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الدوحة - قنا - تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، شهد معالي 

الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس 

للبرنامج  العاشرة  السنوية  االحتفالية  الداخلية،  ووزير  الوزراء 

نحو  شعار  تحت  )ترشيد(،  الطاقة  وكفاءة  للترشيد  الوطني 

العامة  المؤسسة  نظمتها  التي  الطاقة  وكفاءة  االستدامة 

الدوحة  شيراتون  بفندق  »كهرماء«  والماء  للكهرباء  القطرية 

صباح أمس. وقام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

بتكريم الشركات والفائزين بالمراكز األولى بمسابقات ترشيد 

في نسختها العاشرة.

اطلع  لالحتفالية،  المصاحب  المعرض  في  بجولة  قام  كما 

الفائزة  القصيرة  والقصص  واللوحات  المشاريع  على  خاللها 

جناح  جانب  إلى  المختلفة،  ترشيد  مسابقات  في  والمشاركة 

مشروع ترشيد »2022«.

عن  الداخلية  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  معالي  أعرب  وقد 

ومنجزات  نجاحات  من  »ترشيد«  برنامج  حققه  بما  سعادته 

التي  المتنوعة  والشراكات  والمسابقات  المبادرات  بفضل 

نفذها حتى اآلن بالتعاون مع جهات وطنية وعالمية.

        وكشف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة 

لشؤون الطاقة عن أن جهود المرحلة الثانية من برنامج ترشيد 

مليارات   »4« تجاوزت  قيمة  توفير  عن  أسفرت  الطاقة  وكفاءة 

مجموعها  بلغ  وفورات  تحقيق  وعن  الماضي،  العام  بنهاية  ريال 

من  وأكثر  الكهرباء،  من  الساعة  في  غيغاواط   »14000« حوالي 

»100« مليون متر مكعب من المياه، وما يقدر بــ »138000« مليون 

قدم مكعبة من الغاز، وخفض االنبعاثات بحوالي »8500« مليون 

كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون.

أنه سيتم تعزيز  إلى  وأشار سعادته في كلمته خالل االحتفال 

الجهود خالل المرحلة الثالثة من عمل البرنامج، لتنفيذ المزيد 

من األهداف مثل االستراتيجية الخاصة بالسيارات الكهربائية، 

عام  بحلول  كهربائي  شحن  محطة  ألف  إنشاء  على  والعمل 

رئيس  الكواري،  هالل  بن  عيسى  المهندس  وأكد   .»2025«

المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء »كهرماء«، أن اإلنجاز 

الحقيقي للمبادرة هو غرس مفهوم االستدامة والتغير المناخى 

المواطنين  سلوك  في  حدث  الذي  التغيير  وكذلك  الجيل،  في 

والمقيمين والشركاء.

عن  الوطني  البرنامج  بمسابقات  الفائزين  من  عدد  وأكد 

ترشيد،  بمسابقة  وفوزهم  البرنامج  في  للمشاركة  سعادتهم 

المشاريع  من  الهدف  بأن  »الوطن«  لـ  تصريحات  في  منوهين 

استراتيجية  تحقيق  في  المساهمة  قدموها  التي  البحثية 

وأهداف برنامج »ترشيد« وتطلعات »كهرماء«. 

شهد االحتفال بالبرنامج الوطني وكرم الفائزين بالمراكز األولى

رئيس الوزراء: سعداء بنجاحات »ترشيد«
الكعـــبي: كـفـــاءة الطـــاقــة وفــرت »4« مليـارات ريــــالمعـاليــه يتفـقـــد المعــــرض المصــاحــب لالحتــفالية

فائزون لـ $: هدفنا المساهمة في تحقيق أهداف البرنامج الكـواري: غــرس مفهـوم االستـدامة والتغير المناخي

خفض 
االنبعاثات 

بـ»8500« مليون 
كيلوغرام

ألف محطة 
شحن كهربائي 

للسيارات 
في »2025«

تخدم »5« مناطق بطول »11« كيلومترا

اكتمال شبكة صرف »الخيسة«
أعمال الحفر 

وصلت إلى »30« 
مترًا تحت األرض

توفير وصالت 
مطّورة تحل محل 

خزانات الصرف

 HT( دشنت بعثة الحج القطرية البدلة اإلسعافية

RESCUE JACKET( المبتكرة والتي ُتعد األولى من نوعها 
وسيتم استخدامها في المشاعر المقدسة خالل موسم 

الحج لهذا العام لخدمة حجاج قطر وتقديم الرعاية 

الطبية لهم. وأوضح الدكتور خالد عبدالهادي رئيس 

الوحدة الطبية خالل مؤتمر صحفي بأن البدلة اإلسعافية 

تعد فكرة جديدة تم ابتكارها وتطويرها من ِقبل اللجنة 

الطبية للحج بالهالل األحمر القطري، وتتمثل أهميتها في 

أنها تضم جميع األجهزة واألدوات الطبية التي يحتاجها 

المسعف لتقديم التدخل الطبي الفوري لحجاج قطر 

خاصة في مناطق وأوقات الزحام أثناء تأدية المناسك ال 

سيما في المشاعر المقدسة وبخاصة في مزدلفة، حيث 

يصعب على سيارات اإلسعاف التنقل والوصول إلى 

المريض، بينما يستطيع المسعف الذي يرتدي السترة 

التنقل إلى الحالة وتقديم الخدمة الطبية العاجلة لها.

بعثة الحج تدشن بدلة اإلسعاف المبتكرة 

خدمات صحية متقدمة لحجاجنا

تقديم 
الرعاية في 

المناطق 
المزدحمة 

أثناء أداء 
المناسك

الدوحة - قنا - سجل المؤشر العام لبورصة قطر، أمس، ارتفاعا 

بقيمة 80.94 نقطة، أي ما نسبته 0.66 %، ليصل إلى 12 ألفا و272.24 

نقطة.

وتم خالل جلسة األمس تداول 101 مليون و 459 ألفا و187 سهما، 

بقيمة 235 مليونا و553 ألفا و625.380 ريال، نتيجة تنفيذ 6860 

صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسعار 15 

شركة.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 689 مليارا و927 

مليونا و352 ألفا و 014.760 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي 

بلغت 684 مليارا و020 مليونا و 217 ألفا و695.180 ريال.

ارتفاع البورصة »0.66 %«

عن  للسياحة  قطر  أعلنت 

يوليو  شهر  فعاليات  رزنامة 

احتفاالت  تضم  والتي 

في  ُتقام  حصرية  وفعاليات 

احتفااًل  قطر  أنحاء  جميع 

المبارك،  األضحى  بعيد 

من  العديد  إلى  باإلضافة 

تتواصل  التي  المعارض 

طوال موسم الصيف الحالي. 

الترفيه  عروض  تنطلق 

حتى  يوليو   »14« من  العائلي 

وتتضمن  الشهر،  نهاية 

العائلي  الترفيه  عروض 

الفعاليات،  من  العديد 

سيرك  عرض  إلى  باإلضافة 

العجائب«،  بالد  في  »أليس 

المسرح  من  رائع  مزيج  وفيه 

والباليه  والموسيقي 

وتقام  البهلوانية،  واأللعاب 

متعددة  لوسيل  صالة  في 

»عالء  وعرض  االستخدامات، 

السحري«،  والمصباح  الدين 

متكامل  موسيقي  بأداء 

فاخرة،  بأزياء  ومصمم 

الموسيقي  السنافر  وعرض 

من  والعديد  الحي، 

الفنية  والفعاليات  األنشطة 

والثقافية.  والتشكيلية 

»قطر للسياحة«

عروض مبهرة احتفاال بالعيد



استعراض عالقات التعاون 
الثنائي بين قطر وبلديهما

توجيه الشكر للسفير المالطي على 
جهوده بمناسبة انتهاء فترة عمله
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بحثا التعاون في المجال الثقافي

وزير الثقافة يلتقي
مع السفير اإليراني

حمد  بن  الرحمن  عبد  الشيخ  سعادة  التقى 

السيد  سعادة  أمس،  الثقافة،  وزير  ثاني  آل 

إيران  جمهورية  سفير  دهقاني  رضا  حامد 

اإلسالمية لدى دولة قطر. 

التعاون  أوجه  بحث  اللقاء  خالل  جرى 

دعمها  وسبل  البلدين،  بين  المشترك 

وتطويرها في المجال الثقافي.

الدوحة           $

حول الوقاية من المرض

»القطرية للسكري« تنظم حمالت تثقيفية
القطرية  الجمعية  نظمت  قنا-  الدوحة- 

للسكري، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم 

من  للوقاية  حمالت  ثالث  المجتمع،  وتنمية 

السكري بالتعاون مع مؤسسات وطنية.

رؤية  من  انطالًقا  الحمالت  هذه  تنظيم  جاء 

أفراد  صحة  تعزيز  إلى  الهادفة  الجمعية 

وتقديم  بالسكري،  وتوعيتهم  المجتمع، 

على  واشتملت  معه،  للمتعايشين  الرعاية 

الضغط  وقياسات  بالدم،  لسكر  فحوصات 

تقديم  مع  الخصر،  ومحيط  والوزن  والطول 

الوقاية  كيفية  حول  الالزم  الصحي  التثقيف 

وكذا  الصحي،  واألكل  والتغذية  السكري  من 

نشرات  وتوزيع  البدني،  النشاط  أهمية 

تم  بأنه  علًما  الخصوص،  بهذا  تثقيفية 

اكتشاف حالتي ارتفاع شديد في ضغط الدم، 

ال يدري أصحابها عن إصابتهم بالمرض.

قال  الحمالت،  هذه  فعاليات  هامش  وعلى 

التنفيذي  المدير  الحمق  عبدالله  الدكتور 

التحديات  من  واحد  السكري  إن  للجمعية: 

القرن،  هذا  في  الرئيسية  والتنموية  الصحية 

العالم  حول  الوفيات  ماليين  عن  مسؤول  وأنه 

المضاعفات  من  مجموعة  ويسبب  سنويا، 

على  مباشرا  تأثيرا  يؤثر  حيث  المنهكة، 

ونوه  به.  المشخصين  الناس  حياة  جودة 

أو فقيرا، محصن  بأنه ال يوجد بلد، غنيا كان 

لألشخاص  صوتا  وباعتبارنا  »ولذلك  ضده 

قبل  ما  مرحلة  في  الذين  أو  به  المشخصين 

في  شركائنا  مع  بجهد  نعمل  به،  اإلصابة 

مجال الصحة إلحداث تغيير لهذا الوضع، من 

خالل العديد من الخدمات التثقيفية وعيادات 

الحمالت  هذه  مثل  تكثيف  وأيضا  الجمعية، 

التوعوية الموجهة للجمهور العام«.

ودع سفير جمهورية مالطا

المريخي يجتمع مع سفيري إريتريا ومقدونيا الشمالية

الدوحة - قنا - اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير 

الدولة للشؤون الخارجية، أمس، مع سعادة السيد علي إبراهيم أحمد 

سفير دولة إريتريا لدى الدولة، وسعادة السيد شعبان يشاري سفير 

جمهورية مقدونيا الشمالية لدى الدولة، كل على حدة.

جرى خالل االجتماعين استعراض عالقات التعاون الثنائي.

كما اجتمع سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، مع سعادة 

بمناسبة  الدولة،  لدى  مالطا  جمهورية  سفير  سلطانة  شارلز  السيد 

انتهاء فترة عمله.

وتوجه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية بالشكر لسعادة السفير 

التوفيق  له  وتمنى  الثنائية،  العالقات  وتعزيز  دعم  في  جهوده  على 

والنجاح في مهام عمله الجديدة.

فـي ذمـة اللـه
انتقلت إلى رحمة الله تعالى فاطمة محمد 

خلف فخرو عن عمر ناهز 86 عاما.

عادل  عبدالرحمن،  من  كل  والدة  والفقيدة 

وفؤاد أبناء حسن علي راشد فخرو.

صالة  بعد  الفقيدة،  جثمان  على  ي  وُصلِّ

المغرب أمس، في مسجد مقبرة مسيمير 

حيث ووري الثرى.

العبيدان  بمجلس  للرجال  العزاء  يقبل 

بمنطقة عنيزة، وللنساء في منزل الدكتور 

يوسف العبيدان بنفس المنطقة.

وأسكنها  رحمته  بواسع  الفقيدة  الله  تغمد 

الصبر  وذويها  أهلها  وألهم  جناته،  فسيح 

والسلوان.

»إنا لله وإنا إليه راجعون«.

بمناسبة اليوم العالمي للحد من األكياس البالستيكية

بلدية الظعاين تنظم فعالية توعوية

الظعاين  ببلدية  ممثلة  البلدية،  وزارة  نظمت 

وتوعوية  تثقيفية  فعالية  إيكيا،  مع  بالتعاون 

األكياس  من  للحد  العالمي  اليوم  بمناسبة 

األسئلة  من  عدد  طرح  تم  حيث  البالستيكية، 

على الجمهور حول كل ما يتعلق بأضرار وخطورة 

أحادية  البالستيكية  األكياس  استخدام 

والحياة  والمياه  والتربة  البيئة  على  االستخدام 

الضار  وتأثيرها  تحللها  صعوبة  ومدى  البرية، 

توزيع  تم  كما  والحيوان.  اإلنسان  صحة  على 

الجمهور  وتعريف  للبيئة،  الصديقة  األكياس 

شاركت  وقد  البالستيك.  استخدام  بضوابط 

التوعوية  الصور  ببعض  العامة  النظافة  إدارة 

لوحات  عرض  وتم  البالستيك،  أضرار  حول 

توعوية على جميع شاشات إيكيا ومجمع الدوحة 

إرشادية  نصائح  تناولت  سيتي،  فستيفال 

بأضرار البالستيك وضوابط استخدامه.

رئيس  المناعي،  سالم  السيد  الفعالية  حضر 

الذي أشاد بدور  النظافة ببلدية الظعاين،  قسم 

الفعالة  إيكيا  متجر  وبمشاركة  التوعية  فريق 

التوعوية  األنشطة  مختلف  لدعم  والمستمرة 

التي تقوم بها البلدية. كما حضر السيد اليكس 

ستيكن مدير متجر ايكيا الذي أشاد بالدور الذي 

تقوم به بلدية الظعاين لنشر الوعي المجتمعي 

جميع  في  المشاركة  على  الدائم  وحرصها 

المناسبات والفعاليات العالمية.

الدوحة           $

عقدت في واشنطن

»الدوحة لحوار األديان« يشارك في قمة الحرية الدينية
واشنطن - قنا - شارك مركز الدوحة الدولي لحوار 

األديان في قمة الحرية الدينية الدولية التي انعقدت 

مؤخرا في العاصمة األميركية واشنطن على مدى 

ثالثة أيام بحضور العديد من منظمات المجتمع 

المدني، ومؤسسات حقوق اإلنسان وأكاديميين 

وباحثين، ومجموعة من القيادات الدينية وصناع 

القرار في المجاالت ذات الصلة.

وجاءت مشاركة المركز ممثال في سعادة الدكتور 

إبراهيم صالح النعيمي رئيس مجلس اإلدارة 

باعتبار مركز الدوحة لحرية األديان منصة دولة قطر 

وواجهتها في تعزيز قيم التسامح والتعايش ونشر 

ثقافة قبول اآلخر والتعددية، كما أنه شريك عملي 

في هذه القمة.

وقال سعادة الدكتور النعيمي إنه من األهمية بمكان 

العمل على تحقيق أهداف مركز الدوحة الدولي 

لحوار األديان، ومن الضروري إبراز دور دولة قطر في 

هذا المجال، حيث إن هذه القمة تشكل فرصة الطالع 

القيادات الدينية وصناع القرار ومؤسسات المجتمع 

المدني على خريطة الحرية الدينية في العالم 

لتكثيف الجهود بالتمسك اإليجابي بالحرية الدينية 

والعمل على مواجهة التحديات التي تواجهها الدول في 

قضية الحرية الدينية.

وناقشت قمة الحرية الدينية الدولية 2022 واقع 

الحرية الدينية في العالم، وما تمتاز بها دول العالم 

من توفير أجواء ولوائح تمكن كافة أطياف المجتمع 

من مواطنين ومقيمين بالتمتع بحرية دينية في 

االختيار واالتباع والممارسة دونما إكراه أو اضطهاد، 

وشكلت فرصة للتعرف على األبحاث واألوراق العلمية 

في المجال، والسعي لتطوير الحريات الدينية والحد 

من الكراهية واالضطهاد واإلساءة إلى الدين والرموز 

الدينية.

واستعرض مركز الدوحة الدولي لحوار األديان خالل 

القمة مسائل تتعلق بتوسيع نطاق أوجه الشراكة 

وبذل المزيد من الجهود في التعاون مع المنظمات 

ذات الصلة إلنشاء أكبر قدر من تحالف قوي لترسيخ 

قضية الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم.

خالل اتصال وزير الخارجية مع نظيره األميركي

استعـراض العـــالقات الثـنـائـية
بيـــن قطــر والواليــات المتــحـدة

الدوحة- قنا- أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن 

الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني،  آل 

بلينكن،  أنتوني  السيد  سعادة  مع  هاتفيا  اتصاال  أمس، 

وزير خارجية الواليات المتحدة األميركية.

الثنائية  العالقات  استعراض  االتصال،  خالل  جرى، 

الوثيقة بين دولة قطر والواليات المتحدة، وسبل تطويرها 

مستجدات  إلى  التطرق  تم  كما  المجاالت،  مختلف  في 

ذات  الموضوعات  من  وعدد  النووي،  االتفاق  محادثات 

االهتمام المشترك.





وزيرة  الكواري  حنان  الدكتورة  سعادة  أصدرت 

 2022 لسنة   )9( رقم  القرار  العامة  الصحة 

الواجب  المرضى  وواجبات  حقوق  بتحديد 

مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية.

الرسمية  الجريدة  نشرته  الذي  القرار  وتضمن 

5 مواد بشأن معاني تعريفات العالج والمنشآت 
الرعاية  خدمات  مقدمي  واألشخاص  الصحية 

الصحية وحقوق المرضى وواجباتهم لدى تلقي 

خدمات الرعاية الصحية.

مادة )1(
للكلمة  تكون  القرار،  هذا  أحكام  تطبيق  في 

الموضحة  المعاني  التاليتين،  والعبارتين 

قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

- العالج:
مجموعة من المهارات والممارسات القائمة على 

النظريات والخبرات التي تستخدم لتشخيص 

من  والوقاية  الصحة  علـى  الحفاظ  أو  عالج  أو 

األمراض الجسدية أو النفسية وفقًا لممارسات 

الطب الحديث.

- المنشآت الصحية:
والعالجية  الطبية  والمؤسسات  المستشفيات 

من  وغيرها  األولية  الصحية  الرعاية  ومراكز 

والمستشفيات  الحكومية،  الصحية  المنشآت 

والتشخيصية  الصحية  والمراكز  والعيادات 

وفقًا  لها  المرخص  الحكومية  غير  والصيدليات 

للقانون.

- األشخاص مقدمو خدمات الرعاية الصحية:

الصحيون  والممارسون  والصيادلة  األطباء 

والمهن  الطبية  المهن  بممارسة  لهم  المرخص 

الطبية المساعدة.

مادة )2(

تلقيهم  لدى  المرضى  وواجبات  حقوق  تحدد 

المبين  النحو  على  الصحية  الرعاية  خدمات 

بهذا القرار.

مادة )3(

يتمتع المرضى بالحقوق التالية:

تلقي  على  المريض  موافقة  على  الحصول   -  1

خدمات الرعاية الصحية.

تمييز،  دون  الصحية  الرعاية  تلقي   -  2
وبصورة الئقة، وفي كل وقت، وأن يتم ذلك في 

حدود االمكانات المتوفرة.

وعدم  العالج،  خالل  الخصوصية  ضمان   -  3
الملف  على  باالطالع  شخص  ألي  السماح 

وصيه  أو  وليه  أو  المريض،  بموافقة  إال  الطبي 

من  بأمر  أو  معتبرة،  غير  إرادته  كانت  إذا 

المحكمة أو بقرار من النيابة العامة.

4 - االختيار عند توافر أكثر من عالج.
5 - رفض العالج إذا كان على سبيل التجربة.
طلب  أو  الصحية  الخدمات  مقدم  اختيار   -  6
طريقة  بشأن  رأي  من  أكثر  طلب  أو  تغييره، 

العالج.

مباشرة  قبل  العالجية  الخطة  استيضاح   -  7
اإلجراءات العالجية.

تتناسب  تثقيفية  إرشادات  على  الحصول   -  8
مع عمر المريض ومستوى فهمه وإدراكه.

9 - الحصول على تقرير طبي عند الطلب.

مادة )4(
على المريض االلتزام بالواجبات التالية:

عن  الصحية  الرعاية  لمقدم  اإلفصاح   -  1
حالته  عن  والكاملة  الحقيقية  المعلومات 

المتعلقة  التفاصيل  يتضمن  بما  الصحية، 

الحالي،  الصحي  والوضع  المرضي  بالتاريخ 

للمنشآت  دخوله  حاالت  ذلك  في  بما 

واألمراض  يتناولها  التي  واألدوية  الصحية 

مرتبطة  أخرى  أمور  وأية  بها  أصيب  التي 

الصحية. بحالته 

حدوثها  يمكن  التي  الجانبية  اآلثار  تحمل   -  2
وبعد  بموافقته،  له  المقدمة  الخدمات  من 

الصحية  الرعاية  مقدمي  األشخاص  قيام 

المتعلقة  والمعلومات  العالجية  الخطة  بشرح 

بالمخاطر والبدائل المعقولة للمريض.

خدمات  مقدمي  األشخاص  مع  التعاون   -  3
العالج  بخطة  االلتزام  في  الصحية  الرعاية 

المحدد للوصول إلى النتائج المرجوة.

له،  المقدمة  الطبية  للنصائح  االستجابة   -  4
االلتزام  عدم  عن  الكاملة  المسؤولية  وتحمل 

الرجوع  دون  العالجية  بالخطة  أو  بالنصائح 

إلى الطبيب المعالج.

وخصوصياتهم  اآلخرين  المرضى  احترام   -  5
واألشخاص مقدمي الرعاية الصحية والحفاظ 

بالمنشات  والخاصة  العامة  الممتلكات  على 

الصحية التي يعالج بها.

وإبالغ  للعالج  المحددة  بالمواعيد  االلتزام   -  6
من  تمكنه  عدم  حالة  في  الصحية  المنشأة 

حضور حصص العالج في الموعد المحدد.
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حدده قرار وزيرة الصحة رقم »9« لسنة »2022«

حقوق وواجبات المرضى

بعمله  خان  فهيم  ويشارك 

المزيد  أقل،  »ماء  بعنوان  الفني 

للوضوء  أدوات  القداسة:  من 

من  جزءا  وكان  المستدام«، 

العام  هذا  للتخرج  فهيم  أطروحة 

من ماجستير الفنون الجميلة في 

التصميم، وفيه يقول: »إنه يشعر 

مواهبه  الستخدام  أخالقي  بواجب 

لمساعدة  كمصمم  وموهبته 

سنة نبينا،  اتباع  على  المسلمين 

هدفنا  هو  فهذا  شيء  كل  بعد 

كمسلمين«.

فرجينيا  جامعة  وأشارت 

الزوار  سيتمكن  أنه  إلى  كومنولث 

فنية  أعمال  ثمانية  مشاهدة  من 

عثمان  الجامعة  لخريج  أخرى 

حملت  حيث  خنجي،  محمد 

مختلفة  عناوين  الفنية  األعمال 

هي: »ال وإال«، و»إقرار دائم«، و»اقرأ«، 

من  فني  وعمل  ديني«،  و»مرجع 

ديني«،  »غرور  بعنوان  أجزاء  ثالثة 

استخدم  معدلة«،  المكرمة  و»مكة 

مختلفة،  وسائط  عثمان  فيها 

األبعاد،  ثالثية  المنحوتات  مثل 

ضوئيا  الممسوحة  والمطبوعات 

اإلنسان  بين  العالقة  الستكشاف 

»اقرأ«،  أعماله  أحدث  من  وخالقه، 

ثالثية  مطبوعة  منحوتة  وهي 

جالس  رجل  شكل  على  األبعاد 

يقرأ القرآن.

عمال  فقدمت  النعمة  نوف  أما   

يوضح  »طواف«  بعنوان  فنيا 

الكعبة  حول  الناس  أوضاع  عملها 

يؤديها  طقوس  وهي  المشرفة، 

أو  المسلمون عند زيارة مكة للحج 

العمرة.

في  القصار  إيوان  معرض  ويعد 

مبتكرة  مساحة  ريجيس  سانت 

لمشاركة  يهدف  وديناميكية 

في  المبدعين  ورعاية  المجتمع 

والتصميم  بالفن  لالحتفال  قطر 

الواسعة  جوانبه  بجميع 

األماكن  أحد  فهو  والمتعددة، 

جميع  في  المنتشرة  العديدة 

تستضيف  والتي  الدوحة  أنحاء 

اإلبداعية  األعمال  بانتظام 

فرجينيا  جامعة  لخريجي 

التصميم  فنون  كلية  كومنولث 

فيها  يشارك  والتي  قطر،  في 

أعضاء هيئة التدريس والموظفون 

والخريجون والطالب في الجامعة.

أبرزها تلقي 
الرعاية الصحية 

دون تمييز 
وبصورة الئقة

»6« واجبات 
أهمها التعاون مع 
األشخاص مقدمي 

خدمات الرعاية

�إعـالن مناق�صة

الرشكات الراغبة يف املشاركة مدعوة للحصول عىل مستندات املناقصة كاآلتي:

أيام االستالم االثنني 04 يوليو  2022  دوام كفاك من األحد إىل الخميس فقط 	 

ساعات االستالم :  8:00 صباحاً إىل 2:30 ظهراً  .	 

املــــوقع  :  كفاك الطابق 13 , باي تاور 2 , ذي جيت, الخليج الغربي.	 

رسوم االستالم : كما هو مبني أعاله، )غري قابلة لالسرتجاع( تدفع عند رشاء املناقصة. 	 

التامني املؤقت : يجب أن يرفق مع العطاء خطاب ضمان مرصيف )كفالة بنكية( صادرة عن أحد البنوك  	 

القطرية أو العاملة يف دولة قطر وتكون صالحا ملدة 120 يوما من تاريخ األقفال ، الضمان البنكي األصيل 

يجب أن يكون مرفقاً مع العطاء الفني .

صالحية املناقصة : يجب أن يكون العطاء صالحا ملدة 120 يوما من تاريخ األقفال.	 

املناقصة ستسلم لألشخاص املخولني كاآلتي :	 

1 - رسالة تخويل رسمية عىل ورق الرشكة الرسمي .

2 - وثيقة إثبـات شخصية .

3 - نسخة من السجل التجاري .

جلنة �لعطاء�ت ل�صركة كفاك تدعو �ل�صركات �ملحلية للم�صاركة
يف �ملناق�صة �ملذكورة ، وذلك ح�صب �صروط كفاك.

No. Tender No. Description
Collection 
Fee Qrs.

Tender 
Bond

Bid Closing 
Date

1. QTC/056/22

Four (4) years Call off 
Contract for disposal of 

CDR reclaimed Amine and 
other incinerable waste from 
QAFAC Plant Site, Mesaieed 

300/- Qrs. 
150,000/- 1st August 2022

2. QTC/057/22
Construction of New Gas 

Cylinder Shed Storage Area at 
QAFAC Plant Site, Mesaieed

300/- Qrs. 
100,000/- 1st August 2022

في معرض »الطريق إلى مكة«

خريجو »فرجينيا كومنولث« يعرضون أعمالهم
الدوحة- قنا- يعرض ثالثة 

خريجين من جامعة فرجينيا 
كومنولث/ كلية فنون التصميم 

في قطر، الجامعة الشريكة 
لمؤسسة قطر أعمالهم الفنية 

على هامش المعرض الفني 
»الطريق إلى مكة«، والذي انطلق 

يوم الثالثاء الماضي ويقام في 
معرض )إيوان القصار( في فندق 

سانت ريجيس، ويستمر حتى 
10 سبتمبر 2022.. ويشارك في 
المعرض 30 فنانا من 12 دولة 

- قطر والسعودية والبحرين 

وعمان وسوريا والعراق وباكستان 
وإيران وبنغالديش والسودان 
وتونس والمملكة المتحدة. 

ويقام المعرض بتنظيم وتنسيق 
القيم الفني بشير محمد، إلى 

جانب فهيم خان، خريج تصميم 
الغرافيك دفعة 2019، وماجستير 

الفنون الجميلة في التصميم 
دفعة 2022، وعثمان محمد 

خنجي، ماجستير الفنون الجميلة 
في التصميم، دفعة 2015، ونوف 

النعمة، خريجة الجامعة في 
التصميم الداخلي، دفعة 2022.

الدوحة          $



سلفة الزواج بحد أقصى »300« ألف ريال 
لجميع فئات الموظفين القطريين

سداد نفقات أعباء الحياة ال تتجاوز 
خمسة أضعاف الراتب األساسي
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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: 
تنويه هام:

بحوزتهم  والذين  اإللكرتوني،  التسجيل  نظام  طريق  عن  للطاقة  قطر  لدى  حاليا  املسجلني  واملقاولني  املوردين  بإمكان 

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

2022/8/7 ل توجد 500 1,250,000

من
2022/7/4

اإىل
2022/7/10

خدمات الحفر والردم وتجهيز
معدات الحفر يف املواقع البحرية

SPADING DESPADING AND RIGGING
SERVICES AT OFFSHORE LOCATIONS

ل م ع
GT22103500 1

2022/8/7

2022/7/20
ال�صاعة 
العا�صرة
�صباحًا

500 3,000,000

من
2022/7/4

اإىل
2022/7/17

تأجري سفن دعم لخدمات اآلبار

CHARTER OF WELL SERVICES SUPPORT VESSELS

ل م ع
GT22103600 2

 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.	 

 تدعو قطر للطاقة جميع املقاولني املهتمني باملشاركة يف املناقصات التي تطرحها قطر للطاقة للتسجيل عن طريق 	 

هو  والذي  للطاقة،  لقطر  ساب  مورد  رمز  عىل  والحصول   )vereg.qp.qa/ereg/Welcome.do( اإللكرتوني  املوقع 

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.

بعد نشره في الجريدة الرسمية.. »التقاعد«:

بدء العمل بقانون
التأمينات االجتماعية.. »3« يناير

للتقاعد  العامة  الهيئة  أكدت 

الرسمية  الجريدة  أن  والتأمينات 

السابع  عددها  في  أمس  نشرت 

لسنة 2022 القانون رقم )1( لسنة 

التأمينات  قانون  بإصدار   2022
االجتماعية، والقانون رقم )2( لسنة 

العسكري  التقاعد  بشأن   2022
 6 بعد  بهما  العمل  سيتم  وعليه 

أشهر، أي الموافق 3 يناير 2023.

في  الرسمية  الجريدة  ونشرت 

عددها السابع لسنة 2022، أمس 

لسنة   )1( رقم  قانون  نص  األحد، 

التأمينات  قانون  بإصدار   2022
لسنة   )2( رقم  وقانون  االجتماعية 

2022 بشأن التقاعد العسكري.
وقضى القانون بتنفيذهما والعمل 

تاريخ  من  أشهر  ستة  بعد  بهما 

الرسمية،  الجريدة  في  نشرهما 

فيما عدا المواد )4 / فقرة خامسة(، 

أولى(  فقرة   /  30( أولى(،  فقرة   /  13(

فيعمل بها من تاريخ صدور قانون 

التأمينات االجتماعية، والمادة )20 

التقاعد  قانون  من  ثانية(  فقرة   /
العامة  الهيئة  وكانت  العسكري. 

االجتماعية  والتأمينات  للتقاعد 

صاحب  حضرة  قرار  ثمنت 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

بإصدار  المفدى،  البالد  أمير  ثاني 

المعاشات  بزيادة  األميري  القرار 

التأمينات  وقانوني  التقاعدية، 

االجتماعية والتقاعد العسكري.

الرعاية  أن  الهيئة  وأوضحت 

السمو  صاحب  لحضرة  الكريمة 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

البالد المفدى، شملت صدور القرار 

األميري بتأمين حد أدنى لمعاشات 

القطريين  المتقاعدين  جميع 

بالدولة من تاريخ صدور القرار بما 

ال يقل عن )15.000( ريال، مع إضافة 

العالوة الخاصة بمبلغ )4.000( ريال 

وبما  السكن  بدل  عن  كتعويض 

 )100.000( مبلغ  المعاش  يجاوز  ال 

ريال.

وأضافت »سيستمر العمل بالقرار 

إلى حين تاريخ العمل بالقانونين 

خدمته  تنتهي  لمن  الجديدين 

أو  العجز  أو  التقاعد  سن  ببلوغ 

الوفاة خالل الفترة االنتقالية، والتي 

 )28.381( حوالي  منها  يستفيد 

تتجاوز  تقديرية  وبكلفة  متقاعدا، 

)28( مليار ريال«. وأشارت إلى زيادة 

دخل  على  التأمينية  التغطية 

بإضافة  وذلك  القطري،  المواطن 

حساب  راتب  إلى  السكن  بدل 

المدني،  للموظف  االشتراك 

وعالوة  السكن  بدل  وإضافة 

بنسب  للعسكري،  االختصاص 

تغطية ال تقل عن 70 % وال تتجاوز 

الشهري  الراتب  إجمالي  من   %  87
للموظف أو العسكري.

وقالت الهيئة »إن النسبة كانت ال 

تتجاوز أكثر من 67 % في األنظمة 

تشمل  كانت  حيث  السابقة 

التغطية للراتب األساسي والعالوة 

على  اإلبقاء  مع  فقط،  االجتماعية 

المعاش  حساب  راتب  تسوية 

مدة  تصل  لمن   %  100 بنسبة 

اشتراكه )30( عاما وتنتهي خدمته 

سن  وبلوغ  والعجز  الوفاة  ألسباب 

بوضوح  يعكس  مما  التقاعد، 

ضمان  على  األمير  سمو  حرص 

حياة كريمة ألبناء هذا الوطن«.

إلى  بالشكر  الهيئة  وتوجهت 

مجلس الوزراء ومجلس الشورى، 

على جهودهما المشتركة المبذولة 

تهدف  جديدة  حقبة  لتدشين 

االجتماعية  التنمية  لتعزيز 

بما  والبشرية،  واالقتصادية 

 2030 قطر  رؤية  مع  يتماشى 

الوطنية  التنمية  واستراتيجية 

.2022 - 2018

الدوحة           $

الجريدة الرسمية تنشر نص قرار مجلس الوزراء

ضـوابــط لـلـُســلــف

القطري  الموظف  منح  »يجوز   :)44( مادة 

في  بنجاح،  االختبار  فترة  قضى  الذي 

نقدية  سلفة  المالي،  االعتماد  توافر  حال 

السببين  ألحد  اإلجمالي  الراتب  بضمان 

ممن  أي  أو  السلفة  طالب  زواج  التاليين: 

الحياة،  أعباء  نفقات  وسداد  يعولهم، 

أعباء  نفقات  سداد  سلفة  قيمة  وتكون 

الحياة بما ال يجاوز خمسة أضعاف الراتب 

سلفة  قيمة  وتكون  للموظف،  األساسي 

الزواج بحد أقصى )300.000( ثالثمائة ألف 

القطريين،  الموظفين  فئات  لجميع  ريال 

الحالتين  في  السلفة  قيمة  تحديد  ويكون 

قيمة  تتجاوز  أال  بمراعاة  السابقتين 

اإلجمالي  الراتب  ربع  الشهري  القسط 

للموظف«.

