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النسخة اإللكترونية
قناة 
على

صفحة٥٢
رياالن

بدء المرحلة الثانية من تخفيف القيود األربعاء.. اللجنة العليا إلدارة األزمات:

ـــــــا ــــى إصـــــــــابـــــــــات كـــــــورون ــــن ــــح ــــن ـــــــاض م ـــــــف ـــــــخ ــــــــــــــــــذروة وان تـــــخـــــطـــــي ال

ــــــــــــــراءات االحـــــتـــــرازيـــــة  ــــمــــطــــاعــــم وفـــــــق اإلج ـــمـــســـاجـــد وال ـــل ـــــحـــــدود ل ــــاح م ــــت ــــت اف

١٢

٢ و  ١٤

٥ أشخاص الحد األقصى للتجمعات

المحاكم  استأنفت   :]  - الــدوحــة 
ــهــا، أمــــــس، بـــعـــد نـــحـــو ٣ أشـــهـــر من  عــمــل
اإلجـــراءات  إطــار  في  الجلسات  عقد  تعليق 
األعلى  المجلس  اتخذها  التي  االحــتــرازيــة 

للحد  الــمــاضــي،  مـــارس  شهر  فــي  للقضاء 
من انتشار فيروس كورونا وسط إجراءات 
وقــائــيــة مـــشـــددة. وأّكـــــد ســـعـــادة الــقــاضــي 
إبراهيم النصف رئيس محكمة االستئناف، 

أن المحكمة بدأت جلساتها، أمس، بالنطق 
باألحكام والنظر في القضايا العاجلة ذات 

األولوية.

إجراءات مشددة في أول أيام استئناف التقاضي

استعدادات لعودة النشاط للسياحة

ً استخراج شهادات الثانوية إلكترونيا

الدوحة - قنا: استعرضت لجنُة السياحة والمعارض 
بغرفة قطر مستجدات القطاع الخاص السياحّي وأهّم 
االحترازّية  اإلجــراءات  ظّل  في  تواجهه  التي  المعّوقات 
ناقشت  كما  (كوفيد-١٩)،  كورونا  جائحة  انتشار  لمنع 
للمراحل  والسفر  السياحة  ومكاتب  الفنادق  استعداَد 
المفروضة  للقيود  التدريجّي  الرفع  إطــار  في  القادمة 
بسبب الفيروس. جاء ذلك خالل اجتماع عقدته اللجنُة 
عن بُعد بواسطة االتصال المرئي، برئاسة سعادة الّشيخ 
حمد بن أحمد بن عبداهللا آل ثاني عضو مجلس إدارة 

غرفة قطر ورئيس اللجنة، وبُمشاركة أعضائها.

الدوحة - [: بدأ خريجو الشهادة الثانوية العامة، 
اإللكترونية  البوابة  عبر  شهاداتهم  طباعة  فــي  أمــس، 
بموقع وزارة التعليم والتعليم العالي اإللكتروني، تمهيداً 
للتقدم بها إلى الجامعات. وتتيح الشهادة الثانوية العامة 
للطلبة االلتحاق بكافة جامعات العالم دون الحاجة إلى 
سنة تأسيسية، وذلك بفضل خوض الطالب الختبارات 
نهاية الفصل الدراسي الثاني التي جرت الشهر الجاري 
لتفشي  وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة نظراً 

جائحة كورونا «كوفيد ١٩». 

افتتاح المكتبات والمتاحف 
بسعة وساعات محددة
افتتاح جميع الحدائق 
والشواطئ والكورنيش

تطبيق إجراءات التباعد 
واستمرار إغالق ساحات اللعب

االنتقال من مرحلة ألخرى 
مرهون بتعاون الجميع

٥٠٪ الطاقـة االستيعابيــة 
للموظفين بمقر العمل 

٢٣

٤

قطر تدين هجوماً بالعراق
الدوحة – قنا: أعربت دولة قطر عن 
للهجوم  الشديدين  واستنكارها  إدانتها 
الـــــذي اســـتـــهـــدف نــقــطــة أمــنــيــة شــرقــي 
العاصمة العراقية بغداد، وأدى إلى مقتل 
وزارة  آخــريــن.وجــددت  وجــرح  شرطي 
الخارجية، في بيان أمس، موقف دولة 

قطر الثابت من رفض العنف واإلرهاب، 
مهما كــانــت الـــدوافـــع واألســـبـــاب. وعــّبــر 
ــبــيــان عـــن تـــعـــازي دولــــة قــطــر لـــذوي  ال
ـــعـــراق،  الــضــحــيــة ولــحــكــومــة وشـــعـــب ال

وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
٢٠

قطر تطالب بحظر شامل للتجارب النووية
الرعاية األولية تطلق ١٧ خدمة جديدة
البلدية توجه نصائح لحماية النخيل

إعالن قرارات القبول بجامعات المدينة التعليمية 
جراحة روبوتية رائدة في حمد الطبية
بدء التسجيل  لجائزة القمة العالمية ٢٠٢٠

١٢٢٥

١٠ ١١

٥ ٢٠
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رئيس المحكمة القاضي إبراهيم النصف :

الدوحة - نشأت أمين:

استأنفت محكمة االستئناف 
نظر الدعاوى أمس بعد نحو ٣ 
أشهر من تعليق عقد الجلسات 
في إطار اإلجراءات االحترازية 
ـــتـــشـــار فـــيـــروس  لــلــحــد مــــن ان
كورونا المستجد «كوفيد-١٩».

وأكــــــــــد ســــــعــــــادة الـــقـــاضـــي 
إبراهيم النصف رئيس محكمة 
بدأت  المحكمة  أن  االستئناف 

جلساتها أمس بالنطق باألحكام والنظر في 
إلى  مشيراً   .. األولوية  ذات  العاجلة  القضايا 
أن جميع الجلسات التي عقدت جرت بوتيرة 
تصريح  في  النصف،  القاضي  ونــوه  جيدة. 

ضمن  قـــطـــر  لــتــلــيــفــزيــون 
تقرير حول ضوابط دخول 
ــئــنــاف  الـــمـــحـــاكـــم مــــع اســت
جــلــســات الــتــقــاضــي أمـــس، 
باالجراءات  التقيد  بأهمية 
يتعلق  فــيــمــا  االحــــتــــرازيــــة 
بدخول المتقاضين للمبنى.
القاضي  أكــد  جانبه  مــن 
حــمــد أبـــــو شـــهـــاب الــمــري 
أمــام  المجال  فتح  صعوبة 
بشكل  األشــــخــــاص  دخـــــول 
أن  إلــى  الفــتــاً  الحالية،  المرحلة  فــي  واســـع 
دائــرة  كل  تنظرها  فقط  دعــوى   ١٥ هناك 
ســواء محامين  بما ال يزيد عن ٣٠ شخصاً 

أو متقاضين.

خالد  الــدكــتــور  أعلن   :]  - الــدوحــة 
العامة  للمؤسسة  الــعــام  الــمــديــر  السليطي 
على  حسابه  عبر  «كــتــارا»،  الثقافي  للحي 

عن  اإلجتماعي «تــويــتــر»،  الــتــواصــل  مــوقــع 
لتكون   ٥ و٤و   ٣ رقــم  كتارا  شواطئ  تهيئة 

جاهزة إلستقبال األفراد األربعاء المقبل.

االستئناف تبدأ جلساتها بنطق 
األحكام والقضايا العاجلة 

كتارا تفتح شواطئ ٣ و٤ و٥ أمام 
الجمهور بعد غٍد

القاضي إبراهيم النصف

الدوحة - هبة البيه:

أعــلــنــت مــؤســســة قــطــر أنــهــا بــصــدد 
تخفيف  تتضمن  الــتــي  الــخــطــط  وضـــع 
اإلجــــــراءات الــمــرتــبــطــة بـــإعـــادة افــتــتــاح 
مرافقنا واستئناف العودة إلى المكاتب، 
وذلــــك مـــع بـــدء الــتــخــفــيــف الــتــدريــجــي 
المستوى  على  االحــتــرازيــة  لــإلجــراءات 
موقعها  عبر  المؤسسة  وقالت  الوطني. 
«مستجدات  عــنــوان  تحت  اإللكتروني 
قطر  مــؤســســة  إجــــــراءات   :١٩ كــوفــيــد 
الخطط  هــذه  تطبيق  إن  االحــتــرازيــة» 
ووضـــعـــهـــا مــــوضــــع الــتــنــفــيــذ ســيــكــون 
باالستناد إلى التوجيهات الحكومية في 
الصحية  المؤشرات  ووفق  الشأن،  هذا 
ـــة قــطــر، والــمــؤشــرات  الــعــامــة فــي دول
وذلــك  نفسها،  المؤسسة  فــي  الصحية 
متعددة  العمل  طبيعة  مع  يتماشى  بما 
الـــمـــجـــاالت، والـــتـــنـــوع الـــــذي يــتــســم به 

مجتمع مؤسسة قطر.
وأضـــافـــت: إنـــه ســيــتــم اإلعـــــالن عن 
الـــمـــزيـــد مــــن الـــمـــعـــلـــومـــات الــمــتــعــلــقــة 
الوقت  في  مرافقنا  فتح  إعــادة  بموعد 

ستبقى  المرحلة  هــذه  فــي  الــمــنــاســب، 

إجــراءات العمل عن بُعد في مؤسساتنا 

العودة  تكون  أن  على  المفعول؛  سارية 

إلى المكاتب في المستقبل وفق مراحل 

تــدريــجــيــة، مـــع أخـــذنـــا فـــي الــُحــســبــان 

الصحة  لضمان  الــالزمــة  االحــتــيــاطــات 

ــابــعــت: إنــنــا في  ــعــامــة. وت والــســالمــة ال

التواصل  على  حريصون  قطر  مؤسسة 

المستمر مع موظفينا ونقوم بإطالعهم 

عــلــى تــوجــيــهــات الــصــحــة والـــســـالمـــة، 

الصادرة  بالسفر  المتعلقة  واإلرشــادات 

عــن دولـــة قــطــر، كــمــا أنــنــا نــقــّدم لهم 

ــــضــــرورة،  الــــدعــــم والــــمــــشــــورة عـــنـــد ال

وكــمــا هــو مــعــهــود، نــدعــو الــجــمــيــع إلــى 

ــد بــــاإلرشــــادات  ــتــقــّي االســـتـــمـــرار فـــي ال

موضحة  واتباعها،  الرسمية  الصحية 

أنه منذ أكثر من ثالثة أشهر ونحن في 

مواجهة جائحة كوفيد-١٩، ولكننا على 

الــرغــم مــن ذلـــك نــواصــل فــي مؤسسة 

إقفالنا  ظـــّل  فــي  بُــعــد  عــن  عملنا  قــطــر 

بما  والمجتمعية،  األكاديمية  لمرافقنا 

والــســالمــة  الــصــحــة  بـــأن  قناعتنا  يــؤكــد 

العامة هي أهم أولوياتنا.

وبــيــنــت الــمــؤســســة أن تــلــك الــفــتــرة 

الـــزمـــنـــيـــة كـــانـــت صـــعـــبـــة، لــكــنــهــا فــي 

وتحفيز،  إلــهــام  مصدر  نفسه  الــوقــت 

فــقــد أظـــهـــرت أســـــرة مــؤســســة قطر 

هيئة  وأعضاء  وطالبنا  موظفينا  من 

ـــة الفــتــة،  الـــتـــدريـــس، مـــهـــارة ومـــرون

إذ  التغيير.  مــع  الــتــكــّيــف  عــلــى  وقـــدرة 

بما  للعمل،  جديدة  طريقة  مًعا  تبنينا 

يضمن استمرارية رسالة المؤسسة بال 

العالمية.  الجائحة  هذه  وسط  انقطاع 

تقدير  بتحية  الــتــوجــه  مــن  لنا  بــّد  وال 

إلــــى جــمــيــع أفـــــراد الــمــجــتــمــع، الــذيــن 

للتدابير  والتفهم  الــدعــم  كــّل  أظــهــروا 

في  بــاتــخــاذهــا  قمنا  الــتــي  الــضــروريــة 

الصدد. هذا 

مـــركـــز  ــــن  أعــــل ــــا:  قــــن  - الـــــدوحـــــة 
اإلعـــاقـــة  ذوي  لـــألشـــخـــاص  الــشــفــلــح 
الــتــابــع لــلــمــؤســســة الــقــطــريــة لــلــعــمــل 
االجـــتـــمـــاعـــي، عــــن إطـــــالق الــنــســخــة 
الــرابــعــة مــن بــرنــامــجــه الــصــيــفــي في 
تحت  المقبل،  يوليو  شهر  من  األول 

ــنــا أمـــــان)،  شـــعـــار (صــيــفــنــا فــــي بــيــت
وذلـــــك عـــبـــر مــنــصــتــه اإللــكــتــرونــيــة 
ذوي  مــــــن  األشـــــــخـــــــاص  ولــــجــــمــــيــــع 
البرنامج  ويهدف  قطر.  في  اإلعاقة 
الــصــيــفــي الـــذي يــســتــمــر لــشــهــر كــامــل 
فــي  أيــــــــام   ٤ مــــــــدار  عــــلــــى  ويـــــكـــــون 

األســــبــــوع، إلــــى رفــــع درجـــــة الـــوعـــي 
ذوي  األشــخــاص  بحقوق  المجتمعي 
اإلعــــاقــــة وحـــقـــهـــم بـــالـــمـــشـــاركـــة فــي 
تنفيذ  خــالل  مــن  الصيفية  األنشطة 
من  العديد  تكسبهم  هــادفــة  أنشطة 
ــثــمــار  الــــمــــهــــارات، إضــــافــــة إلــــى اســت

اإلعـــــاقـــــة  ذوي  مــــــن  األشـــــــخـــــــاص 
ــاتــهــم الـــعـــمـــريـــة والــتــشــخــيــصــيــة  بــفــئ
بالنفع،  عليهم  يــعــود  بما  المختلفة 
ضمن  وذلـــك  قــدراتــهــم  مــن  ويــطــور 
وأكــثــر   ً أجـــواء مــفــتــوحــة أقـــل تــقــيــيــدا

ية. حيو

ً استئناف العمل بمرافق مؤسسة قطر تدريجيا

الشفلح يطلق برنامجه الصيفي إلكترونياً األربعاء

وفق خطط تضمن االلتزام باإلجراءات االحترازية

ــــد فـــــي مـــــرافـــــق الـــمـــؤســـســـة  ــــع ـــل عـــــن بُ ـــم ـــع ــــرار إجــــــــــــراءات ال ــــم ــــت اس
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مختومة ومعتمدة وصالحة للتقديم للجامعات

رسالن: - محروس  الدوحة 

العامة  الــثــانــويــة  الــشــهــادة  خــريــجــو  بــدأ 
البوابة  عبر  شهاداتهم  طباعة  في  أمــس 
الــتــعــلــيــم  وزارة  بـــمـــوقـــع  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي اإللــكــتــرونــي، تــمــهــيــًدا 

الجامعات. إلى  بها  للتقديم 
للطلبة  العامة  الثانوية  الشهادة  وتتيح 
االلــتــحــاق بــكــافــة جــامــعــات الــعــالــم دون 
الـــحـــاجـــة إلـــــى ســـنـــة تـــأســـيـــســـيـــة، وذلــــك 
نهاية  الختبارات  الطالب  خــوض  بفضل 
ـــتـــي جـــرت  الـــفـــصـــل الـــــدراســـــي الـــثـــانـــي ال
وتدابير  إجـــراءات  وســط  الــجــاري  الشهر 
جائحة  لتفّشي  نــظــًرا  مــشــددة  احــتــرازيــة 

.١٩ كوفيد  كورونا 
والــشــهــادات مــخــتــومــة بــخــاتــم الـــوزارة 
مــركــز  إدار  مـــديـــر  بــتــوقــيــع  ومـــمـــهـــورة 
مــعــلــومــات الــطــلــبــة وصـــالـــحـــة لــلــتــقــديــم 
وتحتاج  قطر،  داخــل  الجامعات  بجميع 
فقط إلى توثيقها من الخارجية القطرية 

الخارجية. الجامعات  في  بها  للتقديم 
وبـــلـــغ عــــدد الــمــتــقــدمــيــن الخـــتـــبـــارات 
 ١١٤٥٧ الــشــهــادة الــثــانــويــة الــعــام الــجــاري 
طالبًا وطالبة من بينهم ٦٢٢٦ قطريون، 
وإنـــاثـــاً،  ذكــــــوراً  قــطــريــيــن  غــيــر  و٥٢٣١ 
الكبار،  وتعليم  الــنــهــاري،  طلبة  يمثلون 
والــمــعــهــد الـــديـــنـــي، والـــثـــانـــويـــة الــتــقــنــيــة، 
والثانوية المصرفية، وبلغت نسبة النجاح 
بارتفاع  النهاري  للتعليم   ٪٨٥ من  أكثر 

السابق. األكاديمي  العام  عن   ٪٣ بلغ 
ووضــــع قــطــاع شــــؤون الــتــقــيــيــم خــالل 
ــبــارات ضــوابــط تــضــمــن قــلــة أعـــداد  االخــت
احترازي  كإجراء  االختبار  بلجان  الطلبة 

حــرًصــا عــلــى ســالمــتــهــم الــصــحــيــة، حيث 
قاعات  في  الطلبة  عدد  يزيد  أال  اشترط 
الــمــدارس  فــي  الصفوف  لجميع  االختبار 
العادية،  الصفوف  في  طالب  ثمانية  عن 
مع  الــريــاضــيــة،  الــصــالــة  فــي  ــا  طــالــبً و٤٠ 
تقل  ال  وآخر  طالب  كل  بين  مسافة  ترك 

أمتار. ثالثة  عن 
بــوزارة  التقييم  شــؤون  قطاع  ويتولى 
اختبارات  إعــداد  العالي  والتعليم  التعليم 
بشكل  عليها  واإلشــراف  الثانوية  الشهادة 
وطباعتها  االخــتــبــارات  إعـــداد  مــن  كــامــل 
الجلوس  أرقــام  وإعـــداد  اللجان  وتشكيل 
للوائح  وفقاً  بالمدارس  تطبيقها  ومتابعة 
والــقــوانــيــن، ويــتــم تــصــحــيــح االخــتــبــارات 
ورصـــــد الــــدرجــــات مـــركـــزيـــاً مـــن خــالل 
التابع  الثانوية  للشهادة  الــعــام  الكنترول 

بالوزارة. التقييم  شؤون  لقطاع 
ويــقــيــم طـــالب الــشــهــادة الــثــانــويــة عبر 
كل  نــهــايــة  اخــتــبــار  بـــأداء  الفصلين  نــظــام 
الــدرجــة  مــن   ٪٤٠ بنسبة  دراســــي  فــصــل 
و٦٠٪  األول  للفصل  لــلــمــادة  اإلجــمــالــيــة 

الثاني. للفصل 

استخراج شهادات الثانوية 
عبر البوابة اإللكترونية للتعليم

حمدي : - عبدالمجيد  الدوحة 

أكــــــــــد الـــــــدكـــــــتـــــــور يــــوســــف 

الــمــســلــمــانــي الـــمـــديـــر الــطــبــي 

لــمــســتــشــفــى حـــمـــد الــــعــــام أن 

ذروة  فــتــرة  تـــجـــاوزت  قــطــر 

انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 

وبــدأ  «كوفيد-١٩»  المستجد 

ـــــة فــى  عــــــدد حـــــــاالت اإلصـــــاب

االنــــخــــفــــاض بـــشـــكـــل واضـــــح، 

ــــا ذلــــــك إلــــــى خــطــط  مــــرجــــًع

الدولة الحتواء الوباء وتجاوب 

والتزام المواطنين والمقيمين 

مـــع اإلجـــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 

قبل  من  الصادرة  والتعليمات 

المعنية. الجهات 

في  الــمــســلــمــانــي،  د.  وقــــال 

نشرته  مصور  تــوعــوي  مقطع 
مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة عــبــر 
الــتــواصــل  مــوقــع  عــلــى  حسابها 
االجتماعي «تويتر»، إن هناك 
اإلصابات  أعداد  في  انخفاًضا 
وفي الوقت نفسه هناك زيادة 
فـــي إصـــابـــات بــعــض الــفــئــات، 
والمقيمون  المواطنون  بينهم 
إلـــى  ـــًرا  مـــشـــي  .. وعـــائـــالتـــهـــم 
أن فــئــة الــعــمــال كــانــت األكــثــر 
إصــابــة بــالــفــيــروس فــي بــدايــة 

انتشاره.
العمال  معظم  أن  وأوضــح 
مـــن الـــشـــبـــاب الـــذيـــن تـــتـــراوح 
عاًما  و٤٠   ٢٠ بين  أعــمــارهــم 
أمــراضــا  يــعــانــون  ال  وبعضهم 
القليل  كـــان  ولــذلــك  مــزمــنــة، 

مـــنـــهـــم يــــحــــتــــاجــــون دخــــــول 

الـــمـــســـتـــشـــفـــى حــــــال اإلصــــابــــة 

وعــــدد قــلــيــل جــــًدا يــحــتــاجــون 

المركزة. العناية  لدخول 

الــمــواطــنــيــن  أن  وأضـــــــاف 

والــــمــــقــــيــــمــــيــــن وعــــائــــالتــــهــــم 

أكــبــر عــمــًرا مــن فــئــة الــعــمــال 
وبعضهم يعانون أمراًضا مثل 
الــضــغــط والـــســـكـــري والــقــلــب 
ويعدون أكثر عرضة لإلصابة 
احتمالية  وتــكــون  بــالــمــرض، 
في  أكبر  للمستشفى  الــدخــول 
العناية  وربما  إصابتهم،  حال 

المركزة.
نـــســـبـــة  أن  عـــــــن  وكــــــشــــــف 
الــوفــيــات بــيــن الــمــصــابــيــن في 
األلـــــف  فـــــي   ١٫٤ هـــــي  قــــطــــر 
مــوضــًحــا أن مــعــدل الــوفــيــات 
يعانون  الذين  المصابين  بين 
أمــــراًضــــا مـــزمـــنـــة يــتــضــاعــف 
بأكثر من عشر مرات، ونصح 
من  الخروج  بعدم  الفئة  هذه 
القصوى  للضرورة  إال  المنزل 

ــيــديــن بــاســتــمــرار  مـــع غــســل ال

وارتداء الِكمامة حال الخروج 

تكرار  حال  وفي  المنزل،  من 

خــــــروج أحـــــد أفــــــراد األســـــرة 

مخالطته  عدم  يفضل  للعمل، 

يقطنون  الــذيــن  الــســن  لــكــبــار 

يعانون  بمن  أو  بالمنزل  معه 

مزمنة. أمراًضا 

وأشـــــار إلـــى أنـــه مـــع الــرفــع 

من  بــد  ال  للقيود،  التدريجي 

باإلجراءات  االلتزام  استمرار 

اليدين  غسل  مثل  االحترازية 

للضرورة  إال  الــخــروج  وعــدم 

والتقيد  الــكــمــامــات،  وارتـــــداء 

بــجــمــيــع اإلجـــــــــراءات فــــي كــل 

مراحل رفع القيود األربعة.

قطر تجاوزت مرحلة ذروة  انتشار كورونا
انخفاض كبير في أعداد اإلصابات.. د. يوسف المسلماني:

ــود ــي ــق ـــة خـــــالل مــــراحــــل رفـــــع ال ـــي ـــائ ـــوق ــــــاإلجــــــراءات ال ضـــــــرورة الــتــقــيــد ب

د. يوسف المسلماني

تــقــدم   :] الدوحة- 
قطر،  في  جورجتاون  جامعة 
لمؤسسة  الــشــريــكــة  الــجــامــعــة 
باللغة  مــبــتــكــرة  دورة  قــطــر، 
تمنح  العربية  ألبــنــاء  العربية 
لتطوير  فــرصــة  الــمــشــاركــيــن 
العربية  باللغة  الكتابة  قدرات 
ــــقــــدي أثــــنــــاء  ــــن والـــتـــفـــكـــيـــر ال
اســتــكــشــافــهــم أعــــمــــاًال أدبـــيـــة 
عـــربـــيـــة تــلــقــي األضــــــــواء عــلــى 

االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ـــفـــعـــل  ال ردود 
والــفــلــســفــيــة والـــروحـــيـــة الــتــي 
الفريدة  األحـــداث  بين  تربط 
الـــتـــي يــواجــهــهــا الــعــالــم الــيــوم  
ـــوبـــاء وحــيــاة  بــســبــب انــتــشــار ال
أبعادها  يــرى  وكــيــف  اإلنــســان 

تطوراتها.  وعمق 
تــحــمــل هـــــذه الـــــــــدورة فــي 
الــتــعــلــيــم الــتــنــفــيــذي عـــنـــوان: 
في  الــتــمــلــك  الـــحـــيـــاة:  «أدب 
زمـــــــن الــــــكــــــورونــــــا» وســـيـــتـــم 
تــدريــســهــا عــبــر اإلنــتــرنــت من 
بين   ،  ٢٠٢٠ يــولــيــو   ٢٩ إلــى   ٦
مساًء   ٨٫١٥  - مــســاًء   ٧ الساعة 

يومي االثنين واألربعاء.
فـــــقـــــد كــــشــــفــــت الــــجــــهــــود 
ــعــالــمــيــة لــمــكــافــحــة انــتــشــار  ال
عــن  كوفيد-١٩  فــــــيــــــروس 
وسياسية  اجتماعية  ظـــروف 

وخطيرة.  كامنة  واقتصادية 
ويـــالحـــظ رودولــــــف بــوغــابــا، 
الـــعـــمـــيـــد الــــمــــشــــارك لــلــتــعــلــيــم 
األحـــداث  هــذه  أن  التنفيذي، 
أثــــــارت الـــعـــديـــد مـــن األســئــلــة 
ـــحـــديـــث،  حــــــول الـــمـــجـــتـــمـــع ال
ودعــــــــــت إلــــــــى الــــتــــعــــمــــق فــي 
األخـــــالق والــقــيــم األســاســيــة، 

وقال: «أردنا من هذه الدورة 
ـــكـــشـــاف قــــــــــراءات بــعــض  اســـت
المفكرين وكتاب أدب الحياة 
من خالل مقارباتهم الحياتية 
األسئلة  لبعض  المادية  وغير 
ــــتــــي فــرضــتــهــا  الـــــوجـــــوديـــــة ال
أزمـــــــــات عـــالـــمـــيـــة كــجــائــحــة 
الــــكــــورونــــا، وأضــــــــاف تــعــالــج 
ــــــدورة بــشــكــل خــــاص نــزعــة  ال
وفقدان  اإلنــســان  عند  التملك 
عند  والروحي  اإلنساني  البعد 

تطور الدول والمجتمعات»
ســــيــــقــــوم بــــتــــدريــــس هــــذه 
الــــــــــدورة األســـــتـــــاذ الـــمـــســـاعـــد 
لـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي جــامــعــة 
جـــورجـــتـــاون فـــي قــطــر، عبد 
الذي   ، الدين  شمس  الرحمن 
أكــــــد أهـــمـــيـــة تـــوفـــيـــر مــنــابــر 
المعاصرة  القضايا  لمناقشة 

الـــتـــي تـــؤثـــر عـــلـــى الــمــنــطــقــة، 
وقــــــــــال: فـــــي هـــــــذه الــــــــدورة 
بعض  نستكشف  أن  سنحاول 
األدب  في  األساسية  النصوص 
والفلسفة والدين وعلم النفس 
الـــتـــي تـــتـــنـــاول وضــــع اإلنـــســـان 
سنتعّرض  للحياة،  ومقاربته 
لــبــعــض الــنــصــوص الــمــخــتــارة 
مـــن أعـــمـــال عــربــيــة وأخــــرى 
عالمية مترجمة إلى العربية.

سيتمكن  قوله : «  وأضــاف 
الــــمــــشــــاركــــون مــــن مـــمـــارســـة 
الـــــــقـــــــراءة الــــنــــقــــديــــة وصـــقـــل 
مـــــهـــــارات كــيــفــيــة اســـتـــخـــراج 
ظاهر  مــن  المقصود  المعنى 
الــــنــــصــــوص، وكــــــل هــــــذا يــتــم 
مــن خـــالل قــــراءة بــعــض أهــم 
األعـــمـــال الــتــي تــنــتــقــد الــحــيــاة 

المعاصرة. االستهالكية 

دورة تنفيذية  في التحليل األدبي لألزمات اإلنسانية
تقدمها جامعة جورجتاون للناطقين باللغة العربية

بلدية  قامت  ـ [:  الدوحة 
الــرقــابــة  بـــإدارة  ممثلة  الــظــعــايــن 
إدارة  مــــع  بـــالـــتـــنـــســـيـــق  الـــبـــلـــديـــة 
ــيــكــيــة ولــجــنــة  األعــــتــــدة الــمــيــكــان
حــمــايــة أمـــــالك الــــدولــــة بــحــمــلــة 
إلزالـــــــــة تــــعــــديــــات عـــلـــى أمـــــالك 
خــارج  (مبنى  عــن  عــبــارة  الــدولــة 
لعبيب  بمنطقة  وذلــك  مــزرعــة) 
وذلــك  الــظــعــايــن.  لبلدية  الــتــابــعــة 
رقم  القانون  ألحكام  بالمخالفة 
أمــــالك  بـــشـــأن   ١٩٨٧ لــســنــة   ١٠

والخاصة. العامة  الدولة 

الــدوحــة ـ [: 
ضــــــبــــــطــــــت بـــــلـــــديـــــة 
 (٥) ــــيــــة   الــــشــــيــــحــــان
مـــحـــالت تـــجـــاريـــة و 
(٣) أشخاص بمنطقة 
الـــشـــيـــحـــانـــيـــة أثــــنــــاء  
قــيــامــهــم بــالــتــخــلــص  

من القفازات والكمامات ورميها أمام محالت السوبر ماركت 
حيال  القانونية  اإلجــــراءات  اتخاذ  وتــم  العامة،  المواقف  في  و 

المخالفين .

إزالة تعديات على أمالك الدولة بالظعاين

ضبط ٨ مخالفات رمي قفازات وكمامات بالشيحانية
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Recruitments 

Send your cv at: recruitment@adlqatar.qa

كتبت - هبة البيه: 

رئيس   - البنعلي  ناصر  أكــد 
قــســم اســتــقــطــاب الــطــالب في 
جامعة حمد بن خليفة، إحدى 
لمؤسسة  الشريكة  الجامعات 
قـــطـــر، بـــــدء إعــــــالن قــــــرارات 
التخصصات،  لــبــعــض  الــقــبــول 
للمقبولين  رســـائـــل  وإرســــــال 
بــبــعــض كــلــيــات جــامــعــة حمد 
المدينة  وجامعات  خليفة  بن 
لطلبة  بالنسبة  أمــا  التعليمية، 
قبولهم  فيتم  العامة  الثانوية 
المتقدمين  طلبات  على  بــنــاء 
ـــفـــصـــل الـــــدراســـــي  بــــشــــهــــادة ال
القبول  باب  يفتح  حيث  األول، 
المدينة  جــامــعــات  غالبية  فــي 
نوفمبر  شــهــر  مــن  التعليمية 
حتى أبــريــل مــن كــل عــام وقد 
يتم التمديد أحياناً الفتاً إلى أنه 
على  بــالــتــقــدم  لــلــطــالب  يسمح 
أن تــتــم مــوافــاتــنــا بــالــشــهــادات 

النهائية بعد إعالن النتائج.
وقـــــــال فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــ 
الذين  للطالب  يمكن   :]
لــــم تــســنــح لـــهـــم الـــفـــرصـــة أن 
العام  الجديد  للفصل  يتقدموا 
التقديم  يــبــدأ  والـــــذي  الــمــقــبــل 
موضحاً  الــقــادم،  نوفمبر  إليه 
وتــم  إلــكــتــرونــي  الــتــقــديــم  أن 
ــعــد  إجـــــــراء الـــمـــقـــابـــالت عــــن بُ
بناء  االستفسارات،  على  والــرد 
عــلــى اإلجــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
كــورونــا  جائحة  فرضتها  الــتــي 

(كوفيد -١٩).

لــم  الـــجـــائـــحـــة  أن  وأوضـــــــح 
المتقدمين  أعــــداد  عــلــى  تــؤثــر 
ولــــم تـــؤثـــر عــلــى ســيــر الــعــمــل 
بشكل  إلكترونياً  تــحــول  الـــذي 
من  االعتماد  كــان  فقد  كامل، 
اإللكتروني  التقديم  على  قبل 
وتلقي  المقابالت  إجراء  ولكن 
االســتــفــســارات كـــان فــي مقار 
أصبح  حالياً  ولكن  الجامعات 
االعــــتــــمــــاد كـــلـــيـــاً عـــلـــى الــعــمــل 

اإللــكــتــرونــي كــمــا عــقــدنــا عـــدًدا 
مـــــن الـــجـــلـــســـات الــتــعــريــفــيــة 

أونالين.
وأفاد بأن غالبية الجامعات 

األمـــريـــكـــيـــة بـــمـــؤســـســـة قــطــر 
ــــن خــلــيــفــة  وجـــامـــعـــة حـــمـــد ب
مواعيد القبول فيها تختلف عن 
الثانوية  نتائج  إعـــالن  مــواعــيــد 

الــعــامــة ولــذلــك يــتــم االعــتــمــاد 
الدراسي  الفصل  شهادات  على 
األول واجتياز اختبارات القبول 
األخــرى  والــشــروط  والمعايير 

ـــمـــعـــتـــمـــدة لـــــــدى جـــامـــعـــات  ال
المدينة التعليمية لحين إصدار 

الشهادة النهائية.
مؤسسة  جــامــعــات  أن  كــمــا 
قطر تُتاح لديهم فرصة فريدة 
للتسجيل الموازي للمحاضرات 
ــــجــــامــــعــــات الـــشـــريـــكـــة  فـــــي ال
التعليمية،  بالمدينة  األخـــرى 
ـــلـــطـــالب فـــرصـــة  كـــمـــا تــــتــــاح ل
لــمــتــابــعــة بــعــض الــتــخــصــصــات 
الــــثــــانــــويــــة، والــــحــــصــــول عــلــى 
الفروع  مختلف  من  شــهــادات 

الجامعية المختلفة.
الطالب  عــدد  أن  إلــى  ولفت 
وزيــــادتــــهــــم حـــالـــيـــاً يـــؤكـــد أن 
صعبة  ليست  الــقــبــول  شـــروط 
حــيــث وصــــل عــــدد الــدارســيــن 
إلــــى٩٠٠ طــالــب مــن أكــثــر من 
مسجلين  تــقــريــبًــا  دولـــــة   ٦٠
حالًيا في ٣٦ برنامجاً بجامعة 
ـــل  حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة، ويُـــَشـــِكّ
 ٪٣٤ الــــقــــطــــريــــون  ـــــطـــــالب  ال
الــمــنــح  أن  مـــوضـــحـــاً  مـــنـــهـــم، 
الدراسية التي تقدم عن طريق 
ميزانية  وفــق  تحدد  الجامعة 
للطالب  وتــمــنــح  جــامــعــة  لــكــل 
الــدولــيــيــن الــحــالــيــيــن وتــمــنــح 
نسبة  تغطي  أن  على  بالنسب 
من إجمالي الرسوم الدراسية، 
وتكون تنافسية ولها عدد من 
الــمــعــايــيــر الــتــي يــتــم االســتــنــاد 
المعدل  أن  إلــى  مــشــيــراً  عليها 
كــبــيــًرا  دوًرا  يــلــعــب  الــــدراســــي 
عــن رسالة  فــي الــقــبــول فــضــالً 
الشخصي  والــمــقــال  الــتــوصــيــة 

القبول  فــي  لها  معايير  وعـــدة 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــمـــنـــحـــة أو 
لــلــقــبــول فــي جــامــعــة حــمــد بن 

خليفة.
ـــــــن عـــــــــــدد مـــن  كــــــمــــــا أعـــــــل
برامج  تنظيم  عــن  الجامعات 
افـــتـــراضـــيـــة لـــطـــالب الــثــانــويــة 
والــــطــــالب الـــجـــدد تــتــيــح لهم 
ـــجـــامـــعـــات  ــــتــــعــــرف عــــلــــى ال ال

وزيارتها عن بُعد.
وتـــقـــدم جــامــعــة كــارنــيــجــي 
ـــامـــج الــصــيــفــي  ـــرن ـــب مـــيـــلـــون ال
يوليو   ٥ يــوم  الجامعة  لمعاينة 
يتعرف  لكي  ــعــد،  بُ عــن   ٢٠٢٠
الجامعي  الــحــرم  على  الطلبة 
بحضور  مهاراتهم  ويختبرون 
األكفاء  الــطــالب  مــن  مجموعة 
وسيعمل  إلكترونياً،  اآلخــريــن 
ليتعرفوا  جــدٍّ  بكل  المشاركون 
على مسارات وظيفية مختلفة، 
في  الحياة  أســلــوب  ويــجــّربــون 
على  عـــالوًة  الجامعي،  الــحــرم 
خـــوض تــجــربــة تــحــدي الـــذات 
العالية  للمعايير  لــالســتــجــابــة 
كارنيجي  بــجــامــعــة  الــمــعــتــمــدة 
مــيــلــون فــي قــطــر.  كــمــا تنظم 
البرنامج  كورنيل  وايــل  جامعة 
الــصــيــفــي االفـــتـــراضـــي لــطــالب 
الــمــرحــلــة الــثــانــويــة ويــتــيــح هــذا 
الـــبـــرنـــامـــج لـــطـــالب الــمــرحــلــة 
الثانوية فرصة سانحة للتعّرف 
على وايل كورنيل للطب - قطر 
مـــن خــــالل مـــحـــاضـــرات عبر 
يوليو   ٩ حتى   ٥ من  اإلنترنت، 

القادم.

إعــالن قرارات القبول بجامعات المدينة التعليمية 
ناصر البنعلي رئيس قسم استقطاب الطالب لـ                    :

قبول طالب 
الثانوية 

بشهادة 
الفصل 

الدراسي 
األول  

فتح القبول 
مجدًدا 

نوفمبر 
القادم 

حتى أبريل 

عدد الدارسين 
٩٠٠ طالب 
٣٤٪ منهم 
قطريون

كورونا 
لم يؤثر 

على أعداد 
المتقدمين 
وسير العمل

ناصر البنعلي

أعـــلـــنـــت  قـــــنـــــا:  الدوحة- 
مؤسسة قطر للتربية والعلوم 
وتنمية المجتمع، بالتعاون مع 
للمناخ  العربي  الشباب  حركة 
برنامج  إطــالق  عن  قطر،  في 
قـــــيـــــادي جــــديــــد يــــهــــدف إلـــى 
أصدقاء  من  مجموعة  تمكين 
البيئة وسفرائها، ومساعدتهم 

عــلــى إحـــــداث تــغــيــيــر مــســتــدام 
طويل األمد داخل المجتمعات.
يــــــشــــــارك فــــــي الــــبــــرنــــامــــج 

الــــذي يــحــمــل عــنــوان «ســفــراء 
ــبــيــئــة فـــي قـــطـــر»، مـــا بين  ال
تــتــراوح  ــا،  مــشــارًك  ٢٠ إلـــى   ١٥

أعــمــارهــم مــا بين ١٨ إلــى ٣٥ 
ليخضعوا  اختيارهم  يتم  سنة 
عــام،  لــمــدة  تــدريــبــي  لبرنامج 
للمباني  قطر  مجلس  ينظمه 
الـــــخـــــضـــــراء، عـــضـــو مــؤســســة 
العربي  الشباب  وحركة  قطر، 
المقرر  ومن  قطر  في  للمناخ 
الــنــهــائــي  الـــمـــوعـــد  يـــكـــون  أن 
على  المقبل  يوليو   ٤ للتقديم 
أن يبدأ البرنامج في أغسطس 

المقبل.
سيغطي  البرنامج،  وخــالل 
الــمــشــاركــون مــواضــيــع عــديــدة 
مثل تغير المناخ، وتلوث الهواء، 
والتنوع  البالستيكي،  والتلوث 
والــبــحــري،  الــبــري  البيولوجي 
والسلسلة الغذائية، واالستدامة 
البيئية والمجتمعية، والحفاظ 
سيتعلم  كــذلــك  الــبــيــئــة،  عــلــى 
ورش  فــــــــي  الــــــمــــــشــــــاركــــــون 
الــعــمــل والـــــــدورات الــتــدريــبــيــة 
ـــواصـــل مــــن خـــالل  ـــت كــيــفــيــة ال
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي  وســـائـــل ال
والـــمـــقـــابـــالت والـــمـــحـــاضـــرات 
قادة  يصبحوا  وأن  والمدونات 

فاعلين.
البرنامج،  انــتــهــاء  وبــمــجــرد 
إنشاء  في  البيئة  سفراء  سيبدأ 
االجتماعية  شبكاتهم  وتوسيع 
بـــــدعـــــم مــــــن مـــجـــلـــس قــطــر 
لــلــمــبــانــي الـــخـــضـــراء، وحــركــة 
الــشــبــاب الــعــربــي لــلــمــنــاخ في 
قـــطـــر لــلــمــســاهــمــة فــــي رفـــع 
أهمية  حـــول  الـــوعـــي  مــســتــوى 
المناخي،  والتغير  االســتــدامــة 
والـــوصـــول إلـــى شــريــحــة أكبر 

من الجمهور.
مفتوح  الــبــرنــامــج  أن  يــذكــر 
لــــلــــمــــواطــــنــــيــــن الـــقـــطـــريـــيـــن 
يمتلكون  الــذيــن  والــمــقــيــمــيــن 
الشغف تجاه قضية االستدامة، 
والقدرة  الرغبة  يظهروا  وأن 

على التعلم.

مؤسسة قطر تطلق برنامًجا قياديًا  لتعزيزاالستدامة
لتمكين مجموعة من أصدقاء البيئة وسفرائها

سنة  ٣٥ إلـــى   ١٨ بــيــن  ــارهــم  ــم أع تـــتـــراوح  ــا  ــابً ش  ٢٠ ــة   ــارك ــش م  
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رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
والمدير التنفيذي ورئيس التحرير 

وجميع العاملين بشركة الخليج للنشر والطباعة

 يتقّدمون بخالص العزاء وعظيم المواساة 

إلى األخ
حسيـن إبراهيم الفـردان

في وفاة المغفور لها إن شاء اهللا

شـقيقــتــه
وإلى أبناء الفقيدة السادة

ـــي ـــك مـــــحـــــمـــــد حــــــســــــن م
ـــي  ـــك ــــــن م ـــــب حــــــس ـــــي ـــــب ح
ــــــن مـــكـــي ــــــس عــــــــمــــــــاد ح

العزاء هاتفياً أو عبر وسائل التواصل االجتماعّي

تغّمد اهللا الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جّناته 

وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
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أعـــلـــنـــت  قـــــنـــــا:   - الـــــــدوحـــــــة 
مؤسسة حمد الطبية أمس عن 
نوعيا  جراحيا  تطورا  تحقيقها 
لتفتيت  عــالــمــيــا  مــســبــوق  غــيــر 
الــحــصــوات الــبــولــيــة بــاســتــخــدام 
مع  الــتــطــور  فائقة  لــيــزر  تقنية 

الروبوت الجراحي.
وأجــــــريــــــت فـــــي مــســتــشــفــى 
ــتــابــع  ــيــريــك الــــعــــام ال حـــــزم مــب
لــمــؤســســة حـــمـــد الــطــبــيــة هـــذا 
جــراحــيــة  عملية  أول  األســـبـــوع 
مــن نــوعــهــا فــي الــعــالــم لتفتيت 
مصاب  لمريض  كلوية  حصوة 
(كوفيد-١٩)  كــورونــا  بفيروس 
ألــيــاف  لــيــزر  تقنية  بــاســتــخــدام 
 Thulium) الــحــديــث  الــثــولــيــوم 
استخدام  كأول   (Fiber Laser
لــــهــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة فـــــي مــنــطــقــة 
الــــشــــرق األوســـــــط وبــمــســاعــدة 
الـــروبـــوت الــجــراحــي ابـــن سينا 

.(Roboflex)
الجراحة  هذه  تكون  وبذلك 
ــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا فــي  هــــي األول
تقنية  بــيــن  تجمع  الــتــي  الــعــالــم 
واستخدام  التطور  فائقة  الليزر 
الـــــروبـــــوت الـــجـــراحـــي إضـــافـــة 
إجـــراءات  بتطبيق  االلــتــزام  إلــى 
غرفة  فــي  االحـــتـــرازي  التباعد 
الـــعـــمـــلـــيـــات. وأجـــــــرى الــفــريــق 
الـــجـــراحـــي الــعــمــلــيــة وهــــو على 
مـــســـافـــة حــــوالــــي مـــتـــريـــن مــن 
الــمــريــض حــفــاظــا عــلــى سالمة 
هذه  يجعل  مما  الطبي  الــكــادر 
الــــجــــراحــــة مـــثـــالـــيـــة لــلــمــرضــى 
الــمــصــابــيــن بــفــيــروس كـــورونـــا 

العتبارات السالمة.
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الـــــجـــــراحـــــة 
عمليات  ثالث  ضمن  المتطورة 
أجـــــــريـــــــت فـــــــي نـــــفـــــس الـــــيـــــوم 
الحصوات  لتفتيت  بالمستشفى 

العمليتان  أجريت  حيث  البولية 
تقنية  بـــاســـتـــخـــدام  ــــان  األخــــري
دون  من  الثوليوم  ألياف  ليزر 

مساعدة الروبوت الجراحي.
الثالث  العمليات  أجرى  وقد 
الـــدكـــتـــور عــــبــــداهللا األنــــصــــاري 
بمؤسسة  الطبية  اإلدارة  رئيس 
حــمــد الــطــبــيــة واســتــشــاري أول 
ورئــــــيــــــس أقــــــســــــام الــــجــــراحــــة 
بــالــمــؤســســة والـــدكـــتـــور مــرشــد 
أول  اســــتــــشــــاري  صــــــالح  عـــلـــي 
وقسم  الجراحة  أقسام  ورئيس 
بمستشفى  ــيــة  ــبــول ال الــمــســالــك 

حزم مبيريك العام.
وغــــــــادر الـــمـــرضـــى الـــثـــالثـــة 
قــســم الــجــراحــة فــي نــفــس يــوم 
برنامج  ضــمــن  العملية  إجـــراء 
المطبق  الــواحــد  الــيــوم  جــراحــة 
بــــالــــمــــســــتــــشــــفــــى مـــــــع خــــضــــوع 
الــمــريــض الــمــصــاب بــفــيــروس 
كـــورونـــا لــــإلجــــراءات الــعــالجــيــة 
األخـــــــرى الــمــتــعــلــقــة بــمــرضــى 
كورونا حيث يسهم اتباع أحدث 
وســـائـــل الــتــخــديــر الــطــبــي في 
المريض  مــغــادرة  مـــدة  تقليل 

المستشفى عقب العملية.
 وأكــــــــد الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــداهللا 
الذي  الوقت  في  أنــه  األنــصــاري 
يـــعـــانـــي فـــيـــه الـــعـــالـــم ومـــرافـــق 

الضغط  مــن  الصحية  الــرعــايــة 
المتزايد جراء مواجهة فيروس 
فــقــد  (كوفيد-١٩)  كـــــورونـــــا 
الطبية  حمد  مؤسسة  برهنت 
مـــــرة أخـــــــرى عـــلـــى الـــتـــزامـــهـــا 
بتوفير أفضل مستويات الرعاية 
لــلــمــرضــى والــمــراجــعــيــن وفــقــا 

لمستويات الجودة العالمية. 
مــــؤســــســــة  أن  وأضــــــــــــــــاف 
حـــمـــد الـــطـــبـــيـــة نـــجـــحـــت رغـــم 
ظــــروف جــائــحــة كـــورونـــا، في 
جراحية  تقنية  أحـــدث  إدخـــال 
الثوليوم  ألياف  ليزر  الستخدام 
ـــــى الــمــســتــشــفــيــات  ـــحـــديـــث إل ال
عملية  إجـــــراء  مـــع  لــهــا  الــتــابــعــة 
إلى  بالنظر  عالميا  األولــى  تعد 
اســـتـــخـــدام تــقــنــيــة الـــلـــيـــزر مــع 
وإجـــراءات  الجراحي  الــروبــوت 
غرفة  فــي  االحـــتـــرازي  التباعد 
العمليات. وأكد على استمرارية 
الــــمــــرافــــق الـــتـــابـــعـــة لــمــؤســســة 
كافة  تقديم  فــي  الطبية  حمد 
والجراحية  العالجية  الخدمات 
األداء  مـــعـــايـــيـــر  ــــى  أعــــل وفـــــــق 
على  المهنية  والسالمة  الطبي 
ـــــظـــــروف غــيــر  الـــــرغـــــم مـــــن ال
المسبوقة التي تشهدها الجهات 
كورونا  جائحة  بسبب  الصحية 

(كوفيد-١٩).

الخدمات الطارئة
وطــمــأن الــدكــتــور األنــصــاري 
كــــافــــة الــــمــــرضــــى بـــــــأن كـــافـــة 
الــخــدمــات الــجــراحــيــة الــطــارئــة 
تطبيق  مـــع  كــالــمــعــتــاد  مــتــاحــة 
كــــافــــة الــــتــــدابــــيــــر وإجــــــــــراءات 
الــســالمــة حــفــاظــا عــلــى ســالمــة 
حيث  الطبي  والكادر  المرضى 
تــلــتــزم كــافــة األقـــســـام الــطــبــيــة 
والـــجـــراحـــيـــة بــفــحــص وعــــالج 
جــمــيــع الــمــرضــى بــشــكــل فــعــال 
أن  إلى  ولفت  آمنة،  وبطريقة 
مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة تـــدرك 
وتــقــدر الــقــلــق الـــذي قــد ينتاب 
بتعاملهم  يتعلق  فيما  المرضى 
تطبق  ولــكــن  المستشفيات  مــع 
الــــمــــؤســــســــة كـــــافـــــة الـــتـــدابـــيـــر 
عالميا  المعتمدة  واإلجـــــراءات 
لــتــخــفــيــف الــمــخــاطــر وحــمــايــة 

المرضى والكوادر العاملة.
الــجــراحــات  تفاصيل  وحـــول 
ـــثـــالث قــــال الـــدكـــتـــور مــرشــد  ال
عــلــي إنــهــا أجـــريـــت لــثــالثــة من 
أحجام  تراوحت  وقد  المرضى 
 ١٫٢ ـــحـــصـــوات الـــبـــولـــيـــة بـــيـــن  ال
وكانت  سنتيمتر،  و٢  سنتميتر 
ـــان مــــن تـــلـــك الـــحـــصـــوات  ـــت ـــن اث
الحالب  منطقة  في  لمريضين 
أما العملية الثالثة بالغة التطور 

فكانت لمريض يبلغ من العمر 
مــن  يـــعـــانـــي  وكـــــــان  عــــامــــا   ٣٣
سنتيمتر   ١٫٥ بــحــجــم  حــصــوة 
بــالــكــلــيــة الــيــمــنــى مـــع إصــابــتــه 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا حـــيـــث تــم 
مزدوجتين  تقنيتين  استخدام 
إلجراء العملية األولى استخدام 
الــــروبــــوت الـــجـــراحـــي عـــن بُــعــد 
باالبتعاد  الجراحون  قام  حيث 
عـــن الــمــريــض حـــوالـــي مــتــريــن 
ـــجـــراحـــة فــيــمــا  أثــــنــــاء إجـــــــراء ال
تتمثل  الــثــانــيــة  الــتــقــنــيــة  كـــانـــت 
فـــي اســـتـــخـــدام لــيــزر الــثــولــيــوم 
ــــــــذي أدخــــــــل إلــــى  الــــحــــديــــث ال
األســبــوع  الطبية  حمد  مؤسسة 
الشرق  في  جهة  كأول  الماضي 
التقنية  هذه  تستخدم  األوســط 

المتطورة.

ميزات الروبوت
الجراحية  اإلمكانيات  وحول 
سينا  ابــن  روبــوت  يوفرها  التي 
الــدكــتــور  أوضـــح   (Roboflex)
حمد  مؤسسة  أن  صالح  مرشد 
الــطــبــيــة بـــــدأت فـــي اســتــخــدام 
روبوت ابن سينا الجراحي قبل 
عملية   ٤٢ إجـــراء  وتــم  أشهر   ٩
باستخدامه حيث يتميز الجهاز 
بـــدقـــة الــتــصــويــب الـــتـــي تــجــعــل 

طاقة الليزر تصيب الحصى من 
عدة زوايا وبقطر دوران يصل 
بقاء  تتيح  كما  درجــة،   ٤٤٠ إلى 
الــجــراحــيــن عــلــى مــســافــة آمنة 
مـــن الـــمـــريـــض الـــمـــصـــاب بــأيــة 
عـــدوى تــصــل إلــى ٢٫٥ مــتــر مع 
المنظار  حــركــة  تقليل  ضــمــان 
داخـــــل الــكــلــيــة مــمــا يــقــلــل من 
لإلصابات.  تعرضها  احتمالية 
الثوليوم  ألــيــاف  أن  إلــى  ولــفــت 
متطورة  تقنية  فهي  الحديثة 
لتوليد طاقة ليزر تقوم بتفتيت 
التراب  يشبه  ما  إلى  الحصوات 
مـــمـــا يــخــتــصــر الــــوقــــت الـــــالزم 
لــلــعــمــلــيــة إلــــى الــنــصــف ويــقــلــل 
مــــن مـــــدة مــــغــــادرة الــمــريــض 
اآلالم،  مــن  ويقلل  المستشفى 
ــيــزر الــمــتــطــور  ــل كــمــا أن هـــذا ال
ــــركــــز عــــلــــى الــــحــــصــــى بـــدقـــة  ي
أي  حــدوث  دون  مــن  متناهية 

جروح في الكلى.
من جهة أخرى أكد الدكتور 
الطبي  الــمــديــر  المحمد  أحــمــد 
العام  مبيريك  حزم  لمستشفى 
كــافــة  يــــوفــــر  الــمــســتــشــفــى  أن 
الـــخـــدمـــات الــعــالجــيــة الـــالزمـــة 
الطبية  التخصصات  كــافــة  فــي 
لمرضى (كوفيد-١٩) الذين يتم 
متابعة حاالتهم في المستشفى.

