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يفتتح في مركز قطر الوطني للُمؤتمرات غدا 
االثنين معرض ومؤتمر قطر الدولي للُمستلزمات 

QMED 2019 الطبية والرعاية الصحية

بيصير.. !!
اختتم 20 طالب� من جامعة كالجاري في 
قطر رحلة أكاديمية إلى إندونيسيا، حيث 

شاركوا في برنامج تبادل تعليمي.

صــار.. !!

مبارك بن جهام الكواري

 Alkuwarim @hotmai.com

صبـاح األحـد

األلفــة
أحبه ألنه وطني، وأحب مدينتي أكثر، وفي املدينة الحي، وأحب املنزل كثيرًا، 
وبه أغلب ذكريات عمري، وفي املنزل غرفتي الخاصة، وأشيائي التي تعّودت 

عليها، وتعيش معي.
تتسع الدائرة وتضيق، ويستمر الحب بدرجاته املختلفة لكل ماهو حولنا... 
تلك هي املشاعر اإلنسانية تجاه كل األشياء، من أشخاص وجماد وحيوان 
الحياة مــن دونــهــم، وهناك  أحيانًا، فهناك أشــخــاص نعشقهم، وال نتصّور 
أماكن نحّبها، دول ومدن ومقاٍه وشوارع، بل إن بعضنا يحب مقهى معينًا 
وفي املقهى أو املطعم طاولة خاصة يفضلها بل هناك كرسي محّدد يحب 
لها ونفضلها بالرغم من  لدينا مالبس نرتاح  الجلوس عليه، حتى املالبس 
قدمها أحيانًا، وهناك مالبس مشتراة منذ فترة وغير مستخدمة. وكذلك 
نفضل بعض األطعمة واملشروبات عن غيرها واأللوان واألشكال والبضائع... 

إلخ من األشياء في حياتنا إنها قضية أذواق مختلفة.
فاإلنسان بطبعه مخلوق أليف وكذلك بعض املخلوقات تحب األلفة.

اإلنــســان راحــة معينة  والتآلف بني األرواح واألمــاكــن وباقي األشــيــاء، فيجد 
وونس قد يفتقده من جهة في حياته فيحاول التعويض بشكل أو بآخر.

فرضت حياة التشتت في الغرب واملجتمعات الغربية لجوء البعض للحيوانات 
بشكل مبالغ فيه كالكالب والقطط لتعويض األلفة والونس املفقود بني البشر، 
وأذكر إحداهن وتآلفها مع الفئران وحينما فرض عليها االختيار بني السكن 
الذي تستأجره أو الفئران غادرت وفئرانها. يحتاج اإلنسان خصوصًا آخر 
العمر ونس املقربني منه فال تحرموا كبار السن من ذلك بزيارتهم والحديث 
معهم فالوحدة قاسية، وهناك ما يسمى بزواج الونس في بعض الدول عندما 

يفقد أحد الطرفني شريك حياته ويبحث عن من يؤنس وحدته.
◄ آخر الكالم...

ترتاح لك نفسي... وعيني لشوفتك ترتاح...

قال موقع lecoursdeschoses  إن قطر ساهمت 
ــادة الــحــيــاة إلـــى 6 نـــافـــورات مــيــاه في  ــ فـــي اعـ
العاصمة الفرنسية باريس من خالل ضخها 

تمويالت بقيمة 4 ماليني يورو .
املـــصـــدر إن آن هـــيـــدالـــجـــو، عــمــدة  وقـــــال ذات 
مــديــنــة بــاريــس ، افــتــتــحــت الـــنـــافـــورات الست 
الجديدة في روند بوينت بجادة الشانزليزيه 
، تــم تمويل  يـــورو  بقيمة نــاهــزت 6.3 مليون 

أكثر من 60 % من قبل دولة قطر.
إلــى أن ســت نوافير   lecoursdeschoses ولفت
جــديــدة مــن الكريستال والــبــرونــزيــة بارتفاع 

