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قمة قطرية ــــ سيراليونية
تبحث التعاون والقضايا المشتركة

الدوحة -قنا -يجري حضرة صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير البالد المفدى ،وفخامة الرئيس
جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية
سيراليون ،الذي وصل إلى الدوحة أمس،
جلسة مباحثات تتضمن تعزيز العالقات
الثنائية ،وسبل تطوير مجاالت التعاون
بين البلدين ،وبحث عدد من القضايا
ذات االهتمام المشترك.
وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة،

انطالقا من الدور المتميز الذي تنهض به
دولة قطر على الساحة اإلفريقية والذي
نجح خالل السنوات األخيرة في مد وبناء
جسور التعاون والتنسيق والمشاركة
مع العديد من الدول اإلفريقية ،فضال
عن الدور التنموي واإلنساني واإلغاثي
الذي تتميز به سياسات دولة قطر
وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة ،داخل
القارة السمراء وخاصة في أوقات المحن
والكوارث واألزمات.

«قطر للسياحة»:

ارتفاع قياسي بعدد زوار قطر
« »166ألفا في شهر مايو الماضي
الدوحة  -قنا  -سجل عدد زوار قطر ارتفاع ًا
قياسي ًا في شهر مايو الماضي ،ليبلغ «»166
ألف زائر ،وهو أعلى مستوى يتم تسجيله
على أساس شهري في العام الجاري ،كما
يمثل أكثر من ربع إجمالي عدد الزوار
الذين استقبلتهم قطر خالل الخمسة أشهر
األولى من العام الجاري.
وعزت «قطر للسياحة» في بيان أمس،
زيادة معدالت تدفق الزوار إلى الفعاليات
والعروض السياحية الفريدة التي أقيمت
الشهر الماضي خالل مهرجان عيد الفطر
المبارك.
وأشارت إلى أن تزايد أعداد الزوار القادمين
إلى قطر يعكس تعافي ًا ثابت ًا للحركة
السياحية ،حيث يقترب إجمالي عدد

الزوار الذي بلغ « »580ألف زائر منذ بداية
هذا العام ،من إجمالي عدد الزوار في العام
الماضي « »2021الذي بلغ « »611ألف زائر،
مما يدل على استعادة الحركة السياحية
لمستويات ما قبل الجائحة في ظل
التحديثات الجديدة على سياسة السفر
والعودة إلى دولة قطر والخاصة بفيروس
كورونا «كوفيد  ،»19 -التي تضمنت
تخفيف ًا القيود واإلجراءات االحترازية.
ونوه البيان ،إلى نجاح «قطر للسياحة»
من خالل الفعاليات التي استضافتها
في شهر مايو ضمن مهرجان العيد ،في
تحقيق هدفها الرامي إلى استقطاب أكبر
عدد ممكن من الزوار الراغبين في االستماع
بأجواء العيد.

د .توفيق ذيبان لـ : $

تقييم سريع لتجنب العمى
كتب

محمد مطر

كشف الدكتور توفيق ذيبان ،استشاري
طب وجراحة العيون بمركز الثمامة
الصحي بمؤسسة الرعاية الصحية
األولية ،تفاصيل إحدى المبادرات الطبية
التي أطلقتها مؤخر ًا وزارة الصحة العامة
بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية
األولية والمتمثلة في دراسة طبية شاملة
عبر برنامج «التقييم السريع لتجنب
العمى لمن هم فوق سن الـ  ،»50وأكد خالل
حواره مع  $أن الهدف من البرنامج هو
التعرف على المشاكل الخاصة بالعيون
لهذه الفئة العمرية التي يزداد فيها ضعف
البصر وفقدانه.

على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

قطر تتصدر مؤشر السالم العالمي
األولى عربيا

األفضل

في محور

بمكافحة

مؤشر الدول

الجريمة

األكثر أمانا

وحماية األرواح

وسالما

والممتلكات

حققت دولة قطر تميزا عالميا جديدا
على مستوى الحالة األمنية ،وفقا لمؤشر
السالم العالمي « ،»2022وذلك بإحرازها
المركز األول على مستوى دول منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،فيما
حلت في المرتبة « »23عالميا من بين
« »163دولة شملها التقرير متقدمة بـ
« »6مراكز عن العام السابق ،باعتبارها
األكثر أمنا وأمانا.

وحافظت قطر على صدارتها بمنطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا طيلة
الفترة الماضية « ،»2022 - 2019فيما
جاءت في مراكز متقدمة على المستوى
العالمي خالل الفترة ذاتها ،وذلك
بإحرازها معدالت تقييم عالية تفوقت بها
على العديد من الدول المتقدمة.
وبحسب التقرير ،فإن تصدر قطر في
مؤشر السالم العالمي على مستوى

الشرق األوسط وشمال إفريقيا وإحرازها
مراتب متقدمة على المستوى العالمي
في التصنيف ،يؤكد ما تتمتع به دولة
قطر من مستوى عال في األمن واألمان
وانخفاض معدل الجرائم واالستقرار
السياسي ،باإلضافة إلى خلوها من
األنشطة اإلرهابية والتهديدات سواء
كانت داخلية أو خارجية.
كما صنف المؤشر دولة قطر األولى

مؤتمر القمة العالمية وعمومية «اياتا» اليوم

الدوحة عاصمة النقل الجوي
« »240شركة
طيران
عالمية
وأكثر من
« »750ضيفا

عربيا ،والـتاسعة عالميا ،في محور مؤشر
الدول األكثر أمانا وسالما مجتمعيا،
متقدمة في ذلك بـ« »6مراكز عالمية عن
العام السابق ،مما يجعل قطر واحدة من
ضمن الـ« »10دول األكثر أمانا في العالم،
حيث تفوقت في هذا المحور على دول
كثيرة مثل النمسا والسويد وكوريا
الجنوبية وهولندا وإيرلندا ونيوزيلندا
وتايوان وغيرها.

مدير عام «ألكسو»:

«كتارا» منحت الرواية
العــربـــيـــــة مـكانـتـهـــا
تونس -قنا -أشاد سعادة الدكتور
محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم
«ألكسو» ،بالتعاون المثمر بين المنظمة
ودولة قطر في الشأن الثقافي ،معتبرا
أن مبادرة «كتارا» منحت الرواية
العربية مكانتها ،فيما شدد سعادته
على دور المنظمة في حماية التراث
الثقافي والحضاري في مدينة القدس
وسائر األراضي الفلسطينية والعربية
المحتلة ،والسعي لدى المنظمات
الدولية الحكومية وغير الحكومية،
العاملة في المجال الثقافي ،لفضح
ممارسات االحتالل اإلسرائيلي ،في
هدم المؤسسات الثقافية العربية
واإلسالمية ،مؤكدا أن القضية
الفلسطينية بكل مكوناتها وتفرعاتها
تحظى باهتمام ودعم خاص.

علي الدوسري مدير مشروع مالعب تدريب «كأس العالم  »2022لـ : $

« »17ملعبا جديدا لتدريبات منتخبات المونديال
العدد
اإلجمالي
« »41ملعبا
بمساحة
«»673.548
ألف متر مربع

مالعبنا
أكثر رفاهية
وتضم
مدرجات
تسع لـ«»500
متفرج
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بوفاة األمير سعود بن محمد بن تركي

صاحب السمو يعزي
خادم الحرمين الشريفين
الدوحة -قنا -بعث حضرة صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل
ثاني ،أمير البالد المفدى ،برقية
تعزية إلى أخيه خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن

عبدالعزيز آل سعود ،ملك المملكة
العربية السعودية الشقيقة ،بوفاة
صاحب السمو األمير سعود بن
محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن
تركي آل سعود.

نائب األمير يعزي

خادم الحرمين الشريفين
الدوحة -قنا -بعث سمو الشيخ
عبدالله بن حمد آل ثاني ،نائب
األمير ،برقية تعزية إلى خادم
الملك
الشريفين
الحرمين
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،

ملك المملكة العربية السعودية
الشقيقة ،بوفاة صاحب السمو
األمير سعود بن محمد بن تركي
بن عبدالعزيز بن تركي آل
سعود.

رئيس الوزراء يعزي

خادم الحرمين الشريفين
الدوحة -قنا -بعث معالي الشيخ
خالد بن خليفة بن عبدالعزيز
آل ثاني ،رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ،برقية تعزية إلى
خادم الحرمين الشريفين الملك

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
ملك المملكة العربية السعودية
الشقيقة ،بوفاة صاحب السمو
األمير سعود بن محمد بن تركي بن
عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

بعد زيارة رسمية للبالد

رئيس مجلس القيادة
الرئاسي في اليمن يغادر الدوحة

الدوحة -قنا -غادر فخامة الرئيس
الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس
مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية
اليمنية الشقيقة الدوحة مساء أمس،
بعد زيارة رسمية للبالد.
وكان في وداع فخامته والوفد المرافق،

لدى مغادرتهم مطار الدوحة الدولي،
سعادة السيد سلطان بن سعد
المريخي وزير الدولة للشؤون
الخارجية ،وسعادة السيد راجح
حسين بادي سفير الجمهورية اليمنية
لدى الدولة.

شملت قصصا ألعمال فنية مبدعة

البيئة القطرية تزين مستشفى «السدرة»
تروي األعمال الفنية في سدرة للطب قصة
مستوحاة من شجرة السدرة التي تتميز
بها البيئة في قطر ،فعند اختيار الفريق
المختص للقطع الفنية ،تخيلوا المبنى
والشجرة بجانب بعضهم البعض ،ثم
قاموا بتعيين المواضيع ،بحيث تمثل
القطع الفنية في كل مجموعة من الطوابق
جزء ًا من هذه الشجرة.
وأوضحت ليلى إبراهيم باشا ،مدير
المشاريع واألعمال الفنية في مؤسسة
قطر ،أن القطع الفنية في سدرة للطب
تم اختيارها بعناية لتوافق وظيفة
المستشفى ورسالته .وقالت« :الطوابق
األولى من المبنى تشير إلى جذور
الشجرة ،لهذا اخترنا أن تعكس القطع
الفنية فيها التاريخ والتراث القطري ،ومن
ثم يأتي جذع الشجرة وهو الجزء البارز
منها ،لذلك يالحظ زوار الطوابق المتوسطة
أن األعمال الفنية هناك مرتبطة بما نراه
في حياتنا اليومية ،وبعد ذلك تأتي
فروع الشجرة والتي تمثل المستقبل،
لذا فاألعمال الفنية في الطوابق التالية
تتميز بأنها ترتبط بالتكنولوجيا كما
تمتاز بالتفاعلية ،،لهذا القطع الفنية
في األدوار العليا تعتمد على األلوان التي
تعزز الشعور باألمل» .وضم سدرة للطب
أكثر من ستين قطعة فنية تتنوع بين
المجسمات واللوحات واألعمال الفنية

التفاعلية ،وأكدت باشا على أن مؤسسة
قطر تتبع السياسات العالمية في المباني
الحكومية ،من خالل تخصيص نسبة
محددة للفنون ضمن ميزانية بناء كل
مبني تابع لها .وأوضحت باشا أن األعمال
الفنية داخل مبنى سدرة للطب ليست
إلضفاء الطابع الجمالي للمكان وحسب،
ولكن إلضافة معنى وقيمة للمكان ،وقالت:
«نسعى من خالل القطع الفنية في سدرة
للطب إلى صرف انتباه الزوار أو المرضى
عن سبب زيارة المستشفى ،كون
ً
مكانا
المستشفيات بطبيعتها ليست
محببا لقضاء الوقت ،فوجود هذه األعمال
ً
تجذب انتباه الزوار ،وتفتح مجا ًال للحوار
مع اآلخرين» .وأكدت باشا على أن مواضيع
بناء على
األعمال الفنية تم اختيارها
ً
معايير محددة تناسب مهمة مستشفى
سدرة لتكون إضافة لهذا المبنى المميز ،مع
الحرص على استخدام نسيج من األلوان
إيجابيا
انطباعا
المناسبة التي تعطي
ً
ً
للزوار والعاملين .وتؤمن باشا بأهمية الفن
في مراكز الرعاية الصحية؛ ليس فقط
ً
أيضا
للزوار والمراجعين ،ولكن للعاملين
سواء كانوا أطباء أو فنيين وموظفين،
وقالت« :نستهدف من خالل هذه األعمال
الفنية العاملين في المستشفى ،حيث
يساعد الفن على خلق بيئة عمل إيجابية
تعينهم على القيام بمهامهم».

في زيارة رسمية للبالد

رئيس سيراليون يصل الدوحة
الدوحة -قنا -وصل
فخامة الرئيس
جوليوس مادا بيو
رئيس جمهورية
سيراليون ،إلى الدوحة،
عصر أمس ،في زيارة
رسمية للبالد.
وكان في استقبال
فخامته والوفد
المرافق ،لدى وصوله
مطار الدوحة الدولي،
سعادة الدكتور عبدالله
بن عبدالعزيز بن تركي
السبيعي وزير البلدية،
وسعادة السيدة ايشاتا
حاجا طومسون سفير
جمهورية سيراليون
لدى الدولة.

ومن المقرر أن يجري حضرة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد
المفدى ،وفخامة الرئيس السيراليوني،
جلسة مباحثات تتضمن تعزيز العالقات
الثنائية ،وسبل تطوير مجاالت التعاون
بين البلدين ،وبحث عدد من القضايا ذات
االهتمام المشترك.
وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة ،انطالقا
من الدور المتميز الذي تنهض به دولة قطر
على الساحة األفريقية والذي نجح خالل
السنوات األخيرة في مد وبناء جسور التعاون
والتنسيق والمشاركة مع العديد من الدول
األفريقية ،فضال عن الدور التنموي واإلنساني
واإلغاثي الذي تتميز به سياسات دولة قطر
وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة ،داخل القارة
السمراء وخاصة في أوقات المحن والكوارث
واألزمات.
وتتميز العالقات بين دولة قطر وجمهورية
سيراليون بالتطور والنماء على قاعدة
االحترام المتبادل والمصالح المشتركة
للبلدين وشعبيهما ،وقد أسهمت الزيارات
المتتالية والمتبادلة بين الطرفين خالل
السنوات األخيرة في تعزيز هذه العالقات
وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق بين
الطرفين.
ففي أبريل لعام  ،2018قام فخامة الرئيس
جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون
بأول زيارة له لدولة قطر منذ توليه السلطة
في بالده في ذلك العام ،وقد عقد حضرة
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير البالد المفدى ،وفخامته جلسة مباحثات
رسمية بالديوان األميري ،حيث أكد سمو
األمير أن الزيارة ستدفع بعالقات التعاون بين
البلدين إلى آفاق رحبة بما يحقق المصالح
المتبادلة.
من جانبه أشار فخامة رئيس سيراليون إلى
أن زيارته لدولة قطر هي أول زيارة له للمنطقة
منذ توليه الرئاسة تؤكد متانة عالقات
التعاون بين البلدين ،مبدي ًا تطلعه إلى
االرتقاء بها إلى ما يحقق طموحات الشعبين
الصديقين .وتناول البحث خالل الجلسة
سبل تعزيز العالقات الثنائية ،وآفاق االرتقاء
بالتعاون بين البلدين ال سميا في الزراعة
والتعليم والسياحة والبنيه التحتية وتعزيز
فرص االستثمار ،كما تناولت المباحثات أبرز
القضايا على الساحتين اإلقليمية والدولية.
كما زار الدوحة فخامة رئيس سيراليون

الزيارة تكتسب أهمية انطالقا

من الدور المتميز الذي تنهض به
إفريقيا
الدولة
ً

ع��ل ��اق� � ��ات ال�� �ب�� �ل� ��دي� ��ن ت��ت �م �ي��ز
ب��ال��ت��ط��ور وال� �ن� �م ��اء واالح � �ت� ��رام
ال �م �ت �ب��ادل وال �م �ص��ال��ح ال�م�ش�ت��رك��ة
الزيارات المتتالية والمتبادلة

أسهمت في فتح آفاق جديدة
للتعاون

السابق ،إرنست باي كوروما في فبراير من
عام  ،2018وقد عقد حضرة صاحب السمو
أمير البالد المفدى ،وفخامته جلسة مباحثات
رسمية بالديوان األميري تناولت عالقات
التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها واالرتقاء
بها في مختلف المجاالت خاصة في مجاالت
االقتصاد والتجارة والزراعة والسياحة،
إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا اإلقليمية
والدولية ذات االهتمام المشترك.
وتم في إطار الزيارة التوقيع على عدد من
االتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين منها
اتفاقية بشأن تشجيع وحماية االستثمارات
المتبادلة ،واتفاقية للتعاون االقتصادي
والتجاري والفني ،واتفاقية خدمات جوية بين
حكومتي البلدين ،ومذكرة تفاهم للتعاون في
مجال الثقافة ،ومذكرة تفاهم بين وزارتي
خارجية البلدين بشأن إجراءات المشاورات
السياسية حول القضايا ذات االهتمام

المشترك ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال
الشباب والرياضة.
وفي إطار الزيارات الرسمية بين البلدين
زار الدوحة فخامة الرئيس ارنست باي
كوروما ،رئيس جمهورية سيراليون األسبق
للمشاركة في المنتدى الرابع لتحالف
الحضارات وذلك في ديسمبر  .2011كما
قام صندوق قطر للتنمية في أغسطس
 ،2019بزيارة ميدانية لجمهورية سيراليون
لمناقشة سبل التعاون إلعداد وتطوير
استراتيجية التدخالت التنموية هناك ،ووقع
الصندوق في مارس الماضي سبع اتفاقيات
لدعم قطاع التعليم في عدد من الدول األقل
نموا ومن بينها سيراليون ،وذلك في سبيل
توفير فرص التعليم الجيد لألطفال خارج
المدارس وإلحاقهم بصفوف المدارس
النظامية عبر برنامج «علم طفال» التابع
لمؤسسة التعليم فوق الجميع.

وخالل زيارته األولى لدولة قطر في أبريل
لعام  ،2018دعا الرئيس جوليوس مادا بيو،
رجال األعمال القطريين إلى االستثمار في
بالده ،واالستفادة مما توفره من فرص واعدة
في قطاعات الطاقة والسياحة والزراعة
والموارد الطبيعية ،والمجاالت المصرفية.
وأشار فخامته ،خالل لقاء مع عدد من رجال
األعمال القطريين في غرفة قطر ،إلى وجود
العديد من القطاعات الجالبة لالستثمار
في بالده ،وقال إنها تتمتع بساحل طويل
ومسطحات خضراء يمكن التعاون مع
المستثمرين القطريين من خاللها إلقامة
فنادق ومنشآت ومرافق سياحية ،فضال عن
ما تحتويه البالد من موارد طبيعية مثل
الذهب والماس ،وغيرها من موارد يمكن
التعاون مع المستثمرين القطريين في
استخراجها وتصنيعها .وتبدي دولة قطر
انفتاحا استراتيجيا تجاه القارة األفريقية
ودولها الشقيقة والصديقة ،وكان من أبرز
مؤشرات هذا التوجه ،الجوالت التي قام بها
حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى،
بعدد من دول القارة خالل شهري ديسمبر
وأبريل لعام  ،2017وخالل أبريل لعام ،2019
والتي أسفرت عن توقيع العديد من االتفاقيات
ومذكرات التفاهم بين دولة قطر والدول التي
شملتها جوالت سموه ،والتي من شأنها تعزيز
العالقات السياسية واالقتصادية والتجارية
واالستثمارية بين الطرفين.
ويندرج هذا التوجه في إطار النشاط
الدبلوماسي القطري الواسع في مختلف دول
العالم وقاراته ،وفي مؤشر واضح على تزايد
االهتمام القطري الرسمي والشعبي بالقارة
اإلفريقية ،التي تشكل العمق االستراتيجي
واالمتداد الطبيعي للوطن العربي ،والمنفذ
والبوابة الجنوبية له على العالم ،وساحة
واعدة لبناء الشراكات االستراتيجية
االقتصادية والتجارية واالستثمارية ،في ظل
ما تملكه دول القارة من إمكانات ومواد خام
وزراعة خاصة فيما يتعلق باألمن الغذائي.
تقع سيراليون بغرب قارة أفريقيا ،على
ساحل المحيط األطلسي وتبلغ مساحتها
اإلجمالية  71,740كيلومتر مربع ،أما عدد
سكانها فيقدر بنحو ثمانية ماليين نسمة
ويعتمد اقتصاد سيراليون ،على التعدين،
وخاصة الماس ،والبلد من بين الدول العشر
األولى المنتجة لأللماس ،وتمتلك واحدة من
أكبر رواسب معدن الروتيل في العالم.

سفير سيراليون:

قطر تتمتع بمصداقية دبلوماسية
الدوحة -قنا -أكدت سعادة السيدة
ايشاتا حاجا طومسون ،سفير جمهورية
سيراليون لدى الدولة ،أن بالدها ودولة
قطر تتمتعان بعالقات تاريخية وراسخة
عاما الماضية.
ومثمرة على مدار األربعين ً
وشددت سعادتها،في تصريح خاص
لوكالة األنباء القطرية قنا بمناسبة
زيارة فخامة الرئيس جوليوس مادا بيو
رئيس جمهورية سيراليون إلى الدولة،
على أن قطر ،فضلاً عن موقعها الجغرافي
بالمصداقية
تتمتع
االستراتيجي،
الدبلوماسية ،وأنه من هذا المنطلق ،قامت
سيراليون على الفور بتوسيع تمثيلها
الدبلوماسي معها منذ عام .1979
ونوهت في سياق متصل بأنه ومنذ تلك
اللحظة التاريخية ،ظلت سيراليون

تحافظ على عالقات وثيقة وأخوية مع دولة
قطر على كافة المستويات الدبلوماسية
فعال على
واالقتصادية ،ما انعكس بشكل ّ
التعاون الثنائي بين البلدين في شتى
المجاالت.
ولفتت إلى أن دولة قطر كانت هي الدولة
األولى التي زارها فخامة الرئيس الدكتور
جوليوس مادا بيو بعدما تولى منصب
الرئاسة عام  ،2018ما يدل على األهمية
ً
حكومة
التي توليها جمهورية سيراليون
وشعبا لدولة قطر ،التي قدمت العديد
ً
من المساعدات التنموية لجمهورية
سيراليون ،ال سيما في قطاع التعليم،
وفي جهود مكافحة جائحة كورونا (كوفيد
  ،)19مبينة أن بالدها تدعم قطر فيعروضها الستضافة األحداث المختلفة

على جميع المستويات متعددة األطراف.
وذكرت سعادة سفير سيراليون لدى
الدولة ،أنه في سبيل تعزيز وتعميق
فرص التجارة واالستثمار بين البلدين،
اختتم فريق من الخبراء ورجال األعمال
مؤخرا زيارة
من جمهورية سيراليون
ً
ً
عروضا
عمل إلى دولة قطر ،قدم خاللها
ألبرز اإلمكانات التجارية واالستثمارية في
سيراليون ،مشيرة إلى أن الوفد التقى
مستثمرين من القطاع الخاص في غرفة
قطر ،وقدم لهم قائمة بالمشاريع المحتملة
لالستثمار بهدف جذب المستثمرين
القطريين وزيادة االستثمار األجنبي
المباشر في سيراليون.
كما التقى الوفد بمسؤولين في جهاز قطر
عددا
لالستثمار ،حيث ناقش الجانبان
ً

من الفرص التجارية ،مع التركيز بشكل
أساسي على مشاريع المناطق الصناعية،
وكذا االستثمار في المشاريع القائمة ،كما
ً
أيضا الضوء على مشاريع
سلط الجانبان
استثمارية محتملة ،مثل بناء الموانئ
البحرية والفنادق والطاقة المتجددة.
وشددت سعادة السيدة ايشاتا حاجا
طومسون سفير سيراليون لدى الدولة
على أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها
فخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادا
جزءا ال يتجزأ من
بيو لدولة قطر ،تعد
ً
جهود توسيع وتعميق العالقات الثنائية
بين دولة قطر وجمهورية سيراليون
في شتى المجاالت والقطاعات ،وتسهم
بالتالي أكثر في توثيق عالقاتهما الثنائية
األخوية المتطورة.
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تستمر حتى « »11أغسطس القادم

إجازة معلمي المدارس تبدأ ..اليوم

كتب محمد الجعبري
تبدأ اليوم األحد  19يونيو  2022إجازة موظفي المدارس
الحكومية التي تستمر حتى  11أغسطس القادم بداية العام
الدراسي الجديد /2022 ،2023حيث من المقرر أن تعلن وزارة
التربية والتعليم ً
غدا اإلثنين نتيجة الثانوية العامة للعام
الدراسي /2021.2022
وكان طالب الثانوية قد أنهوا اختبارات نهاية
العام يوم  9يونيو الجاري ،حيث شهدت
النتائج وعمليات التصحيح ارتفاع درجات
الطالب بجميع المواد الدراسية ،كما يجري
حالي ًا العمل على إعداد قوائم العشرة األوائل
على الثانوية العامة ،وهم الطالب الذين حققوا
الدرجات النهائية بجميع المواد الدراسية
سواء خالل اختبارات نهاية الفصل الدراسي
األول أو اختبارات نهاية الفصل الدراسي
الثاني.
ويتم العمل حالي ًا على إعداد قوائم العشرة
األوائل من الطالب القطريين الذين سيتم
اإلعالن عن أسمائهم خالل إعالن النتائج.
وانتهى كنترول الثانوية العامة من عمليات
التصحيح ،حيث انتهت اللجان من تصحيح
األسئلة المقالية لجميع المواد الدراسية،
كما تم االنتهاء من عمليات المسح الضوئي
لجميع أسئلة االختياري من متعدد لكل المواد
الدراسية ،كما تم االنتهاء من عمليات رصد
الدرجات ومراجعتها وفق الجدول الموضوع قبل
االختبارات ،حيث تحرص الوزارة بشكل كبير

على أن تسير عملية التصحيح والمراجعات
والتدقيق بدقة بالغة وحرص شديد ،وإعطاء
كل طالب حقه في الدرجات بحيث تكون
النتائج تعبيرا حقيقيا للمستوى األكاديمي
للطالب ،وذلك لما لتلك المرحلة المفصلية
من أهمية بالغة في تحديد مستقبل طالب
الشهادة الثانوية.
ومن المقرر أن تشهد النتائج ظهر االثنين إعالن
نسبة النجاح في المسار العلمي ومسار اآلداب
واإلنسانيات والمسار التكنولوجي ،كذلك
نسب النجاح بشكل عام والتي شهدت ارتفاعا
ملحوظا العام الحالي ،كما يعمل كنترول
الثانوية العامة على إعداد قوائم للمدارس
المتخصصة ،مثل إظهار نسب النجاح لطالب
المعهد الديني ،ومدرسة قطر التقنية الثانوية،
ومدرستي قطر للعلوم المصرفية وإدارة األعمال
الثانوية ،كذلك نسبة النجاح بين طالب
المسار الموازي وتعليم الكبار ،كذلك إعالن عدد
الطالب الراسبين الذين ستكون أمامهم فرصة
للتعويض باخبارات الدور الثاني التي ستكون
خالل شهر أغسطس القادم .2022

مدير عام «ألكسو»:

تعاون مثمر بين قطر والمنظمة
تونس  -قنا  -أشاد سعادة الدكتور محمد ولد
أعمر ،المدير العام للمنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم «ألكسو» ،بالتعاون المثمر
بين المنظمة ودولة قطر في الشأن الثقافي،
فيما شدد سعادته على دور المنظمة في
حماية التراث الثقافي والحضاري في مدينة
القدس وسائر األراضي الفلسطينية والعربية
المحتلة ،والسعي لدى المنظمات الدولية
الحكومية وغير الحكومية ،العاملة في المجال
الثقافي ،لفضح ممارسات االحتالل اإلسرائيلي،
في هدم المؤسسات الثقافية العربية
واإلسالمية ،مؤكدا أن القضية الفلسطينية
بكل مكوناتها وتفرعاتها تحظى باهتمام ودعم
خاص من المنظمة وجميع البلدان العربية.
وقال مدير عام «ألكسو» ،في حديث
خاص لوكالة األنباء القطرية «قنا» ،إن
المنظمة بناء على الطلب الذي تقدمت
به المؤسسة العامة للحي الثقافي
«كتارا» في العام  2016وبالتنسيق مع
بقية الدول العربية نجحوا في تقديم
مبادرة رائدة لمنح الرواية العربية
مكانتها في المشهد الثقافي العربي
والعالمي عموما ،حيث تم اعتماد
األسبوع العالمي للرواية خالل اجتماع
المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو
في دورته  ،112والمؤتمر العام
لليونسكو في الدورة  41اللذين انعقدا
في شهر نوفمبر من العام الماضي،
ومن ثم سيكون هناك احتفال سنوي
خالل الفترة  20 - 13أكتوبر من كل
عام بالرواة والرواية في مختلف أصنافها
ومواضيعها وأغراضها وكتابها.
وأشار إلى أن هذه المناسبة فرصة
في كل أنحاء العالم لنشر قيم
التسامح والسالم والعيش المشترك
والترويج لإلبداع اإلنساني في هذا
المجال وخاصة التعريف بما تزخر

مبادرة
«كتارا»
منحت
الرواية

العربية

مكانتها
} د .محمد ولد أعمر

به الحضارة العربية وإبرازه للبشرية
جمعاء ،موضحا أن المنظمة شرعت
في االستعداد لهذا األسبوع من خالل
التواصل مع كل المهتمين بهذا المجال
في كل البلدان العربية وتتجه النية
إلى أن يتم اعتماد موضوع لكل دورة،
وأن يكون االحتفال بالنسبة إلى الدورة
األولى عربيا مشتركا مع ترك المبادرة
إلى كل بلد عربي لالحتفال بطريقته
الخاصة.
وشدد سعادته على أن موضوع
فلسطين وتراثها حاضران في كل
األنشطة والبرامج والمؤتمرات التي
تعقدها األلكسو وخاصة فيما يتعلق
بالجانب الثقافي ،ويتم إفراد هذه
المسألة ببند خاص في كل دورة من
دورات مؤتمر الوزراء المسؤولين عن
الشؤون الثقافية في الوطن العربي
وذلك لعرض األوضاع الثقافية في
فلسطين والقدس والتداول بشأنها
وحشد الدعم لها ،فضال عن تخصيص
جلسة في كل دورة من دورات مؤتمر
اآلثار والتراث الحضاري للتراث

الفلسطيني ،وكذا الشأن بالنسبة
إلى اجتماعات مرصد التراث العمراني
والمعماري بالبلدان العربية الذي
خصص اجتماعه الخامس لموضوع
«المحافظة على مدن التراث اإلنساني
المهددة بالخطر ..مدينة القدس».
وتابع مدير عام منظمة األلكسو في
حديثه لوكالة األنباء القطرية «قنا» أن
االجتماع الرابع عشر للجنة الخبراء
العرب في التراث الثقافي والطبيعي
العالمي خصص لدراسة الملفات
العربية المسجلة على الئحة التراث
العالمي المهدد بالخطر وتم خالله
التركيز بصفة خاصة على ملف
القدس :البلدة القديمة في القدس
وأسوارها ،وغيرها من المحطات الهامة
فالقضية الفلسطينية حاضرة ثقافية
في مختلف برامج وأنشطة المنظمة،
إلى جانب سعيها إلى إحياء كل
المناسبات الرمزية ذات العالقة بمقاومة
الشعب الفلسطيني ونضاله التحرري
مثل يوم األرض واليوم العالمي للتضامن
مع الشعب الفلسطيني وغيرهما.

كما دعا سعادة الدكتور محمد ولد
أعمر ،المدير العام للمنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» ،إلى
ضرورة تقييم مسار العمل الثقافي
العربي أثناء فترة جائحة كورونا
كوفيد  ،19واقتراح مشروع ثقافي عربي
يحمل مواجهات ديناميكية ويستجيب
للتحديات التي يواجها العمل الثقافي
العربي المشترك ،وقال« :إننا بحاجة
إلى مشروع يستشرف الحلول ويدعم
تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في
مجال القطاعات الثقافية بين الدول
العربية واالستفادة منها لتحقيق
انتعاش مستدام في االقتصاديات
المحلية القائمة على اإلبداع» ،مشيرا
إلى أن المنظمة تعمل حاليا مع الجهات
المتخصصة في الدول العربية على
تنفيذ هذا المشروع حسب االحتياجات
التي تعبر عنها الدول ،مؤكدا على
الدور الحيوي والحاسم للثقافة في زمن
األزمات ،ألن الثقافة تعزز اإلحساس
باالنتماء إلى المجتمع البشري وتمنح
المعنى إلنسانيتنا ولقيمنا الحضارية.

للممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة

محاضرة حول دور الوساطة وحماية األطفال
الدوحة

$

استضافت جامعة حمد بن
خليفة مناقشة عامة مع فرجينيا
غامبا ،الممثلة الخاصة لألمين
العام لألمم المتحدة المعنية
باألطفال والنزاع المسلح ،بتاريخ
 9يونيو .وشددت المحاضرة التي
ألقتها على ضرورة حماية األطفال
المتأثرين بالنزاع باعتبار ذلك من
الركائز األساسية لحقوق اإلنسان
والسلم واألمن وإرساء السالم
والتنمية واألجندات اإلنسانية.
وعقدت هذه الفعالية تحت
ُ
عنوان «الوساطة لحماية األطفال
في حاالت النزاع المسلح»،
بالتعاون بين كلية السياسات
العامة وكلية القانون بجامعة
حمد بن خليفة .وأدار الدكتور
سلطان بركات ،األستاذ في
كلية السياسات العامة ،النقاش
ً
ً
معنية
أطرافا
التفاعلي الذي ضم
ً
رئيسية من قطر ،واألمم المتحدة،
ً
وأطرافا دولية ،إلى جانب أعضاء
هيئة التدريس بجامعة حمد
بن خليفة ،والطالب ،وأعضاء من
مجتمع المدينة التعليمية على
نطاق أوسع.
ٍ
وفي ضوء المخاطر المتزايدة التي
تواجه األطفال في مناطق النزاع،
ناقشت الممثلة الخاصة لألمين
العام لألمم المتحدة التحديات
المرتبطة بإدراج مهام محددة
لحماية األطفال وإيالء األولوية لها
في عمليات السالم والمفاوضات
واالتفاقات .وتناولت غامبا ،التي
طرحت وجهة نظر األمم المتحدة،
العمل الذي يقوم به مكتبها،
الرئيسي
المناصر
بصفته
لمنظمة األمم المتحدة في مجال
حماية ورفاهة األطفال المتأثرين
بالنزاع المسلح ،ويشمل ذلك
الجهود المبذولة لتعزيز عمليات
التبادل بين مجتمعات حماية
األطفال والوساطة على نطاق
أوسع.
وأشارت غامبا إلى أهمية إدراج
حقوق األطفال واحتياجاتهم في
جهود الوساطة وبناء السالم
لضمان تحقيق السالم المستدام.
وأكدت على أن األطفال يجب أن
دائما في صميم الجهود
يظلوا
ً
المبذولة لبناء مجتمعات مسالمة
ومزدهرة.
وفي أعقاب انتهاء الفعالية ،قال
الدكتور سلطان بركات ،األستاذ
بكلية السياسات العامة« :نحن
نقدر بشدة مشاركة الممثلة
الخاصة لألمم المتحدة لرؤيتها

حول التحديات التي تواجه جهود
حماية األطفال أثناء النزاعات
المسلحة .وقد سررنا بالحصول
على فرصة لمناقشة كيف
يمكن لجامعة حمد بن خليفة
أن تدعم مهمة مكتبها وأن تكون
جزءا من تعزيز الجهود الجماعية
ً
المتضافرة من خالل مبادراتنا
التعليمية والبحثية .وتشمل هذه
الجهود الكفاح للحيلولة دون وقوع
النزاعات والتسوية السلمية لها».
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بين الالجئين من أفغانستان

دراسة قطرية حول إصابات «كوفيد »19 -

الدوحة -قنا -نشرت وزارة
الصحة العامة بالتعاون مع
مؤسسة حمد الطبية دراسة
هامة توضح معدالت اإلصابة
بفيروس (كوفيد  )19 -بين
األشخاص الذين تم إجالؤهم من
أفغانستان ،وهي من أبرز مناطق
النزاع في العالم ،حيث تم نشر
الدراسة في دورية «جاما نتوورك
أوبن ،»JAMA Network Open -
وهي تعتبر واحدة من أهم
الدوريات العلمية الطبية التي
تشرف على نشرها الجمعية
الطبية األميركية.
وذكرت وزارة الصحة العامة في
بيان لها أن قطر أدت دورا محوريا
في مساعدة األشخاص الذين تم
إجالؤهم من أفغانستان ،عقب
انسحاب قوات التحالف منها في
العام  ،2021حيث قدمت قطر القدر
األكبر من الدعم اللوجستي لهؤالء
األشخاص وذلك من خالل نقلهم
بالترانزيت عبر قطر متوجهين إلى
بلدانهم األصلية في مختلف بقاع
العالم.
وأضافت انه في تلك األثناء
قامت مؤسسة حمد الطبية
بتقديم الدعم الطبي لحوالي
 60ألف شخص منهم ،وقد تم
فحص العابرين للدولة من هؤالء
األشخاص للكشف عن العدوى
بمرض (كوفيد  )19وفقا لإلجراءات
الصادرة عن وزارة الصحة العامة
والمتعلقة بالمسافرين القادمين
إلى قطر.
ونظر ًا لقلة البيانات حول معدالت
اإلصابة بمرض (كوفيد  )19بين

األشخاص الذين تم إجالؤهم
قامت ّ
كل من وزارة الصحة العامة
ومؤسسة حمد الطبية بوضع
وإعداد دراسة لتحديد أعداد
اإلصابات المؤكدة بهذه العدوى
بين هؤالء األشخاص.
وأكد المؤلف الرئيسي للدراسة
البروفيسور أديل بات استشاري
أول أمراض معدية بمؤسسة
حمد الطبية وأستاذ الطب وعلوم
صحة السكان في كلية طب وايل
كورنيل قطر ،أن مؤسسة حمد

الطبية قامت بإجراء فحوصات
لحوالي  7834شخصا من الذين
تم إجالؤهم في الفترة من 20
أغسطس إلى  15ديسمبر ،2021
حيث تم اختبار  96.7منهم في
غضون  24ساعة من وصولهم إلى
الدولة ،وقد تبين أن  16شخصا
فقط ( )0.2لديهم إصابات مؤكدة
أو تفاعلية وبالتالي تم عزلهم
وتطبيق إجراءات الحجر الصحي
عليهم بموجب التعليمات الصادرة
عن وزارة الصحة العامة بهذا

نشرتها وزارة الصحة
العامة ومؤسسة حمد
الطبية

الخصوص.
وس ّلط البروفيسور أديل بات
الضوء على هذه الدراسة وأهميتها
من منظور الصحة العامة ودورها
في التأكيد للمجتمع الدولي بأن
األشخاص الذين تم إجالؤهم من
أفغانستان ال يشكلون مخاطر
تذكر من نشر العدوى في وجهاتهم
النهائية في مختلف أنحاء العالم.
من ناحية أخرى أوضح كل من
السيدة فاطمة حيدر رئيس لجنة
الخدمات اللوجستية ومراكز

قطر أدت دورا محوريا
في مساعدة األشخاص
الذين تم إجالؤهم

الحجر الصحي بمؤسسة حمد
الطبية ،والدكتور نصير مسعودي
القيادي الطبي في لجنة الخدمات
الطبية لألشخاص الذين تم
إجالؤهم من أفغانستان ونائب
مدير إدارة الباطنة بمؤسسة
حمد الطبية ،والدكتورة سامية
التنفيذي
المدير
العبدالله
للعمليات في مؤسسة الرعاية
الصحية األولية والذين أشرفوا
على عمليات العزل والحجر الطبي
في المرافق المعنية أثناء جائحة
كورونا (كوفيد  )19أن خدمات
فحص الكشف عن هذا المرض
وخدمات الدعم الطبي األخرى
تم تقديمها لكافة
ذات العالقة ،قد ّ
العابرين في قطر ،وقد كان فحص
األشخاص الذين تم إجالؤهم من
أفغانستان في إطار التزام قطر
بالحفاظ على صحة القادمين إلى
الدولة أو العابرين من خاللها.
من جهته أكد الدكتور صالح
المري مساعد وزير الصحة العامة
للشؤون الصحية ،والذي شارك في
إعداد هذه الدراسة ،على التعاون
القائم بين الوزارة ومؤسسة حمد
الطبية في التصدي للتحديات
التي تفرضها جائحة كورونا
(كوفيد  ،)19وقال إنه منذ بدء
الجائحة تبنت دولة قطر منهجية
مبنية على األدلة والبراهين
العلمية الراسخة وعلى اإلفادة من
الكم الهائل من المعرفة التي يتمتع
بها الخبراء العاملون ،في مختلف
المؤسسات األكاديمية في الدولة.
وأوضح أن المنهجية المتبعة كان
لها أكبر األثر في تمكين قطر من
االرتقاء إلى مصاف أعلى الدول من
حيث معدالت التطعيم باللقاحات
المضادة لفيروس كورونا(كوفيد
 )19وانخفاض أعداد الوفيات
الناجمة عن هذا الوباء.
من جانبه قال الدكتور عبداللطيف
المجموعة
رئيس
الخال
االستراتيجية الوطنية الصحية
للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد
 )19ورئيس قسم األمراض المعدية
بمؤسسة حمد الطبية إن دولة
قطر وضعت على رأس أولوياتها
تعزيز التعاون بين مختلف
المؤسسات األكاديمية في الدولة
لإلستجابة والتصدي لجائحة
كورونا (كوفيد  )19 -حيث أسفر
هذا التعاون الوثيق بين مختلف
المؤسسات عن إعداد ما يزيد على
 60دراسة بحثية علمية ونشرها
في دوريات علمية طبية عالمية
مرموقة بحيث أصبحت الدراسات
تم إجراؤها في
البحثية التي
ّ
ّ
محط أنظار الكثير من
دولة قطر
العلماء وصناع القرار في العالم،
حد كبير
كما ساهمت قطر إلى
ّ
في تعزيز وتطوير العلوم المتعلقة
بوباء كورونا (كوفيد .)19 -
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بمؤتمر قمة النقل الجوي وعمومية «إياتا» اليوم

مشاركة « »240شركة طيران عالمية

الدوحة -قنا -يجتمع قادة قطاع الطيران من جميع أنحاء
العالم في الدوحة ،اليوم في النسخة الـ 78للجمعية
العمومية لالتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا ،ومؤتمر القمة
العالمية للنقل الجوي ،وتستمر الفعاليات التي تشرف على
تنظيمها الخطوط الجوية القطرية ثالثة أيام.

ويجمع المؤتمر ما يقارب  240شركة طيران
عالمية ،ويستقطب اجتماع الجمعية
العمومية لهذا العام أكثر من  750ضيفا من
قادة قطاع الطيران ،وحضور أكثر من 150
وسيلة إعالم دولية ،لمناقشة أهم الموضوعات
والقضايا واالتجاهات العالمية المتعلقة
بقطاع الطيران .وتناقش القمة العالمية
للنقل الجوي عددا من المحاور المهمة ،من
بينها اآلثار المترتبة على الحرب في أوكرانيا
على قطاع الطيران ،ودور قطاع الطيران في
دعم الجهود العالمية للحد من االنبعاثات
المضرة بالبيئة ،وأيضا مساعدة شركات
الطيران للتصدي للتحديات التي تفرضها
تعويضات الكربون ،والتحديات التنظيمية
والمالية التي تواجه شركات الطيران
العالمية .وستكون الجمعية العمومية
السنوية لهذا العام فرصة مهمة لقادة
الطيران ،للتفكير في الحقائق السياسية
واالقتصادية والتكنولوجية المتغيرة التي
تواجه السفر الجوي مع تعافي الصناعة
من جائحة كورونا ،وسيعمل االجتماع
السنوي على بناء مستقبل أقوى وأمتن
لقطاع الطيران والنقل الجوي .وفي مارس
الماضي ،أعلن االتحاد الدولي للنقل الجوي
اياتا ،نقل االجتماع العام السنوي الثامن
والسبعين لالتحاد الدولي للنقل الجوي
والقمة العالمية للنقل الجوي من شنغهاي،
بجمهورية الصين الشعبية ،والتي كانت
ستستضيفها شركة طيران شرق الصين،
إلى العاصمة القطرية الدوحة ،وستكون هذه
هي المرة الثانية التي يعقد فيها االجتماع
العالمي لكبار قادة الطيران في قطر ،حيث
كانت المرة األولى عام  ،2014ويعكس قرار
تغيير المكان القيود المستمرة المتعلقة

اجتماع
الجمعية
العمومية
يستقطب
أكثر من
« »750ضيفا
بإجراءات السفر إلى الصين بسبب جائحة
كورونا ،وفي هذا الشأن قال السيد ويلي
والش ،مدير عام اتحاد النقل الجوي الدولي
/اياتا/« :يسعدنا أن نعود إلى مركز الطيران
الديناميكي في الدوحة وكرم الضيافة الذي
تشتهر به قطر» ،مضيفا أن الدوحة ستصبح
عاصمة النقل الجوي ،حيث سيجتمع قادة
قطاع الطيران من جميع أنحاء العالم في
االجتماع الـ 78للجمعية العمومية لالتحاد
الدولي للنقل الجوي ومؤتمر القمة العالمية
للنقل الجوي ،وذلك في ظل استمرار
انتعاش وتعافي القطاع من آثار الجائحة.
وتعد الخطوط الجوية القطرية من أبرز
الداعمين لالتحاد الدولي للنقل الجوي ،كما
تعد نسخة هذا العام من االجتماع بمثابة
فرصة قيمة الستعراض مدى التحسن
والتطور الذي طرأ على البنية التحتية في
قطر ،استعدادا الستضافة بطولة كأس
العالم  FIFAقطر .2022
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بموجبها يخصص الدراجون عائد رحالتهم لبناء مدارس بالصومال

اتفاقية بين «قطر الخيرية» و«دراجي قطر»
بناء وتأثيث مدرستين ابتدائيتين توفران التعليم األساسي

الدوحة

$

وقعت قطر الخيرية اتفاقية تعاون مع مركز
دراجي قطر بهدف المشاركة من منطلق
المسؤولية المجتمعية بدعم األعمال
اإلنسانية من خالل األنشطة الرياضية.
قام بتوقيع االتفاقية السيدة فاطمة المهندي
مدير إدارة البرامج وتنمية المجتمع بقطر
الخيرية ،والسيد سعود المريخي مدير مركز
«دراجي قطر».
وبموجب االتفاقية ،تلتزم قطر الخيرية بتوفير
مشروعين عبارة عن بناء وتأثيث مدرستين
ابتدائيتين توفران التعليم األساسي
بمساحة كلية تقدر بـ1950متر ًا مربع ًا بدولة
الصومال التي تعاني من مشاكل إنسانية
بسبب النزوح المرتبط باألزمات والكوارث
كالجفاف ،ويلتزم المركز بتسويقهما لدى
األفراد والمؤسسات والشركات لتوفير المبالغ
المطلوبة لتنفيذ المشروعين بقيمة نحو
مليون ريال.
ورحبت السيدة فاطمة المهندي مدير إدارة
البرامج وتنمية المجتمع في قطر الخيرية
بتعاون مركز دراجي قطر ،وأعربت عن
شكرها وتقديرها لجهودهم ،منوهة بأن قطر

الخيرية تتطلع دوما إلشراك كافة القطاعات
في العمل الخيري خدمة لإلنسانية.
وقالت« :تأتي هذه االتفاقية امتدادا للتعاون
المشترك بيننا والذي أثمر إنجاز العديد
من المشاريع مثل مدرسة الشيماء للبنات
بفلسطين وغيرها من المشاريع».
وأضافت« :لعله من حسن الطالع أن يتم
اختيار الصومال لتكون مكان تنفيذ مشاريع
هذه المبادرة التي تتزامن مع إطالقنا لحملة
إنسانية تسهم في مواجهة تأثيرات الجفاف
وما يرتبط به من مخاطر».
وتابعت المهندي« :إننا في قطر الخيرية
نؤمن بالدور الكبير للرياضة في خدمة العمل
اإلنساني ونستلهم ذلك من التوجه العام
لدولتنا الرشيدة التي جسدت أن الرياضة
جسرا للتواصل مع الشعوب ورمزا للسالم
والمحبة من خالل مبادرتها غير المسبوقة
في تاريخ كأس العالم ،واعتزامها نقل العديد
من المنشآت الرياضية والمالعب الخاصة
بكأس العالم والتبرع بها للشعوب الفقيرة
والمحتاجة في الدول اإلفريقية واآلسيوية».
من جهته ،قال السيد سعود المريخي ،مدير
مركز «دراجي قطر» :نشكر قطر الخيرية على
جهودها في العمل اإلنساني وهي رائدة في هذا
المجال ونحن في مركز «دراجي قطر» سعداء

بالتعاون معها.
وأضاف :ونحن في المركز نسعى دائما
لإلسهام في العمل الخيري من خالل مبادراتنا
ونوظف الرياضة في العمل اإلنساني النها
رسالة محبة ،وعلى مدى سنوات ظلننا
نحقق الفوز بالمركز األ ول في جمع أكبر
قدر من التبرعات وتوجيهها لصالح المشاريع
اإلنسانية ،وشعارنا «دراجو قطر من أجل
التعليم» يأتي إيمان ًا منا بأهمية التعليم
وأساسياته خصوص ًا في المناطق التي يواجه
فيها األطفال تحديات وصعوبات تعوق إمكانية
حصولهم على التعليم الضروري للنهوض
بمجتمعاتهم.
ومن الجدير بالذكر أن رحلة دراجي قطر 2022
 GBIتعتبر حدثا عالميا يشارك فيه الدراجون
بفرق من  26دولة يقطعون خاللها  700كيلو
متر ،من عاصمة الدنمارك إلى شمال ألمانيا
خالل  7أيام ،وتدعم جميع الفرق المشاركة
في هذه الجولة هدفا تنمويا.
وقد كانت مشاركات «دراجي قطر» لصالح
مشاريع قطر الخيرية في النسخ األربع
السابقة ،ونجحوا عبرها في الوصول إلى
المركز األول في جمع أكبر قيمة من التبرعات
لهذه اإلنجازات ،ومنها بناء مدرسة الشيماء
الثانوية للبنات شمال قطاع غزة.

�إعـالن

�إعـالن

�إعـالن

�إعـالن

تعلن وزارة البلدية

تعلن وزارة البلدية

تعلن وزارة البلدية

تعلن وزارة البلدية
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اأنه
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ً
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اأنه

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

ا�شم املالك

 :نوال حسن محمد علي الخياط

ا�شم املالك

 :زهرة يوسف سليمان الحداد

رقم القرار

1977 :

رقم القرار

1978 :

الرقم امل�شاحي

16200014 :

الرقم امل�شاحي

16220018 :

املنطقة

16 :

املنطقة

16 :

رقم ال�شارع

955 :

رقم ال�شارع

950 :

ا�شم املالك

 :عبدالرحمن إبراهيم

ا�شم املالك

 :شربات جابر منصور سليمان

عبدالرحمن الدرهم

رقم القرار

1981 :

رقم القرار

1974 :

الرقم امل�شاحي

22250019 :

املنطقة

22 :

املبنى

14 :

املبنى

23 :

رقم ال�شارع

844 :

املبنى

6 :

الرقم امل�شاحي

45080040 :

املنطقة

45 :

رقم ال�شارع

844 :

املبنى

6 :

م�شمون القرار

 :اخالء وهدم

م�شمون القرار

 :اخالء وهدم

م�شمون القرار

 :اخالء وهدم

م�شمون القرار

 :صيانة بدون اخالء

البلدية املخت�شة

 :الدوحة

البلدية املخت�شة
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�إعـالن

�إعـالن

�إعـالن

�إعـالن

تعلن وزارة البلدية

تعلن وزارة البلدية

تعلن وزارة البلدية

تعلن وزارة البلدية

ً
وفقا لأحكام القانون رقم ( )٢٩ل�شنة  ٢٠٠٦ب�شاأن مراقبة املباين
اأنه

ً
وفقا لأحكام القانون رقم ( )٢٩ل�شنة  ٢٠٠٦ب�شاأن مراقبة املباين
اأنه

ً
وفقا لأحكام القانون رقم ( )٢٩ل�شنة  ٢٠٠٦ب�شاأن مراقبة املباين
اأنه

ً
وفقا لأحكام القانون رقم ( )٢٩ل�شنة  ٢٠٠٦ب�شاأن مراقبة املباين
اأنه

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

ا�شم املالك

 :شركة االدخار العقارية

ا�شم املالك

 :الشيخ /حمد قاسم علي العبدهللا آل ثاني

رقم القرار

1975 :

رقم القرار

1976 :

رقم القرار

1985 :

رقم القرار

1980 :

م�شمون القرار

 :هدم

م�شمون القرار

 :هدم

الرقم امل�شاحي

*** :

الرقم امل�شاحي

*** :

رقم م�شاحي (رقم العقار) 54810009 :

رقم م�شاحي (رقم العقار) 55130473 :

املنطقة

22 :

املنطقة

22 :

ا�شم املالك

 :محمد ناصر دعقان آل منيف الهاجري

ا�شم املالك

 :الشيخ /عبدالعزيز حمد مبارك العبدالرحمن آل ثاني

رقم ال�شارع

844 :

رقم ال�شارع

932 :

رقم املبنى

- :

رقم املبنى

- :

املبنى

 :رقم العقار بسند الملكية )(8360

املبنى

32 :

رقم ال�شارع

812 :

رقم ال�شارع

419 :

م�شمون القرار

 :اخالء وهدم

م�شمون القرار

 :صيانة بدون اخالء

ا�شم املنطقة

 :لوعيب 54

ا�شم املنطقة

 :العزيزية 55

البلدية املخت�شة

 :الدوحة

البلدية املخت�شة

 :الدوحة

البلدية املخت�شة

 :الريان

البلدية املخت�شة

 :الريان
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�إعـالن

�إعـالن

�إعـالن

�إعـالن

تعلن وزارة البلدية

تعلن وزارة البلدية

تعلن وزارة البلدية

تعلن وزارة البلدية

ً
وفقا لأحكام القانون رقم ( )٢٩ل�شنة  ٢٠٠٦ب�شاأن مراقبة املباين
اأنه

ً
وفقا لأحكام القانون رقم ( )٢٩ل�شنة  ٢٠٠٦ب�شاأن مراقبة املباين
اأنه

ً
وفقا لأحكام القانون رقم ( )٢٩ل�شنة  ٢٠٠٦ب�شاأن مراقبة املباين
اأنه

ً
وفقا لأحكام القانون رقم ( )٢٩ل�شنة  ٢٠٠٦ب�شاأن مراقبة املباين
اأنه

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

رقم القرار

1982 :

رقم القرار

1983 :

رقم القرار

1984 :

رقم القرار

1986 :

م�شمون القرار

 :صيانة

م�شمون القرار

 :صيانة

م�شمون القرار

 :صيانة

م�شمون القرار

 :هدم

رقم م�شاحي (رقم العقار) 52300048 :

رقم م�شاحي (رقم العقار) 52430044 :

رقم م�شاحي (رقم العقار) 52450023 :

ا�شم املالك

 :نفال علي مهمل االحبابي

ا�شم املالك

 :شيخة محمد حمد الهولي النعيمي

ا�شم املالك

 :ورثة/سالم همام يوسف الحمد

رقم املبنى

- :

رقم املبنى

- :

رقم املبنى

- :

رقم م�شاحي (رقم العقار) 14603 :
ا�شم املالك

 :عفراء عبيد حسب
وأبناء /سالم سليمان الفهد

رقم ال�شارع

957 :

رقم ال�شارع

640 :

رقم ال�شارع

648 :

رقم املبنى

144 :

رقم ال�شارع

650 :

ا�شم املنطقة

 :اللقطة 52

ا�شم املنطقة

 :الريان العتيق 52

ا�شم املنطقة

 :الريان العتيق 52

ا�شم املنطقة

 :الريان العتيق 52

البلدية املخت�شة

 :الريان

البلدية املخت�شة

 :الريان

البلدية املخت�شة

 :الريان

البلدية املخت�شة

 :الريان
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متابعات

السنة ( - )27األحد  20من ذي القعدة 1443هـ الموافق  19يونيو 2022م العدد ()9785

الوكيل الحصري بدولة قطر لكبرى الشركات العقارية الدولية ..د.ميسر صديق:

«إبهار للمشاريع» تحقق مصداقية مواصفات وجدية تنفيذ
دول������ة ق���ط���ر ال��ف��ت��ي��ة اآلم����ن����ة ت��ض��م��ن ل���ن���ا ال���ع���م���ل ال����ج����اد ال��م��ث��م��ر
الدوحة

$

أكد الدكتور ميسر صديق ،الخبير العقاري الدولي المعتمد
والعضو المؤسس باالتحادات العقارية الدولية – NAR – ICREA
 FIABCI – AURDورئيس مجلس إدارة مجموعة إبهار للمشاريع،
أن االستثمار هو النجاح في استخدام رؤوس األموال
المتاحة سواء الشخصية أو الممولة من البنوك
في كافة األنشطة التي يمكن أن ُتدر أرباحا
في فترات زمنية متفاوتة بأفضل كفاءة في
التشغيل السترداد رؤوس األموال مع تحقيق
األرباح التي تتناسب مع حجم التمويل المالي
في أقصر فترة ممكنة.

} د .ميسر
صديق

قاعة العرض الدائم بمركز
إبهار لألعمال ضمان وأمان

معاينة

للعقارات على أرض الواقع

تأكد من كافة المواصفات

لل

جزائية في التعاقد يجب أن تكون

الشروط ال

طرفين البائع والمشتري متوازيين

على ال

وأشار إلى أن هذا ما تنتهجه شركة
إبهار للمشاريع في تسويق مشروعات
الشركات التي تمثلها بوكاالت حصرية
لمختلف دول العالم حيث تمثل
الشركة  25شركة عقارية نمثلها في
صالة العرض الدائم بمقر مركز إبهار
لألعمال في كل من سلطنة عمان وتركيا
وقبرص ومصر والبوسنة وبريطانيا من
التدقيق ومعاينة المشاريع على أرض
الواقع والتعرف على كافة قوانين التملك
في هذه الدول كما سنوضحه في هذا
المقال.
وقال الدكتور صديق إن شركة إبهار
للمشاريع الوكيل الحصري بدولة
قطر لكبرى الشركات العقارية
الدولية تحقق مصداقية مواصفات
وجدية التنفيذ للعقار المعروض
للبيع بضمان الوكالة الحصرية ،وأن
الشركة تحقق المعاينة للعقارات
على أرض الواقع للتأكد من كافة
المواصفات لتأمين السادة العمالء،
كما أن قاعة العرض الدائم بمركز إبهار
لألعمال للضمان واألمان.
وأضاف أنه في حالة رغبة المستثمر
في الشراء واالستثمار في العقار
البد ان يكون على وعي تام ودراية
كاملة بمقتضيات السوق العقاري
الذي يستثمر فيه من خالل الوكيل
الحصري الذي يضمن له مستقبل
هذا العقار حتى يتم التسليم ،حيث إن
االستثمار العقاري يعتبر أصوال ثابتة
تتصف باالستقرار والتي يسعى إليها
األفراد والمؤسسات ،وأهمها (التطوير
العقاري) ويكون هذا التطوير بأحجام
مختلفة أكبرها تبدأ من إنشاء المدن
السكنية المتكاملة الخدمات سواء
كان هذا االستثمار حكوميا أو خاصا،
ويندرج في هذا التطوير واإلنشاء
إلى المجمعات التجارية والسكنية
واألبراج ونصل إلى تشييد الشقق
والمحالت الخاصة لالستثمار
الفردي والشخصي.
وقال الدكتور ميسر صديق إنه ال
بد من األخذ في االعتبار عدة أمور
وواجبات يجب على المستثمر
معرفتها ،فالبد عند بداية التفكير
في االستثمار العقاري سواء كان
استثمارا شخصيا أو مؤسسيا

أو حكوميا البد من أن تكون هذه الجهة أو
الشخص مؤهال بالمعلومات والمكتسبات
التي تؤهله للقرار السليم والصائب ،وفقا
لما تعلمه من مقومات لالستثمار وحاجة
السوق وعائد الربح وإعادة االستثمار وغيرها
من المقومات والمعلومات التي تعتبر
ضرورية لعمليه البيع والشراء ،ويكون هذا
التأهيل من خالل الجهات المتخصصة في
دعم وتقديم الدورات والبرامج التدريبية
في هذا الجانب التخصصي والحرص
على اكتساب هذه المعلومات والخبرات
من خالل الجهات المعتمدة دولي ًا ومحلي ًا
أو طبق ًا الختيار العقار في الدولة المختارة
لالستثمار العقاري فيها.
وأوضح أنه عندما يستقر الراغب في
شراء العقار يجب عليه المعاينة على
الطبيعة باالستعانة بالوكيل الحصري
ودراسة كافة التفاصيل حتى تنتفي صفة
الجهالة التي تظهر آثارها مستقب ًال ،لذا هذه
المعاينة تعتبر اختيارا كامل المواصفات،
وفي هذا العصر بعض المستثمرين إذا
لم يتمكن من المشاهدة أصبح التصوير
الفيديو على الطبيعة قد يحقق قدرا من
المشاهدة الواقعية.
كما يجب التأكد من التراخيص واإلفادات
من الجهات الرسمية عن مواصفات العقار
المرخص له ،فهذا العنصر يرصد الواقع
القانوني ويحقق عنصر األمن واألمان
للشراء المستقر الذي يحقق تكامل
الشكل االستثماري الناجح ليطابق
الحقيقة ويتمم المواصفات التي تم
االختيار للعقار على أساسها لتأمين
رأس المال في الوقت المناسب
والضوابط المناسبة.
وأضاف الدكتور ميسر صديق أنه
يجب كذلك الحصول على تقرير
مفصل للعقار المراد االستثمار فيه
من خبير عقاري معتمد حيث إن
موقع العقار في خارج أو داخل الدولة
التي يعيش فيها المستثمر يجب
انتداب خبير عقاري معتمد لتقديم
القيمة الحقيقية واتخاذ القرار المناسب
مع االستعانة بالمستشار القانوني إلتمام
الصفقة بنجاح من خالل العقود المتوازية
بين البائع والمشتري بعد التأكد واعتماد
أن القيمة المعروضة من البائع للعقار هي
قيمة حقيقية تساوي مواصفات العقار
الذي تم اختياره بين كافة العقارات التي

ضرورة الت
عر
ف
عل
ى
ق
و
ان
ي
ن
ال
تملك
واالستثمار ف
ي
ال
د
ول
ة
ال
م
را
د
ا
ال
ستثمار فيها

عرضت
من قبل ،وبعد هذا التأكد يتم
صياغة العقد الذي يتمم البيعة عن طريق
المستشار القانوني المختار من قبل
المشتري.
وأخيرا وقبل إتمام الصفقة البد من
االستعانة بذوي الخبرة من المحامين وذلك
لفحص عقود البيع والشراء حتى يحقق

للبا ئع
والمشتري كل الحقوق حتى
نصل إلى التسجيل ونقل الملكية بعد
التأكد من أن العقار ليس عليه مديونية
أو رهن أو منازعة مع ورثته ،ليتم التسجيل
في إدارة التسجيل العقاري بالدولة بشكل
آمن إلى المالك الجديد.
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على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

قطر تتصدر مؤشر السالم العالمي لعام «»2022
حلـت في المـرتبــة « »23عالـمـيا مـــن بـيـن « »163دولــــة

الدوحة

تحســن كــبيــر فــي مســتـوى االسـتقرار الســياسي بنـســبة «»% 28.6

$

حققت دولة قطر تميزا عالميا جديدا
على مستوى الحالة األمنية وفقا لمؤشر
السالم العالمي  ،2022وذلك بإحرازها
المركز األول على مستوى دول منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،فيما
حلت في المرتبة ( )23عالميا من بين
( )163دولة شملها التقرير متقدمة بـ ()6
مراكز عن العام السابق ،باعتبارها
األكثر أمنا وأمانا.
ويعتمد تقرير مؤشر السالم العالمي
( )GLOBAL PEACE INDEXالصادر عن
معهد السالم واالقتصاد ( )IEPالعالمي
في أستراليا والذي صدر يوم األربعاء
الموافق /14/6 2022على ثالثة معايير
رئيسية تشمل (مستوى األمن واألمان
في المجتمع ،الصراع المحلي والعالمي،
درجة التزود بالقوة العسكرية) ،وذلك
باإلضافة إلى مجموعة من المعايير
األخرى التي تدور حول عدة محاور منها
الشؤون الداخلية والخارجية للدول.
وحافظت قطر على ترتيبها المرتفع في
عدة مؤشرات أمنية تضمنها التقرير

تحقـيــق أفـضـــل معــــدالت األداء األمـنــي ومـــكـــافــحـــة الجـــريـــمـــة
«الداخـلية» تشهد نهـضـة غير مسبوقة على الجانب األمني والخدمي
منها (معدل الجريمة بالمجتمع ،معدل
النشاط اإلرهابي ،جرائم القتل ،السالمة
واألمن ،الصراعات الداخلية المنظمة،
اإلرهاب واالستقرار السياسي).
وتمنح كل دولة مجموعة من النقاط
وتكون الدول األقل في انتشار معدل
الجريمة واألكثر أمنا هي التي تحصل
على عدد نقاط أقل ،حيث حصلت دولة
قطر على ( )1.530درجة متفوقة بذلك
في تصنيفها على عدد كبير من الدول
المتقدمة.
وحافظت قطر على صدارتها بمنطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا طيلة

الفترة الماضية فيما جاءت في مراكز
متقدمة على المستوى العالمي خالل
الفترة ذاتها ،وذلك بإحرازها معدالت
تقييم عالية تفوقت بها على العديد من
الدول المتقدمة.
األمن واألمان وانخفاض الجريمة
وبحسب التقرير ،فإن تصدر قطر في
مؤشر السالم العالمي على مستوى
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وإحرازها
مراتب متقدمة على المستوى العالمي
في التصنيف يؤكد ما تتمتع به دولة
قطر من مستوى عال في األمن واألمان
وانخفاض معدل الجرائم واالستقرار

ناصر بن خالد للسيارات تقدم باقة من المزايا لعمالئها
من خالل خيار حجز المواعـيـد لصيانة مركباتهم

توا�س�ل �ص�ركة نا�ص�ر ب�ن خال�د لل�س�يارات،

متنوع�ة

م�ن

كمالي�ات

واك�س�س�وارات

الوكي�ل املعتم�د ملر�صيد��س-بنز يف قط�ر،

مر�صيد��س -بنز.

ملركباته�م ع�ن طري�ق ت�س�جيل احلج�ز امل�س�بق
توف�ر ًا للوق�ت واجله�د والتكلف�ة.

ملر�صيد��س-بنز يف املنطق�ة ال�سناعي�ة م�ن ي�وم

تعزي�ز جترب�ة العم�اء لإجن�از خدم�ة ال�سيان�ة

وميك�ن للعم�اء القي�ام بحج�ز م�س�بق الآن

ع�ر االت�س�ال بخدم�ة العم�اء ع�ر الهات�ف

اأو الربي�د االإلك�روين اأو احلج�ز ع�ر املوق�ع
االإلك�روين واال�س�تمتاع مبزاي�ا عدي�دة منه�ا

اخلدم�ة ال�س�ريعة وتوف�ر م�صت�ص�ار خدم�ة

متخ�ص��س وكذل�ك احل�س�ول عل�ى ق�ص�يمة

بقيم�ة  10%م�ن الفات�ورة ل�س�راء جمموع�ة

تقدمت « »6مراكز عن العام السابق باعتبارها األكثر أمنا وأمانا

ويفت�ح مرك�ز اخلدم�ة وال�سيان�ة الرئي�س�ي
ال�س�بت اإىل ي�وم اخلمي��س م�ن ال�س�اعة 8
�سباح�ا ولغاي�ة  6م�ص�اء ،ويف حمط�ة ب�رول

املان�ع عل�ى طري�ق �س�لوى ويف ف�رع الغراف�ة م�ن
ال�س�بت اإىل االأربع�اء م�ن � 7سباح� ًا لغاي�ة 12

منت�س�ف اللي�ل ،واخلمي��س م�ن � 7سباح� ًا

لغاي�ة  5م�ص�اءً .