ــــــــوه بــــالــــجــــهــــود الـــكـــبـــرى  ون
الــــمــــبــــذولــــة لـــــعـــــالج مـــصـــابـــي 
فــيــروس كــورونــا والــتــعــامــل مع 
األمــراض أو اإلصابات التي قد 
يــتــعــرض لــهــا بــعــض الــمــرضــى 
عالجية  منظومة  وفــق  وذلـــك 
بين  تــام  بتنسيق  تتم  متكاملة 
معربا  المستشفى،  أقسام  كافة 
عن الرضا التام لما حققته هذه 
نجاح  مــن  المتطورة  الــجــراحــة 
مــلــحــوظ مــع اســتــخــدام أحــدث 
وااللــتــزام  الجراحية  التقنيات 
مع  للتعامل  السالمة  بضوابط 

مصابي كورونا.

جاهزية تامة

بدوره أكد حسين آل إسحاق 
مبيرك  حــزم  مستشفى  مدير 
الـــعـــام جــاهــزيــة كـــافـــة مــرافــق 
حاالت  مع  للتعامل  المستشفى 
كافة  وتــوفــيــر  كــورونــا  مصابي 
الــخــدمــات الــطــبــيــة والــعــالجــيــة 
والـــمـــســـانـــدة لـــهـــؤالء الــمــرضــى 
مما يقلل من الحاجة لمراجعة 
الـــــمـــــرافـــــق األخــــــــــرى الـــتـــابـــعـــة 
ويضمن  الطبية  حمد  لمؤسسة 
ـــقـــاء تـــلـــك الـــمـــرافـــق  بـــالـــتـــالـــي ب

بمنأى عن مخاطر العدوى.
وأوضـــــــــح أنــــــه يــــتــــم إنــــجــــاز 
هـــــذه الـــخـــطـــة االســتــراتــيــجــيــة 
بــمــتــابــعــة مــــن لــجــنــة الــنــظــام 
الــصــحــي لــلــتــحــكــم والــســيــطــرة 
حمد  بمؤسسة  الـــحـــوادث  عــلــى 
الــطــبــيــة حــيــث أثــبــتــت الــفــتــرة 
التعامل  جــهــود  نــجــاح  الماضية 
مـــع مــصــابــي كــــورونــــا وتــوفــيــر 
في  الطبية  احتياجاتهم  كــافــة 

مستشفى حزم مبيريك العام.

إنجاز جـراحـي عــالمي جــديد بحـــمد الطــبيـة
أجرت عملية على مسافة مترين من المريض باستخدام الليزر والروبوت الجراحي

ـــــــــا   ـــــــــورون ــــــت تــــــفــــــتــــــيــــــت حـــــــــــصـــــــــــوات بـــــــولـــــــيـــــــة لـــــــمـــــــريـــــــض ك ــــــل ــــــم الــــــــــجــــــــــراحــــــــــة ش

نــجــح   :]  - الـــــــدوحـــــــة 
في الــمــشــاركــون  الــمــدارس  طلبة 

وتصميم  برنامج IDEA (ابتكار 
وهــنــدســة تــطــبــيــق) فـــي جــامــعــة 
قــطــر،  فـــي  أم  أنــــد  إي  تــكــســاس 
بــتــطــويــر عــــدد مـــن الــتــطــبــيــقــات 
الـــمـــفـــيـــدة الــــجــــديــــدة واأللــــعــــاب 
للمواطنين  ستتاح  التي  الممتعة، 

والمقيمين لالستمتاع بها.
غريب،  محمد  الدكتور  وقــال 
 STEM مجال  في  الخبراء  أحد 
والتكنولوجيا  الــعــلــوم  (مـــهـــارات 
والـــهـــنـــدســـة والـــريـــاضـــيـــات) في 
في  أم  أنـــد  إي  تــكــســاس  جــامــعــة 
قطر، أن البرنامج يهدف لتعليم 
الــــطــــالب أســــاســــيــــات الــبــرمــجــة 
وتــــطــــويــــر تـــطـــبـــيـــقـــات الـــهـــاتـــف 
ـــتـــرنـــت مــن  الـــمـــحـــمـــول عـــبـــر اإلن
للحفاظ على سالمتهم  منازلهم 
وراحـــتـــهـــم. وتــعــلــم الــمــشــاركــون 
الترميز  أساسيات  البرنامج  في 
بلغة جافا والخوارزميات وصقل 
تطبيق  إلـــى  لــلــوصــول  أفــكــارهــم 

وذلــك  المحمول،  للهاتف  فــعــال 
أسبوعية  تدريبية  جلسات  خالل 
صّمموا  ثــّم  ومــن  اإلنترنت.  عبر 
وطـــــــّوروا تــطــبــيــقــاتــهــم الــخــاّصــة 
وعـــرضـــوا أفــكــارهــم عــلــى لجنة 

من الخبراء.
وأضــــــاف: «تــعــلــيــم الــبــرمــجــة 
األدوات  أكـــثـــر  أحــــد  خــــالل  مـــن 
اســتــخــدامــاً فـــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة 
المحمولة)  الــهــواتــف  (تطبيقات 
الــــطــــالب  تـــحـــفـــيـــز  إلــــــــى  أدى 
عــلــى الـــوصـــول إلــــى الــمــعــلــومــات 
بسرعة  المستهدفة  والــمــهــارات 

كبيرة». 
 ومــــن الــتــطــبــيــقــات الــرابــحــة 
عـــــن فـــئـــة الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة 
زيــاد  للطالب   sixChat تطبيق 
ســــــرور، وهــــو تــطــبــيــق مــحــادثــة 
ســهــل االســـتـــخـــدام مـــوجـــه لمن 
يـــحـــاول االبــتــعــاد عـــن الــســلــبــيــات 
المجتمعية والتعامل مع عائلتهم 
وأصــدقــائــهــم الــمــقــربــيــن فــقــط. 
للطالبة   Distrikt تطبيق  أّمــــا 

أرحــــــام خـــالـــد فــيــحــتــوي عــلــى ٨ 
تطبيقات بما في ذلك معلومات 
عـــــن الـــــخـــــدمـــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
غذائي  لنظام  التخطيط  وميزة 
والـــــتـــــي تــــخــــتــــار األطــــعــــمــــة بــمــا 
لكّل  الــصــحــّيــة  المعطيات  يــالئــم 
مستخدم. أّما في المركز الثالث 
 Home Workout تطبيق  فجاء 

ــلــطــالــبــة الـــمـــيـــاســـة الــعــبــيــدلــي،  ل
لهيا   Dear Diary تطبيق  وجــاء 
ـــع،  ـــراب الــكــبــيــســي فـــي الـــمـــركـــز ال
ألميرة   Beauty Tips وتطبيق 

إبراهيم في المركز الخامس.  
أّمـــــــــــا عـــــــن فـــــئـــــة الــــمــــرحــــلــــة 
اإلعـــــــــداديـــــــــة، فــــيــــقــــوم تــطــبــيــق 
للطالب   Orchestralmental

مستخدميه  بتعليم  التوم  يوسف 
الموسيقية  اآلالت  عــلــى  الــعــزف 
مــثــل الــبــيــانــو والــجــيــتــار والــكــمــان 
والـــــطـــــبـــــول، وتـــتـــمـــيـــز كـــــل آلــــة 
بــــــإعــــــدادات خـــاصـــة لـــهـــا يــمــكــن 
لــلــمــســتــخــدم اخــتــيــارهــا لــلــعــزف. 
الـــذي   ،Shordon تــطــبــيــق  أّمـــــا 
صــمــمــه الـــطـــالـــب أبــــــان شــانــيــد، 
فــيــتــيــح لــلــمــســتــخــدمــيــن تــقــيــيــم 
مثل  عــوامــل  عـــّدة  وفـــق  أنفسهم 
التعّلم.  وأنــمــاط  والصّحة  الــذكــاء 
 Brain STEM تطبيق  ويهدف 
هيرموجينز  رالــف  صممه  الــذي 
المستخدم  اهــتــمــام  تحفيز  إلـــى 
وتــشــجــيــعــه عــلــى الــبــرمــجــة من 
خــــالل إرشــــــاده لــكــيــفــّيــة تــرمــيــز 
في  وجـــاء  بسيطة.  خــوارزمــيــات 
ــــع والـــخـــامـــس  ــــراب الـــمـــركـــزيـــن ال
وشيشير  ســرور  عمرو  الطالبان 
بتصميم  قــامــا  الــلــذان  فاسيشت 
تطبيقات متعددة االستخدامات. 
االبتدائية،  المرحلة  فــي  أّمـــا   
مــن  األول  الـــمـــركـــز  كـــــان  فـــقـــد 

نــــصــــيــــب روبــــــــــي عــــبــــد الـــــدايـــــم 
يساعد  الــــذي   Listy وتطبيقها 
قوائم  تحضير  على  المتسوقين 
الــتــســوق لــكــي ال يــنــســوا شــــراء أي 
مـــمـــا يــحــتــاجــونــه مــــن الــمــتــجــر. 
وقـــــالـــــت روبــــــــي عـــبـــد الـــــدايـــــم: 
«ســاعــدتــنــي هـــذه الــتــجــربــة على 
رؤيــــة األمــــور بــطــريــقــة جــديــدة، 
بشكٍل  لألمور  منظوري  وغيرت 
ــبــدء بــالــبــرنــامــج،  كــامــل. فــقــبــل ال
لعبة  أو  تطبيق  بــأي  أنبهر  كنت 
ـــا  أو مـــوقـــع مــمــتــع أصــــادفــــه. أّم
كــيــف  نـــفـــســـي  أســـــــأل  فــــأنــــا  اآلن 
مــمــاثــل؟  شـــيء  بــرمــجــة  يمكنني 
ــعــتــبــر الــبــرمــجــة الــحــاســوبــيــة  وتُ
وأنا  الحياة  في  ضروريًة  مهارًة 
مــحــظــوظــة لــكــونــي تــلــقــيــتــهــا في 
ـــا  هــــذه الــمــرحــلــة الـــمـــبـــكـــرة. وأن
للجميع  الــبــرنــامــج  بــهــذا  أوصــــي 
المهارات  تعليم  على  قـــادر  ألنــه 
ــوبــة إلتـــمـــام  الــــضــــروريــــة الــمــطــل
مجموعة متنوعة من المهام في 

سّن مبكرة».

تطوير ١٥ تطبيقاً إلكترونياً في جامعة تكساس إي أند أم
ضمن برنامج ابتكار وتصميم وهندسة تطبيق

ــــــــات  ــــــــي ــــــــخــــــــوارزم ـــــة جـــــــافـــــــا وال ـــــغ ـــــل ــــــز ب ــــــي ــــــرم ــــــت ــــــــات ال ـــــة أســــــــاســــــــي ـــــب ـــــل ـــــط تـــــعـــــلـــــيـــــم ال

صقل أفكار الطلبة 
تطبيق  إلى للوصول

للهاتف  فعال
المحمول

تطبيق لتعليم 
مستخدميه 

اآلالت  العزفعلى
الموسيقية 

تطوير تطبيق 
على  يساعد

قوائم  تحضير
التسوق

د.عبداهللا 
األنصاري: 

توفيرالرعاية 
الصحية 

بمستويات 
عالمية 

إجراء عمليتين 
أخريين 

بليزر ألياف 
الثوليوم دون 

مساعدة 
الروبوت 

تقديم الخدمات 
العالجية 

والجراحية 
وفق أعلى 

معايير األداء 
الطبي 

دقة تصويب 
الجهاز 

تجعل طاقة 
الليزر تصيب 
الحصى من 

عدة زوايا 

د. مرشد صالح د. عبداهللا األنصاري

https://bit.ly/3g6d5TP
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ً
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بورشه
كاين تيربو و تيربو إس

وكايين تيربو و تيربو إس كوبيه

ALA4 رقم استدعاء حملة

استـدعاء
مركبة مجاني

16001 الساخن الخط على االتصال يرجى المستهلك بحماية الخاصة المواضيع بشأن للتواصل

مرت قبل أيام مناسبة اليوم العالمي لألب 
الكون  هذا  في  الوحيد  الرجل  (إن  قيل:  وقد 
قد  أبــوك،  هو  ليعطيك  نفسه  من  يأخذ  الــذي 
ال يكون أعطاك كل ما تتمناه، ولكن كن على 
يقين أنــه أعــطــاك كــل مــا يــمــلــك)، وفــي هذه 
من  ورقيقة  جمة  تهاني  اآلباء  تلقى  المناسبة 
العالم،  مستوى  على  وذلــك  وبناتهم  أبنائهم 
عن  والبنات  األبــنــاء  يعبر  أن  لطيف  أمــر  وهــو 
مــشــاعــرهــم الــشــفــيــفــة تـــجـــاه آبـــائـــهـــم، ومــثــل 
والــجــدة  للجد  عالمية  أيـــام  هــنــاك  األب  يـــوم 
وللمسنين،  ولألسرة،  وللطفل  وللمرأة  ولــألم 
كثيرة  وأيـــام  عــامــة،  بصفة  اإلنــســان  ولحقوق 
تــــدور فـــي فــلــك األســـــرة أقــرتــهــا الــمــنــظــمــات 
شرعيتها  واتـــخـــذت  الــمــتــحــدة  لــألمــم  الــتــابــعــة 
الدولية بمصادقة أمانتها العامة عليها، لتلزم 
وهي  بها،  التقيد  على  والشعوب  الحكومات 
جــهــود نــبــعــت فـــي مــجــتــمــعــات تــتــفــكــك فيها 
األسرة، وتنتهي مسؤولية األسرة فيها بوصول 
القانونية،  الــســن  إلـــى  وبنات-  -بنين  األوالد 
عائلي  سند  ودون  بمفردهم  الحياة  ليواجهوا 
بين  متبادلة  مسؤولية  أو  أســـري  تعاطف  أو 

أفراد األسرة الواحدة. 
يجعل  ما  القيم  من  له  اإلسالمي  والمجتمع 
بين  العالقة  على  مؤثرة  غير  المناسبات  هذه 
بتأصيل  اإلسالم  تكفل  فقد  وأوالدهــا،  األسرة 
قيم المحبة والوفاء بين أفراد األسرة، وأوجب 
على كل فرد منها القيام بالتزاماته تجاه أمه 
أو أبيه أو أي فرد آخر من أفراد أسرته، فالبر 
بالوالدين وصلة الرحم من المبادئ األساسية 
ـــتـــي قـــامـــت عــلــيــهــا األســـــــرة فــــي الــمــجــتــمــع  ال
في  واحــــد  بــيــوم  االرتــــبــــاط  دون  اإلســــالمــــي، 
أسرهم  الناس  يتذكر  بأن  الفائدة  فما  السنة، 
فــي الــســنــة ويــلــي ذلـــك، النسيان  واحــــداً  يــومــاً 

طوال السنة؟ 
األســريــة،  للعالقات  إســـاءة  ذلــك  فــي  ألــيــس 
والــتــواصــل  والــتــكــاتــف  الــتــرابــط  لقيم  وإهـــانـــة 
عــلــى مـــدى حياة  األســــري الــمــفــروض شــرعــاً 

اإلنسان؟ 
لقد عرف اإلسالم هذه القيم قبل ما يزيد 
على أربعة عشر قرنا من قيام األمم المتحدة 
وتشريعاتها لأليام السنوية ذات العالقة بالقيم 

المذكورة أعاله. 

الحكومات بشكل  مناسبات تعني  ثمة  لكن 
مباشر لالحتفال ببعض مظاهر الحياة، وهي 
ولفت  بها،  العناية  بأهمية  للتذكير  تأتي  أيــام 
نظر الحكومات حولها، مثل: البيئة والتصحر 
والـــجـــفـــاف والـــخـــدمـــة االجــتــمــاعــيــة والــقــضــاء 
كثير  وغيرها  العنصري،  والتمييز  الــرق  على 
مــن الــمــنــاســبــات الــتــي تــضــع الــحــكــومــات أمــام 
مــســؤولــيــاتــهــا اإلقــلــيــمــيــة واألمــمــيــة، وهـــي لم 
تــغــب عــن اهــتــمــام اإلســــالم بــهــا، لــكــن وألنــهــا 
في  العامة  الحياة  على  تؤثر  مصيرية  قضايا 
كل الدول، فإن التذكير بها ال يلغي حقيقة أن 
تنظيم  شأنه  مــن  مــا  وبكل  بها  اهتم  االســـالم 
وألن  لهم،  العيش  سبل  وتسهيل  البشر  حياة 
مهمة  عاتقها  على  أخذت  قد  المتحدة  األمم 
إصـــالح مــا يــفــســده الــدهــر ســـواء فــي عــالقــات 
هذه  بتعامل  يتعلق  فيما  أو  والــشــعــوب  األمــم 
عبر  الكبرى،  اإلنسان  بقضايا  والشعوب  األمم 
وسبل  أهــداف  تحقق  التي  والوسائل  األدوات 
والجماعات  لــألفــراد  الشريفة  الــحــرة  الــحــيــاة 
بمتابعته  تضطلع  دور  وهو  واألمــم،  والشعوب 

هيئة األمم المتحدة، ومنظماتها اإلقليمية. 

هناك  أن  هو  ذلك  لكل  النهائية  والمحصلة 
أياما تقرها األمم المتحدة في إطار أهدافها 
األســاســيــة، ومــنــهــا مــا يــعــنــي الــشــعــوب بشكل 
األيام-  هـــذه  -أي  تــضــيــف  لــن  وهـــي  مــبــاشــر، 
متأصالً  عقدياً  أساساً  لهم  تشكل  لمن  جديداً 
واإلنساني.  واألخــالقــي  الديني  تاريخهم  فــي 
مباشر  بشكل  الحكومات  تعني  أيــام  وهــنــاك 
وأمــام  شعوبها  أمــام  بها  للوفاء  ملزمة  وهــي 
المجتمع الدولي وفق أساليب الحوكمة األممية 
التي تخضع لها جميع الحكومات، دون تهاون 
في أدائها، ألن هذا التهاون ستكون له عواقبه 
يفترض  التي  الحكومات،  تلك  على  الوخيمة 
أن أنظمتها العامة تسير في هذا االتجاه وفق 
تشريعات  من  يتضمنه  وما  دولة،  كل  دستور 
نفسه  الــوقــت  وفــي  مواطنيها  خدمة  هدفها 
اإلســهــام فــي الــجــهــود الــدولــيــة الــمــبــذولــة من 
أجـــل خــيــر وتـــطـــور الــبــشــريــة، وإنـــقـــاذهـــا من 
عن  الــحــاالت  معظم  فــي  الــنــاتــجــة  سقطاتها 
التزاماتها  أداء  في  الحكومات  بعض  تقصير 
سالم  لتحقيق  اإلنسانية  وواجباتها  الرسمية 

العالم وأمنه.

أيام ومناسبات 
أممية

المجتمع ـــي  ف األســـــرة  أفـــــراد  ــن  ــي ب ــــوفــــاء  وال ــة  ــمــحــب ال ــم  ــي ق ــل  ــأصــي ــت ب ــل  ــّف ــك ت اإلســـــالم  فيض الخاطرفيض الخاطر 

د.كلثم جبر الكواري

alkawarik@gmail.com

الدوحة - عبدالمجيد حمدي:

تـــعـــمـــل مـــؤســـســـة الـــرعـــايـــة 
تطوير  على  األولــّيــة  الصحّية 
ـــــتـــــوّســـــع فــيــهــا  خــــدمــــاتــــهــــا وال
بــشــكــل مــتــواصــل وذلــــك وفــقــاً 
الســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطــــنــــّيــــة تـــّم 
اإلعــــالن عــنــهــا الــعــام الــمــاضــي 
تــرتــكــز عــلــى الـــطـــب الــوقــائــي 
على  والعمل  األول  المقام  في 
من  بالمرض  اإلصــابــة  تجّنب 
األساس. وتهدف االستراتيجية 
الـــوطـــنـــّيـــة لــلــرعــايــة الــصــحــيــة 
األولية ٢٠١٩-٢٠٢٣ إلى إدخال 
حــوالــي ١٧ خــدمــة جــديــدة مع 
نهاية الفترة الُمحّددة لتطبيق 
ـــيـــجـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة  االســـتـــرات
إلـــى الــخــدمــات الــتــي تــوّفــرهــا 
 ٢٧ خــالل  من  حالياً  المؤسسة 
في جميع أنحاء  صحياً  مركزاً 
الــــدولــــة. وتــضــمــن الــخــدمــات 
المؤسسة  تعمل  التي  الجديدة 
عــلــى إنــجــازهــا بــحــلــول ٢٠٢٣، 
توفير خدمة المعافاة لألطفال 
والــــُمــــراهــــقــــيــــن، وخــــدمــــات 
للناجين  االنــتــقــالــي  الــبــرنــامــج 
من السرطان، وتوفير قابالت 
أسنان  وعيادات  المجتمع،  في 
األســنــان  لــب  (طــب  تخصصية 
والـــفـــمـــوي الـــوجـــهـــي ودواعـــــم 

األســـــنـــــان)، وخــــدمــــات عـــالج 
اإلدمـــــــــــان عـــلـــى الــــمــــخــــدرات 
والــــكــــحــــول، وخــــدمــــات رفــــاه 
مـــــوســـــعـــــة فـــــــي الــــمــــجــــتــــمــــع، 
وخدمات صحة الفم المتكاملة 
المستهدفة،  الــســكــانــيــة  للفئة 
وخـــدمـــات الــيــقــظــة (صــفــوف 
كما  النفسي).  الضغط  لتقليل 
المستهدف  الخدمات  تتضمن 
صحة  فحص  أيــضــاً  توفيرها 
الفم، وجراحة الفم، والرعاية 
المنزلّية بعد الوالدة، وخدمات 
وعيادة  الحمل،  قبل  ما  فترة 
الــــرعــــايــــة األولــــيــــة لـــلـــذاكـــرة، 
لــلــحــاالت  الــــذاتــــيــــة  واإلدارة 
الجماعي  والـــعـــالج  الــمــزمــنــة، 
ــــتــــدخــــيــــن،  لـــــــإلقـــــــالع عـــــــن ال
وخـــــدمـــــات مــتــخــصــصــة فــي 
الـــمـــجـــتـــمـــع لــــــألمــــــراض غــيــر 
المعدية، وخدمات متخصصة 
لكبار السن. وتؤكد استراتيجية 

-٢٠٩ األولية  الصحية  الرعاية 
٢٠٢٣ أن المؤسسة توفر حالياً 
أكـــثـــر مــــن ٤٠ خـــدمـــة طــبــيــة 
صحة  تعزيز  بــهــدف  متنّوعة 
أفــــــــراد الــمــجــتــمــع والــــوصــــول 
مناطق  جميع  إلــى  بالخدمات 
الدولة، حيث تشمل الخدمات 
صحة  فحص  خــدمــة  الحالية 
الـــمـــراهـــقـــيـــن، والـــرعـــايـــة في 
مـــرحـــلـــة الـــحـــمـــل، وخـــدمـــات 
فــحــص الــســمــع، والــكــشــف عن 
الــســرطــان وطـــب الــقــلــب وألــم 
الظهر المزمن وإدارة الحاالت 
الـــمـــعـــقـــدة، والـــصـــحـــة الــســنــيــة 
أو الــفــمــويــة وطـــب األمــــراض 
واألنف  التغذية  وعلم  الجلدية 
وخــدمــات  والحنجرة  واألذن 
للطوارئ  موعد  دون  الــدخــول 
وطـــــــب األســـــــــــرة، وأمــــــــراض 

المعدة واألمعاء. 
كــــمــــا تــــشــــمــــل الــــخــــدمــــات 

الــحــالــيــة أيـــضـــاً طـــب األطــفــال 

العام والشيخوخة - الشيخوخة 

الــــصــــحــــيــــة، وطـــــــب الــــنــــســــاء، 

المنزلية،  الصحية  والــرعــايــة 

ونـــــمـــــط الـــــحـــــيـــــاة الـــصـــحـــي، 

ومستشار  المختبر،  وخدمات 

صحة األم والطفل، وخدمات 

ــلــجــنــة الـــطـــبـــيـــة، وخـــدمـــات  ال

الــصــحــة الــعــقــلــيــة، وخـــدمـــات 

اإلصابات البسيطة، والجراحة 

الــبــســيــطــة، واألمــــــــراض غــيــر 

الــــُمــــعــــديــــة، وطـــــــب الـــعـــيـــون 

آالم  وعيادة  العيون،  وفحص 

الـــفـــم والــــوجــــه، والــصــيــدلــيــة، 

وخدمات  الفيزيائي،  والعالج 

ـــــــــوالدة،  مـــرحـــلـــة مـــــا بـــعـــد ال

ــــــزواج،  وخــــدمــــات مـــا قــبــل ال

بالموجات  والتصوير  واألشعة 

فــــــوق الــــصــــوتــــيــــة، والـــصـــحـــة 

الــــمــــدرســــيــــة، والـــفـــحـــوصـــات 

الــصــحــيــة الـــذكـــيـــة، واإلقـــــالع 

عـــــن الــــتــــدخــــيــــن، وخــــدمــــات 

وعيادات  االجتماعي،  العامل 

والــمــرأة  للسفر،  التطعيمات 

الــســلــيــمــة، والـــطـــفـــل الــســلــيــم، 

وخـــدمـــات الــُمــعــافــاة (الــنــادي 

الرياضي والمسبح والمساج).

الرعـــاية األوليــــة تُطـــلق ١٧ خــدمــة جـديـدة
مع نهاية الفترة الُمحّددة لتطبيق االستراتيجية الوطنّية

ــن  ــي ــراهــق ــُم ــال وال ــف ــألط ــاة ل ــاف ــع ــم ــصــحــة وال ــر خـــدمـــات ال ــوف  ت

الُمزمنة  للحاالت  الذاتية  واإلدارة  السرطان  من  للناجين  خاص  برنامج 

مـــركـــز  يـــنـــّظـــم   :] ـ  الـــــدوحـــــة 

مــنــاظــرات قــطــر، عــضــو مــؤســســة قطر 

لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم وتــنــمــيــة الــُمــجــتــمــع، 

معسكراً صيفياً عن بُعد  لطلبة المرحلة 

الثانوية بمشاركة ثالث دول هي سلطنة 

ُعمان ودولة الكويت ودولة قطر. 

متناظراً   ٣٠ المعسكر  فــي  ويــشــارك   

يُساندهم  دول،  ثـــالث  مــن  ومــتــنــاظــرة 

مــمــن يُـــســـّخـــرون خــبــراتــهــم  ـــاً  ـــدرب ٣٠ ُم

في  الطلبة  مــهــارات  لتطوير  وتجاربهم 

الــحــّجــة  وصــيــاغــة  الــمــوقــف  بــنــاء  كيفية 

تدريبات  تــقــام  حيث  الــبــرهــان،  وتفنيد 

وتماشياً  الحداثة  بأسلوب  المعسكر  هذا 

مع المستجّدات التي تَعصُف بالعالم من 

وحرص   .COVID١٩ وبــاء  أزمــِة  جــّراء 

ـــمـــركـــز عـــلـــى تــنــظــيــم بــــرامــــج عــالــيــة  ال

مشيراً  والمحتوى،  التقديم  في  الجودة 

أفضل  يــضــّم  الصيفي  المعسكر  أن  إلــى 

المتناظرين على مستوى الخليج وأفضل 

العربي،  الوطن  مستوى  على  المدربين 

ـــذا فـــإن فــعــالــيــات الــمــعــســكــر الــتــدريــبــي  ل

عمل  ورش  من  متنّوعة  برامج  تتضمن 

من  يــتــمُّ  تحكيم  وجــلــســات  ومــنــاظــرات 

خــاللــهــا دعـــم وتــوجــيــه الــمــتــدربــيــن في 

والــعــدالــة،  الــقــانــون  مثل  مــتــعــّددة  قضايا 

واألخـــالق فــي الــطــبِّ واإلنــتــرنــت، عــالوًة 

عـــلـــى قـــضـــايـــا اقــــتــــصــــادّيــــة تَــــهــــمُّ دول 

الُمشاركين والمنطقة.   

«مناظرات قطر» ينظم معسكراً صيفياً عن بُعد   
بمشاركة ٣٠ ُمتناظراً من ثالث دول
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العليا  اللجنة  أعلنت  قنا:   - الــدوحــة 
في  الـــبـــدء  تــقــرر  أنـــه  األزمــــــات  إلدارة 
المرحلة الثانية من الفتح التدريجي في 
تاريخها المخطط في ١ يوليو المقبل، 
وذلك بناء على معطيات الصحة العامة 
ومــــؤشــــرات انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا 
(كوفيد-١٩) في المجتمع، ومنها تخطي 
المنحنى  وانــخــفــاض  الـــــذروة  مــرحــلــة 
وضــعــف الــعــدد الــتــكــاثــري لــلــفــيــروس. 
أمــس،  لها  بــيــان  فــي  اللجنة،  وذكــــرت 
االستمرار  ستشمل  الثانية  المرحلة  أن 
ألداء  للمساجد  الــمــحــدود  االفــتــتــاح  فــي 
استيعابية  بــطــاقــة  الخمسة  الــفــروض 
مـــــحـــــدودة مـــــع تـــطـــبـــيـــق اإلجــــــــــراءات 
االحترازية، والسماح بالتجمعات العامة 
والخاصة بحد أقصى خمسة أشخاص 
فـــقـــط، وســيــتــم تــطــبــيــق الــمــخــالــفــات 
والعقوبات ذات الصلة على المخالفين. 

وقـــــــد تــــــم تــقــلــيــل 
الـــعـــدد مـــن عــشــرة 
أشـــــــــخـــــــــاص إلــــــى 
خــــــــمــــــــســــــــة بـــــعـــــد 
ـــشـــاف الــعــديــد  اكـــت
مــــــــــن الــــــــحــــــــاالت 
بـــيـــن الــمــواطــنــيــن 
التجمعات  بــســبــب 
فــــــــي الــــمــــجــــالــــس 
والزيارات األسرية 

والمقيمين من أصحاب الياقة البيضاء 
المنضبط  غير  االخــتــالط  بسبب  أيضا 

باإلجراءات االحترازية.
برفع  سيسمح  أنـــه  الــبــيــان  وأوضــــح 
الذين  للموظفين  االستيعابية  الطاقة 
العام  القطاعين  في  عملهم  يباشرون 
والـــخـــاص إلـــى ٥٠٪ حــســب الــحــاجــة، 
بتوفير  الجهات  هــذه  كــافــة  إلـــزام  مــع 

االشـــــــــــتـــــــــــراطـــــــــــات 
الــصــحــيــة وتــطــبــيــق 
اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
ـــــــــــة،  ـــــــــــرازي االحـــــــــــت
وحماية الفئات غير 
بالسماح  المحصنة 
في  باالستمرار  لها 
الـــعـــمـــل عــــن بُـــعـــد.. 
والــــســــمــــاح بــتــأجــيــر 
الـــســـفـــن والـــيـــخـــوت 
للعائالت وبحد أقصى عشرة أشخاص، 
وافـــتـــتـــاح جــمــيــع الـــحـــدائـــق والــشــواطــئ 
العمرية  الــفــئــات  لجميع  والــكــورنــيــش 
واستمرار  التباعد  إجــراءات  تطبيق  مع 
إغـــــــالق ســــاحــــات الــــلــــعــــب، والـــســـمـــاح 
بـــالـــتـــدريـــب فـــي األمــــاكــــن الــمــفــتــوحــة 
المحترفين  لفئة  الكبيرة  والــصــاالت 

بحد أقصى عشرة أشخاص.

زيادة  أيضاً  الثانية  المرحلة  وتشمل 
الخاصة  للعيادات  االستيعابية  الطاقة 
خدمات  تقديم  استمرار  مع   ٪٦٠ إلى 
للمطاعم  مــحــدود  وافــتــتــاح  الــطــوارئ، 
وسيصدر  محدودة،  استيعابية  بطاقة 
بيان  والــصــنــاعــة  الــتــجــارة  وزارة  عــن 
إلى  بــاإلضــافــة  الــشــأن،  بهذا  توضيحي 
بسعة  ــمــتــاحــف  وال الــمــكــتــبــات  افــتــتــاح 

محدودة وساعات محددة.
إلدارة  الـــعـــلـــيـــا  الـــلـــجـــنـــة  وذّكــــــــــرت 
األزمــات، في بيانها، بأن االنتقال من 
الفتح  مراحل  من  أخــرى  إلــى  مرحلة 
الجميع  بــتــعــاون  مــرهــون  الــتــدريــجــي 
االحــتــرازيــة،  لـــإلجـــراءات  وتطبيقهم 
وبضرورة االلتزام باإلجراءات السارية 
ومنها  الـــــوزراء،  مجلس  حــددهــا  الــتــي 
ارتداء الكمامات عند الخروج وتحميل 

تطبيق /  احتراز/   والتباعد االجتماعي.

٥ أشــــخـــاص الحــد األقـــصى للتــجمـــعـات 
مع بدء المرحلة الثانية لرفع القيود األربعاء.. اللجنة العليا إلدارة األزمات: 

اكتشاف إصابات بين 
المواطنين والمقيمين 
سبب تقليل األعداد في 

التجمعات

تطبيق المخالفات 
والعقوبات ذات الصلة على 

المخالفين

استمرار االفتتاح المحدود 
للمساجد ألداء الفروض 
وفق إجراءات احترازية

رفع الطاقة االستيعابية 
للموظفين بمقر العمل 
إلى ٥٠٪ حسب الحاجة

زيادة طاقة العيادات 
الخاصة إلى ٦٠٪ 

مع استمرار تقديم 
خدمات الطوارئ 

إلزام جهات العمل بتوفير 
االشتراطات الصحية 

وتطبيق اإلجراءات 
االحترازية

حماية الفئات غير المحصنة 
بالسماح لهم باالستمرار 

في العمل عن بُعد

السماح بتأجير السفن 
واليخوت للعائالت بحد 
أقصى ١٠ أشخاص

افتتاح جميع الحدائق 
والشواطئ والكورنيش 
لجميع الفئات العمرية

افتتاح المكتبات 
والمتاحف بسعة 

محدودة وساعات 
محددة

ــب ــع ــل ـــــــالق ســــاحــــات ال ـــد واســــتــــمــــرار إغ ـــاع ـــب ـــت تــطــبــيــق إجـــــــــــراءات ال
أشخاص  ١٠ أقــصــى  بحد  للمحترفين  والــصــاالت  المفتوحة  بــاألمــاكــن  الــتــدريــب 

ــــدودة ــــح ـــة م ـــي ـــاب ـــع ـــي ـــت ـــمـــطـــاعـــم بـــطـــاقـــة اس ـــل ـــــحـــــدود ل ــــاح م ــــت ــــت اف

االجتماعي  والتباعد  ــراز  احــت تطبيق  وتحميل  ــخــروج  ال عند  الكمامات  ــداء  ــارت ب ــزام  ــت االل

ــة ــرازي االحــت ـــإلجـــراءات  ل الجميع  بتطبيق  ــون  ــره م ـــرى  ألخ مــرحــلــة  ــن  م ــال  ــق ــت االن

للفيروس الــتــكــاثــري  ــعــدد  ال وضــعــف  المنحنى  وانــخــفــاض  الــــذروة  مرحلة  تخطي 

كتب - حسين أبوندا:

إلى  والبيئة  البلدية  وزارة  دعت 
حــمــايــة ثــمــار الــنــخــيــل عـــن طــريــق 
تــغــطــيــة الــــعــــذوق لــحــمــايــتــهــا مــن 
يساهم  الذي  التكييس  عبر  األتربة 
مهاجمة  مــن  الــثــمــار  حــمــايــة  فــي 
الـــطـــيـــور ومــــن الـــحـــشـــرات ولــمــنــع 
وتــلــوثــهــا  األرض  عــلــى  تــســاقــطــهــا 
عــن ســهــولــة جني  بــاألتــربــة فــضــالً 
وهي  العذوق  قطع  بعد  المحصول 

داخل األكياس.
جاء ذلك عبر عدد من الرسائل 
اإلرشـــــاديـــــة الـــتـــي بــثــتــهــا الـــــــوزارة 
االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  عبر 
والمواطنين  للمزارعين  ووجهتها 
في  النخيل  أشجار  يزرعون  ممن 
منازلهم حيث شددت على أهمية 
تجنب إزالة سعف النخيل في هذه 
ألنها تؤثر على جودة  الفترة نظراً 
بضرورة  وجهت  كما  المحصول، 
استخدام كميات كبيرة من المياه 
اإلثمار،  مرحلة  في  األشجار  لري 
كمية  تقليل  ضـــرورة  إلــى  مشيرة 
ــمــيــاه بــعــد الــنــضــج وخـــاصـــة في  ال

نهاية شهر يوليو.
ونـــصـــحـــت بـــــضـــــرورة مــراقــبــة 
ومتابعة الثمار في مرحلة النضوج 
وتــغــيــر األلــــوان مــن األخــضــر إلــى 
األصـــــفـــــر خــــاصــــة فـــــي مـــرحـــلـــة 
وقته  في  جنيه  عدم  ألن  الرطب 

يقلل من حجم المحصول.
ويـــعـــد الــنــخــيــل مــــن األشـــجـــار 
اهتماماً  الدولة  تولي  التي  الهامة 

بها خاصة مع حرص وزارة  كبيراً 
الــبــلــديــة والــبــيــئــة عــلــى الــتــوســع في 
زراعـــتـــهـــا فـــي الــــشــــوارع الــرئــيــســيــة 
أصــحــاب  معظم  قــيــام  عــن  فــضــالً 
الـــــمـــــزارع بــتــخــصــيــص جـــــزء مــن 
مــزارعــهــم لـــزراعـــة الــنــخــيــل الــذي 

يـــعـــد مــــن أكــــثــــر أنــــــــواع األشــــجــــار 

يعرض  كما  الحارة  لألجواء  تحمالً 

مــعــظــمــهــم حــصــيــلــة إنــتــاجــهــم في 

السوق المحلي ال سيما وأن الرطب 

أنواع  أجود  من  واحداً  يُعد  المحلي 

الرطب على مستوى العالم.

والبيئة  البلدية  وزارة  وحرصت 

خالل السنوات الماضية على إقامة 

ــلــرطــب يــقــوم  مـــهـــرجـــان ســـنـــوي ل

فـــيـــه أصــــحــــاب الـــــمـــــزارع بــعــرض 

ـــاجـــهـــم فـــــي إطـــــــار االهـــتـــمـــام  ـــت إن

لدعم  الــدولــة   توليه  الــذي  الكبير 

وتـــشـــجـــيـــع اإلنـــــتـــــاج الـــمـــحـــلـــي مــن 

كـــافـــة الــمــنــتــجــات الــوطــنــيــة ومــن 

ـــرطـــب، وضـــمـــن الــجــهــود  بــيــنــهــا ال

الــغــذائــي،  األمـــن  لتحقيق  الــرامــيــة 

تطوير  على  والحرص  واالهتمام 

قطاع الزراعة بما في ذلك أشجار 

الــنــخــيــل، وكـــذلـــك دعـــم أصــحــاب 

الـــــمـــــزارع والـــمـــهـــتـــمـــيـــن بــــزراعــــة 

الرطب، واالرتقاء بأصناف التمور 

بالدولة.

سنوياً  القطرية  الــمــزارع  وتنتج 

مـــــئـــــات األطـــــــنـــــــان مــــــن الــــرطــــب 

الخالص  أبرزها  متنوعة  بأصناف 

والــشــيــشــي والــخــنــيــزي والــبــرحــي 
والــســيــلــجــي الــصــقــعــي ونــبــت سيف 

واللولو والرزيزي.
كـــمـــا تـــحـــرص الــــــــوزارة مــمــثــلــة 
ـــزراعـــيـــة على  ال بـــــــإدارة الـــبـــحـــوث 
من  للمزارعين  المساعدة  تقديم 
خــالل عــمــل مــحــاضــرات ودروس 
حــــــول تـــجـــفـــيـــف الـــــرطـــــب وذلـــــك 
النخيل  بــأشــجــار  االهــتــمــام  ضــمــن 
وثـــمـــار الــنــخــيــل بـــالـــدولـــة ودعـــم 
شرح  تقديم  يتم  حيث  منتجاتها، 
تجفيف  وعملية  آلية  عن  مفصل 
بهدف  الحصاد  بداية  منذ  الرطب 
الطريقة  على  المزارعين  تدريب 

للتجفيف. الصحيحة 
وتتم عملية التجفيف من خالل 
جمع الرطب وتعريضه لتيار مائي 
خــفــيــف إلزالـــــــة األتــــربــــة ثــــم يــتــم 
ضمن  التجفيف  غرف  في  فرشها 
الــصــوانــي الـــمـــوجـــودة بــهــا بــدرجــة 
للغرفة  مــئــويــة  درجـــة   ٥٥ حـــرارة 
حتى تصل رطوبة الماء في الرطب 
إلى ٢٥٪، وبعد ٤-٥ أيام تصل إلى 
مرحلة التمر ثم يتم تجميعها في 

لحمايتها. مغلفات 
الــبــلــديــة  وزارة  أيـــضـــاً  وتــنــظــم 
والــبــيــئــة ســنــويــاً مــعــرضــاً لــلــتــمــور 
لمنتجات  الترويج  بهدف  المحلية 
أصحابها  ومنح  القطرية  المزارع 
للجمهور  التمور  لتسويق  الفرصة 
ينعكس  بما  وسيط  دون  مباشرة 
إيــــجــــابــــاً عـــلـــى حـــجـــم الــمــبــيــعــات 
والــمــكــاســب ويــعــزز قــدرتــهــم على 
ـــــاج، كـــمـــا يــعــتــبــر الـــمـــعـــرض  ـــــت اإلن
ـــبـــادل الــــخــــبــــرات بــيــن  ـــت فـــرصـــة ل
المحلية  التمور  ومصنعي  منتجي 
وبــــمــــا يـــســـاهـــم فــــي تـــطـــويـــر هـــذا 
المساحات  لــزيــادة  الــهــام  الــقــطــاع 
أفضل  وإنــتــاج  بالنخيل  المزروعة 

األصناف منها.

نصائح من البلــــدية لحــماية ثمـــار النـــخيل   
دعت لتغطية العذوق لحماية الرطب من األتربة والحشرات والطيور

والــحــشــرات الــطــيــور  مهاجمة  مــن  لحمايتها  النخيل  ثــمــار  تكييس 

ـــمـــحـــصـــول ــــــــودة ال ــــر عــــلــــى ج ــــؤث ــــرة ي ــــت ــــف ـــل هـــــــذه ال ـــي ـــخ ـــن إزالــــــــــة ســــعــــف ال
اإلثـــــمـــــار ــــة  مــــرحــــل فـــــي  الــــمــــيــــاه  مـــــن  ــــيــــرة  كــــب بـــكـــمـــيـــات  ــــــار  ــــــج األش ري 

ــــاه بـــعـــد الـــنـــضـــج وخـــــاصـــــة نـــهـــايـــة يــولــيــو   ــــمــــي ـــة ال ـــــــــرورة تـــقـــلـــيـــل كـــمـــي  ض

األكــيــاس  داخـــل  وهــي  ــذوق  ــع ال قطع  بعد  المحصول  جني  سهولة 
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اضــــطــــرت الـــحـــكـــومـــة فــــي ظــــل هــجــمــة 
جــائــحــة كـــورونـــا، ومــحــاولــة الــســيــطــرة على 
الموظفين  تواجد  نسبة  لتعديل  الوباء،  هذا 
إلى  الخاص  والقطاع  الحكومية  الدوائر  في 

٢٠٪فقط.
المتبقي،  الموظفين  عدد  من   ٪٨٠ وظل 
وُطلب  بيوتهم،  داخل  من  بُعد  عن  يعملون 
الخامسة  عمره  تجاوز  ممن  الموظفين  من 
من  والعمل  البيت  في  الجلوس  والخمسين 

بُعد. عن  هناك 
الحكومية  المعامالت  إنجاز  بأن  وأتصور، 
الجديد،  النظام  هــذا  خــالل  كثيراً  يتأثر  لــم 
ذي  عن  وإنتاجيتها  كفاءتها  زادت  ربما  بل 

قبل.
اآلن،  كـــبـــيـــرة  فـــرصـــة  لـــديـــهـــا  الـــحـــكـــومـــة 
هذه  على  أشــهــر  ثــالثــة  مــن  أكــثــر  مــرور  بعد 
الـــتـــجـــربـــة الـــجـــديـــدة، بــــأن تـــقـــّيـــم وتــــدرس 
نـــتـــائـــج هــــذا الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد، وأقـــصـــد بــه 

ــبــرامــج اإللــكــتــرونــيــة  اســتــخــدام األجـــهـــزة وال
وتخليص  الحكومة  عمل  وتسيير  إنجاز  في 
مــعــامــالتــهــا، بــعــيــداً عـــن أنــظــمــة واســتــخــدام 
تستنزف  التي  المثقلة  الورقّية  المعامالت 
وقــتــاً وجــهــداً ومــــاالً وهــــدراً لــلــمــوارد بــدون 

طائل.
واألنظمة  الــبــرامــج  كــفــاءة  مــدارســة  علينا 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، ومـــــدى تــحــديــثــهــا 

الجمهور. مع  قاعدتها  وتوسيع  وتطويرها، 

 يــجــب االســـتـــمـــرار حــتــى مـــا بــعــد جــائــحــة 
الرقمية  الحكومة  مشروع  نشر  في  كورونا، 
على أكبر نطاق واسع بين الجمهور والدوائر 
والــــــــــــــوزارات والــــمــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
الورقّية،  المكاتبات  من  التخلص  ومحاولة 
وتــعــبــئــة الــنــمــاذج يـــدويـــاً، لــلــحــصــول عــلــى أي 
مــعــامــلــة، واســتــبــدالــهــا بــاســتــخــدام الــهــواتــف 

إنجازها. في  الذكّية 

إنجاز المعامالت الحكومية عن بُعد.. ما بعد جائحة كورونا 
وإنــتــاجــيــتــهــا ـــا  ـــه ـــاءت ـــف ك زادت  ــــا  ــــم ورب كـــثـــيـــراً  ـــر  ـــأث ـــت ت ــــم  ل الـــحـــكـــومـــيـــة  ـــالت  ـــام ـــع ـــم ال

من الواقعمن الواقع

عبداهللا بن حيي بوغانم السليطي

ah.alsulaiti@yahoo.com

٨ أسبـــاب تقف وراء إدمــــان المـُــراهقـيـــــن 
خالل ملتقى نظمته وزارة التنمية اإلدارية  عن بُعد.. ُمشاركون:

ــــــاب ــــــب ـــــــي.. أبــــــــــــرز األس ـــــــن ـــــــدي ــــــــــــــــوازع ال ــــــف ال ـــــــوء والـــــــــصـــــــــراع األســــــــــــــري وضــــــع ـــــــس ــــــــاء ال ــــــــدق أص
الدوحة - عبدالحميد غانم: 

أكد الُمشاركون في ملتقى 

سبل وقاية وتأهيل اليافعين 

ــــخــــّدرات،  ــــُم مــــن إدمـــــــان ال

التنمية  وزارة  أقامته  الــذي 

ـــــة والــعــمــل والــشــؤون  اإلدارّي

االجتماعية ممثلة في إدارة 

شؤون األسرة عبر اإلنترنت 

الطفل  حماية  ضــرورة  على 

ــــمــــخــــدرات  مـــــن إدمــــــــــان ال

وتوفير أسلوب حياة إيجابي 

منذ البداية يبدأ من األسرة 

والــــــمــــــدرســــــة والـــمـــجـــتـــمـــع 

حــتــى ال يــنــجــرف إلــــى هــذا 

الــطــريــق.  وقـــال مــشــاركــون 

نظمته  الــــذي  الــمــلــتــقــى  فـــي 

الصراع  إن  بُعد  عن  الــوزارة 

األســــري، وأصـــدقـــاء الــســوء، 

ــــاء واألمـــهـــات،  وإهـــمـــال اآلب

وضعف  بالوحدة،  والشعور 

الــــرقــــابــــة، وضـــعـــف الــــــوازع 

والخجل  واالتكالية  الديني، 

االجـــتـــمـــاعـــي، وعـــــدم الــثــقــة 

بــالــنــفــس، مــن أهـــم أســبــاب 

إدمـــان  إلـــى  اليافعين  لــجــوء 

المخّدرات.

اإلدمـــــان  أن  وأوضــــحــــوا 

مـــرض يــتــعــلــق بــالــشــخــصــيــة 

اإلدمــانــيــة ويــتــطــلــب عــالجــاً 

طــبــيــاً ونــفــســيــاً واجــتــمــاعــيــاً 

وعــالجــاً وظــائــفــيــاً وإرشــــاداً 

شخصيته  بناء  وإعادة  دينياً 

ـــخـــروج  مــــن جـــديـــد قـــبـــل ال

لمنزله. والذهاب 

التي  الجهود  إلى  وأشاروا 

مكافحة  في  الدولة  تبذلها 

اإلدمـــــان لـــدى الــمــراهــقــيــن 

ـــوفـــيـــر الـــــعـــــالج، بــجــانــب  وت

الــــخــــطــــط الــــتــــوعــــوّيــــة مــن 

مــخــاطــر الــمــخــدرات والــتــي 

والفعاليات  المدارس  تشمل 

الدولة. مستوى  على 

وأكــــــــدت الــــســــيــــدة نـــجـــاة 

دهـــــــام الـــــعـــــبـــــداهللا، مـــديـــر 

بوزارة  األسرة  شؤون  إدارة 

الــتــنــمــيــة اإلداريـــــــة والــعــمــل 

على  االجتماعّية،  والشؤون 

الوزارة  تبذلها  التي  الجهود 

لــالعــتــنــاء بـــاألســـرة بــجــانــب 

ممثلة  الوزارة  بين  التواصل 

األســــرة  شـــــؤون  إدارة  فـــي 

ومــخــتــلــف جـــهـــات الـــدولـــة 

الذين  المراهقين  لمتابعة 

أدمـــــنـــــوا الـــــمـــــخـــــدرات بــعــد 

الرعاية  دور  من  خروجهم 

على  حصولهم  من  والتأكد 

حياة  لضمان  السليم  العالج 

لهم. مستقرة 

وقــالــت: إن هــنــاك أســـراً 

تتعاون معنا في هذا اإلطار 

لـــمـــعـــرفـــة إلـــــى أيـــــن وصـــل 

الــمــراهــق،  أو  الــطــفــل  عـــالج 

ولـــــذلـــــك نــــحــــن نــــتــــابــــع مــع 

األســـــرة ووزارتــــــي الــصــحــة 

والتعليم  والــتــعــلــيــم  الــعــامــة 

معظم  هللا  والحمد  العالي، 

األطــــفــــال  أو  الـــمـــراهـــقـــيـــن 

الذين كانوا في دور الرعاية 

دراستهم. في  نجحوا 

وشـــــــــددت عـــلـــى أهـــمـــيـــة 

إيـــــجـــــاد الــــحــــلــــول لــمــشــاكــل 

األســــرة بــعــيــداً عــن الــطــفــل، 

حالة  مؤتمر  يوجد  ولذلك 

المعنية  الجهات  وبين  بيننا 

األخــــــــــــرى لـــــلـــــوصـــــول إلــــى 

تـــوصـــيـــة تـــصـــّب فـــي صــالــح 

نفسه. والطفل  األسرة 

الـــــدكـــــتـــــورة  وأشـــــــــــــارت   

شــريــفــة نــعــمــان الــعــمــادي، 

الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــمــعــهــد 

الـــدوحـــة الـــدولـــي لــألســرة، 

المعهد  أجــراه  استبيان  إلــى 

عــلــى مــدرســتــيــن إحــداهــمــا 

خاصة  واألخــــرى  حــكــومــيــة 

وطالبة  طــالــبــاً   ١١٥٧ شــمــل 

ركـــــز عـــلـــى ســــلــــوك الـــنـــشء 

ـــة  وتـــأثـــيـــر الـــعـــوامـــل األســـرّي

واألقــــــــــــــــران عـــــلـــــى إقــــــــدام 

اإلدمان.  على  المراهق 

نــــتــــائــــج  أن  وكــــــشــــــفــــــت 

نسبة  أن  أظهرت  االستبيان 

غير  الــيــافــعــيــن  مـــن  كــبــيــرة 

راضــيــن عــن عــدد الــســاعــات 

التي يقضيها أولياء أمورهم 

مــعــهــم، مـــا يــعــكــس أهــمــيــة 

الــدعــم الــعــاطــفــي مــن األب 

بــجــانــب  لــلــمــراهــقــيــن  واألم 

مــراقــبــة ومــتــابــعــة الــوالــديــن 

إلبعادهم  أبنائهم  وتوعية 

عـــن أصــــدقــــاء الـــســـوء حــتــى 

طـــريـــق  ــــــى  إل يـــنـــجـــرفـــوا  ال 

اإلدمـــــــــــان والــــــمــــــخــــــّدرات. 

