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صاحب السمو يع ــزي الرئيــس الفلبيــني ..ويهـنـئ رئيــس االتحــاد السـويسري ورئـيس بنـين
شملت عددا من المسجلين على منصة «كوادر»

انتهاء عملية التقديم « »30سبتمبر المقبل

 $تنشر شروط ابتعاث الموظفين
كتاب

مقابالت توظيف شخصية بوزارة المواصالت

يجب

تسليم

ترشيح

خطاب عدم

«الموارد

البشرية»

ممانعة

العمل شرط

الخدمة

من ديوان

بجهة

المدنية

لالبتعاث

استثناء امتياز المؤهل الجامعي
من الخدمة عامين بالحكومة
كتب

عقود عمل بـ«حمد الطبية»

محمد الجعبري

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ،أن
فرص ابتعاث الموظفين التي تقدمها الوزارة تكون
لدرجتي الماجستير والدكتوراه فقط ،مشيرة إلى
أن استقبال طلبات االبتعاث للعام «»2023-2022
سينتهي يوم « »30سبتمبر المقبل ،وذكرت أنه
للحصول على فرصة ابتعاث تابعة لوزارة التعليم

ابتعاث الموظفين لدرجتي
الماجستير والدكتوراه فقط

يجب أن تقوم إدارة الموارد البشرية بجهة عمل
الموظف بإرسال كتاب ترشيح للدراسة إلى إدارة
البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي،
كما يجب أن تقوم إدارة الموارد البشرية بجهة عمل
الموظف بتسليم الموظف خطاب عدم الممانعة
من إدارة تخطيط القوى العاملة في ديوان الخدمة
المدنية .وبالنسبة لشروط االلتحاق ببعثة
للدراسات العليا ،أكدت الوزارة أنه يجب على
المتقدم لتلك الدرجات أن يكون قطري الجنسية،

وأال يزيد سنه وقت تقديم الطلب على « »45عاما ،كما
يجب أن يتم ترشيح الموظف من قبل جهة عمله،
بحيث يتم إرسال خطاب موافقة من ديوان الخدمة
المدنية والتطوير الحكومي ،كما يجب أن يكون
قد أمضى سنتين في خدمة الحكومة بعد تخرجه
في الجامعة ،الفتة إلى أنه يتم االستثناء من هذا
الشرط للحاصل على تقدير امتياز على األقل عند
تخرجه في الجامعة ،أو يكون البلد في حاجة ماسة
إلى تخصصه ،وفقا لما تراه لجنة البعثات.

« »6000على أربع كليات

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ،أمس ،في
مقره ،بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ،مقابالت توظيف مع
المسجلين في منصة كوادر ،وذلك بغرض سد احتياجات مؤسسة
حمد الطبية من الكوادر الوطنية في عدد من الوظائف الشاغرة
بالمؤسسة.
وأعقبت المقابالت قبول العديد من الكوادر القطرية ببعض
وقعت مؤسسة حمد الطبية عقود العمل مع
الوظائف ،حيث َّ
الشباب القطري بعد االنتهاء من المقابالت مباشرة لمن تمت
الموافقة عليهم ،ويأتي ذلك ضمن حملة التوظيف السريع التي
أطلقها ديوان الخدمة المدنية قبل فترة ،والتي تهدف إلى تسريع
عملية توظيف القطريين من خريجي الجامعات وحملة الشهادات
المتوسطة بجميع مؤسسات الدولة ،بغرض توطين عدد من
الوظائف بمؤسسات الدولة.
من جهة أخرىُ ،عقدت أمس مقابالت عمل مع مجموعة من مرشحي
منصة كوادر بمقر وزارة المواصالت ،والتي تعد من الجهات
المساهمة في عملية توظيف الكوادر الوطنية ،وذلك بحضور ممثل
عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ،حيث أجريت
المقابالت الشخصية مع المتقدمين للوظائف .

تسريع
تعيين
القطريين
بجميع
مؤسسات
الدولة

على استاد لوسيل ..الشهر المقبل

جامعة الدوحة تستقبل طالبها
كأس سوبر لوسيل
بين بطلي السعودية ومصر

استقبلت جامعة الدوحة للعلوم
والتكنولوجيا ما يقارب الـ «»6000
طالب في بداية العام األكاديمي
الجديد « .»2023-2022ويتوزّع
الطالب على أربع كليات؛ وهي
كلية إدارة األعمال ،كلية الحوسبة
كلية
المعلومات،
وتكنولوجيا
التكنولوجية وكلية العلوم
الهندسة
ّ
الصحية.
وقد شهدت بداية هذا العام زيادة في
عدد الطالب الذي تقدموا بطلبات
دخول بنسبة « ،»15%بعد أن أعلنت
الجامعة عن إطالق برامج جديدة
لفصل الخريف الدراسي الحالي.
وتقدم الجامعة برامج البكالوريوس

والماجستير التطبيقي ،باإلضافة
إلى برامج الدبلوم والشهادات .ويبلغ
عدد البرامج في الجامعة « ،»62تم
تصميمها بعناية لتلبية حاجات
االقتصاد القطري ،ومن بينها «»8
برامج تنفرد جامعة الدوحة للعلوم
وهي:
بتقديمها؛
والتكنولوجيا
المصرفية والتكنولوجيا المالية،
علم البيانات والذكاء االصطناعي،
العالج التنفسي ،التصوير اإلشعاعي
الطبي ،التواصل الرقمي واإلنتاج
االعالمي ،الهندسة في الطاقة
المتجددة،
والطاقة
الكهربائية
هندسة اإلنشاءات ،الهندسة في
التشغيل اآللي وأنظمة التحكم.

«قطر الخيرية»

جامعة قطر:

وحدة طب أسنان ببنغالديش

القبول بالدراسات العليا »28« ..الجاري

« »6ج��وائ��ز
ل��ـ«ال��ش��ف��ل��ح»
م���ن «ب��ي��ن��ال��ي
ال�����ق�����اه�����رة»

قامت «قطر الخيرية» بإنشاء وتجهيز «وحدة طب
أسنان» متكاملة في مجمع تكناف أوبازيال الصحي في
منطقة كوكس بازار في بنغالديش ،حيث سيستفيد
منها « »10آالف شخص من ذوي الدخل المحدود ،بمن
فيهم الجئو الروهينغا في المنطقة .وفي هذا اإلطار
قال السيد سعيد الرحمن ،سكرتير الصحة ورعاية
األسرة المحلي« :سيحصل الفقراء وضعاف الحال من
سكان المنطقة والجئي الروهينغا على خدمات طب
األسنان من هذه الوحدة بالمجان ،تخفيفا لمعاناتهم
نظرا ألوضاعهم المعيشية الصعبة» .وتوجه بالشكر
ألهل الخير في دولة قطر و«قطر الخيرية» على إنشائهم
وتجهيزهم لوحدة طب األسنان ،قائال« :أتمنى أن تواصل
قطر الخيرية عملها في القطاع الصحي لسد الفجوة
الحاصلة بالمعدات والضروريات األخرى والخدمات
الصحية لخدمة الفئات المحتاجة».

كتب

مستشفى حمد في موريتانيا

رعاية آالف المرضى

محمد أبوحجر

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب القبول لطلبة الدراسات العليا
للفصل الدراسي ربيع « »2023من يوم « »28أغسطس الجاري
وحتى « »29سبتمبر ،في عدد من البرامج األكاديمية للماجستير
والدكتوراه والدبلوم ،وسيتم اإلعالن عن قرارات القبول في «»27
ديسمبر ،وقالت الجامعة إن بداية الدراسة والتقديم على طلب
تأجيل القبول في الفصل الدراسي في « »29يناير.
ومن المقرر أن تعلن الجامعة عن نتائج القبول لبرامج الدراسات
العليا لجميع الطلبة المتقدمين للفصل الدراسي خريف «»2022
إلكترونيا في « »11أغسطس ،وستكون بداية الدراسة للطلبة
والتقديم على طلب تأجيل القبول في الفصل الدراسي في «»21
أغسطس.

« »30.3مليار
ريال صادرات
الـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز
فـ ــي م ــاي ـ ـ ــو
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في وفاة الرئيس األسبق

بمناسبة اليوم الوطني لبالده

بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو يعزي الرئيس الفلبيني

صاحب السمو يهنئ رئيس االتحاد السويسري

صاحب السمو يهنئ رئيس بنين

فيرديناند ماركوس رئيس جمهورية
الفلبين ،في وفاة الرئيس الفلبيني األسبق
فيديل فالديس راموس.

فخامة الرئيس اكناسيو كاسيس
رئيس االتحاد السويسري ،بمناسبة
ذكرى اليوم الوطني لبالده.

الدوحة -قنا  -بعث حضرة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد
المفدى ،برقية تعزية ،إلى فخامة الرئيس

نائب األمير يعزي الرئيس الفلبيني
الدوحة -قنا  -بعث سمو الشيخ عبدالله
بن حمد آل ثاني نائب األمير ،برقية
تعزية إلى فخامة الرئيس فيرديناند

ماركوس رئيس جمهورية الفلبين ،في
وفاة الرئيس الفلبيني األسبق فيديل
فالديس راموس.

الدوحة -قنا -بعث حضرة صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير البالد المفدى برقية تهنئة ،إلى

نائب األمير يهنئ رئيس االتحاد السويسري
الدوحة -قنا -بعث سمو الشيخ عبد
الله بن حمد آل ثاني ،نائب األمير،
برقية تهنئة ،إلى فخامة الرئيس

اكناسيو كاسيس رئيس االتحاد
السويسري ،بمناسبة ذكرى اليوم
الوطني لبالده.

رئيس الوزراء يعزي الرئيس الفلبيني

رئيس الوزراء يهنئ المستشار الفيدرالي لالتحاد السويسري

إلى فخامة الرئيس فيرديناند ماركوس
رئيس جمهورية الفلبين ،في وفاة الرئيس
الفلبيني األسبق فيديل فالديس راموس.

تهنئة إلى دولة السيد فالتر تورنهير
المستشار الفيدرالي لالتحاد السويسري،
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

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

الدوحة -قنا  -بعث حضرة صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير البالد المفدى برقية تهنئة ،إلى

الدوحة  -قنا  -بعث معالي الشيخ خالد
بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني ،رئيس
مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،برقية

فخامة الرئيس باتريس تالون رئيس
جمهورية بنين ،بمناسبة ذكرى
استقالل بالده.

نائب األمير يهنئ رئيس بنين
الدوحة  -قنا  -بعث سمو الشيخ
عبدالله بن حمد آل ثاني ،نائب األمير،
برقية تهنئة ،إلى فخامة الرئيس

باتريس تالون رئيس جمهورية بنين،
بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

رئيس الوزراء يهنئ رئيس بنين
الدوحة -قنا  -بعث معالي الشيخ خالد
بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني،
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،

برقية تهنئة ،إلى فخامة الرئيس
باتريس تالون رئيس جمهورية بنين،
بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

على هامش ملتقى دولي بالجزائر

المسند تجتمع مع عدد من الوزراء
الجزائر  -قنا  -اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت
علي بن ناصر المسند وزير التنمية االجتماعية
واألسرة مع عدد من الوزراء المسؤولين عن شؤون
التنمية االجتماعية واألسرة والمرأة ،وذلك على
هامش مشاركتها في أعمال الملتقى الدولي إلبراز
نضاالت المرأة الجزائرية كنموذج عن نضال المرأة
العربية في مسيرة تحرير األوطان الذي انعقد على
مدى يومين ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ60
لعيدي االستقالل والشباب بالجمهورية الجزائرية
الشقيقة.
فقد اجتمعت سعادتها مع سعادة السيدة كوثر
كريكو وزير التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة

بالجمهورية الجزائرية ،وسعادة السيد العيد
ربيقة وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري،
وسعادة الدكتورة آمال حمد وزير شؤون المرأة
بدولة فلسطين ،وسعادة الدكتور وفاء الكيالني وزير
الشؤون االجتماعية في دولة ليبيا ،وسعادة السيد
أدفوكيت ميكاتيكو رئيس وفد جنوب أفريقيا إلى
الملتقى ،كل على حدة.
وجرى خالل االجتماعات استعراض فرص التعاون
المشترك في مجال الشؤون االجتماعية واألسرة
والمرأة وسبل تعزيزها وتطويرها ،إضافة إلى
مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال
الملتقى.

جرى استعراض عالقات التعاون الثنائي

ناقشها «مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساني» بالدوحة

د .الحمادي يجتمع
مع سفير نيبال

تحديات وفرص
االنتقال الديمقراطي في السودان
الدوحة

$

استضاف مركز دراسات النزاع والعمل
اإلنساني بمعهد الدوحة للدراسات العليا
السيد خالد عمر يوسف وزير شؤون
مجلس الوزراء بالحكومة االنتقالية السابقة
والقيادي بالحرية والتغيير وعضو المكتب
السياسي لحزب المؤتمر السوداني في
محاضرة بعنوان« :تحديات وفرص االنتقال
الديمقراطي في السودان» ،وقد أدار المحاضرة
والنقاش الدكتور غسان الكحلوت مدير مركز
دراسات النزاع والعمل اإلنساني.
استهل السيد خالد عمر يوسف محاضرته
باإلشارة إلى تجاوز السودان المنعطف
الحرج ،ومع ذلك ما تزال تمر بعقبات عديدة
تعرقل من تحولها نحو الديمقراطية ،ثم بعد
ذلك انتقل للحديث عن الفرص الحقيقية
الستعادة المسار الديمقراطي في السودان
بصورة أفضل مما سبق مستفيدين من
التجارب الناجحة حول العالم.
وأكد أن التحول الديمقراطي في العالم يمر
بتراجع ،فهذه ليست أفضل األوقات في العالم
التي مرت فيها موجات االنتقال الديمقراطي
وذلك حسب مؤشر الديمقراطية العالمي
لعام  2021الذي تحدث عن التراجع في
انتشار الديمقراطية ككل ،وأن حوالي % 45
فقط من سكان العالم هم من يعيشون في
ظل حكم أنظمة يمكن أن تسمى ديمقراطية.
وأشار إلى أنه يمكن أن يكون في بلدان يحكمها
نظام ديمقراطي مثل فرنسا مؤشرات مقلقة
حول مستقبل الديمقراطية ،فهناك  % 80من
الفرنسيين أعربوا عن عدم ثقتهم باألحزاب،
وفي واحد من استطالعات الرأي كان هناك

 % 25من الفرنسيين ال يوجد لديهم مانع من
استالم الجيش للسلطة ،ويمكن أن تكون
هذه النتائج ناتجة عن اليأس من السياسة
الحزبية العادية ،ألنه في النهاية الديمقراطية
ليست غاية وإنما هي وسيلة لتحسين حياة
الناس.
عقب ذلك ،قدم السيد خالد عمر يوسف
لمحة عن المشهد السوداني ،وأشار إلى تنوع
المجتمع السوداني ،وهو ما يجعل التوافق
في مشروع السودان أمرا معقدا ،والدليل أنه
انقسم لدولتين ومن الممكن أن ينقسم أكثر.
وأوضح أنه ال يوجد بديل للتحول الديمقراطي
غير التحول الديمقراطي نفسه ،فال يمكن
حكم السودان بحزب واحد أو بثقافة
واحدة .ويرى أن التحول الديمقراطي في
السودان ضرورة إلنهاء الصراع فيها .وعلى
الصعيد اآلخر ،أشار إلى أن السودانيين لم
يتراجعوا لحظة عن سعيهم الدؤوب لتحقيق
الديمقراطية.
لم تتوقف الحركة الديمقراطية منذ اإلزاحة
بنظام الرئيس السابق عمر البشير عن
محاوالت استعادة النظام الديمقراطي في
السودان ،وأشار إلى أن الحراك الذي انطلق
في السودان يوم  19ديسمبر من عام 2018
أوما ما يسمى بحراك ديسمبر أدى إلى توسع
الحركة الشعبية المطالبة باستعادة
الديمقراطية في السودان .وركز على أن هذا
الحراك قد أدى إلى تغيير األوضاع السياسية
بشكل رئيسي ،ومن هذه التغييرات أنه
على الرغم مما م ّر به السودان من العديد
من االنقالبات التي جعلت من فكرة الحكم
العسكري ليست غريبة ،إال أن الواقع الحالي
مختلف وأصبحت فكرة الحكم العسكري غير
واردة.

الدوحة  -قنا  -اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي
األمين العام لوزارة الخارجية ،أمس ،مع سعادة السيد ناريش بيكرام
دهاكال سفير نيبال لدى الدولة.
جرى خالل االجتماع استعراض عالقات التعاون الثنائي بين البلدين.

شملت مواد غذائية ومنتجات صحية ومواد زراعية

سفارتنا تسلم مساعدات إنسانية إلى جنوب إفريقيا

بريتوريا  -قنا  -سلمت سفارة دولة
قطر لدى جمهورية جنوب إفريقيا
مساعدات إنسانية مقدمة من «قطر
الخيرية» إلى جنوب إفريقيا استجابة
لحملة التبرعات لمركز موكغوبونغ
الصحي للمسنين في ليمبوبو ،وذلك
ضمن فعاليات االحتفال باليوم العالمي
لنيلسون مانديال.
وشملت المساعدات مواد غذائية،
ومنتجات صحية ،ومواد زراعية لتمكين
المسنين من زراعة الخضراوات ،وخزانا
للمياه.
حضر تسليم المساعدات سعادة
السيدة كانديث ماشيغو-دالميني
نائبة وزيرة الخارجية ،وسعادة السيد

السفير األنصاري:
قطر تساهم في تخفيف
حدة الفقر والمعاناة
بالمجتمعات
طارق علي األنصاري سفير دولة قطر

جنوب

لدى جنوب إفريقيا.

المناسبة ،عن امتنانها للتبرع القطري،

وأعربت سعادة نائبة وزيرة خارجية

مشيدة بشراكة بلدها مع دولة قطر،

إفريقيا،

في

كلمة

بهذه

كما نوهت بالعالقة المميزة التي تربط
البلدين.
من جانبه ،أعرب سعادة السفير طارق
األنصاري عن سروره البالغ لالنضمام إلى
االحتفال بيوم وشهر مانديال ،باعتباره
احتفاال عالميا أعلنه قرار للجمعية
العامة لألمم المتحدة ،الفتا إلى أن دولة
قطر ومن خالل مساعداتها في هذا البلد
الصديق تساهم في تخفيف حدة الفقر
والمعاناة بالمجتمعات.
وفي هذا الصدد ،أشار سعادة السفير
إلى المساعدات التي قدمتها دولة
قطر إلى جنوب إفريقيا ،ومن بينها
المساعدات المقدمة خالل الفيضانات
األخيرة في كوازولو ناتال.
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لعدد من موظفي مطار حمد وممثلي وزارة الداخلية

لعدد من المسجلين على منصة «كوادر»

«حقوق اإلنسان» تواصل برامج التدريب

توقيع عقود عمل بـ «حمد الطبية»
مقابالت شخصية مع المسجلين بـ «كوادر» بوزارة المواصالت

كتب

محمد الجعبري

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي،
أمس في مقره ،بالتعاون مع مؤسسة حمد
الطبية مقابالت توظيف مع المسجلين في
منصة كوادر ،بغرض سد احتياجات مؤسسة
حمد الطبية من الكوادر الوطنية في عدد من
الوظائف الشاغرة بالمؤسسة.
وأعقب المقابالت قبول العديد من الكوادر
القطرية لبعض الوظائف ،حيث وقعت
مؤسسة حمد الطبية عقود العمل مع الشباب
القطري بعد االنتهاء من المقابالت مباشرة لمن
تمت الموافقة عليهم ،يأتي ذلك ضمن ضمن
حملة التوظيف السريع التي أطلقها ديوان
الخدمة المدنية قبل فترة ،والتي تهدف إلى
تسريع عملية توظيف القطريين من خريجي
الجامعات وحملة الشهادات المتوسطة بجميع
مؤسسات الدولة ،بغرض توطين عدد من
الوظائف بمؤسسات الدولة.
من جهة أخرىُ ،عقدت أمس مقابالت عمل مع
مجموعة من مرشحي منصة كوادر بمقر وزارة
المواصالت التي تعد من الجهات المساهمة في
عملية توظيف الكوادر الوطنية ،وذلك بحضور
ممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير
الحكومي ،حيث أجريت المقابالت الشخصية
مع المتقدمين للوظائف بحضور مسؤولين من
ديوان الخدمة المدنية ،شملت تلك المقابالت
استعراض السيرة الذاتية للمتقدمين من
الشباب القطري لمهاراتهم الفردية والمؤهالت
العلمية لكل شخص ،ومدى تناسبها مع
الوظائف المطروحة ،للمساهمة في تحقيق
رؤية وزارة المواصالت بضم أفضل الكوادر

الوطنية وتقطير عدد كبير من وظائف الوزارة.
وكان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي
قد أعلن قبل فترة عن إطالق مبادرة جديدة
بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بعنوان
«حملة التوظيف السريع» ،لتيسير عملية
إجراءات مقابلة الباحثين عن عمل المرشحين
للعمل في الجهات الحكومية.
وقال ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي
إن إطالق «حملة التوظيف السريع» جاءت
لتيسير وتسريع عملية توظيف المتقدمين
على وظائف من الشباب والشابات القطريين في
القطاع الحكومي فور االنتهاء من إجراء المقابالت
مع بعض الجهات الحكومية التي تطرح العديد
من الوظائف من خالل منصة «كوادر» ،حيث
يقوم المتقدم بالتوقيع على عقود مباشرة العمل
مع تلك الجهات فور االنتهاء من المقابالت.
وتواصل إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية
بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي
جهودها في التنسيق المستمر لتنظيم مقابالت
ولقاءات وظيفية للباحثين المرشحين للعمل
مع تدريبهم على مهارات إعداد السيرة الذاتية
واجتياز المقابالت الوظيفية ،باإلضافة إلى
متابعة حالة الطلبات عبر المنصة الوطنية
للتوظيف (كوادر) وإجراء الالزم بشأنها
بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وينظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير
الحكومي بمقره كل أسبوع لقاء وظيفيا
للمسجلين عبر منصة كوادر من الباحثين
عن عمل والمرشحين للعمل في بعض الجهات
الحكومية ،كما يقوم ديوان الخدمة المدنية
بالعمل على تدريب المرشحين على مهارات
صياغة السيرة الذاتية وطرق إجراء المقابالت
الوظيفية ،حيث تستمر تلك الدورات ألكثر من
أربعة أيام بهدف تهيئتهم الجتياز المقابالت.

الدوحة

حمد الهاجري :استقبال

$

الزائرين بشكل يصون

تواصل البرنامج التدريبي

كرامة اإلنسان

لألسبوع الثاني ضمن

سلسلة الدورات التدريبية

تكامل العمليات

التشغيلية مع الحفاظ

على حقوق اإلنسان ضرورة

التي تنظمها اللجنة

الوطنية لحقوق اإلنسان
بالتعاون مع مطار حمد

الدولي ومركز جنيف

لحوكمة قطاع األمن

« ،»DCAFوذلك بمركز

التدريب المتكامل الجديد
التابع للخطوط الجوية

القطرية .ويتضمن حضور

األسبوع الثاني من التدريب

عددا من موظفي مطار حمد
ً

وممثلين من وزارة الداخلية،
وحضورا من اللجنة الوطنية

لحقوق اإلنسان.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
قد اختتمت األسبوع األول من التدريب
لفائدة موظفي اإلدارة العليا لمطار حمد
الدولي ،وكرمت المشاركين.
وقال السيد حمد سالم الهاجري،
مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة
الوطنية لحقوق اإلنسان ،إن التدريب
يهدف إلى إيجاد مقاربة تحقق انسياب
العمل األمني والجمركي واإلداري
بالشكل الذي يحفظ حقوق اإلنسان
ويصون كرامته.
وأضاف أن مثل هذه الدورات ضرورة
ملحة ،لتتكامل العمليات األمنية
الجمركية واإلدارية مع الحفاظ حقوق
اإلنسان ،وهذه المعادلة التي تعد واحدة
من التحديات التي اجتازها مطار حمد
الدولي بكل نجاح واقتدار خالل جائحة
«كوفيد  »19وتظل كأس العالم «FIFA

قطر  »2022تحديا جديدا يفتح البواب
واسع ًا لبناء ورفع قدرات العاملين في
المجاالت المختلفة بالمطار.
وبين الهاجري أن المطارات تعد واحدة
من أهم المنافذ الحدودية السيادية
للدول ،وهي التي ترسخ االنطباع األول
لكل الزائرين عن الدولة وطبيعة
مجتمعها وثقافته ،ولكنها تخضع
لضوابط الرقابة الحدودية وفق تدابير
تنظم حركة الدخول والمغادرة.
ونوه بالشراكة االستراتيجية بين
مطار حمد الدولي واللجنة الوطنية
مشيرا إلى العديد
لحقوق اإلنسان،
ً
من الفعاليات المشتركة التي نظمها
الطرفان ،وتنوعت بين التدريب أو
الفعاليات التثقيفية التي استضافها
المطار من المعارض الفنية نظمتها
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان.

ولفت إلى أن تأطير الشراكة الذي
مؤخرا في اتفاقية تعاون في كافة
حدث
ً
المجاالت المتعلقة بحقوق اإلنسان،
واحدا من أدوات
موضحا أن التدريب
ً
ً
تفعيل اتفاقية التعاون .وتأتي الدورات
في إطار ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان
من خالل الحوكمة الرشيدة.
وتضمن اليوم األول من التدريب النهج
القائم على الحقوق إلدارة الحدود بما
فيها اإلطار القانوني والسياسي.
وفي محاضرات اليوم األول ،أكد
التدريب على أولوية حقوق اإلنسان
في إجراءات حوكمة الحدود ،من خالل
المبادئ التي أوصى بها مكتب المفوض
السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان
على الحدود الدولية.
وبين التدريب أن هذه المبادئ مستمدة
من القانون الدولي لحقوق اإلنسان،

األول من نوعه في قطر والمنطقة العربية

شهادتي

ماجستير

معتمدتين

دوليا بالشراكة

مع المعهد

اختتمت كلية االقتصاد واإلدارة والسياسات العامة
بمعهد الدوحة للدراسات العليا ،األحد ،اليوم التعريفي
للترحيب بالفوج الثالث من طالب برنامج الماجستير
التنفيذي المزدوج في إدارة األعمال واإلدارة العامة للعام
األكاديمي .2023 - 2022
مشيرا إلى حاجة
قبولهم بالبرنامج،
ً
المنطقة العربية إلى تنمية المعارف
والمهارات الالزمة في مجال اإلدارة العامة
وإدارة األعمال ،ما يضع أمام البرامج
تحديا في تخريج كوادر
التنفيذية
ً
وقادة أكفاء قادرين على إدارة وقيادة
مؤسسات المنطقة على الوجه األمثل.
وأكدت األستاذة إيمان السليطي،
المديرة التنفيذية للقطاع اإلداري
والمالي بالمعهد ،على هذا الدور الذي
تلعبه البرامج التنفيذية ،مضيفة
أن البرنامج التنفيذي المزدوج يعمل
بمنهج استكمال األدوات المعرفية

وحددت التزام الدول بحماية واحترام
وإعمال حقوق اإلنسان لجميع الزائرين
على الحدود الدولية ،وجعل حقوق
اإلنسان أولوية في جميع إجراءات
حوكمة الحدود ،وعدم التمييز وحماية
القادمين من أي شكل من أشكال
التمييز على الحدود .ومن بين هذه
المبادئ المساعدة والحماية من األذى،
والنظر في الظروف الفردية لجميع
القادمين على الحدود ،وضمان الحماية
الفعالة والوصول إلى العدالة.
وحدد التدريب أساليب منهجية وشاملة
ومحترمة لتفتيش األمتعة على أساس
أن الركاب يعتبرون حقائبهم خاصة
مثل منازلهم ،ما يتطلب التصرف
بطريقة تحترم الخصوصية وحقوق
اإلنسان ،مع ضمان إجراء المزيد من
البحث االحترافي.

ُيقدم

اختتام اليوم التعريفي
لبرنامج الماجستير التنفيذي

ويعد هذا البرنامج التنفيذي األول
واألوحد من نوعه في الشرق األوسط،
إذ ُيقدم شهادتي ماجستير معتمدتين
دوليا ،ويجيء بالشراكة مع المعهد
ً
األوروبي لإلدارة والتكنولوجيا ببرلين،
المعهد األول في ألمانيا والتاسع في
العالم ،والحاصل على أبرز االعتمادات
األكاديمية الدولية في مجال إدارة
األعمال.
في بداية اللقاء ،استهل الدكتور
عبدالوهاب األفندي ،رئيس معهد
العليا ،فقرات اليوم
الدوحة للدراسات ُ
ً
ومباركا للطالب
مرحبا بالحضور
ً
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األوروبي
لإلدارة

والتكنولوجيا
والنظرية لدى الطالب؛ الذين لديهم
خبرة سابقة ،كما يعزز مهارات وقدرات
الكوادر اإلدارية المتميزة من المسؤولين
والمديرين التنفيذيين ورؤساء األقسام.
وتشرف اليوم التعريفي بحضور
البروفيسور زولتان موكوس ،المدير
التنفيذي للمعهد األوروبي لإلدارة
والتكنولوجيا ببرلين ،الذي أعرب عن
سعادته باستقبال الفوج الثالث في
البرنامج ،وحرص المعهد األوروبي على
مؤكدا
استدامة الشراكة وتطويرها،
ً
أن هذه الشراكة بين المؤسستين
تُ عتبر في جوهرها شراكة مع دولة

قطر وشعبها ومجتمعها ،ويمثل
البرنامج التنفيذي المزدوج طبيعة
هذه الشراكة؛ إذ يعتمد على التبادل
المعرفي والتعلم من األقران والمقاربات
التطبيقية أكثر من التلقي ،وختم
كلمته بالمباركة للطالب بقبولهم في
البرنامج ودعاهم إلى تحصيل أعلى
دفائدة ممكنة خالل فترة دراستهم.
وعن خصوصية البرنامج التنفيذي
المزدوج ،قال الدكتور حامد علي ،عميد
كلية االقتصاد واإلدارة والسياسات
العامة« :عند الحديث عن إدارة األعمال
تتجه األبصار مباشرة صوب ألمانيا،

عند الحديث عن الجودة والفاعلية
المؤسسية تُ ذكر ألمانيا ،كذلك عند
الحديث عن االقتصاد ترد ألمانيا
في مقدمة الدول؛ من هنا جاء اختيار
الشريك األلماني لتقديم هذا البرنامج
المتميز» .وأكد الدكتور حامد على
جودة البرنامج التنفيذي المزدوج
والتزامه بأعلى المعايير األكاديمية
فضلاً
االعتمادات
عن
الدولية،
األكاديمية العالية التي تحصل عليها
البرنامج بشهادتيه في اإلدارة العامة
وإدارة األعمال.
انتقل الطالب بعد الكلمات الترحيبية

وكلمة الخريجين التي ألقاها الخريج
عبدالله البكري بنصح الطالب
وإرشادهم ودعوتهم إلى االجتهاد والتعاون
ً
عرضا
لتحصيل ثمار التفوق ،تال ذلك
تعريفيا قدمه السيد محمد العتر،
ً
المشرف اإلداري للبرامج التنفيذية،
تعرف الطالب خالله على جميع
الجوانب المتعلقة بالخطة الدراسية
ونظام الدراسة والسياسات األكاديمية
وااللتزامات واإلجراءات واللوائح اإلدارية،
وتمت اإلجابة عبر العروض التقديمية
عن جميع تساؤالت الطالب ،الذين
تفاعلوا بصورة كبيرة مع تلك العروض.
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انتهاء عملية التقديم « »30سبتمبر المقبل« ..التربية والتعليم»:

الوطن تنشر شروط ابتعاث الموظفين الحكوميين
كتـ ـ ــاب ترش ــيح المـ ــوارد البشـ ــرية بجـهــة العمــل إلزامــي

كتب

يجب تسليم خطاب عدم ممانعة من ديوان الخدمة المدنية

محمد الجعبري

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم
العالي على أن فرص ابتعاث الموظفين
التي تقدمها الوزارة تكون لدرجتي
الماجستير والدكتوراه فقط ،موضحة أن
استقبال طلبات االبتعاث للعام 2023 - 2022
سينتهي يوم  30سبتمبر المقبل ،2022
مشيرة إلى أنه للحصول على فرصة ابتعاث
تابعة لوزارة التعليم فيجب أن تقوم إدارة الموارد
البشرية بجهة عمل الموظف بإرسال كتاب ترشيح للدراسة إلى إدارة
البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

استثناء امتياز المؤهل الجامعي من الخدمة عامين بالحكومة
وقالت إنه يجب أن تقوم إدارة الموارد
البشرية بجهة عمل الموظف بتسليم
الموظف خطاب عدم الممانعة من إدارة
تخطيط القوى العاملة في ديوان الخدمة
المدنية ،وفي حال الموافقة يتم توجيه
الموظف بالتسجيل اإللكتروني عن
طريق البوابة اإللكترونية لوزارة التربية
والتعليم والتعليم العالي ،حيث تقوم
إدارة البعثات في الوزارة بالنظر في
الطلب اإللكتروني والتدقيق على مدى
استيفائه لشروط وضوابط برنامج
البعثة الدراسية ،ويتم النظر في كتاب
الترشيح وإخطار جهة عمل الموظف
بالقرار المناسب.
وقالت وزارة التربية والتعليم إن برنامج
االبتعاث الحكومي يشمل الجهات
الحكومية الخاضعة ألحكام قانون الموارد
البشرية المدنية الصادرة بالقانون رقم
( )15لسنة  ،2016باإلضافة إلى بعض

الجهات التي تمول موازنتها من الدولة
ويتم إدراجها ضمن الجهات المنضوية
بمظلة برنامج االبتعاث الحكومي بعد
الحصول على الموافقة ديوان الخدمة
المدنية.
أما بالنسبة لشروط االلتحاق ببعثة
للدراسات العليا ،فأكدت الوزارة أنه
يجب على المتقدم لتلك الدرجات أن
يكون الموظف قطري الجنسية ،وأال يزيد
سن المتقدم وقت تقديم الطلب عن 45
عاما ،ويجب أن يتم ترشيح الموظف
من قبل جهة عمله ،بحيث يتم إرسال
خطاب موافقة من ديوان الخدمة المدنية
والتطوير الحكومي ،كما يجب أن يكون
قد أمضى الموظف سنتين في خدمة
الحكومة بعد تخرجه من الجامعة،
الفتة إلى أنه يتم استثناء هذا الشرط
للحاصلين على تقدير امتياز على األقل
عند تخرجه من الجامعة ،أو يكون البلد

في حاجة ماسة إلى تخصصه ،وفقا لما
تراه لجنة البعثات.
وبينت الوزارة أنه ال بد أن يتواءم
التخصص المطلوب لالبتعاث إليه مع
المهام الوظيفية للمرشح ،كذلك ضرورة
الحصول على قبول غير مشروط من
إحدى مؤسسات التعليم العالي المدرجة
والمعتمدة ضمن الجامعات /المؤسسات
التعليمية تحت قائمة االبتعاث عند
تقديم الطلب ،مشيرة إلى ضرورة أال يقل
تقدير المتقدم في درجة البكالوريوس
عن جيد جدا في حالة كونه موظفا
وعن تقدير امتياز في حال عدم التحاقه
بوظيفة ،مع أهمية الحصول على إفادة
تخرج للشهادة السابقة أومعادلتها ،وأن
تخضع الموافقة لمبدأ التنافسية بين
المتقدمين حسب المقاعد المخصصة
لكل عام.
وبالنسبة للمستندات التي يجب أن

ابتعاث الموظفين لدرجتي الماجستير والدكتوراه فقط
يتقدم بها الموظف القطري للحصول
على درجة ابتعاث ،قالت الوزارة إنه
يجب تقديم خطاب قبول نهائي غير
مشروط من إحدى الجامعات المدرجة
على قائمة االبتعاث عند تقديم الطلب
بتاريخ حديث ،وإفادة تخرج للشهادة
السابقة أو معادلتها ،وتقديم شهادة
لمن يهمه األمر من أحد البنوك المحلية
برقم حساب الطالب « »IBANللطالب
الدارسين خارج قطر ،وتقديم  4صورة
من البطاقة الشخصية للمتقدم من
الجهتين ،وتقديم كتاب ترشيح جهة
العمل وكتاب الموافقة الصادر من ديوان
الخدمة المدنية والتطوير الحكومي،
وكشف المواد للشهادة السابقة.

موافقة مسبقة
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم

العالي قد أهابت خالل الفترة الماضية
بالطالب الذين يتجهون إلى الدراسة
بالخارج الفترة الحالية ضرورة التوجه
إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم
العالي للحصول على موافقة مسبقة
من إدارة معادلة الشهادات الدراسية
الجامعية حتى يتم النظر في معادلة
الشهادة بعد التخرج ،وذلك سواء
للدارسين على النفقة الخاصة أو درجات
ابتعاث حكومي.
ونوهت الوزارة أن ذلك يأتي بموجب
المادة رقم ( )9من قرار مجلس الوزراء رقم
( )3لسنة  ،2017مشيرة إلى أن من شروط
منح الموافقة المسبقة من قبل إدارة
معادلة الشهادات الدراسية الجامعية
أن تكون الجامعة المطلوب الدراسة بها
مدرجة في قوائم وزارة التربية والتعليم
والتعليم العالي عند بداية دراسة
علما بأن وجود اسم أي جامعة
الطالب،
ً

في قوائم الوزارة ال يعفي الطالب من
الحصول على الموافقة المسبقة قبل
بدء الدراسة.
وطالبت بضرورة تقديم الجميع بالقواعد
واإلجراءات المتبعة في وزارة التربية
والتعليم والتعليم العالي حتى تتم
معادلة شهاداتهم بعد التخرج بسهولة
ً
طبقا لألنظمة والقوانين المتبعة لدى
الدولة ،مؤكدة أن قوائم الجامعات
المعتمدة لالبتعاث الخارجي وللدراسة
على النفقة الخاصة قد تم اعتمادها
وتحديثها الفترة الماضية ،الفتة إلى
أن عملية تحديث الجامعات المعتمدة
للدراسة بالخارج تتم كل ثالث سنوات،
حيث يتم إضافة جامعات جديدة سنوي ًا
بناء على المعايير الجديدة التي اعتمدتها
الوزارة العتماد الجامعات الخارجية التي
يدرس بها الطالب القطريون سواء على
االبتعاث الحكومي أو النفقة الخاصة.

في عدد من البرامج األكاديمية لفصل «ربيع  .. »2023جامعة قطر:

فتح باب القبول للدراسات العليا »28« ..الجاري
التأكد من استيفاء

جميع متطلبات القبول
الخاصة بكل برنامج

ومن المقرر أن تعلن الجامعة عن نتائج
القبول لبرامج الدراسات العليا لجميع
الطلبة المتقدمين للفصل الدراسي
خريف  2022إلكترونيا  11أغسطس
وستكون بداية الدراسة للطلبة والتقديم
على طلب تأجيل القبول في الفصل
الدراسي  21أغسطس.
وتتيح الجامعة لطالبها عددا من البرامج
األكاديمية للفصل الدراسي ربيع 2023
في عدد من التخصصات والمجاالت
ما بين الماجستير والدكتوراه وشهادة
الدراسات العليا ،ويتم قبول الطلبة في
برامج الدبلوم والماجستير والدكتوراه
في جامعة قطر على أساس تنافسي،

كتب

محمد أبوحجر

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب القبول لطلبة الدراسات العليا للفصل الدراسي ربيع 2023
يوم  28أغسطس الجاري وحتى  29سبتمبر في عدد من البرامج األكاديمية للماجستير

والدكتوراه والدبلوم ،وسيتم اإلعالن عن قرارات القبول  27ديسمبر ،وقالت الجامعة إن
بداية الدراسة والتقديم على طلب تأجيل القبول في الفصل الدراسي  29يناير.