تبن�ي نا�ص�ر ب�ن خال�د لل�س�يارات جناحه�ا

مرتك�زة

عل�ى

عالق�ات

قوي�ة

وم�س�تدامة

م�ع عمالئه�ا القيم�ن م�ن خ�ال تزويده�م

مبجموع�ة وا�س�عة م�ن املنتج�ات واخلي�ارات.
وق�د اأ�سب�ح ا�ص�م ال�س�ركة مرادف� ًا للفخام�ة
والعراق�ة ويتمي�ز بتاري�خ حاف�ل م�ن اجل�ودة

يف اخلدم�ة والري�ادة يف ال�س�وق .وتعم�ل
ال�س�ركة دائم� ًا عل�ى حتقي�ق تطلع�ات ورغب�ات
العم�اء وتق�دمي اأداء يف�وق توقعاته�م .تاأ�س�س�ت

ال�س�ركة يف ع�ام  1957وه�ي امل�وزع احل�س�ري
يف قط�ر لثاث�ة م�ن اأرق�ى العام�ات التجاري�ة
يف الع�امل :مر�صيد��س بن�ز ،مر�صيد��س-
مايب�اخ ،مر�صيد��س.AMG -

السياسي باإلضافة إلى خلوها من
األنشطة اإلرهابية والتهديدات سواء
كانت داخلية أو خارجية.
وذكر التقرير أنه ال تزال دولة قطر هي
الدولة األكثر أمانا في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا للعام الـ ( )15على
التوالي ،وأنها الدولة الوحيدة في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي
تعد من بين ( )25دولة األكثر أمانا على
مستوى العالم.
وأشار التقرير إلى أن معدل المستوى
اإلجمالي للجريمة ال زال منخفضا في
قطر عام  ،2022فيما شهدت دولة قطر
تحسنا في ( )8من المؤشرات ،في حين
لم تشهد الـ ( )12مؤشرا األخرى أي تغيير
عن العام الماضي.
أما فيما يتعلق بمؤشر االستقرار
السياسي ،فقد أشار التقرير إلى تحسن
كبير بنسبة  % 28.6وهو ما يعد ثاني
أكبر تحسن على مستوى دول العالم.
كما صنف المؤشر دولة قطر األولى
عربيا والتاسعة عالميا في محور مؤشر
الدول األكثر أمانا وسالما مجتمعيا،
متقدمة بـ ( )6مراكز عالمية عن العام
السابق مما يجعل قطر واحدة من ضمن
الـ ( )10دول األكثر أمانا في العالم ،حيث
تفوقت في هذا المحور على دول كثيرة
مثل النمسا والسويد وكوريا الجنوبية
وهولندا وأيرلندا ونيوزيلندا وتايوان
وغيرها.
ترتيب الدول في المؤشر
ويعد مؤشر السالم العالمي GLOBAL
ُ
 PEACE INDEXمحاولة لقياس وضع
المسالمة النسبي للدول والمناطق،
ويقوم بإصداره معهد االقتصاد والسالم،
بالتشاور مع فريق دولي من خبراء السالم
والمعاهد ومراكز البحوث بالتعاون
مع مركز دراسات السالم والنزاعات
في جامعة سيدني في أستراليا ،ويتم
ترتيب الدول في المؤشر على مقياس
يتكون من ( )5 - 1درجات بحيث تحصل
الدولة األكثر استقرار ًا على درجة ()1
والدولة األقل استقرار ًا على  5درجات.
ويصدر المعهد تقاريره حول السالم
ومعدل الجريمة في دول العالم سنويا
ويقيس المؤشر الجرائم التي تقع في
الدول ويتخذ التقرير عدة اعتبارات في
الوصول إلى نتائجه من حيث جمع
المعلومات واستطالعات الرأي والقيام
بمجموعة من اإلجراءات البحثية

يليها القيام بتحليل تلك المعلومات
واإلجراءات والوصول إلى النتائج ثم
إعطاء الدول درجات وفقا لتلك القياسات.
معدالت األداء األمني
وبالنظر في نتائج التقرير وغيره من
التقارير الدولية التي تظهر حالة األمن
واألمان التي تعيشها قطر كواحدة من
أفضل الدول أمنا وأمانا نالحظ أن ذلك
جاء نتيجة جهد وعمل من قبل الوزارة
بما يضمن تحقيق أفضل معدالت
األداء األمني ومكافحة الجريمة وحماية
األرواح والممتلكات وتماشيا مع رؤيتها
واستراتيجيتها.
وجاء تفوق دولة قطر ليؤكد ريادتها وفق
العديد من المؤشرات المعنية بقياس
درجة األمن والسالمة العامة والشخصية
مثل مؤشر السالم العالمي ،ومؤشر
موســـوعة نامبيو ،ومؤشر االعتماد
على خدمات الشرطة ،ومؤشر اإلرهاب
العالمي والتي صنّ فت قطر في المراتب
األولى على مســــــتوى الشــــرق األوسط
وشـــمال إفريقــيا من حيــــث األمن
واألمان.
ولقد اعتمدت المؤشرات العالمية التي
تبوأت من خاللها قطر مراكز متقدمة في
نتائجها وتصنيفاتها ،على قياس حالة
األمن والسلم في الدول المتنافسة ،وذلك
من خالل قياس عوامل عديدة أبرزها:
معدالت ارتكاب الجرائم الكبرى ،ومدى
تعزيز إجراءات السالمة والشراكة
المجتمعية ،فض ًال عن جودة الخدمات
المقدمة للجمهور ،وتعزيز الوعي األمني

األولى عربيا
والتاسعة
عالميا في
مؤشر الدول
األكثر أمانا
وسالما
مجتمعيا

في المجتمع.
نهضة شاملة أمنيا وخدميا
وشهدت وزارة الداخلية نهضة غير
مسبوقة سواء على الجانب األمني أو
الجانب الخدمي ،فمن أجل تعزيز
األمن وتيسير الخدمات شهدت الوزارة
توسعات كبيرة شملت كافة إداراتها
األمنية والخدمية من حيث إنشاء مبان
حديثة لتلك اإلدارات أو تدعيمها بكل
التكنولوجيات الجديدة من أجل تطوير
وترسيخ العمل األمني بصفة عامة.
وجاء التطوير ليتناسب مع التطوير
والتحديث الذي تشهده الدولة وبما
يحقق بيئة جيدة للعمل األمني وقيام
الوزارة بمهامها الموكلة إليها على أكمل
وجه ولرسم صورة مشرفة وحضارية
لألداء األمني المتميز ،وتحقيق المزيد
من األمن والحد من الجريمة ومكافحة
أوجه نشاطها وتعزيز االستقرار
للمجتمع ومؤسساته المختلفة ،وتقديم
خدمات راقية تتوفر للمواطن والمقيم
على حد سواء مراعية بذلك حقوق
اإلنسان والمواثيق الدولية واإلسهام
في تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة
الجريمة وتحقيق التواصل مع كافة
أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين
والنجاح في حل الكثير من المشكالت في
إطار ما يسمى بالتوافق المجتمعي دون
اللجوء ألقسام الشرطة ،وبناء جسور
الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع
واألجهزة األمنية ،ووضع المواطن
والمقيم ومختلف المؤسسات المحلية
واألهلية جنبا إلى جنب مع الشرطة أمام
مسئولياتهم في حفظ األمن وتوظيف
القدرات واإلمكانات ،للتصدي للجريمة
ومواجهة مختلف المشكالت التي تهدد
أمن المجتمع واستقراره .كما قامت
وزارة الداخلية ضمن جهودها في الوقاية
من الجريمة ،بتعزيز األمن في المجتمع
من خالل تكثيف الدوريات الراجلة
والراكبة في الشوارع واألسواق واألحياء
بما من شأنه منع ارتكاب الجريمة والحد
منها مع التقييم والمتابعة المستمرة
للحالة األمنية لمنع أي قصور أمني قد
يسهل ارتكاب الجريمة أو وقوع الحوادث.
كما حرصت الوزارة على توفير خدماتها
بشكل متطور يتماشى مع التحول الذي
يشهده عالم اليوم المتسارع والمتنامي
في استغالل االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،وحرصت على تحقيق مزيد
من األمن ومكافحة الجرائم المستحدثة
كالجرائم اإللكترونية وغيرها.
كذلك امتدت جهود الوقاية من الجريمة
إلى متابعة اإلدارات األمنية بالوزارة،
للقضايا االجتماعية والعمل على إيجاد
الحلول لها بالتعاون مع الجهات المعنية
لمنع تفاقمها والحد من انتشارها،
باإلضافة إلى متابعة الشكاوى التي
ترد للوزارة بالبريد اإللكتروني أو عبر
مختلف قنواتها اإلعالمية وتوجيهها
للجهات المختصة.
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«التعليم» تعقد الجلسة الثانية من مبادرة «إضاءات»  ..مشاركون :

االستثمار التربوي للوقت  ..ضرورة
اليافعي :رحلة التعلم ال تنتهي بإغالق المدارس

الدوحة

$

تحت عنوان :التعلم رحلة مستمرة ،عقدت وزارة التربية
والتعليم والتعليم العالي الجلسة الثانية من جلسات
مبادرتها الطموحة «إضاءات» لتعزيز قيم المشاركة
واالبتكار والتميز الشفافية في المنظومة التعليمية،
تحدث فيها األستاذ والمدرب التربوي صالح اليافعي
مسؤول التطوير القيادي بأكاديمية أسباير كمتحدث
مقرها الدائم.
رئيسي ،وذلك بمسرح الوزارة في
ّ
حضر الجلسة التي أدارتها السيدة مريم
عبدالله المهندي خبير تربوي بمكتب سعادة
وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي
والمشرفة على مبادرة إضاءات ،كل من
سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي
وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم
العالي ،والوكالء المساعدون وممثلون عن
كافة شرائح المنظومة التربوية والتعليمية،
بما في ذلك أكاديميون من جامعة قطر
ومديرو مدارس ومعلمون وطلبة وأولياء أمور
وإعالميون وعدد من المهتمين بالعملية
التربوية والتعليمية.
تحدث في الجلسة إضافة للمتحدث
الرئيسي كل من السيد عبدالرحمن بن
مسلم الدوسري مستشار سعادة وزير
الثقافة والرياضة ،والسيد يوسف بن حسن
الحمادي رئيس قسم اإلرشاد الديني بوزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،والطالب المتميز
عبدالله خالد النصر من مدرسة قطر للعلوم
والتكنولوجيا ،والطالبة المتميزة مايا
خالد ناعسة من مدرسة موزة بنت محمد
االبتدائية للبنات ،والطالبة المتميزة شهد
جابر الحرمي من مدرسة حفصة اإلعدادية
للبنات حيث تناولت الجلسة أهمية
ً
االستثمار التربوي للوقت
خاصة فترة اإلجازة
الصيفية في مواصلة رحلة التعلم والجمع
بين المتعة والفائدة من خالل التخطيط
التشاركي بين اآلباء واألبناء للمشاركة في

األنشطة والفعاليات الصيفية التي توفرها
مؤسسات الدولة المختلفة أو من خالل
األنشطة العائلية بما يعود بالنفع على
الطالب صحي ًا ومهاري ًا وديني ًا.
وقد أشاد السيد صالح اليافعي في عرضه
التقديمي بمبادرة إضاءات ،مؤكد ًا على
أهمية الحوار التربوي الهادف بين أطراف
العملية التعليمية منوه ًا بأهمية األنشطة
والفعاليات الطالبية والشبابية مع ضرورة
توافقها مع رغبات هذا الجيل من الشباب
وتطلعاته ومع اللغة التي يتحدث بها ،وأن
تالمس األنشطة والفعاليات احتياجات
الطالب الفعلية لنضمن استمرارية التعلم
الذي ال ينبغي أن ينتهي بنهاية العام
الدراسي.
وفي إجابته عن التحديات التي تواجه الجيل
الراهن ذكر اليافعي العديد من التحديات
منها تحديات فكرية وسلوكية واجتماعية
إضافة لتأثير وسائل اإلعالم في التربية مما
يشكل تحدي ًا آخر ال سيما وسائل التواصل
االجتماعي .مستعرضا نتائج استفتاء قام
به فريق المبادرة وكشف توجهات الشباب
مشير ًا إلى أن نسبة  % 43من الشباب
يفضلون الراحة واالستجمام في إجازاتهم،
و % 28يفضلون الترفيه والتسلية ،و% 16
يفضلون أنشطة ممتعة وهادفة ،وأن نسبة
 % 13فقط تفضل التعلم والتطوير الذاتي...
مما يشكل تحدي ًا في كيفية التعامل مع

الدوسري:
ارتفاع السمنة
يحتم علينا
تشجيعهم على
ممارسة الرياضة
أبنائنا في ضوء هذه المؤشرات.
وحول شركاء التربية مع األسرة أوضح
اليافعي أن للمدرسة دورا تكميليا لدور األسرة
مستعرض ًا أهمية األنشطة المدرسية
والجامعية في بناء شخصية الطالب ،ودور
وسائل اإلعالم كذلك في التربية ،ما يحتم
علينا اختيار األفضل من هذه الوسائل
التربوية ،مشدد ًا في الجانب اآلخرعلى
أهمية التوازن في التعامل مع األبناء وعدم
إجبارهم أو اإلنقياد لرغباتهم أثناء التخطيط
إلشراكهم في األنشطة.
ومن جهته ،أثنى السيد عبد الرحمن بن
مسلم الدوسري مستشارسعادة الرياضة
والشباب على مبادرة إضاءات وإشراك
الوزارات األخرى في هذه المبادرة المتميزة
ودعي لتعميمها على مستوى الدولة.
وحول الشراكة مع وزارة التربية والتعليم
في مجال األنشطة الصيفية قال مستشار
وزير الرياضة والشباب :لدينا تجربة ينبغي
تكرارها حيث نقلنا النشاط الصيفي إلى
الصاالت الرياضية واألندية ونطمح لتعاون
أكبر يسهم في الحد من ظاهرة السمنة
ويعزز الجانب الصحي لدى األبناء.
كما استعرض أنشطة وزارة الرياضة
والشباب والجهات الرياضية التابعة لها،
كاالتحاد القطري للرياضة للجميع ،مشير ًا
لوجود  575فعالية مجتمعية رياضية شارك
فيها نصف مليون مشارك على مدار العام

دور األسرة يتمثل في اختيار األفضل لتربية األبناء

الحمادي:
يجب تعزيز
الجانب الديني
لدى أبنائنا الطلبة
من خالل األنشطة
وتستهدف جميع فئات المجتمع بما في
ذلك األطفال وكبار السن والنساء الحوامل
وذوو االحتياجات الخاصة .وحول مدى إقبال
الطلبة على المشاركة نوه السيد الدوسري
بأن المدارس الخاصة كان تفاعلها مع هذه
األنشطة يفوق المدارس الحكومية.
كما كشف عن وجود تطبيق يتضمن
معلومات عن كافة المراكز الموجودة في
الدولة للتعرف على أنشطة وزارة الرياضة
والشباب الفت ًا الى وجود  210فعاليات ،تنفذ
في فترة الصيف هذا العام في المراكز
الشبابية.
هذا وسلط السيد الدوسري الضوء على
التغيرات التي طرأت على المجتمع القطري،
السيما التغيرات الديموغرافية الناتجة عن
تغير التركيبة السكانية وتنوع الثقافات
وانتشار التكنولوجيا الرقمية ووسائل التعلم
الجديدة ،ودعي إلجراء دراسة بحثية لرصد
التغيرات ،وما نتج عنها حتى تنطلق رؤانا
ومبادراتنا من تشخيص علمي وموضوعي
للواقع.
كما تحدث في الجلسة الحوارية السيد
يوسف بن حسن الحمادي رئيس قسم
اإلرشاد الديني بوزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية الذي أكد على أهمية الدين في
الحياة ،وقال إن البناء القيمي ينبغي أن
ينطلق من الدين ألنه يدعو للقيم ،ون ّوه إلى
التدين الفطري للمجتمع وقال إن تعزيز

الجانب الديني والقيمي من خالل األنشطة ال
يقل أهمية عن الجوانب األخرى.
وحول كيفية استثمار إجازة الصيف ،قال:
عندما ينتهي وقت المدرسة ينبغي أن يبدأ
توجيه أولياء األمور ألبنائهم ،داعي ًا الغتنام
وقت الفراغ فيما يفيد على المستوى القيمي
والصحي والبدني ،مستشهد ًا بالحديث
النبوي الشريف الذي دعا الغتنام خمس
قبل خمس ،ومنها إغتنام فراغك قبل شغلك.
وحول مدى جاذبية البرامج التي تقدمها
وزارة األوقاف ،قال :لقد غيرنا أساليب تنفيذ
برامجنا وطريقة تقديمها وجعلنا الطلبة هم
من يبحثون عن المعلومة ويتوصلون إليها،
حيث يقوم قسم االرشاد بـ  25زيارة أسبوعي ًا
للمدارس نناقش خاللها قضايا فكرية
وقيمية وأخالقية ومهارية.
مشير ًا للدور الرائد لبرنامج «قيم وقمم» في
ترسيخ القيم وتعزيزها لدى الناشئة وقال
إنهم يعملون بجانب تحفيظ القرآن على
تعليم مهارات حياتية ،للجنسين البنين
والبنات.
كما استعرض مشاريع وزارة األوقاف خالل
فترة الصيف وهي مشروع المراكز الصيفية
المخصص لفئة الذكور بتنظيم من قسم
اإلرشاد الديني الذي تتمحور فكرته حول
إقامة ثالثة مراكز صيفية بالتعاون مع وزارة
التربية والتعليم من خالل تخصيص ثالث
مدارس موزعة جغرافيا خالل الفترة من
/2022/724م وحتى /2022/811م.
يستهدف المشروع طلبة المدارس لألعمار
بالمراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية،
بإجمالي  300طالب بحيث يكون في كل
مركز عدد ( )100طالب الستثمار فترة االجازة
الصيفية في شيء نافع يعود على شخصية
الطالب ومهاراته الحياتية .وقد تمت
االستعانة بالخبرات الشرعية لوزارة األوقاف
والخبرات المهارية لوزارة التربية لغرس
مفاهيم وقيم الفضيلة وبناء حصانة إيمانية
لمواجهة التحديات ،واكتساب المهارات
الحياتية بالشراكة مع الجهات التخصصية
في الدولة.
وفيما يخص مراكز تعليم القرآن العاملة
خالل فترة الصيف قال الحمادي توجد

( )319حلقة لتعليم القرآن الكريم في ()73
ً
مركزا لتعليمالقرآن الكريم ،موزعة على
مختلف مناطق الدولة وتضم ما يقارب
3164
طالبا وهي جاهزة الستقبال الطالب
ً
حسب الطاقة االستيعابية لكل مركز ،كما
يوجد عدد ( )360حلقة لتعليم القرآن الكريم
ضمن برنامج تعاهد ،عن طريق (برنامج
مايكروسوفت تيمز) .وتضم ما يقارب عدد
طالبا.
3066
ً
كما استعرض الفعاليات الدعوية النسائية
وقال لدينا برنامج «قطوف» الذي يتم تنفيذه
خالل الفترة من /19 6إلى /30/62022م
ويستهدففئة الفتيات واألطفال ،لتحقيق
اإلسهام في صقل موهبة ما لدى الطالبات،
وتنمية مهارة أخرى يرغبن فيها أو يردن القيام
بها وتنفيذها ،ومساعدة بناتنا الطالبات على
اإلبداع والتميز.
أما برنامج «وربك فكبر» فيتم تنفيذه خالل
الفترة من /19 6إلى /7/72022م ويستهدف
فئة األطفال ،باإلضافة إلى جمهور النساء
ويسعىإلى زيادة الوعي بتعظيم شعائر الله
واالستعداد الفعلي لها من خالل شرح مناسك
الحج وعرض مشاهد من قصة النبي إبراهيم
عليه الصالةوالسالم وبيان فضل العشر من
ذي الحجة وأهمية استثمار مواسم الطاعات.
أما برنامج «سراج» فيتم تنفيذه خالل الفترة
من /19 6إلى /29/62022م ليستهدف فئة
الفتيات للمرحلتين (اإلعدادية والثانوية)
ويسعىللمساهمة في بناء الشخصية
اإلسالمية الواعية ،وتعزيز التربية بالقدوة
الحسنة وبث روح الحماس والدافعية،
اكتساب الفتيات لمهارة التخطيط ووضع
األهداف.
مشاركة الطالب وقد كان للطلبة مشاركة
متميزة في الجلسة النقاشية ،حيث أكدت
الطالبة شهد الحرمي من مدرسة حفصة
اإلعدادية للبنات في مداخلتها على أهمية
األنشطة والفعاليات واالستفادة من اإلجازات
في دورات مفيدة سواء كانت رياضية أو
تربوية ،وقالت إنها استفادت كثير ًا من
الدورات السابقة في تعزيز مهارة اإللقاء
لديها ،وأثنت على أسرتها التي شجعتها على
االلتحاق باألنشطة وأشادت بتعاون زمالئها.

خرجت بمجموعة من التوصيات

اختتام قمة «تحويل التعليم  -االستشارات الوطنية»
اختتمت قمة «تحويل التعليم -
االستشارات الوطنية» بتقديم توصيات
موجزة عن مجاالت العمل واالستراتيجيات
الخاصة بأولويات دولة قطر من أجل
تعافي التعليم وتحويل أنظمة التعليم
إلى األمانة العامة لقمة تحويل التعليم
لعرضها على مؤتمر ما قبل القمة في
باريس والقمة الكاملة في نيويورك،
والتي نظمتها مؤسسة التعليم فوق
الجميع واللجنة الوطنية القطرية للتربية
والثقافة والعلوم بالشراكة مع اليونسكو
واليونيسف وبمشاركة أكثر من 50
وزارة ومؤسسة حكومية وغير حكومية من
دولة قطر ومؤسسات أكاديمية وشركات
ومنظمات محلية ودولية ،ومن أصحاب
المصلحة في القطاعين العام والخاص،
وعدد من الطالب والشباب في يومي  15و16
يونيو الماضي بكلية الدراسات اإلسالمية
في جامعة حمد بن خليفة.
وقد نظمت مؤسسة التعليم فوق الجميع
ثالث جلسات نقاشية ،وهي« :تحديد

االستراتيجية
والوسائل
التحوالت
لتشكيل مفهوم جديد ألهداف التعليم
المشترك للقرن الحادي والعشرين»،
و«ضمان تمويل عام معزز وأكثر استدامة
للتعليم» ،و«مدارس شاملة وعادلة وآمنة
وصحية» ،كما قادت مؤسسة التعليم
فوق الجميع المحادثات حول دور التعليم
في التنمية المستدامة ،وأهمية التعليم
العالي والمهارات الجديدة التي تالئم سوق
العمل .وفي ختام القمة ،قدمت السيدة
أروى مساعد ،مدير العمليات في مؤسسة
التعليم فوق الجميع ،البيان الختامي الذي
تضمن عددا من التوصيات ومقترحات من
جميع ورش وجلسات القمة وذلك إلعداد
تقرير حول مجال التحول في التعليم
وأيضا تطوير التعليم فوق دولة قطر،
كما أشادت على المشاركة الضخمة من
الشركاء المحليين والدولين ،وشددت
على أهمية استمرار عقد هذه القمة بعد
نجاحها كل عام بناء على التوصيات
وطرح أفكار جديدة في كل مؤتمر من خالل

التعاون اإلبداعي والتفكير الشامل وااللتزام
بالعمل لتحقيق أفضل النتائج وتسريع
وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التعليم
المشتركة.
كما تخللت القمة عددا من الجلسات
العامة ،مثل تحويل التعليم في دولة
قطر التي تهدف إلى تحليل دور التعليم
في تشكيل عالمنا المشترك ومستقبلنا
المشترك ،ووضع أهداف لعام  2030وما
بعده ،والذي قدمه مؤتمر القمة العالمي
لالبتكار في التعليم «وايز» ،وأيضا جلسة
بعنوان «ضمان التعافي الكامل من
اضطراب التعليم بسبب فيروس كورونا»،
والتي شارك فيها كل من وزارة الصحة
العامة وهيئة اإلحصاء وممثلي أولياء
األمور ومركز السدرة للطب والبحوث ،كما
نسقت منظمة اليونيسكو جلسة نقاشية
بعنوان «رفع طموح أهداف التعليم الوطني
ومعاييره» ،وشاركت فيها وزارة الخارجية
القطرية ،وزارة التربية والتعليم ،وهيئة
اإلحصاء ومؤسسة قطر ،أما وزارة التربية

} جانب من الجلسات

والتعليم في دولة قطر فقد نظمت جلسة
تحت عنوان «التحوالت الرقمية في مجال
التعليم» ،وشاركت فيها وزارة المواصالت،
ووزارة الشباب والرياضة ،ومؤسسة
التعليم فوق الجميع ،وأوريدو ،ومتاحف
قطر ،ومجموعة من الطالب.
وشاركت في القمة وزارة الخارجية،
ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي،
ووزارة الداخلية ،ووزارة الصحة العامة،

ووزارة المالية ،ووزارة التنمية االجتماعية
واألسرة ،ووزارة الشباب والرياضة ،ووزارة
البيئة والتغير المناخي ،ووزارة التجارة
والصناعة ،وزارة العمل ،واإلدارة العامة
لألوقاف ،وهيئة اإلحصاء ،ووزارة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،ومستشفى حمد
الطبي ،ومركز السدرة للطب والبحوث،
وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا،
ومكتبة قطر الوطنية ،وجامعة حمد

بن خليفة ،ومؤسسة علم ألجل قطر،
ومؤسسة قطر/ القمة العالمية لالبتكار في
التعليم ،وجامعة قطر ،وكلية المجتمع،
وصلتك ،وأكاديمية قطر للمال واألعمال،
وأعضاء مجلس الشورى ،ومتاحف قطر،
وأوريدو ،وبنك قطر الوطني ،والخطوط
الجوية القطرية ،وحاضنات األعمال :واحة
قطر للعلوم والتكنولوجيا ومجلس قطر
للمباني الخضراء.
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برنامج جديد تقدمه وزارة الصحة بالتعاون مع «الرعاية األولية» ..د .توفيق ذيبان لـ : $

تقـيـيــم سـري ــع لتـجن ــب العـ ــمى
يسـتـمر لمــدة شـهريــن فـــي الفـتــرة من « »5 / 22وحتى «»7 / 22
}
د .توفيق
ذيبان
}

يستـهــدف « »5آالف شـخـــص مــمـــن هــــم فـــوق ســــن الـ «»50
حـــوار

محمد مطر

كشف الدكتور توفيق ذيبان -استشاري
طب وجراحة العيون بمركز الثمامة
الصحي بمؤسسة الرعاية الصحية
األولية ،تفاصيل إحدى المبادرات الطبية
ً
مؤخرا وزارة الصحة العامة
التي أطلقتها
بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية
األولية والمتمثلة في دراسة طبية
شاملة عبر برنامج «التقييم السريع
لتجنب العمى لمن هم فوق سن الـ.»50
} د .توفيق متحدث ًا لـ $

وأكد ذيبان خالل حواره مع الـ  $أن الهدف
من البرنامج هو التعرف على المشاكل
الخاصة بالعيون لهذه الفئة العمرية التي
يزداد فيها ضعف البصر وفقدانه ،داعي ًا كافة
أفراد المجتمع إلى توعية كبار السن وحثهم
على ضرورة التفاعل مع البرنامج واالستجابة
لهذه المبادرة لضمان سالمة أعينهم وتجنب
اإلصابة بالعمى ،مشيرا إلى أنه قد تم اختيار
( )5مراكز وهي الثمامة ،لعبيب ،أم صالل،
مسيمير ،الوجبة وكل مركز يقوم بفحص
 1000شخص ،موضحا أن حوالي  320مريضا
يقومون بزيارة العيادة كل شهر.
} في البداية ..ما هي تفاصيل
برنامج «التقييم السريع لتجنب
العمى لمن هم فوق سن الـ»50؟
 البرنامج أطلقته وزارة الصحة العامةبالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية
األولية ،وله العديد من األهداف المهمة ،إذ
يستهدف فئة ما فوق سن الخمسين من
المواطنين والمقيمين على حد سواء.
} وهل كانت هناك فترة تحضيرية
سبقت تنفيذ البرنامج؟
 بالطبع ،فقد انطلق البرنامج في  22مايوالماضي ،وكانت هناك ورشة عمل شاملة
لكافة األطباء الذين يشاركون في
هذا البرنامج ،وكانت
ا لو ر شة

مهمة جد ًا بالنسبة لنا وللبرنامج وأهدافه.
} وكيف يتم اختيار من سيشاركون
في دراسة البرنامج؟
 يتم تقسيم الفئات المستهدفة إلى قسمينقطري وغير قطري واالختيار يتم عشوائي ًا،
وعملية التقسيم تكون جغرافي ًا ،في كل
منطقة سكنية يتم اختيار مجموعة من
األشخاص ويتم إرسال رسائل نصية إليهم
لفحصهم والوقوف على المشكالت التي
يعانون منها بصري ًا.
} وهل هناك مراكز محددة إلجراء
هذه الدراسة وتطبيق البرنامج فيها؟
 بكل تأكيد ..فقد تم اختيار ( )5مراكز وهيالثمامة ،لعبيب ،أم صالل ،مسيمير ،الوجبة
وكل مركز يقوم بفحص  1000شخص ،ومن
ثم يكون الناتج اإلجمالي للدراسة  5آالف ،على
مراكز الخمسة المحددة جغرافيا.
} وما هي أهداف البرنامج؟
 في نهاية البرنامج ستكون هناك مخرجات،فسيتم تقييم كل هذه الحاالت وتقديم دراسة
شاملة إلى وزارة الصحة ،للعمل على تجنب
اإلصابة بالعمى أو ضعف البصر لهذه الفئة
والحد من مشكالت العين والعمل على إيجاد
حلول لها.
} وماهي مراحل تقييم المريض؟
 التقييم يتم كالتالي ،في البداية يتمعلى السيستم ،ومن ثم
تسجيله
نقوم بقياس النظر له،
أمراض
لمعرفة
ا لعد سة

حول ما إذا كانت هناك مياه بيضاء أو زرقاء،
وكذلك أمراض السكري والشبكية ،ونعمل
على البحث عن األمراض التي سببت لهذه
الفئة هذا النوع من ضعف النظر أو العمى أو
أية مشكالت في النظر ،ومن هنا نقوم بالبحث
عن كيفية مساعدة هذه الفئة وإيجاد الحلول
الجذرية لهذه المشاكل وماهية العالج ،ومن
ثم نقلل من إمكانية اإلصابة بفقدان البصر
لكبار السن أو الكثير من المشاكل التي
تواجههم في هذه المرحلة العمرية.
لذا فيكون التقييم إما كام ًال شبكية ومياه
بيضاء أو ضعف نظر ،هل يحتاج إلى عملية
أو نظارة طبية ،أو أنه يحتاج إلى إجراء عملية،
وكل تقييم نحدد ماهية العالج ،إما أن يكون
العالج هنا في العيادة وفي نفس الوقت ،أو يتم
تحويل المريض إلى أخصائي مياه بيضاء أو
شبكية ويكون في مستشفى حمد.
} هل وجدت معوقات للبرنامج بعد
مرور عدة أسابيع على انطالقه؟
 من بين المعوقات التي وجدت أن تفاعلالمرضى مع المبادرة ليس بالمأمول ،فمن
المفترض أن يتم الكشف على  35مريضا في
اليوم الواحد ،ولكن يتم تسجيل فقط من 10
إلى  15مريضا فقط ،وهذه نسبة متوسطة.
} ما السبب في ذلك من وجهة
نظرك؟
 أرى أن عملية التوعية بالبرنامج لم تصلإلى المستوى المطلوب والذي يضمن وصول
فكرة البرنامج للجميع.

-

} وما هي الرسالة التي تود أن
ترسلها ألفراد المجتمع بشكل عام؟
يجب على كل أفراد المجتمع

يجب توعية كبار
السن بضرورة
التجاوب مع
الرسائل التي قد
تصلهم للكشف
توعية كبار السن ومن هم فوق سن الـ 50
بضرورة التجاوب مع الرسائل التي قد تأتيهم
من وزارة الصحة والحضور للمركز المقرر
للكشف والفحص وذلك لضمان سالمة العين
من مرض العمى.
} بعيد ًا عن البرنامج ..بشكل
عام كم عدد المرضى الذين يزورون
العيادة شهري ًا؟
 تقريب ًا  320مريضا يقومون بزيارة العيادةكل شهر ،وهذا العدد يختلف بالطبع من
مركز آلخر حسب الكثافة السكانية.
} وما هي أبرز المشكالت التي تواجه
الناس بالنسبة للعيون في فصل
الصيف؟
 بشكل عام األمراض الشائعة في العيونداخل قطر تتمثل في احمرار العين والجفاف،
وتأتي بعدها المياه البيضاء ،والمياه الزرقاء.
} ما أسباب تلك األمراض؟
 أسباب هذه األمراض تتمثل في ارتفاع درجةالحرارة ،والغبار والدخان بشكل عام ،التعامل
واالقتراب من الحيوانات األليفة كالطيور
وغيرها ،وكذلك أشعة الشمس ،والمكيفات
ً
أيضا الموجهة للعيون سواء الخاصة بالمنزل
أو السيارات.
} هل هناك أمراض خطيرة على
العين؟
 األمراض الخطيرة جد ًا على العين والتي قدتسبب العمى هي المياه البيضاء والزرقاء ،مع
العلم أن المياه البيضاء تتسبب في العمى
الوقتي ،ومن الممكن معالجتها ،ولكن المياه
الزرقاء ال يمكن معالجتها في حال حدث
العمى.

تقدمه جامعة الدراسات العليا في مؤسسة قطر

برنامج تنفيذي لمجموعة من كبار القادة
تقدم جامعة الدراسات العليا إلدارة األعمال
 HEC Parisفي قطر ،الحرم اإلقليمي للجامعة،
تصدرت مؤخر ًا تصنيف فاينانشيال
والتي
ّ
تايمز الخاص بالتعليم التنفيذي لعام ،2022
لمجموعة
برنامج ًا تنفيذي ًا إلعداد القادة
ٍ
من كبار القادة في مؤسسة قطر .وتهدف
مؤسسة قطر من خالل البرنامج إلى تطوير
المهارات القيادية لدى كبار قادتها لتمكينهم
من معالجة المشاكل واالستفادة من الفرص
التي يوفرها التحول الرقمي في العديد من
القطاعات .وتعليق ًا على هذا الموضوع ،قال
الدكتور بابلو مارتين دي هوالن ،عميد جامعة
الدراسات العليا إلدارة األعمال  HEC Parisفي
قطر« :سوف يساعد البرنامج التنفيذي إلعداد
القادة فريق اإلدارة التنفيذية لدى مؤسسة

قطر على تنفيذ استراتيجيتها التي تركز على
التحول الرقمي ومواكبة متطلبات االقتصاد
مهارات
الرقمي .كما سيكتسب المشاركون
ٍ
وأفكار تمكنهم من إدارة برامج التغيير والتحول
وضمان أداء متميز لفرقهم .وفي ظل حالة
عدم اليقين التي تسود العالم ،نلمس أهمية
توظيف المواهب وتدريبها والحفاظ عليها في
تطبيق االستراتيجيات الناجحة .ويعكس
هذا البرنامج حرصنا على دعم مؤسسة قطر
التي تجمعنا بها شراكة مثمرة منذ عام 2010
عندما أصبحت جامعة الدراسات العليا إلدارة
األعمال  HEC Parisأول شريك أوروبي للمدينة
التعليمية».
وتعتزم الجامعة تقديم البرنامج الهام هذا
العام ،وهو الخامس ضمن سلسلة البرامج

الخاصة بمؤسسة قطر ،من خالل ست
وحدات تعليمية ،إلى جانب ممارسة نشاطات
رياضة الفروسية .ومن المقرر أن يشمل 30
من أبرز قادة المؤسسة ويستمر حتى نوفمبر
المقبل .وتركز جميع وحدات البرنامج
على بناء فرق قوية من خالل مفهوم القيادة
التحويلية وإعادة تصميم استراتيجيات
األعمال في العالم الرقمي ،إلى جانب تحفيز
ثقافة األداء العالي عن طريق اعتماد مبادئ
الشمولية وتعزيز العمل الجماعي وزيادة
الثقة لمواكبة توجهات المؤسسات الحديثة.
ويتولى تقديم البرنامج نخبة من أعضاء
الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يتميزون
بمهارات وخبرات واسعة تتالءم مع مجاالت
ٍ
تخصص المؤسسة وتلبي متطلباتها.

ما أسباب اإلصابة بالمياه
}
البيضاء والزرقاء؟
 أو ًال المياه البيضاء أسبابها كثيرة يمكنأن يكون السبب هو عامل السن والعمر ،ومن
الممكن أن يكون السبب مرضيا كأن يكون
الشخص مصاب ًا بالسكري أو بأمراض أخرى،
وهناك إصابات تصيب العين بالمياه البيضاء
كالضرب في العين أو اإلصابة في العين عن
طريق كرة القدم أو الرياضات المختلفة على
سبيل المثال ،كما أن التهابات القزاحية
ً
أيضا هناك المياه
تسبب المياه البيضاء،
البيضاء الخلقية التي تولد مع الطفل ،وعالج
المياه البيضاء الوحيد هو إجراء عملية إلزالتها
وزراعة عدسات.
} وماذا عن أسباب المياه الزرقاء؟
 بالنسبة للمياه الزرقاء فهي األصعب،وصعوبتها تكمن في أن المياه الزرقاء هي
ارتفاع في ضغط العين ،وهو ما يسبب ضغطا
على العصب البصري ،وهو ما يتسبب في
الموت للنظر ،وذلك عن طريق موت العصب
البصري ،ويبدأ ذلك عبر ضيق المجال
البصري تدريجي ًا حتى تنتهي الرؤية تمام ًا،
وإذا تم اكتشاف األمر في البداية نحاول أن
نخفف من عملية الضغط على العصب
البصري ونعالج األمر ،أما إذا كانت الحالة
متأخرة يكون من الصعب تدارك األمر.
} ما النصائح التي يمكن أن تقدمها
للجميع وتوصي بااللتزام ببنودها
ونصائحها خالل فترة الصيف؟
 ال بد من تجنب أشعة الشمس والغباروالدخان والهواء الصادر من المكيفات في
السيارة أو المنزل ،بحيث ال يكون موجها
هذا الهواء بشكل مباشر إلى العين ،تجنب
األماكن التي تعيش فيها حيوانات أليفة ،كما
ذكرت من قبل ،ويفضل في األجواء المشمسة
ارتداء نظارة شمسية.
} وماذا عن األطفال؟
 بالنسبة لألطفال يجب على أولياء األمورااللتزام بالفحص الدوري ألبنائهم ،وذلك
لمعرفة ما إذا كانت هناك أمراض خطيرة أم
ال ،والكشف عن المشكالت الوراثية وغيرها
في فترة مبكرة لتفادي أية عواقب قد ال تكون
حميدة ،فض ًال عن ضرورة أال يهمل الكبار
فكرة ارتداء األبناء نظارة طبية في تلك الفترة
العمرية ،فالنظارة مهمة جد ًا إذا تطلب األمر
ذلك ،وال يجب على اإلطالق إهمال هذه النقطة
من قبل أولياء األمور حتى ال يتسببوا في
مشكلة كبيرة ألبنائهم في المستقبل.

