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کثیر من املکافآت بانتظارکم مع نجوم
الذکرى السنویة

تطبق الشروط واألحکام. 

یسري العرض من 1 یونیو
لغایة 30 یونیو 2022.

 www.retaj-hotels.com

استعراض 
التعاون 

وعدد من 
القضايا

توقيع »3« 
اتفاقيات 

و»3« مذكرات 
تفاهم

الدوحة - قنا - استقبل حضرة صاحب 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

الديوان  المفدى، بمكتبه في  البالد  أمير 

كالوديو  السيد  أمس،  صباح  األميري، 

لشركة  التنفيذي  الرئيس  ديسكالزي 

للسالم  وذلك  للطاقة،  اإليطالية  إيني 

على سموه بمناسبة زيارته للبالد.

عالقات  استعراض  المقابلة  خالل  تم 

في  السيما  تطويرها  وسبل  التعاون 

مجال الطاقة.

استعراض التعاون في مجال الطاقة

صاحب السمو 
يستقبل رئيس شركة إيني

تحت رعاية رئيس الوزراء

تدشـيـن الخـطـة الشــامـلـة للنقــل
وزيـــــــــــــــــــر 
المواصالت: 
تـوفـــيــــــــــر 
اســــتـهــالك 
الطــاقــــــــــة 
والــوقــــــــت

ديوان الخدمة 
يدرس زيادة 

المنحة السنوية 
بارتفاع 

تقييم األداء

مؤسسة حمد الطبية

جراحة عالية 
التخصص

استعراض الموضوعات ذات االهتمام المتبادل

سمو الشيخة جواهر 
تستقبل حرم رئيس سيراليون

الدوحة - قنا - استقبلت سمو الشيخة 

ثاني  آل  سحيم  بن  حمد  بنت  جواهر 

بقصر  أمس،  صباح  األمير،  سمو  حرم 

بيو  مادا  فاطمة  السيدة  سعادة  اللؤلؤة، 

سيراليون  جمهورية  رئيس  فخامة  حرم 

األحاديث  تبادل  وتم  لها.  المرافق  والوفد 

ذات  الموضوعات  من  عدد  حول  الودية 

سموها  أقامت  كما  المتبادل،  االهتمام 

مأدبة غداء تكريًما لحرم فخامة الرئيس 

السيراليوني والوفد المرافق.

منتدى قطر االقتصادي.. اليوم
منصة مهمة لمناقشة التعافي االقتصادي العالمي 

استحوذت على »%3.1«

»إيني« تساهم في تطوير حقل الشمال »البزنس« مبادرة إلدخال العاطلين عن العمل بـ
عبر مشروع لتأهيلهم كرواد أعمال.. ومكافآت تشجيعية 

والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  يعكف 

الحكومي على دراسة العديد من األفكار البناءة 

والمشاريع إليجاد حلول للعاطلين عن العمل 

من المواطنين، في ظل ازدياد األعداد سنويا.

يدرس  الخدمة  ديوان  أن   $ وعلمت 

إقامة  عبر  أعمال،  كرواد  لتأهيلهم  مشروعا 

تشجيعية  مكافآت  صرف  مع  تأهيلية،  دورات 

ومن  الدورات،  هذه  من  االنتهاء  لحين  لهم 

مالي  بمبلغ  دعمه  يتم  الدورات  تلك  يتجاوز 

الوظيفة،  في  تعيينه  يتم  حتى  مشروع  لفتح 

ومن المتوقع أن يشارك في دعم الفكرة ومشروع 

القطاع  من  جهات  عدة  المدنية  الخدمة  ديوان 

الخاص بهدف تخفيف العبء على الدولة في 

العمل،  عن  للعاطلين  وظائف  إيجاد  مسألة 

للوظائف  منهم  عدد  أكبر  تأهيل  وأيضا 

الخبرات  يكتسبون  بحيث  التعيين،  عند 

في  ستفيدهم  حتما  والتي  الالزمة،  والمهارات 

أن  والشك  الله،  بإذن  التعيين  عند  وظائفهم 

تحت  هي  والتي  الطموحة،  األفكار  هذه  مثل 

دعم  في  كبير  بشكل  تساهم  الدراسة، 

توظيف المواطنين وتأهيلهم أيضا..

من جهة أخرى، علمت $ أن هناك العديد 

ديوان  يدرسها  التي  والمقترحات  األفكار  من 

المنحة  ربط  ضمنها  ومن  المدنية،  الخدمة 

عنها  أعلن  كما  الوظيفي،  باألداء  السنوية 

ناصر  بن  عبدالعزيز  السيد  سعادة  سابقا 

ضمن  من  أن   $ علمت  حيث  خليفة،  آل 

كلما  السنوية  المنحة  تزيد  أن  المقترحات 

الذي  األمر  القطري،  للموظف  األداء  تقييم  زاد 

يحفز الموظف على تطوير أدائه ورفع قدراته، 

كما أن هناك العديد من المقترحات التي تتم 

البشرية،  الموارد  بالئحة  والخاصة  دراستها، 

بما يصب في مصلحة الموظف والعمل معا.

كتب        فهد العمادي

»240« شركة طيران

انطالق مؤتمر 
القمة العالمية 
للنقل الجوي 

وعمومية »إياتا«

صاحب السمو يعقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس جوليوس مادا بيو

قطر وسيراليون توطدان العالقات

صاحب  حضرة  عقد   - قنا   - الدوحة 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

الدكتور  الرئيس  وفخامة  المفدى،  البالد 

جمهورية  رئيس  بيو  مادا  جوليوس 

رسمية  مباحثات  جلسة  سيراليون، 

بالديوان األميري، صباح أمس.

العالقات  استعراض  الجلسة  خالل  جرى 

الكفيلة  والسبل  البلدين،  بين  الثنائية 

المجاالت،  مختلف  في  وتطويرها  بدعمها 

والسياحة  واالقتصاد  االستثمار  السيما 

من  عدد  بحث  جانب  إلى  عليم.  والتَّ

االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا 

المشترك.

المفدى،  األمير  الجلسة، شهد سمو  وعقب 

التوقيع  السيراليوني  الرئيس  وفخامة 

التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات  من  عدد  على 

البلدين في مجاالت مختلفة. بين 

وقد أقام سمو األمير المفدى بهذه المناسبة 

الرئيس  لفخامة  تكريما  غداء  مأدبة 

المرافق. والوفد  السيراليوني، 

سيراليون  جمهورية  رئيس  فخامة  وكان 

وقت  في  األميري  الديوان  إلى  وصل  قد 

مراسم  لفخامته  جرت  حيث  سابق، 

رسمي. استقبال 
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سموه عقد جلسة مباحثات رسمية مع الدكتور جوليوس مادا بيو

صاحب السمو ورئيس سيراليون يطوران العالقات

الدوحة- $- قنا- عقد حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

الدكتور  الرئيس  وفخامة  المفدى،  البالد 

جمهورية  رئيس  بيو  مادا  جوليوس 

رسمية  مباحثات  جلسة  سيراليون، 

بالديوان األميري صباح أمس.

العالقات  استعراض  الجلسة  خالل  جرى   

الكفيلة  والسبل  البلدين،  بين  الثنائية 

المجاالت  مختلف  في  وتطويرها  بدعمها 

والسياحة  واالقتصاد  االستثمار  السيما 

عليم. إلى جانب بحث عدد من القضايا  والتَّ

المشترك.   االهتمام  والدولية ذات  اإلقليمية 

الشيخ  سعادة  المباحثات  جلسة  حضر 

نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  محمد 

الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

عبدالرحمن  بن  سعود  الشيخ  وسعادة 

وسعادة  األميري،  الديوان  رئيس  ثاني  آل 

الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي 

الشيخ  وسعادة  البلدية،  وزير  السبيعي 

وزير  ثاني  آل  قاسم  بن  حمد  بن  محمد 

من  الجلسة  وحضر  والصناعة.   التجارة 

الجانب السيراليوني سعادة السيد ديفيد 

جي. فرانسيس وزير الخارجية، وسعادة 

الدكتور أبو بكر كريم وزير الزراعة وشؤون 

ساندي  هينجا  السيد  وسعادة  الغابات، 

السيد  وسعادة  والصناعة،  التجارة  وزير 

محمد إي كيه ألي الوزير المقيم بالجنوب.

 وعقب الجلسة، شهد سمو األمير المفدى، 

وفخامة الرئيس السيراليوني التوقيع على 

بين  التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات  من  عدد 

البلدين في مجاالت مختلفة.

تفاهم  مذكرة  على  التوقيع  شهدا  فقد   

وزارتي  بين  القانوني  المجال  في  للتعاون 

العدل في البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون 

في المجالين السياحي وفعاليات األعمال، 

واتفاقية حول المساعدة اإلدارية المتبادلة 

للتطبيق األمثل لقانون الجمارك ولتقصي 

بين  الجمركية  المخالفات  ومكافحة 

البلدين، واتفاقية بشأن تنظيم استخدام 

قطر،  دولة  في  السيراليونيين  العمال 

التعليم  مجال  في  للتعاون  تفاهم  ومذكرة 

بين  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم 

لجنة  إنشاء  بشأن  واتفاقية  البلدين، 

مشتركة للتعاون بين حكومتي البلدين.

 وقد أقام سمو األمير المفدى بهذه المناسبة 

الرئيس  لفخامة  تكريما  غداء  مأدبة 

السيراليوني، والوفد المرافق.

وكان فخامة رئيس جمهورية سيراليون قد 

سابق،  وقت  في  األميري  الديوان  إلى  وصل 

استقبال  مراسم  لفخامته  جرت  حيث 

رسمي. وقال حضرة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 

عبر حسابه الرسمي في »تويتر«: »شهدت 

PresidentBio@ مع فخامة رئيس سيراليون

التعاون  اتفاقيات  من  عدد  على  التوقيع 

ومذكرات التفاهم بين بلدينا الصديقين، 

بتعزيز  الكفيلة  السبل  بحثنا  كما 

النظر  وجهات  وتبادلنا  الثنائية،  عالقاتنا 

تهم  التي  والدولية  اإلقليمية  القضايا  حول 

بلدينا«.

بحث عدد من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك

سموه أقام 
مأدبة غداء 

تكريما لفخامة 
الرئيس 

السيراليوني 
والوفد المرافق

التوقيع على عدد 
من االتفاقيات 

ومذكرات 
التفاهم بين 

البلدين في 
مجاالت مختلفة
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للمشاركة في أعمال منتدى قطر االقتصادي

رئيس ناميبيا يصل إلى الدوحة

الرئيس  فخامة  وصل  قنا-  الدوحة- 

جمهورية  رئيس  جينغوب  هاجي 

أمس،  مساء  الدوحة،  إلى  ناميبيا 

قطر  منتدى  أعمال  في  للمشاركة 

االقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ.

والوفد  فخامته  استقبال  في  وكان 

الدوحة  مطار  وصولهم  لدى  له،  المرافق 

بن  إبراهيم  السيد  سعادة  الدولي، 

يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة 

الخارجية.

المريخي يجتمع مع السفير دوغادكين

استعراض عالقات التعاون 
بين قطر وروسيا االتحادية

اطلع على أبرز معالم المشروع وما يحتويه الملعب من مرافق وخدمات

رئيس سيراليون يزور استاد لوسيل
الدكتور  الرئيس  فخامة  قام  قنا-  الدوحة- 

جمهورية  رئيس  بيو  مادا  جوليوس 

له، أمس، بزيارة  المرافق  والوفد  سيراليون 

كأس  بطولة  مالعب  أحد  لوسيل  الستاد 

زيارته  على هامش   2022 FIFA قطر  العالم 

قطر. لدولة  الحالية 

الدكتور  سعادة  الزيارة  خالل  فخامته  رافق 

عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي 

العابد  لطفي  تميم  والسيد  البلدية،  وزير 

حيث  لوسيل،  الستاد  العمليات  مدير 

واطلع  االستاد،  داخل  بجولة  فخامته  قام 

يحتويه  وما  المشروع  معالم  أبرز  على 

الملعب من مرافق وخدمات، من خالل شرح 

تفصيلي من قبل مدير عمليات االستاد.

الدكتور  الرئيس  فخامة  اطلع  كما 

على  الزيارة،  خالل  بيو  مادا  جوليوس 

استاد  بها  يتميز  التي  المرافق  مختلف 

موسعة  بجولة  قيامه  إلى  إضافة  لوسيل، 

صاالت  على  االطالع  خالل  من  الملعب  في 

وأماكن  الهامة  والشخصيات  الزوار  كبار 

الضيافة  أجنحة  وأيضا  الجماهير، 

والمطلة على االستاد وما تتميز به  الخاصة 

على  جولة  إلى  إضافة  مميزة،  خدمات  من 

الملعب. أرضية 

بما  وانبهاره  إعجابه  عن  فخامته  وأعرب 

المنشآت  مستوى  على  تطور  من  الحظه 

في قطر، واالستعدادات المكثفة الستضافة 

ستقدم  قطر  أن  مبينا  الكروي،  المونديال 

.2022 العالم  نسخة مثالية لبطولة كأس 

مشيرا  لوسيل،  باستاد  فخامته  أشاد  كما 

إلى أنه صرح معماري رائع ومميز، فضال عن 

جدًا  القريبة  المشجعين  مقاعد  تصميم 

أجواء  ستخلق  والتي  الملعب  أرضية  من 

هذا  ومواكبة  حضور  على  تشجع  رائعة 

واألبرز. المميز  العالمي  الحدث 

وزيرة التنمية االجتماعية تجتمع مع نظيرتها الموريتانية ومسؤولين باألمم

السيدة  سعادة  اجتمعت  قنا-  نيويورك- 

المسند،  ناصر  بن  علي  بنت  مريم 

مع  واألسرة،  االجتماعية  التنمية  وزير 

وزير  انتهاه  بنت  صفية  السيدة  سعادة 

واألسرة  والطفولة  االجتماعي  العمل 

زارا  الشي  السيدة  وسعادة  الموريتانية، 

ستيفيا المندوب الدائم لجمهورية بلغاريا 

يانيس  والسيد  المتحدة،  األمم  لدى 

التحالف  رئيس  فارداكاستانيس 

وذلك على  الدولي لإلعاقة، كل على حدة، 

الـ15  الدورة  أعمال  في  مشاركتها  هامش 

حقوق  اتفاقية  في  األطراف  الدول  لمؤتمر 

األشخاص ذوي اإلعاقة، الذي ُعقد في مقر 

منظمة األمم المتحدة بمدينة نيويورك في 

الواليات المتحدة األميركية.

استعراض  االجتماعات،  خالل  وجرى   

دولة  بين  المشترك  التعاون  وفرص  أوجه 

اللقاءات،  بهذه  المعنية  واألطراف  قطر 

الخدمات  وتطوير  تنمية  مجال  في 

وسبل  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  المقدمة 

التقني  التمكين  وسائل  عبر  تعزيزها 

مناقشة  إلى  إضافة  واالقتصادي،  والمهاري 

أعمال  جدول  على  المدرجة  الموضوعات 

في  األطراف  الدول  لمؤتمر  الـ15  الدورة 

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية 

البحث،  قضايا  من  المواقف  وتنسيق 

القرارات  مشاريع  حيال  والتصورات 

والتوصيات الختامية ذات الصلة.

المريخي يتسلم نسخة من أوراق 
اعتماد سفيري رواندا والسودان

السيد  سعادة  تسّلم  قنا-  الدوحة- 

سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة 

نسخة  أمس،  الخارجية،  للشؤون 

إيجور  السيد  سعادة  اعتماد  أوراق  من 

مارارا كاينامورا سفير جمهورية رواندا، 

عبدالرحمن  أحمد  السيد  وسعادة 

سفير  الذهب  سوار  حسن  محمد 

جمهورية السودان لدى الدولة.

للشؤون  الدولة  وزير  سعادة  وتمنى   

الخارجية، للسفيرين التوفيق والنجاح 

في أداء مهامهما، مؤكدا لهما تقديم كل 

بين  الثنائية  بالعالقات  لالرتقاء  الدعم 

في  أوثق  تعاون  إلى  وبلديهما  قطر  دولة 

مختلف المجاالت.

السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

وزير  المريخي  سعد  بن  سلطان 

مع  أمس،  الخارجية،  للشؤون  الدولة 

نيكواليفيتش  دميتري  السيد  سعادة 

دوغادكين سفير روسيا االتحادية لدى 

الدولة.

جرى خالل االجتماع استعراض عالقات 

التعاون الثنائي بين البلدين.

لوكالء الوزارات المعنية بسالمة األغذية

قـطـر تشــارك في اجـتمــاع خليـجي
بمقر  أمس  عقد  قنا-  الرياض- 

التعاون  لمجلس  العامة  األمانة 

االجتماع  العربية،  الخليج  لدول 

المعنية  الوزارات  لوكالء  السادس 

المملكة  برئاسة  األغذية  بسالمة 

وبمشاركة  السعودية،  العربية 

قطر.

االجتماع  أعمال  في  قطر  دولة  مثل   

وزير  مساعد  المري  صالح  الدكتور 

العامة للشؤون الصحية. الصحة 

من  عدد  مناقشة  االجتماع  خالل  تم 

الموضوعات الهامة المعنية بسالمة 

الدليل  ومنها  الخليجية،  األغذية 

األغذية  على  للرقابة  الخليجي 

الغذاء  )نظام(  وقانون  المستوردة، 

التعاون،  مجلس  لدول  الموحد 

المنتجات  شهادات  إصدار  ودليل 

دول  بين  المتداولة  الغذائية 

المجلس في  المجلس، وجهود دول 

االحتفال  في  العالم  دول  مشاركة 

الغذاء،  لسالمة  العالمي  باليوم 

الهامة  الموضوعات  من  وغيرها 

المشاركون  وأشاد  الصلة.  ذات 

الخليجي  بالعمل  االجتماع  في 

األمانة  جهود  في  المتمثل  المشترك 

الدائمة  الفنية  واللجان  العامة 

لسالمة األغذية وفرق العمل العاملة 

التعاون،  مجلس  مظلة  تحت 

العمل  وتنسيق  لتنظيم  وسعيها 

المشترك. الخليجي 

قـطــر تــديـــن بــشـــدة
هجـــوميـن بأفغـانســتــان

الدوحة- قنا- أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجومين 

اللذين استهدفا مسجدًا بوالية قندوز شمال شرقي أفغانستان، ومعبدًا في 

العاصمة كابول، وأديا إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان أمس، موقف دولة قطر الثابت الرافض 

للعنف واإلرهاب مهما كانت الدوافع واألسباب، كما شددت على رفض دولة 

قطر التام الستهداف دور العبادة وترويع اآلمنين.

وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب 

أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
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احلدي�ث   العق�اري  الت�س�ويق  يختل�ف 

التقلي�دي,  الت�س�ويق  ع�ن  طرح�ه   يف 

اعتم�ادا  يعتم�د  احلدي�ث  فالت�س�ويق 

التكنولوجي�ات  عل�ى  كل�ي  �س�به 

االجتماع�ي  التوا�س�ل  ومواق�ع  احلديث�ة 

�س�ات  ال�س�ناب  غ�دا  حت�ى  انواعه�ا  ب�س�تى 

عام�ا  وغريه�ا  والفي�س�بوك  واالن�س�تغرام 

ال�س�ركات  م�ن  الكث�ري  ا�سا�س�يا يف جن�اح 

النا�س�ئة  ال�س�ركات  اغل�ب  وا�سبح�ت 

عل�ى  اال  تعتم�د  ال  ه�ذا  يومن�ا  يف  خا�س�ة 

كل ماه�و معلومات�ي مايع�رف ب اخلدم�ة 

خدماته�ا  ال�س�داء  اوناي�ن  او  االلكرتوني�ة 

اخلدم�ة.  ن�وع  كان  مهم�ا 

ق�ط  تعتم�د  مل  العقاري�ة  االمتن�ان  �س�ركة 

لبن�اء  االجتماع�ي  التوا�س�ل  مواق�ع  عل�ى 

م�ن  النف�اذة  والقائم�ة  عاقاته�ا  و  كيانه�ا 

وق�ت  يف  متتلكه�ا   ا�سبح�ت  ايل  العم�اء 

االقب�ال  اىل   باال�ساف�ة  ووجي�ز   ح�س�ري 

الت�ي  العق�ارات  نوعي�ة  عل�ى  الرقم�ي 

منا�س�ب  ب�س�كل  تتواف�ق  والت�ي  تقدمه�ا 

. وميزانيت�ه  العمي�ل  متطلب�ات  م�ع  ج�دا 

بجل�ب  الكفيل�ة  ه�ي  امل�سداقي�ة  ان  كم�ا 

اجلن�س�يات,  مبختل�ف  الفئ�ات  خمتل�ف 

م�ا  او  ال�س�ريع  التفاع�ل  ان  جان�ب  اىل 

ه�و  العم�اء  عل�ى  ال�س�ريع  ال�رد  يع�ادل 

 , اول  كطاب�ع  ثقته�م  ك�س�ب  مفت�اح 

يف  التاخ�ر  او  االهم�ال  يحب�ذ  اح�د  ف�ا 

با�ساف�ة  �س�ركتنا  اقام�ت  لذل�ك  ال�رد 

املتق�ن  بال�رد  للقي�ام  توا�س�ل  خب�ري 

اال�ستف�س�ارات  عل�ى   باملق�ن  ولي��س 

ادارة  اىل  باال�ساف�ة  العمي�ل  يطلبه�ا  الت�ي 

ناجع�ة يف تركي�ب املحت�وى املحف�ز عل�ى 

الت�ي  العق�ارات  م�ن   ع�دد  عل�ى  االقب�ال 

. له�ا  والت�س�ويق  بالعم�ل  قمن�ا 

اال�س�تاذ  ال�س�ركة  �ساح�ب  اق�ر  وكم�ا 

االمتن�ان  �س�ركة  ب�ان  امل�ري  حمم�د  را�س�د 

تطوي�ر  اىل  الي�وم  ت�س�عى  العقاري�ة 

ان�س�طتها وج�ودة خدمته�ا باعتب�ار ان �س�ر 

م�ن  ع�دد  اك�ر  ا�س�تقطاب  يف  جناحه�ا 

�س�هريا  االف  الثاث�ة  يق�ارب  م�ا  الزبائ�ن 

اال�س�تقبال  نوعي�ة   يف  ذل�ك  ويكم�ن 

موظفيه�ا  قب�ل  م�ن  املعتم�د  والرتحي�ب 

كل  وت�سي�د  العم�اء  م�ع  التعام�ل  يف 

تو�س�ع  جتعله�ا  وان  ميك�ن  الت�ي  الفر��س 

  . واأ�س�مى  اأك�ر  م�دى  عل�ى  كيانه�ا  م�ن  

التسويق العقاري كما يجب ان يكون

ملزيد من املعلومات عن قطر للطاقة واملناق�صات التي تطرحها يرجى زيارة موقع قطر للطاقة على الإنرتنت على العنوان التايل : 
www.qatarenergy.qa

تعلن جلنة املناق�صات العامة وجلنة املناق�صات املحدودة واإدارة الإمداد عن طرح املناق�صات التالية: 

 يمكن رشاء وثائق املناقصة وتنزيلها من موقع قطر للطاقة )https://www.eservices.qp.qa//etenders( خالل فرتة بيع العطاءات املذكورة أعاله مقابل 	 
كل مناقصة. لن يتم استيفاء طلب إصدار املناقصة بعد فرتة بيع العطاء املحددة.

 يرجى الرجوع دائما إىل صفحة إدارة اإلمداد يف موقع قطر للطاقة اإللكرتوني )www.qatarenergy.qa( للحصول عىل آخر املعلومات عن املناقصات. اشرتك 	 
يف تنبيهات املناقصات الستالم اشعارات باملناقصات الجديدة عىل الربيد اإللكرتوني.

 سيتم تحديث التغيريات يف مدة بيع املناقصة وتاريخ اإلقفال عن طريق موقع قطر للطاقة اإللكرتوني فقط.	 
 وتنرش نطاقات موجزة عن عمل املناقصات املذكورة أعاله عىل موقع قطر للطاقة.	 
 	vereg.qp.qa/ereg/( تدعو قطر للطاقة جميع املقاولني املهتمني باملشاركة يف املناقصات التي تطرحها قطر للطاقة للتسجيل عن طريق املوقع اإللكرتوني 

Welcome.do( والحصول عىل رمز مورد ساب لقطر للطاقة، والذي هو رشط إلزامي إلصدار وثائق املناقصات من قبل قطر للطاقة. لذا نحث جميع املوردين 
واملقاولني عىل استخدام نظام دفع رسوم املناقصات اإللكرتوني عىل الفور. 

 لن يتم الرد عىل أي استفسارات، أو عروض أسعار مستلمة من الجهات التي لم تشرت وثائق املناقصات تماشيا مع البنود املذكورة أعاله.	 

تنويه هام:

بإمكان املوردين واملقاولني املسجلني حاليا لدى قطر للطاقة عن طريق نظام التسجيل اإللكرتوني، والذين بحوزتهم رمز SAP ساري املفعول صادر عن قطر للطاقة، 

رشاء املناقصات وتحميل الوثائق املرتبطة بها عىل موقع قطر للطاقة اإللكرتوني. واعتبارا من 1 فرباير 2016، لن يكون باإلمكان دفع رسوم املناقصات نقدا وال 

تحصيل وثائق املناقصات.

تاريخ 
الإقفال

زيارة 
املوقع

مقدار الر�صوم
ر.ق )ل ترد(

مقدار التاأمني 
املوؤقت ر.ق

تاريخ 
ال�صتالم و�صف عام ال�صلع رقم املناق�صة الرقم 

املت�صل�صل

2022/7/25 ل 
توجد 200 30,000

من
2022/6/20

اإىل
2022/6/26

توفري أنابيب
،”MTL, DN750 )30IN(, CS, SML/WELDED“

”Q1-2022“ الكمية: 550 م، حسب قائمة املصنعني املفضلة لدى قطر للطاقة

SUPPLY OF PIPE, MTL, DN750 )30IN(, CS, SML/WELDED; QTY.: 
550 M AS PER QATARENERGY’S PREFERRED MANUFACTURERS 

LIST )PML( Q1-2022.

ل م م
LT22MT0055 1

�إعـالن
تعلن وزارة البلدية

وعليه قامت البلدية باتخاذ الجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون امل�شار اإليه اأعاله

: ا�شم املوؤ�ش�شة 

سبب اإلغالق      :

: املنطقة 

: رقم القرار 

: مدة الإغالق 

: تاريخ التنفيذ 

: البلدية 

مطعم تاتو كادا اكسبريس

مخالفة قانون تنظيم مراقبة األغذية االدمية

الوكرة

2022 /33

10 اأيام

2022/06/19

الوكرة

184www.mme.gov.qaalbaladiya

اأنه وفقًا لأحكام القانون رقم )20( ل�شنة 2017 بتعديل بع�ض 

اأحكام القانون رقم )٨( ل�شنة 1٩٩0 ب�شاأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية

فقد اأ�شدرت البلدية املخت�شة قرار الإغالق التايل:

للمشاركة في أعمال منتدى قطر االقتصادي

رئيس توغو يصل إلى الدوحة

فور  الرئيس  فخامة  وصل  قنا-  الدوحة- 

جمهورية  رئيس  جناسنجبي،  إسوزيمنا 

للمشاركة  أمس،  مساء  الدوحة  إلى  توغو، 

في أعمال منتدى قطر االقتصادي بالتعاون مع 

والوفد  فخامته  استقبال  في  وكان  بلومبيرغ. 

المرافق له، لدى وصولهم مطار الدوحة الدولي، 

سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو، مدير 

إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السيد 

محمد سعد أورو- ساما، سفير جمهورية توغو 

)غير مقيم( لدى دولة قطر.

طرحها مشاركون في مؤتمر »إياتا« بالدوحة

حلول الزدهار قطاع الطيران المدني
فعاليات  أمس،  انطلقت  قنا-  الدوحة- 

مؤتمر االتحاد الدولي للنقل الجوي »إياتا«، 

بفندق  حاليا  الدوحة  تستضيفه  الذي 

الشيراتون ويستمر على مدار ثالثة أيام.

حلول  إيجاد  إلى  مؤتمر»إياتا«  ويهدف 

تسهم في ازدهار قطاع الطيران المدني في 

السنوات المقبلة، خاصة أن المرحلة التي 

يمر بها القطاع تحتم أهمية تفعيل أنشطة 

المدني  الطيران  في  العالمي  التعاون 

تحقيق  لدعم  التعاوني  العمل  وتمكين 

السياسات  ووضع  واالبتكار  الطموحات 

الالزمة لضمان مستقبل واعد للقطاع، وأن 

يكون ملتقى لكبار قادة الصناعة في مؤتمر 

دفة  لدفع  والتعاون  الطيران،  مستقبل 

الطموح واالبتكار وصنع السياسات الالزمة 

لضمان مستقبل واعد لهذه الصناعة.

العديد من  األول  اليوم   وتضمنت فعاليات 

جلسات اإلحاطة اإلعالمية لمناطق أميركا 

الهادي،  والمحيط  وآسيا  وإفريقيا  وأوروبا 

المحاور  من  للعديد  التطرق  شهدت  حيث 

مع  باالستدامة،  المتعلقة  تلك  السيما 

سيتخذها  التي  الخطوات  على  التركيز 

صافي  لتحقيق  بأسره  الطيران  قطاع 

صفر  إلى  يصل  كربونية  انبعاثات 

العالمية  الجهود  ودعم   ،2050 عام  بحلول 

البالستيكية  المواد  استعمال  من  للحد 

ومعالجة  واحدة،  لمرة  تستخدم  التي 

التحديات التي يواجهها القطاع للتعويض 

الطائرات  وقود  واستخدام  الكربون  عن 

المستدام.

أعمال  اليوم  تبدأ  متصل،  صعيد  وعلى 

النسخة الـ78 للجمعية العمومية لالتحاد 

الدولي للنقل الجوي »إياتا«، ومؤتمر القمة 

الفعاليات  وتشهد  الجوي،  للنقل  العالمية 

الخطوط  تنظيمها  على  تشرف  التي 

 750 من  أكثر  حضور  القطرية  الجوية 

ضيفا من قادة قطاع الطيران، وحضور أكثر 

أهم  دولية، لمناقشة  إعالم  150 وسيلة  من 

الموضوعات والقضايا واالتجاهات العالمية 

المتعلقة بقطاع الطيران. 

للنقل  العالمية  القمة  مؤتمر  ويناقش 

من  المهمة،  المحاور  من  عددا  غدا  الجوي 

الروسية  الحرب  عن  المترتبة  اآلثار  بينها 

هذا  ودور  الطيران،  قطاع  على  أوكرانيا  في 

للحد  العالمية  الجهود  دعم  في  القطاع 

وأيضا  بالبيئة،  المضرة  االنبعاثات  من 

للتصدي  الطيران  شركات  مساعدة 

تعويضات  تفرضها  التي  للتحديات 

والمالية  التنظيمية  والتحديات  الكربون، 

التي تواجه شركات الطيران العالمية.

التي  الثانيــة  المرة  هي  هـذه  وسـتكـون 

قادة  لكبار  العالمي  االجتماع  فيها  يعقد 

الطيران في قطر، حيث كانت المرة األولى 

المكان  تغيير  قرار  ويعكس   ،2014 عام 

بإجراءات  المتعلقة  المستمرة  القيود 

السفر إلى الصين بسبب جائحة كورونا 

)كوفيد 19(.

لهذا  السنوية  العمومية  الجمعية  وتعتبر 

للتفكير  الطيران،  لقادة  مهمة  فرصة  العام 

واالقتصادية  السياسية  الحقائق  في 

والتكنولوجية المتغيرة التي تواجه السفر 

الجائحة،  من  الصناعة  تعافي  مع  الجوي 

بناء  على  السنوي  االجتماع  وسيعمل 

الطيران  لقطاع  وأمتن  أقوى  مستقبل 

والنقل الجوي.

للنقل  الدولي  االتحاد  أطلق  جانبه،  ومن 

 IATA CO2 برنامج  »إياتا«  الجوي 

اإلنترنت  شبكة  عبر  أداة  وهو   ،Connect
ثاني  النبعاثات  دقيقة  حسابات  توفر 

الطيران  رحالت  من  الكربون  أكسيد 

التجارية.

ستوفر  الجديدة  األداة  أن  »إياتا«  وأكد 

معلومات دقيقة عن انبعاثات ثاني أكسيد 

حرق  معدالت  تشمل  لطالبيها  الكربون 

األمر  المسافرين،  وحمولة  الطائرات،  وقود 

النظرية  البيانات  نماذج  عن  يميزها  الذي 

الموجودة بالفعل في السوق اليوم.

لشركات  متاحة  ستكون  أنها  إلى  وأشار 

الذين  السفر  ووكاالت  وصانعيه  الطيران 

بيانات  إلى  الوصول  من  سيتمكنون 

الكربون ومشاهدة  انبعاثات ثاني أكسيد 

معدالتها لجميع مسارات رحالت الطيران.

ولفت االتحاد الدولي للنقل الجوي إلى أنه 

قبل  من  الجديدة  لألداة  تصور  وضع  جرى 

في  طائرات  وصانعي  طيران  شركة   20
مارس الماضي بالتشاور مع هيئات دولية 

معنية ومقدمي خدمات لوجستية.

ليجر،  فريدريك  السيد  من  كل  وقدم 

والخدمات  للمنتجات  األول  الرئيس  نائب 

سيبستيان  والسيد  »إياتا«،  في  التجارية 

للبيئة  األول  الرئيس  نائب  ميكوسز، 

البرنامج  حول  مفصال  شرحا  واالستدامة 

 IATA CO2 يتوفر  حيث  الجديد، 

Connect للشركات داخل وخارج سلسلة 
السفر  إدارة  شركات  مثل  السفر،  قيمة 

شركات  أو  السفر  وكاالت  أو   )TMCs(

الطيران أو الشركات متعددة الجنسيات. 

ويستخدم IATA CO2 Connect منهجية 

والتي  حديًثا،  المطورة   CO2 حساب 

لـ  التابع  الركاب  خدمة  مؤتمر  اعتمدها 

تم  حيث  العام،  هذا  من  مارس  في  »إياتا« 

وضع تصور لألداة الجديدة من قبل شركاء 

وكبرى  طيران  شركة   20 من  رئيسيين 

هيئات  مع  بالتشاور  الطائرات،  مصنعي 

الخدمات  ومقدمي  الدولية  المعايير  وضع 

 American Express Globalاللوجستية

ومنصة   ،)Business Travel )Amex GBT
وتتعهد  العالم،  في  الرائدة   B2B السفر 

تدير  التي   ،)TMC( السفر  إدارة  شركة 

أكثر من 40 مليار دوالر من مبيعات السفر 

انبعاثات  ببيانات  عمالئها  بتزويد  سنوًيا، 

الرحالت الجوية األكثر دقة وموثوقية، مما 

حجز  قرارات  اتخاذ  من  المسافرين  يمّكن 

مستنيرة.

الطيران  أن  ليجر،  السيد  أكد  وبدوره 

ثاني  انبعاثات  وخفض  مستدام  بشكل 

قصوى،  أولوية  يمثل  الكربون  أكسيد 

تحقيق  على  الطيران  قطاع  يعمل  حيث 

 2050 صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 

وعيًا  أكثر  يكونوا  أن  المسافرون  ويريد 

 IATA باستخدام  الكربونية  ببصمتهم 

لألفراد  يمكن  حيث   ،CO2 Connect
والشركات الحصول على حسابات دقيقة 

استدامة  الخيارات  أكثر  التخاذ  موحدة 

الطائرات  أنواع  الجوي مع مراعاة  لسفرهم 

والمسارات وفئة الخدمة، كما أن األهم من 

ذلك أنه يمكن دمج البيانات ألغراض إعداد 

تقارير الشركات.

جلسات إحاطة إعالمية لمناطق أميركا 
وأوروبا وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادي

لفئة العمال.. بالتعاون مع »الهالل«

ن حياتك« »البلدية« تطلق مبادرة »أمِّ
ممثلًة  البلدية،  وزارة  أطلقت 

الميكانيكية،  األعتدة  بإدارة 

مع  بالتعاون  مشتركة  مبادرة 

تحت  القطري  األحمر  الهالل 

وتهدف  حياتك«،  ن  »أمِّ شعار: 

المبادرة إلى توعية وتثقيف فئة 

وتسليط  والسائقين،  العمال 

اإلسعافات  أهمية  على  الضوء 

في  الرئيسي  ودورها  األولية 

في  والسالمة  الصحة  ضمان 

أماكن العمل وإنقاذ األرواح.

تنفيذًا  المبادرة  هذه  وتأتي 

األعتدة  إدارة  لخطط 

رؤية  لتحقيق  الميكانيكية 

مجال  في   2030 الوطنية  قطر 

فيه  لما  البشرية  التنمية 

وفئة  الموظفين  مصلحة 

أهداف  مع  وتماشيًا  العمال، 

بناء  في  المستدامة  التنمية 

الضعيفة  الفئات  قدرات 

بالسالمة  لديها  الوعي  ورفع 

في  يسهم  بما  المهنية  والصحة 

العمل  حوادث  مسببات  إزالة 

والحيلولة دون وقوعها.

خليل  خالد  المهندس  وأكد 

المالي  القسم  رئيس  الحداد، 

األعتدة  إدارة  في  واإلداري 

هامش  على  الميكانيكية، 

هذا  أهمية  على  المبادرة،  إطالق 

تأتي  التي  المبادرات  من  النوع 

ضمن حرص وزارة البلدية على 

مستوى  ورفع  موظفيها،  توعية 

وخلق  لديهم،  الصحية  الثقافة 

اإلصابات  من  خالية  عمل  بيئة 

والحوادث.

كما أشار م. الحداد إلى أن هذه 

المبادرات تسهم في بناء قدرات 

التدريب  مجال  في  العمال 

والصـحــة  الســالمة  حول 

العمـــال  ورفـــاه  المهـــنيـــة 

أهـــم  ومن  العمــل،  أماكن  في 

وإدارة  التأهب  المبادرة  محاور 

األخطار  من  والوقاية  األزمات، 

وكيفية  بالعمل،  المتعلقة 

التعامل مع اإلصابات البسيطة 

وإكساب  حدوثها،  حال  في 

التدخل  على  القدرة  العمال 

الطارئة  الحاالت  في  الصحيح 

اإلنعاش  وتطبيق  األرواح،  إلنقاذ 

واالستجابة  الرئوي،  القلبي 

شيوعًا  األكثر  لإلصابات  األولية 

مثل  االجتماعية،  الحياة  في 

والكسور  والجروح  اإلغماء 

من  وغيرها  واالختناق  والحروق 

اإلصابات.