السلفة  طلب  تجديد  »يجوز   :)46( مادة 

تاريخ  من  سنوات  ثالث  مضي  بعد 

كامل  سداد  وبشرط  عليها  الحصول 

قيمتها«.

الخدمة  ديوان  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

أصدر  قد  الحكومي  والتطوير  المدنية 

وسداد  الزواج  سلفتي  صرف  ضوابط 

أعباء الحياة، وتضمنت الشروط الخاصة 

الموظف  زواج  تشمل  )التي  الزواج  لسلفة 

تصرف  أن  يعولهم(  ممن  أي  أو  القطري 

التالية:  الضوابط  وفق  الزواج  سلفة 

سلفة  القطري  الموظف  منح  يجوز 

زواج  أو  زواجه  واقعة  عن  الراتب،  بضمان 

 )300( يتجاوز  ال  بمبلغ  يعولهم،  ممن  أي 

قرار  صدور  بعد  الطلب  كان  إذا  ريال  ألف 

ولم   ،2022 لسنة   )2( رقم  الوزراء  مجلس 

حالة  وفي  الزواج.  واقعة  على  سنة  تمض 

األبناء،  أحد  زواج  بسبب  السلفة  طلب 

وفي  موظف  غير  االبن  يكون  أن  يشترط 

وال  األسرة.  قانون  ألحكام  وفًقا  اإلعالة  سن 

الزواج  سلفتي  بين  الجمع  للموظف  يجوز 

يجوز  ال  كما  ُيعيل،  من  وزواج  نفسه  عن 

تجديد سلفة الزواج عن ذات واقعة الزواج، 

سلف  على  القرار  هذا  أحكام  تسري  وال 

قبل  عليها  الحصول  سبق  التي  الزواج 

العمل به. تاريخ 

السلف ضوابط تجديد 
وتضمن القرار عدًدا من الضوابط لتجديد 

السلفة  تجديد  يجوز  حيث  السلف، 

الشروط  بتوافر  وذلك  جديد  بطلب 

التالية:

السلفة  تاريخ  من  سنوات  ثالث  انقضاء 

كامل  وسداد  السابقة، 

طريق  عن  أو  نقًدا،  السابقة  السلفة  قيمة 

الجديدة  السلفة  قيمة  بين  مقاصة  إجراء 

السلفة  قيمة  من  الموظف  على  تبقى  وما 

والخاصة  العامة  الشروط  وتوفر  القديمة، 

أعاله. إليها  المشار  للسلف 

سيارة  شراء  سلفة  سداد  يشترط  وال 

السلفتين  إحدى  على  للحصول  خاصة 

مجلس  قرار  بأحكام  عليهما  المنصوص 

إليه. المشار  الوزراء 

ويعفى الموظف أو ورثته من سداد 

الباقي  أو  عليه  المستحقة  السلفة  قيمة 

أو  الموظف،  وفاة  هما  حالتين  في  منها 

الكوارث  أو  جزئي،  أو  كلي  بعجز  إصابته 

بقرار  األخرى،  الحاالت  في  ويجوز  العامة. 

على  بناًء  الوزراء  مجلس  رئيس  من 

من  الموظف  إعفاء  الجهة،  رئيس  اقتراح 

أو  عليه  المستحقة  السلفة  قيمة  سداد 

منها. الباقي 

نشرت الجريدة الرسمية، أمس، نص قرار مجلس الوزراء 
رقم )2( لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية 

لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس 
الوزراء رقم )32( لسنة 2016.

وجاء في التعديل أنه تنص المادة )1( على أنه »يستبدل 
بنصي المادتين )44( و)46( من الالئحة التنفيذية لقانون 

الموارد البشرية المدنية المشار إليها النصان التاليان:

كتب           محمد أبوحجر

بـ »الرعاية األولية«

تـوقـيـع عـقــود للتـوظيـف

والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  نظم 

المسجلين  مع  مقابالت  مقره  في  الحكومي 

مؤسسة  مع  بالتعاون  كوادر  منصة  عبر 

حملة  ضمن  وذلك  األولية،  الصحية  الرعاية 

عقود  توقيع  تم  كما  السريع،  التوظيف 

العمل مع الباحثين بعد االنتهاء من المقابالت 

مباشرة، لمن تمت الموافقة عليهم.

مع  بالتعاون  المدنية  الخدمة  ديوان  ويواصل 

لتوظيف  مقابالت  تنظيم  المختلفة  الجهات 

إليجاد  الديوان  يسعى  حيث  المواطنين، 

»كوادر«  عبر  المسجلين  لجميع  وظائف 

إيجابيات  هناك  كانت  األخيرة  الفترة  وخالل 

وضعها  التي  والخطط  البرامج  من  كثيرة 

توظيف  أجل  من  المدنية  الخدمة  ديوان 

مع  يتزامن  والذين  عمل  عن  الباحثين 

واجتياز  الذاتية  السيرة  كتابة  على  تدريبهم 

المقابالت الشخصية.

تجاوبا  السريع  التوظيف  حملة  وجدت  وقد 

الدولة،  في  الجهات  أغلب  جانب  من  كبيرا 

يجتاوزن  من  مع  العقود  توقيع  يتم  حيث 

المقابالت الشخصية بعد انتهائها مباشرة.

الدوحة           $
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معاليه كرم الشركات والفائزين                        بالمراكز األولى في المسابقات

رئيس الوزراء يشهد االحتفالية    السـنويـة العـاشــرة لـ »تـرشـيـد«

الدوحة- $- قنا- تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، شهد معالي الشيخ 

خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير 

للترشيد  الوطني  للبرنامج  العاشرة  السنوية  االحتفالية  الداخلية، 

الطاقة  وكفاءة  االستدامة  نحو  شعار  تحت  ترشيد،  الطاقة  وكفاءة 

»كهرماء«  والماء  للكهرباء  القطرية  العامة  المؤسسة  نظمتها  التي 

من  عدد  االحتفالية  حضر  أمس.  صباح  الدوحة  الشيراتون  بفندق 

المعتمدين  الدبلوماسي  السلك  وأعضاء  الوزراء،  السعادة  أصحاب 

لدى الدولة وكبار المسؤولين من مختلف القطاعات.

 وقام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتكريم الشركات 

والفائزين بالمراكز األولى بمسابقات ترشيد في نسختها العاشرة. 

لالحتفالية،  المصاحب  المعرض  في  بجولة  قام  قد  معاليه  وكان   

الفائزة  القصيرة  والقصص  واللوحات  المشاريع  على  خاللها  اطلع 

والمشاركة في مسابقات ترشيد المختلفة، إلى جانب جناح مشروع 

»نحو  بعنوان  قصير  فيلم  عرض  تم  الحفل  وخالل   .2022 ترشيد 

إنجازات  عن  بالحياة«  تنبض  قطر  لتبقى  الطاقة  وكفاءة  االستدامة 

ترشيد خالل العشر سنوات.  وقال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن 

»احتفلنا  الداخلية:  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز 

الهادف الستخدام الطاقة  أمس بمرور عقد على إطالق برنامج ترشيد 

قطر  لرؤية  والبيئية  التنموية  األهداف  مع  انسجاما  وفاعلية  بكفاءة 

في تويتر:  الرسمي  حسابه  معاليه خالل تغريدة عبر  وتابع   .»2030
»سعداء بما حققه البرنامج من نجاحات ومنجزات بفضل المبادرات 

والمسابقات والشراكات المتنوعة التي نفذها حتى اآلن بالتعاون مع 

جهات وطنية وعالمية«.

معــــالــيـــــه أكـــــــد عـــــلـــى ســـعـــــادتــــــه بــــمـــا حـــقــــقــــه الــــبــــرنــــامـــــج مــــــن نجـــاحــــــات ومـــنـــجــــزات االطــــــالع عـلــى المشـــاريــــع واللـــوحــات والقصــــص القصــــيــرة الفــــائـــــزة والمــــشاركــــة بالمســـابــقـــات 
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ن�سربي�س�و  جمموع�ة  و�صل�ت 

بت�ص�كيلة   2022 �صي�ف  ملو�س�م 

م�ن  م�ص�توحاة  ا�ص�توائية 
عار�س�ة  م�ن  وباإله�ام  الربازي�ل 

األي�ص�اندرا  الربازيلي�ة  الأزي�اء 
م�ن  م�ص�توحاة  اأمربو�ص�يو. 

ال�ص�هية  ال�ص�توائية  النكه�ات 

الربازيل�ي  للم�ص�روب  وتكرمي�ًا 

يت�ص�در  كابريني�ا،  الوطن�ي: 
خي�ارات  والنعن�اع  الليم�ون 
عل�ى  لنح�ص�ل  الباري�ص�تا  اإب�داع 
و�صف�ات جدي�دة منع�ص�ة للقه�وة 

كري�ص�نز  باري�ص�تا  مث�ل  املنكه�ة 
)مثلج�ة(  اآي��س  اأوف�ر  ليميني�ا 
اآي��س  اأوف�ر  ليميني�ا  واإكزوت�ك 

اأح�دث  تتزي�ن  كم�ا  )مثلج�ة(، 
للت�ص�كيلة  ن�سربي�س�و  ت�صامي�م 
ال�صم��س  �س�وء  بل�ون  ال�صيفي�ة 
الأ�ص�جار  واأوراق  الأ�صف�ر 
املناظ�ر  لتك�رم  ال�ص�توائية 
للربازي�ل  اخلالب�ة  الطبيعي�ة 
لتوحي�د  ا�ص�تعداد  عل�ى  ولتك�ون 
يف  الع�امل  ح�ول  القه�وة  ع�ص�اق 
والطاق�ة  احلب�ور  م�ن  اأج�واء 

املو�ص�م.  ه�ذا  الإيجابي�ة 

اأج�واء  جت�ص�يد  اإىل  بالإ�صاف�ة 
الإيجابي�ة،  والطاق�ة  ال�ص�رور 
ع�ص�اق  احلمل�ة  ت�ص�جع 

وق�ت  تخ�صي��س  عل�ى  القه�وة 

والعافي�ة  ال�صح�ة  ملمار�س�ات 

يف  بال�صح�ة  اأك�ر  لوع�ي 
يعت�رب  ال�صي�ف.  مو�س�م 

لب�دء  مثالي�ًا  مو�س�مًا  ال�صي�ف 

جدي�دة،  روتيني�ة  ممار�س�ات 

فنج�ان  تن�اول  كان  و�ص�واء 
ي�وم  كل  �صب�اح  يف  ا�صربي�ص�و 

تن�اول  اأو  اليوج�ا،  ريا�س�ة  م�ع 

املثلج�ة  القه�وة  م�ن  فنج�ان 

ف�اإن  والكتاب�ة،  التاأم�ل  اأثن�اء 
الأ�صا�ص�ي  العن�ص�ر  ه�ي  القه�وة 
احلف�اظ  عل�ى  ي�ص�اعد  ال�ذي 
لتوجي�ه  الطقو��س.  ه�ذه  عل�ى 
بال�صح�ة  الواعي�ة  الطاق�ة  ه�ذه 
ن�سربي�س�و  �ص�تطرح  والعافي�ة، 
ط�وال  اإيجابي�ة  مان�را  �ص�عارات 

و�ص�تعر�س  ال�صي�ف،  مو�س�م 

اأك�واب  عل�ى  منه�ا  اثنت�ان 
“ح�ص�ر  املح�دود:  الإ�ص�دار 
رائحته�ا،  ا�صتن�ص�ق  القه�وة، 
زف�ر،  “�ص�هيق،  و  واأ�ص�رق” 

ر�س�فة” ب�كل  ا�ص�تمتع 
املان�را  �ص�عارات  جان�ب  واإىل 

القه�وة  واأ�صن�اف  الإيجابي�ة 

اجلدي�دة،  املثلج�ة  املنّكه�ة 
م�ن  ال�صي�ف  ت�ص�كيلة  تق�دم 
حم�دودًا  اإ�ص�دارًا  ن�سربي�س�و 

وو�صف�ات  الإك�ص�ص�وارات  م�ن 

�ص�يتم  املنع�ص�ة.  املثلج�ة  القه�وة 
فيل�م  خ�الل  م�ن  ه�ذا  كل  اإحي�اء 

طقو�ص�نا  يعر��س  ال�ذي  احلمل�ة 

باألي�ص�اندرا،  جم�ص�دة  امُللهم�ة 
القه�وة  وحيوي�ة  برازيل�ي  باإله�ام 

ئع�ة. لرا ا

عنى 
ُ
طلق موسم الصيف بأجواء برازيلية ت

ُ
نسبريسو ت

بالصحة والعافية مع عارضة األزياء أليساندرا أمبروسيو 

لقطات من حضور رئيس الوزراء احتفالية »ترشيد«
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خالل المرحلة الثانية.. وزير الدولة لشؤون الطاقة:

»ترشيد« ساهم في توفير »4« مليارات ريال

شريدة  بن  سعد  المهندس  سعادة  كشف 

أن  عن  الطاقة  لشؤون  الدولة  وزير  الكعبي 

ترشيد  برنامج  من  الثانية  المرحلة  جهود 

قيمة  توفير  عن  أسفرت  الطاقة  وكفاءة 

العام  بنهاية  ريال  مليارات   4 تجاوزت 

وفورات بلغ مجموعها  الماضي، وعن تحقيق 

من  الساعة  في  غيغاواط   14000 حوالي 

الكهرباء، وأكثر من 100 مليون متر مكعب من 

المياه، وما يقدر بـ138000 مليون قدم مكعبة 

 8500 االنبعاثات بحوالي  الغاز، وخفض  من 

مليون كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون.

االحتفال  خالل  كلمته  في  سعادته،  وأشار 

بالذكرى السنوية العاشرة النطالق البرنامج 

أمس،  الطاقة  وكفاءة  للترشيد  الوطني 

المرحلة  خالل  الجهود  تعزيز  سيتم  أنه  إلى 

من  تستمر  التي  البرنامج  عمل  من  الثالثة 

لتنفيذ   ،2030 العام  وحتى   2022 أبريل 

بعدد  االهتمام  وإليالء  األهداف  من  المزيد 

في  العمل  جوهر  تمس  التي  القضايا  من 

االستراتيجية  مثل  والماء،  الكهرباء  قطاعي 

الخاصة بالسيارات الكهربائية، والعمل على 

بحلول  كهربائي  شحن  محطة  ألف  إنشاء 

الطاقة،  استخدام  كفاءة  وتعزيز   ،2025 عام 

والعمل على المبادرات المتعلقة باالستدامة 

انبعاثات  وخفض  المناخ  تغير  ومواجهة 

الكربون.

عمل  »لقد  الطاقة:  لشؤون  الدولة  وزير  وقال 

الطاقة  وكفاءة  للترشيد  الوطني  البرنامج 

وفق  الماضي  العقد  من  األول  النصف  خالل 

االستدامة  أهداف  تحقيق  يستهدف  برنامج 

استخدام  في  والتوسع  الطاقة  كفاءة  في 

بالتوافق  قطر،  دولة  في  المتجددة  الطاقة 

الوطنية  واالستراتيجية   2030 قطر  رؤية  مع 

للبيئة  قطر  واستراتيجية   ،2022  -  2018
والتغير المناخي 2021 - 2025، وأهداف األمم 

المتحدة للتنمية العالمية المستدامة«.

تم  بما  الطاقة  لشؤون  الدولة  وزير  وذكر 

البرنامج  من  الثانية  المرحلة  خالل  إنجازه 

2018 و2022 والتي  التي امتدت بين العامين 

الكهرباء  استخدام  كفاءة  برفع  تميزت 

الطاقة،  مصادر  وتنويع  وتحسين  والمياه، 

ترشيدية  مجتمعات  تطوير  على  والعمل 

تغير  مكافحة  إلى  باإلضافة  ذكية،  ومدن 

المناخ.

وأضاف: »لقد تمكنا بفضل الجهود الحثيثة 

البرنامج  على  القائمين  لجميع  والمخلصة 

كفاءة  مستوى  رفع  من  فيه  والعاملين 

القطرية،  السوق  في  والمعدات  األجهزة 

الكربونية  االنبعاثات  خفض  على  والعمل 

والعمل  المناخي،  التغير  ومكافحة  الضارة 

الكهرباء  استخدام  كفاءة  تحسين  على 

التقنيات  استخدام  وتشجيع  والمياه، 

قانون  وتطبيق  للطاقة،  الموفرة  الجديدة 

ورفع  االستهالك  لخفض  الترشيد  ولوائح 

وكذلك  والمياه،  الكهرباء  استخدام  كفاءة 

وكفاءة  الترشيد  مجال  في  المجتمع  توعية 

الطاقة«.

العمل على إنشاء ألف محطة شحن كهربائي بحلول عام »2025« خفض االنبعاثات الكربونية بحوالي »8500« مليون كيلوغرام

رئيس كهرماء.. م. عيسى الكواري:

مبادرتنا لخفض االنبعاثات أصبحت قوانين دولية
أكد المهندس عيسى بن هالل الكواري 

القطرية  العامة  المؤسسة  رئيس 

االحتفالية  أن  »كهرماء«  والماء  للكهرباء 

الوطني  للبرنامج  العاشرة  السنوية 

»ترشيد«  الطاقة  وكفاءة  للترشيد 

قطر  دولة  لمواصلة  واضحا  دليال  تمثل 

التنمية  عناصر  تحقيق  نحو  سعيها 

انطالقة  نقطة  تشكل  والتي  الشاملة، 

جديدة في الطريق نحو االستدامة وفقا 

لرؤية قطر الوطنية 2030.

التي حققها  إلى اإلنجازات  الكواري  ونوه 

حيث  كامل  عقد  مدى  على  البرنامج 

القطرية  العامة  المؤسسة  في  نفتخر 

للكهرباء والماء بأن رؤيتنا نحو تحقيق 

لمواجهة  البيئة  وتحسين  االستدامة 

من  أكثر  منذ  بدأت  المناخي  التغير 

مبادراتنا  من  العديد  وأن  سنوات   10
من  الكربونية  االنبعاثات  لخفض 

خالل »ترشيد« أصبحت من االلتزامات 

والقوانين الدولية التي يعمل بها عالميا 

في إطار األهداف االستراتيجية لتحقيق 

االستدامة التابع لألمم المتحدة.

برنامج  من  األولى  المرحلة  أن  وأوضح 

استكشاف  بمثابة  كانت  ترشيد 

الطريق  لخارطة  ورؤية  للمستقبل 

صياغة  على  خاللها  العمل  تم  حيث 

العمل  تنظم  التي  االساسية  اللوائح 

الموارد  واستدامة  الطاقة  كفاءة  نحو 

المتجددة  الطاقة  نحو  والتوجه 

وخفض االنبعاثات الضارة، مشيرا إلى 

ظهرت  الجهود  لهذه  الفعلية  النتائج  ان 

الثانية للمبادرة من عام  المرحلة  خالل 

تحقيق  خالل  من   2021 وحتى   2018
مليارات   4 من  بأكثر  للدولة  مالي  عائد 

ريال تضاف إلى ما يقدر بـ 5 مليارات في 

المرحلة األولى.

للمبادرة  الحقيقي  اإلنجاز  أن  وذكر 

والتغير  االستدامة  مفهوم  غرس  هو 

خالل  من  الجديد  الجيل  في  المناخي 

مختلف  في  مدرسة   1000 لـ  الوصول 

مراحلها وكذلك التغيير الذي حدث في 

سلوك المواطنين والمقيمين والشركاء 

نحو  الدولة  في  القطاعات  مختلف  من 

تبني ثقافة الترشيد وكفاءة الطاقة.

من  الثالثة  المرحلة  أن  إلى  ولفت 

 2022 الحالي  العام  من  تنطلق  ترشيد 

تعزيز  على  بالعمل   2030 عام  وحتى 

تعديل  خالل  من  إنجازه  من  تم  ما 

أحدث  وتبني  والتشريعات  اللوائح 

بيئتنا  مع  تتوافر  التي  التقنيات 

المياه  معالجة  على  العمل  بجانب 

مرورا  الذكية  الزراعة  واستخدامات 

الكهربائية  المركبات  على  باالعتماد 

الطافة  وخاصة  المتجددة  والطاقة 

من  الهدر  لصفرية  وصوال  الشمسية 

المياه والكهرباء.

} تصوير - عباس علي

كتب             محمد أبوحجر - قنا 

فائزون بمسابقة ترشيد لـ $:

مشاريعنا البحثية تهدف للتحكم في استخدام الطاقة
أكد عدد من الفائزين بمسابقات البرنامج 

الطاقة )ترشيد(  الوطني للترشيد وكفاءة 

للغاية  سعداء  أنهم  العاشرة  نسخته  في 

وفوزهم  البرنامج  في  المشاركة  بشرف 

هيئة  تطلقها  التي  ترشيد  بمسابقة 

كهرماء وتكريمهم من جانب معالي رئيس 

الوزراء، منوهين في تصريحاتهم  مجلس 

$ أن الهدف من المشاريع البحثية  لـ 

الطاقة  استخدام  تقليل  قدموها  التي 

وتقنيات  ثقافة  نشر  بجانب  وترشيدها 

والطاقة  الطاقة  كفاءة  وتشريعات  ولوائح 

وأهداف  المتجددة، لتحقيق استراتيجية 

وتطلعات  ترشيد  الوطني  البرنامج 

واألهداف  اإلنجازات  تحقيق  في  )كهرماء( 

حددتها  التي  المطلوبة  االستراتيجية 

واستراتيجية   )2030( الوطنية  قطر  رؤية 

التنمية الوطنية. 

آل  عبدالرحمن  محمد  أكد  البداية،  في 

أند  تكساس  جامعة  في  طالب  محمود 

مع  فاز  والذي  قطر  لمؤسسة  التابعة  أم 

أفضل  بمسابقة  المشروع  في  شركائه 

الجامعات  مستوى  على  بحثي  مشروع 

لمراقبة  ذكي  نظام  بتصنيع  قاموا  أنهم 

األشياء  إنترنت  إلى  المستند  الطاقة 

داخل  الطاقة  استخدام  في  للتحكم  وذلك 

المباني.

وأشار إلى أن فكرة المشروع جاءت للتحكم 

دولة  في  للطاقة  المكيفات  استخدام  في 

فترة  خالل  االستخدام  كثرة  مع  قطر 

المشروع  من  الهدف  أن  موضحا  الصيف، 

هو توفير الكهرباء من خالل تقليل استهالك 

تصنيع  طريق  عن  وذلك  للطاقة  المكيف 

الخارجية  للحرارة  استشعار  جهاز 

للتحكم في المكيف واستهالك الطاقة. 

جامعة  إن  المهندي  حسن  سعود  وقال 

إجراء  فترة  خالل  بدعمهم  قامت  تكساس 

منوها  للنور،  مشروعهم  لخروج  األبحاث 

إلى  مشروعهم  خالل  من  يسعوا  أنهم  إلى 

دعم الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030. 

بدعم  قطر  دولة  بقيام  المهندي  وأشاد 

البحث  وتشجيع  البحثية  المشاريع 

تترك  ال  فالدولة  السبل،  بكافة  العلمي 

البحث  أهمية  على  التأكيد  دون  فرصة 

العلمي.

الحداد  محمد  عبدالله  عبر  جانبه،  من 

سعادته  عن  تكساس  بجامعة  الطالب 

بالمشاركة في البرنامج وفوزهم بمسابقة 

كهرماء  هيئة  تطلقها  التي  ترشيد 

وتكريمهم من جانب معالي رئيس مجلس 

للبرنامج  والتقدير  الشكر  موجها  الوزراء، 

الوطني للترشيد إلتاحته الفرصة لصغار 

لعرض  القطريين  والطالب  الباحثين 

يساهم  بما  للجمهور  أبحاثهم  نتائج 

أبحاثهم  استكمال  في  الثقة  منحهم  في 

المختلفة.

لهم خالل مشروعهم  الجامعة  وأشاد بدعم 

إن  وقال  دراستهم،  فترة  وخالل  البحثي 

من  جيل  إلعداد  تهدف  تكساس  جامعة 

عبر  المتميزين  القطريين  المهندسين 

رأس  وتعزيز  الحديثة  المعرفة  إنتاج 

المبتكرة  البحوث  خالل  من  الفكري  المال 

التي  الوثيقة  االستراتيحية  والشراكات 

مستدام  إيجابي  تأثير  إحداث  شأنها  من 

بجانب العمل على دعم األهداف التنموية 

وإغناء  الخبرة  نقل  خالل  من  قطر  لدولة 

تنمية  في  الفاعلة  والمشاركة  المعرفة 

رأس المال البشري.
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دشنتها بعثة الحج القطرية

بدلة إسعاف مبتكرة لخدمة حجاجنا

دشنت بعثة الحج القطرية البدلة اإلسعافية 

التي  المبتكرة   )HT RESCUE JACKET(

في  استخدامها  وسيتم  نوعها  من  األولى  ُتعد 

لهذا  الحج  موسم  خالل  المقدسة  المشاعر 

وتقديم  قطر  حجاج  لخدمة  1443هـ  العام 

الرعاية الطبية لهم.

رئيس  عبدالهادي  خالد  الدكتور  وأوضح 

عقد  صحفي  مؤتمر  خالل  الطبية،  الوحدة 

القطرية  الحج  بعثة  بمقر  الماضي  السبت 

تعد  اإلسعافية  البدلة  أن  المكرمة،  بمكة 

ِقبل  من  وتطويرها  ابتكارها  تم  جديدة  فكرة 

اللجنة الطبية للحج بالهالل األحمر القطري، 

وتتمثل أهميتها في أنها تضم جميع األجهزة 

المسعف  يحتاجها  التي  الطبية  واألدوات 

قطر  لحجاج  الفوري  الطبي  التدخل  لتقديم 

تأدية  أثناء  الزحام  وأوقات  مناطق  في  خاصة 

المقدسة  المشاعر  في  سيما  ال  المناسك 

على  يصعب  حيث  مزدلفة،  في  وبخاصة 

إلى  والوصول  التنقل  اإلسعاف  سيارات 

الذي  المسعف  يستطيع  بينما  المريض، 

وتقديم  الحالة  إلى  التنقل  السترة  يرتدي 

الخدمة الطبية العاجلة لها.

وأكد الدكتور عبدالهادي أن البدلة اإلسعافية 

حيث  متنقل،  إسعاف  سيارة  ُتعد  المبتكرة 

تحتويها  التي  األجهزة  كافة  على  تحوي 

الطبية  األجهزة  أحدث  وفق  اإلسعاف  سيارة 

معترف  مصانع  ومن  الصغير  الحجم  ذات 

الحجم  قليلة  بأنها  البدلة  وتتميز  بها، 

وخفيفة الوزن مع سهولة اللبس والتنقل بها 

حيث يبلغ وزنها كاملة )6.5( كجم، وبهذا فهي 

مقارنتها  تمت  إذا  واحد  جهاز  أي  وزن  من  أقل 

باإلسعافات  المستخدمة  الطبية  باألجهزة 

الوحدة  أن  الدكتور  وكشف  العادية. 

بدل  ثالث  عدد  لديها  تتوفر  بالبعثة  الطبية 

إسعاف  سيارات  ثالث  تعادل  وهي  إسعافية 

بالمشاعر،  العام  هذا  استخدامها  وسيتم 

القلب،  تخطيط  جهاز  على  تحتوي  حيث 

القلب،  إلنعاش  الكهربائية  الصدمة  جهاز 

نسبة  قياس  جهاز  السوائل،  شفط  جهاز 

الضغط،  قياس  جهاز  الدم،  في  األكسجين 

البخاخ  جهاز  الدم،  في  السكر  قياس  جهاز 

عدة  الحرارة،  قياس  جهاز  الربو،  لمرضى 

ثلج  واإلصابات،  للجروح  أولية  إسعافات 

فحص  جهاز  الشمس،  لضربات  صناعي 

الوريدي،  المحلول  عدة  السريع،  كوفيد 

مرضى  حاملة  األدوية،  لحفظ  مبردة  حقيبة 

القماش ذات مواصفات  خاصة مصنوعة من 

)160( كيلو  الجودة يمكنها تحمل وزن  عالية 

تحركات  متابعة  جهاز  إلى  باإلضافة  جراما، 

إضاءة  وجهاز  المساعدة،  لتقديم  المسعف 

في  الستخدامه  الرأس  خوذة  في  مدمج 

المناطق المظلمة بمخيمات مزدلفة.

الفكرة  صاحب  استعرض  جهته  من 

خليفة  مصطفى  السيد  اإلسعافية  للبدلة 

بالوحدة  التمريض  رئيس  الطرابلسي 

الطبية  واألجهزة  األدوات  بالبعثة  الطبية 

ومقارنتها  بالبدلة  المستخدمة  الصغيرة 

في  المستخدمة  التقليدية  باألجهزة 

اإلسعاف، الفتًا إلى أن الفكرة بدأت في موسم 

الصعوبات  بعض  مواجهة  بعد   2015 الحج 

وصعوبة  مزدلفة،  إلى  عرفات  من  النفرة  في 

مشعر  في  اإلسعاف  سيارات  استعمال 

لمراكز  الوصول  صعوبة  وكذلك  مزدلفة 

اإلسعاف نظرا لالزدحام وثقل األجهزة الطبية 

إسعاف  بدلة  فكرة  فجاءت  يدويًا،  المحمولة 

خفيفة  الحجم  صغيرة  أجهزة  على  تحتوي 

كبيرة  الطبية  األجهزة  كفاءة  وبنفس  الوزن 

والتطوير  العمل  مراحل  وحول  الحجم. 

أنه  الطبية  الوحدة  رئيس  أوضح  بالسترة 

التجريبية  األولى  النسخة  استخدام  تم 

اإلسعاف،  سترة  بمسمى   2016 موسم  في 

نالت  وقد  حينها،  جيدة  النتائج  وكانت 

الطبية،  الجهات  من  العديد  استحسان 

وبعد انتهاء الموسم عمل أعضاء اللجنة على 

الطبية  األجهزة  بأفضل  وتزويدها  تطويرها 

المعايير  أعلى  وفق  الصغير  الحجم  ذات 

وستتم  الطبية،  التقنية  إليها  توصلت  التي 

المحمول   ultrasound السونار  جهاز  إضافة 

الطبية  الوحدة  رئيس  وعبر  قريبًا.   للبدلة 

لطاقم  شكره  القطريةعن  الحج  ببعثة 

القطري  األحمر  بالهالل  للحج  الطبية  اللجنة 

على  وعمل  تمهيدًا،  السترة  هذه  ابتكر  الذي 

مشيرًا  متكاملة،  إسعافات  كبدلة  تطويرها 

أن اللجنة تتشكل من د. خالد عبدالهادي، د. 

مصطفى  دياب،  عصام  المسيفري،  مشعل 

الطرابلسي، رائد أبو عفيفة، أحمد المالكي، 

وفاطمة العلوي.

حول السباق العالمي نحو استقطاب مواهب االبتكار

مجلس قطر لالبتكار ينظم حلقة نقاشية
أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير 

واالبتكار عن تنظيم حلقة نقاشية عبر 

اإلنترنت بعنوان »السباق العالمي 

نحو استقطاب مواهب االبتكار« يوم 6 

يوليو 2022 في تمام الساعة الرابعة 

عصرًا بتوقيت الدوحة.

ويشارك في النقاش أربعة متحدثين 

من أهم رواد األعمال، وهم الدكتور 

خالد العلي، الشريك المؤسس 

والرئيس التنفيذي لشركة سنستا، 

والسيد: خالد أبوجسوم، المؤسس 

والرئيس التنفيذي لشركة إيلس 

البز، والسيد: فايز محمود، الشريك 

المؤسس والرئيس التنفيذي 

لشركة بلوكور، والسيدة: ميليس 

اباسيوغلو، المؤسس والرئيس 

التنفيذي لشركة ويلبيز.

ويسلط المتحدثون الضوء على 

السباق العالمي بين دول العالم نحو 

ضم مواهب االبتكار والجهود التي 

تبذلها في تحديث وتطوير سياسات 

تستقطب تلك المواهب لتعزيز النمو 

االقتصادي بتلك الدول.

وتأتي الحلقة النقاشية ضمن سلسلة 

»في دائرة الضوء« التي ينظمها 

مجلس قطر للبحوث والتطوير 

واالبتكار بهدف تسليط الضوء على 

النجاحات والفرص والتحوالت في 

منظومة االبتكار داخل قطر وخارجها.

{  خالد العلي

{  خالد بوجسوم

شاركت في معرض نظمته »الداخلية« وعدة جهات

»األوقاف« توعي بأضرار المخدرات

 شاركت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

ممثلة بإدارة الدعوة واإلرشاد الديني في 

لمكافحة  العالمي  المعرض  فعاليات 

خالل  أقيم  الذي  2022م،  المخدرات 

الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليو بمجمع 

اإلدارة  نظمته  والذي  التجاري،  قطر مول 

بوزارة  المخدرات  لمكافحة  العامة 

وزارات  من  عدد  فيه  وشارك  الداخلية، 

وهيئات الدولة إلى جانب عدد من إدارات 

وزارة الداخلية.

المعرض  افتتاح  في  مشاركته  وخالل   

أكد السيد مال الله عبدالرحمن الجابر 

أن  الديني  واإلرشاد  الدعوة  إدارة  مدير 

مشاركة الوزارة بالمعرض تأتي في إطار 

بأضرار  والتوعية  المجتمعية  الشراكة 

كبائر  من  تعتبر  التي  الكبيرة  هذِه 

الذنوب وهي أم الخبائث وقد جاء الشرع 

سالمة  على  حفاظا  بتحريمها،  الحنيف 

الخمس  الضروريات  من  كونه  العقل 

مبينًا  حفظها،  على  اإلسالم  حرص  التي 

أن المخدرات بال شك هي جزء ال يتجزأ 

من المسكرات كونها تذهب العقل وهي 

مة شرعًا بنصوص القرآن والسنة.
َّ

محر

خالل  من  الوزارة  مشاركة  وجاءت 

من  مجموعة  بتوفير  قام  خاص  جناح 

الصلة  ذات  الدعوية  والمواد  المطبوعات 

مصحف  من  ونسخ  المعرض  بهدف 

الجمهور،  على  توزيعها  تم  والتي  قطر 

دعاة  من  اثنين  مشاركة  إلى  باإلضافة 

الوزارة بالمعرض طوال فترة إقامته وذلك 

لإلجابة على تساؤالت الجمهور وتوعيتهم 

الفرد  على  المخدرة  المواد  بأضرار 

الموزعة  المطبوعات  ومن  والمجتمع، 

الكتاب  من  الشرعية  الرقية  مطوية 

وتحصينها  أنُفسهم  لحفظ  والسنة 

ومطوية  الذنوب،  هذِه  لمثل  الميول  من 

على  الجمهور  لدعم  الحياة  هو  الوقت 

الطاعات  في  فراغهم  أوقات  استثمار 

التي وضعوها نصب  وللوصول ألهدافهم 

بعد  ومسكنهم  ذكرهم  فيطيب  أعينهم 

اإلسالم.    في  الرحمة  ومطوية  الممات، 

استمر  الذي  المعرض  استقطب  وقد 

ثالثة أيام أعدادًا كبيرة من الزائرين من 

العمرية، وتم من خالله  الفئات  مختلف 

إيصال عدد من الرسائل التوعوية التي 

آفة  تشكلها  التي  الخطورة  مدى  تبين 

المخدرات والحث على اجتنابها لما فيها 

من أضرار على الفرد والمجتمع.

