلقة  المفتوحة  األماكن  في  بالكمام 

حسب تعليمات السلطات الصحية ووزارة 

لجميع  السالمة  متمنيا  السعودية،  الحج 

الحجاج.

{ علي بن سلطان المسيفري

دعوة المقبولين 
للتسجيل في 

الحمالت المعتمدة 

يوجد تنسيق 
متواصل مع وزارة 

الحج والعمرة 
بالسعودية 

»األوقاف« أكملت 
كافة االستعدادات 

للموسم الحالي

الدوحة- قنا- أكد السيد/ علي بن سلطان 
المسيفري، مدير إدارة شؤون الحج والعمرة 

بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، جاهزية 
الوزارة وجميع الوحدات والفرق المعنية 

والحمالت القطرية إلنجاح موسم الحج 
للحجاج من دولة قطر لهذا العام 

1443هـ.
وقال المسيفري، في مقابلة مع 
وكالة األنباء القطرية »قنا«، »إن 

التجهيزات لموسم الحج واإلعالن 
في وسائل اإلعالم المختلفة وعبر 

حسابات التواصل االجتماعي 
للوزارة انطلق منذ إعالن المملكة 

العربية السعودية عن إقامة 
موسم الحج لهذا العام وسط 

إجراءات احترازية«.

مساع لزيادة حصة الحجاج 
القطريين لهذا العام

 تحديد 
األسعار متروك 

للحمالت 
انطالقا من 

مستوى 
الخدمات 

والضيافة 

الباب ال يزال مفتوحا الستخراج تصاريح حمالت إضافية

لتعزيز بناء قدرات الموظفين وتطوير آليات العمل

تعاون بين »أمان« والمنظمة العالمية
والتأهيل  الحماية  مركز  وقع 

مراكز  أحد  )أمان(  االجتماعي 

للعمل  القطرية  المؤسسة 

تعاون  بروتوكول  االجتماعي 

لحماية  العالمية  المنظمة  مع 

وقع  حيث  بروكسل،   - الطفل 

أمان  مركز  طرف  من  االتفاقية 

إسحاق  آل  العزيز  عبد  السيد 

طرف  ومن  التنفيذي،  المدير 

لحماية  العالمية  المنظمة 

العزيز  عبد  السيد/  الطفل 

إدارة  مجلس  رئيس  السبيعي 

لحماية  العالمية  المنظمة 

الطفل. 

لتوطيد  التعاون  اتفاقية  وتهدف 

الطرفين  بين  التعاون  أواصر 

المشتركة  أهدافهما  ولتحقيق 

من خالل خلق إطار عمل مستدام 

وعملي بينهما بما يعزز من جودة 

الخدمات المقدمة لألطفال، ودعم 

اإلقليميين  الشركاء  قدرات 

برنامج  خالل  من  والوطنيين 

أعلى  توفير  على  يقوم  مستدام 

والحماية  الرعاية  مستويات 

االجتماعية المقدمة لألطفال.

لخطوط  العالمية  والمنظمة 

منظمة  هي  الطفل،  مساندة 

 ،2003 غير ربحية تأسست عام 

أمستردام  مدينة  في  ومقرها 

المنظمة  وتتمتع  بهولندا. 

األمم  في  اإلشرافية  بالصفة 

عضوا   181 وتضم  المتحدة، 

ويعملون  دولة،   147 يمثلون 

)صوت  شعار  تحت  جميعهم 

إلى  اإلشارة  وتجدر  طفل(.  لكل 

 )919( الساخن  الخط  خدمة  أن 

اللذين  )ساعدني(  وتطبيق 

على  ساعدا  أمان،  مركز  أطلقهما 

إقليميا  نائبًا  المركز  انتخاب 

لخطوط  العالمية  للمنظمة 

الشرق  إلقليم  الطفل  مساندة 

األوسط وشمال إفريقيا. 

تعاون  سيتم  لذلك  ونتيجة 

أعمال  إقامة  على  الطرفين 

من  لألطفال،  مشتركة  وأنشطة 

تدريبية  دورات  تنظيم  خالل 

الكفاءات  منظومة  لبناء 

لمنتسبي الطرفين، وتقديم كل 

العمل  مجاالت  في  التعاون  أنواع 

اختصاص  مجال  في  التدريبي 

الفئات  يخدم  وبما  الطرفين 

بناء  إلى  باإلضافة  المستهدفة، 

مع  استراتيجية  شراكات  ودعم 

ومراكز  والمنظمات  المؤسسات 

برامجها  من  لالستفادة  األبحاث 

االهتمام  ذات  المتخصصة 

الطرفين،  لكل  المشترك 

العلمي.  البحث  وتطوير 

الفعاليات  إقامة  إلى  باإلضافة 

والدورات  والمؤتمرات  والندوات 

مجال  في  المشتركة  التدريبية 

وبما  الطرفين،  اختصاص 

يخدم الفئات المستهدفة. 

السيد  عبر  السياق،  هذا  وفي 

المدير  إسحاق  آل  العزيز  عبد 

التنفيذي لمركز أمان عن أهمية 

البروتوكوالت  هذه  مثل  توقيع 

رؤية  تحقيق  في  تسهم  التي 

وأهدافه  أمان  مركز  ورسالة 

توفير  في  االستراتيجية 

بيئة  وخلق  لألطفال  الحماية 

آمنة لهم، فمن خالل هذا التعاون 

لحماية  العالمية  المنظمة  مع 

تحقيق  من  سنتمكن  الطفل 

المستمر  والتطوير  االستفادة 

خالل  من  وذلك  العمل،  آللية 

مشتركة  عمل  جلسات  عقد 

ذات  دولية  مؤسسات  ومع  معهم 

الطفل،  حماية  بمجال  الصلة 

الخبرات  تبادل  خالل  ومن 

لتقديم  والبيانات  والمعلومات 

الفني  والدعم  االستشارات 

تطوير  إلى  باإلضافة  للطرفين. 

وأدوات  أهداف  وفق  التواصل 

بيوت  مع  والمناصرة  الحشد 

الخبرة والمراكز البحثية وإقامة 

يسهم  بما  أكاديمية  شراكات 

المستهدفة  الفئات  خدمة  في 

وتنظيم  الطرفين،  لكال 

بهدف  المشتركة  المبادرات 

منظمات  مع  بالتعاون  االرتقاء 

دولية مختلفة.

السيد  قال  جانبه،  ومن 

رئيس  السبيعي  عبدالعزيز 

العالمية  المنظمة  إدارة  مجلس 

سعداء  »نحن  الطفل  لحماية 

مع  تعاون  بروتوكول  بتوقيع 

مركز أمان ألسباب عدة، أهمها هو 

أي  من  وتوعيتهم  أطفالنا  حماية 

عنف قد يتعرضون له، فهم الغد 

التعاون  فيسعدنا  والمستقبل، 

مركز  خبرات  من  واالستفادة 

غايتنا  تحقيق  إلى  ونتطلع  أمان 

تقديم  سبيل  في  المشتركة 

أفضل الخدمات لألطفال«.

 الجدير بالذكر أن مركز الحماية 

والتأهيل االجتماعي )أمان( يعنى 

العنف  ضحايا  وتأهيل  بحماية 

النساء  من  األسري  والتصدع 

في  دمجهم  وإعادة  واألطفال 

المجتمع.

الدوحة          $
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$ ترصد معاناتهم في شوارع المنطقة

الحفريات تؤرق سكان »الثمامة«

داخل  الثقيلة  المعدات  استخدام  السيما 

المنطقة  في  السكنية  األحياء  شوارع 

والمراكز  والمدارس  المساجد  من  وبالقرب 

يعرقل  ما  التجارية،  والمجمعات  الصحية 

ويصعب  والسيارات  للمارة  المرور  حركة 

الرئيسية  الشوارع  وإلى  من  التنقل  حركة 

غياب  جانب  إلى  الثمامة،  في  والداخلية 

الواعدة  المنطقة  في  والتجميل  التشجير 

ذاته،  السياق  وفي  رسمية.  بيانات  بحسب 

المواطنين  من  بالمنطقة  سكان  ناشد 

الحفريات  إنجاز  بضرورة  والمقيمين 

عقبة  تشكل  والتي  بالمساجد  المحيطة 

كما  الجمعة،  يوم  وتحديدًا  المصلين  أمام 

حيث  العمادي،  مسجد  بمحيط  الحال  هو 

المستمرة لعدة  العميق  الحفر  أعمال  تعيق 

أشهر حركة المصلين الكثيفة على المسجد 

الستخدام  المصلون  ويضطر  الجمعة،  يوم 

مواقف  عن  عوضًا  كمواقف  األرصفة 

فتحاصر  المدارس  شارع  في  أما  الشارع. 

وتصل  الشارع  ومخارج  مداخل  الحفريات 

المستقلة  المدارس  أبواب  إلى  الحفر  أعمال 

وتقف  األرصفة  المعدات  وتحتل  والخاصة 

المواد  وتشكل  الحركة،  أمام  عائقا  الحواجز 

مصدرًا  المشروع  موقع  في  المستخدمة 

السكني،  الحي  في  البيئة  لتلوث  مباشرًا 

يستقطب  الذي  المدارس  شارع  على  عالوة 

الطالب من مناطق مختلفة من داخل الدوحة 

وخارجها.  على جانب آخر، تغلق الحفريات 

مداخل أسواق الفرجان المنتشرة في منطقة 

الثمامة والتي تعتبر بمثابة المنافذ التجارية 

طبيعتها  بحسب  للمنطقة  الوحيدة 

البيع  حركة  تخضع  حيث  التخطيطية، 

ما  الحفر،  وأماكن  المشروع  لحدود  والشراء 

التي  يجبر المتسوقين على تجنب األماكن 

ال تتوافر فيها مواقف، عالوة على أزمة الخروج 

والدخول إلى األسواق.

منطقة  تحظى  رسمية،  لبيانات  ووفقًا 

استاد  استضافة  بعد  مميز  بإرث  الثمامة 

العالم  كأس  لمباريات  المونديالي  الثمامة 

FIFA قطر 2022، حيث سيتم إنشاء عدد من 
لضمان  التجارية  والوحدات  التجزئة  متاجر 

بالرياضة  زاخر  مركز  إلى  المنطقة  تحول 

وفندق  مسجد،  إلى  باإلضافة  والنشاط، 

باإلضافة  االستاد،  داخل  صغير  عصري 

المتاحة  المتعددة  الرياضية  الخيارات  إلى 

للجميع. 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  انتهاء  وبعد 

االستيعابية  الطاقة  تخفيض  سيتم   ،2022
الستاد الثمامة من 40.000 إلى 20.000 مقعد، 

وسيتم التبرع بالمقاعد المفككة من االستاد 

للدول التي تحتاج إلى بنية تحتية رياضية.

االستيعابية  بطاقته  االستاد  وسيشهد 

كاستضافة  مختلفة،  أنشطة  الجديدة 

أخرى  وفعاليات رياضية  القدم  مباريات كرة 

معًا،  والمنطقة  العربي  الوطن  أبناء  ليجمع 

لمستشفى  تابعة  عيادة  سيضم  كما 

الدولي  االتحاد  قبل  من  المعتمد  سبيتار 

الطب  في  متميز  كمركز   )FIFA( القدم  لكرة 

الالزمة  الخدمات  العيادة  وستقدم  الرياضي، 

لعالج الرياضيين المحترفين من داخل قطر 

المحيطة  المنطقة  وستصبح  وخارجها، 

منشآت  يضم  مجتمعيا  مركزا  باالستاد 

اليد،  كرة  مثل  متعددة  لرياضات  ومرافق 

والكرة الطائرة، وكرة السلة، والسباحة. 

وستحتوي المنطقة المحيطة على مسارات 

للركض، وركوب الدراجات الهوائية، بحيث 

الرجال  من  للرياضيين  متنفسًا  توفر 

العليا  اللجنة  أوضحت  كما  والنساء. 

البرامج  جانب  إلى  أنه  واإلرث  للمشاريع 

برنامجي  مثل  اإلرث،  مجال  في  المبتكرة 

أن  على  تحرص   ،22 وتحدي  المبهر  الجيل 

بطولة  استادات  وباقي  الثمامة  استاد  يزيد 

ألبناء  المتاحة  الفرص   2022 العالم  كأس 

المناطق والمجتمعات المحيطة بها.

الحـفــريـــات تصـــل ألبـــواب المســـاجد والمـــدارس والمراكز الصحية

أعمال الحفر تعرقل حركة التجارة 
في أسواق الفرجان 

محمد عبد العزيز كتب

 انتقد عدد من سكان منطقة الثمامة استمرار 
الحفريات في شوارعها على مدار أكثر من ثالثة أعوام 

دون انتهاء حتى اآلن وإعادة حفر بعض الشوارع 
ورصفها.

الشوارع تفتقر للتشجير والتجميل 
رغم أهمية المنطقة 

مطالب بإنجاز التطوير قبل 
بدء فعاليات المونديال 
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عقد في في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.. السفير خسرو صاحب زاده:

مشاركة متميزة لقطر في مؤتمر المياه
سفير  زاده،  صاحب  خسرو  سعادة  ثمن 

جمهورية طاجيكستان لدى الدولة، مشاركة 

الرفيع  الثاني  الدولي  المؤتمر  في  قطر 

»الماء  للعمل  الدولي  العقد  حول  المستوى 

 ،»2028-2018 المستدامة  التنمية  أجل  من 

العاصمة  في  الماضي  األسبوع  عقد  والذي 

الطاجيكية دوشنبه.

تصريحات  في  زاده  صاحب  السفير  وقال 

المؤتمر  في  قطر  مشاركة  إن  صحفية 

بوفد  شاركت  حيث  للغاية،  مميزة  كانت 

الشيخ  سعادة  برئاسة  المستوى  رفيع 

علي  بن  أحمد  بن  ناصر  بن  فالح  الدكتور 

المناخي،  والتغير  البيئة  وزير  ثاني،  آل 

سعادة  مع  اجتمع  قد  سعادته  أن  إلى  منوهًا 

جان،  أحمد  بهادور  زاده  شيرعلي  السيد 

على  طاجيكستان  بجمهورية  البيئة  وزير 

هامش المؤتمر، وتناول االجتماع بحث سبل 

العالقات  تطوير  وآفاق  المشترك  التعاون 

الثنائية بين البلدين.

تلك  بأن  الطاجيكي  السفير  سعادة  وأضاف 

التعاون  لتعميق  جديدة  آفاقا  تفتح  الجهود 

والحفاظ  المياه  قضايا  حول  الدولتين  بين 

قطر  دولة  بحرص  مشيدًا  البيئة،  على 

المناخي،  والتغير  البيئة  بقضايا  واهتمامها 

والتي هي أحد أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 

استراتيجية  وضعت  قطر  أن  وأوضح   .2030
من  حددت  المناخي  والتغير  للبيئة  وطنية 

للوصول  تسعى  بيئّية  وغايات  أهداًفا  خاللها 

إليها في كافة المجاالت.

العالم  أن مشاريع كأس  إلى  وأشار سعادته 

على  الحفاظ  في  التوجه  هذا  تترجم   2022
البيئة وتحقيق االستدامة في إطار رؤية أوسع 

أعلنت  حيث  األخضر،  االقتصاد  على  قائمة 

بمثابة  لتكون  طريق  خريطة  إطالق  عن  قطر 

الرؤية الشاملة لوضع السياسات واإلجراءات 

لتحقيق االقتصاد األخضر بوجه عام.

تعزز  قطر  أن  زاده  صاحب  السفير  وأكد 

الحيوي،  المجال  هذا  في  الدولية  شراكاتها 

الدولي  المؤتمر  إلى أن مشاركتها في  مشيرًا 

الدولي  العقد  حول  المستوى  الرفيع  الثاني 

المستدامة  التنمية  أجل  من  »الماء  للعمل 

2018-2028« تأتي في هذا السياق، معربًا عن 
والعمل  الحثيثة  الجهود  بتلك  بالده  سعادة 

المشترك مع قطر.

الهام  الدولي  المؤتمر  هذا  إن  سعادته  وقال 

دوشنبه  في  الماضي  األسبوع  عقد  الذي 

سيقدم إسهامًا واضحًا في سلسلة الترتيبات 

التحضيرية اإلقليمية والعالمية لمؤتمر األمم 

المتحدة للمياه 2023، والذي سينعقد تحت 

طاجيكستان  لجمهورية  مشتركة  رئاسة 

ومملكة هولندا.

وأوضح السفير الطاجيكي أن كافة المبادرات 

النشط  التعاون  على  ساعدت  العالمية 

إدارة  مجال  في  المعنية  األطراف  لجميع 

الخاصة  المشاريع  وتنفيذ  المائية  الموارد 

طرحت  قد  بالده  أن  إلى  مشيرًا  بالمياه، 

التنمية  أجل  من  »الماء  عقد  مبادرة  مؤخرًا 

الدولية  األهداف  تنفيذ  في  المستدامة« 

المتفق عليها في مجال التنمية.

وتابع بقوله إن جمهورية طاجيكستان تحت 

قيادة فخامة الرئيس إمام علي رحمان، تضع 

نظرا  أولوياتها،  جدول  على  المياه  قضية 

المتوقع  من  إنه  حيث  المحورية،  ألهميتها 

مليارات،   9 إلى  العالم  سكان  عدد  يصل  أن 

على  الطلب  زيادة  إلى  بالتأكيد  سيؤدي  مما 

العمل  يتطلب  ما  وهو  أضعاف،  بعدة  المياه 

لتلبية  المستويات  كافة  على  المشترك 

المياه  من  األرضية  الكرة  سكان  احتياجات 

وضع  ولذلك  المستدامة،  التنمية  إطار  في 

الشرب  بمياه  اإلمداد  قضية  دوشنبه  مؤتمر 

في  والصحة  المياه  قضايا  وترابط  المأمونة 

محور أجندته.

دوشنبه  مؤتمر  أن  الطاجيكي  السفير  وأكد 

نتائج  وربط  التنسيق  في  للغاية  مهم  للمياه 

الدولية األخرى، بما في  األحداث والمؤتمرات 

التاسع  العالمي  والمنتدى  بون،  حوار  ذلك 

للمياه، والقمة الرابعة آلسيا والمحيط الهادئ 

للمياه بالتنسيق مع المؤتمرات القادمة ومنها 

بالمحيطات،  المعني  المتحدة  األمم  مؤتمر 

والمؤتمر الـ27 ألطراف اتفاقية األمم المتحدة 

الفعاليات  من  وغيرها  المناخ،  تغير  بشأن 

والمؤتمرات.

مؤتمر  أن  إلى  زاده  صاحب  السفير  وأشار 

المياه  بين  الوثيقة  الصلة  تناول  دوشنبه 

السنوات  فخالل  المناخ،  وتغير  والبيئة 

حرارة  ارتفاع  العالم  شهد  األخيرة  الخمس 

الطقس بشكل غير مسبوق مما تسبب في 

الطبيعية  الكوارث  من  ذلك  وغير  الجفاف 

وغير  الغذائي  األمن  على  سلبية  آثار  وترك 

يشكل  ما  وهو  االقتصاد،  قطاعات  من  ذلك 

التنمية  أهداف  تحقيق  أمام  خطيرة  عقبة 

المستدامة في مختلف دول العالم.

الدوري  االجتماع  انعقاد  إلى  سعادته  وألمح 

أيام  عدة  قبل  والمناخ  المياه  تحالف  لقادة 

خطة  اعتماد  تم  حيث  دوشنبه،  في  عقدنا 

أن  موضحا  اإلطار،  هذا  في  متكاملة  عمل 

طاجيكستان تقدمت بمقترح خالل االجتماع 

األول للتحالف في مارس من العام الماضي، 

بأن يتم إعالن عام 2025 كسنة دولية لحماية 

األنهار الجليدية، معربا عن أمله أن تلقى تلك 

الجهود دعًما واسعًا من المجتمع الدولي.

{  السفير خسرو صاحب زاده

$ فتح آفاق جديدة الدوحة
للتعاون بين قطر 

وطاجيكستان 
حول قضايا المياه 

 الدوحة تعزز 
شراكاتها الدولية في 

هذا المجال الحيوي

مشاريع كأس العالم 
تترجم التوجه في 

الحفاظ على البيئة 
وتحقيق االستدامة

المؤتمر تناول الصلة 
الوثيقة بين المياه 

والبيئة وتغير المناخ 

لتوفير اختبارات اآليلتس

»الثقافي البريطاني« يتعاون 
مــع شبـكــة سابــيس العالمية

كشف المجلس الثقافي البريطاني 

مدارس  شبكة  مع  تعاونه  عن 

ُعمان  وسلطنة  اإلمارات  في  سابيس 

اختبارات  لتوفير  وقطر  والبحرين 

سابيس،  مدارس  لطالب  اآليلتس 

دعم  من  االستفادة  لهم  يتيح  مما 

إتقان  اختبار  في  إضافي  تعليمي 

إجراء  وإمكانية  اإلنجليزية،  اللغة 

باإلضافة  مألوف،  مكان  في  االمتحان 

التسجيل،  عملية  تسهيل  إلى 

اللغة  اختبار  اآليلتس  ويعتبر 

للدراسات  المفضل  اإلنجليزية 

قبل  من  معتمد  أنه  كما  األكاديمية، 

فضاًل  العالم،  حول  مؤسسة  ألف   11
عن كونه معتمدًا للدراسات المحلية 

داخل الدولة.

قال  الموضوع،  هذا  على  وتعليقًا   

في  االمتحانات  مدير  أدهيكاري،  ديب 

كتلة الخليج الجنوبي في المجلس 

التعاون  البريطاني: »يسرنا  الثقافي 

اتقان  اختبار  لتوفير  سابيس  مع 

الدعم  وتوفير  اإلنجليزية  اللغة 

التعليمي للطالب المسجلين لتقديم 

اآليلتس  االختبار، حيث يعد اختبار 

للحصول  األساسية  المتطلبات  أحد 

والترقي  العالي  التعليم  فرص  على 

العالم.  مستوى  على  الوظيفي 

افتتاح  مع  المدارس  طالب  ويحظى 

بإمكانية  الجديدة  االختبار  مراكز 

التسجيل  وإجراءات  السهل  الوصول 

الشراكة  هذه  وتعد  المبسطة. 

المجلس  التزام  خطوًة مهمة تعكس 

دعم  بمواصلة  البريطاني  الثقافي 

اإلمارات  في  التربوية  المؤسسات 

وُعمان والبحرين وقطر«.

نائب  سعد،  فيكتور  قال  جهته،  ومن 

سابيس:  شركة  في  الرئيس 

المدارس  من  شبكتنا  »حرصت 

الطالب  تحضير  في  المتخصصة 

توفير  على  الجامعية  للمرحلة 

من  أكثر  مدى  على  الرائد  التعليم 

للتسجيل  يؤهلهم  مما  عامًا،   135
وتؤكد  المفضلة.  جامعاتهم  في 

المجلس  مع  الجديدة  الشراكة 

الراسخ  التزامنا  البريطاني  الثقافي 

على  العمل  خالل  من  طالبنا،  تجاه 

الضرورية  الوسائل  جميع  توفير 

للنجاح«. 

سابيس  مدارس  قائمة  وتتضمن 

التي توفر اختبار اآليلتس: 

أبوظبي: مدرسة الّشويفات الدولية - 

أبوظبي، ومدرسة الّشويفات الدولية 

سابيس  ومدرسة  خليفة،  مدينة   -

ومدرسة  ياس،  جزيرة   - الدولية 

سابيس الدولية - الرويس، ومدرسة 

الّشويفات الدولية - العين

 - الدولية  الّشويفات  مدرسة  دبي: 

 - الدولية  الّشويفات  ومدرسة  دبي، 

مجمع دبي لالستثمار

الدولية  الّشويفات  مدرسة  الشارقة: 

- الشارقة، ومدرسة سابيس الدولية 

- الجادة

مدرسة  الشمالية:  اإلمارات 

عجمان،   - الدولية  الّشويفات 

أم   - الدولية  الّشويفات  ومدرسة 

القيوين، ومدرسة الّشويفات الدولية 

- رأس الخيمة

 - الدولية  الّشويفات  مدرسة  قطر: 

الدوحة

البحرين: مدرسة الّشويفات الدولية 

- المنامة

الّشويفات  مدرسة  ُعمان:  سلطنة 

الدولية - مسقط

ُيعد اآليلتس اختبار اللغة اإلنجليزية 

الهجرة  هيئات  قبل  من  به  المعترف 

الرئيسية ومؤسسات التعليم العالي 

العالم، بما في ذلك  أنحاء  في جميع 

والمملكة  ونيوزيلندا  وكندا  أستراليا 

الثقافي  المجلس  ويوفر  المتحدة، 

بتغيير  كفيلة  فرصًا  البريطاني 

حول  الطموحين  األفراد  ماليين  حياة 

العالم من خالل هذه االختبار.

احتفاء بمرور »50« عاما على العالقات الدبلوماسية بين قطر واليابان

افتتاح معرض »حوار على ورق«

إبداع  من  قطعة   28 المعرض  يتضمن 

والفنان  أحمد،  يوسف  القطري  الفنان 

ومن  نيشيغاكي،  هاياكي  الياباني 

الجمهور  استقطاب  في  يستمر  أن  المقرر 

تشيودا«  آرتس   3331« الفني  بالمركز 

 30 إلى   10 من  الفترة  خالل  طوكيو  في 

الشيخة  سعادة  وأسست  الجاري.  يونيو 

رئيس  ثاني،  آل  حمد  بنت  المياسة 

مبادرة  قطر،  متاحف  أمناء  مجلس 

التفاهم  لتعزيز   2012 في  الثقافية  األعوام 

العالم.  ودول  قطر  بين  والتقدير  المتبادل 

األعوام  مبادرة  حققت  الوقت،  ذلك  ومنذ 

شراكتها  في  ملموسًا  نجاحًا  الثقافية 

وألمانيا  والبرازيل  المتحدة  المملكة  مع 

خالل  أخرى  ودول  وفرنسا  والهند  وتركيا 

المعرض  افتتاح  حضر  الماضي.  العقد 

مدير  نائب  المسند  عائشة  الدكتورة 

»متحف:  في  بالوكالة  المتحفية  الشؤون 

م 
ِّ

وقي الحديث«  للفن  العربي  المتحف 

عائشة  الدكتورة  وقالت  المعرض. 

إن  بالمناسبة،  لها  تصريح  في  المسند، 

يتصادف  مميز  معرض  ورق«  على  »حوار 

مبادرة  لتأسيس  العاشرة  والذكرى 

بمرور  ويحتفل  قطر،  في  الثقافية  األعوام 

قطر  بين  القوية  العالقات  على  عاًما   50
كانت  اليابان  أن  إلى  مشيرة  واليابان، 

مشيرة  ثقافي،  عام  أول  في  الشريك  البلد 

عن  تعبر  المعروضة  الفنية  القطع  أن  إلى 

التبادل  عن  الناتج  الدائم  الفني  التعاون 

»حوار  ويجسد  البلدين.  بين  الثقافي 

يوسف  بين  متميًزا  فنًيا  تعاوًنا  ورق«  على 

يلقي  حيث  نيشيغاكي،  وهاياكي  أحمد 

بين  التشابه  أوجه  على  الضوء  المعرض 

وفن  الورق  لصناعة  الثقافية  الممارسات 

يوسف  ويخلط  وقطر.  اليابان  في  الخط 

عجينة  مًعا  نيشيغاكي  وهاياكي  أحمد 

ثري  تاريخي  رمز  -وهي  اليابانية  واشي 

المصنوع  بالعجين  اليابانية-  للثقافة 

التي  القطرية  النخيل  أشجار  سعف  من 

ُتعتبر أشجاًرا مباركًة في الثقافة العربية 

عن  عبارة  النتيجة  وكانت  واإلسالمية، 

ورقة هجينة جديدة كانت بمثابة وسيط 

اندماج  الوقت  ذات  في  يمثل  حرفي، 

كل  قام  إذ  مختلفتين،  وثقافتين  بيئتين 

الخاص  تفسيره  بتطبيق  ذلك  بعد  فنان 

بصرية  لغة  إلنشاء  الورق  على  الخط  لفن 

فريدة من نوعها تستكشف أوجه االختالف 

الثقافية. التقاليد  بين  والتشابه 

الجمال  المميزة  القطع  إحدى  د  وتجسِّ

حيث  الثقافات،  تواصل  ينتجه  الذي 

اآلية  أحمد  يوسف  الفنان  لها  اختار 

ُشُعوًبا  )َوَجَعْلَناُكْم  الكريمة  القرآنية 

أهمية  عن  ر 
ِّ

تعب التي  ِلَتَعاَرُفوا(  َوَقَباِئَل 

العالقات الطيبة بين الشعوب المختلفة، 

وتظهر اآلية القرآنية في شكل جملة دائرية 

في وسط العمل الفني، حيث قام هاياكي 

بأسلوبه  المساحة  بتزيين  نيشيغاكي 

الفني الخاص. وبالصدفة، تطابق العمل 

المسمى  العربي  الخط  أسلوب  مع  الفني 

مارس  وقد  الجلي«،  الديواني  »الخط 

العربي  النوع من الخط  يوسف أحمد هذا 

أّرخ  الذي  العام   ،1970 عام  في  مرة  ألول 

لبداية العالقات بين قطر واليابان.