ودعـــــــــــت الـــــــوالـــــــديـــــــن إلـــــى 

ضـــــرورة مــعــرفــة أصـــدقـــاء 

اللعب  ومشاركتهم  أبنائهم 

معهم  والــجــلــوس  والـــقـــراءة 

مواقع  على 

االجتماعي  التواصل  وسائل 
اإللكترونية. واأللعاب 

ـــــــــدوره قــــــال الـــنـــقـــيـــب،  ب

نــــاصــــر زايــــــــد الــــشــــهــــوانــــي، 

إدارة  مــــــديــــــر  مـــــســـــاعـــــد 

ـــــــشـــــــؤون  الـــــــــــدراســـــــــــات وال

العامة  اإلدارة  فــي  الــدولــيــة 

لــمــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات: إن 

الــــدراســــات الــعــمــلــيــة أثــبــتــت 

الــيــافــعــيــن  إقـــــدام  ســبــب  أن 

هم  المخدرات  إدمــان  على 

ــــســــوء، وضــعــف  أصــــدقــــاء ال

الديني. الوازع 

وأضـــــــــاف: عـــلـــى اآلبــــــاء 

ـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر  ل مــــــــالحــــــــظــــــــة ا

الــمــفــاجــئ الـــذي قــد يــطــرأ 

عــلــى أبــنــائــهــم مـــن نــاحــيــة 

ـــــخـــــروج مــن  ل لـــــدخـــــول وا ا

الــمــنــزل وزيـــادة طــلــبــاتــهــم 

ً أنــهــم  لـــمـــاديـــة، مـــوضـــحـــا ا

ـــفـــاجـــؤون بـــعـــدم  ـــت كــــانــــوا ي

مـــعـــرفـــة اآلبــــــاء ألصـــدقـــاء 

أبــــنــــائــــهــــم، ولـــــذلـــــك عــلــى 

أولـــــيـــــاء األمـــــــــور مـــعـــرفـــة 

أصــــــــــــدقــــــــــــاء أبــــــنــــــائــــــهــــــم 

السوء. أصدقاء  لتجنيبهم 

الــحــاالت  أن  إلــى  وأشـــار 

ـــــــّم بـــحـــثـــهـــا وجــــد  لـــــتـــــي ت ا

لــديــهــا  لـــديـــنـــى  ا ـــــوازع  ل ا أن 

لـــجـــانـــب  ضـــعـــيـــف وهــــــــذا ا

مــهــمــل مـــن جــانــب أولــيــاء 

ضرورة  إلى   ً داعيا األمور، 

لــــديــــنــــي  لـــــــــــوازع ا ـــمـــيـــة ا ـــن ت

لـــدى األبـــنـــاء ومــراقــبــتــهــم 

لــــتــــواصــــل  عــــلــــى وســـــائـــــل ا

االجـــتـــمـــاعـــي ألنـــــه ســـاحـــة 

لإلغراءات.

وطــــــــــــالــــــــــــب، الـــــنـــــقـــــيـــــب 

الـــشـــهـــوانـــي، أولــــيــــاء األمــــور 

بـــاالعـــتـــدال وعــــدم الــتــشــّدد 

ـــــى ال  فــــــــي الـــــــرقـــــــابـــــــة حـــــت

ــــضــــده،  يـــنـــقـــلـــب الــــــشــــــيء ل

على  الــمــراهــقــيــن  وتــشــجــيــع 

الــحــصــول عــلــى الــمــعــلــومــات 

مـــن مـــصـــادرهـــا الــرســمــيــة 

يــقــعــوا  ال  حـــتـــى  والـــمـــوثـــقـــة 

مضللة،  لمعلومات  فريسة 

مهارات  تنمية  ضرورة  مع 

األبـــــــنـــــــاء مــــثــــل الــــريــــاضــــة 

وركـــــوب الــخــيــل والــســبــاحــة 

المخّدرات.  تعاطي  لتجنب 

محمد  الــدكــتــور  وتــحــّدث 

كـــمـــال عــــبــــداهللا، إخــصــائــي 

نـــفـــســـي إكـــلـــيـــنـــكـــي بــمــركــز 

ــــــوفــــــر، عــــــن الـــشـــخـــصـــيـــة  ن

أن  مـــوضـــحـــاً  ـــــة،  اإلدمـــــانـــــّي

مـــــــرض اإلدمـــــــــــان يــصــيــب 

يجعلها  مــعــيــنــة  شــخــصــيــات 

مـــعـــّرضـــة لــــإلدمــــان بــشــكــل 

ـــرهـــا وهـــــذا  أكــــبــــر عـــــن غـــي

الشخصية. في  قصور  سببه 

النفسي  الجهاز  أن  وأكــد 

يضم  ألنه  كبير  بشكل  يؤثر 

بــــنــــاء الـــشـــخـــصـــيـــة وبــــــدون 

مـــرحـــلـــة بــــنــــاء الــشــخــصــيــة 

الــســلــيــمــة ســتــكــون مــعــرضــة 

لـــــلـــــتـــــعـــــاطـــــي واإلدمـــــــــــــــــان 

. مستقبالً

أو  الــمــراهــق  أن  وأوضـــح 

الــيــافــع الــمــعــرض لــإلصــابــة 

الذي  الشخص  هو  باإلدمان 

تـــعـــرض لـــصـــدمـــات نــفــســيــة 

وهــــي الـــتـــي تــضــعــف الــبــنــاء 

الــنــفــســي لــإلنــســان وتــحــولــه 

وهذه  اتكالية  شخصية  إلى 

بشكل  مــعــّرضــة  الــشــخــصــيــة 

لإلدمان. أكبر 

ســـبـــب  أن  إلــــــــى  ولـــــفـــــت 

ـــــمـــــرار الـــــمـــــدمـــــن فــي  اســـــت

تــعــاطــي الـــمـــادة اإلدمـــانـــّيـــة 

واللذة  بالسعادة  يشعر  أنــه 

ــــــض قـــــــصـــــــور فـــي  ــــــعــــــوي وت

أن  مــــوضــــحــــاً  شـــخـــصـــيـــتـــه، 

مرض. اإلدمان 

ــيــة  بـــدورهـــا عـــرضـــت دان

خــالــد اإلســـحـــاق، إخــصــائــي 

ـــفـــســـي إكــــلــــيــــنــــكــــي، حـــالـــة  ن

ـــــة أشـــــــرفـــــــت عـــلـــى  واقـــــعـــــي

عــالجــهــا لــمــراهــق يــبــلــغ من 

الـــتـــحـــق  عـــــامـــــاً   ١٢ الـــعـــمـــر 

ـــــوفـــــر لــــلــــعــــالج،  ــــمــــركــــز ن ب

مــــوضــــحــــة أنــــــــه كــــــــان مــن 

قبل  دراسته  في  المتفّوقين 

في  ويسير  سلوكه  يتغّير  أن 

اإلدمان. طريق 

بــمــنــاقــشــتــهــا  إن  وقـــالـــت: 

المراهق  هــذا  مــع  وحديثها 

عــــــرفــــــت األســـــــبـــــــاب الــــتــــى 

أنــه  منها  لــإلدمــان،  دفــعــتــه 

يــعــتــقــد أنــــه أصـــبـــح شــخــصــاً 

يشعر  وأنـــه  مــحــبــوب،  غــيــر 

المدرسة.  في  بالوحدة 

وأضـــــــــــــــافـــــــــــــــت: خــــــــالل 

الــجــلــســات الــنــفــســّيــة تــحــدث 

الـــطـــفـــل عــــن مـــعـــانـــاتـــه مــن 

الـــصـــراعـــات األســـريـــة الــتــي 

اهتمام  وعدم  نفسياً  أنهكته 

بـــجـــانـــب  بــــــه  واألم  األب 

عــالقــتــه الــســيــئــة بــالــوالــديــن 

بــســبــب اإلهـــمـــال، والــحــدث 

حياته  في  الوحيد  اإليجابي 

األسرة  احتفلت  عندما  كان 

ميالده. بعيد 

أن  اإلســــــحــــــاق  وأكــــــــــدت 

هــــنــــاك ســـبـــبـــيـــن رئـــيـــســـيـــن 

انـــــحـــــراف  وراء  يـــــقـــــفـــــان 

الــــمــــراهــــقــــيــــن نــــحــــو عـــالـــم 

الصراعات  هما  المخدرات 

األســـريـــة وأصـــدقـــاء الــســوء، 

مـــشـــيـــرة فــــي هـــــذا الـــصـــدد 

الكبيرة  الــدولــة  جــهــود  إلــى 

لــمــكــافــحــة اإلدمـــــــان بــبــنــاء 

مـــســـتـــشـــفـــى خـــــــاص لـــعـــالج 

الــمــراهــقــيــن مـــن اإلدمـــــان 

وتـــخـــصـــيـــص قـــســـم خـــاص 

لـــــعـــــالج الــــمــــراهــــقــــيــــن مــن 

نوفر. مركز  في  اإلدمان 

وقـــــــــــــــــــــــــال د.خـــــــــــــالـــــــــــــد 

الـــعـــبـــدالـــجـــبـــار، اســـتـــشـــاري 

الطب النفسي، إدارة شؤون 

إن  التنمية:  بــوزارة  األســرة 

الــشــخــصــيــة اإلدمـــانـــّيـــة لــهــا 

ســــمــــات شـــخـــصـــيـــة مــعــيــنــة 

وهـــــنـــــاك جـــهـــد يــــبــــذل فــي 

األســـــــــرة  شـــــــــــؤون  إدارة 

لــمــكــافــحــة اإلدمــــــــان لـــدى 

الـــمـــراهـــقـــيـــن، مـــشـــيـــراً إلــى 

المتعلقة  االضــطــرابــات  أن 

بـــالـــمـــادة الـــمـــخـــّدرة تــتــعــلــق 

بــــاالضــــطــــرابــــات الــنــفــســّيــة 

مــثــل الــتــوتــر والــقــلــق وهــي 

اجتماعي  خــلــل  عــن  نــاجــمــة 

تعليمي. أو  أسري  أو 

وحـــــــــــّذر مــــــن مــــشــــروب 

أن استهالك  الطاقة، مؤكداً 

هــــــــذا الــــــمــــــشــــــروب بــــدايــــة 

لــــإلدمــــان، خـــاصـــة بــعــد أن 

أثــبــتــت دراســــة ألــمــانــّيــة أن 

٢٩٪ من اليافعين  أكثر من 

الــذيــن يــتــنــاولــون مــشــروب 

ــــحــــون  ــــصــــب الـــــــطـــــــاقـــــــة ســــُي

شهراً.  ١٢ بعد  ُمدخنين 

اإلدمان مرض 
يحتاج إلى 

عالج طّبي 
ونفسي 

واجتماعي 
ووظائفي 
وإرشاد ديني

حماية الطفل 
ضرورة 

قصوى.. 
واإلفراط 

في مشروب 
الطاقة بداية 

لإلدمان

توصية 
بإيجاد الحلول 

لمشاكل 
األسرة بعيداً 

عن الطفل 

استراتيجية 
وخطط 

لتوعية طالب 
المدارس 

من مخاطر 
المخّدرات

نجاة العبداهللا: 
متابعة 

دقيقة لحالة 
الُمراهقين 
الُمتعافين 

من اإلدمان 

معهم ـــاء  اآلب تعامل  عــن  اليافعين  ــا  رض ــدم  ع كشف  استبيان  ــعــمــادي:  ال د.شــريــفــة   
د.محمد كمالد.خالد العبدالجبار نجاة العبداهللاد.شريفة العماديالنقيب ناصر الشهواني
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ــام اســتئناف التقاضي إجراءات مشــددة في أول أي
: للحد من انتشار فيروس كورونا.. محامون لـ 

الدوحة - نشأت أمين:

عملها،  المحاكم  استأنفت 
أمـــس، بــعــد نــحــو ٣ أشــهــر من 
تــعــلــيــق عـــقـــد الـــجـــلـــســـات فــي 
إطــــار اإلجــــــراءات االحــتــرازيــة 
األعلى  المجلس  اتخذها  التي 
لـــلـــقـــضـــاء فـــــي شـــهـــر مـــــارس 
الـــمـــاضـــي لــلــحــد مــــن انــتــشــار 
ــــا الــمــســتــجــد  فــــيــــروس كــــورون

«كوفيد-١٩».
المحامين،  من  عــدٌد  وأّكــد 
ـــــ [،  فــــي تـــصـــريـــحـــات ل
والعاملين  المتقاضين  تقّيد 
بــــالــــمــــحــــاكــــم والــــمــــحــــامــــيــــن 
بـــــالـــــضـــــوابـــــط واإلجـــــــــــــــراءات 
االحـــــتـــــرازيـــــة، حـــيـــث حـــرص 
على  المحاكم  على  القائمون 

المراجعين  ارتـــداء  مــن  التأكد 
الطبية  والــقــفــازات  للكمامات 

تطبيق  تحميل  مــن  والتحقق 
باللون  يــكــون  وأن  «احـــتـــراز» 

األخضر، فضالً عن التأكد من 
شخصيات وصفات األشخاص 

لهم  السماح  قبل  الدعاوى  في 
بالدخول.

وأشـــاروا إلــى أن اإلجـــراءات 
تهدف  المجلس  اتخذها  التي 

األشــخــاص  أعــــداد  تقليل  إلـــى 
الــمــســمــوح لــهــم بــالــتــواجــد في 
مــبــانــي الـــمـــحـــاكـــم، مــؤكــديــن 
تحقيق  على  المحاكم  حــرص 
التباعد االجتماعي والمسافات 
اآلمـــنـــة داخـــــل الـــقـــاعـــات عبر 
األولى  الثالثة  الصفوف  إخــالء 
آمنة  مسافة  على  للمحافظة 
من  القضاة  منصة  بين  كافية 
جهة والمحامين والمتقاضين 

من جهة أخرى.
وأضافوا أنه تم تقليص عدد 
كل  أمـــام  المنظورة  الــدعــاوى 
دائرة، فضالً عن قصر دخول 
الدعوى  أطــراف  على  القاعات 
ومــحــامــيــهــم فــقــط، وهــــو ما 
ســــاهــــم فــــي تــــفــــادي تــكــدس 

المتقاضين داخل القاعات.

ـــــــــــازات الــــطــــبــــيــــة ـــــــــــف ـــــــــــق ــــــات وال ــــــام ــــــم ــــــك ــــــل ـــــــن ل ـــــــمـــــــراجـــــــعـــــــي ضــــــــــــــــــــرورة ارتـــــــــــــــــــــــداء ال

ً

التحقق 

من تحميل 

تطبيق 

«احتراز» وأن 

يكون باللون 

األخضر

التأكد من 

شخصيات 

وصفات 

األشخاص 

بالدعاوى 

قبل السماح 

بدخولهم

تقليل أعداد 

األشخاص 

المسموح 

لهم بالتواجد 

في مباني 

المحاكم

تحقيق 

التباعد 

االجتماعي 

والمسافات 

اآلمنة داخل 

قاعات 

الجلسات

إخالء 

الصفوف 

الثالثة األولى 

لتحقيق 

مسافة آمنة 

بين القضاة 

والمتقاضين

تقليص عدد 

الدعاوى 

المنظورة 

أمام كل 

دائرة لتفادي 

التكدس 

بالقاعات

أّكـــــد عـــبـــدالـــهـــادي الــمــري 
الــمــحــامــي، أنــه كــانــت هناك 
إجراءات مشددة عند دخول 
من  التأكد  بــهــدف  المحاكم 
الراغبين  األشخاص  هويات 
فــي الــدخــول وصــفــاتــهــم في 
الــــــدعــــــاوى، وكــــذلــــك مـــدى 
الــــتــــزامــــهــــم بــــــــاإلجــــــــراءات 
االحــــتــــرازيــــة الـــتـــي وضــعــهــا 

المجلس األعلى للقضاء.
وقــــــــال إنــــــه بـــســـبـــب تــلــك 
اإلجـــــراءات تــم تــحــديــد عــدد 
معين من الدعاوى المسموح 
يومياً  الدوائر  أمــام  بنظرها 
وهــو عــدد محدو ونــأمــل أن 
تــتــم مــضــاعــفــتــه فـــي األيــــام 
المقبلة، مشيراً إلى أن فترة 
بالمحاكم  الــجــلــســات  تعليق 

وصلت  حيث  طويلة،  كــانــت 
إلــــى نــحــو ٣ أشـــهـــر وتــوقــف 
خــــاللــــهــــا نــــظــــر الــــــدعــــــاوى، 
وعــــــالوة عــلــى ذلـــــك، كــانــت 
هـــنـــاك دعــــــاوى جـــديـــدة تم 
فنحن  وبــالــتــالــي  تــســجــيــلــهــا 
بحاجة لزيادة أعداد القضايا 
ـــتـــي يـــتـــم نـــظـــرهـــا لــتــقــلــيــل  ال

أعداد الدعاوى المتراكمة.

وأضــــــــاف: نـــحـــن بــحــاجــة 
الــمــواءمــة  مــن  نـــوع  لتحقيق 
ـــــيـــــن تــــحــــقــــيــــق الــــتــــبــــاعــــد  ب
اآلمنة  والمسافة  االجتماعي 
داخـــــل الــمــحــاكــم مـــن جهة 
وبـــيـــن الـــحـــرص عــلــى نظر 
من  المعلقة  الــدعــاوى  كافة 

جهة أخرى.
وأشار إلى أن هناك مشاكل 
تقنية تواجه المحامين، فيما 
يــتــعــلــق بــتــســجــيــل الــــدعــــاوى 
فنية  مشاكل  هــنــاك  أن  كما 
فيما  الـــمـــحـــامـــون  يــواجــهــهــا 
تقديم  رســـوم  بــســداد  يتعلق 
أن مثل  الــطــلــبــات.. مــوضــحــاً 
متوقع  أمــــر  الــمــشــاكــل  هــــذه 
حــديــث  الـــنـــظـــام  ألن  نــــظــــراً 
التغلب  يتم  أن  نــأمــل  ولــكــن 

عليها سريعاً.
وأعــــــــرب عــــن أمــــلــــه فــي 
منافذ  أعــداد  زيــادة  يتم  أن 
الــــدخــــول لــلــمــحــاكــم بــقــدر 
ـــغـــلـــب عـــلـــى  ـــت ـــل اإلمـــــــكـــــــان ل
مشكلة الزحام التي واجهت 
الــمــتــقــاضــيــن أمـــــس، حــيــث 
ـــبـــعـــض لـــلـــوقـــوف  اضــــطــــر ال
ـــًال فـــي الـــطـــابـــور أمـــام  طـــوي
يــتــم  أن  إلــــــــى  ــــمــــحــــاكــــم  ال
االلــتــزام  مــدى  مــن  التحقق 
بــــالــــضــــوابــــط واإلجـــــــــــراءات 
ــــــرازيــــــة ســـــــــواء تــلــك  االحــــــت
الكمامات  بارتداء  المتعلقة 
الـــخـــاصـــة  أو  ـــــقـــــفـــــازات  وال
بــالــتــحــقــق مــــن شــخــصــيــات 
الــمــراجــعــيــن وصــفــاتــهــم في 

الدعاوى.

ـــــــداري  قـــــــــــال فــــــهــــــد كـــــــل
استئناف  أجواء  إن  المحامي 
الـــعـــمـــل بـــالـــمـــحـــاكـــم أمـــس 
اخــتــلــفــت عــمــا كــــان الــوضــع 
عــلــيــه فـــي الـــســـابـــق.. مــشــيــراً 
إلى أن االهتمام باإلجراءات 
االحـــــتـــــرازيـــــة ســـيـــطـــر عــلــى 
األجـــــــواء عــنــد الــــدخــــول إلــى 
مباني المحاكم، وتمثل ذلك 
األشــخــاص  عـــدد  تقليل  فــي 
الـــمـــســـمـــوح لـــهـــم بـــالـــدخـــول 
صفاتهم  من  التأكد  وكذلك 

في الدعاوى.
الــــســــمــــاح  أن  وأضــــــــــــاف 

ـــــدخـــــول اقــــتــــصــــر عــلــى  ـــــال ب
أطـــــــراف الـــــدعـــــاوى فــقــط، 
بهدف تقليل عدد األشخاص 
قدر  بالمحاكم  المتواجدين 
للتباعد  تحقيقاً  المستطاع 

االجتماعي، مضيفاً أن قرار 
الــمــجــلــس األعــــلــــى لــلــقــضــاء 
بالمحاكم  العمل  باستئناف 
مرة أخرى هو قرار صائب 
وخطوة ممتازة في الطريق 

الصحيح.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــوضـــع 
نــّوه  الجلسات  قــاعــات  داخــل 
بالحرص على وجود مسافة 
داخل  المتواجدين  بين  آمنة 
الـــقـــاعـــات ومــنــصــة الــقــضــاة 
ـــى تـــقـــلـــيـــل عـــدد  عـــــــالوة عـــل
الدعاوى المنظورة أمام كل 
أعداد  تكدس  لتفادي  دائــرة 

داخلها. المتقاضين 
األوضـــــــــاع  أن  وأوضــــــــــح 
بـــشـــكـــل عــــــام صـــــــارت عــلــى 
نــــحــــو جــــيــــد، رغـــــــم وجـــــود 
صـــــعـــــوبـــــات فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
بــعــمــلــيــة الـــمـــراجـــعـــة والـــتـــي 
بالمجلس  المعنيون  حـــاول 
عليها  التغلب  للقضاء  األعلى 
من  اإللكترونية  بالمراجعة 
خـــالل الــنــظــام اإللــكــتــرونــي 
لــلــمــحــاكــم.. مــشــيــراً إلـــى أن 
الــنــظــام ال يـــزال يــحــتــاج إلــى 
لتالفي  التطوير  من  المزيد 

الفنية. المشاكل 

المواءمة بين تحقيق التباعد بالمحاكم ونظر الدعاوى المتأخرة

قصر الدخول على أطراف الدعوى فقط

عبدالهادي المري:

فهد كلداري:

فهد األنصاري:

غانم الهاجري:

قال فهد األنصاري المحامي، 
إن الــدوائــر أعــطــت أولــويــة في 
أحــكــام  إلصــــدار  جلساتها  عــقــد 
نظرها  سبق  التي  القضايا  فــي 
مضيفاً  الــجــلــســات،  تعليق  قبل 
أن تعليق الجلسات طوال الفترة 
الماضية ترك تأثيراً سلبياً بالغاً 

على مكاتب المحاماة.
عـــــدد  ـــــــــــــادة  زي أن  ورأى 
ــــــدعــــــاوى الــــمــــنــــظــــورة أمـــــام  ال

الدوائر القضائية بالمحاكم ليست باألمر الجيد 
ألنها تلقي بعبء كبير على كاهل القضاة وهو 
ولذلك  القضائي،  العمل  صالح  فــي  ليس  أمــر 

مــن األفــضــل اإلبــقــاء عــلــى عــدد 
الــــدعــــاوى كــمــا هـــو فـــي الــوقــت 
الــحــالــي، عــلــى أن يــتــم زيــادتــهــا 

فيما بعد حسب الحاجة.
التي  الــمــالحــظــات  أن  وأّكــــد 
يــوم  أول  فـــي  أمـــــس،  حـــدثـــت، 
بالمحاكم  العمل  استئناف  من 
أن  رأى  لــكــنــه  مـــتـــوقـــع،  أمـــــر 
تالفيها  على  ستعمل  المحاكم 
وتــــســــيــــر األمــــــــــور كـــالـــمـــعـــتـــاد، 
إيجاد  يتم  أن  ذاتــه  الوقت  في  أمله  عن  ُمعرباً 
بالخدمات  المتعلقة  الفنية  للمشاكل  حــلــول 

اإللكترونية التي يقدمها المجلس للمحامين.

الهاجري  سعيد  غــانــم  أشـــاد 
المحامي بالجهود التي يقوم بها 
المجلس األعلى للقضاء لتطوير 
منظومة العمل القضائي بشكل 
أن المجلس يقوم  عام .. مؤكداً 
بواجبه على أكمل وجه في هذا 

الشأن.
بـــاألمـــس  األمـــــــور  إن  وقــــــال 
عــــــادت كـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه قــبــل 
تــعــلــيــق الــجــلــســات ولـــكـــن غلب 

عليها التقيد باإلجراءات االحترازية الموضوعة 
من قبل المجلس، وذلك بهدف المحافظة على 
سالمة مرتادي المحاكم سواء من محامين أو 

متقاضين أو حتى موظفين إداريين. 

اإلجــراءات  تخفيف  أن  وأكــد 
وتـــحـــســـن األوضــــــــــاع مـــرهـــون 
الجهات  مــع  الجمهور  بــتــعــاون 
خــالل  مــن  بالمحاكم  المعنية 

التقيد بالتدابير الوقائية.
وأشـــــار إلــــى أنــــه كــــان هــنــاك 
تــركــيــز مـــن جـــانـــب الــمــعــنــيــيــن 
بـــالـــمـــحـــاكـــم عـــلـــى الـــتـــأكـــد مــن 
تـــحـــمـــيـــل الـــــمـــــراجـــــع لــتــطــبــيــق 
بــالــلــون  يــكــون  وأن  «احــــتــــراز» 
عن تحقيق التباعد االجتماعي  األخضر، فضالً 
والــمــســافــة اآلمـــنـــة بــيــن مـــرتـــادي الــمــحــاكــم.. 
مــضــيــفــاً أنــــه كــــان هـــنـــاك الــــتــــزام مـــن جــانــب 

المراجعين باإلجراءات االحترازية.

الدوائر تعطي أولوية إلصدار
األحكام في الدعاوى القديمة

التزام المراجعين باإلجراءات االحترازية
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الــعــالقــات اإلنــســانــيــة ُمــتــغــّيــرة، 
ـــــــرام والــــثــــقــــة  ـــــــاالحـــــــت تـــــتـــــوثـــــق ب
أسباٍب  لعدة  وتضعف  واالهتمام، 
مشتركة،  أو  فــرديــة  أخــطــاء  منها 
المبالغة  بــســبــب  تــكــون  مــا  ــا  وغــالــبً
إحراج  في  تسببا  فعٍل،  أو  قوٍل  في 

اآلخرين. إزعاج  أو 
شخصية  ألسئلة  نتعّرض  أحيانًا 
يمكن  وال  جـــارحـــة،  ــتــقــادات  ان أو 
تم  إن  إال  ذلـــك  تــبــريــر  ــا  مــّن ألحـــٍد 
مساعدتنا،  بهدف  خاص  لقاء  في 
أّمـــــا الـــبـــاحـــثـــون عـــن الــمــعــلــومــات 
الــغــيــِر  مـــع  لــتــداولــهــا  أو  ألنــفــســهــم 
لإليعاز  أو  الفضول  باب  من  ســواء 
بـــصـــلـــتـــهـــم الـــوثـــيـــقـــة مــــع صـــاحـــب 
فــال  الـــثـــرثـــرة،  لــمــجــرد  أو  الـــشـــأن 
أمــامــهــم  أُغــلــقــت  إْن  عــلــيــهــم  أســـف 

االستفزاز. ُسبل 
على  الــبــعــض  ُيــصــّر  أن  ويــحــدث 

حق،  وجه  دون  االنتقادات  توجيه 
إلى  باإلشارة  ُمتكّفلين  فتجدهم 
التغاضي  مع  اختالقها  أو  السلبيات 
بهم  يــصــل  وقــد  اإليــجــابــيــات،  عــن 
والعرف  القوانين  انتقاد  إلى  األمر 
الذي  البلد  في  السائد  االجتماعي 
يــســكــنــونــه، يـــريـــدون الــكــمــال فــي 
كـــل مـــا يــخــّصــهــم وبــالــشــكــل الـــذي 
يــتــنــاســب مــعــهــم، وتــتــجــلــى الــحــالــة 
مع  بــاالســتــحــقــاق  يــشــعــرون  فــيــمــن 

توقعاتهم. سقف  ارتفاع 
اخـــتـــراق  مــــن  تـــعـــانـــي  كـــنـــت  إن 
أو  الــــخــــاصــــة،  لـــحـــيـــاتـــك  ـــبـــعـــض  ال
مـــمـــن يـــتـــدخـــلـــون بـــاســـتـــمـــرار فــي 
خـــيـــاراتـــك، فــتــذكــر أنــهــا حــيــاتــك، 
فــرصــة  لــهــم  أتــــاح  مـــن  كــنــت  وإذا 
ـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن رأيـــــهـــــم فـــــي أمــــر  ال
أنـــك  أبــــــًدا  يــعــنــي  ال  فـــهـــذا  ســـابـــق، 
مــنــحــتــهــم صــالحــيــة إبـــــداء رأيــهــم 

فـــي كـــل صــغــيــرة وكـــبـــيـــرة، فــقــط 
دفعتك  آنــذاك  ظروفك  أّن  تذكر 
تــلــوم  ألن  داعـــي  وال  لــمــشــورتــهــم، 
نــفــســك، ألنـــك فــيــمــا بــعــد تــعــلــمــت 
الخبرة،  واكتسبت  الدروس  بعض 
والــيــوم لــديــك الــقــدرة عــلــى اتــخــاذ 
منعهم  وبإمكانك  الصائب  القرار 

التدّخل.  من 
مـــن  هـــــنـــــاك  كـــــــان  إذا  ولـــــكـــــن 
فــهــو  تـــوجـــيـــهـــك،  عــــن  يَــــنــــفــــّك  ال 
عـــلـــى األرجــــــح شـــخـــص ُمـــتَـــســـّلـــط، 
وأدرى  مــنــك  أفــهــم  بــأنــه  ُيــشــعــرك 
بــمــصــلــحــتــك، لــيــثــبــت وجــــوده عــن 
طـــريـــق تــهــمــيــشــك والــتــقــلــيــل مــن 
ـــا يــســتــقــوون  شـــأنـــك، هـــــؤالء غـــالـــبً
ويظنون  لهم  احترامك  من  عليك 
يعيبك  ال  وهذا  منك،  ضعًفا  ذلك 
ضعًفا  لــيــس  الــتــعــامــل  فــأدب  أبـــًدا، 
في  الحرية  ُمطلق  ولك  ُمهلة،  بل 

األدب.  وبمنتهى  الحدود  رسم 
فــي  الــســبــب  أنـــت  كــنــت  إذا  أّمــــا 
بما  وصــارحــوك  اآلخــريــن،  إزعــاج 
مشاعرهم،  تــراِع  ولــم  ُيزعجهم، 
فـــال تــســتــغــرب ابـــتـــعـــادهـــم عــنــك، 
لــلــتــبــريــر،  أســبــاب  عــن  تــبــحــث  وال 
عــلــيــك بــمــراجــعــة نــفــســك وتـــدارك 
مـــا يــمــكــن إنــــقــــاذه مـــن عـــالقـــاٍت 
جـــمـــيـــلـــة فــــي حـــيـــاتـــك. فـــالـــحـــيـــاة 
مــن  مـــع  ــعــهــا  ــضــيِّ نُ أن  مـــن  أقـــصـــر 
يــحــرجــونــنــا، ويــســيــئــون تــقــيــيــمــنــا، 
وُيــشــعــرونــنــا بـــالـــذنـــب والــتــقــصــيــر 

األسباب.  ألتفه 
ـــقـــول الـــبـــاحـــث الـــمـــســـاعـــد فــي  ي
مــجــال الــصــحــة الــنــفــســّيــة بــجــامــعــة 
ــــــة كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا  ــــــوالي ـــــــــــــج ب أوران
األمـــريـــكـــيـــة، ديــفــيــد فـــريـــدريـــك: 
ــالــحــاجــة  (يـــشـــعـــر بـــعـــض الــــنــــاس ب
ألن  اآلخـــــــريـــــــن  مـــــســـــاعـــــدة  إلــــــــى 

هـــذا يــمــنــحــهــم إحــســاًســا بــالــبــهــجــة 
أن  يـــجـــب  هـــــذا  لـــكـــن  ــــطــــاقــــة،  وال
يكونوا  حتى  مــتــوازن،  بشكل  يتم 
قــــادريــــن عـــلـــى الــــتــــوّقــــف عــنــدمــا 

ا). ُمضرًّ األمر  يصبح 
والــــعــــطــــاء  الـــمـــحـــبـــة  إن  نـــــعـــــم، 
السعادة،  تمنحنا  إنسانية  مشاعر 
الــتــطــفــل  حــــق  تــعــطــيــنــا  ال  لـــكـــنـــهـــا 
اآلخــريــن  شــــؤون  فـــي  الــتــدّخــل  أو 
يكونون  فقد  تغييرهم،  ومحاولة 
عن  ورضــا  نفسي  ســالم  حــالــة  فــي 
ُمدركين  غير  نحن  بينما  الــذات، 
لـــذلـــك، نـــظـــًرا الخـــتـــالف ظــروفــنــا 
وطــبــاعــنــا. الــعــالقــات االجــتــمــاعــّيــة 
ضـــرورّيـــة لــنــا، واالخـــتـــالف لــيــس 
ــاً لــلــخــالف. نــحــن ُمــخــتــلــفــون  ــب ســب
فـــــي األعــــــمــــــاق، وفــــــن الـــســـبـــاحـــة 
ال  النجاِة،  على  القدرة  في  يكمن 

األعماق! في  الغوص  على 

حفاًظا على الود

ــا حـــق الــتــطــفــل ــن ــعــطــي ــا ال ت ــه ــن ــك ـــادة ل ـــع ـــس ــا ال ــحــن ــمــن ـــاء مــشــاعــر إنــســانــيــة ت ـــط ـــع ــة وال ــب ــح ــم ال خواطرخواطر

نجوى معروف

najwa٢٢٩٦٦@gmail.com

الدوحة - قنا: سجلت وزارة الصحة 

جــديــدة  إصـــابـــة  حـــالـــة   ٧٥٠ الـــعـــامـــة 

مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩)، 

وشفاء ١٤٧٧ شخصا وذلك في األربع 

والــعــشــريــن ســاعــة األخـــيـــرة، ليصل 

المرض  من  المتعافين  عدد  إجمالي 

في دولة قطر إلى ٧٨٧٠٢ حالة.

ــــــوزارة خـــالل الــــ٢٤  كــمــا ســجــلــت ال

ســاعــة الــمــاضــيــة، إدخـــــال ٨ حـــاالت 

المضاعفات  بسبب  المركزة  للعناية 

الـــصـــحـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عـــــن اإلصــــابــــة 

مجموع  بــذلــك  لــيــصــل  ــفــيــروس،  ــال ب

الطبية  الرعاية  تتلقى  التي  الــحــاالت 

 ٢٠١ إلــى  حاليا  المركزة  العناية  فــي 

حالة.

تناقص  إلى  الصحة  وزارة  ولفتت 

عدد الحاالت اليومية التي تحتاج إلى 

العناية المركزة، كما أن عدد الحاالت 

اليومية التي تحتاج دخول المستشفى 

من  نبهت  ولكنها  بالتناقص،  آخــذة 

أن المؤشر قد يعود إلى االرتفاع مرة 

أخــرى إذا قــّل الــتــزام أفــراد المجتمع 

باالحترازات واإلجراءات الوقائية.

وأوضــــــحــــــت الــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 

المعلن  الــجــديــدة  الـــحـــاالت  أن  لــهــا، 

عـــن إصــابــتــهــا بــالــفــيــروس الـــيـــوم تم 

تشخيصها من خالل أقسام الطوارئ 

وذلك  المختلفة  الصحية  المراكز  أو 

وكذلك  لديهم  أعــراض  وجود  بسبب 

العدوى  لهم  انتقلت  مخالطين  بين 

مــن أشــخــاص تــم اكــتــشــاف إصابتهم 

الصحة  وزارة  تــواصــل  حــيــث  ســابــقــا 

استقصائية  فحوصات  إجــراء  العامة 

واســتــبــاقــيــة األمـــــر الـــــذي يــســهــم في 

الكشف المبكر عن الحاالت.

وتــــــم إدخــــــــال الـــــحـــــاالت الـــمـــؤكـــد 

إصــابــتــهــا لــلــعــزل الــصــحــي الـــتـــام في 

بــالــدولــة،  الــطــبــيــة  الــمــرافــق  مختلف 

حيث يتلقون العناية الصحية الالزمة 

حسب الوضع الصحي لكل حالة.

إلى  العامة  الصحة  وزارة  ولفتت 

أن وبـــاء كـــورونـــا آخـــذ فــي االنــحــســار 

التدريجي في دولة قطر وذلك بسبب 

االحترازات واإلجراءات الوقائية التي 

بها  والــتــزم  بتطبيقها  الــدولــة  قــامــت 

أفراد المجتمع مع انخفاض في عدد 

حيث  الماضية  الفترة  عن  اإلصابات 

ال  لكنه  مطمئنا  مــؤشــرا  ذلــك  يعتبر 

الفيروس  إن  حيث  الوباء  نهاية  يعني 

اليزال متواجدا في المجتمع.

اإلصابات  عــدد  أن  الـــوزارة  وبينت 

المواطنين  بين  بالفيروس  اليومية 

والمقيمين (من غير العمالة الوافدة) 

عليه  كــانــت  بما  مــقــارنــة  ازدادت  قــد 

برغم  وذلــك  الماضي  مايو  شهر  في 

الهبوط في إجمالي اإلصابات اليومية 

في دولة قطر.

اإلصــابــات  معظم  أن  مــن  ونبهت   

في هاتين الفئتين تعود ألفراد األسرة 

الواحدة، وأن مصدر اإلصابة غالبا ما 

يكون بسبب االختالط االجتماعي مع 

اآلخرين  األقارب  أو  األصدقاء  بعض 

عدم  من  الحذر  يتوجب  فإنه  ولذلك 

إلى  خاصة  العدوى  نقل  أو  التعرض 

كـــبـــار الـــســـن والــمــصــابــيــن بـــأمـــراض 

مزمنة. 

ــــوزارة فــي هــذا اإلطــار  ونصحت ال

بـــتـــوخـــي الــــحــــذر أكـــثـــر مــــن الــســابــق 

ــــمــــرار فــــي تــطــبــيــق الــتــبــاعــد  واالســــت

تعقيم  على  والمحافظة  االجتماعي 

الــيــديــن ولــبــس الــقــنــاع الــواقــي للوجه 

ومراعاة الحذر عندما يكون الشخص 

بالقرب مــن أحــد أفـــراد األســـرة من 

كــبــار الــســن أو الــمــصــابــيــن بــأمــراض 

مـــزمـــنـــة وتـــقـــلـــيـــل عــــــدد الـــــزيـــــارات 

وتحديدها  الــضــروريــة  االجــتــمــاعــيــة 

مسافة  على  والمحافظة  دقيقة  بـ١٥ 

آمنة.

من  العامة  الصحة  وزارة  ونبهت   

بشكل  الــمــفــروضــة  الــقــيــود  رفــــع  أن 

قطر  دولة  به  بدأت  والــذي  تدريجي 

انحسار  بــعــد  الــجــاري  يــونــيــو   ١٥ مــنــذ 

الــتــراخــي  يعني  ال  الــبــالد،  فــي  الــوبــاء 

فـــي تــطــبــيــق اإلجـــــــراءات والــخــطــوات 

المجتمع  أفــراد  قبل  من  االحــتــرازيــة 

ألن الــفــيــروس مــا يـــزال مــوجــودا في 

المجتمع.

 وشــددت على أنه في حال تراجع 

المجتمع  أفــــراد  بــيــن  الــحــذر  درجــــة 

فــمــن الــمــحــتــمــل جــــدا عـــــودة الـــوبـــاء 

انتشار  من  جديدة  موجة  شكل  على 

الفيروس في المجتمع.

وأضـــافـــت الــــــوزارة أنـــه مــن خــالل 

التزام األشخاص باإلجراءات الوقائية 

والــحــد مــن انــتــشــار الــفــيــروس يمكن 

في  أخــرى  إلــى  مرحلة  من  االنتقال 

مرهون  األمــر  أن  حيث  القيود  رفــع 

االحترازية  اإلجـــراءات  تطبيق  بمدى 

ـــارات الــعــائــلــيــة قــدر  ـــزي مـــع  تــجــنــب ال

الــصــحــة  وزارة  أن  كـــمـــا  اإلمـــــكـــــان، 

خاللها  مــن  تقّيم  مــؤشــرات  وضــعــت 

بشكل يومي وأسبوعي للوضع الراهن 

ومن  للقيود  التدريجي  الرفع  نتيجة 

لمجلس  تـــوصـــيـــات  بـــرفـــع  تـــقـــوم  ثـــم 

بالتقدم  يتعلق  فيما  الموقر  الــــوزراء 

واالنتقال من مرحلة لمرحلة أخرى 

من خطة رفع القيود.

وزارة  حـــثـــت  أخــــــرى  جـــهـــة  مــــن   

لــديــه  شـــخـــص  أي  الـــعـــامـــة  الـــصـــحـــة 

أعـــــــــــــــراض اإلصـــــــــابـــــــــة بـــــفـــــيـــــروس 

االتـــصـــال  ســـرعـــة  إلــــى  (كوفيد-١٩) 

 ،(١٦٠٠٠) الــمــوحــد  المساعدة  بخط 

عن  الفحص  مراكز  ألحــد  التوجه  أو 

الفيروس، حيث أنه كلما كان الكشف 

عن المرض مبكرا كان العالج أسهل 

وفرص التعافي منه أكبر وأسرع.

الرئيسية   الفحص  مراكز  وتشمل   

كــــال مــــن مـــركـــز مـــعـــيـــذر الــصــحــي، 

ومــــركــــز روضــــــة الـــخـــيـــل الــصــحــي، 

ومركز  الصحي،  صــالل  أم  ومــركــز 

الغرافة الصحي.

خصصت  الـــــــوزارة  أن  إلــــى  يــشــار   

صــفــحــة عــلــى مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي 

لـــــالطـــــالع عـــلـــى آخــــــر الـــمـــعـــلـــومـــات 

واإلرشـــــــــــادات الــمــتــعــلــقــة بــفــيــروس 

(كوفيد-١٩).

حـــاالت الــشفاء اليومية ضعف اإلصابات بكورونا
أعلنت إصابة ٧٥٠ وشفاء ١٤٧٧ حالة أمس.. الصحة:

إدخال ٨ حاالت 
للعناية المركزة 

أمس والمجموع  
   ٢٠١

تناقص عدد الحاالت 
اليومية التي تحتاج 
إلى العناية المركزة

عدد الحاالت 
اليومية التي تحتاج 
دخول المستشفى 

آخذة بالتناقص

المؤشر قد يعود 
لالرتفاع حال إهمال 

اإلجراءات الوقائية 

الحاالت الجديدة 
تم تشخيصها في 

أقسام الطوارئ 
والمراكز الصحية 

مواصلة إجراء 
الفحوصات 

االستقصائية 
للكشف المبكر عن 

الحاالت

اإلصابات الجديدة 
تحت العزل التام 
وتتلقى الرعاية 

الصحية

الوباء آخذ 
في االنحسار 

التدريجي 
بسبب 

اإلجراءات 
االحترازية

الوقائية التي 
قامت الدولة 

بتطبيقها 
والتزم بها أفراد 

المجتمع 

انخفاض عدد 
اإلصابات مؤشر 
مطمئن لكنه 

ال يعني نهاية 
الوباء 

معظم اإلصابات 
بين المواطنين 

والمقيمين 
تعود ألفراد 

األسرة الواحدة

من  شــخــصــاً   ٢٠ اســتــفــاد  ـ [:  الــدوحــة 
نفذته  الذي  الصناعية  العيون  تركيب  مشروع 
التنمية  وزارة  مــع  بــالــتــنــســيــق  الــخــيــريــة  قــطــر 
بتأهيل  المختصة  والــمــؤســســات  االجــتــمــاعــيــة 
الــمــعــاقــيــن بـــصـــريـــا فــــي قـــطـــاع غــــــزة. وقــــال 
مكتب  مـــديـــر  حـــلـــوب  أبــــو  مــحــمــد  الــمــهــنــدس 
قطر  غــــزة: «إن  قـــطـــاع  فـــي  الــخــيــريــة  قــطــر 
الخيرية سعت جاهدة من أجل تسهيل اندماج 
األشخاص فاقدي العين في المنزل والمجتمع 
محاولة  عن  فضال  المشروع،  هــذا  خــالل  من 
عن  واالجــتــمــاعــيــة  النفسية  الــضــغــوط  تخفيف 

المصابين».  األشخاص  كاهل 

فــي  أســــهــــم  الـــــمـــــشـــــروع  أن  إلـــــــى  وأشـــــــــار 
كاهل  عــن  االقــتــصــاديــة  األعــبــاء  مــن  التخفيف 
أهـــالـــي الــمــصــابــيــن فـــي أعــيــنــهــم، فــضــال عــن 
الشكل  لتحسين  لــهــم  زجــاجــيــة  أعــيــن  تــوفــيــر 
الــجــمــالــي لــوجــوهــهــم، فــي ظــل عــجــزهــم عن 
شـــــراء وتـــركـــيـــب هــــذه األعــــيــــن. كـــمـــا أحــــدث 
المعاقين  شكل  فــي  جــذريــاً  تغييرا  الــمــشــروع 
التخلص  في  ساعدهم  أنــه  وبخاصة  بصرياً، 
مــن الــتــشــوه الــحــاصــل فــي الـــوجـــه. كــمــا خضع 
تدريب  إلــى  الــمــشــروع  هــذا  مــن  المستفيدون 
عــلــى الــعــنــايــة بــالــعــيــن الــزجــاجــيــة مـــن طــرف 

المصنعة. الشركة 

ً عمليات العيون تعيد االبتسامة لوجوه ٢٠ فلسطينيا
نفذتها قطر الخيرية في غزة
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الدوحة - محروس رسالن:

زيــادة  التربويين  الخبراء  مــن  عــدد  توقع 
الكبار  تعليم  بنظام  الناجحين  الطلبة  أعداد 
األكاديمي  العام  العامة  الثانوية  الشهادة  في 
التعليم  مسار  تطبيق  يشهد  والـــذي  المقبل 
طلبة  لتطلعات  تلبية  المستحدث  الــمــوازي 

تعليم الكبار.

لـ [،  تصريحات  في  الخبراء،  وقال 

طلبة  مــخــرجــات  سيحسن  الــمــســار  هـــذا  إن 

والتي  العامة  الثانوية  بالشهادة  الكبار  تعليم 

شهدت خالل العام الدراسي الحالي انخفاضاً 

 ٪٣١٫٨٤ وبلغت  النجاح  معدالت  في  طفيفاً 

فــقــط مــقــارنــة بــالــعــام الــمــاضــي الـــذي بلغت 

معدالت النجاح فيه ٣٢٫٤٢٪.

إقباالً  ستشهد  المقبلة  الفترة  أن  وأكــدوا 

مــــن طــلــبــة تــعــلــيــم الـــكـــبـــار عـــلـــى الــتــســجــيــل 

ــالــمــدارس لــلــعــام الـــدراســـي الــمــقــبــل بسبب  ب

وتطبيقه  الـــمـــوازي  الــتــعــلــيــم  مــســار  إطــــالق 

منوهين  / ٢٠٢١م،   ٢٠٢٠ العام  من  اعتباراً 

بأن طلبة تعليم الكبار الذين بدأوا يتسربون 

من النظام التعليمي سيعيدهم مسار التعليم 

ألنهم  أخرى  مرة  الدراسة  لمقاعد  الموازي 

عن  مخففة  مناهج  سيدرسون  خالله  من 
طلبة التعليم النهاري، وهو ما يعطيهم األمل 
واستكمال  الــدراســة  مقاعد  إلــى  الــعــودة  فــي 

تعليمهم.
ورأوا أن زيادة معدالت المتعلمين هدف 
ال  التعليم  وأن  الــمــتــقــدمــة،  الــــدول  لجميع 
يتوقف عند حد معين، الفتين إلى أن بعض 
دراستهم  الستكمال  طــمــوح  لديهم  الطلبة 
األمل  طريق  الموازي  المسار  يفتح  وبالتالي 

أمامهم حيث يُعد نافذة أمل لتحسين نتائج 
إلى  وذهــبــوا  العامة.  بالثانوية  الكبار  تعليم 
االختبارات  ومــالءمــة  المناهج  تخفيف  أن 
سيساهمان بشكل كبير في رفع نسب نجاح 
العام  العامة  الثانوية  في  الكبار  تعليم  طلبة 

المقبل.
شــهــادة  أراد  إذا  الــطــالــب  أن  وأوضـــحـــوا 
تــحــقــق لـــه مـــزايـــا وظــيــفــيــة فــقــط سيلتحق 
التعليم  استكمال  أراد  وإذا  الموازي  بالمسار 

الــجــامــعــي يــمــكــنــه االلــتــحــاق بــنــظــام تعليم 
الــكــبــار الــتــقــلــيــدي ودراســـــة نــفــس مــقــررات 
طــلــبــة الــنــهــاري وخــــوض اخـــتـــبـــارات بنفس 

المواصفات والمعايير.
مع  يتناسب  الــمــوازي  الــمــســار  أن  وأكــــدوا 
عليهم  الــذيــن  الــكــبــار  تعليم  طــلــبــة  أوضــــاع 
ــيــات وواجــــبــــات وظــيــفــيــة وأســـريـــة  مــســؤول
وحياتية ممن ال تسمح ظروفهم بتفرغهم 

للدراسة كطلبة التعليم النهاري.

كان سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد 
الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أصدر 
بــشــأن تطوير  فــي نــوفــمــبــر الــمــاضــي قـــــراراً 
نظام تعليم الكبار (المسار الموازي)، يقضي 
بــاســتــحــداث مــســار يسمى الــمــســار الــمــوازي 
لتعليم الكبار في المرحلة الثانوية، ويهدف 
إلى مساعدة طلبة تعليم الكبار غير القادرين 
عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال دراســـتـــهـــم فــــي الــمــرحــلــة 
المتضمنة  الدراسية  البرامج  بنفس  الثانوية 
برامج  خــالل  من  وذلــك  الــعــام،  التعليم  في 
القرار  يطبق  أن  على  بهم،  خاصة  دراســيــة 

اعتباراً من العام األكاديمي ٢٠٢٠/  ٢٠٢١م.
أن  الــمــوازي  المسار  في  للقبول  ويشترط 
يقل  وأال  الجنسية،  قــطــري  الــطــالــب  يــكــون 
أتم  يكون  وأن  عــامــاً،   ٢٥ عن  الطالب  عمر 
يرغب  الـــذي  للصف  الــســابــق  الــصــف  بــنــجــاح 
التسجيل فيه، ويحصل طالب المسار الموازي 
على  بنجاح  عشر  الثاني  الصف  يجتاز  الــذي 
شــهــادة إتــمــام الــدراســة للصف الــثــانــي عشر 
في  العامة  الثانوية  للشهادة  معادلة  وتكون 
بالدرجة  واالرتـــقـــاء  التوظيف  استحقاقات 
الــوظــيــفــيــة فـــقـــط، وال تــؤهــلــه الســتــكــمــال 

الدراسة الجامعية بالداخل أو الخارج.

المسار الموازي يرفع معدالت نجاح الكبار بالثانوية
توقعوا زيادة أعداد الطالب المسجلين العام المقبل .. خبراء تربويون لـ [:

النظام 
الجديد يحسن 

المخرجات 
ويعيد 

المتسربين 
إلى مقاعد 

الدراسة

تخفيف 
المناهج 

ومالءمة 
االختبارات 

سيؤديان إلى 
رفع نسب 

النجاح

المسار 
الموازي يناسب 
الطلبة الراغبين 

في تحقيق 
مزايا وظيفية

تلبية تطلعات 
الطلبة الذين 

ال تسمح 
ظروفهم 

والتزاماتهم 
بالتفرغ 
للدراسة

معدالت نجاح 
تعليم الكبار 
شهدت تدنياً 

عن العام 
الماضي 

وبلغت ٣١٫٨٤٪

الدولة وفرت الفرص للطلبة الكبار الستكمال تعليمهم 

عبدالعزيز السيد:

أيــــد األســــتــــاذ عــبــدالــعــزيــز 
السيد مدير مكتب المدارس 
األعــلــى  بالمجلس  المستقلة 
للتعليم سابقاً أي قرار يسّهل 
الــتــحــصــيــل الـــــدراســـــي عــلــى 
الـــطـــالب كـــبـــار الـــســـن الــذيــن 
يـــحـــتـــاجـــون لــلــحــصــول عــلــى 
ــانــويــة. ووصـــف  ــث الــشــهــادة ال
لطلبة  الــمــوازي  المسار  قــرار 
تـــعـــلـــيـــم الــــكــــبــــار والــــمــــزمــــع 
تــطــبــيــقــه اعـــتـــبـــاراً مـــن الــعــام 

الــمــقــبــل بـــاإليـــجـــابـــي، مـــؤكـــداً 
المجتمع.  في  المتعلمين  نسبة  سيزيد  أنــه 
على  يستحوذ  قطر  فــي  التعليم  أن  وأكـــد 
الفتاً  المجتمع،  اهتمام  مــن  كبير  نصيب 
من  الــمــوازي  المسار  قـــرار  تطبيق  أن  إلــى 
الذي  المدارس  من  التسرب  يمنع  أن  شأنه 
كان يحدث في السنوات السابقة وأن يعيد 
زيادة  وقــال:  الدراسة.  لمقاعد  المتسربين 
لجميع  نهضوي  هدف  المتعلمين  معدالت 
عند  يتوقف  ال  والتعليم  المتقدمة،  الــدول 

الطلبة  وبــعــض  مــعــيــن  حـــد 
لـــديـــهـــم طـــمـــوح الســتــكــمــال 
يفتح  وبـــالـــتـــالـــي  دراســـتـــهـــم 
المسار الموازي طريق األمل 
أمامهم حيث يُعد نافذة أمل 
الكبار  تعليم  نتائج  لتحسين 

بالثانوية العامة.
الموازي  المسار  وأضــاف: 
يــفــتــح الــمــجــال أمــــام الــذيــن 
لـــم تــســاعــدهــم الــحــيــاة على 
الثانوية،  الــدراســة  استكمال 
إعــــــــــادة  اآلن  ويــــمــــكــــنــــهــــم 
المرحلة  إلنهاء  مــجــدداً  لاللتحاق  التفكير 
والتسجيل  اإلقــبــال  زيــادة  وأتــوقــع  الثانوية، 
استحداث  وتــابــع:  الــكــبــار.  تعليم  ببرنامج 
العام  من  اعتبارا  وتطبيقه  الموازي  المسار 
على البيئة  األكاديمي المقبل سيؤثر إيجاباً 
وسيرفع  ويقويها  المجتمع  فــي  التعليمية 
الطلبة  من  الفئة  هــذه  نجاح  معدالت  من 
بالثانوية العامة وزيادة عدد الخريجين من 

طلبة تعليم الكبار.