خرجت الدفعة األولى منهم

»قطر الخيرية« ترفد الشمال السوري بكوادر تمريض

احتفلت  قطر  في  الخير  أهل  من  بدعم 

من  األولى  الدفعة  بتخريج  الخيرية  قطر 

بمدينة  والقبالة  التمريض  مدرسة  طالب 

تعد  والتي  سوريا،  شمال  أبيض  تل 

األولى من نوعها في المنطقة، وتهدف لرفد 

المؤهلة  الطبية  بالكوادر  الصحي  القطاع 

الموارد  في  الكبير  النقص  لمواجهة 

المجال. المدّربة في هذا  البشرية 

وتم خالل هذه الفعالية تخريج 90 ممرًضا 

هدايا  وتقديم  قانونية،  وقابلة  وممرضة 

المسؤولين  من  عدد  بحضور  لهم  رمزية 

المحليين.

الدراسية  السنة  الطالب خالل  وقد خضع 

فيما  نظري  أكاديمي  لتعليم  الماضية 

بالمدرسة  الدراسة  تستمر  أن  ينتظر 

الدارسون  سيتلقى  حيث  آخر  عام  لمدة 

ضمن  للعمل  العملي  الدراسي  المنهج 

المنطقة  في  والمشافي  الصحية  المراكز 

بإشراف مباشر من قبل الجهات الصحية 

الصحة  مديرية  في  ممثلة  التركية 

أجل  من  وذلك  المنطقة،  على  المشرفة 

يخضعون  ثم  العملية،  مهاراتهم  صقل 

شهادات  منحهم  ويتم  لالمتحان  بعدها 

وزارة  من  عليها  ومصادقا  بها  معترفا 

العمل  لمزاولة  تؤهلهم  التركية  التعليم 

الصحية. والمنشآت  الطبي  الحقل  في 

مثمر  تعاون 

خالل  من  الخيرية  قطر  سعت  وقد 

مديريتي  مع  بالتنسيق  المشروع  هذا 

أورفا  في  التركية  والتربية  الصحة 

توفير  إلى  محلية،  إنسانية  ومؤسسة 

السوري  الشمال  يحتاجها  طبية  كوادر 

مستقبلية  عمل  فرص  وإيجاد  بإلحاح، 

من  تعد  أبيض  تل  منطقة  إن  حيث  لهم، 

الكوادر.  لهذه  احتياجًا  المناطق  أكثر 

الطالب انطباعات 

شكرهم  عن  الفعالية  خالل  الطالب  وعبر 

قطر  لهم  أتاحتها  التي  للفرصة  وامتنانهم 

للمشروع،  الداعمة  والجهات  الخيرية 

»المادة  فاطمة:  الطالبة  قالت  حيث 

على  واحتوت  جًدا،  جيدة  كانت  العلمية 

إلى  االنتقال  لنا  تتيح  قيمة  معلومات 

فاعلين  نكون  أن  آملين  العملية،  المرحلة 

وتقديم  المنطقة،  أهالي  مساعدة  في 

وتوجهت  مناسبة«  صحية  خدمات 

قطر،  في  للمتبرعين  بالشكر  الطالبة 

هذه  مثل  تبني  على  الخيرية  وقطر 

في  كبيرة  حاجة  تسد  التي  المشاريع 

المجال.  هذا 

تسعى  الخيرية  قطر  أن  إلى  يشار 

إلى  النوعية  المشاريع  هذه  خالل  من 

الشمال  في  المجتمع  أفراد  مساعدة 

أفضل  حياة  فرص  وتأمين  السوري 

خالل  من  معيشــــــتهم  وتحسين  لهم 

لمساعدة  باإلضـــــافة  والتأهيل،  التدريب 

لتوفير  المحلية  الصحية  السلطات 

الصحية  الخدمات  وتقديم  مؤهلة  كوادر 

الداخل  في  القطاع  هذا  في  الفجوة  وسد 

السوري.

$ الدوحة

ُتعد بمثابة 
سيارة 

متنقلة 
ويبلغ وزنها 

»6.5« كجم

البعثة يتوفر 

لديها ثالث 

بدل وسيتم 

استخدامها 

بالمشاعر

$ الدوحة

ببلدية الريان

إزالة »454« سيارة مهملة

مع  بالتعاون  الريان  بلدية  قامت 

وإدارة  المهملة  المركبات  إزالة  لجنة 

يونيو  خالل  الميكانيكية  األعتدة 

سيارة   454 عدد  بإزالة  الماضي 

المناطق  مختلف  من  مهملة  ومركبة 

ضمن  وذلك  للبلدية،  التابعة 

المظهر  على  للحفاظ  البلدية  مبادرة 

للمدينة. الجمالي 
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في الخيسة وروضة الحمامة.. »أشغال«:

انتهاء تنفيذ شبكة الصرف الصحي

كشفت هيئة األشغال العامة »أشغال« عن 

مياه  شبكة  إنشاء  أعمال  تنفيذ  من  االنتهاء 

كيلومترا   11 حوالي  الصحي بطول  الصرف 

الحمامة  روضة  ومنطقة  الخيسة  بمنطقة 

الجديدة  للشبكة  خطوط  تركيب  خالل  من 

مصّبًا  لتشّكل  مترا   30 إلى  وصل  عمق  على 

المناطق  في  الصرف  شبكات  لتدفقات 

البنات  وادي  مناطق  مثل  المجاورة 

ضمن  وذلك  ولوسيل،  والعب 

التحتية  البنية  تطوير  أعمال 

للصرف الصحي لمناطق شمال الدوحة.

لشبكة  خطوط  تركيب  المشروع  وتضمن 

مياه الصرف الصحي تمتد من شارع زكريت 

ليجمع   999 شارع  عبر  مريجيل  شارع  إلى 

مياه الصرف الصحي ويسهل نقل التدفقات 

تحل  مطّورة  صحي  صرف  وصالت  وتوفير 

محل خزانات الصرف.

عبدالله  المهندس  أكد  المناسبة،  وبهذه 

مشروعات  بإدارة  المشروع،  مدير  النعيمي، 

الطرق في »أشغال« أن أعمال تطوير خطوط 

تم  التي  الصحي  للصرف  التحتية  البنية 

تنفيذها، تخدم عّدة مناطق وتواكب التطور 

والنمو العمراني الكبير بها حيث توفر مصبًا 

لمياه الصرف الصحي لمشاريع أخرى قائمة 

السكان  احتياجات  تخدم  كما  بالمنطقة، 

وتساهم في تحسين جودة الحياة والظروف 

الصحية والبيئية هناك. 

صّرح  تنفيذها،  تم  التي  األعمال  وعن 

إجمالي  بأن  النعيمي  عبدالله  المهندس 

بطول  الصحي  الصرف  شبكة  خطوط 

تنقسم  تنفيذها  تم  التي  كم   11 حوالي 

خطوط  إنشاء  أعمال  من  كم   6.5 نحو  إلى 

شبكة مياه الصرف الصحي بتقنية الحفر 

إنشاء  أعمال  من  كم  و4.5  العميق  النفقي 

الضحلة،  الصرف  مياه  شبكة  خطوط 

مربعًا  مترًا   154 إجمالي  تنفيذ  تم  كما 

أن  وأوضح  االنترلوك.   تركيب  أعمال  من 

»أشغال«  من  حرصًا  يأتي  المشروع  هذا 

في  الصحي  الصرف  مشكلة  حل  على 

عميٍق  نفٍق  توفير  خالل  من  المناطق  هذه 

الدقيق  األفقي  الحفر  بتقنية  تنفيذه  تم 

لتحويل التدفقات إلى محطة معالجة مياه 

المنطقة  في  الرئيسية  الصحي  الصرف 

حفر  تّم  وقد  القائم  الرئيسي  الخّط  عبر 

مترًا.  و30   15 بين  تراوح  عمق  على  األنبوب 

المشروع،  واجهت  التي  التحديات  وعن 

ارتفاع منسوب  إلى  المشروع  أشار مهندس 

المياه الجوفية في المنطقة، وهو ما استلزم 

استخدام مضخات لتصريف المياه بشكل 

إليجاد  بدراسة  القيام  بعد  وذلك  دائم، 

البدء  قبل  المياه  هذه  لنزح  الحلول  أفضل 

فإن  ذلك  إلى  وباإلضافة  اإلنشاء.  بأعمال 

العميقة  المناهيل  حفريات  أعمال  تنفيذ 

تطلب  الصحي،  الصرف  بشبكة  الخاصة 

 30 من  أكثر  لعمق  تصل  حفريات  تنفيذ 

مترًا تحت سطح األرض، مّما استوجب رفع 

العمال  سالمة  لضمان  السالمة  إجراءات 

االنتهاء  لتسريع  المعّدات  عدد  وزيادة 

أعمال  تنفيذ  إلى  باإلضافة  األعمال،  من 

حفر  آلة  باستخدام  العميقة  الحفريات 

مرئية  تكون  ال  والتي  األرض  تحت  األنفاق 

للجمهور وتخفف آثار األعمال على السكان.
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$ الدوحة

م.النعيمي: ارتفاع منسوب المياه الجوفية استلزم استخدام مضخات 

رفع إجراءات السالمة 
واألمان وزيادة المعّدات 

لتسريع االنتهاء

عمق أعمال الحفر 
وصل إلى نحو »30« 

مترًا تحت األرض

بالمجمعات للحد من األكياس البالستيكية

»البيئة« تنظم فعاليات توعوية

الــهــاجــري  ــود  ــره ف السيد   وأكـــد 

العامة  العالقات  إدارة  مدير 

والتغير  الــبــيــئــة  بـــــوزارة 

تنظيم  أن  الــمــنــاخــي 

الـــــوزارة لــمــثــل هــذه 

يأتي  الــفــعــالــيــات 

بـــــــهـــــــدف دعــــــم 

من  الحد  جهود 

االســــتــــخــــدام 

الـــــــمـــــــفـــــــرط 

ــــأكــــيــــاس  ل

ستيكية  لبال ا

واســتــبــدالــهــا 

بـــــأكـــــيـــــاس 

أخرى صديقة 

لـــــلـــــبـــــيـــــئـــــة 

والـــــــتـــــــرويـــــــج 

ـــــــــبـــــــــدائـــــــــل  ل

وذلك  البالستيك، 

استدامة  أجــل  مــن 

البيئة وسالمتها. 

وتــوجــه الــســيــد فــرهــود 

الجزيل  بالشكر  الهاجري 

وشركة  قطر  كارفور  من  لكل 

الــمــيــرة ومـــــول قــطــر وفــيــســتــفــال 

البيئة  وزارة  مع  تعاونهم  على  الــدوحــة 

هذه  مثل  دعم  في  بالمشاركة  المناخي  والتغير 

بأهمية  الجمهور  لتوعية  تهدف  التي  الفعاليات 

الممارسات المستدامة.

مشرفة  باخميس  ــوف  ن الــســيــدة  صــرحــت  كما 

إدارة  جهود  بأن  العامة  العالقات  بــإدارة  الفعاليات 

العالقات العامة بالوزارة خالل هذه المناسبة ركزت 

على توعية الجمهور من خالل شرح وتوضيح أضرار 

البيئة وتشجيعهم  الضارة على  وآثاره  البالستيك 

على استخدام بدائل مستدامة خاصة فيما يتعلق 

الفعالية  بأن  أفادت  كما  البالستيكية،  باألكياس 

تضمنت أيضا مسابقة ثقافية بعنوان: »فكر معنا« 

المجمعات  زوار  على  ســؤال  طــرح  خاللها  من  يتم 

البالستيكية،  األكياس  حول  يتمحور  التجارية 

استخدام  بأهمية  لديهم  الوعي  رفــع  بهدف  وذلــك 

أكياس البالستيك القابلة إلعادة االستعمال والحد 

من استخدام األكياس البالستيكية المستخدمة 

مرة واحدة، ويمنح الفائز كوبون شراء وهدية.

راشــد  محمد  السيد  أشـــار  ذاتـــه،  الــســيــاق  وفــي   

بالوزارة  العامة  العالقات  إدارة  من  المري  المريزيق 

مسابقات  عمل  الفعاليات  خــالل  سيتم  أنــه  إلــى 

توعوية للجمهور )أسئلة وأجوبة(، وتوزيع أكياس 

باإلضافة  توعوية  ومــنــشــورات  للبيئة،  صديقة 

التدوير  بمجال  ــوزارة  ال بجهود  الجمهور  لتعريف 

النفايات. 

للتعرف  الــوزارة  فعاليات  لزيارة  الجمهور  دعا  كما 

ــة واالســـتـــفـــادة مـــن مــحــتــوى  ــط ــش ــــرز األن عــلــى أب

والتعرف على اختصاصات  المطروحة  المعلومات 

الــضــار  البالستيك  مــن  للحد  الـــــوزارة  ومــجــاالت 

بالبيئة.

وشركة  كــارفــور  مــع  بالتعاون  الـــوزارة  قامت  وقــد 

البالستيكية  األكياس  استبدال  بتفعيل  الميرة 

بــأكــيــاس ورقــيــة فــي قــســم الــخــضــار والــفــواكــه، 

بالميرة  الخاصة  الفروع  شاشات  جميع  وتفعيل 

ـــول قــطــر وفــيــســتــفــال الــدوحــة لــعــرض فيديو  وم

األكياس  استخدام  من  الحد  عن  قصير  توعوي 

البالستيكية. 

عبر  وســم  إطــالق  المناسبة  بهذه  احتفاال  تم  كما 

ــوزارة  ــال مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي الــخــاصــة ب

ـأكياس  ـــبــال  )#قــطــر  الــمــنــاخــي  والــتــغــيــر  البيئة 

من  الحد  عن  توعوية  مــواد  ونشر  ـالبالستيكية(، 

استخدام البالستيك.

 وتعليقًا على هذه المبادرة، أفادت الميرة أنه إيمانا 

حماية  فــي  والمساهمة  االســتــدامــة  بأهمية  منها 

كأولوية  نضعها  بل  الطبيعية،  ومــواردنــا  البيئة 

مسؤوليتنا  من  يتجزأ  ال  وجــزءًا  عملنا  في  قصوى 

مجتمعات  بناء  أسس  باعتبارها  المجتمع  تجاه 

المستقبل. 

وبهذه المناسبة »نؤّكد على مواصلة توسيع نطاق 

أنشطتنا والقيام بدورنا في هذا الجانب من خالل 

في  ليس  االستخدام  إلعــادة  قابلة  أكياس  تقديم 

البالستيكية  األكــيــاس  من  للحد  العالمي  اليوم 

التي  السابقة  لمبادراتنا  كامتداد  بل  فحسب، 

التسّوق  أكياس  الستخدام  الترويج  في  تساهم 

مفهوم  وترسيخ  القماش  من  المصنوعة  أو  الورقية 

بالتأثير  للغاية  ــورون  ــخ ف الــمــســتــدام.  ــراء  ــش ال

نتيجة  يــوم  بعد  يــومــًا  يتجّسد  الـــذي  اإليــجــابــي 

قيمنا  مــع  يتماشى  بما  المستدامة  لمبادراتنا 

الوطنية  قطر  لرؤية  البيئية  والركيزة  ورسالتنا 

المجتمع  أبناء  لكل  الدعوة  نوجه  وأخيرًا،   .2030
أجل  مــن  الــمــمــارســات  ــذه  ه مثل  لتبني  القطري 

مستقبل أفضل للجميع«.

هاوسكنشت  لــورنــت  الــســيــد  صـــرح  جــهــتــه،  مــن 

المدير اإلقليمي لكارفور قائال: »نتشرف في كارفور 

قطر بالشراكة مع وزارة البيئة والتغير المناخي، 

إلحياء اليوم العالمي للحد من استخدام األكياس 

ــي كـــارفـــور بـــأن الــوعــي  الــبــالســتــيــكــيــة. ونــــدرك ف

الحلول  وأحد  أساسيًا  عنصرًا  يشكل  الجماهيري 

إلحــداث  الــفــرصــة  يتيح  حيث  البيئة،  لحماية 

التغير السلوكي، وفيما يتعلق بهذه الحالة، يكمن 

األكياس  عــدد  تقليل  خــالل  من  المنشود  التغّير 

الــعــمــالء.  قــبــل  مــن  المستخدمة  البالستيكية 

البيئة  بحماية  بتعهدنا  قطر،  كارفور  في  ونلتزم 

مواصلة  في  ونأمل  المستقبلية.  األجيال  أجل  من 

األعمال بأسلوب يراعي أعلى المعايير، انطالقًا من 

على  وحرصنا  بالتجزئة،  البيع  مجال  في  مكانتنا 

تنفيذ أعمالنا بطريقة مستدامة ومسؤولة وتتمتع 

باالكتفاء الذاتي، من خالل دعم المجتمع المحيط 

عبر المبادرات البيئية«.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة العالقات العامة فعاليات توعوية بمناسبة اليوم 
العالمي للحد من األكياس البالستيكية، الذي يصادف 3 يوليو من كل عام، وذلك بالتعاون مع كل 
من شركة الميرة وكارفور قطر، وتضمنت الفعاليات توعية الجمهور من زوار المجمعات التجارية 

بأهمية الحد من استخدام األكياس البالستيكية أحادية االستخدام واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة 
قابلة للتحلل، من خالل توزيع منشورات توعوية لتعريفهم بأنواع األكياس الصديقة للبيئة )الورقية 

والقماشية والمنسوجة المعاد استخدامها( بهدف توعيتهم بضرورة الحد من استخدام األكياس 
البالستيكية من أجل الحفاظ على البيئة واستدامتها. 
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بالوقاية من حرائق الصيف

للوقاية من أمراض الضغط والسكري والجلطات القلبية

»الدفاع المدني« توعي العمال

»الرعاية األولية« تنصح 
بالرياضة في الصيف

يوليو  من  الثالث  األحد  يوم  تواصلت 

أطلقتها  التي  التوعوية  الحملة  الجاري 

فترة  خالل  المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة 

باشتراطات  والتثقيف  للتوعية  الصيف 

الحملة  واستهدفت  والسالمة،  األمن 

بمختلف  المحالت  وأصحاب  العاملين 

هي:  أسوق،  ثالثة  في  والمطاعم  أنواعها 

سوق واقف الدوحة، وسوق واقف الوكرة، 

وسوق عين حليتان.

المهندي،  إبراهيم  محمد  المالزم  وقال 

إدارة  في  الوقائي  التثقيف  بقسم  ضابط 

المدني،  للدفاع  العامة  باإلدارة  الوقاية 

يونيو   13 يوم  بدأت  التوعوية  الحملة  إن 

الدوحة،  واقف  سوق  بمحالت  الماضي 

نحو  بزيارة  العمل  فريق  خاللها  وقام 

)1500( محل، ثم انتقل الفريق المختص 

إلى  والسالمة  األمن  مجال  في  بالتوعية 

العمل  وتواصل  حليتان  عين  سوق 

الخميس  وحتى  اليوم  من  بدءا  التوعوي 

القادم في سوق واقف الوكرة. 

توعية  على  ركزت  الحملة  أن  وأضاف 

بكيفية  والمطاعم  المحالت  في  العمالة 

وطريقة  الصيف،  حرائق  من  الوقاية 

أنواعها  بمختلف  الطفايات  استخدام 

وأهمية الصيانة الدورية للمكيفات ومراوح 

في  خاصة  المطاعم  بمطابخ  الشفط 

قد  التي  الحرائق  لتجنب  الصيف،  فترة 

للكهرباء  الزائد  للتحميل  نتيجة  تحدث 

التوصيالت  من  والتأكد  وشواحنها 

الغاز واغالقها بإحكام  الصحيحة ألنابيب 

بعد االنتهاء من العمل.

أخصائية  محمود،  عباس  مزاهر  وتؤكد 

التابع  الغربي  الخليج  التغذية في مركز 

األولية،  الصحية  الرعاية  لمؤسسة 

أنها  على  الرياضة  تعريف  يمكن  ال  أنه 

حرق  بغرض  يبذل  بدني  مجهود  مجرد 

بالجسم،  الموجودة  الحرارية  السعرات 

من  تعتبر  ولكن  فقط،  التسلية  بهدف  أو 

العوامل األساسية التي تقي اإلنسان من 

األمراض،  من  بالعديد  اإلصابة  مخاطر 

السكري  ومرض  الدم  ضغط  ارتفاع  مثل 

وكيفية  وغيرها،  القلبية  والجلطات 

فقد  الحياة،  ضغوطات  على  التغلب 

أكدت بعض الدراسات العلمية الحديثة 

الصحة  على  الرياضة  تأثير  قوة  مدى 

بشكل  ممارستها  بشرط  للجسم  العامة 

اإلنسان  إعطاء  على  تعمل  كما  منتظم، 

رؤية أفضل للحياة.

أما أهمية وفؤائد الرياضة فتتمثل في أنها 

مما  المناعة،  جهاز  تقوية  على  تساعد 

مواجهة  على  الجسم  قدرة  عليه  يترتب 

تنشيط  أنها  كما  األمراض،  وتحمل 

تساعد في الدورة الدموية وزيادة الحيوية 

وتقليل  البدنية،  واللياقة  والنشاط 

مثل  األمراض  ببعض  اإلصابة  مخاطر 

والقلبية  الدماغية  والسكتات  السكري 

الحصول  في  المساعدة  وأيضا  وغيرها، 

على الوزن المثالي والتخلص من الدهون 

الحرق  سرعة  زيادة  طريق  عن  الزائدة 

للسعرات الحرارية.

العضلية  الكتلة  تقوي  الرياضة  أن  كما 

البشرة  نضارة  وتحسين  بالجسم 

وتحارب  للجسم،  الخارجي  والمظهر 

وهشاشة  المفاصل  آالم  مشاكل 

اإلصابة  من  الوقاية  على  وتعمل  العظام، 

طريق  عن  المبكرة  بالشيخوخة 

خارج  وطردها  الشحوم  من  التخلص 

الجسم بطريقة أفضل.

ضبط  على  القدرة  أيضا  الرياضة  وتنمي 

في  التحكم  على  تساعد  فهي  النفس، 

الذات، وتساعد  النفسية وقمع  الضغوط 

السلبية  الفراغ  أوقات  على  القضاء  في 

في  وتساهم  للوقت  الجيد  واالستغالل 

تعالج  كما  االكتئاب،  من  التخلص 

الهادئ،  النوم  في  وتساعد  األرق  مشكلة 

الصبر  وتعلم  العامة  الصحة  وتحسين 

روح  وتنمية  التحمل  على  والقدرة 

التغذية  أخصائية  وتضيف  التنافس. 

في مركز الخليج الغربي أن الرياضة من 

من  للشباب  الحماية  توفر  التي  األسباب 

المخاطر والسلوكيات السلبية الموجودة 

وما  واإلدمان  التدخين  مثل  المجتمع،  في 

اإلنسان  تعليم  في  وتساعد  ذلك،  شابه 

ألنها  واحترامها،  بالقواعد  وااللتزام  النظام 

من أهم لوائح أداء الرياضة. 

يفضل  الحار،  الصيف  فصل  وخالل 

الباكر  الصباح  في  إما  التمارين  ممارسة 

أو في المساء، وينصح األفراد بعدم ارتداء 

وممارسة  المالبس،  من  متعددة  طبقات 

المغلقة  األماكن  داخل  المشي  رياضة 

مع  التجارية،  كالمجمعات  والمكيفة 

األخذ بعين االعتبار تجزئة مدة التمرين، 

أداء  خالل  من  ذلك  تحقيق  ويمكن 

من  بدال  اليوم  في  تدريبيتين  حصتين 

أن تجعل  أو بدال من ذلك يمكنك  واحدة، 

نشاطك معتدال أو عالي الشدة على طول 

اليوم إلى حصص صغيرة، مثال مدة كل 

منها 2-5 دقائق. 

ويجب إضافة فترات استراحة أكثر أثناء 

في  واالستراحة  البدنية،  األنشطة  أداء 

االبتعاد  أهمية  مع  الحاجة،  عند  الظل 

الشمس  ألشعة  المباشرة  التعرض  عن 

واقي  استخدام  يجب  كما  الصيف.  في 

شمس مناسب على المناطق المكشوفة 

من الجلد مع ارتداء مالبس تحمي الرأس 

)مثل قبعة عريضة(، وحماية العين )مثل 

النظارات الشمسية المستقطبة(.

$ الدوحة

$ الدوحة

$ بيروت

األمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان:

ملتزمون بتقديم الدعم للهيئة اللبنانية

وقال سعادة األمين العام للشبكة العربية: 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  إن 

تعتبر جسر الوصل بين المجتمع المدني 

الحكومات  وبين  جهة،  من  والحكومات 

وذلك  أخرى،  جهة  من  الدولي  والمجتمع 

الدولية  المنظومة  ضمن  الفريد  لموقعها 

تتسم  لذلك  وأضاف:  اإلنسان،  لحقوق 

بالفعالية  الوطنية  المؤسسة  أعمال 

الواسعة  والصالحيات  للسلطة  نتيجة 

ذلك  وتالقي  دولة  كمؤسسة  لديها  التي 

بتمويل  المدني،  المجتمع  من  قيادة  مع 

مستقر وكافي من الدولة لتضطلع بمهامها.

التعذيب  حظر  أن  الجّمالي  وأوضح 

يحتل  المعاملة  سوء  أشكال  من  وغيره 

الدولية  الحماية  مجال  في  خاصة  مكانة 

من  آمرة  قاعدة  ويعتبر  اإلنسان،  لحقوق 

حظر  أّن  إلى  منوهًا  الدولي،  القانون  قواعد 

تبريره  يمكن  وال  مطلق  حظر  هو  التعذيب 

هذا  ويشكل  الظروف،  من  ظرف  أي  تحت 

لكن  وقال:  للتقييد،  قابل  غير  مبدأ  الحظر 

ورغم وجود إلزام على الدول بمنع التعذيب، 

العملي،  الواقع  في  تنفذه  ما  نادرًا  أنها  إال 

الضرورات  بدواعي  عنه  تتغاضى  فتارة 

حالة  بسبب  أو  اإلرهاب،  ومكافحة  األمنية 

أو إعالن حالة الطوارئ، ناهيكم عن  الحرب 

التباس مفهوم منع التعذيب لدى كثير من 

الدول. 

مع  التعامل  بموضوع  يتعلق  وفيما 

أولويات  أول  من  إّن  الجّمالي:  قال  الشكاوى 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات 

عملهم  بإطار  العربية  بالشبكة  األعضاء 

الشكاوى«،  مع  »التعامل  هو  الحماية  على 

عملت  العربية  الشبكة  أن  إلى  الفتًا 

بموضوع  منتسبيها  قدرات  تعزيز  على 

أماكن  وزيارة  والرصد  الشكاوى  استقبال 

لجان  مع  والتعاون  والتفاعل  االحتجاز، 

الشبكة  دأبت  لقد  وقال:  المعاهدات. 

رفع  على  التدريبية  بأنشطتها  العربية 

قدرات المؤسسات األعضاء بهذه المجاالت 

التي تمكنها من االضطالع بدورها بالحماية 

وذلك  اإلنسان  لحقوق  انتهاكات  وقوع  من 

نظمتها  التي  التدريبية  الدورات  من  بعدد 

مع  بالشراكة  اإلقليمي  المستوى  على 

المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، وذلك 

كما  المنصرمة،  سنوات  التسع  مدى  على 

عضو  مع  بالتعاون  العربية  الشبكة  عملت 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  »اللجنة  الشبكة 

الدول  لجامعة  العامة  واألمانة  قطر«  في 

العرب،  الداخلية  وزراء  ومجلس  العربية 

على  اإلنسان  لحقوق  السامية  والمفوضية 

مفاهيم  مع  ومقاربتها  المفاهيم  توضيح 

بالشكر  الجّمالي  وتوجه  اإلنسان.   حقوق 

العربية  الشبكة  إلشراك  الوطنية  للهئية 

الدليلين  هذين  وإطالق  تدشين  في 

 - الشكاوى  مع  والتعامل  المرجعي   -

مهام  كثيرًا  سيسهالن  أنهما  إلى  مشيرًا 

بمهامها  االضطالع  بسياق  الوطنية  الهيئة 

الشبكة  أن  موضحًا  الحماية،  بخصوص 

للسنوات  أولوياتها  ضمن  ستضع  العربية 

المؤسسات  قدرات  رفع  موضوع  القادمة، 

ورصده  التعذيب  من  بالوقاية  الوطنية 

وزيارة أماكن االحتجاز والتعاون مع اآلليات 

الصدد  بهذا  التعاهدية  وغير  التعاهدية 

انفتاح  الجّمالي  وأكد  لها.  التقارير  وتقديم 

باألمانة  شركائها  مع  التعاون  على  الشبكة 

ولجنة  العربية  الدول  لجامعة  العامة 

السامية  والمفوضية  العربي  الميثاق 

السامية  والمفوضية  اإلنسان  لحقوق 

المتحدة  األمم  وبرنامج  اإلنسان  لحقوق 

اإلنسان  لحقوق  العربي  والمعهد  اإلنمائي 

وجميع أصحاب المصلحة بخصوص هذا 

اإلنسان،  حقوق  مجاالت  وكافة  الموضوع 

بما يسهم في ترقية وتعزيز وحماية حقوق 

اإلنسان وصون الكرامة اإلنسانية.

الي يلقي كلمته { سلطان الجمَّ

أكد سعادة السيد سلطان بن 
الي، األمين العام  حسن الجمَّ

للشبكة العربية للمؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان 

)مقرها الدوحة(، على التزام 
الشبكة بتقديم الدعم الالزم 
للهيئة اللبنانية بما يسهم 

في تعزيز قدراتها وتمكينها 
من القيام بالدور المنوط 

بها بتعزيز وحماية حقوق 
اإلنسان. جاء ذلك خالل الكلمة 

الي في حفل  التي ألقاها الجمَّ
تدشين الدليلين »المرجعي 

والتعامل مع الشكاوى« اللذين 
أطلقتهما الهيئة اللبنانية 

الوطنية لحقوق اإلنسان 
ولجنة الوقاية من التعذيب 

في لبنان.

الرياضة من أفضل وأهم األنشطة التي يجب المواظبة 
على ممارستها باستمرار، فهي ليست نوعا من أنواع 

الرفاهية أو تقضية وقت فراغ فحسب، وإنما يجب أن 
تكون ضمن الروتين اليومي وأسلوب الحياة، حيث 

تمد الجسم بالطاقة والعقل بالنشاط والحيوية )العقل 
السليم في الجسم السليم(، كما تعمل الرياضة كأداة 

تساعد في الحصول على أفضل نتيجة للشكل المثالي 
للجسم، وخاصة أثناء اتباع حميات غذائية صحية. 

التمويل المستقر والكافي شرط أساسي الضطالع المؤسسات الوطنية بمهامها

الشبكة عملت 
على تعزيز 

قدرات منتسبيها 
بموضوع 

استقبال الشكاوى

لتوحيد الرسائل الصحية.. »الصحة«:

تدريب األخصائيين حول الدالئل اإلرشادية للتغذية
نظمت وزارة الصحة العامة، مؤخرًا، ورشة العمل 

الخامسة لتدريب المدربين حول الدالئل اإلرشادية 

للتغذية لدولة قطر استمرت أربعة أيام. هدفت الورشة 

إلى تدريب أخصائيي التغذية واألطباء والمثقفين 

الصحيين وكادر التمريض على إرشادات وتوصيات 

الدالئل، لتوحيد الرسائل الصحية الخاصة بالتغذية 

بناء على التوصيات المندرجة في الدالئل اإلرشادية 

للتغذية لدولة قطر.

وتضمنت ورشة العمل العديد من المحاضرات 

والنشاطات العملية قدمها أخصائيون من وزارة الصحة 

العامة في مجالي التغذية والنشاط البدني. وتأتي ورشة 

العمل في إطار تطبيق خطة عمل الدالئل اإلرشادية 

للتغذية بدولة قطر والتي أطلقتها وزارة الصحة العامة في 

عام 2015 لدعم وتعزيز نمط الحياة الصحي، وتعد ورشة 

العمل التدريبية من ضمن أهداف خطة العمل الوطنية 

للتغذية والنشاط البدني وبما يتماشى مع االستراتيجية 

الوطنية للصحة 2022-2018. 

كما تعتبر الدالئل اإلرشادية للتغذية لدولة قطر من 

آليات تنفيذ خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط 

البدني، وتتضمن إرشادات حول التغذية السليمة 

وأنماط الحياة الصحية. وتحث الدالئل على اتباع نظام 

غذائي صحي متنوع من المجموعات الغذائية الست 

)الخضراوات، والفواكه، والحبوب والخضراوات النشوية، 

والبقوليات، والحليب ومنتجاته وبدائلها، واألسماك 

والدواجن واللحوم وبدائلها(. كما تتضمن إرشادات 

وتوصيات للحفاظ على وزن صحي والتقليل من األطعمة 

التي تحتوي على نسب عالية من السكر والملح والدهون 

غير الصحية، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وشرب 

كميات كافية من الماء، والتأكد من سالمة ونظافة طرق 

تحضير األطعمة، والمحافظة على البيئة باإلضافة إلى 

االهتمام بالعائلة.

$ الدوحة
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خالل النشاط الصيفي »2022«.. مديرو مراكز لـ $:

أنشطة جاذبة الستقطاب الشباب

الشبابية،  المراكز  مديري  من  عدد  أعرب 

عن استعدادهم لموسم النشاط الصيفي 

انطالق  وقبل  أنهم  إلى  الفتين   ،2022
وفعاليات  برامج  بإعداد  قاموا  األنشطة 

والمرح،  الفائدة  بين  ما  تجمع  متنوعة 

تدريبية  وورش  دورات  على  تحتوي 

وزيارات  رياضية  وبطوالت  ومسابقات 

متحف  من  كال  تشمل  وترفيهية،  علمية 

قطر الوطني ومكتبة قطر الوطنية، ومركز 

الجزيرة اإلعالمي.

حرصهم   $ لـ  المراكز  مديرو  وأكد 

على التنوع في البرنامج الصيفي، وإضافة 

أفكار جديدة من خالل االستماع لمقترحات 

تطبيقها  على  والعمل  المنتسبين،  وأفكار 

أوقات  ملء  بهدف  وذلك  الواقع،  أرض  في 

والطالب،  للشباب  مفيد  هو  ما  بكل  الفراغ 

وصقل  مواهبهم  تنمية  على  والعمل 

المثلى من  االستفادة  مهاراتهم، مما يحقق 

األنشطة الصيفية المتنوعة.

على  الدولة  في  الشبابية  المراكز  وتعمل 

منذ  الصيفية  وبرامجها  خططها  وضع 

لدى  المواطنة  تعزيز  بهدف  العام،  بداية 

الشباب، وبناء شخصية الفرد المتوازنة، 

وتعزيز العالقة بين أفراد المجتمع، وإبراز 

القيادات الشابة تحت إشراف مدربين ذوي 

وتعزيز  الشباب،  طموحات  وتلبية  خبرة، 

مهاراتهم،  وصقل  لديهم،  الفكري  الجانب 

االجتماعي  بالُبعدين  االهتمام  وزيادة 

لتنمية  الفتيات  واستقطاب  والقيادي، 

القيم ورفع مستوى الحس الوطني، كذلك 

بمواهبهن  واالهتمام  الفتيات  أفكار  دعم 

وإبداعاتهن بشكل متواصل. 