افُتتح في طوكيو 
معرض »حوار على 

ورق - إرث العام 
الثقافي قطر اليابان«، 

وهو معرض تم 
تنظيمه من خالل 

برنامج األعوام 
الثقافية احتفااًل بمرور 
50 عامًا على العالقات 

الدبلوماسية بين 
قطر واليابان.
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بموجب اتفاقية مع »الّريل«

»QNB« يروج لعالمته التجارية في »مترو الدوحة«
وقعت مجموعة QNB، أكبر 

مؤسسة مالية في منطقة الشرق 
األوسط وإفريقيا، اتفاقية تعاون 
مع شركة سكك الحديد القطرية 

)الّريل( سيتمكن بموجبها البنك 
من الترويج لعالمته التجارية في 
قطارات مترو الدوحة و3 محطات 

تابعة لشبكة المترو هي مطار 
حمد الدولي والكورنيش ولوسيل 

QNB، وذلك استعدادًا لبطولة 
كأس العالم FIFA قطر 2022™ 

التي تستضيفها الدولة ألول مرة 
في الشرق األوسط. 

البنك  لمشاركة  تفعياًل  االتفاقية  هذه  تأتي   

قطر   FIFA العالم  لكأس  رسمي  كداعم 

وحرصه  وإفريقيا  األوسط  الشرق  في   ™2022
العالمات  ضمن  التجارية  عالمته  إبراز  على 

المرافق  أهم  في  ستعرض  التي  التجارية 

الخدمات  مثل  القطاعات  ومختلف  العامة 

اللوجستية  والخدمات  والنقل  العامة 

المرتبطة  المشاريع  إلى  باإلضافة 

باستضافة بطولة كأس العالم.

فرصة   QNBلـ الشراكة  هذه  وستتيح 

األعلى  المصرفية  التجارية  لعالمته  الترويج 

وإفريقيا،  األوسط  الشرق  منطقة  في  قيمة 

مالية  كمؤسسة  ريادته  على  والتأكيد 

والمنتجات  الخدمات  أكثر  تقدم  ومصرفية 

ابتكارا في السوق القطري وفي األسواق التي 

يتواجد بها عالميا. 

علي  هبة  السيدة  قالت  المناسبة،  وبهذه 

مجموعة  في  االتصاالت  عام  مدير  التميمي، 

QNB:»نفخر بتوقيع هذه االتفاقية الجديدة 
)الريل(  القطرية  الحديد  سكك  شركة  مع 

مع  المستمرة  لشراكتنا  تعزيزًا  تأتي  التي 

دورها  نثمن  التي  الوطنية  الشركة  هذه 

في  العمرانية  النهضة  تحقيق  في  الكبير 

الشراكة  هذه  لنا  تتيح  أن  ونأمل  الدولة، 

التجارية  عالمتنا  لعرض  فرصة  المثمرة 

األعلى قيمة في المنطقة خالل هذه النسخة 

االستثنائية من البطولة«. 

العنزي،  عيد  عجالن  السيد  قال  جانبه،  من 

رئيس قطاع االستراتيجيات وتطوير األعمال 

»الّريل«:  القطرية  الحديد  سكك  شركة  في 

 ،QNBيسرنا التوقيع على هذه االتفاقية مع«

لنا،  بالنسبة  ومحورية  هامة  خطوة  إنها 

ونحن نتطلع لتعزيز هذه الشراكة. لقد بات 

رئيسية  جذب  نقطة  يشكل  الدوحة  مترو 

للمواطنين والمقيمين والزوار، حيث إنه يوفر 

والعالمية  المحلية  للشركات  مميزة  فرًصا 

للترويج لعالماتها وخدماتها«.

ضمن  االتفاقية  هذه  »تأتي  وأضاف: 

تستهدف  التي  الّريل  شركة  استراتيجية 

الوطنية  التجارية  والعالمات  الشركات  دعم 

استخدام  فرص  من  لالستفادة  والعالمية 

المساحات المتوفرة في المحطات والقطارات 

هذه  أن  شك  ال  التجارية.  اإلعالنات  وضع  في 

ضمان  في  هاًما  دوًرا  تلعب  االستراتيجية 

الجودة  عالية  خدمات  توفير  في  االستدامة 

توفير  في  اإلسهام  خالل  من  والزوار،  للركاب 

وغير  ثابتة  تكون  لإليرادات  إضافية  مصادر 

مرتبطة بتعرفة استخدام مترو الدوحة وترام 

االقتصادي  التنويع  دعم  أجل  من  لوسيل 

وتحفيز نمو األعمال وتطويرها«.

تفخر  التي   ،QNB مجموعة  وتتواجد 

العالم  لكأس  رسمي  كداعم  بمشاركتها 

وإفريقيا،  األوسط  الشرق  في   ™FIFA 2022
في أكثر من 31 بلدًا وثالث قارات حول العالم 

حيث  التابعة،  وشركاتها  فروعها  خالل  من 

الخدمات  أحدث  من  شاملة  مجموعة  تقدم 

والمنتجات المصرفية لعمالئها.

 27,000 عن  يزيد  ما  المجموعة  في  ويعمل 

ومكتب  فرع   1000 من  أكثر  في  موظف 

من  واسعة  شبكة  إلى  باإلضافة  تمثيلي، 

أجهزة الصراف اآللي تزيد عن 4,600 جهاز.

{ جانب من توقيع االتفاقية

الدوحة           $

»QNB«: بنك إنجلترا المركزي يحافظ على سياسته النقدية الميسرة

إنجلترا  بنك  قيام   QNB الوطني  قطر  بنك  عن  صادر  تحليل  استبعد 

المركزي باتباع نفس نهج بنك االحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 

بواقع 50 نقطة أساس في أي من اجتماعيه المقبلين في يونيو وأغسطس، 

بل من المتوقع أن يلتزم بنك إنجلترا على األرجح برفع سعر الفائدة بوتيرة 

ثابتة تبلغ 25 نقطة أساس في كل اجتماع لتجنب حدوث تباطؤ حاد قد 

يتحول إلى حالة ركود قبل نهاية هذا العام.

وقال التحليل إن بنك إنجلترا المركزي يواجه حاليا وضعا أكثر صعوبة 

الضغوط  تعتبر  جهة  فمن  األميركي،  الفيدرالي  االحتياطي  بنك  من 

الطاقة  وأسعار  واألجور  التضخم  توقعات  ارتفاع  مع  أسوأ،  التضخمية 

والواردات في المملكة المتحدة أكثر من الواليات المتحدة. وهذا يعني أنه 

يتعين على بنك إنجلترا أن يتخذ موقفًا أكثر تشددًا من بنك االحتياطي 

الفيدرالي حيال السياسة النقدية بغية الحد من التضخم. 

المتحدة  المملكة  في  النمو  توقعات  ضعف  يشير  أخرى،  جهة  من  لكن 

موقفًا  يتخذ  أن  يحتاج  إنجلترا  بنك  أن  إلى  المتحدة  بالواليات  مقارنة 

والنمو  النشاط  الفيدرالي من أجل دعم  أكثر تساهاًل من بنك االحتياطي 

االقتصادي. 

ولفت إلى أن بنك إنجلترا يحافظ على سياسته النقدية »الميسرة« على 

توقعات  أن  إلى  منوها  اإلسترليني،  الجنيه  قيمة  انخفاض  من  الرغم 

المتحدة،  الواليات  في  عليه  هي  مما  أسوأ  المتحدة  المملكة  في  التضخم 

يواجهها  التي  تلك  من  أكبر  لضغوط  يتعرض  إنجلترا  بنك  أن  يعني  مما 

بنك االحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم.

الدوحة           $

»األصمخ« تتوقع نمو سوق 
عقارات التجزئة بنسبة 
»20%« في »2022«

قال تقرير شركة األصمخ للمشاريع 

العقارية ان القطاع العقاري 

سيستفيد من التحسن الكبير في 

البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق 

بمرافق النقل الجديدة، وتطوير 

البنية التحتية من طرق وجسور.

وبين التقرير أنه باإلضافة إلى ذلك 

فإن مشاريع قطاع النقل المتمثلة في 

المرافق التنموية المستدامة، كمطار 

حمد الدولي وتوسعته، وميناء حمد، 

وتطوير الطرق والجسور واالنفاق، 

مترافقة مع شبكة السكك الحديدية 

وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل 

الخفيف في مدينة لوسيل، ستكون 

المحرك األساسي لنمو القطاع 

العقاري، وستساهم هذه المشاريع 

بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة.

وقال التقرير: أن مطوري قطاع 

الضيافة يواصلون خططهم في بناء 

منشآت تنسجم مع االهتمام القطري 

بتطوير قطاع السياحة والفنادق، بما 

يواكب أنشطة الدولة في استضافة 

الفعاليات الكبرى، وسط سعي 

الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة 

وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في 

الفنادق.  وأضاف أن هذه المشاريع 

االستراتيجية من شأنها أن تحدث 

طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في 

قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير 

التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف 

الفندقية خالل عامي 2022 و2023.

وتوقع التقرير أن يشهد سوق عقارات 

تجارة التجزئة في قطر نموا يقارب 

20 في المائة خالل عام 2022 مع 
افتتاح األسواق التجارية الضخمة، 

مثل مول »بالس فاندوم« في مدينة 

لوسيل، إلى جانب اكتمال أعمال 

»مول الدوحة« في منطقة مسيمير، 

بما سيساهم بمضاعفة المساحات 

اإلجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب 

المراكز التجارية الضخمة في 

مناطق مختلفة من قطر. 

الدوحة           $

منتدى قطر االقتصادي ينطلق »20« يونيو الجاري

وزير »التجارة«: قطر وجهة استثمارية رائدة

خالل  يعقد  الذي  المنتدى،  إن  سعادته  وقال 

تحت  الجاري،  يونيو   22 إلى   20 من  الفترة 

التعافي  معادلة  في  المساواة  »تحقيق  شعار 

متميزة  منصة  يعد  العالمي«  االقتصادي 

القضايا  بمعالجة  الكفيلة  الحلول  لبحث 

والتحديات الراهنة التي يشهدها العالم.

يعكس  العام  لهذا  المنتدى  شعار  أن  وأكد 

التعاون  تعزيز  على  قطر  دولة  حرص 

والشراكات الدولية لتحقيق تعافي اقتصادي 

عادل يشمل كافة الدول، خاصة الدول النامية 

على  الدول  هذه  قدرة  يعزز  بما  نموًا  واألقل 

تجاوز التداعيات االقتصادية لجائحة كورونا 

وتبعات األزمة األوكرانية السيما تأثيرها على 

المالي  والقطاع  والتجارة  األولية  السلع  أسواق 

للعديد من الدول الهشة اقتصاديًا.

كما أكد سعادته أن المنتدى يعكس المكانة 

االستراتيجية التي تتبوأها دولة قطر كالعب 

اقتصادي مؤثر في المنطقة وكجسر للتواصل 

دول  ومختلف  المنطقة  بين  البناء  والحوار 

العالم.

وقال »يمثل المنتدى جزءًا مهما من جهود دولة 

عالمي  كمركز  مكانتها  ترسيخ  نحو  قطر 

سيقوم  حيث  الهامة،  الدولية  للفعاليات  رائد 

واآلليات  الحلول  ببحث  والخبراء  الفكر  قادة 

التنمية  قضايا  لمعالجة  والناجعة  المبتكرة 

العمل  تعزيز  خالل  من  وذلك  الشاملة، 

االقتصادية  التحديات  لرفع  المشترك  الدولي 

العالمية«.

نتطلع  المنطلق،  هذا  »من  سعادته  وأضاف 

سنوية  دولية  منصة  المنتدى  هذا  يمثل  أن 

والخبراء  الحكومات  ورؤساء  الدول  قادة  تجمع 

مسؤولي  وكبار  العالم  انحاء  مختلف  من 

مبتكرة  تصورات  لوضع  العالمية  الشركات 

باالقتصاد  تعنى  التي  للقضايا  وجديدة 

العالمي«.

المنتدى  من  العام  هذا  نسخة  وتسلط 

والقضايا  الموضوعات  من  عدد  على  الضوء، 

في  المساواة  تحقيق  بينها  من  العالمية، 

على  العالمي  االقتصادي  التعافي  معادلة 

العالمية  األسواق  ومستقبل  الطويل،  المدى 

التوريد  سالسل  دعم  وسبل  العولمة،  وآفاق 

قطاع  يشهدها  التي  والتحوالت  العالمية، 

من  الحد  وآليات  األخضر،  واالقتصاد  الطاقة 

االنبعاثات الكربونية.

االستراتيجيات  المنتدى  يناقش  كما 

الدخل  مصادر  لتنويع  المعتمدة  االقتصادية 

المناخية  التغيرات  من  الحد  في  يسهم  بما 

التضخم  من  والحد  الفقر  على  والقضاء 

قطاع  في  االستثمار  وفرص  البيئة  وحماية 

بطولة  الستضافة  واالستعداد  الرياضة 

2022 وآفاق تكنولوجيا  كأس العالم فيفا قطر 

المستقبل وسبل دعم نهضة القارة االفريقية 

في القرن 21.

ونوه سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم 

قطر  منتدى  من  العام  هذا  نسخة  أن  إلى 

لبنة  تعد  »بلومبرغ«  مع  بالتعاون  االقتصادي 

تحقيقها  تم  التي  اإليجابية  للنتائج  إضافية 

خالل النسخة األولى، والتي أقيمت عام 2021، 

بينهم  من  متحدث   600 من  أكثر  واستقطبت 

األعمال  قادة  من  وعدد  الدول،  رؤساء  من  عدد 

القطاعات،  مختلف  في  السياسات  وخبراء 

وذلك من أكثر من 120 دولة حول العالم.

الخطط  إعداد  إلى  المنتدى  يهدف  وتابع: 

مرحلة  خالل  العالمي  االقتصاد  لنمو  الداعمة 

آفاق  في  التفكير  وإعادة  الجائحة،  بعد  ما 

منطقة  منظور  خالل  من  العالمي  االقتصاد 

الشرق األوسط وشمال افريقيا، مضيفا: تكمن 

من  االستفادة  على  قدرته  في  المنتدى  أهمية 

لالبتكار  جديدة  منصة  لخلق  الراهن  الوضع 

وبناء  جديد،  مسار  لرسم  الدول  بين  والحوار 

مستقبل أفضل لألجيال القادمة.

أوضح  القطري،  االقتصاد  صعيد  وعلى 

قاسم  بن  حمد  بن  محمد  الشيخ  سعادة 

يوفر  االقتصادي  قطر  منتدى  أن  ثاني  آل 

دولة  على  الضوء  لتسليط  مهمة  منصة 

المنطقة  في  رائدة  استثمارية  كوجهة  قطر 

التي  االستثمارية  والفرص  والحوافز  والعالم 

األعمال  ورواد  للمستثمرين  الدولة  تتيحها 

القطاعات  في  العالمية  الشركات  وكبرى 

خاصة  المضافة،  القيمة  وذات  النفطية  غير 

المجاالت التي تخدم رؤية قطر الوطنية 2030 

 -2022  2018 الوطنية  التنمية  واستراتيجية 

وتنافسي  متنوع  اقتصاد  إلرساء  والهادفة 

مبني على المعرفة.

خالل  سيتم  أنه  إلى  السياق  هذا  في  وأشار 

المنتدى استعراض التطورات التي تم إحرازها 

في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى الهادفة 

تم  التي  واإلنجازات  الوطنية  الرؤية  لتحقيق 

كأس  بطولة  الستضافة  استعدادًا  تحقيقها 

العالم فيفا قطر 2022.

يفسح  االقتصادي  قطر  منتدى  أن  إلى  ولفت 

المجال الستعراض جهود دولة قطر في سبيل 

العالمي  التجاري  بالنظام  االلتزام  تكريس 

االقتصادي  انفتاحها  وتعزيز  األطراف  متعدد 

الشركاء  مختلف  مع  التعاون  أواصر  وتوطيد 

التجاريين حول العالم.

وزير  سعادة  نوه  الدولي،  المستوى  وعلى 

التجارة والصناعة بأن المنتدى يشكل منصة 

ومشاريع  خطط  تعزيز  سبل  الستعراض 

التنمية المستدامة لشعوب المنطقة وقارتي 

النامية  الدول  منها  وخاصة  وافريقيا  آسيا 

بدعم  الكفيلة  الحلول  ووضع  نموا  واألقل 

 - كوفيد  جائحة  إن  وقال  اقتصاداتها.  تعافي 

السائدة  التنموية  النظم  هشاشة  أظهرت   19
أو  الصحي  المستوى  على  سواء  العالم  في 

االقتصادي أو السياسي، كما عمقت الجائحة 

عل  والنامية  المتقدمة  الدول  بين  الفجوة 

مستوى التعليم والصحة واالقتصاد.

وأكد أن المنتدى سيعمل على حشد الجهود 

الدولي  والتضامن  التعـاون  أطـــر  وتوطيــد 

ورسم  القضايا  لهذه  فعالة  حلول  البتكار 

التوجهات المستقبلية الكفيلة برأب الفجوات 

لبناء  يؤسس  بما  التعافي  مسارات  وتقريب 

متكامل  عالمي  واقتصادي  اجتماعي  نظام 

العالمية  التنمية  أهداف  يحقق  أن  شأنه  من 

المستدامة 2030.

{  وزير التجارة والصناعة

الدوحة- قنا- أكد سعادة 
الشيخ محمد بن حمد 

بن قاسم آل ثاني وزير 
التجار والصناعة أن منتدى 
قطر االقتصادي بالتعاون 

مع »بلومبرغ«، يعكس 
مكانة دولة قطر كالعب 
اقتصادي مؤثر، وكجسر 
للتواصل والحوار البناء، 

ويترجم حرصها على تعزيز 
الشراكات الدولية لتحقيق 

التعافي االقتصادي 
العالمي.

نحرص على تعزيز 
شراكاتنا بوصفنا 

العبا اقتصاديا مؤثرا

قطر ترسخ مكانتها 
كمركز عالمي رائد 
للفعاليات الدولية 

»1.33« مليار تداوالت عقارية في مايو

التداوالت  قيمة  إجمالي  بلوغ  للعقارات  يوتوبيا  شركة  عن  صادر  تقرير  رصد 

الشهر  وشهد  ريال  مليار   1.33 الماضي  مايو  شهر  خالل  قطر  دولة  في  العقارية 

األسبوعية  العقارية  النشرات  لبيانات  وفقا  عقارية  صفقة   353 تنفيذ  الماضي 

إلى   10 من  الممتدة  للفترة  العدل  بوزارة  العقاري  التسجيل  إدارة  عن  الصادرة 

العمل  أيام  من  وقلص  المبارك  الفطر  عيد  إجازة  شهد  والذي  الماضي  مايو   31
الرسمية إلى 16 يوما.
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خالل معرضي بروجكت قطر وقطر للضيافة

جناح استثمار القابضة يفوز بجائزة أفضل تصميم تفاعلي

في  تفاعلي  تصميم  أفضل  بجائزة  القابضة  استثمار  جناح  فاز 

للضيافة. وقطر  قطر  بروجكت 

جميع  بين  من  األنظار  القابضة  استثمار  جناح  وخطف 

الطابع  ذي  لتصميمه  نظرًا  المعرضين،  في  المشاركين 

طابقين  على  الممتدة  المساحات  استغالل  مع  األنيق  الرسمي 

األمثل. بالشكل 

المجموعة  مشروعات  أبرز  وتقديم  عرض  الجناح  استطاع  كما 

من  مختارة  تشكيلة  تقديم  جانب  إلى  وجذاب،  ُمبسط  بشكل 

المعرض. أجود خيارات الطعام لضيوف 

{ جناح استثمار القابضة 

{ خالل تسليم الجائزة 

الدوحة           $

بمشاركة أكثر من »300« شركة ووسط نجاح كبير 

»17« ألف زائر لـ »بروجكت قطر« و»قطر للضيافة«

إلى   6 من  استمر  الذي  الحدث،  هذا  وشكل 

حيث  بالفرص،  زاخرة  منصة  يونيو،   9
استضاف جلسات مؤتمرات معتمدة وبرامج 

التنمية  لمسيرة  دعما  تخصصية  تدريبية 

المستمرة لدولة قطر.

النمو  مع  بالتزامن  المعرضان  وجاء 

البناء  قطاعا  يشهده  الذي  المضطرد 

قيمة  بلغت  حيث  قطر،  في  والضيافة 

في  البناء  لسوق  التطوير  قيد  المشاريع 

الدولة 80 مليار دوالر أميركي )291 مليار ريال 

الجديدة  البناء  مشاريع  وتشكل  قطري(، 

االستثمارات،  إجمالي  من  كبيرًا  جزءًا  هذه 

ال  فرصًا  قطر  في  الضيافة  قطاع  ويتيح 

حيث  العالمية،  الضيافة  أسواق  ُتضاهيها 

الكبرى  المشاريع  من  العديد  القطاع  يشهد 

مع  فندقية  غرفة   44,000 من  أكثر  لتوفير 

نهاية عام 2022، محققًا نسبة نمو تصل إلى 

50 % تقريبًا مقارنًة بـ30,000 غرفة المتوفرة 
على  المتنامي  الطلب  لتلبية  وذلك  حاليًا، 

مرافق الضيافة في الدولة.

و»قطر  قطر«  »بروجكت  معرضا  جمع  وقد 

الالعبين  وكبار  القرار  صناع  أهم  للضيافة« 

والضيافة  والسياحة  البناء  قطاعات  من 

الهيئات  ذلك  في  بما  واحد،  سقف  تحت 

الحكومية والمستثمرون من القطاع الخاص 

ومالك المشاريع، بغية تمهيد الطريق إلطالق 

سبيل  في  وتطويرها  الجديدة  المشاريع 

الفعاليات  الحتضان  قطر  جاهزية  تعزيز 

الكبرى القادمة.

الشركة  عام  مدير  مشيمش،  حيدر  وقال 

فخورون  »نحن  قطر:   - للمعارض  الدولية 

قطر  بروجكت  معرضي  فعاليات  باختتام 

حدث  في  بنجاح   2022 للضيافة  وقطر 

أبرز  من  اثنين  جمع  نوعه  من  األول  ُيعد 

المعارض في قطاعي البناء والضيافة، وأتاح 

نوعية  فرصًا  الرسمية  والجهات  للعارضين 

النطاق،  واسعة  الشراكات  وبناء  للتواصل 

والرعاة  الحكومة  إلى  بالشكر  نتقدم  كما 

في  ومساهمتهم  دعمهم  على  والعارضين 

نجاح الحدثث«.

أهميًة  الحدث  هذا  »يكتسب  وأضاف: 

تحضيرات  مع  لتزامنه  نظرا  إضافية 

 ،2022 العالم  كأس  الستضافة  قطر  دولة 

ويسرنا نجاح المعرضين في توفير منصات 

البناء  قطاعي  زخم  لزيادة  استراتيجية 

والضيافة استعدادًا لهذه الفعالية الرياضية 

حيال  بثقة  وننظر  عالميًا.  نوعها  من  األكبر 

للشراكات  الواعدة  واآلفاق  اإليجابية  النتائج 

مؤسسات  كبرى  بين  الحدث  أتاحها  التي 

البناء والضيافة«.

الممارسات  أفضل  تشجيع  سبيل  وفي 

بالمعارض  والمشاركات  المنصات  في 

معرض  منح  قطر،  دولة  في  التجارية 

بناء  في  »التميز  شهادات  قطر  بروجكت 

تكريما  العرض«  منصات  وتصميم 

في  المشاركين  من  مختارة  لمجموعة 

عكستها  التي  للجودة  وتقديرًا  المعرض، 

منصاتهم. 

واحد..  »معرض  شعار  تحت  الحدث  وأقيم 

وفرص متعددة«، وشكل آخر فعالية تجارية 

قبل  الدولة  تستضيفها  كبرى  عالمية 

في  القدم2022  لكرة  العالم  كأس  انطالقة 

 300 من  أكثر  المعرضان  واحتضن  قطر، 

شركة عارضة تتوّزع بين 180 شركة دولية، 

شاركت 7 منها بأجنحة وطنية رسمية، إلى 

كبرى  تتقّدمها  قطرية،  شركة   120 جانب 

وأبرز  الحكومية  وشبه  الحكومية  الجهات 

شركات القطاع الخاص.

كبير  وفد  مشاركة  المعرضان  وشهد 

اللجنة  أعضاء  من   25 من  أكثر  تضمن 

الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية. 

استثنائية  أهمية  المشاركة  هذه  وتكتسب 

القطاع  من  لوفد  زيارة  أكبر  تشكل  لكونها 

إلى  السعودية  العربية  بالمملكة  الخاص 

العالقات لطبيعتها بين  دولة قطر منذ عودة 

البلدين.

على  الحدث  من  األول  اليوم  أعمال  زت  وركَّ

وتطورات  مستجدات  آخر  استعراض 

الحالية  الضيافة  قطاع  ومبادرات 

شعار  تحت  قطر  دولة  في  والمستقبلية 

»الماضي والحاضر والمستقبل«، وتمحورت 

دعم  حول  الثاني  اليوم  وفعاليات  أنشطة 

وتوفير  األفكار  ومشاركة  قطر،  مستقبل 

حلول األعمال الكفيلة بدفع عجلة االستدامة 

في قطاعي البناء والضيافة. 

قطر  في  الذكية  »المدينة  شعار  وتحت 

الذكية«،  المدن  مستقبل  على  نظرة   -

من  العديد  أيامه  ثالث  في  الحدث  احتضن 

المنصات الحوارية التي تنوعت موضوعاتها 

الذكية،  المشاة  مساحات  تصميم  بين  ما 

كفاءة  لرفع  االصطناعي  الذكاء  وتوظيف 

التحتية،  والبنية  العمليات  وذكاء 

وتحسين إدارة المرافق والمساحات الرقمية 

إلنترنت  الذكية  بالتطبيقات  باالستعانة 

و»المكان  االصطناعي،  والذكاء  األشياء 

األمثل لإلقامة - الفندق الذكي« وغيرها. 

خاصة  مسابقة  المعرض  فعاليات  وشملت 

أنحاء  ُمختلف  من  الُطهاة  مهارات  الختبار 

بالتنافسية.  مفعمة  أجواء  في  الدولة، 

احترافية  إلبراز  منصًة  المسابقة  وشكلت 

وتسليط  الطعام،  تحضير  وخبراء  الطهاة 

قطر.  في  الضيافة  قطاع  ز 
ُّ

تمي على  الضوء 

في  االستثمار  ترويج  وكالة  استضافت  كما 

قطرجلسة خاصة تحت عنوان »استثمر في 

تشجيع  على  ركزت   ،»2022 بعد  ما   - قطر 

األجانب على االستثمار في الدولة، باعتبارها 

هائلة  فرصًا  تتيح  رائدة  استثمارية  وجهة 

للنمو على المدى البعيد، إلى جانب اإلسهام 

لتنمية  الوطنية  الرؤية  أهداف  تحقيق  في 

االقتصاد القطري وتنويع موارده. 

»برنامج  لمزايا  عرض  الحدث  وتخلل 

منصة  وهي  المشترين«،  استضافة 

تحت  الشركات  بين  لألعمال  مخصصة 

البرنامج  مظلة »قطر للضيافة«. ويعمل هذا 

العوائد  ورفع  األعمال،  تعهدات  تسهيل  على 

ممكن  حد  ألقصى  للمشاركين  االستثمارية 

وتوقيع  أعمالهم  شبكات  توسيع  خالل  من 

االتفاقية مباشرًة عن طريق البرنامج. 

قطر«  »بروجكت  معرضي  مع  وبالتوازي 

المشاريع  »مؤتمر  أقيم  للضيافة«،  و»قطر 

الدوحة  مركز  في   »2022 قطر   - العمالقة 

للمعارض والمؤتمرات خالل الفترة من 6 إلى 

نقاشية  جلسات  المؤتمر  وتضمن  يونيو،   9
المستمر  للتطوير  دعمًا  معتمدة  وتدريبية 

لكافة المعنيين. 