السيدة  قالت  جانبها،  ومن 

مدير  السليطي،  فاضل  منى 

المحلية  والتنمية  التطوع  قطاع 

القطري:  األحمر  الهالل  في 

والحاالت  األزمات  مواجهة  »إن 

باالستعداد  سواًء  الطارئة، 

معها  التعامل  أم  توقعها  أم  لها 

كاهلنا  على  يضع  حدثت،  إذا 

كبيرًا  دورًا  إنسانية  كمنظمات 

توفير  لضمان  المجال،  هذا  في 

الضعيفة،  للفئات  الحماية 

تشكل  التي  العمال،  فئة  ومنها 

دولة  داخل  بشرية  قاعدة  أكبر 

قطر. ومن منطلق الحرص على 

واحدة(  )يد  برنامج  رؤية  تطوير 

العمال،  فئة  لرعاية  الموجه 

البحث عن سبل  كان ال بد من 

بما  الفئة  تلك  تخدم  جديدة 

الملحة  الحاجات  مع  يتناسب 

أهميتها  برزت  والتي  لهم، 

أزمة  أثناء  كبيرة  بصورة 

وكانت   ،19  - كوفيد  جائحة 

لوضع  جديد  مسار  بمثابة 

مختلف  على  للطوارئ  خطط 

مستوياتها«.

وأشادت السيدة السليطي بروح 

والمتجدد  اإليجابي  التعاون 

الميكانيكية،  األعتدة  إدارة  مع 

استمرار  في  أملها  عن  معربًة 

التعاون بين الطرفين لمساندة 

على  مؤكدًة  الضعيفة،  الفئات 

ن  )أمِّ الطيبة  المبادرة  »هذه  أن 

لمساندة  الموجهة  حياتك(، 

على  الحفاظ  في  العمال  فئة 

صحتهم في مواقع العمل، فإننا 

نحرص أشد الحرص، في ضوء 

على  واحدة(،  )يد  برنامج  أهداف 

العمال  حياة  نمط  تحسين 

نحو األفضل، وتعزيز اندماجهم 

وضمان  المجتمع،  داخل 

سالمتهم«.

الدوحة           $

يقودها مركز جامعة قطر للعلماء الشباب

المنتدى البحثي للشباب.. منصة عالمية

الشباب  للعلماء  قطر  جامعة  مركز  ينظم 

وبالتعاون مع اللجنة القطرية للتربية والثقافة 

للشباب؛  البحثي  المنتدى  عام  كل  والعلوم 

حركة  لدعم  عالمية  منصة  المنتدى  ويعد 

البحث العلمي وتشجيع الشباب على االنخراط 

واالبداع في مجال األبحاث. 

من  عددا  للشباب  البحثي  المنتدى  يضم 

مختلف  من  والخبراء  الشباب  الباحثين 

أهم  عرض  في  يشاركون  الذين  العالم  دول 

مراحل  من  الباحثين  ودعم  البحثية،  النتائج 

على  والعمل  العليا،  والدراسات  البكالوريوس 

تسليط  خالل  من  البحثية  الفجوة  تقليص 

المنتدى  يعد  كما  تحدياتها،  أبرز  على  الضوء 

العلمية  األحداث  أهم  من  سنويا  يقام  الذي 

البحث  وقطاع  قطر  جامعة  في  والبحثية 

من  البارزة  ألهميته  والتقدير  الدعم  ويتلقى 

تولي  قطر  جامعة  أن  كما  الجهات.   مختلف 

المشاريع  ودعم  العلمي  للتقدم  كبرى  أهمية 

البحثية التي تتناول المجاالت ذات األولوية على 

البحثية  المشاريع  والسيما  الوطني  المستوى 

االختصاصات  متعددة  والتطبيقية  األساسية 

جامعة  استراتيجية  حددت  ولقد  والمجاالت. 

في  البحث  وركائز  الوطنية  االحتياجات  قطر 

جامعة قطر في أربع ركائز بحثية هي الصحة 

والعلوم التطبيقية، الطاقة والبيئة، تكنولوجيا 

االجتماعية  العلوم  والحوسبة،  المعلومات 

والفنون والعلوم اإلنسانية. 

الدوحة           $



5السنة )27( - اإلثنين  21 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 20 يونيو 2022م العدد )9786( متابعات

لفريق الخبراء بجامعة الدول العربية

قطر تشارك 
في اجتماع إعالمي عربي

في  أمس  انطلقت   - قنا   - القاهرة 

الثاني  االجتماع  أعمال  القاهرة 

المعني  اإلعالميين  الخبراء  لفريق 

االستراتيجية  عمل  بخطة 

ينظمه  والذي  العربية،  اإلعالمية 

بجامعة  واالتصال  اإلعالم  قطاع 

الفنية  األمانة   - العربية  الدول 

ويستمر  اإلعالم،  وزراء  لمجلس 

قطر  بمشاركة  يومين،  مدار  على 

القطرية  المؤسسة  في  ممثلة 

لإلعالم.

لإلعالم  القطرية  المؤسسة  ويمثل 

السيد  من  كل  االجتماع  في 

إدارة  مدير  الهاجري  غصاب  أحمد 

والتعاون  والجودة  التخطيط 

الدولي، والشيخ أحمد بن ثاني آل 

الدولي  التعاون  قسم  رئيس  ثاني 

واالتفاقيات.

للتوصيات  تنفيًذا  االجتماع  يأتي 

التنفيذي  المكتب  عن  الصادرة 

العرب  اإلعالم  وزراء  لمجلس 

بالعاصمة  األخير  اجتماعه  في 

مارس  في  بغداد  العراقية 

نتائج  ستعرض  حيث  الماضي، 

الدائمة  اللجنة  الفريق على  أعمال 

توصيات  التخاذ  العربي  لإلعالم 

بشأنها تمهيًدا لعرضها على الدورة 

اإلعالم  وزراء  لمجلس  المقبلة 

العرب.

في  العمل  فريق  مهمة  وتتمثل 

تقييم مسار تنفيذ االستراتيجية 

ذلك  في  بما  العربية،  اإلعالمية 

الموضوعية  العقبات  تشخيص 

الوثيقة  هذه  اعترضت  التي 

طرف  من  المعتمدة  التوجيهية 

منذ  العرب  اإلعالم  وزراء  مجلس 

منهجي  تصور  ضمن  وذلك   ،2017
محكمة  زمنية  جدولة  ووفق  فّعال 

وأولويات قابلة للتنفيذ.

اإلعالم  وزراء  مجلس  أن  إلى  يشار 

دورته  خالل  قرر  قد  كان  العرب 

تمديد   2021 يونيو  في  األخيرة 

لمدة  االستراتيجية  بهذه  العمل 

حيث  إضافية،  سنوات  خمس 

ترتكز على خمسة محاور رئيسية 

الدعم  مواصلة  صدارتها  في  تظل 

الفلسطينية  للقضية  اإلعالمي 

اإلرهاب  ومحاربة  المشروعة، 

التنمية  وخدمة  والتطرف، 

الصورة  وتثمين  المستدامة، 

للشخصية  والثقافية  الحضارية 

باألداء  االرتقاء  عن  فضاًل  العربية، 

وشراكات  برامج  عبر  اإلعالمي 

مع  وثيق  بتعاون  للتدريب 

المنظمات اإلعالمية المعنية.
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الدوحة          $

تجمعنا مدينة اسطنبول العريقة بفضل التعاون المنهجي مع شركائناد. معرفي: نجاح مشترك تحقق لنشر ثقافة المناظرة حول العالم

افتتاح البطولة الدولية لمناظرات الجامعات

المركز  سفير  قدمه  الذي  االفتتاح  حفل  وشهد 

من  كبير  عدد  حضور  اللخن  محمد  قطر  من 

المناسبة  وبهذه  والمشاركين،  الضيوف 

المدير  معرفي،  عبدالله  حياة  الدكتورة  قدمت 

قالت  كلمة  قطر،  مناظرات  لمركز  التنفيذي 

من  والعز،  المجد  أرض  من  »جئناكم  فيها: 

ھي  وھا  الدنيا،  بقاع  كل  من  وجئتمونا  الدوحة، 

واألصالة  العراقة  أرض  بوعھا  ر  بين  تجمعنا 

والحضارة«.

البطولة  افتتاح  حفل  في  بكم  أرحب  وأضافت: 

باللغة  الجامعات  لمناظرات  السادسة  الدولية 

العربية، ھذا المحفل الكبير قبلة المتناظرين من 

واحتضنته  شعلته  أضاءت  الذي  العالم،  حول 

اليوم  تحتضنه  طويلة،  لسنوات  الدوحة 

للبطولة  تجربة  أول  بذلك  لتكون  اسطنبول 

»ال  وتابعت:  قطر.  بلدي  حدود  خارج  الدولية 

غربة  من  بداية  تخوفت  أنني  عليكم  أخفي 

وحفاوة  التركي  الضيافة  كرم  أن  إال  البطولة، 

بيتي  في  وكأني  شعرت  المبهج  االستقبال 

شعار  إلى  مشيرة  وأخوتي،  أھلي  بين  الثاني 

البطولة وما تحمله العقول النيرة من مسؤولية 

العالم  لينعم  ورفضه  وتباعته  الظلم  لمواجهة 

المعاناة  إلى  نوهت  أن  بعد  والسالم  األمن  في 

وسوريا،  فلسطين  شباب  يعيشها  التي 

من  العالم،  أنحاء  مختلف  في  وغيرھم  واليمن، 

ويالت الحرب واالحتالل، وقسوة الملجأ وظلمته، 

وكيف تمكنت الخالفات من بني البشر مجددا 

للظلم  وأذعنوا  اآلخر،  سماع  عن  آذانھم  وصموا 

بعدما كمموا للحق أفواهه«.

وأشارت المدير التنفيذي لمركز مناظرات قطر 

مسؤولية  عاتقنا  على  تقع  قائلة:  الحل  إلى 

المواجهة فنحن أھل المناظرة والحوار والمنطق. 

يجب أن نقول للعالم أجمع إن اختالفنا ال يعني 

بوجود  التعايش  وأن  بيننا،  الخالف  بالضرورة 

الطيبة  المدينة  هذه  تعيشه  كما  االختالف 

الرسالة  ھذه  معا  فلنْحمْل  السالم،  تعريف  هو 

السامية ونبلْغها، ولننشْر ما تعلمناه في ميدان 

بيننا  مشتركة  أرضية  دوما  ھناك  أن  المناظرة 

للثقافات  يمكن  ومواقفنا،  آراؤنا  تباينت  مھما 

لألصوات  ويمكن  وتتزاوج  تتالحم  أن  المتنوعة 

المختلفة أن تتناغم وتتفاهم لنقول معا للعالم 

أجمع أن السالم العالمي مسؤوية الجميع.

المشترك  بالنجاح  حياة  الدكتورة  وأشادت 

ثقافة  لنشر  الله  توفيق  بفضل  تحقق  الذي 

الحوار  فكر  وغرس  العالم  حول  المناظرة 

الحيوية  المركز  شراكات  وتوسيع  والمنطق 

باللغة  الناطقة  المحلية  البطوالت  فكانت 

ممتدة  البطولة  هذه  النطالق  المؤهلة  العربية 

إلى  وإندونيسيا  ماليزيا  في  الشرق  أقصى  من 

األميركية  المتحدة  الواليات  في  الغرب  أقصى 

واألردن  عمان  وسلطنة  والكويت  بقطر  مرورا 

المتحدة،  والمملكة  وتونس  والجزائر  وليبيا 

وكذلك شراكتنا المميزة مع أصدقائنا وإخواتنا 

نجاح  بعد  خصوصا  التركية  الجهمورية  في 

قبل  هنا  أقمناها  التي  األولى  الوطنية  البطولة 

أشهر. 

ھي اسطنبول تجمعنا  ھا  وأضافت خالل كلمتها: 

بين ربوعھا بفضل تعاوننا المنهجي مع جامعة 

الشريك   – الوقفية  الفاتح  محمد  السلطان 

إطالق  رسميا  احتضنت  والتي  االستراتيجي 

في  والمناظرات  العربية  اللغة  دراسات  مركز 

التعاون  إتمام  في  في  معنا  وساھمت  تركيا، 

التنظيمي-  الشريك  خلدون-  ابن  جامعة  مع 

والخطوط الجوية التركية- والناقل الرسمي- 

الشريك  اإلعالمية-   TRT وشبكة  للبطولة 

المناظرات  مجتمع  لكم  الشكر  فكل  اإلعالمي- 

برسالتنا  وإيمانهم  لشركائنا  والشكر  عموما، 

قوال وعمال. 

للمتناظرين:  خطابها  من  جزءا  وجهت  كما 

التنازلي،  العد  انتھى  لكم،  ألقول  الوقت  حان 

ما لديكم  الصفر، فقدموا أفضل  وحانت ساعة 

يمكنكم،  ما  أكثر  وتعلموا  البطولة  هذه  في 

والسالم  التواصل  جسور  لبناء  أيديكم  ومدوا 

مع أقرانكم من مختلف الجامعات.

تكين،  بديعة  للدكتورة  خاص  تصريح  وفي 

السلطان  بجامعة  الخارجية  العالقات  رئيس 

االستراتيجية  الشراكة  حول  الفاتح،  محمد 

قطر  ومناظرات  الوقفية  الفاتح  جامعة  بين 

عالمي  تأثير  له  قطر  مناظرات  مركز  قالت: 

أنشطته  خالل  من  العربية  اللغة  تعليم  في 

أخرى،  ناحية  ومن  واإلجرائية  األكاديمية 

الوقفية  الفاتح  محمد  السلطان  جامعة  فإن 

اضطلعت  لطالما  مؤسسة  هي   )FSMVU(

باألولويات في تركيا نظرا لألهمية التي توليها 

األكاديمية  والبرامج  العربية  اللغة  لتعليم 

اللغة  دراسات  مركز  ومنها  الهدف  لهذا  الداعمة 

هذا  تأسيسه  تم  الذي  والمناظرات  العربية 

العام بالشراكة مع المركز. 

وأضافت: »أرى أن الشراكة بين المركز وجامعة 

الدولية  األنشطة  في  قواهما  ستوحد  الفاتح 

األكاديمية،  مخرجاتهما  تأثير  مجال  وتوسع 

ترسيخ  حيث  من  البطولة  أهمية  إلى  مشيرة 

األهداف  لتحقيق  الطرفين  بين  الشراكة 

المشتركة وبالطبع الدعم الذي ال مثيل له من 

سفرائنا األعزاء في الدوحة وأنقرة«.

وقالت: إن الجوانب اإليجابية ألنشطة مناظرات 

في  ستساهم  الفاتح  جامعة  مع  بالتعاون  قطر 

على  األجيال  وتربية  األنشطة  هذه  استدامة 

حيويا  دورا  ستعلب  والتي  بينها،  فيما  التوافق 

في السالم العالمي على أقصى مستوى.

اليوم  جوالت  في  الفرق  تناظرت  وقد  هذا 

»يؤمن  التالية  القضايا  حول  الثالث  األول 

البث  منصات  ظهور  أضرار  أن  المجلس  هذا 

هذا  يساند  منافعها،  من  أكثر  اإلنترنت  عبر 

للتجارة  المعيقة  القيود  كل  إلغاء  المجلس 

اعتبار  على  المجلس  هذا  يندم  الحرة، 

الديمقراطية النظام الشرعي الوحيد للحكم«. 

وأكد عدد من الفرق المشاركة أهمية المواضيع 

إال  الواقع  تالمس  ألنها  نظرا  للنقاش  المطروحة 

جدلية  كانت  البث  منصات  أضرار  قضية  أن 

بعض الشيء وغير متوقعة.

في مدينة اسطنبول.. بمشاركة »90« فريقا يمثلون »50« دولة

للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن تهدف لتعزيز جودة العمل للخدمات المقدمة لألطفال

»إحسان« يحتفل باليوم العالمي اتفاقية بين »أمان« وجمعية بيتي المغربية
ورعاية  تمكين  مركز  احتفل  قنا-  الدوحة- 

كبار السن »إحسان«، أحد مراكز المؤسسة 

العالمي  باليوم  االجتماعي،  للعمل  القطرية 

السن،  كبار  معاملة  إساءة  بشأن  للتوعية 

والمحاضرات  الورش  من  العديد  أقام  حيث 

الشبابية  المراكز  لصالح  التوعوية 

ونوادي  الرياضية  النوادي  ومنتسبي 

إحسان.

التوعوية  والمحاضرات  الورش  تقديم  وتم 

والوزارات،  الجهات  من  العديد  مع  بالتعاون 

ومنها مركز المجد للفتيات، والنادي العربي 

ومركز  برزان،  شباب  ومركز  الرياضي، 

الغرافة  ونادي  والظعاين،  سميسمة  شباب 

الرياضي، باإلضافة إلى وزارة الداخلية ُممثلة 

الجرائم  وإدارة  المجتمعية  الشرطة  بإدارة 

االقتصادية واإللكترونية، ومكتب كبار السن 

باإلدارة العامة للجوازات.

هذه  منتسبي  توعية  إلى  الورش  وهدفت 

النوادي والجهات من مختلف الفئات العمرية 

الوعي  مستوى  ورفع  السن،  كبار  بحقوق 

يواجهونها،  التي  والتحديات  بالمشاكل 

وأهم  لهم،  المقدمة  بالخدمات  وللتعريف 

العالم،  مستوى  على  بهم  المتعلقة  القضايا 

واالجتماعي،  التنموي  دورهم  إلبراز  وأيًضا 

الفئة  تلك  أهمية  على  الضوء  وتسليط 

الماضي  أساسات  بسواعدها  شيدت  التي 

األجيال  أمام  الطريق  مّهد  الذي  العريق، 

اهتم  حيث  والتنمية  للتطوير  الجديدة 

تكثف  التي  واألسباب  السبل  بكافة  المركز 

السن  كبار  بحقوق  المجتمع  توعية  عملية 

األمثل  والتعامل  األساسية،  واحتياجاتهم 

معهم.

العنزي  سالم  السيد  قدم  أخرى،  جهة  من 

إحسان  نادي  لمنتسبي  الورش  من  عدًدا 

»قسم الرجال« منها ورشة بعنوان »الحماية 

حول  شرًحا  تناولت  والتي  النفسية«، 

السمحاء في مسألة حماية كبار  الشريعة 

كبار  تقديم  على  التركيز  كذلك  السن، 

واحترامهم،  وتوقيرهم  شيء،  كل  في  السن 

منه  يعاني  ما  أبرز  الثاني  المحور  وتناول 

كالقلق  نفسية  اضطرابات  من  السن  كبار 

بالموت  والتفكير  األحبة،  وفقد  واالكتئاب، 

والعزلة، وعدم االكتفاء المالي، وطرق العالج 

األفكار  من  العديد  عرض  تم  كما  والوقاية، 

لبعض  إبداعية  وقصص  للمتقاعدين، 

على  وتطبيقها  منها  لالستفادة  المتقاعدين 

أرض الواقع.

مستشار  السويدي  آمنة  الدكتورة  وقدمت 

لحقوق  الوطنية  اللجنة  من  إنسان  حقوق 

اإلنسان، محاضرة بعنوان »الحقوق الدولية 

لكبار السن«، تحدثت خاللها عن شيخوخة 

التي تنتشر  الظواهر  السكان باعتبارها من 

من  أنه  وأوضحت  العالم،  بلدان  كل  في 

المتوقع أن يتضاعف عدد األشخاص الذين 

مرات،  ثالث  فأكثر  عاًما   80 أعمارهم  تبلغ 

تطور  عن  تاريخية  لمحة  السويدي  وقدمت 

وشرحت  السن،  كبار  بحقوق  االهتمام 

ا، وعن الدعم 
ًّ

حقوق كبار السن الملزمة دولي

السياسي لحقوق كبار السن.

بدرية  االجتماعية  األخصائية  وقدمت 

محاضرة  إحسان،  مركز  من  عبدالله، 

في  السن  كبار  تعامل  »كيفية  بعنوان 

المجد،  مركز  لفتيات  واألزمات«  المشاكل 

كبار  لدى  الفراغ  وقت  عن  خاللها  وتطرقت 

النفسية  الناحية  من  عليهم  وتأثيره  السن، 

األسرة  دور  وعن  والجسدية،  والعقلية 

السن  لكبار  ألمثلة  تطرقت  كما  والمجتمع، 

الذين استفادوا من أوقات فراغهم.

االجتماعي  والتأهيل  الحماية  مركز  وقع 

القطرية  المؤسسة  مراكز  أحد  )أمان(، 

مع  تعاون  بروتوكول  االجتماعي،  للعمل 

في  المتخصصة  المغربية  بيتي  جمعية 

االتفاقية  وقع  حيث  الطفل،  حماية  مجال 

العزيز  عبد  السيد  أمان  مركز  طرف  من 

طرف  ومن  التنفيذي،  المدير  إسحاق  آل 

مديرة  لمليح  أمينة  السيدة  بيتي  جمعية 

الجمعية.

أواصر  توطيد  إلى  التعاون  اتفاقية  وتهدف 

أهدافهما  وتحقيق  الطرفين  بين  التعاون 

عمل  إطار  خلق  خالل  من  المشتركة 

جودة  من  يعزز  بما  بينهما  وعملي  مستدام 

قدرات  ودعم  لألطفال،  المقدمة  الخدمات 

خالل  من  والوطنيين  اإلقليميين  الشركاء 

أعلى  توفير  على  يقوم  مستدام  برنامج 

االجتماعية  والحماية  الرعاية  مستويات 

المقدمة لألطفال.

جمعية  المغربية  بيتي  جمعية  وتعتبر 

بتحقيق  مهتمة  حكومية،  وغير  ربحية  غير 

المنفعة العامة للقضايا المتعلقة باألطفال، 

26 سنة في مجال الحماية  لديها خبرة منذ 

والمهني،  والمدرسي  األسري  الدمج  وإعادة 

األطفال  لفئة  والتأهيل  الدعم  كل  وتوفير 

والشباب.

تفعيل  سيتم  االتفاقية،  هذه  خالل  ومن 

تنظيم  خالل  من  الجهتين  بين  التعاون 

وتنظيم  لألطفال،  مشتركة  فعاليات 

والورش  التوعوية  الحمالت  من  العديد 

لدى  الكفاءات  لتطوير  التدريبية  والدورات 

المستهدفة،  الفئات  يخدم  بما  الطرفين 

الحماية  توفير  في  الطرفين  رسالة  ويحقق 

تطوير  إلى  باإلضافة  االجتماعي،  والتأهيل 

الشراكات  دعم  خالل  من  العلمي  البحث 

والمنظمات  المؤسسات  مع  االستراتيجية 

برامجها  من  لالستفادة  األبحاث  ومراكز 

لكل  المشترك  االهتمام  ذات  المتخصصة 

الطرفين.

العزيز  عبد  السيد  عبر  السياق،  هذا  وفي 

أمان،  لمركز  التنفيذي  المدير  إسحاق،  آل 

مع  تعاون  بروتوكول  توقيع  أهمية  عن 

في  والمتخصصة  المغربية  بيتي  جمعية 

هذه  ستسهم  حيث  الطفل،  حماية  مجال 

بين  الخبرات  من  االستفادة  في  االتفاقية 

الجهتين  من  كل  تجربة  ونقل  الجهتين، 

منظور  من  للطفل  الحماية  تقديم  آلية  في 

في  واالبتكار  والتطوير  وقوانينها،  دولة  كل 

طرح فعاليات وحمالت وورش عمل تدريبية 

االجتماعية  الحماية  مجال  في  للعاملين 

المتعلقة بالطفل.  للقضايا 

لمليح،  أمينة  السيدة  عبرت  جانبها،  من 

تفعيل  »أهمية  عن  بيتي،  جمعية  مديرة 

االتفاقيات  هذه  فمثل  الدولية،  الشراكة 

وبروتوكوالت التعاون تسهم في تحقيق رؤية 

االستراتيجية  وأهدافهم  الطرفين  ورسالة 

والتأهيل  الحماية  تحقيق  في  تكمن  والتي 

يعتبر  اليوم  فالطفل  المستهدفة،  للفئات 

ومن  المجتمع،  لبناء  األساسية  الركيزة 

تكاتف  أن  مدني  مجتمع  كمنظمات  واجبنا 

لتوفير الحماية االجتماعية لألطفال«. 

الحماية  مركز  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

بحماية  يعنى  )أمان(  االجتماعي  والتأهيل 

األسري  والتصدع  العنف  ضحايا  وتأهيل 

في  دمجهم  وإعادة  واألطفال  النساء  من 

المجتمع.

{ د. حياة عبدالله معرفي{ الوفد العماني المشارك في البطولة

الدوحة          $

{ جانب من المناظرة

د. تكين: أنشطة مركز قطر مع الجامعة بدأت منذ سنوات عديدة

انطلقت من مركز الخليج 
للمؤتمرات بمدينة 

اسطنبول التركية فعاليات 
البطولة الدولية السادسة 

لمناظرات الجامعات باللغة 
العربية التي نظمها مركز 

مناظرات قطر -عضو 
مؤسسة قطر لتربية والعلوم 

وتنمية المجتمع- بالتعاون 
مع جامعة السلطان محمد 
الفاتح الشريك االستراتيجي 

وجامعة بن خلدون الشريك 
التنظيمي بمشاركة 90 فريقا 
يمثلون 50 دولة من محتلف 

أنحاء العالم.
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للعام الدراسي الحالي »2022/2021«

إعالن نتائج الثانوية العـامة.. اليوم

على  الحصول  طالب  كل  يستطيع  حيث 

الموقع  على  وبثها  اعتمادها  فور  النتائج 

والتعليم  والتعليم  التربية  لوزارة  اإللكتروني 

البطاقة  رقم  أو  الجلوس  رقم  خالل  من  العالي، 

الشخصية، أو تاريخ ميالد الطالب. 

الثانوية  كنترول  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

الفترة  التصحيح  عمليات  من  انتهى  قد  العامة 

تصحيح  من  اللجان  انتهت  حيث  الماضية، 

الدراسية،  المواد  لجميع  المقالية  األسئلة 

الضوئي  المسح  عمليات  من  االنتهاء  تم  كما 

المواد  لجميع أسئلة االختياري من متعدد لكل 

رصد  عمليات  من  االنتهاء  تم  كما  الدراسية، 

الدرجات ومراجعتها وفق الجدول الموضوع قبل 

االختبارات، حيث تحرص الوزارة بشكل كبير 

والمراجعات  التصحيح  عملية  تسير  أن  على 

وإعطاء  شديد،  وحرص  بالغة  بدقة  والتدقيق 

تكون  بحيث  الدرجات  في  حقه  طالب  كل 

األكاديمي  للمستوى  حقيقيا  تعبيرا  النتائج 

المفصلية من  المرحلة  لتلك  لما  وذلك  للطالب، 

أهمية بالغة في تحديد مستقبل طالب الشهادة 

الثانوية.

ومن المقرر أن تشهد النتائج ظهر االثنين إعالن 

نسبة النجاح في المسار العلمي ومسار اآلداب 

كذلك  التكنولوجي،  والمسار  واإلنسانيات 

ارتفاعا  شهدت  والتي  عام  بشكل  النجاح  نسب 

كنترول  يعمل  كما  الحالي،  العام  ملحوظا 

للمدارس  قوائم  إعداد  على  العامة  الثانوية 

لطالب  النجاح  نسب  إظهار  مثل  المتخصصة، 

المعهد الديني، ومدرسة قطر التقنية الثانوية، 

ومدرستي قطر للعلوم المصرفية وإدارة األعمال 

طالب  بين  النجاح  نسبة  كذلك  الثانوية، 

المسار الموازي وتعليم الكبار، كذلك إعالن عدد 

فرصة  أمامهم  ستكون  الذين  الراسبين  الطالب 

للتعويض باختبارات الدور الثاني التي ستكون 

خالل شهر أغسطس القادم 2022.

انتهاء  فور  بدأت  قد  التصحيح  عملية  كانت 

اإلجابات  أوراق  ونقل  االختبارات  من  الطالب 

بإدارة  الثانوية  الشهادة  كنترول  إلى  مباشرة 

التصحيح  عملية  تبدأ  حيث  الطلبة،  تقييم 

والمراجعة لكل مادة من قبل اختصاصي المادة 

دورتها  من  االنتهاء  حتى  أيام  ثالثة  وتستغرق 

بعمليات  مرورًا  الرصد،  وحتى  التصحيح  من 

تأكيدًا  مراحل  ثالث  على  تتم  التي  المراجعات 

على الدقة.

تعتمد 
وتبث على 

الموقع 
اإللكتروني 

للوزارة 

�إعـالن
تعلن وزارة البلدية

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

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

وعليه �شوف تقوم البلدية باتخاذ الجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون امل�شار اإليه اأعاله

: رقم القرار       

: م�شمون القرار      

رقم م�شاحي )رقم العقار(        :

: ا�شم املالك  

: رقم املبنى  

: رقم ال�شارع  

: ا�شم املنطقة  

: البلدية املخت�شة 

1976

هدم

55130473

الشيخ/ عبدالعزيز حمد مبارك العبدالرحمن آل ثاني

-

419

العزيزية 55

الريان

184www.mme.gov.qaalbaladiya

�إعـالن
تعلن وزارة البلدية

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

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

وعليه �شوف تقوم البلدية باتخاذ الجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون امل�شار اإليه اأعاله

: ا�شم املالك       

: رقم القرار      

: الرقم امل�شاحي        

: املنطقة  

: رقم ال�شارع  

: املبنى  

: م�شمون القرار 

: البلدية املخت�شة 

شربات جابر منصور سليمان

1981

45080040

45

844

6

صيانة بدون اخالء

الدوحة

184www.mme.gov.qaalbaladiya

�إعـالن
تعلن وزارة البلدية

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

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

وعليه �شوف تقوم البلدية باتخاذ الجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون امل�شار اإليه اأعاله

: رقم القرار       

: م�شمون القرار      

رقم م�شاحي )رقم العقار(        :

: ا�شم املالك  

: رقم املبنى  

: رقم ال�شارع  

: ا�شم املنطقة  

: البلدية املخت�شة 

1986

هدم

14603

عفراء عبيد حسب

وأبناء/ سالم سليمان الفهد

144

650

الريان العتيق 52

الريان
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�إعـالن
تعلن وزارة البلدية

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

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

وعليه �شوف تقوم البلدية باتخاذ الجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون امل�شار اإليه اأعاله

: رقم القرار       

: م�شمون القرار      

رقم م�شاحي )رقم العقار(        :

: ا�شم املالك  

: رقم املبنى  

: رقم ال�شارع  

: ا�شم املنطقة  

: البلدية املخت�شة 

1975

هدم

54810009

محمد ناصر دعقان آل منيف الهاجري

-

812

لوعيب 54

الريان

184www.mme.gov.qaalbaladiya

�إعـالن
تعلن وزارة البلدية

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

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

وعليه �شوف تقوم البلدية باتخاذ الجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون امل�شار اإليه اأعاله

: ا�شم املالك       

: رقم القرار      

: الرقم امل�شاحي        

: املنطقة  

: رقم ال�شارع  

: املبنى  

: م�شمون القرار 

: البلدية املخت�شة 

عبدالرحمن إبراهيم

عبدالرحمن الدرهم

1974

22250019

22

844

6

اخالء وهدم

الدوحة

184www.mme.gov.qaalbaladiya

�إعـالن
تعلن وزارة البلدية

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

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

وعليه �شوف تقوم البلدية باتخاذ الجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون امل�شار اإليه اأعاله

: رقم القرار       

: م�شمون القرار      

رقم م�شاحي )رقم العقار(        :

: ا�شم املالك  

: رقم املبنى  

: رقم ال�شارع  

: ا�شم املنطقة  

: البلدية املخت�شة 

1984

صيانة

52450023

ورثة/سالم همام يوسف الحمد

-

648

الريان العتيق 52

الريان
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�إعـالن
تعلن وزارة البلدية

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

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

وعليه �شوف تقوم البلدية باتخاذ الجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون امل�شار اإليه اأعاله

: ا�شم املالك       

: رقم القرار      

: الرقم امل�شاحي        

: املنطقة  

: رقم ال�شارع  

: املبنى  

: م�شمون القرار 

: البلدية املخت�شة 

الشيخ/ حمد قاسم علي العبدهللا آل ثاني

1980

***

22

932

32

صيانة بدون اخالء

الدوحة

184www.mme.gov.qaalbaladiya

�إعـالن
تعلن وزارة البلدية

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

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

وعليه �شوف تقوم البلدية باتخاذ الجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون امل�شار اإليه اأعاله

: ا�شم املالك       

: رقم القرار      

: الرقم امل�شاحي        

: املنطقة  

: رقم ال�شارع  

: املبنى  

: م�شمون القرار 

: البلدية املخت�شة 

زهرة يوسف سليمان الحداد

1978

16220018

16

950

23

اخالء وهدم

الدوحة

184www.mme.gov.qaalbaladiya

�إعـالن
تعلن وزارة البلدية

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

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

وعليه �شوف تقوم البلدية باتخاذ الجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون امل�شار اإليه اأعاله

: رقم القرار       

: م�شمون القرار      

رقم م�شاحي )رقم العقار(        :

: ا�شم املالك  

: رقم املبنى  

: رقم ال�شارع  

: ا�شم املنطقة  

: البلدية املخت�شة 

1983

صيانة

52430044

شيخة محمد حمد الهولي النعيمي

-

640

الريان العتيق 52

الريان
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�إعـالن
تعلن وزارة البلدية

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

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

وعليه �شوف تقوم البلدية باتخاذ الجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون امل�شار اإليه اأعاله

: ا�شم املالك       

: رقم القرار      

: الرقم امل�شاحي        

: املنطقة  

: رقم ال�شارع  

: املبنى  

: م�شمون القرار 

: البلدية املخت�شة 

شركة االدخار العقارية

1985

***

22

844

رقم العقار بسند الملكية (8360)

اخالء وهدم

الدوحة

184www.mme.gov.qaalbaladiya

�إعـالن
تعلن وزارة البلدية

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

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

وعليه �شوف تقوم البلدية باتخاذ الجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون امل�شار اإليه اأعاله

: ا�شم املالك       

: رقم القرار      

: الرقم امل�شاحي        

: املنطقة  

: رقم ال�شارع  

: املبنى  

: م�شمون القرار 

: البلدية املخت�شة 

نوال حسن محمد علي الخياط

1977

16200014

16

955

14

اخالء وهدم

الدوحة

184www.mme.gov.qaalbaladiya

�إعـالن
تعلن وزارة البلدية

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

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

وعليه �شوف تقوم البلدية باتخاذ الجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون امل�شار اإليه اأعاله

: رقم القرار       

: م�شمون القرار      

رقم م�شاحي )رقم العقار(        :

: ا�شم املالك  

: رقم املبنى  

: رقم ال�شارع  

: ا�شم املنطقة  

: البلدية املخت�شة 

1982

صيانة

52300048

نفال علي مهمل االحبابي

-

957

اللقطة 52

الريان

184www.mme.gov.qaalbaladiya

استعراض نسب النجاح والرسوب والكشف عن أسماء األوائل

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم في تمام الساعة 
12 ظهرًا، نتائج شهادة الثانوية العامة والثانوية التخصصية )الدور 

األول( للعام الدراسي الحالي 2021/  2022 لطالب النهاري والتعليم 
الموازي وتعليم الكبار، وذلك بعد اعتمادها من قبل سعادة السيدة 

بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، 
وذلك من خالل مؤتمر صحفي بحضور كبار مسؤولي الوزارة، حيث 

يستعرض المسؤولون النتائج ونسب النجاح والرسوب العامة، كذلك 
نسب النجاح لكل مسار، كذلك إعالن أسماء أوائل الثانوية العامة 

الذين حققوا الدرجات النهائية في كل المواد الدراسية، كما يتم إعالن 
أسماء العشرة األوائل من الطالب القطريين.