برامج متنوعة
المضاحكة،  محمد  نواف  أكد  البداية  في 

والظعاين،  سميسمة  شباب  مركز  مدير 

أن دمج المركزين ساهم في  تعزيز خطط 

اء  البنَّ والتعاون  الرياضية  المرافق  تطوير 

بين المراكز الشبابية خاصة في  منطقة 

والبرامج  األنشطة  مستعرضا  الشمال، 

 25 عدد  تنفيذ  بدأ  حيث   ،2022 الصيفية 

وحتى  يونيو   10 من  الفترة  خالل  فعالية 

10 أغسطس، بالتركيز على شراكات مع 
كل من االتحاد القطري للرياضة للجميع، 

فرسان،  مركز  الرياضي،  لوسيل  ونادي 

ومركز شباب الجميلية والذخيرة، ومركز 

برامج  إلى  باإلضافة  الحضاري،  الوجدان 

وبرامج  مجتمعية،  خدمة  منها  متنوعة 

توعوية، وبرامج ترفيهية، وبرامج رياضية، 

برامج  وكذلك  تراثية،  ثقافية  وبرامج 

ويوم  الخليجي  الشباب  بيوم  لالحتفال 

الشباب الدولي خالل فترة الصيف. 

ولفت رئيس مركز سميسمة والظعاين، 

كافة  عن  باستمرار  اإلعالن  يتم  أنه  إلى 

بالمركز،  الخاصة  والفعاليات  األنشطة 

المركز  وصفحات  حسابات  خالل  من 

كما  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 

المشتركين  األعضاء  مع  التواصل  يتم 

الرسائل  إرسال  طريق  عن  األمور  وأولياء 

عن  المعلومات  كافة  وإعطائهم  النصية، 

الجديدة،  الصيفية  والبرامج  األنشطة 

بمشاركة  االهتمام  إلى  األمور  أولياء  ودعا 

المتنوعة  الصيفية  األنشطة  في  أبنائهم 

للمركز، متوقعا أن يكون هناك إقبال كبير 

خاصة  المركز،  وفعاليات  أنشطة  على 

األخرى  األندية  مع  كبيرا  تعاونا  هناك  أن 

المجتمع  شرائح  كافة  استقطاب  بهدف 

من الشباب.

دعم المهارات 
مدير  الشهواني،  خليفة  قال  جهته  من 

نشاطه  بدء  عن  الجميلية،  شباب  مركز 

فعاليات  عبر   2022 الصيفي  الموسم  في 

للمركز  المؤسسية  القيم  ستعزز  وبرامج 

الصحة  وهي  فعالية  ألي  التخطيط  أثناء 

واإلبداع والطموح والعطاء والتعاون.

على  تعمل  المركز  إدارة  أن  إلى  وأشار 

للمركز،  العمرية  الفئات  كافة  استقطاب 

الشباب  ومواهب  مهارات  دعم  وكذلك 

خالل  المركز  يركز  بحيث  القطري 

العمل  على  تحديدًا  الصيفي  البرنامج 

حقيقية  واستفادة  ودورات  تدريبات  على 

الطالب  فراغ  ملء  مجرد  من  أكثر  لرواده 

بأنشطة ترفيهية فقط بل يوازن بينهما.

تدريبات  تشمل  المركز  فعاليات  إن  وقال 

مع  بالتعاون  المالكمة  مجال  في  رياضية 

على  والتدريب  والتعليم  القطري،  االتحاد 

باإلضافة  المركز،  لمنتسبي  الفروسية 

لمنتسبي  السباحة  تعليم  برنامج  إلى 

لعبة  على  التدريب  وأيضا  المركز، 

والتدريب  المركز،  لمنتسبي  البادل 

بالمركز،  الرماية  لفريق  الرماية  على 

ومحاكاة الطيران بالتعاون مع مركز قطر 

وجماليات  ومهارات  الالسلكية،  للرياضات 

الخط العربي، وتحتوي البرامج الصيفية 

عبر  الفضاء  عالم  في  رحلة  على  أيضا 

المتعددة  والمستويات  االفتراضي،  الواقع 

الشباب  تواجه  التي  والتحديات  للقائد، 

اليوم الدولي  المهارات بمناسبة  الكتساب 

سيف  نظيفة:  أسيافنا  ومبادرة  للشباب، 

وبطولة  الخير،  قوافل  قطر  الماء،  أم 

القطري  االتحاد  مع  بالتعاون  شطرنج: 

القطري  االتحاد  مائية:  ألعاب  للشطرنج، 

تدريبي  ومعسكر  المائية،  للرياضات 

مفتوح: مسابقة تراثية: القلينة – الناطوع 

ترفيهية  ورحلة  ومحاضرة،  عنير  التيله- 

التحرير  مهارات  وأيضا  أكوابارك،  إلى 

الصحفي، قصيدة في الميزان: بمناسبة 

الحفاظ  عمل:  ورقة  للشعر،  الدولي  اليوم 

على اللياقة البدنية بمناسبة اليوم الدولي 

كرة  ميادين  في  عامة  ممارسة  للشباب، 

الرياضية  األلعاب  وصالة  والطائرة  القدم 

والجم وحلبة المالكمة. 

نشاط متكامل
الكعبي  عيسى  عبدالله  قال  جانبه  من 

وفق  إنه  الكعبان  شباب  مركز  رئيس 

والبرامج  الخطط  لتنفيذ  المتبعة  اآللية 

تم اعتماد نشاط صيفي متكامل للشباب 

الطلبة  امتحانات  بعد  من  بدأ  والذي 

تم  وقد  أغسطس  شهر  منتصف  وحتى 

القطريين  المشرفين  من  فريق  تشكيل 

الصيفي،  النشاط  لقيادة  المتميزين 

المبادرات  احتضان  على  حرصنا  وقد 

إلدارة  الشباب  القطرية وتمكين  الشبابية 

المجتمعية  واألنشطة  الشبابية  المراكز 

أنشطة  الكعبان  مركز  برنامج  ويتضمن 

متنوعة لكافة شرائح المجتمع من الذكور 

متعددة،  مسارات  على  ويعتمد  واإلناث 

والتمكين  القيادية  التربية  مسار  منها: 

وركوب  البدنية  اللياقة  ومسار  الشبابي، 

القدم  وكرة  والرماية  والسباحة  الخيل 

والعلمية،  الفكرية  الثقافة  والبادل، ومسار 

األعمال،  وريادة  المالية  اإلدارة  ومسار 

وقد  الترفيهية..  األلعاب  مسار  إلى  إضافة 

المشرفين  من  العمل  فريق  تشكيل  تم 

السيد  من  مباشر  وبإشراف  القطريين 

المركز  رئيس  الكعبي  عيسى  عبدالله 

المدير  الكعبي  شاهين  ناصر  والسيد 

مشرف  الكوهجي  عبدالله  والسيد  العام 

عام األنشطة. 

بالمركز  األنشطة  أن  الكعبي  وأضاف 

لتمكين  سواعد  برنامج  كذلك  تتضمن 

الشبابية،  للمراكز  الثاني  الصف  قيادات 

وتطوير  تأهيل  إلى  البرنامج  ويهدف 

الشبابية  المراكز  لقيادة  الشباب 

والتخصصات  حياتية  مهارات  وإكسابهم 

الحاضنة  البيئة  وتوفير  القيادية 

معايير  وفق  شخصياتهم  وبناء  للشباب 

األخالقية  والسلوكيات  القيادية  الكفاءات 

واالعتماد  الذاتي  التوجيه  على  وقدرتهم 

الهوية  مقومات  في  المعتمدة  القيم  على 

الفئة  القرار.   لصنع  والتخطيط  القطرية 

المستهدفة من 15 سنة فما فوق.

والتربوي  القيادي   »4 أنت  »كن  وبرنامج 

االعدادية  المرحلتين  طلبة  ويستهدف 

الشخصية  بناء  إلى  ويهدف  والثانوية، 

المتوازنة عبر إكسابهم المهارات الحياتية 

األخالق  على  االجيال  وتربية  والقيادية 

القطرية  والتقاليد  اإلسالمية  والعادات 

القناعات  في  التغيير  خالل  من  ونحققها 

واالفكار  والمهارات  والقدوات  والهوايات 

دينه  لخدمة  الفرد  يتميز  وبه  والعاداتن 

ان  بالذكر  والجدير  ومجتمعه..  ووطنه 

حيث  الرابعة  نسخته  في  ينفذ  البرنامج 

تم 

قطريا  شابا   72 تأهيل 

منذ انطالقة البرنامج. 

رياضي  برنامج  وهو   »3 أنا  »هذا  وبرنامج 

وصحيا  بدنيا  الشباب  لتدريب  تربوي 

الصحية  الثقافة  نشر  خالله  من  ويتم 

الرياضية  والروح  التحدي  روح  وتنمية 

لخدمة  مثالية  صحية  حياة  إلى  للوصول 

البرنامج  تنفيذ  ويتم  والمجتمع،  النفس 

ينفذ  والبرنامج  سلوى  رتاج  منتجع  في 

 30 تأهيل  تم  حيث  الثالثة  نسخته  في 

مشاركا منذ انطالقة البرنامج. 

خالله  من  ويتم  قطر  أهل  سلوم  وبرنامج 

العادات  على  الشباب  وتنشئة  تدريب 

المواطنة  قيمة  وغرس  القطرية  والتقاليد 

مركز  مع  بالتعاون  البرنامج  وينفذ  فيهم، 

 18 إلى   8 من  المستهدفة  والفئة  نوماس 

سنة.

الصيفية  الكعبان  معسكرات   خامسا: 

ريادة  ثقافة  ونشر  الشباب  تدريب  ويتم 

إلى  للوصول  التحدي  روح  وتنمية  األعمال 

حياة متوازنة ماليا ومثالية لخدمة النفس 

رتاج  بمنتجع  البرنامج  وينفذ  والمجتمع، 

 الفئة  الكعبان  شباب  مركز  ومقر  سلوى 

المستهدفة )من 10 إلى 25 سنة(.

العربي  الشباب  يوم  فعاليات  إلى  إضافة 

متخصصة  فعاليات  إقامة  تم  حيث 

وإطالق  العربي  الشباب  يوم  بمناسبة 

سواء  قطر  في  الشباب  لدعم  مبادرة 

في  تتمثل  عرب  مقيمين  أو  قطريين 

الشبابية  القضايا  على  الضوء  تسليط 

وذلك  العربي،  الوطن  بشباب  تعنى  التي 

بانتمائه  معتزا  القطري  الشباب  كون 

الشباب  ووطنيته ويعد جزءا ال يتجزأ من 

الشباب  يوم  فعاليات  عن  فضال  العربي. 

يوم  في  مبادرة  إطالق  تم  حيث  الدولي 

المراكز  مع  بالتشارك  الدولي  الشباب 

بالتركيز  وتعنى  المتعاونة  الشبابية 

تخص  التي  القضايا  من  مجموعة  على 

بهذه  المجتمع  اهتمام  وزيادة  الشباب 

في  الشباب  دور  على  والتركيز  القضايا 

خاصة  المعاصر  العالمي  المجتمع  بناء 

مواضيع التنمية وبناء اإلنسان.

إن  الكعبان  شباب  مركز  رئيس  وقال 

لكرة  الكعبان  بطولة  أيضا  ينظم  المركز 

الشبابية  المراكز  بين  للصاالت  القدم 

وبث  التنافس  يتم  حيث  المتعاونة 

تلك  تمثل  التي  الفرق  بين  التحدي  روح 

المراكز بهدف التعاون والتشارك والتعارف 

بين منتسبي المراكز. 

»أعظم  برنامج  هناك  ذلك  إلى  إضافة 

تربوي  ديني  إيماني  برنامج  وهو  األيام« 

يتم  الحجة  ذي  من  األوائل  العشر  خالل 

خالل  من  العشر  األيام  تعظيم  خالله  من 

مع  بالتعاون  إيمانية  وخواطر  دروس 

إضافة  االسالمية،  والشؤون  االوقاف  وزارة 

عيد  خالل  العائلة  أفراد  لكل  برنامج  إلى 

االضحى المبارك. 

وأشار الكعبي إلى أن هناك أنشطة اليومية 

يتم  حيث  المركز  ومالعب  مرافق  في 

الصيف  فترة  طوال  االشتراك  باب  فتح 

في  الرياضات  انواع  مختلف  لممارسة 

الرياضية  والصالة  الخارجية  المالعب 

وصالة اللياقة البدنية.

التي  الصيفية  األنشطة  أن  ويذكر 

 ،2022 في  الشبابية  المراكز  تقّدمها 

من  مجموعة  وتتضمن  باالبتكار  تتمّيز 

األنشطة الثقافية واالجتماعية والترفيهية 

إلى جانب األنشطة  والتوعوية  والرياضية 

في  بدورها  المراكز  من  إيمانًا  التعليمية؛ 

وتلبية  المتوازنة  الفرد  شخصية  بناء 

بين  العالقة  وتعزيز  الشباب  طموحات 

أوقات  استثمار  عن  فضاًل  المجتمع،  أفراد 

الفراغ من خالل البرامج الهادفة والمبتكرة، 

توفير  بجانب  لديهم،  المهارات  وتعزيز 

تستحوذ  وبطوالت  عمل  وورش  أنشطة 

على اهتمامات الشباب.

{ عبدالله الكعبي{ نواف المضاحكة{ خليفة الشهواني

أكرم الفرجابي كتب

المضاحكة: تنظيم »25« فعالية.. وتستمر حتى »10« أغسطس

الكعبي: فريق من المشرفين القطريين المتميزين لألنشطة

الشهواني: استقطاب كافة الفئات العمرية ودعم المهارات والمواهب

البرامج 
الصيفية 
المقدمة 
بالمراكز 

الشبابية 
تتمّيز 

باالبتكار
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»0.66 %« ارتفاعا في مؤشر البورصة
الدوحة - قنا - سجل المؤشر العام لبورصة قطر، أمس، ارتفاعا بقيمة 80.94 نقطة، أي ما 

نسبته 0.66 بالمائة، ليصل إلى 12 ألفا و272.24 نقطة. وتم خالل جلسة أمس تداول 101 

مليون و459 ألفا و187 سهما، بقيمة 235 مليونا و553 ألفا و625.380 ريال، نتيجة تنفيذ 6860 

صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسعار 

15 شركة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 689 مليارا و927 مليونا و352 ألفا 
و014.760 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 684 مليارا و020 مليونا و217 ألفا 

و695.180 ريال.

بحلول جديدة

»Ooredoo« تعزز تجربة العمالء
العمالء  تجربة  لتعزيز  سعيها  إطار  ضمن 

 Ooredoo مجموعة  أعلنت  خدماتها،  وجودة 

شركة  مع  مشتركة  اتفاقية  توقيع  عن 

نموذج  إلنشاء   »BICS« العالمية  االتصاالت 

شأنه  من  الصوتية  للخدمات  مبتكر  أعمال 

الذكاء  مجال  في  جديدة  حلول  توفير 

من  والحماية  اآللة  وتعلم  االصطناعي 

األنشطة االحتيالية وغيرها.

وتعد اتفاقية حركة الخدمات الصوتية هذه 

وهي  المنطقة،  في  نوعها  من  شراكة  أول 

االستراتيجي   Ooredoo التزام  مع  تتماشى 

بتعزيز تجربة العمالء وجودة الخدمات التي 

توفرها للشركات واألفراد. 

فخرو،  العثمان  عزيز  قال  المناسبة،  وبهذه 

التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو 

الشراكة  هذه  »تهدف   :Ooredoo لمجموعة 

انسيابية  رفع  إلى   Ooredooلـ بالنسبة 

توقع  في  شك  بال  وستساعدنا  األعمال 

احتياجات منظومة اتصاالت جديدة. ونحن 

ملتزمون باالستثمار في االبتكار والتكنولوجيا 

على  قدرتنا  لضمان  األفراد  مهارات  وتطوير 

الممكنة  والخدمات  المنتجات  أفضل  تقديم 

لعمالئنا في جميع أسواقنا«.

حيز  تدخل  التي  االتفاقية،  وستشمل 

تدريجية  نشر  خطة  الفور،  على  التنفيذ 

لمجموعة  التابعة  الشركات  مستوى  على 

تعمل  التي  األسواق  مختلف  وفي   Ooredoo
بها، وسيتم إطالق هذه الخطة خالل النصف 

مجموعة  وستتعاون   .2022 عام  من  الثاني 

الخدمات  حركة  بشأن   BICS مع   Ooredoo
في  العاملة  الشركات  وإلى  من  الصوتية 

المجموعة. ويتمثل أحد العناصر الرئيسية 

في  هذه  النشر  خطة  من  األولى  للمرحلة 

إنشاء فريق من المتخصصين لتبادل األفكار 

وضمان  الشركين  بين  والموارد  والخبرات 

التركيز بشكل قوي على تجربة العمالء. 

إدارة  مجلس  رئيس  بوتين،  غيوم  وقال 

لشركة  التنفيذي  والرئيس   BICS شركة 

 :)BICS لشركة  األم  )الشركة   Proximus
يؤكد  مبتكرًا  تعاونًا  الشراكة  هذه  »تعد 

بتعزيز   BICSو  Ooredoo من  كل  التزام 

النمو والريادة في السوق ضمن إطار منظومة 

ازدهار  ومع  الحديثة.  الصوتية  االتصاالت 

أهمية  تزايدت  الصوتية،  الخدمات  سوق 

تواكب  وحماية  واستقرار  جودة  توفير 

شبكات  من  لكل  المستقبل  احتياجات 

المشغلين والمشتركين«.

التزام  الجديدة  الشراكة  هذه  وتعكس 

في  باالستثمار  االستراتيجي   Ooredoo
شراكات  إبرام  إلى  والسعي  التكنولوجيا، 

مع كبار مزودي التكنولوجيا، من أجل تعزيز 

تجربة العمالء وتوفير تجارب رقمية مبتكرة 

لعمالئها. وبهذا الصدد، قال الشيخ محمد بن 

التنفيذي  الرئيس  نائب  ثاني،  آل  عبدالله 

التنفيذي  والرئيس   Ooredoo لمجموعة 

باستمرار  نبحث  »نحن  قطر:   Ooredoo لـ 

عن فرص يمكننا من خاللها االرتقاء بتجربة 

العمالء وتعزيز خدماتنا األساسية. وستبني 

القوية  الدولية  األسس  على  الشراكة  هذه 

لكال  لتتيح  الشركتين،  كال  بها  تتمتع  التي 

على  القدرة  وضمان  النمو  تحقيق  الطرفين 

ما  تقديم  بل  العمالء  تجاه  بالتزاماتنا  الوفاء 

يفوق توقعاتهم خالل السنوات المقبلة«.

الرئيس  جاتا،  ماتيو  صرح  جهته،  من 

»نحن  قائاًل:   ،BICS لشركة  التنفيذي 

المستقبلية   Ooredoo جهود  بدعم  فخورون 

لالبتكار في تجربة العمالء من خالل التحول 

في  أساسي  بدور  والمساهمة  الرقمي، 

بالنسبة  اتصاالت موثوق  المنطقة كشريك 

مع  مثمر  تعاون  جمعنا  ولقد   .Ooredoo لـ 

مدار  على  أسواقها  من  عدد  في   Ooredoo
التعاون  هذه  تعزيز  ومع  واآلن  سنوات.  عدة 

 ،Ooredoo مجموعة  شركات  كافة  ليشمل 

سنوسع معًا خدمات وشراكات BICS لتصل 

التابعة  الشركات  عبر  ثابت  مستوى  إلى 

القوية  المكانة  على  وسنبني  للمجموعة، 

السوق  هذا  في   Ooredoo بها  تتمتع  التي 

حركة  على  االتفاقية  تركز  وبينما  الهام«. 

خدمات  جودة  ضمان  مع  الصوتية  الخدمات 

في   BICS وجهات  كافة  عبر  عالية  صوتية 

مجموعة  ستتمتع  العالم،  أنحاء  جميع 

Ooredoo أيضًا بإمكانية الوصول إلى أحدث 
التقنيات الجديدة التي ستمكنها من االرتقاء 

بأعمالها وتوفير أفضل تجربة عمالء.

الشـــيخ محـمـد بن عبـدالله: الشــراكــة سُتبــنى على األسـس القويــة التي تتمتـع بهـا الشركتان

$ الدوحة

عت اتفاقية مشتركة  وقَّ
مع شركة االتصاالت 

»BICS« العالمية

عزيز فخرو: ستساعدنا
في توقع احتياجات 

منظومة اتصاالت جديدة 

.. وتطلق خدمة تجوال جديدة للعمالء
خدمة  إطالق  عن   Ooredoo أعلنت 

الصيف،  هذا  للعمالء  جديدة  تجوال 

وهي مفتاح »تجّول كأنك في قطر«.

من  الجديدة  التجوال  خدمة  وتتيح 

أرصدة  استخدام  للعمالء   Ooredoo
 12 إلى  سفرهم  خالل  المحلية  باقاتهم 

والكويت  وعمان  السعودية  وهي  دولة، 

المتحدة  والمملكة  وتركيا  واإلمارات 

وسويسرا  وإسبانيا  وفرنسا  وألمانيا 

وإيطاليا والواليات المتحدة األميركية.

لعمالء  يمكن  المثال،  سبيل  فعلى 

في  يشتركون  الذين   XL الشهري  باقة 

مفتاح »تجول كأنك في قطر« استخدام 

غيغابايت   20( المحلي  الباقة  رصيد 

التجوال  )أثناء  دقيقة  و10,000  بيانات 

في الخارج. 

قطرنا،  باقات  لعمالء  بالنسبة  أما 

المتوفر  الكبير  الرصيد  مع  فيمكنهم 

بتجربة  االستمتاع  باقاتهم  ضمن 

تجوال غير محدودة تقريبًا.

مفتاح  في  االشتراك  للعمالء  ويمكن 

سهولة  بكل  قطر«  في  كأنك  »تجول 

يمكن  كما   .Ooredoo تطبيق  عبر 

حول  التفاصيل  من  المزيد  معرفة 

 Ooredoo موقع  عبر  الجديدة  الخدمة 

http://ore.do/(( اإلنترنت  على 

 .roaming2022
صباح  قال  الجديدة،  الخدمة  وحول 

العالقات  إدارة  مدير  الكواري،  ربيعة 

في  »نواصل   :Ooredoo في  العامة 

خدمات  من  المزيد  تقديم   Ooredoo
موسم  مع  بالتزامن  لعمالئنا  التجوال 

من  ونسعى  الصيف.  خالل  السفر 

قطر«  في  كأنك  »تجول  مفتاح  خالل 

خالل  من  البال  راحة  العمالء  منح  إلى 

التجوال  أثناء  أكبر  برصيد  تزويدهم 

دون الحاجة لدفع تكاليف باهظة مقابل 

فعله  عليهم  ما  فكل  الخدمات.  هذه 

السفر  قبل  المفتاح  في  االشتراك  هو 

واالستمتاع   Ooredoo تطبيق  عبر 

المحلية  باقاتهم  أرصدة  باستخدام 

من  نسعى  أننا  شك  وال  قطر.  خارج 

خيارات  تعزيز  إلى  الخدمة  هذه  خالل 

التجوال للعمالء وتحقيق رضاهم التام. 

بإجازاتهم  االستمتاع  للجميع  ونتمنى 

وقضاء وقت ممتع«.

»قطر للسياحة« تكشف عن رزنامة يوليو

حتى  14 يوليو  العائلي من  الترفيه  وتنطلق عروض 

نهاية الشهر، وفيما يلي هذه الفعاليات والمعارض:

من  باقة  سيتي  فستيفال  دوحة  ويستضيف 

تطلعات  تلبي  التي  المميزة  والفعاليات  العروض 

الظل  مسرحيات  من  بداية  العائلة،  أفراد  جميع 

وألعاب  االستعراضية،  القدم  كرة  عروض  وحتى 

للجميع  متاحة  عروض  وهذه  الهوال.  ورقص  الخفة، 

كما  مجانًا،  بها  واالستمتاع  حضورها  ويمكن 

المركزية  الردهة  في  اليوم  خالل  مرات  عدة  ُتقام 

 16 في  وتنتهي  األرضي،  الطابق  في  المتواجدة 

يوليو.

كما يستضيف مول قطر فقرات يومية يتم تقديمها 

أخذ  المول  لرواد  يمكن  حيث  منتظمة،  أوقات  خالل 

قسط من الراحة خالل تسوقهم لمشاهدة العروض 

اإلفريقي  السيرك  يقدمها  التي  الشهيرة  البهلوانية 

الرقصات  وتتخللها  الطبول  وقع  على  تقدم  والتي 

العروض مجانًا على  التراثية. وتقدم هذه  اإلفريقية 

مسرح الواحة في الفترة من 7 – 15 يوليو.

كتارا  الثقافي  الحي  لزيارة  مدعو  الجمهور  أن  كما 

المبارك،  األضحى  عيد  احتفاالت  في  للمشاركة 

إلى ما  والتي تمتد  العائلة،  أفراد  التي تناسب كافة 

بعد العيد من 8 – 19 يوليو.

باإلضافة إلى ذلك هناك الفعاليات المدفوعة، حيث 

مغامرات  السيرك  عرض  مشاهدة  للجمهور  يمكن 

جحر  في  تسقط  حينما  العجائب  بالد  عبر  أليس 

ابتداًء  السيرك  ويقدم  وراءه،  تركض  وهي  األرنب 

العروض  هذه  وتتضمن  يوليو.   17 إلى   14 من 

والباليه  والموسيقي  المسرح  من  رائعًا  مزيجًا 

لوسيل  صالة  في  وتقام  البهلوانية،  واأللعاب 

عبر  التذاكر  شراء  يمكن  االستخدامات.  متعددة 

و ستور،  ميغا  وفيرجن  بوكس«،  »تيكس  موقع 

.Q-Tickets.com
والمتضمن  سيرك  عرض  تقديم  سيتم  كما 

المحبوبة من خالل سيرك  الدين  أحداث قصة عالء 

ومصمم  متكامل  موسيقي  بأداء  يتميز  استعراضي 

متعددة  لوسيل  صالة  في  وذلك  فاخرة،  بأزياء 

شراء  ويمكن  يوليو.   24 إلى   21 من  االستخدامات 

التذاكر عبر موقع »تيكس بوكس«، وفيرجن ميغا 

.Q-Tickets.comستور، و

الحياة  من  أكبر  هم  السنافر  شخصيات  وهناك 

السنافر  يصمم  حيث  المسرحي،  العرض  هذا  في 

لخطة  حد  ووضع  السنوي  الربيع  موكب  إقامة  على 

االحتفالية.  مناسبتهم  إلحباط  الشريرة  شرشبيل 

صالة  في  يوليو   31 إلى   28 من  ابتداًء  العرض  يقدم 

شراء  ويمكن  االستخدامات.  متعددة  لوسيل 

التذاكر عبر موقع »تيكس بوكس«، وفيرجن ميغا 

.Q-Tickets.comستور، و

»أناقة  معرض  والثقافية  الفنية  العروض  بين  ومن 

مبنى  في  زعرور  الدين  زهر  للفنان  باأللوان«  الزجاج 

للفنان  كتارا  الثقافي  الحي  في   2 عرض  صالة   ،18

مجموعته  وتشمل  زعرور.  الدين  زهر  الجزائري 

من  والعديد  العربي  الخط  فن  تستعرض  أعمااًل 

الزجاج  على  يقدمها  والتي  القطرية،  الثقافة  رموز 

9 يوليو. المسنفر، والذي ينتهي في 

الفنانين(  )مقر  مطافئ  في  فردية  معارض  تقام  كما 

ويشارك فيها فنانون قطريون منهم الفنان التشكيلي 

)في  األرض  معادن  معرض  يقدم  الذي  بهزاد  يوسف 

التالشي  موضوعات  يستكشف  الذي   ،)3 غاليري 

الناس،  تشكل  التي  األرض  ومفهوم  والظهور، 

على  أعماله  وينفذ  األرض،  يشكلون  الذين  والناس 

زيتية. لوحات 

خالل  من  ثاني  آل  ناصر  مبارك  الفنان  يشارك  كما 

الذي   ،)4 جاليري  )في  للطريق  اسبريسو  معرضه 

يقدم لوحات فنية تعبر عن التطور العمراني وظهور 

في  وينتهي  العالمية،  الثقافة  ووالدة  الكبيرة  المدن 

يوليو.  16
 M7 مبنى  في  الدوحة«  »أحالم  معرض  وينطلق 

موسم  طوال  ويستمر  يونيو  شهر  في  مشيرب 

مصممين  لسبعة  أعمااًل  المعرض  ويضم  الصيف، 

جماليات  استحضار  أعادوا  قطر  من  موهوبين 

ديور  كريستيان  العالمي  المصمم  أعمال  وفخامة 

من  سابق  وقت  في  المكان  نفس  في  ُعرضت  التي 

31 أغسطس. هذا العام، وينتهي في 

للفن  العربي  المتحف  متحف:  ويستضيف 

التجريدي  الفن  األلوان:  لوحة  معرض  الحديث، 

حضور  لألطفال  يتيح  الذي  المعرض  وهذا  لألطفال 

األلوان  استكشاف  على  تشجع  فنية  عمل  ورش 

واألعمال التجريدية على القماش.

ويسمح بدخول األطفال مجانًا لحضور ورش العمل 

المسبق.،  التسجيل  يشترط  لكن  ألعمارهم،  وفقًا 

23 نوفمبر. علما بأنه ينتهي في 

أراه«،  كما  وعقلك  تراه  كما  »عقلي  معرض  وهناك 

وهو معرض فني وبمثابة دعوة للصغار والكبار على 

الكتشاف  انغماسية  رحلة  في  للذهاب  سواء  حد 

التأمل  تحفز  الحواس  متعددة  تجربة  عبر  الذات 

والدهشة.

الفنانة  صممته  الذي  المعرض  هذا  ويعتبر 

السويسرية الشهيرة بيبيلوتي ريست هو األول من 

نوعه في الشرق األوسط. ويمكن الدخول للمعرض 

 20 مجانًا، ولكنه يتطلب حجزًا مسبقًا، وينتهي في 

ديسمبر.

»مواتر«  معرض  زيارة  يمكنهم  السيارات  ولعشاق 

متحف  إلى  المستقبل  في  يتحول  سوف  الذي 

مواتر  على  سريعة  وبنظرة  قطر.  في  للسيارات 

يمكن للزوار التعرف على الدور الهام الذي يؤديه هذا 

القادم من  الجيل  وإلهام  الثقافة  المعرض في تعزيز 

اقتناء  وهواة  والمهندسين  والمصممين  المبتكرين 

20 ديسمبر. السيارات، ومن المقرر أن ينتهي في 

احتفاالت العيد تتصدر الفعاليات

أعلنت قطر للسياحة عن رزنامة فعاليات شهر يوليو عبر 
الموقع اإللكتروني qatarcalendar.com، والتي تضمنت 

احتفاالت وفعاليات حصرية ُتقام في جميع أنحاء قطر احتفااًل 
بعيد األضحى المبارك، باإلضافة إلى العديد من المعارض التي 

تتواصل طوال موسم الصيف الحالي.

بالتزامن مع موسم السفر خالل الصيف



تدخل إسرائيل من جديد في دوامة أزمة نظامها السياسي 

عقب انهيار االئتالف الحاكم، وانفراط عقد حكومة التغيير 

برئاسة الثنائي نفتالي بينيت ويائير البيد، وتصويت 

الكنيست بالقراءات الثالث على حل نفسه، والتوجه إلجراء 

انتخابات خامسة خالل أقل من أربع سنوات. وال تلوح 

في األفق بوادر لحل هذه األزمة حيث تشير استطالعات 

الرأي إلى أن االنتخابات المقبلة سوف تعيد إنتاج خريطة 

سياسية مشابهة لتلك التي كانت قائمة خالل الدورات 

األربع الماضية، مع أفضلية بسيطة لحزب الليكود وزعيمه 

بنيامين نتانياهو الذي يمكن أن يستفيد من تطورات األشهر 

األربعة المقبلة فيعود بقوة إلى شارع »بلفور« وموقع رئاسة 

الوزراء.

هذه األزمة يجب أال تدفعنا كفلسطينيين لالطمئنان، أو 

التعويل على أي من القوى المتنافسة، فقد ثبت مرارا أن 

البضاعة الرائجة في أجواء االنتخابات هي مزاودة األحزاب 

اإلسرائيلية على بعضها، فيصبح التشدد في مواجهتنا، 

ودعم االستيطان والدعوة للحلول األمنية والعسكرية، وسائل 

الستقطاب مزيد من األصوات العائمة والمترددة، عالوة على 

أن الجمهور اإلسرائيلي بشكل عام ترّبى على خطاب الكراهية 

والعنصرية واالستعالء، فبات متطرفا أكثر من قادته وممثليه 

في البرلمان الذين قد يراعون اعتبارات السياسة الدولية 

ويحرصون على صورة إسرائيل في الخارج.

لم يفاجئ انهيار حكومة التغيير أحدا، ولعل المفاجأة أنها 

صمدت لعام كامل، بينما كان متوقعا انفراطها عند أول هّزة 

جدية، لكونها أوال حكومة هشة تستند إلى أغلبية ضئيلة 

جدا، وبسبب تركيبتها الهجينة من ثمانية أحزاب ال يجمع 

بينها جامع سوى رغبتها في التخلص من نتانياهو ووضع 

حّد لفترة حكمه الطويلة، ويرى كثير من اإلسرائيليين 

أن األخير ألحق أذى كبيرا بالنظام السياسي اإلسرائيلي، 

وحّوله إلى حكم فردي، وصّفى معظم قادة الليكود التاريخيين 

وهّمشهم أو تخلص منهم واحدا تلو اآلخر، كما َتغّول مكتبه 

الشخصي ومساعدوه على جميع السلطات، واصطدم مع 

المحكمة العليا ومع النيابة العامة ومع المستشار القضائي، 

وكذلك مع وسائل اإلعالم وجهاز الشرطة، واستعان بأعوانه 

ومساعديه المخلصين له في تنفيذ المهمات السّرية األمنية 

والدبلوماسية على حساب األجهزة المتخصصة ووزارة 

ر إمكانيات الدولة لمصالحه الشخصية  الخارجية، وَسخَّ

وخاصة مصلحته في البقاء في الحكم، ورغبته في التملص 

من المحاكمة على االتهامات الخطيرة الموجهة له، حتى أنه 

في العام 2019 كاد يوّرط إسرائيل في حرب على قطاع غزة 

حتى يؤجل االنتخابات لوال اعتراض هيئة أركان الجيش 

واألجهزة األمنية.

ي إدارة الرئيس األميركي جو بايدن لحكومة التغيير  تبنِّ

بسبب انزعاجها من نتانياهو الذي دعم ترامب علنا، وكذلك 

انفتاح عدد من دول االتحاد األوروبي على الحكومة، إلى جانب 

استمرار مسيرة التطبيع مع عدد من الدول العربية والتي 

تّوجتها قمة النقب في آذار، كل ذلك أسهم في تعويم حكومة 

التغيير، إال أن عوامل التآكل الداخلية تغلبت على عوامل 

اإلسناد الخارجية. والالفت أن التصدع الرئيسي في صفوف 

االئتالف وقع في قاعدة حزب »يمينا« الذي يرأسه بينيت 

بعد انسحاب ثالثة نواب من أصل سبعة، وذلك أضعف ثقة 

الجمهور برئيس وزراء الصدفة الذي كانت الثقة ضعيفة 

فيه أصال لكونه يرأس حزبا صغيرا ممثال بسبعة نواب 

تراجع إلى أربعة.

خالفات نتانياهو وأقطاب حكومة التغيير ليست سياسية 

وال أيديولوجية، فالقواسم المشتركة بينهم جميعا أكبر 

من نقاط الخالف، ويغلب على الخالفات الطابع الشخصي 

وشكواهم المشتركة من فردية نتانياهو وتهميشهم، وخالل 

السنة التي تولت فيها حكومة التغيير السلطة لم يكن 

نتانياهو مجرد متفرج على األحداث، بل كان يستطيع تمرير 

ما يريد من خالل تحدي الحكومة ودفعها إلى تبني مواقفه 

والسير على خطاه.