معرضي  عودة   2023 العام  وسيشهد 

للضيافة«،  و»قطر  قطر«  »بروجكت 

الجديدة،  والفرص  التطورات  الستكشاف 

القرار  اع  وُصنَّ الخبراء  من  أوسع  بمشاركة 

قطاعي  ضمن  والمؤسسات  والشركات 

المعرضان  وسيواصل  والضيافة.  البناء 

دورهما المحوري في تحقيق أهداف التنمية 

م  والتقدُّ التطور  في  واإلسهام  المستدامة، 

االقتصادي بدولة قطر.

{ مسابقة الطهي { حيدر مشيمش

{ »بروجكت قطر« و»قطر للضيافة« { جانب من حضور الحدث

آفاق
 واعدة لبناء 

الشراكات 
بين الشركات

مشيمش: 
زيادة زخم 

قطاعي البناء 
والضيافة

} تصوير - أسامة الروسان

اختتمت فعاليات المعرض الدولي الثامن عشر لمواد 
ومعدات وتقنيات البناء »بروجكت قطر 2022« والمعرض 

التجاري الدولي السابع لقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي 
والسياحة »قطر للضيافة 2022« في مركز الدوحة 

للمعارض والمؤتمرات بنجاح الفت وإقبال كبير تجلى 
في استقطاب17 ألف زائر، بما في ذلك العديد من الوفود 

التجارية العالمية من قطاعات البناء والضيافة. 

الدوحة           $
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وقعت عقدا مع مجموعة جولدن تاور

»رتاج« تدير أول فنادقها في جورجيا

الشيخ  سعادة  توجه  المناسبة،  وبهذه 

إدارة  مجلس  رئيس  ثاني،  آل  عيد  بن  نايف 

للمهندس  بالشكر  رتاج،  شركات  مجموعة 

العالمة  في  الثقة  على  صالح  سعيد  محمد 

فنادق  أربعة  وإدارة  لتشغيل  »رتاج«  التجارية 

مملوكة لمجموعة جولدن تاور بدولة جورجيا، 

نظرا لما تتمتع به رتاج للفنادق والضيافة من 

سمعة طيبة وخبرة قوية ليس فقط بالسوق 

العالم،  مستوى  على  أيضا  ولكن  المحلية 

مجموعة  والضيافة  للفنادق  رتاج  تدير  حيث 

وتركيا  والسعودية  قطر  من  كل  في  فنادق 

وجزر القمر وقريبا في شمال أفريقيا والسودان 

وبنغالديش وتايالند.

ثاني:  آل  عيد  بن  نايف  الشيخ  سعادة  وقال 

ألكثر  ممتدة  وجورجيا  قطر  بين  »العالقات 

من 28 عامًا، وقد كانت قطر أول دولة خليجية 

تواجد  ويعتبر  تبليسي،  في  سفارة  تفتتح 

العالمة التجارية رتاج للفنادق والضيافة بدولة 

الوطيدة،  العالقات  لتلك  ترجمة  جورجيا 

األثر  كما كان لعوامل الجذب السياحي بالغ 

دولة  تتميز  حيث  بها،  لتواجد  توجهنا  نحو 

الطيب  وشعبها  الخالبة  بطبيعتها  جورجيا 

عالمية  سياحية  وجهة  جعلها  مما  المضياف، 

من  لقربها  كان  كما  األخيرة.  السنوات  في 

منطقة الشرق األوسط عامل جذب مهم للسياح 

العرب الراغبين في اكتشاف هذا البلد الغني 

والتاريخية،  واآلثرية  الطبيعية  بالمعالم 

الجميع،  يناسب  ما  البالد  في  يوجد  كما 

والمحميات  القديمة  والمدن  والبحر  الجبال 

الطبيعية«.

للفنادق  رتاج  »ستقوم  سعادته:  وأضاف 

مشروع  ضمن  فنادق  ثالثة  بإدارة  والضيافة 

مدينة تمارا بمنطقة ساجاريجو، وهو مشروع 

سكنية  ومباني  وفلال  فنادق  ثالثة  يضم  طموح 

ومدرسة  تجاريا  ومركزا  رياضية  ومالعب 

 180 على  الفنادق  وتحتوي  صحيا،  ومركزا 

وحدة فندقية ما بين غرف وأجنحة، باإلضافة 

مناسبات  وقاعات  وكافيهات  مطاعم  إلى 

وصالة  وسبا  سباحة  وحمامات  واجتماعات 

كما  الترفيهية،  المرافق  من  والعديد  رياضية 

ستدير أيضا فندق بمدينة جورجليتي يتكون 

وأجنحة،  غرف  بين  ما  فندقية  وحدة   65 من 

األسود،  البحر  شاطئ  على  بإطاللته  ويمتاز 

كما يوفر العديد من المرافق المتنوعة ما بين 

حمام سباحة ومطعم وكافيه«.

رتاج  فنادق  »ستوفر  سعادته:  وأضاف 

ما  بكل  لالستمتاع  جورجيا  لزوار  فرصة 

المتميزة،  السياحية  الواجهة  تلك  تقدمة 

كونها  والضيافة  للفنادق  رتاج  ستتيح  كما 

الفندقة  مجال  في  الرائدة  الشركات  إحدى 

العربية  التقاليد  من  المستوحاة  والضيافة 

من  تقدمه  بما  االستمتاع  لنزالئها،  األصيلة 

خدمات فندقية وتجارب استثنائية من شأنها 

رتاج  لعائلة  بانتمائهم  يشعرون  النزالء  جعل 

العالمة  وجود  أن  ثقة  على  ونحن  المتميزة، 

والضيافة  للفنادق  برتاج  الخاصة  التجارية 

الخليجية  السياحة  جذب  على  سيعمل 

والعربية«.

واختتم سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني 

مستمرة،  التوسعية  »خططنا  قائال:  حديثه 

منتجع  إدارة  عقد  بتوقيع  مؤخرا  قمنا  فقد 

فنادق  أربعة  واليوم  بنغالديش  بجمهورية 

كشركة  فخورون  ونحن  جورجيا،  بدولة 

% ذات خبرة قوية وممتدة   100 قطرية وطنية 

الفترة  خالل  حققناه  بما  الفنادق  إدارة  في 

الوجهات  بكل  للتواجد  ونخطط  الماضية، 

السياحية العالمية قريبا«.

محمد  سعيد  المهندس  قال  جانبه،  من 

جولدن  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  صالح، 

تاور: »بالنيابة عني وعن شركائي بمجموعة 

اإلدارة،  مجلس  وأعضاء  تاور  جولدن  شركات 

لسعادة  والتقدير  الشكر  بخالص  نتوجه 

الشيخ نايف بن عيد آل ثاني رئيس مجلس 

هذه  على  رتاج  شركات  مجموعة  إدارة 

االستضافة الكريمة ولدعمه وثقته الغالية في 

التعاون مع مجموعة جولدن التي لها فروع في 

في  أفرعها  فتح  وبصدد  وجورجيا  ومصر  قطر 

السعودية وتركيا وإنجلترا وفرعها في جورجيا 

لألعمال،  الجورجي  األوروبي  بالمجلس  عضو 

ولدينا مجموعة من المشروعات المتنوعة في 

جورجيا منها مشروع تمارا سيتي على مساحة 

100 ألف متر مسطح والذي يضم ثالثة فنادق 
البحر  على  المطل  جورجليتي  فندق  وأيضا 

األسود مباشرة«.

الواعدة  الدول  من  جورجيا  »تعد  وأضاف: 

الجذب  مراكز  من  وهي  المجاالت  جميع  في 

يزيد  ما  بها  حيث  العالم،  في  السياحي 

باإلضافة  المعدنية،  الينابيع  من   2000 عن 

المغناطيسية  السوداء  الرمال  ذات  للشواطئ 

التاريخية  المعالم  من  ألف   12 من  أكثر  وبها 

السياحية  المنتجعات  من  والكثير  والثقافية 

المتميز  ومناخها  الخالبة  بطبيعتها  وتتميز 

على مدار العام، كما تتميز جورجيا بالسياحة 

الدينية والعالجية وأيضا السياحة الطبيعية، 

9 مليون سائح  مما يساعدها على جذب نحو 

باشكالة  االستثمار  فرص  يتيح  وهذا  سنويا، 

المختلفة«.

جورجيا  »تتمتع  قائال:  حديثه  واختتم 

بمستوى عال من اآلمان وسرعة إنهاء اإلجراءات 

شركات  وإنشاء  ملكيات  نقل  من  الحكومية 

واستخراج جواز السفر في غضون ساعة، كما 

الستقرار  االقصادي  والنمو  باالستقرار  تتمتع 

وترصيخا  وتأكيدا  الدوالر.  مقابل  عملتها 

لقواعد التعاون ما بين دولة قطر ودولة جورجيا، 

شركة  مع  التعاقد  هذا  توقيع  على  االتفاق  تم 

هذا  أساسيات  كأحد  والضيافة  للفنادق  رتاج 

واإلنجازات  النجاح  لمسيرة  وتتويجا  التعاون 

لشركة جولدن تاور«.

{ صورة جماعية على هامش الحدث

{ سعيد محمد صالح{ الشيخ نايف بن عيد 

وقعت شركة رتاج للفنادق والضيافة عقد إدارة وتشغيل أول 
فنادقها بدولة جورجيا بمدينتي ساجاريجو وجورجليتي، وتم 

التوقيع بين كل من سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني رئيس 
مجلس إدارة مجموعة شركات رتاج، والمهندس سعيد محمد 

صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة جولدن تاور المالكة للفنادق. 
كما شهد التوقيع عدد من مسؤولي الشركتين، من بينهم 
أعضاء مجلس إدارة مجموعة »شركات رتاج«، والسيد مدحت 

النوبي الرئيس التنفيذي »لرتاج للفنادق والضيافة«.

الدوحة           $

سعيد صالح: »جولدن تاور« لديها حزمة مشاريع متنوعة في جورجياالشيخ نايف بن عيد: نخطط للتوسع بجميع الوجهات السياحية

مركز قطر للتكنولوجيا المالية يتلقى أكثر من »460« طلب التحاق

اختيار »13« شركة تكنولوجيا مالية للمشاركة في برنامجي حاضنة ومسرعة األعمال
الذي  المالية،  للتكنولوجيا  قطر  مركز  أعلن 

قطاع  نمو  لدعم  للتنمية  قطر  بنك  أسسه 

القائمة  عن  قطر،  في  المالية  التكنولوجيا 

التي  المالية  التكنولوجيا  لشركات  النهائية 

ستنضم للفوج الرابع من برنامجي حاضنة 

في  البرنامجان  وينطلق  األعمال.  ومسرعة 

يونيو ويستمران حتى أغسطس 2022.

المالية  للتكنولوجيا  قطر  مركز  تلقى  وقد 

الفوج  ببرامج  التحاق  طلب   460 من  أكثر 

األكثر  وتلك  الناشئة  الشركات  من  الرابع 

من  المالية،  التكنولوجيا  مجال  في  تطورًا 

والواليات  قطر  منها:  دولة،   60 من  أكثر 

المتحدة  والمملكة  األميركية  المتحدة 

وألمانيا وسنغافورة وبلجيكا والهند وماليزيا. 

وقد ركزت أفكار حلول الخدمات التكنولوجية 

اختيارها  تم  التي  الشركات  قدمتها  التي 

الحلول  من  القادم  »الجيل  موضوع  على 

المصرفية«.

تقييم  لعملية  االلتحاق  طلبات  وخضعت 

دقيقة وشاملة، حيث وقع االختيار على أكثر 

لعرض  مالية،  تكنولوجيا  شركة   37 من 

التقديمية  العروض  أيام  خالل  حلولهم 

لألطراف  ممثلة  لجنة  أمام  االفتراضية 

في  االستراتيجيين  والشركاء  المعنية 

تم  وقد  المالية.  للتكنولوجيا  قطر  مركز 

اختيار أفضل 13 شركة منهم للمشاركة في 

برنامجي حاضنة ومسرعة األعمال.

ناشئة  شركات   5 الرابع  للفوج  انضمت  وقد 

لبرنامج  المالية  التكنولوجيا  مجال  في 

من  واي  باي  يوغو  ذلك  في  بما  الحاضنة، 

الواليات  من  ونيرفجرام  وفينمايند  قطر، 

المتحدة األميركية، وفندسايك من المملكة 

المتحدة، وبيواريسان دوت كوم من ماليزيا.

 8 تشارك  األعمال،  مسرعة  برنامج  وفي 

شركات بما في ذلك إيه دي جي إس وأوربان 

بلجيكا،  من  وكادوريم  قطر،  من  بوينت 

من  وأوثينتك  ستغافورة،  من  وبانكوجراف 

من  كروزر  وباي  الهند  من  وميهورو  ألمانيا، 

إلى  باإلضافة  األميركية،  المتحدة  الواليات 

أنكور فينتيك وزوايب من النرويج.

وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي 

قطر  لبنك  عن  باإلنابة  التنفيذي  الرئيس 

ناجًحا  انطالقًا   أرى  أن  »يسعدني  للتنمية: 

الحاضنة  برنامجّي  لفعاليات  جديدًا 

كفاءة  تعد  حيث  األعمال،  عة 
ِّ

وُمسر

تحرص  التي  المالية  التكنولوجيا  شركات 

للتكنولوجيا  قطر  مركز  إلى  االنضمام  على 

والثقة  المصداقية  على  دليل  خير  المالية، 

التي يحظى بها المركز«.

قائاًل:  حديثه  الرحمن  عبد  السيد  واختتم 

مركز  برامج  خريجي  إنجازات  »تعد 

على  آخرًا  دلياًل  المالية  للتكنولوجيا  قطر 

بجمع  فبدًء  المجال.  هذا  في  جهودنا 

وإقامة  المالي  الدعم  على  بالحصول  األموال 

الشراكات ووصواًل إلى إطالق خدمات جديدة 

تساهم  واإلقليمية،  المحلية  األسواق  في 

انضمت  التي  المالية  التكنولوجيا  شركات 

إلى برامجنا في تطوير صناعة التكنولوجيا 

هذا  طليعة  في  قطر  يجعل  مما  المالية، 

القطاع الحيوي«.

بمشاركة مجموعة خبراء »20« يونيو الجاري

»التجاري« ينظم ندوة حول
التواصل في األوقات الصعبة

الهادفة  المتواصلة  جهوده  مع  تماشًيا 

والخدمات،  المنتجات  أفضل  تقديم  إلى 

التنمية  دعم  تجاه  اللتزامه  وتحقيقًا 

الوعي  نشر  خالل  من  قطر  لدولة  الوطنية 

يقوم  المجاالت،  مختلف  في  المجتمع  في 

البنك التجاري بتنظيم أول ندوة افتراضية 

في  »التواصل  عنوان  تحت   ،2022 للعام 

فرص؟«  أم  تحديات   - الصعبة  األوقات 

وذلك يوم اإلثنين الموافق 20 يونيو 2022. 

في  التواصل  أهمية  الندوة  وستتناول 

به  مررنا  ما  ضوء  في  الصعبة«  »األوقات 

في  سيما  وال  الماضيين،  العامين  خالل 

المؤسسة،  لهوية  التواصل  أهمية  مجال 

التي تتغير بسرعة  األخبار  وفي ظل عالم 

بين لحظة وأخرى وتداعيات ما بعد كوفيد 

من  مجموعة  مشاركة  الندوة  وتشهد   ،19
للتواصل  والنصائح  الممارسات  أفضل 

الهوية  وتسويق 

التجارية في األوقات العصيبة.

فرصة  االفتراضية  الندوة  هذه  وستتيح 

التواصل  قطاع  خبراء  إلى  االستماع 

األسئلة  عن  إجابات  على  والحصول 

بيئة  في  التواصل  حول  شيوًعا  األكثر 

استعراض  مع  بالتحديات،  مفعمة 

كيفية تحويل التحديات إلى فرص. كما 

التجاري  البنك  رحلة  أيضًا  ستستعرض 

فيما يتعلق بأساليب التواصل التي اتبعها 

وتكريمه  بالبنك  االعتراف  إلى  أدت  والتي 

على المستوى العالمي.

وتضم قائمة المتحدثين كال من: جوليان 

جوليان  شركة  ورئيس  مؤسس  تريجر، 

لله،  العبد  وحسين  المحدودة.  تريجر 

التسويق  مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع 

المميزة،  المصرفية  الخدمات  ورئيس 

رمضاني،  بومدين  ود.  التجاري.  البنك 

مركز  االبتكار،  مجال  في  مشارك  أستاذ 

ريادة األعمال بجامعة قطر.

العبد  حسين  قال  المناسبة،  وبهذه 

رئيس  تنفيذي،  عام  مدير  الله، 

الخدمات  ورئيس  التسويق  قطاع 

البنك  المميزة،  المصرفية 

بشكل  نبحث  »إننا  التجاري: 

الفريدة  الفرص  مختلف  عن  دائم 

عمالءنا  تفيد  أن  يمكن  التي 

في  خاصة  توجهاتهم  وتدعم 

هذه  وتسمح  الصعبة.  األوقات 

إلى  بالوصول  لعمالئنا  الندوة 

إلى  والخبرات  النصائح  أفضل 

كما  المتحدثون،  سيشاركها 

معّمقة  معلومات  لهم  توفر  أنها 

حول سبل التواصل في مناخات 

خطة  بناء  وكيفية  متغّيرة 

العالمة  تساعد  صلبة  تواصل 

كافة  تخطي  على  التجارية 

والنجاح  الصعبة  األوقات 

واالستمرارية«.

الدوحة           $

أعلنت Ooredoo، الشركة الرائدة في توفير 

المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  حلول 

االتصاالت  راعي  ستكون  أنها  المتكاملة، 

الحصري لمؤتمر إدارة النفايات الثاني الذي 

يقام يومي غدا وبعد غد 13 و14 يونيو بفندق 

شيراتون الدوحة. 

األشياء  إنترنت  حلول   Ooredoo وتوفر 

الحد  في  المساهمة  يمكنها  التي  الذكية 

والحفاظ  الكربون،  وانبعاثات  التلوث  من 

الكفاءة  زيادة  في  تساعد  كما  البيئة،  على 

مراحل  كافة  في  واضحة  رؤية  وتقديم 

هامش  على  و  المعرض  وخالل  العمليات. 

عبارة  الشركة  جناح  سيكون  المؤتمر، 

إلدارة  موحد  وسيطرة  عمليات  مركز  عن 

المتعلقة  واألجهزة  واألسطول  النفايات 

مستوى  مستشعرات  مثل  النفايات  بإدارة 

النفايات في سلة المهمالت. 

وتأتي مشاركة Ooredoo في المؤتمر التزامًا 

واالجتماعية  البيئية  باالستراتيجية  منها 

والحوكمة واالستدامة

أول،  إدارة  مدير  العمادي،  حسن  وقال 

وتكنولوجيا  االتصاالت  منتجات  تطوير 

Ooredoo: »إن الحفاظ على  المعلومات في 

البيئة يساهم في زيادة مستويات السعادة 

 Ooredoo في  ونحن  األفراد،  لدى  والصحة 

كمبدأ  للبيئة  صديقة  أساليب  نطبق 

أهداف  لتحقيق  مساهماتنا  في  أساسي 

رعاية  خالل  ومن   .2030 الوطنية  قطر  رؤية 

هذا المؤتمر والمشاركة فيه بشكل فاعل، 

فإننا نسعى الستعراض الحلول المتطورة 

للنفايات،  الذكية  لإلدارة  نوفرها  التي 

إليه  توصلت  ما  أحدث  سنستعرض  كما 

التكنولوجيا في هذا المجال«. 

»Ooredoo« ترعى مؤتمر إدارة النفاياتتنطلق فعالياته غدا
الدوحة           $

{ حسن العمادي

الدوحة           $
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»المتاحف« تنظم فعالية قطر ُتبدع - ملتقى مجلس اليافعين.. الشيخة المياسة:

شــبابنـــا هـــم مســـتقبلنـــا

قطر  فعالية  يونيو   10 في  قطر  متاحف  مت  نظَّ

فعالية  وهي  اليافعين،  مجلس  ملتقى   - ُتبدع 

صوتهم  إسماع  من  اليافعين  بتمّكين  ُتعنى 

مناسبة  مبادرات  إنشاء  في  هام  دور  ولعب 

اإلبداعية  األفكار  ومشاركة  لمجتمعهم، 

األفكار  يشاركونهم  الذين  أقرانهم  مع  والتعاون 

واآلراء. 

في  يافع   100 على  يزيد  ما  أمام  خطابها  وفي 

الشيخة  سعادة  سلطت  الفعالية،  افتتاح 

الضوء  آل ثاني  المياسة بنت حمد بن خليفة 

قطر  لمبادرة  التابع  اليافعين  مجلس  على 

الفّعالة  المساهمات  تدعم  منصة  وهو  ُتبدع، 

مستدام،  مستقبل  تحقيق  في  للشباب 

مجتمع  حشد  بهدف  المجلس  ُأنشئ  وقد 

الفعاليات  تنظيم  في  للتعاون  اليافعين 

هة لهم في قطر.
َّ

الموج والمبادرات 

آل  المياسة بنت حمد  الشيخة  وقالت سعادة 

يجعلنا  وهذا  مستقبلنا،  هم  »شبابنا  ثاني: 

ُتبدع  في غاية السعادة الحتضان فعالية قطر 

المبادرة  هذه  اليافعين،  مجلس  ملتقى   –
الذين  الشباب  بين  ستجمع  التي  الجديدة 

الثقافية  الحياة  في  المشاركة  في  يرغبون 

المساعي  في  االنخراط  خالل  من  قطر،  لدولة 

فضاء  وإحداث  قطر،  لمتاحف  المستقبلية 

ويتعاونون،  فيه،  يجتمعون  للشباب 

من  اليافعين  تستهدف  لفعاليات  ويخططون 

سرورنا  دواعي  لمن  إنه  البلد،  أنحاء  مختلف 

أفكارهم،  بناء  في  لنسهم  منكم،  نسمع  أن 

إلى  نتوق  كما  ملموس،  واقع  إلى  وتحويلها 

االنضمام  على  أحثكم  فإنني  لذا،  استقبالكم. 

الفعالية«. إلى 

الشباب  تعريف  على  الفعالية  ركزت  كما 

وفرص  الثقافية  المناسبات  من  الهائل  بالعدد 

بطولة  خالل  قطر  في  لهم  المتاحة  التطوع 

بعدها.  وما   ™  2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

قطر  متاحف  أقامتها  التي  األكشاك  مت  وقدَّ

الدوحة لألفالم، وميوزك  إلى مؤسسة  باإلضافة 

أجيال  وبرامج  المبهر،  الجيل  وبرنامج  الب، 

المختلفة  الطرق  حول  تفاصيل  التعليمية 

المساهمة  خاللها  من  للشباب  يمكن  التي 

اهتماماتهم  على  بناًء  الثقافية  المبادرات  في 

وشغفهم. المختلفة  الفردية 

لليافعين  التطوعي  العمل  برنامج  ويتيح 

التابع لمتاحف قطر الفرصة للشباب في قطر 

موظفي  إشراف  تحت  العمل  تجربة  لخوض 

حياتية  مهارات  خاللها  يتعلمون  المتاحف، 

ثقتهم  وتقوية  استقالليتهم  وتعزيز  مة، 
ِّ

قي

الوقت ذاته. بأنفسهم في 

العمل  برنامج  في  التطوع  خيارات  وتشمل 

قطر  لمتاحف  التابع  لليافعين  التطوعي 

أو  للمتاحف،  مرشد  أو  للزوار،  كدليل  العمل 

في  المساعدة  أو  االستعالمات،  مكتب  مسؤول 

الرصد والتقييم، أو خدمة الزوار وتقديم الدعم 

والفعاليات. البرامج  خالل 

واحدة  مؤسسة  في  التطوع  للشباب  ويمكن 

متحف  أكثر:  أو  قطر  متاحف  مؤسسات  من 

األولمبي  قطر  ومتحف   1-2-3 الوطني،  قطر 

وحديقة  اإلسالمي،  الفن  متحف  والرياضي؛ 

المتحف  ومتحف:  اإلسالمي،  الفن  متحف 

العربي للفن الحديث، ومطافئ: مقر الفنانين، 

وليوان،  قطر،  في  األطفال  متحف  وَدُد، 

والمركز  التصميم،  ومختبرات  استديوهات 

اإلبداعي M7، والتعليم والتوعية - المعارض.

من دواعي سرورنا أن نسمع منكم لنسهم في بناء أفكاركمسعداء الحتضان فعالية قطر ُتبدع ــ ملتقى مجلس اليافعين

لمدارس مؤسسة قطر

صاحبة السمو تشهد العرض المسرحي »شو تايم«

سعادة  المسرحي  العرض  حضر  كما 

نائب  ثاني،  آل  حمد  بنت  هند  الشيخة 

قطر  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 

إلى  للمؤسسة،  التنفيذي  والرئيس 

وأولياء  السعادة،  أصحاب  من  عدد  جانب 

استمتعوا  الذين  المجتمع  وأفراد  األمور، 

 20 نحو  من  المقتطفة  األدائية  بالعروض 

مسرحية شهيرة.

الذي  المسرحي  العرض  في  شارك  وقد 

مجموعة  قطر  مؤسسة  مدارس  أنتجته 

بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  الطالب  من 

إلى عدد من معلمي  3-12 عاًما، باإلضافة 
مدارس المؤسسة والموظفين. 

الحّي  المسرحي  العرض  هذا  ُأقيم 

قطر  أوركسترا  بمشاركة  األولى  للمرة 

وذلك  قطر،  مؤسسة  عضو  الفلهارمونية، 

في عروض توزعت على مدار 3 أيام. وكان 

المؤسسة  أنتجته  الذي  الوثائقي  الفيلم 

جوائز  على  حاز  قد  العرض  هذا  حول 

الفرنسية،  كان  ُمدن  من  كٍل  في  مرموقة 

ولندن، ونيويورك.

شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس 
مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 

المجتمع، مساء أمس، العرض المسرحي الحّي األّول »شو 
تايم« الذي قّدمه طالب مدارس مؤسسة قطر في المدينة 

التعليمية.

أقيم للمرة الدوحة          $
األولى 

بمشاركة 
أوركسترا قطر 

الفلهارمونية

الدوحة          $



إن اختصار األمر في دور الطورانية التركية والقومية العربية 

في انقسام األمة بأنه مجرد حركة مخابرات سريعة تالقت 

مع الصهيونية هو تسطيح كبير لهذه األزمة التاريخية ذات 

الجذور الصعبة المتداخلة حتى في فهم العالقة بين العرب 

واألتراك واإلسالم، وبين اإلسالم والحكم السياسي باسمه، 

وبين تقديم مرجعية الوحدة اإلسالمية ألمم الرسالة، على 

مفهوم اإلسالم الشعبي أو القومي الذي ينتشر في هذا الُقطر أو 

تلك الوالية. 

وبقاء هذا الحاجز الضخم بين العرب واألتراك وعودته اليوم، 

في ظل تصدر قضية الالجئين العرب للمسرح السياسي 

التركي، واتكاء الجميع في الحكم والمعارضة على روحهم 

القومية التاريخية، وتأثير ذلك على عالقتهم مع العرب، 

هو من آثار إهمال هذا الملف وتبادل االتهامات فيه، بداًل من 

دراسة األزمة الثقافية بعمق ووضع إطار فكري أخالقي إسالمي 

لمعالجتها، وبدأ تنشئت ضمير األمة الجديد في األجيال 

المسلمة عليها. 

إننا اليوم بحاجة ماسة إلى إحياٍء مختلف لمفهوم الجامعة 

اإلسالمية، فلم يعد هناك مساحة لالشتباك معه مقرونًا 

بالوالء لتركيا الجديدة أو تركيا العثمانية، وخاصة بعد 

مبادرات تركيا األخيرة، في تحسين عالقاتها وتعزيزها مع تل 

أبيب وطهران واألنظمة الرسمية العربية، لسنا بصدد نقده 

اليوم، لكن المهم هو ضرورة الخروج من مفهوم الوالء المطلق 

للعثمانية الجديدة، ثم وضع التحليل السياسي له بحسب 

هذا الوالء، فهذا فشل كبير وهرطقة مضللة. 

إن حاضر العالم اإلسالمي اليوم بحاجة إلى إحياء هذا المفهوم، 

في إطار فكري يحتاج أن يجمع بين الشعبي والعلمائي 

المستقل وبين الشخصيات الرسمية، فأي انفصال يعزل 

المؤسسات والشخصيات الرسمية عنه، لن ُيعطي نتيجة 

تنفيذية كافية تقوي بنيان هذا العالم المسلم، الذي 

يتعرض لهجوم جديد، انتقل من الحصار السياسي واالبتزاز 

االقتصادي، إلى مهاجمة الجوهر اإلسالمي، وإسقاط الحاجز 

الفاصل بين ضمير األجيال الشابة وبين الفكرة العدمية 

التائهة، التي ُيرّوجها الغرب ويحلب فيها مصالحه. 