تقييم كافة
مشكالت
النظر من خالل
البرنامج
إجراء الفحص
في خمسة
مراكز صحية
نستقبل
ً
شهريا ما
يقارب من

ً
مريضا
«»320
المياه
البيضاء
والزرقاء قد
تسبب العمى

« »8.395مليار ريال قيم التعامالت العقارية
أفاد تقرير شركة األصمخ للمشاريع العقارية إن عمليات التعامالت العقارية المسجلة
خالل األشهر الخمسة األولى من العام الحالي (من بداية يناير  2022إلى نهاية مايو ،)2022
بلغت قيمتها أكثر من  8.395مليار ريال ،مقابل نحو  11.770مليار ريال تم تسجيلها في
ذات الفترة من العام الماضي.
وأرجع تقرير األصمخ هذا االنخفاض إلى رغبة مالك العقارات والشركات العقارية
باالحتفاظ بعقاراتهم واستثمارها في مجال التأجير لتحقيق أكبر فائدة استثمارية
ممكنة خالل استضافة كأس العالم فيفا قطر .2022
السنة ( - )27األحد  20من ذي القعدة 1443هـ الموافق  19يونيو 2022م العدد ()9785

خالل اجتماع مع غرفة التجارة األميركية وسفارة الواليات المتحدة بالدوحة ..المناعي:

قطر تولي اهتماما لتطوير االقتصاد الرقمي
} وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

فرص عديدة
متاحة
لتوسيع
العالقة
الرقمية مع
الواليات
المتحدة

الدوحة -قنا -ناقشت وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات وغرفة التجارة
األميركية وسفارة الواليات المتحدة
األميركية بالدوحة ميزات االقتصاد
الرقمي في دولة قطر وآليات
تطويره ودور الشركات الرقمية
األميركية في المساهمة بذلك.
جاء ذلك خالل اجتماع طاولة
مستديرة عقد بشكل افتراضي
ضم سعادة السيد محمد بن
علي المناعي وزير االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات
وممثلين من غرفة التجارة
األميركية وسفارة الواليات المتحدة
األميركية بالدوحة ،إلى جانب ممثلين
عن القطاع الخاص القطري واألميركي
ومسؤولين من الجانبين.

واستعرض سعادة وزير االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات خالل االجتماع رؤية
الوزارة في مجال االقتصاد الرقمي ،وأكد على
االهتمام الكبير التي توليه دولة قطر لتطوير
قطاع االقتصاد الرقمي في الدولة.
كما ركز سعادته على الدور المهم الذي
لعبته الشركات األميركية في تعزيز
االقتصاد الرقمي في قطر باإلضافة إلى
العديد من الفرص المتاحة لتوسيع العالقة
الرقمية بين قطر والواليات المتحدة.
ويعتبر هذا االجتماع بمثابة إطالق رسمي
لورقة السياسة الرقمية بين البلدين
حول التنظيمات والسياسات المتعلقة
بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والتي
أعدت من قبل الغرفة القطرية  -األميركية
لالقتصاد الرقمي ومجموعة العمل المعنية
باالقتصاد الرقمي ،من أجل المساهمة في
تطوير النظام البيئي لالقتصاد الرقمي في
قطر وتقديم التحليل والتوصيات للمجاالت

الرئيسية مثل خدمات السحابة ،وحماية
البيانات ،واألمن السيبراني ،والتحول
الرقمي .ونوه سعادة السيد محمد بن علي
المناعي بتوسيع هذه الشراكة مع غرفة
التجارة األميركية ،والتي من شأنها أن
تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية في
بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.
وقال سعادته« :نسعى من خالل الشراكة
إلى تمكين العمل المشترك وتبادل الخبرات
في قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
واالستفادة من التجارب العالمية لتحويل
اقتصادنا إلى اقتصاد متطور ورقمي
وتنافسي».
وأكد أن دولة قطر أولت اهتماما بالغا
لتسريع عملية التحول االقتصادي الرقمي
والمستدام ،من خالل تمكين تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت من النمو االقتصادي،
وذلك عبر توسيع نطاق التقنيات مثل
اإلنترنت عالي السرعة والنطاق العريض

تـوسـيــع الشــراكـــة مـــع غـــرفــــة التـجــــارة األمـيركـية

المتنقل والحوسبة.
وأشار إلى ان االستفادة من هذه التقنيات
يحقق النمو ،وهذا ما انعكس على التقدم
الذي أحرزته دولة قطر في المؤشرات
العالمية ذات الصلة بشأن انتشار
اإلنترنت ،ورقمنة الخدمات والبنية التحتية
لالتصاالت ،حيث ال تعمل التكنولوجيا على
تحسين المجتمعات فحسب ،بل أيضا
تعزز عوائد االستثمارات.
من جانبه أشاد السيد ستيف لوتس نائب
رئيس غرفة التجارة األميركية لشؤون
الشرق األوسط باعتماد دولة قطر نظاما بيئيا
للسياسات الرقمية ذات التفكير المستقبلي
حيث تلعب التقنيات الرقمية دورا حيويا في
بناء مستقبل االقتصاد القطري وتسريع
تحوله الرقمي.
وقال إن آلية تطوير وتنفيذ دولة قطر
للسياسات التي تنظم القطاع الرقمي
ستكون عامال مهما في جذب االستثمارات

من الشركات العالمية والحفاظ عليها
وتسهيل بيئة تمكينية لنمو اقتصاد قائم
على المعرفة.
وأضاف انه تحقيقا لهذه الغاية ،يسر
مجموعة العمل المعنية باالقتصاد الرقمي
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
الغرفة التجارية األميركية القطرية إصدار
ورقة سياستنا الرقمية وتتطلع إلى العمل
مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
للمضي قدما.
بدوره قال السيد إيان مكاري القائم باألعمال
السابق في سفارة الواليات المتحدة بالدوحة
ان إنشاء وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات في قطر يؤكد على األهمية
واألولوية التي توليها دولة قطر للتحول
الرقمي ،بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية
 ،2030منوها بالشراكة الوثيقة التي تربط
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مع
العديد من الشركات األميركية.

تحقيق
رؤية قطر
الوطنية
في بناء
اقتصاد رقمي
قائم على
المعرفة

رابطة رجال األعمال تلتقي وزيري السياحة والسكن الجزائريين

بحـث ف ــرص االسـتثـمـار
ف ــي السـ ـيــاحــة والعـ ـقــار
الجزائر

$

بحثت رابطة رجال األعمال القطريين في
العاصمة الجزائر مع كل من وزير السياحة
والصناعة التقليدية ،سعادة السيد ياسين
حمادي ،ووزير السكن والعمران والمدينة،
سعادة السيد محمد طارق لعريبي ،فرص
االستثمار في قطاعي السياحة والعقار.
ترأس الوفد القطري رئيس الرابطة سعادة
الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ،وأعضاء
الرابطة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني
والسيد محمد معتز الخياط ،إضافة إلى
عضو رابطة فنادق قطر الشيخ نايف بن
عيد آل ثاني ،والسيد طارق السيد العضو
المنتدب لشركة الريان لالستثمار السياحي
والسيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي
لمجموعة أعمال القابضة وبحضور سعادة
السفير عبدالعزيز النعمة سفير دولة
قطر لدى الجزائر .وجرى اللقاء بمقر وزارة
السياحة ،حيث قدم سعادة الوزير ياسين
حمادي عروضا شاملة حول فرص االستثمار
السياحي والفندقي والشراكة في القطاع
السياحي والمحطات الحموية على مستوى
عدة واليات السيما واليات الجنوب والشرق
الجزائري .وأكد حمادي أن هذا اللقاء فرصة
سانحة لتثمين العالقات القوية القائمة بين

البلدين حيث «جدد الطرفان عزمهما على
تعزيز وتكثيف الجهود بما يسمح بترقية
عالقات الشراكة والتعاون وتجسيد األهداف
المشتركة بما يخدم مصالح البلدين».
منتجعات جاهزة
وعرض حمادي عددا من المناطق الجاهزة
لالستثمار السياحي منها منطقة مسيدة
القريبة من عنابة والحدود التونسية ،ومنطقة
غار داية إضافة إلى مناطق أخرى للسياحة
العالجية وإدارة الفنادق والشراكة مع القطاع
العام المالك لعدد من الفنادق.
من جانبه ،أكد وزير السكن بلعريبي أن
الجزائر ترحب برجال األعمال القطريين
وتجسيد شراكات فعلية بين البلدين السيما

في قطاعي السياحة والصناعة التقليدية
والسكن والعمران والمدينة تماشيا مع رؤية
البلدين لخلق شراكة قوية خاصة عقب زيارة
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون
إلى دولة قطر خالل فبراير .2022
وأضاف وزير السكن« :اليوم تتم دراسة قانون
االستثمار الجديد الذي يسمح للمستثمرين
األجانب والجزائريين بحرية االستثمار ،لدينا
مناطق جاذبة قريبة من المطارات ووسائل
النقل متاحه ولدينا فلسفة جديدة لخلق
جزائر جديدة بعيدة عن البيروقراطية والهدف
هو إنجاز المشاريع وتذليل العقبات».
مقومات كبيرة
واقترح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل

ثاني القيام بمدينة سياحية متكاملة بما في
ذلك ميناء سياحي والقيام بكورنيش جاذب
للزوار من خالل تأسيس شركة مساهمة عامة
يساهم فيها رجال األعمال من البلدين وغيرهم
من المهتمين بالجزائر.
كما أضاف أن السياحة الصحراوية مع فنادق
صغيرة في المحافظات الصحراوية ،سيكون
لها دور كبير في ترويج السياحة الصحراوية.
وأكد على أن التوجه العالمي هو تحويل
الفنادق المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص
إلدارتها.

استثمارات متنوعة
وتحدث العضو المنتدب لشركة الريان
لالستثمار السياحي السيد طارق السيد عن
استثمارات الشركة في العالم وقال« :نمتلك
اآلن  36فندقا وآخرها فندق بايطاليا على
مساحة  100ألف متر مربع».
وأكد السيد على أن كل الدول تقدم حوافز
لالستثمار في السياحة متمنيا أن تحذو
الجزائر حذو الدول األوروبية حتى يتسنى
تطوير القطاع السياحي في العالم العربي

وزير السياحة والصناعة الجزائري :نسعى إلى االستفادة من المستثمر القطري
وزيـر السـكن والعـمران الجـزائري :بالدنا ترحـب بــرجـال األعــمال القــطريين
الشيخ فيصل بن قاسم :لدينا اإلمكانيات لالستثمار في السياحة الجزائرية

وخاصة الجزائر التي تمتلك ساحال كبيرا
يزيد عن  1200كلم.
وتطرق النقاش إلى موضوع التأشيرات
السياحية ،حيث بين وزير السياحة أن هناك
توجها اآلن إلى التعاون مع الوكاالت السياحية
حتى يتسنى تسهيل منح التأشيرات
في غضون  72ساعة وهناك توجه رئاسي
مستقبلي إلى التأشيرة اإللكترونية.
تشكيل فرق عمل
واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل بين
التقنيين لدراسة المشروعات المتوفرة
للبدء عمليا في وضع اللمسات األولى
الستثمارات عملية ،وضمت الفرق إطارات
بوزارتي السياحة والسكن ،وتم زيارة عدد من
المنتجعات السياحية في العاصمة ومنطقة
الشراقة ،ثم زيارة مدينة غار داية لالطالع
على المنتجعات الموجودة ،وكذلك مدينة
وهران أيضا حيث توجد مشاريع سياحية
هامة خاصة وان المدينة مقبلة على احتضان
األلعاب المتوسطية حيث تم افتتاح مطار
جديد يعمل بالطاقة الشمسية وهي سابقة
في المطارات اإلفريقية.
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خالل مايو بسبب الفعاليات والعروض« ..قطر للسياحة»:

عدد زوار البالد
يسجل ارتفاعا قياسيا

الدوحة

$

ً
ً
قياسيا في شهر مايو ،حيث
ارتفاعا
سجل عدد زوار قطر
َّ
أسهمت الفعاليات والعروض السياحية الفريدة التي
أقيمت الشهر الماضي خالل مهرجان عيد الفطر في
زيادة معدالت تدفق الزوار الذين وصل عددهم إلى 166
ألف زائر .ويُ عتبر هذا الرقم هو األعلى الذي يتم تسجيله
على أساس شهري في عام  2022حتى اآلن ،كما يمثل
أكثر من ربع إجمالي عدد الزوار الذين استقبلتهم قطر
خالل األشهر الخمسة األولى من العام الجاري.
وتشير أحدث البيانات حول أعداد الزوار
القادمين إلى أن الحركة السياحية في
قطر تشهد تعافي ًا ثابت ًا ،حيث يقترب
إجمالي عدد الزوار الذي بلغ  580ألف
زائر منذ بداية هذا العام حتى اليوم من
إجمالي عدد الزوار في العام الماضي
 2021الذي بلغ  611ألف زائر .وباإلضافة
إلى ذلك ،شهد عدد الزوار في شهر مايو
ارتفاع ًا بنسبة  25%مقارنة بالفترة
نفسها من عام  ،2019مما يدل على
استعادة الحركة السياحية لمستويات
ما قبل الجائحة في ظل التحديثات
الجديدة على سياسة السفر والعودة
إلى دولة قطر والخاصة بـ كوفيد-19
تتضمن تخفيف ًا للقيود واإلجراءات
االحترازية.
نجحت قطر من خالل الفعاليات التي
استضافتها في شهر مايو ضمن مهرجان
العيد ،في تحقيق هدفها الرامي إلى
استقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار
الراغبين في االستماع بأجواء العيد،
إذ شكلت أعداد الزوار القادمين من دول
مجلس التعاون الخليجي ما نسبته
 54%من إجمالي عدد زوار قطر الدوليين
خالل هذا الشهر ،أي أكثر من النصف،
وقد قدم معظمهم من المملكة العربية
السعودية بسبب قرب المسافة بين
البلدين وسهولة الوصول إليها .كما
تجاوز إجمالي عدد الزوار القادمين إلى
قطر عن طريق البر عدد هؤالء القادمين
عبر الجو للمرة األولى ،إذ
فضلت
َّ
العائالت القدوم إلى قطر عبر منفذ حدود
«أبو سمرة» البري.
وبهذه المناسبة ،قال السيد بيرثهولد
ترينكل ،الرئيس التنفيذي للعمليات
في قطر للسياحة« :تُ ظهر البيانات أن
خطة التعافي التي وضعناها تؤتي
ثمارها بنجاح .إن السفر جوا يمثل
ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتنا
السياحية الرامية إلى استقطاب الزوار
من جميع أنحاء العالم ،ونحن سعداء
جد ًا أن نرى زوار قطر يصلون أيض ًا عبر
منافذها البرية والبحرية».
وأضاف« :إن عام  2022عام محوري في
مسيرة نمو القطاع السياحي ،ونحن
متحمسون لتعزيز هذا النمو مع اقتراب
موسم الصيف .إننا على ثقة أن قطاع
السياحة سوف يسجل
أداء جيد ًا
ً

خطط التعافي
عززت كفاءة
أداء القطاع
السياحي
بشكل ملحوظ
خالل هذه الفترة حيث يمكن للزوار
االستمتاع بباقة متنوعة من األنشطة
في جميع أنحاء قطر ،بداية من
الحفالت الموسيقية وصو ًال إلى عروض
التسوق والمعارض الفنية الفريدة التي
تستضيفها متاحف قطر والتي تعكس
تراث البلد وثقافته».
وكانت قطر للسياحة قد أطلقت
مؤخر ًا جدو ًال حيوي ًا حاف ًال بالمهرجانات
والفعاليات السياحية التي تقام خالل
شهر يونيو .ويمكن للزوار وكذلك
المقيمين زيارة الموقع اإللكتروني
لمعرفة
www.qatarcalendar.com
المزيد حول هذه الفعاليات والمهرجانات
لتحقيق أقصى استفادة من إقامتهم في
قطر وقضاء أوقات ممتعة .ومع انطالق
موسم الصيف واقتراب عطلة عيد
األضحى ،فإن بإمكان الزوار أن يترقبوا
نسخة الشهر المقبل من هذه الرزنامة
والتي تسلط الضوء على األنشطة
الخاصة بموسم المهرجانات واألعياد،
باإلضافة إلى الفعاليات الجديدة ومعالم
الجذب السياحي.
ويحظى الزوار القادمون من دول المنطقة
بإمكانية الوصول إلى قطر عبر نقاط
وصول متعددة ،وذلك عن طريق البر أو
الجو أو البحر ،كما يعزز خيار الوصول
بالسيارة من جاذبية الوجهة وجعلها
وجهة مثالية لقضاء عطلة سياحية
بلد قريب ،حيث تبلغ المسافة من
في ٍ
العاصمة السعودية الرياض إلى قطر
 584كم (أي حوالي  6ساعات بالسيارة)،
ومن أبو ظبي  554كم (أي حوالي 5
ساعات و 25دقيقة بالسيارة).

استقبلت مدير األعمال في االتحاد الدولي لكرة القدم ..الشيخ ناصر بن حمد:

 Ooredooتعتز بدعم بطوالت FIFA
الدوحة

التأكيد على عمق العالقات الثنائية بين الطرفين

$

التقى مسؤولون في  Ooredooاألربعاء الماضي بمقر
الشركة السيد رومي جاي مدير األعمال في االتحاد
الدولي لكرة القدم ( ،)FIFAورحبوا به خالل زيارته
للعاصمة القطرية الدوحة.
وكان على رأس المستقبلين من  Ooredooالشيخ
ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الشؤون
التجارية ،وعدد من كبار المسؤولين في الشركة.
وتبادل الطرفان الحديث حول متانة الروابط
والعالقات الثنائية التي تجمع  Ooredooباالتحاد
الدولي لكرة القدم ،وأكد الشيخ ناصر بن حمد
اعتزاز  Ooredooبدعم البطوالت التي تنظمها FIFA
وعلى رأسها بطولة كأس العالم  FIFAقطر ™2022
التي ستقام أواخر العام الحالي في قطر ،وستكون
 Ooredooخاللها مشغل االتصاالت الرسمي في
الشرق األوسط وإفريقيا.
ثمن السيد رومي جاي دعم Ooredoo
من جانبهّ ،
المستمر لألنشطة والبطوالت الرياضية وتحديد ًا
في كرة القدم على المستويين المحلي والدولي،
وأكد على اعتزاز االتحاد الدولي لكرة القدم بالتعاون
مع  Ooredooكونها شركة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات الرائدة في قطر والمنطقة ،ووجه الشكر
لـ  Ooredooعلى جهودها في االرتقاء بكرة القدم
وسعيها لتسخير حلول وخدمات االتصاالت الحديثة
للجماهير أثناء البطوالت ،وخصوص ًا خالل بطولة
كأس العالم  FIFAقطر  ™2022المقبلة.

} جانب من الزيارة

آمنة وموثوقة من خالل األقمار االصطناعية

 ..وتطلق حل االتصاالت عبر «»VPN
الدوحة

$

أعلنت  Ooredooعن إطالق
حل االتصاالت عبر الشبكات
االفتراضية الخاصة VPN
القائمة على تقنيات VSAT
لعمالئها من الشركات التي
تتواجد في المواقع الثابتة
والبحرية المتنوعة .ويوفر
هذا الحل من  Ooredooلتلك
الشركات خدمات اتصاالت
عبر األقمار االصطناعية
تتميز باألمان وبنطاق أعلى
لالستقبال واإلرسال ،باإلضافة
إلى معدل معلومات ملتزم
( ،)CIRوأرصدة بيانات غير
محدودة.
ونظر ًا ألن شركات النفط والغاز من عمالء
 Ooredooعادة ما تعمل في مواقع نائية
وثابتة ،فإن هذه المواقع بحاجة إلى خدمات
اتصاالت موثوقة وسريعة ،ويشمل حل
االتصاالت المستندة إلى الشبكة االفتراضية
الخاصة من نقطة لنقطة ،ومن نقطة إلى
نقاط متعددة دون حاجة الستخدام شبكة
اإلنترنت العامة .ويمكن تنفيذ حل الشبكات
االفتراضية الخاصة القائمة على تقنيات
 VSATبسرعة عالية جد ًا ،ما يوفر نطاق
أعلى والكثير غير ذلك ،بما في ذلك القدرة

على الوصول إلى أماكن تواجد Ooredoo
وشبكاتها باإلضافة إلى اتصاالت  VSATالتي
تغطي جميع مناطق قطر.
وفي هذا الصدد ،قآل ثاني علي المالكي،
المدير التنفيذي لخدمات الشركات في
« :Ooredooيوفر هذا الحل نطاق ًا أعلى
وخدمات اتصاالت عبر الشبكات االفتراضية
الخاصة القائمة على تقنيات VSAT
من خالل مسار آمن ،بد ًال من استخدام
االتصاالت العامة القائمة على اإلنترنت.
وتساعدنا تلك االتصاالت في االستفادة من

سمعتنا كشركة تقوم بحل المشكالت
عبر التصدي للتحديات التي تواجه أعمال
عمالئنا».
وأضاف المالكي« :ندعو شركات النفط
والغاز والشركات في مختلف القطاعات ممن
تحتاج إلى اتصاالت ثابتة في البر والبحر
إلى التواصل معنا لالستفادة من هذا الحل
المتطور».
ويمكن للعمالء من الشركات الحصول على
هذا الحل عن طريق نموذج الشراء (كنفقات
رأس مالية) ،أو نموذج االستئجار (عقد

إيجار) ،وسيحصلون على ملكية األجهزة
والمعدات مع النموذج األول.
ويمكن لعمالء  Ooredooمن الشركات
االستفادة من مزايا  ،Ooredooالتي تجعل
من  Ooredooالشركة األفضل بالنسبة
للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي
توظفها ،إلى جانب ما توفره من أفضل
الشبكات الثابتة والجوالة وأوسع مجموعة
من خدمات وحلول االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،إضافة إلى كونها الشريك
الموثوق به منذ أكثر من  60عام ًا.

ً
تقديرا لجودة سياستها للموارد البشرية
لعام «..»2022

 Ooredooالجزائر تحصد شهادة «أفضل مكان للعمل»
الجزائر

$

أعلنت  Ooredooالجزائر عن حصولها رسمي ًا
على شهادة «أفضل مكان للعمل» لعام .2022
ويعد برنامج «أفضل األماكن للعمل» مبادرة
أسسها معهد Best Companies - USA
 Instituteبالواليات المتحدة األميركية.
وينشط البرنامج في أكثر من  100دولة
حول العالم ،ويمنح الفرصة للموظفين
إلبداء آرائهم حول شركاتهم وتقييم أسلوب
الحوكمة واإلدارة وممارسات سياسة الموارد
البشرية والتعويضات والمزايا والعالقات
المهنية بين الزمالء وبيئة العمل وتقييم
الصورة العامة ودرجة االنتماء والجودة
والتميز والعامل المجتمعي واالجتماعي في
شركاتهم.

وقد حصلت  Ooredooالجزائر على شهادة
«أفضل مكان للعمل» صالحة من مايو 2022
إلى مايو  ،2023تقدير ًا لجودة سياستها للموارد
البشرية ،ما أتاح لها التميز من بين مختلف
الشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات التي
تشارك في هذا البرنامج وسلط الضوء عليها
كشركة توفر أفضل بيئة وظروف للعمل في
الجزائر.
هذا وأقيم حفل رسمي لمنح الشهادات
التكريمية ،تسلم خالله السيد بسام يوسف
اإلبراهيم ،الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo
الجزائر ،والسيدة نسرين كريم ،رئيس
الموارد البشرية ،جائزة «أفضل جهة عمل
للعام  »2023-2022من السيد كريم ڤيتوني،
المدير اإلقليمي لبرنامج «أفضل األماكن
للعمل».
وخالل الكلمة االفتتاحية للحفل ،أعرب السيد

بسام يوسف اإلبراهيم عن خالص شكره
وتقديره لموظفي  Ooredooالجزائر على
جهودهم المبذولة على مدار العام والتزامهم
تجاه الشركة وسعيهم المستمر لالرتقاء
بأعمالها.
كما قدم ممثلون عن معهد Best Companies
 - USA Instituteشرح ًا لموظفي Ooredoo
الجزائر حول المراحل المختلفة التي تم
خاللها دراسة «أفضل األماكن للعمل»،
باإلضافة إلى عرض الطريقة والمعايير التي
اعتمدتها المؤسسة لتحديد الشركات
المستحقة للشهادة من بين تلك المسجلة
في البرنامج.
واختتمت الفعالية بمأدبة عشاء أقامتها
 Ooredooالجزائر على شرف موظفيها الذين
كان لهم دور رئيسي في تحقيق الشركة لهذا
اإلنجاز.

اقتصاد
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« »QNBيقدم تجربة مصرفية مبتكرة
أول بنك في قطر يطلق منصة الخدمات المصرفية المفتوحة للعمالء وشركات التكنولوجيا المالية

تتيح للعمالء الوصول اآلمن والمباشر لألنظمة المصرفية األساسية

أعلن  ،QNBأكبر مؤسسة مالية في منطقة
الشرق األوسط وإفريقيا ،عن كونه أول بنك
في قطر يقوم بإطالق مجموعة من الخدمات
المصرفية المفتوحة ) Open Banking ) OB
لشريحة واسعة من عمالء البنك وشركائه
وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة في
المحسنة لواجهة
قطر باستخدام بيئته
ّ
برمجة التطبيقات .) )API
وتهدف هذه المبادرة لتقديم تجربة مصرفية
مبتكرة تتيح للعمالء الوصول اآلمن والمباشر
ألنظمة البنك المصرفية األساسية كخطوة
رائدة من قبل  QNBليكون بذلك ضمن أول
بنوك المنطقة إلطالق الخدمات المصرفية
المفتوحة.
وبهذه المناسبة ،قال السيد عادل علي
المالكي ،مدير عام الخدمات المصرفية لألفراد
في مجموعة « :QNBبادر  QNBباستكشاف
مجال الخدمات المصرفية المفتوحة منذ
وقت سابق إلطالقها اليوم .وتعد شراكتنا مع
 Ooredooإلطالق محفظة جوال Ooredoo
للخدمات المالية مثا ًال تقليدي ًا على شراكاتنا

في المجالين البنكي والتكنولوجيا المالية
لتقديم خدمات مالية للعمالء».
وأضاف السيد المالكي« :لقد بدأنا العمل
في هذا المجال منذ  10سنوات تقريب ًا حيث
أصبحت تجربتنا مع  Ooredooنموذج ًا
يحتذى به نظر ًا لما تتيحه المحافظ التي
تديرها شركة اتصاالت من إمكانية الوصول
إلى العديد من التسهيالت المصرفية
مثل أرقام اآليبان وبطاقات ماستركارد
االفتراضية وحلول دفع الرواتب والتحويالت
المحلية والدولية وغيرها من الخدمات التي
يقدمها QNBوالتي تعد األولى من نوعها في
المنطقة ،وعلى مستوى العالم أحيان ًا».
وعلق السيد /عادل المالكي قائ ًال« :إن نجاح
البنوك المستقبلية يعتمد على استخدامها
للبيانات والتكنولوجيا .وقيام البنوك بدمج
هذين العنصرين لتوفير مزايا ترتبط
بأسلوب الحياة ضمن عروض تنافسية
سيقود هذا القطاع».
تهدف الخدمات المصرفية المفتوحة إلى
دمج الخدمات المالية األساسية للبنك

المالكي :نجاح البنوك المستقبلية يعتمد على استخدامها للبيانات والتكنولوجيا

تجربتنا مع «»Ooredoo
ً
نموذجا يحتذى به
أصبحت
مع شركاء البنك بطريقة آمنة لمشاركة
بيانات العمالء وتسهيل المدفوعات بين
المؤسسات حيث يتطلب التغير في طلب
المستهلكين والمدفوع بنمط حياة األجيال
الجديدة من المؤسسات توفير تجربة عمالء
سلسة في كل تعامالتهم.
كما وتبحث شركات التكنولوجيا المالية
وشركات إنترنت األشياء وغيرها من األطراف
المزودة للخدمات عن تكامل موحد مع البنوك
لمشاركة البيانات ومعالجة المدفوعات .إن
تفعيل واجهات برمجة التطبيقات الخاصة
بالخدمات المصرفية المفتوحة من شأنه
أن يغير قطاع التكنولوجيا المالية في دولة

قطر ويساعد في إطالق حلول مستقبلية
مبتكرة للمواطنين والمقيمين وزوار الدولة.
ومن جانبه ،قال السيد خالد أحمد السادة،
مدير عام خدمات الشركات والمؤسسات
المصرفية للمجموعة« :تولي مجموعة QNB
أهمية للبحث عن فرص لبناء شراكات
إقليمية وعالمية مع مزودي حلول الخدمات
المصرفية المفتوحة .فباإلضافة إلى التزامنا
بمبادئ االمتثال التنظيمي ،فإننا نسعى
إلى إثراء قنوات البنك اإللكترونية الخاصة
بالشركات بتطوير خدمات مصرفية جديدة
ذات قيمة مضافة لعمالئنا ،ونحن على ثقة
بأن إطالق الخدمات المصرفية المفتوحة

سيعزز منظومتنا المالية الرقمية القائمة
على تعزيز االبتكار والتعاون الخارجي،
مما يتيح لنا الفرصة إلثراء تجربة عمالئنا
واالرتقاء بمستوى الكفاءة».
وقالت السيدة مريم محمد الكواري ،مدير
عام تكنولوجيا المعلومات لمجموعة
 QNBبالوكالة :نحن متحمسون للغاية
إلثراء تجربة عمالئنا وشركائنا من خالل
إضافة الخدمات المصرفية المفتوحة إلى
منظومتنا التكنولوجية .نهدف إلى االستفادة
من خبرتنا المصرفية وأنظمة التكنولوجيا
المتوافقة مع معايير القطاع لتحقيق التكامل
مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة،
وبالتالي توفير حلول مبتكرة في مجاالت
متعددة ،ونأمل في تقديم تجربة مصرفية
حصرية لعمالئنا من األفراد والشركات
بما يؤكد ريادتنا في تقديم أحدث الحلول
المبتكرة.
ويمتاز نظام الخدمات المصرفية المفتوحة
بالمرونة حيث يسمح للعمالء بالدفع عبر
اإلنترنت بدون استخدام بطاقات االئتمان

أو بطاقات الخصم والوصول إلى بوابة مالية
موحدة تالئم احتياجاتهم المالية ذات الصلة
بمختلف المؤسسات المالية وشركات
االستثمار والتأمين وصناديق االدخار
والمعاشات التقاعدية .كما يسمح هذا
النظام للعمالء بمشاركة بيانتهم المالية
بكل أمان مع األطراف الثالثة من مزودي
الخدمة ،مما يساهم في الحصول على رؤى
أفضل حول أنشطة العمالء وتطوير األدوات
المالية المناسبة لهم.
تتواجد مجموعة  ،QNBالتي تفخر
بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم
 ™FIFA 2022في الشرق األوسط وإفريقيا،
في أكثر من  31بلد ًا وثالث قارات حول العالم
من خالل فروعها وشركاتها التابعة ،حيث
تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات
والمنتجات المصرفية لعمالئها.
ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 27,000
موظف في أكثر من  1,000فرع ومكتب
تمثيلي ،باإلضافة إلى شبكة واسعة من
أجهزة الصراف اآللي تزيد عن  4,600جهاز.

بنك قطر الوطني:

نشاط اقتصادي متفاوت
بمختلف مناطق العالم
الدوحة -قنا -توقع تقرير بنك قطر الوطني  QNBتفاوت النشاط

توقعات

االقتصادي عبر مختلف المناطق حول العالم ،مشيرا إلى أنه في

باستمرار التباطؤ

للغاية عبر مختلف األقاليم والمناطق الجغرافية .ومع ذلك ،فإن

في أميركا
خالل األشهر
العديدة القادمة
زخم التعافي
بدأ يتالشى مع
االرتفاع الشديد
في مستويات
التضخم العالمي

حين ظل االقتصاد العالمي يتباطأ ،فإن الصورة تبدو متباينة
هذا األمر يفترض تراجع معدالت التضخم ،وتالشي اختناقات
سالسل التوريد ،وعدم تفاقم الصراعات الجيوسياسية.

وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره
األسبوعي ،أنه في مطلع عام  ،2021عندما
كانت العديد من االقتصادات الكبرى تتعافى
من تأثير الجائحة بفضل تدابير التحفيز،
شهدت مؤشرات النشاط ارتفاع ًا كبير ًا.
ولفت إلى أن مؤشر مديري مشتريات قطاع
التصنيع العالمي ،وهو مؤشر قائم على
االستطالعات كان يرصد مدى التحسن
أو التدهور في العديد من مكونات أنشطة
التصنيع مقارنة بالشهر السابق ،قد بلغ
ذروته عند  56نقطة في مايو  ..2021وتعتبر
عتبة الـ  50نقطة في المؤشر بمثابة حد
فاصل بين التغيرات االنكماشية (أقل من 50
نقطة) والتوسعية (فوق  50نقطة) في ظروف
األعمال.
واستدرك التقرير أنه مع االرتفاع الشديد
في مستويات التضخم العالمي نتيجة
التأثير المشترك لتعزز الطلب وقيود سلسلة
التوريد في قطاعي الخدمات اللوجستية
والطاقة ،بدأ زخم التعافي يتالشى .وقد نتج

ذلك عن سحب سياسات الدعم ،وتشديد
السياسات النقدية ،واضطرابات اإلمداد،
والديناميكيات غير االعتيادية عبر مختلف
المناطق الجغرافية .ونتيجة لذلك ،ارتفع
معدل التضخم مع تقلص الدخل المتاح
لإلنفاق على مستوى العالم.
وتوقع التقرير أن يستمر التباطؤ في الواليات
المتحدة خالل األشهر العديدة القادمة ،مع
احتمال حدوث ركود في مرحلة الحقة وذلك
نتيجة بدء خفض الدعم المالي وارتفاع
التضخم واعتماد بنك االحتياطي الفيدرالي
لسياسات تتسم بقدر أقل من التيسير
(مشددة) في التأثير سلب ًا على النمو في
األشهر األخيرة.
وبين التقرير أن منطقة اليورو ،تواجه صدمة
ّ
ناتجة عن أربعة عوامل ،وهي قلة الدعم
المالي ،وارتفاع التضخم ،والسياسات
الميسرة بدرجة أقل من قبل البنك المركزي
األوروبي ،واالضطرابات الجيوسياسية بفعل
األزمة الروسية  -األوكرانية .ومن المرجح

مرجح حدوث حالة من الركود
قبل نهاية العام في منطقة اليورو
أن يدفع الوضع الجيوسياسي ،على وجه
الخصوص ،منطقة اليورو إلى حالة من
الركود قبل نهاية العام .ومن غير المرجح أن
يتغير هذا الزخم السلبي في أي وقت قريب،
ألن ذلك سيتطلب ح ًال للصراع في أوروبا
الشرقية أو بعض الحلول البديلة المستقرة
ألزمة الطاقة .وال يبدو أن حدوث هذا األمر
مؤكد في الوقت الحالي ،حيث دخل الصراع
في حالة مطولة.
وبخصوص الصين ،أكد التقرير أن الوضع
مختلف تمام ًا .فقد كان للبلد استجابة أولية
أكثر فاعلية للجائحة ،مما سمح بتعافي
أسرع وفترة أقصر من السياسات التحفيزية.