وتختلف مواعيد تقديم طلبات القبول
ومتطلباتها باختالف البرنامج ،ويتوجب
على الراغبين في االلتحاق التأكد من
استيفاء جميع متطلبات القبول الخاصة
بكل برنامج وتقديم طلبات القبول وجميع
المستندات المطلوبة وفقا لمواعيد
القبول في الدراسات العليا ،ولن تقبل
جامعة قطر الطلبات المرسلة بعد الموعد
النهائي المعلن.
ويتوجب على جميع الراغبين بالتقدم
للدراسة ببرامج الدراسات العليا بجامعة
قطر تجهيز كافة المتطلبات األساسية
والمعتمدة الستكمال إجراءات القبول من
حيث توفر الحد األدنى من معدل تراكمي

وتوفر جميع المستندات الرسمية
الخاصة باالختبارات القياسية قبل البدء
بتعبئة طلب االلتحاق بجامعة قطر.
ويجب على الطالب الدولي الذي ال يحمل
رخصة إقامة قطرية سارية المفعول في
دولة قطر تعبئة واستكمال طلب تأشيرة
الطالب الدولي المستجد ،ولن يتم النظر
في طلب قبول الطالب الذي لم
يستوف
ِ
شروط التقديم على طلب تأشيرة
طالب .ويمكن للطالب التقدم لاللتحاق
ببرنامجين كحد أقصى ،لكن يكون
القبول في برنامج واحد فقط .وال يسمح
ألعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر
برتبة أستاذ أو أعلى التقديم لاللتحاق

بأحد برامج الدراسات العليا المتاحة
من قبل القسم الذي ينتمون إليه .وقد
يتطلب من الطالب الحاصلين على
شهادة جامعية سابقة في مجال آخر غير
برنامج االلتحاق إكمال بعض المقررات
التكميلية حتى يتم أخذهم في االعتبار.
وال يمكن التقديم لنفس البرنامج للطلبة
الذين تم طي قيدهم لسبب أكاديمي،
يمكن التقديم لبرامج أخرى تختلف عن
البرنامج السابق.
وأكدت إدارة القبول بالجامعة أنه يصنف
جميع المتقدمين الذين هم حالي ًا
مسجلون أو كانوا في السابق مسجلين
في برنامج للدراسات العليا والحاصلون

على ثالث ساعات دراسة على األقل أنهم
طالب محولون ويجوز لهم التقدم للقبول
في جامعة قطر ،ويجوز للمتقدمين من
الطالب المحولين التقدم للقبول خالل
فصل الخريف أو الربيع حسب توفر
المقاعد الدراسية .وينبغي عليهم تقديم
طلب القبول مستوفى كامال .وإفادة
تخرج إلى جانب كشف درجات الدراسة
الجامعية النهائي والرسمي .واستيفاء
متطلبات الدرجة الجامعية والمعدل
التراكمي العام للبرنامج المطلوب
االلتحاق به واستيفاء متطلبات جامعة
قطر في مهارات اللغة اإلنجليزية .إلى
جانب شهادة صحية وصورة من البطاقة

الشخصية القطرية للمتقدم وصورة عن
جواز السفر لغير القطريين وصورتين
شخصيتين ..والبد أن يستوفي
المتقدمون للقبول كطالب محولين
جميع متطلبات القبول للدراسات
العليا في جامعة قطر الخاصة بالفصل
الدراسي الذي يتم التقدم للقبول فيه،
ويجب تقديم جميع المواد والمستندات
المطلوبة مع طلب القبول قبل الموعد
النهائي لتقديم الطلبات .وال يسمح
للطالب المتقدمين ممن قامت جامعتهم
السابقة بإخضاعهم إلجراءات تأديبية
أو قامت بفصلهم ألسباب غير أكاديمية
بالتسجيل كطالب محولين.

متابعات
مشوهة للمنظر العام في الدوحة

هدم «»4
عقارات متهالكة
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ً
« »58طنا مبيعات مهرجان الرطب المحلي
وسط إقبال ملحوظ من الجمهور ..وزارة البلدية:

الدوحة

$

يواصل مهرجان الرطب المحلي
السابع فعالياته بسوق واقف
وسط إقبال ملحوظ من الجمهور
ومبيعات مميزة ،حيث بلغت
حصيلة المبيعات خالل األيام
الخمسة األولى حوالي  58طنا
و 641كيلوجراما من مختلف أنواع
الرطب المعروضة.
قامت بلدية الدوحة ممثلة بفريق الصيانة والهدم بالتنسيق
والتعاون مع إدارة األعتدة الميكانيكية بإزالة ( )4عقارات
تضم ( )16مبنى في منطقتي مشيرب والجبيالت ،تنفيذا
لقرارات الهدم الصادرة من لجنة صيانة وهدم المباني
بوزارة البلدية لكونها متهالكة ومشوهة للمنظر العام.
يأتي تنفيذ هذه القرارات في إطار حرص البلدية على
السالمة العامة وإزالة األسباب المشوهة للمنظر العام
بمختلف مناطق الدوحة ،حفاظا على المظهر الجمالي
للمدينة.

وشملت أصناف الرطب التي تم بيعها ليوم أمس
 15022منها  5726كيلو من نوع خالص و 3539كيلو
شيشي و 3090كيلو خنيزي و 1759كيلو برحي
و 888كيلو أصناف أخرى.
كما بلغت مبيعات الفواكه التي تُ عرض ألول مرة
بالمهرجان منذ انطالق المرجان وحتى يوم أمس
حوالي  696كيلو جراما ،فيما بلغ عدد مبيعات
الفواكه ليوم أمس  161كيلو ،منها  35كيلو تين
و 120كيلو ليمون و 6كيلو لوز.

واألربعاء الماضي انطلق مهرجان الرطب المحلي
السابع لموسم  2022وتنظمه وزارة البلدية ممثلة
بإدارة الشؤون الزراعية وإدارة سوق واقف بمشاركة
واسعة من المزارع المحلية ،وتستمر فعاليات
المهرجان حتى العاشر من شهر أغسطس المقبل.
ويأتي تنظيم المهرجان في «ساحة األحمد» بسوق
واقف في إطار االهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر
لدعم وتشجيع اإلنتاج المحلي من كافة المنتجات
الوطنية ومن بينها الرطب ،وذلك بالتزامن مع موسم

إنتاجه في البالد .كما يأتي ضمن الجهود الرامية
إلى تحقيق األمن الغذائي ،واالهتمام والحرص
على تطوير قطاع الزراعة بما فيها النخيل ،ودعم
أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة الرطب ،واالرتقاء
بأصناف التمور في الدولة.
وصرح السيد يوسف خالد الخليفي ،مدير إدارة
الشؤون الزراعية بوزارة البلدية ،بأن المهرجان
الذي يقام في موسمه السابع يهدف إلى الترويج
إلنتاج الرطب والتعريف بأنواعه المختلفة ،إلى

جانب تشجيع أصحاب المزارع المحلية في إيجاد
منفذ لعرض وتسويق إنتاجهم من الرطب مباشرة
للجمهور وبما ينعكس إيجاب ًا على حجم مبيعاتهم
ويعزز قدرتهم على زيادة اإلنتاج وتطوير األسلوب
التسويقي له.
ويعتبر هذا المهرجان فرصة لتبادل الخبرات بين
مزارعي النخيل ،ويساهم ذلك في تطوير هذا
القطاع الهام لزيادة المساحات المزروعة بالنخيل
وإنتاج أفضل األصناف منها.

ُ
«الرعاية األولية» تعدد القيم الغذائية للتمور
على صحة األفراد

يحتوي على سبعة
مغذيات يحتاجها جسم
اإلنسان أهمها الماء

الدوحة

$

أكدت السيدة موضي حمد الهاجري ،مدير قسم التغذية العالجية والمجتمعية في مؤسسة الرعاية الصحية
األولية ،أن الحرص على إقامة مهرجانات الرطب في الصيف والتمور يأتي ضمن اهتمامات الدولة في دعم
وتسويق المنتج الزراعي المحلي ،والتنسيق الكامل مع أصحاب مزارع النخيل من أجل تحسين جودة اإلنتاج
الزراعي من التمور والرطب وتقليل الفاقد منها ،وهو ما يعزز الطلب المتزايد عليها من قبل المستهلكين.
وأوضحت أن مثل هذه المهرجانات للرطب أو التمور تعتبر منصة
تسويقية لمحبي التمور ومزارعيها ومستثمريها وكذلك منصة
تعليمية وتثقيفية بالقيمة الغذائية لهذه الثمرة المباركة خاصة
لألجيال الحالية والجديدة ،ونتمنى أن نرى مهرجانات موسمية
مماثلة لباقي أنواع الفواكه والخضراوات ذات اإلنتاج المحلي
والمرتبطة بالبيئة الزراعية القطرية لتعزيز ثقافة اإلكثار من
تناول الخضراوات والفواكه الطبيعية ،ويمكن االستفادة منها
وتحويلها إلى موارد مالية من خالل الصناعات التحويلية في مجال
الرطب والتمور.

أصناف متنوعة للتمور
وتؤكد المعلومات التاريخية الموثقة ارتباط دولة قطر بالنخلة
كما
وأصناف ثمرها المميز ،بل وال تزال دولة قطر موطنا للتمور ًّ
وجودة ،وتظل ثمرة التمر المبـاركة بمكونها الغذائي المتنوع ذات
غالبا بموروث األمة وعاداتها ،ومع التقدم والتطور
قيمة غذائية ترتبط
ً
في حياتنا ارتسمت صورة كاملة لمجموعة من الحقائق التي أثبتت
مجموعة من المعلومات الثرية عن القيمة الغذائية والصحية التي
غذاء مثالي ًا كافي ًا
تحويها هذه الثمرة الصغيرة الطيبة حيث تعتبر
ً
لإلنسان ،الحتوائها على المواد الغذائية الرئيسية مثل السكر
واألحماض والمعادن والدهون والبروتينات وغيرها.
مهما في تلبية
وقد لعبت أشجار النخيل المتنوعة وفاكهة التمر ً
دورا ً
االحتياجات الغذائية ألجيال المجتمعات الصحراوية ،بما في ذلك
تلك الفاكهة الموجودة في قطر ذات القيمة الغذائية العالية ،في حين
أن الجذع والسعف وأجزاء أخرى من الشجرة كانت تستخدم تقليديا
في المباني والحرف اليدوية واألدوات.
وتعتبر شجرة نخيل التمر رمزا لكرم الضيافة ويحتفل المواطن
القطري بقدوم موسم الرطب من خالل تبادل أطباق الرطب بين األقارب
واألصدقاء ،ويتكرر مشهد فنجان القهوة والدلة اللذين يكونان مالزمين
مع أطباق الرطب التي تقدم للضيوف.

شجرة النخيل المباركة
وتعد شجرة النخلة المباركة من أقدم األشجار التي عرفها اإلنسان منذ
آالف األعوام ،ومجدتها الكتب السماوية واستحقت مكانتها الشامخة
التي جاء ذكرها في التوراة واإلنجيل وذكرت في القرآن الكريم في
ثالثة وعشرين موضعا ،منها قوله سبحانه وتعالى« :والنخل باسقات
لها طلع نضيد» ،وقد ذكرت في أحاديث شريفة عديدة منها «بيت ال
تمر فيه جياع أهله» ،وأشار القرآن الكريم إلى شجرة نخيل التمر وإلى
أهمية التمر لحياة اإلنسان ،كما وردت أهمية التمر لصحة اإلنسان
في كثير من األحاديث النبوية التي أشار بعضها إلى عالقة التمر
بالصيام.

تعيد للصائم قوته
وأثبت الطب القديم والحديث صحة هذه السنة النبوية من الناحية
الصحية والغذائية ،فالمهم عند اإلفطار مد الجسم بمقدار وافر من
السكر وليس بكميات كبيرة من المواد الدهنية والنشوية ،ولذلك
فالصائم المصاب بالفتور والكسل والضعف في البدن تعود إليه

قواه سريعا ويعود النشاط إلى جسمه في أقل من ساعة إذا اقتصر
في إفطاره على المواد السكرية ببضع تمرات أو رطبات مع كأس ماء،
ويساعد هذا اإلفطار البسيط في عدم إرهاق المعدة بالغذاء الدسم.

تنوع الفائدة الصحية
وتضيف موضي الهاجري مديرة قسم التغذية العالجية في مؤسسة
الرعاية الصحية األولية أن ثمرة التمر تحتوي على سبعة مغذيات
يحتاجها الجسم بمقادير كبيرة وهي البروتينات والكربوهيدرات
والشحوم واأللياف والفيتامينات والمياه واألمالح ،كما أنه قليل
السعرات الحرارية وال يحتوي على الدهون وال على الكوليسترول وال
الصوديوم لكنه غني بالحديد الذي يمثل جزءا من الهيموجلوبين في
خاليا الدم الحمراء وينقل األوكسجين ،كما يحتوي على الكالسيوم
المقوي للعظام واألسنان وكذلك على البوتاسيوم المهم لخاليا
الجسم وسوائله إضافة إلى كونه ينظم ضربات القلب وضغط الدم
وبالتالي يقي من جلطات القلب وأمراضه ..ولكل تلك الفوائد الغذائية
والصحية ازداد اهتمام الكثير من دول العالم بالتمر أو بزراعة شجرة
نخيل التمر وإجراء البحوث والدراسات التخصصية حوله في
الجامعات والمعاهد البحثية المتخصصة ،كما زادت المصانع التي
تنتج وتغلف التمور وكذلك المعارض والمهرجانات التسويقية ألنواع
التمور وأصنافها.
ويؤكد العلماء أن للتمر قيمة غذائية عظيمة فهو مقو للعضالت
واألعصاب ومرمم ومؤخر لمظاهر الشيخوخة ،وإذا أضيف إليه
الحليب كان من أصلح األغذية وخاصة لمن كان جهازه الهضمي
ضعيفا ،وهو يفيد المصابين بفقر الدم واألمراض الصدرية وكذلك
الصغار والشبان والرياضيين والعمال والناقهين والنحيفين والنساء
الحوامل والمرأة النفساء ،ويرى خبراء التغذية أن التمر مع الحليب
أو اللبن الزبادي يعتبران وجبة كاملة فيها كل العناصر الغذائية
الضرورية للجسم.

يقي من السرطانات
ومن فوائد التمر أنه يقي من السرطان ويلعب دورا وقائيا ضده لما
تحتويه ثمراته من فينوالت ومضادات أكسدة وهو ينشط الجهاز
المناعي ويحتوي على مضادات السرطان والهرمونات المهمة ،وأيضا
له خاصية تنظيم الطلق عند النساء ،إضافة إلى أنه يمنع النزيف
أثناء وعقب الوالدة ومخفض لضغط الدم عندما تتناوله الحوامل ،وأن
التمر يقوي العضالت واألعصاب ويحفظ رطوبة العين وبريقها ويقوي
أعصاب العين وأعصاب السمع لغناه بفيتامين «أ» ،ولذلك يتمتع
سكان الصحراء بحدة النظر وقوة السمع ولو كانوا كبارا ،وكذلك
تم اعتماد هيئة الغذاء والدواء األميركية التمر غذاء صحيا وخاصة
لمدارس األطفال.
ويعد كل من التمر والبلح مصدر ًا للعديد من العناصر الغذائية
المفيدة كما ذكرنا سابق ًا ،والتي تعزز من صحة الجسم ،ولكن ال
أن التمر من الفواكه المجففة التي يكون تركيز
بد من اإلشارة إلى ّ
السكريات فيها مرتفعا ،لذا ال بد من تناولها باعتدال ،خاصة لمريض
السكري ألن أكل التمر يرفع سكر الدم ،وتختلف أنواع التمر بالحجم
والعناصر الغذائية وكذلك خالل مراحل نموها ،وتعتبر مرحلة البلح

} موضي الهاجري

أو ما تسمى خالل أو بسر أقل محتوى بالسكريات من مرحلتي الرطب
والتمر ،ويحتوي التمر على مادة البوتاسيوم والتي يجب على المريض
المصاب بقصور كلوي تجنبها ،وعموما يجب على المريض استشارة
الطبيب قبل تناول التمر.

تخزين التمر
يحفظ التمر الطازج في علبة محكمة اإلغالق في الثالجة وقد تصل
فترة صالحيته حينها إلى  6أشهر ،بينما يملك التمر المجفف فترة
صالحية أطول تصل إلى سنة عند حفظه في الثالجة أيض ًا.
ومن الممكن زيادة فترة صالحية التمر لفترات أطول عبر تجميده في
أكياس أو علب محكمة اإلغالق ومفرغة من الهواء.
ويمكن أن يسبب اإلفراط في تناول التمر إلى بعض األضرار واآلثار
الجانبية ،مثل:
الحموضة أو ارتجاع المريء ،وارتفاع السكر أو زيادة الصداع ،واإلسهال،
لذا يفضل االمتناع عن التمر في حال اإلصابة باإلسهاالت الحادة
المزمنة ،أو التهابات القولون ،أو ضعف الهضم ،والحمى ،وكذلك يمكن
أن يسبب الطفح الجلدي ،وخاصة لألشخاص الذين لديهم حساسية
اتجاه أحد مكونات التمر الغذائية.
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في بداية العام الدراسي الجديد

جامعة الدوحة تستقبل « »6آالف طالب
لنموذج منظمة التعاون اإلسالمي للمدارس الثانوية

«الدراسات اإلسالمية»
تشارك في القمة الدولية الثالثة

الدوحة

$

شاركت كلية الدراسات اإلسالمية
بجامعة حمد بن خليفة في القمة الدولية
الثالثة لنموذج منظمة التعاون اإلسالمي
للمدارس الثانوية التي استضافتها
مدينة اسطنبول في تركيا ،حيث مثلتها
ألينا زمان الباحث المساعد في الكلية
ً
ً
رسمية ،وانضمت إليها
مندوبة
بصفتها
طالبتان من مدرسة دخان اإلنجليزية
الثانوية هما صفاء شهزاد وشاكيرا
عبدي.
وعقدت القمة ،التي استقطبت 224
ُ
مندوبا من  56دولة من الدول األعضاء في
ً
منظمة المؤتمر اإلسالمي ،تحت شعار
«إرساء السالم العالمي من أجل عالم
أكثر إنصاف ًا» .وتأمل المشاركون ،خالل
جلسات النقاش ،تاريخهم وثقافتهم
للتوصل إلى منظور أفضل للعالم قبل
حل القضايا العالمية.
وشارك طالب المدارس الثانوية في
محاكاة أكاديمية استمرت أربعة
أيام لعمل منظمة التعاون اإلسالمي
بهدف تعريف المشاركين بالتطورات
الحالية في العالقات الدولية ونظرياتها
وممارساتها .وفي هذه المحاكاةُ ،
ك ِّلف
كل مندوب من المندوبين المشاركين
بأداء دور ممثل إحدى الدول األعضاء
واستنادا إلى سياسات
في المنظمة.
ً
الدولة التي مثلوها في القمة ،فقد
ُطلب منهم المساهمة في إيجاد حلول
للقضايا الرئيسية التي تواجه منظمة
ُ
وكلف المندوبون
التعاون اإلسالمي.
المشاركون من دولة قطر بأداء أدوار
ممثلي دولتي األردن والمغرب في
المحاكاة.
وتجدر اإلشارة إلى أن نموذج منظمة
المؤتمر اإلسالمي هو من بنات أفكار
منتدى شباب التعاون اإلسالمي ،حيث

يتعاون المنتدى مع العديد من الجامعات
والمدارس الثانوية في الدول األعضاء
بمنظمة التعاون اإلسالمي عبر تقديم
المساعدة التقنية والتنظيمية في
تصميم تجربة واقعية مشابهة لمنظمة
التعاون اإلسالمي .وكان المنتدى قد
وقع مذكرة تفاهم مع جامعة حمد
َّ
وبناء على
بن خليفة في عام .2020
ً
وجه المنتدى الدعوة لفريق من
ذلكَّ ،
مجلس المبدعين في كلية الدراسات
اإلسالمية لحضور القمة .ويهدف مجلس
المبدعين ،وهو منصة مخصصة
للقيادات الشابة ،إلى تمكين الشباب
والفتيات من المساهمة في تحقيق أهداف
األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وكان من بين الشركاء الرئيسيين
اآلخرين للقمة مؤسسة بيوغلو للتعليم
والثقافة التي تأسس تحت مظلتها
نادي نموذج منظمة التعاون اإلسالمي
في مدرسة اإلمام الخطيب بيوغلو
الثانوية في األناضول في بداية العام
الدراسي  ،2018 - 2017بما يتماشى
مع البروتوكول الموقع بين منتدى
شباب التعاون اإلسالمي ومؤسسة
بيوغلو للتعليم والثقافة الذي ينص
على المشاركة في تنظيم قمة لنموذج
منظمة التعاون اإلسالمي لطالب المدارس
الثانوية.
ويدخل نموذج منظمة التعاون اإلسالمي
ً
نشاطا من األنشطة الشبابية
ضمن 14
التي تبنتها الدورة الثالثة للمؤتمر
اإلسالمي لوزراء الشباب والرياضة الذي
عقد في إسطنبول خالل شهر أكتوبر
ُ
وكلف منتدى شباب التعاون
.2016
اإلسالمي بتنفيذ المشاريع التي اعتمدتها
الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي بهدف تعزيز القدرات الفكرية
لجيل الشباب ورفع مستوى الوعي
والترويج للمنظمة باعتبارها مؤسسة
دولية رائدة تحتضن مجتمع الشباب.

الدوحة

$

استقبلت جامعة الدوحة للعلوم
والتكنولوجيا ما يقارب  6000طالب في
األكاديمي الجديد 2022-
بداية العام
ّ
كليات وهي
 .2023ويتوزّع الط ّالب على 4
ّ
كلية الحوسبة
كلية إدارة األعمال،
ّ
ّ
كلية الهندسة
المعلومات،
وتكنولوجيا
ّ
الصحية.
وكلية العلوم
التكنولوجية
ّ
ّ
ّ
وقد شهدت بداية هذا العام زيادة في
تقدموا بطلبات دخول
عدد الط ّالب الذين
ّ
بنسبة  15%بعد أن أعلنت الجامعة
عن إطالق برامج جديدة لفصل الخريف
الحالي .وتتابع جامعة الدوحة
الدراسي
ّ
ّ
للعلوم والتكنولوجيا سياستها بإعفاء
القطريين وأبناء القطريات من الرسوم
الدراسية لبرامج الدبلوم والبكالوريوس
ّ
التطبيقي.
ّ
وتقدم الجامعة برامج البكالوريوس
ّ
التطبيقي باإلضافة إلى
والماجستير
ّ
برامج الدبلوم والشهادات .ويبلغ عدد
تم تصميمها
البرامج في الجامعة ّ 62
القطري
بعناية لتلبية حاجات االقتصاد
ّ
ومن بينها  8برامج تنفرد جامعة الدوحة
للعلوم والتكنولوجيا بتقديمها وهي:
المصرفية والتكنولوجيا المالية ،علم
البيانات والذكاء االصطناعي ،العالج
التنفسي ،التصوير اإلشعاعي الطبي،
ّ
االعالمي،
الرقمي واإلنتاج
التواصل
ّ
ّ
الكهربائية والطاقة
الهندسة في الطاقة
ّ
المتجددة ،هندسة االنشاءات ،الهندسة
ّ
في التشغيل اآللي وأنظمة التحكّ م.
وأعرب الدكتور سالم بن ناصر النعيمي،
رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا
عن ثقته باستمرار الجامعة في التط ّور
«إن القيم
والنم ّو بوتيرة سريعة وقال:
ّ
التي بنيت عليها جامعة الدوحة للعلوم
والتميز
والتكنولوجيا كاالرتقاء باألداء
ّ
واالنجاز هي أساس التزامنا تجاه ط ّالبنا
ّ
نحثهم على تطوير الذات
وأمتنا .فنحن
ّ
والسعي نحو االبتكار الذي يخدم المجتمع
ويحقّ ق االستدامة في إطار رؤية قطر.2030
تم وضعها
وستثمر
ّ
االستراتيجيات التي ّ
وتنفيذها بعناية بالتعاون مع مختلف
عدة مشاريع رائدة ستخدم
شركائنا عن ّ
مجتمعنا وتعزّز مكانة الجامعة كصرح
التطبيقي .كذلك نحن
رائد في التعليم
ّ
نتط ّلع لنشهد الحدث األبرز الذي بات على
األبواب وهو كأس العالم  FIFAقطر ،2022
المشجعين من
االحتفالية
إذ تجمع هذه
ّ
ّ
مختلف أنحاء العالم على أرض قطر ليس
لمتابعة كرة القدم فقط بل الختبار كل
األمة العظيمة من تجارب
ما
ّ
تقدمه هذه ّ
مميزين .أتمنّ ى للجميع عودة ّ
موفقة
وإرث
ّ
الدراسي بتفاؤل كبير
ونبدأ هذا الفصل
ّ
استعداد ًا لتمكين ط ّالبنا من المهارات
أي متغيرات وتحقيق
الالزمة لمواجهة ّ
أهداف جديدة».
الدراسي األ ّولّ ،
نظم
وقبل البدء باليوم
ّ
لقاء
بي في الجامعة
ً
قسم التفاعل الط ّال ّ
تعريفي ًا ،حيث ّ
اطلع الط ّالب الجدد من
ّ
خالله على مختلف أقسام الجامعة
التعليمية
والمرافق
والمختبرات
ّ

زيادة في
عدد الطالب
الذين تقدموا
بطلبات
دخول بنسبة
«»% 15
إعفاء القطريين وأبناء القطريات من الرسوم الدراسية
لبرامج الدبلوم والبكالوريوس
المتط ّورة ،كما قابلوا المستشارين ذوي
الخبرة الكبيرة في هذا المجال ،والذين
التعليمية.
سيرافقونهم في مسيرتهم
ّ
عدة نشاطات
كذلك شارك الط ّالب في ّ
تفاعلية وتمكّ نوا من االنضمام إلى األندية
ّ
تضمها الجامعة.
الرياضية التي
والفرق
ّ
ّ
وكانت الجامعة قد صدر لها القرار األميري
رقم  13لسنة  2022بتأسيس جامعة
الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ،أ ّول جامعة
تطبيقية في قطر ،حيث تتمتّ ع الجامعة
ّ
بـ 20عام ًا من الخبرة في مجال التعليم
وتضم
ككلية سابق ًا في قطر،
التطبيقي
ّ
ّ
ّ

عالمية في هذا المجال ،باإلضافة
كفاءات
ّ
إلى مرافق من الطراز األ ّول .سيتمكّ ن
المسجلون في الجامعة من
الط ّالب
ّ
التطبيقية،
التعليمية
اختبار المقاربة
ّ
ّ
في صفوف متط ّورة تقني ًا ومن خالل
مشاغل ومختبرات وأجهزة محاكاة على
ّ
كل البرامج تتناسب مع
أعلى مستوى.
متطلبات سوق العمل وتتط ّور مع تط ّور
تقدم
ومتغيراته.
احتياجات االقتصاد
ّ
ّ
الجامعة أكثر من  50برنامج بكالوريوس
تطبيقي في مجاالت تكنولوجيا
وماجستير
ّ
الصناعية ،إدارة األعمال،
الهندسة والمهن
ّ

الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات ،العلوم
الصحية باإلضافة إلى اإلبقاء على برامج
ّ
يتم العمل بها سابق ًا،
الدبلوم التي كان
ّ
الحاليين والجدد4 .
ك ّلها متاحة للط ّالب
ّ
تعد األولى من نوعها في قطر
من برامجها
ّ
ومنها :بكالوريوس إدارة أعمال تطبيقية
في المصرفية والتكنولوجيا المالية،
بكالوريوس علوم تطبيقية في علم
البيانات والذكاء االصطناعي ،بكالوريوس
علوم تطبيقية في العالج التنفسي،
بكالوريوس علوم تطبيقية في التصوير
اإلشعاعي الطبي.

خالل رسالة عميد «نورثويسترن» لطلبة دفعة عام «»2026

التعليم الجامعي..

خريطة طريق لكسب الحياة

رحب العميد مروان الكريدي بالدفعة الخامسة عشرة المقبلة في جامعة نورثويسترن
في قطر خالل حفل التخرج السنوي ،وشجع طلبة عام  2026على اغتنام سنواتهم في
الجامعة إلطالق العنان لمخيلتهم والسعي إلحداث تأثير هادف .وقال« :تذكروا أن
التعليم الجامعي ليس مجرد مخطط لكسب العيش ،ولكنه خريطة طريق لكسب
خضم ذلك ،جدوا ألنفسكم مرشدين وخبرات تشعل خيالكم».
الحياة .وفي
ّ
كما ألقى الكريدي الضوء على الفروق المميزة
للدفعة المقبلة وأخبرهم أنهم سيساهمون
في إثراء الجامعة خالل السنوات القادمة.
وقال« :تم اختياركم من بين مجموعة رائعة
من المتقدمين هي األكبر في تاريخ الجامعة
واألكثر انتقائية ً
أيضا .أنتم تمثلون أكثر من
 25جنسية كما تضم مجموعتكم مؤسس
إنكيوبيت قطر ،ومندوب في برلمان الشباب
األوروبي ،ومقدم برنامج إخباري لوزارة الرياضة
والشباب في قطر ،ومساعد مخرج أول فيلم
باكستاني يفوز في مهرجان كانُ ،
وكتّ اب،
وصانعي محتوى .هذه المجموعة ستنعش
جامعة نورثويسترن قطر وتثريها».
وانضمت إلى العميد الكريدي في الترحيب
بالدفعة الجديدة كارولين فرج ،نائب الرئيس
ورئيسة تحرير خدمات سي إن إن بالعربية،
كمتحدثة في الحفل وشددت على أهمية
التعليم الجامعي في توفير اإلمكانيات خارج

جدران الحرم الجامعي .قالت فرج« :أود أن
أشجعكم على تذكر أن اليوم هو أساس التعلم
مدى الحياة .استغلوا وقتكم هنا لتكوين
صداقات تدوم ،وتدربوا على إتقان االستماع
الفعال والتركيز على الحقائق واحترام قيمة
الوقت قدروا التنوع وتقبلوا اآلخرين كما هم،
وتعلموا رد الجميل واعملوا في المجال الذي
تستمتعون به».
وبناء على خبرتها ،شجعت طلبة الدفعة على
ً
استخدام مهاراتهم كرواة قصص إلحداث فرق.
قالت فرج« :بصفتنا رواة ،كل واحد منا لديه ما
يرويه»،
وواصلت التأكيد للطلبة على أهمية إتقان فن
إضفاء الطابع اإلنساني على القصص كطلبة
جامعيين ،ثم كصحافيين يقدمون تقارير عن
مجتمعات وثقافات مختلفة.
بعد تصريحاتها ،نزلت فرج من وراء المنصة
وراحت تجيب على أسئلة الطلبة.

وفي إجابة على سؤال أحد الطلبة حول كيفية
التنقل كصحفية في المنطقة ،شددت على
أهمية سرد الحقيقة بالرغم من التحديات
التي قد يواجهونها أثناء كتابة القصص.
دائما طريقة لقول الحقيقة...
وقالت« :هناك
ً
أدعوكم لفهم المجتمع الذي تتعاملون معه
دائما ،والرسالة التي تكتبونها ،والمستلمين
ً
الذين سيتلقون رسالتكم».
كما تحدثت خالل الحفل خديجة أحمد،
رئيسة هيئة طلبة جامعة نورثويسترن
قطر .وفي خطابها ،شجعت الطلبة على
معا
توفير إمكانيات جديدة من خالل العمل ً
كمجتمع .قالت أحمد« :أريدكم أن تعرفوا أنه
يمكنكم االستفادة من تجاربكم هنا إلى أقصى
حد من خالل المجتمع .يمكن للجامعة أن
موقعا إلمكانيات أساسية ،إذ ستجدون
تصبح
ً
الحرية والفرص ضمن حدود الجامعة ،بين
الناس والمساحات التي أنشأوها».

طالبا
والجدير بالذكر أن أكثر من 120
ً
انضموا إلى جامعة نورثويسترن قطر هذا
الخريف كجزء من دفعة عام  .2026تعتبر
ً
تنوعا
واحدة من أكثر الدفعات
الدفعة المقبلة
ً
وتنافسية وديناميكية في تاريخ الجامعة،
وتضم طلبة من قطر والواليات المتحدة
وألبانيا والنمسا وبنغالديش ،والبرازيل،
وكندا ،والصين ،ومصر ،والهند ،وإيران،
وقيرغيزستان،
وكازاخستان،
واألردن،
والتفيا ،والمغرب ،ونيبال ،وعمان ،وباكستان،
وفلسطين ،ورواندا ،وكوريا الجنوبية،
والسودان ،وتايوان ،وطاجيكستان ،وزيمبابوي.
ينعقد حفل جامعة نورثويسترن قطر للدفعة
القادمة في بداية كل عام دراسي بعد فترة
أسبوع من التوجيه ،ويشمل «مسيرة القوس»
السنوية في جامعة نورثويسترن ،التي
ترحب بكل دفعة جديدة وتبدأ العام الدراسي
الجديد.
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بشبكة جنوب العراق

صندوق قطر للتنمية يوقع
اتفاقية للربط الكهربائي الخليجي

الدوحة -قنا -وقع صندوق قطر للتنمية
وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ،أمس،
اتفاقية لتطوير منظومة الربط الكهربائي
الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق.
وتأتي هذه االتفاقية بهدف المساهمة
في تلبية جزء من الطلب على الطاقة
الكهربائية وسد الحاجة لها ،إضافة إلى
تحسين أداء واستقرار الشبكة الكهربائية
في منطقة جنوب جمهورية العراق ،وذلك
من خالل إنشاء محطة تحويل جديدة
بطاقة  400كيلو فولت من محطة الوفرة
التابعة لهيئة الربط إلى محطة تحويل
كهرباء الفاو بجنوب العراق ،مما سيمكن
من نقل الكهرباء من دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية إلى العراق.
وقال سعادة السيد ،خليفة بن جاسم
الكواري ،مدير عام صندوق قطر للتنمية:
«نسعى معا بالشراكة مع هيئة الربط
الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية أن نمد الكهرباء إلى
أشقائنا في جمهورية العراق» ،مضيفا «أن
مد الكهرباء يلعب دورا جوهريا ومحوريا في
تقوية القطاعات األساسية الحيوية ودعمها
الستكمال عملها ،كالقطاع الصحي ودوره
في تقديم الخدمات الصحية لعدد كبير
من المرضى ،باإلضافة إلى تقوية القطاع
التعليمي كالمدارس والجامعات ،فضال
عن الدور المحوري للمبادرة في المساهمة
االقتصادية وتطوير البنية التحتية».
وفي السياق ذاته ،أكد سعادة المهندس
أحمد بن علي اإلبراهيم ،الرئيس التنفيذي
لهيئة الربط الكهربائي الخليجي ،أن الربط
الكهربائي حقق وفورات اقتصادية لدول
المجلس قاربت الـ  3مليارات دوالر منذ
التشغيل الكامل للمشروع ،مع تفادي أي
انقطاعات كبيرة في الشبكات الخليجية
منذ بدء التشغيل في عام  ،2009مما كان
له األثر الكبير في استمرارية الكهرباء وأثرها

الكبير على المجتمع والقطاع االقتصادي
والصناعي في دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية.
وتقوم بتنفيذ المشروع هيئة الربط
الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ،التي تمتلك وتدير شبكة
الربط الكهربائي الخليجي ،وهي من أهم
مشاريع ربط البنى األساسية التي أقرها
مجلس التعاون ،ومن بين الفوائد التي
يحققها المشروع تخفيض االحتياطي
المطلوب في كل دولة ،والتغطية المتبادلة
في حالة الطوارئ ،واالستفادة من الفائض
وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية بين
دول مجلس التعاون ،حيث تم في عام
 2001تأسيس «هيئة الربط الكهربائي
لدول مجلس التعاون» ،واستكملت مشروع
الربط في  2009حيث بدء تشغيل شبكة
الربط.
وترى الهيئة أن توقيع اتفاقية الربط مع
شبكة كهرباء جنوب جمهورية العراق،
الذي تزامن مؤخرا مع قمة جدة لألمن
والتنمية التي عقدت في  15يوليو الماضي،
من أهم المشاريع االستراتيجية لدى دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،ومن
المقرر أن تبدأ أعمال التنفيذ خالل شهر
أغسطس الجاري ،على أن يتم تشغيل
الربط صيف .2024
ومن الجدير بالذكر أن مشروع الربط
الكهربائي الخليجي حقق أهم أهدافه
االستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن
الطاقة ،ورفع مستوى الموثوقية واألمان
لألنظمة الكهربائية الخليجية ،ونجاحه
في تجنب شبكات كهرباء دول مجلس
التعاون ألي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة
 % 100من خالل تقديم الدعم اللحظي
بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط
الكهربائي بشكل مباشر ،حيث تمت
مساندة أكثر من ( )2500حالة دعم منذ
تشغيله.

يستفيد منها الجئو الروهينغا

«قطر الخيرية» تنشئ
وحدة طب أسنان ببنغالديش
الدوحة

$

قامت قطر الخيرية بإنشاء وتجهيز «وحدة
طب أسنان» متكاملة في مجمع تكناف
أوبازيال الصحي في منطقة كوكس بازار في
بنغالديش حيث سيستفيد منها 10,000
شخص من ذوي الدخل المحدود بمن فيهم
الجئو الروهينغا في المنطقة.
وفي هذا اإلطار ،قال السيد سعيد الرحمن،
سكرتير الصحة ورعاية األسرة المحلي:
«سيحصل الفقراء وضعاف الحال من سكان
المنطقة والجئو الروهينغا على خدمات طب
األسنان من هذه الوحدة بالمجان تخفيفا
من معاناتهم نظرا ألوضاعهم المعيشية
الصعبة» ..وتوجه بالشكر ألهل الخير
في دولة قطر وقطر الخيرية على إنشائهم
وتجهيزهم لوحدة طب األسنان قائال« :أتمنى
أن تواصل قطر الخيرية عملها في القطاع
الصحي لسد الفجوة الحاصلة بالمعدات
والضروريات األخرى والخدمات الصحية
لخدمة الفئات المحتاجة».
من جهته ،قال الدكتور تيتو شاندرا شيل،
مسؤول الصحة وتنظيم األسرة في مجمع
تكناف أوبازيال« :بما أن المجمع الصحي يقع
بالقرب من مخيمات الروهينغا ،فإن المرضى
من الالجئين سيحصلون على العالج الالزم

من خالل وحدة طب األسنان ،التي تقدم
خدمات طب أسنان األطفال أيضا مجانا».

شكر وامتنان
وقد عبر المستفيدون عن امتنانهم وسعادتهم
لتلقي عالج األسنان من المجمع الصحي،
حيث قال السيد شاد مسعيد أحد
المستفيدين« :لم تكن هناك مرافق حديثة
لعالج األسنان في هذا المجمع الصحي من
بعيدا للحصول
قبل ،كان علينا أن نذهب
ً
على العالج .إنه خبر سار لجميع القرويين
هنا ألن العالج بات متوفرا اآلن».

إشادة أممية
ومن الجدير بالذكر أن قطر الخيرية تقدم
مساعدات دورية لالجئين الروهينغا في
بنغالديش في المجالين الصحي والغذائي
وقد حظي هذا الدعم بإشادة الجهات األممية،
حيث أبدى في وقت سابق السيد توم أندروز
المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني
بحالة حقوق اإلنسان في ميانمار ارتياحه
للمساعدات التي تقدمها قطر الخيرية
لالجئي الروهينغا وذلك عند زيارته لمركز
توزيع المواد الغذائية التابع لقطر الخيرية
في منطقة بهاسان شار ببنغالديش.