المسار الموازي يزيد نسبة 
المتعلمين في المجتمع

عبدالعزيز السيد

مدرسة  مدير  المال  العزيز  عبد  األستاذ  أكد 
الصناعة سابقاً أن طالب تعليم الكبار لديه اآلن 
والــذي  الــمــوازي  المسار  استحداث  بعد  مساران 
 .. المقبل  الــدراســي  الــعــام  مــن  اعــتــبــاراً  سيطبق 
له  تحقق  شــهــادة  الطالب  أراد  إذا  أنــه  موضحاً 
الموازي  بالمسار  سيلتحق  فقط  وظيفية  مزايا 
فيمكنه  الجامعي  التعليم  استكمال  أراد  وإذا 
ودراسة  التقليدي  الكبار  تعليم  بنظام  االلتحاق 
نفس مقررات طلبة النهاري وخوض اختبارات 
بنفس المواصفات والمعايير. وأعرب عن أمله 

عن  صـــادرة  تكون  وأن  التجربة  تنجح  أن  فــي 
شريحة  رغــبــة  تحقق  وأن  مستفيضة  دراســــة 
استحداث  يمنع  ال  وأضــاف:  الطلبة.  من  مهمة 
هـــذا الــمــســار مـــن عــمــل دراســـــة لــمــعــرفــة وجــه 
الرغم  على  يهملون  الطلبة  بعض  ألن  الخلل 
وال  التعليم  وزارة  تقدمها  التي  التسهيالت  من 

يلتزمون بالحضور إلى مراكز التعليم المسائي.
وتوقع أن يحدث المسار الموازي ارتفاعاً كبيراً 
خالل  العامة  بالثانوية  الكبار  تعليم  نتائج  فــي 

العام الدراسي المقبل.

المسار الموازي يحسن الوضع الوظيفي وال يؤهل للجامعات
عبدالعزيز المال: 

عبدالعزيز المال:

مدير  الــدرهــم  فهد  األســتــاذ  توقع 
مدرسة محمد بن عبد العزيز المانع 
طلبة  إقبال  يزيد  أن  للبنين  الثانوية 
تعليم الكبار على التسجيل بالمدارس 
تطبيق  بسبب  المقبل  الدراسي  للعام 

مسار التعليم الموازي.
يتناسب  الـــمـــوازي  الــمــســار  وقــــال: 
ــيــم الـــكـــبـــار  ــعــل مــــع أوضــــــــاع طـــلـــبـــة ت
وواجبات  مسؤوليات  عليهم  الذين 
ال  ممن  وحياتية  وأســريــة  وظيفية 
لــلــدراســة  بــالــتــفــرغ  ظــروفــهــم  تسمح 
كطلبة التعليم النهاري. وذهب إلى أن تخفيف المناهج ومالءمة 
االختبارات سيساهمان بشكل كبير في رفع نسب نجاح طلبة تعليم 

الكبار في الثانوية العامة العام المقبل.
سيدرسون  المقبل  الدراسي  العام  من  اعتباراً  الطلبة  وأَضــاف: 
مناهج مخففة وستكون معايير اختباراتهم مناسبة مع وضعهم 
ومستواهم الدراسي وسيحصلون على شهادة دراسية تحّسن من 
وضعهم الوظيفي فقط وال تؤهلهم لدخول الجامعات. وأضاف: 
بطلبة  مساواتهم  بعدم  يطالبون  الكبار  تعليم  وطلبة  سنوات  منذ 

التعليم النهاري وجاء القرار ملبياً لتطلعاتهم.

مناهج مخففة ومعايير اختبارات مناسبة للطلبة الكبار 
فهد الدرهم:

فهد الدرهم

من فصول تعليم الكبار بالمدرسة التقنية .. أرشيفية

د. صالح اإلبراهيم:

قــــــــال الــــــدكــــــتــــــور صـــالـــح 
ـــراهـــيـــم مـــديـــر مــدرســة  اإلب
إن  للبنين  الــثــانــويــة  الــدوحــة 
مشاكل  حل  الــمــوازي  المسار 
كثير من الطلبة العالقين في 
سنوات،  منذ  العامة  الثانوية 
ســيــؤثــر  ذلــــــك  أن  مــــــؤكــــــداً 
إيجابياً على نتائج هذه الفئة 
من الطلبة بالشهادة الثانوية 

العامة العام المقبل.
الجديد  الــنــظــام  وأضــــاف: 

يتسربون  الذين  الكبار  تعليم  طلبة  سيعيد 
الــدراســة  مقاعد  إلــى  التعليمي  الــنــظــام  مــن 
مناهج  ســيــدرســون  الطلبة   .. أخـــرى  مـــرة 
ما  وهــو  النهاري  التعليم  طلبة  عن  مخففة 

يعطيهم األمل في العودة إلى 
مــقــاعــد الـــدراســـة واســتــكــمــال 

تعليمهم.
الــحــد  تــخــفــيــف  أن  وأكــــــد 
األدني من الدرجات إلى ٤٠٪ 
مـــن ٥٠٪ مـــن الــدرجــة  ــــدالً  ب
بالمسار  الكبار  تعليم  لطلبة 
المناهج  وتــخــفــيــف  الـــمـــوازي 
بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــــع قــدرتــهــم 
على  الحصول  من  سيمكنهم 
مهنية  عــامــة  ثــانــويــة  شـــهـــادة 
ولــيــســت أكــاديــمــيــة تــعــدل مــن وضــعــهــم في 
العمل وال تمكنهم من االلتحاق بالجامعات، 
الشهادة  تعادل  الشهادة  هــذه  بــأن  العلم  مع 

الثانوية من حيث القوة الوظيفية.

حل مشاكل كثير 
من الطلبة العالقين بالثانوية

د. صالح اإلبراهيم
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الـــحـــركـــة  ــــم  تــــقــــّي كــــيــــف   •
الــســيــنــمــائــيــة فـــي ظــــّل األزمــــة 

الحالية؟
- أعــتــقــد أنـــــه بـــالـــرغـــم من 
جائحة  سّببتها  الــتــي  األضـــــرار 
كــــورونــــا عــلــى الـــســـاحـــة الــفــنــيــة 
فتحت  أنــهــا  إال  والــســيــنــمــائــيــة، 
لــنــا فـــرًصـــا غــيــر مــتــوقــعــة في 
ــم عـــن بُـــعـــد»،  ــعــّل ــت تــقــنــيــات «ال
الــدوحــة  مؤّسسة  صعيد  فعلى 
لألفالم شهدت الفترة األخيرة 
تنظيم عدٍد كبير من الجلسات 
ــــورش الــــــ«أون اليــــن»، التي  وال
كبيرة  شريحة  منها  استفادت 
مــن صــّنــاع األفــــالم فــي جميع 
أنحاء العالم، هذه الفئة لم تكن 
من قبل قــادرة على االستفادة 
من هذه الورش بسبب صعوبة 
االنــتــقــال مــن دولـــة إلــى دولــة، 
وعــــلــــى الـــمـــســـتـــوى الــشــخــصــي 
من  الحالية  الظروف  مّكنتني 
جديدة  منصات  على  التعرف 
ومــيــكــروســوفــت  زووم،  مــثــل 
تــيــمــز، وهــــي بــمــثــابــة مــرحــلــة 
استكشافية جديدة ستعمل على 
فتح آفاق سينمائية جديدة في 

المستقبل. 
الحالة  هذه  ستختفي  هل   •

مع انتهاء الجائحة؟
- ليس من المحتمل أن تعود 
بعد  عهدها  ســابــق  إلـــى  الــحــيــاة 
المتوقع  ومــن  الجائحة،  انتهاء 
جــوانــب  مــن  الــعــديــد  تتغير  أن 
الــحــيــاة بــشــكــل ال رجــعــة فــيــه. 
وتــعــتــبــر صــنــاعــة األفــــــالم من 
سُيعاد  التي  الحياة  جوانب  بين 
فسوف  كبير،  بشكل  تشكيلُها 
تــتــطــور هـــذه الــتــجــربــة لتصبح 
عـــنـــصـــًرا أســـاســـًيـــا لــــدى جميع 

المؤسسات المعنية بالسينما.
• هل تعتقد أن تؤثر األزمة 

على مستقبل صناعة األفالم؟
بـــــدأت  الـــحـــالـــيـــة  األزمـــــــــة   -
صناعة  شكل  تغيير  فــي  فعلًيا 
أنها  خــاصــًة  العالمية،  السينما 
مفصلية  مــرحــلــة  فـــي  جـــــاءت 
ــــاة ســــوق  وحــــاســــمــــة مـــــن حــــي
تـــــوزيـــــع األفـــــــــــالم، مـــــع ظـــهـــور 
مثل  المنزلي  الترفيه  منصات 

وديزني   ،HBO و  «نتفليكس 
بــالس»، التي أثــرت كثيًرا على 
اإلنتاج  وإستراتيجيات  خطط 
السينمائي، ومنذ سنوات قليلة 
بدأت حرب المنصات الرقمية 
الصناعة  على  تأثيراتها  تظهر 
السينمائية، ومع تفّشي جائحة 
كورونا تصّدرت هذه المنصات 

في  قدرتها  وأظهرت  المشهد، 
الــســيــطــرة عــلــى الـــســـوق، بسبب 
نجاحها فــي مــلء الــفــراغ الــذي 
الـــعـــرض  دور  إغـــــــالق  ســـبـــبـــه 
الــســيــنــمــائــيــة، األمــــر الــــذي دفــع 
ــــاج الــســيــنــمــائــي  ــــت شــــركــــات اإلن
أفالمها  لعرض  معها  للتعاون 
ـــهـــا، مـــقـــابـــل تـــذاكـــر  مــــن خـــالل

مـــدفـــوعـــة، فـــي تــجــربــة أشــبــه 
بـــتـــذاكـــر الــســيــنــمــا، ولـــكـــن من 
خـــالل الــعــالــم الــرقــمــي. فضًال 
المهرجانات  بعض  اتــجــاه  عــن 
وصندانس  كــان  مثل  العالمية 
الستثمار هذه المنصات لتقديم 

مهرجانات سينمائية رقمية.
• ومـــاذا عــن شكل القصص 

المطروحة ُمستقبًال ؟
فــي  يـــعـــمـــل  شــــخــــص  أي   -
الــمــجــال الــفــنــي بشكل عــــام، ال 
يستطيع أن يقدم إبداًعا حقيقًيا 
بــدون وجــود أزمـــات حقيقية، 
ومعاناة قادرة على تحفيز عقله 
عــلــى طـــرح األفــكــار اإلبــداعــيــة، 
السينما  ــاع  صــّن أن  تــجــد  لــذلــك 

اخــتــلــقــوا الــعــديــد مـــن األزمــــات 
قبل  كورونا  لجائحة  المشابهة 
حدوثها بشكل فعلي من خالل 
أفالمهم، وأن يجد المخرجون 
ــاب الــســيــنــاريــو، األمــــر الــذي  كــّت
وهو  خيالهم،  عنه  تفتق  طالما 
وفعلي،  طبيعي  بشكل  يحدث 
على  كبير  بشكل  سيؤثر  وهــذا 

وسيولد  الفني،  المحتوى  شكل 
لديهم طاقة خّالقة لمزيد من 

اإلبداع.
• مــــع اإلعـــــــالن عــــن مــوعــد 
ترى  كيف  أجــيــال..  مــهــرجــان 

الشكل األنسب لتنظيمه؟
- التواصل مع صّناع األفالم، 
وتحفيز التفاعل اإلبداعي حول 
الرئيسي  الـــهـــدف  هـــو  الــســيــنــمــا 
للقائمين على مهرجان أجيال 
اتخذ  ســـواء  لــذلــك  السينمائي، 
الــمــعــنــيــون عــــن هـــــذا الـــحـــدث 
قرار إقامته في موعده بشكله 
الفيزيائي المعروف، أو تقديمه 
الرقمية،  المنصات  خــالل  من 
المجتمع  هو  األكبر  فالمستفيد 
والعالمي،  المحلي  السينمائي 
فريدة  فرصة  لــه  ستتاح  الــذي 
الكتشاف الثقافات العالمية التي 
تــشــارك كــل عـــام فــي فعاليات 

المهرجان. 
مــــشــــاريــــع  لــــــديــــــك  هـــــــل   •

سينمائية تعمل عليها حالًيا؟
- أشـــــارك فـــي بــعــض غــرف 
الــكــتــابــة الــجــمــاعــيــة، بــاإلضــافــة 
لـــمـــشـــروع فــيــلــمــي «مـــالئـــكـــة، 
عـــنـــاكـــب، ومـــخـــلـــوقـــات بــائــســة 
الفيلم  قصة  وتـــدور   ، أخـــرى» 
حــول زوَجــيــن غــريــبـَـي األطـــوار 
فيدعوان  مريض  طفل  لديهما 
تشفي  مــعــجــزة  ــيــن  ــبَ طــال اهللا 
لهما  اهللا  فــيــرســل  طــفــلــهــمــا، 
مــــالًكــــا، ولــكــنــهــمــا ال يــعــرفــان 
مـــاذا يصنعان مــع الــمــالك، وال 
أم  نعمة  كــان  إن  حتى  يــدريــان 
يستخدمان  ــــّم  ثَ ومــــن  نــقــمــة، 
المالك لجني األموال ويهمالن 
صحة ابنهما، ويستمّر الزوجان 
في استخدام المالك في كل ما 
حتى  فيه  اســتــخــداُمــه  يجب  ال 

ينزعه اهللا من أيديهما.

 كـورونا مـنح السـينما مسـارات جـديدة إيجـابّية
مشيداً بتحول صناع األفالم للعالم الرقمي.. فهد الكواري لـ                    :

ـــعـــرض ال دور  غــــيــــاب  عــــوضــــت  ـــي  ـــزل ـــمـــن ال ـــه  ـــي ـــرف ـــت ال ـــصـــات  مـــن

والــمــكــان ــــزمــــان  ال حـــاجـــز  كـــســـرت  ــــالم»  ــــألف ل «الــــدوحــــة  ورش   

  الجائحة عجلت بتغيير سوق اإلنتاج السينمائّي مشروع فيلم مالئكة، عناكب، ومخلوقات بائسة أخرى

الدوحة- هيثم األشقر:

اعتبار  من  الرغم  على  أّنــه  الــكــواري  فهد  والكاتب  المخرج  أّكــد 
أن  إال  العالمية،  السينما  بحركة  أضّرت  كورونا  جائحة  أن  البعض 
إيجابية،  جديدة  مــســارات  األفــالم  صّناع  منحت  الحالية  األزمــة 
تغّلبت  التي  بُعد»  عن  «التعّلم  لتقنيات  التحّول  في  يتمّثل  األول 
التوسع  فــي  يتمّثل  الــثــانــي  واألمـــر  والــمــكــان،  الــزمــان  عــائــق  على 

الرقمي، منصات الترفيه المنزلي، لتقديم محتوى سينمائّي من 
خالل العالم االفتراضي.

وثّمن الكواري في حوار لـ [ اإلعالن عن تنظيم فعاليات 
نوفمبر  شهر  في  المعتاد  موعده  في  السينمائي  أجيال  مهرجان 
مع  التواصل  المهرجان  من  الهدف  أّن  على  مشّدًدا  عام،  كل  من 
صّناع األفالم، وتحفيز التفاعل اإلبداعّي حول السينما، سواء كان 

بشكل واقعّي أو افتراضّي.. فإلى التفاصيل:

 ملتقى المؤلفين يشارك بحملة لمكافحة اإلدمان
الــمــلــتــقــى  شــــــارك   :]  - الــــدوحــــة 
التوعوية  الحملة  فــي  للمؤّلفين  القطري 
والــريــاضــة  الــثــقــافــة  وزارُة  تــنــّظــمــهــا  الــتــي 
لــمــكــافــحــة اإلدمـــــان وذلــــك بــالــتــزامــن مع 
االحتفال باليوم الدولي لمكافحة استخدام 
توعوية  حملة  إطالق  تم  حيث  المخّدرات، 
واألنشطة،  الفعاليات  من  العديد  تتضمن 
والمنشورات تحت شعار «أسرتي تحميني 
إلــى  تستمّر  أن  لــهــا  الــمــقــّرر  مــن  والــتــي   »

يوليو. بداية 
األســرة  دور  إبــراز  على  الحملة  وتــرّكــز 
االنزالق  من  وحمايتهم  األبناء  توجيه  في 
خاصة  بجلسة  افــتــتــاحــهــا  وتـــم  لـــإلدمـــان، 
في  ودورهــا  المتماسكة  «األســرة  بعنوان 

من  مجموعة  قّدمها  المجتمع»،  حماية 
والعالج  التربية  في  والمختصين  الباحثين 
عقدت  الــتــي  الثانية  الجلسة  أمــا  النفسي. 
فــي هـــذا اإلطـــار فــكــانــت بــعــنــوان «األســـرة 
والتربوي  الكاتب  فقدمها  األمان»،  صمام 
رسالة  وّجــه  الــذي  المالكي  يــوســف  أحــمــد 
األسرة  بأن  والمهتمين،  والمربين  لآلباء 
هي المسؤول األول تجاه األبناء من خالل 
اآلفات،  هذه  على  وتنبيههم  القيم  غرس 
وفي مرحلة الثانية يلعب المجتمع المدني 
من  اإلدمـــان  مــن  الــوقــايــة  فــي  مهًما  دوًرا 
المراقبة  بدور  تقوم  التي  مؤسساته  خالل 
السياق  في  واستعرض  والدعم،  والتوجيه 
لآلباء  الموجهة  الكتب  من  مجموعة  ذاتــه 

التي تساهم في مكافحة  تربية األبناء  في 
هــــــذه الـــمـــخـــاطـــر، مــــن بـــيـــنـــهـــا «فــلــنــكــن 
«صفقات  وكتاب  أطفالنا»،  مع  إيجابيين 
تـــربـــويـــة نـــاجـــحـــة« الـــــذي يــعــتــبــر خــريــطــة 
لــلــكــشــف عـــن ُهـــويـــة األطــــفــــال ولــمــعــرفــة 
مــفــاتــيــح األطـــفـــال لــيــتــمــكــن األولــــيــــاء من 
توجيههم في مختلف المجاالت الحياتية، 
معتبًرا أن هذه الكتب تساعد األولياء على 
فيها  يسقطون  قــد  الــتــي  الــهــفــوات  تــجــاوز 

أبناءهم.  يخسرون  تجعلهم  قد  والتي 
للمؤلفين،  الــقــطــري  الملتقى  ويــشــّجــع 
خالل  من  الوعي  رفــع  في  المشاركة  على 
الــكــتــابــة وتــقــديــم الــنــصــائــح والــتــعــبــيــر عن 
الـــرأي عــبــر وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. 

األفــراد  دعم  إلى  تهدف  الحملة  أن  يذكر 
والـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــمـــحـــلـــيـــة والـــمـــنـــظـــمـــات 
بالمشكلة  الــوعــي  زيـــادة  وإلـــى  المختلفة، 
ــتــي تــمــثــلــهــا الـــمـــخـــدرات غير  الــرئــيــســيــة ال
على  والتركيز  المجتمع.  فــي  المشروعة 
من  الــحــمــايــة  فــي  المتماسكة  األســـر  دور 
هـــذه الــمــخــاطــر. كــمــا يــدعــو مــكــتــب األمــم 
والجريمة  بــالــمــخــدرات  المعني  المتحدة 
جــمــيــع األفــــــــراد والـــمـــنـــظـــمـــات الــخــيــريــة 
والــقــطــاع الـــخـــاص والـــــدول األعـــضـــاء إلــى 
في  والمشاركة  المناسبة  بهذه  االحتفال 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  حملته 
التي  الموارد  من  االستفادة  إلى  ويدعوهم 

الغرض. لذلك  أتاحها 

 «مهارات الكتابة» بمركز فتيات الخورتعـاون فـّني بيـن دريـع وفـواز مـزهـر
كشف   :] الدوحة- 
الــفــنــاُن الــكــويــتــّي دريــــع عن 
عــمــل غــنــائــي مــرتــقــب من 
كــــلــــمــــات اإلعــــــالمــــــي فـــــواز 
ـــا  مــــزهــــر ســــيــــصــــدر قـــريـــبً
وغنائه،  بتلحينه  وسيقوم 
ألـــبـــومـــه  أن   إلــــــى  مـــشـــيـــًرا 
الــجــديــد الــمــكــّون مـــن أربـــع 
ـــيـــات ســيــشــهــد تـــعـــاونًـــا  أغـــن
مــع الــشــاعــر والــمــلــحــن علي 
عبداهللا  والملحن  المعتوق 
الخبيزي، فضًال عن تلحينه 
أغنيتَين بنفسه. وأشاد دريع 
إذاعــة  إنستجرام  اليــف  عبر 
صوت الخليج بمهرجان آلة 
كتارا،  في  يقام  الــذي  العود 
مـــشـــيـــًرا إلـــــى أنـــــه يـــعـــّد من 
أضخم المهرجانات، خاصًة 
لــمــا يــتــمــيــز بـــه مـــن تنظيم 

لتفاصيل  ومتابعة  وتنسيق 
مطار  وصــولــه  منذ  الضيف 
الــدوحــة وحــتــى عــودتــه إلى 
بالمجهود  أشــاد  كما  بــالده، 

الواضح الذي يقوم به محمد 
المرزوقي مدير المهرجان 
إلنــــجــــاح هـــــذا الـــمـــهـــرجـــان. 
بجلسات  إعجابه  أبــدى  كما 

صـــوت الــخــلــيــج الــحــصــريــة، 
يرغب  عندما  أنــه  مــوضــًحــا 
باالستماع إلى أغنية معينة، 
فإنه يبحث عنها ضمن تلك 
الجلسات التي تميزت بسبب 
كما  عليها.  القائمين  تميز 
ثمن الدور اإليجابي لوسائل 
ـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي في  ال
عن  وتحّدث  الراهن  الوقت 
تجربته مع اإلنستجرام الذي 
كــفــنــان،  ظـــهـــوره  وراء  كـــان 
حــيــث قــــام بـــإنـــشـــاء حــســاب 
خـــاص بــه قـــّدم مــن خالله 
مواهبه للجمهور، كما أبدى 
الذين  الفّنانين  من  استياءه 
يــــنــــكــــرون ظــــهــــورهــــم مــن 
خــالل تلك الــوســائــل، وقــال 
إنه يفتخر بكونه انطلق من 

خاللها.

 :]  - الــــــــدوحــــــــة 
نــــــّظــــــم مــــــركــــــز فـــتـــيـــات 
الــخــور مساء أمــس ورشــة 
تـــفـــاعـــلـــيـــة جـــــديـــــدة عــبــر 
اإلنستجرام  على  منصته 
الكتابة  «مــهــارات  بعنوان 
ــــواعــــهــــا» مــــن تــقــديــم  وأن
الـــكـــاتـــبـــة أســـــمـــــاء أحـــمـــد 
تـــوفـــيـــق، ضـــمـــن بــرنــامــج 
وذلك  كاتبة»،  «انطالقة 
المباشر  البّث  تقنية  عبر 
وتضّمنت  إنستجرام.  على 
الـــــورشـــــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ـــتـــي مــــن شــأنــهــا  الـــســـبـــل ال
الــكــتــابــة  أدوات  تـــطـــويـــر 
ـــــد الــــــــراغــــــــبــــــــات فـــي  عـــــن
غـــــوض غــــمــــارهــــا، حــيــث 
ـــجـــانـــب الـــنـــظـــري  قـــــدم ال
مـــن الــــورشــــة اســتــعــراض 

أنـــــــواع الـــكـــتـــابـــة األدبــــيــــة، 
أمــــــــا الـــــجـــــانـــــب الـــعـــمـــلـــي 
تفاعلية  بــطــريــقــة  تــنــاول 

تـــعـــلـــيـــقـــات الـــمـــنـــتـــســـبـــات 
ــــورشــــة حــــــول تــنــفــيــذ  ــــال ب
بــعــض الـــمـــهـــام واألفـــكـــار 

وتعد  مــبــاشــرة،  بطريقة 
ـــــداًدا  ـــــورشـــــة امـــــت هــــــذه ال
للنجاح الكبير الذي حققه 
الـــبـــرنـــامـــج عـــنـــد إطـــالقـــه 
وتحقيقه تفاعًال طيبًا من 
قــبــل الــمــنــتــســبــات. حــيــث 
يحرص المركز من خالل 
الثقافية  األنــشــطــة  تفعيل 
خــالل أزمـــة كــورونــا على 
األدبــيــة  الــمــهــارات  تنمية 
وتــــنــــظــــيــــم واســــتــــثــــمــــار 
الــوقــت وحــســن اســتــغــاللــه 
بــمــا يــعــود بــالــفــائــدة على 
كـــل مـــن فــتــيــات الــمــركــز 
على  عــــالوة  والــمــجــتــمــع، 
الفكرية  الــجــوانــب  تنمية 
الفتيات  لـــدى  والــثــقــافــيــة 
واكــــــتــــــشــــــاف الـــــمـــــواهـــــب 

وصقلها.

الفنان الكويتي دريع
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فنون وثقافة

بــهــدف   :]  - الــــدوحــــة 
ـــاب الــصــاعــديــن  ـــّت مـــســـاعـــدة الـــُك
الـــراغـــبـــيـــن بــتــقــديــم أعــمــالــهــم 
للنشر لدى دار جامعة حمد بن 
خليفة للنشر، تقّدم الدار بعض 
تسهم  التي  اإلرشــادّيــة  المبادئ 
فـــي إعـــــداد الــطــلــبــات الــمــقــّدمــة 

سليم.  بشكل 
وفي هذا السياق تقول جميلة 
رة الــنــصــوص  الـــجـــاســـم، مــــحــــرِّ
سعيدون  الــــدار:  لـــدى  الــعــربــّيــة 
للبقاء  اإليجابي  المردود  برؤية 
فـــي الــمــنــزل عــلــى إثــــر جــائــحــة 
فـــيـــروس كــــورونــــا، والــمــتــجــســد 
فــي االرتــفــاع الــمــلــحــوظ ألعــداد 
مؤخًرا،  تلقيناها  التي  األعمال 
الناس  اهتمام  مــدى  يعكس  مــا 
بـــإثـــراء مــواهــبــهــم األدبـــيـــة في 
ماكثون  وهــم  فــراغــهــم  أوقـــات 
دار  وتـــســـعـــى  مـــنـــازلـــهـــم».  فــــي 
للنشر  خليفة  بــن  حمد  جامعة 
الســـتـــقـــبـــال أعــــمــــال الــجــمــهــور 
العمرية،  الــفــئــات  مختلف  مــن 
الـــبـــالـــغـــيـــن مـــنـــهـــم والـــيـــافـــعـــيـــن 
واألطـــــفـــــال، وفـــــي شـــتـــى أنـــــواع 
الــكــتــابــة ومـــجـــاالتـــهـــا، األدبـــيـــة 
مـــنـــهـــا والـــــواقـــــعـــــيـــــة، بـــالـــشـــكـــل 
الــصــحــيــح. هـــذا بـــاإلضـــافـــة إلــى 
في  األكــاديــمــي  القسم  استقبال 
والعلمية  البحثية  لألعمال  الدار 
ُمحكمين  لــمــراجــعــة  الــخــاضــعــة 
مـــتـــخـــصـــصـــيـــن فــــــي مــــجــــاالت 
واالجتماعية  الطبيعية  الــعــلــوم 
بين  مــا  وتــتــراوح  نشرها،  ليتم 
مرجعية  ومــواد  أكاديمية  كتب 
الحر  الوصول  بطريقة  منشورة 

مؤتمرات.  ووقائع 
عوامل  هناك  أن  الدار  وتؤكد 
من  تعّزز  أن  شأنها  من  معّينة 
المقدم  العمل  قبول  إمكانيات 
مــن أهــمــهــا «الــمــخــتــَصــر» فمع 
المقدمة  األعــمــال  أعــداد  زيــادة 
ـــصـــبـــح مــــن الــصــعــب  لـــلـــنـــشـــر، يُ
مـــــراجـــــعـــــة كــــــل عــــمــــل مـــقـــدم 
المختصر  يعتبر  لذلك  بالكامل. 
على  الــلــجــنــة  لــتــشــجــيــع  مــفــتــاًحــا 
أال  ويجب  بأكمله.  العمل  قراءة 
كلمة،   ٥٠٠ على  حال  بأي  يزيد 

الــفــرضــيــة  جـــلـــًيـــا  يــــوّضــــح  وأن 
الـــمـــطـــروحـــة، ويـــســـلـــط الـــضـــوء 
عـــلـــى الـــشـــخـــصـــيـــات واألفــــكــــار 
ــــرك الــــقــــارئ  ــــت الـــرئـــيـــســـيـــة، وي
المزيد.  لمعرفة  تــشــوُّق  بحالة 
الــدار  أشــارت  أخــرى،  جهة  من 
األخــــطــــاء  أكــــبــــر  مـــــن  أن  إلــــــى 
ــرســل  ــنــشــر، أن يُ فـــي عــمــلــيــة ال
سيرته  ملف  الُمحتمل  الكاتب 
الــذاتــيــة بـــدًال مــن كــتــابــة أسطر 
عــن شــخــصــه؛ فــالــســيــرة الــذاتــيــة 

فرصة إلظهار مكنون شخصية 
الــكــاتــب وشــغــفــه بــالــكــتــابــة. مع 
يساهم  شــيء  أي  ذكــر  ضـــرورة 
فـــي الــتــســويــق لـــإلصـــدار األدبـــي 
الــــمــــقــــّدم. فـــضـــًال عــــن مــعــرفــة 
الـــجـــمـــهـــور الـــمـــســـتـــهـــدف لــكــل 
كــــاتــــب، مــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
للنشر  المقدمة  األعمال  أفضل 
هي  بــل  أولــيــة.  مــســودات  ليست 
عديدة  بجوالت  مّرت  التي  تلك 
مــن الــتــحــريــر والــمــراجــعــة قبل 

نشرها. على  الرأي  يستقّر  أن 
وفـــي خــتــام حــديــثــهــا قــالــت: 
دار  فـــــي  كــــنــــاشــــريــــن  هــــدفــــنــــا 
للنشر  خليفة  بــن  حمد  جامعة 
يــخــتــلــف عـــن غـــيـــرنـــا مـــن دور 
الـــنـــشـــر الـــمـــحـــلـــّيـــة والـــعـــالـــمـــيـــة 
مهمة  عاتقنا  على  نحمل  ألنــنــا 
كأساس  والــكــتــابــة  الــقــراءة  نشر 
لــتــطــويــر الــمــعــرفــة واإلمــكــانــات 
للمشاركة  وكــوســيــلــة  الــبــشــرّيــة، 
المجتمعين  فــي  تــامــة  بفاعلية 

يعني  وذلــك  والعالمي.  المحلي 
إذا  أنـــهـــم  الـــصـــاعـــديـــن  ــتــابــنــا  ــُك ل
كــــان بـــمـــقـــدورهـــم اســـتـــعـــراض 
ــيــاتــهــم مـــن خــــالل شــكــل  إمــكــان
الــعــمــل  ألوراق  قــــــوي  مـــنـــظـــم 
يــكــن  لـــم  وإن  حــتــى  الـــمـــقـــّدم، 
ـــعـــمـــل جـــــاهـــــًزا تـــمـــاًمـــا  ذلــــــك ال
استعداد  على  ففريقنا  للنشر، 
دائـــــًمـــــا لـــتـــقـــديـــم مـــالحـــظـــاتـــه، 
والـــتـــعـــاون أحــيــانًــا مـــع الــمــؤلــف 
لـــلـــوصـــول بــمــســتــوى عــمــلــه إلــى 
الـــــصـــــورة الـــقـــيـــاســـيـــة الــــالزمــــة 
أن  بالذكر  جدير  يُنشر».  لكي 
خــلــيــفــة  بـــن  حــمــد  جــامــعــة  دار 
لــلــنــشــر، الــتــابــعــة لــجــامــعــة حمد 
بـــن خــلــيــفــة، قـــد تــأســســت وفــق 
أفـــضـــل الـــمـــمـــارســـات الـــدولـــيـــة 
وبــــمــــا يـــتـــمـــاشـــى مـــــع مــعــايــيــر 
منصة  لتوفير  واالبتكار،  التمّيز 
ــــيــــة فــــريــــدة مــن  مــحــلــيــة ودول
نــوعــهــا لــــألدب، واالســتــكــشــاف، 
بناء  فــي  والــمــســاهــمــة  والــتــعــلــم، 
المعرفة  على  القائم  االقتصاد 
فــي دولـــة قــطــر. وتــســعــى الـــدار 
والكتابة،  الــقــراءة  حب  بــّث  إلــى 
مفعمة  أدبــّيــة  ثــقــافــة  وتــرســيــخ 
بـــالـــحـــيـــاة فــــي قـــطـــر والــخــلــيــج 
الــعــربــي والــوطــن الــعــربــي ككل، 

الجديدة. المواهب  وتنمية 

دار جــامعة حمـد للنشر تستقبل إبداعات الُكّتاب 
في شتى المجاالت ومختلف الفئات العمرّية

مركز  كشف   :]  - الــدوحــة 
الــــــدانــــــة لـــلـــفـــتـــيـــات عـــــن ُمـــخـــطـــط 
بـــرنـــامـــجـــه الــصــيــفــي خـــــالل شــهــر 
يـــولـــيـــو، حــيــث يــتــضــمــن مــجــمــوعــة 
والتعليمّية  الثقافّية  الــبــرامــج  مــن 
المجتمع  فئات  جميع  بها  يستهدف 
أكدت  الصدد  هذا  وفي  الين.  أون 
المركز  مديرة  يوسف  أحمد  والء 
هادفة  برامج  تقديم  على  حرصها 
الفئات،  لمختلف  موجهة  ومفيدة 
تتضمن  الفعاليات  أن  إلــى  مشيرة 
واألنــشــطــة  الــبــرامــج  مــن  مجموعة 
على  «عين  فعالية  ومنها  المتنّوعة 
قطر» والتي يتم من خاللها القيام 
الفن  متحف  إلى  افتراضية  بزيارة 
اإلســــالمــــي ومــحــمــيــة الــــدوســــري، 
حـــيـــث تـــتـــعـــّرف الـــمـــشـــاركـــات مــن 
خــــالل الــمــحــاضــرتــيــن عــلــى أبـــرز 
يتعرفن  كــمــا  الــمــتــحــف،  مقتنيات 
عـــلـــى أهـــــم الـــنـــبـــاتـــات الـــبـــريـــة فــي 
قــــطــــر. وفــــــي فـــعـــالـــيـــة «اكـــتـــشـــف 
والتي  تــريــد»  مــا  لتحقيق  وقـــودك 
الحيدر،  محمد  المحاضر  يقدمها 
تــتــعــّرف الــمــشــاركــات عــلــى طــريــق 
الـــنـــجـــاح الــحــقــيــقــي وكـــيـــف يــمــألن 

حـــيـــاتـــهـــن بـــالـــحـــيـــويـــة والــــســــعــــادة، 
أساسيات  تعليم  ورشــة  عــن  فضالً 
ـــتـــي تـــقـــام بــالــتــعــاون  الــتــصــويــر وال
مــــع الـــمـــركـــز الـــشـــبـــابـــي لــلــهــوايــات 
أساسيات  على  المشاركات  لتدريب 
الـــتـــصـــويـــر والــــتــــدريــــب عــلــيــهــا مــن 
خالل «الجوال». كما يقّدم المركز 
خـــــالل يـــولـــيـــو عـــــــدداً مــــن الـــــورش 
ورشـــة «تصميم  ومــنــهــا  الــمــتــنــّوعــة 
الــكــاريــكــاتــيــر» وتــقــدمــهــا الــمــدربــة 
«الرماية  وورشــة  النصف،  فاطمة 
تركيز وهدف» وتقّدمها، ياسمين 
غـــانـــم، والـــتـــي تــتــنــاول فــيــهــا شــرح 
ريــاضــة الــرمــايــة وأدواتــــهــــا، ومــن 
يقّدم  والثقافية  التراثية  الفعاليات 
المركز فعالية «الحية بية» بهدف 
األبــنــاء  تــوارثــهــا  تراثية  عــادة  إحــيــاء 
بفضل  وأجــــدادهــــم،  أبــنــائــهــم  عــن 
ــك أبــنــاء قــطــر بــتــراثــهــم، كما  ــمــُسّ تَ
عن  «العاطلون  كتاب  مناقشة  تتم 
«كوني  ورشــة  عن  فضالً  الحياة»، 
جـــمـــيـــلـــة» لـــتـــتـــعـــّرف مــــن خــاللــهــا 
الـــمـــشـــاركـــات عــلــى كــيــفــيــة تــصــنــيــع 
وتقدمها  المنزلّية  التجميل  أدوات 

الشناوي. ياسمين 

فعاليات ثقافية وتراثّية 
في «الدانة للفتيات»

ـــــمـــــعـــــرفـــــة ـــــــم: نـــــحـــــمـــــل عـــــلـــــى عـــــاتـــــقـــــنـــــا مـــــهـــــمـــــة نـــــشـــــر الـــــثـــــقـــــافـــــة وال ـــــــجـــــــاس ــــة ال ــــل ــــي ــــم ج

من مشاركة دار جامعة حمد بن خليفة في معرض الكتاب
أرشيفية من فعاليات مركز الدانة للفتيات

الــفــرع  أعــلــن   :]  - الـــدوحـــة 
ـــرابـــطـــة «شــــبــــاب ألجـــل  الـــنـــســـائـــي ل
الـــــقـــــدس» فــــي قـــطـــر، عــــن إطــــالق 
ُمــســابــقــة «الــمــيــكــرفــون الــمــقــدســي» 
ـــقـــدس نــمــضــي»،  ـــل تـــحـــت شـــعـــار «ل
ـــمـــقـــّرر لـــهـــا أن  وهـــــي الــمــســابــقــة ال
تـــتـــيـــح لــلــفــتــيــات والــــشــــابــــات إلـــقـــاء 

مــعــلــومــة مــقــدســيــة خـــالل ٣ دقــائــق 
ـــــة، بـــهـــدف تـــقـــديـــم مــحــتــوى  إذاعـــــّي
البحثّية  الــمــواهــب  واكــتــشــاف  مفيد 
المسابقة  تتيح  حــيــث  واإلعــالمــّيــة، 
لـــلـــراغـــبـــات فـــي الـــمـــشـــاركـــة فــرصــة 
بطريقة  مــقــدســّيــة  معلومة  تــقــديــم 
جــذابــة ومـــؤثـــرة، وذلــــك حــتــى يــوم 

الجمعة الموافق ٣ يوليو الُمقبل كحد 
النتائج  إعـــالن  سيتم  فيما  أقــصــى، 
يــولــيــو.   ١٠ الـــمـــوافـــق  الــجــمــعــة  يــــوم 
وتــشــتــرط الــمــســابــقــة مــن الــراغــبــات 
في المشاركة إلقاء معلومة أو قصة 
فيديو  في  بالقدس  يتعلق  حــدث  أو 
اإللكتروني  البريد  على  إرساله  يتم 

الخاص بالرابطة، على أال تزيد مدة 
أقصى،  كحد  دقائق   ٣ على  الفيديو 
وال يقّل عمر المشاركة عن ١٦ عاماً، 
الفيديوهات  تقييم  سيتم  بأنه  علماً 
الـــمـــشـــاركـــة اعـــتـــمـــاداً عـــلـــى طــريــقــة 
المحتوى،  ودقــة  واألســلــوب  اإللــقــاء 
وســـتـــعـــرض الــفــيــديــوهــات الــفــائــزة 

التواصل  صفحات  على  ترغب  لمن 
االجـــتـــمـــاعـــي الـــخـــاصـــة بـــالـــرابـــطـــة، 
وتوّفر المسابقة للفائزين بها جوائز 
وهي  شخصي،  إلقاء  وأجمل  ألقوى 
ــالــي: الــمــركــز األول  ــت عــلــى الــنــحــو ال
 ١٠٠٠ الــثــانــي  الــمــركــز  ريــــال   ١٥٠٠

ريال المركز الثالث ٥٠٠ ريال.

«الميكرفون المقدسي» تكشف المواهب اإلعالمّية

الــمــركــز  أعـــلـــن   :]  - الـــدوحـــة 
الثقافة  لــوزارة  التابع  للهوايات  الشبابي 
والرياضة نتائج مسابقة جمال الحمام 
نظمها  التي  «الــكــاســوري»  نسل  الطيار 
 ٢٥ بــمــشــاركــة  «زووم»  تــطــبــيــق  عــبــر 
وفيديوهات  صــور  إرســـال  عبر  عــضــواً 
تكّونت  التي  التحكيم  لجنة  إلى  الطير 
بالمركز  وفــاز  متميزين  حكام   ٥ من 
الرحمن  وعبد  البلوشي،  حبيب  األول، 
الــــكــــواري بــالــمــركــز الـــثـــانـــي، وأحــمــد 

مصطفى المشايخي بالمركز الثالث.
مـــن جــهــة أخــــــرى، يــنــظــم الــمــركــز 
«السلكوتي»  نسل  طير  أجمل  مسابقة 
حـــّدد  حــيــث  «زووم»،  تــطــبــيــق  عــبــر 
ــــشــــروط  الــــمــــركــــز مـــجـــمـــوعـــة مـــــن ال

لــلــمــشــاركــة فـــي الــمــســابــقــة، وهــــي أن 
يــكــون الــتــصــويــر نــهــاريــاً واضـــحـــاً، وأن 
وملكاً  أصــيــالً،  الــمــشــارك  الطير  يكون 
لعضو المركز، على أن تكون المشاركة 
الفيديو  يرسل  وأن  فقط،  واحد  بطير 
والـــــصـــــورة إلـــــى أحـــــد أعــــضــــاء الــلــجــنــة 
اســم  ذكـــر  مــع  واتــســاب  عــبــر  المنظمة 
الــــمــــشــــارك، وأشـــــــار الـــمـــركـــز إلـــــى أن 
الجمعة المقبل هو آخر يوم للمشاركة 
استبعاد  سيتم  بأنه  علماً  المسابقة.  في 
يُشار  الليلي.  أو  الــواضــح  غير  التصوير 
ــــى أن الـــمـــركـــز الــشــبــابــي لــلــهــوايــات  إل
بُــعــد،  عــن  الُمختلفة  أنــشــطــتــه  يــواصــل 
األقسام  في  األعضاء  من  تفاعل  وسط 

الُمختلفة والهواة.

تتويج الفائزين بمسابقة «الكاسوري»
الدوحة - [: يستضيف 
ــــــــــادي الـــــجـــــســـــرة الــــثــــقــــافــــي  ن
االجتماعي مساء غد محاضرة 
ـــبـــرامـــج الــشــبــابــّيــة  بـــعـــنـــوان «ال
فـــي أزمــــة كـــورونـــا الــخــفــيــة»، 
فهد  محمد  الــدكــتــور  يــقــّدمــهــا 
ــــــــك فـــــي تـــمـــام  الــــثــــويــــنــــي وذل
مساًء  والــربــع  السابعة  الــســاعــة 
على  المباشر  البث  طريق  عن 
اإلنستجرام.  في  النادي  منصة 
وتــــــتــــــضــــــمــــــن الــــــمــــــحــــــاضــــــرة 
مــجــمــوعــة مـــن الــنــصــائــح الــتــي 

فترة  خـــالل  لــلــشــبــاب  الــمــحــاضــر  سيوجهها 
تأهليهم  في  للمساهمة  االجتماعي،  التباعد 
الحالية  الــظــروف  واستثمار  الــوضــع،  لتقبل 

ــأتــي  فـــي بـــرامـــج مـــفـــيـــدة، وت
هــــذه الـــمـــحـــاضـــرة فـــي إطـــار 
ــــتــــي يـــحـــرص  الــــفــــعــــالــــيــــات ال
ـــمـــهـــا  ـــقـــدي ــــــــنــــــــادي عـــــلـــــى ت ال
أكبر  بتقديم  الوقت  الستثمار 
كم من الفائدة في ظل تفشي 
فترة  وخــالل  كــورونــا  جائحة 
اإلجـــــــازات الــصــيــفــيــة وتــعــذر 
الـــســـفـــر ومــــالزمــــة الـــبـــيـــوت، 
بن  محمد  الدكتور  بــأن  علماً 
فــهــد الــثــويــنــي داعـــيـــة كــويــتــي 
ـــمـــجـــاالت  مـــتـــخـــصـــص فــــي ال
ــتــنــمــيــة الــبــشــريــة واألنــشــطــة  الـــتـــربـــوّيـــة وال
على  تلفزيونّية  بــرامــج  عــدة  ولــه  الشبابية 

الفضائّية. المحطات  من  العديد 

الثويني يُحاضر في الجسرة الثقافي

د.محمد الثويني
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طـــرابـــلـــس ـ وكـــــــــاالت: دعـــا 
ـــرئـــاســـي،  رئـــيـــس الـــمـــجـــلـــس ال
فايز  الليبية،  الــوفــاق  لحكومة 
ــــســــراج، مــحــكــمــة الــجــنــايــات  ال
الــــــدولــــــيــــــة، إلرســـــــــــال فـــريـــق 
لــلــتــحــقــيــق فـــي الـــجـــرائـــم الــتــي 
ارتـــكـــبـــتـــهـــا مـــلـــيـــشـــيـــات تــابــعــة 
حفتر. خليفة  المتقاعد  لــلــواء 

وزارة  بــاســم  المتحدث  وقـــال 
«الــوفــاق»  بحكومة  الخارجية 
في  أمــــس،  ــقــبــالوي،  ال محمد 
تـــغـــريـــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»، إّن 
«رئــــيــــس الــمــجــلــس الـــرئـــاســـي 
يدعو محكمة الجنايات الدولية 
إلرسال  عاجل  بشكل  للتحرك 
فــريــق الــتــحــقــيــق فـــي الــجــرائــم 
التي ارتكبتها مليشيات حفتر، 
ويتعهد باتخاذ كافة اإلجراءات 

وتقديم المساعدة الالزمة».
وتابع في تغريدة أخرى أّن 
إلى  رسالته،  في  أكــد  «الــســراج 
محكمة الجنايات، أن اإلفالت 
مليشيات  شــجــع  الــعــقــاب  مـــن 
من  مزيد  ارتــكــاب  على  حفتر 
الجرائم بشكل همجي، لم يكن 
لــه مثيل مــنــذ جــرائــم الــنــازيــة 
روانـــدا  فــي  العرقي  والتطهير 

والبوسنة والهرسك».
وبــحــســب الــمــتــحــدث بــاســم 

أكد  فقد  خــارجــيــة «الـــوفـــاق»، 
السراج في رسالته أّن «قصف 
وغيرها  مــرزق  فــي  المدنيين 
وقـــصـــف الـــمـــطـــارات الــمــدنــيــة 
والكلية العسكرية ومراكز إيواء 
وإخفاء  بتاجوراء،  المهاجرين 
قــســراً،  سرقيوة  ســهــام  النائبة 
تعد جرائم حرب وجرائم ضد 

اإلنسانية».
وكـــانـــت مــنــظــمــة «هــيــومــن 
رايتس ووتـــش»، قد دعــت في 
وقت سابق، إلى إجراء تحقيق 
عـــاجـــل فـــي «جــــرائــــم حـــرب» 
مــحــتــمــلــة قـــد تــكــون ارتــكــبــتــهــا 
مــلــيــشــيــات حــفــتــر فـــي لــيــبــيــا، 
مشيرة إلى وجود «أدلــة تشير 
ــشــرت أخــيــراً  إلـــى الــتــعــذيــب» نُ

وإلى إعدامات تعسفية.
الحقوقية  المنظمة  وذكرت 
غــيــر الــحــكــومــيــة، فـــي بــيــان، 
المسّلحة  لــلــقــوات  «ينبغي  أّنـــه 
العربية الليبية (الموالية لحفتر) 
ــــة  فـــي األدّل أن تــحــّقــق ســريــعــاً 
المقاتلين  أّن  إلـــى  تشير  الــتــي 
الــتــابــعــيــن لــهــا، عــلــى مــا يــبــدو، 
عـــّذبـــوا مــقــاتــلــيــن مــعــارضــيــن، 
وأعــــدمــــوهــــم إثــــــر إجــــــــراءات 

موجزة، ومّثلوا بجثثهم».
أشــــــارت الــمــنــظــمــة إلــــى أن 

مـــقـــاطـــع مـــــصـــــورة «ُســـّجـــلـــت 
التواصل  مــواقــع  على  ــشــرت  ونُ
االجــتــمــاعــي فـــي مــــايــــو٢٠٢٠» 
أظـــهـــرت مــقــاتــلــيــن «حـــــّددت 
هـــــيـــــومـــــن رايـــــــتـــــــس ووتـــــــش 
ارتباطهم بالمجموعة المسّلحة 
لحفتر» يقومون بهذه األفعال.

«يــنــدرج  المنظمة  وذكــــرت 
واإلعـــــدام  المعتقلين  تــعــذيــب 
للمقاتلين  مــوجــزة  بـــإجـــراءات 
الذين أُسروا أو استسلموا تحت 

جرائم الحرب». 
ــــــدء قــــــــوات حــفــتــر  ومــــنــــذ ب

هجوماً على طرابلس في إبريل 
بمقتل  ـــنـــزاع  ال تــســبــب   ،٢٠١٩
ودفع  مدنيون،  بينهم  المئات، 
أكثر من ٢٠٠ ألف شخص إلى 

الفرار من منازلهم.
أشــاد  منفصل،  صعيد  على 
لدى  األوروبــــي  االتــحــاد  سفير 
ليبيا، آلن بوجيا، أمس بمستوى 
الوطنية  الــمــفــوضــيــة  جــاهــزيــة 

العليا لالنتخابات في البالد.
جـــــاء ذلـــــك خـــــالل زيــــارتــــه 
العاصمة  في  المفوضية  لمقر 
طرابلس، واجتماعه مع رئيس 

وفــق  الــســيــاح،  عــمــاد  مجلسها 
العليا،  المفوضية  نشرته  بيان 
وأوردتــــه وكــالــة «األنــاضــول».
ونــــقــــل الــــبــــيــــان عـــــن الــســفــيــر 
الزيارة،  خالل  إشادته،  بوجيا 
المفوضية  جاهزية  بمستوى 
وجـــهـــودهـــا فـــي ســبــيــل تــوفــيــر 
ظـــــــــــروف مــــثــــالــــيــــة إلجـــــــــراء 
االنتخابات وفق أعلى المعايير 
الــــدولــــيــــة.وبــــحــــث الـــطـــرفـــان 
تقديمه  يــمــكــن  الــــذي  الـــدعـــم 
إدارة  مــجــال  فــي  للمفوضية 

وتنفيذ االنتخابات.