  كتب          محمد الجعبري 



السنة )27( - اإلثنين  21 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 20 يونيو 2022م العدد )9786( متابعات8

وه�ي   ، واملا��س  ذه�ب  ملب�ار  �أعلن�ت 

املجوه�رات  متاج�ر  �أك�ر  م�ن  واح�دة 

ولديه�ا  �لع�امل  م�س�توى  عل�ى  بالتجزئ�ة 

�أك�ر  ت�ض�م  قوي�ة  بالتجزئ�ة  بي�ع  �ض�بكة 

جمي�ع  يف  منت�س�رة  حم�ات   285 م�ن 
ك�رة  “ارب�ح  عر��ض  ع�ن   ، �لع�امل  �أنح�اء 

�ل�سي�ف.  ف�س�ل  بب�دء  لاحتف�ال  ذهبي�ة” 

جمي�ع  يف  �لعر��ض  ه�ذا  ي�ض�ري 

دي  ج�ي  و�م  واملا��س  ذه�ب  ملب�ار  حم�ات 

يف  املنت�ض�رة  �س�تايل  الي�ف  جموه�رات 

قط�ر

لع�دد  ميك�ن  �لعر��ض  ه�ذا  مبوج�ب 

يح�س�ل  ان  حمظ�وظ  مت�س�وق   )100(
عل�ى ك�رة ذهبي�ة 100 ج�ر�م . �س�يح�سل 
م�ع  واح�دة  �ض�حب  ق�ض�يمة  عل�ى  �لعم�اء 
بقيم�ة  ذهبي�ة  جموه�رات  �ض�راء  كل 

قط�ري. ري�ال   500
لعمائه�ا  واملا��س  ذه�ب  ملب�ار  متن�ح  كم�ا 

ب�س�بائك  لال�ض�تمتاع  ح�سري�ة  فر�س�ة 
ذهبي�ة جماني�ة م�ع �ض�راء جموه�رات م�ن 

�س�يح�سل  الكرمي�ة.  و�الأحج�ار  �الأملا��ض 
ن�س�ف  ذه�ب  �ض�بيكة  عل�ى  �لعم�اء 
�أملا��ض  جموه�رات  �ض�راء  ل�كل  ج�ر�م 
بقيم�ة 3000 ري�ال قط�ري و�ض�بيكة ذه�ب 
�أملا��ض  جموه�رات  �ض�راء  ل�كل  ج�ر�م   1

قط�ري.  ري�ال   5000 بقيم�ة 
ي�س�تعد  املدر�ض�ة  عطل�ة  اق�راب  “م�ع 
�إىل  لل�س�فر  عمائن�ا  م�ن  �لعدي�د 
�أحبائه�م  �إه�د�ء  يف  ويرغب�ون  بالده�م 

املجوه�رات  �ض�راء  حت�ى  �أو  الب�الد  يف 
�حلف�ات  خ�ال  ال�س�تخد�مها  الأنف�س�هم 
جمموع�ة  له�م  نق�دم  �أن  �أردن�ا  �لعائلي�ة. 
زيارته�م  وق�ت  �حل�سري�ة  �لت�سامي�م  م�ن 
ال�ض�بب  وله�ذا  اخلا�ض�ة،  حماتن�ا  يف 
جدي�دة  جموه�رات  جمموع�ات  �أطلقن�ا 
�لعرو��ض  م�ع  املو�ض�م  له�ذا  �ا  خ�سي�سً
لرب�ح  �حل�سري�ة  و�لفر�س�ة  اجلذاب�ة 

عل�ى  ونح�ن   ، ج�ر�م   100 ذهبي�ة  ك�رة 

مزي�د  �إ�ساف�ة  ميكنن�ا  �أن�ه  م�ن  يق�ن 

ال�ض�يد/  ق�ال   “ مل�ض�رياتهم  �لقيم�ة  م�ن 
�لعملي�ات   – ادارة  مدي�ر  احم�د،  �س�مال 

واملا��س. ذه�ب  ملب�ار  الدولي�ة، 

املو�ض�م  له�ذا  �لتاأل�ق  م�ن  املزي�د  والإ�ساف�ة 
�أح�دث  واملا��س  ذه�ب  ملب�ار  �أطلق�ت 

واملا��س  الذه�ب  جموه�رات  م�ن  جمموع�ة 
و�الأحج�ار الكرمي�ة لتنا�ض�ب �أذو�ق عمائه�ا 

واجلن�ض�يات. �لثقاف�ات  خمتل�ف  م�ن 

»العمـل« تنـّوه بتوفيـر هدايا وجوائز »كيلو ذهب« من ملبار ذهب والماس
بيئـة جاذبة للعمـالة المـاهرة

ختام  بمناسبة  بيان  في  الوزارة  وأشادت 

العمل  لمؤتمر  الثامنة  النسخة  أعمال 

والعمال، الذي عقد تحت عنوان »نظرة عن 

كثب وأثر يتعدى كأس العالم« بالشراكة 

بجهود  بالدولة،  المؤسسات  من  عدد  مع 

القطرية  والشركات  العمل  أصحاب 

والتعاون  القوانين  تطبيق  على  وحرصهم 

االرتقاء  على  تعمل  التي  الوزارة  مع  البناء 

بمستوى خدماتها من أجل حفز االستثمار 

شركات  مساهمة  وزيادة  التنافسية  ودعم 

ألهداف  وفقا  االقتصاد،  في  الخاص  القطاع 

استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر.

رعاية  تحت  عقد  الذي  المؤتمر  خالل  وتم 

المري  صميخ  بن  علي  الدكتور  سعادة 

وزير العمل تدشين النسخة السابعة من 

بانوراما  وهو  تاريخية«،  »شهادات  كتاب 

من  وشهادات  دولية  منظمات  تقارير  من 

إعالم  ووسائل  وصحف  أوروبية  برلمانات 

ومنظمات دولية تشيد بما تم من إنجازات 

في حقوق وأوضاع العمال في دولة قطر خالل 

العشر سنوات الماضية.

الحرمي،  جابر  السيد  أكد  كلمته،  وفي 

دار  بمجموعة  التنفيذي  الرئيس  نائب 

مسيرة  أن  للمؤتمر«،  »المنظمة  الشرق 

التشريعية  المنظومة  تطوير  أو  التنمية 

أو  محدد  بزمن  مرتبطة  ليست  والقانونية 

حدث بعينه، وإنما مسيرة متصلة، وقناعة 

مراحل  يواكب  مؤسسي  وعمل  متجذرة، 

وتطور الدولة والمجتمع.

حاضر  والعمال  العمل  قطاع  أن  إلى  وأشار 

والتشريعات،  القوانين  صعيد  على  بقوة 

في  الثغرات  وسد  العمل،  بيئات  وتطوير 

والدفع نحو إيجاد بيئات  الجوانب،  بعض 

عمل أكثر مالءمة وأكثر أمنا، وتخلق توازنا 

بين جميع األطراف.

من جانبه، أكد السيد محمد بن أحمد بن 

غرفة  لرئيس  األول  النائب  الكواري،  طوار 

قطر، أن دولة قطر باتت تتصدر المؤشرات 

حقوق  حفظ  مجال  في  المرموقة  الدولية 

العمل  إصالحات  تحظى  حيث  العمال، 

التي اتخذتها الدولة بإشادة كافة الشركاء 

األوروبية  والبرلمانات  والمراقبين  الدوليين 

والمنظمات الدولية.

القطري  الخاص  القطاع  أن  الكواري  وأضاف 

حيث  اإلصالحات،  هذه  عن  بمعزل  ليس 

القوانين  بهذه  االلتزام  عاتقه  على  يأخذ 

والقيام  بالعمال،  المتصلة  والتشريعات 

بترجمتها داخل سوق العمل.

رئيس  علي  حافظ  السيد  قال  بدوره، 

العقارية:  مشيرب  في  واالتصال  التسويق 

الضوء  يسلط  والعمال  العمل  مؤتمر  »إن 

على جهود دولة قطر والمؤسسات الحكومية 

العمال،  حقوق  لرعاية  الخاص  والقطاع 

المؤتمر  هذا  في  معا  »وجودنا  وأضاف: 

دولة  مساعي  لدعم  الجهود  تضافر  يعكس 

العمال  ظروف  لتحسين  الحثيثة  قطر 

أفضل  وفق  وعافيتهم  حقوقهم  وحفظ 

وشارك  العالمية«.  المعايير  وأعلى  الظروف 

الجهات  من  عدد  المؤتمر  جلسات  في 

واللجنة  العمل  وزارة  رأسها  على  بالدولة 

الوطنية  واللجنة  واإلرث  للمشاريع  العليا 

المحامين  وجمعية  اإلنسان  لحقوق 

القطرية وجامعة قطر. واستضاف المؤتمر 

رؤساء  من  عددًا  األخيرة  جلسته  في 

الجاليات اآلسيوية واإلفريقية.

الدوحة - قنا - أكدت وزارة العمل أن دولة قطر حققت 
إنجازات عديدة، خالل السنوات األخيرة، في تطوير 

قطاع العمل وبناء سوق عمل حديث وتنافسي 
يساهم في حفز االستثمار وتوفير بيئة عمل جاذبة 

للعمالة الماهرة.

أقامها ديوان الخدمة المدنية

معهد اإلدارة ينفذ برنامج إدارة المشاريع

مـقـابـالت للتـوظيـف 
فـي المجلـس البـلدي

»الخدمة المدنية« يطور 
مهارات موظفي الدولة

والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  عقد 

مجموعة  مع  توظيف  مقابالت  الحكومي 

حملة  ضمن  كوادر،  منصة  مرشحي  من 

البلدي،  المجلس  التوظيف السريع في مقر 

آللية  الداعمة  الجهات  إحدى  تعد  والتي 

من  ممثل  بحضور  القطريين،  توظيف 

الحكومي،  والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان 

تمت  لمن  التعيين  مستندات  تسليم  وتم 

الموافقة عليهم بعد المقابلة مباشرًة.

يأتي ذلك ضمن جهود ديوان الخدمة المدنية 

المتقدمين  مع  المقابالت  إجراء  على  بالعمل 

الحكومية،  الجهات  من  عدد  مع  وظائف  على 

تدريب  على  بالعمل  الديوان  يقوم  حيث 

السيرة  صياغة  مهارات  على  المرشحين 

تستمر  حيث  الوظيفية،  والمقابالت  الذاتية 

الجتياز  تهيئتهم  بهدف  أليام  الدورات  تلك 

من  تمكينهم  بغرض  وذلك  المقابالت، 

المقابالت،  الجتياز  وقدراتهم  مهاراتهم  إبراز 

المؤهل  مع  تتوافق  وظيفة  على  والحصول 

العلمي والمهارات.

المواطنين  وطلب ديوان الخدمة المدنية من 

حكومية،  وظائف  على  للحصول  المتقدمين 

بإلغاء  للوظيفة  المتقدم  رغبة  حال  في  أنه 

طلب الترشيح على وظيفة عبر منصة كوادر، 

من  بداًل  الحاسوب  جهاز  باستخدام  ينصح 

االستخدام  لسهولة  وذلك  الجوال،  الهاتف 

وإدخال جميع البيانات بشكل صحيح.

التدريبية  البرامج  تطوير  خطط  ضمن 

الخدمة  ديوان  يتبناها  التي  التخصصية 

المدنية والتطوير الحكومي، نفذ معهد اإلدارة 

ويستهدف  المشاريع«،  »إدارة  برنامج  العامة 

طبيعة  تتطلب  الذين  الموظفين  البرنامج 

وتخصصهم  أعمالهم 

ومتابعة  إعداد  الوظيفي 

بالجهات  المشاريع 

تقديم  تم  وقد  الحكومية، 

ساعة   )40( بواقع  البرنامج 

 )10( مدى  على  تدريبية، 

 )4( بواقع  تدريبية،  أيام 

 16-5 ساعات تدريبية يومية، في الفترة من 

البرنامج  ويهدف  اإلناث.  لفئة   2022 يونيو 

الالزمة  المهارات  من  المشاركات  تمكين  إلى 

األساليب  أهم  على  والتعرف  المشاريع  إلدارة 

المتبعة في تنفيذها ومتابعتها.

تدريبية  محاور   )10( البرنامج  وتضمن 

البرنامج  من  األول  المحور  تناول  رئيسية، 

والذي  المشاريع،  إلدارة  األساسية  المبادئ 

فشل  وأسباب  المشروع  حياة  دورة  يغطي 

وإدارة  والمسؤوليات  واألدوار  المشاريع، 

المخاطر.

الحالة؛  دراسة  على  الثاني فركز  المحور  أما 

المشروع  تحديد  مرحلة  إلى  تتفرع  والتي 

كما  وتخطيطه.  المشروع  تحديد  ومستند 

مرحلة  والرابع  الثالث  المحوران  تضمن 

أعمال  تجزئة  وهيكل  المشروع،  تخطيط 

والمهارات  به،  المتعلقة  واألنشطة  المشروع، 

والقدرات المطلوبة والخطط 

الزمنية والتكاليف.

المحور  تضمن  كذلك 

تنفيذ  مرحلة  الخامس 

من  تتكون  والتي  المشروع؛ 

والتقدم  اإلنجازات  رصد 

والمعوقات  مشروع،  لكل 

إلى  نصل  أن  إلى  المخطط  عن  واالنحرافات 

إقفال المشروع بشكل نهائي.

البرنامج  من  السادس  المحور  وتضمن 

عملية المراجعة الشاملة للمشروع والتحليل 

المالي له، ومراجعة الخطة الزمنية وتحليل 

المسار الحرج للمشروع. 

عامة  نظرة  إلى  فتطرق  السابع  المحور  أما 

على دراسة جدوى المشروع، وضبط عمليات 

التغيير والقيمة المكتسبة من المشروع.

الدوحة           $

الدوحة           $

يعتمدها »سبيتار«

تقنية جديدة لعالج غضروف الركبة
مستشفى  جراحو  تمكن  قنا-  الدوحة- 

والطب  العظام  لجراحة  »سبيتار« 

تقنية  استخدام  من  قطر،  في  الرياضي 

نوعها  من  األولى  هي  جديدة  عالجية 

كأول  الركبة،  غضروف  وترميم  لعالج 

التقنية  هذه  تستخدم  طبية  مؤسسة 

المنطقة. في 

يستخدمها  والتي  التقنية،  وتعد   

إصالح  عملية  أول  »سبيتار«،  جراحو 

واحدة  مرحلة  من  الركبة  لغضروف 

المعزولة  الغضروفية  الخاليا  لزراعة 

يتم إجراؤها في مستشفى خارج أوروبا.

الخاليا  بزراعة  »سبيتار«  جراحو  وقام 

المريض  من  عزلها  تم  التي  الغضروفية 

معززة  محمول،  مختبر  في  ووضعها 

غشاء  على  وتطبيقها  الجذعية  بالخاليا 

الغشاء  هذا  حقن  ليتم  بيولوجي، 

المزروع. 

المزج  إلى  العملية  خالل  الجراح  ويلجأ 

والخاليا  الغضروفية  الخاليا  بين 

هذا  تطبيق  ويتم  للمريض  الجذعية 

المصاب  الغضروف  خلل  على  الخليط 

قابل  بيولوجي  غشاء  باستخدام 

الخاليا  تنتج  ثم  ومن  لالمتصاص، 

ليمتلئ  مستحدثا  غضروفا  الغضروفية 

خالل  جديدة  بأنسجة  العيب  مكان 

جدول زمني بيولوجي معين.

باباكوستاس،  إيمانويل  الدكتور  وقال 

جراح العظام في »سبيتار« والذي أشرف 

»في  العمليات:  من  النوع  هذا  على 

عالجي  خيار  يوجد  ال  الحالي،  الوقت 

هذه  فإن  ذلك،  ومع  للغضروف،  مثالي 

المدى  التقنية تعطي نتائج أفضل على 

إذا ما تم مقارنتها  إلى الطويل  المتوسط 

المستخدمة  األخرى  التقنيات  مع 

الدقيقة«. الكسور  كثيرا مثل جراحات 

بالمنظار  العملية  هذه  إجراء  ويمكن   

زمن  في  بسيط  جراحي  بتدخل  أو 

يمكث  حيث  الساعتين..  يتعدى  ال 

أو  ليوم  المستشفى  في  المريض 

الستئناف  يعود  أن  قبل  يومين، 

التعافي  ويستغرق  اليومية،  أنشطته 

8 أسابيع مع األخذ في االعتبار  6 إلى  من 

لمكان  الدقيق  التشريحي  الموقع 

وحجمها.  المشكلة 

دورا  أيضا  األسباب  نفس  تلعب  كما   

وممارسة  اللعب  إلى  العودة  وقت  في 

أن يتراوح ما بين  والذي يمكن  الرياضة، 

12 شهرا. إلى   6
المطبقة  الحديثة  الخدمات  وستسمح   

بإجراء  »سبيتار«  جراحي  طرف  من 

من  كجزء  محددة،  لحاالت  العملية 

التي  العالجات  من  متكاملة  مجموعة 

إصابات  لعالج  المستشفى  يوفرها 

الركبة. مفاصل 

»سبيتار«  في  الجراحة  قسم  ويضم   

المهارات  ذوي  الجراحين  من  فريقا 

والمشهورين عالميا من مختلف  العالية 

بإجراء  يقومون  والذين  العالم،  أنحاء 

وجراحة  الرياضية  الجراحية  العمليات 

أحدث  باستخدام  المفاصل  تنظير 

والمعدات. التقنيات 

الغضروف  تلف  إصابات  وتشكل   

أحد  الرياضيين  لدى  للركبة  المفصلي 

رياضيي  رعاية  في  التحديات  أصعب 

ممارسة  هواة  بين  وكذلك  النخبة 

البدني. والنشاط  الرياضة 

لدى  الغضروف  عيوب  إصابات  وتعد   

الرياضات  في  شائعة  الرياضيين 

وتسارع  والتمحور  بالقفز  المرتبطة 

رياضات  في  خاصة  وتباطؤها  الحركة 

اليد،  وكرة  السلة  وكرة  القدم  كرة  مثل 

ولكن قد تحدث أيضا في رياضات أخرى 

متكررة. رياضية  حركات  تتطلب 

خدمات  »سبيتار«  مستشفى  ويوفر   

المستوى  ورفيعة  شاملة  عالجية 

مرافق  خالل  من  الرياضيين،  لجميع 

في  دولية  معايير  وفق  أسست  حديثة 

رسميا  اعتماده  تم  وقد  المجال..  هذا 

الطب  في  للتميز  كمركز   2009 عام  في 

سـنة  وفي  الفـيــفــا،  قبل  من  الريــاضي 

كمركز  »سبيتار«  اعتماد  تم   2013
قبل  من  معتمد  مرجعي  خليجي 

مجلس  لدول  الصحة  وزراء  مجلس 

اعتمد  وكذلك  الخليجي،  التعاون 

اللجنة  من  معتمد  بحث  كمركز 

اإلصابة  من  للوقاية  الدولية  األولمبية 

سنة  الرياضيين  صحة  على  والحفاظ 

 .2014
2015 أعلن االتحاد الدولي لكرة   وفي عام 

مرجعي  كمركز  »سبيتار«  اعتماد  اليد 

جميع  في  والحكام  اليد  كرة  لالعبي 

حصل  ذاته،  العام  وفي  العالم..  أنحاء 

من  البالتيني  المستوى  على  »سبيتار« 

للتميز. الدولي  الكندي  االعتماد 

الهيئات  إحدى  المستشفى  ويمثل   

زون«،  »أسباير  لمؤسسة  المكونة 

لممارسة  المفضلة  الرياضية  الوجهة 

الحياة  وأنماط  الرياضي  النشاط 

والمنطقة. قطر  في  الصحية 

بين قطر وجنوب السودان

توقيع اتفاقية خدمات جوية

الدوحة - قنا - وقعت دولة قطر وجمهورية 

خدمات  اتفاقية  أمس،  السودان،  جنوب 

السيد  من  كل  االتفاقية  وقع  جوية. 

بتسيير  المكلف  الهاجري  فالح  محمد 

المدني،  للطيران  العامة  الهيئة  أعمال 

ديفيددادا  سوبيك  الكابتن  وسعادة 

الرئيس التنفيذي لهيئة الطيران المدني 

بحضور  السودان،  جنوب  جمهورية  في 

سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي 

وزير المواصالت، وسعادة السيد سايمون 

والجسور  الطرق  وزير  ميجاك  ميجوك 

في  والطرق  النقل  وزير  بأعمال  والقائم 

جمهورية جنوب السودان.

وتأتي هذه االتفاقية في إطار ربط دولة قطر 

المجال  تفتح  جوية  خدمات  باتفاقيات 

لتوسيع  قطر  لدولة  الوطني  للناقل 

من  المزيد  إلى  والوصول  وجهاته،  شبكة 

الوجهات العالمية. وعقب مراسم التوقيع، 

مع  المواصالت  وزير  سعادة  استعرض 

والقائم  والجسور  الطرق  وزير  سعادة 

جمهورية  في  والطرق  النقل  وزير  بأعمال 

وتطوير  تعزيز  سبل  السودان،  جنوب 

الطيران  مجال  في  البلدين  بين  العالقات 

المدني والمواصالت وخدمات النقل.

استعراض 
تطوير 

العالقات 
في مجال 
الطيران 

بين 
البلدين
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تحت رعاية رئيس الوزراء

تدشين الخطة الشـاملة للنقل »2050«

خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  رعاية  تحت 

مجلس  رئيس  ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن 

سعادة  دشن  الداخلية،  ووزير  الوزراء 

وزير  السليطي،  سيف  بن  جاسم  السيد 

دولة  في  للنقل  الشاملة  الخطة  المواصالت، 

قطر 2050، وذلك خالل حفل أقيم صباح أمس 

بن  فالح  الدكتور  الشيخ  سعادة  بحضور 

ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة 

صالح  الدكتور  وسعادة  المناخي،  والتغير 

التخطيط  جهاز  رئيس  النابت،  محمد  بن 

واإلحصاء، وسعادة الدكتور المهندس سعد 

األشغال  هيئة  رئيس  المهندي،  أحمد  بن 

بن  عبدالله  والمهندس  )أشغال(،  العامة 

لشركة  التنفيذي  الرئيس  العطية،  حمد 

المسؤولين  كبار  من  وعدد  القطرية،  الديار 

في  النقل  بقطاع  الصلة  ذات  الجهات  ورؤساء 

القطاعين العام والخاص. 

طريق  خريطة  الخطة  هذه  وستشكل 

البري،  للنقل  التحتية  البنية  في  لالستثمار 

المستقبلية  والتوجهات  األطر  وستحدد 

المستوى  على  النقل  شبكات  لتطوير 

استخدامات  مع  تكاملها  يكفل  بما  الوطني، 

والنمو  العمراني،  والتطوير  األراضي، 

السكاني وتلبية الطلب على أنظمة النقل في 

المستقبل.

وفي هذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم 

تعد  المواصالت:  وزير  السليطي،  سيف  بن 

الخطة  هذه  في  األساس  حجر  االستدامة 

على  كبير  تأثير  من  المفهوم  هذا  يحمله  لما 

من  وذلك  والبيئية،  االقتصادية  التنمية 

النمو  متطلبات  بين  التوازن  تحقيق  خالل 

في  والمساهمة  البيئة  وحماية  االقتصادي 

التقليل من الَتغُير المناخي من خالل تنفيذ 

مبادرات طويلة األجل تساهم في التحول إلى 

النقل المستدام. 

تعمل  ذلك  جانب  إلى  سعادته:  وأضاف 

المالية  الخطة أيضا على تحقيق االستدامة 

قدر  أكبر  تغطية  عبر  البري  النقل  لقطاع 

ممكن من تكاليف التشغيل من خالل تطبيق 

النقل، وتشجيع  الطلب على  إدارة  سياسات 

والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة 

وتشغيل  بناء  في  والمساهمة  لالستثمار 

أنظمة النقل.

للنقل  الشاملة  الخطة  أن  سعادته  وأوضح 

في دولة قطر 2050 ستعود بعوائد اقتصادية 

توفير  ومنافع  اإليرادات،  زيادة  نتيجة  كبيرة 

استهالك  وتوفير  المركبات  تشغيل  تكلفة 

الطاقة والوقود وتوفير وقت الرحلة وتخفيض 

االنبعاثات الكربونية والحوادث المرورية.

المواصالت  وزير  سعادة  قام  التدشين  وعقب 

برفقة أصحاب السعادة بجولة في المعرض 

الخطة  مكونات  على  فيها  اطلعوا  المصاحب 

والمشاريع المنضوية تحتها.

عيسى  حمد  المهندس  قال  جانبه،  من   

الوزارة  وكيل  بمهام  ف  الُمكلَّ عبدالله، 

وزارة  في  البري  النقل  لشؤون  الُمساعد 

سيعزز  الخطة  هذه  تنفيذ  إن  المواصالت: 

العالم  دول  أكثر  كإحدى  قطر  دولة  موقع 

مبتكرة  نقل  حلول  توفير  خالل  من  استدامة 

التي  التنمية  جوانب  كافة  تدعم  ومستدامة 

تنتهجها الدولة، بما يسهم في تحسين جودة 

أرض  على  يقطن  من  وكل  المواطنين  حياة 

قطر، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للدولة. 

متكاملة  مجموعة  الخطة  تتضمن  وأضاف: 

جميع  لخدمة  والمشاريع  المبادرات  من 

البري  النقل  وشبكات  أنظمة  مستخدمي 

حتى عام 2050م بما في ذلك الطرق السريعة، 

الهوائية،  والدراجات  والمشاة،  العام،  والنقل 

من  وغيرها  البري،  النقل  على  الطلب  وإدارة 

تحقيق  بهدف  النقل،  وتكنولوجيا  تقنيات 

وتحسين  العناصر  هذه  بين  فيما  التكامل 

على  السالمة  مستوى  وتعزيز  بينها،  الربط 

والحفاظ  المروري،  االزدحام  وتقليل  الطرق، 

لألجيال  حقيقيًا  إرثًا  لتكون  البيئة،  على 

المقبلة، مما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 

.»2030«

وأوضح أن من أهم مكونات ومخرجات الخطة 

للنقل  وطنية  سياسة   60 من  أكثر  إعداد 

تطوير  ضمان  شأنها  من  قطر  دولة  في  البري 

اقتراح  جانب  إلى  النقل،  خدمات  مستوى 

286 مخططًا ومشروعًا حتى عام 2050 تشمل 
مشاريع تطوير شبكات الطرق والنقل العام، 

والحوكمة،  والقوانين  النقل،  خدمات  وإدارة 

ودراسات  والتخطيط  النقل  وتكنولوجيا 

الجدوى. 

مشروعًا   37 أيضا  تشمل  الخطة  أن  وبين 

الرئيسية  الطرق  شبكة  لتطوير  مقترحًا 

شبكة  لتطوير  مشروعًا  و30  كم   770 بطول 

النقل العام الرئيسية بطول 540 كم باإلضافة 

المساندة  المرافق  توفير  في  التوسع  إلى 

للتحول إلى وسائل النقل المستدام.

في  التكنولوجي  التطور  ولمواكبة  وقال: 

تطوير  تم  النقل،  وتخطيط  هندسة  مجال 

يحاكي  األوسط  الشرق  في  نقل  نموذج  أول 

تخطيط  ببرامج  ربطه  يتم  السكان  أنشطة 

النقل، يتم من خالله تحليل ومعالجة تأثير 

المشاريع والسياسات الحالية والمستقبلية 

النقل،  واحتياجات  السكان  أنشطة  على 

منصات  تطوير  تم  ذلك  إلى  وباإلضافة 

البيانات مع  إلكترونية ذكية تكفل مشاركة 

والمستدام  اآلمن  للوصول  الجهات  مختلف 

األمثل  بالشكل  منها  واالستفادة  للبيانات 

لمشاريع النقل البري.

إن  عبدالله:  عيسى  حمد  المهندس  وأضاف 

سياسات  وضع  الخطة  مخرجات  ضمن  من 

ومخططات للشحن البري بهدف تطوير بنية 

ضمن  وذلك  قطر  في  الشحن  لقطاع  تحتية 

وخدمة  بثقافة  ترتقي  متكاملة  نقل  منظومة 

المعايير  أفضل  إلى  الدولة  في  الشحن 

السالمة  حيث  من  العالمية  والممارسات 

والمناخي،  البيئي  األثر  وتقليل  المرورية، 

باإلضافة إلى المساهمة في النمو االقتصادي 

البري  الشحن  خدمة  وتحسين  والعمراني 

لسكان الدولة وزائريها على حد سواء. 

على  الفنية  األدلة  وضع  الخطة  وتتضمن 

المستوى الوطني مثل: دليل تخطيط الطرق 

تخطيط  في  التوجيهية  القواعد  يوفر  الذي 

إلى  باإلضافة  المستقبلي،  النقل  شبكات 

قطر  دولة  في  والمواقف  الرحالت  معدل  دليل 

والمواقف  الرحالت  معدل  معرفة  يتيح  الذي 

دراسات  في  استخدامها  ليتم  الالزمة 

النقل  لمشاريع  والمرور  النقل  وتحليالت 

والطرق والمشاريع التطويرية والعمرانية في 

الدولة. 

إطالع  المصاحب  المعرض  خالل  من  وتم 

على  والخاصة  الحكومية  الجهات  ممثلي 

والتي  النقل  بيانات  إدارة  نظام  منصة 

ستكون متاحة للجهات الحكومية والشركات 

إلى  النقل.  دراسات  مجال  في  االستشارية 

الخطة  مخرجات  بأهم  تعريفهم  جانب 

الشاملة لمواقف المركبات في دولة قطر والتي 

استراتيجية   150 من  أكثر  إطالق  تضمنت 

حول آلية تطبيق سياسات مواقف المركبات 

لتصميم  وشامل  موحد  دليل  إلى  باإلضافة 

االرتقاء  في  يساهم  مما  المركبات  مواقف 

بمستوى الكفاءة والسالمة، فضال عن إطالعهم 

على التصميم المبدئي لربط مدينة لوسيل 

تصميم  يشمل  والذي  سريعة  طرق  بشبكة 

39 كم من الطرق و25 تقاطًعا رئيسًيا بعضها 
تدفق  تحقيق  لضمان  متعددة  مستويات  ذو 

الدوحة  مدينتي  بين  وفّعال  آمن  مروري 

ولوسيل والمناطق األخرى.

وتطمح الخطة من خالل تنفيذ هذه المشاريع 

إلى توفير نظام نقل متكامل ومستدام يدعم 

شرائح  لجميع  أفضل  حياة  وجودة  االقتصاد 

الوطنية  الهوية  على  الحفاظ  مع  المجتمع 

التي تمثل الرؤية للخطة الشاملة للنقل في 

دولة قطر 2050.

السـليطي: تشـجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لالستثمـار في بناء وتشغيل األنظمة

تشمل »37« 
مشروعا 

مقترحا لتطوير 
شبكة الطرق 

الرئيسية بطول 
»770« كم

عيسى: تعزيز 
موقع قطر كإحدى 
أكثر دول العالم 

استدامة عبر توفير 
حلول نقل مبتكرة

الدوحة           $

{ م. حمد عيسى عبدالله
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خالل مايو الماضي

»608« آالف ريال مساعدات 
من »جاسم وحمد بن جاسم الخيرية«

في إطار تحملها لمسؤولياتها المجتمعية 

في  المحتاجة  الشرائح  مختلف  ودعم 

المجتمع، تواصل مؤسسة جاسم وحمد 

اإلنسانية  أنشطتها  الخيرية  جاسم  بن 

قطر،  داخل  المحتاجة  الفئات  لدعم 

مؤكدة بذلك حرصها الدائم على مساندة 

ودعم  المجتمع  أبناء  من  الشريحة  تلك 

تطلعاتها في حياة مستقرة، حيث طالت 

المحتاجة  األسر   2022 مايو  مساعدات 

والمتعففة، فضال عن المساعدات المالية 

والعينية، ليبلغ إجمالي تلك المساعدات 

608,000 ريال. 
الشهرية  المساعدات  هذه  تأتي 

والمستمرة على مدار العام نظرا لالهتمام 

وحمد  جاسم  مؤسسة  توليه  الذي  البالغ 

بن جاسم الخيرية للمشاريع والمبادرات 

داخل قطر والتي تحتل حيزا كبيرا على 

الخيرية،  المؤسسة  أولويات  خريطة 

لمسؤولياتها  تحملها  من  انطالقا  وذلك 

رؤيتها  من  تعزز  التي  المجتمع  اتجاه 

لحياة  وتعليم  »صحة  في  المتمثلة 

أفضل«.

مساعدات متنوعة 

تقدمها  التي  المساعدات  مجاالت  تتنوع 

مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية 

شملت  حيث  الدولة،  داخل  لمحتاجيها 

والصحية،  التعليمية  المساعدات 

وتنتهج  والمالية،  العينية  والمساعدات 

والفاعلية  بالمرونة  تتمتع  آلية  المؤسسة 

تهدف إلى مساندة أكبر شريحة من الفئات 

تجاوزت  حيث  قطر،  داخل  المحتاجة 

مايو  شهر  خالل  المالية  المساعدات  قيمة 

529,700 ريال، في حين بلغت المساعدات 
العينية 75,425، ليبلغ عدد المستفيدين 

من إجمالي مساعدات شهر مايو بمختلف 

المجاالت 177 حالة من مواطنين ومقيمين.

التكافل االجتماعي

تتصف المبادرات والمشاريع الخيرية التي 

جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  تنفذها 

ذاتية  لكونها  نظرا  باالستدامة  الخيرية 

التمويل، وتكرس في توجهاتها مبدأ التكافل 

االجتماعي، من خالل الحرص على تقديم 

لألسر  المتواصلة  االجتماعية  المساعدات 

المتعففة والمحتاجة والتخفيف من األعباء 

المادية التي تواجهها.

 شملت 
عددا من 

األسر 
المحتاجة 

والمتعففة

الطرفان استعرضا سبل التعاون

»جاسم وحمد بن جاسم الخيرية« 
تستقبل السفير الغامبي

استقبل السيد سعيد مذكر الهاجري الرئيس 

جاسم  بن  وحمد  جاسم  لمؤسسة  التنفيذي 

السيد  سعادة  المؤسسة،  مقر  في  الخيرية 

فوداي موالنق سفير جمهورية غامبيا لدى الدولة. 

استعرض الطرفان خالل الزيارة سبل التعاون، 

كما استمع سعادة السفير إلى شرح واف حول 

نفذتها  التي  الخيرية  والمشاريع  األعمال  أهم 

في  الخيرية  جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة 

بصورة  ساهمت  العالم  حول  دولة   28 من  أكثر 

والتي  االستدامة،  عنصر  تكريس  في  جلية 

تعتبر نهجا ثابتا تسعى المؤسسة إلى بلورته 

من خالل مبادراتها المختلفة وذلك بالتركيز على 

قطاعات حيوية كالصحة والتعليم واإلسكان.

على  اللقاء  خالل  الهاجري  السيد  أكد  كذلك   

أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة في العديد 

في  خاص  وبشكل  المحتاجة  المجتمعات  من 

المؤسسة  رؤية  إذ شكلت  وإفريقيا،  قارتي آسيا 

المرجعية  أفضل«  لحياة  وتعليم  »صحة 

األساس التي تعتمدها لصياغة كافة مبادراتها 

الصحة  حقلي  أن  اعتبار  على  ومشاريعها 

من  التي  األساسية  األدوات  من  يعدان  والتعليم 

نهضتها  تحقيق  من  المجتمعات  تمكين  شأنها 

وعيش حياة كريمة.

{ مبنى مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية{ الرئيس التنفيذي خالل استقباله للسفير الغامبي

الدوحة          $ الدوحة          $
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بالمدارس والمساجد والمستشفيات بالسودان

في قطاع غزة

»قطر الخيرية« توفر 
المئات من مبردات المياه

طرود غذائية من »الهالل« 
لألسر المتضررة

بلغ عدد مبردات المياه التي قام بتوزيعها 

بدعم  السودان  في  الخيرية  قطر  مكتب 

خالل  قطر،  في  الخير  أهل  من  سخي 

مبرد   250 الماضية  الثالث  السنوات 

المدارس،  على  توزيعها  تم  حيث  مياه، 

بواليات  والمساجد  والمستشفيات، 

الخرطوم، والجزيرة، والشمالية، استفاد 

منها أكثر من 62,000 مستفيد.

في  خاصة  أهمية  المشروع  ويكتسب 

فصل  في  الحرارة  درجات  ارتفاع  ظل 

من  اآلالف  عشرات  واحتياج  الصيف 

المستشفيات  في  ومرافقيهم  المرضى 

المدارس  وطلبة  المساجد  ومرتادي 

سيما  ال  الكريم  القرآن  تحفيظ  ومراكز 

المدن  أطراف  في  النائية  المؤسسات 

المختلفة حيث يعاني الكثيرون فيها من 

أجل الحصول على المياه الباردة. 

وقد أعرب المستفيدون من تلك المشاريع 

من  الخير  ألهل  وتقديرهم  شكرهم  عن 

عبر  تنفيذها  دعموا  الذين  قطر،  دولة 

حيث  بالسودان،  الخيرية  قطر  مكتب 

من  اآلالف  لعشرات  الباردة  المياه  وفرت 

المستهدفين في المرافق المختلفة. 

والمعلمون  المدارس  طالب  وتوجه 

بالدعاء للمحسنين في قطر الذين قاموا 

المياه لمدارسهم،  بدعم مشاريع إيصال 

أجرهم  يكتب  أن  الله  »نسأل  قائلين: 

في  صالح  عمل  من  قدموا  ما  ويجعل 

ميزان حسناتهم«.

اإلنسانية  الجهود  أن  بالذكر،  الجدير 

لقطر الخيرية في السودان ظلت تحظى 

الرسمية  األوساط  في  كبير  بتقدير 

بداية  منذ  نفذت  حيث  والشعبية؛ 

نحو  1994م  العام  في  بالسودان  عملها 

اإلنسانية  المجاالت  في  مشروع   )2.000(

تتواصل  بينما  المختلفة،  والتنموية 

من  المزيد  تنفيذ  أجل  من  الجهود 

المشاريع لخدمة الفئات األكثر احتياجًا 

بالسودان.

واجتماعية  نفسية  لضغوط  »تعرضت   

جائحة  بسبب  اإلغالق  فترة  أثناء 

الصعب  من  وكان  كورونا،  فيروس 

نتيجة  الصغير  طفلي  احتياجات  تلبية 

المواطن  وصف  الكلمات  بهذه  لإلغالق«. 

)25 عامًا(، من سكان شمال  الحبن  باسم 

وأسرته  معايشته  ظروف  غزة،  قطاع 

كورونا،  فيروس  جائحة  بعد  للحياة 

السمعية،  اإلعاقة  ذوي  من  لكونه  ونظرًا 

جاء  الذي  حديثه  بترجمة  والدته  قامت 

ضمن  غذائي  لطرد  استالمهما  خالل 

على  طارئة  مساعدات  »توزيع  مشروع 

فيروس  جائحة  من  المتضررة  األسر 

كورونا في قطاع غزة«، والذي يدعمه الهالل 

تجاوزت  إجمالية  بتكلفة  القطري  األحمر 

مليون ريال قطري.

أنه  الحبن  أوضح  اإلشارة،  لغة  وبواسطة 

صعبة،  اقتصادية  ظروف  في  يعيش 

المصاريف  ببعض  تساهم  والدته  وأن 

طفله  أجل  من  والغذاء  الحليب  لتوفير 

الصغير وزوجته، التي تعاني هي األخرى 

إلى أن الوضع  من مشاكل سمعية، الفتًا 

االقتصادي في غزة متردٍّ للغاية، مما جعله 

يشعر باليأس بسبب قلة فرص العمل، 

الكثيرة للبحث على عمل،  رغم محاوالته 

بلغة  التشغيل  جهات  معرفة  عدم  ولكن 

األمور  وتفاقمت  أمامه،  عائقًا  كان  اإلشارة 

وازدادت سوءًا بعد تفشي جائحة فيروس 

لوالدته  اللجوء  إلى  اضطره  مما  كورونا، 

المعيشية،  احتياجاته  توفير  أجل  من 

في  الوحيد  الدخل  مصدر  باعتبارها 

العائالت  مساندة  أهمية  وحول  حياته. 

