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صاحب السمو والرئيس الفنزويلي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

قمة قطرية فنزويلية تعزز العالقات
بحث أوجه 

تطوير عالقات 
الصداقة 

وآفاق
التعاون 

المشترك

تبادل وجهات 
النظر

حول أبرز 
القضايا 

اإلقليمية 
والدولية

رئيـس الوزراء يـوجـه بتطبـيـق الحلـول المناسبـة لتعيـين القطريـين في القطاعات المختلفة
الشيخ علي بن عبد الله بن خليفة آل ثاني:

»منتدى قطر االقتصادي« 
منـصــة عـالمـيــة لالبـتــكار

وفقًا   ،»18« المرتبة  قطر  دولة  حققت 

 ،»2022« لعام  العالمي  التنافسية  لكتاب 

للتنمية  الدولي  المعهد  يصدره  والذي 

اإلدارية )IMD( سنويًا في سويسرا، وذلك 

الدول  من  معظمها  دولة   »64« بين  من 

المتقدمة. 

فيها  احتلت  التي  المحاور  شملت  وقد 

التقرير،  في  متقدمة  مراتب  قطر  دولة 

المرتبة  االقتصادي  األداء  محور  من:  كال 

)9(، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة 

في  األعمال  قطاع  كفاءة  ومحور   ،)7(

دولة  ترتيب  تقدم  كما   ،)14( المرتبة 

فاحتلت  التحتية  البنية  محور  في  قطر 

المرتبة )38(. وقد كان األثر اإليجابي في 

عدد  نتيجة  المختلفة  المحاور  ترتيب 

البطالة  معدل  تدني  منها:  العوامل،  من 

الحكومية  واإلعانات  األولى(،  )المرتبة 

السيبراني  واألمن  األولى(،  )المرتبة 

)المرتبة األولى(، وارتفاع النسبة المئوية 

لكل من فائض /  عجز الموازنة الحكومية 

الرأسمالي  والتكوين  الثانية(،  )المرتبة 

اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  الثابت 

الدولية  والخبرة  الثانية(،  )المرتبة 

)المرتبة الثانية(، وريادة األعمال )المرتبة 

البيانات  وتحليل  واستخدام  الثالثة(، 

الضخمة )المرتبة الثالثة(. 

بن  صالح  الدكتور  سعادة  رحب  وقد 

التخطيط  جهاز  رئيس  النابت  محمد 

»على  بأنه:  وصرح  بالنتائج،  واإلحصاء، 

ترتيب  في  الطفيف  التراجع  من  الرغم 

إنها  إال  الـ»64«،  الدول  ضمن  قطر  دولة 

وذلك  مرتفعة،  مرتبة  تحتل  زالت  ال 

في  القطري  االقتصاد  مرونة  بفضل 

أضاف  كما  االقتصادية«.  األزمات  تجاوز 

التنمية  استراتيجيات  »بأن  سعادته: 

في  تقدمًا  حددت  قد  المتعاقبة  الوطنية 

وفي  االقتصادية،  التحتية  البنية  مجال 

تنظيم  مع  الخاص  القطاع  تنمية  مجال 

الشراكة بينه وبين القطاع العام«.

د. النابت: مرتبة مرتفعة بفضل مرونة االقتصاد

قطر تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية
األولى في معدل تدني البطالة واإلعانات الحكومية واألمن السيبراني

الدوحة - قنا - أعلنت الهيئة العامة 

للطيران المدني عن وقوع سبعة زالزل 

تراوحت قوتها بين »3.7 و5.2« درجة على 

مقياس ريختر حتى اآلن، على الجانب 

الشرقي للخليج العربي )إيران( على 

بعد »312« كلم شمال شرق مدينة 

الدوحة.

وذكرت الشبكة القطرية للمعلومات 

الزلزالية التابعة للهيئة في بيان 

لها أمس، أن بعض سكان المناطق 

الساحلية لدولة قطر شعروا بالزلزال 

الرئيسي الذي بلغت قوته »5.2« درجة 

على مقياس ريختر، دون وقوع أي أضرار 

تذكر.

وطمأنت الهيئة العامة للطيران المدني 

بأن مثل هذه الزالزل ال تمثل أي خطورة 

على دولة قطر.

»7« زالزل
فــي الخـلـيـــج

الدوحة - قنا - أعربت الفنانة القطرية بثينة المفتاح، مصممة 

ملصق »كأس العالم FIFA قطر 2022«، عن سعادتها وفخرها 

بالمشاركة في الحدث الرياضي الضخم الذي ستستضيفه 

دولة قطر من خالل تصميمها الفني، الذي وصفته بـ »المشروع 

الكبير«، ال سيما أنه يحمل بصمتها الفنية وسيشاهده العالم 

أجمع، موضحة أن الملصق يبّين الغترة والعقال في الهواء لحظة 

التشجيع والفرحة، وطريقة االحتفال باألهداف خالل المباريات، 

واالحتفاء باالنتصارات، مشددة على أن »َهّيا« تعبر عن مدى شغف 

الجمهور القطري برياضة كرة القدم خاصة، واهتمامه الكبير 

بمختلف الرياضات األخرى بشكل عام.

وقالت المفتاح، في تصريح خاص لوكالة األنباء القطرية خالل 

حفل تدشين الملصق بمطار حمد الدولي أمس، إنها استلهمت 

فكرة الملصق من التراث والموروث الشعبي في قطر.

بثينة المفتاح: احتفاء باالنتصارات

ملصق كأس العالم يستلهم التراث

بن  الله  عبد  بن  علي  الشيخ  سعادة  أكد 

العليا  اللجنة  رئيس  ثاني  آل  خليفة 

الثاني،  االقتصادي  قطر  لُمنتدى  المنظمة 

لالبتكار  عالمية  منصة  يوفر  المنتدى  أن 

استضافة  خالل  من  الدول،  بين  والحوار 

ورواد  المسؤولين  وكبار  القادة  من  نخبة 

العالم  أنحاء  مختلف  من  والخبراء  األعمال 

فاعلة  حلول  صياغة  سبيل  في  وذلك 

مشيرا  المستقبل،  في  التحديات  لمواجهة 

العام  نسخة  خالل  التطرق  سيتم  أنه  إلى 

الهامة  القضايا  من  مجموعة  إلى  الحالي 

واالستثمار  والصناعة  الطاقة  قطاع  في 

والتجارة والرياضة والتكنولوجيا وغيرها من 

القطاعات الحيوية األخرى. وأضاف سعادته 

المخاوف  يعكس  العام  هذا  منتدى  أن 

العالمية المشتركة بشأن عدم القدرة على 

الدول  اقتصادي عادل يشمل  تحقيق تعاٍف 

من  بما  سواء  حد  على  والنامية  المتطورة 

شأنه أن يؤدي إلى اتساع الفجوة االقتصادية 

في العديد من القطاعات .

صاحب السمو يجري اتصاال بولي العهد الكويتي لالطمئنان على صحته.. ويبعث برسالة ألمين عام »الناتو«

الربع األول عام »2022»«

ارتفاع فائض الميزان التجاري

تقنية نانو لعالج سرطان القولون
طورها باحثون بكلية الصيدلة 
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حضرة  عقد  قنا-   -$ الدوحة- 

حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

وفخامة  المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل 

رئيس  مادورو،  نيكوالس  الرئيس 

الصديقة،  البوليفارية  فنزويال  جمهورية 

بالديوان  رسمية  مباحثات  جلسة 

األميري، صباح أمس.  في بداية الجلسة 

بفخامة  المفدى  األمير  سمو  رحب 

المرافق،  والوفد  الفنزويلي  الرئيس 

بين  وللعالقات  اإلقامة،  طيب  له  متمنًيا 

في  والنماء  التطور  من  مزيًدا  البلدين 

الزيارة  سموه  واصًفا  المجاالت،  مختلف 

فخامة  أعرب  جانبه  من  بالمهمة.  

لسمو  شكره  عن  الفنزويلي  الرئيس 

وكرم  االستقبال  حسن  على  األمير 

تنمية  على  حرصه  مؤكًدا  الضيافة، 

القطرية،   - الفنزويلية  العالقات  وتطوير 

ما  تحقيق  في  زيارته  تسهم  ألن  ومتطلًعا 

يطمح له الشعبان الصديقان من تعميق 

بين  والصداقة  المشترك  التعاون  عالقات 

البلدين. جرى خالل الجلسة بحث أوجه 

التعاون  وآفاق  الصداقة  عالقات  تطوير 

وبما  أرحب،  آلفاق  ودفعها  المشترك، 

للبلدين،  المشتركة  المصالح  يخدم 

واالقتصاد  الطاقة  مجاالت  في  سيما  ال 

والسياحة،  والزراعة  واالستثمار 

حول  النظر  وجهات  تبادل  إلى  باإلضافة 

اإلقليمية  الساحتين  على  القضايا  أبرز 

الشيخ  سعادة  الجلسة  حضر  والدولية. 

نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  محمد 

الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

عبدالرحمن  بن  سعود  الشيخ  وسعادة 

آل ثاني رئيس الديوان األميري، وسعادة 

وزير  السليطي  سيف  بن  جاسم  السيد 

عبدالله  الدكتور  وسعادة  المواصالت، 

البلدية،  وزير  السبيعي  عبدالعزيز  بن 

الفنزويلي  الجانب  من  حضرها  كما 

سوتيلدو  كاسترو  ويلمر  السيد  سعادة 

وزير السلطة الشعبية للزراعة اإلنتاجية 

أرنستو  علي  السيد  وسعادة  واألراضي، 

بادرون باريديس وزير السلطة الشعبية 

رامون  السيد  وسعادة  للسياحة، 

وزير  أراغوايان  فيالسكيز  سيلستينو 

السلطة الشعبية للنقل.

المناسبة  بهذه  المفدى  األمير  سمو  وأقام 

الرئيس  لفخامة  تكريًما  غداء  مأدبة 

الفنزويلي والوفد المرافق.

فنزويال  جمهورية  رئيس  فخامة  وكان 

األميري  الديوان  إلى  وصل  قد  البوليفارية 

لفخامته  أقيمت  حيث  سابق،  وقت  في 

حضرة  وقال  رسمي.  استقبال  مراسم 

المفدى  البالد  أمير  السمو  صاحب 

على  الرسمي  حسابه  في  تغريدة  عبر 

@ الرئيس  بفخامة  »أرحب  »تويتر« 

حيث  الدوحة  في   NicolasMaduro
بحثنا آفاق تعزيز تعاون بلدينا في شتى 

المجاالت لما فيه خير ومصلحة شعبينا 

بشأن  اآلراء  تبادلنا  كما  الصديقين، 

اإلقليمية  الساحتين  على  القضايا  أبرز 

والدولية«.

قطر وفنزويال تطوران آفاق التعاون

بحث التعاون في مجاالت الطاقة واالقتصاد واالستثمار والزراعة والسياحة

سموه يصف الزيارة 
بالمهمة ويتمنى 

للعالقات مزيًدا من 
التطور والنماء

مادورو يتطلع ألن 
تسهم زيارته في 

تحقيق ما يطمح له 
الشعبان الصديقان

تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا 
على الساحتين اإلقليمية والدولية
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في زيارة رسمية للبالد

نائب رئيس الشورى تجتمع 
مع مسؤول بالبرلمان األلماني

سعادة  اجتمعت  قنا-  الدوحة- 

حسن  بنت  حمدة  الدكتورة 

مجلس  رئيس  نائب  السليطي 

سعادة  مع  أمس،  الشورى، 

البرلمان  عضو  هايت  بيتر  السيد 

اللجنة  ورئيس  االتحادي  األلماني 

بحقوق  الخاصة  البرلمانية 

اإلنسان. 

استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

البلدين  بين  الثنائية  العالقات 

التعاون  مجال  في  الصديقين 

البرلماني وسبل تطويرها.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
في اليمن يصل إلى الدوحة

الرئيس  فخامة  وصل  قنا-  الدوحة- 

العليمي  محمد  رشاد  الدكتور 

في  الرئاسي  القيادة  مجلس  رئيس 

إلى  الشقيقة  اليمنية  الجمهورية 

رسمية  زيارة  في  أمس،  مساء  الدوحة 

للبالد.

المرافق  والوفد  استقباله  في  وكان    

الدولي،  الدوحة  مطار  وصوله  لدى  له، 

سعد  بن  سلطان  السيد  سعادة 

المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية 

بادي  حسين  راجح  السيد  وسعادة 

الدولة. لدى  اليمنية  الجمهورية  سفير 

بالجامعة العربية

قطر تشارك في اجتماع للفريق العربي لسالمة الغذاء
أمس،  قطر،  دولة  شاركت  قنا-  القاهرة- 

للفريق  عشر  الثاني  االجتماع  فعاليات  في 

إدارة  تنظمه  والذي  الغذاء،  لسالمة  العربي 

العامة  باألمانة  العربي  االقتصادي  التكامل 

لجامعة الدول العربية في القاهرة، وتستمر 

في  قطر  دولة  َمّثل  يومين.  مدار  على  أعماله 

العمادي  الكريم  عبد  محمد  السيد  االجتماع 

ومكافحة  المستهلك  حماية  إدارة  مدير 

والصناعة. التجارة  التجاري بوزارة  الغش 

المرجعية  البنود  مسودة  االجتماع  ويتناول 

الوثيقة  وهي  الغذاء،  لسالمة  العربي  للفريق 

بها  المنوط  والمهام  الفريق  عمل  تنظم  التي 

عمل  استراتيجية  عن  فضالاً  واختصاصاته، 

 -  2021( الغذاء  لسالمة  المتخصص  الفريق 

2025(، والتي تركز على أهمية االستفادة من 
الخمس  الفنية  العمل  مجموعات  مخرجات 

المتخصص  العربي  الفريق  عن  المنبثقة 

النتائج  بحث  على  عالوة  الغذاء،  لسالمة 

العربي  الفريق  حققها  التي  واإلنجازات 

الغذاء خالل فترة عمله  المتخصص لسالمة 

.2021  - 2016
ومرئيات  مالحظات  االجتماع  يناقش  كما 

ا لرفعها  الدول على هذه االستراتيجية، تمهيداً

تندرج  والتي  والمتابعة،  التنفيذ  لجنة  إلى 

منطقة  إطار  في  اللجان  من  العديد  تحتها 

إقرارها  قبل  الكبرى،  العربية  الحرة  التجارة 

من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي.

ا  أيضاً المدرجة  الموضوعات  ضمن  ومن 

إلنشاء  السعودية  العربية  المملكة  مبادرة 

التصاالت  اإلقليمية  العربية  الشبكة 

المخاطر، والتي تهدف إلى دعم التواصل بين 

وتبادل  العربي،  العالم  في  الرقابية  الجهات 

بمجال  المتعلقة  والعملية  العلمية  الخبرات 

اتصاالت المخاطر، كما تعتبر منصة لتبادل 

التواجد  لتعزيز  الممارسات  وأفضل  األفكار 

العربي على المستوى العالمي.

ا  أيضاً االجتماع  في  المشاركون  ويبحث 

طرف  ِقبل  من  التطوعي  الضمان  مبادرة 

األمم  منظمة  بها  تقدمت  والتي  ثالث، 

يونيدو  الصناعية  للتنمية  المتحدة 

 3   /  24 بتاريخ  عمل  ورشة  خالل   UNIDO
المبادرة  على  الضوء  إلقاء  بهدف   ،2022   /

وأهدافها. بها  والتعريف 

تفعيل  مستجدات  متابعة  االجتماع  ويتناول 

لسالمة  العربي  بالفريق  الخاصة  المنصة 

الخاصة  المنصة  إنشاء  تم  حيث  الغذاء، 

المبادرة  عمل  فترة  خالل  الغذاء  بسالمة 

التجارة  وتسهيل  الغذاء  لسالمة  العربية 

الساعية  اإلقليمية  الجهود  تنسيق  بهدف 

في  المطبقة  الغذاء  سالمة  نظم  توافق  إلى 

وسيلة  توفير  خالل  من  العربية،  المنطقة 

لسالمة  العربي  للفريق  فّعالة  تواصل 

ا المنظمة العربية  الغذاء، وتستضيفها حالياً

الصيانات  إجراء  وكذلك  الزراعية،  للتنمية 

الدورية، وإدارتها بالشكل الذي يضمن خدمة 

قضايا الغذاء في المنطقة العربية.

مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء

تنظيم استخدام النقد في المعامالت

خالد  الشيخ  معالي  ترأس  قنا-  الدوحة- 

رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن 

االجتماع  الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس 

أمس  ظهر  المجلس  عقده  الذي  العادي 

بمقره في الديوان األميري.

محمد  السيد/  سعادة  أدلى  االجتماع  وعقب 

لشؤون  الدولة  وزير  السليطي  عبدالله  بن 

مجلس الوزراء بما يلي:

الموضوعات  في  الوزراء  مجلس  نظر 

النحو  على  األعمال  جدول  على  المدرجة 

التالي:

بتنظيم  قانون  مشروع  على  الموافقة   - أوالاً

استخدام النقد في المعامالت، وعلى إحالته 

إلى مجلس الشورى.

من  الحد  إلى  القانون  مشروع  ويهدف 

المعامالت  بعض  في  النقد  استخدام 

وتجنب  ا،  معيناً ا  مبلغاً قيمتها  تتجاوز  التي 

بعض  في  بالتعامل  الصلة  ذات  المخاطر 

المجاالت.

بشأن  قانون  مشروع  على  الموافقة  ا-  ثانياً

في  ومن  والشهود  عليهم  المجني  حماية 

حكمهم.

ألهمية  ا  تأكيداً القانون  مشروع  إعداد  ويأتي 

المشمولة  للفئات  الالزمة  الحماية  توفير 

في  الدولية  لالتفاقيات  وإيفاءاً  بالحماية، 

مبدأ  على  المشروع  ويقوم  الشأن،  هذا 

أساسي، وهو أن تكفل الدولة الحماية الالزمة 

للمشمولين بالحماية وأقاربهم.

القرارات  مشروعات  على  الموافقة  ا-  ثالثاً

األميرية بالهياكل التنظيمية للوزارات.

وزير  قرار  مشروع  على  الموافقة  ا-  رابعاً

التجارة والصناعة باعتماد عدد )121( الئحة 

فنية إقليمية لوائح فنية قطرية.

ا- الموافقة على: خامساً

إنشاء  بشأن  تفاهم  مذكرة  مشروع   -  1
دولة  حكومة  بين  للتعاون  مشتركة  لجنة 

قطر وحكومة جمهورية بوروندي.

بين  للتعاون  تفاهم  مذكرة  مشروع   -  2
النيابة العامة في دولة قطر ومكتب المدعي 

العام في جمهورية أذربيجان.

الوزراء  مجلس  استعرض  ا-  سادساً

الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار 

المناسب:

أعمال  بنتائج  السابع  السنوي  التقرير   1-

خالل  المتفجرات  لشؤون  الوطنية  اللجنة 

الفترة من 1/1 إلى 31 / 12 / 2021.

بوزارة  المنشأة  اللجنة  هذه  وتختص 

الداخلية بعدد من االختصاصات، من بينها 

الحكومية  الجهات  إلى  المشورة  تقديم 

بالمسائل  يتصل  ما  كل  في  المختصة 

التي  األولية  والمواد  بالمتفجرات  المتعلقة 

تدخل في تصنيعها، واقتراح ضوابط مراقبة 

واستهالك  وتجهيز  وإنتاج  وتصدير  استيراد 

األسلحة  بقانون  المدرجة  المتفجرة  المواد 

والذخائر والمتفجرات والمواد المشار إليها.

2 - تقرير اللجنة المشكلة إلعداد دراسة عن 
ثنائية  والمواد  والخطرة،  الكيميائية  المواد 

دولة  في  الكيمائية  والسالئف  االستخدام 

ومرئياتها  إليها  توصلت  التي  والنتائج  قطر، 

وتوصياتها في هذا الصدد.

خالل  من  الوزراء  مجلس  اطلع  ا-  سابعاً

ديوان  رئيس  سعادة  قدمه  الذي  العرض 

على  الحكومي،  والتطوير  المدنية  الخدمة 

القطريين  توظيف  عن  الشهري  التقرير 

تضمنه  وما  كوادر،  منصة  خالل  من 

عن  الباحثين  عدد  عن  إحصائيات  من 

بالمنصة  المتاحة  الوظائف  وعدد  عمل، 

معالي  ووجه  الوظائف،  هذه  في  والمعينين 

الوزراء بالعمل على مواجهة  رئيس مجلس 

المناسبة  الحلول  وتطبيق  التحديات، 

المختلفة  القطاعات  في  القطريين  لتعيين 

من خالل هذه المنصة.

باتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم بجنيف

»البيئة« تشارك في اجتماع الدول األطراف
جنيف- قنا- تشارك دولة 

قطر، ممثلة بوزارة البيئة 
والتغير المناخي، في 

اجتماع الدول األطراف في 
اتفاقيات »بازل وروتردام 

وستوكهولم« المنعقد 
حالًيا بجنيف تحت عنوان 
»االتفاقيات العالمية من 
أجل كوكب صحي: اإلدارة 

السليمة للمواد الكيميائية 
والنفايات«.

تترأس  الذي  األطراف،  اجتماع  يناقش 

سارة  السيدة  فيه  القطري  الوفد 

الدولي  التعاون  إدارة  مديرة  المالكي 

حلول  المناخي،  والتغير  البيئة  بوزارة 

الكيميائية  المواد  تأثير  معالجة 

اإلنسان  صحة  على  الخطرة  والنفايات 

والبيئة.

معاهدة  هي  بازل  اتفاقية  أن  إلى  يشار 

تحركات  من  للحد  تصميمها  تم  دولية 

النفايات الخطرة بين الدول، وعلى وجه 

الخطرة  النفايات  نقل  لمنع  التحديد 

البلدان  إلى  المتقدمة  البلدان  من 

النفايات  حركة  ومعالجة  ا، 
ًّ

نمو األقل 

لتقليل  ا  أيضاً االتفاقية  وتهدف  المشعة. 

المتولدة  النفايات  وسمية  كمية 

قدر  ا 
ًّ

بيئي السليمة  اإلدارة  لضمان 

في  ا 
ًّ

نمو البلدان  أقل  ومساعدة  اإلمكان، 

الخطرة  للنفايات  ا 
ًّ

بيئي السليمة  اإلدارة 

التي تولدها. األخرى  والنفايات 

فتتعلق  ستوكهولم  اتفاقية  أما 

وهي  الثابتة،  العضوية  بالملوثات 

اإلنسان  صحة  لحماية  عالمية  معاهدة 

ال  التي  الكيميائية،  المواد  من  والبيئة 

طويلة،  لفترات  البيئة  في  سليمة  تزال 

واسع،  نطاق  على  ا 
ًّ

جغرافي وتوزع 

لإلنسان  الدهنية  األنسجة  في  وتتراكم 

على  ضارة  آثار  ولها  البرية،  والحياة 

أو على البيئة. صحة اإلنسان 

متعددة  روتردام،  اتفاقية  وتعنى 

المسؤوليات  تقاسم  بتعزيز  األطراف، 

الكيميائية  المواد  باستيراد  يتعلق  فيما 

المفتوح  التبادل  تشجع  وهي  الخطرة، 

للمواد  المصدرين  وتدعو  للمعلومات، 

العالمات  لوضع  الخطرة  الكيميائية 

على  التوجيهات  تشمل  التي  المناسبة 

أي  عن  المشترين  وإبالغ  اآلمن،  التعامل 

قيود أو حظر معروف.

مشروع قانون بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم

الموافقة على مشروعات القرارات 
األميرية بالهياكل التنظيمية للوزارات

لالطمئنان على صحته

تتصل بالعالقات بين قطر والحلف وسبل دعمها وتطويرها

صاحب السمو يجري اتصاال 
هاتفيا بولي العهد الكويتي

صاحب السمو يبعث رسالة 
خطية إلى األمين العام لـ »الناتو«

الدوحة- قنا- أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، اتصاال هاتفيا، مساء أمس، 

بأخيه سمو الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح ولي عهد 

داعيا  صحته،  على  خالله  اطمأن  الشقيقة،  الكويت  دولة 

وتمام  الصحة  أن يديم على سموه موفور  القدير  العزيز  الله 

العافية.

بروكسل- قنا- بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني أمير البالد المفدى، رسالة خطية إلى سعادة السيد يانس 

تتصل  »الناتو«،  األطلسي  شمال  لحلف  العام  األمين  ستولتنبرغ 

بالعالقات بين دولة قطر وحلف »الناتو«، وسبل دعمها وتطويرها.

المالكي  أحمد  بن  عبدالعزيز  السيد  سعادة  الرسالة  بتسليم  قام   

سفير دولة قطر لدى االتحاد األوروبي وحلف شمال األطلسي، خالل 

اجتماعه أمس، مع سعادة السيدة بيتينا كادينباخ مساعد األمين 

العام لحلف شمال األطلسي للشؤون السياسية والسياسة األمنية.

{ السفير المالكي يسلم رسالة صاحب السمو
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الستئصال شلل األطفال

قطر تشارك في اجتماع اللجنة الفرعية اإلقليمية
الدوحة- قنا- شاركت 

دولة قطر في االجتماع 
الخامس للجنة الفرعية 

اإلقليمية الستئصال 
شلل األطفال وتفشي 

شلل األطفال، والذي عقد 
عبر تقنية االتصال عن 

بعد.
 ترأست وفد دولة قطر 

في االجتماع سعادة 
الدكتورة حنان محمد 
الكواري وزيرة الصحة 

العامة والرئيس المشارك 
للجنة.

 واستعرض االجتماع عددا من الموضوعات 

بشأن  المستجدات  أبرزها  من  الهامة 

شرق  إقليم  في  األطفال  شلل  استئصال 

بمساهمة  بااللتزام  واإلقرار  المتوسط، 

شلل  استئصال  في  األعضاء  الدول 

المقترحة  اإلجراءات  إلى  إضافة  األطفال، 

الستئصال شلل األطفال في اإلقليم.

سعادة  أكدت  االجتماع  أمام  كلمتها  وفي   

دولة  دعم  الكواري  محمد  حنان  الدكتورة 

قطر لجهود العمل اإلنساني الذي تضطلع 

في  والسيما  العالمية،  الصحة  منظمة  به 

مجال االستجابة لحاالت الطوارئ. 

قطر  دولة  أن  إلى  سعادتها  وأشارت   

الماضي،  مارس  شهر  في  استضافت 

اجتماعا رفيع المستوى لمناقشة األولويات 

خالل  ألفغانستان  المؤقتة  الصحية 

إن  حيث  المقبلة،  شهرا   -24  18 الـ  فترة 

افغانستان هي أحد آخر بلدين يستوطن 

االجتماع  وكان  العالم،  في  المرض  فيهما 

للعمل  والمانحين  للشركاء  دعوة  بمثابة 

األمراض  تفشي  لوقف  سبل  إليجاد  معا 

المتعددة، بما في ذلك شلل األطفال.

 وقالت سعادتها إنه بصفة دولة قطر عضوا 

فهناك  الفرعية  للجنة  مشاركا  ورئيسا 

التزام بالعمل معًا، لضمان حماية األطفال 

بسبب  بالشلل  اإلصابة  من  المنطقة  في 

فيروس شلل األطفال.

مجال  في  المحرز  التقدم  »أن  وأضافت:   

المتوسط  شرق  إقليم  في  األطفال  شلل 

تسعة  أصيب  اآلن،  وحتى  هشا،  يزال  ال 

شلل  فيروس  بسبب  بالشلل  أطفال 

وباكستان،  أفغانستان  في  البري  األطفال 

تماما  حياتهم  تتغير  أن  يمكن  وكان 

إلنقاذ  تطعيما  األطفال  هؤالء  تلقى  إذا 

الروتيني  التحصين  حمالت  أثناء  حياتهم 

شهدنا  كما  األطفال،  شلل  ضد  والتكميلي 

المنطقة  في  أخرى  بلدان  في  أطفاال  أيضًا 

األطفال،  شلل  لمرض  ضحايا  يقعون 

التحصين  مستويات  انخفاض  بسبب 

الروتيني«.

تعزيز  ضرورة  على  سعادتها  وشددت   

والسيما  األطفال،  لدى  المناعة  مستويات 

التحصين  يفتقدون  اليزالون  الذين  أولئك 

شلل  ضد  التطعيم  وحمالت  الروتيني 

بيئة  تهيئة  ضمان  إلى  داعية  األطفال، 

من  الصحيين  العاملين  تمكن  مواتية 

الوصول إلى األطفال بهاتين القطرتين من 

القابل  اللقاح  وكذلك  األطفال  شلل  لقاح 

للحقن.

آليات  إيجاد  أهمية  على  أكدت  كما 

المتوسط  شرق  منطقة  في  ملموسة 

الصحيين  العاملين  على  الهجمات  لمنع 

ولدعم أسر ضحايا هذه الهجمات المدمرة 

والناجين منها، مشيرة إلى تعرض ثمانية 

ضد  التطعيم  مجال  في  العاملين  من 

في  النساء،  من  منهم  أربع  األطفال،  شلل 

عملهم  تأديتهم  أثناء  لهجوم  أفغانستان 

بإعطاء األطفال لقاح شلل األطفال، في شهر 

فبراير الماضي.

الصحيين  العاملين  فقدان  »أن  وأضافت   

تعد خسارة فادحة للبشرية، حيث يعود 

الصحيين  العاملين  أولئك  لجهود  الفضل 

في  النساء،  السيما  لدينا،  الشجعان 

في  مسبوقة  غير  مرحلة  من  االقتراب 

فيروس  انتشار  مستويات  من  الحد 

هذا  وعند  باإلقليم.  البري  األطفال  شلل 

المنعطف الحرج، ال يسعنا سوى التأكيد 

الوفاء  استمرار  وضرورة  أهمية  على 

بالتزاماتنا السياسية والمالية«.

حنان  الدكتورة  سعادة  أشادت  كما   

من  العديد  بتعاون  الكواري  محمد 

الحدود،  عبر  الجهود  تنسيق  في  البلدان 

وجيبوتي  وباكستان،  أفغانستان  مثل 

للوزارات  شكرها  عن  معربة  والصومال، 

التمويل  حشد  في  جهودها  على  المعنية 

المحلي الالزم لتنفيذ حمالت التطعيم.

تهدف  اإلقليمية  الفرعية  اللجنة  أن  يذكر   

في  األعضاء  الدول  تضامن  تكثيف  إلى 

باإلجراءات  وااللتزام  المتوسط  شرق  إقليم 

شلل  على  القضاء  إلى  الهادفة  الجماعية 

المتوسط  شرق  إقليم  ويعتبر  األطفال، 

المنطقة الوحيدة الموبوءة بشلل األطفال، 

جديدة  حاالت  ثالث  اكتشاف  تم  حيث 

بفيروس شلل األطفال البّري )WPV1( في 

الماضي، وحالة  أبريل  باكستان في شهر 

واحدة في أفغانستان في يناير الماضي.

استعراض عالقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها

جولة مشاورات سياسية 
بين قطر واليابان

من  الرابعة  الجولة  ُعقدت  قنا-  الدوحة- 

واليابان،  السياسية بين دولة قطر  المشاورات 

أمس، في الدوحة.

الدكتور  سعادة  القطري  الجانب  ترأس 

لوزارة  العام  األمين  الحمادي  حسن  بن  أحمد 

الياباني  الجانب  ترأس  بينما  الخارجية، 

سعادة السيد نقاوكا كانسوكي مساعد وزير 

األوسط  الشرق  إلدارة  العام  والمدير  الخارجية 

وإفريقيا.

السياسية  المشاورات  جولة  خالل  جرى 

وسبل  الثنائي،  التعاون  عالقات  استعراض 

دعمها وتعزيزها.

لتبادل الخبرات في الطوارئ 
اإلشعاعية والنووية

»البيئة« تشارك
 في اجتماع دولي

الدوحة- قنا- تشارك وزارة 

البيئة والتغير المناخي، 

ممثلة بإدارة الوقاية من 

اإلشعاع والمواد الكيميائية، في 

االجتماع الحادي عشر للجهات 

الرقابية ضمن اتفاقيتي 

التبليغ المبكر في حاالت 

الطوارئ اإلشعاعية والنووية، 

واتفاقية طلب المساعدة 

الدولية في حاالت الطوارئ، 

الذي تنظمه الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية على مدى يومين 

عبر تقنية االتصال المرئي.

ويشارك في االجتماع ممثلو 

الدول األعضاء في الوكالة 

بغرض تبادل الخبرات الدولية 

في مجال الطوارئ اإلشعاعية 

والنووية.

يذكر أن دولة قطر قد انضمت 

لالتفاقيتين المذكورتين عام 

2015، ويشارك مختصو إدارة 
الوقاية من اإلشعاع والمواد 

الكيميائية بوزارة البيئة 

ا في 
ًّ

والتغير المناخي سنوي

هذه االجتماعات المتعلقة 

بالطوارئ بهدف التدريب 

على عمليات االتصال الدولي 

المعتمدة، وبروتوكوالت 

طلب المساعدة الدولية مع 

المنظمات الدولية من خالل 

نقاط اتصال دولة قطر.

د.الكواري: دعم جهود العمل 
اإلنساني لمنظمة الصحة العالمية

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

د. الخليفي يجتمع مع مساعد وزير الخارجية الياباني
محمد  الدكتور  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

وزير  مساعد  الخليفي  صالح  بن  عبدالعزيز  بن 

سعادة  مع  أمس،  اإلقليمية،  للشؤون  الخارجية 

السيد نقاوكا كانسوكي مساعد وزير الخارجية 

والمدير العام إلدارة الشرق األوسط وإفريقيا بوزارة 

الخارجية في اليابان.

جرى خالل االجتماع، استعراض عالقات التعاون 

القضايا  مستجدات  وآخر  البلدين،  بين  الثنائي 

اإلقليمية، ودور وجهود دولة قطر في دعم االستقرار 

بالمنطقة.
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على هامش مشاركتهم بافتتاح المؤتمر

د المدن األميركية
َ
م

ُ
السبيعي يجتمع مع عدد من ع

بن  عبدالله  الدكتور  سعادة  اجتمع 

وزير  السبيعي  تركي  بن  عبدالعزيز 

المدن  بعض  عمد  من  عدد  مع  البلدية 

في  مشاركتهم  هامش  على  األميركية 

افتتاح مؤتمر ومعرض إدارة النفايات الثاني 

الذي نظمته وزارة البلدية.

تعزيز  سبل  بحث  االجتماع  خالل  وتم 

التعاون بين وزارة البلدية والمدن األميركية 

ومن  المشترك  االهتمام  ذات  المجاالت  في 

في  الخبرات  وتبادل  البلدية  الشؤون  بينها 

مجال إدارة وتدوير النفايات.

المدن  عمد  التقى  المؤتمر،  هامش  وعلى 

الشيخ  سعادة  من  كل  مع  األميركية 

ثاني  آل  أحمد  بن  ناصر  بن  فالح  الدكتور 

وسعادة  المناخي،  والتغير  البيئة  وزير 

النعيمي وكيل  إبراهيم بن صالح  الدكتور 

العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة 

وسعادة المهندس/ عيسى بن هالل الكواري 

للكهرباء  القطرية  العامة  المؤسسة  رئيس 

وزير  سعادة  بحضور  )كهرماء(،  والماء 

 حول أهمية تناول الفاكهة والخضراواتالبلدية راعي مؤتمر ومعرض النفايات.

»العلوم الصحية« تنظم حملتين عن التغذية
العلوم  بكلية  اإلنسان  تغذية  قسم  نظم 

الصحية  العلوم  قطاع  عضو  الصحية، 

والطبية بجامعة قطر، حملتين في أكاديمية 

الفاكهة  تناول  زيادة  حول  العالمية  الكون 

المشروبات  استهالك  وتقليل  والخضراوات 

خالل  التغذية  تعتبر  بالسكر.  المحالة 

لدعم  جًدا؛  هامة  والمراهقة  الطفولة  مرحلة 

نمو الجسم والوقاية من المشاكل الصحية 

األكل  سـلـوك  يؤثـر  حـيـُث  المســتقبل،  في 

خالل هذه الفترة العمرية على النمو والوقاية 

من األمراض في مراحل الحياة الالحقة. 

تخصص  في  الثالثة  السنة  طالب  وشارك 

مقاطع  من  عدًدا  األطفال  مع  اإلنسان  تغذية 

ممتعة  وأنشطة  وألعاًبا  التعليمية  الفيديو 

فوائد  على  التعرف  إلى  مجملها  في  هدفت 

الفواكه والخضروات، ولتشجيع األطفال على 

تناول الفواكه والخضروات. 

مجموعة  بتذوق  األطفال  استمتع  وقد 

العديد  مع  والفواكه  الخضار  من  متنوعة 

ورقة  في  ولونوا  واألشكال،  المغموسات  من 

النشاط العناصر التي سيقومون بتضمينها 

في صندوق الغداء التالي، كما وتعلم الطالب 

السكر  كمية  اكتشاف  كيفية  الصغار 

الحمالت  وتضمنت  التغذية.  ملصق  في 

فيما  األنشطة،  من  والعديد  تقديميا  عرضا 

التعليمية  األنشطة  من  مجموعة  توفير  تم 

التي استكشف الطالب الصغار، من خاللها، 

والخضراوات  الفواكه  من  متنوعة  مجموعة 

وخيارات المشروبات الصحية وفوائد النظام 

الغذائي المغذي.

بحث التعاون في الشؤون البلدية وتبادل الخبراتالدوحة           $

السفير اليمني لدى الدولة:

قـطـر تـقــف إلـى جـانـب اليـمـن
راجح  السيد  سعادة  قال  قنا-  الدوحة- 

اليمنية  الجمهورية  سفير  بادي  حسين 

الرئيس  فخامة  زيارة  إن  الدولة،  لدى 

رئيس  العليمي  محمد  رشاد  الدكتور 

الجمهورية  في  الرئاسي  القيادة  مجلس 

رفيع  وفد  رأس  على  الشقيقة،  اليمنية 

عمق  تعكس  الدوحة،  إلى  المستوى 

بين  والحضارية  التاريخية  العالقات 

الشعبين اليمني والقطري.

لوكالة  خاص  تصريح  في  بادي،  وأضاف 

الزيارة  هذه  أن  /قنا/  القطرية  األنباء 

مسار  في  وجديدة  قوية  دفعة  تعتبر 

مشيرا  البلدين،  بين  الوثيقة  العالقات 

من  جديدة  صفحة  ستفتح  الزيارة  أن  إلى 

العالقات المتميزة والتاريخية بين البلدين 

والشعبين والقيادتين.

وأكد أن الزيارة إلى دولة قطر الشقيقة ذات 

موضحا  ومحورية،  مهمة  دولة  ألنها  أهمية 

طيبة  نتائج  إلى  يتطلع  اليمني  الشعب  أن 

قطر  دولة  مواقف  على  وأثنى  الزيارة.  لهذه 

تجاه بالده... قائال: »نشيد بدولة قطر أميرًا 

النبيلة  اإلنسانية  لمواقفها  وشعبًا  وحكومة 

اليمنية  الجمهورية  جانب  إلى  تقف  التي 

وحدة وأرضًا وإنسانًا«. { السفير راجح حسين بادي

العمل على تسهيل التوصل إلى توافق 

سياسي شامل في أفغانستان

قطر تؤكد مواصلة
دعمها للشعب األفغاني

جنيف- قنا ــ  أكدت دولة قطر موقفها الثابت 

وحقه  األفغاني،  للشعب  الدعم  تقديم  في 

في  تطلعاته  وتحقيق  بكرامة  العيش  في 

السالم المستدام واألمن والتنمية وبناء دولة 

مواصلة  أكدت  كما  والمؤسسات،  القانون 

جهودها من أجل تسهيل التوصل إلى توافق 

في  واالستقرار  األمن  يحقق  شامل  سياسي 

أفغانستان والمنطقة.

 جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد 

الدائم  بالوفد  ثان  سكرتير  النعمة،  طالل 

في  اإلنسان  حقوق  مجلس  أمام  بجنيف، 

بشأن  التفاعلي  الحوار  خالل  الـ50،  دورته 

المتحدة  األمم  لمفوضة  الشفوي  التحديث 

حقوق  حالة  حول  اإلنسان  لحقوق  السامية 

اإلنسان في أفغانستان.