وعلى الرغم مما تظهره االستطالعات من تساٍو ظاهري بين 

المعسكرين، إال أن التطورات على األرجح سوف تخدم 

نتانياهو المعروف بخبراته ودهائه وإلمامه بدهاليز الحكم، 

ه رئيسة حزب 
ُّ

باإلضافة لبعض العوامل المساعدة مثل توج

يمينا الجديدة اييلت شاكيد وإعالنها االستعداد للعمل مع 

الجميع، أي مع نتانياهو خصوصا، كما أن أربعة من أحزاب 

االئتالف هي ميريتس، وأمل جديد، والقائمة العربية الموحدة 

ويمينا، تراوح حول نسبة الحسم وقد ال تجتازها إذا تعرضت 

لَمَطّبات، ما يفضي بالمحصلة إلى زيادة مقعدين على األقل 

لمعسكر مؤيدي نتانياهو.

من المؤسف في هذه الحسابات والمعادالت، أن العامل 

الفلسطيني ليس مؤثرا بشكل مباشر، بسبب االنقسام 

وضعف األداء الكفاحي الموحد. مع أنه دون شك يؤثر بشكل 

غير مباشر، فجميع القضايا التي يتجادل حولها اإلسرائيليون 

يكون الفلسطينيون طرفا فيها كقضايا القدس واالستيطان 

ومستقبل األراضي المحتلة والعالقة مع السلطة والمقاومة، 

ونقاء الدولة اليهودية فضال عن طريقة تصويت فلسطينيي 

الداخل، ولكن كان يمكن لنا أن نؤّثر في االنتخابات والشأن 

اإلسرائيلي عموما لو وّحدنا صفوفنا، وأْحَسّنا االستفادة 

من إمكانياتنا المتاحة، باإلضافة إلى اإلمكانيات الكامنة 

والمعّطلة، كان يمكن لنا إذن أن نكون »فاعال« بدل أن نكون 

»مراقبا« ينتظر النتائج.

أظهر زعماء حلف الناتو الذين عقدوا مؤتمر قمة في 

مدريد تضامنا كثيرا مع أوكرانيا، وحرصوا، في 

بيانهم الختامي، على أن ُيبدوا وحدة وتكتال صلبا 

في مواجهة روسيا التي حّملها البيان مسؤولية 

الحرب، ودعاها إلى وقفها فورا، وأظهر اندفاعا نحو 

أوكرانيا وتعّهد بتقديم كل المساعدات لها للوقوف 

في وجه الهجوم الروسي، واستمرار الدعم إلى 

مراحل ما بعد الحرب، بمساعدتها في إعادة اإلعمار 

على المدى الطويل، وكأن من نسج البيان أراد أن 

يخفي أي تبايٍن من أعضاء الحلف في الموقف من 

الحرب الروسية على أوكرانيا، وكان حريصا على 

تأكيد أن المجموعة العسكرية الغربية تؤيد، بال 

تحّفظ، موقف أوكرانيا في وجه المعتدي، وتمّدد 

الموقف، ليشمل جانب الصين أيضا، باعتبارها 

تقف خلف روسيا في حربها، ووضعها بمثابة 

د لألمن واالستقرار ولمصالح دول »الناتو«، بعد  المهدِّ

أن اعتبر روسيا هي التهديد األول والمباشر. يمكن 

أن يزيد مثل هذا البيان من التوتر، ويجعل األطراف 

تتمّسك بموقفها أكثر وخصوصا روسيا والصين، 

وهما تدركان أن انفراد الحلف بكل دولٍة منهما على 

حدة يمكن أن يوقعهما في الخسارة. بعيدا عن 

البيان الختامي ذي اللهجة المتشّددة، يمكن أن 

نلمس من خالل قراءة مواقف الدول األعضاء بعض 

التباين في ردود الفعل تجاه الموقف من روسيا، 

وكذلك من الحرب القائمة في أوكرانيا.

من غير المؤّكد معرفة كيف ستتطّور المواقف 

وبأي اتجاه ستنحرف، فلدى دول الغرب جمهور 

انتخابي قد يتمّرد إذا عانى أكثر من ضعف 

توريد الطاقة، وحتى في الواليات المتحدة فإن 

التوّرط كثيرا في الشؤون األوروبية ال يعجب 

أميركيين يحاولون التركيز أكثر على الداخل، 

وهم األميركيون ذاتهم الذين راقبوا هتلر في الحرب 

العالمية الثانية يجتاح باريس ويقصف لندن 

ليال ونهارا، ولم يتحّركوا وحافظوا على »حياد« ما، 

لوال هجمات بيرل هاربور حيث قضى آالف القتلى 

منهم، ما أجبر القيادة األميركية على التحّرك، ربما 

ينتظر بوتين القادر بوصفه ديكتاتورا على ضبط 

شارعه، أن يرى شوارع أوروبية، وهي ملتهبة ما قد 

يخّفف المواقف الرسمية ضّده، وقد يراهن على 

الوقت الذي يفيده في هذا السياق، ولكن اإلفراط في 

خسارة الوقت قد يستنزفه هو اآلخر، عندما َيظهر 

األثر المدّمر للعقوبات، وحينها سيكون للمعادلة 

حساب من نوع مختلف.
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تموز األسطورة.. 
والثورات

رشيد حسن

كاتب عربي 

في »جلجامش« نقرأ تموز األسطورة.. 

أسطورة الخصب.. والحب والوفاء 

والتضحيات.. أسطورة الموت الزؤام، 

أسطورة مياه دجلة تغرق األعداء.. وتجلب 

السعادة.. فيما يبث أصحاب المراكب 

والقوارب مواويل وآهات الحنين واللوعة..

وفي تموز السياسي.... نجده يرفع رأسه 

عاليا بأعظم الثورات في التاريخ اإلنساني.. 

بالثورة الفرنسية والتي تعتبر بحق أم 

الثورات.. التي أسست لما بعدها وال تزال.. 

كالثورة األميركية وثورة عبدالناصر..الخ. 

إلى جانب العديد من الثورات واالنتفاضات 

التي تميز هذا الشهر.. وتجعله بحق بركان 

الشهور جميعها.. شهر الزالزل والتحوالت 

الخطيرة..

فتموز فعال هو شهر أعظم الثورات.. وأعظم 

الزالزل، التي غيرت مسار البشرية.

وفي تموز.. كانت أعظم ثورات العالمين 

العربي واالسالمي وافريقيا.. ثورة الضباط 

األحرار.. بقيادة عبدالناصر، التي غيرت وجه 

مصر والعالم العربي.. ووصلت صيحات 

قائدها الخالدة إلى كل أقطار العالم العربي 

من المحيط إلى المحيط..« ارفع رأسك يا 

أخي العربي، فقد ولى زمن االستبداد«..!!..

ناصر لم يهدم صروح الذل والهوان والطغيان 

فحسب، بل أطلق المارد العربي بعد ان 

كسر القمقم، لتعود األمة كما أرادها الباري 

عز وجل »خير أمة أخرجت للناس«.

في تموز نتفاءل ونحن نقرأ التاريخ.. ونأمل 

ان يسود هذا المزاج األمة كلها وقد سيطر 

عليها اليأس واالحباط، كيف ال.!! وقد أصبح 

البعض يرى إسرائيل دولة صديقة، ولم تعد 

دولة عدوة..؟؟!!

وعلى كل حال، ليس أمامنا إال التفاؤل.. ما 

دام شبل فلسطيني واحد يرفع الحجارة 

في وجه العدو،، ويدمي وجهه.. وما دامت 

امرأة فلسطينية واحدة ترابط في األقصى.. 

تتصدى للخنازير.. بإرادة ال تنكسر.. 

مهللة.. مكبرة.. الله أكبر.. الله أكبر..نعم 

نتفاءل بتموز.. فالفجر قادم.. قادم.. وليل 

الصهاينة إلى زوال.

قمة الناتو.. والحرب الروسية

فاطمة ياسين
كاتبة سورية

نهاد أبو غوش
كاتب فلسطيني

تحت الرعاية الكريمة لحضرة 

صاحب السمو الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، 

شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة 

بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 

االحتفالية السنوية العاشرة 

للبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة 

الطاقة »ترشيد«، تحت شعار »نحو 

االستدامة وكفاءة الطاقة«، التي 

نظمتها المؤسسة العامة القطرية 

للكهرباء والماء »كهرماء« بفندق 

شيراتون الدوحة، صباح أمس، وقام 

معاليه بتكريم الشركات والفائزين 

بالمراكز األولى بمسابقات ترشيد 

في نسختها العاشرة، كما قام 

بجولة في المعرض المصاحب 

لالحتفالية، اطلع خاللها على 

المشاريع واللوحات والقصص 

القصيرة الفائزة والمشاركة في 

مسابقات ترشيد المختلفة، 

إلى جانب جناح مشروع ترشيد 

.»2022«

احتفالية األمس تتوج مراحل عملية 

كبيرة في ترشيد استهالك الكهرباء 

والماء، خالل السنوات األخيرة، 

قياسًا بدول منطقة الشرق األوسط، 

عبر تعزيز دور المجتمع للتعاطي 

إيجابيًا مع البرامج الوطنية 

والممارسات الصديقة للبيئة 

ومفهوم االستدامة، لترسيخ ثقافة 

ترشيد استهالك المياه والكهرباء، 

وتبدي قطر من خالل برنامج 

»ترشيد« اهتمامًا بالغًا بمسألة 

الحفاظ على الموارد الطبيعية، 

وتحقيق االستدامة البيئية، وتطوير 

البنية التحتية واالقتصادية، 

وتعتبرها مسؤولية دينية ووطنية 

وأخالقية، فضاًل عن كونها أحد 

أهم أهداف استراتيجية التنمية 

الوطنية.

لقد تمكن هذا البرنامج الطموح من 

تحقيق وفورات بلغ مجموعها حوالي 

»14000« غيغاواط في الساعة من 

الكهرباء، وأكثر من »100« مليون 

متر مكعب من المياه، وما يقدر بــ 

»138000« مليون قدم مكعبة من 

الغاز، وخفض االنبعاثات بحوالي 

»8500« مليون كيلوغرام من ثاني 

أكسيد الكربون.

ننعم في قطر بوفرة مصادر الطاقة 

بفضل الجهود الكبيرة والدعم 

الحكومي، ومع ذلك فإن جهود 

»كهرماء« بزيادة الوعي المجتمعي 

للحفاظ على الطاقة ال تقل عن 

الجهود التي تبذلها الستدامة 

خدماتها بجودة عالية، وهو أمر 

حميد ومشكور يستحق اإلشادة 

والتقدير، ويحتاج إلى الدعم 

والمؤازرة من جميع أفراد المجتمع 

لتحقيق األهداف المرجوة على 

أفضل وجه ممكن.

»ترشيد«.. 
منجزات هامة

الفلسطينيون.. واالنتخابات اإلسرائيلية

ليست األخيرةتحقيق العدالة معركة روسيا
قال الكاتب البريطاني، بيتر أوبورن، إن الصحفية الفلسطينية 

»أخفقنا  وإذا  الصيت،  ذائعة  مراسلة  عاقلة  أبو  شيرين 

صحفي  ألي  العدالة  تتحقق  فلن  لها،  العدالة  تحقيق  في 

فلسطيني«.

على  أنه  إلى  آي«،  إيست  »ميدل  بصحيفة  مقاله  في  ولفت 

العدالة ألبو عاقلة،  العمل على تحقيق  الغربيين  الصحفيين 

دروسًا  »ثمة  أن  إلى  مشيرا  مقتلها..  في  متواطئ  فالكل  وإال 

ينبغي علينا استلهامها من تجربة شيرين، أال وهي الكتابة عن 

تحريف،  دونما  هي  كما  الحقائق  وسرد  وصدق  بدقة  األحداث 

وعدم االستسالم، وعدم المشي على قشور البيض«.

} )ميدل إيست آي(

 3 اللبناني  الله  حزب  إطالق  أن  إسرائيلية،  صحيفة  أكدت 

المتنازع  المنطقة  في  للغاز  »كاريش«  حقل  نحو  مسيرات 

عليها، لن يكون العملية األخيرة. 

إطالق  عملية  أن  أحرنوت«،  »يديعوت  صحيفة  وأوضحت 

أن  »ينبغي  السبت،  المذكور  الحقل  نحو  الثالث  المسيرات 

ال تكون مفاجئة، خاصة مع وجود خالف بين بيروت وتل أبيب 

حول الحدود البحرية«. 

واحد  لبنان من طرف  انسحابها من  »إسرائيل منذ  أن  وذكرت 

صيف 2000، حاولت دون نجاح، االتفاق مع األمم المتحدة على 

بين  عليها  يتفق  أن  ينبغي  الحدود  وهذه  البحرية،  الحدود 

طرفي النزاع )االحتالل ولبنان(«.

}  ) يديعوت أحرنوت(

أّن قرار الرئيس الروسي  اعتبرت وكالة »بلومبيرغ« األميركية 

الطاقة  لمشروع  المشّغلة  الشركة  تأميم  بوتين  فالديمير 

واليابان  الغرب  بين  شرسة  معركة  سيشعل   »2 »سخالين 

على موارد الطاقة.

الوقود  أسواق  سيقّلص  القرار  »هذا  أّن  الوكالة  وأوضحت 

العالمية للدول الغربية، ويؤدي إلى منافسة مباشرة بين أوروبا 

واليابان على مصادر بديلة للواردات«.

وقال المحلل هيروشي هاشيموتو: »مشروع ساخالين 2- كان 

يزّود اليابان بالوقود بأسعار تنافسية، واألسعار قد ترتفع أكثر 

وتثير حالة من الذعر«. 

} )بلومبيرغ(
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} الدستور األردنية 

} القدس الفلسطينية 

} العربي الجديد 
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{  مدينة »ليسيتشانسك« آخر المدن التي سقطت بـ»لوغانسك«

الروسية،  الدفاع  وزارة  أعلنت  قنا-  موسكو- 

على  سيطرتها  فرضت  قواتها  أن  أمس، 

وباتت  األوكرانية  »ليسيتشانسك«  مدينة 

التي  »لوغانسك«  منطقة  كامل  على  تسيطر 

األخيرة،  األسابيع  في  عنيفة  معارك  شهدت 

رئيسي  معقل  آخر  و»ليسيتشانسك« 

ألوكرانيا في هذه المنطقة.

وكاالت  تناقلته  بيان  في  الوزارة،  وذكرت 

شويغو  سيرغي  السيد  أن  الروسية،  األنباء 

الروسي  الرئيس  أبلغ  الروسي  الدفاع  وزير 

فالديمير بوتين بسيطرة الوقت الروسية على 

»لوغانسك« بالكامل.

األوكرانية  القوات  إخراج  على  روسيا  وتركز 

و»دونيتسك«في  »لوغانسك«  مقاطعتي  من 

الذين  االنفصاليون  يقاتل  حيث  »دونباس«، 

عسكري  تدخل  أول  منذ  موسكو  تدعمهم 

لروسيا في أوكرانيا عام 2014.

اليوم  اعترض  أنه  الروسي  الجيش  أكد  كما 

مدينة  استهدفت  أوكرانية  قذائف  ثالث 

أعلن  حيث  أوكرانيا،  من  القريبة  »بيلجورود« 

ثالثة  مقتل  سابق  وقت  في  محلي  مسؤول 

أشخاص بعد انفجارات.

باسم  الناطق  كوناشينكوف  إيجور  وقال 

لألنباء:  »تاس«  لوكالة  الروسية  الدفاع  وزارة 

المضادة  الروسية  الدفاعات  »أسقطت 

من  عنقودية  صواريخ  ثالثة  للطائرات 

على  أوكرانيون  أطلقها  »توشكا-يو«  طراز 

»بيلجورود«.. وسقطت شظايا أحد الصواريخ 

األوكرانية بعد تدميرها على منزل«.

وأفاد فياتيسالف جالدكوف حاكم »بيلجورود« 

بوقوع عدد من االنفجارات في المدينة التي يبلغ 

عدد سكانها نحو 400 ألف وتبعد 40 كيلومترا 

شمالي الحدود مع أوكرانيا، مضيفا أن 11 بناية 

سكنية على األقل و39 منزال لحقت بها أضرار، 

مشيرا إلى دمار خمسة منازل بالكامل.

مقتل  أمس،  الروسية،  السلطات  وأعلنت 

إثر  بجروح،  آخرين   4 وإصابة  أشخاص   3
منازل  استهدفت  قوية  انفجارات  سلسلة 

قرب  الروسية  بيلغورود  مدينة  في  سكنية 

الحدود مع أوكرانيا.

وقال محافظ مقاطعة بيلغورود، فياتشيسالف 

من  سلسلة  سماع  بعد  إنه  غالدكوف، 

من   3 لقي  بيلغورود،  مدينة  في  االنفجارات 

 4 وأصيب  طفل،  بينهم  مصرعهم  المدنيين 

تضررت  أنه  المحافظ  بجروح.وأضاف  آخرون 

في  بما  المنازل  عشرات  أيضا  لذلك  نتيجة 

5 منها تدمرت بالكامل، بحسب ما نقلت  ذلك 

قناة روسيا اليوم.

بعد معارك عنيفة في األسابيع األخيرة

روسيا تسيطر على منطقة »لوغانسك«

استشهاد شاب برصاص االحتالل في جنين

فلسطين تطالب بوقف حفريات األقصى
رام الله- قنا- طالبت وزارة 

الخارجية الفلسطينية، 
أمس، بتدخل دولي وأميركي 

عاجل لوقف الحفريات 
التهويدية التي تنفذها 

سلطات الكيان اإلسرائيلي 
ودوائرها المختصة أسفل 
المسجد األقصى المبارك 
وفي محيطه قبل فوات 

األوان..وحملت الوزارة، 
في بيان، المجتمع الدولي 

والمنظمات األممية 
المختصة المسؤولية عن 

صمتها والمباالتها تجاه 
حفريات االحتالل المتواصلة 

منذ عشرات السنين، 
مطالبة بإجبار دولة االحتالل 

على االلتزام بالوضع القائم 
باألقصى، واحترام صالحيات 

ومسؤوليات دائرة األوقاف 
اإلسالمية كاملة وغير 

منقوصة.

تستهدف  الحفريات  هذه  أن  إلى  ونوهت 

أساسات المسجد األقصى، وتزوير معالمه، 

ما فوق األرض وما في باطنها، بما ينسجم مع 

روايات وأطماع االحتالل، بما يشكله ذلك من 

الذي  مخاطر على األقصى، خاصة المسجد 

تعرضت  والذي  القبلي،  المصلى  تحت  يقع 

األيام  في  التساقط  إلى  أعمدته  حجارة 

القليلة الماضية، هذا باإلضافة إلى عدد آخر 

من التشققات في الجدران.

سلطات  رفض  بشدة  الوزارة  أدانت  كما 

لمطالب  االستجابة  في  ومماطلتها  االحتالل 

المستمر  وإلحاحها  اإلسالمية  األوقاف  دائرة 

بضرورة نزول فريق فني مختص من األوقاف، 

حفريات  من  يجري  ما  حقيقة  لفحص 

على  وتأثيراتها  الجنوبي،  السور  بمحيط 

أبنية المسجد األقصى، وجدرانه، وأعمدته.

وحملت حكومة الكيان اإلسرائيلي المسؤولية 

الكاملة والمباشرة عن حفرياتها االستعمارية 

في المكان، محذرة من مخاطرها، ومساعيها 

والقانوني  التاريخي  األقصى  واقع  بتغيير 

القائم إن لم يكن هدمه، تمهيدًا لبناء »الهيكل 

المزعوم«.

اليهود  اقتحامات  أيضًا  أدانت  السياق،  وفي 

األقصى  للمسجد  المستمرة  المتطرفين 

خاصة  االستعمارية،  وأهدافها  وباحاته 

محاولة تكريس التقسيم الزماني للمسجد، 

ريثما يتم تقسيمه مكانيًا.

الفلسطينية  الخارجية  وزارة  حذرت  كما 

تعميق  عمليات  وتداعيات  مخاطر  من 

وتوسيع االستيطان في األرض الفلسطينية 

المتواصلة  اإلسرائيلية  والدعوات  المحتلة، 

لضم المستوطنات لدولة االحتالل.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها تنظر بخطورة 

التي ال تزال تصدر عن عدد  بالغة للدعوات 

وأعضاء  اإلسرائيليين،  المسؤولين  من 

الضفة  في  المستوطنات  لضم  الكنيست، 

اإلسرائيلية  السيادة  وفرض  الغربية، 

لنوايا  الحقيقي  الوجه  يكشف  مما  عليها، 

ممارسة  على  وإصرارها  االحتالل،  دولة 

الزاحف  التدريجي  الضم  أشكال  أبشع 

وتخصيصها  المحتلة،  الغربية  للضفة 

يؤدي  ما  لالستيطان،  استراتيجي  كعمق 

لتطبيق  فرصة  أي  أمام  الباب  إغالق  إلى 

الدولة  وتجسيد  الدولتين،  حل  مبدأ 

الشرقية  القدس  بعاصمتها  الفلسطينية، 

على األرض.

باحات  أمس  اقتحموا  قد  مستوطنون  وكان 

المسجد األقصى المبارك، فيما جرى اعتقال 

11 فلسطينيا من رام الله في الضفة الغربية.
أن  »وفا«  الفلسطينية  األنباء  وكالة  وذكرت 

المسجد  اقتحموا  المستوطنين  عشرات 

ونفذوا  المغاربة،  باب  جهة  من  األقصى 

في  تلمودية  طقوسا  وأدوا  استفزازية  جوالت 

حول  مزورة  لشروحات  واستمعوا  ساحاته، 

االحتالل  شرطة  حماية  تحت  »هيكلهم«، 

اإلسرائيلي. 

لدى  ونوايا  مخططات  هناك  أن  إلى  يشار 

باب  مصلى  حرمة  بانتهاك  المستوطنين 

فيه،  تلمودية  صلوات  وإقامة  الرحمة، 

وتحذيرات فلسطينية من خطورة ذلك.

االحتالل  قوات  اعتقلت  ذلك،  غضون  وفي 

الله،  رام  11 فلسطينيا من شرق  اإلسرائيلي 

وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. 

قوات  زوارق  استهدفت  آخر،  جانب  من 

الصيادين  مراكب  اإلسرائيلي  االحتالل 

صيد  مركب  إغراق  وحاولت  الفلسطينيين، 

شمال غرب مدينة غزة. 

الحربية  الزوارق  أن  محلية  مصادر  وذكرت 

وخراطيم  الرصاص  أطلقت  اإلسرائيلية 

على  وهي  الصيادين  مراكب  تجاه  المياه 

بعد ثالثة أميال في بحر منطقة السودانية، 

وحاولت إغراق أحدها. 

اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  اعتقلت  كما 

غزة  قطاع  من  فلسطينيين  ثالثة  أمس، 

ومدينة القدس المحتلة.

أن  »وفا«  الفلسطينية  األنباء  وكالة  وذكرت 

جنود االحتالل المتمركزين على طول الحدود 

فلسطينيين  اعتقلوا  غزة  لقطاع  الشرقية 

إثنين بالقرب من السياج الفاصل.

كما اعتقلت شرطة االحتالل شابا من مدينة 

عليه  االعتداء  بعد  وذلك  المحتلة،  القدس 

شرق  جنوب  باهر«  »صور  بلدة  مدخل  عند 

المدينة.

على  المتمركزة  االحتالل  قوات  أن  يذكر 

قطاع  وشرق  شمال  الفاصل  السياج  طول 

في  الفلسطينيين  عشرات  اعتقلت  غزة 

السياج، كما تحرم  األخيرة على طول  اآلونة 

بأمن  أراضيهم  إلى  الوصول  من  المزارعين 

وسالم في تلك المناطق.

استهداف  يوميا  االحتالل  بحرية  وتتعمد 

عليهم  النار  بإطالق  غزة  بحر  في  الصيادين 

صيدهم  شباك  وتخريب  ومهاجمتهم 

واعتقالهم واالستيالء على مراكبهم.

من جانب آخر، أعلن مصدر طبي فلسطيني، 

بإصابته،  متأثرا  فلسطيني  وفاة  أمس، 

السبت، برصاص الجيش اإلسرائيلي.

مدينة  في  سينا  ابن  مستشفى  مدير  وقال 

بيان  في  جوخة  أبو  جاني  )شمال(  جنين 

متأثرا  المصاب  »استشهاد  مقتضب: 

بإصابته الحرجة التي أصيب بها أمس«.

{ حفريات االحتالل تستهدف أساسات المسجد األقصى

واشنطن تدعو لالنتخابات

ضغط شعبي متواصل في ليبيا

طرابلس- وكاالت

ليبيا،  في  الشعبي  الضغط  يتواصل 

بعد تردي األوضاع المعيشية، وفشل 

تسوية  في  السياسية  األجسام 

مكوكية  جوالت  رغم  بينها  الخالفات 

القاهرة  من  كل  في  مؤخرا  أجريت 

النظر،  وجهات  لتقريب  وجنيف 

كحل  انتخابات  إجراء  إلى  وصوال 

يرجو الليبيون أن يفضي إلى استقرار 

سياسية  اضطرابات  يشهد  بلد  في 

وأمنية.

تحت  أنفسهم  الليبّيون  القادة  ووجد 

غداة  الشارع  من  متناٍم  ضغط  وطأة 

بسبب  البالد  أنحاء  في  تظاهرات 

في  المزمن  الكهربائي  التّيار  انقطاع 

وقٍت  في  وذلك  الحّر،  موجة  منتصف 

خالفاتهم  تسوية  من  فيه  يتمّكنوا  لم 

السياسّية.

طبرق  إلى  عاد  الهدوء  أّن  السبت  وبدا 

اقتحم  حيث  البالد  شرق  أقصى  في 

البرلمان  مقّر  الجمعة  متظاهرون 

ُيضرموا  أن  قبل  جّرافة،  مستخدمين 

على  احتجاًجا  المكان  في  النار 

قادتهم،  وإهمال  الحياة  ظروف  تدهور 

صدرت  اإلنترنت  على  دعوات  لكّن 

احتجاجية  تحّركات  في  للمشاركة 

جديدة.

المتحدة  لألمم  العام  األمين  ودعا 

األطراف  »جميع  غوتيريش  أنطونيو 

شأنها  من  أعمال  أّي  عن  االمتناع  إلى 

تقويض االستقرار«. 

ضرورة  على  واشنطن  أكدت  بدورها، 

ليبيا،  في  المرحلة  هذه  خالل  التهدئة 

لتجاوز  االنتخابات  إلى  والوصول 

االنسداد السياسي.

ليبيا  لدى  األميركي  السفير  وكتب 

على »تويتر«: »واضح أّنه ال يوجد كيان 

بالسيطرة  يتمّتع  واحد  سياسي 

البالد.  أنحاء  جميع  في  المشروعة 

سيؤّدي  أحادّي  حّل  لفرض  جهد  وأّي 

بين  والتسوية  الحوار  العنف.  إلى 

وحدهما  الرئيسّيين  الفاعلين 

الطريق لالنتخابات  سُيحّددان معالم 

واالستقرار السياسي«.

لوكاشينكو يطلب من بوتين
نشر أسلحة نووية في بالده

فحص رصاصة »أبو عاقلة«
 في سفارة واشنطن بالقدس

الرئيس  قال  قنا-  مينسك- 

لوكاشينكو  ألكسندر  البيالروسي 

الروسي فالديمير  إنه طلب من نظيره 

في  نووية  أسلحة  نشر  بوتين 

بيالروسيا، وذلك »ردا على طلب بولندا 

في  نووية  أسلحة  نشر  واشنطن  من 

أراضيها«.

تصريحات  في  لوكاشينكو  وأضاف 

بعد  أثير  الموضوع  هذا  أن  له 

لها  تتعرض  التي  »االستفزازات 

أحدا  تهدد  ال  »بالدنا  موضحا  بالده«، 

أسلحتنا  سلمنا  لقد  أحدا،  تبتز  وال 

أن  في  الحق  ولدي  لروسيا،  النووية 

الروسي  الرئيس  من  وأطلب  أسأل 

عبور  من  يخافون  لجعلهم  الطلب  هذا 

حدود بيالروسيا«.

بيسكوف  دميتري  السيد  وكان 

الروسية  الرئاسة  باسم  المتحدث 

يبحث  لم  بوتين  أن  أعلن  )الكرملين( 

نووية  صواريخ  نشر  لوكاشينكو  مع 

في بيالروسيا.يذكر أنه خالل اجتماع 

مؤخرا،  عقد  الذي  السبع  مجموعة 

الصناعية  الدول  مجموعة  قادة  أعرب 

لنقل  روسيا  خطط  بشأن  قلقهم  عن 

على  القادرة  )إسكندر-إم(  صواريخ 

حمل رؤوس نووية إلى بيالروسيا.

النائب  قال  األناضول-   - الله  رام 

الخطيب،  أكرم  الفلسطيني  العام 

التي  الرصاصة  فحص  إن  أمس، 

عاقلة  أبو  شيرين  الصحفية  قتلت 

األميركية  السفارة  في  سيجرى 

الجانب  إلى  ويعاد  بالقدس 

الفلسطيني.

»صوت  إلذاعة  حديثه  في  وأضاف 

فريق  أن  )حكومية(  فلسطين« 

خصيصا  وصل  أميركي  خبراء 

السفارة  في  الفحص  إجراء  »وسيتم 

القدس«. األميركية في 

هذا  تسليم  يتم  ولن  »لم  إنه  وقال 

وال  اإلسرائيلي  للجانب  المقذوف 

عليه«. إطالعهم  حتى 

أميركية  ضمانات  هناك  أن  وأضاف 

»بأن هذه الخبرة )الفحص( ستجري 

هناك  تكون  لن  وأنه  قبلهم،  من 

مشاركة من الجانب اإلسرائيلي «.

الجانب  إن  العام  النائب  وقال 

بتحقيقاته  ثقة  على  الفلسطيني 

وأن  إليها،  توصلنا  التي  »والنتائج 

قبل  من  تم  عاقلة  أبو  شيرين  اغتيال 

لم  وأنه  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات 

المسلحين  من  ألي  تواجد  هناك  يكن 

استشهادها. عند  الفلسطينيين 

{ االحتجاجات الليبية

فيضانات مدمرة في سيدني
سيدني- أ.ف.ب- طلبت السلطات من آالف 

األستراليين إخالء منازلهم في سيدني أمس 

فيما تتساقط أمطار غزيرة على أكبر مدن 

البالد وتغمر مياه الفيضانات ضواحيها.

وُقطعت الطرق في أنحاء المدينة وأكدت 

السلطات صدور 18 أمرا باإلجالء لغرب 

سيدني، المنطقة التي غرقت بمياه 

فيضانات عارمة في مارس.

وقالت وزيرة خدمات الطوارئ في والية نيو 

ساوث ويلز ستيفاني كوك للصحافيين »إنها 

حالة طارئة تهدد األرواح«.

وتتعرض استراليا لبعض من أسوأ تداعيات 

التغير المناخي إذ ازدادت وتيرة وشدة 

موجات الجفاف وحرائق الغابات المميتة 

وحاالت ابيضاض الحاجز المرجاني العظيم 

والفيضانات مع تغير أنماط الطقس 

العالمية.

مع توقع المزيد من الطقس المتقلب في 

األيام المقبلة وصفت كوك الفيضانات بأنها 

»سريعة التطور« ونبهت المواطنين إلى أن 

يكونوا »مستعدين إلخالء منازلهم خالل وقت 

قصير«.

ونفذت خدمات الطوارئ 29 عملية إنقاذ من 

الفيضانات، وتلقت أكثر من 1400 اتصال 

في الساعات األربع وعشرين الماضية وفق 

الوزيرة.

 الشمل
ّ
»تبون« يدعو إلى لم

في ذكرى االستقالل بالجزائر
الجزائر- األناضول- دعا الرئيس الجزائري 

عبد المجيد تبون، أمس، إلى »لم الشمل 

ورص الصفوف« من أجل إنجاح ما أسماها 

»معركة التجديد« في البالد.

جاء ذلك في مقال لتبون ُنشر في مجلة 

الجيش التابعة لوزارة الدفاع في عددها 

لشهر يوليو.

وقال الرئيس الجزائري »في هذه الذكرى 

المجيدة التي نستحضر فيها بطوالت 

أسالفنا ونحيي ذكرى مقاومات ملعبنا 

وانتصاراته. أدعو الشعب الجزائري في 

هذه المرحلة الحاسمة من تاريخنا إلى 

لّم الشمل ورّص الصفوف وتوحيد الجبهة 

الداخلية«.

وأوضح أن ذلك بهدف »كسب معركة 

التجديد التي نخوضها لكسب الرهانات 

وتحقيق تطلعاتنا المنشودة في جزائر 

قوية شامخة وآمنة مثلما أرادها شهداؤنا 

األبرار«.

وتابع: »إنني على قناعة أن الشعب 

الجزائري. ومثلما تمكن باألمس من دحر 

أعتى قوة استعمارية واستعادة السيادة 

الوطنية، قادر اليوم على مواجهة كل 

التحديات وتجسيد الجزائر الجديدة على 

أرض الواقع«.

ألمانيا وأيرلندا تنتقدان خطة بريطانيا 
لتعديل »بروتوكول أيرلندا الشمالية«

وأيرلندا  ألمانيا  انتقدت   - قنا   - لندن 

الحكومة  تخطط  قانونا  أمس،  بشدة، 

»بروتوكول  لتعديل  لتمريره  البريطانية 

ينظم  الذي  )االتفاق  الشمالية«  أيرلندا 

الترتيبات التجارية أليرلندا الشمالية بعد 

األوروبي  االتحاد  من  بريطانيا  انسحاب 

»بريكست«(.

وزيرة  بيربوك  أنالينا  السيدة  وقالت 

األيرلندي  ونظيرها  األلمانية،  الخارجية 

مقال  في  كوفيني،  سيمون  السيد 

»أوبزرفر«  بصحيفة  نشر  مشترك  رأي 

البريطانية أمس، إنه ال يوجد مبرر قانوني 

أو سياسي »لنقض اتفاقية دولية من جانب 

عامين  منذ  إليها  التوصل  تم  قد  كان  واحد 

فقط«.

تعديل  أن  مقالهما،  في  الوزيران،  وأضاف 

يحل  »لن  قانون  خالل  من  البروتوكول 

وإنما  البروتوكول،  تواجه  التي  التحديات 

جديدة،  غموض  حاالت  في  سيتسبب 

أكثر  أمرا  دائمة  حلول  إيجاد  ويجعل 

صعوبة«.

األوروبي  االتحاد  بإمكان  كان  أنه  أكدا  كما 

أن يكون »أكثر مرونة وإبداعا« في المسائل 

أيرلندا  بين  التجارة  بحركة  المتعلقة 

الحكومة  أن  »إال  وبريطانيا  الشمالية 

بشكل  التصرف  اختارت  البريطانية 

أحادي«. 

