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کثیر من املکافآت بانتظارکم مع نجوم
الذکرى السنویة

تطبق الشروط واألحکام. 

یسري العرض من 1 یونیو
لغایة 30 یونیو 2022.

 www.retaj-hotels.com

متابعة 
العرض 
المتعلق 
بموافقات 
اشتراطات 
التراخيص 
والممارسات 

التجارية

االطالع على العرض 
الخاص بقطاع 

الزراعة واإلنتاج 
الحيواني والسمكي

الوقوف على 
مستجدات مركز قطر 

للمال وقطر للطاقة 
وجهاز قطر لالستثمار

متابعة سير األولويات االقتصادية للدولة
صاحب السمو يترأس االجتماع الثاني للمجلس األعلى للشؤون االقتصادية واالستثمار

بحث تعزيز التعاون القطري- األردني ودور القطاع الخاصقطر تدين بشدة هجمات بوركينا فاسو

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  ترأس  قنا-  الدوحة- 

األعلى  المجلس  رئيس  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

للمجلس  الثاني  االجتماع  واالستثمار،  االقتصادية  للشؤون 

لعام »2022«، والذي عقد بالديوان األميري، صباح أمس.

شارك في االجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب 

األمير، نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة 

الداخلية  الوزراء ووزير  بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس 

أعضاء  السعادة  وأصحاب  للمجلس،  التنفيذي  العضو 

المجلس.

وجرى خالل االجتماع استعراض ما تم من قرارات وتوصيات في 

المجلس  اطلع  كما  المشاريع،  متابعة  وتقرير  األول،  االجتماع 

بشأنها  واتخذ  للدولة  االقتصادية  األولويات  سير  تقرير  على 

القرارات المناسبة.

الزراعة  بقطاع  الخاص  العرض  على  المجلس  اطلع  كما 

وتكنولوجيا  االتصاالت  وقطاع  والسمكي،  الحيواني  واإلنتاج 

اشتراطات  بموافقات  المتعلق  العرض  إلى  إضافة  المعلومات، 

قطر  مركز  ومستجدات  التجارية،  والممارسات  التراخيص 

للمال، ومستجدات قطر للطاقة وجهاز قطر لالستثمار.

أعماله،  جدول  على  المدرجة  الموضوعات  تناول  أيًضا  وجرى 

واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

استعراض العالقات 
العسكرية بين قطر وأميركا

رئيس األركان يجتمع مع الفريق براد كوبر

الدوحة - قنا - اجتمع سعادة الفريق 

بن  حمد  بن  سالم  )طيار(  الركن 

القوات  أركان  رئيس  النابت  عقيل 

الفريق  سعادة  مع  أمس،  المسلحة، 

قائد  كوبر  براد  )بحري(  الركن 

المركزية  القيادة  في  البحرية  القوات 

األميركية في الشرق األوسط.

استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

بين  الثنائية  العسكرية  العالقات 

وتطويرها. تعزيزها  وسبل  البلدين، 

الركن  العميد  االجتماع  حضر 

رئيس  السليطي  صالح  عبدالعزيز 

العسكري،  الدولي  التعاون  هيئة 

الشيخ  )بحري(  الركن  والعقيد 

المستشار  الصباح  علي  مبارك 

في  البحرية  القوات  لقائد  الثقافي 

في  األميركية  المركزية  القيادة 

الشرق األوسط.

بيع سلع مقلدة 

مخالفة »12« حسابا 
قامت وزارة التجارة والصناعة، 

بالتنسيق مع وزارة الداخلية ونيابة 

التجارة والمستهلك، ممثلة في إدارة 

الجرائم اإللكترونية، بضبط »12« 

حسابًا على إحدى منصات التواصل 

االجتماعي )انستجرام( تقوم بعرض 

وبيع منتجات وسلع مقلدة على عالمات 

تجارية عالمية، بما يخالف المادة رقم 

)6( من القانون رقم »8« لسنة »2008« 

بشأن حماية المستهلك، وتم اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة تجاه المخالفين. 

وتأتي هذه الحمالت التفتيشية في 

إطار جهود وزارة التجارة والصناعة 

الرامية لمراقبة األسواق واألنشطة 

التجارية بالدولة وضبط األسعار 

والكشف عن التجاوزات والسلع 

المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة 

للمواصفات القياسية.

علمًا بأن مخالفة القانون رقم »8« 

لسنة »2008« بشأن حماية المستهلك 

تتراوح عقوباتها ما بين اإلغالق اإلداري 

والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 

ثالثة آالف وتصل إلى مليون ريال.

رئيس الوحدة الطبية ببعثة الحج: 

المقدم جابر عضيبة لـ $: 

تحويل المخالفات القديمة 
لقسم متابعة القضايا 

جاهزية تامة لرعاية الحجاج
خالد  الدكتور  أكد   - قنا   - الدوحة 

عبدالهادي، رئيس الوحدة الطبية في بعثة 

الطبية  الخدمات  جاهزية  القطرية،  الحج 

مدار  على  ستعمل  التي  الحج،  لبعثة 

الالزمة  الصحية  الرعاية  لتقديم  الساعة 

وفي  المكرمة،  مكة  في  قطر  دولة  لحجاج 

مرافق  طبي  فريق  عبر  المقدسة،  المشاعر 

من أمهر األطباء المتخصصين.

الوحدة  مهمة  أن  عبدالهادي  الدكتور  وأوضح 

التي  الصحية  الرعاية  في  تتمثل  الطبية 

الحاج  وصول  من  بدًءا  شاملة،  ستكون 

المكرمة،  مكة  في  المقدسة  األراضي  إلى 

باإلضافة إلى مرافقة الحجاج أينما توجهوا، 

والعمل على التدخل السريع عند الحاجة.

للرجال  عيادات  توفير  تم  أنه  إلى  وأشار 

وأخرى للنساء، وغرف مخصصة للمالحظة 

العزل  تتوجب  التي  الحاالت  في  والعزل 

الطبي ألي مريض.

ارتفاع أسعار 
المستهلك 
 »% 5.18«

استقبال »189« من خريجي الطبمواعيد جديدة لفحص كورونا بالمركبات
»حمد الطبية« »الرعاية األولية«:

ورش 
صيفية لألطفال 

»البلدي« 
يوصي بتفعيل 
أسواق الفرجان 

أطلقتها »كتارا« 
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السفير راشد 
بن محسن: 

العالقات 
القطرية - 
الفنزويلية 

تشهد تطورا 
كبيرا

توجد »20« 

اتفاقية 

ومذكرة 

تفاهم بين 

البلدين 

تشمل مختلف 

القطاعات

قطر تدين بشدة هجمات في بوركينا فاسو
عن  قطر  دولة  أعربت  قنا-  الدوحة- 

للهجمات  الشديدين  واستنكارها  إدانتها 

فاسو،  بوركينا  شمال  في  وقعت  التي 

من  القتلى  عشرات  سقوط  إلى  وأدت 

المدنيين وعدد من الجرحى.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان أمس، 

موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف 

كانت  مهما  اإلجرامية  واألعمال  واإلرهاب 

عن  الوزارة  وعبرت  واألسباب..  الدوافع 

تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة 

وتمنياتها  فاسو  بوركينا  وشعب 

للجرحى بالشفاء العاجل.

بحث التعاون في المجاالت الثقافية وسبل تطويرها

وزير الثقافة يجتمع 
مع وزير العمل األردني

الشيخ  سعادة  اجتمع   - قنا   - الدوحة 

وزير  ثاني  آل  حمد  بن  عبدالرحمن 

نايف  السيد  سعادة  مع  الثقافة، أمس، 

بالمملكة  العمل  وزير  استيتية  زكريا 

يزور  الذي  الشقيقة،  الهاشمية  األردنية 

البالد حالًيا.

التعاون  بحث  االجتماع  خالل  جرى 

في  السيما  البلدين  بين  المشترك 

دعمها  وسبل  الثقافية  المجاالت 

وتطويرها.

وزير العمل يستعرض مع 
نظيره األردني أوجه التعاون

رئيس تشيلي يتسلم
 أوراق اعتماد سفيرنا

الدكتور  سعادة  التقى  قنا-  الدوحة- 

العمل،  وزير  المري  صميخ  بن  علي 

زكريا  نايف  السيد  سعادة  مع  أمس، 

استيتية، وزير العمل بالمملكة األردنية 

البالد  يزور  الذي  الشقيقة،  الهاشمية 

حالًيا.

المتواصلة  المتابعة  ضمن  اللقاء  جاء 

لالتفاقية الموقعة بين البلدين في مجال 

التفاهم  ومذكرة  العمالة،  استقدام 

للتعاون الفني بين الجانبين، ومناقشة 

أوجه التعاون المشترك في الموضوعات 

الكفيلة  والسبل  بالعمل،  الصلة  ذات 

بدعمها وتطويرها.

اعتزازهما  اللقاء  خالل  الوزيران  وأكد 

بمستوى العالقات التي تجمع دولة قطر 

وشعبيهما  الهاشمية  األردنية  والمملكة 

بحكمة  ترسخت  والتي  الشقيقين، 

السمو  صاحب  حضرة  البلدين  قيادتي 

أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

الجاللة  صاحب  وأخيه  المفدى،  البالد 

الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك 

المملكة األردنية الهاشمية.

تعزيز  سبل  الوزيران  واستعرض 

الخبرات  وتبادل  المشترك،  التعاون 

المهنية،  المعايير  اعتماد  مجال  في 

المنشآت،  داخل  العمل  وتفتيش 

وتعزيز أدوات الصحة والسالمة المهنية، 

نموذجية،  عمل  بيئة  إلى  وصواًل 

مجال  في  الخبرات  تبادل  إلى  باإلضافة 

المنازعات العمالية وطرق حلها.

الخبرات  تبادل  ضرورة  أكدا  كما 

تنظيم  آليات  تطوير  في  البلدين  بين 

التطور  من  واالستفادة  العمل،  سوق 

ومدربة  ماهرة  أيٍد  وتوفير  التكنولوجي، 

في مختلف المجاالت من جيل الشباب 

ذكوًرا وإناًثا.

الرئيس  فخامة  تسلم  قنا-  سانتياغو- 

جمهورية  رئيس  بوريك  غابرييل 

السيد  سعادة  اعتماد  أوراق  تشيلي، 

فوق  سفيرًا  الدوسري  معجب  بتال 

العادة مفوضًا لدولة قطر )غير مقيم( لدى 

جمهورية تشيلي.

حضرة  تحيات  السفير  سعادة  ونقل 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني أمير البالد المفدى، وتمنيات سموه 

والسعادة  الصحة  بموفور  لفخامته 

ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي بدوام 

التقدم واالزدهار.

رئيس  فخامة  حّمل  جانبه،  من   

السفير  سعادة  تشيلي،  جمهورية 

تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير 

موفور  لسموه  متمنيًا  المفدى،  البالد 

الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار 

التقدم والتنمية واالزدهار.

في زيارة رسمية للبالد

رئيس فنزويال البوليفارية يصل الدوحة

وقال سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة 

األنباء القطرية »قنا«، إن زيارة فخامة الرئيس 

فنزويال  جمهورية  رئيس  مادورو  نيكوالس 

للدوحة  له،  المرافق  والوفد  البوليفارية، 

الدوحة  بين  العالقات  لمسيرة  تتويجا  تأتي 

24 من  الـ  وكاراكاس، والتي بدأت رسميا في 

إقامة  على  البلدان  اتفق  عندما   ،1973 مايو 

السفراء  مستوى  على  دبلوماسية  عالقات 

المقيمين، وإقامة عالقة صداقة وتعاون بينهما 

التجارة  وخاصة  المجاالت،  مختلف  في 

واالقتصاد واالستثمار في مجال النفط والغاز.

تطورا  شهدت  البلدين  عالقات  أن  وأضاف 

السمو  صاحب  حضرة  حرص  بفضل  كبيرا 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

مادورو،  نيكوالس  الرئيس  وفخامة  المفدى، 

عالقات  اليوم  »وهي  وتعزيزها  تعميقها  على 

بالمصداقية  وتتميز  كبير«  بشكل  متطورة 

والشفافية. 

اتفاقية   20 وجود  إلى  السفير  سعادة  وأشار 

ومذكرة تفاهم بين دولة قطر وفنزويال، تشمل 

الجوي،  النقل  مثل  القطاعات،  مختلف 

وتجنب االزدواج الضريبي، وإلغاء التأشيرات، 

والمشاورات السياسية، والمجاالت القضائية 

والمالية والجمركية والسياحية والزراعية. 

الدبلوماسية  العالقات  بدأت  أن  »منذ  وتابع: 

طريق  نسلك  أن  استطعنا  بلدينا،  بين 

بين  المتبادل  واالحترام  والحوار  التعاون 

أسس  بينهما  تجمع  اللذين  الشعبين 

مبني  مشترك  طريق  بتمهيد  لهما  سمحت 

على  يعتمد  عالم  تشييد  في  إصرارهما  على 

على  ينطوي  الذي  العادل،  العالمي  النظام 

إلى  هدفا  المتبادل  والحوار  التفاهم  مبادئ 

تحقيق السالم«.

النظر  وجهات  تطابق  سعادته  أكد  كما 

القضايا  من  عدد  حيال  البلدين  بين 

النظام  عن  الدفاع  مثل  والدولية،  اإلقليمية 

المتحدة،  األمم  تمثله  الذي  األطراف  المتعدد 

لتوطيد  المبذولة  الجهود  في  والمساهمة 

إلى  والدعوة  االنحياز«،  »عدم  بلدان  حركة 

الجنوب،  بلدان  بين  التعاون  تعزيز  ضرورة 

مبادئ  عن  الدفاع  في  البلدان  يستمر  كما 

أسس  تطبيق  مراقبة  طريق  عن  التعددية 

الشؤون  في  التدخل  وعدم  الدولي،  القانون 

الدول  سيادة  في  والمساواة  للدول،  الداخلية 

وحق الشعوب في تقرير مصائرها.

وأشار سعادة السيد راشد بن محسن فطيس 

إلى أن فنزويال دخلت، حاليا، في مرحلة النهوض 

فيها  وتكثر  الركود،  على  والتغلب  االقتصادي 

فرص االستثمار في جميع القطاعات، خاصة 

األميركية  المتحدة  الواليات  خففت  أن  بعد 

العقوبات التي كانت فرضتها عليها، وسمحت 

العمل  بمعاودة  النفطية  »شيفرون«  لشركة 

»إيني«  لشركتي  سمحت  كما  البالد،  في 

النفط  بنقل  اإلسبانية  و»ربسول«  اإليطالية 

الفنزويلي إلى أوروبا لسد النقص الذي سببته 

الحرب في أوكرانيا.

نظمها مركز بن زيد

برامج وفعاليات ثقافية للجاليات
آل  زيد  بن  الله  عبد  الشيخ  مركز  نظم 

األوقاف  بوزارة  اإلسالمي  الثقافي  محمود 

الفعاليات  من  عددًا  اإلسالمية  والشؤون 

األسبوعين  خالل  واألنشطة  والدورات 

على  خاللها  من  حرص  والتي  الماضيين، 

من  كبير  لعدد  والفائدة  النفع  تحقيق 

فضال  قطر  أرض  على  المقيمة  الجاليات 

القطري  المجتمع  بثقافة  تعريفهم  عن 

أبرز  من  وكان  االجتماعية،  وعاداته 

القطري  »المجلس  برنامج  الفعاليات 

التعريف  قسم  به  عهد  الذي  الروسي« 

استفاد  حيث  للمركز،  التابع  باإلسالم 

73 ناطقًا بالروسية، وناقش  من البرنامج 

من خالله عددًا من المواضيع التي تخص 

وأبعاده  القطري  الشعبي  الطعام  عادات 

واالجتماعية. الثقافية 

تعليم  دورات  من  عددًا  المركز  أطلق  كما 

اللغة العربية لغير الناطقين بها بحضور 

الدورات  هذه  وتعد  وطالبة،  طالبًا   240
باالهتمام  وتحظى  للزوار  استقطاب  عامل 

غير  الجاليات  من  الكثير  من  واإلقبال 

الموظفين  من  عدد  حرص  كما  العربية، 

من دولة بوركينا فاسو على حضور الدورة 

لتعلم اللغة العربية وتيسير االندماج في 

المجتمع واالطالع على ثقافة البالد.

اإلمام  مسجد  فتح  آخر،  جانب  ومن 

الستقبال  أبوابه  الوهاب  عبد  بن  محمد 

من  زائرًا   82 عددهم  بلغ  الزوار،  عشرات 

والروسية،  باإلنجليزية،  الناطقين  بين 

الزيارات  هذه  اشتملت  وقد  واإلسبانية، 

كما  الدينية،  والشعائر  باإلسالم  تعريفًا 

المسجد  عن  تعريفية  نبذة  تخللتها 

وإبراز جمالية تصميمه المعماري، إضافة 

المسجد  يمثله  وما  الدينية  أهميته  إلى 

من قيم وروابط في وجدان المجتمع.

بالمركز  اإلسالمية  الثقافة  قسم  وأولى 

الهندية،  الجالية  لتثقيف  كبيرة  أهمية 

أسبوع  كل  من  الجمعة  يوم  يعقد  حيث 

تتطرق  التلغو،  بلغة  للجالية  دروسًا 

والثقافية  العلمية  المواضيع  لشتى 

اإلسالمية.

الله  عبد  الشيخ  مركز  أن  بالذكر  جدير 

الثقافي اإلسالمي يقوم  آل محمود  بن زيد 

اإلسالمية،  الثقافة  إبراز  في  مهم  بدور 

الثقافية  المعاني  على  والتأكيد 

العالمية،  ومبادئه  لإلسالم،  والحضارية 

من  واسع  لجمهور  اإلنسانية،  وقيمه 

الجاليات المقيمة على ارض قطر من غير 

وثقافات  أعراق  إلى  ينتمون  المسلمين 

بالثقافة  التعريف  جانب  إلى  شتى، 

لدولة  األصيل  العربي  والتراث  القطرية، 

قطر، وهو دور يتكامل مع األدوار الحضارية 

السالم  تعزز  التي  قطر؛  لدولة  العالمية 

والتعايش والحوار بين الشعوب.

{ السفير راشد بن محسن فطيس

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

مساعد الرئيس الروسي 
يجتمع مع سفيرنا

إيغور  السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  موسكو- 

مع  االتحادية،  روسيا  رئيس  مساعد  ليفيتن 

سفير  ثاني  آل  ناصر  بن  أحمد  الشيخ  سعادة 

دولة قطر لدى روسيا االتحادية.

جرى خالل االجتماع استعراض عالقات التعاون 

الثنائي بين البلدين.

الدوحة - قنا - وصل فخامة الرئيس نيكوالس مادورو رئيس 
جمهورية فنزويال البوليفارية إلى الدوحة عصر أمس في زيارة 

رسمية للبالد.
وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق لدى وصوله مطار 
الدوحة الدولي، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير 

الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السيد راشد بن محسن 
فطيس سفير دولة قطر لدى فنزويال، وسعادة السيدة فاطمة 

المجذوب القائمة بأعمال جمهورية فنزويال البوليفارية لدى 
الدولة.

من جانبه، أكد سعادة السيد راشد بن محسن فطيس، سفير 
دولة قطر لدى فنزويال، أن العالقات بين دولة قطر وجمهورية 
فنزويال البوليفارية متميزة بشكل كبير، وأن البلدين يحرصان 

على تعزيزها وتطويرها باستمرار.



وزير البيئة: إدارة االستدامة ستتولى مهمة 
البحث عن فرص جديدة إلدارة النفايات

إتاحة الفرصة للشركات إلسناد 
عمليات النظافة في »3« بلديات

3السنة )27( - األربعاء 16 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 15 يونيو 2022م العدد )9781( متابعات

{ وزيرا البلدية والبيئة أثناء الحلقة النقاشية

خالل حلقة نقاشية.. السبيعي:

إشراك القطاع الخاص في مشاريع تدوير النفايات

الثاني  النفايات  إدارة  ومعرض  مؤتمر  اختتم 

فعالياته  البلدية،  وزارة  نظمته  الذي   2022
شيراتون  بفندق  )الثالثاء(  أمس  مساء 

الدوحة، والذي شهد مشاركة واسعة من كبار 

المنظمات  وممثلي  المعنيين  المسؤولين 

والخبراء  والشركات  والدولية  اإلقليمية 

في  والدوليين  المحليين  والمتخصصين 

مجال إدارة وتدوير النفايات.

وواصل مؤتمر إدارة النفايات الثاني برنامجه 

من  كل  بحضور  نقاشية  بحلقة  أمس 

العزيز  عبد  بن  الله  عبد  الدكتور  سعادة 

وسعادة  البلدية،  وزير  السبيعي  تركي  بن 

الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن 

المناخي،  والتغير  البيئة  وزير  ثاني  آل  علي 

العلي  مريم  الدكتورة  فيها  شاركت  كما 

المعاضيد، نائب الرئيس للبحث والدراسات 

بن  أحمد  والشيخ  قطر،  جامعة  في  العليا 

مجلس  رئيس  ثاني،  آل  مبارك  بن  نواف 

اإلدارة باإلنابة في مجموعة سهيل الصناعية 

القابضة. 

الجلسة  خالل  البلدية  وزير  سعادة  وقال 

خالل  من  نراهن  إننا  الوزارية  النقاشية 

النفايات  إلدارة  المتكامل  الوطني  البرنامج 

الصلبة على التوعية وإشراك كافة المعنيين 

األهداف  تنفيذ  في  الخاص  القطاع  ودور 

بدولة  الدائري  االقتصاد  لنمو  االستراتيجية 

قطر.

بن  عبدالعزيز  بن  عبدالله  د.  سعادة  وأكد 

تركي السبيعي وزير البلدية، خالل الجلسة 

النقاشية على أهمية إشراك القطاع الخاص 

التدوير،  وإعادة  النفايات  إدارة  مشاريع  في 

دور كبير خالل  له  الخاص  القطاع  أن  مؤكدًا 

الفرصة  إتاحة  سيتم  حيث  المقبلة  الفترة 

بشكل  النهوض  له  متمنيا  أكبر  بشكل  لهم 

أفضل. 

إتاحة  تجربة  عن  الوزير  سعادة  وكشف 

إلسناد  الخاص  القطاع  لشركات  الفرصة 

 8 أصل  من  بلديات   3 في  النظافة  عمليات 

من  النظافة  عمليات  إسناد  سيتم  بلديات 

لمدة  واألفراد  المعدات  في  االستثمار  خالل 

سيتم  تجربة  أنها  مؤكدا  سنوات،   7 إلى   5
تعميمها على جميع البلديات في حال نجاح 

تم  أيضا  تم  أنه  سعادته  وأضاف  التجربة. 

نقل  من  الترحيل  محطات  عمليات  إسناد 

ما  الخاص،  للقطاع  كامل  بشكل  وإدارتها 

على  أكثر  بشكل  باالعتماد  لنا  سيسمح 

اكثر  لمعالجة  جديدة  محطة  القطاع.  هذا 

من 2000 طن لتوليد من الطاقة والتي سيتم 

السنوات  خالل  الخاص  للقطاع  طرحها 

المكبات  تأهيل  إعادة  ستتم  كما  المقبلة، 

مستقبال.  طرحه  سيتم  والتي  القديمة 

وأضاف سعادة الوزير أنه تم تخصيص أراض 

لتشجيعهم  المجال  بهذا  المعنية  للمصانع 

سعادة  وأضاف  التدوير.  مجال  تطوير  على 

جديدة مقترحة من  هناك مشاريع  أن  الوزير 

والذي صمم  الجديد  الهندسي  المطمر  أهمها 

على مستوى عال من األمان، باإلضافة إلسناد 

وتحويل  الخاص،  للقطاع  النظافة  عمليات 

النفايات إلى طاقة ومحطات فصل النفايات، 

االكياس  منع  التشريعات  مجال  وفي 

المصدر  من  الفرز  وتشريع  البالستيكية 

وتدوير المخلفات االنشائية بالتعاون مع عدد 

من الجهات المعنية.

وعلى هامش المؤتمر قام سعادة الوزير بجولة 

المصاحب  المعرض  أجنحة  على  تفقدية 

أهم  حول  لشرح  سعادته  واستمع  للمؤتمر 

في  المشاركة  الجهات  ومشاريع  عروض 

مجال التدوير.

الدكتور  الشيخ  سعادة  أكد  جانبه  ومن   

فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة 

الذي  المؤتمر  أهمية  على  المناخي  والتغير 

تنظمه وزارة البلدية وتشارك فيه وزارة البيئة 

معالي  أن  إلى  مشيرا  المناخي،  والتغير 

آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ 

الداخلية،  الوزراء ووزير  ثاني رئيس مجلس 

استراتيجية   2021 أكتوبر  شهر  خالل  أطلق 

قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، الهادفة 

إلى حماية البيئة القطرية وتعزيزها للحفاظ 

وضمان  القطري  الشعب  حياة  جودة  على 

الطويل،  المدى  على  االقتصادية  المرونة 

مؤكدا أن إدارة النفايات تعد ركيزة مهمة في 

مهتمة  الوزارة  أن  مضيفا  االستراتيجية،  هذا 

هذا  في  الخاص  القطاع  إشراك  بضرورة 

التي  إدارة االستدامة  المجال، حيث تم خلق 

ستتولى مهمة البحث عن فرص جديدة إلدارة 

والبحث  منها  والحد  التدوير  وإعادة  النفايات 

عن االستثمارات الجديدة لتنمية القطاع.

المناخي  والتغير  البيئة  وزير  سعادة  وشدد 

الترخيص  في  بدورها  تقوم  الوزارة  أن  على 

البيئي بما يضمن  للمشاريع ومتابعة أثرها 

فعاليات  وشملت  واستدامتها،  سالمتها 

العروض  من  العديد  للمؤتمر  الثاني  اليوم 

التقديمية.

الدوحة           $

تطبيق باللغة العربية يهدف لمواجهة التأثير السلبي لوسائل التواصل

»المسلمة القوية« يفوز بجائزة »أخالقنا«

تطبيق  وهو  القوية«،  »المسلمة  تطبيق  فاز 

التأثير  مواجهة  إلى  يهدف  العربية  باللغة 

على  االجتماعي  التواصل  لوسائل  السلبي 

الفتيات المسلمات وتعزيز قيمهن اإلسالمية، 

بالدورة الخامسة من جائزة »أخالقنا« التابعة 

لمؤسسة قطر. 

حضرت احتفالية »يوم أخالقنا« السنوية التي 

أقيمت في المدينة التعليمية سعادة الشيخة 

هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس 

التنفيذي  والرئيس  قطر  مؤسسة  إدارة 

تكريم  االحتفالية  شهدت  حيث  للمؤسسة، 

تطبيق »المسلمة القوية« الذي قدمه فريق من 

االبتدائية  محمد  بنت  موزة  مدرسة  طالبات 

بين  من  منافسيه  على  فوزه  بعد  للبنات، 

المشروعات الثالثة المرشحة لنيل الجائزة. 

الفائزين  عن  اإلعالن  الفعالية  شهدت  كما 

بجائزة »براعم األخالق« لهذا العام التي احتفت 

أنحاء قطر  المدارس في جميع  بالشباب من 

خالل  من  لآلخرين  إلهام  مصدر  يشكلون  ممن 

تأسست  وأفعالهم.  وأفكارهم  سلوكياتهم 

على  تأكيًدا   2017 عام  في  أخالقنا  جائزة 

العلم واألخالق الحميدة،  الوثيق بين  االرتباط 

األخالقية  القيم  تعزيز  إلى  الجائزة  تهدف  إذ 

صلى  الكريم  الرسول  تبّناها  التي  الشاملة 

الله عليه وسلم من الرحمة والتسامح والصدق 

والكرم، من أجل تشجيع الشباب ودفعهم نحو 

إحداث التغيير اإليجابي في المجتمع.

ويستهدف تطبيق »المسلمة القوية«، المتوفر 

الفتيات  بالي«،  »جوجل  متجر  عبر  حالًيا 

الناشئات من عمر 10 سنوات فما فوق، وُيركز 

قيم  وغرس  اإلسالمية  هويتهن  تعزيز  على 

كما  نفوسهن،  في  الحسن  والخلق  الصدق 

لمشاركة  المسلمات  للفتيات  الفرصة  يتيح 

صور ومعلومات هادفة ببيئة آمنة، فهو بمثابة 

االجتماعي  التواصل  مواقع  عن  بديلة  منصة 

وهواياتهن،  مواهبهن  في  بالتفّكر  لهن  تسمح 

العبادات.  لممارسة  يومية  جداول  وتنظيم 

»أخالقنا«،  بجائزة  الفائز  المشروع  وباعتباره 

سيحظى الفريق القائم على تطبيق »المسلمة 

قطر  مؤسسة  من  الالزم  بالدعم  اآلن  القوية« 

التخاذ الخطوات التالية لتطويره. 

تطبيق  مشروع  مشرفة  الطاس،  آالء  وقالت 

»المسلمة القوية«: »يهدف مشروعنا إلى نشر 

التواصل  وسائل  مخاطر  حول  الكافي  الوعي 

االجتماعي، وتوعية الفتيات المسلمات باآلثار 

المترتبة  واالجتماعية  والسلوكية  النفسية 

له،  يتعرضن  الذي  اإلعالمي  المحتوى  على 

أجهزتهن  عبر  ومناسب  آمن  بديل  إيجاد  مع 

القيم  تبني  على  يساعدهّن  اإللكترونية، 

التمسك  في  ويساعدهّن  الحميدة  األخالقية 

األخالقية،  والقيم  اإلسالمية  بثقافتهّن 

واستثمار أوقاتهّن فيما يعود عليهّن بالنفع على 

مختلف األصعدة«.

للفوز  ترشحت  التي  المشاريع  ضمن  ومن 

بالدورة الخامسة من جائزة »أخالقنا« المنصة 

محتوى  تقدم  التي  »نوتربيديا«  التثقيفية 

علميا باللغة العربية حول التغذية الصحية، 

ومركز  النباتية  العيادة  مشروع  إلى  باإلضافة 

التي طورها طالب في أكاديمية قطر  األبحاث 

مظلة  تحت  العاملة  المدارس  إحدى  للقادة، 

قطر،  مؤسسة  في  الجامعي  قبل  ما  للتعليم 

بهدف تعزيز الوعي والقيم المعنية باستدامة 

»االستخدام  استهالك  نمط  وتغيير  البيئة، 

والرمي«.

وقد فاز بجائزة »براعم األخالق« كل من سعيد 

عبدالله  بن  علي  مدرسة  من  سعيد  فهد 

النموذجية للبنين، وشعاع محمد السليطي، 

 - قطر  أكاديمية  من  السبيعي  حسن  والمها 

أكاديمية  من  الجابر  حسن  وهند  الدوحة، 

من  الكواري  صالح  ومبارك  الوكرة،   - قطر 

الوكرة،   - الحديثة  اإلنجليزية  المدرسة 

ومحمد عبدالله فخرو من أكاديمية الجزيرة، 

بن  طارق  مدرسة  من  النصر  خالد  وشيخة 

زياد، وحمد سعد المهندي من أكاديمية قطر 

- الخور. 

وقّدمت احتفالية أخالقنا فاطمة سعد المهندي 

الفائزين  وإحدى  األخالق«  »براعم  سفيرة 

االحتفالية  شهدت  كما  بالجائزة،  السابقين 

بفرصة  حظي  الذي  العام  الجمهور  حضور 

مشاريع   10 أفضل  يضم  معرض  استكشاف 

إلى  »أخالقنا«،  لجائزة  الخامسة  الدورة  في 

»براعم  بجائزة  السابقين  الفائزين  جانب 

األخالق«.

طالب  الشيبي،  خالد  قّدم  الفعالية،  وخالل 

بالصف السابع في أكاديمية قطر - الدوحة، 

قطر،  لمؤسسة  التابعة  المدارس  إحدى 

رئيسية  كلمة  فاعل،  مجتمعي  ومتطوع 

بالبيئة،  الشديد  اهتمامه  عن  فيها  تحدث 

وقال للجمهور: »بدأ اهتمامي بالبيئة من خالل 

استخدام  مخاطر  حول  الوعي  نشر  محاولة 

قررت  لذلك  البيئة،  على  وتأثيره  البالستيك 

»نشطاء  باسم  مجموعة  تكوين  وزمالئي  أنا 

المواد  استخدام  حظر  هو  شعارها  فاعلون« 

وإتاحة  الواحد،  االستخدام  ذات  البالستيكية 

مراعاة  أكثر  تكون  بديلة  أخرى  خيارات 

للبيئة«. 