7

في مستشفى حمد بن خليفة في موريتانيا

« »55ألف مريض استفادوا من خدمات الرعاية الصحية

الدوحة

$

أصدر مستشفى حمد بن خليفة في
مقاطعة بوتلميت الموريتانية ،الذي
يتولى الهالل األحمر القطري تشغيله
بناء على اتفاقية تعاون مع
وإدارته
ً
مؤسسة التعليم فوق الجميع ،تقريره
نصف السنوي عن أنشطة المستشفى
والخدمات الطبية التي قدمها خالل
األشهر الستة األولى من العام الحالي،
بهدف االرتقاء بمستوى الرعاية الصحية
المقدمة لصالح األهالي من سكان
المقاطعة والمقاطعات المجاورة لها،
حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين خالل
النصف األول من العام  55,894مريض ًا.
وقد واصل المستشفى خالل هذا العام
أداء مهامه باالعتماد على اإلمكانات
والموارد والبنية التحتية المتوافرة ،حيث
يصل حجم فريق العمل به حالي ًا إلى
 78شخص ًا ،ما بين أطباء في مختلف
التخصصات وممرضين ومساعدي
اجتماعيين
ومرشدين
تمريض
وموظفين إداريين .وتنقسم األنشطة
االستشفائية بالمستشفى ،الذي تبلغ
الميزانية التشغيلية له خالل العام
الجاري  1,359,758دوالرا أميركيا ،إلى 4
فروع رئيسية هي :العيادات الخارجية،
اإلقامة ،األقسام الفنية ،الطوارئ .وتتكون
العيادات الخارجية من  6عيادات تؤمن
الخدمات الطبية في التخصصات
التالية :الطب الباطني ،النساء والتوليد،
الجلدية ،الجراحة العامة ،جراحة
العظام ،طب األسنان.
وخالل الفترة من  1يناير حتى  30يونيو
 ،2022واصل قسم الطوارئ أداء مهامه
بطاقة استيعابية  8أسرة ،حيث استقبل
إجمالي  8,921مريض ًا ،من بينهم 6,374
حالة طوارئ مختلفة االختصاصات،
و 2,413حالة طوارئ في اختصاص
التوليد واألمراض النسائية ،و 134حالة
طوارئ في حوادث السير .وتبين مؤشرات
األداء أن المستشفى قد تمكن من تحقيق
أحد أهدافه الرئيسية بتقليص حاالت
التحويل إلى المستشفيات الكبرى في
العاصمة اعتماد ًا على إمكانياته الذاتية،
إذ لم يتجاوز عدد التحويالت التي سجلها
المستشفى  47حالة تحويل فقط.
أما قسم العيادات الخارجية بقاعاته
الستة ،فيقوم خالل أيام العمل الرسمية
بتوفير خدمات الطب العام يومي ًا ،مع
تناوب االختصاصات األخرى بمعدل ال يقل
عن  3عيادات تخصصية في األسبوع.
واستفاد من خدمات القسم منذ بداية العام
حتى اآلن إجمالي  25,389مريض ًا ،منهم
 9,988طف ًال و 5,524من الرجال و 9,877من
النساء ،ويمكن تصنيفهم كالتالي :الطب
العام ( ،)16,384الجراحة العامة (،)385
طب األطفال ( ،)1,550طب النساء والتوليد

يتولى الهالل القطري تشغيله
وإدارته بالتعاون مع مؤسسة

التشغيلية له «»1,359,758

«التعليم فوق الجميع»

( ،)417طب األسنان ( ،)1,296تقويم
األعضاء ( ،)695رعاية ما قبل الوالدة (،)801
األمراض الجلدية ( ،)2,023الطب الباطني
( ،)1,127طب العيون (.)713
ويتمتع المستشفى حالي ًا بطاقة
استيعابية  62سرير ًا موزعة على  4أقسام
استشفائية (الباطني ،األطفال ،النساء
والتوليد ،الجراحة العامة) ،سجلت خالل
فترة التقرير  1,871حالة إقامة بإجمالي
 4,822يوم إقامة ،ونسبة حجز لألسرة في
َّ
حدود  ،% 45.31مع معدل إقامة  2.71يوم
للمريض الواحد.
وانعكاس ًا الهتمام المستشفى البالغ
بصحة المرأة والطفل ،فقد أشرف قسم
النساء والتوليد على  469حالة والدة ،من
بينها  86والدة قيصرية ،بنسبة تدخل
جراحي ال تتجاوز  ،18%وهي نسبة
ً
مقارنة بالمعدالت الوطنية،
مقبولة للغاية
وتعتبر مؤشر ًا على ارتفاع مستوى األداء
بالقسم.
وباالنتقال إلى القسم الفني الحيوي ،الذي
يضم  3غرف عمليات مجهزة ومختبر ًا
ووحدة تصوير طبي ،فقد أجرى إجمالي
 411جراحة في  4تخصصات هي النساء
والعظام والعيون والجراحة العامة ،كما
نفذ  15,440تحلي ًال مخبري ًا (بمتوسط 85
تحلي ًال مخبري ًا في اليوم الواحد) و2,294

تبلغ الميزانية

كشف ًا بالتصوير الطبي (بمتوسط 15
كشف ًا في اليوم).
وواصل المستشفى تدريب طالب مدارس
ً
وخاصة
الصحة العمومية بموريتانيا،
المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة
بمدينة نواكشوط ،ومدرسة الصحة
العمومية بمدينة روصو ،ومدرسة
الصحة العمومية بمدينة كيفة ،وخالل
الفترة الماضية تم استقبال دفعة جديدة
تضم  31متدرب ًا .كما يسعى المستشفى
لضمان استمرارية وشمولية تطوير
القدرات المهنية والموارد البشرية بصفة
عامة ،من خالل المشاركة في عدة دورات
تدريبية خارج المؤسسة في مجاالت
متنوعة ،عالوة على تنظيم عملية مرافقة
ومتابعة تدريبية ميدانية ونظرية لفائدة
الكوادر التمريضية.

الخدمات االجتماعية
في مجال رعاية الحاالت االجتماعية،
قام قسم الشؤون االجتماعية بمساعدة
 251مريض ًا من المحتاجين ومحدودي
الدخل للحصول على الخدمة الصحية
النوعية .كذلك ساهم المستشفى في
تأمين الرعاية الصحية لصالح 817
مستفيدة من الحوامل ،في ظل اتفاقية
الشراكة المبرمة مع البرنامج الوطني

دوالرا أميركيا

للصحة اإلنجابية من أجل تأمين
الرعاية الصحية للحوامل في مختلف
مناطق مقاطعة بوتلميت.
ومنذ بداية العام الجاري ،انخرط
المستشفى في جهود المنظومة
الصحية الوطنية لمحاربة االلتهابات
الفيروسية ،من خالل وضع آلية تلقائية
لتلقيح جميع المواليد الجدد قبل
مغادرة المستشفى ،وبلغت نسبة
التغطية التي كفلتها هذه اآللية خالل
األشهر الستة الماضية ما يقارب .100%
وأخير ًا كانت هناك تدخالت ذات طابع
اجتماعي وتثقيفي من أجل ترسيخ
السلوك الصحي والوقائي في مواجهة
جائحة كوفيد  ،19 -فقد قام المستشفى
حرص ًا على سالمة الطاقم الصحي
بتنظيم دورات تثقيفية للتعريف
بالقواعد األساسية للوقاية من الفيروس
واإلجراءات الواجب اتباعها في حالة ظهور
أي حالة ،كما تم نشر معلومات ونصائح
توعوية من خالل الملصقات المعلقة في
جميع أقسام وأروقة المستشفى.
يذكر أن مستشفى حمد بن خليفة
تأسس عام  2007في مقاطعة بوتلميت
جنوب غربي موريتانيا ،برعاية كريمة
من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت
ناصر من خالل المؤسسة القطرية
الموريتانية للتنمية االجتماعية ،التي
تشرف عليها مؤسسة التعليم فوق
الجميع ،والتي تهدف إلى تغيير العالم
من خالل توفير فرص التعليم لألطفال،
إيمان ًا بأن التعليم هو أفضل سبيل
للخروج من وطأة الفقر ،وتأسيس
مجتمعات تنعم بالعدل والسلم،
وإطالق اإلمكانات الكاملة لكل طفل
وشاب ،فض ًال عن كونه حق ًا أساسي ًا
لجميع األطفال وأحد أهم الركائز
األساسية لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة ( )SDGsالتي وضعتها األمم
المتحدة.
ويتمثل الهدف االستراتيجي من إنشاء
المستشفى في تقديم خدمات رعاية
صحية عالية الجودة لصالح سكان
المنطقة بأسعار زهيدة تتماشى مع
الحالة االقتصادية البسيطة للمجتمع
المحلي وتوفر عليهم عناء وتكاليف
السفر لتلقي العالج في العاصمة
نواكشوط أو في الخارج.
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في بينالي القاهرة الدولي لفنون األطفال

الشفلح تحصد « »6جوائز

بمهرجان أجيال السينمائي «»2022

«الدوحة لألفالم» تفتح التسجيل في لجان التحكيم

} فاطمة الرميحي

} استالم جائزة المنتسبة عائشة اليافعي

وتأتي النسخة الخاصة من المهرجان
بمثابة تقدير من مؤسسة الدوحة لألفالم
لقطر في العام المميز التي تستضيف
فيه بطولة كأس العالم  FIFAقطر ،2022
وستوفر فرصة المشاركة في الحوارات
وورش العمل والندوات التعليمية بنمط
مبتكر يساهم في زيادة نسبة المشاركة،
وخوض تجربة غنية للحكام الصغار
والشباب ،وكذلك الضيوف من قطاع
السينما .ويعد برنامج حكام أجيال
 2022جزءا رئيسيا من فعاليات النسخة
الخاصة من المهرجان الذي يشمل
برنامجا موسعا من قسمين يكرس القسم
األول للحكام في أكتوبر ،بينما يضم
القسم الثاني فعاليات وعروضا للجمهور،
ويمتد من  22نوفمبر إلى  16ديسمبر
 ،2022بالتزامن مع إقامة الحدث الرياضي
العالمي المنتظر الذي تستضيفه قطر.
وأوضحت مؤسسة الدوحة لألفالم أنه
يمكن للحكام الصغار والشباب من عمر
 8إلى  25عاما التسجيل للمشاركة في
تجربة حكام أجيال ،التي ترحب بأكثر
من  500حكم في كل عام بهدف خوض هذه
التجربة الثقافية القيمة واستكشاف عالم
السينما من خالل عروض األفالم وورش
العمل والجلسات النقاشية المختلفة.
وتقسم تجربة حكام أجيال إلى ثالث فئات

الدوحة  -قنا ــ أعلنت مؤسسة
الدوحة لألفالم عن فتح باب
التسجيل للمشاركة في لجان
التحكيم الخاصة بالنسخة
العاشرة من مهرجان أجيال
السينمائي ،الذي سيقام في
الفترة من  1إلى  8أكتوبر
 ،2022ويضم العديد من
الفعاليات واألنشطة
الفعلية أو عبر
اإلنترنت.
عمرية ،توفر بيئة مرحة حافلة بالتعاون
بهدف تمكينهم من التعبير عن آرائهم
اإلبداعية ،واستكشاف عالم السينما من
ناحية ترفيهية ،باعتبار السينما وسيلة
لتحقيق التغيير االجتماعي اإليجابي.
وقالت السيدة فاطمة حسن الرميحي،
الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة
لألفالم في تصريح :،إن تجربة حكام أجيال
مبادرة ثقافية فريدة من نوعها تجمع
الشباب والصغار من مختلف أرجاء العالم
على مدار أسبوع كامل ،لالحتفال باألفالم
التي تعزز فهمهم للعالم ،وتساعدهم على
بناء مهاراتهم الشخصية والمهنية.
ونوهت بأنه على مدار األعوام الماضية،
منح المهرجان الشباب فرصة الستكشاف
آفاق جديدة من العمل اإلبداعي والثقافي،
معربة عن فخر المؤسسة بمجتمع
أجيال العالمي ،وبإيمانه الراسخ بأن
الفن والسينما يهدفان إلى الترفيه وكذلك
إلهام الجميع .وأضافت الرميحي« :في
هذا العام ،نحتفل بالنسخة العاشرة
الخاصة بالتزامن مع الحدث العالمي
االستثنائي الذي تستضيفه قطر،
ونتطلع إلى الترحيب بأكثر من 500
حكم يجتمعون معا في أنشطة ثقافية،
تغرس في نفوسهم الشعور بالتمكين
والقوة لبناء مستقبل أكثر إشراقا،

فاطمة الرميحي :تجربة
حكام أجيال مبادرة
ثقافية فريدة من نوعها
يقام أول
أكتوبر ويضم
العديد من
الفعاليات
واألنشطة

وتجمعهم معا ضمن إطار مجتمع عالمي
متضامن» .ووضعت مؤسسة الدوحة
لألفالم رابطا إلكترونيا للتسجيل في
برنامج حكام أجيال ،والذي سيكون متاحا
ابتداء من اليوم وإلى  21سبتمبر المقبل
وهو/:https :/www.dohafilminstitute.
ووضعت
/com/filmfestivalajyaljury
المؤسسة عددا من الشروط للتسجيل،
من بينها أن تتراوح أعمار المشاركين بين
 8و 25عاما ،ويمكن للمتقدمين االستفادة
من عروض التسجيل المبكر حتى 1

سبتمبر  2022مقابل  150رياال قطريا،
بينما تبلغ الرسوم االعتيادية  250رياال
قطريا ،مع تقديم خصم خاص لإلخوة
وأعضاء التصريح الثقافي «بطاقتك إلى
الثقافة» لمتاحف قطر مقابل  200ريال
قطري.
وتقسم لجان التحكيم في مهرجان
أجيال السينمائي إلى ثالثة أقسام ،هي:
«محاق» للحكام الصغار من عمر  8إلى 12
عاما ،و«هالل» للحكام من عمر  13إلى 17
عاما ،و«بدر» للحكام من  18إلى  21عاما.
وتمنح تجربة حكام أجيال فرصة قيمة
للمشاركين لمشاهدة برنامج من األفالم
القصيرة والطويلة المالئمة لكل فئة
عمرية ،وخوض تجربة تعليمية إبداعية
تغرس في نفوسهم حب وتقدير السينما
وقيم العمل الجماعي والتفكير النقدي
والقيادة.
جدير بالذكر ،أنه شارك في النسخة
الماضية من أجيال أكثر من  500حكم من
 45جنسية حظوا بفرصة المشاركة في
ورش عمل خاصة ،ومشاهدة عروض أفالم
يومية وجلسات نقاشية ،وجلسات أجيال
الحوارية ،باإلضافة إلى التواصل مع صناع
األفالم العالميين ،إلى جانب مجموعة من
األنشطة والفعاليات التي تلهم التفاعل
اإلبداعي وتحفز الحوار السينمائي.

} إهداء درع لوزيرة الثقافة المصرية

( )6جوائز من أصل ( )9جوائز مخصصة لألطفال
$
من ذوي اإلعاقة .هذا وقد حصلت المنتسبة
عائشة شهاب اليافعي على المركز الثانـي
ودرع البينالـي ،كما حصلت المنتسبة هبة
حصد مركز الشفلح  6جوائز من جوائز الدورة
الله محمد الحجاج على المركز الثالث ودرع
الثانية لـ «بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل»
البينالي ،باإلضافة لحصول أربعة منتسبين
الذي تستمر فعالياته حتى  18من الشهر
علـى جائزة لجنة التحكيم.
الجاري.
وخالل حفل توزيع الجوائز ،قامت
وقد شارك المركز بـ ()10
السيدة فاطمة
أعمال فنية من تنفيذ
التميمي مدير
الموهوبين من منتسبي
مكتب التخطيط
المركز ،حيث نجحوا
والتطوير بمركز
في الفوز بـ ( )6جوائز من
الشفلح بإهداء
أصل ( )9جوائز مخصصة
المركز
درع
لألطفال من ذوي اإلعاقة.
لمعالـي الدكتورة
وسلمت الدكتورة إيناس
إيناس عبدالدايم
عبدالدايم وزيرة الثقافة
الثقافة
وزير
الجوائز
المصرية
المصرية ،تقدير ًا
للفائزين تقديرا لدعم
لدعمها لألشخاص
األشخاص من ذوي اإلعاقة
من ذوي اإلعاقة فــي
في مجال الفنون ،وأكدت
مجال الفنون.
على إقامة معرض
من ناحية أخرى،
لألعمال الفائزة في
أكدت معالـي وزيرة
البينالي باألكاديمية
الثقافة علـى إقامة
المصرية للفنون بروما.
لألعمال
معرض
يذكر أنه شارك في
الفائزة فــي البينالــي
البينالي المقام تحت
باألكاديمية المصرية
شعار «صورة من
} اللو
للفنون بروما.
بلدي» ما يقرب من 688
حة
ا
لفا
ئزة
ال
حد المنتسبات
وقد شارك فـي البينالـي
طفال يمثلون  25دولة بأعمالهم الفنية ،وتعد
ما يقرب من  688طف ًال يمثلون  25دولة بأعمالهم
هذه المشاركة األولى لدولة قطر في فعاليات
الفنية ،وتعد هذه المشاركة األولـى لدولة قطر
البينالي منذ إطالق دورته األولى في عام 2019
فـي فعاليات البينالـي منذ إطالق دورته األولـى
حيث يعقد كل عامين.
فـي عام  2019حيث يعقد كل عامين .هـذا
ومن الجدير بالذكر أن مركز الشفلح شارك
وتستمر فعاليات البينالـــي فـي قاعات العرض
بعدد ( )10أعمال فنية من تنفيذ الموهوبين من
حتى  18أغسطس .2022
منتسبي المركز ،وقد حصد منتسبو المركز

الدوحة

بمشاركة « »70مرشدة

انطالق المعسكر
الصيفي األول للمرشدات
انطلقت أمس فعاليات المعسكر الصيفي
األول للمرشدات -الذي سيستمر لمدة
أسبوعين -بعدد  70مشاركة خالل الفترة
الصباحية ،بهدف اكتشاف المواهب
وصقلها وإكساب القدرات والمهارات
وتعزيز الذات واالنتماء الوطني من خالل
تطبيق المنهج التربوي الكشفي اإلرشادي

نظمها مركز الريادة للفتيات

ورشة صناعة الفخار اليدوي
نظم مركز الريادة للفتيات التابع لوزارة
الرياضة والشباب ورشة بعنوان "صناعة
الفخار اليدوي" قدمتها المدربة حنان
جاسم بن حدود ،تهدف الورشة إلى تعريف
المشتركات على صناعة الفخار اليدوي
واألدوات المستخدمة في صناعة الفخار
اليدوي ،وأكثر القوالب المستخدمة في
صناعة الفخار اليدوي ،حيث شملت الورشة
على التطبيق العملي لصناعة الفخار (بقالب
الكوب وقالب الصحن) وتم شرح الطريقة
الصحيحة لعجن الطين المستخدم في
صناعة الفخار باإلضافة للطرق الصحيحة
لفرد العجين وكيف يتم قص الطين على
القالب وطريقة لف الطين على القوالب وتم
شرح كيف يتم إزالة الزوائد من الطين وتم
تدريب المشتركات على استخدام االسفنج
في مواساة العجين وكيفية عمل قاعدة قالب

الكوب ودمج الكوب مع القاعدة باستخدام
أصابع اليد ،إضافة إلى شرح كيفية عمل
مقبض للكوب .قامت المشتركات بوضع
لمساتهن اإلبداعية في عمل التصاميم ألكواب
الفخار ،وصحون الفخار من تلوين وإضافة
أشكال حيث تم استخدام قالب الصحن لعمل
صحن الفخار بأشكال وتصاميم مختلفة
وتعلمت المشتركات كيف يتم استخراج
القالب بالطريقة الصحيحة من الفخار.
يهدف مركز الريادة للفتيات إلى دعم
وتشجيع الفتيات على المشاركة الفعالة
واالستفادة من الفعاليات والمبادرات واألنشطة
المقامة فيه وتعليم الفتيات مهارات وقدرات
جديدة بما يتناسب مع تطلعات المجتمع،
وينظم المركز العديد من األنشطة والبرامج
المختلفة ،والدورات التدريبية والبرامج
التوعوية في فترة الصيف الحالية.

الذي ُيعنى بالجوانب الشخصية
المختلفة (الجانب االجتماعي  -الروحي
 الصحي البدني  -العقلي  -الكشفي)بأسلوب تعليمي ترفيهي مناسب لكل فئة
عمرية.
كما تم االستعانة بالجهات المختصة في
إعداد الدورات والورش التربوية الهادفة.

المقام بإندونيسيا

المركز القطري يشارك في المعرض العالمي للطوابع
يشارك المركز القطري لهواة الطوابع
والعمالت التابع لوزارة الثقافة في
المعرض العالمي للطوابع المقام تحت
مظلة االتحاد العالمي للطوابع «»FIP
في (جاكرتا  -إندونيسيا) خالل الفترة
من  9 - 4أغسطس 2022م ممث ًال في
السيد حسين رجب اإلسماعيل مسؤول
الطوابع والعمالت بالمركز وبعض الهواة
المنتسبين في المركز.
وسيشارك المركز بخمسة عروض
للطوابع وهي من العروض العالمية
المميزة التي حازت على عدة ميداليات
عالمية وهي كاالتي:
 التاريخ البريدي لقطر ( 5فريمات) ،وهيتوثق فترة ما قبل تواجد البريد القطري،

وكانت قطر تستخدم الطوابع الهندية
ومن ثم اإلنجليزية حتى بداية البريد
القطري عام 1950م.
 الطوابع االعتيادية لقطر ( 5فريمات)،وتحاكي أول مجموعة طوابع قطرية
صدرت في قطر عام 1961م بإصداراتها
المختلفة ،وهي  7إصدارات مدموجة في
ثالث مناسبات ،باإلضافة إلى بعض
تاريخ الطوابع القطرية التي ترصد لتلك
الحقبة.
 التاريخ البريدي للبحرين ( 8فريمات)،وهي تاريخ الطوابع للفترة من 1915-
1949م.
 التاريخ البريدي لسطنة عمان (5فريمات) ،وهي تاريخ الطوابع للفترة من

1948 - 1868م.
 التاريخ البريدي لعدن ( 5فريمات) ،وهيتاريخ الطوابع للفترة من 1952 - 1839م.
ومن الجدير بالذكر أن المركز القطري
لهواة الطوابع والعمالت عضو في االتحاد
العالمي للطوابع « »FIPواالتحاد اآلسيوي
للطوابع « »FIAPكذلك عضو في اللجنة
التنفيذية لالتحاد اآلسيوي للطوابع
« »FIAPلعدة دورات متتالية وممثل دولة
قطر السيد حسين رجب االسماعيل.
ويحرص المركز دائم ًا على المشاركة في
المعارض العالمية التي يقيمها االتحادان
العالمي واآلسيوي للطوابع ،وسوف يقوم
االتحاد العالمي لهواة الطوابع « »FIPبعقد
اجتماعات الختيار الرئيس وثالثة من

نواب الرئيس ،وكذلك رؤساء ومسؤولي
الفروع التسعة التي تمثل أنواع تجميع
الطوابع وتاريخ الطوابع.
ومن الجدير بالذكر أن المركز يعمل
على رعاية ونشر ثقافة هواية جمع
الطوابع والعمالت واالرتقاء بها وإتاحة
الظروف المناسبة لتنميتها بالوسائل
العلمية والفنية ،كما يعمل المركز
على التنسيق والتعاون مع الجمعيات
واألندية العربية والعالمية الخاصة بجمع
الطوابع والعمالت والمشاركة في جميع
المهرجانات المحلية والمناسبات الوطنية
العربية والدولية ،وتوثيق روابط التعاون
والتعارف بين هواة جمع الطوابع والعمالت
في دولة قطر.

«فودافون» تعلن نتائجها النصفية « »9أغسطس الجاري
أعلنت فودافون قطر عن العزم على اإلفصاح عن البيانات المالية نصف السنوية
المنتهية في  30يونيو 2022في  9أغسطس الجاري.
وحققت فودافون قطر نموا في أرباحها الصافية بنسبة  % 62.7لتصل إلى  107.4مليون
ريال خالل الربع األول من عام  2022مع نمو إجمالي اإليرادات بنسبة  % 24.8لتصل
إلى  730.6مليون ريال وارتفاع قاعدة عمالء الهاتف الجوال بنسبة  % 18.6لتصل إلى
 2مليون عميل.
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بقيمة تتجاوز « »72.1مليار دوالر

« »250طائرة تحت الطلب لـ «القطرية»
ارت���ف���اع ع���وائ���د ن��ق��ل ال��م��س��اف��ري��ن إل���ى « »24.67م��ل��ي��ار ري���ال

صادرات الغاز تقفز «»%116.2
إلى « »30.3مليار ريال في مايو

سعيد حبيب

كتب

بلغ عدد الطائرات تحت

الطلب لدى مجموعة

الخطوط الجوية القطرية

أكثر من  250طائرة بقيمة

الدوحة

تتجاوز  72.1مليار دوالر بما

وخطابات النوايا ،حيث تعزز

الناقلة الوطنية من أسطولها
وخصوصا في ظل ارتفاع

عوائدها من نقل المسافرين
إلى مستوى  24.67مليار ريال

في السنة المالية الماضية

مقارنة مع مستوى  7.97مليار

ريال في السنة المالية قبل

وكشفت «القطرية» في تقريرها السنوي
عن قيامها بالمشاركة في أعمال إعادة
الهيكلة الجارية لخطوط التام الجوية التي
تمتلك بها حصة تبلغ  ،% 10حيث قامت
مجموعة خطوط التام الجوية في عام
 2020بتقديم التماس طوعي في الواليات
المتحدة األميركية بموجب الفصل 11
لتطبيق إعادة الهيكلة المالية ،علما بأن
مجموعة خطوط التام الجوية شركة
طيران قابضة يقع مقرها الرئيسي في
سانتياغو في تشيلي ،وهي أكبر شركة
طيران في أميركا الالتينية ،فيما تشمل
محفظة استثمارات مجموعة الخطوط
الجوية القطرية إلى جانب مجموعة التام
حصة تبلغ  % 25.1في مجموعة الخطوط
الجوية الدولية  ،IAGوهي الشركة األم
لعدد من أكبر شركات الطيران في أوروبا،
بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية،
والخطوط الجوية األيبيرية ،وإير
لينجوس ،وفيولينغ ،وليفيل ،وحصة تبلغ
 % 9.99في خطوط كاثي باسيفيك وهي
الناقلة الوطنية لهونغ كونغ ،وتسير رحالت
ركاب مجدولة وخدمات الشحن إلى وجهات
في آسيا وأميركا الشمالية وأستراليا وأوروبا
وأفريقيا ،وحصة تبلغ  % 3.62في خطوط
جنوب الصين الجوية وهي أكبر شركة
طيران في جمهورية الصين الشعبية مع
تشغيل رحالتها المحلية داخل الصين
باإلضافة إلى رحالتها الدولية.
وقد عززت مجموعة الخطوط الجوية
القطرية من تجربة العمالء عبر االستمرار
في تقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة،
فضال عن تخطي حدود االبتكار والتميز.
ومنذ انتشار جائحة كورونا ،اتخذت
الناقلة عدد ًا من تدابير السالمة اإلضافية
للمحافظة على صحة وسالمة المسافرين
على متن رحالتها ،كما واصلت قيادة
مرحلة تعافي السفر الدولي بصورة
تضمن الحفاظ على أعلى معايير السالمة
والتعقيم المتاحة على متن طائرتها ،بما
في ذلك تقديم أحدث ابتكاراتها ،وهو النظام
الترفيهي دون تالمس.
وخالل العام المالي /2021 ،2022حققت
الخطوط الجوية القطرية إنجاز ًا جديد ًا
بارز ًا من خالل استئناف تقديم الخدمات
التي اعتادت تقديمها قبل الجائحة
على رحالتها إلى كل من لندن وباريس،
والعودة مرة أخرى لتقديم تجربة الطعام
الكاملة واألنيقة التي تشتهر بها الناقلة

$

كشف جهاز التخطيط واإلحصاء عن ارتفاع
صادرات الغاز القطري بنسبة  % 116.2على
أساس سنوي إلى مستوى  30.3مليار ريال
خالل مايو الماضي ،وسجلت قيمة صادرات
زيوت النفط والزيوت المعدنية الخام نحو
 5.6مليار ريال ،بينما بلغ قيمة صادرات قطر
من زيوت النفط والزيوت المعدنية «غير خام»
نحو  3.35مليار ريال.
وخالل شهر مايو عام  ،2022بلغت قيمة
إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل
الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة
التصدير)  45.3مليار ريال قطري تقريب ًا أي
بارتفاع نسبته  % 81.9مقارنة بشهر مايو عام

في ذلك خيارات الطائرات

الماضية.

« »36.6مليار قيمة فائض الميزان التجاري

} الخطوط الجوية القطرية

إعادة هيكلة

خطوط التام
الجوية

التي تمتلك
بها «»%10

على مستوى العالم .كما قدمت الناقلة
القطرية لمسافريها تجربة أكثر أمانا
واستدامة تتسم بعدم التالمس في جميع
مقصوراتها السياحية ،من خالل تقديم
قوائم الطعام والمشروبات الرقمية ،وإتاحة
الفرصة للمسافرين الختيار أطباق الطع
والمشروبات قبل رحالتهم عبر تطبيق
الهاتف المحمول الخاص بالخطوط
الجوية القطرية أو عبر موقعها اإللكتروني،
أو أثناء تواجدهم على متن الطائرة من خالل
خدمة اإلنترنت الالسلكي.
وكما اعتادت الخطوط الجوية القطرية في
األعوام السابقة ،فإنها تواصل تقديم أروع
اللحظات للمسافرين من خالل االحتفال
بالمناسبات واألعياد الرئيسية ،مثل
عيد الفطر ،وعيد األضحى ،وعيد الشكر،
واليوم الوطني لدولة قطر ،وموسم العطالت
والسنة الصينية الجديدة ،وكأس العرب،
وشهر التوعية بسرطان الثدي ،سواء
كان ذلك على متن الطائرة أو في صالة
الصفوة وصالة المرجان وفي مطار حمد
الدولي .كما قدمت الناقلة القطرية عدد ًا
من المنتجات الجديدة على متن طائراتها
وارتقت الخطوط الجوية القطرية بمستوى
الرفاهية من خالل اطالق مجموعة حقائب
مستلزمات العناية الحصرية وصناديق
الهدايا من العالمة التجارية الفرنسية
الفاخرة ،ديبتيك للعطور.
وفي شهر يونيو  ،2021قدمت الخطوط
الجوية القطرية الجيل الجديد من طائرات
«بوينغ  787 - 9دريمالينر» التي تضم جناح
درجة رجال األعمال الجديد ،وذلك إلى عدد
من الوجهات الرئيسية في أوروبا وآسيا .وتم

تشغيل جيل جديد

من طائرات «بوينغ
 787 - 9دريمالينر»

ترتيب أجنحة درجة رجال األعمال على
متن الطائرة الجديدة حسب التشكيل
 1-2-1بحيث يتمتع كل جناح بوصول
مباشر إلى الممر ،مع باب منزلق لضمان
الخصوصية والراحة المطلقة .كما يمكن
للمسافرين الذين يجلسون في األجنحة
المتجاورة في وسط المقصورة إسدال
حواجز الخصوصية بلمسة زر للحصول
على مساحتهم الخاصة في األجواء .كما
يمكن تحويل جناح درجة رجال األعمال
الجديد إلى سرير كامل االنحناء بطول 79
بوصة ،ليتيح للمسافرين أعلى مستويات
الراحة على متن الطائرة.
ويعد جناح درجة رجال األعمال بمثابة
استكمال للخدمات الرائدة في قطاع الطيران
التي يقدمها أفراد طاقم طائرات الخطوط
الجوية القطرية الحائز على العديد من
الجوائز العالمية .وفي إطار التزامها بتعزيز
جميع مجاالت تجربة العمالء ،اتخذت
مجموعة الخطوط الجوية القطرية عدد ًا
من التدابير واإلجراءات الجديدة إلدارة
الحجم المتزايد للطلبات عبر اإلنترنت
والمكالمات الهاتفية التي تتلقاها الناقلة،
والتي وصلت إلى أكثر من  30ألف اتصاال
في اليوم في ذروة انتشار الجائحة .وكجزء
من هذه التدابير ،زادت المجموعة من
قدراتها عىل التشغيل اآللي ،بما في ذلك
االستجابة لطلبات استرداد قيمة التذاكر
عبر اإلنترنت وتنبيه المسافرين مسبقا
فيما يتعلق بحالة رحالتهم.
كما أطلقت الناقلة القطرية منصة رقمية
جديدة هي  QAssistالتي تتيح إمكانية
استخدام بيانات العمالء الشخصية
الشخصية لتقدم لهم تجربة حصرية
مخصصة لهم خالل تعامالتهم أثناء
السفر .وبوصفه أول برنامج رقمي من نوعه
يستخدم في قطاع الطيران ،فإنه يتيح
إمكانية حفظ التفاصيل الخاصة بالعمالء
استناد ًا إلى خصائص رئيسية مثل
مستوى فئة العضوية في نادي االمتياز،
والوقت المتبقي قبل مغادرة الرحلة ،وعدد
المرات التي استخدم فيها العميل البرنامج
خالل الـ  24ساعة الماضية.
ّومن بين المجاالت الرئيسية األخرى
التي ركزت عليها تجربة العمالء التزام
مجموعة الخطوط الجوية القطرية الثابت
وتصميمها الراسخ على زيادة مسؤوليتها
البيئية في جميع مبادراتها في ومنتجاتها
وخدماتها ،األمر الذي يترك أثرا إيجابيا.

إطالق منصة رقمية
جديدة لتعزيز

تجربة المسافرين

 ،2021وبارتفاع نسبته  % 4.3مقارنة بشهر
أبريل عام .2022
من جانب آخر ،ارتفعت قيمة الواردات
السلعية خالل شهر مايو عام  ،2022لتصل
إلى نحو  8.8مليار ريال قطري بارتفاع نسبته
 % 5.5مقارنة بشهر مايو عام  ،2021وانخفاض
نسبته  % 5.6مقارنة بشهر أبريل عام .2022
وفي ضوء ذلك ،فقد حقق الميزان التجاري
السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي
الصادرات والواردات خالل شهر مايو عام 2022
فائض ًا مقداره  36,6مليار ريال قطري ،مسج ًال
بذلك ارتفاع ًا قدره  20,0مليار ريال قطري أي
ما نسبته  % 120.1مقارنة بالشهر المماثل
من العام السابق  2021وارتفاعا مقداره 2.4
مليار ريال قطري تقريب ًا أي ما نسبته % 7.0
ً
مقارنة مع شهر أبريل عام .2022

10

اقتصاد
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« »% 98لـ«مجمع حدائق العقارية» وسوق وقرية زكريت « »% 100و« »% 96على التوالي

سوق دخان يحقق معدل إشغال «»%67
سوق دخان يضم « »18محال تجاريا و« »10مكاتب إدارية
الدوحة

$

تعمل شركة وصيف الرائدة في مجال
إدارة وتسويق العقارات على تشغيل
العديد من المشاريع السكنية والتجارية
والمتعددة االستخدامات التي طورتها
مجموعة بروة العقارية في غرب قطر
بمنطقتي دخان وزكريت وتتميز باإلبداع
والتكامل بهدف تلبية االحتياجات
الحقيقية للسوق العقاري في هذين
المنطقتين إلى جانب تعزيز مكانتهما
الصناعية والسياحية والسكنية.
ومن هذه المشاريع سوق دخان الذي
تم إنشاؤه بتصميم حديث وخدمات
متكاملة ليقدم للقاطنين والزوار تجربة
تسويقية رائدة في أكثر المدن نموا،
ويضم السوق  18مح ًال تجاري ًا بمساحات
واسعة باإلضافة إلى  10مكاتب إدارية تلبي
رغبات المستفيدين ،وترسخ من مكانة
هذا المشروع كمركز رائد للتسوق ،وتبلغ
نسبة اإلشغال في هذا السوق .% 67
ونظرا للتطور الكبير الذي صاحب هذه
المدينة تم تطوير مجمع حدائق العقارية
في دخان والذي يقع خلف السوق ،ويحتوي
على شقق معيشية فاخرة ووسائل راحة
عصرية ومساحات خضراء متعددة وأفنية
تضمن تمتع الشقق بالتهوية الجيدة
ووفرة من الضوء الطبيعي ،باإلضافة إلى
توافر العديد من مواقف السيارات بما
يلبي رغبات القاطنين والزوار ،ويتكون
هذا المشروع من  48وحدة سكنية متعددة
المساحات تضم غرفتين وثالث غرف نوم
بمساحة واسعة ،وتبلغ نسبة اإلشغال
في هذا المشروع .% 98
وانطالقا من أهمية منطقة زكريت
السياحية تعمل شركة وصيف على
تشغيل وإدارة سوق زكريت الذي يتمتع
بموقع استراتيجي بالقرب من طريق
دخان السريع ليكون معلم ًا بارز ًا ومميز ًا
للمنطقة ،ويواكب احتياجات السكان

} «بروة العقارية» المطور الرئيسي للمشاريع

} مرافق وخدمات متميزة

أصدرت تقريرها السنوي لالستدامة

«دولفين للطاقة» تعزز جهود التقطير
الدوحة

$

أصدرت شركة دولفين للطاقة المحدودة
تقريرها السنوي الثالث عشر لالستدامة
الذي يغطي أنشطة وعمليات الشركة
خالل عام .2021
وتم إعداد هذا التقرير وفق ًا للخيار
األساسي للمبادرة العالمية إلعداد
التقارير ( ،)GRIوممارسات الكشف
واإلفصاح في قطاع النفط والغاز ،كما
يتوافق التقرير مع اإلرشادات العامة
التطوعية إلعداد التقارير الصادرة
عن الرابطة الدولية لصناعة النفط
والغاز للشؤون البيئية واالجتماعية
( .)IPIECAباإلضافة إلى ذلك ،تم تقييم
أداء الشركة بما يتوافق مع أهداف األمم
المتحدة للتنمية المستدامة للمساهمة
في مستقبل أكثر استدامة للجميع.
بدوره ،علق الرئيس التنفيذي لشركة
دولفين للطاقة المحدودة ،السيد عبيد
عبدالله الظاهري ،على تفاصيل التقرير
قائ ًال« :على الرغم من التحديات التي
فرضتها جائحة كوفيد  ،19 -تمكنا
من الحفاظ على أدائنا االستثنائي في
مجال العمليات والسالمة ،كما حققنا
هدفنا على صعيد اإلنتاج ،وحافظنا على

} واجهة تقرير االستدامة

عالقاتنا المتميزة مع عمالئنا .وواصلنا
أيض ًا سعينا لتطوير عملياتنا باإلضافة
إلى تطبيقنا المستمر لمبادرة التحول
الرقمي .ومن جهة أخرى ،يعكس أداؤنا
النهج الحريص الذي اتبعناه في إدارة
العمليات بأمان وكفاءة ،مما ساعدنا
على خفض بصمتنا البيئية».
وتشمل اإلنجازات الجديرة بالذكر على
صعيد حماية البيئة :انخفاض في
إجمالي الغازات المسببة لالحتباس
الحراري بنسبة  3بالمائة ،وانخفاض
في كميات الحرق بنسبة  25بالمائة،
وانخفاض في انبعاثات أكسيد
النتروجين بنسبة  15بالمائة،
وانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد
الكبريت بنسبة  32بالمائة.
إضافة إلى ذلك ،تمكنت الشركة من
تقليل كمية المياه المستهلكة بنسبة
 21بالمائة ،كما تمت إعادة تدوير ما
نسبته  28بالمائة من النفايات .وقامت
شركة دولفين للطاقة المحدودة خالل
عام  2021بإنفاق ما بلغت قيمته 8.8
مليون دوالر أميركي على شؤون البيئة،
ونحو  2.2مليون دوالر أميركي على
االستثمارات المجتمعية.
وفي المقابل ،تجاوز إنتاج الشركة 10
تريليون قدم مكعب معياري من الغاز

قرية زكريت تشمل « »200وحدة للعمال و« »48لصغار الموظفين

منذ بدء عملياتها في  ،2007وتم تحقيق
إنتاج تراكمي للمكثفات البترولية بلغ
حجمها  485مليون برميل .باإلضافة إلى
ذلك ،أكملت الشركة  14عام ًا بدون وقت
مهدر للحوادث في المنشآت البحرية.
أما على صعيد التوطين ،فقد حققت
الشركة المعدل المستهدف لتوطين
الوظائف ،وهو  71بالمائة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،كما عززت
من جهود التقطير لتصل إلى معدل
تقطير يبلغ  30بالمائة في دولة قطر
والذي انعكس في حصول الشركة
على جائزة التميز السنوية للتقطير
تقدير ًا للمساهمة في دعم قطاع التعليم
والتنسيق وذلك خالل االجتماع السنوي
الواحد والعشرين للتقطير في قطاع
الطاقة .واليوم جميع المناصب العليا
في الشركة في كل من دولة اإلمارات
وقطر يشغلها مواطنون من البلدين.
ومن جهة أخرى ،نمت حصة مشتريات
الشركة من الموردين المحليين إلى 95
بالمائة.
وفي عام  ،2021فاز تقرير االستدامة
لشركة دولفين للطاقة المحدودة
للمرة الرابعة بجائزة «أفضل تقرير
لالستدامة» من مجموعة أبوظبي
لالستدامة خالل انعقاد منتدى ريادة
األعمال المستدامة لمجموعة أبوظبي
لالستدامة لعام  ،2021كما حصل
التقرير على شهادة تقدير من مجموعة
أبوظبي لالستدامة لنشر وتشجيع
أفضل ممارسات إدارة االستدامة ،فض ًال
عن شهادة تقدير من هيئة البيئة -
أبوظبي ،تقدير ًا لدعم وتقوية إطار
الشراكة والعمل الجماعي للحماية
والحفاظ على البيئة وتعزيز االستدامة.
وفي معرض تعليقه على أهمية
تعزيز إدارة االستدامة وتعزيز أفضل
الممارسات ،قال السيد علي الرحبي،
المدير العام لشركة دولفين للطاقة في
قطر« :إنه من األهمية أن نعلن عن أدائنا،
فإن اإلفصاح عن معلوماتنا هو دليل على
االلتزام مما يمكن أصحاب المصلحة
لدينا معرفة نقاط قوتنا وكيف نتصرف
بمسؤولية».