في الواقع ،بلغ التعافي االقتصادي الصيني
ذروته في نوفمبر  .2020ولكن األداء االقتصادي
للصين تدهور بشكل كبير بعد ذلك نتيجة
للسحب المبكر لسياسات التحفيز،
والتشديد التنظيمي الشامل في القطاعات
الرئيسية (العقارات والمنتجات االستهالكية
والتكنولوجيا) واعتماد سياسة «صفر
حاالت كوفيد» خالل الموجات الجديدة من
الجائحة .وأوضح «أدى استمرار تفشي
المتحور أوميكرون في األسابيع األخيرة
إلى فرض عمليات إغالق وإجراءات تباعد
اجتماعي صارمة عبر مناطق تساهم
في نحو  40بالمائة من الناتج المحلي

اإلجمالي للصين و 80بالمائة من صادراتها.
نتيجة لذلك ،تراجعت أرقام مؤشر مديري
مشتريات قطاع التصنيع الصيني مؤخر ًا
إلى منطقة االنكماش .ومع ذلك ،فقد اتخذت
السلطات التدابير الالزمة من خالل اعتماد
سياسة مالية تتسم بمزيد من التيسير،
وتخفيف موقف البنك المركزي تجاه
السياسات ،وفرض تشديد تنظيمي أكثر
اعتدا ًال .عالوة على ذلك ،نتوقع تحسن
الوضع الحالي واآلفاق المستقبلية بمجرد
انحسار موجة أوميكرون».
وفي ختام تقريره أوضح بنك قطر الوطني
أن الدول األعضاء في رابطة دول جنوب
شرق آسيا (آسيان) تسير أيض ًا في مسار
مختلف ،متوقعا أن يكتسب النشاط
االقتصادي مزيد ًا من الزخم في االقتصادات
المصدرة للسلع ،مثل إندونيسيا وماليزيا.
من ناحية أخرى ،سيكون النمو أقل في
البلدان المستوردة للسلع األساسية ،مثل
تايالند والفلبين وفيتنام.
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صافرات اإلنذار ُأطلقت في عسقالن ومناطق أخرى

االحتــالل يقصــف غــزة

ﻋﺮﺑﻲالمشري
فشل لقاء
ودوﻟﻲ

وصالح في القاهرة

طرابلس -األناضول -كشف
مصدر برلماني ليبي ،أمس،
فشل اللقاء المرتقب بين رئيس
المجلس األعلى للدولة خالد
المشري ورئيس مجلس النواب
عقيلة صالح ،في العاصمة
القاهرة بدعوة من المستشارة
األممية ستيفاني وليامز؛
إلنقاذ مباحثات لجنة المسار
الدستوري.
ّ
مفضال عدم نشر
وقال المصدر،
اسمه ،لألناضول إن «عقيلة
صالح غادر القاهرة مساء
الجمعة متوجها إلى مدينة القبة
(شرقي ليبيا) بعد رفضه لقاء
المشري».
وأوضح أن «سبب رفض صالح
االجتماع مع المشري هو
االختالف على أجندة االجتماع،
حيث يرى أنها يجب أن تكون
محددة في نقاط الخالف التي
ّ
عثرت مفاوضات لجنة المسار
الدستوري».
وتابع« :بينما يرى المشري
ضرورة التفاهم على نقاط
الخالف التي يعطى من خاللها
دور أكبر لمجلس الدولة وهو ما
يرفضه صالح».
والجمعة وصل رئيس
المجلس األعلى للدولة خالد
المشري القاهرة للقاء رئيس
مجلس النواب عقيلة صالح
إلنقاذ مباحثات لجنة المسار
الدستوري.

ماكرون يتطلع للفوز باألغلبية

جولة حاسمة لالنتخابات
التشريعية بفرنسا

} غارات إسرائيلية على مناطق في غزة

غزة -قنا -وكاالت -شنت طائرات االحتالل
اإلسرائيلي الحربية ،صباح أمس ،سلسلة
غارات جوية على عدد من المواقع بمناطق
مختلفة من قطاع غزة ،وألحقت دمار ًا
وخراب ًا فيها.
وأفادت مصادر فلسطينية بقصف طائرة
استطالع إسرائيلية بصاروخ واحد على
األقل موقع ًا على طريق صالح الدين وسط
قطاع غزة ،ثم تم قصفه من طائرة حربية
إسرائيلية بأربعة صواريخ ما أدى إلى
تدميره واشتعال النيران فيه ،دون وقوع
إصابات في صفوف الفلسطينيين.
كما قصفت طائرة حربية إسرائيلية
موقعا قرب موقع «ملكة» شرق حي الزيتون
جنوب شرق مدينة غزة بصاروخين،
وألحقت فيه دمار ًا.
وتجوب طائرات االستطالع اإلسرائيلية
أجواء غزة ،فيما تجوب الطائرات الحربية
األجواء بين الفينة واألخرى ،وتشن غارات
على مواقع في القطاع.
وكانت زوارق بحرية االحتالل اإلسرائيلي
أطلقت ،الليلة الماضية ،نيران رشاشاتها
وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب
الصيادين العاملة في بحر محافظتي
«خان يونس» و«رفح» جنوب قطاع غزة،
وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر.
وفي الضفة الغربية ،اعتقلت قوات االحتالل
اإلسرائيلي ،أمس ،شابا فلسطينيا ،غربي
مدينة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات االحتالل
اعتقلت شابا بعد أن داهمت منزله في بلدة
اذنا ،وفتشته.
وقال بيان لجيش االحتالل إنه طائراته

تونس ..تسليم مسودة
الدستور الجديد غدا
تونس -قنا -أعلن مشاركون في
اجتماع لجان صياغة الدستور
التونسي الجديد أن المسودة
النهائية ستسلم للرئيس
التونسي قيس سعيد غدا وفقا
لآلجال المحددة.
وقال العميد إبراهيم بودربالة
رئيس اللجنة االستشارية
للشؤون االقتصادية واالجتماعية
إن الدستور سيكون جاهزا ،يوم
ّ
مؤكدا
االثنين  20يونيو الجاري،
ً
أن اللجنة شارفت على إنهاء
ّ
أعمالها.
الدستوري
وقال أستاذ القانون ّ
إن «دستور قرطاج»
أمين محفوظ ّ
كما وصفه ،سيكون جاهزا في
المحدد وسيس ّلم غدا إلى
األجل
ّ
رئيس الجمهورية كما «سيكون
ديمقراطيا» وأكد أن
دستورا
ّ
تسليم مسودة «دستور قرطاج»
في الموعد المحدد يأتي طبقا
نص عليه المرسوم  30لسنة
لما ّ
 2022المتعلق بتأسيس «الهيئة
الوطنية االستشارية من أجل
جمهورية جديدة».

حانون شمال قطاع غزة ،مشيرا إلى أنه
فتح تحقيقا بالحادث.
ونوهت مصادر فلسطينية إلى أن المقاومة
سيطرت على كاميرات التجسس كافة،
التي كان المنطاد مجهزا بها.
من جهة أخرى أعادت كتائب عز الدين
القسام ،الذراع العسكرية لحركة المقاومة
اإلسالمية (حماس) ،أمس السبت،
صيانة برج مراقبة عسكري مرتفع يكشف
مستوطنة «نتيف هعسراه» اإلسرائيلية
داخل األراضي الفلسطينية المحتلة،
شمالي قطاع غزة ،بعد ساعات قليلة من
قصفه ..برج المراقبة والمتابعة الذي
تستخدمه «عز الدين القسام» ،كان مصدر
قلق خاصة لجيش االحتالل اإلسرائيلي
ولمستوطني «نتيف هسعراه» ،الرتفاعه
بشكل أكبر من نقاط الرصد األخرى على
الحدود بين القطاع واألراضي المحتلة.
واشتكى مستوطنون إسرائيليون من قدرة
الراصد في البرج على كشف كل ما يجري
في المستوطنة وحتى في بيوتهم ،وصدرت
تقارير إعالمية إسرائيلية عديدة تناولت
البرج العسكري.
واحتفى إسرائيليون بقصف البرج ،فجر
أمس ،قبل أن تسارع كتائب القسام إلى
إعادة ترميمه ،وتنشر صورا له في رسالة
«تحد لالحتالل».
ٍ
وفي المقابل ،احتفى الفلسطينيون بإعادة
ترميم البرج بعد األضرار التي ألحقها به
القصف اإلسرائيلي ،واعتبروا ذلك عبر،
وسائل التواصل االجتماعي ،أنه «دليل
تحد من المقاومة لالحتالل اإلسرائيلي
ٍ
ومستوطنيه».

الحربية «أغارت على عدة أهداف عسكرية
تابعة لحماس في قطاع غزة بينها ورش
إلنتاج وسائل قتالية وثالث نقاط عسكرية
أخرى».
ولم يبلغ عن وقوع إصابات جراء الهجوم.
وتأتي الغارة بعد نحو  4ساعات على
القبة الحديدية
اعتراض منظومة
ّ
اإلسرائيلية ،المضادة للصواريخ ،قذيفة
ُأطلقت من قطاع غزة.
وقال الجيش في بيان سابق« :تم تحديد
عملية إطالق قذيفة واحدة ،من قطاع غزة
باتجاه األراضي اإلسرائيلية ،والتي تم
اعتراضها من قبل مقاتلي الدفاع الجوي».
وذكر الجيش اإلسرائيلي ،أن صافرات
اإلنذار ُأطلقت في مدينة عسقالن (جنوب)،
ومناطق أخرى محاذية لقطاع غزة ..وفي
غزة ،لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطالق
القذيفة.
وكانت طائرات االحتالل اإلسرائيلي قد
استهدفت الجمعة أهدافا عدة في شمال
قطاع غزة ،بعد سقوط منطاد بالقرب
من معبر بيت حانون ..وذكرت مصادر
فلسطينية ،أن طائرات االحتالل ومدفعيته
استهدفت أرضا زراعية ،ونقطة رصد
للمقاومة في محيط معبر بيت حانون.
وأكدت مصادر خاصة مطلعة من شمال
قطاع غزة؛ أن المقاومة الفلسطينية
تمكنت من استهداف منطاد تجسس
إسرائيلي برشاش ثقيل ،وتمكنت من
السيطرة على ما يحتويه المنطاد من
أجهزة تجسس.
وأعلن جيش االحتالل سقوط منطاد
عسكري ألغراض التجسس في بيت

مقتل « »5مدنيين وإصابة « »12في دونيتسك

«معارك شرسة» قرب سيفيرودونيتسك
كييف (أوكرانيا) -أ .ف .ب-
أفادت السلطات األوكرانية،
أمس ،عن «معارك شرسة»
في قرى تقع قرب مدينة
سيفيرودونيتسك (شرق)
التي تحاول القوات الروسية
السيطرة عليها منذ
أسابيع.
وقال حاكم المنطقة
الشرقية من لوغانسك
سيرغي غايداي عبر
تطبيق تلغارم« ،اآلن،
المعارك األشرس تدور
قرب سيفيرودونيتسك .ال
يسيطر (الروس) على كامل
المدينة».
وأضاف« :في القرى المجاورة،
جدا ،في توشكيفسكا
المعارك صعبة ً
وزولوتي .يحاولون التقدم لكنهم
يفشلون».
وتابع« :مدافعونا يقاتلون الروس في
كافة االتجاهات.
مؤخرا ،أسقطوا
ً
طائرة وأخذوا أسرى».
ً
وص ّرح غايداي
أيضا أن ليسيتشانسك
وهي مدينة يسيطر عليها األوكرانيون
ويفصلها عن سيفيرودونيتسك نهر،
تتع ّرض «لقصف شديد».
وأكد أن الروس «ال يمكنهم االقتراب
منها ولذلك ال يفعلون سوى
شن
ّ

} قصف أوكراني إلقليم دونيتسك االنفصالي

ً
مضيفا
ضربات جوية على المدينة»
جدا في المدينة».
أن «الوضع خطر ً
وتحدث غايداي عن «مزيد من الدمار»
في مصنع آزوت الكيميائي في
سيفيرودونيتسك الذي لجأ إليه مئات
المدنيين.
وكان قد أشار الجمعة عن اختباء 568
اً
طفل ،في المصنع
شخصا بينهم 38
ً
مؤكدا أنه ال يمكن إجالؤهم سوى بعد
ً
إعالن «وقف إطالق نار تام».
من جهة أخرى ،قتل خمسة مدنيين
وأصيب  12آخرون أمس جراء قصف
أوكراني في دونيتسك بشرق أوكرانيا

االنفصالي ،وفق ما أفادت السلطات
المحلية الموالية لروسيا.
السلطات
أركان
هيئة
وقالت
المذكورة ،في بيان عبر تلغرام« :إثر
قصف للقوات األوكرانية ،قتل خمسة
أشخاص وأصيب  12آخرون في
جمهورية دونيتسك الشعبية».
ودونيتسك هي عاصمة جمهورية
دونيتسك المعلنة من جانب واحد في
حوض دونباس في شرق أوكرانيا.
الموالون
االنفصاليون
ويسيطر
لموسكو على هذا الحوض جزئيا
منذ  .2014وتشهد المنطقة راهنا

معارك شرسة بين القوات األوكرانية
وتلك الروسية التي بدأت هجوما على
أوكرانيا في  24فبراير.
وقالت القوات العسكرية الموالية
لروسيا في دونيتسك في بيان
منفصل« :منذ الصباح ،يستهدف
قصف كثيف للعدو عاصمة جمهورية»
دونيتسك الشعبية ،مؤكدة سقوط
أكثر من مئتي قذيفة مدفعية عيار
 155ملم السبت على مناطق عدة.
وذكرت وكاالت األنباء الروسية أن
القصف طاول خصوصا صالة سينما
ومقهى في وسط المدينة.

باريس -قنا -يتوجه الناخبون
الفرنسيون ،اليوم األحد ،إلى صناديق
االقتراع الختيار نوابهم في الدورة
الثانية لالنتخابات البرلمانية ،في
مواجهه حاسمة بالجولة الثانية من
االنتخابات التشريعية بين ائتالف
«معا» الذي ينتمي إليه حزب الرئيس
الفرنسي ايمانويل ماكرون ،و«االتحاد
الشعبي الجديد».
ويعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون الذي أعيد انتخابه لوالية
رئاسية ثانية وأنصاره من ائتالف
«معا» آماال على الفوز باألغلبية المطلقة
بعد تقدمه في الجولة األولى على
التكتل المنافس.
ويضم ائتالف «معا» حزب الرئيس
ماكرون «النهضة» ،وحزب «مودم»،
وحركة «آفاق» اليمينية حيث حصد
نسبة  25.75بالمائة من االصوات في
الجولة األولى.
وفي المقابل استطاع تكتل «االتحاد

الشعبي الجديد» بقيادة جان لوك
ميلنشون الذي يضم حزب «فرنسا
األبية» ،وحزب «الخضر» ،والحزب
«االشتراكي» والحزب «الشيوعي
الفرنسي» ان يحصد  25.66في المائة
من اصوات الجولة األولى.
وتأتي االنتخابات التشريعية في وقت
تشهد فيه فرنسا ارتفاعا مقلقا ألسعار
المستهلكين ،وهو المحدد األساسي
للتضخم الفرنسي كالمواد الغذائية
األولية والبنزين والمواد االستهالكية
دون أن تكون حكومة فرنسا قادرة على
تقليص هذه األسعار أو تخفيضها.
ويعد هذا االرتفاع في االسعار احد
االسباب التي احبطت الشارع
الفرنسي وأدت إلى عزوف العديد
من الناخبين عن مراكز االقتراع في
الجولة األولى اذ اكدت وزارة الداخلية
الفرنسية ان نسبة االمتناع بلغت
 52.8في المائة مقارنة بـ  51.3في
المائة عام .2017

} االنتخابات التشريعية الفرنسية

بايدن يتحدث مع شي جين «قريبا»
واشنطن -األناضول -أعلن الرئيس
األميركي جو بايدن ،أمس ،عزمه
التحدث «قريبا» مع نظيره الصيني
شي جين بينغ.
وقال في تصريحات صحفية:
«سأتحدث مع الرئيس الصيني
قريبا» .. ،وجاءت تصريحات بايدن

بينما كشف عن اعتزامه «اتخاذ قرار
من شأنه تخفيف الرسوم الجمركية
على الصين».
وأكد متحدث الخارجية الصينية وانغ
ون  ،أن هدف الخطاب األميركي كان
«احتواء نمو الصين والحفاظ على
الهيمنة األميركية».

جونسون يؤكد ثقته في شرعية
خطة إرسال الالجئين إلى رواندا
لندن -قنا -أكد بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني ثقته في
شرعية خطة حكومته إلرسال بعض
طالبي اللجوء إلى رواندا ،وذلك بعد أن
منعت محكمة حقوق اإلنسان األوروبية
أول رحلة جوية لترحيل المهاجرين
في آخر دقيقة.
ووصف جونسون ،في تصريحات
صحفية أمس ،قرار المحكمة بوقف
ترحيل المهاجرين الذين كانوا على
متن الطائرة بأنه «عقبة غريبة في
اللحظة األخيرة».
وأضاف «كل محاكم هذا البلد رأت
عدم وجود عقبة ولم تحكم أي محكمة
في هذا البلد بعدم دستورية هذه
السياسة ،وهو أمر مشجع للغاية.
نحن على ثقة جدا من شرعية
ودستورية ما نقوم به وسنواصل هذه
السياسة».
كانت الحكومة البريطانية أعلنت
إلغاء أول رحلة طيران كانت مقررة
الثالثاء الماضي لترحيل مهاجرين

غير نظاميين إلى رواندا ،وذلك إثر
صدور أحكام قضائية في الساعات
األخيرة تمنع ترحيلهم ،حيث منحت
محكمة حقوق اإلنسان األوروبية
مهاجرا عراقيا حكما مستعجال في
الساعات األخيرة بمنع ترحيله.
جاء قرار المحكمة األوروبية على
الرغم من قرار سابق لمحكمة
االستئناف في بريطانيا قضت فيه
بالسماح للحكومة بالمضي قدما في
خطة ترحيل أول دفعة من المهاجرين
غير الشرعيين إلى رواندا ،رغم
االنتقادات الحقوقية والقانونية التي
أثارتها هذه القضية ،حيث انتقد
معارضون ومؤسسات خيرية وزعماء
دينيون خطة الحكومة البريطانية
إلرسال بعض المهاجرين إلى
رواندا ووصفوها بـ «غير اإلنسانية»،
واضطرت الحكومة للتصدي إلى
سلسلة من الطعون القانونية في
محاكم لندن بهدف منعها من المضي
قدما في االتفاق.

قتيالن و« »8مصابين في هجوم
على معبد لـ«السيخ» في كابل
كابل -األناضولُ -قتل شخصان
وأصيب  8آخرون ،أمس ،في هجوم
مسلح استهدف معبدا لطائفة السيخ،
وسط العاصمة األفغانية كابل.
وقال متحدث الداخلية األفغانية،
عبد النافع تكوار ،في تصريحات
صحفية ،إن «الهجوم أسفر عن مقتل
شخصين بينهما عنصر من قوات
األمن ،إضافة إلى إصابة  8أشخاص
آخرين» ،حسبما نقلت وكالة «أريانا»

األفغانية.
وأوضح أن الهجوم استهدف معبد
غوردوارا في كابل.
واقتحم مسلحون ،صباح أمس ،معبدا
للسيخ في منطقة كارتي باروان،
ونفذوا هجوما مسلحا وتفجيرا.
وذكر شهود عيان أن الهجوم وقع خالل
طقوس أقيمت في المعبد.
وأغلقت قوات طالبان جميع الشوارع
المؤدية إلى المعبد أمام حركة المرور.
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رصاصة «أبو عاقلة»

حقيقة واقعة

ضربة مفاجئة

نشر مراسل اإلندبندنت أونالين للشؤون الدولية بورزو
صنعت في أميركاُ ،أطلقت
دراغاهي تقريرا بعنوان ُ
في الضفة الغربية :الرصاصة التي قتلت الصحفية
الفلسطينية شيرين أبو عاقلة .ويقول الكاتب :تبث قناة
الجزيرة صورة لما وصفته بالرصاصة األميركية الصنع
التي قتلت مراسلتها الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في
الضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي .ويضيف :قالت
القناة إن الرصاصة كانت من عيار  5.56ملم من بندقية
إم  4غالبا ما تستخدمها القوات اإلسرائيلية .وذكرت أن
الرصاصة صممت وصنعت في الواليات المتحدة.
{ (اإلندبندنت)

نشر ديفيد شبارد محرر شؤون الطاقة مقاال في صحيفة
الفايننشال تايمز بعنوان «مخاوف االتحاد األوروبي من أن
تفرض روسيا فدية على الغاز أصبحت حقيقة واقعة».
ويقول الكاتب« :ألقت موسكو باللوم في قرار تقييد االحجام
على خط أنابيب نورد ستريم  1إلى ألمانيا ،على العقوبات
المفروضة بعد حرب أوكرانيا ،وتحديدا تلك التي فرضتها
كندا والتي تركت معدات الضخ الرئيسية عالقة في
مصنع سيمنز للطاقة في مونتريال» .ويضيف« :تتمتع
روسيا بإمكانية الوصول إلى طرق إمداد بديلة للحفاظ على
إمداد عمالء التصدير ،لكنها رفضت االستفادة منها».
{ (الفايننشال تايمز)

ذكر تقرير إسرائيلي ،أن حركة حماس ستحاول توجيه
ضربة استباقية مفاجئة في أي مواجهة قادمة ..يوآف زيتون
الخبير العسكري ذكر في تقرير نشرته صحيفة يديعوت
أحرونوت ،أن تقديرات الجيش تفيد بأن الضربة االفتتاحية
المفاجئة لحماس لن تكون وابال من الصواريخ ،بل من عمق
األرض بإرسال عشرات المسلحين من وحدات النخبة عبر
األنفاق ،بوصولهم عدة عشرات من األمتار تحت الحاجز
الجديد على الحدود ..وتشير هذه التقديرات اإلسرائيلية إلى
بقاء المقاومة في غزة على صدارة أجندتها العسكرية ،بجانب
التهديدات األخرى المحيطة بدولة االحتالل.
{ (يديعوت أحرونوت)

شيخ األزهر والقرضاوي في المشهد الماليزي
رأي $

عاصمة النقل
الجوي

مهنا الحبيل
باحث عربي مستقل
مدير المركز الكندي

لالستشارات الفكرية

مهما بين حركة الفكر واإلحياء اإلسالمي التي ّ
مثلها اإلمام
المعاصر محمد الغزالي واإلمام القرضاوي ،ومن المهم هنا
أن نُ شير إلى توثيق وتأكيد عالقة رحلة النهضة الماليزية
وعمقها اإلسالمي بأئمة اإلحياء اإلسالمي ،حيث تتصدر
صورة اإلمام محمد عبده ،السيرة الفكرية للكفاح الثقافي
اإلحيائي للحركة الوطنية الماليزية ،في ميدان المقاومة
الفكرية لالحتالل ،وفي مساحة صناعة مشروع النهضة
الماليزي ،في تحالف امنو وحركة الشباب اإلسالمي أبيم
القديم.
فذات الفكرة التي ّ
يوثقها المتحف الوطني ،واصل فيها
اإلمامان الغزالي والقرضاوي بعث منارها ،وكان الشيخ
يوسف الروح المقربة لهذا المشروع وهو ما يطرح السؤال
الكبير الذي ال يمكن تجاوزه ،وهو من هو اإلمام القرضاوي الذي
مأل العالم اإلسالمي ذكره ،وحديث منابره وإلهامه حاضر
العالم اإلسالمي وكان له بصمة واضحة؟.
في الحقيقة أن صورة الشيخ يوسف كانت شخصية
سواء في
مختلفة عن الشيخ الذي اختُ صر من قبل البعض
ً
المهاجمين الكارهين ،أو الذين أعادوا تقزيم مشروع الشيخ
في منظومة العمل اإلسالمي الحزبي.

mohanahubail@hotmail.com

من قريب

شراء الوقت
واألزمات المؤجلة
رامي مهداوي
كاتب فلسطيني

eliesaliba1@gmail.com

رحب ويلي والش ،مدير عام اتحاد
النقل الجوي الدولي «إياتا»،
بانعقاد النسخة الـ« »78للجمعية
العمومية لالتحاد الدولي للنقل
الجوي «إياتا» ،ومؤتمر القمة
العالمية للنقل الجوي ،في قطر،
وقال «يسعدنا أن نعود إلى مركز
الطيران الديناميكي في الدوحة،
وكرم الضيافة الذي تشتهر به
قطر» ،مضيفا أن الدوحة ستصبح
عاصمة النقل الجوي ،حيث
سيجتمع قادة قطاع الطيران من
جميع أنحاء العالم في االجتماع
الـ« »78للجمعية العمومية لالتحاد
الدولي للنقل الجوي ،ومؤتمر القمة
العالمية للنقل الجوي ،وذلك في
ظل استمرار انتعاش وتعافي
القطاع من آثار الجائحة.
ويجمع المؤتمر ما يقارب «»240
شركة طيران عالمية ،ويستقطب
اجتماع الجمعية العمومية لهذا
العام أكثر من « »750ضيفا من قادة
قطاع الطيران ،وحضور أكثر من
« »150وسيلة إعالم دولية ،لمناقشة
عدد من المحاور المهمة ،من بينها
اآلثار المترتبة على الحرب في
أوكرانيا على قطاع الطيران ،ودور
قطاع الطيران في دعم الجهود
العالمية للحد من االنبعاثات
المضرة بالبيئة ،وأيضا مساعدة
شركات الطيران للتصدي
للتحديات التي تفرضها تعويضات
الكربون ،والتحديات التنظيمية
والمالية التي تواجه شركات
الطيران العالمية.
وستكون الجمعية العمومية
السنوية لهذا العام فرصة مهمة
لقادة الطيران ،للتفكير في
الحقائق السياسية واالقتصادية
والتكنولوجية المتغيرة التي
تواجه السفر الجوي مع تعافي
الصناعة من جائحة كورونا،
وسيعمل االجتماع السنوي على
بناء مستقبل أقوى وأمتن لقطاع
الطيران والنقل الجوي ،كما
ستكون هذه هي المرة الثانية
التي يعقد فيها االجتماع العالمي
لكبار قادة الطيران في قطر ،حيث
كانت المرة األولى عام «،»2014
ما يعكس أهمية قطر وخطوطها
الجوية ،باعتبارها من أبرز
الداعمين لالتحاد الدولي للنقل
الجوي ،كما تعد نسخة هذا العام
من االجتماع بمثابة فرصة قيمة
الستعراض مدى التحسن والتطور
الذي طرأ على البنية التحتية في
قطر ،استعدادا الستضافة بطولة
«كأس العالم  FIFAقطر .»2022

تُ ساعد طبيعة اإلنسان الماليزي الهادئة في وضع مساحة
مهمة التخاذ الموقف والرأي المتزن ،أو على األقل التموضع
الدقيق في المواقف اإلسالمية من األحداث السياسية الكبرى
التي يعيشها الوطن العربي خصوص ًا ،أو حاضر العالم
اإلسالمي عموم ًا ،ربما ذلك أيضا له عالقة مهمة بواقع ماليزيا
وأهمية التوازن الذي تحرص عليه ،وهو أم ٌر ال يختص
بمسألة القوميات المشتركة للوطن فقط ،ولكن ماليزيا
لها تداخل دقيق مع السوق الغربية والمركز السياسي
للكومنولث ،وعالقته بالتاج البريطاني والشمال العالمي
إجما ًال.
وهذه قضية دقيقة للغاية ال ُيمكن أن يتم التعاطي معها
بسطحية أو عاطفة ،فمفهوم استقرار الدولة هنا يأتي في
أولويات االستراتيجية التي تحكمها ،وهي تشمل تعاملهم مع
النظم الحاكمة في الدول العربية ،حيث تسعى كوااللمبور
إلى بقاء التوازن معها واالبتعاد عن التوتر ،ألجل مصالحها
القومية وطبيعة المرجعية اإلسالمية فيها ،التي تحمل
ود ًا وانفتاح ًا على العطاء الفكري اإلسالمي للشخصيات
العربية،
سواء كانت في موقع االستقالل أو المعارضة أو في
ً
مؤسسات الدولة.
وفي االحتفالية الخاصة بتدشين النسخة الماليزية من
كتاب «زمن اليقظة» الذي أكرمني فيه حضور مكثف من
سماحة المفتي د .لقمان عبد الله وعلماء وشخصيات
ماليزيا ،ومن قيادات منظمة أبيم الناشر للكتاب ،ع ّرفني أحد
اإلخوة المسؤولين عن الشؤون الدينية بزوجته الفاضلة
ذات الثقافة اإلسالمية ،وفور ًا تقدمت لي بتعريف ابنهما
الذي أسمته (القرضاوي) ابن محمد ،تيمن ًا واعتراف ًا بفضل
شخصية الدعوة اإلسالمية المعاصرة الكبير ،الشيخ
الدكتور المفكر يوسف القرضاوي ،أمد الله في عمره.
إن هذه الصورة تعكس حجم الروح التي تحملها األمة
الماليزية ألئمة الفكر التجديدي ،كما أن هناك رابطا عميقا

لم يكن اإلمام القرضاوي مطلق ًا ممث ًال لهذه الحزبية ،ربما أن
الشيخ اتخذ موقفا ق ّربه من الكتل الحزبية بحكم أن منهجه
المساند لمبادئ الربيع العربي ،بغض النظر عن مآالته
وأخطائه التي استثمرتها الثورة المضادة ،أساء لصورة
الشيخ المقربة من جموع المسلمين من أبناء التيارات
وغيرهم ،وخاصة بعد خروج اتحاد علماء المسلمين من
دائرة المرجع المعرفي العام ،وتمثيل وحدة المسلمين
الفكرية التي رابط فيها د .محمد سليم العوا بحكم أنها تمثل
بالفعل رؤية الشيخ القرضاوي ،ونحن نسجل هذا األمر
كمدخل للفهم مع االحترام لجهود اتحاد علماء المسلمين
الحالية.
وهذا يعني بالضرورة التوضيح العلمي والفكري في تحرير
صورة اإلمام القرضاوي ومشروعه وعالقته باألمة الجامعة،
وبمسمى أمة المسلمين وليس تيارات محدودة فيها،
فعزل الشيخ في النطاق الحزبي هو ظلم كبير له ،ومجافاة
للحقيقة ،ولقد كانت للشيخ عالقة خاصة بأهل الخليج
العربي وبأهل قطر على الخصوص منذ ذلك الزمن ،حيث
قرار االحتفاء به المتصل من األمير األب رحمه الله إلى األمير
الوالد إلى سمو أمير البالد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
تواصل هذا الحضور مع المجتمعات الدينية المحافظة
في الخليج العربي وفي قطر ،حيث مدرسة الشيخ عبد
الله بن زيد آل محمود وهو شيخ تجديدي في المنهجية
السلفية المحلية في الجزيرة ،والشيخ عبد الله بن إبراهيم
األنصاري ،أحد أبرز أئمة المدرسة الشافعية في ساحل
الخليج العربي ،ورئيس دائرة التراث السابقة التابعة
للديوان األميري ،والتي اعتنت بإعادة نشر كتب التراث
الفقهي اإلسالمي َ
وطبعت كثير ًا مما اندثر منه ،وبقيت
عالقته الحيوية قائمة مع أبناء قطر ،وحتى مع الشخصيات
العلمائية المحافظة في الجزيرة العربية ُ
وك ّرم من دولها.
وللحديث بقية

عشنا األشهر الماضية ،منذ بداية العام الحالي
بالتحديد ،حالة تراجع في كافة الميادين
واألطر الناظمة للقضية الفلسطينية ،وترك ذلك
أثر ًا سلبي ًا في المجتمع الفلسطيني بأشكال
مختلفة ..تراجع مدروس!! وتراجع غير مدروس
عشوائي يعاني منه ُ
الكل الفلسطيني.
قيادة منظمة التحرير الفلسطينية مطالبة
منذ األمس باالستعداد لصيف درجات
حرارته مرتفعة بشكل غير مسبوق ،وإذا
كانت القيادة الفلسطينية بمختلف ألوانها
ذهبت كالعادة لشراء الوقت ،فإن هذا الوقت
هو لصالح االحتالل لسرقة واستعمار أراض
جديدة ،والمراهنة على الواليات المتحدة
األميركية ،ومن تم تجربتهم مراهنة سوف
تخيب ،خصوص ًا أن هناك مشاكل أيض ًا في
قصة بناء المصالح السياسية مع االحتالل،
ومشاكل مختلفة ترتبط بالتحالفات اإلقليمية
بملف الحرب الروسية األوكرانية ،وهذا يقودنا
كلنا إلى التساؤالت حول ما ستفعله الفصائل

الفارق بين اجتماعي «سلوق» و«األبرق»
أعقب اجتماع مدينة سلوق ( 50كم جنوب غرب
بنغازي الليبية) ،اجتماعا في مدينة األبرق ( 200كم
شرق بنغازي) ،والفارق بين االجتماعين كبير من
عدة أوجه ،أولها أن األول كان جهدا اجتماعيا طوعيا ال
عالقة للسلطة في الشرق به ،بل لم تخف تخوفها منه
ومعارضتها له ،فيما كان ملتقى األبرق عمال رسميا
بامتياز .خطاب تجمع سلوق الذي ضم مكونات
اجتماعية مثلت جل تكوينات الشرق الليبي ،من بدو
وحضر ،ومختلف القبائل الرئيسية ممثلين عبر
بناء يجنح للسلم والوحدة
وجهاء معروفين ،كان َّ
وتكريس الديمقراطية عبر صندوق االنتخابات،
واجتماع سلوق ،الذي ُوصف بالتاريخي حتى من قبل
مبرزين من المعارضين لحفتر ومن ناصروه من بين
الحاضرين لالجتماعّ ،
مثل حالة متقدمة من الحراك
الذي تشهده مدن الشرق الليبي منذ هزيمة حفتر
وجيشه وداعميه .فقد كانت الغاية واضحة ،وهي
تقديم ليبيا والمصلحة العامة لليبيين بمختلف
توجهاتهم واتجاهاتهم على المصالح الجهوية وعلى
حكم الفرد والعائلة وعلى االستقطاب السياسي.