ـــــعـــــرض الــــلــــقــــاء  كـــــمـــــا اســـــت
التحديات التي يمكن أن تواجه 
مفوضية االنتخابات إثر انتشار 
فــيــروس كــورونــا، واالســتــفــادة 
لتجاوز  الدولية  التجارب  من 

هذه الجائحة.
زيـــــارة  أن  الـــبـــيـــان،  وذكــــــر 
تأتي  األوروبــــي  االتــحــاد  سفير 
في إطار دعم المجتمع الدولي 
ليبيا،  في  الديمقراطي  للمسار 
والوقوف على مستوى جاهزية 
العمليات  لتنفيذ  الــمــفــوضــيــة 
االنتخابية «التي قد تقّرها أي 

مقبلة».وفي  سياسية  تسوية 
الدعم  قــوات  أعلنت  الخرطوم 
الــســريــع الـــســـودانـــيـــة، أمـــس أن 
قوات أمنية ألقت القبض على 
١٢٢ شخصاً كانوا في طريقهم 

للعمل كمرتزقة في ليبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم 
جمال  العميد  الــســريــع،  الــدعــم 
صحافي،  تصريح  في  جمعة، 
إّن من بين المتفلتين ٨ أطفال، 
إلى أّن ٧٢ من المقبوض  الفتاً 
عـــلـــيـــهـــم ســــيــــواجــــهــــون تـــهـــمـــاً 
تتصل  الطوارئ  قانون  بموجب 
باالعتداء على معسكر كتروم، 
الصحوة  «مجلس  لـــ  واالنــتــمــاء 
الـــثـــوري» ، وشـــــراء األســلــحــة، 
والتحريض  األطــفــال،  وتجنيد 
ضــد الـــدولـــة، وإثـــــارة الــنــعــرات 
بينما  المسلح،  والنهب  القبلية، 
اآلخــريــن   ٥٠ الــــ  تسليم  سيتم 
ــــــوجــــــود حــــــاالت  لــــلــــشــــرطــــة ل
جمعة  ضـــدهـــم.وعـــّد  اشـــتـــبـــاه 
األشخاص  على  القبض  واقعة 
ويــبــصــر الشعب  كــبــيــراً  «عــمــالً 
الــجــرائــم  بحجم  والــمــواطــنــيــن 
عبر  السودان  ضد  ترتكب  التي 
اســتــخــدام الــشــبــاب، فــي وقــت 
تتجه جميع الجهود في البحث 
عــن الــســالم والــخــروج بالفترة 

االنتقالية إلى بر األمان وصوالً 
إلى الديمقراطية»، كما قال.

الــقــوة  أن  جــمــعــة  وأوضـــــــح 
الــمــشــتــركــة الـــتـــي تــتــكــون من 
الـــشـــرطـــة والـــجـــيـــش واألمــــــن 
من  تمكنت  الــســريــع،  والــدعــم 
المجموعات  هذه  على  القبض 
بدارفور،  مختلفة  مناطق  في 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك ســـــرف عــمــرة 
إلى  مشيراً  وكلبس،  وكبكابية 
أن القبض على هؤالء «تم بناء 
على معلومات موثقة تفيد بأن 
عــــدداً مــن أبــنــاء الـــســـودان يتم 
تجنيدهم للعمل كمرتزقة في 

ليبيا».
ونــفــى جــمــعــة وجــــود قـــوات 
سودانية تقاتل في ليبيا، مشيراً 
إشاعات  ذلــك «مجرد  أّن  إلــى 
يـــــــــراد بــــهــــا ضـــــــرب عــــالقــــات 

السودان بدول الجوار».
وأوضــح أن الجهات األمنية 
ـــأكـــدت مـــن كـــل الــمــعــلــومــات  ت
بين  مكاتبات  بوجود  المتعلقة 
لتجنيد  السودان  في  شخصين 
ألـــف شـــاب لــلــقــتــال فـــي ليبيا، 
واتضح أنه ال وجود ألي قوات 
وأن  ليبيا  فــي  تقاتل  ســودانــيــة 
الذين يقاتلون مرتزقة يسعون 

للحصول على األموال.

السراج يطالب بإرسال فريق دولي عاجل  للتحقيق بجرائم حفتر 
اعتقال  ١٢٢ مرتِزقًا  سودانيًّا  في طريقهم للقتال في ليبيا

لـــنـــدن - وكــــــاالت: حـــذرت 
إيـــكـــونـــومـــيـــســـت الــبــريــطــانــيــة 
لخطة  الوخيمة  العواقب  من 
ــــــــوزراء اإلســرائــيــلــي  رئـــيـــس ال
أراض  ضــم  نتنياهو  بنيامين 
فلسطينية من الضفة الغربية.
نتنياهو  إن  الــمــجــلــة  وقـــالـــت 
يــعــتــقــد أن مــــا يـــقـــوم بــــه هــو 
مــدرك  غير  ولكنه  الــصــواب، 
للتكلفة الباهظة لتلك الخطوة 
وكــونــهــا تــقــرب إســرائــيــل من 

خيار مشؤوم على مستقبلها.
التقديرات  أن  إلى  وأشارت 
تــحــيــل إلـــى أن ضــم األراضــــي 
إسرائيل  سيجعل  الفلسطينية 
العالم،  قبل  من  ازدراء  محل 
وسيؤدي إلى زعزعة استقرار 
حل  فكرة  وإجهاض  المنطقة 
التعايش  وفـــرص  الــدولــتــيــن، 
فلسطينية  دولــة  بين  السلمي 
ما.كما  يوما  يهودية  وأخـــرى 
نتنياهو  سعي  المجلة  انتقدت 
العام الماضي لجذب الناخبين 
خالل  من  اليهود  المتشددين 
تــعــهــده بــاســتــيــعــاب عــــدد من 
الـــمـــســـتـــوطـــنـــات وضــــــم غـــور 
ســالم  خــطــة  ضــمــن  األردن، 
مــقــتــرحــة مـــن قــبــل الــرئــيــس 

األمــــريــــكــــي دونـــــالـــــد تـــرامـــب 
والتي تمنح إسرائيل ٣٠٪ من 

أراضي الضفة.
اعتقاد خاطئ

وأشــــــــــارت إيـــكـــونـــومـــيـــســـت 
فــي  ـــــرى  ي نــتــنــيــاهــو  أن  ـــــى  إل
سانحة  فرصة  الراهن  الوضع 
للمضي قدًما في خطة الضم، 
ليس فقط بسبب صداقته مع 
تـــرامـــب، ولــكــن أيـــًضـــا بسبب 
مع  الجيدة  أبيب  تــل  عــالقــات 
وإيــاهــا  يجمعها  عــربــيــة  دول 

عدو مشترك هو إيران.

فــفــي نــهــايــة الــمــطــاف، كما 
تقول المجلة، لم يزد رد فعل 
الــــدول الــعــربــيــة عــلــى الــصــراخ 
عـــنـــدمـــا اعـــتـــرفـــت واشــنــطــن 
بــــالــــقــــدس الــــمــــتــــنــــازع عــلــيــهــا 
عاصمة إلسرائيل عام ٢٠١٧، 
بعض  مـــن  مــبــعــوثــيــن  إن  بـــل 
حضروا  العربية  الخليج  دول 
مــراســيــم اإلعـــــالن عـــن خطة 

ترامب للسالم.
وبحسب المجلة البريطانية 
مخاطر  أغــفــل  نتنياهو  فـــإن 
ضم  خــطــة  ستجرها  عــديــدة 

األراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، من 
ضــمــنــهــا مـــوقـــف جــــو بـــايـــدن 
ــــمــــقــــراطــــي  ــــدي الـــــمـــــرشـــــح ال
لـــلـــرئـــاســـة األمـــريـــكـــيـــة الــــذي 
الفوز  فــي  حظوظا  أكــثــر  يعد 
مــن تــرامــب، وكــذلــك موقفه 
ــــخــــطــــة الــــضــــم  ــــــــرافــــــــض ل ال
اإلسرائيلية من طرف واحد، 
الساسة  مــن  زمـــالؤه  وكــذلــك 
الــديــمــقــراطــيــيــن الــذيــن قــد ال 
يــدعــمــون حــكــومــة إســرائــيــل 

بهذا الشأن.
موقف  نتنياهو  أغــفــل  كــمــا 

الـــقـــادة األوروبـــيـــيـــن الــرافــض 
وهو  اإلسرائيلي،  القرار  لهذا 
السياسة  منسق  عــنــه  عــبــر  مــا 
األوروبي،  باالتحاد  الخارجية 
صرح  عندما  بوريل،  جوزيب 
بأن ضم األراضي الفلسطينية 
ســتــكــون لـــه عـــواقـــب وخــيــمــة 
عـــلـــى عــــالقــــات االتـــــحـــــاد مــع 

إسرائيل وفقا إليكونوميست.
كـــمـــا عـــبـــر بـــعـــض الــــقــــادة 
رفضهم  عن  العرب  والساسة 
فقد  اإلســرائــيــلــيــة،  لــلــخــطــوة 
ملك  الـــثـــانـــي  اهللا  عــبــد  حــــذر 
عــلــى  يــعــيــش  -الذي  األردن 
أراضيه ماليين الفلسطينيين- 
مــــن نــــشــــوب «صــــــــراع واســــع 
إسرائيل  أقدمت  إذا  النطاق» 
ـــى ضـــــم أراضـــــــــي الــضــفــة  عـــل
الغربية. كما يشعر المسؤولون 
أن  مــن  بالقلق  اإلســرائــيــلــيــون 
تفجر الخطوة أعمال احتجاج 

وعنف.
الـــــمـــــجـــــلـــــة  ـــــــصـــــــت  وخـــــــل  
عــلــى  أن  إلــــــى  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
مــخــرًجــا  تــجــد  أن  إســـرائـــيـــل 
يــجــنــبــهــا هـــذيـــن الــمــصــيــريــن 
يــهــوديــة  تــظــل  أن  أرادت  إذا 

وديمقراطية.

إيكونوميست: ضم الضفة الغربية يكلف إسرائيل ثمنًا باهًظا
سيجعلها محل ازدراء العالم ويؤدي لزعزعة استقرار المنطقة

بــــغــــداد - وكــــــــاالت: نـــفـــد األكــســجــيــن 
المخصص لمرضى فيروس كورونا من 
أحد مستشفيات مدينة الناصرية جنوبي 
مع  عــراقــيــون  تفاعل  حين  فــي  الـــعـــراق، 
في  الــزهــراء  بمستشفى  طابقين  احتراق 
مــحــافــظــة واســــط جــنــوب شـــرق بــغــداد، 
حيث يرقد المصابون بكورونا، بالتزامن 
مــوجــة  مـــن  الــصــحــة  وزارة  تــحــذيــر  مـــع 
ثــانــيــة لــلــفــيــروس فــي حـــال عـــدم الــتــزام 

المواطنين.
طــــــالــــــب عــــــراقــــــيــــــون عـــــبـــــر مـــــواقـــــع 
األكسجين  بتوفير  االجتماعي  الــتــواصــل 
مرضى  لعالج  المخصصة  للمستشفيات 
فيروس كورونا بعد تداول مقاطع فيديو 
تــظــهــر احـــتـــشـــاد الـــعـــشـــرات أمـــــام مبنى 

مستشفى الحسين في الناصرية والوقوف 
األكسجين  أسطوانات  الستالم  بطوابير 
الراقدين  لمرضاهم  توفيرها  أجــل  من 
«الناصرية_ وسم  المستشفى.وعبر  في 
تختنق» طالب عراقيون رئيس الحكومة 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي بــالــتــدخــل الــعــاجــل 
إلنقاذ أرواح المرضى الذين يحتاجون إلى 
األكسجين بشكل دائم بسبب ضيق التنفس 
داعــيــن  كـــورونـــا،  فــيــروس  يخلفه  الــــذي 
العراقيين،  بــــأرواح  االستهانة  عــدم  إلــى 
عن  والمسؤولين  المقصرين  ومحاسبة 

نفاد األكسجين من المستشفيات.
الــصــنــاعــة  وزارة  الـــكـــاظـــمـــي  ووجــــــه 
والــــمــــعــــادن بــتــشــغــيــل جــمــيــع الــخــطــوط 
اإلنــتــاجــيــة الــخــاصــة بــإنــتــاج األكــســجــيــن، 

واإلسراع بإضافة خطوط إنتاجية جديدة 
لدعم المستشفيات به في العاصمة بغداد 

وباقي المحافظات.
ذي  محافظة  صحة  عــام  مدير  أعلن 
قـــار حسين الــكــنــزاوي أمـــس عــن إعــفــاء 
راجي  التعليمي  الحسين  مستشفى  مدير 
المستشفى،  إدارة  من  الموسوي  محسن 
وتـــكـــلـــيـــف صـــــــــدام صـــــاحـــــب عـــطـــشـــان 
بـــدال عــنــه، مـــؤكـــًدا وصــــول ٣٠ طــنــا من 
المحافظة.كما  إلـــى  الــســائــل  األكــســجــيــن 
تفاعل عراقيون مع احتراق طابقين في 
مركز  الكوت  بمدينة  الزهراء  مستشفى 
محافظة واسط جنوب شرق بغداد بعد 
تداول مقطع فيديو يظهر خروج سحب 
والخامس،  الرابع  الطابقين  من  الدخان 

حيث يرقد المصابون بفيروس كورونا.
وسجل العراق أمس ٩٦ وفاة بفيروس 
كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات 
بالفيروس في البالد إلى ١٧٥٦.وأشــارت 
وزارة الــصــحــة الــعــراقــيــة فــي بــيــان إلــى 
بالفيروس  جديدة  إصابة   ٢١٤٠ تسجيل 
لــيــصــل إجــمــالــي اإلصـــابـــات إلـــى ٤٥ ألفا 
و٤٠٢ إصابة، الفتة إلى أن ١١٨٤ مصابًا 
تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين 
من الفيروس إلى ٢١ ألًفا و١٢٢. وأكدت 
الموجة  فــي  زال  مــا  الــعــراق  أن  الـــــوزارة 
األولـــــى لـــكـــورونـــا، وحـــــذرت مـــن دخـــول 
استمرار  حــال  في  للوباء  الثانية  الموجة 
الـــمـــواطـــنـــيـــن بـــعـــدم االلـــــتـــــزام بــالــحــظــر 

وإجراءات الوقاية من الفيروس.

العراق: مرضى كورونا  يواجهون  موقًفا  عصيبًا  بالناصرية
بسبب  نقص  األكسجين  وتحذيرات من موجة ثانية

األردن يرفض إجراءات االحتالل 
أحادية الجانب في القدس الشرقية

الجيش الصومالي يستعيد عدة 
مناطق من  حركة  الشباب

الــخــارجــيــة  وزارة  أدانـــــت  قــنــا:   - عــمــان 
ـــة، أمــــس، قــــرار ســلــطــات االحــتــالل  ـــي األردن
اإلســرائــيــلــي بــنــاء مصعد يــربــط أجـــزاء من 
البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة 

بحائط البراق.
وقال السيد ضيف اهللا الفايز الناطق باسم 
وزارة الخارجية األردنية، في بيان، إن بالده 
ترفض جميع اإلجراءات اإلسرائيلية أحادية 
في  المحتلة  الشرقية  الــقــدس  فــي  الــجــانــب 
البلدة القديمة في محيط المسجد األقصى، 
ومنها هذا المشروع الذي يغير طبيعة البلدة 
القانون  ويخالف  العربية  وهويتها  القديمة 

المتحدة  األمـــم  منظمة  وقــــرارات  الــدولــي 
للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

وشـــدد الــفــايــز أنـــه عــلــى إســرائــيــل -كقوة 
قائمة باالحتالل- التقيد بالتزاماتها بموجب 
الشرقية  القدس  يعد  الــذي  الــدولــي  القانون 
وتنطبق   ١٩٦٧ عـــام  مــنــذ  مــحــتــلــة  أراضـــــي 
أحــكــام الــقــانــون الــدولــي والــقــانــون اإلنساني 
بهوية  المساس  عن  والتوقف  عليها،  الدولي 

البلدة القديمة أو تغيير طابعها.
مع  بالتنسيق  سيتحرك  األردن  أن  وأكــد 
«الــيــونــســكــو»  مــنــظــمــة  لـــدى  الفلسطينيين 

لمواجهة هذه الخطوة.

مقديشو - قنا: استعادت القوات المسلحة 
الــصــومــالــيــة عــــدة مــنــاطــق فـــي مــحــافــظــة 
من  الــبــالد،  جنوبي  الواقعة  السفلى/   / جوبا 
المرتبطة  / الشباب/   حركة  عناصر  قبضة 
األنــبــاء  وكــالــة  ونــقــلــت  / القاعدة/ .  بتنظيم 
إن  قولها  عسكرية  مصادر  عن  الصومالية 
قــرى  مــن  فـــروا  / الشباب/   حــركــة  عــنــاصــر 
/ ميوندي/   و  شيد/   / هلو  و  عبدله/   / جناي 
و / غرب عبي/ ، وأن الجيش ما زال يالحق 

المسلحين.

وأشــــارت تلك الــمــصــادر إلــى أن الــقــوات 
اآلونة  خالل  ضاعفت  الصومالية  المسلحة 
ــيــات الــعــســكــريــة الــرامــيــة  األخــــيــــرة الــعــمــل
/ الشباب/   حركة  عناصر  من  البالد  لتحرير 
جنوب  في  واالستقرار  األمن  يعرقل  الذي 
المسلحة  الـــقـــوات  وكــانــت  الـــبـــالد.  ووســــط 
ـــدوز) قد  ـــكـــومـــان الـــخـــاصـــة الــصــومــالــيــة (ال
مــواقــع  تــدمــيــر  مــن  / السبت/   أمــس  تمكنت 
بمحافظة  / الشباب/   حركة  لعناصر  تابعة 

/ شبيلي السفلى/  جنوبي البالد.
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الــدفــاع  وزارُة  أعلنت  ب:  ف  أ   - الــجــزائــر 
الــجــزائــريــة فـــي بــيــان أمــــس، مــقــتــل ضــابــط 
وجندي في انفجار قنبلة يدوية الصنع خالل 
الــمــديــة  فــي  الــســبــت  مــســاء  عــســكــريــة،  عملية 
عــلــى بــعــد ٨٠ كــلــم جــنــوب الــعــاصــمــة. وجـــاء 
بحث  عملية  «خــالل  الــدفــاع  وزارة  بيان  في 
وتــمــشــيــط نــّفــذتــهــا مـــفـــارز لــلــجــيــش الــوطــنــي 
انفجار  وإثر  المدية،  بوالية  بمنطقة  الشعبي 
السبت  مــســاء  اســتـُـشــهــد  الــصــنــع،  تقليدي  لــغــم 
فاتح،  سماعيل  بــن  النقيب  هما  عسكريان، 

والعريف األول خالدي زكريا». وقبل ثمانية 
اشتباك  في  جندي  مقتل  الــوزارة  أعلنت  أيام 
بــيــن الــجــيــش و»إرهــابــيــيــن» فــي واليـــة عين 
الدفلى المجاورة للمدية، وكلتاهما منطقتان 
في  عسكري  قتل  فبراير،  وبــدايــة  جبليتان. 
أقصى  تيمياوين  في  مفخخة  سيارة  انفجار 
جمهورية  مــع  الـــحـــدود  عــلــى  الـــبـــالد،  جــنــوب 
الجيش  إّن  الـــدفـــاع  وزارة  وأضـــافـــت  مــالــي. 
هــؤالء  «ومالحقة  المنطقة  تمشيط  يــواصــل 

المجرمين».

المخابرات  دائــرة  أحبطت  أ:  ب  د  عمان- 
متهمين  ألربعة  إرهابًيا  عمًال  األردنية  العامة 
خططوا الستهداف كنيسة ومحل تجاري في 
داعش  لتنظيم  نصرة  رشاشة  بأسلحة  عمان 
اإلرهابي، وقبض عليهم مطلع العام الجاري، 
أمــس.  ــيــة  أردن إعـــالم  وســائــل  كشفت  حسبما 
وقالت صحيفة «الرأي» األردنية على موقعها 
االلكتروني أمس إن المتهمين األربعة حاولوا 
عبر  بالتسلل  اإلرهابية  بالتنظيمات  االلتحاق 
على  األمني  التشديد  أن  إال  االردنية،  الحدود 
تــلــك الـــحـــدود حــــال دون ذلــــك، مـــا دفــعــهــم 

للتفكير بتنفيذ عمليات عسكرية على الساحة 
األردنــــيــــة. ووفــــق الــصــحــيــفــة، فــــإّن الــعــبــوات 
العمل  لتنفيذ  المتهمين  خــيــار  كــان  الناسفة 
اإلرهابي ضد ما استقّروا عليه وهما الكنيسة 
وجدوها  التي  الصعوبة  أن  إال  تجاري  ومحل 
فـــي تــصــنــيــع تــلــك الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة دفــعــهــم 
للتوجه إلى األسلحة الرشاشة للتنفيذ. وطبًقا 
للصحيفة، باشرت محكمة أمن الدولة النظر 
بالقضية بعقد جلسة علنية للمّتهمين برئاسة 
رئيسها العميد القاضي العسكرّي الدكتور علي 

المبيضين.

الجزائر: مقتل ضابط وجندي بانفجار

األردن: إحباط عمل إرهابّي الستهداف كنيسة

طرابلس - وكاالت: أفادت مصادر 
الــُكــفــرة (جــنــوب  مــديــنــة  مــن  محلية 
من  مــرتــزقــة  بــوصــول  ليبيا  شــرقــي) 
الـــســـودان وتــشــاد إلـــى جــنــوب مدينة 
إجـــدابـــيـــا (شـــرقـــي لــيــبــيــا)، وذكــــرت 
الـــمـــرتـــزقـــة  هــــــــؤالء  أن  الــــمــــصــــادر 
ــــواء  ــــل ســـتـــرســـلـــهـــم قـــــيـــــادة قــــــــوات ال
مدينة  إلـــى  حفتر  خليفة  االنــقــالبــي 
ســـرت ومــحــاورهــا الــغــربــيــة، وســط 
إصرار حكومة الوفاق على «تحرير» 
سرت والجفرة من قوات حفتر، وال 
سيما في ظل وجود مرتزقة أجانب. 
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، نـــشـــرت الــكــتــيــبــة 
على  حفتر  لقوات  التابعة  مشاة   ١٢٨
سرايا  خــروج  فيسبوك  في  صفحتها 
شــرق  بــنــغــازي  مــديــنــة  مــن  عسكرية 
حيث  الــوســطــى،  المنطقة  إلـــى  ليبيا 
تتمركز قوات حفتر في مدينة سرت 
الــلــيــبــيــة. وأظـــهـــرت الـــصـــور انــطــالق 
سيارات عسكرية تابعة للكتيبة تحمل 
أسلحة متوسطة، لتعزيز قوات حفتر 
وسط  ســرت  مدينة  فــي  المتمركزة 

لــيــبــيــا. ويــنــتــمــي أغــلــبــيــة أفـــــراد هــذه 
الكتيبة إلى قبيلة أوالد سليمان بإمرة 
في  الكتيبة  وشاركت  الزادمة،  حسن 
العاصمة  عــلــى  حــفــتــر  قــــوات  هــجــوم 
جانبه،  من  ســرت.  ومدينة  طرابلس 
رفـــض الــنــاطــق بــاســم قـــوات حكومة 
قنونو  محمد  الليبية  الوطني  الــوفــاق 
الحديث عن وقف إطالق نار، في ظّل 
أجانب  مرتزقة  باحتالل  وصفه  مــا 
وقال  الجفرة.  وقاعدة  سرت  مدينة 
قــنــونــو إن تــحــريــر ســــرت والــجــفــرة 
«أصــبــح أشـــد إلــحــاًحــا مــن أي وقــت 
المئات  فيهما  انتشر  أن  بعد  مضى» 
من المرتزقة التابعين لشركة فاغنر 

الروسية ومن جنسيات أخرى.
وأجنبية  عربية  دوًال  قنونو  واتهم 
بـــدعـــم الــمــرتــزقــة والــمــســاهــمــة في 
جــلــبــهــم وتــســهــيــل دخــولــهــم وتــوفــيــر 
الـــحـــمـــايـــة لـــهـــم، مــــا يــجــعــل أمـــاكـــن 
وجودهم خطوًطا حمراء. من جهتها، 
أعربت الممثلة الخاصة لألمين العام 
ستيفاني  بــاإلنــابــة  الــمــتــحــدة  لــألمــم 

وليامز عن انزعاجها من تقارير تفيد 
بــدخــول مــجــمــوعــات مــن الــمــرتــزقــة 
ومنشآت  النفطي  الــشــرارة  حقل  إلــى 
نفطية أخرى. وقالت وليامز -خالل 
الرئاسي  المجلس  رئــيــس  مــع  لقائها 
لحكومة الوفاق فايز السراج- إن هذا 
الــهــالل  منطقة  بتحويل  يــنــذر  األمـــر 
النفطي إلى منطقة صراع. وقد بحث 
الطرفان كذلك جهود البعثة األممية 
فـــي الـــمـــســـارات الــعــســكــريــة واألمــنــيــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة، واســتــئــنــاف الــمــســار 
السياسي، واأللغام التي زرعتها قوات 
جنوبي  المدنيين  مــنــازل  فــي  حفتر 
طرابلس. ودعت وليامز إلى اإلسراع 
فــي التوصل إلــى وقــف دائـــم إلطــالق 
عدد  أن  إلــى  الــمــصــادر  وتشير  الــنــار. 
في  الــروســيــة  فاغنر  مــن  الــمــرتــزقــة 
بين  اآلن  يـــتـــراوح  الــجــفــرة  مــنــطــقــة 
وكــان  وخــمــســائــة،  آالف  و٣  آالف   ٣
القتال  مــحــاور  فــي  يقاتلون  أغلبهم 
جنوب طرابلس، قبل أن ينسحبوا إلى 

قاعدة الجفرة.

شكل  فـــي  اآلن  الــــــروس  ويــنــتــشــر 
باألسلحة  مجهزة  مسلحة  جماعات 
المدنيين  وأحياء  مــزارع  في  والعتاد 
فـــــي مــــــدن الــــجــــفــــرة وبــصــحــبــتــهــم 
مــنــظــومــات دفـــاع جـــوي روســيــة نــوع 
منظومة  بـــ١٥  عددها  يقدر  بانتسير 
مـــوزعـــة فـــي مــنــاطــق عــــدة، ويــتــركــز 
وجـــــود الــمــســلــحــيــن بــمــديــنــتــي هــون 
وفي  الــجــفــرة.  منطقة  فــي  وســوكــنــة 
أيــًضــا  للجفرة  الــتــابــعــة  ودان  مــديــنــة 
تـــوجـــد غـــرفـــة عـــمـــلـــيـــات لــمــرتــزقــة 
فـــاغـــنـــر، وتــــحــــديــــًدا قـــــرب مــعــســكــر 
تشويش  أجهزة  توجد  حيث  البراعم، 
وهـــوائـــيـــات ومــنــظــومــة دفـــــاع جــوي 
انتشر  الـــروس  جــانــب  وإلـــى  بانتسير. 
ضمنهم   - إماراتًيا  عسكريًا   ٧٠ قرابة 
ضباط- في الجفرة التي وصلوا إليها 
ظبي  أبـــو  مــن  منتظمة  رحـــالت  فــي 
يــغــادروا  أن  قبل  مباشرة،  والــقــاعــدة 
الــوفــاق  حكومة  ضــربــات  إثــر  جميًعا 
في يوليو من العام الماضي ومقتل ٦ 

إماراتيين.

الوفاق الليبية: عازمون على تحرير سرت والجفرة
الميليشيات تواصل حشد المرتزقة لدعم حفتر

 قوات الوفاق تؤّكد أنها لن تتراجع عن تحرير سرت والجفرة 

 أخلت الفنادق والشقق وسط الخرطوم

السلطات  أصــــدرت  وكــــاالت:   - الــخــرطــوم 
األمــنــيــة فــي الــســودان قــــرارات قضت بإخالء 
منطقة وسط الخرطوم في ظل تدابير أمنية 
األمنية  «الــظــروف  سّمته  ما  بسبب  مشددة، 
الماثلة»، وذلك قبيل انطالق مليونية ٣٠ يونيو 
فض  ضــد  لالحتجاجات  األولـــى  الــذكــرى  فــي 
ــبــالد. وقضت  اعــتــصــام الــقــيــادة الــعــامــة فــي ال
الـــــقـــــرارات بـــعـــدم اســتــقــبــال أي شــخــص في 
الفنادق والنزل والشقق اعتباًرا من يوم أمس 
بالعمل  السلطات  وّجــهــت  كما  السبت،  األول 
ذاتها  بالمنطقة  والشقق  الفنادق  تفريغ  على 
من نزالئها على أن تكون خالية من صبيحة 
الـــيـــوم االثــنــيــن. وأرجـــعـــت الــســطــات قــرارهــا 
في  الــمــاثــلــة»،  األمنية  «الــظــروف  سّمته  لما 
إشارة فيما يبدو لحالة االحتقان العامة قبيل 
غــًدا  لها  المقرر  يونيو  مــن   ٣٠ ـــ  ال مــظــاهــرات 
الثالثاء. وكشفت عن القيام بعمليات «تفتيش 
من  ابتداء  الجنائية  األدلــة  بواسطة  وقائية»، 
صبيحة اليوم االثنين إلنفاذ قراراتها. وأغلقت 

نحو  على  السريع  والــدعــم  الجيش  مــن  قــوات 
للقيادة  المؤدية  الرئيسية  الطرق  كل  مفاجئ 
وانتشرت  الــخــرطــوم.  وســط  للجيش  الــعــامــة 
كبيرة  بــأعــداد  أمــن  ورجـــال  شرطة  شاحنات 
العربي  بالسوق  عليها  المتعارف  المنطقة  في 
بــالــخــرطــوم. وجـــاء فــي بــيــان والـــي الخرطوم 
يــوســف الــضــي أن اإلجـــــــراءات تــشــمــل إغـــالق 
ولكنها  الجاري،  يونيو  و٣٠   ٢٩ يومي  الجسور 
أو  الرئاسي  للقصر  المؤدية  الــشــوارع  تستثني 

مقّر رئاسة الوزراء.
والخروج  الدخول  بمنع  أوامر  صدرت  كما 
من والية الخرطوم، وإقفال األسواق والمحال 
التجارية. وسيصاحب وكالء النيابة العامة كل 
ميدانًيا،  الالزمة  القرارات  التخاذ  التجمعات 
بالمتفّلتين.  الــبــيــان  وصــفــه  مــا  مــواجــهــة  فــي 
المندّسين  عن  الفوري  باإلبالغ  البيان  وطلب 
وعــدم الــدخــول معهم فــي مــواجــهــات، وذلــك 
«إفشاًال لمخطط جّر المظاهرات إلى مستنقع 

العنف».

السودان: استنفار أمني قبل مليونية الغد

جّددت موقفها الثابت من رفض العنف واإلرهاب

قطر  ــُة  دول أعربت  -قنا:  بغداد   - الــدوحــة 
للهجوم  الشديَدين  واستنكارها  إدانــتــهــا  عــن 
العاصمة  شرقي  أمنيًة  نقطًة  استهدف  الذي 
شرطي  مــقــتــل  إلـــى  وأّدى  بـــغـــداد،  الــعــراقــيــة 
الخارجية،  وزارُة  وجـــّددت  آخــريــن.  وجــرح 
ـــة قــطــر الــثــابــت  فــي بــيــان أمـــس، مــوقــف دول
مــن رفـــض الــعــنــف واإلرهــــــاب، مــهــمــا كــانــت 
تعازي  عــن  البيان  وعــّبــر  واألســبــاب.  الــدوافــع 
وشعب  ولحكومة  الضحية  لذوي  قطر  دولة 
العاجل.  بالشفاء  للجرحى  وتمّنياتها  العراق، 
إلــى ذلـــك، أفـــاد مــصــدر أمــنــي فــي محافظة 
ديـــالـــى الــعــراقــيــة، أمـــس بـــأن هــجــوًمــا نــفــذه 
وإصابة  شرطي  بحياة  أودى  داعــش  تنظيم 
صيدا  أبــي  ناحية  أطـــراف  فــي  آخــريــن  ثــالثــة 
العاصمة  شرقي  بعقوبة   مدينة  شرق  شمال 
داعش  من  عناصر  إّن  المصدر،  وقال  بغداد. 
هاجموا نقطة أمنية تابعة للسرية الثالثة فوج 
قريتَي  بين  الرابط  الشارع  في  ديالى  طوارئ 
التابعة  صيدا  أبــي  ناحية  والمخيسة،  شيخي 
لقضاء المقدادية، ما أسفر عن مقتل شرطي 

وإصابة ثالثة آخرين.

وأوضـــــح الـــمـــصـــدر، أن تـــعـــزيـــزات أمــنــيــة 
وصــلــت إلـــى مــكــان الـــحـــادث، وشــّنــت حملة 
الذوا  الــذيــن  للمهاجمين  ومــالحــقــة  تفتيش 
المحيطة  الــقــرى  فــي  البساتين  إلــى  بــالــفــرار 
بناحية أبي صيدا. على صعيد منفصل،  أعلن 
من  اثنين  مقتل  أمــس  عــراقــي  أمني  مصدر 
أهالي  تصدي  خــالل  داعــش،  تنظيم  عناصر 
إحـــدى قـــرى مــحــافــظــة  كــركــوك فــي شمال 
أن  المصدر،  وأوضــح  مسلح.  لهجوم  الــبــالد، 
التابعة  الماجد  قرية  هاجموا  داعــش  عناصر 
لــنــاحــيــة الـــريـــاض بــقــضــاء الــحــويــجــة غــربــي 
القرية  أهالي  إن  مضيًفا  كركوك،  محافظة 
من  اثنين  قتل  من  وتمكنوا  للهجوم  تصدوا 
الــمــســلــحــيــن. وفـــي مــحــافــظــة واســــط جــنــوب 
مجموعة  بقيام  أمــنــي  مــصــدر  أفــاد  الــعــراق، 
مدير  راضــي  كاظم  العميد  باغتيال  مسلحة 
شرطة قسم الحي الليلة قبل الماضية. وقال 
الــمــصــدر إن قــوة أمــنــيــة فــرضــت طــوًقــا على 
بحثًا  دهــم  عملية  ونــّفــذت  الــحــادث،  مــكــان 
جهة  إلى  بالفرار  الذوا  الذين  المنفذين  عن 

مجهولة.

قطر تدين هجوماً بالعراق وتعّزي بالضحية

 قوات عراقية خالل عملية لمكافحة اإلرهاب

الــجــهــود  تكثيف  إلـــى  قــطــر  دولــــُة  دعـــت  قــنــا:   - فيينا 
والسياسية  القانونية  األصعدة  على  الجاّد  والعمل  الدولية 
والجماهيرية من أجل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل 
سعادة  وأّكــد  ممكن.  وقــت  أقــرب  في  النووية  للتجارب 
الدائم  المندوب  المنصوري  سالمين  بن  سلطان  السفير 
لدولة قطر لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية في 
اجتماعات الدورة الـ٥٤ للجنة  بيان ألقاه أمام  فيينا، في 
النووّية  للتجارب  الشامل  الحظر  لمنظمة  التحضيرية 
إزالة  أهمية  على  المرئي،  االتصال  تقنية  عبر  فيينا  في 
االحتفال  مسألة  سعادته  وتناول  النووية.  األسلحة  كافة 
هذا العام بالذكرى السنوية الـ٧٥ النتهاء الحرب العالمية 
الــثــانــيــة الــتــي تــرافــق انــتــهــاؤهــا مــع والدة الــعــصــر الــنــووي 
نووية..  حــرب  نشوب  احتمال  من  الدولية  والتحذيرات 
الحظر  منظمة  بها  تساهم  التي  الجهود  على  أثنى  وقــد 
كــورونــا.  جائحة  مواجهة  فــي  الــنــوويــة  للتجارب  الشامل 
النووية  للتجارب  الشامل  الحظر  معاهدة  أن  على  وشّدد 
تعتبر خطوة أساسية وعملية منهجية نحو تحقيق هدف 

نزع السالح النووي في العالم.

السفيرة  ســعــادُة  عقدت  -قنا:  نيروبي 
ريــتــشــيــل أومـــامـــو وزيـــــرة الــخــارجــيــة في 
االتــصــال  عبر  اجــتــمــاًعــا  كينيا،  جمهورية 
الشرق  منطقة  دول  ســفــراء  مــع  المرئي، 
شارك  نيروبي.  لدى  المعتمدين  األوســط 
فــــي االجـــتـــمـــاع ســــعــــادُة الـــســـيـــد جـــبـــر بــن 
عــلــي الـــدوســـري ســفــيــر دولــــة قــطــر لــدى 
خالل  الخارجية،  وزيـــرُة  وأعــربــت  كينيا. 
االجــتــمــاع، عــن امــتــنــان وشــكــر جمهورية 
دعمها  على  األوســـط  الــشــرق  لــدول  كينيا 
وتــصــويــتــهــا لــصــالــح كــيــنــيــا فـــي انــتــخــابــات 

مجلس األمن.

قطر تطالب بتنفيذ الحظر الشامل للتجارب النووية

.. وتشارك باجتماع دبلوماسّي مع وزيرة خارجية كينيا

دعت إلنفاذ المعاهدة في أقرب وقت..سلطان المنصوري:
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غزة- وكاالت: طالب مدير 
مـــركـــز األســـــــرى لـــلـــدراســـات 
رأفــــت حــمــدونــة الــمــؤســســات 
لحماية  واإلنسانية  الحقوقية 
في  حياتهم  وإنــقــاذ  األســــرى 
ســــجــــون االحــــــتــــــالل. وأشــــــار 
صحفي  تصريح  في  حمدونة 
أمس إلى أن هناك ما يقارب 
وأســيــرة  أســيــر   (٤٦٠٠) مـــن 
يـــعـــيـــشـــون فــــي أوضــــــــاع غــيــر 
االستهتار  فــي  تتمثل  إنسانية 
مــن  أي  بــــــــدون  بـــحـــيـــاتـــهـــم 
إجــــــراءات الــســالمــة والــوقــايــة 
النفسي  الــتــعــذيــب  ومــمــارســة 
التحقيق  أقبية  في  والجسدي 
وخــــطــــر أجــــهــــزة الـــتـــشـــويـــش 
ومــــنــــع الــــــزيــــــارات وســـيـــاســـة 
ــــفــــرادي وتــصــاعــد  الـــعـــزل االن
وتواصل  اإلداريـــة  االعتقاالت 
الــتــفــتــيــشــات ومـــنـــع الــتــعــلــيــم 
الــجــامــعــي والــثــانــويــة الــعــامــة 
ومـــنـــع إدخـــــال الــكــتــب وســـوء 
الــطــعــام كـــمـــاً ونــــوعــــاً. ولــفــت 
يـــقـــارب  مــــا  هـــنـــالـــك  أن  إلـــــى 
يــــعــــانــــون  أســـــيـــــر   ٧٠٠ مــــــن 
مـــن أمـــــراض مــخــتــلــفــة تــعــود 
أســبــابــهــا لــظــروف االحــتــجــاز 
الــصــعــبــة والــمــعــامــلــة الــســيــئــة 
جميًعا  وهــؤالء  التغذية  وسوء 

الــالزمــة،  الــرعــايــة  يتلقون  ال 
مــقــيــمــون  أســــيــــًرا   ١٦ مــنــهــم 
فيما يسمى بمستشفى الرملة 
بـــأوضـــاع صــعــبــة، ومــنــهــم ما 
بـــأمـــراض   ٪١٠ مـــن  يـــقـــارب 
مـــزمـــنـــة وتـــحـــتـــاج لــعــمــلــيــات 
جــــراحــــيــــة ومـــتـــابـــعـــة طــبــيــة 
متخصصة كالسرطان والقلب 
والسكر  والــغــضــروف  والكلى 
والــرومــاتــزم  والــربــو  الضغط 
ومــنــهــم ٤ أســـــرى مــصــابــيــن 
كــراس  على  يتنقلون  بالشلل 

اهتمام.  أدنــى  دون  متحركة 
من  كـــل  أن  حـــمـــدونـــة  وأكـــــد 
دخل سجون االحتالل مورس 
بــحــقــه أشـــكـــال مــتــعــددة من 
الــتــعــذيــب الــنــفــســي والــجــســدي 
التعذيب  ويــبــدأ  اســتــثــنــاء،  بــال 
ـــقـــال ومـــا  مـــنـــذ لــحــظــة االعـــت
الخوف  إدخـــال  مــن  يصاحبه 
والــرعــب فــي قــلــوب األهــالــي، 
إبـــراز  االحــتــالل  يتعمد  حــيــث 
القسوة واإلجرام تجاه األسير 
نــفــســه وأمــــام أبــنــائــه وأهــلــه، 

القوة  اســتــخــدام  فــي  والتعمد 
الــمــبــالــغ فــيــهــا فـــي الــتــحــقــيــق 
والـــقـــســـوة بــعــشــرات الــوســائــل 
«إن  وقــال:  دولــًيــا.  الممنوعة 
ــــــة االحـــــتـــــالل تــعــتــقــل مــا  دول
يقارب من ٣٨٠ معتقال إداريا 
أو  تهمه  بـــدون  الــســجــون  فــي 
مـــحـــاكـــمـــة، بــمــلــف ســـــري ال 
محاميه  أو  للمعتقل  يمكن 
تجديد  ويمكن  عليه  االطــالع 
مرات  اإلداري  االعتقال  أمــر 
باالستئناف».  للتجديد  قابلة 

وطـــــالـــــب حــــمــــدونــــة بـــإنـــهـــاء 
ســـيـــاســـة الــــعــــزل االنـــــفـــــرادي 
والــــــــــذي يــــعــــد أقــــســــى أنـــــــواع 
العقوبات التي تلجأ إليها إدارة 
اإلسرائيلية  السجون  مصلحة 
ضـــــد األســـــــــــرى، حــــيــــث يــتــم 
منفرد  بشكل  األسير  احتجاز 
وضيقة  مــعــتــمــة  زنـــزانـــة  فـــي 
ــفــتــرات طــويــلــة مـــن الــزمــن  ل
ال يــســمــح لــه خــاللــهــا االلــتــقــاء 
اتصال  وسائل  وبــال  بــاألســرى 
مــع الــعــالــم الــخــارجــي. ولفت 

لــــعــــزل األســــيــــرتــــيــــن فـــــدوى 

في  حشيمة  وجيهان  حمادة 

عـــــزل «الـــجـــلـــمـــة» بـــظـــروف 

األسير  وعزل  وقاسية  صعبة 

مــنــصــور يــوســف الــشــحــاتــيــت، 

 ١٨ ـــســـجـــن  ـــال ب والــــمــــحــــكــــوم 

عـــاًمـــا، والــمــتــواجــد فـــي عــزل 

منذ  جــلــبــوع  بسجن  انـــفـــرادي 

أكــثــر مـــن شــهــريــن رغـــم أنــه 

التنفس  فــي  ضيق  مــن  يعاني 

وعـــــــدم انــــتــــظــــام فــــي دقــــات 

بسبب  الذاكرة  وفقدان  القلب 

ــتــعــذيــب الــقــاســي  تـــعـــرضـــه لــل

والضرب  االنــفــرادي  والــعــزل 

مــن قــبــل الـــوحـــدات الــخــاصــة. 

وذكـــر أن هــنــالــك مــا يــقــارب 

تـــرتـــكـــب  أســــــيــــــرة   ٤١ مــــــن 

ـــــــــة االحـــــــتـــــــالل بــحــقــهــن  دول

كانتشار  االنــتــهــاكــات  عــشــرات 

الكاميرات في ساحة المعتقل 

وعلى األبواب، والحرمان من 

الطبي،  واإلهـــمـــال  األطـــفـــال، 

وأشـــــكـــــال الـــعـــقـــابـــات داخــــل 

الـــســـجـــن بـــالـــغـــرامـــة والـــعـــزل 

والقوة، واالحتجاز في أماكن 

ال تــلــيــق بـــهـــن، والــتــفــتــيــشــات 

االســتــفــزازيــة مــن قــبــل إدارة 

السجون.

مطالبات فلسطينية بالتدخل لوقف االنتهاكات بحق األسرى
يعيشون في أوضاع غير إنسانية تتمثل في االستهتار بحياتهم غانتس يطلب من جيشه البحث 

عن جثامين شهداء فلسطينيين
االحتالل  جيش  وزيــر  أصــدر  وكـــاالت:  المحتلة-  الــقــدس 

البحث  عمليات  باستئناف  لجيشه  تعليماته  غانتس»  «بيني 

سنوات  منذ  الجيش  يحتجزهم  فلسطينيين  شــهــداء  عــن 

وذكــرت  هوياتهم.  تشخيص  أو  دفنهم  مــكــان  يــعــرف  وال 

تأتي  الجديدة  التعليمات  أن  أحرونوت»  صحيفة «يديعوت 

في ظل الحديث عن تحريك ما بملف مفاوضات استعادة 

اإلسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة حيث ينوي غانتس 

أن  الصحيفة  وبينت  مــســاومــة.  كــــأوراق  الجثث  اســتــخــدام 

عمليات البحث عن الجثامين بدأت إبان فترة تولي موشي 

بعدها  توقفت  الجهود  أن  إال  الجيش  وزيــر  لمنصب  يعلون 

مفصلة  بيانات  قاعدة  على  للحصول  غانتس  يهدف  حيث 

عن أماكن تواجد الجثامين وهويات أصحابها استعداداً ألي 

صفقة تبادل محتملة. في حين ذكرت الصحيفة أن أي تقدم 

الضم  بخطوة  قريباً  وسيصطدم  سيواجه  الملف  هــذا  فــي 

عن  التوقف  غانتس  قرر  كما  األول.  للمربع  العودة  يعني  ما 

تسليم جثامين الشهداء حتى لغير المنتمين لحركة حماس 

بهدف تجميع أكبر عدد من الجثامين كأوراق مساومة في 

بموافقة  قـــراره  اشــتــراط  جــرى  حيث  مستقبلية  صفقة  أي 

جهة  من  القريبة.  األسابيع  في  اجتماعاته  خــالل  الكابينت 

ثانية، اقتحمت قوات كبيرة من جيش االحتالل اإلسرائيلي، 

أمس، قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، وشرعت 

بأعمال تجريف لقطعة أرض داخل القرية. وأفاد شهود عيان 

بأن قوات االحتالل اقتحمت قطعة أرض تعود لعائلة حمايل، 

ترافقها جرافة عسكرية، وشرعت في تجريف قطعة أرض 

قرب منازل المواطنين. وأضافوا أن قوات االحتالل أغلقت 

مع  تزامنا  التجريف،  أعمال  في  وشرعت  القرية،  مداخل 

االحتالل  جنود  من  عــدد  واعتلى  المكان.  في  خيمة  نصب 

انتشار  مــع  بالتزامن  المحيطة،  المواطنين  مــنــازل  أسطح 

مكثف في الحي المستهدف في القرية.

االحتالل يقتحم أحد أقسام السجون اإلسرائيلية 

عـــقـــدت  أ):  ب  (د  غزة- 

قطاع  فــي  فلسطينية  فصائل 

غزة أمس مؤتمرا تحت شعار 

قرار  مواجهة  في  «مــوحــدون 

ألراض  اإلســـرائـــيـــلـــي  الـــضـــم» 

فلسطينية. وأكد عضو المكتب 

الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حـــمـــاس 

المؤتمر،  خــالل  الحية،  خليل 

وفي  الشاملة  «الــمــقــاومــة  أن 

هي  المسلح  الكفاح  مقدمتها 

مخططات  لــمــواجــهــة  واجــــب 

يدنا  الحية:  وقــال  إســرائــيــل». 

ــا  ــن طـــويـــلـــة كــشــعــب ومــقــاومــت

جــــاهــــزة لــفــعــل كــــل مــــا يــلــزم 

مخططاته  عن  االحتالل  لثني 

«رسالتنا  أن  مضيفا  اآلثــمــة، 

على  الــمــراهــنــة  أن  لــالحــتــالل 

انشغال اإلقليم والعالم لتمرير 

مــــخــــطــــط الـــــضـــــم مــــراهــــنــــة 

فاشلة». من جهته، دعا عضو 

الــمــكــتــب الـــســـيـــاســـي لــلــجــبــهــة 

فلسطين  لــتــحــريــر  الــشــعــبــيــة 

جميل مزهر إلى اجتماع عاجل 

لـــألمـــنـــاء الـــعـــامـــيـــن لــلــفــصــائــل 

ـــفـــاق عــلــى  ـــالت الــفــلــســطــيــنــيــة ل

مواجهة  في  مشتركة  قــرارات 

ــيــلــي.  مــخــطــط الـــضـــم اإلســرائ

«المسؤولية  أن  مــزهــر  وأكـــد 

على  التأكيد  تتطلب  الوطنية 
جـــديـــتـــنـــا لـــمـــواجـــهـــة مــشــاريــع 
اســتــعــادة  خـــالل  مــن  التصفية 
الـــــوحـــــدة الــــوطــــنــــيــــة»، داعـــيـــا 
سحب  إلـــى  الــتــحــريــر  منظمة 
كخطوة  بــإســرائــيــل  اعــتــرافــهــا 
لمواجهة  جامعة  استراتيجية 
ذاتــه،  السياق  وفــي  التحديات. 
أكـــد عــضــو الــمــكــتــب الــســيــاســي 
نافذ  اإلسالمي  الجهاد  لحركة 
عــــزام أن الـــخـــروج مـــن حــالــة 
الداخلي  (الفلسطيني  االنقسام 
الــمــســتــمــر مــنــذ مــنــتــصــف عــام 
لمواجهة  مهمة  خطوة   (٢٠٠٧

ــيــلــي.  مــخــطــط الـــضـــم اإلســرائ
وحـــــث عــــــزام عـــلـــى ضـــــرورة 
دعوة األمناء العامين للفصائل 
الجـــتـــمـــاع مـــشـــتـــرك بــاعــتــبــار 
لنثبت  حقيقية  «خــطــوة  ذلــك 
لــلــعــالــم أنــنــا مــــوحــــدون، على 
طريق استعادة وحدة الموقف 
الـــــوطـــــنـــــي». كـــمـــا أكــــــد عــضــو 
الــمــكــتــب الـــســـيـــاســـي لــلــجــبــهــة 
الديمقراطية طالل أبو ظريفة 
لمواجهة  الــطــرق  «أقــصــر  أن 
ـــضـــم هــــو إنــــهــــاء االنـــقـــســـام،  ال
ويـــــجـــــب ســــحــــب االعــــــتــــــراف 
وتعميق  اإلسرائيلي  باالحتالل 

عـــزلـــة االحــــتــــالل ومــحــاســبــتــه 
دولــيــا».  وفــي رام اهللا أكــدت 
الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة أمــس 
الضم  مخططات  رفــض  على 
األمــــريــــكــــيــــة واإلســـرائـــيـــلـــيـــة 
بــكــافــة  فــلــســطــيــنــيــة  ألراض 
باسم  الناطق  وصرح  أشكالها. 
الــرئــاســة نبيل أبــو رديــنــة، في 
ـــبـــاء  ـــيـــان نـــشـــرتـــه وكــــالــــة األن ب
(وفـــا)،  الرسمية  الفلسطينية 
ـــمـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــي  بـــــأن «ال
يــــرفــــض مـــخـــطـــطـــات الـــضـــم 
ــــة -  ــــكــــي والــــــخــــــرائــــــط األمــــري
المبدأ،  حيث  من  اإلسرائيلية 

الضم  مخططات  كــانــت  ســـواء 

كــامــلــة أو جــزئــيــة». وأكـــد أبــو 

ــتــمــســك بحل  رديـــنـــة عــلــى «ال

الـــدولـــتـــيـــن إلنــــهــــاء االحـــتـــالل 

وإقــــامــــة الــدولــةالــفــلــســطــيــنــيــة 

القدس  وعاصمتها  المستقلة 

الـــشـــرقـــيـــة عـــلـــى حـــــــدود عـــام 

الــشــرعــيــة  وقــــــــرارات   ،١٩٦٧

الــــدولــــيــــة ومــــــبــــــادرة الـــســـالم 

الــعــربــيــة، وعــلــى األســــس التي 

حددها الرئيس محمود عباس 

ألقاه  الــذي  األخير  خطابه  في 

أمــام مجلس األمــن الــدولــي». 

باسم  الرسمي  الناطق  وجــدد 

إذا  أنــه  على  التأكيد  الــرئــاســة، 

الضم،  على  إســرائــيــل  أقــدمــت 

ــيــهــا تـــحـــمـــل الــمــســؤولــيــة  فــعــل

ـــبـــارهـــا دولـــــة  ـــكـــامـــلـــة بـــاعـــت ال

احــــتــــالل. ورحــــــب أمـــيـــن ســر 

الـــلـــجـــنـــة الـــمـــركـــزيـــة لــحــركــة 

الفلسطيني  الــوطــنــي  التحرير 

«فــــــتــــــح» جــــبــــريــــل رجــــــــوب، 

المكتب  أصــدره  الــذي  بالبيان 

يومين  قبل  لحماس  السياسي 

بــــشــــأن الـــــدعـــــوة إلــــــى تــوحــيــد 

لمواجهة  الفلسطينية  الجهود 

مــخــطــطــات تــصــفــيــة الــقــضــيــة 

الفلسطينية.