قطر  دولة  قلق  عن  النعمة،  السيد  وأعرب   

واالقتصادية،  اإلنسانية  الحالة  تدهور  إزاء 

لبذل  الدولي  للمجتمع  دعوتها  مجددًا 

المتعلقة  األنشطة  لدعم  الجهود  من  المزيد 

باالستجابة اإلنسانية واإلغاثية، السيما في 

التي يمر بها الشعب  المرحلة الحرجة  هذه 

األفغاني.  وفي هذا الصدد، لفت النعمة إلى 

بسبب  الطويلة  األفغاني  الشعب  معاناة 

المزيد  تجنيبه  ضرورة  إلى  داعيًا  الحروب، 

من المعاناة وتمكينه من مواجهة التحديات 

االقتصادية والتنموية واالجتماعية واألمنية، 

تحقيقها  تم  التي  االنجازات  على  والحفاظ 

حقوق  وخاصة  الماضية  العقود  مدى  على 

المرأة وحق الفتيات في التعليم.

الناجمة  العقبات  معالجة  إلى  دعا  كما   

العمل  تمويل  وتيسير  النقدية  األزمة  عن 

قطر  دولة  ترحيب  مجددًا  اإلنساني، 

جزء  تخصيص  إعادة  إلى  الرامية  بالجهود 

إلعادة  االستئماني  الصندوق  في  األموال  من 

إعمار أفغانستان، والخطوات المتخذة نحو 

تفعيل صندوق التبادل اإلنساني.



عقدت غرفة قطر أمس لقاء األعمال القطري 

الجانب  ترأس  حيث  السيراليوني، 

طوار  بن  محمد  السيد  سعادة  القطري 

في  الغرفة،  لرئيس  األول  النائب  الكواري 

السيد  السيراليوني  الوفد  ترأس  حين 

الرئيس  كوروما  ليكسموند  شيكو 

االستثمار  ترويج  لوكالة  التنفيذي 

والصادرات السيراليونية، وقد حضر اللقاء 

عبر االتصال المرئي سعادة الدكتور إدوارد 

والصناعة  التجارة  وزير  ساندي  هينجا 

بجمهورية سيراليون.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التجاري 

في  المتاحة  االستثمار  وفرص  والصناعي 

إقامة  وإمكانية  وسيراليون،  قطر  من  كل 

شراكات بين أصحاب االعمال في البلدين 

التبادل  معدالت  زيادة  في  يسهم  بما 

التجاري واالستثماري.

وجمهورية  قطر  دولة  ان  طوار  بن  وقال 

مبنية  وثيقة  بعالقات  ترتبطان  سيراليون 

أشار  لكنه  المتبادلة،  والثقة  االحترام  على 

إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين 

مستوى  إلى  يرقى  وال  ضعيفًا  يزال  ما 

التطلعات، وال يتناسب مع حجم اإلمكانات 

المتاحة في كال البلدين. 

الزراعة  في  الهائلة  اإلمكانات  أن  إلى  وأشار 

تزخر  التي  الطبيعية  والموارد  والتعدين 

مهمة  فرصا  توفر  سيراليون،  جمهورية  بها 

التعاون  لتطوير  المجال  وتفتح  لالستثمار 

والسيراليونية،  القطرية  الشركات  بين 

الفتا إلى اهتمام أصحاب األعمال القطريين 

االستثمارية  الفرص  على  بالتعرف 

اهتمام  وكذلك  سيراليون،  في  المتاحة 

التعاون  لتعزيز  ودعمها  قطر  غرفة  وحرص 

البلدين  كال  في  الخاص  القطاع  بين 

الصديقين. 

مساعدة  على  قطر  غرفة  استعداد  وأكد 

من  والمستثمرين  األعمال  أصحاب 

مشاريع  إنشاء  في  الراغبين  سيراليون 

وتشجيعها  قطر،  في  مشتركة  أو  مباشرة 

االستثمار  على  القطريين  للمستثمرين 

في سيراليون، ال سيما وأن دولة قطر تولي 

أهمية كبيرة باالستثمار في افريقيا بشكل 

عام.

في  نجحت  قطر  دولة  إن  طوار  بن  وقال 

في  اإلنجازات  من  مجموعة  تحقيق 

نهضة  تشهد  أنها  كما  المجاالت،  كافة 

الرشيدة  القيادة  بفضل  شاملة  اقتصادية 

التي  السديدة  االقتصادية  والسياسات 

مركزا  قطر  من  جعلت  والتي  تنتهجها، 

واالستثمار،  لألعمال  رائدا  وعالميا  إقليميا 

مستوى  على  تحتية  بنية  طورت  حيث 

عالمي وانشأت المناطق الحرة والصناعية، 

وأصدرت العديد من التشريعات والقوانين 

استثمارية  بيئة  خلقت  التي  االقتصادية 

جاذبة لالستثمار.

السيراليونية  الشركات  طوار  بن  ودعا 

مع  شراكات  وبناء  قطر  في  لالستثمار 

الشركات القطرية في قطاعات كثيرة مثل 

الصناعة والخدمات والسياحة وغيرها.

من جهته قال سعادة الدكتور ادوارد هينجا 

والصناعة بجمهورية  التجارة  وزير  ساندي 

تجمعهما  وسيراليون  قطر  إن  سيراليون 

عالقات قوية على عدد من األصعدة، وان هناك 

رغبة من جانب الحكومة السيراليونية في 

مع  واالقتصادي  التجاري  التعاون  تعزيز 

ان  إلى  مشيرًا  القطري،  الخاص  القطاع 

هناك فرصا عديدة يمكن لرجال االعمال من 

تجارية  وتحالفات  شراكات  عقد  البلدين 

لقاء  يخرج  بان  امله  عن  معربًا  بشأنها، 

االعمال القطري السيراليوني بنتائج تعزز 

التعاون التجاري المشترك. 

على  منفتحة  بالده  ان  على  ساندي  واكد 

مقومات  وهناك  األجنبية،  االستثمارات 

في  االستثمار  في  للراغبين  عديدة 

بالموقع  تتعلق  كانت  سواء  سيراليون 

األسواق  من  لعدد  كمدخل  الجغرافي 

المتعلقة  األخرى  المقومات  أو  االفريقية، 

األجنبية  األموال  رؤوس  حماية  بنظام 

بان  منوهًا  وغيرها،  الضريبية  والنظم 

من  عدد  في  استثمارات  لديها  سيراليون 

بالده  وان  والصناعية،  الزراعية  القطاعات 

غنية بالموارد الطبيعية كالماس والذهب 

والحديد والخشب وغيرها.

الكسموند  شيكو  السيد  سعادة  وقال 

لوكالة  التنفيذي  الرئيس  كوروما 

جاء  انه  والتصدير  لالستثمار  سيراليون 

الجهات  من  عددا  يضم  وفد  رأس  على 

ومستثمرين  اعمال  وأصحاب  الحكومية 

تعزيز  سبل  على  للتعرف  سيراليون،  من 

القطاع  مع  واالقتصادية  التجارية  العالقات 

إمكانية  على  والتعرف  القطري،  الخاص 

حجم  بزيادة  تقوم  متبادلة  شراكات  عقد 

التبادل التجاري بين البلدين.

مقومات  لديهما  البلدين  ان  إلى  وأشار 

تشكل  ان  يمكن  اقتصادية  ومحفزات 

االعمال  أصحاب  بين  للتعاون  أرضية 

كوروما  ووجه  والسيراليونيين،  القطريين 

القطريين  االعمال  ألصحاب  الدعوة 

الفرص  على  والتعرف  سيراليون  لزيارة 

االستثمارية المتاحة عن قرب.

الوفد  قام  تقديمية،  عروض  وخالل 

القطاعات  بأهم  بالتعريف  السيراليوني 

للمستثمرين  يمكن  التي  االقتصادية 

واهمها  فيها،  مشروعات  إقامة  القطريين 

 60 بنحو  يساهم  الذي  الزراعي  القطاع 

فرصا  هناك  وان  القومي،  الدخل  من   %
لالستثمار في المواد الغذائية ومنها الكاكاو 

السيراليونية،  الصادرات  ابرز  يعد  الذي 

والخضراوات  والدواجن  والحبوب  واألرز 

عددا  كذلك  العرض  واستعرض  وغيرها، 

السياحي،  القطاع  في  الواعدة  الفرص  من 

استعراضًا  التقديمي  العرض  تناول  كما 

والحوافز  السيراليوني  االقتصاد  لمالمح 

الحكومة،  توفرها  التي  االستثمارية 

واالعفاءات  الضريبي  بالنظام  والتعريف 

لالستثمارات  الممنوحة  والتسهيالت 

األجنبية.
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ترأس وفد »الغرفة« في اجتماع خليجي.. الشيخ خليفة بن جاسم:

قطر حريصة 
على تطوير التجارة البينية

الـ  االجتماع  في  قطر  غرفة  شاركت 

مجلس  دول  غرف  اتحاد  لمجلس   58
أمس  عقد  الذي  الخليجي  التعاون 

العمانية  العاصمة  في  يونيو   15 األربعاء 

سعادة  الغرفة  وفد  وترأس  مسقط، 

آل  محمد  بن  جاسم  بن  خليفة  الشيخ 

الوفد  وضم  اإلدارة،  مجلس  رئيس  ثاني 

عضو مجلس اإلدارة السيد عبد الرحمن 

والمدير  الغني،  عبد  آل  الجليل  عبد  بن 

الشرقي،  حمد  بن  صالح  السيد  العام 

محمد  د.  االقتصادي  والمستشار 

إبراهيم.

من  العديد  تناول  االجتماع  خالل  وتم 

الموضوعات التي تهم االقتصاد الخليجي 

والتعاون  الخاص  القطاع  دور  وتعزيز 

مجلس  دول  بين  واالقتصادي  التجاري 

الخليجي. التعاون 

وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن 

أهمية  قطر  غرفة  رئيس  ثاني  آل  محمد 

في  الخليجي  الخاص  القطاع  دور  تعزيز 

حرص  إلى  الفتا  االقتصادي،  النشاط 

التجاري  التعاون  تطوير  على  قطر  دولة 

التعاون  مجلس  دول  بين  واالقتصادي 

البينية  التجارة  وتعزيز  الخليجي، 

الخليجية. 

وأشار سعادته إلى ان مجلس اتحاد غرف 

حريص  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

المتعلقة  القضايا  كافة  مناقشة  على 

الخليجية  الغرف  بين  التعاون  بتعزيز 

الخليجي،  االقتصاد  مصلحة  فيه  لما 

ودفع القطاع الخاص الخليجي نحو مزيد 

من التطور والنماء.

توصيات  كذلك  االجتماع  استعرض  وقد 

باالتحاد  التنفيذية  القيادات  لجنة 

مايو  في  عقد  والذي   52 الـ  اجتماعها  في 

لجنة  توصية  تناول  كما  الماضي، 

النظام  بشأن  التنفيذية  القيادات 

الفريق  وتوصيات  لالتحاد،  األساسي 

اإليرادات  تنمية  بدراسة  المكلف  الفني 

المصروفات  باب  وتخفيض  الذاتية 

التشغيلية لالتحاد.

تطورات  أيضا  االجتماع  واستعرض 

مشروع تشييد مقر األمانة العامة لالتحاد، 

لألمانة  السنوي  التقرير  استعرض  كما 

والحسابات   2021 للعام  لالتحاد  العامة 

لالتحاد،  العامة  لألمانة  المالية  الختامية 

أصحاب  مع  التشاوري  اللقاء  ومخرجات 

بدول  التجارة  وزراء  والسعادة  المعالي 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الدوحة           $

بوزارة البيئة والتغير المناخي

تدريب طالبات جامعة قطر 
في المختبر البيئي

التابع  البيئي،  المختبر  قسم  استقبل 

خالل  البيئي،  والمختبر  الرصد  إلدارة 

أربع   2022 يونيو   9 إلى   4 من  الفترة 

ضمن  وذلك  قطر،  جامعة  من  طالبات 

لطالب  الصيفي  التدريب  برنامج 

طرق  على  لتدريبهن  وذلك  الجامعات، 

ورواسب  مياه  من  بيئية  عينات  تحليل 

بكيفية  للتعريف  وذلك  وتربة.  بحرية 

عمل  كيفية  وشرح  المختبر  عمل 

مجال  في  الحديثة  المخبرية  األجهزة 

مما  والبيولوجية  الكيميائية  التحاليل 

المستقبل  عن  واقعية  نظرة  سيخلق 

دراسته  تم  لما  وتطبيق  للطالب  المهني 

الجامعية.  مسيرتهم  في 

التدريب  برنامج  تصميم  تم  وقد 

العمل  متطلبات  مع  ليتناسب  الصيفي 

تثري  أن  شأنها  من  والتي  الواقعية 

المهنية  الفرص  على  وُتطلعهم  الطالب 

البيئة. لتخصصات  بالدولة  المتاحة 

الدوحة           $

الدوحة           $

لتعزيز الكفاءات البحثية المحلية

برنامج تدريبي في »وايل كورنيل للطب«
طموحات  باحثات  سبع  اكتسبت 

البحثية  المهارات  من  متكاملة  مجموعة 

األساسية باجتيازهن البرنامج التدريبي 

للمواطنين  الحيوي  الطب  بحوث  في 

كورنيل  وايل  تنّظمه  الذي  القطريين 

المتدربات  تسّلمت  وقد  قطر.   - للطب 

نسخته  في  البرنامج  اجتياز  شهادات 

تكريمًا  الكلية  أقامته  حفل  في  العاشرة 

المهارات  اكتساب  في  لتفّوقهن  لهّن 

والخبرات المطلوبة. 

باحثًا   44 خّرج  الذي  الطموح  والبرنامج 

بما   2011 عام  في  إطالقه  منذ  وباحثة 

إلتاحة  مصّمم  العام،  هذا  دفعة  ذلك  في 

الجدد  الجامعيين  للخّريجين  الفرصة 

والمقيمين  القطريين  المواطنين  من 

معرفة  الكتساب  بعيد  أمد  منذ  قطر  في 

العلمية،  المختبرات  مهارات  في  راسخة 

في  المشاركة  خالل  من  ثرية  وخبرة 

أعضاء  مع  فعلية  بحثية  مشاريع 

في  المرموقة  والبحثية  العلمية  الهيئة 

جانب  إلى  قطر،   - للطب  كورنيل  وايل 

إكلينيكية  بحثية  مهارات  اكتساب 

إدارة  في  األساسية  للمفاهيم  عميق  وفهم 

البحوث العلمية.

البرنامج في عام  الكلية قد عّلقت  وكانت 

وتداعياتها   19 كوفيد  جائحة  إّبان   2020
 .2021 عام  في  تنظيمه  واستأنفت 

عشر  انعقاد  بعد  البرنامج،  يمثل  واليوم 

للخريجين  راسخًا  جسرًا  منه،  دورات 

الجامعيين الجدد نحو خياراتهم المهنية 

ونحو استهالل مهن واعدة في عالم البحوث 

خّريجيه  من  العديد  ويتبوأ  العلمية، 

منها  مرموقة  بمؤسسات  مناصب 

الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، 

سدرة  قطر،  المنشطات  مكافحة  مختبر 

حمد  مؤسسة  قطر،  جامعة  للطب، 

مؤسسة  العامة،  الصحة  وزارة  الطبية، 

وزارة  واالتصاالت،  المواصالت  وزارة  قطر، 

كورنيل  ووايل  المناخي،  والتغّير  البيئة 

اكتساب  جانب  وإلى  قطر.   - للطب 

المتدربين مجموعة متكاملة من المهارات 

الهدف  يتمثل  األساسية،  البحثية 

من  جيل  إعداد  في  للبرنامج  األساسي 

العالية  المهارات  ذوي  القطريين  العلماء 

تمكين  في  المطاف  نهاية  في  يسهم  بما 

المعرفة  على  قائم  اقتصاد  بناء  من  قطر 

في مسيرتها الواثقة نحو المستقبل.

شيخة  السيدة  قالت  المناسبة،  وبهذه 

من  تخّرجت  أن  سبق  التي  القحطاني، 

الطب  بحوث  في  التدريبي  البرنامج 

وتشغل  القطريين  للمواطنين  الحيوي 

في  البحوث  تدريب  مدير  منصب  حاليًا 

»اضُطررنا  قطر:   - للطب  كورنيل  وايل 

بسبب   2020 عام  في  البرنامج  لتعليق 

تنظيمه  استأنفنا  لكننا  الجائحة 

الزمن على  اليوم بمرور عقد من  ونحتفل 

مذهلين  بباحثين  التقينا  لقد  إطالقه. 

ونحن  مّرت  التي  سنوات  العشر  خالل 

بخّريجينا  الوثيقة  بعالقتنا  سعداء 

السابقين وتواصلنا الدائم معهم كما أننا 

سعداء بأنهم يحّثون أصدقاءهم وأقاربهم 

منهم  عددًا  وأن  بالبرنامج  االلتحاق  على 

بعقد  االحتفال  في  العام  هذا  شاركنا  قد 

من تمّيز البرنامج وباجتياز المشتركات 

السبع تدريبهن بنجاح«.

أستاذ  مشاقة  خالد  الدكتور  وقال 

الفسيولوجيا والفيزياء الحيوية والعميد 

واالبتكارات  للبحوث  األول  المشارك 

والتداول التجاري في وايل كورنيل للطب 

أحدث  إلى  تهانينا  أحّر  »أقّدم  قطر:   -

التدريبي  البرنامج  من  تخّرجت  دفعة 

للمواطنين  الحيوي  الطب  بحوث  في 

شكرنا  جزيل  أقّدم  مثلما  القطريين، 

المتخّرجين  من  المتزايدة  األعداد  إلى 

الذين  نفسه  البرنامج  من  السابقين 

جّسدوا نجاح البرنامج بأن شقوا طريقهم 

في عالم البحوث العلمية. وكلنا ثقة بأن 

العام  هذا  دفعة  اكتسبتها  التي  المهارات 

المتفوقات  الطموحات  الباحثات  من 

المتفانيات ستمّثل إضافة الفتة إلى دولة 

المزدهر  والتطوير  البحث  وقطاع  قطر 

بالدولة«.

البرنامج  من  العام  هذا  نسخة  واجتازت 

الحيوي  الطب  بحوث  في  التدريبي 

العنود  الباحثات:  القطريين  للمواطنين 

آل ثاني، جواهر الحمق، عائشة السعد، 

سندس  عجيب،  رويدة  محمد،  هنا 

جامعة  خّريجات  وجميعهن  يوسف 

جامعة  خّريجة  دوالي  وعنود  قطر، 

الطالبات  توجيه  في  وشارك  بنغالور. 

من  عدد  تدريبهن  طوال  المتدربات 

في  البحثية  التدريس  هيئة  أعضاء 

وايل كورنيل للطب - قطر ُهم الدكتورة 

للبحوث  المساعد  األستاذ  نادر  نانسي 

الحيوية،  والفيزياء  الفسيولوجيا  في 

المساعد  األستاذ  هاالما  آنا  الدكتورة 

والفيزياء  الفسيولوجيا  في  للبحوث 

األستاذ  رباعي  أمل  الدكتورة  الحيوية، 

الوراثي  الطب  في  للبحوث  المساعد 

علي  الدكتور  البحوث،  امتثال  ومدير 

األحياء  علم  في  التدريس  أستاذ  سلطان 

أبو  ليث  الدكتور  المناعة،  وعلم  الدقيقة 

البحوث  لتمويل  المشارك  العميد  رداد 

الخارجية وأستاذ علوم الصحة السكانية 

اإلحصاءات  بحوث  مختبر  ومدير 

والرياضيات  والوبائيات  البيولوجية 

شميت  فرانك  والدكتور  البيولوجية، 

واألستاذ  البروتيوميات  مختبر  مدير 

المشارك للكيمياء الحيوية.

الدوحة           $

خالل لقاء عقدته غرفة قطر بمشاركة رئيس وكالة االستثمار السيراليوني

تعزيز التعاون التجاري بين قطر وسيراليون
بن طوار: المجال 

متاح لتطوير 
التعاون بين 

الشركات في البلدين

ساندي: فرص 
كبيرة لرجال 
األعمال لعقد 
تحالفات تجارية

{ جانب من االجتماع



خالل اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة بـ »البلدي«

مناقشة خطط توزيع األراضي السكنية

الخدمات  لجنة  ناقشت 

بالمجلس  العامة  والمرافق 

صباح  المركزي،  البلدي 

السابع  اجتماعها  في  أمس 

السادسة،  بالدورة  واألربعين 

محمد  بن  علي  السيد  برئاسة 

اللجنة،  رئيس  المهندي، 

من  المقدمين  المقترحين 

العضو علي بن فهد الشهواني، 

بشأن   ،)2( الدائرة  ممثل 

إدارة  من  مسؤولين  )استضافة 

من  والحد  المستهلك  حماية 

المزيفة(،  المكالمات  ظاهرة 

العضو  من  المقدم  والمقترح 

الخيارين،  صالح  بن  محمد 

بشأن   ،)16( الدائرة  ممثل 

أصحاب  احتكار  )ظاهرة 

السيارات(. معارض 

في  اللجنة  واستضافت 

المقترحين،  مناقشة 

التجارة  وزارة  من  المسؤولين 

محمد  الدكتور  والصناعة، 

مدير  السيد  بوهاشم  أحمد 

النوعية  التراخيص  إدارة 

األسواق. ومراقبة 

اللجنة  ناقشت  وكذلك 

العضو  من  المقدم  المقترح 

عبدالله  بن  الرحمن  عبد 

الدائرة  ممثل  الخليفي، 

شحن  )محطات  بشأن   ،)10(

على  الكهربائية  السيارات 

الرئيسية(. الطرق 

في  اللجنة  وأستضافت 

المسؤولين  المقترح  مناقشة 

القطرية  العامة  المؤسسة  من 

»كهرماء«،  والماء  للكهرباء 

خالد  محمد  المهندس 

قسم  رئيس  الشرشني، 

الترشيد. تكنولوجيا 

المقترح  اللجنة  ناقشت  كما 

بن  محمد  العضو  من  المقدم 

الدائرة  ممثل  القمرا،  سالم 

خطط  على  )االطالع  بشأن   ،)5(

السكنية  األراضي  توزيع 

المستقبلية(.

وأستضافت اللجنة في مناقشة 

البلدية،  وزارة  من  المقترح 

مساعد  الحبابي  سعد  السيد 

مدير إدارة األراضي والمساحة.

المقترح  اللجنة  ناقشت  كما 

عبد  العضو  من  المقدم 

الحداد،  جاسم  بن  العزيز 

بشأن   ،)8( الدائرة  ممثل 

الشوارع  في  الحفريات  )ظاهرة 

الداخلية(.

اإلدارة  من  الوارد  الرد  ومناقشة 

مقترح  بشأن  للمرور،  العامة 

بين  للمسافة  معيار  )وضع 

القصوى  السرعة  الفتات  مواقع 

العضو  من  المقدم  للشارع(، 

ممثل  الشهواني،  فهد  بن  علي 

الدائرة )2(.

الوارد  الرد  مناقشة  وكذلك 

البلدية،  وزير  مكتب  مدير  من 

بشأن  المجلس  توصيات  على 

العزب  ملكية  ونقل  بيع  )آلية 

الصادرة  آخر(،  إلى  مواطن  من 

بناء على مقترح سعادة السيد 

آل  شافي  حمود  بن  محمد 

المجلس. رئيس  شافي 

مدير  من  الوارد  الرد  ومناقشة 

على  العامة،  الحدائق  إدارة 

بشأن  المجلس  توصيات 

السامة  النباتات  على  )القضاء 

بناء  الصادرة  الدفلة(،  )نبات 

بن  علي  العضو  مقترح  على 

الشهواني. فهد 

من  الوارد  الكتاب  ومناقشة 

المناطق  تسمية  لجنة  مدير 

والميادين،  والشوارع  واألحياء 

في  شوارع  )تسمية  بشأن 

.)70  ،51( المنطقتين 

وحضر االجتماع السادة أعضاء 

الشهواني  اللجنة، علي بن فهد 

جاسم  اللجنة،  رئيس  نائب 

بن  محمد  الخليفي،  نجم  بن 

بن  عبدالعزيز  القمرا،  سالم 

عبدالرحمن  الحداد،  جاسم 

محمد  الخليفي،  عبدالله  بن 

محمد  الخيارين،  صالح  بن 

بن  محمد  الهاجري،  ظافر  بن 

السادة. عبدالله 

العامة  األمانة  من  حضر  كما 

لطيفة  السيدة  للمجلس 

قسم  رئيس  الدوسري  محمد 

سر  وأمين  االجتماعات  شؤون 

اللجنة.

عبد الرحمن الدوسري:

وزارة الرياضة تصمم 
برامج صيفية جاذبة

مسلم  بن  الرحمن  عبد  السيد  استعرض 

والشباب،  الرياضة  وزير  مستشار  الدوسري 

للجميع،  للرياضة  القطري  االتحاد  رئيس 

التي  والشباب  الرياضة  وزارة  وأنشطة  برامج 

فترة  وخالل  عموما،  والنشء  للطلبة  تقدمها 

مشاركته  خالل  وذلك  خاص،  بشكل  الصيف 

من  الثانية،  النقاشية  الجلسة  في  األول  أمس 

تقام  التي  إضاءات«  »مبادرة  جلسات  سلسلة 

والتعليم  التربية  وزيرة  سعادة  رعاية  تحت 

والتعليم العالي.

رحلة  »التعليم  عنوان  الجلسة  وحملت 

صالح  للسيد  بكلمة  بدأت  وقد  مستمرة« 

التعليم  أهمية  عن  فيها  تحدث  اليافعي 

األساسي  المكون  باعتباره  إستمراره  وضرورة 

االهتمام  لبناء الشخصية، مؤكدا على ضرورة 

وسيلة  إلى  وتحويلها  الصيفية،  باإلجازة 

في  وشارك  واألطفال،  الشباب  طاقات  لتوجيه 

التربوي  بالشأن  المهتمين  من  عدد  الجلسة 

والرياضي، وبعض الطالب والطالبات، وشهدت 

األسئلة  خالل  من  الحاضرين  تفاعل  الجلسة 

واالستفسارات واآلراء والنقاشات.

الرياضة  وزارة  أن  الدوسري  الرحمن  عبد  وأكد 

تصميم  مجال  في  كبير  بدور  معنية  والشباب 

الشباب  تستهدف  التي  الصيفية  البرامج 

خالل  من  وذلك  وبناتنا،  أبنائنا  لجذب  وتسعى 

كافة  في  الموجودة  الشبابية  ومراكزها  أنديتها 

الصحة  لوزارة  دراسة  إلى  مشيرا  الدولة،  أرجاء 

في عام 2018، أكدت أن نسبة السمنة والزيادة 

في الوزن، لدى طالب المدارس القطرية، بلغت 

45 %، كما وصلت لدى غيرالقطريين إلى 49 %، 
وهي نسبة كبيرة جدًا، وتمثل خطرا كبيرا على 

وأن نسبة  السمنة،  أبنائنا، محذرا من مخاطر 

األطفال المهددين باإلصابة بمرض السكري من 

بما  األطفال  من   %  25 إلى  تصل  الثاني،  النوع 

يعادل ربع سكان قطر، وأضاف: يجب معالجة 

تقليل  في  ساهمت  التي  السلبية  العادات  هذه 

الجميع  ألن  الرياضة  ممارسة  وعدم  الحركة، 

أصبح أسيرًا لوسائل التكنولوجيا الحديثة. 

إلى  والشباب،  الرياضة  وزير  مستشار  وتطرق 

في  المختلفة  الجهات  بين  الشراكة  أهمية 

الدولة لتقديم فعاليات رياضية منوعة لألطفال 

السابقة  التجربة  واصفا  الصيف،  فصل  في 

منذ  التعليم  وزارة  مع  والشباب  الرياضة  لوزارة 

التجارب  أنجح  من  كانت  بأنها  سنوات  ثالث 

والسيدة  النعيمي  إبراهيم  الدكتور  برعاية 

فاطمة العبيدلي رئيسة قسم األنشطة، وقال: 

نتطلع إلى تكرارالتجربة التي لقيت اقباال كبيرا 

لتناسب  تصميمها  تم  التي  البرامج  بفضل 

ميول األطفال والنشء، وأضاف: بما يتوفر لدينا 

من صاالت مجهزة في األندية والمراكز المهنية، 

نتطلع إلى تعاون أكبر مع كافة الجهات وبالذات 

العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة 

الستقبال المزيد من األنشطة .

رئيسيا  مكونا  الكركمين  ويعد 

ُيظهر  حيث  الهندية،  التوابل  في 

عالجية  خصائص  الكركمين 

التأثيرات  ذلك  في  بما  مهمة، 

والبكتيريا  لألكسدة  المضادة 

والمضادة للسرطان، ومع ذلك فإن 

بعدم  مقيدة  العالجية  اآلثار  هذه 

االستقرار وضعف الذوبان. 

التعديل  كفل  البحث،  هذا  وفي 

مع  للكركمين  الكيميائي 

السكسينات؛  مجموعات 

وخاصية  االستقرار  تحسين 

تطبيق  أظهر  وقد  الذوبانية. 

في  المغلف  المعدل  الكركمين 

على  النانوية  الكيتوزان  جزيئات 

نتائج  القولون  سرطان  خاليا 

مشجعة.

المناسبة،  بهذه  لها  تصريٍح  وفي 

العيدودي:  سرور  الخريجة  قالت 

حالة  ماليين   10 بين  من  »إنه 

 ،2020 عام  في  بالسرطان  إصابة 

مسؤواًل  القولون  سرطان  كان 

الحاالت،  هذه  من   %  10 عن 

لدى  الحاالت  غالبية  وكانت 

أعمارهم  تبلغ  ن  ممَّ البالغين 

الحظ؛  ولسوء  أكبر.  أو  عاًما   50
معدل  يرتفع  أن  المتوقع  فمن 

القادمة.  السنوات  في  الوفيات 

من  العديد  الكركمين  وُيظهر 

أفعاله  ولكن  العالجية  التأثيرات 

الذوبان  ضعف  بسبب  محدودة 

على  للتغلب  االستقرار.  وعدم 

تغليف  إما  يمكن  القيود،  هذه 

توصيل  أنظمة  في  الكركمين 

تعديل  أو  النانوية  الجسيمات 

باستخدام  الكيميائية  صيغته 

تسببت  صلة.  ذات  مركبات 

في  النانوية  الكركمين  جزيئات 

على  للخاليا  سام  تأثير  إحداث 

خطوط خاليا سرطان القولون«.

أتيحت  أن  وأضافت:»يشرفني 

مجال  في  للعمل  الفرصة  لي 

تكنولوجيا النانو لعالج السرطان 

النتائج  هذه  مثل  على  والحصول 

وأشارت  لالهتمام«.  المثيرة 

من  الرغم  على  أنه  إلى  العيدودي 

مليًئا  كان  البحثي  المسعى  أن 

الجاد  العمل  أن  إال  بالتحديات، 

أساسيات  بمثابة  كانا  والتفاني 

تنمية  في  ساهم  ما  وهو  للنجاح، 

وخبرتها  ومهاراتها  معرفتها  نطاق 

كباحثة مهنية بشكل كبير.

استعراض مقترح بشأن ظاهرة الحفريات في الشوارع الداخلية

بكلية الصيدلة في جامعة قطر

باحثون يطورون تقنية نانو في عالج سرطان القولون
نجحت خريجة كلية الصيدلة في 
جامعة قطر، سرور العيدودي، في 

مناقشة أطروحتها للماجستير بعنوان 
المحمل  السكسينيالتي  »الكركمين 

في جزيئات الكيتوزان النانوية المانوزية 
لعالج سرطان القولون«. وقد تم إجراء 

بحثها في كل من: كلية الصيدلة بجامعة 
قطر ومستشفى حمد. 
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بحث تبادل التجارب لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان

مريم العطيـــة تجتمــع
مـع عـضو بالبرلمان األلماني 

بنت  مريم  السيدة  سعادة  اجتمعت 

اللجنة  رئيس  العطية  الله  عبد 

بمقر  بمكتبها  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

بيتر  السيد  سعادة  مع  أمس  اللجنة 

األلماني  البرلمان  في  عضو  هايد- 

)البوندستاغ( بحضور سعادة الدكتور 

المانيا  سفير   - فيشباخ  كالوديوس 

لدى دولة قطر. 

في  التعاون  أوجه  الجانبان  وبحث 

القضايا ذات االهتمام المشترك ووسائل 

سبيل  في  التجارب  وتبادل  التواصل 

تعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

في مسابقة بوابة األعمال بالتعاون مع بنك قطر للتنمية

جامعة الدوحة للعلوم تعلن الفائزين

بدأت رحلة المسابقة في 15 سبتمبر 2021، 

من خالل مجموعة من التدريبات التي قّدمها 

المهني  والتوجيه  األعمال  لريادة  مركز بداية 

للتنمية  المشتركة بين بنك قطر  )المبادرة 

مشاركًا   150 وشملت  »صلتك«(،  ومؤسسة 

األفكار،  وضع  كيفّية  على  خاللها  اّطلعوا 

تقديم  وكيفّية  والمحاسبة،  وتسويقها، 

على  المشاركون  حصل  وقد  المشاريع. 

بوابة  سفراء  قبل  من  مسيرتهم  خالل  الدعم 

األعمال من مختلف كلّيات الجامعة.

على  الطالب  عمل  المنصرمة،  األشهر  وخالل 

تلك  ومنها  مختلفة  مشاريع  أفكار  تطوير 

والتكنولوجيا  المستدامة  البيئة  المتعّلقة 

واإلدارة الرقمية والمواصالت وأخرى. تعليمية 

مكافأة  على  فرق  خمسة  حصلت  وقد  وفنية 

عن  وذلك  منها  لكل  قطري  ريال   5000 قدرها 

مشاريعهم الفائزة.

الدكتور  قال  المناسبة  هذه  على  وتعليقًا 

جامعة  رئيس  النعيمي،  ناصر  بن  سالم 

جزء  »االبتكار  والتكنولوجيا:  للعلوم  الدوحة 

المحّرك  وهو  الجامعة  ثقافة  من  يتجّزأ  ال 

األساسّي لكّل ما نقوم به أو نخّطط له. ويكمن 

الذين  الطاّلب،  دعم  في  األساسّي  هدفنا 

الصرح  هذا  أساسات  أبرز  أحد  نعتبرهم 

التعليمّي، بكّل ما يلزم من أدوات ومعرفة لبدء 

مشوارهم في ريادة األعمال وتحقيق أحالمهم. 

تطّورت  التي  األفكار  هذه  كّل  نرى  أن  يسّرنا 

لرؤيتها  ونتطّلع  األعمال  بّوابة  خالل  من 

وتحّقق  بفاعلّية  تعمل  شركات  إلى  تتحّول 

فيلبس،  مايكل  الدكتور  وقال  االستدامة.«  

واالبتكار  التطبيقّية  البحوث  إدارة  مدير 

»االبتكار  الجامعة:  في  االقتصادّية  والتنمية 

هو حاجة مّلحة في الجامعة وفي دولة قطر. 

تحقيق  نحو  فيها  نتقّدم  خطوة  كّل  ففي 

شركات  إلى  الحاجة  تزيد   ،2030 قطر  رؤية 

المستقبلّي.  قطر  اقتصاد  تدعم  جديدة 

الطاّلب  األعمال  بّوابة  تدعم  اإلطار،  هذا  وفي 

في  ويرغبون  مبتكرة  أفكارًا  يقّدمون  الذين 

مهاراتهم  تنمية  على  وتعمل  األعمال،  ريادة 

للمشاريع.  المسبق  االحتضان  فترة  في 

واالبتكار  التطبيقّية  البحوث  إدارة  ستعمل 

قطر  بنك  مع  بالتعاون  االقتصادّية  والتنمية 

الخمسة  الفائزين  مع  جديد  من  للتنمية 

على  لمساعدتهم  المقبلة  األشهر  خالل 

وأضاف  أسسها.«  وتركيز  أفكارهم  تطوير 

التنفيذي  المدير  المّناعي  إبراهيم  السّيد 

للتنمية،  قطر  بنك  في  األعمال  الستشارة 

الدوحة  جامعة  مع  التعاون  »يسعدنا  قائاًل: 

في هذه المبادرة الريادية، خاصة أنها واحدة 

للبنك  الشريكة  األكاديمية  المؤسسات  من 

المزيد  لرؤية  ونتطلع  تقدمه،  فيما  والرائدة 

تخدم  التي  االبتكارية  المبدعة  األفكار  من 

ونشجعهم  شبابنا،  لدى  الوطني  االقتصاد 

على االستفادة مما يقدمه بنك قطر للتنمية 

إلى  الفكرة  مرحلة  من  وبرامج  خدمات  من 

جانب  إلى  الدولية،  لألسواق  التصدير 

لتحقيق  الالزم  للتمويل  والوصول  االحتضان 

في  التحكيم  لجنة  ضّمت  وقد  أحالمهم.«  

مستشارة  زايد،  ميسون  من  كّل  المسابقة 

والتكنولوجيا  للعلوم  الدوحة  جامعة  رئيس 

وعضو في الشبكة العالمّية لالبتكار، محمود 

مركز  في  األعمال  ريادة  مستشار  المحمود 

البرامج  اختصاصية  السعد  هند  بداية، 

فاطمة  والشيخة  لألعمال  قطر  حاضنة  في 

حاضنة  في  التطّور  اختصاصّية  الثاني  آل 

األعمال الرقمّية.

أقامت جامعة الدوحة 
للعلوم والتكنولوجيا 
بالتعاون مع بنك قطر 

للتنمية حفاًل ختاميًا 
لإلعالن عن الفائزين في 

مسابقة بوابة األعمال 2021، 
وتعد بوابة األعمال بمثابة 

مركز احتضان ُمسبق 
لريادة األعمال، وتهدف إلى 

تشجيع الطاّلب والخّريجين 
للبدء بتطوير أفكار جديدة 
واكتساب المهارات الالزمة 

لدخول عالم االبتكار. 

تهدف إلى تشجيع الطالب 
والخريجين للبدء بتطوير أفكارهم 

وتركيز أسسها

$ الدوحة

 

.

لنادي السيلية

»الدانة« يشارك
في تدشين الجهاز الشبابي

الشراكة  تعزيز  على  حرصها  إطار  في 

والمؤسسات  الجهات  كافة  مع  والتعاون 

الدانة  مركز  شارك  بالدولة  المختلفة 

والشباب  الرياضة  لوزارة  التابع  للفتيات 

الشبابي  الجهاز  تدشين  فعاليات  في 

استمرت  والتي  الرياضي  السيلية  لنادي 

لمدة ثالثة أيام بمقر النادي.

الدانة  للفتيات  الدانة  مركز  قام  وقد 

به  الخاص  الجناح  خالل  من  للفتيات 

الدانة  بمركز  المشاركين  بتعريف 

المجتمع  مع  التفاعل  في  ودوره  للفتيات 

األنشطة  من  للعديد  تنفيذه  خالل  من 

الشبابية  والمشاريع  والمبادرات 

المشاركة  لرفع  تهدف  التي  التطوعية 

الفعالة لدى الفتيات في المحافل الوطنية 

والعمل المجتمعي والتطوعي.

على  أيضا  المشاركين  تعريف  تم  كما 

المركز  يطرحها  التي  والورش  األنشطة، 

ورياضية  فنية  أنشطة  من  للمنتسبات 

األخرى  المجاالت  من  والعديد  وثقافية 

من  العديد  بطرح  أيضا  المركز  قام  كما 

وتم  للمشاركين  المتنوعة  المسابقات 

توزيع الجوائز لهم.

الدانة  مديرة  يوسف  والء  وقالت 

نادي  نشارك  ان  دواعي  لمن  للفتيات:إنه 

الجهاز  تدشين  في  الرياضي  السيلية 

جاءت  حيث  به  الخاص  الشبابي 

المركز  سعى  إطار  في  لهم  مشاركتنا 

وتفعيل  الشباب،  دور  وتعزيز  دعم  إلى 

األنشطة  واثراء  المجتمع  في  دورهم 

لدى  واالبداعية  والثقافية  الشبابية 

الشباب، وتكثيف دور المرأة في المجتمع 

ومساهمتها الفعالة في البرامج واألنشطة 

دولة  وان  خاصة،  واالجتماعية  الثقافية 

لدورهم  خاصة  أهمية  الشباب  تولي  قطر 

الهام في تحقيق التنمية واالستقرار، والبد 

النوادي  هذه  خالل  من  بهم  االهتمام  من 

قدراتهم  بطوير  تعنى  التي  الشبابية 

وتعزيز مهاراتهم

بالشراكة  سعادتها  عن  يوسف  وعبرت 

الرياضي  السيلية  نادي  مع  والتعاون 

على  الدانة  حرص  إلى  ذلك  في  منوه 

والجهات  المؤسسات  مع  شراكات  إقامة 

المختلفة بالدولة في إطار تقديم المنفعة 

الشبابي  العمل  وتطوير  المتبادلة، 

الشباب  دور  تفعيل  بأهمية  على  وأكدت 

ليعبروا  الفرصة  وإعطائهم  المجتمع  في 

تم  كما  واهتماماتهم،  إبداعاتهم  عن 

االنشطة  على  أيضا  الفتيات  تعريف 

والورش التي يطرحها المركز للمنتسبات 

وثقافية  ورياضية  فنية  أنشطة  من 

والعديد من المجاالت األخرى حيث يمكن 

للفتيات التسجيل في المركز والحصول 

على العضوية المجانية والدورات والورش 

والتي تطرح، منوهة في ذلك بأن األمم يعلو 

شأنها بسواعد شبابها وعقولهم.