الظاهري :حققنا أداء استثنائيا في العمليات والسالمة

} وحدات تتمتع بجودة مرتفعة

« »40وحدة
تجزئة ومطاعم
ومحالت تجارية
في سوق
زكريت
والمرتادين والزوار ،ويحتوي هذا المشروع
على  40وحدة تجزئة تقدم مجموعة
متنوعة من الفرص التجارية التي تتراوح
بين المطاعم والمحالت التجارية تتيح
تقديم كافة ما يحتاجونه المتسوقين في
مكان واحد ،باإلضافة إلى  31شقة سكنية،
فضال عن توفيره لكافة المرافق الخدمية

توفير حزمة
متنوعة من
المرافق الخدمية
ومواقف
للسيارات
المتكاملة ومواقف للسيارات والعديد من
الخدمات المتنوعة ،وتبلغ نسبة اإلشغال
في هذا السوق .% 100
ولمواكبة متطلبات الفئة العاملة تعمل
وصيف على إدارة وتشغيل قرية زكريت
للفئة العاملة ،التي تقع في مدينة
دخان ،وتحتوي على  200وحدة سكنية

للفئة العاملة و 48وحدة سكنية لصغار
الموظفين ،ليقدم تجربة معيشية
استثنائية تلبي كافة االحتياجات ،وجاء
هذا المشروع ليواكب النمو في مشاريع
المنطقة الغربية من قطر ،بما يثري
المكانة الصناعية التي تتمتع بها منطقة
دخان ،وتبلغ نسبة اإلشغال في هذه
القرية .% 96
وتقدم شركة «وصيف» العديد من
الخدمات في مشاريع منطقتي دخان
وزكريت ،كتوفير الصيانة لجميع
األنظمة والمباني ،وخدمة الحراسات
األمنية على مدار الساعة طوال أيام
األسبوع ،باإلضافة إلى مراقبة أنظمة األمان
والطوارئ بشكل مستمر لضمان أفضل
بيئة ممكنه للمستفيدين من المشروع.
فضال عن ذلك فإن قيم اإليجار المطروحة
في هذه المشاريع يرضي كافة الشرائح
وتواكب األسعار الحالية في قطر ،بما
يضمن تحقيق منافسة عادلة بين
الشركات العقارية في قطر.

توفر مجموعة مختارة ألكثر من « »4500منتج

«طلبات مارت» تتوسع بالسوق المحلي
الدوحة

$

رصدت طلبات نموا كبيرا في الطلب على خدمة
«طلبات مارت» وهي خدمة التجارة اإللكترونية
السريعة من طلبات ،والتي توفر للعمالء استالم
مستلزماتهم األساسية من البقالة بموثوقية
حصريا
وخالل فترة زمنية قصيرة ،وهي متوافرة
ً
عبر اإلنترنت من خالل تطبيق طلبات ويتم
تسليم طلبات العمالء خالل  30دقيقة أو أقل.
وتتيح التجارة اإللكترونية السريعة للعمالء
استالم مستلزماتهم األساسية من البقالة في
فترة زمنية قصيرة ،وذلك من خالل متاجر
ً
أيضا باسم المتاجر
توزيع مركزية (تُ عرف
المظلمة) والتي يتم وضعها بشكل استراتيجي
في مناطق مختلفة ومخصصة فقط لتلبية
طلبات البقالة.
ومنذ إطالق «طلبات مارت» للمرة األولى في قطر عام
 2020خالل جائحة كورونا فقد وسعت عملياتها
بشكل كبير إذ أصبحت تقدم اآلن مجموعة
مختارة ألكثر من  4500منتج يتم توفيره للعمالء
من سبعة متاجر بيع بالتجزئة (متاجر مظلمة)
في جميع أنحاء البالد ..وبذلك يتم توفير تجربة
تسوق مريحة وعملية وخالية من المتاعب
للعمالء على مدار  24ساعة طوال أيام األسبوع.
وقالت كارال فيريرا ،المدير العام لطلبات مارت
في قطر« :نهدف باستمرار إلى توفير تجربة
خدمة عمالء رائعة لكل من يستخدم تطبيقنا
في قطر ،من خالل تقديم المستلزمات األساسية
بشكل موثوق خالل  30دقيقة أو أقل .ونود أن نشكر
عمالءنا على والئهم وسنواصل تقديم خدمة بكل
سهولة ويسر لهم وهم في منازلهم».
وتقع متاجر«طلبات مارت» في عدة مناطق في
قطر منها :الخليج الغربي ولوسيل والمنتزه وأم
صالل والريان والوكرة والخور .وتقدم طلبات مارت
مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات عالية
الجودة وبأسعار تنافسية ،كما تدعم بشكل
كبير المزارع المحلية التي زاد إنتاجها بشكل
كبير في العامين الماضيين .وتُ َك ّون المنتجات
الطازجة مثل الفواكه والخضراوات ومنتجات
األلبان وغيرها أكثر من ربع إجمالي الطلبات.
وباإلضافة إلى تقديم المنتجات الطازجة
واالحتياجات اليومية األساسية ،توفر طلبات
مارت ً
عددا من المنتجات الخاصة التي تم
أيضا
ً
طرحها حديثا والتي تشمل المنتجات الخالية
من الغلوتين ومنتجات العناية بالجمال الخاصة
بالسيدات والرجال ومستلزمات المنزل ومفارش
الكتان وأدوات المطبخ والشواء وألعاب األطفال،

} «طلبات مارت» تسعى لتلبية احتياجات العمالء

واأللعاب ومستلزمات السباحة ،ومجموعة
واسعة من منتجات األطفال ،باإلضافة إلى األجهزة
اإللكترونية المكتبية واألجهزة الصغيرة.
وتحرص «طلبات مارت» على توفير خدمة توصيل
حلول تقنية متطورة
فعالة وموثوقة عبر استخدام
ٍ
إلدارة المتاجر تُ تيح التّ تبع المباشر لجميع مراحل
عملية الطلب والتوصيل وهذا ُيساهم في حصول
العمالء على المنتجات التي يريدونها في الوقت
الذي يريدونه ،دون الحاجة إلى تغيير أو تبديل
أي المنتجات في طلباتهم .إضافة إلى ذلك ،فإن
المط ّورة في جميع متاجر «طلبات
إدارة المخازن ُ
مارت» تُ تيح مجموعة من المنتجات المتنوعة
خصيصا لتلبية جميع احتياجات العمالء
عدة
ً
ُم ّ
في نفس المنطقة في أي وقت -،مما يضمن توفر
جميع احتياجاتهم في أي وقت.
وعالوة على ذلك ،فإن االستفادة من التكنولوجيا
المبتكرة التي توفرها طلبات والتأكد من وجود
المتاجر في المكان والوقت المناسبين له الفضل
في إعداد العاملين لطلبات العمالء في أقل من
ثالث دقائق في المتوسط .ومن خالل االستثمارات
المحلية الضخمة في مجال التكنولوجيا فقد
أصبحت طلبات مارت منذ ذلك الحين خيا ًرا
ً
وموثوقا في السوق.
سريعا
ً

وباإلضافة إلى ذلك ،يقوم باستمرار فريق
التكنولوجيا والمنتجات المتخصص في البقالة
في طلبات طلبات بابتكار واختبار طرق جديدة
لمالئمة طلبات العمالء ومساعدتهم في العثور
على المنتجات بشكل أسرع .ومن خالل االستفادة
من تقنيتها لفهم كيفية تسوق العمالء بشكل
أفضل ،باإلضافة إلى العمل مع شركات عالمية
للحصول على أفكار قيمة ،تساعد «طلبات مارت»
في تلبية كافة احتياجات العمالء.
وفي وقتنا الحاضر ،يعمل تطبيق «طلبات»
مع أكثر من  25000عالمة تجارية من المطاعم
والمتاجر وما يقرب من  50ألف فرع ،بينما بدأت
خدمة «طلبات مارت»؛ َم َ
نفذ التجارة السريعة،
بتوصيل البقالة للعمالء في البحرين ،ومِ صر،
واألردن ،والكويت ،وعمان ،وقطر ،باإلضافة إلى
اإلمارات في  20دقيقة أو أقل!
وفي عام  2021فقط ،ساهمت «طلبات» في
وجبات تزيد عن  900ألف وجبة طعام
توصيل
ٍ
للمحتاجين ،باإلضافة إلى التبرع بأكثر من
 2.2مليون دوالر للجمعيات الخيرية بمساعدة
ٌ
شركة تابعة لـ
شركائنا وعمالئنا« .طلبات» هي
«دليفري هيرو»؛ الشركة الرائدة في قطاع توصيل
عالميا.
الطعام والتجارة السريعة
ًّ

فيريرا :نلبي احتياجات العمالء خالل « »30دقيقة أو أقل

اقتصاد
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في منطقة لقطيفية وبالتعاون مع «»Cedars-Sinai

«استثمار القابضة» تفتتح «ذا فيو» قريبا
اعتماد أفضل
المعايير العالمية
في جودة خدمات
الرعاية الصحية
الدوحة

« »8.19مليار ريال مكاسب األسهم القطرية

سيولة البورصة تالمس
مليار ريال في جلسة واحدة

$

ُصنفت  Cedars-Sinaiالمجموعة
األميركية الرائدة في مجال
الرعاية الصحية ،كثاني أفضل
مستشفى في الواليات المتحدة
األميركية والمستشفى األول
بواليــة كاليفورنيا ضمن
تصنيـف أفضل المستشفيات
والصادر عن
U.S. News & World Report
.2023 - 2022

الدوحة

} مستشفى Cedars-Sinai

« »Cedars-Sinaiثاني أفضل مستشفى بأميركا واألولى في كاليفورنيا
وتعتمد تصنيفات U.S. News and
 World Reportعلى انطباعات وآراء
األطباء والمراجعين واالختصاصين من
شتى أنحاء الواليات المتحدة ،ونتائج
عالج المرضى وتجاربهم ،والتكنولوجيا،
والسمعة ،إلى جانب مجموعة من المعايير
األخرى ذات الصلة بمجال الصحة ،األمر
الذي يجعل هذا التصنيف ذو أهمية
ومصداقية كبرى لما يتضمنه من معلومات
شاملة متعلقة بالجودة في المستشفيات
بالواليات المتحدة.

ومن المعلوم أن مستشفى ذا فيو التابع
الستثمار القابضة والمقرر افتتاحه قريب ًا
في منطقة لقطيفية سوف يكون بالتعاون
مع  Cedars-Sinaiليقدم مستوى رفيعا
من خدمات الرعاية الصحية ،وذلك تحت
إشراف أخصائيين من الدرجة األولى
وبالتعاون مع فريق  Cedars-Sinaiلالرتقاء
بمستوى خدمات الرعاية الصحية في
القطاع الخاص في قطر.
وتفتخر استثمار القابضة بشراكتها مع
 Cedars-Sinaiرائدة الخدمات الطبية

في كاليفورنيا وتتطلع إلى العمل سوي ًا
إلنشاء مستشفى يتوافق مع أعلى المعاير
العالمية في جودة خدمات الرعاية
الصحية.
ومن المتوقع أن يفتح مستشفى ذا فيو
أبوابه الستقبال المرضى قريب ًا ،حيث
فاخرا،
جناحا
يضم  244سريرا و71
عالجيا
ً
ً
ً
ً
وغرفا للوالدة واإلنعاش ،و11
و 6مختبرات،
وحدة عناية مركزة لألطفال حديثي الوالدة،
و 8وحدات رعاية حرجة ،و 12وحدة عناية
مركزة ،و 10غرف عمليات.

ّ
وسيوفر المستشفى مجموعة من
التخصصات الطبية الفريدة من خالل
تجهيزات ومعدات طبية فائقة التطور
باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا،
كما يضم المستشفى حديقة عالجية هي
األولى من نوعها في قطر ،حيث تم تصميمها
وتطويرها بأعلى المعايير وسمات الفخامة
لتسريع عملية التعافي في بيئة طبيعية
هادئة..ومن المتوقع أن يحتل مستشفى
ذا فيو مكانة رائدة كمزود لخدمات الرعاية
الصحية الشاملة.

$

تواصلت عمليات الشراء الواسعة في بورصة
قطر التي عززت مكاسبها لتصل إلى مستوى
 8.19مليار ريال ،حيث ارتفعت رسملة السوق
إلى مستوى  743.13مليار ريال في جلسة أمس
مقابل  734.94مليار ريال في جلسة أمس األول.
وسجل المؤشر العام لبورصة قطر ،أمس،
ارتفاعا بقيمة  99.08نقطة ،أي ما نسبته 0.74
بالمائة ،ليبلغ مستوى  13ألفا و 469.110نقطة.
وتم خالل جلسة أمس تداول  390مليونا و121
ألفا و 473سهما ،بقيمة  999مليونا و 856ألفا
و 471.481ريال ،نتيجة تنفيذ  24521صفقة في
جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم  27شركة ،فيما
انخفضت أسعار  15شركة أخرى ،بينما
حافظت  3شركات على سعر إغالقها السابق.
وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات
النمو ،أبرزها أن بورصة قطر تعتبر مالذا آمنا
في ظل حالة عدم اليقين التي تجتاح االقتصاد
العالمي ،وهو ما عزز من استقطابها للتدفقات
االستثمارية األجنبية التي زادت وتيرتها منذ
مطلع العام الجاري في محاولة من المحافظ
والصناديق األجنبية لالستفادة من فرص النمو
عبر عمليات بناء مراكز على أسهم تشغيلية

وأخرى ثقيلة.
ومن أبرز المحفزات األخرى المهمة :ارتفاع
أسعار النفط ودورانها فوق مستوى  110دوالرات
للبرميل ،فضال عن رفع سقف ملكية األجانب
لدى قطاع واسع من الشركات المدرجة
من  % 49و ،% 100وهي خطوة من شأنها أن
تزيد من حجم االستثمارات األجنبية الواردة
لألسهم القطرية عالوة على مونديال  2022الذي
يمثل دفعة قوية لكل من االقتصاد والبورصة
القطرية.
وتسعى بورصة قطر إلى طرح حزمة من
األدوات المالية الجديدة ،أبرزها :إطالق سوق
للمشتقات المالية ،إلى جانب رفع تصنيف
السوق القطرية (البورصة) من ناشئة إلى
سوق متقدمة على المؤشرات العالمية وتنويع
المنتجات وتحسين الخدمات االستثمارية،
حيث تعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة
في الشرق األوسط وثاني أكبر سوق في
المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية،
كما أن بورصة قطر مدرجة في مؤشري
مورغان ستانلي كابيتال لألسواق الناشئة
 MSCIومؤشر فوتسي لألسواق الناشئة..وفي
السياق ذاته ،تدرس بورصة قطر إطالق صندوق
لالستثمار المستدام  ESGبالتعاون مع شركة
عالمية إلدارة األصول بهدف تشجيع الشركات
المدرجة على تعزيز معايير االستدامة.
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االتحاد األوروبي
ودوﻟﻲ
ﻋﺮﺑﻲ

يدعو كوسوفو
وصربيا للحوار

بروكسل  -األناضول  -حث
االتحاد األوروبي ،أمس ،كوسوفو
وصربيا على ممارسة ضبط
النفس إثر تصاعد التوترات
بشأن لوائح حدودية جديدة
أعلنت عنها بريشتينا ،داعيا
الطرفين لمواصلة المحادثات
بينهما في بروكسل.
ودعا المتحدث باسم االتحاد
األوروبي للشؤون الخارجية،
بيتر ستانو في مؤتمر صحفي
في بروكسل ،جميع األطراف إلى
«التزام الهدوء».
وقال إن «اإلجراءات غير المنسقة
واألحادية الجانب التي تهدد
االستقرار واألمن على األرض،
وتعيق حرية التنقل من جميع
المواطنين بحاجة إلى التوقف
على الفور».
وأضاف أن «السبيل الوحيد لحل
أي خالفات وخاصة األخيرة هي
من خالل الحوار».
ودعا ستانو حكومتي البلدين
«لالجتماع في بروكسل
قدما
لمناقشة سبل المضي ً
إليجاد حلول ومنع مثل هذه
التوترات من االندالع مرة أخرى».
وأضاف« :ينبغي معالجة جميع
المسائل المفتوحة بين صربيا
وكوسوفو من خالل الحوار الذي
ييسره االتحاد األوروبي» ،وهو
أمر ضروري لمسار البلدين نحو
االنضمام لالتحاد األوروبي.

ﻋﺮﺑﻲ ودوﻟﻲ

بعد مغادرة أول سفينة ميناء أوديسا األوكراني

ترحيب دولي باستئناف تصدير الحبوب

بايدن :طورنا مقترحا
لضمان العودة

إلى التنفيذ الكامل
لالتفاق النووي

واشنطن -األناضول ــ أعلن
الرئيس األميركي جو بايدن،
أمس ،أن إدارته طورت مقترحا
لضمان العودة المتبادلة إلى
التنفيذ الكامل لالتفاق النووي
مع إيران.
جاء ذلك في بيان صادر عن
الرئيس األميركي قبل المؤتمر
العاشر لمراجعة معاهدة
عدم انتشار األسلحة النووية،
حسبما نقلت قناة «الحرة»
األميركية.
وقال في بيانه« :طورنا مقترحا
لضمان عودة متبادلة إلى
التنفيذ الكامل لخطة العمل
المشتركة لضمان عدم امتالك
إيران لسالح نووي».
وأشار إلى أن الواليات المتحدة
تجدد التزامها بالعمل على
خال من األسلحة النووية،
عالم ٍ
محمال الصين-بصفتها دولة
حائزة لألسلحة النووية-
مسؤولية «تقليل مخاطر سوء
التقدير والتحركات العسكرية
المزعزعة لالستقرار».
ويتفاوض دبلوماسيون من
إيران والواليات المتحدة و 5دول
أخرى (الصين وروسيا وفرنسا
وبريطانيا وألمانيا) منذ شهور،
في العاصمة النمساوية فيينا،
حول صفقة إلعادة التزام طهران
بالقيود على برنامجها النووي،
مقابل رفع العقوبات االقتصادية
عنها.

المتحدة والقانون الدولي» .رحب االتحاد األوروبي ،أمس،
بمغادرة أول سفينة محملة بالحبوب ميناء أوديسا
األوكرانية عقب االتفاقية بين كييف وموسكو والتي
تمت بوساطة تركية.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية األوروبية
بيتر ستانو في مؤتمر صحفي ببروكسل.
ولفت ستانو إلى إعاقة روسيا عمل الموانئ األوكرانية
ألشهر عديدة .وأضاف أن «االتحاد األوروبي يرحب
بمغادرة أول سفينة تجارية من ميناء أوديسا بعد توقيع
مبادرة حبوب البحر األسود في  22يوليو».
ولفت إلى أن هذه الشحنة تعد الخطوة األولى للحد من
أزمة الغذاء العالمية المتصاعدة ،معربا عن سعادتهم
بذلك.
وأشار إلى أن الشحنة األولى ستتجه إلى لبنان الذي
يعاني من أزمة غذائية ،إلى جانب أزمة اقتصادية
ومالية.
وأكد أهمية تطبيق االتفاقية بشكل تام ،معربا عن تطلع
االتحاد األوروبي بفارغ الصبر إلى استئناف أوكرانيا
التصدير لدول أخرى أيضا.
وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) ،،أن عملية
استئناف تصدير الحبوب من ميناء أوديسا في جنوب
أوكرانيا أمر «إيجابي للغاية».
وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات
صحفية إن «إبحار أول سفينة محملة بالحبوب من
أوكرانيا أمر إيجابي للغاية ،وفرصة جيدة الختبار
فاعلية اآلليات التي تم االتفاق عليها خالل المحادثات في
إسطنبول» ،حسبما نقلت وسائل إعالم محلية.
وقال يوري ديمشوغلو ،مستشار الحاكم العسكري
لمنطقة أوديسا األوكرانية إن اتفاقية شحن الحبوب
أثبتت مرة أخرى أن تركيا «قوة إقليمية».
وأضاف في حديث لألناضول ،أمس ،أن مغادرة أول

سفينة محملة بالحبوب ميناء أوديسا ،بموجب
االتفاقية التي جرت بوساطة تركية ،أمر «مهم للغاية».
ولفت إلى أن أوكرانيا ال تثق بروسيا لكن كييف متفائلة
باالتفاقية نظرا ألن شحن الحبوب سيتم بإشراف تركيا
واألمم المتحدة.
وأشار إلى أن االتفاقية المبرمة في إسطنبول أظهرت مرة
أخرى أن تركيا دولة ذات تأثير كبير في المنطقة.
وأضاف« :قبل اتفاق اسطنبول أيضا ،كانت تركيا
مؤثرا ،ولكن بعد هذا االتفاق ،زادت
دوليا
بالفعل العبا
ً
ً
هذه القوة بشكل أكبر».
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية األلمانية
كريستوفر برغر عن ترحيب بالده بمغادرة أول سفينة
تجارية محملة بالحبوب ميناء أوديسا األوكراني.
وأكد برغر خالل مؤتمر صحفي عقده في برلين ،أمس،
على أهمية اتفاقية شحن الحبوب التي أبرمت في
إسطنبول.
وأضاف« :نرحب بمغادرة أول سفينة محملة بالحبوب
ميناء أوديسا ،إنها بصيص أمل في أزمة الغذاء
المتصاعدة».
وفي وقت سابق أمس ،أعلنت وزارة الدفاع التركية ،أن
أول سفينة محملة بالذرة غادرت ميناء أوديسا األوكراني
بموجب اتفاقية شحن الحبوب ،الساعة ( 08:30بتوقيت
تركيا) متجهة إلى لبنان.
وفي  22يوليو الماضي ،جرت في إسطنبول برعاية
الرئيس رجب طيب أردوغان واألمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش ،مراسم توقيع «وثيقة مبادرة
الشحن اآلمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ
األوكرانية» بين تركيا وروسيا وأوكرانيا واألمم المتحدة.
ويضمن االتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في
الموانئ األوكرانية على البحر األسود (شرق أوروبا) إلى
العالم.

دعوات التهدئة تتواصل من أجل عقد حوار وطني

روسيا أحرزت

االحتجاجات تتصاعد في العراق

أوكرانيا

انتخاب «المشري»

رئيسا لألعلى الليبي
طرابلس  -وكاالت  -أعاد
المجلس األعلى للدولة
الليبي ،أمس ،انتخاب خالد
المشري رئيسا لدورة رابعة في
انتخابات المجلس التي أجريت
بالعاصمة طرابلس.
وقال بيان للمجلس إن أعضاءه
انتخبوا «خالد المشري» ،رئيس ًا
للمجلس خالل الجولة الثانية
من التصويت على إعادة انتخاب
مكتب الرئاسة بمجموع  65صوت ًا
من أصل  ،118فيما تحصل
السيد العجيلي أبوسديل على
 50صوت ًا ،من أصل .118
وانتخب ناجي مختار نائبا أوال
لرئيس المجلس األعلى للدولة
بعد حصوله على  60صوتا
من أصل  ،118فيما تمت إعادة
انتخاب عمر بوشاح نائبا ثانيا
للمرة الثانية على التوالي.
وقال عضو المجلس األعلى
للدولة عادل كرموس ،في
تصريح خاص لـ «عربي »21إن
«إجراء االنتخابات سنويا أمر
تفرضه اللوائح الداخلية».
وأضاف كرموس" :اختيار السيد
المشري دليل على ثقة المجلس
في كونه االقدر على إدارة
المجلس ومجابهة التحديات
والتجاذبات السياسية واللوائح
ليس بها سقف لعدد مرات
الترشح ألي منصب.

} تطاهرات العراق

بغداد  -وكاالت  -في انعكاس لالنقسام
العميق الذي يعيشه العراق ،تظاهر
مئات من مناصري اإلطار التنسيقي،
المنافس لزعيم التيار الصدري أمس
قرب المنطقة الخضراء المحصنة في
بغداد ،وفي المقابل ،يواصل مناصرو
الصدر اعتصامهم في البرلمان لليوم
الثالث .وتصاعد التوتر منذ عدة أيام
في العراق ،إذ اقتحم مناصرو التيار
الصدري البرلمان مرتين ،وباشروا داخله
اعتصام ًا السبت ،رفض ًا لترشيح محمد
شياع السوداني ( 52عاما) من قبل اإلطار
التنسيقي ،لرئاسة الحكومة.
ً
قاعدة شعبية
وأظهر الصدر الذي يملك
واسعة أنه ال يزال قادر ًا على تحريك
الجماهير ألهدافه السياسية.
في المقابل ،وقرابة الساعة الخامسة
عصر ًا ،مأل اآلالف من المتظاهرين
المناصرين لخصوم الصدر في اإلطار
التنسيقي ،الجسر المعلق المؤدي إلى
تضم مؤسسات
المنطقة الخضراء التي
ّ

الحكومة الكويتية الجديدة
الكويت  -قنا  -صدر مرسوم أميري في الكويت ،أمس،
بتشكيل الحكومة الجديدة التي تتضمن  12وزيرا
برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الجابر الصباح.
وذكرت وكالة األنباء الكويتية أن المرسوم األميري تضمن
تعيين الشيخ طالل خالد األحمد الصباح نائبا لرئيس
مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة،
والدكتور محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس
مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس
الوزراء ،والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح
وزيرا للخارجية ،والسيد عبدالوهاب محمد الرشيد وزيرا
للمالية ووزير دولة للشؤون االقتصادية واالستثمار.
كما تضمن التشكيل الوزاري الجديد تعيين كل من
السيد عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزير دولة
لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني ووزير دولة لشؤون
مجلس األمة ،والدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن
الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،والسيد عبدالرحمن
بداح المطيري وزيرا لالعالم والثقافة ووزير دولة لشؤون
الشباب ،والدكتور علي فهد المضف وزيرا للتربية
ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ،والمستشار
جمال هاضل سالم الجالوي وزيرا للعدل ووزير دولة
لشؤون تعزيز النزاهة ووزيرا لألوقاف والشؤون اإلسالمية،
والدكتور خالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة،
والسيد علي حسين علي الموسى وزيرا لألشغال العامة
ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ،والسيد فهد
مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة ووزيرا
للشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية.

تفاؤل بالتوصل التفاق في مفاوضات

} تحرك أول سفينة حبوب من أوكرانيا منذ بدء الحرب

بروكسل  -نيويورك  -كييف  -وكاالت  -أعرب أمين
عام األمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن امتنانه
العميق إلى تركيا لقيادتها ودورها في التوصل لمبادرة
الشحن اآلمن للحبوب من الموانئ األوكرانية ،ما ساهم
في مغادرة أول سفينة أمس اإلثنين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها األمين العام للصحفيين
بمقر األمم المتحدة في نيويورك ،تعليقا على مغادرة أول
سفينة محملة بالذرة ميناء أوديسا األوكراني متجهة إلى
لبنان .وقال غوتيريش« :قبل ساعات ،أصبحت سفينة
شحن محملة بأكثر من  26ألف طن من الذرة أول سفينة
تجارية تبحر من ميناء أوديسا منذ  26فبراير الماضي».
وأضاف أنه «من المقرر أن تصل هذه السفينة إلى موقع
التفتيش في المياه اإلقليمية التركية اليوم الثالثاء،
وبعد التفتيش ،ستنتقل إلى وجهتها النهائية في
طرابلس  /لبنان ،وهو بلد يعتمد بشكل كبير على
واردات الحبوب».
وتابع« :أنا ممتن لتركيا على قيادتها ..ما شهدناه اليوم
في أوديسا هو نقطة انطالق مهمة ،هذه السفينة هي
األولى من بين العديد من السفن التجارية التي تقدم
اإلغاثة واالستقرار إلى أسواق الغذاء العالمية».
وأكد غوتيريش أن «ضمان توفر الحبوب واألسمدة
والمواد الغذائية األخرى ذات الصلة بأسعار معقولة
للبلدان النامية يمثل ضرورة إنسانية ،ألن الناس الذين
على شفا المجاعة بحاجة إلى مثل هذه االتفاقات أجل
البقاء على قيد الحياة».
وزاد« :بينما ال تزال هذه الحرب المأساوية مستعرة،
تعمل األمم المتحدة كل يوم لتقديم اإلغاثة لشعب
أوكرانيا ،وأولئك الذين يعانون من آثار الصراع في جميع
أنحاء العالم».
وجدد األمين العام دعواته المتكررة بضرورة «إنهاء الحرب
في أوكرانيا فورا وإحالل السالم بما يتوافق مع ميثاق األمم

اإلعالن عن تشكيل

حكومية ومقرات دبلوماسية غربية ومقر
البرلمان.
وقامت قوات األمن العراقية برش المياه
على المتظاهرين لمنعهم من عبور
الجسر المؤدي إلى المنطقة الخضراء،
بحسب صحفي في فرانس برس.
ورفع بعض المتظاهرين الفتات كتب
عليها «الشعب لن يسمح باالنقالبات»،
كما حملوا األعالم العراقية ورايات
إسالمية وصور ًا للمرجعية الشيعية
العليا آية الله علي السيستاني.
في األثناء ،توالت الدعوات من مسؤولين
ّ
لحل األزمة.
في اإلطار التنسيقي
في المعسكر المقابل ،دعا الصدر إلى
تظاهرات ،في ّ
كل محافظات العراق.
يتغير
داخل البرلمان العراقي ،لم
ّ
زخم اعتصام التيار الصدري حيث
يتجمع اآلالف من مناصريه .صور
مقتدى الصدر والشعارات الحسينية ال
تزال تمأل األروقة .وفي الطابق األرضي،
صلت مجموعة من الشباب وردد آخرون

شعارات مؤيدة لمقتدى الصدر مثل
«نحن جنود ابن السيد».
الصدري في
من جهته رفض التيار
ّ
العراق ،أمس ،دعوة أطلقها رئيس
«تحالف الفتح» هادي العامري إلى
الحوار ،واشترط إعالن انسحاب األخير
من «اإلطار التنسيقي» ،لقبول الدعوة.
وخاطب رئيس الهيئة السياسية للتيار
الصدري ،أحمد المطيري ،العامري،
قائ ًال« :دعوتك ينبغي أن توجهها لإلطار
التنسيقي وليس للتيار الصدري،
فنحن لسنا من نطلب الدم وال الفتنة».
ووفق بيان نقلته قناة «السومرية»
الفضائية (محلية) ،وضع «المطيري»
العامري أمام خيارين ،إما «إعالن
االنسحاب منهم اإلطار ،أو أنك ال زلت
معهم في إطار الفتنة التي يريدونها».
القيادي المق ّرب من
رد ثان ،وضع
ّ
وفي ٍّ
رئيس التيار الصدري ،صالح محمد
العراقي ،شروط ًا أخرى لقبول دعوة
الحوار التي أعلن عنها العامري.

ترسيم الحدود البحرية اللبنانية
بيروت  -قنا  -عبر السيد آموس هوكشتاين ،الوسيط
األميركي في المفاوضات التقنية غير المباشرة لترسيم
الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ،عن تفاؤله بالتوصل
إلى اتفاق في األسابيع المقبلة في ملف ترسيم الحدود
البحرية بين لبنان وإسرائيل.
جاء ذلك عقب لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في
العاصمة اللبنانية «بيروت» ،حيث بحث اللقاء ملف ترسيم
الحدود البحرية بين الجانبين.
وفي تصريح صحفي له ،قال الوسيط األميركي إنه متفائل
جدا بشأن الوصول إلى اتفاق في األسابيع المقبلة في ملف
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وكان هوكشتاين بدأ ،األحد ،محادثات مع عدد كبار
المسؤولين اللبنانيين إلبالغ السلطات اللبنانية الرد
اإلسرائيلي على المقترح اللبناني لترسيم الحدود البحرية
بينهما.
وانطلقت في أكتوبر من العام  2020المفاوضات غير
المباشرة بين الطرفين اللبناني واإلسرائيلي ،بوساطة
أميركية ،إال أنها توقفت بعد عدة شهور ،بسبب الخالفات
حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
ويشكل ترسيم الحدود البحرية أهمية كبيرة للبنان ،ال
سيما بعد اكتشاف احتياطي مهم من الموارد النفطية ضمن
المياه اإلقليمية للبالد ،ما يشكل موردا ماليا مهما لسلطات
بيروت في ظل األزمة المالية واالقتصادية التي تواجهها.
ويطالب الكيان اإلسرائيلي بأن تقتصر المفاوضات على
مساحة بحرية تقدر بنحو  860كيلومترا مربعا ،بناء على
خريطة أرسلت في  2011إلى األمم المتحدة ،لكن لبنان اعتبر
الحقا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة ،وطالب
بمساحة إضافية تبلغ  1430كيلومترا مربعا.

تقدما شرقي

لندن -قنا -قالت
االستخبارات العسكرية
البريطانية ،أمس ،إن
القوات الروسية واصلت
هجماتها التكتيكية
على محور باخموت
الواقع شمال شرقي
مدينة دونيتسك شرقي
أوكرانيا ،حيث أحرزت
تقدما طفيفا هناك.
وأفادت االستخبارات،
في تقريرها اليومي عن
تطورات الحرب الروسية
في أوكرانيا ،بأن روسيا
تقوم حاليا بنقل عدد
كبير من قواتها من
شمالي إقليم دونباس إلى
جنوبي أوكرانيا.
وأشار التقرير البريطاني
إلى أن روسيا تسعى
حاليا لتعديل مخططات
عملياتها في إقليم
دونباس بعد فشلها في
تحقيق اختراق عملياتي
حاسم وفقا للخطة التي
كانت تسير عليها منذ
أبريل الماضي ،ولفت
التقرير إلى أن روسيا
حددت منطقة زابوريجيا
كجبهة ضعيفة بحاجة
إلى تعزيزات في الفترة
الحالية.
الجدير بالذكر أن روسيا
تسيطر حاليا على
نحو  20%من األراضي
األوكرانية ،بما في ذلك
أجزاء كبيرة من شرقي
وجنوبي البالد ،وذلك
بعد أكثر من خمسة
أشهر على بدء عمليتها
العسكرية في أوكرانيا
في الرابع والعشرين من
فبراير الماضي.