حماس تدعو إلى المقاومة الشاملة لمواجهة االحتالل
منفذ هجوم الجمعة طالب لجوء سودانيمؤتمر للفصائل تحت شعار «موحدون في مواجهة القرار»

جـــالســـكـــو - وكـــــــــــاالت: ذكــــــر الـــتـــلـــفـــزيـــون 

الشرطة  أن  ميل  ديلي  وصحيفة  األسكتلندي 

في أسكتلندا طوقت شوارع في مدينة جالسجو 

بــعــد أن تــعــرض رجــــل لــلــطــعــن فــيــمــا وصفته 

الشرطة بأنه هجوم مستهدف. ونقل التلفزيون 

األســكــتــلــنــدي عـــن جـــاريـــث جــريــفــيــث المفتش 

مستهدف  «اعــتــداء  الــواقــعــة  إن  قوله  بالشرطة 

وال نعتقد بأن هناك تهديدا على السكان بشكل 

عام». ويوم الجمعة، تعرض ستة أشخاص من 

بينهم شرطي للطعن في فندق بوسط المدينة 

قــبــل أن تــقــتــل الــشــرطــة الــمــهــاجــم بــالــرصــاص 

معها  تتعامل  ال  إنها  الشرطة  قالت  واقعة  في 

كعمل إرهابي. في اإلطــار ذاتــه أعلنت الشرطة 

الشرطة  قتلته  الـــذي  الــرجــل  أن  أسكتلندا  فــي 

بالرصاص خالل هجوم الجمعة، هو بدر الدين 

عبد اهللا آدم، طالب لجوء سوداني يبلغ من العمر 

٢٨ عاما. وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر 

إنه تم تحديد هوية الشاب البالغ ٢٨ عاما، بناء 

على معلومات قّدمها الراحل إلى وزارة الداخلية 

في وقت سابق من هذا العام. من جانبه، قال 

عناصر  جميع  عليه  دّرب  «مــا  فعل  إنــه  وايـــت 

وتــعــرض  األرواح».  إنـــقـــاذ  وهـــو  أال  الــشــرطــة، 

ستة أشخاص -من بينهم شرطي- للطعن في 

فندق «بــارك إن» بوسط المدينة الجمعة قبل 

ال  إنها  الشرطة  وقالت  بالرصاص.  الجاني  قتل 

تتعامل  وال  آخرين  بهم  مشتبه  أي  عن  تبحث 

مع الحادثة على أنها إرهاب، وكان المهاجم هو 

أن  إلى  يشار  حتفه.  لقي  الذي  الوحيد  الشخص 

ثالثة من األشخاص اآلخرين الذين أصيبوا في 

الهجوم من طالبي اللجوء واثنين من العاملين 

بالفندق. وما زال الخمسة بالمستشفى وأحدهم 

فــي حالة خطيرة. وقــالــت عــدة وســائــل إعــالم 

بعصبية  يتصرف  كــان  المهاجم  إن  بريطانية 

مشكالت  من  يعاني  أنه  عالمات  عليه  وتظهر 

للحادثة،  السابقة  الساعات  فــي  عقلية  صحية 

ولم تؤكد الشرطة هذه التفاصيل.

أسكتلندا: حادث طعن جديد في جالسكو

فصائل غزة تعقد مؤتمراً تحت شعار «موحدون في مواجهة القرار»

مسؤول أممي يطالب بمعاقبة خطوات الضم

قالت  وكـــــاالت:  المحتلة-  الــقــدس 
العبرية،  الــيــوم»  «إســرائــيــل  صحيفة 
حث  الــمــتــحــدة  األمـــم  فــي  محققا  إن 
االتـــحـــاد األوروبــــــي، عــلــى الــنــظــر في 
تحرك  أي  مــعــاقــبــة  أو  لــمــنــع  تــدابــيــر 
الضفة.  في  السيادة  لتطبيق  إسرائيلي 
وضـــم األمــيــن الــعــام لــألمــم المتحدة 
أنــطــونــيــو جــوتــيــريــس صــوتــه إلـــى هــذا 
للتخلي  داعـــيـــا «إســـرائـــيـــل»  الــطــلــب، 
عــن هــذا الــمــشــروع، مــحــذرا مــن أنها 
تهدد أي فرصة لـ»سالم تفاوضي مع 
الفلسطينيين» الذين يسعون إلى إقامة 
دولة في المنطقة. وفي بيان آخر يوم 
الجمعة لمايكل لينك، المقرر الخاص 

لـــألمـــم الـــمـــتـــحـــدة الـــمـــعـــنـــي بــحــقــوق 
الفلسطينية،  األراضـــــي  فــي  اإلنـــســـان 
قـــال إن االتــحــاد األوروبـــــي يــجــب أن 
يــتــحــرك ضـــد الــخــطــط اإلســرائــيــلــيــة 
بــــ «مـــن خـــالل جــمــلــة مـــن الـــقـــرارات 
المضادة».  اإلجــــراءات  مــن  الحاسمة 
اقتصادية  عقوبات  إلــى  إشــارة  وهــذه 
العقوبات  مــن  غيرها  أو  تــجــاريــة  أو 
األوروبــــي  االتــحــاد  وقـــال  المحتملة، 
تمر  أال  يــجــب  الــســيــادة  مــحــاولــة  إن 
أجرى  المقابل،  وفــي  اعــتــراض.  دون 
وفد أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس 
دونالد ترامب آفي بيركوفيتش أمس، 
لـــقـــاءات مـــع مــســؤولــيــن إســرائــيــلــيــيــن 

حـــــــول مـــخـــطـــط ضـــــم مــــنــــاطــــق فــي 
وكــان  «إســرائــيــل».  لـــ  الغربية  الضفة 
بيركوفيتش قد وصل إلى «إسرائيل»، 
األمريكي  السفير  برفقة  أمــس  أول 
بعد  فريدمانن  ديفيد  في «إسرائيل» 
إجـــراء مــــداوالت فــي البيت األبــيــض، 
األســـبـــوع الـــمـــاضـــي، لـــم يــتــقــرر فيها 
إعطاء «إسرائيل» ضوءا أخضر لتنفيذ 
صحيفة «يــســرائــيــل  وذكــــرت  الــضــم. 
هـــيـــوم»، أمــــس، أنــــه لـــم يــتــقــرر بعد 
الغربية  الــضــفــة  فــي  المنطقة  حــجــم 
مخطط  عليها  سيسري  التي  المحتلة 
الكثيرة  الحساسيات  «بسبب  الــضــم، 
الجانبين  أن  وأضـــافـــت  والــتــبــعــات». 

اإلسرائيلي واألمريكي يبحثان خططا 
تنفيذ  إمــكــانــيــة  مــن  «بــــدءا  مختلفة، 
على  السيادة  بفرض  الكاملة  الخطوة 
واحـــدة،  بنبضة  المنطقة،  مــن   ٪٣٠
وحسب  نــبــضــات».  إلـــى  تقسيمها  أو 
حيال  تـــردد  «يــوجــد  فــإنــه  الصحيفة 
إجـــمـــاع  يـــوجـــد  الــــــذي  األردن،  غـــــور 
إســـرائـــيـــلـــي بـــشـــأنـــه، لـــكـــن الــمــمــلــكــة 
وأضافت  تجاهه».  حساسة  األردنــيــة 
يقضي  آخـــر  اقــتــراحــا  أن  الــصــحــيــفــة 
عمق  فــي  الواقعة  المستوطنات  بضم 
أنه  يعتقد  من  هناك  «بينما  الضفة، 
التي  االستيطانية  بالكتل  البدء  ينبغي 

يوجد إجماع قومي عليها».

مسؤول أممي يطالب بمنع أي خطوات لضم الضفة
وفد أمريكي يجري لقاءات في إسرائيل بشأن المخطط

شرطة أسكتلندا تنتشر في أحد شوارع جالسكو
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وكــاالت:   - عالمية  عــواصــم 
تــــــجــــــاوز عــــــــدد الـــُمـــصـــابـــيـــن 
ــعــالــم  ال فــــي  بـ»كوفيد-١٩» 
عـــشـــرة مـــاليـــيـــن شـــخـــص مــع 
ـــــات  ـــــرة اإلصـــــاب ـــــي ـــــســـــارع وت ت
الجديدة، وفق حصيلة أّعدتها 

فرانس برس أمس.
برس  فرانس  تعداد  وأظهر 
إصابة  مليون  تسجيل  تــّم  أنــه 
جديدة خالل ستة أيام فقط، 
ــــدأت الـــــدول رفــع  فـــي وقــــت ب
شّكلت  ــتــي  ال اإلغـــــالق  تــدابــيــر 
وخّلفت  القــتــصــاداتــهــا  ضــربــة 

ماليين العاطلين من العمل.
فـــي هــــذا الــــوقــــت، تــقــتــرب 
الــعــام  حـــول  الــوفــيــات  حصيلة 
في  ظهر  الــذي  المرض  جــّراء 
الــصــيــن قــبــل نــحــو ســتــة أشهر 
تــزايــد  وســــط  ألــــف   ٥٠٠ مـــن 

القلق من موجة ثانية.
المتحدة  الــواليــات  وسّجلت 
ـــعـــد األشـــــد  وحـــــدهـــــا، الــــتــــي ت
تــــــضــــــرراً بــــالــــفــــيــــروس وفــــق 
األرقام المطلقة، أكثر من ٢٫٥ 
ارتفاع  وشــّكــل  إصــابــة.  مليون 
عـــدد اإلصـــابـــات الــجــديــدة في 
واليــــات مــثــل فــلــوريــدا ضربة 
فتح  إلعـــادة  الــرامــيــة  للجهود 

أكبر اقتصاد في العالم.
اإلصـــابـــات  عـــدد  ازداد  كــمــا 
العالم  من  أخــرى  مناطق  في 
رفــعــت تــدابــيــر اإلغــــالق. فبلغ 
إجــمــالــي عـــدد اإلصـــابـــات في 
مليون،   ٢٫٦ مــن  أكثر  أوروبـــا 
وفــــــق تــــعــــداد فــــرانــــس بـــرس 

المبني على مصادر رسمّية.

وعــــبــــر األطــــلــــســــي، تـــراجـــع 
االتـــحـــاد األوروبــــــي عـــن قـــرار 
لوضع قائمة بـ»الدول اآلمنة» 
ـــمـــكـــن لـــلـــمـــســـافـــريـــن  الـــــتـــــي ي
الـــمـــجـــيء إلــــى أوروبـــــــا مــنــهــا، 
وهـــــــي الئـــــحـــــة قـــــد تــســتــثــنــي 

الواليات المتحدة.
فـــــي األثــــــنــــــاء دعــــــم نـــجـــوم 
عــــلــــى غــــــــرار أعـــــضـــــاء فـــرقـــة 
سايرس  ومايلي  «كولدبالي» 
وجـــنـــيـــفـــر هــــدســــون تـــحـــّركـــاً 
قامت به المفوضية األوروبية 
مليار   ٦٫١٥ جــمــع  فــي  ونــجــح 
يورو (٦٫٩ مليار دوالر) لدعم 
لقاح  لتطوير  الرامية  األبحاث 
متاحاً  جعله  فــي  والــُمــســاعــدة 

للدول األفقر.

وفـــي الــهــنــد، كــانــت الــمــدن 
الـــتـــي تــشــهــد كـــثـــافـــة ســكــانــيــة 
األكــثــر تـــأّثـــراً بــالــوبــاء. وســّجــل 
من  قياسياً  يومياً  عـــدداً  البلد 
اإلصابات السبت بحيث أعلنت 
و٣٨٥  جــديــدة  إصــابــة   ١٨٥٠٠
اإلصابات  مجموع  وبلغ  وفــاة. 
بينما  آالف   ٥٠٩ الــهــنــد  فـــي 
أكثر  إلــى  الوفيات  عــدد  وصــل 

من ١٥٦٠٠.
التي  إيــران  أعلنت  بدورها، 
منذ  المفروضة  القيود  رفعت 
أبريل رغم أنها تواجه صعوبة 
وضع  أن  الفيروس  احتواء  في 
الـــكـــمـــامـــات ســيــكــون إلـــزامـــيـــاً 
من  اعتباراً  معّينة  أماكن  في 

األسبوع الُمقبل.

 وفــــي أمـــريـــكـــا الــالتــيــنــيــة، 
حيث  تفشيه،  الــوبــاء  فيواصل 
تسعة  من  أكثر  وفاة  إلى  أّدى 
الـــبـــيـــرو  فـــــي  شــــخــــص  آالف 
وســـجـــلـــت الــــبــــرازيــــل الـــدولـــة 
بــالــفــيــروس بعد  األكــثــر تـــأّثـــراً 
وفاة   ٩٩٠ المتحدة،  الــواليــات 
في  الــعــالــم  فــي  حصيلة  أعــلــى 
سّجلت  بينما  المذكور،  اليوم 
حصيلة  أعلى  ثاني  المكسيك 
وفيات يومّية في العالم بلغت 

.٧١٩
أمريكا  في  اإلصابات  وتبلغ 
الالتينية  وأمــريــكــا  الــشــمــالــيــة 
وأوروبا نحو ٧٥٪ من إجمالي 
الــــمــــصــــابــــيــــن وذلـــــــــك بــنــســب 
المناطق  بين  تقريباً  متساوية 

الــــثــــالث، بــيــنــمــا تــســجــل آســيــا 

والــــشــــرق األوســــــط زهـــــاء ١١ 

و٩٪ على الترتيب وذلك وفقاً 

إلحــصــاء رويــتــرز الــذي يعتمد 

على تقارير حكومّية.

يــــأتــــي ذلــــــك فـــيـــمـــا أعــلــنــت 

إصــابــة   ٦٧٩١ تسجيل  روســيــا 

بما  كورونا،  بفيروس  جديدة 

دون  الجديدة  الــحــاالت  يبقي 

السبعة آالف لليوم الثالث على 

أواخــر  منذ  مــرة  ألول  التوالي 

يرتفع  الـــزيـــادة  بــهــذه  أبـــريـــل. 

عـــدد الـــحـــاالت اإلجــمــالــي في 

إصــابــة،   ٦٣٤٫٤٣٧ إلـــى  الــبــالد 

إلى  الوفيات  عــدد  وصــل  فيما 

.٩٠٧٣

عشرة ماليين ُمصاب بكورونا حول العالم
تزامناً مع بدء الدول رفع تدابير اإلغالق وسط تحذير من تزايد اإلصابات بين السكان

الداخلية  وزيــرة  أعلنت  وكــاالت:   - لندن 
البريطانية أمس أنه يحتمل أن تفرض قيود 
بسبب  (وســـط)  ليستر  مدينة  على  جــديــدة 
تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد على 
مستوى محلي، قبل أيام من خطوة كبرى 
وبعدما  الــعــزل.  رفــع  اتجاه  في  إنجلترا  في 
أزمة  إدارتــه  بسبب  شديدة  انتقادات  واجــه 
بوفاة  تسبب  الذي  وباء «كوفيد-١٩»  انتشار 
بريطانيا  فـــي  شــخــص  ألـــف   ٤٣ مـــن  أكــثــر 
لتصبح أكثر دولة تضرراً في أوروبا، يواجه 
جونسون  بوريس  البريطاني  الـــوزراء  رئيس 
مهمة حساسة تتمثل في إنجاح عملية رفع 
منها  جــداً  مهمة  مرحلة  تطبق  التي  العزل 
صانداي  صحيفة  وبحسب  المقبل.  السبت 
عزل  لــفــرض  تستعد  الحكومة  فــإن  تايمز 
ليستر  مدينة  في  المقبلة»  األيــام  «بحلول 
حــيــث ســجــلــت ٦٥٨ حــالــة فـــي األســبــوعــيــن 
هذا  الصحيفة  وربطت  يونيو.    ١٦ قبل  ما 
مصانع  فــي  بانتشار  الــحــاالت  فــي  االرتــفــاع 
قرب  كبرى  وتجمعات  غذائية  مــواد  إنتاج 

مطاعم تقّدم خدمة مبيعات سريعة.
ورداً على أسئلة هيئة اإلذاعة البريطانية 
«بي بي سي» قالت وزيرة الداخلية بريتي 
فرض  في  بالفعل  تفكر  الحكومة  إن  باتيل 

إجراءات عزل على مستوى المدينة.
وأضــافــت «ســيــكــون هــنــاك دعــم لليستر 
الكثير  مع  اتصال  على  الصحة  وزيــر  وكــان 
مـــنـــا خـــــالل نـــهـــايـــة األســــبــــوع لـــشـــرح بــعــض 

اإلجراءات».
فحوصات  إلجــراء  مواقع  أربعة  وأقيمت 
وتّم تجهيز آالف معدات الفحص المنزلي 

كما أوضح ناطق باسم وزارة الصحة.

في  الــعــزل  رفــع  مــن  المقبلة  والــمــرحــلــة 
والحانات  المطاعم  فتح  إعــادة  هي  إنجلترا 
وصالونات تصفيف الشعر والمتاحف ودور 
وكانت  نهاية    مارس.  منذ  المغلقة  السينما 
المتاجر «غير األساسية» فتحت أبوابها في 

منتصف يونيو.
وقــالــت بــريــتــي بــاتــيــل «بــالــنــســبــة لــتــزايــد 
الحاالت المحلية، من المناسب إيجاد حلول 
على المستوى المحلي من حيث ضبط عدد 
االجتماعي  بالتباعد  وااللـــتـــزام  اإلصـــابـــات 

وإجراء فحوصات وتأمين المعّدات».
 وقال الخبير البريطاني، جيريمي فارار، 
إن بالده ستكون في وضع دقيق جداً خالل 
أشهر  أن  إلى  الفتاً  المقبلة،  القليلة  األشهر 
مخاطر  إدارة  فــي  «حاسمة»  تعّد  الصيف 

حدوث ذروة ثانية لفيروس كورونا.
وقـــال جــيــريــمــي فـــــارار، مــديــر صــنــدوق 
التي   SAGE لجنة  وعضو  ترست،  ويلكوم 
بشأن  البريطانية  للحكومة  المشورة  تقّدم 
الـــوبـــاء، إنـــه «قــلــق» بــشــأن ارتـــفـــاع محتمل 
تخفيف  من  المزيد  اتخاذ  بعد  العدوى  في 
من أن البالد في  إجراءات اإلغالق، محذراً 

وضع «محفوف بالمخاطر».
سيتعّين  والجمهور  ـــوزراء  ال إن  وأضـــاف 
عليهم استخدام الشهرين المقبلين «بذكاء» 
على  «تتقدم  المتحدة  المملكة  أن  لضمان 
من  ثانية  مــوجــة  هــنــاك  حلت  إذا  الـــوبـــاء»، 
الفيروس في الشتاء. وقال: «في الحقيقة، 
مــع بـــدء رفـــع الــقــيــود فــي نــهــايــة شــهــر مايو 
في  سنبدأ  أنــنــا  أتــوقــع  يــونــيــو،  شهر  وبــدايــة 
رؤيـــة بــعــض الـــزيـــادات فــي الــحــاالت قــرب 

نهاية يونيو أو األسبوع األّول من يوليو.   

بريطانيــا تــدرس فــرض
 العـــزل العــام في ليستر

بــكــيــن - وكـــــــاالت: عــزلــت 
الــصــيــن أمــــس حـــوالـــي نصف 
مليون شخص قرب العاصمة 
ـــكـــيـــن الـــــتـــــي ســـجـــلـــت مــنــذ  ب
مــنــتــصــف يـــونـــيـــو زيـــــــادة فــي 
الــتــي  «كوفيد-١٩»  حـــــاالت 
تصفها السلطات بأنها ال تزال 
وكانت  ومــعــقــدة».  «خطيرة 
الــصــيــن نــجــحــت فـــي احـــتـــواء 
 ٣٠٠ نحو  ظــهــور  لكن  الــوبــاء، 
إصابة جديدة في المدينة في 
أسبوعين،  مــن  أكــثــر  غــضــون 
أشــــــاع مــــخــــاوف مــــن مــوجــة 
وبــدأت  اإلصــابــات.  مــن  ثانية 
لكشف  واســعــة  حملة  البلدية 
الــمــدارس  وأغلقت  اإلصــابــات 
ودعــــت ســكــان الــعــاصــمــة إلــى 
الـــبـــقـــاء فــيــهــا وعــــزلــــت آالف 
األشــــــخــــــاص فــــــي الـــمـــنـــاطـــق 
لتفشي  الــمــعــّرضــة  الــســكــنــيــة 
السلطات  وأعلنت  الفيروس. 
أنجين  كانتون  عــزل  المحلية 
كــلــم   ٦٠ ـــعـــد  ب ـــى  عـــل الـــــواقـــــع 
محافظة  فـــي  بــكــيــن  جــنــوب 
هــــوبــــاي (شـــــمـــــال). وســجــلــت 
بعودة  مرتبطة  حالة   ١١ فيه 
وفقاً  بكين  فــي  الــوبــاء  تفشي 
لــصــحــيــفــة «غـــلـــوبـــال تــايــمــز» 
مسؤول  وقال  الرسمّية.  شبه 
كثفت  الــمــديــنــة  ســلــطــات  إن 
جهود إجراء فحوص فيروس 

ثلث  نحو  اآلن  حتى  وشملت 
ســكــانــهــا مـــع ســعــي الــســلــطــات 
الحــتــواء تــفــٍش مــصــدره ســوق 
لــلــبــيــع بــالــجــمــلــة بـــــدأ الــشــهــر 

الجاري.
وقال تشانغ قيانغ المسؤول 
في اللجنة البلدية لبكين، في 
سلطات  إن  صــحــفــي  مــؤتــمــر 
الــمــديــنــة جــمــعــت حــتــى ظهر 
أمس األحد ٨٫٢٩ مليون عينة 
فحص  من  وانتهت  لفحصها 

٧٫٦٩ مليون منها.
من  واحـــد  لــفــرد  وسيسمح 
كــل أســــرة الـــخـــروج مـــرة في 
والـــدواء.  الطعام  لــشــراء  الــيــوم 
الـــصـــحـــة  وزارة  وأشــــــــــــارت 

محلية  حالة   ١٤ إلى  الصينية 
جديدة في بكين في الساعات 
العدد  يرفع  ما  الماضية  الـــ٢٤ 
 .٣١١ إلــى  للحاالت  اإلجمالي 
وتــبــّيــن أن ســـوق شــيــنــفــادي، 
ــــــزود الـــرئـــيـــســـي  ــــــت مـــــركـــــز ال
بكين،  في  والخضار  بالفواكه 
ـــــعـــــدوى  مـــــصـــــدر حــــــــــاالت ال
الـــجـــديـــدة. وقـــــال مــســؤولــون 
صحفي  مؤتمر  خالل  بلديون 
الــجــديــدة  الــــحــــاالت  ثــلــث  إن 
مرتبطة  اآلن  حتى  المسجلة 
السوق  في  المخصص  بالقسم 
لــبــيــع لـــحـــوم الـــبـــقـــر والـــغـــنـــم. 
وأعلن متحّدث باسم سلطات 
الــمــديــنــة أّن «الــوضــع الــوبــائــي 

ومعقد  خطير  العاصمة  فــي 
وأعلنت بلدية بكين أمس أنه 
عينة  مــلــيــون   ٧٫٧ فــحــص  تــم 
أخــذهــا  تــــّم  مــلــيــون   ٨٫٣ مـــن 
أخــرى،  جهة  مــن  اآلن.  حتى 
للصحة  الوطنية  اللجنة  قالت 
سجلت  إنـــهـــا  أمــــس  بــالــصــيــن 
مـــؤكـــدة  جــــديــــدة  إصــــابــــة   ١٧
معظمها  كـــورونـــا  بــفــيــروس 
فـــي الــعــاصــمــة بــكــيــن وذلـــك 
األول،  أمــس  حالة   ٢١ مقابل 
اإلصــابــات  عــدد  إجمالي  وبلغ 
بالفيروس في الصين ٨٣٥٠٠ 
حــــالــــة بــيــنــمــا ال يـــــــزال عـــدد 
مــنــذ منتصف  الــوفــيــات ثــابــتــاً 

مايو عند ٤٦٣٤.

مجموعة  أعلنت  ذلــك  إلــى 
للتكنولوجيا  الوطنية  الصين 
االختبارات  نتائج  أن  الحيوية 
ألحد  البشر  على  أجريت  التي 
للوقاية  المحتملة  الــلــقــاحــات 
من فيروس كورونا المستجد 

«واعدة وُمشجعة».
وذكــــــرت الـــشـــركـــة الــتــابــعــة 
 Sinopharm لـــمـــجـــمـــوعـــة 
لــألدويــة،  الصينية  الحكومية 
فــــي بــــيــــان نـــشـــر أمــــــس عــلــى 
لــلــتــواصــل  تـــشـــات  وي  مـــوقـــع 
االجتماعي، أن نتائج التجارب 
محتمل  لقاح  لثاني  السريرية 
تطّوره CNBG تؤّكد أنه «قد 

يكون آمناً وفعاالً».

وأوضــــح الــبــيــان أن الــلــقــاح 
الـــتـــجـــريـــبـــي الـــــــــذي طــــورتــــه 
في  للمجموعة  تابعة  وحـــدة 
البيانات  حسب  حفز،  بكين، 
مضادة  أجسام  إنتاج  األولــّيــة، 
ــــدى كل  بــمــســتــويــات عــالــيــة ل
في   تلقوه  الــذيــن  المشاركين 
ــــــــى لــتــجــربــة   الـــمـــرحـــلـــة األول
سريرية على مرحلتين تشمل 

١١٢٠ شخصاً صحيحاً. 
وفي وقت سابق من الشهر 
أن   CNBG أكـــدت الـــجـــاري، 
أنتجته  آخـــر  مــحــتــمــالً  لــقــاحــاً 
ووهـــان،  مدينة  فــي  وحدتها 
أيضاً  حفز  الــفــيــروس،  معقل 
من  مرتفعة  مستويات  إنــتــاج 
لدى  بأمان  المضادة  األجسام 
سريرية،  بتجارب  مشاركين 

حسب نتائج أولّية.
وسمحت السلطات الصينية 
في  أبحاث  ومراكز  لشركات 
البالد بتجربة ثمانية لقاحات 
مــحــتــمــلــة ضـــد كــــورونــــا على 
وخارجها،  البالد  داخل  البشر 
مـــا وضــــع الــصــيــن فـــي مــوقــع 
متقّدم في السباق الدولي من 
أجل تطوير لقاح ضد العدوى 
العام  أواخـــر  منذ  أودت  التي 
نصف  قــرابــة  بـــأرواح  الماضي 
مــلــيــون شــخــص عــلــى مستوى 

العالم أجمع.

الصين تعزل نصف مليون من سّكان بكين بسبب كورونا
أعلنت عن نتائج واعدة الختبار لقاح ُمحتمل ضد الفيروس

موسكو - د ب أ: ذكر وزير الصحة 
الـــروســـي، مــيــخــائــيــل مــوراشــكــو أمــس 
ضد  عــالج  لتقديم  ُمستعدة  بــالده  أن 
فيروس كورونا وأنظمة اختبار ولقاح 
مخاطر  ضـــوء  فــي  الــعــالــمــيــة،  لــلــســوق 
حــــدوث مــوجــة ثــانــيــة مـــن اإلصـــابـــات 
بــالــفــيــروس، طــبــقــاً لــمــا ذكــرتــه وكــالــة 

«تـــــــاس» الــــروســــّيــــة لــــألنــــبــــاء.  وقــــال 
الـــوزيـــر أمــــام قــمــة الـــهـــدف الــعــالــمــي: 
اتــــحــــدوا مــــن أجـــــل الــمــســتــقــبــل «مـــن 
األيـــام األولـــى، تــقــّدم روســيــا مساعدة 
ــا  لـــــدول فـــي أوروبـــــــا وأمـــريـــكـــا وآســي
منظمة  بينها  مــن  دولــيــة  ومؤسسات 
االقتصادي  واالتحاد  للتعاون  شنغهاي 

األوروآســــــــيــــــــوي ومـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الموجة  مــخــاطــر  ضــوء  فــي  الــعــالــمــيــة. 
الثانية للوباء، فإن روسيا مستعدة ألن 
العمل  وســائــل  العالمية  للسوق  تــقــّدم 
ذلك  بين  من  الفيروس  ضد  المباشر 
عــــالج.. وأنــظــمــة اخــتــبــار ولــقــاحــات». 
مع  لــلــحــوار  مستعدة  «روســيــا  وتــابــع: 

الــمــنــظــمــات الــدولــيــة والــعــامــة» داعــيــاً 
إلى تنسيق األبحاث وتصنيع المنتجات 
الــطــبــّيــة. تــطــّور روســيــا وتــنــتــج عــالجــاً 
اختبار  وأنظمة  «كوفيد-١٩»  لمرض 
بالحيلولة  لنا  سمح  هــذا  التشخيص. 
ُمثير  وســيــنــاريــو  نــقــص  حـــدوث  دون 

للوباء».

مسؤول روسي: ُمستعدون لتقديم لقاح وعالج ضد كورونا للسوق العالمية

أمريكا تسجل أكثر من ٤٠ 
ألف إصابة بالفيروس

واشنطن - أ ف ب: تخّطت الواليات الُمتحدة السبت 
الــمــاضــي عتبة الــــــ٢٫٥ مــلــيــون إصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 
المستجّد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز 
في تتّبع اإلصابات والوفيات الناجمة  التي تُعتبر مرجعاً 
العالم  في  تــضــّرراً  األكثر  الــدولــة  في  «كوفيد-١٩»  عن 
التابع  «كوفيد-١٩»  جائحة  عـــّداد  وبحسب  بالجائحة. 
للجامعة المرموقة ومقّرها في بالتيمور فقد بلغ عدد 
 ٢٫٥٠٠٫٤١٩ المتحدة  الواليات  في  بالفيروس  المصابين 
عن  الناجمة  الوفيات  حصيلة  تجاوزت  بدورها  مصاباً. 
ربع  نحو  أي  ألفاً،   ١٢٥ المتحدة  الواليات  في  الفيروس 

إجمالي عدد الضحايا في العالم الذي تجاوز ٤٩٥ ألفاً.
 ٩٥٨٥ تسجيل  الماضي  السبت  فلوريدا  واليــة  وأعلنت 
فيها.  الــعــدوى  انتشار  تزايد  مع  ساعة   ٢٤ خــالل  إصابة 
على  الشباب  تدّفق  إلى  اإلغــالق  رفع  في  اإلســراع  وأّدى 
الشواطئ والمتنّزهات والحانات، ما فاقم عدد اإلصابات 
في صفوفهم. وأفادت جامعة جونز هوبكنز األمريكية 
بــــأن حــصــيــلــة اإلصــــابــــات الـــجـــديـــدة بــفــيــروس كـــورونـــا 
الثاني  لليوم  تــجــاوزت  المتحدة  الــواليــات  في  المستجد 
على التوالي عتبة الـ٤٠ ألف حالة. وأكدت الجامعة التي 
تعّد من المصادر الدولية األكثر مصداقية في إحصاءات 
الهيئات  بــيــانــات  إلــى  وتستند  الــتــاجــي  الــفــيــروس  تفشي 
أن  المفتوحة،  والمصادر  والمحلية  الفيدرالية  الرسمية 
 ٤٢٥٩٧ السبت  األول  أمــس  رصـــدت  المتحدة  الــواليــات 
الجمعة  إصابة   ٤٥٢٥٥ مقابل  بالعدوى،  جديدة  إصابة 
حتى  الــبــالد  فــي  سجل  يومي  ارتــفــاع  أكبر  (أي  الماضي 
اآلن). ودفعت عودة ارتفاع وتيرة تفشي الوباء سلطات 
بعض الواليات والمقاطعات األمريكّية إلى إعادة تشديد 
القيود المفروضة للحّد من انتشار العدوى. وقّرر الرئيس 
األمــريــكــي دونــالــد تــرامــب األســبــوع الــمــاضــي استئناف 
إلى  ضـــرورة «الــعــودة  على  وشـــّدد  االنتخابية  تجمعاته 

الحياة الطبيعّية»، على الرغم من استمرار الجائحة.
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الدوحة -قنا:

اســـــتـــــعـــــرضـــــت لــــجــــنــــة الــــســــيــــاحــــة 
والــمــعــارض بــغــرفــة قــطــر مــســتــجــدات 
ـــســـيـــاحـــي وأهــــم  ــــخــــاص ال الــــقــــطــــاع ال
الـــمـــعـــوقـــات الــــتــــي تـــواجـــهـــه فــــي ظــل 
اإلجـــــراءات االحــتــرازيــة لــمــنــع انــتــشــار 
كــمــا  (كوفيد-١٩)،  كـــورونـــا  جــائــحــة 
نــاقــشــت اســـتـــعـــداد الـــفـــنـــادق ومــكــاتــب 
الــســيــاحــة والــســفــر لــلــمــراحــل الــقــادمــة 
فـــي إطــــار الـــرفـــع الــتــدريــجــي لــلــقــيــود 

الفيروس. بسبب  المفروضة 
جــــاء ذلــــك خــــالل اجـــتـــمـــاع عــقــدتــه 
ـــعـــد بـــواســـطـــة االتـــصـــال  ــلــجــنــة عـــن بُ ال
حمد  الشيخ  سعادة  برئاسة  المرئي، 

عضو  ثــانــي  آل  عــبــداهللا  بــن  أحــمــد  بــن 
ورئــيــس  قــطــر  غـــرفـــة  إدارة  مــجــلــس 
الــلــجــنــة، وبــمــشــاركــة أعــضــائــهــا. وقــال 
على  حاليا  تعكف  اللجنة  إن  سعادته 
يواجهها  التي  المعوقات  أهــم  تحديد 
أصـــحـــاب الـــفـــنـــادق ومـــكـــاتـــب الــســفــر 
بـــســـبـــب تــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة كــــورونــــا، 
وتــــوقــــف حــــركــــة الـــســـيـــاحـــة والـــســـفـــر 

كامل. بشكل 
وضع  على  تعمل  اللجنة  أن  وأضاف 
القطاع  لتطوير  وتوصيات  مقترحات 
النشاط  عــودة  بــعــد  الــســيــاحــي  الــخــاص 
االقــــتــــصــــادي مــــع الــــرفــــع الـــتـــدريـــجـــي 
القطاع  رؤيــة  على  والتعرف  للقيود، 
سيتم  حيث  المقبلة،  للفترة  الخاص 

الغرفة  قبل  من  المرئيات  هــذه  رفــع 
المعنية. الحكومية  الجهات  إلى 

السياحة  لجنة  أن  سعادته  وأوضح 
والــــمــــعــــارض بـــالـــغـــرفـــة وبـــالـــتـــعـــاون 
مـــع الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة تــبــحــث بــشــكــل 
مــتــواصــل تـــطـــورات الــقــطــاع الــســيــاحــي 
جائحة  أزمة  بعد  المعارض  وتنظيم 
بشكل  الــقــطــاع  تــضــرر  حــيــث  كــورونــا، 
رئــيــســي بــســبــب تــوقــف حــركــة الــســفــر 
وإلغاء  العالم،  حول  المطارات  وغلق 
وما  السياحية،  والفعاليات  المعارض 
السفر  حجوزات  إلغاء  من  عليه  ترتب 
وغيرها  المسبقة  الرسوم  واسترجاع 
مـــن األضــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بــمــكــاتــب 

والمعارض. السفر 

الغرفة تبحث استعدادات عودة النشاط للسياحة 
خالل اجتماع عبر االتصال المرئي

كورونا تداعيات  بسبب  القطاع  معوقات  دراســة  أحمد:  بن  حمد 

جانب من االجتماع بتقنية الفيديو



الدوحة - [:

 ،QNB مجموعة  أطــلــقــت 
أكــــبــــر مـــؤســـســـة مـــالـــّيـــة فــي 
الــشــرق األوســـط وإفــريــقــيــا، 
حاملي  يمنح   ً حصريا  ً عرضا
والبطاقات  الخصم  بطاقات 
مــاســتــر   QNB االئـــتـــمـــانـــّيـــة 
كـــارد فــرصــة الــفــوز بــجــوائــز 
معامالت  إجــراء  عند  يومّية 
بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــة «الـــدفـــع 

لمس». بدون 
يـــومـــاً،   ١٨٠ فـــتـــرة  خــــالل 
التي  المعامالت  جميع  تؤهل 
ودولياً   ً محليا إجراؤها  يتم 
بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــة «الـــدفـــع 
البطاقة  حامل  لمس»  بدون 
كلما  لــلــســحــب.  الــدخــول  إلـــى 
زادت  الــمــعــامــالت  عـــدد  زاد 
فـــرص الــفــوز بــجــوائــز قــّيــمــة 
تــــشــــمــــل أحــــــــــدث األجـــــهـــــزة 
بينها  مــن  الــجــديــدة،  الذكية 
 ١٠ نوت  جالكسي  سامسونج 
مــاكــس  بــــرو   ١١ فــــون  وآي 

بوك. ماك  حاسوب  وجهاز 
وقـــــــالـــــــت الـــــســـــيـــــدة هـــبـــة 
ــــــر عـــــام  الـــــتـــــمـــــيـــــمـــــي، مــــــدي
ــــة  الــــــخــــــدمــــــات الــــمــــصــــرفــــّي
لـــــألفـــــراد فــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة: 
فــي   ً ــــاقــــا ســــّب  QNB يـــعـــتـــبـــر 
إدخــــــال تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــدفـــع 
الــــــــجــــــــديــــــــدة فـــــــــي الــــــســــــوق 

لقطري.  ا
وأضـــــــافـــــــت: إنـــــنـــــا نـــدعـــم 

بدون  مجتمع  رؤيــة  تحقيق 
نـــــقـــــد مـــــــن خـــــــــالل تـــــزويـــــد 
ـــول ُمـــريـــحـــة  ـــحـــل عـــمـــالئـــنـــا ب

للدفع.  وآمنة 
وتــعــتــبــر خــصــائــص الــدفــع 
ــُمــدمــجــة فــي  بــــدون لــمــس ال
في  الــحــالــّيــة  الــبــنــك  بــطــاقــات 
لبلوغ  رئيسية  ُخطوة  السوق 
الــرقــمــنــة الــكــامــلــة لــعــمــلــيــات 
الـــــدفـــــع ســــــــواء بــــاســــتــــخــــدام 
األجهزة  أو  النقالة  الهواتف 
األخـــــــــــــــــرى الــــــــتــــــــي تـــــدعـــــم 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــدفــــع بــــدون 

لمس.

وقـــــالـــــت الــــســــيــــدة نــــاديــــة 
الـــغـــســـاســـي، مـــديـــرة تــطــويــر 
أعــــمــــال مـــاســـتـــر كــــــارد فــي 
بالتعاون  ســعــداء  إنــنــا  قــطــر: 
الـــشـــركـــاء  أحـــــد   ،QNB مــــع 
الــرئــيــســيــيــن لــمــاســتــر كـــارد، 
إلطـــــــــالق مـــــــبـــــــادرة أخــــــرى 
مــــن أجـــــل مـــكـــافـــأة حــامــلــي 

ممّيزة.  بجوائز  البطاقات 
وأضـــــــــــــافـــــــــــــت: تـــــســـــاعـــــد 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــدفــــع بــــدون 
لـــمـــس فــــي جـــعـــل مـــعـــامـــالت 
وأسهل  أسرع  اليومّية  الدفع 
مــا  مــــضــــى،  وقــــــت  أي  مـــــن 

يــســهــل الــمــعــامــالت لــلــعــمــالء 
. ومـــع اتــجــاه  ً والــتــّجــار أيـــضـــا
مــعــظــم الـــنـــاس فـــي مــنــطــقــة 
الـــشـــرق األوســـــط وإفــريــقــيــا 
الســــــتــــــخــــــدام تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
ــــمــــس، مــن  ـــــــدون ل الـــــدفـــــع ب
أجـــــــــــل مـــــــعـــــــامـــــــالت أكـــــثـــــر 
إننا  وقــالــت:   . ً وأمــانــا ســرعــة 
فـــخـــورون بــتــقــديــم الــمــزيــد 
لعمالئنا  الرائعة  المزايا  من 
عـــــنـــــد قــــيــــامــــهــــم بـــتـــمـــريـــر 
هـــواتـــفـــهـــم  أو  بـــطـــاقـــاتـــهـــم 
عــنــد  الـــذكـــّيـــة  أجــهــزتــهــم  أو 

لدفع.  ا

 QNB مجموعة  وتتواجد 
وثالث   ً بلدا  ٣١ من  أكثر  في 
قــــــــارات حــــــول الــــعــــالــــم مــن 
خــــالل فـــروعـــهـــا وشــركــاتــهــا 
أحــدث  تــقــّدم  حيث  التابعة، 
ــــة  الــــــخــــــدمــــــات الــــمــــصــــرفــــّي

 . ئها لعمال
ما  المجموعة  في  ويعمل 
مــوظــف   ٢٩٫٠٠٠ عــلــى  يــزيــد 
فــرع   ١٫١٠٠ مـــن  أكـــثـــر  فـــي 
بــاإلضــافــة  تمثيلي،  ومــكــتــب 
إلــــــــى شــــبــــكــــة واســــــعــــــة مـــن 
تزيد  اآللــي  الصّراف  أجهزة 

جهاز.  ٤٢٠٠ على 

٢٤
االثنين ٨ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ٢٩ يونيو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٣٢)

  

كتب - أحمد سيد: 

ـــنـــت أمــــــس شــــركــــة الــــديــــار   أعـــل
الـــقـــطـــريـــة عـــــن إعـــــــــادة فـــتـــح كــل 
مـــن مــمــشــى الــمــاريــنــا ومــرفــقــاتــه 
والــحــديــقــة الــهــاللــّيــة ومــاريــنــا فــود 
اريــنــا أمــــام الــــــزّوار اعــتــبــاراً مــن ١ 
الــشــركــة  ونــــاشــــدت   .٢٠٢٠ ــيــو  يــول
الرسمي  حسابها  على  تغريدة  في 
االلتزام  الـــزّوار  تويتر،  موقع  على 
وإرشــادات  االحترازية  باإلجراءات 

التباُعد االجتماعي.    
تّم  التي  الهاللية،  الحديقة  تقع 
على   ،٢٠١٩ مـــارس  فــي  افتتاحها 
مساحة ٢٧٥ ألف متر مربع، وهي 
الصحراوية  البيئة  مــن  مستوحاة 
نمط  إلى  إضافة  الرملّية  والكثبان 
على  وتحتوي  اإلسالمّية،  الحدائق 

مسطحات مختلفة تتراوح ما بين 
والمرتفعة،  والمتدرجة  المسطحة 
كــمــا تــحــتــوي عــلــى مــجــمــوعــة من 
المختلفة  واألرصــفــة  المتنزهات 
والمرافق والمسطحات الُمخصصة 
ـــة، إضــــافــــة إلـــى  ـــّي ـــمـــائ لـــأللـــعـــاب ال

مالعب ُمختلفة. 
القطرية  الــديــار  شــركــة  وتــعــمــل 
متمّيزة  تحتية  بنية  تطوير  على 
ـــعـــديـــد مــــن الـــمـــرافـــق  وإضـــــافـــــة ال
لمدينة لوسيل على مستوى المباني 
والحدائق والمتنزهات والمساحات 
ــشــكــل  الــــخــــضــــراء وغــــيــــرهــــا، مــــا يُ
المستدامة  للبيئة  متمّيزة  إضافة 
قطر  رؤيــة  مع  تماشياً  الــدولــة  في 

 .٢٠٣٠
وتـــتـــمـــيـــز الـــحـــديـــقـــة الـــجـــديـــدة 
طياته  بين  يجمع  فــريــد  بتصميم 

الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــرافـــق الــمــخــتــلــفــة 
والمتعّددة والتي صممت خصيصاً 
لــتــوفــيــر تــجــربــة غــيــر عـــاديـــة من 
تتمّيز  التي  المستدامة  المتنزهات 
لكافة  وتوفرها  لوسيل  مدينة  بها 

ــــــزّوار عــلــى حــد ســـواء،  ســكــانــهــا وال
حيث تحتوي الحديقة على:

بـــــــوابـــــــات الــــــــدخــــــــول، مــــرافــــق 
ومــــســــطــــحــــات وقــــــنــــــوات مـــائـــيـــة 
مستوحاة من نظم القنوات المائية 

القديمة في منطقة الخليج،
للدراجات  مخصصة  ومــســارات 
والـــمـــشـــاة، وجــلــســات مــظــلــلــة على 
من  مستوحاة  الممرات  تلك  طــول 
األشــكــال اإلســالمــّيــة األصــيــلــة تلك 

فنّية  بــصــورة  الــظــالل  تعكس  الــتــي 
وتضفي  الــمــكــان  بهجة  مــن  تــزيــد 
عــلــيــه طــابــعــاً خـــاصـــاً، والــســاحــات 
منطقة  للجلوس،  مناطق  العامة، 
غـــابـــة األشـــــجـــــار، مـــنـــاطـــق ألـــعـــاب 

ُمخصصة لألطفال.
خاصية  على  الحديقة  وترتكز 
االســـتـــدامـــة مـــن خــــالل اســتــخــدام 
ـــاه الــــُمــــعــــاد تــــدويــــرهــــا لـــري  ـــمـــي ال
الــمــنــاطــق الــزراعــّيــة، ويــتــنــاغــم كل 
ُمضاء  ري  نظام  تصميم  مع  ذلــك 
لالستمتاع  فــريــدة  تجربة  لتوفير 
للمرافق  بالنسبة  أمـــا  بــالــطــبــيــعــة. 
الرياضّية في الحديقة فهي تحتوي 
على ملعب كرة قدم كبير، وملعبي 
كرة سلة أكريليك، إضافة لملعبي 
كرة طائرة رملية، وثالثة مالعب 
تــنــس أكــريــلــيــك، وأربـــعـــة مــالعــب 

طــيــنــيــة لــلــعــبــة الــــكــــرة الــحــديــديــة 
أرضـــي،  بولينج  ملعب  (بــوتــشــي)، 

ودرب وعر ُمخصص للدراجات.
ـــقـــة عــلــى  ـــحـــدي ـــحـــتـــوي ال كـــمـــا ت
مــطــعــمــيــن كـــبـــيـــريـــن، وخـــدمـــات 
مختلفة مثل أربعة أكشاك، خمسة 
حمامات  وستة  كبيرة،  حمامات 
لصيانة  تخزين  ومناطق  صغيرة، 
الــحــديــقــة، بــاإلضــافــة إلـــى مــواقــف 
 ٥٣٠ عـــــــدد  تـــســـتـــوعـــب  ســــــيــــــارات 
الــوصــول  بسهولة  ويمكن  ســيــارة، 
إن  كــمــا  الــحــديــقــة،  مــرافــق  لجميع 
«الترام»  لنظام  مباشراً  منفذاً  لها 
يسهل  مــا  لوسيل؛  بمدينة  الــخــاص 
ُمباشرة  بصورة  للحديقة  الوصول 
مــن جميع مــنــاطــق الــمــديــنــة ومــن 
المتطّورة  المواصالت  شبكة  خالل 

بالمدينة.

الديار القطرية تُعيد افتتاح ممشى المارينا والحديقة الهاللية
استقبال الزوار في مدينة لوسيل اعتباراً من أول يوليو

ــــــد االجــــتــــمــــاعــــي ــــــاُع ــــــب ــــــت ــــــــــــــــــزّوار لــــــاللــــــتــــــزام بــــــــــــاإلجــــــــــــراءات االحـــــــــتـــــــــرازّيـــــــــة وال دعــــــــــــوة ال

Tender Issue Date: 01st – 02nd July 2020, 15:00 hrs

Bidder to request for Tender Document through email to rahmed@qgtc.com.qa accompanied with Letter of 
Authorization on company letterhead and copy of the Qatar ID of company representative

The Letter of Authorization should indicate the primary and secondary contact details including their email 
addresses (or ids) as the Tender document will be issued electronically to such nominated email addresses 
(or ids) only. 

Tenders shall be accompanied by a Tender Bond issued by one of the Qatari Banks or by a bank operating in 
Qatar, in accordance with the terms of the tender documents and should be valid for (90) days from the 
Tender Closing Date.

No queries will be entertained, or bids received, from entities who have not submitted Letter of 
Authorization to rahmed@qgtc.com.qa; etender@qgtc.com.qa in compliance with the above provision.

Items for auction are currently located in Ras Lafan Industrial City (RLIC), Qatar 

Auction/Sale condition: “As-is, where is” basis

For more information, please contact to the following numbers or alternatively you can send fax or email to 
the below fax number or email address:

Tel : +974 4496 8811
Fax: +974 4448 3115
Email: etender@qgtc.com.qa,
              rahmed@qgtc.com.qa    

TENDER DOCUMENTS FOR THE ABOVE INVITATION CAN BE OBTAINED AS PER FOLLOWING DETAILS:

INVITATION TO TENDER
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD. (NAKILAT)

SR.
NO.

1.

TENDER REF. DESCRIPTION TENDER
FEE (QAR)

TENDER
CLOSING  DATE

PR # 
2000019570

SALE OF SCRAP MATERIALS 
(Used parts of Generators 

and Engines)

NA

TENDER 
BOND (QAR)

QAR 
20,000.00

23 July 2020

حملة لبطاقات QNB ماستر كارد بتقنية «الدفع بدون لمس»
توفر مزايا وجوائز يومّية للعمالء

ـــــــــة لــــلــــدفــــع ـــــــــن ـــــــــد عــــــمــــــالئــــــنــــــا بــــــحــــــلــــــول ُمـــــــريـــــــحـــــــة وآم ـــــــــزوي ــــــمــــــي: ت ــــــمــــــي ــــــت هــــــبــــــة ال



االثنين ٨ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ٢٩ يونيو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٣٢)

٢٥٢٥   

الدوحة- [:

 Ooredoo مجموعة  أعلنت 
عبر  تكريمها  مــؤخــًرا  تــم  أنـــه 
فوربس  قائمة  ضمن  إدراجــهــا 
منطقة  في  شركة   ١٠٠ ألقوى 

الشرق األوسط.
 وتعد فوربس عالمة تجارية 
عــالــمــيــة مــعــروفــة فـــي مــجــال 
األعــــمــــال تــعــنــى بــإحــصــائــيــات 
ورصــــــــــــــد نــــــمــــــو الــــــشــــــركــــــات 
والمؤسسات حول العالم، وتعد 
قــائــمــتــهــا لــتــصــنــيــف الــشــركــات 
مــن أكــثــر الــقــوائــم شــهــرة على 

مستوى العالم. 
وحـــــــــــــــــــــــازت مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
 ٢٥ الــمــركــز  عــلــى   Ooredoo
ـــلـــت  ــــقــــائــــمــــة، واحـــت ضــــمــــن ال
جميع  بين  مــن  األول  المركز 
الـــشـــركـــات الـــتـــي يــقــع مــقــرهــا 

فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط 
بفضل  وذلك  إفريقيا،  وشمال 
تميز أداء شركاتها في منطقة 
ــــــشــــــرق األوســــــــــــط وشــــمــــال  ال

إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وتــــعــــد إصــــــــــدارات فـــوربـــس 
مـــــوجـــــهـــــة لـــــــقـــــــادة األعــــــمــــــال 
والمؤثرين على صعيد األعمال 
ويتضمن  العالمية،  الــتــجــاريــة 
 ٢٠٠٠  Global» تـــصـــنـــيـــف 
تــصــدره  الــــذي   «Highlights
فــــوربــــس إحـــصـــائـــيـــات ألكــبــر 
العالم.  حــول  العامة  الشركات 
وفي هذا السياق، صنفت مجلة 
في   Ooredoo أيــًضــا  فــوربــس 
نهاية مارس ٢٠٢٠ كواحدة من 
على  اتصاالت  شركات   ٣ أقوى 
مبيعات  مع  المنطقة،  مستوى 
وأرباح  دوالر  مليار   ٨٫٢ بقيمة 

بلغت ٦١١ مليون دوالر.

وحـــــول هــــذا اإلنــــجــــاز، قــال 
الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، 
لمجموعة  التنفيذي  الــرئــيــس 
هذا  بتحقيق  نعتز   :Ooredoo
التكريم  بهذا  وســعــداء  اإلنــجــاز 
أعمالنا  نمو  على  يبرهن  الــذي 
ورؤيــتــنــا الــطــمــوحــة. وأضـــاف: 
حــقــقــنــا قــــفــــزات هـــائـــلـــة مــنــذ 
تأسيس الشركة في عام ١٩٤٩ 

وإنشاء أول مقسم في الدوحة 
شك  وال  فقط،  خطاً   ٥٠ بسعة 
الــعــالــمــيــة  فـــوربـــس  مــجــلــة  أن 
تــــرصــــد هــــــذا الـــنـــمـــو الــكــبــيــر 
والنجاحات المتواصلة لشركتنا 
وهــــــو مـــــا يـــظـــهـــر مـــــن خـــالل 
فوربس  قائمة  ضمن  إدراجــهــا 
ألقوى الشركات في المنطقة. 

وأشـــــــارت فـــوربـــس إلــــى أنــه 
وعــلــى الــرغــم مــن حــالــة عــدم 
يمر  الــتــي  االقــتــصــادي  اليقين 
وباء  النتشار  نتيجة  العالم  بها 
(كوفيد-١٩)،  المستجد  كورونا 
أظــــهــــرت   Ooredoo فــــــــإن 
اســـتـــجـــابـــة قــــويــــة مـــــن خـــالل 
احــتــفــاظ الــمــجــمــوعــة بــأصــول 
بقيمة ٢٤٫٢ مليار دوالر وقيمة 
مليار   ٥٫٢ تبلغ  إجمالية  سوقية 

دوالر.
 وأضـــــاف الــشــيــخ ســعــود بن 

فرقنا  جــهــود  تــتــكــاتــف  نــاصــر: 
كفريق  حول العالم وتعمل معاً 
واحــــــد لــتــمــكــيــن الــمــجــتــمــعــات 
توفير  خالل  من  نخدمها  التي 
الــمــســاعــدات اإلغــاثــيــة الــالزمــة 
والخدمات  المبتكرة  والحلول 

الرقمية. 
وأشـــــــــــارت فـــــوربـــــس أيـــًضـــا 
 Ooredoo مــجــمــوعــة  أن  إلـــى 
 ١٦٠٠٠ مــــــن  أكـــــثـــــر  تـــــوظـــــف 
تعمل  الــتــي  الـــدول  فــي  شخص 
 Ooredoo اخــتــارت كــمــا  بــهــا، 
«ليو  العالمية  القدم  كرة  نجم 
ميسي» سفيراً عالمياً لعالمتها 
سعود  الشيخ  وقـــال  الــتــجــاريــة. 
بــن نــاصــر آل ثــانــي: إن هــؤالء 
الزمالء «يجسدون رؤية وقيم 
مجموعة Ooredoo - التي يتم 
التعبير عنها عبر التزام حقيقي 

بتحقيق أهداف شركتنا».