الــنــوافــيــر القديمة التي  13 مــتــًرا حلت مــكــان 
صــمــمــهــا املـــهـــنـــدس املـــعـــمـــاري جــــان تــشــارلــز 
أدولف ألفاند ، والتي لم تكن مستخدمة منذ 

20 عاًما. 
ووفـــًقـــا ملــســح أجـــرتـــه مــؤســســة آرت تــربــيــون  
نشرته ديدييه ريكنر في أغسطس 2017 ، فإن 
أكثر من نصف النافورات العامة (%55.8) ال 

تعمل.
وتم تصميم  النوافير الست من قبل  الثنائي 
، بــطــريــقــة تــمــكــن  ــك  ــيـ بـــورولـ إروان ورونــــــــان 
جــمــيــعــهــا بــــإضــــاءة  نــفــســهــا بـــبـــطء وتــســمــح 
بتألق ألف مصباح مثل الثريا تتكيف مع جو 

املكان، النهار والليل.

باص صانع يختتم جوالته في املدارس

اختتم بــاص صانع جوالته امليدانية للمدارس 
االبتدائية والنموذجية والتي تضمنت 9 مدارس 
مــن بينهم 7 مــــدارس بــنــات ومــدرســتــني للبنني، 
تحت إشــراف قسم البرامج واألنشطة املدرسية 
بــــــــــإدارة شـــــــؤون املــــــــــدارس وقــــســــم تــكــنــولــوجــيــا 
الــتــربــوي فــي وزارة  ــإدارة التوجيه  بــ املــعــلــومــات 
بــالــتــعــاون مــع شركة  الــعــالــي  التعليم والتعليم 

ابتكار للحلول الرقمية.
تم تنظيم برنامج زيارة باص صانع للمدارس 
بـــهـــدف دعــــم الــطــلــبــة املـــوهـــوبـــني واملـــبـــدعـــني في 
ــم عــلــى  ــهــ ــدراتــ ــلــــة االبــــتــــدائــــيــــة وتــــعــــزيــــز قــ املــــرحــ
الفرص  االبــتــكــار والصنع والتصميم، وإتــاحــة 
ــم إلـــــــى إبـــــداعـــــات  ــ ــارهـ ــ ــكـ ــ املــــالئــــمــــة لـــتـــحـــويـــل أفـ
مـــلـــمـــوســـة، ويـــعـــتـــبـــر « بـــــاص صـــانـــع « مــعــمــال 
ــأحـــدث األدوات  بـ تــصــنــيــعــيــا مــتــنــقــال ومـــجـــهـــزا 
ــج الــتــعــلــيــمــيــة املـــخـــتـــصـــة بــالــصــنــاعــة  ــرامــ ــبــ والــ
واالخــتــراع، ومـــزود بتقنيات متنوعة لتعريف 
ــكـــار.  ــتـ طــلــبــة املـــــــدارس بـــخـــطـــوات الـــصـــنـــع واالبـ
ويــنــدرج (بـــاص صــانــع) تــحــت مــشــروع مــبــادرة 

صــانــع الـــذي تــرعــاه شــركــة ابــتــكــار؛ وهــي شركة 
قطرية ناشئة في مركز حاضنة قطر لألعمال، 
حـــيـــث تـــصـــمـــم الـــتـــجـــربـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة لــتــمــكــني 
الــعــنــان للمتعلمني. ويتسع  املعلمني وإلطـــالق 
بـــاص صــانــع لــحــوالــي 20 طــالــبــًا، ويــتــم تقسيم 
طالب املدرسة على مجموعات متتالية لتحقيق 
أكــبــر اســتــفــادة مــمــكــنــة للطلبة مــن خــاللــه، كما 
أن بــــاص صـــانـــع مـــن الــــداخــــل مــصــمــم بــطــريــقــة 
هندسية وآمــنــة يحوي مختبرًا ومجموعة من 
الــتــجــهــيــزات واملـــعـــدات وفــيــه يــتــم إنــجــاز آلــيــات 

وخطوات التصنيع واألدوات التي تأتي معها.

وليد الدرعي

الدوحة - الشرق

قطر تساعد على إعادة الحياة 
لنافورات بجادة الشانزليزيه