} محافظ القدس عدنان غيث رهن االعتقال

قوات االحتالل
تعتقل محافظ القدس
القدس المحتلة -قنا -اعتقلت قوات االحتالل
اإلسرائيلي ،أمس ،السيد عدنان غيث محافظ
القدس ..وأفادت وكالة األنباء الفلسطينية «وفا» ،أن
قوات االحتالل اقتحمت منزل المحافظ في بلدة سلوان
جنوب القدس المحتلة ،وفتشته وعبثت بمحتوياته،
قبل اعتقاله.
يذكر أن قوات االحتالل اعقلت السيد عدنان غيث
محافظ القدس أكثر من  30مرة منذ توليه المنصب عام
 ،2018كما تمنعه من دخول الضفة ،بذريعة تواصله
مع القيادة الفلسطينية .وأصيب فلسطيني أمس،
برصاص االحتالل اإلسرائيلي في مدينة نابلس ،فيما
تم اعتقال  38آخرين من مناطقة متفرقة من الضفة
الغربية أغلبها من محافظة «الخليل» .وذكرت مصادر
أمنية لوكالة األنباء الفلسطينية «وفا» ،أن قوات االحتالل
اقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس ،وسط إطالق
النار ،ما أدى إلى إصابة فلسطيني بالرصاص الحي ،وتم
نقله إلى المستشفى لتلقي العالج،
وعلى صعيد آخر ،شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي حملة
دهم وتفتيش واسعة في محافظة «الخليل» ،انتهت
باعتقال  30فلسطينيا.
من جهتها شددت الخارجية الفلسطينية ،أمس ،على
ضرورة العمل على إجبار االحتالل اإلسرائيلي على
االلتزام باالتفاقيات الموقعة ،واالمتناع عن جر المنطقة
إلى مزيد من التصعيد ومربعات العنف.
واعتبرت الوزارة ،في بيان لها ،الهجوم التحريضي
الذي مارسه يائير لبيد رئيس وزراء الحكومة االنتقالية
اإلسرائيلية ،ضد لجنة التحقيق المستمرة المنبثقة
عن مجلس حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة ،بأنه
إصرار على ارتكاب المزيد من الجرائم.
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السالح األقوى

االتفاق ممكن

عقوبات الغرب

نشرت صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس»
الروسية مقاال ،حول سلوك ساسة الغرب المتناقض من
روسيا .فهم يريدون الشيء ونقيضه.
وجاء في المقال :ال يوجد في أوروبا إجماع على موضوع
التخلي عن الغاز الروسي ،بل وعلى موضوع العقوبات
بشكل عام ..فقد وصل األمر إلى حد أن محافظي مدن في
جزيرة روغن األلمانية وجهوا كتابا إلى الحكومة الفدرالية
يقترحون فيه إطالق خط أنابيب الغاز الروسي «السيل
الشمالي .»2 -والمسألة ال تقتصر على هذا «السيل» ،،إنما
عن «سالح» بوتين من العيار الرئيسي.
{ (موسكوفسكي كومسوموليتس)

ع ّلقت صحيفة «هآرتس» اإلسرائيلية على الفيديو الذي
نشره اإلعالم الحربي في المقاومة اإلسالمية في لبنان مؤخرا،
إن التوصل إلى اتفاق قريب مع لبنان بشأن حدود المياه
بالقول ّ
االقتصادية بين الطرفين قد يكون ممكن ًا.
التوصل قريب ًا
«قدروا في “إسرائيل” أنّ ه يمكن
وقالت الصحيفة ّ
ّ
اتفاق مع لبنان في ما يخص حدود المياه االقتصادية بين
إلى
ٍ
الطرفين ،والوصول إلى إنهاء النزاع بينهما بعد تمركز منصة
التنقيب فوق حقل غاز كاريش ،بحسب مصدر ّ
مطلع على
االتصاالت ،زيارة المبعوث األميركي آموس هوكستين إلى
اختراق في المحادثات في األيام
المنطقة يمكن أن تقود إلى
ٍ
القريبة».
{ (هآرتس)

قالت وكالة «بلومبيرغ» إن ماكسيم أوريشكين ( 40عاما)،
المساعد االقتصادي للرئيس الروسي فالديمير بوتين ،كان
وراء فرض روسيا على الدول األوروبية الدفع بالروبل مقابل
الغاز الذي يشترونه منه ،وذلك في أول رد على العقوبات التي
سلطتها الدول الغربية على بالده.
ورأت «بلومبيرغ» أن دفاعات الكرملين ساعدت على تجنب أسوأ
األضرار االقتصادية التي كان يخشى حدوثها عندما ُفرضت
العقوبات ألول مرة ،كما أن الروبل استعاد خسائره المبكرة
ليصبح األفضل أداء مع تدفق عشرات المليارات من الدوالرات
واليورو على صادرات الطاقة وغيرها.
{ (بلومبيرغ)

بين الحوار واالقتتال في السودان
رأي $

دور

إنساني بارز

عبد الوهاب األفندي
كاتب سوداني

دستور جديد ،وقانون انتخابات ولجنة انتخابية متفق على
كفاءتها وحياديتها ،تمهيد ًا لالنتقال إلى نظام ديمقراطي
كامل .رفض ممثلو النظام (غير الرسميين طبع ًا ،فلم
توجه الدعوة إلى أطراف رسمية) المقترح ،إذ كانوا في غاية
االستخفاف باالحتجاجات التي رأوها وقتية وضعيفة ،وال
تمثل تهديد ًا للنظام .أما المعارضون ،وهم جل الحضور،
فكانت فكرة الحوار مع النظام بأي مستوى مرفوضة عندهم
يتمسكون بشعار «تسقط بس».
تمام ًا ،وكانوا
ّ
يمض شهران إلاّ وكان البشير وأركان نظامه في السجن،
لم
ِ
يمض شهران آخران إلاّ والمعارضة ضحية مجزرة
ولم
ِ
يمض شهران آخران ،إال
بشعة ،ثم ،األسوأ من ذلك ،لم
ِ
ووقع المعارضون اتفاق مشاركة في الحكم مع المتهمين
أن الخيار الذي طرح في حوار فبراير
بالمجزرة ،فال جدال ّ
كان أفضل بكثير للجميع ،وللوطن ،مما تبع.
ال يستند حكمنا بأفضلية الحوار إلى هذه الحالة ،بل تشير
التجربة اإلنسانية كلها في هذا االتجاه .وبحكم متابعتي
اللصيقة مسارات السالم السودانية ،خصوص ًا مسار
الجنوب ،يمكن تعميم هذا االستنتاج .وأذكر هنا أنني كنت
طرف ًا في أول مبادرة سودانية خالصة في مجال السالم ،وذلك
عبر لقاء جمعني مع األصدقاء فرانسيس دينق وبونا ملوال

العربي اجلديد

من قريب

المبادرة
الذهبية
أحمد عبد المجيد
كاتب عراقي

eliesaliba1@gmail.com

تعمل دولة قطر على ضمان
توفير أفضل مستوى من الرعاية
الصحية ،وتقديم الخدمات
الصحية الوقائية والعالجية وفق
أرقى المعايير ،وبما يضمن توفير
مستقبل صحي لجميع السكان،
عبر استراتيجيات وخطط طموحة،
تسهم مجتمعة في تحسين جودة
الخدمات الصحية المقدمة لسكان
دولة قطر ،وبما يضمن تقديم
الخدمات الصحية المناسبة في
الوقت والمكان المناسبين.
واستشعارا من قطر لظروف العديد
من الدول التي تواجه نقصا في
اإلمكانيات الطبية ،فقد قدمت
مساعدات بارزة من أجل ضمان
الحصول على الخدمات الصحية،
وفق معايير عالية أيضا ،كما هو
الحال بالنسبة لمستشفى حمد
بغزة ،لتعزيز الخدمات الطبية
المقدمة لذوي اإلعاقة ،حيث أرادت
قطر بناء وتشغيل مستشفى
التأهيل واألطراف الصناعية
األكبر في القطاع ،وذلك بما
يضمن تحسين الظروف الصحية
للفئة األكثر هشاشة ،وتخفيف
معاناتهم ،ومستشفى حمد بن
خليفة في مقاطعة بوتلميت
الموريتانية ،الذي يتولى الهالل
األحمر القطري تشغيله وإدارته،
بناء على اتفاقية تعاون مع مؤسسة
ً
التعليم فوق الجميع ،حيث قدم
خالل األشهر الستة األولى من العام
الحالي ،الرعاية الصحية لصالح
« »55,894مريض ًا ،كما واصل أداء
مهامه باالعتماد على اإلمكانات
والموارد والبنية التحتية المتوافرة،
ليصل حجم فريق العمل حالي ًا
إلى « »78شخص ًا ،ما بين أطباء في
مختلف التخصصات وممرضين
ومساعدي تمريض ومرشدين
اجتماعيين وموظفين إداريين.
وقد قامت «قطر الخيرية» بإنشاء
وتجهيز «وحدة طب أسنان» متكاملة
في مجمع تكناف أوبازيال الصحي
في منطقة كوكس بازار ،في
بنغالديش ،يستفيد منها « »10آالف
شخص ،حيث سيحصل الفقراء
وضعاف الحال من سكان المنطقة،
والجئو الروهينغا ،على خدمات طب
األسنان من هذه الوحدة بالمجان،
تخفيفا من معاناتهم ،نظرا
ألوضاعهم المعيشية الصعبة،
باإلضافة إلى المراكز الصحية التي
أنشأتها قطر في العديد من دول
العالم ،وهي عطاءات إنسانية بارزة
نهضت بها قطر على أفضل وجه
لمساعدة األشقاء واألصدقاء أينما
دعت الحاجة.

لم تكن بداية الحوار السوداني الذي انطلق في الخرطوم،
األربعاء الماضي ،برعاية األمم المتحدة وشركائها
اإلقليميين ،مبشرة ،إذ قاطعه أغلب معارضي الوضع القائم
وأهمهم ،بينما شاركت فيه القوى األقرب إلى النظام .واألصل
في الحوار أن يكون بين المتحاربين أو المتخاصمين،
وليس بين المتوافقين! في المقابلّ ،
كل بدائل الحوار
هي في العادة األسوأ .ولعلها مفارقة أن عسكر السودان
الحاكمين رحبوا بالحوار الذي يرفضه المعارضون ،بخالف
ما هو عليه الحال في معظم الدول العربية واألفريقية
أن بعثة األمم المتحدة
المضطربة .أما المفارقة األخرى ،فهي ّ
في السودان ،التي يعارض العسكر وحلفاؤهم وجودها
ودورها «االستعماري» ،كانت من تبنّ ى الحوار مع شركائها
في منظمة تعاون دول شرق أفريقيا (إيغاد) ،واالتحاد
أن اتهامات معارضي
األفريقي .وقد كان واضح ًا ،منذ البدايةّ ،
أسس لها رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك
البعثة التي ّ
بأنّ ها مؤامرة على سيادة السودان قامت على سوء فهم،
أسست له أماني الغرور عند بعضهم ،وهواجس متوهمة
ّ
عند آخرين.
ومن تجربتي الطويلة في الحوارات السودانية ،أقرب حكمة
أن من يرفض الحوار في وقت بعينه يضطر ،في
تستنتج ّ
الغالب ،إلى القبول به تحت ظروف أصعب ،ويقبل بأقل
كثير ًا مما كان يطمع فيه .وكانت آخر هذه التجارب الحوار
الذي كلفني المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
باإلشراف عليه ،وعقد في منتصف فبراير  ،2019أي بعد
أقل من شهرين على تفجر ثورة ديسمبر  ،2018واستمر
يومين في الدوحة ،فقد طرحت فيه مبادرة ،ملخصها أن
يعلن الرئيس عمر البشير قرار ًا بعدم الترشح لالنتخابات
المتوقعة في  ،2020ويتفاوض لتشكيل حكومة مقبولة
من المعارضة ،تدير فترة انتقالية مدتها ثالث سنوات.
في هذه الفترة ،يسمح لكل األحزاب السياسية بالعمل،
وتضمن حرية اإلعالم والعمل المدني ،ويتم التوافق على

أدى إلى
في أتالنتا في يناير  .1992بادر فرانسيس بنقاش ّ
تحدد نقاط توافق ،يمكن أن تطلق
توافق ثالثتنا على صيغة
ّ
عملية سالم سودانية  -سودانية .وبالفعل ،عكفنا عدة أيام
على صياغة ورقة من صفحتين ،أرسلناها إلى الحكومة في
الخرطوم .وبعدما تلقينا موافقة الحكومة المبدئية على
الوثيقة ،سافر فرانسيس وبونا إلى نيروبي في مارس حيث
التقيا زعيم الحركة الشعبية العقيد جون قرنق .وبحسب
فإن قرنق رفض مجرد االطالع على الورقة،
فرانسيسّ ،
إن الوقت لم يكن مناسب ًا للتفاوض،
وطرحها جانب ًا ،قائ ًال ّ
وإن الحكومة
بسبب ضعف الحركة الشعبية وانقسامهاّ ،
تريد من الطرفين التنافس حول «الفتات» الذي تلقيه إليهما.
وحتى ال يكون حديثنا هذا من العموميات ،نعيد نصح
كل فصائل السودانيين وطبقاتهم بما نصحنا به البشير
ومعارضيه في فبراير  :2019فليفعل الفريق البرهان
ومجموعته (أو الجيش السوداني ككل) ما لم يفعله
البشير :إطالق فترة انتقالية جديدة ،ال تزيد عن عامين
هذه الم ّرة .يتولى الجيش فيها سلطة شكلية ،تشبه
نظام سوار الذهب عام  ،1985وتقودها حكومة وحدة وطنية
ال تقصي أحد ًا .يجب أال ينشغل حكام الفترة االنتقالية
بأي تنازع سياسي ،أو عمليات انتقامية ،وال ينخرطون في
مشاريع كبرى .بل يجب أن يكون همهم معالجة القضايا
الملحة ،وبناء المؤسسات ،بداية
االقتصادية واإلنسانية
ّ
بلجنة االنتخابات وقانونها ،ثم الدستور االنتقالي( .وبهذه
المناسبة ،دستور  2005االنتقالي أفضل نقطة بداية،
فقد ارتضاه كل السودانيين وقتها ،ودعمه العالم كله،
وساهمت الدول الكبرى واألمم المتحد في صياغته) .وكما
ذكرنا ،في مرة سابقة ،بناء المؤسسات يجب أن يكون بروح
المعارضة ،وهدفه ليس تكريس السلطة ،وإنما ضمان
حق المعارضة وأمنها ،فال تدري أي جماعة متى ستكون في
المعارضة!

كنت أحد الذين يع ّلقون اآلمال على أربيل
إلنقاذ العراق مما يجري في بغداد ،وكنت
أكثر الذين يرون في مصدر االعتدال الوطني
الطرف األجدر للقيام بهذه المهمة النبيلة.
ثالثة أيام من المتابعة الدقيقة للحراك
الشعبي والسياسي المتفاقم في بغداد
كانت كفيلة بتوجيه نظري نحو هذا
المصدر الذي خبرته في أزمات سابقة مقتدرا
صادقا جديرا بالثقة ،ورأيت فيه باب ًا لفتح
االنغالق السياسي الذي لم يؤد إال إلى مزيد
من التعقيد بسبب طابع الشخصانية الذي
اتسم به المناخ العام ،وتبادل االتهامات بدال
عن البحث عن حل في فضاء ملبد أو مغلق.
ورأيت ثقتي تتضاعف وآمالي تكبر وأنا أتلقى
مبادرة رئيس إقليم كردستان نيجرفان
البارزاني التي طرحها في وقت احوج ما تكون
إليه العملية السياسية إلى تحكيم العقل
وتطويق االنفعال .واسترجعت قول الشافعي
«وتضيق الدنيا فنحسب إننا ،سنموت بأس ًا

معالجة االنقسام الفلسطيني
منذ أعرب الرئيس عبدالمجيد تبون في ديسمبر
الماضي على هامش زيارة الرئيس الفلسطيني
لقاء جامع ًا للفصائل
للجزائر بأن بالده ستستضيف
ً
الفلسطينية في محاولة منها لتوحيد الصف
الفلسطيني ،ورغم ترحيب الرئيس الفلسطيني
ومباركته ألي جهد تبذله الجزائر في سبيل تحقيق
الوحدة الفلسطينية وما تبعه من ترحيب بالدعوة
الجزائرية من قبل كافة الفصائل الفلسطينية دون
استثناء ،إال أن الدعوة لم تجد طريقها للتنفيذ ..والمؤكد
أن األسباب وراء ذلك ال عالقة للجزائر بها ،وكي يذيب
شيئ ًا من الجليد ويبث الدفء في دعوته للفصائل
الفلسطينية جمع الرئيس الجزائري على هامش
احتفاالت الجزائر بذكرى استقاللها في يوليو الماضي
نظيره الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس
المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ،ولم
يرشح حينها عن اللقاء شيء والذي يبدو أنه لم يكن أكثر
من لقاء ألخذ صورة تذكارية عجزت عن إشاعة التفاؤل
سيما ما حملته من لغة جسد سارت بنا في االتجاه
المعاكس.
كشف الرئيس الجزائري اول أمس على أن لقاء الفصائل
الفلسطينية في العاصمة الجزائرية سيكون قبل القمة

د .أسامه الفرا
كاتب فلسطيني

العربية دون أن يضع موعد ًا محدد ًا لذلك ،وال بد من
اإلشارة إلى أن عوامل عدة تصب في مصلحة الجزائر
وقدرتها على ترتيب هذا اللقاء وأن يخرج عنه ما يمكن
الشعب الفلسطيني من طي صفحة االنقسام والتي
يمكن تحديدها بالتالي:
ـ أو ًال :أن الجزائر تقف على مسافة واحدة من كل
المكونات السياسية الفلسطينية،
ـ ثاني ًا :أن الجزائر ال تبحث عن دور لها في منظومة العمل
الفلسطيني وال تبني سياستها بالمطلق على استخدام

أو نموت نحيبا ،وإذا بلطف الله يهطل فجأة
يربي اليبس الفتات قلوبا».
وتكمن أهمية مبادرة البارزاني في أنها
واضحة وسلسة ،وأن أي منصف أو باحث عن
القضية الفلسطينية لتحقيق مصالحها ،وكل ما يعنيها
أن يستعيد الشعب الفلسطيني وحدته دون إقصاء ألحد
ودون تقوية طرف على حساب طرف آخر.
ـ ثالث ًا :ليس للجزائر أطماع في أن يكون لها دور في
الشؤون الداخلية الفلسطينية ،واحتضانها للقاء يجمع
الفصائل الفلسطينية ال يشكل حساسية لدول عربية
أخرى.
ـ رابع ًا :أن اللقاء كما كشف عنه الرئيس الجزائري يأتي
قبل القمة العربية القادمة في الجزائر ،ولهذا داللة مهمة
بضرورة أن تذهب فلسطين للقمة العربية موحدة لما
لذلك من أهمية في إعادة تموضع القضية الفلسطينية
في مكانتها الطبيعية باعتبارها قضية العرب المركزية.
لسنا في مرحلة ترف سياسي كي تواصل القيادات
الفلسطينية التسويف والمماطلة في طي صفحة
االنقسام ،ولسنا بحاجة إلى خيبة أمل جديدة بصناعة
فلسطينية خالصة ،وال نريد للجزائر أن تنضم إلى الدول
العربية التي سئمت حماقاتنا ونحن نتمسك باإلنقسام
وإفرازاته السيئة ،فهل ننجح هذه المرة في تحقيق ما
عجزنا عنه في السابق أم أنها ستكون مناسبة أخرى
لفشل آخر؟
رأي اليوم

طريق للخالص يستطيع استيعاب أبعادها
وفهم مضامينها ،فهي تخلو من الشعارات
والكالم المكرر الممل ،وتختار حقائق األمور
في تأكيد نجاحها ،في حال استجاب الفرقاء
إليها ،وضمان ًا لفرص النجاح وفتح أبواب
األمل أمام الجميع ،فإن البارزاني بكل ما عرف
عنه من اتزان وهدوء وإخالص وطني وصبر
خلص إلى القول« :ال توجد مشكلة ال يمكن
حلها بالحوار».
وخالل العقدين الماضيين وجدت شخصيا
أن نيجرفان البارزاني لطالما كان محاورا
نبيال وجديرا بالثقة ،مثلما كان رفيقا
محسوم الوالء لقيادته الكردية ،في تنفيذ
معالم تجربة تنموية فريدة يحتذى بها في
العالم.
الزمان العراقية
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المركز العربي لألبحاث
استضافت العاصمة اإليرانية
طهران ،في  19يوليو ،2022
القمة السابعة لقادة دول
مسار أستانة الذي تأسس

إثر توافق روسي  -تركي،

أفضى إلى إنهاء معركة حلب

الشرقية في ديسمبر ،2016
وإجالء فصائل المعارضة

عنها ،وقد انضمت إيران إلى
ً
الحقا.
هذا التوافق
أن االجتماع كان
ورغم ّ

مخصصا ،كعادته ،لبحث
ً
فإن
المسألة السوريةّ ،

قادة الدول الثالث استغلوا

المناسبة لمناقشة العالقات
الثنائية ،وأهم القضايا

على الساحتين اإلقليمية

والدولية ،مثل حرب أوكرانيا،
وأزمة الغذاء والطاقة؛ ما
ً
َ
أهمية إضافية.
القمة
أعطى

اً
أول :األزمة السورية
سيطرت أنباء العملية العسكرية التركية
في شمال سوريا على مجريات قمة
طهران ،حيث تُ جري تركيا منذ أسابيع
استعدادات إلطالق عملية عسكرية
من أجل إنشاء منطقة آمنة عمقها 30
كيلومترا .وتعود فكرة إنشاء منطقة آمنة
ً
أن
في الشمال السوري إلى عام  ،2012إال ّ
إلحاحا بالنسبة
هذه الفكرة غدت أكثر
ً
إلى تركيا في الشهور األخيرة لسببين؛
ّ
يتمثل أحدهما بتح ّول قضية اللجوء
موضوع
إلى
تركيا
في
السوري
عام
نقاش
ّ
مع تفاقم األزمة االقتصادية واقتراب موعد
االنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة
في يونيو  ،2023واستغالل المعارضة
التركية لهذه القضية من أجل إضعاف
موقف حزب العدالة والتنمية الحاكم
بعيدا عن
منذ عام  2002ودفع الناخبين
ً
التصويت له .وتقول الحكومة التركية
إنها تهدف ،في حال إنشاء منطقة آمنة
إلى إعادة توطين نحو مليون الجئ سوري
حاليا في
من أصل  3.7ماليين موجودين
ًّ
أما السبب اآلخر الذي تسوقه
تركياّ .
تركيا لتبرير عمليتها العسكرية ،فهو
إبعاد قوات سورية الديمقراطية (قسد)
عن الحدود التركية .وتتشكل قسد،
في غالبيتها ،من وحدات حماية الشعب
الكردية؛ وهي الجناح العسكري لحزب
االتحاد الديمقراطي الذي تعتبره تركيا
سوريا لحزب العمال الكردستاني
جناحا
ً
ًّ
الذي يخوض حرب عصابات ضد تركيا
منذ عام  .1983ومنذ تأسيس قسد في
أواخر عام  ،2014تح ّولت إلى شريك
الواليات المتحدة األميركية الرئيس على
األرض في سورية في محاربة تنظيم
الدولة اإلسالمية (داعش) ،وهي تسيطر
حاليا على معظم األراضي السورية
ًّ
الواقعة في شرق نهر الفرات ،والتي تشكّ ل
نحو  30في المائة من إجمالي مساحة
سورية ،إضافة إلى احتفاظها بجيوب
منعزلة في مناطق غرب الفرات ،أهمها
منبج وتل رفعت ،وبعض األحياء الطرفية
لمدينة حلب ً
أيضا.
خالل الفترة  ،2019 - 2016قامت تركيا
ّ
توغل رئيسية في شمال
بثالث عمليات
سوريا؛ األولى هي عملية «درع الفرات» عام
 ،2016وقد سيطرت خاللها القوات التركية
وفصائل المعارضة السورية المتحالفة
معها على مثلث جرابلس -الباب -إعزاز،
وعملية «غصن الزيتون» عام  2018التي
سمحت لتركيا بالسيطرة على منطقة
عفرين وطرد قوات حماية الشعب الكردية
منها ،وعملية «نبع السالم» التي جرت في
أكتوبر  2019في مناطق شرق الفرات،
حيث سيطرت تركيا على شريط عمقه
30
كيلومترا وطوله  100كيلومتر بين
ً
رأس العين وتل أبيض .وقد جرت كل هذه
العمليات بتوافقات تركية  -أميركية أو
تركية  -روسية ،لمنع حصول احتكاكات
على األرض بين هذه األطراف الدولية.
حاولت تركيا االستفادة من فرصة انعقاد
قمة طهران إلقناع شريكيها في مسار
أستانة بعدم االعتراض على العملية
العسكرية التي تنوي القيام بها في شمال
سورية إلنشاء المنطقة اآلمنة ،لكنها لم
أي معطيات
تنجح في ذلك في ضوء غياب ّ
تسمح بالتوافق فيها؛ إذ تبدي روسيا وإيران
معارضة شديدة ألي عملية عسكرية
تركية في مناطق غرب الفرات ،في حين
تعارض الواليات المتحدة مثل هذه
العملية في مناطق شرق الفرات .وقد بدا
َ
منطقتي تل
واضحا التركيز التركي على
ً
رفعت ومنبج اللتين تسيطر عليهما قسد.
وتتهم تركيا قسد باستخدام المنطقتين
الستهداف المناطق التي تبسط تركيا
سيطرتها عليها في شمال سورية بهجمات
أدت إلى سقوط ضحايا ،خاصة في
عفرين .وقد لوحظ تزايد القصف الروسي
تركيا في
لمناطق المعارضة المدعومة
ً
إدلب بعد قمة طهران ،وتزايد التعزيزات

بحثت قضايا إقليمية ودولية

قمة طهران  .تفاهمات ال تشمل سوريا
التي يرسلها النظام والميليشيات اإليرانية
المتحالفة معه إلى المنطقة ،في إشارة
عمل
واضحة إلى االعتراض على أي
ٍ
عسكري تركي غير متوافق فيه.
إضافة إلى الخالف على العملية العسكرية
التركية المحتملة في شمال سورية،
يعاني مسار أستانة الخاص بسورية
َ
حالة
شلل في شقّ ه السياسي بعد أن
ٍ
استنفد األغراض التي نشأ من أجلها،
وأهمها تهميش مسار الحل السياسي
المستند إلى قرار مجلس األمن التابع
لألمم المتحدة رقم 2254؛ إذ يواجه المسار
الدستوري الناتج منه حالة تعطل كامل
تقدم خالل
أي
بعد الفشل في تحقيق ّ
ّ
ثماني جوالت من التفاوض ،فالنظام
شكليا،
يشارك في هذه المفاوضات
ًّ
و«رفعا للعتب» فقط .وقد أعلن موفد األمم
ً
أخيرا عن تأجيل
المتحدة غيرد بيدرسون
ً
اجتماعات الجولة التاسعة التي كانت
مقررة في الفترة  29 - 25يوليو ،2022
بسبب امتناع وفد النظام عن التوجه إلى
مدينة جنيف السويسرية ،وذلك بعد أن
طالبت روسيا بنقل مقر المفاوضات إلى
مكان آخر ،بذريعة خروج سويسرا عن
الحياد في أزمة أوكرانيا نتيجة التزامها
بالعقوبات األوروبية على روسيا .كما
شملت المناقشات في طهران الخالف بين
شركاء مسار أستانة حول آلية إيصال
مساعدات األمم المتحدة إلى الشمال
السوري عبر معبر باب الهوى مع تركيا،
والتي لم
يجر تمديدها في وقت سابق
ِ
َ
من الشهر الجاري إلاّ
ستة أشهر؛ بسبب
المعارضة الروسية في مجلس األمن.

ثانيا :مسار العالقات
ً
الثنائية ألطراف القمة
شكلت القمة مناسبة لزعماء الدول الثالث
لمناقشة سبل تطوير عالقاتهم الثنائية
وتنسيق المواقف بشأن بعض القضايا
اإلقليمية والدولية التي تمس مصالحهم.
 .1العالقات اإليرانية  -الروسية
حاول الرئيس الروسي ،خالل وجوده في
طهران ،إحداث نقلة نوعية في عالقات
ً
ضغوطا
بالده بطهران ،فالبلدان يواجهان
أميركية متزايدة ويخضعان لعقوبات
قاسية؛ روسيا بسبب الحرب في
أوكرانيا ،وإيران بسبب ملفّ ها النووي.
ورغم وجود انقسام في إيران من حيث
عالقتها بروسيا؛ إذ يتهم تيار إيراني روسيا
ً
ورقة تفاوضية في
بأنها تستخدم إيران
ّ
تغض النظر
العالقة مع الغرب ،وبأنها
عن االستهداف اإلسرائيلي المتكرر لمواقع
إيرانية في سورية ،فضلاً عن وجود
تضارب في المصالح في سوق الطاقة
الدولية حيث صار النفط الروسي ينافس
النفط اإليراني في أسواق الصين والهند
ً
تقدمها
نتيجة للتخفيضات الكبيرة التي
ّ
روسيا لبيع نفطها بسبب العقوبات
أن البلدين في
الغربية ،فإنه بدا
واضحا ّ
ً
طور االرتقاء بمستوى عالقاتهما السياسية
واالقتصادية نتيجة تأزّم العالقة مع
الغرب.
وكان التبادل التجاري بين روسيا وإيران
قد شهد زيادة في السنوات األخيرة،
وال سيما بعد إعادة فرض العقوبات
األميركية على إيران في أواخر عام 2018؛

إذ ارتفع من  1.74مليار دوالر أميركي في عام
 2018إلى نحو  4مليارات دوالر أميركي في
عام  .2021لكن الغزو الروسي ألوكرانيا،
وما تبعه من عقوبات غربية على روسيا،
وتراجع فرص إعادة إحياء االتفاق النووي
ً
جديدة في العالقات
فرصا
اإليراني ،خلق
ً
ّ
الثنائية .ففي قطاع الطاقة ،وقع البلدان
في قمة طهران مذكرة تفاهم تقوم من
خاللها شركة غازبروم الروسية باستثمار
في حقول النفط والغاز اإليرانية بمبلغ
عد
مقداره  40مليار دوالر ،في مذكرة تُ ّ
األكبر من نوعها في تاريخ صناعة النفط
اإليرانية.
وسوف تستثمر شركة غازبروم الروسية
 10مليارات دوالر لتطوير هذه الحقول،
فضلاً عن استثمار  15مليار دوالر لزيادة
اإلنتاج ،ومبادلة الغاز والمنتجات النفطية
واالستثمار في إكمال مشروع إيران
للغاز الطبيعي المسال (.)Iran LNG
وعلى مستوى تطوير العالقة المصرفية
والمالية ،ص ّرح الرئيس الروسي ،فالديمير
بوتين ،في أثناء لقائه الرئيس اإليراني،
بأن بالده تمكنت من
إبراهيم رئيسي،
ّ
زيادة التبادل التجاري مع إيران بنسبة
 40في المائة؛ وتخطط لزيادته إلى 10
مليارات دوالر خالل السنوات المقبلة .وفي
المرشد اإليراني
لقاء الرئيس الروسي
َ
إن بالده وإيران بصدد إحالل العمالت
قال ّ
ّ
الوطنية
محل الدوالر في عالقاتهما
ً
التجارية،
أن البلدين يخططان
مضيفا ّ
إليجاد آليات وأساليب في هذا الشأن .وقد
أعلنت إيران عن بدء التعامالت المالية
بين البلدين باستعمال الروبل الروسي

والتومان اإليراني في التجارة الثنائية،
بحيث يمكن للمصدرين اإليرانيين بيع
الروبل الذي يحصلون عليه في السوق
اإليراني بأسعار توافقية ليشتريها
الموردون من أجل توريد السلع الروسية
إلى إيران.
 .2العالقات التركية  -اإليرانية
ثمة تضارب كبير متعلق بمصالح البلدين
في سورية ،وبقضايا إقليمية ودولية أخرى
كالعراق والصراع بين أرمينيا وأذربيجان.
وعلى الرغم من ذلك ،لم تتأثر العالقات
التجارية بين تركيا وإيران .وفي ذروة
الصراع في سورية عام  ،2012تضاعف
حجم التبادل التجاري بين البلدين
ليصل إلى  22مليار دوالر .وخالل فترة
العقوبات التي فرضتها إدارة باراك أوباما
على إيران (في الفترة  )2015 - 2010مثلت
تركيا نافذة إيران االقتصادية ورئتها
المالية الرئيسة؛ إذ كانت إيران بمعزل
عن النظام المصرفي العالمي وتحويالت
الدوالر .وفي عام ّ ،2015
وقع الطرفان
اتفاقية للمعامالت التجارية التفضيلية
أزالوا بموجبها الرسوم الجمركية عن
نحو  300سلعة تجارية؛ في محاولة لرفع
حجم التجارة البينية .وفي عام ّ ،2017
وقع
البلدان اتفاقية الستخدام العملة الوطنية
في التبادل التجاري بينهما.
وخالل السنوات الخمس األخيرة شهدت
نموا
االستثمارات اإليرانية في تركيا
ًّ
مشتر
كبيرا؛ إذ بات اإليرانيون أكبر
ً
ٍ
ً
للعقارات في تركيا،
وفقا لتقرير مركز
اإلحصاء التركي الصادر في يناير ،2022
واحت ّلوا المرتبة األولى في تأسيس

الشركات فيها ،فقد أسسوا  1019شركة
في عام  ،2018و 978شركة في عام .2019
ّ
مفضلة
وتُ عد تركيا فوق ذلك وجهة
للسياح اإليرانيين ،إذ فاق عددهم في
تركيا عام  ،2019قبل تفشي وباء فيروس
كورونا المستجد (كوفيد  ،)19 -عدد زوار
العتبات الشيعية في النجف وكربالء.
وخالل زيارة الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان لطهران لحضور قمة أستانة
األخيرةّ ،
وقع ثماني اتفاقيات ثنائية
للتعاون في مختلف المجاالت السياسية
واالقتصادية واألمنية والثقافية والرياضية،
مقدمتها تعزيز مذكرة اتفاقية التجارة
في
ّ
التفضيلية الموقعة ،في عام  ،2015بين
َ
مؤسستي دعم وتطوير المؤسسات
التركية
والمتوسطة
الصغيرة
والمجمعات
الصغيرة
والصناعات
الصناعية اإليرانية ،والتي تقضي
بخفض تعرفة االستيراد ،وإنشاء معامل
ومصانع مشتركة ،وبناء واحات تقنية،
وتطوير قطاعات النقل والزراعة والطاقة،
بما فيها تمديد وتوسيع اتفاقية نقل
الغاز لمدة 25
عاما .وبحسب الرئيسين
ً
اإليراني والتركي ،تقرر في قمة طهران
رفع حجم التبادل التجاري السنوي بين
البلدين إلى  30مليار دوالر أميركي.
 .3روسيا وتركيا واتفاقية تصدير الحبوب
من أوكرانيا
شكّ لت قمة طهران ً
أيضا مناسبة لعقد لقاء
روسي  -تركي على مستوى القمة ،هو األول
منذ اندالع الحرب في أوكرانيا في فبراير
َ
أن الطرفين يقفان على
طرفي
 .2022ورغم ّ
نقيض في الحرب األوكرانية؛ إذ تؤيد
تركيا حكومة كييف وتزودها باألسلحة،
خاصة الطائرات
المسيرة من طراز بيرقدار
ّ
مهما في إبطاء التقدم الروسي
التي ّ
أدت ً
دورا ًّ
فإن تركيا رفضت
في أيام الحرب األولىّ ،
االلتزام بالعقوبات الغربية على روسيا،
ونجحت في فصل مسار العالقات التجارية
مع روسيا عن موقفها في الحرب األوكرانية.
ونتيجة لذلك ،وافقت روسيا على استضافة
تركيا مفاوضات تصدير الحبوب من
أوكرانيا وعلى اعتبارها ،إلى جانب األمم
ً
المتحدة،
ضامنا لالتفاق الذي يبدو أن
الطرفين توصال إليه خالل لقاء طهران بين
الرئيسين بوتين وأردوغان .فبعد يومين
من قمة طهرانّ ،
وقعت روسيا وأوكرانيا في
ً
إسطنبول اتفاقية ،برعاية األمم المتحدة
وتركيا ،تتيح ألوكرانيا إعادة فتح موانئها
على البحر األسود من أجل تصدير
الحبوب .وقد اعتبرت هذه االتفاقية ،رغم
وجود توقعات متعلقة بتعثر تنفيذها بين
نجاحا
الفينة واألخرى،
كبيرا للدبلوماسية
ً
ً
التركية في ظل أزمة الغذاء العالمية التي
تفاقمت؛ بسبب عجز أوكرانيا  -التي تُ عد
خامس أكبر مصدر للقمح في العالم  -عن
تصدير إنتاجها.

خاتمة
تقدم
لم تنجح قمة طهران في إحراز
ّ
بخصوص حل المسألة السورية؛ إذ
تمسك شركاء مسار أستانة بمواقفهم
ّ
المعروفة من األوضاع السياسية
والميدانية في سورية ،وإن اتفقوا
جميعا
ً
على سلبية الدور األميركي فيها .لكن
القمة شكّ لت مناسبة لتطوير العالقات
ً
خاصة في
الثنائية بين أطراف المسار،
المجال االقتصادي؛ فقد جرى التوصل،
رجح أن
على هامش القمة ،إلى اتفاقات ُي َّ
تعزز العالقات االقتصادية بين البلدان
الثالثة ،خاصة أنها تتشارك في مواجهة
أزمات اقتصادية كبرى .ويواجه بلدان من
بين هذه البلدان الثالثة عقوبات غربية
صارمة ،في حين تتسم عالقة الطرف
الثالث (وهو تركيا) بالغرب بالتعقيد.
ويبدو أن مسار أستانة ،الذي نشأ إلدارة
الصراع في سوريا ،قد تح ّول إلى منصة
إلدارة عالقات الدول الثالثة ببعضها حيال
قضايا وملفات أوسع تبدأ بالتجارة وتمتد
إلى السياسية واألمن الغذائي والطاقي.

متابعات

15

السنة ( - )27الثالثاء  4من المحرم 1444هـ الموافق  2أغسطس 2022م العدد ()9829

ً
رسميا في مجاعة
دخل الصومال
تسببت في وفيات وفق ما أعلنه،
األحد ،رئيس البالد حسن شيخ
محمود الذي وجه استغاثة لمواجهة
ً
داعيا الستجابة
المجاعة في الصومال،
محلية ودولية سريعة للمساعدة على
تجاوز األزمة.
فقد أشارت تقارير عالمية إلى أن أكثر
من  7ماليين صومالي ،أي نحو نصف
ً
ً
حادا في
نقصا
السكان ،يواجهون
الغذاء مع ما يقرب من نصف مليون
يعانون من مجاعة في ظل التأثير
المدمر للجفاف على الصوماليين.
كما أن األمين العام لجامعة الدول
العربية ،أحمد أبو الغيط ،قال إن دولة
الصومال تقترب من مجاعة حقيقية
نتيجة قلة وقحط األمطار ،وهو ما
قد يعرض الماليين للخطر .وأضاف:
«لدينا بعض األفكار األساسية حول
كيفية مساعدة الشعب الصومالي».
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غاث
ة طلبا للمساعدة

المجاعة تهدد حياة الماليين

بينما أفاد تقرير بمجلة «إيكونوميست»
البريطانية األسبوع الماضي بأن المجاعة
في الصومال تهدد حياة مئات اآلالف من
سكانه ،وذلك بسبب عوامل عديدة من
أبرزها موجة الجفاف القاسية التي تضرب
البالد وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
وأشارت المجلة إلى أن موجة جفاف هي
األسوأ منذ  4عقود أدت إلى تلف المحاصيل
الزراعية ونفوق الماشية في كل من الصومال
وإثيوبيا وكينيا ،وبات أكثر من  18مليون
شخص في المنطقة يكافحون للعثور على
يسد رمقهم من الطعام ،وسط ارتفاع في
ما
ّ
نسبة وفيات األطفال في البلدان الثالثة.
بحسب إيكونوميست ،فإن الصومال الهش
سيكون األكثر تضرر ًا من موجة الجفاف
هذه ،إذ يرى محمد عبدي عضو المجلس
النرويجي لالجئين (مؤسسة خيرية) أنه
«إذا لم نفعل شيئ ًا في الوقت الراهن ،فإننا
سنتحدث (فيما بعد) عن مئات اآلالف من
الوفيات» في الصومال.
فيما تلعب المشاكل السياسية والفقر في
الصومال دور ًا في أزمة الغذاء التي تعصف
لكن العوامل الداخلية ليست وحدها
بالبلدَّ ،
السبب ،فهناك عوامل خارجية تسببت في
المجاعة في الصومال ،من بينها تغير المناخ
الذي يبدو أنه المسؤول عن شيوع حاالت
جفاف بهذا الحجم ،والغزو الروسي ألوكرانيا
الذي تسبب في أزمة غذاء عالمية.