باألعمال  كبيًرا  شغًفا  الشيبي  ويمتلك 

الجميع  فيها  حّث  كلمًة  وجه  وقد  التطّوعية، 

وقال:  التطّوعية،  األنشطة  في  االنخراط  على 

من  وُيمكّنه  قيمة،  الفرد  يعطي  »التطّوع 

عندك،  من  يبدأ  الخير  ألن  مجتمعه،  خدمة 

وأحث األفراد على اغتنام هذه الفرصة والتطّوع 

لخدمة المجتمع وتطوير مهاراته، ال سّيما في 

 FIFA العالم  كأس  لبطولة  االستعداد  ظل 

قطر 2022«.

في  رئيسي  كمتحدث  شارك  كذلك 

االحتفالية متسّلق الجبال القطري فهد بادار، 

الذي فقد أربعة من أصابعه أثناء رحلة تسلق 

بسبب إصابته بـ»قضمة الصقيع« إثر تحّول 

مفاجئ في الرحلة، لكّن هذا لم يفقده عزيمته 

وشغفه، حيث قال: »تسلق الجبال هو هواية 

سوف  إصابتي  أن  أعتقد  وال  لي،  بالنسبة 

الرياضة،  بهذه  شغفي  مواصلة  من  تمنعني 

وأعتزم العودة لتسلق الجبال، فالعبرة تمكن 

في ردة فعلنا تجاه الحوادث التي نتعرض لها، 

وأعتقد أنه بسبب ردة فعلي اإليجابية أصبح 

الكثير من األفراد يجدونني قدوًة بالنسبة لهم، 

تشكلون  فجميعكم  اليوم،  هنا  مثلكم  تماًما 

قدوًة لنا«.

لجائزة  ترشحت  التي  المشاريع  تقييم  وتم 

»أخالقنا« من قبل لجنة تحكيم تضم كال من: 

وجدان  مركز  مدير  سلطان  جاسم  الدكتور 

الدين شاهين عميد  والدكتور عماد  الثقافي، 

بن  حمد  بجامعة  اإلسالمية  الدراسات  كلية 

مبروك  واألستاذ  قطر،  مؤسسة  عضو  خليفة 

في  للبحوث  الوطني  المركز  مدير  الخير  زيد 

كما  الجزائر،   - والحضارة  اإلسالمية  العلوم 

لجائزة  المرشحة  الثالثة  المشاريع  طرح  تم 

أخالقنا لتصويت الجمهور.

يستهدف 
الفتيات الناشئات 

من عمر »10« 
سنوات فما فوق

إعالن الفائزين 
في »براعم 
األخالق« 
لهذا العام

يركز على تعزيز 
هويتهن اإلسالمية 

وغرس القيم 
في نفوسهن

الدوحة           $
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طلبة نورثويسترن 
يكافحون التغير المناخي

خالل السنوات السابقة، سافر 

طلبة جامعة نورثويسترن 

في قطر إلى كمبوديا وفيتنام 

وإيطاليا وكينيا وزامبيا 

للمشاركة في رحالت تعلم 

الخدمة التي تركز على القضايا 

العالمية وتوفر الفرص للطلبة 

الكتساب فهم أعمق للقضايا 

المجتمعية. وهذا العام توجه 

الطلبة إلى ماليزيا لمعرفة 

المزيد عن جهود هذا البلد للحد 

من التصّحر من خالل الحراجة 

الزراعية. أشار مروان الكريدي، 

عميد جامعة نورثويسترن قطر 

ومديرها التنفيذي، إلى أن »برامج 

التعلم الخدمي تساعد الطلبة 

على ترسيخ فهمهم للمشاركة 

المدنية بينما يواصلون دراستهم 

في الفصول الدراسية . 

استعراض أوجه التعاون بين البلدين

وزير المواصالت يجتمع 
مع وزير االقتصاد األرميني

قائد الحرس األميري 
يلتقي ملحق الدفاع الباكستاني

بن  جاسم  السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

مع  أمس،  المواصالت،  وزير  السليطي  سيف 

سعادة السيد فاهان كيروبيان وزير االقتصاد في 

جمهورية أرمينيا، الذي يزور الدوحة حالًيا ضمن 

الوفد المرافق لرئيس وزراء جمهورية أرمينيا.

التعاون  أوجه  استعراض  االجتماع  خالل  وجرى 

والمواصالت،  النقل  مجاالت  في  البلدين  بين 

والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.

حمد  بن  محمد  السيد  سعادة  االجتماع  حضر 

الهاجري سفير دولة قطر لدى جمهورية أرمينيا.

الدوحة- قنا- التقى الفريق الركن 

قائد  الشهواني  خليل  بن  هزاع 

أمس،  صباح  األميري،  الحرس 

إلياس  ثاقب  )بحري(  العميد 

جمهورية  بسفارة  الدفاع  ملحق 

الدولة،  لدى  اإلسالمية  باكستان 

عمله  فترة  انتهاء  بمناسبة  وذلك 

توجه  اللقاء،  وخالل  البالد.  في 

بالشكر  األميري  الحرس  قائد 

على  الباكستاني  الدفاع  لملحق 

جهوده لدعم وتعزيز العالقات بين 

له  متمنًيا  الصديقين،  البلدين 

التوفيق في مهامه المقبلة.

غادر الدوحة بعد زيارة رسمية للبالد

رئيس وزراء أرمينيا يزور المتحف الوطني

الدوحة- قنا- غادر دولة السيد نيكول باشينيان 
رئيس وزراء جمهورية أرمينيا الدوحة أمس، 

وكان في وداع دولته والوفد المرافق، لدى 
مغادرة مطار الدوحة الدولي سعادة السيد 

سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة 
للشؤون الخارجية، وسعادة السيد محمد بن 

حمد الهاجري سفير دولة قطر لدى جمهورية 
أرمينيا، وسعادة السيد أرمين ساركيسيان 

سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة.  

اإلطالع على أهم القطع 
والمقتنيات المتعلقة

باللؤلؤ وتصميم المجوهرات

جمهورية  وزراء  رئيس  دولة  قام  قد  وكان 

إلى  بزيارة  أمس،  المرافق،  والوفد  أرمينيا 

متحف قطر الوطني، وذلك في إطار زيارته 

للبالد.

وكان في استقبال دولته سعادة الشيخة 

مديرة  ثاني  آل  عبدالعزيز  بنت  آمنة 

دولته  تجول  حيث  الوطني،  قطر  متحف 

في صاالت المتحف، واطلع على مقتنياته.

مختلف  على  الزيارة،  خالل  االطالع،  وتم 

بدايات  تشمل  التي  العرض  صاالت 

قطر،  جزيرة  لشبه  الجيولوجي  التطور 

والنقوش  واآلثار  فيها،  الطبيعية  والبيئات 

حياة  وعن  األثرية،  المواقع  في  الصخرية 

والمعرض  والسواحل،  البر  في  قطر  أهل 

جمهورية  وزراء  رئيس  اطلع  كما  الرقمي. 

والمقتنيات  القطع  أهم  على  أرمينيا 

المجوهرات،  وتصميم  باللؤلؤ  المتعلقة 

الخاصة  العرض  صاالت  إلى  باإلضافة 

اكتشاف  منذ  الحديث  القطري  بالتاريخ 

النفط والغاز.

خالل بيان ألقته سعادة مريم المسند

قطر تعلن استعدادها الستضافة القمة العالمية لإلعاقة
نيويورك - قنا - أعلنت دولة 

قطر عن استعدادها الستضافة 

وتنظيم القمة العالمية الرابعة 

لإلعاقة بالدوحة في العام 2028، 

وذلك بالتعاون مع التحالف 

الدولي لإلعاقة.  

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي 

ألقته سعادة السيدة مريم بنت 

علي بن ناصر المسند وزير 

التنمية االجتماعية واألسرة 

خالل ترؤسها وفد دولة قطر في 

الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر 

الدول األطراف في اتفاقية حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة، والتي 

تعقد في مقر األمم المتحدة 

بمدينة نيويورك بالواليات 

المتحدة األميركية تحت عنوان 

»بناء مجتمعات شاملة لإلعاقة 

وتشاركية في سياق جائحة 

كوفيد - 19 وما بعدها«، وذلك 

في الفترة من 14 إلى 16 يونيو 

الجاري.   وأكدت سعادة وزير 

التنمية االجتماعية واألسرة، 

خالل كلمتها، أن دولة قطر 

على استعداد كامل الستقبال 

مشجعي رياضة كرة القدم 

من األشخاص ذوي اإلعاقة في 

مونديال قطر 2022 في نوفمبر 

القادم، حيث تم العمل باجتهاد 

طيلة السنوات الماضية على 

ضمان أن تكون هذه البطولة 

األكثر تسهياًل لألشخاص ذوي 

اإلعاقة في تاريخ بطوالت العالم.
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للنساء،  وأخرى  للرجال  عيادات  توفير  تم  أنه  إلى  وأشار 

التي  الحاالت  في  والعزل  للمالحظة  مخصصة  وغرف 

المكرمة  الطبي ألي مريض، سواء في مكة  العزل  تتوجب 

أن  مؤكًدا  ومزدلفة،  وعرفة  بمنى  المقدسة  المشاعر  أو 

الوحدة الطبية تسعى لتقديم الخدمات الصحية  طواقم 

واإلسعافات الالزمة وفق أعلى المعايير.

بأن  الطبية  الوحدة  رئيس  نوه  الطبية،  الطواقم  وحول 

الكادر الطبي المرافق لبعثة الحج القطرية من أمهر األطباء 

المتخصصين، ومن بينهم أطباء أسرة، و»أطباء وبائيات«، 

ومسعفين  تمريض  فريق  إلى  باإلضافة  طوارئ،  وأطباء 

وصيادلة.

وحول اإلجراءات التي ستتخذها الوحدة الطبية هذا العام 

المرتبطة  الراهنة  االستثنائية  الصحية  الظروف  ظل  في 

»إن  الهادي:  عبد  الدكتور  قال  كورونا،  فيروس  بجائحة 

الوحدة الطبية تعي حجم التحديات الكبرى خالل موسم 

إنشاء  خالل  من  جيد  بشكل  استعدت  لذلك  العام،  هذا 

طابق كامل للعزل في مقر مكتب شؤون حجاج دولة قطر 

وكذلك  للنساء،  وآخر  للرجال  قسم  به  المكرمة،  بمكة 

إلى تخصيص طابق ثالث في  طابق للعيادات، باإلضافة 

أسفل المبنى للمعاينة السريعة لبيان ما إذا كان الحاج أو 

المريض بحاجة إلى العزل المؤقت«.

الحج  ببعثة  الطبية  الوحدة  بين  التنسيق  آلية  وبشأن 

والتأكد  القطرية  الحج  الطبية في حمالت  الوحدات  وبين 

من استيفائها للمعاير بما يضمن صحة وسالمة كل حاج 

القطرية  الحج  الطبية ببعثة  الوحدة  أن  إلى  قطري، لفت 

التابعة  الطبية  الوحدات  على  كامل  بشكل  تشرف 

للحمالت، وتزودها بجميع األودية الالزمة، وأنها تعمل وفق 

البروتوكول الذي تحدده الوحدة الطبية ببعثة الحج.

الحجاج  وجميع  الحمالت  مع  التواصل  أن  إلى  وأشار 

الخط  متاًحا وسهاًل عبر  المكرمة سيكون  بمكة  القطريين 

الساخن الذي يعمل على مدار الساعة، وأنه في المشاعر 

الطبية  الكوادر  ستكون  ومزدلفة  وعرفة  بمنى  المقدسة 

جميع  لخدمة  الحجاج  بين  مستمر  بشكل  متواجدة 

جميع  كون  معها  التواصل  ويسهل  القطرية،  الحمالت 

حجاج قطر في مكان واحد.

الطبية  الوحدة  أن  على  عبدالهادي  خالد  الدكتور  وشدد 

ستكون على أهبة االستعداد للتعامل مع أي حالة مرضية 

أو  اإلسعاف  طريق  عن  سواء  السريع،  للتدخل  بحاجة 

دور  أهمية  مبرًزا  المريض،  لهذا  الفوري  الطبيب  فحص 

وحدة االتصال ببعثة الحج القطرية، التي ستعمل أيًضا 

مكتب  بين  والربط  التواصل  لضمان  الساعة  مدار  على 

شؤون حجاج دولة قطر بمكة المكرمة وجميع حمالت الحج 

القطرية.

عالجية  خدمات  لتقديم  تعاون  هناك  كان  إذا  ما  وحول 

في  قطر  حجاج  لخدمة  السعودية  العربية  بالمملكة 

الحاالت الطارئة، أفاد الدكتور خالد عبد الهادي بأن الوحدة 

المكرمة  بمكة  قطر  دولة  حجاج  شؤون  بمكتب  الطبية 

وقعت عقًدا مع مستشفى األهلي السعودي الخاص، الذي 

يقع بالقرب من مقر إقامة حجاج قطر لعالج الحاالت التي 

يتوجب عليها دخول المستشفى.

وأوضح في هذا الصدد أن الحجاج سيكون لهم أولوية للعالج 

في مستشفى األهلي السعودي الخاص، مشيًرا إلى وجود 

منى،  مشعر  في  أخرى  مستشفيات  مع  وتعاون  تنسيق 

وذلك حرًصا على صحة وسالمة كل حاج قطري طوال فترة 

إقامته.

الحجاج  أداء  خالل  الطبية  الوحدة  بعمل  يتعلق  وفيما 

رمي  وخالل  ومزدلفة  عرفة  في  سيما  ال  الحج  لمناسك 

إلى  الهادي  عبد  خالد  الدكتور  لفت  والطواف،  الجمرات 

وجود تنسيق تام ومتواصل بهذا الشأن عبر وحدة االتصال 

الطبية  الوحدة  طواقم  جميع  أن  مؤكًدا  الساخن،  والخط 

بمكتب شؤون حجاج دولة قطر ستكون متواجدة على مدار 

الساعة أينما يكون حجاج قطر.

ينبغي  التي  واإلرشادات  اإلجراءات  على  رده  معرض  وفي   

للحاج اتباعها قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية 

الوحدة  رئيس  أكد  الوطن،  أرض  إلى  عودته  وحتى 

الحصول  السفر  قبل  حاج  كل  على  يتوجب  أنه  الطبية 

على اللقاحات المهمة لموسم الحج، وأولها: لقاح اإلنفلونزا 

الموسمية، والثاني: لقاح ضد الحمى الشوكية.

وقال في السياق ذاته: »ينبغي على كل حاج من أصحاب 

الكافي  الدواء  ويأخذ  طبيبه،  يراجع  أن  المزمنة  األمراض 

طوال مدة الحج«.

وأوضح الدكتور خالد عبد الهادي أن التطعيمات متوفرة في 

جميع المراكز الصحية بمؤسسة الرعاية األولية، ويمكن 

المراكز  من  بأٍي  اليوم  من  بدًءا  التطعيمات  أخذ  للحاج 

الصحية القريبة منه والمنتشرة في أنحاء الدولة، حيث 

إنه يتوجب عليه الحصول على هذه التطعيمات بفترة ال 

أربعة عشر يوًما من سفره حتى تحقق مفعولها  تقل عن 

بشكل جيد.

ساعة  بـ72  السفر  قبل  حاج  كل  على  يتوجب  بأنه  ونوه 

إجراء فحص PCR للتأكد من سالمته من فيروس »كوفيد 

- 19«، مشيًرا إلى أنه ينبغي كذلك على كل حاج يعاني 

من األمراض المزمنة سواء الضغط أو الحساسية أو الربو 

وغيرها من األمراض المزمنة أن يراجع طبيبه الخاص قبل 

السفر واتباع تعليماته بشكل دقيق.

وشدد على أنه في أثناء الحج ال بد من االحتراز والوقاية من 

الكمام  وارتداء  والحذر  الحيطة  وأخذ  المعدية،  األمراض 

داخل وخارج المقرات ألن موسم الحج يكون مكتًظا بأعداد 

كبيرة من الحجاج من مختلف الدول.

وتجنب  الحيطة  أخذ  إلى  الطبية  الوحدة  رئيس  ودعا 

والسوائل  الماء  شرب  من  واإلكثار  الشمس،  ضربات 

مظلة  معه  الحاج  يصطحب  أن  ويفضل  مستمر،  بشكل 

للوقاية من أشعة الشمس خالل تأديته المناسك حفاًظا 

على سالمته.

بمرض  مصاب  حاج  كل  الهادي  عبد  خالد  الدكتور  وحث 

وإبر  ثلج  بها  صغيرة  حقيبة  لديه  يكون  أن  السكري 

على  والحفاظ  الدواء  لحفظ  صغيرة  ثالجة  أو  اإلنسولين، 

وأن يكون لديه حقيبة خاصة لجميع  اإلنسولين،  فاعلية 

األدوية والعالجات التي يحتاج إليها طوال موسم الحج.

وأشار رئيس الوحدة الطبية في ختام حديثه إلى انعقاد 

المصغرة  الحج  االثنين مع لجنة  اجتماع تنسيقي أمس 

الطبية  الوحدة  أعضاء  مع  واالجتماع  األحمر،  الهالل  في 

التي  التعليمات  جميع  إليضاح  القطرية،  الحج  ببعثة 

يجب أن يلتزموا بها في مقر العمل بمكة المكرمة، وكذلك 

في المشاعر المقدسة خالل تأدية مناسك الحج، والتعرف 

على خطة الوحدة الطبية وبروتوكول العمل.

رئيس الوحدة الطبية ببعثة الحج.. د. خالد عبدالهادي:

تقديم أفضل رعاية صحية للحجاج
الـوزارة حـريصـة على توفـير كافــة اإلمكانـيــات والتجهيزات واألدوية الالزمة

عيادات  تجهيز 
ــرى  لــلــرجــال وأخ
وغــرف  للنساء 
مــــخــــصــــصــــة 
ـــمـــالحـــظـــة  ـــل ل
ـــــــــــزل ـــــــــــع وال

{  د. خالد عبدالهادي

الدوحة- قنا- أكد الدكتور خالد عبدالهادي، 
رئيس الوحدة الطبية في بعثة الحج 

القطرية، جاهزية الخدمات الطبية لبعثة 
الحج التي ستعمل على مدار الساعة 

لتقديم الرعاية الصحية الالزمة لحجاج دولة 
قطر في مكة المكرمة، وفي المشاعر 

المقدسة لهذا العام 1443هـ.
ولفت رئيس الوحدة الطبية، لـ »قنا«، إلى 

أن دولة قطر، ممثلة بوزارة الصحة العامة، 
حريصة على توفير كافة اإلمكانيات 

والتجهيزات واألدوية والعالجات الالزمة 

لتقديم خدمات صحية عالية المستوى، 
تضمن سالمة وصحة حجاج الدولة، حتى 

يؤدوا مناسك الحج في أحسن الظروف.
وحول مهام واختصاصات الوحدة 

الطبية خالل موسم الحج، أوضح الدكتور 
عبدالهادي أن مهمة الوحدة الطبية 

تتمثل في الرعاية الصحية التي ستكون 
شاملة، بدًءا من وصول الحاج إلى األراضي 

المقدسة في مكة المكرمة، باإلضافة إلى 
مرافقة الحجاج أينما توجهوا، والعمل على 

التدخل السريع عند الحاجة.

طالب بإسناد إنشائها وتطويرها لألهالي

»البلدي« يوصي بتفعيل مشروع أسواق الفرجان

المركزي،  البلدي  المجلس  عقد 

والثالثين،  الخامس  اجتماعه 

السادسة،  الدورة  في  أمس  صباح 

الوالد  األمير  السمو  صاحب  بقاعة 

ثاني،  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ 

محمد  السيد  سعادة  برئاسة 

رئيس  شافي  آل  شافي  حمود  بن 

المجلس  ناقش  المجلس. 

سعادة  برئاسة  المركزي،  البلدي 

آل  شافي  حمود  بن  محمد  السيد 

شافي رئيس المجلس، توصيات 

والمرافق  الخدمات  لجنة  وتقرير 

مشروع  )تفعيل  بشــأن  العامة، 

المناطق  في  الفرجان  أسواق 

لألهالي(،  وتطويره  إنشائه  وإسناد 

والصادرة بناًء على المقترح المقدم 

من العضو علي بن محمد المهندي، 

نايف  والعضو   ،)26( الدائرة  ممثل 

الدائرة  ممثل  األحبابي،  علي  بن 

بناًء  أنه  المجلس  وأوصى   .)21(

لجنة  وتوصيات  تقرير  على 

بشــأن  العامة،  والمرافق  الخدمات 

)تفعيل مشروع أسواق الفرجان في 

وتطويره  إنشائه  وإسناد  المناطق 

على  بناًء  والصادرة  لألهالي(، 

المقترح المقدم من العضو علي بن 

محمد المهندي، ممثل الدائرة )26(، 

األحبابي،  علي  بن  نايف  والعضو 

ممثل الدائرة )21(، يُسر اللجنة أن 

المجلس  إلى سعادة رئيس  ترفع 

التوصيات  المركزي،  البلدي 

التالية:

المركزي،  البلدي  المجلس  يأمل 

التكرم  البلدية،  وزير  سعادة  من 

نحو  للتنمية  قطر  بنك  بتوجيه 

أسواق  مشروع  تفعيل  إعادة 

فترة،  منذ  توقف  الذي  الفرجان، 

التجارية في  الشوارع  نظرا لغياب 

خاصة  وبصفة  المناطق،  بعض 

المناطق الخارجية.

البلدي،  المجلس  ناقش  كما 

والمرافق  الخدمات  لجنة  تقرير 

إدارة  إلى  زيارتها  بشــأن  العامة 

االستراتيجي  والمخزون  التموين 

وعرض  والصناعة  التجارة  بوزارة 

علي  السيد  والتقارير  التوصيات 

لجنة  رئيس  المهندي،  محمد  بن 

الخدمات والمرافق العامة.

وأفاد بأنه بناء على المقترح المقدم 

من العضو علي بن فهد الشهواني، 

»مخازن  بشأن   ،)2( الدائرة  ممثل 

إلى  والمحال  الغذائي«  األمن 

العامة،  والمرافق  الخدمات  لجنة 

رئيس  سعادة  تأشيرة  على  بناء 

حيث  المركزي،  البلدي  المجلس 

الموضوع  بمناقشة  اللجنة  قامت 

وقررت عمل زيارة إلى إدارة التموين 

بوزارة  االستراتيجي  والمخزون 

على  للتعرف  والصناعة،  التجارة 

اإلدارة  بها  تقوم  التي  االستعدادات 

واألزمات  التحديات  لمواجهة 

األحداث  ظل  في  حدوثها  المتوقع 

الجارية في العالم حاليًا، والتعرف 

الخاصة  والبرامج  السياسات  على 

والتخزين  والتسويق  باإلنتاج 

والتداول  النقل  عمليات  وتنظيم 

للسلع الغذائية.

إدارة  بين  التنسيق  تم  وقد 

األعضاء  وشؤون  االجتماعات 

بالمجلس البلدي المركزي، وبين 

الكواري،  خليفة  عبدالله  السيد 

والمخزون  التموين  إدارة  مدير 

على  االتفاق  وتم  االستراتيجي، 

يوم  هو  الزيارة  موعد  يكون  أن 

2022م  مايو   24 الموافق  الثالثاء 

بمقر  صباحًا  التاسعة  الساعة 

وتوجه  والصناعة.  التجارة  وزارة 

والمرافق  الخدمات  لجنة  من  وفد 

العامة إلى مقر مبنى وزارة التجارة 

والصناعة برئاسة السيد علي بن 

اللجنة  رئيس  المهندي،  محمد 

لجنة  أعضاء  السادة  وحضور 

علي  العامة،  والمرافق  الخدمات 

الرحمن  عبد  الشهواني،  فهد  بن 

بن  محمد  الخليفي،  عبدالله  بن 

عبدالله  بن  محمد  الهاجري،  ظافر 

الكبيسي  خلف  بن  علي  السادة، 

عضو المجلس. كان في استقبال 

بن  عبدالله  السيد  األعضاء 

التموين  إدارة  مدير  الكواري  خليفة 

بوزارة  االستراتيجي  والمخزون 

مبارك  السيد  والصناعة،  التجارة 

مدير  مساعد  المهندي،  خليفة 

بأعضاء  الجميع  رحب  وقد  اإلدارة، 

لجنة الخدمات والمرافق العامة.

المسؤولون  أكد  اللقاء  بداية  وفي 

والمخزون  التموين  إدارة  من 

االستراتيجي، أن المرسوم بقانون 

بتنظيم   2019 لسنة   )24( رقم 

االستراتيجي  المخزون  وإدارة 

واالستهالكية،  الغذائية  للسلع 

صاحب  حضرة  أصدره  الذي 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

»حفظه  المفّدى  البالد  أمير  ثاني 

التأمين  ضمان  إلى  يهدف  الله«، 

السكان  الحتياجات  المنتظم 

وضمان  األساسية،  السلع  من 

وحمايتها  األسواق  سير  انتظام 

المتوقعة،  غير  التقلبات  من 

المفاجئ  الهبوط  بسبب  سواء 

أو  والعالمي  المحلي  اإلنتاج  في 

المتغيرات  أو  الطبيعية  الكوارث 

والدولية.   االقليمية  السياسية 

وإدارة  إنشاء  أن  المسؤولون  وأكد 

ثمرة  هو  االستراتيجي  المخزون 

كافة  فيه  تساهم  مشترك  جهد 

األسواق،  في  المتدخلة  الجهات 

الجملة  وتجار  الموردين  مثل 

والتجزئة، كل فيما يخصه لتأمين 

الغذائية  االستراتيجية  السلع 

شراكة  وتحقيق  واالستهالكية، 

الحكومية  الجهات  بين  فعالة 

للسلع  والمزودين  المختصة 

لضمان  واالستهالكية  الغذائية 

أصناف  من  أمان،  هامش  وجود 

واالستهالكية  الغذائية  السلع 

المسؤولون  قام  وقد  المستهدفة، 

توضيحي  مرئي  عرض  بتقديم 

إدارة  في  بها  المعمول  لآللية  وشرح 

التموين والمخزون االستراتيجي.

خالل  من  المسؤولون  وأكد 

نظام  وضع  تم  أنه  العرض، 

في  األول  هو  يكون  يكاد  إلكتروني 

على  قائم  نظام  وهو  المنطقة، 

التكنولوجيا  وسائل  استخدام 

وتبادل  لتخزين  الحديثة 

المتعلقة  والبيانات  المعلومات 

االستراتيجية،  السلع  بحركة 

منها،  المخزنة  الكميات  ومتابعة 

التي  للمدد  وفقًا  عليها  والحفاظ 

ويهدف  المختصة،  اإلدارة  تحددها 

المخزون  ومراقبة  رصد  إلى 

االستراتيجي من السلع األساسية 

ونسبة  االستيراد  نسبة  وتحديد 

اإلنتاج المحلي ومصادر االستيراد، 

وأضافوا أن الهدف الذي تسعى إليه 

االلكتروني  النظام  خالل  من  اإلدارة 

متكاملة  بيانات  قاعدة  توفير  هو 

على  الفوري  واالطالع  للتعرف 

وأنواعها  المنتجات  كافة  حركة 

تخزينها  وأساليب  وكمياتها، 

التخزين  وأماكن  التوزيع  ونقاط 

ومراقبة كافة عناصر العملية.  في 

لجنة  أعضاء  أشاد  الزيارة،  نهاية 

باآللية  العامة  والمرافق  الخدمات 

التموين  إدارة  في  بها  المعمول 

والنظام  االستراتيجي  والمخزون 

الشأن،  هذا  في  المتبع  االلكتروني 

المسؤولين  إلى  بالشكر  وتوجهوا 

لهم  وتمنوا  االستقبال  حسن  على 

التوفيق.

{  رئاسة المجلس البلدي 

إشادة بجهـود الـدولة في إدارة التموين وتوفـــير المخزون االستراتيجي 



تنعى

القيـــادة العــامـــة

من�ســوبي  وجميــع  واأفــراد  �ســف  و�سبــاط  �سبــاط 

القوات امل�سلحة القطرية

مبزيد من احلزن والأ�سى

املغفور له )اإن �ساء اهلل(

اللواء )متقاعد(

�سعيد �سعيد مبارك العبداهلل

وتتقدم بخال�ص العزاء وعظيم املوا�ساة اإىل

اأ�سرة الفقيد

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته
 واألهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان
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مساعد مدير إدارة التوعية المرورية.. المقدم جابر عضيبة لـ $ :

سيارات مرورية جديدة تقرأ اللوحات

إلى  وأشار خالل تصريحات خاصة لـ $ 

التنسيق التام بين اإلدارة العامة للمرور وهيئة 

بشأن  الحالية  الفترة  في  العامة  األشغال 

ومن  الرئيسية  الطرق  من  عدد  في  اإلغالقات 

الطرق  هذه  لتطوير  الكورنيش  شارع  بينها 

وإنشاء الجسور واألنفاق ومعابر المشاة، الفتا 

االزدحامات  لمنع  مناسبة  خطط  وضع  إلى 

خالل  الشوارع  وفي  الطرق  تلك  على  المرورية 

تلك الفترة وخاصة أن فترة الصيف واإلجازات 

تعد فترة مناسبة إلجراء التطوير في الشوارع 

وهو ما يؤدي لوجود بعض اإلغالقات المؤقتة.

وأكد المقدم عضيبة أنه قبل أي إغالق مروري 

عن  سواء  اإلغالق  عن  واإلعالن  اإلخطار  يتم 

للمرور  العامة  اإلدارة  عبر  أو  أشغال  طريق 

البديلة  والطرق  االغالق  مكان  على  والكشف 

والمدة الزمنية لهذه االغالقات.

أجهزة  بتركيب  اإلدارة  قيام  أن  إلى  وأشار 

رادارات جديدة في الطرق الحديثة والشوارع 

الصيانة  أعمال  من  االنتهاء  بعد  الرئيسية 

وكشف  السرعة  حركة  لضبط  يأتي  بها 

االلتزام  أهمية  على  مشددا  بها،  المخالفات 

حيث  الطرق،  على  المحددة  بالسرعات 

أبرز  من  والجنونية  الزائدة  السرعة  تعتبر 

مسببات الحوادث المرورية التي تنجم عنها 

وفيات وإصابات بليغة. 

وأضاف أن أجهزة الرادار والكاميرات الموجودة 

بها أصبحت متطلبا رئيسيا لتنظيم الحركة 

شرطي  تواجد  الصعب  من  ألنه  المرورية، 

مرور في جميع الشوارع والطرق.

التي  المجهزة  الدوريات  سيارة  أن  وأوضح 

ميليبول  معرض  هامش  على  تدشينها  تم 

قارئة  تسمى  األمنية،  النظم  إدارة  قبل  من 

تدخل  لم  أنها  مضيفًا  المطلوبة،  اللوحات 

السيارة  أن  إلى  وأشار  اآلن.   حتى  الخدمة 

استخدامها  يتم  المطلوبة  اللوحات  قارئة 

االتجاهات  جميع  في  السيارات  عن  للكشف 

بالشارع من أمام السيارة وخلفها وعن يمينها 

السيارة تعرض جميع  أن  ويسارها، مضيفا 

بيانات السيارات من خالل قراءة لوحاتها ويتم 

إخبار الدوريات المرورية ما إذا كانت مطلوبة 

أم ال.

إدارة  مدير  مساعد  دعا  مواز،  سياق  وفي 

للمرور  العامة  باإلدارة  المرورية  التوعية 

بالسرعات  االلتزام  إلى  الطرق  مستخدمي 

القانونية حفاظًا على حياتهم وحياة اآلخرين.

وأوضح المقدم عضيبة أن اإلدارة العامة للمرور 

بحزم  المستهترين  السيارات  قائدي  تواجه 

قائدي  بعض  أفعال  تواجه  القانون  مواد  وأن 

على  لهم  فيديوهات  تنتشر  والتي  المركبات 

مواقع التواصل االجتماعي، حيث يتم القبض 

عليهم خالل وقت قليل وحجز المركبة واتخاذ 

النصح  موجها  بحقهم،  القانونية  اإلجراءات 

الحفاظ  بضرورة  المركبات  قائدي  لجميع 

على الممتلكات العامة.

