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يومية سياسية مستقلة

من قطر للعرب ومن العرب إلى العالم

الثالثاء 9 ذو القعدة 1441هـ - 30 يونيو 2020م - العدد (13933)

النسخة اإللكترونية
قناة 
على

صفحة٤٠
رياالن

استعدادات مكّثفة لتخفيف القيود غداً 
في المساجد والمجّمعات التجارّية واألسواق والمطاعم والحدائق والشواطئ ضمن المرحلة الثانية 

ــطــقــة  مــن  ١٠٠ فـــــي  الـــمـــصـــلـــيـــن  أمــــــــام  ــــاً  ــــي ــــاف إض مــــســــجــــداً   ٢٩٩ ـــح  ـــت ف ـــــــــادة  إع

ــواطــئ ــش وال ــق  ــدائ ــح ال ورّواد  الــمــصــلــيــن  ــة  ــالم س عــلــى  لــلــحــفــاظ  مـــشـــّددة  احـــتـــرازيـــة  إجــــــراءات 

١١-١٣ و٢٤

٢٣

للبترول،  قطر  أعلنت  قنا:   - الــدوحــة 
المحلية  القيمة  بتقييم  العمل  بدء  أمس، 
ضــمــن مــنــاقــصــات قــطــاع الــطــاقــة اعــتــبــاراً 
قطر  وأوضحت  المقبل،  يوليو  شهر  من 
الــمــحــلــيــة  الــقــيــمــة  بــرنــامــج  أن  لــلــبــتــرول 
اآللية  تغيير  على  سيعمل 
الــــتــــي تـــتـــم بــمــوجــبــهــا 
عـــــمـــــلـــــيـــــة الـــــتـــــعـــــاقـــــد 
والــــــشــــــراء فـــــي قـــطـــاع 
الــــــطــــــاقــــــة، مــــــن خــــالل 
مــنــح األفــضــلــيــة الــتــجــاريــة 
فـــــــــــي إجـــــــــــــــــــــراءات 
الــــــمــــــنــــــاقــــــصــــــات 

الــتــنــافــســيــة لــلــمــورديــن والــمــقــاولــيــن من 
االقتصاد  في  األكبر  المساهمات  أصحاب 
سعد  الــمــهــنــدس  ســعــادة  وقــــال  الــمــحــلــي. 
لشؤون  الدولة  وزير  الكعبي،  شريده  بن 
الــــطــــاقــــة، الـــعـــضـــو الـــمـــنـــتـــدب والـــرئـــيـــس 
ســيــاســة  إن  ــبــتــرول،  ــل ل لــقــطــر  الــتــنــفــيــذي 
من  يتجزأ  ال  جــزء  هــي  المحلية  القيمة 
تحفيز  على  وستعمل  «توطين»،  مبادرة 
بدولة  الطاقة  قطاع  فــي  التوطين  خطة 
متين  أســــاس  بــنــاء  ذلـــك  فـــي  بــمــا  قــطــر، 
من  عــالــيــة  بــدرجــة  تــمــتــاز  تــوريــد  لسلسلة 

والتنافسية. المرونة 

تحفيز خطة التوطين في قطاع الطاقة 

الــدوحــة - [: قــال كيث روكــويــل، 
العالمية:  التجارة  منظمة  باسم  المتحدث 
بيانات  إصــــدار  فــي  شــعــارنــا  اســتــخــدام  إن 
به،  نسمح  ولــن  مقبول  غير  أمــر  مزيفة 
اإلعـــالم  تــعــاطــي  عــلــى  تعليقه  فـــي  وذلــــك 
الـــســـعـــودي مـــع أزمـــــة حـــقـــوق الـــبـــث الــتــي 
المسماة  السعودية  المقرصنة  القناة  تبنتها 
منظمة  باسم  المتحدث  وقــال   .beoutQ
الــتــجــارة الــعــالــمــيــة فــي تــصــريــحــاتــه أمــس 
للجزيرة: قناة beoutQ قرصنت المحتوى 
 beIN SPORTS قــنــوات  بشبكة  الــخــاص 
وأن النظام السعودي لم يوقف ذلك. وتابع 
كيث روكويل في تصريحاته: السعودية لم 
تحترم كافة المقتضيات الدولية لمكافحة 
جرائم القرصنة، وبالتالي فإن هذا اعتداء 

صريح على حقوق الملكية الفكرية.

في                    اليــوم
تجديــد البطاقــة الصحيــة 
موقعحكومي منخالل

تمــديــد ساعــات العمــل 
بالقومسيون اعتبارًا من األحد

مكتب لتنفيذ األحكام بمقر 
لجان فض المنازعات العمالية

تعزيز التعاون بين الدفاع 
المدني والهالل األحمر

البنك التجاري يطلق تطبيق 
سي بي PAY للتجار

٧

١٠ ورأي٤

٧

٤

٢٥

٤

السعودية لم تحترم المقتضيات الدولية لمكافحة القرصنة 
المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية: 

الدوحة - قنا: عقد مجلس الشورى أمس 
الــثــامــن  انــعــقــاده  دور  فـــي  الــعــاديــة  جلسته 
واألربـــعـــيـــن، بــنــظــام الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي، 
للجنة  التكميلي  التقرير  المجلس  ونــاقــش 
الــمــشــتــركــة حـــول مـــشـــروع قـــانـــون بتنظيم 
واألنشطة  والنشر  والمطبوعات  الصحافة 

اإلعـــالمـــيـــة والـــفـــنـــون. وأوصــــــى الــمــجــلــس 
القانون  مــشــروع  مـــواد  مــن  خمس  بتعديل 
بصيغته  عليه  الــمــوافــقــة  وقــــّرر  الــمــذكــور، 
بشأنه  المجلس  توصيات  وإحــالــة  المعّدلة 

إلى الحكومة الموقرة.

الشورى يوافق على مشروع قانون تنظيم الصحافة 

حمد  السيد  ســعــادة  صــّرح   :]  - الــدوحــة 
اإلداريــة  الرقابة  هيئة  رئيس  المسند  ناصر  بن 
الموظفين  ونزاهة  سلوك  ميثاق  بأن  والشفافية 
وذلك  قريباً،  التنفيذ  حيز  سيدخل  العموميين 
بعد إصــدار مجلس الــوزراء القرار رقم ١٨ لسنة 
الرقابة  هيئة  تولت  الذي  الميثاق  بإصدار   ٢٠٢٠
استكمال  إطـــار  فــي  إعـــداده  والشفافية  اإلداريــــة 
المنظومة الالزمة ألداء مؤسسات الدولة لمهامها 
بكفاءة واقتدار، لتحقيق أعلى مؤشرات الشفافية 
الوظيفة  في  الثقة  وتعزيز  الدولة  في  والنزاهة 

العامة وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام.
وأضـــــاف ســعــادتــه أن أحـــكـــام مــيــثــاق ســلــوك 
على  ســتــســري  العموميين  الــمــوظــفــيــن  ونـــزاهـــة 
الــمــوظــفــيــن الــمــدنــيــيــن الــعــامــلــيــن فـــي الـــــوزارات 
واألجــــــهــــــزة الـــحـــكـــومـــيـــة األخـــــــــرى والـــهـــيـــئـــات 

والمؤسسات العامة.

ميثاق نزاهة الموظفين يدخل حيز التنفيذ قريباً 
للمدنيين العاملين بالوزارات والجهات الحكومية.. حمد المسند: 

ـــفـــة الــعــامــة  ـــوظـــي ــــي مـــجـــال ال ــق أعـــلـــى مـــــؤشـــــرات الـــشـــفـــافـــيـــة ف ــي ــق ــح ت

٩

عبدالعزيز الزيارة لـ [:
١٠ مشاريع لتسمين األغنام 

الدوحة - [: كشف المهندس عبدالعزيز الزيارة 
والبيئة  البلدية  بــــوزارة  الحيوانية  الــثــروة  إدارة  مــديــر 
األغــنــام  لتسمين  مــشــاريــع   ١٠ لـــ  أراض  تخصيص  عــن 
فــي مــجــمــعــات الـــوكـــرة وأبــــو نــخــلــة والــخــريــب والــخــور 
تم  حيث  مجمع،  كل  في  مشروعين  بواقع  وسمسمة، 
تخصيص مساحة ٥٠ ألف متر مربع لكل مشروع، على 
أن يتم استثمار هذه األراضي لمدة ١٥ عاًما مقابل قيمة 

إيجارية محددة.
الــوزارة  إن  لـ [:  تصريحات  في  الــزيــارة  وقــال 
طــرحــت مـــزايـــدة فــنــيــة عــلــى الــقــطــاع الــخــاص لتقديم 
عطاءات بشأن إنشاء وتنفيذ المشروعات العشرة لتربية 
في  الذاتي  االكتفاء  لتحقيق  المحلية،  والماعز  األغنام 
قطاع األمن الغذائي بتقليل الفجوة بين العرض والطلب 
فــي الــســوق الــمــحــلــي مــن الــمــنــتــجــات الــحــيــوانــيــة عالية 
الجودة، وبأسعار تنافسية لتحقيق أعلى معدالت لإلنتاج 

وفق أفضل المعايير والممارسات التقنية العالمية.

الحــدائـــق والمتنــزهــــات 
لممـارسة الرياضـة فقط

إعادة فتح أسواق واقف والذهب 
والوكرة والسيلية والعلي والغرافة

تشغيل المطاعم بالمناطق السياحية 
بإجراءات وسعات محددة

استمرار إغالق صاالت األلعاب 
والمالهي ودور السينما بالمجمعات
تقديم خدمات مطاعم المجمعات عبر 

توصيل الطلبات أو التسليم بالمطعم

محمد الخوري لـ [:

الــمــحــلــيــة الــقــيــمــة  بــرنــامــج  أن  لــلــبــتــرول 
اآللية  تغيير على
تـــتـــم بــمــوجــبــهــا 
ـــيـــــة الـــــتـــــعـــــاقـــــد 
ـراء فـــــي قـــطـــاع 
ــة، مــــــن خــــالل 
ضــلــيــة الــتــجــاريــة 
ي إجـــــــــــــــــــــراءات 
ــمــــــنــــــاقــــــصــــــات 

الــــطــــاقــــة
الــتــنــفــيــذ
ا القيمة 
مبادرة

الت خطة 
ب قــطــر، 
لسلسلة 
المرونة

ج ر ر ب
ع سيعمل 
الــــتــــي ت
عـــــمـــــلــــ
والــــــشــــــ
الــــــطــــــاقـــــ
مــنــح األفــض
فـــــــــــي
الــــــ

الدوحة - محروس رسالن وإبراهيم صالح: 

المرحلة  النــطــالق  استعداداتها  المختصة  الجهات  كّثفت 
الثانية من ُخطة الرفع التدريجّي للقيود المفروضة للحّد من 
انتشار فيروس كورونا غداً، حيث أعلنت وزارة البلدية والبيئة 
تجهيز الحدائق والشواطئ الستقبال الجمهور، حيث تّم تنفيُذ 
أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم بجميع الحدائق والمتنزهات 
علي  محمد  السّيد  وكشف  العامة،  الشواطئ  كافة  وتنظيف 
الخوري ُمدير إدارة الحدائق العامة، في تصريحات لـ [، 
بنسبة ٤٠٪  والمتنزهات غداً  عن افتتاح كاّفة الحدائق العامة 
بينما  فــقــط،  الــريــاضــة  ولــمــمــارســة  االستيعابّية  الــطــاقــة  مــن 
ودورات  الجلوس  وأمــاكــن  األلــعــاب  مناطق  إغــالق  سيستمّر 
المياه ومنطقة الحيوانات بمتنزه الخور للعائالت حفاظاً على 

الصّحة العامة ومنعاً النتشار العدوى.
اإلسالمّية  والــشــؤون  األوقـــاف  وزارُة  أعلنت  جانبها،  مــن 
إعادة فتح ٢٩٩ مسجداً إضافّياً في أكثر من ١٠٠ منطقة أمام 
وأعلنت  الجمعة».  «باستثناء  الجماعة  صــالة  ألداء  المصّلين 
من  الثانية  المرحلة  تفاصيل  عن  والصناعة  التجارة  وزارُة 
التجارية  المجّمعات  على  المفروضة  للقيود  التدريجّي  الرفع 
في  المتواجدة  والمطاعم  الشعبّية  واألســواق  التسّوق  ومراكز 

المناطق السياحّية.

https://bit.ly/2CPVVeR
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INVITATION TO TENDER

Tender 
Reference Description Tender Fee 

 

Bid Closing 
12PM-1PM ONLY 

QF/2020/PD-
SL/28758 

 

Supply and Installation of GYM Equipment's 
 

QAR 500 
 

23rd July 2020 
 

QF/2020/PD-
SL/28759 

Supply and Installation of Eye Tracking System  

QAR 500 
 

23rd July 2020 
 

QF/2020/PD-
SC/28163 

Glass Replacement Works for Vitrine Wall Glass 
Showcases at QNL (Re-Tender) 

 

QAR 500 
 

27th July 2020 
 

 

QF/2020/PD-
SS/28763 

Provision for Supply of Labware Consumables to 
HBKU and its Entities on Call-off Basis for 3 
Years 

 
QAR 500 

 
9th August 2020 

QF/2020/PD-
SS/28774 

Provision of Freight Forwarding and Clearance 
Services to QF on Call-off basis for 3 years with 
an option to extend for 1 (One) more year 

 
QAR 1000 

 
27th July 2020 

 
 

Qatar Foundation Procurement Directorate is inviting companies to participate in the above listed public 
tenders.  
 
The interested bidders shall pay tender fees as mentioned above via electronic transfer to the following  
 

Qatar Foundation’s account.  
Account Name : QATAR FOUNDATION  
Account Number : 0 0 1 3 - 0 2 4 1 7 1 - 0 0 1 
IBAN   : QA19 QNBA 0000 0000 0013 0241 7100 1 
Bank Name  : Qatar National Bank 

 
The bank electronic transfer request must include the tender number and the main bidder’s name as 
additional note. 
 
The interested bidders shall request the tender document via this email qftenderfee@qf.org.qa 
 
The email shall include the following attachments and details 

1. Tender fee bank electronic transfer acknowledgement including tender number and main bidder’s 
name. 

2. Scanned copy of the participating company’s commercial registrations with names of the 
individual partners. 
For companies with corporate partners /owners, the commercial registration of the corporate 
partners reflecting its individual owners should be submitted together as part of the tender 
requirement. 

3. Authorization letter on company’s letterhead detailing the full name, telephone and email id of the 
company’s focal point for all tender communications.  

 
QF Tender Committee will verify all the above documents and issue the tender documents to all bidders 
who have fully complied with above requirements from 1st July 2020 to 7th July 2020 between 9AM to 
2PM except Friday and Saturday. 
 

 The commercial bid must be valid for 120 days from bid closing date. 
 The successful tenderer shall submit a performance, details as stated in each tender document. 

 
Qatar Foundation tendering qualifications, terms and conditions shall apply as stipulated in the tender 
document. 

الـــدوحـــة - قــنــا: بــعــث حــضــرة صــاحــب 
أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
فخامة  إلى  تهنئة  ببرقية  المفدى،  البالد 

الرئيس الزاروس شاكويرا رئيس جمهورية 
الدستورية  اليمين  أدائه  بمناسبة  ماالوي، 

رئيساً للجمهورية.

صاحب  حــضــرة  بــعــث  قــنــا:   - الــدوحــة 
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
أمــيــر الـــبـــالد الــمــفــدى، بــبــرقــيــة تــهــنــئــة، 

إلـــى فــخــامــة الــرئــيــس دانـــي فـــاور رئيس 
جـــمـــهـــوريـــة ســـيـــشـــل، بـــمـــنـــاســـبـــة ذكــــرى 

بالده. استقالل 

الدوحة - قنا: بعث سمو الشيخ عبداهللا 
ببرقية  األمــيــر،  نــائــب  ثــانــي  آل  حمد  بــن 
الزاروس  الـــرئـــيـــس  فــخــامــة  إلــــى  تــهــنــئــة 

ـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة مــــــاالوي،  شــــاكــــويــــرا رئ
رئيساً  الدستورية  اليمين  أدائــه  بمناسبة 

للجمهورية. 

لــشــيــخ  ا ســمــو  بــعــث   : قـــنـــا  - لـــدوحـــة  ا
نـــائـــب  نــــي،  ثــــا آل  حـــمـــد  بــــن  عــــبــــداهللا 
فــخــامــة  لـــى  إ تــهــنــئــة،  بــبــرقــيــة  األمــيــر، 

جــمــهــوريــة  رئــيــس  فــاور  نــي  دا لــرئــيــس  ا
اســـتـــقـــالل  ذكــــــرى  بـــمـــنـــاســـبـــة  ســـيـــشـــل، 

بالده.

خالد  الشيخ  معالي  بعث  قنا:   - الدوحة 
رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز  بــن  خليفة  بــن 
ببرقية  الــداخــلــيــة،  وزيـــر  الـــــوزراء  مجلس 

الزاروس  الـــرئـــيـــس  فـــخـــامـــة  إلـــــى  تــهــنــئــة 
شاكويرا رئيس جمهورية ماالوي، بمناسبة 
أدائه اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية.

خالد  الشيخ  معالي  بعث  قنا:   - الدوحة 
رئيس  ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن 
ببرقية  الــداخــلــيــة،  وزيـــر  الـــــوزراء  مجلس 

تــهــنــئــة، إلـــى فــخــامــة الــرئــيــس دانــــي فــاور 
ذكرى  بمناسبة  سيشل،  جمهورية  رئيس 

استقالل بالده.

تــلــقــى  قـــنـــا:   - الــــدوحــــة 
ســعــادة الــشــيــخ مــحــمــد بن 
ثـــانـــي،  آل  عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
نــــــائــــــب رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الخارجية،  وزيــر  الـــوزراء 
تقنية  عــبــر  اتـــصـــاالً  أمـــس 
الــــفــــيــــديــــو، مــــــن ســــعــــادة 
الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد جـــــواد 
ـــــــر الــــشــــؤون  ظــــريــــف وزي
الجمهورية  في  الخارجية 

اإليرانية. اإلسالمية 
جـــرى خـــالل االتـــصـــال، 

اســـــــتـــــــعـــــــراض عــــــالقــــــات 
باإلضافة  الثنائي،  التعاون 

ذات  الــــمــــوضــــوعــــات  إلــــــى 
المشترك. االهتمام 

صاحب السمو يهنئ رئيس 
ماالوي بأدائه اليمين الدستورية 

صاحب السمو يهنئ رئيس
 سيشل بذكرى استقالل بالده 

نائب األمير يهنئ رئيس ماالوي 

نائب األمير يهنئ رئيس سيشل 

رئيس الوزراء يهنئ رئيس ماالوي 

رئيس الوزراء يهنئ رئيس سيشل 

نائب رئيس الوزراء يستعرض العالقات 
مع وزير الشؤون الخارجية اإليراني 

الشورى  مجلس  عقد  قنا:   - الدوحة 
انعقاده  دور  فــي  العادية  جلسته  أمــس 
الـــثـــامـــن واألربــــعــــيــــن، بــنــظــام الــتــبــاعــد 
االجتماعي، برئاسة سعادة السيد أحمد 
رئيس  محمود  آل  زيــد  بن  عبداهللا  بن 

المجلس.
ونــــاقــــش الــمــجــلــس خـــــالل الــجــلــســة 

المشتركة  لــلــجــنــة  الــتــكــمــيــلــي  الــتــقــريــر 
القانونية  الــشــؤون  لجنة  مــن  المشكلة 
الثقافية  الــشــؤون  ولجنة  والتشريعية 
واإلعالم، حول مشروع قانون بتنظيم 
ـــصـــحـــافـــة والــــمــــطــــبــــوعــــات والـــنـــشـــر  ال

واألنشطة اإلعالمية والفنون.
ويـــشـــتـــمـــل مــــشــــروع الــــقــــانــــون عــلــى 

فصالً،   (١٢) على  مــوزعــة  مـــادة   (٧٤)
ويـــتـــضـــمـــن أحــــكــــامــــاً تــتــعــلــق بــتــنــظــيــم 
الــصــحــافــة واإلعـــــالم والــمــطــابــع ودور 
المطبوعات  وتـــوزيـــع  وتـــــداول  الــنــشــر، 
والمسرحي  السينمائي  الــعــرض  ودور 
واإلنتاج الفني ومحطات البث الخاصة 
والعالقات  واإلعـــالن  الدعاية  وأنشطة 

العامة ومكاتب الخدمات اإلعالمية.
للتقرير  مستفيضة  مناقشات  وبعد 
أوصــــى الــمــجــلــس بــتــعــديــل خــمــس من 
وقرر  المذكور،  القانون  مشروع  مــواد 
وإحالة  المعدلة  بصيغته  عليه  الموافقة 
الحكومة  إلى  بشأنه  المجلس  توصيات 

الموقرة.

الشورى يوافق على مشروع قانون تنظيم الصحافة 
عقد جلسته العادية بنظام التباعد االجتماعي 

ــصــالً ف  ١٢ عـــلـــى  مــــوزعــــة  ــــــادة  م  ٧٤ عـــلـــى  ــل  ــم ــت ــش ي الـــقـــانـــون  مــــشــــروع 

ــنــشــر  ال ودور  والـــمـــطـــابـــع  ـــــــالم  واإلع الــصــحــافــة  ــنــظــيــم  ــت ب ــق  ــعــل ــت ت أحـــكـــام 

والــمــســرحــي  الــســيــنــمــائــي  الـــعـــرض  ودور  ــمــطــبــوعــات  ال ـــع  ـــوزي وت تـــــداول  تــنــظــيــم 

افتتحت   :] ـ  الــدوحــة 
والعمل  اإلداريــة  التنمية  وزارة 
والشؤون االجتماعية والمجلس 
لتنفيذ  مكتباً  للقضاء  األعــلــى 
األحكام «تابعاً للمجلس» بمقر 
لجان فض المنازعات العمالية 

في مقر الوزارة ببرج الهدى.
تـــهـــدف هــــذه الـــخـــطـــوة إلــى 
القضائية  الــمــعــامــالت  تيسير 
بوقت  وإنــجــازهــا  الــعــمــال  على 
قصير وفي المكان نفسه، كما 
تــعــد خــطــوة أولـــى مــن سلسلة 
إجـــراءات الحــقــة، حيث سيتم 

العمالية  الشكاوى  نظام  ربــط 
الــذي  األمـــر  الــمــحــاكــم،  بنظام 
يعمل على تسريع تسجيل تنفيذ 
األحـــكـــام الــخــاصــة بــالــدعــاوى 
االستئناف،  وتسجيل  تلقائياً 
تنفيذ  ســرعــة  إلـــى  بــاإلضــافــة 
والـــقـــرارات  العمالية  األحــكــام 
من  سواء  اللجان  من  الصادرة 
حجز أمالك وأصول الشركات 
الــمــنــفــذة ضــدهــم إلــكــتــرونــيــاً، 
اإللكتروني  الربط  خالل  ومن 
المباشر بين الجهات الحكومية 
ذات االختصاص ومنها وزارات 

الــداخــلــيــة، والــعــدل، والــتــجــارة 
والصناعة.

كمرحلة  الجهود  هذه  تأتي 
ـــــــــــــــى ضـــــــمـــــــن الـــــخـــــطـــــط  أول
اإلجراءات  لتنظيم  التطويرية 
الـــمـــشـــتـــركـــة بـــيـــن الــجــهــتــيــن 
على  إجـــراءات  لتحقيق  سعياً 
مـــســـتـــوى عـــــال مــــن الـــكـــفـــاءة 
لتسهيل  والـــهـــادفـــة،  والـــدقـــة 
المتقاضين  عــلــى  اإلجـــــراءات 
لجميع  الــدعــم  ســبــل  وتــقــديــم 

بالدولة.  العمال 
الجهتين  أن  بالذكر  الجدير 

ومعرض  مؤتمر  خالل  وقعتا 
/  كيتكوم ٢٠١٩/   مذكرة تفاهم 
اإللكتروني  الربط  مجال  في 
والبيانات،  المعلومات  وتبادل 
ونـــــــصـــــــت الـــــــمـــــــذكـــــــرة عـــلـــى 
تـــعـــاون الــجــانــبــيــن فـــي مــجــال 
تــبــادل الــمــعــلــومــات والــبــيــانــات 
بشأن  طرف  كل  لدى  المتاحة 
وبشكل  العمالية،  الــمــنــازعــات 
خـــــاص كــــل مــــا يــتــعــلــق بــضــم 
الــمــفــردات، وإرســــال األحــكــام 
إلـــى لــجــنــة فـــض الــمــنــازعــات، 
واالستعالم عن أحكام الطعون 

مـــن الــمــحــكــمــة، وطـــلـــب نسخ 
واالستعالم  العمل،  عقود  من 
عــن الــراتــب، واالســتــعــالم عن 
المنشأة  ضد  الصادرة  األحكام 
ــتــزم  الـــمـــخـــالـــفـــة الــــتــــي لــــم تــل
سير  ومراحل  األجــور  بتحويل 
الــــــدعــــــوى، واالســــتــــعــــالم عــن 
المنشأة  ضد  الصادرة  األحكام 
المخالفة ألحكام قانون العمل 
رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤، وكذلك 
والصحة  الــســالمــة  اشــتــراطــات 
العمالي  والــتــفــتــيــش  الــمــهــنــيــة، 

ومراحل سير الدعوى.

مكتب لتنفيذ األحكام بمقر لجان فض المنازعات العمالية
افتتحته وزارة التنمية بالتعاون مع المجلس األعلى للقضاء

في إدارة الكوارث وتبادل الخبرات والبحوث والمعلومات 

وقعت   :]  - الــدوحــة 
مــمــثــلــة  الــــداخــــلــــيــــة،  وزارة 
بــــــــــــاإلدارة الــــعــــامــــة لـــلـــدفـــاع 
تعاون  اتفاقية  أمس  المدني، 
القطري  األحــمــر  الــهــالل  مــع 

وذلك لدعم وتعزيز الشراكة 
الطرفين. بين 

اإلدارة  عن  االتفاقية  وقــع 
العميد  المدني  للدفاع  العامة 
مدير  الدهيمي  عثمان  حمد 
عــــام الـــدفـــاع الـــمـــدنـــي، وعــن 
الـــــهـــــالل األحـــــمـــــر الـــقـــطـــري 
الـــــســـــيـــــد عـــــلـــــي بــــــــن حـــســـن 
الحمادي األمين العام للهالل 
وبحضور  الــقــطــري،  األحــمــر 
الــمــهــنــدس إبــراهــيــم عــبــداهللا 
الــمــالــكــي الــمــديــر الــتــنــفــيــذي 
ـــهـــالل األحـــــمـــــر الـــقـــطـــري  ـــل ل
بــــاإلدارة  اإلدارات  ومــديــري 

المدني. للدفاع  العامة 
عثمان  حمد  العميد  وقــال 
االتفاقية  هــذه  إن  الدهيمي 
هــي امـــتـــداد ودعـــم لــلــتــعــاون 
وزارة  بــيــن  والــمــثــمــر  ــبــنــاء  ال
الـــداخـــلـــيـــة مــمــثــلــة بـــــــاإلدارة 
العامة للدفاع المدني والهالل 
إلى  مشيراً  القطري،  األحمر 
عـــدة  تـــشـــمـــل  االتـــفـــاقـــيـــة  أن 
التعاون  ضمنها  مــن  جــوانــب 
الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن الــطــرفــيــن 
ـــكـــوارث  ال إدارة  مـــجـــال  فـــي 
وتــبــادل الــخــبــرات والــبــحــوث 
الدورات  وعقد  والمعلومات، 
خاصة  المختلفة  المشتركة 

في مجال إدارة الكوارث.
مــــن جـــانـــبـــه أكـــــد األمـــيـــن 
العام للهالل األحمر القطري 
هي  الــمــوقــعــة  االتــفــاقــيــة  أن 
لدعم  جاءت  إطارية  اتفاقية 
الـــتـــعـــاون وتـــعـــزيـــز الــشــراكــة 
لــتــوســيــع مــجــاالتــهــا لــخــدمــة 
ــــمــــع فـــي  ــــمــــجــــت الـــــــوطـــــــن وال

كـــافـــة الـــمـــجـــاالت اإلنــســانــيــة 
والخيرية.

تعــــزيز التعـــاون بــــين الـــدفـــاع
المــــدنـــــــي والهــــــالل األحـــــمر 
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مؤسسة  تعكف  ـ [:  الدوحة 

إجراء  على  األولية  الصحية  الرعاية 

كورونا  فيروس  حول  بحثية  دراســة 

بين  الــمــرض  انتشار  مــدى  ودراســــة 

السكان، كما تدرس مناعة المجتمع 

ضد كوفيد ١٩، وذلك عبر األشخاص 

الصحية  الـــمـــراكـــز  فـــي  الــمــســجــلــيــن 

التابعة للمؤسسة. وأشارت المؤسسة 

إلى أنه سيتم إجراء الدراسة البحثية 

فـــي مـــراكـــز جــامــعــة قــطــر الصحي 

ومـــركـــز الـــوجـــبـــة الــصــحــي ومــركــز 

الوكرة الصحي. 

ـــوة حـــمـــدة قــطــبــة  ـــدكـــت وقــــالــــت ال

بــمــؤســســة  الـــبـــحـــوث  إدارة  مـــديـــرة 

العنية  إن  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة 

بــصــورة  ســتــكــون  للبحث  الــمــخــتــارة 

فيها  المشاركة  وستكون  عشوائية، 

طوعية حيث يمكن اختيار األشخاص 

المسجلين بالمراكز الصحية لإلدالء 

انتشار  لفهم  المطلوبة  بالمعلومات 

مرض الكوفيد-١٩، وفي حال تبين 

تم  الــتــي  للمسحة  الفحص  إيجابية 

الشخص  مع  التواصل  سيتم  أخذها 

اإلجــــراءات  نــفــس  اتــخــاذ  مــع  المعني 

الـــتـــي تــتــم مـــع مــصــابــيــن بــالــكــوفــيــد 

وإعطائه اإلرشادات التي عليه القيام 

بها سواء أكان بالعزل المنزلي أو في 

أحـــد أمــاكــن الــعــزل الــتــي خصصتها 

الدولة.

 أمـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــنــتــائــج تحليل 

بالمشاركين  االتــصــال  فسيتم  الـــدم 

إذا  ما  وإخبارهم  البحثية  بالدراسة 

كــانــت لــديــهــم الــمــنــاعــة مــن عدمها؛ 

ومدى  بالمرض  إصابتهم  مــدى  أو 

تعافيهم منه أو ربما أنهم لم يُصابوا 
به من األساس.

 وشّددت د. ُقطبة بأّن المعلومات 
للسرية  تخضع  جمعها  سيتم  الــتــي 
إلكترونيا  تخزينها  وسيتم  الــتــامــة 
مـــن خــــالل حــمــايــة كــلــمــة الـــمـــرور 
وســتــكــون مــتــاحــة لــلــبــاحــثــيــن فقط 
حــيــث ســيــتــم االســـتـــدعـــاء بـــنـــاًء على 
الـــمـــركـــز الـــقـــريـــب مــــن الـــُمـــشـــارك 
ــــيــــاره لـــلـــحـــصـــول عــلــى  حـــســـب اخــــت
تعبئة  طريق  عن  المعلومات  بعض 
العمر  لمعرفة  الــخــاص  االســتــبــيــان 
والجنسية والمنطقة السكنية ومدى 
إصابته بمرض الكوفيد وحدوث أية 

أعراض أخرى.
 واختتمت د. قطبة بأّنه من بين 

الــمــتــطــلــبــات الـــتـــي يــجــب تــوافــرهــا: 
إحـــضـــار الــبــطــاقــة الــصــحــيــة ســاريــة 
الـــمـــفـــعـــول والـــبـــطـــاقـــة الــشــخــصــيــة 
الزرقاء  اللوحة  من  صــورة  وإحضار 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى الــعــنــوان الــكــامــل 
للسكن، كذلك تنزيل تطبيق احتراز 
ـــتـــزام  عــلــى الــهــاتــف الــشــخــصــي واالل
ــــة، كــلــبــس  ــــرازي بــــــاإلجــــــراءات االحــــت
الــكــمــامــة والــقــفــاز، وارتـــــداء مالبس 
واسعة األكمام لتسهيل سحب عينات 
تكون  أن  التحليل  يتطلب  وال  الـــدم 

صائما.
وأوضــح د. محمد سيد استشاري 
أبحاث صحة عامة    إدارة األبحاث 
بسحب  سيقوم  الذي  أن  اإلكلينيكية 
الدم فني مختبرات متخصص بهذا 

المجال من األخصائيين الموجودين 
بمختبرات المراكز الصحية؛ ولن يتم 
الموافقة  بعد  إال  الــدم  عينات  سحب 
شرح  خــالل  من  ذلــك  على  والتوقيع 
جميع خــطــوات الـــدراســـة، الفــتــا إلى 
معرفة  هو  الــدراســة  من  الهدف  أن 
فيروس  يحملون  الــذيــن  األشــخــاص 
األعــراض،  عليهم  تظهر  وال  كورونا 
وينشرون  بيننا  مــوجــودون  لكّنهم 
أن  دون  الــمــجــتــمــع  فــــي  الــــمــــرض 
إجراء  يستوجب  مما  عليهم  نتعرف 
مسحة  طــريــق  عــن  مــعــا  الفحصين 
األنف والفم إضافة إلى فحص الدم 
الذي سُيمكننا من معرفة األشخاص 
الــذيــن أصــيــبــوا بــالــمــرض وأصــبــحــوا 

اآلن يتمتعون بالمناعة منه.

ســــــالمــــــة  ـــــــى  عـــــــل وحـــــــــــرصـــــــــــا   
باتخاذ  المؤسسة  قامت  الُمشاركين 
كـــافـــة االحـــتـــيـــاطـــات واإلجــــــــراءات 
ـــة بــحــيــث يـــكـــون هــنــاك  ـــرازي االحـــت
وتبديل  الفحص  لمكان  عام  تعقيم 
فحص  بعد  والــقــفــازات  الــكــمــامــات 
كـــــل مـــــشـــــارك مـــــع مـــــراعـــــاة عـــدم 
وجــــــود أكــــثــــر مــــن شـــخـــص واحــــد 
تخضع  الـــتـــي  الــفــحــص  غـــرفـــة  فـــي 
كاملة  ســاعــة  لــمــدة  للتعقيم  أيــضــا 
ــــتــــهــــاء مـــــن فـــحـــص ســتــة  ـــعـــد االن ب
قوانين  وتطبيق  تــبــاعــا،  مشاركين 
ـــعـــزل والــخــصــوصــيــة فـــي مــكــان  ال
تماما  والجلوس  والخروج  الدخول 
وفصلهم  البحث  لغرض  للقادمين 

المركز. مراجعي  عن 

يمكن  ال  بــأّنــه  المؤسسة  ونــّوهــت   

الــمــشــاركــة لــمــن هـــم تــحــت الحجر 

مستشفيات  أو  المنازل  في  الصحي 

الحجر وعليهم االلتزام بكل شروط 

الخصوص؛  هــذا  فــي  الصحة  وزارة 

بــيــنــمــا يُـــســـَمـــح لــمــن قـــد ســبــق لهم 

ودراســات  استبيانات  في  المشاركة 

بحثية أخرى أو من سبق له الفحص 

عدة  قبل  سلبية  النتيجة  وظــهــرت 

أيام. 

أوقــات  بـــأّن  سيد  محمد  د.  ونـــوه 

الــدوام إلنجاز هذه الدراسة البحثية 

تــــبــــدأ مــــــن: األحـــــــد إلــــــى الــخــمــيــس 

تمديد  يتم  وقــد  أسابيع  ثالثة  لمدة 

مـــدة أيــــام الــفــحــص حــســب تــجــاوب 

 ، فترتَْين  على  وستكون  المشاركين 

 ٢ حتى  صباحا   ٨ من  األولــى  الفترة 

ظهرا، والفترة الثانية: من ٤ وحتى 

٨ مساء حيث أّن المراكز الُمخصصة 

لــلــبــحــث هـــي: مــركــز جــامــعــة قطر 

الــصــحــي ومـــركـــز الــوجــبــة الــصــحــي 

ومــركــز الــوكــرة الصحي مــع وجــوب 

لهذه  الرئيسية  الــبــوابــة  دخـــول  عــدم 

الجامعة  مــركــز  أن  حــيــث  الــمــراكــز 

مكان  تبين  واضحة  الفتة  وضع  قد 

دراســة الكوفيد فيما خصص مركز 

الوجبة الصحي مكانا خاصا بالقرب 

من مواقف سيارات اإلسعاف؛ بينما 

خّصص  قــد  الصحي  الــوكــرة  مــركــز 

البوابة ٢٠ وهي ذات مدخل منفصل 

عـــن مــبــنــى الــمــركــز كــمــا أّن رجـــال 

والتوجيه  المشورة  سُيقدمون  األمن 

لطلب   ١٠٧ بـــ  االتـــصـــال  يــمــكــن  كــمــا 

المساعدة.

الرعـــاية تجـــري دراســـة بحثــية حـول كـورونا 
مدتها ٣ أسابيع على فترتين بمراكز الوجبة والوكرة وجامعة قطر

 اكتشاف حاالت 
المصابين 

بالفيروس دون 
ظهور األعراض 

عليهم

 تخصيص 
مناطق آمنة 
خارج المراكز 

الصحية لضمان 
عدم مخالطة 
المراجعين

الدراسة تتطلب 
إجراء المسحة 

الطبية وتحليل 
الدم معاً 

الكتشاف اإلصابة 
والمناعة

فحص كورونا عبر السيارة

أطلقت   :]  - الدوحة 
جـــامـــعـــة كـــارنـــيـــجـــي مــيــلــون 
الجامعات  إحـــدى  قــطــر،  فــي 
الشريكة لمؤسسة قطر، أول 
برامجها االفتراضية للتواصل 
بين طالب المدارس الثانوية، 
«مايندكرافت»  برنامج  وهو 
االفتراضي الذي يعتبر بمثابة 
اإلنترنت  عبر  تصميم  إعــادة 
الــذي  مايندكرافت  لبرنامج 
والـــذي  الــجــامــعــة،  بــه  تشتهر 
طــالــب   ٥٠٠٠ حـــوالـــي  عــــّرف 
إطالقه  منذ  الحاسوب  بعلوم 

عام ٢٠١٦.
وبـــالـــتـــعـــاون مــــع جــامــعــة 
قطر،  فــي  ميلون  كارنيجي 
يـــــهـــــدف مـــــركـــــز حــــمــــد بــن 
جاسم لتعليم علوم الحوسبة 
لــلــتــعــلــيــم قـــبـــل الـــجـــامـــعـــي، 
الــمــدارس  طـــالب  تعليم  إلـــى 
ـــــخـــــاصـــــة  الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة وال
أســاســيــات عــلــوم الــحــاســوب 
الحسابي،  التفكير  ومهارات 
فضال عن تنمية قدراتهم في 
وبرمجيات  االبــتــكــار  مــجــال 
برنامج  ويــقــوم  الــروبــوتــات. 
مـــايـــنـــدكـــرافـــت، وهـــــو أحـــد 
الــــمــــبــــادرات الـــتـــي يــقــدمــهــا 
الـــمـــركـــز فــــي هـــــذا اإلطــــــار، 
عــلــى تــقــديــم أكـــثـــر مـــن ١٢ 
العام  مــدار  على  عمل  ورشــة 
الدراسي، يخصص لكل منها 

يوم كامل.
وقــــال الــبــروفــيــســور خــالــد 
هـــــــــــراس، مـــــديـــــر بــــرنــــامــــج 
عــلــوم الــحــاســوب فــي جامعة 
كــارنــيــجــي مــيــلــون فـــي قطر 
الـــمـــديـــر الــــمــــشــــارك لــمــركــز 
حــــمــــد بـــــن جــــاســــم لــتــعــلــيــم 
عــلــوم الــحــاســوب بــيــن طــالب 
الـــصـــف الـــثـــانـــي عـــشـــر: «فـــي 

كورونا  جائحة  انتشار  أعقاب 
إلـــى  بــــادرنــــا  (كوفيد-١٩)، 
استراتيجياتنا  تطويع  إعـــادة 
لـــلـــتـــواصـــل، خـــاصـــة بــالــنــســبــة 
لــــبــــرنــــامــــج مــــايــــنــــدكــــرافــــت 
االفـــــتـــــراضـــــي، حـــيـــث قــمــنــا 
العمل  ورش  إحـــدى  بتجديد 
الــمــتــضــمــنــة فــــي الـــبـــرنـــامـــج 
لــتــصــبــح أكـــثـــر مـــالءمـــة عبر 
ـــتـــرنـــت، كــمــا بــــادرنــــا إلــى  اإلن
تــطــويــر ورشــــة عــمــل جــديــدة 
الــروبــوتــوتــات،  برمجة  حــول 
ــتــتــوافــق مـــع هــــذه الــتــجــربــة  ل
علوم  أن  ورأى  االفــتــراضــيــة. 
الـــــحـــــاســـــوب تـــمـــثـــل حـــــافـــــزاً 
لكل تخصص  حاسماً  تمكينياً 
العلوم  ذلــك  فــي  بما  تقريبًا، 
والهندسة  اإلنسانية  والعلوم 

والطب.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الــســيــد 
ســـعـــيـــد الــــهــــاجــــري الـــرئـــيـــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي عــــضــــو مــجــلــس 
جـــاســـم  لـــمـــؤســـســـة  اإلدارة 

الخيرية:  جــاســم  بــن  وحــمــد 
«عــلــوم الــحــاســوب ضــروريــة 
للعديد من مجاالت الدراسة، 
الصناعات  من  للعديد  كذلك 
القائمة والناشئة، ومع انتشار 
واالنتقال  كوفيد-١٩،  جائحة 
إلــــى بــيــئــة الــعــمــل عـــن بُــعــد، 
أي  مــن  أكــثــر  الــيــوم،  نتلمس 
امتالك  أهمية  مضى،  وقــت 
بالنسبة  الــحــوســبــة  مـــهـــارات 

للجيل الجديد».
«مايندكرافت»  وبــرنــامــج 
هو عبارة عن ورش تعريفية 
المرحلة  لــطــالب  مخصصة 
بالنواحي  لتعريفهم  الثانوية 
الــمــتــعــددة لــعــلــوم الــحــاســوب، 
ويـــتـــنـــوع الــمــســتــفــيــدون مــن 
الذين  الطالب  من  البرنامج 
يحملون معلومات واسعة عن 
والبرمجة،  الــحــاســوب  عــلــوم 
يملكون  ال  الذين  إلــى  وصــوالً 

أية خبرة في هذا المجال.
منسق  تـــابـــت  نــــور  وقـــالـــت 

تتولى  التي  والتواصل  التوعية 
العمل  ورش  مختلف  تنسيق 
الـــمـــبـــاشـــر وعـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت: 
«نــــركــــز بــشــكــل خـــــاص عــلــى 
الـــجـــزء الــمــفــاهــيــمــي الــخــاص 
بورش العمل، ذلك أن الكثير 
مــن أعــمــال عــلــوم الــحــاســوب 
بحل  التفكير  بكيفية  تتعلق 

المشكالت».
ويـــــــــــــقـــــــــــــدم بــــــــرنــــــــامــــــــج 
ــــوابــــة  ـــــدكـــــرافـــــت» ب ـــــن «مـــــاي
مـــهـــمـــة لــــطــــالب الـــــمـــــدارس 
لمعرفة  قــطــر  فــي  الــثــانــويــة 
ـــمـــزيـــد عــــن مـــجـــال عــلــوم  ال
ــــحــــاســــوب، والــــعــــديــــد مــن  ال
ــــمــــســــارات الـــمـــهـــنـــيـــة الـــتـــي  ال
اتــبــاعــهــا.  للخريجين  يــمــكــن 
كارنيجي  جامعة  انتقال  ومع 
ـــــى  ـــــون فــــــــي قـــــطـــــر إل ـــــل مـــــي
ــعــد فـــي ظل  الــتــدريــس عـــن بُ
انتشار جائحة كوفيد-١٩، تم 
المباشرة  العمل  ورش  تعليق 

أيضاً.

تنمـــية قـــدرات طـــالب الــثانوية
 في االبتــــكار وبرمجـــة الروبـــوتــات

من خالل ورش «مايندكرافت» االفتراضية لجامعة كارنيجي ميلون

تعليم الطالب أساسيات علوم الحاسوب ومهارات التفكير الحسابي
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ـــا: عـــقـــدت لــجــنــة  ــــدوحــــة - قـــن ال
والسيطرة  للتحكم  الصحي  النظام 
عــلــى الـــحـــوادث لــمــواجــهــة فــيــروس 
اجــتــمــاعــاً،   «١٩  - كـــورونـــا «كــوفــيــد 
أمــــس، بــحــضــور ســـعـــادة الــدكــتــورة 
حنان محمد الكواري وزيرة الصحة 

العامة.
 وتـــــم خـــــالل االجــــتــــمــــاع إطــــالع 
على  العامة  الصحة  وزيـــرة  ســعــادة 
آخر المستجدات والخطط للتصدي 
دولة  في  كــورونــا  فيروس  لجائحة 

قطر.
الصحي  الــنــظــام  لــجــنــة  وتــتــألــف   
الــحــوادث  على  والسيطرة  للتحكم 
مــــن عـــــدد مــــن الــــقــــيــــادات الــطــبــيــة 
وتم  الصحي،  بالقطاع  والتشغيلية 
قبل  الــمــاضــي  فــبــرايــر  فــي  تشكيلها 
مــؤكــدة  إصــابــة  حـــاالت  أي  تسجيل 
بفيروس كورونا «كوفيد - ١٩» في 
استجابة  عملية  لقيادة  قطر،  دولة 
لجائحة  وتــصــديــه  الصحي  الــقــطــاع 

كورونا.
 وقــالــت ســعــادة الــدكــتــورة حنان 
مــحــمــد الــــكــــواري وزيــــــرة الــصــحــة 
عــنــاصــر  أهــــــم  أحــــــد  إن  الــــعــــامــــة: 
الصحية  الــرعــايــة  نــظــام  اســتــجــابــة 
تمثل  بدايتها  عند  كــورونــا  لجائحة 
التخطيط  على  الــقــدرة  ضمان  فــي 
فّعالة  تشغيلية  اســتــجــابــة  وتــقــديــم 
(كوفيد  كــورونــا  لفيروس  للتصدي 
توفر  مــن  التأكد  كــان  حيث   ،(١٩  -

بالمستشفيات  أســّرة  من  يكفي  ما 
وتــــوفــــر ســـعـــة اســـتـــيـــعـــابـــيـــة كــافــيــة 
ومرافق  المركزة  الرعاية  بوحدات 
للنجاح  رئيسياً  عامالً  يشكل  للعزل، 
فــــي الـــتـــصـــدي لــلــجــائــحــة وتــقــديــم 
رعاية صحية ذات جودة عالية لكل 

من يحتاج إليها.
هــذه  أن  ســـعـــادتـــهـــا،  وأضــــافــــت   
المهمة لم تكن سهلة على اإلطالق، 
الصحي  النظام  لجنة  عملت  حيث 
الــحــوادث  على  والسيطرة  للتحكم 
برئاسة الدكتور سعد الكعبي بال كلل 
للتأكد  الماضية  األشــهــر  مــدار  على 
مـــن تـــوفـــر ســـعـــة ســـريـــريـــة كــافــيــة 
لتقديم  الموظفين  من  كاف  وعــدد 
لجميع  الجودة  عالية  صحية  رعاية 
الـــمـــرضـــى الـــمـــصـــابـــيـــن بـــفـــيـــروس 
مــشــيــدة   ..(١٩  - (كـــوفـــيـــد  كــــورونــــا 
لجهودهم  الــلــجــنــة  أعــضــاء  بجميع 

والتزامهم الدائم بدعم المرضى.
 وخالل االجتماع عرض الدكتور 
على  اللجنة  وأعــضــاء  الكعبي  سعد 
آخر  العامة  الصحة  وزيـــرة  ســعــادة 
الـــمـــســـتـــجـــدات الــمــتــعــلــقــة بــالــوضــع 
سعادتها  إطـــالع  تــم  حيث  الــراهــن، 
عــلــى االتـــجـــاه الــمــشــّجــع الـــذي يشير 
النــخــفــاض عــدد الــحــاالت الــتــي يتم 
إدخـــالـــهـــا لــلــمــســتــشــفــيــات ووحــــدات 
نتيجة  يــــوم  كـــل  الـــمـــركـــزة  الــعــنــايــة 

لإلصابة بالفيروس.
 كما تّمت مناقشة تفصيلية حول 

الزيادات التي تم تسجيلها أخيراً في 
بالفيروس  اإلصــابــة  حـــاالت  أعـــداد 
والمقيمين،  المواطنين  أســر  بين 
وكــيــف يــمــكــن أن يــــؤدي ذلـــك إلــى 
زيــادة في معدالت إدخــال الحاالت 
لــلــمــســتــشــفــيــات ومــــعــــدالت حـــاالت 
في  الــقــريــب  المستقبل  فــي  الـــوفـــاة 
بتطبيق  الجمهور  التزام  عــدم  حــال 
إرشــــــــــادات الــــوقــــايــــة مــــن الـــعـــدوى 
العامة،  الصحة  وزارة  عن  الصادرة 
تناقص  مــن  الــرغــم  على  إنــه  حيث 
إال  الجديدة  اإلصــابــة  حــاالت  أعـــداد 

حدة  زيـــادة  هــو  للقلق  يــدعــو  مــا  أن 
المرض وذلك مع تزايد عدد حاالت 
األشــــخــــاص الـــذيـــن يــتــم إدخــالــهــم 

مباشرة لوحدة العناية المركزة.
 مـــن جــانــبــه، نـــوه الــدكــتــور سعد 
وزيـــرة  ســعــادة  بتوجيهات  الكعبي 
الجائحة  هذه  خالل  العامة  الصحة 
غير المسبوقة من ناحية التخطيط 
بــشــكــل فـــّعـــال ووضــــع اســتــراتــيــجــيــة 

شاملة للتصدي لها.
 وأكــــد الــدكــتــور الــكــعــبــي أنـــه من 
الــمــبــكــر جــــداً الــحــديــث عـــن انــتــهــاء 

١٩) في  ــا (كــوفــيــد -  جــائــحــة كــورون
مع  التعايش  سيتوجب  حيث  قطر، 
قادمة،  أشهر  لعدة  الفيروس  هــذا 
ولكن كقطاع رعاية صحية يتوجب 
الــجــهــود  عـــلـــى  بــالــفــخــر  يــشــعــر  أن 
المبذولة وما تم تحقيقه حتى اآلن.