وهذا ال يعني أبدًا التهوين من جناية ومسؤولية أنظمة 

رسمية وشخصيات مستبدة، لكن توحيد أي جهود ومواقف 

لشخصيات رسمية مع الجهود الشعبية، لمواجهة ثالثية 

أزمة االنهيار الثاني لحاضر العالم المسلم، هو قوة لصالح 

هذه الشعوب ومقاومة قيمها، أمام رياح العولمة الخبيثة، التي 

تفتك بوجدان الشباب واألسرة المسلمة، ثانيًا إن مهمة هذه 

الجامعة والتي ُيفّضل أن تنطلق في أكثر البلدان حيادية بين 

الشعوب واألنظمة كماليزيا، أن تسعى إلخراج بلدان العالم 

المسلم من أزمات الصراع السياسي والدموي، ثم تخلق بينها 

استراتيجيات مصالح مشتركة لتبادل المنافع االقتصادية، 

لصالح أقطارها ال مصالح الغرب. 

وهو هدف ثابر على تحقيقه عدد من اإلصالحيين األمميين 

اإلسالميين، رغم تعدد مشاربهم، ورغم الواقع البعيد عنه إال أن 

إعادة بعثه أفضل من عودة الغرب لتقسيم المقسم المسلم، 

وتحويله لعربة مصالح لرأسماليته الجديدة، وعولمته 

الفكرية الخطيرة، وهذا يعني بالضرورة تنظيم إطار لمناقشة 

عودة الجامعة اإلسالمية، في إطار مصالح المسلمين الجامعة 

لهم، في أفريقيا وفي آسيا، ورابطتهم مع األقليات الضخمة في 

الغرب. 

وهو عدد كبير يصل إلى 60 مليون نسمة، فحين تتشكل 

المؤسسة الراعية للفكرة، والتي ال بد أن تتجنب أي موقف 

صدامي لالشتباك السياسي الداخلي مع الدول المسلمة، دون 

أن ُتعزل القوى المستقلة عن األنظمة، حينها ستنطلق رحلة 

التبشير بالفكرة. 

وهي رحلة ستستغرق زمنًا ويعتمد تفعيلها تنفيذيًا، على 

مستويات عديدة بين العلماء والمفكرين المسلمين، وحتى 

غير المسلمين المقتنعين بأهمية تنظيم رابطة حاضر 

العالم المسلم، لمسلميه وألقلياته المتعددة، فمن أهم 

األمور التي يحتاج أن يضطلع بها حاضر العالم اإلسالمي، 

تعزيز الجسور والعالقات الوطنية واإلنسانية والحقوقية 

المشتركة، بين كل أتباع األديان والمذاهب، في إطار التعاون 

والمصالح المشتركة. 

وتحييد القوة الغربية بأقصى قدر عن استخدام ورقة التفرقة 

بين المسلمين ومواطنيهم، إلضعاف أو ابتزاز المجتمعات 

الشرقية، والقيم المشتركة هنا ليست مواسم سياسية 

ُتقّدم للتملق للغرب، أو المركز الصهيوني أو أحزاب التطرف 

في العالم، ولكن الجامع اإلنساني المشترك الذي أقره اإلسالم. 

إن انتقال المؤسسة الراعية للفكرة إلى مستوى الدول 

والمسؤولين، مهم جدًا للغاية فهذا األمر يترتب عليه دعم فكرة 

المصالحات الوطنية، والتوسط إلطالق المعتقلين، كمقدمة 

لنقل الدول المسلمة من مرحلة الصراع الدموي أو السياسي 

الحدي العدائي، إلى الصراع السياسي أو الخالف والتنافس 

المشروع، ولو بحٍد أدنى فالفكرُة هنا، هو أن االنهيارات التي 

تضرب في دول حاضر العالم المسلم، لن تخلق له مساحة 

استقرار وال نهضة دون سلم أهلي يخلق مقدمات للتنمية 

الفكرية والعمرانية واألخالقية، وممانعة أمام عودة الزحف 

الجديد للكولونيالية الغربية السياسية والفكرية بشقيها 

األوروبي والروسي.

يقود نفتالي بينت الكيان اإلسرائيلي إلى حالة 

تصعيد شاملة وممتدة ومستفزة لكل أعدائه، فلقد 

ضرب مطار دمشق وأخرجه عن الخدمة في تجاوز غير 

مسبوق لقواعد المعادلة المستقرة خالل السنوات 

الفائتة، األمر الذي ال يستفز دمشق فحسب بل روسيا 

وإيران وحزب الله، كما بدأ التصعيد ضد لبنان 

من خالل إرساله سفينة تنقيب عن الغاز إلى حقل 

كاريش في البحر المتوسط في المنطقة الفاصلة 

بين فلسطين المحتلة ولبنان، وهو ما دفع حزب الله 

لوصف ما جرى باالعتداء.

كما قاد بينت الكيان اإلسرائيلي إلى استنفار هائل 

أثناء تنفيذ مسيرة األعالم التي كادت تقود إلى 

اشتباك واسع مع المقاومة الفلسطينية، وسمح 

لجماعات الهيكل بممارسة طقوس تلمودية مستفزة، 

وعاش االحتالل واحدا من أخطر مراحل التصعيد 

وأكثرها استفزازا باغتياله لشيرين أبو عاقلة، 

واعتدائه على جنازتها في مشهد رفضه الكثيرون، 

ومنهم حلفاء كبار للكيان.

إذا نظرنا إلى المشهد بكليته سنجده مناقضا 

بشكل كبير للمشهد الذي كان سائدا من قبل، 

حيث تصاعد الحديث عن الكيان الذي ُيدمن الهدوء، 

والجيش الذي يفقد مقاتلوه الرغبة في التضحية، 

والمستوطنين غير الراغبين في دخول حروب مع 

المقاومة، والذين يسارعون إلخالء مستوطنات محيط 

غزة في أي مواجهة، فما الذي جرى، هل اكتسب 

الكيان قوة مفاجئة، أو جرعة من الشجاعة واالستعداد 

للمواجهة.

الحقيقة أن بينت يقود كيانه إلى أخطر حرب في 

تاريخه، ففي حال مواجهته إليران وحلفائها سيواجه 

حربا متعددة الساحات، في فلسطين ولبنان وسوريا 

والعراق واليمن وإيران، خاصة مع تواتر التلميحات 

لتأسيس حلف مقاوم ينسق جهوده في مواجهة الكيان 

اإلسرائيلي، وستواجه قوات االحتالل أسلحة متعددة؛ 

كالقصف الصاروخي المكثف، والطائرات بدون طيار، 

والهجمات البرية، وانتفاضة شعبية واسعة داخل 

فلسطين المحتلة والضفة والقدس، وقد يضطر 

لخوض حرب برية.

فهل الكيان الذي خسر مخزونه من صواريخ القبة 

الحديدية بشكل شبه كامل في حرب صغيرة 

ومحدودة مع قطاع غزة؛ قادر على خوض هذه 

المواجهة، الحقيقة أنها في حال حدوثها ستكون 

-بغض النظر عن نتيجتها النهائية- حربا طويلة، 

ومكلفة، ومستنزفة جدا للعدو، هل يجهل العدو ذلك، 

أم أنه يراهن أن كل هذه األطراف أضعف من أن ترد 

على عدوانه واستفزازته، لينجح بينت في تثبيت 

صورته كبطل خارق.
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نحن 
والهنود
 سمير البرغوثي

كاتب صحفي فلسطيني 

كان زميلي الطباع في المكتب بمشروع 

تطوير المناهج بالكويت في السبعينيات من 

القرن الماضي هنديا بوذيا، وكانت خادمتنا 

من الهنود البوذيين، وكان سائقنا هنديا من 

السيخ، وكنا نحترم وال زلنا انديرا غاندي 

وجواهر الل نهرو والمهاتما غاندي.. كان الفيل 

الهندي صبورا مثقفا يحترم الجمل العربي 

ويتعايش معه بسالم.. ورغم اعتناقه لعبادة 

البقر لم نناقشه في معتقده، وهو لم يجرأ 

أن يتحدى ديننا الذي ال زال قصر قبر تاج 

محل المسلمه مزارا لمن يؤمنون بقوة الروح 

اإلنسانية عند المسلمين.

ولم نحتج على الخادمة وهي تصلي أمام 

صنم بوذا، بل كنا نهيئ لها سبل أداء عبادتها 

التي فطرت عليها، وكانوا يضعون مناشير 

الدعوة لدياناتهم ونضع مناشير الدعوة 

لإلسالم، وكم من بوذي أسلم حين رأى سالمة 

النهج وصحة العقيدة.

وخيرا فعل حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في 

الهند، وقف المتحدثة باسمه، نوبور شارما، 

بعد تعليقات لها اعتبرت مسيئة لإلسالم، 

وقوبلت بشجب واستنكار من عدد من الدول 

العربية واإلسالمية منها قطر والكويت.

لكن هذا الموقف ال يكفي، فعلى الحكومة 

الهندية وحماية ألكثر من 10 ماليين هندي 

يقيمون في الخليج تصل تحويالتهم إلى 50 

% من التحويالت الخارجية وحماية لحجم 
التبادل التجاري الذي يصل إلى 90 مليار دوالر 

سنويا.

اآلن ومع صراع التنين والفيل على حصة 

األسد من السيطرة االستثمارية على 

المنطقة، فإن وحدة قرار الخليج في وجه من 

يسيء لإلسالم سوف يجعلهم يأتون راكعين 

لنيل رضا الخليج والعرب. 

كان صديقي شارما مندوب وكالة أنباء 

غربية في قطر يحضر معي اإلفطار 

الخيري في عدد من الخيام التي يقيم فيها 

المحسنون اإلفطار، فنجد أكبر عدد من 

الحضور من الجالية الهندية منهم غير 

مسلمين، فيقول هؤالء القوة االقتصادية 

المقبلة وسوف يقفون مع دول الخليج في وجه 

أي عاصفة، لقد حان الوقت لتحريكهم ليقولوا 

لبلدانهم اتقوا الله في رسول الله.

تصعيد »بينت«.. األسباب والنتائج

سليمان سعد أبو ستة
باحث في الشأن الفلسطيني

ينطلق منتدى قطر االقتصادي 

يوم 20 يونيو الجاري، تحت شعار 

»تحقيق المساواة في معادلة 

التعافي االقتصادي العالمي«، الذي 

يعكس حرص دولة قطر على تعزيز 

التعاون والشراكات الدولية لتحقيق 

تعافي اقتصادي عادل يشمل كافة 

الدول، خاصة الدول النامية واألقل 

نموًا، بما يعزز قدرة هذه الدول 

على تجاوز التداعيات االقتصادية 

لجائحة »كوفيد - 19« وتبعات 

األزمة األوكرانية السيما تأثيرها 

على أسواق السلع األولية والتجارة 

والقطاع المالي للعديد من الدول 

الهشة اقتصاديًا.

المنتدى الذي ينعقد بالتعاون مع 

»بلومبرغ« يعكس مكانة دولة قطر 

كالعب اقتصادي مؤثر، وكجسر 

للتواصل والحوار البناء، ويترجم 

حرصها على تعزيز الشراكات 

الدولية لتحقيق التعافي االقتصادي 

العالمي، وفي هذا الصدد أكد 

سعادة الشيخ محمد بن حمد 

بن قاسم آل ثاني وزير التجار 

والصناعة أن المنتدى يعكس 

المكانة االستراتيجية التي تتبوأها 

دولة قطر كالعب اقتصادي مؤثر في 

المنطقة وكجسر للتواصل والحوار 

البناء بين المنطقة ومختلف دول 

العالم، كما يمثل جزءًا مهما من 

جهود دولة قطر نحو ترسيخ مكانتها 

كمركز عالمي رائد للفعاليات 

الدولية الهامة، حيث سيقوم قادة 

الفكر والخبراء ببحث الحلول 

واآلليات المبتكرة والناجعة لمعالجة 

قضايا التنمية الشاملة، وذلك من 

خالل تعزيز العمل الدولي المشترك 

لرفع التحديات االقتصادية 

العالمية.

يمثل المنتدى منصة دولية سنوية 

تجمع قادة الدول ورؤساء الحكومات 

والخبراء من مختلف أنحاء العالم 

وكبار مسؤولي الشركات العالمية، 

لوضع تصورات مبتكرة وجديدة 

للقضايا التي تعنى باالقتصاد 

العالمي. وتسلط نسخة هذا العام 

من المنتدى الضوء على عدد من 

الموضوعات والقضايا العالمية، من 

بينها تحقيق المساواة في معادلة 

التعافي االقتصادي العالمي على 

المدى الطويل، ومستقبل األسواق 

العالمية وآفاق العولمة، وسبل 

دعم سالسل التوريد العالمية، 

والتحوالت التي يشهدها قطاع 

الطاقة واالقتصاد األخضر، وآليات 

الحد من االنبعاثات الكربونية، 

ويوفر منصة مهمة لتسليط الضوء 

على دولة قطر كوجهة استثمارية 

رائدة في المنطقة والعالم.

جسر التواصل 
والحوار

سؤال العودة الفارقة لوحدة المسلمين

تبرير األزمةاستراتيجية المدى البعيد خطط »مروعة«
مقالة  في  هاس  ريتشارد  السابق  األميركي  السفير  تحدث 

مطولة في مجلة »فورين أفيرز« األميركية عن الحرب الروسية 

- األوكرانية. وقال إنه بعدما تجاوزت الحرب عتبة المائة يوم، 

تتزايد الدعوات في الواليات المتحدة وأوروبا إلنهاء الصراع. 

يفرض  عندما  طريقتين:  بإحدى  تنتهي  الحروب  وأضاف: 

ثم  المعركة،  ساحة  في  اآلخر،  على  إرادته  الطرفين  أحد 

يعتبرانه  وسطًا  حاًل  الطرفان  يتبنى  عندما  أو  بالمفاوضات، 

أفضل من القتال. 

في أوكرانيا، من غير المرجح أن يتحقق أي من السيناريوهين 

في أي وقت قريب، أصبح الصراع حرب استنزاف. 

} )فورين أفيرز(

مقدمات  كون  عن  مقاال  الروسية  »فزغلياد«  صحيفة  نشرت 

األزمة االقتصادية العالمية سابقة للعملية الروسية.

مباشر  بشكل  روسيا  الدولي  البنك  يتهم  المقال:  في  وجاء 

بالتسبب بأكبر تباطؤ اقتصادي عالمي منذ 80 عاما، ومع ذلك 

السادس  الروسي،  االقتصاد  بدور  يبالغ  الغرب  أن  الواضح  من 

عالميا، في وضع االقتصاد األميركي على كف عفريت. وتشير 

الغربية  الدول  في  االقتصادية  المشكالت  أن  إلى  اإلحصاءات 

الروسية  العملية  بدء  من  طويل  وقت  قبل  بدأت  المتقدمة 

المتحدة  الواليات  أجهزت  ذلك،  وبعد  أوكرانيا.  في  الخاصة 

فرضوها  التي  بالعقوبات  اقتصاداتهما  على  األوروبي  واالتحاد 

على روسيا. 

} )فزغلياد(

تشارلز:  »األمير  عنوان  تحت  مقاال  التايمز  صحيفة  نشرت 

نقل المهاجرين إلى رواندا مرّوع«. وبحسب الصحيفة، فإنها 

الخاصة  الحكومة  سياسة  سرا  »وصف  ويلز  أمير  أن  علمت 

بإرسال المهاجرين إلى رواندا بأنها مروعة«.

األمير تشارلز »محبط بشكل  أن  أنه ُيعتقد  التقرير  وأضاف 

بوريس  البريطاني(  الوزراء  )رئيس  سياسة  من  خاص 

جونسون بشأن اللجوء«.

إلى  يصلون  الذين  اللجوء  طالبي  أن  الصحيفة  وتوضح 

رواندا  إلى  الترحيل  يواجهون  قانوني  غير  بشكل  بريطانيا 

بحسب اتفاق أبرمته السلطات البريطانية في أبريل.

}  )التايمز(
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مهنا الحبيل 
باحث عربي مستقل 
مدير المركز الكندي 
لالستشارات الفكرية

mohanahubail@hotmail.com

smrـalibar@yahoo.com
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فلسطين تناشد المجتمع الدولي لوقف التصعيد اإلسرائيلي

شهيد وإصابات في اعتداءات لالحتالل بالضفة
رام الله - األراضي المحتلة- 

وكاالت- أعلنت وزارة الصحة 
استشهاد الشاب سميح جمال 
عمارنة متأثرا بجروحه الخطيرة 

التي أصيب بها قبل أيام في 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين. 

وأصيب عمارنة )37 عاما( في 
الثاني من الشهر الجاري بجروح 

خطيرة، خالل المواجهات 
العنيفة التي دارت عقب 

اقتحام قوات االحتالل بلدة 
يعبد، وتفجير منزل منفذ 

عملية »بني براك« ضياء 
حمارشة، حيث استشهد 

خاللها الشاب بالل قبها )24 
عاما(.

بالرصاص  آخرين  شبان  ستة  وأصيب 

منهم  ثالثة  جروح  وصفت  الحي، 

بالخطيرة، بينهم إصابة الشاب عمارنة، 

في  السبت  استشهاده  عن  أعلن  حيث 

رام  بمدينة  االستشاري  المستشفى 

الله.

من  عدد  أصيب  أخرى،  جهة  من 

أمس،  آخر  عدد  واعتقل  الفلسطينيين 

عدد  في  واعتداءات  مداهمات  أعقاب  في 

الغربية  الضفة  وبلدات  مناطق  من 

المحتلة والقدس وغزة.

الخليل،  شمال  العروب  مخيم  ففي 

أصيب طفل )13 عامًا( بشظايا في أنحاء 

جنود  إطالق  إثر  الجسم  من  متفرقة 

مواجهات  خالل  الحي  الرصاص  االحتالل 

اندلعت مع الفلسطينيين.

وفي نابلس تمكن شبان من إشعال النار 

في نقطة عسكرية لجيش االحتالل على 

إلى  المواجهات  وامتدت  البلدة.  مدخل 

وتعرضت  الله،  رام  غربي  نعلين  بلدة 

القتحام من قوات االحتالل.

المواجهات   
َّ

بأن محلية  مصادر  وأفادت 

واستخدم  البلدة،  مدخل  على  اندلعت 

النارية  المفرقعات  الشبان  خاللها 

االحتالل  لقوات  التصدي  في  والحجارة 

والرصاص  الغاز  قنابل  أطلقت  التي 

منازل  من  عددًا  وداهمت  المعدني، 

المواطنين.

االحتالل  قوات  اقتحمت  لحم،  بيت  وفي 

المدينة،  غربي  جنوب  نحالين  بلدة 

العسكرية  اآلليات  إحدى  وتعطلت 

وُسحبت إلى خارج البلدة.

قوات  فاحتجزت  طولكرم  في  أما 

عناب  حاجز  على  ركاب  حافلة  االحتالل 

منها،  الركاب  وأنزلت  المدينة،  شرق 

واحتجزتهم.

وفي جنين الحقت قوات االحتالل عشرات 

العنصري  الفصل  جدار  قرب  العمال 

االحتالل  قوات  واقتحمت  المدينة.  غرب 

والطيبة،  وعانين،  وعرانة،  الجلمة،  قرى 

الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري، 

باتجاه  والغاز،  الصوت  قنابل  وأطلقت 

العمال لدى محاولتهم الدخول إلى أماكن 

وأوضحت  المحتل.  الداخل  في  عملهم 

مصادر محلية أن قوات االحتالل اقتحمت 

وشنت  جنين،  في  الجابريات  حي 

حمالت تمشيط واسعة.

شبان  تصدى  المحتلة،  القدس  وفي 

المستوطنين  من  مجموعة  لمحاولة 

العامود،  باب  مدرج  على  الجلوس 

وأجبروهم على المغادرة.

المزارعين  من  عدد  أصيب  غزة،  وفي 

بحاالت اختناق جراء استهدافهم من قبل 

قوات االحتالل اإلسرائيلي شرق المدينة.

االحتالل  قوات  إن  محلية  مصادر  وقالت 

شرق  العسكرية  األبراج  في  المتمركزة 

مدينة غزة أطلقت الرصاص وقنابل الغاز 

أثناء  المزارعين  صوب  للدموع  المسيل 

عملهم داخل أراضيهم شرق حي الزيتون، 

بحاالت  منهم  عدد  إصابة  إلى  أدى  ما 

اختناق.

الخارجية  وزارة  أكدت  جهتها،  من 

الدولي  المجتمع  فشل  أن  الفلسطينية 

اإلسرائيلي  للتصعيد  حد  وضع  في 

في  يشكك  الفلسطيني  الشعب  بحق 

الدولية  واالدانات  المواقف  مصداقية 

االحتالل،  وجرائم  النتهاكات  واألممية 

وال  كافية  غير  المواقف  تلك  أن  ويثبت 

الشعب  له  يتعرض  ما  لمستوى  ترتقي 

الفلسطيني.

أمس،  لها  بيان  في  الوزارة،  وأوضحت   

يتم  لم  ما  كافية  غير  المواقف  هذه  أن 

وإجراءات،  عملية  خطوات  إلى  ترجمتها 

دولة  على  رادعة  عقوبات  بفرض  مطالبة 

وجرائمها  تصعيدها  لوقف  االحتالل، 

وتمردها على القانون الدولي.

{ اندالع مواجهات مع االحتالل في عدد من نقاط التماس بالضفة

بعد اشتباكات مسلحة بين كتائب حكومية ليبية

الهدوء يعود إلى طرابلس

اندلعت  لألناضول،  مصادر  ووفق 

النواصي«  »كتيبة  بين  االشتباكات 

الوطنية،  الوحدة  لحكومة  التابعة 

للمجلس  التابع  االستقرار«،  دعم  و»جهاز 

الرئاسي.

قوات  تحركت  االشتباكات،  إثر  وعلى 

وتمكنت  العاصمة  نحو   444 للواء  تابعة 

وفض  الموقف  على  السيطرة  من 

المسلحة. المواجهات 

رئيس  الدبيبة  الحميد  عبد  وأجرى 

اللواء محمود حمزة،  الحكومة اتصاال بآمر 

السيطرة  األخير  وأكد  األحداث،  لمتابعة 

على منطقة االشتباكات، وعودة الهدوء إلى 

المكان. دون أن يبلغ عن وجود ضحايا.

بالنزاع  صلة  على  االشتباكات  أن  ويرجح 

الحميد  عبد  حكومتي  بين  الحاصل 

حاول  حيث  باشاغا،  وفتحي  الدبيبة 

طرابلس  العاصمة  دخول  مؤخرا  األخير 

إلى  أدى  ما  »النواصي«،  كتيبة  من  بدعم 

وانتهى  طرابلس،  العاصمة  قتال  تفجّر 

المحاولة. بفشل 

وتعليقا على ذلك، طالب رئيس المجلس 

تدوينة  في  المشري،  خالد  للدولة  األعلى 

المجلس  من  كاًل  »فيسبوك«،  عبر 

»بفتح  الوطنية  الوحدة  وحكومة  الرئاسي 

تحقيق فوري بشأن الحادث«.

التحقيق  نتائج  »نشر  إلى  المشري  ودعا 

وإال  المتورطين،  ومعاقبة  العام  للرأي 

والرئاسي(  )الحكومة  نحملهم  فإننا 

الفوضى  حالة  عن  المسؤولية  كامل 

واالستخفاف بأرواح وممتلكات المدنيين«.

مكتظة  منطقة  في  االشتباكات  ووصف 

بأرواح  »استهتار  بأنها  بالعائالت، 

مسلحة  مجموعات  قبل  من  المواطنين 

غير منضبطة«.

االتحاد  بعثة  رئيس  قال  السياق،  وفي 

ساباديل،  خوسيه  ليبيا  لدى  األوروبي 

حدث  »ما  إن  »تويتر«،  عبر  تغريدة  في 

هو  الثالث  سوق  في  باألمس  )االشتباكات( 

مخز ويمثل صدمة«.

إطالق  »تم  األوروبي:  المسؤول  وأضاف 

يركض  حيث  حديقة  على  األسلحة 

»األماكن  أن  مشددا  ويلعبون«،  األطفال 

وليس  للعائالت  ملك  طرابلس  في  العامة 

لرجال مسلحين«.

الوحدة  حكومة  رئيس  قال  جهته،  من 

الدبيبة،  الحميد  عبد  الليبية  الوطنية 

المأزق  من  الخروج  يمكن  ال  إنه  أمس، 

واضح  دستور  عبر  إال  البالد  في  السياسي 

وانتخابات رئاسية وبرلمانية.

حفل  في  ألقاها  كلمة  خالل  ذلك  جاء 

غداة  مصراتة،  بجامعة  أساتذة  تكريم 

كتيبتين  بين  مسلحة  اشتباكات  وقوع 

مساء  طرابلس،  في  الحكومة  تتبعان 

الجمعة، انتقدها االتحاد األوروبي.

من  شكل  بأي  يمكن  »ال  الدبيبة:  وأوضح 

السياسي  المأزق  هذا  من  الخروج  األشكال 

في ليبيا إال بدستور واضح وانتخابات )..( 

وطريق  االنتخابات  طريق  إال  لدينا  ليس 

الدستور الدائم لليبيا«.

لكل  رافض  الدولي  »المجتمع  أن  وأضاف 

أكثر  يميل  وأصبح  التلفيقية  الحلول 

الخيار  باعتبارها  االنتخابات  إلجراء 

الوحيد والسليم«.

إلجراء  الحكومة  استعداد  وبشأن 

جاهزون  »نحن  الدبيبة:  أفاد  االنتخابات، 

انتخابات وسنخاطب بهذا مفوضية  لعقد 

االنتخابات بتواريخ مفصلة ومحددة«.

وأدانت األمم المتحدة، أمس، االشتباكات 

طرابلس  الليبية  العاصمة  شهدتها  التي 

الجمعة،  مسلحة،  مجموعات  بين 

بمعاقبة  المتحدة  الواليات  توعدت  بينما 

فيها. المتسببين 

ليبيا،  لدى  المتحدة  األمم  بعثة  وعّبرت 

تلك  إزاء  البالغ  قلقها  عن  أمس،  بيان  في 

االشتباكات التي قالت إنها »عرضت حياة 

للخطر«. المدنيين 

في  تحدث  التطورات  »هذه  أن  وأضافت 

واستقطاب  الحساسية،  شديدة  فترة 

واسع على الصعيد السياسي«.

ودعت »األطراف الليبية األمنية والسياسية 

النفس  ضبط  درجات  أقصى  لممارسة 

وحل  المسؤولة  القيادة  بصفات  والتحلي 

جميع الخالفات عبر الحوار«.

الدبيبة : ال يمكن الخروج من 
المأزق السياسي إال باالنتخابات

طرابلس- األناضول- 
تشهد العاصمة الليبية 

طرابلس هدوءا حذرا عقب 
اشتباكات مسلحة بين 

كتائب حكومية، ليلة 
الجمعة، وسط انتقادات 

من االتحاد األوروبي، 
ومطالب بالتحقيق 

حولها.
وجرت االشتباكات وسط 

المدينة، حيث انقطع 
أثنائها التيار الكهربائي 

بالمنطقة، ما أسفر عن 
حالة من الفزع وسط 

السكان، بحسب شهود 
{ هدوء حذر في طرابلسعيان لألناضول.

الرئيس األميركي بايدن:

زيلينسكي لم يسمع التحذيرات
بشأن الهجوم الروسي

لبنان.. عون وميقاتي يبحثان ترسيم 
الحدود البحرية مع »الكيان اإلسرائيلي«

األميركي  الرئيس  قال  قنا-  واشنطن- 

فالديمير  األوكراني  نظيره  إن  بايدن  جو 

التحذيرات  سماع«  يرد  »لم  زيلينسكي 

لعمليتها  روسيا  بدء  قبل  األميركية 

العسكرية في أوكرانيا.

أمس:  حزبي  حفل  خالل  بايدن  وأضاف 

»اعتقد كثير من الناس أنني أبالغ عندما 

أوكرانيا  على  روسي  هجوم  عن  تحدثت 

لديها  كان  بالده  أن  مضيفا  يبدأ«،  أن  قبل 

معلومات في هذا االتجاه.

طريقه  في  كان  »بوتين  قائال:  وأردف 

لكن  شك  هناك  يكن  ولم  الحدود،  لعبور 

زيلينسكي لم يرغب في سماع ذلك«.

من  المباشر  غير  االنتقاد  هذا  ويعتبر 

األوكراني  لنظيره  األميركي  الرئيس 

على  الروسي  الهجوم  منذ  نوعه،  من  األول 

بدأت  المتحدة  الواليات  وكانت  أوكرانيا. 