{  المقدم جابر عضيبة

ــي بــهــا أعــمــال ــت ـــع خــطــط لــمــنــع االزدحــــامــــات فــي الــطــرق ال وض

تحويل 
المخالفات 

القديمة 
لقسم متابعة 

القضايا

تنسيق بين 
»المرور« 

و»أشغال« 
بشأن 

اإلغالقات في 
الصيف

محمد أبوحجر كتب

أوضح المقدم جابر عضيبة 
مساعد مدير إدارة التوعية 

المرورية باإلدارة العامة للمرور 
أن المرور بدأت في تطبيق 

عدد من اإلجراءات التنظيمية 
الخاصة بالمخالفات المرورية 

القديمة، حيث يتم حاليا 
تحويلها لقسم متابعة 

القضايا في حالة عدم 
دفعها، مؤكدا أن مكتب 

متابعة القضايا سيختص 
بإحالة المخالفات المرورية 

للمتعثرين ماليًا إلى النيابة، 
مع القيام بتجديد استمارة 

المركبات ألن المخالفات بعد 
التحويل تصبح مسجلة على 

الرقم الشخصي لمرتكب تلك 
المخالفات.

استعدادًا لقمة تحّول التعليم

اللجـنــة الوطـنـيـة للتــربـيـة
تــــعــقــد سلســـلـة مشـــاورات

والثقافة  القطرية للتربية  الوطنية  اللجنة  تعقد 

الجميع،  فوق  التعليم  ومؤسسة  والعلوم 

سلسلة  واليونسيف،  اليونسكو  مع  بالشراكة 

استعدادًا  قطر  دولة  في  الوطنية  المشاورات  من 

سبتمبر  في  ستعقد  التي  التعليم  تحّول  لقمة 

التعليم  بأن  اعترافًا  نيويورك  في   2022 الجاري 

حق من حقوق اإلنسان وأساس للسالم والتنمية 

المستدامة. وستعقد هذه المشاورات على مدار 

الدراسات  بكلية  الجاري  يونيو   16-15 يومي 

المدينة  في  خليفة  بن  حمد  بجامعة  اإلسالمية 

التربية  وزيرة  سعادة  بحضور  التعليمية، 

الوزارات  من  وعدد  العالي،  والتعليم  والتعليم 

والمؤسسات بالدولة وأصحاب المصلحة. 

من  عدد  المشاورات  هذه  في  وسيشارك 

والتعليم  التربية  بوزارة  والعاملين  المسؤولين 

األكاديمية،  والمؤسسات  العالي،  والتعليم 

العام  القطاعين  في  المصلحة  وأصحاب 

وأولياء  والمعلمين،  المدارس  والخاص، ومديري 

التنمية بما  األمور، والطالب، والشباب، وشركاء 

في ذلك ممثلون عن اليونسكو واليونيسيف.

قطر  دولة  في  الوطنية  المشاورات  هذه  وتأتي 

تسعى  حيث  التعليم،  تحّول  لقمة  استعدادًا 

بالتعليم  العالمي  االلتزام  تجديد  إلى  القمة 

إلى  باإلضافة  أولوية،  ذات  عامة  منفعة  باعتباره 

المشترك  للعمل  والتضامن  الطموح  تعبئة 

جديد  مفهوم  تشكيل  نحو  الحلول  وإيجاد 

للتعليم.  وتهدف القمة إلى تسريع جهود التعافي 

الناتجة عن جائحة فيروس  من خسائر التعلم 

تحقيق  إلى  الرامية  الجهود  وتنشيط  كورونا، 

المستدامة،  التنمية  أهداف  من  الرابع  الهدف 

أفضل،  بصورة  للمستقبل  المجتمعات  وإعداد 

علمًا بأنه سُيعقد مؤتمر ما قبل القمة في باريس 

بتاريخ 29-30 يونيو لإلعداد لقمة تحّول التعليم 

التي سُتعقد في 19 سبتمبر القادم. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه المشاورات الوطنية 

عن  تتحدث  جلسات  تسع  حوالي  ستتضمن 

قطر،  في  التعليم  تحّول  التالية:  الموضوعات 

االستراتيجية  والوسائل  التحوالت  وتحديد 

لتشكيل مفهوم جديد ألهداف التعليم المشترك 

التعافي  وضمان  والعشرين،  الحادي  للقرن 

فيروس  بسبب  التعليم  اضطراب  من  الكامل 

كورونا، وضمان تمويل عام معزز وأكثر استدامة 

الوطني  التعليم  أهداف  طموح  ورفع  للتعليم، 

وآمنة  وعادلة  شاملة  مدارس  وإرساء  ومعاييره، 

وصحية، ورفع كفاءة المعلمين وجودة التدريس 

وعملية  التدريس،  مهنة  بأهمية  الوعي  ورفع 

والتحوالت  والبيئة،  واالستدامة  والتعلم  التعليم 

الرقمية في مجال التعليم.

حول التربية الوالدية وسلوكيات األطفال

»دعم« ينظم ورشة تدريبية

الوالدية  التربية  أنماط  إلى معرفة  باإلضافة 

المؤثرة في سلوكيات األطفال في ظل وجود 

في  والحياة  الحديثة  التكنولوجية  الوسائل 

التدريبية  الورشة  قدمت  الرقمي.   العصر 

نفسي  استشاري  المهندي  حمدة  الدكتورة 

مصمم  الهاشمي  المجيد  عبد  واألستاذ 

عالقات المجتمع )مدرسة اكاديميتي(.

الورشة،  خالل  حمدة،  الدكتورة  تناولت 

العالقات  على  الرقمي  العصر  تداعيات 

األسرية الراهنة،

وبعض أنماط المعاملة الوالدية التي تحقق 

في  واألبناء  الوالدين  بين  اإليجابي  التوافق 

األستاذ  تناول  جهته  ومن  الرقمي.   العصر 

الهاشمي عدة محاور منها:

طرق التعرف على أساليب التربية والتنشئة 

على  والتعرف  اليومية  ممارساتنا  خالل  من 

سلوكياتنا  تحكم  التي  المختلفة  المؤثرات 

وتصرفاتنا تجاه األبناء.

كما قام بعرض األسس األصيلة المستمدة 

مواجهة  في  االجتماعية  ومبادئنا  قيمنا  من 

المتغيرات،

ممارسات  مجموعة  طرح  أيضا  تم  حيث 

ترتبط بالمشكالت المعاصرة في التنشئة.

وخالل الورشة وضح الهاشمي أن هناك أنواعا 

لألنماط الوالدية منها:

ننشئ  ولكي  واالطفائي،  والعصابي  المثالي 

كوالدين  أدوارنا  نفهم  أن  يجب  متزنة  اسرة 

ونتواصل بشكل دائم وحي مع ابنائنا. 

األسرة  تهيئة  آليات  الورشة  تناولت  كما 

المحيطة  والظروف  للثقافة  ناقل  كوسيط 

التنشئة  مؤسسات  أهم  باعتبارها  بها، 

لألبناء.

وأنماط التربية الوالدية التي تؤثر في توجيه 

النمو االجتماعي وتأثيره في سلوك األبناء في 

العصر الرقمي،

المعاملة  أساليب  بين  العالقة  وتوضيح 

الوالدية ومدى عالقتها بالتوازن االنفعالي في 

ظل المخاطر السيبرانية.

النقاشات  من  بمجموعة  الورشة  اختتمت 

واألسئلة التي طرحها أولياء األمور.

السلوكية  للصحة  دعم  مركز  أن  يذكر 

في  السلوكية  الصحة  تعزيز  إلى  يهدف 

المجتمع، ودعم قدرة النشء والشباب على 

السلوكية  االنحرافات  مشكالت  مواجهة 

ومضطربي السلوك وحلها.

التوعوية  الخدمات  بتقديم  يلتزم  كما 

والعالجية والتأهيلية والتدريبية الفعالة في 

مجال الصحة السلوكية.

نظم أمس مركز دعم 
للصحة السلوكية، أحد 

المراكز المنضوية تحت 
مظلة المؤسسة القطرية 
للعمل االجتماعي، ورشة 

تدريبية لعدد من أولياء 
األمور بعنوان »تأثير 

أنماط التربية الوالدية على 
سلوكيات األطفال في 

العصر الرقمي« في فندق 
)كراون بالزا(، وذلك بهدف 

توعية أولياء األمور بمخاطر 
االنحرافات السلوكية على 

الفرد والمجتمع.

$ الدوحة

تنطلق
ورش تعليمية صيفية لألطفال في »كتارا« األسبوع القادم

العامة  المؤسسة  أعلنت   - قنا   - الدوحة 

للحي الثقافي )كتارا( عن إطالق مجموعة 

الصيفية  التعليمية  الورش  من  متنوعة 

من  الفترة  خالل  أيام  أربعة  لمدة  ستقام 

هذه  وتستهدف  الجاري،  يونيو   29 إلى   20
الورش األطفال من عمر 8 إلى 13 سنة.

فنية  مجاالت  الورش  تلك  وتتضمن 

األولى  الورشة  ستكون  حيث  متعددة، 

وتعليم  العرائس،  صناعة  )فن  حول 

والخيط،  اليد  عرائس  صناعة  كيفية 

الدرامية  األلعاب  فن  تعليم  جانب  إلى 

وتعابير  والكالمي  الحركي،  والتعبير 

23 يونيو  إلى   20 الفترة من  الوجه(، خالل 

الجاري، والورشة الثانية تختص بتعليم 

 29 إلى   26 من  الفترة  خالل  العربي  الخط 

يونيو الجاري.

لتعليم  فنية  ورشات  الثريا  قبة  وستنظم 

في  شهر،  لمدة  وتمتد  لألطفال،  الرسم 

الوجه،  )تعابير  منها  موضوعات  عدة 

ورائد  الفضاء،  إلى  رحلتي  الفضاء،  أميرة 

الفترة  في  وتبدأ  إلخ(  الصغير..  الفضاء 

القبة  بمبنى  يوليو   20 إلى  يونيو   20 من 

الفلكية.

وتقام جميع الورش من الرابعة عصرا إلى 

مختصين،  وبإشراف  مساء،  السادسة 

العرائس،  فن  تصميم  مجاالت  في 

شهادات  وتمنح  والرسم،  العربي،  الخط 

للمشاركين في آخر كل دورة.

التي  المتخصصة  الورش  وتحظى 

الصيفية،  اإلجازة  خالل  »كتارا«  تطلقها 

في  المدارس  طالب  قبل  من  كبير  بإقبال 

المراحل الدراسية المختلفة .
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 د. الخال: 
سيسهمون 
بشكل فاعل 
في تقديم 

الرعاية 
الصحية 
بالدولة

القطريون 
يشكلون ما 
يزيد على 

»20 %« من 
الملتحقين 

بالبرنامج هذا 
العام 

مواعيد جديدة لمرافق 
فحص كورونا بالمركبات

في مسابقة قطر للعلوم

إغالقها في »4« مراكز صحية.. »الرعاية األولية«:

أكاديمية الدوحة 
تحصد المركز الثاني

واعتزاز  فخر  لحظة  الفوز  هذا  ويعد 

أكاديمية  في  والمستشارة  للمعلمة 

الدوحة السيدة رزان جرجور، ولرئيسة 

قسم العلوم بأكاديمية الدوحة السيدة 

القسم  ورئيسة  فرحات،  ميرفات 

جابين. صداقات  السيدة  الثانوي 

عليهما  والمشرفون  الفتاتان  مثلت  لقد 

في  تمثيل  خير  الدوحة  أكاديمية 

بين  العالقة  حول  أعدتاها  دراسة 

 Covid - 19 وحدة  وانتشار  التدخين 

في  بتميز  بحثهما  ساهم  وقد  قطر،  في 

نعتز  لذلك  والمعرفي،  العلمي  اإلثراء 

وتفانيهم  ومثابرتهم  بمبادراتهم  للغاية 

حًقا  جسدوا  فقد  الدراسة،  هذه  في 

الدوحة. رسالة ورؤية أكاديمية 

فخورة  الدوحة  أكاديمية  أن  شك  وال 

ونجاحهم  فوزهم  وإن  بطالبها،  للغاية 

والمستمر  الجاد  لعملهم  ثمرة  هو 

وثمرة  تقدير  أنه  كما  الكبير،  والتزامهم 

تحقيق  على  الدائم  المعلمين  إلصرار 

الميادين  كافة  في  النتائج  أعلى 

والمشاركات.

من كليات الطب ضمن برنامج تدريب األطباء المقيمين

»حمد الطبية« تستقبل »189« خريجا

قبولهم  تم  الذين  الخريجون  ويأتي 

من  رئيسي  بشكل  بالبرنامج  لاللتحاق 

بما  المحلية  الجامعات  في  الطب  كليات 

كورنيل  وايل  وكلية  قطر،  جامعة  فيها 

ما  القطريون  ويشّكل  قطر،   - للطب 

ببرنامج  الملتحقين  من   %  20 على  يزيد 

حمد  مؤسسة  في  المقيمين  األطباء 

تزايد  إلى  يشير  مما  العام،  لهذا  الطبية 

العالية  الكفاءات  ذوي  الطب  طالب  عدد 

الدولة. في 

الخال،  عبداللطيف  الدكتور  وأشار 

مؤسسة  في  الطبي  التعليم  إدارة  مدير 

الجدد  الخريجين  أن  إلى  الطبية،  حمد 

تقديم  في  فاعل  بشكل  سيسهمون 

الصحي  النظام  عبر  الصحية  الرعاية 

في  وذلك  المستقبل  في  قطر  دولة  في 

للصحة،  الوطنية  االستراتيجية  إطار 

مع  كثب  عن  ونعمل  عملنا  »لقد  وقال: 

األكاديمية  المؤسسات  في  شركائنا 

برامج  تطبيق  من  للتأّكد  الصحية 

إلى  ترتكز  الجودة  عالية  تدريبية 

المؤسسي  باالعتماد  المرتبطة  الكفاءات 

للتعليم  األميركي  المجلس  قبل  من 

والتي   ،)ACGME-I( العالي  الطبي 

اإلكلينيكي  التدريب  عناصر  تتضّمن 

الرعاية  جودة  تطوير  وتشمل  المحورية 

التواصل  ومهارات  وقدرات  الصحية، 

المهنية  والمعرفة  والفعالة،  الجيدة 

مقومات  من  جميعًا  تعتبر  والتي  الطبية 

والناجح«. المؤهل  الطبيب 

»تربطنا  الخال:  الدكتور  وأضاف 

شراكة  عالقة  قطر  في  الطب  بكليتي 

من  يتجزأ  ال  جزءًا  باعتبارهما  قوية 

تبّني  إلى  الرامية  قطر  استراتيجية 

يتم  الكفاءة  عالية  طبية  كوادر  وتعزيز 

على  تكون  محليا  وتدريبها  تطويرها 

والعادات  الثقافية  باإلحتياجات  دراية 

وتتمتع  قطر  دولة  في  المرعية  والتقاليد 

احتياجات  لتلبية  والكفاءة  بالخبرة 

للمجتمع  المستقبلية  الصحية  الرعاية 

القطري«.

من  البرنامج  في  المشاركين  وحول 

الدكتور  قال  قطر،  جامعة  خريجي 

ينضم  »سوف  الخال:  عبداللطيف 

في  الطب  كلية  من  الجدد  الخريجون 

خريجي  من  زمالئهم  إلى  قطر  جامعة 

متمكنين  أصبحوا  الذين   2021 العام 

العالقة،  ذات  التدريبية  البرامج  من 

أولئك  رؤية  الصدر  يثلج  مما  وكان 

متمّيزًا  تقّدمًا  يحرزون  وهم  الخريجين 

بعض  ويعود  المنصرم،  العام  خالل 

التزامنا  إلى  التقّدم  ذلك  في  الفضل 

لبرامجنا  العالية  بالمعايير  الصارم 

مر  على  شهدنا  ولقد  دوليا،  المعتمدة 

االلتحاق  طلبات  من  العديد  السنين، 

يجد  حيث  المقيمين،  األطباء  ببرنامج 

يجذبهم  ما  الطب  خريجي  من  العديد 

والمتقدم  المتخصص  تدريبهم  لمتابعة 

برامجنا  به  تتمتع  لما  مؤسستنا  في 

طيبة«. سمعة  من  التعليمية 

نواصل  »وفيما  الخال:  د.  وأضاف 

من  الطب  كليات  لخريجي  استقبالنا 

التعليمية،  برامجنا  في  الدولة  خارج 

للكوادر  األولوية  إعطاء  نفّضل  فإننا 

مسيرتهم  ومتابعة  بتطوير  المهتمة 

تقّدم  في  واإلسهام  قطر  دولة  في  المهنية 

والتعليم  الصحية  الرعاية  خدمات 

في  الصحي  القطاع  في  والبحوث 

فإننا  ذلك،  من  الرغم  وعلى  الدولة. 

مكونات  في  التنوع  بأن  جازمين  نعتقد 

يضمن  الدولة  في  السكاني  المجتمع 

تعمل  الكفاءة  عالية  طبية  كوادر  وجود 

المختلفة  المكونات  هذه  خدمة  على 

أن  سرورنا  دواعي  لمن  وإنه  للمجتمع، 

جامعة  في  الطب  كلية  خريجي  بين  من 

تدريب  ببرنامج  الملتحقين   58 الـ قطر 

مجموعة  العام  لهذا  المقيمين  األطباء 

بالطموح  يتميزن  الالتي  الخريجات  من 

العالية«.  والتنافسية  الالمحدود 

في  الطب  كلية  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

الدفعة  التي قامت بتخريج  جامعة قطر، 

 ،2021 العام  في  الجدد  األطباء  من  األولى 

جانب  إلى  محوريًا  دورًا  أّدت  قد  كانت 

الشريكة  الطبية  األكاديمية  المؤسسات 

من  جديد  جيل  إعداد  في  الدولة  داخل 

تباشر  وسوف  األكفاء،  الخريجين 

قطر  جامعة  خريجي  من  الثانية  الدفعة 

األطباء  برامج  من   21 في  التدريب   58 الـ

مؤسسة  مرافق  مختلف  في  المقيمين 

منها  الكثير  يتمتع  والتي  الطبية  حمد 

المجلس  قبل  من  المؤسسي  باالعتماد 

العالي  الطبي  للتعليم  األميركي 

على  البرامج  هذه  وتؤّكد   ،)ACGME-I(

اإلستراتيجية  بالرؤية  الدولة  التزام 

الكفاءات  تعزيز  في  والمتمثلة  الصحية 

وصقل  الدولة  داخل  تدريبها  يتم  التي 

من  التقليل  بهدف  مهنيًا  الكفاءات  هذه 

خارج  من  الطب  خريجي  على  االعتماد 

الدولة.

أول  الطبية  حمد  مؤسسة  وتعتبر 

المنطقة  في  صحية  رعاية  مؤسسة 

المؤسسي  االعتماد  على  تحصل 

األميركي  المجلس  قبل  من  المرموق 

 ACGME-I(( العالي  الطبي  للتعليم 

إدارة  وتفخر   ،))www.acgme-i.org
على  بحصولها  المؤسسة  في  التعليم 

األطباء  برامج  من  للعديد  اإلعتماد  هذا 

الزمالة. وبرامج  المقيمين 

أخصائية طب األسرة.. د. حنان الشمري:

حرارة الصيف خطر على كبار السن

األفضل  المشروب  هو  الماء  أن  وتضيف 

الالزمة  السوائل  على  الجسم  لحصول 

أيضًا  يمكن  لكن  الوظيفية،  لعملياته 

ال  حتى  للماء  النكهات  بعض  إضافة 

بإضافة  وذلك  بالملل،  المرء  يشعر 

أو  البرتقال  شرائح  أو  النعناع  بعض 

الزنجبيل.

 1.2 شرب  السن  كبار  على  ينبغي  كما 

ويمكن  يوميًا،  األقل  على  الماء  من  لتر 

الشيء  بعض  تزيد  أن  الكمية  لهذه 

تختلف  أنها  كما  الصيف،  في  أيضًا 

وان  البدني  النشاط  باختالف  أيضًا 

الكبار  من  تتطلب  الصيف  حرارة  كانت 

والصغار شر كميات كبيرة من السوائل 

الصيف  وأمراض  الجفاف  لتجنب 

األولى  العالمات  وتتمثل  المعروفة، 

الصداع  الجسم:  في  السوائل  لنقص 

الذهني. والتشوش  التركيز  وضعف 

ولكنه قد توجد حاالت ال يجوز فيها شرب 

وقصور  الكلى  تليفات  مثل  بكثرة،  الماء 

وفق  الماء  تناول  يشترط  بحيث  القلب 

معقولة. كمية 

من  إنه  الشمري  حنان  الدكتورة  وتقول 

المهم تعرض كبار السن لضوء الشمس 

التعرض  أن  كما  االكتئاب،  يعالج  حيث 

على  الجسم  يساعد  الشمس  ألشعة 

ولكن  العظام،  لصحة  »د«  فيتامين  إنتاج 

الخروج  بعدم  السن  كبار  تنبيه  يجب 

صباحًا أو حتى آخر النهار دون حماية من 

غطاء  استعمال  يمكن  بحيث  الشمس، 

الشمس  أشعة  من  واٍق  كريم  أو  الرأس 

كما  الجسم.  من  المكشوفة  األجزاء  على 

أن  يمكن  الشمس  بحروق  اإلصابة  ان 

اإلصابة  خطر  من  وتزيد  خطيرة،  تكون 

يصاب  أن  الممكن  ومن  الجلد  بسرطان 

من  لذلك  الجلد،  بسرطان  السن  كبار 

المهم حماية بشرتهم باستمرار.

الشمري  حنان  الدكتورة  وتضيف 

هناك  كانت  إذا  األسرة:  طب  أخصائية 

الجلد،  على  اللون  بنية  بقع  أو  شامات 

إذا  ولكن  ضارة،  غير  تظل  ما  عادة  فإنها 

لونها  أو  شكلها  أو  حجمها  تغير  أو  نزفت 

تأخير،  دون  الطبيب  استشارة  فيجب 

في  السن  كبار  بشرة  أيضا  تكون  وقد 

المعتاد  من  جفافا  أكثر  الصيف  فترة 

حيث يمكن أن يساعد استخدام المرطب 

في الحفاظ على صحة بشرتهم.

ويجب على كبار السن عدم إهمال صحة 

الحرارة  من  لها  الحماية  وتوفير  العين 

اختيار  خالل  من  الشمس  واشعة 

بيانا  تحمل  التي  الشمسية  النظارات 

األشعة فوق  % من   100 بأنها توفر حماية 

البنفسجية.

حماية  المهم  من  أنه  من  الرغم  وعلى 

بشرة كبار السن، إال أن بعض التعرض 

إلنتاج  ضروري  الشمس  ألشعة  المباشر 

هذا  نقص  يرتبط  حيث  »د«  فيتامين 

واألوعية  القلب  بأمراض  الفيتامين 

هشاشة  مثل  صحية  ومشاكل  الدموية 

العظام.

{ د. عبداللطيف الخال

الدوحة          $

حصلت أكاديمية الدوحة على تصنيف عال بين جميع 
المدارس في دولة قطر من خالل طالبها في العلوم.

ففي حدث استضافه الصندوق القطري لرعاية البحث 
العلمي لمسابقة علمية ضمت جميع المدارس في 

جميع أنحاء قطر، فاز من أكاديمية الدوحة كل من 
تيسير سالسابيال، وليما عليوي بالمركز الثاني على 

مستوى الدولة.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية األولية عن 
ساعات العمل الجديدة لمرافق فحص كورونا 

من داخل المركبات في المراكز التابعة لها من 
6 مساًء إلى 10 مساًء خالل فصل الصيف.

الدوحة          $

حسابها  على  تغريدة  في  وقالت 

ساعات  على  تعّرفوا  تويتر:  بموقع 

فحص  لمرافق  الجديدة  العمل 

المركبات  داخل  من   »19  - »كوفيد 

لمؤسسة  التابعة  المراكز  في 

فصل  خالل  األولية  الصحية  الرعاية 

الصيف.

مرافق  إغالق  عن  أيضا  أعلنت  كما 

داخل  من   »19  - »كوفيد  فحص 

المراكز  من  كل  في  المركبات 

الصديق،  أبوبكر  التالية:  الصحية 

والخور. والثمامة،  والوعب، 

{ د. حنان الشمري

الصداع 
وضعف 
التركيز 

والتشوش 
الذهني من 

عالمات 
نقص 

السوائل

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يتعين على كبار 
السن االلتزام ببعض اإلرشادات من أجل وقاية أنفسهم من ارتفاع 

درجة الحرارة وضربات الشمس أو نقص السوائل في الجسم؛ 
نتيجة للتعرق أو عدم شرب الماء بكميات كافية يحتاجها الجسم 

للقيام بالوظائف المطلوبة.
وتقول الدكتورة حنان الشمري أخصائية طب األسرة في مركز 

المطار الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية األولية إن فصل 
الصيف قد يشكل خطورة شديدة على كبار السن وذلك 
بسبب ارتفاع درجات الحرارة خالل فصل الصيف بسبب 
قلة شرب كبار السن للسوائل خاصة الماء، نظرًا لتراجع 

الشعور بالعطش مع التقدم في العمر، ولذلك يجب 
عليهم اتباع نظام غذائي متوازن لمساعدة الجسم 

على استبدال أي أمالح يفقدها عن طريق التعرق.

الدوحة          $

تستعّد مؤسسة حمد الطبية، التي تعتبر أكبر مزّود للرعاية 
الصحية في القطاع الصحي العام في دولة قطر، الستقبال 

189 من خريجي كليات الطب الجدد لالنضمام لبرنامج تدريب 
األطباء المقيمين المعتمد، وذلك من خالل إدارة التعليم 

الطبي في المؤسسة، ومن بين هؤالء الخريجين 58 من 
خريجي كلية الطب في جامعة قطر.

 الدوحة          $
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د. الكواري: 
التوعية 

بحقوقهم 
مدخل رئيسي 
ن اإلنسان 

ّ
يمك

من االرتقاء 
بواقعه

»ويش« ُيقّدم »15« ألف دوالر للفائزين

إلغاثة المتضررين من الجفاف بالصومال

بمنحته البحثية في مجال التمريض

»قطر الخيرية« 
تطلق نداء استجابة عاجال

اإلغاثي  تدخلها  في  الخيرية  قطر  وتركز 

المواد  في  ممثلة  الحيوية  المجاالت  على 

395 ر.ق«  الغذائية  الغذائية »قيمة السلة 

)المشمعات  تشمل  التي  الغذائية  وغير 

والبطانيات  والحصر  البالستيكية، 

وغيرها بقيمة 566 ر.ق(، إضافة إلى توفير 

مياه  )صهاريج  للشرب  الصالحة  المياه 

التبرع  يمكن  كما  ر.ق(.   1,170 بقيمة 

 2,131 بقيمة  الصومال  إغاثة  »بحزمة 

ر.ق«.

وبات الصومال، الذي يعد من أكثر البلدان 

على  اإلفريقي،  القرن  في  بالجفاف  تأثرا 

7.1 مليون  أزمة مجاعة تهدد نحو  مشارف 

شخص أي نصف سكان البالد، وتسببت 

محاصيله  إتالف  في  الجفاف  موجة 

مساحات  إلى  أراضيه  وتحويل  الزراعية 

أكثر من  الغذاء  انعدام  أجبر  قاحلة، فيما 

نصف مليون صومالي على النزوح، بينما 

ألعلى  التغذية  سوء  معدالت  ارتفعت 

السنوات  دون  األطفال  بين  مستوياتها 

الخمس، ليصل عدد الذين يهددهم خطر 

الموت لـ 1.4 مليون طفل.

دعوة للتبرع
الخير  أهل  الخيرية  قطر  وتحث 

والمحسنين في دولة قطر القيام بواجبهم 

األخوي واإلنساني من خالل التبرع لصالح 

إخوانهم المتضررين من الجفاف واإلسهام 

والمحتاجين  الفقراء  هؤالء  حياة  إنقاذ  في 

من شبح الجوع وسوء التغذية والتخفيف 

قطر  جهود  دعم  ومواصلة  معاناتهم  من 

في  خصوصا  العاجلة  الميدانية  الخيرية 

سبحانه  الله  داعية  المباركة،  األيام  هذه 

صالح  المحسنين  من  يتقبل  أن  وتعالى 

موقع  عبر  للحملة  التبرع  ويمكن  أعمالهم، 

تطبيق  أو   QCH.QA/SO الخيرية  قطر 

وكذلك   QCH.QA/APP الخيرية  قطر 

عبر  أو  المنزلي،  المحصل  خدمة  طلب 

االتصال  مركز  على  المباشر  االتصال 

من  أو  التبرع،  خيارات  لجميع   44290000
المجمعات  في  التحصيل  نقاط  خالل 

التجارية.

الخيرية  قطر  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

تواصل جهودها لمساعدة المتضررين من 

الجفاف في الصومال، حيث قامت مؤخرا 

المتضررة  بتقديم معونات غذائية لألسر 

 7000 حوالي  استفاد  حيث  الجفاف،  من 

العاصمة  بيدوا  مدينة  في  شخص 

من  الصومال  غرب  جنوب  لوالية  المؤقتة 

هذه المساعدات.

 2022 كما سبق وأن قدمت منذ بداية عام 

الجفاف  من  للمتضررين  مساعدات 

21 مشروعا في مجاالت مختلفة  تضمنت 

والمياه  والصحة،  الغذائي  اإلمداد  وهي 

 438،261 منها  استفاد  واإليواء،  واالصحاح، 

الصومالية  الواليات  من  عدد  في  شخص 

األكثر تضررا وشملت والية جلمدغ، والية 

هرشبيلي  والية  الصومال،  غرب  جنوب 

وبلغت  وواليةجوباالند.  صوماالند  ووالية 

 8 من  أكثر  للتدخل  اإلجمالية  التكلفة 

ماليين ريال.

مشاركون في حلقة نقاشية لـ »إحسان« و»حقوق اإلنسان«:

التشريعات القطرية تحمي كبار السن

$ - قنا - نظم مركز تمكين  الدوحة - 

بالشراكة  »إحسان«  السن  كبار  ورعاية 

أمس  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  مع 

حلقة نقاشية بعنوان »حماية كبار السن، 

اليوم  بمناسبة  وذلك  وأدوات«،  مسؤوليات 

معاملة  إساءة  بشأن  للتوعية  العالمي 

األمم  منظمة  بها  تحتفل  والتي  السن  كبار 

»محاربة  شعار  تحت   2022 لعام  المتحدة 

إساءة معاملة كبار السن«.

سعادة  قال  االفتتاحية،  كلمته  وفي 

نائب  الكواري،  سيف  بن  محمد  الدكتور 

اإلنسان:  لحقوق  الوطنية  اللجنة  رئيس 

أحد  هي  السن  كبار  بحقوق  التوعية  »إن 

اإلنسان  ُتمّكن  التي  الرئيسية  المداخل 

لما  وفقًا  األفضل  نحو  بواقعه  االرتقاء  من 

وتأتي  النبيلة.  اإلنسانية  القيم  ترتضيه 

يمثل  كونه  من  اليوم  هذا  اعتماد  أهمية 

إلى  السن  كبار  بحاجة  عالميًا  اعترافًا 

ومعارضة  المعاملة  إساءة  من  الحماية 

االنتهاكات واإلساءات التي تلحق بهم، فضاًل 

العالمية  االستجابات  تطوير  ضرورة  عن 

التي  المشكلة  هذه  على  للقضاء  والوطنية 

خالل  تتفاقم  أن  الدولية  االحصاءات  تتوقع 

تشيخ  نسبة  زيادة  مع  القادمة  السنوات 

العالم«. سكان 

محمد  بن  أحمد  السيد  بين  بدوره، 

للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  الكواري، 

دولة  إدراك  االجتماعي،  للعمل  القطرية 

كبار  معاملة  إساءة  لمشكله  المبكر  قطر 

ووضع  تجنبها  على  حرصت  حيث  السن، 

وسائل الوقاية منها، مشيرا إلى أن منظومة 

مقدمتها  وفي  القطرية،  التشريعات 

حقوق  حماية  أهمية  على  تؤكد  الدستور، 

حقوق  وحماية  عام،  بشكل  السن  كبار 

والعمل  والسكن  االجتماعي  الضمان 

بشكل  واالجتماعية  القانونية  والحماية 

خاص لهم.

السيدة  قدمت  النقاشية،  الحلقة  وخالل 

الرعاية  إدارة  الشهواني، مدير  مشيرة حمد 

عمل  ورقة  إحسان،  بمركز  المنزلية 

كبار  معاملة  بإساءة  »التعريف  بعنوان 

اإلساءة  تعريف  وتناولت  واثآره«،  السن 

وناقشت  عنها،  الناتجة  واآلثار  وأنواعها 

السن  كبار  لحماية  واألدوار  المسؤوليات 

دور مركز إحسان  إلى  وأشارت  اإلساءة،  من 

معاملة  إساءة  بشأن  التوعية  مجال  في 

لحماية  مقترحات  قدمت  كما  السن،  كبار 

كبار السن من اإلساءة والعنف. 