الهدف  إن  البريطانيون  المسؤولون  ويقول 

هو  البروتوكول  على  تعديالت  إدخال  من 

الذي  العظيمة  الجمعة  اتفاق  »حماية 

واالستقرار في  الزاوية للسالم  يشكل حجر 

بشكله  والبروتوكول  الشمالية،  أيرلندا 

الحالي يقوض هذا التوازن الدقيق.« 

إزالة  على  المقترحة  التعديالت  وتنص 

الضرورية«  »غير  الورقية  اإلجراءات 

البضائع  فحص  عند  المطلوبة 

الشمالية  إيرلندا  إلى  الواردة  البريطانية 

تمتع  إلى  باإلضافة  بريطانيا،  من 

اإلعفاءات  بنفس  اإلقليم  في  الشركات 

الشركات  بها  تتمتع  التي  الضريبية 

تشمل  كما  بريطانيا،  أجزاء  باقي  في 

النزاعات  في  الفصل  أيضا  التعديالت 

مستقل«،  »تحكيم  طريق  عن  التجارية 

بدال من محكمة العدل األوروبية.

النائب العام الفلسطيني:
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نقص الغذاء يهدد العالم

إن  العالمية  بالصحة  المسؤول  وأضاف 

أنك  األول  أمرين؛  إلى  يؤدي  الغذاء  نقص 

بالفعل  جوعًا  الناس  موت  مأساة  تواجه 

أكبر  أعدادًا  أن  حقيقة  هناك  أيضًا،  وثانيًا 

بكثير من الناس غالبًا ما يعانون من سوء 

عرضة  أكثر  يجعلهم  مما  الحاد؛  التغذية 

حد  على  الموجودة،  باألمراض  لإلصابة 

قوله.

المبذولة  الجهود  أن  إلى  ساندز  أشار  كما 

التأهب لمواجهة جائحة ينبغي  لتحسين 

»الكالسيكي«  الخطأ  نفس  في  تقع  أال 

التي  باألزمات  فقط  االهتمام  في  المتمثل 

تشبه التهديد األخير الذي واجهه العالم.

من  صادراتها  حظر  إندونيسيا  إعالن  وأثار 

أسعار  ارتفاع  من  مخاوف  النخيل  زيت 

زيوت الطعام مثل زيت الصويا، وزيت دوار 

ذلك  سيتبع  وما  الكانوال،  وزيت  الشمس، 

إذ تحاول  الغذاء بالعالم؛  ارتفاع أسعار  من 

األسعار  ضبط  هذا  قرارها  من  جاكرتا 

محليًا، وسط موجة الغالء التي تنتشر في 

العالم.

إن  قالت  البريطانية  الغارديان  صحيفة 

نقص  من  تعاني  كانت  الطعام  زيوت 

الظروف  سوء  نتيجة  بالفعل،  إمدادات 

المناخية، والهجوم الروسي على أوكرانيا.

بتعليق  إندونيسيا  خطوة  جاءت  ثم 

أكبر  ضغطًا  بذلك  لتفرض  صادراتها 

تجاه  الحساسين  المستهلكين  على 

أكثر  وإفريقيا،  آسيا  في  التكلفة  ارتفاع 

المناطق تأثرًا بارتفاع أسعار الوقود والمواد 

الغذائية.

استشارات  شركة  رئيس  فراي،  جيمس 

في  قال   ،LMC International السلع 

قرار  يؤثر  »لن  إنه  رويترز:  لوكالة  تصريح 

فقط،  النخيل  زيت  توافر  على  إندونيسيا 

جميع  في  النباتية  الزيوت  توافر  على  بل 

أنحاء العالم«.

شيء،  كل  في  النخيل  زيت  ُيستخدم 

بدايًة من الكعك والدهون المتحولة، ووصواًل 

إلى مستحضرات التجميل والنظافة، كما 

% من إجمالي   60 يمثل زيت النخيل نحو 

شحنات الزيوت النباتية العالمية.

من  الثلث  نحو  إندونيسيا  حصة  تبلغ 

العالمية  النباتية  الزيوت  صادرات  إجمالي 

أعلنت  وقد  المنتجين،  كبار  من  بوصفها 

حتى  أبريل   22 في  الصادرات  حظر  عن 

وقف  تستهدف  خطوٍة  في  آخر،  إشعاٍر 

ارتفاع األسعار محليًا.

»يحدث  إندونيسيا:  قرار  على  عّلق  فراي 

ذلك في وقت تواجه خالله حموالت التصدير 

ضغوطًا  األخرى  األساسية  الزيوت  لجميع 

صعبة، إذ يعاني زيت فول الصويا بسبب 

الجفاف في أميركا الجنوبية، بينما يعاني 

محاصيل  كارثة  بسبب  الكانوال  زيت 

الكانوال التي ضربت كندا، في حين يعاني 

الروسي  الهجوم  زيت دوار الشمس بسبب 

على أوكرانيا«.

رئيس  جانموهد،  رشيد  قال  جانبه،  من 

جمعية مصافي زيت الطعام الباكستانية: 

زيت  خسارة  تعويض  ألحٍد  يمكن  »ال 

جميع  وستعاني  اإلندونيسي،  النخيل 

الدول اآلن«.

ارتفعت  قد  النباتية  الزيوت  أسعار  كانت 

الست  األشهر  مدار  على   %  50 من  بأكثر 

الماضية، نتيجة العديد من العوامل التي 

نقص  بسبب  ماليزيا  من  اإلمدادات  أعاقت 

بسبب  وكندا  األرجنتين  ومن  العمالة، 

الصويا  زيت  مصدري  أكبر  الجفاف، 

والكانوال على الترتيب.

يساعد  أن  في  يأملون  المشترون  كان 

محصول دوار الشمس األوكراني الوفير في 

تخفيف األزمة، لكن إمدادات كييف توقفت 

نتيجًة للهجوم الروسي.

على  االعتماد  إلى  بالمستوردين  ذلك  دفع 

أعلنت  حتى  الفجوة،  لسد  النخيل  زيت 

ضربًة  وّجه  الذي  حظرها  إندونيسيا 

أتول  قاله  لما  وفقًا  للمشترين،  مزدوجة 

استخالص  جمعية  رئيس  شاتورفيدي، 

المذيبات الهندية.

وبحسب الصحيفة البريطانية، ستحاول 

وبنغالديش  الهند  مثل  المستوردة  الدول 

النخيل  زيت  مشتريات  زيادة  وباكستان 

ثاني  ُتعد  التي  الدولة،  لكن  ماليزيا،  من 

العالم،  في  النخيل  زيت  منتجي  أكبر 

تركتها  التي  الفجوة  سد  تستطيع  لن 

إندونيسيا بحسب شاتورفيدي. 

إمدادات  من   %  31 ماليزيا  إمدادات  تمثل 

المرتبة  في  وتحل  العالمية،  النخيل  زيت 

نصيب  صاحبة  إندونيسيا  بعد  الثانية 

األسد بـ56 %.

بنحو  عادًة  الهند  تزود  إندونيسيا  وكانت 

بينما  النخيل،  زيت  من  وارداتها  نصف 

تحصالن  وبنغالديش  باكستان  كانت 

على نحو 80 % من واردات زيت النخيل عبر 

إندونيسيا.

لزيوت  حكومية  ماليزية  مجموعة  ودعت 

استخدام  إبطاء  أو  وقف  إلى  الدول  النخيل 

لضمان  حيوي؛  كوقوٍد  الطعام  زيوت 

أجل  من  لالستخدام  كافية  إمدادات  توافر 

من  كذلك  المجموعة  حذرت  كما  الغذاء، 

إندونيسيا  حظر  أعقاب  في  إمدادات  أزمة 

لصادرات زيت النخيل.

زيت النخيل اإلندونيسي يدخل على الخط

حذر خبير بارز في الصحة العالمية من أن تزايد نقص الغذاء قد يمثل نفس 
التهديد الصحي للعالم مثل جائحة »كوفيد - 19«.

بيتر ساندز، المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا، 
قال إن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، الذي جاء نتيجة أسباب، منها الحرب في 

أوكرانيا، ربما يؤدي إلى وفاة الماليين بشكل مباشر وغير مباشر.

توقعات بموسم مزدهر

لبنان يعول على السياحة

المليون  ونصف  مليون  حوالي  أن  إلى  رسمية  توقعات  وأشارت 

بأن  تقديرات  وسط  الصيف،  هذا  خالل  بيروت  يزورون  شخص 

مليارات   3 حوالي  بقيمة  إيرادات  الواعد  السياحة  موسم  يحقق 

دوالر. 

تصريف  حكومة  في  السياحة  وزير  نصار  وليد  السيد  ورجح 

العام  اللبنانية أن يكون الموسم السياحي في لبنان هذا  األعمال 

الماضي  يونيو  مطلع  منذ  يوميا  البلد  إلى  يدخل  وأن  مزدهرا، 

مليون  ونصف  مليون  حوالي  أي  شخص  ألف  و12   10 بين  ما 

من  منهم  المائة  في   70 حوالي  يكون  أن  متوقعا  باإلجمال،  سائح 

»عادة  وقال:  األجانب،  من  المائة  في  و30  المغتربين  اللبنانيين 

1500 دوالر يصرفه السائح، مما يعني  نحدد مبلغًا تقريبيًا قدره 

أن مبالغ كبيرة يفترض أن تدخل إلى البلد تتجاوز ما نتوقعه من 

االستقرار  استمرار  شرط  دوالر،  مليارات  الـ3  لجهة  الدولي  البنك 

األمني والسياسي«.

ولفت السيد نصار إلى أن لبنان في حاجة للجميع، ومشيرا إلى 

»أن لبنان بلد مضياف ولديه كل المقومات«.

تجار  جمعية  رئيس  شماس  نقوال  السيد  أكد  السياق  هذا  وفي 

أن  بيروت  في  »قنا«  القطرية  األنباء  لوكالة  تصريح  في  بيروت 

في  التقليدية  التجارية  المحطات  أبرز  من  االصطياف  موسم 

الوطني، وقال: »ننتظر بفارغ  التي تشكل دعامة لالقتصاد  لبنان 

والمغتربين  السياح  لقدوم  كبير  وبتفاؤل  الموسم  هذا  الصبر 

اللبنانيين«. 

وأعرب عن ترحيبه بالسياح العرب والخليجيين في لبنان، الفتا 

إلى أن التعويل األكبر على المغتربين اللبنانيين.

وأشار إلى أنه من المنتظر قدوم أكثر من مليون و200 ألف شخص 

و3 مليارات دوالر، تتوزع  2 مليار ونصف  وإنفاق ما بين  إلى لبنان، 

بين القطاع الفندقي والتجاري والمطاعم واالستجمام والنقل وغير 

القطاع  الزدهار  فرصة  يشكل  السياحي  القطاع  أن  ورأى  ذلك.. 

الشرائية  القدرة  في  التفاوت  ذاته  الوقت  في  مبينا  التجاري.. 

ظل  في  المغترب  أو  السائح  والمستهلك  اللبناني  المستهلك  بين 

الصعوبات المالية التي تواجه المقيمين في لبنان.

جاءت  لبنان  أطلقها  التي  السياحية  الحملة  أن  مراقبون  وأكد 

بنتائج إيجابية في ظل توافد عدد كبير من السياح والمغتربين 

إلى مطار رفيق  الطائرات  إلى بيروت، حيث تصل يوميا عشرات 

لبنان  لزيارة  األشخاص  من  اآلالف  متنها  وعلى  الدولي  الحريري 

بهدف السياحة.

وفي هذا السياق، قال السيد علي حمية وزير األشغال في حكومة 

التواصل  موقع  على  له  تغريدة  في  اللبنانية  األعمال  تصريف 

االجتماعي تويتر: »بعمل جاد، عقدنا اآلمال على تفعيل مرافقنا 

أن  إلى  الفتا  التوقعات«..  قدر  وعلى  واعدة  النتائج  فأتت  العامة، 

الدولي  الحريري  رفيق  مطار  في  الوافدين  وأعداد  الطائرات  هبوط 

في ازدياد مستمر. 

وفي هذا السياق توقع السيد أسعد الحريري رئيس جمعية تجار 

لبنان الشمالي في تصريح لـ»قنا« أن يكون الموسم السياحي في 

لمدة  الشمال  في  سياحي  مهرجان  إقامة  عن  معلنا  واعدا،  لبنان 

شهرين طيلة شهر يوليو الجاري وأغسطس القادم.

السياحة  قطاع  تواجه  التي  المشاكل  إلى  الحريري  وتطرق 

أصحاب  يحمل  مما  الكهربائي،  التيار  انقطاع  وأولها  لبنان  في 

تكلفة  القطاع  هذا  عن  والمسؤولين  السياحية  المؤسسات 

أسعار  ارتفاع  ظل  في  الخاصة  المولدات  استخدام  جراء  باهظة 

المحروقات. 

وتشير اإلحصاءات إلى أن نسبة اإلشغال في الفنادق كبيرة جدا، 

مما أعاد نمو السياحة في لبنان بعد سنوات من تراجعها بسبب 

عن  العرب  السياح  عزوف  إلى  إضافة  كورونا،  جائحة  تداعيات 

القدوم إلى لبنان ألسباب مختلفة.

وفي هذا السياق، قال السيد سمير رحال صاحب مجموعة فنادق 

اإلقبال  إن مستوى  القطرية،  األنباء  في لبنان في تصريح لوكالة 

على الحجوزات في الفنادق ممتاز، ونسبة اإلشغال تصل إلى 100 

بالمائة لهذا الصيف. 

والتي  يملكها  التي  الفنادق  في  الحجز  تكلفة  عن  رحال  وكشف 

التي  المشكالت  أبرز  أن  إلى  مشيرا  دوالر،  و200   100 بين  تتراوح 

تنحصر  حيث  الكهربائي،  التيار  انقطاع  الفندقي  القطاع  تواجه 

ساعات التغذية اليومية بساعتين على األكثر مما يكبد أصحاب 

الفنادق تكلفة كبيرة لتأمين الكهرباء من خالل المولدات الخاصة 

في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

لتشجيع  السياحية  والفعاليات  المهرجانات  عن  اإلعالن  ويتوالى 

اللبنانية، واحتضن  موسم السياحة التي تشمل كافة المناطق 

شارع الحمرا في بيروت مهرجانا ترفيهيا قبل أيام، يهدف إلى نشر 

الفرح وإعادة النبض إلى هذا الشارع الذي تأثر باألزمة االقتصادية 

التي تشهدها البالد. 

وتنظم الجمعيات الترفيهية مهرجاناتها السنوية، وتتوزع أكشاك 

شارع  في  والحلي  والرسومات  اليدوية  والحرف  والمالبس  الطعام 

الحمرا، باإلضافة إلى توفير مستشفى ميداني لتقديم فحوصات 

العرب  الزوار  آالف  المهرجانات  تستقطب  حيث  مجانية،  طبية 

واألجانب وسط عروض موسيقية وبرامج فنية مختلفة.

وأعلنت رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين السيدة نورا جنبالط، 

عن مهرجانات بيت الدين في )13 و15 و16 و17( من يوليو الجاري. 

المهرجانات  ليالي  إلى  الدخول  أن  إلى  جنبالط  السيدة  وأشارت 

إقامة  من  الهدف  أن  إلى  الفتة  الحفالت،  كل  في  مجانيا  سيكون 

بها  تمر  التي  الصعبة  الظروف  رغم  على  السنة  هذه  المهرجانات 

اللبناني  الفن  الحياة وعلى حضور  التأكيد على ثقافة  البالد، هو 

الراقي، حيث كل الفرق المشاركة لبنانية.

مهرجانات  سنوات  ثالث  منذ  األولى  للمرة  للجمهور  يعود  كما 

بعلبك الدولية في حدث شدد منظموه على أنه »مقاومة ثقافية«، 

في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في لبنان.

وأكدت رئيسة المهرجانات نايلة دو فريج في تصريح لها، أن إقامة 

17 منه،  8 يوليو إلى  الحدث، الذي يشمل أربع حفالت ويمتد من 

في هذه األوقات التي يشهد فيها لبنان أزمات متتالية يمثل »تحديا 

وشكال من أشكال المقاومة الثقافية«.

السبت  منذ  الصيفية«  »رجعت  مهرجان  حمانا  بلدة  وأقامت 

ثقافية،  فنية،  ترفيهية،  نشاطات  يتضمن  والذي  الماضي، 

المونة،  الضيعة،  سوق  ومالعب،  عروض  إلى  إضافة  رياضية.. 

وموسيقى. 

اقتصادية  أزمات  ظل  في  واعد  سياحي  صيف  على  لبنان  ويعول 

مليون  حوالي  توافد  اللبنانيون  ويترقب  البالد،  تعانيها  ومالية 

ونصف مليون شخص من المغتربين اللبنانيين والسياح العرب 

واألجانب إلى بيروت.

وساهم تدني سعر صرف العملة اللبنانية مقابل الدوالر األميركي 

تشير  حيث  الصيف،  فصل  لقضاء  للبنان  السياح  اختيار  في 

األرقام إلى حركة سياحية كثيفة مقارنة باألعوام السابقة. 

لتخطي  صعبة  ظروف  في  لبنان  في  السياحي  القطاع  ويعمل 

جائحة  بسبب  سابقا،  منها  عانى  التي  الطويلة  الركود  فترات 

البالد،  تعانيها  التي  والمالية  االقتصادية  األزمات  وبسبب  كورونا 

السياحي  الموسم  خالل  من  االستمرارية  تأمين  إلى  ويسعى 

الصيفي الناشط.

خزينة  في  الدخل  مصادر  أهم  إحدى  لبنان  في  السياحة  وتعد 

لالقتصاد  األساسية  الدعامة  القدم  منذ  تعتبر  كونها  الدولة، 

اللبناني، وتؤمن فرص عمل للعديد من اللبنانيين. 

على   )1990  -  1975( اللبنانية  الحرب  قبل  لبنان  إلى  ينظر  وكان 

أنه سويسرا الشرق، حيث كان يستقطب رؤوس األموال العربية 

على  بالتعرف  يرغبون  الذين  السائحين  من  والعديد  واألجنبية 

ثقافة وعادات سكان شرق البحر المتوسط.

الجبل  من  الساحل  وقرب  الخالبة  بطبيعته  لبنان  ويتميز 

ومناخه المعتدل وتنوعه الثقافي والتاريخي كنتيجة للحضارات 

العرب  للسائحين  مقصدا  جعله  مما  عليه،  مرت  التي  المختلفة 

الباقية،  والرومانية  اإلغريقية  اآلثار  من  العديد  فهناك  واألجانب، 

والكهوف  والصليبية،  والبيزنطية  العربية  والقالع  الحصون 

الرملية  والشطآن  التاريخية،  والمساجد  الكنائس  الكلسية، 

المطبخ  إلى  باإلضافة  الجبلية،  التزلج  ومنتجعات  والصخرية، 

اللبناني المشهور عالميا.

لبنان يعول على السياحة
بيروت- قنا- يعلق لبنان آماال كبيرة 

على موسم سياحي واصطيافي 
واعد هذا الصيف، حيث تتصاعد 

المؤشرات الدالة على عودة نشاط 
القطاع السياحي من جديد في 

لبنان هذا العام، رغم األوضاع 
الصعبة التي يمر بها البلد.

وأطلق لبنان حمالته السياحية 
لتشجيع المغتربين والسياح 

لزيارة بلد يتميز بمعالمه السياحية 
وتنوعها بين الساحل والجبل، 

ويبقى وجهة مواطنيه األولى رغم 
أزماته المتراكمة. 

مهرجان منّوع 
في الشمال لمدة 

شهرين
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ليفربول اإلنجليزي يعلن تعاقده مع كارفاليو.. العب فولهام
المنتخب  مهاجم  مع  تعاقده  عن  القدم،  لكرة  اإلنجليزي  ليفربول  نادي  أعلن   - قنا   - لندن 

البرتغالي للشباب تحت 21 عاما، فابيو كارفاليو قادما من فريق فولهام.

وذكر النادي اإلنجليزي في بيان له أنه تعاقد مع الالعب الشاب بعد الدور المحوري الذي لعبه 

عودة  في  ومساهمته  الماضي،  الموسم  في  اإلنجليزية  البطولة  دوري  بلقب  فولهام  تتويج  في 

الفريق إلى الدوري الممتاز.

 24 رقم  القميص  سيرتدي  الذي  كارفاليو  مع  التعاقد  فترة  عن  اإلنجليزي  النادي  يكشف  ولم 

الموسم المقبل.

حسن ربيعة الكواري.. مدير التسويق في المونديال يؤكد:

نفاد مليون و»800« ألف تذكرة لكأس العالم

مدير  الكواري  ربيعة  حسن  كشف 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  في  التسويق 

لطرح  القادمة  المرحلة  أن   2022 قطر 

فرصة  تعد  الثالثاء  ليوم  المقررة  التذاكر 

مباريات  في  مقعد  القتناص  ذهبية 

بعد  التذاكر  لمحدودية  نظرا  البطولة 

خالل  تذكرة  ألف  و800  مليون  قرابة  نفاد 

المراحل الماضية.

كأس  بطولة  في  التسويق  مدير  وأفاد 

العالم FIFA قطر 2022 بأن التذاكر المقرر 

الغالبية  تشكل  المرحلة  تلك  في  طرحها 

لتذاكر  المتبقي  الرصيد  من  العظمى 

شهدته  ما  ظل  في  وخاصة  المونديال 

 40.5 بـ  يقدر  إقبال  من  السابقة  المراحل 

مليون طلب. وقبل ساعات على فتح الباب 

نوه   ،2022 قطر  مونديال  تذاكر  لشراء 

الزائفة  المواقع  توخي  بضرورة  الكواري 

الذي  الوحيد  الرسمي  الموقع  بأن  وشدد 

تذاكر  على  الحصول  خالله  من  يمكن 

FIFA. 2022 هو:  FIFA قطر  كأس العالم 

عمليات  جميع  تتم  حيث   com/tickets
الشراء من خالله، بما يجنب المشجعين 

المواقع االحتيالية والتذاكر المزيفة.

المشجعون  كان  إذا  عما  وبسؤاله 

نتيجة  لمعرفة  المرة  تلك  سينتظرون 

أكد  القرعة،  بنظام  أسوة  الشراء  عملية 

سيجري  المشتراة  التذاكر  أن  المصدر 

عملية  اكتمال  بعد  مباشرة  تخصيصها 

السداد. وستستمر المرحلة بداية من يوم 

ظهرا  عشرة  الثانية  عند  يوليو   5 الثالثاء 

المرحلة  وسُتغلق  المكرمة  مكة  بتوقيت 

أبوابها يوم 16 أغسطس المقبل.

على  تذاكر   6 شراء  المشجع  ويستطيع 

كحد  تذكرة  و60  مباراة،  لكل  األكثر 

وبإمكان  البطولة،  مباريات  لجميع  أقصى 

واحدة  مباراة  من  أكثر  حضور  المشجع 

المجموعات  دور  خالل  الواحد  اليوم  في 

كما  المباريات،  توافق  لقواعد  وفقًا  وذلك 

على  القدرة  ومحدودي  اإلعاقة،  لذوي  يحق 

الحركة الحصول على تذاكر ذوي اإلعاقة.

وسيتمكن المشجعون القادمون من خارج 

الرقمية  َهّيا  بطاقة  استخدام  من  قطر 

كتأشيرة دخول للبالد، وإجماال يجب على 

الخارج  من  القادمين  المشجعين  جميع 

تأكيد خطط إقامتهم بعد شراء تذاكرهم 

لدخول دولة قطر والدخول إلى االستادات.

الواحد فيشترط عليهم  اليوم  أما مشجعو 

الرقمية  هيا  بطاقة  على  الحصول  كذلك 

الحاجة  دون  للبالد  الدخول  كتصريح 

يشترط  ولتفعيلها  لإلقامة،  مكان  لحجز 

األساسية  المتطلبات  من  عدد  تلبية 

المباريات، وحجز  كالحصول على تذاكر 

تذكرة طيران ذهاب وعودة.

المرحلة القادمة غدا 
فرصة ذهبية القتناص 

مقعد في مباريات البطولة

{ حسن ربيعة الكواري

محمد الجزار يجب توخي الحذر من المواقع الزائفة.. وموقع الفيفا هو الوحيد المخصصكتب

البلوشي يرأس البعثة.. وتضم »26« العبا

خوان مانويل يجهز »الزعيم« بالنمسا
السد  بعثة  االثنين  اليوم  صباح  الدوحة  تغادر 

لكرة القدم متوجهة إلى النمسا للدخول في 

استعدادا  خارجي  تدريبي  معسكر 

ويستمر   2022 الجديد  للموسم 

حتى العشرين من هذا الشهر.

الرسمي  الموقع  وأوضح 

الزعيم  بعثة  أن  السد  لنادي 

غالم  محمد  سيرأسها 

الرياضي،  المدير  البلوشي 

وتتكون من 26 العبا باألضافة 

واإلداري،  الفني  للجهازين 

جهاد  عبدالله،  يوسف  وهم: 

إبراهيم،  عبدالله  محمد، 

توريس،  غيليرمي  آيو،  أندريه 

رودريجو  كازورال،  سانتي  يونغ، 

عبدالله  بونجاح،  بغداد  سيار،  أحمد  تباتا، 

فيصل  السعيد،  أحمد  أحمد،  حسن  اليزيدي، 

آزادي، محمد مناعي، معاذ عبدالله، طالل بهزاد، 

فيصل،  عبدالرحمن  الودية،  معاذ  الليثي،  بهاء 

محمد  النعيمي،  عبدالرحمن  مهدي،  عبدالله 

حميد،  نايف  بكري،  عبدالرحمن  القريشي، 

العبو  المعسكر  عن  ويغيب  راشد.  عبدالرحمن 

العنابي  بمعسكر  الرتباطهم  القطري  المنتخب 

العالم  كأس  لبطولة  استعدادًا  التدريبي 

المقبلة 2022. وسيلعب السداوية في المعسكر 

الفنية  التدريبات  جانب  إلى  ودية،  مباريات   3
الالعبين  وكافة  الفريق  ستجهز  التي  والبدنية 

أو المحليين للموسم  سواء المحترفين األجانب 

الجديد تحت قيادة المدرب اإلسباني خوانما.

من  اثنين  على  اإلبقاء  أمس  قرر  قد  السد  وكان 

كازورال  سانتي  وهما  إضافي  لموسم  نجومه 

ورودريغو تباتا.

قد  عاما  الـ37  صاحب  كازورال  اإلسباني  وكان 

عام  صيف  في  القطرى  العمالق  لصفوف  انضم 

انتقال حر بعقد لمدة عامين،  2020، في صفقة 
بعد نهاية عقده مع ناديه السابق فياريال. 

وقدم  الريان  نادي  قادًما من  للزعيم  تاباتا  وانضم 

مع الفريق مستويات متميزة وهو ما جعل النادي 

يجدد له لموسم آخر. وكان نادي السد قد تعاقد 

ليلو  مانويل  خوان  اإلسباني  المدرب  مع  رسميا 
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بطلنا يوسف الجابر يتوج كأفضل العب

مشاركة دولية واسعة بأغلى بطوالت »البولينج«
اليوم  منافسات  األمس  مساء  تواصلت 

المفدى  األمير  سمو  كأس  لبطولة  الثالث 

القطري  االتحاد  ينظمها  والتي  للبولينج، 

الثامن  حتى  للبولينج  قطر  بمركز  للعبة 

الالعبين  أبرز  بمشاركة  يوليو،  شهر  من 

المصنفين على مستوى العالم. 

ومثيرة  قوية  البطولة  منافسات  وجاءت 

العب  السادة  بدر  الالعب  تمكن  حيث 

تحقيق  من  للشباب  القطري  المنتخب 

بعدما  األولى  المحاولة  في  نتيحة  أفضل 

المركز  في  بعده  ليحل  نقطة،   1287 جمع 

وفي  المريخي،  جاسم  القطري  الثاني 

الراشدي،  علي  االماراتي  الثالث  المركز 

محمد  موسى  االيراني  الرابع  المركز  وفي 

القطري  الخامس  المركز  وفي  برجاحي، 

السادس  المركز  الله حسن علي، وفي  عبد 

المركز  وفي  ديلكامين،  ماركلي  الفلبيني 

الثامن  وفي  عادل،  فارس  السوري  السابع 

التاسع  وفي  السحوتي،  ناصر  القطري 

القطري  العاشر  وفي  جمال،  محمد  القطري 

حمد الزوقاري.

القطري  المنتخب  العب  ان  إلى  ويشار 

أفضل  بجائزة  أمس  توج  الجابر  يوسف 

العب في منافسات ثاني أيام البطولة وأبدى 

الالعب سعادته بالجائزة وتمنى أن يوفق في 

المستوى  بذات  البطولة  منافسات  إكمال 

باللقب  الفوز  بدافع  يشارك  أنه  خاصة 

في  القطري  المنتخب  العبي  أقدم  من  ألنه 

العبي  طموحات  ان  إلى  مشيرا  البطولة.. 

والهدف  البطولة  هذه  في  القطري  المنتخب 

اللقب للمحافظة عليه ألن  هو الحصول على 

بلقبها  توج   2019 عام  في  أقيمت  بطولة  آخر 

العب منتخب قطر غانم بوجسوم. 

إعداد  خير  تعتبر  البطولة  هذه  أن  وأكد 

في  مشاركته  قبل  القطري  للمنتخب 

البطولة العربية القادمة التي ستقام بمصر 

خالل شهر اغسطس المقبل..

وعضو  البطولة  مدير  المرزوقي  سالم  وأكد 

النسخة  ان  القطري  االتحاد  إدارة  مجلس 

ذات  تعتبر  البولينج  بطولة  من  الحالية 

األولى  النسخة  انها  اعتبار  على  خصوصية 

بعد التوقف الطويل بسبب جائحة كورونا.

مشاركة  تشهد  البطولة  ان  المرزوقي  وقال 

وسنغافورة  وتايالند  أميركا  وابرزها  دولية 

والكويت والسعودية وعمان واالمارات ومصر.
{ المرزوقي يتحدث للزميل عوض الكباشي  { يوسف الجابر 

عوض الكباشي كتب

بديال عن األردني البخيت المصاب

عبدالرحمن محمد ينضم للجهاز اإلداري

رسمًيا.. أم صالل يعلن
انضمام راشيدوف 

األهلي يتعاقد مع الجزائري هني.. رسميا

تأجيل كأس أمم إفريقيا إلى »2024«

أعلن نادي أم صالل، أمس األحد، تعاقده 

رسمًيا مع الالعب ساردار راشيدوف قادًما 

من نادي باختاكور األوزبكي.

لنادي  الرسمي  الموقع  ورحب 

والذي  الجديد  بالعبه  صالل  أم 

خاض  أن  األوزبكي،  لالعب  سبق 

مع  القطري  الدوري  في  تجربة 

برفقته  قدم  الذي  الجيش،  نادي 

كان  حيث  رائعة،  مستويات 

األجانب  المحترفين  أفضل  من 

صفوف  في  لعب  كما  بالمسابقة.. 

نادي قطر أيضا، في موسم 2020/2019.

التركية،  أزميت  إلى  راشيدوف  وانتظم 

معسكره..  صالل  أم  فيها  سيقيم  التي 

خالل  صالل،  أم  لصفوف  انضمامه  بعد 

له  يتسنى  حتى  المقبلة،  القليلة  األيام 

رشيدوف  وسيكون  الفريق  مع  السفر 

الذي  البخيت،  ياسين  لألردني  بديال 

اليد،  مرفق  في  بكسر  لإلصابة  تعرض 

سيبعده لثالثة أشهر على أقل تقدير عن 

صقور برزان.

 3 خوض  الفريق  معسكر  ويتضمن 
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أن صالل  أم  نادي  د  وأكَّ ودية.  مباريات 

المرحلة  يعدُّ  للفريق  التركي  المعسكر 

الثانية من اإلعداد للموسم الجديد، بعد 

أن كانت البداية بالدوحة، وهي المرحلة 

العودة  قبل  وذلك  برزان،  لصقور  المهمة 

التحضيرات  في  للدخول  الدوحة  إلى 

الموسم  النطالق  واألخيرة  النهائية 

الجديد بداية أغسطس القادم.

عززت إدارة النادي األهلي الرياضي صفوف 

النجم  مع  بالتعاقد  األول  القدم  كرة  فريق 

المحترف  ليكون  هني  سفيان  الجزائري 

استعدادا  الفريق  بصفوف  الخامس 

للموسم الرياضي الجديد 2022 – 2023.

انضمامه  عقد  هني  سفيان  الالعب  ووقع 

من  قادما  القطرية،  األندية  عميد  لصفوف 

سيدافع  سنتين  لمدة  بعقد  الغرافة  نادي 

فيها عن شعار األهلي. وتمت مراسم توقيع 

الالعب بحضور السيد عارف عبدالرحمن 

والكابتن  للنادي  العام  المدير  العبدالله 

عبدالله جاسم المدير الرياضي.

صفوف  تكتمل  هني  سفيان  وبانضمام 

اإليرانيان  وهم  بالمحترفين  الفريق 

زادة،  خليل  وشجاع  كنعاني  سيد 

واألردني  بوزو  لويس  خوسيه  واإلسباني 

عينت  أخرى  ناحية  من  النعيمات.  يزن 

السابق  الفريق  العب  األهلي،  النادي  إدارة 

اإلداري  الجهاز  في  محمد،  عبدالرحمن 

لفريق كرة القدم بالنادي .

وسيكون عبدالرحمن محمد أحد العناصر 

الفترة  في  القدم  كرة  لفريق  اإلدارية 

المقبلة.

الرباط - قنا - أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة 

القدم »الكاف« تأجيل موعد انطالق كأس 

كوت  في  إقامتها  المقررة  اإلفريقية  األمم 

السيد  وقال   .2024 يناير  حتى  ديفوار 

االتحاد  رئيس  موتسيبي  باتريس 

إن  له،  تصريح  في  القدم،  لكرة  اإلفريقي 

كأس  انطالق  موعد  تأجيل  قرر  الكاف 

األمم ستة أشهر حتى يناير 2024.

مسابقة  إطالق  أيضا  موتسيبي  وأعلن 

الموسم  في  اإلفريقي  السوبر  دوري 

من  العاشر  في  البداية  وستكون  المقبل 

اجتماع  خالل  القراران  وجاء  أغسطس. 

المنتظر  ومن  المغرب،  في  اليوم  الكاف 

أن يتسبب تأجيل كأس األمم في جدل 

البطولة  موعد  تعارض  بسبب  جديد 

القارية مع ارتباطات العديد من الالعبين 

المقرر  من  وكان  أوروبا.  في  المحترفين 

اإلفريقية  األمم  كأس  منافسات  إقامة 

القادمة في الفترة من 23 يونيو وحتى 23 

يوليو 2023 في كوت ديفوار.

يذكر أن منتخب السنغال هو حامل لقب 

النسخة األخيرة 2021 من بطولة كأس 

أمم إفريقيا ألول مرة في تاريخه، بعد الفوز 

النهائية  المباراة  في  مصر  منتخب  على 

بركالت الترجيح 4 - 2 بعد التعادل 0 - 0 

في الوقتين األصلي واإلضافي.

{ راشيدوف

{ سفيان هني
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شكر نادي الدحيل على التعاون

الريـان يجـدد إعـارة مـال اللـه

 الدحيل   نادي  إلدارة  الشكر   الريان   نادي  إدارة  قدمت 

على تمديد إعارة الالعب علي مال الله، وذلك في إطار 

التعاون المشترك بين الناديين.

وكان الريان قد أعلن عن استمرار المدرب التشيلي 

الموسم  خالل  الفريق  قيادة  في  كوردوفا  نيكوالس 

المكثفة  تدريباته  ليواصل   ،2023  2022- الجديد 

المتاحين  الالعبين  ومشاركة  بحضور  ملعبه  على 

معسكر  إلى  السفر  قبل  وذلك  الحالي،  الوقت  في 

اإلعداد الخارجي. 