لدخول  روسيا  استعدادات  من  التحذير 

أشهر،  عدة  قبل  الغربية  جارتها  أراضي 

وقت  في  بايدن،اليوم،  تصريحات  وتأتي 

شرقًا،  عنيفة  معارك  أوكرانيا  فيه  تشهد 

السيطرة  الروسية  القوات  تحاول  حيث 

على آخر المعاقل األوكرانية في لوغانسك، 

وفتح  دونباس،  على  قبضتها  فرض  بغية 

جزيرة  وشبه  الشرق  بين  واسع  بري  ممر 

القرم جنوبًا.

الرئيس  بحث  األناضول-  بيروت- 

رئيس  مع  أمس،  عون،  ميشال  اللبناني 

ترسيم  ملف  ميقاتي  نجيب  الحكومة 

وذكر  إسرائيل.  مع  البحرية  الحدود 

عون  أن  اللبنانية  الرئاسة  عن  صادر  بيان 

بيروت،  العاصمة  في  ميقاتي  استقبل 

والتطورات  العامة  األوضاع  معه  و»عرض 

االجتماع  البيان بأن  وأفاد  بالبالد.  األخيرة« 

اللبناني  الموقف  »عرض  الجانبين  بين 

البحرية  الحدود  ترسيم  موضوع  من 

الوسيط  زيارة  عشية  الجنوبية«، 

بيروت،  إلى  هوكستين  آموس  األميركي 

المقرر استمرارها اإلثنين والثالثاء.

الجاري، صرح عون بأن بالده  9 يونيو  وفي 

إعادة  األميركية  الوساطة  من  ستطلب 

مع  المباشرة  غير  المفاوضات  تحريك 

إسرائيل، حول ترسيم الحدود البحرية.

وبين لبنان وإسرائيل منطقة متنازع عليها 

الخرائط  بحسب  مربع،  كلم   860 تبلغ 

لدى  وإسرائيل  لبنان  جانب  من  المودعة 

غنية  المنطقة  هذه  وتعد  المتحدة،  األمم 

بالنفط والغاز.

غير  مفاوضات  ذلك  أجل  من  وانطلقت 

 2020 أكتوبر  في  الجانبين  بين  مباشرة 

برعاية األمم المتحدة وبوساطة أميركية، 

التفاوض آخرها كان  5 جوالت من  وُعقدت 

2021. وكان وفد بيروت قدم خالل  في مايو 

تدفع  جديدة  خريطة  المحادثات  إحدى 

وتشير  للبنان،  إضافيًا  كلم   1430 باتجاه 

 2290 هي  عليها  المتنازع  المساحة  أن  إلى 

إلى  وأدى  إسرائيل  رفضته  ما  وهو  كلم، 

توقف المفاوضات.

أوغلو: هدفنا إحياء جهود وقف الحرب بأوكرانيا
براغ- األناضول- قال وزير الخارجية التركي 

مولود تشاووش أوغلو، إن بالده تعمل على 

الحرب  لوقف  الدبلوماسية  الجهود  إحياء 

مؤتمر  في  ذلك  جاء  األوكرانية.  الروسية 

التشيكي  نظيره  مع  مشترك  صحفي 

تشاووش  وأشار  براغ.  في  ليبافسكي  يان 

أوغلو إلى أنه تناول مع ليبافسكي العالقات 

مقدمتها  في  إقليمية  وقضايا  الثنائية، 

الحرب الروسية األوكرانية، والمستجدات 

»الناتو«.  األطلسي  شمال  حلف  داخل 

وأضاف أنه جدد تأكيد دعم تركيا لسيادة 

أوكرانيا واستقاللها ووحدتها اإلقليمية، وقدم 

الجئين  الستضافتها  تشيكيا  إلى  شكره 

أوكرانيين.

على خلفية أزمة الغواصات

أستراليا تعوض فرنسا 
بـ »555« مليون يورو

»السيادة السوداني« يجدد دعوة 
القوى السياسية لالنضمام للحوار

أستراليا،  أعلنت  األناضول-  اسطنبول- 

 555 بقيمة  تعويض  دفع  قرارها  أمس، 

الفرنسية،  »نافال«  لمجموعة  يورو  مليون 

بعد  البلدين  بين  الخالف  إنهاء  بهدف 

الفرنسية  الغواصات  صفقة  كانبرا  إلغاء 

المبرمة عام 2016.

أنتوني  األسترالي  الوزراء  رئيس  وقال 

ألبانيز، في تصريح صحفي، إن »الشركة 

أسترالية  تسوية  على  وافقت  الفرنسية 

يورو  مليون   555 بقيمة  ومنصفة  عادلة 

غواصات  عقد  إلنهاء  دوالر(  مليون   584(

بمليارات الدوالرات«، بحسب صحيفة »ذا 

المحلية. أستراليان« 

الفرنسي  الدفاع  وزير  قال  جهته،  من 

تصريح  في  ليكورنو،  سيباستيان 

بطي  لنا  يسمح  »االتفاق  إن  صحفي، 

صفحة في عالقاتنا الثنائية مع أستراليا، 

موقع  بحسب  المستقبل«،  إلى  والتطلع 

»فرانس« المحلي.

عندما   2021 سبتمبر  في  الخالف  وبدأ 

حينذاك  األسترالي  الوزراء  رئيس  فسخ 

مع   2016 عام  أبرم  عقدا  موريسون  سكوت 

المدعومة  الفرنسية،  »نافال«  مجموعة 

تعمل  غواصات  عشر  لبناء  الدولة،  من 

بالديزل.

جهة،  من  باريس  بين  العالقات  ودخلت 

أزمة  أخرى،  جهة  من  وكانبرا  وواشنطن 

شراء  صفقة  أستراليا  إلغاء  بعد  مفتوحة 

بأخرى  واستبدالها  فرنسية  غواصات 

أميركية عاملة بالوقود النووي.

ووصفت باريس آنذاك إلغاء الصفقة بأنه 

»خيانة وطعنة في الظهر«.

السيادة  مجلس  جدد  قنا-  الخرطوم- 

للقوى  الدعوة  السودان  في  االنتقالي 

الحوار  في  تشارك  لم  التي  السياسية 

جلساته  بدأ  الذي  المباشر  السياسي 

للحوار  االنضمام  إلى  الماضي  األربعاء 

من  المكونة  الثالثية  اآللية  ترعاه  الذي 

ومنظمة  األفريقي  واالتحاد  المتحدة  األمم 

أجل  من  بفاعلية  والمشاركة  »ايقاد«، 

انطالق  قبيل  وذلك  الوطن،  استقرار 

اليوم  المقررة  الحوار  من  الثانية  الجولة 

األحد.

عضو  القادر  عبد  الباقي  عبد  السيد  وأكد 

أمس،  له  تصريحات  في  المجلس، 

أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى التوافق 

األمان  بر  إلى  بالبالد  للوصول  السياسي 

انتخابات  واجراء  االنتقالية  الفترة  وإدارة 

حرة ونزيهة تؤدي إلى حكومة مدنية كاملة، 

تنضم  لم  التي  السياسية  القوى  مطالبا 

رأس  على  والمواطن  الوطن  بوضع  للحوار 

المبادرات  بجميع  رحب  كما  أولوياتهم، 

للدفع  الهادفة  والدولية  االقليمية  والجهود 

بتسهيل عملية التفاوض.

أدريس  الهادي  السيد  كشف  جانبه،  من 

الثورية  الجبهة  رئيس  المجلس  عضو 

الموقعة على اتفاق جوبا للسالم عن مساع 

وجهات  تقريب  إطار  في  الجبهة  بها  تقوم 

للحوار  لالنضمام  الممانعين  وحث  النظر 

تربطها  التي  الوثيقة  العالقات  منطلق  من 

السياسي  الحوار  مسيرة  أن  مؤكدا  بهم، 

التفاق  يوصل  توافق  بوجود  إال  تكتمل  لن 

التي  الوطنية  التسوية  من  يمكن  جامع 

تنقل البالد لممارسة سياسية جديدة.
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هل يلبي تطلعات الشعب العراقي؟

قـــانـــــون »الــدعــــم الطـــارئ«
بغداد- قنا- بعد أسابيع من الشد والجذب 

العراقي  النواب  مجلس  وافق  والرد،  واألخذ 

)البرلمان( األربعاء على قانون »الدعم الطارئ« 

طارئة  مدفوعات  تشريع  إلى  يهدف  الذي 

»األمن  وتحقيق  الكهرباء  قطاع  في  سيما  ال 

 2022 عام  لموازنة  بديال  ليكون  الغذائي«، 

االنسداد  حالة  بسبب  إقرارها  تعذر  التي 

عدة  منذ  العراق  يعيشها  التي  السياسي 

للعراق  الجديد  القانون  وسيسمح  أشهر. 

إيران  بها  تطالبه  مالية  مستحقات  بدفع 

لكنه  الغاز،  من  البالد  احتياجات  ضخ  إلعادة 

الجمهورية  رئيس  لموافقة  بحاجة  زال  ما 

برهم صالح ليصبح نافذا، مع تخوفات من أن 

يطعن فيه بعض المعارضين أمام المحكمة 

البالد(،  في  قضائية  سلطة  )أعلى  االتحادية 

في  تمريره  محاولة  أجهضت  أن  سبق  والتي 

أقامها  دعوى  بعد  الماضي،  مايو  منتصف 

للسيد  يحق  ال  إنه  فيها  قال  برلماني  نائب 

تصريف  حكومة  رئيس  الكاظمي  مصطفى 

أعمال إرسال مشاريع قوانين جديدة، أو طلب 

مناصب  في  شخصيات  تعيين  أو  قروض 

إعادة  وال  إعفاء  يمكنه  ال  كما  للدولة،  عليا 

هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية.

لتنفيذ  المخصصة  المالية  القيمة  وتبلغ 

القانون 25 تريليون دينار عراقي، أي ما يقارب 

و746 مليون  دوالر، من بينها ملياران  17 مليار 
دوالر مخصصة لدعم قطاع الكهرباء »لتسديد 

وشراء  استيراد  وديون  الخارجية  المديونية 

الغاز والطاقة«، كما تم تخصيص 3 مليارات 

و200 مليون دوالر لشراء القمح والشعير.

بيان،  في  العراقي،  النواب  مجلس  وقال 

على  نائبا  بحضور273  جرى  التصويت  إن 

الغذائي  لألمن  الطارئ  الدعم  قانون  مقترح 

األمن  »تحقيق  إلى  يهدف  الذي  والتنمية، 

وتحقيق  الفقر،  حدة  وتخفيف  الغذائي 

العالمية  التطورات  المالي في ظل  االستقرار 

السياسيين  آراء  واختلفت  الطارئة«. 

القانون  بشأن  العراقيين  والمحللين 

الجديد، فرأى بعضهم أال غنى عنه خصوصا 

في ظل األزمات التي يعيشها العراق، وبسبب 

االنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وارتفاع 

ال  أنه  آخرون  رأى  بينما  المعيشة،  تكاليف 

يلبي طموحات الشعب العراقي، وكان األولى 

وآلية  البلد،  لمشاكل  دائم  حل  عن  البحث 

تخنقها  التي  السياسية  األزمة  من  للخروج 

منذ أكثر من ثمانية شهور.

الجديد  القانون  عن  المدافعين  بين  ومن 

اللجنة  عضو  حمدون  محاسن  السيدة 

والتي  العراقي،  النواب  مجلس  في  المالية 

القطرية  األنباء  لوكالة  تصريحات  في  قالت 

المواطن  حياة  يمس  القانون  هذا  إن  »قنا«، 

من  وخصوصا  مباشر،  بشكل  العراقي 

المرصودة  والميزانية  الغذائي،  األمن  ناحية 

له قسمت بعدالة بين القطاعات التي تمس 

حياة المواطنين بشكل مباشر.

الجبوري  هيثم  السيد  قال  جانبه،  من 

العراقي،  الوزراء  لرئيس  الفني  المستشار 

يجب  وال  مهم،  الجديد  القانون  إن  لـ»قنا«، 

سلبية  تداعيات  »هناك  مضيفا  إلغاؤه، 

خطيرة يمكن أن تنعكس على المواطن جراء 

الغذائي«، ومشيرا  األمن  قانون  إلغاء مشروع 

كثيرة  أخرى  خيارات  لديها  الحكومة  أن  إلى 

الموازنة  12( من    /  1( إعادة توجيه نظام  منها 

المهمة،  القطاعات  إلى  الكلية  التشغيلية 

االستثمارية  المشاريع  تحويل  يمكن  كما 

في  أموال  »فهناك  المحافظات  حسابات  إلى 

في  استخدامها  يمكن  المحافظات  بعض 

المشاريع المستمرة والمقرة سابقا«.

)عن  األسدي  أحمد  النائب  أكد  ذلك،  إلى 

لوكالة  تصريحات  في  التنسيقي(،  اإلطار 

صوت  اإلطار  أن  »قنا«،  القطرية  األنباء 

تضمينه  بعد  الغذائي  األمن  قانون  لصالح 

المادة  تلك  »وتحديدا  مهمة  تخصيصات 

وفق  بالعمل  الحكومة  تلزم  التي  الواضحة 

مادة  أي  وتسقط  االتحادية  المحكمة  قرار 

المحكمة«،  قرار  مع  تتعارض  القانون  في 

تخصيصات  تضمين  »استطعنا  قائال 

إلكمال عودة المفسوخة عقودهم من القوات 

أمواال  وخصصنا  األمنية،  واألجهزة  المساندة 

وأمواال  المحافظات،  بعض  إلعمار  كافية 

والبطاقة  الكهرباء  أزمة  لمعالجة  كافية 

التموينية«.

المستقل  النائب  أعلن  المقابلة،  الجهة  وفي 

مصطفى  النيابية  المالية  اللجنة  وعضو 

احتجاجا  اللجنة  في  عضويته  تعليق  سند 

فقرات  ببعض  »التالعب«  أسماه  ما  على 

في  سند،  وقال  الطارئ«.  »الدعم  قانون 

للتالعب  تعرض  القانون  إن  صحفي،  مؤتمر 

سياسية«،  »ألغراض  فقراته  من  كثير  في 

فقرة  إلغاء  المثال،  سبيل  على  تم،  حيث 

الجلسة  داخل  للتصويت  عرضها  بعد  منه 

الخبير  كشف  جانبه،  ومن  البرلمانية. 

القانوني علي صباح عن وجود »تناقض« في 

حيث  للقانون،  المخصصة  األموال  حجم 

تناقض  »يوجد  القطرية،  األنباء  لوكالة  قال 

المرفقة  الجداول  في  األموال  تخصيص  في 

 25 هي  المخصصة  للمبالغ  الكلية  فالقيمة 

المتابع سيالحظ، مثال،  أن  إال  ترليون دينار، 

أكثر  األقاليم  لتنمية  المخصصة  األموال  أن 

الزراعة  ووزارة  للموارد  المخصصة  تلك  من 

تكون  أن  يفترض  وكان  والنازحين،  والمياه 

األولوية في القانون للحنطة والشعير والمياه 

والنازحين ألن البلد يعيش محنة«.

التصويت  قبل  القانون،  مشروع  أن  وأوضح 

على  الرقابة  أن  على  ينص  كان  عليه، 

الرقابة  ديوان  اختصاصات  من  تكون  األموال 

وتمريره  عليه  التصويت  بعد  أما  المالية، 

»تم  مضيفا:  »الرقابة«،  على  ينص  لم  فإنه 

دينار  تريليون   25 األموال..  على  الرقابة  رفع 

هناك  تكون  أن  المفروض  ومن  طائل،  مبلغ 

حسابات ومواطن صرف وسجالت ورقابة في 

األقاليم والمحافظات، أما أال تكون هناك رقابة، 

فذاك يثير االستغراب في هذا القانون«.

واالقتصادي  المالي  الخبير  حدد  وبدوره، 

في  إيجابيين  جانبين  داغر،  محمود 

الغذائي  لألمن  الطارئ  »الدعم  قانون  إقرار 

سيعطي  حيث  نفسي،  أولهما  والتنمية«، 

مخازنهم  بأن  للتجار  طمأنينة  القانون 

أن  هو  اآلخر  والجانب  مستقرة،  ستبقى 

السلة  دعم  خالل  من  للتجار  منافس  هناك 

مشكلة،  هناك  أن  إلى  أشار  لكنه  الغذائية، 

تتمثل في التوسع في القانون إلى مواد أخرى 

القانون  إن  قائال  وتعليمات،  واستثمارات 

الغذائية،  المواد  دعم  على  يقتصر  أن  يجب 

المستوردة والمنتجة محليا.

المالي  الخبير  قال  الديون،  يخص  وفيما 

ديونه  بتسديد  ملزم  العراق  إن  داغر  محمود 

24 مليار دوالر، وفق جدول  البالغة  الخارجية 

زمني محدد وال يمكن تأخير السداد، كما أن 

عليه تسديد الدين الداخلي الذي اقترب من 

المهمة  األسباب  أحد  وهو  دينار،  تريليون   70
للتضخم.

نوري  بزعامة  القانون  دولة  ائتالف  كتلة  أما 

الدعم  »قانون  أن  اعتبرت  فقد  المالكي، 

تطبيقه،  يمكن  ال  الغذائي«،  لألمن  الطارئ 

إذا  إال  وإجازته،  له  النواب  مجلس  إقرار  رغم 

تشكلت حكومة جديدة.

القانون،  إن  اليوم،  بيان  في  االئتالف،  وقال 

للطبقات  مفيدة  فقرات  تضمنه  ورغم 

المختلفة  االجتماعية  والشرائح  الشعبية 

الشهادات  وأصحاب  عقودهم  المفسوخة  من 

بقرار  يصطدم  أنه  إال  والفالحين،  العليا 

غير  بأنه  أقرت  التي  االتحادية،  المحكمة 

دستوري وأصدرت ضده قرارا. 

العراقي  بالبرلمان  المالية  اللجنة  عضو  أما 

تصريح  في  فقال  الشبلي،  ناظم  النائب 

اعتمد  القانون  إن  القطرية،  األنباء  لوكالة 

ارتفاع  عن  الناتجة  المالية  الوفرة  على 

أسعار النفط، مشيرا إلى أن اللجنة لم تمنح 

طلبتها  التي  باألموال  التصرف  حق  الحكومة 

في وقت سابق ضمن مشروعها الذي رفضته 

المحكمة االتحادية العليا.

الحال  إبقاء  إمكانية  عدم  إلى  الشلبي  ولفت 

بما هو عليه في الوقت الراهن، وإدخال البالد 

المالي،  بالجانب  يتعلق  جديد  انسداد  في 

المخصصة  المالية  المبالغ  أن  مؤكدا 

الكثافة  أساس  على  توزيعها  تم  للتنمية 

السكانية ونسبة الفقر.

رئيس  الكاظمي  مصطفى  السيد  وكان 

الثالثاء  يوم  أكد  قد  العراقي،  الوزراء 

من  العام  لهذا  الموازنة  غياب  أن  الماضي 

دفع  تأخير  في  أثرت  التي  المشكالت  بين 

المستحقات إليران.

أنه  إال  بالنفط،  غني  بلد  العراق  أن  ورغم 

والكهرباء ويعتمد  الطاقة  أزمة في  يعاني من 

على إيران لتأمين ثلث احتياجاته من الغاز. 

على  العراق  في  السياسيون  الفرقاء  وفشل 

مضي  رغم  الوزراء  لمجلس  رئيس  تعيين 

أكثر من 8 شهور على االنتخابات التشريعية 

السياسية  األطراف  عجزت  كما  المبكرة، 

األساسية في البالد عن االتفاق على الميزانية 

العامة للدولة.

ـــــفـــــاء األنـــــــهـــــــار فــــــي بـــنـــغـــاديـــشأزمة تبحث عن حل اخـــــت
من  الرغم  على  األناضول-  دكا- 

تشهدها  التي  السنوية  الفيضانات 

عدد  نصف  من  أكثر  أن  إال  بنغالديش، 

فيما  للمالحة«،  قابل  »غير  أصبح  أنهارها 

اختفى الكثير منها.

هذا الواقع أّثر بشكل سلبّي ومباشر على 

في  الواقعة  الدولة  في  الماليين  معيشة 

جنوب قارة آسيا.

وبالتزامن مع أسبوع البيئة الذي يحتفل 

أن  الخبراء  يؤكد  األيام،  هذه  العالم  به 

واستصالح  األنهار  مجاري  هندسة  إعادة 

األراضي النهرية أصبحت »ضرورية«.

أنهار   405 بين  من  فإن  لمسؤولين،  ووفقًا 

 172 هناك  بنغالديش،  عموم  في  تنتشر 

نهرًا فقط ما زالت صالحًة للمالحة حاليًا، 

بما  للحدود،  عابرًا  نهرًا   57 إلى  باإلضافة 

و3  الهند،  مع  مشتركا  نهرًا   54 ذلك  في 

أنهار مع ميانمار.

وفي حديث لوكالة األناضول، قال رئيس 

 ،)RDRC( والدلتا  األنهار  أبحاث  مركز 

في  األنهار  من  العديد  إن  أعزاز،  محمد 

السنوات  خالل  »اختفت«  بنغالديش 

منها  الكثير  فقد  بينما  الماضية،  الـ50 

القدرة على المالحة.

نهرًا   1274 هناك  كان  المركز،  وبحسب 

في بنغالديش عندما حصلت البالد على 

الحين،  ذلك  ومنذ   ،1971 عام  استقاللها 

اختفى منها 507 أنهار.

وهي  كبيرة،  أنهار  ثالثة  إن  أعزاز  وقال 

وميجنا،  )براهمابوترا(  وجامونا  الغانج 

تتدفق عبر بنغالديش وتصّب في خليج 

للتحكم  مبادرة  أي  فإن  لذا  البنغال، 

على  ستؤثر  الثالثة،  األنهار  بمنابع 

بنغالديش.

اختفت  بنغالديش  في  األنهار  أن  وأضاف 

بسبب تأثير »قناطر فاراكا«، وهو حاجز 

تم  مياًل(   11( مترًا  كيلو   18 بطول  مائي 

البنغال  والية  في  الغانج  نهر  على  بناؤه 

مع  الحدود  على  الهندية،  الغربية 

بنغالديش.

العديد  اختفاء  إلى  أيضًا  أشار  أعزاز 

منطقة  في  الصغيرة  والروافد  األنهار  من 

والمناطق  باريسال  وسط  جنوب- 

الشمالية أيضًا.

نهر  منبع  على  تقع  التي  الهند،  إن  وقال 

مياه  من  هائلة  كميًة  تسحب  الغانج، 

من  القليل  يترك  مما  الرئيسية،  األنهار 

وبالتالي  النهر،  مجرى  باتجاه  اإلمدادات 

في  واألنهار  المائية  الروافد  على  التأثير 

بنغالديش.

أزمات المياه

 414 طوله  يبلغ  الذي  »تيستا«،  نهر 

جبال  شرق  من  وينبع  ميال(،   257( كم 

بنغالديش،  بشمال  مرورًا  الهيمااليا، 

يعاني من وضٍع مماثل.

11 نهرًا صغيرًا  وبحسب أعزاز فإن هناك 

على  اعتمادها  بسبب  تنضب«،  »تكاد 

تدفق المياه في نهر تيستا.

»سينضب«،  نفسه  تيستا  نهر  أن  وأكد 

من  كبيرة  أعداد  عليه  تظهر  حيث 

األحجار المتفحمة خالل موسم الجفاف.

على  تعتمد  التي  الزراعة،  أن  إلى  ولفت 

بتأمين  حاّدة  أزمًة  تواجه  األنهار،  مياه 

مياه للرّي.

 67 المياه  تغمر  األمطار،  موسم  خالل 

بنغالديش،  في  األراضي  من  بالمائة 

تأثير  هو  للقلق  الرئيسّي  المصدر  لكن 

الموسمية على  والفيضانات غير  األمطار 

المزارعين واألمن الغذائي في البالد.

»يؤثر  الوضع  هذا  مثل  أن  أعزاز  وأوضح 

وارتفاع  الغذائي،  اإلنتاج  على  عام  كل 

يتكبد  كما  الضرورية،  السلع  أسعار 

المزارعون خسائر فادحة« بسببه.

مياه  غمرت  حكومية،  لبياناٍت  ووفقًا 

المزروع  األرّز  الموسمية  الرياح  فيضانات 

و355  ألفا   12( هكتار  آالف   5 مساحة  على 

»هور«  منطقة  في  األراضي  من  فدانًا( 

المتاخمة للهند.

سدود  من  العديد  بناء  تم  إنه  أعزاز  وقال 

غير  تعّد  التي  التبديل،  وبوابات  األنهار 

ولكنها  بالفيضانات،  للتحكم  مناسبة 

المائية  والبرك  التربة  خصوبة  تدّمر 

واألراضي الرطبة.

وأضاف أن السياسيين، الذين يستولون 

على  أيضًا  يؤثرون  األنهار،  أراضي  على 

مالحة األنهار.

ووفقًا للبيانات الحكومية، هناك أكثر من 

4 آالف و900 عملية استيالء على األنهار في 
جميع المقاطعات البالغ عددها 64.

قائمة  إنشاء  أهمية  على  أعزاز  وشدد 

باالنقراض،  والمهددة  الميتة  باألنهار 

عملية  إليجاد  فورية  بإجراءات  والقيام 

تجريف مستدامة.

دبلوماسية ضعيفة

يؤثر  أو  نهر  يموت  »قد  أنه  من  أعزاز  حّذر 

على موت األنهار األخرى، خاصة إذا جرفنا 

األنهار بطريقة غير مخطط لها«.

استخدام  إلى  دعا  اإلطار،  هذا  وفي 

عملية  في  الحديثة  التكنولوجيا 

استصالح األنهار.

لألنهار  السيئة  الصحية  الحالة  وأرجع 

إلى الدبلوماسية الضعيفة بين الدول.

دلتا  خطة  أعددنا  »لقد  بالقول  وختم 

لدينا  ليست  ولكن   ،2100 بنغالديش 

تعاملنا  كيفية  بشأن  محددة  سياسة 

مع  والتفاوض  المستمر،  التحّدي  مع 

الهند للحصول على حصة عادلة من مياه 

األنهار المشتركة«.
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ريال مدريد يضم »تشواميني« لـ »6« مواسم
أوريليان  الدولي الشاب  أعلن نادي ريال مدريد اإلسباني تعاقده مع العب وسط فريق موناكو الفرنسي 

تشواميني لستة مواسم.

وقال النادي في بيان له: »اتفق ريال مدريد وموناكو على انتقال الالعب أوريليان تشواميني الذي سيرتبط 

بالنادي لمدة ستة مواسم مقبلة«.

وبات تشواميني )22 عامًا( ثاني العب ينضم إلى ريال مدريد خالل الفترة الحالية بعد المدافع األلماني 

أنتونيو روديغر القادم من تشلسي اإلنجليزي.

20 مليون يورو في  إلى صفوفه مقابل  انتقاله  الفرنسي تألق مع فريقه موناكو بعد  الوسط  وكان العب 

يناير 2020 قادمًا من بوردو، وبرز كذلك مع المنتخب الفرنسي الذي خاض معه 11 مباراة وسجل هدفًا.

استاد خليفة المونديالي يشهد أكبر تجمع للصحفيين الرياضيين في العالم

حفل جوائز االتحاد الدولي للصحافة الرياضية.. اليوم

األحد  اليوم  مساء  المونديالي  خليفة  استاد  يشهد 

الدوحة  بتوقيت  مساء  السابعة  الساعة  عند 

االتحاد  جوائز  حفل  من  الرابعة  النسخة  فاعليات 

لجنة  مع  بالتعاون  الرياضية  للصحافة  الدولي 

أكبر  الحفل  هذا  ويعد  قطر..  في  الرياضي  اإلعالم 

قارات  مختلف  من  الرياضيين  للصحفيين  تجمع 

العالم كون جوائزه هي األكبر واألضخم في العالم.. 

من  الرياضية  الصحافة  ألسرة  تقدير  أعلى  وتمثل 

المنظمة الدولية.

وتشتمل جوائز االتحاد الدولي للصحافة الرياضية 

القصص  رواة  أفضل  على  الرابعة  النسخة  في 

من  بدءا  اإلعالمية،  المنصات  جميع  في  الرياضية 

ووصوال  بالفيديو  ومرورا  الفوتوغرافي  التصوير 

المدونات  ومن  الرقمي  اإلعالم  إلى  المطبوع  باإلعالم 

الصوتية إلى المدونات الرياضية.

وُعقدت النسخة األولى من حفل توزيع الجوائز في 

الحفل  من  الثانية  والنسخة  لوزان  في  يناير2019 

الثالثة  والنسخة  بودابست  في   2020 فبراير  في 

منها عقدت في حفل افتراضي ُبث بشكل مباشر 

من قلعة فيجيفانو، ايطاليا في مارس2021.