موجة نزوح للفارين من الجفاف
تزداد موجة النزوح للهاربين من ويالت أزمة
الجفاف في األقاليم الصومالية منذ مطلع
العام  ،2022حيث باتت ضواحي العاصمة
مقديشو ،محطة استراحة لكثير منهم بعد
رحلة شاقة بحث َا عن ما يسد رمق حياتهم.
مخيم «الهداية» الذي أنشئ حديث ًا في
ضواحي مقديشو ،استقبل في بداية شهر
يوليو الماضي ،نحو  60أسرة فرت من
مدينة «دينسور» (جنوب غرب) .فباإلضافة
ألزمة الجفاف ،تعاني المدينة منذ سنوات
من حصار خانق فرضته حركة «الشباب»
المسلحة ،حيث تمنع دخول أي مؤن غذائية
إليها ،وهو ما يفاقم معاناة سكانها.
تقول عائشة علي إبراهيم لوكالة األناضول،
إنها نزحت من مسقط رأسها بعد أن اشتدت
عليها ظروف المعيشة نتيجة الجفاف
والحصار الخانق ،وأردفت« :ليس لنا سوى
الفرار خوف ًا على حياة أطفالنا الذين ال يقدرون
على الصمود طوي ًال».
وأضافت« :تركت زوجي بسبب فقدان
تكاليف السفر ،وحدي هنا أصارع من أجل
أطفالي األربعة ،نعيش بوجبة واحدة في
اليوم ونكمل الوجبات األخرى بالشاي ،الحمد
لله هذا حالنا كغيرنا من األسر في المخيم».
بحسب األسر الموجودة بالمخيم ،فإن
الجفاف أهلك  80بالمائة من ماشيتهم،
ما دفعهم للنزوح علهم يجدون من يقدم
لهم العون .وتقول الهيئات األممية إن أزمة
الجفاف زادت من عمليات النزوح إلى المدن
الصومالية ،ليتضاعف عدد النازحين
داخلي ًا إلى  2.9مليون شخص ،قبول
اإلعالن عن المجاعة في الصومال
بشكل رسمي.
وتصاعدت تحذيرات الهيئات
األممية من خطر المجاعة
نتيجة نقص التمويل الدولي،
وفشل اإلنتاج المحلي بسبب
غياب األمطار ،وارتفاع األسعار
لمستويات قياسية.
بيان مشترك لمكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون

اإلنسانية ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة (الفاو) ،ومنظمة األمم المتحدة
للطفولة ،وبرنامج األغذية العالمي لألمم
المتحدة ،قال مؤخر ًا ،إن الدعم المطلوب
لم يتحقق بالكامل بعد .وأضاف البيان
األممي« :يتم حالي ًا تمويل  18%فقط من
خطة االستجابة اإلنسانية في الصومال
لهذا العام ،البالغة  1.5مليار دوالر لمساعدة
 5.5مليون شخص من أكثر الصوماليين
ضعف ًا».
من جهته ،المبعوث الخاص للرئيس
الصومالي لشؤون الجفاف عبد الرحمن
عبد الشكور ،قال في تصريح لألناضول إن
 48مدينة من أصل  72مدينة تتكون منها
الصومال ،تأثرت بالجفاف والصدمات ذات
الصلة .ويعني ذلك أن  6ماليين فرد -أي ما
يقرب من نصف السكان -يواجهون حالة
مستويات شديدة من انعدام األمن الغذائي.

كارثة محتملة لـ 6مناطق
وحذر المبعوث الخاص للرئيس الصومالي
حسن شيخ محمود ،من أن استمرار أزمة
الجفاف قد يدمر أرواح آالف الصوماليين في
ظل االحتياجات المتزايدة ،جراء الجفاف
الذي ضرب معظم أقاليم البالد.
وقال المبعوث عبدالرحمن عبدالشكور
في زيارة لمدينة بيدوة التي تعتبر أكثر
المناطق تضرر ًا جراء الجفاف ،إن  6مدن من
أصل  48مدينة تأثرت بالجفاف ،استكملت
المعايير المعتمدة إلعالن المجاعة ،حيث
يواجه سكانها نقص ًا حاد ًا في الغذاء وصعوبة
بالتأقلم .وأضاف أن المعطيات في األزمة
ال تبشر بالخير ،وتتوقع كارثة مجاعة
محتملة لتلك المناطق وقد تتوسع الكارثة
في ظل نقص االمتدادات.
وحددت وحدة تحليل التغذية لألمن الغذائي
في (الفاو) ،والشركاء ،النقاط الساخنة
المحتملة للمجاعة في  6مناطق مختلفة،
حيث يواجه  5إلى  10%أو حوالي  81ألف
شخص بالفعل ظروف مجاعة.
يأتي ذلك ،في وقت أصدرت وحدة التحليل
التصنيف المرحلي المتكامل لألمن
الغذائي ،بأن  6ماليين صومالي أي ما يعادل
 40%من السكان يواجهون مستويات شديدة
من انعدام األمن الغذائي.
آدم عبدالمولى ،نائب الممثل الخاص
لألمن العام والمنسق الشؤون اإلنسانية
في الصومال ،قال في بيان مشترك مع
منظمات أممية ،إنهم يحدقون في
كارثة محتملة ،وإن توقع خطر
المجاعة في  6مناطق
يدعو لقلق بالغ وقد
تشكل بمثابة
ير
تحذ
خطير
في

المرحلة المقبلة.
وأضاف عبد المولى أن الفشل في التحرك
اآلن« ،سيكون مأساوي ًا لعشرات العائالت في
الصومال ..الصومال معرض لخطر الدخول
في موسم أمطار خامس فاشل على التوالي؛
ما يعني أن آالف الصوماليين يواجهون خطر
المجاعة».

موسم آخر بال أمطار
ونتيجة تذبذب األمطار في الموسم الحالي
ما بين أبريل ومايو الماضي ،يدخل الصومال
رابع موسم جاف على التوالي ،وهو ما أثر
سلب ًا على حياة ماليين الصوماليين الذين
يعتمدون على الرعي والزراعة.
ويقول المبعوث الخاص للرئيس الصومالي
لشؤون الجفاف عبد الرحمن عبد الشكور
لألناضول ،إن التقارير األولية لمنظمات
األرصاد الجوية ،تتوقع أن يكون موسم
األمطار القادم أقل من المتوسط« ..ما يعني
أن خامس موسم جفاف ينتظر الصوماليين
وهو ما يعزز خطر حدوث مجاعة في البالد».
وبحسب تقديرات أممية فإن حوالي  3ماليين
رأس من الماشية نفقت بسبب الجفاف منذ
منتصف عام  ،2021بسبب النقص الحاد
في المياه والمراعي .وحسب تحليل أجرته
وحدة تحليل التغذية لألمن الغذائي التابعة
للفاو ،فإن ثالثة عوامل ستساهم في تفشي
المجاعة خالل األشهر الثالثة المقبلة.
والعوامل الثالثة هي :احتجاب األمطار
خالل الموسم الحالي ،وغياب المساعدات
اإلنسانية الكافية ،إلى جانب استمرار ارتفاع
أسعار المواد الغذائية.

األطفال وسوء التغذية
وتعتبر والية جنوب غرب الصومال من أكثر
المناطق تضرر ًا بالجفاف ،حيث نزح نحو
 230ألف شخص من مناطقهم ولجأوا إلى
المدن الكبرى في الوالية بحسب المبعوث
الخاص للرئيس الصومالي لشؤون الجفاف.
وبحسب الهيئات األممية فإن األطفال دون
الخامسة ،يعتبرون الفئة األكثر ضعف ًا
جراء أزمة الجفاف ،كما أدى انخفاض إنتاج
اللحوم واأللبان إلى تفاقم سوء التغذية.
ويواجه حوالي 1.4

مليون طفل سوء التغذية الحاد حتى نهاية
العام الجاري ،ويعاني ربعهم أي  330ألف
طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم.
وتقول شمسة علي ،وهي أم ألربعة أطفال،
لألناضول ،إنها فقدت طفلها نتيجة إسهال
حاد ناجم عن سوء التغذية ،مشيرة إلى أنها
غير قادة على توفير وجبة يومية ألطفالها.
وكانت آخر أزمة مجاعة شهدها الصومال
عام  2011حيث تسببت في وفاة  260ألف
صومالي ،وهو ما تحذر الهيئات من تكراره
نتيجة نقص التمويل.

لماذا تظل المجاعات في إفريقيا خطر ًا
ً
ماثال رغم اختفائها في بقية العالم؟
بينما تم القضاء على المجاعات على ما
يبدو من آسيا وأوروبا خالل القرن العشرين،
ولكن ليس من إفريقيا ،حيث عانت ثالث
دول -إثيوبيا وماالوي والنيجر -من أزمات
غذائية هائلة منذ عام  ،2000وها هو الصومال
معرض للخطر ذاته.
ولدى إفريقيا األراضي الصالحة للزراعة
والحياة البرية وأعلى الجبال االستوائية
ومساحات شاسعة من الغابات االستوائية
المطيرة ،هي األكبر في العالم بعد أميركا
الجنوبية.
ورغم كون إفريقيا جنوب الصحراء مصدر ًا
صافي ًا للمنتجات الزراعية ،فإن انعدام األمن
الغذائي مستمر ويتزايد.
وأدى التدهور المطرد في األمن الغذائي إلى
مضاعفة من يعانون من نقص التغذية في
إفريقيا .ومن المتوقع أن المنطقة لن تكون
قادرة على إطعام  60%من سكانها بحلول
عام  ،2025والزيادة السريعة للسكان ليست
مشكلة بقدر ما هي فشل للنمو االقتصادي
في المنطقة لمواكبة النمو السكاني ،حسب
تقرير لألمم المتحدة.

إرث االستعمار المستمر
كان معظم القارة اإلفريقية مكتفي ًا ذاتي ًا من
الطعام قبل خضوعه لالستعمار األوروبي،
حيث كان السكان في كل بلد في األغلب
يزرعون المحصول الرئيسي الذين يقتاتون
عليه ،مثل األرز
ا لذ ي

استبدل في كثير من المناطق بالفول
السوداني ،أو غيره من المحاصيل المالئمة
للتصدير ،لجعل المستعمرات أكثر ربحية
للمحتل األوروبي.
وبالتالي أحد أسباب تعدد المجاعات في
إفريقيا هو إلى حد كبير إرث من أنظمة اإلنتاج
الزراعي االستعمارية الموجهة للتصدير،
والتي خصصت األراضي الخصبة النادرة
والمياه والعمالة لتلبية احتياجات الصناعات
والمستهلكين في شمال الكرة األرضية،
حسب بحث بعنوان «لماذا يستمر انعدام
األمن الغذائي في إفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى :مراجعة لألدلة الموجودة» نشر عام
 2022في موقع  springer linkالعلمي.
كما قوض االستعمار العقد االجتماعي بين
الزعماء التقليديين والمجتمعات ،والذي
كان له دور فعال في إدارة ندرة الغذاء في
األوقات السابقة.
بعد االستقالل ،ظلت السياسات الزراعية
تركز على الصادرات وأهملت البحث
واالستثمارات الزراعية الحيوية.
ونتيجة لذلك ،فإن إفريقيا هي المنطقة
الوحيدة في العالم التي تسببت فيها زيادة
إنتاج الصادرات في انخفاض إنتاج الغذاء
للفرد.

المشكالت المالية واللوجستية
مثل الديون والتخزين
كما تعاني الدول اإلفريقية من الديون
المتراكمة واالستثمارات الضعيفة في مجال
الزراعة .كما أن من أسباب المجاعات في دول
إفريقيا ممارسات اإلقراض لدى البنك الدولي
وصندوق النقد الدولي ،وتقلبات أسعار
العملة والفوائد العالمية ،التي أعاقت قدرتها
على دعم الزراعة وتحسين سبل العيش
واألمن الغذائي.
ولكي تكون الزراعة مستدامة يجب أن تكون
مربحة ،ويستدعي ذلك ربط المزارعين
بسالسل التوريد المحلية واإلشارات
والمعلومات عن السوق ،وتحسين التخزين
بعد الحصاد ،بينما تعاني القارة من
ممارسات إنتاج وتخزين المحاصيل
واألغذية غير المالئمة .والعديد من
المجاعات في إفريقيا كان سببها انخفاض ًا
في إنتاج المحاصيل أو الثروة الحيوانية،
وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانهيار
أسعار األصول ،واإلخفاق في
االستجابات اإلنسانية،
بحث
حسب
لستيفن

من
ديفيروكس
جامعة ساسكس
نُ شر
البريطانية
في موقع Research
.Gate

دور الحكومات
السلبي وغياب
المساءلة
ُ

ومع ذلك ،فإن السؤال
المهم ليس سبب
حدوث هذه المجاعات ،ولكن لماذا لم يتم
منعها ،رغم تكرارها بشكل دوري؟!
من المسلم به أنه ال يمكن أن يحدث أي
نمو اقتصادي ذي مغزى في بيئة غير
ديمقراطية ،ومن دون بنية تحتية مناسبة.
يتحمل القادة األفارقة مسؤولية تنفيذ
السياسات التي تعزز الديمقراطية وتراعي
حقوق اإلنسان ،والتي ستؤدي إلى تنمية
اجتماعية واقتصادية عبر خلق بيئة لمزيد
من االستثمار االقتصادي.
ويرى الباحث ستيفن ديفيروكس أن من
أسباب المجاعات في إفريقيا التدخالت
الحكومية والدولية غير الفعالة وغير
المناسبة ،والعالقات السلبية بين
الحكومات والوكاالت المانحة في اللحظات
الحرجة ،وعدم المساءلة عن منع المجاعات
السابقة في البلدان منخفضة الدخل ذات
الديمقراطيات الضعيفة وشركاء التنمية
المتداخلين.

األمراض
إفريقيا هي قارة األمراض الفتاكة ،مثل
المالريا والتيفوئيد والسل ووباء فيروس
نقص المناعة البشرية «اإليدز» ،حسب
وصف تقرير لألمم المتحدة.
ويتعرض األطفال دائم ًا لخطر اإلصابة
باألمراض والوفيات وتوقف النمو.
إن عبء المرض يبطئ النمو السكاني،
ال سيما في حالة فيروس نقص المناعة
البشرية «اإليدز».
كما أن هناك انتشار ًا كبير ًا لألمية والالمباالة،
حسب التقرير األممي ،ما يجعل من الصعب
على معظم حمالت التوعية أن يكون لها
تأثير ،وبصفة عامة ،يتوقف الفقراء عن
إضفاء قيمة طويلة األجل على حياتهم ،وال
يهتمون إال بالبقاء الفوري.

ضغوط زيادة السكان
وتدهور إنتاجية األراضي
أصبحت البيئة والموارد الطبيعية
الرئيسية في معظم البلدان اإلفريقية مهددة
بشكل متزايد من خالل تصاعد الضغط
من سكان الريف والمدن على السواء الذين
يتزايد عددهم بسرعة.
من أهم العوامل التي تم تحديدها باعتبارها
معوقات إلنتاج الغذاء في إفريقيا تدهور
األراضي ،وتقنيات تصنيع األغذية غير
المالئمة والسياسات االقتصادية السيئة
لدعم إنتاج الغذاء ،فض ًال عن الوضع
االقتصادي واالجتماعي المتدني للنساء،
الالئي يشكلن غالبية منتجي األغذية.
االقتصادات الريفية ،التي تعتمد بشكل كبير
على الزراعة ،قد ُدمرت إلى حد كبير بسبب
تدهور األراضي وحرمت من العمالة البشرية،
حيث يغادر الشباب والقادرون جسدي ًا
إلى المدن بحث ًا عن وظائف .ويستمر
المزارعون في الزراعة دون استخدام
المدخالت الزراعية المناسبة ،وبالتالي
يحصلون على غالت منخفضة
للغاية ،كما أدى عدم االستقرار
السياسي إلى تعطيل األنشطة
االقتصادية إلى حد كبير ،ما أسهم
في زيادة الفقر ،باإلضافة إلى ذلك
هناك توزيع غير عادل للثروة،
حيث تمتلك نسبة صغيرة من
الناس الجزء األكبر من الموارد،
في حين أن الغالبية ال تزال
غارقة في الفقر.
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مؤسس
عثمان بن أرطغرل

يرجع أصله إلى عشيرة
القايي أحد فروع قبائل
األوغوز التركية
آلت السيادة إليه

الدولة العثمانية
اسطنبول -األناضول -عثمان بن أرطغرل
المؤسس األول للدولة العثمانية وإليه
تنتسب ،ولد عام 1258م في «سوغوت»،
وأبوه الغازي أرطغرل ،ووالدته هي حليمة
خاتون ،يرجع أصله إلى عشيرة القايي
أحد فروع قبائل األوغوز التركية.
نزحت قبيلته من جنوب غرب تركستان
إلى شرق األناضول ،خالل عشر سنوات،
وذلك أمام المد المغولي الذي اجتاح
المنطقة في بدايات القرن الـ 13للميالد،
مكونة لمجتمع من  400خيمة ،بتعداد
نحو  4000نسمة.
تذكر المصادر التاريخية المعتمدة أن
والده الغازي أرطغرل حصل على أراض
أقطعه إياها السلطان السلجوقي عالء
الدين على حدود الدولة البيزنطية ،بعد
أن أظهرت عشيرة القايي شجاعة في دعم
السلطان ضد خصومه ،وأصبح أرطغرل
عامل الثغر التابع للدولة السلجوقية.
آلت السيادة إلى عثمان بعد وفاة أبيه
بمرسوم من السلطان ،وهو في الـ 23من
عمره ،وقام العالم المؤمن إده بالي بتسليم
عثمان سيف والده في احتفال مهيب وأطلق
عليه لقب الغازي.

مناقب المؤسس
«عثمان» وسيرته

حرص عثمان بن أرطغرل على تطبيق
مبادئ العدل والسماحة التي أرساها
اإلسالم ،ولذا دخل عدد كبير من غير

المسلمين بعهده في اإلسالم ،وخدموا في
الجيوش العثمانية.
حيث أثنى عليه المستشرق اإلنجليزي
جيبونز« :سرعان ما كان أعداؤه يتحولون
إلى أصدقاء ،يخدمونه ويستمرئون
خدمته ،فقد اعتنق آل ميخائيل وآل
ماركوزو اإلسالم بعد طول صداقتهم مع
عثمان ،يأتمرون بأمر قادته وهم أصحاب
األمجاد العسكرية التي تفوق ما لعثمان
نفسه ،لقد كان الرجل غيورا على دينه
بقدر ما كان متسامحا».
لقد جنى العثمانيون ثمار هذا التسامح
الديني الذي أبداه عثمان بك ،حيث أفشل
ميخائيل محاولة اإلمبراطور البيزنطي في
اغتيال عثمان ،كما ظهر في فتح بورصة
التي استعصت على أورخان بن عثمان،
حيث سلمه أفرنوز مفاتيح قلعته التي
ً
معلنا إسالمه ودخوله
تطل على بورصه،
تحت راية العثمانيين بمحض إرادته،
فكان سببا في فتح العثمانيين لبورصة.
وقد ذكر المؤرخون أن المؤسس عثمان
بن أرطغرل حكم لبيزنطي مسيحي
ضد تركي مسلم في مسألة ،فقال له
البيزنطي :تحكم لصالحي وأنا على
غير دينك؟ فأجاب عثمان :كيف ال أحكم
لصالحك والله الذي نعبده يقول( :إن
الله يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها وإذا
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).
يذكر طاشكبري زاده ،في كتابه «الشقائق
النعمانية في علماء الدولة العثمانية»،
أن عثمان «رأى في المنام قمرا منيرا خرج

من حضن الشيخ إده بالي ودخل في
حضنه ،وعند ذلك نبتت من س ّرته
شجرة عظيمة سدت أغصانها
اآلفاق ،وتحتها جبال عظيمة
تتفجر منها األنهار ،والناس
ينتفعون بتلك األنهار ألنفسهم
ودوابهم وبساتينهم».
لما قص عثمان الرؤيا على
معلمه ،قام األخير بتأويلها
على أنها السلطنة يهبها الله
له وألوالده من بعده ،ثم
قام بتزويجه من ابنته
«رابعة باال خاتون» ،وهي
التي أنجبت له ولده
األمير عالء الدين،
وأما التي أنجبت له
أورخان ،خليفته
في الحكم ،فهي
بنت الوزير السلجوقي عمر بك.
وبعد انفراط عقد الدولة السلجوقية ،عام
1300م ،اجتمع أمراء الثغور على مبايعة
عثمان على السلطة ،ويعد هذا هو تاريخ
نشأة الدولة العثمانية التي بدأت كإمارة
في حقبة عثمان.

قيام الدولة وأعمال المؤسس

كانت هناك عدة عوامل س ّرعت بقيام
اإلمارة العثمانية على يد عثمان ،منها غلبة
العنصر التركي المسلم في هذه المنطقة
الحدودية مع الدولة البيزنطية ،وضعف
اإلمارات التركية األخرى وتناحرها ،وضعف

بعد وفاة أبيه وأطلق عليه
لقب الغازي
كل مكان لالنضواء تحت راية إمارته
العثمانية.
وفي العام نفسه ،أقام مدينة «يني شهر»
قرب «بورصة» ونقل مركز اإلمارة إليها ،ثم
أصبحت اإلمارة العثمانية دولة مستقلة
تماما عن الدولة السلجوقية عام 1308م،
وفي عام 1313م ،عندما أعلن «كوسه
ميخائيل» حاكم «خارمان قايا» إسالمه،
انتقلت مدن «مكجه» ،و«آق حصار» ،و«كول
بازاري» إلى إمارة عثمان.

أورخان بن عثمان

الدولة البيزنطية وانشغالها في حروب مع
الدولة البلقانية ،إضافة إلى انقسام العالم
اإلسالمي إلى دويالت متناحرة ،كما أن أهم
هذه العوامل هي األسس التي أرساها
عثمان لبناء دولة إسالمية تركية قوية.
حرص عثمان على إضفاء الصبغة
اإلسالمية على اإلمارة ،ولعل الوصية التي
تركها لولده أورخان ونقلها عنه المؤرخون
تدل على هذا المنحى ،وجاء فيها« :عليك
يا بني بااللتزام بالشرع الشريف والتشاور
مع أربابه في كل ما أنت مقدم عليه ،وعليك
بإكرام الناس وتقديرهم حق قدرهم،
وتوقير العلماء منهم ،فخير الناس أنفعهم
للناس ،وعليك بتعظيم أمر الله والرحمة

بخلقه والجهاد في سبيله وإعالء كلمته».
ولذا حرص أورخان ،الذي خلف أباه على
الحكم ،على تنفيذ وصاياه ،وجعل السكّ ة
(العملة) تعبر عن إسالمية الدولة ،فنقش
عليها ال إله إال الله محمد رسول الله ،تحيط
بها أسماء الخلفاء الراشدين األربعة.
وبحسب المؤرخ باخيميرس ،فإن عثمان
بدأ عام 1301م بحصار نيقية ،العاصمة
السابقة لبيزنطة ،وأرسل اإلمبراطور
جيشا من المرتزقة قوامه  2000مقاتل.
أوقع عثمان بك ،المرتزقة في كمين،
وهزمهم قرب «بافيون» ،ويعتبر هذا
االنتصار محطة فارقة في ذيوع شهرة
عثمان بن أرطغرل ،فتجمع الغزاة من

بورصة ..عاصمة العثمانيين ومزار السالطين
بورصة -األناضول -تعرف بورصة بالمدينة الخضراء ،وهي إح��دى المدن التي استخدمها
العثمانيون كعاصمة لهم ،وتحتضن ضريح مؤسسها عثمان بن أرطغرل ،وتتمتع بأهمية
مهما في مرحلة تأسيس الدولة
دورا
ً
سياحية وتاريخية وثقافية كبيرة .ولعبت المدينة ً
العثمانية ،حيث كانت عاصمة للدولة بين  1363 - 1335ميالدية ،وتضم ضريح السلطان
العثماني عثمان غازي ( )1324 - 1258مؤسس الدولة العثمانية.
كما تضم ضريح السلطان أورهان غازي
( ،)1362 - 1281ومراد األول (،)1389 - 1326
ويلدرم بايزيد األول ( ،)1403 - 1354ومحمد
جلبي ( ،)1421 - 1389ومراد الثاني (- 1404
.)1451
وتعتبر مقابر السالطين الستة األوائل في
ارتيادا
الدولة العثمانية من األماكن األكثر
ً
من السياح المحليين واألجانب ،وتم إدراجها
في قائمة التراث العالمي لمنظمة األمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
عام .2014

حديقة طوبخانة

تحتضن حديقة طوبخانة في بورصة
القديمة ضريح السلطانين عثمان غازي
وأورهان غازي ،وتطل على المدينة بإطاللة
ساحرة.
توفي عثمان غازي في األول من أغسطس من
عاما ،قبل أن
العام 1324م ،عن عمر يناهز ً 68
يفتح ابنه أورهان بورصة في  6أبريل 1326م.
وفي البداية دفن عثمان غازي في مدينة
سوغوت القريبة من بورصة جوار أبيه
أرطغرل ،وبعد فتح بورصة نقل ابنه أورهان
ً
عاصمة
جثمانه إلى بورصة التي اتخذها
فعلية للدولة الفتية التي عاشت أكثر من
 600عام.
أما ضريح السلطان العثماني أورهان غازي
( ،)1362 - 1281فاتح بورصة ،فقد بني في
القرن الحادي عشر ،وهو عبارة عن مبنى
ُمغطى بقبة صغيرة تقع على  4أعمدة
ضريحا.
وتحتوي على 21
ً
ويحرس ضريح السلطان العثماني حاليا
مجموعة من الحرس المرتبطين بقوات
الجندرما ،ويرتدون المالبس العسكرية
للمقاتلين العثمانيين القدماء ،ويؤدون
يوميا تبادال للمناوبة بطريقة رسمية ،وسط
اهتمام من السائحين.
كما تتم تالوة القرآن الكريم يوميا على مدار
الساعات المخصصة لزيارة الضريح ،حيث
يزور المنطقة يوميا آالف الزائرين خاصة في
فصل الصيف الذي يستقطب عددا كبيرا
من السياح.

أولو جامع

ويعد «أولو جامع» الذي شيد بأمر السلطان
يلدرم بايزيد في الفترة بين  1396و1399م،
من آثار العهد العثماني المبكر في مدينة
بورصة ،ويحمل كل الخصائص الفنية
لتلك الفترة.
ُ
ش ّيد الجامع بعشرين قبة وكان في تلك
الفترة خامس أهم مسجد بعد المسجد
الحرام والمسجد النبوي والمسجد األقصى
والمسجد األموي.
ويعد أولو جامع من أهم المساجد التركية،
ووصفه الرحالة التركي الشهير أوليا جلبي
بأنه «آيا صوفيا بورصة» و«أكبر المساجد»
ويشتهر ببنائه التاريخي وغطاء الكعبة -
جزء صغير من غطاء الكعبة معروض على
جدران المسجد  -ولوحات الخط المعروضة
بداخله.
يعد مسجد أولو جامع «متحف ًا مفتوح ًا» لفن
الخط إذ تحوي جدرانه  192لوحة خط87 ،
منها كتب على الجدران مباشرة ،والباقي
لوحات معلقة على الجدران كتبت بواسطة
 41خطاط ًا بأنواع خط مختلفة.
ومر المسجد بأكبر عملية ترميم بعد
زلزال عام  ،1855الذي تهدمت فيه  17من
قباب المسجد الـ  ،20وفتح مرة أخرى أمام
المصلين عام  ،1862كما تضرر المسجد
من الحريق الذي أصابه عام  ،1889ولكنه
رغم كل ذلك ما زال يحتفظ بنفس عظمته
األولى.

الخانات التاريخية

وتعد الخانات التاريخية «قلب التجارة» في
والية بورصة منذ  700عام ،ومقصدا للسياح،
ورمزا ثقافيا مهما ،حيث حظيت الخانات،
وهي عبارة عن أسواق مسقوفة تاريخية،
باهتمام كبير من قبل الزوار ،منذ إدراجها
على قائمة التراث العالمي (يونسكو) عام
.2014
وتضم منطقة الخانات في بورصة عدة
مجمعات تجارية تاريخية أشهرها
مجمع أورهان غازي ،ومجمع مراد األول،
ومجمع يلدرم بيازيد األول ،ومجمع

يشيل (محمد األول) ،ومجمع مرادية
(مراد الثاني).
وشكّ لت الخانات إحدى مكونات هذه المنطقة
التاريخية ،على مر التاريخ ،وتعد في الوقت
الحاضر ،قلب التجارة النابض في بورصة،
مركز ًا مهما للبيع بالتجزئة في الوالية.
وتمتد المنطقة على مساحة  450ألف متر
مربع ،حول جامع بورصة الكبير ،وتتكون
من  16خانا تم إنشاؤها بشكل منفصل في
أوقات زمنية مختلفة ،فيما تضم حاليا  4آالف
دكان.

جبل أولوداغ

يعتبر جبل أولوداغ من اهم المعالم في
المدينة وغطاءها األخضر الجميل ،حيث
يلجأ إليه السياح لقضاء وقت بارد في
الصيف الحار ،وإمضاء وقت مناسب للنزهة
وشواء الكباب بأنواع ،والتنزه عبر التلفريك.
وللجبل أيضا أهمية في الشتاء ،حيث يعتبر
واحدا من أهم وجهات السياحة الشتوية
ً
سنويا مئات
والتزلج في تركيا ،ويستضيف
ً
اآلالف من السياح المحليين واألجانب.
ويقع الجبل على بعد  40كيلومترا من وسط
مدينة بورصة ،في أعلى نقطة من منطقة
مترا ،ويمكن
مرمرة ،وعلى ارتفاع ألفين وً 543
الوصول إليه عبر خط تلفريك.
ويضم المركز منطقة فنادق تصل سعتها
إلى  6آالف سرير ،بينما يبدأ موسم التزلج
فيه اعتبار ًا من أواخر أكتوبر من كل عام،
وفي الصيف يعتبر مصيفا باردا.
وتعتبر مدينة بورصة من المناطق القريبة
من إسطنبول ويمكن زيارتها بكل سهولة
عبر البحر على مسافة ساعة ونصف،
ويمكن االنتقال عبر السيارات بحرا من خالل
العبارات البحرية.
ونظرا لهذا القرب ،فإن بورصة تعتبر من أهم
الوجهات الموجودة في البرامج السياحية
المخصصة للزائرين القادمين إلى تركيا،
خاصة السائحين العرب الذين يمضون
أوقاتا في أحضان الطبيعة والتاريخ والثقافة
والحضارة.

في عام 1324م ،تنازل عثمان عن اإلمارة
البنه أورخان ،وفي أواخر العام نفسه ،توفي
عثمان عن عمر ناهز  67عاما ،بينما كان
ابنه أورخان يحاصر بورصة ،واستطاع أن
يجد إلماراته منفذا على بحر مرمرة.
وحسب وصيته ،دفن عثمان في
«سوغوت» ،ثم بعد عامين ونصف ،نقل
رفاته إلى بورصة.
وأما أوالده فهم أورخان ،الذي خلفه من بعده،
وعالء الدين ،وفاطمة خاتون ،وصاوجي بك،
وملك بك ،وحمد بك ،وبازرلي بك ،وجوبان
بك.
لقد كان عثمان بن أرطغرل هو المؤسس
إلمارة تحولت مع مرور األعوام إلى دولة
كبيرة مترامية األطراف تمتد عبر 3
قارات ،وعلى مدى نحو  600عام ،هي الدولة
العثمانية.

أيمن حسين :فوز ثمين
أعرب أيمن حسين العب المرخية عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز على السد وقال «هذا االنتصار
ثمين للغاية ألنه جاء على حساب فريق كبير بحجم السد ،وأعتقد أنها أفضل بداية بالنسبة لنا
في الموسم الجديد».
وقال الالعب صاحب الثنائية المميزة في شباك الزعيم أمس «لقد تعاملنا مع المباراة بشكل
جيد للغاية خاصة في الشوط الثاني عندما نجحنا في استغالل الفرص ،وتمكنا من التعامل مع
مجريات المباراة بأفضل صورة حتى نهاية اللقاء وحسم النقاط الثالث التي تعطينا حافز ًا كبير ًا
في بداية مشوار الدوري».
السنة ( - )27الثالثاء  4من المحرم 1444هـ الموافق  2أغسطس 2022م العدد ()9829

هزم السد برباعية  ..وأوقف أرقامه القياسية

المــرخـيــة ي ـبـدؤهـا «مـدوية» ! ..
كتب

على كأس سوبر لوسيل

عادل النجار

أوقف المرخية سلسلة األرقام القياسية
لنادي السد ،حيث فاز عليه أمس بأربعة
أهداف مقابل ثالثة في المباراة االفتتاحية
لدوري نجوم  QNBللموسم الجديد -2022
 ،2023والتي أقيمت على استاد خليفة
الدولي المونديالي.
المرخية نجح في استغالل النقص الهائل
في صفوف السد ،وقدم نفسه بشكل رائع
في أول جولة بالدوري ،وأكد أن عودته من
دوري الدرجة الثانية ستكون عودة قوية إذا
استمر في تقديم نفس المستوى ،حيث
لعب مباراة رائعة أمام الزعيم السداوي
أمس.
السد كان قد تقدم عن طريق رودريجو تباتا
د 5ثم أضاف بغداد بونجاح الهدف الثاني
د  ،37لكن المرخية نجح في قلب تأخره
بثنائية إلى تقدم برباعية ،سجلها يوغرطة
حمرون د ،1+45وأيمن حسين هدفين د
 50ود  ،79ثم علي سعيد المهندي د  ،81في
حين قلص الفارق سانتي كازورال د 2+90
لكنه لم ينقذ السد من الخسارة.
لقد نجح المرخية في إيقاف سلسلة
الالهزيمة للسد بعد موسمين من التميز
واإلبداع ومعانقة الدرع ،حيث كان السد قد
توج بالدوري الموسم الماضي بانتصاره
في  20مباراة وتعادل في مباراتين فقط،
انتصارا
وفي الموسم الذي سبقه حقق 19
ً
وثالثة تعادالت ،بدون خسارة ،ليكمل
بذلك سلسلة من  49مباراة متتالية من
دون هزيمة ،بدأها بفوزه على الخور في 25
يوليو  ،2020بواقع  5مباريات في موسم
 ،2020 / 2019و 22مباراة في الموسم قبل
الماضي  ،2021 / 2020ومثلها في الموسم
الماضي  ،2022 / 2021لكنه خسر في أول
مباراة في الدوري هذا الموسم وتوقفت أرقامه
القياسية.
المباراة شهدت بداية قوية وسريعة من
جانب الفريق السداوي ،حيث نجح في
التقدم بالنتيجة د  5عن طريق رودريجو
تباتا ،الذي نجح في تحويل الضربة الحرة
من خارج منطقة الجزاء إلى داخل شباك
المرخية.
ثم كرر بغداد بونجاح محاوالته وتمكن
من إضافة الهدف الثاني للسد د  ،37عقب
عرضية أحمد السعيد من الجانب األيسر
والتي أسكنها بغداد في الشباك لحظة
خروج حارس المرخية ،مسج ًال الهدف
الثاني للسد .المرخية عاد بشكل مميز
عبر الجزائري يوغرطه حمرون حيث سجل
هدفا من تسديدة قوية قبل لحظات من
نهاية الشوط األول ليعيد المرخية للمباراة
من جديد .عودة المرخية لم تتأخر كثير ًا
في الشوط الثاني ،حيث أدرك هدف التعادل
د  50بواسطة المهاجم العراقي أيمن حسين
والذي استغل خطأ حارس الزعيم جهاد
محمد في إبعاد الكرة ليسجل هدف التعادل
لفريقه.
ثم واصل المرخية التفوق والهيمنة على
المباراة ،ونجح في تسجيل هدفين
متتاليين د  79ود  81عن طريق أيمن حسين
وعلي سعيد المهندي ،في فترة تراجع كبير
للسد ومعاناة واضحة على مستوى الدفاع.
وحاول العبو الزعيم إنقاذ الموقف والعودة
في الدقائق األخيرة ،وبالفعل سجل سانتي
كازورال الهدف الثالث د  ،2+90من عمل جيد
بين بونجاح وأندريه إيوا انتهت عند قدم
كازورال فسدد كرة قوية سكنت الشباك
لكنها لم تكن كافية لعودة السد.

بهدف يزن النعيمات
في بداية المشوار..

«لوسيل» يستضيف بطلي
الدوري المصري والسعودي

خ�����وان�����م�����ا :ح�����زي�����ن ل���ل���خ���س���ارة
أكد اإلسباني خوانما مدرب الزعيم عدم
سعادته بالنتيجة التي تحصل عليها
السد خالل مواجهة المرخية ضمن األسبوع
األول من دوري النجوم والخسارة بنتيجة
.4 – 3
وأكد خوانما في تصريحاته لموقع
النادي عقب المباراة :كنا نلعب بأريحية
كبيرة مع بداية المباراة ونجحنا في
التقدم بهدفين ،فريق المرخية اعتمد
على الكرات الطولية والتي أحدثت العديد

من المشاكل لنا خاصة في الجوانب
الدفاعية.
وأضاف :استقبلنا األهداف على الرغم من
محاوالتنا الدفاعية القوية ،هناك بعض
األخطاء تحدث في كرة القدم وهذا ما حدث
في الهدف الثاني للمرخية.
وأتم خوانما حديثه :يجب أن نواصل
العمل وعدم التوقف وأن نكون أقوى مما
نحن فيه اآلن حتى نستطيع التقدم
وتحقيق أهدافنا.

א אאא
المرخية

السد
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األسبوع األول من دوري النجوم 2023-2022

المكان

استاد خليفة الدولي

األهداف
حكم اللقاء

رودريجو تباتا د  5بغداد بونجاح د  37سانتي كازورال د ( 2+90السد)  -يوغرطة
حمرون د  1+45وأيمن حسين د  50د  79علي سعيد المهندي د ( 81المرخية)
محمد أحمد الشمري

} خوانما

علي المهندي:
انتظروا المرخية
قدم علي المهندي العب المرخية التهنئة
للجميع داخل النادي بعد الفوز على
السد في افتتاح الدوري ،حيث قال «لقد
بدأنا الموسم بصورة رائعة ،وتوجنا
غال في بداية
ذلك الجهد بانتصار ٍ
الموسم ونأمل أن يكون انطالقة للمزيد
من االنتصارات».
وتابع «الفوز على السد حامل اللقب
بدون خسارة الموسم الماضي أمر رائع
وحافز كبير لما هو قادم في بطولة
الدوري وأقول للجميع انتظروا المرخية
هذا الموسم».

األهلي يخطف الفوز أمام أم صالل
كتب

عوض الكباشي

حقق فريق األهلي فوزا صعبا وغاليا على أم
صالل بهدف دون مقابل أحرزه األردني يزن
النعيمات في الدقيقة  82في المباراة التي
جمعت بين الفريقين باستاد جاسم بن
حمد بنادي السد في الجولة األولى لدوري
نجوم  ،QNBليضع األهلي أول ثالث نقاط
في رصيده ويبقى أم صالل بدون رصيد،
وكانت هناك رغبة قوية من جانب الفريقين
لتحقيق الفوز ،حيث سعى كل فريق إلى
تحقيق فوزه في أول المشوار.
وكانت أبرز لقطات اللقاء وتحديدا في شوط

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث،
الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية
التحتية الستضافة كأس العالم FIFA
قطر  2022أن استاد لوسيل ،أكبر استادات
البطولة الثمانية ،والذي يتسع ألكثر من
مشجع ،سيحتضن مباراة كأس
 80ألف
ّ
سوبر لوسيل ،بين بطل الدوري السعودي
وبطل الدوري المصري ،يعقبها حفل
غنائي ،في التاسع من الشهر المقبل.
وقال حسن الذوادي ،األمين العام للجنة
العليا للمشاريع واإلرث« :تمثل هذه
المناسبة المحطة األخيرة في مسيرتنا
نحو انطالق منافسات البطولة في
 21نوفمبر القادم ،ويعتبر هذا الصرح
الرياضي الرائع درة استادات المونديال،
حيث سيشكّ ل محور اهتمام العالم ومحط
أنظاره عند استضافة المباراة النهائية
في  18ديسمبر ،الذي يتزامن مع احتفالنا
باليوم الوطني للدولة .نفخر بهذا المعلم
الرياضي المميز الذي سيلعب دور ًا هام ًا
خالل البطولة ،كما سيترك إرث ًا دائم ًا
لسكان مدينة لوسيل ودولة قطر بوجه
عام».
من جانبه قال المهندس ياسر الجمال،
المدير العام للجنة العليا للمشاريع

واإلرث« :يعتبر استاد لوسيل عم ًال هندسي ًا
رائع ًا ،تم إنجازه بفضل جهود جميع فرق
المشروع وتفانيهم والتزامهم ،إلى جانب
التعاون الكبير من جانب شركائنا في
جميع أنحاء الدولة ،وبفضل جهود الجميع
نرى اآلن هذا الصرح الرياضي المميز
الذي يمثل مدعاة فخر للدولة والمنطقة
بأكملها ،وأود هنا أن أشكر كل من شارك في
إنجاز هذا االستاد الرائع وإعداده الستضافة
الحدث الرياضي األهم في العالم».
من جهته قال ناصر الخاطر ،الرئيس
التنفيذي لبطولة كأس العالم  FIFAقطر
« :™2022سيمثل استاد لوسيل منصة
رائعة ألهم مباراة في عالم كرة القدم
نهاية هذا العام ،عندما يستضيف نهائي
مونديال قطر  2022في  18ديسمبر ،وهو
اللبنة األخيرة في استعداداتنا للحدث
الكبير ،حيث تنتظر المشجعين تجربة
رائعة ال تنسى عند وصولهم إلى قطر
لحضور منافسات النسخة األولى من
المونديال في العالم العربي والشرق
األوسط .وتشكّ ل إقامة هذه المباراة على
أرضية استاد لوسيل فرصة مثالية الختبار
جاهزيته ،واالرتقاء بالخطط التشغيلية
التي أعددناها للحدث المرتقب».