»42« طالبًا أنهوا دبلومة المدرسة الثانوية

»ACS الدوحة« تحتفل بتخريج الدفعة السابعة
أقامت ACS الدوحة حفل التخرج السابع هذا 

العام احتفااًل بتخرج دفعة جديدة من الطلبة، 

وقد أقيم حفل التخرج بحضور أكثر من 250 

الشخصيات  ِكبار  من  وعدد  المهنئين  من 

هيئة  وأعضاء  الخريجين  عائلة  وأفراد 

التدريس ولفيف من األصدقاء. 

المرموقين،  الحضور  بين  من  وكان 

روهانا،  ميلكارت  الرئيسي  المتحدث 

 MRT بمؤسسة  االرتباط  مسؤولي  كبير 

في  كخبير  عالمًيا  والمعروف   Consultants
الثقافة والقيادة والخدمات، فضاًل عن حضور 

 ACS عدد من الشركاء الرئيسيين لمدرسة

الدوحة الدولية.  والجدير بالذكر أن 42 طالبًا 

بنجاح  الثانوية  المدرسة  دبلومة  أنهوا  قد 

منقطع النظير، ومن بينهم من اجتاز برنامج 

المؤهالت  من  وهو  الدولية،  البكالوريا  دبلوم 

دوليًا.  بها  المعترف  المرموقة  الجامعية 

في  قبولهم  تم  الخريجين  دفعة  من  والعديد 

جامعات دولية مرموقة.

يقول  اللحظة  بهذه  سعادته  عن  وتعبيرًا   

الدولية   ACS مدرسة  مدير  كودي،  روبرت 

العديد  حياة  من  جزءًا  »كوني  الدوحة:  في 

السبعة  األعوام  مدار  على  الطالب  هؤالء  من 

وهم  اآلن  لهم  ورؤيتي   ،ACSفي الماضية 

مسيرتهم  نحو  لينطلقوا  يتخرجون 

شعورًا  تبعث  لحظة  المقبلة  الجامعية 

أننا  من  الرغم  فعلى  والحزن.  بالسعادة 

الصرح  هذا  في  أخرى  مرة  رؤيتهم  سنفتقد 

لسنوات  لهم  وطن  منهم  الكثير  اعتبره  الذي 

عدة، إال إننا على ثقة بأننا قد إعدادهم إعدادًا 

أكاديميًا شاماًل يؤهلهم لما هم مقبلين عليه.« 

وكان من بين الخريجين ُطالب فازوا بجوائز 

الدراسية  إنجازاتهم  على  لهم  تكريمًا  عديدة 

الطالبان  تكريم  عن  ففضاًل  المتميزة. 

وهانويل  فايبرذر،  مون  اسمي  المتفوقان، 

فاز  االستثنائي،  األكاديمي  ألدائهما  تشوي 

خدمة  بجائزة  المناعي  سلطان  الطالب 

مؤرخ  بجائزة  الله  نصر  وريان  المجتمع، 

بجائزة  الدين  عالء  ندى  والطالبة  الصف، 

الرائعة  المساهمات  نظير   ،ACS مؤسسي 

مختلف  في  الطلبة  هؤالء  قدمها  التي 

المجاالت.

للطلبة  المبكرة  القبول  في  جليًا  كان  وقد   

الذي  التأثير  المرموقة  العالمية  بالجامعات 

من  األكاديمية«  »المسارات  برنامج  حققه 

لدفعة  رائعة  مستقبلية  فرص  إتاحة  حيث 

منهم  العديد  سيتوجه  حيث  الخريجين. 

إلى دراسة دبلومة IBPD في الطب بجامعات 

مرموقة مثل جامعة كاليفورنيا في بيركلي، 

بنسلفانيا،  والية  جامعة  أوتاوا،  وجامعة 

وجامعة نيوكاسل للطب ماليزيا.

 كما نجح الطالب الذين أنهوا مناهج البرنامج 

التوظيف  وبرنامج   )CP( بالوظائف  المرتبط 

برامج  في  مقاعدهم  حجز  في   )AP( المتقدم 

الدراسات العليا للفنون بجامعات مثل كلية 

ومدرسة   ،)SCAD( والتصميم  للفن  سافانا 

توجه  بينما  الداخلي،  للتصميم  نيويورك 

آخرون لدراسة مجاالت الضيافة بجامعة لي 

روش السويسرية المعروفة.

$ الدوحة

معهد الدوحة للدراسات العليا

قبول »292« طالبا وطالبة في الماجستير
والخدمات  والتسجيل  القبول  إدارة  أعلنت 

الطالبية في معهد الدوحة للدراسات العليا، 

الماجستير  لبرامج  القبول  نتائج  عن 

العدد  وبلغ   .2023  –  2022 الجامعي  للعام 

طالًبا   )292( المقبولين  للطلبة  اإلجمالي 

وطالبة من أصل أكثر من 11 ألف طلب قبول 

واألجنبية.  العربية  البلدان  مختلف  من 

ويتوّزع المقبولون على 19 برنامج ماجستير 

199 طالًبا وطالبة في  يقّدمها المعهد، بواقع 

و93  واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  كلية 

واإلدارة  االقتصاد  كلية  في  وطالبة  طالًبا 

الطلبة  وتصدر  العامة.  والسياسات 

الجامعي  للعام  المقبولين  أعداد  القطريين 

برامج  في  عددهم  بلغ  حيث   ،2023  -  2022
المعهد المختلفة 102 طالًبا وطالبة بنسبة 

%35 من إجمالي الطلبة المقبولين، بجانب 
العربية  البلدان  مختلف  من  طالب  قبول 

وبعض الدول األجنبية.

إبراهيم  الدكتور  قال  السياق،  هذا  وفي 

طلبات  »إن  الطلبة:  شؤون  عميد  فريحات، 

كافة  في  الطلبة-  بها  تقّدم  التي  االلتحاق- 

إلى عملية فحص وتثبت  البرامج خضعت 

للطلبة  األكاديمية  القدرات  من  دقيقة 

إجراء  على  ذلك  اشتمل  المتقدمين، 

البرامج  مقابالت شخصية من قبل أساتذة 

إن  فريحات  وأضاف  تخصصه«.  في  كل 

في  للطالب  المتمّيز  األكاديمي  التحصيل 

مرحلة البكالوريوس وقدرات البحث العلمي 

جاءت  واإلنكليزية  العربية  اللغتين  وإجادة 

إلى  إضافة  التقييم،  مؤشرات  صدارة  في 

ومدى  التخصص  مجال  في  الطالب  ثقافة 

مساهمته في خدمة المجتمع.

للمعهد،  األكاديمي  التقويم  وحسب 

 –  2022 األكاديمي  للعام  الدراسة  ستنطلق 

31 يوليو المقبل، ويعد هذا الفوج  2023 في 
الثامن من الطالب الذين يتم قبولهم.

نظم ورشة عمل لتطوير مهارات الشباب في حرفة السدو

»نماء« يساهم في إحياء التراث القطري
االجتماعي  اإلنماء  مركز  بنجاح  اختتم   

تحت  تعمل  التي  المراكز  أحد  نماء،   –
القطرية للعمل  المؤسسة  إشراف ورقابة 

السدو  حرفة  عمل  ورشة  االجتماعي، 

هذا  في  األفراد  مهارات  تنمية  إلى  الهادفة 

المجال خاصة، واألعمال اليدوية الحرفية 

الورشة يومي  بشكل عام. جرت فعاليات 

14 و15 يونيو بالتعاون مع M7 مركز قطر 
تبدع التابع لهيئة متاحف قطر. 

برنامج  ضمن  العمل  ورشة  تنظيم  جاء 

تنمية  يستهدف  الذي  المهني  التطوير 

المهارات  وإكسابهم  الشباب  قدرات 

السدو  حرفية  في  الالزمة  واإلمكانيات 

وأهميتها  وتاريخها  نشأتها  ذلك  في  بما 

يمّكنهم  وبما  فيها،  المستخدمة  واألدوات 

المجال  هذا  في  صغيرة  مشاريع  بدء  من 

الورشة  هذه  مّثلت  كذلك،  منازلهم.  من 

لتنمية  المبذولة  للجهود  جديدة  إضافة 

القدرات الذاتية لألفراد عبر التدريب الحر 

جديدة  عمل  لفرص  جديدة  آفاق  وفتح 

للمشاركين وفق المعايير العصرية.

ُنفذت ورشة العمل تحت إشراف السّيدة 

الرفاه  برامج  أول  مسؤول  الكعبي،  نوال 

االجتماعي والمشرفة على برنامج التطوير 

المهني بمركز نماء.االجتماعي.وفي ختام 

ومنحهم  المشاركين  تكريم  تم  الورشة، 

ومشاركتهم  لجهودهم  تقديرًا  شهادات 

الفّعالة بمركز نماء االجتماعي.

قالت  الورشة،  تنظيم  على  وتعليقًا 

السّيدة أم عتيق، مدربة السدو: 

وأخواتي  بناتي  أعلم  أن  »يشرفني 

من  لقلة  االندثار  على  توشك  حرفة 

الله  وبإذن  تعلمها،  أو  ممارستها  يريدون 

نستطيع إيصال رسالتنا في هذا المجال 

للمشاركين من خالل هذه الورشة، نسأل 

الله التوفيق«

تفاعاًل  شهدت  الورشة  أن  بالذكر  جدير 

أنها  خاصة  المشاركين،  بين  كبيرًا 

للمهتمين  أتاح  ملتقى  بمثابة  كانت 

حوارات  وإقامة  التواصل  الحرفة  بهذه 

ونقاشات بّناءة حول كل ما يدور بأذهانهم 

وكيفية  الصدد،  هذا  في  تساؤالت  من 

السدو  حرفة  في  اإلبداعي  الجانب  تعزيز 

وتطويرها لتواكب تطلعات المستهلكين.
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لطالب وطالبات مراكز تعليم القرآن

توزيع »2.4« مليون ريال مكافآت

أعلنت إدارة الدعوة واإلرشاد الديني بوزارة 

توزيعها  عن  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 

المتميزين  والطالبات  الطالب  لمكافآت 

التابعة  القرآنية  بالحلقات  المشاركين 

للذكور  الكريم  القرآن  تعليم  لمراكز 

اإلجمالية  قيمتها  تبلغ  والتي  واإلناث، 

)2.391.750( رياال قطريا.

سنوات  منذ  دأبت  أنها  اإلدارة  وأوضحت 

والطالبات  الطالب  تشجيع  على  طويلة 

الكريم  القرآن  تعليم  مراكز  منتسبي  من 

خالل  من  واإلناث  للذكور  للوزارة  التابعة 

تساهم  تشجيعية  مالية  مكافآت  توزيع 

وجميع  والنشء  األطفال  تحفيز  في 

القرآنية من الذكور  المشاركين بالمراكز 

واإلناث على زيادة الحفظ لكتاب الله وإتقان 

بشكل  الكريم  القرآن  ومعاهدة  المراجعة 

مستمر.

على  الموزعة  المكافآت  قيمة  بلغت  وقد 

العام  من  األول  الدراسي  للفصل  الطالب 

رياال قطريا   )265.175( وقدره  2022م، مبلغا 
بلغت  بينما  طالبا،   2.284 على  موزعين 

القرآنية  المسابقة  610 فائزات في  مكافآت 

ريال   )353.100( الخامسة  المركزية 

الطالبات  مكافآت  بلغت  حين  في  قطري، 

النسائية  التحفيظ  بمراكز  الناجحات 

وقدره  مبلغا  طالبات   708 وعددهن 

)491.500( ريال.

المنتقلين  القطريين  الطالب  مكافآت  أما 

الفترة  خالل  الدراسية  المراحل  من 

بلغت  فقد  طالبا   160 وعددهم  الماضية 

بلغت  بينما  ريال،   )159.500( قيمتها 

الكريم  القرآن  أتموا حفظ  80 طالبا  مكافآت 

خالل الفترة الماضية )382.500( ريال، فيما 

بلغت قيمة مكافآت طالب مراكز التحفيظ 

2019م  لعام  الثالث  الدراسي  الفصل  عن 

)739.975( رياال قطريا.

ممثلة  الديني  واإلرشاد  الدعوة  إدارة  وتولي 

وشعبة  وعلومه  الكريم  القرآن  قسم  في 

أهمية  النسائي  بالنشاط  التحفيظ 

تنشئة  في  الوزارة  رؤية  لتنفيذ  كبرى 

في  رسالتها  وتحقيق  متميز،  قرآني  جيل 

وإناثا كتاب  المسلمين ذكورا  أبناء  تعليم 

تعليمي  منهج  وفق  وتعالى  سبحانه  الله 

المحفظين  أفضل  أيدي  على  متكامل 

والمحفظات مستخدمين أساليب ووسائل 

من  ومنطلقين  متنوعة،  وتربوية  تعليمية 

المنهجــــــية  على  تقوم  التي  األصيلة  القيم 

اإلسالمـــــية،  القيم  وغرس  التـعليم،  في 

ومتابعتهم،  والحافظات  الحفاظ  ورعاية 

األهداف  التي تحقق هذه  األساليب  وابتكار 

وتطويرها.

الدعوة  بإدارة  ممثلة  الوزارة  وُتعنى   

المراكز  على  باإلشراف  الديني  واإلرشاد 

السكنية  المناطق  تغطي  التي  القرآنية 

بالمحفظين  ومدها  ورعايتها  قطر،  بدولة 

كل  وتوفير  الكفاءة،  ذوي  والمشرفين 

والتربوية  التعليمية  العملية  إنجاح  سبل 

مراكز  افتتاح  عن  فضال  المراكز،  بهذه 

قرآنية جديدة، ويتناوب الطالب والطالبات 

دراسة  على  القرآنية  للمراكز  المنتسبين 

الحفظ  ودروس  الهجائية  الدروس  وتعلم 

ختم  وحتى  »عم«  جزء  من  بداية  والتالوة 

من  التكميلية  بالمرحلة  الكريم  القرآن 

وبرامج  وعلومه  الكريم  القرآن  قسم  برامج 

شعبة التحفيظ بالنشاط النسائي.

$ الدوحة

الُمعَتِمدة على تقنية الجيل الخامس

»االتصاالت« تطلق استشارة 
حـــول الشـبــكــــات المـتنــقـلــــة

استشارة  االتصاالت  تنظيم  هيئة  أطلقت 

المتنقلة  االتصاالت  شبكات  حول  عامة 

الجيل  تقنية  على  والُمعَتِمدة  الخاصة 

آراء  تلقي  بهدف  وذلك   ،)5G( الخامس 

مدى  حول  المصلحة  أصحاب  وتعليقات 

دولة  في  الشبكات  هذه  بإنشاء  اهتمامهم 

مختلفة  تنظيمية  خيارات  وحول  قطر، 

تتعلق بدعم الشركات والجهات الحكومية 

التي ترغب في إنشائها.

الخاصة  االتصاالت  شبكات  أهمية  تتمثل 

في  والجهات  الشركات  ُتمكن  كونها  في 

ضمان  من  والحكومي  الخاص  القطاع 

مواقع  وبين  عملهم  أماكن  في  التواصل 

صوتية  مكالمات  عبر  المختلفة،  عملهم 

وموثوق  وآمنة  مرنة  إنترنت  وبيانات 

التنظيمية  الخيارات  وتتلخص  بها. 

ثالثة  في  لالستشارة  المعروضة 

ظل  في  المتوفر  الخيار  أولها  خيارات، 

ُيمكن  أنه  وهو  الحالي،  التنظيمي  اإلطار 

في  الراغبة  الحكومية  والجهات  للشركات 

خاصة  متنقلة  اتصاالت  شبكات  إنشاء 

بشراء  تقوم  أن   5G الـ  تقنية  على  ُمعَتِمدة 

خدمات  مقدما  يقدمها  التي  الخدمات 

االتصاالت أوريُد قطر ش.م.ق.ع، وفودافون 

قطر ش.م.ق.ع.

الطيف  إتاحة  في  الثاني  الخيار  ويتمثل 

الحكومية  والجهات  للشركات  الترددي 

االتصاالت  شبكات  إنشاء  في  الراغبة 

إذا كان  ليتمكنوا من توفيرها بشكل ذاتي 

لديهم ترخيص استخدام الطيف الترددي 

المطلوب. وأخيرًا يتمثل الخيار الثالث في 

خدمة  لمقدم  المطلوبة  التراخيص  منح 

في  فقط  عمله  نطاق  تحديد  مع  جديد، 

توفير شبكات االتصاالت المتنقلة الخاصة 

للشركات   5G الـ  تقنية  على  والُمعَتِمدة 

إلى  اإلشارة  وتجدر  الحكومية.  والجهات 

االستشارة،  هذه  نتيجة  على  اعتمادًا  أنه 

قد يتم اعتماد أكثر من خيار واحد في دولة 

يستبعد  لن  الخيارات  أحد  فاعتماد  قطر 

الخيارات األخرى تلقائيًا.

شفافية  ضمان  نحو  سعيها  من  وانطالقًا 

األدوات  وضع  وضمان  التنظيمية  العملية 

التنظيمية الالزمة لتنظيم قطاع االتصاالت 

االتصاالت  تنظيم  هيئة  تحرص  بفعالية، 

المصلحة  أصحاب  آراء  على  التعرف  على 

التي ترغب في إنشاء  بما في ذلك الجهات 

الخاصة  المتنقلة  االتصاالت  شبكات 

وموردي   ،5G الـ  تقنية  على  والُمعَتِمدة 

الصلة.  ذات  والتقنيات   5G الـ  خدمات 

والتعليقات  اآلراء  الهيئة  ستأخذ  حيث 

التي ستتلقاها في عين االعتبار عند اتخاذ 

قرارها النهائي في هذا الموضوع.

برنامج في مركز التدريب والتطوير التربوي

تخريج الدفعة الثالثة من »تمهين«

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  احتفلت 

مركز  من  الثالثة  الدفعة  بتخريج  العالي 

الذي  )تمهين(،  التربوي  والتطوير  التدريب 

غير  الخريجين  استقطاب  إلى  يهدف 

التربوي،  العلمي  المؤهل  على  الحاصلين 

في  التدريس  مهنة  ممارسة  في  والراغبين 

المدارس الحكومية بدولة قطر.

مركز  مديرة  العالي  حصة  السيدة  وقالت 

التربية  بوزارة  التربوي  والتطوير  التدريب 

برنامج  »إن  العالي،  والتعليم  والتعليم 

القطريين  تشجيع  إلى  يسعى  تمهين 

لالنخراط  التربوية  غير  التخصصات  من 

والعمل في مهنة التدريس، المهنة السامية، 

المبادرات  ضمن  المبادرة  هذه  تعتبر  حيث 

لدعم  والتعليم،  التربية  وزارة  تطلقها  التي 

الشباب القطري وتأهيلهم وتدريبهم وإمدادهم 

مهنة  لمزاولة  الالزمة  والمهارات  بالمعرفة 

الذي  والوقود  المحرك  تعتبر  التي  التدريس 

يصنع الجيل الحالي وجيل المستقبل«.

أن  إلى  العالي  حصة  السيدة  وأشارت 

الدراسي  العام  في  انطلق  تمهين  برنامج 

دفعة،  أول  تخريج  تم  حيث  2020م،    /2019
ويسعى المركز إلى تكوين رابطة لخريجي 

البرنامج، بعد أن أصبح عددهم اليوم يتجاوز 

أجل  من  أفواج،  ثالثة  مدار  على  خريجة   50
خالل  من  الخريجين  مع  المستمر  التواصل 

لتعزيز  منوعة  وأنشطة  وبرامج  لقاءات  عقد 

التعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم.

واالمتنان  بالشكر  حديثها  العالي  واختتمت 

الجبر  علي  بنت  بثينة  السيدة  لسعادة 

والتعليم  والتعليم  التربية  وزيرة  النعيمي 

أشادت  كما  المستمر،  الدعم  على  العالي 

الدكتور  سعادة  يقدمها  التي  بالجهود 

وزارة  وكيل  النعيمي  صالح  بن  إبراهيم 

لالرتقاء  العالي  والتعليم  والتعليم  التربية 

من  أما  والتعليمية،  التربوية  بالمشاريع 

خارج منظومة وزارة التربية والتعليم فقدمت 

في  ساهموا  الذين  للشركاء  الشكر  العالي 

نجاح برنامج تمهين وهم: منظمة علم ألجل 

المساعدة  للتكنولوجيا  مدى  مركز  قطر، 

التدريب  طريق  عن  مايكروسوفت،  وشركة 

في  التكنولوجي  والدعم  الخبرات  وتبادل 

استخدام التكنولوجيا والتدريس عن بعد.

الكواري  عبلة  السيدة  قالت  أخرى  جهة  ومن 

التدريب  بمركز  تمهين  برنامج  عام  مشرف 

المركز  خريجات  »إن  التربوي،  والتطوير 

يؤمن  المستقبل،  وسواعد  قطر  أبناء  هن 

في  المعلم  دور  وأهمية  التعليم  بأهمية 

لديهن  يجعل  ما  وهذا  المجتمع،  بناء 

لاللتحاق  الحقيقية  الداخلية  الرغبة 

ليست  أنها  من  بالرغم  التعليم،  بسلك 

المشاق،  بعض  وتتخللها  السهلة  بالمهنة 

على  والحصول  للنتائج  الوصول  لذة  أن  إال 

بإذن  المعلمات  هؤالء  ينتظر  الذي  األجر 

المهنة«.  مشاق  عنهن  يخفف  تعالى،  الله 

مركز  أن  على  الكواري  عبلة  السيدة  وأكدت 

بجميع  يرحب  التربوي  والتطوير  التدريب 

عمل،  عن  الباحثين  القطريين  الخريجين 

التعليم،  بسلك  االلتحاق  في  الرغبة  ولديهم 

التوظيف  طلب  يقدموا  أن  الكواري  وتدعوهم 

الطلب  رفع  سيتم  حيث  كوادر،  منصة  على 

العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  إلى 

وإجراء الالزم للبدء بااللتحاق ببرنامج تمهين 

القادم. وقال السيد محمد الجناحي مسؤول 

علم  منظمة  من  المجتمعي  التواصل  قسم 

مركز  مع  بالتعاون  بدأنا  »لقد  قطر،  ألجل 

التربية  بوزارة  التربوي  والتطوير  التدريب 

والتعليم والتعليم العالي منذ بداية رحلتهم 

الورش  بتقديم  وسعدنا  تمهين،  برنامج  في 

التعليم  تكنولوجيا  مجاالت  في  التدريبية 

التعليم  واستراتيجيات  القيادة  ومجاالت 

لمنتسبات البرنامج«.

»أشكر  الجناحي  محمد  السيد  واستطرد 

العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة 

على  التربوي  والتطوير  التدريب  ومركز 

مختلفة  كفاءات  تمّكن  التي  المبادرة  هذه 

السلك  دخول  من  مختلفة  بتخصصات 

جًدا  مهما  التنوع  يعد  حيث  التعليمي، 

من  تعتبر  التي  التعليمية  العملية  في 

تضيف  والتي  القيمة  ذات  الرحالت  أجمل 

تتسم  مهنة  وكونها  كبير،  معنى  للحياة 

المعلمين  أوصي  والتحديات،  بالصعوبات 

التعليم،  وأمانة  برسالة  باإليمان  بالتسلح 

العودة  الحاجة للمساعدة يمكنهم  وفي حال 

للمدربين والزمالء لتلقي الدعم والمساندة«.  

التربوي  والتطوير  التدريب  مركز  وقام 

قطر،  ألجل  علم  منظمة  من  كل  بتكريم 

وشركة  المساعدة  للتكنولوجيا  مدى  مركز 

النجاح  شركاء  باعتبارهم  مايكروسوفت، 

برنامج  نجاح  في  ساهموا  الذين  المميزين 

خالل  من  واضحة،  بصمة  وتركوا  تمهين 

والتوجيه  التدريب  في  الفعالة  مشاركتهم 

والتطوير.

{  صورة لتكريم الشركاء

يهـدف الستـقطاب الخريجــين غير الحـاصلين على المؤهـل العلـمي التــربوي

لصالح »25« ألف نسمة في »عفرين« السورية

»الهالل« يعيد تأهيل مشروع الري الجماعي
السوري  اإلنساني  الصندوق  من  بدعم 

المتحدة  األمم  لمكتب  التابع  للحدود  العابر 

انتهى  )أوتشا(،  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق 

الهالل األحمر القطري من تأهيل مشروع الري 

الجماعي في منطقة عفرين شمالي سوريا، 

لألراضي  الري  مياه  إيصال  إعادة  بهدف 

من  أكثر  مساحة  على  الممتدة  الزراعية 

19,000 هكتار، وإعادة الحياة لقاطنيها.
من  كم   70 من  أكثر  تأهيل  بالفعل  تم  وقد 

والممتدة  باألسمنت  المبطنة  الري  قنوات 

شريان  تعتبر  والتي  الزراعية،  األراضي  بين 

بالمياه،  يغذيها  الذي  الرئيسي  الحياة 

المقيمين  لألهالي  عمل  فرص  توفير  مع 

بأجر  توظيفهم  خالل  من  هناك،  والنازحين 

هذا  القنوات،  تأهيل  عملية  في  يومي 

الضخ،  محطة  مبنى  تأهيل  إلى  باإلضافة 

التدفق  عالية  مضخات   3 وإصالح  وتأهيل 

داخلها، وإصالح شبكة الري المدفونة.

رافق ذلك مد شبكة كهرباء إلى محطة الضخ، 

مع  الجهد  عالي  كهربائي  محول  وتقديم 

لتشغيله،  الالزمة  والتوزيع  التحكم  لوحات 

ومآخذ  مياه  عدادات  تركيب  إلى  باإلضافة 

أنشطة  واختتمت  المزارعين.  أراضي  في 

على  المحلي  المجتمع  بتدريب  المشروع 

المحطة  تسليم   
َّ

ثم ومن  المحطة،  تشغيل 

المحلي  المجلس  في  الزراعة  لغرفة 

المسؤول عن المنطقة.

عام  لمدة  استمر  الذي  المشروع،  هذا  وجاء 

في  الماسة  المزارعين  لحاجة  تلبية  كامل، 

تمر  التي  الصعبة  المعيشية  الظروف  ظل 

بعد  خاصًة  السوري،  الشمال  مناطق  بها 

تدمير معظم منشآت الري الجماعي الكبيرة 

سوريا،  شهدتها  التي  االضطرابات  نتيجة 

مما أدى إلى توقف الزراعة، وانخفاض اإلنتاج 

الزراعي بشكل كبير، وزيادة حفر اآلبار الذي 

ورفع  األرضي  الماء  مستوى  خفض  إلى  أدى 

تكلفة الري.

من  الخامس  هو  المشروع  هذا  ويعتبر 

الهالل  ينفذها  التي  المشاريع  ضمن  نوعه 

التحتية  البنى  القطري إلعادة تأهيل  األحمر 

في  والمتوسطة  الكبيرة  الري  لمنشآت 

مياه  إيصال  إعادة  بهدف  السوري،  الشمال 

مما  المتضررة،  الزراعية  المناطق  إلى  الري 

وتوفير  الزراعي  اإلنتاج  رفع  في  سيساهم 

مع  للسكان،  اإلضافية  العمل  فرص  آالف 

على  وتشجيعهم  لهم،  الذاتي  االكتفاء  زيادة 

هجرها  وعدم  وزراعتها  أرضهم  في  البقاء 

للبحث عن سبل أخرى للعيش. ويقدر عدد 

من  بأكثر  المشروع  هذا  من  المستفيدين 

25,000 نسمة.

$ الدوحة

»آللئ ومرجان«.. »11«

دعوة الفتيات لالشتراك ببرنامج »قطر الخيرية«
سن  في  الفتـــــيات  الخيرية  قطر  دعت 

برنامجها  في  للتسجيل  عاما   15 إلى   9
نسخته  في  ومرجان«  »آللئ  الصيفي 

ألوقات  استثمارا  عشـــــرة،  الحادية 

مهارات  واكتســـاب  الصيــــــفية  إجازتهن 

جديدة.

يونيو   19 من  اعتبارا  البرنامج  ويبدأ   

الشهر  هذا  من   30 حتى  ويستمر  الجاري 

مساء   6  –  4 الساعة  من  فعالياته  ويقدم 

البيان  بمدرسة  ويقام  المدة  هذه  خالل 

في  التسجيل  ويمكن  االبتدائية.  األولى 

qch/ التالي:  الرابط  عبر  ومرجان«  »آللئ 

رقم  خالل  من  عنه  واالستفسار   pearls

33589832 الهاتف: 

برامج  أحد  ومرجان«  »آللئ  برنامج  ويعد 

تمتاز  التي  الصيفية  الخيرية  قطر 

إلى  ويهدف  والترفيهي  التعليمي  بطابعها 

ويتضمن  القيم،  وتعزيز  المهارات  تنمية 

كالمحاضرات  الفعاليات  من  عددا 

والورش  التدريبية  والدورات  التربوية 

الترفيهية. والرحالت  المهارية 

قطر  حرص  إطار  في  البرنامج  هذا  ويندرج 

الفتيات  بقدرات  االرتقاء  على  الخيرية 

الصيف  إجازة  واستغالل  وتنميتها 

والفائدة. المتعة  بين  تجمع  بفعاليات 

أطلقت  الخيرية  قطر  بالذكرأن  الجدير 

عددا من البرامج ضمن أنشطتها الصيفية 

تتواصل  الذي  سند  خير  برنامج  مثل 

فرع  المجتمع،  تنمية  بمركز  فعالياته 

العمرية  الفئة  في  الشباب  لصالح  الخور، 

إلى  باإلضافة  سنة،   18 إلى   12 سن  من 

الصيفة  واألنشطة  البرامج  من  العديد 

ورشة  إطاره  في  وأقيمت  األخرى، 

وإدارة  تنمية  لثقافة  األربعة«  »الصناديق 

بتعزيز  ُتعنى  التي  األعمال  وريادة  المال، 

واالستثمار  االدخار  وثقافة  المالي  الوعي 

الجاري  يونيو   13  -  12 يومي  الشباب  لدى 

المشاركين،  مع  لقاءين  عقد  خالل  من 

أبو موزة. قدمهما الشيخ خالد 
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استثمار لإلرث الذي تتركه األعوام الثقافية خلفها 

»شباب برزان« يوعي 
بحسن معاملة كبار السن

لنقلها للمتحف الوطني في كابول

نظم محاضرة بالتعاون مع »إحسان«

سفارتنا بماليزيا تتسلم 
قطعة أثرية أفغانية

محمد  بن  فهد  السيد  سعادة  وتسلم 

ماليزيا،  لدى  قطر  دولة  سفير  كافود 

سعادة  من  األفغانية  األثرية  القطعة 

سفير  سبنغار  رحمن  مهيب  الدكتور 

لدى  اإلسالمية  أفغانستان  جمهورية 

عبر  كابول  إلى  لنقلها  تمهيًدا  ماليزيا، 

الدوحة.

األثرية  ويأتي استالم دولة قطر للقطعة 

جهود  من  انطالًقا  كابول،  إلى  ونقلها 

الدولي  المستوى  على  وريادتها  الدولة 

اإلنساني  التراث  وصون  حماية  في 

وباعتبارها  العالم،  دول  به  تزخُر  الذي 

عضًوا في لجنة التراث العالمي التابعة 

والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  لمنظمة 

 -  2021( للفترة  »اليونسكو«،  والثقافة 

.)2025
عن  عبارة  هي  األثرية  القطعة  أن  يذكر 

القرن  إلى  تاريخه  يعود  رخامي  لوح 

إقامة  مقر  تزين  وكانت  عشر،  الثاني 

الملكي  القصر  وبالط  الغزنوي،  الملك 

في فترة الحاكم غزني، مسعود الثالث 

)1061 - 1115 م(. 

ضيًقا  شريًطا  القطعة  هذه  وتعرض 

قمة  على  المزهرة  الكوفية  النقوش  من 

المتشابك  األرابيسك  من  معقد  لوح 

القطعة  وتعد  المعقدة،  والتصميمات 

الكتابة  األمثلة على استخدام  أقدم  أحد 

كتابية  ألغراض  العربية  بالحروف 

المعمارية  الهندسة  في  مصورة 

الفارسية(،  اللغة  من  )مستوحاة 

الوطني  المتحف  ممتلكات  من  وهي 

في  متواجدة  كانت  ألفغانستان، 

ماليزيا،  في  اإلسالمية  الفنون  متحف 

بعد شرائها من بائع إنجليزي.

في فرنسا.. للفنانة القطرية بثينة المفتاح

»متاحف قطر« تكشف عن العمل الفني »يبهم«

حمد  بن  ناصر  الدكتور  سعادة  وقال 

لدى  الدائم  قطر  دولة  مندوب  الحنزاب 

والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة 

له  تصريح  في  اليونسكو  والثقافة 

الفني:  العمل  عن  الكشف  حفل  أثناء 

األعوام  ُمبادرة  أنشأت  قطر  متاحف  إن 

الثقافة  بأهمية  منها  إيماًنا  الثقافية 

بين  المثمر  للحوار  جسًرا  باعتبارها 

الشعوب، فبدون الثقافة ال ُيمكننا التعرف 

يجب  السبب  ولهذا  البعض،  بعضنا  على 

فرنسا  ـ  قطر  الثقافي  العام  مبادرات  رعاية 

والذي  ِيبهم،  الفني  العمل  مثل   2020
الثقافي  التراث  عناصر  أهم  أحد  يتضمن 

اليونسكو. التي حددتها  المادي  غير 

في  للنسيج  الدولية  المدينة  إنشاء  تم 

اليونسكو  لدعوة  استجابًة  أوبيسون 

قائمة  في  النسيج  صناعة  حرفة  إلدماج 

 .2009 عام  في  المادي  غير  الثقافي  التراث 

عمره  فاخر  تقليد  فهو  أوبيسون  نسيج  أما 

ستة قرون، وحرفة تمّثل األصالة والتقاليد 

باإلبداعات  دائًما  تتجدد  المحلية، 

المعاصرة. 

غانم  عائشة  السيدة  قالت  جهتها،  من 

الثقافية  الدبلوماسية  إدارة  مدير  العطية، 

الفني  العمل  هذا  إن  قطر:  متاحف  في 

بالذكرى  لالحتفال  تعبير  أفضل  هو 

ُأقيمت  التي  القوية  للعالقات  الخمسين 

التعاون  أن  إلى  مشيرة  وفرنسا،  قطر  بين 

الثقافي، الذي يتم تمكينه من خالل برامج 

أساًسا  يتيح  الثقافية،  األعوام  مبادرة  مثل 

تلو  مرًة  ا 
ًّ

سوي الناس  يجمع  ا 
ًّ

وثري ا 
ًّ

قوي

والقارات. الثقافات  األخرى عبر 

المفتاح  بثينة  الفنانة  أوضحت  بدورها، 

إنجازه  تم  المشروع(  الفني  )العمل  هذا  أن 

أثناء  كومنولث  فرجينيا  جامعة  في 

 2019 من  فنون  برنامج  في  الفنية  إقامتها 

ا 
ًّ

فني عماًل  تراه  اآلن  بأنها  منوهة   ،2020 إلى 

توقعاتها.  فاق  معروًضا 

الموسوم  الفني  العمل  أن  بالذكر  جدير 

القطرية  األغنية  من  مستوحى  ِيبهم،  بــ 

كانت  إذ  بحر!  يا  توب  توب  التقليدية 

يقفن  بينما  األغنية،  هذه  تغنين  النساء 

عودة  انتظار  في  البحر  شاطئ  على 

كانوا  الذين  وإخوتهن  وأبنائهن  أزواجهن 

اللؤلؤ  على  الغوص  بحرفة  يعملون 

األغنية بتأثر. النساء  وُتردد  سالمين، 

جذبها،  األغنية  كلمات  أن  المفتاح  وترى   

للتعبير  المحلية  اللهجة  استخدام  حيث 

جعلها  ما  هو  النسوة،  هؤالء  مشاعر  عن 

لها.  ذات أهمية خاصة بالنسبة 

أصوات  يبهم  سلسلة  توضح  وأضافت: 

أمواج  إلى  صداها  يصل  التي  النساء 

تراث  من  تالشى  جزًءا  وُتبرز  البحر. 

الشعور  احتضان  أحاول  فأنا  قطر،  بلدي 

وأتيح  التراث،  هذا  يثيره  الذي  بالحنين 

جماليته. تذوق  فرصة  للمشاهد 

اختيرت خالل االجتماع الخامس بإسطنبول

»القناص« عضوا باالتحاد العالمي للرياضات الشعبية
اختيرت جمعية القناص 

القطرية، ممثلة برئيسها 
السيد علي بن خاتم 
المحشادي لعضوية 

مجلس إدارة االتحاد العالمي 
للرياضات الشعبية، وذلك 

خالل االجتماع الخامس 
ألعضاء االتحاد العالمي 

للرياضات الشعبية، والذي 
انعقد بتاريخ 9 - 12 يونيو 

الجاري في مدينة إسطنبول 
التركية على هامش 

المهرجان الثقافي الخامس 
للرياضات الشعبية.

المحفل  هذا  في  الجمعية  وفد  مّثل 

من  ممثلون  حضره  الذي  الدولي 

خاتم  بن  علي  السادة:  دولة،   30
جمعية  رئيس  المحشادي، 

بن  محمد  ونائبه  القطرية،  القناص 

محمد  بن  وزايد  المسند،  عبداللطيف 

الجمعية. سر  أمين  المعاضيد 

خاتم  بن  علي  السيد  واستعرض 

إدارة  مجلس  رئيس  المحشادي 

ورئيس  القطرية،  القناص  جمعية 

األول  للنصف  الجمعية  أنشطة  الوفد، 

من  بعدد  تميزت  والتي   ،2022 عام  من 

قطر  مهرجان  أهمها  المهمة،  الفعاليات 

 ،)2022 )مرمي  والصيد  للصقور  الدولي 

القناص  جمعية  بطولة  إلى  باإلضافة 

واالختتام  السلوقي،  لسباق  الدولية 

إلرجاع  الخامسة  للحملة  الناجح 

األراضي  من  انطالقا  للطبيعة  الصقور 

األذربيجانية.

تحتلها  التي  المكانة  على  وتعليقا 

القناص  جمعية  في  ممثلة  قطر،  دولة 

قال  الدولي،  المحفل  هذا  في  القطرية 

المحشادي:  خاتم  بن  علي  السيد 

ومنذ  القطرية،  القناص  جمعية  »إن 

للرياضات  العالمي  لالتحاد  انضمامها 

على  باجتهاد  تعمل  وهي  الشعبية، 

إبراز المجهودات التي تقوم بها قطر من 

المحافظة  في  القناص  جمعية  خالل 

التقليدي سواء من  على رياضة الصيد 

ووضع  السلوقي،  وكالب  الصقور  خالل 

كرياضة  لتنظيمهما  واآلليات  القوانين 

رائدة  تجربة  لدينا  إن  حيث  عالمية، 

لهذه  وقواعد  قوانين  ووضع  تقنين  في 

لدينا  المتوارثة  الشعبية  الرياضة 

موضع  تعد  والتي  عديدة،  ألجيال 

إشادة من ِقَبل الدول األخرى«.

انتخابه  أن  المحشادي  السيد  وأكد 

االتحاد  إدارة  مجلس  لعضوية 

هو  الشعبية،  للرياضات  العالمي 

التعاون  توطيد  اتجاه  في  هامة  خطوة 

وتعزيز  االتحاد،  في  األعضاء  الدول  مع 

بالسلوقي  والصيد  الصقارة  رياضة 

إلى  باإلضافة  الدولي،  الصعيد  على 

القطري  الشعبي  الموروث  غنى  إبراز 

التي  والسلوقي،  بالصقور  الصيد  في 

تعتبر دوليا ضمن الرياضات الشعبية 

قطر  في  الصقارة  ولتقديم  التقليدية، 

التقليدية  لأللعاب  ناجح  كنموذج 

المنظمة.