 وقال: إن قطاع الرعاية الصحية 
عالية  وبــكــفــاءة  ســريــع  بشكل  عمل 
لــمــضــاعــفــة الــســعــة الـــســـريـــريـــة في 
وحــــــدات الــعــنــايــة الـــمـــركـــزة ألكــثــر 
ـــال، بـــاإلضـــافـــة إلــى  مـــن ثــالثــة أمـــث
للعزل  ومرافق  طبية  مرافق  إنشاء 

مــن  اآلالف  عـــــشـــــرات  تـــســـتـــوعـــب 
جانب  إلــى   ،(١٩  - (كوفيد  مــرضــى 
الـــحـــرص عــلــى ضــمــان حــصــول أي 
شــخــص مـــصـــاب بــالــفــيــروس على 
وهو  سريع،  بشكل  الطبية  الرعاية 
بهذا  اإلصابة  أعــراض  عالج  أتــاح  ما 
الفيروس لدى المرضى في مرحلة 
مضاعفات  حــدوث  وتجنب  مبكرة 

صحية.
 وأشــــار إلـــى أن ذلـــك األمـــر كــان 
أحـــد الــعــوامــل الــرئــيــســيــة الــتــي أدت 
إلـــــى أن تــحــقــق دولــــــة قـــطـــر أحـــد 
عن  الناتجة  الوفيات  معدالت  أقــل 

فيروس (كوفيد - ١٩) بالعالم.
 وأضـــــــاف أنـــــه بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
قـــــيـــــادة جــــهــــود قــــطــــاع الـــرعـــايـــة 
كورونا  جائحة  لمكافحة  الصحية 
١٩)، تتولى لجنة القطاع  (كوفيد - 
على  والــســيــطــرة  للتحكم  الصحي 
الـــحـــوادث أيــضــاً مــســؤولــيــة الــعــمــل 
عــلــى ضـــمـــان اســـتـــمـــراريـــة تــقــديــم 
خـــدمـــات الـــرعـــايـــة الــصــحــّيــة غــيــر 
 (١٩  - (كوفيد  بفيروس  المتعلقة 
حــيــثــمــا أمــكــن، حــيــث تــم فــي هــذا 
اإلطـــــار اإلشــــــراف عــلــى عــــدد مــن 
الـــُمـــبـــادرات الــمــبــتــكــرة فــي مــجــال 
الصحية،  الرعاية  خدمات  تقديم 
هدفت  الجهود  هذه  أن  إلى  الفتاً 
ــــى ضـــمـــان اســـتـــمـــراريـــة تــقــديــم  إل
خالل  للمرضى  الصحية  الــرعــايــة 

الصعبة.  المرحلة  هذه 

التصــدي لكــورونا لــم يكـن مهمــــة سهلــــة
خالل اجتماع لجنة التحكم والسيطرة على الحوادث .. وزيرة الصحة :

للجائحة التصدي  لنجاح  رئيسي  عامل  العزل  ومرافق  األســّرة  توفير   زيادة وحدات الرعاية المركزة وتقديم خدمات عالية الجودة لمن يحتاجها 

ضمان القدرة 
على التخطيط 

وتقديم استجابة 
تشغيلية 

فّعالة للتصدي 
للفيروس

د. سعد الكعبي: 
سيتوجب 

التعايش مع 
الفيروس لعدة 
أشهر قادمة

من المبكر 
جداً الحديث 
عن انتهاء 

جائحة 
كورونا في 

قطر

وزيرة الصحة خالل ترؤس االجتماع

 خط ساخن لتلقي شكاوى العنف ضد األطفال
د. منى المسلماني:د. خالد األنصاري رئيس مركز مساندة الطفل بسدرة: 

الدوحة - [: أكدت الدكتورة منى المسلماني 
بمؤسسة  االنتقالية  األمــراض  لمركز  الطبي  المدير 
عــالجــاً  يعتبر  ال  بــالــبــالزمــا  الــعــالج  أن  الطبية  حــمــد 
للمصابين بفيروس كورونا بل يعتبر عالجاً  أساسياً 
في  األسلوب  هذا  إدخــال  تم  أنه  إلى  الفتة  مساعداً، 
العالج ضمن البروتوكول العالجي بدولة قطر وذلك 
منذ بدء جائحة كورونا.  وقالت د. منى المسلماني 
في ُمداخلة مع تليفزيون قطر أمس إنه كان هناك 
والجمهورية  قطر  دولــة  بين  ُمشترك  بحثي  تعاون 
والعلوم  للتربية  قطر  مؤسسة   خالل  من  اإليطالية 

باإلشراف  المؤسسة  قامت  حيث  المجتمع  وتنمية 
فريق  فيه  شــارك  والـــذي  البحثي  التعاون  هــذا  على 
بحثي من مركز األمراض االنتقالية بمؤسسة حمد 
في  المستشفيات  ألحـــد  تــابــع  آخـــر  وفــريــق  الــطــبــيــة 
إيطاليا، الفتة إلى أن التعاون بين قطر وإيطاليا يعتبر 
على  دليل  إيجاد  منه  الهدف  ُمشتركاً  علمياً  تعاوناً 
الفيروس  من  المتعافين  من  المأخوذة  البالزما  أن 
تحتوي على نسبة عالية من األجسام الُمضادة والتي 
وتقوية  بتعزيز  تقوم  ألنها  األهمية  غاية  في  تعتبر 

مناعة الشخص المصاب بفيروس كورونا. 

الدوحة - [: دعت مؤسسة الرعاية الصحية 
األولـــيـــة إلـــى ضــــرورة الــتــأكــد مــن تــاريــخ صالحية 
لالستفادة  المفعول  سارية  وأنها  الصحية  البطاقة 
مـــن خـــدمـــات الــمــؤســســة والـــمـــراكـــز الــصــحــيــة، بما 
فيها الــخــدمــات اإللــكــتــرونــيــة الــمــقــدمــة مــن خــالل 
مركز االتصال المجتمعي وخدمة االتصال الهاتفي 

وخدمة توصيل األدوية للمنازل.

عــلــى سالمة   وأوضـــحـــت الــمــؤســســة أنـــه حــرصــاً 
خالل  من  الصحية  البطاقة  تجديد  يمكن  الجميع، 
 ..www.gov.qa الـــرابـــط  عــبــر  حــكــومــي»  «مــوقــع 
سيكون   ٢٠٢٠   /٧ /  ١ تاريخ  من  اعتباراً  أنــه  مؤكدة 
الخدمات  لتلقي  ضرورياً  الصحية  البطاقة  تجديد 
إضافية  رســوم  أي  دفــع  وتجنب  يُسر  بكل  الصحية 

ناتجة عن انتهاء صالحية البطاقة الصحية. 

البالزما ليست عالجاً أساسياً لمصابي كورونا 

تجديد البطاقة الصحية من خالل موقع حكومي

الدوحة - هبة البيه:

 أكد الدكتور خالد األنصاري 

رئــيــس قــســم الـــطـــوارئ رئــيــس 

بسدرة  الطفل  ُمساندة  مركز 

الدفاع  برنامج  مؤسس  للطب 

تأثيرات  أن  الطفل  حقوق  عن 

سلبية  كــانــت  كـــورونـــا  جــائــحــة 

ُمشيراً  والطفل،  األســرة  على 

لتلقي  ساخن  خط  وجــود  إلــى 

االتـــــــصـــــــاالت والــــتــــبــــلــــيــــغ عــن 

حـــاالت الــعــنــف ضــد األطــفــال. 

ـــــة مـــع  وقــــــــــــال، فــــــي مـــــداخـــــل

االجتماعية:  المسافة  برنامج 

إن األطفال دون ١٠ سنوات ال 

المرض،  ماهية  فهم  يمكنهم 

لــكــنــهــا أثـــرت عــلــيــهــم وشــّكــلــت 

طـــريـــقـــة جـــديـــدة فـــي الــعــيــش 
مــن خـــالل عـــدم الــتــواصــل مع 

اآلخرين.
ــــى تـــأثـــر األبـــويـــن   ولـــفـــت إل
بـــالـــجـــائـــحـــة مـــــاديـــــاً ونـــفـــســـيـــاً 
ومـــعـــنـــويـــاً، مـــا انــتــقــل تــلــقــائــيــاً 
ـــمـــّكـــن  لــــــألطــــــفــــــال، بــــيــــنــــمــــا ت
ـــيـــاء  الـــجـــوانـــب اإليـــجـــابـــيـــة أول
األمــــــــــــور مــــــن قــــــضــــــاء وقـــــت 
طــويــل مــع األطــفــال. وأضــاف: 
١٢ عــامــاً  األطــفــال األكــبــر مــن 
التأثيرات  هذه  بمثل  يتأثرون 
اإلصــابــة،  مــن  الــخــوف  بجانب 
البقاء  فكرة  عليهم  تؤثر  كما 

أحياناً. بالمنزل 
نوعين  هــنــاك  أن  وأوضـــح   
ـــــحـــــاالت فـــيـــمـــا يــخــص  مـــــن ال

االشتباه  ســواء  األســري  العنف 
الــــحــــاالت،  مــــن  الـــتـــحـــقـــق  أو 
مع  مستمر  تواصل  على  ونحن 
والــعــائــالت،  المعنية  الــجــهــات 
كــــمــــا يـــــوجـــــد لــــديــــنــــا الــــخــــط 
الـــســـاخـــن لــلــتــبــلــيــغ عـــن الــعــنــف 

األطفال.  تجاه 
ـــــخـــــدام  االســـــت أن  وأكــــــــــد   
قبل  مـــن  لــإلنــتــرنــت  ــُمــفــرط  ال
األطفال سالح ذو حدين حيث 
فترة  فــي  كثيراً  منه  استفدنا 
استطاعوا  واألطــفــال  الجائحة 
إنــــهــــاء دراســــتــــهــــم مــــن خـــالل 

بُعد.  عن  التعليم 
وقــــــــــال: األطــــــفــــــال الــــذيــــن 
يُـــعـــانـــون مـــن الــعــنــف األســــري 
مـــن أولـــيـــاء األمــــور هـــم أكــثــر 

برنامج  أن  موضحاً  عصبية، 

الـــــدفـــــاع عــــن حــــقــــوق الــطــفــل 

بــشــكــل وثــيــق مـــع الــمــؤســســات 

األخـــــــــــــرى لــــتــــعــــزيــــز مـــنـــهـــج 

لضمان  الــفــريــق  بـــروح  الــعــمــل 

دائــــمــــاً  األولــــــويــــــة  تــــكــــون  أن 

األطفال.  وسالمة  الحتياجات 

المسؤول  الفريق  أن  وأضــاف 

عـــن بـــرنـــامـــج مـــركـــز الـــســـدرة 

لــلــدفــاع عـــن حـــقـــوق األطـــفـــال 

يــتــكــون مــن ُمــتــخــّصــصــيــن في 

الـــرعـــايـــة الــصــحــّيــة بــاألطــفــال 

مجال  في  خبراء  ذلك  ويشمل 

الــطــب والــتــمــريــض والــرعــايــة 

االجـــتـــمـــاعـــيـــة وحــــيــــاة الــطــفــل 

النفسي.  الدعم  وخدمات 

الدوحة - [: نفَّذت بلدية 
الرقابة  بقسم  ممثلة  الــشــمــال، 
البلدية،  الرقابة  بــإدارة  الصحّية 
أماكن  على  تفتيشية  جــولــة   ٢٤
ــــــداول الـــمـــواد  ومـــحـــالت بــيــع وت
الغذائية، وتم فحص ٣٢ ذبيحة 
كيلوجرامات  و٦٢٠٥  بالمقصب 
مــن األســـمـــاك، وإتــــالف ذبيحة 
لالستهالك  صالحة  غير  واحــدة 
اآلدمــــــي، كــمــا تـــم إصـــــدار قـــرار 
غــذائــيــة  مــنــشــأة  بـــإغـــالق  إداري 
لسنة   (٨) رقم  للقانون  مخالفة 
مــراقــبــة  تــنــظــيــم  بـــشـــأن   ١٩٩٠
األغــــذيــــة اآلدمـــــيـــــة. وتـــواصـــلـــت 
حملة التعقيم والتطهير اليومية 
والمحالت  والمطاعم  لــلــشــوارع 
وأبو  الشمال  مدن  في  التجارية 
ظلوف والرويس وسوقي السمك 
والـــمـــيـــنـــاء والــمــقــصــب ومــركــز 
الــــــرويــــــس الـــصـــحـــي ومــــواقــــف 

السيارات والمنطقة الصناعية. 

 تمديد ساعات  تعقيم وتطهير يومي للشوارع واألسواق ببلدية الشمال
العمل بالقومسيون 

اعتباراً من األحد 
الدوحة - قنا: تمّدد وزارة 
الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة، ســـاعـــات 
القومسيون  إدارة  في  العمل 
الـــطـــبـــي، اعــــتــــبــــاراً مــــن يـــوم 
من  لتكون  المقبل،  «األحد» 
حتى  صباحاً  السابعة  الساعة 

السادسة مساء. 
ويــــأتــــي تـــمـــديـــد ســـاعـــات 
الطبي  بالقومسيون  العمل 
ســعــيــاً مـــن الــــــوزارة لــزيــادة 
ــــيــــة،  ــــيــــعــــاب طـــــاقـــــتـــــه االســــت
ـــتـــزام بــكــافــة  ـــاً مـــع االل ـــوازي ت
اإلجــــــــــــــراءات االحـــــتـــــرازيـــــة 
والـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة الــتــي 
فـــرضـــهـــا فـــيـــروس كـــورونـــا 

 .«١٩ «كوفيد - 

 التباعـــد االجتماعي يقي مـن كـورونـا
د. ناصر األنصاري استشاري ميكروبات ومكافحة العدوى: 

الدوحة - نشأت أمين:

األنصاري  علي  ناصر  الدكتور  دعا   
اســـتـــشـــاري مـــيـــكـــروبـــات ومــكــافــحــة 
العدوى بمؤسسة حمد الطبية، الجميع 
إلــى االلــتــزام بــاإلجــراءات االحــتــرازيــة 
الثانية  المرحلة  أثناء  اتباعها  الواجب 
الخاصة  للقيود  التدريجي  الرفع  من 

بمكافحة انتشار فيروس كورونا. 
األنـــــصـــــاري  نــــاصــــر  د.  وأوضـــــــــح   
فـــي مـــداخـــلـــة مـــع بـــرنـــامـــج الــمــســافــة 
كورونا  فيروس  أن  أمس  االجتماعية 
مــن الــفــيــروســات الــتــي تــمــوت خــارج 
ــــســــان بـــســـرعـــة مــــن خـــالل  جـــســـم اإلن
الشمس أو الجفاف أو الحرارة، وقال: 
إن غــالف فــيــروس كــورونــا مــن النوع 
الدهني وعندما يتم إزالة هذا الغالف 
بــالــمــطــهــرات  أو  والـــصـــابـــون  بـــالـــمـــاء 

أيضاً،  يموت  الفيروس  فإن  الكحولية 
إلــى أن هــنــاك عــوامــل ساعدت  الفــتــاً 
هذا  على  كورونا  فيروس  انتشار  على 
النحو الذي نراه في شتى أنحاء العالم 
ومنها  المسافة بين الشخص المصاب 
والــشــخــص الــســلــيــم، وكــذلــك الــزمــن، 
يتواجد  الــتــي  الــزمــنــيــة  الــمــدة  بمعنى 
فيها الشخصان معاً، أما العامل الثالث 
ــا مــتــواجــديــن بــداخــل  فــهــو مـــا إذا كــان
مــكــان مغلق أو مــفــتــوح.  وأوضـــح أن 
الــفــيــروس يــكــون مـــوجـــوداً فــي لعاب 
اإلنسان المصاب وعندما يتحدث هذا 
رزازاً  هــنــاك  فــإن  الــمــصــاب  الشخص 
صــغــيــراً يــخــرج مـــن فــمــه فــيــصــل إى 

الشخص السليم فيصاب بالعدوى.
وقـــــــال: إن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى هـــذه 
العوامل الثالث تكون من خالل ارتداء 
الــكــمــامــات وغــســيــل الـــيـــديـــن  بــالــمــاء 

الكحولية   الــمــطــهــرات  أو  والــصــابــون 
وكذلك من خالل المسافة اآلمنة.

 وأوضـــح أنــه رغــم انخفاض أعــداد 
ـــا خــالل  اإلصــــابــــات بــفــيــروس كـــورون
األيــــام الــمــاضــيــة إال أنـــه تــم مالحظة 
ارتـــفـــاع أعـــــداد حــــاالت اإلصـــابـــة بين 

القطريين. 
أعـــــداد  أن  مــــن  بـــالـــرغـــم  وقـــــــال: 
بها  الــتــجــمــعــات الــتــي كـــان مــســمــوحــاً 
خفض  تــم  أنـــه  إال  أشــخــاص   ١٠ هــو 
هذا العدد إلى ٥ أشخاص بسبب هذا 

االرتفاع.
ــــه لــيــس هـــنـــاك ثمة  ــــى أن إل الفـــتـــاً 
مــشــكــلــة فــــي الـــــخـــــروج إلـــــى الــبــحــر 
تباعد  هناك  يكون  أن  المهم  ولكن 
التعرض  تجنب  بــهــدف  الــنــاس  بــيــن 
الشخص  فم  من  يخرج  الذي  للرذاذ 

الُمصاب.
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أفــراد  أصحابها  توعوية  سلوكيات 
عـــاديـــون فـــي الــمــجــتــمــع، مــواقــفــهــم 
ـــفـــرديـــة الـــمـــمـــارســـة فــــي األمـــاكـــن  ال
وشعور  وانتباه  تيقظ  عن  تنم  العامة 
بــالــمــســؤولــيــة تــجــاه حــمــايــة األفــــراد 
والــمــجــتــمــع، يــشــكــلــون بــســلــوكــيــاتــهــم 
ـــــا حــامــيــة نــابــعــة من  الــفــرديــة دروًع
وعــــي شــخــصــي بــأهــمــيــة الــمــشــاركــة 
التي  الخطأ،  السلوكيات  توجيه  فــي 
بأسلوب  العامة  األماكن  في  تحدث 
هــــــــادئ مــــحــــتــــرم يــــدفــــع الـــشـــخـــص 
مرتكب الفعل للتجاوب وااللتزام بما 
أي  إحــداث  دون  اتباعه،  مطلوب  هو 

فوضى أو إشكالية.
مقتبل  فــي  فتاة  صاحبته  موقف 
في  انتظارها  خــالل  الحظت  العمر، 
ُكْثر،  رواده  مــول  في  المطاعم  أحــد 

شــخــًصــا يــتــضــح مـــن هــيــئــتــه الــعــامــة 
ظهره  عــلــى  يحملها  الــتــي  والحقيبة 
بـــأنـــه يــعــمــل فـــي تــوصــيــل الــطــلــبــات 
العامل  من  اقتربت  فجأة  للمنازل، 
الـــــذي أنـــهـــى لــلــتــّو شــــرب كــــأس مــاء 
مجموعة  بين  ووضعه  يده  في  كان 
ـــكـــؤوس الــنــظــيــفــة، هـــو وعـــود  مـــن ال
الـــمـــصـــاص الـــبـــالســـتـــيـــك الــــــذي كـــان 
يــشــرب مــنــه، نــبــهــتــه ألن فــعــلــه هــذا 
يــتــنــافــى مـــع أبـــســـط قـــواعـــد الــصــحــة 
وخاطبته  وآدابــهــا  الــعــامــة  والــســالمــة 
قـــائـــلـــة: هـــل هــــذا مـــا تــفــعــلــه عــنــدمــا 
وأخــطــرت  لــلــمــنــازل؟  الطلبات  تــأخــذ 
وفــوراً  حــدث،  بما  المطعم  مسؤولي 
تم اتخاذ اإلجراء الالزم بسحب جميع 
وحفظها  البالستيك  وأعــواد  الكؤوس 
في الداخل وعلى من يرغب بالشرب 

أن يطلبها من الموظف المسؤول وأن 
المكان  فــي  استخدامها  بعد  يضعها 
المخصص لذلك بدالً من خلطها مع 
صحة  على  حفاظاً  النظيفة  األوانـــي 

وسالمتهم. الناس 
ومــوقــف آخـــر حـــدث فــي مــدخــل 
امــرأة  حاولت  عندما  تجاري  مجمع 
للمجمع  الــدخــول  شــخــص  بصحبتها 
مــكــتــفــيــة بـــإبـــراز تــطــبــيــق «احـــتـــراز» 
المعني  الــحــارس  لها  وسمح  ولــه  لها 
بــمــهــمــة الـــتـــدقـــيـــق بــــالــــدخــــول غــيــر 
مــكــتــرث بــســؤال الــشــخــص عــن إبــراز 
متبع،  هــو  كــمــا  بــه  الــخــاص  التطبيق 
بصحبة  كــانــت  فــتــاة  تقدمت  عندها 
أخواتها للحارس قائلة له: لقد طلبت 
التطبيق  ترى  أن  منا  واحــدة  كل  من 
لشخصين  تسمح  فكيف  هاتفها  في 

سأبلغ  واحــــد،  تطبيق  فــي  بــالــدخــول 
عندها  ذلـــك  عــن  الــمــســؤولــة  اإلدارة 

اعتذر وطلب من الشخص الخروج.
مـــثـــل هـــــذه الـــمـــواقـــف الــســلــوكــيــة 
الـــفـــرديـــة الـــواعـــيـــة بــأهــمــيــة االلـــتـــزام 
ــنــظــم والــتــعــلــيــمــات  ــال االجـــتـــمـــاعـــي ب
تستحق  العام  الصالح  لحماية  العامة 
غـــرس مــثــل هـــذه الــقــيــم األخــالقــيــة 
في نفوس الناشئة من خالل التربية 
لتصبح  والعمل  والمدرسة،  األسرية، 
ذاتًيا يمارس على أرض الواقع  سلوكاً 
بأهمية  الــفــرد  إحــســاس  مــن  يــنــبــثــق 
الــنــهــوض  فـــي  يــســاهــم  كـــفـــرد  دوره 
نلمس  كــمــا  بــه،  واالرتـــقـــاء  بمجتمعه 
ذلك في بعض الدول المتقدمة التي 
عن  مسؤوالً  نفسه  فيها  الفرد  يعتبر 
ما  وكـــل  المجتمعية  الــنــظــم  تــطــبــيــق 

يتعلق بأمن وأمان مجتمعه، والتبليغ 
عن أي تصرف يخل بهذه النظم.

األمــثــلــة فـــي واقــعــنــا كــثــيــرة على 
الـــمـــبـــادرات الــشــخــصــيــة الــنــابــعــة من 

بالمسؤولية الشعور 
وال يــفــوتــنــي فــي خــتــام الــمــوضــوع 
أن أوجــــه الــشــكــر والــتــقــديــر ألبــنــائــنــا 
الــمــتــطــوعــيــن فــــي مــخــتــلــف جــهــات 
ــــصــــحــــي، وغــــيــــرهــــا مــن  الــــحــــجــــر ال
األمـــاكـــن الــعــامــة كــمــتــطــوعــي الــهــالل 
األحــمــر الــمــتــواجــديــن بــاســتــمــرار في 
تشهد  الــتــي  الــتــجــاريــة،  الــمــجــمــعــات 
وإرشادهم  الناس  لتوجيه  ازدحــامــاً، 
بها  االلتزام  الواجب  التعليمات  التباع 
جائحة «كوفيد  مراحل  مختلف  في 
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ــة الــمــجــتــمــع   ــاي ــم ــة تـــجـــاه ح ــي ــؤول ــس ــم ــال ـــور ب ـــع ـــاه وش ـــب ـــت ــقــظ وان ــي ـــن ت ــم ع ــن ــات تـــوعـــويـــة ت ــي ــوك ــل  س

وزارة  ســجــلــت  قــنــا:   – ـــدوحـــة  ال
الــصــحــة الــعــامــة ٦٩٣ حــالــة إصــابــة 
جــديــدة مــؤكــدة بــفــيــروس كــورونــا 
/ كوفيد - ١٩/ ، وشفاء ١٤٦٨ شخًصا 
ساعة  والعشرين  األربـــع  فــي  وذلــك 
األخــــــيــــــرة، لـــيـــصـــل إجـــمـــالـــي عـــدد 
دولــة  فــي  الــمــرض  مــن  المتعافين 
باإلضافة  حــالــة،   ٨٠١٧٠ إلــى  قطر 

إلى تسجيل ٣ حاالت وفاة جديدة.
  كما سجلت الـــوزارة خــالل الـــ٢٤ 
ســاعــة الــمــاضــيــة، إدخــــال ٩ حــاالت 
للعناية المركزة بسبب المضاعفات 
الـــصـــحـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عــــن اإلصــــابــــة 
مجموع  بــذلــك  ليصل  بــالــفــيــروس، 
الطبية  الرعاية  تتلقى  التي  الحاالت 
 ٢٠٣ إلى  حالًيا  المركزة  العناية  في 

حاالت.
 ولفتت وزارة الصحة العامة إلى 
التي  اليومية  الحاالت  عــدد  تناقص 
وأن  الــمــركــزة،  العناية  إلـــى  تحتاج 
تحتاج  الــتــي  اليومية  الــحــاالت  عــدد 
بالتناقص،  آخذة  المستشفى  دخول 
لكنها نبهت إلى أن المؤشر قد يعود 
ـــفـــاع مـــرة أخــــرى إذا قــّل  إلـــى االرت
باالحترازات  المجتمع  أفــراد  التزام 

واإلجراءات الوقائية.
  وأفـــــــــادت بـــأنـــه تــــم تــشــخــيــص 
الـــــحـــــاالت الــــجــــديــــدة الــمــعــلــن عــن 
إصـــابـــتـــهـــا بـــالـــفـــيـــروس مــــن خـــالل 
أقسام الطوارئ أو المراكز الصحية 
المختلفة بسبب وجود أعراض لدى 
مخالطين  بــيــن  وكــذلــك  أصــحــابــهــا 
انتقلت إليهم العدوى من أشخاص 
ـــا..  تــــم اكـــتـــشـــاف إصـــابـــتـــهـــم ســـابـــًق
مؤكدة أنها تواصل إجراء فحوصات 
الذي  األمــر  واستباقية  استقصائية 
يــســهــم فــــي الـــكـــشـــف الـــمـــبـــكـــر عــن 

الحاالت.
 وذكرت وزارة الصحة العامة أنه 
تم إدخال الحاالت المؤكدة إصابتها 
في  التام  الصحي  العزل  بالفيروس 
بالدولة،  الطبية  الــمــرافــق  مختلف 
حـــيـــث يــتــلــقــون الـــعـــنـــايـــة الــصــحــيــة 
لكل  الصحي  الوضع  حسب  الالزمة 

حالة.
 ولفتت إلى أن حاالت الوفاة التي 
ألشخاص  تعود  الــيــوم  تسجيلها  تــم 
تلقوا الرعاية الطبية الالزمة، وتبلغ 

أعمارهم ٥٩ و٦٣ و٨١ عاًما، معربة 
عن خالص العزاء وعظيم المواساة 

ألسر المتوفين.
العامة،  الصحة  وزارة  ونــوهــت   
إلــــــى أن وبـــــــاء كـــــورونـــــا آخـــــــٌذ فــي 
قطر  دولة  في  التدريجي  االنحسار 
بعد تخطي مرحلة الذروة وضعف 
الــعــدد الــتــكــاثــري لــلــفــيــروس بسبب 
الوقائية  واإلجــــــراءات  االحـــتـــرازات 
التي قامت الدولة بتطبيقها والتزم 
بها أفراد المجتمع مع انخفاض في 
عدد اإلصابات عن الفترة الماضية.. 
وقالت «إن ذلك يعد مؤشًرا مطمئنًا 
ـــوبـــاء حيث  لــكــنــه ال يــعــنــي نــهــايــة ال
إن الــفــيــروس اليــــزال مـــوجـــوًدا في 

المجتمع».
وبينت وزارة الصحة العامة، أن 

بالفيروس  اليومية  اإلصابات  عدد 
(من  والمقيمين  المواطنين  بين 
مقارنة  ازداد  الوافدة)  العمالة  غير 
بـــمـــا كــــــان عـــلـــيـــه فــــي شـــهـــر مــايــو 
إجمالي  في  الهبوط  رغــم  الماضي 
دولــة  فــي  اليومية  اإلصــابــات  عــدد 

قطر.
اإلصابات  معظم  أن  وأوضحت 
فــي هــاتــيــن الــفــئــتــيــن تــعــود ألفـــراد 
مــصــدر  وأن  الــــــواحــــــدة،  األســــــــرة 
االختالط  يكون  مــا  غالبًا  اإلصــابــة 
أو  األصــدقــاء  بعض  مع  االجتماعي 
األقـــــارب اآلخـــريـــن «ولـــذلـــك فإنه 
يــتــوجــب الــحــذر مــن نــقــل الــعــدوى 
والمصابين  السن  كبار  إلــى  خاصة 

بأمراض مزمنة». 
ـــــــوزارة فـــي هــذا  كــمــا نــصــحــت ال

اإلطـــــار بــتــوخــي الـــحـــذر أكـــثـــر من 
تطبيق  فـــي  واالســـتـــمـــرار  الـــســـابـــق 
الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي والــمــحــافــظــة 
القناع  ولــبــس  الــيــديــن  تعقيم  عــلــى 
الحذر  مــراعــاة  مــع  للوجه،  الــواقــي 
من  بالقرب  الشخص  يكون  عندما 
أحــد أفــراد األســرة مــن كبار السن 
مــزمــنــة  بــــأمــــراض  الــمــصــابــيــن  أو 
االجتماعية  الــزيــارات  عدد  وتقليل 
دقيقة  بـــ١٥  وتحديدها  الضرورية 

والمحافظة على مسافة آمنة.
العامة،  الصحة  وزارة  وجــددت 
ـــى أهـــمـــيـــة تــطــبــيــق  ـــأكـــيـــدهـــا عـــل ت
مــتــطــلــبــات الــمــرحــلــة الــثــانــيــة من 
للقيود  المحكم  الــتــدريــجــي  الــرفــع 
كورونا  جائحة  بسبب  المفروضة 
الــتــي تــبــدأ بــعــد غــد الــمــوافــق لــألول 

مــن يــولــيــو داعــيــة إلـــى احـــتـــرام كل 
الشروط المتعلقة بها. 

وشــــددت عــلــى أن االنــتــقــال من 
مــرحــلــة إلــــى أخــــرى مـــن مــراحــل 
مرهون  للقيود  الــتــدريــجــي  الــرفــع 
ـــعـــاون كـــافـــة أفـــــــراد الــمــجــتــمــع  ـــت ب
االحترازية،  لإلجراءات  وتطبيقهم 
وبـــضـــرورة االلـــتـــزام بـــاإلجـــراءات 
الــــســــاريــــة الــــتــــي حــــددهــــا مــجــلــس 
الوزراء ومنها ارتداء الكمامات عند 
تطبيق «احتراز»   وتحميل  الخروج 

والتباعد االجتماعي.
الـــقـــيـــود  رفـــــع  أن  إلـــــى  ونـــبـــهـــت 
الــتــراخــي  يعني  ال  تــدريــجــي  بشكل 
والخطوات  اإلجــــراءات  تطبيق  فــي 
االحــتــرازيــة ألن الــفــيــروس مــا زال 
مــــوجــــوًدا فـــي الــمــجــتــمــع، كــمــا أن 
إلى  يــؤدي  قد  الحذر  درجــة  تراجع 
احــتــمــال عـــــودة الـــوبـــاء عــلــى شكل 
مـــوجـــة جـــديـــدة مـــن انـــتـــشـــاره في 

المجتمع.
العامة،  الصحة  وزارة  أن  يذكر 
وضعت مؤشرات تقّيم من خاللها 
بــشــكــل يـــومـــي وأســـبـــوعـــي الـــوضـــع 
الـــراهـــن نــتــيــجــة الـــرفـــع الــتــدريــجــي 
للقيود، الذي بدأت المرحلة األولى 
منه في ١٥ يونيو الجاري، ومن ثّم 
تقوم برفع توصيات لمجلس الوزراء 
مرحلة  مــن  باالنتقال  يتعلق  فيما 

ألخرى من خطة رفع القيود.
ــــــــوزارة كـــل مـــن لــديــه  وحـــثـــت ال
(كوفيد  بفيروس  اإلصابة  أعــراض 
بخط  االتــصــال  ســرعــة  على    (١٩  -

أو   ،(١٦٠٠٠) الــمــوحــد  الــمــســاعــدة 
عن  الفحص  مــراكــز  ألحــد  الــتــوجــه 
الـــفـــيـــروس، مــبــيــنــة أنــــه كــلــمــا كــان 
الــكــشــف عـــن الـــمـــرض مــبــكــًرا كــان 
الــــعــــالج أســـهـــل وفــــــرص الــتــعــافــي 
مراكز  وتشمل  وأســـرع.  أكبر  منه 
مركز  مــن  كــال  الرئيسية  الفحص 
مــعــيــذر الــصــحــي، ومـــركـــز روضـــة 
صالل  أم  ومــركــز  الصحي،  الخيل 

الصحي، ومركز الغرافة الصحي.
خــصــصــت  الــــــــــــوزارة  أن  يــــذكــــر 
اإللــكــتــرونــي  موقعها  عــلــى  صفحة 
لــــالطــــالع عـــلـــى آخـــــر الــمــعــلــومــات 
واإلرشــــــــادات الــمــتــعــلــقــة بــفــيــروس 

( كوفيد - ١٩) .

انـحــســـار  تدريـــجي لــكـــورونــا فــي قـــطـــر
أعلنت شفاء ١٤٦٨ حالة أمس والمجموع ٨٠١٧٠ ...الصحة:

اإلجراءات االحترازية 
أضعفت العدد 
التكاثري لكورونا

تسجيل ٦٩٣ إصابة 
جديدة و٣ وفيات 

أمس

إدخال ٩ حاالت 
للعناية المركزة 

أمس والمجموع 
  ٢٠٣

تناقص حاالت 
الدخول اليومية 
للعناية المركزة 
والمستشفى

عودة المؤشر 
لالرتفاع حال تراجع 

االلتزام باإلجراءات 
الوقائية

تشخيص الحاالت 
الجديدة عبر أقسام 
الطوارئ و المراكز 

الصحية

اكتشاف حاالت بين 
مخالطين انتقلت 

إليهم العدوى من 
مصابين

الصحة تواصل 
الفحوصات 

االستقصائية 
للكشف المبكر 

عن الحاالت

إدخال الحاالت 
الجديدة للعزل 

التام وتلقي 
الرعاية الصحية

حاالت الوفيات 
ألشخاص 

أعمارهم  ٥٩ 
و٦٣ و٨١ عاًما

تزايد اإلصابات 
اليومية بين 

المواطنين 
والمقيمين مقارنة 

بالشهر الماضي

اإلجراءات 
الوقائية والتزام 
المجتمع ساهما 

بانخفاض 
اإلصابات

انخفاض اإلصابات 
مؤشر مطمئن 

لكنه ال يعني 
نهاية الوباء 

وزارة  كرمت   :]  - الــدوحــة 

الــبــلــديــة والــبــيــئــة الــطــالب الــفــائــزيــن 

البيئية  والمقالة  الرسوم  بمسابقتي 

اإلقليمية  الــمــنــظــمــة  نظمتها  ــتــي  ال

لــحــمــايــة الــبــيــئــة الــبــحــريــة (روبــمــي) 

البيئة  بيوم  احتفاالً  الكويت،  بدولة 

اإلقــلــيــمــي الـــذي يــصــادف ٢٤ أبــريــل 

كل عام، وذلك تحت شعار(مخاطر 

التغير المناخي على البيئة البحرية.. 

االســـتـــعـــداد لــلــمــواجــهــة). وأســفــرت 

الــنــتــائــج عــلــى حــصــول طـــالب دولـــة 

مسابقتي  في  متقدمة  مراكز  قطر 

الرسوم والمقالة البيئية. فقد حصل 

الطالب /  غانم عبد المحسن غانم من 

(مدرسة األحنف بن قيس اإلعدادية 

للبنين) على المركز الثالث بمسابقة 

الرسوم على المستوى اإلقليمي. وفي 

الرسوم،  بمسابقة  الوطني  المستوى 

اختر  شريفة  الطالبة  حصلت  فقد 

من (مدرسة رقية اإلعدادية للبنات) 

حــــازت  كـــمـــا  األول.  الـــمـــركـــز  عـــلـــى 

من  العجيل  ســعــد  تــمــاضــر  الــطــالــبــة 

(مدرسة البيان للبنات) على المركز 

ســارة  الطالبة  حصلت  فيما  الــثــانــي. 

محسن من (مدرسة مارية القبطية 

اإلعدادية للبنات) على المركز الثالث.  

المقالة  مسابقة  لنتائج  بالنسبة  أمــا 

فقد  الوطني،  المستوى  على  البيئية 

  / الطالبة  األول  المركز  على  حصل 

صبا محمد الزعاترة من (مدرسة أم 

المركز  وفي  للبنات).  الثانوية  أيمن 

يسري  يمنى    / الطالبة  كانت  الثاني 

الثانوية  أيــمــن  أم  (مــدرســة  محمد 

حلت  الثالث  المركز  وفــي  للبنات). 

الطالبة /  نوار علي محمد المحاسنة 

من (مدرسة قطر اإلعدادية للبنات).

ـــــــــوزارة مــمــثــلــة بــقــطــاع  قـــامـــت ال

شؤون البيئة وإدارة العالقات العامة 

المسابقة  بتعميم  الــتــوعــيــة)  (قــســم 

وتلقي  الــدولــة  مــــدارس  جميع  على 

فرز  تــم  حيث  المشاركين،  طلبات 

يقارب  ومــا  لوحة  عــدد ٥٠٠  حــوالــي 

٧٠ من المقاالت المتميزة وإرسالها 

الكويت.  بــدولــة  اإلقليمية  للمنظمة 

وقــد تم اختيار  عــدد ١٥ لوحة و١٠ 

مـــقـــاالت مــتــمــيــزة بـــنـــاًء عــلــى شــعــار 

رصــدت  والــتــي  المسابقة  وشــــروط 

ــقــديــة لــلــفــائــزيــن من  ــهــا جـــوائـــز ن ل

كرمت  كــمــا  روبـــمـــي.  منظمة  قــبــل 

الطالب  جميع  والبيئة  البلدية  وزارة 

مسابقة  في  المتميزين  المشاركين 

الـــرســـوم والــمــقــالــة الــبــيــئــيــة بــجــوائــز 

نقدية وشهادات تكريم تشجيعاً لهم 

وتقديراً لمشاركتهم.

٧ فائزيـــن بمسـابقــتي الرســوم والمـقالة البيئية
أطلقتها المنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية

معظم اإلصابات في القطريين والمقيمين تعود ألفراد األسرة الواحدة
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يــولــيــو،  مـــن  األول  األربــــعــــاء  غــــــداً،  يـــبـــدأ 
التدريجي  لــلــرفــع  الــثــانــيــة  الــمــرحــلــة  انــطــالق 
اللجنة  اتخذتها  التي  االحترازية  لإلجراءات 

األزمات. إلدارة  العليا 
والمنة،  الحمد  وِهللا  الجميع  الحــظ  وقــد 
انـــخـــفـــاض األعـــــــداد لــلــمــصــابــيــن بــفــيــروس 
كـــورونـــا، وارتـــفـــاع حـــاالت الــشــفــاء، مــا يــدل 
بــــإذن اهللا تــعــالــى عـــن انــحــســار هـــذا الــوبــاء 

وضعفه. وتضعضعه، 
لتخفيف  الثانية،  المرحلة  تضمنت  وقــد 

الـــقـــيـــود الـــتـــي فــرضــهــا وبـــــاء كـــورونـــا خــالل 
األربــــعــــة شـــهـــور الـــمـــاضـــيـــة، وهــــي الــســمــاح 
 ١٠ أقــصــى  بــحــد  الــمــجــالــس  فــي  بالتجمعات 
أشخاص،   ٥ إلى  أمس  ُخفضت  ثم  أشخاص 
وفتح جميع الحدائق والشواطئ والكورنيش، 
تلك  غير  المساجد،  من  جديدة  أعداد  وفتح 
والسماح  األولى،  المرحلة  في  افتتحت  التي 
لــلــعــيــادات الــطــبــيــة والــصــحــيــة بــفــتــح أبــوابــهــا 
عـــودة  ســعــتــهــا،  مـــن   ٪٦٠ عــلــى  يــزيــد  ال  بــمــا 
تــواجــدهــم  نسبة  ـــادة  وزي للعمل  الموظفين 

الــتــســوق  مـــراكـــز  جــمــيــع  افـــتـــتـــاح   ،٪٥٠ إلــــى 
للمطاعم  محدود  وفتح  محدودة،  لساعات 

محدودة. بسعة  والمتاحف  والمكتبات 
وقــــد أعـــلـــنـــت كـــتـــارا عـــن فـــتـــح شــواطــئــهــا 
عن  باإلعالن  لوسيل  إدارة  وقامت  العامة، 
من  وغيرها  والحدائق،  المارينا  ممشى  فتح 
تدريجي  افــتــتــاح  عــن  أعــلــنــت  الــتــي  الــجــهــات 
المرحلة  إجراءات  مع  يتوافق  بما  لمنشآتها 

الثانية..
على  هنا  الكبيرة  المسؤولية  تبقى  لكن 

اتــخــاذ  فـــي  اآلن،  والــمــقــيــمــيــن  الــمــواطــنــيــن 
في  واالحــتــيــاطــيــة  الــوقــائــيــة  الــتــدابــيــر  جميع 
ومحاصرته،  الوباء،  هذا  وانتشار  تسلل  منع 
مــن خـــالل اتــبــاع اإلرشـــــادات الـــصـــادرة من 
وزارة  ومــن  األزمـــات،  إلدارة  العليا  اللجنة 
كورونا  فيروس  أن  خاصة  العامة،  الصحة 
مــن  تـــمـــامـــاً  يــخــتــف  ولــــم  مــــوجــــوداً  زال  مـــا 

البالد.
 حفظ اهللا قطر وشعبها وأميرها من كل 

ومكروه.. شر 

بدء انطالق المرحلة الثانية للرفع واالنفتاح  التدريجي لإلجراءات االحترازية..
تبقى المسؤولية الكبيرة هنا على المواطنين والمقيمين في اتخاذ التدابير الوقائية واالحتياطية في منع تسلل وانتشار الوباء 

من الواقعمن الواقع

 بقلم: عبداهللا بن حيي بوغانم السليطي

ah.alsulaiti@yahoo.com

كتب - إبراهيم صالح:

 كشف المهندس عبدالعزيز 
الــثــروة  إدارة  مــديــر  الـــزيـــارة، 
ــلــديــة  ــب الـــحـــيـــوانـــيـــة بـــــــــوزارة ال
أراض  تخصيص  عن  والبيئة، 
األغنام  لتسمين  مشاريع   ١٠ لـ 
فـــي ٥ مــجــمــعــات هـــي الــوكــرة 
وأبـــو نخلة والــخــريــب والــخــور 
تنفيذ  يــتــم  بــحــيــث  وســمــســمــة 
مــشــروعــيــن فـــي كـــل مــجــّمــع، 
حــيــث ُخـــّصـــص لــكــل مــشــروع 
مــســاحــة ٥٠ ألـــف مــتــر مــربــع، 
األراضــي  هــذه  استثمار  ويحق 
قيمة  مــقــابــل  ســنــة   ١٥ لـــمـــدة 

إيجارية ُمحّددة.
عبدالعزيز  المهندس  وقال   
الــــــــزيــــــــارة فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
قـــامـــت   :] لـــــــ  خـــــاصـــــة 
الــــــوزارة بــطــرح ُمـــزايـــدة فنية 
لتقديم  عــلــى الــقــطــاع الــخــاص 
عــطــاءات بــشــأن إنــشــاء وتنفيذ 
لتربية  مشروعات   (١٠) عــدد 
األغنام والماعز المحلية وذلك 
االكتفاء  لتحقيق  ُمــبــادرة  فــي 
الذاتي في قطاع األمن الغذائي 
الــعــرض  بــيــن  الــفــجــوة  بتقليل 
المحلي  الـــســـوق  فـــي  والــطــلــب 
عالية  الحيوانية  المنتجات  من 
الــــجــــودة وبـــأســـعـــار تــنــافــســيــة 
ـــتـــحـــقـــيـــق أعـــــلـــــى مــــعــــدالت  ل
المعايير  أفــضــل  وفـــق  لــإلنــتــاج 

والممارسات التقنية العالمية.
 وأضــــــــــــاف: تــــقــــوم فـــكـــرة 
مشروع  إقــامــة  على  الــُمــزايــدة 
وتسمين  لــتــربــيــة  ُمــتــخــّصــص 
األغــــنــــام والـــمـــاعـــز كــمــا يــلــي: 
تربية عدد ال يقل عن ٥ آالف 
أنـــثـــى مــــن األغــــنــــام والـــمـــاعـــز 
المحلية، وتسمين عدد ال يقل 
سنوياً  رأس  آالف  خمسة  عــن 
مـــن ذكـــــور األغــــنــــام والــمــاعــز 

األغنام  من  جزء  يكون  بحيث 
والماعز التي يتم تسمينها من 
إنتاج المشروع نفسه ويستكمل 
باقي األعداد التي يتم تسمينها 
من خالل شراء مواليد األغنام 
الــذكــور مــن الــعــزب والــمــزارع 

المحلية الموجودة في الدولة.
الـــمـــســـاحـــة  أن  وأوضــــــــــح   
ألــف  لــلــمــشــروع (٥٠  الــُمــتــاحــة 
مــتــر مـــربـــع) يــتــم اســتــغــاللــهــا 
إلقــــامــــة، الــحــظــائــر الـــالزمـــة 
لــلــتــربــيــة والــحــظــائــر الــالزمــة 
لـــلـــتـــســـمـــيـــن ومــــقــــصــــب عــلــى 
مــســاحــة ال تــتــجــاوز ألـــف متر 
المسمنة،  األغنام  لذبح  مربع 
لتخمير  وحــدة  إلــى  باإلضافة 
الــــروث الــنــاتــج مــن الــمــشــروع 
وبمساحة ال تتجاوز ٥٠٠ متر 
مخازن  إلــى  باإلضافة  مربع، 
لــتــخــزيــن ُمــســتــلــزمــات اإلنــتــاج 

من أعالف وغيرها.
إنـــشـــاء  ُمـــــبـــــادرة  أن  وأكــــــد   
مشاريع تربية وتسمين األغنام 
تستهدف تحقيق أعلى معدالت 
مــمــكــنــة لـــإلنـــتـــاج وفـــــق أعــلــى 
واســتــخــدام  العالمية  المعايير 
أفضل الطرق العلمية في تربية 
األغنام والماعز المحلية فضالً 
ذكور  تجميع  على  الــقــدرة  عن 
األغــنــام مــن الــعــزب والــمــزارع 
وتسمينها  الدولة  في  المنتجة 

جانب  إلــى  عالية  فنية  بكفاءة 
وتسمين  تربية  على  التركيز 
األغــنــام  مــن  المتميزة  األنــــواع 
تكاليف  وتــخــفــيــض  والــمــاعــز 
األنتاج لألغنام وخفض األسعار 
واالســتــدامــة  المحلية  بــالــســوق 
ـــيـــة وتــــحــــقــــيــــق أقـــصـــى  ـــئ ـــي ـــب ال
في  الــكــفــاءة  مــن  ممكن  قـــدر 
األثر  وتقليل  الموارد  استخدام 
الــبــيــئــي لــلــمــشــروع فــضــالً عن 
التكنولوجيا  أفــضــل  اســتــخــدام 
اإلنتاج  وأساليب  والممارسات 
على  والحفاظ  بيئياً  المالئمة 
الــبــيــئــة وضــــمــــان االســـتـــدامـــة 

البيئية للموارد الطبيعية.
 وأوضح أن ُمبادرة مشاريع 

مجموعة  ســتــحــقــق  الــتــســمــيــن 
ــــــجــــــازات تـــكـــمـــن فــي  مــــن اإلن
زيادة نسبة االكتفاء الذاتي من 
الــلــحــوم الــحــمــراء واالســتــفــادة 
من العزب والمزارع التقليدية 
ــــيــــجــــي  ــــرات كــــــمــــــخــــــزون اســــت
لــلــحــيــوانــات الــُمــنــتــجــة لــلــحــوم 
الـــحـــمـــراء وإيــــجــــاد مــنــفــذ بيع 
والماعز  األغــنــام  لمربي  دائــم 
لبيع إنتاجهم من ذكور األغنام 
التسمين،  لــمــشــاريــع  والــمــاعــز 
فـــــضـــــًال عــــــن الــــــدعــــــم الـــفـــنـــي 
واإلرشـــــــــــادي مــــن الـــمـــشـــاريـــع 
لــمــربــي الــمــاعــز واألغــــنــــام ما 
بالوعي  االرتـــفـــاع  فــي  يُــســاهــم 
المهني للمربين وتغيير ثقافة 

تــربــيــة الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة إلــى 
الثقافة اإلنتاجية االقتصادية.