مرزوق  ناصر  السيد  قدم  جهته،  من 

القانونية  الشؤون  إدارة  مدير  السلطان، 

ورقة  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  باللجنة 

على  الممارسات  »أفضل  بعنوان  عمل 

المستوى الدولي لرفع مستوى الوعي للحد 

محاوالت  موضحًا  السن«،  لكبار  اإلساءة  من 

األمم المتحدة لتدارك هذه المسألة وتعزيز 

حماية حقوق اإلنسان لكبار السن.

بمهام  القائم  عبدالله،  خالد  السيد  وأعرب 

عن  إحسان،  لمركز  التنفيذي  المدير 

إن  وقال  الفعالية،  هذه  بنجاح  سعادته 

العالم  فيه  ليعبر  طيبة  فرصة  اليوم  هذا 

والمعاناة  لالنتهاكات  معارضته  عن  بأسره 

كما  السن،  بكبار  تلحق  أن  يمكن  التي 

لنتحاور  جهودنا،  لتوحيد  مناسبة  أنه 

والحقوق  القضايا  أهم  حول  ونتناقش 

الوعي  لرفع  السن،  بكبار  المتعلقة 

لوقف  الحلول،  إيجاد  بأهمية  المجتمعي 

السن من سوء معاملة  له كبار  ما يتعرض 

العالم. مستوى  على 

من  مداخالت  النقاشية  الحلقة  وشهدت 

بعض المسؤولين والحضور، وفي مقدمتهم 

الجّمالي  حسن  بن  سلطان  السيد  سعادة 

األمين العام للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

الذي تحدث عن تمكين كبار السن بإصدار 

قانون لحمايتهم من اإلساءة.

تعريف  بهدف  النقاشية  الحلقة  وجاءت 

كبار  معاملة  إساءة  بأشكال  المجتمع 

لكبار  واالجتماعية  النفسية  واآلثار  السن، 

السن المترتبة على اإلساءة لهم، وحمايتهم 

وإتاحة  المجتمع  في  دورهم  تعزيز  وضمان 

معاملة  إلساءة  أفضل  فهم  لتعزيز  الفرصة 

زيادة  خالل  من  وإهمالهم  السن  كبار 

واالجتماعية  الثقافية  بالعمليات  الوعي 

تؤدي  التي  والديموغرافية  واالقتصادية 

إلى  وإهمالهم،  السن  كبار  معاملة  سوء  إلى 

والمجتمعات  المنظمات  نظر  لفت  جانب 

السن  بكبار  لالهتمام  واألفراد  المحلية 

باإلساءة  الوعي  مستوى  رفع  على  والعمل 

وتوضيح  السن  كبار  واستغالل  واإلهمال 

المجتمع  ومؤسسات  الدولة  مؤسسات  دور 

الخدمات  مؤسسات  وبخاصة  المدني 

إساءة  مشكلة  مع  التعامل  في  االجتماعية 

معاملة كبار السن والعمل على الحد منها، 

التي  وتوصيات  مقترحات  تقديم  عن  فضال 

اإلساءة  من  السن  كبار  حماية  شأنها  من 

حقوقهم. وصيانة  كرامتهم  وحفظ 

ذات  الجهات  كبير  عدد  الفعالية  وحضر 

حقوق  بحماية  المعنية  المباشرة  الصلة 

بتقديم  المعنية  والجهات  السن  كبار 

ومؤسسات  وزارات  من  السن  لكبار  خدمات 

والهيئات  والجامعات  حكومي  وغير  حكومية 

وأعضاء  السن،  بكبار  المعنية  والمراكز 

المتخصصة  ووكاالتها  المتحدة  األمم  من 

وكبار  اإلنسان  حقوق  بحماية  المعنية 

السن  كبار  من  وعدد  قطر،  دولة  في  السن 

على  أثنوا  وقد  عنهم،  وممثلين  أنفسهم 

األوراق التي تم تقديمها.

أعلنها خالل اجتماع الجمعية العمومية لعام »2022«

»9.4« مليون مستفيد من مشاريع »الهالل«
الجمعية  اجتماع  القطري  األحمر  الهالل  عقد 

اكتمال  لعدم  ونظرا   ،2022 للعام  العمومية 

المحدد  الموعد  في  القانوني  النصاب 

وبعد  إضافية  لساعة  االجتماع  أرجئ  فقد 

انتهائها ُعقد االجتماع بمن حضر من أعضاء 

عليه  نصت  لما  وفقًا  العمومية،  الجمعية 

المادة )35( من النظام األساسي للهالل األحمر 

عطرة  آيات  بتالوة  االجتماع  بدأ  وقد  القطري. 

سعادة  بعدها  رحب  الحكيم،  الله  ذكر  من 

األمين  الحمادي  حسن  بن  علي  السفير 

العام بالحضور، ثم تال ذلك كلمة سعادة د. 

رئيس  نائب  المناعي  يوسف  بنت  عائشة 

مجلس اإلدارة الفتتاح أعمال االجتماع. 

آل  الشيخ علي بن جبر  االجتماع بقاعة  عقد 

ثاني بمقر الهالل وعن بعد في نفس الوقت، 

وحضره عدد من أعضاء الجمعية العمومية، 

التنفيذية  والقيادات  اإلدارة،  وأعضاء مجلس 

الخيرية،  األعمال  تنظيم  وهيئة  للهالل، 

الدولية،  وشركاه  غزاله  أبو  طالل  وشركة 

المراجع الخارجي لحسابات الهالل.

وفي كلمته االفتتاحية، رحب سعادة السفير 

فخره  عن  معربًا  الحضور،  بكافة  الحمادي 

القطري،  األحمر  الهالل  بإنجازات  واعتزازه 

قائال: عاما بعد عام، نسير بخطى ثابتة نحو 

اإلنسانية  الخريطة  على  مكانتنا  ترسيخ 

واإلقليمية  المحلية  األصعدة  مختلف  في 

سجلنا  نفتح  الوقت،  مرور  ومع  والدولية، 

الحافل باإلنجاز ونرسم خريطة لما سنقّدمه 

التي  المقارنات  عن  بعيدا  فنحن  مستقبال، 

عطائنا  بكل  فخورون  األرقام،  لغة  تصنعها 

وتفان،  بإخالص  لتقديمه  نسعى  ما  وبكل 

بالمجتمعات  ننهض  أن  الراسخة  ورسالتنا 

لتواجه األزمات والمآسي اإلنسانية.

من جهتها، أشادت د. عائشة المناعي بالدور 

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  يوليه  الذي 

المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

رعاية  نثمن  إننا  وقالت:  اإلنساني  للعمل 

قائد  المفدى  البالد  أمير  سمو  وتشجيع 

اإلنسانية وتوصيات سموه البّناءة في العمل 

به  تقوم  الذي  والتنموي،  واإلغاثي  اإلنساني 

والهالل  الخيرية في قطر  الجمعيات  مختلف 

جزء منها، وهذا ال يزيدنا سوى رغبة نحو بذل 

الكثير من الجهد لنكون الوجه اإلنساني الذي 

ويكرس  عاليا  رايتها  ويرفع  قطر  دولة  يمثل 

نهجها اإلنساني المتفّرد في كل بقاع العالم، 

اإلنساني  العمل  أن  كلمتها  في  أشارت  كما 

كي  والهمم،  الجهود  تضافر  إلى  يحتاج 

الحيوية  خدماته  تقديم  في  الهالل  يستمر 

حشد  على  العمل  خالل  من  للمستفيدين، 

الدعم من أهل قطر الكرام، لتنفيذ مشروعات 

المعاناة  رفع  في  تساهم  إنسانية  وحمالت 

عن المحتاجين.

بداية  شهدت  األعمال،  جدول  اعتماد  وبعد 

لمختلف  توضيحي  عرض  تقديم  االجتماع 

عام  خالل  أنجزت  التي  واألنشطة  البرامج 

صالح  محمد  د.  من  كّل  ث  فتحدَّ  ،2021

ابراهيم مدير قطاع اإلغاثة والتنمية الدولية، 

قطاع  مدير  السليطي  فاضل  منى  والسيدة 

عبد  والسيد  المحلية،  والتنمية  التطوع 

لقطاع  التنفيذي  المدير  القطان  سلطان  الله 

الشؤون الطبية، والسيد محمد راشد المري 

مختلف  عن  العامة  والعالقات  االتصال  مدير 

السنة  خالل  الهالل  حققها  التي  النتائج 

المنتهية 2021.

تال ذلك عرض ومناقشة تقرير مجلس اإلدارة 

مراقب  تقرير  عرض  ثم   ،2021 سنة  عن 

المنصرمة،  السنة  نفس  عن  الحسابات 

العمومية  الجمعية  أعضاء  بعدها  ليصدق 

مراقب  وتقرير  المجلس  تقرير  على 

عن  اإلدارة  مجلس  ذمة  ويبرئ  الحسابات 

خالل  الجمعية  أعضاء  أقر  كما   ،2021 سنة 

العامة  التقديرية  الموازنة  مشروع  االجتماع 

عروض  وناقشوا   ،2022 المالية  للسنة 

للسنة  المراقب  وتعيين  الحسابات  مراقبي 

المالية الجارية.

للعام  واألنشطة  البرامج  تقرير  أشار  وقد 

على  للمستفيدين  اإلجمالي  العدد  أن   2021
السنة  خالل  والدولي  المحلي  الصعيدين 

مستفيد،  مليون   9.4 حوالي  بلغ  الماضية 

مليون   314.3 قدرها  إجمالية  بميزانية 

والبعثات  المكاتب  عدد  وبلغ  قطري،  ريال 

وتوزعت  العالم.  حول  مكتًبا   13 الخارجية 

كما  المجاالت  حسب  المساعدات  ميزانية 

رياال   77,808,268 بلغت  الصحة  في  يلي: 

العيش  وكسب  الغذاء  مجال  وفي  قطريا، 

اإليواء  مجال  وفي  قطريا،  رياال   49,981,739
المياه  مجال  وفي  قطريا،  رياال   31,952,335
المساعدات  ميزانية  بلغت  واالصحاح 

11,347,683 رياال قطريا، أما في قطاع التعليم 
فقد بلغت الميزانية 3,119,774 رياال قطريا.

المحلي  الصعيد  على  التقرير  تفاصيل  وفي 

وخاصة قطاع الصحة، بلغ عدد المستفيدين 

السنة  خالل  الصحية  العمال  مراكز  من 

بتكلفة  مستفيدا،   1,204,602 الماضية 

إجمالية قدرها 265,602,926 رياال قطريا، من 

5 مراكز صحية هي مركز مسيمير، ومركز 
العزيز،  عبد  فريج  ومركز  ومركز  الحميلة، 

الطبي.  القومسيون  ووحدة  زكريت،  ومركز 

منشأة  من  شخصا   475,672 استفاد  كما 

قدرها  إجمالية  بتكلفة  الفندقية  مكينس 

 16,520 واستفاد  قطري،  ريال  مليون   26,81
في  الطارئة،  الطبية  الخدمات  من  شخصا 

حزمة  من  شخصا   156,541 استفاد  حين 

الصحة  مجال  في  التدريبية  الدورات  من 

 21,940 المتطوعين  عدد  وبلغ  المجتمعية. 

دورة   41 من  استفادوا  ومتطوعة،  متطوعا 

من  فعالية   35 تنظيم  في  وشاركوا  تدريبية 

ضمنها كأس العرب فيفا 2021. وفيما يتعلق 

 101,839 استفاد  فقد  المجتمعية،  بالرعاية 

والمساعدات  البرامج  مختلف  من  شخصا 

قطريا.  رياال   16,991,969 قدرها  بميزانية 

فقد  المالية،  الموارد  تنمية  مستوى  على  أما 

ريال  مليون   125 العينية  التبرعات  بلغت 

مليون   70,2 الشركاء  ومساهمات  قطري، 

ريال قطري.

{ المتحدثون 

الدوحة          $

تحت شعار »أوقفوا مجاعة الصومال«، أطلقت قطر 
الخيرية نداء استجابة عاجل لمواجهة موجة الجفاف 

الجديدة، وتقديم مساعدات إغاثية عاجلة وتوفير 
االحتياجات الضرورية للمتضررين من تأثير الجفاف الحاد 
الذي يجتاح الصومال والمساهمة في إنقاذ حياة أكثر من 

نصف سكانها المعرضين للخطر.

لالبتكار  العالمي  القمة  مؤتمر  أعلن 

مبادرة  »ويش«،  الصحية  الرعاية  في 

عن  قطر،  لمؤسسة  العالمية  الصحة 

أوغندا  من  نواجي  فيث  الممرضين  فوز 

وستيفانوبولوس أوسي من غانا بمنحته 

البحثية  بالمشاريع  الخاصة  الجديدة 

جامعة  من  بدعم  التمريض  مجال  في 

التمريض  مدرسة   - قطر  في  كالجاري 

الكندية الوحيدة في قطر. 

على  الفائزين  من  واحد  كل  وحصل 

لتمويل  أميركي  دوالر   7500 بقيمة  منحة 

بحثيهما حول وضع اإلرشادات بخصوص 

بمرضى  والممرضات  الممرضين  اعتناء 

الممرضين  وتقديم   ،19  - كوفيد 

عن  التأهيل  إعادة  خدمات  والممرضات 

ُبعد لمرضى السكتة الدماغية.

وهّنأت سلطانة أفضل، الرئيس التنفيذي 

لـ »ويش«، الفائزين وقالت: »يسعى ويش 

إلى تمكين الممرضين والممرضات ليكون 

لهم دور قيادي في تطوير سياسات الرعاية 

بفعالية.  فيها  والمساهمة  الصحية 

للممرضين  المحدود  الدور  رؤية  يؤسفنا 

خاصة  البحوث،  مجال  في  والممرضات 

وأننا نؤمن بأن دورهم وقيمتهم ال يقتصران 

األمامية،  الصفوف  في  العمل  على  فقط 

المرضى  مع  الوثيق  اتصالهم  إن  حيث 

يضعهم في وضع مثالي لتحديد الفجوات 

في ممارسات تقديم الرعاية الحالية وفهمها 

الضروري  من  فإنه  لذلك  أفضل.  بشكٍل 

الممرضون  يديرها  التي  البحوث  دعم 

حلوٍل  إليجاد  وتشجيعها  والممرضات 

مبتكرة تعالج هذه الفجوات«.

ديبورا  الدكتورة  قالت  جانبها،  من 

قطر:  في  كالجاري  جامعة  عميد  وايت، 

الممرضين  تشجيع  الضروري  »من 

البحوث  في  المشاركة  على  والممرضات 

الصحية.  الرعاية  قطاع  بتطوير  الخاصة 

تأثير  التمريض  مجال  في  البحوث  لدى 

التمريض  مهنة  ممارسات  على  مهم 

تحسين  ويمكنها  والمستقبلية،  الحالية 

لمنظومة  الصحية  الرعاية  إجراءات 

الضوء  المنحة  سلطت  ولقد  التمريض. 

يستطيع  الذي  المتمّيز  العمل  على 

خارج  به  القيام  والممرضات  الممرضون 

إطار عملهم التقليدي«.

{ سلطان الجمالي خالل مداخلته في الحلقة النقاشية

الدوحة          $

الدوحة          $
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عندما أعلنت األمم المتحدة عام 2015 أهدافها 

السبعة عشر من أجل التنمية المستدامة 

وتحسين معيشة اإلنسان وتحقيق رفاهيته 

بحلول عام 2030 عبر محاربة الجوع وسوء 

التغذية والفقر والمرض والبطالة، داعبت 

األحالم الوردية آمال الماليين على كوكب 

األرض ممن عانوا الويالت، وانصرفت 

كل دولة لتعكف على رسم خططها 

االستراتيجية، ووضع برامجها التنموية، 

لتحقيق الغايات واألهداف التي أعلنتها 

المنظمة، لكن أحدا لم يضع في الحسبان 

أن الرياح تأتي عكس ما تشتهي السفن في 

كثير من األحيان.

لم يطل الوقت حتى باغتت العالم في نهاية 

2019 كارثة فيروس كورونا التي لم يحسب 
حسابها، ولم يستطع العالم حتى اآلن أن 

يحدد يقينا أسبابها، لكنها خلطت األوراق 

وأربكت الدول، فاضطرت إلى غلق حدودها، 

وتوصيد أبواب مصانعها، وتسريح عمالها، 

في محاوالت مضنية لمحاصرة الوباء، ومرت 

سنة 2020 بمرها وشرها، وبدأت الدول 

حمالت التطعيم في 2021، وقبل أن يتنفس 

العالم الصعداء في 2022 اندلعت الحرب 

الروسية األوكرانية ليزداد الطين بلة، وتزداد 

سالسل اإلمداد اضطرابا، ويتوقف تصدير 

القمح والذرة والزيوت واألسمدة من طرفي 

الحرب إلى الكثير من الدول، وبدال من أن 

تنخفض أسعار الغذاء إذا بها ترتفع بنسبة 

75 % مما كانت عليه قبل 2020 بحسب 
التقرير الرسمي األخير لمنظمة الفاو 

»األغذية والزراعة«، ولنا أن نتخيل حجم 

الكارثة من تقرير البنك الدولي الذي يقول 

»إن كل زيادة بنسبة 1 % في أسعار الغذاء 

تعني انضمام عشرة ماليين إنسان لقائمة 

الفقراء«.

في دراساتنا وأبحاثنا تعلمنا أن أولى خطوات 

حل مشكلة ما هي االعتراف بها وتحديد 

أسبابها، وقياسا على هذه القاعدة فإن 

األسباب الرئيسية التي تحول دون تحقيق 

األحالم واألهداف التي أعلنتها األمم المتحدة 

هي األوبئة ممثلة هنا في وباء كورونا 

بتداعياته المعروفة، والحروب، والصراعات 

الداخلية، والتغير المناخي الذي دمر 

مساحات كبيرة من األراضي الزراعية.

العالم إذن أمام أزمات تحول دون تحقيق 

التنمية المستدامة والرفاهية، وغالبية 

هذه األزمات إن لم تكن كلها من صنع الدول 

الكبرى وتتحمل تداعياتها الدول الفقيرة، 

والخوف كل الخوف أن تنشب حرب جديدة، 

ألن هناك بوادر أزمة بين الصين والواليات 

المتحدة األميركية حول تايوان، وقد طالبت 

الصين أميركا بوقف محادثاتها التجارية مع 

تايوان، وفي مطلع هذا األسبوع أطلقت الصين 

تحذيرا يبعث على القلق بشن حرب على 

تايوان إذا سارت في طريق االنفصال.

لو بقيت األوضاع على ما هي عليه اآلن، فإن 

الكثير من الدول لن تتمكن من تحقيق رؤيتها 

الوطنية 2030، وتحقيق األهداف السبعة 

عشر للتنمية المستدامة، وهكذا تتبخر 

األحالم الوردية للفقراء وهي أحالم صغيرة، أو 

تتحطم على صخور الدول الكبرى، أو تتأجل 

حتى يقضي الله أمرا كان مفعوال.

في مثل هذه الظروف من المهم جدا 

توصيف وضعنا كعرب وكمنطقة خليجية 

وكقطريين، فبالنسبة لنا كعرب نحن في 

قلب المأساة، فإحصائيات الفاو تفيد بأن عدد 

الجوعى بالمنطقة العربية قارب السبعين 

مليون إنسان، لكن المنطقة الخليجية ال تزال 

في مأمن، وعن قطر تحديدا نسجد لله شكرا 

ألن حبانا بقيادة سياسية لديها نظرة ثاقبة 

تستشرف بها المستقبل، وقدرة على وضع 

حلول استباقية لألزمات التي تلوح في اآلفاق، 

ومن إيجابيات فوز قطر باستضافة بطولة 

كأس العالم 2022 البدء بتنفيذ األهداف 

السبعة عشر لتحقيق التنمية المستدامة 

قبل أن تعلنها األمم المتحدة، لقد دارت 

عجلة العمل بوتيرة أسرع منذ إعالن الفوز 

باستضافة البطولة في نهاية 2010، ولم تهدأ 

أو تفتر رغم عقبات ال يجهلها أحد، ولم يتوقف 

تنفيذ المشاريع الكبرى تحت أي ظرف 

قاسية مررنا بها، ولقد ذكرت في مقال سابق 

أن دولتنا سوف تنجز رؤية قطر الوطنية 

2030 قبل حلول 2030، ولم يكن هذا من باب 
التخمين أو الحماس الزائد وإن كان موجودا، 

ولكن بناء على ما نراه على أرض الواقع.

ورغم هذا االطمئنان، فإنه يجب علينا أن 

نحسب ألف حساب وحساب ألية مفاجآت أو 

عوامل غير سارة، فالمفاجآت يجب أن تشعل 

فينا الحماس لمواجهة التحديات، وتزكي 

لدينا حب العمل والتفوق والتفرد، مستمدين 

اإللهام من الله تعالى، ومن عزيمة قيادتنا التي 

ال تلين.

وبهذا المقال أختم سلسلة مقاالتي لهذا 

الموسم على أمل العودة إليكم من جديد بعد 

انتهاء إجازة الصيف، وعندئذ سأحاول إعطاء 

كتاباتي أبعادا أوسع، وآفاقا أرحب تربط بين 

االقتصاد واألنماط السلوكية واالجتماعية، 

متضمنة آمال الشباب وقضايا المتقاعدين، 

والتمكين لثقافة ريادة األعمال واالستثمار 

واالدخار، وحتى ذلك الحين للجميع كل 

التحية والتقدير.

أحالم الدول الفقيرة تتحطم على صخور الدول الكبيرة
حبانا الله بقيادة تستشرف المستقبل وتضع حلوال استباقية

Mrsbalansari @gmail.com

من القلب إلى القلب

ال����ف����وز ب���اس���ت���ض���اف���ة ك�����أس ال��ع��ال��م 
ع��ل��ي��ن��ا خ���ي���ر  ف���ات���ح���ة  ك�����ان   »2022«

بدأنا تحقيق األهداف الـ »17« قبل أن تعلنها األمم المتحدة 

بقلم: د. بثينة حسن األنصاري
خبيرة تطوير التخطيط 

االستراتيجي والموارد البشرية 

دول كثيرة حول العالم لن تستطيع تنفيذ »رؤية 2030«المنطقة العربية في قلب المأساة والخليجية في مأمن

ال���������دول ال����ك����ب����رى ت���ص���ن���ع األزم��������ات 
وال������ص������غ������رى ت���ت���ح���م���ل ال���ت���ب���ع���ات

صالح السعدي:

تنوع في األنشطة الصيفية ل� »شباب الدوحة«
استعداده  عن  الدوحة  شباب  مركز  أعلن 

لبدء فعاليات النشاط الصيفي لعام 2022 

والنصف  الشهر  قرابة  يكون  سوف  الذي 

12 أغسطس   - 2022 في الفترة )20 يونيو 

الفترة الصباحية  2022( بمقر النشاط في 
من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية 

للفئة  إلى الخميس  األحد  عشرة ظهرًا من 

من  بدعم  وذلك  سنة(   16-12( العمرية 

إدارة األنشطة والفعاليات الشبابية بوزارة 

الرياضة والشباب. 

السعدي  صالح  السيد  قال  جانبه،  من 

إن  الدوحة  شباب  لمركز  التنفيذي  المدير 

المراكز  من  يعتبر  الدوحة  شباب  مركز 

من  وهو  قطر،  دولة  في  األولى  الشبابية 

الشباب وتحقق  التي تنير توجه  المنارات 

الدوحة  شباب  مركز  ويفخر  طموحاتهم، 

حيث  قطري  شبابي  مركز  أول  يكون  بأن 

الوطني  االلتزام  1983م، ولديه  تأسس عام 

والوعي الثقافي لخدمة جيل الشباب، وهو 

بالجوانب  عام  بشكل  أنشطته  في  يهتم 

والعلمية  واالجتماعية  والثقافية  الدينية 

والفنية واالنشادي والمسرحية والرياضية 

والورش  المعسكرات  أنشطة  جانب  إلى 

واإلعالم  الذات  تطوير  في  المتنوعة 

والتصوير، وذلك من خالل النشاط العام أو 

النشاط الصيفي، وأضاف أن مركز شباب 

شخصية  بناء  وهي:  رؤيته  له  الدوحة 

محليا  المؤثر  الواعد  القيادي  الشاب 

يسعى  حيث  سامية  رسالة  وله  وعالميا، 

كل  في  متميزة  برامج  لتقديم  المركز 

الجوانب  كل  وصقل  لبناء  وذلك  المجاالت 

الجنسين،  من  للشباب  الشخصية 

في  وبالذات  دائما  المركز  أهداف  عن  أما 

النشاط الصيفي فتتمحور حول استغالل 

أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع 

وصقلها،  المواهب  عن  والبحث  والفائدة، 

المختلفة  والفعاليات  األنشطة  وتقديم 

والهادفة.

األنشطة  خالل  من  أنه  السعدي  وأضاف 

يطمح  المركز  فإن  العام  لهذا  الصيفية 

المشاركين  القطريين  عدد  وصول  إلى 

 )300( من  أكثر  إلى  العام  هذا  النشاط  في 

بفضل  إنه  حيث   ،)%  80( بنسبة  مشارك 

الصيفية  لألنشطة  والمبكر  الجيد  اإلعداد 

هذا العام ستزخر بتنوع كبير في محتواها 

والرياضي،  والتربوي  والعلمي  الثقافي 

منذ  الدوحة  شباب  مركز  اعتاد  حيث 

نشأته على تقديم كافة البرامج واألنشطة 

من  وتعزز  الشباب  لدى  اقباال  تلقى  التي 

على  الحرص  مع  قدراتهم  وتنمي  مواهبهم 

الوطنية،  والهوية  الثقافي  الموروث  تعزيز 

وزارة  وتوجيهات  تطلعات  يحقق  لما 

الرياضة والشباب في تحقيق رؤيتها »نحو 

مجتمع واع بوجدان أصيل وجسم سليم«. 

من  أنه  للمركز  التنفيذي  المدير  وأضاف 

الدوحة  شباب  مركز  يعمل  المنطلق  هذا 

أعضائه  بين  الترابط  تعميق  على  جاهدًا 

تتنوع  هادفة،  أنشطة  خالل  من  الشباب 

يوفر  المركز  أن  موضحا  مضمونها،  في 

السيما  للشباب  جامعة  حاضنة  بيئة 

الخروج  حيث  الصيفية  اإلجازة  فترة  في 

طويل  عام  بعد  الدراسية  األجواء  عن 

ببرامج  واستبدالها  واالجتهاد،  الجد  من 

تعليمية  تربوية  العام  بمنظورها  ترفيهية 

نوه  حديثه  وفي  الخاص.  بمنظورها 

والتعاون  الشراكة  خالل  من  المركز  بأن 

الشبابية  المراكز  جميع  مع  المؤسسي 

على  تعمل  الدولة  في  المختلفة  والجهات 

أجل  من  المتاحة  اإلمكانات  كل  تقديم 

االستفادة  في  الشباب  تطلعات  تحقيق 

الُمعّدة،  البرامج  بأقصى قدر مستطاع من 

في  وااللتحاق  التسجيل  كيفية  وعن 

صالح  السيد  ذكر  الصيفية،  األنشطة 

للتسجيل  طريقتين  هناك  أن  السعدي 

عبر  االجتماعي  التواصل  منصات  عبر  إما 

 ،)DohaYouth@( المعتمد  المركز  حساب 

الصيفي  النشاط  عن  اإلعالن  سيتم  حيث 

عن  أو  القادمة  القليلة  األيام  خالل  للمركز 

طريق )تطبيق لدعم( التابع لوزارة الرياضة 

مركز  منصة  تحت  والتسجيل  والشباب 

شباب الدوحة.

الفترة السابقة  المركز خالل  هذا وقد عقد 

على  القائمين  مع  تحضيرية  اجتماعات 

االستعدادات  آخر  على  للوقوف  األنشطة 

النشاط  انطالق  تسبق  التي  والترتيبات 

تقسيم  على  االتفاق  ويتم  الصيفي. 

إلى  الصيفية  األنشطة  في  المشاركين 

العدد  توفر  على  للحرص  مجموعات 

أبرز  وعن  نشاط،  كل  في  المقبول 

األنشطة المقدمة هذا العام، تقام مجموعة 

نشاط  تشمل  المتنوعة  األنشطة  من 

متمرسين  مدربين  بإشراف  السباحة 

بالتعاون مع جامعة قطر، وذلك في مجمع 

دخول  ومع  بالجامعة،  المائية  الرياضات 

التي  العالية  والحرارة  الصيف  فصل 

هذا  نتيجة  كثيرة  حوادث  تصاحبها 

االرتفاع من حرائق في المنزل أو السيارات، 

الصيف  حرائق  في  توعوية  ورشة  ستقام 

وتأمين السيارات وذلك بالتعاون مع اإلدارة 

المدني، وفي الجانب سيتم  العامة للدفاع 

الترابط  وزيادة  الشبابية  الطاقات  تفريغ 

واشعال  الصداقات،  وبناء  والتعارف، 

األنشطة  من  مجموعة  ستقام  الحماس، 

وتنس  ستيشن  البالي  في  االجتماعية 

في  أما  والشطرنج،  فوت  والبيبي  الطاولة 

الرياضي فسوف تقام بطوالت في  الجانب 

والتنس،  والطائرة  السلة  القدم وكرة  كرة 

المصارعة  تعليم  في  دورة  ستنظم  كما 

ودورة في الجودو باإلضافة إلى تدريبات في 

اللياقة البدنية. 

أماكن  وجود  على  المركز  حرص  وقد  هذا 

في  مغلقة  وصاالت  مخصصة  ومالعب 

الرياضات  جميع  لممارسة  وذلك  المكان، 

وإقامة  الصيفي  النشاط  في  المدرجة 

ومناسبة،  مهيأة  أماكن  في  البطوالت 

اإلسالمي  ديننا  أصول  معرفة  في  وزيادة 

الحنيف باإلضافة إلى التعرف على أسس 

ومفاهيم في الجانب التربوي لألبناء سيقام 

درس بعد صالة الظهر خالل فترة النشاط 

هذه  من  مختلفة  جوانب  عن  يتحدث 

اإلبداعي  الفني  للجانب  أن  كما  المفاهيم، 

ورش  فستقام  النشاط  هذا  في  نصيبا 

الرسم  في  األسبوع،  في  يومين  فنية  عمل 

األنشطة  من  العديد  إلى  إضافة  والنحت، 

األخرى.

$ الدوحة

{  صالح السعدي 

المركز لديه 
التزام وطني 
ووعي ثقافي 

لخدمة 
الجيل 

الشبابي

رؤيته هي بناء شخصية الشاب 
القيادي الواعد المؤثر محليا 

وعالميا

ببلدية الوكرة

حملة إلزالة السيارات المهملة

التوالي  على  الثالث  لليوم  تواصلت 

حملة إزالة السيارات المهملة في عدد 

الوكرة  لبلدية  التابعة  المناطق  من 

التي تنفذها اللجنة المشتركة إلزالة 

بالدولة  المهملة  واآلليات  المركبات 

والنظافة  الميكانيكية  األعتدة  وإدارتا 

الوكرة  بلدية  مع  بالتعاون  العامة 

وقوة لخويا.

تأتي هذه الحملة التي بدأت يوم األحد 

يونيو   25 حتى  وتستمر  الماضي 

المتواصلة  الجهود  إطار  في  الجاري 

مختلف  إلزالة  البلدية  لوزارة 

المهملة  واآلليات  والمعدات  السيارات 

الحفاظ  بهدف  المناطق،  بمختلف 

والحد  للدولة،  الجمالي  المنظر  على 

المنظر  تشوه  التي  الظاهرة  هذه  من 

العام، تطبيقًا للقانون رقم )18( لسنة 

بخالف  العامة،  النظافة  بشان   2017
ما تسببه من أضرار صحية وبيئية.

وقال السيد زيد إبراهيم البحيح، من 

الوكرة،  ببلدية  العامة  الرقابة  قسم 

المركبات  إزالة  تستهدف  الحملة  إن 

ودعا  البلدية،  حدود  في  المهملة 

التعاون  ضرورة  إلى  الكريم  الجمهور 

مع الجهات المعنية إلنجاز هذا العمل 

الجمالي  المظهر  على  الحفاظ  بهدف 

من  التخلص  في  والمساعدة  للدولة، 

للمساءلة  تفاديًا  المهملة  المركبات 

القانونية.