في  دائما  تؤكد  الجمعية  إن  وأضاف: 

دولة  حرص  الدولية،  المحافل  هذه 

الرياضات  على  الحفاظ  على  قطر 

الصقارة  رأسها  وعلى  الشعبية، 

وتعزيز  األصيل،  التقليدي  بطابعها 

المجتمع.  في  رسالتها 

بن  محمد  السيد  أوضح  جهته،  من 

رئيس  نائب  المسند،  اللطيف  عبد 

عضوية  أن  القطرية،  القناص  جمعية 

القناص  جمعية  في  ممثلة  قطر 

االتحاد  إدارة  مجلس  في  القطرية 

هو  الشعبية،  للرياضات  العالمي 

جمعية  بذلتها  لمجهودات  تتويج 

االجتماعات  في  القطرية  القناص 

السابقة، حيث إن حضورنا كان فاعال 

البناءة  باالقتراحات  سواء  وإيجابيا 

الشعبية  الرياضات  تطوير  أجل  من 

تنظيم  في  تجاربنا  أو  العالم،  عبر 

والتي  الدولية،  والبطوالت  المهرجانات 

من  ومطلوبة  األنظار،  محط  أصبحت 

عدد من الجهات عبر العالم. 

للرياضات  العالمي  االتحاد  ويسعى 

السيد  سعادة  يترأسه  الذي  الشعبية 

الرياضات  إحياء  إلى  أردوغان،  بالل 

دورها  وتعزيز  التقليدية  واأللعاب 

في  والرياضي  والثقافي  االجتماعي 

العالم. أنحاء  جميع 

كوااللمبور- قنا- تسلمت سفارة دولة قطر لدى 
ماليزيا، أمس، قطعة أثرية تعود ملكيتها للمتحف 

الوطني في أفغانستان، تكفلت قطر بنقلها إلى 
العاصمة »كابول«.

مع  بالتعاون  برزان  شباب  مركز  نظم 

المسنين  كبار  ورعاية  تمكين  مركز 

)رعايتهم  بعنوان  محاضرة  )إحسان( 

العالمي  اليوم  بمناسبة  وذلك  وفاء( 

كبار  معاملة  إساءة  بشأن  للتوعية 

السن.

وقد شارك سعادة الشيخ عبد العزيز بن 

عبد الرحمن آل ثاني مدير مركز شباب 

التي  المحاضرة  من  جانب  في  برزان 

العنزي  حسين  سالم  السيد:  قدمها 

لمركز  النفسية  الرعاية  وحدة  رئيس 

إحسان. 

االعتراف  تعزيز  كيفية  إلى  تطرق  وقد 

في  واسهامهم  السن  كبار  فئة  بدور 

واالقتصادية  االجتماعية  التنمية 

مشاركتهم  ودعم  وتمكينهم  والثقافية 

ونشر  المجاالت  جميع  في  النشطة 

وقضاياهم  بحقوقهم  المجتمعي  الوعي 

األساسية والعمل على تحقيق التواصل 

األسرة  دور  على  والتأكيد  األجيال  بين 

في رعايتهم والحد من اإليواء. 

وقد شهدت المحاضرة تفاعال كبيرا من 

الشباب.

الدوحة          $

إسطنبول          $

د. الحنزاب: الثقافة جسر 
للحوار المثمر بين الشعوب

ضمن جهود 
الدولة في 

حماية وصون 
التراث اإلنساني

باريس- قنا- كشفت متاحف 
قطر عن عمل فني بعنوان 

يبهم للفنانة القطرية بثينة 
المفتاح، بالمدينة الدولية 

للنسيج في أوبيسون 
الفرنسية.

 يمزج العمل الفني- الذي 
تم إنجازه استثماًرا لإلرث 

الذي تتركه األعوام الثقافية 
خلفها بفضل التعاون الذي 

أقيم خالل العام الثقافي 
قطر ـ فرنسا 2020، والذي 

اختتم باالحتفال بمرور 50 عاًما 
على العالقات الدبلوماسية 

بين دولة قطر وفرنساـ بين 
إبداع الفنانة ُبثينة المفتاح 

ونسيج أوبيسون، وبين 
التقليد الفرنسي واللون الفني 

القطري الُمعاصر، الذي يدعو 
المشاهد الكتشاف حرفة 

النسيج التقليدية من وجهة 
نظر فنان ُمعاصر.

صيانة شاطئ الوكرة للعائالت
الوكرة  ببلدية  الصيانة  قسم  نفذ 

العامة  النظافة  إدارة  مع  وبالتعاون 

تنظيف  أعمال  البلدية  بوزارة 

الوكرة  لشاطئ  دورية  وصيانة 

التي  اإلنارة  أعمدة  شملت  للعائالت، 

من  وعددا  الشمسية  بالطاقة  تعمل 

جودة  تحسين  إطار  في  المرافق، 

البلدية واستكمال جاهزية  الخدمات 

خالل  مرتاديه  الستقبال  الشاطئ 

فصل الصيف.
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تدريب ميداني للكشف عن السلع المقلدة
نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع بيت الحكمة لالستشارات بالمملكة األردنية 

ميدانيًا  تدريبًا  عالمية،  تجارية  عالمة   44 لـ  المعتمدين  الوكالء  وبمشاركة  الهاشمية، 

لمأموري الضبط القضائي بالوزارة، لتزويدهم بالطرق والوسائل الحديثة وأهم األساليب 

المتبعة للتمييز بين السلع األصلية واألخرى المقلدة.

يأتي هذا في إطار حرص الوزارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري 

على تعزيز خبرات مأموري الضبط القضائي لديها وتنمية قدراتهم، وتزويدهم بما يستجد 

من أساليب وطرق للتمييز بين السلع األصلية واألخرى المقلدة بكافة أنواعها وأشكالها. 

خالل الربع األول للعام الجاري

»74,6« مليار ريال 
فائض الميزان التجاري

بين  )الفرق  قطر  لدولة  التجاري  الميزان  حقق 

إجمالي الصادرات والواردات( خالل الربع األول عام 

2022 فائضًا مقداره 74,6 مليار ريال قطري مقارنة 
بفائض الميزان التجاري للربع األول من عام 2021 

الذي بلغ 39,9 مليار ريال قطري. )جدول 1( 

الصادرات  قيمة  إجمالي  بلغ  الصادرات:  إجمالي 

السلع  من  الصادرات  ذلك  في  )بما  القطرية 

من  األول  الربع  خالل  التصدير(  وإعادة  المحلية 

قطري،  ريال  مليار   103,8 قيمته  ما   2022 عام 

 %  62,2 قطري  ريال  مليار   39,8 قدره  بارتفاع 

سجل  والذي   2021 عام  من  األول  بالربع  مقارنة 

قطري.  ريال  مليار   64,0 بلغت  صادرات  إجمالي 

وبارتفاع قدره 3,8 مليار ريال قطري وبنسبة 3,8 

% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021. 
إجمالي  ارتفاع  في  الرئيسي  السبب  يرجع 

2022 )مقارنة  الصادرات خالل الربع األول من عام 

صادرات  ارتفاع  إلى   )2021 عام  من  األول  بالربع 

والمواد  التشحيم  وزيوت  المعدني،  الوقود 

المشابهة بقيمة 35,0 مليار ريال قطري وبنسبة 

غير  ومنتجاتها  الكيماوية  والمواد   ،%  65,5
وبنسبة  قطري  ريال  مليار   3.4 بقيمة  المذكورة 

لألكل  صالحة  الغير  الخام  والمواد   ،%  57.1
قطري  ريال  مليار   0,8 بقيمة  الوقود  باستثناء 

وبنسبة 1013,4 %، والسلع المصنعة والمصنفة 

أساسًا حسب المادة بقيمة 0,6 مليار ريال قطري 

الحية  والحيوانات  واألغذية   ،%  30,2 وبنسبة 

 .%  83,3 0,03 مليار ريال قطري وبنسبة  بقيمة 

في  انخفاضًا  الصادرات  شهدت  آخر  جانب  ومن 

اآلالت ومعدات النقل بقيمة 0.05 مليار ريال قطري 

بقيمة  المتنوعة  والمصنوعات   ،%  2.1 وبنسبة 

0.01 مليار ريال قطري وبنسبة 2.2 %. 
خالل  القطرية  الواردات  قيمة  بلغت  الواردات: 

مليار   29,2 قيمته  ما   2022 عام  من  األول  الربع 

قطري  ريال  مليار   5.1 قدره  بارتفاع  قطري  ريال 

21,3 % مقارنة بالربع األول من عام 2021 الذي بلغ 
مليار   0,6 قدره  وبارتفاع  قطري.  ريال  مليار   24.0
% مقارنة بالربع الرابع   2,0 ريال قطري وبنسبة 

الرتفاع  الرئيسي  السبب  يرجع    .2021 عام  من 

من  الفترة  بنفس  مقارنة  الواردات  قيمة  إجمالي 

العام السابق إلى ارتفاع الواردات من لمصنوعات 

وبنسبة  قطري  ريال  مليار   1,7 بقيمة  المتنوعة 

مليار   1.2 بقيمة  النقل  ومعدات  اآلالت   ،%  39,7
المعدني،  الوقود   ،%  13,7 وبنسبة  قطري  ريال 

 0,6 بقيمة  المشابهة  والمواد  التشحيم  وزيوت 

المواد   ،%  299,5 وبنسبة  قطري  ريال  مليار 

بقيمة  المذكورة  غير  ومنتجاتها  الكيماوية 

السلع   ،%  21,2 وبنسبة  قطري  ريال  مليار   0.55
المصنعة والمصنفة أساسًا حسب مادة الصنع 

بقيمة 0.52 مليار ريال قطري وبنسبة %14.3. من 

ملحوظا  انخفاضًا  الواردات  تشهد  لم  آخر  جانب 

في الربع األول من عام 2022.

األساسيون:  االستيراد  التصدير/  شركاء 

استأثرت الدول اآلسيوية المرتبة األولى بالنسبة 

الربع  خالل  القطرية  للصادرات  المقصد  لدول 

المنشأ  لدول  بالنسبة  وكذلك   ،2022 عام  األول 

للواردات القطرية خالل نفس العام، حيث شكلت 

االتحاد  يتبعها  التوالي،  على   % و41.3   %  75.5
التوالي،  على   % و28.5   %  14.4 بمعدل  األوروبي 

ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5.4 % 

و5.8 % على التوالي.

الدوحة           $

»62%« ارتفاعا 
بقيمة الصادرات 
عن العام الماضي

منتجع سلوى يشارك في مبادرة »زراعة مليون شجرة«

سلوى  شاطئ  هيلتون  وفلل  منتجع  شارك 

التشجير  حملة  في  البلدية  وزارة  مع  بالتعاون 

والتي  شجرة«  مليون  »زراعة  مبادرة  ضمن 

بالتعهدات  قطر  دولة  من  التزاما  الوزارة  أطلقتها 

الدولية خالل اتفاق باريس بشأن خفض نسبة 

انبعاثات الكربون، ونظرًا لما لألشجار من أهمية 

وفلل  منتجع  وأتاح  البيئي.  النظام  في  خاصة 

الضيوف  أمام  الفرصة  سلوى  شاطئ  هيلتون 

مجتمعاتهم  ضمن  أشجار  بزراعة  الراغبين 

الـ  ضمن  من  لهم  المناسبة  األشجار  باختيار 

البيئة  وزارة  من  استالمها  تم  التي  شجرة   500
شارك  كما  المبادرة،  ضمن  للمساهمة  والبلدية 

أعضاء من فريق عمل المنتجع في زراعة بعض 

األشجار في مختلف أرجاء المنتجع تعزيزًا لروح 

المبادرة في مجال الحد من آثار التغير المناخي 

المناسبة  هذه  في  البيئية.  االستدامة  وجهود 

وفلل  منتجع  عام  مدير  جيليز  تشارلز  إتيان  قال 

اإلقليمي  العام  والمدير  سلوى،  شاطئ  هيلتون 

جزءا  االستدامة  تعد  قطر:  في  هيلتون  لدى 

مسؤوليتنا  ندرك  ألننا  به،  نقوم  مما  للغاية  مهما 

الحاسمة لحماية كوكبنا لألجيال القادمة.

الدوحة           $

أول جهاز تعقب مدعوم بتكنولوجيا إنترنت األشياءأطلقته فودافون للمستهلكين في قطر
أول  إطالقها  عن  قطر  فودافون  شركة  أعلنت 

األشياء  إنترنت  بتكنولوجيا  مدعوم  منتج 

تعقب  جهاز  في  والمتمثل  للمستهلكين، 

على  قادر  االستخدامات  متعدد  جديد  ذكي 

للمستخدمين،  الثمينة  األشياء  تحديد 

وأجهزة  واألمتعة،  والحقائب،  المحافظ،  مثل 

النارية،  والدراجات  المحمولة،  الكمبيوتر 

والسيارات، وغيرها. 

 وُصمم جهاز التعقب الذكي من فودافون على 

ويمّكن  فودافون،  من  األشياء  إنترنت  منصة 

ممتلكاتهم  على  العثور  من  المستخدمين 

مستوى  وعلى  محلًيا  وتعقبها  أهمية،  األكثر 

العالم من خالل تطبيق مخصص، تم تطويره 

على  للتنزيل  متاح  وهو  فودافون،  بواسطة 

أجهزة األندرويد أو اآلبل. 

المدعوم  الجديد  التعقب  جهاز  ويتمّيز 

وزنه،  بخفة  األشياء  إنترنت  بتكنولوجيا 

وسهولة حمله، ويأتي مزّوًدا بشريحة مدمجة 

تنّقل  عند  بالشبكة  االتصال  من  تمكنه 

مستخدميه. 

تعقب  تكنولوجيات  ثالث  الجهاز  ويستخدم 

التي  التتبع  أجهزة  خالف  على  وذلك  مختلفة، 

يستخدم  إذ  فقط،  البلوتوث  بتقنية  تعمل 

الجهاز الجديد نظام تحديد المواقع العالمي، 

الجوال  الهاتف  وشبكة  الواي-فاي،  وشبكة 

لتوفير اتصال أكثر موثوقية للعمالء. وبفضل 

الذكي  التعقب  جهاز  استخدامات  تعددية 

للمستخدمين  يمكن  فودافون،  من  الجديد 

في  فقط  ليس  الشخصية  أغراضهم  تتبع 

 155 من  عبر  سفرهم  أثناء  أيًضا  ولكن  قطر، 

دولة 

 Business( انسايدر«  »بزنس  لمجلة  ووفًقا   

في  الذكية  األجهزة  عدد  سيبلغ   ،)  Insider
 .2026 عام  بحلول  جهاز  مليار   64 نحو  العام 

الذكي  التعقب  جهاز  يؤّكد  السياق،  هذا  وفي 

الراسخ تجاه هذا  التزام الشركة  من فودافون 

القطاع سريع التطّور. 

 وعّلق دييغو كامبيروس، الرئيس التنفيذي 

تعزيز  »يسعدنا  قطر:  فودافون  في  للعمليات 

جديد  حٍل  خالل  من  منتجاتنا  مجموعة 

والذي  السوق،  في  نوعه  من  واألول  ومبتكر، 

راحة  وأكثر  أسهل  عمالئنا  حياة  يجعل 

أعدته  بحٌت  أكد  لقد  مضى،  وقت  أي  من 

منتٍج  تصميم  أهمية  مدى  قطر  فودافون 

للمستخدمين  يسمح  االستخدامات  متعدد 

أغراضهم  مكان  ومعرفة  ممتلكاتهم،  بتعّقب 

مكنتنا  وقد  الساعة،  مدار  على  أهمية  األكثر 

من  للشركة  التابعة  األشياء  إنترنت  منصة 

االستجابة لهذا الطلب البديهي للمستهلكين«. 

فودافون  من  الجديد  التعقب  جهاز  ويعتبر   

الذكية  المنتجات  من  سلسلة  ضمن  األول 

قطر  فودافون  عنها  ستكشف  التي  الجديدة 

خالل األشهر المقبلة. 

الدوحة           $

بالتعاون مع نادي االمتياز لـ »الخطوط القطرية«

دوحة فستيفال سيتي يطلق سحبًا رقميًا

الخيار  سيتي،  فستيفال  دوحة  أعلن 

الطعام  وتناول  للتسوق  قطر  في  األول 

بالتعاون  رقمي  سحب  عن  والترفيه، 

للخطوط  التابع  االمتياز  نادي  مع 

الجوية القطرية، والذي سيتيح الثنين 

بتذكرة  الفوز  فرصة  المحظوظين  من 

العالم  حول  وجهة   140 من  ألكثر  سفر 

القطرية.  الجوية  الخطوط  متن  على 

 30 من  شهر  لمدة  السحب  سيستمر 

عن  اإلعالن  وسيتم  يونيو،   30 إلى  مايو 

الفائزين يوم 7 يوليو 2022.

االثنين  من  فائز  كل  وسيستفيد   

وعودة  ذهاب  بتذكرة  المحظوظين 

متن  على  السياحية  الدرجة  على 

العديد  على  الحائزة  الطيران  شركة 

متاحًا  السحب  وسيكون  الجوائز،  من 

في  سجلوا  الذين  للمشاركين  مجانًا 

الجوية  للخطوط  التابع  االمتياز  نادي 

رابط  خالل  من  مرة  ألول  القطرية 

السحب، والذين تزيد أعمارهم عن 18 

عامًا، مع تطبيق الشروط واالحكام.

تعليًقا على إعالن السحب، قال روبرت 

هال، مدير عام دوحة فستيفال سيتي: 

»نسعى دائمًا في فستيفال سيتي إلى 

إيجاد طرق استثنائية لمكافأة عمالئنا 

وتعزيز تجربتهم. 

الجوية  وتعتبر شراكتنا مع الخطوط 

أحدث  السحب  هذا  لتقديم  القطرية 

المذهلة  والمكافآت  للتجارب  إضافة 

لعمالئنا  المول  في  نقدمها  التي 

التوفيق  نتمنى  كما  لوالئهم،  تقديرًا 

بالزوار  ونرحب  السحب،  في  للجميع 

بالعديد  الصيف  موسم  دخول  مع 

والعروض  والجوائز  االحتفاالت  من 

المثيرة«.

الدوحة           $

فعالية أقامتها حاضنة قطر لألعمال

»QNB« راعيا استراتيجيا لـ »عرض المشاريع«

مؤسسة  أكبر   ،QNB مجموعة  قدمت 

وإفريقيا،  األوسط  الشرق  في  مالية 

 15 الـ  للنسخة  االستراتيجية  رعايتها 

 Demo« من فعالية يوم عرض المشاريع

قطر  حاضنة  نظمتها  التي   ،»Day 2022
متعددة  أعمال  حاضنة  أكبر  لألعمال، 

االستخدامات والرائدة في منطقة الشرق 

لبنك  والتابعة  إفريقيا  وشمال  األوسط 

من  مجموعة  بمشاركة  للتنمية،  قطر 

الشركات الناشئة وحضور عدد من رواد 

األعمال والمستثمرين في قطر.

في  الفعالية  لهذه  البنك  رعاية  وجاءت 

إطار حرصه على دعم الشركات الوطنية 

الناشئة ورواد األعمال الواعدين، كما أنها 

الهادفة  المبادرات  بتعزيز  التزامه  تؤكد 

تماشيًا  واالستدامة،  االبتكار  لتحقيق 

التنمية  تدعم  التي   2030 قطر  رؤية  مع 

اإلبداعية والمستدامة للدولة. 

كما أنها تأتي تنفيذًا للشراكة القائمة مع 

حاضنة قطر لألعمال وبنك قطر للتنمية 

وجهود البنك في دعم الشركات الناشئة 

من  والمتوسطة  الصغيرة  والشركات 

الحلول  من  متكاملة  مجموعة  خالل 

ُيعزز  بما  الرقمية،  والخدمات  المبتكرة 

ريادته المصرفية في هذا القطاع.

التابعة  لألعمال  قطر  حاضنة  تعمل 

رواد  مساعدة  على  للتنمية،  قطر  لبنك 

شركاتهم  إطالق  في  المحليين  األعمال 

من  العديد  خالل  من  أعمالهم  وتنمية 

وأهمها  المبتكرة  التطويرية  البرامج 

االنسيابية«  األعمال  »ريادة  برنامج 

وصواًل  االنسيابي«  »التسريع  وبرنامج 

التي  المشاريع  عرض  يوم  فعالية  إلى 

تقديم  الناشئة  الشركات  أمام  تتيح 

متميزة  لمجموعة  ومشاريعها  أفكارها 

من المستثمرين ورواد األعمال في قطر، 

الفرص  على  الحصول  من  يمكنهم  مما 

التمويلية واالستثمارية المناسبة.

تفخر  التي   ،QNB مجموعة  تتواجد 

لكأس  رسمي  كداعم  بمشاركتها 

األوسط  الشرق  في   ™FIFA 2022 العالم 

وثالث  بلدًا   31 من  أكثر  في  وإفريقيا، 

فروعها  خالل  من  العالم  حول  قارات 

وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة 

والمنتجات  الخدمات  أحدث  من  شاملة 

المصرفية لعمالئها. 

عن  يزيد  ما  المجموعة  في  ويعمل 

فرع   1,000 من  أكثر  في  موظف   27,000
شبكة  إلى  باإلضافة  تمثيلي،  ومكتب 

واسعة من أجهزة الصراف اآللي تزيد عن 

4,600 جهاز.

يجيء في إطار حرص 
البنك على دعم الشركات 

الناشئة ورواد األعمال

الدوحة           $
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الدوحة - قنا - أعلن مصرف قطر 

المركزي، أمس، رفع سعر فائدة 

المصرف لإليداع )QCBDR( بمقدار 75 

نقطة أساس ليصبح 2.25 %.

 كما رفع سعر فائدة اإلقراض من 

المصرف )QCBLR( بمقدار 50 نقطة 

أساس ليصبح 3.25 %.

 وفي ذات السياق، قرر رفع سعر إعادة 

الشراء )QCB Repo Rate( بمقدار 75 

نقطة أساس ليصبح 2.50 %. 

 وذكر مصرف قطر المركزي، في بيان 

له أمس، أن قرار رفع سعر الفائدة 

جاء بناء على المعطيات االقتصادية 

المحلية والدولية.

»2.25 %« لإليداع.. و»3.25 %« لإلقراض

مصرف قطر المركزي يرفع أسعار الفائدة

رئيس اللجنة العليا المنظمة.. الشيخ علي بن عبدالله:

منتدى قطر االقتصادي منصة لالبتكار والحوار

العام  نسخة  خالل  التطرق  سيتم  وتابع: 

في  الهامة  القضايا  من  مجموعة  إلى  الحالي 

والتجارة  واالستثمار  والصناعة  الطاقة  قطاع 

والرياضة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات 

نسخة  أن  إلى  مشيرا  األخرى،  الحيوية 

الحلول  مناقشة  ستشهد  الحالي  العام 

العالمية  االقتصادية  التحديات  من  لعدد 

ووصواًل  االستدامة  من  بدءًا  إلحاحًا،  األكثر 

ومستقبل  العالمية  اإلمداد  سالسل  أزمة  إلى 

التكنولوجيا المالية. 

الدوحة  في  المنتدى  هذا  عقد  أن  وأوضح 

يؤكد على مكانة دولة قطر المرموقة كمركز 

المجال  في  رائدة  ودولة  مهم،  دبلوماسي 

االقتصادي وقدرتها على الوصول إلى األسواق، 

وتعتبر  والفعلية.  الرقمية  الناحيتين  من 

نقطة انطالق للشركات إلى العالم.

وإليكم نص الحوار:

الماضي  العام  انطلقت   }

قطر  »منتدى  من  األولى  النسخة 

بلومبيرغ«،  مع  بالتعاون  االقتصادي 

الحوار  بتعزيز  ساهمت  والتي 

كيف  المنطقة..  في  االستراتيجي 

في  األولى  النسخة  نجاح  أسهم 

صياغة نسخة المنتدى لهذا العام؟

تم  التي  األولى،  النسخة  استقطبت   =
 600 من  أكثر  مرئيًا  الماضي  العام  تنظيمها 

وكبار  دولة،  رئيس   11 بينهم  من  متحدث 

الدولية  والمنظمات  الحكومات  مسؤولي 

والشركات العالمية والخبراء وذلك من حوالي 

120 دولة حول العالم.
المنتدى  من  األولى  النسخة  نجاح  وعكس 

قطر  دولة  تتبوأها  التي  الرائدة  المكانة 

كمحور إقليمي وعالمي لألعمال، واالستثمار، 

والرياضة، والتعليم. كما شكلت نسخة العام 

الماضي إرثًا استراتيجيا من شأنه أن يسهم 

الهام  العالمي  الحدث  هذا  نجاح  تعزيز  في 

»منتدى  يوفر  حيث  القادمة؛  السنوات  خالل 

قطر االقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ« منصة 

عالمية لالبتكار والحوار بين الدول، من خالل 

استضافة نخبة من القادة وكبار المسؤولين 

أنحاء  مختلف  من  والخبراء  األعمال  ورواد 

فاعلة  حلول  صياغة  سبيل  في  وذلك  العالم 

وسيتم  المستقبل.  في  التحديات  لمواجهة 

إلى  الحالي  العام  نسخة  خالل  التطرق 

الهامة في قطاع الطاقة  مجموعة من القضايا 

والرياضة  والتجارة  واالستثمار  والصناعة 

الحيوية  القطاعات  من  وغيرها  والتكنولوجيا 

األخرى.

{ كيف أّثرت الجائحة على أهداف 

المنتدى؟

من  أكثر  منذ   ،19 كوفيد  جائحة  تواصل   =
عامين، التأثير بشكل مباشر على التوجهات 

يزال  ال  كما  الدول  من  للعديد  التنموية 

االقتصاد العالمي يواجه تداعيات هذه األزمة 

على المستوى االقتصادي والمالي ال سيما في 

والتي  التوريد،  سالسل  مشاكل  تنامي  ظل 

والمواد  والمعدات  العمالة  نقص  من  تعاني 

التضخم  نسب  ارتفاع  على  عالوة  الخام 

العالمي مما ينذر بالكثير من المخاطر، وذلك 

على  والغذاء  الطاقة  أسعار  ارتفاع  نتيجة 

مستوى العالم.

إضافة إلى ذلك، نحن نواجه تحديات جديدة 

إلى  أدت  والتي  العالمية  األزمات  مع  بالتزامن 

ذلك  في  بما  السلع،  أسعار  في  حاد  ارتفاع 

السلع األساسية مثل الوقود والغذاء. 

تتوقع  العالمي،  االقتصاد  ترابط  ظل  وفي 

الكثير من الدراسات أضرارًا اقتصادية واسعة 

جميع  في  صداها  يتردد  أن  يمكن  النطاق 

أنحاء العالم. وقد أدى ذلك إلى ممارسة المزيد 

في  االقتصادي  النشاط  على  الضغوط  من 

جميع أنحاء العالم، وأّثر بالتالي على تعافي 

االقتصاد العالمي.

الحديث بعُد  ُيمكننا  ال  وبناء على ذلك، فإنه 

اإلقرار  علينا  ويجب  الجائحة،  انتهاء  عن 

بتأثيرها المستمر على كافة جوانب الحياة 

البشرية. هذا ونحن على ثقة في أن نسخة 

االقتصادي  قطر  »منتدى  من   2022 العام 

محطة  ستكون  بلومبيرغ«،  مع  بالتعاون 

وتمهيد  الحوار  من  المزيد  إلجراء  مفصلية 

الطريق أمام مرحلة التعافي العالمي.

المنتدى  عنوان  اختيار  تم  لماذا   }

التعافي  »معادلة  العالم  لهذا 

االقتصادي العالمي«؟

المخاوف  العام  لهذا  المنتدى  عنوان  يعكس 

على  القدرة  عدم  بشأن  المشتركة  العالمية 

الدول  يشمل  عادل  اقتصادي  تعاٍف  تحقيق 

من  بما  سواء  حد  على  والنامية  المتطورة 

شأنه أن يؤدي إلى اتساع الفجوة االقتصادية 

منها  وخاصة  القطاعات  من  العديد  في 

العالمية  الشركات  بين  النمو  في  التفاوت 

والصغيرة  المتوسطة  والشركات  الكبرى 

العمالة  بين  التفاوت  عن  فضال  والناشئة 

الماهرة واليدوية. لذلك فإنه ال ُيمكننا الخروج 

جائحة  سببته  الذي  االقتصادي  الركود  من 

برأب  الكفيلة  الجهود  بترسيخ  إال   19 كوفيد 

الفجوة عبر توطيد أواصر التعاون الوثيق بين 

الحكومات.

تفاقم  الجائحة  فترة  خالل  شهدنا  أننا  كما 

الفئات  بين  سيما  ال  المساواة،  انعدام  أوجه 

النساء  غرار  على  هشاشة  األكثر  السكانية 

يتأثروا  أن  المرجح  من  والذين  واألطفال 

بتبعات األزمة على المدى الطويل وذلك على 

فضاًل  واالقتصادي،  االجتماعي  المستويين 

التعليم  إلى  الوصول  مشاكل  تفاقم  عن 

والصحة.

وبالنظر إلى هذه التحديات، فإنه يجب على 

الجميع وضع خريطة طريق واضحة لتحقيق 

واألقل  النامية  الدول  يشمل  اقتصادي  تعاٍف 

تسهم  ناجعة  حلول  تبني  على  والعمل  نموا 

بالحد من التحديات الكبيرة األخرى وخاصة 

الالجئين  وتدفق  االقتصادي  النزوح  منها 

التي  العوامل  المناخ وغيرها من  وتأثير تغّير 

أداء  على  مباشر  بشكل  تؤثر  أن  شأنها  من 

االقتصاد العالمي ككل.

{ ما الذي تتطلعون إلى تحقيقه في 

نسخة المنتدى لعام 2022؟

بين  سيجمع  الذي  الحوار  بفضل  نتطلع 

الخبراء العالميين وصناع القرار الرئيسيين 

التحديات  من  لعدد  الحلول  لمناقشة 

االقتصادية العالمية األكثر إلحاحًا، بدءًا من 

اإلمداد  سالسل  أزمة  إلى  ووصواًل  االستدامة 

العالمية ومستقبل التكنولوجيا المالية. 

لذلك فإنه يتوجب على الحكومات والشركات 

من  مضى  وقت  أي  من  أكثر  معًا  العمل 

االقتصادي  التعافي  معادلة  تحقيق  أجل 

بين  الفجوة  اتساع  من  والحد  العالمي، 

الشرق والغرب. ونأمل أن يكون »منتدى قطر 

منصة  بلومبيرغ«  مع  بالتعاون  االقتصادي 

رئيسية لتحقيق ذلك، بفضل تحفيز االبتكار 

المصلحة،  أصحاب  جهود  تضافر  وتشجيع 

بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أمانًا لكافة 

دول وشعوب العالم.

يستقطب  أن  المنتظر  من   }

المنتدى مشاركة واسعة من ُصناع 

هم  من  األعمال..  عالم  وقادة  القرار 

والمحليون  العالميون  المتحدثون 

لنسخة  اختيارهم  تم  الذين 

المنتدى لهذا العام؟

عدد  استضافة  سرورنا  دواعي  لمن  إنه 

وكبار  الرسمية  والشخصيات  القادة  من 

فعلى  والعالم.  قطر  دولة  من  المسؤولين 

المنتدى  سيستضيف  المحلي،  المستوى 

القطاعين  من  قيادية  قطرية  شخصيات 

إلينا  سينضم  كما  والخاص  الحكومي 

العالميين  والخبراء  المتحدثين  من  عدد 

المتحدثون  وسُيقدم  مختلفة.  مجاالت  في 

في  والكبيرة  الواسعة  خبراتهم  خالصة 

والعالمية  المحلية  الشركات  قيادة  مجال 

والقطاعات المختلفة وذلك من حالل مشاركة 

الرئيسية  القضايا  أبرز  وأفكارهم حول  رؤاهم 

في  بما  المنتدى،  أجندة  على  المطروحة 

الطاقة،  ومستقبل  النسائية،  القيادات  ذلك 

والتنمية المستدامة، والتحّول الرقمي، عالوة 

على توجهات النظام المالي العالمي.

ستستقطب    }

المنتدى  من  الثانية  النسخة 

مجتمع األعمال العالمي في قطر.. ما 

هي المخرجات التي يمكن تحقيقها 

بفضل المشاركة المباشرة؟

المستوى  على  السفر  قيود  تخفيف  بسبب 

استضافة  في  العام  هذا  نجحنا  العالمي، 

أن  شأنها  من  ومؤثرة  هامة  دولية  شخصيات 

من  تحقيقها  إلى  نسعى  التي  األهداف  تدعم 

سيوفر  ذلك،  على  عالوة  المنتدى.  هذا  خالل 

وحلول  مقاربات  لتبني  الفرصة  المنتدى 

من  الحد  شأنها  من  تقليدية،  وغير  مبتكرة 

التداعيات االقتصادية لجائحة كوفيد 19.

مجال  في  قطر  دولة  وإمكانية  خبرة  وبفضل 

استضافة أبرز الفعاليات الرياضية والثقافية 

استعدادنا  من  ثقة  على  فإننا  والتجارية، 

لتوفير منصة تجمع مختلف مكونات مجتمع 

قطر  دولة  مكانة  يرسخ  بما  الدولي  األعمال 

واالستثمار  لألعمال  عالمي  ومحور  كمركز 

واالبتكار.

منتدى  تنظيم  من  الهدف  هو  ما   }

قطر االقتصادي؟ وكيف بدأ التعاون 

عقد  قررتم  ولماذا  بلومبيرغ،  مع 

شراكة معها؟

إلى  الرامية  قطر  جهود  المنتدى  هذا  يعكس 

النمو  مجال  في  رائدة  كدولة  مكانتها  تعزيز 

االقتصادي العالمي، وتحقيق أهداف التنمية 

الشاملة، وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية 

مزدهرة، على المستويين اإلقليمي والعالمي. 

الدور  هذا  خالل  من  المنتدى،  هذا  ويوفر 

والتعاون مع وكالة بلومبيرغ،  االستراتيجي، 

العالميين،  والخبراء  للقادة  حيوية  منصة 

للتحديات،  والتصدي  األفكار،  لتبادل 

والمساهمة في إيجاد حلول ابتكارية جديدة.

مع  الشراكة  تعكس  السياق،  هذا  وفي 

حوار  تبني  في  المشتركة  رؤيتنا  بلومبيرغ 

صياغة  شأنه  من  فاعل،  جمهور  أمام  بّناء، 

مستقبل أفضل. ُتعد بلومبيرغ مزوًدا عالمًيا 

والمال،  باألعمال  المتعلقة  لألخبار  مرموًقا 

من  غنّية  بشبكة  القرار  صانعي  تربط  وهي 

آخر  وتوفر  والبيانات،  واألفكار  األشخاص 

المعلومات والرؤى االقتصادية والمالية. ونحن 

ُسعداء بمواصلة هذه الشراكة المميزة للعام 

الدول  قادة  واستقبال  التوالي،  على  الثاني 

واألعمال في الدوحة، من أجل رسم مسار واعد 

لالقتصاد العالمي.

مركًزا  الدوحة  ُتعد  لماذا   }

استراتيجًيا الستضافة منتدى قطر 

االقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ؟

يبرهن عقد هذا المنتدى من مقره في الدوحة 

ما  يربط  الذي  االستراتيجي  قطر  موقع  على 

بين آسيا وإفريقيا وباقي العالم، ويؤكد على 

مهم،  دبلوماسي  كمركز  المرموقة  مكانتها 

ودولة رائدة في مجال تقنيات الغاز الطبيعي 

المستضيفة  الدولة  وكونها  المسال، 

دولة  تتميز   .2022 القدم  لكرة  العالم  لكأس 

وقدرتها  ُيضاهى،  ال  الذي  بتواصلها  قطر 

الناحيتين  من  األسواق،  إلى  الوصول  على 

نقطة  الدولة  وتعتبر  والفعلية.  الرقمية 

انطالق للشركات إلى العالم، نتيجة موقعها 

المميز ما بين الشرق والغرب. وتجعل بنية 

وموارد  للمستقبل،  الجاهزة  التحتية  قطر 

في  مطار  أفضل  من  فيها،  المتاحة  التواصل 

العالم، وأفضل شركة خطوط جوية، وأفضل 

مرافئها،  إلى  باإلضافة  جوي،  شحن  شركة 

من الدولة مركًزا لوجستًيا دولًيا وموقًعا مثالًيا 

للوصول إلى األسواق العالمية. 

شديد   2022 عام  ُيعد    }

األهمية بالنسبة إلى دولة قطر، وقد 

ت له منذ زمن طويل. كيف  استعدَّ

 2022 العالم  كأس  بطولة  ستؤثر 

على المنتدى؟

= تستعد دولة قطر لتنظيم نسخة تاريخية 
العالم  كأس  لبطولة  واستثنائية  ومتميزة 

الفعالية  هذه  وستسهم   ،2022 قطر  فيفا 

المدى  على  االقتصادية  التنمية  تحفيز  في 

التحتية  البنى  على  باالعتماد  وذلك  الطويل 

وفق  وتشييدها  تصميمها  تم  التي  المتطورة 

بطولة  أن  كما  العالمية.  المواصفات  أعلى 

لتحقيق  إيجابيا  دافعا  شكلت  العالم  كأس 

الخطط التنموية الهادفة لتطوير بيئة األعمال 

القطاع  إنتاجية  ورفع  المستثمر  ثقة  وتعزيز 

قوة  ترسيخ  في  قدرته  دعم  بما  الصناعي 

وتنافسية االقتصاد الوطني.

واالجتماعية  االقتصادية  التأثيرات  وستكون 

قطر  دولة  داخل  األهمية،  شديدة  للبطولة 

دولتنا  دور  سيشهد  العالم  أن  كما  وخارجها، 

الرياضية  الفعاليات  تقديم  في  المتنامي 

الدولية. ونتيجة لذلك، تعد القوة التحويلية 

الذي  للمنتدى  رئيسيًا  موضوعًا  للرياضة 

لمناقشة  مخصصة  كاملة  جلسة  ن  يتضمَّ

المستويين  على  ودورها  الرياضية«  »األعمال 

االقتصادي والسياسي في العالم.

تأثيرات  على  الضوء  المنتدى  سُيسلط  كما 

والمنطقة  قطر  دولة  على  العالمية  البطولة 

فوائدها  إلى  إضافة  األخير،  العقد  خالل 

من  بدءًا  الطويل،  المدى  على  االقتصادية 

لدولة  اإلجمالي  المحلي  للناتج  المطرد  النمو 

باستضافة  فوزها  منذ   %  4.5 بنسبة  قطر 

البطولة في العام 2010، ووصواًل إلى إسهاماتها 

في تطوير البنية التحتية والقطاع السياحي. 

الضوء  البطولة  تسلط  أن  المتوقع  ومن 

الدولة  تستعد  التي  الواعدة  المبادرات  على 

لتنفيذها بما يحقق رؤيتها الوطنية 2030.

والتكنولوجيا وال��ري��اض��ة  وال��ت��ج��ارة  واالس��ت��ث��م��ار  والصناعة  الطاقة  قطاعات  ف��ي  الهامة  القضايا  مناقشة 

 أكد سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، 
الرئيس التنفيذى للمدينة اإلعالمية في قطر ورئيس 

اللجنة العليا المنظمة لُمنتدى قطر االقتصادي 
الثاني )QEF  2022( والذي ُيقام في الدوحة بالتعاون مع 

بلومبيرغ أن المنتدى سيوفر منصة عالمية لالبتكار 
والحوار بين الدول من خالل استضافة نخبة من القادة 

وكبار المسؤولين ورواد األعمال والخبراء لصياغة حلول 
فاعلة لمواجهة التحديات في المستقبل.

$ الدوحة

يستضيف نخبة 
من القادة وكبار 

المسؤولين ورواد 
األعمال والخبراء 

ص��ياغ��ة حل���ول 
فاعلة لمواجهة 
التح�����دي����������ات
في المس���تقبل

يؤكد على مكانة 
قطر المرموقة 

كمركز دبلوماسي 
مهم ودولة رائدة 

اقتصاديا

ال��ش��راك��ة م���ع ب��ل��وم��ب��ي��رغ 
المشتركة  رؤيتنا  تعكس 
ف����ي ت���ب���ن���ي ح�������وار ب��ن��اء 
أفضل مستقبل  لصياغة 

العالم سيشهد 
دور دولتنا 

المتنامي في 
تقديم الفعاليات 
الرياضية الدولية
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عبر مهرجان ترفيهي وموسيقي

»أوربـاكـــون« تحـتــفــي بعـمــالهـا
 نظمت إدارة رعاية العمال في شركة أورباكون القابضة مهرجاًنا 

موسيقًيا وترفيهًيا لعمالها تضّمن سلسلة من العروض الترفيهية 

والموسيقية وذلك في حرم المجمعات السكنية للعمال.

وشهد المهرجان تفاعاًل الفتًا من عمال أورباكون حيث استمتعوا 

ببرنامج ترفيهي رائع يشتمل على فقرات ترفيهية متنّوعة منها الحفالت 

الغنائية والموسيقية وألعاب خفة اليد وفريق بوليوود للرقص.