الرياّضية  للصحافة  الَدولي  االتحاد  جوائز  وتنظم 

الرياضي  لإلعالم  القطرية  اللجنة  مع  بالشراكة 

كجزء من الجهود المشتركة لالستثمار في الثقافة 

وتعزيز  حماية  عن  فضال  الرياضية،  والصحافة 

نزاهة المهنة.

مالية  وجائزة  كأس  من  مؤهلة  جائزة  كل  تتكون 

بقيمة 8000 دوالر أميركي للفائز بالفئة.

سيحصل كل من الفائز بالمركز الثاني على3.000 

دوالر   2000 على  الثالث  والمركز  أميركي  دوالر 

)العمل  الفوتوغرافي  التصوير  فئة  في  أميركي 

)»أفضل  الكتابة  وفئة  الصور(  ومحفظة  الرياضي 

الصوت  فئتي  وفي  وصفي«(  مقال  و»أفضل  عمود« 

و»الوثائقي«  الرياضي«  التعريفي  )»الملف  والفيديو 

و»الشريط القصير«(.

وسيحصل الفائزون بكل فئة من فئات »المراسلون 

واإلذاعة(  والكتابة  الفوتوغرافي  )التصوير  الشباب« 

على فرصة لتعزيز مسيرتهم المهنية إذ سيحصلون 

دولي  رياضي  حدث  لتغطية  دراسية  منحة  على 

كبير.

من جانبه أكد مبارك البوعينين عضو لجنة اإلعالم 

الرياضي في قطر أن استمرار الجائزة على الرغم من 

واقيم  تاريخها  في  فارق  عالمة  كان  كورونا  جائحة 

الكثير من الفعاليات معها التي نظمها االتحاد الدولي 

بالشراكة مع لجنة اإلعالم الرياضي وبينها جلسات 

الصحافة  ويوم  اإللكترونية  الكلية  في  التدريب 

بأربع  الفورية  الترجمة  باستخدام  الرياضي 

الدوحة  احتضان  البوعينين:  وأضاف  لغات.. 

تتويجا  يعتبر  الرياضية  الصحافة  لجوائز 

الحدث  إلبراز  الصحفيين  من  للكثير  مستحقا 

والذي  القدم  األول على صعيد كرة  الكبير  العالمي 

كأس  وهو  األوسط  الشرق  في  األولى  للمرة  يقام 

العالم قطر 2022 بحضور كبريات مؤسسات اإلعالم 

الرياضية العالمية ورؤساء االتحاد القارية للصحافة 

الرياضية.

اإلعالم  لجنة  في  فخورن  البوعينين:  وأضاف 

عالمية  مؤسسة  أكبر  مع  بالشراكة  الرياضي 

وهذا  العالم،  في  الرياضية  الصحافة  على  تشرف 

لكثرة  نظرا  مختلفا  سيكون  الجائزة  من  النسخة 

بأن  ونعدكم  الجائزة..  في  المشاركة  األعداد 

والدول  بقطر  تليق  التي  بالصورة  سيخرج  الحفل 

العربية وبالصورة التي تتناسب مع قيمة المناسبة 

العالمية.

سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني يترأس االجتماع

حقق الفوز الثاني على التوالي في بطولة العالم

»جاهزية البصرة« على 
طاولة االتحاد الخليجي

عنابي الشاطئية يتمسك بالصدارة

ثاني  آل  أحمد  بن  خليفة  بن  حمد  الشيخ  سعادة  يترأس 

اجتماعا  األحد  اليوم  العربي  الخليج  كأس  اتحاد  رئيس 

ويناقش  المرئي..  االتصال  عبر  لالتحاد  التنفيذي  للمكتب 

جدول  ضمن  المطروحة  القضايا  من  العديد  اليوم  االجتماع 

األعمال.

وقت  في  القدم  لكرة  العربي  الخليج  كأس  اتحاد  أعلن  وقد 

سابق، عن تأجيل بطولة الخليج التي كانت مقررة في مدينة 

البصرة العراقية ديسمبر، إلى يناير 2023.. وقال االتحاد في 

بيان نشره عبر حسابه في تويتر: »قرر االجتماع االستثنائي 

تأجيل  العربي،  الخليج  كأس  التحاد  العمومية  للجمعية 

2023، وذلك خالل االجتماع  25 إلى شهر يناير  بطولة خليجي 

الذي عقد اإلثنين برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل 

ثاني، رئيس االتحاد«.

وكان وفد االتحاد الخليجي قام بزيارة إلى العراق، في منتصف 

شهر مايو الماضي للوقوف على سير استكمال متطلبات إقامة 

بطولة )خليجي 25( المقرر إقامتها بداية العام المقبل 2023.. 

البصرة،  مدينة  في  المنشآت  على  الزيارة  خالل  الوفد  واطلع 

كما تفقد جاهزية المشاريع المتصلة باستضافة البطولة.

هوية  حسم  بشأن  النهائي  القرار  إصدار  المنتظر  ومن   

كأس  اتحاد  وفد  زيارة  ختام  بعد  ذلك  ويأتي  المستضيف، 

الخليج العربي برئاسة جاسم الرميحي إلى البصرة.

وسيتم اعتماد محضر االجتماع السابق.. كما ستتم مناقشة 

الستضافة  العراقية  البصرة  محافظة  واستعدادات  جاهزية 

خليجي 25 في ضوء الزيارات التي قامت بها اللجنة التفقدية 

التحاد كأس الخليج العربي.

ن 
َّ

المكو الشاطئية  الطائرة  للكرة   
ُّ

الوطني ُمنتخُبنا  واصل 

األول  )المصنف  تيجان  وأحمد  يونس،  شريف  الثنائي  من 

الشاطئية  الطائرة  للكرة  العالم  بطولة  في  تميزه  عالمًيا(، 

المقامة عذع االيام في العاصمة اإليطالية روما خالل الفترة من 

10 إلى 19 يونيو الجاري.
وتمكن من الفوز على الثنائي األميركي تايلور ساندر، وتايلور 

عقبة  تخطي  من  تمكن  األدعم  وكان   ،0-2 بنتيجة  كراب 

ميلجارجو،  جونزالو  الثنائي  من  ن 
َّ

المكو الباراجواي  منتخب 

وروجر باتيالنا بنتيجة شوطين دون رد بواقع نتائج )13-21-

21-12( في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الرابعة.
 إلى مواصلة انتصاراته في البطولة 

ُّ
ويسعى ُمنتخُبنا الوطني

المجموعات  دور  في  مبارياته  يختتم  مباراة  يخوض  عندما 

كرو،  يوسف  الثنائي  من  ن 
َّ

المكو فرنسا  منتخب  بمواجهة 

وأرنو جوتييه رات، االثنين المقبل.

 في بطولة العالم باعتباره المصنف 
ُّ

ويشارك ُمنتخُبنا الوطني

األلعاب  دورة  في  البرونزية  الميدالية  وصاحب  عالمًيا  ل 
َّ
األو

األولمبية األخيرة في طوكيو  2020.

بمشاركة »62« العبا والعبة

ختام بطولة مركز قطر لتدريب الشطرنج
أسدل الستار عن منافسات بطولة 

تحت  الشطرنج  لتدريب  قطر  مركز 

12 و10 و8 أعوام التي نظمت تحت  16و 
إشراف االتحاد القطري بمشاركة 62 العبًا 

والعبة وبحضور يوسف محمد المطوع أمين 

قطر  مركز  على  والمشرف  لالتحاد  العام  السر 

لتدريب الشطرنج.

ونجح الالعب سيد خضر في تحقيق المركز األول خالل 

التحدي الخاص في فئة أقل من 16 عامًا، أما المركز الثاني 

فكان من نصيب عبدالله الحميد.

وفي فئة أقل من 12 عامًا جاء آدم حمدوشي في المركز األول برصيد 

في  أما  الالعبين،  باقية  مع  وشرسة  قوية  منافسه  بعد  نقاط   5
المركز  وفي  نقاط   4 برصيد  القصابي  ليان  جاءت  الثاني  المركز 

جوبسي  جوهان  الرابعة  المرتبة  وفي  بونشيوا،  ريهان  الثالث 

حصل  كما  تورتشينسكي،  ألكسندر  حققه  الخامس  والمركز 

إبراهيم الجناحي على أفضل العب قطري، بينما جاء في المركز 

الثاني عبدالرحمن السالم، واستطاعت رضوة القصابي الحصول 

على أفضل العبة قطرية وحلت في المركز الثاني عائشة دهمان.

األول  بالمركز  صالحه  ألين  ظفرت  سنوات   10 تحت  فئة  وفي 

المركز  بينما  أحمد،  دانة  الثاني  المركز  وفي  نقاط،   5 برصيد 

الثالث حققه أمير الحمادي، أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب 

وفي  الخامس،  المركز  في  سيريه  محمد  وحل  الحسيني،  هيا 

عبدالجبار،  محمد  نصيب  من  فكانت  قطري  العب  أفضل  جائزة 

أسماء  وحازت  الثاني،  المركز  في  ثاني  آل  حمد  زميله  جاء  بينما 

الثاني  المركز  في  وجاءت  قطرية،  العبة  أفضل  جائزة  الحمادي 

الريم الحمادي.

أفضل العب، بينما  الدين  آدم شهاب  أعوام حقق   8 وفي فئة تحت 

لقطة من التتويجأفضل العبة كانت من نصيب لينا حمدوشي.

في بطولة بورنس الدولية للباراموتور

ذهبية وفضيتان لعنابي الرياضات الجوية
قطر  للجنة  التابع  للباراموتور  القطري  المنتخب  أحرز 

ثالث  المشتركة  الخاصة  بالقوات  الجوية  للرياضات 

بورنس  بطولة  في  وفضيتين  ذهبية  ملونة  ميداليات 

الدولية للباراموتور )الساللوم( والتي أقيمت في بورنس 

11 يونيو الحالي  9 وحتى  بإسبانيا خالل الفترة من 

التشيك،  بولندا،  )قطر،  من  كل  فيها  وشارك 

فرنسا، اسبانيا، اليونان، أميركا( بمشاركة 29 

طيار باراموتور. 

 PL1 فئة  وفضية  ذهبية  منتخبنا  وحقق   

المري  عبدالله  سعيد  أحرز  حيث  الترايك 

إبراهيم  سجل  فيما  الذهبية  الميدالية 

البنا الميدالية الفضية في لنفس الفئة. 

الميدالية  البلوشي  نايف  أحرز  كما   

الفضية في فئة الفوت لونشر. 

فريق  قائد  المري  سعيد  وأكد 

نخبة  ضمت  البطولة  أن  الباراموتور 

يعتبر  تحقق  وما  القافزين  من  مميزة 

التي  لإلنجازات  ومواصلة  إنجازا 

تحققت من قبل.

يأِت  لم  الكبير  اإلنجاز  أن  على  وشّدد 

»نهدي  وقال:  الجميع..  من  بدعم  إال 

ونعد  القطرّية  للرياضة  اإلنجاز  هذا 

باألفضل دائمًا إن شاء الله لتشريف 

وكان  قطر«..  الحبيبة  دولتنا 

الماضي  الموسم  أنهى  قد  منتخبنا 

وهو في الصدارة في المركز األول.

{ استاد خليفة يتزين الستقبال الحفل{ مبارك البوعينين 

{ شعار الجائزة 

  كتب          محمد الجزار

   كتب         عوض الكباشي

{ ثنائي الشاطئية

{ جانب من المنافسات

إقامة بروفة 
»االفتتاح« في »أسباير«

اتحاد الجمباز يواصل 
تحضيراته الستضافة »اآلسيوية«

استعداداتها  الفني  للجمباز  التاسعة  اآلسيوية  للبطولة  المنظمة  اللجنة  تواصل 

لـ18 من   15 الستضافة البطولة القارية التي ستقام تحت قبة أسباير خالل الفترة من 

اللجنة  تحرص  حيث  والعبة،  العبا   137 يمثلهم  دولة   21 بمشاركة  الجاري  الشهر 

العد  بدأ  فمع  ممكنة،  صورة  أفضل  في  البطولة  خروج  على  للبطولة  المنظمة 

التنازلي لضربة البداية أصبح الجميع في االتحاد القطري للجمباز في أتم جاهزية 

لتقديم بطولة استثنائية. 

خاللها  حرص  التي  االفتتاح  حفل  »بروفة«  إقامة  أمس  أسباير  قبة  وشهدت 

اتحاد الجمباز على االعتماد على العبيه في تقديم العرض الذي سيشاهده 

الجمهور في حفل االفتتاح.

أن  للبطولة،  المنظمة  اللجنة  رئيس  الهتمي،  علي  أكد  جانبه،  من 

نجاح بروفة عرض االفتتاح يعكس النجاح التنظيمي والحرص 

أبهى  في  البطولة  إخراج  على  المنظمة  اللجنة  من  الكبير 

»لقد  اإلعالم:  لوسائل  تصريحات  في  وقال  صورة، 

حرصنا على إقامة بروفة للعرض أمام وسائل اإلعالم 

الفرصة  الالعبين من أجل منحهم  أمور  وأولياء 

منافسات  على  قرب  عن  للتعرف 

للجمباز  اآلسيوية  البطولة 

الفني«.

{ الهتمي يتابع التحضيرات
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اللجنة المنظمة كشفت التفاصيل.. والعنابي يواجه البحرين

آسيوية السلة للناشئين على خط »االنطالق«

{  كأس البطولة

»13« منتخبا يتنافسون على اللقب.. و»4« 

منتخبات يتأهلون لبطولة العالم في إسبانيا

األمين العام لالتحاد اآلسيوي: قطر 

أسعدتنا باستضافة هذه النسخة 

تفاصيل  عن  السلة  لكرة  القطري  االتحاد  كشف 

16 سنة للعبة  بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 

التي يستضيفها االتحاد القطري وتنطلق اليوم األحد 

بصالة نادي الغرافة وتستمر حتى 19 يونيو الجاري 

بمشاركة 13 منتخبا.

االتحاد  عقده  صحفي  مؤتمر  خالل  ذلك  جاء 

سعد  محمد  السادة:  بحضور  السلة  لكرة  القطري 

كاجيريان  وهاجوب  االتحاد،  رئيس  المغيصيب 

األمين العام لالتحاد اآلسيوي للعبة، وسعدون صباح 

ومشعل  القطري،  لالتحاد  العام  السر  أمين  الكواري 

أحمد العنزي مدير البطولة.

بالحضور،  المغيصيب  رحب  المؤتمر  بداية  في 

وقال إن بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 16 سنة 

للعبة هي أول بطولة يستضيفها اتحاد كرة السلة 

السنوات  في  االتحاد  وسيقوم  الجديدة،  بهيئته 

القادمة بتنظيم العديد من البطوالت التي تستهدف 

الفئات السنية ألنهم نجوم المستقبل.

من جانبه، تقدم السيد هاجوب كاجيريان، األمين 

لكافة  بالشكر  السلة،  لكرة  اآلسيوي  لالتحاد  العام 

أعضاء االتحاد القطري للعبة برئاسة السيد محمد 

المغيصيب الذين بذلوا مجهودات كبيرة الستضافة 

هذه البطولة، وقال كاجيران: »هذه البطولة للفئات 

المستقبل  نجوم  وهم  بآسيا  ننظمها  التي  األصغر 

في  المشاركين  الالعبين  أغلب  أن  كما  وآسيا، 

البطولة يلعبون مع أنديتهم في هذه الفئة العمرية.. 

هذه بطولة نجوم وليست عادية«.

السلة  لكرة  اآلسيوي  لالتحاد  العام  األمين  وأشاد 

األحداث  لمختلف  المميز  القطري  بالتنظيم 

الرياضية، وقال: »تنظيم بطولة فئة عمرية أصعب 

من تنظيم بطولة الفئات الكبرى، وأعرف أن االتحاد 

القطري للعبة ودولة قطر والجهات الرسمية بالدولة 

مستوى  ذات  بطولة  لتنظيم  كبيرا  اهتماما  يولون 

عالمي، وقطر التي ستستضيف بطولة العالم لكرة 

وكل  العالم  كل  أنظار  محط  هي  العام  هذا  القدم 

أننا  حظنا  من  ونحن  العالم،  في  الرياضة  محبي 

ننظم هنا بطولة آسيوية تحت 16 عاما لكرة السلة، 

خاصة أن وقطر لها تاريخ في تنظيم البطوالت، كما 

أننا قمنا بتنظيم العديد من بطوالت كرة سلة بقطر 

االتحاد  خبرة  بفضل  ناجحة  كانت  وكلها  سابقا 

القطري في هذا المجال وتميزها«.

وأوضح أن هذه البطولة سيتأهل منها 4 منتخبات من 

العالم  بطولة  في  ستشارك  التي  منتخبا   16 أصل 

للعبة الشهر المقبل بمدينة ملقة اإلسبانية.

بلقب  للفوز  المرشحة  بالمنتخبات  يتعلق  وفيما 

لكرة  اآلسيوي  لالتحاد  العام  األمين  أكد  البطولة، 

التكهن  يصعب  التي  الوحيدة  الفئة  هذه  أن  السلة 

بنتائجها ألن هذه الفئة تحت 16 تشارك ألول مرة في 

من  كان  أنه  إلى  مشيرا  سلة،  كرة  آسيوية  بطولة 

المفروض أن تقام هذه البطولة السنة الماضية لكن 

تم تأجيلها بسبب تداعيات جائحة كورونا، وأنه لو 

ال استضافة قطر للبطولة كانوا سيختارون األربعة 

باسم  للمشاركة  العالمي  التصنيف  في  األوائل 

البطولة  عن  ستتغيب  الصين  أن  إلى  وأشار  آسيا. 

مبينا  كورونا،  جائحة  بسبب  مرة  ألول  اآلسيوية 

في  باستمرار  يتأهل  كان  الصيني  المنتخب  أن 

العالم  بطولة  في  آسيا  لتمثيل  مشاركاته  مختلف 

 24 منذ  آسيا  بطوالت  عن  الصين  تتغيب  مرة  وألول 

عاما. وسيتبارى المنتخب القطري في أولى مبارياته 

اليوم مع نظيره البحريني، وفي ثاني مبارياته يواجه 

أستراليا، ثم يالقي الهند في مباراته الثالثة، ويتأهل 

من هذه البطولة 4 منتخبات إلى كأس العالم للعبة 

التي ستقام الشهر المقبل بمدينة ملقة االسبانية.

عوض الكباشي كتب

} تصوير - أسامة الرويسان

جاهزون لضربة البداية.. مشعل العنزي:

ل��ل��ب��ط��ول��ة ف����ن����ادق   »4« ت��خ��ص��ي��ص 
أكد مشعل العنزي مدير البطولة، أنه تم االعداد 

بشكل للبطولة لتحقق النجاح على مختلف 

المستويات.. مشيرا إلى أنه تم تخصيص 3 مالعب 

لهذه البطولة، الملعب الرئيسي للمباريات بصالة 

الغرافة، وملعبين للتدريبات بصالة االتحاد القطري 

لكرة السلة وصالة نادي األهلي. وفيما يتعلق بإقامة 

الوفود المشاركة أوضح العنزي أنه تم تخصيص 4 

فنادق لالعبين والحكام وضيوف البطولة.. وهي فنادق 

مريحة والجميع اشاد بها وتم توفير كل االحتياجات 

للمنتخبات المشاركة في البطولة. وفي ختام حديثه 

قال مدير البطولة: نحن جاهزون لضربة البداية 

اليوم..مبينا أن قناة الكأس تتولى نقل جميع مباريات 

البطولة مباشرة... بجانب التغطية اإلعالمية 

للصحف والقنوات األخرى المحلية واإلقليمية، بجانب 

النشرات اليومية للموقع االتحاد القطري لكرة السلة.

ت��������وزي��������ع ال����م����ج����م����وع����ات
بالبطولة  المشاركة   13 الـ الفرق  تقسيم  تم 

المجموعة  تضم  حيث  مجموعات،   4 إلى 

الهند  البحرين،  قطر،  منتخبات  األولى 

واستراليا.

ولبنان  إيران  الثانية  المجموعة  وتضم 

تضم  الثالثة  والمجموعة  وإندونيسيا، 

والكويت. واليابان  الفلبين 

واألخيرة  الرابعة  المجموعة  أما 

ونيوزيالندا  كوريا  منتخـــبات  فتضم 

وكازاخستان.

{  العنابي في المجموعة األولى

سعدون الكواري.. أمين السر العام:

منتخب�نا في قمة الج��اه�زي��ة

لالتحاد  العام  السر  أمين  الكواري  سعدون  قال 

يوميا  ستقام  البطولة  إن  السلة،  لكرة  القطري 

من  عشر  التاسع  غاية  وإلى  اليوم  من  بداية 

في  يوميا  مباريات   5 وستقام  الجاري  الشهر 

الحادية  الساعة  من  بداية  المجموعات  مرحلة 

عشرة وربع صباحا إلى الساعة الثامنة مساء.. 

بالبطولة  المشاركة  الـ13  الفرق  تقسيم  وتم 

األولى  المجموعة  تضم  حيث  مجموعات   4 إلى 

منتخبات قطر، البحرين، الهند واستراليا، وتضم 

واندونيسيا،  ولبنان  إيران  الثانية  المجموعة 

واليابان  الفلبين  تضم  الثالثة  والمجموعة 

الرابعة واالخيرة فتضم  المجموعة  أما  والكويت، 

وكازاخستان.  ونيوزيالندا  كوريا  منتخبات 

وأكد الكواري جاهزية المنتخب القطري للبطولة 

حيث خاض معسكرا إعداديا للبطولة من شهر، 

وسيسعى لتحقيق نتيجة جيدة في البطولة.. 

من  مميزة  عناصر  يضم  المنتخب  وان  خاصة 

أولى مبارياته  اليوم  العنابي  الالعبين. ويخوض 

من  السادسة  في  البحريني  نظيره  أمام  اليوم 

ثاني  وفي  الغرافة،  نادي  بصالة  اليوم  مساء 

في  الهند  يالقي  ثم  استراليا  يواجه  مبارياته 

 4 البطولة  هذه  من  الثالثة..وسيتأهل  مباراته 

ستقام  التي  للعبة  العالم  كأس  إلى  منتخبات 

الشهر المقبل بمدينة ملقة اإلسبانية.

محمد سعد المغيصيب.. رئيس االتحاد:

»2030« وضعنا اللبنة األولى لمشروع ومنتخبات ل�
رئيس  المغيصيب  سعد  محمد  أكد 

أهم  أن  السلة  لكرة  القطري  االتحاد 

القطري  لالتحاد  الرئيسية  األهداف 

تتمثل في استضافة وتنظيم البطوالت 

الدولي  االتحادين  ينظمها  التي  الدولية 

الثاني  الهدف  ويتمثل  للعبة،  واآلسيوي 

في استقطاب الفئات السنية وتطويرها 

في  تساهم  التي  الفرص  جميع  وتوفير 

صقل مواهبهم، مبينا أن استضافة هذه 

هذه  لتنفيذ  خطوة  اول  تعتبر  البطولة 

وضعتها  التي  االستراتيجية  األهداف 

اللجنة االولمبية القطرية.

اعداد  بصدد  نحن  المغيصيب:  وتابع   

مشروع ومنتخبات لـ2030 وضعنا اللبنة 

من  عدد  باختيار  المشروع  لهذا  األولى 

خالل  من  خطة  لها  وسنضع  المواهب 

التدريبية  المعسكرات  في  ادماجها 

العالمية لتخضع هذه المواهب لبرنامج 

تدريبي مكثف والمشاركة في البطوالت 

السنية  للفئات  الدعم  كل  وسنقدم 

للمستقبل..  واعدة  منتخبات  لخلق 

تواصل  القطري  االتحاد  أن  إلى  مشيرا 

مع بعض األندية التركية الشهيرة ولها 

التفاق  ويسعى  السلة  كرة  في  تاريخ 

إلقامة  عالمية  اكاديمية  من  اكثر  مع 

كما  العبينا  مهارات  وتطوير  معسكرات 

نخطط الستضافة معسكر دولي بقطر 

وسنعلن  والشباب  الناشئين  لفئتي 

عنها قريبا.

المنتخب  بمشاركة  يتعلق  وفيما 

االتحاد:«  رئيس  قال  بالبطولة  القطري 

تضم  بالبطولة  قطر  مجموعة 

والهند  والبحرين  استراليا  منتخبات 

كبير  تاريخ  ولها  جيدة  منتخبات  وهي 

عودنا  قطر  ومنتخب  اللعبة..  هذه  في 

وعودونا  االلعاب  كل  في  اإلنجازات  على 

على االجتهاد والتنافس لتحقيق أفضل 

السير  وسيواصل  المرجوة،  النتائج 

على نفس هذا المنوال لتحقيق نتيجة 

جيدة في هذه البطولة.

البطولة،  في  بالحضور  يتعلق  وفيما 

جالية   15 مع  التواصل  تم  انه  قال 

المدارس  تالميذ  لدعوة  بقطر  آسيوية 

لمسانده منتخباتها.  وفي الختام توجه 

المغصيب بالشكر إلى جميع الشركات 

كل  وفرت  التي  للبطولة  الراعية 

اإلمكانيات لنجاح هذه التظاهرة ووسائل 

المشاركة، وهي: شركة  للوفود  الراحة 

الذي  ستيربرجر  وفندق  البحر،  شاطئ 

الوفود،  من  كبيرا  جانبا  يستضيف 

وشركة  »كروة«،  مواصالت  وشركة 

ماكدونالدز،  وشركة  كرافت،  جولف 

استراتيجيون  شركاء  وهؤالء  وبرزان 

لالتحاد القطري.

الصين تغيب 
بسبب »كورونا«

ستغيب الصين عن 

المشاركة في البطولة 

اآلسيوية ألول مرة منذ 24 عاما 

تقريبا، وذلك بسبب جائحة 

كورونا.

وكان المنتخب الصيني 

يتأهل باستمرار في مختلف 

مشاركاته لتمثيل آسيا في 

بطوالت العالم للعبة.

وتقوم اللجنة المنظمة 

بتطبيق بروتوكول )كوفيد 

- 19( في هذه البطولة بشكل 

كبير من أجل الحفاظ على 

سالمة جميع المشاركين 

وخروج البطولة في أفضل 

صورة ممكنة.

{  المغيصيب يتحدث للزميل عوض الكباشي

{  سعدون الكواري

{  مشعل العنزي



الطب والحياة20 السنة )27( - األحد  13 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 12 يونيو 2022م العدد )9778(

وفقًا لما نشره موقع Big Think األميركي، ُيمكن أن تصبح 

القابلة  األعضاء  طباعة  سيمكن  إذ  مستقباًل،  مؤثرة  التكنولوجيا 

بالمواصفات  أيــضــًا  ولــكــن  بــخــس،  بثمن  فقط  ليس  لــلــزراعــة، 

التشريحية الدقيقة المناسبة لكل مريض على حدة.

ما هي االبتكارات األخرى التي يمكن أن توفرها 
الطباعة ثالثية األبعاد للطب والرعاية الصحية؟ 

لدى  الباحث  غولدشتاين،  تود  للدكتور  وفقًا  وذلك  لذلك،  حدود  ال 

أكبر  وهي   ،Northwell Health شركة  في  المشروعات  دعم  ذراع 

رواد  وأحــد  األميركية،  نيويورك  واليــة  في  الصحية  للرعاية  مــزود 

الصناعة في مجال أبحاث وتطوير الطباعة ثالثية األبعاد.

واالبتداع  الحلم  على  األفراد  بقدرة  األمر  »يتعلق  غولدشتاين:  يقول 

في  فيه.  األبعاد  ثالثية  الطباعة  استخدام  يريدون  لما  بالنسبة 

من  تتمكن  ســوف  اآلن  مــن  عــامــًا   50 بعد  أنــه  نأمل  األمــثــل،  الــوضــع 

حسب  األبعاد،  ثالثية  بالطابعة  المطبوعة  األعضاء  على  الحصول 

الطلب«.

الباحثون يعملون على ذلك، فإن الطباعة ثالثية  لكن، بينما ال يزال 

األبعاد تعمل بالفعل على دعم وتحسين صحة المرضى، من خالل 

إحداث ثورة في الطب في ثالثة مجاالت رئيسية.

طباعة نماذج واقعية ومخصصة لألعضاء

التصوير  من  الناتجة  الصور  أخــذ  األبــعــاد  ثالثية  للطابعات  يمكن 

البوزيتروني  المقطعي باإلصدار  أو التصوير  المغناطيسي،  بالرنين 

أو التصوير بالموجات فوق الصوتية أو التقنيات األخرى وتحويلها إلى 

نماذج ثالثية األبعاد بالحجم الطبيعي ألعضاء المرضى.