ــــــوزارة  ال أن  إلــــى  ولـــفـــت   
تــعــمــل عــلــى تــحــفــيــز الــقــطــاع 
رفع  فــي  للُمساهمة  الــخــاص 
نــســبــة االكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي مــن 
الــدولــة  فــي  الــحــمــراء  اللحوم 
وذلـــــــــك عــــبــــر ُمــــبــــادرتــــيــــن 
لــهــمــا ُمــســاهــمــة فــاعــلــة فــي 
رفـــع نــســبــة االكـــتـــفـــاء الــذاتــي 
ــتــاج األغـــنـــام الــمــحــلــيــة  مــن إن
ــالــي دعــم  ــت ــال وتــســويــقــهــا، وب
ـــحـــوم  ـــل األمــــــــــن الــــــغــــــذائــــــي ل
األغـــــنـــــام وزيــــــــادة مـــدخـــول 
األغنام،  تربية  من  المربين 
تستهدف  ُمبادرة  خالل  من 

وذلــك  التقليديين  الــمــربــيــن 
من  المحلي  اإلنتاج  بتشجيع 
األغـــنـــام عـــن طــريــق تــنــظــيــم 
ودام  شركة  إلــى  اإلنــتــاج  بيع 
فترتي  خــالل  عادلة  بأسعار 
رمـــــضـــــان وعــــيــــد األضــــحــــى 
التوزيع  الــُمــبــادرة  ويـُـصــاحــب 
المركزة  لــألعــالف  المجاني 
لــلــمــربــيــن الــُمــشــاركــيــن، وقــد 
لعامين  الــُمــبــادرة  اســتــمــرت 
فاعلة  مساهمات  لها  وكانت 
فـــي اســتــقــطــاب عـــدد ُمــقــّدر 
مـــن الـــمـــربـــيـــن الــتــقــلــيــديــيــن 
ـــــرة اإلنــــتــــاج الــفــعــلــي  إلــــى دائ
لــألغــنــام إلــى جــانــب ُمــبــادرة 

العشرة. التسمين  مشاريع 

تخصيــص أراض لـ ١٠ مشـاريع لتسـمين األغنام  
 في مجمعات الوكرة وأبونخلة والخريب والخور وسمسمة .. عبدالعزيز الزيارة لـ       :

٥٠ ألف متر 
مربع مساحة 
كل مشروع  

استثمار 
المشروع 

لمدة ١٥ سنة 
مقابل قيمة 

إيجارية ُمحّددة 

تربية خمسة 
آالف أنثى 

من األغنام 
والماعز 

المحلية كحد 
أدنى 

تسمين 
خمسة آالف 

رأس سنوياً 
من ذكور 

األغنام 
والماعز 

إقامة الحظائر 
الالزمة للتربية 

والحظائر 
الالزمة 

للتسمين 

 عبدالعزيز الزيارة

 ُمجمعات العزب تزّود السوق باحتياجاته من األغنام

ــر مــربــع لــذبــح األغــنــام   ــت م مــقــصــب بــمــســاحــة ألــــف م  ٥٠٠ بمساحة  المشروع  من  الناتج  الروث  لتخمير  وحدة   

وّزعــت   :]  - الــدوحــة 
مع  بــالــتــعــاون  الخيرية  قطر 
سلة   ٣٦٠٠ «طلبات»  شركة 
واألســر  الــعــّمــال  على  غــذائــيــة 
الــــمــــتــــضــــّررة مـــــن فـــيـــروس 
مــن  عـــــــدد  فـــــي   ١٩ كــــوفــــيــــد 
الـــمـــنـــاطـــق بــــالــــدوحــــة، مــنــهــا 
والمنتزه  خالد  عين  منطقة 

والوكرة.
راشــــــد  مــــحــــمــــد  وقــــــــــــّدم   

الـــكـــعـــبـــي مــــســــاعــــد الـــرئـــيـــس 
ــتــنــفــيــذي لــقــطــاع االتـــصـــال  ال
وتــــنــــمــــيــــة الـــــــمـــــــوارد بــقــطــر 
الـــخـــيـــريـــة شـــكـــره وتـــقـــديـــره 
لشركة «طلبات» على دعمها 
لـــمـــشـــاريـــع قـــطـــر الـــخـــيـــريـــة 
أهمية  على  مؤكداً  اإلنسانية، 
المؤسسات  مع  الشراكات  بناء 
الــــصــــلــــة  ذات  الــــــتــــــجــــــاريــــــة 
وذلـــك فــي إطـــار الــمــســؤولــيــة 

الــمــجــتــمــعــيــة، لــمــا لــذلــك من 
تكامل  تحقيق  في  فّعال  أثــر 
الخير،  على  والتعاون  األدوار 
خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل جــائــحــة 
كــورونــا ومــا تــركــتــه مــن آثــار 

المعيشي.  الوضع  على 
 وكــــانــــت قـــطـــر الــخــيــريــة 
ـــعـــت اتــفــاقــيــة تــعــاون  قـــد وّق
شركة «طلبات»  مع  وشراكة 
بــهــدف بــيــع وجـــبـــات غــذائــيــة 

ريعها  توجيه  يتم  افتراضية، 
لـــدعـــم الـــمـــشـــاريـــع الــخــيــريــة 
تُنّفذ  التي  اإلغاثية  واألنشطة 

العالم. عبر 
الـــــــطـــــــرفـــــــان،  ــــــــفــــــــق  وات  
بـــمـــوجـــب االتـــفـــاقـــيـــة، عــلــى 
إضــافــة قــطــر الــخــيــريــة إلــى 
قــائــمــة الــمــطــاعــم الــمــوجــودة 
عـــلـــى الـــمـــوقـــع اإللـــكـــتـــرونـــي 
كمطعم  «طــلــبــات»  لــشــركــة 

خـــــيـــــري افـــــتـــــراضـــــي يـــبـــيـــع 
ــــيــــة  ثـــــــــالث وجـــــــبـــــــات غــــذائ
 -  ٢٠ ) بـــأســـعـــار  افـــتـــراضـــيـــة 
قــطــري  ريــــــال   (١٠٠  -  ٥٠
ـــــي، وتـــحـــويـــل  ـــــوال ـــــت عــــلــــى ال
الـــتـــبـــرعـــات الـــمـــحـــصـــلـــة فــي 
إطـــــار الــعــمــلــيــات الــشــرائــيــة 
االفـــتـــراضـــيـــة إلــــى الــحــســاب 
في  الخيرية  قطر  لـ  البنكي 

شهر. كل  بداية 

٣٦٠٠ ســلة غـــذائية للــمتضررين مـن كورونا
 وزعتها قطر الخيرية في عدد من المناطق

تحقيق أعلى 
معدالت 
ممكنة 

لإلنتاج وفق 
المعايير 

العالمية 

استخدام 
أفضل الطرق 
العلمية في 
تربية األغنام 

والماعز 
المحلية

خفض 
تكاليف 

إنتاج وأسعار 
األغنام 

بالسوق 
المحلية 

زيادة نسبة 
االكتفاء 

الذاتي من 
اللحوم 
الحمراء 
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اعـــتـــمـــد     :]  - الــــــدوحــــــة 

الـــهـــالل األحـــمـــر الـــقـــطـــري حــزمــة 

للتنفيذ  الجديدة  اإلنسانية  المشاريع 

خـــالل الــعــالــم الـــجـــاري بــتــمــويــل من 

الـــهـــالل األحـــمـــر الـــقـــطـــري وتــنــفــيــذ 

الغربية  الضفة  في  التمثيلي  مكتبه 

والــــــقــــــدس، مـــنـــهـــا مــــشــــروع شــــراء 

وتـــحـــديـــث األجـــــهـــــزة الـــطـــبـــيـــة فــي 

الخيرية  المقاصد  جمعية  مستشفى 

اإلسالمية، بموازنة ٢٥٠,٠٠٠ دوالر 

ويستفيد منها ٨,٥٠٠ مريض سنوياً، 

ومــــشــــروع شــــــراء أدويـــــــة لــمــرضــى 

الـــســـرطـــان فـــي مــســتــشــفــى الــُمــّطــلــع 

تغطي ٤,٠٠٠ مريض سرطان سنوياً 

كــذلــك  دوالر.   ١١٧,٠٠٠ بـــمـــوازنـــة 

لمركز  إسعاف  سيارتي  شراء  سيتم 

اإلســـعـــاف والـــطـــوارئ الــتــابــع للهالل 

تجهيزهما  مع  الفلسطيني،  األحمر 

تشغيلهما  تكاليف  وتغطية  بالكامل 

 ١٨٢,٩٥٠ بــقــيــمــة  شـــهـــور   ٦ لـــمـــدة 

دوالراً، حيث يبلغ عدد المستفيدين 

اإلســعــاف  خــدمــات  مــن  الُمباشرين 

الحاالت  في  شهرياً  شخص   ٤,٨٠٠

االعتيادية.

الهالل  سيقوم  آخــر،  إطــار  وفــي   

األحــــمــــر الـــقـــطـــري بـــدعـــم قـــــدرات 

شراء  خالل  من  الفلسطيني  شقيقه 

الــعــالمــات  لفحص  طــبــيــاً  جــهــازاً   ١٣

مخازنه  وتزويد  للمرضى،  الحيوية 

وُمستودعاته باألدوية والُمستهلكات 

دوالر،   ٤٠,٠٠٠ بــقــيــمــة  الــطــبــيــة 

مواجهة  في  الجمعية  جهود  لتعزيز 

على  (كوفيد-١٩)  كـــورونـــا  جــائــحــة 

الفلسطينية  الــمــحــافــظــات  مــســتــوى 

بالكامل.

 وكــــان الــهــالل األحــمــر الــقــطــري 

فـــي الــضــفــة  قـــد نــفــذ ٤٥ مـــشـــروعـــاً 

الغربية والقدس منذ تأسيس مكتبه 

الــتــمــثــيــلــي هـــنـــاك، تــنــوعــت مـــا بين 

وتنموية  وإغــاثــيــة  صحية  مــشــاريــع 

واقـــتـــصـــاديـــة اســتــفــاد مــنــهــا حــوالــي 

إجمالية  بموازنة  إنــســان،   ٨٤٠,٠٠٠

(أي  دوالر  ماليين   ٦ حــوالــي  بلغت 

حوالي ٢٢ مليون ريال قطري).

استطاع  التي  المشاريع  وشملت   

تنفيذها  الــقــطــري  األحـــمـــر  الـــهـــالل 

خـــالل عــقــد مـــن الـــزمـــن عـــــدداً من 

الـــمـــجـــاالت والــقــطــاعــات الــحــيــويــة، 

تنفيذ  في  الهالل  مكتب  نجح  حيث 

٧ مـــشـــاريـــع إغـــاثـــيـــة اســـتـــفـــاد مــنــهــا 

 ٥٤٨,٦٠٢ بتكلفة  شخصاً   ٣٢,٤٧٣

مشروعاً   ١٨ تنفيذ  تــم  كما  دوالر، 

استفاد  والتطوير  التنمية  مجال  في 

بتكلفة بلغت  منها ٣٢٣,٣٩٠ شخصاً 

مجال  وفــي  دوالرات.   ٣,١٠٨,٣٠٦

الـــمـــشـــاريـــع الـــصـــحـــيـــة، نـــفـــذ الـــهـــالل 

استفاد  مشاريع   ٦ القطري  األحمر 

بــمــوازنــة  أشــخــاص   ٣٨٣,٧٠٦ مــنــهــا 

فيما  دوالراً،   ١,٠٩٤,٤٨٥ بــلــغــت 

الغذائي  األمــن  مشاريع  مــن  استفاد 

 ١٠٤,٩٧٨ مـــشـــروعـــاً   ١٢ وعـــددهـــا 

دوالراً.   ٧٩٢,١٨٢ بــمــوازنــة  شخصاً 

في  مشروعين  الــهــالل  نفذ  وأخــيــراً 

استفاد  االقــتــصــادي  التمكين  إطـــار 

بلغت  بــتــكــلــفــة  شــخــصــاً   ٦٢٠ مــنــهــا 

٣٥٥,٩٧٢ دوالراً.

من  عـــامـــاً)،  عـــدنـــان (٦٥  وقــــال   

إنه  جنين،  غرب  الواقعة  يعبد  بلدة 

الركبة  عملية  إجــراء  من  يتمكن  لم 

تكلفة  وارتــفــاع  الــحــال  ضيق  بسبب 

العملية، وهو ما جعله يتحّمل قسوة 

ـــــم، إلــــى أن تـــم تــنــفــيــذ مــشــروع  األل

جــــراحــــات الـــعـــظـــام فــــي مــســتــشــفــى 

ضمن  مــن  وكــان  الحكومي،  جنين 

قائمة المستفيدين.  

 ويقول عدنان، الذي يعمل صاحب 

سنوات  عدة  منذ  يُعاني  إنه  مطعم، 

يتحرك  ال  جعله  ركبته  في  ألم  من 

طويلة،  زمنية  لفترة  بعكازين  إال 

مـــا أثــــر ســلــبــاً عــلــى عــمــلــه وتــأقــلــمــه 

هللا،  «الحمد  ويضيف:  الحياة،  مــع 

لــقــد تـــبـــّدل الـــحـــال إلـــى األفـــضـــل مع 

ونجاح  القطري  الطبي  الوفد  قــدوم 

لوضعها  حياتي  أعــادت  التي  العملية 

من  الفائدة  وتضاعفت  الطبيعي». 

هذا المشروع بعد أن تم توفير جهاز 

منظار المفاصل.

 أما مريم وفاطمة، فهما أختان 

على  تبلغان من العمر ٦٠ و٦٢ عاماً 

صغير  بيت  فــي  تسكنان  الــتــرتــيــب، 

فــي بــلــدة بـــدو بــالــقــرب مــن مدينة 

ظروف  من  األختان  تعاني  القدس. 

صــحــيــة واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 

كثيراً  ُمــعــانــاتــهــمــا  ــــزداد  وت قــاســيــة، 

خــــالل فــصــل الـــشـــتـــاء، إذ تــعــيــشــان 

األخت  وتعاني  متواضع،  منزل  في 

الــكــبــرى فــاطــمــة مـــن شــلــل نصفي 

ـــــزواج  قــــــّررت مــعــه مـــريـــم عــــدم ال

لتعيل أختها وتعتني بها. وقد شّكلت 

زيارة فريق الهالل األحمر القطري 

وشــقــيــقــه الــفــلــســطــيــنــي لــهــمــا معنى 

أنهما  علمتا  عــنــدمــا  خــاصــًة  كــبــيــراً، 

مشروع  مــن  المستفيدة  األســر  مــن 

الشتاء الدافئ، من خالل توفير طرد 

غذائي يلبي بعض احتياجاتهما.

 هــــذه بــعــض الـــنـــمـــاذج مـــن بين 

مئات اآلالف من المستفيدين الذين 

أحـــدثـــت مـــشـــاريـــع الـــهـــالل األحــمــر 

في  هائالً  فــارقــاً  اإلنسانية  القطري 

الشهادات  هذه  تكون  ولن  حياتهم، 

هـــي األخــــيــــرة، بـــل ســيــكــون هــنــاك 

مستفيدون آخرون. 

 مشاريع إنسانية جديدة للهالل األحمر بالضفة الغربية والقدس
 نفذ ٤٥ مشروعاً بقيمة ٦ ماليين دوالر منذ تأسيس مكتبه التمثيلي هناك

 تحديث وشراء 
األجهزة 

الطبية 
بمستشفى 

المقاصد 
الخيرية

تغطية ثمن 
أدوية ٤ آالف 

مريض سرطان 
بمستشفى 

الُمّطلع سنوياً

 مشاغل الخياطةاستشاري األمراض الصدرية يتابع عالج إحدى الحاالت مناحل العسل لتوفير دخل ثابت لالسر المحتاجة

ــور ــه ش  ٦ ـــدة  ـــم ل ــهــمــا  ــل تــشــغــي ــف  ــي ــال ــك ت ــة  ــي ــط ــغ وت إســــعــــاف  ـــا  ـــارت ســـي  

الــــدوحــــة - قـــنـــا: صـــــّرح ســعــادة 
الـــســـيـــد حـــمـــد بـــن نـــاصـــر الــمــســنــد، 
ــــــــة  رئـــيـــس هــيــئــة الــــرقــــابــــة اإلدارّي
والـــشـــفـــافـــيـــة، بــــأن مـــيـــثـــاق ســلــوك 
ونــــزاهــــة الــمــوظــفــيــن الــعــمــومــيــيــن 
ســـيـــدخـــل حـــّيـــز الــتــنــفــيــذ قـــريـــبـــاً، 
الـــوزراء  مجلس  إصـــدار  بعد  وذلــك 
٢٠٢٠ بإصدار  ١٨ لسنة  القرار رقم 
الموظفين  ونــزاهــة  ســلــوك  مــيــثــاق 

العموميين.
الــرقــابــة  هــيــئــة  أن  إلــــى  وأشــــــار 
اإلداريــــــة والــشــفــافــيــة تــولــت إعـــداد 
الــــمــــيــــثــــاق فـــــي إطـــــــــار اســـتـــكـــمـــال 
مؤسسات  ألداء  الالزمة  المنظومة 
واقــتــدار،  بــكــفــاءة  لمهامها  الــدولــة 
الشفافية  مــؤشــرات  أعلى  لتحقيق 
الثقة  وتعزيز  الدولة  في  والنزاهة 
مزيد  وإســبــاغ  العاّمة  الوظيفة  في 
مضيفاً  الــعــام،  للمال  الحماية  مــن 
إن أحــكــام مــيــثــاق ســلــوك ونــزاهــة 
الــمــوظــفــيــن الــعــمــومــيــيــن ســتــســري 
العاملين  المدنيين  الموظفين  على 
الحكومّية  واألجــهــزة  الــوزارات  في 
األخـــــرى والــهــيــئــات والــمــؤســســات 

العاّمة.
يــــهــــدف  الـــــمـــــيـــــثـــــاق  أن  وأكــــــــــد 
الشفافية  مــؤشــرات  أعلى  لتحقيق 
ــــزاهــــة فــــي الـــــدولـــــة وإســــبــــاغ  ــــن وال
مــزيــد مــن الــحــمــايــة لــلــمــال الــعــام، 
أن إعــــداد مــيــثــاق نــزاهــة  مــوضــحــاً 
أحد  يعتبر  العموميين  الموظفين 
ـــصـــاصـــات الـــمـــنـــوطـــة بــهــيــئــة  االخـــت
الــــرقــــابــــة اإلدارّيـــــــــــة والـــشـــفـــافـــيـــة، 
 ٥ رقم  المادة  من   ٥ البند  بموجب 
٦ لسنة  مــن الــقــرار األمــيــري رقــم 
الرقابة  هيئة  تنظيم  بإعادة   ٢٠١٥

والشفافية. اإلدارّية 
وأوضـــــــح ســــعــــادة رئـــيـــس هــيــئــة 
الـــرقـــابـــة اإلداريــــــة والــشــفــافــيــة أن 
الـــمـــيـــثـــاق يــــأتــــي أيــــضــــاً فــــي إطــــار 

أحـــكـــام  فـــــي  ورد  ـــمـــا  ب االلــــــتــــــزام 
لمكافحة  المتحدة  األمــم  اتفاقية 
فــي  ورد  مـــا  وبــــاألخــــص  الـــفـــســـاد، 
بـــمـــدونـــات  الـــخـــاصـــة   (٨) ــــمــــادة  ال
ســـلـــوك الــمــوظــفــيــن الــعــمــومــيــيــن، 
بموجب  قطر  دولــة  صــادقــت  وقــد 
٢٠٠٧ على  ١٧ لسنة  المرسوم رقم 
لُمكافحة  المتحدة  األمــم  اتفاقية 

الفساد.
وأشـــــار إلـــى أن إنـــجـــازات دولـــة 
النزاهة  تعزيز  مــجــاالت  فــي  قطر 
والــشــفــافــيــة والـــوقـــايـــة مـــن الــفــســاد 
ذات  الدولّية  المؤشرات  لها  تشهد 
باستمرار  تعمل  الهيئة  وأن  الصلة، 
ـــعـــزيـــز هـــــــذا الــــتــــمــــّيــــز الــــدولــــي  ـــت ل
الهيئة  أن  إلــى  منوهاً  واستدامته، 
على  المقبلة  الفترة  خالل  ستعمل 
تــدشــيــن خــطــة عــمــل تــوعــوّيــة لنشر 
كافة  مع  الخبرات  وتبادل  الميثاق 
الحكومية  والــمــؤســســات  الـــــوزارات 

وتــوعــيــة الــمــوظــفــيــن الــحــكــومــيــيــن 
الــتــزام  وضـــرورة  الميثاق  بأهمية 
الـــمـــوظـــفـــيـــن بـــبـــنـــوده والـــعـــقـــوبـــات 
ــــة مــخــالــفــة  الــــقــــانــــونــــيــــة فـــــي حــــال
ـــمـــوظـــف لـــلـــمـــيـــثـــاق، والـــمـــعـــايـــيـــر  ال
الموظف  على  يجب  التي  السلوكّية 

العام أن يؤّدي أعماله في ضوئها.
ويـــنـــّص مــيــثــاق ســلــوك ونــزاهــة 
الـــمـــوظـــفـــيـــن الـــعـــمـــومـــيـــيـــن، الــــذي 
أن  عـــلـــى  مـــــــادة،   ١٩ مــــن  يـــتـــكـــّون 
عليها  تــســري  الــتــي  الــجــهــات  «عــلــى 
على  تعميمه  الــمــيــثــاق  هــذا  أحــكــام 
مــوظــفــيــهــا والـــتـــأّكـــد مـــن اطــالعــهــم 
عــلــيــه وإلــمــامــهــم بــأحــكــامــه»، كما 
أنـــه يــجــوز ألي مـــن الــجــهــات الــتــي 
الميثاق،  هــذا  أحكام  عليها  تسري 
إصــدار  ـــوزراء،  ال مجلس  وبموافقة 
وظيفّية  سلوك  معايير  أو  مواثيق 
اقتضت  إذا  موظفيها،  مــن  لفئات 
طبيعة عملهم ذلك بما ال يتعارض 

الميثاق. هذا  أحكام  مع 
ويــــهــــدف الـــمـــيـــثـــاق إلـــــى تــعــزيــز 
قـــيـــم الـــنـــزاهـــة والـــشـــفـــافـــيـــة فــيــمــا 
وإرســـاء  الــعــاّمــة،  بــالــوظــيــفــة  يتعلق 
وقواعد  وأخالقية،  سلوكية  معايير 
الوظيفة  آلداب  أســاســيــة  ومــبــادئ 
مهنّية  وثقافة  قيم  وبناء  العامة، 
تـــقـــوم عـــلـــى األمــــانــــة واإلخــــــالص، 
وتـــــرســـــيـــــخ وتـــــعـــــزيـــــز االحــــــتــــــرام 
تعزيز  إلــى  يــهــدف  كــمــا  والــتــعــاون. 
الموظف  تعامل  في  المتبادلة  الثقة 
ـــه ومـــرؤوســـيـــه،  الـــعـــام مـــع رؤســـائ
متلقي  ومــع  الــعــمــل،  فــي  وزمــالئــه 
الخدمة، وكذلك تعزيز ثقة متلقي 
الــخــدمــة فـــي عــمــل الــجــهــات الــتــي 
المجتمع  أفــراد  وتعريف  تقدمها، 
فيه،  المرغوب  الوظيفي  بالسلوك 

العام. الموظف  من  والمتوقع 
ويستند الميثاق إلى عدة مبادئ، 
والقوانين  الدستور  احترام  أبرزها 

واألنـــظـــمـــة والـــلـــوائـــح والــتــعــلــيــمــات 
كما  الـــعـــامـــة،  بــالــوظــيــفــة  الـــخـــاّصـــة 
وطنية،  خدمة  يقّدم  الموظف  أن 
ـــدافـــع  والـــمـــصـــلـــحـــة الـــعـــامـــة هــــي ال
الوظيفي،  سلوكه  فــي  لــه  الرئيسي 
ـــة،  ـــوظـــيـــفـــّي وأدائــــــــــه لــــواجــــبــــاتــــه ال
واســـتـــخـــدام األمـــــوال والــمــمــتــلــكــات 
الـــعـــامـــة عـــلـــى الــــوجــــه األمــــثــــل بــمــا 
يــحــفــظــهــا ويــمــنــع هـــدرهـــا أو ســوء 
اســتــخــدامــهــا، واســتــثــمــار الــطــاقــات 
الجهود  أقــصــى  وبـــذل  والــمــعــارف، 

المتمّيز. األداء  لتحقيق 
معايير  عــلــى  الــمــيــثــاق  ويــحــتــوي 
حــفــاظ الــمــوظــف عــلــى الــمــعــلــومــات 
عليها  يطلع  التي  الرسمية  والوثائق 
ومعايير  عمله،  أو  وظيفته  بحكم 
تـــــحـــــّدد الــــعــــالقــــة بــــيــــن الـــمـــوظـــف 
ورؤســـــائـــــه، وكـــذلـــك الـــعـــالقـــة مــع 
زمـــالء الــعــمــل، ومــع الــمــرؤوســيــن، 
والـــتـــعـــامـــل مــــع مــتــلــقــي الـــخـــدمـــة، 

المعلومات  تكنولوجيا  مع  والتعامل 
والـــبـــريـــد اإللـــكـــتـــرونـــي، والــتــعــامــل 
مــــع اإلعــــــــالم ووســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
االجـــتـــمـــاعـــي وعــــــدم تـــســـريـــب أي 
لسمعة  يــســيء  نحو  على  معلومات 
الوظيفة أو الجهة التي يعمل بها أو 

أسرارها. يكشف 
وعــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي، يــأتــي 
رؤية  تحقيق  ضوء  في  الميثاق  هذا 
وتــركــيــزهــا   ،٢٠٣٠ الــوطــنــّيــة  قــطــر 
وملتزمة  كفؤة  عمل  قوة  بناء  على 
على  وتأكيدها  العمل،  بأخالقيات 

العاّمة. للموارد  األمثل  االستخدام 
تأسيساً  يعتبر  الــمــيــثــاق  أن  كــمــا 
الدائم  الدستور  عليه  نــّص  ما  على 
الـــوظـــائـــف  أن  مــــن  قـــطـــر  ــــة  ــــدول ل
ويستهدف  وطنّية،  خدمة  العامة 
واجــبــات  أداء  فـــي  الـــعـــام  الــمــوظــف 

وحدها. العاّمة  المصلحة  وظيفته 
وعــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي، يــأتــي 
المعايير  أعلى  مــع  متسقاً  الميثاق 
الـــدولـــّيـــة فـــي هــــذا الــمــجــال وعــلــى 
رأســـهـــا اتــفــاقــيــة األمـــــم الــمــتــحــدة 
ــــفــــســــاد، والــــمــــدونــــة  لـــمـــكـــافـــحـــة ال
الموظفين  ســلــوك  لقواعد  الــدولــيــة 
الجمعية  من  الــصــادرة  العموميين 
ومدونات  المتحدة،  لألمم  العامة 
ومـــــواثـــــيـــــق الـــــســـــلـــــوك الـــوظـــيـــفـــي 
للعديد  العامة  الوظيفة  وأخالقيات 

من دول العالم.
ويـــهـــدف الــمــيــثــاق إلــــى تــعــزيــز 
العاّمة  للوظيفة  التشريعي  اإلطار 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــحــديــد الــســلــوكــيــات 
الــوظــيــفــيــة، وتـــعـــزيـــز أخــالقــيــات 
ــعــامــة، بــمــا مــن شــأنــه  الــوظــيــفــة ال
أعـــلـــى  تـــحـــقـــيـــق  فـــــي  يـــــصـــــّب  أن 
مــــؤشــــرات الـــشـــفـــافـــيـــة والـــنـــزاهـــة 
فـــي الـــدولـــة، وتــعــزيــز الــثــقــة فــي 
الــوظــيــفــة الــعــاّمــة، وإســبــاغ مــزيــد 

العام. للمال  الحماية  من 

ً ميــثاق نزاهة المـوظفين يدخـل حيز التنفيذ قريبا
يسري على المدنيين العاملين بالوزارات واألجهزة الحكومّية والمؤسسات العامة.. حمد المسند:

تحقيق أعلى 
مؤشرات الشفافية 

في مجال 
الوظيفة العامة

مكافحة الفساد 
وإسباغ المزيد 

من الحماية 
للمال العام

تدشين خطة 
عمل توعوية لنشر 

الميثاق وتبادل 
الخبرات مع الوزارات

توعية الموظفين 
الحكوميين 

بأهمية الميثاق 
وضرورة االلتزام 

ببنوده

التعريف بالمعايير 
السلوكية 

والعقوبات 
القانونية لُمخالفة 
الموظف للميثاق

حمد بن ناصر المسند

الفساد من  والوقاية  النزاهة  تعزيز  في  قطر  بإنجازات  تشهد  الدولية  المؤشرات 
ــكــات الــعــامــة ــل ــمــمــت ــى األمــــــوال وال ــل ــاظ ع ــف ــح ــاق يــتــضــمــن طـــرق ال ــث ــي ــم ال

مبّرر أي  تحت  فيها  التفريط  وعدم  وحقوقها  الدولة  مصالح  على  المحافظة 
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األوقاف تعيد فتح ٢٩٩ مسجداً  إضافياً  أمام المصلين
منطقة بالدولة  واعتباراً من غٍد األربعاء  في أكثر من ١٠٠

المساجد 
تتناسب مع 

اإلجراءات 
االحترازّية 
من حيث 
موقعها 

ومساحتها 

اّتباع إجراءات 
احترازّية 
مشّددة 
لضمان 
الحفاظ 

على سالمة 
المصّلين

٧٩٩ مسجداً 
إجمالي 

المساجد 
التي تّم 

إعادة 
فتحها 

بمختلف 
مناطق 

الدولة خالل 
المرحلَتين 

األولى 
والثانية 

لتخفيف 
قيود 

«كورونا» 

إظهار 
تطبيق 
«احتراز» 

لموظفي 
األمن قبل 

الدخول 
للمسجد

االلتزام 
بفرش 

السجادة 
في األماكن 
التي ُوضعت 

فيها 
العالمات 
فقط

التأّكد من تفعيل تطبيق «احتراز»

1282

420

711

684

832

1162

1233

99

895

1011

505

615

748

759

784

362

516

636

772

340

372

568

612

1287

1318

1320

1290

627

42

1342

211

1151

1224

1309

176

178

808

467

667

670

719

1301

530

226

860

1127

1272

427

103

319

536

721

783

825

944

397

649

360

422

423

209

693

774

869

1008

1100

854

890

396

374

88

1040

1216

541

660

451

683

28

104

369

824

901

1007

1108

654

464

465

933

1018

1175

1184

1197

328

116

514

747

14

419

243

523

821

896

222

1253

1137

465

941

1062

1134

1203

647

1228

203

992

1035

1063

1207

266

06

44

59

216

976

1303

363

250

706

98

694

702

85

554

كتب- محروس رسالن:

أعلنت وزارُة األوقاف والشؤون اإلسالمية إعادة فتح 
٢٩٩ مسجًدا إضافًيا في أكثر من ١٠٠ منطقة بالدولة 
أمام المصلين ألداء صالة الجماعة «باستثناء الجمعة» 
لفتح  الثانية  المرحلة  إجــراءات  بــدء  مع  تماشًيا  وذلــك 
المساجد اعتباًرا من فجر غٍد األربعاء األّول من يوليو، 
واإلجراءات  الضوابط  بنفس  االلتزام  فيها  يتّم  أن  على 
الصحية  السالمة  على  الحفاظ  تضمن  التي  االحترازية 
 «١٩ كورونا «كوفيد-  جائحة  تفّشي  ظّل  في  للمصلين 
على المستوى العالمي. وبإضافة مساجد القائمة الثانية 
مسجد   ٥٠٠ بلغت  والــتــي  األولـــى  القائمة  مساجد  إلــى 
 ٧٩٩ المصلين  امام  المفتوحة  المساجد  إجمالي  يصبح 

مسجًدا بمختلف مناطق الدولة.
وتــتــنــاســب الــمــســاجــد الـــمـــخـــتـــارة فـــي الــقــائــمــة مــع 
اإلجــــــــــراءات الــصــحــيــة الـــحـــالـــيـــة مــــن حـــيـــث مــوقــعــهــا 
ويشترط  بها.  المحيطة  السكانية  والكثافة  ومساحتها 
لــلــحــضــور إلـــى الـــصـــالة فـــي الــمــســجــد حــضــور المصلي 
كما  مغلقة،  ستكون  المسجد  حــمــامــات  ألن  متوضئًا 
مع  الــصــالة،  قبل  ولــيــس  األذان  وقــت  الــحــضــور  يفضل 
ضــــرورة تـــرك مــســافــة مــتــريــن بــيــن كــل مــصــٍل وآخــر 

وعدم مزاحمة المصلين.
المصافحة  بتجنب  سابق  بيان  في  الــوزارُة  ووجهت 
حتى في حال لبس القفاَزين مع ضرورة العمل بآداب 

السعال عبر تغطية الفم واألنف. ويشترط إظهار تطبيق 
«احتراز» لموظفي األمن بالمساجد قبل الدخول إليها، 
بـــإدارة  المكلفة  الــلــجــنــة  مــع  الــتــعــاون  بـــاب  مــن  وذلـــك 
المساجد. وبحسب اإلجراءات يتّم الحضور إلى المسجد 
أو  بالمسجد  تركها  بعدم  االلتزام  مع  الصالة  بسّجادة 
في  السجادة  فــرُش  يتّم  أن  على  الغير،  مع  مشاركتها 

األماكن التي ُوضعت فيها العالمات فقط.
فترة  طـــوال  الكمامة  لبس  المصّلي  على  ويــتــوجــب 
المصحف  اصطحاب  يجب  كما  المسجد،  في  وجــوده 
الــشــخــصــّي مــن الــمــنــزل وعـــدم مــشــاركــتــه مــع أحـــد، أو 

قراءة القرآن عبر التطبيقات المتوّفرة على الجوال.
والُمصابين  للمرضى  قائمة  الصالة  رخصة  وتظّل 
االحترازية  لإلجراءات  وفًقا  أنه  كما  مزمنة،  بأمراض 
يتوّجب على أصحاب األمراض المزمنة الصالة وقراءة 
في  الصالة  رخصة  كذلك  وتظّل  المنزل.  في  الــقــرآن 
المنزل قائمة لألصحاء الذين قد ال يّتسع المسجُد لهم 

خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانّية. 
وّجهت  اإلسالمية  والشؤون  األوقــاف  وزارُة  وكانت 
المساجد  بإغالق  الماضي  مــارس  من  عشر  السابع  في 
وصــالة  الخمسة  بفروضها  الجماعة  صــلــوات  وإيــقــاف 
والطمأنينة  األمــــان  شـــرط  تــوّفــر  حــيــن  إلـــى  الــجــمــعــة، 
الوقائّية  اإلجــراءات  تعزيز  إطــار  في  وذلــك  للمصّلين، 
من  للحّد  الــدولــُة  تتخذها  التي  االحــتــرازّيــة  والتدابير 

انتشار فيروس كورونا «كوفيد-١٩».

https://bit.ly/2Aj2hCK
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تابع أسماء المساجد التي سيتّم إعادة فتحها خالل المرحلة الثانية لتخفيف قيود «كورونا»  
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إطــــار  فــــي   :]  - الـــــدوحـــــة 
االســـتـــعـــداد لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة من 
المفروضة  للقيود  التدريجي  الرفع 
كورونا،  فيروس  انتشار  من  للحد 
والــبــيــئــة  الـــبـــلـــديـــة  وزارة  قــــامــــت 
مـــمـــثـــلـــة بــــالــــبــــلــــديــــات الــمــخــتــصــة 
التي  والــشــواطــئ  الــحــدائــق  بتجهيز 
ســـوف يــتــم افــتــتــاحــهــا أمـــام الـــزوار 
وذلــك  الغد  مــن  اعــتــبــاراً  والجمهور 
الرفع  من  الثانية  المرحلة  بدء  مع 
على  اإلشراف  تم  حيث  التدريجي. 
والتعقيم  والنظافة  الصيانة  أعمال 
بــجــمــيــع الــــحــــدائــــق والـــمـــنـــتـــزهـــات 
وتــنــظــيــف كــافــة الـــشـــواطـــئ الــعــامــة 
جميع  اتخاذ  ضــرورة  مع  بالدولة، 

الالزمة. االحترازية  التدابير 
فــفــي بــلــديــة الـــخـــور والـــذخـــيـــرة 
قـــامـــت الــبــلــديــة بــتــطــويــق مــنــاطــق 
لمنع  تــحــذيــريــة  بــشــرائــط  األلـــعـــاب 
اســتــخــدامــهــا فـــي كـــل مـــن حــديــقــة 

وممشى  الخور  وكورنيش  التواصل 
وشاطئ  الكعبان  وحديقة  الذخيرة 
الـــفـــركـــيـــة. حـــيـــث يـــحـــتـــوي شــاطــئ 
الـــفـــركـــيـــة لـــلـــعـــائـــالت عـــلـــى جــمــيــع 
الخدمات ومن بينها مسجد للنساء 

ومظالت. وحمامات  والرجال 
كـــــمـــــا تـــــــم تــــجــــهــــيــــز الـــــحـــــدائـــــق 
افتتاحها  يتم  سوف  التي  والشواطئ 
ـــــــزوار، مـــن خــــالل أعــمــال  أمـــــام ال
الــصــيــانــة والــنــظــافــة والــتــعــقــيــم، مع 

ضـــــــرورة اتــــخــــاذ جــمــيــع الــتــدابــيــر 
االحــــــتــــــرازيــــــة وذلـــــــــك فـــــي إطـــــار 
االســـتـــعـــداد لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة من 
المفروضة  للقيود  التدريجي  الرفع 

كورونا. فيروس  انتشار  من  للحد 

ـــــة الــــشــــيــــحــــانــــيــــة  ـــــدي ـــــل وفــــــــــي ب
الـــخـــدمـــات  شـــــؤون  إدارة  قـــامـــت 
بــــاالســــتــــعــــداد الفـــتـــتـــاح الـــحـــدائـــق 
بأعمال  الــقــيــام  خــالل  مــن  الــعــامــة 
الـــصـــيـــانـــة والــــنــــظــــافــــة لـــلـــحـــدائـــق 

بالتزامن  وذلــك  للبلدية،  التابعة 
مـــــع الــــمــــرحــــلــــة الــــثــــانــــيــــة لـــلـــرفـــع 
الـــتـــدريـــجـــي لــلــقــيــود الــمــفــروضــة 
كورونا  فيروس  انتشار  من  للحد 
أول  مــــن  ـــارا  ـــب اعـــت (كــــوفــــيــــد١٩)، 

المقبل. يوليو 
لـــجـــهـــود الــــــــوزارة   واســـــتـــــمـــــراراً 
لــــلــــمــــحــــافــــظــــة عـــــلـــــى جــــمــــالــــيــــات 
الــــشــــواطــــئ والـــــجـــــزر واســــتــــعــــداداً 
القيود  رفــع  مــن  الثانية  للمرحلة 
الــتــدريــجــي لـــمـــرتـــادي الــشــواطــئ، 
قامت إدارة النظافة العامة بتنفيذ 
لتنظيف  مكثفة  ميدانية  حمالت 
وتجميع  والــجــزر،  الــشــواطــئ  كافة 
ورفـــــــع أطـــــنـــــان مـــــن الـــمـــخـــلـــفـــات 
المد  حــركــة  نتيجة  تجمعت  الــتــي 
والــجــزر بــالــشــواطــئ خــالل الــفــتــرة 
جماليتها  على  للحفاظ  الماضية. 
الستقبال  الــحــضــاري،  ومظهرها 

الجمهور.

استعدادات مكثفة الفتتاح الحدائق والشواطئ العامة  
تمهيداً لتطبيق المرحلة الثانية من الرفع التدريجي غداً.. البلدية:

صيانة وتنظيف 
وتعقيم 
الحدائق 

استعداداً 
الفتتاحها

تطويق 
مناطق األلعاب 
بشرائط تحذيرية

تنظيف 
الشواطئ 

والجزر ورفع 
أطنان من 
المخلفات

ضرورة االلتزام 
بالتدابير 

االحترازية 
خالل التواجد 
في الحدائق 
والشواطئ

استعدادات مكثفة ببلدية الخور والذخيرة استعدادات حدائق الشيحانية

تنظيف الشواطئ استعداداً الستقبال الرواداستعدادات الحدائق بالخور والذخيرة

الشمال  بلدية  قامت   :] ـ  الــدوحــة 
بتجهيز وتنظيف الشواطئ التابعة لها التي 
سوف يتم افتتاحها أمام الــزوار والجمهور 
مـــن أول يــولــيــو الــمــقــبــل مـــع بــدء  اعـــتـــبـــاراً 
مع  التدريجي،  الرفع  من  الثانية  المرحلة 
االحترازية  التدابير  جميع  اتخاذ  ضـــرورة 
ميدانية  حمالت  تنفيذ  تم  حيث  الــالزمــة. 
مكثفة لتنظيف وتجهيز كل من: كورنيش 

شاطئ  (عــائــالت)،  الغارية  شاطئ  الشمال، 
غرب  شاطئ  الجساسية،  شاطئ  المرونة، 
على  واإلشــراف  فويرط.  شاطئ  أباظلوف، 
صــيــانــة وتــنــظــيــف الــخــدمــات مــن مــمــرات 
المشاة والرياضة، ودورات المياه وخدمات 
النظافة (حاويات القمامة كبيرة وصغيرة)، 
ومظهرها  جماليتها  على  للحفاظ  وذلــك 

الحضاري، وتجهيزها الستقبال الجمهور.

تأهيل شواطئ الغارية والمرونة 
والجساسية وغرب أباظلوف وفويرط

استعدادات مكثفة بالشواطئ العامة بالشمال

أعــلــنــت   :] الدوحة- 
المؤسسة العامة للحي الثقافى 
التجهيزات  اكتمال  عــن  كــتــارا 
الفــتــتــاح شــاطــئــهــا اعــتــبــارا من 
الثانية  المرحلة  إطــار  في  غد 
االحــتــرازيــة  الــقــيــود  لتخفيف 
كــورونــا،  بــفــيــروس  المتعلقة 
التباعد  مــراعــاة  على  مــشــددة 
تعقيم  وعــمــلــيــة  االجــتــمــاعــى 
مــــنــــاطــــق ألــــــعــــــاب األطـــــفـــــال 

والقوارب.
ـــارا فـــى بــيــان  وأشـــــــارت كـــت
لــهــا أمـــس إلـــى أنـــه تــم تجهيز 
الـــــشـــــاطـــــئ مــــــن حــــيــــث عــــدد 
الـــــجـــــلـــــســـــات والـــــمـــــســـــاحـــــات 
الـــمـــحـــددة لـــلـــســـبـــاحـــة، حــيــث 
جلسة   ١٣٠ عـــدد  تــحــديــد  تـــم 
عــلــى شـــاطـــئ رقــــم ٣، وعـــدد 
رقم  شــاطــئ  على  جلسة   ١٠٠
عــلــى  جـــلـــســـة   ٥٠ وعــــــــدد   ،٤

تحديد  وتـــم   ،٥ رقـــم  شــاطــئ 
للتباعد  مــراعــاة  األعـــداد  هــذه 
مــربــع  إن  حــيــث  االجــتــمــاعــي 
الجلسة الواحدة يستوعب عدد 
٦ أشـــخـــاص كــحــد أقــصــى مع 
مـــراعـــاة وجـــود مــســاحــة آمنة 
كل  بين  ما  أمتار   ٣ على  تزيد 

بالنسبة  أمـــا  وأخـــــرى.  جلسة 
لــمــنــاطــق الـــســـبـــاحـــة فـــقـــد تــم 
تــحــديــد مــنــاطــق مـــحـــددة في 
أنه  كما  و٤.    ٣ رقــم  شاطئي 
سيتم إعادة فتح َمنَزل شاطئ 
كتارا، حتى يتمكن الزوار من 
الشخصية  األســكــوتــرات  إنــزال 

يــــولــــيــــو٢٠٢٠،   ١ تــــاريــــخ  مــــن 
إلى  عصراً  الثالثة  الساعة  من 

غروب الشمس.
 يــجــدر بــالــذكــر أن شــاطــئ 
كـــتـــارا ســيــفــتــح أبـــوابـــه لــلــزوار 
يوميا من الساعة الثالثة عصرا 

إلى الساعة العاشرة مساء.