كورونا،  فيروس  جائحة  من  المتضررة 

المكتب  مدير  نصار  أكرم  دكتور  أشار 

قطاع  في  القطري  األحمر  للهالل  التمثيلي 

وزارة  مع  بالتنسيق  المساعدة،  إلى  غزة 

عن  التخفيف  في  االجتماعية،  التنمية 

العائالت الفقيرة المتضررة من الجائحة، 

من خالل توزيع 5,065 طردًا غذائيًا استفاد 

منها حوالي 30,000 شخص من العائالت 

من  عددًا  تشمل  والتي  تضررًا،  األكثر 

المرضى وكبار السن  الهشة مثل  الفئات 

الطرود  توزيع  أن  موضحًا  اإلعاقة،  وذوي 

القطاع،  محافظات  كافة  شمل  الغذائية 

صنفًا   13 الواحد  الغذائي  الطرد  وتضمن 

والمعكرونة  واألرز  والزيت  الحليب  منها 

بالذكر  الجدير  من  والسكر.  والمربى 

من  عددًا  نفذ  القطري  األحمر  الهالل  أن 

جائحة  لمواجهة  اإلنسانية  التدخالت 

ومن  غزة،  قطاع  في  كورونا  فيروس 

ومواد  الطبية  المستلزمات  توفير  بينها 

فحص  وأجهزة  والتعقيم  التنظيف 

  19  - كوفيد  فحص  وأشرطة  الحرارة 

الغذائية، بتكلفة إجمالية بلغت  والطرود 

1,744,000 ريال قطري.

$ الدوحة

$ الدوحة

جراحة عالية التخصص أجراها فريق بـ »حمد الطبية«

إزالة ورم دماغي لمريض

العملية  أن  الطبية  وكشفت مؤسسة حمد 

حمد  مستشفى  في  أجريت  الجراحية 

العام، وذلك أثناء يقظة المريض الذي غادر 

من  فقط  أيام  خمسة  بعد  المستشفى 

العملية وهو في صحة جيدة.

أكثر  استغرقت  التي  العملية  أجريت  وقد 

خاللها  واستخدمت  ساعات  خمس  من 

طبي  فريق  قبل  من  التطور،  فائقة  تقنيات 

طبية،  كوادر  عشرة  من  أكثر  من  مكون 

الرميحي  إبراهيم  غاية  الدكتورة  برئاسة 

واألشعة  واألعصاب  المخ  جراحة  استشاري 

التداخلية والعمود الفقري.

جودة  تحسين  في  الجراحة  وساهمت 

عاما،   40 العمر  من  البالغ  المريض  حياة 

الجراحة  إجراء  الضروري  من  كان  حيث 

تفاعله  على  والحفاظ  المريض  يقظة  أثناء 

الورم  تواجد  بسبب  الجراحي،  الفريق  مع 

تتحكم  التي  الحرجة  المناطق  من  بالقرب 

في الكالم والمهارات الحركية.

الرميحي  غاية  الدكتورة  قالت  جانبها  ومن 

لم  التخصصات  متعدد  الطبي  الفريق  إن 

بل  وحسب،  بالجراحة  الورم  يستأصل 

الصرع  نوبات  من  التقليل  في  كذلك  نجح 

هذا  نتيجة  المريض  تنتاب  كانت  التي 

الحفاظ  مع  الثانية،  الدرجة  من  وهو  الورم 

على مهاراته الوظيفية.

وأشارت إلى أن الطاقم الطبي خالل العملية 

النفس  علم  استشاري  ضم  الجراحية 

مع  التواصل  على  حرص  الذي  العصبي 

المريض باللغة العربية طوال مدة العملية 

الذاكرة  وحالة  االنتباه  لدرجة  وقياسه 

بلحظة،  لحظة  الدماغ  ونشاط  والتخاطب 

مما يجعل هذه العملية هي األولى من نوعها 

علم  طبيب  تواجد  حيث  من  قطر،  دولة  في 

مع  العمليات  غرفة  داخل  العصبي  النفس 

استخدم اختبارات باللغة العربية، صممت 

العملية  أثناء  المريض  لفحص  خصيصا 

اللغة  ترجمة  ألن  مهم،  أمر  وهو  األم  بلغته 

حاليا  الموجودة  لالستبيانات  اإلنجليزية 

مختلفة  بطريقة  الدماغ  يدركها  قد  عالميا 

الرميحي  غاية  الدكتورة  وأوضحت  تماما. 

الفص  في  ورم  لديه  كان  المريض  أن 

قبل  الكالم  عن  المسؤول  األيسر  الدماغي 

ثالث سنوات، حيث تطور الورم وزاد حجمه 

ونوبات  الكالم،  في  صعوبة  له  يسبب  وكان 

في  مفاجئا  وشلال  الكلي  والصرع  الدوار  من 

إال  النمو  بطيء  الورم  أن  ورغم  األيمن  ذراعه 

اللغة  مراكز  من  جدا  قريب  موضع  في  إنه 

والحركة في قشرة الدماغ، مما تطلب أن تتم 

الجراحة أثناء يقظة المريض حتى يتمكن 

الفريق الطبي من إجراء اختبار وظائف اللغة 

الجراحة  أثناء  العليا  اإلدراكية  والوظائف 

والتقليل من مخاطر العملية الجراحية.

في  المتخصصين  من  الكثير  أن  وأضافت 

مجال جراحه المخ واألعصاب الذين يعملون 

العصبية  الحاالت  هذه  مثل  في  بمفردهم 

من  كثير  في  يستطيعون،  ال  المعقدة 

حيث  مالئم،  نحو  على  معالجتها  األحيان، 

تتجاوب  الحاالت  هذه  أن  التجربة  أثبتت 

بها  العمل  يتم  عندما  فاعلية  أكثر  بشكل 

متعددة  فرق  قبل  من  الواحد  الفريق  بروح 

التخصصات، لضمان حصول كل مريض 

على الرعاية الصحية الجيدة والمتكاملة.

أن  على  الرميحي  غاية  الدكتورة  وشددت 

الشوكي  والحبل  المخ  عمليات  في  النجاح 

يلقي  الطبية  حمد  مؤسسة  في  المعقدة 

في  السريعة  التطورات  على  الضوء 

توفر  مع  قطر،  في  الصحية  الرعاية  مجال 

مجال  في  والمتطورة  الحديثة  االبتكارات 

التكنولوجيا الطبية.

{ أثناء العملية

{ د.جون بيكنز { د.غاية الرميحي

الدوحة- قنا- نجح فريق طبي من مؤسسة حمد 
الطبية في إجراء جراحة عالية الدقة واالختصاص 

الستئصال ورم في منطقه الكالم والحركة بالدماغ 
لمريض، باستخدام التصوير الوظيفي بالرنين 
المغناطيسي، وتكنولوجيا التصوير الشعاعي 

ثالثي األبعاد لرسم الدماغ، وذلك للمرة األولى في 
دولة قطر.

د. غاية الرميحي: 
استخدمنا أجهزة 

متطورة للمرة األولى

العملية أجريت أثناء 
يقظة المريض.. وغادر 

المستشفى بعد خمسة أيام 

تدشنها »الرعاية األولية« في مراكزها

حملة لدعم مخزون بنك الدم في يوليو

من  ممكنة  وفرة  أعلى  تحقيق  أجل  من 

الدم وإثراء مخزون بنك الدم المخصص 

والمرضى  المصابين  أرواح  إلنقاذ 

الجراحية  للعمليات  والخاضعين 

مع  تزامنا  الحملة  وتأتي  المختلفة، 

للمتبرعين  العالمي  باليوم  االحتفال 

شعار  تحت  العام  هذا  يقام  الذي  بالدم 

شارك  تضامن..  بادرة  بالدم  »التبرع 

في الجهد وأنقذ األرواح«.   وأكدت المدير 

المؤسسي  االتصال  إلدارة  التنفيذي 

مؤسسة  أن  الواحدي  محسن  هدى 

مثل  تدعم  األولية  الصحية  الرعاية 

غرس  إلى  تهدف  التي  الحمالت  هذه 

بالدم،  الطوعي  التبرع  ثقافة  وتشجيع 

المؤسسة  وموظفي  الجمهور  وتوعية 

والمراكز التابعة لها بأهمية هذه الحملة 

كميات  وتوفير  واإلنسانية،  الوطنية 

لمحتاجيها  الدم  مخزون  من  كافية 

للتبرع  أن  إلى  مشيرة  المرضى،  من 

نفسه،  المتبرع  على  حتى  تعود  فوائد 

الدورة  لتنشيط  للمتبرع  مفيدة  فهي 

وتواصل  الخاليا.  وتجديد  الدموية 

األولية  الصحية  الرعاية  مؤسسة 

الحملة  هذه  نجاح  لضمان  التجهيز 

مع  والمثالي  السنوي  التعاون  خالل  من 

لمؤسسة  التابع  بالدم  التبرع  مركز 

والسالمة  الصحة  إدارة  الطبية،  حمد 

الموظفين  عيادة  في  ممثلة  المهنية، 

والمتطلبات  االحتياجات  كل  بتوفير 

الحملة  هذه  نجاح  بضمان  الخاصة 

التوعية  قسم  مع  والتنسيق  بالتعاون 

الصحية في إدارة االتصال المؤسسي.

الخاصة  التبرع  حملة  وبخالف 

المؤسسة  برج  في  بالموظفين 

أيضا  هناك  المقبل،  األحد  الرئيسي 

للموظفين  التبرع  لحملة  جدولة 

وسوف  الصحية،  للمراكز  والمراجعين 

تكون البداية مع مركز الوجبة الصحي 

الحملة  وستكون  يوليو،   3 االحد  يوم 

الصحي  مسيمير  مركز  في  متواجدة 

تعاود  أن  على  يوليو،   5 الثالثاء  يوم 

20 يوليو في  الحملة العمل يوم األربعاء 

مركز أم صالل الصحي، ثم االنتقال يوم 

جامعة  مركز  إلى  يوليو   21 الخميس 

قطر الصحي.

بالدم  التبرع  حملة  تواصل  وسوف 

الصحية  الرعاية  بمؤسسة  الخاصة 

الصحي  الوكرة  مركز  خالل  من  األولية 

يوم 24 يوليو المقبل، ثم تنتقل الوحدة 

الوكرة  من  للتبرع  المجهزة  المتكاملة 

الثالثاء  إلى مركز عمر بن الخطاب يوم 

أن  على  يوليو،   26 في  الحملة  ختام  في 

المتنقلة  بالدم  التبرع  وحدة  تستقبل 

المتبرعين في المركز حسب المواعيد 

المحددة من الساعة 8 وحتى 12 ظهرا.

بالدم  للمتبرعين  العالمي  اليوم  وُيقام 

في 14 يونيو من كل عام، ويتمثل الهدف 

بشأن  العالمي  الوعي  إذكاء  في  منه 

ومنتجات  المأمون  الدم  إلى  الحاجة 

وبشأن  النقل،  لعمليات  المأمونة  الدم 

ودون  طوعًا  للمتبرعين  الحيوي  اإلسهام 

الوطنية.  الصحية  للنظم  بالدم  مقابل 

لدعوة  الفرصة  اليوم  هذا  يتيح  كما 

الحكومات والسلطات الصحية الوطنية 

الكافية  الموارد  توفير  على  العمل  إلى 

ووضع النظم والهياكل األساسية لزيادة 

جمع الدم من المتبرعين به طوعا ودون 

مقابل.

{ هدى الواحدي 

الواحدي: 
غرس 

وتشجيع 
ثقافة 
التبرع 

الطوعي

احتفاال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم وانطالقا من 
دورها الفاعل في خدمة المجتمع، تستعد مؤسسة 

الرعاية الصحية األولية إلطالق حملة للتبرع بالدم في 
مراكزها الصحية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية 

من خالل وحدة التبرع بالدم المتنقلة والكاملة 
التجهيزات والتي سوف تستمر طوال شهر يوليو 
المقبل من خالل 6 مراكز صحية تابعة للمؤسسة 

إضافة إلى حملة التبرع بالدم وسوف تقام في عيادة 
الموظفين يوم األحد المقبل.
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نظمتها غرفة قطر

ختام دورة االمتثال 
لنجاح مؤسسات األعمال

حول  تدريبية  دورة  قطر  بغرفة  اختتمت 

االمتثال، حيث تناولت الدورة أهمية االلتزام 

باللوائح والمعايير والتعليمات كأحد أهم 

أسس نجاح مؤسسات األعمال، والحفاظ 

وحماية  وسمعتها  مصداقيتها  على 

العقوبات  من  المصلحة  أصحاب  مصالح 

موظفون  الدورة  في  وشارك  النظامية. 

حكومية  وشبه  حكومية  مؤسسات  من 

المادة  ركزت  وقد  خاصة،  وشركات 

قطر  غرفة  نظمتها  التي  للدورة  العلمية 

خالل  للتدريب  الرواد  مركز  مع  بالتعاون 

تعريف  على  يونيو،   14 إلى   13 من  الفترة 

دوره  في  الموظف  يصادفه  والذي  االمتثال 

جميع  يغطي  بحيث  العمل  في  اليومي 

العمل  أثناء  اتباعها  يجب  التي  اللوائح 

واألمر  فيه،  يعمل  الذي  المجال  بحسب 

ذاته ينطبق أيضا على صاحب العمل.

في  االمتثال  دور  كذلك  الدولة  وتناولت 

حماية منظمة األعمال وأصحاب المصلحة 

وجوانب  االمتثال،  عدم  ومخاطر  فيها، 

عملية االمتثال، والهيئات الوطنية الرقابية 

القواعد  األعمال، وتطبيق  والرقابية لقطاع 

واألنظمة في منظمة األعمال، ومسؤوليات 

مجلس  ودور  االمتثال،  إدارة  وواجبات 

الداخليين  والمدققين  والمشرفين  اإلدارة 

والخارجيين، فضال عن االمتثال وحوكمة 

الشركات.

الدوحة           $

{ المشاركون

مرسيدس سي كالس وجي ال سي ولكزس ان اكس ودودج طراز رام 1500

»التجارة« تستدعي عددا من المركبات
أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع 

شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات 
مرسيدس عن استدعاء لمركبات مرسيدس 

بنز طرازات سي كالس وجي ال سي سنة 
الصنع 2015 – 2017، وذلك ألن برمجة وحدة 
التحكم الخاصة بأنظمة الدفع غير مطابقة 

لمواصفات المصنع. ويأتي هذا اإلجراء في 
إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من 

وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى 
التزام وتقيد وكالء السيارات بمتابعة 

عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق 
المستهلكين.  وأكدت الوزارة أنه سيتم 

التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات 
الصيانة والتصليح والتواصل مع العمالء 

للتأكد من تنفيذ اإلجراءات وتصحيح الخلل 
والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

شركة  مع  بالتعاون  والصناعة  التجارة  وزارة  أعلنت  كما 

لكزس  سيارات  وكيل  ذ.م.م  وإخوانه  عبدالغني  عبدالله 

سنة  اكس  ان  طراز  لكزس  لمركبات  استدعاء  عن 

اللحام  نقاط  بعض  فقدان  الحتمال  وذلك   ،2022 الصنع 

قد  مما  األمامي  الصدمات  ممتص  قاعدة  منطقة  حول 

يؤخر استجابة توجيه المقود. ويأتي هذا اإلجراء في إطار 

التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة 

بمتابعة  السيارات  وكالء  وتقيد  التزام  مدى  من  للتأكد 

عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.  

الشركة  وكيل  مع  التنسيق  سيتم  أنه  الوزارة  وأكدت 

لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العمالء 

للتأكد من تنفيذ اإلجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في 

السيارات التي تشملها العيوب.

كما أعلنت الوزارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات 

– المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء لمركبات دودج 
عدم  الحتمال  وذلك   ،2022 الصنع  سنة   1500 رام  طراز 

تشغيل المحرك بعد التوقف في حال كان نظام التوقف 

/  التشغيل اآللي فعاال، مما قد يؤدي إلى ظهور عالمة فحص 

 .P1C64 المحرك على لوحة العدادات مع وجود كود فحص

ويأتي هذا اإلجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة 

من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد 

وتصحيحها  السيارات  عيوب  بمتابعة  السيارات  وكالء 

لحماية حقوق المستهلكين. 

الشركة  وكيل  مع  التنسيق  سيتم  أنه  الوزارة  وأكدت 

لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العمالء 

للتأكد من تنفيذ اإلجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في 

السيارات التي تشملها العيوب.

إحصائيات النقل الجوي لشهر مايو
 ،2022 أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني إحصائيات النقل الجوي لشهر مايو 

جائحة  بعد  القطاع  هذا  يشهدها  التي  التدريجي  التعافي  حالة  عكست  والتي 

كورونا. حيث شهدت حركة الطائرات في مطار حمد الدولي خالل شهر مايو 2022 

ارتفاعًا بنسبة 36.8 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. 

 .2021 مايو  بشهر  مقارنة   %  196.1 نسبته  ارتفاعًا  المسافرين  أعداد  شهدت  كما 

فيما شهدت حركة الشحن والبريد انخفاضًا بلغت نسبته 13.7 % مقارنة بالشهر 

نفسه من العام 2021.

لتطوير حقل الشمال الشرقي

»قطر للطاقة« و»إيني« اإليطالية توقعان اتفاقية

إيني  شركة  اختيار  للطاقة  قطر  أعلنت 

اإليطالية شريكًا لها في مشروع توسعة حقل 

في  منفرد  مشروع  أكبر  الشرقي،  الشمال 

تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال.

المشروع  في  الثانية  الشراكة  إعالن  ويأتي 

دوالر،  مليار   28,75 تكلفته  تبلغ  الذي  العمالق 

ويتكون من أربعة خطوط إنتاج، والذي سيرفع 

الطبيعي  الغاز  من  قطر  دولة  إنتاج  طاقة 

 110 إلى  سنويًا  طن  مليون   77 من  المسال 

ماليين طن سنويًا. 

وّقع االتفاقية كل من سعادة المهندس سعد 

لشؤون  الدولة  وزير  الكعبي،  شريدة  بن 

الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 

ديسكالزي،  كالوديو  والسيد  للطاقة،  لقطر 

حفل  في  إيني،  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

في  للطاقة  لقطر  الرئيسي  المقر  في  أقيم 

المسؤولين  كبار  من  عدد  بحضور  الدوحة 

من الشركتين. 

للطاقة  قطر  ستصبح  االتفاقية  بموجب 

مشترك  مشروع  شركة  في  شريكتين  وإيني 

تمتلك فيه قطر للطاقة حصة تبلغ 75، بينما 

تمتلك إيني الحصة المتبقية والبالغة 25 %، 

وبدورها ستمتلك شركة المشروع المشترك 

الشمال  حقل  توسعة  مشروع  من   %  12,5
الشرقي، الذي يبلغ مجموع الطاقة اإلنتاجية 

لخطوط إنتاجه األربعة 32 مليون طن سنويًا 

من الغاز الطبيعي المسال.

ألقى  التوقيع،  حفل  خالل  له  تصريح  وفي 

الكعبي،  شريدة  بن  سعد  المهندس  سعادة 

المنتدب  العضو  الطاقة،  لشؤون  الدولة  وزير 

الضوء  للطاقة،  لقطر  التنفيذي  والرئيس 

الشراكة  بهذه  مرحبًا  إيني  مع  العالقة  على 

إيني  بشركة  أرحب  أن  »أود  قائاًل:  الجديدة، 

الطبيعي  الغاز  عائلة  في  جديد  كعضٍو 

المسال في قطر. إن هذه االتفاقية ستعزز من 

تعاوننا الثنائي لعقود قادمة، وتشكل إضافة 

إيني  مع  الشراكات  من  سلسلة  إلى  هامة 

االستكشاف  مشاريع  من  عددا  تشمل  والتي 

والتنقيب في عدد من المواقع حول العالم مع 

توسع قطر للطاقة في تواجدها الدولي«.

يسعني  »ال  الكعبي:  الوزير  سعادة  وأضاف 

لسيدي  والعرفان  الشكر  بموفور  أتقدم  أن  إال 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 

ورعاه  الله  حفظه  المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل 

على قيادته الحكيمة ودعمه الالمحدود لقطاع 

األولى  المشاركة  هي  هذه  أن  يذكر  الطاقة«. 

لشركة إيني في قطاع التنقيب واالستكشاف 

في دولة قطر.

»يشرفنا  ديسكالزي:  السيد  قال  جهته،  من 

في  كشريك  اختيارنا  يتم  أن  ويسعدنا 

الشرقي.  الشمال  حقل  توسعة  مشروع 

المشروع  هذا  إلى  ينضم  جديد  وكوافد 

المسال،  الطبيعي  للغاز  الرائد  العالمي 

عن  تنتج  التي  والمسؤولية  بالتمّيز  نشعر 

لدولة  مفضاًل  استراتيجيًا  شريكًا  كوننا 

»تشكل  ديسكالزي:  السيد  وأضاف  قطر«. 

لشركة  بالنسبة  فارقة  عالمة  االتفاقية  هذه 

إيني وتوائم هدفنا المتمثل في تنويع مصادر 

مع  يتماشى  بما  والموثوقة  النظيفة  الطاقة 

المقابل،  وفي  الكربون.  إلزالة  إستراتيجيتنا 

بالعمل  إيني  لشركة  أيضا  ستسمح  فهي 

أوروبا  في  الطاقة  أمن  في  للمساهمة  قطر  مع 

وكذلك،  الخصوص.  وجه  على  إيطاليا  وفي 

توسعة  مشروع  في  كشريك  انضمامنا  فإن 

هامة  خطوة  يشكل  الشرقي  الشمال  حقل 

للمساهمة في تعزيز أمن إمدادات الغاز حول 

العالم«.

ومن المقرر أن ينضم المزيد من الشركاء إلى 

مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، حيث 

وسيتم  النهائية،  الشروط  على  االتفاق  تم 

اإلعالن عن الشركاء اآلخرين قريبًا.

الشراكة تشمل عددا من مشاريع االستكشاف والتنقيبالكعبي: ستعزز من تعاوننا الثنائي لعقود قادمة

إنتاج »32« مليون طن سنويًا الدوحة           $
من الغاز الطبيعي المسال
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منصة 
مهمة 

لمناقشة 
التعافي 

االقتصادي 
العالمي

»طلبات« تعيد إطالق مجموعة من المبادرات
لدعم سائقي التوصيل خالل فصل الصيف

وطالبة  طالبًا   471 المسابقة  في  وشارك   

التعليمية  المراحل  من  مدرسة   191 من 

عدد  وبلغ  وبنات(،  )بنين  المختلفة 

الفائزين 49 طالبًا وطالبة، وقامت السيدة 

المساعد  الوزارة  وكيل  الرويلي،  زايد  مها 

في  الفائزين  بتكريم  التعليمية،  للشؤون 

حفل أقامته الوزارة مؤخرًا.

أعرب  التكريم،  حفل  أمام  كلمته  وفي 

أحمد  مدرسة  مدير  الباكر  حسن  السيد 

عن  للبنين  الثانوية  ثاني  آل  محمد  بن 

المسابقة  هذه  بتنظيم  المدرسة  فخر 

مع  بالتعاون  التوالي  على  الثالث  للعام 

وأشاد  للبنات،  االبتدائية  الفالح  مدرسة 

للمسابقة،  اإلسالمي  برعاية مصرف قطر 

وقال إن المسابقة تهتم بتالوة وترتيل آيات 

القران الكريم وفق المنهج الدراسي، بهدف 

تنمية مهارات الطالب في التالوة والتجويد 

وتعزيز  القراءة  وتحسين  الصوتي  واألداء 

حب تالوة القرآن الكريم في نفوس الطالب، 

وتحفيز  المواهب،  وتشجيع  واكتشاف 

وقيمهم  بدينهم  االلتزام  على  الطالب 

ورسالتهم  عقيدتهم  تجاه  واجباتهم  وأداء 

اإلسالمية.

للمسابقة،  المصرف  رعاية  على  وتعليقًا 

رئيس  الدرهم،  مشاعل  السيدة  قالت 

في  الجودة  وضبط  االتصال  قطاع 

البرامج  بدعم  المصرف  »يلتزم  المصرف: 

المسؤولية  برنامج  من  كجزء  التعليمية 

مع  يتماشى  الذي  للشركات  االجتماعية 

المصرف،  يتبناها  التي  االستراتيجية 

االجتماعية  األهداف  مع  وثيق  وبشكل 

هذه  وتساهم   ،2030 الوطنية  قطر  لرؤية 

متمسك  واعد،  جيل  بناء  في  الرعاية 

بدينه، ويعتز بقيمنا اإلسالمية«.

»نحن  الدرهم:  مشاعل  السيدة  وأضافت 

في المصرف سعداء بمشاركة هذا العدد 

في  المدارس  وطالبات  طالب  من  الكبير 

المصرف  حرص  ونؤكد  المسابقة،  هذه 

وزارة  وبين  بيننا  التعاون  تعزيز  على 

في  العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية 

البرامج  ودعم  التربوية،  البرامج  هذه  مثل 

المشابهة«.

في  تأسيسه  منذ  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر 

رئيسية  أدوارًا  المصرف  تولى   ،1982 عام 

مجال  في  االجتماعية  األنشطة  دعم  في 

والرياضة،  والصحة،  التعليم،  أنشطة 

األنشطة  البيئية، وغيرها من  والمشاريع 

مجال  في  رائدًا  بصفته  المجتمعية، 

نشطًا  وشريكًا  اإلسالمية  الصيرفة 

لألنشطة  المستمر  الدعم  تقديم  في 

في  المصرف  تفوق  حيث  المجتمعية، 

للشركات  االجتماعية  المسؤولية  قيادة 

المجتمع  لدعم  مهمته  من  كجزء 

المحلي.

تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو

انطالق منتدى قطر االقتصادي.. اليوم
الكريمة  الرعاية  تحت  قنا-  الدوحة- 

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  لحضرة 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

من  الثانية  النسخة  الدوحة  تستضيف 

مع  بالتعاون  االقتصادي،  قطر  منتدى 

ثالثة  مدى  وعلى  االثنين ،  اليوم   بلومبيرغ  

في  المساواة  »تحقيق  شعار  تحت  أيام، 

العالمي«،  االقتصادي  التعافي  معادلة 

وقادة  رؤساء  من  عدد  بمشاركة  وذلك 

وكبار  الرسمية  والشخصيات  الدول 

 500 المسؤولين، وُصناع القرار، وأكثر من 

ويستقطب  العالم،  حول  األعمال  قادة  من 

ا.
ًّ

المنتدى أكثر من 75 متحدًثا رئيسي

المنتدى  من  العام  هذا  نسخة  وتسلط 

الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا 

المساواة  تحقيق  بينها  من  العالمية 

العالمي  االقتصادي  التعافي  معادلة  في 

األسواق  ومستقبل  الطويل،  المدى  على 

دعم  وسبل  العولمة،  وآفاق  العالمية 

سالسل التوريد العالمية، والتحوالت التي 

األخضر،  واالقتصاد  الطاقة  قطاع  يشهدها 

وآليات الحد من االنبعاثات الكربونية.

االستراتيجيات  المنتدى  يناقش  كما 

مصادر  لتنويع  المعتمدة  االقتصادية 

الدخل، بما يسهم في الحد من التغيرات 

والحد  الفقر،  على  والقضاء  المناخية 

وفرص  البيئة،  وحماية  التضخم  من 

واالستعداد  الرياضة،  قطاع  في  االستثمار 

الستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 

2022، وآفاق تكنولوجيا المستقبل، وسبل 
دعم نهضة القارة اإلفريقية في القرن 21.

ويوفر منتدى قطر االقتصادي منصة مهمة 

كوجهة  قطر  دولة  على  الضوء  لتسليط 

والعالم،  المنطقة  في  رائدة  استثمارية 

التي  االستثمارية  والفرص  والحوافز 

تتيحها الدولة للمستثمرين ورواد األعمال، 

القطاعات  في  العالمية  الشركات  وكبرى 

المضافة،  القيمة  وذات  النفطية  غير 

قطر  رؤية  تخدم  التي  المجاالت  خاصة 

التنمية  واستراتيجية   ،2030 الوطنية 

والهادفة   ،2022  -  2018 الثانية  الوطنية 

إلرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على 

المعرفة.

استعراض  المنتدى  خالل  وسيتم 

تنفيذ  في  إحرازها  تم  التي  التطورات 

الهادفة  الكبرى،  التنموية  المشروعات 

واإلنجازات  الوطنية،  الرؤية  لتحقيق 

الستضافة  استعداًدا  تحقيقها  تم  التي 

 .2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

المجال  االقتصادي  قطر  منتدى  ويفسح 

سبيل  في  قطر  دولة  جهود  الستعراض 

التجاري  بالنظام  االلتزام  تكريس 

العالمي متعدد األطراف، وتعزيز انفتاحها 

مع  التعاون  أواصر  وتوطيد  االقتصادي، 

مختلف الشركاء التجاريين حول العالم.

الرئيس  هيفنز،  سكوت  السيد  وكان 

اإلعالمية،  بلومبيرغ  لمجموعة  التنفيذي 

ظل  في  إنه  سابق:  وقت  في  قال  قد 

عن  الناجم  العالمي  االقتصادي  االنكماش 

يتعين   ،»19  - »كوفيد  كورونا  جائحة 

تحقيق  مسؤولية  تحمل  العالم  قادة  على 

تعاٍف اقتصادي شامل ومستدام، وأضاف: 

»تفخر مجموعة بلومبيرغ اإلعالمية بإدارة 

يجمع  الذي  الدوحة،  في  المهم  الحوار  هذا 

الفكر،  وقادة  السياسات،  مبتكري  بين 

العقود  مسار  لتحديد  الصناعة،  وخبراء 

المقبلة«.

األولى  المنتدى  دورة  أن  من  الرغم  وعلى 

جاءت في ظروف معقدة، حيث دفع العالم 

وما زال، فاتورة كبيرة آلثار جائحة كورونا 

التي عصفت بكثير من اقتصاديات الدول، 

أكثر  ظروف  في  تأتي  العام  هذا  دورة  فإن 

تعقيًدا، إذا ما أضفنا إلى تأثيرات كورونا، 

الحرب الدائرة في أوكرانيا حالًيا، وما نتج 

اإلمدادات  عنها من تهديد مباشر لسالسل 

في العالم، وُنذر أزمة غذاء عالمية، وارتفاع 

ألسعار النفط، إضافة إلى ارتفاع التضخم 

في معظم دول العالم.

االنكماش  مرحلة  من  الدول  خروج  فبعد 

كورونا،  جائحة  عن  الناجم  االقتصادي 

مضللة  السريع  االنتعاش  آمال  تبدو 

النظرة،  هذه  عوامل  عدة  وتكرس  اآلن، 

والحرب  المتصاعد،  التضخم  غرار  على 

جميعها  ساهمت  حيث  أوكرانيا،  في 

االقتصادي  التعافي  توقعات  تراجع  في 

العالمي الهش بالفعل.

السنوي  االقتصادي  قطر  منتدى  ويجمع 

الدول  ورؤساء  األعمال  قادة  الثاني، 

األكثر  التحديات  لمعالجة  العالميين 

الشرق  منظور  من  العالم،  في  إلحاًحا 

األوسط، وتكمن أهمية انعقاد المنتدى في 

الدوحة، لموقعها االستراتيجي الذي يربط 

مركًزا  كونها  عن  فضاًل  بإفريقيا،  آسيا 

دول  وأكبر  ا، 
ًّ

رئيسي ا 
ًّ

عالمي ا 
ًّ

دبلوماسي

الطبيعي  الغاز  وتصدير  إنتاج  في  العالم 

بطولة  استضافة  إلى  باإلضافة  المسال، 

كأس العالم FIFA قطر 2022.

قطر  منتدى  من  األولى  النسخة  وُعِقدت 

 23 إلى   21 من  الفترة  في  االقتصادي 

 2500 من  أكثر  بمشاركة   ،2021 يونيو 

وصانعي  الدول  ورؤساء  األعمال  قادة  من 

و100  العالم  أنحاء  جميع  من  السياسات 

في  مؤثرة  أصوات  بينهم  من  متحدث، 

والسياسات  والمصارف  األعمال  مجاالت 

حول  النقاش  أثروا  والذين  االقتصادية، 

إليها  تطرق  التي  المتنوعة  المواضيع 

المنتدى، بما في ذلك »القيادة في عالم ما 

المتقدمة«،  و»التكنولوجيا  الوباء«،  بعد 

واالستثمار«،  و»األسواق  مستدام«،  و»عالم 

و»المستهلك  والتجارة«،  الطاقة  و»تدفقات 

أكثر  و»عالم  الرياضة«،  و»قوة  المتغير«، 

شمواًل«.

الدوحة          $

التكنولوجية  المنصة  طلبات،  أطلقت 

مجموعًة  المنطقة،  في  الرائدة  المحلية 

المخصصة  الموسمية  المبادرات  من 

فصل  خالل  التوصيل  سائقي  لدعم 

ويعتبر  الحرارة.  درجات  وارتفاع  الصيف 

تقديم هذه المبادرات، مثل توفير مجموعة 

في  انتظار  ومناطق  صيفية  مستلزمات 

من  جزءا  لالستراحة،  ومواقف  المطاعم 

التزام الشركة تجاه السائقين وسالمتهم. 

فصل  خالل  للسائقين  »طلبات«  وتقدم 

لسالمتهم  المبادرات  من  عدًدا  الصيف 

وراحتهم، مثل توفير مجموعة مستلزمات 

خصيًصا  مصممة  وسترات  صيفية، 

داخل  مكيفة  انتظار  ومناطق  للتبريد، 

المطاعم، ومواقف لالستراحة في مختلف 

ماًء  للسائقين  ُتقدم  المدينة  أنحاء 

للشرب. 

العالية  تقنياتها  »طلبات«  تستخدم  كما 

السائقين  يسلك  أن  لضمان  المستوى 

تسليم  عند  وأماًنا  كفاءة  الطرق  أفضل 

أقصر  لمسافات  القيادة  وبذلك  طلباتهم 

خالل  من  الشركة  وتسعى  اليوم.  طوال 

على  واالعتماد  المتكاملة  تقنياتها  تعزيز 

إلى  الفعلي  الوقت  في  الواردة  البيانات 

للسائقين  القيادة  مسارات  أفضل  اختيار 

تتيح  كما  االنتظار،  وقت  تقليل  وضمان 

أوقاتهم،  تناسب  مرنة  عمل  ساعات  لهم 

استراحة  على  الحصول  يمكنهم  حيث 

عند حاجتهم.

سوزا،  دا  ميغيل  فرانسيسكو  علق  وقد 

على  قطر«،  »طلبات  لشركة  العام  المدير 

سائقينا  نولي  »نحن  قائال:  اإلعالن  هذا 

المبذولة  جهودهم  على  واالمتنان  االحترام 

على  نعمل  ذلك  أجل  ومن  عملهم،  في 

الظروف  كافة  في  وراحتهم  سالمتهم 

واألوقات«.

في  العمل  أن  »نعلم  سوزا:  دا  وأضاف 

فصل الصيف شاق بسبب ارتفاع درجات 

بدعم  مسبقا  نقوم  فإننا  لذلك  الحرارة، 

لمنصة  التابعين  الدراجات  سائقين 

بمجموعة  تجهيزهم  خالل  من  طلبات 

مخصصة  وسترات  صيفية  مستلزمات 

منحهم  إلى  إضافة  للتبريد  خصيصا 

كانوا  كلما  العمل  من  استراحة  فترات 

بحاجة إلى ذلك«.

الدوحة          $

قام مصرف قطر اإلسالمي )المصرف(، وللدورة الثالثة 
على التوالي، برعاية مسابقة ترتيل القرآن الكريم التي 

نظمتها مدرسة أحمد بن محمد الثانوية للبنين تحت 
إشراف قسم العلوم الشرعية في وزارة التربية والتعليم 

والتعليم العالي وبالشراكة مع وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية.

مرور »50« عاما على الشراكة مع سفارة اليابان

»ماكيتا« و»نعمة« تحتفالن باليوبيل الذهبي
احتفلت »ماكيتا« و»نعمة« 
بمرور 50 عاما على الشراكة 
مع سفارة اليابان، وممثلي 

ماكيتا الخليج م.م.ح، 
ومجموعة من العمالء 

والشركاء في فندق هيلتون 
الدوحة.

 بدأ االحتفال باليوبيل 
الذهبي بكلمة ترحيبية 
ألقاها السيد راجا اسيلي، 

الرئيس التنفيذي لشركة 
نعمة، سلط فيها الضوء 

على األسباب الرئيسية 
الثالثة وراء الشراكة الطويلة 

والناجحة مع ماكيتا وهي 
الثقة واألهداف المشتركة 

والمهارات المجانية.

 اليوم، ماكيتا ونعمة هي قوة مهيمنة في 

السوق تجمع بين جودة الخدمة واألدوات 

المتفوقة.

ال  معا  »رحلتنا  اسيلي:  السيد  وأضاف   

تنتهي اليوم. إن شراكتنا يجمعها تراثنا 

عام  في  ماكيتا  تأسست  وطموحاتنا. 

اختراع  من  عاما   20 حوالي  بعد   ،1915
أول مثقاب كهربائي محمول. 

ومنذ ذلك الحين، سعت الشركة نطاق 

من  شاملة  مجموعة  لتقديم  منتجاتها 

األدوات الكهربائية. 

تأسست نعمة في عام 1955، ونمت من 

مرادفا  اسما  لتصبح  متواضعة  بدايات 

للحلول الصناعية في قطر«.

مورازاوا،  تاكيشي  السيد  وألقى   

نيابة  كلمة  اليابان،  سفارة  مستشار 

نجاح  قصة  على  فيها  أكد  السفير،  عن 

ماكيتا  كرست  »لقد  الشراكة:  هذه 

وخدماتها  منتجاتها  لتقديم  نفسها 

لتلبية احتياجات عمالئها.

لماكيتا  والرائعة  الناجحة  القصة  إن   

المستمرة  للعملية  نتيجة  هي  ونعمة 

الداخلي  التباين  في  المبذول  والجهد 

وأضاف:  المبتكر«.  اإلداري  والعمل 

»تعتبر ماكيتا ونعمة اآلن العبا رئيسيا 

في السوق في النمو والتطور في قطر«.