اللعب األول المحاوالت الجادة من رشيدوف
الذي سدد في أكثر من مرة محاوال تسجيل
هدف أول لفريقه أم صالل إال أن الحارس
يزن نعيم كان مميزا وأبعد عددا من الكرات
الخطيرة من مرماه.
وفي المقابل كانت محاوالت األهلي عن
طريق عبدالرشيد والجزائري سفيان هني إال
أن دفاع أم صالل كان في الموعد.
ونجح األردني يزن نعيمات في خطف هدف
غال لفريق األهلي من تمريرة عرضية جميلة
ٍ
من عبد الرشيد إبراهيم في الدقيقة  82من
عمر اللقاء ..وحاول بعدها أم صالل إدراك
التعادل بعد أن شن هجوما قويا ..إال أن دفاع
األهلي تصدى لكل المحاوالت.

الحميدي رئيسا لنادي الخور
عقد نادي الخور جمعيته العمومية مساء
أمس في مقر النادي ،وهذا لتحديد هوية
الرئيس الذي سيقود النادي خالل الفترة
القادمة.
وقد اعتمدت الجمعية العمومية ناصر
ثامر الحميدي لرئاسة النادي بالتزكية،
ومعه مبارك عبدالعزيز المهندي -نائب ًا
للرئيس ،للدورة االنتخابية (2022-
 )2026وذلك بعد االنتهاء من اجتماع
الجمعية العمومية الذي ُعقد أمس
بمقر النادي.
وتم خالل الجمعية العمومية مناقشة
الموضوعات المدرجة بجدول األعمال
بخالف انتخاب مجلس جديد ،وهي التصديق على
محاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية السابقة ،ومناقشة تقرير الرئيس عن أعمال النادي
في السنة المنتهية وبرامج وخطة العمل للسنة الجديدة ،واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية
( )2022 / 2021المنتهية في  31مايو الماضي ،وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة (.)2023 / 2022
وكانت عمومية النادي قد تأجلت في نهاية شهر يوليو الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي
دون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية ،بما أن اجتماع الجمعية العمومية العادية يكون صحيحا
عندما يكون الحضور بـ ( )1+50لألعضاء الذين لهم حق الحضور.
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في إطار مباريات الجولة األولى للدوري

لقاء ناري بين العربي والقطراوي
كتب

عوض الكباشي

يشهد استاد المدينة التعليمية اليوم
المواجهة التي تجمع بين فريقي العربي
مساء في إطار
ونادي قطر في الساعة 5:35
ً
مباريات الجولة األولى من دوري نجوم QNB
للموسم الكروي .2023 - 2022
ويدخل كل من العربي والملك القطراوي
برغبة مشتركة في الفوز الكتساب الثقة
والمعنويات الكبير من البداية ،ورغم اختالف
ظروف الفريقين ،إال أن لقاء العربي بالقطراوي
دائما ما يأتي على صفيح ساخن ألن هدف
الفريقين الفوز وال شيء غيره ،كما أنها مباراة
تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين
اللذين سيدخالنها بشعار الفوز ،ورغبة كل
فريق منهما في كسب نقاط المباراة التي
لها أهداف متباينة عطف ًا على مركزهما في
الموسم الماضي.
فريق العربي صاحب المركز الرابع في
الموسم الماضي الذي تواجد في المربع بعد
سنوات طويلة يريد إثبات وتأكيد أحقيته
ووجوده في نفس المركز في الموسم الجديد،
وكان العربي قد استقر على استمرار مدربة
الوطني يونس علي الذي حقق معه إنجازا
كبيرا بتواجده في المربع ألول مرة بعد غياب
طويل ،مع استمرار المحترفين :التونسي
يوسف المساكني واإلسباني مارك مونيسا
واآليسلندي وآرون غونارسون والجابوني أرون
بوبيندزا واإليراني مهرداد محمدي.
وعلى مستوى الصفقات المحلية ضم العربي
الحارس القطراوي جاسم الهيل لصفوفه مع
عودة المعارين محمد صالح النيل وخليفة
المالكي وعبدالله عيسي السليطي ،ودخل
العربي معسكر إسباني لعب خالله  4مباريات
ودية ،ومع السد مباراة ودية بالدوحة.
الطرف الثاني نادي قطر الذي احتل المركز
التاسع يسعى للتقدم من البداية ونسيان
ما حدث في الموسم الماضي واستعد عن
طريق معسكره اإلسباني ولعب  3مباريات
ودية ثم لقاء وديا بالدوحة مع لوسيل ،ومن
حيث التعاقدات نجد القطراوي قد افتقد  3من
نجومه القطريين هم :حارس المرمى جاسم
الهيل الذي تعاقد مع العربي ،إلى جانب
انتهاء إعارة أحمد معين ويوسف أيمن ،وحقق
صفقات على مستوى النجوم القطريين
بالتعاقد مع إبراهيم ماجد (األهلي) وطالل
منير(الشمال) وعلي عوض ،وجاسم الجالبي
ومحمد عبد الرب.
أما على مستوى المحترفين األجانب ،فقد
ضم المدافع المغربي المميز بدر بانون،
بجانب استمرار عدد من المحترفين من
الموسم الماضي وأبرزهم العراقي بشار
رسن.

يوسف سفري:

نتطلع لبداية قوية
أكد المغربي يوسف سفري جاهزية الفريق القطراوي
لمواجهة العربي في الجولة االفتتاحية لمنافسات دوري
نجوم  qnbللموسم الكروي الجديد ،وقال السفري في
المؤتمر الصحفي قبل المباراة :سعيد
بتواجدي مجددا مع فريق نادي
قطر في تجربة جديدة
أتمنى من خاللها تحقيق
النجاح المنشود ،وأن
تكون بدايتنا موفقة
في مباراتنا األولى أمام
العربي التي لن تكون
سهلة ،خصوصا أننا
نواجه فريقا عريقا
} يوسف سفري
ومتكامال.
وأضاف سفري :جرت
استعداداتنا بشكل جيد
جدا والجميع على مستوى اإلدارة
والالعبين بذل ما في وسعه إلنجاح فترة
اإلعداد في معسكر إسبانيا وفي الدوحة على حد سواء ،كما
ينبغي أن أشيد بالالعبين لما قدموه من جهد وانضباط عال
خالل فترة اإلعداد ،وخصوصا الالعبين المواطنين الذين
أتوقع لهم مستقبال كبيرا.

א אאא

العربي

الحدث
المكان
التاريخ

} من مباراة الفريقين الموسم الماضي

التوقيت

يوسف مفتاح:

يونس علي:

نطمح
ألول ثالث نقاط

هدفنا الوصول ألبعد نقطة
يونس :راض تمام ًا عما قدمه
أكد مدرب العربي يونس
الالعبون خالل المعسكر،
علي على أهمية مواجهة
جميعا
حيث قاموا
العرباوي أمام نادي
ً
بعمل جيد خالل
قطر ضمن األسبوع
المرحلة التحضيرية
األول من دوري نجوم
للموسم أو ما قبل ذلك،
 QNBوالتي ستقام
وأضاف :كانت األجواء
مساء اليوم الثالثاء
والجدية
إيجابية
على استاد المدينة
واضحة ،يتبقى فقط
التعليمية.
نقل هذه الجدية من
وتحدث يونس علي
التمارين إلى المباريات..
خالل المؤتمر الصحفي قبل
} يونس علي
وأشار إلى صعوبة المباريات
المباراة قائال :استعداداتنا
سواء
األولى في الموسم
التحضيرية جاءت جيدة قبل
ً
على المستوى البدني أو على مستوى
المعسكر وخالل المعسكر وبعد المعسكر،
التحضير ،خاصة وان الفرق تكون غامضة
وقد بذل الالعبون جهدا كبيرا استعداد ًا
قبل الجولة األولى .وتابع قائ ًال :أهمية
النطالق الدوري.
المباراة تكمن في تحقيق الثالث نقاط،
تابع قائ ًال :كان ينقصنا فقط اكتمال الفريق
وبالتالي تعطينا أفضلية وأريحية كبيرة
بشكل مبكر ،ولكننا قادرون على تعويض
لالستمرار والوصول ألبعد نقطة ممكنة.
هذا واالستعداد جيد ًا للجولة األولى ..وقال

أكد يوسف مفتاح ،العب الفريق األول لكرة القدم
بالنادي العربي ،على صعوبة المواجهة األولى في
بطولة دوري نجوم  QNBأمام نادي قطر.
وقال يوسف خالل المؤتمر الصحفي قبل المباراة:
المعنويات عالية وكما أنهينا الموسم الماضي بدأنا
بنفس المعنويات هذا الموسم ،وإن
شاء الله تستمر الروح العالية
ونستغلها من أجل تحقيق
أكبر استفادة.
وأضاف يوسف مفتاح:
كالعبين لدينا هدف مع
بداية كل موسم وهو
الفوز بأول ثالث نقاط
التي من خاللها نطمح في
الوصول ألبعد نقطة هذا
الموسم.
} يوسف مفتاح

قطر

ال

جولة األولى  -دوري نجوم QNB
استاد المدينة التعليمية
الثالثاء 2 أغسطس 2022
5:35

محمد سالم:

جاهزون لضربة البداية
أعرب محمد سالم نجم الفريق القطراوي األول لكرة القدم
عن تفاؤله الستعدادات الملك لضربة البداية في المواجهة
المرتقبة أمام العربي في افتتاح
منافسات دوري نجوم قطر
للموسم الكروي  2023ـ .2022
وقال في المؤتمر الصحفي
قبل مباراة العربي:
كانت فترة التحضير
للموسم قوية وإيجابية،
كما كان معسكرنا
التدريبي في إسبانيا
موفقا وخضنا خالله
مباريات ودية جيدة.
وأضاف :جاهزون لمباراتنا
األولى في الدوري وطموحنا
} محمد سالم
تحقيق نتيجة إيجابية على
العربي.

لجنة المسابقات تناقش مع األندية رزنامة الموسم الجديد

كشف قائمة عنابي اليد لمونديال «»2023
محمد جابر :أشكر رؤساء األجهزة على
دورهم الفعال لخدمة اليد القطرية

} تصوير  :عباس علي

كتب

عادل النجار

كشف اتحاد اليد عن قائمة العبي المنتخب الوطني األول استعدادا
للمشاركة في بطولة العالم الثامنة والعشرين للرجال التي تستضيفها
بولندا والسويد خالل الفترة من  11إلى  29يناير من العام المقبل .2023
وضمت القائمة  23العبا هم :بالل
مسعود مرارحه (األهلي) ،وعبد الرحمن
طارق العبد الله ومصطفى أمير هيبة
وأحمد نادر نسيم وأحمد محمد مددي
ورفائيل دي كوستا كابوتي وبالل
لبينكا وعالء الدين نبيل بالراشد وعليه
خالد حامد (الدحيل) ،ورشيد يوسف
ومحمد محمود عبد المجيد وإبراهيم
شبل عبيد (السد) ،وأنيس عبد الرزاق
زواوي (العربي) ،ومحمود أحمد زكي
وعبد الهادي مدحت رشاد (الغرافة)،
وكمال الدين مالش وأمين موفق زكار
وايلدر ميميسفيتش وعلي عناد الديري
(الريان) ،وياسين سامي إبراهيم
وأحمد عبد الحميد المنياوي (الوكرة)،
وفرانكس كارول مارزو (الكويت
الكويتي) ،ويوسف الطيب علي.
وسوف يبدأ المنتخب تدريباته في
 14أغسطس الحالي بقيادة مدربه
اإلسباني فاليرو ريفيرا.
وكانت قرعة بطولة العالم أوقعت
المنتخب القطري في المجموعة
الخامسة إلى جانب منتخبات
ألمانيا وصربيا والجزائر ،فيما ضمت

المجموعة األولى كال من إسبانيا
وإيران،
وتشيلي
ومونتينيغرو
والمجموعة الثانية فرنسا وبولندا
والسعودية وسلوفينيا ،والمجموعة
الثالثة السويد والبرازيل والرأس
األخضر واألوروغواي ،والمجموعة الرابعة
آيسلندا والبرتغال والمجر وكوريا
الجنوبية ،في حين ضمت المجموعة
السادسة النرويج ومقدونيا واألرجنتين
وهولندا ،والمجموعة السابعة مصر
وكرواتيا والمغرب وأمريكا ،والمجموعة
الثامنة الدنمارك وبلجيكا والبحرين
وتونس.
ُ
المسابقات
لجنة
من ناحية أخرى عقدت
ِ
باتحاد كرةِ اليد برئاسة محمد جابر
ِّ
تنسيقيا مع
اجتماعا
المال مساء أمس
ً
ً
شاركة في
الم
ِ
رؤساء األجهزة باألندية ُ
ُمنافسات الموسم الجديد ،ناقشت
خالله رزنامة الموسم الجديد -2022
 2023الذي سيشهد الكثير من األحداث
الرياضية في مقدمتها مونديال قطر
َّ
 2022والتي ستكون فترة إقامته راحة
سلبية في المنافسات بجميع األلعاب،
وذلك إلتاحة الفرصة للجميع من أجل

} محمد جابر

االستمتاع باألجواء المونديالية التي
تشهدها المنطقة للمرة األولى في
التاريخ.
وناقش الحضور خالل االجتماع اهم
التحديات التي سيشهدها الموسم
الرياضي  2023-2022خاصة على
مستوى المشاركة المرتقبة لمنتخبنا
الوطني في بطولة العالم لكرة اليد في
بولندا والسويد .2023
واعلنت لجنة المسابقات باتحاد اليد
عن افتتاح الموسم الجديد بكافة الفئات
يوم  10سبتمبر المقبل خالل المرحلة
األولى التي تسبق موعد كأس العالم
لكرة القدم ،على ان تنطلق منافسات
الرجال يوم  1يناير  2023وتستمر إلى
غاية  27مايو  2023وهو الموعد المقترح
لنهائي بطولة كاس سمو األمير
المفدى.
كما شهد االجتماع استعراض اهم
النقاط ومنها تسجيل الالعبين في قوائم
الفرق بالموسم الجديد حيث تقرر ان
يضم الكشف  18العبا قطريا بالنسبة
للفريق األول باإلضافة إلى ثالثة العبين
محترفين أو مقيمين ،كما ناقش

االجتماع عقود الالعبين ومستحقات
الالعبين لدى األندية وااللتزامات المالية
بين الطرفين.
وتم التأكيد علي بعض النقاط والبنود
العامة الخاصة باللوائح والقوانين
المعتمدة في الموسم الجديد وتم
مناقشة عدد من النقاط التي تهم األندية
في مشوارها بالموسم الجديد ووعدت
لجنة المسابقات بالعمل علي تسهيل
كافة المتطلبات لألندية من أجل موسم
جديد مميز ومن أجل اتاحة الفرصة
لجميع الفرق للمنافسة وتقديم أفضل
ما لديها من مستويات في مختلف
البطوالت التي ينظمها االتحاد.
ومن جهته تقدم محمد جابر المال أمين
السر العام باالتحاد القطري لكرة اليد
ورئيس لجنة المسابقات بالشكر
لرؤساء االجهزة باألندية لدورهم
الفعال ومساهمتهم في إنجاح الموسم
المنقضي ،مشددا في الوقت ذاته على
ضرورة ترتيب األوراق من أجل الموسم
الجديد الذي ينطلق خالل الفترة
المقبلة للظهور بأفضل المستويات
الممكنة.
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اليوم على استاد خليفة المونديالي

الغرافة والسيلية يطمحان النطالقة قوية
كتب

عادل النجار

يستضيف استاد خليفة المونديالي في الثامنة إال الربع

مساء اليوم مواجهة الغرافة والسيلية ضمن منافسات
األسبوع األول من دوري نجوم  QNBللموسم الكروي
الجديد .2023 - 2022

المباراة تمثل تحديا حقيقيا أمام كال الفريقين
والهروب من شبح الهبوط عبر خوض
من أجل تحقيق االنتصار في بداية مشوار الدوري،
المباراة الفاصلة.
حيث يتطلع كل منهما لحصد ثالث نقاط لتكون
ورغم االستقرار بالنسبة لكال الفريقين
انطالقة قوية في الموسم الجديد الذي يخوضه
بعد تجديد الثقة من قبل إدارة الغرافة
الغرافة والسيلية بطموحات كبيرة ،ودائما ما
في المدرب اإليطالي أندريا ستراماتشوني
تتسم المواجهات بين الفريقين بالقوة واإلثارة
وكذلك الحال بالنسبة للمدرب التونسي
عطفا على لقاءاتهما السابقة ،مما يؤكد أننا أمام
سامي الطرابلسي في السيلية ،إال أن العديد
مباراة مثيرة.
من التغييرات شملت الفريقين على صعيد
الفهود يمتلكون أفضلية في المواجهات المباشرة،
التعاقدات الجديدة خاصة المحترفين.
حيث سبق للفريقين أن التقيا في  35مناسبة
الغرافة وبعدما استغنى عن عدد من المحترفين
سابقة في الدوري ،تفوق الغرافة في  20لقاء ،مقابل
األجانب في الموسم الماضي تعاقد مع الجزائري
فوز السيلية في  11مواجهة ،وتعادلهما في أربعة
ياسين إبراهيمي القادم من الريان ،والالعب
لقاءات ،وكانت مواجهتا الفريقين في الموسم
األوزبكي إسالم توكتاهوجاييف ،بجانب استمرار
الماضي قد انتهت األولى في الجولة الـ 11من القسم
الجزائري مهدي تاهرات من الموسم الماضي.
األول بفوز عريض للغرافة بثالثية نظيفة ،فيما
ويضم الفريق عددا من الالعبين المميزين على
رد السيلية الهزيمة بفوز بثالثية مقابل هدفين
صعيد المواطنين ،حيث يعد الغرافة من أبرز
في الجولة الـ ،22وكان الفوز مؤثر ًا بالنسبة له
األندية التي تمنح الفرصة لالعبين الشباب من
من أجل البقاء
الفئات السنية ،وهو يراهن عليهم هذا الموسم
لتقديم األفضل وقيادة الفريق للمنافسة
على اللقب.
أما السيلية ،فقد استمر معه
من الموسم الماضي السنغالي
الغرافة
السيلية
سيرجين مبودجي ،وتعاقد الفريق
مع األرجنتيني سيرجيو فيتور،
واليوناني فيتفا القادم من
الخور ،باإلضافة لعودة
كشف المدير الفني للفريق األول بنادي السيلية ،التونسي سامي الطرابلسي،
مهند
العراقي
عن تمنياته أن تكون انطالقة الفريق في دوري نجوم  QNBقوية تعكس طموحات
«ميمي»،
علي
الفريق وهي الظهور بصورة أفضل من الموسم الماضي.
الحدث
األ
سبوع األول للدوري ال
مو
والتونسي بالل
سم
ال
وقال الطرابلسي في بداية المؤتمر الصحفي لمباراة الغرافة في الجولة األولى للدوري:
جد
يد
2023 - 2022
الملعب
السعيداني.
«أتمنى التوفيق والنجاح والتألق في موسم كأس العالم وكذلك التوفيق للمنتخب
استاد
خلي
فة
ا
لم
ون
ديالي
القطري وجميع المنتخبات العربية أن يظهروا بصورة جيدة في هذا الحدث الكبير».
اليوم والتاريخ
ال
ثال
ثاء
2
أغ
وأضاف :إعدادنا للموسم الجديد تم بشكل جيد في المعسكر الخارجي بتونس وشهد
سطس 2022
التوقيت
انضباطا كبيرا ورغبة من الالعبين في أن يكونوا في جاهزية كاملة قبل انطالق الموسم الذي
7:45
سي
يعلم الجميع أنه سوف يكون صعبا للغاية ،وتحضيراتنا هذا الموسم اختلفت بتواجد جميع
ناريو القسم األول
ال
مو
سم
ا
المحترفين معنا.
لما
ضي
فوز الغرافة

א אאא

الطرابلسي :االنضباط يحفزنا لالنتصار

0-3

مؤيد حسن :مواجهة كؤوس
شدد قائد فريق الغرافة مؤيد حسن على
صعوبة ضربة البداية أمام السيلية،
حيث دائم ًا ما تحمل مباريات الفريقين
طابع مباريات الكؤوس ،وهو ما يعكس
حرصهما على تقديم أداء جيد وسعيهما
الدائم لتحقيق الفوز.

في الترتيب العام

أكد العب الفريق األول بنادي السيلية
مصطفى محمد على صعوبة وقوة مواجهة
فريقه أمام الغرافة ،وقال :التحضيرات كانت
قوية للغاية بداية من المعسكر الخارجي
الذي أقيم بتونس وشهد فترة إعداد جيدة
جدا لالعبين على المستوى البدني والفني

محمد الجزار

احتلت بعثة منتخبنا الوطني لكرة الطاولة
المركز األول وصدارة الترتيب العام في فئة
الذكور مع ختام منافسات الفردي والزوجي
والفرق لبطولة غرب آسيا المجمعة
للعبة والمقامة حاليا في األردن وتستمر
منافساتها حتى يوم  5أغسطس الجاري،
ليحقق أبطال األدعم إنجازا رائعا ومميزا
على الرغم من المنافسة القوية في البطولة
التي شهدت مشاركة  12دولة من مجموع
 12هم أعضاء منطقة غرب آسيا.
وحقق أبطال قطر  15ميدالية ملونة في
اإلجمالي بعد ختام منافسات الفردي
والزوجي ومنافسات الفرق كذلك عبارة عن
 6ميداليات ذهبية و 2فضة و 7برونزيات.
وحصد أبطال األدعم  13ميدالية ملونة
في فئة الذكور لتظفر البعثة القطرية
بالمركز األول ،وتحتل الصدارة في
الترتيب العام لهذه الفئة كانت عبارة عن 6
ميداليات ذهبية ( 1في الفرق و 2في الفردي

أبدى خالد علي الكواري ،مدير المنتخبات الوطنية
القطرية لتنس الطاولة ،سعادته الكبيرة بما حققته
البعثة في منافسات بطولة غرب آسيا المجمعة بعد
ختام منافسات الفرق والفردي والزوجي.
وقال الكواري :وصلنا  6نهائيات في منافسات الذكور،
ونجحنا في الفوز في جميع المباريات بال استثناء وحققنا
 6ذهبيات ،لنتوج بالمركز األول على فئة الذكور وهو

والتكتيكي ،والفريق اآلن يمتلك مجموعة
ممتازة قادرة على الذهاب بعيدا هذا الموسم،
وطموحنا األول هو أن نعود بالسيلية لمكانته
التي يستحقها ،وهي أن يكون متواجدا بين
الفرق األربعة الكبار بالدوري والتواجد في
المربع الذهبي.

«عنابي الطاولة» أول غرب آسيا
كتب

خالد الكواري مدير المنتخبات الوطنية:

أكد اإليطالي أندريا
ستراماتشوني مدرب الغرافة
على أهمية لقاء السيلية كونه
يمثل بداية مشوار المنافسة في
الموسم الجديد لدوري نجوم QNB
للموسم  ،2023 - 2022مشير ًا إلى
صعوبة اللقاء الذي يعكس رغبة
الفريقين في تحقيق الفوز في
مستهل الطريق الصعب.
وقال في المؤتمر الصحفي :جاءت
تحضيراتنا للمباراة من خالل
معسكر اإلعداد التركي ،سندخل
لقاء السيلية في كامل تركيزنا
ونحترم المنافس كونه فريقا قويا
ويمتلك مقومات عدة.
وواصل :الغرافة يلعب بطموح
الفوز دائم ًا ،وكما نعلم فالمباراة
األولى تكون صعبة دائم ًا ،وأيض ًا
هناك فرق كثيرة تخوض الموسم
الجديد وهي أكثر استعداد ًا منا،
لذا يتعين علينا تقديم األداء
الجيد والمردود األقوى ،ومن المهم
جد ًا تحقيق نتيجة إيجابية على
الرغم من الغيابات الكثيرة التي
نعاني منها.
وتابع :لدينا بعض اإلصابات مثل
عبدالله الساعي ،وعثمان اليهري،
وأحمد سفيان حارس المرمى،
وسنفتقد جهود الالعب سعيد
الحاج المنتقل لنادي السيلية
الذي سيلعب أمامنا المباراة
المقبلة ،كما أن تميم المهيزع
سيكون خارج التشكيلة ،وبالتالي
سيتاح لنا فقط ما بين  14أو 15
العب ًا ،ولكن هذا ليس عذر ًا ،بل
على العكس تمام ًا ال بد أن يكون
حافز ًا قوي ًا لنا لتحقيق نتيجة
إيجابية ،وأنا واثق من أن الالعبين
سيقدمون األفضل.

مصطفى محمد :هدفنا المربع

وقال« :أتوقع أننا سنقدم األفضل ونحقق
النتائج المأمولة في الموسم الحالي،
وسيكون لنا ظهور أفضل بعد التعديالت
األخيرة واالنتدابات القوية في صفوف
الفريق ،ونحن نسعى للفوز بالنقاط
الثالث بكل تأكيد».

منتخبنا يحتل الصدارة

ستراماتشوني:
البداية صعبة

خليل المهندي:
اإلنجازات لم تأت
من فراغ ..ونشكر
اللجنة األولمبية
و 3في الزوجي) ،باإلضافة إلى  7ميداليات
برونزية.
واحتفلت البعثة بهذا اإلنجاز الرائع بعد
نهاية مراسم التتويج لمنافسات الفردي
والزوجي وسط سعادة كبيرة للجميع،
حيث التقطوا الصور التذكارية سويا ومع
خليل بن أحمد المهندي رئيس االتحاد
القطري والعربي واآلسيوي والنائب األول
لرئيس االتحاد الدولي الذي ألقى كلمة
أشاد خاللها بما حققه العبو العنابي وأيضا
ثنائي الفتيات مريم علي وشوق سعد.
وقال المهندي :الحمد لله على هذا

العدد الكبير الذي حققه أبطالنا في كل
المنافسات سواء الفردي أو الزوجي وأيضا
الفرق ،وال شك أن الحصول على  6ميداليات
ذهبية في بطولة غرب آسيا و 15ميدالية
في المجموعة العام أمر ليس بالسهل على
اإلطالق.
وأضاف خليل المهندي« :النتائج التي
تحققت لم تأت من فراغ وإنما نتاج عمل
وجهد كبير لالعبين والجهاز الفني وأيضا
لالتحاد ،والحمد لله كرة الطاولة القطرية
تحقق سنويا إنجاز وراء اآلخر ،ونتمنى
االستمرارية».
وشدد المهندي على الدعم الكبير للجنة
األولمبية القطرية للعبة ولكل الرياضة
القطرية ،مما ساهم في تحقيق هذه
اإلنجازات التي يحققها أبطال وعيال قطر
في المحافل الدولية.
واختتم رئيس االتحاد القطري والعربي
واآلسيوي حديثه قائال :نتطلع للمزيد
واألفضل خالل الفترة المقبلة وتحقيق
إنجازات أخرى في المستقبل تعزز من
نجاحات اللعبة والرياضة القطرية أيضا.

حـصـدنـا «نصـيـب األســد» مـن الميـداليـات

إنجاز كبير ورائع ،وأيضا حصول الفتيات على ميداليتين
فضيتين رغم غيابهن لفترة طويلة عن المنافسات أمر
طيب جدا كذلك.
وأضاف :المنافسة كانت قوية للغاية في جميع الفئات
بهذه النسخة ،وشاركت كل دول غرب آسيا وتوزعت
الميداليات في كافة الفئات ،لكن الحمد لله قطر كانت
موجودة على منصات التتويج ونصيب األسد لنا ،وهذا

ليس بغريب على قطر وليست المرة األولى فدائما
متميزون في الفئات السنية.
وأشاد خالد الكواري بااللتزام الكبير من جميع الالعبين
وأفراد البعثة طوال فترة البطولة ،مشددا على أن كثرة
المشاركة في البطوالت جعلت الالعبين لديهم نضج
كبير جدا ،والحمد لله رب العالمين على تميزنا على
كافة األصعدة.
}

خالد الكواري ومحمد عبد الله

عبد الله المال
عضو االتحاد الدولي:

األردن جمع العرب
في أرض «النشامى»
أكد عبد الله يوسف المال ،عضو
االتحاد الدولي لكرة الطاولة ،أن
اإلنجاز الذي حققته كرة الطاولة
القطرية في األردن يقف وراءه فريق
عمل كبير من العبين ومدربين
وإداريين ،وجاء بعد جهد متواصل
وعمل كبير من الجميع.
وقال المال :أقدم التهنئة لالتحاد
القطري برئاسة خليل المهندي
وأعضاء مجلس اإلدارة على حصد
 15ميدالية ملونة ،وهذا رقم
مميز يؤكد أن اللعبة في المسار
الصحيح وهناك العديد من
المواهب الواعدة التي تبشر بالخير
وينتظرها مستقبل كبير خالل
السنوات القادمة.
ووجه المال التهنئة لدولة األردن
الشقيقة ولالتحاد األردني للعبة
برئاسة طارق الزعبي على النجاح
الكبير لمنافسات البطولة ،مؤكدا
أن األردن جمع كل العرب خالل
هذه البطولة على أرض النشامى،
وحققت البطولة نجاحا كبيرا على
الصعيد الفني والتنظيمي كذلك.
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تغييرات جذرية في الروزنامة اآلسيوية!..
كتب

عوض الكباشي

صادق المكتب التنفيذي

في االتحاد اآلسيوي لكرة

القدم ،على نظام التصفيات
اآلسيوية لكأس العالم
 2026وتصفيات كأس

آسيا  .2027وتمتلك قارة

آسيا ثمانية مقاعد مباشرة
في نهائيات كأس العالم

 2026إلى جانب مقعد في

الملحق القاري ،وذلك بعد

توسيع بطولة كأس العالم
ً
منتخبا.
 2026لتضم 48
وتم اعتماد النظام الجديد للتصفيات بعد
مشاورات ونقاش مع االتحادات الوطنية
األعضاء في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم،
وتقديم ملخص عن هذه المشاورات إلى
لجنة المسابقات في االتحاد ،وكذلك إعالم
األطراف األخرى المهمة للعبة.
وتقرر اعتماد أربع مراحل في التصفيات
اآلسيوية لكأس العالم  ،2026وفق التالي:
الدور األول للتصفيات المشتركة :يتضمن
 22منتخب ًا ،هي المصنفة بين  26إلى 47
في التصنيف العالمي ،حيث تتقابل عبر
مباراتي ذهاب وإياب ،وتتأهل المنتخبات
الـ 11الفائزة إلى الدور الثاني من التصفيات
المشتركة.
الدور الثاني للتصفيات المشتركة:
يتضمن  36منتخب ًا ،هي المنتخبات
المصنفة من  1إلى  ،25إلى جانب
المنتخبات الـ 11الفائزة في الدور األول،

استبعاد قاعدة األهداف

خارج األرض و«الوقت اإلضافي»
لحسم تساوي الفريقين
ويتم تقسيمها على  9مجموعات ،وبحيث
تضم كل مجموعة  4منتخبات تتنافس
بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب
وإياب ،ويتأهل أول فريقين من كل
مجموعة (المجموع  )18إلى الدور النهائي
من التصفيات اآلسيوية لكأس العالم،
وتحصل أيض ًا على بطاقات التأهل إلى
كأس آسيا .2027
التصفيات اآلسيوية :يتم تقسيم
المنتخبات الـ 18على ثالث مجموعات،
بحيث تضم كل مجموعة  6منتخبات،
تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي
ذهاب وإياب ،ويتأهل أول فريقين من كل
مجموعة (المجموع  6منتخبات) مباشرة
إلى نهائيات كأس العالم .2026
الملحق اآلسيوي :يتضمن الملحق اآلسيوي
المنتخبات الحاصلة على المركزين
الثالث والرابع في المجموعات الثالث من

في البطولة الخليجية المؤهلة لـ «اآلسيوية»

«عنابي السلة»
في مواجهة السعودية

يخوض منتخبنا الوطني للشباب
لكرة السلة اليوم مواجهة مهمة مع
عصرا
المنتخب السعودي في الـ3:00
ً
في لقاء هام للعنابي في البطولة
الخليجية لكرة السلة للشباب تحت
عاما التي تُ قام على صالة الشيخ
18
ً
راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل
خالل الفترة من  29يوليو وحتى 6
أغسطس الجاري ،والمؤهلة إلى
بطولة كأس آسيا تحت  19سنة التي
ستقام في إيران خالل الفترة من  21إلى
 28أغسطس الجاري.
ويترأس بعثة منتخبنا سعدون
صباح الكواري أمين السر العام
التحاد السلة ،وتضم البعثة كلاً من:
طالل زيد الدوسري مدير المنتخب،
وأحمد إسماعيل محمود اإلداري،
والجهاز الفني بقيادة اليوناني
ستافروس ميكونياتيس ،ومحمد

عرابي مساعد المدرب.
ويختتم العنابي الشاب مبارياته في
الدور األول بمواجهة منتخب سلطنة
ُعمان المقرر لها في الـ 3:00عصر
وتقام البطولة بنظام
األربعاء المقبل.
ُ
الدوري من دور واحد ،على أن يلتقي
أول الترتيب مع رابع الترتيب ،وثاني
الترتيب مع ثالث الترتيب يوم 5
أغسطس ،وفي اليوم التالي تختتم
َ
الدورين نصف
مباراتي
البطولة بإقامة
َ
النهائي والنهائي ،حيث يتأهل البطل
والوصيف إلى نهائيات آسيا التي
ستُ قام في طهران.
وكان العنابي قد حقق َ
فوزه الثالث على
التوالي في البطولة ،بعد أن فاز على
المنتخب البحريني بنتيجة (،)47 - 63
انتصارين
كما حقق منتخبنا الوطني
َ
منتخبي اإلمارات بنتيجة (- 63
على
َ
 ،)45والكويت بنتيجة (.)51 - 64

الدور السابق (المجموع  6منتخبات) ،ويتم
تقسيمها على مجموعتين ،وبحيث تضم
كل مجموعة ثالثة منتخبات تتنافس
بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.
ويتأهل المنتخبان الحاصالن على المركز
األول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس
العالم  ،2026في حين يتنافس المنتخبان
الحاصالن على المركز الثاني بمباراة
ملحق من أجل تحديد الفريق الذي يمثل
قارة آسيا في الملحق القاري.
في المقابل تتواصل تصفيات كأس آسيا
 ،2027عقب نهاية الدورين األول والثاني من
التصفيات المشتركة ،وفق التالي:
ملحق تصفيات كأس آسيا :تتقابل 10
منتخبات من الخاسرين في الدور األول من
التصفيات المشتركة عبر مباراتي ذهاب
وإياب ،وتتأهل المنتخبات الخمسة الفائزة
إلى الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا.

الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا :يضم
 24منتخب ًا (المنتخب صاحب التصنيف
األعلى بين الخاسرين في الدور األول من
التصفيات المشتركة ،المنتخبات الـ18
الحاصلة على المركزين الثالث والرابع
في الدور الثاني من التصفيات المشتركة،
المنتخبات الـ 5الفائزة في ملحق تصفيات
كأس آسيا) ،ويتم تقسيمها على ست
مجموعات ،وبحيث تضم كل مجموعة
أربعة منتخبات ،ويتأهل صاحب المركز
األول في كل مجموعة إلى نهائيات كأس
آسيا .2027
مسابقات المنتخبات الوطنية  -كأس
آسيا للشباب تحت  20عام ًا  2023في
أوزبكستان :الموعد الجديد من  1إلى 18
مارس ( 2023الموعد السابق كان 26 - 8
فبراير  - )2023كأس آسيا للناشئين تحت
 17عام ًا  :2023الموعد الجديد من  3إلى 20

مايو ( 2023الموعد السابق كان  29مارس
إلى  16أبريل  - )2023تصفيات كأس
آسيا تحت  23عام ًا  12 - 4 :2024سبتمبر
 - 2023نهائيات كأس آسيا تحت  23عام ًا
 28 - 10 :2024يناير ( 2024موعد البطولة
يمكن أن يتغير بحسب موعد كأس آسيا
 - )2023تصفيات كأس آسيا تحت 23
عام ًا  14 - 6 :2026سبتمبر  - 2025نهائيات
كأس آسيا تحت  23عام ًا 25 - 7 :2026
يناير  - 2026تصفيات كأس آسيا للشباب
تحت  20عام ًا  29 21- :2025سبتمبر 2024
 نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20عام ًا  23 - 6 :2025فبراير  - 2025تصفيات
كأس آسيا للشباب تحت  20عام ًا :2027
 27 - 19سبتمبر  - 2026تصفيات كأس
آسيا للناشئين تحت  17عام ًا 19 :2025
  27أكتوبر  - 2024نهائيات كأس آسياللناشئين تحت  17عام ًا  20 - 4 :2025أبريل

 - 2025تصفيات كأس آسيا للناشئين
تحت  17عام ًا  25 - 17 :2027أكتوبر - 2026
كأس آسيا للكرة الشاطئية 26 - 16 :2023
مارس  - 2023كأس آسيا للكرة الشاطئية
 20-20 :2025مارس  - 2025تصفيات
كأس آسيا لكرة الصاالت 13 - 2 :2024
أكتوبر  - 2023نهائيات كأس آسيا لكرة
الصاالت  31 :2024يناير إلى  11فبراير 2024
 تصفيات كأس آسيا لكرة الصاالت :2026 26 - 15أكتوبر  - 2025نهائيات كأس آسيا
لكرة الصاالت  22 - 11 :2026فبراير 2026
 بطولة األندية اآلسيوية بكرة الصاالت 27 - 16 :2023أغسطس  - 2023بطولة
األندية اآلسيوية بكرة الصاالت 10 :2024
  21يوليو  - 2024بطولة األندية اآلسيويةبكرة الصاالت  20 - 9 :2025يوليو 2025
 بطولة األندية اآلسيوية بكرة الصاالت 16 5- :2026أغسطس.