ضوابط افتتاح شاطئ كتارا أمام الجمهور  
السباحة في شاطئي ٣و٤ وفي مناطق محددة اعتباراً من الثالثة عصراً

 تحديد 
جلسات على 

الشواطئ 
مراعاة 
للتباعد 

االجتماعي

 إعادة فتح 
َمنَزل شاطئ 

كتارا أمام 
األسكوترات 
الشخصية

الدوحة - إبراهيم صالح:

كشف السيد محمد علي الخوري 

مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة 

الــبــلــديــة والــبــيــئــة، عــن افــتــتــاح كــافــة 

الــحــدائــق الــعــامــة والــمــنــتــزهــات غــدا 

الــطــاقــة  مـــن   ٪٤٠ بــنــســبــة  األربــــعــــاء 

االســتــيــعــابــيــة ولــمــمــارســة الــريــاضــة 

فقط، وقال الخورى في تصريحات 

إغــالق  سيستمر   :] ـــ  ل خــاصــة 

مــنــاطــق األلـــعـــاب وأمـــاكـــن الــجــلــوس 

إغــالق  جــانــب  إلــى  الــمــيــاه،  ودورات 

مــنــطــقــة الــحــيــوانــات بــمــنــتــزه الــخــور 

العامة  الصحة  على  حفاظاً  للعائالت 

ألي انــتــشــار لــلــعــدوى. وأكــد  ومــنــعــاً 

نـــجـــاح الــمــرحــلــة األولـــــى مـــن خطة 

المفروضة  للقيود  التدريجي  الرفع 

لــلــحــد مــن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 

الــوزارة  قامت  أن  بعد   (١٩ (كوفيد- 

من   ٪٤٠ تستقبل  حــدائــق   ٨ بافتتاح 

تطبيقاً  للحدائق  االستيعابية  الطاقة 

لإلجراءات االحترازية، حيث فتحت 

منتزه  في  للجمهور  أبوابها  حدائق 

السيلية- وحـــديـــقـــة  ـــعـــام  ال الــــوكــــرة 

 ٦٦ وحديقة  الخور  ومنتزه  أبونخلة 

الــشــمــال  مــديــنــة  ومــنــتــزه  القطيفية 

المتحف  وحديقة  الدفنة  وحديقة 

األخضر)،  (البساط  الريان  وحديقة 

اسباير  حدائق  افتتاح  إلى  باإلضافة 

ـــقـــة الــــبــــدع وكـــــتـــــارا. وأعـــلـــن  وحـــدي

عــن ٧ تــدابــيــر وإجـــــراءات احــتــرازيــة 

لـــلـــســـمـــاح لــلــجــمــهــور 

مــن زيــــارة الــحــدائــق 

والمنتزهات  العامة 

وذلـــــــــك مـــــع الــــرفــــع 

الـــتـــدريـــجـــي لــلــقــيــود 

الــــمــــفــــروضــــة لــلــحــد 

فيروس  انــتــشــار  مــن 

كـــــــورونـــــــا (كــــوفــــيــــد 

غــد  مـــن  بـــدايـــة   (١٩

األربـــــــعـــــــاء. وطـــالـــب 

زوار الحدائق والمنتزهات بضرورة 

الصحة  وزارة  بــتــعــلــيــمــات  االلـــتـــزام 

الــعــامــة أثــنــاء الـــزيـــارة واتــخــاذ كافة 

انتشار  من  للحد  االحترازية  التدابير 

الــــــــعــــــــدوى والــــــحــــــرص 

عدم  على  الــزيــارة  أثــنــاء 

األسطح. تالمس 

وأوضــــــــــــــــح أنـــــــــــه تـــم 

الصيانة  عمليات  إجــراء 

كــامــلــة لــكــافــة الــحــدائــق 

الماضية  الــفــتــرة  خـــالل 

وتــجــهــيــزهــا الســتــقــبــال 

الـــجـــمـــهـــور إلــــــى جـــانـــب 

ــــنــــظــــافــــة  عـــــمـــــلـــــيـــــات ال

ـــــــــدوري. وفـــــي ســيــاق  والـــتـــعـــقـــيـــم ال

والبيئة  البلدية  وزارة  قالت  متصل، 

التواصل  موقع  عبر  لها  تغريدة  في 

وزارة  ترحب  «تويتر»:  االجتماعي 

الكريم  بالجمهور  والبيئة  البلدية 

والمنتزهات  الحدائق  كافة  لزيارة 

مـــــع ضـــــــــرورة االلـــــــتـــــــزام الـــكـــامـــل 

بـــالـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة واإلجــــــــراءات 

ــلــون  االحـــتـــرازيـــة الـــتـــالـــيـــة: إبــــــراز ال

األخـــضـــر لــتــطــبــيــق احــــتــــراز، قــيــاس 

درجـــــة الـــــحـــــرارة، اتـــبـــاع تــعــلــيــمــات 

رجـــــــــال األمــــــــــن، مــــســــافــــة األمـــــــان 

ـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي، الـــحـــرص  وال

عـــلـــى الـــنـــظـــافـــة الــــعــــامــــة، مــتــابــعــة 

سالمتهم،  على  والــحــرص  األطــفــال 

األســطــح.  ومــالمــســة  األلــعــاب  تجنب 

وأضــــافــــت: «الـــتـــزامـــك الـــتـــام بــهــذه 

هو  الوقائية  والتدابير  االشــتــراطــات 

ولسالمة  وصحتك  لسالمتك  ضمان 

الجميع».  وصحة 

الحـــدائق والمنتزهات لمــمارسة الريـــاضــة فقـــط 
بطاقة استيعابية ٤٠٪.. محمد الخوري لـ     :

األلعاب ومناطق  المياه  ودورات  الجلوس  أماكن  إغــالق  استمرار 

محمد الخوري
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 برامـــج ومشاريع لتلبيـــة االحتــياجات الوطنـية
 طرحتها مراكز الجامعة البحثية خالل برنامج التدريب الصيفي االفتراضي

ــــة ــــي ــــرون ــــت ــــك اإلل الــــجــــامــــعــــة  مــــنــــصــــات  عــــبــــر  الــــــبــــــرامــــــج  ــــــي  ف ـــــــوا  ـــــــارك ش ـــــة  ـــــب وطـــــال ـــــاً  ـــــب طـــــال  ٢٣٤
بنجاح،  قطر  جامعة  نــّفــذت  قنا:   - الــدوحــة 
برامج التدريب الصيفي للعام ٢٠٢٠، بمشاركة 
الجامعية  الــمــرحــلــة  مـــن  وطــالــبــة  طــالــبــاً   ٢٣٤
والــــدراســــات الــعــلــيــا، عــبــر مــنــصــات إلــكــتــرونــيــة 
الوقائية  التدابير  بسبب  األولـــى،  للمرة  وذلــك 
واإلجـــــــراءات االحـــتـــرازيـــة الــتــي فــرضــهــا تفشي 

فيروس كورونا «كوفيد ١٩».
مراكز   ٦ التدريبية  الــبــرامــج  فــي  وشــاركــت   
بــحــثــيــة تــمــثــلــت فـــي مــركــز الـــمـــواد الــمــتــقــدمــة، 
ومـــركـــز الــبــحــوث الــحــيــويــة الــطــبــيــة، ووحــــدة 
الـــمـــخـــتـــبـــرات الـــمـــركـــزيـــة، ومـــعـــهـــد الــبــحــوث 
ومركز  المسحية،  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية 
أبحاث حيوانات المختبر، ومركز جامعة قطر 
للعلماء الشباب، والتي طرحت برامج تركز على 
مجاالت  في  الوطنية  واالحتياجات  األولــويــات 
قطر  جــامــعــة  اســتــراتــيــجــيــة  مــع  تتفق  ُمــتــعــّددة 
اقتصاد  نحو  الدولة  توّجه  وتدعم   ٢٠٢٢-  ٢٠١٨

المعرفة.
 ورّكــــز الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي بــمــركــز الــمــواد 
الــمــتــقــدمــة عــلــى الـــمـــشـــاريـــع الـــتـــي تـــتـــوافـــق مع 
تكنولوجيا  بتطبيق  يتعلق  فيما  البالد  احتياجات 
المياه،  إنتاج  في  الناشئة  والتكنولوجيات  النانو 
وإنتاج الطاقة، ومصادر الطاقة البديلة، ودعم 
جنباً  المستدامة،  التنمية  مجاالت  في  االبتكار 
إلى جنب مع حماية المواد ضد التآكل أو المجال 

الكهربائي. 
 وتــضــّمــن الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي فـــي مــركــز 
الطب  كليات  لطلبة  الطبية  الحيوية  الــبــحــوث 
والـــصـــيـــدلـــة والـــعـــلـــوم والـــهـــنـــدســـة، تــطــبــيــقــات 
مــخــتــبــريــة تــقــنــيــة عــالــيــة الــتــخــصــص قــّدمــهــا 
ُمـــحـــاضـــرون ُمــتــخــّصــصــون، بــمــا يــنــســجــم مع 
واالبتكار  والتطوير  للبحوث  قطر  استراتيجية 

في  الــقــطــريــة  الـــكـــوادر  تــأهــيــل  فيها  بــمــا   ٢٠٣٠
البحوث العلمية.

 وفي وحدة الُمختبرات المركزية تم تصميم 
البرامج التدريبية لتتماشى مع أبرز االحتياجات 
المحلية وأحدث التطورات العلمية العالمية، في 
القطاعات الصناعية والطبية والزراعية وغيرها 
العام،  المستوى  على  الخدمية  الــمــجــاالت  مــن 
القياس  ألجهزة  العملي  بالجانب  االهتمام  مع 
الدقيقة والتحليل الكيميائي ألحد عشر جهازاً، 
والصناعية  البحثية  التطبيقات  على  والتركيز 
وتفسير النتائج لطرق القياس المختلفة وإدارة 
في  السالمة  وطــرق  الكيميائية  التحاليل  جــودة 
االجتماعية  البحوث  معهد  وقــّدم  المختبرات.  
ركز  تدريبياً  برنامجاً  المسحية،  واالقتصادية 
الميدانية  الــمــســوح  تطوير  مــراحــل  جميع  على 

البيانات  جمع  وطــرق  االستبيان،  تصميم  مــن 
ومـــنـــهـــا جـــمـــع الـــبـــيـــانـــات مــــن خـــــالل االتـــصـــال 
البيانات  وجمع   ،(CATI) هاتفياً  بالمستجيب 
وجهاً  والمقابلة  الميدانية  الــزيــارة  خــالل  مــن 
لوجه مع المستجيب (CAPI)، وتحليل البيانات 
في  الُمستخدمة   ،STATA برنامج  باستخدام 

كتابة التقارير والمجالت المنشورة.
 كما ركز المعهد على تنمية مهارات الُمتدّرب 
فـــي تــصــمــيــم دراســـــــات واســـتـــطـــالعـــات الــــرأي 
والعالمية،  المحلية  بالقضايا  المتعلقة  الــعــام 
وبالتحديد، الُمشاركة في مشروع بحثي جديد 
جامعة  فــي  داخلية  بمنحة  مــؤخــراً  تمويله  تــم 
قطر  دولـــة  فــي    /١٩ / كوفيد  وبـــاء  حـــول  قــطــر 
بعنوان «توجهات حول إدراك المخاطر العامة، 
لــإلجــراءات  واالمــتــثــال  السلوكية،  االســتــجــابــات 

تحليل  مهارات  تنمية  جانب  إلى  االحترازية»، 
الـــبـــيـــانـــات لـــمـــشـــاريـــع بــحــثــيــة فــــي دولــــــة قــطــر 
هذه  أسئلة  على  اإلجــابــة  أجــل  مــن  والمنطقة، 

البحوث ومعرفة توجهات الرأي العام.
المختبر  حــيــوانــات  أبـــحـــاث  مــركــز  وطــــرح   
برنامجاً تدريبياً صيفياً جديداً ركز بشكل رئيس 
الجودة  بضمان  الخاصة  والمعايير  األسس  على 
الــخــاصــة بــالــمــمــارســات الــمــخــبــريــة والــمــهــنــيــة 
العلمي  البحث  مختبرات  فــي  عالمياً  المتبعة 
ومختبرات التشخيص والمراقبة في مجال علم 
األحياء الدقيقة، باإلضافة إلى تقنيات المراقبة 
والنفايات  المخاطر  وإدارة  والصحية،  البيئية 
المخبرية، بما يُساهم في سد بعض احتياجات 
التي  العلمية  المختبرات  مــجــال  فــي  المجتمع 
تسعى لتطبيق المعايير الدولية وتلبية متطلبات 
االعتماد  وكـــاالت  خــالل  مــن  المهني  االعــتــمــاد 

المختلفة.
الشباب،  للعلماء  قطر  جامعة  مركز  وفــي   
البحثية  المهارات  على  التدريبي  البرنامج  رّكز 
الالزمة لمواكبة االتجاهات العالمية التي تخص 
والمفاهيم  األســـس  وتــوضــيــح  الــعــلــمــي،  الــبــحــث 
وصحيحة،  احترافية  بصورة  لتنفيذه  الالزمة 
إلى جانب صقل المهارات األساسية الضرورية 
للطلبة بما يخدم التوجه العام نحو بناء اقتصاد 
الــمــعــرفــة مــثــل مـــهـــارات الــقــيــادة والــتــكــيــف مع 
وحــل  االبــتــكــار  ومـــهـــارات  المختلفة  الــظــروف 
الــمــشــكــالت والــــقــــدرة عــلــى تــحــلــيــل الــبــيــانــات 
والــمــعــلــومــات، كــمــا ركـــز الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي 
والــدمــج  المجتمعية  الــمــشــاركــة  مــفــهــوم  عــلــى 
من  قدر  أكبر  لتحقيق  الدراسية  المراحل  بين 
من  منتسبين  ضم  طريق  عن  وذلــك  المنفعة، 

مراحل دراسية مختلفة. 
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دورات تدريبية عن بعد

المعاضيد  علي  مريم  البروفيسورة  أكدت   
والدراسات  للبحث  قطر  جامعة  رئيس  نائب 
الــعــلــيــا، فـــي تــصــريــح خــــاص لـــوكـــالـــة األنـــبـــاء 
الــقــطــريــة «قــنــا»، نــجــاح الــجــامــعــة فــي تنفيذ 
بُعد،  عــن  للطلبة  الصيفي  الــتــدريــب  بــرنــامــج 
من خالل برامج تدريبية تم تكييفها بطريقة 
تــتــواءم مــع الــتــحــديــات الــراهــنــة الــتــي فرضها 
فــيــروس كـــورونـــا، وتــضــمــن الــُمــحــافــظــة على 
الــمــعــايــيــر الــُمــتــبــعــة عـــادة فــي الــتــدريــب داخــل 

البحثية.  المراكز 
تنفيذ  عــلــى  الــجــامــعــة  حـــرص  إن  وقــالــت:   
على  قدرتها  يعكس  بُعد،  عن  التدريب  برامج 
بالمعرفة  االرتقاء  سبيل  في  التحديات  تجاوز 
واالهــتــمــام  واالبــتــكــار،  الـــريـــادة  عجلة  ودفـــع 
كونها  العلمي،  تحصيلهم  ومستوى  بطلبتها 
مؤسسة تتمحور حول الطالب وتسعى لتخريج 
وتنفيذ  تطوير  فــي  تساهم  ُمتميزة  كــفــاءات 

الوطنية. التنمية  استراتيجيات 
ـــمـــام  االهـــت إن  وأضــــــافــــــت:   
يُعد  الصيفي  الــتــدريــب  بــبــرامــج 
التحول  استراتيجية  مــن  جـــزءاً 
قطر  جامعة  فــي   ٢٠١٨-٢٠٢٢
الــتــي تُـــعـــرف بــتــمــيــزهــا الــنــوعــي 
وتــهــدف  والــبــحــث،  التعليم  فــي 
أساليب  على  الطلبة  تدريب  إلى 
وتعزيز  العلمي  البحث  وتقنيات 
مـــهـــارات الــبــحــث لــــدى الــطــلــبــة 
المعامل  فــي  عملهم  خــالل  مــن 

مع  البحثية  الــمــشــاريــع  ومشاركتهم  البحثية 
البحث  قطاع  فــي  المتميزة  البحثية  الــكــوادر 

العليا.  والدراسات 
الــتــي  الــبــحــثــيــة  ـــمـــراكـــز  ال أن  وأوضــــحــــت   
اســتــضــافــت الــبــرامــج الــتــدريــبــيــة اتــبــعــت النهج 
خاص  بشكل  والمعرفي  واإلحصائي  البحثي 

لهذا العام وذلك باجتماع الطلبة 
فاعلة  مــشــاركــة  فــي  والباحثين 
سعياً  البحثية  الــمــنــاقــشــات  فــي 
لــتــطــويــر الـــمـــهـــارات والــخــبــرات 
مختلف  فــي  للطلبة  الُمكتسبة 
عبر  البحثية  واألساليب  الطرق 
مــنــصــات إلــكــتــرونــيــة مــدعــومــة 
مـــن جــامــعــة قــطــر تــمــاشــيــاً مع 
إلدارة  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة  تــعــلــيــمــات 
األزمــــــــــات وإجـــــــــــــراءات األمـــــن 
الوقائية  واالحترازات  والسالمة 
مــن جــائــحــة فــيــروس كــورونــا، آخــذيــن بعين 
ــبــة والـــقـــائـــمـــيـــن عــلــى  االعـــتـــبـــار ســـالمـــة الــطــل
التدريس  هيئة  أعضاء  من  الصيفي  التدريب 

والباحثين في معامل المراكز البحثية. 
والدراسات  البحث  قطاع  أن  إلى  وأشــارت   
العليا في الجامعة يتبع نهج الريادة واالبتكار، 

فـــي خــطــطــه الــبــحــثــيــة والــتــدريــبــيــة، ويــســعــى 
ودعــم  التطوير  على  ويــركــز  التميز  لتحقيق 
اإلبـــــــداع فـــي مـــجـــاالت بــحــثــيــة مــتــوافــقــة مع 
األولــــويــــات الــوطــنــيــة واحـــتـــيـــاجـــات الــمــجــتــمــع 
وتـــطـــلـــعـــاتـــه الــمــســتــقــبــلــيــة عـــلـــى الــمــســتــويــيــن 

واالجتماعي.  االقتصادي 
 وأكـــــدت أن الــجــامــعــة تـــوّفـــر بــيــئــة داعــمــة 
لــثــقــافــة الــبــحــث واالبـــتـــكـــار، وتـــحـــرص على 
تـــنـــوع واســـتـــدامـــة مـــصـــادر تــمــويــل الــمــشــاريــع 
البحثية، وعلى الشراكات التي تعقدها لتطوير 
االقـــتـــصـــاد الـــقـــطـــري، وذلـــــك بــــالــــتــــوازي مــع 
تدعم  متميزة  أكاديمية  تعليمية  بيئة  توفير 
التي  العملية  الــتــجــارب  فــي  الطلبة  مــشــاركــة 
تقود إلى إكسابهم المهارات العلمية المناسبة، 
لتعزيز  الباحثين  مع  الُمشاركة  من  وتمكينهم 
االبتكارية  المشاريع  نحو  ودفعهم  خبراتهم 
التي تعّزز توّجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة. 

مواكبة التحديات الراهنة الناجمة عن كورونا

د. مريم المعاضيد

الـــمـــراكـــز  ـــو  مـــســـؤول نـــــوه   

الـــبـــحـــثـــيـــة، فــــي تــصــريــحــات 

لــــ «قـــنـــا»، بــالــحــمــاس الـــذي 

ــبــة خــــالل فــتــرة  ـــــداه الــطــل أب

من  أظهروه  وبما  التدريب 

دافــعــيــة ورغـــبـــة كــبــيــرة فــي 

الــتــعــلــم مـــا انـــعـــكـــس إيـــجـــابـــاً 

ـــــــهـــــــم الــــبــــحــــثــــي،  عـــــلـــــى أدائ

مــشــيــديــن فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 

والطالبات  الطالب  بقدرات 

التدريب  تحدي  تجاوز  على 

ـــــــــعـــــــــد، مـــــــــن خــــــالل  عـــــــــن بُ

تــجــاوبــهــم الــتــام مــع بــرامــج 

ــتــدريــب الــتــطــبــيــقــيــة، الــتــي  ال

صـــّمـــمـــت بـــطـــريـــقـــة تــحــاكــي 

الـــعـــمـــل داخـــــل الــمــخــتــبــرات 

لمعامل. وا

 وقــالــت الــدكــتــورة أســمــاء 

مــــركــــز  مــــــديــــــر  ثــــــانــــــي  آل 

الـــبـــحـــوث الــحــيــويــة الــطــبــيــة، 

إنـــه «بــالــرغــم مـــن الــشــكــوك 

األولـــيـــة فــي كــفــاءة وعــمــلــيــة 

بــــرامــــج الـــتـــدريـــب الــصــيــفــي 

ــيــة،  ــكــتــرون عـــبـــر مـــنـــصـــات إل

كــــانــــت  تــــجــــربــــتــــنــــا  أن  إال 

إيــجــابــيــة لــلــغــايــة وأثــبــتــت أن 

يمكنهم  ومــوظــفــيــنــا  طــالبــنــا 

القيود  على  والتغلب  التكيف 

ـــتـــي فــرضــتــهــا اإلجـــــــراءات  ال

االحـــتـــرازيـــة وإعـــطـــاء نــتــائــج 

متميزين». وأداء 

قــــــال  نــــــاحــــــيــــــتــــــه،  مـــــــــن   

الـــدكـــتـــور مـــحـــمـــد الـــســـفـــران 

رئـــيـــس وحـــــدة الــمــخــتــبــرات 

كان  التدريب  إن  المركزية: 

مـــمـــيـــزاً، هــــذا الــــعــــام، حــيــث 

تـــم تــنــفــيــذه عــبــر الــمــنــصــات 

ـــمـــدعـــومـــة  اإللــــكــــتــــرونــــيــــة ال

ليتماشى  قــطــر  جــامــعــة  مــن 

مـــع اإلجـــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 

الــــمــــتــــبــــعــــة عـــــلـــــى مــــســــتــــوى 

الــــجــــامــــعــــة لــــلــــحــــفــــاظ عــلــى 

الـــطـــالب والــــكــــوادر الــبــحــثــيــة 

بالتدريب.  القائمة  والفنية 

ناصر  الدكتور  عّبر  حين  في 

المواد  مركز  مدير  النعيمي 

بنجاح  سروره  عن  المتقدمة 

الــتــدريــب الــعــام الــجــاري عن 

عدد  فيه  شارك  والذي  بُعد، 

الطلبة. من  كبير 

حــســن  الـــــدكـــــتـــــور  وأكــــــــد   

البحوث  معهد  مــديــر  الــســيــد 

االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة 

الــــمــــســــحــــيــــة، أنـــــــه بـــالـــرغـــم 

مــمــا يـــواجـــه الـــتـــدريـــب هــذه 

الــســنــة مـــن تــحــديــات بــســبــب 

فــيــروس كـــورونـــا «كــوفــيــد - 

حتى  الــتــجــربــة  أثــبــتــت   ،«١٩

يدخل  حيث  فاعليتها،  اآلن 

الــــمــــتــــدّرب إلــــى اجــتــمــاعــات 

ــبــحــثــي عـــن بُــعــد،  الـــفـــريـــق ال

ويــشــتــرك فـــي الــمــنــاقــشــات، 

ويــتــلــقــى مـــن قــبــل الــُمــشــرف 

عــــلــــى الـــــتـــــدريـــــب الـــعـــنـــاصـــر 

ـــف بــمــهــام  األســــاســــيــــة ويـــكـــّل

ــعــيــدهــا  ـــإعـــدادهـــا ويُ يـــقـــوم ب

عمله. لتقييم 

حمدة  الــدكــتــورة  ونــوهــت   

الــــنــــعــــيــــمــــي مــــــديــــــر مــــركــــز 

أبــحــاث حــيــوانــات الــمــخــتــبــر، 

ـــدعـــم الــــــذي حـــظـــيـــت بــه  ـــال ب

بــرامــج الــتــدريــب هـــذا الــعــام 

لــــتــــجــــاوز الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 

فــرضــهــا فـــيـــروس كـــورونـــا.. 

البحوث  قطاع  «إن  وقــالــت: 

والـــدراســـات الــعــلــيــا نــجــح في 

تـــوفـــيـــر مـــنـــصـــة إلــكــتــرونــيــة 

مؤهل  تقني  فــريــق  يدعمها 

من  وتمكننا  جهودنا  لتدعم 

بصورة  البرنامج  هذا  تقديم 

ومرنة». احترافيه 

الـــمـــركـــز  أن  وأضـــــافـــــت   

تــمــّكــن مــن تــدريــب الــطــالب 

على  كــبــيــر  بــشــكــل  والــتــركــيــز 

باستخدام  العملية  المكونات 

تــقــنــيــة الـــعـــالـــم االفـــتـــراضـــي 

لــتــحــقــيــق الــنــجــاح الــمــطــلــوب، 

و «نــحــن عــلــى ثــقــة بــأن هــذا 

سُيساهم  التدريبي  البرنامج 

بــشــكــل مــتــمــيــز وفــــّعــــال فــي 

تــأهــيــل الــطــالب الــُمــتــدّربــيــن 

الُمؤهلة  بــالــكــوادر  لاللتحاق 

النهضة  في  والُمساهمة  فنياً 

ــمــيــة فــــي بـــلـــدنـــا الــغــالــي  ــعــل ال

قطر». 

الدكتورة  عّبرت  بدورها،   

نـــورة آل ثــانــي مــديــر مــركــز 

جامعة قطر للعلماء الشباب، 

ـــبـــرنـــامـــج  عـــــن فــــخــــرهــــا بـــال

ـــبـــي الـــصـــيـــفـــي كــــأول  ـــتـــدري ال

مجال  فــي  المركز  إنــجــازات 

ــــدمــــج  ـــمـــي وال ـــعـــل الــــبــــحــــث ال

بــيــن الــمــرحــلــتــيــن الــجــامــعــيــة 

ثقافة  تــعــزيــز  فــي  والــثــانــويــة 

الـــــبـــــحـــــث.. مــــــؤكــــــدة نـــجـــاح 

إنجازات  تحقيق  في  المركز 

استقطاب  أهمها  مــن  عــدة، 

طـــــالب الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة 

العلمية  التخصصات  لدراسة 

جسر  وتكوين  قطر  بجامعة 

مــن الــتــعــاون وتـــبـــادل الــعــلــم 

والـــــخـــــبـــــرات بـــيـــنـــهـــم وبـــيـــن 

الجامعة.  طلبة 

برامج عن بُعد تحاكي العمل داخل المختبرات
أشادوا بتجاوب الطالب مع التعليم عن بُعد... مسؤولو المراكز البحثية:

د. حسن السيد د. محمد السفران



١٥ فنون وثقافة
الثالثاء 9 ذو القعدة 1441هـ - 30 يونيو 2020م - العدد (13933)

الدوحة- أشرف مصطفى:

كــشــف الـــفـــنـــان فـــالـــح فــايــز 
عــــن عـــمـــل مـــســـرحـــي جــديــد 
بــــعــــنــــوان «كــــوفــــيــــد الـــتـــاســـع 
األول  الــعــرض  ليكون  عــشــر» 
الــعــروض  مــن  سلسلة  ضــمــن 
التي  التلفزيونية  المسرحية 
لإلنتاج  السعيد  شــركــة  تعكف 
الــفــنــي عــلــى تــقــديــمــهــا خــالل 
الفترة المقبلة بما يتواكب مع 
الظرف الراهن في ظل انتشار 
أيضاً  ويتواءم  كورونا،  جائحة 
مع طبيعة العصر الحالي الذي 
ــشــكــل فــيــه الــمــنــصــات  بـــاتـــت تُ
التي  النوافذ  أهم  اإللكترونية 
تـــطـــل عـــلـــى أكــــبــــر عــــــدد مــن 

الجمهور.
وصـــرح الــفــنــان فــالــح فايز 
المنتظر  العمل  بأن   ] لـ 
مــن إخـــراجـــه وتــألــيــف طالب 
ـــجـــه شـــركـــة  ـــت ـــن الــــــــــــدوس، وت
الــســعــيــد بــالــتــعــاون مــع إحــدى 
الـــشـــركـــات الــمــتــخــصــصــة في 

مـــــجـــــال اإلنــــــتــــــاج اإلعـــــالمـــــي 
ــيــة،  ــكــتــرون والــتــطــبــيــقــات اإلل
إلــى أنــه يــجــري حالياً  مــشــيــراً 
وطبيعة  شــكــل  حـــول  االتـــفـــاق 
العرض من أجل الوصول إلى 
تقديم  تضمن  تفاهم  صيغة 
الــعــمــل بـــصـــورة فــنــيــة جــيــدة 
وتــضــمــن كــذلــك الــوصــول إلــى 
قــــاعــــدة جـــمـــاهـــيـــريـــة كــبــيــرة 
إلكتروني  تطبيق  خـــالل  مــن 
يــتــوفــر عــلــى كـــافـــة األجـــهـــزة 
الـــذكـــيـــة الـــحـــديـــثـــة، كــمــا يــتــم 
االتفاق كذلك على العديد من 
األمــــــور الـــتـــي تــخــص طــريــقــة 
التعامالت  حيث  من  التعاون 
أن  إلى  فايز  وأوضح  المادية، 
قالب  في  أحداثه  تدور  العمل 
كـــومـــيـــدي اجـــتـــمـــاعـــي، حـــول 
تتعدد  الـــذي  األشـــخـــاص  أحـــد 
زيجاته فتشتعل المنافسة بين 
ضغوطا  يشكل  مــا  الــزوجــات، 
نفسية كبيرة عليه خاصة في 
إلى  وأشــار  كورونا،  أزمــة  ظل 
فنتازية  لمحات  به  العمل  أن 

بـــتـــجـــســـيـــد فـــــيـــــروس كــوفــيــد 
مــع  وتـــعـــامـــلـــه  مـــســـرحـــيـــاً   ١٩
شخصيات العمل ما يتولد عنه 
التي  الكوميديا  مــن  كبير  كــم 
إسفاف،  أي  عن  تماماً  تبتعد 
المسرحية  أن  إلـــى  لــفــت  كــمــا 
ــــشــــروط  ســـتـــتـــقـــيـــد بـــكـــافـــة ال
االجتماعي  والبعد  االحترازية 
مبيناً  التنفيذ،  عملية  خـــالل 
أنـــه بــعــد عــلــمــه بــتــحــديــد عــدد 
واحــد  مــكــان  فــي  المجتمعين 
خـــــالل شـــهـــر يـــولـــيـــو بــخــمــســة 
أشخاص فقط، بدأ العمل على 

وضع بعض الحلول اإلخراجية 
الـــتـــي تــجــعــل الــشــخــصــيــات ال 
تــزيــد عــلــى أربــــع عــلــى خشبة 
الــمــســرح وذلــــك عــلــى الــرغــم 
يصل  الممثلين  طاقم  أن  من 
موضحاً  أشخاص،  سبعة  إلى 
مسافات  وجـــود  ســيــراعــي  أنــه 
التمثيل  منطقة  فــي  مناسبة 
في إطار حرصه على الصحة 

وتطبيق  للمشاركين  الــعــامــة 
ـــــراطـــــات الـــمـــفـــروضـــة  االشـــــت
بـــــغـــــرص الــــســــالمــــة الـــعـــامـــة 
على  أنـــه  وأوضــــح  للمجتمع، 
سيتم  الــعــمــل  أن  مـــن  الـــرغـــم 
تلفزيونية  بــطــريــقــة  تــصــويــر 
الفترة  خـــالل  ســيــقــوم  أنـــه  إال 
الــمــقــبــلــة بــعــقــد عــــدة جــلــســات 
الــعــمــل  تــصــويــر  تــدريــبــيــة ألن 

أي  دون  واحــــداً  شــوطــاً  سيتم 
سيكون  أنه  إلى  مشيراً  قطع، 
عمالً له شكل وطبيعة المسرح 
وتــتــوافــر بـــه كـــل شـــروطـــه إال 
للجمهور،  المباشر  الــحــضــور 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق أكــــد على 
المنتظر  الفني  الشكل  وصــف 
بأنه مسرح به بعض مميزات 
سيعد  مـــا  وهــــو  الـــتـــلـــفـــزيـــون، 

المسرح،  لشكل  جــديــدة  نقلة 
مميزات  ثــمــة  أن  إلـــى  وأشــــار 
فـــي هــــذا الـــنـــوع مـــن الــمــســرح 
الـــمـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــلـــقـــاء عــبــر 
سيتشابه  أنـــه  منها  الــشــاشــات 
في  التلفزيونية  األعــمــال  مــع 
الــعــمــل عــلــى صــنــاعــة الــنــجــوم 
للممثلين  الــشــهــرة  وتــحــقــيــق 
الــعــامــلــيــن فـــيـــه، وذلـــــك عبر 
الـــوصـــول لــقــاعــدة كــبــيــرة من 
عالمي  نــطــاق  عــلــى  الــجــمــهــور 
ولــــيــــس مـــحـــلـــيـــاً فــــقــــط، كــمــا 
أن ذلــــك الـــنـــوع مـــن الــمــســرح 
مــن شــأنــه إرثـــاء ثقافة ارتــيــاد 
الـــمـــســـرح بـــتـــعـــويـــد الــجــمــهــور 
عبر  الفنون  أبــو  متابعي  على 
األجــــهــــزة الـــتـــي بـــــات إنـــســـان 
بها،  العصر الحالي أكثر تعلقاً 
وأضــــــاف أنــــه ســيــركــز خــالل 
الكوميديا  على  المقبلة  الفترة 
أعداد  جذب  باستطاعتها  التي 
علماً  الــجــمــهــور،  مــن  غــفــيــرة 
سيكون  تقديمه  سيتم  ما  بأن 
يــمــكــن انــتــشــاره بعد  نــمــوذجــاً 

بمثابة  فهو  للنجاح،  تحقيقه 
شــكــل مــســرحــي جــديــد مـــازال 
النجاح  وينتظر  التجربة  قيد 

بمشيئة اهللا. 
وأكد الفنان فالح فايز على 
ستشهد  المقبلة  المرحلة  أن 
التي  الــعــروض  مــن  مجموعة 
اجتماعية  بموضوعات  تتميز 
مــخــتــلــفــة وذلــــــك بـــعـــد نــجــاح 
عشر»  التاسع  «كوفيد  تجربة 
كما يمكن أن يمتد التعاون إلى 
المحطات الفضائية باإلضافة 
اإللكترونية  التطبيقات  إلـــى 
ومنصات التواصل، من خالل 
فـــرقـــة تــخــتــص بــتــقــديــم هــذا 
الـــشـــكـــل الــــــذي تـــوقـــع نــجــاحــه 
المفتوحة  الــســمــوات  ظــل  فــي 
والــتــعــامــل بــطــريــقــة مــبــاشــرة 
مــــع الـــجـــمـــهـــور مــــن مــخــتــلــف 
أنــحــاء الــعــالــم الــعــربــي، مــؤكــداً 
على أهمية البدائل التي يعمل 
الــمــســرحــيــون عــلــى إيــجــادهــا 
والتي رأى أنها ستستمر حتى 

بعد انتهاء األزمة.

«كوفيد التاسع عشر» خطوة نحو التحول للمسرح الرقمي
أكد على ضرورة اعتماد الفن على التكنولوجيا.. فالح فايز لـ                   :

ـــــــــن الــــــفــــــانــــــتــــــازيــــــا ـــــــــي إطـــــــــــــــار م ــــــــــــزوجــــــــــــات ف ـــــة تــــــــعــــــــدد ال ـــــي ـــــض ــــــش ق ــــــاق ــــــن ــــــل ي ــــــم ــــــع ال

فالح فايز

مسرحية المسعور من أعمال الفنان فالح فايز

صوت الخليج تحتفي بالراحل محمد الساعيناصر سهيم يطرح «أتنفسك» في العيد
 :]  - ــــــــــدوحــــــــــة  ال
ــــعــــاون الـــــفـــــنـــــاُن نـــاصـــر  ــــت ي
ســهــيــم مـــع الــمــّلــحــن زيـــاد 
يــوســف، عــلــى عــمــل غــنــائــّي 
«أتنّفسك»،  بعنوان  جــديــد 
مـــنـــّوًهـــا فـــي تــصــريــحــات لـ 
األغـــنـــيـــة  أن  إلــــــى   ]
ســيــتــّم طــرُحــهــا خـــالل عيد 
ُموّضًحا  المبارك،  األضحى 
ــــهــــا تـــنـــتـــمـــي إلـــــــى الــــلــــون  أن
بكلمات  وتتميز  العاطفّي، 
مختلف  طــابــع  لها  وألــحــان 
عـــمـــا اعــــتــــاد عـــلـــى تــقــديــمــه 
تفاصيل  وحــــول  قــبــل.  مــن 
عــمــلــه الـــغـــنـــائـــّي الــمــنــتــظــر 
أوضــــح أّنــــه ســيــتــّم طــرحــه 
عـــلـــى مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الفوتو  بطريقة  االجتماعي، 
كــــلــــيــــب، وســــيــــتــــّم تـــقـــديـــم 
العراقية،  باللهجة  األغنية 

خالل  من  أحرص  مضيًفا: 
هـــــذا الـــعـــمـــل عـــلـــى تــقــديــم 
نــفــســي لــلــجــمــهــور بـــصـــورة 
أعمالي  طبيعة  عن  تختلف 
الــســابــقــة، وهـــو األمـــر الــذي 
اعـــتـــدت عــلــيــه فـــي أعــمــالــي 
التنويع  حيث  من  األخيرة، 
عــلــى مــســتــوى األلــــحــــان أو 

الــكــلــمــات، واالبــتــعــاد دائــًمــا 
عن النمطية والتكرار. الفتًا 
الــمــرحــلــة  طــبــيــعــة  أن  ــــى  إل
طريقة  من  غّيرت  الحالية 
تــلــّقــي الــجــمــهــور لــألعــمــال 
الـــفـــنـــيـــة، وهـــــو مــــا يــفــرض 
طبيعة  تغيير  الــمــبــدع  على 
مــا يــقــّدمــه، وأّكــــد عــلــى أن 

ينتظر  عام  بشكل  الجمهور 
أن يــأتــي الــفــنــان بــجــديــد ال 
يتشابه مع ما سبق استقباله 
مــن قــبــل، وتـــطـــّرق الــفــنــان 
ســــهــــيــــم ألهــــمــــيــــة مــــواقــــع 
التواصل خالل الوقت الحالي 
بــصــفــتــهــا ســـاعـــدت الــفــنــان 
عـــلـــى الــــوصــــول لــجــمــهــوره 
خالل الفترة الحالية معربًا 
عــودة  باقتراب  تفاؤله  عــن 
الــــحــــيــــاة لــطــبــيــعــتــهــا مـــــّرة 
أخرى، وقال: حتى يحدث 
مواقع  تساهم  األمـــر،  ذلــك 
الــتــواصــل إلــى حــّد كبير في 
وهو  الحالية  األزمــة  تجاوز 
ما يتجّلى من خالل العديد 
من األعمال المقدمة خالل 
العديد  وظهور  الفترة  تلك 
مـــن الـــمـــواهـــب الـــتـــي القــت 

تفاعًال ملحوًظا.

إذاعــــة  تـــواصـــل   :]  - الـــدوحـــة 
الرقمية  منصاتها  عبر  الخليج  صــوت 
عـــلـــى مــــواقــــع الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي 
اســـــتـــــعـــــراض مــــســــيــــرة أبـــــــــرز نـــجـــوم 
الــمــوســيــقــى الــــذيــــن أثـــــــروا فــــي الــفــن 
الــقــطــري، وذلــــك مـــن خـــالل حلقات 
وفي  القطرية»،  األغنية  «نوستالجيا 
اإلذاعــة  احتفت  البرنامج  حلقات  ثاني 
بالفنان الراحل محمد الساعي، والذي 
ولد في عام ١٩٤٩ في براحة الجفيري 
بــالــقــرب مــن ســـوق واقـــــف، ألٍب من 
أشهر عازفي المرواس على المستويين 
من  الرغم  وعلى  والعربي.  الخليجي 
أنه فقد بصره رضيعا إال أنه ُرزق أذناً 
أضــائــت  وبــصــيــرًة  فــريــدة،  موسيقية 
الموسيقى  عشق  النجومية،  طــرق  لــه 
منذ الطفولة، وتعلق بآلة العود وتعلم 
الـــعـــزف فـــأبـــدع وأمـــتـــع كـــل مـــن كــان 
للسياح  يــعــزف  كـــان  لــعــزفــه،  يــنــصــت 
للتأكد  عــبــود»  أبــو  «راس  منطقة  فــي 

دفعته  إشــادًة  فنال  لديهم،  قبوله  من 
لــخــوض غــمــار الــفــن بشكل أكــاديــمــي. 
أغــانــيــه  أول  أطــلــق   ١٩٦٨ عــــام  وفــــي 
الجمهور  وعــرفــه  الــعــمــي)،  (مسكين 
مـــن خــــالل اإلذاعــــــة والــتــلــفــزيــون في 
 ١٩٧٣ عــام  بـــالدي»  يــا  أغنية «محتار 
قدم  بشير،  رزوق  الشاعر  كلمات  من 
«يا  أجملها  مــن  األغنيات  مــن  العديد 
معلقة المشموم ـ مريت صوب بيتكم ـ 

خسارةـ شوف القمر شحليله ـ اعذريني 
ـــه  ـــجـــازات إن أهـــــم  إال  الــــســــفــــر»،  طـــــال 
نظمه  حفل  خــالل  مــن  كانت  الغنائية 
البالون  مسرح  على  القطريون  الطلبة 
وردة  الــفــنــانــة  بــصــحــبــة  بـــالـــقـــاهـــرة، 
حينها  وقـــدم   ،١٩٧٥ عــام  الــجــزائــريــة 
قطر»،  يــاعــمــري  أغــانــيــه «اهللا  أشــهــر 
والتي كتبها الشاعر عبداهللا عبد الكريم 

ولحنها  الموسيقار عبدالعزيز ناصر.

خطوط من قطر في «الجسرة الثقافي»
يستضيف   :] الدوحة- 
نــــــــــــادي الــــــجــــــســــــرة الــــثــــقــــافــــي 
الـــمـــهـــنـــدس  االجــــتــــمــــاعــــي غـــــــداً 
إبـــراهـــيـــم بـــن يـــوســـف الــفــخــرو 
فــــي مــــحــــاضــــرة تـــحـــت عـــنـــوان 
«خـــطـــوط مـــن قـــطـــر»، وذلـــك 
الخطاطين،  بيت  مع  بالتعاون 
على  مباشرة  المحاضرة  وتبث 
مــنــصــة االنــســتــجــرام فـــي تــمــام 
الــســاعــة الــســابــعــة مــســاء، وتــأتــي 
الـــمـــحـــاضـــرة فـــي إطـــــار حــرص 
التعاون  جسور  مد  على  النادي 
الثقافية  الــجــهــات  مــخــتــلــف  مــع 
والــــفــــنــــيــــة، ويـــعـــتـــبـــر الـــتـــعـــاون 
الـــحـــالـــي مـــع بــيــت الــخــطــاطــيــن 
ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة مـــــن حـــلـــقـــات 
الجسرة  حــرص  حيث  الــتــعــاون 
لنشاطهم  مظلة  يكون  أن  على 
منوعة  فعاليات  لتقديم  وفضاء 
الّخطاط  محاضرة  آخرها  كان 
قدم  الــذي  الــبــداح  علي  الكويتي 
العربي  الــخــط  حــول  مــحــاضــرة 

والحاضر. الماضي  بين 
أمـــــــــا ضـــــيـــــف الـــــمـــــحـــــاضـــــرة 
ــلــة الـــمـــهـــنـــدس إبـــراهـــيـــم  الــمــقــب
بـــــــن يــــــوســــــف الــــــفــــــخــــــرو فـــهـــو 

بــاحــث فــي الــخــط الــعــربــي، وله 
مــجــمــوعــة نــــــادرة مـــن الــتــحــف 
اإلســـــالمـــــيـــــة والــــمــــخــــطــــوطــــات 
والــــمــــصــــاحــــف. كـــمـــا صـــــدر لــه 
كـــتـــاب «رحـــلـــة الـــخـــط الــعــربــي 
فـــي ظـــل الــمــصــحــف الــشــريــف» 
وهــــو مـــرجـــع هــــام لــلــدارســيــن 
المجال،  هذا  في  المتخصصين 
«خطوط  كتاب  أيضاً  له  وصدر 
فيه  تــنــاول  والـــذي  قــطــر»  مــن 
أبــــــرز األمـــــاكـــــن الــــتــــي تــحــتــوي 

مـــــجـــــمـــــوعـــــات خـــطـــيـــة 
مـــمـــيـــزة فـــي قــطــر، 
إضــافــة إلـــى الــصــور 
والــــــــــشــــــــــروحــــــــــات 

الـــــتـــــفـــــصـــــيـــــلـــــيـــــة 
بها.  الخاصة 

وقـــــــــــــــــد أقـــــــــــــام 
الـــمـــهـــنـــدس إبـــراهـــيـــم 

الفنون  في  معارض  عدة 
اإلســــــالمــــــيــــــة، وفـــــــي هــــذا 

الـــســـيـــاق وجــــهــــه الــــنــــادي 
الـــــدعـــــوة ألعـــضـــائـــه 

ومـــــنـــــتـــــســـــبـــــيـــــه 
وعـــــــــــــــمـــــــــــــــوم 

الــمــهــتــمــيــن 

في  خاصة  الثقافية  بالفعاليات 
مــجــال الــخــط إلــى مــتــابــعــة هــذا 
ــلــقــاء واالســـتـــفـــادة مــنــه ومــن  ال
تدعوهم  كما  المحاضر،  خبرة 
إلـــى مــتــابــعــة مــنــصــات الــتــواصــل 
النادي  يقدمه  مما  واالستفادة 
خاصة  ولــقــاءات  فــعــالــيــات  مــن 
فــــي الــــفــــتــــرة الــــقــــادمــــة خـــالل 
في  الناس  يقضيه  الــذي  الوقت 
جائحة  استمرار  ظل  في  البيت 

كورونا.

ندوة حول واقع الترجمة في بنجالديش
حمد  الشيخ  جائزة  تعقد   :] الدوحة- 
واقــع  حــول  نـــدوة  الــدولــي  والتفاهم  للترجمة 
وآفاق الترجمة في بنجالديش من وإلى اللغة 
الــعــربــيــة، وذلـــك بــعــد غــد الــخــمــيــس فــي تمام 
عبر صفحة  الــســاعــة الــرابــعــة والــنــصــف عــصــراً 
من  نخبة  بمشاركة  الفيسبوك،  على  الجائزة 
الــذيــن  الــتــرجــمــة  مــجــاالت  فــي  المتخصصين 
سيقومون بالحديث حول العديد من المحاور 
فيما  الترجمة،  واقع  تخص  التي  واإلشكاليات 
سيدير اللقاء ويجري المناقشة العامة الدكتورة 

امتنان الصمادي. 
جمال  أو  الدكتور  حديث  الــنــدوة  وتتضمن 
مــحــمــد قــطــب حـــول تــجــربــة بــنــجــالديــش في 
سيحدث  كما  والعكس،  العربية  إلــى  الترجمة 
عن  ظهير  محمد  الرحمن  محفوظ  الدكتور 
تجربته الشخصية في عملية الترجمة من وإلى 
البنجالية مع تقديم قراءة إحصائية في حجم 
والعكس،  العربية  إلى  البنجالية  من  المترجم 
وســيــتــم الـــتـــطـــرق كـــذلـــك خــــالل الــمــحــاضــرة 
الــمــنــتــظــرة إلـــى مــجــاالت الــتــرجــمــة فــي اللغة 
اإلنسانية،  والــعــلــوم  األدب  فيها  بما  البنغالية 
وذلــــك خـــالل ورقــــة بحثية لــألســتــاذ عــبــداهللا 
المأمون عبد اللطيف، إلى جانب ورقة أخرى 
المترجم»  الكتاب  على  اإلقبال  «مدى  بعنوان 
للدكتور أبو صالح محمد طريق اإلسالم، فيما 
ستتحدث الدكتورة حنان الفياض حول فلسفة 

الجائزة وأهدافها وشروطها وقيمتها المالية.