ونعمة  ماكيتا  لعب  السنين،  مر  على   

دورا مهما في أبرز المشاريع في قطر مثل 

بناء المالعب الشهيرة لكأس العالم لكرة 

في  اآلسيوية  األلعاب  ودورة   ،2022 القدم 

عام 2006، ومترو الدوحة وغيرها الكثير. 

جودة  على  شهادة  هي  التطورات  هذه 

الخدمة التي يقدمها هذا االتحاد.

العضو  نوبو،  غوتو  السيد  وقال   

»نحن  إف:  جي  إم  لشركة  المنتدب 

قطر  مستقبل  بشأن  للغاية  متفائلون 

ككل.  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول 

أحيانا  نواجه  قد  دائما،  الحال  هو  كما 

كالعادة،  ولكن  متوقعة،  غير  صعوبات 

سنساعد نعمة على تقديم أفضل دعم 

لوكالئها ومستخدميها النهائيين«.

شركاء  تكريم  تم  االحتفال،  وخالل 

السنين:  مر  على  المتميزين  التوزيع 

تم منح أطول شريك خدمة لشركة لولو 

منح  تم  ذ.م.م.  والمقاوالت  للتجارة  ريان 

لشركة  المنتجات  لمزيج  شريك  أكبر 

منح  تم  التجارية.  قادربهاي  الدين  فخر 

ماكيتا  أعمال  أعلى  مع  الشراكة  جائزة 

التقنية  إلى شركة قطر  لألكسسوارات 

أكبر  مع  شريك  منح  وتم  لأللمنيوم. 

تطوير  لشركة  ماكيتا  أدوات  أسطول 

البناء.

 واختتم السيد سيمون نعمة، الشريك 

البرنامج  نعمة،  إدارة  مجلس  ورئيس 

الشركة.  تراث  على  الضوء  مسلطا 

المشارك  المؤسس  »كان  وقال: 

يؤمن  نعمة،  أنطوان  السيد  الراحل، 

بالتكنولوجيا اليابانية عندما تحول كل 

الباقين نحو العالمات التجارية األوروبية 

عن  ببساطة  ميزتنا  لقد  واألمريكية. 

اآلخرين«.

لالحتفال  ضيفا   120 من  أكثر  واجتمع   

العمالء  ذلك  في  بما  الهام  اإلنجاز  بهذا 

وتجار  البنوك  وممثلي  التوزيع  وشركاء 

التجزئة.

الدوحة          $

»المصرف« يرعى مسابقة ترتيل القرآن
للدورة الثالثة على التوالي

آسيلي: شراكتنا يجمعها 
تراثنا وطموحاتنا
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في عدد من الكليات بجامعة قطر خريف »2022«

فتح برامج أكاديمية جديدة

علمت $ أن جامعة قطر تستعد الفتتاح 

خالل  الجديدة  األكاديمية  البرامج  من  عدد 

 2022 خريف  المقبل  الدراسي  الفصل 

والبعض اآلخر خالل الفصول القادمة.

برنامج   2022 خريف  في  الجامعة  وستطرح 

المطروح  الجميلة  الفنون  في  البكالوريوس 

سيبدأ  وكذلك  والعلوم،  اآلداب  كلية  قبل  من 

قبول الطلبة في التخصص الفرعي في ريادة 

اإلدارة  كلية  تطرحه  الذي  واالبتكار  األعمال 

لجميع  متاحا  سيكون  والذي  واالقتصاد، 

القبول  بدء  سيتم  وكذلك  الجامعة،  طلبة 

في التخصص الفرعي في تحليليات األعمال 

وستستقبل  واالقتصاد.   اإلدارة  كلية  لطلبة 

التمريض  أولى دفعات كلية  الجامعة كذلك 

أن  إلى  تهدف  التي   2022 خريف  مطلع  في 

تكون نموذجًا يحتذى به في التعليم والبحث 

تمريض  برامج  وتقديم  المتميزة  والخدمة 

الدولية  المعايير  تتبع  مبتكرة  أكاديمية 

وتلبي احتياجات الرعاية الصحية. 

مقرر كأس العالم
كما تطرح الجامعة مقرر »التعلم القائم على 

من  بدًءا   )UNIV 220( المجتمعية«  الخدمة 

العلوم  مجموعة  ضمن   2022 خريف  فصل 

االجتماعية والسلوكية لمتطلبات الجامعة. 

العالم،  لكأس  ثقافيا  إرثا  المقرر  هذا  وُيعتبر 

خريف  فصل  في  الطلبة  سينخرط  حيث 

2022 في أنشطة تطوع عديدة ُمثيرة للتحدي 
في مختلف فعاليات كأس العالم )فيفا 2022( 

في  المميزة  قطر  هوية  إبراز  بهدف  وغيرها، 

مهارات  ُيكسبهم  مما  التاريخي،  الحدث  هذا 

والتفاعل  إثراء قدرتهم على احترام  من شأنها 

مع اآلخرين من مجتمعات وثقافات مختلفة.

الطلبة  ميول  تطوير  إلى  المقرر  هذا  ويسعى 

عن  المجتمعية  والمشاركة  الخدمة  تجاه 

مثيرة  تطوع  تجارب  في  االنخراط  طريق 

)الرياضية،  منها:  المجاالت،  من  عديد  في 

واالجتماعية،  والبيئية،  والصحية، 

سلوكهم  الطلبة  فيها  يبرز  التي  واإلنسانية( 

بفاعلية  ليساهموا  المتحضر؛  اإلنساني 

احتياجاته  وتلبية  بمجتمعهم  النهوض  في 

وتطلعاته، عالوة على تقييمهم لتجربة التعلم 

خالل  من  المجتمعية  الخدمة  على  القائم 

تعكس  التي  التأملية،  األكاديمية  الكتابات 

مدى تأثير المشاركة المجتمعية على ذاتهم، 

واآلخرين والمجتمع من حولهم.

برامج جديدة العام المقبل
من  عدد  طرح  على  األمناء  مجلس  ووافق 

التخصصات الجديدة والتي ستتاح للدراسة 

الدقيق  التخصص  وهي   ،2023 خريف  في 

كلية  )لطلبة  الحديد  سكك  هندسة  في 

هندسة  في  الدقيق  والتخصص  الهندسة(، 

الطيران )لطلبة كلية الهندسة(، والتخصص 

اإلدارة  كلية  )لطلبة  الضرائب  في  الفرعي 

على  التربية  كلية  حصلت  كما  واالقتصاد(، 

موافقة مجلس األمناء لطرح برنامج الدكتوراة 

في التربية في فصل خريف 2023.

األكاديمية  خطتها  قطر  جامعة  ووضعت  هذا 

التي  والتخصصات  البرامج  تتضمن  التي 

 ،2024 خريف  حتى  الجامعة  في  ستطرح 

وحرصت الجامعة أن تكون عملية التخطيط 

األكاديمي مستمرة ومرنة للتأكد من توافقها 

مع  ومواءمتها  والطلب،  االحتياجات  مع 

وأفضل  الدولة،  في  العالي  التعليم  خريطة 

مراجعة  المقرر  ومن  الدولية.   الممارسات 

التخطيط األكاديمي للسنتين القادمتين في 

جديدة  خطة  ووضع  القادم،  الخريف  فصل 

ابتداء  ستطرح  التي  والتخصصات  للبرامج 

وتعد   ،2029 خريف  حتى   2025 خريف  من 

عامين  كل  األكاديمية  الخطة  مراجعة  آلية 

إدارة  تتمكن  خاللها  من  حقيقية  ضمانة 

التأكد  من  مؤسسية،  وبطريقة  الجامعة، 

من توافقها مع الخطة اإلستراتيجية للجامعة 

في  الحديثة  االتجاهات  وكذلك  والدولة، 

حقول المعرفة المختلفة.

االعتماد األكاديمي
يعد  الذي  األكاديمي  لالعتماد  وبالنسبة 

األكاديمية  البرامج  مخرجات  لجودة  مؤشرا 

مكتب  فيقوم  الجامعة،  تطرحها  التي 

الجودة  وضمان  األكاديمي  التخطيط 

البرامجية  األكاديمية  االعتمادات  بمراجعة 

أو المؤسسية للبرامج األكاديمية مع الكليات. 

بين  موزعا  اعتمادًا   26 حاليا  الجامعة  ولدى 

 20 قبل  ومن  والمؤسسي  البرامجي  االعتماد 

مؤسسة لالعتماد األكاديمي.

من  المؤسسة  األكاديمي  االعتماد  ويمّكن 

معرفة نقاط قوتها وضعفها والفرص المتوفرة 

من خالل عملية مراجعة حسنة االطالع تحدد 

الموارد  وتوزيع  الداخلي  التخطيط  مجاالت 

وتعزز الزمالة داخل الجامعة.

لهيئات  العملية  تقدم  النتائج  على  وبناء 

األداء  لتمويل  موضوعية  بيانات  التمويل 

تطبيق  على  األكاديمية  المؤسسات  وتحث 

نظريات ومقاربات تعليمية مبتكرة وعصرية، 

كما تقدم للمؤسسات التعليمية القدرة على 

للمجتمع  وتقدم  والهوية،  االتجاهات  تحديد 

التعليم  جودة  حول  ودقيقة  موثقة  معلومات 

الوصول  في  وتشارك  الجامعة،  تقدمه  الذي 

التعليم  بجودة  الخاصة  المعلومات  إلى 

المقدم للطلبة المرشحين للتعيين أو استالم 

وظائف جديدة مع أصحاب العمل.

جامعة  في  األكاديمية  البرامج  عدد  ويبلغ 

و46  بكالوريوس  برنامج   50 حاليًا  قطر 

البرامج  عدد  ويزيد  عليا،  دراسات  برنامج 

التخطيط  حسب  سنويًا  والتخصصات 

األكاديمي لجامعة قطر.

محمد أبوحجر كتب

طرح بكالوريوس في الفنون الجميلة وتخصص ريادة األعمال

مقرر »التعلم القائم على الخدمة المجتمعية« واستقبال أولى دفعات التمريض

برامج جديدة في الهندسة والتربية واإلدارة واالقتصاد عام »2023«



رها الزعيم 
َّ

ال أحد يعلم بالضبط مؤدى القنبلة التي فج

العراقي، مقتدى الصدر، استقالة أعضاء كتلته في 

مجلس النواب )73 نائبا(. وواضح أن الرجل لم يقم 

بخطوته إال بعد أن يئس من األخذ والرد مع بعض الكتل 

النيابية األصغر بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية 

ترعى شؤون العراق والعراقيين جميًعا. ويبدو أنه لم 

يكن أمامه غير ما ذهب إليه، متوخًيا إعادة الوجه الوطني 

لبلده، وجعله وطًنا لكل أبنائه وأطيافه ومكوناته على 

أساس من المواطنة الحّقة، ال المحاصصة االستبدادية. 

فالصدر لم يحصد ذلك العدد الكبير من المقاعد 

النيابية في انتخابات أكتوبر الماضي إال نتيجة تميز 

سياسته االستقاللية التي انتهجها، وإْن ضمن حدود 

معينة، عن الطائفية المقيتة، رغم أن كتلته مبنيٌة 

على أساس طائفي، وهو سليل أسرة دينية تاريخًيا، 

لكنه، كرجل سياسة استطاع أن يلتقط هذه الفكرة/ 

الضرورة لشعبه، لينهض العراق من جديد على أسس 

حضارية، وهو البلد المتعّدد األديان واألعراق والقوميات.. 

وكان الصدر قد تناغم، على نحو أو آخر، مع الشارع 

العراقي الذي أخذت تنبت فيه بذور الوطنية بعد حاٍل 

مريرٍة ألّمت بمواطني العراق، وبعد أن مّزقته المكّونات 

بأشكالها كافة.

 على كل حال، ما يهم اآلن هو محاولة فهم ما يمكن أن 

يحُدث في المرحلة الالحقة، وكيف يمكن أن تستثمر 

الزمر الطافية المرتهنة للخارج هذه الخطوة لصالحها، 

فهل يمكن أن يحّل الترميم وتمضي األمور إلى ما يشتهيه 

 ثمة 
َّ

ر العراق وأهله، كما أشير.. ما يبدو أن من دمَّ

سيناريوهات عدة محتملة يمكن تلخيصها بما يلي:

أواًل، خطوة الصدر مهما قيل في شكلها جاءت على 

ر عن امتالك األغلبية التي 
ِّ

ة، ال ألنها تعب
َّ

أرضية قوي

تمكنه من استثمار فوزه بالمساومة على حجم حصته 

في الحكومة، بل ألنها تستند إلى موقف وطني كان قد 

طرحه الصدر خالل اإلضرابات الوطنية فوق الطائفية، 

وإْن بنوع من االستقاللية، ما منحه زيادة المقاعد النيابية 

التي قاربت ثلث مقاعد المجلس. وما أملى عليه موقفه 

هو المنطق السياسي السليم المعبر عن حال العراق، 

وحاجته وتطلعات أبنائه. وجاء، في جوهره، تلبية لرغبة 

الشارع العراقي، وإدانة للطبقة التعجيزية التي فشلت 

في حكم البالد خالل عقد ونصف العقد، وترفض التخلي 

عن السلطة.

ح بذلك رئيس مجلس 
َّ

ثانًيا، أن يجري الترميم كما صر

النواب، محمد الحلبوسي، كما ينص الدستور أو النظام 

الداخلي للمجلس النيابي، فالواضح أن التصريح 

لالستهالك ال غير، حتى إن شكله )صوت صاحبه 

ومفرداته( جاءا باهتْين، وما خلفهما أمر آخر تماًما، فكيف 

يمكن أن تمّر مثل هذه الخطوة، وإْن كانت قانونية، 

حتى من خالل تحالفات الصدر نفسه التي كانت قبل 

االستقالة، وبالتالي، عدم تغيير مواقف هؤالء الحلفاء، ثم 

 الذين سيأتون من تلك الدوائر من يعرف وجهتهم؟ وهل 
َّ

إن

يستقيل بعضهم أو أغلبهم إذا كانوا يحملون رأًيا قريًبا 

من الكتلة الصدرية. إًذا فالمسألة ليست بهذه البساطة، 

والمعتقد أن الصدر قد درس خطوته جيًدا.

ثالًثا، النزول إلى الشارع هو تحصيل حاصل، واحد من 

الخيارات، فيما لو جرى اتفاق، وشّكلت حكومة تحاصص 

أقليات نيابية، وهذا لن يحصل، وإن حصل فالمؤكد 

أنها لن ُتخرج الزير من البير، فمن أوصل العراق إلى هذا 

الدرك يصعب عليه إخراجه منه. ولو أراد فال طريق غير 

حكومٍة تقوم على أسس وطنية تراقبها القوى السياسية 

والمؤسسات الديمقراطية األخرى، كالمجلس النيابي، 

ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات اإلعالمية، 

إضافة إلى المؤسسة القضائية.

رابًعا، تمّر المنطقة بمرحلة انقالبية، بدأت إرهاصاتها 

منذ بداية القرن الحادي والعشرين. وفي نهاية العام 

القديمة منتهية  القوى  2010، احتدم صراعها مع 
الصالحية، لكنها متمّسكة بوجودها، ومكاسبها، وبإخفاء 

جرائمها. وبغض النظر عن مسار تلك المرحلة التي 

جوبهت بثورات مضاّدة وردود عسكرية شديدة التوحش 

تمثلت بجيوش وأجهزة أمن، مع استعانة بقوى 

أجنبيٍة ما قاد إلى التفريط بالبالد: اقتصاًدا وثرواٍت، 

ومواقع عسكرية وهيمنة سياسية وتغيير ديمغرافي 

)سوريا(. ورغم ذلك، ال يمكن القول إن الثورة المضاّدة 

انتصرت، فقد تشكل وعي لدى جيل الشباب، وهو باق 

ولم يستسلم، إذ يصنع له حوامله وقياداته األنسب، 

ويصعب أن يقمع أو يحتجز، فهو ينتمي إلى المستقبل.

وأخيًرا، تبقى األيام المقبلة مليئة بالكثير، لكن القاعدة 

ق، 
ِّ

 ميدان الباطل ضي
َّ

تقول إن الغلبة للشعب، وإن

 محّبي 
َّ

ومحدود، رغم أن التهديد بالسالح وارد أيًضا لكن

 العقود الثالثة 
ًّ

العراق أوعى من التوّرط، ويدركون أن

األخيرة قد أنهكت العراق.

ليس من قبيل التجاوز القول بأن الثورة الجزائرية لم 

تنل حقها من الكتابات العربية، وخصوصا فيما يتعلق 

بدراسة تفاصيلها وخلفياتها وتداعياتها وآثار انتصارها 

على حركات التحرير في إفريقيا وآسيا بوجه خاص.. 

واللوم يوجه بالدرجة األولى للقطاع الثقافي الجزائري 

ومن تولوا أمره، والذي عرف انهيارا واضحا ومتزايدا بعد 

وفاة الرئيس هواري بو مدين، حيث تحولت المكتبات 

التي كانت جزءا من الشوارع الرئيسية في الجزائر 

إلى محالت لبيع »البتيزا« والفاست فود، أو محالت لبيع 

المالبس من كل زي وكل لون.

وبينما عرفت السوق الفرنسية عشرات الكتب عن الثورة 

الجزائرية، ومن وجهة النظر الفرنسية بالطبع، لم تعرف 

الجزائر إنتاجا مماثال من الدراسات والشهادات، وهو ما 

آمل أن أحاول يوما دراسة أسبابه وخلفياته.

وال حديث عن الوطن العربي، فالقراءة لم تعد من 

أسبقيات المواطن الذي تلتهمه قنوات التلفزة وشاشات 

الهواتف الذكية، ولهذا أيضا وقفة أخرى.

وقد رأيت اليوم، ونحن على عتبات االحتفال بالذكرى 

الستين الستقالل الجزائر أن أتوقف لحظات عند 

واحد من الكتب القليلة التي أصدرها المجاهدون، 

وروت شهادات حية عن يوميات الثورة، ال ألروي بطوالت 

المجاهد الجزائري ومعاناة الشعب الجزائري، ولكن ألثير 

دهشة القارئ العربي عندما يعرف دور الذئاب في الثورة 

الجزائرية.

والكتاب الذي توقفت عنده هو »شاهد على الثورة في 

األوراس« للمجاهد محمد الصغير هاليلي، والذي أصبح 

بعد استرجاع االستقالل نائبا في البرلمان.

ويتناول الكاتب تفاعل الطبيعة مع المجاهدين ) ص 158( 

فالحيوانات تأقلمت مع الثورة والثوار، والذئاب، التي عادة 

ما تنفر من اإلنسان وتفر منه، كانت تلجأ إلى حيث تشم 

رائحة الثوار، هروبا من فظائع الجيوش الفرنسية التي 

كانت تتبع سياسة األرض المحروقة، فنجدها تنحاز 

حيث يستقر الثوار في استراحة المحارب أو عند اإلعداد 

للكمين، فنراها مستأنسة لهم مركزة نظراتها الحادة 

على الجهة التي توجد بها القوات الفرنسية، وكان ذلك 

تصرفا غريزيا أقرب إلى الخيال.

وهكذا أصبح الثوار يستعينون بتلك الضواري التي خصها 

الله بحاسة الشم لتقدير المسافات التي تفصلهم عن 

العدو، في حالة استحالة الرؤية نظرا لكثافة األشجار، أو 

سوء األحوال الجوية.

فإذا هدأت الذئاب وقلت حركاتها واستقرت في مكانها 

مطمئنة تحت جذع الشجرة كانت المسافة بعيدة بين 

ذلك الموقع ومكان العدو، أما إذا بدأت تغير مكانها وتقترب 

من المجاهدين وهي ترقبهم بنصف عين، فتلك إشارة 

بأن جيوش العدّو تتقدم نحو مكمن المجاهدين، ويصبح 

على هؤالء إما االستعداد للمواجهة أو االنسحاب إلى مأمن 

آخر.. أما عن بطوالت الرجال، فلهذا حديث آخر.
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ش  خلفيات التوحُّ
اإلسرائيلي

نهاد أبو غوش

كاتب فلسطيني

أضاف تقرير لـ»واشنطن بوست« األميركية 

مجموعة من األدلة الدامغة التي تدين إسرائيل 

في جريمة اغتيال الصحفية الشهيدة شيرين 

أبوعاقلة، وهو يضاف إلى تقارير محايدة سابقة 

وأبرزها تقريرا مؤسستي »سي. إن. إن« ووكالة 

أسوشيتد برس، وكلها إلى جانب الشهادات 

المحلية وصور الفيديو وتقارير خبراء الصوت 

واألسلحة تؤكد بما ال يدع مجاال للشك مسؤولية 

إسرائيل المطلقة عن اغتيال الشهيدة بقرار 

متعمد وعن سابق تصميم. إذن لماذا تصم دولة 

االحتالل آذانها عن اإلدانات الدولية وحتى أنها ال 

تبدي أسفها عما جرى، وتشيد حكومتها بأداء 

األجهزة األمنية حتى في قمعها لجنازة شيرين، 

وتواصل سياسات التوسع واالستيطان 

وتهويد القدس، المقترنة بأبشع جرائم القتل 

واإلعدامات اليومية من دون أن تحسب حسابا 

ألحد: ال لمؤسسة قانونية أو حقوقية وال ألي 

جهة دولية، وال لتأثير هذه الجرائم على مكانة 

إسرائيل وسمعتها وعالقاتها الدولية؟

تترافق هذه اإلدانات مع استمرار صدور تقارير 

مؤسسات حقوقية موضوعية ورصينة 

كتقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها 

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 

والتي إلى جانب تقارير سابقة لمنظمة 

العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش 

ومنظمة »بيتسيليم« اإلسرائيلية اتهمت 

إسرائيل بممارسة جرائم التمييز العنصري 

)األبارتهايد(.

من الواضح أن اإلدانات الدولية ال تعني إسرائيل 

طالما أنها تبقى في حدود الكالم المرسل في 

الهواء، وال تتحول إلى إجراءات عملية، وحيث 

تحظى إسرائيل بغطاء كامل وحماية دائمة من 

قبل اإلدارة األميركية.

ثمة إذن مجموعة من الظروف المحلية 

واإلقليمية والدولية تشجع إسرائيل على 

ش الدموي ضد  مواصلة سياسات التوحُّ

الفلسطينيين، وأبرزها التواطؤ الدولي الذي 

يصل إلى حد مشاركة إسرائيل في جرائمها 

من خالل الموقف األميركي المنحاز بشكل 

مطلق، والموقف األوروبي الذي يتشدد في ابتزاز 

الضحية )الفلسطينيين( والضغط عليهم 

لتغيير مواقفهم بينما أقصى ما تقدمه أوروبا 

هو المواقف اللفظية والمساعدات االقتصادية 

الشحيحة والمشروطة.

الذئاب والثورة الجزائرية

محيي الدين عميمور
 مفكر ووزير جزائري سابق

محمود الوهب
كاتب سوري

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 

المفدى، وفخامة الرئيس الدكتور 

جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية 

سيراليون، جلسة مباحثات رسمية 

بالديوان األميري صباح أمس، 

جرى خاللها استعراض العالقات 

الثنائية بين البلدين، والسبل 

الكفيلة بدعمها وتطويرها في مختلف 

المجاالت السيما االستثمار واالقتصاد 

عليم، إلى جانب بحث  والسياحة والتَّ

عدد من القضايا اإلقليمية والدولية 

ذات االهتمام المشترك.

وعقب الجلسة، شهد سمو 

األمير المفدى، وفخامة الرئيس 

السيراليوني التوقيع على مذكرة 

تفاهم للتعاون في المجال القانوني 

بين وزارتي العدل في البلدين، 

ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالين 

السياحي وفعاليات األعمال، واتفاقية 

حول المساعدة اإلدارية المتبادلة 

للتطبيق األمثل لقانون الجمارك 

ولتقصي ومكافحة المخالفات 

الجمركية بين البلدين، واتفاقية 

بشأن تنظيم استخدام العمال 

السيراليونيين في دولة قطر، 

ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال 

التعليم والتعليم العالي والبحث 

العلمي بين البلدين، واتفاقية بشأن 

إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين 

حكومتي البلدين.

تتميز 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.

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 

»2017«، وخالل 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.

وتأتي محادثات صاحب السمو 

وفخامة الرئيس الدكتور جوليوس 

مادا بيو، لتضيف لبنة جديدة إلى 

صرح العالقات القوية والمتنامية بين 

قطر وسيراليون، عنوانها االحترام 

المتبادل والمنافع المشتركة.

قطر وسيراليون.. 
آفاق جديدة

العراق إلى أين بعد استقالة النواب الصدريين ؟

صراع طويل األمدالنكبة الثانية االختبار األصعب
األخير  التهديد  إن  كوك  جوناثان  البريطاني  الصحفي  قال 

ثانية  نكبة  بارتكاب  إسرائيليون  مسؤولون  أطلقه  الذي 

تتمسك  التي  االدعاءات  بطالن  يثبت  الفلسطينيين  بحق 

الرواية  أن  تزعم  والتي  المتعاقبة  االحتالل  حكومات  بها 

الفلسطينية للنكبة »تمثل تشويها لتاريخ المنطقة«.

أن  آي«  إيست  »ميدل  بموقع  له  مقال  في  كوك  وأضاف 

مهددًا  سابق  حكومي  وزير  مؤخرًا  أطلقه  الذي  التحذير 

يكشف  آخر  قسري  بطرد  الفلسطيني  بالعلم  الملوحين 

الكذبة التي لم تفارق إسرائيل منذ التأسيس. 

} )ميدل إيست آي(

الدول  قادة  جونسون  بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  دعا 

الغربية لالستعداد لحرب طويلة في أوكرانيا أو مواجهة خطر 

أكبر انتصار للعدوان في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ودعا جونسون في مقال بصحيفة ذا صنداي تايمز البريطانية 

القدرة  لديها  أوكرانيا  أن  من  ويتأكدوا  أعصابهم  يتمالكوا  أن 

االستراتيجية على البقاء واالنتصار في نهاية المطاف.

شيء  كل  سيعتمد  الحيوي.  العامل  هو  اآلن  الوقت  وقال: 

على ما إذا كان بإمكان أوكرانيا تعزيز قدرتها على الدفاع عن 

أراضيها بشكل أسرع من قدرة روسيا على تجديد قدرتها على 

الهجوم. 

} )الصنداي تايمز(

الروسي  الرئيس  إن  جورنال  ستريت  وول  صحيفة  قالت 

ضعفا  األكثر  النقطة  إلى  قوية  ضربة  وجه  بوتين  فالديمير 

مضيفة:  االنتخابي،  تصنيفهم   - األوروبي  االتحاد  دول  لقادة 

ستشهد الدول الكبرى في أوروبا االنتخابات مع اقتراب الشتاء 

الروسي  الغاز  بنقص  السكان  سيشعر  حيث  المقبل، 

بشكل أكثر حدة.

للزعماء  األصعب  االختبار  سيكون  ذلك  أن  الصحيفة  وترى 

الحاليين للدول األوروبية، وسيكون من الصعب للغاية عليهم 

عن  السكان  رضا  عدم  خلفية  على  المرجوة  النتائج  تحقيق 

الزيادة الحادة في تكلفة الطاقة. 

} )وول ستريت جورنال(
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زيلينسكي يتعهد باستعادة المناطق التي سيطرت عليها روسيا

مقتل »100« جندي أوكراني في دونباس
موسكو - األناضول- أعلنت الدفاع الروسية، 

أمس، قتل 100 جندي أوكراني إثر استهداف 

قطار يقلهم إلى منطقة دونباس شرقي البالد.

جاء ذلك بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم، 

الدفاع  باسم  للمتحدث  صحفية  إفادة  عن 

الروسية إيغور كوناشينكوف.

من  صواريخ  »ضربة  إن  كوناشينكوف  وقال 

المدى  بعيدة  الدقة  عالية  »كاليبر«  طراز 

M777 عيار  10 مدافع هاوتزر  أدت إلى تدمير 

155 ملم وما يصل إلى 20 مدرعة قتالية قدمها 
الغرب إلى نظام كييف«.

أمس  اول  مساء  نفذت  الضربة  أن  وتابع 

واستهدفت المعدات التي استلمتها أوكرانيا 

الماضية،  العشرة  األيام  خالل  الغرب  من 

للمحوالت  مصنع  أرض  في  موجودة  وكانت 

في مدينة نيكواليف )جنوب(.

ولفت كوناشينكوف أنه »في نفس المساء، 

من  أطلقت  الدقة  عالية  صواريخ  أصابت 

ومعدات  وأسلحة  أفرادا  يقل  قطارا  الجو 

في  القتال  منطقة  إلى  وصل  أوكراني  للواء 

 100 من  أكثر  مقتل  إلى  أدى  ما  دونباس، 

جندي وتدمير 30 دبابة ومدرعة«.

وفق  القضاء،  تم  األحد  فجر  ساعات  وفي 

 200 إلى  يصل  »ما  على  الروسية،  الدفاع 

وتدمير  أجانب،  مرتزقة  فيهم  بمن  مسلح، 

و10  طراز«غراد»،  من  صواريخ  راجمتي 

مدرعة،  جند  وناقالت  قتالية  مشاة  عربات 

في منطقة سيليدوفو في مقاطعة دونيتسك 

أن  الدفاع  متحدث  وذكر  األوكرانية«. 

»الطيران الروسي دمر 4 مستودعات ألسلحة 

في  المدفعية  وذخيرة  والمدفعية  الصواريخ 

الصواريخ  لنظام  إطالق  ومنصة  دونيتسك، 

Buk-M1 المضاد للطائرات في لوغانسك«.
األوكراني  الرئيس  تعهد  جهته،  من 

باستعادة  أمس،  زيلينسكي،  فولوديمير 

المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية 

في جنوب أوكرانيا، مؤكًدا أن معنويات قواته 

مرتفعة للغاية.

لمدينة  زيارة  عقب  زيلينسكي،  وقال 

خاللها  تفقد  البحر،  على  المطلة  ميكواليف 

نمنح  »لن  بعيد:  غير  المتمركزة  قواته 

شيء،  كل  وسنستعيد  ألحد  الجنوب 

الرئيس  ووصف  ا«. 
ًّ

أوكراني البحر  وسيكون 

األوكراني الخسائر التي تكبدتها بالده جراء 

الحرب بأنها »كبيرة«، لكنه تعهد في المقابل 

بأن تعيد حكومته بناء كل ما دمرته الحرب.

من جهة أخرى، قال زيلينسكي: إن أوكرانيا 

ستبذل قصارى جهدها الستئناف الصادرات 

سالمة  ضمان  بمجرد  موانئها،  من  الغذائية 

ذلك بمساعدة دولية.

مناطق  على  الروسية  القوات  وسيطرت 

انطالق  منذ  أوكرانيا  جنوب  في  واسعة 

فبراير  من  والعشرين  الرابع  في  الحرب 

ساحل  كامل  على  سيطرت  كما  الماضي، 

من  أجزاء  وعلى  آزوف،  بحر  على  أوكرانيا 

ساحلها على البحر األسود. { الصواريخ الروسية تدمر مستودع وقود شرق أوكرانيا

اقتحام جديد لـ »األقصى« من قبل المستوطنين

شهيد واعتقاالت في الضفة
شاب  استشهد  قنا-  المحتلة-  القدس 

فلسطيني، أمس، برصاص قوات االحتالل 

الفصل  جدار  من  بالقرب  اإلسرائيلي 

الضفة  في  قلقيلية  جنوب  العنصري 

الغربية.

بأن  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وأفادت 

سكان  من  غانم  تيسير  أحمد  العامل 

أثناء  االحتالل  برصاص  استشهد  نابلس 

محاولته الدخول عبر بوابة »جلجولية«.

في  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  وصعدت 

المداهمة  حمالت  من  الماضية  األيام 

الفلسطينية  والبلدات  القرى  واقتحامات 

من  زادت  كما  والقدس،  الغربية  بالضفة 

الحي  الرصاص  وإطالق  االعتقاالت  وتيرة 

عدد  استشهاد  إلى  أدى  مما  الشبان،  على 

فجر  شهد  حيث  الفلسطينيين،  من 

شبان  ثالثة  استشهاد  الماضية،  الجمعة 

االحتالل  قوات  برصاص  فلسطينيين 

شمال  جنين،  مدينة  في  اإلسرائيلي 

العمال  من  عدد  وأصيب  الغربية.  الضفة 

أمس،  اختناق،  بحاالت  الفلسطينيين 

جراء إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز خالل 

العسكري،  الطيبة  حاجز  قرب  مالحقتهم 

الضفة  غرب  شمال  طولكرم،  غرب  جنوب 

الغربية. وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية 

لدى  العمال  الحقت  االحتالل  قوات  أن  »وفا« 

في  عملهم  أماكن  إلى  الدخول  محاولتهم 

الغاز  قنابل  صوبهم  وأطلقت   ،1948 أراضي 

المسيل للدموع، مما أسفر عن إصابة عدد 

منهم بحاالت اختناق.

االحتالل  قوات  اعتقلت  آخر،  جانب  من 

من  فلسطينيين  ثمانية  االسرائيلي، 

الضفة الغربية، بينهم أسيران محرران.

قوات  أن  لـ»وفا«  أمنية  مصادر  وذكرت 

فلسطينيين  خمسة  اعتقلت،  االحتالل 

كما  لحم،  بيت  من  محرر  أسير  بينهم 

بينهم  آخرين  فلسطينيين  ثالثة  اعتقلت 

أسير محرر شمال الخليل.

اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  اعتقلت  كما 

بلدة  اقتحام  عقب  فلسطينيا   13 أمس، 

»جنين«  مدينة  غرب  جنوب  »برطعة« 

شمال الضفة الغربية.

»وفا«  الفلسطينية  األنباء  وكالة  وذكرت   

وداهمت  البلدة  اقتحمت  االحتالل  قوات  أن 

 13 واعتقلت  وفتشتها،  سكنية،  عمارة 

عامال، واقتادتهم إلى التحقيق.

وصعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي في األيام 

واقتحامات  المداهمة  حمالت  من  الماضية 

بالضفة  الفلسطينية  والبلدات  القرى 

من  زادت  كما  المحتلة،  والقدس  الغربية 

الحي  الرصاص  وإطالق  االعتقاالت  وتيرة 

على الشبان الفلسطينيين.

حملة  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  وتشن 

يومية  شبه  بصورة  ومداهمات  اعتقاالت 

الغربية ومدينة القدس  في مناطق الضفة 

المحتلة، في إطار ممارساتها القمعية بحق 

الشعب الفلسطيني.

أمس،  المستوطنين  عشرات  واقتحم 

المبارك،  األقصى  المسجد  باحات 

االحتالل  قوات  من  مشددة  حراسة  وسط 

اإلسرائيلي.

عشرات  بأن  محلية  مصادر  وأفادت 

األقصى  باحات  اقتحموا  المستوطنين 

على شكل مجموعات متتالية من جهة باب 

»تلمودية«  طقوس  بأداء  وقاموا  المغاربة، 

وجوالت استفزازية.

المتكررة  المستوطنين  اقتحامات  وتأتي 

ضمن محاوالت االحتالل، لفرض مخططات 

المسجد  في  والمكاني  الزماني  التقسيم 

االقتحامات  فترة  تشهد  فيما  األقصى، 

من  الشرقية  المنطقة  االحتالل  قوات  إخالء 

وذلك  والمرابطين،  المصلين  من  المسجد 

لتسهيل اقتحام المستوطنين.

من  مجموعة  أعادت  آخر،  صعيد  وعلى 

استيطانية  بؤرة  بناء  المستوطنين 

الشرقية  اللبن  قرية  أراضي  على  جديدة 

جنوب نابلس.

البؤرة  تلك  فإن  محلية،  مصادر  وبحسب 

من  تعتبر  التي  »الجنينة«  منطقة  في  تقع 

أهم المناطق الحيوية التي تطل على طريق 

نابلس - رام الله القديم.

الثالثة  المرة  هذه  أن  إلى  المصادر  وأشارت 

في غضون شهر التي يتم إعادة بناء البؤرة 

قبل  من  هدمها  بعد  فيها  االستيطانية 

السلطات اإلسرائيلية.

وأطلقت بحرية االحتالل اإلسرائيلي، أمس، 

مراكب  صوب  الثقيلة  رشاشاتها  نيران 

شمال  بحر  في  الفلسطينيين  الصيادين 

قطاع غزة.

اإلسرائيلية  البحرية  جنود  وفتح 

محافظة  بحر  عرض  في  المتمركزين 

نيران  عنيف  وبشكل  القطاع  شمال 

رشاشاتهم الثقيلة تجاه مراكب الصيادين 

الواحة  منطقتي  بحر  عرض  في  العاملة 

على  عنوة  الصيادين  وأجبروا  والسودانية، 

االنسحاب من البحر.

أسرى  واصل  اآلخر،  الجانب  وعلى 

فلسطينيون في سجون ومعتقالت االحتالل 

الطعام  عن  المفتوح  إضرابهم  اإلسرائيلي 

رفًضا لسياسة االعتقال اإلداري.

شؤون  هيئة  رئيس  بكر،  أبو  قدري  وقال 

في  الفلسطينيين،  والمحررين  األسرى 

سجون  في  أسرى  ستة  إن  له:  تصريح 

عن  المفتوح  إضرابهم  واصلوا  االحتالل 

الطعام  عن  مضرب  هو  من  بينهم  الطعام، 

منذ 109 أيام.

هنية يدعو إلى بناء رؤية  
استراتيجية فلسطينية مستقبلية

غزة - األناضول- دعا رئيس المكتب 

السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 

»حماس« إسماعيل هنية، أمس، إلى بناء 

رؤية استراتيجية فلسطينية مستقبلية.

جاء ذلك في كلمة مسّجلة لهنية، تم 

بّثها خالل مؤتمر علمي عقدته جامعة 

األّمة بمدينة غزة، بعنوان: »السيادة 

الفلسطينية، المتغيرات االستراتيجية 

والمسارات المستقبلية«.

وقال هنية إن هناك ضرورة لـ»االستفادة من 

المتغيرات الحاصلة في العالم، أو المنطقة 

العربية واإلسالمية، لبناء هذه الرؤية، 

وإدارة الصراع مع العدو«.