Ooredoo ضمن أقوى ١٠٠ شركة في الشرق األوسط 
احتلت المرتبة ٢٥ ضمن قائمة فوربس 

ــــــا ــــــن ــــــال ــــــم ــــــــو أع ــــــــم ـــــــعـــــــكـــــــس ن ـــــــر ي ـــــــي ــــــــــــجــــــــــــاز كـــــــب ــــــــــــاصــــــــــــر: إن ــــــــــــن ن ــــــــــود ب ــــــــــع س

الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني

يستمر حتى ١٦ يوليو المقبل.. المواصالت:

الدوحة- [:

الــمــواصــالت  وزارة  أعــلــنــت 
واالتـــــصـــــاالت عـــن فــتــح بــاب 
الــتــســجــيــل مـــحـــلـــيـــاً لــلــتــرشــح 
للمنافسة في مسابقة «جائزة 
 ،«٢٠٢٠ الـــعـــالـــمـــيـــة  الـــقـــمـــة 
طلبات  استقبال  إلــى  مشيرة 
ــلــجــائــزة حــتــى ١٦  الـــتـــرشـــح ل
الــوزارة  ودعــت  المقبل.  يوليو 
ــــمــــؤســــســــات  الــــــشــــــركــــــات وال
واألفراد في الدولة للمشاركة 
أفضل  وتقديم  المسابقة  في 
مــــا لـــديـــهـــم مــــن تــطــبــيــقــات 
للتنافس  الــرقــمــي  الــمــحــتــوى 
الثماني،  الــجــائــزة  فــئــات  فــي 
وتـــمـــثـــيـــل دولـــــــة قـــطـــر عــلــى 

الــمــســتــوى الـــعـــالـــمـــي. وتــضــم 
الـــفـــئـــات الـــثـــمـــانـــي، الــجــهــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والـــمـــواطـــنـــيـــن، 
البيئة  والـــرفـــاهـــيـــة،  الــصــحــة 
والــطــاقــة الــخــضــراء، األعــمــال 
والتعليم،  التعلم  والــتــجــارة، 
التحضر  والــثــقــافــة،  السياحة 
والــــمــــجــــتــــمــــعــــات الــــذكــــيــــة، 

والتمكين والشمولية.
ونــوهــت الـــــوزارة فــي بيان 
صـــحـــفـــي أمـــــــــس، أنـــــــه عــلــى 
الــــراغــــبــــيــــن فـــــي االشـــــتـــــراك 
لجائزة  الــوطــنــيــة  بالمسابقة 
إرســال   ٢٠٢٠ العالمية  القمة 
أعمالهم  وتفاصيل  معلومات 
الـــــمـــــواصـــــالت  وزارة  إلــــــــى 
واالتـــــــصـــــــاالت عـــبـــر الـــبـــريـــد 

wsa@motc. اإللـــكـــتـــرونـــي 
االطالع  يمكنهم  كما   gov.qa
المعلومات  مــن  الــمــزيــد  على 
حول الجائزة وشروط التقدم 
www. ـــــــــارة  زي خــــــالل  مـــــن 
worldsummitawards.

. /terms /contest /org
وأوضحت أن لجنة تحكيم 
ــيــة يـــتـــم تــشــكــيــلــهــا مــن  مــحــل
لجائزة  المحلي  الخبير  قبل 
الـــقـــمـــة الــعــالــمــيــة فــــي دولــــة 
المنصوري  ريم  السيدة  قطر 
الوكيل المساعد لشؤون تنمية 
الــمــجــتــمــع الـــرقـــمـــي بــــــوزارة 
الـــــمـــــواصـــــالت واالتــــــصــــــاالت 
ســـتـــقـــوم بـــتـــقـــيـــيـــم األعــــمــــال 
الـــمـــقـــدمـــة مــــن دولــــــة قــطــر 

الختيار متأهل واحد عن كل 
فئة من فئات الجائزة ليمثل 
دولـــــة قــطــر عــلــى الــمــســتــوى 
يكون  أال  شــريــطــة  الــعــالــمــي، 
على  عامين  من  أكثر  مر  قد 
إنتاج األعمال المقدمة (بعد ١ 
يناير ٢٠١٨) عند تقديم طلب 

الترشح للجائزة.

ــمــنــتــجــات الــتــي  وتـــشـــمـــل ال
يــمــكــن تــقــديــمــهــا لــلــمــشــاركــة 
تطبيقات  أي  الــمــســابــقــة  فــي 
رقمي  محتوى  بتقديم  تعنى 
وعالي  مبتكر  بأسلوٍب  مفيد 
الويب  صفحات  مثل  الــجــودة 
والــــتــــطــــبــــيــــقــــات الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة 
والـــمـــنـــتـــجـــات الـــقـــائـــمـــة عــلــى 

الرسائل النصية وغيرها.
يــتــفــق  أن  يــــشــــتــــرط  كــــمــــا 
إعــالن  مــع  الــمــقــدم  المحتوى 
االمـــــــــم الــــمــــتــــحــــدة لـــحـــقـــوق 
من  خلوه  يعني  مما  اإلنــســان 
الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الــــحــــروب 
العنصري  والتمييز  والــعــنــف 
النشر  لحقوق  خــرقــه  وعـــدم 
والــتــألــيــف الــمــتــبــعــة عــالــمــًيــا، 
رفض  المسابقة  لهيئة  ويحق 
أي أعمال تخالف إعالن األمم 

المتحدة لحقوق اإلنسان.
كذلك يجب أن تكون جميع 
مشاريع  المقدمة  المنتجات 
ولن  بالفعل  منفذة  حقيقية 
غير  التجريبية  الــنــســخ  تقبل 
استبعادها  وسيتم  المكتملة 

وال  مـــســـبـــق،  إخـــــطـــــار  دون 
القمة  جـــائـــزة  هــيــئــة  تــتــحــمــل 
قانونية  تــبــعــات  أي  الــعــالــمــيــة 

جراء ذلك.
تمر  الــمــســابــقــة  أن  يـــذكـــر 
باالختيار  تبدأ  مراحل،  بأربع 
الــمــســبــق فــــي كــــل بـــلـــد حــيــث 
مختصة  وطنية  لجنة  تــقــوم 
بـــذلـــك فـــي كـــل بــلــد بــاخــتــيــار 
ــيــة مـــشـــروعـــات  أفـــضـــل ثــمــان
«واحـــداً  المسابقة  فــئــات  عــن 
عـــــن كـــــل فـــــئـــــة»، ومـــــــن ثــم 
الــمــرحــلــة الــثــانــيــة الــمــتــمــثــلــة 
اإلنترنت،  عبر  تحكيم  بلجنة 
الكبرى  التقييم  مــرحــلــة  ثــم 
والـــتـــي تــتــم مـــن خـــالل لجنة 
الــتــحــكــيــم الــكــبــرى والــمــكــونــة 

مــن خــبــراء بـــارزيـــن فــي هــذا 
المشروعات  لتقييم  المجال 
الــمــقــدمــة مـــن جــمــيــع الـــدول 
الـــمـــشـــاركـــة واخـــتـــيـــار أفــضــل 
عــن  مـــشـــروعـــاً «خـــمـــســـة   ٤٠
كـــــل فـــــئـــــة»، أمــــــا الـــمـــرحـــلـــة 
ذروة  فهي  واألخيرة  الرابعة 
المسابقة حيث تعقد فعاليات 
ويتم  العالمية  القمة  جــائــزة 
خــاللــهــا االحــتــفــال بــاالبــتــكــار 
الــــرقــــمــــي الـــــدولـــــي بــحــضــور 
كــل الــفــائــزيــن بــجــائــزة القمة 
لهم  ستتوفر  والذين  العالمية 
مشروعاتهم،  عــرض  فرصة 
ولقاء رجال األعمال والخبراء 
والــمــتــخــصــصــيــن فـــي مــجــال 

تكنولوجيا المعلومات.

بدء التسجيل لجائزة القمة العالمية ٢٠٢٠

الدوحة - [:

أكـــدت فــودافــون قــطــر دعــم الــقــطــاع 
الــــزراعــــي لــتــحــقــيــق قـــفـــزة كــبــيــرة إلــى 
األمــــــام مــــن خـــــالل إنـــتـــرنـــت األشــــيــــاء، 
بــهــدف الــحــفــاظ عــلــى أمـــن ومــوثــوقــيــة 
كما  الـــدولـــة.  فــي  الــغــذائــيــة  اإلمــــــدادات 
باستخدام  ذكية  حلول  نشر  على  أكدت 
التحديات  إلدارة  المتقدمة  التكنولوجيا 
الطموحة  الــغــذائــي  األمـــن  مــشــاريــع  فــي 

قطر. في 
قطر  دولـــة  تحتل  الــشــركــة:  وقــالــت   
حــــالــــّيــــاً الـــمـــرتـــبـــة األولـــــــى فــــي مــجــال 
في  الخليج  منطقة  في  الغذائي  األمــن 
بفضل  العالمي،  الغذائي  األمــن  مؤشر 
في  وّظفتها  التي  الضخمة  االستثمارات 
خالل  المحلي  الغذاء  وإنتاج  تكنولوجيا 

الحصار. سنوات 
مثل  الــتــكــنــولــوجــيــا  أن  إلــى  وأشــــارت   
حـــلـــول الـــبـــيـــوت الــمــحــمــيــة الــمــتــقــدمــة، 
والــــزراعــــة الــمــائــيــة، ســـاعـــدت بــالــفــعــل 
محاصيلهم.  تعزيز  على  قطر  مزارعي 
تواجه  التي  التحديات  فــإن  ذلــك،  ومــع 

الــزراعــة فــي األراضــــي الــجــافــة كــبــيــرة: 
نـــدرة الــمــيــاه، وتــدهــور الــتــربــة، واألثــر 
تهديًدا  يشكل  الذي  المناخ  لتغّير  البيئي 

. للجميع

رقمنة الزراعة 
وقــــــالــــــت فـــــــودافـــــــون قـــــطـــــر: ومــــع 
اســتــخــدام تــكــنــولــوجــيــا مــعــلــومــات أكــثــر 
ــا،  تــقــريــبً صــنــاعــة  أي  لــرقــمــنــة  ــا  تــقــدًم
سيخضع  الــزراعــي  اإلنــتــاج  نــشــاط  فــإن 
أيـــًضـــا لــــ «الـــتـــحـــّول األخـــضـــر» ويــصــبــح 
وتقنية  األشياء  إنترنت  مع  ذكاًء،  أكثر 

المتصلة. للزراعة  الخامس  الجيل 
تلبية  اســتــمــرار  لــضــمــان  وأضــافــت:   
اإلنــتــاج الــزراعــي الــمــحــلــي الحــتــيــاجــات 
الحّل  هو  األشــيــاء  إنترنت  فــإن  الــســوق، 
الــمــزارعــيــن،  إنــتــاج  طــريــقــة  تغيير  فــي 
وتـــخـــصـــيـــبـــهـــم لــــلــــتــــربــــة، وحـــصـــدهـــم 
أدوات  ــــخــــدام  ــــاســــت ب لـــلـــمـــحـــاصـــيـــل، 
ويُمكن  مناخيًّا.  الذكية  اآللية  الزراعة 
أن  الــتــطــور  سريعة  التكنولوجيا  لــهــذه 
زراعـــي  قــطــاع  إنـــشـــاء  فـــي  دوًرا  تــلــعــب 
قطاًعا  ليصبح  واستدامة،  كفاءة  أكثر 

البيانات. على  يركز  ذكًيا 

تــقــّدم  أن  يــمــكــن  الــشــركــة:  وقــالــت   
والشركات  للمزارعين  قطر  فودافون 
الــزراعــيــة حــلــوالً قــائــمــة عــلــى إنــتــرنــت 

ـــــاء، مـــتـــصـــلـــة بـــشـــبـــكـــة الـــحـــزمـــة  األشـــــي
NB-) األشـــــيـــــاء  إلنــــتــــرنــــت  الـــضـــيـــقـــة 

مع  دمــجــهــا  يمكن  الــتــي  اآلمــنــة،   (IoT

األســالــيــب الــزراعــيــة الــحــالــيــة مــن أجــل 
ـــات، وتـــوفـــيـــر قـــــدرات  ـــان ـــي ـــب تــحــلــيــل ال

المتزايد. الطلب  لتلبية  أكبر  إنتاجية 

كفاءة أكبر

 وأشــــــارت الــــى إطــــــالق   فـــودافـــون 
شـــبـــكـــة الــــحــــزمــــة الـــضـــيـــقـــة إلنـــتـــرنـــت 
مــســتــوى  عـــلـــى    (NB-IoT) األشــــيــــاء 
تقنية  وهـــي   ،٢٠١٩ عـــام  فــي  الـــدولـــة 
تغطية  وشــبــكــة  منخفضة  طــاقــة  ذات 
واســـعـــة، ُصــمــمــت لــتــمــكــيــن مــجــمــوعــة 
إنترنت  وخــدمــات  أدوات  مــن  واســعــة 
تــغــّيــر  أن  ــمــكــن  ويُ  : وقــالــت  األشـــيـــاء.  
شـــبـــكـــة الــــحــــزمــــة الـــضـــيـــقـــة إلنـــتـــرنـــت 
ـــــزراعـــــي  األشــــــيــــــاء قـــــطـــــاع اإلنــــــتــــــاج ال
للقطاع  تُحقق  بحيث  تقريبًا،  بالكامل 
الــــــزراعــــــي كـــــفـــــاءة أكــــبــــر مـــــن خــــالل 
المتصلة  االســتــشــعــار  وأجــهــزة  أدوات 
لــرعــايــة الــثــروة الــحــيــوانــيــة، ومــراقــبــة 

والتربة. المحاصيل 
 وبــالــنــظــر إلـــى اســتــقــاللــيــة الــطــاقــة 
الحزمة  شبكة  فــإن  الــنــظــام،  وتغطية 
القدرة  لديها  األشياء  إلنترنت  الضيقة 
للمزارع  للغاية  مفيدة  تكون  أن  على 

المياه،  بندرة  تتميز  التي  المناطق  في 
الجغرافية. والعزلة 

فودافون  وتطبيقات  أدوات  وتقّدم 
إلنـــتـــرنـــت األشــــيــــاء مــعــلــومــات فـــورّيـــة 
حــــــــول بـــــيـــــانـــــات درجـــــــــة الـــــــحـــــــرارة، 
لتحسين  المياه،  واستهالك  والضغط، 
الـــمـــراقـــبـــة ودعــــــم اتــــخــــاذ الــــقــــرارات 

والصيانة. الصائبة، 
أدوات  بــيــانــات  تــحــلــيــالت  تــوفــر  كــمــا 
في  الــشــفــافــيــة  مــن  مــزيــًدا  االســتــشــعــار 
يمنح  مــمــا  الــزراعــي،  اإلنــتــاج  عــمــلــيــات 
أداء  حــــول  قـــّيـــمـــة  رؤى  الـــمـــزارعـــيـــن 
إلى  وما  المحمية،  والبيوت  حقولهم، 

ذلك. 
زيــادة  إلــى  الحلول  هــذه  تــؤدي  ولــن 
أيــًضــا  ستحقق  بــل  فــحــســب،  اإلنــتــاجــيــة 
وفـــًرا فــي الــتــكــالــيــف الــتــي كــانــت تــهــدر 
عــــن طــــريــــق الـــــــري غـــيـــر الــــمــــراقــــب، 
ومـــــشـــــاكـــــل صـــــحـــــة الـــــمـــــاشـــــيـــــة غـــيـــر 
الــمــكــتــشــفــة، مــــع االســــتــــفــــادة الــمــثــلــى 
مـــن اســـتـــخـــدام الــــمــــوارد مــثــل الــمــيــاه 
والمبيدات  األسمدة،  وحتى  والطاقة، 

لحشرية. ا

حـلـول ذكـيـة لتعـزيـز مشـاريـع األمـن الغـذائـي 
إنترنت األشياء يدعم «التحول األخضر».. فودافون قطر:

ـــــــات ـــــــب ـــــــطـــــــل ـــــــــــر لــــــتــــــلــــــبــــــيــــــة ال ـــــــــــب ـــــــــة أك ـــــــــاجـــــــــي ـــــــــت ــــــــــــــــــــــــــدرات إن ـــــــــر ق ـــــــــي ـــــــــوف ت
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باقي القطاعاتالخدماتالصناعةالبنوكالقطـــاع

٣١٫١٪٢٤٫٥٪٢١٫١٪٢٣٫٣٪النسبة

نســـــــــــب الشـــــــــراء
أجانبخليجيون قطريون 
٪٢٥٫٨٩٪٢٫٨٩٪٧١٫٢١

نســـــــــــب البيــــــــــع
أجانبخليجيون قطريون 
٪٢٤٫٩٥٪٤٫٦٣٪ ٧٠٫٥٢

القيمة اإلجمالية للتداولإجمالي عدد األسهمإجمالي الصفقات المنفذة الـتـغـيـر٪الـتـغـيـرالمؤشر السابقالمؤشر الحالي

٩٫١٢٨٫٩٥٩٫١٨٤٫٩٧٥٦٫٩٢٠٫٦٢٧٤٦٥١٦٧٫١٠٣٫١٦٣٢٤٨٫٧١٩٫٣٣٦٫٨٦٥

القطاعات األكثر تداوالً بالبورصةالقطاعات األكثر تداوالً بالبورصة

نســـب التـــداولنســـب التـــداول

من خالل تنفيذ ٥٥٤٩ صفقة

الدوحة - [:

أنهت بورصة قطر أولى جلسات 
األسبوع على انخفاض، بعد أن أدت 
عمليات بيع إلى تخلي المؤشر عن 
تداوالت  بها  استهل  التي  المكاسب 
أمس لينهي الجلسة على انخفاض 
نقطة   ٥٦ يعادل  بما   ٪٠٫٦٢ نسبته 
ليصل إلى مستوى ٩١٢٨٫٠٥ نقطة، 
وذلــك من خــالل تــداول أسهم ٤٧ 
شـــركـــة ارتــفــعــت مــنــهــا أســـهـــم ١٤ 
شــركــة، بينما تــراجــعــت أســهــم ٣٠ 

شــركــة أخــــرى واســـتـــقـــرت أســهــم 
٣ شــركــات عــنــد مــســتــوى إغــالقــهــا 
الــســابــق.  وكـــان مــؤشــر الــســوق قد 
ارتفاع  على  أمس  تعامالت  استهل 
أرباح  جني  عمليات  تؤدي  أن  قبل 
عـــلـــى أســـهـــم قـــيـــاديـــة إلـــــى تــغــيــيــر 
بنهاية  التراجع  نحو  المؤشر  اتجاه 
يكون  أن  المتوقع  ومن  التداوالت، 
لــلــنــتــائــج الـــشـــركـــات الــربــعــيــة الــتــي 
ســـوف يــتــم اإلعـــــالن عــنــهــا الــفــتــرة 
المقبلة دور هام في تحديد اتجاه 

مؤشر السوق. 

انخفاض  أمــس  جلسة  وشــهــدت 
بالجلسة  مقارنة  التداوالت  وتيرة 
التداول  قيم  بلغت  حيث  السابقة، 
 ٣١٤ مقابل  ريــال  مليون   ٢٤٨ نحو 
السابقة،  الجلسة  في  ريــال  مليون 
ـــتـــداول  كــمــا انــخــفــضــت أحـــجـــام ال
لتصل إلى ١٦٧ مليون سهم مقابل 
الــجــلــســة  فــــي  ســـهـــم  مـــلـــيـــون   ١٨٩
تنفيذ  خــالل  من  وذلــك  الماضية، 
أخــرى،  ناحية  مــن  صفقة.   ٥٥٤٩
اإلســالمــي  الــريــان  مــؤشــر  انخفض 
 ٣٦٥٣ إلــــى  لــيــصــل   ٪٠٫٧٢ بــنــحــو 

قطر  مــؤشــر  انخفض  كما  نقطة، 
ليصل   ٪٠٫٥٣ بنحو  األسهم  لجميع 
صعيد  وعــلــى  نــقــطــة،   ٢٨٤٨ إلــــى 
الــقــطــاعــات، فــســّجــلــت تــبــايــنــاً في 
التأمين  قطاع  ارتفع  حيث  األداء، 
النقل  قــطــاع  تـــاله   ،٪٠٫٩٣ بنسبة 
قطاع  تــراجــع  بينما   ،٪٠٫٢٤ بنحو 
وهــبــط   ،٪٠٫٨٦ بــنــســبــة  الــصــنــاعــة 
 ،٪٠٫٥٩ بــنــســبــة  الــخــدمــات  قــطــاع 
وتراجع قطاع البنوك بنحو ٠٫٦٤٪، 
بنسبة  الـــعـــقـــارات  قـــطـــاع  وهـــبـــط 

.٪٠٫٠٦

٢٤٨ مليون ريال قيمة تعامالت البورصة

الدوحة - [:: 

اإلسالمي  قطر  مصرف  حصد 
«الــمــصــرف» جــائــزة «أفــضــل بنك 
والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات 
فــــي قـــطـــر» مــــن مــجــلــة «آشـــيـــان 
بــانــكــر»، الـــمـــزّود الــعــالــمــي الــرائــد 
للمعلومات االستراتيجية في قطاع 
تقديراً  وذلـــك  المالية،  الــخــدمــات 
لجهوده المستمرة في توفير أفضل 
الــحــلــول والـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة، 
التي تلبي كافة االحتياجات المالية 
الــخــاصــة بــالــمــؤســســات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة في قطر، والمساهمة 

في نمو وتنوع االقتصاد المحلي. 
األعمال  استراتيجية  وتتماشى 
وثيق  بشكل  المصرف  يتبناها  التي 
 ،٢٠٣٠ الــوطــنــيــة  قــطــر  رؤيــــة  مـــع 
ومع التزام الحكومة في االستثمار 
وتنويع  للبالد  التحتية  البنية  فــي 
االقــتــصــاد وتــطــويــر قــطــاع خــاص 

قوي. 

المصرف  حصول  على  وتعليقاً 
عــلــى هــــذه الـــجـــائـــزة، قــــال الــســيــد 
التنفيذي  الــرئــيــس  جــمــال،  بــاســل 
لــمــجــمــوعــة الـــمـــصـــرف: «نــتــوجــه 
بانكر»  «آشيان  مجلة  إلى  بالشكر 
عــلــى تــقــديــرهــا لــجــهــود الــمــصــرف 
الـــمـــســـتـــمـــرة لــــدعــــم الـــمـــؤســـســـات 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة فــي قطر. 
الجائزة  هــذه  نتسلم  أن  ويُسعدنا 
الـــمـــرمـــوقـــة الـــتـــي تــعــكــس الــعــمــل 
الــــــدؤوب لــلــمــصــرف وتــفــانــيــه في 
دعــــم نــمــو الــمــؤســســات الــصــغــيــرة 
في  الخاص  والقطاع  والمتوسطة 

البالد».
وأضــــــاف الــســيــد بـــاســـل جــمــال: 
«خــــالل الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة أولـــى 
لدعم نمو  كبيراً  المصرف اهتماماً 
الــقــطــاع الــخــاص، لما لــه مــن دور 
اســتــراتــيــجــي فـــي تــنــويــع االقــتــصــاد 
المستدام. وقال: إن المصرف طور 
شراكته مع بنك قطر للتنمية لدعم 
الــشــركــات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة 

عنصراً  باعتبارهم  األعمال  ورّواد 
للبالد.  االبتكار  جــذب  في  أساسياً 
عــمــل  الـــمـــصـــرف  أن  إلـــــى  وأشـــــــار 
فـــي الـــعـــام الـــمـــاضـــي عــلــى تــطــويــر 
من  لعمالئه  شاملة  رقمية  تجربة 
والمتوسطة،  الصغيرة  المؤسسات 
وذلــــك مـــن خــــالل تــأمــيــن نــمــوذج 
وبــأفــضــل  دقــيــقــة  بمعايير  تــمــويــل 
الــمــمــارســات الــعــالــمــيــة، مــا ساهم 
على  الــمــوافــقــة  عملية  تــســريــع  فــي 
الـــمـــعـــامـــالت والـــــوقـــــت لــلــحــصــول 
لكافة  منه  ودعــمــاً  الــتــمــويــل.  على 
الصغيرة  المؤسسات  مــن  عمالئه 
والـــمـــتـــوســـطـــة، نــتــيــجــة الـــظـــروف 
الراهنة واإلجراءات المتخذة للحد 
كوفيد  كورونا  فيروس  انتشار  من 
-١٩ فـــي الـــبـــالد، أعــلــن الــمــصــرف 

ـــأجـــيـــل األقـــــســـــاط الـــمـــالـــيـــة  عـــــن ت
المستحقة  المستندية  واالعتمادات 
للشركات لمدة ٦ أشهر». وينعكس 
اهتمام المصرف بدعم المؤسسات 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة فـــي قطر 

برنامج  خــالل  مــن  أســاســي  بشكل 
«أعمالي» المصمم خصيصاً لتلبية 
الصغيرة  الــمــؤســســات  احــتــيــاجــات 
بالحلول  وتــزويــدهــا  والمتوسطة، 
ــيــة الـــمـــتـــطـــورة والــمــبــتــكــرة،  الــمــال
وبالتوجيهات واالستشارات المالية 
مديري  عبر  المقدمة  والمصرفية 
مــلــفــات  كــــافــــة  إلدارة  عـــــالقـــــات 
الـــعـــمـــالء، وبــــاإلضــــافــــة إلـــــى ذلـــك 
تـــم تــخــصــيــص مــكــاتــب فـــي فـــروع 
المصرف، وتوفير أحدث الخدمات 
المصرفية عبر اإلنترنت للشركات 
على مـــدار الــســاعــة، بــاإلضــافــة إلى 
خدمات تحويل الرواتب، وتحصيل 
المبالغ النقدية والشيكات، وتقديم 
والودائع،  الحسابات  أنــواع  مختلف 
وبـــرامـــج الــتــمــويــل الــمــتــعــددة. كما 
طـــّور الــمــصــرف أيــضــاً الــعــديــد من 
الــخــدمــات والــمــنــتــجــات الــتــي تلبي 
للمؤسسات  المختلفة  االحتياجات 
الصغيرة والمتوسطة في قطاعات 
مـــحـــّددة، مــثــل الــبــنــاء، والــتــجــارة 

فترات  ضمن  وذلــك  والــخــدمــات، 
زمنية تنافسية. 

مجموعة  المصرف  أطلق  وقــد 
المصرفية  والخدمات  الحلول  من 
الرقمية الشاملة التي تتيح لعمالئه 
من الشركات الكبيرة، والمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة تلبية مختلف 
عبر  اليومية  المالية  احتياجاتهم 
اإلنترنت. وقد شملت هذه الحلول 

للخدمات  الــمــســتــمــر  الــتــحــديــث 
ـــشـــركـــات عــبــر  ـــل الـــمـــصـــرفـــيـــة ل
اإلنترنت، والمنصة اإللكترونية 
 (WPS) األجـــور  حماية  لنظام 
لتسهيل عملية صرف الرواتب 
للموظفين.  إلكترونياً  الشهرية 
كــمــا أطــلــق الــمــصــرف مــؤخــراً 
بـــطـــاقـــات اإليــــــــداع لــلــشــركــات 
لتشجيع  الــحــصــريــة  الــجــديــدة 

عـــمـــالئـــه عـــلـــى االســــتــــمــــرار 
بــــــإتــــــمــــــام مــــعــــامــــالتــــهــــم 

القنوات  عبر  المصرفية 
تتيح  والــتــي  الــرقــمــيــة، 

لــعــمــالء الــمــصــرف مـــن الــشــركــات 
الــكــبــيــرة والـــمـــؤســـســـات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة إيداع النقد أو الشيكات، 
وقــــت  أي  فــــــي  حــــســــابــــاتــــهــــا  فــــــي 

وبـــطـــريـــقـــة آمـــنـــة وســـلـــســـة، عــبــر 
ـــــــي الــتــابــعــة  أجــــهــــزة اإليــــــــــداع اآلل
للمصرف والمتوفرة في ٤٠ موقعاً 

مختلفاً في أرجاء البالد.

المصرف أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لتوفيره حلوالً وخدمات مصرفية متطورة
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خالل فيديو جديد عبر منصات 

الدوحة -[:

الــهــور  عــبــدالــرحــيــم  د.  اســتــعــرض 
خــــالل فــيــديــو جـــديـــد عــبــر مــنــصــات 
بــيــن  األجــــنــــبــــي  االســـتـــثـــمـــار   ]
االســتــراتــيــجــيــة والــتــطــبــيــق. وأوضـــح 
أن دعـــم فــكــرة االســتــثــمــار األجــنــبــي 
لكل  حقيقي  مطلب  هي  أشكاله  بكل 
االقــتــصــادات «الــمــتــقــدمــة والــنــاشــئــة 
والنامية». وأشار إلى أنه ال يجب أن 
عن  بعيدة  االستثمارات  هــذه  تكون 
االستثمار  لطرفي  والهدف  المغزى 
ســـواء الــشــركــات الــدولــيــة أو الــبــلــدان 
وقــال  الــشــركــات.  لــهــذه  المستضيفة 
االستثمار  إن  الهور:  الرحيم  عبد  د. 
مباشر  استثمار  هو  المباشر  األجنبي 
تقوم  ما  بلد  في  األعــمــال  أو  للمنتج 
بشراء  ســواء  آخــر،  بلد  في  شركة  به 
عن  أو  المستهدف  البلد  فــي  شــركــة 
لألعمال  الموسعة  العمليات  طــريــق 
الـــقـــائـــمـــة فــــي ذلـــــك الـــبـــلـــد وأضـــــاف 
أن االســتــثــمــار األجــنــبــي الــمــبــاشــر له 
أغـــــراض كــثــيــرة ومــنــهــا االســتــفــادة 
مــن األوضـــــاع االقــتــصــاديــة الــســائــدة 
الطبيعية  والـــمـــوارد  الــبــلــد  ذلـــك  فــي 
الــــمــــوجــــودة فـــيـــه وانـــعـــكـــاســـهـــا عــلــى 
رخص األجور أو امتيازات االستثمار 

الضريبية  االمــتــيــازات  مثل  الخاصة 
لكسب  كــحــافــز  الــبــلــد  يقدمها  والــتــي 
الــدخــول  نتيجة  الجمركية  الــرســوم 

ألسواق البلد أو اإلقليم.
الـــهـــور:  الـــرحـــيـــم  عــبــد  د.  وقـــــال   
ولـــالســـتـــثـــمـــار األجــــنــــبــــي الـــمـــبـــاشـــر 
أنــــــــــواع هـــــي االســــتــــثــــمــــار األجـــنـــبـــي 
الــمــبــاشــر األفـــقـــي: وهــــو االســتــثــمــار 
فــي جــمــيــع الــفــروع الــتــي تــنــتــج سلعاً 
مـــشـــيـــراً  األم..  لـــلـــشـــركـــة  مـــمـــاثـــلـــة 
إلــــى أن هــــذا الـــنـــوع مـــن االســتــثــمــار 
ــتــســهــيــل  األجـــــنـــــبـــــي الــــمــــبــــاشــــرهــــو ل
وصــــول الــمــســتــثــمــريــن إلـــى األســــواق 
بــعــض  عــلــى  لــلــتــغــلــب  أو  الـــخـــارجـــيـــة 
الــعــوائــق الــلــوجــســتــيــة مــثــل الــحــواجــز 

والتخزين  النقل  وتكلفة  الجمركية، 
على  تؤثر  التي  األمــور  مــن  وغيرها 
الــوضــع الــتــنــافــســي لــلــشــركــة والــمــنــتــج 
المستثمرين  ومــعــظــم  لــلــصــادرات، 
اإلنتاج  مراحل  جميع  تكرار  يفضلون 
من  لذلك  لما  المستهدف  الموقع  في 
وجودة  تكاليف  على  سيطرة  ميزات 

اإلنتاج. 
وأضــــــاف: أمــــا الـــنـــوع اآلخـــــر فــهــو 
الرأسي  المباشر  األجنبي  االستثمار 
في  االســتــثــمــار  وهــــو  الـــعـــمـــودي:  أو 
ـــتـــاج  مــخــتــلــف مــــراحــــل تــصــمــيــم وإن
تنفيذ  خالل  من  المنتجات  وتسويق 
وبواسطة  مختلفة  دول  فــي  اإلنــتــاج 
شــــركــــات مـــحـــلـــيـــة تـــابـــعـــة لــلــشــركــة 
االســـتـــفـــادة  أجـــــل  مــــن  وذلـــــك  األم. 
مـــن الــــفــــروق فـــي تــكــالــيــف عـــوامـــل 
واألرض  الطاقة  أثــمــان  مثل  اإلنــتــاج 
واألجور  النقل  ووسائط  واإليجارات 
تكون  عندما  إنه  حيث  البلدان،  بين 
الــمــضــافــة  الـــقـــيـــمـــة  ذات  األنـــشـــطـــة 
للشركة األم مطبقة مرحلًة بمرحلة 
المضيف  البلد  في  عمودية  بطريقة 

عمودياً. االستثمار  يكون 
أن  الـــهـــور  عــبــدالــرحــيــم  د.  ــــــد  وأّك
فاعالً  يكون  لكي  األجنبي  االستثمار 
يحقق  أن  يجب  الــدولــة  فــي  وإيجابياً 

أحد أو كل المنافع سابقة الذكر وبأي 
العمودي،  أو  األفــقــي  أنــواعــه  مــن  نــوع 
مشيراً إلى أن عدم تحقيق ذلك يجعل 
االســتــثــمــار عــبــئــاً عــلــى الـــدولـــة وعــلــى 

اقتصادها.
ـــــورة  ـــــطـــــالق ث وقــــــــــال: إنـــــــه مـــــع ان
الــمــعــلــومــات واالتـــــصـــــاالت أصــبــحــت 
شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــالــمــيــة مثل 
قــادرة  وغيرها،  بــوك  وفيس  جوجل 
بمنتجاتها  العالم  واختراق  غزو  على 
وقـــدراتـــهـــا الــتــســويــقــيــة مــعــتــمــدة على 
لديها  المتوفر  الضخم  البيانات  حجم 

.«Big data» وهو ما يطلق عليه
وأشـــــــــار إلــــــى تـــحـــقـــيـــقـــهـــا مـــئـــات 
الـــمـــلـــيـــارات مــــن األربــــــــاح مــــن كــل 
أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم مـــــن خــــــالل تـــنـــوع 
دون  ــاتــهــا  بــيــان وحـــجـــم  مــنــتــجــاتــهــا 
بــالــقــنــوات  األمـــــــوال  هــــذه  تـــمـــر  أن 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لـــالســـتـــثـــمـــار األجـــنـــبـــي 
وأشـــار  الــمــبــاشــر.  غــيــر  أو  الــمــبــاشــر 
مازالت  الدولية  التشريعات  أن  إلى 
فــي مــراحــل الــتــطــور لــمــواكــبــة هــذا 
غير  األجــنــبــي  االســتــغــالل  مــن  الــنــوع 
الــمــقــنــن لـــألســـواق الــعــالــمــيــة، األمــر 
عــلــيــه  الــعــمــل  يــتــم  أن  يــجــب  الـــــذي 

ومؤثر. فوري  بشكل 

د. الهور يستعرض أهداف وأنواع االستثمار األجنبي

د. عبدالرحيم الهور

لمشاهدة الفيديو إضغط هنا 

الدوحة - [:

حــــــددت ٤ شــــركــــات جــــديــــدة مــواعــيــد 
اإلفــــصــــاح عـــن الــبــيــانــات الــمــالــيــة لــلــفــتــرة 
المنتهية في ٢٠٢٠/ ٦/ ٣٠ . وأعلن مصرف 
قــطــر اإلســـالمـــي اإلفـــصـــاح عـــن الــبــيــانــات 
المالية للفترة المشار إليها يوم األربعاء ١٥ 

يوليو المقبل. 
وحــــددت شــركــة قــطــر لــلــوقــود (وقـــود) 

يوم ١٥ يوليو المقبل لإلفصاح عن البيانات 
 .٢٠٢٠/ ٦/ ٣٠ في  المنتهية  للفترة  المالية 
كــمــا حــــددت إنــمــاء الــقــابــضــة (الــمــجــمــوعــة 
يوليو   ١٦ يــوم  سابقاً)  القابضة  اإلسالمية 
المقبل موعداً لإلفصاح عن بياناتها المالية 
وأعــلــنــت   .٢٠٢٠ عـــام  مــن  األول  للنصف 
اإلفصاح  عزمها  عن   Ooredoo مجموعة 
يوليو   ٢٨ الثالثاء  يــوم  المالية  بياناتها  عن 

المقبل.

٤ شركات تحدد مواعيد اإلفصاح عن النتائج النصفية

الدوحة - [:

أعلنت اإلسالمية القابضة لموقع بورصة 
اإلجــراءات  جميع  من  االنتهاء  تم  أنه  قطر 
الشركة،  اســم  لتغير  المطلوبة  القانونية 
لــيــصــبــح االســـــم الـــجـــديـــد بــالــلــغــة الــعــربــيــة 
 Inma إنماء القابضة» وباللغة اإلنجليزية»

.«Holding

الجمعية  اجــتــمــاع  قــــرار  إلـــى  وأشــــــارت 
اإلسالمية  للمجموعة  العادية  غير  العامة 
القابضة المنعقد بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠، 
اسم  تغيير  على  فيه  الموافقة  تمت  والذي 
إنماء  إلــى  القابضة  اإلســالمــيــة  المجموعة 
القابضة. وأضافت: يجدر بالذكر استمرار 
الشريعة  ضــوابــط  ضــمــن  الــشــركــة  أعــمــال 

اإلسالمية.

الدوحة -[:

ــــرة الــــقــــابــــضــــة إحـــــدى  ــــمــــي أعــــلــــنــــت ال
الــشــركــات الــتــابــعــة والــمــمــلــوكــة بــالــكــامــل 
أنها  االستهالكية  للمواد  الميرة  لشركة 

قـــد أنــهــت اتــفــاقــيــة االمـــتـــيـــاز مـــع شــركــة 
 (WH Smith Travel Limited-UK)
مجموعة  وتوقفت  المتحدة،  بالمملكة 
ِشعار  تحت  المتاجر  تشغيل  عــن  الميرة 

.(WH Smith)

تغيير «اإلسالمية القابضة» إلى «إنماء القابضة»

(WH Smith) الميرة: وقف تشغيل المتاجر تحت ِشعار

https://bit.ly/2Bmd0N0
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٢٧٢٧   

أين يريد أن يتوجه األمريكيون؟

عواصم ـ وكاالت :

المستجد  كـــورونـــا  فــيــروس  تسبب 
فـــــي إيـــــقـــــاف الــــســــفــــر، خــــــالل فــصــل 
الــربــيــع، بـــالـــواليـــات الــمــتــحــدة.. ومــع 
حــلــول الــصــيــف، ال يــــزال الــعــديــد من 
األمريكيين غير متأكدين من خطط 
نشرت  ولكن،   .٢٠٢٠ للعام  إجازاتهم 
قائمة  للسيارات  األمريكية  الجمعية 
بتوقعات السفر الصيفي، للعام ٢٠٢٠، 
من بداية شهر يوليو  حتى أواخر شهر 
سبتمبر. وبحسب الجمعية األمريكية 
أكثر  األمريكيون  سيشغل  للسيارات، 
مـــن ٧٠٠ مــلــيــون رحـــلـــة، فـــي يــولــيــو 
وأغــســطــس وســبــتــمــبــر، وهـــو مــا يقل 
ــيــون رحـــلـــة مـــقـــارنـــة بــعــام  بـــــــ١٢٠ مــل

.٢٠١٩
ـــم االفــــتــــراضــــي الــــذي  ـــعـــال وفـــــي ال
ال يـــســـوده الــــوبــــاء، تــتــوقــع الــجــمــعــيــة 

األمريكية للسيارات ٨٥٧ مليون رحلة 
في الربع الثالث، أي زيادة بنسبة ٣٫٦٪ 
التحليل،  وبــهــذا  الــمــاضــي.  الــعــام  عــن 
تــســبــب فـــيـــروس كــــورونــــا الــمــســتــجــد 

بخسارة حوالي ١٥٠ مليون رحلة هذا 
األمريكية  للجميعة  ووفــقــاً  الصيف. 
اإلجمالي  االنخفاض  يعود  للسيارات، 
ــــى انــخــفــاض  فـــي نــســبــة الــــرحــــالت إل

مشاريع  ستشهد  حيث  الجوي،  السفر 
الجمعية للحافالت والسكك الحديدية 
مشابهاً  انخفاضاً  السياحية  والسفن 

لقطاع السفر.  

كورونا يغير مخططات رحالت صيف ٢٠٢٠

عواصم ـ د ب أ :

أن  البريطانية  صــن»  صحيفة «ذا  أفــادت    
الخطوط الجوية البريطانية «بريتش إيروايز»، 
لشركات  الموحدة  الدولية  للمجموعة  التابعة 
ووضــع  طــيــاراً   ٣٥٠ بتسريح  ستقوم  الــطــيــران، 
إعــادة  سيجري  مجموعة  ضمن  آخــريــن   ٣٠٠
الصحيفة  وذكـــــرت  الـــحـــاجـــة.  عــنــد  تــعــيــيــنــهــم 
أن هـــذه الــخــطــوة تــأتــي عــقــب تــوصــل الشركة 
التفاق مع طياريها. وتشير الصحيفة، التي لم 
توضح مصدر هذه المعلومات، إلى أن معظم 
الــطــيــاريــن الــذيــن يــواجــهــون عــمــلــيــات تسريح 

لندن.  في  جاتويك  مطار  في  يعملون  إجباري 
وأوضحت الصحيفة أن الطيارين ومساعديهم 
الذين تم إدراجهم ضمن مجموعة الــ ٣٠٠ ليس 
وسيواصلون  عليها  للعمل  طائرة  حاليا  لديهم 
الــعــمــل فــي مــقــابــل تــقــاضــيــهــم نــصــف راتــبــهــم، 
في حين سيجري خفض رواتــب أفــراد طاقم 
الـــطـــائـــرة اآلخــــريــــن بــنــســبــة ١٥٪ فـــي الــوقــت 
أن  إلى  لألنباء  بلومبرج  وكالة  وتشير  الحالي. 
الخطوط الجوية البريطانية تتعرض النتقادات 
خطط  بسبب  البرلمان  وأعضاء  النقابات  من 
 ٣٠ حوالي  تسريح  أو  وظيفة،   ١٢٠٠٠ لشطب 

بالمئة من موظفيها.

ً الخطوط البريطانية تسّرح ٣٥٠ طيارا

ً التحول نحو المالذات اآلمنة ببيع ٢٩٨ طنا

عواصم ـ وكاالت:

 أشار تقارير حديثة إلى أن صفقات 
شــــراء الـــذهـــب ســّجــلــت رقـــمـــاً قــيــاســيــاً 
أمريكي  دوالر  مليار   ١٥٫٤ بلغ  عالمياً 
من قبل صناديق المؤشرات المتداولة 
والــمــنــتــجــات الــمــمــاثــلــة عــلــى الــصــعــيــد 
العالمي في الربع األول من عام ٢٠٢٠؛ 
مــن الــذهــب.  أي مــا يــعــادل ٢٩٨ طــنــاً 
الــمــشــتــريــات  قــيــمــة  لـــوصـــول  أدى  مـــا 
على  مستوياتها  أعــلــى  إلـــى  اإلجــمــالــيــة 
اإلطـــــــــالق. ويـــشـــيـــر هـــــذا الــــرقــــم إلـــى 
اآلمنة»  «المالذات  نحو  التحول  حجم 
الــــذي شــهــده الــســوق جــــراء الــمــخــاوف 
كــورونــا  فــيــروس  انــتــشــار  عــن  الناجمة 
المستجد، والدور المركزي الذي تلعبه 
المنتجات المتداولة في البورصات في 
األوقـــات  هــذه  فــي  المستثمرين  دعــم 
االســتــثــنــائــيــة. وتــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن 
لتحديد  اســتــخــدامــاً  األكـــثـــر  األداتــــيــــن 
المتداولة  المنتجات  هما  الذهب  سعر 
والعقود  الذهبية  بالسبائك  للمتاجرة 
اآلجــلــة. ووفــقــاً لــلــتــقــريــر، فــقــد ارتــفــع 

الطلب على الذهب من قبل المنتجات 
الــمــتــداولــة فــي الــبــورصــات فــي الــربــع 
من  أكــثــر  إلـــى   ٢٠٢٠ عـــام  مـــن  األول 
٣٠٠٪ على أساس سنوي مقارنة بالربع 

األول من عام ٢٠١٩.
ـــظـــراً لــالنــخــفــاض الــنــســبــي الـــذي  ون
شــهــده الــربــع األخــيــر مــن عـــام ٢٠١٩ 
على  المستثمرين  إقبال  تراجع  نتيجة 
على  الطلب  ازداد  فقد  الــذهــب،  شــراء 
المتداولة  المنتجات  قبل  من  الذهب 
على   ٪١٠٠٠ بــنــحــو  ـــبـــورصـــات  ال فـــي 

فقد  األداء،  حيث  ومــن  ربــعــي.  أســاس 
الفورية  الــذهــب  عــقــود  أســعــار  حققت 
عائدات بنسبة ٣٫٩٪ بالدوالر األمريكي 
لتأتي  الــعــام،  هــذا  من  األول  الربع  في 
مباشرة بعد سندات الخزانة األمريكية 

ضمن فئات األصول الرئيسية.
بين  أداء  أفـــضـــل  ـــذهـــب  ال وحـــقـــق   
األصول التي لخصها التقرير خالل ١٢ 
حتى نهاية مارس ٢٠٢٠، بنسبة  شهراً 
بـــالـــدوالر   ٪٢٢ إلــــى  وصــلــت  عـــائـــدات 

األمريكي. 

١٥,٤ مليار دوالر قيمة صفقات شراء الذهب
٣٩٥  مليار دوالر 

إيرادات البرمجيات  
بالصين
بكين ـ  قنا:

الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  قــــالــــت 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات 
قــطــاع  ــتــعــاش  ان إن  الــصــيــنــيــة 
ــــبــــالد  ــــبــــرمــــجــــيــــات فــــــي ال ال
آخـــــــذ فـــــي الـــــتـــــســـــارع وســــط 
تــأثــيــر وبــــاء مـــرض فــيــروس 
حيث  (كوفيد-١٩)  كـــورونـــا 
مرحلة  اإليــــرادات  نمو  دخــل 
إيجابية. وذكرت أن شركات 
الــــبــــرمــــجــــيــــات فـــــي الـــصـــيـــن 
 ٢٫٨ حــقــقــت مـــا يـــقـــرب مـــن 
 ٣٩٥٫٦ (حوالي  يوان  تريليون 
من  أمــريــكــي)  دوالر  مــلــيــار 
اإليـــــرادات بــيــن يــنــايــر ومــايــو 
على   ٪٤٫٢ بزيادة  العام،  هذا 
أســــــاس ســــنــــوي. وأوضـــحـــت 
ــــــــــــوزارة أنــــــه فـــــي األشــــهــــر  ال
ــعــام  الــخــمــســة األولــــــى مـــن ال
الــحــالــي، بــلــغــت أربــــاح قــطــاع 
مــلــيــار   ٣٢١٫٩ الــبــرمــجــيــات 
مــلــيــار   ٤٥٫٥ (حــــوالــــي  يـــــوان 
بانخفاض  أمــريــكــي)،  دوالر 

١٫١٪ على أساس سنوي. 

تقديراً لجهودهم في محاربة كورونا

أثينا ـ أ ف ب :

أعلنت وزارة السياحة اليونانية أن جزيرة 
األلــمــان  األطـــبـــاء  عـــشـــرات  ستستقبل  كـــوس 
البالد  تستعد  فيما  اليوم  من  اعتباراً  مجاناً 
الجزر  فــي  المحلية  مــطــاراتــهــا  فتح  إلعـــادة 

أمام طائرات الركاب.
ـــــــوزارة: إن األطـــبـــاء الــوافــديــن  وقـــالـــت ال
وعددهم ١٧٠ طبيباً ستستضيفهم الجزيرة 
محاربة  فــي  بمساهمتهم  اعــتــرافــاً  مــجــانــاً 
فيروس كورونا المستجد في ألمانيا وامتناناً 
لــهــم. وأضـــافـــت أن مــســؤولــيــن مـــن وكــالــة 
سيكونون  أي»  يو  «تي  األلمانية  السفريات 
ــــركــــاب ويـــلـــتـــقـــون وزيــــــر الــســيــاحــة  بـــيـــن ال

من  الرحلة  وستهبط  ثيوخاريس.  خاريس 
فتح  إعـــادة  مــوعــد  مــن  يومين  قبل  ألمانيا 
اليونان مطاراتها في الجزر والمناطق أمام 
حركة المالحة المدنية في ١ يوليو. وتسعى 
يمكنهم  أنــه  إلــى  ـــزوار  ال لطمأنة  الحكومة 
التي  اليونان  في  بأمان  الصيف  عطل  قضاء 
فيما  الــســيــاحــة  عــلــى  اقــتــصــادهــا  ربــع  يعتمد 
باستئناف  السماح  خطط  في  أوروبا  تمضي 
السفر. وبحسب سلطات الدفاع المدني فإن 
مئات الفحوص ستجرى يومياً في مطارات 
وسيكون  البالد.  أنحاء  مختلف  وفي  الجزر 
تشمل  اســـتـــمـــارة  يـــمـــألوا  أن  الـــركـــاب  عــلــى 
دخول  من  ساعة   ٤٨ قبل  إقامتهم  عناوين 

البالد. 