األفضل التباعها  للتدابير  للتخطيط  الجراحين  النماذج تساعد  هذه 

ترسم  كــأدوات  تعمل  ألنها  ذلك  المعقدة،  الجراحية  العمليات  أثناء 

نموذجًا ملموسًا لألعضاء الداخلية.

على  مريض  كل  لتناسب  النماذج  بتعديل  لألطباء  تسمح  أنها  كما 

 Northwell تستخدم  الــمــثــال،  سبيل  على  الــجــراحــة.  قبل  ــدة  ح

الطباعة ثالثية األبعاد في العديد من التطبيقات السريرية:

الــورم  على  بــوضــوح  الــضــوء  تسلط  وهــي  األورام،  استئصال  نــمــاذج 

واألنسجة المحيطة به.

نماذج العظام، وهي مفيدة لقياسات ما قبل الجراحة وضبط األجهزة 

الطبية.

النماذج الوعائية وهي تحدد التشوهات في األعضاء، واألورام، ومجرى 

الدم، والصمامات، واألنسجة العضلية، والتكلسات.

مما  فقط،  واحد  يوم  في  األسنان  وزراعــة  الالزمة  األدوات  إنشاء  يمكن 

األسنان  ألطــبــاء  بالنسبة  االنتظار  فــتــرات  مــن  كبير  حــد  إلــى  يقلل 

.Northwell ومرضاهم في

فحسب،  أفضل  صحية  نتائج  إلى  واقعية  نماذج  استخدام  يؤدي  ال 

ويمنح  الجراحية.  العمليات  تستغرقها  التي  المدد  أيضًا  ُيقلص  بل 

هذا المرضى وقتًا أقل تحت تأثير التخدير، كما يوفر للمستشفيات 

مدخرات محتملة بماليين الدوالرات على مدى بضع سنوات فقط.

إجرائها  قبل  العملية  في  األمور  ستسير  كيف  تخيل  على  القدرة  إن 

حدث  ما  المثال  سبيل  على  وعائالتهم.  المرضى  إرضاء  على  تساعد 

الصغير،  ابنه  أن  اكتشف  الذي  الرجل  غوبردان،  برنابي  حالة  في 

أيزايا، كان لديه ورم عدواني في حنكه.

التقى غوبردان مع أستاذة الطب، نيها باتيل، اختصاصية طب األنف 

الطبي لألطفال، وهي مستشفى  والحنجرة في مركز كوهين  واألذن 

تابع لـ Northwell Health، لمناقشة العملية ومعرفة كيف ستسير 

بمساعدة نموذج ثالثي األبعاد مطبوع.

لحالة  األبعاد  ثالثي  مطبوعة  تصور  على  »الحصول  غوبردان:  وقال 

الجراحة.  حول  الطبيبة  مع  التحدث  عند  للغاية  مفيدًا  كان  ابني 

ما  التحدث حول  قادرة على فعل ما هو أكثر من  الطبيبة  لقد كانت 

سيفعلونه خالل العملية، لقد أرتني ما سيحدث.

إثارة للخوف واإلجهاد من خضوع طفلك لعملية  وال يوجد شيء أكثر 

عليها  أطلعتنا  الــتــي  الــخــيــارات  مــن  العديد  هــنــاك  كــان  جــراحــيــة. 

الدكتورة باتيل للوصول إلى أفضل طريقة للحفاظ على أسنان أيزايا 

ومنع إحداث جروح إضافية داخل فمه.

لقد رغبت في الحصول على إجابات عن جميع أسئلتي حتى أكون 

أقل خوفًا وأكثر استعدادًا للتحدث مع ابني حول ما هو مقبل عليه. 

ومع النموذج الثالثي األبعاد، شعرنا بالراحة أكثر«.

ثالثية  بالتكنولوجيا  المطبوعة  الجراحية  النماذج  كانت  ولسنوات، 

 Formlabs مثل  تكلفة  أقل  أنظمة  توفر  اآلن،  الثمن.  باهظة  األبعاد 

Form Cell' لمزيد من المستشفيات في جميع أنحاء البالد إمكانية 
واقعية خاصة بكل  إنتاج نماذج  التكنولوجيا، من أجل  لهذه  الوصول 

مريض، عادًة في غضون يوم واحد.

األطراف االصطناعية ثالثية األبعاد

يزال  ال  األبعاد  ثالثية  بالتكنولوجيا  المطبوعة  األعضاء  أن  حين  في 

أمامها شوط كبير لتقطعه في المستقبل، فتلك تكنولوجيا مناسبة 

اليوم كليًا لتصنيع األطراف االصطناعية.

األبعاد  ثالثية  بالتكنولوجيا  المطبوعة  االصطناعية  األطـــراف  إن 

غــــالــــبــــًا مـــــا تـــكـــون 

بـــأســـعـــار مــعــقــولــة 

لتناسب  ومصممة 

مستخدمها بشكل أكبر من نظيراتها التقليدية.

لقد كانت األطراف التقليدية تمثل مشكلة كبيرة للعديد 

في  زالـــوا  مــا  أطــفــال  لديها  التي  تلك  خاصة  الــعــائــالت،  مــن 

غير  االصطناعية  األطـــراف  يجعل  مــا  وهــو  النمو،  مــراحــل 

مناسبة بعد فترة ويضطرون إلى شراء أطراف جديدة.

االصطناعية  األطراف  يخص  فيما  الحديثة  اإلنجازات  أحد 

ثالثية األبعاد تتجلى في حالة دان السكو، وهو جندي سابق 

ساقه  من  األسفل  الجزء  خسر  قد  كان  البحرية  مشاة  من 

اليسرى في أفغانستان، وكان يرغب في ممارسة السباحة 

مع ساقه االصطناعية.

لقد كان ارتداء األطراف االصطناعية في الماء ممكنًا لسنوات، 

لكنها عادًة ما كانت تبطئ السباحين. فلم يساعد أي طرف 

صناعي تقليدي في االنتقال بسالسة من األرض إلى الماء، أو 

المساعدة في دفع مرتديها عبر الماء.

كان  مشروعًا  مؤخرًا   Northwell Health ت  مولَّ ذلك،  إلصالح 

برمائي  اصطناعي  طرف  أول  وهو   The Fin تطوير  إلى  يهدف 

The Fin، يستطيع السكو ممارسة السباحة  حقيقي في العالم. مع 

والغطس مع عائلته بشكل طبيعي.

ويقول السكو: »لقد عدت إلى المسبح مع ابنّي الصغيرين، وألول مرة 

تمكنت من الغطس في المسبح معهم«.

الحياة  تحسين  في  األبعاد  ثالثية  االصطناعية  األطــراف  وستساعد 

اليومية لما يقرب من مليوني أميركي فقدوا أحد أطرافهم.

هذا أمر مبشر، ألنه من المتوقع أن تتسبب الزيادة المتوقعة لنسبة 

مبتوري  عدد  زيــادة  في  الثاني  النوع  من  السكري  بمرض  المصابين 

األطراف في الواليات المتحدة إلى حد كبير، وفقًا لدراسة نشرت في 
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لسنوات، صنعت الطابعات ثالثية األبعاد منتجات متنوعة: حافظات 

للهاتف، ولعب األطفال، وحتى األسلحة النارية. وإلنتاج هذه األغراض، 

تسخن اآلالت المادة الخام، عادًة تكون من البالستيك، وتبني الغرض 

المراد طبقة تلو األخرى، وذلك وفقًا لتصميم معين.

طوره  حديث  حقل  وهي  األبعاد،  ثالثية  الحيوية  الطباعة  تقوم  قد 

نفسها،  بالعملية  يوم  ذات   ،Northwell Health شركة  من  باحثون 

تعرف  الحية  الخاليا  من  خامًا  مــادة  ستستخدم  ذلك  من  بــداًل  ولكن 

بالحبر الحيوي أو bioink.   وقال دانيل غراندي، مدير مختبر بحوث 

أذرع  أحد  وهو  الطبية،  للبحوث   Feinstein معهد  في  العظام  تقويم 

عملية  لتحقيق  أواًل  سعوا  وفريقه  إنــه   ،Northwell Health شركة 

الطباعة الحيوية ثالثية األبعاد، عن طريق تعديل الطابعات ثالثية 

األبعاد العادية لكي تقبل الخاليا الحية.

تخيل أنك تمر بحالة صحية طارئة تحتاج إلى 

عملية زراعة عضو، فلنقل- على سبيل المثال- 

قلبًا، وتمكنت من وضع اسمك على قائمة 

المرضى الذين سُتجرى لهم عملية الزراعة، لكنك 

بعد ذلك تكتشف أن هناك فترة انتظار مدتها 

ستة أشهر.

يجد عشرات اآلالف من الناس أنفسهم في هذا 

الوضع العصيب كل عام، لكن الطباعة ثالثية 

األبعاد لديها القدرة على تغيير ذلك إلى األبد.

طــبـــاعــة األعــضـــــاء
تقتحم عالم الطب بقوة

أسباب سرطان الفم والحلق

بسبب  والحلق  الفم  سرطان  ينشأ  السرطان،  أنواع  بقية  مثل  مثله 

طفرات في الخاليا تجعلها تنقسم بشكل كبير وشاذ، وتعد الخاليا 

والشفتين  للفم  المبطنة  الطالئية  الخاليا  من  الناشئة  الحرشفية 

أكثر سرطانات الفم حدوثًا.

ليس من الواضح ما الذي يسبب الطفرات في الخاليا الحرشفية التي 

تؤدي إلى سرطان الفم، لكن األطباء حددوا العوامل التي قد تزيد من 

خطر اإلصابة بسرطان الفم وهي:

1 - التدخين: يعتبر التدخين بمختلف أنواعه، السجائر واألرجيلة 
والغليون، عامل خطر جدًا، إذ يحتوي التبغ المستخدم على نحو 20 

بعض  في  منتشرة  عادًة  وهي  التبغ-  مضغ  أّن  كما  مسرطنة،  مادة 

الدول اآلسيوية- له ارتباط وثيق جدًا بسرطان الفم.

 120 2 - فيروس الورم الحليمي البشري )HPV(: لهذا الفيروس نحو 
16 منها بالتسبب بسرطان الفم، ال سيما عند اإلصابة  نوعًا، ترتبط 

به عندما يكون الشخص تجاوز الـ50 من عمره.

إضافة إلى ما يلي:

ضعف المناعة.

تعرض الشفتين للشمس بشكل كبير دون حماية.

التغذية السيئة.

أعراض سرطان الفم والحلق

لسرطان الفم العديد من العالمات واألعراض التي يمكن الخلط بينها 

وبين مشاكل أو تغيرات شائعة في فمك.

كشطها  يمكنك  ال  فمك  داخل  بقعًا  تالحظ  قد  المثال،  سبيل  على 

بعيدًا، قد تكون هذه البقع حاالت ما قبل سرطانية.

لكنها  وحلقك،  فمك  في  بقع  شكل  على  الحاالت  هذه  جميع  تظهر 

مختلفة األلوان، وتشمل العالمات واألعراض الشائعة ما يلي:

تقرحات بيضاء أو حمراء على شفتك أو داخل فمك تنزف بسهولة وال 

تلتئم في غضون أسبوعين، وعند رؤيتك أي قرحة فموية يجب عليك 

ولكنها  أنها قرحات فطرية،  الشك فيها ومراقبتها في حال عالجها على 

لطبيب  مباشرة  التوجه  عليك  يجب  يومًا   18 من  أكثر  تبقى  عندما 

األسنان للكشف عنها.

بقع خشنة أو مناطق متقشرة على شفتيك أو لثتك أو داخل فمك.

مناطق في فمك تنزف بدون سبب واضح.

سبب  بدون  يحدث  فمك  في  أو  ورقبتك  وجهك  في  إيالم  أو  ألم  أو  خدر 

واضح.

صعوبة في المضغ أو البلع أو التحدث أو تحريك فكك أو لسانك.

فقدان الوزن غير المقصود.

ألم األذن.

رائحة الفم الكريهة المزمنة.

شحوب الوجه وفقر الدم غير المبرر.

انتشار نتوءات حمراء في الفم وتخلخل في األسنان.

تأخر شفاء الجروح في الفم.

الوقاية من اإلصابة بسرطان الفم

يمكنك  ذلك،  ومع  الفم.  سرطان  من  للوقاية  مثبتة  طريقة  توجد  ال 

تقليل خطر اإلصابة بسرطان الفم إذا كنت:

أو  المدخن  سواء  التبغ،  استخدام  يؤدي  التبغ:  تعاطي  عن  توقفت 

خطيرة  كيميائية  لمواد  فمك  في  الخاليا  تعريض  إلى  الممضوغ، 

مسببة للسرطان.

شفتيك  بشرة  احِم  لشفتيك:  للشمس  المفرط  التعرض  تجنبت 

من أشعة الشمس بالبقاء في الظل قدر اإلمكان. ارتِد قبعة عريضة 

مستحضرًا  ضع  فمك.  ذلك  وضمن  بالكامل،  وجهك  تغطي  الحواف 

الروتيني  نظامك  من  كجزء  الشفاه  على  الشمس  أشعة  من  واقيًا 

للحماية من أشعة الشمس.

راجع طبيب أسنانك بانتظام: كجزء من فحص األسنان الروتيني، 

اطلب من طبيب أسنانك أن يفحص فمك بالكامل بحثًا عن مناطق 

غير طبيعية قد تشير إلى سرطان الفم أو تغيرات محتملة التسرطن.

التشخيص الصحيح لسرطان الفم

أحد  أثناء  في  المحتمل  الفم  سرطان  أسنانك  طبيب  يكتشف  قد 

إلى  يحولك  أو  أولية  باختبارات  يتابعك  قد  المنتظمة،  الفحوصات 

جراح الفم والوجه والفكين أو جراح الرأس والرقبة.

تشمل اختبارات سرطان الفم ما يلي:

بالكامل، كما  إلى داخل فمك  البدني: سوف ينظر طبيبك  الفحص 

محتملة  عالمات  عن  بحثًا  ورقبتك؛  ووجهك  رأسك  أيضًا  سيفحص 

لمرحلة ما قبل السرطان أو بعد اإلصابة بالسرطان.

أو  صغيرة  فرشاة  الطبيب  يستخدم  الكشط:  طريق  عن  خزعة  أخذ 

ملعقة لكشط المنطقة المعنية برفق؛ للحصول على الخاليا التي تم 

فحصها بحثًا عن السرطان.

الخزعة الجراحية: سيقوم الطبيب بإزالة قطع صغيرة من األنسجة 

لفحص الخاليا السرطانية.

الطبيب  يستخدم  البلعوم:  وتنظير  المباشر  غير  الحنجرة  تنظير 

مرآة صغيرة على مقبض طويل رفيع للنظر إلى حلقك وقاعدة لسانك 

وجزء من حنجرتك.

تنظير البلعوم وتنظير الحنجرة المباشر: يستخدم الطبيب منظارًا 

والمنظار  بالمرايا،  رؤيتها  يمكن  ال  التي  والفم  الحلق  مناطق  لفحص 

الداخلي عبارة عن أنبوب رفيع ومرن مزود بضوء وعدسة رؤية.

هل يمكنني أن أفحص نفسي؟ 

الطبي،  الفحص  إلى مستوى  أّن فحص نفسك لن يرقى  ال شكَّ في 

ولكن ال مانع منه إذا كنت تريد االطمئنان قلياًل إلى حين الذهاب إلى 

عيادة طبيب األسنان.

للبحث  بنفسك  فحصها  عليك  التي  المناطق  على  سأدلك  يلي  فيما 

غير  شيئًا  أو  تغيرات  الحظت  حال  وفي  الفم،  سرطان  عالمات  عن 

عادي، فاتصل بطبيب األسنان على الفور:

س شفتيك وما أمام لثتك وسقف فمك. تحسَّ

تحسس رقبتك وأسفل الفك السفلي؛ بحثًا عن وجود كتل أو تضخم 

في الغدد الليمفاوية.

استخِدم ضوءًا ساطعًا ومرآة للنظر داخل فمك.

قم بإمالة رأسك للخلف وانظر إلى سقف فمك.

اسحب خديك إلى الخارج لرؤية ما بداخل فمك، وبطانة خديك ولثة 

ظهرك.

اسحب لسانك وانظر إلى األعلى واألسفل والجانبين.

ادفع لسانك برفق للخلف؛ حتى تتمكن من رؤية أرضية فمك.

هل يشفى مريض سرطان الفم شفاء تامًا؟

حين  وذلك   ،%  100 إلى  شفائها  نسبة  تصل  حاالت  هناك  بالطبع 

طريق  عن  جذري  بشكل  واستئصاله  السرطان  عن  المبكر  الكشف 

الجراحة.

العالج اإلشعاعي: الذي يستخدم للقضاء على الخاليا الخبيثة ومنعها 

من النمو واالنتشار، ويعد األقل انتشارًا من طرق العالجات األخرى.

العالج الكيماوي: يستخدم لعالج سرطان الفم في حال انتشاره، من 

أجل قتل الخاليا السرطانية.

أخرى؛  مواد  أو  عقاقير  هذا  السرطان  عالج  يستخدم  الموجه:  العالج 

دون  بدقة  ومهاجمتها  السرطانية  الخاليا  من  معينة  أنواع  لتحديد 

هي  النسيلة  وحيدة  المضادة  األجسام  السليمة،  بالخاليا  اإلضرار 

بروتينات جهاز المناعة، ويتم إنشاؤها في المختبر وتستخدم لعالج 

السرطان.

جهاز  ُيشرك  للسرطان  عالج  هو  المناعي  العالج  المناعي:  العالج 

المناعة لديك لمحاربة المرض. ُيطلق على العالج أحيانًا اسم العالج 

البيولوجي.

يعتبر سرطان الفم من أنواع السرطانات سريعة االنتشار، ولكنه 
مثل أي سرطان آخر، في حال الكشف المبكر عنه والتشخيص 

الصحيح، قد ترتفع نسبة الشفاء منه إلى مستوى عاٍل قد تصل إلى 
100 %. أما في حال انتشاره السريع فقد يصبح من الصعب الوصول 

إلى مرحلة الشفاء. وتصل نسبة الوفاة بسبب اإلصابة بسرطان 
الفم إلى نحو 55 % من مجمل األشخاص المصابين به، وتعتبر 

دول جنوب شرقي آسيا األكثر انتشارًا لسرطان الفم، ويصيب عادًة 
األعمار فوق سن الـ45، ولكنه قد يصيب األعمار الصغيرة أيضًا.

أسبابه وأعراضه وطرق عالجه

ســرطـان الـفــــم
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التخلص من اإلدمان اإللكتروني
الصحية، تنجم  أو  العائلية  المشاكل، سواء  الكثير من  أن  ال شك 

عن اإلدمان اإللكتروني، بدءًا من استعمال الوالدين للهواتف الذكية 

وصواًل إلى إهدار األطفال ألوقاتهم على ممارسة ألعاب الفيديو، ولكن 

في الواقع فرصٌة رائعة للتفكير في إعادة ضبط عالقات أفراد العائلة 

في هذه األجهزة.

عالج اإلدمان اإللكتروني

اإلدمان  بسبب  العالقات  إن  ستورير  جيف  األسرة  طبيب  يقول 

اإللكتروني باتت أضعف، وتركت الناس يشعرون بعدم األمان.

»يكتشف   :The Church of Jesus Christ لموقع  وفقًا  وأضاف 

والقلق  االكتئاب  عن  المتزايدة  التقارير  أن  الباحثين  من  العديد 

والتنمر واالنتحار لها صلة بوباء الوحدة، الناجم إلى حد كبير عن 

االستخدام الواسع النطاق لألجهزة اإللكترونية الشخصية«.

وأوضح أّنه على الرغم من أن الجميع قد يكونون معًا جسديًا، فإنه 

الوحدة  شعور  يبدأ  واستخدامها  اإللكترونية  األجهزة  ظهور  عند 

واالنفصال عن االتصال البشري، لذلك يجب أن ندرك االنقسام الذي 

أن  مؤكدًا  العائلية،  التجمعات  إلى  األجهزة  تتسلل  عندما  يحدث 

علينا وضع التكنولوجيا في مكانها المناسب بحيث تخدم عالقاتنا 

بداًل من تآكلها.

اإلدمان اإللكتروني يجعلنا متعبين

كما أكد طبيب األسرة أّن األجهزة اإللكترونية تقلل من قيمة العالم 

ويقايضها  وأحاسيسه،  ومالمسه  أصواته  بكل  حولنا  من  المادي 

بعالم افتراضي ال يربطنا بعمق بأجسادنا وبيئتنا، ويجعلنا نفقد 

إشارات جسدية هامة تخبرنا بما نحتاجه لنكون بصحة جيدة.

على سبيل المثال، يمكن أن يمنعنا الجلوس المفرط أمام الشاشة 

لمشاهدة فيلم ما من مالحظة أننا متعبون أو جائعون أو متوترون.

إلى  أيضًا  المادي  العالم  عن  االنفصال  هذا  يؤدي  أن  يمكن  وبالتالي 

المثال  تقويض إحساسنا بالبهجة، فهناك فرق كبير، على سبيل 

الضحك  وتجربة  الشاشة  على  ضاحك  تعبيري  رمز  تلقي  بين 

الفردي مع شخص عزيز عليك يجلس أمامك.

اإلدمان  عالج  كيفية  حول  النصائح  بعض  إليك  سنقدم  ولذلك 

اإللكتروني:

1 – تأخير منح األطفال الهواتف الذكية وحسابات التواصل
قم بتأخير ملكية الهواتف الذكية والمشاركة في وسائل التواصل 

تطوير  من  ويتمكنوا  بالغين  يصبحوا  حتى  ألطفالك  االجتماعي 

مهارات اجتماعية شخصية مناسبة لهم، مثل االستماع والتواصل 

البصري وإظهار التعاطف والوعي باآلخرين.

وال تنَس أّن أحد األسباب التي تجعل متوسط   عمر التعرض للمواد 

على  يحصلون  األطفال  من  العديد  أن  هو  عامًا   11 يبلغ  اإلباحية 

هواتف ذكية في سن مبكرة.

ناضجين  أطفالك  كان  إذا  حتى  أيضًا:  اعتبارك  في  ذلك  ضع 

العديد  التواصل االجتماعي، فإن  بدرجة كافية لحسابات وسائل 

إلى  الوصول  يمكنهم  الذين  اإلنترنت  عبر  اآلخرين  األشخاص  من 

حسابات طفلك االجتماعية ليسوا كذلك.

2 – ضع قواعد أسرية وحدودًا ال يمكن تجاوزها
الذكية  الهواتف  استخدام  لوقت  منزلك  في  واضحة  حدودًا  ضع 

واألجهزة ثم وضعها بعيدًا.

العائلة إلى التفكير في أخذ فترات راحة من  قم بدعوة كل فرد في 

مخصصة  أماكن  في  تلك  األجهزة  ووضع  منتظم،  بشكل  أجهزتهم 

بعيدة عن المتناول مثل المطبخ مثاًل، حيث ال يمكن الوصول إليها 

بسهولة.

أفراد  سيبدأ  أجهزتنا،  استخدام  على  وحدودًا  قيودًا  نضع  فعندما 

العائلة في الشعور بأنهم أكثر ارتباطًا.

باإلضافة إلى تشجيع األطفال على التركيز بشكٍل أكبر مع الطبيعة 

واألشخاص من حولهم، كما ُينصح بعقد اجتماعات عائلية واالتفاق 

األجهزة  )واآلباء(  األطفال  يستخدم  لن  التي  المساحات  بعض  على 

التكنولوجية داخلها، مثل السيارة وغرف النوم وطاولة العشاء.

3 – دّرب نفسك على عدم االستجابة الفورية
أي  الرد فورًا على  أّن عليهم  الذين يعتقدون  هل أنت من األشخاص 

رسالة تصله على مواقع التواصل االجتماعية؟ 

في الحقيقة معظم تلك الرسائل التي تردنا ليست ذات أهمية.

الرسائل  تلك  على  ردك  تأخير  على  نفسك  تدريب  عليك  وبالتالي 

وقت  ولتقليل  حولك  لمن  وحضورًا  إدراكًا  أكثر  تكون  حتى 

كانت  لو  أّنه  على  نفسك  تدريب  إلى  إضافة  للهاتف،  استخدامك 

تلك  من  بداًل  اتصال  وردك  لكان  ضرورية  أو  ملحة  حاجة  هناك 

الرسالة.

4 – اختر العادات التكنولوجية التي ترغب في الحفاظ عليها
أصدقائك  أو  أقاربك  مع  أسبوعية  بصفٍة  الدردشة  في  بدأت  هل 

البعيدين مستخدمًا تقنية محادثات الفيديو؟

هل اكتشف أطفالك مواقع ويب رائعة للبرمجة أو الفنون الرقمية؟

مدونات  على  عثرت  أو  جديدة  رقمية  تشغيل  قوائم  أنشأت  هل 

صوتية )بودكاست( ترغبون في االستمتاع بها معًا؟

ال تدخر جهدًا في الحفاظ على هذه العادات، فهذه أمثلٌة رائعة على 

التجارب  خالل  من  لألطفال  واإلبداعية  البشرية  االحتياجات  تلبية 

التكنولوجية.

5 – ضع خطًة الستبدال وقت التكنولوجيا
أن  هو  للعائلة  التكنولوجية  العادات  ضبط  إعادة  في  جزٍء  أصعب 

لنا  ويقولون  يصرخون  وربما  والبكاء،  بالشكوى  سيبدأون  األطفال 

إّننا أسوأ آباٍء على اإلطالق.

واأللعاب  الفيديو  مقاطع  على  اعتادوا  األطفال  أن  تفهم  أن  ويجب 

عند  مماًل  يبدو  العادي  العالم  يجعل  مما  المتعة،  عالية  الجديدة 

مقارنته بها.

جذب  فكرة  على  التكنولوجيا  وسائط  من  الكثير  تصميم  ويعتمد 

اللعب،  أو  المشاهدة  عن  التوقف  معها  يصعب  بدرجٍة  األطفال 

بـ»صيحات  وصفها  يمكن  أكبر-  شكاوى  سُتواجه  وبالتالي 

انقراض«- حين تحاول تغيير طريقة استخدامهم للتكنولوجيا.

به  ينصحك  ما  طريق  عن  للنجاح  نفسك  تهيئة  يمكنك  ذلك،  ومع 

موقع Good Men Project األميركي:

1 – تحديد نشاٍط بديل يمكن فعله، مع األخذ في االعتبار أن يكون 
أو  الرياضة،  ممارسة  أو  معًا،  الطهي  )مثل  طفلك  ُيعجب  نشاط 

السباحة، أو ألعاب الطاولة، أو تبادل النكات(.

2 – الحفاظ على هدوئك وعدم تصعيد الخالف.
3 – تخصيص وقت محدد من اليوم يمكنهم خالله ممارسة نشاطهم 
حتى  التقويم(،  إلى  إضافته  أيضًا  )ويمكنك  المفضل  التكنولوجي 

دون  النشاط  لذلك  مضمون  وصوٍل  على  سيحصلون  أّنهم  يعلموا 

الحاجة إلى التوّسل لياًل ونهارًا. 

6 – تفّهم الدور العاطفي الذي كانت التكنولوجيا ُتؤديه لعائلتك
من  جزءًا  صارت  وقد  للغاية،  مهدئًة  تكون  أن  للتكنولوجيا  يمكن 

مناطق راحتنا أثناء تكّيفنا مع ضغوطات جائحة كورونا.

أنفسهم  لتهدئة  الفيديو  مقاطع  األطفال  بعض  يستخدم  وربما 

أّنها  أو لمجرد  التي تضغط عليهم،  أو تجّنب األنشطة  المساء،  في 

تمنحهم شعورًا جيدًا!

في  الوسائط  استخدام  معدالت  لتغيير  محاوالتك  خضم  وفي 

لها  تخصص  أن  يجب  التي  النقاط  تفهم  أن  حاول  عائلتك؛ 

دفعهم  أو  أطفالك،  مخاوف  إدارة  أجل  من  مختلفة  استراتيجيات 

لممارسة أنشطة جديدة، أو تعليمهم كيفية تهدئة أنفسهم.

7 – اضبط مؤقتًا ألطفالك
 7 كتاب  مؤلفة  شنايدر،  فوغل  إيلين  األسرية  المعالجة  تقول 

األطفال  »إن  والناجحين:  األطفال  وإلهام  الهدوء  لرفع  استراتيجيات 

مرتبطون جدًا بالتكنولوجيا في مثل هذه السن المبكرة، حتى إنها 

يمكن أن تغير دارات دماغهم«.

األسترالي   Financial Review لموقع  وفقًا  شنايدر  تنصح  لذلك 

بضبط مؤقت يسمح ألطفالك بمعرفة أن وقف ترك الهاتف أو االبتعاد 

عن أجهزة ألعاب الفيديو قد حان.