وأضاف أن »هذه المتغيرات بأبعادها 

األمنية والعسكرية والسياسية ُتلقي 

بظاللها على المنطقة ككل

وأشار إلى وجود أولويات استراتيجية على 

المستوى الفلسطيني، ُمرتكزة على عدة 

أبعاد منها »المقاومة، وبناء التحالفات 

االستراتيجية، واالنتقال بالشعوب من 

استراتيجية اإلسناد إلى استراتيجية 

الشراكة في التحرير، واالنفتاح على 

المجتمع الدولي والدول الكبيرة والوازنة«.

وأردف أن »المقاومة الفلسطينية في كافة 

أماكن تواجدها تقف على رأس األولويات 

االستراتيجية التي يجب أن تحظى 

بالدعم .

قمة مصرية - أردنية - بحرينية
 بشرم الشيخ

مسيرة حاشدة في تونس

»داعش« يعلن مسؤوليته 
عن تفجير معبد لـ»السيخ«

الحرب في أوكرانيا »قد تستمر لسنوات«

شرم  مدينة  شهدت   - األناضول   - عمان 

مصريًا  لقاًء  أمس،  المصرية،  الشيخ 

الثالث  الدول  قادة  جمع  بحرينيًا،  أردنيًا 

جو  الرئيس  بمشاركة  خالله  رحبوا 

بايدن في قمة عربية أميركية تستضيفها 

الرياض الشهر المقبل.

باسم  للمتحدث  بيان  وفق  ذلك  جاء 

نشره  راضي،  بسام  المصرية،  الرئاسة 

عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

المصري  الرئيس  أكد  المصدر،  وحسب 

إلى  بالده  تطلع  السيسي  الفتاح  عبد 

بما  واألردن؛  البحرين  مع  التعاون  تعزيز 

لشعوبهم،  المشتركة  المصالح  »يحقق 

ويعزز جهود العمل العربي المشترك«.

عبد  األردن  ملك  عن  البيان  نقل  فيما 

بن  حمد  البحريني  والعاهل  الثاني  الله 

عيسى إشادتهما بالروابط »الوثيقة« التي 

فقد  البيان،  وحسب  الثالث.  الدول  تجمع 

»تمثل  دولهم  بين  العالقات  الملكان  اعتبر 

حجر أساس للحفاظ على األمن واالستقرار 

اإلقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في 

والبحرين  لمصر  المحورية  األهمية  ضوء 

واألردن إقليميًا ودوليًا«.

وتناولت المباحثات، حسب بيان الرئاسة 

ومسارات  الوثيقة  »العالقات  المصرية 

الثالث  الدول  بين  البناء  الثنائي  التعاون 

مختلف  تجاه  المتبادل  والتنسيق 

إضافة  المشترك،  االهتمام  محل  القضايا 

الساحتين  على  التطورات  آخر  إلى 

اإلقليمية والدولية والتحديات التي تواجه 

المنطقة«.

التي  المرتقبة  بالقمة  القادة  ورحب 

دول  قادة  بين  السعودية  تستضيفها 

واألردن  ومصر  الخليجي  التعاون  مجلس 

األميركية  المتحدة  والواليات  والعراق 

الشهر المقبل.

ساحة  في  التونسيين  من  اآلالف  تظاهر 

ضد  أمس،  بالعاصمة،  الجمهورية 

رئيس  أقرها  التي  االستثنائية  اإلجراءات 

سخطا  وأحدثت  سعّيد،  قيس  البالد 

واسعا.

وشارك في المسيرة شخصيات سياسية 

إلى  باإلضافة  حقوقية،  وأخرى  بارزة، 

حّله  الذي  البرلمان  نواب  من  مجموعة 

قيس سعيد.

الجمهورية  ساحة  من  المسيرة  وانطلقت 

باتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة 

وسط  المحتجين،  من  واسعة  بمشاركة 

إجراءات أمنية مشددة.

القضاة  جمعية  رئيس  قال  والسبت، 

تصريح  في  الحمايدي  أنس  التونسيين 

لـ»عربي21«: »قررنا مواصلة تعليق العمل 

20 يونيو«،  لمدة أسبوع بداية من االثنين 

تنفيذ  باإلجماع  قرروا  »القضاة  أن  مؤكدا 

تاريخه  تحديد  سيتم  عام  غضب  يوم 

الحقا«.

وتابع الحمايدي: »قررنا أيضا دعم وإسناد 

والذين  عزلهم  تم  الذين  القضاة  من  عدد 

أن  على  مشددا  جوع«،  إضراب  في  دخلوا 

رئيس  بتراجع  مرتبط  اإلضراب  »تعليق 

العزل  قرار  عن  سعّيد  قيس  الجمهورية 

لعشرات القضاة«.

داعش  تنظيم  أعلن  األناضول-  كابل- 

الذي  الهجوم  عن  مسؤوليته  اإلرهابي 

العاصمة  في  للسيخ  معبدا  استهدف 

األفغانية، كابل، وأودى بحياة شخصين.

التنظيم في بيان نشره على موقعه  وقال 

متأخر  وقت  في  »أعماق«،  اإللكتروني 

السيخ  »معبد  على  الهجوم  إن  السبت، 

مسؤول  إساءة  على  ردا  كان  والهندوس« 

الله  )صلى  محمد  للنبي  هندي  حكومي 

عليه وسلم(.

محمد  »أبو  أن  بيانه  في  التنظيم  وأوضح 

المعبد  هاجم  أفراده،  أحد  الطاجيكي«، 

ذلك  بعد  واستهدف  حارسه  قتل  بعد 

الناس بداخله بسالح ناري وقنابل يدوية.

فجروا  التنظيم  مقاتلي  أن  البيان  وذكر 

وسيارة  ناسفة  عبوات  أربع  المعبد  أمام 

مفخخة استهدفت دوريات لطالبان كانت 

نقلت  ما  بحسب  المعبد،  حماية  تحاول 

وكالة أسوشييتد برس.

آخرون   8 وأصيب  شخصان  ُقتل  وأمس، 

لطائفة  معبدا  استهدف  مسلح  هجوم  في 

السيخ، وسط العاصمة األفغانية كابل.

عبد  األفغانية،  الداخلية  متحدث  وقال 

النافع تكوار، في تصريحات صحفية، إن 

»الهجوم أسفر عن مقتل شخصين بينهما 

إصابة  إلى  إضافة  األمن،  قوات  من  عنصر 

8 أشخاص آخرين«، حسبما نقلت وكالة 
»أريانا« األفغانية.

ينس  السيد  حذر   - قنا   - برلين 

شمال  لحلف  العام  األمين  ستولتنبرغ 

في  الحرب  أن  من  »الناتو«  األطلسي 

وحث  لسنوات«،  تستمر  »قد  أوكرانيا 

الغرب على أن يكون مستعدا لدعم كييف 

مع استمرار الحرب.

به  أدلى  حديث  في  ستولتنبرغ،  وقال 

األلمانية:  سونتاغ«  أم  »بيلد  لصحيفة 

حتى  ألوكرانيا  دعمنا  نخفف  أال  »علينا 

لو كانت الكلفة مرتفعة، ليس فقط على 

صعيد الدعم العسكري لكن أيضا بسبب 

أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي تشهد 

قمة  في  المشاركين  أن  وأضاف  ارتفاعا«. 

اإلسبانية  العاصمة  في  المقبلة  »الناتو« 

تعد  لم  روسيا  أن  سيعلنون  »مدريد« 

روسيا  أن  »سنعلن  قائال:  للحلف،  شريكا 

تهديدا  تشكل  ولكنها  شريكا،  تعد  لم 

ألمننا، فضال عن السالم واالستقرار«.

وتتواصل العملية العسكرية الروسية في 

وسط  أشهر،  ثالثة  من  أكثر  منذ  أوكرانيا 

تضاؤل فرص التوصل التفاقات وتفاهمات 

المواجهات  لوقف  وكييف،  موسكو  بين 

تسلجها  لم  نزوح  بموجة  تسببت  التي 

أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

أمين عام »الناتو«:

فلسطين تطالب الكيان اإلسرائيلي 
بتسليم البندقية التي قتلت »أبو عاقلة«

رام الله )االراضي الفلسطينية(- أ.ف.ب- 

الكيان  الفلسطينية  السلطة  طالبت 

البندقية  تسليم  أمس  اإلسرائيلي 

الصحافية  قتل  في  استخدمت  التي 

الفلسطينية األميركية شيرين أبو عاقلة 

وذلك في حفل تأبين في الذكرى األربعين 

لمقتلها. 

ويؤّكد الفلسطينّيون أّن الرصاصة أطلقها 

الجانب  طلب  ورفضوا  إسرائيلي،  جندي 

في  مشترك  تحقيق  إجراء  اإلسرائيلي 

كّل  أّن  على  مشّددين  الصحفّية،  مقتل 

يؤّكدون  والشهود  والدالئل  »المؤّشرات 

خاّصة  وحدات  جانب  من  اغتيالها 

إسرائيلّية«.

خالل  اشتية  محمد  الوزراء  رئيس  وقال 

الله  رام  مدينة  في  أقيم  الذي  الحفل 

»رفضنا  المحتلة  الغربية  الضفة  في 

ونطالبهم  بل  الرصاصة،  تسليمهم 

شيرين  اغتالت  التي  البندقية  بتسليم 

أبو عاقلة«.

إجراء  الفلسطينية  السلطة  وترفض 

اإلسرائيلي،  الجانب  مع  مشترك  تحقيق 

غير أنها لم تمانع إجراء تحقيق دولي. 

الجزيرة  قناة  نشرت  الماضي،  األسبوع 

إنها  قالت   5.65 عيار  من  لرصاصة  صورة 

وموضحة  عاقلة  أبو  قتل  في  استخدمت 

ويستخدمه  للدروع  مخترق  النوع  هذا  أن 

الجيش االسرائيلي.

أعلن  الفلسطيني  العام  النائب  وكان 

إجراء  أعقاب  وفي  الماضي  الشهر  أواخر 

الجيش  مسؤولية  داخلي،  تحقيق 

وقال  الصحافية،  مقتل  عن  االسرائيلي 

إسرائيلي  جندي  برصاص  قتلت  إنها 

استخدم بندقية قنص. 

الصحافية  عائلة  أكدت  جانبها  من 

مقتل  في  بالتحقيق  المطالبة  مواصلتها 

شقيقها  وقال  الفاعلين.  ومعاقبة  ابنتها 

التأبين  حفل  خالل  عاقلة  أبو  أنطون 

»نحن ال نطالب سوى بالعدالة لشيرين«.

{ حاالت اختناق لعدد من الفلسطينيين خالل مواجهات مع االحتالل
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قياسية،  بسرعة  األوروبي،  االتحاد  مفوضية  أصدرت 

أوكرانيا  وهما  المتقدمين،  أحدث  بقبول  توصية 

المرحلة  ومولدوفا، فيما تم استبعاد جورجيا في هذه 

من أن تكون مرشحة لالنضمام لالتحاد، بعد أيام قليلة 

تقدمت  فبراير،  نهاية  في  الروسية  الحرب  بدء  من 

الدول الثالث بطلب لالنضمام إلى االتحاد األوروبي.

آلالف  مبدئي  فحص  وإثر  ونصف،  أشهر  ثالثة  وبعد 

االتحاد  أعطى  المقدمة،  الوثائق  من  الصفحات 

مؤهلتين.  يعتبرهما  اللتين  للدولتين  األخضر  الضوء 

األعضاء  الدول  مجلس  يمنح  بأن  أوصت  المفوضية 

المرشح«  »وضع  دولة،   27 عددها  البالغ  االتحاد،  في 

يتخذ  أن  للمجلس  يمكن  وهكذا  ومولدوفا.  ألوكرانيا 

القمة  في  اإلجماع  يتطلب  بقرار  المهمة  الخطوة  هذه 

المقبلة في نهاية يونيو الجاري.

زيارتهم،  فخالل  االتجاه،  بهذا  تسير  األمور  أن  ويبدو 

من  كل  أبدى  كييف،  إلى  يونيو،   16 الخميس  يوم 

المستشار األلماني أوالف شولتسوالرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اإليطالي ماريو دراغي 

موافقتهم، وهم الذين يمثلون أكبر ثالث دول أعضاء في 

االتحاد.

دير  فون  أورزوال  أكدت  كما  بالفعل،  متقدمة  أوكرانيا 

الين، رئيسة المفوضية األوروبية. وذكرت أن أوكرانيا 

أن  وتريد  األوروبية  القيم  تحترم  أنها  بوضوح  أظهرت 

االتحاد.  في  المطبقة  المعايير  مستوى  إلى  ترقى 

على  »الناس  أن  تظهر  الحرب  إن  الين  دير  فون  وقالت 

فإن  لذلك  األوروبية«،  القيم  أجل  من  للموت  استعداد 

االنضمام  عملية  المرشح،  وضع  تستحق  »أوكرانيا 

تستطيع  وأوكرانيا  االستحقاق،  مبدأ  وفق  تتقدم 

بنفسها اآلن صنع مستقبلها«.

في  القوية  بالديمقراطية  المفوضية  رئيسة  وأشادت 

أوكرانيا واإلدارة الفعالة، والتي استمرت بالعمل حتى 

الهجوم  إبان  له  تعرضت  الذي  اإلجهاد  اختبار  ظل  في 

 70 أوكرانيا  تبنت  األخيرة  السنوات  وخالل  الروسي، 

بالمائة من قواعد االتحاد األوروبي.

الوضع الجيوسياسي سرع عملية قبول الطلب

االتحاد  لدخول  تطمح  التي  الدول  كانت  الماضي  في 

االتحاد  وكان  سنوات.  مرور  بعد  إال  مرشحة  تصبح  ال 

اإلصالحات  من  سلسلة  السابق  في  يطلب  األوروبي 

هذه  ولكن  المتقدمين.  من  واالقتصادية  السياسية 

المرة كل شيء يتحرك بسرعة الضوء على الصعيد 

السياسي، ألن الحرب الروسية ضد أوكرانيا قد غيرت 

الوضع الجيوسياسي بشكل واسع النطاق. فأوكرانيا 

قبل  من  للتهديد  أو  للهجوم  إما  تتعرضان  ومولدوفا 

الحماية  على  للحصول  تسعيان  وبالتالي  روسيا، 

أن  من  الرغم  وعلى  األوروبي.  االتحاد  إلى  بانضمامهما 

بالمعايير  حاليا  تفي  ال  لكنها  بدورها،  تعاني  جورجيا 

الديمقراطية  كوجود  المرشح،  لوضع  األساسية 

جورجيا  ولكن  األوروبية.  للمفوضية  وفقا  الراسخة، 

اإلصالحات  تحقيق  بمجرد  أوروبي  مستقبل  لديها 

صرحت  كما  النضمامها«،  مفتوح  و»الباب  السياسية، 

رئيسة المفوضية األوروبية.

بشكل  األوروبي  النهج  أوكرانيا  في  الحرب  قلبت  »لقد 

اعتبرت سياسة  التوسع. فلطالما  كلي تجاه موضوع 

اآلن  إليها  ُينظر  وأصبح  بحتة،  تقنية  عملية  التوسيع 

على أنها أداة جيوسياسية تتطلب نهجا استراتيجيا«، 

الدراسات  الباحث في مركز  كما يرى ببير موركوس 

االستراتيجية والدولية في واشنطن.

وتتفق رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، مع هذا الرأي، فقد 

للحصول  بالدها  طلب  تقديمها  عند  مؤخرا  صرحت 

الصعب  الراهن  الوضع  ظل  »في  العضوية:  على 

تمام، يجب أن نتحرك بسرعة وبشكل واضح لضمان 

مستقبل أوروبي وحرية وديمقراطية لمواطنينا«.

ال يوجد مسار تفضيلي سريع ألوكرانيا ومولدوفا

بشكل  المرشح  وضع  على  الحصول  فإن  ذلك  ومع 

سريع، ال يعني االنضمام الفوري، كما طالب الرئيس 

قصير  وقت  بعد  زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني 

معاهدات  من   49 المادة  تحدد  الروسي.  الهجوم  من 

تكون  أن  يجب  أنه  بوضوح  المسار  األوروبي  االتحاد 

أواًل مرحلة تفاوض، ثم معاهدة انضمام، بعدها  هناك 

موافقة جميع الدول األعضاء البالغ عددها 27 على هذه 

هذه  برلمانات  في  الحقا  عليها  والتصديق  المعاهدة، 

على  ألن  سنوات.  العملية  هذه  تستغرق  وقد  الدول. 

المعايير  من  عددا  تستوفي  أن  الطلب  مقدمة  الدولة 

والقدرة  القانون  وسيادة  السياسي  نظامها  بخصوص 

االتحاد  قوانين  من  واسعة  مجموعة  تطبيق  على 

األوروبي.

فنلنداهي  كانت  فقد  ألخرى،  دولة  من  األمر  ويختلف 

األسرع في اجتياز عملية االنضمام، خالل ثالث سنوات 

حتى   2005 عام  منذ  مثال  تركيا  تتفاوض  فيما  فقط. 

اآلن دون أي نتيجة ملموسة.

قبل  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وأشار 

تعاني  التي  أوكرانيا،  مع  المفاوضات  أن  إلى  أسابيع 

الحرب،  عواقب  ومن  هائلة  اقتصادية  أزمة  من  اآلن 

وكوضعية  لعقود.  حتى  أو  لسنوات  تستمر  قد 

السياسية  الشراكة  من  نوعا  ماكرون  اقترح  مؤقتة، 

في  األلمان  الدبلوماسيون  كييف.  مع  التفضيلية 

االنضمام  عملية  مؤيدي  من  ليسوا  األوروبي  االتحاد 

يكون  أن  يجب  األوروبي  االتحاد  ألن  أيضا،  السريع 

صنع  وآليات  مؤسساته  يكيف  وأن  لذلك،  »مستعدا« 

القرار فيه مع عدد متزايد من األعضاء.

المرشحون في غرب البلقان

منحه  يتم  أن  المتوقع  من  الذي  المرشح  وضع  إن 

 23 في  األوروبي  االتحاد  قمة  في  ومولدوفا،  ألوكرانيا 

جادة  خططا  األوروبي  االتحاد  لدى  أن  يعني  يونيو، 

التفاوض  فصول  حول  الدولتين  مع  مفاوضات  لفتح 

تكللت  حال  في  الدولتين  ضم  ثم  والثالثين،  الخمسة 

المفاوضات بالنجاح. وقد تجاوز هذان البلدان بالفعل 

غرب  في  الواقعتين  وكوسوفو  والهرسك  البوسنة 

البلقان. وعلى الرغم من أن البوسنة والهرسك تقدمت 

بطلب للحصول على العضوية في عام 2016، إال أنها لم 

الدولة  المرشح ألن مؤسسات  تحصل بعد على وضع 

فيها ال تعمل. أما كوسوفو، التي لم تعترف بها جميع 

التقدم  من  حتى  تتمكن  فلم  األوروبي،  االتحاد  دول 

بطلب للحصول على العضوية.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات مع المرشحين ألبانيا 

االتحاد  في  العضو  بلغاريا،  لكن  الشمالية.  ومقدونيا 

األوروبي، تمنع هذه الخطوة حتى اآلن، ألنها اكتشفت 

مؤخرا مشاكل مع اللغة المقدونية الشمالية والقضايا 

الثقافية. فيما تتفاوض كل من صربيا والجبل األسود 

حول االنضمام، مع تقدم بطيء. وطالب وزير الخارجية 

النمساوي، ألكسندر شالنبيرغ، في نفس وقت اتخاذ 

للمفاوضات  جديد  زخم  بإعطاء  بشأنأوكرانيا،  القرار 

قدما،  األكثر  المرشح  تركيا  وتبقى  البلقان.  دول  مع 

فلقد تقدمت بطلب العضوية قبل 35 سنة. 

مشاكل في االتحاد األوروبي

تظهر التجربة أن عملية االنضمام، التي يمكن أن تبدأ 

بالنسبة ألوكرانيا ومولدوفا، هي عملية مرنة. االتحاد 

بحسب  الطلب،  قبول  معايير  حيث  من  مرن  األوروبي 

الحقا،  تظهر  المشاكل  ولكن  الطلب.  مقدمة  الدولة 

جميع  موافقة  تجب  ألنه  نظرا  التفاوض،  عملية  خالل 

الدول األعضاء على كل خطوة تفاوضية. ورغم ذلك ال 

يريد االتحاد األوروبي تكرار خطأ حدث: ففي عام 2004 

تم قبول جزيرة قبرص الواقعة على البحر المتوسط  ، 

وفشلت عملية إعادة التوحيد بسبب رفض القبارصة 

إلى  الصراع  هذا  جلب  وتم  الجنوب.  في  اليونانيين 

هذا.  يومنا  حتى  حله  يتم  ولم  األوروبي،  االتحاد 

صراعات  لديهما  ومولدوفا  أوكرانيا  من  كل  ألن  ونظرا 

من  المدعومين  االنفصاليين  مع  أو  روسيا  مع  إقليمية 

المنال.  بعيد  يزال  ال  الفعلي  االنضمام  فإن  روسيا، 

فوفقا للقواعد الحالية يجب أوال تسوية هذه النزاعات 

)بالنسبة  القرم  جزيرة  وشبه  دونباس  منطقة  حول 

)بالنسبة  ترانسنيستريا  منطقة  وكذلك  ألوكرانيا(، 

لمولدوفا(. كما درس مسؤولو االتحاد األوروبي بعناية 

التي  أوكرانيا،  فانضمام  المالية.  التحديات  موضوع 

تعتبر فقيرة مقارنة باالتحاد األوروبي اليوم، من شأنه 

المدى  بعيدة  عواقب  مع  الشرق  إلى  الدعم  يحول  أن 

يجب  كما  أوروبا.  وسط  دول  في  اليوم  المتلقين  على 

أوكرانيا،  ألن  بالكامل،  الزراعية  اإلعانات  نظام  تغيير 

االتحاد  في  المساحة  حيث  من  دولة  أكبر  ستكون 

للزراعة  صالحة  شاسعة  أراضي  وستجلب  األوروبي، 

إلى االتحاد، لكن هذا حلم مستقبلي لن يصبح حقيقة 

إال بعد عقود.

ماذا بعد فتح االتحاد األوروبي باب االنضمام ألوكرانيا؟

زيلينسكي اعتبره قرارا تاريخيا

ــــا قـــلـــقـــيـــن ــــســــن بـــــوتـــــيـــــن: ل

بالده  عضوية  طريق  أن  زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني  الرئيس  اعتبر 

في االتحاد األوروبي يقرب نصرها في الحرب مع روسيا.

بمنح  األوروبي  االتحاد  مفوضية  توصية  تغريدة،  في  زيلينسكي،  ووصف 

االتحاد بأنها »قرار تاريخي«. المرشحة لعضوية  الدولة  أوكرانيا صفة 

القادم  األسبوع  قمتهم  في  األوروبي  االتحاد  قادة  يوافق  أن  أمله  عن  وأعرب 

المرشحة للعضوية«. الدولة  على منح بالده »صفة 

هذا  إزاء  قلقة  »ليست  موسكو  إن  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  وقال 

األوروبي ليس منظمة عسكرية«. الترشيح، ألن االتحاد 

سيفيد  األوروبي  االتحاد  إلى  االنضمام  كان  إذا  عما  بوتين  وتساءل 

المالية  المنح  بعض  كييف  بمنح  أكثر  مهتم  الغرب  أن  وأوضح  أوكرانيا، 

للحفاظ على والئه بداًل من دعم نموها االقتصادي والصناعي فعلًيا.

دولة  وضع  أوكرانيا  منح  إن  الروسي  الخارجية  وزير  الفروف  سيرغي  وقال 

عن  الطرف  يغض  االتحاد  أن  يعني  األوروبي  االتحاد  لعضوية  مرشحة 

الجيوسياسية. االعتبارات  لصالح  معاييره 

سان  منتدى  هامش  على  الروسية،  في«  تي  »إن  قناة  مع  مقابلة  وفي 

خريطة  أوكرانيا  »منح  الفروف:  أضاف  الدولي،  االقتصادي  بطرسبورغ 

االتحاد  أن  وهو  فقط،  واحًدا  شيئا  يعني  للعضوية،  لإلعداد  هذه  الطريق 

األوروبي مستعد مرة أخرى لغض الطرف عن جميع معاييره التي كانت 

جيوسياسية  باعتبارات  لالسترشاد  ومستعد  للمرشحين  دائًما  موجودة 

إن  سي«  بي  »بي  البريطانية  اإلذاعة  هيئة  مع  مقابلة  في  وقال  فقط«. 

موسكو »ليست مثالية« فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، وإنها »ال تخجل من 

إظهار هويتها كما هي«.

لم  ألنه  خاصة،  عسكرية  عملية  أعلنا  أوكرانيا.  نغزو  لم  »نحن  وأضاف: 

الناتو  إلى  أوكرانيا  جر  أن  للغرب  للتوضيح  أخرى  طريقة  أي  لدينا  يكن 

كان عماًل إجراميا«.

من  النازية«  »انتزاع  هدفها  الروسية  العسكرية  العمليات  أن  وأكد 

أوكرانيا.

القوات  احتجاز  عن  تحدثت  التي  المتحدة  األمم  تقارير  على  تعليقه  وفي 

قال  منهم،  عدد  وموت  بالمالجئ  المواطنين  لمئات  أوكرانيا  في  الروسية 

من  تخجل  وال  مثالية،  »ليست  روسيا  لكن  جدا«  »مؤسف  هذا  إن  الفروف 

إظهار هويتها كما هي«.

القائمة  ضمن  المدرجة  المتحدة،  المملكة  مع  الروسية  العالقات  وحول 

مجاال  هناك  أن  أعتقد  »ال  الفروف:  قال  الصديقة،  غير  للدول  الروسية 

وليز  جونسون،  بوريس  الوزراء  رئيس  وأن  خاصة  اآلن«،  بعد  للمناورة 

روسيا  هزيمة  »يجب  إنه  »بصراحة«  يقوالن  الخارجية،  وزيرة  تروس، 

الخضوع«. على  وإجبارها 

أجل  من  شعبها  بمصالح  مجددا  »تضحي  المتحدة  المملكة  إن  وقال 

السياسية«. الطموحات 
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ليفربول يتعاقد مع االسكتلندي »رامسي«.. »5« مواسم
كالفين  االسكتلندي  الصاعد  األيمن  الظهير  مع  تعاقده  اإلنجليزي،  ليفربول  نادي  أعلن   - قنا   - لندن 

رامسي )18 عامًا( في صفقة لمدة خمس سنوات قادمًا من أبردين.

يورو،  ماليين   5 قرابة  معه  للتعاقد  عدة  أندية  سعت  والذي  االسكتلندي  الدولي  الالعب  صفقة  وبلغت 

إضافة إلى 2.9 مليون يورو كمكافآت.

ودافع رامسي عن ألوان أبردين في 33 مباراة في موسمين، وسجل هدفًا ومرر 9 كرات حاسمة.

المهاجم  مع  تعاقده  بعد  الجديد  الموسم  انطالق  قبل  ليفربول  يجريها  التي  الثالثة  هي  والصفقة 

األوروغواياني داروين نونييس )بنفيكا( والعب الوسط البرتغالي فابيو كارفاليو )فولهام(.

العنابي يواصل التحضيرات لمونديال »2022« بمعنويات عالية

أجواء إيجابية في ماربيا اإلسبانية..!

يوالي منتخبنا الوطني األول لكرة القدم تحضيراته ضمن 

اإلسبانية  ماربيا  بمدينة  يقيمه  الذي  اإلعدادي  معسكره 

لنهائيات  استعداداته  إطار  في  الجاري،  يونيو   28 حتى 

كأس العالم FIFA قطر 2022.

الفني  المدير  سانشيز،  فيليكس  اإلسباني  ويسعى 

يعمل  والتي  الحالية  التحضيرات  خالل  للمنتخب، 

عليها المدرب في صمت وهدوء على التنويع في الخطط 

وأساليب اللعب، والتركيز على الجانب البدني، ووضع 

الذي  النسق  على  المحافظة  بهدف  الخاصة  فلسفته 

التي  المقبلة  للمرحلة  وتجهيزهم  الالعبون،  له  وصل 

بجانب  الودية،  المباريات  من  لعدد  خوضهم  ستشهد 

إقامتهم لمعسكرات أوروبية مختلفة.

على  العالم  كأس  منافسات  في  العنابي  وسيتواجد 

اإلكوادور،  منتخبات  بجانب  األولى  المجموعة  رأس 

بمواجهة  مشواره  وسيستهل  وهولندا،  والسنغال، 

نظيره اإلكوادوري في المباراة االفتتاحية التي ستقام 

استاد  على  المقبل  نوفمبر   21 الموافق  اإلثنين  يوم 

البيت.

ويتطلع الجهاز الفني للمنتخب خالل مرحلة اإلعداد 

الفنية  الجاهزية  درجة  إلى  للوصول  الحالية 

نهائيات  إلى  بقوة  للدخول  تؤهله  التي  العالية، 

فوز  ومنذ  وأنه  خاصة  المقبلة…  العالم  كأس 

سنوات،  ثالث  قبل  آسيا  بكأس  القطري  المنتخب 

وفرت له خطة إعداد كاملة والمشاركة في العديد 

التصفيات  في  وكذلك  القارية،  البطوالت  من 

الخبرات،  من  الكثير  أكسبته  التي  األوروبية 

خالل  من  كبيرة  استفادة  على  خاللها  وحصل 

خوض هذا النوع من المواجهات.

نهاية  وعقب  الفني  للجهاز  الخيارات  من  وللمزيد 

المنتخب  مدرب  استدعى  االولمبي  االسيوية  البطولة 

القطري ثمانية العبين من المنتخب األولمبي عقب انتهاء 

وهم:  سنة   23 تحت  آسيا  كأس  بطولة  في  مشاركتهم 

جاسم  سهيل،  أحمد  عبدالرزاق،  يوسف  زكريا،  صالح 

عياش،  محمد  الحضرمي،  نايف  الطيري،  أسامة  جابر، 

الالعبين  وانضم  طارق..  مصطفى 

للمعسكر. ويواصلون التحضيرات مع بقية زمالئهم.

اإلعداد  من  الثانية  المرحلة  العنابي  يبدأ  أن  المتوقع  ومن 

تنطلق  ان  المفترض  من  التي  الودية  المباريات  خالل  من 

التي  العالمية  المنتخبات  بعض  مع  الجاري  يونيو  أواخر 

النهائيات،  موعد  قبل  الجاهزية  بإكمال  كفيلة  ستكون 

منتخب  االفتتاح  في  سيواجه  المنتخب  أن  اعتبار  على 

المدرب  على  بجديد  يكون  لن  حتما  األمر  وهذا  االكوادور، 

لبطولة  خوضهم  بعد  سانشيز  فيليكس 

تلك  على  وتعرفهم   2019 أميركا  كوبا 

تجارب  وخاضوا  قرب،  عن  المنتخبات 

المنافس  من  أقوى  تبدو  منتخبات  مع 

إلى  األرجنتين،  غرار  على  اإلكوادوري، 

متقاربة  أخرى  منتخبات  مع  اللعب  جانب 

والبارغواي  كولمبيا  غرار  على  المستوى 

بجانب مواجهة البرازيل وديا.

للمعسكر  القطري  المنتخب  قائمة  وكانت 

سعد  وهم:  العبا   27 ضمت  قد  اإلسباني 

حسن  ويوسف  برشم  ومشعل  الشيب 

وعبدالكريم  سلمان  وطارق  ميجيل  وبيدرو 

ومحمد  عفيف  وأكرم  خوخي  وبوعالم  حسن 

وسالم  أسد  وعلي  خضر  ومصعب  وعد 

مونتاري  ومحمد  الهيدوس،  وحسن  الهاجري 

علي  والمعز  محمد  وإسماعيل  الراوي  وبسام 

وعبدالله  مادبو  وعاصم  بوضياف  وكريم 

وحازم  منير  وخالد  محمد  وعبدالرحمن  األحرق 

عالء  وأحمد  األمين  وهمام  فاضل  وأحمد  أحمد 

وعبدالعزيز حاتم.

للمونديال  إعداده  برنامج  خالل  منتخبنا  ولعب 

مارس  شهر  خالل  الدوحة  في  دوليتين  مباراتين 

بنتيجة  خاللها  وفاز  بلغاريا  ضد  األولى  الماضي، 

بنتيجة  وانتهت  سلوفينيا  مع  والثانية   ،)1 ــ   2(

التعادل السلبي.

عوض الكباشي كتب

سانشيز يعمل في هدوء وصمت.. واإلعالن عن مرحلة المباريات اإلعدادية

يعقد سعادة الشيخ عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس 

نادي أم صالل، مؤتمرا صحفيا 
في السابعة من مساء اليوم 

بصالة النادي، الستعراض أهم 
المستجدات وخطة الموسم 
الجديد، وأهم التطورات التي 

حدثت خالل الفترة الحالية 
من تطوير النادي واستعدادات 
الفريق للموسم قبيل انطالق 

الموسم الجديد.

عن  االستغناء  أعلن  صالل  أم  نادي  وكان 

باربوسا  أيسيل  البرازيلي  المحترفين 

والنيجيري موزيس أوركوما.

الرسمية  حساباته  على  صالل،  أم  ووجه 

الشكر  االجتماعي،  التواصل  بمواقع 

التجديد  عدم  إلى  إشارة  في  لالعبين، 

انتهاء  بعد  الجديد  للموسم  معهما 

الجمعة  أعلن  بأنه  علًما  معه،  تعاقدهما 

حسين،  أيمن  العراقي  عن  االستغناء 

والتونسي أيمن عبدالنور.

ألم  انضم  قد  أوركوما  النيجيري  وكان 

نادي  من  قادًما   2020 العام  في  صالل 

فيما  التونسي،  المنستيري  االتحاد 

الماضي  العام  باربوسا  البرازيلي  انضم 

فرينكفاروزي  نادي  من  قادًما   2021
حالًيا  صالل  أم  فريق  ويجري  المجري. 

 -  2022 المقبل  للموسم  تحضيراته 

صفوفه  لتجديد  سعيه  ظل  في   2023
بداًل  جدد  أجانب  محترفين  مع  بالتعاقد 

عن المستغنى عنهم.

{ الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني

للمرة األولى في تاريخه

األخضر السعودي بطل آسيا تحت »23« عاما
طشقند- قنا- توج المنتخب السعودي بلقب كأس آسيا 

أوزبكستان  منتخب  نظيره  تخطيه  بعد  عامًا،   23 لتحت 

النهائية  المباراة  في  رد  دون  بثنائية  البطولة  مستضيف 

في  بونيودكور  ستاد  على  أمس  بينهما  جمعت  التي 

طشقند.

وسجل الهدف األول أحمد الغامدي في الدقيقة 48، فيما وقع 

على الهدف الثاني فراس البريكان في الدقيقة 74.

البطولة  هذه  في  السعودي  للمنتخب  األول  هو  اللقب  وهذا 

بعدما بلغ النهائي مرتين من قبل وذلك في النسخة األولى 

في   2020 عام  الرابعة  النسخة  وفي  ُعمان  في   2013 عام 

تايالند. في المقابل توج المنتخب األوزبكي باللقب القاري 

2018 في الصين، عندما تغلب  الثالثة عام  خالل النسخة 

في المباراة النهائية على فيتنام. وكان منتخب السعودية 

 7 الرابعة برصيد  المجموعة  األول ترتيب  الدور  تصدر في 

نقاط من ثالث مباريات، بفارق األهداف أمام اليابان، مقابل 3 

نقاط لإلمارات وال شيء لطاجيكستان، ثم فاز في الدور ربع 

أستراليا  على  النهائي  قبل  وفي   ،0 ــ   2 فيتنام  على  النهائي 

2 ـ 0.
المجموعة  أوزبكستان ترتيب  المقابل تصدر منتخب  في 

نقاط   4 مقابل  مباريات،  ثالث  من  نقاط   7 برصيد  األولى 

لتركمانستان ونقطتين لكل من إيران وقطر، وفاز في ربع 

النهائي على العراق بفارق ركالت الترجيح 3 ـ 2 بعد تعادل 

قبل  وفي  واإلضافي،  األصلي  الوقتين  في   2-2 الفريقين 

{ تتويج األخضر باللقب النهائي على اليابان 2 ــ 0.

البحث مستمر عن محترفين جدد

مبابي يرد على رئيس االتحاد الفرنسي

مؤتمر صحفي لرئيس
أم صالل.. اليوم

»العنصرية« سبب تفكيري 
في اعتزال اللعب الدولي

وصرح نويل لو جريت رئيس اتحاد كرة 

جورنال  »لو  لصحيفة  الفرنسي  القدم 

مبابي  بأن  الفرنسية  ديمانش«  دو 

مجددا  اللعب  في  يرغب  وال  غاضبا  كان 

انتقادات  واجه  بعدما  بالده،  لمنتخب 

الغاضبة. الجماهير  من  شديدة 

لو  تصريحات  على  مبابي  ورد 

»نعم،  »تويتر«:  على  بقوله  جريت 

عالقة  له  كان  أنه  له  أوضحت  ولكني 

ركلة  بسبب  وليس  بالعنصرية 

هناك  يكن  لم  أنه  اعتبر  ولكنه  الجزاء، 

أي إساءات عنصرية«.

االنتقادات  من  للكثير  مبابي  وتعرض 

االتحاد  رئيس  وكشف  الوقت،  ذلك  في 

نجم  على  ذلك  تأثير  مدى  عن  الفرنسي 

السابق. الفرنسي  موناكو  فريق 

جورنال  »لو  لصحيفة  جريت  لو  وصرح 

»التقيت  الفرنسية:  ديمانش«  دو 

أن  شعر  اليورو.  بطولة  بعد  بمبابي 

أهدر  أن  بعد  عنه  يدافع  لم  االتحاد 

ضد  بجواره  يتواجد  ولم  ترجيح  ركلة 

واجهها«. التي  االنتقادات 

برلين - د. ب. أ - نفى كيليان مبابي ما تردد بأنه كاد يعتزل 
اللعب الدولي مع المنتخب الفرنسي لكرة القدم بسبب 

االنتقادات التي وجهت له بشأن أدائه في بطولة أمم 
أوروبا )يورو 2020(، وكشف أنه كاد يعتزل اللعب الدولي 

بسبب اإلساءة العنصرية التي تعرض لها.
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بعد فوز قطر بشرف تنظيم نسخة »2022«

»مونديال البادل« يعكس ثقة االتحاد الدولي في قطر

واالسكواش  للتنس  القطري  االتحاد  أعلن 

والريشة الطائرة فوزه بشرف تنظيم بطولة 

للعام  والسيدات  للرجال   2022 للبادل  العالم 

منافساتها  ستقام  التي  التوالي  على  الثاني 

خالل  الدولي  خليفة  مجمع  مالعب  على 

الفترة من 31 أكتوبر وتستمر حتى 5 نوفمبر 

المقبل.