يندرج مهرجان الموسيقى والترفيه ضمن برنامج رعاية عمال الشركة 

والذي تنفذه تحت شعار »أنا جزء من الحدث« بهدف تعزيز إشراك 

العمال وتحقيق توازن أكبر بين العمل والحياة والتفاعل مع األحداث 

التي ُتقام بالدوحة، استعداًدا الستضافة نهائيات كأس العالم في قطر 

قبيل نهاية العام الحالي.

في وقت سابق من 2022، أطلقت إدارة رعاية العمال في شركة أورباكون 

القابضة برنامج إشراك العمال »أنا جزء من الحدث«، حيث يتيح 

للعمال المشاركة في بطوالت رياضية متنوعة في مجموعة من األلعاب 

المفضلة لديهم مثل الكريكيت وكرة القدم وكاروم بورد والشطرنج وشّد 

الحبل.

اطلع على التجربة المتقدمة للمجموعة في قطاع الصناعة

وزير العمل األردني يزور »سهيل الصناعية القابضة«

نايف  معالي  األردني  العمل  وزير  زار 

الدوحة  في  األردني  والسفير  ستيتيه، 

المرافق،  والوفد  اللوزي  زيد مفلح  سعادة 

القابضة،  الصناعية  سهيل  مجموعة 

سهيل  مجموعة  تجربة  على  لالطالع 

المتقدمة في قطاع الصناعة.

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  رحب  وقد 

عيسى  زياد  السيد  القابضة  سهيل 

التي  بالعالقة  وأشاد  الكريم،  بالوفد 

األردنية  والمملكة  قطر  دولة  بين  تربط 

المجموعة  إدارة  مجلس  وأن  الهاشمية، 

صاحب  حضرة  توجيهات  وفق  يعمل 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

إلعطاء  تدعو  والتي  المفدى،  البالد  أمير 

األولوية في التوظيف لألردنيين.

الرائدة  المجموعة  أن  عيسى،  وأضاف 

في قطاع الصناعة، فهي تسعى لتوظيف 

1000 مهندس وفني في قطاعات مختلفة 
خالل الـ 3 سنوات القادمة.

المصانع  عن  تفصيليًا  شرحًا  وقّدم 

والدور  قطر،  دولة  في  الصناعة  وقطاع 

لدعم  المجموعة  تلعبه  الذي  الكبير 

الصناعات الوطنية.

والتي  المجموعة،  أن  عيسى،  وبّين 

وهي  الصناعة،  قطاع  في  أعمالها  بدأت 

المعادن،  صناعة  في  اليوم  الرائدة 

والريادة  الخدمات  لقطاع  توجهت 

المهنية من خالل شركة »ويلز« لخدمات 

 100 لتشغيل  تسعى  والتي  السيارات، 

ورشة صيانة متنقلة خالل العام 2022.

إلى ذلك، رعى وزير العمل األردني نايف 

مجموعة  بين  اتفاقية  توقيع  ستيتيه، 

الشركات  إحدى  وبين  القابضة  سهيل 

التكنولوجيا،  قطاع  في  العاملة  األردنية 

اإلفتراضي،  الواقع  مجال  في  وتحديدًا 

لالستثمار  المجموعة  تسعى  إذ   »VR«

والذكاء  التكنولوجيا  قطاع  في 

األردني،  الوزير  وأشاد  االصطناعي. 

أكاديمية  تبذله  الذي  الكبير  بالجهد 

األردنيين  وتوظيف  تشغيل  في  سهيل 

بثقافة  تعريفهم  خالل  من  قطر  دولة  في 

العامل  مستوى  ورفع  قطر،  دولة 

قطاعات  في  للوظائف  األردني  والمرشح 

مختلفة داخل الدولة.

$ الدوحة

الرئيس 
التنفيذي يقدم 

شرحا عن دور 
المجموعة في 
دعم الصناعات 

الوطنية 

يوفر قائمة طعام صحية

متحف قطر األولمبي
يفـتـتـــح مطـعــــم نــــــوى

على  الحائز  الشيف  أعدها  أطباق  مع 

فندق  وإدارة  أيكنزـ  توم  ميشالن  نجمة 

أن  المقرر  من  ماريوت،  دبليو  جي 

في  األولى  الوجهة  نوى  مطعم  يصبح 

الذواقة  الدوحة لرواد تناول الطعام من 

الالمتناهي  المزج  إلى  يسعون  الذين 

بين الحياة الصحية والطعام الفاخر.

وقد صرح السيد/  عبد الله المال، مدير 

قائاًل:  والرياضي  األولمبي  قطر  متحف 

لرعاية  مخصًصا  متحًفا  »بصفتنا 

ودعم أسلوب الحياة النشط، يسعدنا 

أن نقدم خيارات األكل الصحي المميز 

أولئك  لجميع  نوى  مطعم  افتتاح  مع 

الذين يعيشون في قطر ويزورونها. 

يشكل  ما  إلى  الوصول  إن  وأكد 

له  ومعرفته  متوازًنا  غذائًيا  نظاًما 

في  النشاط  مستويات  أهمية  نفس 

نأمل  حيث  الصحي،  الحياة  نمط 

االستهالك  على  التركيز  يستمر  أن 

الواعي في النمو بين أفراد مجتمعنا«.

إلى  إضافة  أحدث  المطعم  وُيعد 

أهمية  في  المتمثلة  ورؤيته  المتحف 

لتحقيق  متوازن  غذائي  نظام  اتباع 

محور  وهو  ونشيطة  صحية  حياة 

التفاعلية. المتحف  معارض 

يفتخر مطعم نوى بتقديمه للمأكوالت 

والُمعدة  والصحة،  البيئة  تراعي  التي 

من  عليها  الحصول  يتم  منتجات  من 

واألهم  وعالميين،  محليين  موردين 

العشاء  الضيوف  سيتناول  ذلك،  من 

من  وفريد  الهدوء،  يسوده  مكان  في 

بين  العالقة  تعرض  قوائم  مع  نوعه 

والطهي  التغذية  وأهمية  الطبيعة 

االحترافي.

الشيف  أيكنز،  توم  قال  جهته  ومن 

نجمتي  على  الحائز  االستشاري 

الصحة  كانت  »لطالما  ميشالن: 

من  كبيًرا  جزًءا  البدنية  واللياقة 

أشارك  أن  ويسعدني  حياتي،  أسلوب 

األولمبي  قطر  متحف   1-2-3 مع 

بين  يجمع  مشروع  في  والرياضي 

خالل  من  اللذيذ،  والمذاق  الصحة 

قوائم طعام رائعة تركز على الصحة، 

حول  السائدة  اآلراء  إزالة  هي  مهمتي 

متعة  وقلة  الصحي  الطعام  مذاق  سوء 

يمكن  الواقع  في  أنه  حين  في  تناوله، 

وشهي  لذيًذا  يكون  أن  الطعام  لذلك 

مفيًدا  يكون  الوقت  نفس  وفي  للغاية، 

وعافيتكم«. لصحتكم 

إسرا  السيدة/   صرحت  جهتها  من 

بارين، المدير العام، لفندق جي دبليو 

أن  »يسعدنا  بقولها:  ماركيز  ماريوت 

لتدشين  قطر  متاحف  مع  نتشارك 

أيكنز  توم  الشيف  بقيادة  نوى  مطعم 

-2-3 الحائز على نجمتي ميشالن في 

والرياضي.  األولمبي  قطر  متحف   1
الطهي  في  وفلسفته  توم  خبرة  تتوافق 

التجارية  ماريوت  دبليو  جي  عالمة  مع 

تجارب  إلنشاء  متحمسون  ونحن 

الطعام  لعشاق  الطعام  لتناول  فريدة 

إلى  ونتطلع  قطر،  دولة  في  والذواقة 

تعاون ناجح لسنوات قادمة«.

$ الدوحة

 أصبح 3-2-1 متحف قطر األولمبي والرياضي اآلن 
موطًنا لتجربة رائعة في الطهي وتناول الطعام، 

في مطعم نوى مع اشتقاق اسمه من جمع 
الكلمة العربية »نواة«، يعزز مطعم نوى األكل 
الصحي المميز من خالل األطباق الُمعدة من 

مكونات موسمية عالية الجودة.

خالل فترة الصيف

عروض مميزة لفنادق سوق واقف
الصيف  فصل  واقف  سوق  فنادق  تستقبل 

المميزة  العروض  من  مجموعة  خالل  من 

والمتنوعة بهدف إتاحة الفرصة أمام الضيوف 

واالستمتاع  الحارة  األجواء  من  للهروب  والنزالء 

المجموعة  فنادق  في  األوقات  أجمل  بقضاء 

التي  المأكوالت  أشهى  وتذوق  مرافقها  وتجربة 

يعدها نخبة الطهاة.

عروض  خالل  من  واقف  سوق  فنادق  وتسعى 

الصيف إلى توفير وجهة مميزة لكافة ضيوفها 

اإلقامة  عروض  توفر  حيث  تنافسية،  بأسعار 

العربية  بالضيافة  لالستمتاع  الفرصة 

تتميز  والتي  فنادقها  تنوع  خالل  من  األصيلة 

يجعلها  مما  والرفاهية،  المطلقة  بالراحة 

للباحثين  المثالي  والمالذ  المفضل  المكان 

التاريخي  واقف  عن االسترخاء في قلب سوق 

النابض بالحياة. 

األسعار  أفضل  توفير  المجموعة  وتضمن 

خالل هذه الفترة من العام مع إمكانية حصول 

الضيوف على خصم يصل إلى 15 % في حالة 

الحجز لثالثة أيام، و20 % عند الحجز ألربعة 

أيام، و25 % للفترات الطويلة.

ويتضمن عرض »اإلقامة مع رحلة استكشاف 

بوفيه  شاملة  لشخصين  إقامة  النكهات« 

فطور، وغداء أو عشاء من اختيار الضيوف في 

خصم  مع  المجموعة،  مطاعم  من  مطعم  أي 

% على عالجات السبا في فندق الجسرة،   20
والمغادرة  المبكر  الوصول  تسجيل  وإمكانية 

المتأخرة )رهن بالتوافر(.

فنادق  توفر  العالمية،  المأكوالت  ولعشاق 

الخيارات  من  متنوعة  مجموعة  واقف  سوق 

المتخصص  »البيازا«  بين  ما  تتنوع  والتي 

فرصة  يوفر  والذي  اإليطالية  بالمأكوالت 

اليومي من الساعة  الفطور  اإلستمتاع ببوفيه 

أيام  10:30 صباحًا خالل  6:30 صباحًا ولغاية 
 11:00 ولغاية  صباحًا   6:30 ومن  األسبوع، 

صباحًا في عطلة نهاية األسبوع، باإلضافة إلى 

عرض »البينسا«، الذي يوفر للضيوف فرصة 

شراء  عند  مجانية  »بينسا«  على  الحصول 

األولى بدءًا من يوم األحد إلى يوم الخميس من 

الساعة 12:00 ظهرًا ولغاية 4:00 مساًء.

الجوائز  أرقى  على  الحائز  »أرغان«  يدعو  كما 

المأكوالت  عشاق  والعالمية،  المحلية 

المغربية لإلستمتاع بأشهى األطباق من خالل 

لشخصين،  المحددة  الطعام  قائمة  عرض 

ولغاية  ظهرًا   12:30 الساعة  من  بدءًا  وذلك 

يوم  وحتى  األحد  يوم  من  مساًء   11:00
الخميس ما عدا يوم اإلثنين.

لعشاق  الفرصة  واقف  سوق  فنادق  وتوفر 

لالستمتاع  الفرصة  العليل  الصباح  نسمات 

في  أو  الطلق  الهواء  في  الشامل  بالفطور 

الصالة الداخلية في قلب سوق واقف بـمطعم 

والوحيد  األول  الجورجي  المطعم  »التراس«، 

 9:30 في الدوحة وذلك يوميًا بدءًا من الساعة 

صباحًا.



طيب  رجب  التركي  الرئيس  أكد  قنا-  أنقرة- 

أردوغان، أمس، أن بالده لن تغير موقفها من انضمام 

السويد وفنلندا إلى حلف شمال األطلسي )الناتو(، 

وملموسة  »واضحة  خطوات  البلدان  يتخذ  حتى 

وحاسمة« لمكافحة اإلرهاب.

البرلمانية  الكتلة  أمام  كلمة  في  أردوغان،  وقال   

إن  تركيا،  في  الحاكم  والتنمية«  »العدالة  لحزب 

التنظيمات  تدعم  دول  أي  مع  تتسامح  »لن  أنقرة 

اإلرهابية التي تهدد تركيا«.

أن  إلى  أردوغان  أشار  االقتصادي،  الوضع  وحول   

تركيا تمتلك خبرة كبيرة في تحويل األزمات التي 

فرص،  إلى  الماضية  عاما  العشرين  في  واجهتها 

مؤكدا أن هذا األمر ينطبق على االقتصاد.. الفتا إلى 

السلبية  اآلثار  لتجاوز  جاهدة  تسعى  حكومته  أن 

االقتصاد  على  أوكرانيا  في  الحرب  سببتها  التي 

العالمي، بأقل الخسائر.

لتركيا،  الجاري  الحساب  فائض  أن  وأضاف   

خالل  دوالر  مليار   37 بلغ  والذهب،  الطاقة  باستثناء 

»خالل  وقال  الحالي،  العام  من  األولى  األربعة  األشهر 

الشهور الـ12 األخيرة وصلنا لمستوى يقارب 14 مليار 

دوالر في االستثمارات األجنبية المباشرة«.

في  مستوى  أعلى  إلى  وصلت  تركيا  أن  إلى  وأشار   

وحققت  شخص،  مليون   30.4 بتوظيف  تاريخها 

 243 بواقع  السنوية  الصادرات  في  قياسية  أرقاما 

مليار دوالر.

إلى  لالنضمام  بطلبين  وفنلندا  السويد  وتقدمت   

الماضي،  الشهر  »الناتو«  األطلسي  شمال  حلف 

للرئيس  وسبق  تركيا.  من  معارضة  لقيتا  لكنهما 

أن موافقة  أن أكد على  أردوغان  التركي رجب طيب 

شمال  لحلف  وفنلندا  السويد  انضمام  على  بالده 

هذين  مراعاة  بمدى  مرهونة  )الناتو(  األطلسي 

وقف  وتحديدا  لتركيا،  األمنية  للمخاوف  البلدين 

كا  »بي  الكردستاني  العمال  حزب  لمنظمة  الدعم 

كا«، التي تصنفها تركيا إرهابية.

عربي ودولي

عربي ودولي
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انطالق اجتماعات »5+5« الليبية
إليجاد توافق بين األطراف المختلفة

القاهرة- قنا- انطلقت في القاهرة، أمس، أعمال اجتماعات 

اللجنة العسكرية الليبية المشتركة »5+5«، بحضور 

السيدة ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة لألمين العام 

لألمم المتحدة بشأن ليبيا.  وتهدف االجتماعات إليجاد توافق 

بين األطراف الليبية من أجل تمهيد الطريق لعودة االستقرار 

داخل ليبيا وإجراء االنتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن. 

 وتأتي اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 

بالتزامن مع استضافة القاهرة الجولة الثالثة الجتماعات 

المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة بليبيا، والتي 

بدأت أعمالها في 12 يونيو الجاري، وتستمر على مدار أسبوع، 

بهدف تحقيق توافق في اآلراء بشأن اإلطار الدستوري الالزم 

لنقل ليبيا إلى االنتخابات الوطنية.

 وكان من المقرر إجراء االنتخابات الليبية في 24 ديسمبر من 

العام الماضي، إال أنه تم إعالن تأجيلها إلى موعد الحق.

وتأتي اجتماعات اللجنة التي تستمّر لثالثة أيام في القاهرة، 

بالتزامن مع اجتماعات لجنة المسار الدستوري التي تضّم 

أعضاء مجلسي النواب واألعلى للدولة، بحضور رئيسة 

البعثة األممية ومستشارة األمين العام لألمم المتحدة حول 

ليبيا ستيفاني وليامز.

وفي نهاية مايو الماضي، اجتمعت لجنة 5+5 بكامل أعضائها 

في إسبانيا مع وليامز، وعدد من سفراء الدول المعتمدين 

لدى ليبيا، ووزراء ومسؤولين من حكومة الوحدة الوطنية، في 

ورشة عمل فنية حول طرق الدعم الفني لبرنامج نزع السالح 

والتسريح، وإعادة اإلدماج الليبي التابع للبعثة األممية، واتفقوا 

على ضرورة توحيد كافة الجهود للحفاظ على الهدوء على 

األرض، وعلى اتفاق وقف إطالق النار.

رغم رفض المحكمة األوروبية

بريطانيا مصممة 
على طرد المهاجرين إلى رواندا

البرهان: متمسكون بالحوار 
دون تحالف ثنائي مع أي جهة

لندن- أ. ف. ب- أبدت الحكومة البريطانية أمس تصميمها 

على ترحيل المهاجرين غير القانونيين إلى رواندا، رغم الضربة 

التي تلقتها هذه الخطة في اللحظة األخيرة من القضاء األوروبي 

الذي بات يواجه انتقادات المحافظين، كان من المقرر أن تكون 

الرحلة األولى رمزية وتؤكد تصميم حكومة رئيس الوزراء 

المحافظ بوريس جونسون على ثني الهجرة غير القانونية إلى 

المملكة المتحدة عن طريق إرسال مهاجرين إلى شرق إفريقيا، 

على بعد أكثر من 6000 

كيلومتر من لندن. وتراجع عدد 

األشخاص المقرر ترحيلهم 

إلى سبعة فقط بعد التماسات 

فردية في المملكة المتحدة 

بعد أن كان أصال يصل إلى 

130 شخًصا. لكن المسألة 
كانت »مبدئية« وكانت الطائرة 

المستأجرة خصيصا لذلك 

لقاء آالف اليوروهات جاهزة 

لإلقالع من قاعدة عسكرية 

إنجليزية في وقت متأخر من 

مساء الثالثاء عندما منعت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 

تنفيذ عمليات اإلبعاد فبقيت الطائرة على مدرج مطار القاعدة.

وأثار القرار الصادر عن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، 

الهيئة التابعة لمجلس أوروبا المكلفة ضمان االمتثال لالتفاقية 

األوروبية لحقوق اإلنسان، انتقادات شديدة من الحكومة 

البريطانية من دون أن يردعها عن مواصلة مشروعها الذي لقي 

تأييدا في صفوف ناخبيها، لكنها اصطدم بانتقادات شديدة من 

األمم المتحدة والكنيسة األنغليكانية وحتى من قبل ولي العهد 

األمير تشارلز في الكواليس.

{ بوريس جونسون

موسكو تؤكد استمرار العملية العسكرية حتى النهاية

روسيا تتهم أميركا بتصعيد الوضع بأوكرانيا
موسكو- قنا- أكدت روسيا، أمس، أنها ستواصل 

حتى  أوكرانيا  في  الخاصة«  العسكرية  »العملية 

النهاية. وقال السيد سيرغي ريابكوف نائب وزير 

الخارجية الروسي، إن موسكو ماضية في خياراتها 

بشأن أوكرانيا »ولن تغير رأيها«، معبرا في الوقت 

األسلحة  إمدادات  بشأن  روسيا  قلق  عن  ذاته 

في  االستمرار  من  ومحذرا  أوكرانيا،  إلى  الغربية 

وأضاف:  وخيمة«.   عواقبها  »ألن  السياسة  هذه 

الغربية  األسلحة  أن  وتكراًرا  مراًرا  كررت  »موسكو 

للقوات  مشروعة  أهداف  هي  ألوكرانيا  المقدمة 

لدى  يكون  أن  في  وتأمل  الروسية«،  المسلحة 

الحس  من  يكفي  ما  والغرب  المتحدة  الواليات 

صدام  إلى  أوكرانيا  في  الوضع  دفع  لعدم  السليم 

مباشر وباستخدام األسلحة النووية.

يكون  »لن  الروسي:  الخارجية  وزير  نائب  وتابع   

هناك رجوع في حالة استخدام األسلحة النووية«. 

واتهمت روسيا مجددا الواليات المتحدة بتصعيد 

الوضع في أوكرانيا بسبب مواصلتها دعم كييف 

بالمزيد من السالح. وقال السيد سيرغي ريابكوف 

تصريحات  في  الروسي،  الخارجية  وزير  نائب 

بالنار  اللعب  واشنطن  »تواصل  أمس،  صحفية 

أقصى  التخاذ  الوقت  حان  لقد  خطير..  أمر  وهذا 

ضح  وعدم  التصعيد  عن  واالمتناع  الحذر  درجات 

موسكو  كانت  إذا  ما  وحول  لكييف«.  األسلحة 

نائب  أكد  أوكرانيا،  في  الحرب  إلنهاء  تخطط 

وزير الخارجية الروسي أن بالده »ستنهي العملية 

مناسًبا،  ذلك  ترى  حينما  الخاصة  العسكرية 

وستكون حازمة في مواقفها«.

 في المقابل، أقر ريابكوف بأنه اليمكن االستغناء 

إلنهاء  الدبلوماسية  والجهود  المفاوضات  عن 

عن  تتراجع  لن  بالده  أن  على  شدد  لكنه  الحرب 

العملية  هذه  خالل  حددتها  التي  أهدافها  تحقيق 

العسكرية. وفي ظل وضع صعب بمواجهة القوات 

أن  أوكرانيا  تأمل  دونباس،  منطقة  في  الروسية 

تسليم  عمليات  تسريع  الغربيون  حلفاؤها  يقرر 

األسلحة لكييف لتمكينها من الصمود.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، 

بين  جديدة  محادثات  إجراء  الضروي  من  أنه 

التوصل  أجل  من  والروسي  األوكراني  الجانبين 

إلى اتفاق لوقف إطالق النار.

زيارته  خالل  له  تصريحات  في  ماكرون،  وقال   

الرئيس  على  »سيتعين  رومانيا،  إلى  الحالية 

والمسؤولين  زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني 

األوكرانيين التفاوض مع روسيا«. 

المستوطنون يقتحمون األقصى.. الخارجية الفلسطينية:

سياسة االحتالل تعرقل فرص حل الصراع

من جانب آخر، هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 

القدس  شرق  جنوب  باهر،  صور  بلدة  في  منزال 

المحتلة.

االحتالل  قوات  بأن  وفا  لـ  محلية  مصادر  وأفادت 

في  الحمص  وادي  اقتحمت  ثقيلة  آليات  ترافقها 

بلدة صور باهر، وحاصرت منزال، وشرعت بهدمه.

الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  أكدت  جهتها  من 

عاداًل  حالاًّ  الفلسطينية  القضية  حل  أن  أمس، 

وفق قرارات الشرعية الدولية هو المفتاح لتحقيق 

األمن واالستقرار واالزدهار في المنطقة.

 وحذرت الخارجية، في بيان لها، اإلدارة األميركية 

والمجتمع الدولي من التعاطي مع مواقف وسياسة 

الحكومة اإلسرائيلية برئاسة نفتالي بينت، الذي 

والدولية  األميركية  الجهود  نجاح  ويمنع  يعرقل 

المبذولة الستعادة األفق السياسي لحل الصراع.

االحتالل  دولة  سياسة  أن  الخارجية  وأكدت   

لتحقيق  الفلسطينية  القضية  عن  للقفز  الهادفة 

أوسع اندماج لها في الشرق األوسط بعيًدا عن حل 

إلى  يؤدي  لن  اإلسرائيلي،  الفلسطيني  الصراع 

أنه يهدد أمن واستقرار  االندماج، كما  تحقيق هذا 

المنطقة برمتها.

نفتالي  الوزراء  رئيس  أن  الخارجية  وبّينت   

جملة  أطلق  الوزراء،  رئاسة  تسلمه  ومنذ  بينت، 

عملية  لوجود  الرافضة  المتطرفة  المواقف  من 

إطالق  محاواًل  الفلسطينيين،  مع  سياسية 

ودولية  إقليمية  جهود  أية  على  الرحمة  رصاصة 

الجانبين  بين  السالم  عملية  إلحياء  هادفة 

السالم  لمرجعيات  وفًقا  واإلسرائيلي  الفلسطيني 

الدولية.

الوزراء  رئيس  أشتية  محمد  السيد  جدد  كما 

باربرا  السيدة  مع  اجتماعه،  الفلسطيني،خالل 

التأكيد  األميركي،  الخارجية  وزير  ليف مساعدة 

إلنهاء  الوحيد  السبيل  هو  الدولتين  حل  أن  على 

أمام  العقبات  إلزالة  الجهود  كافة  وبذل  الصراع، 

هذا الحل وعلى رأسها االستيطان.

القنصلية  فتح  إعادة  أهمية  على  أشتية  وشدد 

منظمة  رفع  إلى  باإلضافة  القدس،  في  األميركية 

األميركية  القائمة  عن  الفلسطينية  التحرير 

في  التحرير  منظمة  مكتب  فتح  وإعادة  لإلرهاب، 

الفلسطينية  السلطة  أن  عن  واإلعالن  واشنطن، 

شريك في السالم.

بأهمية  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  طالب  كما 

اإلجراءات  كافة  لوقف  األميركية  اإلدارة  تدخل 

اإلسرائيلية أحادية الجانب، ووقف كافة محاوالت 

الكيان اإلسرائيلي لتهويد مدينة القدس وتقسيم 

المسجد األقصى زمانيا ومكانيا.

المستجدات،  آخر  االجتماع،بحث  خالل  جرى 

الفلسطينية  األراضي  تشهدها  التي  واألوضاع 

وانتهاكاتها  إجراءاتها  إسرائيل  تصعيد  نتيجة 

بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

األميركي،  الخارجية  وزير  مساعدة  وكانت 

الرئيس  إدارة  التزام  سابق  وقت  في  أكدت  قد 

مهمتها  وأن  الدولتين،  بحل  بايدن  جو  األميركي 

يرغب  الذي  بايدن  الرئيس  لزيارة  التحضير  هو 

عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  لقاء  في 

الفلسطينية  والعالقات  الشراكة  تعزيز  وبحث 

في  التصعيد  وقف  سبل  وإيجاد  األميركية، 

المنطقة واالنتقال إلى األفق السياسي.

خلق  على  األميركية  اإلدارة  حرص  عن  وأعربت 

البيئة المناسبة، بهدف إعطاء أمل للفلسطينيين 

وشعوب المنطقة كافة.

باحات  أمس،  مستوطنون  اقتحم  أخرى  جهة  من 

من  مشددة  بحراسة  المبارك،  األقصى  المسجد 

شرطة االحتالل اإلسرائيلي.

عشرات  بأن  اإلسالمية،  األوقاف  دائرة  وأفادت 

من  األقصى  المسجد  اقتحموا  المستوطنين 

جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، 

ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته.

القتحامات  المبارك  األقصى  المسجد  ويتعرض 

المستوطنين بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي، 

محاولة  في  ومسائية،  صباحية  فترتين  على 

احتاللية لفرض التقسيم الزماني فيه.

{ االحتالل يواصل سياسة االعتقاالت بحق الفلسطينيين

لن نغير موقفنا من انضمام السويد وفنلندا لـ »الناتو«
الرئيس التركي أردوغان:

المعارضة السورية 
تناقش »5« 
ملفات رئيسية

أستانا- وكاالت- قال رئيس وفد 

المعارضة السورية في مباحثات 

»أستانا«، أحمد طعمة، إن 

الجولة الـ18 من المحادثات تركز 

على 5 ملفات رئيسية تتمثل 

في نتائج اللجنة الدستورية، 

وإدخال المساعدات اإلنسانية، 

والمعتقلين، وانتهاكات النظام 

السوري، والعملية العسكرية 

التركية المحتملة في شمال 

غرب سوريا. وانطلقت أمس 

األربعاء الجولة الـ18 من محادثات 

أستانا في العاصمة الكازاخية نور 

سلطان، بحضور وفود من الدول 

الضامنة )تركيا- روسيا- إيران(.

وأوضح طعمة، في تصريحات 

خاصة لـ»عربي21«، أن الجولة 

الـ18 ستناقش »االستعصاء 

الذي تم خالل محادثات جنيف 

المتعلقة باللجنة الدستورية، 

وعدم تعاطي النظام بجدية مع هذا 

الملف«، مؤكدا أن الجميع يعلم 

بعدم رغبة النظام السوري في 

السير قدما نحو المسار الدستوري 

الُمقرر من األمم المتحدة، وال 

يقتنع بالحلول الوسط، وليس 

لديه أي رغبة في الحل. وبين أن 

الملف الثاني سيناقش موضوع 

إدخال المساعدات عبر الحدود، 

و»القضية الثالثة التي ستتم 

مناقشتها هي ملف المعتقلين 

والمغيبين والمختفين قسريا.

وذكر أن القضية الرابعة التي 

تناقشها مباحثاتأستانا 18، 

هي مسألة معالجة االنتهاكات 

التي يقوم بها النظام بين الفترة 

واألخرى.

»غازبروم« الروسية 
تخفض إمدادات الغاز 

إلى إيطاليا
ميالن- األناصول - أعلنت شركة 

»إيني« اإليطالية للطاقة، أمس، 

أن نظيرتها الروسية »غاز بروم« 

خفضت »جزئيا« إمدادات الغاز إلى 

إيطاليا، بدءا من امس دون إبداء 

األسباب. وقال متحدث عن الشركة 

اإليطالية العمالقة للطاقة، إن غاز 

بروم الروسية »خفضت إمدادات الغاز 

بنحو 15 بالمائة«، حسبما نقلت 

صحيفة »ال روبيبليكا« اإليطالية. 

وأضاف المتحدث الذي لم تذكر 

الصحيفة اسمه، أن شركة »إيني« 

تتابع تطورات القرار الروسي، 

السيما في ظل غياب األسباب وراء 

هذه الخطوة. وكانت شركة »غاز 

بروم« الروسية، قطعت إمدادات الغاز 

بشكل كلي وأحيانا جزئي عن عدد 

من الدول األوروبية، إثر خالفات تتعلق 

بمعامالت السداد. وكان الرئيس 

الروسي فالديمير بوتين هدد في 

مارس الماضي، بقطع إمدادات الغاز 

عن ما وصفها بـ»الدول غير الصديقة«، 

في حال رفضها الدفع بالروبل.

القدس المحتلة- رام الله- 
قنا- اعتقلت قوات االحتالل 

اإلسرائيلي، أربعة فلسطينيين 
من بينهم فتى وأسير محرر من 

الضفة الغربية.
وذكرت مصادر أمنية، لوكالة 

األنباء الفلسطينية وفا، 
أن قوات االحتالل اعتقلت 

فلسطينيين اثنين من مدينة 
نابلس بينهما أسير محرر.

كما اعتقلت قوات االحتالل فتى 
في محافظة بيت لحم، فيما 

جرى اعتقال فلسطيني آخر 
جنوب الخليل.

في مباحثات »أستانا 18«

{ الرئيس التركي أردوغان

الخرطوم- األناضول- أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني 

عبد الفتاح البرهان، أمس، تمسكهم بالحوار الوطني الشامل 

بتيسير من اآللية الثالثية لتحقيق التوافق الوطني، دون 

تحالف ثنائي مع أي جهة. جاء ذلك خالل اجتماع البرهان الذي 

يشغل منصب القائد األعلى للقوات المسلحة مع ضباط تلك 

القوات والدعم السريع، بمقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة 

الخرطوم، وفق بيان للمتحدث الرسمي باسم الجيش نبيل 

عبد الله. وأكد البرهان »تمسك قيادة القوات المسلحة بالحوار 

الشامل الذي تسهله اآللية الثالثية، والذي ال يستثني أحدا عدا 

حزب المؤتمر الوطني )الحاكم السابق( كمخرج وحيد يعبر 

بالبالد في هذه الفترة االنتقالية، والمفضي إلى تحقيق التوافق 

الوطني وصوال إلى مرحلة االنتخابات«.

وشدد »على أال مجال لعقد أي تحالف ثنائي مع أي جهة محددة«.

والسبت، أعلنت »اآللية الثالثية« في السودان، تأجيل جولة 

الحوار الوطني الثانية إلى موعٍد يحّدد الحقًا.



من رأى ليس كمن سمع.. ومهما اجتهد المتتبعون 

لتطورات االحداث الفلسطينية وما يحدث هناك على ارض 

الواقع من جرائم ضد اإلنسانية ترتكب بعيدا عن االنظار 

وفي غفلة من الكاميرا، فلن يكون باالمكان نقل ولو جزء 

ضئيل مما يحدث في اكبر سجون العالم وهو سجن غزة 

الذي بات داخله مفقودا وخارجه مولودا… العقاب المسلط 

على غزة مستمر منذ 2006 بعد عملية أسر الجندي 

االسرائيلي شاليت، ومنذ ذلك التاريخ وأهالي غزة يدفعون 

الثمن مضاعفا من سلطات االحتالل المتعاقبة ولكن ايضا 

من المجتمع الدولي الذي يكرس سياسة ال عين رأت ال 

أذن سمعت مع جرائم االحتالل الموثقة رغم كل التقارير 

والشهادات المتواترة …

غزة سجن فرض عليه السجان قيودا تحبس على 

السجناء األنفاس وتمنعهم من أبسط حقوقهم في 

الحياة، وتفرض على نحو مليوني فلسطيني أو أكثر 

ومنذ عقد ونصف أال يتحركوا وال يتنقلوا خارج حدود غزة 

دون ترخيص، ترخيص قد يأتي بعد فوات األوان وانتفاء 

الحاجة له، وقد ال يأتي أبدا، وقد يغادر صاحبه هذا العالم 

قبل أن يأتيه الرد من السجان الذي يحكم قبضته على 

كل شيء …حصار غزة ال يبدو انه من األحداث أو العناوين 

المثيرة لالهتمام ومرور خمسة عشر عاما على هذه 

المظلمة بات حدثا عاديا ال يحرك السواكن … ولوال تقرير 

منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر مؤخرا والذي أعاد 

تحريك المياه الراكدة لبقيت غزة نسيا منسيا …

تقرير هيومن رايتس ووتش الذي يمكن اعتباره صرخة 

فزع قد ال تتجاوز صداها حدود القطاع المنكوب، بعد أن 

اشتد الخناق على األهالي وبات مجرد التفكير في مغادرة 

القطاع ألي شأن كان عملية شبه مستحيلة في ظل 

القيود والحواجز األمنية والعسكرية التي ترصد وتالحق 

تحركات االهالي وتنقالتهم..

صحيح ان التقرير لم يتوقف عند مختلف االعتداءات 

العسكرية االسرائيلية على القطاع منذ 2006 ولكنه 

كشف للرأي العام حجم المعاناة اإلنسانية المنسية 

التي طالت المرضى المحرومين من المغادرة لتلقي العالج 

وحرمت أبناء العائلة الواحدة من التواصل مع اقاربهم 

وعائالتهم في الضفة، وحرمت تالميذ وطلبة واساتذة 

وباحثين واكاديميين من فرصة المشاركة في تربصاتهم 

ودورات تكوينية في الخارج، ومنعت فنانين من تقديم 

عروضهم في مهرجانات دولية وحكمت على رياضيين 

وشباب فرصة المشاركة في مواعيد رياضية عربية 

ودولية والقائمة تطول … وحرمت مواطنين من الوصول 

إلى الجزء اآلخر من فلسطين إلى الضفة لزيارة عائالتهم 

أو زيارة القدس أو الوصول إلى االقصى في المناسبات 

الدينية وغيرها …

ال بواكي على غزة رغم ما تضمنه التقرير الذي اعتبر ان 

الحصار على غزة، هو جزء من جريمتين ضد اإلنسانية، 

وهما الفصل العنصري، واالضطهاد ضد ماليين 

الفلسطينيين…

طبعا ال حق للفلسطينيين في تشغيل مطار غزة وال حق 

لهم في التنقل جوا أو بحرا وال حتى برا.. فشاطئ غزة 

محرم في الجزء االكبر منه على األهالي وعلى الصيادين، 

ومن يتجاوز الحدود المسموح بها قد ينتهي به األمر إلى 

حكم االعدام دون محاكمة ودون جرم يقترفه..

14 يونيو -2007 14 يونيو 2022 خمسة عشر عاما مضت 
على تطويق إسرائيل قبضتها على غزة وتحويله إلى 

سجن مفتوح …

رحم الله الشاعر الكبير مظفر النواب الذي كثيرا ما كانت 

كلماته الصادمة التي ال تروق للحكام العرب تكشف 

الوجه القبيح لعالم يتجه للتطبيع مع التوحش والتنكر 

النسانية اإلنسان.. وهو من كتب لغزة وأهلها وقال في 

ذلك..

في زمٍن فيِه حوادثنا كمذابحنا ومآتمنا

أفعاٌل تبنى للمجهوْل

ُخذ مثاًل

ضاعْت مّنا القدُس

وقامْت دولُة إسرائيْل

من المسؤول؟

فعٌل مبنى للمجهوْل

خذ مثاًل دّباباٌت سٌت في بغداَد

ونشراُت األخباِر تقوْل:

سقطْت بغداُد

من المسؤوْل؟

فعٌل مبنى للمجهوْل…

ونحن بدورنا نسال من المسؤول؟

لم ينجح الرئيس الفرنسي ومجموعته الرئاسية في 

الحصول على فوز مريح خالل االنتخابات التشريعية 

األخيرة بل أظهرت النتائج التقارب الشديد بين معسكر 

اليمين بقيادة رئيس الجمهورية ومعسكر اليسار بقيادة 

جون لوك ميالنشون، فقد تحصل تكتل اليسار والخضر 

على نسبة 26,10 في المائة بينما حصد التحالف 

الرئاسي 25,81 في المائة حسب صحيفة لوموند. وهو 

األمر الذي يعني أن رئيس الجمهورية لن يحصل على 

األغلبية الالزمة في البرلمان األمر الذي يعّد سابقة في 

التشريعيات الفرنسية منذ 2002 في صورة تعززت 

هذه النتائج خالل الدور الثاني. حل في المرتبة الثالثة 

التجمع الوطني بقيادة زعيمة اليمين المتطرف مارين 

لوبان بنسبة 18,7 في المائة وهو ما يضمن لها تواجدا 

مريحا في المشهد السياسي مستقبال. 

من جهة ثانية تميزت هذه االنتخابات بانفجار نسبة 

العزوف عن التصويت والتي بلغت معدال قياسيا بنسبة 

52,49 في المائة من مجموع المسجلين. وهي النسبة 
التي أثارت جدال واسعا بين المالحظين الذين صّرح 

بعضهم بأن »العزوف عن التصويت هو الفائز الوحيد في 

هذه االنتخابات«. باستثناء بعض المفاجآت الفردية 

حول فشل بعض المرشحين وصعود آخرين بشكل 

غير منتظر في عدد من المراكز االنتخابية فإّن المشهد 

البرلماني الفرنسي سيعرف ثالثة احتماالت ممكنة:

أما االحتمال األول فيتمثل في نجاح الرئيس ماكرون 

في الحصول على األغلبية المطلقة إذا تمكنت األحزاب 

المتحالفة معه من الفوز بعدد 289 من المقاعد 

البرلمانية من جملة 577 مقعدا من مقاعد المجلس 

النيابي. في هذه الحالة سيتمّكن الرئيس من تنفيذ 

مشاريعه الرئاسية للعهدة الثانية كما كان الحال في 

العهدة األولى حين تحصل مع حلفائه على 350 مقعدا 

نيابيا.

يتمثل االحتمال الثاني في الحصول على أغلبية نسبية 

أي دون بلوغ عدد 289 مقعدا وهو ما سيجعل من مهمة 

الرئيس مهمة معقدة وسيفرض عليه التوّجه نحو 

حّلين: أما األول فيتمثل في البحث عن تحالف مع بقية 

العائالت السياسية حتى يتمكن من تحقيق األغلبية 

النيابية التي تسمح له بتمرير نصوص القوانين. وأما 

الحّل الثاني فيكون بأن يمارس الرئيس سلطاته بالعدد 

الذي حصل عليه مع إمكانية المحافظة على رئيسة 

الوزراء الحالية إليزابت بورن. 

أما ثالث االحتماالت وأكثرها خطرا على الرئيس الحالي 

فهي أن يتحّصل خصمه اليساري ميالنشون على 

األغلبية النيابية في مجلس النواب خالل الدور الثاني. 