عملها  بدأت  قد  اللجنة  أن  ُيذكر 

خطة  وفق  الجاري  العام  خالل 

قبل  من  اعتمادها  بعد  مدروسة 

إعادة  تم  وقد  البلدية،  وزير  سعادة 

رقم  الوزاري  القرار  بموجب  تشكيلها 

سعادة  برئاسة   2021 لسنة   )91(

رئيس  المهندي  سلمان  علي  اللواء 

رئيس  سعادة  وجه  حيث  اللجنة، 

اللجنة األعضاء بالبدء بحمالت إزالة 

السيارات والمعدات المهملة، والعمل 

المهملة  السيارات  جميع  رفع  على 

بالمنطقة.

$ الدوحة
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لتعزيز مبادرات وتقنيات االستدامة في قطر

»البلدية« و»سهيل الصناعية«
يوقعان اتفاقية

مجموعة  مع  بالشراكة  البلدية  وزارة  أعلنت 

استضافتها  القابضة،  الصناعية  سهيل 

 - النفايات  إلدارة  الثاني  والمعرض  للمؤتمر 

الجاري  يونيو   13 في  بدأ  الذي   ،2022 الدوحة 

الدوحة. وتعد هذه الشراكة  بفندق شيراتون 

قدمتها  التي  المبادرات  من  العديد  من  واحدة 

كل من وزارة البلدية ومجموعة 

القابضة  الصناعية  سهيل 

لتأكيد  األخيرة  السنوات  في 

وتعزيز الجهود على استمرارها 

في  مستدام  مستقبل  نحو 

قطر.

والمعرض  المؤتمر  وفر  وقد 

الثاني إلدارة النفايات - الدوحة 

الهيئات  لجذب  منصة   2022
من  والمؤسسات  الحكومية 

القطاع الخاص والشركات المحلية للتواصل 

حول  والمعرفة  المعلومات  وتبادل  والتعاون 

رعاية  تحت  النفايات  وإدارة  التدوير  إعادة 

معالي وزير البلدية عبد الله بن عبد العزيز بن 

العديد  المؤتمر  في  شارك  السبيعي.  تركي 

من الخبراء الدوليون والحضور، مما يضمن أن 

جودة المشاركة والتعاون مبتكرة وعالمية على 

حد سواء، وسيقوم الحور من قبل المسؤولين 

إعادة  إدارة  مدير  مثل  الموقرين،  الحكوميين 

البلدية،  وزارة  في  ومعالجتها  النفايات  تدوير 

المهندس حمد جاسم البحر. 

الرئيس  عيسى  زياد  السيد  وّضح  جهته  من 

التنفيذي للمجموعة »انه من خالل هذا المؤتمر 

إدارة  نظام  تطوير  إلى  البلدية  وزارة  تطمح 

النفايات وزيادة الوعي«.

سهيل  مجموعة  وتتميز   

بمرافقها  القابضة  الصناعية 

التدوير  إلعادة  المتطورة 

لخطط  إضافًة  قطر،  في 

الشامل  العالمي  التوسع 

وأضاف  المقبل.  العام  في 

عيسى في المؤتمر: »مع نمو 

المجموعة  قدرات  وتوسع 

الصناعية،  القطاعات  في 

بتعزيز  التزامنا  سيزداد 

االلتزام  هذا  وإن  أيًضا،  لدينا  االستدامة  جهود 

هو ركيزة أساسية في رؤيتنا ورسالتنا، وتعد 

المؤتمر  البلدية الستضافة  وزارة  الشراكة مع 

خير  هي  النفايات  إلدارة  الثاني  والمعرض 

فرصة ومثال على هذا االلتزام، وبالتأكيد نحن 

فخورون ويشرفنا أن تتاح لنا هذه الفرصة«.

رابطة رجال األعمال تجتمع مع باشينيان

بحث فرص االستثمار
في أرمينيا

حضره  الذي  االجتماع  خالل  الطرفان،  وأكد 

الوزراء  رئيس  باشينيان  نيكول  السيد  دولة 

بين  العالقات  تطوير  أهمية  على  األرميني، 

البلدين، حيث دعا الوفد األرميني إلى التعرف 

في  االستثمارية  المميزات  أهم  على  قرب  عن 

السنوات  خالل  استطاعت  والتي  بالده، 

األخيرة جذب اهتمام المستثمرين األجانب. 

وصف  قد  األرميني  الوزراء  رئيس  وكان 

اقتصاد بالده بـ »المرن«، مستشهدا بتوقعات 

البنك  إليه  أسندها  التي  المتفائلة  النمو 

نسبة  ترتفع  أن  المنتظر  من  حيث  الدولي، 

النمو االقتصادي إلى 3.5 بالمائة بنهاية العام 

المقبل،  العام  في  بالمائة   4.6 ونحو  الجاري، 

وبـ 4.9 بالمائة في العام 2024.

الفردان،  حسين  السيد  قال  جهته،  من 

األعمال  رجال  رابطة  لرئيس  األول  النائب 

بحث  االجتماع  إن  االجتماع  خالل  القطريين، 

وتنمية  واالستثماري  التجاري  التعاون  سبل 

اهتمام  عن  معربا  البلدين،  بين  العالقات 

مجاالت  على  بالتعرف  الرابطة  أعضاء 

من  تقدمة  وما  أرمينيا،  في  الممكنة  التعاون 

فرص استثمارية.

اهتمامهم  الرابطة  أعضاء  أكد  بدورهم، 

عن  معربين  جديدة،  عالمية  أسواق  بدراسة 

التعاون  مجاالت  الستكشاف  استعدادهم 

الرغبة  إطار  في  وذلك  اآلسيوي،  البلد  هذا  مع 

وتطوير  دعم  على  المشترك  والحرص 

المجاالت،  مختلف  في  الثنائية  العالقات 

كما اتفق الجانبان على ضرورة تنظيم زيارة 

لرجال األعمال القطريين لدراسة هذه الفرص 

اإلمكانيات  على  أكثر  وللتعرف  قرب،  عن 

الموجودة في أرمينيا.

من نادي االمتياز التابع للخطوط القطرية على منصة الوالء الخاصة بالبنك

»Avios« الدولي اإلسالمي« يطلق عملة«

في إطار تحسين تجربة عمالئه وتعزيز 

الدولي اإلسالمي  أعلن  الرقمية،  خدماته 

Avios من نادي االمتياز  عن إتاحة عملة 

على  القطرية  الجوية  للخطوط  التابع 

اإلسالمي  للدولي  التابعة  الوالء  منصة 

الدولي  نقاط  استبدال  تتيح  والتي 

كانت  Avios,والتي  بنقاط  اإلسالمي 

عبر  وذلك  )كيومايلز(  سابقا  تسمى 

المصرفي  واإلنترنت  المصرفي  الجوال 

االستبدال  خيارات  إلى  بذلك  لتضاف 

والفنادق  نجوم  نقاط  تضم  التي  األخرى 

السيارات. وتأجير 

خالل  من  اإلسالمي  الدولي  ويسعى 

الخيارات  قائمة  لتوسيع  الخدمة  هذه 

النقاط  الستبدال  عمالئه  أمام  المتاحة 

عملية  كل  مع  اكتسابها  يمكن  التي 

دولية باستخدام بطاقات  أو  دفع محلية 

االئتمان فيزا وماستر كارد االئتمانيتين 

من الدولي اإلسالمي.

تتيح  التي  الجديدة  الخدمة  وتتميز 

اإلسالمي  الدولي  نقاط  استبدال 

يتطلب  ال  حيث  واليسر،  بالسهولة 

األمر سوى تسجيل الدخول إلى الجوال 

أو اإلنترنت المصرفي والقيام  المصرفي 

الخطوات  وفق  االستبدال  بعملية 

المتبعة في عمليات االستبدال وحسب 

الخيارات التي يرغب بها العميل.

أحمد  الباسط  عبد  الدكتور  وقال 

للدولي  التنفيذي  الرئيس  الشيبي 

الخدمة  توفير  على  تعليقًا  اإلسالمي 

لعمالئنا  نوفر  أن  »يسعدنا  الجديدة: 

والخدمات  الخيارات  من  المزيد  الكرام 

التطورات  نواكب  وأن  دائم،  بشكل 

العالمية في مجال الخدمات المصرفية 

الرقمية بما يجعل تجربتهم مع الدولي 

لنمط  وأهمية  زخمًا  تكتسب  اإلسالمي 

المختلفة«. واحتياجاتهم  حياتهم 

وأضاف أن برنامج نقاط الدولي اإلسالمي 

الكثير من احتياجات عمالئنا عبر  يلبي 

ومع  يوفرها،  التي  االستبدال  خيارات 

رضا  يتعزز  بأن  نأمل  الجديدة  الخدمة 

استخدامهم  إمكانيات  وتتوسع  عمالئنا 

متطلباتهم  وفق  اإلسالمي  الدولي  لنقاط 

وتطلعاتهم.

سيواصل  اإلسالمي  الدولي  أن  وأكد 

العمالء  تجربة  تعزيز  على  العمل 

التي  الخدمات  لمختلف  بالنسبة 

الخدمات  والسيما  البنك،  يوفرها 

مستقبل  تمثل  التي  منها  الرقمية 

اختالف  على  المصرفية  الخدمات 

أنواعها.

التنفيذي  الرئيس  قال  جانبه،  من 

القطرية،  الجوية  الخطوط  لمجموعة 

يسعدنا  الباكر:  أكبر  السيد  سعادة 

الدولي  قطر  بنك  مع  نتشارك  أن 

التزامنا  يشاركوننا  ألنهم  اإلسالمي 

التي  بالخدمات  المستمر  باالرتقاء 

سهولة  زيادة  تعد  ألعضائنا،  نقدمها 

استخدام  خالل  من   Avios نقاط  جمع 

اإلنترنت  عبر  المصرفية  الخدمات 

والمريحة  البسيطة  المحمول  والهاتف 

أداة مفيدة للغاية ألعضاء نادي االمتياز. 

الوالء  برنامج  أعضاء  يتمتع  أن  نأمل 

منصة  خالل  من   Avios يكسبون  الذين 

لتجربة  الفرص  من  عالًما   ،QIIB
مع  والسفر  بنا  الخاص  الوالء  برنامج 

إلى  العالم  في  طيران  شركة  أفضل 

150 وجهة. أكثر من 

المصرفي  الجوال  تطبيق  أن  يذكر 

للعمالء  يتيح  اإلسالمي  الدولي  من 

والمنتجات  الخدمات  من  االستفادة 

يقدمها  التي  المتكاملة  المصرفية 

البنك بما فيها عدد من خدمات التمويل 

إال  البنك  فروع  لمراجعة  الحاجة  دون 

هذه  القت  حيث  محدودة،  حاالت  في 

شرائح  لدى  واسعًا  ارتياحًا  الخدمات 

انعكس  الذي  األمر  المختلفة  العمالء 

بشكل  البنك  عمالء  قاعدة  توسع  على 

مطرد.

{ د.عبد الباسط الشيبي {  أكبر الباكر

د.عبد الباسـط الشـيبي: نوفـر لعمـالئنا المـزيـد مـن الخيـارات

الدوحة           $

نواكب التطورات العالمية 

في مجال الخدمات المصرفية الرقمية

أكبر الباكر: سعداء بالتشارك معا 

في االرتقاء المستمر بالخدمات

الدوحة - قنا - بحثت رابطة رجال األعمال القطريين، أمس، 
مع وفد اقتصادي أرميني فرص االستثمار في أرمينيا، خاصة 

في قطاعي السياحة والزراعة اللذين يمثالن مجالي تعاون 
خصب بين البلدين.

الدوحة           $

عبر برنامج »القيادة والمستقبل والثقافة«

»القـطرية« تدرب كبـار الموظفيـن
الجوية  الخطوط  جهود  تضافرت 

القطرية وجنرال إلكتريك للطيران إلطالق 

بعنوان  متخصص  تدريبي  برنامج 

وحضر  والثقافة«،  والمستقبل  »القيادة 

كبار الموظفين من المواهب الوطنية في 

البرنامج  هذا  القطرية  الجوية  الخطوط 

أسبوع  مدار  على  استمر  الذي  التدريبي 

إلثراء  خصيصًا  تصميمه  وتم  كامل 

مهاراتهم القيادية وتعزيزها.

والمستقبل  »القيادة  برنامج  ويهدف 

تمكين  إلى  التدريبي  والثقافة« 

الوطنية  المواهب  من  المشاركين 

تعزيز  لُسبل  أفضل  فهم  تطوير  من 

في  القيادي  المجال  مستقبل  وتطوير 

من  عدد  شارك  كما  القطرية.  الثقافة 

الموظفين من أقسام ومجاالت أخرى في 

األمر  البرنامج،  هذا  في  الطيران  قطاع 

الموظفين  كبار  أمام  الفرصة  أتاح  الذي 

المشاركين  من  لالستفادة  القطريين 

ورؤى  نظر  وجهات  على  واالّطالع  اآلخرين 

مختلفة. وعرض خبراء جنرال إلكتريك 

من  عددًا  التدريبي  البرنامج  هذا  خالل 

مهارات  تطوير  في  ُتسهم  التي  الُسبل 

أهمية  على  التركيز  خالل  من  القيادة، 

تعزيز دور الفريق، باإلضافة إلى عدد من 

الموضوعات المهمة، بما في ذلك: القيادة 

وسيلة  بوصفه  والتدريب   ،2025 عام  في 

األعصاب،  علم  بحسب  والنجاح  بديلة، 

وعلم السرد.

الباكر،  أكبر  السيد  سعادة  وقال 

الخطوط  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

برنامج  »يواصل  القطرية:  الجوية 

إتاحة فرص استثنائية  للتقطير  الدرب 

تصميمها  تّم  الوطنية،  للمواهب 

التميز  نحو  بقدراتهم  لالرتقاء  خصيصًا 

تسعى  اإلطار،  هذا  وفي  والنجاح. 

تعزيز  إلى  القطرية  الجوية  الخطوط 

التي  االستعدادات  ورفد  المجتمع  دعم 

ُمبهر  مستقبل  أجل  من  البالد  بها  تقوم 

الناقلة  بين  التعاون  وبفضل  ومزدهر. 

للطيران  إلكتريك  وجنرال  القطرية 

حصل  التدريبي،  البرنامج  هذا  إلطالق 

القطريين في الخطوط  الموظفين  كبار 

الالزمة  المعلومات  على  القطرية  الجوية 

معارفهم  ورفد  القيادية  مهاراتهم  لتعزيز 

األهداف  على  والتركيز  الحفاظ  وسبل 

على  مساعدتهم  عن  فضاًل  الذكية، 

تعزيز بيئة عمل تتسم بالكفاءة العالية 

داخل الخطوط الجوية القطرية«.

جاسم  نبيلة  السيدة  قالت  جانبها،  من 

للتقطير  األول  الرئيس  نائب  فخري، 

الخطوط  في  الخاصة  والمشاريع 

الخطوط  »تسعى  القطرية:  الجوية 

تعزيز  إلى  الدوام  على  القطرية  الجوية 

من  وذلك  لموظفيها،  المهنية  المسيرة 

التدريبية  البرامج  أفضل  توفير  خالل 

وقدراتهم  مهاراتهم  لتطوير  المبتكرة 

البرنامج  هذا  وبفضل  تجاربهم.  وإثراء 

مع  بالتعاون  المتخصص  التدريبي 

حضره  الذي  للطيران  إلكتريك  جنرال 

كبار الموظفين من المواهب الوطنية في 

نهدف  فإننا  القطرية،  الجوية  الخطوط 

إلى ضمان التقدم والتطّور المهني للقادة 

المكانة  على  التأكيد  مع  القطريين، 

الرائدة للخطوط الجوية القطرية«.

كنعان،  معن  السيد  قال  جهته،  من 

الشرق  في  للمبيعات  العام  المدير 

للطيران:  إلكتريك  جنرال  في  األوسط 

للطيران  إلكتريك  جنرال  »تفتخر 

الجوية  الخطوط  مع  بالشراكة 

كروتونفيل  إلكتريك  وجنرال  القطرية 

والمستقبل  القيادة  برنامج  بتقديم 

في  كروتونفيل  وتأسست  والثقافة. 

مؤسسية  جامعة  أول  وهي   ،1956 عام 

مهمتها  وتتمثل  العالم،  في  نوعها  من 

القيادية  والمهارات  اإلمكانات  تطوير  في 

أنها  كما  والمستقبل،  اليوم  قادة  لدى 

إلكتريك  جنرال  لرؤية  تجسيدًا  تعّد 

وقد  والتعّلم.  التطوير  بثقافة  المتعلقة 

والمستقبل  القيادة  برنامج  تصميم  تم 

مع  ليتناسب  حصرية  بصورة  والثقافة 

ليحظوا  االستراتيجيين،  شركائنا 

يحصل  التي  ذاتها  التعّلم  بتجربة 

والقادة في جنرال  الموظفين  عليها كبار 

كروتونفيل  حرم  ضمن  وذلك  إلكتريك، 

سرورنا  دواعي  من  أنه  كما  الجامعي. 

مشاركة نهج جنرال إلكتريك في تطوير 

القطرية،  الجوية  الخطوط  مع  القيادة 

ونتطّلع إلى مواصلة هذه الرحلة القيادية 

في  البرنامج  هذا  في  المشاركين  مع 

المستقبل«.

»القيادة  برنامج  فعاليات  وانعقدت 

والمستقبل والثقافة« في بلدة أوسينينغ 

بوالية نيويورك، في جامعة كروتونفيل، 

إحدى منشآت جنرال إلكتريك. 

نفذ بالتعاون مع جنرال إلكتريك 
للطيران واالتحاد الدولي للنقل الجوي

الدوحة           $

»التجارة« تخالف أحد المصانع
على  مشتركة  تفتيشية  حملة  الداخلية  وزارة  مع  بالتعاون  والصناعة  التجارة  وزارة  نفذت 

رقم  بالقانون  المزودين  التزام  مدى  مراقبة  بهدف  الجديدة،  الصناعية  المنطقة  في  المصانع 

وزارة  جهود  إطار  في  التفتيشية  الحمالت  هذه  وتأتي  المستهلك.  حماية  بشأن   2008 لسنة   8
التجارة والصناعة الرامية لمراقبة األسواق واألنشطة التجارية بالدولة وضبط األسعار والكشف 

وأسفرت  القياسية.  للمواصفات  المطابقة  وغير  والمقلدة  المغشوشة  والسلع  التجاوزات  عن 

الحملة التفتيشية عن ضبط مصنع يقوم بالتالعب وتغيير بلد المنشأ وبيع سلع مغشوشة 

عبارة عن مصابيح LED، بما يخالف المادة رقم )6( من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية 

المستهلك، حيث تم التحفظ على عدد 2080 عينة، وتم سحب 50 عينة.
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 دعوة رجال 
األعمال 

القطريين 
الستكشاف 

الفرص 
االستثمارية 

المتاحة

»التجارة« تستدعي 
مركبات مرسيدس ـــ بنز

.. وتخالف »12« حسابا 
على »التواصل االجتماعي«

طرازي أس كالس وجي أل سي »2021«

لقيامها ببيع منتجات وسلع مقلدة لعالمات تجارية

بن طوار يبحث عالقات التعاون 
مع وزير العمل األردني

وجرى خالل اللقاء التباحث في العالقات 

الذي  والدور  العمل  الثنائية في مجاالت 

يلعبه القطاع الخاص في تعزيز عالقات 

التعاون بين الطرفين.

إلى  األردني  العمل  وزير  معالي  وأشار 

البلدين  بين  تربط  التي  العالقات  عمق 

حضرة  بمبادرة  منوها  الشقيقين، 

حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

آل ثاني امير البالد المفدى بتوظيف 20 

ألف أردني في قطر.

وأضاف استيتية انه لمس وجود اهتمام 

القطري  الخاص  القطاع  من  وحرص 

لتوظيف األردنيين، الفتا إلى انه يرغب 

من  قطر  وغرفة  الوزارة  بين  التعاون  في 

بشكل  الخاص  القطاع  تحفيز  أجل 

وتحديد  األردنيين،  توظيف  نحو  اكبر 

الوظائف المتاحة والمهارات المطلوبة.

محمد  السيد  سعادة  أكد  جانبه  ومن 

العالقات األخوية  الكواري عمق  بن طوار 

مستعدة  الغرفة  إن  وقال  البلدين،  بين 

في  األردني  الجانب  مع  التعاون  لتعزيز 

الدور  إلى  الفتا  بالعمل،  المتعلقة  األمور 

في  االستقدام  مكاتب  تلعبه  الذي  الهام 

هذا االطار.

وأشار بن طوار إلى أن هنالك طلبا جيدا 

األردنية  العمالة  وان  التوظيف  على 

تحظى بسمعة طيبة من حيث الكفاءة 

والمهارة، الفتا إلى أن غرفة قطر تشجع 

على  القطري  الخاص  القطاع  شركات 

توظيف األردنيين.

خالل لقاء األعمال المشترك.. بن طوار:

»38 %« نمو التبادل التجاري بين قطر وبلغاريا

لقاء  فعاليات  أمس،  قطر،  غرفة  استضافت 

سعادة  برئاسة  البلغاري  القطري  األعمال 

األول  النائب  الكواري  طوار  بن  محمد  السيد 

لرئيس الغرفة عن الجانب القطري، وسعادة 

السيد أحمد محيي الدين عالء الدين رئيس 

البلغارية  العربية  االقتصادية  الغرف  اتحاد 

وسعادة السيد تسفيتان سميونوف رئيس 

الجانب  عن  بلغاريا  وصناعة  تجارة  غرفة 

البلغاري.

تعزيز  سبل  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 

وفرص  والصناعي  التجاري  التعاون  عالقات 

االستثمار المتاحة في كل من قطر وبلغاريا، 

وإمكانية إقامة شراكات بين أصحاب األعمال 

زيادة  في  يسهم  بما  والبلغاريين  القطريين 

معدالت التبادل التجاري واالستثماري.

وأشار بن طوار إلى أن قطر وبلغاريا ترتبطان 

بعالقات متينة في مختلف المجاالت وهنالك 

العالقات  هذه  لتطوير  مشتركة  رغبة 

التبادل  حجم  يزال  ما  ولكن  وتعزيزها، 

طموحاتنا  من  أقل  البلدين  بين  التجاري 

إلى  عام  من  المتصاعد  نموه  من  الرغم  على 

2021 الماضي نحو  آخر، حيث بلغ في العام 

مليون   79 مقابل  قطري  ريال  ماليين   109
2020 بنسبة نمو بلغت نحو  العام  ريال في 

%، معربا عن أمله في أن تواصل التجارة   38
البينية نموها في األعوام المقبلة لتصل إلى 

في  خصوصا  البلدين،  طموحات  مستوى 

ظل اإلمكانيات المتاحة والرغبة األكيدة لدى 

رجال األعمال في تعزيز هذه العالقات.

إلى  القطريين  األعمال  رجال  طوار  بن  ودعا 

المتاحة  االستثمارية  الفرص  استكشاف 

البلغارية  الشركات  دعا  كما  بلغاريا،  في 

إلى تعزيز التعاون مع الشركات القطرية من 

خالل إنشاء تحالفات تجارية سواء في قطر 

سوق  القطري  السوق  أن  إلى  الفتا  بلغاريا،  أو 

األجنبية  االستثمارات  بكافة  وُيرحب  واعد 

وإمكانات  قوية،  تحتية  بنية  وجود  ظل  في 

استثمارية  وحوافز  هائلة،  لوجستية 

جاذبة  اقتصادية  وتشريعات  مشجعة، 

لالستثمارات في كافة القطاعات. 

الدين  محيي  أحمد  السيد  قال  جانبه،  من 

عالء الدين، رئيس اتحاد الغرف االقتصادية 

واسعة  مجاالت  هناك  إن  البلغارية،  العربية 

للتعاون  الجانبين  من  األعمال  أصحاب  أمام 

ورغبة  مشتركة،  شراكات  في  والدخول 

مع  التعاون  تعزيز  في  البلغاري  الجانب  من 

جاء  أنه  موضحًا  القطري،  الخاص  القطاع 

على رأس وفد يمثل عددا من الجهات المعنية 

باالستثمار في بلغاريا، وعددا من الشركات 

الكبرى في مجاالت الصناعة واألغذية.

االقتصادية  الغرف  اتحاد  أن  إلى  وأشار 

التعاون  تعزيز  يستهدف  البلغارية  العربية 

الشركات  بين  والتقريب  العربي،  البلغاري 

الشرق  في  االستثمار  في  الراغبة  البلغارية 

العرب،  األعمال  رجال  مع  والتعاون  األوسط 

التعاون  بزيادة  اهتماما  هناك  أن  مبينًا 

مع  االقتصادية  الروابط  وتقوية  التجاري 

أصحاب األعمال القطريين، وأكد عالء الدين 

واعدة  استثمارية  فرص  لديها  بلغاريا  أن 

خاصة في مجاالت األغذية.

من جهته، قال السيد تسفيتان سميونوف، 

إن  بلغاريا،  وصناعة  تجارة  غرفة  رئيس 

وهناك  قوية  البلدين  بين  التجارية  العالقات 

اتفاقيات  إلى  إضافة  مستمر،  تواصل 

تم  التي  االقتصادية  المجاالت  في  التعاون 

تشكل  ما  وهي  سنوات،  بضع  قبل  توقيعها 

البلدين  في  األعمال  لقطاعات  واعدة  فرصة 

التعاون  وتعزيز  العالقات  تلك  من  لالستفادة 

المشترك.

الدوحة          $

والصناعة  التجارة  وزارة  أعلنت 

خالد  بن  ناصر  شركة  مع  بالتعاون 

للسيارات وكيل سيارات مرسيدس-

لمركبات  استدعاء  عن  بنز 

كالس  أس  طراز  مرسيدس-بنز 

لبرمجة  وذلك   2021 الصنع  سنة 

تشغيل  ونظام  الخلفية  اإلشارة 

لمواصفات  مطابقين  غير  اإلشارة 

تعطيلها  إلى  يؤدي  قد  مما  المصنع 

على  التحذير  رسائل  ظهور  وبالتالي 

العدادات. لوحة 

التنسيق  إطار  في  اإلجراء  هذا  ويأتي 

وزارة  من  المستمرة  والمتابعة 

مدى  من  للتأكد  والصناعة  التجارة 

التزام وتقيد وكالء السيارات بمتابعة 

السيارات وتصحيحها لحماية  عيوب 

المستهلكين.  حقوق 

التنسيق  سيتم  أنه  الوزارة  وأكدت 

عمليات  لمتابعة  الشركة  وكيل  مع 

مع  والتواصل  والتصليح  الصيانة 

اإلجراءات  تنفيذ  من  للتأكد  العمالء 

في  والعيوب  الخلل  وتصحيح 

العيوب. تشملها  التي  السيارات 

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع 

تجاوزات  أي  عن  باإلبالغ  المستهلكين 

أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية 

التجاري  الغش  ومكافحة  المستهلك 

واالقتراحات  الشكاوى  تستقبل  والتي 

واالستفسارات من خالل قنواتها. 

استدعاء  عن  الوزارة  أعلنت  كما 

جي  طراز  مرسيدس-بنز  لمركبات 

وذلك   2021 الصنع  سنة  سي  أل 

الرابط  إلى  الرطوبة  تسرب  احتمال 

يؤدي  مما  األمامي  للمصباح  الكهربائي 

االمامية.  المصابيح  تعطل  إلى 

التنسيق  إطار  في  اإلجراء  هذا  ويأتي 

وزارة  من  المستمرة  والمتابعة 

مدى  من  للتأكد  والصناعة  التجارة 

التزام وتقيد وكالء السيارات بمتابعة 

لحماية  وتصحيحها  السيارات  عيوب 

المستهلكين.  حقوق 

التنسيق  سيتم  أنه  الوزارة  وأكدت 

عمليات  لمتابعة  الشركة  وكيل  مع 

مع  والتواصل  والتصليح  الصيانة 

اإلجراءات  تنفيذ  من  للتأكد  العمالء 

في  والعيوب  الخلل  وتصحيح 

العيوب. تشملها  التي  السيارات 

بالتنسيق  والصناعة  التجارة  وزارة  قامت 

االتجارة  ونيابة  الداخلية  وزارة  مع 

الجرائم  إدارة  في  ممثلة  والمستهلك 

12 حسابًا على إحدى  اإللكترونية بضبط 

)إنستجرام(  التواصل االجتماعي  منصات 

مقلدة  وسلع  منتجات  وبيع  بعرض  تقوم 

يخالف  بما  عالمية،  تجارية  عالمات  على 

لسنة   8 رقم  القانون  من   )6( رقم  المادة 

2008 بشأن حماية المستهلك، وتم اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة تجاه المخالفين. 

إطار  في  التفتيشية  الحمالت  هذه  وتأتي 

الرامية  والصناعة  التجارة  وزارة  جهود 

التجارية  واألنشطة  األسواق  لمراقبة 

عن  والكشف  األسعار  وضبط  بالدولة 

والمقلدة  المغشوشة  والسلع  التجاوزات 

وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

لسنة   )8( رقم  القانون  مخالفة  بأن  علمًا 

تتراوح  المستهلك  حماية  بشأن   2008
والغرامات  اإلداري  اإلغالق  بين  ما  عقوباته 

آالف  ثالثة  بين  ما  تتراوح  التي  المالية 

وتصل إلى مليون ريال(.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه 

بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته 

المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 

والئحته  المستهلك  حماية  بشأن   2008
التنفيذية. 

حمالتها  تكثيف  على  الوزارة  وتعمل  هذا 

التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، 

والقرارات  للقوانين  المخالفين  وإحالة 

التخاذ  المختصة  الجهات  إلى  الوزارية 

اإلجراءات الالزمة بشأنهم.
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استقبل سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب 
األول لرئيس غرفة قطر أمس معالي السيد نايف 

استيتية وزير العمل بالمملكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة والوفد الوفد المرافق، بحضور سعادة السيد 

زيد مفلح اللوزي السفير األردني لدى قطر وعدد من 
أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر.

عالء الدين: هناك مجاالت واسعة أمام 
أصحاب األعمال من الجانبين للتعاون

بحاضنة قطر لألعمال

عرض مشاريع »12« شركة ناشئة
أكبر  لألعمال،  قطر  حاضنة  اختتمت 

الشرق  منطقة  في  تنموية  أعمال  حاضنة 

قطر  لبنك  والتابعة  إفريقيا  وشمال  األوسط 

العام  لهذا  المشاريع  عرض  يوم  للتنمية، 

والتي  الناجحة  الفعالية  وشهدت   .2022
يديك  بين  الغد  »استثمار  شعار  حملت 

ناشئة  شركة   12 مشاريع  عرض  اليوم«، 

وبحضور  والقطاعات،  المجاالت  مختلف  في 

عدد من المستثمرين والخبراء والعاملين في 

هذا  ويأتي  القطرية،  األعمال  ريادة  منظومة 

قطر  بنك  من  استراتيجية  برعاية  الحدث 

االحتضان،  شركاء  من  ومجموعة  الوطني، 

للمال،  قطر  ومركز  أوريدو،  من  كال  تشمل 

باإلضافة لشريك بيئة األعمال )استثمر قطر( 

والشريك التكنولوجي مايكروسوفت.

هشام  بن  الرحمن  عبد  السّيد  ورحب   

باإلنابة  التنفيذي  الرئيس  السويدي، 

والمشاركين  بالشركاء  للتنمية  قطر  لبنك 

على  القائمين  جهود  على  مثنًيا  والحضور، 

في  وجودها  أهمية  على  التركيز  مع  الفعالية 

منظومة ريادة األعمال القطرية، حيث تعطي 

أكبر  فرصة  االبتكارية  المشاريع  من  العديد 

للنمو والتطور.

بعنوان  نقاشية  حلقة  الفعالية  وتضمنت   

عقلية  بناء  فرص:  إلى  المخاطر  »تحويل 

االستثمار المالئكي«، طرح فيها الخبراء أفكارهم 

تحديات  تحويل  إمكانية  على  الضوء  وألقوا 

االستثمار إلى فرص لنمو األعمال. كما تناول 

التي  الموضوعات  من  مجموعة  المتحدثون 

هذا  في  نجاح  تجارب  على  الضوء  تسلط 

إمكانية  عن  الحديث  جانب  إلى  الصعيد، 

في  التمويل  على  الناشئة  الشركات  حصول 

المراحل المبكرة ودورهم في جعل الرحلة أكثر 

المالئكيين..  وعرضت  نجاًحا للمستثمرين 

ومشاريعها  خدماتها  المشاركة  المشاريع 

ورواد  والخبراء  المالئكيين  المستثمرين  أمام 

األعمال الطموحين.