ً جزيرة يونانية تستقبل أطباء ألمانيا مجانا

كتب ـ عاطف الجبالي: 

قـــــــــال الـــــمـــــهـــــنـــــدس مــــحــــمــــد خــــالــــد 
الـــشـــرشـــنـــي، رئـــيـــس قـــســـم تــكــنــولــوجــيــا 
الترشيد  إدارة  فــي  بــالــوكــالــة،  الترشيد 
وكـــفـــاءة الـــطـــاقـــة، بــالــمــؤســســة الــعــامــة 
«كهرماء»،  والــمــاء  للكهرباء  القطرية 
الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة  تـــرشـــيـــد  مـــحـــطـــة  إن 
لــتــخــزيــن الـــطـــاقـــة لــشــحــن الــمــركــبــات 
ــائــيــة، تــســتــخــدم ثــــالث وســائــل  الــكــهــرب
الشبكة  في  تتمثل  والتي  الكهرباء  إلنتاج 
ووحـــدات  الشمسية  واأللــــواح  الرئيسية 
الكهرباء  إلنتاج  «البطاريات»  التخزين 
دون وقت الذروة في حالة عدم ضعف 

الشمس.  أشعة 
حياتنا  لبرنامج  حديثه  خالل  أضاف 
فـــي تــلــفــزيــون قـــطـــر: مــحــطــة تــرشــيــد 
الــكــهــروضــوئــيــة تــتــمــيــز بــســرعــة فــائــقــة 
الكهربائية،  السيارات  شحن  في  وآمنة 
خالل  الــســيــارة  شحن  عملية  تتم  حيث 
المحطة  وتستطيع  دقيقة،   ٢٠ إلــى   ١٥

يومياً. سيارة   ٢٤ شحن 
ـــشـــرشـــنـــي عــــن ســـعـــادتـــه  وأعــــــــرب ال
ــبــرنــامــج الــوطــنــي لــلــتــرشــيــد  بــتــحــقــيــق ال

عالمياً  إنجازاً  «ترشيد»  الطاقة  وكفاءة 
ضمن  عالمتين  بجائزتين  بفوزه  جديداً 
في  الرشيدة  العالمية  الحوكمة  برنامج 
هيئة  من  والمقدمة  الخامسة،  نسخته 
كـــامـــبـــردج الـــدولـــيـــة خــــالل حــفــل أقــيــم 
لألوضاع  نظراً  اإلنترنت  عبر  لندن  في 
مشيراً  (كوفيد-١٩)،  لجائحة  الــراهــنــة 

كبيرة. إنجازات  حقق  البرنامج  أن  إلى 
ونــــــّوه إلــــى أن كـــهـــرمـــاء تـــهـــدف إلــى 
 ٧٠٠ إلنــتــاج  الشمسية  األلـــواح  اســتــخــدام 
 ٥٠٠ إلــى   ٢٠٠ مــن  وإنــشــاء  وات،  ميجا 
مـــحـــطـــة شـــحـــن ســــيــــارات كــهــربــائــيــة، 

تلفزيون  وقـــدم   .٢٠٢٢ بــحــلــول  وذلـــك 
برنامج  أن  خالله  أوضــح  تقريراً  قطر 
«تـــرشـــيـــد» يـــواصـــل مــســيــرتــه الـــدؤوبـــة 
والــغــنــيــة بـــالـــمـــبـــادرات وذلــــك انــطــالقــاً 
مــــن حـــرصـــه عـــلـــى دعـــــم الــمــســؤولــيــة 

واالبتكار. واالستدامة  المجتمعية 

وذكر التقرير أنه خالل النصف األول 
ترشيد  برنامج  كرس  الجاري  العام  من 
إجرائه  خــالل  من  المجتمعية،  جهوده 
شأنها  من  التي  المسابقات،  من  سلسلة 
تقنيات  على  وتعريفه  المجتمع  توعية 
وتشجيع  المتجددة،  والطاقة  الترشيد 

في  المبتكرة  اإلبــداعــيــة  األفــكــار  ودعــم 
المستدامة.  التنمية  أهداف  معالجة 

ـــا لــم  وأشـــــار إلــــى أن جــائــحــة كـــورون
ترشيد،  جــهــود  أمــام  عــثــرة  حجر  تقف 
البرامج  من  عدداً  أطلق  حيث  المثمرة، 
بالبيت  «خليك  حملة  ضمن  الــتــوعــويــة 
وتـــصـــرف بـــاســـتـــدامـــة» كــمــا تـــم إعــــداد 
مــســابــقــة تــوعــويــة خـــالل شــهــر رمــضــان   

ترشيد». شعار «أسال  تحت 
ترشيد  برنامج  أن  إلى  التقرير  ونّوه 
تــوعــويــة  عـــمـــل  ورش  ـــعـــد  بُ عــــن  أطـــلـــق 
مبيناً  لــألطــفــال،  مخصصة،  وتفاعلية 
وهــي  جــائــزتــيــن  حــصــد  الـــبـــرنـــامـــج  أن 
جـــائـــزة الــبــطــولــة الــعــالــمــيــة لــالســتــدامــة 
المشاريع  مجمل  عن  قطر  لدولة  ممثالً 
 ٢٠١٩ عــام  خــالل  المحققة  والــوفــورات 

ــــهــــا الـــــنـــــجـــــاح فــــــي خـــفـــض  ومــــن
اســــتــــهــــالك الـــكـــهـــربـــاء بـــحـــوالـــي 
ســـاعـــة  مــــيــــجــــاوات   ٧٦٥٤٤٨٩
لـــلـــكـــهـــربـــاء وخــــفــــض اســـتـــهـــالك 
مليون   ٣٣٫٧٨١ بــحــوالــي  الــمــيــاه 
مــتــر مــكــعــب وخــفــض اســتــهــالك 

 ٧٣٦٠٢ بـــحـــوالـــي  الـــغـــاز 
مكعبة. قدم  مليون 

كهرماء تخطط إلنتاج ٧٠٠ ميجا وات من األلواح الشمسية
إنجازات كبيرة لبرنامج «ترشيد».. محمد الشرشني:

في المبتكرة  داعــيــة 
المستدامة. نمية 

ـــا لــم جــائــحــة كـــورون
تررشيد، جــهــوود  مــامم
البرامج من  عدداً  ق 
بالبيت «خليك  ملة 
مـــة» كــمــا تـــم إعــــداد
خـــالل شــهــر رمــضــان

ترشيد».
ترشيد برنامج أن 
تــوعــويــة عـــمـــل  رش 

مبيناً لــألطــفــال،  ة، 
وهــي جــائــزتــيــن  ــد 
عــالــمــيــة لــالســتــدامــة
المشاريع مجمل  عن 
٢٠١٩ عــام خــالل  ة

ففــــــي خـخــفـفــضض
بـــاء بـــحـــوالـــي
ســـاعـــة وات 
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هل تستطيع معرفة الفوارق الثمانية بين هاتين الصورتين في أقل من ٥ دقائق؟ لعــبة الفـــــوارق لعــبة الفـــــوارق 

سهيل: ٣١١
السرطان: ٨
الدبران: ١٠

مـــن أطـــــاع هـــــواه بــاع 
دينه بدنياه.

:١٨٣٢
ــــــدالع ثـــــورة الــمــفــتــي   ان
جميل  آل  الــغــنــي  عــبــد 
ضد الوالي العثماني في 

بغداد.
:١٨٣٥

محمد علي باشا يصدر 
مصلحة  بـــإنـــشـــاء  أمــــــًرا 
اآلثــــــــــــــــار والــــمــــتــــحــــف 

المصري.
:١٩٢٨

البنسلين  دواء  اكتشاف 
على يد ألكسندر فلمنج.

:١٩٦٠
فيدل  الــكــوبــي  الــرئــيــس 
كـــــــاســـــــتـــــــرو يــــــصــــــادر 
مـــــمـــــتـــــلـــــكـــــات شــــركــــة 
الــــبــــتــــرول األمـــريـــكـــيـــة 

«تكساكو».
:١٩٧٤

إيــزابــيــال بــيــرون أرمــلــة 
الــرئــيــس خــــوان بــيــرون 
تـــقـــســـم الـــيـــمـــيـــن كــــأول 
رئــــيــــســــة لـــجـــمـــهـــوريـــة 

األرجنتين.
:١٩٩٢

اغـــــــتـــــــيـــــــال الـــــرئـــــيـــــس 
الـــــــجـــــــزائـــــــري مـــحـــمـــد 
احتفال  أثــنــاء  بوضياف 
رســمــي بــأحــد الــمــســارح 

في عنابة.
:٢٠١٥

ـــــــــالل  قــــــــــــــــــوات االحـــــــــت
اإلســـرائـــيـــلـــي تــعــتــرض 
الذي   ٣ الحرية  أسطول 
يــتــجــه إلــــى قــطــاع غــزة 
أشــدود  لميناء  وتقتاده 

بمن فيه.

٢٩ يونيو

المتاهة  هذه  عبور  في  األزهــار  بائعا  مساعدة  تستطيع  هل 
حتى يتمكنا من الوصول إلى محلهما لبيع الزهور في أقل من 

دقيقتين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 

اســــــــتــــــــخــــــــدم 
مـــــهـــــاراتـــــك فــي 
الــــــريــــــاضــــــيــــــات 
لــمــعــرفــة قــيــمــة 
كــــــــــــــــــــل رمــــــــــــــز 
حـــــتـــــى تـــتـــمـــكـــن 
مـــــــن الــــــوصــــــول 
إلــــــــــى اإلجــــــابــــــة 

الصحيحة؟

الرقم المنـاســب الرقم المنـاســب 

  حل مسابقة أمس: 

الكلمات األفقية: الكلمات األفقية: 

حل الكلمات المتقاطعة حل الكلمات المتقاطعة 

الكـلمات الرأســية: الكـلمات الرأســية: 

١- شاعر سوداني راحل مؤلف أغنية أغداً ألقاك.
٢- سريُع الَفْهم وُمْدِرك لألُمور (معكوسة) - عشر مئات.

٣- أغنية لفريد األطرش من كلمات عبدالعزيز سالم.
٤- دولة اتحادية ملكية تقع في جنوب شرق آسيا.

٥- زعيم صيني راحل - متشابهان.
٦- يقدمها الموظف لترك العمل - رداء.

عود  وعــازفــة  لمغنية  الشهرة  اســم   - (مبعثرة)  حاكمهم   -٧
مصرية.

٨- ضمير الغائب - أفران يخبز فيها.
٩- مطرب وموسيقار بحريني.

١٠- نظير (معكوسة) - حشرات آكلة للنبات - نصف يمهد.

١- سالمة (مبعثرة) - وجنة الوجه.
مغنية   - (معكوسة)  باإلنجليزية  تفاحة   -٢

وممثلة مصرية من أصل سوري.
٣- مستشار سياسي ألماني توحدت في عهده 

ألمانيا.
من  نــصــف قــــادر -  أخــبــر (مــعــكــوســة) -   -٤

األقارب (معكوسة).
رامي  أحمد  كلمات  من  كلثوم  ألم  أغنية   -٥

وألحان السنباطي.

الــحــشــرات  مـــن  فــصــيــلــة   - تــفــســيــر  أداة   -٦
االجتماعية (معكوسة).

َعْقالً  اإلِْدَراَك  الولد  بَلََغ   - (مبعثرة)  ْملَُة  زُّ  -٧
َوِسّناً.

ـــَظـــَهـــر  يَ  - (مـــعـــكـــوســـة)  الـــعـــمـــر  ــــة  ــــداي ب  -٨
(معكوسة).

٩- مالي (مبعثرة) - اسم علم مؤنث.
تــنــس  بــطــل   - الــجــمــيــلــة  الــــزهــــور  مـــن   -١٠

ألماني.

الكلـمات المتـقاطـعـة  الكلـمات المتـقاطـعـة  

 البـروج البـروج
والطوالع والطوالع 

 حدث في مثل  حدث في مثل 
هذا اليوم هذا اليوم 

يومية سياسية مستقلة
صدرت في ١٠ مايو ١٩٧٩

تصدر عن

شـركـة الخـلـيـج للـنـشـر والطـبـاعــة
الدائري الثالث - منطقة الهالل - الدوحة

ص.ب : ٥٣٣

رئيس التحرير:

عـبــداللـه غانم البنعلي المهنديعـبــداللـه غانم البنعلي المهندي
almuhannadi@raya.com

هاتف : ٤٤٤٦٦٥٦٦ - ٤٤٣٧١٣٥٣
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مدير التحرير:
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هواتف أقسام التحرير

قسم المحليات :
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قسم االقتصاد :
٤٤٤٦٦٥٣١
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قسم الرياضة :
٤٤٤٦٦٥٠٩ - ٤٤٤٦٦٥١٠

sport@raya.com

قسم العربي والدولي :
٤٤٤٦٦٥٠٦ - ٤٤٤٦٦٥٠٧

disknews@raya.com

القسم الثقافي
٤٤٤٦٦٥٢٢

culture@raya.com

إدارة اإلعالنات
هاتف : ٤٤٤٦٦٦١٨- ٤٤٤٦٦٦١٩ - ٤٤٤٦٦٦٥٠

اإلعـالنـات المبـوبــة :
٤٤٤٦٦٦٠٧

البــدالـــة :
٤٤٤٦٦٥٥٥

التـوزيـــع 
هاتف : ٤٤٤٦٦٦٣٦ - ٤٤٤٦٦٦٣٥
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الدوحة - [: في معظم دول العالم 
حضوراً  يُشكل  وجــودهــا  بــات  حدائق  هناك 
أو   الــدول  هذه  لسكان  سواء  قوياً،  واهتماماً 
وقد  الـــدول.  هــذه  لــزيــارة  القادمين  للسياح 
لتكون  االستثنائية  الــحــدائــق  هــذه  اختيرت 
ضــمــن الــمــعــالــم الـــبـــارزة، حــيــث تـــدرج على 

أن  ومــع  رئيسية.  كخيارات  الــزيــارة  برامج 
هذه الحدائق تتميز بوجود األنواع المختلفة 
ـــــــــورود إلضــــفــــاء الــبــهــجــة  ــــزهــــور وال مــــن ال
من  أصــبــحــت  لكنها  لــلــزائــريــن،  والـــســـرور 
تحتويه  ما  بفضل  العالم  وعجائب  غرائب 
حديقة  أي  فــي  يوجد  ال  وتمّيز  غــرابــة  مــن 

أخرى. وبالتالي فقد أصبحت هذه الحدائق 
جزءاً أساسياً من كينونة بعض المدن؛ إذ إنه 
بمجرد أن تذكر المدينة يُشار إلى الحديقة 
فرصة  يفّوت  أال  عليه  بــأن  الــزائــر  ويُــوصــى 
لشهرتها  «الفالنية»  الحديقة  إلــى  الــذهــاب 
إلى  يُضاف  ومــا  المدينة.  تلك  في  الطاغية 

ذلـــك هـــو أن بــعــض هـــذه الــحــدائــق قـــد تم 
على  احــتــوت  أو  غــريــبــة  بــصــورة  تصميمها 
تم  قــد  أو  والعجب  االســتــغــراب  تثير  أشــيــاء 

تزيينها الستقطاب المزيد من الزّوار.
شهيرة  باتت  حدائق  هناك  العموم  وفــي 
على مستوى العالم من حيث جمالها وكثرة 

واخـــتـــالف الــنــبــاتــات فــيــهــا، وكـــذلـــك هــنــاك 
بغرابتها  تتمّيز  الــتــي  الــحــدائــق  مــن  الــعــديــد 
واستثنائيتها وهو أنك قد ال تجد ما يشبهها 
ولنتعرف  آخـــر.  مــكــان  فــي  تصاميمها  فــي 
في هذا الموضوع على بعض الحدائق األكثر 

غرابة على مستوى العالم.

أغـــــرب الحــدائـــق فــــــي الـعـــالــــم
ال يوجد شبيه لها في أي مكان آخر

بعض 
الحدائق 

أصبح لها 
حضور قوي 
لدى السكان 

والسياح

الغرابة 
واالستثنائية 

والتفرد 
منحتها تلك 

الشهرة 
الكبيرة 
بالعالم

أصغر حديقة 
بالعالم 

مساحتها 
متران 

وتحوي 
شجرة واحدة 
ونباتات قليلة

 حديقة 
بادوفا أقدم 

حديقة نباتية 
أكاديمية 

في العالم 
تأسست في 
عام ١٥٤٥

الس بوزاس 
حديقة 

مساحتها 
٨٠ فداناً 

من الشالالت 
الطبيعية 

والبرك 

بارك دي 
ال فيليت 

أكبر حديقة 
علوم في 
أوروبا في 

العصر 
الحديث

أشـيكـاغا- اليـابـان

ياسمون الوطنية - ألمانيا

الحديقة الصغرى بالعالم - أمريكا 

الحديقة النباتية بادوفا - إيطاليا

حــديــقــة أشــيــكــاغــا في 
ــعــد واحــــدة من  الــيــابــان تُ
أجمل حدائق العالم وهذا 
وتشغل  غرابتها.  ســر  هــو 
مـــســـاحـــة تـــصـــل إلـــــى ٨٫٢ 
هيكتار وتبعد عن طوكيو 
وتشتهر  ساعتين،  حوالي 
وضخمة  مختلفة  بــأنــواع 
مـــــن الــــــزهــــــور الــــرائــــعــــة 
كما  األلـــــــوان،  الــمــتــعــددة 
زهور  الحديقة  في  تكثر 
الــفــوجــي الــشــهــيــرة والــتــي 

يحبها اليابانيون. 
 ١٦٠ حـــــوالـــــي  وتــــضــــم 
ـــــغ طــــــول  ـــــل ـــــب شــــــــجــــــــرة ي

جــذورهــا أكــثــر مــن ١٠٠ 
متر مربع، وأكبر شجرة 
مــــوجــــودة بــهــا قـــد نــاهــز 
عـــــام.   ١٠٠ الـــــــ  عـــمـــرهـــا 

وتــبــدو الــزهــور فــي هــذه 
بشكل  مــنــســقــة  الــحــديــقــة 
عليها  يضفي  مــا  مــذهــل، 
لتتمتع   ، إضــافــيــاً  جــمــاالً 

كبيرة  بجاذبية  الحديقة 
رائــعــة  طبيعية  ومــنــاظــر 
حوالي  منذ  تأسيسها  منذ 

١٠٠ عام .

تــقــع حــديــقــة يــاســمــون 
مكلنبورغ- فــي  الــوطــنــيــة 
ويــســتــرن بــومــيــرانــيــا في 
أقــصــى الــشــمــال الــشــرقــي 
مـــــن ألــــمــــانــــيــــا. الـــمـــيـــزة 
األكــــثــــر إثـــــــارة فــــي هـــذه 
الــــحــــديــــقــــة مــــنــــحــــدرات 
صورها  الــتــي  الطباشير، 
كاسبر  الــرســام  وخــلــدهــا 
تنظم  فريدريش.  ديفيد 
أيضاً  المتنزهات  حــراس 
جوالت منتظمة بناًء على 
شخصيات من األسطورة 
واألســــــــــــطــــــــــــورة، حـــيـــث 
يــمــكــن لــــلــــزوار الــتــعــرف 

عــلــى بــعــض الــمــعــتــقــدات 
األلــــــمــــــانــــــيــــــة الــــقــــديــــمــــة 

والــــقــــراصــــنــــة الـــشـــهـــيـــرة 
كالوس ستورتيكر، الذين 

دفنوا كنوزه في الجزيرة 
وفقاً لألسطورة.

حـــديـــقـــة «مــــيــــل إنـــــدز 
بـــــــــارك» فـــــي بــــورتــــالنــــد، 
بـــــــالـــــــواليـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
حديقة  أصغر  األمريكية، 
حيث  العالم،  في  ومتنزه 
يــبــلــغ قــطــر وعــــاء الــزهــور 
بــهــا مــتــريــن فــقــط ، وال 
يوجد بالوعاء سوى شجرة 
واحــــــدة وعـــــدد قــلــيــل من 
وتعد  الصغيرة،  النباتات 
الــــحــــديــــقــــة مــــــن مـــعـــالـــم 
الــمــديــنــة األكـــثـــر شــعــبــيــة. 
وكان موقع الحديقة مكاناً 
لــعــمــود إنــــارة فــى األصـــل، 
لــــكــــن بــــــــــدأت األعـــــشـــــاب 
ذلك  مــن  تنبت  والنباتات 

الوعاء، ومنذ ١٩٧١ سجلت 
بــمــوســوعــة جــيــنــيــس على 

أنها أصغر حديقة بالعالم، 
لتلك  أصــبــح   ١٩٧٦ وفــــي 

عمود  الصغيرة  الحديقة 
إنارة خاص بها رسمياً.

الــــحــــديــــقــــة الـــنـــبـــاتـــيـــة 
حديقة  هــي  بـــادوفـــا  فــي 
ومستنبت  عامة  تاريخية 
علمي جامعي في مدينة 
بــــــادوفــــــا، شــــمــــال شـــرق 
إيـــطـــالـــيـــا. تـــأســـســـت فــي 
فـــتـــرة  فـــــي   ١٥٤٥ عــــــام 
جـــمـــهـــوريـــة الـــبـــنـــدقـــيـــة، 
وهــــــــي أقــــــــــدم حـــديـــقـــة 
نـــبـــاتـــيـــة أكــــاديــــمــــيــــة فــي 
ـــــعـــــالـــــم. تـــغـــطـــي هــــذه  ال
الـــحـــديـــقـــة، الــتــابــعــة إلــى 
جامعة بادوفا، ما يقرب 
مربع.  متر   ٢٢,٠٠٠ من 
وتــــشــــتــــهــــر بـــهـــنـــدســـتـــهـــا 

المعمارية التاريخية، مع 
المنحوتات،  من  تشكيلة 

والـــنـــوافـــيـــر، فـــضـــًال عــن 
النباتات،  من  نــوع   ٦٠٠٠

بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــســـامـــة، 
اللحوم. آكلة  والحشرات 

أ

أ أ

ً

التكهنات الكونية - اسكتلنداالرمال البيضاء - البرازيل 
الرمال  حديقة  تسمى 
البيضاء في البرازيل لكنها 
نظرت  فــأيــنــمــا  صـــحـــراء، 
ســـتـــجـــد رمـــــــــــاالً بـــيـــضـــاء 
نـــاصـــعـــة تـــمـــتـــد بـــامـــتـــداد 
األفق  في  لتلتقي  بصرك 
بسماء ال تقل عنها جماالً، 
تــجــد  وذاك  هـــــذا  وبـــيـــن 
مـــيـــاه صــافــيــة تــركــوازيــة 
ــــون تــــتــــألأل مـــزاحـــمـــًة  ــــل ال
الـــــرمـــــال بـــبـــهـــائـــهـــا، هــي 
صـــــورة حــقــيــقــيــة لــمــكــان 
ــــوجــــد شـــمـــال  حـــقـــيـــقـــي ي
شرق البرازيل. تمتد هذه 
على  المدهشة  الــصــحــراء 
كيلومتر   ١٠٠٠ مــســاحــة 
مارانهاو  واليــة  في  مربع 

شـــمـــال شــــرق الـــبـــرازيـــل، 
ويـــــــــعـــــــــود ســــــبــــــب هــــــذه 
الــظــاهــرة الــمــدهــشــة إلــى 
الموسمية  األمــطــار  مــيــاه 
الـــتـــي تــهــطــل عـــلـــى هـــذه 
الــمــنــطــقــة فـــتـــكـــّون هـــذه 

البحيرات.
وتحوي هذه البحيرات 
أنــــــــواعــــــــاً مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
ـــــي تــثــيــر  ـــــت األســـــــمـــــــاك ال
ـــوجـــودهـــا فــي  الـــدهـــشـــة ب
هذه المناطق التي تختفي 

ـــحـــيـــرات وقـــت  ـــب فـــيـــهـــا ال
الـــجـــفـــاف، لــكــن الــعــلــمــاء 
يظنون أن الطيور وأشجار 
الــمــنــجــروف تــســاعــد على 
نــقــل بــيــض األســـمـــاك إلــى 

هذه المناطق.

هذه الحديقة في منزل 
بالقرب من دومفريز في 
جــنــوب غــــرب اســكــتــلــنــدا، 
وتـــعـــتـــمـــد فــــي تــصــمــيــمــهــا 
والعلوم،  الرياضيات  على 
خاصًة الهندسة الكسورية، 
وترجع ملكيتها للمهندس 
الــــمــــعــــمــــاري األمــــريــــكــــي 
جينكس.  تشارلز  الشهير 
واســـــتـــــخـــــدمـــــت الــــتــــربــــة 
البركة  حفر  عــن  الناتجة 
الرائعة  التالل  تصميم  في 
الــمــحــيــطــة بــهــا ووضــعــت 
بــهــا تــمــاثــيــل ومــنــحــوتــات 
وزخـــــرفـــــة مـــعـــدنـــيـــة مــن 
الــــــحــــــلــــــزون الـــــــمـــــــزدوج 
الحديقة  وهــذه  وطــائــرة، 

مــــتــــأثــــرة بـــالـــريـــاضـــيـــات 
والـــعـــلـــوم فــتــم اســتــخــدام 
وااللتواء  جينكس  موجات 
التي تصل إلى الجدار وتمر 
السفلى  الــجــزء  طــول  على 

مـــــن الــــســــيــــاج والـــخـــنـــدق 
تمثل  وأصبحت  والــبــوابــة. 
والعلمية  الرياضية  الصيغ 
فــــــى إطـــــــــار يـــجـــمـــع بــيــن 
الطبيعية  الــمــعــالــم  أنـــاقـــة 

والــتــمــاثــيــل والــمــنــحــنــيــات 
تعتبر  حيث  االصطناعية 
من الحدائق الفريدة ليس 
ولكن  اسكتلندا  فــي  فقط 

في العالم أجمع.

أ

سيو تاين - فيتنام الس بوزاس - المكسيك بارك دي ال فيليت - فرنسا

تعد سيوتاين حديقة عمالقة مرتبطة ببعد تاريخي، تحتوي على ما يشابه 
المعابد، الغابات، األلعاب، وجوالت متعددة شيقة مليئة بخدع البصر، حيث 
سترى تماثيل عمالقة ملونة تبتسم لك من كل ناحية، وفيها شاطئ يحتوي 
وجولة  النار،  كهوف  عبر  قارب  في  بجولة  القيام  ويمكن  تمساح،   ١٥٠٠ على 

أخرى في كهف مليء بالخفافيش لتذكرك بفضل اختيار الضوء على الظالم.

حديقة «بارك دي ال فيليت» في العاصمة الفرنسية- باريس، وهي أكبر حديقة 
الفرنسي  المعماري  المهندس  صممها  وقــد  الحديث،  العصر  في  أوروبـــا  في  علوم 
«برنارد تشومي». وتتناثر العديد من المباني حمراء اللون في الحديقة بشكل ُسمي 
العديد  المباني  هذه  وتُقدم  والديكور.  التزيين  إلى  تهدف  التي  المعمارية  بالحماقة 
الحديقة  ألأورك  قناة  وتقسم  والورش.  والمقاهي  الحضانة  دور  مثل  الخدمات  من 

إلى جزءين، ولالتصال بهما وجد نوعان من جسور المشاة.

فوق  أمتار»  قدم «٦١٠   ٢٠٠٠ على  يزيد  ارتفاع  على  بــوزاس  الس  حديقة  أنشئت 
مستوى سطح البحر، في غابة مطيرة شبه استوائية في جبال المكسيك، وتشمل أكثر 
منحوتات  مع  المتداخلة  والبرك  الطبيعية  الشالالت  من  هكتاراً»  فداناً «٣٢   ٨٠ من 
سريالية شاهقة من الخرسانة، وهي أكثر ما يميز تلك الحديقة، وهذه المنحوتات 

يبلغ عددها ٣٦ منحوتة.
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ال يوجد

ال يوجد

على الساحل :

في البحر :

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٢٨ - ٥٠٣٤ : ٢٣ – ٤٩ : ٥٢١١ : ١٧ – ٢٥ : ٠٥الرويس

٢٦ - ٣٠٣٨ : ١٦ – ٤٨ : ٣١٠٣ : ٢٢ – ١٦ : ١٠دخان

٢٩ – ١٥٣٨ : ١٦ –  ٤٥ : ٥١٠٣ : ٢١ – ٤٩ : ٠٩أبوسمرة

بالتوقيت المحلي

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٢٧ - ٠٠٤١ : ٠٠ – ٥٦ : ٢٧١٥ : ١٧ – ٥٨ : ٠٧مسيعيد

٢٧ - ١٩٤١ : ٢٣ – ٠٤ : ٢٢١٠ : ١٨ – ٥١ : ٠٦الوكرة

٣١ - ٤٤٤١ : ٢٢ – ٢٢ : ١٣  ٢٠ : ١٧ – ٠٧ : ٠٦الدوحة

٢٧ - ٤٣  ٢٨ : ٢٣ – ٠٠ : ٢٢١٢ : ١٥ – ٥٩ : ٠٥الخور

٣:١٧الفجر

٤:٤٦الشروق

١١:٣٧الظهر

٣:٠٠العصر

٦:٣٠المغرب

٨:٠٠العشاء

كايين- (أ ف ب): أُرجئ إطالُق صاروخ «فيغا» األوروبّي 
الذي كان مقرًرا مساء السبت من مركز كورو الفضائي في 
الجوية  «الظروف  بسبب  الرابعة  للمّرة  الفرنسية،  غويانا 
غير الــمــؤاتــيــة» َوفـــق مــا أعــلــن الــمــركــُز الــوطــنــيُّ لــدراســات 
الــفــضــاء فــي بــيــان. وكـــان مــن الــمــفــتــرض إطـــالق صـــاروخ 
«فــيــغــا» مــن كـــورو األحـــد ٣,٥١ صــبــاًحــا بــتــوقــيــت بــاريــس 
منخفض  مـــدار  فــي  لوضعها  اصطناعًيا  قــمــًرا   ٥٣ حــامــًال 
نيابة عن ٢١ عميًال من ١٣ دولة. وتتكّون هذه المجموعُة 
من سبعة أقمار اصطناعية صغيرة (وزنها بين ١٥ و١٥٠ 
أصغر  اصطناعًيا  قــمــًرا   ٤٦ إلــى  بــاإلضــافــة  كــيــلــوجــراًمــا)، 
حــجــًمــا يــتــراوح وزنــهــا بــيــن ٣٠٠ جـــرام و١١ كــيــلــوجــراًمــا. 
األرض  مراقبة  من  بدًءا  مختلفة  لَمهمات  تستخدم  وهي 
وصوًال إلى البحوث العلمية. وقال المركز في بيان «بسبب 
الظروف الجوية غير المؤاتية فوق مركز غويانا الفضائي، 
تّم تأجيل إطالق فيغا مرة أخرى». وهذا رابُع تأجيل على 

التوالي لعملية إطالق هذا الصاروخ.

 تأجيل إطالق صاروخ «فيغا» للمرة الرابعة

اكتشف  -وكاالت:  سويسرا 

باحثون في سويسرا مجموعة 

الجديدة  البكتيريا  من  كبيرة 

فــــــي الــــجــــلــــيــــد الـــــــذائـــــــب فــي 

تكون  أن  يمكن  والــتــي  الــبــالد 

النفايات  تحطيم  في  مفيدة 

البالستيكية. وجمع فريق من 

الباحثين من المعهد الفدرالي 

الــســويــســري ألبــحــاث الــغــابــات 

الطبيعية  والــمــنــاظــر  والــثــلــوج 

الصخرية  التربة  من  عينات 

على جبل شافبيرغ في جبال 

لبيت  ووفــًقــا  الشرقية.  األلــب 

الــفــدرالــي  المعهد  مــن  فـــراي 

السويسري، حّدد الفريق حتى 

من  ـــدة  جـــدي ــــــواع  أن  ١٠ اآلن 

الحرارة  منخفضة  البكتيريا 

باإلضافة  العينات،  هــذه  من 

الخميرة.  من  جديد  نــوع  إلــى 

ـــه قـــد يــكــون  ويـــقـــّدر فــــراي أن

من  نوع   ١٠٠ من  أكثر  هناك 

في  المكتشفة  غير  البكتيريا 

تحليلها  يتّم  لم  التي  العينات 

بعُد، وفًقا لتقرير نشره موقع 

فــــراي:  وقـــــال   .SwissInfo

«لم نتوّقع هذا أبًدا. إذ وجدنا 

منها   ٣٠٠ ونــحــو  نـــوع،   ١٠٠٠

هـــي مـــن األنـــــــواع الـــمـــوجـــودة 

الصقيعية»  التربة  فــي  فقط 

ويعتقد فراي أن بعض األنواع 

يمكن  البكتيريا  من  الجديدة 

اســتــخــدامــهــا فـــي الــمــفــاعــالت 

الــــحــــيــــويــــة لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 

البالستيكية  النفايات  تكسير 

مدافن  فــي  مساحة  لتحرير 

ــتــلــوث».  الــنــفــايــات وتــقــلــيــل ال

فرق  نجحت  الــمــاضــي،  وفــي 

السويسري،  الفدرالي  المعهد 

الحية  الكائنات  استخدام  في 

الـــدقـــيـــقـــة ألغــــــــراض أخــــرى 

أحد  واستخدم  بيئًيا.  مفيدة 

المشاريع السابقة إنزيمات من 

في  الصقيعية  التربة  بكتيريا 

يجعلها  ما  الغسيل،  منظفات 

فـــّعـــالـــة فـــي درجــــــات حــــرارة 

أمر  وهــو  المنخفضة،  المياه 

استخدام  من  يقّلل  أن  يمكن 

على  اعــتــمــاده  تــم  إذا  الــطــاقــة 

ــا لــفــراي،  نــطــاق واســـع. ووفــًق

تغطي  الصقيعية  التربة  فــإن 

ـــ ٥٪ مــن ســويــســرا  مــا يــقــدر ب

وتـــحـــتـــوي عــلــى مـــزيـــج أكــثــر 

ــكــائــنــات الــحــيــة  تــنــوًعــا مـــن ال

الدقيقة مما هو موجود عادة 

فــي أجـــزاء أخــرى مــن البالد. 

شافبيرغ،  عينات  أن  ويعتقد 

الــتــي تـــّم أخــذهــا مــن ارتــفــاع 

عــمــرهــا  قــــــدم،   ٩٨٠٠ نـــحـــو 

حوالي ١٣ مليوَن سنة.

اكتشاف بكتيريا عمرها ١٣ مليوَن عام

واشنطن - وكاالت: ابتكر طاقُم فيلم خيال 
فيلمهم  لتصوير  بارعة  طريقة  مغامر  علمّي 
فـــي ظــــّل اســـتـــمـــرار الـــمـــخـــاوف بـــشـــأن انــتــشــار 
 Hollywood موقع  وكشف  كــورونــا.  فــيــروس 

الــطــاقــم  أّن   Reporter
ـــــــا يـــدعـــى  اخـــــتـــــار روبـــــــوتً
لفيلم  كــبــطــلــة  «إريــــكــــا»، 
خــيــال عــلــمــّي، وهـــذه هي 
الـــمـــرة األولـــــى فـــي تــاريــخ 
الــســيــنــمــا الــعــالــمــيــة، الــتــي 
البطولة  دور  فيها  يلعب 
يعمل  «مــمــثــل  روبـــــــوت» 
ويقول  الصناعي.  بالذكاء 
ســـــام خـــــــوزي، الــمــشــرف 
البصرية  الــمــؤثــرات  عــلــى 
العلمي  الــخــيــال  فيلم  فــي 
تبلغ  الــــذي   ،«b» بــعــنــوان 

فيه  ستشارك  والــذي  دوالر،  مليون   ٧٠ قيمته 
«إريكا»، الشخصية الرئيسية في الفيلم: «لقد 
وهــذا  الـــدور».  لتلعب  الصفر  مــن  إنشاؤها  تــّم 
 Bondit Capital Media من  مدعوم  الفيلم 

نــيــويــورك،  فــي   Ten Ten Global Mediaو
 b «يتبع   :Hollywood Reporter لـــ  ووفــًقــا 
لتكرار  أنــشــأه  برنامج  فــي  خلًال  اكتشف  عالًما 
الحمض النووي البشري ويساعد المرأة الذكية 
على  (إريكا)  صممها  التي 
الــــــهــــــروب. وتـــــــّم تــطــويــر 
الصناعي  الـــذكـــاء  روبــــوت 
ــــيــــن  ــــَم ــــعــــال مـــــــن قـــــبـــــل ال
ـــيـــن، هــيــروشــي  ـــَيّ ـــيـــابـــان ال
أوغاوا،  وكوهي  إيشيغورو 
الــلــذيــن أنــشــآ إريــكــا كجزء 
مــن دراســـات الــروبــوتــات، 
برامج  من  أيًضا  ومّكناها 
الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي الــتــي 
عــلــمــتــهــا كــيــفــيــة الــتــمــثــيــل. 
يكن  لم  الــحــال،  وبطبيعة 
تــعــلــيــم الـــروبـــوت الــرمــوز 
األخــطــاء.  مــن  خــالــًيــا  الــشــاشــة  عــلــى  التعبيرية 
األخرى،  التمثيل  أساليب  خوزي: «في  ويقول 
يشارك الممثلون تجاربهم الحياتية في الدور، 

لكن إريكا ليس لديها تجارب حياتية».

الروبوت «إريكا» بطلة لفيلم كلفته ٧٠ مليون دوالر

تخريب مستشفى 
مكسيكّي بعد شائعات 

عن نشر كورونا

أحـــد  أفـــــــراُد  أقـــــدم  ب):  ف  (أ  المكسيك- 
الــمــجــتــمــعــات الــمــحــلــيــة فــي كــيــابــاس فــي جــنــوب 
شــــــرق الـــمـــكـــســـيـــك عــــلــــى تــــخــــريــــب مــســتــشــفــى 
للشرطة  تابعتَين  سيارتَين  في  النار  وأضرموا 
كورونا  لفيروس  متعّمد  نشر  عن  شائعات  بعد 
حمى  لــمــكــافــحــة  أدخــنــة  إطـــالق  عــبــر  الــمــســتــجــد 

السبت.  العامة  النيابة  أعلنت  ما  َوفــق  الضنك، 
ُهوجم  عندما  الجمعة  مساء  الــحــوادث  ووقعت 
ـــهـــوا فــي  ـــب شــــرطــــيــــون مــــن جــــانــــب ســــكــــان اشـــت
الراينزار.  منطقة  في  تبخير  بعمليات  قيامهم 
ـــعـــارض الـــعـــديـــد مـــن الــمــجــتــمــعــات الــمــحــلــيــة  وت
فـــي واليــــة كــيــابــاس طـــرق الــتــبــخــيــر لــمــكــافــحــة 

أن  يفترض  الــذي  المطهر  ورّش  الضنك  حمى 
َوفــًقــا  الــبــعــض،  ويــعــتــقــد  «كوفيد-١٩».  يــحــارب 
عــمــًدا.  الــمــرض  تنشر  الــحــكــومــة  أن  لــلــســلــطــات، 
شخًصا  خمسين  حوالي  أحرق  الجمعة،  ومساء 
طلب  مسؤول  وقال  للشرطة.  تابعتَين  سيارتَين 
عـــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه إنـــهـــم هــاجــمــوا أيــًضــا 

والمستشفى  البلدية  مسؤولي  من  اثنَين  منازل 
الــمــحــلــي بــتــحــطــيــمــهــم الـــنـــوافـــذ واألثـــــــاث. كــمــا 
المّرة  وهذه  إسعاف.  سيارة  في  النار  أضرموا 
المجتمعات  من  أفــراٌد  فيها  يقوم  التي  الثالثة 
الــمــحــلــيــة فـــي كــيــابــاس بــشــّن هــجــمــات مــمــاثــلــة 

كاذبة. شائعات  إلى  ُمستندين 

الغذائية  الــمــواد  تــجــارُة  ازدهـــرت  ب):  ف  (أ  هافانا- 
بقاء  ومـــع  «كوفيد-١٩»،  وبــــاء  خـــالل  اإلنــتــرنــت  عــبــر 
النشاط  هــذا  ارتــفــع  الــمــنــازل،  فــي  المستهلكين  ماليين 
لكن  خــصــوًصــا...  األوروبـــيـــة  الـــدول  فــي  كبيرة  بنسبة 
هذه التجربة ما زالت جديدة في كوبا، حيث «ضّلت» 
نوريس  خورخي  حاول  عندما  طريقها.  كثيرة  طلبيات 
التسوق عبر اإلنترنت للمرة األولى، على الطراز الكوبي، 
تم  الناس،  معظم  مثل  طلبها.  التي  المنتجات  تصل  لم 
ضواحي  فــي  يعيش  لطفلين  والـــد  وهــو  نــوريــس  إغـــواء 
هافانا لخوض تجربة التسّوق عبر اإلنترنت. لكن لحاق 
حكامها  من  بتشجيع  اإللكترونية  التجارة  بعالم  كوبا 
تفّشي «وباء  لمكافحة  فرضت  التي  العزل  تدابير  أثناء 

غاضبين.  المستخدمين  من  العديد  ترك  كوفيد-١٩»، 
وقال نوريس البالغ من العمر٣٤ عاًما «بعد شهر، اتصل 
بي المتجر وسألني عما إذا كانت الطلبية قد وصلت». 
المتجر  إلــى  للسفر  مضطر  أنــه  اكتشف  عندما  وذهــل 
لتعويضه. في جميع أنحاء العالم، حصلت تجارة المواد 
الــوبــاء.  بسبب  هــائــل  دفــع  على  اإلنــتــرنــت  عبر  الغذائية 
ارتفع  الــــرأي،  الستطالعات  «نيلسن»  لشركة  ووفــًقــا 
في   ٪  ٣٠٠ بنسبة  اإلنــتــرنــت  عبر  الُمستهلكين  نــشــاط 
ال  التجربة  لكن  فرنسا.  في   ٪ و١٠٠  وإسبانيا  إيطاليا 
للهواتف  اإلنترنت  أطلقت  حيث  كوبا،  في  جديدة  تزال 
الذكية من الجيل الثالث في العام ٢٠١٨. وقد تّم إطالق 

متجر «توينفيو» المحلي للتبضع عبر اإلنترنت أخيًرا.

التسّوق عبر اإلنترنت تجربة جديدة في كوبا

 الداخلية تحيله للنيابة التخاذ اإلجراءات ضده
ضبط شخص يرمي عمالت 
فـئة ٥٠٠ ريـال بالشـارع

الدوحة - نشأت أمين:

شخص  على  القبض  الداخلية  وزارُة  ألقت 
 ٥٠٠ فئة  من  القطرية  العمالت  برمي  يقوم 
ريال في الشارع. وقالت الوزارة، في تغريدة 
الــتــواصــل  مــوقــع  عــلــى  الــرســمــي  حسابها  عــبــر 

االجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، إنـــه بـــاإلشـــارة لــمــا تــّم 
من  االجتماعّي  التواصل  وســائــل  فــي  تــداولــه 
فئة  القطرّية  العمالت  بــرمــي  شخص  قــيــام 
٥٠٠ في الشارع، فقد تّم ضبُط الشخص وجاٍر 
اإلجـــراءات  التــخــاذ  المختّصة  للنيابة  إحالته 

القانونية ضّده.

باريس- (أ ف ب): بيعت رسمة بعنوان «ال 
فرانكان  أنــدريــه  البلجيكي  للمؤّلف  بــيــروغ» 
(سبيرو) مقابل ٣٣٧ ألًفا و٦٠٠ يورو في باريس 
وهو «رقم قياسي عالمي» لكنه أقّل مما كان 
مــقــدًرا، وفــق مــا أعلنت دار «آركــوريــال» في 
بيان. وأنجز هذا الرسم الذي كان سعره مقدًرا 
بين ٣٥٠ ألَف يورو و٤٥٠ ألًفا، بالحبر الصينّي 
دو  «جـــورنـــال  لمجلة   ٤٩ الــــ  النسخة  لــغــالف 
سبيرو» في أبريل ١٩٥٤. وكانت هذه اللوحة 

-التي «سجلت رقًما قياسًيا عالمًيا جديًدا في 
قطعة  أبــرز  فرانكان»-  أنجزها  التي  األعمال 
ــيــم عــلــى أعــمــال ألســمــاء  فــي الـــمـــزاد الــــذي أُق
بارزة في القصص المصورة مع أكثر من ٣٠٠ 
قطعة. ومن بين القطع المعروضة، لوحة من 
البلجيكي  أنجزها  وغوتليب  فرانكان  خيال 
مــأخــوذة مــن الــجــزء األّول مــن «إيـــدي نــوار» 
االجتماعية  والسخرية  السوداء  الفكاهة  ألبوم 

(١٩٨١) بيعت مقابل ١١٧ ألَف يورو.

 بيع رسمة ألندريه فرانكان بـ ٣٣٧ ألَف يورو



االلتزام باإلجراءات 
االحترازية 
يحمي مرتادي
الشواطئ

األخيرةاألخيرةاالثنين 8 ذو القعدة 1441هـ - 29 يونيو 2020م - العدد (13932)

قطـاعــنا الطــبي.. فخـــر الـوطـــن 

يــومــاً بــعــد يـــوم ُيــثــبــت قــطــاعــنــا الطبي 
أحقيته بحيازته أعلى المراتب عالمياً، فمن 
إنجاز إلى آخر يحلق بنا قطاعنا الطبي في 
أولت  التي  فقطر  واالمتياز،  الفخر  فضاء 
تقطف  بــدأت  فائقة  عناية  الطبي  القطاع 
بوأتها  والــذي  الوطنية  استراتيجيتها  ثمار 
مكانة متقدمة على المستويين اإلقليمي 
والعالمي، ولعل آخر هذه اإلنجازات التي 
أضيفت إلى سجل الشرف ما أعلنت عنه 
تحقيقها  عن  أمــس  الطبية  حمد  مؤسسة 
عالمياً  مسبوق  غير  نوعياً  جراحياً  تطوراً 

ليزر  تقنية  باستخدام  الحصوات  لتفتيت 
فائقة التطور مع الروبوت الجراحي، حيث 
أجريت في مستشفى حزم مبيريك العام 
األسبوع  هذا  الطبية  حمد  لمؤسسة  التابع 
أول عملية جراحية من نوعها في العالم 
مصاب  لــمــريــض  كــلــويــة  حــصــوة  لتفتيت 
باستخدام  (كوفيد-١٩)  كورونا  بفيروس 
كأول  الحديث  الثوليوم  ألياف  ليزر  تقنية 
استخدام لهذه التقنية في منطقة الشرق 
األوسط وبمساعدة الروبوت الجراحي ابن 

سينا.

عالمياً  الــرائــدة  الجراحة  وبــهــذه  قطر 
التي  العالم  في  نوعها  من  األولــى  تكون 
التطور  فــائــقــة  الــلــيــزر  تقنية  بــيــن  تجمع 
واســتــخــدام الـــروبـــوت الــجــراحــي إضــافــة 
التباعد  إجـــــراءات  بتطبيق  االلـــتـــزام  إلـــى 
حيث  العمليات،  غــرفــة  فــي  االحـــتـــرازي 
أجــــرى الــفــريــق الــجــراحــي الــعــمــلــيــة وهــو 
عـــلـــى مـــســـافـــة مـــتـــريـــن مــــن الـــمـــريـــض 
حــفــاظــاً عــلــى ســالمــة الــكــادر الــطــبــي مما 
للمرضى  مثالية  الــجــراحــة  هـــذه  يجعل 
العــتــبــارات  كــورونــا  بــفــيــروس  المصابين 

فيه  يعاني  الـــذي  الــوقــت  ففي  الــســالمــة، 
حــول  الصحية  الــرعــايــة  ومــرافــق  الــعــالــم 
العالم من الضغط المتزايد جراء مواجهة 
فيروس كورونا (كوفيد-١٩) فقد برهنت 
على  أخـــرى  مـــرة  الطبية  حــمــد  مــؤســســة 
التزامها بتوفير أفضل مستويات الرعاية 
لمستويات  وفــقــاً  والمراجعين  للمرضى 
الجودة العالمية، وأنها جديرة بهذه الثقة 
الطبية  حمد  مؤسسة  لتكون  العالمية، 
المنطقة  فــي  الطبية  الــمــؤســســات  رائـــدة 
والـــعـــالـــم، كــذلــك قــطــاعــنــا الــطــبــي الـــذي 

يتقدم السلم العالمي.
في  الــرمــح  رأس  هــو  الــطــبــي  قطاعنا   
الــمــعــركــة الــوطــنــيــة ضـــد وبـــــاء فــيــروس 
في  وهو  المعركة  يخوض  حيث  كورونا، 
الصفوف األمامية، من أجل ذلك استحق 
ومن  قطر  وشــعــب  قــيــادة  وتــقــديــر  شكر 
الجميل  رد  مــن  جــزء  وهــو  عليها،  يقيم 
أرواح  على  حافظت  التي  الطبية  لألطقم 
أهــــل قــطــر وريـــادتـــهـــا حــــول الــعــالــم في 
الــمــجــال الــطــبــي والــصــحــي، فــاإلنــجــازات 
األخيرة  تكون  ولن  األولــى  ليست  الطبية 

بــإذن اهللا، فقبل أيــام بثت دراســٌة بحثّيٌة 
قطريٌة جديدٌة األمَل في العالم بإمكانيِة 
عـــالِج مـــرِض الــســكــري مــن الــنــوِع الثاني 
جـــراحـــات  أو  األدويــــــــة  اســـتـــخـــدام  دون 
إنقاص الوزن، فقطر اكتسبت ثقة العالم 
على  وتفوقه  الطبي  قطاعها  بتميز  أجمع 
في  طويل  باع  لها  التي  الدول  من  الكثير 
هــذا الــمــجــال، وهــذا مــرده إلــى االهتمام 
الكبير من القيادة الحكيمة بتطوير كافة 
القطاعات في الدولة وعلى رأسها القطاع 

الطبي مفخرة الوطن.

رأيرأي

ــد بــحــــــــمــد الــطـــــبــيـــــة ــدي ـــ ــمــي ج ــال ـــ ــي ع ـــ ــراح ـــ ـــاز ج ـــج الجراحيإن والروبوت  الليزر  باستخدام  بكورونا  مريض  من  مترين  مسافة  على  عملية  إجراء 

القطرّي  التقويم  داُر  أعلنت  -قنا:   الــدوحــة 
الشمسية  مجموعتنا  كــواكــب  أصــغــُر  سيمّر  أّنــه 
ظاهرة  فــي  واألرض  الشمس  بين  « عطارد»  
تعرف فلكًيا بظاهرة االقتران الداخلي، وسوف 
تحدث هذه الظاهرة صباح يوم األربعاء القادم، 
وذلك عند الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة 

واألربعين صباًحا بتوقيت الدوحة المحلّي. 
وذكر الدكتور بشير مرزوق (الخبير الفلكي 
جميع  يتمّكن  لــن  أنــه  الــقــطــري)  التقويم  بـــدار 
سّكان الكرة األرضية من رصد أو رؤية عطارد 
خـــالل ظــاهــرة االقـــتـــران الــداخــلــي ذلـــك الــيــوم، 
ألّن الجزء المضاء من الكوكب سيكون مواجًها 
منه  الــمــظــلــم  الـــجـــزء  ســيــكــون  بينما  لــلــشــمــس، 

على  سيكون  عطارد  أن  علًما  لــألرض،  مواجًها 
مركز  من  قوسيتان  درجتان  قــدره  زاوي  بُعد 
الــشــمــس تــقــريــبًــا، وســـيـــزداد هـــذا الــبــعــد الـــزاوي 
خالل األيام القادمة ليتمّكن سكان دولة قطر 
في  عطارد  رصــد  من  العربية  المنطقة  ودول 
شــروق  قبل  الشرقّي  األفــق  أعلى  الفجر  سماء 
الــشــمــس مــن الــمــنــاطــق الــبــعــيــدة عــن الــمــلــوثــات 
الضوئية والبيئية خالل األسبوع األخير من شهر 
يوليو القادم، حيث إّن الفارق بين موعد شروق 
الشمس وشروق كوكب عطارد على سماء دولة 
خالل  تدريجًيا  ســيــزداد  العربية  والـــدول  قطر 
األيــــام الــقــادمــة بعد حـــدوث ظــاهــرة االقــتــران 

الداخلّي.

بــلــديــُة  بـــدأت  ـ [:   الـــدوحـــة 
إدارة  مع  بالّتعاون  والذخيرة  الخور 
الــردم  أعــمــاَل  الطبيعّية  المحميات 
(دفان) لموقع مستنقع مياه بالقرب 
من محّطة الصرف الصحّي بمدينة 
الــــخــــور، بـــهـــدف تــجــمــيــل الــمــديــنــة 
والحفاظ على صحة وسالمة سكان 

المنطقة وبيئة قطر.

أن  الـــبـــلـــديـــة  وزارُة  وأوضــــحــــت 
عــن  اآلن  حـــتـــى  أســــفــــرت  الـــجـــهـــود 
من  مرّبع  متر  ألَف   ٥٠ حوالي  دفن 
إجــمــالــي الــمــســاحــة الــكــلــيــة لــلــمــوقــع 
مرّبع،  متر  آالف   (١١٠) تبلغ  والتي 
الدفان  أعمال  استمرار  إلى  مشيرة 
ــبــة حــتــى  بـــاســـتـــخـــدام الـــــمـــــواّد الــصــل

االنتهاء من الموقع كامًال.

عطارد  يمّر بين الشمس واألرض  األربعاء

ردم مسـتنقع بمدينـة الخــور

وفــــــــــيـات
نصرة إبراهيم حسن الفردان

«إنا هللا وإنا إليه راجعون».

نصرة  تعالى،  اهللا  رحــمــة  إلــى  انتقلت 
إبراهيم حسن الفردان. 

والفقيدة شقيقة السيد حسين إبراهيم 
الــفــردان، ووالـــدة كل من الــســادة محمد 

وحبيب وعماد حسن مكي.

تـــغـــّمـــد اهللا الـــفـــقـــيـــدة بــــواســــع رحــمــتــه 
وأســكــنــهــا فــســيــح جــنــاتــه، وألـــهـــم أهــلــهــا 

وذويها الصبر والسلوان. 
أســــرة تــحــريــر [ تــتــقــّدم ألســرة 
الفقيدة بخالص العزاء وعظيم المواساة.

الشواطئ  بقسم  ممثلًة  العامة  النظافة  إدارُة  قامت   :] ـ  الــدوحــة 
والجزر برفع وإزالة سنبوك غارق وعالق برصيف كورنيش الدوحة، حيث 
المعدة  بواسطة  وتحطيمه  للطرادات  المخصص  المكان  إلــى  سحبه  تــّم 
َكمية  إزالــة  إلى  باإلضافة  له،  المخصص  للمكان  ونقله  ورفعه  «الشيول» 

من المخّلفات المهملة على الميناء.

إزالـــة ســنبوك غـــارق
بكــورنيــش الدوحــة

https://bit.ly/37SzUYu
https://bit.ly/3cH3Rfq

	RAYA-MAIN-2906_P01
	RAYA-MAIN-2906_P02
	RAYA-MAIN-2906_P03
	RAYA-MAIN-2906_P04
	RAYA-MAIN-2906_P05
	RAYA-MAIN-2906_P06
	RAYA-MAIN-2906_P07
	RAYA-MAIN-2906_P08
	RAYA-MAIN-2906_P09
	RAYA-MAIN-2906_P10
	RAYA-MAIN-2906_P11
	RAYA-MAIN-2906_P12
	RAYA-MAIN-2906_P13_new
	RAYA-MAIN-2906_P14
	RAYA-MAIN-2906_P15
	RAYA-MAIN-2906_P16_new_new_neww
	RAYA-MAIN-2906_P17
	RAYA-MAIN-2906_P18
	RAYA-MAIN-2906_P19
	RAYA-MAIN-2906_P20
	RAYA-MAIN-2906_P21 new
	RAYA-MAIN-2906_P22
	RAYA-MAIN-2906_P23
	RAYA-MAIN-2906_P24
	RAYA-MAIN-2906_P25
	RAYA-MAIN-2906_P26
	RAYA-MAIN-2906_P27_new
	RAYA-MAIN-2906_P28
	RAYA-MAIN-2906_P29
	RAYA-MAIN-2906_P30 new
	RAYA-MAIN-2906_P31 new