طرق أخرى للتخلص من اإلدمان اإللكتروني

إليكم طرقًا أخرى بإمكانكم استخدامها لمساعدتكم على التخلص 

.Journal of Accountancy من اإلدمان اإللكتروني، وفقًا لمجلة

– قم بإيقاف تشغيل دفع اإلخطارات.
– حدد أوقاتًا للتحقق من هاتفك.

– استبدل استخدام الهاتف الذكي بشيء تقدره.
– ال تأخذ هاتفك للنوم.

»7« طرق مفيدة

»6« استخدامات 
لهاتفك الذكي القديم

استخدامات للهاتف الذكي القديم 

هناك طرق كثيرة يمكن خاللها استغالل الهاتف القديم، وستدهشون 

عندما تجدون أن معظم الهواتف الذكية األقدم لديها قدرة كبيرة على 

يمكنكم  لما  االقتراحات  بعض  إليكم  سنقدم  لذلك  العمل،  مواصلة 

فعله بهاتفكم القديم، بحسب ما ذكره موقع The Verge األميركي.

م إضافي جهاز تحكُّ

هل اكتشفت أن الهواتف الذكية يمكن استخدامها باعتبارها أجهزة 

م ألجهزة التلفاز وغيرها من أجهزة البث؟ تحكُّ

 ،iOS ألجهزة  تحكم  جهاز  تطبيق   Apple TV البث  خدمة  تمتلك 

وبإمكان تطبيق Google Home التحكم في أجهزة Chromecast على 

أجهزة iOS وأندرويد. 

على   Roku الرقمية  الوسائط  مشّغل  تطبيق  أن  ننسى  أال  وينبغي 

إلى  إضافة  التحكم.  أجهزة  أفضل  يضاهي   iOSو أندرويد  أجهزة 

ألجهزة   TiVoو  Amazon Fire TV مثل  األخرى  التحكم  تطبيقات 

أندرويد وiOS أيضًا.

التحكم  جهاز  من  أفضل  الهاتفية  التطبيقات  ستجد  ما،  وبطريقة 

إدخال  يجعل  مما  مفاتيح،  لوحة  الهواتف  امتالك  بفضل  الحقيقي، 

تظهر  التي  المفاتيح  لوحة  على  التجول  من  بكثير  أسرع  العناوين 

على الشاشة، إلدخال العنوان الذي تريده.

االحتفاظ به كهاتف احتياطي 

التي  باألجهزة  األمر  يتعلق  عندما  الطراز  قديم  تكون  أن  في  بأس  ال 

تعتمد عليها، مثل هاتفك الذكي.

سفرك.  حقيبة  في  احتياطي  هاتف  من  االستفادة  دائمًا  يمكنك 

أو  المكسور  الذكي  الهاتف  مثل  تمامًا  رحلتك  يفسد  قد  شيء  ال 

المسروق أو المفقود.

إلى مكان بعيد عن موطنك، فسيكون من األسهل  إذا قادتك رحلتك 

االحتياطي،  بالهاتف  ووضعها  مكان  أي  من   SIM بطاقة  شراء  كثيرًا 

من  جديد  هاتف  شراء  من  تعقيدًا  وأقل  وأسرع  أرخص  عملية  في 

مدينة أو بلد غريب.

منصة ألعاب

باأللعاب،  خاصًا  جهازًا  ليكون  القديم  هاتفك  استخدام  يمكنك 

فمحبو األلعاب مبدعون بطبعهم؛ هناك كثير من األدوات التي تتيح 

 ،Playstation أو   Xbox ألعاب  تحكم  أجهزة  على  هاتفك  تثبيت  لك 

لتحصل على تجربة لعب مثالية.

كل  أو  المنصات  كل  مع  الهواتف  جميع  تتوافق  ال  انتبه:  ولكن 

معينة  أنواع  مع  أفضل  تكون  األلعاب  تحكم  أجهزة  وبعض  األلعاب، 

عن  مختلفة  احتياجات  له  ستكون  األلغاز  العب  األلعاب؛  من  فقط 

هذا  في  التفكير  عليك  لذا  النار،  إطالق  ألعاب  يحب  الذي  الشخص 

األمر قبل اختيار لعبة تتناسب مع هاتفك وأجهزة التحكم الخارجية 

التي تحتاجها.

جهاز وسائط قديم الطراز

تحمل  أن  عليك  كان  آيفون،  قبل  ما  بعصر  األوقات،  من  وقت  في 

يدعى  منفصل  موسيقى  مشّغل  وجهاز  محمول  هاتف  جهازين: 

.MP4 أو MP3
جهاز  ليكون  القديم  هاتفك  استخدام  بإمكانية  ذلك  يوحي  قد  لذا، 

الخاصة  الوسائط  مكتبة  لتخزين  سواء  مستقاًل،  وسائط  تخزين 

بك احتياطيًا أو الستخدامه فعليًا في بّث وتشغيل الوسائط.

وألن هاتفك ال يزال يتمتع بإمكانية االتصال بشبكة اإلنترنت، يمكنك 

أن  بافتراض  للبث،  منصة  ليكون  القديم  هاتفك  استخدام  كذلك 

وقد  متعددة.  أجهزة  استخدام  يدعم  البث  منصات  على  حسابك 

يكون ذلك مثاليًا للترفيه عن األطفال الصغار في الرحالت الطويلة.

إعداد كاميرا إنترنت

كاميرات اإلنترنت مفيدة جدًا من أجل الحماية واألمان، واجتماعات 

Zoom، ولكنها متطلبة جدًا ويصعب العثور عليها تلك األيام.
إذا أخبرتك منصة أمازون أو أي متجر إلكتروني بأن عليك انتظار عدة 

ب 
ِّ

فجر التكلفة،  باهظة  إنترنت  كاميرا  على  تحصل  حتى  أسابيع 

استخدام هاتفك القديم بداًل منها.

الهاتف األول لألطفال

بالحديث عن األطفال الصغار، قد يكون هاتفك القديم بداية رائعة 

والتطبيقات  باأللعاب  الجهاز  ملء  يمكنك  إذ  الرقمي،  العالم  في  لهم 

التي توافق عليها، وتفعيل خاصية الرقابة األبوية، ثم ُتهديهم الجهاز.

إذا تعرض الجهاز للتلف أو الضياع، فقد يبكي األطفال كثيرًا، ولكن 

بالنسبة لك لن تكون هناك أي خسائر.

ال شك في أن كثيرًا من الناس تجعلهم حماستهم يتخلصون من هواتفهم الذكية 
القديمة بسعر بخس أو حتى مجاني بمجرد حصولهم على هاتف جديد، وفي الحقيقة 

غالبية هؤالء الناس يشعرون بالندم في وقت الحق.
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سعد المهندي

يعقوب العبيدلي

مراصد

Marased3@hotmail.com

انتهت االختبارات
 اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، وقلبًا خاشعًا، وعماًل 

متقباًل، ورزقًا طيبًا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا 

بما علمتنا، وزدنا علمًا، سبحانك ال علم لنا إال 

ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وبلغنا سلم 

المجد والتفوق والمثابرة في سبيل النجاح يتبعه 

نجاح بإذن الله، والشكر لوزارة التربية والتعليم، 

وصّناع التعليم، والوالدين وفرسان الميدان في 

المدارس من إدارات ومعلمين ومشرفين وعاملين 

وزمالء أخيار، الذين شجعونا وحفزونا ودفعونا 

دفعًا لتحقيق النجاح وحب المدرسة والعلم 

واالنضباط وااللتزام وأن التحديات تولد القدرات 

بجد واجتهاد، قالوا لنا ما لم نبدأه اليوم لن 

يكتمل غدًا، علمونا أن نتوقف عن األعذار ونبدأ 

المشوار، بالطموح سنصل، باألمل لن نمل، 

وحتمًا سنصل إلى تحقيق النجاح، والنجاح 

يعني اإلصرار، وقد تعلمنا من ميراثنا – كتاب 

الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم - وفي 

مدارسنا أن التخطيط واالستعداد وترتيب األوقات 

والحرص والهمة العالية والبعد عن التسويف 

والصبر سننجح وسنواصل السير إلى األمام 

وتحقيق األحالم، نحن بانتظار النتائج والنجاح، 

واللقاء مع الفرح ليس ببعيد، ونسأل الله لكم 

أبنائي وبناتي وأحبتي التوفيق والنجاح والمراتب 

العالية، ال يضاهي النجاح شيء، والنجاح 

يعقبه نجاح، ونجاحك جزء من النجاح الكبير، 

وللمتعثر نقول ال بأس - كما جاء في الحديث 

-)كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون( 

النجاح ليس عدم فعل األخطاء، النجاح هو عدم 

تكرارها والوقوع فيها مرة ثانية وثالثة، الناجحون 

يبحثون عن التميز، وعليك االحتذاء والتمسك 

بهم فالصاحب ساحب، »ومن رافق المصلين 

صلى، ومن رافق المولين ولى« وكما قال الشاعر 

العربي الشابي: ومن يتهيب صعود الجبال... 

يعش أبد الدهر بين الحفر. 

من اليوم اقطع األعذار وابدأ المشوار، والله 

يحفظكم ويوفقكم ويرعاكم، ونسأل الله لنا ولكم 

النجاح في الدارين، ورحم الله قارئًا قال آمين، 

وعلى الخير والمحبة نلتقي.
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القائم بأعمال السفارة السودانية باإلنابة تؤكد على اكتمال الترتيبات

انطالق امتحانات الشهادة السودانية بالدوحة

السودانية  المدرسة  مركز  من  بدأ  االنطالف  جرس 

بالدوحة إيذانًا بانطالق العملية.. وجلس 158 طالبا 

وطالبة ألداء االمتحانات.

السودانية  السفارة  بأعمال  القائم  سعادة  وأكدت 

التعليمية  األجهزة  خالل  من  االستعدادات  اكتمال 

عملية  لتأمين  االختصاص  ذات  والتنفيذية 

األحوال،  هدوء  على  والحفاظ  تام  بشكل  االمتحانات 

أداء  أجل  من  النفسي  باألمان  الطالب  ينعم  لكي 

امتحاناتهم بالصورة المطلوبة.

مدير  عثمان  الدين  سيف  األستاذ  وبحضور 

المدارس السودانية واألستاذ معتصم عباس كبير 

رئيس  الحاج  إبراهيم  والمستشار  المراقبين.. 

وعمر  قطر  بدولة  السودانية  الجالية  تسيير  لجنة 

المدرسة السودانية،  أمناء  المختار رئيس مجلس 

تم إعالن بداية امتحانات شهادة األساس للعام 2022 

بالمدرسة السودانية بمنطقة أبوهامور بالدوحة.

واطمأنت القائم بأعمال السفارة السودانية بالدوحة 

كافة  اكتمال  على  لها  المرافق  والوفد  باإلنابة 

المراكز  الستقرار  والجاهزية  واإلعداد  الترتيبات 

وحضور جميع الطالب في الزمن المحدد واالطمئنان 

واتباع  التأمين  وإجراءات  المراكز  بيئة  تهيئة  على 

الالزمة  واإلجراءات  االحترازية  الصحية  اإلرشادات 

لضمان توفير كافة االحتياجات المطلوبة للتالميذ.

باإلنابة  السودانية  السفارة  بأعمال  القائم  وأكدت 

عن  معبرة  اإليجابية  األجواء  توفير  أهمية  على 

وجاهزية  اإليجابية  باألجواء  الكبيرة  سعادتها 

الطالب والمدرسة لالمتحانات.

اإلمكانات  كافة  بتوفير  السفارة  اهتمام  إلى  وأشارت 

المتاحة من أجل خلق بيئة مناسبة للطالب.

تحقيق  أجل  من  جهد  بكل  عمل  الجميع  إن  وقالت 

نتائج إيجابية والدخول لالمتحانات بصورة مثالية.

الكبير  بالدور  اإلشادة  على  المختار  عمر  وحرص 

إلى  وإداريين  معلمين  من  السودانية  للمدرسة 

ومجلس  السودانية  والجالية  السفارة  جانب 

مهمة  لتسهيل  السفارة  مع  وتعاونهم  لوقفتهم  األمناء 

التجهيز والتحضيرات لالمتحانات.

على  األمناء،  مجلس  رئيس  المختار  عمر  وأكد 

وفق  االمتحانات  الستكمال  المركز  جاهزية 

التأمينية  واإلجراءات  والفنية  اإلدارية  الترتيبات 

المتبعة. وأشاد سيف الدين عثمان مدير المدرسة 

بدور وسائل اإلعالم ووقفتها مع لجنة االمتحانات قبل 

واالزدهار  التقدم  من  مزيدا  متمنيا  االمتحانات  وأثناء 

في مسيرتها اإلعالمية.

رئيس  الحاج  إبراهيم  المستشار  وحرص 

لكل  والتقدير  الشكر  صوت  تقديم  على  الجالية 

أبنائهن  تجهيز  في  لجهدهم  األمهات  خاصة  األسر 

لكل  والنجاح  التوفيق  متمنًيا  لالمتحانات،  وبناتهن 

الجالسين لالمتحانات هذا العام.

انطلقت امتحانات الشهادة 
الثانوية السودانية، أمس 

بالدوحة وسط إجراءات فنية 
وإدارية صارمة.

وحضرت سعادة المستشار 
إبتهال محمد عثمان القائم 

بأعمال السفارة السودانية بدولة 
قطر باإلنابة، بداية انطالق 

االمتحانات وحرصت على دق 
»جرس االنطالق« في تمام 

التاسعة صباًحا بتوقيت قطر.. 
الثامنة بتوقيت السودان.

عوض الكباشي كتب

مهرجان ثقافة اللغة 
البــرتـغالـيـــة فـــي »كتارا«

افتتحت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا مساء أمس على 

مسرح الدراما »مهرجان ثقافة اللغة البرتغالية« والذي نظمته 

بالتعاون مع سفارة كل من جمهورية البرتغال وجمهورية البرازيل 

وغينيا بيساو وموزمبيق لدى دولة قطر، ويتواصل المهرجان حتى 

يوم االحد 13يونيو الجاري. 

وتسعى كتارا من خالل هذه المهرجانات التي تنظمها مع مختلف 

السفارات المعتمدة لدى الدولة إلى فتح نوافذ على ثقافات وفنون 

متنوعة، وإتاحة الفرصة للجمهور للتعرف عليها بهدف مد جسور 

التواصل بين الشعوب واالنفتاح على مختلف الثقافات.

وقد حضر االفتتاح نيابة عن مدير عام المؤسسة العامة للحي 

الثقافي كتارا، السيد سيف سعد آل سعيد الدوسري مدير إدارة 

الموارد البشرية في المؤسسة، وسعادة السيد مانويل جوميز 

صموئيل القائم بأعمال رئيس بعثة سفارة البرتغال لدى قطر، 

وسعادة السيد ماالم جورا سفير غينيا جورا سفير غينيا بيساو، وفي 

كلمتهم قدموا الشكر للقائمين على المؤسسة العامة للحي الثقافي 

كتارا على جهودهم الكبيرة لخدمة الثقافة والفنون ودعم المبدعين 

في كل أنحاء العالم. 

اشتمل المهرجان على عروض موسيقية وأفالم وثائقية قصيرة. 

.)A Sea of Trash(وتضمن عرض يوم السبت فيلم قصير بعنوان

حذرت إدارة األرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة 

ورؤية متدنية على بعض المناطق اليوم على 

الساحل وفي البحر، وتوقعت أن يكون طقس 

اليوم حارا إلى حار جدا نهارا مع غبار مثار إلى مغبر 

أحيانا.

وتكون حركة الرياح على الساحل شمالية غربية 

12 - 22 عقدة مع هبات تصل إلى 33 عقدة على 
بعض المناطق أحيانا، تقل إلى 3 - 12 عقدة ليال 

 ويكون معدل الرؤية األفقية بين 4 و8 كم، وتكون 

درجة الحرارة في الدوحة الصغرى 34 والعظمى 

43 درجة.
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- يشرتط خربة التقل عن 3 سنوات ىف اعمال املواني
- رشط نقل الكفالة

رجاء التواصل عىل :
Email: services@albaidagroup.com

55578317 - 30595443

مطلوب ل�شركة كربى

1-Document Controller

2-Tally Clerk
5-Safety Officer

3-Vessel Foreman

4-Yard /Vessel Foreman

مطلوب �شكرترية 
- تجيد اللغة العربية واالنجليزية تحدث وكتابة وطباعة

- لديها اقامة قطرية

- مستعدة لتوقيع اتفاقية سكرترية ولالعمال االدارية  

مع رشكة للعقارات واملقاوالت

رجاء ارسال السرية الذاتية عرب الواتساب عىل

31370051

طلب عمل
سائق باكستاني لديه خربة 
عيل دراية بمناطق الدوحة 

يبحث عن عمل لدى الرشكات 
او االفراد

77939118

مــطــلــــوب
طباخ ا�شيوي ملطعم

55444070
55706502

مغادرة للإجازة
 Maria Cecelia Lovereta/السيدة كفيل  يعلن 
بطاقة  ،وتـحـمـل  الجنسـيـة  فلبينية   ،Espina
مكفولته   مغادرة   عن    27560817242 رقم:  شخصية 
املذكورة،    عىل  مطالبات  أية  لديه  فمن  لالجازة   البالد  
 -  30389900  -  44710060 عىل:  الكفيل  مراجعة  
والكفيل  غري   االعالن   تاريخ  نرش   من   ايام    3 خالل  
التاريخ. ذلك  بعد   ترد   مطالبات   اي  عن   مسؤول 

مغادرة للإجازة
 Nordette Authlyn Foster/السيد كفيل  يعلن 
شخصية  بطاقة  ،ويـحـمـل  الجنسـيـة  جمايكا   ،
البالد   مكفوله   مغادرة   عن    27038800006 رقم: 
املذكور،    عىل  مطالبات  أية  لديه  فمن  لالجازة  
 -  30389900  -  44710060 عىل:  الكفيل  مراجعة  
والكفيل  غري   االعالن   تاريخ  نرش   من   ايام    3 خالل  
التاريخ. ذلك  بعد   ترد   مطالبات   اي  عن   مسؤول 

مغادرة للإجازة
 Romel Jerome Galero Deananeas/يعلن كفيل السيد
شخصية  بطاقة  ،ويـحـمـل  الجنسـيـة  فلبيني   ،
البالد   مكفوله   مغادرة   عن    27560821375 رقم: 
املذكور،    عىل  مطالبات  أية  لديه  فمن  لالجازة  
 -  30389900  -  44710060 عىل:  الكفيل  مراجعة  
والكفيل  غري   االعالن   تاريخ  نرش   من   ايام    3 خالل  
التاريخ. ذلك  بعد   ترد   مطالبات   اي  عن   مسؤول 
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سلمان المالك

 السنة )27( - األحد  13 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 12 يونيو 2022م العدد )9778(

وهو أكرم رجل رأيته!
روى ابن كثير في البداية والنهاية أنه لما أفضت 

الخالفة إلى بني العباس اختفى رجال من بني 

أمية منهم إبراهيم بن سليمان، ولم يزل مختفيا 

حتى أعطاه أبو العباس السفاح أمانا، وأدناه منه 

لما كان فيه من علم وأدب، وفي ذات يوم قال له 

السفاح: يا إبراهيم قد لبثت زمانا مختفيا منا، 

فحدثني بأعجب شيء كان في اختفائك!

فقال له إبراهيم: خرجت إلى الكوفة متنكرا، 

فلقيت في الطريق رجال حسن الهيئة، وهو راكٌب 

فرسا ومعه جماعة من أصحابه، فلما رآني مرتابا 

قال لي: ألك حاجة؟

قلت: غريب خائف من القتل!

فقال لي: ادخل داري!

وأكرم ضيافتي، وأقمت عنده طويال فما سألني 

من أنا، وال ما حاجتي! وكان كل يوم يخرج 

صباحا ويعود مساء كالمتأسف على شيء فاته!

فقلت له: كأنك تطلب شيئا؟

فقال: نعم، إبراهيم بن سليمان قتل أبي، وقد 

بلغني أنه متخٍف وأنا أبحث عنه!

فضاقت بي الدنيا، وقلت في نفسي: قادتني 

قدماي إلى حتفي!

ثم قلت له: هل أدلك على قاتل أبيك؟

فقال: أوتعرفه؟

قلت: نعم، أنا إبراهيم بن سليمان!

فتغير لونه، واحمرت عيناه، وسكت ساعة، ثم 

قال: أما أبي فسيلقاك يوم القيامة عند حاكم 

عدل! وأما أنا فال آمن عليك من نفسي، وال أريد أن 

أقتل ضيفي!

ثم قام إلى صندوق له، وأخرج منه صرة من 

الدراهم، وقال: خذها، واستعن بها على اختفائك، 

فإن القوم أيضا يطلبونك!

فهذا أكرم رجل رأيته يا أمير المؤمنين!

 يا للرجال ما أجملهم حين تزينهم األخالق!

يا للمروءة كم تزيد المرء بهاء وحسنا!

يا للعفو كيف يرفع الناس مقاما ما كانوا بالغيه 

باالنتقام!

يا للصدق كيف ينجي وإن بدا أنه عكس ذلك!

يا للمعروف كيف يقيد الكريم، فيجعله كالعبد 

لمن أحسن إليه!

يا للمواقف كيف ترفع الناس أو تضعهم!

يا للسيرة الحسنة كيف تروى في مجالس 

الملوك!

يا للقصص الماتعة، واألخبار الحلوة التي 

تخبرنا أن هذا الكوكب صالح للعيش!

يا للتاريخ حين يكتب بأحرف من نور!

سر الوفاء

كشف باحثون عن سر الجين المسؤول عن منح الكالب القدرة 

على تطوير مهارات التواصل والصداقة مع البشر، لتصبح 

»أفضل صديق لإلنسان«.

وقال الباحثون، في دراسة أجرتها جامعة أزابو اليابانية، 

إن الطفرات في الجين المسؤول عن إنتاج هرمون اإلجهاد 

»الكورتيزول« ربما لعبت دورًا في تدجين الكالب، وفقًا لصحيفة 

»اإلندبندنت« البريطانية. وسمح ذلك الجين للكالب بتطوير 

المهارات من أجل التفاعل والتواصل مع الناس.

 وقام ميهو ناجاساوا من جامعة أزابو وزمالؤه بالتحقيق في 

تفاعالت 624 كلبًا محليًا باستخدام مهمتين. ففي البداية، 

كان على الكلب أن يقرر أي وعاء يوجد تحته الطعام بناًء على 

إشارات، مثل التحديق واإلشارة والنقر. واختبرت هذه التجربة 

فهم الحيوان لإليماءات البشرية والتواصل.

بينما ركزت التجربة األخرى على االرتباط االجتماعي للكالب 

مع البشر. في هذه المهمة، تم إخضاع الكلب الختبار حل 

المشكالت، والذي تضمن محاولة فتح حاوية للوصول إلى 

الطعام. وتم قياس المدة التي نظر خاللها الكالب إلى الباحثين.

وتم فصل الكالب إلى مجموعتين اعتمادًا على ساللتها - 

المجموعة القديمة المكونة من سالالت تعّد وراثيًا أقرب إلى 

الذئاب مثل »أكيتا« و»هاسكي«، والمجموعة العامة )جميع 

السالالت األخرى البعيدة وراثيًا عن الذئاب(.

ووفقًا للنتائج، كانت الكالب في المجموعة القديمة تنظر إلى 

الباحثين في كثير من األحيان أقل من الكالب األخرى أثناء مهمة 

حيوان مرعبحل المشكالت، مما يشير إلى أنها كانت أقل ارتباطًا بالبشر.
اكتشف علماء في األرجنتين بقايا متحجرة لزاحف طائر عمالق بحجم 

حافلة.

وكان هذا الزاحف، الذي أطلق عليه العلماء اسم »تنين الموت«، يصطاد 

الفريسة من السماء منذ حوالي 86 مليون سنة.

ويبلغ طول أجنحته، عند بسطها بالكامل، تسعة أمتار )30 قدما( من 

طرف إلى آخر.

وقال العالم الذي يقف وراء االكتشاف لـ»بي بي سي« إن الحجم الهائل 

لهذا الحيوان المفترس يرسم »مشهدا مرعبا«.

وقال رئيس المشروع، ليوناردو أورتيز: »هذا النوع كان طوله مشابها 

لطول الزرافة«، وطول جناحيه »يتجاوز حدود فهمنا البيولوجي«.

أك�������ث�������ر ال�������ن�������ج�������وم ل����م����ع����ان����ا
في ظروف مثالية يمكن بالعين المجردة رؤية 

في  نرى  ما  نادرا  أنه  إال  نجم،  آالف   10 حوالي 

التلوث  بسبب  نجم  آالف   3 من  أكثر  الواقع 

جزء  على  الرؤية  القتصار  وكذلك  الضوئي، 

القبة السماوية حسب موقعنا على  فقط من 

سطح األرض.

بيانات  العلماء  يملك  التي  النجوم  عدد  لكن 

يقدر  إذ  بكثير.  العدد  هذا  يفوق  حولها 

الباحثون أن مجرتنا تحتوي على حوالي 100 

يكفي  بما  ساطعا  ليس  معظمها  نجم،  مليار 

 )Gaia( »غايا«  المسبار  تمكن  وقد  الكتشافه. 

الذي أطلقته وكالة الفضاء األوروبية عام 2013 

1.6 مليار  من تسجيل قياسات ألكثر من من 

نجم أي ما يعادل 1 % فقط من نجوم المجرة.

ألمع  هو   )Arcturus( الرامح  السماك  نجم 

ألمع  ورابع   )Boötes( العواء  كوكبة  في  نجم 

»ستار  موقع  بحسب  األرض  من  مرئي  نجم 

.)Star Facts( »فاكتس

من  بسهولة  النجم  هذا  موقع  تحديد  ويمكن 

خالل العثور أوال على كوكبة الدب األكبر التي 

عن  البحث  ثم  الليل.  سماء  في  عالية  تكون 

الخط  مسار  واتباع  نجوم   4 من  المكون  ذيله 

الوهمي المار بها حتى الوصول إلى نجم المع 

ويقع  الرامح.  السماك  إنه  منطقته،  في  جدا 

ضوئية  سنة   37 مسافة  على  النجم  هذا 

تقريبا وهو عمالق برتقالي يفوق حجمه حجم 

الشمس بحوالي 215 مرة.

حلويات من الثلوج
يتفنن السبعيني التركي سزائي كوجوك تشونغار في 

صنع حلويات صيفية من الثلوج التي يجلبها من أعالي جبال 

طورووس جنوبي اتركيا. ويقيم كوجوك تشونغار )70 عاما( 

في قرية »أيفاغديغي« في قضاء طوروسالر، بوالية مرسين، 

حيث يواصل منذ 16 عاما صنع حلويات من الثلوج وبيعها، 

في أشهر الصيف. ويقوم تشونغار بتقطيع الثلوج باستخدام 

منشار آلي، ووضع القطع في أكياس وتحميلها في الشاحنة 

ليعود بها إلى قريته، ليصنع منها حلويات منعشة.

ي������ع������ب������ر ال������م������ح������ي������ط وح�������ي�������دا
تمكن بّحار ياباني )يبلغ من العمر 83 عاما( من 

عبور المحيط الهادئ منفردا ومن دون توقف، 

ليصبح أكبر شخص في العالم يحقق هذا 

اإلنجاز.

وسبق لكينيتشي هوري تسجيل العديد 

من األرقام القياسية في موسوعة »جينيس« 

لألرقام القياسية، أبرزها رحلة بطول 7500 

كيلومتر على متن قارب يعمل بالدواسات قام 

بها سنة 1993، باإلضافة إلى عبوره المحيط 

الهادئ على متن قارب مصنوع من مواد معاد 

تدويرها وتعتمد قوة دفعه على األمواج، عام 

.2008
وكان هوري حديث وسائل اإلعالم في عام 

1962، عندما أصبح الشاب البالغ من العمر 
23 عاما وقتها، أول شخص يبحر بمفرده من 

دون توقف عبر المحيط الهادئ، من اليابان إلى 

كاليفورنيا.

وفي أحدث مغامراته، وبعد 60 عاما من 

إنجازه األول، انطلق هوري على متن زورقه 

الشراعي من سان فرانسيسكو في 27 مارس 

الماضي، ووصل يوم 4 يونيو الجاري إلى كيب 

هينوميساكي في اليابان.

ونقلت شبكة »سي إن إن« األميركية عن هوري 

قوله: »اجعل أحالمك تغدو حقيقة. حدد 

هدفك، وأعمل بجد على تحقيقه، وستكتشف 

أن حياة جميلة أصبحت بين يديك«.