عندها سيفقد الرئيس تقريبا كل سلطاته التنفيذية 

مع البقاء قائدا أعلى للقوات المسّلحة وستكون السلطة 

الحقيقية في يد األغلبية البرلمانية التي ستحدد رئاسة 

الحكومة وسياسة الدولة.
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دير ياسين 
و»فادشيم«

سمير البرغوثي

كاتب فلسطيني 

يقف الزعماء والزوار يذرفون الدموع ويتلون 

صالة تلمودية في متحف )فادشيم( الذي 

يؤرخ للمحرقة التي ارتكبت بحق يهود 

أوروبا في أربعينيات القرن الماضي أثناء 

الحرب العالمية الثانية.. والعالم كله ال 

يعلم وال يعرف أن هذا المتحف أقيم على 

أنقاض قرية دير ياسين التي جرت فيها 

ابشع مذبحة وعملية إبادة وطرد جماعي 

نفذتها في نيسان 1948 مجموعتا اإلرغون 

وشتيرن الصهيونيتان في قرية دير ياسين 

الفلسطينية غربي القدس. 

كان معظم ضحايا المجزرة الفلسطينية 

من المدنيين، ومنهم أطفال ونساء وعجزة، 

ويتراوح تقدير عدد الضحايا بين 250 و360 

مواطنا فلسطينيا قتلوا في تلك الليلة.

وقد قام بالمجزرة موشيه ديان نفسه الذي 

احتل الضفة الغربية والجوالن في ستة أيام 

فقط.

نحن نحترم الرئيس الديمقراطي بايدن 

ونؤمن بعدالته، علينا أن نعمل على أن 

يعرف أين يقام هذا المتحف.. ومن ارتكب 

المحرقة.. ومن ارتكب المجزرة.. نتطلع 

إلى القنوات التليفزيونية الرائدة وذات القرار 

المستقل أن توجه بوصلتها إلى مجزرة 

دير ياسين والى متحف فادشيم الذي اقيم 

فوق جثث اطفال ونساء وشيوخ، ذنبهم أنهم 

ناموا بسالم وصحوا على ذبح وقتل كل من 

يتحرك في القرية التي كانت سببا في 

الهجرة الجماعية للعديد من سكان المدن 

والقرى. استجيبوا لدعوة الزميل فادي عبد 

الرحمن البرغوثي وأشعلوا وسائل التواصل 

االجتماعي، ولتكن مذبحة دير ياسين 

الصهيونية اعلى ترند، وليخلع هذا المتحف، 

فهو أقيم على ارض مجزرة ارتكبها الصهاينة 

الفارون من مذابح النازية.

االنتخابات التشريعية الفرنسية

محمد هنيد
أستاذ محاضر بحامعة 

السوربون

آسيا العتروس
كاتبة تونسية

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد 

المفدى، وفخامة الرئيس نيكوالس 

مادورو، رئيس جمهورية فنزويال 

البوليفارية الصديقة، جلسة 

مباحثات رسمية بالديوان األميري، 

صباح أمس.

في بداية الجلسة رحب سمو 

األمير المفدى بفخامة الرئيس 

الفنزويلي والوفد المرافق، متمنًيا 

له طيب اإلقامة، وللعالقات بين 

البلدين مزيًدا من التطور والنماء 

في مختلف المجاالت، واصًفا 

سموه الزيارة بالمهمة.

من جانبه أعرب فخامة الرئيس 

الفنزويلي عن شكره لسمو األمير 

على حسن االستقبال وكرم 

الضيافة، مؤكًدا حرصه على 

تنمية وتطوير العالقات الفنزويلية 

- القطرية، ومتطلًعا ألن تسهم 

زيارته في تحقيق ما يطمح له 

الشعبان الصديقان من تعميق 

عالقات التعاون المشترك والصداقة 

بين البلدين.

جرى خالل الجلسة بحث أوجه 

تطوير عالقات الصداقة وآفاق 

التعاون المشترك، ودفعها آلفاق 

أرحب وبما يخدم المصالح 

المشتركة للبلدين، ال سيما 

في مجاالت الطاقة واالقتصاد 

واالستثمار والزراعة والسياحة، 

باإلضافة إلى تبادل وجهات النظر 

حول أبرز القضايا على الساحتين 

اإلقليمية والدولية.

تكتسب هذه المباحثات أهمية 

خاصة نظرا للعالقات الوطيدة 

بين البلدين، والتطورات الدولية 

الراهنة والموقع المتميز الذي 

تحتله دولة قطر وجمهورية فنزويال 

على عرش قطاع الطاقة العالمي، 

كما يرتبط بلدانا بعالقات تعاون 

تاريخية جيدة، وصداقة قوية 

تطورت وتعززت على مر السنين، 

وقد شهدت هذه العالقات خالل 

السنوات األخيرة، تقّدمًا كبيرًا 

في العديد من المجاالت من خالل 

تبادل الزيارات رفيعة المستوى 

بين البلدين، والتوافق القائم إزاء 

القضايا الدولية ومتطلبات السالم 

واالستقرار بالعالم، والتنسيق 

في المحافل الدولية، وتحظى 

قضية العرب األولى، القضية 

الفلسطيني، باهتمام خاص 

من جانب فنزويال، وهناك تأييد 

وتضامن كامل من الفنزويليين مع 

حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم 

المستقلة، وعاصمتها القدس، 

وذات عضوية كاملة بمنظمة األمم 

المتحدة، كما تنص عليها المبادئ 

والقرارات الدولية.

عالقات 
وطيدة

غزة.. »15« عاما على الحصار

مستقبل قاتمال نهاية تلوح في األفق الوضع تغير
نشرت صحيفة الغارديان افتتاحية بعنوان »معاناة أوكرانيا: 

ال نهاية تلوح في األفق«.. وتقول الصحيفة إنه في الساعات التي 

أعقبت غزو موسكو ألوكرانيا كانت كل لحظة يمكن أن تصمد 

أن يتهاوى صمود  انتصاًرا.. وتوقع كثيرون  فيها كييف تعتبر 

كييف في غضون أيام، لكن شجاعة المقاومة األوكرانية خلقت 

أمال أن تصمد أوكرانيا أمام عجلة الحرب الروسية.

من  ونصف  أشهر  ثالثة  بعد  إنه  قائلة  الصحيفة  وتستدرك 

القتال، أصبحت الصورة قاتمة وتالشى األمل. وبعد ماريوبول 

الشرقية  سيفيرودونتسك  مدينة  أصبحت  وغيرهما،  وبوتشا 

أحدث مشهد لمعاناة المدنيين في أوكرانيا.

} )الغارديان(

األعمال  لرجل  مقاال  أحرونوت  يديعوت  صحيفة  نشرت 

لديها  إسرائيل  أن  خالله  أكد  هارالب  شموئيل  اإلسرائيلي 

استراتيجية، لكنها فاشلة، ألنه منذ عام 1967 وحتى الوقت 

الصراع  من  محتملة  خروج  محاوالت  ثالث  ظهرت  الحاضر، 

1987، والمحاولة  العربي اإلسرائيلي، أوالها اتفاق لندن في 

لكن   ،2000 عام  ديفيد  كامب  مؤتمر  في  تمثلت  الثانية 

المحاولة  أما  سالم،  التفاق  التوصل  في  فشلت  المفاوضات 

الثالثة فتمثلت باتفاق رئيس الوزراء إيهود أولمرت ورئيس 

السلطة الفلسطينية أبو مازن خالل 2008، لكنهما فشال في 

إنجاز االتفاق.

} )يديعوت أحرونوت(

المصانع  بعض  أن  جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  ذكرت 

الطاقة  على  طويلة  فترة  منذ  تعتمد  كانت  التي  األوروبية 

ارتفاع  خلفية  على  أبوابها  أغلقت  التكلفة،  منخفضة  الروسية 

أسعار الطاقة العالمية.. ولفت تقرير للصحيفة إلى أن الوضع 

أوروبا  الطاقة الصناعية في  ارتفعت تكاليف  اآلن، حيث  تغير 

في أعقاب »العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا«، 

ما يعوق قدرة المصنعين على المنافسة في السوق العالمية، 

مشيرا إلى أن أسعار الطاقة وصلت إلى أعلى مستوى لها خالل 

13 عاما بعد ارتفاعها بنسبة 50 ٪ في 2022.
} )وول ستريت جورنال(
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آمال عريضة ومخاوف كثيرة

الحكومة  وافقت  الجاري،  يونيو  ومطلع 

تمديد  على  الحوثي،  وجماعة  اليمنية 

شهرين،  لمدة  البالد  في  إنسانية  هدنة 

أبريل   2 في  بدأت  سابقة  انتهاء  بعد 

الماضي دون نجاح.

السابقة  الهدنة  مشاكل 

نبيل  اإلنسان  حقوق  وزارة  وكيل 

»مماطلة  إن  لألناضول،  قال  عبدالحفيظ، 

االتفاق  تم  ما  تنفيذ  في  الحوثي  جماعة 

إلفشال  أدى  اليمنية  األطراف  بين  عليه 

السابقة«. الهدنة 

الهدنة  عن  الحديث  »قبل  وأضاف: 

االتفاق  تم  ما  تنفيذ  أوال  يجب  الجديدة 

مليشيات  وإلزام  السابقة  الهدنة  في  عليه 

الحوثي بما هو مطلوب منها«.

التزمت ببنود  وأوضح: »الحكومة الشرعية 

فيها،  جاء  ما  تحقيق  على  وعملت  الهدنة 

الحديدة  ميناء  فتح  يخص  فيما  السيما 

بالمشتقات  المحّملة  السفن  إليصال 

الرحالت  أمام  صنعاء  مطار  وفتح  النفطية، 

مطاري  إلى  اإلنسانية  للحاالت  التجارية 

والقاهرة«. عّمان، 

الحكومة  أن  إلى  الحفيظ  عبد  وأشار 

سعت  دوليا  بها  المعترف  اليمنية 

المواطنين  معاناة  من  للتخفيف 

األممي  المبعوث  لضغوطات  باستجابتها 

صادرة  سفر  جوازات  باستخدام  وسماحها 

التابعة  صنعاء  في  الجوازات  مصلحة  من 

للحوثيين.

فترة  خالل  الحوثي  وتابع:«مليشيات 

آالف   6 من  أكثر  ارتكبت  السابقة  الهدنة 

خرق، ما يعني 100 خرق يومي، وهذا يؤكد 

الهدنة. عدم جديتها في تنفيذ بنود 

الجديدة  الهدنة  عبدالحفيظ  واعتبر 

األممي  المبعوث  لقدرات  حقيقًيا  اختباًرا 

الحوثي  مليشيات  جدية  من  التحقق  في 

المواطنين  معاناة  تخفيف  على  العمل  في 

الشامل  السياسي  الحل  نحو  والتوجه 

في  عليها  المتفق  الثالث  المرجعيات  وفق 

الوطني. الحوار  مؤتمر 

وطالب األمم المتحدة باتخاذ قرارات رادعة 

من  تالعب  أي  قائال:  الحوثي،  جماعة  ضد 

تم  عما  خروًجا  يعتبر  المليشيات  هذه 

عليه. االتفاق 

مطلوبة ثقة 

وضاح  السياسي  المحلل  قال  جهته،  من 

إن  لألناضول،  حديثه  في  الحريري،  اليمن 

الطرق  وفتح  تعز  مدينة  عن  الحصار  رفع 

من  المنتظرة  الخطوات  أبرز  المغلقة 

الجديدة.  الهدنة 

اإلجراءات  تنفيذ  أيضا  ننتظر  وأضاف: 

بما  االنساني  بالجانب  المتعلقة  األخرى 

يمهدان  للثقة  وتبادل  تقارب  إلى  يؤدي 

تسوية  إلى  تقود  المفاوضات  من  لجولة 

نهائية وشاملة للحرب بهدف إنهائها.

تسعى  الشرعية  الحكومة  أن  إلى  وأشار 

إلى تنفيذ هذه اإلجراءات المهمة بكل جدية 

يسعى  بينما  السالم،  في  رغبتها  إلبداء 

مع  يتناسب  ما  لتنفيذ  فقط  الحوثيون 

والخروج  السلطة،  في  بقائهم  فترة  إطالة 

تنازالت  تقديم  مقابل  أكثر  بمكتسبات 

أقل.

وأوضح الحريري أن الهدنة السابقة لم تنفذ 

بكامل بنودها، ما خلق جملة من التعقيدات 

أضيفت إلى المرحلة الثانية من الهدنة.

ممارسة  الدولي  المجتمع  من  ننتظر  وزاد: 

التفاق  المعطلة  الجهات  على  أكثر  ضغوط 

بما  إجراءاتها،  إلتمام  والمعرقلة  الهدنة 

يهيئ لمناخات سالم مناسبة للقيام بجولة 

مفاوضات جديدة.

عن  بالكشف  ملزمة  المتحدة  األمم  وتابع: 

الهدنة  لتنفيذ  الحقيقيين  المعطلين 

في  والحزم  لتنفيذها  جدية  ومراقبة 

كاملة،  بنودها  وتنفيذ  سيرها  متابعة 

والسياسية  اإلنسانية  المسارات  كل  في 

والعسكرية.

بالتعّنت اتهامات   

اإلشرافية  اللجنة  عضو  اتهم  بدوره، 

اليمنية  الحكومة  في  األسرى  لتبادل 

بالتعنت  الحوثي  جماعة  فضائل،  ماجد 

ملفات  يخص  فيما  التعاون  وعدم  الشديد 

والمختطفين. األسرى 

مليشيات  تصر  لألناضول:  فضائل  وقال 

لها  وجود  ال  بأسماء  المطالبة  على  الحوثي 

بهدف  والمختطفين،  األسرى  ملفات  في 

عرقلة المفاوضات وعدم تنفيذ بنود الهدنة.

والطرق  المعابر  فتح  مفاوضات  أن  وأوضح 

بينما  فشلت،  غرب(  )جنوب  تعز  في 

الحكومة  على  الدولي  الضغط  يتركز 

الحوثيين. الشرعية فقط دون جماعة 

وأضاف: سبق للحوثيين أن أعلنوا صراحة 

أنهم لن يفتحوا الطرق، ال بهدنة وال بغيرها، 

فيما لم يتسّن الحصول على تعقيب فوري 

اتهامات فضائل. من جماعة الحوثي حول 

به  يقوم  آخر  تعنت  إلى  فضائل  وأشار 

محكوما  صحفيين  يخص  الحوثيون 

التعنت  أن  موضحا  باإلعدام،  عليهم 

سراح  إطالق  عدم  في  مستمر  الحوثي 

حكم  بحقهم  صدر  الذين  الصحفيين 

دون  قانونية،  غير  محاكمات  في  باإلعدام 

الدولي  المجتمع  بمناشدات  اكتراث 

الخصوص. بهذا  والمحلي 

العسكري  الهجوم  بعد  األناضول-  إسطنبول- 

الواليات  فرضت  أوكرانيا،  على  الروسي 

المتحدة ومعها دول االتحاد األوروبي ضد موسكو 

ذلك  على  األخيرة  فردت  اقتصادية،  عقوبات 

واألسمدة  والغاز  النفط  صادرات  بمنع  بالتهديد 

والقمح والحبوب من منطقة البحر األسود.

تشكل تلك المنطقة أحد أهم المراكز العالمية 

المتحدة  األمم  منظمة  وتقول  الحبوب،  إلنتاج 

لألغذية والزراعة )فاو(: »إن أزمة الغذاء قد تصبح 

عالمية ما لم يتم التحرك فورا«.

يشير خبراء إلى أن الخطر الحقيقي ليس في 

في  بل  فقط،  العالمي  والقمح  الحبوب  نقص 

تفاقم حالة القلق والجزع الناتجة عن المخاوف 

يعجز  درجة  إلى  الحبوب  أسعار  ارتفاع  من 

حدوث  في  يتسبب  ما  شرائها،  عن  الفقراء  فيها 

مجاعات على نطاق واسع.

يؤكد الخبراء، أن معاناة الناس اليوم من الجوع 

ليست بسبب نقص الغذاء، بل ألنهم ال يملكون 

المال الكافي أو القدرة على شرائه.

كبير  حسين  عارف  يؤكد  السياق  هذا  وفي 

العالمي«  »الغذاء  برنامج  في  االقتصاديين 

تتعلق  ال  »المجاعات  أن  المتحدة  لألمم  التابع 

بإمكانية  دومًا  تتعلق  بل  الغذاء،  بإنتاج  أبدا 

الحصول عليه«.

تمنع  التي  األسباب  مقدمة  في  الحروب  وتأتي 

ألنها  خصوصا،  والقمح  الحبوب  على  الحصول 

ويضاف  التوريد؛  سالسل  قطع  في  تسبب 

والصدمات  التقلبات  منها  أخرى،  أسباب  إليها 

للزراعة  الحكومي  الدعم  وغياب  المناخية، 

واإلنتاج.

كما تساهم اتحادات التجارة ووكاالت الشحن، 

تأمين  أزمة  تفاقم  في  المضاربة،  وشركات 

الحبوب.

تسببت جائحة كورونا، هي األخرى في ارتفاع 

أسعار المواد الغذائية بشكل قياسي، ومما زاد 

بسبب  التوريد  سالسل  اضطراب  بلة،  الطين 

أزمة الشحن العالمية.

الحبوب سلع استراتيجية

في اآلونة األخيرة، أخذت الحبوب وخاصة القمح 

مكانها باعتبارها سلعة استراتيجية عالمية.

وبعد ارتفاع األسعار، أعلنت لجنة فرعية تابعة 

»أكثر  القمح  أن  األميركي  الشيوخ  لمجلس 

محورية للحضارة الحديثة من النفط«، وكتب 

الهلع  حالة  أثناء  الزراعيين  االقتصاديين  أحد 

كل  هو  »القمح  إن  قائاًل   2010 عام  حدثت  التي 

شيء يتعلق بالخوف«.

روسيا وأوكرانيا

في عام 2021، شكلت محاصيل روسيا وأوكرانيا 

28 بالمائة من صادرات  على البحر األسود نحو 

القمح في العالم.

بالمائة   13 نحو  معًا  وأوكرانيا  روسيا  تنتج 

يشكل  فيما  العالم،  في  القمح  محصول  من 

وهذا  فقط،  بالمائة   3.7 وحده  األوكراني  القمح 

حول  البلدان  في  القمح  احتياطيات  يشمل  ال 

العالم.

»فاو«  منظمة  توقعت  الماضي،  أبريل   8 وفي 

في  الحبوب  من  نسبيًا  مريحا  إمداد  مستوى 

العالم. أنحاء  جميع 

وترى أنجي سيتزر التي شاركت في تأسيس 

مجال  في  االستشارية  »كونسوس«  مجموعة 

هادئين،  الجميع  ظل  »إذا  أنه  الزراعي  اإلنتاج 

حدث  وهذا  األمر«،  لتخطي  يكفي  ما  فهناك 

لمنظمة  العالمي  الغذاء  أسعار  لمؤشر  أيضًا 

العناوين  برزت  عندما  والزراعة،  األغذية 

أنحاء  جميع  في  الغذاء  نقص  حول  الرئيسة 

العالم.

وحظي  جماعية  مجاعة  من  محللون  وحذر 

الرتفاع  أدى  ما  مشهود،  بيوم  المضاربون 

التي  شيكاغو  بورصات  أن  درجة  إلى  األسعار 

التعاقدات  على  المتداولون  فيها  يضارب 

حدودها  أقصى  وصلت  الحبوب  لتوريد  اآلجلة 

التداول  عن  التوقف  إلى  واضطرت  اليومية، 

متتالية. أيام  خمسة 

على  قيودًا  دول  عدة  فرضت  ذلك،  على  وردا 

الصادرات الغذائية، ما أدى إلى ارتفاع األسعار 

حذر  ما  تولد  وبالتالي  مصطنعة،  ندرة  بخلق 

مضاعفًا«  »تأثيرًا  يكون  قد  أنه  الدولي  البنك 

العالمية. األسعار  على 

المعلقون  عكف  الماضي،  أيار  مايو/   وخالل 

والسياسيون وتجار الحبوب على تحليل هذه 

تعد  أوكرانيا  صادرات  أن  خاصة  التهديدات، 

في  العالمي  التصدير  سوق  من  أساسيا  جزءا 

الذرة وزيت دوار الشمس والقمح.

 سالح روسيا الخفي

فيما اعتبر تهديدا وهزا للعصا من تحت العباءة، 

الروسي  األمن  مجلس  رئيس  نائب  أعلن 

ديميتري ميدفيديف مطلع أبريل الماضي، على 

تليغرام قائال: »لن نزود إال أصدقاءنا بالمنتجات 

الغذائية والزراعية«، واصفًا الطعام بأنه »سالح 

هادئ« أيام الحرب.

مصدر  أكبر  روسيا  أصبحت   2017 عام  بحلول 

لبعض  األساسي  والمورد  العالم،  في  للقمح 

البلدان األكثر فقرًا.

فإن  تايمز«،  »فاينانشيال  صحيفة  وبحسب 

القمح  واردات  ثلث  إلى  يصل  ما  قدمت  روسيا 

للشرق األوسط وإفريقيا، واشترى برنامج الغذاء 

العالم،  في  إنسانية  منظمة  أكبر  العالمي، 

في  األسود  البحر  منطقة  من  قمحه  نصف 

.2021
تجاه  خاصة  إضافية،  قوة  روسيا  يمنح  وهذا 

الدول األكثر جوعًا في العالم.

المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  وتعتبر 

وذلك  الحبوب  أسعار  ارتفاع  من  تضررًا  األكثر 

الغذائية  باألنظمة  يتعلق  األول  لسببين: 

على  أكبر  بشكل  تعتمد  التي  البلدان  لهذه 

الكربوهيدرات.

كبيرة  نسبة  يشكل  الغذاء  لكون  والثاني، 

الغذاء  يستحوذ  إذ  اإلجمالية،  الميزانيات  من 

األسر في كثير من  على نحو نصف ميزانيات 

البلدان منخفضة الدخل، بينما تراوح نسبته 

في الواليات المتحدة، بين 7 و10 في المائة.

وتستخدم موسكو سالح الحبوب بشكل فعال، 

آثاره  زادت  الطعام،  بشأن  الذعر  ازداد  كلما  إذ 

السلبية على البلدان النامية، وبالتالي تحسن 

موقفها التفاوضي في الحرب األوكرانية.

شارل  األوروبية  المفوضية  رئيس  وحّمل 

الغذاء  »أزمة  مسؤولية  روسيا  ميشيل 

اإلمدادات  »تستعمل  إنها  قائال  العالمية« 

النامية،  الدول  ضد  خفيا  سالحا  الغذائية 

وتدفع بالناس إلى الفقر«.

الروسية  الحرب  »تبعات  أن  ميشيل،  وأضاف 

أخذت في التوسع عبر العالم، وهذا ما أدى إلى 

الفقر،  إلى  بالناس  ودفع  الغذاء،  أسعار  ارتفاع 

من  العديد  في  االستقرار  زعزعة  إلى  وأدى 

المناطق«.

تجاه  فعله  أميركا  بوسع  ما  ثمة  المقابل،  في 

شركاتها  إلى  أوعزت  فكما  الحبوب،  أزمة 

الروسية،  السوق  من  باالنسحاب  العمالقة 

األربع  الكبرى  الشركات  من  تطلب  أن  بإمكانها 

التي تتحكم في توريد المواد الغذائية وشحنها 

وبونج،  ميدالند،  دانيلز  آرتشر  وتخزينها، 

كمية  تزيد  بأن  دريفوس،  ولويس  وكارجيل، 

عرض الحبوب في األسواق.

 الوساطة التركية

الجهود  في  كبير  تقدم  عن  تركيا  أعلنت 

الحبوب  إلى استئناف عمليات تصدير  الرامية 

وقال  أوكرانيا.  من  أخرى  زراعية  ومنتجات 

وزير الدفاع خلوصي أكار إنه تحدث مع نظيره 

الروسي سيرغي شويغو، في إطار جهود وساطة 

أنقرة بهدف التوصل إلى ممر آمن للصادرات عبر 

الموانئ.

التركية  الرئاسة  باسم  المتحدث  وبحسب 

إلى  تهدف  أنقرة  جهود  فإن  قالن،  إبراهيم 

المساعدة في تجنب نشوب أزمة غذاء عالمية.

غياب  ظل  في  تعقيدا  أكثر  المسألة  وتبدو 

الثقة بين الطرفين، والبرود األميركي تجاه أية 

القيود  حدة  تخفيف  شأنها  من  بينهما  وساطة 

والعقوبات المفروضة على بوتين.

نكوص  من  حقيقية  أوكرانية  مخاوف  وهناك 

مهاجمة  بعدم  بتعهداتها  التزامها  وعدم  روسيا 

بتنظيف  أوكرانيا  قيام  حال  في  أوديسا،  ميناء 

موانئها من األلغام البحرية، فقد تستغل موسكو 

من  تستولي  مباغتا  هجوما  وتشن  الحالة  تلك 

خالله على أوديسا بذريعة أو أخرى.

اليمن-األناضول- بعد نجاح الجهود األممية في تمديد 
الهدنة في اليمن انتعشت آمال المواطنين من جديد في 
سالم شامل ينقذ البالد من مآسي حرب تسببت في واحدة 

من أسوأ األزمات اإلنسانية واالقتصادية بالعالم. 
غير أن المخاوف من انهيار الهدنة الجديدة ال يزال هاجًسا 

لدى غالبية السكان، بعد اإلخفاق الذي الزم الهدنة السابقة.

اليـمــــن.. 
هــدنة هـشــة

أزمــة حبــوب تتفـاقــم
هل تنجح الوساطة التركية في تأمين تصديرها؟



استنزاف  صراع  إلى  تتحول  لم  فهي 

فحسب،  أوكرانيا  في  لروسيا  عسكري 

بل تطورت إلى صدام كبير مع الغرب على 

إعادة تشكيل قواعد األمن األوروبي السائدة 

منذ نهاية الحرب الباردة. كانت حسابات 

بوتين خاطئة على أكثر من صعيد؛ فمن 

الروسي  العسكري  اإلخفاق  أدى  جانب، 

الكبيرة  اللوجستية  المشاكل  بفعل 

إلى  األوكراني  الجيش  قوة  تقدير  وسوء 

تقليص قائمة األهداف الروسية بالتركيز 

على شرقي وجنوبي أوكرانيا. ومن جانب 

آخر، لم يكن الرّد الغربي القوي ضد روسيا 

في  واالنخراط  القاسية،  العقوبات  عبر 

تسليح كييف متوّقعا- على ما يبدو- في 

موسكو قبل اندالع الصراع.

عالوة على ذلك، أفرز الهجوم الروسي نتائج 

عكسية لبوتين على صعيد المواجهة مع 

جهة،  فمن  »ناتو«؛  األطلسي  شمال  حلف 

سّرع إعادة الحيوية للتحالف بين ضفتي 

األطلسي بعد األزمة التي مر بها خالل عهد 

الحلف  يخطط  أخرى،  جهة  ومن  ترامب، 

كما  إليه.  والسويد  فنلندا  لضم  اآلن 

العسكري  اإلنفاق  وزيادة  األمن  تصّدر 

ودفعتها  األوروبية  الدول  معظم  أولويات 

العميقة  االقتصادية  الروابط  للتخلي عن 

وسيلة  اتخذتها  كانت  التي  روسيا  مع 

الباردة؛  الحرب  بعد  ما  سالم  لتكريس 

عهد  في  عززت  التي  ألمانيا،  فأوقفت 

األوروبي  االنفتاح  إستراتيجية  ميركل 

 »2 ستريم  »نورد  مشروع  روسيا،  على 

لنقل الغاز الروسي إليها، في حين يبحث 

األوروبيون عن سبل التخّلص من االعتماد 

أن  رغم  روسيا،  من  الطاقة  على  المطلق 

األمني  الهيكل  مستقبل  حول  الشكوك 

على  متصاعد  بشكل  برزت  األوروبي 

الصراع  فإن  الماضيين،  العقدين  مدى 

األوكراني  الروسي- 

جعل 

هذا الهيكل جزءا من الماضي.

قبل الحرب الحالية، كانت فكرة الصراع 

تشكيل  إعادة  على  والغرب  الشرق  بين 

مع  إضافيا  زخما  تكتسب  الدولي  النظام 

احتواء  على  األميركي  التركيز  توجه 

العقد  خالل  آسيا  في  الصيني  الصعود 

التنافس  تصاعد  مع  وبالتوازي  األخير. 

متزايدة،  بوتيرة  الصيني  األميركي- 

الكبيرة  الجيوسياسية  االضطرابات  فإن 

عالميا  مناخا  خلقت  الشرقية  أوروبا  في 

مستقطبا على نحو كبير.

على  أشهر  منذ  المتحدة  الواليات  تعمل 

حشد العالم الغربي ضد روسيا، وتسعى 

-في الوقت نفسه- إلى الحفاظ على زخم 

الحرب  لكن  الصين.  ضد  إستراتيجيتها 

الروسية- األوكرانية خلقت تحديا لها على 

معضلة  أمام  ووضعتها  الخصوص،  وجه 

الموازنة بين االستجابة الفعالة لمواجهة 

على  والحفاظ  أوروبا  في  الروسي  التهديد 

الصين.  على  األجل  طويل  التركيز 

في  ُمصّنفتين  وموسكو  بكين  كانت 

اإلستراتيجية التي وضعها البنتاغون منذ 

رئيسي  قلق  مصدر  أنهما  على   2018 عام 

اإلستراتيجية  وفي  المتحدة.  للواليات 

على  مصنفة  الصين  تزال  ال  الجديدة، 

األمد،  طويل  إستراتيجي  خصم  أنها 

التنافس  التركيز بدايًة على  بحيث يتم 

المتحدة في منطقة  الواليات  الصيني مع 

على  ثم  والهادي،  الهندي  المحيطين 

تدخالت روسيا داخل أوروبا.

التكهن  المبكر  من  سيكون  أنه  ظل  وفي 

بكيفية انتهاء الحرب الروسية األوكرانية، 

المشهد  على  أفرزتها  التي  النتائج  أن  إال 

الدولي تتضح بشكل أكبر مع مرور الوقت 

التي  والسريعة  الحادة  التحوالت  بفعل 

على  الغربية  السياسات  على  أحدثتها 

واشنطن  انخراط  مع  صعيد.  من  أكثر 

أوروبا في مواجهة  إلى جانب  بشكل فعال 

التهديد الروسي، فإنها تسعى إلى تصوير 

الصراع الجيوسياسي مع روسيا في أوروبا 

في  الصين  مع  الجيوسياسي  والتنافس 

آسيا على أنهما صراع بين الشرق والغرب 

على القيادة العالمية.

فالديمير  -بقيادة  روسيا  نظرت  لطالما 

الباردة  الحرب  بعد  ما  نظام  إلى  بوتين- 

إلبقائها  يسعى  عادل  غير  نظام  أنه  على 

وعلى  الدولية.  السياسات  في  هامشية 

على  تقف  تزال  ال  الصين  أن  من  الرغم 

الروسي  الصراع  في  نسبيا  الحياد 

في  بوتين  مع  تلتقي  فإنها  األوكراني، 

الغربي  للتفوق  معاد  مشترك  تصور 

الدول  من  لكثير  بالنسبة  العالمي. 

الحياد  عن  بكين  تخلي  إن  الغربية، 

مسألة وقت ومرهون بنتائج الحرب، ويبدو 

ذلك واقعيا. فالنتيجة لن تحدد مستقبل 

بل  فحسب،  عالمية  قوة  بوصفها  روسيا 

ستؤثر على دور الصين كذلك.

في  حربه  حسم  بوتين  استطاع  إذا 

أطول  لفترة  والصمود  لصالحه  أوكرانيا 

سُيشكل  ذلك  فإن  العقوبات،  وجه  في 

حيادها  عن  للتخلي  لبكين  حافزا 

عزلتها  وكسر  روسيا  دعم  في  واالنخراط 

فوز  أن  الغربيون  يعتقد  االقتصادية. 

بوتين في الحرب وفشل سياسة االحتواء 

الصين  سُيشجعان  لروسيا  الغربية 

أكبر  بشكل  واالنخراط  تايوان  غزو  على 

هيمنة  إلضعاف  أخرى  وأطراف  روسيا  مع 

العالمي. لذلك، فإن  االقتصاد  الدوالر على 

معركة  تعد  أوكرانيا  في  بوتين  معركة 

للصين أيضا إلذالل الغرب، وفرصة لخلق 

قواعد  تسوده  جديد  عالمي  نظام 

تلك  عن  مختلفة 

التي كّرسها الغرب بعد الحرب الباردة.

ضد  العقوبات  سالح  أن  من  الرغم  على 

الستعراض  للغرب  فرصة  شكل  روسيا 

سطوته على االقتصاد العالمي وأن الدوالر 

فإن  االقتصاد،  هذا  يدير  يزال  ال  األميركي 

الغرب يعاني من أزمة عميقة؛ إذ إن شبح 

الغربية  االقتصادات  معظم  يهدد  الركود 

في  واالضطرابات  الجامح  التضخم  بفعل 

العالمية وتداعيات جائحة  الطاقة  أسواق 

كورونا.

الغربية  الداخلية  السياسات  أن  كما 

ففي  كبير؛  نحو  على  مستقطبة  باتت 

المثال،  سبيل  على  المتحدة  الواليات 

التطرف السياسي على جبهتي  يتصاعد 

بتحوالت  ينذر  مما  واليسار،  اليمين 

تزداد  كما  األميركي.  المشهد  في  كبيرة 

شعبية مفاهيم كانت تعد محظورة حتى 

التي ما زال العديد  اآلن، مثل االشتراكية 

الحرب  طيف  فيها  يرون  األميركيين  من 

األحزاب  تتصاعد  أوروبا،  وفي  الباردة. 

مخيف.  بشكل  المتطرفة  اليمنية 

هذا  مثل  يوجد  ال  ذلك،  من  العكس  على 

ويبدو  والصين  روسيا  في  االستقطاب 

الدولة  سطوة  إلى  بالنظر  مفهوما  ذلك 

من  الحياة  نواحي  كل  على  البلدين  في 

وغيرها.  واالقتصاد  األمن  إلى  السياسة 

تساعده  الصيني  االقتصاد  قوة  أن  كما 

قد  غربية  عزلة  أي  تداعيات  تجنب  في 

تفرض عليه على غرار العزلة التي تواجهها 

العسكرية،  القوة  مستوى  وعلى  روسيا. 

تحديث  على  سنوات  منذ  بكين  تعمل 

ترسانتها العسكرية بشكل كبير.

رغم الوحدة التي أظهرها الغرب حتى اآلن 

التي  فإن االضطرابات  في مواجهة روسيا، 

ستسهم  األوروبية  باالقتصادات  تعصف 

هذا  بإنهاء  المطالبة  األصوات  صعود  في 

من  المتحدة  الواليات  ثمن.  بأي  الصراع 

جانبها ُتحاول التكيف مع الوضع الجديد، 

دول  إقناع  معضلة  تواجه  لكنها 

العالم  كثيرة من 

باالنضمام إلى معركة الغرب في الحفاظ 

على قواعد النظام العالمي الحالي، وكانت 

جنوب  في  األخيرة  بايدن  الرئيس  جولة 

يستطع  لم  إذ  ذلك؛  على  مثال  خير  آسيا 

إقناع الهند بالتخلي عن عالقتها الوثيقة مع 

روسيا. وفي أجزاء أخرى من العالم، تبدو 

نفسها  عزل  في  راغبة  الدول  من  الكثير 

أقام  البعض منها  إما ألن  عن هذا الصراع، 

ألن  أو  والصين،  روسيا  مع  وثيقة  عالقات 

مع  بالشراكة  يثق  يعد  لم  اآلخر  البعض 

الروسية-  الحرب  اندالع  منذ  الغرب. 

مخاطر  عن  الحديث  تصاعد  األوكرانية، 

العالمية  اللحظة  ثالثة.  عالمية  حرب 

الراهنة تشبه إلى حد كبير حقبة الحرب 

الباردة؛ فمن جانب، تسعى واشنطن إلى 

لمواجهة  العالمية  الديمقراطيات  حشد 

جانب  ومن  الروسي.  الصيني-  المحور 

آخر، تعود مخاطر الحرب النووية لتصبح 

مركزية، فضال عن ظهور كتلة كبيرة من 

الدول المحايدة في الصراع على غرار كتلة 

»عدم االنحياز«.

المثال،  سبيل  على  أوروبا،  أن  حين  في 

أعاد  أنه  على  الراهن  الصراع  مع  تتعاطى 

من  الباردة  الحرب  حقبة  إحياء  بالفعل 

المتصورة  الروسية  التهديدات  حيث 

أن  إال  العسكري،  اإلنفاق  وسياسات 

الصين  في  ترى  تزال  ال  المتحدة  الواليات 

وليس روسيا أخطر منافس جيوسياسي 

لها في العالم. مع ذلك، تسعى إدارة بايدن 

إلى إحداث تحول عميق في البيئة األمنية 

األوروبية من خالل إعادة إحياء حلف الناتو 

تحمل  إلى  األوروبيين  ودفع  وتوسيعه 

الراهن،  الصراع  في  األكبر  األمني  العبء 

على عكس فترة الحرب الباردة.

بين  تكتالت  تشكيل  على  تعمل  كما 

كالشرق  أخرى  مناطق  في  حلفائها 

الناجم عن تقليص  الفراغ  األوسط، لملء 

األمنية  اللتزاماتها  المتحدة  الواليات 

إلى  والصين  روسيا  مساعي  ومواجهة 

المنطقة.  هذه  في  حضورهما  تعزيز 

في  الغرب  نجح  الباردة،  الحرب  فترة  في 

السوفياتي،  االتحاد  عن  الصين  تحييد 

لكن بكين اليوم تنظر إلى التركيز الغربي 

لتعزيز  لها  فرصة  أنه  على  روسيا  على 

أبلى  واالقتصادية. لقد  قدراتها العسكرية 

إظهار  في  اآلن  حتى  حسنا  بالء  الغرب 

غير  الوحدة  هذه  استمرار  لكن  الوحدة، 

بمرور  شكوك  مثار  وسيصبح  مضمون 

بالفعل  ذلك  على  بوتين  ويراهن  الوقت، 

لكسب المعركة.

لم تعد حرب أوكرانيا صراعا روسيا غربيا 

عززت  بل  فحسب،  البلد  هذا  هوية  على 

تشكيل  إعادة  على  العظمى  القوى  صراع 

في  يأتي  الصراع  هذا  إن  الدولي.  النظام 

مسبوقة:  غير  عالمية  تحديات  ظل 

في  العظمى  القوى  انخراط  صعيد  على 

على  تحافظ  بقواعد  مقيد  غير  صراع 

التسلح  سباق  عودة  وتمنع  العالمي  األمن 

من  الحد  مخاطر  صعيد  على  أو  النووي، 

لمواجهة  الدولية  القوى  بين  التعاون 

فضال  األوبئة،  وانتشار  المناخي  التحول 

عن مخاطر تزايد االضطرابات االقتصادية 

الجيوسياسي  التنافس  بفعل  العالمية 

العالمي الحاد. سيكون من الحكمة اإلقرار 

لعقود  سادت  التي  العالمية  القواعد  بأن 

العالمي  الوضع  إدارة  على  قادرة  تعد  لم 

بعد اآلن؛ ليس ألنها لم تحدث توازنا بين 

الصراع  ألن  بل  فحسب،  والغرب  الشرق 

من  سيزيد  عدمه  من  بقائها  جدوى  على 

مخاطر الفوضى الجيوسياسية العالمية 

وسيجعل دوال كثيرة أخرى من هذا العالم 

بشكل  تعاني  منها-  الفقيرة  سيما  -ال 

واالقتصادية  األمنية  التبعات  من  أكبر 

تراجع  تداعيات  ومن  التنافس  لهذا 

مستوى  على  العالمي  التعاون 

مكافحة تغير المناخ وسياسات 

األمن  وانعدام  الطاقة 

الغذائي.
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تنافس على القيادة العالمية
على مدى العقدين 

الماضيين، برع الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين 

في وضع نهاية للمواجهات 
التي خاضها مع الغرب 

بالطريقة التي يريدها. ففي 
عام 2008، شن حربا على 
جورجيا ونجح في فصل 
إقليمي أبخازيا وأوسيتيا 

الجنوبية عنها بأقل 
األضرار على روسيا، وبعد 
ذلك بـ 6 أعوام، دعم تمرد 
االنفصاليين األوكرانيين 
في إقليم دونباس وضم 
شبه جزيرة القرم وفرض 
اتفاقيات مينسك األولى 

والثانية على كييف بأقل 
األضرار. أما في المعركة 

الجديدة التي أطلقها منذ 
24 فبراير الماضي، فبدا أن 

بوتين عاجز هذه المرة عن 
صنع النهاية التي يريدها.