 38 مشاركة  الرجال  منافسات  وتشهد 

 10 مباشر  بشكل  منها  تأهلت  منتخًبا 

منتخبات من ضمنها منتخب قطر باعتباره 

ستشهد  المقابل  وفي  المضيف،  البلد 

منتخًبا   34 مشاركة  السيدات  مسابقة 

صعدت منها بشكل مباشر عشرة منتخبات 

في مقدمتها إسبانيا متصدرة الترتيب. 

بطولة  استضافت  قد  قطر  دولة  وكانت 

العالم للبادل للمرة األولى في الشرق األوسط 

وآسيا العام الماضي، بعد أن كانت تقام في 

دول أميركا الالتينية وأوروبا. 

ناصر  السيد  سعادة  قال  له،  تصريح  وفي 

القطري  االتحاد  رئيس  الخليفي  غانم  بن 

الطائرة:  والريشة  واالسكواش  للتنس 

شرف  قطر  دولة  بنيل  جدا  فخورون  »نحن 

للرجال  للبادل  العالم  بطولة  تنظيم 

التوالي،  على  الثاني  للعام   2022 والسيدات 

الدولي للعبة  االتحاد  الذي يعكس ثقة  األمر 

تنظيم  في  قطر  دولة  وإمكانيات  قدرات  في 

كبرى البطوالت والفعاليات الرياضية«.

العالمية  المكانة  »أن  الخليفي  وأضاف 

المجال  في  قطر  بها  تتمتع  التي  المتميزة 

بل  الصدفة،  بمحض  تأت  لم  الرياضي 

حضرة  من  الالمحدود  الدعم  نتيجة  جاءت 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

البالد  بالرياضة في  المفدى  البالد  أمير  ثاني 

لتحقيق  وإمكانياتهم  أبنائها  في  الدولة  وثقة 

النجاح المنشود«.

للتنس  القطري  االتحاد  رئيس  وأكد 

االتحاد  أن  الطائرة  والريشة  واالسكواش 

يمتلك كل اإلمكانيات اللوجستية والبشرية 

جديدة  استثنائية  نسخة  لتقديم  واإلدارية 

قدرة  تؤكد   ،2022 للبادل  العالم  لبطولة 

قطر على استضافة كبرى األحداث وتواكب 

هذه  بها  تحظى  التي  الكبيرة  الشعبية 

الرياضة هنا وفي الخارج. 

زينل  طارق  السيد  أعرب  جانبه،  من 

للتنس  القطري  لالتحاد  العام  السر  أمين 

واالسكواش والريشة الطائرة، في تعليق له، 

عن سعادته البالغة بمنح قطر شرف تنظيم 

بعد  أخرى،  مرة   2022 للبادل  العالم  بطولة 

األولى  النسخة  حققته  الذي  الكبير  النجاح 

خالل  الدوحة  في  أقيمت  التي  البطولة  من 

شهر نوفمبر الماضي للمرة األولى في الشرق 

األوسط وآسيا.

لعبة  انتشار  حداثة  »رغم  زينل:  وقال 

نشأت  التي  بالدول  مقارنة  قطر  في  البادل 

في  كبير  بشكل  زادت  شعبيتها  لكن  فيها، 

الذي  لالهتمام  يعود  وذلك  جدا،  وجيز  وقت 

خالل  من  الخاص  والقطاع  الدولة  واكبته 

االستثمار الرياضي سواء في البنية التحتية 

قطر  دولة  أن  الجميع  يرى  حيث  أوالالعبين، 

رفعت سقف المعايير التنظيمية في العالم 

في  البطوالت  أهم  استضافة  في  ونجحت 

الماضي  العام  نسخة  فيها  بما  اللعبة  هذه 

لبطولة العالم للبادل«.

على  تجري  االستعدادات  »أن  زينل  وأضاف 

البطولة  استضافة  أجل  من  وساق  قدم 

من  منتخبات  عدة  مشاركة  ستشهد  التي 

سيستمتع  فالكل  العالم،  دول  مختلف 

من  النسخة  هذه  من  استثنائية  بتجربة 

البطولة«.

{ قطر جاهزة للحدث  { طارق زينل  { ناصر الخليفي 

عادل النجار كتب

زينل: شعبية اللعبة في ازدياد مستمر كل يومالخليفي: مكانتنا العالمية نتيجة الدعم الالمحدود

تتويج السد بالدرع للمرة الـ »19« على التوالي

وزارة الرياضة والشباب تنظم احتفالية يوم التفوق الرياضي
احتفالية  والشباب  الرياضة  وزارة  أقامت 

سعادة  بحضور  الرياضي  التفوق  يوم 

السيد صالح بن غانم العلي، وزير الرياضة 

والشباب.

السد  نادي  تتويج  االحتفالية  هذه  في  وتم   

للموسم  العام  التفوق  درع  على  للحصول 

التوالي  على   19 للمرة  وذلك   2022-2021
والـ20 في تاريخ النادي وحل النادي العربي 

ثانيًا والريان ثالثًا.

وقد سلم سعادة صالح بن غانم العلي، وزير 

للسيد  التفوق  جائزة  والشباب،  الرياضة 

لنادي  التنفيذي  المدير  العلي،  تركي 

الثاني  المركز  جائزة  سلم  فيما  السد، 

ثاني،  آل  فهد  بن  تميم  الشيخ  لسعادة 

الثالث  والمركز  العربي،  النادي  رئيس 

رئيس  نائب  عفيفة،  سالم  علي  للسيد 

بن  عبدالرحمن  السيد  وقال  الريان.  نادي 

الرياضة  وزير  مستشار  الدوسري  مسلم 

الحفل  أثناء  الوزارة  كلمة  في  والشباب 

تجسيدا  تأتي  الرياضي  التفوق  جائزة  إن 

لتوجيهات حـضـرة صـاحـب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، 

أن  القطاع، وتأكيدا على  الكبير لهذا  ودعمه 

مقياس النجاح ال يكـون فـقـط بما تستثمره 

الدولة في مجال الرياضة، وإنما بمخرجات 

جميعا  سـنجني  الذي  االستثمار  هذا 

نتائجه في المستقبل. وأشار إلى أن جائزة 

استراتيجية  ضمن  تأتي  الرياضي  التفوق 

واختصاصات وزارة الرياضة والشباب التي 

في  الرياضة  بمستوى  االرتقاء  إلى  تهدف 

تمكين  عن  فضال  التميز،  حد  إلى  الدولة 

العمل  ممارسة  مـن  الـقـطـري  الشـبـاب 

الرياضـي بـاحـتـرافـيـة وإبداع.

تسهم  الـريـاضـي  التفوق  جائزة  أن  وأوضح 

جهود  وتثمين  المجتمعي  الدور  تعزيز  في 

تميزها  وإبراز  الرياضية  والهيئات  األندية 

واألهداف  المنشـودة  الغايات  تحقيق  في 

دورها  جانب  إلى  أجلها،  من  أنشئت  التي 

التنموية  األهداف  تحقيق  في  الـوطـنـي 

المستدامة للدولة. وأضاف أن من شأن هذه 

الجائزة أن تدفع إلى تعزيز دور الجمعيات 

من  القطري  الشباب  وتمكين  العمومية 

العمل  في  واالنخراط  مسؤولياته  تحمل 

في  الفعالة  المـشـاركـة  طـريـق  عن  العام 

حوكمة األندية والهيئات الرياضية وإدارتها 

الرشيدة وفـق خـطـط استراتيجية منهجية 

للمعطيات  األمثل  االسـتـخـدام  على  مبنية 

واإلمكانات المتوفرة من أجل تحقيق النتائج 

وفقًا  المرجوة،  والمخـرجـات  واإلنجازات 

والتميز  الـتـفـوق  ومـؤشـرات  معدالت  ألعلى 

في مجاالت الرياضة على كافة المستويات 

المحلية واإلقليمية والقارية والعالمية.

عن  الحفل  هذا  في  الوزارة  أعلنت  وقد 

بالرياضة  تتعلق  جديدة  معايير  إدخال 

قاعدة  توسيع  وأهمية  المجتمعية 

الممارسين بإقامة برامج وأنشطة رياضية 

الوعي  تعزيز  بهدف  وذلك  مجتمعية 

األفراد  حياة  في  ودورها  الرياضة  بأهمية 

الذي  الفّعال  الدور  وتفعيل  والمجتمعات، 

تقوم به من توعية الشباب، وتنمية قدراتهم 

وتوظيفها  والجسدية،  والفكرّية،  المعرفّية 

للمجتمعات،  والقوة  البنيان  تحقيق  في 

الشباب  يؤديه  الذي  الدور  خالل  من  وذلك 

في المجتمعات، وتشجيعهم على ممارسة 

األنشطة الرياضّية والثقافّية المختلفة.

وتهدف جائزة التفوق الرياضي إلى تصميم 

في  المبذولة  الجهود  لتقييم  منهجي  إطار 

األندية  تشجيع  في  يساهم  بما  الرياضـة 

لتحقيق  بدورها  للقيام  الرياضية  والهيئات 

وريادة  المنشـودة  واألهداف  الوطنية  الرؤى 

واحـتـيـاجـات  تطلعات  تلبية  في  الدولة 

المجتمع القطري من الـريـاضـة.

إلى  الرياضي  التفوق  جائزة  تسعى  كما 

تحفيز األنـديـة للـوصـول ألعلى مـسـتـويـات 

تميز األداء المـؤسـسـي لـضـمـان اسـتـدامـة 

البرامج  تقديم  في  وتميزها  تـفـوقـهـا 

المجتمعية،  الرياضية  واألنشطة 

المجتمع  تطلعات  تحقيق  إلى  باإلضافة 

بشـبـابـه  النهوض  وطموح  وأهدافه  القطري 

ومـواطـنـيـه مـن كـافـة الفـئـات.

برعاية نادي السباق والفروسية.. للعام الثاني على التوالي

الجواد »أوغار دو الردو« يتوج بلقب الداربي
على  السابعة  للسنة  والفروسية  السباق  نادي  برعاية 

التوالي أقيم مساء أمس األحد 19 يونيو 2022 داربي قطر من 

4 سنوات لمسافة  الفئة األولى للخيل العربية األصيلة عمر 

وقام  السباق  وحضر  بفرنسا،  شانتيي  مضمار  على  2000م 
نائب  العطية،  عبدالرحمن  بن  حمد  الفائزين  بتتويج 

رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية رئيس االتحاد 

حيث  خاصة  أهمية  الداربي  ويكتسب  للفروسية،  اآلسيوي 

السباقات  موسم  منتصف  في  تقام  التي  األشواط  أبرز  ُيعد 

الفرنسي للخيل العربية األصيلة، ويشارك به أفضل الجياد 

بطل  أن  ويكفي  العمرية،  الفئة  هذه  من  األصيلة  العربية 

العربية  الجياد  أروع  من  واحدًا  كان  الماضي  العام  نسخة 

سعادة  ملك  الردو«  دو  »أوغار  الجواد  وهو  العالم  في  األصيلة 

الشيخة ريم بنت محمد بن خليفة آل ثاني، الذي عاد بعد 

أقل من 4 أشهر ليؤكد من جديد جدارته وعلى أعلى مستوى 

بفوزه بكأس قطر العالمي للخيل العربية األصيلة. 

وكان البطل المتوج بلقب داربي قطر لهذا العام أيضًا بنفس 

الشعار، حيث تمكن المهر »صملة« ملك سعادة الشيخة ريم 

بنت محمد بن خليفة آل ثاني أيضًا من حصد اللقب ليهدي 

لنفسه  وليحقق  التوالي،  على  الثاني  للعام  اللقب  سعادتها 

انتصاره الثالث من الفئة األولى.

وبهذا الفوز يؤكد »صملة« جدارته، حيث كان من أبرز الجياد 

عمر 3 سنوات الموسم الماضي، وأصبح رصيده اآلن يشتمل 

6 مشاركات منذ بداية مسيرته حتى  5 انتصارات في  على 

تفوق  مدى  يعكس  والتميز  الروعة  شديد  معدل  وهو  اآلن، 

ورقي مستوى هذا المهر، وبإشراف المدرب فرانسو رو وبقيادة 

»صملة«  قدم  غويون  ماكسيم  الخيال  من  بالثقة  اتسمت 

أداًء رائعًا في هذه المشاركة، فظل في البداية يتتبع زميله 

»يونس« )عاصي( الذي شارك بإشراف نفس المدرب، وعند 

المقدمة  نحو  »صملة«  اندفع  المستقيم  المسار  وصوله 

بجوار الحاجز وعلى الرغم من الضغط الشديد الذي تعرض 

له من خالل منافسة المهر »إزادي ستار« )أزادي( في المراحل 

وقوة  اندفاعه  على  »صملة«  استمر  الشوط،  من  األخيرة 

ستار«  »إزادي  ليحل  رأس،  بفارق  الفوز  أحرز  حتى  صموده 

وبقيادة  برنار  إليزابيث  المدربة  وبإشراف  العلوي  هالل  ملك 

الثالث  المركز  كان  بينما  ديميور،  كريستيان  الخيال 

10 أطوال أخرى للمهر »إزمير دو كارير« )نيشان( ملك  وبفارق 

سنان خلف الحارتي وبإشراف المدرب إكزافييه توما دوموت 

وبقيادة الخيال يوريتز منديزابال.

وعقب انتهاء شوط الداربي والفوز الكبير، قال المدرب الفائز 

وتعرض  يرام،  ما  على  األمور  جميع  »سارت  رو:  فرانسو 

آخر  جيد  جواد  من  قوية  ومنافسة  شديد  لضغط  »صملة« 

حتى خط النهاية، وهذه المسافة هي أقصى مسافة بالنسبة 

له، ومع ذلك فقد قاوم بصالبة وأظهر قدرة رائعة على المنافسة 

في  الكبير  التطور  مدى  يعكس  اليوم  شاهدناه  وما  والفوز، 

عالم سباقات الخيل العربية ووجود مجموعة رائعة من هذه 

الجياد حاليًا، فهو أكثر قوة وأكثر استعدادًا للمنافسة، وهو 

الماضية،  عامًا  عشر  الخمسة  النتائج  خالل  من  يتضح  ما 

أن  حتى  األشواط،  هذه  في  رائعة  منافسات  شاهدنا  حيث 

كبار الخيالة أصبحوا يعشقون المشاركة في هذه األشواط 

حاليًا«.

مربط  إنتاج  من  »صملة«  المهر  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

الذي  )عامر(  »عاصي«  الشحانية  بطل  ابن  فهو  الشحانية، 

حاز العديد من انتصارات الفئة األولى.

»صملة« بطل 
داربي قطر من 

الفئة األولى للخيل 
العربية األصيلة
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يكلف عالجه »2« مليون دوالر للجرعة الواحدة!

مرض »ضمور العضالت الشوكي«

المرض الذي يعاني منه هؤالء األطفال هو »ضمور العضالت الشوكي«، 

»SMA«، وهو مرض وراثي يصيب الجهاز العصبي المركزي، والجهاز 

ضعف  يسبب  ما  اإلرادية،  العضالت  وحركة  المحيطي،  العصبي 

تسبب  قد  أخرى  ومشاكل  للحركة  المستخدمة  العضالت  وضمور 

المرض مبكرًا لدى األطفال حديثي  إذا ظهرت أعراض  الموت، خاصة 

الوالدة.

يصيب ضمور العضالت الشوكي حوالي 1 من كل 8 آالف شخص في 

جميع أنحاء العالم، وللمرض عدة أنواع، ضمور »العضالت الشوكي 

األكثر شيوعًا، ويمثل حوالي نصف جميع  النوع  األول« هو  النوع  من 

الحاالت، النوعان الثاني والثالث هما النوعان التاليان األكثر شيوعًا، 

والنوع الرابع النادر جدًا.

أعراض المرض تعني اإلعاقة مدى الحياة وربما الموت.

خطورة هذا المرض تكمن في أنه يسبب ضمور العضالت ومشاكل 

الوقت،  بمرور  سوءًا  األمر  ويزداد  األطفال،  عند  والتنفس  الحركة  في 

متوسط    فإن  بدقة،  به  التنبؤ  يمكن  ال  أنه  فرغم  فحسب،  هذا  ليس 

 18 %95 من األطفال المصابين به هو أقل من  العمر المتوقع لحوالي 

شهرًا، ما لم يحصلوا على العالج الدوائي.

وإذا ُكتبت لهم النجاة يتفاقم لديهم ضعف العضالت بسبب المرض 

تبدأ  الذي  بالعمر  العضالت  تأثر  درجة  وترتبط  بالعمر،  تقدمهم  مع 

عنده أعراض »ضمور العضالت الشوكي«، فكلما كان ظهور األعراض 

مبكرًا زاد التأثير على الوظيفة الحركية.

عليهم  تظهر  الذين  األطفال  على  تأثيرًا  أشد  األعراض  تكون  ما  وعادًة 

األعراض عند الوالدة، أو في مرحلة الرضاعة.

 وتشمل تلك األعراض:

ضمور أو ضعف الذراعين والساقين.

مشاكل في الحركة مثل صعوبة الجلوس أو الزحف أو المشي.

ارتعاش أو اهتزاز العضالت.

غير  بشكل  الفقري  العمود  انحناء  مثل  والمفاصل،  العظام  مشاكل 

عادي.

مشاكل البلع.

صعوبات في التنفس.

للغاية،  صعبة  المصاب  الطفل  حياة  تجعل  األعراض  هذه  كل 

وربما  أحيانًا،  والتنفس  للتحرك  وأجهزة  مستمرة  لعناية  وتحتاج 

مراقبة مستمرة على مدار اليوم، حتى ال يتعرض لالختناق أو مشاكل 

نفسيًا  ومرهق  ماديًا  مكلف  أمر  وهو  الحاالت،  بعض  في  التنفس 

وجسديًا للوالدين بالتأكيد.

ما الذي يحدث لجسم المريض بالضبط؟

إما  الذين  األشخاص  الشوكي«  العضلي  »الضمور  مرض  يصيب 

فقدوا جزءًا من جين »SMN1« أو لديهم جين متحور.

 ،»SMN« بروتين  إنتاج  عن  المسؤول  ألنه  جدًا،  مهم   »SMN1« وجين 

الحياة  قيد  على  للبقاء  الحركية«  العصبية  »الخاليا  تحتاجه  الذي 

والعمل بشكل صحيح.

من  يكفي  ما  أجسامهم  ُتنتج  ال  بالمرض  المصابين  األشخاص  وألن 

الحركية  العصبية  خالياهم  تنكمش  بالتالي   ،»SMN« بروتين 

الحركات  في  التحكم  دماغهم  يستطيع  ال  لذلك  نتيجة  وتموت، 

اإلرادية، وخاصة حركة الرأس والرقبة والذراعين والساقين.

خلل جيني يرثه الطفل من كال الوالدين

العضلي  بـ»الضمور  مصابًا  الطفل  يولد  ال  الحاالت  معظم  في 

هذه  يسبب  معيب  جين  الوالدين  كال  لدى  كان  إذا  إال  الشوكي«، 

الحالة.

ولن يكون لدى الوالدين عادة ضمور العضالت الشوكي بأنفسهم، لكن 

حوالي 1 من كل 40 إلى 60 شخصًا يحمل الجين الرئيسي المعيب 

حامالن  والدان  أنجب  وإذا  الشوكي،  العضالت  ضمور  يسبب  الذي 

العيب الجيني طفاًل فهناك عدة احتماالت:

25% أن يكون لدى طفلهما ضمور العضالت الشوكي.
مصابًا  يكون  لن  لكنه  المعيب،  للجين  حاماًل  طفلهما  يكون  أن   %50

بالضمور العضلي الشوكي.

يورثه  ولن  الشوكي  العضالت  ضمور  طفلهما  لدى  يكون  أال   %25
ألطفاله مستقباًل.

شبه  حياة  المريض  يعيش  أن  ويمكن  خطرة،  أنواعه  كل  ليست 

طبيعية

وال  معها،  التعايش  يمكن  المرض  هذا  أنواع  بعض  الحظ  لحسن 

تشكل خطرًا على الحياة، ولكنها في الوقت نفسه نادرة، وهناك أربعة 

أنواع أساسية من هذا المرض:

»Werdnig-Hoffman« 1 - النوع األول ويسمى أيضًا مرض
بـ»الضمور  المصابين  من   60% األول  النوع  من  المصابون  يشكل 

العضلي الشوكي«، تظهر أعراض هذا النوع عند الوالدة أو خالل األشهر 

الستة األولى من حياة الطفل، مع هذا النوع يعاني األطفال المصابون 

من صعوبة في البلع، ويعانون مع أبسط الحركات اليومية، مثل رفع 

رؤوسهم أو حتى الجلوس بشكل طبيعي.

أكثر  األطفال  يصبح  بالعمر  والتقدم  العضالت  ضعف  استمرار  ومع 

عرضة لإلصابة بعدوى الجهاز التنفسي وانهيار الرئتين.

 في الماضي كان معظم األطفال المصابين بالنوع األول يموتون قبل 

النتائج  تحسنت  األخيرة  السنوات  في  لكن  الثاني،  ميالدهم  عيد 

بالتشخيص المبكر والعالج.

»Dubowitz« 2 - النوع الثاني ويسمى أيضًا متالزمة
تظهر أعراض هذا النوع عندما يكون عمر الطفل بين 6 أشهر و18 شهرًا. 

يميل هذا النوع إلى التأثير على األطراف السفلية. قد يتمكن األطفال 

المصابون بالنوع الثاني من الجلوس، ولكن ال يمكنهم المشي.

 »Kugelbert-Welander« 3 النوع الثالث ويسمى أيضًا-

18 شهرًا من عمر الطفل، بعض   تظهر أعراض النوع الثالث بعد أول 

المرض  عالمات  عليهم  تظهر  ال  الثالث  بالنوع  المصابين  األشخاص 

خفيفًا  ضعفًا  الثالث  النوع  أعراض  تشمل  المبكر.  البلوغ  سن  حتى 

التنفسي  الجهاز  والتهابات  المشي  في  وصعوبة  العضالت،  في 

على  القدرة  على  األعراض  تؤثر  أن  يمكن  الوقت  بمرور  المتكررة.  

متوسط    على  كبير  بشكل  يؤثر  ال  الثالث  والنوع  الوقوف،  أو  المشي 

العمر المتوقع للمصاب.

»SMA Type 4« 4 - النوع الرابع ويسمى
يعتبر النوع الرابع أندر أنواع هذا المرض، ويمكن أن يكون الشخص 

مصابًا بالمرض وال تظهر أعراضه عادًة حتى منتصف الثالثينيات من 

العمر، ولحسن الحظ تتطور أعراض ضعف العضالت ببطء، لذلك 

يظل معظم المصابين بالنوع الرابع يعيشون حياة شبه طبيعية.

العالج باهض الثمن وتوزع الشركات جرعات مجانية منه أحيانًا

حتى اليوم ال يوجد عالج للشفاء من المرض، ولكن قد ُتساعد بعض 

العالجات في تخفيف األعراض، ليعيش اإلنسان حياته بشكل شبه 

شركات  من  العالجات  لتطوير  أبحاث  هناك  تزال  ال  ولكن  طبيعي، 

كثيرة، وهناك نوعان لعالج هذا المرض هما األكثر شهرة:

)Nusinersen( نوسينورسين
هذا الدواء ُيساعد في عالج كل أنواع ضمور النخاع الشوكي، ويعطي 

 4 كل  جرعة  ثم  شهرين،  خالل  وريدية  جرعات   4 للمريض  الطبيب 

أشهر.

ُيساعد الدواء في منع تفاقم المرض، كما أنه ُيساعد في التقليل من 

ضعف العضالت، ولكن فاعليته تختلف من شخص آلخر.

)Zolgensma( زولجنسما
كان هذا هو العالج الذي ناشد والدا الطفلتين علياء وفريدة الجميع من 

أجل مساعدتهما للحصول عليه.

هذا العالج هو عالج جيني لمرة واحدة فقط، يستخدم لألطفال الذين 

تقل أعمارهم عن عامين بتكلفة 2.1 مليون دوالر للجرعة.

شركة  دافعت  الثمن،  تخفيض  األهالي  ومناشدات  مطالبات  رغم 

»Novartis« المصنعة للدواء عن سعر العقار من خالل تسليط الضوء 

على مبلغ 8.7 مليار دوالر دفعتها الشركة لشراء حقوق تصنيع الدواء 

حتى عام 2028 من المختبر الذي طّور العقار.

الذي تمت الموافقة على إنتاجه في الواليات المتحدة عام 2019، وفي 

العام التالي حصل على الموافقة في االتحاد األوروبي وسويسرا، وأنقذ 

بالفعل حياة 18 ألف طفل في برامج البحث والتجارب السريرية.

منها  المزيد  وُأعطي   ،2020 عام  مجانًا  جرعة   100 ُمنحت  ذلك،  وبعد 

عام 2021 للمرضى، الذين لوال ذلك لم يكونوا قادرين على دفع تكاليف 

العالج.

الطريقة المثالية لخفضها

ارتفاع حرارة األطفال

كيف أخفض حرارة الطفل؟
في  الطفل  حرارة  درجة  لألطفال  المخصصة  األدوية  تخفض 

الدواء،  على  مكتوبة  الجرعة  كمية  وتكون  ساعة،  غضون 

األدوية  أنواع  عن  األطفال  وطبيب  الصيدالني  سؤال  دائمًا  ويجب 

األعمار،  بعض  األدوية  كل  تناسب  فال  الطفل،  لعمر  المناسبة 

خصوصًا األطفال الرضع.

الـ39 مئوية، فال بد  الحرارة مرتفعة جدًا وتتخطى  إذا كانت  أما 

من مساعدة الدواء والتدخل شخصيًا عبر التدابير التالية:

وضع كمادات باردة على الجبين مع االحتفاظ بغرفة الطفل في 

درجة حرارة معتدلة. )ولكن ال تستخدم ماء باردًا(

وضع كمادات على الرقبة.

وضع كمادات تحت اإلبطين لتسريع خفض الحرارة.

إلباس الطفل طبقة واحدة من المالبس الخفيفة ووضع بطانية 

خفيفة.

ال  أن  )يجب  فاتر  إسفنجي  حمام  عبر  فوريًا  الجسم  تبريد 

يرتجف الطفل من البرد، ألن ذلك سيؤدي الرتفاع الحرارة(.

احرص على شرب الطفل كثيرًا من الماء والسوائل.

متى أتصل بالطوارئ أو أتجه للطبيب؟
عادة، ال تحتاج إلى اصطحاب طفلك المريض إلى الطبيب، لكن 

في بعض األحيان يمكن أن تكون الحمى عالمة تحذير خطيرة، 

.Healthy Children حسب موقع

اتصل بالطبيب إذا كان الطفل:

لديه درجة حرارة أعلى من 40 مئوية.

عمره أقل من 3 أشهر ودرجة حرارته 38 مئوية أو أعلى.

يعاني من حمى منذ أكثر من 72 ساعة )أو أكثر من 24 ساعة إذا 

كان طفلك أقل من عامين(.

التهاب  أو  الرقبة  تيبس  مثل  أخرى  أعراض  مع  حمى  من  يعاني 

الحلق الشديد أو ألم األذن أو الطفح الجلدي أو الصداع الشديد.

لديه نوبة صرع.

يبدو مريضًا جدًا أو مستاًء أو ال يستجيب.

كم مرة أتفقد حرارة الطفل؟
أو  شديد  بقلق  الطفل  حرارة  درجة  قياس  إلى  تحتاج  ال  عادة، 

بدت  إذا  ذلك  تفعل  أن  يجب  لكن  بسالم.  ينام  كان  إذا  إيقاظه 

المصحوبة  النوبات  تاريخ من  إذا كان لديه  أو  طاقته منخفضة 

بالحمى، حسب ما نشره موقع Webmed الطبي.

أي مقياس حرارة هو األدق؟
في  استخدامه  يمكن  األفضل.  هو  الرقمي  الحرارة  ميزان  يعد 

الفم أو الشرج أو تحت الذراع.

هي  المستقيم  حرارة  درجة  تكون  الصغار،  لألطفال  بالنسبة 

األكثر دقة. 

األرجح  على  فيمكن  سنوات،   4 يتخطى  الطفل  عمر  كان  إذا 

الحصول على قراءة جيدة باستخدام مقياس حرارة الفم. 

به  القيام  لكن  موثوقية  أقل  اإلبط  تحت  الحرارة  قياس  يعد 

أسهل. 

ر أن تضيف نصف درجة إلى قراءة حرارة اإلبط؛ للحصول  تذكَّ

على رقم أكثر دقة.

لماذا يصاب األطفال الرضع بالحمى؟
الطفل  يصاب  قد  ما.  طبية  حالة  أعراض  أحد  الحمى  تعتبر 

بالحمى ألسباب عديدة، من بينها:

عدوى فيروسية

عدوى بكتيرية

معينة تطعيمات 

حالة طبية أخرى

الجهاز  أمراض  األطفال  عند  للحمى  الشائعة  األسباب  تشمل 

التنفسي مثل نزالت البرد والتهابات األذن.

في منتصف الليل وعندما ال يكون الطبيب 
متاحًا، تستيقظ على صوت طفلك يبكي ويئن، 

فتجد وجهه أحمر وجبينه ساخنًا، وتعرف أن 
الحرارة باقية معكما لهذه الليلة. ارتفاع حرارة 

األطفال أمر أكثر من عادي وغالبًا ما يحصل 
بصورة متكررة، لكن ال تتساوى كل الدرجات، 

فبينما يكفي دواء مسكن أحيانًا، ال بد من 
خفض الدرجات األخرى وعلى الفور.

انطلقت بدايات عام 2022 دعوات 
على مواقع التواصل االجتماعي 

لمساعدة الطفلتين علياء 
وفريدة من مصر، ومناشدة والدي 

الطفلتين توفير جرعة عالج 
»Zolgensma« لكل واحدة منهما، 
وألن سعر الجرعة الواحدة يبلغ 2 

مليون دوالر لم يكن لدى األب واألم 
وسيلة ُأخرى يلجآن إليها إلنقاذ حياة 

طفلتيهما من المرض المسمى 
»ضمور العضالت الشوكي«.

علياء وفريدة ليستا الحالتين 
الوحيدتين، فقد سبقتهما عشرات 
المناشدات لحاالت مشابهة ألطفال 

مصابين بالمرض نفسه.
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التشغيل  نظام  القدم  ومنذ  ويندوز  نظام  يزال  ال  المثال،  سبيل  على 

األكثر انتشارًا على مستوى العالم، إال أن أحد أكبر إشكاليات ويندوز 

ال توفر للمستخدمين  الشركة  أن  الذي تطوره شركة مايكروسوفت 

الوصول إلى الكود الذي يعمل به ويندوز، لذلك لجأ العديد من محبي 

والتي يمكنهم من خاللها،  بـ)توزيعات لينكس(  إلى ما يعرف  التقنية 

ليس فقط االطالع على الكود الخاص بهذه األنظمة، بل أيضًا التعديل 

ما  وهو  مختلفة،  خصائص  ذات  جديدة  بتوزيعات  والخروج  عليها 

ال  مطورين  وبين  الكبرى  الشركات  بين  تشتعل  المنافسة  جعل 

يملكون مقدرات تلك الشركات. 

البرمجية  أو  الكود  أي  المفتوح،  المصدر  عليه  نطلق  ما  سر  هو  وهذا 

عليها،  التعديل  أو  واستخدمها  إليها  الوصول  الجميع  يستطيع  التي 

والتي عادة ما تكون مجانية، وهو ما تحول إلى فلسفة اجتاحت جميع 

الجمهور،  إلى  الجمهور  يحررها  التي  ويكيبديا  من  اإلنترنت،  نواحي 

لفكرة  طبقًا  تعمل  التي  والمنصات  األدوات  من  الكثير  إلى  ووصواًل 

المصدر المفتوح. 

الويب 3 والالمركزية

المصدر  لفكرة  امتدادًا  ُيعد  الذي   »3 »الويب  مصطلح  وصول  مع 

مركزي،  ال  بإنترنت  المصطلح  هذا  ومحبي  خبراء  َيِعد  المفتوح، 

تلك  وانتقال  الكبرى،  التقنية  والشركات  للكيانات  فيه  سلطة  ال 

على  االعتماد  طريق  عن  وذلك  المستخدمين،  جماهير  إلى  السلطة 

البلوكتشين، وهو سجل رقمي دولي يسمح للمستخدمين بالتعامل 

مع بعضهم البعض دون وسيط أو »طرف ثالث«، وهو ما يعني خطوة 

جديدة وكبيرة في فلسفة المصادر المفتوحة. 

فإن  الثابت،  باإلنترنت  الويب  من  األول  الجيل  نسمي  أن  جاز  فإذا 

يتفاعل  الذي  االجتماعي  الويب  هو  سيكون  الويب  من  الثاني  الجيل 

فيه المستخدمون مع بعضهم البعض. وبالوصول إلى الجيل الثالث 

فيه  تساهم  عالم  من  بنا  ينتقل  المركزيًا  الويب  سيكون  الويب،  من 

المجتمعات، ولكنها ال تملك أو تربح )ويب 2(، إلى عالم يمكن للجميع 

فيه من خالل التعاون والتمّلك والربح عبر اإلنترنت بشكل اعتيادي. 

والخدمات  االجتماعي  التواصل  شبكات  عن  االبتعاد  خالل  فمن 

التقليدية الكبرى التي تتمحور حول استفادة الشركات الكبيرة، يوفر 

ويب 3 إمكانية التعاون بين الجمهور للخروج بمنصات وخدمات موازية 

المطورين  من  الكثير  يجذب  الذي  األمر  وهو  التقليدية،  للخدمات 

الموهوبين واألكثر طموحًا اليوم، للعمل على مشاريع لم تكن ممكنة 

في السابق.

في  البكالوريوس  درجة  على  الحاصل   – تران  تشونغ  كي  يقول 

المستخدمين  أول  وأحد  كاليفورنيا،  جامعة  من  الدولي  االقتصاد 

للبتكوين، وأحد أبرز العاملين على تقنيات بلوكتشين -: »إن الجيل 

الثالث من الويب ينتزع السيطرة من الشركات المركزية التي تهيمن 

على الويب اليوم«، وهو ما قد يجعل هذه الشركات جزءًا من الماضي، 

كيان  فيها  يتحكم  ال  التي  الالمركزية  بالشبكات  سُتستبدل  حيث 

للجميع  مفتوحة  المشاركة  تكون  ال  الالمركزي،  العالم  ففي  واحد. 

زاد  المشاركين،  زاد عدد  إنه كلما  إنها مصممة بحيث  فحسب، بل 

نجاح الجميع.

مجتمعات التعاون وتبادل الخبرات 

التكنولوجية  بجانب قدرة هذه المجتمعات على منافسة الشركات 

الكبرى، أصبحت تلك المجتمعات اليوم أحد أبرز األماكن التي يلجأ 

وغيرهم  المبرمجين،  المطورين،  التقنية،  محبي  من  الكثير  إليها 

الكثير، لولوج عالم شبه خيالي يسمح لألشخاص بتوفير وقت كبير 

للعمل على شيء ما في وقت شبه فوري، بالمقارنة مع أيام وشهور من 

العمل إذا أراد ذلك منفردًا دون التعاون مع اآلخرين. وفي هذه القائمة 

المجتمعات  أبرز  أحد  وتعتبر  الفكرة  هذه  د  تجسِّ منصات   3 نتناول 

التعاونية في مجاالتها: 

GitHub.. وحلم الكود الجاهز 

المثال،  سبيل  على  »تطبيق«  ما،  شيئًا  المطورون  ُينشئ  عندما 

فإنهم ُيجرون تغييرات مستمرة على الكود من أجل تطوير وتحسين 

البرمجية، ويصدرون إصدارات جديدة تعقب اإلصدار األول، ومن أجل 

التحكم  أنظمة  تعمل  إليها،  للرجوع  المتعاقبة  اإلصدارات  تلك  حفظ 

يمكن  مركزي  مستودع  في  التعديالت  تخزين  على  اإلصدارات  في 

الرجوع  يكون  المصدر  مفتوحة  البرمجيات  حالة  وفي  إليه،  الرجوع 

لكود اإلصدارات متوفرًا للجميع. 

إصدار  تنزيل  يمكنهم  حيث  بسهولة،  التعاون  للمطورين  ذلك  يتيح 

جديد من البرنامج وإجراء التغييرات والتعديالت على الكود المصدر، 

رؤية  مطور  لكل  يسمح  ما  وهو  البرنامج،  من  نسخة  أحدث  وتحميل 

بإمكان  ويصبح  فيها،  والمساهمة  وتنزيلها  الجديدة  التغييرات  هذه 

األشخاص العاديين تنزيل تلك الملفات واستخدامها. 

إال  اإلصدارات،  في  التحكم  أنظمة  من  العديد  تتوفر  الصدد،  بهذا 

تورفالدس  لينوس  صممها  التي   Git هي  اإلطالق  على  أشهرها  أن 

مصمم نواة نظام لينكس التي تأتي منها توزيعات لينكس، ومبنية 

فيه  تجد  أن  تستطع  الذي  المكان  عن  أما  أندرويد،  مثل  أنظمة  عليه 

 .GitHub فهو ..Git اإلصدارات باستخدام

تمتاز المنصة، التي أصبحت مملوكة من قبل شركة مايكروسوفت، 

والمبرمجين،  للمطورين  األشهر  االجتماعي  التواصل  شبكة  كونها 

للمشروعات  يسمح  مما  والبرمجة،  باألكواد  عالقة  له  شيء  وبكل 

ملفه  لديه   GitHub على  مستخدم  فكل  المنصة،  على  أكثر  بالنمو 

الشخصي الخاص الذي يعمل عليه مثل سيرة ذاتية تعرض األعمال 

السابقة ومساهمات األعضاء في مشاريع أخرى، كما تسمح المنصة 

في  قدمًا  للمضي  والتعاون  المساهمة  الخبراء  من  كبيرة  لمجموعة 

مشروع ما يتفقون على تنفيذه، وهذا مكمن قوة المنصة )التعاون(. 