وأجرى الفريق تدريباته أمس على مرحلتين األولى 

الملعب،  بأرض  والثانية  »الجيم«،  األحمال  بصالة 

الجانب  على  التشيلي  المدرب  خاللها  من  ركز 

البدني لالعبين. 

األوروبي  معسكره  سيخوض  الريان  أن  المعروف 

المباريات  من  عدًدا  الرهيب  وسيخوض  هولندا  في 

الودية خالل المعسكر. { علي مال الله

كتب       عوض الكباشي

 بعد تتويجهم بثالث ميداليات في بطولة غرب آسيا بإيران

استقبال حافل ألبطال أدعم »اإلسكواش«
عادت إلى أرض الوطن بعثة منتخبنا القطري 

في  ناجحة  مشاركة  بعد  للرجال  لإلسكواش 

النسخة الرابعة لبطولة غرب آسيا بإيران توج 

خاللها بثالث ميداليات ملونة.

وكان في استقبال بعثة المنتخب لدى وصولها 

المهندي  سعد  السيد  الدولي  حمد  مطار  إلى 

للتنس  القطري  لالتحاد  التنفيذي  المدير 

أحمد  والسيد  الطائرة  والريشة  واالسكواش 

باالتحاد  العامة  العالقات  لجنة  رئيس  بطي 

حرصوا  الذين  االتحاد  أسرة  موظفي  من  وعدد 

على تقليد بعثة منتخبنا الوطني باقات الورود 

منافسات  خالل  بذلوها  التي  لجهودهم  تقديرا 

هذه البطولة.

يوسف  السيد  يترأسها  التي  البعثة  وضمت 

المنتخبات  لجنة  رئيس  نائب  المالكي 

القطريين  الالعبين  لإلسكواش،  القطرية 

وأحمد  أمجد  أزالن  وسيد  التميمي  عبدالله 

جانب  إلى  المالكي  وعبدالرحمن  التميمي 

المدرب مسعود باقر.

وتمكن بطل أدعم االسكواش عبد الله التميمي 

الذهبية  والميدالية  األول  المركز  اقتناص  من 

لفئة فردي الرجال في هذه البطولة بعد تغلبه 

اإليراني  نظيره  على  النهائية  المباراة  في 

صاحب األرض علي رضا شمالي بثالثة أشواط 

نظيفة.

كما رفع المنتخب القطري لالسكواش رصيده 

تحقيقه  بعد  البطولة  هذه  في  الميداليات  من 

المركز الثاني وفضية منافسات الفرق.

البرونزية والثالثة عن طريق  وجاءت الميدالية 

فردي  فئة  في  أمجد  أزالن  سيد  القطري  الالعب 

الرجال.

التنفيذي  المدير  المهندي  سعد  السيد  وهنأ 

والريشة  واالسكواش  للتنس  القطري  لالتحاد 

القطريين  الالعبين  له  تصريح  في  الطائرة 

خالل  ملونة  ميداليات  ثالث  على  بحصولهم 

تقديره  عن  معربا  اآلسيوي  االستحقاق  هذا 

الوصول  في  ساهم  من  وكل  جميعا  لجهودهم 

لتحقيق هذه النتائج المشرفة.

في بيروت.. وبحضور دحالن الحمد رئيس االتحاد اآلسيوي

انطالقة قوية لبطولة
غرب آسيا أللعاب القوى

الثانية  آسيا  غرب  بطولة  األمس  عصر  افتتحت 

ينظمها  التي  القوى  ألعاب  في  والشابات  للشباب 

االتحاد اللبناني للعبة بين 3 و6 يوليو الجاري على 

الجمهورية  رئيس  برعاية  الجمهور  نادي  ملعب 

دحالن  سعادة  وبحضور  عون  ميشال  العماد 

جمعان الحمد رئيس االتحاد اآلسيوي. 

وتشارك في البطولة تسع دول وهي سلطنة ُعمان، 

سوريا،  األردن،  العراق،  اليمن،  قطر،  الكويت، 

فلسطين ولبنان.

اللبناني  الوطني  النشيد  االفتتاح  حفل  وتضمن 

البطولة  في  المشاركة  الدول  وفود  واستعراض 

فالعديد من الكلمات من ممثل راعي االفتتاح. 

فيها:  قال  الحمد  دحالن  لسعادة  كلمة  وكانت 

معالي الوزير زياد مكاري وزير اإلعالم ممثل فخامة 

عون  ميشال  العماد  اللبنانية  الجمهورية  رئيس 

راعي بطولة غرب آسيا الثانية للشباب والشابات 

أللعاب  اللبناني  االتحاد  رئيس  سعادة  وروالن 

رئيس  السادة  للبطولة  المنظمة  واللجنة  القوى 

وأعضاء اتحاد غرب آسيا ورؤساء االتحادات األهلية 

المشاركة.

 أبناءنا األبطال والبطالت.. يشرفنا اليوم أن نعود 

إلى ميدان ومضمار  إلى لبنان وتحديدا  من جديد 

نادي الجمهور لنلتقي في بطولة متجددة تختص 

بالمواهب الطامحة لحصد التفوق واألرقام الجديدة 

تقديم  على  قادرا  وبات  واجتهد  استعد  من  لكل 

األفضل في هذا السباق أو المسابقة. وأضاف: اليوم 

األولى  المراكز  في  الوجود  إثبات  رحلة  تباشرون 

القارية  بالبطوالت  التواجد  في  جديتكم  وتؤكدون 

القادمة خصوصا أنكم على عتبة منافسات بطولة 

العالم للشباب. وفي انطالقة التحدي لحصد شرف 

التتويج وإعالء ترتيب بالدكم بالميداليات الملونة.  

وقال: اليوم نحن ننتظر منكم إطالق شرارة التوهج 

اآلسيوية  القارة  وبطالت  كأبطال  الوصول  ألجل 

كولومبيا  في  المقررة  للشباب  العالم  بطولة  في 

وثقتنا كبيرة لطموحاتكم وهدفنا لتحقيق األفضل 

هنا..  منافساتكم  مسيرة  في  واألسرع  واألعلى 

وتحدي  والمحبة  األرز  أرض  لبنان  في  اليوم  نحن 

نجاحات  استكمال  أراد  واحد  بلد  في  وكلنا  الذات 

دول  في  االشقاء  كل  واستضافة  األولى  البطولة 

غرب آسيا لهذه البطولة، ومن جديد نحن مع موعد 

للتعرف على مواهبنا االسيوية ومدى حرصهم على 

استمرار عشقهم ألم األلعاب ومدى جاهزيتهم لكل 

االستحقاقات القادمة.

أتوجه بجزيل الشكر  أن   وختم: اسمحوا لي هنا 

لكل العاملين في تنظيم وإنجاح هذه البطولة من 

بالشكر  أتوجه  كما  ومتطوعين..  وحكام  إداريين 

لإلخوة في اإلعالم المرئي والمسموع على حرصهم 

بالبطولة  المشاركة  وكانت  الحدث.   هذا  إلبراز 

جيدة رغم غياب السعودية واإلمارات والبحرين إال 

أن طالئع النتائج كانت إيجابية للغاية خصوصا 

من  عدد  تاهل  سجلت  التي  القطرية  للمشاركة 

األبطال والبطالت. 

وكان وفد دولة قطر قد وصل لبنان وخاض تمارينه 

على ميدان ومضمار المدينة الرياضية في بيروت 

وسط متابعة رئيس االتحاد محمد عيسى فضالة 

والوفد المرافق، ويتوقع أن يعقد اجتماع بين رئيس 

قبل  األهلية  االتحادات  ورؤساء  اآلسيوي  االتحاد 

مغادرته بيروت متوجها إلى مدينة يوجين لحضور 

بطولة العالم وكذلك اجتماعات االتحاد الدولي.

{ الوفد القطري 

{ الحمد يلقي كلمة االفتتاح 

الحمد: نتطلع لرؤية مواهبنا 
اآلسيوية في هذه النسخة

كتب        محمد الجزار

في لندن وباريس.. برعاية االتحاد القطري للرياضة للجميع

قطر تشارك في التحدي العالمي »القوس إلى القوس«
القطري  االتحاد  مبادرات  تتواصل 

وزارة  مظلة  تحت  للجميع،  للرياضة 

المرة  هذه  لتتخذ  والشباب،  الرياضة 

خالل  ومن  قطر  من  انطالقا  عالميا،  بعدا 

راية  يحملون  الذين  ورياضييها  شبابها 

إلى  القطرية  الرياضة  ورسالة  التحدي، 

الموعد هذه  الحدود، حيث سيكون  خارج 

»القوس  العالمي  التحدي  خالل  من  المرة 

وركوب  والجري  للسباحة  القوس«  إلى 

أعلن في مؤتمر صحفي  والذي  الدراجات، 

عقد ظهر أمس، ويعتبر هذا التحدي بمثابة 

أطول ترايثلون في العالم، حيث يربط بين 

إلى  وصوال  لندن  البريطانية  العاصمة 

بذلك  وهو  باريس،  الفرنسية  العاصمة 

يمتد لمسافة 471 كلم، وتأتي المشاركة 

خالل  من  العالمي،  التحدي  في  القطرية 

الفريق المكون من فهد محمد البوعينين، 

العزيز  وعبد  العمادي،  العزيز  عبد  وطالل 

يوسف العبد الله، وبرعاية االتحاد القطري 

للرياضة للجميع خالل الفترة من العاشر 

وحتى التاسع عشر من شهر يوليو الحالي.

مدير  الدوسري  الله  عبد  السيد  ورحب 

القطري  باإلتحاد  واألنشطة  الفعاليات 

القطرية  بالمشاركة  للجميع  للرياضة 

مبادرة  عن  اإلعالن  اليوم  يسرنا  قائال: 

رعاية  خالل  من  عالمية  وبصبغة  جديدة 

»تحدي  في  القطرية  للمشاركة  االتحاد 

القوس إلى القوس«، وهو تحٍد عالمي، لم 

شخصاعلى   46 سوى  إنجازه  في  ينجح 

مستوى العالم.

الفريق  مشاركة  رعاية  أن  الدوسري  وأكد 

نشر  بمثابة  التحدي،  هذا  في  القطري 

أفراد  بين  وممارستها  الرياضة،  لثقافة 

الرياضة  الضوء على  المجتمع، وتسليط 

المستوى  على  للشباب  أهميتها  وتأكيد 

تحقيق  أجل  من  وكذلك  العالمي، 

اإلنجازات والنجاحات الفردية والجماعية، 

خالل  من  نريد  وأضاف:  قطر.  دولة  باسم 

مشاركة الفريق القطري في هذا التحدي، 

تحقيق أرقام جديدة، حيث سيكون فريقنا 

هو األول خليجيا وعربيا، في هذا التحدي 

العالمي الكبير.

وتمنى الدوسري التوفيق للفريق القطري، 

مؤكدا  جماعية،  أو  فردية  بصفة  سواء 

في  تجربتهم  سينقلون  المشاركين  أن 

وسائل  على  حساباتهم  عبر  التحدي  هذا 

التواصل االجتماعي، إضافة إلى حسابات 

وذلك  للجميع،  للرياضة  القطري  االتحاد 

بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة، وصقل 

المواهب والقدرات للشباب القطري، بغية 

بها  يفخر  إنجازات  تحقيق  إلى  الوصول 

الجميع في دولة قطر. 

تحدي القوس إلى القوس عبارة عن رحلة 

تربط بين اثنين من أجمل مدن العالم هما 

لندن وباريس من خالل الجري والسباحة 

التحدي  ينطلق  حيث  الدراجات،  وركوب 

آرتس في لندن ويستمر بدون  من ماربل 

توقف وصوال إلى قوس النصر في باريس.

ويسمى هذا التحدي إفرست للسباحة في 

السباحة  المفتوحة وهو عبارة عن  المياه 

عبر القناة اإلنجليزية بشكل منفرد حيث 

تبلغ أقصر مسافة للسباحة في القناة 34 

ساعات   7 عن  مايزيد  يبلغ  بتوقيت  كم 

ركوب  إلى  إضافة  ساعة،   27 يبلغ  واألبطأ 

والجري  كم،   297 لمسافة  الدراجات 

التحدي  تاريخ  ويرجع  كلم.   140 لمسافة 

إلى 147 عاماً حيث سجلت أول محاولة في 

عام 1875. يواجه المشاركون في السباق 

تعد  حيث  ومتعددة  كبيرة  صعوبات 

القناة اإلنجليزية من اكثر ممرات الشحن 

تجنب  السباحين  على  ويجب  إزدحاماً 

إلى  إضافة  يوم  كل  عبارة  و200  ناقلة   600
المد،  بينها  من  التي  األخرى  الصعوبات 

والموجات الكبيرة، وبرودة المياه.

من تحقيق الفريق للبقاء إلى جانب الرياضات األخرى

عمومية الشمال تشيد بإنجازات النادي

جمعيته  أمس  الشمال  نادي  عقد 

 21 بحضور  وذلك  العادية،  العمومية 

عضوًا.

شمسان  عبدالله  العمومية  وحضر 

وإبراهيم  النادي  رئيس  نائب  السادة 

حسين السادة مدير عام النادي وممثل 

وزارة الرياضة والشباب.

لكرة  األول  الفريق  لنتائج  التطرق  وتم 

أندية  ضمن  البقاء  حقق  والذي  القدم 

بعد  الماضي  الموسم  في  النجوم  دوري 

أن احتل المركز العاشر، وإلى إنجازات 

النادي  في  األخرى  الفردية  األلعاب 

الشاطئية  والطائرة  القوى  ألعاب  مثل 

االنتقال  تم  ذلك  وعقب  والسباحة، 

الجمعية  اجتماع  أعمال  جدول  إلى 

التصديق  خالل  من  العادية  العمومية 

العادية  العمومية  اجتماع  محضر  على 

مناقشة  مباشرة  وبعدها  السابقة، 

النادي  أعمال  عن  النادي  رئيس  تقرير 

في السنة المنتهية 31/ 05/ 2022 وبرامج 

خطة العمل للسنة الجديدة.

الختامي  الحساب  اعتماد  تم  كما 

مشروع  وإقرار  والمنتهية  المالية  للسنة 

ومناقشة  المقبلة،  السنة  الموازنة 

وتعيين  الحسابات،  مراقب  تقرير 

مراقب الحسابات وتقدير أتعابه المالية 

إلى  باإلضافة  المنتهية.  القادمة  للسنة 

للنادي،  اإلستراتيجية  الخطة  اعتماد 

وفي األخير تم النظر في المسائل التي 

اقترحها األعضاء.

نائب  السادة  شمسان  عبدالله  وأكد 

رئيس نادي الشمال في تصريحات له 

خالل  رائعة  بمستويات  ظهر  الفريق  أن 

الموسم الماضي، بعد الجهود المبذولة 

من الجميع لتحقيق هدف البقاء.

نعمل  أننا  الشمال  يميز  ما  وأضاف: 

كأسرة واحدة، لهذا عندما نسطر هدفا 

الجميع  أن  شك  وال  إليه،  نصل  معينا 

شاهد نتائجنا الرائعة ليس فقط على 

بل  القدم  لكرة  األول  الفريق  مستوى 

حتى الفئات السنية واأللعاب األخرى.

سيكون  المقبل  الموسم  أن  إلى  وأشار 

التحضير  الضروري  ومن  أصعب، 

الجاهزية  لقمة  للوصول  جيد  بشكل 

المرة  هذه  الموسم سيبدأ مبكرا  ان  بما 

في شهر أغسطس المقبل.

مع  بالتنسيق  النادي  إدارة  وتابع: 

المحترفين  ملف  أغلقوا  الفني  الجهاز 

بالتجديد ألمجد عطوان مع استمرارية 

وبهاء  علوان  علي  األردني  الثنائي 

ماتيوس  البرتغالي  وكذلك  فيصل، 

الفرنسي  المدافع  مع  وتعاقدنا  ناني.. 

لويك الندير.

بالنتائج  النادي  رئيس  نائب  وأشاد 

حيث  الفردية،  لأللعاب  المشرفة 

الميداليات  من  العديد  على  تحصلنا 

بينها  من  القوى،  ألعاب  مستوى  على 

متر   400 بسباق  إسماعيل  عمار  تتويج 

األلعاب  دورة  في  الذهبية  بالميدالية 

أخرى  إنجازات  جانب  إلى  الخليجية، 

والسباحة  الشاطئية  الطائرة  كرة  في 

فئاتها. بجميع 

الموسم  وختم حديثه قائال: سنخوض 

المراكز  في  التواجد  أجل  من  المقبل 

المتقدمة.

عبدالله شمسان السادة: طموحنا كتب        وحيد بوسيوف
المنافسة على المراكز المتقدمة
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أفضل »5« 
منصات 

ميتافيرس

حيث  غامرة،  افتراضية  »بيئة  بأنها  الميتافيرس  زوكربيرغ  وعرف 

والمجتمع  الرقمية  البيئة  في  الناس  مع  بالفعل  الوجود  يمكنك 

إنترنت متجسدة، توجد فيها  أنها  التفكير بها على  الرقمي، يمكننا 

فعليا بدال من مجرد النظر إليها كما يحدث اآلن«.

القادم  الجيل  باعتبارها  الميتافيرس  في  »أفكر  زوكربيرغ:  وأوضح 

من اإلنترنت.. بدال من أن تكون اإلنترنت شاشة خارجية ننظر إليها 

منا  جزءا  ستصبح  الحاسوب،  شاشات  أو  المحمولة  هواتفنا  على 

وسنصبح نحن جزءا منها.. إنترنت المستقبل هو شيء يمكننا أن 

نكون داخله«.

المصطلحات  أكثر  أحد  الميتافيرس  لفظ  أصبح  الوقت  ذلك  ومنذ 

تداوال في العالم.

وحاليا يتم ضخ عشرات مليارات الدوالرات من االستثمارات في هذه 

البيئة االفتراضية الغامرة من قبل كبرى شركات ودول العالم، فالكل 

يريد أن يكون جزءا من هذا المستقبل الذي تحدث عنه زوكربيرغ، 

»مايكروسوفت«  شركة  أن  السياق-  هذا  -في  نعلم  أن  ويكفي 

)Microsoft( خصصت 70 مليار دوالر لالستثمار في هذا المستقبل، 

أما شركة »ميتا« نفسها فخصصت 10 مليارات دوالر للغرض نفسه، 

ناهيك عن عشرات مليارات الدوالرات التي خصصتها شركات ودول 

أخرى من شتى أنحاء العالم للهدف ذاته.

وفي الحقيقة، فإن هذا ليس مفاجئا تماما، ففي الميتافيرس يمكن 

للناس العمل واللعب والتسوق والتواصل بطريقة غير مسبوقة من 

قبل، وهو ما يعني بداية النهاية لوسائل التواصل االجتماعي التي 

واقعية  أكثر  أخرى  تواصل  منصات  زمن  إلى  والدخول  اآلن،  نعرفها 

»أناليتكس  منصة  ذكرت  كما  الميتافيرس،  عبر  اتصاال  وأكثر 

إنسايت« )analytics insight( مؤخرا.

إنها شبكة من العوالم االفتراضية ثالثية األبعاد تركز على التواصل 

للمطورين  تتيح  افتراضية  منصة  هي  والميتافيرس  البشر.  بين 

كما  المعزز،  الواقع  إلى  االفتراضي  الواقع  من  شيء  كل  إنشاء 

التواصل  بوسائل  مقارنة  متخصصا  منتجا  الميتافيرس  تعتبر 

االجتماعية التقليدية والمنتجات الرئيسية األخرى.

الميتافيرس  ستحل  متى  تحديد  المستحيل  من  أنه  حين  وفي 

إال  اآلن،  نعرفها  التي  التواصل  ووسائل  االجتماعية  الشبكات  محل 

بكثير  وأكثر  جديدة،  ومالية  اجتماعية  مزايا  بالتأكيد  أنها ستفتح 

مما رأيناه من قبل.

يرى  ميتافيرس  منصات   5 بأفضل  قائمة  التقرير  هذا  في  نقدم 

وسائل  محل  ستحل  أنها  المتخصصة  المواقع  من  وعدد  مراقبون 

التواصل االجتماعي التي نعرفها حاليا في المستقبل.

)Decentraland( ديسينترا الند

»البلوك  سلسلة  من  بالكامل  مدعومة  منصة  أول 

الميتافيرس،  في   )blockchain( تشين« 

تشفيرية  تكنولوجيا  هي  تشين  والبلوك 

أي ال يوجد من يتحكم في  ال مركزية، 

فال  خاللها،  من  تتم  التي  العمليات 

-مثال-  حكومية  هيئات  يوجد 

األمور  مجريات  على  مسيطرة 

تدير  شركات  حتى  وال  فيها، 

وهي  فيها،  العمل  وتنظم 

المعامالت  كافة  تسجل 

العالم  في  تجري  التي 

أستاذ«  »دفتر  في  الرقمي 

يملكه  ال  ضخم   )ledger(

حقوق  ويضمن  أحد، 

في  وبالذات  المستثمرين 

العمالت الرقمية المشفرة.

ديسنترا  منصة  إلى  وعودة 

من  واحدة  من  مدعومة  فهي  الند، 

العالم  في  الرقمية  العمالت  أقوى 

 ،)Ethereum( »إيثريوم«  عملة  وهي 

تسمح  إلكترونية  لعبة  أيضا  وهي 

واستثمار  وتجربة  بإنشاء  للمستخدمين 

المحتوى على نطاق واسع، إذ يمكن للمستخدمين من 

واستثمارها،  بها  واالستمتاع  بهم  الخاصة  التطبيقات  إنشاء  خاللها 

داخلها من  االفتراضية  العقارات  وتأجير  وبيع  لهم حق شراء  أن  كما 

كامل  افتراضي  رقمي  مجتمع  وفيها  وقصور،  ومكاتب  وبيوت  شقق 

وتعمل  تستثمر  حقيقية  وشخصيات  وحارات  وشوارع  ومدن  وقرى 

وتعيش وتتواصل.

)Sandbpx( ساند بوكس
هي لعبة ميتافيرس افتراضية، حيث يمكن لالعبين والمستخدمين 

ومكاتبهم،  وبيوتهم  مجتمعاتهم  وبناء  االفتراضية  تجاربهم  خوض 

والمعزز  االفتراضي  الواقعين  تقنيات  واستخدام 

أو  أصدقائهم  مع  والمباشر  الحي  للتواصل 

معه  التواصل  في  يرغبون  شخص  أي 

أيضا  يمكنهم  كما  اللعبة،  داخل 

وتطبيقاتهم  عقاراتهم  وتأجير  بيع 

والمحتوى الذي ينشئونه داخل 

التي  االفتراضية  البيئة  هذه 

االنغماس  لتحقيق  تسعى 

الكامل في العالم االفتراضي 

المعزز.

وتتكون منصة ألعاب ساند 

منتجات   3 من  بوكس 

تجربة  معا  توفر  متكاملة 

الذي  للمحتوى  شاملة 

مما  المستخدم،  ينشئه 

أقوى  من  تكون  كي  يرشحها 

االجتماعي  التواصل  منصات 

في المستقبل.

 Axie( إكسي إنفينيتي
)Infinity

هي عملة مشفرة يتم لعبها لكسبها، حيث يمكن 

للمستخدمين ربح عملة إكسي إنفينيتي من خالل لعبها 

البلوك شين، حيث  والتداول بها. وهي لعبة ميتافيرس قائمة على 

وكل  أليفة،  رقمية  حيوانات  وتربية  وصنع  بجمع  الالعبون  يقوم 

يمكن  والتي   )Axies( »إكسي«  تسمى  نوعها  من  فريدة  منها  واحدة 

استخدامها للمنافسة في لعبة بطاقات خاصة تعتمد على األدوار.

 )NFTs( وهذه الحيوانات الرقمية هي أيضا رموز غير قابلة لالستبدال

يمكن شراؤها وبيعها، ويكلف أقل سعر إكسي المتاح حاليا حوالي 

200 إيثريوم، وأغلى واحد يباع بنحو 300 إيثريوم )1 إيثريوم = 1300 
دوالر(. إمكانية الكسب وتحقيق الربح الوفير هي ما جعل هذه اللعبة 

من  والمستثمرين  الشباب  من  كبيرا  عددا  وتستقطب  شائعة، 

شتى أنحاء العالم.

)Roblox( روب لوكس
هي لعبة افتراضية غامرة تستقطب ماليين األشخاص في العالم، 

مجتمعا  وتضم  والمستثمرين،  الشركات  من  كبيرا  عددا  وكذلك 

من  للمستخدمين  يمكن  ميتافيرس  منصة  وهي  شامال،  رقميا 

وكسب  آخرون،  مستخدمون  صنعها  التي  األلعاب  ممارسة  خاللها 

األموال من هذه األلعاب.

 )IOS( إس«  أو  و»آي   )Android( »أندرويد«  أجهزة  على  متوافرة  وهي 

الرقمي  المجتمع  هذا  أفراد  ويبني   ،)Xbox( بوكس«  و»إكس 

أيضا  ويمكنهم  وتلبيسها،  بتزيينها  ويقومون  الرقمية  شخصياتهم 

أن يمارسوا جموح خيالهم من خالل صنع ألعاب خاصة بهم، وإضافة 

التأثيرات الخاصة بها داخل اللعبة.

ألف   500 من  أكثر  لوكس  روب  لدى  أصبح   ،2017 عام  من  واعتبارا 

العب  مليون   30 وهناك  األلعاب،  تصميم  في  المبدعين  من  العب 

ساعة  مليون   300 من  أكثر  وسجلوا  اللعبة  يمارسون  شهريا  نشط 

في  بعضا  بعضهم  مع  يتواصلون  األثناء  هذه  في  وهم  اللعب،  من 

لتكون  يرشحها  مما  يوم،  بعد  يوما  ينمو  ضخم  افتراضي  مجتمع 

واحدة من منصات التواصل االجتماعي في المستقبل.

)Gather( غاذر
عبارة عن منصة دردشة فيديو مصممة لجعل التفاعالت االفتراضية 

وتحقيق  الفرص  لخلق  افتراضي  مجتمع  وهي  إنسانية.  أكثر 

والتواصل االجتماعي  العمل  االتصال للجميع، حيث يمكن للناس 

شخص  ماليين   10 من  أكثر  حاليا  المنصة  هذه  وتضم  والتعلم، 

حول العالم.

 )Facebook( »مّر نحو 8 أشهر منذ أن أعلن الرئيس التنفيذي لشركة »فيسبوك
مارك زوكربيرغ تغيير اسم عمالق التواصل االجتماعي إلى »ميتا« )Meta(، موضحا 

أنه سيركز جهوده ومستقبل شركته على »ميتافيرس« )Metaverse( التي أكد 
أنها »مستقبل اإلنترنت«.

وبدا زوكربيرغ جادا جدا وهو يتحدث بحماس بالغ عن قدرة الميتافيرس على 
تغيير »شكل ومستقبل وسائل التواصل االجتماعي وشبكة اإلنترنت ذاتها«.

عدة طرق للتحققكتم صوت المستخدمين بشكل فردي

عالمات على سرقة »WiFi«تنظيم مكالمات واتساب الجماعية
عرض »واتساب« )WhatsApp( العديد من الميزات الجديدة في 

األسبوع الماضي، بما في ذلك القدرة على كتم صوت األشخاص 

 Android( »في أثناء المكالمات الجماعية، عبر »أندرويد سنترال

وتبدو   .)The Verge( فيرج«  »ذا  لموقع  تقرير  وفق   ،)Central
الذين  األشخاص  صوت  لكتم  فقط  ليس  مفيدة  الميزة  هذه 

بنفس  كنت  إذا  أيضا  ولكن  بأنفسهم،  بذلك  القيام  ينسون 

تريد  وال  المكالمة  في  موجود  شخص  مع  الغرفة 

سماع صدى لما يقوله. وبينما تسمح بعض 

 )Zoom( »تطبيقات المؤتمرات -مثل »زوم

 Microsoft( تيمز«  و»مايكروسوفت 

صوت  بكتم  للمضيفين   -)Teams
)أو مشاركين  المشاركين  جميع 

عادة  توفر  ال  فإنها  محددين(، 

طريقة للمستخدمين الفرديين 

لكتم صوت من يريدون في أثناء 

المكالمة.

مستوى  الميزة  هذه  وتقدم 

من  الذي  التحكم  من  جديدا 

المحتمل أن يكون أفضل لحماية 

حال  في  الفوضى  من  االجتماعات 

إلى  يصل  ما  يشمل  االجتماع  كان 

8 أشخاص كحد أقصى في مكالمات 
32 في المكالمات  الفيديو، أو ما يصل إلى 

الصوت  كتم  ميزة  إلى  وباإلضافة  الصوتية. 

إلى  رسائل  إرسال  اآلن  واتساب  لك  يتيح  الجديدة؛ 

إذا  وذلك  جماعية،  مكالمة  إجراء  أثناء  في  معينين  أشخاص 

أو  أثناء اجتماع  إلى شخص ما في  كنت تريد تدوين مالحظة 

إطالق مزحة قد تظهر للمجموعة بأكملها. ويقوم واتساب أيضا 

بعرض الفتة جديدة لتنبيهك عندما ينضم شخص جديد إلى 

مكالمة بعد أن بدأْت بالفعل.

كيفية إجراء مكالمات جماعية على واتساب
ميزة  مجرد  من  أكثر  إنشاء  على  المراسلة  خدمة  وتعمل 

أعلن  الماضي،  الجمعة  فيوم  بها.  الخاصة  الجماعي  االتصال 

االتصال  جهات  اختيار  اآلن  يمكنك  أنه  واتساب 

الشخصي،  ملفك  صورة  رؤية  يمكنها  التي 

عندما  تظهر  والتي  لك  ظهور  آخر  وحالة 

كنت نشطا على النظام.

ويمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ 

على ملفك الشخصي بعيدا عن 

أي  أو  المهنية،  االتصال  جهات 

وصوله  في  ترغب  ال  شخص 

إلى هذه المعلومات.

بدأ  الماضي،  العام  وفي 

آخر  حالة  إخفاء  في  واتساب 

عن  للمستخدمين  ظهور 

الغرباء بشكل افتراضي بسبب 

لهذه  المحتملة  اآلثار  من  مخاوف 

الميزة على الخصوصية.

األسبوع،  هذا  من  سابق  وقت  وفي 

مستخدمي  قدرة  أخيرا  واتساب  عرض 

سجالت  نقل  على   )Android( »أندرويد« 

بعد   )iPhone( »آيفون«  إلى  بهم  الخاصة  الدردشة 

بنقل  للمستخدمين  بالسماح  البداية  في  الشركة  بدأت  أن 

بيانات محادثتهم في االتجاه المعاكس )من آيفون إلى أندرويد( 

العام الماضي.

به  المصّرح  غير  الوصول  اإلنترنت  عبر  للمتطفلين  يمكن 

أمنيا  خطرا  يشكل  مما  اإلنترنت،  توجيه  جهاز  إلى  بسهولة 

شبكة  إلى  للوصول  إليه  يحتاجون  ما  وكل  عليك،  كبيرا 

أن  يمكن  والتي  شبكتك،  اعتماد  بيانات  هو   )WiFi( فاي«  »واي 

يسرقوها بعدة طرق دون أي صعوبة.

فاي«،  »الواي  منك  يسرق  ما  شخصا  أن  في  تشك  كنت  فإذا 

فهناك عدة طرق يمكنك من خاللها اكتشاف ذلك.

عالمات تدل على السرقة
أن  يمكن  األحيان،  من  كثير  في 

من  مزيد  استخدام  يتسبب 

اإلنترنت  األشخاص جهاز توجيه 

األداء،  في  مشكالت  حدوث  في 

تباطؤ  حدوث  يعني  مما 

اإلنترنت،  سرعات  في  مفاجئ 

ويجعل البث أو تنزيل البيانات 

من  أطول  وقتا  يستغرق 

المعتاد.

أنك  تجد  قد  ذلك،  إلى  باإلضافة 

نتيجة  باستمرار  اتصالك  تفقد 

متكرر.  بشكل  الجهاز  لتوقف 

من  الكثير  لوجود  أخرى  نتيجة  وهذه 

األشخاص الذين قاموا بتسجيل الدخول 

إلى جهاز توجيه اإلنترنت الخاص بك في وقت 

بسبب  هذا  حدوث  يمكن  أنه  من  الرغم  على  واحد، 

عوامل أخرى أيضا.

من  اإلنترنت،  على  المتطفلين  عن  بحثا  شبكتك  لفحص 

المحتمل أن يكون أفضل رهان هو تطبيق »واي فاي ديتكتيف« 

)WiFi Detective(. وهناك أيضا الكثير من التطبيقات المتاحة 

من  لكن   ،)Android( و»أندرويد«   )iOS( إس«  أو  »آي  ألجهزة 

.)WiFi Guard( »الخيارات الموثوقة تطبيق »واي فاي غارد

وبمجرد تنزيل التطبيق، سيقوم بفحص جهاز التوجيه ويظهر 

تلك  تصفح  ويمكنك  به،  المتصلة  األجهزة  بجميع  قائمة  لك 

القائمة بحثا عن األجهزة التي ال تعرفها.

من  العديد  أن  من  بالرغم  أنه  اعتبارك  في  ضع 

األجهزة لها أسماء يمكن التعرف عليها، مثل 

أجهزة  ستجد  فإنك  الذكي،  هاتفك 

»جهاز  بأنه  منها  كل  توصف  أخرى 

غير معروف«، وقد يجعل ذلك من 

لديك  كان  إن  ما  معرفة  الصعب 

دخيل على شبكتك أم ال.

للتحقق  أخرى  طريقة  وهناك 

شبكتك،  على  موجود  هو  مما 

جهاز  تطبيق  عبر  وهي 

طريق  عن  أو  نفسه،  التوجيه 

لوحة  إلى  الدخول  تسجيل 

التحكم في متصفح الويب.

وتعد هذه الطريقة أكثر تعقيدا 

أيضا  تتيح  لكنها  االستخدام،  في 

المتصلة  األجهزة  جميع  فحص 

بجهاز التوجيه.

كيف تمنع شبكات »واي فاي«
»للواي  شبكتك  يستخدم  ما  شخصا  أن  من  متأكدا  كنت  إذا 

تغيير  حجبه:  أو  إليقافه  سهلة  طريقة  فهناك  إذنك،  دون  فاي« 

كلمة مرور جهازك.
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مرض  باسم  أيًضا  المعروف  العظمي،  الفصال 

التهاب  أنواع  أكثر  هو   ،)DJD( التنكسية  المفاصل 

المفاصل شيوعًا.

العظمي  بالفصال  اإلصابة  احتمالية  تزداد  ما  وعادة 

هشاشة  في  التغيرات  تحدث  إذ  العمر،  تقدم  مع 

عمر  من  طويلة  سنوات  مدى  على  ببطء  العظام 

استثناءات  وجود  من  الرغم  على  وذلك  اإلنسان، 

عرضية.

إلى  المتكررة  وإصاباته  المفصل  التهاب  ويؤدي 

وانهيار  واألربطة  األوتار  وتدهور  العظام  في  تغيرات 

وتورم  ألم  إلى  المطاف  ما يؤدي في نهاية  الغضروف؛ 

وتشوه في المفصل.

أنواع الفصال العظمي
هناك نوعان رئيسيان من الفصال العظمي:

شيوعًا،  األكثر  النوع  وهو  األساسي:  العظم  فصال 

والعمود  واإلبهام  األصابع  على  أساسي  بشكل  ويؤثر 

الفقري والوركين والركبتين وأصابع القدم الكبيرة.