تحديات الحرب الروسية ـــ األوكرانية
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في حفل مميز بحضور كبار المسؤولين وأولياء األمور

تخريج »الدفعة 15« ألكاديمية أسباير
أسباير  بأكاديمية  المغطاة  القاعة  شهدت 

الخامسة  دفعتها  تخريج  الرياضي  للتفوق 

عشرة لطالبها الرياضيين، والتي تعد ثاني أكبر 

دفعة من حيث العدد في تاريخ األكاديمية منذ 

الدفعة  بعد   ،2008 العام  في  دفعة  أول  تخريج 

 51 مجموعه  بما  عددا  األعلى  عشرة  الخامسة 

هذه  الخريجين  عدد  يصل  إذ  رياضيا،  طالبا 

ثمانية  على  موزعين  رياضيا  طالبا   45 السنة 

أنواع رياضية على النحو التالي: 24 العب كرة 

و3 حكام كرة  القوى  ألعاب  و11 خريجا في  قدم 

 )2( ومثلمهما  االسكواش  في   2 وخريجان  قدم 

في السباحة وخريج واحد )1( في المبارزة وآخر 

الدراجات  في   )1( واحد  وخريج  الجمباز  في   )1(

النارية. وأقيم الحفل في مقر األكاديمية داخل 

قبة أسباير، بحضور عدد مهم من أعضاء اإلدارة 

الدفعة  في  الممثلة  االتحادات  بعض  ورؤساء 

وأولياء أمور الطالب الرياضيين وهيئة التدريس 

ومدراء  والمشرفين  والمدربين  باألكاديمية 

من  وعدد  لألكاديمية  التابعة  واألقسام  اإلدارات 

وسائل اإلعالم المحلية.

وبدأ الحفل، الذي استغرق زهاء الساعة، بعزف 

بينات  آيات  تلته  قطر،  لدولة  الوطني  النشيد 

الرياضي  الطالب  بصوت  الكريم  القرآن  من 

الخريج محمد عماد عبدالقادر، ثم عرض فيلم 

قطعتها  التي  المحطات  لمختلف  يوثق  قصير 

مرورا   2004 العام  في  افتتاحها  منذ  األكاديمية 

حققها  التي  الرياضية  اإلنجازات  بمختلف 

الحاليين،  والطالب  الخريجين  من  أبطالها 

تحت عنوان »محطات نفتخر بها«. 

أسباير  اكاديمية  عام  مدير  برافو،  إيفان  وأكد 

»أنها فعال لحظات سعيدة بالنسبة لكم جميعا 

أتوجه  أن  أيضا  أود  الليلة.  معكم  نتقاسمها 

من  هم  الذين  والمدرسين،  للمدربين  بالشكر 

والرياضية،  العلمية  بالمعرفة  الطالب  يغذي 

في  الرائع  المشوار  من  مهم  جزء  فهم  وبذلك 

حياتكم في األكاديمية«.

دفعة   2022 العام  هذا  دفعة  »إن  برافو:  وأضاف 

تصادف  إنها  إذ  وخاصة،  نوعها  من  فريدة 

قطر  تاريخ  في  جدا  ومميزة  تاريخية  سنة 

كأس  سنة  ببساطة  ألنها  بمكان  األهمية  ومن 

التي   2022 قطر   - فيفا   - القدم  لكرة  العالم 

بأسره«.   العالم  وينتظرها  بشغف  ننتظرها 

في  أسباير  ألكاديمية  العام  المدير  دعا  كما 

المحافظة على  إلى  الخريجين  الطالب  كلمته 

األكاديمية  في  اكتسبوها  التي  شخصيتهم 

والقيم واإلرث وكل الصفات الحميدة التي تعد 

أسباير.   أكاديمية  واخالقيات  لقيم  أساسا 

وأعربت العنود سعيد المسند، مدير التسويق 

سعادتها  عن  أسباير  أكاديمية  في  واالتصال 

الجائحة  بعد  طبيعتها  إلى  الحياة  بعودة 

التخرج في ظروف  إقامة حفل  والتي مكنت من 

األمور  اولياء  وتمكن  األكاديمية،  بمقر  مثالية 

التخرج  فرحة  أبنائهم  لمشاركة  الحضور  من 

اإلدارة  وأعضاء  والمدربين  المدرسين  رفقة 

لكل  بالتهنئة  تقدمت  كما  األكاديمية،  في 

بقية  في  التوفيق  لهم  متمنية  الخريجين، 

المشوار العملي والمهني. وأكدت أن األكاديمية 

تفخر دائما بمخرجاتها وأبطالها الذين يرفعون 

راية قطر عاليا في المحافل الدولية.

محمد الجزار كتب

{  من الحفل{  تكريم أحد الخريجين

أشاد بدر جاسم الحاي مدير التعليم وشؤون الطالب في أكاديمية أسباير، بالجهود 

الكبيرة التي بذلها الطالب خريجو هذه الدفعة خالل فترة تواجدهم باألكاديمية 

وأعضاء هيئة التدريس في أكاديمية أسباير وبارك للطالب وأولياء أمورها التخرج.

أكاديمية  في  ونحن  جميعا،  حياتكم  في  مهم  ويوم  مهمة  لحظات  »هذه  قال:  و 

أسباير سعداء وفخورون جدا برؤيتكم تنتقلون إلى مراحل جديدة في حياتكم. 

وكلنا يقين وأمل فيكم ونثق كثيرا في أن الخصال الحميدة وجودة المبادئ والقيم 

التي تلقيتموها في أكاديمية أسباير«.

بالروح  بالتحلي  والسابقين  الحاليين  الخريجين  كل  إلى  رسالة  الحاي  ووجه 

الذين  الخريجين  وخص  تعلموها،  التي  األخالقية  والقيم  العالية  الرياضية 

القطري  الوطني  المنتخب  ضمن  قطر  في   2022 العالم  كأس  في  سيشاركون 

قائال: »رسالة إلى أبناءنا الخريجين الذي سيشاركون في كأس العالم لكرة القدم 

أكاديمية أسباير  التي تعلمتموها في  الرياضية  الروح  وأخالق  المبادئ  ال تنسون 

وهي شخصية البطل الذي ينافس بحزم وشراسة لكن بروح رياضية عالية«.

بدر جاسم الحاي.. مدير التعليم وشؤون الطالب:

لحظات مهمة في حياة جميع الطالب

بمشاركة »21« دولة آسيوية يمثلها »136« العبا والعبة

انطالقة قوية لـ »آسيوية الجمباز«

البطولة  من  التاسعة  النسخة  منافسات  أمس  انطلقت 

تحت  سيدات(،   – )رجال  الفني  للجمباز  اآلسيوية 

المقبل  السبت  يوم  حتى  تستمر  والتي  أسباير  قبة 

يمثلهم  أسيوية،  دولة   21 إلى  وصلت  قياسية  بمشاركة 

وهي  اللعبة،  في  العالم  نجوم  أبرز  من  والعبة  العبا   137
ليفربول  في  تقام  التي  العالم  لبطولة  المؤهلة  البطولة 

شهر سبتمبر المقبل.  وشهد حفل االفتتاح أمس عروض 

مميزة من العبات المنتخب القطري للجمباز، أبهرت كل 

الحضور، فاالفتتاح حضره مسؤولو الجمباز على مستوى 

أجهزة  ثالثة  على  األمس  منافسات  وكانت  آسيا.   قارة 

والحلق،  الحلق  وحصان  أرضية  حركات  وهي:  للرجال، 

سيدات،  ومتوازي  القفز  طاولة  جهازي  على  والسيدات 

أجهزة  ثالثة  على  المنافسة  اليوم  منافسات  تشهد  بينما 

وجهازا  والعقلة،  رجال  ومتوازي  القفز  طاولة  وهي:  رجال 

سيدات وهما: عارضة التوازن والحركات األرضية. 

التنفيذي  المكتب  عضو  الضباع  يوسف  أكد  جانبه  من 

لليوم  الفني  المستوى  أن  على  للجمباز  الدولي  لألتحاد 

األول من البطولة جاء جيدا كما توقعنا، فنحن في آسيا 

والصين  اليابان  األول  المستوى  مستويات،  ثالثة  لدينا 

واوزباكستان  كازاخستان  الثاني  والمستوى  وكوريا 

والصين تايبيه وباقي الدول اآلسيوية تأتي في المستوى 

الثالث. 

الهامة  البطولة  استضافة  على  قطر  »نشكر  قائال  وأضاف 

جدا بالنسبة لألتحاد األسيوي ألنها مؤهلة لبطولة العالم 

جيدا  مميز  افتتاح  حفل  قدمت  قطر  وبالفعل  المقبلة، 

في  فالتنظيم  جيد،  أمر  وهو  األنثوي  الطابع  عليه  غلب 

الفترة األخيرة اصبح أمرا صعبا بسبب ظروف كوفيد 19 

وبالتالي قطر تصدت للتنظيم وقدمت مستوى تنظيميا 

مميزا كالعادة دائما.

{  طابور العرض 

{  علي الهتمي

بمشاركة واسعة من الالعبين

بطولة »الرهيب«
للشطرنج على خط االنطالق

النسخة  الرياضي  الريان  نادي  ينظم 

المفتوحة  الرهيب  بطولة  من  األولى 

للشطرنج بالتعاون مع االتحاد القطري 

اإلثنين  يومي  ستقام  التي  للشطرنج 

الريان،  بنادي  المقبلين  والثالثاء 

وستنطلق المنافسة بداية من الساعة 

الساعة  وحتى  والنصف  الرابعة 

بمشاركة  مساًء،  والنصف  السابعة 

واسعة من الالعبين بطريقة الشطرنج 

 10 السويسري  النظام  وفق  الخاطف 

قال  جانبه  ومن  ثانيتين.   + دقائق 

يوسف محمد المطوع أمين السر العام 

»سعداء  للشطرنج  القطري  باالتحاد 

بتنظيم  الريان  نادي  مع  بالتعاون 

للشطرنج  المفتوحة  الرهيب  بطولة 

كاتحاد  ونحن  األولى،  نسختها  في 

للشطرنج نعتبر أنفسنا شريكا للريان 

في نشاطهم الصيفي، ونتمنى أن تكون 

تواجد  خالل  من  الموعد  في  البطولة 

اإلثارة والمتعة، متمنيًا التوفيق لجميع 

قال  آخر  جانب  ومن  المشاركين«. 

اللجنة  رئيس  الهاجري  سعد  سعود 

على  النادي  أن  الريان  بنادي  الشبابية 

أتم الجاهزية الستقبال النسخة األولى 

ستحظى  البطولة  أن  مبيًنا  للبطولة، 

بجوائز مالية قيمة وكؤوس وميداليات 

وقال:  األوائل».  المشاركين  للعشرة 

األنشطة  ضمن  من  تعد  البطولة  هذه 

العام،  هذا  بالنادي  الخاصة  الصيفية 

باإلثارة  حافلة  تكون  أن  المتوقع  ومن 

الكبير  العدد  ظل  في  السيما  والندية 

المشارك، وتنظيم هذه البطوالت هدفها 

قدراته  تنمية  على  قادر  جيل  خلق 

نادي  أن  مؤكدًا  المناسبة،  بالصورة 

للشطرنج  فريق  إعداد  بصدد  الريان 

خالل المقبلة.

{  إقبال كبير على المشاركة

علي الهتمي.. رئيس االتحاد:

نتوقع مستويات
مميزة خالل البطولة

أكد علي الهتمي رئيس االتحاد القطري للجمباز، رئيس 

اللجنة المنظمة على أن اليوم األول من البطولة جاء مميزا 

للغاية من حيث المستويات وضربة البداية وحفل االفتتاح، 

وقال علي الهتمي في تصريحات صحفية »حفل االفتتاح 

رغم بساطته إال أنه كان رائعا للغاية، بعث برسائل محبة 

وسالم لكل العالم من 

خالل اللوحات الجميلة 

التي رسمها الالعبون. 

وأضاف علي الهتمي: 

المنافسة كانت جيدة 

في اليوم األول ونتوقع 

أن تشتد اليوم وغدا 

مع كشف النقاب عن 

الالعبين المتأهلين إلى 

النهائيات، فنحن نتوقع 

مستوى مميزا للغاية، 

السيما وأن البطولة 

تشهد مشاركة كوكبة 

من نجوم اللعبة على 

مستوى قارة آسيا. 

وبالحديث عن المشاركة القطرية قال: كنا نطمح 

بمشاركة أفضل، فنحن نشارك بالالعب راكان الحارث 

وضحى الحبشي وهما انشغال في الفترة األخيرة بالثانوية 

العامة ونتمنى ان يقدموا مستوى جيدا ويستفيدوا من خالل 

المشاركة في البطولة، باالحتكاك بالعبين مميزين في 

اللعبة.

عادل النجار كتب

{  بدر جاسم الحاي

اإلسباني »جراسيا« يرحل عن السد
اتفق المدرب اإلسباني خافي جراسيا، على فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي السد . 

وأفاد صاحب الـ 52 عاما، في تصريحات لوكالة األنباء األسبانية بأنه قرر إنهاء مسيرته مع 

النادي القطري، ألسباب شخصية للعودة إلى إسبانيا.

وصرح جراسيا في بيان »تدريب السد في عام المونديال في قطر، كان تحديا وخبرة غنية 

للغاية على المستوى االحترافي«.

وتابع »لن أنسى هذه الفترة في مسيرتي، وأتمنى كل التوفيق مستقبال للفريق«.

ونجح جراسيا في قيادة السد للحفاظ على لقب الدوري، بفارق 15 نقطة عن الدحيل.
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في احتفالية مميزة بمطار حمد الدولي

الكشف عن الملصق
الرسمي لكأس العالم »2022«

أمس  الدولي  حمد  مطار  احتضن 

الملصق  عن  باإلعالن  خاصة  احتفالية 

 ،2022 FIFA قطر  الرسمي لكأس العالم 

بثينة  القطرية  الفنانة  صممته  الذي 

وتراثها،  البالد  ثقافة  ويعكس  المفتاح، 

األكثر  باللعبة  القطريين  وشغف 

العالم. في  شعبية 

للبطولة  الرئيسي  الملصق  وُيبرز 

االحتفال بكرة القدم وشعبيتها الواسعة 

وبكافة  العربي  الخليج  وفي  قطر  في 

تصوير  خالل  من  العربي،  العالم  أنحاء 

التقليدي  الرأس  غطاء  من  مكونين 

الغترة  وهما  والمنطقة،  قطر  في  للرجال 

الهواء. ُيلوحان بهما في  اللذان  والعقال 

علي  خالد  أكد  االحتفالية،  وخالل 

للتسويق  العام  المدير  نائب  المولوي 

في  البطولة  وتجربة  واالتصال 

في  واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة 

المونديال  ملصقات  أن  تصريحات، 

القدم،  ترمز إلى شغف سكان قطر بكرة 

تشهدها  التي  الحماسية  األجواء  وتعزز 

من  نسخة  أول  استضافة  قبيل  الدولة 

العربي،  الخليج  منطقة  في  البطولة 

وفي الوطن العربي ككل.

العالم  كأس  معالم  أن  المولوي  وأوضح 

مكونات  تعكس   2022 قطر   FIFA
قطر  في  التقليدي  الرأس  غطاء 

استاد  تصميم  بينها  ومن  والمنطقة، 

البطولة،  وشعار  المونديالي،  الثمامة 

واآلن  »لعيب«،  الرسمية  والتعويذة 

السياق  في  قائالاً  الرسمي،  الملصق 

والفخر  االعتزاز  مشاعر  »تغمرنا  ذاته: 

ثقافتنا  من  لرموز  القوي  بالحضور 

التي  الجوانب  جميع  في  الغني  وتراثنا 

بالبطولة«. تتعلق 

العالم،  كأس  تاريخ  في  األولى  وللمرة 

ابتكار  البطولة  من  النسخة  هذه  تشهد 

شأنها  من  التي  الملصقات  من  مجموعة 

لدى  واإلثارة  الحماس  أجواء  تعزيز 

المرتقبة. البطولة  تجاه  المشجعين 

العالم  كأس  ملصق  أن  بالذكر  جدير 

كلمة  تضمن  الذي   ،2022 قطر   FIFA
القطرية  الفنانة  تصميم  من  هو  »َهّيا«، 

أنها  أوضحت  التي  المفتاح،  بثينة 

المشجعين  هتافات  من  استلهمته 

أصوات  ومن  المختلفة،  المالعب  في 

المساندة. على  تحث  التي  التشجيع 

بحثا عن التأهل لربع نهائي بطولة آسيا

عنابي السلة في مواجهة صعبة أمام »اللبناني«
لكرة  للناشئين  الوطني  منتخبنا  يخوض 

الثاني،  الدور  في  وحاسمة  مهمة  مواجهة  السلة 

النهائي  ربع  الدور  إلى  التأهل  أجل  من  وذلك 

لبطولة كأس آسيا لكرة السلة للناشئين تحت 

الليلة  اللبناني  نظيره  يالقي  عندما  سنة،   16
التصفيات  ضمن  والربع  الثامنة  في  وتحديدا 

التأهيلية لربع نهائي البطولة التي يستضيفها 

وتستمر  الغرافة،  نادي  بصالة  القطري  االتحاد 

ا  منتخباً  13 بمشاركة  الجاري،  يونيو   19 حتى 

تم تقسيمها إلى 4 مجموعات.

في  المجموعات  دور  الناشئين  العنابي  أنهى  و 

المركز الثالث للمجموعة األولى برصيد 4 نقاط 

جمعها من الفوز على البحرين في المباراة األولى 

ثم  الثانية  المباراة  في  أستراليا  أمام  وخسارته 

ليواجه  مبارياته..  ثالث  في  الهند  أمام  خسر 

في  الثاني  المركز  صاحب  اللبناني  المنتخب 

من  جمعها  نقاط   3 برصيد  الثانية  المجموعة 

فوز على اندونيسيا وخسارته أمام إيران. 

قطر  بين  اليوم  مباراة  من  الفائز  وسيالقي 

المنتخب  التأهيلية،  بالتصفيات  ولبنان 

ربع  الدور  في  الجمعة  غد  يوم  الجنوبي  الكوري 

الكوري  المنتخب  تصدر  أن  بعد  النهائي.. 

الجنوبي مجموعته.  وتشهد صالة نادي الغرافة 

اليوم وبجانب مباراة قطر ولبنان، ثالث مباريات 

وتجمع  التأهيلية،  التصفيات  ضمن  أخرى 

الهند مع أندونيسيا، والفلبين مع كازاخستان، 

ونيوزيالندا مع الكويت، لتحسم تأهلها إلى الدور 

ربع النهائي. وستقام مواجهات الدور ربع النهائي 

أستراليا  بين  وتجمع  الجمعة،  غدا  للبطولة 

وكازاخستان(،  )الفلبين  مباراة  من  والفائز 

)نيوزيالندا  مباراة  من  الفائز  مع  إيران  وتتبارى 

والكويت(، وتواجه اليابان الفائز من مباراة )الهند 

مع  الجنوبية  كوريا  وتتقابل  وأندونيسيا(، 

الفائز من مباراة )قطر ولبنان(.

أصل  )من  البطولة،  من  منتخبات   4 وستتأهل 

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

بالبطولة  المشاركة  الـ13  الفرق  أن  يذكر 

ضمت  حيث  مجموعات   4 إلى  تقسيمها  تم 

البحرين،  قطر،  منتخبات  األولى  المجموعة 

الثانية  المجموعة  وضمت  واستراليا،  الهند 

المجموعة  وضمت  واندونيسيا،  ولبنان  إيران 

الثالثة الفلبين واليابان والكويت أما المجموعة 

كوريا  منتخبات  فتضم  واالخيرة  الرابعة 

ونيوزيالندا وكازاخستان.

سعادة الشيخ سعود بن علي آل ثاني:

تنظيم البطوالت أصبح »سهال« على قطر
ثاني  آل  علي  بن  سعود  الشيخ  سعادة  أكد 

رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة السلة أن تنظيم 

بالنسبة  سهال  أصبح  البطوالت  مختلف 

لقطر.

»قطر  صحفي:  تصريح  في  سعادته  وقال 

في  تراكمية  خبرات  تمتلك  أصبحت 

وتتمتع  والبطوالت  الفعاليات  تنظيم  مجال 

بمنشآت رياضية عالية المستوى، ومع توفر 

رياضية  لعبة  الي  المطلوبة  التسهيالت  كل 

أمر  التنظيم  جعل  السلة  كرة  فقط  وليس 

سهل وعادي لقطر«.

أن توقيت  إلى  االسيوي  االتحاد  وأشار رئيس 

االمتحانات  فترة  مع  تزامن  البطولة  اقامة 

المدرسية للطلبة في منطقتنا وهذا األمر أثر 

كثيرا على مردود الالعبين بالبطولة واشتكت 

منه عدة دول مشاركة.

مستويات  شاهدنا  هذا  »رغم  سعادته:  وقال 

ونيوزيالندا  كوريا  فمباراة  بالبطولة  جيدة 

اليابان والفلبين كانت  كانت ممتازة ومباراة 

جيدة.. كما أن المنتخب القطري الرابع على 

مستوى الخليج وينافس بهذه الطريقة اعتقد 

انه في تطور مستمر ولديه مستقبل.. وكل 

الفرق مستوياتها غير سيئة لكن بعضهم تأثر 

بالسفر وباالمتحانات وعدم التدريب«.

على  صعبة  الفترة  هذه  سعادته:  وأضاف 

اضطررنا  لكننا  لالمتحانات  نظرا  الفئة  هذه 

4 فرق من البطولة  ان ننظم هذه البطولة الن 

كأس  في  للمشاركة  ستتأهل  اآلسيوية 

شهر..  من  أقل  بعد  باسبانيا  للعبة  العالم 

يصعب  السنية  الفئة  هذه  في  أنه  مبينا 

المرشحة  األربعة  بالمنتخبات  التكهن 

للتأهل لكأس العالم وبالفائز بلقب البطولة.

{ الشيخ سعود يتحدث للزميل عوض الكباشي

بعد فوزه على النمسا في بطولة العالم

عنابي الشاطئية يتأهل لدور الـ »16«
الطائرة  للكرة   

ُّ
الوطني ُمنتخُبنا  تأهل 

شريف  الثنائي  من  ن 
َّ

المكو الشاطئية 

األول  )المصنف  تيجان  وأحمد  يونس، 

العالم  بطولة  في   16 الـ  الدور  إلى  ا(،  عالمياً

وسيدات(  )رجال  الشاطئية  الطائرة  للكرة 

روما  اإليطالية  العاصمة  في  ا  حالياً المقامة 

حتى 19 يونيو الجاري.

خالل  ا  راقياً أداءاً   
ُّ

الوطني ُمنتخُبنا  قدَم 

تشهُد  والتي  العالم  بطولة  منافسات 

مستوى  على  الفرق  أفضل  مشاركة 

القارات.

 16 الـ  الدور  التاهل  الوطني  ُمنتخُبنا  نجح 

بنتيجة  النمسا  على  الفوز  حقق  ان  بعد 

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

َّ
منتخب فرنسا المكو

وأرنو جوتييه رات، بنتيجة شوطين  كرو، 

في  و16-21(،   17-21( نتائج  بواقع  رد  دون 

ثالث جوالت المجموعة الرابعة.

ويشارُك ُمنتخُبنا الوطني في بطولة العالم 

وصاحب  ا  عالمياً ل 
َّ
األو المصنف  باعتباره 

األلعاب  دورة  في  البرونزية  الميدالية 

األولمبية األخيرة في طوكيو 2020.
{ لقطة من المباراة

قدم التهنئة للمنتخبات المتأهلة.. إنفانتينو:

مع اللجنة األولمبية الدولية

انتظروا النسخة األفضل من »المونديال«

»األولمبية« تستضيف اجتماع 
ممثلي الرياضة األفغانية

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  أ  هنَّ

المنتخبات  إنفانتينو،  جياني  )فيفا(، 

قطر  مونديال  في  ستشارك  التي   32 الـ 

2022، بعد إقامة آخر مباريات التصفيات 
أستراليا  تأهلت  حيث  الدوحة،  في 

إلى  الجماهير  كافة  ودعا  وكوستاريكا، 

أن يعيشوا »أفضل بطولة كأس عالم في 

التاريخ«.

الملحق  مباراتي  إنفانتينو  وحضر 

القاري، والتي انتهت الليلة الماضية بفوز 

على   )0-1( نيوزيلندا  على  كوستاريكا 

وقبلها  الريان،  في  علي(  بن  )أحمد  ملعب 

بركالت  بيرو  على  أستراليا  فوز  بيوم 

الترجيح )5-4( في نفس االستاد.

الجميع  »أهنئ  الفيفا  رئيس  وقال 

دولة،   32 الـ  بمشجعي  نرحب  وبالطبع 

أنحاء  جميع  من  المشجعين  وكذلك 

في  الدوحة  إلى  سيأتون  الذين  العالم 

في  أي  العام،  هذا  من  وديسمبر  نوفمبر 

بكرة  لالحتفال  أشهر،  بضعة  غضون 

القدم ولنعيش معا أعظم عرض على هذا 

الكوكب وأفضل كأس عالم في التاريخ«.

يوم   2022 قطر  مونديال  وسينطلق 

السنغال  مباريات:  بأربع  نوفمبر   21
وقطر-  إيران،   - وإنجلترا  هولندا،   -

اإلكوادور، والواليات المتحدة- ويلز.

 18 يوم  النهائية  المباراة  وستقام 

ديسمبر.

القطرية  األولمبية  اللجنة  استضافت 

اللجنة  بين  الثاني  االجتماع  أمس 

األولمبي  والمجلس  الدولية  األولمبية 

األولمبية  اللجنة  وممثلي  اآلسيوي 

البدنية  للتربية  العامة  واإلدارة  األفغانية 

والرياضة في أفغانستان. 

الخطوات  على  الضوء  االجتماع  سلط 

الواجب اتخاذها لضمان السماح لألفغان 

في  والمشاركة  الرياضة  بممارسة 

يمكن  التي  واآلليات  الرياضية  البطوالت 

التعليم  فرص  دعم  للشركاء  خاللها  من 

وخاصة للسيدات والفتيات في البالد.

الدولية  األولمبية  اللجنة  ناقشت  كما 

دعم  برامج  اآلسيوي  األولمبي  والمجلس 

الرياضيين التي تم طرحها خالل الفترات 

من  للمزيد  الطريق  مهدت  والتي  السابقة 

التضامن  برامج  من  لالستفادة  التنسيق 

األولمبي. 

حضر االجتماع، السيد جيمس ماكلويد 

األولمبي  التضامن  برنامج  مدير   –
الوطنية  األولمبية  اللجان  مع  والعالقات 

حيدر  والسيد  الدولية  األولمبية  باللجنة 

اآلسيوية  األلعاب  دورات  إدارة  مدير  فرمان 

والسيد  اآلسيوي  األولمبي  بالمجلس 

اللجنة  رئيس  رحيمي  والي  الله  حافظ 

األولمبية األفغانية والمهندس نزار محمد 

للتربية  العامة  اإلدارة  مدير  مؤتمن، 

البدنية والرياضة بأفغانستان.

كما شهد االجتماع حضور سعادة جاسم 

اللجنة  عام  أمين  البوعينين  راشد  بن 

مدير  العبيدلي  وحمد  القطرية  األولمبية 

الدولي  والتعاون  العامة  العالقات  إدارة 

وسارة  القطرية  األولمبية  باللجنة 

الدولي  التعاون  قسم  رئيس  المسند 

المال  وسارة  القطرية  األولمبية  باللجنة 

ممثلة وزارة الخارجية القطرية.

{ إنفانتينو

عوض الكباشي كتب
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ممكن عبر الهواء

انتقــال »جــدري القـــرود«
تؤكد إرشادات المراكز األميركية للسيطرة على األمراض 

في  يمكن  القرود  جدري  أن  في  تتمثل  ظاهرة  منها  والوقاية 

الهواء مثل فيروس كوفيد -  بعض األحيان أن ينتقل عبر 

.19
تايمز«  »نيويورك  صحيفة  نشرته  الذي  مقالها-  في 

مراكز  إن  موندافيلي  أبورفا  الكاتبة  قالت  األميركية- 

بتحديث  قامت  منها  والوقاية  األمراض  على  السيطرة 

في  الراغبين  للمسافرين  الماضي  األسبوع  إرشاداتها 

حماية أنفسهم من جدري القرود.

لدى  الحاالت  أغلب  عن  اإلبالغ  تم  السابقة،  التفشيات  في 

حيوان  أو  مريض  مع  وثيق  اتصال  على  كانوا  الذين  أولئك 

مصاب، لكن في بعض الحاالت كان االنتقال عبر الهواء هو 

التفسير الوحيد للعدوى.

والوقاية منها تحث  األمراض  وال تزال مراكز السيطرة على 

»خاصة  جراحي،  قناع  ارتداء  على  القرود  جدري  مرضى 

ُيطلب  كما  تنفسية«،  أعراض  من  يعانون  الذين  أولئك 

ارتداء قناع جراحي«  أفراد األسرة اآلخرين »التفكير في  من 

عندما يجدون أنفسهم في المكان ذاته مع شخص مصاب 

بجدري القرود.

الحظ العلماء الذين درسوا تفشي مرض جدري القرود عام 

السجن،  داخل  للعدوى  انتقال  حاالت  نيجيريا  في   2017
وسجلوا إصابة عاملْين في مجال الرعاية الصحية لم يكن 

لهما اتصال مباشر بالمرضى.

وفي مؤتمر علمي نظمته منظمة الصحة العالمية، ناقش 

حول  المجهولة  المعلومات  من  عددا  الباحثين  من  العديد 

جدري القرود، بما في ذلك طريقة انتقاله األولية.

لم  الجمهور،  وعامة  الصحافة  مع  إحاطة  جلسات  في  لكن 

انتقال  إمكانية  إلى  يتطرق مسؤولو الصحة بشكل صريح 

الكمامات  استخدام  ضرورة  أو  الهواء  طريق  عن  العدوى 

التنفسي  الرذاذ  دور  على  المقابالت  في  وشددوا  للحماية. 

الكبير للمصابين في نقل العدوى.

لمكافحة  األميركية  المراكز  في  األوبئة  عالمة  وحسب 

القرود  أندرريا ماكولم، فإن عدوى جدري  والوقاية  األمراض 

ليس  هذا  المصاب،  مع  وثيًقا  مستمرا  »اتصاال  تتطلب 

أن  علينا  السبب  لهذا  أمتار؛  عدة  عبر  ينتقل  فيروًسا 

نكون حذرين حًقا في كيفية احتوائه«.

مسؤولي  على  ينبغي  كان  إذا  عما  ُسئلت  وعندما 

عن  العدوى  انتقال  إمكانية  عن  اإلعالن  الصحة 

»نقطة  أنها  ماكولوم  أوضحت  الهواء،  طريق 

بعين  أخذه  ينبغي  وعامل  التوضيح،  تستحق 

االعتبار مستقباًل«.

مركز  توصية  في  السريع  التغيير  إن 

ارتداء  بشأن  األمراض  على  السيطرة 

القرود  جدري  بشأن  القلقين  المسافرين 

أن  لحقيقة  المبكر  باإلنكار  يذّكر  الكمامة 

الهواء؛  عبر  ينتقل  كوفيد19-  فيروس 

الوكالة  نشرت   ،2020 سبتمبر  ففي 

عبر  الفيروس  انتقال  حول  إرشادات 

أيام  بعد  فجأة  سحبتها  ثم  الهواء، 

مايو  حتى  الوكالة  تقر  ولم  قليلة، 

 19  - كوفيد  فيروس  بأن   2021
لدقائق  الهواء  في  »يطفو  أن  يمكن 

وحتى ساعات«.

معظم  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

فيروس  حول  المعلومات 

من  مستمدة  القرود  جدري 

على  أجريت  التي  الدراسات 

الجدري. وعلى مدى العقدين 

العلماء  كان  الماضيين، 

انتشار  كيفية  يدرسون 

ذلك  في  بما  الجدري، 

وجوده في قطرات صغيرة 

الجوي،  الهباء  تسمى 

االستعداد  أجل  من 

سالحا  الستخدامه 

بيولوجيا.

»3« أطعمة 
تضعف الذاكرة

الطبيبة  إن  اإلسبانية  »إلكونفيدينسيال«  صحيفة  قالت 

كلية  في  أستاذة  وهي  نايدو،  أوما  التغذية  مجال  في  النفسية 

طعامك  يكشفه  ما  »هذا  كتاب  ومؤلفة  هارفارد  بجامعة  الطب 

تحفز  أن  المعوية  للبكتيريا  يمكن  كيف  كشفت  دماغك«،  عن 

عمليات التمثيل الغذائي والتهاب الدماغ، وكيف يؤثر ذلك على 

التركيز والذاكرة، ويمكن حتى أن يؤدي إلى مرض عقلي.

لهذا السبب، يوصى بتجنب أو تقليل تناول 3 أطعمة لمنع تفاقم 

مشاكل الذاكرة والتركيز وتعزيز صحة الدماغ:

السكريات المضافة

الغلوكوز  أن  ومع  المضافة.  السكريات  هي  األطعمة  هذه  أول 

عالي  غذائي  نظام  اتباع  أن  إال  السليمة،  الدماغ  لوظيفة  ضروري 

ما  وهو  الدماغ،  في  الغلوكوز  زيادة  إلى  يؤدي  أن  يمكن  السكر 

ربطته الدراسات بقلة اللدونة في الُحصين، وهو الجزء المسؤول 

عن التحكم في الذاكرة.

األطعمة المقلية

شددت الصحيفة على ضرورة الحد من استهالك البطاطا المقلية 

ألنها  المقلية،  األطعمة  من  وغيرهما  بالبقسماط  اللحم  وشرائح 

على  يؤثر  مما  بالدم،  الدماغ  تزود  التي  الدموية  باألوعية  مضرة 

عملية التعلم والذاكرة.

حديثة،  لدراسة  وفًقا 

استهالك  يؤدي  أن  يمكن 

األطعمة المقلية إلى اإلصابة 

باالكتئاب.

الدقيق المكرر

األطعمة  أن  الصحيفة  أوردت 

الغنية بالكربوهيدرات، مثل الخبز 

أخرى  معجنات  أي  أو  المعكرونة  أو 

مضرة  المكرر،  الدقيق  من  مصنوعة 

المضافة.  السكريات  مثل  بالصحة 

وعلى الرغم من أن طعمها ليس حلوا، فإن 

الجسم يعالجها بالطريقة نفسها.

على  تراهن  أن  عليك  السبب  لهذا 

تكون  التي  جودة«  »األفضل  الكربوهيدرات 

التي  واألطعمة  الكاملة،  الحبوب  من  مصنوعة 

باإلضافة  األلياف،  من  عالية  نسبة  على  تحتوي 

إلى تلك التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في 

والحمص  والفواكه  الخضار  )مثل  منخفض  الدم 

والعدس وغيرها(.

أقل  باالكتئاب  اإلصابة  فرصة  ستكون  الطريقة،  بهذه 

بكثير.

تشير إلى مشاكل  متعددة

 آالم الجانب األيسر من البطن
األيسر من  الجانب  إن  آالم  الصحية  للتوعية  األلماني  االتحادي  المركز  قال 

الدقيق  اآلالم  موضع  بناء  على  تشخيصها  ويمكن  عدة،  أسباب  لها  البطن 

واألعراض األخرى المصاحبة لها.

إلى  تشير  البطن  من  األيسر  العلوي  الجزء  في  اآلالم  أن  المركز   وأوضح 

كما  والطحال،  والبنكرياس  والرئتين  والقلب  المعدة  مشاكل  في 

في  مشاكل  إلى  البطن  من  األوسط  الجزء  العلوي  في  اآلالم  تشير 

الطحال والكليتين والحالب واألمعاء  الغليظة.

شديدة  اآلالم  كانت  إذا  الطبيب  استشارة  ينبغي  عام،   وبشكل 

إذا كانت مصحوبة  أو في حال  استمرارها مدة طويلة، ال سيما 

واالنتفاخ  والقيء  والغثيان  الحمى  والدوار  مثل  أخرى  بأعراض 

وضيق  وآالم  الصدر  المعدة  وحرقة  اإلمساك  أو  واإلسهال، 

التنفس ونوبات التعرق وآالم أثناء التبول.

بناء  المحتملة  األمراض  قائمة  أن  إلى  المركز   وأشار 

الغشاء  التهاب  تشمل  األعراض  المتنوعة  هذه  على 

المزمنة  األمعاء  وأمراض  المعدة  في  المخاطي 

تحمل  وعدم  كرون(  وداء  التقرحي  القولون   )التهاب 

الطعام )الفركتوز  والالكتوز والجلوتين(، والتهاب 

والمسالك  الكلى  وحصوات  البنكرياس، 

 البولية، وااللتهاب الرئوي، واألزمة القلبية.

مفيد ألمراض القلب

البطيخ يقلل مضاعفات السكري

هل البطيخ يرفع السكر؟
على  أساسي  بشكل  البطيخ  يحتوي 

السكريات الطبيعية التي يمكن أن ترفع 

كنت  حال  في  الدم  في  السكر  نسبة 

حال  في  لكن  كبيرة،  بكميات  تتناولها 

كنت تتناول البطيخ بكمية معتدلة، فإن 

قد  بل  ضئياًل،  يكون  السكر  على  التأثير 

يكون مفيدًا في الواقع.

يقول  األميركي  الصحي   Greatist موقع 

أّن  تؤكد  التي  األدلة  من  العديد  هناك  إّن 

مرض  مضاعفات  من  يقلل  قد  البطيخ 

السكري لمن يتناولونه باعتدال.

على  يحتوي  البطيخ  أّن  ويضيف 

األكسدة  مضادات  أحد  وهو  الليكوبين، 

البطيخ  في  طبيعي  بشكل  توجد  التي 

الحمراء  الفواكه  وبعض  والطماطم 

األخرى.

تحديدًا  الموجود  الاليكوبين  ويتميز 

الحرة  الجذور  بمحاربة  البطيخ  في 

مخاطر  وتقليل  السرطان  نمو  وإبطاء 

اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية 

والسكري وأمراض البقعة.

نسبة  على  الاليكوبين  يؤثر  ال  وبينما 

السكر في الدم، فإنه قد يقلل من خطر 

ألن  مهم  وهذا  القلب،  بأمراض  اإلصابة 

سن  فوق  السكري  مرضى  من   68%
القلب  أمراض  بسبب  يموتون   65

واألوعية الدموية.

العديد  وجدت  فقد  ذلك  إلى  إضافة 

من الدراسات الصغيرة التي أجراها 

العام  في  األميركي   NPS مركز 

الموجود   C فيتامين  أّن   ،2019
يمكن  البطيخ  في  خاص  بشكل 

الدم  سكر  نسبة  يخفض  أن 

الوجبات،  بعد  تناوله  حال  في 

من  يقلل  أن  أيضًا  وبإمكانه 

بمضاعفات  اإلصابة  مخاطر 

السكري.

مرض  هزيمة  مؤسسة  أما 

 »Defeat Diabetes Foundation« السكري 

ماء  نسبة  على  يحتوي  البطيخ  أن  فتؤكد 

عالية، وأنه يحتوي على نسبة منخفضة من 

نسبة السكر في الدم تبلغ 5 غرامات.

تناول  المنظمة  فيه  تدعم  الذي  الوقت  وفي 

عصير  بتجنب  توصي  فإنها  الطازج  البطيخ 

البطيخ نظرًا الرتفاع نسبة السكر في الدم به.

السكري  بداء  المصابين  لألشخاص  ويمكن 

بالدهون  الغنية  باألطعمة  البطيخ  دمج 

المكسرات  والبروتين، مثل  واأللياف  الصحية 

من  المزيج  هذا  يساعد  أن  يمكن  إذ  البذور،  أو 

الشعور  على  الشخص  الغذائية  العناصر 

بالشبع لفترة أطول ويبطئ امتصاص السكر 

في مجرى الدم.

الفواكه األخرى التي ال ترفع 
نسبة السكر في الدم

على الرغم من أنه يمكنك بالتأكيد االستمتاع 

هناك  فإن  آلخر،  وقت  من  الطازج  بالبطيخ 

أقل  جاليسيمي  مؤشر  ذات  أخرى  فواكه 

يمكنك تناول المزيد منها.

ذات  ثمارًا  والخوخ  والبرتقال  التفاح  يعتبر 

الكثير  على  وتحتوي  منخفض  سكري  مؤشر 

من األلياف والعناصر الغذائية األساسية.

 20 كما أّن الكرز لديه مؤشر جاليسيمي يبلغ 

فقط، لذلك يمكنك تناول المزيد منه.

وتعتبر الفاكهة ذات المؤشر الجاليسيمي بين 

الجاليسيمي،  متوسط   المؤشر  غذاء  و70   56
مؤشر  على  يحتوي  البطيخ  أّن  حين  في 

جاليسيمي يبلغ حوالي 70.