في  بالمساهمة  المهتمون  المطورون  كان   ،GitHub ظهور  قبل 

مشروع ما، يعملون عادًة إليجاد بعض وسائل االتصال بالمبرمجين 

األصليين للمشروع الذين يريدون المشاركة فيه – عن طريق البريد 

الوثوق  إقناعهم بأنه يمكن  – ثم يعملون على  الوقت  اإللكتروني أغلب 

وقتًا  يأخذ  كان  الذي  األمر  وهو  تأثيرًا،  ستحدث  مساهمتهم  وأن  بهم 

هذا  التعاون،  حيث  من  مضمونة  غير  ونتيجًة  مضنيًا  وجهدًا  طوياًل 

ناهيك عن الصعوبات التقنية التي قد يواجهها الفريق في حالة قبول 

المبرمج األصلي للتعاون، لكن مع قدوم GitHub اختلف األمر تمامًا. 

من  يكون  ما،  برمجي  مشروع  في  أشخاص  عدة  يتعاون  فعندما 

الصعب تتبع المراجعات من غير تنظيم تلك الملفات ومتى وأين تم 

تتبع  خالل  من  المشكلة  بهذه  ليعتني  جاء   GitHub أن  إال  تخزينها، 

جميع التغييرات التي تجري في المشروع

Kaggle.. شبكة المهتمين بالذكاء االصطناعي 

من  المصممة   Kaggle تأتي  االصطناعي،  الذكاء  عالم  إلى  الكود  من 

قبل شركة جوجل، كمنصة ألكبر مجتمع مهتم بالذكاء االصطناعي 

وتعلم اآللة، حيث يجتمع علماء ومحللو البيانات والمتخصصون في 

في  مشاريع  يتشاركون  والذين  المنصة،  على  االصطناعي  الذكاء 

خالل  من  المنصة  على  أيضًا  يتنافسون  أنهم  كما  عديدة،  مجاالت 

 .Kaggle مسابقات

تصنف  قوائم  مع  حقيقية،  مسابقات  هي   Kaggle مسابقات 

مالية  جوائز  أحيانًا  توفر  والتي  المسابقات،  تلك  في  المتصدرين 

مسابقة   TwoSigma شركة  أنشأت  المثال،  سبيل  على  كبرى. 

بنك  قدم  كما  المنصة،  على  دوالر  ألف   100 قدرها  مالية  بجوائز 

لبعض  الحلول  ألفضل  دوالر  ألف   65 بقيمة  جوائز   Santander Bank
المشاكل الخاصة بالبنك. 

في معظم الحاالت، يرسل كل مستخدم حلوله الخاصة ليتم وضعه 

في الترتيب العام، وفي بعض المسابقات يمكن لألعضاء التسجيل 

أعضاء  نتائج  متوسط    هي  اإلجمالية  النتيجة  تكون  حيث  كفريق، 

الفريق، مما يزيد العمل حماسًا وتعاونية. 

من  بالك،  على  يخطر  مجال  أي  في  التحديات  هذه  تكون  أن  يمكن 

فلدى  السرطانية،  الخاليا  اكتشاف  إلى  المساكن  بأسعار  التنبؤ 

دائمًا  المستعدين  البيانات  علماء  من  ضخم  مجتمع   Kaggle
البيانات  علم  عبر  اليومية  الحياة  مشاكل  في  اآلخرين  لمساعدة 

ونماذج تعلم اآللة.

Kickstarter.. المجتمع يمول االبتكار

كان العلماء والمخترعون قديمًا يسعون دومًا لتمويل يوفر لهم األدوات 

ما  غالبًا  التمويل،  ذلك  ودون  اختراعاتهم،  لتنفيذ  يحتاجونها  التي 

العالم  تغير  أن  لها  يمكن  كان  والتي   – اإلبداعية  األفكار  تلك  كانت 

الدائم  محلها  يكون   – نعيشه  الذي  العالم  من  جديدًا  شكاًل  وتصنع 

رفوف المكتبات وأدراج المكاتب التي يعلوها الغبار. 

الكبرى عادًة على تنفيذ المشاريع  اليوم تسيطر الشركات  في عالم 

الكبرى واالبتكارات الرائدة، كما أنها تحارب االبتكارات التي قد تواجه 

رجال  بجانب  الكبرى  الجامعات  تعمل  كذلك  السوق،  في  أجندتها 

هذه  لمثل  الوصول  أن  إال  المبتكرين،  مشاريع  تمويل  في  األعمال 

الجامعات ورجال األعمال، وكذلك الشركات، ُيعد أمرًا صعبًا في حد 

ذاته، خاصة في عالمنا العربي. 

من أجل حل هذه المعضلة تحديدًا خرجت Kickstarter للنور لدعم 

وذلك  الناس،  من  الكثير  لدى  بقبول  تحظى  التي  المشاريع  وتمويل 

عن طريق تمويل المشاريع التي يرون فيها حاًل لمشكلة ما، أو تطويرًا 

والتي  الدوالرات  من  حفنة  دفع  عبر  وذلك  حياتنا،  من  تسهل  قد  ألداة 

من  الكثير  من  الدعم  تجلب  التي  الثلج  كرة  مثل  الوقت  مع  تصبح 

مستخدمي المنصة ليحصل المشروع على التمويل المطلوب.

نحو عصر الالمركزية

م���ن���ص���ات 
إب���داع���ي���ة

منذ عدة سنوات، كان على رأس أهم الموضوعات التقنية المتداولة 

ما يدعى بالبرمجيات واألنظمة مفتوحة المصدر، والتي أصبحت 

فلسفة لجمهور عريض من محبي التقنية الذين يريدون االبتعاد 

عن تحكم الشركات التقنية الكبرى التي تتحكم في السوق، وفي 

بياناتنا. 

أعمالها 

الفنية 

بيعت 

بماليين 

الدوالرات

إلكترونية  تصميمات  أو  عقارات  أن  نسمع  ما  كثيرًا 

 ،NFT رموز  صيغة  في  الدوالرات  بماليين  بيعت 

ولكن ما هي تلك الرموز وكيف يمكن تداولها؟

باسم  ُيعرف  ما  أو  لالستبدال  القابلة  غير  الرموز 

وإثبات  تغيير  يمكنها  فريدة  فات 
ِّ

ُمعر هي   NFTs
ملكية السلع الرقمية بشكل مشفر.

وبفضل قدرتها على تخصيص قيمة لكل شيء عبر 

اإلنترنت بدءًا من القطع الفنية وصواًل إلى العقارات 

وغير  البسيطة  الشخصية  والصور  والموسيقى 

ذلك، أصبحت رموز NFTs ضمن المواد األشهر حول 

العالم.

الرقمية  الفنية   NFT رموز  من  العديد  بيعت 

فإن  الدوالرات،  من  الماليين  عشرات  وحتى  بماليين 

إذ  لها،  تقدير  أقل  هو  العالم  اجتاحت  بأنها  القول 

2021 فقط  بلغت مبيعاتها في النصف األول من عام 

ما ُيقدر بـ2.5 مليار دوالر.

في  اليوم  حتى  الناس  من  الكثير  يعاني  ذلك،  ومع 

فهم قيمة وطبيعة تلك الرموز.

ما هي الرموز القابلة لالستبدال؟

اختصارًا  أو  لالستبدال  القابلة  الرموز  اعتبار  يمكن 

الحديث  العصر  مقتنيات  صيغة  هي   NFT رموز 

والرقمي. ويتم شراؤها وبيعها عبر اإلنترنت، وُتمثل 

إثباتًا رقميًا لملكية أي عنصر معين.

على  آمن  بشكل   NFT رموز  تسجيل  يتم 

Blockchain – وهي نفس التكنولوجيا وراء العمالت 
نوعه،  من  فريد  األصل  أن  تضمن  والتي  المشفرة- 

أو  تغيير  الصعب  من  تجعل  التكنولوجيا  أن  كما 

تزييف أي رموز منها ما يجعلها خيارًا آمنًا لالستثمار.

القابلة لالستبدال مع بعضها  العناصر  يمكن تبادل 

سبيل  على  بتفردها.  ترتبط  ال  قيمتها  ألن  بسهولة 

واحد  دوالر  بقيمة  فاتورة  استبدال  يمكنك  المثال، 

بفاتورة أخرى بقيمة دوالر واحد، وسيظل لديك دوالر 

تحتوي  الجديدة  فاتورتك  أن  من  الرغم  على  واحد 

على رقم تسلسلي مختلف.

قابلة  »غير  كلمة  تعني  بساطة،  أكثر  بمعنى 

يمكن  وال  فريدة  أنها  بآخر  أو  بشكل  لالستبدال« 

عملة  المثال،  سبيل  على  آخر.  بشيء  استبدالها 

البيتكوين قابلة لالستبدال- استبدل واحدة بعملة 

أخرى، وستحصل على نفس الشيء تمامًا.

بطاقة  فإن  للمعلومات،   The Verge موقع  وبحسب 

قابلة  غير  تكون   NFTلـ نوعها  من  الفريدة  التداول 

مختلفة،  ببطاقة  بتبادلها  قمت  إذا  لالستبدال. 

فستحصل على شيء مختلف تمامًا.

لماذا ينفق الناس الكثير من األموال على رموز NFT؟

ومدير  المشارك  المؤسس  سيزاي،  سولو  يقول 

»يمكنك  للتشفير:   Calaxy شركة  في  العمليات 

وأصالة  ندرة  من  تتحقق  أن   NFT رموز  خالل  من 

بالمجموعة  ولمقارنتها  تقريبًا،  رقمي  شيء  أي 

لوحة  من  لها  حصر  ال  نسخ  هناك  التقليدية،  الفنية 

الموناليزا متداولة هناك، ولكن هناك نسخة أصلية 

عن  التنازل  في   NFT تقنية  وتساعد  فقط.  واحدة 

شراء  يمكنك  أنه  بمعنى  األصلية  القطعة  ملكية 

كل شيء تقريبًا«.

NFT عماًل مربحًا في عالم  بشكل خاص، ُتعد رموز 

الفن.

سمعت  تكون  قد  التي  األمثلة  بعض  يلي  فيما 

المميزة   NFT رموز  بيع  من  هائلة  ألرباح  عنها 

واالستثنائية:

باع المصمم الرقمي المعروف باسم Beeple تصميمًا 

 Everyday›s – the« بعنوان NFT لسلسلة من رموز 

69.3 مليون دوالر من خالل  First 5000 Days« مقابل 
مزاد رقمي.

في  المعروف  الرقمي  الفنان  شرع   ،2007 مايو  ففي 

كل  اإلنترنت  عبر  جديد  فني  عمل  ونشر  إنشاء 

يصنع  وهو  الحين،  ذلك  منذ  يوم  أي  يفوته  لم  يوم. 

يوم   5000 لمدة  يوم  كل  جديدة  رقمية  صورة 

متتالية.

باسم  فردي  بشكل  القطع  هذه  وُتعرف 

األعمال  أكثر  من  واحدة  وهي   ،»EVERYDAYS«

الفريدة التي ظهرت في تاريخ الفن الرقمي.

لشركة  التنفيذي  الرئيس  دورسي،  جاك  قام  كما 

تغريدة  ألول   NFT رمز  على  مزاد  بترتيب   ،Twitter

 2.9 بمبلغ  بيعت  والتي  المعروفة،  المنصة  عبر  له 

مليون دوالر في نهاية المطاف.

NFT مصممة لمنحك شيئًا ال يمكن  لذلك فإن رموز 

 Forbes مجلة  بحسب  العمل،  ملكية  نسخه: 

لألعمال. العالمية 

لتجميع  منصة  اعتبرناها  ما  إذا  آخر،  وبمعنى 

شراء  شخص  ألي  يمكن  المادية:  الفنية  األعمال 

واحد  لشخص  يمكن  لكن  مونيه.  لوحات  من  نسخ 

مة.
ِّ

فقط أن يمتلك اللوحة األصلية القي

ن؟
َّ

NFT وكيف ُتصنع وُتخز ما طبيعية رموز 

على  وتخزينها   NFT رموز  من  العديد  إنشاء  يتم 

 Blockchains أن  من  الرغم  على   ،Ethereum شبكة 

.NFT تدعم أيضًا رموز )Tezosو Flow األخرى )مثل

واستخدام  دخول  شخص  ألي  يمكن  ألنه  ونظرًا 

 NFT ملكية  من  التحقق  يمكن   ،Blockchains
أن  يمكن  نفسه  الوقت  وفي  هناك،  وتتبعها  بسهولة 

المميز  الرمز  يمتلك  الذي  الكيان  أو  الشخص  يظل 

الهوية. مجهول 

»Nft« رموز
غير القابلة لالستبدال
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سعد المهندي

يعقوب العبيدلي

مراصد

Marased3@hotmail.com

حصاد البرامج
واألنشطة المدرسية

 البرامج واألنشطة المدرسية نعني بها تلك التي 

يشارك بها الطلبة، وتعرف على أنها تلك البرامج 

التي تنظمها المدرسة بإشراف قسم البرامج 

واألنشطة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 

متكاملة مع المنهج التعليمي والتي يقبل عليها 

الطلبة برغبتهم بحيث تحقق أهدافًا تربوية معينة 

خارج غرفة الدراسة، وفي أثناء اليوم الدراسي أو 

بعد انتهاء الدراسة، على أن يؤدي ذلك إلى نمو في 

خبرة الطالب وتنمية هواياته وقدراته في االتجاهات 

التربوية واالجتماعية المرغوبة، وتأتي البرامج 

واألنشطة وفق خطة مدروسة ووسيلة إثراء وبرنامج 

ينظمه قسم البرامج واألنشطة بوزارة التعليم التي 

تأتي على رأس الشجرة التنظيمية فيه السيدة 

التربوية فاطمة بنت يوسف العبيدلي وفريقها من 

االستشاريين واالستشاريات والخبراء والخبيرات 

واالختصاصيين واالختصاصيات، والذي يتكامل مع 

البرنامج العام ويختاره الطالب المشارك ويمارسه 

برغبة وتلقائية بحيث يحقق أهدافا تعليمية 

وتربوية، مما يؤدي إلى نمو المتعلم في جميع 

جوانب نموه التربوي واالجتماعي والعقلي واالنفعالي 

والجسمي واللغوي... مما ينجم عنه شخصية 

متوافقة قادرة على اإلنتاج، واألنشطة المدرسية 

والتي يقبل عليها الطلبة تناسبهم وفق قدراتهم 

وميولهم ورغباتهم وإمكانياتهم وتشبع حاجاتهم 

بحيث تحقق هدفا تربويا واضحا ومنشودا للجميع 

من معلم ومتعلم، األنشطة المدرسية والبرامج 

الطالبية لها معنى جميل، وواقع حقيقي، وأثر 

حسن، وتجتمع كلها في همة عالية، وإخالص 

وعمل جاد متقن له قاعدة يقوم عليها، وبداية ينطلق 

منها، وأفكار يرسمها قسم البرامج واألنشطة بإدارة 

شؤون المدارس بخطى ثابتة ومراحل معلومة نحو 

الطموح والبناء، والهدف تربية الطالب وتأصيل 

القيم السوية واالنتماء الوطني والمواطنة الصالحة 

وتنميته ثقافيًا وروحيًا والسلوك القويم كما وضعه 

منهجنا اإلسالمي ووصى به ميراثنا العظيم، وكل 

المشاركات واإلضاءات الكاشفة التي نلمسها من 

الميدان تنم عن تفاعل جاد وحرص مثمر والحمد 

لله، وكل ذلك يرضينا ألنه يعكس وضعا مدرسيا 

صحيحا مشرقا، وكما يقولون إن حسن االبتداء من 

حسن االنتهاء، وإلى عام دراسي قادم جديد، وحركة 

فاعلة بإذن الله تعالى، وعلى الخير والمحبة نلتقي.

حذرت إدارة األرصاد الجوية من رؤية متدنية أفقية 

في عرض البحر، وتوقعت أن يسود الطقس اليوم 

غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق 

يصبح حارًا إلى حار نهارًا ورطبا لياًل بالساحل، وفي 

البحر يصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب أحيانا.

وتكون الرياح على الساحل متغيرة االتجاه بسرعة 

أقل من 5 عقد، ثم تصبح -أغلبها- جنوبية شرقية 

وشمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و10 عقد، 

وفي البحر تكون متغيرة االتجاه وأغلبها شمالية 

شرقية وجنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد 

و13 عقدة.

سينما بالزا )1(
MALAYALAM3:15

MALAYALAM5:30

TELUGU7:45

TELUGU10:45

سينما بالزا )2(
TAMIL3:00

HINDI6:00

TAMIL8:15

TAMIL11:45

45:

سينما بالزا )3(
 GULLIVER RETURNS3:30

SAMSAM5:15

FIRESTARTER7:00

EL ANKABOOT8:45

MALAYALAM11:00

:11

سينما الالند مارك )1(

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

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

NEPALI3:00

TAMIL5:30

TAMIL8:30

NEPALI11:30
سينما المول )2(

3:15العالم الجوارسي، الهيمنة

6:30العالم الجوارسي، الهيمنة

8:30العالم الجوارسي، الهيمنة

TAMIL11:00
سينما المول )3(

TAMIL3:30

6:30مافريك، توب غان

NEPALI8:45

11:15مافريك، توب غان

سينما بالزا )1(
TAMIL3:00

6:00العالم الجوارسي، الهيمنة

TAMIL8:30

MALAYALAM11:30

سينما بالزا )2(
MALAYALAM3:15

TAMIL5:30

8:30العالم الجوارسي، الهيمنة

TAMIL11:00

سينما بالزا )3(
TELUGU3:15

6:15منافسة رسمية

HINDI8:15

11:15العالم الجوارسي، الهيمنة

سينما الالند مارك )1(

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

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

TAMIL3:00
 SONIC THE HEDGEHOG 26:00

TAMIL8:15
MALAYALAM11:15

سينما المول )2(

TELUGU3:15
HINDI6:15

TELUGU8:30
MALAYALAM11:30

سينما المول )3(

SAMSAM3:15
MALAYALAM4:45

 EL ANKABOOT7:00
FIRESTARTER9:15

TAMIL11:00

للرياضات اإللكترونية

Ooredoo توقع
مع أول العبين لفريقها

أعلنت Ooredoo، رائدة الرياضات اإللكترونية في منطقة الشرق األوسط، 

 Ooredoo Thunders إلى  لالنضمام  العبين  أول  مع  التوقيع  عن  حديثًا 

للمحترفين  الجديد   Ooredoo -فريق 

الذي  اإللكترونية-  الرياضات  في 

 Ooredoo« ضمن  الشركة  أسسته 

عالمتها  الالعبين«،  أرض   – نيشن 

التجارية في الرياضات اإللكترونية. 

الوفاء  على  حرصها  من  وانطالقًا 

بوعدها باستقطاب أفضل المواهب 

اختيار  وقع  قطر،  في  الالعبين  من 

الالعبين  من  اثنين  على   Ooredoo
القطريين وهما: أحمد المغيصيب 

ويوسف الدفع. 

عالم  في  -المعروف  أحمد  ويعد 

 -Ameghessib باسم  األلعاب 

قطر،  في   FIFA 22 العب  أفضل 

-المعروف  يوسف  ُيعُد  فيما 

لعبة  نجوم  أحد   -Vysi باسم 

Fortnite الصاعدين. 
الثالث  المركز  وكان أحمد قد احتل 

 EA Sports FIFA22 بطولة  في 

وكان من المتنافسين على المراكز 

 Ooredoo بطوالت  في  األولى 

الرياضيين  أحد  أيضًا  Arena. وهو 
 ،RedBull شركة  تدعمهم  الذين 

الوطني  قطر  منتخب  والعب 

وأحد  اإللكترونية،  للرياضات 

األولى  المراكز  على  المتنافسين 

في بطولة كأس العالم للرياضات 

 ،FIFA eWorld-Cup اإللكترونية 

وعضو سابق في فريق باريس سان جيرمان، وهو العب FIFA األول في 

دولة قطر. 

في نسختها السابعة عشرة

أكاديمية الدوحة تنظم مسابقة الشيخ فالح لحفظ القرآن

 2022 مايو   10 بتاريخ  المسابقة  فعاليات  وانطلقت 

يونيو   10 بتاريخ  تكريميين  حفلين  بإقامة  وانتهت 

شهر  بداية  من  للمسابقة  االستعداد  وبدأ   ،2022
للمشاركة  الدعوة  توجيه  تم  حيث   ،2022 فبراير 

قطر  في  العاملة  المدارس  لجميع  المسابقة  في 

عبر البريد اإللكتروني، موضًحا فيها نظام المسابقة 

الجوائز  وعدد  المادية  الجوائز  وقيمة  الفئات  وعدد 

المشاركة  وآلية  شروط  توضيح  تم  كما  العينية، 

فيها.

وألول مرة في تاريخ المسابقة وتماشًيا مع اإلجراءات 

التيمز، وقد  االحترازية كانت المسابقة عبر منصة 

الدوحة  بأكاديمية  المعلومات  تكنولوجيا  قسم  قام 

بالتجهيز واإلعداد لذلك على أعلى مستوى، وبفضل 

والحمد  المسابقة بسهولة ويسر  الله وتوفيقه تمت 

على  المسابقة  كانت  وكالعادة  العالمين.  رب  لله 

قسمين ولكل قسم شروطه وجوائزه وآليته، القسم 

الدوحة  أكاديمية  بطالب  خاص  المسابقة  من  األول 

الثاني  والقسم  الثانوية،  المرحلة  إلى  الروضة  من 

المشاركين  اختبار  وتم  قطر،  دولة  مدارس  لكل 

أما  مباشرة،  اللجان  وأمام  حضورًيا  األول  القسم  في 

القسم الثاني فعن بعد وعبر منصة التيمز.

جميع  من  مدرسة   86 األولى  المرحلة  في  شارك  وقد 

المستقلة  كالمدارس  قطر  في  العاملة  المدارس 

والروضات  الدولية  والمدارس  الجاليات  ومدارس 

عدد  ووصل  الدوحة،  أكاديمية  فروع  كل  جانب  إلى 

المشاركين في المسابقة إجمااًل إلى 402 طالًبا.

ومن جديد المسابقة هذا العام في نسختها السابعة 

عشرة بفضل الله تعالى زيادة عدد الجوائز في كل 

عن  مالية  جوائز  خمس  لتصبح  أقسامها  من  قسم 

كل  على  موزعة  عينية  جائزة  وسبعين  فئة  كل 

على  الكبير  اإلقبال  أسباب  أحد  ذلك  وكان  الفئات، 

المشاركة في المسابقة.

الشيخ  فضيلة  كذلك  التحكيم  لجنة  ضمت  وقد 

عبد السالم قنديل وهو إمام وخطيب وواعظ في وزارة 

على  وحاصل  قطر  بدولة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 

عالية القراءات من األزهر الشريف ومحكم في كثير 

يسري  الشيخ  إلى  إضافة  الدولية،  المسابقات  من 

السقا منسق العلوم الشرعية في أكاديمية الدوحة 

والمشرف العام على المسابقة.

فالح  بنت  عائشة  الشيخة  الدكتورة  أقامت  وقد 

مقر  في  احتفااًل  المناسبة  بهذه  ثاني  آل  ناصر  بن 

 10 الموافق  الجمعة  يوم  الوعب  بمنطقة  األكاديمية 

يونيو، ودعت إليه جميع المتأهلين وذويهم ومنسقي 

في  الوزارة  لتعليمات  واستجابة  الفائزة.  المدارس 

تقييد وتحديد العدد المسموح به للحضور وحتى ال 

نضيع الفرصة على أحد من أولياء األمور أو المنسقين 

لحضور الحفل، تم تنظيم حفلتين في نفس اليوم 

10 يونيو، الحفلة األولى كانت في الساعة الخامسة 
مساء، والثانية كانت في السابعة مساء.

واشتمل برنامج الحفل على العديد من الفقرات، وقد 

كانت الجوائز هذا العام على النحو التالي: 70 جائزة 

عينية و30 جائزة مادية.

أقامت أكاديمية الدوحة وللعام 

السابع عشر مسابقة الشيخ فالح 

بن ناصر آل ثاني -رحمه الله تعالى- 

السابعة عشرة لحفظ القرآن 

الكريم وذلك على مستوى جميع 

مدارس دولة قطر، حيث قامت 

الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح 

بن ناصر آل ثاني صاحبة المدرسة 

وراعية المسابقة باالجتماع باللجنة 

المنظمة للمسابقة ووضع األسس 

والقواعد الناظمة لسير المسابقة.



لالستفسار : 40002222




4469266244692772
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سلمان المالك

السنة )27( - اإلثنين  21 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 20 يونيو 2022م العدد )9786(

محمية »الباقير«

العاصمة  قرب  البرية  للحياة  »الباقير«  محمية  تتيح 

مختلفة  حيوانات  رؤية  فرصة  لزوارها  الخرطوم  السودانية 

كاألسود والقرود والثعابين والنعام عن كثب.

أنواع  و4  ضباع   4 بجانب  أشبال  و5  أسدا   13 المركز  ويضم 

النادرة باإلضافة  البرية  السالحف  أنواع من  و3  األصالت،  من 

للطيور النادرة والنسور. 

له  والمؤسس  المركز  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 

عثمان محمد صالح، إن فكرة المركز بدأت 

القرشي  حديقة  أسود  إنقاذ  بعد 

أن  ومالحظة  باألكل  ودعمها 

وتم  مناسب،  غير  مكانها 

في  المركز  إنشاء 

أرض عائلية. 

محاصيل أرز تتحمل الحرارة

مهرجان للرسم الجداري

اكتشف علماء صينيون جينين في األرز، يمكنهما 

جعل المحصول األساسي أكثر مقاومة للحرارة، مما 

يوفر طريقة جديدة لتربية المحاصيل شديدة التحمل 

للحرارة.

وكشف باحثون من معهد شانغهاي التابع لألكاديمية 

الصينية للعلوم، وجامعة شانغهاي جياو تونغ، عن 

اآللية التي يستشعر بها غشاء خلية األرز إشارات 

اإلجهاد الحراري الخارجية قبل االتصال بالبالستيدات 

الخضراء، وهي العضو الذي يحدث فيه التمثيل 

الضوئي لتنظيم تحمل الحرارة.

ويمكن أن تتسبب الحرارة الزائدة في إتالف 

البالستيدات الخضراء للنبات، فعندما تتجاوز درجات 

الحرارة مستويات التحمل المعتادة للمحصول، فإن 

غالته تميل إلى االنخفاض.

وحدد الباحثون موضعًا بجينين، التحمل الحراري 

TT3.1( 3.1(، والتحمل الحراري 3.2 )TT3.2(، اللذان 
يتفاعالن في تناسق لتعزيز تحمل األرز الحراري، 

وتقليل خسائر محصول الحبوب الناتجة عن اإلجهاد 

الحراري.

والحظ الباحثون أن )TT3.2( المتراكم يتسبب في تلف 

البالستيدات الخضراء نتيجة اإلجهاد الحراري، ولكن 

في هذه الحالة يمكن أن يعمل )TT3.1( بمثابة عالج.

وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة ساينس، إنه 

عند حدوث اإلجهاد الحراري، سيقوم )TT3.1(، وهو 

مستشعر حراري محتمل، بإزالة غشاء الخلية عن 

الخلية لتحطيم بروتينات )TT3.2( الناضجة.

وأشار لين هونغ شيوان، المؤلف المشارك في البحث، 

من معهد شانغهاي إلى أن الدراسة توضح آلية جديدة 

تربط أغشية الخاليا النباتية بالبالستيدات الخضراء 

في االستجابة إلشارات التسخين.

ينشط عشرات الفنانين في شوارع مونتريال لرسم 

لوحات جدارية عمالقة جديدة في إطار الدورة العاشرة 

من مهرجان الرسم الجداري في المدينة الكندية، وتبرز 

من بين اللوحات واحدة تظهر كائنًا بأوجه عدة يعزف 

على البيانو وأخرى تمثل نمرًا أبيض يظهر أنيابه 

وثالثة لشخصية »باتغيرل« )الفتاة الوطواط(.

ويتولى فنانون كنديون وأميركيون متخصصون 

في الفن الُمدني الرسم خالل يونيو الجاري على نحو 

عشرين جدارًا هذه السنة. وتتوزع أصاًل في المدينة 

الفرنكوفونية الكبرى مئات اللوحات الجدارية الكبيرة 

في الغالب، ومعظمها موجوًد في أحيائها الرئيسية.

وانطلق مهرجان الرسم الجداري سنة 2012 وهو 

مخصص لفن الشارع، وساهم مّذاك في جعل مونتريال 

»من بين األبرز في مجال الفنون الُمدنية« و»فن الشارع 

في أميركا الشمالية«، على ما أوضح مدير المهرجان 

بيار-أالن بينوا لوكالة فرانس برس.

ومن بين المشاركين في دورة المهرجان هذه السنة، 

فنانة من الشعوب األصلية هي كارولين مونيه التي 

اختارت أن ترسم أنماطًا هندسية »تتناقلها جياًل بعد 

جيل« عائالت الشعب الذي تنتمي إليه، وفق ما قال 

لوكالة فرانس برس.

وتابعت مونيه »اسُتبعدنا طوياًل من أي نشاط ثقافي، 

وأرى أّن وجود عمل لي على منصة كبيرة كهذه وإتاحته 

أمام جمهور كبير أمر جيد«، مضيفًة »أعتبر أّنها خطوة 

متقدمة«.

العالج بالضوء
بلندن،  السرطان  أبحاث  معهد  من  العلماء  من  فريق  نجح 

الخاليا  على  يقضي  بالضوء،  للسرطان  عالج  تطوير  في 

السرطانية.

والفيزيائيين وجراحي  المهندسين  أوروبي من  وانضم فريق 

المتحدة  المملكة  من  والمناعة  األحياء  وعلماء  األعصاب 

العالج  من  الجديد  الشكل  لتصميم  والسويد  وبولندا 

المناعي الضوئي، ويعتقد الخبراء أنه من المقرر أن يصبح 

الجراحة  بعد  العالم  في  للسرطان  رئيسي  عالج  خامس 

والعالج الكيميائي والعالج اإلشعاعي والعالج المناعي.

الخاليا  بالضوء  المفعل  العالج  »يجبر  العلماء:  وقال 

الجراحين  يساعد  مما  الظالم،  في  التوهج  على  السرطانية 

ثم  الحالية،  بالتقنيات  مقارنة  األورام  من  المزيد  إزالة  على 

اكتمال  بمجرد  دقائق  غضون  في  المتبقية  الخاليا  يقتل 

الجراحة«.

بالورم  المصابة  الفئران  على  العالم  في  تجربة  أول  وفي 

شيوًعا  الدماغ  سرطان  أنواع  أكثر  أحد  الدبقي،  األرومي 

أضاء  الجديد  العالج  أن  المسح  عمليات  كشفت  وخطورة، 

على  الجراحين  لمساعدة  السرطانية  الخاليا  أصغر  حتى 

المتبقية. إزالتها، ثم قضى على تلك 

المناعي  العالج  من  الجديد  الشكل  تجارب  وأظهرت 

أن  يمكن  مناعية  استجابة  أثار  العالج  أن  الضوئي 

في  السرطانية  الخاليا  الستهداف  المناعة  جهاز  تحفز 

األرومي  الورم  أنه قد يمنع عودة  إلى  المستقبل، مما يشير 

الجراحة. بعد  الدبقي 

ماريك:  كرامر  غابرييال  الدكتورة  الدراسة  رئيسة  وقالت 

األرومي  الورم  مثل  الدماغ  سرطانات  عالج  يصعب  »قد 

ا للمرضى«. الدبقي، ولألسف هناك خيارات قليلة جدًّ

فإن  لذا  األورام  موقع  بسبب  صعبة  »الجراحة  وأضافت:   

إزالتها  المراد  السرطانية  الخاليا  لرؤية  الجديدة  الطرق 

المتبقية بعد ذلك، يمكن  أثناء الجراحة، ومعالجة الخاليا 

أن تكون ذات فائدة كبيرة«.

الضوئي  المناعي  العالج  أن  دراستنا  »ُتظهر  وأوضحت: 

الفلورية  الواسمات  من  مجموعة  باستخدام  الجديد 

القريب من األشعة تحت الحمراء يمكن  والبروتين والضوء 

أن يحدد ويعالج بقايا خاليا الورم األرومي الدبقي«.

أنواع  أحد  هو  الدبقي  األرومي  الورم  أن  بالذكر  جدير 

الحبل  أو  الدماغ  تصيب  أن  يمكن  التي  العنيفة  السرطان 

النجمية  الخاليا  تسمى  خاليا  من  الورم  ويتكون  الشوكي، 

التي تدعم الخاليا العصبية، ويمكن اإلصابة بالورم األرومي 

غالًبا،  البالغين  إصابة  إلى  يميل  لكنه  عمر،  أّي  في  الدبقي 

والغثيان،  المتفاقم،  الصداع  حاالت  إلى  يؤدي  أن  ويمكنه 

والنوبات. والقيء 

معرض لرسائل ماركيز
إحدى  عليه  تتمحور  الذي  الكولونيل  بخالف 

الكاتب  كان  ماركيز،  غارسيا  غابرييل  روايات 

من  كثيرة  رسائل  يتلقى  الكولومبي 

الزعيم  بينهم  من  آخرين،  مشاهير 

كاسترو  فيدل  الراحل  الكوبي 

بيل  السابق  األميركي  والرئيس 

والمخرج  والممثل  كلينتون 

وودي آلن وسواهم، على ما ُيظهر 

المكسيك  في  يقام  معرض 

جزءًا  أمضى»غابو«  حيث 

كبيرًا من حياته. 

وحفيدته  ماركيز  نجل  وأتاح 

قراءة  للجمهور  الخميس  منذ 

الكاتب  تلقاها  رسالة   150 نحو 

الكولومبي الذي توفي عام 2014، 

الممثل  أيضًا  مرسليها  بين  من 

والمخرج  ردفورد  روبرت  األميركي 

األلماني فيم فندرز وآخرون. 

المعرض  في  بارزة  مكانة  واحتلت 

كتاب  مؤلف  بين  المتبادلة  الرسائل 

كلينتون  والرئيس  العزلة«  من  عام  »مائة 

والـ»ليدر ماكسيمو« كاسترو. 

ماركيز  نجل  وقال 

األصغر غونزالو غارسيا بارشا إن »اتصاالت ودية كانت 

تربط غابو بالرجلين«، معتبرًا أن والده تولى »دور 

الموّفق بينهما«. 

أن  غرافيكي،  فنان  وهو  االبن،  وأضاف 

اتصااًل  أقام  غابو  أن  على  أدلة  »ثمة 

محاولة  في  الدولتين  رئيسي  بين 

ما  موضوع  وهو  عالقتهما،  لتحسين 

زال راهنًا«. 

كل  المتحدة  الواليات  وحظرت 

الجزيرة  مع  التجارية  التبادالت 

 .1962 العام  منذ  الشيوعية 

التينية،  أميركية  دول  وتطالب 

برفع  المكسيك،  مقدمها  وفي 

على  المفروض  األميركي  الحظر 

هافانا. 

البيت  شعار  يتصدرها  ورقة  وعلى 

األبيض تعود إلى فبراير 1997، شكر 

انتخابه  أعيد  كان  الذي  كلينتون 

»العزيز  األبيض  البيت  في  ثانية  لوالية 

غابرييل« على موقفه اإليجابي من عهده. 

فعل  كما  اليد  بخط  رسالته  كلينتون  وكتب 

آلن في بضع كلمات أرسلها من نيويورك وجاء  وودي 

إلي،  احتجت  وإذا  سعيدًا.  حظًا   )...( ببالي  »خطرت  فيها: 

في أي شيء، اتصل بي«. 

عن  تعبير  بمثابة  فكانت  كاسترو  فيدل  رسائل  أما 

الصداقة للكاتب الكولومبي الذي كانت له ايضًا 

األوروبية  الديمقراطيات  قادة  مع  عالقات 

الحقبة  تلك  في  االشتراكيين 

كالفرنسي فرنسوا ميتران 

فيليبي  واإلسباني 

غونزاليس.

تمارين 
الواقع االفتراضي
المحدودة  القدرة  ذوي  أن  إلى  جديدة  يابانية  دراسة  توصلت 

االفتراضي،  الواقع  تمارين  من  االستفادة  يمكنهم  الحركة  على 

لتحسين صحتهم النفسية، وتقليل التوتر والقلق.

الرياضية فوائد جسدية ونفسية، يمكن للتدريب  التمارين  ومثلما توفر 

االفتراضي توفير فوائد معرفية وعصبية تقلل من القلق االجتماعي والنفسي، 

سواء لمرضى األعصاب، أو من يعانون من مشاكل في القلب، أو لديهم ما يشكل 

اليابانية،  توهوكو  جامعة  في  الدراسة  وأجريت  بدنيا..  جهدا  مارسوا  إذا  خطرا 

متحرك  افتراضي  جسم  إلى  النظر  أن  وأظهرت  ساينس،  دايلي  موقع  على  ونشرت 

ينخفض  حيث  فسيولوجية،  تغيرات  إلى  يؤدي  المستخدم  منظور  من  ومعروض 

معدل ضربات القلب أو يزيد بشكل متسق مع الحركات االفتراضية.

فقام  االفتراضية،  التدريبات  آخر من  على مستوى  اإلجهاد  تأثير  البحث  درس فريق  كما 

خلق  مما  منظورهم،  من  معروض  افتراضي  تدريب  بخوض  جلوسهم  أثناء  المشاركون 

30 دقيقة، وأدى ذلك على تحفيز  وهم السيطرة على الحركات، وقاموا بركض رمزي لمدة 

استجابة نفسية تقلل الضغوط واإلجهاد اجتماعيا ونفسيا.