المضاحكة أعرب عن سعادته بالفوز الثاني

قطر تتخطى بوليفيا في أولمبياد الشطرنج
حقق منتخبنا الوطني للشطرنج فوزه
الثاني في بطولة األولمبياد العالمية
المقامة حالي ًا في الهند بمدينة تشيناي
على حساب بوليفيا المصنفة رقم 70
عالمي ًا في الجولة الثالثة والذي يضم
الرباعي جيمي خوسيه دانيال وبينتو
دانيال وميندوزا رودريغو وبوالنوس
فرناندو.
وكان العنابي قد خاض مباراتين في
الجولة األولى والثانية ،حيث حقق الفوز
على بابوا غينيا الجديدة / 4  0المصنف
 168عالمي ًا ،أما في المواجهة الثانية فقد
خسرها منتخبنا أمام الدنمارك المصنف
 27عالمي ًا بنتيجة  3.5مقابل .5
من جانبه ،أعرب محمد المضاحكة رئيس
االتحاد القطري للشطرنج عن سعادته
بعد الفوز على بوليفيا ومن قبلها منتخب
بابوا غينيا الجديدة ،وقال« :العنابي
يقدم عروضا جيدة في األولمبياد العالمية
المقامة في الهند ،ونجحنا في تحقيق
فوزين بجدارة واستحقاق على بابوا غينيا
الجديدة وبوليفيا تحت قيادة العبينا
األستاذ الدولي حسين عزيز واألستاذ
االتحادي غانم السليطي ويوسف محمد
المطوع وعبدالله الحميد ،كما أننا قدمنا
مواجهة جيدة أمام الدنمارك التي يضم
فريقها عدد ًا من األساتذة الدوليين الكبار

والمصنف  27عالمي ًا».
وأضاف« :التواجد القطري في مثل هذه
البطوالت الكبيرة مهم جدا ،واالتحاد
حريص على المشاركة من أجل رفع

مستوى الالعبين ،واكتسابهم خبرات
كبيرة مع مختلف المدارس العالمية».
وتابع حديثه قائال« :هدفنا بناء عالقات
جيدة مع مختلف االتحادات الوطنية،

وقد نجحنا بذلك خالل الفترة الماضية،
كما نعمل على نشر ثقافة الشطرنج في
قطر ،والتوسع األفقي عبر تنظيم البطوالت
المحلية والدولية بالتعاون مع الشركاء».

«إبرو ريفر» يعود لالنتصارات بفوز مصنف
عاد المهر «إبرو ريفر» (غاليليو غولد
× سوفت باور) ملك الشقب ريسنغ
لالنتصارات من جديد بفوزه بشوط
فريدي ويلسن كوينزفيري ستيكس
المصنف للخيل المهجنة األصيلة عمر
 3سنوات فما فوق لمسافة 1200م الذي
أقيم على مضمار تشستر بإنجلترا،
وتحقق الفوز بإشراف المدرب هيوغو
بالمر وبقيادة الخيال ِبن كيرتس.
والمهر «إبرو ريفر» من الجياد المميزة،
فهو بالفعل بطل من الفئة األولى
ويبلغ تصنيفه  107بعدما حصد لقب
كينالند فينيكس ستيكس من الفئة
األولى على مضمار ك ّرا الشهير بأيرلندا
الموسم الماضي ،ولم يحالفه التوفيق
في  3مشاركات من الفئة الثالثة هذا
الموسم ،ولكنه عاد بقوة هذه المرة وبفوز
مريح ،وشارك ألول مرة مرتدي ًا القناع.

وبدأ «إبرو ريفر» هذه المشاركة بقوة،
وأبقى عليه الخيال ِبن كيرتس خلف
شاغلي المقدمة طوال المراحل األولى
من الشوط ،وعند المنحنى المؤدي
للمسار المستقيم بدا أنه أفضل
المشاركين ،وعلى الرغم من اضطراره
للركض في مسار جانبي متسع من
حول الجياد في آخر 200م ،تمكن من
انتزاع المقدمة والحفاظ عليها وواصل
التقدم ليحرز فوز ًا مريح ًا للغاية بفارق
طولين إال ربع ،وجاءت في المركز
الثاني المهرة «برنسس شابنام»
(غريغوريان) بإشراف المدرب شون
وودز وبقيادة الخيال نيكوال َ
كري ،وفي
المركز الثالث وبفارق إضافي قدره عنق
فقط المهرة «فنتشورا دايمند» بإشراف
المدرب رتشارد فاهي وبقيادة الخيال
أوشين أور.

الطب والحياة
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نصائح مهمة

حماية األطفال
في العطلة الصيفية
في فصل الصيف والعطالت تتعاظم مسؤوليات األسر تجاه
ّ
يفضل الكثير منهم قضاء أوقات
أبنائها الصغار ،حيث
فراغهم في الخارج ،ولهذا تعتبر العطالت الصيفية من أكثر
األوقات التي تجعل األطفال عرضة لألخطار الصحية خارج
المنزل.
ولقضاء إجازة خالية من المتاعب الصحية ،يقدم طبيب
األطفال أحمد أبو الكاس ،عبر األناضول ،مجموعة من
النصائح لألسر ،تتع ّلق بحماية أطفالهم ووقايتهم من

األخطار خالل عطالت الصيف:
 - 1الحرص على استخدام األطفال كريمات واقية للشمس
عند الذهاب لمناطق ساحلية ،على أن تكون جديدة الصنع،
دهن قبل نصف ساعة بغرض السباحة والتجول في
وتُ َ
الخارج أيضا.
 - 2استخدام الواقيات والكريمات المرطبة للجلد للحماية
من الحشرات.
 - 3توفير خافضات الحرارة واألدوية المضادة لإلسهال ،ألن

دخول األطفال المسابح قد يسبب لهم اإلسهال ،فاألفضل أن
يجهز الوالدان هذه األدوية خالل اإلجازة.
 - 4تجهيز أدوية األطفال المصابين بأمراض مزمنة كالربو
والحساسية والصرع وغيرها ،تالفيا لحدوث مضاعفات
بسبب انعدام العالج في الوقت المناسب.
 - 5اختيار أماكن اإلجازة والترفيه التي تتوفر فيها رعاية
صحية وإسعافات أولية.
 - 6تفضيل المالبس القطنية والواسعة خيار جيد

لألطفال ،خاصة لتفادي الرطوبة عند الذهاب للبحر.
 - 7الحرص على حليب األم لألطفال حديثي الرضاعة،
وتجهيز كميات وافرة من حليب التغذية لألطفال الذين ال
يفضلون حليب األم ،خاصة إذا كانت فترة العطلة طويلة.
 - 8توفير خيارات كافية لألطفال الذين يتعلقون بألعابهم،
ألنها قد تفيدهم عند نومهم مساء على سبيل المثال.
 - 9استخدام النظارات الشمسية أو الطبية المناسبة
لألطفال ،ألنها تحمي أعينهم من األشعة الضارة.

تشكل مادة الكالسكوتيرون أول تقدم فعلي في معالجة حب
الشباب ،بعد عقود عدة لم تتطور خاللها العالجات المضادة
لهذا المرض الجلدي ..وفيما بدأ استخدام العالج الواعد في
الواليات المتحدة قبل أشهر عدة ،ال يزال توقيت إتاحته في
سائر أنحاء العالم غير معروف.

ينتشر ببطء حول العالم

ع ــالج ج ــديد
لحب الشباب

ويقول الطبيب األميركي المتخصص
باألمراض الجلدية جون باربيري لوكالة
إن «الواعد في عالج الكالسكوتيرون
فرانس برس ّ
هو أنّ ه يواجه الهرمونات التي تتسبب في ظهور
حب الشباب بطريقة جديدة».
وأصبح األطباء األميركيون منذ نهاية عام 2021
قادرين على وصف المرهم الجديد المعالج
لحب الشباب الذي يشكل مرض ًا جلدي ًا نادر ًا ما
يفلت منه األشخاص خالل حياتهم.
ويطال حب الشباب المتمثل في ظهور حبوب
على الجلد وببشرة دهنية نحو ثالثة من
ويصاب عدد كبير من
كل أربعة مراهقينُ .
البالغين بهذا المرض الجلدي كذلك.
وتسجل ندرة في التطورات العالجية لمواجهة

أن األبحاث
هذا المرض الشائع كثير ًا ،مع ّ
المتعلقة بتفاصيل أخرى كدور النظام الغذائي
في ظهور حب الشباب شهدت تطور ًا خالل اآلونة
األخيرة.
وقبل اكتشاف الكالسكوتيرون ،لم تسجل
العالجات المضادة لحب الشباب أي تقدم منذ
نحو  40سنة.
وكانت العالجات الموضعية تنقسم إلى فئتين
رئيسيتين ،تتمثل األولى بعالج يقضي على
البكتيريا المسببة لحب الشباب من خالل
تناول المضادات الحيوية ،فيما يعمل العالج
الثاني على الحد من تراكم خاليا البشرة
الميتة التي تعزز االلتهاب.
أما الكالسكوتيرون ،فيجعل خاليا البشرة أقل

تجاوب ًا مع الهرمونات التي تفرز النتح الدهني،
وهي مادة دهنية يفرزها المصابون بحب
الشباب بكميات زائدة.
وتعمل عالجات أخرى تؤخذ عن طريق الفم
على المستوى الهرموني أيض ًا ،لكنها عادة ما
تكون حبوب منع الحمل لذا توصف للنساء
فقط .ومن خالل تأثيرها المباشر على إنتاج
الهرمونات ،تؤدي إلى آثار جانبية أقوى ما
يتسبب به حب الشباب.
لكن أي آلية تأثير جديدة ال تستطيع ضمان
ّ
أن لألخير
فعالية الدواء ،إذ ينبغي إثبات ّ
نتائج إيجابية ،وهو ما حصل في حالة
الكالكوستيرون الذي تناولته دراسة نُ شرت عام
 2020في مجلة «جاما ديرماتولوجي» وتوصلت

أن هذا الدواء هو أكثر فاعلية من العالج
إلى ّ
البديل الذي ُيعطى للمرضى تلقائي ًا ،كما انه ال
يؤدي إلى آثار جانبية شديدة.
وكانت نتائج هذه الدراسة كافية لتجعل
السلطات األميركية تجيز استخدام
الكالكوستيرون ،لكن هذا العالج الجديد ليس
سحري ًا وال يشكل ثورة ضد حب الشباب.
وتقول االختصاصية في األمراض الجلدية
الفرنسية إميلي سبيديان لوكالة فرانس
برس إن الدراسة« :لم تقارن الكالكوستيرون
بالعالجات المتوفرة حالي ًا ،لذا نحن ال ندرك ما
إذ كان العالج الجديد هو األفضل».
أن الدواء الحديث «مثير
وتشير مع ذلك إلى ّ
جد ًا لالهتمام» ألنه يعطي أم ًال جديد ًا للمرضى

الذين يترددون في اللجوء إلى عالجات أخرى،
أو يمكن إضافته إلى هذه العالجات لزيادة
فعاليتها.

خطأ في االستراتيجية؟
أما في أوروبا ،فمسألة العالج الجديد ليست
أن
مطروحة حالي ًا وما من مؤشر يدل على ّ
الكالكوستيرون سيصبح متاح ًا في وقت قريب.
وال يعود السبب في هذا التأخير إلى تردد
السلطات الصحية في دراسة الموضوع ،وتقول
الوكالة األوروبية لألدوية لوكالة فرانس برس
إنّ ها لم تبدأ بعد في تقييم الدواء.
أما المسألة حالي ًا فتتعلق بخيارات شركة

«كوزمو فارما» السويسرية المصنعة للدواء.
وتقول المسؤولة عن قسم األمراض الجلدية
لدى «كوزمو» ديانا هاربورت «نظر ًا إلى أننا
مجموعة صغيرة جد ًا ،ركزنا بداية على
موضوع إجازة استخدام الدواء في الواليات
المتحدة التي تشكل أكبر سوق في العالم»
وحيث تتولى شركة أخرى هي «صن فارما»
توزيع الدواء حالي ًا.
أن سوق األدوية المضادة
وترى هاربورت ّ
لألمراض الجلدية ال تثير اهتمام شركات األدوية
العمالقة من أمثال «فايزر» األميركية و«سانوفي»
الفرنسية ،وينبغي على «كوزمو» تالي ًا أن تجد
شريك ًا مختلف ًا في كل بلد.
وخالل اإلعالن عن نتائجها الفصلية نهاية يوليو،
أشارت «كوزمو» إلى أنها وجدت شريك ًا لتوزيع
الدواء في الصين ،لكنها لم تحرز تقدم ًا مماث ًال
في أي دولة أوروبية.
وتُ رجع الشركة السبب الكامن وراء استغراق
وقت طويل إليجاد شريك موزع إلى التباطؤ الذي
شهدته األسواق لفترة طويلة بسبب الجائحة،
لكن هذا التبرير ال يقنع المراقبين جميعهم.
ّ
وترى المحللة المالية جميلة البوقريني في
أن «سوق
حديث إلى وكالة فرانس برس ّ
األدوية والمستحضرات الجلدية مزدهرة
ً
إلى حد ما»،
أن األمر مرتبط
مضيفة« :أعتقد ّ
بأخطاء ارتُ كبت في االستراتيجية التي
اعتمدتها المجموعة».
وتشير البوقريني التي يصعب عليها فهم
سبب عدم إطالق السلطات االوروبية أي
أن «كوزمو» لجأت خالل
تقييم للدواء إلى ّ
السنوات األخيرة إلى خيارات سيئة تتمثل
إحداها برغبة المجموعة في بيع منتجها
الوحيد الخاص بقسم األمراض الجلدية وهو
الكالسكوتيرون ،لكنها فشلت لعدم اهتمام
المشترين بهذا الدواء.
وتتساءل البوقريني «ألم يكن الدواء جذاب ًا بما
ً
أن إثارة اهتمام المشترين
يكفي؟»،
معتبرة ّ
بعالج لم يثبت أنه أكثر فعالية من األدوية
األخرى المتوفرة في األسواق خطوة صعبة.

المضاعفات الخطيرة للمرض ما زالت نادرة

جدري القردة »18« ..ألف إصابة
حذر المكتب األوروبي لمنظمة الصحة
العالمية بأنه يمكن توقع المزيد من
الوفيات المرتبطة بجدري القردة بعد
تقارير عن تسجيل أولى الوفيات
خارج إفريقيا ،مع التشديد على أن
المضاعفات الخطيرة للمرض ما زالت
نادرة.
وقالت كاثرين سمولوود ،كبيرة
مسؤولي الطوارئ في منظمة الصحة
العالمية في أوروبا ،في بيان إن «مع
استمرار انتشار مرض جدري القردة في
أوروبا ،نتوقع رؤية المزيد من الوفيات».
وأكدت سمولوود أن الهدف يجب أن يكون
«وقف انتقال العدوى بسرعة في أوروبا
ووقف تفشي المرض» .ولكنها شددت مع
ذلك على أنه في معظم الحاالت يشفى
المرضى من دون الحاجة إلى العالج.
وأشارت سمولوود إلى أن «اإلبالغ عن وفيات
بسبب جدري القردة ال يغير تقييمنا
لتفشي المرض في أوروبا .نحن نعلم أنه
على الرغم من أنه ُيشفى من تلقاء نفسه في
معظم الحاالت ،إال أن جدري القردة يمكن أن
يسبب مضاعفات خطيرة».

سجلت وزارة الصحة اإلسبانية حالة وفاة
ثانية مرتبطة بجدري القردة السبت ،بعد
يوم من إعالن إسبانيا والبرازيل عن أول
وفيتين .ويعتقد أن هذه الوفيات هي األولى
المرتبطة بتفشي المرض خارج إفريقيا.
ولم تكشف السلطات اإلسبانية عن السبب
المحدد للوفاة في انتظار نتيجة تشريح
الجثة ،بينما أكدت السلطات البرازيلية
أن الرجل الذي توفي كان يعالج من حالة
صحية خطيرة.
وقالت سمولوود إن «األسباب التي قد يحتاج
المرضى فيها عادة إلى دخول المستشفى
تشمل المساعدة في تسكين األلم ومعالجة
العدوى الثانوية وفي عدد قليل من الحاالت،
الحاجة إلى إدارة المضاعفات التي تهدد
الحياة مثل التهاب الدماغ».
تفيد منظمة الصحة العالمية أنه تم
تسجيل أكثر من  18000حالة في جميع
أنحاء العالم خارج إفريقيا منذ بداية مايو،
معظمها في أوروبا.
وأعلنت المنظمة األسبوع الماضي أن تفشي
مرض جدري القردة يمثل حالة طوارئ
صحية عالمية.

تشمل العالمات المبكرة للمرض ارتفاع
درجة الحرارة وتضخم الغدد اللمفاوية
وطفح جلدي يشبه جدري الماء .ويشفى
المرض عادة من تلقاء نفسه بعد أسبوعين
ً
إلى ثالثة أسابيع،
وأحيانا يستغرق
شهرا.
ً
كما يوفر الحماية من جدري القردة لقاح
ضد الجدري تسوقه شركة بافاريا نورديك
الدنماركية تحت اسم ينيوس  Jynneosفي
الواليات المتحدة وإمفامكس  Imvanexفي
أوروبا.
وأعلنت السيدة كاثي هوكول حاكمة
والية نيويورك األميركية ،حالة الطوارئ في
الوالية بسبب استمرار انتشار مرض جدري
القردة.
وكتبت هوكول على تويتر «أعلن حالة
طوارئ لمواجهة الكوارث لتعزيز جهودنا
المستمرة لمواجهة تفشي جدري القردة».
وأضافت أن أكثر من حالة واحدة من بين
كل أربع حاالت إصابة بالمرض في الواليات
المتحدة موجودة في نيويورك.
وسجلت نيويورك حتى  29يوليو الماضي
 1383إصابة مؤكدة بجدري القردة ،وفقا
للموقع اإللكتروني إلدارة الصحة في الوالية.

حذرت إدارة األرصاد الجوية من أمطار رعدية
متوقعة تصاحبها رياح قوية على الساحل،
وتوقعت األرصاد أن يكون الطقس حارا نهارا مع
سحب ممطرة ،وفي البحر يكون الطقس غبارا
مع سحب متفرقة ،ويتراوح مدى الرؤية األفقية
بين  4و 8كيلومترات.
وتكون أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة «»33
درجة مئوية والكبرى « »37درجة مئوية.

 3:36ص
 11:40ص
 3:08م
 6:21م
 7:51م
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لمدة « »20يوما

«البيئة» تطالب أصحاب
الحالل بعدم الرعي

saad@al-watan.com

$

الدوحة

أهابت وزارة البيئة والتغير المناخي بأصحاب الحالل ضرورة
عدم رعي حاللهم خالل  20يوما ،وذلك حفاظا على بيئة قطر
وفسح المجال أمام النباتات والشجيرات للنمو والتكاثر.
وحذرت بمناسبة أمطار الخير التي هطلت على بالدنا هذه األيام
رواد البر من دخول الروض والمسطحات النباتية بالسيارات،
إال من خالل الطرق الممهدة ،وذلك حفاظا على بيئة قطر بعدم
إعاقة نمو النباتات.
وتنوه الوزارة بأن القانون يعاقب بالحبس والغرامة كل من
تسبب في اإلضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها ،وتدعو الجمهور
الكريم لالستمتاع ببيئة قطر مع الحفاظ عليها واستدامتها
باستخدام الطرق الممهدة وعدم العبث بالتربة والنباتات.

سعد المهندي

«الجمارك» تضبط عملية
تهريب حبوب مخدرة

تمكنت إدارة جمارك مطار حمد الدولي من
إحباط عملية تهريب حبوب مخدرة مخبأة
داخل حقيبة المسافر حيث بلغ العدد اإلجمالي
 2716حبة ،وتم تسليم المضبوطات للجهات
المختصة.
وتعمل جمارك قطر على توحيد كافة الجهود
للحد من عمليات التهريب وذلك بتوفير الوسائل
التقنية الحديثة التي تساعد في الكشف عن
مثل هذه المضبوطات وغيرها من الممنوعات
عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية
وتأدية أقصى جهودها في سبيل تعزيز إنفاذ
األنظمة والقوانين لحماية المجتمع واالقتصاد
الوطني.
وتمكنت الهيئة العامة للجمارك مؤخر ًا من
رفع كفاءة المفتشين إلى أعلى المستويات
عبر دورات تدريبية متخصصة ،تهدف إلى
إطالع المفتشين الجمركيين على أحدث طرق
التهريب.

اتخاذ اإلجراءات القانونية بشأن قائدها ..المرور:

خارج سوق السيلية

ضبط مركبة قامت بالتفحيص
أكدت اإلدارة العامة للمرور أنه باإلشارة إلى
المتداول حول قيام قائد مركبة
مقطع الفيديو ُ
بالتحفيص والتالعب في أحد األحياء السكنية،
وجار اتخاذ اإلجراءات
فقد تم ضبط المركبة
ٍ
القانونية بشأن هذه المخالفة.
وتُ هيب اإلدارة العامة للمرور بالجمهور االلتزام
بالقوانين المرورية وتعزيز السالمة المرورية.
وتتخذ اإلدارة العامة للمرور إجراءات صارمة في
مواجهة مخالفات التفحيص واالستعراض،
وذلك بالغرامة وحجز السيارة وإحالة المخالفين
للنيابة المختصة ،حيث تقوم اإلدارة برصد أرقام
المركبات المخالفة وتطبيق القانون عليها عند
تجديد الترخيص ،داعية المواطنين والمقيمين
إلى التبليغ الفوري عبر تطبيق «مطراش »2في
حال رصدهم مثل هذه السلوكيات.
وتعمل الدوريات على مدار اليوم لرصد السيارات
المخالفة ،وذلك بهدف المحافظة على الطرق
العامة من المخالفين للقوانين المرورية ،حيث
إنه ال تهاون أو تساهل في تطبيق اإلجراءات على
السيارات المخالفة.
ودعت اإلدارة سائقي المركبات ومستعملي
الطرقات إلى االلتزام بقواعد السالمة المرورية
حفاظا على األرواح والممتلكات خاصة أنه تم خالل
الفترة الماضية تفعيل نظام «طلع» لكاميرات
المراقبة ،والذي يهدف إلى رصد المخالفات
المرورية بكافة أنواعها من عدم ربط حزام األمان
أو التحدث في الهاتف أثناء القيادة أو التجاوز
الخاطئ أو السرعة الزائدة أو السير ببطء أو قطع
اإلشارة الضوئية وغيرها من المخالفات التي
تشكل خطرا على السالمة العامة على الطريق،
مما يسهم بصورة كبيرة في إحكام السيطرة
األمنية داخل كافة مناطق الدولة وتيسير
الحركة المرورية ورصد أي مخالفة مرورية في
حينها.

حـم ـلـة لـضـبــط
الـبــاع ــة الجـائـليـن

أعلنت وزارة البلدية عن ضبط باعة متجولين خارج سوق
السيلية المركزي ،وذلك ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على
صحة وسالمة المستهلكين.
وقالت إنه في إطار حمالتها التفتيشية على األسواق بالتنسيق
مع األجهزة المعنية ،ضبطت بلدية الريان بعض الباعة
المتجولين في منطقة المواقف العامة خارج سوق السيلية
المركزي ،وتم تحرير محضر ضبط واتخاذ اإلجراءات القانونية
ضد المخالفين.

من برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية
المول ()1
الالند مارك ()1
سينماسينما

سينما المول ()1
TAMIL

3:00

SONIC THE HEDGEHOG 2

6:00

TAMIL

8:15

MALAYALAM

11:15

TELUGU

الخارقة
للحيواناتوالقطة
تحالف دي سي كوني

3:15
12:00

المينيونز :نهوض غورو
MALAYALAM

5:15
1:30

كوني والقطة الهندية
MALAYALAM

الخارقة
للحيوانات
سونيك القنفذ
تحالف دي سي 2

7:00
4:00

 2سونيك القنفذ

بحبك URDU

التاميلية

MALAYALAM
HINDI
سينما المول ()2
سينما الالند مارك ()2

سينما المول ()2

التيلجو

HINDI
TELUGU

8:30

MALAYALAM

11:30

المالياالمHINDI

EL ANKABOOT

7:00

FIRESTARTER

9:15

TAMIL

11:00

6:00
8:45

5:00
11:15

MALAYALAM

8:00

MALAYALAM
()3
سينما المول

11:00

التاميلية

SAMSAM

3:15

MALAYALAM

6:15

MALAYALAM

11:15

2:00

3:15

4:45

11:00PM

8:15

 2سونيك القنفذ

المالياالم

3:15

9:00
6:15

11:45

المالياالم

سينما المول ()3

سينما الالند مارك ()1
سينما بالزا ()1

سينما الالند مارك ()3

3:00

الكانادا

URDU

التاميلية

المالياالم
MALAYALAM

سينما بالزا ()2

HINDI
سينما الالند مارك ()2
التاميلية

 2سونيك القنفذ

المالياالم

MALAYALAM
HINDI

المالياالم

التاميلية

MALAYALAM

الهنديةمرمادوك

11:15
4:00

 2سونيك القنفذ

عملية اللحم المفروم
TAMIL

11:00

8:15

مرمادوك

تحالف دي سي للحيوانات الخارقة
المالياالم

الهندية
عملية اللحم المفروم

TAMIL

3:00

MALAYALAM

3:15

5:40

MALAYALAM

5:30

8:20
11:00

11:15
3:15

11:45
2:00
5:00
8:00

MALAYALAM
سي للحيوانات الخارقة
تحالف دي

8:30
2:20

8:45

6:15

11:30

MALAYALAM
المالياالم()3
سينما الالند مارك

TAMIL

الهنديةTAMIL

4:00

سينما بالزا ()3

MALAYALAM
الكانادا

 2سونيك القنفذ

1:30

11:00

11:30
5:45

6:45

12:00

5:55
8:05
10:50

3:00

2:20
4:00
6:45
8:45
11:00

سينما بالزا ()1
بدء دورات الربع الثالث

4:55
6:50
8:45
11:00

7:45قطر الرقمية عن بدء الدورات
 TELUGUأعلن برنامج تدريب حكومة
التدريبية للربع الثالث هذا األسبوع ،حيث تم عقد دورتين
10:45
TELUGU
تدريبيتين بالتعاون مع «مايكروسوفت» تعدان من أكثر
الدورات التدريبية طلبا.
سينما بالزا ()2
ويعد هذا البرنامج من أهم مبادرات حكومة قطر الرقمية
3:00
 TAMILالذي يدعم جهود تنفيذ أهداف استراتيجية حكومة قطر
 HINDIالرقمية ،ويسعى إلى 6:00
تعزيز القدرات والمهارات المهنية
في مجال تكنولوجيا المعلومات،
 TAMILللكوادر الوطنية والموظفين
8:15
 11:45التحول الرقمي في البالد من
 TAMILمن خالل ضمان تنفيذ خطط
 45:العاملين في مجال االتصاالت
خالل بناء قدرات الموظفين
وتكنولوجيا المعلومات ،وإعداد جيل جديد من الموظفين
سينما بالزا ()3
الحكوميين يمتلك الكفاءة الفنية العالية في جميع المسائل
3:30
GULLIVER RETURNS
المتعلقة بالحكومة الرقمية ،وتدريب عدد ال يقل عن 3000
5:15
SAMSAMمن الموظفين العاملين في مجال االتصاالت وتكنولوجيا
7:00
FIRESTARTER
الحكومي على مدى ثالث سنوات ،وعقد
المعلومات في القطاع
عدد من الجهات الرائدة مزودي
شراكات استراتيجية مع8:45
EL ANKABOOT
تكنولوجيا المعلومات11:00 .
MALAYALAM
:11

لالستفسار 40002222 :
�لثالثاء � 02أغ�سط�س 2022م

�لـعـدد5065 :

صفحات إعالنية متنوعة
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في قصصهم
عبرة

salmanalmalik1@hotmail.com

سلمان المالك

«سيدة العجائب» تبوح بأسرارها

التنزه يعزز صحة الرئة

أدهم شرقاوي

َ
ْ
اذهب حيث شئت !
كان
سفيان الثوري
في
َ
ِ
كتاب «مرآة ِ
الجنان» لليافعي أن ُ
َ
أمر
شديد اإلنكار على أبي جعفر المنصور ِل َما
أحدث في ِ
َ
وجعل يطلبه ليقتله!
فأهدر المنصور دمه،
الفة،
الخ ِ
ِ
َ
سفيان الثوري إلى اليمن ُمبتعد ًا بنفسه ،وما َ
زال
َ
فهرب ُ
ِّ
ُ
صلى
حدثهم
يتنقل من
ِ
ٍ
بحديث النبي َّ
قرية إلى قريةُ ،ي ِّ
وهم
الله عليه
فيكرموا وفادته ُ
عل ُم ُهم أمور دينهمُ ،
وسلمُ ،
وي ِّ
َّ
س ِر َق فيها
ولما آوى إلى
بعض القُ رى ذات ليلة ُ
ال يعرفونه! َّ
ِ
فاتهموه ألنه غريب ،وأتوا به إلى
لبعض
الناس شيءَّ ،
ِ
ِ
وكان والي ًا للمنصور على اليمن ،وقالوا:
َم ِعن بن زائدة
َ
َ
سرق متاعنا
إن هذا
وأنكر!
َ
َّ
َ
فقال له َم ِعن :ما تقول؟
ُ
أخذت لهم شيئ ًا.
فقال :ما
أن هذا الوجه
المعروفة
ه
بفراست
زائدة
بن
ن
ورأى َم ِع
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
فقال لمن حوله :قوموا عني فلي معه
بوجه سارق،
ليس
ِ
كالم!
فلما قاموا قال له :من َ
أنت؟
َّ
قال :عبد الله.
فقال له :ابن من؟
فقال :ابن عبد الله.
فقال له َم ِعنُ :ك ُّلنا عباد الله ،أوالد عباد الله ،ما اسمك؟
َ
سفيان بن سعيد الثوري!
فقال لهُ :
َ
فقال له َم ِعنَ :
يطلب َك أمير المؤمنين؟
أنت الذي
ُ
فقال :نعم!
فصمت َم ِعن لحظة ،ثم َ
َ
اذهب
سلمه أنا،
ْ
قال له :مث ُل َك ال ُأ ِّ
ُ
َ
شئت!
حيث
َ
ُ
َ
ولكنك
لست مطالب ًا في تركها،
الشركة التي فيها ُظلم
ُم َ
طالب أن ال تشترك في الظلم ،وأن ال تكون ذراع ًا فيه!
ُ
ُ
َ
لست مسؤو ًال إن لم
للناس جميع ًا،
العامة
والوظائف
ِ
ٌ
ُ
يك ْن الحاكم خليفة راشد ًاَ ،
تكون راشد ًا
مسؤول أن
أنت
َ
في نفسك ،ثم أمر الناس إلى الله!
الواقع الذي
إصالح أشياء كثيرة في
ُك ُّلنا نعج ُز عن
ِ
ِ
ُ
نعيشه ،ولكننا جميعنا
مكن لنا أن نكون
نعرف أنه ُي ُ
واقع أعوج!
مستقيمين في ٍ
ُ
ومقاربة ،إلى أن نتقي الله
تحتاج إلى
الحياة
ٍ
ُ
تسديد ُ
ما استطعنا ،إلى أن ننأى بأنفسنا عن ُ
الظلم والخطأ،
دين الناس وعدلهم ،ولكننا
فال أحد منا ُ
سيسأل عن ِ
فسددوا
جميعنا سنُ سأل عن ديننا وعدلنا نحن!
ِّ
وقاربوا!
ْ
ليست كما تبدو ،وبعض
لماح ًا ،بعض األشياء
ثم ُك ْن َّ
المشهد إلاَّ ما
تر في
ِ
البشر وراءهم حكايات كثيرة ،ال َ
تراه عيناكُ ،ا ُ
التدب ِر في
من
شيء
وتأمل،
ٌ
نظ ْر بعقلكَّ ،
ُّ
ٌ
َ
ص ْل
ِتبع
األمور،
إحساسك أحيان ًا َت ِ
قليل من الفراسة ،ا ْ
إلى الحقيقة!

bin.saeeda@hotmail.com

كشفت دراسة جديدة عن أن خروج األطفال
للتنزه في الطبيعة وكذلك العيش بجوارها قد
يؤدي إلى تحسين وظيفة الرئتين لدى األطفال
ويعزز صحتهم.
ووجد الباحثون الذين يدرسون تعرض األطفال
للمساحات الخضراء ،أن األطفال الذين لديهم
نباتات بالقرب من منازلهم في السنوات العشر
األولى من العمر كانوا بشكل أفضل في اختبار
وظائف الرئة من أولئك الذين لم يعيشوا بالقرب
من الطبيعة.
وقاس الباحثون وظيفة الرئة لما يقرب من 3300
طفل برتغالي باستخدام جهاز يقيس أكبر
كمية من الهواء يمكن للشخص أن يزفرها
بعد التنفس بأعمق قدر ممكن ،كما استخدم
الباحثون بيانات وخرائط األقمار الصناعية
لقياس مدى الغطاء النباتي بالقرب من منازلهم
على سبيل المثال ،المسافة إلى أقرب منتزه أو
حديقة أو مساحة خضراء عامة ،ونظروا إلى هذه
البيانات من وقت والدتهم ،وكذلك عندما كان
األطفال في سن  4و 7و 10سنوات.
وقال ديوجو كيروز ألميدا ،الذي يدرس المحددات
الجينية والسلوكية والبيئية للصحة في جامعة
بورتو في البرتغال« ،تشير أبحاثنا إلى أنه كلما
كانت البيئة أكثر اخضرارا ،كان ذلك أفضل».

وأضاف« :نظرنا في عوامل مثل النشاط البدني
وتلوث الهواء ،لكن الصلة بين وظائف الرئة
واالقتراب من المساحات الخضراء ظلت قائمة،
حتى بعد أن أخذنا ذلك في االعتبار ،وقد يكون
االقتراب من الطبيعة يقلل من اإلجهاد ،مما قد
يحسن الصحة البدنية ،أو قد يكون له تأثير
إيجابي على ميكروبيوم األطفال مجتمع البكتيريا
المختلفة التي تعيش في أجسامنا».
وتابع أن االنتقال إلى مناطق أكثر اخضرارا قد
يكون إحدى االستراتيجيات لتحسين وظائف
الرئة لدى األطفال ،ومع ذلك ،قد تكون العديد من
العائالت غير قادرة على تحمل تكاليف العيش
في أحياء أكثر خضرة ،ولتقليل التفاوتات
الصحية ،نحتاج إلى جعل مدننا أكثر خضرة،
خاصة في المناطق التي توجد فيها مساحات
خضراء قليلة أو معدومة ،مضيفا أنه من المهم
إشراك العائالت للتأكد من أن المتنزهات
والحدائق تناسب احتياجاتهم.
وقالت الدكتورة مارييل بيجنينبيرغ
رئيسة جمعية طب األطفال في
احتضن قضاء بافرا -التابع لوالية
الجمعية األوروبية« :يجب التأكد
صامصون شمالي تركيا -فعاليات مهرجان
من نمو أطفالنا بالقرب من
قابي قايا الدولي لرياضات الطبيعة بنسخته
المتنزهات فهذا يمكن أن يساعد
الرابعة على مدار  5أيام.
في تحسين صحة الرئة».

انتشل علماء اآلثار البحرية كنزا ال يقدر بثمن
من على متن سفينة إسبانية غرقت قبل نحو
 350عاما قرب جزر البهاما في المحيط األطلسي.
وغرقت السفينة المعروفة باسم «سيدة
العجائب» في عام  1656لتبدأ بعدها العديد من
المحاوالت الفاشلة للوصول إلى حطامها ،والفوز
بما كانت تحمله من كنوز وجواهر نفيسة.
وذكرت صحيفة «الغارديان» أن رحلة استكشافية
انطلقت مؤخرا لتبحث عن تلك الكنوز وسط آمال
ضئيلة في إمكانية
العثور على
الكنز،

بيد أن فريق تلك الرحلة تمكن من الوصول إلى
بقايا حطام تلك السفينة الذي كان منتشرا على
مسافة وصلت إلى  13كيلومترا ،وعثر على الكثير
من المجوهرات واألواني والقطع الذهبية األثرية.
وقاد الرحلة شركة  ،Allen Explorationبالتعاون
مع علماء اآلثار البحرية والغواصين من جزر
البهاما والواليات المتحدة ،وذلك بترخيص وطلب
من حكومة جزر البهاما.
وأشارت التقارير إلى أن الكثير من القطع النفسية
التي عثر عليها كانت ملكا ألرستقراطيين
أثرياء ،وربما يكون بعضها كان
ملكا للعائالت المالكة
اإلسبانية في تلك
العصور.

مـهـرجــان
لـريــاضــات الـطـبـي ـعــة

المهرجان ،الذي نظمته بلدية بافرا بمنطقة قابي
قايا ،تضمن أنشطة رياضية في أحضان الطبيعة

عالج جديد اللتهاب الرئتين
ابتكر علماء من جامعة األورال الفيدرالية في روسيا مركبات كيميائية جديدة
قادرة على كبح االلتهاب الرئوي الحاد ،دون أن تؤثر في منظومة المناعة.
وبفضل هذا االبتكار سوف تظهر في الصيدليات أدوية وعقاقير لعالج األشكال
الحادة من اإلنفلونزا.
وذكرت مجلة  Pharmaceuticalsأن علماء الجامعة ابتكروا طريقة جديدة للحصول
على هذه المركبات الكيميائية (مركبات حلقية غير متجانسة) ،التي تدخل في
تركيبها مواد تمنع نشاط (اإلنترلوكين ،)-6وتلعب دورا مهما في االستجابة المناعية.
ووفقا للخبراء ،في بعض الحاالت يؤدي وجود فائض من اإلنترلوكين إلى حدوث التهاب
غير منضبط ،وتلف األنسجة ،وتهديد حياة المرضى ،ولكن المركبات الجديدة سوف
تساعد على احتواء هذا التفاعل الخطير.
وقال باحث علمي في مختبر التركيب العضوي بالجامعة« :عموما يعتبر اتجاه هذا البحث
أكثر جوهرية ،واستنادا إلى معلوماتنا سيمكننا الحصول على منتج تطبيقي ،وبفضل دراستنا
األساسية ظهرت بعض األدوية والعقاقير الطبية الجديدة في الصيدليات».

بمشاركة  85رياضي تركي و 100من عدة
دول.
وتابع عدد كبير من عشاق الطبيعة بحماس
الفعاليات الرياضية التي أقيمت في إطار
المهرجان ،بينها القفز المظلي والتجوال وتسلق
الجبال ورحالت السفاري.

الكالب ترى بأنوفها
توصلت دراسة جديدة إلى أن الكالب قد تكون قادرة على
«الرؤية» بأنوفها ،إذ تتجنب الكالب العمياء االصطدام
باألشياء من خالل أنوفها .واكتشف فريق من األطباء
البيطريين التابعين لجامعة كورنيل في نيويورك أن
الرؤية والشم مرتبطان بالفعل في أدمغة الكالب ،وهو األمر
الذي ال يحدث مع باقي أنواع الحيوانات.
وأجرى الفريق فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي
على عدد من الكالب من سالالت مختلفة .وكتب الباحثون
في دراستهم أن جميع الفحوصات كشفت عن وجود
«مسار» يربط بين منطقة المعالجة البصرية بالدماغ
والبصيلة الشمية .وأضافوا أن هذا المسار يتضمن
أيضا جزء الدماغ المسؤول عن االستجابات السلوكية
والعاطفية.
وأكد الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى أن الشم
والرؤية عند الكالب متكامالن بطريقة ما ،مما يعني أنها
قد تستخدم حاسة الشم لتحديد مكان األشياء التي ال
تراها ،موضحين أن هذا األمر مفيد بشكل خاص في حال
معاناة الكالب من مشكلة في الرؤية أو في حال فقدانها
بشكل كامل.
وقالت قائدة فريق الدراسة الدكتورة فيليبا جونسون:
«عندما يدخل البشر إلى غرفة ما ،فإنهم يستخدمون
عيونهم في المقام األول للتعرف على األشياء الموجودة
بالداخل .لكن يبدو أن الكالب تدمج الرائحة مع الرؤية في
طريقة تعرفها على األشياء الموجودة حولها ،بل وتقرر
الدخول لمكان أو غرفة بعينها بشكل أساسي بعد شم
رائحتها».