عبد  إبراهيم  السيد  قال  اإلطار،  هذا  وفي   

العزيز المناعي، المدير التنفيذي الستشارة 

يوم  »أصبح  للتنمية:  قطر  بنك  في  األعمال 

لألعمال  قطر  حاضنة  في  المشاريع  عرض 

دعم  منصة  للتنمية  قطر  لبنك  التابعة 

وهي  دولتنا،  في  األعمال  لريادة  متميزة 

الناشئة  الشركات  من  لكل  رائدة  فرصة 

تساهمه  بما  المالئكيين،  والمستثمرين 

المستقبلي  للتعاون  فرص  صناعة  من 

مبادرة  في  بينهم،  المثمرة  والشراكات 

قطر  بنك  في  استراتيجيتنا  تخدم  تنموية 

للتنمية في دعم شركات الناشئة والشركات 

في  الوطنية  والرؤية  والمتوسطة،  الصغيرة 

خالل  من  االقتصادي  والتنوع  االزدهار  تحقيق 

القطاع الخاص«.
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استعداد  على  سيبقى  الفلسطيني  الجانب  بأن  ونوه 

أساس  على  مبنية  مبادرات  أو  سالم  جهود  أي  في  لالنخراط 

على  عباس  الرئيس  أكد  أخرى،  جهة  الدولية،من  الشرعية 

من  المقدم  واالقتصادي  السياسي  الدعم  استمرار  أهمية 

األوضاع  وتحسين  واألمن،  االستقرار  لخلق  األوروبي  االتحاد 

دير  فون  أورسوال  وكانت  الفلسطيني.   للشعب  االقتصادية 

بدء  عن  أمس  أعلنت  قد  األوروبية  المفوضية  رئيسة  الين 

استئناف مساعدات االتحاد األوروبي لفلسطين، بعد توقف 

استمر لنحو عامين.

وقالت دير الين في مؤتمر صحفي مشترك مع السيد محمد 

عن  »نعلن  الله:  رام  في  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  أشتية 

األمن  لدعم  يورو  مليون   25 بقيمة  لمساعدة  فوري  صرف 

الغذائي في فلسطين، بعد إزالة جميع الصعوبات«.

المساعدات  هذه  صرف  أن  األوروبية  المسؤولة  وأوضحت 

ا للغاية لدعم الفئات األكثر احتياًجا، ومساعدتها  يعتبر مهمًّ

في  الحرب  ظل  في  سيما  ال  الراهنة،  الظروف  مواجهة  على 

فيها  بما  المنطقة،  دول  على  تداعياتها  أثرت  التي  أوكرانيا 

فلسطين.

أهمية  على  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  أكد  جانبه،  من 

إلى  مشيًرا  شروط،  بدون  الدعم  األوروبي  االتحاد  استئناف 

البنية  في  القطاعات  مختلف  ستشمل  المساعدات  هذه  أن 

التحتية في الضفة المحتلة، وقطاع غزة، والقدس المحتلة، 

وكذلك األمن والغذاء.

من جهة أخرى، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، حملة 

الغربية،  بالضفة  مختلفة  مناطق  في  واعتقاالت  مداهمات 

تخللتها مواجهات واشتباكات في نابلس. وذكر نادي األسير 

داهمت منازل عدة في مناطق  االحتالل  قوات  أن  الفلسطيني 

 12 اعتقال  ذلك  تخلل  المحتلة،  الغربية  بالضفة  مختلفة 

فلسطينيا في نابلس وجنين وطولكرم وأريحا والقدس ورام 

الله وبيت لحم. واندلعت مواجهات في أكثر من منطقة خالل 

االقتحامات الواسعة التي نفذها جنود االحتالل، فيما خاضت 

مجموعات من الشبان اشتباكات مسلحة مع قوات االحتالل 

في مدينة نابلس.

واقتحم عشرات المستوطنين، أمس، المسجد األقصى من 

جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي.

ونفذوا  األقصى،  المسجد  المستوطنين  عشرات  واقتحم 

جوالت استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته 

وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول هيكلهم المزعوم 

تحت حماية شرطة االحتالل.

المرابطتين  إبعاد  جددت  االحتالل  سلطات  وكانت 

المبارك،  األقصى  المسجد  عن  ورائدة  نفيسة  المقدسيتين 

وأطلقت  للثانية.   أشهر  وخمسة  لألولى  أشهر  ستة  لمدة 

يوم  باألقصى  والرباط  للحشد  مقدسية  شبابية  دعوات 

الجمعة المقبلة نصرة للمبعدين عنه بقرارات احتاللية.

إلجالء المدنيين من مصنع آزوت

موسكو تفتح ممرا إنسانيا 
في سيفيرودونيتسك

العلم  إلى رفع  األوكرانية  القوات  الروسية  الوزارة  ودعت 

على  وحثتها  االقتراح  هذا  قبولها  على  كداللة  األبيض 

إدارة  رئيس  وقال  آزوت.  في  العبثية«  »مقاومتها  إنهاء 

مدينة سيفيرودونيتسك أولكسندر ستريوك إن مصنع 

آزوت الكيميائي حيث يختبئ »بين 540 و560 شخًصا« 

المسؤولون  يعّلق  ولم  متواصل.  لقصف  يتعرض 

إنشاء  روسيا  اقتراح  على  الفور  على  األوكرانيون 

النروجي  »المجلس  منظمة  وأكدت  اإلنساني.   الممر 

مركز  لديها  يزال  ال  كان  التي  الحكومية  غير  لالجئين« 

في سيفيرودونيتسك موخًرا أن الوضع حرج. 

وأوضحت أن نحو 500 الجئ مدني في آزوت »مقطوعون 

بالكامل تقريًبا عن جميع اإلمدادات بعد تدمير الجسر 

ببلدة  سيفيرودونيتسك  يربط  الذي  االثنين  األخير« 

ليسيتشانسك المجاورة.

»ال  بيان:  في  ايغالند  يان  للمنظمة  العام  األمين  وقال 

للمدنيين  الحالي  الوضع  خطورة  نؤكد  عندما  نبالغ 

المحاصرين في سيفيرودونتسك« بسبب الحرب.

قواتها  تكون  أن  تنفي  األوكرانية  السلطات  تزال  ال  لكن 

محاصرة في هذه المرحلة.

وأّكد ستريوك أن »قصًفا كثيًفا دّمر جسًرا ثالًثا« يربط 

المجاورة،  ليسيتشانسك  بمدينة  سيفيرودونيتسك 

حتى  تواصل  ُطرق  ثمة  معزولة،  ليست  المدينة  »لكن 

لو كانت معّقدة«. وتعرضت مدينة دوبروبيليا بمنطقة 

أسفر  روسي  جوي  لقصف  أوكرانيا  شرقي  دونيتسك 

عن مقتل شخص وتدمير عدد من المنازل.

القوات  سيطرة  تحت  الواقعة  المدينة  وشهدت 

األوكرانية، قصفا روسيا منتصف ليل اإلثنين/الثالثاء.

 60( كوستينا  لويدميال  قالت  لألناضول،  حديث  وفي 

زوجها  برفقة  منزلها  أنقاض  رفع  تحاول  التي  عاما( 

وجيرانها، إنها شعرت بالصدمة جراء االنفجار.

لحظة  عليها  ينهار  بدأ  السقف  أن  كوستينا  وأضافت 

عليها،  سقوطه  دون  حالت  حديد  قطعة  لكن  االنفجار، 

وإال لكانت بقيت تحته.

باألرض  منازل   3 تسوية  إلى  أدى  القصف  بأن  وأفادت 

ولفتت  أخرى،  بمنازل  جسيمة  أضرار  لحاق  عن  فضال 

إلى أن أحد جيرانها قتل جراء الغارة الروسية.

كراماتورسك )أوكرانيا( - أ. ف. ب - أعلن الجيش الروسي، الثالثاء، 
أنه سيفتح ممرا إنسانيا اليوم إلجالء المدنيين من مصنع آزوت 

في مدينة سيفيرودونيتسك االستراتيجية في شرق أوكرانيا، 
فيما أّكدت قوات كييف أنها »صامدة« في اليوم الـ111 من 

الحرب. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية: »سيتم فتح ممر إنساني 
في اتجاه الشمال )إلى مدينة سفاتوفي(«، مؤكدة أن »اإلجالء 

اآلمن مضمون لجميع المدنيين من دون استثناء«. 

بايدن يزور السعودية 
»15« يوليو المقبل

دبلوماسي إثيوبي يعلن اكتمال 
بناء »88« بالمائة من سد »النهضة«

الرياض - قنا - أعلن الديوان الملكي السعودي، 

سيبدأ  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  أن  أمس، 

بدعوة  المقبل  يوليو   15 يوم  للسعودية  زيارة 

سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  من 

بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية 

نقلته  بيان  في  الديوان،  وأضاف  السعودية.  

الزيارة  أن  »واس«،  السعودية  األنباء  وكالة 

والشراكة  الثنائية  للعالقات  تعزيًزا  تأتي 

االستراتيجية بين المملكة العربية السعودية 

والرغبة  األميركية،  المتحدة  والواليات 

المشتركة في تطويرها في المجاالت كافة.

سيلتقي  األميركي  الرئيس  أن  البيان  وذكر 

خالل الزيارة بخادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة 

بن  محمد  األمير  وسمو  السعودية،  العربية 

رئيس  نائب  العهد  ولي  عبدالعزيز  بن  سلمان 

لبحث  السعودي  الدفاع  وزير  الوزراء  مجلس 

سبل  ومناقشة  البلدين  بين  التعاون  أوجه 

مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

كما ستعقد قمة خليجية - أميركية مشتركة 

الوزراء  ورئيس  ومصر  األردن  قادة  بحضور 

العراقي يوم 16 يوليو المقبل - وفقا للبيان.

موسكو- األناضول - أعلن السفير اإلثيوبي لدى 

روسيا أليمايهو تيغينو، أمس، أن 88 في المائة 

من أعمال بناء سد النهضة اكتملت.

وكالة  نقلتها  تصريحات  في  ذلك  جاء 

اإلثيوبي،  السفير  عن  الروسية  »سبوتنيك« 

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة 

خارجية بالده حول األمر. 

وقال تيغينو وفق »سبوتنيك«، إن بالده »تتطلع 

 .»2023 العام  نهاية  في  البناء  أعمال  الستكمال 

والسودان  مصر  مع  الحوار  »ضرورة  على  وشدد 

اتفاق  إلى  للتوصل  اإلفريقي  االتحاد  إطار  في 

حول السد«.

مشروع  هو  النهضة  سد  ألن  »نظًرا  وأضاف: 

أنشأته إثيوبيا بنفسها، فستتم إدارته فقط من 

المعلومات مع  اإلثيوبيين ولكن قد نشارك  قبل 

دول المصب عند الضرورة«.

الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  قال  واإلثنين، 

السيسي، إن »أحدا لن يقترب« من مياه بالده، 

في أول تعليق على اعتزام إثيوبيا الملء الثالث 

للسد في أغسطس وسبتمبر المقبلين.

الخارجية  كشفت  الجاري،  يونيو   10 وفي 

اإلثيوبية في بيان عن وجود »اهتمام« من أديس 

أبابا الستئناف المفاوضات الثالثية التي يقودها 

االتحاد اإلفريقي بشأن السد.

عون يؤكد على حقوق بالده في المياه والثروات الطبيعية

الوسيط األميركي يبحث 
ترسيم الحدود اللبنانية

العماد  اللبناني  الرئيس  أكد   - قنا   - بيروت 

السيد  مع  أمس  اجتماعه  خالل  عون،  ميشال 

في  األميركي  الوسيط  هوكشتاين  آموس 

الحدود  لترسيم  المباشرة  غير  المفاوضات 

البحرية الجنوبية، على حقوق لبنان السيادية 

في المياه والثروات الطبيعية.

وقدم عون خالل االجتماع ردا على المقترح الذي 

أن  على  أشهر،  قبل  األميركي  الوسيط  قدمه 

ينقل السيد هوكشتاين الموقف اللبناني إلى 

خالل  بالجواب  يعود  وأن  اإلسرائيلي  الجانب 

االيام القليلة المقبلة.

قد  المفاوضات  في  األميركي  الوسيط  وكان 

عون  جوزاف  العماد  مع  سابق  وقت  في  التقى 

موقف  جدد  حيث  اللبناني،  الجيش  قائد 

تتخذه  قرار  ألي  الداعم  العسكرية  المؤسسة 

السلطة السياسية في هذا الشأن، ومع أي خط 

تعتمده لما في ذلك من مصلحة للبنان. 

غير  المفاوضات   2020 أكتوبر  في  وانطلقت 

واإلسرائيلي،  اللبناني  الطرفين  بين  المباشرة 

عدة  بعد  توقفت  أنها  إال  أميركية،  بوساطة 

شهور، بسبب الخالفات حول مساحة المنطقة 

المتنازع عليها.

حكومة  رئيس  ميقاتي  نجيب  السيد  واجتمع 

تصريف األعمال، أمس أيضا، مع السيد أموس 

هوكشتاين الوسيط األميركي في المفاوضات 

البحرية  الحدود  لترسيم  المباشرة  غير 

الجنوبية.

اللبنانية  الحكومة  رئاسة  عن  صدر  بيان  وأفاد 

االجتماع  خالل  »أبلغ  األميركي  الموفد  بأن 

ترسيم  مسألة  من  الموحد  اللبناني  بالموقف 

إسرائيل،  مع  الجنوبية  البحرية  الحدود 

والحرص على استمرار الوساطة األميركية«.

العليا  لبنان  مصلحة  أن  على  التأكيد  تم  كما 

من  النفط  عن  التنقيب  بعملية  البدء  تقتضي 

دون التخلي عن حق لبنان بثرواته كافة.

سابق  وقت  في  التقى  األميركي  الوسيط  وكان 

الخارجية،  وزير  بوحبيب  عبدالله  الدكتور 

األعمال  تصريف  حكومة  في  والمغتربين 

مجلس  رئيس  بري  نبيه  اللبنانية،والسيد 

النواب اللبناني كل على حده.

وأكد بوحبيب على أهمية الوصول إلى اتفاق في 

موضوع الترسيم، مشيرا إلى أن »هذا ما لمسه 

لدى األميركيين«

عون  ميشال  العماد  اللبناني  الرئيس  وكان 

ورئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي 

اموس  األميركي  الوسيط  دعوة  على  اتفقا 

في  للبحث  بيروت  إلى  للحضور  هوكشتاين 

الحدود  لترسيم  المفاوضات  استكمال  مسألة 

اإلسرائيلي،  الكيان  مع  الجنوبية  البحرية 

والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن.

غوتيريش: تقاعس 
العالم بشأن المناخ
له عواقب وخيمة
حذر أمين عام األمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش من أن 

تقاعس العالم بمواجهة 

التغيرات المناخية ستكون له 

عواقب وخيمة على العالم أجمع، 

معتبرا أن تعهدات معظم الدول 

بشأن مواجهة التغير المناخي 

»ليست كافية«.

جاء ذلك في كلمته المسجلة 

بالفيديو في افتتاح مؤتمر »القمة 

العالمية النمساوية السادسة« 

للمناخ، أمس، في العاصمة 

النمساوية فيينا.

وقال غوتيريش، إن »نافذة 

منع أسوأ آثار أزمة مناخ تنغلق 

بسرعة، وااللتزامات الوطنية 

الرامية إلى صافي انبعاثات 

صفرية بحلول 2050، ستؤدي 

عكسا إلى زيادة االنبعاثات بنحو 

14 في المائة خالل هذا العقد«.
وأضاف: »اسمحوا لي أن أكون 

صريحا بالقول إن معظم 

التعهدات الوطنية بشأن المناخ 

ليست كافية، وهذا التقاعس 

من جانب العديد من حكومات 

دول العالم ستكون له عواقب 

وخيمة«.

وأردف أن »ما يقرب من نصف 

البشرية في منطقة الخطر، 

وفي الوقت الذي يجب فيه أن 

نتحد جميًعا في الكفاح من أجل 

حياتنا، تمزقنا حروب ال معنى 

لها وتتفاقم أزمة الطاقة بسبب 

الحرب )الروسية( الحالية في 

أوكرانيا«.

رفض أممي لمحاولة 
بريطانيا تصدير 
الالجئين إلى رواندا

نيويورك - قنا - أعربت األمم 

المتحدة عن رفضها اقتراح 

الحكومة البريطانية القاضي 

بنقل طالبي اللجوء المتجهين 

إلى المملكة المتحدة إلى رواندا 

بانتظار البت في طلباتهم.

ووصف السيد فيليبو غراندي 

المفوض السامي لألمم المتحدة 

لشؤون الالجئين، الصفقة بين 

البلدين التي ُأعلن عنها في أبريل 

الماضي، بأنها »خاطئة بالكامل«.

وأوضح المفوض السامي قائاًل: 

»فيما يتعلق برواندا، أعتقد 

أننا كنا واضحين للغاية خالل 

األسابيع القليلة الماضية 

بأننا نؤمن )أن هذه الصفقة( 

خاطئة بالكامل، ألسباب عديدة 

مختلفة«، مشددا على أن المملكة 

المتحدة من الدول الموقعة على 

المعاهدة الدولية لالجئين، وأكد 

أن محاولة »تصدير« المسؤوليات 

التي تنطوي عليها »تتعارض مع 

أي فكرة عن المسؤولية وتقاسم 

المسؤولية الدولية«.

ورأى أن رواندا لها تاريخ حافل 

في الترحيب في طلبات عشرات 

اآلالف من الالجئين الكونغوليين 

والبورونديين في الماضي.

عباس: سنتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية لوضع حد لجرائم االحتالل

استئناف الدعم األوروبي لفلسطين

{ الرئيس الفلسطيني مع نظيره القبرصي

نيقوسيا - قنا - حذر الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس 
من أن القيادة الفلسطينية 
ستضطر التخاذ ما يلزم من 

إجراءات قانونية لحماية 
مصالح الشعب الفلسطيني، 

ولوضع حد لجرائم االحتالل 
في ظل غياب األفق السياسي. 

ولفت عباس، خالل مؤتمر 
صحفي مع نظيره القبرصي 
نيكوس أنستاسياديس في 

نيقوسيا أمس، إلى أن الجانب 
الفلسطيني سيواصل إجراء 

االتصاالت من أجل حشد 
الدعم الدولي لمواجهة 

التحديات الخطيرة التي يمر 
بها الشعب الفلسطيني، 

جراء االنتهاكات اإلسرائيلية، 
واتخاذ إجراءات رادعة تجاه 

الكيان اإلسرائيلي.

»هيومن رايتس ووتش«:

حصار غزة جزء من جريمتي الفصل العنصري واالضطهاد
ووتش«  رايتس  »هيومن  منّظمة  أدانت   - األناضول   - غزة 

اإلسرائيلي  الحصار  استمرار  أمس،  الدولية،  الحقوقية 

المفروض على قطاع غزة.

وقالت المنّظمة إن الحصار على غزة، هو »جزء من جريمتين 

ضد  واالضطهاد  العنصري،  الفصل  وهما  اإلنسانية،  ضد 

ماليين الفلسطينيين«.

 15 مرور  بمناسبة  تقرير  في  الدولية،  المنّظمة  وأضافت 

عنه  نسخة  األناضول  ووصل  الحصار،  تشديد  على  عاما 

نسمة  مليوَني  من  أكثر  غزة  على  المفروض  اإلغالق  »يحرم 

بالسفر  سواء  حياتهم،  تحسين  فرص  من  السكان  من 

لغيرها  أو  العالج  أو  الدراسة  أو  الخارجية  التجارة  ألغراض 

سياسات  »بسبب  المنظمة:  واستكملت  الفرص«.  من 

للتقدم،  مهمة  فرصا  الفلسطينيين  من  الكثير  فقد  اإلغالق، 

غير متوفرة بغزة«.

رسمية  فصل  سياسة  بـ»وضع  إسرائيل  المنظّمة  واتهمت 

بين غزة والضفة الغربية. وأشادت حركة المقاومة اإلسالمية 

قاسم،  حازم  باسمها،  الناطق  أصدره  بيان  في  »حماس«، 

بتقرير المنظمة الدولية. ودعا قاسم المجتمع الدولي واألمم 

المتحدة إلى »الوقوف عند مسؤولياتهم القانونية واإلنسانية 

الحصار  إنهاء  على  والعمل  الفلسطيني،  الشعب  تجاه 

وسفر  تنقل  حركة  وتسهيل  ة، 
َّ

غز على  المفروض  الظالم 

ة«.
َّ

الفلسطينيين بحري

االحتالل  باستمرار  أمس،  غزة،  قطاع  في  فلسطينيون  ونّدد 

ومواصلة  الـ55،  للعام  الفلسطينية  لألراضي  اإلسرائيلي 

الحصار المفروض على القطاع منذ 15 عاما.

األهلية  المنّظمات  شبكة  نّظمتها  وقفة  خالل  ذلك  جاء 

الفلسطينية أمام مقر المنسق األممي لعملية السالم بالشرق 

األوسط »أونسكو« بمدينة غزة.

{ قصف روسي على شرق أوكرانيا



يعتقد 51 % من الهولنديين بوجود نظام فصل عنصري 

في »إسرائيل« واألراضي الفلسطينية المحتلة. هذا 

واضح من دراسة أجرتها I&O Research نيابة عن 

منظمة السالم »PAX«، وفقط 6 % منهم ال يوافقون على 

ذلك. 

وُيظهر البحث الذي تم نشره بتاريخ اليوم 2022/6/13 

أيًضا أن معظم الهولنديين يعارضون بناء وتوسيع 

المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية، ويتوقعون أن 

تتصرف الحكومة الهولندية وفًقا لذلك.

»إنها المرة األولى التي يتم فيها بهذه الطريقة تحديد 

إلى الوضع في إسرائيل  الهولنديون  كيف ينظر 

حقيقة  من  الرغم  على  المحتلة.  الفلسطينية  واألراضي 

أن الكثير من الناس لديهم معرفة محدودة بالوضع، 

إال أن النتائج مذهلة، ألنه يبدو أن هناك مسافة كبيرة 

الهولنديين  السكان  وآراء  الحكومة  بين سياسة 

أن تتخذ  الهولنديون  وفًقا لالستطالع، يريد  العاديين: 

انتهاكات حقوق  أقوى بشأن  الهولندية موقًفا  الحكومة 

اإلنسان«، هذا ما قالته »آنا تيمرمان« المديرة العامة لـ 

.»PAX«

وتضيف آنا تيمرمان: »الالفت هنا هو أن الشباب على 

وجه الخصوص يضعون درجة أكبر من المسؤولية 

تجاه إسرائيل. في كثير من األحيان أكثر من 

حماس والسلطة الفلسطينية«. ويعتقد الغالبية أنه 

يجب على إسرائيل التوقف عن بناء المستوطنات 

وتوسيعها: 56 % يوافقون، مقابل 6 % فقط ال يوافقون.

وباإلضافة إلى التصريحات حول المسؤولية والفصل 

العنصري، ُسئل المشاركون في االستطالع أيًضا 

عن آرائهم حول سياسة الحكومة الهولندية تجاه 

إسرائيل وفلسطين، فأظهرت النتائج أيًضا أن العديد 

من الهولنديين يرغبون في رؤية موقف مختلف عن 

الحكومة: تعتقد األغلبية )54 % و57 % على التوالي( أنه 

يجب على الحكومة التحدث بقوة أكبر عن انتهاكات 

حقوق اإلنسان من قبل إسرائيل وحماس، مقارنة مع 

نسبة صغيرة نسبة )11 % و8 % على التوالي( غير 

موافقين. كذلك يعتقد 38 % من الهولنديين أن على 

الحكومة فرض عقوبات على إسرائيل إذا استمرت 

في بناء وتوسيع المستوطنات، وهي نسبة تزيد إلى 

% عندما يشير السؤال صراحًة إلى حقيقة أن   44
المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي. 

ثمانية عشر في المائة ال يوافقون، ويعتقد 40 % 

من الهولنديين أن على هولندا أن توقف التعاون مع 

مصنعي األسلحة اإلسرائيليين مقابل 15 % يعارضون.

وتشير النتائج إلى أن سياسة الحكومة تبدو متخلفة 

عن آراء السكان. على سبيل المثال، يعتقد نصف 

الهولنديين أن هناك فصاًل عنصرًيا ويرغبون في أن 

تفعل الحكومة المزيد لمكافحة انتهاكات حقوق 

اإلنسان والمستوطنات غير القانونية في المنطقة. وفي 

ضوء هذه النتائج، تدعو »PAX« إلى مزيد من اإلجراءات 

وموقف أكثر حداثة من الحكومة الهولندية.

وتجدر اإلشارة إلى أن المنظمة التي أجرت االستطالع 

»PAX« تعمل في »إسرائيل« وفلسطين منذ 

التسعينيات مع نشطاء سالم محليين إلنهاء االحتالل 

غير الشرعي لألراضي الفلسطينية وانتهاكات حقوق 

اإلنسان المستمرة في المنطقة.

هذه األرقام والنسب المئوية تستحق وقفة وقراءة 

معمقة في مدلوالتها ال سيما في بلد مثل هولندا 

األوروبي وتاريخها وموقفها من  االتحاد  بموقعها في 

هذا  ومؤشرات  اإلسرائيلي،  الفلسطيني  الصراع 

القضية  الهولندي لصالح  الشعبي  المزاج  االنزياح في 

واألرقام  النسب  الفلسطينية وفق ما عبرت عنه 

وخصوصًا لدى جيل الشباب في هولندا بما يحمل 

ذلك من تصاعد في وتيرة الدعم واإلسناد الذي يتطلب 

العاملين  جميع  قبل  من  والمواكبة  الدقيقة  المتابعة 

واالتحاد  خاصة  هولندا  في  الفلسطينية  للقضية 

األوروبي عامة. 

التقاط مثل هذه المؤشرات هو جهد المقل وأقل الواجب 

والبناء عليها من خالل العمل على مستوى الدبلوماسية 

الرسمية والشعبية هو واجب الوقت وأهم ضروراته.

من دون شك هذا العمل دونه معوقات وعقبات وتحديات 

في ظل لوبي إسرائيلي مضاد يرفع فزاعات أهمها تهمة 

»معاداة السامية«؟! لكن ثّمة عناوين يمكن إحداث 

اختراق فيها لصالح القضية الفلسطينية وتستحق 

بذل الجهود في ميادين الصراع والمواجهة المفتوحة 

على كافة األصعدة ومعركة كسب الرأي العام فيصل 

مهم في ذلك، ومثل هذه األرقام ونتائج استطالعات الرأي 

محفزات حقيقية ال يمكن تجاهلها بل تستدعي مواصلة 

هذا الطريق والمراكمة حتى يعود الحق إلى أهله.

رغم الديون الثقيلة التي تعاني منها معظم دول المنطقة، 

بسبب سوء التخطيط، وعدم التنويع االقتصادي، 

واالعتماد على سلتي النفط والغاز في المقام األول، 

وارتفاع المبالغ السيادية للصناديق الحكومية، إال أن 

ذلك لن يحل المشكلة األزلية، فالحل يكمن في التنويع 

واستغالل الثروات والمواقع االستراتيجية وإيجاد سلة 

غذاء ومختبرات علمية، فالتحديات التي تحيط بدول 

المنطقة والمستقبل وبالسوق كثيرة، ولنا في وباء 

كورونا والحرب االكرانية- الروسية المثل والبرهان.!.

لذا عمل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بكل 

واقعية لمواجهة هذه التحديات، وبطريقة هادئة 

المتصاص آثار هذه األزمات من خالل تقليل المصروفات 

في البداية، ألن العالم يمر بمشاكل اقتصادية كثيرة 

تضرب هناك وهناك، وأزمة الركود تطارد كل األسواق 

العالمية الكبيرة والصغيرة، لذا فإن العمل على التنويع 

واستثمار الموقع االستراتيجي للسلطنة، وجلب 

االستثمارات بكل أنواعها وفتح السوق، هي جوانب من 

الفرص الثمينة والمالذ اآلمن لتخفيف التضخم والركود 

االقتصادي والتجاري واعادة الحراك في البالد، والمنطقة 

بشكل عام.

فنحن يمكننا إيجاد طفرة اقتصادية غير مسبوقة، من 

خالل االنفتاح واعادة التدوير واستغالل وانتاج المعادن 

والثروات الباطنية في االرض، واستغالل األراضي 

الزراعية في النجد والوسطي والظاهرة لالستثمار 

الزراعي المدروس، وشواطئ ظفار والباطنة والشرقية 

لالنتاج السمكي بكل أنواعه، والداخلية وظفار ومسندم 

والوسطي وخلجانها ومصيرة للسياحة، فعمان بلد متنوع 

التضاريس يحتاج لنقلة وعمل سريع ودؤوب من خالل 

استغالل عوائد النفط والغاز، وخالل فترة زمنية محددة 

سيكون لدينا تنوع اقتصادي مريح يساعد في توظيف 

الباحثين عن عمل، وخلق شركات واعدة متنوعة في 

كافة هذه المجاالت.

ومما ال شك فيه أن ما يمر به االقتصاد العالمي حاليا من 

تقلبات غير مسبوقة منذ أزمة الديون العالمية في عام 

2008، والحرب الروسية- االوكرانية كان له وقع التأثير 
السلبي على االقتصاديات الخليجية ومنها االقتصاد 

العماني. لذا فإن اإلسراع في التنويع واستثمار العوائد 

المالية في التخطيط السليم أصبح ضرورة حتمية، وإال 

سنكون في أزمات متتالية دون حلول أو نهضة مستدامة.

ولتنشيط الجوانب األخرى لالقتصاد الوطني، فنحن في 

حاجة ماسة لتفعيل القرارات عاجال غير آجل، لكسب 

أصحاب االستثمارات الرأسمالية وغيرهم، وفتح األسواق 

للعمالة العربية المهيأه للعمل، وجلب األموال وتسهيل 

اإلجراءات والتركيز على التصنيع بكل أنواعه، وفتح 

األسواق الستيراد اللحوم والخضراوات والفواكة عبر 

المنافذ البرية والبحرية من اليمن وغيرها فهم أفضل 

بكثير من بعض األيادى العاملة اآلسيوية غير المؤهلة.!.
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آن للعرب أن 
ينتجوا قمحهم

سمير الحباشنة

وزير أردني سابق

منذ عقود طويلة وأهل العلم والخبرة على 

مستوى الوطن العربي والكل يدفع ويحفز 

المسؤولين في أقطارنا كافة أن نعطي 

أولوية لزراعة القمح والحبوب بشكل عام. 

فالقمح والحبوب سلعة استراتيجية 

ال يجوز إهمالها، وبالتالي االعتماد على 

المصادر الخارجية لتأمين احتياجاتنا 

المتزايدة منها.

 إال أنه ومع األسف، فإن هذه الدعوات 

لم تجد آذانا صاغية من المسؤولين، 

وكانت حجتهم والتي أقل ما يمكن أن 

يقال عنها بأنها ساذجة وتخلو من النظرة 

االستشرافية إلى المستقبل، بقولهم من 

أن زراعة القمح والحبوب ليست ذات جدوى 

اقتصادية !! مع أن السلع االستراتيجية 

ال تقاس بجدواها االقتصادية المجردة، 

بل تقاس بجدواها الوطنية، وبالتهديد 

المحتمل بنقصها الفادح فيما لو تغيرت 

الظروف والمعطيات الدولية كما هو 

حاصل اليوم.

اآلن، ومع الحرب الروسية- األوكرانية، 

وقبلها مع الجائحة، ثبت صحة أن نتنبه 

إلى ضرورة العودة عن هذا التفكير الضيق، 

وأن نضع خطة من شأنها إنتاج تلك السلع 

االستراتيجية وعلى رأسها القمح والحبوب 

وتحقيق اكتفاء ذاتي للعرب منها يحول 

بيننا وبين أي هزات أخرى محتملة في 

سوق الحبوب عالميا.

إن زراعة القمح والحبوب ليست بالمسألة 

الصعبة، وليست باالختراع الجديد، 

فالعرب تاريخيًا وقبل الحضارة، وقبل 

التقنيات الجديدة، كانوا إما زّراعا للحبوب 

أو مربين لألغنام. فالموضوع عربيًا هو 

في واحدة من أشكاله عودة إلى األصل.. 

والسؤال المقرون بالتمني، ماذا يمنع أن 

تكون على رأس أجندة القمة العربية 

القادمة في الجزائر، خطة من شأنها 

ضمان توفير هذه السلع االستراتيجية 

للعرب بأقطارهم كافة عبر زراعة المناطق 

المؤهلة للقمح وللحبوب المختلفة !!؟

الحلول االقتصادية والتحديات

د. أحمد بن سالم باتميرا
كاتب عماني 

ماهر حسن شاويش 
كاتب صحفي فلسطيني 

مقيم في هولندا

أكدت جامعة الدول العربية 

ضرورة تضافر وتوحيد الجهود 

بين دول المنطقة العربية من أجل 

مواجهة التحديات واألزمات التي 

يتعرض لها االقتصاد العالمي. 