فيه  تــنــاول  والـــذي  قــطــر»  مــن 
بــــــرز األمـــــاكـــــن الــــتــــي تــحــتــوي 

مـــــجـــــمـــــوعـــــات خـــطـــيـــة 
ققــــطـطــرـر،، مـمـــــمـمـــــيـيـــــزةزة ففـــــيـي
ضــافــة إلـــى الــصــور

والــــــــــشــــــــــروحــــــــــات 
لـــــتـــــفـــــصـــــيـــــلـــــيـــــة 

بها.  لخاصة 
وقـــــــــــــــــد أقـــــــــــــام 

لـــمـــهـــنـــدس إبـــراهـــيـــم

الفنون  في  معارض  عدة 
هــــذا  ووفـــــــيي يـيــــــة، إلإلســــــالمـــــ

لـــســـيـــاق وجــــهــــه الــــنــــادي 
لـــــدعـــــوة ألعـــضـــائـــه

ومـــــنـــــتـــــســـــبـــــيـــــه
وعـــــــــــــــمـــــــــــــــوم
لــمــهــتــمــيــن

جائحة استمرار  ظل  في  البيت 
كورونا.
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فنون وثقافة

مصطفى: - أشرف  الدوحة 

كلثم  د.  والــكــاتــبــة  األديــبــة  تستعد 

جــبــر الـــكـــواري لــطــرح كــتــاب جديد 

بعنوان «بيارق على مرافئ اإلبداع»، 

مــشــيــرة فـــي تــصــريــحــات لــــ [ 

إلى أن هذا الكتاب يتضمن دراسات 

مبدعاً  ثالثين  من  أكثر  أعمال  عن 

والــشــعــري،  الــســردي  المجالين  فــي 

جاهز  آخـــر  كــتــاب  عــن  كشفت  كــمــا 

لــلــطــبــع بــعــنــوان «يــــوم أن كــنــت في 

روايــة  إلــى  باإلضافة  هــذا  أمريكا»، 

«فــريــج بــن درهــــم»، والــتــي تعكف 

حلقات  شكل  في  حالياً  كتابتها  على 

حسابها  على  حالياً  تنشرها  مسلسلة 

الشكل  هذا  أن  إلى  الفتة  تويتر.  في 

الروائي نمط أدبي جديد على األدب 

الذين  للمبدعين  بــابــاً  يفتح  العربي 

تــســتــهــويــهــم الــكــتــابــة عــبــر مــنــصــات 

التواصل االجتماعي باعتبارها أوعية 

مختلف  الســتــيــعــاب  قــابــلــة  جـــديـــدة 

ألوان الفنون األدبية. وفي سياق آخر 

الحجر  فترة  أن  الــكــواري  أوضــحــت 

الوقت  من  المزيد  منحتها  المنزلي 

األدبية  األعــمــال  مــن  العديد  إلنــجــاز 

الـــمـــؤجـــلـــة، كــمــا أنـــهـــا مــكــنــتــهــا من 

التواصل بصورة أكبر مع قرائها عبر 

منصات التواصل االجتماعي، مشيرة 

إلى أن سبب اختيارها لكتابة روايتها 

قبل  تويتر  عبر  درهــم»  بن  «فريج 

إيماناً  يأتي  ورقــيــاً،  بنشرها  القيام 

مــنــهــا بــأهــمــيــة الــمــنــصــات الــرقــمــيــة 

األفكار  ونشر  لــإلبــداع،  الترويج  في 

خاصًة  واســـع،  نــطــاق  على  الثقافية 

لدى الشباب. كما أن ظروف جائحة 

كــــورونــــا عـــــززت مـــن أهــمــيــة هــذه 

الوسائط في مجالي الثقافة واألدب، 

حيث أصبح وجودها مناسباً بصورة 

أكبر للنشر والتوزيع اآلمن.

وأضـــافـــت قــائــلــة: بــعــد االنــتــهــاء 

كاملة  بــصــورة  الـــروايـــة  طـــرح  مــن 

االجتماعي،  التواصل  منصات  على 

ســــأعــــمــــل عــــلــــى نــــشــــرهــــا بــــصــــورة 

إلى  نسخة  إهـــداء  وسيتم  ورقــيــة، 

كـــل مـــن وضــــع تــعــلــيــقــاً وشــجــعــنــي 

عــلــى االســتــمــرار فــي كــتــابــتــهــا عبر 

تــويــتــر. مـــؤكـــدة عــلــى أن الــتــفــاعــل 

كتابتها  خالل  وجدته  الذي  الكبير 

شــحــذ أفــكــارهــا وجــعــلــهــا تــتــجــاوب 

وتعليقاتهم،  القراء  مالحظات  مع 

تغيير  إلــى  أحــيــانــاً  تلجأ  أنــهــا  حــتــى 

مــســار األحـــــداث وهـــو األمــــر الـــذي 

يـــؤكـــد قــيــمــة الـــكـــتـــابـــة الــتــفــاعــلــيــة 
وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى تــمــكــيــن الـــكـــاتـــب 
قـــرائـــه  آراء  عـــلـــى  الــــتــــعــــرف  مــــن 
تتحلى  ومــبــاشــرة  ســريــعــة  بــصــورة 
اللحظي  الــتــواصــل  مــن  كبير  بــقــدر 
حتى  وصلت  أنها  موضحة  واآلنـــي. 
التي  الــروايــة  من   ١١٧ للحلقة  اآلن 
أشهر،  ثالثة  منذ  كتابتها  في  بدأت 
وأشارت إلى أن التفاعل الكبير الذي 
الرواية  لهذه  كتابتها  خالل  وجدته 
شــحــذ أفـــكـــارهـــا وجــعــلــهــا تــتــفــاعــل 
هـــي أيـــضـــاً مـــع مـــالحـــظـــات الـــقـــراء 
أحياناً  تلجأ  أنها  حتى  وتعليقاتهم، 
إلى تغيير مسار األحداث وهو األمر 
اإلبداعية  الكتابة  قيمة  يؤكد  الــذي 
االجتماعي  الــتــواصــل  منصات  عبر 
من  الــكــاتــب  تمكين  على  وقــدرتــهــا 
بــصــورة  قـــرائـــه  أراء  عــلــى  الــتــعــرف 
سريعة ومباشرة تتحلى بقدر كبير 

من التفاعل اللحظي واآلني.

«فــريج بــن درهــم».. أول روايـة قطـرية تفـاعلية
تنشر في شكل حلقات مسلسلة على تويتر

جانب من فصول الرواية عبرتويتر

د.كلثم 
الكواري: 
المنصات 

الرقمية أوعية 
تستوعب 

مختلف الفنون

أستعد إلصدار 
«بيارق على 

مرافــــئ 
اإلبــــداع»

في «متحف  تتواصل   :] الدوحة- 
األطـــفـــال قـــطـــر» فــعــالــيــات «الــتــعــلــم من 
يوم  المتحف  يشارك  حيث  اللعب»،  خالل 
مقاطع  الصغار  متابعيه  المقبل  الخميس 
وقت  فــي  بهم  الخاصة  والــصــور  الفيديو، 
عائلتنا_  من_  وسم #  تحت  وذلك  اللعب، 
لألطفال  المتحف  يتيح  حيث  لعائلتكم. 
أحدث وسائل تنمية قدرات الطفل وصقل 
مــواهــبــه لــمــســاعــدة األطــفــال واألســــر على 
للتطور  العنان  وإطــالق  واالزدهـــار  النجاح 
عبر  األطــفــال»  وينشر «متحف  واإلبــــداع. 
المنزل  من  للعب  يومية  دعوة  االنستغرام 
بيت،  كل  في  المتواجدة  المواد  باستخدام 
األنــشــطــة  لــجــعــل  األطـــفـــال  تشجيع  بــهــدف 
وأن  اليومي  روتينهم  من  جــزًءا  اإلبداعية 

قطر»  مجتمع «متاحف  من  جــزًءا  يكونوا 
خلف  من  األطفال  ويرافق  اإلنترنت.  عبر 
لالستماع  الــخــبــراء  مــن  مجموعة  الشاشة 
وتنظيم  واالقتراحات  الدعم  وتقديم  لهم 
تـــبـــادل األفــــكــــار بــيــنــهــم وبـــيـــن الــعــائــالت 
األخــــرى. ويــســعــى متحف األطـــفـــال، وهــو 
حــالــيــاً قــيــد اإلنـــشـــاء والــتــطــويــر مـــن قبل 
أطفالنا  حــيــاة  إثــــراء  إلـــى  قــطــر،  مــتــاحــف 
وعائالتهم بإتاحة مساحة حرة تسمح لهم 
بممارسة اللعب كأداة للتعلم وفهم العالم 
من خالل اكتشاف الذات. وتوفر المتاحف 
المتاحة  التجارب  مــن  متنوعة  مجموعة 
والمحفزة والتفاعلية سواء الداخلية أو في 
الهواء الطلق، فرًصا للعائالت للعب والتعلم 

مًعا.

التعـــلم من خالل اللــــعب
 فـــي «متحــــف األطـــفال»

تنظم   :]  - ـــدوحـــة  ال

المؤسسة العامة للحي الثقافي 

«كــــتــــارا» عــبــر مــنــصــاتــهــا في 

مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 

بعنوان  افتراضياً  فنياً  معرضاً 

ــفــنــان الــتــشــكــيــلــي  ــل «رقـــــــاع» ل

وهو  قاصوص  هادي  السوري 

سلسلة  فــي  الـــرابـــع  الــمــعــرض 

تعتمد  الـــتـــي  كـــتـــارا  مـــعـــارض 

على التقنيات الرقمية وتقدم 

تجربة  المؤسسة  خاللها  من 

لجمهورها  تتيح  جديدة  فنية 

التجول في أروقتها وصاالتها 

المعرض  ونجح  بُــعــد»،  «عــن 

أن  إلطــالقــه  األول  الــيــوم  منذ 

يجذب جمهور الثقافة وعشاق 

يتضمنه  لما  التشكيلي،  الفن 

مـــن أعـــمـــال إبـــداعـــيـــة تــجــمــع 

بــيــن الــلــون والـــحـــرف، وذلــك 

بــحــرفــيــة عـــالـــيـــة، وبــصــيــاغــة 

جــديــدة لــلــرقــاع والــمــراســالت 

«قــاصــوص»  ويشير  اليومية. 

ـــهـــم أعـــمـــالـــه  ـــل إلــــــى أنــــــه اســـت

وورق  الجلد  رقاع  من  الفنية 

تستخدم  كــانــت  الــتــي  الــبــردي 

في  الــمــراســالت  خــالل  قديما 

الــحــضــارات الــقــديــمــة، وأعـــاد 

صــيــاغــتــهــا بــطــريــقــة رمـــزيـــة 

الخط  مستخدما  مــعــاصــرة، 

الــعــربــي لــيــضــفــي عــلــى جــمــال 

يتفرد  بصرية  متعة  التشكيل 

بــهــا الــحــرف الــعــربــي، إضــافــة 

رشاقة  مــن  بــه  يتميز  مــا  إلــى 

وروحــــانــــيــــة، حـــيـــث  اعــتــمــد 

الـــفـــنـــان قـــصـــائـــد مــــن الــشــعــر 
لوحاته  غالبية  مــضــمــون  فــي 
الــــحــــروفــــيــــة الــــمــــعــــروضــــة، 
مـــنـــحـــازا لـــتـــكـــرار الــــحــــروف 
فـــي فــضــاء الــعــمــل وتــشــابــكــهــا 
طاقة  حــجــم  تظهر  بــطــريــقــة 

الحرف وقدرته على أن يظل 
ـــقـــا ومـــتـــجـــددا  جـــمـــيـــال ورشـــي
رغم تكراره في العمل الواحد 

أو في أعمال متعددة. 
ويـــضـــم الـــمـــعـــرض خــمــســة 
مختلفة  بقياسات  عمالً  عشر 

وبــتــقــنــيــات مـــتـــعـــددة، مــنــهــا 
إكــــريــــلــــيــــك والـــــحـــــفـــــر عـــلـــى 
ومواد  الكوالج  وفن  الكانفس 
أن  قاصوص  ويوضح  أخــرى، 
تم  الحروفية  األعــمــال  أغلب 
الحجر  فــتــرة  ضــمــن  بــنــاؤهــا 

من  للوقاية  المنزلي  الصحي 
إلى  مشيراً  كــورونــا،  فــيــروس 
شكلت  الــطــارئــة  الــظــروف  أن 
على  للعمل  حقيقية  فــرصــة 
لــــوحــــاتــــه الـــحـــروفـــيـــة بــعــيــدا 
اليومية،  الــحــيــاة  صــخــب  عــن 
بإقامة  كــتــارا  مــبــادرة  واصــفــا 
الــــــمــــــعــــــارض االفـــــتـــــراضـــــيـــــة 
لــلــفــنــانــيــن الــتــشــكــيــلــيــيــن بــأنــهــا 
مـــبـــادرة رائــعــة تــحــافــظ على 
اســــتــــمــــراريــــة الــــفــــن فــــي ظــل 
هــــــذه الـــجـــائـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، 
وتـــقـــدم دعــمــا مــعــنــويــا كــبــيــرا 
تحفزه  كما  التشكيلي  للفنان 
جانب  إلــى  الــدائــم  العمل  على 
الحراك  حيوية  على  حفاظها 

الفني.

«رقاع».. جماليات الحروف وإبداع التشكيل
ضمن سلسلة المعارض االفتراضية في كتارا

يم

أعــلــنــت  قــــنــــا:  واشنطن- 

ـــــي»  ـــــزن ــــــــــــت دي شـــــركـــــة «وال

األول  الــــــــعــــــــرض  تـــــأجـــــيـــــل 

فيلم  مــن  الــجــديــدة  لنسختها 

أغسطس   ٢١ حتى  «مــــوالن» 

هـــورن  آالن  وقـــــال  الــمــقــبــل. 

الــرئــيــســان  بــيــرجــمــان،  وآالن 

الـــمـــشـــاركـــان الســـتـــوديـــوهـــات 

والــــت ديــزنــي فــي بــيــان لهما 

كــورونــا  جائحة  غــيــرت  «لــقــد 

 ، إلطـــالق «مــــوالن»  خططنا 

لكن ذلك لم يغير من إيماننا 

بقوة هذا الفيلم ورسالة األمل 

وكان  يحملها.  التي  والمثابرة 

يأملون  السينما  دور  أصحاب 

عرض  يوليو،  شهر  يشهد  أن 

فيلم  وكذلك  «مـــوالن»  فيلم 

الـــمـــخـــرج كــريــســتــوفــر نـــوالن 

«تينيت»، إال أنه تقرر تأجيل 
عــــــرض كــــال الــفــيــلــمــيــن إلـــى 
أغــســطــس، مـــع عــــرض فيلم 
(تـــيـــنـــيـــت) مــــن إنــــتــــاج شــركــة 
وارنر بروس في ١٢ أغسطس. 
الــــعــــرض  دور  وتـــــــضـــــــررت 
الــســيــنــمــائــي بــســبــب إجـــــراءات 
ـــــــــدأت فــي  اإلغـــــــــــالق الـــــتـــــي ب
منتصف مــارس، جراء تفشي 

ما  المستجد،  كورونا  فيروس 
اآلالف  عشرات  لتسريح  أدى 
مــــن الــمــوظــفــيــن واقــــتــــراض 
أمــــــــــوال لـــتـــجـــنـــب اإلفــــــــالس، 
وبـــحـــســـب شــــركــــة األبــــحــــاث 
يقرب  ما  هناك  (كومسكور)، 
من ٧٨٠ دار عرض سينمائي 
مفتوحة في الواليات المتحدة 
سالسل  وتنتظر  األمــريــكــيــة. 

أنحاء  جميع  في  العرض  دور 

تفتح  أن  الــمــتــحــدة،  الــواليــات 

أبــوابــهــا فــي يــولــيــو، وتخطط 

جــمــيــعــهــا لـــفـــرض إجـــــــراءات 

وقائية لمواجهة الفيروس بما 

في ذلك تحديد أعداد الزوار، 

وفــــــرض إجـــــــــراءات تــنــظــيــف 

إضافية ووضع كمامات الوجه 

بــالــنــســبــة لـــلـــزوار والــعــامــلــيــن. 

يذكر أن تكلفة فيلم «موالن» 

مــلــيــون   ٢٠٠ بـــحـــوالـــي  تـــقـــدر 

مصورة  نسخة  وهــي  دوالر، 

جـــديـــدة مـــن فــيــلــم الـــرســـوم 

الــذي  الكالسيكي  المتحركة 

وتلعب  ديزني،  وأنتجته  سبق 

الصينية  األمــريــكــيــة  الممثلة 

األصــــــــل لــــيــــو يـــــي فـــــــاي دور 

«موالن» بطلة الفيلم.

تأجـــيل عـــرض فيـــلم «مـــوالن»
 :]  - الــــــــــدوحــــــــــة 
الوطنية  قطر  مكتبة  تقدم 
ـــتـــم مــن  جـــلـــســـة ثـــقـــافـــيـــة ي
ـــهـــا تـــقـــديـــم قـــــــراءات  خـــالل
يعد  بما  مخطوطاتها،  فــي 
مــــدخــــال لــــــدراســــــة تــــاريــــخ 
الــمــكــتــبــة الــتــراثــيــة، وتــقــام 
الجلسة يوم غد األربعاء عن 
 Microsoftبُعد عبر منصة
هــذه  بــــأن  عــلــمــاً   ،Teams
الــــفــــعــــالــــيــــة تــــعــــد األولــــــــى 
مــحــاضــرات  سلسلة  ضــمــن 
ـــــســـــات تـــــقـــــدم فــيــهــا  وجـــــل
لمجموعة  قــراءات  المكتبة 
من المخطوطات التاريخية 
لديها،  تتوفر  الــتــي  الــنــادرة 
بــــمــــا يــــعــــد فــــرصــــة جـــيـــدة 
لــمــحــبــي الـــتـــاريـــخ والـــتـــراث 

لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى مــجــمــوعــة 
نفائس  مــن  الثرية  المكتبة 
الـــمـــخـــطـــوطـــات وخـــدمـــات 
المكتبة التراثية االفتراضية 
والــــرقــــمــــيــــة. وتــســتــضــيــف 
الــمــكــتــبــة خـــالل هـــذا الــلــقــاء 
مــــحــــمــــد هـــــمـــــام فــــكــــري، 
مــســتــشــار الــــتــــراث والــكــتــب 
النادرة بمؤسسة قطر، الذي 

معه  المتابعين  سيصحب 
تأسيس  من  تبدأ  رحلة  في 
الــمــكــتــبــة الـــتـــراثـــيـــة خـــالل 
أواخـــــر الـــقـــرن الــمــنــصــرم، 
مجموعاتها  تكوين  ومسار 
وتنميتها  وغيرها،  الخطيَّة 
نــقــطــة  أصـــبـــحـــت  أن  إلــــــى 
ـــــكـــــاز مـــــشـــــروع مــكــتــبــة  ارت
ــــة، وأهــــــم  ــــي ــــوطــــن قــــطــــر ال

مــجــمــوعــاتــهــا فــيــمــا يــديــر 
الـــــلـــــقـــــاء مــــحــــمــــود زكــــــي، 
أخــــصــــائــــي الـــمـــخـــطـــوطـــات 
في  سيقدم  الذي  بالمكتبة، 
للسلسلة  التمهيدية  الجلسة 
التي  القادمة  وللمحاضرة 
تــتــنــاول دراســــــة الــنــصــوص 
المصاحبة في المخطوطات 
ويـــســـتـــعـــرض فــيــهــا نـــمـــاذج 
مــن الــمــخــطــوطــات الــنــادرة 
ــبــة،  الــــتــــي تــقــتــنــيــهــا الــمــكــت
مناقًشا بعض المصطلحات 
ـــمـــجـــاالت  والـــمـــفـــاهـــيـــم وال
بالكتاب  المتصلة  البحثية 
الــــمــــخــــطــــوط، ومــــــحــــــاوالً 
إشكالية  على  اإلجابة  بذلك 
االهـــتـــمـــام بــالــمــخــطــوطــات 

والنصوص التراثية حالياً.

قراءات في مخطوطات المكتبة التاريخية
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الــدوحــة - [: أعــرب ســعــادة السيد 
هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا االتحادية 
مع  الــحــوار  فــي  لالستمرار  بــالده  تطلع  عــن 
لتذليل  ــا  ســويًّ والعمل  القطريين  شركائها 
ــتــحــديــات الــتــاريــخــيــة والـــصـــعـــوبـــات الــتــي  ال
ُمقّدمتها  وفــي  والــعــالــم،  أوروبــــا  تواجهها 

تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد- ١٩). 
 وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة األلــمــانــي الــذي 
تستعد بالده لتسّلم الرئاسة الدورية لالتحاد 
األربعاء، في بيان صادر عن  األوروبــي غداً 
الــســفــارة االلــمــانــيــة بـــالـــدوحـــة: «إنـــنـــا نقف 
أمـــام تــحــديــات تــاريــخــيــة، ولــكــن الفرصة 
وإن  كذلك»،  تاريخي  ثقل  لها  التغيير  في 
ألنها  سيما  ال   - االتحادية  ألمانيا  جمهورية 
األوروبـــي  لالتحاد  المؤسسة  الـــدول  إحــدى 

إيماناً  الــدول  من  سبقها  ومن  هي  تؤمن   -
أن  األفضل  من  التحديات  هــذه  أن  راسخاً 
رئاستنا  فــتــرة  نــخــوض  لــذا  ســويــاً،  نواجهها 
هلموا  أوروبــــا»،  لتعافي  «مــعــاً  شعار  تحت 
التحديات  هــذه  على  للتغلب  ــا  ســويًّ لنعمل 
لنتطلع  وإنــنــا  انتشارها،  نهاب  وال  الِجسام 
لالستمرار في الحوار مع شركائنا القطريين 
إلى  استطعنا  مــا  األمـــور  هــذه  لتذليل  ــا  ســويًّ

ذلك سبيًال». 
 وبــــذات الــمــنــاســبــة، نــظــم ســعــادة هانس 
لدى  االتحادية  ألمانيا  سفير  أودوموتسل، 
السفارة  أقامتها  افتراضية  احتفالية  الدولة 
ألمانيا  جمهورية  تولي  بمناسبة  األلمانية، 
االتــحــاد  مجلس  رئــاســة  مقاليد  االتــحــاديــة 
ولفيٍف  ألماني  بحضور  وذلـــك  األوروبــــي، 

للدول  المعتمدة  البعثات  عن  الممثلين  من 
قطر  بدولة  األوروبــي  االتحاد  في  األعضاء 
ومــســؤولــيــن رفــيــعــي الــمــســتــوى مــن وزارة 
المشاركون  وتبادل  قطر،  بدولة  الخارجية 
لتعزيز  الممكنة  الُسبُل  في  النظر  وجهات 

التعاون الُمشترك في هذه القضايا.
 وقال سعادة السفير هانس أودوموتسل: 
«ستتقّلد جمهورية ألمانيا االتحادية رئاسة 
أشهر  ستة  لمدة  األوروبــي  االتحاد  مجلس 
خلفاً لجمهورية كرواتيا في االضطالع بهذا 
الدور البارز، وسيتبادل الثالثي المكون من 
والجمهورية  االتــحــاديــة  ألمانيا  جمهورية 
تسلم  في  سلوفينيا  وجمهورية  البرتغالية 
ألمانيا  أّمـــا   ،٢٠٢١ عـــام  الــرئــاســة  مــقــالــيــد 
فستولي جلَّ اهتمامها الحتواء تبعات جائحة 

فيروس كورونا المستجد بجعل أوروبا أكثر 
قابلية للتحّمل».

ألمانيا  أولــويــات  «ستتضّمن  وأضــــاف:   
أيــضــاً إيــجــاد حـــٍل شــامــل ونـــاجـــٍع لــمــوضــوع 
الهجرة إلى دول االتحاد األوروبــي، فنحن 
في حاجة لبذل المزيد من الجهد لمكافحة 
الهجرة  أمام  الطريق  ولسّد  بالبشر  االتجار 
غــيــر الــشــرعــيــة، عـــن طـــريـــق الــتــعــامــل مع 

األسباب الجذرية للهجرة والتهجير».
 وخـــتـــم ســـعـــادتـــه قــــائــــالً: «يُــــضــــاف إلــى 
والمملكة  األوروبــــي  االتــحــاد  أن  ذلـــك،  كــل 
حول  للنقاش  حاجة  في  سيكونان  المتحدة 
شــكــل عــالقــاتــهــمــا فـــي الــمــســتــقــبــل، بــعــد أن 
تنتهي عضوية المملكة المتحدة في االتحاد 

بنهاية هذا العام إثر استفتاء عام ٢٠١٦».

شركة  تستعد  وكـــاالت:   - أنــقــرة 
التركية  الدفاعية  التقنيات  هندسة 
األمنية  السلطات  لتزويد   (STM)
التركية بطائرات «ألباغو» المسّيرة 
االنتحارية، وهي من أبرز إنتاجات 
الــصــنــاعــة الــدفــاعــيــة فــي الــبــالد في 
أنقرة  برزت  وقد  األخيرة،  الفترة 
في السنوات الماضية كإحدى أقوى 
الدول المصّنعة للطائرات المسّيرة 

العسكرية.
ـــاضـــول أنــه   وذكـــــرت وكـــالـــة األن
فــي الــوقــت الــحــالــي تــبــرز طــائــرات 
«كـــارغـــو» الــمــســّيــرة عــلــى الــســاحــة 
يزال  ال  حيث  تركيا،  في  الدفاعية 
مستمراً،  التركية  للقوات  تسليمها 
وتــــجــــري االســـــتـــــعـــــدادات لـــدخـــول 
«ألباغو» إلى الخدمة العسكرية في 

نهاية العام الحالي.
 وبـــعـــد االنـــتـــهـــاء مـــن الــعــمــلــيــات 

تقوم  لطائرة «ألباغو»،  التطويرية 
الدفاعية  التقنيات  هندسة  شركة 

بإجراء اختبارات ميدانية مكثفة.
وزنها  بخفة  «ألــبــاغــو»  وتتميز   
الــــذي ال يــتــجــاوز الــكــيــلــوجــرامــيــن، 
وبسرعة االنقضاض على األهداف، 
مستوى  على  الــطــيــران  وبإمكانية 
ـــفـــادي الـــــــــــرادارات،  ـــت مــنــخــفــض ل
وبــســرعــتــهــا الـــعـــالـــيـــة، فـــضـــًال عــن 

قدرتها على تدمير األهداف.
 وعلى الرغم من صغر حجمها 
ـــهـــا الــخــفــيــف، يــمــكــنــهــا حمل  ووزن
مــتــفــّجــرات، والــقــيــام بــمــهــام على 
يمكن  كما  للغاية،  بعيدة  مسافات 
حــمــلــهــا ونــقــلــهــا بــســهــولــة بــواســطــة 
واستخدامها  فــقــط،  واحـــد  جــنــدي 

في تنفيذ المهام بسرعة كبيرة.
 ومن مميزات الطائرة المسّيرة 
الذكاء  بخاصية  تــزودهــا  الجديدة 

االصطناعي، وقدرتها على ُمعالجة 
صـــوت،  دون  والــتــحــلــيــق  الــــصــــور، 
ويــمــكــن إطـــــالق «ألـــبـــاغـــو» ضمن 
ســـــرب مــــن طــــائــــرات «كــــارغــــو»، 
المنصات  مختلف  فــي  وإدمــاجــهــا 
إمكانية  توفر  خــالل  من  الدفاعية 

إطالقها من المركبات المدرعة.
إصــدارات  تطوير  كذلك  وسيتم   
للطائرة الُمسّيرة الجديدة في العام 
الــمــقــبــل، لــتــكــون جــاهــزة لــإلطــالق 
ـــرة ُمــســلــحــة  مــــن طـــــائـــــرات مـــســـّي
وأقــيــنــجــي،  الــعــنــقــاء  مــثــل  مختلفة 
عن تصنيع إصــدارات أخرى  فضالً 
بـــأحـــجـــام أكـــبـــر ومـــــديـــــات أطــــول 
وســرعــة أعــلــى، وقـــدرة على حمل 
كـــمـــيـــات أكـــبـــر مــــن الـــمـــتـــفـــّجـــرات 
من  كــيــلــوجــرامــات   ١٠ إلــــى  تــصــل 
أجــل ضــرب أهـــداف أكــبــر مقارنة 

بالطائرة الحالية.

وزير الخارجية األلماني: نتطلع الستمرار الحوار مع شركائنا القطريين

«ألباغو» االنتحارية تعزز أسطول الطائرات العسكرية التركية

ً  بمناسبة استالم بالده رئاسة االتحاد األوروبي غدا

 تتميز بخفة وزنها وسرعة االنقضاض على األهداف 

 سعادة وزير الخارجية األلماني

تونس - وكــاالت: أكد رئيس مجلس 
شـــورى حــركــة الــنــهــضــة، عــبــد الكريم 
النهضة  شــورى  مجلس  أن  الــهــارونــي، 
قـــــّرر مـــواصـــلـــة دعــــم حــكــومــة إلــيــاس 
مشروط  الــدعــم  هــذا  ولكن  الفخفاخ، 
بــمــا ســتــفــرزه الــمــؤســســات الــُمــتــعــّهــدة 
المصالح  تضارب  شبهة  في  بالتحقيق 
النهضة  أن  إلى  ُمشيراً  الفساد،  وشبهة 
وبتطبيق  الــــبــــراءة  بــقــريــنــة  مــتــمــســكــة 

القانون.
مــتــمــســكــة  «الـــنـــهـــضـــة  إن  وقــــــــال:   
بــــاالئــــتــــالف الـــحـــكـــومـــي ودعـــــــت إلـــى 
التضامن  وإلــى  وطنية  وحــدة  حكومة 
الحكومة  توسيع  أن  وتعتبر  الحكومي، 
يمكن  ال  ألنــه  مقترحاً  وليس  ضــرورة 
بــالــتــركــيــبــة الـــمـــوجـــودة حــالــيــاً الــقــيــام 
المحكمة  إحــــداث  أو  إصـــالحـــات  بـــأي 
أن «حـــركـــة  مــضــيــفــاً  الــــدســــتــــوريــــة»، 
النهضة ال يمكن أن تشارك أي طرف 
مــتــهــم بــالــفــســاد مــهــمــا كـــان مــوقــعــه»، 
مؤكداً أن «النهضة لم توقع على الئحة 
سحب الثقة في البرلمان، وألنها حزب 
التحقيقات  نــتــائــج  ستنتظر  مــســؤول 
وعلى ضوئها ستقّرر موقفها النهائي». 
وبّين في مؤتمر صحافي انتظم بمقر 
استأثر  السياسي  «الــمــلــف  أن  الــحــركــة 
بحيز هام من أشغال مجلس الشورى، 
ألهــمــيــة الــقــضــايــا الــوطــنــيــة التي  نــظــراً 
الــحــزبــيــة»،  األشـــغـــال  مــن  أهـــم  تعتبر 
إلـــى أن «الــنــهــضــة تــشــّدد على  مــشــيــراً 
ــــويــــة إنــــقــــاذ الـــجـــانـــب االقـــتـــصـــادي  أول
واالجتماعي الصعب في تونس، وجلها 
واتــفــاقــاً  وحــــواراً  عــمــالً  تتطلب  مسائل 
تــتــحــاور  أن  بـــد  وال  ــــقــــرارات،  ال حــــول 
تونس  إلنــقــاذ  معاً  الوطنية  المنظمات 

مـــن الــخــطــر، وتــفــعــيــل الــدبــلــومــاســيــة 
الــدعــم  لجلب  والــتــحــرك  االقــتــصــاديــة 
االقتصادي وإصدار األوامر الترتيبية».

 وأفاد المتحدث بأن «المؤتمر يعتبر 
تتويجاً لمسيرة النهضة طيلة ٥٠ عاماً، 
للمشاركة  الفرصة  للشباب  وستكون 
الــســيــاســيــة، والـــحـــركـــة حــريــصــة على 
المؤتمر»،  لهذا  النجاح  أسباب  توفير 
سيكون   ١١ المؤتمر  «موعد  أن  مبيناً 
في نهاية ٢٠٢٠ وسيتم تحديد الموعد 
الدقيق على ضوء التطورات واإلعداد».

 وتابع أن «هناك لجنة ستعمل على 
إطار  في  المؤتمر  وإعــداد  قواعد  وضع 
أحد  «ال  أن  مضيفاً  والتنوع»،  التوافق 
في النهضة ال يحترم القانون األساسي 
فيهم  بمن  الناخبين،  وإرادة  للحركة 
رئــيــســهــا راشــــد الــغــنــوشــي، وال خــالف 

حول ذلك».
 وأكد أن الدورة الـ٤٠ لمجلس شورى 
على  دقيق  ظرف  في  انعقدت  النهضة 

ونظراً  واإلقليمي،  الوطني  المستويين 
أن  مضيفاً  للبالد،  االستثنائي  للوضع 
والــحــذر  االنــضــبــاط  التونسيين  «عــلــى 
لفتح الحدود، وال بد من تثمين  نظراً 
سيتغير  العالم  أن  خاصة  تونس،  نجاح 

بعد كورونا».
على سؤال لـ»العربي الجديد»   ورداً 
الجمهورية  رئــيــس  تــصــريــحــات  حـــول 
أن «هـــذه  الـــهـــارونـــي  رد  لــيــبــيــا،  حـــول 
الــتــصــريــحــات أثـــــارت اســتــيــاء األشــقــاء 
التونسي  الموقف  وأحرجت  ليبيا،  في 
ومـــطـــلـــوب مــــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
تــوضــيــح الــمــوقــف الــتــونــســي فــي اتــجــاه 
يكون  وأن  ليبيا،  فــي  الــســيــاســي  الــحــل 
الحل ليبياً بعيداً عن التدخل الخارجي.

لــيــبــيــا  فـــــي  «الــــــوضــــــع  أن  وبـــــّيـــــن   
اســـتـــأثـــر بـــنـــقـــاش هـــــام فــــي مــجــلــس 
تمسكها  تؤكد  وهــي  النهضة،  شــورى 
الــحــل  وأن  الـــشـــرعـــيـــة،  بـــالـــحـــكـــومـــة 
لـــيـــبـــي لــــيــــبــــي، مـــــع رفــــــض الـــتـــدخـــل 

األجــنــبــي، والــمــوقــف الــتــونــســي ثــابــت 
فــي هــذا الــصــدد، وتــونــس جــار قريب 
بهذه  الــمــســاس  مــســمــوح  وغــيــر  لليبيا 
«رئــــيــــس  أن  ـــاً  ـــن ـــي مـــب الــــــعــــــالقــــــات»، 
الــجــمــهــوريــة لــه مــســؤولــيــة كــبــرى في 
الــقــيــام بــخــطــوات مــطــمــئــنــة لــألشــقــاء 
للمحور  التصدي  من  بد  وال  الليبيين، 
يدفع  والــذي  العربي  للربيع  المعادي 
بــتــونــس لــلــدخــول فـــي لــعــبــة الــمــحــاور 

ليبيا». في  السلمي  الحل  مع  وتونس 
الجمهورية  رئيس  المتحدث  ودعــا   
والــبــرلــمــان إلـــى «دعــــم هـــذا الــمــوقــف 
وغموض،  لبس  أي  عــن  تونس  وإبــعــاد 
وهو ما سيجعل لتونس موقعا متقدما 
فـــي إعـــــادة اإلعـــمـــار فـــي لــيــبــيــا، وعــلــى 
منسجمة  تــكــون  أن  الــدولــة  مؤسسات 
فـــي مــواقــفــهــا». ونـــــّدد الـــهـــارونـــي بما 
يُــخــطــط لـــه الــكــيــان الــصــهــيــونــي بضم 
إلى أنها جريمة  أراٍض جديدة، مشيراً 

تضاف إلى بقية جرائمه.

تونس: النهضة تقرر مواصلة دعم حكومة الفخفاخ 
إيران: خطأ بشري وراء  أكدت تمسكها باالئتالف الحكومي ودعت لتوسيعه 

إسقاط الطائرة األوكرانية

 انطالق مؤتمر بروكسل 
لدعم مستقبل سوريا اليوم

وكـــالـــة  نــقــلــت  وكـــــــاالت:   - طــــهــــران 
المدعي  عن  لألنباء  اإليرانية  «تسنيم» 
عباس  غــالم  طهران  إلقليم  العسكري 
طائرة  إسقاط  إن  أمــس،  قوله،  تركي 
أوكـــرانـــيـــة فـــي إيـــــران فـــي يــنــايــر كــان 
من  بــأمــر  ولــيــس  بــشــري،  خــطــأ  نتيجة 
الـــســـلـــطـــات الـــعـــســـكـــريـــة. وذكـــــر تــركــي 
ـــــى أن  ـــشـــيـــر إل ـــــه لـــيـــس هــــنــــاك مــــا يُ أن
بحياة  أودى  الـــذي  الــطــائــرة،  إســقــاط 
كــان  مــتــنــهــا،  عــلــى  كـــانـــوا  شــخــصــاً   ١٧٦
أنظمة  عــلــى  إلــكــتــرونــي  هــجــوم  بــســبــب 
الــجــوي  الـــدفـــاع  أنــظــمــة  أو  الـــصـــواريـــخ 
أن ثــالثــة أشــخــاص  اإليــرانــيــة، مــضــيــفــاً 

بالواقعة. لصلتهم  اعتقلوا 
 وفـــي الــثــامــن مــن يــنــايــر، أســقــطــت 

إيــــران «عـــن طــريــق خــطــأ بــشــري غير 
ُمــتــعــّمــد» طــائــرة أوكــرانــيــة مــن طــراز 
بوينغ ٧٣٧ بعد إصابتها بصاروخ للدفاع 
في  الكارثة  وتسّببت  اإليــرانــي.  الجوي 
مــن  وزادت  إيـــــران،  فـــي  اضـــطـــرابـــات 
الـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة عـــلـــى الـــبـــالد الــتــي 
طــويــل األمـــد مع  تــواجــه بــالــفــعــل نــزاعــاً 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة بــشــأن بــرنــامــجــهــا 

المنطقة. في  ونفوذها  النووي 
وقتها  فــي  الــحــادثــة  إيـــران  وبـــّررت   
حالة  فــي  كــانــت  الــمــســلــحــة  قــواتــهــا  بـــأن 
«أي  مواجهة  فــي  الــقــصــوى»  «الــتــأهــب 
األمريكي»،  للجيش  ُمحتملة  هجمات 
شّنتها  صاروخية  هجمات  بعد  وذلــك 

العراق.   في  األمريكية  القواعد  على 

الشيخ  أجرى  ووكاالت:  قنا   - الكويت 
الصباح  المحمد  نــاصــر  أحــمــد  الــدكــتــور 
اتصاالً  أمس،  الكويتي،  الخارجية  وزير 
الممثل  بوريل  جوزيب  السيد  مع  هاتفياً 
األعــلــى لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــســيــاســة 
األمــنــيــة لــالتــحــاد األوروبـــــــي. وذكــــرت 
وكـــالـــة األنـــبـــاء الــكــويــتــيــة أنـــه تـــم خــالل 
الجارية  التحضيرات  مناقشة  االتــصــال 
حــول  الــرابــع  الــدولــي  بــروكــســل  لمؤتمر 
المنطقة،  ودول  ســوريــا  مستقبل  دعــم 
والــمــقــّرر عــقــده الــيــوم الــثــالثــاء بــدعــوة 
األوروبي  االتحاد  مفوضة  من  مشتركة 

ووكــيــل األمــيــن الــعــام لــألمــم الــمــتــحــدة 
في  اإلغــاثــة  ومنسق  اإلنسانية  للشؤون 

الطوارئ. حاالت 
من  األولـــــى  الــنــســخــة  أن  إلــــى  ـــشـــار  يُ  
 ،٢٠١٧ أبـــريـــل  فـــي  انــعــقــدت  الــمــؤتــمــر 
والثانية في نفس الشهر من عام ٢٠١٨، 
جمع  بهدف   ،٢٠١٩ مارس  في  والثالثة 
مــبــالــغ مــالــيــة لــمــســاعــدة الــســوريــيــن في 
الــدول  وتــعــّهــدت  الــعــالــم.  دول  مختلف 
الـــمـــشـــاركـــة فــــي الــنــســخــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
الــمــؤتــمــر بــتــقــديــم مـــســـاعـــدات لــســوريــا 

دوالر.  مليارات   ٧ بقيمة  والجئيها 
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وكاالت: أعلنت  طرابلس - 

حكومة الوفاق الوطني الليبية 

المدعومة من األمم المتحدة 

أمس اكتشاف تسع جثث على 

األقـــــل فـــي مــقــبــرة جــمــاعــيــة 

جــديــدة فــي تــرهــونــة جنوب 

غرب طرابلس. وأفادت قوات 

نشر  بيان  في  الوفاق  حكومة 

عن «استخراج  فيسبوك  على 

٩ جثث من أحد المواقع التي 

جماعية  مقابر  وجــود  يشتبه 

فـــيـــهـــا فــــي تــــرهــــونــــة». كــمــا 

تظهر استخراج  نشرت صوراً 

عــدد مــن الجثث مــن إحــدى 

المزارع في المدينة. بدورها، 

للبحث  العامة  الهيئة  أكـــدت 

المفقودين،  عــلــى  والــتــعــّرف 

تابعة  حــكــومــيــة  هــيــئــة  وهـــي 

بــيــان،  فــي  الـــوفـــاق،  لحكومة 

بــــأن «فــرقــهــا ُمــســتــمــرة في 

التي  المواقع  تمشيط  عمليات 

جماعية  مقابر  وجــود  يشتبه 

فـــــيـــــهـــــا». ونــــجــــحــــت قــــــوات 

 ٥ في  الوطني  الوفاق  حكومة 

الموالية  الــقــوات  بطرد  يونيو 

لــلــمــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر من 

مــديــنــة تــرهــونــة، الــتــي كانت 

تــعــد الــمــعــقــل األخـــيـــر لــقــواتــه 

فــــي غـــــرب لــيــبــيــا. واتــهــمــت 

حكومة طرابلس قوات حفتر 

بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة عــــن ارتـــكـــاب 

خلفت  اإلنسانية  ضد  جرائم 

الجماعية  المقابر  مــن  عـــدداً 

خاصة في ترهونة. وحذرت 

الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة 

األســـبـــوع الــمــاضــي، مـــن أنــهــا 

«لــــــن تــــــتــــــرّدد» فــــي تــوســيــع 

مجال تحقيقاتها بعد اكتشاف 

الــمــقــابــر الــجــمــاعــيــة. وقــالــت 

للمحكمة  الــعــامــة  الــمــدعــيــة 

فــاتــو بــنــســودة: «أبــلــغ مكتبي 

بشكل مــوثــوق بــه بــوجــود ١١ 
أنها  ــزعــم  يُ جماعية  مــقــبــرة 
جثث رجـــال ونــســاء وأطــفــال 
فــــي تـــرهـــونـــة ومــحــيــطــهــا». 
«يشّكل  قد  هذا  أن  وأضافت 
دلــيــالً عــلــى جــرائــم حـــرب أو 
جرائم ضد اإلنسانية». وعقب 
الجماعية،  المقابر  اكتشاف 
اإلنسان  حقوق  مجلس  تبنى 
قـــراراً  المتحدة  لــألمــم  التابع 
فيه  يــطــلــب  يـــونـــيـــو،   ٢٢ فـــي 
إرسال «بعثة تقصي حقائق» 
توثيق  عن  مسؤولة  ليبيا  إلى 
هناك  المرتكبة  االنــتــهــاكــات 
حكومة  ورّحبت   .٢٠١٦ منذ 
إرســال  بقرار  الوطني  الوفاق 
الــبــعــثــة، مـــؤكـــدة اســتــعــدادهــا 
الــــتــــام الـــتـــعـــاون مـــعـــهـــا. مــن 
المتحدة  األمــم  قالت  جهتها 
ــبــهــم  أغــل شـــخـــص   ١٠٠ إن 
خلفتها  بألغام  قتلوا  مدنيون 
قـــــوات حــفــتــر فـــي الــمــنــاطــق 
طرابلس.  للعاصمة  الجنوبية 
ــــد آخــــــــــر قـــــال  ـــــى صــــعــــي عـــــل

الوفاق  قوات  باسم  المتحدث 
الـــعـــقـــيـــد مــحــمــد قـــنـــونـــو فــي 
حسابه  على  تغريدات  سلسلة 
حفتر  هزيمة  تويتر:»إن  في 
جـــعـــلـــت داعــــمــــيــــه يـــزيـــحـــون 
األقــنــعــة، وتــقــدمــوا لــيــقــودوا 
بأنفسهم  واإلفـــســـاد  الــخــراب 
داخــــل لــيــبــيــا». وفـــي الــســيــاق 
باسم  المتحدث  قــال  نفسه، 
عـــمـــلـــيـــات ســـــرت والـــجـــفـــرة 
حديث  إن  دراه  الــهــادي  عبد 
بـــعـــض الـــــــدول عــــن احـــتـــرام 
التدخل  ورفض  ليبيا،  سيادة 
يــكــون  أن  يــجــب  الـــخـــارجـــي، 
بـــــاألفـــــعـــــال ولـــــيـــــس مـــجـــرد 
أن  دراه  وأضــــــاف  بـــيـــانـــات. 
قوات حكومة الوفاق «لم تعد 
حفتر  االنقالبي  قــوات  تقاتل 
مثل  دوالً  تقاتل  بل  فحسب، 
واإلمـــارات»،  وفرنسا  روسيا 
مــــــشــــــيــــــراً إلــــــــــى اســـــتـــــمـــــرار 
الحكومة  قـــوات  اســتــعــدادات 
الســتــعــادة ســـرت والــجــفــرة. 
من  محلية  مــصــادر  وقــالــت 

مدينة الكفرة (جنوب شرقي 
من  كبيرة  أعــــداداً  إن  ليبيا) 
المرتزقة من السودان وتشاد 
وصلوا جنوب مدينة أجدابيا، 
مرتزقة  مع  يتجّمعون  حيث 
للتوجه إلى  من تشاد، تمهيداً 
سرت،  مدينة  غــرب  محاور 
وقـــــاعـــــدة الـــجـــفـــرة الـــجـــويـــة 
وأعلنت  حفتر.  لقوات  دعماً 
قوات الدعم السريع السودانية 
أمس أنها أوقفت في مناطق 
مــخــتــلــفــة بـــإقـــلـــيـــم دارفـــــــور 
(غربي السودان) ١٢٢ شخصاً 
كـــانـــوا   - أطــــفــــال   ٨ بــيــنــهــم   -

ُمتوجهين للعمل ُمرتزقة في 
باسم  مــتــحــدث  ونــفــى  ليبيا. 
الــقــوة وجـــود قـــوات ســودانــيــة 
ناحية  مــن  ليبيا.  فــي  تــقــاتــل 
أخرى، أدان رئيس المؤسسة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط فــــي لــيــبــيــا 
وجـــود  اهللا  صــنــع  مــصــطــفــى 
مــــن وصـــفـــهـــم بــالــمــرتــزقــة 
األجانب في المواقع النفطية، 
ووصف ذلك بأنه تعد صارخ 

خارجة  مجموعات  قبل  من 

اهللا  صنع  وقــال  القانون.  عن 

- خــــالل لـــقـــاء فـــي طــرابــلــس 

مــع سفير االتــحــاد األوروبـــي 

لــــدى لــيــبــيــا آلــــن بـــوجـــيـــا؛ إن 

وحقول  الموانئ  بعض  إغالق 

الــنــفــط ألكــثــر مــن ١٦٠ يــومــاً 

أخــــرى  دول  مـــنـــه  تــســتــفــيــد 

السفير  وقــال  للنفط.  منتجة 

يدعم  االتــحــاد  إن  األوروبـــــي 

مــؤســســة الــنــفــط الــلــيــبــيــة في 

جــهــودهــا إلعــــادة اإلنــتــاج في 

ــاحــيــة  أقـــــــرب وقـــــــت. مـــــن ن

أخرى، أعلنت عملية «بركان 

الــغــضــب» الــتــابــعــة لــحــكــومــة 

الوفاق تعّرض محطة كهرباء 

خليج سرت العتداء، وأعمال 

على  العملية  ونشرت  سرقة، 

إن  فيه  قــالــت  بياناً  فيسبوك 

اعــتــدت  لحفتر  تــابــعــة  قــــوات 

عـــلـــى الـــمـــحـــطـــة، وســـرقـــت 

مـــــعـــــدات وأجــــــهــــــزة خـــاصـــة 

بالطوارئ. 
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 حكومة الوفاق تواصل عمليات البحث عن المقابر الجماعية في ترهونة

قندهار - أ ف ب: قتل ٢٣ مدنياً بتفجيرين 
وقــعــا فــي ســـوق فــي جــنــوب أفــغــانــســتــان، كما 
الهجوم  نسبت  التي  األفغانية  السلطات  أكــدت 
بيان  فــي  العسكرية  الــقــيــادة  وقــالــت  لطالبان. 
«هذا الصباح نفذت طالبان تفجيرين في سوق 
لألسف،  هلمند.  واليــة  في  سانجين  اقليم  في 
وأكــدت  بــجــروح».   ١٥ وأصيب  مدنياً   ٢٣ قتل 
الحصيلة،  هــذه  هلمند  في  المحلية  الحكومة 
مشيرة  للحادث،  مختلفة  رواية  أوردت  لكنها 
إلى سقوط أربع قذائف على السوق قبل أنفجار 
سيارة مفخخة. واتهم المتحدث باسم طالبان 

قاري يوسف أحمدي السلطات بالوقوف خلف 
هــذيــن الــتــفــجــيــريــن. وذكـــر الــرئــيــس األفــغــانــي 
بالغ»  علم «بــأســف  أنــه  بيان  فــي  غني  أشــرف 
من  أودى «بــغــالــبــيــة  الـــــذي  الـــهـــجـــوم  بـــوقـــوع 
األطــفــال والــشــبــاب» داعــيــاً طــالــبــان إلـــى إنــهــاء 
الـــعـــنـــف. وتـــتـــنـــازع مــنــطــقــة ســانــغــيــن طــالــبــان 
وتخضع  التحالف.  وقـــوات  األفغانية  والــقــوات 
أفغانستان،  جنوب  في  الشاسعة  هلمند  واليــة 
لسيطرة طالبان إلى حد كبير وأحصى مجلس 
وإصابة  مدنياً   ٢١ مقتل  السبت  القومي  األمــن 
٣٠ آخرين في ١٤ والية خالل األسبوع الماضي.