شذوذ  مع  يحدث  الثانوي:  العظمي  الفصال 

في  بما  مسبقًا،  موجودة  إصابة  أو  وتشوه  مفصلي 

اإلصابات  مثل  والكسور،  الصدمات  أو  الحوادث  ذلك 

المتكررة في ذات الموقع أو المرتبطة بالرياضة، عالوة 

والصدفية،  الروماتيزم،  مثل  المفاصل،  التهاب  على 

أو النقرس، والتهابات المفاصل الوراثية.

أعراض الفصال العظمي
العظمي  للفصال  الرئيسية  األعراض  تتمثل 

وتيبسها،  المفاصل  آالم  في  العظام  وهشاشة 

ومشكالت في تحريك المفصل.

وعادة ما يعاني بعض األشخاص أيضًا من أعراض 

م.
ُّ

إضافية مثل: التور

األلم المتكرر.

المفاصل  تحريك  عند  الطقطقة  أو  الصرير  صوت 

المصابة.

العظام  هشاشة  أعراض  شدة  تختلف  أن  ويمكن 

المفاصل  وبين  آلخر،  شخص  من  كبير  بشكل 

المختلفة. المصابة 

موقع  بحسب  األشخاص،  لبعض  بالنسبة  لكن 

NHS، يمكن أن  هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا 

تكون األعراض خفيفة وقد تأتي وتختفي.

من  اآلخرون  األشخاص  يعاني  أن  يمكن  حين  في 

الصعب  من  تجعل  وشديدة  مستمرة  مشاكل 

القيام باألنشطة اليومية.

الفصال  بحاالت  تقريبًا  مفصل  أي  يتأثر  أن  ويمكن 

مشاكل  تسبب  ما  غالبًا  الحالة  ولكن  العظمي، 

في  الصغيرة  والمفاصل  والوركين  الركبتين  في 

اليدين.

الطبيب  مراجعة  تتم  أن  يجب  الحالة  تلك  في 

التشخيص  تأكيد  من  يتمكن  حتى  المتخصص، 

ووصف أي عالج ضروري للحالة قبل أن تتفاقم.

أسباب اإلصابة بالمرض
الغضروف  يتدهور  عندما  العظمي  الفصال  يحدث 

تدريجيًا، وهو بدوره األمر الذي يبطئ حركة أطراف 

صلب  نسيج  هو  والغضروف  المفاصل.  في  العظام 

تقريبًا  احتكاكية  غير  مفصلية  بحركة  يسمح  زلق 

في تلك المناطق.

فسوف  تمامًا،  الغضروف  تآكل  إذا  النهاية،  وفي 

م 
ُّ

والتور األلم  في  وتتسبب  بالعظام  العظام  تحتك 

وصعوبة الحركة.

أنه مرض  العظمي على  الفصال  إلى  ما ُيشار  وغالًبا 

السن  بالتقدم في  المرتبط  الجسم  اهتراء  أو  البلى، 

وسوء العناية.

هشاشة  فإن  الغضروف،  انهيار  جانب  إلى  ولكن 

اإلصابة  عند  بأكمله  المفصل  على  تؤثر  العظام 

تغيرات  يسبب  الذي  األمر  العظمي.  بالفصال 

تربط  التي  الضامة  األنسجة  وتدهور  العظام  في 

كما  بالعظام.  العضالت  وتربط  ببعضه  المفصل 

أنه يسبب التهاب بطانة المفصل.

متى تكون عرضة لإلصابة بالمرض؟
خطر  من  تزيد  أن  يمكن  التي  العوامل  تتضمن 

 Mayo لموقع  وفقًا  يلي،  ما  العظام  بهشاشة  اإلصابة 

الطبية: والمعلومات  للصحة   Clinic
بالفصال  اإلصابة  خطر  يزداد  السن:  في  التقدم 

العظمي مع تقدم العمر.

بهشاشة  لإلصابة  عرضة  أكثر  النساء  الجنس: 

العظام عن الرجال، وذلك على الرغم من عدم وضوح 

السبب، مع ترجيح أن تلعب الهرمونات وانقطاع سن 

الطمث عاماًل في خسارة قوة العظام.

البدانة وزيادة الوزن: يساهم الوزن الزائد في اإلصابة 

زاد  وزنك،  زاد  وكلما  طرق،  بعدة  العظمي  بالفصال 

خطر إصابتك.

إذ تضيف زيادة الوزن ضغطًا على المفاصل الحاملة 

تنتج  كما  والركبتين.  الوركين  مثل  للجسم، 

تسبب  أن  يمكن  بروتينات  أيضًا  الدهنية  األنسجة 

التهابًا ضارًا في مفاصلك وحولها.

مثل  اإلصابات،  تزيد  أن  يمكن  المفاصل:  إصابات 

أو من حادث  تلك التي تحدث عند ممارسة الرياضة 

حتى  العظام.  بهشاشة  اإلصابة  خطر  من  معين، 

ويبدو  عديدة  سنوات  منذ  حدثت  التي  اإلصابات 

أنها تلتئم يمكن أن تزيد من خطر اإلصابة بهشاشة 

العظام والفصال العظمي.

وظيفتك  كانت  إذا  المفصل:  على  المتكرر  الضغط 

متكررًا  ضغطًا  تسبب  تمارسها  التي  الرياضة  أو 

النهاية  في  المفصل  هذا  يصاب  فقد  المفصل،  على 

بالفصال العظمي لفرط استهالكه.

الميل  األشخاص  بعض  يرث  وراثية:  أسباب 

العائلة  وأفراد  آبائهم  من  العظمي  بالفصال  لإلصابة 

الممتدة.

بمفاصل  الناس  بعض  يولد  العظام:  تشوهات   

يؤدي  ما  وضعيف،  معيب  غضروف  أو  مشوهة 

لإلصابة بالحالة دون مقدمات.

والحالة  السكري  أمراض معينة: يشمل ذلك مرض 

من  الكثير  على  يحتوي  جسمك  فيها  يكون  التي 

الحديد )داء ترسب األصبغة الدموية(.

كبار  من   %  80 من  يقرب  ما  يعاني  عام،  وبشكل 

فما  عامًا   55 بين  أعمارهم  تتراوح  -الذين  السن 

فوق- من قابلية اإلصابة بالتهاب المفاصل العظمي، 

بحسب موقع Cleveland Clinic للصحة والطب.

في  بالغ  مليون   240 أن  إلى  التقديرات  تشير  كما 

العظام  هشاشة  من  يعانون  العالم  أنحاء  جميع 

المصحوبة بأعراض الفصال العظمي.

متى ينبغي استشارة الطبيب؟
مرض  هو  العظمي  الفصال  ومرض  العظام  هشاشة 

يؤدي  ما  وغالبًا  الوقت،  بمرور  سوءًا  يزداد  تنكسي 

المفاصل  ألم  يصبح  أن  يمكن  كذلك  مزمن.  ألم  إلى 

اليومية  المهام  لجعل  يكفي  بما  شديدين  وتيبسها 

صعبة.

عنها  ينتج  قد  الخطيرة  الصحية  التداعيات  هذه 

النوم؛  واضطرابات  باالكتئاب  الشخص  إصابة 

اليومية  المهام  أداء  عن  الناتج  والعجز  األلم  نتيجة 

المعتادة.

المعاناة  عند  أنه  إلى  للطب   WebMD موقع  ويلفت 

الطبيب  بزيارة  قم  ذكرها،  السالف  األعراض  من 

المتخصص إلجراء الفحوصات الالزمة للتشخيص 

والعمل  األعراض  لتخفيف  المناسب  العالج  وتلقي 

على السيطرة على الحالة.

هي  المصابة  للمفاصل  السينية  األشعة  وتعتبر 

بالفصال  اإلصابة  على  للتعرف  الرئيسية  الطريقة 

العظمي وهشاشة العظام. 

البسيط  السينية  األشعة  اختبار  يكون  أن  ويمكن 

في  لأللم  األخرى  األسباب  الستبعاد  جدًا  مفيدًا 

القرار  اتخاذ  في  المساعدة  وكذلك  معين،  مفصل 

في  التفكير  فيه  ينبغي  الذي  بالوقت  يتعلق  فيما 

التدخل الجراحي.

مرض المفاصل 

التنكسيــة

تزداد احتمالية اإلصابة مع تقدم العمر

الرضاعة الطبيعية 
تعزز نمو الدماغ

تعزيز  على  الطبيعية  الرضاعة  وتعمل 

ألمهات  ُولدوا  ممن  األطفال  لدى  الدماغ  نمو 

تجعلهم  درجة  إلى  التعليم،  من  ُحرمن 

يتغذون  الذين  األطفال  من  استعدادًا  أكثر 

الدراسة  بدء  حتى  الصناعي  الحليب  على 

االبتدائية.

 
َّ

كما تقدم النتائج أدلة جديدة مهمة على أن

الرضاعة الطبيعية مفيدة لألطفال. 

حّللت بيانات 6 آالف طفل
ربطت  السابقة  الدراسات   

َّ
أن وبرغم 

سن  في  الثدي  حليب  تناول  باألساس 

 هذه الورقة 
َّ

مبكرة بالصحة الجسدية، فإن

الجديدة -بناًء على تحليل بيانات ما يقرب 

أولى  من  واحدة  بريطاني-  طفل   6000 من 

الدراسات التي أظهرت أنها تحسن مهاراتهم 

المعرفية.

ماركوس  البروفيسور  البحث  وأجرى 

االقتصاد،  قسم  من  هيرنانديز  فيرا 

مركز  من  فيتزسيمونز  إمال  والبروفيسورة 

الدراسات الطولية بجامعة كوليدج لندن. 

من  بيانات  تحليل  على  الباحثان  وعمل 

 6000 من  يقرب  لما  وطنية  تمثيلية  عينة 

أنحاء  جميع  في  ُولدوا  بريطاني  طفل 

عامي  بين  الفترة  خالل  المتحدة  المملكة 

2000 و2002، من أمهات تركن المدرسة قبل 
أو  طبيعية  بوالدة  وحظين  عامًا،   17 بلوغ 

منخفضة المخاطر.

النتائج   
َّ

إن إمال  البروفيسورة  قالت  بدورها، 

المعرفي  التطور  بشأن  إليها  توصلوا  التي 

كانت »ذات داللة إحصائية«.

سبيل  على  الثالثة،  سن  في  أنه  ووجدوا 

يرضعون  الذين  األطفال  سجل  المثال، 

في  نقطة   9.88 متوسط    طبيعية  رضاعة 

استخدام »اللغة التعبيرية«؛ حيث ُتعَرض 

تسميتها،  منهم  وُيطَلب  ألشياء  صوٌر  لهم 

لجميع  نقطة     70.4 بالمتوسط  مقارنة 

األطفال.

الذين  األطفال  سّجل  ذلك،  إلى  إضافة 

عمر  في  طبيعية  رضاعة  يرضعون 

في  نقطة   8.3 متوسطه  ما  سنواٍت  ثالث 

المهارات  إتقان  -أي  للمدرسة«  »االستعداد 

القراءة  معرفة  تتضمن  التي  األساسية 

والكتابة والحساب- وهو أعلى من المتوسط   

الذي  العمر،  ذلك  في  األطفال  جميع  بين 

يبلغ 22.2 نقطة. 

اختبار  عند  نفسها  االختالفات  ولوحظت 

الخامسة،  سن  في  أخرى  مرة  األطفال 

تقييم  في  العمر  هذا  في  أيضًا  وشوهدت 

قدرتهم  -أي  المكانية  البصرية  المهارة 

المربعات  باستخدام  التصميم  تكرار  على 

التصويري«،  و»التفكير  بالنقاط-  المليئة 

حيث يحللون الصور.

نتائج مذهلة
دورية  في  ُنِشَرت  التي  الدراسة،  وتقول 

 American Economic Journal: Applied
تنطبق  التي  »نتائجنا،   :Economics
التعليمية  المستويات  ذوات  األمهات  على 

المنخفضة نسبيًا، مذهلة«.

للرضاعة  قويًا  تأثيرًا  وجدنا  »لقد  وأضافت: 

لألطفال.  المعرفي  النمو  في  الطبيعية 

غير  المعرفية  غير  المهارات  تأثيرات  لكن 

التأثيرات  على  دليل  أي  نجد  ولم  حاسمة، 

على الصحة خالل هذه الفترة من الطفولة«.

ليفينغستون،  كلير  قالت  السياق،  وفي 

والمشرفة  المهنية  السياسات  مستشارة 

»هناك  الدراسة:  في  ضع 
ُّ

الر تغذية  على 

الصحية  الفوائد  حول  ومتنامية  قوية  أدلة 

للرضاعة الطبيعية على صحة األم والطفل، 

وعلى النمو المعرفي للطفل أيضًا«.

وأضافت: »لذلك من الضروري تزويد خدمات 

الموظفين  من  كاٍف  بعدد  دائمًا  األمومة 

مجال  في  والعاملين  للقابالت  يمكن  بحيث 

دعم األمومة تقديم دعم عالي الجودة لكل أم 

ضع«.
ُّ

في أثناء تغذية الر

يمكنهن  ال  األمهات  »جميع  كلير:  وتابعت 

تختار  ال  كما  الطبيعية،  الرضاعة  تقديم 

تأثيرات  هناك   
َّ

أن بجانب  ذلك،  جميعهن 

االجتماعية  العوامل  ضمنها  من  أخرى، 

إنها  أيضًا.  دور  لها  والتعليمية،  واالقتصادية 

 
َّ

أن في  شك  هناك  ليس  لكن  معقدة،  صورة 

وصول األمهات إلى الدعم المرتبط بالرضاعة 

الطبيعية أمر بالغ األهمية«.

توصلت دراسة بريطانية إلى أنَّ حصول أطفال األمهات األكثر فقرًا أو اللواتي 
لم يكملن تعليمهن الدراسي، على الرضاعة الطبيعية له نتيجة مباشرة في 

تحسين أدائهم في المهام التي تتضمن التحدث والرسم والفهم، حسب صحيفة 
الغارديان البريطانية. وفقًا للدراسة، يؤدي هؤالء األطفال أداًء أفضل بفارق 8 % في 

اختبارات قدراتهم المعرفية حتى سن السابعة؛ إذا رضعوا رضاعة طبيعية لمدة 
ثالثة أشهر على األقل، مقارنًة بأولئك الذين حصلوا على رضاعة صناعية.
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سعد المهندي

المبارك،  األضحى  لعيد  االستعدادات  إطار  في 

العمليات  بقسم  ممثلة  النظافة  إدارة  بدأت 

جميع  لتجهيز  نظافة  حملة  تنفيذ  الميدانية 

الحملة  خالل  ويتم  بالدولة،  العيد  مصليات 

أيام كنس وتنظيف  التي تستمر لمدة خمسة 

وتنظيف  كنس  تم  كما  المصليات.  وغسيل 

كورنيش  بمنطقة  األحمر  الشارع  وغسيل 

الدوحة باستخدام آليات متخصصة.

الكريم  بالجمهور  اإلدارة  تهيب  المناسبة،  وبهذه 

على  والحرص  العامة  النظافة  على  بالمحافظة 

رمي المخلفات في الحاويات المخصصة لها.

شؤون  بإدارة  ممثلة  صالل  أم  بلدية  ذت  نفَّ كما 

والمرافق  لألماكن  ورش  تعقيم  حملة  الخدمات 

والمقاصب  المساجد  شملت  العامة،  العامة 

إطار  في  وذلك  وغيرها،  العامة  والحدائق 

المبارك،  األضحى  عيد  الستقبال  االستعدادات 

ضمن جهود الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة.

بنادي  الصيفي  النشاط  فعاليات  ضمن 

إدارة  إشراف  وتحت  الرياضي  الخور 

الرياضة  بوزارة  الشبابية  الشؤون 

الشبابية  اللجنة  عرضت  والشباب، 

لألطفال  كرتونيا  فيلما  بالنادي 

 ،2022 الصيفي  للنشاط  المنتسبين 

وإبداعية  ترفيهية  عروض  تقديم  بهدف 

منتقاه لألطفال.

المهندي  راشد  علي  السيد  قال  بدره، 

سينما  تعتبر  الشبابية:  اللجنة  رئيس 

في  األطفال  يحتاجها  مهمة  ثقافة  الطفل 

مراحل النشء، حيث تقدم لهم النصيحة 

والمعلومة والفائدة والبسمة.

الخور  بنادي  الشبابية  اللجنة  وتواصل 

يتضمن  والذي  الصيفي  النشاط  برنامج 

فعاليات وأنشطة متنوعة ما بين رياضية 

من  وغيرها  وفنية  واجتماعية  وثقافية 

الشبابية  اللجنة  التي تحرص  األنشطة 

ومدارك  مهارات  أن تساهم في تعزيز  على 

النشاط  إلى  المنتسبين  ومعارف 

أعداد  استقطاب  بغرض  وذلك  الصيفي، 

فترة  واستغالل  الشباب،  من  كبيرة 

اإلجازة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع.

مشرفون  األنشطة  هذه  على  ويقوم 

ومتخصصون ذوو خبرة.

يعقوب العبيدلي

مراصد

Marased3@hotmail.com

»هذا اللي بال أبوك يا عقاب«
أحب السودان وأهل السودان الكرام األحباب، وبيني 

وبين أهلها وناسها عالقات وطيدة، ولقاءات عديدة، 

وذكريات حميدة، شعب لطيف ودود مضياف، وبيني 

وبين أخي وحبيبي المستشار القانوني عبد الماجد 

بشير عبد الماجد تواصل جميل من النوع الخفيف 

اللطيف الممزوج بالنكات واللطائف والخفايف 

والمداعبات والمرح، فتسود السعادة والضحكة 

والفرحة والبهجة والفرحة بيننا. من قريب أرسلت 

للغالي الصديق فيديو بعنوان »وتزوج عليها خلف«، 

فعلق عليه بمثل جميل من التراث العربي عنونا به 

مقالة اليوم. 

إن األمثال الشعبية هي التراث الشفهي الباقي من 

أجدادنا، والحفاظ عليها وتداولها في التعليقات 

والمقاالت والردود يعبر عن ثقافة ودراية وبالغة صاحبها 

وسعة أفقه وثقافته، واطالعه وهذا يعجبني، »هذا 

اللي بال أبوك يا عقاب« يعد مثاًل من األمثال العربية 

الشعبية الشهيرة التي قالها الشاعر والفارس )نمر 

بن عدوان(، حينما كان يرثي حاله في وفاة زوجته 

)وضحه( ووضحى ومعناها الفتاة الحسناء الجميلة، 

البّسامة النقية، التقية الحيية. 

وحتى ال نستطرد كثيرًا ونخرج عن الموضوع كعادة 

الكّتاب في الغالب، فإن قصة هذا المثل »هذا بال أبوك يا 

عقاب« قائله الشاعر الفارس )نمر بن عدوان( صاحب 

أشهر قصص الحب والفروسية والشجاعة، يحكى أن 

ابن عدوان تزوج من محبوبته »وضحه« التي اشتهرت 

بجمالها األّخاذ وأخالقها ونشاطها الدائم وحيويتها، وقيل 

إنه لم تكن هناك من تفوقها في الجمال شكاًل ومضمونًا، 

وقد حدث ذات مساء أن قتل ابن عدوان زوجته وضحه 

دون قصد منه - بالخطأ، حيث حسب أو ظن أن أحد 

الدخالء السارقين »البّواقين« يريد أن يسرق فرسه 

التي كانت في منزله ومربوطة بالشجرة، فأطلق على 

السارق النار من بندقيته وأرداه قتياًل. وبعد أن كسر 

الظالم بشعلة نار، جّن جنونه حين أدرك ما فعله 

وأن الذي أرداه قتياًل ما هو إال زوجته وحبيبته وأم ولده 

)عقاب(، حينها تبين الحقيقة وجن جنونه، واستمر 

بعد هذه الواقعة يكتب القصيد تلو القصيد.. يرثيها 

ويبكيها، ثم اقترح عليه أهله وناسه أن يتزوج لينساها، 

ولتربي له الزوجة الجديدة ابنه )عقاب(، وقد تزوج 

بعدها أكثر من امرأة، ولكن لم تكن منهن واحدة تشبهها 

في وقار شخصيتها وهمتها ونشاطها وجمال شكلها، 

وفي كل مرة كان ولده )عقاب( يأتي إليه شاكيًا من أمر 

ما يخص تقاعس وإهمال زوجة والده أو سوء تعاملها 

معه، وكان ابن عدوان يذكر زوجته وضحه وكيف 

كانت تمأل البيت حيوية ونشاطًا وجمااًل، فيتحسر 

ويقول: »هذا بال أبوك يا عقاب«، إشارة إلى البالء الذي 

جلبه لنفسه، نتيجة ذلك الخطأ الذي ذهبت أم عقاب 

ضحيته.. حبيبته ومعشوقته وفتاته وزوجته، ثم 

صارت وذهبت مثاًل يردده الناس بإحساس وصرنا 

كلنا نردده كحال صديقنا الجميل القانوني الحقوقي 

األكمل واألمثل واألجمل حتى تهون المصائب والويالت 

علينا، وعلى الخير والمحبة نلتقي.

حملة نظافة لجميع المصليات  ضمن فعاليات النشاط الصيفي

»البلدية« تكثف استعداداتها للعيد سينما األطفال بـ »صيفي الخور«

الدوحة           $

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(

1:45المينيونز: نهوض غورو

MALAYALAM3:30

6:00المينيونز: نهوض غورو

8:00كيرة والجن

TAMIL11:15
سينما المول )2(

1:30العالم الجوارسي، الهيمنة

4:00المينيونز: نهوض غورو

6:00العالم الجوارسي، الهيمنة

8:30العالم الجوارسي، الهيمنة

11:00كيرة والجن
سينما المول )3(

HINDI2:00

5:00المينيونز: نهوض غورو

7:00المينيونز: نهوض غورو

MALAYALAM8:45

MALAYALAM11:15

سينما بالزا )1(

2:00المينيونز: نهوض غورو

4:00المينيونز: نهوض غورو

6:00المينيونز: نهوض غورو

7:45كيرة والجن

11:00كيرة والجن
سينما بالزا )2(

HINDI2:00

5:00المينيونز: نهوض غورو

7:00المينيونز: نهوض غورو

MALAYALAM8:45

MALAYALAM11:15
سينما بالزا )3(

TAMIL1:30

MALAYALAM3:45

6:15العالم الجوارسي، الهيمنة

8:45العالم الجوارسي، الهيمنة

TAMIL11:15

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

في مركز الصم

افتتاح دورة 
لغة اإلشارة لألطفال

افتتحت بمقر المركز القطري الثقافي االجتماعي للصم فعالية دورة 

لغة اإلشارة لألطفال بمشاركة أطفال من الجنسين. وبحضور راشد 

المري نائب رئيس مجلس إدارة المركز وفيصل صالح المري مساعد 

أمين السر العام للمركز.

بدر  وميسم  جرار  عايشة  لألطفال  المبسطة  المحاضرات  قدمت 

القاعة  وتجهيزات  أدوات  بإعداد  وقامت  اإلشارة  لغة  ومدربتا  خبيرتا 

مدربة األشغال ميساء السعدي وزميالتها عضوات المركز.

أداء  مقدما  الفعالية  هذه  في  قهوجي  حسين  المركز  عضو  شارك 

إشاريا لألطفال.

وتستمر الدورة حتى يوم األربعاء المقبل.

الدوحة           $

حذرت إدارة األرصاد الجوية من رؤية متدنية على 

يكون  أن  وتوقعت  البحر،  عرض  وفي  الساحل 

الطقس اليوم على الساحل مغبرا وحارًا جدا نهارًا 

على الساحل مع غبار خفيف إلى مغبر أحيانا في 

البحر. 

وتكون الرياح على الساحل جنوبية غربية تصبح 

عقدة،  و15   5 بين  تتراوح  بسرعة  غربية  شمالية 

و8 كيلومترات،   4 األفقية بين  الرؤية  ويتراوح مدى 

 33 الصغرى  الدوحة  في  الحرارة  درجة  وتكون 

والكبرى 44 درجة مئوية.
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سلمان المالك

السنة )27( - اإلثنين  5 من ذي الحجة  1443هـ الموافق 4 يوليو 2022م العدد )9800(

تمكن ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي في 

تبرعات  دوالر   300000 من  يقرب  ما  جمع  من  أميركا 

مع  عمل  الذي  فيغاس،  الس  في  مطعم  في  لموظف 

يومًا  يأخذ  أن  دون  عامًا   27 لمدة  المطاعم  سلسلة  شركة 

م له مديروه هدية متواضعة مقابل  إجازة على اإلطالق، بعدما قدَّ

خدمته، بحسب صحيفة نيويورك تايمز األميركية. الصحيفة 

 54( فورد  كيفن  أن  إلى  أشارت 

العمل  على  عكف  عامًا( 

في  وطباخًا  للصندوق  أمينًا 

ماكاران  بمطار  المطعم  فرع 

وعندما   ،1995 عام  منذ  الدولي 

السابعة  السنوية  الذكرى  جاءت 

رؤساؤه  أهداه  لعمله  والعشرون 

سينما  بتذكرة  محشوة  ظهر  حقيبة 

وكوب للقهوة وحلوى وشوكوالتة.

وهو  له  فيديو  مقطع  انتشر  ما  وسرعان 

شاهدوا  الذين  األشخاص  من  العديد  لكن  العمل،  في  زمالءه  ويشكر  الهدية  ل 
ِّ

َيقب

المقطع ُصدموا ألنه سيحصل على تعبير زهيد عن الشكر بعد سنوات من الوالء مع 

الشركة. وعلى أثر ذلك، أنشأت بنات فورد صفحة ألبيهم على موقع للتبرعات سعيًا 

م ما يقرب من 300 ألف دوالر. لجمع نحو 200 دوالر، لكن ُقدِّ

روبــــوتــات عــائــمــــة
السباحين  أن  في  الرئيسي  االبتكار  إن  »ناسا«،  لوكالة  التابع 

الصغار سيكونون أصغر بكثير من المفاهيم األخرى لروبوتات 

العديد  بتحميل  يسمح  ما  الكوكبية،  المحيطات  استكشاف 

بشكل  منها 

العلمي  المدى  إلى  وستضيف  الجليد،  مسبار  في  مضغوط 

على  دليل  اكتشاف  احتمالية  من  تزيد  أن  ويمكن  للمسبار 

الحياة.

السباحة  روبوتات  من  سرب  مع  أنه  هي  »فكرتي  ويضيف: 

حجم  استكشاف  على  قادرون  نحن  الصغيرة، 

من  قياساتنا  وتحسين  المياه  من  بكثير  أكبر 

في  البيانات  تجمع  متعددة  روبوتات  وجود  خالل 

نفس المنطقة«.

أي  من  جزءا  العائمة  الروبوتات  مفهوم  يكن  ولم 

الروبوتات  أن  ويتصور  بعد،  لـ»ناسا«  تابعة  مهمة 

التي يبلغ طول كل منها حوالي 5 بوصات )12 سم( 

سم   75 إلى   60( مكعبة  بوصات   5 إلى   3 وحوالي 

مكعب( في الحجم، يمكن أن يتسع حوالي 40 منها 

)10 سم( وتشغل حوالي  4 بوصات  في قسم طوله 

شأن  ومن  العلمية،  الحمولة  حجم  من  فقط   %  15
ذلك أن يترك مساحة كبيرة ألدوات علمية أكثر قوة 

البيانات  جمع  يمكنها  الحركة  على  قدرة  أقل  ولكن 

قياسات  وتوفير  الجليد  عبر  الطويلة  الرحلة  أثناء 

ثابتة.

»3« عقود 
دون إجـــازة

أســالف الـبـــانـدا
أسالف  ألحد  متحجرات  اكتشاف  أتاح 

اللغز  حل  للباحثين  الصين  في  الباندا 

المحيط بـ »اإلبهام السادس« الذي يمّكن 

الخيزران،  عيدان  حمل  من  الحيوان  هذا 

أبرز مكّونات نظامه الغذائي.

تعود  التي  المتحجرات  هذه  واكُتشفت 

مقاطعة  في  عام  ماليين  ستة  نحو  إلى 

بينها  ومن  الصين،  غرب  بجنوب  يونان 

عظمة رسغ تسمى العظمة السمسمية 

العدد  في  الباحثون  وأشار  الشعاعية.  

األخير من مجلة »ساينتيفيك ريبورتس« 

»اإلصبع  وجود  على  دليل  أقدم  أنه  إلى 

السادسة« لدى الباندا العمالقة، مما يتيح 

السميكة  الخيزران  عيدان  إمساك  لها 

وكسرها. وتعود هذه األحفورة إلى سلف 

إيلوراركتوس  يسمى  للباندا  منقرض 

إلى  الصين قبل ستة ماليين  عاش في 

ثمانية ماليين سنة.

أكبر تلسكوب

قصة نجاح

بدأت طالئع التلسكوب الفائق الكبر »إي أل تي« تظهر 

ببطء في شمال تشيلي الذي ُيعتبر أحد أفضل األماكن 

لرصد النجوم، وُتعتبر هذه األداة البصرية التي سترى 

النور بعد خمس سنوات األقوى حتى اآلن، وتهدف إلى 

توسيع قدرات علماء الفلك على الرصد.  وهذا التلسكوب 

الذي يشّكل »عينًا« جديدة في السماء ُتضاف اعتبارًا 

من سنة 2027 إلى مجموعة أدوات الرصد ذات اإلمكانات 

الكبيرة التي تعمل أصاًل في صحراء أتاكاما، يتيح زيادة 

قدرة العلماء على الرصد بمقدار خمسة آالف مرة عما 

هي عليه حاليًا، باإلضافة إلى تركيزه على أماكن ال تزال 

حتى اليوم غير معروفة بهدف توفير إجابات عن األسئلة 

التي تزال قائمة عن نشأة الكون.

ويقول عالم الفلك التشيلي لويس شافاريا، من المرصد 

األوروبي الجنوبي الذي يتولى تمويل بناء التلسكوب »إي 

أل تي« لوكالة فرانس برس: »ثمة أسئلة علمية نرغب 

في إيجاد إجابات لها، وهذه األسئلة تفرض الحاجة إلى 

تقنية تساعدنا في التوصل إلى هذه اإلجابات«. ويضيف 

أن »تطور علم الفلك مرتبط بما توفره التكنولوجيا 

وقدرات المراقبة وكل ما تتيحه هذه األدوات الرائعة«.

وتستطيع أدوات الرصد الحالية أن توفر إجابات عن 

األسئلة التي كان علماء الفلك يطرحونها قبل ثالثة 

عقود، ومن أمثال هذه األدوات المقراب »في ال تي«، وهو 

أقوى أداة تعمل حاليًا، باإلضافة إلى مرصد »ألما« الذي 

ُيعتبر أكبر مقراب رادويوي في العالم.

التأرجح فوق الغيوم

جبال  متنزه  أحضان  في  »هوسر«  هضبة  تسبح 

حيث  )شمال(،  التركية  ريزة  بوالية  »كاتشكار« 

واالستمتاع  الغيوم  فوق  التأرجح  لزوارها  تتيح 

الساحرة  ومناظرها  الخالبة  طبيعتها  بجمال 

خاصة في وقت الغروب.

عن  متر  و700  ألفين  ارتفاع  على  الهضبة  وتقع 

هامشين«  »تشاملي  بقضاء  البحر  سطح 

تعد  التي  »كاتشكار«  جبال  سفوح  في  بالوالية، 

 3 بارتفاع  تركيا،  في  جبلية  سلسلة  أعلى  رابع 

آالف و937 مترًا.

جبال  للطبيعة  العالمي  الصندوق  وأدرج 

التي   200 الـ البيئية  المناطق  ضمن  »كاتشكار« 

المنطقة  تعد  حيث  الحماية،  تحت  وضعها  يجب 

من أبرز المناطق التي يقصدها الزوار كل عام.

الكثيرة  الهضاب  من  واحدة  »هوسر«  هضبة  وتعد 

هامشين«  »تشاملي  قضاء  بها  يزخـــر  التـــــي 

من  واألجانب  المحليين  الزوار  آالف  ويقصدها 

»آيدر،  هضاب  مثل  البديلة  بالسياحة  المهتمين 

وأوفيت،  وأنزر،  وبادارا،  وغيتو،  وسال،  وبوكوت، 

وخاندوزو،  وبتران  وجيميل،  كايا،  وسيفري 

وساميستال«.

في  الراغبين  التصوير  هواة  الهضبة  وتجذب 

تصوير المشاهد الخالبة حين تعانق الغيوم غروب 

2000 متر. الشمس على ارتفاع أكثر من 

المراجــيـــح  أمـــــام  طوابـــير  في  الزوار  ويصـــطــف 

دورهم  بانتظار  الهضبة  أطراف  على  المنصوبة 

الصور  والتقاط  الغيوم  فوق  بالتأرجح  لالستمتاع 

التذكارية.

بكمانه الذي تعّلم العزف عليه في أكاديمية دانيال 

بارنبويم، أراد السوري الموهوب موسيقيًا بالل النمر )25 

عامًا( أن »يشكر« بلدة فوفنارغ الخالبة في جنوب فرنسا، 

بالقرب من إيكس-آن-بروفانس، الستضافتها والديه 

 من الحرب في سوريا، من خالل 
ً
اللذين اتخذاها ملجأ

تنظيمه مهرجانًا فنيًا فيها في نهاية هذا األسبوع.

ويقول بالل النمر لوكالة فرانس برس »وصل والداي إلى 

فرنسا حاملين حقيبتين عام 2016، بعد خمس سنوات 

على اندالع الحرب )في سوريا(، واستضافتهما فوفنارغ 

بالترحاب. وأردت استخدام لغتي، وهي الموسيقى 

الكالسيكية، لكي أفي هذه القرية التي يبلغ عدد سكانها 

ألف نسمة ما وفرته لعائلتي، من خالل تنظيم مهرجان 

فيها بمشاركة فنانين كبار«.

عند سفح جبل سانت فيكتوار الذي رسمه سيزان في 

مجموعة من لوحاته، بالقرب من القصر الذي ووري 

بابلو بيكاسو في ثراه، ستصدح األلحان الكالسيكية 

للمؤلفين األلمانيين لودفيغ فان بيتهوفن )1770-

1827( وفيليكس مندلسون )1809-1847(، وكذلك 
أخرى عربية، كالسوناتة السورية الرقم 2 المينورية 

للموسيقي العراقي األصل صلحي الوادي )2007-1934(. 

ويتولى عزف هذه المقطوعات موسيقيون منفردون 

مشهورون واألوركسترا السمفونية الجديدة إليكس-آن-

بروفانس.

في يوم من األيام، سيتمكن سرب روبوتات من التنقل 

أو  المشتري  كوكب  لقمر  الجليدية  القشرة  تحت 

زحل، بحثًا عن عالمات على 

وجود حياة.

داخل  »الروبوتات«  وستكون 

أن  شأنه  من  ضيق  مسبار 

ثم  المتجمدة،  القشرة  يخترق 

الصغيرة  الروبوتات  إطالق  يتم 

عن  بعيدا  لتسبح  الماء،  تحت 

لعالم  مقياسا  وتأخذ  األم  مركبتها 

جديد.

شالر،  إيثان  وضعها  الجديدة  الرؤية  هذه 

مختبر  في  الروبوتات  ميكانيكا  مهندس 

جنوب  في  ناسا  لوكالة  التابع  النفاث  الدفع 

ألف   600 على  مؤخًرا  حصل  والذي  كاليفورنيا، 

دوالر في تمويل المرحلة الثانية من برنامج المفاهيم 

إلجراء  لناسا،  التابع   )NIAC( المبتكرة  المتقدمة 

التجارب واألبحاث على فكرته.

النفاث  الدفع  مختبر  موقع  نشره  تقرير  في  شالر،  يقول 