السنوسي بسيكري
كاتب ليبي

وبرغم وصول رسائل مباشرة وصريحة تعبر عن
تحفظ حفتر وأنصاره على االجتماع ،وما تبع ذلك
من إجراءات لمنع انعقاده ،إال أن وضوح الموقف لدى
المنظمين واإلصرار عليه كان كافيا لعقد االجتماع،
ولقد كان الحضور مؤشرا على تجذر هذا التوجه.
اجتماع األبرق ضروري لحفتر في محاولة للتغطية
على اجتماع سلوق وردود الفعل القوية عليه في الشرق
والغرب ،وهو مهم بدرجة أكبر له؛ ألن مرور اجتماع
سلوق دون رد مكافئ سينعكس سلبا على اتجاه

الحوار والتفاوض في القاهرة ،خاصة أنه جاء قبيل
انطالق الجولة الثالثة للحوار ،المعنية بمسائل
تهم حفتر؛ من بينها شروط الترشح لالنتخابات
الرئاسية .ليس من المستبعد أن يكون من بين
أهداف ملتقى األبرق الضغط على التكتل العريض
الذي بات يناوئ حفتر في الشرق ،أو ال يواليه في
أفضل التقديرات ،ذلك أن قبائل الشرق تتحسس
بشكل كبير من االنقسام وتصدع النسيج االجتماعي
«البرقاوي» ،فليس التهديد بالمالحقة األمنية مجديا
اللحمة
لوجهاء من قبائل وازنة ،لكن اتهامهم بتمزيق ُّ
«البرقاوية» وتهديد الوئام االجتماعي في الشرق ،قد
يدفعهم إلى مراجعة مشروعهم ،الذي من المفترض
أن يكون له برامجه ومناشطه الممتدة شرقا وغربا
وجنوبا .إن وقع هذا ،وهو ليس راجحا ،فال يعني أن
حفتر لملم شعث نفوذه ،ذلك أن المعادلة االجتماعية
واالقتصادية والسياسية واألمنية ،تدفع باتجاه
تعميق الهوة بينه وبين الرأي العام في الشرق،
وخيارات حفتر ألجل جسرها باتت اليوم محدودة.
عربي 21

والتنظيمات الفلسطينية منذ اآلن دون انتظار أو
شراء الوقت وخلق أزمة مؤجلة!!
نحن أمام مشاكل كبرى تفوق الذي رأيناه خالل
األعوام الماضية ،على مستوى محاولة تصفية
القضية الفلسطينية ،وعلى مستوى خلق نظام
سياسي جديد ،الذي سوف يتضرر بشدة ،وقد
يختفي بعض مكوناته ،ووالدة أجسام جديدة،
خصوص ًا في قطاع غزة والشتات وهذا ما ال
أتمناه.
ذلك يأخذنا إلى وضع صعب وحساس ،ال بد لنا
من حلول مبكرة ،وهي حلول نستطيع العمل
بها ،لكني ال أجد أحد ًا يعمل بها حتى هذه

اللحظة على أرض الواقع حتى اآلن ،خصوص ًا

أن الحلول المطروحة ال قيمة لها وكلفتها مرتفعة
جد ًا ،وبحاجة إلى وقت طويل من أجل تنفيذها
في ظل المعطيات اإلقليمية والمحلية.
ملفات من األزمات المؤجلة مقبلة على الطريق،
والمؤشرات والدالالت التي نشاهدها والقراءات
العلمية مثيرة للقلق على مستوى ما سنراه
خالل األشهر القادمة ،ماذا ستفعلون قبل انفجار
األزمات؟ هذا هو السؤال.
األيام الفلسطينية
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ميزانيتها ال تكفي للدعم

تفــاق ــم أزمـ ــة «األونــروا»

قال مسؤول كبير بوكالة
األمم المتحدة لغوث
وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين (األونروا)،
إن الوكالة المعنية بتوفير
الرعاية الصحية والتعليم
لماليين الفلسطينيين
ً
نقصا قدره  100مليون
تعاني
دوالر.
جاء ذلك في تصريح
للمفوض العام لـ«األونروا»،
فيليب الزاريني ،الذي قال
لمراسلين صحفيين في
بيروت( ،األربعاء) إن الوكالة
«تواجه ضائقة مالية شديدة
حدت من قدرتها على
َّ
التعامل مع أزمات الالجئين
الفلسطينيين» ،بحسب ما
نقله موقع Middle East Eye
البريطاني ،الجمعة.

تأسست األونروا في ديسمبر  ،1948لتقديم
َّ
برامج إغاثة لنحو  750ألف الجئ فلسطيني
طردتهم العصابات الصهيونية من قراهم
وبلداتهم في أثناء قيام دولة إسرائيل ،وهي
الفاجعة التي يعرفها الفلسطينيون باسم
النكبة.
تضم قوائم الالجئين المسجلين في األونروا
حالي ًا نحو  5.7مليون الجئ مستحق لتلقي
المساعدات من الوكالة.

ترامب فاقم أزمة األونروا
كانت الواليات المتحدة حتى عام ،2018
أكبر دولة مانحة لـ«األونروا» ،ويليها االتحاد

سبعة من كل عشرة أشخاص في غزة
على المساعدات .يجب أن يتغير هذا.
نحن نتطلع إلى األمين العام لألمم المتحدة
شخصي ًا لجعل الرفع الفوري للحصار عن
غزة أولوية».
تابعت بوشر« :سيطرة إسرائيل كاملة،
وتمتد إلى مستويات سخيفة ومعاقبة
صريحة ،مثل حظر تصدير الطماطم في
غزة ما لم ُي َزل الجزء األخضر العلوي من
الثمرات ،بحيث ال يمكن أن تظل طازجة».
ويشكو موظفون في وكالة غوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين «أونروا» من
تشديدات تفرضها الوكالة األممية ،حول
استخدامهم مصطلحات وطنية ،ومرتبطة
بقضيتي «الالجئين» و«حق العودة».
من تلك المصطلحات ،التي ُيحظر
استخدامها في المواد التعليمية اإللكترونية،
التي يعدها معلمو «أونروا» ،أسماء المدن
المحت ّلة منذ عام 1948
الفلسطينية
ُ
كـ«القدس ،ويافا ،وحيفا ،وعكا» ،فض ًال عن
حظر استخدام بعض اآليات القرآنية التي
تنص على «الجهاد» أو تصف «المنافقين».
ّ
ويأتي هذا «الحظر» وغيره من اإلجراءات
بعيد قرار اإلدارة األميركية برئاسة جو
بايدن إعادة تمويل األونروا عبر «اتفاقية
إطار عمل» جديدة في  14يوليو ،2021
وقع عليها المف ّوض العام لألونروا مع وزارة
الخارجية األميركية ،تتضمن شروط ًا
سياسية مشددة على إعادة الدعم كما
يقول الفلسطينيون.

«شروط قاسية» إلعادة

األوروبي ،لكن األمور تغيرت بعد أن قررت إدارة
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب،
تخفيض مساعداتها السنوية للوكالة من
 360مليون دوالر إلى  60مليون دوالر ،ثم قررت
قطع التمويل بالكامل في عام  ،2019لتقع
الوكالة بعدها في أزمة مالية خانقة.
من جانبها ،أعلنت إدارة الرئيس األميركي
جو بايدن ،في أبريل  ،2022أنها تعتزم منح
الوكالة  235مليون دوالر من المساعدات،
ضمن مساعي اإلدارة لتحسين العالقة مع
السلطة الفلسطينية والمضي قدم ًا في
جهود حل الدولتين .فيما أكدت األونروا أنها
ستتلقى  150مليون دوالر من هذه المساعدات،

وهو مبلغ يكاد ال يكفي لدعم َ 700مدرسة و150
عيادة صحية مخصصة لمساعدة الالجئين
الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة
وقطاع غزة واألردن وسوريا ولبنان.
وقال الزاريني( ،األربعاء)« :إنها أيام عصيبة
ضيق شديد على الالجئين
على األونروا ،وأيام
ٍ
الفلسطينيين ،ال سيما أنهم من أشد فئات
الناس وهن ًا ومن أكثرهم عرضة للتأثر
بضيق الحال في المنطقة».
«أنقذوا األطفال» الخيرية
فيما زعمت منظمة
ِ
أن أكثر من نصف األطفال الفلسطينيين في
قطاع غزة المحاصر انتابتهم أفكار انتحارية
خالل العام الماضي .وقالت المنظمة إن نحو

أميركية تروي تفاصيل صادمة بسبب موقفها الداعم لفلسطين

«الصهاينة يهددون حياتي»

 % 55من أطفال القطاع راودتهم فكرة االنتحار،
وإن ثالثة من كل خمسة أطفال فكروا في إيذاء
أنفسهم.
يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في
قطاع غزة تحت حصار اقتصادي وعسكري
إسرائيلي منذ عام  ،2006حتى إن القطاع
ُيوصف بأنه «أكبر سجن مفتوح في العالم».

سجن بالهواء الطلق
انتقدت منظمة أوكسفام العالمية استمرار
الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة منذ  15عام ًا،
حيث يعاني  2.1مليون فلسطيني ،دون إرادة
أو عمل سياسي جماعي لفك هذا الحصار

ً
بـ«سجن في الهواء
واصفة القطاع
الظالم،
ٍ
الطلق».
منظمة  Oxfamالخيرية العالمية نشرت
على موقعها تقرير ًا حول الظروف اإلنسانية
الصعبة داخل القطاع ،حيث يحاول
الغزيون «الصمود بشكل ال يصدق ،واقفين
ظروف مستحيلة».
على أقدامهم في
ٍ
بحسب المنظمة فقد أنفق المجتمع
الدولي في تلك السنوات الـ 15ما يقدر بنحو
 5.7مليار دوالر في غزة فقط للمساعدات
اإلنسانية األساسية.
وقالت غابرييال بوشر ،المديرة التنفيذية
لمنظمة أوكسفام الدولية« :اليوم ،يعتمد

الدعم األميركي لألونروا
وتقول فصائل فلسطينية ومنظمات حقوقية
أخرى نظمت العديد من الفعاليات مؤخر ًا
لرفض االتفاق ،إنه «يجعل من األونروا،
مؤسسة أمنية تابعة لواشنطن ،ويضع
العديد من الشروط لنيل التمويل األميركي
لوكالة الغوث».
وتبين تفاصيل االتفاق ،بحسب المكتب
التنفيذي لالجئين الفلسطينيين في الضفة
الغربية ،وجود «شروط خطيرة» ،تفرضها
واشنطن على الوكالة مقابل استعادة
التمويل ،وهو ما يأتي ضمن سعي واشنطن
«لتصفية الوكالة ،وإنهاء ملف الالجئين».

منذ العام «»2015

« »8700أمر اعتقال إداري

«ال أشعر باألمان» ،بهذه
الكلمات عبرت الناشطة
األميركية «كاال والش» عن
استيائها من المضايقات
المتكررة التي تحدث لها في
بيئة العمل بسبب موقفها
الداعم للقضية الفلسطينية.
وغردت والش -وهي متطوعة
في حركة مقاطعة إسرائيل-
عبر حسابها على تويتر قائلة:
«لم أعد أشعر باألمان بعملي
ألن الصهاينة يضايقون
صاحب العمل الذي أعمل
لديه ،وذلك بسبب نشاطي
المؤيد لفلسطين».
وتواصلت وكالة «سند» للرصد
والتحقق اإلخباري مع الناشطة
األميركية ،للوقوف على التفاصيل
المتعلقة بالتهديدات التي تتعرض
لها ،وقالت والش« :نشاطي تجاه
القضية الفلسطينية بدأ عندما كنت
أبلغ من العمر  15عاما ،وأول مرة تلقيت
فيها تهديدا بالقتل في حياتي كانت
العام الماضي ،عندما شاركت في
مطالبة السيناتور األميركي إدوارد
ماركي بالتدخل لوقف عدوان إسرائيل
على غزة».
وشاركت كاال والش في إحدى
المبادرات المحلية بمدينة بوسطن
في والية ماساتشوستس األميركية،
والتي أطلقها عدد من النشطاء
لتحديد أسماء وعناوين الشخصيات
والمؤسسات الداعمة إلسرائيل في
المدينة بما يعرف باسم «مبادرة
مشروع الخرائط».
وقالت والش« :بعد اشتراكي في
هذه المبادرة تحولت التهديدات التي
تصلني إلى مستوى أكثر خطورة».

وأضافت« :كل التهديدات التي أتعرض
لها بشكل يومي؛ ال تقارن بأي شكل
من األشكال مع المأساة والعنف الذي
يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل
االحتالل اإلسرائيلي الذي يعتدي وهو
َ
اإلفالت من العقاب ،ويقتل النساء
يأمن
واألطفال والصحفيين ،مثل مراسلة
الجزيرة شيرين أبو عاقة».
ووفقا لمنظمة «فلسطين القانونية»
( ،)Palestine Legalفإن المنظمات
بمقاطعة
المطالبة
والمبادرات
إسرائيل في الواليات المتحدة مثل
حركة «بي دي إس» ( )BDSتم تجريمها
في أكثر من والية أميركية بحلول عام
.2020
وعلقت والش على هذا األمر بقولها إن
«القوانين ليست مبادئ وال أخالقيات،
ال يهمني إن كانت مقاطعة إسرائيل
عمال مج ّرما ،ال سيما أن حركات حقوق
السكان األصليين في أميركا كانت
مجرمة ،وحركات التحرر من الفصل
َّ
العنصري في جنوب أفريقيا كانت
يوما ما مجرمة» .وأشارت الناشطة
َّ

األميركية في حديثها إلى الدعم
األميركي إلسرائيل قائلة« :إسرائيل
تتلقى تقريبا  10ماليين دوالر يوميا
من أميركا ،وبدون هذا الدعم لما كان
االحتالل اإلسرائيلي قائما حتى اآلن».
وأضافت والش« :أميركا ال تحترم
حقوق الفلسطينيين وتدعم إسرائيل،
ألن وجودها مهم لتحقيق أهداف
سيطرة اإلمبريالية األميركية على
الشرق األوسط».
واختتمت والش حديثها برسالة تقول
فيها« :االحتالل اإلسرائيلي يسرق أموال
دافعي الضرائب األميركية ليقتل
األطفال ،والنضال من أجل القضية
الفلسطينية ال بد منه في ظل مواجهة
اإلمبريالية وسيطرة رأس المال ،لذلك
يجب علينا جميعا أن نسير على
خطى المقاومة الفلسطينية ضد
االحتالل اإلسرائيلي».
وقد قوبلت قضية كاال والش
التي أثارتها في أعقاب التهديداتوالمضايقات -بتفاعل واسع على
تويتر.

قال نادي األسير الفلسطيني إن إسرائيل
أصدرت نحو  8700أمر اعتقال إداري بحق
معتقلين فلسطينيين منذ عام .2015
واالعتقال اإلداري قرار حبس بأمر
عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد
أمني ،من دون توجيه الئحة اتهام ،ويجدد
 6أشهر قابلة للتمديد.
وأشار التقرير إلى أن تلك األوامر شملت
كافة فئات المجتمع الفلسطيني بما
فيهم األطفال والنساء وكبار السن،
وساهمت المحاكم اإلسرائيلية «بشكل
مركزي في ترسيخ هذه الجريمة».
ووفق نادي األسير ،فإن عدد المعتقلين
اإلداريين حاليا قرابة  ،500بينهم أسيرة
واحدة وهي شروق البدن.
وذكر أن المعتقلين اإلداريين واجهوا
تاريخيا سياسة االعتقال اإلداري بكافة
األدوات المتاحة ،وكان أبرزها مقاطعة
المحاكم ،واإلضراب عن الطعام.
وتابع التقرير أن األسرى اإلداريين نفّ ذوا
منذ أواخر  2011وحتى نهاية  2021أكثر
من  400إضراب فردي عن الطعام ،إضافة
إلى آخر جماعي خاضه المعتقلون

عام  ،2014واستمر  62يوما .وذكر نادي
األسير أن المعتقلين اإلداريين يواصلون
مقاطعتهم لمحاكم االحتالل بدرجاتها
المختلفة لليوم الـ 64على التوالي ،وذلك
في إطار خطة نضالية لمواجهة جريمة
االعتقال اإلداري .ويقبع أكبر عدد من
المعتقلين اإلداريين في سجن النقب
جنوبي إسرائيل ،وعددهم  ،228يليه
سجن عوفر وسط الضفة الغربية،
وعددهم  ،170وفق التقرير.
وتقول مؤسسة الضمير لرعاية
السجين وحقوق اإلنسان (غير حكومية)
إن االعتقال اإلداري يصدر بأوامر عسكرية
إسرائيلية لمدة أقصاها  6شهور ،ويمكن
تجديده مرات غير محدودة ،وقد ُيفرج
عن المعتقل اإلداري ،ويعاد فورا لالعتقال
مجددا ،أو تقدم له الئحة اتهام ويحاكم
بعد اعتقاله إداريا.
ووفق المؤسسة ،فإن المعتقل اإلداري ال
يعلم تاريخ اإلفراج عنه ،وقد َيصدر أمر
تجديد اعتقاله قبل أيام قليلة من موعد
اإلفراج عنه ،أو في ذات اليوم المقرر فيه
اإلفراج عنه .وبدأت إسرائيل استخدام

االعتقال اإلداري المحظور في القانون
الدولي ،منذ احتاللها الضفة الغربية
وقطاع غزة وشرقي القدس عام .1967
وحتى نهاية يناير الماضي ،بلغ عدد
األسرى الفلسطينيين في سجون
االحتالل قرابة  ،4500وفق مؤسسات
معنية بشؤون األسرى .لقد قضى األسير
الفلسطيني حسام الرزة نحو ثلث عمره
ُّ َّ
وال يزال في سجون االحتالل اإلسرائيلي،
جلها في االعتقال اإلداري ،فما يلبث أن
يخرج من سجنه حتى يعود إليه،
لدرجة بات يشعر وعائلته أن مكوثه
لبضعة أشهر حرا مستغربا ومستهجنا.
وبملف اتهام سري كغيره من األسرى
اإلداريين يعتقل الرزة -الذي ينحدر من
مدينة نابلس بالضفة الغربية -من دون
أن يعرف أيا من بنوده هو أو محاميه أو
قاضي المحكمة اإلسرائيلية التي يمثل
لديها ،وال حتى ضابط الجيش الذي
قال له عند اعتقاله «جئت أعتقلك رغما
عني» ،فالحكم باالعتقال اإلداري راجع
لضابط المخابرات اإلسرائيلي ،وهو اآلمر
الناهي فيه.
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مباحثات اإلطار الدستوري

األزمة الليبية تبحث عن مخرج
اسطنبول  -األناضول  -انطلقت في العاصمة
المصرية القاهرة ،األحد ،الجولة الثالثة
واألخيرة من مباحثات فرقاء ليبيا المنخرطين
ضمن مبادرة أممية لحل أزمة بالدهم عبر إيجاد
قاعدة دستورية لالنتخابات في أقرب وقت.
وفي ظل إجماع المجتمع الدولي والمؤسسات
الليبية على أهمية هذه الجولة كونها تناقش
النقاط الخالفية التي لم تتطرق لها جولتان
سابقتان يتفاءل الليبيون بنتائجها ،بينما
يقلل البعض من أهميتها كونها تأتي ضمن
مبادرة أممية سبقتها العديد على مدى سنوات
دون حل.
وتقود المستشارة األممية لدى ليبيا ستيفاني
وليامز عبر مبادرة أممية جهود تسوية سياسية
في ليبيا تتمثل في تشكيل لجنة من مجلسي
النواب والدولة تجتمع في القاهرة منذ األحد
الماضي في جولة ثالثة وأخيرة تنتهي األحد
القادم لوضع قاعدة دستورية تجري بناء عليها
انتخابات في أقرب وقت ممكن.
وتناقش الجولة الحالية ما تبقى من القاعدة
الدستورية المؤدية لالنتخابات وهي ما يقارب
 30في المائة تمثل النقاط الخالفية بعد أن
تمكن المجتمعون قبل أسبوعين من حسم 70
في المائة من تلك القاعدة خالل الجولة الثانية.

طرابلس وغريان ،وتصريحات رئيس مفوضية
االنتخابات حول القوة القاهرة التي تمنع
االنتخابات».
وفتحت المفوضية العليا لالنتخابات الليبية
باب الترشح في  8نوفمبر الماضي ،حتى  22من
الشهر نفسه لالنتخابات الرئاسية ،وحتى 7
ديسمبر الماضي لالنتخابات البرلمانية.
وأضاف الحمري« :المجتمع الدولي واألمم
المتحدة لم تحرك ساكنا بشأن كل ذلك،
في حين أنها لو اتخذت إجراءات صارمة ضد
مرتكبي تلك األفعال آنذاك لوافق الجميع على
االنتخابات وحلت األزمة الليبية».

حوار شامل

تفاؤل بالمبادرة األممية
وعن أهمية هذه الجولة والمبادرة األممية
المبنية عليها بشكل عام قال المحلل السياسي
الليبي طاهر محمد لألناضول ،إنها «تمثل
الفرصة األخيرة لحل األزمة الليبية ويجب عدم
إضاعتها».
وأضاف محمد الذي تحدث بتفاؤل« :أنجز
المتحاورون أكثر من  70في المائة من القاعدة
الدستورية خالل جلستين ماضيتين فقط
بواقع  6أيام لكل منها يبشر بقدرتهم على
المضي قدما وإنجاز الباقي».
ورأى أن سر نجاح األمر «هو في المبادرة األممية
التي جاءت محددة المدد ولم تترك للمتحاورين
من طرفي النزاع الليبي األمور مفتوحة الوقت».
وأشار محمد إلى أن «ضيق وقت لجنة المسار
الدستوري في إنجاز تكليفها وضغط األمم
المتحدة والمجتمع الدولي عليها له أثر كبير
في إنجاح االستحقاق الحالي».
كما تكمن أهمية المباحثات الجارية ،بحسب
محمد ،في «كونها جاءت في وقت تعبت فيه
جميع األطراف السياسية المتخاصمة على
مدى أعوام من الخصومة ،كما أن الشعب
لم يعد يحتمل المزيد من تصارعهم لذلك
سينجزون هذا االستحقاق فورا».

ومضي بالقول« :القرارات األحادية التي اتخذتها
كل األطراف لم تسهم في الحل ،فالبالد تعيش
أزمات خانقة اقتصادية ومالية بالتالي اقتنع
الجميع اآلن ان الحل في التوحد واالنتخابات».
كما رد المتحدث على المشككين بقدرة األمم
المتحدة على حل األزمة الليبية عبر مبادرتها
ّ
الحالية قائال:
«أذكر أولئك أن ليبيا حصلت على
استقاللها عام  1949بقرار أممي».
وفي هذا الصدد ،قال محمد« :دولتنا الليبية
نشأت أصال بقرار الجمعية العامة لألمم
المتحدة رقم  289في  21نوفمبر  1949الذي
قضى بمنح ليبيا استقاللها في موعد ال يتجاوز
األول من يناير  1952وهو ما تم فعال في 24
ديسمبر  1951وأصبحت ليبيا مستقلة ذات
حكم ملكي آنذاك».
أما في العصر الحديث فقال محمد« :لألمم

المتحدة والمجتمع الدولي إنجازات أيضا منها
تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة بين
أطراف النزاع ( )5+5والتي أتمت وقف إطالق النار
بعد احتراب داخلي بينما تكافح األمم المتحدة
إلى اآلن للحفاظ على ذلك اإلنجاز».
وأضاف« :أيضا هناك توحيد البنك المركزي
المنقسم منذ عام  2014والذي شارفت خطواته
األخيرة على االنتهاء».
وختم محمد كالمه بالقول :إن «ليبيا ال تعيش
بمفرها في كوكب األرض وعلينا أن نقتنع
بجدوى المجتمع الدولي في إدارة األمور التي
نتخاصم عليها كحكم محايد».

تقاسم للسلطة ومشهد مكرر
وعلى النقيض من ذلك تماما قلل الناشط

السياسي الليبي ياسين الحمري من قدرة
مباحثات القاهرة بشكل خاص على حل آزمة
بالدة ومن قدرة المبادرات األممية بشكل عام
على ذلك.
وعن سبب نظرته غير المتفائلة أوضح الحمري
لألناضول أن «ما يجري في القاهرة ليس حال
لألزمة بل مجرد تقاسم للسلطة ومشهد مكرر
وضمان مواقع للمجلسين في قادم السنوات».
وأضاف« :كل ما يحدث في كل حوار هو البحث
عن كيفية تقاسم السلطة فقط وليس حال
للمشاكل بين األطراف المتنازعة».
ويري الحمري أن المتحاورين في القاهرة
«ليسوا ممثلين فعليين ألطراف النزاع الليبي
وكالمهم واتفاقهم ومخرجات حوارهم لن تسري
على الجميع في ليبيا».
وأردف« :دعنا نكن واضحين من يسيطر

على شرق البالد ليس مجلس النواب بل
خليفة حفتر ،ومن يسيطر على غرب البالد
ليس مجلس الدولة بل الثوار والتشكيالت
المسلحة».
وأكد الحمري ،أن «أي حوار ال يشرك هاذين
الطرفين لن تعمم نتائجه على الجميع،
وستجد دوما من يعارض تلك النتائج».
وعن المبادرة األممية ،قال الحمري« :لو كانت
األمم المتحدة جادة بحل األزمة الليبية عبر
االنتخابات ألثبت ذلك في االنتخابات الرئاسية
والبرلمانية التي كانت مقررة  24ديسمبر
الماضي» (لكن لم تحدث).
وشهدت الفترة التي كان مقررا إجراء االنتخابات
فيها ،وفق الحمري« ،عدة خروقات مثل إغالق
المحكمة في سبها ضد طعون المرشح سيف
القذافي ،والهجوم على المقار االنتخابية في

وتساءل الحمري قائال« :األمم المتحدة فشلت
على مدى أشهر في حل خالفها وحسم أمر
تسمية مبعوث لبعثتها لدى ليبيا فكيف
ستنجح في حل الخالف الليبي».
وأشار إلى أن بالده «شهدت سبعة مبعوثين
على مدى سنوات بداية من األردني عبد اإلله
الخطيب الذي عين في أبريل عام  2011إلى
السلوفاكي يان كوبيش المعين في يناير
.»2021
كل أولئك ،وفق الحمري« ،فشلوا في حل األزمة
الليبية عبر عديد المبادرات األممية والدولية
بداية من مسارات باريس الثالثة ،مرورا بمؤتمر
روما وقمة أبوظبي األولي والثانية».
وأضاف« :ناهيك عن حوارات القاهرة الماضية
ومؤتمرات شرم الشيخ والغردقة المصرية
والصخيرات المغربية وجنيف األول والثاني
انتهاء بملتقى الحوار السياسي العام الماضي».
وعن الحل يقول الحمري :أنه «يكمن في إطالق
حوار شامل مع األطراف الفاعلة من قادة الكتائب
بغرب ليبيا والقبائل وجميع األجسام وحل
الخالفات بينها بعدها يكون من السهل على أي
حكومة تأتي أن تحكم».
وختم الحمري حديثه بالقول« :لألسف ما
يحدث ليس ذلك بل هو العكس فهم يتفقون
على حكومة قبل حل خالفاتهم ،بالتالي
تصطدم تلك الحكومة بتلك المشاكل وتتعثر
جميع مساعي استقرار البالد وهو ما حدث مع
حكومة (فائز) السراج وحكومة (عبدالحميد)
الدبيبة بعدها».
وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي وسط
مخاوف من االنزالق لحرب أهلية على خلفية
تنصيب مجلس النواب في طبرق فتحي
باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدال من حكومة
يرأسها الدبيبة والذي يرفض تسليم السلطة إال
لحكومة تأتي عن طريق برلمان جديد منتخب.

ً
حكما بعدم االختصاص
محكمة طرابلس أصدرت

«مذبحة أبو سليم»
إلى القضاء العسكري
طرابلس  -أ .ف .ب  -حكمت محكمة استئناف طرابلس،
األربعاء ،بعدم اختصاصها بالنظر في قضية «مذبحة سجن أبو
سليم» التي راح ضحيتها  1269من نزالئه عام  ،1996وأحالت ملف
القضية إلى القضاء العسكري .وكان ينتظر من ذات المحكمة
إصدار حكمها النهائي في القضية ،بعدما أجلت الجلسة
منتصف الشهر الماضي .وقال مصدر مسؤول بمكتب النائب
العام في تصريح لفرانس برس إن «القاضي بدائرة (الجنايات)
ً
حكما منطوقه النهائي
بمحكمة استئناف طرابلس أصدر
بعدم االختصاص الوالئي للمحكمة المدنية ،واعتبار القاضي أن
حيثيات القضية في مجملها ذات الطابع العسكري ،بما في ذلك
عدد من القادة العسكريين المتورطين في القضية ،وتم إحالة
كامل ملفها إلى القضاء العسكري لالختصاص والنظر فيها».
وأضاف المصدر« :اآلن قضية مذبحة أبو
سليم خرجت تمام ًا من القضاء المدني،
بعدما خسر المدعون االستئناف ،وصار
مصير القضية األشهر في ليبيا بيد القضاء
العسكري».
وال يمكن في الفترة القريبة معرفة تاريخ
موعد جلسة القضاء العسكري للنظر في
القضية ،بحسب ذات المصدر.
وأبرز المتهمين في القضية عبد الله
السنوسي ،رئيس جهاز االستخبارات
وصهر العقيد معمر القذافي ،ومنصور ضو،
رئيس الحرس الخاص للقذافي وعدد من
المسؤولين في النظام السابق.
صدر حكم اإلعدام عام  2015بحق السنوسي
المسجون في طرابلس في قضية مذبحة

أبو سليم ،وهي واحدة من عدة قضايا ينظر
فيها القضاء بحقه.
واصطف عقب صدور الحكم النهائي
لمحكمة استئناف طرابلس عدد من
النساء والرجال من ذوي وأقرباء الضحايا
خارج مجمع المحاكم في العاصمة
الليبية ،وأبدوا استيائهم من عدم صدور
حكم يقضي باالقتصاص من المتهمين في
القضية.
قضت محكمة في طرابلس نهاية العام
 2019بإسقاط التهم عن جميع المتهمين
في قضية «مذبحة سجن أبو سليم»،
قبل نقض المحكمة العليا قبل عام الحكم
وإعادة المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات
جديدة.

حظيت القضية باهتمام محلي ودولي واسع،
إذ تطالب المنظمات الحقوقية بالكشف عن
مصير هؤالء الضحايا وتقديم المتورطين
للقضاء.
وتعد المجزرة من أكثر الجرائم التي تورط
فيها نظام العقيد معمر القذافي ،بعد
مداهمة قوات األمن السجن وفتحها النار
على نزالئه في يونيو عام  ،1996ما أوقع أكثر
من  1200قتيل ،جلهم من معارضي القذافي،
ولم يتمكن من النجاة غير عدد قليل منهم.
وأخفيت الجثث بدفنها في مقبرة جماعية
داخل باحة السجن ،وتم انتشال رفات
العديد من الضحايا عقب سقوط نظام
القذافي في .2011
ويروي رئيس «جمعية أهالي الضحايا» في

ليبيا محمد عيسى القطعاني -وهو سجين
سابق في سجن بوسليم -تفاصيل ما جرى
يومي  28و 29يونيو عام  96وراء أسوار هذا
السجن الواقع في ضواحي العاصمة الليبية
طرابلس.
والقطعاني شقيق لمعتقلين اثنين قتل
أحدهما في المذبحة التي راح ضحيتها
 1270معتقال أغلبهم من ذوي التوجهات
اإلسالمية.
ويقول إنه بحكم وظيفته اطلع على محاضر
التحقيقات والمواد المرئية والمشاهد
التمثيلية لعملية محاوالت أجهزة أمن
العقيد الراحل معمر القذافي إخفاء معالم
الجريمة طيلة السنوات السابقة بعد
اعتقال ما يقارب  150متورطا في القتل

والسحل وإضرام النار في الجثث.
وكشف القطعاني تفاصيل لم يسمع بها
الليبيون من قبل ،تتعلق باستخدام القذافي
أساليب بشعة للتخلص من الجثث.
ومن بين هذه األساليب قيام المشرفين
على عملية القتل الجماعي بوضع الجثث
في حفرة كبيرة داخل باحة السجن يوم
 29يونيو ،وقد طلبوا من سائق البلدوزر
األصفر المرور فوق الجثث لعدة مرات حتى
تستوعب الحفرة أكبر عدد منها.
ونقل القطعاني عن السائق المعتقل اآلن
أنه كان يدوس على الجثث بالبلدوزر،
ويستمع إلى أصوات تحطم عظام السجناء.
بعد ذلك قام المشرفون على العملية بسكب
مواد كيمائية أقرب إلى ماء النار على

الجثث ،ووضعوا طبقة خرسانة على القبر
الجماعي.
وينقل القطعاني عن محاضر التحقيقات
أن من قاموا بانتشال الجثث في مارس عام
 2001وجدوا ست جثث كأنها نائمة ،مؤكدا
أن النظام السابق قام بنقل الجثث في ذلك
الشهر في محاولة فاشلة لمحو آثار الجريمة
نهائيا دون جدوى.
ووفقا لروايات الموقوفين اشترى األمن
الداخلي آلة تكسير الصخور الضخمة،
ونبش أفراد األمن القبر في باحة السجن،
ونقلوا الجثث إلى موقع آخر عند منطقة
الجوش بالجبل الغربي ،لكنهم بعد وضع
ثالث جثث بها تحطمت متاريسها التي
تشبه إلى حد كبير سالسل الدبابات.

تحكيم قطري لنهائي كأس آسيا تحت «»23
اختارت لجنة الحكام باالتحاد اآلسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم قطري دولي بقيادة حكمنا
سلمان فالحي إلدارة المباراة النهائية في كأس آسيا تحت  23عام ًا.
وستجمع المباراة النهائية بين منتخبي أوزبكستان والسعودية في الرابعة عصر اليوم
األحد  19الجاري على استاد بونيودكور بالعاصمة األوزبكية طشقند.
وجاء الطاقم التحكيمي بتواجد سلمان فالحي حكم ساحة ويوسف عارف حكم مساعد أول
وزاهي الشمري حكم مساعد ثان وسعود العذبة حكم فيديو .VAR
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علي الدوسري ..مدير مشروع مالعب التدريب في «المشاريع واإلرث» لـ  $الرياضي:

« »17ملعبا جديدا لتدريبات منتخبات المونديال
مالعبنا أكثر رفاهية ..وتضم ألول مرة مدرجات تسع « »500متفرج في كل ملعب
العدد اإلجمالي « »41ملعبا بمساحة إجمالية تبلغ « »673.548ألف متر مربع
حاوره

} علي الدوسري

تم إنشاء ملعب
في سيلين وآخر
في سلوى..
وتخصيص ملعب
تدريب للحكام
قطعة األرض
الواحدة عليها
ملعبان للتدريب
ومجهزة للنقل
التليفزيوني
كل مالعب
التدريبات تتم
تجربتها بشكل
دوري ..وتخضع
للصيانة الدورية

أنجزت لجنة المشاريع واإلرث مالعب تدريبات كأس العالم
(قطر  )2022قبل انطالق البطولة بعامين لتؤكد قطر أنها
جاهزة تماما النطالق المونديال ،بل وعلى أعلى مستويات
الجهوزية ووفق أعلى المعايير وبوقت كاف جدا،
وهذا ما أكده السيد علي الدوسري مدير مشروع
مالعب التدريب في اللجنة العليا للمشاريع
واإلرث ،والذي أكد عبر هذا الحوار الخاص لـ
 $الرياضي أنه تم إنشاء  17ملعبا جديدا
للتدريبات من إجمالي  41ملعبا سيتم
تخصيصها لمنتخبات كأس العالم
الـ 32المشاركة في البطولة إلى جانب
تخصيص ملعب لتدريبات الحكام.