أفغانستان: ٢٣ قتيالً بتفجيرين داخل سوق  

 جانب من إسعاف أحد المصابين بالتفجيرين في هلمند

األمريكية  السفيرة  أكدت  أ:  ب  د   - بيروت 
فـــي بـــيـــروت دوروثـــــي شــيــا أمـــس أن بــالدهــا 
الحكومة  تتخذ  طالما  لبنان  لــدعــم  مستعدة 
الـــخـــطـــوات اإلصـــالحـــيـــة. وقـــالـــت شـــيـــا، عقب 
لــقــائــهــا أمـــس وزيــــر الــخــارجــيــة والــمــغــتــربــيــن 
طي  على  الــوزيــر  مــع  حــتــي: «اتــفــقــت  ناصيف 
الصفحة بعد القرار المؤسف الذي جاء لتحييد 

االنتباه عن األزمة االقتصادية». 
وأضافت أن لقاءها مع الوزير «حتي» كان 
يمنع  قراراً  أصدر  اللبناني  القضاء  وكان  جيداً. 
من  لبنان،  فــي  األمريكية  السفيرة  بموجبه 
وسيلة  أي  ومنع  إعالمية  بتصريحات  اإلدالء 
هذا  في  لها  تصريح  أخذ  من  لبنانية  إعالمية 

للسفيرة  تصريحات  عقب  ذلــك  جــاء  اإلطـــار. 
فيها  قــالــت  الــمــاضــي  الجمعة  يــوم  األمــريــكــيــة 
إن «اللبنانيين ال يعانون من سياسة واشنطن 
بـــل مـــن عـــقـــود مـــن الـــفـــســـاد»، ُمــــشــــّددة على 
للبنان».  الــداعــمــيــن  أكــبــر  مــن  أن «واشــنــطــن 
وأشـــــارت شــيــا، خـــالل الــتــصــريــحــات، إلـــى أن 
في  اهللا  حزب  من  بالغ  قلق  لديها  «واشنطن 
بنى  اهللا  حزب  إرهابياً،  نصّنفه  والــذي  لبنان 
ورأت  لبنان».  استنزفت  الدولة،  داخــل  دولــة 
اللبنانية  الــدولــة  كلفت  اهللا  حــزب  أن «دويــلــة 
الــدوالرات  مليارات  وأن  الــدوالرات،  مليارات 
ذهـــبـــت لـــدويـــلـــة حـــــزب اهللا بـــــدل الــخــزيــنــة 

الحكومية».

سفيرة واشنطن : مستعدون لدعم لبنان

وكــــــاالت: كــشــفــت تــقــاريــر  دمـــشـــق - 
ـــقـــاالت طــالــت  ــيــة عــــن حــمــلــة اعـــت مــحــل
ضـــبـــاطـــاً ومـــســـؤولـــيـــن كــــبــــاراً مــقــّربــيــن 
ـــنـــظـــام الــــســــوري «بـــشـــار  مــــن رئـــيـــس ال
االعــــتــــقــــاالت  أن  وأضـــــافـــــت  األســـــــــد». 
ــفــيــة تـــهـــم بــالــتــجــســس  جــــــاءت عـــلـــى خــل
ومنذ  األمريكية.  االستخبارات  لصالح 
اغــتــيــال قــائــد الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي 
يناير  بــغــداد،  فــي  ســلــيــمــانــي»،  «قــاســم 

الـــمـــاضـــي، تـــصـــر طــــهــــران عـــلـــى تــــورط 
قـــيـــادات ســـوريـــة فـــي إمـــــداد واشــنــطــن 
«سليماني».  تــحــركــات  عــن  بمعلومات 
عدد  توقيف  إلى  طهران  ضغوط  وأدت 
«معن  الــلــواء  رأســهــم  على  الضباط  مــن 
االتــــصــــاالت،  إدارة  مـــديـــر  حـــســـيـــن»، 
لصالح  تجسس  شبكة  بتشكيل  المتهم 
وكـــــالـــــة االســـــتـــــخـــــبـــــارات األمــــريــــكــــيــــة، 
عن  ومعلومات  وثــائــق  بتسريب  قــامــت 

االتــصــاالت األمــنــيــة بــيــن قـــادة الــنــظــام. 
وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي 
السوري،  المالية  لوزير  منسوبة  وثيقة، 
تثبت اعتقال «معن» وزوجته وأوالده، 
يصدر  ولــم  ممتلكاته.  عــلــى  والــتــحــفــظ 
رســمــي  نــفــي  أو  تــعــلــيــق  أي  دمــشــق  عـــن 
يعرف  لم  كذلك  التطورات.  تلك  بشأن 
عليهم  المقبوض  الضباط  وهوية  عــدد 

واشنطن. لصالح  التجسس  بتهمة 

سوريا: اعتقاالت تطال قياديين في نظام األسد 
 مّتهمين بالتجسس لصالح االستخبارات األمريكية 

عشرات  طــالــب  وكـــاالت:   - بــغــداد 
الـــمـــحـــتـــجـــيـــن بــــــالــــــعــــــراق، أمــــــس، 
بـــــإقـــــالـــــة مــــــســــــؤول حــــكــــومــــي مـــن 
ـــوبـــي الـــــبـــــالد. وقــــال  مـــنـــصـــبـــه، جـــن
أحـــد الــمــتــظــاهــريــن ويـــدعـــى صــالــح 
المحتجين  عــشــرات  إن  الــحــســونــي، 
أغــلــقــوا مــبــنــى حــكــومــي بــمــحــافــظــة 
بإقالة  للُمطالبة  (جــنــوب)،  واســـط 
قـــائـــمـــقـــام الـــقـــضـــاء مـــحـــمـــد رضــــا، 
ـــــيـــــار بـــــــــدالً مـــــنـــــه. وأضـــــــاف  واخـــــت

اندلعت  االحــتــجــاجــات  أن  الحسوني 
وعدم  الفساد  استشراء  خلفية  على 
الحكومية،  المؤسسات  في  الكفاءة 
عــلــى مــســتــوى تــقــديــم  مـــا أثـــر ســلــبــاً 

العامة. الخدمات 
وفي أكتوبر الماضي، بدأ الحراك 
الــشــعــبــي فــي الــعــراق ضــد الــحــكــومــة 
ونجح  الحاكمة،  السياسية  والنخبة 
فـــي اإلطـــاحـــة بــالــحــكــومــة الــســابــقــة 
أواخــر  المهدي  عبد  عــادل  برئاسة 

احتجاجات  تزال  وال  الماضي.  العام 
تــخــرج بــيــن حــيــن وآخـــر لــلــُمــطــالــبــة 
متهمين  محليين  مسؤولين  بإقالة 

بالفساد.
ــــــى جـــانـــب  ـــبـــر، إل ـــعـــت والـــــفـــــســـــاد ي
الــــتــــوتــــرات األمــــنــــيــــة، ســـبـــب فــشــل 
تحسين  فــي  الــمــتــعــاقــبــة  الــحــكــومــات 
أوضـــــــاع الــــبــــالد، رغـــــم اإليــــــــرادات 
بيع  مــن  الــمــتــأتــيــة  الــكــبــيــرة  الــمــالــيــة 

لنفط.  ا

العراق: احتجاجات للمطالبة بإقالة مسؤول محلي

السودان: الجيش يغلق الخرطوم وأنصار البشير يتربصون
 ُقبيل مليونية اليوم وسفارة واشنطن تدعو لاللتزام بالسلمية

الخرطوم - وكاالت: تواصلت تظاهرات في 

تدعو  الــخــرطــوم،  الــســودانــيــة  بالعاصمة  أحــيــاء 

مليونية  مظاهرات  فــي  للمشاركة  المواطنين 

شبابية  قوى  لها  دعت  التي  المسار»  «تصحيح 

باسم  الثالثاء  اليوم  ُمختلفة  وسياسية  ومهنية 

مليونية ٣٠ يونيو، يأتي هذا بينما تحّولت المدينة 

إلى ثكنة عسكرية بعد أن أحكمت قوات الجيش 

السيطرة على أطرافها وجسورها النيلية. فيما 

لدى  األمريكية  المتحدة  الواليات  سفارة  دعت 

االلــتــزام  إلـــى  المليونية  مــتــظــاهــري  الـــســـودان، 

بالسلمية. جاء ذلك في بيان للسفارة األمريكية 

فيسبوك،  بموقع  حسابها  على  الخرطوم،  في 

وأفــــاد الــبــيــان أن «الــســفــارة األمــريــكــيــة تــدرك 

دعوات السودانيين لممارسة حقهم الذي حصلوا 

عن  للتعبير  السلمي  التجمع  في  بصعوبة  عليه 

أنها  السفارة  وأضــافــت  يونيو».   ٣٠ فــي  آرائــهــم 

«بشكل  بذلك  القيام  على  المتظاهرين  تشّجع 

ســلــمــي». كــمــا حــث الــبــيــان «الــســودانــيــيــن على 

تنفيذ الوثيقة الدستورية وتقديم الدعم النتقال 

ناجح وإجراء االنتخابات عام ٢٠٢٢». وأظهرت 

مــقــاطــع فــيــديــو عــلــى فــيــســبــوك خــــروج المئات 

بالقصاص  يُــطــالــبــون  وهـــم  المتظاهرين  مــن 

القيادة،  اعتصام  وفض  ديسمبر  ثــورة  لضحايا 

وقال  يونيو.   ٣٠ لمليونية  الدعوة  إلى  باإلضافة 

«المليونية  إن  الــســودانــيــيــن:  المهنيين  تــجــّمــع 

مسارها،  وتصحيح  الــثــورة  أهـــداف  الستكمال 

إرادة  على  وااللتفاف  التهاون  مظاهر  وإنــهــاء 

التجّمع  وأضـــاف  لالحتفال».  وليست  الشعب، 

الـــذي يــقــود الــحــراك االحــتــجــاجــي فــي الــبــالد - 

ليست  يــونــيــو   ٣٠ «مـــواكـــب  رسمي-  بــيــان  فـــي 

لالحتفال، إنما لتذكير من نسوا أن قوى شعبنا 

الثورية هي الجذوة المتقدة، تحت رماد الترّدد 

والبطء والمساومات». من جانبها، قالت قوى 

للحكومة  السياسية  والتغيير (الحاضنة  الحرية 

لجان  أطلقتها  التي  «الــدعــوات  إن  االنتقالية): 

 ٣٠ يــوم  في  للخروج  الشهداء  وأســر  المقاومة 

يونيو، هي دعوات مشروعة». 

مطالب  الــدعــوات «تحمل  تلك  أن  وأضــافــت 

الثائر  الشارع  وعنفوان  قوة  وتظهر  موضوعية 

وعــزمــه عــلــى حــراســة ثــورتــه، والــحــفــاظ على 

أو  كلل  دون  بوصلتها  وتوجيه  المدنية  سلطته 

الخرطوم  السودانية  العاصمة  وتحّولت  ملل». 

إلى ثكنة عسكرية بعد أن أحكمت قوات الجيش 

النيلية،  وجــســورهــا  أطــرافــهــا  عــلــى  الــســيــطــرة 

وأخــلــت وســطــهــا مــن جميع األنــشــطــة قــبــل ٤٨ 

قــوات  ونــفــذت  يــونــيــو.   ٣٠ مليونية  مــن  ســاعــة 

ُمشتركة بشكل مفاجئ عمليات دهم وتفتيش 

بــالــكــالب الــبــولــيــســيــة، لــشــقــق مــفــروشــة ونُــــُزل 

فندقية وســـط الــخــرطــوم وحـــي الــخــرطــوم ٢ 

في الساعات األولــى من صباح األحــد، أسفرت 

عن اقتياد عدد من األشخاص إلى جهات غير 

معلومة. لكن الالفت أن عناصر محسوبين على 

أيضاً  رّوجــوا  البشير  عمر  السابق  الرئيس  نظام 

للمشاركة في مليونية اليوم، ما أدى إلى حالة 

ارتــبــاك ومــخــاوف مــن انــفــالت أمــنــي. واضطر 

في  شقة  إلخــالء  االنتقالية  الحكومة  في  وزيــر 

بناية بحي الخرطوم ٢ بعد ازدحام شقق البناية 

البناية  بــأن  ليتفاجأ  روى،  كما  مــريــب  بشكل 

ذاتها تعّرضت للدهم من السلطات األمنية وتم 

اقتياد بعض العناصر منها.  السودان على موعد اليوم مع مظاهرات مليونية تحت مسمى «تصحيح المسار»
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قــنــا   - ابـــــــــاد  إســـــــــالم   - الــــــدوحــــــة 

ووكـــــاالت: أعــربــت دولـــة قــطــر، عن 

إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم 

بورصة  مبنى  استهدف  الــذي  المسلح 

في مدينة كراتشي الباكستانية، وأدى 

وجــددت  وجــرحــى.  قتلى  سقوط  إلــى 

أمـــس،  بــيــان  فـــي  الــخــارجــيــة،  وزارة 

مــوقــف دولــــة قــطــر الــثــابــت الــرافــض 

للعنف واإلرهاب واألعمال اإلجرامية، 

وعبر  واألســبــاب.  الدوافع  كانت  مهما 

الــبــيــان عــن تــعــازي دولـــة قطر لــذوي 

باكستان،  وشعب  ولحكومة  الضحايا 

العاجل.  بالشفاء  للجرحى  وتمنياتها 

وقتل ٦ أشخاص على األقل، وأصيب 

مـــا ال يــقــل عـــن ســبــعــة آخــــريــــن، في 

بورصة  مبنى  استهدف  مسلح  هجوم 

بــاكــســتــان فــي مــديــنــة كــراتــشــي صباح 

إن  الباكستانية  الشرطة  وقالت  أمس. 

البورصة،  مبنى  هاجموا  مسلحين   ٤

قتلتهم  ما  سرعان  األمــن  قــوات  لكن 

متمردين  جــمــاعــة  وأعــلــنــت  جــمــيــعــاً، 

الهجوم  عــن  مسؤوليتها  انفصاليين 

الدامي، وقال جيش تحرير بلوشستان 

إن عناصر لواء مجيد التابع له «نفذوا 

بأنفسهم»  فيه  ضــحــوا  الـــذي  الهجوم 

واســـتـــهـــدف الــــبــــورصــــة. كـــمـــا أعــلــنــت 

الــجــمــاعــة عـــن أســـمـــاء الــمــهــاجــمــيــن. 

نبي  غالم  كراتشي  شرطة  قائد  وذكر 

المبنى  هاجموا  المسلحين  أن  ميمون 

بــالــقــنــابــل الـــيـــدويـــة والـــبـــنـــادق بــعــدمــا 

ســيــارة، وأشــــارت الوكالة  قــدمــوا فــي 

البداية  فــي  ألــقــوا  المهاجمين  أن  إلــى 

قــنــبــلــة يـــدويـــة، ثــم فــتــحــوا الــنــار على 

الــبــورصــة،  مبنى  خـــارج  أمــنــي  مــوقــع 

جميع  وتــقــتــل  الــشــرطــة  تـــرد  أن  قــبــل 

الباكستاني  الجيش  وقال  المهاجمين. 

إن شخصين آخرين قتال في الهجوم، 

وإن قوات األمن تمشط المنطقة بحثاً 

عن مهاجمين آخرين. وقال الميجور 

وحــدة  رئيس  بــوخــاري،  عمر  جــنــرال 

الـــقـــوات شــبــه الــنــظــامــيــة فـــي مــؤتــمــر 

األربــعــة  اإلرهــابــيــيــن  «جميع  صحفي 

وأضــاف  دقــائــق».   ٨ خــالل  فــي  قتلوا 

احتجاز  يريدون  كانوا  اإلرهابيين  أن 

رهائن، وكانوا يحملون بنادق إيه كيه 

من  كبيرة  وكمية  يدوية  وقنابل   -٤٧

الــذخــيــرة والــطــعــام. وأوضـــح «جيش 

تحرير بلوشستان أعلن عن مسؤوليته 

بالتحقق  نــقــوم  ونــحــن  الــهــجــوم،  عــن 

فاروق  وقال  اإلرهابيين».  هوية  من 

لشبكة  باكستان  بورصة  مدير  خــان، 

إيه ار واي اإلخبارية «لقد كان هجوماً 

خـــطـــيـــراً، ولـــكـــن لــحــســن الـــحـــظ لــم 

يتمكن اإلرهابيون من دخول المجمع 

الرئيسي» وأضاف أن التداول كان قد 

بدأ عندما اقتحم المهاجمون المبنى. 

السيطرة،  تحت  الوضع  أن  إلى  وأشار 

والــتــمــشــيــط  الـــبـــحـــث  عــمــلــيــات  وأن 

مستمرة. ويذكر أنه تم حظر جماعة 

في  رسمياً  بلوشستان  تحرير  جيش 

وصنفتها   ،٢٠٠٦ عــام  منذ  باكستان 

األمـــــم الــمــتــحــدة عــلــى أنـــهـــا جــمــاعــة 

إرهابية منذ يوليو الماضي. وأظهرت 

مــقــاطــع فــيــديــو بــثــهــا نـــاشـــطـــون على 

الشرطة  تدخل  لحظة  التواصل  مواقع 

المبنى.  وإخــالء  المهاجمين  لتصفية 

منطقة  فـــي  الـــبـــورصـــة  مــبــنــى  ويـــقـــع 

شـــديـــدة الـــحـــراســـة فـــي كـــبـــرى مــدن 

وتضم  المالية،  وعاصمتها  باكستان 

للعديد  الــرئــيــســة  الــمــكــاتــب  الــمــنــطــقــة 

الهجوم  ويــأتــي  الــخــاصــة.  البنوك  مــن 

على البورصة بعد ١٠ أيام من إطالق 

مكتب  أمام  انتظار  طابور  على  قنبلة 

مساعدات اجتماعية، مما أدى لمقتل 

شخص وإصابة ٨ آخرين.

قطر تدين الهجوم في باكستان وتعزي بالضحايا
جددت موقفها الثابت الرافض للعنف واإلرهاب واألعمال اإلجرامية

شن حملة مداهمات واسعة في الضفة

تــقــريــر  قــــال  ووكــــــــاالت:  قــنــا  اهللا-  رام 
حـــقـــوقـــي فــلــســطــيــنــي أمـــــس إن إســـرائـــيـــل 
بداية  منذ  فلسطيني   ٩٠٠ قــرابــة  اعتقلت 
تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس 
الــمــاضــي. وذكــــر تــقــريــر صــــادر عــن نــادي 
غير  «مــنــظــمــة  وهـــو  الفلسطيني  األســـيـــر 
المعتقلين  هــؤالء  بين  مــن  أن  حكومية»، 
مــرضــى وجــرحــى وأطــفــال ونــســاء. وحــذر 
نــــــادي األســــيــــر مــــن أن مــــخــــاوف انــتــشــار 
في  األســرى  صفوف  بين  كــورونــا  فيروس 
سجون إسرائيل تتصاعد «في ضوء ارتفاع 
عدد اإلصابات بالوباء بشكل عام، واستمرار 
االعتقال  عمليات  بتنفيذ  االحــتــالل  قـــوات 
يومياً». وعبر عن بالغ قلقه من «استمرار 
المطالبات  بتجاهل  اإلســرائــيــلــي  االحــتــالل 
المحلية والدولية حيال اإلفراج عن األسرى 
على  واألطــفــال»  والنساء  المرضى  السيما 
إجــراءات  أن  وذكر  الفيروس.  أزمة  خلفية 
إدارة السجون اإلسرائيلية المتعقلة بمكافحة 
الفيروس فيما يخص األسرى الفلسطينيين 
وتحولت  المنع،  بسياسة  محصورة  «بقيت 
فــي  وســـاهـــمـــت  حـــــرمـــــان،  عــــقــــاب  ألداة 
يــواجــهــون  الــذيــن  األســــرى  عـــزل  مضاعفة 
اليوم الّسجان والفيروس، دون أن توفر أي 
بديل للتخفيف من معاناتهم». وطلب نادي 

الدولية  المنظمات  من  الفلسطيني  األسير 
وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب األحمر 
كجهة اختصاص، القيام بدور أكثر فاعلية 
لتلبية احتياجات الظرف الراهن، وتحقيق 
وطمأنة  األســرى،  على  االطمئنان  إمكانية 
لجنة  وجــود  أجــل  من  والضغط  عائالتهم، 
معاينة  فــي  تُــشــارك  محايدة  دولــيــة  طبية 
وبحسب  سالمتهم.  مــن  والــتــأكــد  األســـرى 
 ٤٦٠٠ قرابة  تعتقل  إسرائيل  فإن  التقرير، 
بينهم  سجونها  في  حالياً  فلسطيني  أسير 
الــعــشــرات أمــضــوا أكــثــر مــن ٢٠ عــامــاً قيد 
االحتالل  قوات  اعتقلت  ذلك  إلى  االعتقال. 
وأمــس  الــمــاضــيــة  قــبــل  الليلة  اإلســرائــيــلــي، 
الضفة.  مــن  فتى  بينهم  فلسطينيين،   ١٠
وأوضـــح نــادي األســيــر، أن قــوات االحتالل 
الــعــروب  مخيم  مــن  وفــتــى  شــابــاً  اعتقلت 
شمال الخليل، كما سلمت الفتى أحمد عماد 
وأشــار  مخابراتها.  لمراجعة  بالغاً  البدوي 
إلى أن قوات االحتالل اعتقلت فلسطينيين 
مـــن بــلــدة يــعــبــد فـــي جــنــيــن، كــمــا اعتقلت 

أسيرين سابقين
اهللا،  رام  في  القرع  ودورا  سلواد  ببلدتي 
من  فلسطينياً  االحتالل  قــوات  اعتقلت  كما 
بلدة  مــن  وآخــر  طولكرم،  فــي  صيدا  بلدة 

العيساوية في القدس.

االحتالل اعتقل ٩٠٠ فلسطيني 
وكـــاالت: منذ تفشي كورونا المحتلة-  الــقــدس 

المتحدة  األمم  مفوضة  أكدت 
السامية لحقوق اإلنسان ميشيل 
مــخــطــط  أن  أمــــــس  بـــاشـــلـــيـــه 
إســــرائــــيــــل لـــضـــم أجــــــــزاء مــن 
«غير  المحتلة  الغربية  الضفة 
ستستمر  وأن «آثــاره  شرعي» 
ــعــقــود». وقـــالـــت بــاشــلــيــه في  ل
تــصــريــح خــطــي «الـــضـــم غير 
السطر»،  على  نقطة  شــرعــي. 
كــان  ســـواء  ضــم  «أي  مضيفة 
لــــــــ٣٠٪ مــــن الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
أم لـــــ٥٪». وأضــافــت «أطــالــب 
كبار  إلــى  تصغي  أن  إســرائــيــل 
السابقين  الرسميين  موظفيها 
وجنراالتها وكذلك إلى العديد 
التي  العالم  فــي  األصـــوات  مــن 
هذه  في  المضي  من  تحذرها 
الــطــريــق الـــخـــطـــرة». وأكــــدت 
مــفــوضــة حـــقـــوق اإلنــــســــان أن 
لعقود  ستستمر  الــضــم  «آثــــار 
وستكون مسيئة جدا إلسرائيل 
وكذلك للفلسطينيين» مشيرة 
إلــى أنــه «ال يــزال من الممكن 
الـــــعـــــودة عــــن هــــــذا الـــــقـــــرار». 
وتابعت باشليه «ال يمكن توقع 
العواقب المحددة للضم، لكنها 
قد تكون كارثية للفلسطينيين 

المنطقة»  ولــكــل  وإلســرائــيــل 
مؤكدة أن األمين العام لالمم 
غوتيريش  انــطــونــيــو  الــمــتــحــدة 
اإلسرائيلية  الحكومة  دعا  كان 
إلــــى الــــعــــودة عـــن مــخــطــطــهــا. 
وقالت مفوضة األمم المتحدة 
لــحــقــوق اإلنـــســـان إن مــشــروع 
خطير  بشكل  «سيسيء  الضم 
آلفــــاق الــتــوصــل إلـــى حــل على 
أســـــــاس الــــدولــــتــــيــــن وســيــحــد 
مـــن فـــرص إمـــكـــان اســتــئــنــاف 
وسيجعل  الــســالم  مــفــاوضــات 
لحقوق  الخطيرة  االنــتــهــاكــات 

اإلنــــســــان والـــقـــانـــون اإلنــســانــي 
الـــدولـــي الــتــي نــشــهــدهــا الــيــوم 
مــســتــمــرة». مـــن جــهــة ثــانــيــة 
أصــــدر وزيــــر األمــــن الــداخــلــي 
اإلســـرائـــيـــلـــي «أمـــيـــر اوحـــنـــا» 
قـــــراًرا بــتــمــديــد حــمــل ١٣ ألــف 
للسالح  إسرائيلي  أمني  حارس 
ضوء  على  العمل  أماكن  خارج 
ــــراب تــطــبــيــق خـــطـــة ضــم  اقــــت
ــلــث مــســاحــة الــضــفــة لــســيــادة  ثُ
االحــــتــــالل، ومــــا قـــد يــرافــقــهــا 
مـــن تــصــعــيــد أمـــنـــي. وذكــــرت 
وفــق  الــعــبــريــة،   «١٢» الــقــنــاة 

تــرجــمــة وكـــالـــة «صــــفــــا»، أن 
الوزير أصدر قراًرا بعدم البدء 
السابق  الـــوزيـــر  قـــرار  بتطبيق 
بمنع الحراس من حمل السالح 
والــذي  عملهم،  أمــاكــن  خـــارج 
كان سيبدأ تطبيقه غداً. وبرر 
المنطقة  بـــأن  قـــــراره  الـــوزيـــر 
مــقــبــلــة عــلــى تــحــديــات أمــنــيــة 
وعــســكــريــة كــبــيــرة مـــا يــوجــب 
تواجد أكبر عدد من المسلحين 
الــــمــــرخــــصــــيــــن فــــــي صـــفـــوف 
اإلســرائــيــلــيــيــن خــشــيــة عـــودة 
ــيــات. وتــخــطــط  ــعــمــل مـــوجـــة ال

حــكــومــة االحــتــالل لــضــم أكثر 
من ١٣٠ مستوطنة في الضفة 
األردن  وغور  المحتلة  الغربية 
طبريا  بحيرة  بين  يمتد  الــذي 
أكثر  يمثل  ما  الميت،  والبحر 
الضفة،  مساحة  من   ٪٣٠ من 
يونيو  مطلع  «إســرائــيــل»  إلـــى 
الـــمـــقـــبـــل. مـــــن جـــهـــتـــه صـــرح 
بيني  اإلسرائيلي  الدفاع  وزيــر 
من  األول  بـــأن  أمـــس  جــانــتــس 
مقدساً»  مــوعــداً  «لــيــس  يوليو 
لــبــدء الــخــطــوات األولــــى لضم 
أجزاء من الضفة إلى إسرائيل.

مفوضة أممية: المخطط اإلسرائيلي لضم الضفة غير شرعي
إسرائيل تسلح المستوطنين لقتل الفلسطينيين

مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة (رويترز)

قوات أمنية باكستانية تحرس مبنى البورصة في كراتشي

حزب ماكرون مني بخسارة قاسية .. لوفيجارو:

صــحــيــفــة  قـــالـــت  وكــــــــاالت:   - بــــاريــــس 
لــوفــيــجــارو الــفــرنــســيــة إنـــه قـــد يــقــال إنــه 
اقــــتــــراع غـــريـــب نُـــظـــم فـــي نــهــايــة حــمــلــة 
غير  صحي  سياق  وفــي  غريبة  انتخابية 
التحديات  عن  االنتباه  لفت  ربما  مألوف، 
االنــتــخــابــات  أن  غــيــر  الحقيقية؛  الــبــلــديــة 
شهدته  ما  -رغم  بفرنسا  األخيرة  البلدية 
من عزوف كبير للناخبين عن التصويت- 
أكــــدت أن «ظـــاهـــرة الــخــضــر» أصــبــحــت 
حـــقـــيـــقـــة مـــاثـــلـــة، بــــل وقـــلـــبـــت الــمــشــهــد 
الــســيــاســي الــفــرنــســي رأســــــاً عــلــى عــقــب. 
لوفيغارو  صحيفة  بــدأت  المقدمة  بتلك 
ــفــرنــســيــة افــتــتــاحــيــتــهــا، الـــتـــي خــرجــت  ال
حدث  ما  إن  يقول  نطاقاً  أوسع  باستنتاج 
يدل على أن قضية البيئة اآلن في صميم 
الــضــمــيــر الــســيــاســي لــلــبــلــدان الــمــتــقــدمــة. 
بريزي  ألكسيس  االفتتاحية  كاتب  وعدد 
الكبيرة  الــفــرنــســيــة  الــمــدن  بــعــض  أســمــاء 
الــتــي فـــاز فــيــهــا حـــزب الــبــيــئــة (الــخــضــر) 
من  الثانية  الــدورة  في  األحــد  اقتراع  في 
إن  قــائــال  الفرنسية،  البلدية  االنــتــخــابــات 
مدينة  أكبر  (ثاني  مرسيليا  أبرزها  من 
بــفــرنــســا) ولــيــون وســتــراســبــورغ وبـــوردو 

أما  وغيرها.  وتور،  وبيزانصون  وبواتيه 
عــن الـــقـــراءة األولـــويـــة فــي خــســارة أهــم 
األحــــزاب الــفــرنــســيــة الــتــقــلــيــديــة فــي هــذا 
االقـــتـــراع، فــلــفــت الــكــاتــب إلـــى أن حــزب 
الــيــمــيــن الــمــتــطــرف «الــتــجــمــع الــوطــنــي»، 
الــــذي كـــان يــأمــل االســـتـــفـــادة مـــن الــقــلــق 
حالياً  المجتمع  فــي  الــســائــديــن  والــســخــط 
خــــاب أمـــلـــه، ولــــوال نــجــاحــه فـــي مــديــنــة 
بـــربـــيـــنـــيـــان لـــكـــانـــت مــحــنــتــه أشـــــــد. أمـــا 
ــــودون أن  الــجــمــهــوريــون، الـــذيـــن كـــانـــوا ي
بقوة  لعودتهم  تتويجاً  االقتراع  هذا  يمثل 
إلـــى الــســاحــة، فــإنــهــم أصــيــبــوا بــاإلحــبــاط؛ 
قيمة  مـــن  الـــخـــضـــراء  الــمــوجــة  قــلــلــت  إذ 
ـــتـــي أحـــــرزوهـــــا فــي  الـــنـــتـــائـــج الـــجـــيـــدة ال
الــمــنــاطــق الــريــفــيــة والـــبـــلـــدات الــصــغــيــرة 
الفشل  ولكن  الحجم.  متوسطة  والــمــدن 
ما  هـــو  للكاتب-  -وفقاً  فــظــاعــة  األكـــثـــر 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  حزب  به  ُمني 
مــــاكــــرون، «الـــجـــمـــهـــوريـــة إلــــى األمـــــام» 
رئــيــس  حـــلـــم  الـــنـــتـــائـــج  هـــــذه  بــــــددت  إذ 
طريق  عن  اللعبة  تغيير  في  الجمهورية 
البالد،  قلب  في  السياسية  عائلته  تأصيل 

ذلك. عن  التخلي  عليه  وسيتعين 

اكتساح الخضر لالنتخابات
 قلب المشهد السياسي بفرنسا 

حركة  نــفــت  وكــــاالت:  يونس-  خـــان 
فــتــح أمـــس، مــا تــروجــه وســائــل إعــالم 
إســرائــيــلــيــة حـــول نــيــة الــســلــطــة تسليم 
ســالحــهــا إلـــى «إســرائــيــل» حـــال تنفيذ 
نائب  وقـــال  الــضــم.  لمخطط  األخــيــرة 
أمــيــن ســر الــمــجــلــس الـــثـــوري فــي فتح 
فايز أبو عيطة إن «فتح لن تفرط في 
ملكنا  وليس  شعبنا  ملك  ألنه  سالحها، 
الخاص أو ملٌك لالحتالل اإلسرائيلي». 
وأضاف: «ما يروج شائعات وفبركات 
السلطة،  ســالح  عن  االحــتــالل  يصدرها 
وهـــي ال تــمــثــل ســـوى هـــذا االحـــتـــالل.. 
هي  مــقــدرات  مــن  تمتلك  بما  السلطة 
الفلسطيني».  للشعب  ومــلــك  خــدمــة 
أكــد  الفلسطينية،  الــمــصــالــحــة  وبــشــأن 
تنقطع.  لــم  الــمــبــادرات  أن  عيطة  أبـــو 
وأشار إلى أن «هناك اجماعاً فلسطينياً 
عــلــى أن هـــذا االتـــفـــاق يــعــتــبــر الــطــريــق 
األقــــصــــر لــتــحــقــيــق الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
«في  عيطة:  أبــو  وقـــال  الفلسطينية». 
ظل الظروف الراهنة واالستثنائية التي 
نسعى  الفلسطينية،  القضية  بــهــا  تــمــر 
كل  مع  أدنــى  حد  برنامج  على  لالتفاق 
وأشــار  شعبنا».  حاجة  يلبي  الفصائل، 
االحتالل  لمواجهة  «البرنامج  أن  إلــى 
على  واالتــفــاق  المقبلة،  المرحلة  فــي 

لتجنب  الــمــقــاومــة،  وأســالــيــب  آلـــيـــات 
يــتــنــاســب  ال  فــــــردي  عـــمـــل  أي  شــعــبــنــا 
قــولــه.  وفـــق  الفلسطيني».  الــوضــع  مــع 
وبشأن الظروف االقتصادية، شدد أبو 
أن  تعلم  السلطة  قيادة  أن  على  عيطة 
الرئيس  السبب  وأن  صعبة،  الــظــروف 
فرص  عبر  االحــتــالل،  هــو  خلقها  فــي 
الـــحـــصـــار الـــمـــالـــي واالقــــتــــصــــادي على 
أمـــوال  وحــجــز  الفلسطينية،  الــســلــطــة 
المقاصة؛ وعلى االحتالل أن يعي تبعات 

ذلك. جاءت تصريحات أبو عيطة على 
الصحفيين  نقابة  نظمته  لقاء  هامش 
والمكتب الحركي التابع لفتح في خان 
الفلسطينية  «الخيارات  بعنوان  يونس، 
لــمــواجــهــة خــطــة الــضــم». وقـــال خــالل 
حــديــثــه أمــــام الــمــشــاركــيــن فـــي الــلــقــاء 
مـــن كـــتـــاب وصــحــفــيــيــن وشــخــصــيــات 
الــضــم  االحـــتـــالل  نــفــذ  اعــتــبــاريــة: «إذا 
سنعود للمربع األول (ما قبل السلطة)». 
وأضــــــاف: «يــعــنــي ذلــــك أن االحـــتـــالل 

األرض  عن  الكاملة  المسؤولية  يتحمل 
التداعيات  وكافة  المحتلة،  الفلسطينية 
المقبلة  واأليـــــام  واألمــنــيــة،  الــســيــاســيــة 
ستترجم ذلك». وأشار إلى أن «هناك 
الرد  في  متواصلة  فلسطينية  خطوات 
الموقف».  لتطورات  وفًقا  الخطة  على 
وشــــدد الـــقـــيـــادي بــفــتــح عــلــى ضــــرورة 
يستند  شجاع  فلسطيني  موقف  وجــود 
لـــه الـــعـــالـــم، كــمــوقــف الــســلــطــة بقطع 
قبيل  األمريكية  اإلدارة  مــع  الــعــالقــات 
أي  وجـــود  عــدم  وأكـــد  الصفقة.  إعـــالن 
األمريكي  الــرئــيــس  إدارة  مــع  عــالقــات 
ــــن تـــعـــود، وعــلــيــهــا  دونــــالــــد تـــرمـــب ول
يحدث  عما  الكاملة  مسؤولياتها  تحمل 
(إسرائيل).  مربع  في  الواقفة  بصفتها 
يسمحوا  لــن  أنــه  إلــى  عيطة  أبــو  ولــفــت 
بسلب األرض الفلسطينية المقرة وفق 
والمسؤول  والقوانين؛  االتفاقيات  كافة 
عـــن تـــداعـــيـــات الـــضـــم هـــي الــحــكــومــة 
تساندها  التي  المتطرفة،  اإلسرائيلية 
الــســلــطــة  أن  وأوضــــــح  تـــرمـــب.  إدارة 
الدولة  إلقامة  كمقدمة  فقط  تأسست 
فرصة  بــأي  يقبلوا  ولــن  الفلسطينية، 
لن  كما  الــدولــة؛  إقــامــة  ورفــض  لقتلها 
محلية  هيئة  لمجرد  تتحول  أن  يقبلوا 

إلدارة الشأن الداخلي.

فتح: ســالحنا ملكـنا ولن نســلمه لالحـتالل
أكدت عدم انقطاع مبادرات المصالحة الفلسطينية

مسيرات لحركة فتح في الضفة
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أودى  وكــــــــاالت:   - عــالــمــيــة  عـــواصـــم   
فيروس كورونا المستجّد بحياة ما ال يقل 
منذ  الــعــالــم  فــي  شــخــص  آالف   ٥١٠ عــن 
الماضي،  ديسمبر  في  الصين  في  ظهوره 
وفق تعداد لوكالة «فرانس برس» استناداً 
إصابة  رسمّياً  ُسّجلت  أمــس  مــصــادر  إلــى 
شخص  ألــف  و٢٨٥  ماليين   ١٠ مــن  أكثر 
في ١٩٦ بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء 
تفشيه، تعافى منهم ٥ ماليين و٥٨٠ ألف 

شخص على األقل.
أول  سجلت  التي  المتحدة،  والــواليــات 
الماضي،  فبراير  مطلع   بكوفيد-١٩  وفاة 
عدد  حيث  مــن  تــضــرراً  األكــثــر  البلد  هــي 
الوفيات واإلصابات مع تسجيلها ١٢٥٫٨٠٣ 
وفيات من أصل ٢٫٥٤٩٫٠٦٩ إصابة. وشفي 
ما ال يقل عن ٦٨٥٫١٦٤ شخصا من كورونا 

في الواليات المتحدة.
األكثر  الـــدول  الــمــتــحــدة،  الــواليــات  بعد 
سجلت  حيث  البرازيل  هي  بالوباء  تضرراً 
٥٧٦٢٢ وفاة من أصل ١٫٣٤٤٫١٤٣ إصابة، 
 ٤٣٥٥٠ بتسجيلها  المتحدة  المملكة  تليها 
وفاة من أصل ٣١١٫١٥١ إصابة، ثّم إيطاليا 
إصـــابـــات)،   ٢٤٠٫٣١٠) وفــــاة   ٣٤٧٣٨ مــع 
وفرنسا مع ٢٩٧٧٨ وفاة (١٩٩٫٣٤٣ إصابة). 
وأحصت أوروبــا ١٩٦٫٢٧٣ وفاة من أصل 
٢٫٦٥٢٫٦٧٤ إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 
الــمــعــلــنــة فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة وكــنــدا 
إصــابــة.   ٢٫٦٥٢٫٢٧٩ أصـــل  مــن   ١٣٤٫٣٧١
سجلت  والكاريبي  الالتينية  أميركا  وفــي 
١١٢٫١٦٢وفــاة (٢٫٤٨٦٫٠٨٩ إصابة)، وآسيا 
٣٣٥٩٤ وفاة (١٫٢٤٣٫٠٥٨ إصابة) والشرق 
إصابة)   ٧٣٣٫٧٥٣) وفــاة   ١٥٦٦٨ األوســط 

إصابة)   ٣٨٤٫١٤٤) وفــاة   ٩٦٤٦ وإفريقيا 
وأوقيانيا ١٣٣ وفاة (٩٢٤٤ إصابة).

 وأمر حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم 
بــإغــالق الــحــانــات فــي لـــوس أنــجــلــوس و٦ 
الواقعة  الوالية  هذه  في  أخرى  مقاطعات 
في جنوب غرب الواليات المتحدة، والتي 
المصابين  أعــداد  في  كبيرا  ارتفاعا  تسّجل 
أعــادت  كما  المستجّد.  كــورونــا  بــفــيــروس 
الــســلــطــات فـــي أنـــحـــاء أخــــرى مـــن الــبــالد 
للحد  محاولة  فــي  إغـــالق،  تدابير  فــرض 
مــن االزديـــاد الكبير فــي أعـــداد اإلصــابــات 

بالفيروس.
ــــات الــمــتــحــدة لــفــتــرة  ــــوالي ونــجــحــت ال
وجيزة في خفض عدد اإلصابات الجديدة 
لكن  يوميا،  إصــابــة  ألــف  دون ٢٠  مــا  إلــى 
هذا العدد عاود االرتفاع منذ أيام متخّطيا 

عتبة ٣٠ ألف إصابة. وبحسب مدير المعهد 
واألمــراض  للحساسية  األميركي  الوطني 
ال  فإنه  فاوتشي،  أنتوني  الدكتور  المعدية 
أنه  إال  اللقاحات،  علم  في  مضمون  شيء 
ذكر أن المعطيات التي اطلع عليها تعطي 
متفائل  أنــا  قائال:  وتابع  إيجابية.  إشـــارات 
لقاحات  لدينا  يكون  أن  يمكن  أنــه  بحذر 

مرشحة متاحة مع حلول عام ٢٠٢١.
في رّده عن سؤال عما إذا كانت الصين 
ستصل إلى لقاح ضد كورونا قبل الواليات 
على  يحصلوا  أن  «أتمنى  قــال:  المتحدة، 
اللقاح، أتمنى أن يتوصل الجميع إلى لقاح، 
األمر ال يتعلق بمنافسة للفوز في مباراة»، 
معتبرا أن أداء الواليات المتحدة غير جيد 
واألشــخــاص  الـــحـــاالت  بتتبع  يتعلق  فيما 

الذين كانوا على تواصل معها.

تــزال  ال  بـــاألرقـــام،  متعّلق  ســيــاق  وفـــي 
من  عالميا  الثانية  المرتبة  فــي  الــبــرازيــل 
ألفا  و٣٤٥  بمليون  اإلصابات  أعــداد  حيث 
في  الوفيات  أعــداد  وتجاوز  إصابة،  و٢٤٥ 
هذا البلد األميركي الالتيني ٥٧ ألف وفاة.

فيكتوريا  واليــة  قالت  أستراليا،  وفــي 
أمــــس إنـــهـــا تـــــدرس إعــــــادة فــــرض قــيــود 
البالد  أعلنت  بعدما  االجتماعي،  التباعد 
عن أكبر زيادة يومية في عدد اإلصابات 
بفيروس كورونا خالل أكثر من شهرين.
ورغـــــم عــــدم صـــــدور أرقــــــام اإلصـــابـــات 
الــجــديــدة فــي عـــدة واليـــات أخـــرى حتى 
كبرى  -وهي  فيكتوريا  واليــة  فــإن  اآلن، 
السكان-  عدد  حيث  من  أستراليا  واليات 
قالت إنها سجلت ٧٥ إصابة في الساعات 
يومية  حصيلة  أكبر  في  الماضية،  الـــ٢٤ 

منذ ١١ أبريل/   نيسان الماضي.
وأثار ارتفاع العدد مخاوف من حدوث 
أسابيع  بعد  وذلـــك  ثــانــيــة،  عـــدوى  مــوجــة 
عــديــدة مــن تسجيل أقـــل مــن ٢٠ إصــابــة 

يوميا.
ــهــا  ــنــت الــنــمــســا أمــــس أّن أوروبـــــيـــــا، أعــل
ســتــفــرض عــلــى الــمــســافــريــن اآلتـــيـــن من 
منطقة ألمانية موبوءة بكوفيد-١٩، إظهار 
شهادة صحّية تثبت خلّوهم من فيروس 
بــدخــول  لــهــم  للسماح  الــمــســتــجــّد،  كــورونــا 
أراضــيــهــا. وقـــال وزيـــر الــصــّحــة رودولـــف 
التلفزيونية،  إف»  آر  «أو  لشبكة  أنشوبر 
سكان  منع  إمكانية  عــن  ســـؤال  على  ردا 
غــرب  فــي  الــواقــع  -الكانتون  غــوتــيــرســلــوه 
نّتبع  «نــحــن  النمسا،  دخـــول  مــن  ألمانيا- 

خطاً مشتركاً».

ً ٥ مـــــاليين عـــــدد المتعــــافيـن مـن الوبــــاء عالمـــيـا
أستراليا تدرس تشديد بعض القيود .. وتزايد اإلصابات بأمريكا

قـــالـــت  وكــــــــــاالت:   - بـــكـــيـــن 
بيولوجيكس،  كانسينو  شركة 
أمس إن الجيش الصيني حصل 
على الضوء األخضر الستخدام 
ـــــروس كــــــورونــــــا  ـــــفـــــي لــــــقــــــاح ل
وحدة  مع  طورته  (كوفيد-١٩) 

أبحاث عسكرية. 
والــلــقــاح الــــذي يُــطــلــق عليه 
هو  (أيه.دي.٥-إن.كوف)  اسم 
تطورها  لقاحات  ثمانية  أحــد 
شــــركــــات صــيــنــيــة وبـــاحـــثـــون 
حصلت على موافقة لتجربتها 
على البشر للوقاية من المرض 
فيروس  يسببه  الــذي  التنفسي 

كورونا.
وحصل اللقاح على الموافقة 
كندا.  في  البشر  على  لتجربته 
الــلــجــنــة  إن  كــانــســيــنــو  وقـــالـــت 
الصينية  المركزية  العسكرية 
الجيش  استخدام  على  صّدقت 

للقاح في ٢٥ يونيو لمدة سنة.
كانسينو  تطوير  من  واللقاح 
ومــعــهــد بــكــيــن لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
الحيوية التابع ألكاديمية العلوم 
الــطــبــيــة الـــعـــســـكـــريـــة. وقـــالـــت 
اســتــخــدام  «يقتصر  كانسينو: 
حــالــيــاً  (أيه.دي.٥-إن.كوف) 
عــلــى االســـتـــخـــدام الــعــســكــري، 
استخدامه  تــوســيــع  يمكن  وال 
مــوافــقــة  عــلــى  الــحــصــول  دون 

في  اللوجيستي»،  الدعم  إدارة 
إشارة إلى اإلدارة التابعة للجنة 
الــعــســكــريــة الـــمـــركـــزيـــة الــتــي 

وافقت على استخدام اللقاح.
إن  الـــــــشـــــــركـــــــة  وقـــــــــالـــــــــت 
المرحلتين األولى والثانية من 
أن  أظهرتا  السريرية  التجارب 
الــلــقــاح لــديــه الــقــدرة على منع 
اإلصابة باألمراض التي يسببها 
فــيــروس كــورونــا والــتــي أودت 
بــحــيــاة نــصــف مــلــيــون شخص 
في أنحاء العالم، لكن ال يمكن 

ضمان نجاحه تجارياً.
بعد  لــقــاح  أي  يــحــصــل  ولـــم 
عـــلـــى الـــمـــوافـــقـــة لــالســتــخــدام 
المرض  من  للوقاية  التجاري 
ــا،  الــنــاتــج مــن فــيــروس كــورون

من أكثر  لكن يوجد ١٢ لقاحاً 
الــعــالــم  أنــــحــــاء  فــــي   ١٠٠ مــــن 

يجري اختبارها على البشر.
الصين  مــجــمــوعــة  وكـــانـــت   
الحيوية،  للتكنولوجيا  الوطنية 
قاد أعلنت أمس األول، تحقيق 
االختبارات  خالل  واعدة  نتائج 
ألحد  البشر  على  أجريت  التي 
للوقاية  المحتملة  الــلــقــاحــات 
من فيروس كورونا المستجد. 
وبــحــســب «رويـــــتـــــرز»، قــالــت 
الــــشــــركــــة فـــــي مـــنـــشـــور عــلــى 
مــنــصــة «ويــــشــــات» لــلــتــواصــل 
االخـــتـــبـــارات  إن  االجـــتـــمـــاعـــي 
تشير إلى أنه -اللقاح- قد يكون 
ــا وفـــعـــاال وهـــو ثــانــي لــقــاح  آمــن
محتمل من الشركة يسفر عن 

الــتــجــارب  فــي  مشجعة  نــتــائــج 
السريرية.