وقال السفير مبارك الهاجري، األمين 

العام المساعد لجامعة الدول 

العربية للشؤون االقتصادية، إن 

الدول العربية ليست بمنأى عن 

تحديات االقتصاد العالمي الذي 

يشهد تداعيات أزمات سياسية أو 

حروب مسلحة أو أزمات اقتصادية 

تكاد تعصف باقتصادات الدول، 

مؤكدا على ضرورة تضافر 

وتوحيد الجهود بين دول المنطقة 

العربية وتحقيق مزيد من التعاون 

المشترك بين منظمات العمل 

العربي المشترك لمواجهة تلك 

التحديات من بطالة، وفقر، 

وتضاؤل الصادرات الصناعية ذات 

القيمة المضافة العالية وغيرها، 

وقال إن الوثائق االقتصادية، مثل 

التقرير االقتصادي العربي الموحد، 

أصبح أمرا غاية في األهمية في ظل 

تلك التحديات.. مضيفا: »الحروب 

اآلن أصبحت حروب معلومات بين 

الدول والمؤسسات حتى وبين 

الشركات الصغيرة، فالمعلومة 

الدقيقة الموثقة هي ما يحتاجها 

فعليا صانع القرار لمواجهة تلك 

التحديات واتخاذ قرارات مستنيرة 

قائمة على أسس علمية وحقائق 

تعكس الواقع«.

العربية مصاعب  الدول  تواجه 

ال يمكن التغاضي عنها، في ظل 

تحديات الحرب الروسية - 

بظاللها  تلقي  والتي  األوكرانية 

توفير  في  العربية  المنطقة  على 

مثل  الغذائية،  المنتجات  بعض 

والتي  والذرة وغيرهما،  القمح 

العربية  الدول  بعض  تعتمد 

في الحصول عليها من هاتين 

الدولتين، األمر الذي يدعو إلى 

واستراتيجيات  حلول  ابتكار 

الفجوة،  وخطط تنموية لسد تلك 

عبر االستثمار في الزراعة، من 

الذاتي من  أجل تحقيق االكتفاء 

الغذاء ومواجهة أي تحد مستقبال، 

وهذا اليمكن أن يتم إال عبر قرار 

جماعي مدروس ومخطط له، 

الدول العربية تمتلك  خاصة أن 

األراضي الالزمة للزراعة واأليدي 

المقومات  وجميع  الخبيرة  العاملة 

القطاع  بهذا  للنهوض  الالزمة 

التداعي  يستدعي  ما  الحيوي، 

المستويات  أعلى  على  الجتماعات 

من أجل إيجاد الحلول والبدء في 

عاجل. بشكل  تطبيقها 

األمن
الغذائي العربي

الكيان اإلسرائيلي.. نظام فصل عنصري

عواقب وخيمةمستوطنات غير شرعية الجنود البريطانيون
تساءلت مجلة »بوليتكو« عن موقف إدارة بايدن من قرار سلفه 

تقرير  في  وجاء  وشرعيتها،  اإلسرائيلية  المستوطنات  بشأن 

سياسة  رمى  بومبيو  مايك  السابق  الخارجية  وزير  أن  للمجلة 

أن  أعلن  عندما  العقود  مدى  على  مارستها  أميركية  رسمية 

الواليات المتحدة لم تعد تتعامل مع المستوطنات اإلسرائيلية 

القانون  بموجب  شرعية  غير  أنها  على  الغربية  الضفة  في 

الدولي.

إلى  بايدن  جو  وصول  منذ  أنه  المراقبين  فاجأ  ما  أضافت: 

المستوطنات  أن بناء  القانوني وهو  الرأي  إلى  لم يعد  الرئاسة 

في األراضي الفلسطينية المحتلة ال يتوافق مع القانون الدولي.

}  )بوليتكو(

إلى  هيل«  »ذا  موقع  نشره  أميركي  إعالمي  تقرير  أشار 

في  كبيرة  كهرباء  بأزمة  التسبب  على  قادرة  روسيا  أن 

الواليات المتحدة بقرار واحد، مؤكدا أن الواليات المتحدة 

قد تواجه عواقب وخيمة في حال توقفت روسيا عن إمداد 

لعمل  المخصب  باليورانيوم  األميركية  الطاقة  شركات 

المفاعالت.

وأضاف التقرير: قد يؤدي ذلك إلى إغالق المفاعالت، وبالنظر 

في   20 من  أكثر  توليد  عن  مسؤولة  النووية  الطاقة  أن  إلى 

أسعار  فإن  البالد،  أجزاء  بعض  في  الكهرباء  من  المائة 

الكهرباء ستقفز حتى فوق معدالت التضخم الحالية.

}  )ذا هيل(

 3 حوالي  أن  البريطانية  »اإلندبندنت«  صحيفة  كشفت 

آالف جندي بريطاني يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة 

استنادا  المعلومات  هذه  الصحيفة  ونقلت  األوكرانية.. 

الفيلق  قائد  إلى  إشارة  في  جورجي  عسكري  لقائد 

كبيرا  عددا  يقود  الذي  ماموالشفيلي،  ماموكا  الجورجي 

من المرتزقة األجانب.

أجنبي  مرتزق  ألف   20 حوالي  اآلن  يوجد  قوله،  وبحسب 

في  الغربيين  للمقاتلين  الدقيق  العدد  أما  أوكرانيا،  في 

صفوف الجيش األوكراني فغير معروف.

} )اإلندبندنت(
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تعديالت المشاركة القطرية في »اآلسيوية«
االتحاد  في  المسابقات  لجنة  كشفت 

التعديالت  عن  القدم  لكرة  القطري 

المقاعد  توزيع  آلية  على  أجرتها  التي 

البطولة  في  القطرية  للحصة  وفقا 

اعتبارا  ستنطلق  التي  اآلسيوية.. 

أن  على   2023 عام  أغسطس  شهر  من 

وضمن   ..2024 مايو  شهر  في  تنتهي 

في  المشاركة  والدحيل  السد 

النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا 

.2024 /2023
التي  الجديدة  التعديالت  وجاءت 

ضمان  على  المسابقات  لجنة  أجرتها 

 QNB نجوم  دوري  بطل  حصول 

مقعد  على  السد  وهو   2022 /2021
يحصل  فيما  البطولة،  في  مباشر 

 2023 /QNB 2022 نجوم  دوري  بطل 

الثاني،  المباشر  المقعد  على 

ويحصل بطل كأس األمير 2022 وهو 

األول  التمهيدي  المقعد  على  الدحيل 

فيما يحصل بطل كأس األمير 2023 

علما  الثاني،  التمهيدي  المقعد  على 

المقاعد  في  القطرية  الحصة  بأن 

مقعدين   2+2 إلى  تراجعت  القارية 

مباشرين ومثلهما في الدور التمهيدي وفقا 

في  األندية  لنتائج  اآلسيوي  للتصنيف 

السنوات األربع، والصادر شهر نوفمبر من 

العام 2021. وقال االتحاد القطري: في حال 

دوري نجوم  الدحيل ببطولة  أو  السد  فوز 

األمير  وكأس   2023 /2022 لموسم   QNB
سيمنحان  المتبقيين  المقعدين  فإن 

المركزين  صاحبي  والعربي  للوكرة 

من  الماضية  النسخة  في  والرابع  الثالث 

.2022 /QNB 2021 دوري نجوم

في  و

النسخة  لقب  الدحيل  حقق  حال 

فذلك  الموسم،  هذا  الدوري  من  الجديدة 

المباشر  المقعد  حصد  ضمانه  يعني 

يذهب  وبالتالي  السد،  جانب  إلى  الثاني 

والعربي،  للوكرة  التمهيديين  المقعدين 

الدوري  بلقب  آخر  فريق  فوز  حال  في  أمام 

المباشر  المقعد  على  سيحصل  فإنه 

السد  أو  الدحيل  فوز  حال  وفي  الثاني، 

الرابع  المقعد  فإن  األمير،  كأس  بلقب 

ثالث  باعتباره  للوكرة  سيمنح  المتبقي 

الدوري في الموسم المنقضي.

على فندق الشعلة

»أسباير زون« تدشن أكبر »شاشة بانورامية«
أعلنت مؤسسة أسباير زون عن تدشين 

أكبر شاشة بانورامية خارجية على فندق 

الشعلة بالشراكة مع المدينة الرياضية 

لإلعالن في حفل رسمي بحضور عدد من 

كبار المسؤولين والشخصيات الهامة في 

بانورامية  برؤية  الشاشة  وتتميز  البالد. 

360، حيث يمكن رؤيتها من محيط 6 كم 
قطر دائرة، وسيتم عرض المواد اإلعالنية 

العالم  كأس  في  والمبتكرة  المختلفة 

العمالقة  الشاشة  هذه  على   »2022 »فيفا 

في فندق الشعلة.

قياسي  رقم  تحقيق  عن  باإلعالن  ونفخر 

ألكبر  القياسية  لألرقام  غينيس  في 

العالم،  في  خارجية  بانورامية  شاشة 

سجل  إلى  القياسي  الرقم  هذا  ويضاف 

باإلنجازات  الحافل  زون  أسباير  مؤسسة 

المستمرة.

من جانبه، أعرب محمد خليفة السويدي، 

الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير زون، 

يضاف  الذي  اإلنجاز  بهذا  سعادته  عن 

وقال:  المؤسسة  إنجازات  قائمة  إلى 

لألرقام  غينيس  شهادة  على  »حصولنا 

القياسية يعد نجاحا كبيرا لنا، ونفتخر 

أكبر  تدشين  في  اإلنجاز  بهذا  اليوم 

شاشة بانورامية خارجية في العالم على 

ستتواكب  والتي  الشعلة،  فندق  واجهة 

عرض  بهدف   2022 فيفا  العالم  كأس  مع 

المواد اإلعالنية عن قطر والعالم«.

»الفدائي« يتأهل لنهائيات كأس آسيا »2023«
صعد منتخب فلسطين إلى نهائيات كاس آسيا 

العريض  الفوز  بعد  التوالي،  على  الثالثة  للمرة 

نظيفة،  أهداف  بأربعة  الفلبين  منتخب  على 

في افتتاح لقاءات الجولة الثالثة من التصفيات 

اآلسيوية، لحساب المجموعة الثالثة التي تقام 

مبارياتها على ملعب أوالن باتور في منغوليا.

الكاملة  العالمة  الفلسطيني  المنتخب  وحقق 

الفوزين  بعد  انتصارات،   3 من  نقاط   9 بـ 

السابقين على منغوليا )0/1(، واليمن )0/5(.

بعد  للفدائي،  الثالث  التأهل  هذا  وبات 

نسختي أستراليا 2015، واإلمارات 2019.

خاض  الذي  الفلسطيني  المنتخب  وسيطر 

محمود  هما:  مهمين  العبين  بغياب  المباراة 

مجريات  على  لإلصابة،  خليل  ومحمد  وادي 

من  ساعة  نصف  مرور  بعد  وتمكن  اللقاء، 

صالح  رأسية  عبر  أول  بهدف  أفضليته  ترجمة 

شحادة، الذي تابع عرضية زميله مصعب البطاط.

واصل الفدائي أفضليته وتوالت فرصه، وقبل نهاية 

من  عرضية  وردة  أبو  محمود  أرسل  األول  الشوط 

الجانب األيسر قابلها تامر صيام برأسه على يسار 

الحارس، لينتهي الشوط األول )0/2(.

أي  الفلبين  الفدائي  يمنح  لم  الثاني،  الشوط  في 

حمادة،  رامي  الحارس  مرمى  من  لالقتراب  فرصة 

الثالث،  إضافة  في  ركنية  من  يامين  محمد  ونجح 

حيث تخطت رأسيته خط المرمى. وأكمل محمود 

تابع  بعدما  الفدائي،  رباعية  اللقاء،  نجم  وردة،  أبو 

الجبهة  من  الزاحفة  الجندي  سامر  زميله  كرة 

يمين  على  الصندوق  داخل  من  ووضعها  اليسرى، 

لفلسطين   )0/4( اللقاء  لينتهي  الفلبين،  حارس 

وتتأهل رسميًا إلى نهائيات كأس آسيا.

السد والدحيل يضمنان التواجد.. والوكرة والعربي في هذه الحالة

»عنابي الناشئين« يخسر أمام السويد وإيران
تلقى المنتخب القطري للناشئين لكرة اليد الشاطئية خسارتين في بداية 

التي انطلقت منافساتها أمس  اليد،  العالم للناشئين لكرة  مشواره ببطولة 

في جزيرة كريت باليونان وتستمر لغاية 19 يونيو الحالي.

 2   / صفر  السويدي  نظيره  أمام  األولى  مباراته  القطري  المنتخب  خسر  فقد 

بواقع )17 /  20 و10 /  18(، فيما خسر المباراة الثانية أمام المنتخب اإليراني 

صفر /  2 أيضا )14 /  15 و14 /  15(.

األربعاء  اليوم  األول  الدور  في  مبارياته  القطري  المنتخب  يختتم  وسوف 

بمواجهة المنتخب األميركي، ويشارك في بطولة العالم لكرة اليد للناشئين 

16 منتخًبا تم توزيعها على أربع مجموعات، حيث تضم المجموعة األولى 
وكرواتيا  البرازيل  الثانية  والمجموعة  وأميركا،  وإيران  والسويد  قطر 

والتشيك،  واألردن  واليونان  إسبانيا  الثالثة  والمجموعة  وفرنسا،  وتوجو 

ويتأهل  واألوروجواي.  وألمانيا  واألرجنتين  أوكرانيا  الرابعة  والمجموعة 

فيه  ستقسم  الذي  الرئيسي  الدور  إلى  مجموعة  كل  في  األوائل  الثالثة 

المنتخبات المتأهلة إلى مجموعتين، تضم كل منهما ستة فرق، على أن 

يصعد األربعة األوائل في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

في بطولة العالم لليد الشاطئية باليونان

{ فندق الشعلة 

مؤتمر صحفي لرئيس نادي أم صالل اليوم

يعقد سعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس نادي أم صالل، مساء اليوم، 

التي  التطورات  وأهم  الجديد،  الموسم  وخطة  المستجدات  أهم  الستعراض  صحفيًا  مؤتمرًا 

قاعة  بمقر  وذلك  للموسم  الفريق  واستعدادات  النادي  تطوير  من  الحالية  الفترة  خالل  حدثت 

ال  بقوة،  النادي  يدخله  الذي   2023  -  2022 الجديد  الموسم  انطالق  قبيل  بالنادي  المؤتمرات 

سيما أن إدارة أم صالل تسعى جاهدة من أجل تطوير الفريق واحتالل مركز يليق بالنادي وما 

حققه من طفرة نوعية خالل الموسمين الماضيين.

بعد الفوز العريض على الفلبين برباعية

ضمن فعاليات إطالق الجهاز الشبابي لنادي السيلية

وزير الرياضة والشباب
يستعرض أنشطة »الرياضة للجميع«

اطلع سعادة السيد صالح بن غانم العلي 

سعادة  برفقة  والشباب،  الرياضة  وزير 

عضو  المري  فطيس  بن  علي  د.  السيد 

مجلس الشورى على األنشطة والفعاليات 

القطري  االتحاد  جناح  يتضمنها  التي 

زيارة  خالل  وذلك  للجميع،  للرياضة 

بنادي  األول  أمس  أقيم  الذي  للمعرض 

الجهاز  تدشين  هامش  على  السيلية 

األنشطة  خالله  تفقدا  للنادي،  الشبابي 

والفعاليات والبرامج التي يقدمها االتحاد.

الفعاليات  مدير  الدوسري  الله  عبد  وقدم 

للرياضة  القطري  باالتحاد  واألنشطة 

الفعاليات  لرزنامة  وافيا  عرضا  للجميع، 

الرياضية االستثنائية لهذا العام والتي تعد 

وبطولة،  فعالية   575 وتتضمن  االضخم 

وتنويع  توفير  راعت  أنها  إلى  مشيرا 

الفئات العمرية  الرياضية لكافة  األنشطة 

من  الفئات  ولكل  ومقيمين  مواطنين  من 

السن،  وكبار  واألطفال  والسيدات  الرجال 

بهدف اشراك الجميع في ممارسة النشاط 

الرياضي المجتمعي.

وحرص االتحاد القطري للرياضة للجميع 

خالل الحفل تقديم برنامجه المميز »وزنك 

مبادرة  خالل  أطلقه  قد  كان  الذي  الصح« 

حيث  الماضي،  مارس  في  قطري  نجاح 

وقياس  للسكري،  فحوصات  إجراء  تم 

للمشاركين،  والدهون  الجسم  كتلة 

أقيمت  وقد  كبيرًا،  إقبااًل  الخطوة  والقت 

تحت إشراف مختصين من مركز الرعاية 

الصحية األولية.

من جانبه قال سعادة السيد الدكتور علي 

بن فطيس المري عضو مجلس الشورى، 

والشرح  المعرض  أروقة  في  جولة  عقب 

الوافي ألنشطة االتحاد: أعتقد أنه ال يوجد 

قطر،  تفعل  ما  مثل  بالرياضة  تهتم  دولة 

حضرة  ودعم  الله،  من  بفضل  يأتي  وهذا 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

ثاني أمير البالد المفدى، فهو رياضي ويدعم 

الرياضة والرياضيين.

الرياضة  أخذت  لقد  سعادته:  وأضاف 

وأن  والرعاية،  االهتمام  من  األسد  نصيب 

سوف  اليوم،  الرياضة  على  صرفه  يتم  ما 

األجيال  وعلى  الصحة  على  ينعكس 

القادمة بشكل عام.

تغلب على منتخب نيوزيلندا بهدف وحصد آخر بطاقة للمونديال

welcome .. كوستاريكا
خطف منتخب كوستاريكا آخر بطاقة مؤهلة لنهائيات 

على  تغلبه  بعد  الدوحة  في   2022 العالم  لكأس 

احرزه  نظيف  بهدف  الثالثاء  أمس  نيوزيلندا  منتخب 

في  مباراة  آخر  في  الثالثة  الدقيقة  عند  كامبل  جويل 

تنطلق  التي   2022 العالم  لكأس  الموسعة  التصفيات 

أحمد  ملعب  على  المواجهة  وأقيمت  نوفمبر.  في 

المجموعة  إلى  كوستاريكا  لينضم  بقطر  علي  بن 

وإسبانيا. واليابان  ألمانيا  بجانب  الخامسة، 

31 بينما احتلت نيوزيلندا  احتلت كوستاريكا المرتبة 

الفيفا. 101 في تصنيفات  المرتبة 

خمس  العالم  كأس  إلى  سابًقا  كوستاريكا  تأهلت 

مرات – 1990 و2002 و2006 و2014 و2018.

بعد  النيوزيلندي  على  الكوستاريكي  المنتخب  تقدم 

مونتيري  فريق  مهاجم  استغل  حين  دقائق،  ثالث  مرور 

هياها  التي  العرضية  الكرة  كامبل  جويل  المكسيكي 

ليسكنها  المنطقة  داخل  جويسون  بينيت  زميله  له 

سايل  النيوزيلندي  الحارس  لمرمى  اليسرى  الزاوية 

اوليفر.

وبعد الهدف سيطر المنتخب النيوزيلندي ولم يتراجع 

إلى الخلف بعد صدمة الهدف المبكر، وتمكن من بسط 

العديد من  الوسط، وسنحت له  أفضليته على منطقة 

مرالت  كاليتون  لويس  تصويبة  أبرزها  المحاوالت، 

االنجليزي  نيوكاسل  لمهاجم  ومحاولة  العارضة،  فوق 

كيلور  الكوستاريكي  الحارس  انقذها  وود  كريس 

.13 الدقيقة  نافاس ببراعة عند 

مدرب  سواريز  فيرناندو  لويس  الكولومبي  ولجأ 

معتمدا  الدفاعي  التنظيم  إلى  كوستاريكا  منتخب 

الخلفية،  المنافذ  واغالق   ،2 /  4 /  4 اللعب  نظام  على 

تقنية  تتدخل  أن  قبل  المنافس،  هجمات  لمجابهة 

التعادل  هدف  لتلغي  )الفار(  المساعد  الفيديو  حكم 

كريس  المهاجم  سجله  الذي  نيوزيلندا  لمنتخب 

العب  على  مخالفة  وجود  بداعي   40 الدقيقة  عند  وود 

في  عارمة  فرحة  وسط  كاساي  ليبراتو  نيوزيلندا 

الكوستاريكية. الجماهير  مدرجات 

وقبل نهاية الشوط األول أتيحت فرصة تعزيز النتيجة 

العب  كالفو  فرانسيسكو  لكن  الكوستاريكي  للمنتخب 

وسط سان فرانسيسكو إيرثكوايكس األميركي صوب 

األول  الشوط  لينتهي  األيسر،  القائم  بمحاذاة  الكرة 

نظيف. بهدف  كوستاريكا  منتخب  بتقدم 

الشوط  في  االستحواذ  النيوزلندي  المنتخب  وواصل 

لتعديل  الهجومية  محاوالته  طريق  عن  الثاني، 

من  كل  بواسطة  الفرص  بعض  وخلق  النتيجة، 

الدفاع  لها  تصدى  تويلوما،  وبيل  وود،  كريس  نجمه 

المرمى. وحارس  الكوستاريكي 

التغييرات  بعض  نيوزيلندا  منتخب  مدرب  وأجرى 

كوستا  من  كل  إشراكه  بجانب  اللعب،  أسلوب  في 

بارباروسيس وزميله واين بين في الخطوط األمامية.

اللقاء بفوز  وتواصل اللعب حتى اعلن الحكم عن نهاية 

كأس  لنهائيات  ويتأهل  هدف  بنتيجة  كوستاريكا 

.2022 العالم 

البطاقة  محمد  الله  عبد  اإلماراتي  الحكم  وأشهر 

كوستا  البديل  النيوزيلندي  الالعب  بوجه  الحمراء 

تدخله  بعد  وذلك   70 الدقيقة  عند  بارباروسيس، 

اإلسباني،  ليفانتي  مدافع  دوارتي  أوسكار  على  العنيف 

العبين.  10 بـ المباراة  نيوزيلندا  منتخب  ليكمل 

كتب           عوض الكباشي
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أعضاء االتحاد يشيدون بالدور القطري ودعم وزير الرياضة

تنفيذية العربي للهجن تنطلق من الدوحة

عقد المكتب التنفيذي لالتحاد العربي لسباق الهجن 

الرياضة  وزارة  مقر  في  خاصًا  اجتماعًا  )المهاري( 

الرياضي،  لوسيل  بمجمع  القطرية  والشباب  

االتحاد،  رئيس  الكواري  محمد  بن  عبدالله  برئاسة 

وحضور األمين العام الدكتور حزام بن ناصر المقارح 

وأعضاء  التنفيذي  المكتب  أعضاء  والسادة  المري، 

العربية،  الدول  كافة  من  للهجن  العربي  االتحاد 

كنائب  المصطفى  ولد  أسلم  الدكتور  الموريتاني 

الغفيلي  سعيد  والعماني  افريقيا،  قارة  عن  للرئيس 

والتونسية سناء بنت  قارة آسيا،  الرئيس عن  نائب 

علي  واألردني  النسائي،  العنصر  عن  النائب  محمد 

أحمد  والتونسي  التنفيذية،  اللجنة  عضو  االحيوات 

والمغربي  التنفيذية،  اللجنة  عضو  عبدالمولى  بن 

بن  مصطفى  والجزائري  الراكب،  األمين  محمد 

العجمي. مسفر  والكويتي  حمودة، 

الفيديو  تقنية  طريق  عن  االجتماع  إلى  وانضم 

بودواس  مانع  حسين  السيد  من  كل  كونفرانس 

لدولة  التنفيذية  اللجنة  رئيس  نائب  العجمي 

المقر)الكويت(، والسيد مصطفى سالم حمادي نائب 

افريقيا. قارة  عن  التنفيذية  اللجنة  رئيس 

من  كبيرًا  دعمًا  التنفيذي  المكتب  أعضاء  وتلقى 

العلي،  الرياضة الشباب صالح بن غانم  سعادة وزير 

بالدوحة،  األول  اجتماعهم  لهم  وبارك  التقاهم  الذي 

لتحقيق  المطلوب  الدعم  كل  بتقديم  ووعدهم 

الجميع  قلوب  على  عزيزة  لرياضة  المطلوبة  النهضة 

الهجن. وهي رياضة سباقات 

امس  اجتماعات  في  التنفيذية   اللجنة  وناقشت 

مقترح  ومنها  مواضيع  عدة    2016   /06   /14 بتاريخ 

لرياضة  العربي  لالتحاد  فعالية   تنفيذ   طلب 

العالم  في  الهجن على هامش بطولة كاس  سباقات 

قطر2022.

االتحاد  أعضاء  من  كبيرة  إشادة  االجتماع  وشهد 

مبدين  للهجن،  العربي  لالتحاد  قطر  دولة  برئاسة 

تفاؤلهم الكبير بقدرة دولة قطر على النهوض برياضة 

تجده  الذي  الكبير  الدعم  خالل  من  الهجن  سباقات 

في  متمثلة  الرشيدة  القيادة  قبل  من  التراث  رياضة 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

المفدى. البالد  أمير 

اجتماعاتم  ألول  المميز  بالتنظيم  أشادوا  كما 

العربي  لالتحاد  العام  األمين  وبجهود  الدوحة  في 

المقارح  ناصر  بن  حزام  الدكتور  الهجن  لسباقات 

االتحاد  فكر  بلورة  في  المحوري  وبدوره  المري، 

وأعضائه وتحويل األفكار إلى واقع ملموس في القريب 

على  الجميع  عودت  قطر  دولة  أن  مؤكدين  العاجل، 

المجال  في  وخاصة  المجاالت  كل  في  واإلبداع  التميز 

لقب  تستحق  الدوحة  أن  إلى  مشيرين  الرياضي، 

بجدارة. العالمية  الرياضة  عاصمة 

الكواري  محمد  بن  عبدالله  قام  االجتماع  نهاية  وفي 

بتكريم  الهجن  لسباقات  العربي  االتحاد  رئيس 

تذكارية  دروعًا  لهم  وسلم  االجتماع  في  المشاركين 

االتحاد  في  وجهودهم  لدورهم  تقديره  عن  تعبيرًا 

ببدء  تفاؤله  مبديًا  الماضية،  السنوات  خالل  العربي 

والنجاح  العمل  ملؤها  العربي  لالتحاد  جديدة  حقبة 

إلى  واألجداد  اآلباء  لرياضة  المنتمين  رغبة  وتحقيق 

بلورة  على  والعمل  العاجل  القريب  في  ملموس  واقع 

المكانة  العريقة  الرياضة  بهذه  للوصول  األفكار  كل 

تستحقها. التي 

{  جانب من االجتماع

عوض الكباشي كتب

خالل اجتماعه مع اللجنة التنفيذية.. العلي:

الــوزارة تدعــم االتحــاد 
العـــربـــي للهـجـــن بقـــوة

التقى سعادة صالح بن غانم العلي وزير 

وأعضاء  برئيس  والشباب  الرياضة 

العربي  لالتحاد  التنفيذية  اللجنة 

هامش  على  )المهاري(  الهجن  لسباق 

اجتماعهم بمقر وزارة الرياضة والشباب 

بمجمع لوسيل الرياضي.

العربي  االتحاد  بجهود  سعادته  وأشاد 

في  العريقة  الرياضة  نشر  في  للهجن 

في  ووضعها  العربي  الوطن  أرجاء  كافة 

الموضع الذي تستحقه، كونها من أهم 

مكونات التراث العربي وجزءا أصياًل من 

ثقافتنا العربية العريقة.

إن  العلي  غانم  بن  صالح  سعادة  وقال 

الرياضة  وزارة  في  متمثلة  قطر  دولة 

العربي  االتحاد  بقوة  تدعم  والشباب 

للهجن وتسانده في تحقيق أهدافه بل 

وتسعى إلبرازها على الساحات الدولية، 

ليحتل المكانة التي تستحقها كواحدة 

على  تستحوذ  التي  الرياضات  أهم  من 

المحبة  العربية  شعوبنا  اهتمامات 

االتحاد  مظلة  تحت  واألصالة  للتراث 

العربي لرياضة سباقات الهجن.

قطر  دولة  بضيوف  سعادته  ورحب 

الممثلين  العربي  االتحاد  أعضاء  من 

والعربية،  االخليجية  الدول  لمختلف 

لالتحاد  داعمة  قطر  دولة  أن  لهم  مؤكدًا 

العريقة  المظلة  أنه  بحكم  العربي 

التي تنطوي تحتها اتحادات الهجن في 

الدول الخليجية والعربية، منهيا كالمه 

إلى  االتحاد  رئاسة  انتقال  إن  بالقول 

االنتخابات األخيرة، ضاعف  قطر، بعد 

لتحقيق  والتحديات  المسؤولية  من 

وأعضائه،  االتحاد  ومتطلبات  أهداف 

لخدمة جماهير هذه الرياضة األصيلة.

اليوم تحت قبة أسباير

»آسيوية الجمباز« على خط االنطالق
التاسعة  النسخة  منافسات  اليوم  تنطلق 

)رجال  الفني  للجمباز  األسيوية  البطولة  من 

أسباير  قبة  تحت  ستقام  التي  سيدات(   -

18 من الشهر الجاري  إلى   15 الفترة من  خالل 

أبطال  من  العديد  يمثلهم  دولة   21 بمشاركة 

وصل  الفني  الجمباز  في  العالم  وبطالت 

وسيخصص  والعبة،  العبا   137 إلى  عددهم 

إلقامة  البطولة  من  والثاني  األول  اليومان 

بالنسبة  األجهزة  مختلف  على  التصفيات 

للرجال والسيدات على حد سواء، ويخصص 

فردي  لمنافسات  والرابع  الثالث  اليومان 

أن  المتوقع  ومن  والسيدات،  للرجال  األجهزة 

من  للغاية  شرسة  منافسة  البطولة  تشهد 

إلى  الذين يطمحون  قبل جميع المشاركين 

على  التواجد  أجل  من  مستوى  أفضل  تقديم 

منصات التتويج بالبطولة القارية. 

على  للبطولة  المنظمة  اللجنة  حرصت  وقد 

والتنظيمية  اللوجستية  األمور  كافة  تجهيز 

يكون  حتى  كاف  بوقت  البطولة  انطالق  قبل 

بطولة  لتقديم  الجاهزية  كامل  في  الجميع 

بعمل  المنظمة  اللجنة  وقامت  استثنائية، 

خالله  سيتم  الذي  االفتتاح  لحفل  »بروفة« 

القطريين  والالعبات  الالعبين  على  االعتماد 

كما  للحضور،  الشيقة  العروض  تقديم  في 

خالل  التدريبات  خوض  على  الوفود  حرصت 

أسباير  مالعب  على  الماضيين  اليومين 

أنطالق  قبل  التامة  الجاهزية  إلى  للوصول 

المنافسات. 

وهناك رغبة كبيرة في تحقيق النجاح المأمول 

سيحضرها  التي  الكبيرة  البطولة  هذه  في 

مستوى  على  الجمباز  مسؤولي  من  العديد 

االتحاد  جانب  من  كبيرة  ثقة  وهناك  العالم، 

بدليل  القطري  االتحاد  في  للجمباز  اآلسيوي 

التاسعة  اآلسيوية  البطولة  تنظيم  إسناد 

للجمباز الفني المؤهلة لبطولة العالم المقامة 

المتحدة في شهر  بمدينة ليفربول بالمملكة 

أكتوبر من العام الجاري.

اللجنة  رئيس  الهتمي  علي  أكد  جانبه،  من 

المنظمة للبطولة اآلسيوية أن الجميع ينتظر 

جاهزون  وقال:  اليوم،  رسميا  البطولة  انطالق 

النطالق الىسيوية، حيث إن اللجنة المنظمة 

انتهت من كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة 

لحظة  يترقب  والجميع   ،%  100 بنسبة 

االنطالق.

على  حرص  االتحاد  أن  إلى  الهتمي  وأشار 

من  بالتنظيم  الخاصة  األشياء  كافة  توفير 

حيث صالة اللعب الرئيسية واالطمئنان على 

األجهزة  في  تقام  البطولة  أن  سيما  ال  األجهزة، 

الستة، وبالتالي ال بد من التأكد على جاهزية 

التي  التدريبات  صاالت  وأيضا  األجهزة  تلك 

سوف يؤدي عليها المشاركون تدريباتهم قبل 

يبذله  كبير  جهد  وهناك  الرسمية،  االنطالقة 

من  البطولة  في  العاملة  اللجان  في  الجميع 

أجل أن يكون التنظيم على أعلى مستوى.