كما أشار إلى أن إجمالي المساحة التقريبية لمالعب
التدريبات تبلغ قرابة  673.548ألف متر مربع من المساحة
الخضراء حيث تضم كل قطعة أرض ملعبين للتدريب
تتوفر فيهما كل التسهيالت من مبنى مجهز بعدد  2غرف
لتبديل المالبس وأماكن االستحمام وصالة رياضية
والعالج الطبيعي ومصلى ،كما تتوفر في المالعب كل
عناصر االستدامة والصديقة للبيئة والعنصر الجمالي
أيضا إلى جانب توفير مدرجات للجمهور بعدد 500
متفرج في كل ملعب وتقنيات التصوير التليفزيوني،
وهذه ألول مرة تحدث في تاريخ كأس العالم ..وفيما يلي
تفاصيل الحوار:
} بداية حدثنا عن استعدادات مالعب التدريب
لبطولة كأس العالم قطر  2022من حيث العدد
والمعايير؟
 ولله الحمد ..لقد بدأنا االستعداد مبكرا للمونديال،فمنذ إعالن االستضافة تم وضع الدراسات والتصور
الكامل ومن بعده تم التنفيذ واليوم نحن جاهزون تماما
لالنطالقة وقبل عامين من بدء البطولة تم االنتهاء من
مالعب التدريب والبالغ عددها  41ملعبا وفق أعلى معايير
الرفاهية ومتطلبات الفيفا إذ قمنا بإنشاء  17ملعبا جديدا
للتدريب وتطوير  24ملعبا آخر وفق متطلبات الفيفا
وأعني بها مالعب األندية وبمساحة خضراء إجمالية تبلغ
 673.548ألف متر مربع.
} هل تقصد بمالعب األندية االستادات الرئيسية ؟
 نعم ..حيث سيتم استخدام االستادات الرئيسية فيأنديتنا لتدريبات منتخبات كأس العالم إلى جانب أيضا
عدد من مالعب التدريبات في األندية إذ تتوفر في استادات
األندية كل المتطلبات التي طلبها الفيفا من غرف لتبديل
المالبس وأماكن االستحمام وخزانات المالبس إلى جانب
بقية المتطلبات األخرى والتي تم توفيرها أيضا لتكون
مالعب األندية جاهزة لتدريبات منتخبات كأس العالم
بإذن الله تعالى.
} هل تمت مراعاة التوزيع الجغرافي لمالعب
التدريب؟
 بالطبع ..حيث إن أغلب المالعب في الدوحة وأيضا فيخارج الدوحة هناك ملعبان في منتجع سيلين ومنتجع
سلوى حيث سيقيم منتخبان هناك أحدهما في سيلين
واآلخر في سلوى.
} كم استغرقت فترة تجهيز المالعب ؟
 كما أسلفت القول ..لقد بدأنا االستعدادات مباشرةبعد إعالن فوزنا باالستضافة في  2010حيث تم تقييم
خاص بالمالعب واختيار األماكن المناسبة لها بحيث يتم
استخدام هذه المالعب أيضا حتى بعد انتهاء البطولة.

تمت مراعاة الموقع
الجغرافي ..وقرب
المسافات بين مالعب
التدريب وإقامة
المنتخبات يسهل من
عملية التنقل

فهد العمادي

} على أي أساس تم اختيار وتحديد أماكن مالعب
التدريبات ؟
 لقد وضعنا في االعتبار ضرورة قرب مالعب التدريبمن أماكن إقامة المنتخبات المشاركة واالستفادة منها
لتكون مثال في المستقبل حدائق أو استخدامها كمالعب
للفرجان وأيضا تستفيد منها األندية وأكاديميات كرة
القدم.
} بماذا تتميز مالعب تدريب  2022عن بقية مالعب
تدريبات البطوالت السابقة ؟
 وسائل الرفاهية ..فمالعبنا مختلفة تماما عن البطوالتاألخرى من حيث وسائل الرفاهية في غرف المالبس
ومحتويات هذه الغرف وأماكن االستحمام على أعلى
مستوى إلى جانب توفير كل متطلبات الفيفا
بحذافيرها بل وباعلى مستوى ،ففي
كل مبنى هناك غرفتان لتبديل
المالبس وهما فسيحتان
جدا وتصلحان الستخدام
منتخبين وليس منتخب
واحد كما أن األرض
الواحدة عليها ملعبان
للتدريب وليس ملعب
واحد إلى جانب أن
العشب المستخدم
هو نفس العشب
في
المستخدم
االستادات الرئيسية
لمباريات بطولة كأس
العالم وبالتالي لن يشعر
الالعب بالفرق بين ملعب
التدريب والملعب الرئيسي
حيث تم العمل على ذلك منذ
فترة طويلة ومن خالل العديد من
الدراسات تم التوصل إلى نتائج بحيث
تكون أرضيات مالعب التدريب هي نفسها أرضيات
مالعب المباريات وبنفس العشب ومن نفس المزرعة إلى
جانب قرب المسافات بين مالعب التدريب وأماكن إقامة
الفرق وسهولة التنقل بحيث ال تستغرق عملية الوصول
أكثر من  20دقيقة كأقصى تقدير ،وهذا بحد ذاته يريح
المنتخبات المشاركة كثيرا بعكس البطوالت السابقة
فكانت مالعب التدريب بعيدة عن إقامة مقر الفرق.
} هل تمت مراعاة حالة الطقس ؟
 مالعب التدريبات كلها مكشوفة وبما أن البطولة ستقامفي فصل الشتاء فلن تكون هناك أية إشكالية في مسألة
حالة الطقس ولكن وعلى الرغم من ذلك تمت إقامة العديد

{ تصوير  -محمود حفناوي

} الدوسري يتحدث للزميل فهد العمادي

من األشجار حول مالعب التدريب لتكون مصدات للهواء
وإعطاء خصوصية للتدريبات.
} هل واجهتكم صعوبات في تنفيذ متطلبات الفيفا ؟
 الشك أن متطلبات الفيفا عديدة وتختلف من بطولةألخرى ولذلك عملنا على تنفيذ هذه المتطلبات
بحذافيرها إلى جانب أنه في نسخة  2022هناك متطلبات
جديدة لم تكن مطلوبة في البطوالت السابقة وهي إقامة
مدرجات للجماهير في مالعب التدريب تمت إضافتها في
جميع المالعب الـ 41حيث تم وضع مقاعد تستوعب 500
متفرج في كل ملعب تدريب في حال تم السماح لحضور
تدريبات المنتخبات من قبل الفيفا إلى جانب أيضا
تجهيز مالعب التدريب بمتطلبات النقل التليفزيوني في
حال رغبة الفيفا بنقل تدريبات بعض المنتخبات
وهذه المتطلبات جديدة ولم تكن موجودة
سابقا في مالعب تدريبات كأس
العالم األخرى.
} وماذا عن مالعب تدريب
حكام البطولة ؟
تم توفير ملعب لتدريبات
حكام البطولة من
ضمن المالعب الـ41
وسيكون قريبا من مقر
إقامة الحكام وهو مجهز
بالكامل.
} لماذا تم تحديد
 41ملعبا فقط؟ ولماذا
ليس أكثر على سبيل
المثال أو اقل خاصة ان
عدد المنتخبات المشاركة
 32؟

} صاالت
التدريب

 بصراحة العدد الحالي أكثر منالمطلوب فعدد المنتخبات المشاركة
 32منتخبا ولكل منتخب ملعب تدريب خاص فيه
أما بقية المالعب األخرى فستكون لالستخدامات الطارئة
بحيث ال نترك شيئا للصدفة ولنكون جاهزين تماما ألي
شيء وأال تتعطل تدريبات المنتخبات أيا كان األمر فنحن
جاهزون تماما وعلى أتم االستعداد ولذلك فالعدد كاف
جدا.
} وماذا عن مالعب التدريب في استاد الجامعة ؟
 تم إنشاء ستة مالعب تدريب في جامعة قطرللمنتخبات التي ستقيم بالقرب من الجامعة إلى جانب
أنها ستكون إرثا لجامعة قطر مستقبال وللدولة بشكل عام
وهي ستكون الستخدامات متعددة.

} بما أن المنتخب األرجنتيني سيقيم في جامعة
قطر فهل ستكون هذه المالعب مخصصة له وحده ؟
 بالطبع ال فهي ستكون أيضا لمنتخبات أخرى ولحد هذهاللحظة اختير أربعة منتخبات للتدريب في جامعة قطر
بما فيهم المنتخب األرجنتيني كما أن كل ملعب تدريب
مرتبط بمقر إقامة كل منتخب في المناطق القريبة من
جامعة قطر.
} كم عدد مالعب التدريب الجديدة؟ وأين تقع ؟
 تم إنشاء  17ملعبا جديدا للتدريبات من ضمن الـ41ملعبا منها ستة مالعب في جامعة قطر إلى جانب أن
هناك  5مالعب تدريب بجانب نادي الدوحة للغولف وثالثة
مالعب في منطقة عنيزة وملعب في السيلية بجانب
النادي وملعب في سيلين وآخر في سلوى وكل ملعب
مجهزبأماكن لالستحمام وغرف لتبديل المالبس وغرف
مراقبة وعالج طبيعي وصالة رياضية وإضاءات ومدرجات
للجمهور كما سبق الذكر إلى جانب أيضا أنه تم تطوير
ملعب في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا (شمال
األطلنطي سابقا) لتكون كنفس مالعب التدريبات األخرى
حيث زار الفيفا المكان وأبدى إعجابه حيث تتوفر فيه كل
المتطلبات والمقومات وتم تجهيزه بالكامل.
} هل تتوفر معايير االستدامة والصديقة للبيئة في
مالعب التدريبات ؟
بالطبع فكل المالعب تتوفر فيها معايير االستدامة
والصديقة للبيئة وتمت مراعاة ذلك.
} وماذا عن تجربة مالعب التدريبات ؟
 منذ االنتهاء منها فكل مالعب التدريبات تتم تجربتهابشكل مستمر من خالل البطوالت التي أقيمت سابقا في
الدوحة من بطولة كأس العالم لألندية وبطولة كأس
العرب إلى جانب أن هناك بعض الفرق والمنتخبات التي
تقيم معسكراتها في الدوحة تتدرب على هذه المالعب
ناهيك عن أن أندية دوري نجوم قطر وأيضا بعض
أكاديميات الكرة يتدربون على تلك المالعب كما أنها
تخضع لصيانة دورية مستمرة وفي حال وجدت أيضا
مالحظات يتم األخذ بها بعين االعتبار وبالتالي فإن كل
مالعب التدريبات تخضع للتدريب عليها بشكل مستمر
ووفقا للحجوزات المتوفرة والصيانة بشكل مستمر صيفا
وشتاء.
ً
} ختاما ..هل كانت هناك صعوبات واجهتكم ؟
 كولله الحمد لم تكن هناك أية صعوبات وباستثناءجائحة كورونا تأخر العمل قليال نوعا ما ولكنه لم يكن
مؤثرا واستطعنا تجاوز األمر بسالسة وتم االنتهاء من
التجهيز في الوقت المناسب وقبل انطالق البطولة بعامين
كاملين.

العشب المستخدم هو نفسه الذي تم
استخدامه في المالعب الرئيسية للبطولة

} غرف تبديل المالبس

} مالعب بمعايير عالمية

رياضة
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منافسات قوية في اليوم األخير على كافة األجهزة

ختام استثنائي لـ «آسيوية الجمباز»
} فرحة الفريق الفلبيني

} تتويج الفائزين

الصينية وي ران تحصد ذهبيتي جهاز األرضي و«عارضة التوازن»

عائشة النعمة مديرة المنتخبات:

حققنا مكاسب
بالجملة من المشاركة
أك��دت عائشة النعمة م��دي��رة المنتخبات باالتحاد
القطري للجمباز على أن النسخة التاسعة من البطولة
اآلسيوية للجمباز الفني ج��اءت مفيدة للغاية على
ج��م��ي��ع ال��م��س��ت��وي��ات ،فاحتكاك
ال�لاع��ب��ي��ن وال�ل�اع���ب���ات ك��ان
ع����ل����ى أع����ل����ى م���س���ت���وى
السيما وأن ق���ارة آسيا
بها العديد من نجوم
ال��ع��ال��م ف���ي ال��ل��ع��ب��ة،
ويتمتعون بخبرات
ع���ال���ي���ة م���م���ا ج��ع��ل
البطولة محطة مهمة
ج��دا بالنسبة لالعبين
الصغار لالستفادة والتعلم
} عائشة النعمة
من خبرات هؤالء النجوم.
وأضافت عائشة النعمة قائلة «حرصنا على متابعة
الالعبين ال��ص��غ��ار للمنافسات لتحقيق االس��ت��ف��ادة
المطلوبة والمشاهدة عن ق��رب للمستويات العالية
التي يتمتع بها الالعبون ،ونحن سعداء للغاية بالنجاح
التنظيمي الباهر للبطولة والمستوى الفني الرائع الذي
خرجت به ،فهي لن تقل قوة عن بطوالت العالم».

كتب

عادل النجار

اختتمت مساء أمس منافسات النسخة التاسعة من البطولة اآلسيوية
للجمباز الفني التي أقيمت تحت قبة أسباير خالل الفترة من  15إلى 18
من الشهر الجاري بمشاركة  21دولة مثلهم  137العبا والعبة ،من ضمنهم
العديد من نجوم العالم في اللعبة ،وهو ما جعل المنافسة في غاية
القوة بين جميع الالعبين لتحقيق أفضل النتائج والوقوف على منصات
التتويج.
وشهد اليوم األخير من البطولة المنافسة على خمسة أجهزة :ثالثة
للرجال وجهازين للسيدات ،ففي منافسات الرجال واصل الفلبيني
كارلسو ليو تألقه باحتالل المركز األول لجهاز القفز ،والتتويج بالميدالة
الذهبية لتصبح الذهبية الثانية في رصيده بعد فوزه بذهبية الجهاز
األرضي أمس األول ،وجاء في المركز الثاني الكوري كيم هانسول لتصبح
الفضية الثانية له أيضا بعد الفوز بفضية الجهاز الرضي ،وحل ثالثا
الياباني شينج تاشيبانا ليتوج بالميدالية البرونزية.
وفي منافسات جهاز متوازي رجال جاء في المركز األول أيضا الفلبيني
كارلوس ليو لتصبح الميدالية الذهبية الثالثة في رصيده ،وجاء ثانيا

الحاصل على « »3ذهبيات:

سعادتي ..ال توصف

أع��رب الفلبيني ليو المتوج بثالث
الياباني تسيوشي هاسياوا ليتوج بالميدالية الفضية،
ذهبيات بالبطولة اآلسيوية للجمباز
وجاء في المركز الثالث الصيني ديشانج ين.
الفني عن سعادته البالغة بالتألق
وفي منافسات جهاز العقلة رجال جاء الكوري يون جين
ال��ل�اف����ت خ��ل��ال م��ن��اف��س��ات
سونج في المركز األول ليتوج بالميدالية الذهبية،
ال��ب��وط��ول��ة وص��ع��وده على
والصيني لين شاو بان في المركز الثاني ليتوج
م��ن��ص��ات ال��ت��ت��وي��ج ث�لاث
بالفضية ،والكازاخستاني ميالد كريمي في المركز
م�����رات ،وق�����ال ل��ي��و في
الثالث ليتوج بالبرونزية.
تصريحات صحفية:
وعلى مستوى منافسات السيدات ،شهدت مسابقة
«ال أستطيع أن أصف
عارضة التوازن منافسة قوية جدا بين جميع
ش������ع������وري وم������دى
المشاركات ،وتمكنت الصينية وي ران من تحقيق
ال��س��ع��ادة ب��ال��ت��أل��ق
المركز األول وخطف الميدالية الذهبية ،لتأتي اليابانية
في البطولة وحصد
اريسا كاساهارا في المركز الثاني وتتوجب الفضية،
ثالث ميداليات ذهبية
وكان المركز الثالث من نصيب الصين أيضا حيث توجت
الصينية جين زاهنج بالميدالية البرونزية.
ف��ي ج��ه��از األرض����ي والقفز
وفي جهاز األرضي سيدات جاءت الصينية وي ران من حصد
والمتوازي ،فقد كنت
ثاني ذهبية لها في المركز األول ،وجاءت في المركز الثاني
في قمة التركيز
اليابانية ماياتا شوكو لتتوج بالفضية ،وفي المركز الثالث الكورية
وق���دم���ت
لي يون سو لتتوج بالبرونزية.

أف��ض��ـ��ـ��ـ��ل م��ي��ت��ـ��ـ��ـ��وى ل��ـ��ـ��ـ��دي فــي
البطولة».
وأض�����اف« :ال��ب��ط��ول��ة ك��ان��ت مميزة
ج��دا والمستوى التنظيمي
رائع ،فكل عوامل النجاح
م����ت����وف����رة م�����ن ص���ال���ة
جيدة وأرضية ممتازة
وأج�����واء رائ���ع���ة ،كما
أن المستوى الفني
ل������م ي����ك����ن س���ه�ل�ا،
فكان هناك العبون
مميزون ف��ي جميع
األج��ه��زة ،وم��ا تحقق
ف���ي ق��ط��ر ي��ع��ت��ب��ر داف��ع��ا
معنويا كبيرا لتقديم
األف��ض��ل فيما هو
قادم».

علي الهتمي رئيس االتحاد يؤكد:

ال� �ب� �ط ��ول ��ة ح �ق �ق��ت ن� �ج ��اح ��ا ك �ب �ي��را
أكد علي الهتمي رئيس االتحاد القطري للجمباز،
أن النسخة التاسعة من البطولة اآلسيوية للجمباز
الفني قد حققت نجاح ًا كبير ًا ورائع ًا ،وذلك بشهادة
رؤساء الوفود المشاركة في البطولة التي اختتمت يوم
أمس تحت قبة اسباير ،وسط حضور كبير.
وقال الهتمي في تصريحات صحفية إن أهمية البطولة
كونها مؤهلة لبطولة العالم المقرر إقامتها في اكتوبر
من العام المقبل ،لذلك كان المستوى الفني في
النسخة التاسعة قوي ًا ومثير ًا ،ووسط تحديات كبيرة
بين الالعبين المتميزين خاصة اآلسيويين الذين

يانج كيو أمين عام االتحاد الكوري:

كنا نطمح لألفضل
أشاد يانج كيو أمين عام االتحاد الكوري للجمباز
بالمستوى الرائع الذي شهدته البطولة اآلسيوية
التاسعة للجمباز الفني .وقال في تصريحات صحفية
أمس «كما توقعنا المستوى الفني للبطولة مميز جدا
فهي بطولة دولية يشارك بها العبون هم األفضل في
القارة وبالتالي المنافسة في غاية القوة والندية».
وأضاف قائال :األجواء في الصالة جيدة ،واألرضية جيدة
وكل األجهزة ممتازة جدا ،كنا متخوفين من الجو الحار
ولكن في الصالة الوضع مختلف تماما وكل األمور مهيأة
لتقديم بطولة رائعة.
وحول الحصيلة الكورية في البطولة قال «حصدنا
ست ميداليات اثنتين ذهبية واثنتين فضية واثنتين
برونزية ،نحن بكل تأكيد كنا نطمح لألفضل وحصد
المزيد من الميداليات اال أن المنافسة كانت قوية جدا
كما قلت».

الفلبيني ليو

} علي الهتمي

سبق لهم تحقيق إنجازات عالمية في العديد من
البطوالت.
وأشار الهتمي إلى حرص الالعبين على المشاركة
في هذه البطولة حيث وصل عددهم أكثر من 137
العب ًا والعبة من  21دولة آسيوية ،تنافسوا على جميع
األجهزة ،وقدموا أفضل المستويات في وقت كانت
فيه روح التحدي ماثلة في المنافسات بين الالعبين
الذين يتمتعون بخبرات أقل من الالعبين الكبار
المتمرسين ،واستفادوا كثيرا من خبرات الالعبين
العالميين ،ليكتسبوا المزيد من االمكانيات التي

تؤهلهم مستقب ًال لتحقيق إنجازات.
واختتم الهتمي قائال :كما كان حفل االفتتاح مبهر ًا
رغم بساطته ووجد اإلشادة والثناء من قبل الحضور،
فأيضا جاء اليوم الختامي قوي ًا ومثير ًا بين جميع
الالعبين المشاركين في البطولة ،ليجد أيضا الثناء
واإلشادة من قبل الوفود المشاركة ،حيث اثنوا على
المستوى الفني ،مؤكدين على القدرات الكبيرة
التي تتمتع بها قطر في تنظيم البطوالت الكبيرة
ذات المستوى العالي ،إذا كانت بطوالت آسيوية أو
خليجية أو عربية أو عالمية.

عبير البوعينين  :التنظيم المميز ليس غريبا على قطر
أشارت عبير البوعينين مدير البطولة إلى أن اليوم
الختامي للنسخة التاسعة من البطولة اآلسيوية
للجمباز الفني قد جاء حاف ًال بكل عناصر القوة
والتنافس والتحدي الكبير بين جميع الالعبين على
المستويين رجال وسيدات ،ودعا هذا التنافس المثير
الجميع لالشادة بالجانب التنظيمي والفني للبطولة
في ظل التحديات الكبيرة التي شهدها اليوم الختامي
من البطولة .وقالت البوعينين في تصريحات
صحفية أن النجاح الكبير الذي شهدته هذه النسخة

من البطولة هو الجهود الكبيرة التي بذلت للتحضير
لها قبل انطالقتها األربعاء الماضي عبر العديد من
اللجان الفرعية ،حيث كانت اللجنة المنظمة تدقق
في كل صغيرة وكبيرة بشكل يومي بهدف إخراج
البطولة في أفضل صورة ممكنة.
وأضافت أن الجمهور استمتع كثيرا باالداء الفني
لالعبين وكانت التشجيع متواصال طوال فترة
المنافسات ،وهذا أضفى جانبا حماسيا رائعا
بالنسبة لالعبين تحت قبة اسباير.

وتابعت البوعينين :في كل بطولة للجمباز تتطور
االفكار التنظيمية فكان يوم االفتتاح مبهرا بالعروض
المبتكرة والرائعة التي وجدت االستحسان واالشادة
من رؤساء الوفود ،وكل األعضاء المشاركين
والحضور بشكل عام ،كما أن الصالة واألجهزة تم
إعدادها بشكل رائع ،فضال طريقة الدخول والخروج
إلى الصالة ،وكل شيء تم إعداده وتنظيمه بشكل
دقيق ،لذلك تواصلت اإلشادات من قبل رؤساء الوفود
بهذا التنظيم .

} عبير البوعينين

منتخبا
بصالة الغرافة ..وبمشاركة «»13
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} سعدون الكواري

عوض الكباشي

تختتم اليوم منافسات كآس آسيا لكرة السلة
للناشئين تحت  16سنة التي يستضيفها االتحاد
القطري لكرة السلة بصالة نادي الغرافة.
ضمت المنتخبات األربعة (لبنان وأستراليا
واليابان ونيوزيالندا) المشاركة في بطولة العالم
لكرة السلة الشهر المقبل بمدينة ملقة اإلسبانية.
وأشاد سعدون صباح الكواري – أمين السر
المساعد لالتحاد القطري لكرة للسلة بالمستوى

الفني لجميع المنتخبات المشاركة والحضور
الجماهيري المميز في كأس آسيا للناشئين
تحت  16سنة التي استضافتها العاصمة القطرية
الدوحة في الفترة من  12إلى  19يونيو الجاري.
وقال الكواري :هدفنا من تنظيم كأس آسيا
للناشئين تحت  16سنة هو صقل مواهب
منتخباتنا للفئات السنية وتعزيز تصنيفها
وحضورها في منافسات االتحاد الدولي لكرة
السلة.
وأضاف أمين السر المساعد لالتحاد القطري لكرة
السلة« :هدفنا باالتحاد القطري لكرة السلة من

وراء استضافة كأس آسيا للناشئين تحت 16
سنة هو استقطاب الفئات السنية ورفع مستوياتها
الفنية والمهارية ،وتوفير جميع الفرص التي
تساهم في صقل المواهب التي تدعم منتخباتنا
الوطنية لكرة السلة وترفع حظوظها في المنافسات
القارية والدولية».
وأوضح الكواري أن منتخبات األدعم للفئات
السنية لكرة السلة واجهت تحديات صعبة فترة
انتشار جائحة كورونا ولم تستطع أن تنتظم
في معسكرات تدريبية على الصعيدين المحلي
والدولي ،أو تخوض المنافسات اإلقليمية والقارية

والدولية .وأشار إلى أن المنتخبات السنية
القطرية لكرة السلة على موعد مع بداية واعدة من
خالل المشاركة في االستحقاقات القادمة للفئات
السنية.
وأكد السيد الكواري أن استضافة هذا الحدث القاري
يمثل خطوة أول في تنفيذ األهداف اإلستراتيجية
التي وضعتها اللجنة األولمبية القطرية.
وأشاد السيد الكواري بأداء كافة اللجان العاملة
وفرق العمل ووسائل اإلعالم والمتطوعين على
جهودهم الملموسة في تنظيم هذه النسخة
االستثنائية التي استوفت كافة معايير النجاح.
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تمثل جائحة كورونا
فرصة سانحة إلحداث تحول في االقتصاد،
وخصوصا ،ألن يصبح «أخضر» .إن األزمات
االقتصادية السابقة مثل األزمة المالية في
 2009-2008وأزمة النفط في السبعينيات
أعقبها مباشرة خفض كبير في انبعاثات
الكربون .لكن تلك المستويات المنخفضة
من االنبعاثات لم تدم طويال .ففي مرحلة
التعافي التالية ،تسارعت االنبعاثات
وتجاوزت ما حدث من خفض سابق.
وكان عدم الحفاظ على االنبعاثات في
مستويات منخفضة بشكل دائم يمثل
فرصة ضائعة لتلك األزمات .لكن هذه المرة
وفي ظل أزمة فيروس كورونا ،انخفضت
االنبعاثات العالمية نحو ( % 17مقارنة
مع أشهر الربيع من العام الماضي) .وكي
ال تف ّوت البلدان الفرصة إلبقاء مستويات
االنبعاثات منخفضة مستقبال ،من
الضروري أن يراعي تعافيها االقتصادي
الحفاظ على البيئة ،وأن تستغل هذا
الزخم من أجل بلوغ مستقبل
خال من
ٍ
الكربون.
إن برامج الحوافز المالية الحكومية في

جميع أنحاء العالم ستؤثر على مسارات
االنبعاثات العالمية لعقود قادمة .ولذلك
فإن االستجابة للجائحة ستكون استجابة
ألزمة المناخ في الوقت ذاته.
خفض االنبعاثات ليس مهما فقط للمناخ
العالمي ولكن أيضا لتحسين جودة
الهواء .إن سلوك مسار للنمو األخضر
للخروج من األزمة مهم على وجه الخصوص
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
التي ستكون األكثر تضررا بفعل درجات
الحرارة شديدة االرتفاع مما يضغط على
حدود التكيف البشري .عالوة على ذلك،
فإن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
تضم العديد من المدن األكثر تلوثا بالهواء
في العالم ،وتفيد التقديرات بأن  100ألف
شخص يموتون مبكرا كل عام بسبب
مستويات تلوث الهواء المحيط ،بحسب
دراسة للبنك الدولي.
كما تسبب المعاناة البشرية الناجمة عن
ارتفاع تلوث الهواء تبعات اقتصادية كبيرة؛
وتفيد التقديرات بأن الخسارة السنوية من
دخل العمل في منطقة الشرق األوسط

وشمال أفريقيا بسبب تلوث الهواء
تزيد على  9مليارات دوالر سنويا .باإلضافة
إلى ذلك ،فإن فيروس كورونا يرتبط على
نحو وثيق بتلوث الهواء (مثلما تكشف
دراسات في الواليات المتحدة وأوروبا) .وتم
التوصل أيضا إلى ارتباط مماثل بين تلوث
الهواء وجائحة الفيروس التاجي السابقة
لمتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم
(سارس) .وفي ظل دراسة تفحص بيانات
من الصين (نريد أن نشير إلى أنه في
هذه المرحلة ،فإن هناك حاجة إلى المزيد
من األبحاث من أجل الوصول لمزيد من
الوضوح بشأن العالقات السببية وأحجام
التأثير بين فيروس كورونا وتلوث الهواء).
يمكننا أن نحول دون حدوث األزمة
المناخية القادمة باستجابتنا لألزمة
الحالية .والدرس المهم الذي يجب أن
نتعلمه من أزمة فيروس كورونا هو أن
الوقاية أفضل بكثير من أي عالج .لذا ،إذا
كانت االستجابة لألزمة الحالية قد تحول
في الوقت ذاته دون حدوث األزمة القادمة،
فمن الواضح أن هذا سيكون أفضل مسار

لألحداث .وتبدو تكلفة التقاعس عن
العمل إزاء االحترار العالمي ضخمة
وتفوق تكلفة التحرك ،فقط بالنظر إلى
تغير المناخ فحسب .وإذا وضع المرء في
الحسبان التكاليف الصحية واالقتصادية
لتلوث الهواء عالوة على هذا ،فإن المبرر
للتحرك يصبح أكثر إلحاحا.
التعافي األخضر سيجلب الوظائف والنمو.
إن تحويل التعافي من أزمة فيروس كورونا
إلى الحل ألزمة المناخ أمر مهم ،كما يبلغنا
ما يزيد على  200خبير اقتصادي من
البنوك المركزية ووزارات المالية واألوساط
األكاديمية من جميع أنحاء العالم،
شملهم استطالع للرأي ،هو التحرك األكثر
ذكاء -ليس فقط من منظور بيئي ،لكن
أيضا من منظور اقتصادي .في الحقيقة
فإن استراتيجية التعافي األخضر تمتاز
فعليا بمضاعفات اقتصادية أعلى مقارنة
مع النموذج البديل وهو أسلوب العمل
المعتاد للنمو «البني» (الملوث للبيئة).
وتشمل السياسات التي أبرزها الخبراء

الذين شملهم المسح االستثمار في رأس
المال الطبيعي من أجل أنظمة إيكولوجية
برية وبحرية وساحلية تتمتع بالقدرة
على الصمود ،واستعادة الموائل الغنية
بالكربون ،وكفاءة الموارد ،ونظم اإلدارة
المتكاملة لألراضي ،والزراعة المستدامة،
وإنتاج الطاقة النظيفة بوصفها سياسات
رئيسية للنمو األخضر.
إن تلك السياسات تتمتع بالقدرة على
خلق المزيد من صافي فرص العمل في
األمد القصير وتحقيق النمو المستدام
في األمد الطويل .وتشير تقديرات تقرير
االقتصاد المناخي الجديد إلى أنه إذا
شرعنا في مسار النمو األخضر عالميا ،فإن
عدد الوظائف الخضراء الجديدة سيفوق
بشكل كبير الوظائف البنية القديمة
التي ستنخفض -مكسب يتمثل في 65
مليون وظيفة إضافية لألنشطة منخفضة
الكربون بحلول  ،2030مقابل خسارة 28
مليون وظيفة في األنشطة مرتفعة الكربون

مثل الفحم .في المقابل ،فإن
خطط التحفيز المالي التي
ال تضع في االعتبار الفرص
الخضراء ستشكل فرصا
ضائعة هائلة ،إذ أن الفرصة السانحة
ستضيع ،بسبب تراجع الحيز في المالية
العامة وزيادة الديون التي ستواجه البلدان
بسبب تدخالتها في مجال المالية العامة.
باختصار ،فإن معاودة النمو على نحو أكثر
مراعاة للبيئة وقدرة على الصمود عامل
مهم في إخراج البلدان من الركود وإعدادها
للوضع الطبيعي الجديد ،على عكس عالم
المقيد في مسارات النمو التقليدية.
األمس ُ
إن جائحة كورونا ،وعلى الرغم من المعاناة
الشديدة الناجمة عنها ،تتيح لنا فرصة
سانحة إلعادة بناء اقتصاد أفضل ،اقتصاد
المستقبل ،على عكس إعادة بناء اقتصاد
الماضي .وسيوفر التحفيز المالي األخضر
دعما فعاال لالقتصاد عبر زيادة الطلب على
العمالة في الوقت المناسب كما يبني
أيضا األسس ألداء نمو مستدام قوي في
المستقبل لبلدان منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا.

سياسية واقتصادية وبيئية

تحديات المن ــاخ
اسطنبول -األناضول -كشف الخبير االقتصادي األميركي
روبرت بولين عن وجود عدة تحديات سياسية وبيئية
«التحول األخضر» في العالم.
واقتصادية تحول دون
ّ
وقال بولين وهو أستاذ في قسم االقتصاد بجامعة
ماساتشوستس األميركية ،لألناضول« :على الرغم من أن
ً
ً
كبيرا من البلدان ينجذب نحو مصادر الطاقة النظيفة،
عددا

كجزء من االتفاقيات األخيرة بشأن سياسات المناخ إال أنه ال
تزال هناك تحديات».
وأشار إلى التحديات البيئية التي تعيق ذلك التحول قائال:
دائما ،والرياح ال تهب
«الشمس ال تشرق
دائما ،هذا يعني أنه
ً
ً
يجب أن يكون لدينا تخزين عالي الجودة وبأسعار معقولة».
وشدد بولين على أن التطورات في تقنيات
األلواح الشمسية تجعل أنظمة الطاقة
المتجددة متوفرة بشكل يومي.
وتابع« :البيانات الخاصة بتكاليف الطاقة
الشمسية قد انخفضت بنسبة  % 80في
العقد الماضي» ،الفت ًا أيضا إلى تضاعف
كفاءة األلواح الشمسية من  18بالمائة إلى
 40بالمائة ،بينما انخفضت التكلفة إلى 3
سنتات للكيلوواط في الساعة من  6سنتات.
ولفت أيض ًا إلى أن التكنولوجيات الحالية
ساعدت في توليد الطاقة الشمسية حتى
في الدول حيث المناخ البارد ،شريطة
توفر األراضي أو المساحات الالزمة لوضع
توربينات توليد الطاقة.
وأعطى مثا ًال جامعة ماساتشوستس حيث
خال من االنبعاثات
يعمل «لدينا مبنى
ٍ
الصفرية ،ونحن في مناخ بارد ،ليس لدينا
عال من ضوء الشمس أو الرياح».
مستوى ٍ

استيراد الطاقة النظيفة
اعتبر بولين أن عدم توفير المساحات
الالزمة لوضع ألواح وتوربينات توليد الطاقة
من التحديات التي قد تفرض على بعض
الدول استيراد الطاقة النظيفة.
وتوقع الخبير األميركي أن تلجأ ألمانيا
على سبيل المثال -إلى استيراد الطاقةالنظيفة من البلدان ذات اإلمكانات العالية،
للوصول إلى أهدافها الخالية من الصفر.
وأوضح لألناضول« :ال يمكننا أن نفترض أن
ألمانيا ستكون قادرة على توفير مساحات
أللواح شمسية يمكنها تشغيل % 100
من اقتصادها ،لذلك ستكون هناك طاقة
متجددة مستوردة ،وهذا يستلزم وجود نظام
نقل عالي الجودة».
واستدرك« :نحن نتحدث عن االستيراد
من شمال إفريقيا حيث الصحراء الكبرى
التي يمكن االعتماد عليها في توليد الطاقة

الشمسية».
وعلى هذا النحو ،أشار بولين إلى أنه ال يمكن
توقع حدوث مثل هذا التح ّول على الفور.
وأردف« :التحول للطاقة الخضراء يمكن أن
يحدث على مدى عقد من الزمن من خالل
فهم كيفية بناء الهياكل الموفرة للطاقة،
وكيفية االستفادة من الطاقة الحرارية
األرضية كمصدر تكميلي باستخدام مزيج
من الرياح والطاقة الشمسية كمصدر
أساسي لك».

الحصول على المعادن
دون تكاليف بيئية
كشف بولين أن التحدي الكبير اآلخر
الذي يعيق التحول األخضر هو «استخدام
المعادن كمصادر للطاقة المتجددة».
وقال« :إذا كنا نقوم بتوفير  100بالمائة أو

 90بالمائة من الطاقة المتجددة العالمية،
فسنكون بحاجة لمعادن غير متوفرة لدينا
حالي ًا».
وأشار إلى أن الكوبالت والليثيوم لهما أهمية
كبيرة من حيث مصادر الطاقة المتجددة.
وتساءل« :من أين نحصل على هذه
اإلمدادات؟ هل يمكننا بالفعل زيادة الطلب
 6إلى  7أضعاف دون خلق تكاليف بيئية
ضخمة أخرى ودون استغالل العمالة؟»

المحلي اإلجمالي لتمويل
 % 2.5من الناتج
ّ
التح ّول األخضر».
وأضاف« :أعني أنه خالل اإلغالق المرتبطة
بجائحة كورونا في الواليات المتحدة،
ضخّ االحتياطي الفيدرالي  % 20من الناتج
المحلي اإلجمالي إلنقاذ (بورصة) وول
ستريت وذلك في غضون أسابيع ودون
مناقشة ،لذا فإن العثور على  % 2.5من
الناتج المحلي اإلجمالي أم ٌر سهل».