وسجلت الصين أمس مزيداً 
مــن االنــخــفــاض فــي الــحــاالت 
الـــجـــديـــدة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
فــقــط،  إصـــابـــة   ١٢ بــإجــمــالــي 
في  محلية  حــاالت  سبع  بينها 
من  يقرب  ما  خضع  إذ  بكين، 
لالختبار  شــخــص  مــلــيــون   ٨٫٣

في األسابيع الماضية.
وذكــــــــــرت لـــجـــنـــة الـــصـــحـــة 
ـــحـــاالت  ال عـــــدد  أن  الـــوطـــنـــيـــة 
انخفض  المدينة  في  الجديدة 
بــــمــــقــــدار الــــنــــصــــف، مـــقـــارنـــة 
بــالــيــوم الــســابــق. ولــم يُــبــلَّــغ عن 
حــاالت وفــاة جــديــدة االثنين، 
الوفيات  عدد  إجمالي  ترك  ما 

 ٨٣,٥١٢ بــيــن  مــن   ٤٦٣٤ عــنــد 
حــالــة إصـــابـــة. ويـــوجـــد حــالــيــاً 
الــعــالج،  يتلقون  مــريــضــاً   ٤١٨
تحت  آخــريــن  مــريــضــاً  و١١٢ 
الــــمــــالحــــظــــة لــــالشــــتــــبــــاه فــي 

إصابتهم بالفيروس.
وأغــــلــــقــــت بـــكـــيـــن مـــؤقـــتـــاً 
ــبــيــع الـــمـــواد  ل ضـــخـــمـــاً  ســـوقـــاً 
الـــغـــذائـــيـــة بـــالـــجـــمـــلـــة، حــيــث 
نطاق  على  الــفــيــروس  انتشر 
واســــع فـــي وقـــت ســـابـــق هــذا 
ــــشــــهــــر، وأعـــــــــــادت إغـــــالق  ال
ــــاء.  مــــــــدارس وبــــعــــض األحــــي
شــخــص  أي  عـــلـــى  ويـــتـــعـــيـــن 
يـــغـــادر بــكــيــن إظـــهـــار نــتــيــجــة 
اخــتــبــار ســالــبــة خـــالل األيـــام 

الماضية. السبعة 
ـــغ،  ـــان ـــشـــي ــــغ ت ــــشــــان وذكــــــــــر ت
الــمــســؤول فــي بــكــيــن، األحـــد، 
شخص  مــلــيــون   ٧٫٦٩ نــحــو  أن 
مـــــن ســــكــــان بـــكـــيـــن خــضــعــوا 
الخـــــــتـــــــبـــــــارات. ويــــبــــلــــغ عــــدد 
 ٢٠ مــن  أكثر  العاصمة  سكان 
السلطات  لكن  نسمة،  مليون 
الفئات  على  اآلن  حتى  ركــزت 
مثل  كبير،  لخطر  المعرضة 
األغذية،  صناعة  في  العاملين 
والذين  التجميل،  وصــالــونــات 
اكتُِشَفت  مناطق  فــي  يعيشون 

حاالت فيها.

الصين تسمح لجيشها باستخدام لقاح لعالج كورونا
أنشأت أكبر مستشفى ميداني لمواجهة تفشي الفيروسبعدما أثبتت التجارب السريرية أمنه وفاعليته

الهند  سجلت  وكــاالت:   - مومباي-  نيودلهي 
أمس إصابات جديدة بفيروس كورونا اقتربت 
من ٢٠ ألف حالة لليوم الثاني على التوالي في 
بالبالد،  المالي  المركز  مومباي،  مدت  حين 

إجراءات العزل العام لشهر آخر.
االتحادية  الصحة  وزارة  بيانات  وأظهرت 
 ٢٤ في  إصابة   ١٩٤٥٩ تسجيل  أمس  الصادرة 
حاالت   ١٩٩٠٦ عن  طفيف  بانخفاض  ساعة 

أمس.
ـــــواليـــــات الــمــتــحــدة  وتــــأتــــي الـــهـــنـــد بـــعـــد ال
والبرازيل وروسيا في إجمالي عدد الحاالت. 
بسبب  اآلن  حــتــى  ألــفــا   ١٦ مــن  أكــثــر  وتــوفــي 
اإلصــــابــــة  عــــن  الـــنـــاتـــج  كوفيد-١٩  مــــــرض 
الهند  فــي  حــالــة  أول  ظــهــور  منذ  بالفيروس 
منخفض  عــدد  وهــو  الثاني،  كانون  يناير  في 
نفس  سجلت  دول  فــي  بالوفيات  بالمقارنة 
اإلصـــابـــات.لـــكـــن الـــخـــبـــراء قــلــقــون مـــن عــدم 
االرتــفــاع  استيعاب  على  المستشفيات  قـــدرة 
الــكــبــيــر فـــي عــــدد الــــحــــاالت. ومـــــدت واليـــة 
عدد  أكبر  سجلت  التي  الغربية،  مهاراشترا 
إصابات بفيروس كورونا في البالد، إجراءات 
الـــعـــزل الـــعـــام لــمــدة شــهــر آخــــر حــتــى نــهــايــة 
رئيسية  مــدن  فــي  الــحــاالت  ارتــفــاع  مــع  يوليو 
مثل مــومــبــاي وبــونــي وأورانــجــابــاد.وشــهــدت 
الــشــوارع  فــي  كبيرا  مــروريــا  تكدسا  مــومــبــاي 
أن  بعد  أمس  ضواحيها  تربط  التي  الرئيسية 
أقامت السلطات حواجز على الطرق لتنظيم 
ــقــيــود الـــجـــديـــدة عــلــى الـــحـــركـــة. وبــمــوجــب  ال
الــقــواعــد الــجــديــدة يــمــكــن لــلــســكــان الــذهــاب 

لألسواق وصالونات الحالقة والحدائق الواقعة 
منازلهم  من  فقط  كيلومترين  مسافة  على 
المنازل  من  الــخــروج  عــدم  منهم  طلب  لكن 
الموظفين  السلطات  وأعــفــت  لــلــضــرورة.  إال 
الذين يعملون من مكاتبهم من هذه القيود. 
أكبر  أيــام   ١٠ غضون  فــي  نيودلهي  وأقــامــت 
مــســتــشــفــى فــــي الـــعـــالـــم لـــمـــواجـــهـــة فـــيـــروس 
كورونا، حيث يضم ١٠ آالف سرير من الورق 
الــمــقــوى. وقـــد تـــجـــاوزت حــــاالت اإلصـــابـــات 
حالة،  ألــف   ٥٠٠ الهند  فــي  كــورونــا  بفيروس 
كــمــا سجلت أكــثــر مــن ١٦ ألـــف حــالــة وفـــاة. 
وسجلت نيودلهي، التي يبلغ تعداد سكانها ٢٥ 

مليون نسمة، أكثر من ٨٣ ألف حالة إصابة.
في  سرير  آالف   ١٠ السلطات  وضعت  وقد 
في  الديني  سوماي  رادهــا  بمركز  المستشفى 
ضواحي المدينة، بحسب ما قاله المسؤول بي 
ام ميشرا، ومن المقرر أن يبدأ المستشفى في 
العمل بحلول الخامس من يوليو. وقال ميشرا 
تصنيعها  وجــرى  األســرة  تجميع  السهل  «من 
من  تمكنا  ولــذلــك  لــلــغــايــة.  قصير  وقـــت  فــي 
 ١٠ خــالل  المستشفى  فــي  العمل  مــن  االنتهاء 
أيام، في حين أن عمليات تصنيع أخرى كانت 
وســوف  الــوقــت».  هــذا  ضعف  تستغرق  ســوف 
تعالج المنشأة الطبية، التي تعد األكبر في الهند 
حجمها  أن  ويتردد  فيروسكورونا،  لمواجهة 
يوازي ٢٢ ملعب كرة قدم» مرضى الكورونا 
وسوف  والمتوسطة»  البسيطة  الــحــاالت  من 
تديرها القوات الحدودية شبه النظامية، التي 

تحرس الحدود الصينية-الهندية.

الهند تسّجل ٢٠ ألف إصابة
بكورونا في يوم واحد

هايكو  أعــلــن  وكـــــاالت:   - بــرلــيــن 
مـــاس، وزيـــر خــارجــيــة ألــمــانــيــا، أن 
رئاستها  فرصة  تنتهز  ســوف  بــالده 
ــــدوريــــة لــمــجــلــس األمـــــن الـــدولـــي  ال
للدفع مــن أجــل إصـــدار قــرار بشأن 

جائحة فيروس كورونا.

ووجــــــه مـــــاس الــــلــــوم إلـــــى أعــلــى 
هــيــئــة فــي األمــــم الــمــتــحــدة، بسبب 
بشأن  اآلن  حتى  قــرار  إصـــدار  عــدم 
العالمية،  األزمــــة  لــهــذه  االســتــجــابــة 
األمــر الــذى وصفه بأنه «دليل على 
العجز». وأضاف ماس: ال يمكن أن 

بينما  صــامــتــا،  األمـــن  مجلس  يقف 
الــعــالــم كــلــه يــتــعــامــل مـــع مــثــل هــذه 
تتولى  أن  الــمــقــرر  ومـــن  الــجــائــحــة. 
لمجلس  الـــدوريـــة  الــرئــاســة  ألــمــانــيــا 
األمـــن لــمــدة شهر اعــتــبــارا مــن أول 
يــولــيــو الــمــقــبــل. وتــســبــب نــــزاع بين 

الواليات المتحدة والصين حول دور 
منظمة الصحة العالمية، في عرقلة 
صـــــدور قـــــرار مـــن مــجــلــس األمـــن 
حول جائحة كورونا. واتهم الرئيس 
ــالــد تــرامــب منظمة  األمــريــكــي دون

الصحة العالمية بمحاباة الصين.

ألمانيا تعتزم الدفع بقرار أممي بشأن مواجهة الوباء

قررت إرسال فريق إلى الصين للتحقيق في أصل الفيروس

العام  المدير  قــال  جنيف-وكاالت: 
تــيــدروس  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة  لمنظمة 
أدهــــــانــــــوم غـــيـــبـــريـــســـوس فـــــي إفــــــادة 
لم  كوفيد-١٩  جــائــحــة  إن  صــحــفــيــة، 
تــقــتــرب حــتــى مــن نــهــايــتــهــا. وأضــــاف: 
كلنا  األمـــر.  هــذا  ينتهي  أن  نريد  «كلنا 
نــريــد الــمــضــي قــدمــا فــي حــيــاتــنــا. لكن 
الحقيقة المرة هي أنها لم تقترب من 
نهايتها، وعلى الرغم من تحقيق العديد 
من الدول لبعض التقدم على المستوى 
تزداد  الجائحة  فإن  الواقع  في  العالمي 
حدة» وتخطط المنظمة لعقد اجتماع 
هــذا األســبــوع لتقييم الــتــقــدم الـــذي تم 

إحرازه في األبحاث لمكافحة المرض.. 
ذلــك.  ينتهي  أن  جميعاً  وقـــال: «نــريــد 
أبعد  األمــر  أن  هو  الصعب  الــواقــع  لكن 
أن الوباء  ما يكون من نهايته»، مكرراً 
«يــتــســارع» فــي الــوقــت الــحــالــي. وتــابــع: 
«سبق أن خسرنا كثيرا من األمور، لكن 
ال نريد أن نفقد األمل». وأشار إلى أن 
للسيطرة  مهمة»  «أداة  سيكون  لقاحاً 
عــلــى الــفــيــروس عــلــى الـــمـــدى الــطــويــل 
داعياً الحكومات والمواطنين إلى وضع 
األرواح  بهدف «إنقاذ  بسيطة»  «حلول 
اآلن». ودعـــا الــحــكــومــات إلـــى «إجـــراء 
فحوص وتعّقب وعــزل وفــرض حجر 

صحي على المصابين».
  من جهة أخرى، قال جيبريسوس 
إلـــى  فـــريـــقـــا  ســـتـــرســـل  الــمــنــظــمــة  إن 
في  للتحقيق  المقبل  األســبــوع  الصين 
كانت  المستجد.  كورونا  فيروس  أصل 
الواليات المتحدة، أكبر منتقد لمنظمة 
ستنسحب  إنها  وقالت  العالمية  الصحة 
مــنــهــا، دعــــت إلــــى تــحــقــيــق فـــي أصــل 
ترامب  دونالد  الرئيس  قال  الفيروس. 
ووزير الخارجية مايك بومبيو إنه ربما 
يقدما  لم  أنهما  غير  مختبر،  في  نشأ 
أدلة على هذا الزعم الذي تنفيه بكين 

بشدة.

الصحة العالمية: الجائحة لم تقترب من نهايتها



المقاالت المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط  وال تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة

يوم  المتحدة  بــاألمــم  األمــن  مجلس  عقد 
جلسة   ،٢٠٢٠ يــونــيــو   ٢٤ الــمــوافــق  األربـــعـــاء، 
خــاصــة حـــول خــطــة «الـــضـــم» اإلســرائــيــلــيــة 
الــوزراء  مستوى  على  تلفزيونية،  دائــرة  عبر 
أنطونيو  المتحدة  األمم  عام  أمين  وبحضور 
غوتيريش، ووزير خارجية فلسطين رياض 
الــمــالــكــي. وكــعــادتــهــا وجــهــت واشــنــطــن عبر 
إلى  الذعــة  انتقادات  كرافت  كيلي  مندوبتها 
فرصة  أي  بتقويض  واتهمته  األمن،  مجلس 

لسالم حقيقي ودائم بين الطرفين.
لــيــس مـــن الــمــســتــغــرب تــصــريــح كــرافــت، 
فــهــي تمثل دولـــة االنــحــيــاز الــكــامــل والــدائــم 
لـــمـــصـــالـــح دولـــــــة االحـــــتـــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي، 
القرن  صفقة  بفرض  الخبيثة  ومحاوالتها 
الــســالم  فــرصــة  وكــأنــهــا  الفلسطينيين  عــلــى 
فرصة  ولكنها  فــرصــة،  إنها  نعم  األخــيــرة.. 
الفلسطينيين  حلم  إلنهاء  الذهبية  االحتالل 
في إقامة دولة حرة مستقلة وتحقيق عودة 
ظل  وفي  وأراضيهم،  ديارهم  إلى  الالجئين 
ذريع  وفشل  عربي،  وتخاذل  أمريكي  تآمر 
لـــقـــيـــادات الــمــنــظــمــة فـــي مــواجــهــة األطــمــاع 

اإلسرائيلية المتعاظمة.
المالكي  رد  كــان  حــقــاً  المستغرب  ولــكــن 
المؤتمر  خــالل  اإلعالميين  أحــد  ســؤال  على 
حيث  االجــتــمــاع،  بعد  عــقــده  الـــذي  الصحفي 
لمجلس  انتخابات  عقد  إمكانية  حــول  سأله 
التحرير  منظمة  بناء  وإعـــادة  جديد  وطني 
األولوية  «إن  المالكي:  فأجابه  الفلسطينية، 
صفقة  إلفــشــال  بــل  لالنتخابات  ليست  اآلن 

عن  انتباهنا  نبعد  أال  ويجب  األراضـــي،  ضم 
قابلة  غير  مسائل  إلــى  ونتجه  الخطر  هــذا 
لــلــتــحــقــيــق». وأكــــد عــلــى صــعــوبــة إجـــــراء أي 
انتخابات في أي دولــة، ثم أضــاف: «إما أن 
دولتنا  إقــامــة  فــي  الوطني  مشروعنا  نحمي 
لسنوات  المشروع  هذا  سنخسر  أو  المستقلة 
كلنا  قــوانــا،  نجمع  أن  علينا  قــادمــة.  طــويــلــة 
منتخب،  غــيــر  أو  منتخب  اســتــثــنــاء،  بـــدون 
من داخل منظمة التحرير أو من خارجها، 
التحدي  التحدي.  ونواجه  معا  نقف  أن  علينا 
ليس موجًها ضــد أبــي مــازن أو ضــد ريــاض 
الفلسطيني  الــشــعــب  كـــل  ضـــد  بـــل  الــمــالــكــي، 
الفلسطيني،  الشعب  سردية  وضد  ووجــوده، 
لذلك  الفلسطيني.  الــشــعــب  مستقبل  وضـــد 
لهزيمة  مــعــا  جــهــودنــا  كــافــة  نــضــع  أن  علينا 
مشروع ضم األرض الفلسطينية. وبعد ذلك 

يمكن بحث كل شيء».
الخارجية  وزيــر  معالي  يا  هنا:  وأتــســاءل 
كان  متى  الـــورق،  على  إّال  تتحقق  لم  لــدولــٍة 
الــوقــت مــنــاســبًــا إلجــــراء انــتــخــابــات حقيقية 
أغلب  فلسطيني  وطني  لمجلس  الحياة  تعيد 
ولتاريخهم)  لهم  االحترام  كل  (مع  أعضائه 
ال  أو  الذاكرة،  فقدوا  أو  اهللا  توفاهم  قد  إما 

يملكون القدرة الصحية على متابعة األخبار 
وأصبح  القرارات،  وإصــدار  األحــداث  وتقييم 

من يتحكم فيه أفراد من فصيل واحد؟.
الشعب  يريده  الــذي  الحقيقي  التحدي  إن 
منظمة  قـــيـــادة  اعــــتــــراف  هـــو  الــفــلــســطــيــنــي 
محمود  رأسها  وعلى  الفلسطينية،  التحرير 
عــبــاس وصــائــب عــريــقــات وآخـــــرون، بفشل 
مسيرة أوسلو التي دافعوا عنها سنوات طويلة 
وحـــاربـــوا كــل الــمــعــارضــيــن لــهــا. لــقــد قدمت 
المنظمة بقيادتها الحالية منذ اتفاقية أوسلو 
اآلمال واألحــالم لشعبنا، فما أصابه إال الهم 
بقراراتهم  لوثوه  َوْحــل  في  وأغــرقــوه  والغم 

واستراتيجياتهم الفاشلة.
الــصــادق  الــوطــنــي  عــلــى  اآلن  الـــواجـــب  إن 
تحمله  ويــعــلــن  الـــتـــحـــدي،  يــقــبــل  أن  مــنــهــم 
ــيــوم مــن ضــيــاع للحقوق  لــمــا وصــلــنــا إلــيــه ال
الفلسطينية وعلى رأسها القدس وترك أهلها 
أن  المنظمة  قيادة  وعلى  مجهول.  لمصير 
تتحمل أيًضا تهميش شعبنا في الخارج وقد 
وتعمدت  مــاليــيــن،  السبعة  عــددهــم  تــجــاوز 
إبعادهم عن القرار الفلسطيني عبر تمثيلهم 
وتمسك  الــوطــنــي،  المجلس  فــي  ديمقراطًيا 
القيادة الحالية بكل مراكز القرار الفلسطيني 

وكأنها قيادة أبدية ال بديل عنها. هذه الحالة 
أسقطت شعبنا في شرخ وانقسام لم يشهده 
على  وصمة عار  بل يعتبر  تاريخنا النضالي، 

كل من كان سببًا فيه.
على  فلسطين  خارج  في  شعبنا  عاش  لقد 
أمــل الــعــودة إلــى ديــارهــم ورؤيـــة كــيــان حّر 
يــمــثــلــهــم، ولــكــن لــألســف كــــان الــتــشــتــت في 
أصقاع األرض والبعد عن بالدهم وتفرقهم 
نزيف  وكــأنــه  مستمر  تــزايــد  فــي  أهلهم  عــن 
ال يــنــقــطــع، ال ســيــمــا الــمــقــيــمــيــن مــنــهــم في 
في  الــحــائــرون  هـــؤالء  الــالجــئــيــن،  مخيمات 
األرض هم من دفعوا أبهظ األثمان وتجرعوا 
في  الحياة،  وذل  الغربة  وألــم  العيش  مــرارة 

سبيل تحقيق حلمهم بالعودة إلى بالدهم.
الــتــحــدي الــــذي تــطــلــبــه يـــا مــعــالــي الــوزيــر 
قــادة  يعود  عندما  االحــتــالل  أمــام  سيتحقق 
الــمــنــظــمــة إلــــى شــعــب فــلــســطــيــن، ويــلــتــفــون 
حولهم ويكونون حماة لهم في كل الميادين، 
بحق  أياديهم  اقترفت  ما  بنتائج  ويعترفون 
أسمى قضية عرفها الوجود، أال وهي قضية 

فلسطين.
معهم  سيقبل  الفلسطيني  الشعب  حينها 
ـــده، ويـــخـــوضـــون غــمــار  ـــري الــتــحــدي الـــــذي ت
الــمــواجــهــة مــتــحــديــن ضـــد االحــــتــــالل، وقــد 
وضع الشعب حينها ثقته فيمن هم أهل لها، 

بإرادتهم وخيارهم.
ومن  عباس  محمود  الرئيس  سيقبل  فهل 

معه من قادة المنظمة هذا التحدي؟!

نقالً عن موقع «عربي ٢١»

دخل العمل العسكري إلى مرحلة من السكون بعد انكسار قوات حفتر في 
الغرب الليبي وتراجعها إلى ما بعد مدينة سرت، التي تبعد عن العاصمة طرابلس 
هي  أصبحت  التي  ســرت،  حــدود  على  اآلن  تقف  الــوفــاق  قــوات  كــم.  نحو ٤٥٠ 
والجفرة ومناطق حقول وموانئ النفط، نقطة التجاذب السياسي بين األطراف 

المعنية كثيًرا بالمسألة الليبية.
وتدور تصريحات األطراف اإلقليمية والدولية حول كيفية تسوية النزاع بعد 
التطورات العسكرية التي عززت من موقف حكومة الوفاق التي أعلن رئيسها 
ركزت  فيما  الليبي،  التراب  كافة  على  النفوذ  بسط  حتى  القتال  في  االستمرار 
حليفتها تركيا على سرت والجفرة والهالل النفطي، لترد القاهرة بأن األخيرة 
المتحدة  الـــواليـــات  ولتتحدث  أحــمــر،  خــط 
واالتحاد األوروبي عن ضرورة وقف القتال 

وعودة تدفق النفط.
التطور الالفت هو دخول عناصر الفاجنر 
إلـــى حــقــل الـــشـــرارة الــنــفــطــي الــــذي اســتــأنــف 
اإلنتاج بعد توقف دام ٦ أشهر، ولهذه الخطوة 
داللــتــهــا الــكــبــيــرة والــخــطــيــرة فـــي حــــال لم 
تكن مجرد جس نبض لــردود فعل األتراك 

واألوروبيين واألمريكيين.
أما إذا لحق هذه الخطوة خطوات مماثلة 
فيها  وتمركزت  النفط  ومــوانــئ  حقول  فــي 
قوات الفاجنر، فإن ذلك يعّد منعطًفا خطيًرا 
سيفاقم األزمة الليبية ويدفعها إلى مستوى 
تحدثت  الشهيرة  األمريكية   (FP) بوليسي الفورين  مجلة  الصراع.  من  متقدم 
في تقارير سابقة عما اعتبرته استراتيجية روسية لتعزيز النفوذ الخارجي من 
خالل منافسة الغرب األمريكي األوروبي في إمدادات النفط خاصة في منطقة 
الشرق األوسط. وأسهب أحد تقاريرها الذي كان عنوانه: مستقبل النفط العراقي 
روسّيا، أسهب في توصيف التغيير الواضح في خريطة الشركات التي تستكشف 
وتنتج النفط في العراق، وكيف أن ثالث شركات أمريكية عمالقة خرجت لتحل 

محلها ثالث روسية. 
إن وضع روسيا يدها على النفط الليبي، أو إدخاله في دائرة صراع، يعني أن 
المنطقة األهم في إنتاج وتصدير النفط تواجه صعوبات كبيرة لن تكون في 
أوروبًيا  أمريكًيا  تصعيًدا  نشهد  أن  المتوقع  من  واألوروبيين  األمريكيين  صالح 
إزاء الخطوة التي أقدمت عليها روسيا، وقد يكون رد الفعل الروسي التراجع، إال 
أن ذلك سيكون بشروط تتعلق بكيفية إدارة عوائد النفط ونتيجته إنهاء سيطرة 
حكومة الوفاق عليه كلًيا، وتوزيعه بشكل يرضي جبهة الشرق. وهو ما يمكن 
أن يكون ضمن تسوية تشرف عليها واشنطن وموسكو، كما أن هناك احتمال 

مقاومة تكتيك موسكو إال إذا اقترن بخروج روسيا كلًيا من ليبيا.
ملف تقاسم الثروة لقي رواًجا بعد الحرب على طرابلس، خاصة بعد أن تبين 
ألطراف عدة فشل العدوان وضياع فرصة سيطرة حفتر على مقاليد األمور في 
البالد. فصدحت القاهرة، التي ترجو أن تكون أول المستفيدين من المال الليبي، 
بضرورة تقاسم الثروة، واستجابت عواصم عدة عربية وغربية للمطلب حتى 

صار ضمن مقررات لقاء برلين. 
البالد،  بتقسيم  تنذر  الدولي  إلى  المحلي  من  انتقلت  التي  االستقطاب  حالة 
سيطرة  ضــرورة  على  التأكيد  هي  األمريكي  الخارجية  وزير  تصريحات  وآخر 
المؤسسة الوطنية للنفط على إدارة الخام الليبي من الناحية الفنية، وهناك اتجاه 
إلى تبني آلية لتوزيع عوائده خارج نطاق سلطات المؤسسات التقليدية (الحكومة 
والمصرف المركزي)، وهذا قد يسهل التوافق على توزيع النفط بشكل يرضي 
نوايا  هو  السيناريو  هــذا  يربك  قد  ما  لكن  ــا،  روســيًّ المدعومة  الشرقية  الجبهة 
روسيا وإذا ما كانت ستنسحب من ليبيا.. إذن سيكون هذا هو المطلب الحيوي 
األمريكي األوروبــي والذي إن تعثر فستتعثر معه ملفات أخرى وربما سيكون 

مبرًرا للتصعيد العسكري.
نقالً عن موقع «عربي ٢١»

الفاجنــر في حقــل الشـــرارة.. التحّدي الفلسطيني الذي نريده
خطوة لها ما بعـــدها

السنوسي بسيكري

محمد األنصاري

دخول عناصر 
الفاجنر إلى 

حقل الشرارة 
النفطي له  

دالالته الكبيرة 
والخطيرة 

التحدي  يقبل  أن  الصادق  الوطني  على  اآلن  الواجب  إن 

ويعلن تحمله لما وصلنا إليه اليوم من ضياع للحقوق الفلسطينية 

٢١ منتدى الرايةمنتدى الراية
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«محمد  المخضرم  الصحفي  زميلنا  بدأ 
عـــبـــد الـــــــاله» إذاعـــــــة جـــانـــب مــــن مــســيــرتــه 
الصحفية، عبر اليوتيوب، ذكرنا بها بالزمن 
من  فيها  ما  رغم  الصحافة،  لمهنة  الجميل 
أشــواك،  من  بدايتها  في  ما  ورغــم  متاعب، 
ورغم أنها مهنة نادراً ما تخلص لمن أخلصوا 
من  اآلن:  سائل  يسأل  ربما  أنه  والدليل  لها، 
«محمد عبد الاله»؟، في وقت صار فيه من 
ال يجيدون كتابة جملة مستقيمة هم رؤساء 
تــحــريــر الــصــحــف الــكــبــرى، وشــاهــدنــا ألول 
رؤساء  المصرية،  الصحافة  تاريخ  في  مرة 
تحرير ال يجيدون الكتابة، ويأتي المخاض 
كالنساء  والــطــلــق  مــكــتــبــه،  بــجــزع  ألحــدهــم 

الحوامل، حتى يكتب مقاالً!
وعــنــدمــا اســتــمــع لــمــســيــرة «مــحــمــد عبد 
الـــاله» ولــمــا آلــت إلــيــه أحــوالــه، أتــذكــر قامة 
صحفية مصرية كبيرة، هو الراحل محمود 
عوض، الذي اشتبك في أوج تألقه مع رئيس 
صبري»،  األخــبــار «مــوســى  جــريــدة  تحرير 
ودخل معه في أزمة وصلت للقضاء، أوشك 
عظيم،  قــضــائــي  بــمــبــدأ  ينتصر  أن  خــاللــهــا 
يجعل من الكتابة حقاً مكتسباً للصحفي، وال 
التحرير،  لرئيس  التقديرية  للسلطة  يخضع 
لكن ما حال دون ذلك هو شخصية الرجل 
الــتــي فــيــهــا خــشــونــة، دفــعــت بــمــحــامــيــه إلــى 
االستئناف،  فــي  القضية  وعــن  عنه  التخلي 
الــهــواري  عصمت  لــي  رواه  الــذي  النحو  على 

وكيل نقابة المحامين رحمه اهللا!

كان الهواري بليغاً، وكان المحامي الموكل 
عــن مــحــمــود عـــوض وفـــي الــمــحــكــمــة قــال: 
صبري،  مــوســى  عــن  ألدافـــع  هنا  إلــى  جئت 
الصحفي  وعن  صبري،  موسى  مواجهة  في 
مــوســى صــبــري فـــي مــواجــهــة االمــبــراطــور 
في  حكم  انــتــزاع  في  ونجح  صبري.  موسى 
محمود  عــمــود  بــعــودة  درجـــة  أول  محكمة 
عوض إلى جريدة «األخبار»، لكن المؤسسة 
طعنت في الحكم أمام محكمة االستئناف!

وفي هذا التوقيت كان «عوض» قد تولى 
فقطع  جــريــدة «األحـــــرار»،  تحرير  رئــاســة 
الــصــلــة بــكــل مــا هــو قــديــم، وألن «عصمت 
الهواري» كان يكتب مقاالً أسبوعياً بها، فقد 

توقف عن النشر له، فأسرها في نفسه!
في  متخصصاً  كـــان  الـــذي  الــرجــل  يــقــول 
الــقــضــايــا الــعــمــالــيــة، إنـــه كـــان يــعــرف بموعد 
الليلة  فــي  لــه  زيـــارة «عـــوض»  مــن  الجلسة 
األحوال،  عن  سؤال  فال  هذا  ودون  السابقة، 
محاميا  كان  أنه  مع  مناسبة  بأي  تهنئة  وال 
قد  كــان  ليلة  ذات  زاره  وعــنــدمــا  مــتــطــوعــاً، 
لم  الـــذي  بجريدة «األحــــرار»  موقعه  تــرك 
وعندئذ  شهور،  ثالثة  من  أكثر  فيه  يستمر 
الوكالة  من  يعفيه  أن  منه «الهواري»  طلب 
ليخسر  آخــــر،  مــحــام  عـــن  لـــه  يــبــحــث  وأن 
فتحاً  تــكــون  أن  يــمــكــن  كـــان  الــتــي  الــقــضــيــة 

التحرير،  رؤســاء  لتعسف  حداً  يضع  عظيماً، 
عند الخالف مع أي صحفي!

األخبار  قوة  على  عوض  محمود  واستمر 
بال عمل، ليظهر له بين الحين واآلخر، مقاالً 
بنشره  نعلم  كنا  اليوم»  يوميات «أخبار  في 
أن الخالف بين إبراهيم سعدة رئيس تحرير 
المؤسسة «موسى  رئيس  مع  اليوم»  «أخبار 
صبري» في أشده، وكانت الفترات متباعدة 
بالمقاالت  مكتفيا  كـــان  عـــوض  لــكــن  جــــداً، 
والتي  الخليجية،  الصحف  في  له  تنشر  التي 
معدودات في مصر، ولم  كانت توزع نسخاً 
جعل  الــذي  اإلنترنت  عــرف  قــد  العالم  يكن 
منه قرية صغيرة، وقد أدرك هو أنه أخطأ 
عندما  ذلك،  من  سنوات  بعد  نفسه  حق  في 
التقى به «عبد الوهاب مطاوع» وطلب منه 
واتصل  باألهرام،  «الشباب»  لمجلة  الكتابة 
ـــعـــرض، لكنه  لــيــنــاقــش مــعــه ال هـــو هــاتــفــيــاً 
زمن  في  (الوسيط)  سكرتيرته  بأن  فوجئ 
لمطاوع  فقال  تعرفه،  ال  األرضية  الهواتف 
ـــ «الــشــبــاب»  إنـــه كـــان مـــتـــردداً فــي الــكــتــابــة ل
لكن بعد اكتشافه لجهل السكرتيرة باسمه، 
تحرير،  رئيس  مكتب  في  أنها  والمفروض 

فإنه مستعد للكتابة بدون قيد أو شرط!
كان محمود عوض في شبابه أحد نجوم 
النجوم،  صانعة  المؤسسة  الــيــوم»،  «أخــبــار 

على  عــن «األهـــــرام»  بــذلــك  تختلف  والــتــي 
النحو الــذي ذكــره «محمد عبد الــاله» الذي 
انتقل للعمل من األولى للثانية، لكن الخالف 
مع إدارة الصحف مدمر، وقد دمر محمود 
وجهات  تقريب  دون  حــال  وربــمــا  عـــوض، 
شخصية  صبري،  موسى  وبين  بينه  النظر 
والمتغطرسة  والــمــتــعــالــيــة  الــعــنــيــدة  عـــوض 
أحــيــانــاً، وفـــي فــتــرة كــانــت فــيــهــا المؤسسة 
تــضــم عـــــدداً مـــن «مــشــايــخ الـــعـــرب» الــذيــن 
الشيخ  مثل  الخالفات،  تذويب  على  يعملون 
عبد الوراث الدسوقي، الذي كان يفصل بين 
مصطفى أمين وجالل الحمامصي وموسى 

صبري فيما اختلفوا فيه.
إلـــى اآلن لــم يــصــل «مــحــمــد عــبــد الـــاله» 
فـــي فــيــديــوهــاتــه إلــــى الـــخـــالف بــيــنــه وبــيــن 
اإلمــبــراطــور «إبــراهــيــم نــافــع»، وانــتــهــى به 
الترقي  من  ويحرمه  المؤسسة،  خــارج  إلــى 
في  المهمة  األســمــاء  أحـــد  لــيــكــون  الطبيعي 
بمراحل..  مــرت  عالقة  وهــي  نــافــع،  خالفة 
الاله»  اسمه «عبد  اقتراح  تم  عندما  األولى: 
لالنتقال من األخبار إلى األهرام، وقد قبل 
نافع هذا على مضض، لكنه في النهاية قبله، 
السابقة  االنــتــخــابــات  فــي  كــان  صاحبنا  ألن 
جــالل  لمنافسه  مــؤيــدا  النقيب  مــوقــع  عــلــى 
المهني  ثقله  نافع  يكتشف  وعندما  عــارف، 

يفتح  أن  في  غضاضة  يجد  وال  منه،  يقربه 
له المجال للكتابة، وإن تسبب هذا في عدم 
في  عليه  بــدا  الــذي  بالشكل  أحــيــانــاً  االرتــيــاح 
أنقرة بعد الترحيب الكبير من قبل السفير 
المصري هناك، لصاحب القلم الذي يعجبه، 

والذي كان يظنه أكبر من هذا في السن!
لقد ذكرنا «محمد عبد الاله» في تجربته 
بـ «األخبار» و»األهرام» بجيل «األسطوات» 
الـــكـــبـــار الــــذيــــن يـــقـــومـــون بــعــمــلــيــة الــضــبــط 
الجديدة،  لألجيال  الخبرات  ونقل  والتعليم، 
لنتحسر على هذا الزمن، وقد صارت أزمة 
الصحف الجديدة، أنها صحف الجيل الواحد، 
وضاعت  تنتقل،  خبرة  وال  يعلم،  معلم  فال 

مع هذا الكثير من تقاليد المهنة وأصولها!
في  تجربته  بــدأ  عندما  هيكل  كــان  وقــد 
الوظيفي  الكادر  في  «كاتب»  بند  استحداث 
فقد  ذلــك،  أهمية  يــدرك  األهـــرام  بمؤسسة 
مرتبات  لهم  ووضع  ومفكرين،  كتاباً  عين 
مرتفعة وهو يقول لهم إن هذا الراتب ليس 
مقابل الكتابة ولكنه مقابل أن يأتي أحدهم 

إلى مكتبه كل يوم ليحتسي قهوته!
ومــهــمــا يــكــن، فـــإن الــصــحــافــة الــتــي هي 
تنزل  لم  خــارجــه،  من  ليفيد  يمتد  كالقرع 
محمد عبد الاله، المكانة الالئقة به، صحيح 
أنــــه يــعــمــل فـــي وكـــالـــة رويـــتـــرز بــالــقــاهــرة 

قمة  على  أمثاله  مــكــان  لكن  يتقاعد،  ولــم 
الصحافة المصرية، وربما لو حدث هذا لما 
شاهدنا هذا السقوط المروع لهذه الصحافة، 
وجزء كبير منه يرجع لغياب المهنة وتواضع 
فقط  وليس  الصحفية،  القيادات  إمكانيات 

في عملية االستبداد السياسي!
متألقة  الــمــصــريــة  الــصــحــافــة  كــانــت  لــقــد 
تــأمــيــم  ومــــع  األول،  االســـتـــبـــداد  زمــــن  فـــي 
لتوافر  عليها،  الــرقــابــة  وفـــرض  الــصــحــافــة 
الصفحات  كــانــت  وإذا  الــمــهــنــيــة،  ــقــيــادات  ال
األولى خاصة بالحاكم، خطب وافتتح وقام 
في  عنها  يغنيه  مــا  يجد  الــقــارئ  فــإن  ونـــام، 
الصفحة األخيرة، وفي الصفحات الداخلية، 
تحقيق.  أو  حـــوار،  أو  خــبــر،  أو  مــقــال،  عبر 

والسياسة ليست كل العمل الصحفي!
على «محمد  الغالبة  الصفة  هي  والمهنة 
عــبــد الــــــاله»، وبـــدايـــاتـــه فـــي قــســم الــشــؤون 
كلها  انــحــيــازاتــه  جعل  والــخــارجــيــة،  العربية 
ــاً، ومــحــلــالً،  لــلــمــهــنــة، مــتــرجــمــاً، وصــحــفــي
وكاتباً، ثم إنه جاء من هناك، حيث صعيد 
مصر، وحيث الحرص الشديد على التفوق، 
وحيث ال حياة إال في العمل، وحيث ساعات 
الــعــمــل الــطــويــلــة، وبـــال راحـــة فــي كثير من 
والــســعــادة  المكتب،  فــي  فــالــراحــة  األحــيــان، 
عمل  على  منشوراً  اسمه  المرء  يجد  عندما 

مهم!
محمد  المصرية  الصحافة  خسرت  لقد 

عبد الاله.

«محمد عبد الاله».. أو «محمود عوض»!
gmail.com@azouz١٩٦٦كاتب وصحفي مصريسليم عزوز

ــخ الــصــحــافــة الــمــصــريــة رؤســــاء تــحــريــر ال يــجــيــدون الكتابة ــاري ــي ت ــا ألول مـــرة ف شــاهــدن
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السبيل لتحقيق السالم بين بني البشرالعمــر الحقيقي لإلنســـان 
المحبة والسالم واألخوة ال تتحقق إال بالمساواة بين بني البشر دون تفرقة أو تمييز

ــصــادف أشــخــاصــاً فــي أواخـــر  أحــيــانــاً قــد تُ
الثالثين من عمرهم ويُخيل إليك أنهم أكبر 
من ذلك ، وقد تُفاجأ بأن شخصاً ما في العقد 
الخامس من عمره في حين كنت تعتقد بأنه 

أصغر سناً.
إن العمر الحقيقي لإلنسان ال يتم تحديده 
من خالل حساب عدد السنين التي قضاها على 

كوكب األرض ، إنما يتم التنبؤ به 
من خالل معرفة العمر الحيوي 
و النفسي و االجتماعي. ويمكن 
لإلنسان  الحيوي  العمر  تعريف 
ـــأنـــه عـــمـــر أنـــظـــمـــة الـــجـــســـم و  ب
المتمثل بكيفية أدائها لوظائفها ، 
وتلعب بعض األرقام دوراً مهماً 
في تحديد مستوى الصحة التي 
الــدم  كضغط  الــفــرد  بــهــا  يتمتع 
و مــســتــوى الــجــلــوكــوز فــي الــدم 

والدهون الثالثية.
ومـــــن الــــمــــعــــروف حــــدوث 
في  سنويًا   ٪١ حوالي  تغييرات 

والجهاز  الدموية  واألوعية  القلب  عمل  أداء 
العمر  تــقــدم  مــع  الــصــمــاء  والـــغـــدد  التنفسي 
فإذا  تقريباً،  األربعين  أو  الثالثين  سن  بعد 
سيكون   ،٪١ من  أقل  التغييرات  هذه  كانت 
عــمــرك الــحــيــوي أقــل مــن عــمــرك الــزمــنــي، 
و مـــن خـــالل مــمــارســة الــريــاضــة بــانــتــظــام 
فقدان  تقليل  بإمكانك  صحي  طعام  وتناول 
الــوظــائــف الــبــيــولــوجــيــة الــرئــيــســيــة مــثــل  قــوة 
العضالت و قوة الجهاز المناعي بنسبة تصل 
إلى  فينقسم  النفسي  العمر  أمــا     .٪٥٠ إلــى 
القدرة  به  يقصد  و  المعرفي  األداء  قسمين 
أنه  الــمــعــروف  ومــن  والــتــذكــر،  التعلم  على 
صعوبة  مــن  البعض  يعاني  الــســن  تــقــدم  مــع 
فــي اســتــيــعــاب مــعــلــومــات جــديــدة ومــشــاكــل 

فــي الـــذاكـــرة، والــقــســم الــثــانــي هــو األداء 
التعامل  على  القدرة  يعني  و  العاطفي 
مـــع الــمــشــاعــر وإدارتــــهــــا، فــكــلــمــا زاد 
الــمــشــاعــر  و  تــحــكــمــك بــانــفــعــاالتــك 

الــســلــبــيــة كــالــغــضــب و الـــحـــزن ، 
كــلــمــا تــمــتــعــت بــصــحــة 
نفسية أفضل، وإلبقاء 
أصغر  النفسي  عمرك 

مـــــن عــــمــــرك الـــزمـــنـــي 
تقوي  أن  عليك  يتعين 
ذاكــــــرتــــــك مــــنــــذ فـــتـــرة 

الدائم،  والتعلم  المستمرة  بالقراءة  الشباب 
النفسية. الصحة  على  المحافظة  وأيضاً 

على  االجــتــمــاعــي  الــعــمــر  تــحــديــد  يعتمد  و 
في  السائدة  للتوقعات  بالنسبة  الــفــرد  وضــع 
المجتمع حول مجالي األسرة و العمل، ففي 
مجتمعنا المحلي يفترض الناس أن من هم 
الثالثينيات  أوائــل  أو  العشرينيات  أواخــر  في 
مـــتـــزوجـــيـــن، ومــــــن هــــم فــي 
ــنــيــات مــتــقــاعــديــن عــن  ــي الــســت
العمل و لديهم أحفاد، لكن قد 
للفرد  االجتماعي  العمر  يكون 
أصــغــر أو أكــبــر مــن الــمــتــوقــع، 
فــــمــــثــــالً هـــــنـــــاك مــــــن يــــــرزق 
بأطفال في أوائل األربعينيات، 
إلصابة  يتعرض  من  وبعضهم 
ويــتــقــاعــد فــي ســن مــبــكــرة، و 
آخــــريــــن مــنــعــتــهــم الـــظـــروف 
مـــن الـــحـــصـــول عــلــى الــشــهــادة 
ــامــنــة  ــث ـــويـــة قـــبـــل ســــن ال ـــان ـــث ال
أواخر  عليها  حصلوا  و  عشرة، 

العشرينيات.
تحدده  لإلنسان  الحقيقي  العمر  إن  أخيراً 
والنفسية  الجسدية  الصحة  منها  عدة  عوامل 
و الـــوضـــع االجــتــمــاعــي ، و لــمــعــرفــة عــمــرك 
هو  مــا  الـــســـؤال:  هـــذا  نفسك  اســـأل  الحقيقي 
شعوري تجاه العمر؟ ال تقل وفقاً للتقويم فقد 
أصبح عمري كذا، ذاك عمٌر زمنٌي ال عالقة 
لـــه  بــعــمــرك الــحــقــيــقــي الــــذي تــشــعــر بـــه من 
عامل  أهــم  به  تشعر  ما  يكون  وقــد   ، الداخل 

يحدد صحتك وسعادتك.
دراســـــــات عـــديـــدة أثــبــتــت أن األشـــخـــاص 
و   ، بإيجابية  للحياة  ينظرون  الذين  السعداء 
غالباً  بهم  المحيطة  الــظــروف  مع  يتكيفون 
أصغر  يــبــدون  و  جــيــدة  بصحة  يتمتعون  مــا 
تحبس  ال  لــذا  الــزمــنــي،  عمرهم  مــن 
إنتاجيتك  و  إبــداعــك  و  تفكيرك 
في إطار عمرك 
تنفس  الزمني، 
و   ، بـــإيـــجـــابـــيـــة 
بجسدك  اعــتــِن 
ســيــنــعــكــس  و   ،
ذلـــــــــــــــــك عـــــلـــــى 
مـــــــــظـــــــــهـــــــــرك 

الخارجي. 

اإلنـــــســـــان واحـــــــد مــــن ســتــة 
مــلــيــارات مـــن الــبــشــر األحــيــاء 
الـــذيـــن يــقــطــنــون ســـت قـــارات 
وقد   ، الــعــالــم  هــذا  فــي  تنتشر 
قــيــمــة  لــــإلنــــســــان  اهللا  جــــعــــل 
عــظــيــمــة وأعـــلـــى شـــأنـــه ورفـــع 
سامقة  مــكــانــة  وحـــبـــاه  قــــدره 
خلق  ممن  كثير  على  وفّضله 
أن  اهللا  أراد  ثـــــم  تـــفـــضـــيـــال. 
متزنة  ســويــة  إنسانيته  تــكــون 
وتكون  المتزن،  السوى  لخلقه 
كخلقه  قوية  جميلة  إنسانيته 
الـــمـــركـــب فــــي أجـــمـــل صــــوره 
وأحــســن تــقــويــم. اإلنـــســـان هو 
األرض  طــــيــــن  مــــــن  قـــبـــضـــة 
تتمثل  اهللا  نــــور  مـــن  ونــفــحــة 
الصافية  الـــروح  أشــراقــه  فيها 
وقــــوة الــوعــي الــمــدركــة وقــوة 

النفس المريدة.
نــــــرى األجـــــنـــــاس الــبــشــريــة 
ـــون  ـــل مــخــتــلــفــة مـــــن حـــيـــث ال
على  يدل  ما  والعرق  والجنس 
أن األخوة يجب أن تكون أخوة 

إنسانية تشمل سائر البشر. 
األخـــــوة والــمــحــبــة والــســالم 
باإلنسان  تسمو  التي  والمساواة 
وتـــرفـــعـــه إلـــــى مـــســـتـــوى بــنــاء 

والخير  الــحــب  يــســودهــا  حــيــاة 
والـــــعـــــدل. تـــدعـــو األخـــــــوة إلـــى 
ونسيان  الحب  على  االجتماع 
الفوارق العرقية واالجتماعية، 
ونــبــذ الـــحـــروب والــصــراعــات 
عالم  فــي  والعيش  والتطاحن 
يسوده األمن والسالم واألخوة 
والــــــعــــــدل والـــــمـــــســـــاواة حــتــى 
يتمناها  التي  السعادة  تتحقق 

كل إنسان. 
إن المحبة والسالم واألخوة 
بـــالـــمـــســـاواة  إال  تـــتـــحـــقـــق  لــــن 
تفرقة  دون  الــبــشــر  بــنــي  بــيــن 
أوتمييز، والغاية القصوى من 
الــتــآخــي هــي الــســعــادة والــحــب 

مدى الحياة. 
من  األســــاســــي  الـــهـــدف  إن 
األرض  عـــلـــى  اإلنــــســــان  حـــيـــاة 

وأخوة،  سالم  في  العيش  وهو 
فسوف  البشر  نوايا  اتحدت  إذا 
على  جنة  إلى  حياتهم  تتحول 

األرض. 
إنــســانــيــة  كــلــمــة  مــعــنــى  إن 
ألي  ـــــقـــــول  ن أن  وقــــيــــمــــتــــهــــا 
ـــــســـــان،  كـــــــان أنـــــــت أخـــــــي اإلن
أخـــــــــي  األبـــــيـــــض واألســــــــــود، 
لونك  إلــى  نظر  دونــمــا  نحبك 

بعين  نــنــظــر  وأن  وجــنــســك، 
اإلنسانية نحوه على إنه إنسان 
متشابهون  بالمئة  مئة  مثلنا 
يستحق  وجميعنا  العظم  حتى 
جميل  تعبير  األخـــوة  الــحــيــاة. 
يــعــبــر عـــن الـــهـــدف مـــن حــيــاة 
وهـــو  األرض  عـــلـــى  ــــســــان  اإلن
يـــعـــيـــش فـــــي أخــــــــوة وســــــالم. 
األخوة هي القيمة النبيلة التي 
إقامة  فــي  الــتــعــاون  إلــى  تدعو 
حــــضــــارة مـــشـــتـــركـــة تــســتــفــيــد 
األخوة  جمعاء،  البشرية  منها 
الحضارة  بناء  إلى  الدعوة  هي 
بالحياة  واالستمتاع  اإلنسانية 

بالسعادة. واإلحساس 
بالمبدأ  توحى  كلمة  األخــوة 
عن  يعبر  الذي  والشامل  العام 
فاألخوة  البشر،  بين  المساواة 
باإلنسان  تسمو  إنسانية  قيمة 
االقتصادية  خصوصيته  فــوق 
ــــمــــاعــــيــــة والـــعـــرقـــيـــة  واالجــــت
هــذه  تتحقق  ولـــن  والــديــنــيــة، 
الــجــهــود  ــتــضــافــر  ب إال  الـــقـــيـــم 

والتآزر والتعاون. 