عبير البوعينين: المشاركة القطرية جيدة
العام  السر  أمين  البوعينين  عبير  أكدت 

باالتحاد القطري للجمباز مدير البطوله على 

اآلسيويه  البطولة  النطالق  االتحاد  جاهزية 

طوال  عمل  االتحاد  وقالت:  الفني  للجمباز 

جميع  وبذل  مكثفة  بصورة  الماضية  الفترة 

كبيرا  جهدا  المختلفة  اللجان  في  العاملين 

المطلوبة  المهام  كافة  من  االنتهاء  أجل  من 

في  تتمثل  التي  اللحظة  لهذه  انتظارا  منهم 

اليوم. الرسمية للبطولة  االنطالقة 

من  له  وصلنا  بما  سعداء  نحن  وأضافت: 

كافة  قدرة  في  كبيرة  ثقة  ولدينا  تجهيزات 

إنجاز  في  المختلفة  اللجان  في  العاملين 

وان  العالمية،  البطولة  خالل  منهم  المطلوب 

ويحقق  مستوى  أعلى  على  التنظيم  يكون 

المطلوب كعادة قطر دائما في تنظيم كبرى 

البطوالت.

قرب  مع  انه  البوعينين  عبير  وأضافت   

وتيرة  تصاعدت  المنافسات  انطالق  موعد 

بهدف  العاملة  اللجان  مختلف  في  العمل 

لالتحاد  يسمح  الذي  المستوى  إلى  الوصول 

التي  الثقة  بحجم  الالئق  النجاح  بتحقيق 

قطر  لدولة  للجمباز  االسيوي  االتحاد  منحها 

االتحاد  إلى  البطولة  هذه  إسناد  خالل  من 

القطري. 

المشاركة  قالت:  القطرية  المشاركة  وحول 

القطرية في البطولة جيدة، ونتطلع لتحقيق 

مع  باالحتكاك  واالستفادة  المرجوة  النتائج 

نجوم ونجمات القارة اآلسيوية في الجمباز.

في البطولة اآلسيوية تحت »16« سنة

عنابي »الناشئين« يتأهل للدور الثاني

وكوريا  واليابان  أستراليا  منتخبات  تأهلت 

آسيا  كأس  لبطولة  النهائي  ربع  الدور  إلى 

16 سنة، التي  لكرة السلة للناشئين تحت 

نادي  بصالة  القطري  االتحاد  يستضيفها 

الجاري،  يونيو   19 حتى  وتستمر  الغرافة، 

 4 إلى  تقسيمها  تم  منتخًبا   13 بمشاركة 

مجموعات.

النهائي  لربع  المنتخبات  هذه  تأهل  وجاء 

مجموعاتها،  صدارة  في  حلت  أن  بعد 

المجموعة  أستراليا  تصدرت  حيث 

نقاط   6 برصيد  الكاملة  بالعالمة  األولى 

تصدرت  فيما  متتالية،  انتصارات   3 من 

نقاط   4 برصيد  الثالثة  المجموعة  اليابان 

صدارة  في  كوريا  وحلت  انتصارين،  من 

من  نقاط   4 برصيد  الرابعة  المجموعة 

فوزين.

وستنتظر هذه المنتخبات في ربع النهائي، 

سيجمع  والذي  الثاني  الدور  من  الفائزين 

والثالث  الثاني  المركزين  أصحاب  بين 

والثانية، وأصحاب  األولى  المجموعتين  في 

المركزين الثاني والثالث في المجموعتين 

والرابعة. الثالثة 

واألخير  الثالث  اليوم  مباريات  إلى  وبالعودة 

لدور المجموعات، خسر المنتخب القطري 

في   )77  -  51( بنتيجة  الهندي  نظيره  أمام 

ثالث مبارياته بهذ الدور.

متقدما  األولى  الفترة  الهند  منتخب  وأنهى 

الثانية بنتيجة  والفترة   ،)-16  23( بنتيجة 

 66( بنتيجة  الثالثة  والفترة   ،)-29  37(

والمباراة بفوزه  الرابعة  الفترة  38-(، لينهي 
.)-51 بنتيجة )77 

نظيره  على  اليوم  االسترالي  المنتخب  وفاز 

مباراته  في   )-41  88( بنتيجة  البحريني 

الثالثة واالخيرة ضمن المجموعة األولى.

العالمة  استراليا  حققت  النتائج،  وبهذه 

لتحصد  مباريات  ثالث  في  بفوزها  الكاملة 

بعد  األولى  المجموعة  صدارة  في  نقاط   6

األولى،  المباراة  في  الهند  على  تغلبها 

المباراة  في  قطر  منتخب  على  فوزها  ثم 

الثاني  بالمركز  الهند  الثانية..وحلت 

وهزيمة،  انتصارين  من  نقاط   5 برصيد 

وجاء منتخب قطر بالمركز الثالث برصيد 

تذيل  فيما  وخسارتين،  فوز  من  نقاط   4
 3 برصيد  المجموعة  البحرين  منتخب 

نقاط جمعها من 3 هزائم ليودع المنافسات.

صاحب  المقبل  الدور  في  قطر  وستواجه 

الثانية  المجموعة  في  الثاني  المركز 

المقبل. بالدور 

على  اليوم  الكوري  المنتخب  تغلب  كما 

 )-73  79( بنتيجة  النيوزيلندي  نظيره 

الرابعة. المجموعة  ضمن منافسات 

األولى  الفترة  الكوري  المنتخب  وأنهى 

في  وخسر   ،)-15  18( بنتيجة  متقدما 

وتعادل   ،)-36  29( بنتيجة  الثانية  الفترة 

55-(، لينهي  في الفترة الثالثة بنتيجة )55 

 79( بنتيجة  بفوزه  والمباراة  الرابعة  الفترة 

.)-73
انتصارين  من  نقاط   4 كوريا  وحصدت 

لتحل  نيوزيالندا  ثم  كازاخستان  على 

وحلت  الرابعة،  المجموعة  صدارة  في 

 3 برصيد  الثاني  المركز  في  نيوزيالندا 

نقاط من فوز وخسارة، وجاءت كازاخستان 

من  نقطتين  برصيد  الثالث  المركز  في 

خساراتين.

بالبطولة  المشاركة  الـ13  الفرق  أن  يذكر 

حيث  مجموعات   4 إلى  تقسيمها  تم 

منتخبات  األولى  المجموعة  ضمت 

واستراليا،  الهند  البحرين،  قطر، 

ولبنان  إيران  الثانية  المجموعة  وضمت 

الثالثة  المجموعة  وضمت  واندونيسيا، 

المجموعة  أما  والكويت  واليابان  الفلبين 

كوريا  منتخبات  فتضم  واالخيرة  الرابعة 

يتأهل  أن  على  وكازاخستان..  ونيوزيالندا 

التالي،  الدور  إلى  مجموعة  كل  وثاني  أول 

والذي سيقام بنظام خروج المغلوب.

)من  البطولة،  من  منتخبات   4 وستتأهل 

بطولة  في  للمشاركة  منتخبا(   16 أصل 

بمدينة  المقبل  الشهر  السلة  لكرة  العالم 

االسبانية. ملقة 
{  عبير البوعينين

عادل النجار كتب
عوض الكباشي كتب
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سعد المهندي

يعقوب العبيدلي

مراصد

Marased3@hotmail.com

الطيبون والطيبات
الطيبون األخيار، في كل مكان، كحاملي المسك، 

معرفتهم غنيمة، والتقرب منهم راحة ومكاسب 

عديدة، يحملون الورود أينما ذهبوا ينثرونه في 

كل مكان يحلون فيه لتزهر في النفوس مرة 

ومرات، رائحتهم طيبة، ولسانهم رطب بأطايب 

الكالم، يحملون الورد ورائحتهم الورد، نفوسهم 

طيبة، وسيرتهم عسل، مكانتهم في القلوب 

كبيرة، لتواضعهم، وطيبتهم، وسماحتهم، 

ونقائهم، وبياض وجوههم وقلوبهم، والنفوس 

الطيبة ال يملكها إال الطيبون، الكرماء أخالقًا، مع 

الصغير والكبير، والغني والفقير، والرئيس 

والغفير، ومع الجميع إشراقًا واستبشارًا، 

كالغيث أينما وقعوا نفعوا، الطيبون ال يعرفون 

الظن السيئ، والفحش في القول، ألنهم أنقياء 

أوفياء ألحبابهم وأصحابهم، يسهمون في مد 

جسور الفرح، ويسارعون في جبر الخواطر، 

ويتحدثون بنبض النقاء والحب، ويشعرونك 

بالحب والود والتعامل بلطف، ترتسم مالمح 

البشر في وجوههم وَأعينهم وترتسم السعادة 

على وجوههم، ألنهم ال يجيدون التصنع والمكر 

والتخفي واإلخفاء، ولبس األقنعة، ال يخذلونك أو 

يصدمونك،، بل يدثرونك ويسترونك، هم طوق 

النجاة لك في األزمات واإلشكاالت. 

الطيبون عمالت نادرة، ال يتلونون وال يتغيرون 

وال يتصنعون، هم القدوة والمثال الذي يحتذى، 

لتكن مثلهم طيبًا ورائحتك طّيبة، وليكن وجهك 

بسيطًا مع الخاصة والعامة، السمعة الطيبة 

رداء جميل، إذا لم يكن لديك شيء تعطيه 

فتصدق بالكلمة الطيبة، واالبتسامة الصادقة، 

والنظرة اآلسرة، وخالق الناس بخلق حسن، 

الشاهد طّيب كالمك، وطّيب لسانك، وطّيب 

فعلك مع الناس تستديم محبتهم وودهم 

ورضاهم، والناس للناس والكل بالله، وعلى 

الخير والمحبة نلتقي.

سينما بالزا )1(
MALAYALAM3:15

MALAYALAM5:30

TELUGU7:45

TELUGU10:45

سينما بالزا )2(
TAMIL3:00

HINDI6:00

TAMIL8:15

TAMIL11:45

45:

سينما بالزا )3(
 GULLIVER RETURNS3:30

SAMSAM5:15

FIRESTARTER7:00

EL ANKABOOT8:45

MALAYALAM11:00

:11

سينما الالند مارك )1(

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

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

MALAYALAM3:00

TELUGU5:15

TAMIL8:15

11:15العالم الجوارسي، الهيمنة
سينما المول )2(

NEPALI3:30

6:00العالم الجوارسي، الهيمنة

8:45العالم الجوارسي، الهيمنة

NEPALI11:30
سينما المول )3(

TAMIL3:15

TOP GUN: MAVERICK (2D)6:15

NEPALI8:30

TAMIL11:00

سينما بالزا )1(
MALAYALAM3:00

TAMIL5:15

TAMIL8:15

11:15العالم الجوارسي، الهيمنة
سينما بالزا )2(

TAMIL3:00

5:15العالم الجوارسي، الهيمنة

8:30العالم الجوارسي، الهيمنة

TAMIL11:00

سينما بالزا )3(
3:15مافريك، توب غان

6:15مافريك، توب غان

6:15مافريك، توب غان

VIKRAM (2D)8:30

MALAYALAM11:30

سينما الالند مارك )1(

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

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

TAMIL3:00
 SONIC THE HEDGEHOG 26:00

TAMIL8:15
MALAYALAM11:15

سينما المول )2(

TELUGU3:15
HINDI6:15

TELUGU8:30
MALAYALAM11:30

سينما المول )3(

SAMSAM3:15
MALAYALAM4:45

 EL ANKABOOT7:00
FIRESTARTER9:15

TAMIL11:00

توقعت إدارة األرصاد الجوية أن يكون طقس 

اليوم حارا نهارا ورطبا ليال مع غبار عالق إلى 

ضباب خفيف على بعض المناطق. 

وتكون حركة الرياح على الساحل متغيرة 

االتجاه تصبح شمالية غربية - شمالية 

شرقية 5 - 15 عقدة، ويكون معدل الرؤية 

األفقية بين 4 و8 كم، وتكون درجة الحرارة 

في الدوحة الصغرى 31 والعظمى 40 درجة.

»الدانة للفتيات«
 يطلق أنشطته الصيفية

للفتيات  الدانة  مركز  أعلن 

والشباب  الرياضة  لوزارة  التابع 

الصيفية  أنشطته  انطالق  عن 

تستمر  والتي   2022 للموسم 

الجاري،  أغسطس  نهاية  حتى 

أنشطة  الفعاليات  وتتضمن 

وإبداعية  ومهارية  ثقافية ورياضية 

هادفة  برامج  وأنشطة  متميزة 

لدى  الجوانب  كافة  تنمي 

السيدة  أوضحت  وقد  الفتيات.  

أن  المركز  مديرة  يوسف  والء 

ال  جزء  الصيفي  الدانة  نشاط 

الموضوعة  الخطة  من  يتجزأ 

إلى  ذلك  في  مشيرة  للمركز 

المنتسبات  من  الكبير  اإلقبال 

خالل  المطروحة  األنشطة  على 

أن  إلى  وأشارت  السابقة،  الفترة 

للمركز  المنتسبات  الفتيات  عدد 

فتاة   500 من  أكثر  بلغ  حاليا 

المركز  يقدم  حيث  منتسبة، 

تنمي كافة  وبرامج هادفة  أنشطة 

أن  مؤكدة  الفتيات  لدى  الجوانب 

الدانة يوفر بيئة تفاعلية للفتيات 

واالبتكار  اإلبداع  على  تحفزهن 

المراكز  من  الدانة  تعد  حيث 

الرائدة في صقل مواهب الفتيات.

وقالت يوسف: سيتم خالل الفترة 

طرح  الموسم  لهذا  الصيفية 

المتنوعة  األنشطة  من  العديد 

استراتيجية  مع  تماشيا  وذلك 

التي  والشباب  الرياضة  وزارة 

في  الشباب  دور  تفعيل  إلى  تهدف 

المجتمع القطري. 

الدانة  نشاط  بأن  وأوضحت 

الصيفي جزء ال يتجزأ من الخطة 

وسيشهد  للمركز  الموضوعة 

العديد  العام  لهذا  الدانة  صيف 

أبرزها  المختلفة  الفعاليات  من 

االحتفال بيوم الشباب الخليجي، 

المدربين  من  نخبة  قدمه  والذي 

ابراز  إلى  هدفت  حيث  القطريين 

من  كجزء  القطري  الشباب  دور 

مجاالت  في  الخليجي  الشباب 

المجتمع والتدريب والفن واالبتكار 

برنامج  إطار  وفى  والتخطيط.  

كل  من  وفنية  إبداعية  لمسة 

)دمى  ورشة  المركز  يطرح  عام 

إطالق  إلى  تهدف  والتي  األصابع( 

ودعم  الفنية  الفتيات  قدرات 

المنتسبات  وإكساب  مواهبهن 

مهارات جديده تعود عليهن بالنفع 

هويتك  عزز  وورشة  حياتهن،  في 

قيمة  عن  متنوعة  )ورش  بالقيم 

البحث  بأهمية  وربطها  العلم 

العلمي(، وورشة ريادة األعمال بين 

وورش  والتطبيق(  التكنولوجيا 

بأهمية  الوعي  زيادة  حول  أخرى 

وورشة  الرياضية،  األنشطة 

من  وقتك  تنظم  كيف  بعنوان 

وورشة  الذهنية  الخريطة  خالل 

بالتراث  التشيرت  على  الرسم 

دورة  تقديم  وسيتم  الشعبي 

بعنوان دورة إدارة األعمال وتستمر 

رشا  األستاذة  تقدمها  أيام   3 لمدة 

السليطي كما ستكون هناك رحلة 

إلى مكتبة قطر الوطنية.

الشعبي  الموروث  على  وللحفاظ 

بعنوان  )فيديو(  فعالية  ستقام 

األستاذة  تقدمها  بية،  الحية 

وسيقدم  اليعقوب،  أسمهان 

حول  محاضرة  أيضا  المركز 

بمخاطر  الشباب  توعية 

تعلم  إطار  وفى  المخدرات 

سيكون  كما  السباحة  أساسيات 

بالتعاون  سباحة  برنامج  هناك 

لمدة  العربي  النادي  المركز  مع 

 2022 /7 /4 األسبوع  في  يومين 

نادي  مع  وبالتعاون  و6/ 7/ 2022 

المركز  سيطرح  الفروسية 

التعرف  اساسيات  حول  ورشة 

من  والعديد  الخيل  ركوب  على 

الفعاليات األخرى الهادفة.

في مكتبة قطر الوطنية

افتتاح معرض »رسائل عربية من أرمينيا«

العزيز  عبد  بن  حمد  الدكتور  سعادة  استقبل 

قطر  مكتبة  ورئيس  الدولة  وزير  الكواري، 

الوطنية، دولة السيد نيكول باشينيان، رئيس 

لمناقشة  المرافق  والوفد  أرمينيا  جمهورية  وزراء 

كما  المستقبل،  في  الثقافي  التعاون  سبل 

معرض  افتتاح  عن  حمد  الدكتور  سعادة  أعلن 

نبذة  يقدم  الذي  أرمينيا«  من  عربية  »رسائل 

والثقافية  والسياسية  التاريخية  العالقات  عن 

واالقتصادية بين العرب واألرمن على مّر القرون.

ويسّلط المعرض الضوء على صور طبق األصل 

ومخطوطات  قرآنية  مخطوطات  من  لصفحات 

األصل  طبق  نماذج  إلى  باإلضافة  أخرى،  عربية 

من  مختلفة  لعصور  ترجع  نقدية  عمالت  من 

أصولها  توجد  والتي  اإلسالمية،  الخالفة  تاريخ 

للمخطوطات  ماتنادران  متحف  من  كل  في 

أرمينيا.  في  التاريخ  ومتحف  القديمة 

كنًزا  المعروضة  األثرية  القطع  وتجّسد 

لها  مثيل  ال  وتاريخية  ثقافية  وقيمة  استثنائًيا 

أيًضا  بل  فحسب،  األرمنيين  للمؤرخين  ليس 

اإلنساني بشكل عام. وللتراث  العربية  للدول 

صّرح  المعرض،  افتتاح  أثناء  كلمته  وفي 

سعدنا  »لقد  قائاًل:  حمد  الدكتور  سعادة 

جمهورية  وزراء  رئيس  دولة  باستقبال  اليوم 

مكتبة  رحاب  في  له  المرافق  والوفد  أرمينيا 

الثقافية  الجهات  نشكر  أن  ونوّد  الوطنية.  قطر 

المخطوطات  هذه  صور  إهدائنا  على  األرمينية 

المكتبة«. في  لعرضها  الفريدة  األثرية  والقطع 

المجتمع  ألفراد  المعرض  »يقدم  قائاًل:  وأضاف 

التراث  بين  المشتركة  القواسم  عن  لمحة 

التاريخية  والعالقات  واألرميني،  العربي 

األرميني  الشعب  بين  تربط  التي  الوطيدة 

العربية على مّر العصور«. والبالد 

»رسائل  معرض  زيارة  الجمهور  ويستطيع 

 21 إلى   14 من  الفترة  خالل  أرمينيا«  من  عربية 

قطر  مكتبة  عمل  ساعات  أثناء   2022 يونيو 

الوطنية.
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صفحات إعالنية متنوعة  الـعـدد: ٥0٣٧الأربعاء ١٥ يونيو 2022م

اإعالن
الجنسية  املجيد،  عبد  شحده  السيدة/شيماء  تعلن 
وتحمل   ،174256 رقم:  سفر  جواز  وتحمل  اردنية، 
الرقم الشخيص: 28940000306، عن رغبتها ىف تغيري 
اسمها لتصبح بإسم: شيماء شحده عبد املجيد ابوعنزه. 
العامة  االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك  لديه معارضة ىف  فمن 
للجوازات خالل 15 يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.

اإعالن
الجنسية  ادم،  عىل  محمد  السيد/فريج  يعلن 
 ،0068686 رقم:  سفر  جواز  ويحمل   ، ارتري 
 ،28708000037 الشخيص:  الرقم  ويحمل 
بإسم:  ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته  عن 
معارضة  لديه  فمن   . صالح  ادم  عىل  محمد  فرج 
للجوازات  العامة  االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك  ىف 
الجريدة. يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15 خالل 

اإعالن
الجنسية  لينارد،  السيد/جوسيبا  يعلن 
 ،9455041 رقم:  سفر  جواز  ويحمل   ، رسيالنكي 
 ،28114406716 الشخيص:  الرقم  ويحمل 
بإسم:  ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته  عن 
معارضة  لديه  فمن   .  Joseph Lenard Joseph
للجوازات  العامة  االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك  ىف 
الجريدة. يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15 خالل 
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أفراح البوعينين
احتفل السيد فايز بن محمد بن إسماعيل البوعينين بزواج نجله 

أصحاب  من  عدد  حضره  زفاف  حفل  المناسبة  بهذه  وأقام  محمد، 

السعادة الشيوخ والوزراء ولفيف من األهل واألصدقاء الذين قدمـــــوا 

أجمل التـــــهاني والتبريكات للمعرس. 

محمد،  للمعرس  القلبية  األمنيات  خالص   »$« أســـرة  وتزف 

يرزقه  وأن  والسرور،  الفرح  ملؤها  سعيدة  زوجية  حياة  له  متمنين 

الله الذرية الصالحة.. 

وألف مبروك.

)55304544 للتواصل والنشر  )ياسر زكريا 

زواج محمد بن فايز بن محمد بن إسماعيل البوعينينزواج محمد بن فايز بن محمد بن إسماعيل البوعينين
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أفراح بني هاشم
الهاشمي  المصطفوي  أحمد  بن  عبدالله  الوالد  الوجيه  احتفل 

بهذه  وأقام  الهاشمي..  المصطفوي  أحمد  بن  عبدالله  االبن  بزواج 

والوزراء  الشيوخ  السعادة  أصحاب  حضره  زفاف  حفل  المناسبة 

وأعضاء مجلس الشورى ولفيف من األهل واألصدقاء الذين قدمـــــوا 

أجمل التـــــهاني والتبريكات للمعرس. 

وتزف أســـرة »$« خالص األمنيات القلبية للمعرس عبدالله، 

يرزقه  وأن  والسرور،  الفرح  ملؤها  سعيدة  زوجية  حياة  له  متمنين 

الله الذرية الصالحة..   وألف مبروك.

)55304544 للتواصل والنشر  )ياسر زكريا 

زواج عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن أحمد المصطفوي الهاشميزواج عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن أحمد المصطفوي الهاشمي
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عروض على المرتفعات

قدمت فرقة »Les Passagers« )الركاب( الفرنسية مواهبها في 

الرسم والرقص والغناء على ارتفاع 35 مترا في العاصمة التركية 

أنقرة. وفي إطار مهرجان الطريق الثقافي، قدمت الفرقة الفرنسية 

عرضها على واجهة بناء بميدان »أولوص« برسم رموز المناطق 

بالعاصمة أنقرة.

وتابع سكان العاصمة بدهشة وإعجاب العرض الذي قدمته 

الفرقة الفرنسية.

وتتخذ فرقة »Les Passagers« واجهة األبنية الكبيرة في مختلف 

مدن العالم »خشبة مسرح« لها لتقديم عروضها.

وفي حديث للصحفيين بعد العرض، أعربت عضو الفرقة 

ماغالي بريتو، عن سعادتها للمشاركة في مهرجان الطريق 

الثقافية بأنقرة.

وأشارت إلى أّن فرقتهم تقدم عروض الرقص الجوي في األماكن 

المرتفعة.

توصيل بالمسيرات
تخطط مجموعة »أمازون« إلطالق خدمة توصيل بالمسّيرات في 

كاليفورنيا هذا العام تحمل اسم »برايم اير«، وهي وسيلة لنقل البضائع 

تعمل عليها شركات ناشئة ومجموعات كبيرة مثل »وولمارت« منذ 

سنوات.

وأعلنت المجموعة، في بيان االثنين، أن عمالق التجارة اإللكترونية 

يخطط إلجراء اختبارات عملية في مدينة لوكرفورد بكاليفورنيا.

وقالت أمازون: »في وقت الحق من هذا العام )...(، سيتمكن السكان من 

التسجيل ليستفيدوا من خدمات التوصيل بالمسّيرات مجاًنا«، من دون 

إعطاء مزيد من التفاصيل حول التاريخ. وال تزال الشركة تنتظر الضوء 

األخضر من السلطات للمباشرة بهذه الخدمة.

وسيتمكن المستهلكون من االختيار من بين »آالف المنتجات اليومية« 

التي ستلقي بها المسّيرات في حديقتهم.

ويمكن للمستخدمين تقديم مالحظات لتحسين الخدمة التي تأمل 

أمازون في توسيع نطاقها »لتلبية احتياجات العمالء في كل مكان«.

وتقول المجموعة إنها أنشأت عشرات النماذج األولية قبل الوصول إلى 

نموذج يمكنه تحديد وتجنب العوائق، الثابتة والمتحركة، من المداخن 

إلى األجهزة الجوية والحيوانات األليفة.

وأكدت المجموعة أن »معظم المسّيرات ال تملك هذه القدرة )...( وتتطلب 

مراقبين لمساعدتها على تجنب المخاطر. يمكن نشرهم بسرعة إلى 

حد ما، لكن عملهم يظل محدودا ضمن مساحة صغيرة«.

استنبات نظير للجلد البشري
تمكن علماء يابانيون في جامعة طوكيو من تطوير طريقة 

الستنبات نظير حي للجلد البشري له القدرة على تغطية 

أسطح الروبوتات. وقال البروفيسور تاكيئوتشي شوجي، قائد 

المجموعة البحثية، إنهم استخدموا نوعين من خاليا الجلد 

البشري الستنبات مادة جلد حي، وقد استنبتت الخاليا وروبوتا 

على هيئة أصبع بشري سويا في أوعية مخصصة، وأدى ذلك 

إلى تكون نظير للجلد بسمك 1.5 مليمتر تقريبا حول اإلصبع 

الروبوت، منوها إلى أن الخاصية التي يمتلكها نظير الجلد، وهي 

طرد الماء ويستطيع تحمل الشد واالنكماش المتكررين عند 

مفاصل اإلصبع.

ويمتلك الجلد المستنبت في المختبر أيضا خاصية البرء 

الذاتي، حيث إن جرحا في نظير الجلد برأ بوضع شريحة من 

الكوالجين على الجرح لمدة سبعة أيام، إال أن النسيج الحي ال 

يستطيع االستمرار لمدة طويلة خارج محلول االستنبات.

وتكمن أهمية هذه التقنية المطورة في الروبوتات أنه من خاللها 

يستطيع الباحثون اختبار العديد من التجارب لتطبيق 

الوظائف الدقيقة لألشياء الحية على الروبوتات للقيام ببعض 

المهام الحساسة التي ال يستطيع اإلنسان إنجازها في المجاالت 

المختلفة.

»60« زلــــزاال
أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزالزل، أمس، عن تسجيل 

أكثر من 60 زلزاال بركانيا في جبل بولوسان الواقع جنوب شرق 

العاصمة الفلبينية مانيال.

وأوضح المعهد أنه خالل الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 69 زلزاال 

بركانيا، إضافة إلى تسجيل 56 هزة استمرت 19 دقيقة، فيما 

وصلت انبعاثات أعمدة الرماد الدخاني إلى ارتفاع 750 مترا. 

ولفت المعهد إلى أنه تم تسجيل مستويات انبعاثات غاز ثاني 

أكسيد الكبريت بلغت 4627 طنا يوم األحد الماضي. 

ويعد جبل بولوسان أعلى قمة في إقليم سورسوجون ويغطي 

مساحة تصل إلى 3672 هكتارا، وكان آخر ثوران للبركان في عام 

.2017
وتشهد الفلبين نشاطا بركانيا وزلزاليا متزايدا، نظرا لوقوعها 

على »حزام النار« في المحيط الهادئ، حيث تتقاطع الصفائح 

التكتونية.

ال��م��ن��اخ ي��ه��دد م��وائ��ل ال��ط��ي��ور
تغير  عواقب  من  حديثة  ألمانية  دراسة  حذرت 

المناخ العالمي وتأثيرها السلبي على موائل بعض 

شرق  في  هجرتها  طرق  طول  على  المهاجرة  الطيور 

المحيط األطلسي.

في  وادن  لبحر  المشتركة  العامة  األمانة  وذكرت 

ألمانيا بمناسبة نشر الدراسة أنه في شمال غربي 

أوروبا يعد ارتفاع مستوى سطح البحر بالفعل أحد 

األعباء الرئيسية أمام الطيور المهاجرة.

الهجرة  برنامج  مديرة  مايزه،  كريستينه  وقالت 

بألمانيا:  وادن  بحر  أمانة  في  البيولوجي  والتنوع 

المناطق  معظم  على  تأثير  له  المناخ  تغير  إن 

مستوى  ارتفاع  جانب  إلى  أنه  موضحة  الساحلية، 

سطح المياه في بحر وادن على سبيل المثال، تؤثر 

الغزيرة  األمطار  مثل  المتطرفة  المناخية  األحداث 

الراحة  عند  الطيور  على  متزايد  بشكل  والعواصف 

والتكاثر، مشيرة إلى أن عواقب تغير المناخ صارت 

في  المهاجرة  للطيور  بالنسبة  بالفعل  ملموسة 

غرب  قبالة  الشتاء  لقضاء  الرئيسية  المنطقة 

إفريقيا من خالل تآكل السواحل.

مهمة  المنتظمة  اإلحصائيات  هذه  مثل  أن  وأضافت 

في  الطيور  أعداد  في  التغيرات  تحديد  أجل  من 

أن  في  تكمن  الصعوبة  أن  مؤكدة  مبكرة،  مرحلة 

الطائر المهاجر ال يبقى عادة في مكان واحد، وأحيانًا 

الطيور  عدد  يكون  قد  لذلك  رحلته،  مسار  يغير 

على  ولكن  يتناقص،  وادن  بحر  في  معين  نوع  من 

حتى  أو  مستقرًا  عددهم  يظل  العالمي  المستوى 

أخرى  عوامل  فإن  الدراسة،  وبحسب  ازدياد.  في 

وقطع  السفن  وحركة  لألسماك  الجائر  الصيد  مثل 

حماية  إلى  داعية  هناك،  أكبر  تأثير  لها  األشجار 

لها  المستدامة  واإلدارة  للطيور  المفضلة  الموائل 

كتدابير رئيسية.

وألمانيا  الدنمارك  سواحل  قبالة  وادن  بحر  ويعتبر 

المحيط  شرق  في  الطيور  لهجرة  مركزًا  وهولندا 

احتياطاتها  الطيور  ماليين  وتلتهم  األطلسي، 

والقطب  إفريقيا  بين  رحلتها  أثناء  الغذائية 

الشمالي.

األلياف الغذائية تحمي من الحساسية
في  الغذائية  لأللياف  الميكروبي  التخمر  أن  جديدة  دراسة  وجدت 

األمعاء يمكن أن يحمي من أمراض الجلد التحسسية.

وأظهرت األبحاث أن تخمير األلياف داخل األمعاء بواسطة البكتيريا 

يتلوه إنتاج أحماض دهنية تحمي من التهاب الجلد.

أن  إلى  وتوصلت  بسويسرا،  لوزان  جامعة  في  الدراسة  وأجريت 

فوائد   SCFAs بـ  تعرف  التي  السلسلة  قصيرة  الدهنية  لألحماض 

مثل:  بعيدة  مواقع  على  تؤثر  بل  الهضمية،  القناة  تتجاوز  صحية 

الجلد والرئة ونظام القلب واألوعية الدموية.

أثر  الستكشاف  الدراسة  سعت  ساينس،  دايلي  موقع  وبحسب 

أن  يمكن  الغذائية  األلياف  أن  وتبين  الناشئ،  الجلد  على  األمعاء 

خالل  من  التحسسي،  الجلد  التهاب  ضد  وقائية  وسيلة  تكون 

الدهنية  األحماض  إن  الدراسة  نتائج  وقالت  المناعة.  تنشيط 

لتحسين  كدهان،  موضعيا  استخدامها  يمكن  السلسلة  قصيرة 

المثير للحساسية، وضد عوامل  المنزلي  الغبار  حاجز الجلد ضد 

مثل  النباتية،  األطعمة  في  الغذائية  األلياف  وتوجد  أخرى.  بيئية 

الخضراوات والفواكه والمكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة.