مشكالت التمويل العالمية

االهتمامات الشخصية:
التحدي األكبر
ّ

وتط ّرق بولين في حديثه لألناضول
إلى صعوبة التمويل في مجال الطاقة
المتجددة ،إال أنه أكد إمكانية التغلب على
مشكالت التمويل بسهولة عند تقييمه من
منظور تقني.
وقال« :إذا كانت حساباتي صحيحة
وتتوافق مع نماذج أخرى ،يمكن استخدام

وفي تقييمه للقيمة االقتصادية لصناعة
الوقود األحفوري ،قال بولين إن المصالح
الشخصية «تتالعب بسياسات المناخ».
سياسي بحت،
وأضاف لألناضول« :األمر
ّ
هناك مصالح ذاتية ضخمة من صناعة
بشكل عام».
الوقود األحفوري وهذه الصناعة
ٍ

وأشار بولين إلى النسخة السادسة
للتغير
والعشرين من مؤتمر األمم المتحدة
ّ
المناخي ،حيث تع ّهدت أكثر من  40دولة
بالتخلص التدريجي من استخدام الفحم
للحد من االحتباس
في العقود القادمة
ّ
الحراري بمقدار  1.5درجة مئوية.
وقال« :ال أحد يريد التخلي عن قطاع النفط
والغاز البالغة قيمته  14تريليون دوالر ،وهذه
هي القضية األكبر».
وكان «اتفاق باريس» لعام  2015دعا إلى
االلتزام بخفض درجات الحرارة العالمية
إلى ما هو «أقل بكثير» من درجتين مئويتين،
والسعي بجهد للحد من االحتباس الحراري
بحيث ال يتجاوز  1.5درجة مئوية.
ولكن منذ ذلك الحين ،وجدت أحدث
التطورات في علم المناخ أن درجتين
مئويتين غير كافيتين لتجنب اآلثار
السيئة لتغير المناخ ،مطالبة بضرورة
تحديث الهدف إلى  1.5درجة مئوية.

الطب والحياة
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« »6أسرار ستزيد
من صحة دماغك
تحت
عدسة المجهر تظهر ا
بة
لخاليا العصبية كغا ٍ
كثي ٍ
فة متشابكة األغصان ،ما ي ّ
مكن كل خلية
ع
صبية من االرتباط بأكبر ع
دد من الخاليا المجاورة

بوا
سطة زوائد عصبية تس

مى المشابك العصبية
( .)Synapsesوبذلك يمك
ن القول إن جميع خاليا
الدماغ مرتبطة ببعضها وظي ً
فيا عبر سالسل

ٍّ
ذهني معين.
محتوى
فريد بحد ذاته ،ويستخدمه الدماغ لتشفير
مسار من هذه المسارات هو
في الواقع ،كل
ً
ٌ
ٍ
ذكرياتنا وأحالمنا ومخاوفنا الدفينة ما هي إال كائنات ذهنية تسكن في هذه الغابة العصبية وتتجول في مساراتها
المتشابكة.
كلما زاد استحضارك لذكرى معينة
يصبح المسا ُر الذهني المخصص لهذه الذكرى أكثر تمهيد ًا
ُ
وسهولة لمرور السياالت العصبية ،وهو ما ُيثبت هذه الذكرى ،تمام ًا مثلما تقوم خطواتنا عند
المشي بحقل أعشاب بتشكيل مسار يزداد قابلية للمشي كلما سلكناه أكثر.
ك��ذل��ك ف��إن تعلم مصطلحات أو أف��ك��ار ج��دي��دة ي��دف��ع ال��دم��اغ إلن��ب��ات ب��راع��م عصبية
( )dendritesجديدة ،فيتوسع النطاق الذهني ويزدهر .أوجدت دراسة أنثروبومترية
أجرتها جامعة لوند السويدية أن األشخاص الذين يتكلمون عدة لغات يمتلكون
قشرة دماغية أسمك من غيرهم ،أي أن الدماغ ينمو حرفي ًا عند تعلم مهارة معينة
وممارستها باستمرار ،حيث تتكاثف المشابك العصبية وتشكل عناقيد
عصبية يمكن حتى رؤيتها بصور الرنين المغناطيسي.
على سبيل المثال قام باحثون بريطانيون بإجراء دراسة صورية ألدمغة
سائقي التاكسي في لندن ،عن طريق تصويرها بالرنين المغناطيسي
بهدف رص��د آث��ار استخدامهم المزمن لمهارات ال��ذاك��رة المكانية التي
يعتمدون عليها ف��ي عملهم ،ف��أوج��دت أن ج���زء ًا م��ن أدمغتهم يسمى
الحصين أصبح أكبر حجم ًا مقارنة باألشخاص العاديين.
ُ
نورد هنا بعض ًا من التوصيات والنصائح التي يمكن أن تزيد من الليونة
الدماغية العصبية ،وبالتالي شحذ الوظائف الذهنية كالذاكرة
والتركيز وتوسيع األفق الذهني؟
أو ًال :المطالعة المستمرة؛ القراءة تزيد من عدد التشابكات بين
الخاليا العصبية ،ف��ت��زداد كفاءة ال���دارات الكهرعصبية والتناغم
وفصيه األيمن واأليسر ،وتحفز الدماغ إلنبات براعم
بين أجزاء المخ
ّ
ً
ً
رواية
عصبية جديدة ،أي أن الدماغ يتغير بنائيا ووظيفيا بعد كل
ٍ
تقرأها أو
جريدة تتصفحها ،األمر الذي يفسر لماذا يتّ سم األشخاص
ٍ
الذين يطالعون باستمرار باتساع األفق الذهني والمرونة الفكرية ،حتى
غيرت ولو قلي ًال من شكل نسيجك الدماغي!
إن قراءتك لهذا المقال ّ

الكوابيس ..من عالمات باركنسون

في نتيجة ينتظر منها أن تساعد كثير ًا
في فهم واحد من األمراض المزمنة والتي
مازالت بدون عالج لحد اآلن ،توصلت
دراسة حديثة إلى أن الكوابيس المتكررة
ربما تكون من العالمات األولى على
اإلصابة بمرض الباركنسون ،مضيفة
أن األشخاص األكبر سن ًا والذين عانوا
من كوابيس متكررة كانوا أكثر عرضة
لإلصابة بهذا المرض وبمقدار الضعف،
حسب ما أورده موقع «ساينس أليرت»،
نق ًال عن دراسة صادة في المجلة العلمية
المتخصصة «إل كلينيكل ميدسين».
وقال المشرف على الدراسة أبيدمي

واإلن�����ف�����وج�����راف�����ي�����ك،
ً
��س��ي��ا مثل
وسمعي ًا مثل مجموعات ال��ن��ق��اش الطالبية ،وح ّ
التطبيق العملي للمواد ال��دراس��ي��ة ،وذل��ك م��ن أج��ل تكثيف ال��م��س��ارات الذهنية وترسيخ ج��ذور البراعم
العصبية .لذلك لكي توطد حفظك لمعلومة ما ،اكتبها أو ارسمها أو كما ُيقال (،)Think and ink
أي ُقم بتدوين المعلومة ولو بالخربشة .كذلك قم بمشاركة ما تتعلم مع اآلخرين ومناقشته
بمجموعات دراسية.
ثالث ًا :عبارة (العقل السليم في الجسم السليم) لم تُ قل فقط كي تُ كتب على لوحات
تحتية
بنية
الحائط وعلب حليب األطفال ،حيث إن العمليات الذهنية تقوم على
ٍ
ٍ
من عمليات التبرعم والتشابك العصبي ،التي بدورها تحتاج للدعم الحيوي
المتمثل في ال��غ��ذاء الصحي المتوازن المحتوي على الفيتامينات ،خاصة
فيتامينات ب ،والرياضة التي تحسن من وصول الدم ألنسجة الدماغ.
رابع ًا :االبتعاد عن التوتر ،حيث إن القلق والمشاعر السلبية تخ ّلف ضرر ًا
تركيبي ًا للشبكة العصبية وم��وت بعض الخاليا الدماغية الحساسة،
مثل الخاليا الهرمية (خاليا تشبه الهرم توجد في الجانب الصدغي من
الدماغ مسؤولة بشكل مباشر عن الذاكرة) ،ما ُيسبب الخرف المبكر
عند األشخاص الذين يتعرضون لصدمات عاطفية أكثر من غيرهم.
كما يجب االبتعاد قدر اإلمكان عن الشخصيات
السمية ،ألنها حرفي ًا
ّ
تقوم بتسميم الخاليا الدماغية عن طريق تعريضها إلنزيمات التوتر.
خامس ًا :خالط األشخاص األذكياء؛ عند تبادل الحديث بين شخصين
ٌ
فإن دماغيهما بالواقع يتفاعالن مع ًا مع بعضهما ،فيحدث
وتالقح
تبادل
ٌ
فكري بينهما يعيد تشكيل المسارات العصبية لكليهما .األشخاص
ٌّ
األذكياء ينشرون األفكار
النيرة تمام ًا كما تنثر الفراشات الرحيق في
ّ
الحقول فتمتلئ بالزهور.

ث��ان��ي�� ًا :انتبه خ��ب��راء التعليم لمبدأ الليونة العصبية ،وش��رع��وا ف��ي تطوير
مناهج تستفيد من ه��ذه الظاهرة بتحفيز التفكير الحرج ،وتشجيع الطالب على
تقليب المعلومة وصياغتها بوسائل تعليمية مختلفة ،صوري ًا مثل الرسومات البيانية

أوتايكو «رغم أنه قد يكون من المفيد حق ًا
تشخيص مرض الباركنسون مبكر ًا ،إال
أن هناك عددا قليال من مؤشرات الخطر
والكثير منها يتطلب اختبارات سريرية
باهظة الثمن» ،وأضاف طبيب األعصاب
من جامعة برمنغهام« :تحديد أهمية
األحالم المزعجة والكوابيس يمكن أن
يشير إلى أن األفراد الذين يعانون من
تغيرات في أحالمهم في سن الشيخوخة-
دون أي سبب واضح -يجب عليهم طلب
المشورة الطبية» ،وفق ما أورده موقع
صحيفة «نيويورك بوست».
وأشار موقع «ساينس أليرت» أن نتائج

الم
شابك العصبية التي توفر جس ً
ورا للتنقل بين
شبكة الخاليا بكافة االت
جاهات ،ما يتيح المجال
لعدد ال مت ٍ
ناه من الم
سارات المحتملة بينها.

الدراسة اعتمدت على متابعة صحة
حوالي  3818رج ًال مسن ًا لديهم وظائف
دماغية نموذجية لمدة  12عام ًا ،مضيف ًا أن
معظم حاالت التشخيص حدثت خالل
السنوات الخمس األولى من الدراسة.
وأوضحت نفس الدراسة أن باإلمكان
فحص كبار السن لمرض الباركنسون
من خالل أسئلة تتعلق بمحتوى أحالمهم،
وأردفت أنه يمكن استخدام التدخالت
المبكرة بهدف المساعدة في وقف الظهور
المحتمل لألعراض الجسدية على غرار
الرعاش ،حسب موقع «ساينس أليرت»
العلمي.

سادس ًا :التجربة والخبرة :في كل مرة تقوم بممارسة مهارة ما فإنك تعيد
ضبط المجسات والدارات الكهروعصبية داخل النطاق الدماغي المسؤول عن
تلك المهارة لتزيد من كفاءتها ودقتها بشكل طردي مع عدد المحاوالت .ج ّرب رمي
ورقات في سلة المهمالت بزاوية الغرفة ،والحظ كيف تزداد كفاءة التصويب مع كل
محاولة .هذا مثال مبسط لفكرة الليونة العصبية!

حبيبات البالستيك تصل إلى األجنة

وصلت حبيبات البالستيك ألكثر األماكن
غير المتوقعة ،وفقا لدراسة منشورة حديثا
على موقع مجلة علم السموم بالجسيمات
واأللياف التابع لموقع Springer Nature
العلمي .وعثر باحثون بجامعة روتجرز
األميركية مؤخرا على حبيبات بالستيك
دقيقة الصغر داخل أعضاء أجنة فئران
التجارب ،في أول دراسة تؤكد على أن
غشاء المشيمة المحيط بالجنين ال
يحول دون وصول حبيبات البالستيك له.
وتوصل العلماء إلى أن حبيبات البالستيك
تصل أوال لرئة األمهات لتنتقل سريعا عبر
الدم للقلب والمخ وباقي أعضاء الجسم

لدى األجنة .فبسبب حجمها الشديد
الصغر تتمكن الحبيبات من الدخول
للجسم باستنشاقها مع الهواء خالل عملية
التنفس ،لتصل حبيبات البالستيك
سريعا للرئة ومنها لباقي أعضاء الجسم
عن طريق الدم ،وفقا لمخلص الدراسة.
وتقول الباحثة المشرفة على الدراسة
فيبي ستابلتون :عثرنا على حبيبات
البالستيك شديدة الصغر في كل مكان،
في نسيج األمهات والمشيمة ونسيج
األجنة .ووجدناها لدى األجنة في القلب
والمخ والرئة والكبد والكلى.
وتنشأ حبيبات البالستيك من مصادر

منها
متعددة،
المنتجات
تحلل
ُّ
البالستيكية الكبيرة في البيئة أو تساقط
هذه الحبيبات من حاويات الطعام
والشراب في أثناء عملية التعبئة .وقد
تنفذ داخل الجسم دون قصد عند تناول
الطعام أو استنشاق هواء يحتوي على
حبيبات البالستيك ،وقد تتسلل داخل
أنسجة الجسم إذا كانت متناهية
الصغر ،ما قد يثير ردود فعل مناعية
أو يتسبب في تسرب مواد سامة إلى
ُّ
الجسم ،وهناك دالئل واضحة على أن
حبيبات البالستيك تتسرب إلى األطعمة
كثيرة االستهالك.

حذرت إدارة األرصاد الجوية من رؤية متدنية متوقعة
في عرض البحر ،وتوقعت أن يصاحب الطقس
اليوم غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض
المناطق الحقا ،وفي البحر غبار عالق أحيانا إلى
ضباب خفيف الحقا .وتكون الرياح على الساحل
شمالية شرقية  -جنوبية شرقية تتراوح بين 4
عقد و 13عقدة تصبح متغيرة االتجاه أقل من  4عقد
الحقا ..مدى الرؤية األفقية بين  4و 9كيلومترات،
وتكون درجات الحرارة في الدوحة الصغرى 31
والكبرى  41درجة مئوية.

 3:13ص
 11:35ص
 2:58م
 6:29م
 7:59م
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مراصد

يعقوب العبيدلي
saad@al-watan.com

تعليم عصري متطور
العام الدراسي األكاديمي انقضى ،نبارك
لمنتسبي التعليم نجاحاتهم وجهودهم
وإنجازاتهم ،ونزف التهاني للناجحين من
الطلبة ،ونسأل الله التوفيق للمتعثرين في الدور
الثاني.
الكل ناجح والقصور ممكن استكماله بالهمة
والمثابرة وقليل من الدراسة ،قدمت وزارة
التعليم الكثير وحصدت الكثير بفضل الله
وتوفيقه وصنّ اع التعليم وأفراد المنظومة
التربوية التعليمية كل في موقعه ،وال يمكن
أن نوفي وزارة التعليم حقها من البيان في هذه
المساحة المحدودة ،لقد كانت وزارة التربية
والتعليم محط األنظار واآلمال والتطلعات،
فاألسرة تعتبرها مسؤولة مسؤولية مباشرة
وكاملة عن أبنائها روح ًا وجسد ًا ومعرفة وقيم ًا
حمالة
وعم ًال ،والمجتمع ينظر لوزارة التعليم أنها ّ
قيم وصانعة أجيال متعاقبة وهذا التحدي أسفر
عن همة عالية وتنافس وتصميم فاق الوصف،
في مواكبة علوم العصر وثورة المعلومات،
واالستجابة لحق الطالب في تعليم عصري
متطور ،وإيجاد مناهج ثرية مثرية ،وبرامج
وأنشطة مدرسية متنوعة تلبي احتياجاته.
استطاعت وزارة التربية التعليم بقياداتها
وفرسانها وكوادرها أن تتحرك بفاعلية وبفكر
حيوي ،وقدرة على التجديد وكرم في االنفاق،
السير في االتجاه الصحيح والتعامل مع
الظروف الصحية والمستجدات الميدانية
والمتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية
والعالمية باحترافية ومهنية عالية ،حيوية
وزارة التربية والتعليم في التحرك وحيوية
التعامل مع الظروف والتحديات الطارئة هي
السمة التي ميزت وزارة الربية والتعليم القطرية
دائم ًا وأبد ًا ،وهي ترجمة حقيقية ألهداف الدولة
ورؤية قطر الوطنية  ،2030وكل هذا العطاء
والتميز والجمال واألداء االحترافي يعتبر
وجها من وجوه حيوية وزارة التربية والتعليم
والتعليم العالي في دولة قطر الكبيرة بقيادتها
وحكومتها الرشيدة ،حفظ الله قطر قيادة وشعب ًا
ورعاها وسدد خطاها ،وكلنا نحب قطر وتهمنا
مصلحتها ،وعلى الخير والمحبة نلتقي.

سعد المهندي

في الميدان« ..كهرماء»:

تطبيق اإلرشادات
لسالمة كوادرنا
الدوحة

بنادي السيلية الرياضي

«الجميلية» يشارك في تدشين الجهاز الشبابي

$

أكدت المؤسسة العامة القطرية
للكهرباء والماء «كهرماء» أنها
تعمل باستمرار على تطبيق
كافة اإلرشادات الوقائية
صحة وسالمة كوادرها
لضمان
ّ
الميدانية .وذلك التزاما بالقرار
الوزاري رقم ( )17لعام  2021بمنع
العمل في األماكن المكشوفة
بين الساعة  10:00صباح ًا
و 3:30ظهر ًا من  1يونيو وحتى 15
سبتمبر.
ومن جانبها تشدد وزارة العمل
على الجهات ضرورة تطبيق
قرار حظر العمل تحت حرارة
الشمس ،وتحرص الوزارة
على القيام بحمالت تفتيشية
باستمرار للتأكد من تطبيق
القرار.

Marased3@hotmail.com

$

الدوحة

شارك مركز شباب الجميلية في احتفالية
تدشين الجهاز الشبابي بنادي السيلية
الرياضي بجناح ،وتضمنت المشاركة
التعريف بمركز شباب الجميلية وعرضا
لألنشطة والفعاليات التي قام بها المركز خالل
الفترة السابقة هذا بجانب تقديم فعالية الواقع
االفتراضي والتي وجدت قبوال من الجماهير
الحاضرة في االحتفالية .وقد حضر حفل

التدشين كل من السيد أحمد ذيب المنصوري
نائب رئيس المركز ،ممثال لرئيس المركز
الموجود حاليا خارج البالد والسيد محمد علي
الشهواني المشرف المالي واإلداري والسيد
يحيى الدين عبد الله منسق األنشطة والسيد
هاني عاطف والسيد سيف الدين الشايب .وقد
شهد االحتفالية جمهور غفير من أهالي منطقة
السيلية والمناطق المجاورة لها.
وجاء تدشين الجهاز الشبابي بنادي السيلية
في إطار سعي وزارة الرياضة والشباب
لتمكين الشباب في شتى المجاالت الرياضية

واالجتماعية وتطوير قدراتهم وصقل مواهبهم
إليجاد شاب واع ومسؤول يحافظ على هويته
الوطنية ،ولرسم معالم مستقبل أفضل يساهم
في تحقيق رؤية قطر الوطنية  .2030حيث
جاء ذلك أسوة باألجهزة الشبابية باألندية
الرياضية األخرى مثل السد والريان والعربي
واألهلي وغيرهم؛ ليخدم شباب منطقة السيلية
وما جاورها وذلك إلثراء الحركة اإلبداعية
واالجتماعية والرياضية لدى الشباب عن طريق
تقديم برامج وفعاليات وندوات متنوعة تهدف إلى
تفعيل دور الشباب اإليجابي في المجتمع.

«الرياضة للجميع»:
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الدوحة
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3:00

6:00منافسات الدور األول لبطولة
 HINDIانطلقت الخميس الماضي
نسختها السادسة على ملعب الدحيل
 TAMILالفرجان لكرة القدم في
8:15
الشمالي ،والتي ينظمها ويشرف عليها االتحاد القطري للرياضة
11:45
TAMIL
للجميع ،تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب.
45:
وأقيمت في اليوم األول  4مباريات ،أسفرت أوالها عن فوز فريق
سينما بالزا ()3
الجريان على فريق حالول /1 ،3أما المباراة الثانية فقد أعلنت
3:30
GULLIVER
RETURNS
فريق الوجبة على فريق مريخ / 3.0
فوز
5:15نظيره الثمامة بعشرة أهداف
SAMSAMبينما اكتسح فريق الوكرة،
FIRESTARTER
7:00جانب واحد ،فقد فيها الثمامة
مقابل الشيء ،في مباراة من
وفي المباراة الرابعة حسم الهالل
القدرة على مجاراة منافسه،
8:45
EL ANKABOOT
 11:00الريان /2.1
اللقاء لصالحه بالفوز على فريق
MALAYALAM
:11
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لالستفسار 40002222 :
الأحد  ١٩يونيو 2022م

الـعـدد٥0٣٩ :

صفحات إعالنية متنوعة

اإعالن

تعلن السيدة/يمييس باباركز ،الجنسية بريطانية،
وتحمل جواز سفر رقم ،129354714 :وتحمل
الرقم الشخيص ،28534800048 :عن رغبتها ىف
تغيري اسمها لتصبح بإسم :يمييس ايلونا هيلشوك
كوفاكس  .Emese Ilona Hylczuk Kovacsفمن
لديه معارضة ىف ذلك فليتقدم اىل االدارة العامة
للجوازات خالل  15يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.

طلب عمل

سائق باكستاني لديه خربة
عيل دراية بمناطق الدوحة
يبحث عن عمل لدى الرشكات
او االفراد

77939118

مــطــلــــوب

طباخ ا�سيوي ملطعم

55444070
55706502

السنة ( - )27األحد  20من ذي القعدة 1443هـ الموافق  19يونيو 2022م العدد ()9785

في قصصهم
عبرة

salmanalmalik1@hotmail.com

سلمان المالك

ديناصور بحجم دجاجة

رغم انقراضها واختفائها من األرض منذ ماليين السنين ،ال زالت
الديناصورات تشغل بال العلماء .وتشتهر الديناصورات بحجمها
الضخم وفكرة أنها كانت حيوانات عمالقة ،غير أن االكتشافات
تبثت عكس ذلك ،آخرها اكتشاف ديناصور في حجم دجاجة.
ديفيد مارتيل أستاذ علم األحياء القديمة في جامعة بورتسماوث
في إنجلترا والذي شارك في قيادة دراسة عن الديناصور نشرتها
دورية أبحاث العصر الطباشيري ،قال« :هناك الكثير من
الديناصورات الغريبة لكن هذا الديناصورال يشبه أيا منها».
وأضاف« :األرجح أن ما على جسده كان يبدو من بعيد شعر ًا
وليس ريشا ،الشعر على ظهره كان طويلاً جد ًا وأكسبه ما يشبه
العرف وهذا أمر فريد بالنسبة للديناصورات».
ُ
يشير مارتيل إلى أن اإلبر التي كانت تخرج من جسد الديناصور
ربما كانت تستخدم في التباهي أو جذب األنثى أو ترهيب
الخصوم أو المنافسة بين الذكور .وأضاف أن مثل هذا التباهي
كثير ًا ما يكون من سمات ذكور الحيوانات كالطاووس وريشه
الملون الطويل مما يدفعه لالعتقاد أن الديناصور «أوبيراغارا
غوباتوس» كان ذكر ًا.

أمطار جارفة

أكدت شرطة بنغالدش ،السبت ،أن األمطار الموسمية التي
شخصا على األقل ،في حين عزلت
اجتاحت البالد أدت إلى مقتل 25
ً
الفيضانات أكثر من أربعة ماليين شخص.
وأدت الصواعق التي رافقت هطول األمطار إلى مقتل  21شخصا منذ
الجمعة ،بينما لقي أربعة آخرون حتفهم في انزالقات أرضية ،وفق
المصدر نفسه.
وتهدد الفيضانات باستمرار ماليين األشخاص في هذا البلد
المنخفض ،لكن خبراء يقولون إن تغير المناخ يزيد من وتيرتها
وشدتها ويضعف إمكانية توقع حدوثها.
وتغرق المياه الجزء األكبر من شمال شرق البالد ونشرت قوات من
الجيش إلجالء السكان الذين يجدون أنفسهم معزولين.
وتم تحويل المدارس إلى مالجئ طارئة إليواء سكان القرى التي
غمرتها المياه في غضون ساعات بعد الفيضانات الغزيرة.

وفاة جان لوي ترينتينيان
توفي الممثل جان لوي ترينتينيان الذي يعد أحد أبرز وجوه
الفرنسيين واشتهر بدوره في فيلم «رجل
السينما والمسرح
َ
وامرأة» ،عن  91عام ًا.
وأفادت زوجة ترينتينيان وعائلته في بيان تلقته وكالة فرانس
أن الممثل الذي تولى أدوار البطولة في عدد من األفالم وتردد أنه
كان يعاني مرض ًا خطير ًا ،فارق الحياة صباح الجمعة «بسالم
تقدمه في السن في منزله في (منطقة) غار (جنوب فرنسا)،
ج ّراء ّ
ً
محاطا بعائلته».
ّ
الجذاب في حياته عددا من المآسي،
وعاش الممثل ذو الصوت
من بينها وفاة ابنته الممثلة ماري في  2003متأثرة بضرب مبرح من
شريك حياتها المغني برتران كانتا .وتركت هذه الفاجعة جرح ًا
عميق ًا في نفس الممثل الراحل لم يتجاوزه قط.
وقال بعد المأساة التي دفعته إلى االبتعاد عن المشاركة في أي
عمل طوال عشر سنوات «بات كل شيء محطم ًا في داخلي»،
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الممثل الراحل
بـ«الموهبة الفنية الكبيرة» .وقال إن ترينتينيان «رافق حياتنا إلى
حد من خالل السينما الفرنسية» ،معتبر ًا أنها «صفحة تطوى».
ّ
ودخل ترينتينيان تاريخ السينما من خالل فيلم «رجل وامرأة»
للمخرج كلود لولوش ،وأدى فيه دور سائق سباقات مغرم بأنوك
إيميه على شاطئ دوفيل.
وفاز جان لوي ترينتينيان في  1969بجائزة أفضل ممثل في
مهرجان كان عن فيلم «زد» لكوستا غافراس ،وبجائزة سيزار
ألفضل ممثل عن فيلم«أمور» لميكايل هانيكه الحائز السعفة
الذهبية في مهرجان كان عام .2012
ويعود آخر ظهور للراحل على الشاشة الكبيرة إلى  2019في «أجمل
سنوات حياة» (ليه بلو بيل زانيه دون في) إلى جانب شريكته أنوك

إيميه والمخرج كلود لولوش.
كذلك ظهر لوقت قصير أمام الكاميرا خالل احتفال توزيع جوائز
سيزار عام  ،2021وبدا يومها ضعيف ًا جد ًا.

خدعة الوهم البصري
يساعدنا ال��ت��ط��ور العلمي يوميا على
اك��ت��ش��اف ال��م��زي��د ع��ن أنفسنا وال��ك��ون
من حولنا .وق��د وصلنا لمحطة «الوهم
البصري» ،فكيف ترى أعيننا العالم؟
قد تتسع حدقة عين أي شخص عندما
يرى صورا لدائرة ضخمة باللون األسود
على خلفية من النقاط السوداء ،ويعتقد
أنه عبارة عن ثقب ينمو ويتسع.
لكن هذا ال يدعو إلى القلق ،فالثقب الذي
ي��راه الشخص ال يتحرك أو ينمو
ً
ح��ق��ا وال���ظ�ل�ام لن
أو ي��ت��س��ع
ي��ب��ت��ل��ع��ه ،وك���ل م��ا في
األم���ر أن ه��ذا «وه��م
بصري».
ف��ي ال��واق��ع،
ه����������������ذه

الصورة ثابتة ولديها الكثير لتعليمنا
ك��ي��ف ت���رى أدم��غ��ت��ن��ا وأع��ي��ن��ن��ا ال��ع��ال��م،
ففي دراس���ة نُ ��ش��رت األس��ب��وع الماضي
ف���ي م��ج��ل��ة Frontiers in Human
 ،Neuroscienceاختبر علماء النفس
هذا الوهم على  50رج ًال وامرأة يتمتعون
برؤية طبيعية.
وب��اس��ت��خ��دام متتبع ال��ع��ي��ن ب��األش��ع��ة

تحت ال��ح��م��راء ،وج��دوا أن��ه كلما زادت
استجابة المشارك للوهم كانت حدقة
العين أق��وى وتتمدد ،كما اكتشفوا أن
بعض األشخاص ال يمكنهم رؤية الثقب.
يفترض الباحثون أن هذا الوهم يحدث
ألن التدرج في الثقب المركزي يجعله
يبدو كما لو أن الشخص يدخل حفرة
��م��ا ،م��ا ي��دف��ع ح��دق��ة عين
أو ن��ف ً��ق��ا م��ظ��ل ً
المشاركين إلى االتساع.
ً
أي���ض���ا أن ت��أث��ي��ر ال��وه��م
ووج������دوا
يتباين مقابل ألوان مختلفة
وكان أقوى عندما كان
ال����ث����ق����ب األس�������ود
أع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة
أرجوانية.

أدهم شرقاوي

َّ
والنمر!
اب
ُ
الحط ُ
في كتابه ُ
«خرافات صينية» يروي «دايان دي
أحب
اب
قديم
بريما» أنه كان في
حط ٌ
الزمان َّ
ِ
ِ
َّ
َ
المال أكثر من أي
وكان ُكلما
شيء في الحياة،
َ
ٍ
النقود
وضع
الحطب الذي يقطعه من الغابة،
باعَ
َ
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َ
ْ
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في
فتح
يحدث
مر ًة أن َ
ٍ
ِ
َّ
الصندوق ليأخذ منه شيئ ًا ،لم ُ
يكن يفتحه إال
ليضع فيه!
هجم
أحد األيام ،وأثناء اقتطاعه للحطب،
وفي
ِ
َ
َ
سرعان ما
فحاول أن
عليه نم ٌر،
َ
يهرب منه ،ولكنه ُ
تعثر ،فحم َلهُ النم ُر بفمه!
َّ
َ
ابن
فأخذ ساطور ًا
حل بأبيه،
ورأى ُ
الحط ِ
َّ
اب ما َّ
َ
النمر ألنه
ولحق بالنمر ،وبما أنه كان أسرع من
ِ
َ
ُ
َ
يدخل به
أدركهُ قبل أن
يحمل رج ًال في فمه،
كان
َ
ُ
الغابة ،ولم ُ
مسك
كان ُي
يكن أبوه ُمتأذي ًا ألن النمر
َ
به من ثيابه!
على
ابنه
أن
اب
الحط
وعندما رأى
النمر
طعن
وشك
ِ
ُ
َّ
ِ
ِ
بالساطور ،قال له :ال تُ ت ِل ْ
ف جلد النمر ،اقتله دون
إن جلده ُيساوي ثروة!
إحداث
ٍ
ثقوب فيهَّ ،
تعليمات أبيه،
يستمع إلى
االبن
كان
وبينما
َ
ُ
ِ
ُ
ً
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ُ
ُ
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حام ًال معه
اللحاق
االبن
الحطاب حيث ال يستطيع
ُ
َّ
وسرعان ما افترسه!
بهُ ،
والبخالء قالوا:
خل
ُ
وعن ُ
الب ِ
الب ُ
خل هو أن يرى الرجل ما ُينفقه تلف ًا وما
 ُُيمسكه شرف ًا/الحسن بن علي بن أبي طالب.
َ
جعل أرزاقهم بأيدي
بقوم شر ًا
أراد الله
 إذا ٍَ
ُبخالئهم/محمد بن المنكدر.
ُ
كان طريق ًا
البخل قميص ًا ما لبسته ،ولو
 لو كانَ
ما سلكته/أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز.
ُ
قعدت مع أحمد بن حنبل ،ويحيى بن معين،
والناس
يومئذ كثير فأجمعوا أنهم ال يعرفون رج ًال
ٍ
ُ
صالح ًا بخي ًال/حبيش الثقفي.
القلب لألسخياء إال حب ولو كانوا ُفجار ًا،
 ما فيِ
وللبخالء إال بغض ولو كانوا أبرار ًا/يحيى بن معاذ.
ُ
والب ُ
خل قرينان/ابن القيم.
بن
الج ُ
ُ
 ُُ
ويكدس المال
البخيل يقت ُر على نفسه
ُ
لغيره/جاك بريغر.
ُ
ْ
كانت مزاياهما ،ال
والبخيل مهما
 المتكب ُريستحقان االهتمام/كونفوشيوس.
ٌ
َ
ُ
طيلة حياته دون أن
يعيش
شخص
البخيل
ٌ
َ
طعم الحياة/بوشكين.
يتذوق
َ
ُ
البخيل مثل كفن الميت ليس له جيوب/أنيس
منصور.
ُ
البخيل لماله أما ماله فليس له/تشيخوف.
َ
ُ
المرء فقير ًا ليموت
يعيش
الجنون أن
قمة
ُ
ِ
غني ًا/هاربيا ريمانا.
الب ُ
رص غرائ ٌز شتى يجمعها
بن
خل
والج ُ
ِ
 ُوالح ُ
ُ
سوء الظن بالله/العقاد.
ُ
البخيل فقي ٌر ال ُيؤجر على فقره/ابن القيم.
-

bin.saeeda@hotmail.com

كلب يشعل حريقا

قال مسؤولون إن النيران اشتعلت في منزل بوالية ميسوري األميركية،
بعد أن تمكن كلب بداخله من تشغيل موقد المطبخ ،مما أدى إلى اندالع
حريق .وفق ًا لرئيس قسم الحماية من الحرائق في دائرة جنوب بالت،
كريس ديني ،وقع الحادث -الذي التقطته كاميرا األمن الخاصة بمالك
المنزل في باركفيل ،خارج مدينة كانساس سيتي وذلك وفق صحيفة
نيويورك بوست األميركية.
وقال ديني في بيان« :يمكن رؤية األجهزة الجديدة مزودة بأدوات التحكم
إن مخلب الحيوان يمكنه
باللمس التي تنشط بلمسة إصبع بسيطةَّ .
أيض ًا تنشيط هذه األنواع من أدوات التحكم».
رجى استخدام وسائل أمان مدمجة ،إذا كانت
في حين ناشد دينيُ :
«ي َ
قيد االستخدام ويمكن لألطفال
متوفرة ،على األجهزة عندما ال تكون ّ
أن كلبين فقط
والحيوانات ،أو كل منهما ،الوصول إليها» ،وأضاف ديني َّ
كانا داخل المنزل عندما بدأ الحريق.
ُيظ ِهر مقطع فيديو صادر عن قسم الحماية من الحرائق في دائرة جنوب
بالت أو ًال أحد الكالب يقف على رجليه الخلفيتين ينظر فوق الموقد،
ومخالبه على سطحه ،ثم ينزل الكلب إلى األرض.
ثم تُ ظ ِهر اللقطات الدخان يمأل المطبخ قبل أن تشتعل النيران في الموقد
في النهاية.