فوائد البطيخ األخرى
يعتقد أن البطيخ قد تمت زراعته ألول مرة منذ 

إفريقيا،  شرق  شمال  في  عام   4000 من  أكثر 

كما أنه مليء بالماء وحلو المذاق؛ مما يجعله 

مثاليًا إلرواء العطش أثناء حرارة الصيف.

هذه الفاكهة الحمراء مليئة بالعناصر الغذائية 

التي تعطي للجسم العديد من الفوائد.

البطيخ يحمي من الشمس
النباتات  حماية  في  األصباغ  بعض  تساعد 

الذي  األمر  ذات  وهو  الشمس،  أشعة  من 

البطيخ  في  الموجود  الاليكوبين  على  ينطبق 

بحروق  إصابتك  احتمالية  من  يقلل  الذي 

 WebMD موقع  ذكره  لما  وفقًا  الشمس، 

الطبي األميركي.

فوائد البطيخ للقلب
البطيخ غني باألحماض األمينية التي تسمى 

الدم  تحريك  في  تساعد  قد  والتي  سيترولين 

الدم،  ضغط  تخفض  أن  ويمكن  الجسم  في 

بالنوبات  اإلصابة  خطر  من  يقلل  أنه  كما 

القلبية.

على  بالكامل  حياتك  نمط  يؤثر  بالطبع، 

الرياضة  ممارسة  من  تأكد  لذا  قلبك،  صحة 

تناول  من  والحد  التدخين،  وعدم  أيضًا، 

الدهون المشبعة.

فوائد البطيخ للمفاصل
تسمى  طبيعية  صبغة  على  البطيخ  يحتوي 

تحمي  قد  والتي  كريبتوكسانثين  بيتا 

مفاصلك من االلتهابات.

على  الوقت  بمرور  قادرة  أيضًا  المادة  وهذه 

المفاصل  أقل عرضة لإلصابة بالتهاب  جعلك 

الروماتويدي.

فوائد البطيخ للرجال
يعتبر   Medical News Today لموقع  وفقًا 

فالبطيخ  الطبيعي،  الفياغرا  بديل  البطيخ 

حمض  وهو  للسيترولين،  طبيعي  مصدر  هو 

بشكل  الرجال  لدى  الجنسية  القوة  أميني 

أفضل.

فوائد البطيخ للحامل
أكثر  الفوائد  فستكون  حاماًل،  كنِت  إذا  أما 

إيجابية، إذ يخفف البطيخ من حرقة المعدة 

ويقلل من التورم أثناء الحمل.

المحتوى  إّن  الطبي   Parents موقع  يقول  كما 

في  يساعد  البطيخ،  في  للمياه  العالي 

كما  والجفاف؛  الصباح  غثيان  من  التخفيف 

في  يحتويها  التي  المعادن  تساعد  أن  يمكن 

من  الثالث  الثلث  في  العضالت  تقلصات  منع 

الحمل.

فوائد البطيخ للعيون
تمنحك شريحة واحدة متوسطة الحجم من 

البطيخ 9-11 % من فيتامين A الذي تحتاجه 

مفاتيح  أحد  هي  المغذيات  وهذه  يوم،  كل 

الحفاظ على صحة عينيك.

البطيخ مرطب طبيعي
فهو  لذا  الماء،  من   %  92 على  البطيخ  يحتوي 

على  الحفاظ  في  للمساعدة  بسيطة  طريقة 

رطوبتك.

كل خلية في جسمك تحتاج إلى الماء، حتى 

تشعر  يجعلك  أن  يمكن  البسيط  النقص 

بالخمول.

األمر  يصبح  فقد  حقًا،  بالجفاف  أصبت  إذا 

إلى  تحتاج  أنك  لدرجة  يكفي  بما  خطيرًا 

الحصول على سوائل عن طريق الوريد.

فوائد البطيخ للبشرة
في  الموجودة   Cو  B6و  A الفيتامينات  تساعد 

البطيخ على بقاء بشرتك ناعمة ونضرة.

يصنع  البطيخ  فإن  بالماء،  مليء  ألنه  ونظرًا 

أيضًا قناعًا رائعًا للوجه.

مع  البطيخ  عصير  من  كبيرة  ملعقة  امزج 

الزبادي، وضعها على وجهك  الكمية من  نفس 

جافة  بشرة  أي  إلزالة  دقائق   10 لمدة  واتركها 

وباهتة.

فوائد البطيخ للرجيم
نظرًا ألن 90 % من وزن البطيخ عبارة عن ماء، 

فهو إحدى أفضل الفواكه التي يجب تناولها إذا 

كنت تحاول إنقاص الوزن.

 Keck Medicine of USC ووفقًا لما ذكره موقع

 30 على  غرام   100 الحصة  تحتوي  األميركي 

سعرة حرارية فقط.

يسمى  أميني  لحمض  كبير  مصدر  أنه  كما 

الدهون  حرق  على  يساعد  والذي  األرجينين، 

بسرعة.

 Medical News Today لموقع  ووفقًا  وأخيرًا 

لمرضى  آمن  البطيخ  فإن  األميركي،  الطبي 

ذلك،  ومع  باعتدال،  تناوله  عند  السكري 

األخرى  والفواكه  البطيخ  تناول  األفضل  فمن 

المؤشر  من  عالية  نسبة  على  تحتوي  التي 

األطعمة  مع  جنب  إلى  جنبًا  الجاليسيمي 

التي تحتوي على الكثير من الدهون المغذية 

واأللياف والبروتين.

عندما يتعلق األمر بالفاكهة، فإّن مرضى السكري 
يحتاطون جيدًا منها، خوفًا من تناول أنواع قد تكون 

مليئة بالسكريات، وهو ما أعطى البطيخ سمعة سيئة 
بسبب مذاقه الحلو، ولكن هل البطيخ يرفع السكر 

فعاًل؟ 
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اختراق محتمل للمتصفح

ر 
ّ
»غوغل« تحذ

مستخدمي »كروم«

وأعلنت الشركة األميركية أنها اكتشفت 30 

بينها  من  المتصفح؛  في  جديدة  أمنية  ثغرة 

المستخدمين. خطيرًا على  7 تمثل تهديدًا 
البريطانية،  ميل«  »ديلي  صحيفة  وبحسب 

المقبلة  األيام  في  ستطلق  إنها  غوغل:  قالت 

التي  األمنية،  الثغرات  هذه  يعالج  تحديثًا 

على  كروم  غوغل  مستخدمي  على  تؤثر 

أو  وماك  ويندوز،  التشغيل:  أنظمة  جميع 

إس، ولينكس.

التفاصيل  من  المزيد  الشركة  تكشف  ولم 

إذا  وما  االختراق،  وراء  تقف  التي  الجهة  عن 

للخطر  ض 
َّ

تعر المستخدمين  أمن  كان 

بالفعل أم ال.

أنه لن يكشف مزيًدا  إلى  كما أشارت غوغل 

حتى  األمني،  االختراق  حول  التفاصيل  من 

غالبية  إلى  بالنسبة  العيوب  إصالح  يتم 

المستخدمين.

شركة  أعلنت  الماضي،  مارس  أواخر  وفي 

غوغل، عن إطالق تحديث جديد لمتصفحها 

الشهير كروم لسد ثغرة أمنية خطيرة يمكن 

استغاللها.  للقراصنة 

جافا  البرمجة  لغة  في  تكمن  األمنية  الثغرة 

أن التحديث الجديد  إلى  سكريبت، مشيرة 

اآلمن يحمل الرقم 99.0.4844.84.

تطبيق منفصل للحاسوب الشخصي

الحاسوب  على  واتساب  تطبيق  يعيب 

بمزامنة  تقوم  أن  يجب  أنه  الشخصي 

الجهازين  يتصل  وأن  الحاسوب  مع  الهاتف 

قراءة  من  تتمكن  لكي  الالسلكية  بالشبكة 

الرسائل على الحاسوب.

أما تطبيق تلغرام على الحاسوب الشخصي 

منفصل  فهو  لينوكس(،  ماك،  )ويندوز، 

أن  يشترط  فال  الذكي،  الهاتف  عن  تماما 

يكون الهاتف بالقرب منك أو أن يكون متصال 

بالشبكة الالسلكية، وكل ما عليك فعله هو 

واالستمتاع  حاسوبك  على  التطبيق  تنزيل 

بتجربة تراسل فوري سريعة وآمنة وبكافة 

أنه  كما  الذكية،  الهواتف  تطبيق  مزايا 

جهاز  أي  من  الرسائل  قراءة  متابعة  يمكنك 

آخر في أي وقت بفضل المزامنة السحابية 

الفورية للرسائل.

ال إعالنات أو رسوم اشتراك

ولن  كامل  بشكل  مجانية  تلغرام  خدمة 

تقوم إطالقًا بإظهار أي إعالنات في المستقبل 

للمستخدمين أو طلب رسوم اشتراك منهم، 

رسوم  ألغت  واتساب  أن  من  الرغم  وعلى 

األخرى  هي  لتصبح  السنوية  االشتراك 

استحواذ  صفقة  أن  إال  مجانية  خدمة 

اإلعالنات  أن  نعتقد  يجعلنا  عليها  فيسبوك 

في طريقها للخدمة بطريقة أو أخرى.

السرعة واألمان

لبعض  واتساب  إضافة  من  الرغم  على 

التام  التشفير  مثل  مؤخرًا  األمنية  المزايا 

تلغرام  خدمة  أن  إال  بخطوتين،  والتحقق 

الفوري  التراسل  خدمة  أنها  على  إليها  يشار 

فالخدمة  األمنية،  الناحية  من  قوة  األكثر 

توفر المزايا الظاهرية السابقة لكن مع بنية 

تحتية صلبة.

تصميم  على  اعتمدوا  تلغرام  فمطورو 

األمنية  بالحماية  يتمتع  بروتوكول 

المتقدمة وهو »MTProto« الذي يجمع بين 

أطلقت  وقد  والسرعة،  المتقدم  التشفير 

واختراق  لكسر  تحد  من  أكثر  الخدمة 

-كان  مكافآت  على  والحصول  التطبيق 

آخرها الحصول على مكافأة مالية بلغت 300 

ألف دوالر أميركي– لكن دون جدوى.

إما إن كنت تستخدم واتس اب وتلغرام في 

بنفسك  تالحظ  أن  فيمكن  الوقت،  نفس 

التطبيق  بها  يتمتع  التي  العالية  السرعة 

اإلشعارات  وتلقي  الرسائل  إرسال  عند 

واالستخدام على أجهزة متعددة.

ال حدود لنوع أو حجم الملفات

بوسعك  يكون  لن  واتساب  تطبيق  مع 

فالتطبيق  كبير،  حجم  ذات  ملفات  إرسال 

الواحد  للملف  ميغابايت  مئة  لغاية  يسمح 

كذلك يقتصر اإلرسال على أنواع معينة من 

الملفات مثل الصور والفيديوهات والرسائل 

الصوتية وملفات أدوبي أكروبات.

إرسال  تلغرام  تطبيق  يتيح  المقابل  في 

1.5 غيغابايت للملف الواحد، وكذلك  حتى 

من  معينة  أنواع  على  يقتصر  ال  األمر  فإن 

الملفات كما هو الحال مع واتساب.

اسم المستخدم »المعرف«

هو  تلغرام  في  أيضا  الجيدة  المزايا  من 

مستخدم«  »اسم  معرف  إنشاء  إمكانية 

من  اآلخرين  مع  التواصل  ُيمكنك  بحيث 

اسم  ما  لشخص  ترسل  أن  فيمكن  خالله 

بالبحث  وسيقوم  بك  الخاص  المستخدم 

عنك دون معرفة رقمك الهاتفي.

تسمح  أن  شأنها  من  الميزة  هذه  أن  كما 

القنوات  في  االشتراك  للمستخدمين 

لن  حيث  باطمئنان،  والمجموعات 

لكافة  للمستخدم  الهاتفي  الرقم  يظهر 

المشتركين في مجموعة معينة.

القنوات والمجموعات

منوعة  خيارات  تلغرام  خدمة  توفر 

المجموعات،  بإنشاء  الراغبين  لألشخاص 

مجموعة  بإنشاء  الخدمة  تسمح  فبداية 

مكونة من مئتي شخص مناسبة لألصدقاء 

بينما  الصغيرة  والمجموعات  العائلة  أو 

كبيرة  مجموعة  إنشاء  إلى  احتجت  لو 

الضخمة«  »المجموعة  إلى  االنتقال  فيمكن 

خمسة  بضم  تسمح  التي   )supergroup(

آالف مستخدم، في حين أن المجموعات في 

واتساب تسمح بإضافة 256 شخصا فقط.

أما في حال رغبتك ببث رسائل إلى عدد غير 

محدود من المستخدمين فيمكنك االعتماد 

خصيصًا  المصممة  القنوات  ميزة  على 

في  كبير  جمهور  إلى  العامة  الرسائل  لبث 

تلغرام.

البوتات )روبوتات الدردشة(

إحدى  تعتبر  تلغرام  في   )Bots( البوتات 

المهام  ببعض  للقيام  المفيدة  المزايا 

الحقيقة  وفي  الدردشة،  أثناء  المحددة 

المفيدة  البوتات  عشرات  حاليًا  يوجد 

في  استخدامها  ُيمكن  التي  والممتعة 

أو  استطالع  إنشاء  يمكنك  فمثال  تلغرام، 

قاعدة  أو  يوتيوب  أو  ويكيبيديا  في  البحث 

خانة  ضمن  من   )IMDB( اإلنترنت  أفالم 

الدردشة مباشرة ودون مغادرة التطبيق من 

خالل بوتات معينة.

توفير استهالك البيانات

وفق دراسة حديثة لشركة إيطالية شملت 

من  الدردشة،  تطبيقات  من  كبيرا  عددا 

وفيسبوك  وسكايب  وواتساب  تلغرام  بينها 

أقل  بكونه  تلغرام  تفوق  وغيرها،  ماسنجر 

عند  للبيانات  استهالكا  التطبيقات  تلك 

استخدام شبكات الجيل الرابع في االتصال 

سواء عند االستخدام الخفيف أو المتوسط 

أو المكثف.

تلغرام  بين  الفارق  كان  الدراسة  وبحسب 

قليال  المنخفض  االستخدام  في  وواتساب 

االستخدام  في  الضعف  إلى  وصل  لكنه 

المكثف.

مزايا أخرى

المقارنة  عند  السابقة  المزايا  أهمية  رغم 

مزايا  عدة  هناك  تزال  ال  التطبيقين  بين 

واتساب  على  تلغرام  فيها  يتفوق  أخرى 

الويب  وتصفح  الملصقات  بينها  من 

الذاتي  والتدمير  واأللعاب  التطبيق  داخل 

أن  علما  المزايا،  من  وغيرها  للحساب 

الماضي  مارس  نهاية  في  أضاف  تلغرام 

سبقه  كان  التي  الصوتية  المكالمات  ميزة 

يفتقر  زال  ما  ذلك  مع  لكنه  واتساب،  إليها 

لميزة مكالمات الفيديو.

بين واتساب 

وتلغرام
يتصدر واتساب -المملوك لفيسبوك- 

قمة تطبيقات الدردشة والتراسل األكثر 
استخداما، لكن مع ذلك توجد العديد من 

التطبيقات المنافسة التي تقدم مزايا 
شبيهة وربما تتفوق على واتساب، وتلغرام 

هو أحد أشهر تلك التطبيقات المنافسة، 
وتاليا ثمانية أسباب قد تدفعك الستخدام 

تلغرام بدال من واتساب.

حلول سيبرانية متطورة
تواجه مختلف القطاعات 

مخاطر إلكترونية 
متنامية، كما أن الفرق 

األمنية ُمثقلة بأعباء 
التعامل مع العديد 

من المنتجات األمنية 
المختلفة التي ال تتكامل 

مع بعضها البعض، 
ولذلك جاءت منصة 
 »Trend Micro One«

لتوفر تقييم للوضع 
األمني وتحليل شامل 

للمخاطر المحيطة 
بالنقاط المستهدفة 

في الشركات، فضاًل عن 
اكتشاف التهديدات 

واالستجابة لها بما 
يضمن الحد من خطرها.

بن  معتز  الدكتور  قال  الصدد،  وبهذا 

اإلداري  والمدير  الرئيس  نائب  علي، 

األوسط  الشرق  في  مايكرو  لتريند 

جميع  من  الشركات  »َمّرت  وأفريقيا 

األوسط  الشرق  منطقة  في  األحجام 

عمليات  بسبب  نوعية  بنقلة  وإفريقيا 

التحول الرقمي السريعة التي شهدناها 

هذه  ولكن  الماضية،  القليلة  األشهر  في 

بيئة  نفسه  الوقت  في  شكلت  النقلة 

َدة  الُمَعقَّ بالتهديدات  محفوفة  عمل 

إلى  أضف  اكتشافها،  يصُعب  التي 

إلى  المتواصلة  االنتقال  عمليات  أن  ذلك 

السحابة الرقمية والعمليات السحابية 

مجرمي  هجمات  خطر  من  زاد  الهجينة 

االنترنت، ولكننا على ثقة من أن منصة 

المثالي  الدرع  هي   Trend Micro One
المنصة  هذه  تعتبر  حيث  لمواجهتها. 

السيبرانية،  للحلول  التالي  الجيل  من 

توفر  التي  المزايا  من  العديد  وتجمع 

للمخاطر،  والتقييم  األمنية  التغطية 

من  المنطقة  في  الشركات  يساعد  مما 

رحلتها  وتسريع  األمني  وضعها  تعزيز 

التجارية  بأعمالها  والقيام  الرقمية، 

واالزدهار بشكل آمن«.

تعرضت  التي  الهجمات  وتعكس 

حلول  إلى  الحاجة  مدى  المنطقة  لها 

األصول  لحماية  متطورة  سيبرانية 

َفوفًقا  المؤسسات،  واستقرار  الرقمية 

السنوي  السيبراني  األمن  لتقرير 

لعام  مايكرو  تريند  شركة  عن  الصادر 

2021، نجحت الحلول األمنية من تريند 
الشرق  منطقة  مستوى  على  مايكرو 

األوسط وشمال أفريقيا في رصد وإيقاف 

 )436,085,099( مليون   436 من  أكثر 

وإيقاف  اإللكتروني،  البريد  عبر  تهديد 

 )80,191,815( مليون   80 من  أكثر 

في  الضارة  الروابط  باستخدام  هجمة 

نجحت  كما  المنطقة.  أنحاء  جميع 

من  أكثر  وحجب  تحديد  في  الشركة 

عبر  هجمة   )20,572,364( مليون   20.5
البرمجيات الخبيثة. كما تمكنت حلول 

 Smart Home  - الذكي  المنزل  »شبكة 

حماية  من  مايكرو  تريند  من   »Network
المنزلية  واألجهزة  الهجينة  البيئات 

 18 من  يقرب  ما  إيقاف  عبر  والشبكات 

التهديدات  من   )17,976,951( مليون 

الشبكات،  في  والصادرة  الواردة 

مليون   33.5 من  أكثر  منع  إلى  باإلضافة 

سيبرانية  حادثة   )33,524,876(

تستهدف شبكات المنازل الذكية.

قوية  قدرات  توفر  موحدة،  وكمنصة 

منظومة  أن  كما  المخاطر،  لتقييم 

ميزاتها  توسيع  على  تعمل  الشركاء 

األمن  مجال  في  شمواًل  األكثر  وجعلها 

تمكين  على  تعمل  كما  السيبراني. 

العمالء من اكتشاف النقاط المستهدفة 

من مجرمي االنترنت عبر تعيين ومراقبة 

في  الرقمية  األصول  خصائص  وتحديد 

بيئاتهم، فضال عن فهم وتقييم المخاطر 

مستمر،  بشكل  األمنية  والثغرات 

وتحديد  األمنية،  الضوابط  وتشكيل 

تسعى  كذلك  الخطرة.  األنشطة  أنواع 

للتخفيف بشكل فعال من المخاطر عبر 

الصحيحة  الوقائية  الضوابط  ضمان 

من  للتقليل  سريعة  إجراءات  واتخاذ 

خالل  من  الهجمات  ومعالجة  المخاطر 

عن  األمنية  االستخبارات  من  االستفادة 

التهديدات.

أطلقت شركة غوغل تحذيرًا عالميًا لمليارات 
المستخدمين، وقالت: إن متصفحها الشهير 

»غوغل كروم« تعرض لالختراق من طرف قراصنة 

اإلنترنت.
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سعد المهندي

سينما بالزا )1(
MALAYALAM3:15

MALAYALAM5:30

TELUGU7:45

TELUGU10:45

سينما بالزا )2(
TAMIL3:00

HINDI6:00

TAMIL8:15

TAMIL11:45

45:

سينما بالزا )3(
 GULLIVER RETURNS3:30

SAMSAM5:15

FIRESTARTER7:00

EL ANKABOOT8:45

MALAYALAM11:00

:11

سينما الالند مارك )1(

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

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

NEPALI3:00

TAMIL5:30

TAMIL8:30

NEPALI11:30
سينما المول )2(

3:15العالم الجوارسي، الهيمنة

6:30العالم الجوارسي، الهيمنة

8:30العالم الجوارسي، الهيمنة

TAMIL11:00
سينما المول )3(

TAMIL3:30

6:30مافريك، توب غان

NEPALI8:45

11:15مافريك، توب غان

سينما بالزا )1(
TAMIL3:00

6:00العالم الجوارسي، الهيمنة

TAMIL8:30

MALAYALAM11:30

سينما بالزا )2(
MALAYALAM3:15

TAMIL5:30

8:30العالم الجوارسي، الهيمنة

TAMIL11:00

سينما بالزا )3(
TELUGU3:15

6:15منافسة رسمية

HINDI8:15

11:15العالم الجوارسي، الهيمنة

سينما الالند مارك )1(

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

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

TAMIL3:00
 SONIC THE HEDGEHOG 26:00

TAMIL8:15
MALAYALAM11:15

سينما المول )2(

TELUGU3:15
HINDI6:15

TELUGU8:30
MALAYALAM11:30

سينما المول )3(

SAMSAM3:15
MALAYALAM4:45

 EL ANKABOOT7:00
FIRESTARTER9:15

TAMIL11:00

الدوحة           $

نظمته »الفرقان الثانوية«

معرض يعزز الهوية الوطنية لدى الطالب

وقد بدأ الحفل بكلمة من مدير المدرسة 

ُزّوار  الضيوف  بالسادة  فيها  رّحب 

التي  األيادي  المعرض، وشكر فيها كل 

المعرض  هذا  في  للمشاركة  امتدت 

عن  تعبر  صورة  أبهى  في  يخرج  لكي 

 
َّ

أن على  سيادته  أّكد  وقد  المدرسة، 

الهوية  تعزيز  إلى  يهدف  المعرض  هذا 

نفوس  في  القطرية  والثقافة  الوطنية 

الطالب، وأنهى كلمته بضرورة مواصلة 

العمل والدفع في تنمية الحس الوطني 

اإليجابية  القيم  ونشر  الطالب  لدى 

بينهم وذلك لبناء المواطن القدوة داخل 

المجتمع القطرّي.

 كذلك جاءت في افتتاحية هذا الحفل 

أثنوا  الزوار  جانب  من  الكلمات  بعض 

قدمته  الذي  الكبير  الجهد  على  فيها 

ودور  المعرض  هذا  إلنجاح  المدرسة 

المشاركة  في  والمعلمين  الطالب 

قيم  عن  تعبر  ومتنوعة  رائعة  بأعمال 

الهوية الوطنية والثقافة القطرية، وأبدى 

الطالب  بأعمال  إعجابهم  الحاضرون 

المشاركة في المعرض. 

الوطنية  الهوية  تعزيز  معرض  ويعدُّ   

من  العام  قرابة  دامت  لجهود  إتمامًا 

المعرض  هذا  في  المشاركين  قبل 

تدفع  بالمدرسة  األقسام  مختلف  من 

واللغة  الوطنية  الهوية  قيم  تعزيز  في 

القطرية  الثقافة  لغة  بكونها  العربية 

واللغة الرسمية في الدولة.

بأهمية  إيمانًا  المعرض  هذا  ويأتي   

الهوية  قيم  تعزيز  في  الوطني  الحس 

الوطنية لدى الطالب، ودور المؤسسات 

الجانب  هذا  تنمية  في  التعليمية 

المعرض  هذا  جاء  كذلك  القيمي، 

اتساقًا مع مشروع وزارة التربية والتعليم 

والتعليم العالي والذي يهدف إلى تعزيز 

في  القطرية  والثقافة  الوطنية  الهوية 

المعرض  يأتي  كما  الدولة،  مدارس 

انطالقًا من قانون حماية اللغة العربية 

باعتبارها لغة رسمية في الدولة ؛ لذلك 

على  الثانوية  الفرقان  مدرسة  عملت 

هذا  خالل  من  الوطنّية  الهوية  تعزيز 

طالب  أنشطة  يلخص  الذي  المعرض 

المدرسة في هذا الجانب. 

للدور  تجسيدًا  المعرض  هذا  ويأتي 

المدرسة  عاتق  على  الُملَقى  األخالقي 

جزءًا أصياًل من نسيج هذا  ُتَعدُّ  فهي  ؛ 

هويته  على  تحافظ  القطرّي  المجتمع 

؛  والقيمية  الثقافية  ومبادئه  الوطنية 

الثانوية وعلى مدار  الفرقان  فقد كانت 

سنوات طويلة راعيًة للقيم المجتمعية 

الوطن..  بحب  مكتنفًة  والتربوية 

القطرّي..  الحضارّي  باإلرث  معتزًة 

وبناء  النشء  تربية  عاتقها  على  آخذًة 

المواطن القدوة.

نظمت مدرسة الفرقان 
الثانوية معرض تعزيز 

الهوية الوطنية 
بالمدرسة ؛ حيث أقيم 

حفل االفتتاح تحت 
شعار: )بالوطن نسمو.. 

وبالقيم نحيا( وسط 
حضور كوكبة من إدارات 

مدارس الفرقان الثالث، 
والمكاتب الداعمة 

لها ومدير المدارس 
والمعلمين والطالب 

وبعض السادة الزوار من 
خارج المدرسة، 

مشاركة الموظفين 
في حملة للتبرع بالدم

الريان بالتعاون مع مؤسسة حمد  مت بلدية  نظَّ

)الثالثاء(، حملة التبـرع بالدم شارك  الطبية أول أمس 

اليوم  البلدية، بمناسبة  فيها عدد كبير من موظفي 

2022. وذلك تحت  العالمي للتبرع بالدم في14 يونيو 

شعار »التبرع بالدم بادرة تضامن. شارك في الجهد 

وأنقذ األرواح«.

تأتي الحملة في إطار حرص البلدية على دعم هذه 

المبادرة بهدف المساهمة في تأمين مخزون كاف 

الدم بمركز حمد للتبرع بالدم بمؤسسة حمد  من 

الطبية.

الدوحة           $

الدوحة           $

إزالة قارب مهمل وانتشال 
سنبوك غارق بالكورنيش

قامت إدارة النظافة العامة ممثلة بقسم الشواطئ 

والجزر بإزالة قارب مهمل بكورنيش الدوحة مقابل 

متحف قطر الوطني، وإزالة كمية كبيرة من الحبال 

ألكثر من 30 مربطا عشوائيا للقوارب.

كما تمت إزالة وانتشال مركب خشبي )سنبوك( غارق 

وتالف في فرضة الشيوخ بالدوحة، وتم نقله إلى المكان 

المخصص للتخلص من النفايات الصلبة.

ويناشد قسم الشواطئ والجزر األخوة أصحاب القوارب 

االلتزام بالمواقف المخصصة لها.

ببلدية الريان

حملة تفتيشية 
على المنشآت الغذائية

ذ قسم الرقابة الصحية ببلدية أم صالل المرحلة  نفَّ

األولى من الحملة التفتيشية والتوعوية لتطبيق 

الممارسات الصحية السليمة والمحافظة على المظهر 

العام للعمال، والتي استمرت 3 أيام واستهدفت 218 

منشأة غذائية، وتم خالل الحملة تحرير 4 محاضر 

ضبط مخالفة وحجز طبقا ألحكام قانون تنظيم مراقبة 

األغذية اآلدمية.

الدوحة           $

نفذتها بلدية أم صالل

قوية  رياح  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

الساحل  على  متدنية  افقية  ورؤية  متوقعة 

وتوقعت أن يكون طقس اليوم حارا جدا نهارا 

مع غبار عالق على بعض المناطق. 

متغيرة  الساحل  على  الرياح  حركة  وتكون 

15 عقدة،   -  5 اغلبها شمالية غربية بسرعة 

كم،  و8   4 بين  األفقية  الرؤية  معدل  ويكون 

وتكون درجة الحرارة في الدوحة الصغرى 32 

والعظمى 44 درجة.



لالستفسار : 40002222






4469266244692772
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سلمان المالك
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ُقِتلوا في »الِقّثاء«!
روى »ابن الجوزي« في كتابه »التبصرة«، أّن 

الخليفة العباسي المعتضد، مّر في بعض 

أسفاره بقرية فيها أرض قّثاء، وهو نبات شبيه 

بالخيار، فدخل بعض غلمانه أرض القثاء، 

وأخذوا منها!

فقام صاحب األرض صارخا، فحمل إلى الخليفة، 

وسأله عن أمره.

فقال له: إّن بعض غلمانك أخذوا القثاء من 

أرضي.

فقال له الخليفة: أتعرفهم؟

قال: نعم، هم ثالثة.

فجاء المعتضد بغلمانه، وعرضهم أمام صاحب 

األرض، فتعّرف على غرمائه!

فأمر بهم المعتضد أن يقّيدوا ويسجنوا.

وفي الصباح، وجد الناس الثالثة وقد قتلوا 

وصلبوا! فصاروا يتحّدثون عن سفك الخليفة 

للدماء، وأنه قتل ثالثة في شيء ال يستحق!

ودخل الفقيه والعالم الخّواص على الخليفة وكان 

من جلسائه، يريد أن ينكر عليه!

ولمح الخليفة في وجه الخّواص غضبا يعرفه منه 

إذا أراد أن ينكر عليه.

فقال له: إني أعرف في نفسك كالما، فما هو؟

فقال له الخّواص: وأنا آمن؟

فقال له المعتضد: نعم.

فقال الخّواص: تقتل ثالثة غلمان في بعض 

القثاء، لعمري هذا تجّرٌؤ على الدماء يا أمير 

المؤمنين!

فقال له الخليفة: أتحسب أّن المصلوبين هم 

غلمان القثاء؟ ال والله، هؤالء لصوص، قتلوا 

وسرقوا، فوجب قتلهم، فألبستهم ثياب غلماني 

بعد قتلهم، وعرضتهم للناس حتى يقولوا إن كان 

قد قتل غلمانه ألنهم سرقوا فلن يرحم منا أحدا، 

وما أردت إال أن أرهب الجيش حتى ال يفسدوا في 

األرض!

لله دّر الفقيه الخّواص، ولله دّر الخليفة 

المعتضد!

عندما رأى الخّواص أن الخليفة قد أتى منكرا، لم 

يتزّلف له، ولم يمدح فعلته لينال عنده الحظوة، 

وإّنما أخبره بأن ما كان منه خطأ، وأنه ما كان 

يجب أن يفعل.

إّن أكثر مصائبنا اليوم ليست في الحّكام بقدر 

ما هي في الحاشية، فالحاكم بشٌر يخطئ 

ويصيب، ولو وجد من جلسائه من ينصحه وينكر 

عليه، لتغّيرت األحوال، ولكن قاتل الله التطبيل 

والمطّبلين!

وما أذكى الخليفة حين عرف أن الناس إنما 

ينظرون إليه وإلى حاشيته، وأنه إذا رتع وأفسد 

وإياهم فإّن الناس يقتدون بهم، وإن استقام وإّياهم 

استقاموا، وقد أراد أن يعرف الناس أن ال كبير أمام 

الحق، وأن الكل تحت سقف القانون، وال شيء 

يرسي دعائم الّدول غير أن يكون الكل أمام القانون 

سواء!

اإلجهاد يضعف المناعة
باحثون  أجراها  جديدة  دراسة  وجدت 

اإلجهاد  أن  كاليفورنيا،  جنوب  جامعة  من 

إلى  يؤدي  المؤلمة  الحياة  وأحداث  اليومي 

المناعية في الجسم  الخاليا  إضعاف مزيج 

قبل األوان.

ووفقا للدراسة، فإن اإلجهاد في شكل أحداث 

يومية،  وضغوط  وظيفي،  وضغط  مؤلمة، 

قد  مما  المناعي،  الجهاز  شيخوخة  يسرع 

بالسرطان  الشخص  إصابة  خطر  من  يزيد 

واألمراض  الدموية  واألوعية  القلب  وأمراض 

الناجمة عن عدوى مثل كوفيد - 19.

نشرت  التي  النتائج،  تساعد  أن  ويمكن 

ناشونال  ذا  اوف  بروسيدينغ  مجلة  في 

في  العلمية،  ساينس  اوف  أكاديمي 

المرتبطة  الصحة  في  التفاوتات  تفسير 

غير  الخسائر  ذلك  في  بما  بالعمر، 

المحتملة  النقاط  وتحديد  للوباء،  المتكافئة 

للتدخل.

كلوباك،  إريك  الدراسة  مؤلفي  كبير  وقال 

جامعة  في  الدكتوراه  بعد  ما  باحث  وهو 

ديفيس  ليونارد  بمدرسة  كاليفورنيا  جنوب 

الدراسة  هذه  »تساعد  الشيخوخة  لعلم 

تسريع  في  المشاركة  اآلليات  توضيح  في 

الشيخوخة المناعية«.

في  الناس  تقدم  مع  أنه  الدراسة  وأوضحت 

طبيعي  بشكل  المناعي  الجهاز  يبدأ  السن، 

تسمى  حالة  وهي  كبير،  انخفاض  في 

التقلص المناعي، حيث يتضمن عددا كبيرا 

جدا من خاليا الدم البيضاء البالية المنتشرة 

البيضاء  الدم  خاليا  من  جدا  قليال  وعددا 

الجاهزة  البالغة(  )غير  »الساذجة«  الجديدة 

لمواجهة غزاة جدد.

بإمكانهم  كان  إذا  ما  معرفة  الباحثون  وقرر 

مدى  لإلجهاد  التعرض  بين  العالقة  اكتشاف 

الحياة، وهو عامل معروف يساهم في تدهور 

المناعة،  جهاز  في  النشاط  وتراجع  الصحة، 

حيث درسوا مجموعات ضخمة من البيانات 

جامعة  في  والتقاعد  الصحة  دراسة  من 

األمد  طويلة  وطنية  دراسة  وهي  ميشيغان، 

والزوجية  والصحية  االقتصادية  لألنظمة 

والخاصة  العامة  الدعم  وأنظمة  والعائلية 

لكبار السن من األميركيين.

مطاعم إسطنبول تزدحم بالسياح

درجات  ارتفاع  مع  أوقاتها  أجمل  إسطنبول  تعيش 

الحرارة وتدفق الزائرين والسياح إليها من مختلف دول 

العالم، حتى أن مقاهي ومطاعم المدينة التركية باتت 

تفيض بالسياح.

وتشهد سواحل إسطنبول، وخاصة المطلة على مضيق 

البوسفور وبحر مرمرة، زحفا كبيرا من السياح األجانب 

الصيف  بشمس  لالستمتاع  المحليين،  السكان  ومن 

واألجواء الساحرة.

مع  التسوق  متعة  تجتمع  أمينونو،  منطقة  ساحل  على 

والسياحة،  والطبيعة  الحضارة  وتمتزج  اإلطاللة  سحر 

ومنطقة  غاالطة  جسر  على  المنتشرة  المطاعم  وتشهد 

كراكوي إقباال كبيرا.

على  يتوافد  وبحرا،  برا  متنوعة  مواصالت  وسائل  وعبر 

المنطقة يوميا عشرات اآلالف من السياح األتراك واألجانب، 

بأهداف متعددة.

المنطقة  أسواق  من  للتبضع  يأتي  من  السياح  فمن 

بالمشهد  االستمتاع  يريد  من  ومنهم  المتنوعة،  التاريخية 

مناطق  إلى  موانئها  عبر  االنتقال  يريدون  وآخرون  الساحر، 

أخرى.

وتتميز المنطقة بأماكن تاريخية وأثرية عديدة، كالجوامع 

واألبراج واألسواق، فضال عن موقعها الجغرافي المتميز عند 

أن  كما  البوسفور،  بمضيق  الذهبي  القرن  خليج  ملتقى 

سواحل الجانب اآلسيوي تتمتع بالمميزات نفسها.

كوي«  »أورطه  منطقة  في  الزائرين  حركة  تتكثف  كما 

البوسفور،  على  إسطنبول  عين  وهي  الوسطى(  )القرية 

المضيق  المدينة وتطل على  األوروبي من  وتقع في الشطر 

والجانب اآلسيوي.

ميدان  من  والممتدة  المنتشرة  المنطقة  مطاعم  وتشهد 

الزائرين  من  كثافة  كوي  أورطه  إلى  وصوال  بشيكطاش 

فيها  الجلوس  ويعد  البوسفور،  مضيق  على  تطل  حيث 

واالستمتاع بالمشاهد والتقاط الصور من أجمل النشاطات 

في المنطقة.

»ميكي ماوس« غزة

ماوس«،  »ميكي  شخصية  تطل 

بحر  شاطئ  على  الشهيرة،  الخيالية 

رفح، جنوبي قطاع غزة، لكسر  مدينة 

الحروب  خّلفتها  التي  الحياة  مرارة 

والحصار  الُمتكررة  العسكرية 

 15 من  ألكثر  المستمر  اإلسرائيلي 

عاما.

الكرتون،  عالم  مشاهد  كإحدى 

على  »ديزني«  شخصية  تستعرض 

الراقصة  الشاطئ، بعض الحركات 

وتدفعهم  األطفال  تجذب  التي 

للتفاعل معها بالقفز والغناء.

شكل  تأخذ  صغيرة،  عربة  وأمام 

محمد  الشاب  يرتب  الكوب، 

ُيجّسد  الذي  عاما(،   26( مخيمر 

أكواز  ماوس«،  »ميكي  شخصية 

مليء  حافل،  ليوم  ويستعّد  الذرة، 

بالسعادة والرزق.

يحتفظ  العربة،  جانب  وإلى 

مخيمر بعناية، بزّي شخصية »ميكي 

ماوس«، الذي يرتديه عند بدء العمل.

ماوس«،  »ميكي  الشهيرة  والشخصية 

هو فأر أسود اللون، يتصرف كاإلنسان، 

وعادة يلبس سرواال أحمر اللون، وسترة 

وقفازات  صفراء،  وأحذية  سوداء، 

بيضاء.

الذرة  بيع  مشروع  على  مخيمر،  أطلق 

على شاطئ البحر، اسم »عمو ميمي«، 

أطفال  بين  الُمنتشر  اللقب  وهو 

المدينة.

الكبيرة،  بالسعادة  مخيمر  ويشعر 

بين  يبّثها  التي  الفرحة،  حالة  جّراء 

األطفال المرتادين للشاطئ، خاصة في 

ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

ويقول لوكالة األناضول، إن هذه المهنة 

إال  للدخل،  متفاوتا  مصدرا  له  توّفر 

التي  والسعادة  المعنوي  المردود  أن 

ينشرها تكون بقيمة أكبر لديه.

حماية األنهار الجليدية
ذوبان  لتقليل  جديدة  طريقة  للعلوم،  الصينية  األكاديمية  من  باحثون  اكتشف 

األنهار الجليدية اصطناعيا من خالل تقييم تأثيرات مواد الغالف المختلفة.

التابع  والموارد  اإليكولوجية  للبيئة  الغربي  الشمال  معهد  من  الباحثون  وقام 

لألكاديمية، بدمج نموذجين رقميين عاليي الدقة لتحديد االرتفاع من أجل تقييم 

ذوبان أنهار جليدية مغطاة بثالثة مواد غالفية مختلفة.

ما  على  الحفاظ  تم  أنه  عن  النتائج  وكشفت 

32 بالمائة من فاقد الكتلة في  يصل إلى 

بالمناطق  مقارنة  المحمية  المناطق 

أظهرت  حيث  المحمية،  غير 

بياضا  النانوية  األلياف  مادة 

أنصع من نوعين من النسيج 

في  استخدما  األرضي 

التجارب.

الدراسة  إن  الباحثون  وقال 

طريقة  عن  كشفت 

األنهار  ذوبان  لتقليل  جديدة 

مراجع  وقدمت  الجليدية 

التغيرات  مواجهة  في  علمية 

الناجمة عن االحتباس الحراري.

بين  من  الجليدية  األنهار  وتعتبر 

تشهد  التي  الرئيسية  الجغرافية  العناصر 

تغيرات سريعة وملحوظة في ظاهرة االحتباس الحراري.