ال تقلق على المصائب والبالء والشدائد 
التي تقف أمامك حائلة وحاجزة بينك 
وبين أمنيتك المرجوة فالفائز هو الذي 
اصطبر عليها و قابلها بحكم بالغة، فله 
دمعة الفرح والغبطة والسرور. أما الذي 
خــاف وهــاب وعــاد مــن وســط الطريق 
الذي كان قرب الفتح فإنه خسر وضل 
وستعود المصائب أمامه أكثر مما كانت 
وذوقــه  الفالح  طعم  يجد  فلن  قبل  من 

أبًدا سوى الندامة والحسرة واليأس.
يا أخي، لو قلبَت وتصفحَت صحفات 
التاريخ وأوراقــه فعيناك لن تدركا أحًدا 
وأدرجــت  درجته  وارتفعت  شأنه  َعُظم 
حــيــاتــه فــي كــتــب الــتــاريــخ إال ولـــه حياة 
مليئة بالمحن واالبتالء الذي ما وجدَت 

جزءاً منه في طريق بغيتك. 
يـــــا أخــــــــي، أتــــــــرك جـــمـــيـــع الـــســـطـــور 
وصفحاته  الــتــاريــخ  كتب  فــي  المسجلة 
وخذ شخصية واحدة، تاريخها العظيم 
مــســجــل فـــي كـــتـــاب ال ريــــب فــيــه وهــو 
عليه  اهللا  صــلــى  محمد  ونبينا  حبيبنا 
وسلم. كل واحد منا من الصغار والكبار 
يعرف حياة نبينا صلى اهللا عليه وسلم 

كيف عاش حياته الكاملة.
اهللا  صلى  رســولــنــا  حــيــاة  قــــراءة  عند 
عليه وسلم نجده قدوة شامخة سياسًيا 
بدأ  الحياة.  مجاالت  كل  في  ومجتمعًيا 
تعالى  سبحانه  اهللا  من  الموكلة  مهمته 
وحيًدا وتجاوز عقبات الطرق وشدائدها 
اضطر  حتى  الكفار  إيــذاء  من  وعوائقها 

بأخالقه  عليها  واصــطــبــر  الــهــجــرة  إلـــى 
مهمته  إلــى  ودعــاهــم  الحسنة  الكريمة 
بالحمكة والموعظة الحسنة حتى جاءت 
بعد  الفتح  يــوم  المستمرة  جهوده  ثمرة 
الناس  وصــار  الهجرة  من  أعــوام  ثمانية 
ــــا وهــو  ــــن اهللا أفــــواًج يـــدخـــلـــون فـــي دي
أصحابه  من  اآلالف  مئات  بين  موجود 
أن  ويــكــفــيــك  فـــــرًدا،  دعـــوتـــه  بـــدأ  بينما 
عليه  اهللا  صلى  بالنبي  وتقتدي  تطبق 
وسلم في حياتك التي واجه فيها شتى 
الــمــشــاكــل والــصــعــوبــات. وهــنــاك رأيـــان 
هذا  إن  يقول  فالبعض  الفيروس  بشأن 
لعباده  تعالى  سبحانه  اهللا  مــن  عـــذاب 
يقول  الثاني  والبعض  دينه  تركوا  الذين 
إنه حرب عالمية ثالثة بدون سالح ففي 

سبحانه  اهللا  ندعو  أخي  يا  الحالتين  كال 
وتــعــالــى، فـــإن كـــان عـــذابـًــا مــن اهللا فيا 
رب نّجنا منه كما نّجيت يونس وقومه، 
وإن كان هذا حربًا فيا ُمدمَر كل مكر 
َمَكروُه دمرهم بمكرهم. فمن الناحية 
اإليجابية يا أخي، ال تنس الفضل والكرم 
ــحــنــاه خــــالل الــجــائــحــة وهــي  ــنِ الـــــذي ُم
فــرصــة لـــقـــراءة الــلــغــة الــعــربــيــة وآدابــهــا 
وكتابها وممارسة الرياضة وغيرها من 
فضله  على  والشكر  الحمد  فلله  النعم 
الغفلة  هــذه  مــن  أيقظنا  الـــذي  وكــرمــه 
يمنحنا  وأن  كـــورونـــا  جــائــحــة  بــواســطــة 

الثبات واالستقامة.

ســـبـــحـــانـــه  اهللا  يـــــكـــــرمـــــنـــــا 
التي  النعم  مــن  بكثير  وتعالى 
نفقدها  فــقــد  نــشــكــرهــا  لــم  إذا 
تـــــدوم  الـــنـــعـــم  أن  خــــصــــوًصــــا 
اهللا  قـــال  كــمــا  بالشكر  وتــــزداد 
َألَِزيَدنَُّكْم)  َشَكْرتُْم  (لَئِن  تعالى 
نشكر  أن  إلــــى  نــحــتــاج  فــنــحــن 
لها  باستشعارنا  نعمه  على  اهللا 
وتخيل  بــوجــودهــا  وإحــســاســنــا 
والوعي  أجــســادنــا  فــي  سريانها 
علينا  اهللا  نــعــم  بــوجــود  الـــدائـــم 
حتى   .. واســــع  خــيــر  فـــي  وأنـــنـــا 
رؤية  عن  الشيطان  أعمانا  ولو 
الكثير من النعم وعن استشعار 
رؤيـــة الــخــيــر الــمــخــبــوء فــي كل 
ونعيش  فينا  تعيش  التي  النعم 
فيها في كل وقت وحين وهذا 
قال  حينما  منه  اهللا  حذرنا  ما 
ــَطــاُن  ــْي فــي كــتــابــه الــكــريــم (الــَشّ

اْلَفْقَر). يَِعُدُكُم 
ونــجــد فــي عــصــرنــا الــحــاضــر 
الــيــوم أحــيــانًــا االســتــنــكــار للنعم 
خير  فــي  يعيش  اإلنــســان  فتجد 
كـــثـــيـــر ولـــكـــنـــه يـــصـــف حــيــاتــه 
وجميع  والنكد  والفقر  بالبؤس 
لعقله  عــاد  أنــه  ولــو  المشكالت. 

الخير  في  للحظات  ولو  وتأمل 
الذي يكرمه اهللا به، بداية من 
بنعمة  مـــــروًرا  اإلســـــالم،  نــعــمــة 
إلى  وصـــوًال  والــعــافــيــة،  الصحة 
نعمة العقل، نهاية بنعمة السير 
ـــتـــوفـــيـــق فــي  خـــلـــف الــــــــرزق وال
فهذه   .. المتنوعة  الحياة  نواحي 
بــعــض الــنــعــم الــخــارجــيــة وهــي 

كثيرة جًدا.
وأما ما يتعلق بالنعم الداخلية 

فــــإن اإلنــــســــان يــعــيــش فـــي نعم 
وجميع  الــجــســد  فنعمة  كــثــيــرة 
والتنفسية  الهضمية  أجــهــزتــه 
والجلدية  والعظمية  والتناسلية 
وجــمــيــع الــتــفــاصــيــل مــن عــروق 
تسير  وخــاليــا  الـــدم  فيها  يسير 
التفاصيل  وكـــل  األوامـــــر،  فيها 
التي تؤكد أن في داخل اإلنسان 
خـــاليـــا نــحــل تــعــمــل عــلــى مـــدار 
الساعة، وتدور حول قلب يضخ 

الـــدم فــي كــافــة أرجــــاء الجسد، 
ورئـــــة تــضــخ األوكـــســـجـــيـــن في 
لكي  وذلك  الجسد.  زوايــا  جميع 
بكل  نــابــًضــا  حــًيــا  اإلنــســان  يبقى 

معاني الحياة.
فيها  يعيش  التي  النعم  تلك 
تلك  وعــي،  وبال  بوعي  اإلنسان 
لها  اإلنسان  يتحرك  التي  النعم 
التي  النعم  تلك  إلــيــه،  تــأتــي  أو 
هــي  أو  اإلنــــســــان  بــهــا  يــتــحــكــم 

مـــن تــتــحــكــم بـــه .. وبــالــتــأكــيــد 
فلن  توقف  لو  اإلنسان  قلب  إن 
أخــرى  مـــرة  تشغيله  يستطيع 
ألن نبضات قلوبنا غير واعية .
كـــثـــيـــرة،  عــلــيــنــا  اهللا  ونــــعــــم 
ربــانــي  كـــرم  فــي  نعيش  فنحن 
ـــــى درجــــــــات  ــــصــــل إلــــــــى أعـــــل ي
الــرفــاهــيــة، ولــقــد تــحــدثــت في 
عدة  عن  سابقا  أخرى  مقاالت 

نعم منها، نعمة المرض .
اهللا  أكـــــرمـــــه  اإلنــــــســــــان  إن 
بــالــتــكــيــف مـــع جــمــيــع األجـــــواء، 
ولــكــنــه   .. الـــــظـــــروف  وكــــافــــة 
ليتأقلم يحتاج إلى صبر ووقت، 
وتعالى:  سبحانه  اهللا  قــال  كما 
(وتـــواصـــْوا بــالــّصــْبــر) وقـــال في 

الّصابرين)  (وبــّشــر  أخــرى  آيــة 
فــمــن يــصــبــر ســيــتــأقــلــم مــع كل 
جــديــد فـــي حــيــاتــه، ســــواء كــان 
عمًال،  أو  زوجـــة،  الــجــديــد  هــذا 
أو دراسة، أو رياضة، أو َسفًرا 
جديًدا، أو بيئة مختلفة، أو أي 
لحظة انتقالية من جميع نقاط 
التحول في شتى جوانب الحياة 
كــثــيــرة الــتــنــوع . نــحــن تــمــر بنا 
نتأقلم  العام  في  فصول  أربعة 
مـــع كـــل فــصــل فــيــهــا، ونــعــيــش 
فـــيـــه بـــكـــل اســـتـــمـــتـــاع، ولـــذلـــك 
من  نسافر  أن  نستطيع  تجدنا 
أشدها  إلى  حرارة  البلدان  أشد 
بـــــرودة، ونــتــأقــلــم فـــي يـــوم أو 

يومين .

حكمة المقال

اهللا  أكرم  كونية  سنة  التأقلم 
المتالكها  ويحتاج  اإلنسان،  بها 
شيئًا من الصبر، وحينها سيجد 
أن  دون  مـــرت  الــصــعــوبــات  أن 
يشعر بها ألنه استطاع أن يتأقلم 
مع جميع الظروف الجديدة في 

حياته.

نعمـــــــة الــتــأقـــلـــــم 
ـــظـــروف ال وكــــافــــة  األجــــــــواء  ــع  ــي ــم ج مــــع  ــف  ــّي ــك ــت ــال ب ــــان  ــــس اإلن اهللا  أكــــــرم   

بالقـراءة نرتقـي

يواجه اإلنسان في حياته اليومية عدة مناهج 

فــي الــمــعــامــالت، بــيــنــمــا هــو يــتــعــلــق بــالــعــالقــات 

المختلفة،  التعامالت  كيفية  فيتعلم  المختلفة 

الصالحة  التعامل  فنون  مراعًيا  يكون  فعندما 

أخالقية.  صالبة  ذات  حجارة  على  ذاتــه  تنبني 

ــأنــواعــهــا تــوجــد بــاســتــخــدام  وتــنــمــيــة الــــقــــراءة ب

الــحــواس الــخــمــس  بــكــل مــا تــحــمــل الــكــلــمــة من 

أيــًضــا  واألذن  تــشــاهــد  مــا  تــقــرأ  فالعين  مــعــنــى، 

والشم  والـــذوق  اللمس  وكــذلــك  تسمع  مــا  تــقــرأ 

تـــدرك حــيــن تــقــرأ أعــضــاؤهــا، فــهــذه الــقــدرات 

اإلنسان  فبها  التجربة،  مفهومية  لإلنسان  تمنح 

بأفق.  يعيش 

وعــــلــــى هـــــذا فــــالــــقــــراءة بـــمـــعـــنـــاهـــا األصـــلـــي 

حينما  طــريــقــه  لتحقيق  اإلنـــســـان  بــوصــلــة  هــي 

يستوحش في بحر الحياة اللجّي، وهي ترشدنا 

العاقل  يحقق  حتى  اإلنساني  العيش  ســداد  نحو 

أمانيه بقراءة كتب عديدة من حيث إنه قرين 

فبذا  عمًدا.  تركه  إذا  إال  صاحبه  يترك  ال  حسن 

مثمًرا. الكتب  على  االطالع  يكون 

نحو  الحياة  بترسيم  إال  تقع  ال  الــقــراءة  لكن 

جــانــب ثــمــرة الـــقـــراءة، فــبــذاك يــرقــى اإلنــســان 

مــصــعــد الــثــقــافــة، والـــقـــراءة حـــث عــلــيــهــا ديــنــنــا 

ــَك  َربِّ ــاْســِم  بِ ـــَرْأ  تعالى: (اْق اهللا  قــال  اإلســالمــي، 

َوَربَُّك  اْقَرْأ  َعلٍَق،  ِمْن  اْإلِْنَساَن  َخلََق  َخلََق’  الَِّذي 

لَْم  َما  اْإلِْنَساَن  َعلََّم  بِاْلَقلَِم،  َعلََّم  الَّــِذي  اْألَْكــَرُم، 

العلق.  سورة  يَْعلَْم) 

إن القراءة ترتقي بحياتنا وأفضل الكتب هي 

للحياة.  المثمرة  النافعة 
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٢٣٢٣

ضمن مبادرة «توطين» واعتباراً من شهر يوليو المقبل

ــاع ــط ــق ــة الـــتـــعـــاقـــد والـــــشـــــراء فــــي ال ــي ــل ــم ـــة ع ـــي ــر آل ــي ــي ــغ ت

الدوحة - قنا: 

أعلنت قطر للبترول، أمس، 
بـــــدء الـــعـــمـــل بــتــقــيــيــم الــقــيــمــة 
ــيــة ضـــمـــن مــنــاقــصــات  الــمــحــل
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة اعــــتــــبــــاراً مــن 
في  وذلــك  المقبل،  يوليو  شهر 
توطين  مـــبـــادرة  تــنــفــيــذ  إطــــار 
الخدمات والصناعات المتعلقة 
بـــقـــطـــاع الــــطــــاقــــة فـــــي دولـــــة 

قطر«توطين».
وأوضحت قطر للبترول، أن 
برنامج القيمة المحلية سيعمل 
ـــيـــة الـــتـــي تتم  عــلــى تــغــيــيــر اآلل
بموجبها عملية التعاقد والشراء 
فــي قــطــاع الــطــاقــة، مــن خالل 
مــنــح األفــضــلــيــة الــتــجــاريــة في 

إجراءات المناقصات التنافسية 
لــلــمــورديــن والــمــقــاولــيــن من 
أصحاب المساهمات األكبر في 

االقتصاد المحلي. 
وأشـــارت إلــى أن بــدء تنفيذ 
هذا البرنامج يأتي بعد انقضاء 
بدأت  التي  الستة  السماح  أشهر 
فــي يــنــايــر الــمــاضــي، وأعــطــت 
للحصول  فـــرصـــة  الـــمـــورديـــن 
القيمة  ســجــل  مــصــادقــة  عــلــى 
المحلية الخاص بهم قبل البدء 

في تنفيذه.
ــمــهــنــدس  وقـــــــال ســــعــــادة ال
سعد بن شريده الكعبي، وزير 
العضو  الطاقة،  لشؤون  الدولة 
التنفيذي  والــرئــيــس  المنتدب 
ــبــتــرول، إن ســيــاســة  ــل لــقــطــر ل

ال  جـــزء  هــي  المحلية  الــقــيــمــة 
«توطين»،  مبادرة  من  يتجزأ 
وســتــعــمــل عــلــى تــحــفــيــز خطة 
الــتــوطــيــن فـــي قـــطـــاع الــطــاقــة 
بــــدولــــة قـــطـــر، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
بــــنــــاء أســـــــاس مــتــيــن لــســلــســلــة 

توريد تمتاز بدرجة عالية من 
المرونة والتنافسية.

كما أكد سعادة وزير الدولة 
لشؤون الطاقة، أن تنفيذ هذه 
تطوير  فــي  سيساهم  السياسة 
قدرات الموردين المحليين إلى 
حــد كــبــيــر، فــضــالً عــن تشجيع 

المنفعة  يحقق  بما  االستثمار 
لقطاع الطاقة بأكمله.

وكانت مبادرة «توطين» قد 
تعريفية  جلسات  سبع  نظمت 
بــبــرنــامــج الــقــيــمــة الــمــحــلــيــة، 
مختلف  عن  ممثلون  حضرها 
والمقاولين  الــتــوريــد  شــركــات 
الذين يغطون نطاقاً واسعاً من 
المنتجات والخدمات المقدمة 
لقطاع الطاقة في دولة قطر. 

وقــد أتــاحــت هــذه الجلسات 
على  التعرف  فرصة  للحضور 
مــحــاســبــة  شـــركـــة  مــمــثــلــي ١٢ 
قبل  مــن  تكليفها  تــم  مستقلة 
سجل  مــن  بالتحقق  / توطين/  
القيمة المحلية لدى الموردين 

والمقاولين والمصادقة عليه. 

وبــــــادر مـــا يـــزيـــد عــلــى ١٠٠ 
مورد بالحصول على مصادقة 
ســجــلــهــم لــلــقــيــمــة الــمــضــافــة 
المقررة،  الستة  األشهر  خــالل 
بـــيـــنـــمـــا يـــســـتـــعـــد الــــعــــديــــد مــن 
للحصول  اآلخــريــن  الــمــورديــن 
عــــلــــى شــــهــــاداتــــهــــم مـــــن قــبــل 
وفرتها  التي  المصادقة  جهات 

المبادرة. 
/ توطين/   مــبــادرة  أن  يــذكــر 
للبترول،  قطر  أطلقتها  الــتــي 
تــــهــــدف بـــشـــكـــل أســــاســــي إلـــى 
التوريد  سلسلة  تطوير  تعزيز 
وإلــى  الــطــاقــة  لــقــطــاع  المحلي 
االستثمارية  الــقــاعــدة  تــوســعــة 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

في دولة قطر.

قطر للبترول تبدأ تقييم القيمة المحلية لمناقصات قطاع الطاقة 
ــة  ــطــاق ـــي قـــطـــاع ال ــن ف ــي ــوط ــت ــة ال ــط ــي: تــحــفــيــز خ ــب ــع ــك  ال

 سعد بن شريده الكعبي

سجل تراجعاً نسبته ٤٫٧٪.. التخطيط واإلحصاء:

الدوحة - [:

 ســـجـــل الـــرقـــم الــقــيــاســي 
ـــعـــام ألســـعـــار الــمــنــتــج فــي  ال
القطاع الصناعي خالل شهر 
بنسبة  انخفاضاً   ٢٠٢٠ مايو 
السابق  بالشهر  مقارنة   ٪٤٫٧
 ٪٤٦٫٢ بنسبة  وانخفاضاً  له، 
المناظر  الشهر  مــع  مقارنة 

.٢٠١٩ من عام 
ــــقــــريــــر جـــهـــاز  وأشـــــــــــار ت
الــذي  واإلحـــصـــاء  التخطيط 
قــــطــــاع  أن  أمـــــــــس  صـــــــــدر 
الـــتـــعـــديـــن انـــخـــفـــض بــنــســبــة 
السابق  بالشهر  مقارنة   ٪٧٫١
االنخفاض  نتيجة  وذلك  له، 
النفط  مجموعة  أســعــار  فــي 
بنسبة  الطبيعي  والغاز  الخام 
انخفاض  لوحظ  كما   ،٪٦٫٨
قــيــمــة مـــؤشـــر الـــقـــطـــاع عــن 
الـــشـــهـــر الـــمـــنـــاظـــر مــــن عـــام 

.٪٥٣٫٥ بنسبة   ٢٠١٩
ويـــتـــكـــون مـــؤشـــر الـــرقـــم 
الــــقــــيــــاســــي لـــســـعـــر الـــمـــنـــتـــج 
مـــن ثــالثــة مــكــونــات لــثــالثــة 
قـــطـــاعـــات رئـــيـــســـيـــة، وهـــي 
من   ٪٧٢٫٧ ويمثل  التعدين 
وقطاع  العام،  المؤشر  قيمة 
ويمثل  التحويلية  الــصــنــاعــة 
الــكــهــربــاء  وقـــطـــاع   ،٪٢٦٫٨

.٪٠٫٥ ويمثل  والماء 

التحويلية الصناعة 

حــــقــــق قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــة 
مقداره  انخفاضاً  التحويلية 
الـــســـابـــق  الـــشـــهـــر  عــــن   ٪١٫٥
ــــــــــــك كـــمـــحـــصـــلـــة  لــــــــــه، وذل
لـــــالنـــــخـــــفـــــاض فــــــــي أربــــــــع 
مــــجــــمــــوعــــات، واالرتــــــفــــــاع 
فـــــــي خـــــمـــــس مــــجــــمــــوعــــات 
مجموعتين،  وثبات  أخرى، 

حــيــث انــخــفــضــت مــجــمــوعــة 
ــبــتــرول  مــنــتــجــات تــكــريــر ال
ـــهـــا  ـــي ـــل ت  ،٪٤٫٣ بـــــنـــــســـــبـــــة 
مـــجـــمـــوعـــة مـــنـــتـــجـــات مــن 
بنسبة  والبالستيك  المطاط 
منتجات  ومجموعة   ،٪٣٫٠
الـــــــحـــــــبـــــــوب الـــــمـــــطـــــحـــــونـــــة 
ومـــنـــتـــجـــات أخــــــرى بــنــســبــة 
المنتجات  ومجموعة   ،٪٠٫٨
الكيميائية األخرى واأللياف 
ارتفعت  بينما   .٪٠٫٤ بنسبة 
األساسية  المعادن  مجموعة 
ومــجــمــوعــة   ،٪٣٫٥ بــنــســبــة 
غير  والــمــنــتــجــات  اإلســمــنــت 
الــمــعــدنــيــة األخــــــرى بــنــســبــة 
منتجات  ومجموعة   ،٪١٫٣
األلـــبـــان، ومــجــمــوعــة الــمــواد 
بنسبة  األساسية  الكيميائية 
١٫١٪ لكل منهما، ومجموعة 
الـــمـــرطـــبـــات والـــمـــشـــروبـــات 
حــيــن  فـــــي   .٪٠٫٤ بـــنـــســـبـــة 
عــلــى  تــغــيــر  أي  يـــحـــدث  لـــم 
أســـعـــار مــجــمــوعــة مــنــتــجــات 
الورق  ومجموعة  العصائر، 

ومنتجاته.

السنوي التغير 

وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد الـــتـــغـــيـــر 
الـــــــســـــــنـــــــوي فــــــقــــــد لـــــوحـــــظ 
انخفاض في الرقم القياسي 
بــالــمــقــارنــة   ٪٣٢٫٠ مـــقـــداره 
مــــع الـــشـــهـــر الـــمـــنـــاظـــر مــن 
ـــســـابـــق لـــــه، وذلــــك  الــــعــــام ال
ــــخــــفــــاض أســــعــــار  بـــســـبـــب ان
تكرير  مــنــتــجــات  مــجــمــوعــة 
 ،٪٤٢٫٤ بــنــســبــة  الــــبــــتــــرول 
تـــلـــيـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة الـــــمـــــواد 
بنسبة  األساسية  الكيميائية 
منتجات  ومجموعة   ،٪٢٢٫٣
مـــن الــمــطــاط والــبــالســتــيــك 
ومــجــمــوعــة   ،٪٨٫٩ بــنــســبــة 
بنسبة  األســـاســـيـــة  الـــمـــعـــادن 
المنتجات  ومجموعة   ،٪٣٫٨
الـــــكـــــيـــــمـــــيـــــائـــــيـــــة األخـــــــــــرى 
 ،٪١٫٩ بـــنـــســـبـــة  واأللــــــيــــــاف 
ومــــجــــمــــوعــــة الــــمــــرطــــبــــات 
 .٪١٫٢ بنسبة  والــمــشــروبــات 
فـــــي حــــيــــن حـــــــدث ارتــــفــــاع 
ومنتجاته  الـــورق  مجموعة 
مجموعة  تليها   ،٪٣٫٠ بنسبة 
 ،٪٢٫٦ بـــنـــســـبـــة  الــــعــــصــــائــــر 

األلبان  منتجات  ومجموعة 
ومــجــمــوعــة   ،٪١٫٥ بــنــســبــة 
المطحونة  الحبوب  منتجات 
ومـــنـــتـــجـــات أخــــــرى بــنــســبــة 
اإلسمنت  ومجموعة   ،٪٠٫٣
المعدنية  غــيــر  والــمــنــتــجــات 

.٪٠٫١ بنسبة  األخرى 

الكهرباء  قطاع   

وفــــــي قــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء 
فـــقـــد حـــــدث انـــخـــفـــاض فــي 
الـــــرقـــــم الــــقــــيــــاســــي بــنــســبــة 
بـــالـــشـــهـــر  مـــــقـــــارنـــــة   ٪٠٫٧
ــاتــج عن  الــســابــق لـــه، وهـــو ن
مـــحـــصـــلـــة االنــــخــــفــــاض فــي 
مــجــمــوعــة أســعــار الــكــهــربــاء 
واالرتـــــفـــــاع   ،٪٦٫٧ بــنــســبــة 
بنسبة  ــمــاء  ال مــجــمــوعــة  فــي 
بالشهر  وبــالــمــقــارنــة   .٪٧٫٧
الــمــنــاظــر مــن الــعــام الــســابــق 
لــــه، كــــان انـــخـــفـــاض الــرقــم 
بنسبة  القطاع  لهذا  القياسي 
في  االنخفاض  نتيجة   ،٪٨٫٦
بنسبة  الــكــهــربــاء  مــجــمــوعــة 
الــمــاء  ومــجــمــوعــة   ،٪١٠٫٠

.٪٦٫٩ بنسبة 

انخفاض أسعار المنتج الصناعي في مايو
٪١٫٥ بــنــســبــة  يـــتـــراجـــع  الـــتـــحـــويـــلـــيـــة  ـــات  ـــاع ـــن ـــص ال
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٢٤
الثالثاء ٩ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٣٣)

تواكباً مع المرحلة الثانية للرفع التدريجي للقيود االحترازّية

ـــــس ـــــي ـــــخـــــم ـــــــــــــــى ال ـــــــن مـــــــــــن األحـــــــــــــــــــد إل ـــــــي ـــــــّوق ـــــــس ـــــــت ـــــــم الـــــــــــســـــــــــوق يــــــســــــتــــــقــــــبــــــل ال
كتب - أحمد سيد: 

ـــعـــّد مــــحــــال الــجــمــلــة  ـــســـت ت
والــتــجــزئــة والــــســــوق الــشــعــبــي 
فــي ســـوق الــســيــلــيــة الــمــركــزي 
الســـتـــئـــنـــاف أنـــشـــطـــتـــهـــا غـــــداً 
ـــــــــك تــــواكــــبــــاً  األربــــــــعــــــــاء، وذل
الـــتـــجـــارة  وزارة  إعــــــالن  مــــع 
والصناعة عن المرحلة الثانية 
للقيود  الــتــدريــجــي  الــرفــع  مــن 
المجمعات  عــلــى  الــمــفــروضــة 
ــتــســّوق  الـــتـــجـــارّيـــة ومــــراكــــز ال

واألسواق الشعبّية. 
المحال  مــســتــأجــرو  وتــلــقــى 
السيلية  ســـوق  فـــي  الــتــجــاريــة 
الــمــركــزي رســالــة مــن شركة 
الـــمـــنـــشـــآت  إلدارة  أســـــــــــواق 
الــغــذائــيــة «أســــــواق» - إحـــدى 
شـــركـــات حـــصـــاد الـــغـــذائـــيـــة -
يتم  ســـوف  أنـــه  فيها  تُعلمهم 
المركزي  السيلية  سوق  افتتاح 
(مـــحـــالت الــجــمــلــة، الــتــجــزئــة 
األربعاء  يوم  الشعبي)  والسوق 

الموافق أول يوليو ٢٠٢٠.
ـــة بــعــض  ـــرســـال وحـــــــددت ال
اإلجـــــــراءات الــتــي يــنــبــغــي على 
الُمستأجرين التقّيد بها، والتي 
البضاعة  تنزيل  بأوقات  بدأت 
أمــس  بـــدأت  والــتــي  للمحالت 
االثــنــيــن مـــن الــســاعــة الــثــامــنــة 
األربعاء  غد  يــوم  حتى  صباحاً 

الساعة الثامنة صباحاً.
وبـــالـــنـــســـبـــة ألوقــــــــات عــمــل 
الــــســــوق (مــــحــــالت الــجــمــلــة، 
الــتــجــزئــة والـــســـوق الــشــعــبــي)، 
األحد  يوم  من  تحديدها  فتم 
حــــتــــى يــــــــوم الــــخــــمــــيــــس مــن 
حتى  صـــبـــاحـــاً   ٨:٠٠ الـــســـاعـــة 

البضائع  وتوصيل  مساًء،   ٨:٠٠
للمحالت من يوم األحد حتى 
يوم الخميس من الساعة ٨:٠٠ 

مساًء حتى ٨:٠٠ صباحاً.
المحال  ُمستأجري  ودعــت 
إلــــى الـــتـــزام الــعــامــلــيــن داخـــل 
الـــــمـــــحـــــالت بـــــــارتـــــــداء الــــــزي 
الــــرســــمــــي بـــــســـــوق الـــســـيـــلـــيـــة 
البطاقة  ارتـــداء  مــع  الــمــركــزي 
الــتــعــريــفــّيــة الــخــاّصــة بــالــســوق 
فــي الــمــكــان الــمــحــّدد بــالــزي، 
ــــــــزام بــــــاالحــــــتــــــرازات  ــــــــت واالل
في  العاملين  لسالمة  الوقائّية 

المحال وسالمة المتسّوقين.
وشددت على أال يزيد عدد 
داخل  لهم  المسموح  العاملين 
فقط  عمال  ثالثة  على  المحل 
بــالــنــســبــة لــمــحــالت الــجــمــلــة، 
وعــامــلــيــن اثــنــيــن فــقــط داخــل 

محالت التجزئة والشعبي.
شــركــة  أن  بـــالـــذكـــر  جـــديـــر 
بتمويل  قامت  الغذائّية  حصاد 
تــطــويــر األســـــــواق الــمــركــزيــة 
مــلــيــون   ٤٠٠ بــتــكــلــفــه  ــثــالثــة  ال
ريال قطري، وقد بدأ تشغيل 
ســـــــوق الـــســـيـــلـــيـــة الــــمــــركــــزي 

الماضي،  يناير  فــي  الــجــديــد، 
محلي  بــطــابــع  صــمــم  ـــــذي  وال
وطبًقا ألحدث النظم العالمية 
بـــمـــا يـــخـــدم جــمــيــع الـــفـــئـــات، 

الُمنتج والتاجر والُمستهلك.
ويــــمــــتــــّد الـــــســـــوق عـــلـــى مــا 
يـــقـــارب ٧٨ ألــــف مــتــر مــربــع 
حيث  ممّيز،  موقع  في  ويقع 
قــلــب  عــــن  دقـــيـــقـــة   ٢٥ يــبــعــد 
إلى  الــســوق  وينقسم  الــدوحــة، 
متصلة  جميعها  أقــســام،  عــدة 
ومــــكــــيــــفــــة لــــخــــدمــــة نـــشـــاط 
والفاكهة،  الخضراوات  تجارة 

المركزي  السيلية  ســوق  يضم 
الــذي  الشعبي  الــســوق  الجديد، 
مــــحــــالً،   ٥٢ عــــلــــى  يــــحــــتــــوي 
في  محل   ١٠٢ إلــى  باإلضافة 
مــحــالً  و٥٠  الـــتـــجـــزئـــة  ســـــوق 
يضم  كما  الجملة،  ســوق  فــي 
السوق ساحة المزاد للمنتجات 
الــمــســتــوردة، الــتــي تــمــتــّد على 
مــربــع،  مــتــر  آالف   ٨ مــســاحــة 
تمتّد  مبردة  مخازن   ٩ وعدد 
على مساحة ٢٦٠٠ متر مربع.

أســواق  شركة  وضعت  وقــد 
نظام عمل متقناً لضمان سير 

العمليات بشكل ُمنظم وفّعال 
بـــســـاحـــة الـــــمـــــزاد، حـــيـــث يــتــم 
تسجيل الشاحنات في المنطقة 
الــُمــخــصــصــة لــلــمــواقــف، ومــن 
عند  البيانات  مطابقة  يتم  ثم 
نقطة دخول السوق، ثم تنزيل 
المزاد،  ساحة  في  المنتجات 
وبعد انتهاء المزاد يتم تحميل 
المنتجات إما إلى خارج السوق 
إلــى  أو  الــجــمــلــة  ســـوق  إلـــى  أو 

المخازن المبّردة.
السيلية  ســوق  تصميم  وتــّم 
للمستهلكين  يــضــمــن  بــشــكــل 

حوائجهم  قــضــاء  فــي  الــراحــة 
الــضــروريــة مــن الــخــضــراوات 
والــفــاكــهــة، مــن خــالل طبيعة 
تــقــســيــمــه إلـــــى ثـــــالث جــهــات 
بالقسم  مــنــهــا  األولـــــى  تــتــعــلــق 
الــشــعــبــي الــــمــــدار بــشــكــل شبه 
السوق  تجار  طرف  من  كامل 
باإلضافة  السابق،  في  العماني 
إلــــى قــســم آخــــر يــتــعــلــق ببيع 
فيما  والفاكهة،  الــخــضــراوات 
يــتــشــكــل الــــجــــزء األخــــيــــر مــن 
الـــمـــســـاحـــات الــــخــــاصــــة بــبــيــع 
الــمــنــتــجــات بــالــجــمــلــة، وهـــذا 

بشكل  الزبائن  يخدم  التشكيل 
إعــطــائــهــم  بــواســطــة  مــبــاشــر، 
السوق  في  التجّول  على  القدرة 
ومتكينهم  الظروف،  أريح  في 
بصورة  السلع  إلى  الوصول  من 
ســــهــــلــــة، حــــيــــث تـــــم تــجــهــيــز 
الكافية  باملساحات  احملالت 
مــمــّيــزة،  عــــرض  وبــــطــــاوالت 
التي  التكييف  قوة  عن  ناهيك 
وتــــشــــهــــد  السوق.  بها  يتمتع 
استخدام  الـــــمـــــزاد  ســـــاحـــــة 
البضائع،  نقل  تقنيات  أحــــــدث 
نـــــقـــــل  عملية  تسهل  والـــــــتـــــــي 
ـــن نــــقــــطــــة إلـــــى  ـــ الـــــبـــــضـــــائـــــع مـ
أخــــرى بــبــذل أقـــل جــهــد وفــي 
وذلـــك  مــمــكــن،  وقــــت  أســـــرع 
فــيــمــا يـــخـــّص جــلــب الــبــضــائــع 
لبيعها  الداخل  إلى  اخلارج  من 
بـــالـــجـــمـــلـــة، أو فــــي عــمــلــيــات 
الــتــجــزئــة  لـــتـــجـــار  إخــــراجــــهــــا 
السعة  وتـــقـــدر  الـــســـوق،  داخــــل 
مبا  املزاد  لساحة  االستيعابية 
أي  كــــرتــــون،  ألـــف   ٠٠١ يــعــادل 
ــــــرز  األبـ الـــــــوحـــــــدة  طبلية   ٠٠٩١
أن  علماً  املزادات،  سعة  لقياس 
 ٠٠٠٢ هي  بالكامل  السوق  سعة 
كرتون   ٠٠٩١ حوالي  أي  طبلية 
ـــراوات  ــ ــ ــــ ــ ــ ـــضــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــخــ ــ ــ ــــ ــ ــ مـــــــــــــــــن الــ
الـــــمـــــزاد  والــفــاكــهــة، وســــاحــــة 
جلميع  للترويج  مـــــخـــــصـــــصـــــة 
املستوردة  كانت  سواء  املنتجات 
عملية  إن  حيث  احمللية،  أو 
ـــرة  ـــشـ عـ مـــــن  تتم  السلع  تنزيل 
أبــــواب يتوّفر عليها السوق فيما 
ـــف  ـــلـ ـــتـ ـــخـ مـ ـــن  ـــ مـ التحميل  يتم 
ـــواء  ــ ــــ ــ ـــب الـــــــــســـــــــوق ســ ــ ــــ ــ ـــوانــ ــ ــــ ــ جــ
إلـــــى  ـــزاد أو  ــ ـــمـ ــ ـــلـ ــ لـ الــــــمــــــؤّديــــــة 

املخازن أو احملالت.

ً سوق السيلية المركزي يستأنف نشاطه غدا

ــســوق ــل ــــــــــداء الـــــــزي الـــرســـمـــي ل ـــة وارت ـــي ـــائ ـــوق ـــــرازات ال ـــــاالحـــــت ــــــــزام الـــعـــامـــلـــيـــن ب إل
ـــة ـــل ـــجـــم ال مــــــحــــــالت  داخـــــــــــل  ــــل  ــــم ــــع ــــال ب لـــــهـــــم  الـــــمـــــســـــمـــــوح  عـــــــّمـــــــال   ٣
ـــي» ـــب ـــع ـــش ـــة و»ال ـــزئ ـــج ـــت ـــالت ال ـــح ـــم ـــمـــل ب ـــع ـــال ـــهـــمـــا ب ـــوح ل ـــم ـــس ـــط م ـــق عـــــامـــــالن ف

تنفيذ المرحلة الثانية لرفع القيود غداً.. التجارة والصناعة:

ـــــة ـــــي ـــــل ـــــســـــي ـــــــــــــرة وال ـــــــــــــوك ــــــــــب وواقــــــــــــــــــــف وال ــــــــــذه ــــــــاح أســــــــــــــــــــواق ال ــــــــت ــــــــت إعــــــــــــــــــــادة اف

الدوحة - [:

كشفت وزارة التجارة والصناعة 
تــفــاصــيــل تــنــفــيــذ الــمــرحــلــة الــثــانــيــة 
مــن رفـــع الــقــيــود الــمــفــروضــة على 
ـــة ومـــراكـــز  الــمــجــمــعــات الـــتـــجـــارّي
الــتــســّوق واألســــــواق الــشــعــبــّيــة الــتــي 
ســـتـــبـــدأ غــــــداً األربـــــعـــــاء اســتــكــمــاالً 
اتخذتها  الــتــي  السابقة  لــإلجــراءات 
سالمة  عــلــى  للحفاظ  قــطــر  دولـــة 
من  والحّد  والُمقيمين  المواطنين 

انتشار فيروس كورونا.
وأكـــــــــــدت فــــــي تـــــغـــــريـــــدة عــلــى 
تويتر  موقع  على  الرسمي  حسابها 
التجارّية  األنشطة  لجميع  السماح 
بـــاســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــل فــــي األســــــواق 
الشعبّية والتي تشمل أسواق الذهب 
والـــعـــلـــي والـــغـــرافـــة وســـــوق واقـــف 
ـــقـــديـــم وســــوق  وســـــــوق الـــــوكـــــرة ال
الخميس  وســوق  المركزي  السيلية 

والجمعة.
ضــرورة  التجارة  وزارة  وأكــدت 
الــتــقــّيــد بـــــاإلجـــــراءات االحـــتـــرازّيـــة 
ــة الــتــي أقــرتــهــا  ــتــدابــيــر الــوقــائــّي وال
اإلداريـــة  والتنمية  الصحة  وزارتــــا 

والعمل والشؤون االجتماعّية. 
وشـــــــددت عـــلـــى ضـــــــرورة عـــدم 
بعد  إال  المتسّوقين  بدخول  السماح 
التحقق من الرمز األخضر بتطبيق 
احــــتــــراز ومـــنـــع دخــــــول الــــذيــــن ال 
وإلزامهم  طبية  كمامات  يرتدون 

بـــارتـــدائـــهـــا طـــــوال تـــواجـــدهـــم في 
المجمع التجاري، الفتة إلى أهمية 
قـــيـــاس درجـــــة حــــــرارة الــعــامــلــيــن 
المجمعات  مــداخــل  عــنــد  والـــــزّوار 

تتجاوز  من  بدخول  السماح  وعدم 
درجة حرارتهم ٣٨ درجة مئوية. 

كما تضمنت التدابير االحترازّية 
تــوفــيــر مــعــقــمــات لـــأليـــدي وعـــدم 

استقبال أكثر من ٥٠٪ من الطاقة 
االســتــيــعــابــّيــة لــلــمــجــمــع الــتــجــاري 
السيارات  مواقف  تقليص  وكذلك 
بنسبة ٥٠٪ إلى جانب منع التدخين 

ومـــنـــع تــجــمــع الـــــــزّوار والــســائــقــيــن 
وتشجيع  المجمعات  مــداخــل  عند 
البطاقات  اســتــخــدام  على  الــزبــائــن 
بالحفاظ  الفــتــات  ووضـــع  البنكّية 

على المسافات اآلمنة.
باستئناف  السماح  إلــى  وأشـــارت 
جـــمـــيـــع األنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة فــي 
الــمــجــمــعــات والــمــراكــز الــتــجــاريــة، 
مـــؤكـــدة اســـتـــمـــرار إغـــــالق صـــاالت 
األلــــعــــاب والـــمـــالهـــي الــتــرفــيــهــيــة 
الــســيــنــمــا،  ودور  الـــصـــالة  وغـــــرف 
داخل  للمطاعم  السماح  إلــى  الفتة 
عبر  خدماتها  بتقديم  المجمعات 
تــوصــيــل الــطــلــبــات الـــخـــارجـــيـــة أو 
مــشــّددة  المطعم،  داخـــل  تسليمها 
أو  ترفيهية  فعاليات  أي  منع  على 

فنية أو ثقافية داخل المجمعات. 
وكشفت وزارة التجارة والصناعة 
باستنئاف  للمطاعم  الــســمــاح  عــن 
التي  السياحية  المناطق  في  عملها 
تشمل سوقي واقف والوكرة القديم 
والمطاعم  وكتارا  اللؤلؤة  وجزيرة 
الرياضية  الـــنـــوادي  فــي  واألكـــشـــاك 
والمناطق السياحّية ومتاحف قطر 

والحزم ومشيرب. 
الــــتــــجــــارة  وزارة  وشــــــــــــددت 
ـــتـــزام  والـــصـــنـــاعـــة عـــلـــى أهـــمـــيـــة ال
ــمــنــاطــق الــســيــاحــيــة  ــال الـــمـــطـــاعـــم ب
بينها  ـــة  احـــتـــرازّي إجـــــــراءات  بـــعـــدة 
المسبق  بــالــحــجــز  الـــزبـــائـــن  ـــــزام  إل

من  والتحقق  المطعم  دخــول  قبل 
إليها  المشار  الصحية  الحالة  لــون 
األخــضــر  بــالــلــون  احـــتـــراز  بتطبيق 
واالعتماد  المفتوح  البوفيه  وحظر 
ـــمـــحـــددة مــســبــقــاً  ـــقـــوائـــم ال عـــلـــى ال
وحظر تقديم الشيشة ومنع دخول 
الذين ال يرتدون الكمامات وقياس 
مدخل  عند  الزبائن  حــرارة  درجــة 
الــطــاوالت  تــوزيــع  وإعــــادة  المطعم 
بـــتـــرك مـــســـافـــة مـــتـــريـــن بـــيـــن كــل 
االستيعابّية  الطاقة  وتقليص  منها 

للمطعم بنسبة ٥٠٪.
وتـــضـــمـــنـــت الــــتــــدابــــيــــر الـــســـمـــاح 
أقصى  كحد  أشــخــاص،   ٥ بجلوس 
على الطاولة الواحدة باستثناء أفراد 
العائلة، مشددة على أهمية تشجيع 
الـــزبـــائـــن عــلــى الـــدفـــع بــاســتــخــدام 
درجة  قياس  مع  البنكّية  البطاقات 

حرارة العاملين باستمرار. 
عن  الـــتـــجـــارة  وزارة  وكــشــفــت 
الــســمــاح لــلــمــطــاعــم واألكـــشـــاك في 
ـــــوادي الـــريـــاضـــيـــة والـــمـــنـــاطـــق  ـــــن ال
الــســيــاحــيــة بــاســتــئــنــاف الــعــمــل من 
تسليمها  أو  الطلبات  توصيل  خالل 
بالجلوس  للزبائن  السماح  عدم  مع 

أو التواجد داخل المنشأة.
وأكــــــــــــدت الـــــســـــمـــــاح بـــتـــوصـــيـــل 
للمطاعم  فقط  وتسليمها  الطلبات 
في  شــوب  والكوفي  والكافتيريات 
وفي  الــتــســّوق  ومــراكــز  الُمجمعات 

غير المناطق السياحّية.

استئناف العمل باألسواق الشعبّية والُمجمعات
للقيـــود  يجـــي  التدر الرفـــع  مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة 
المفروضـــة علـــى المطاعـــم المتواجـــدة فـــي 

المناطق السياحية

السماح للمطاعم باستئناف أعمالها في المناطق السياحية التالية:

1-3

سوق واقف
سوق الوكرة القديم 

يرة اللؤلؤة جز
المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا

ياضية والمناطق السياحية. المطاعم  واالكشاك في النوادي الر
متاحف قطر

الحزم
مشيرب

 للقرارات واإلجراءات الســـابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على ســـالمة وصحة 
ً
اســـتكماال

المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) فقد تقرر ما يلي:

يعمل بهذا القرار ابتداء من يوم األربعاء الموافق 1 يوليو 2020

للقيـــود  يجـــي  التدر الرفـــع  مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة 
يـــة ومراكـــز  المفروضـــة علـــى المجمعـــات التجار

التسوق واألسواق الشعبية

يعمل بهذا القرار ابتداء من يوم األربعاء الموافق 1 يوليو 2020

ية باستئناف أعمالها في المجمعات والمراكز التجارية السماح لجميع األنشطة التجار  -1

االســـتمرار بإغالق صاالت األلعاب والمالهي الترفيهية وصاالت التزلج وغرف الصالة ودور   -2
ية (حيث ُيســـمح لها بتقديم خدماتها عبر  الســـينما والمطاعم داخل المجمعات والمراكز التجار
توصيـــل الطلبـــات الخارجيـــة أو تســـليمها داخل المطعم فقط)، كما يمنـــع إقامة أي فعاليات 

ية. فنية أو ثقافية أو ترفيهية داخل المجمعات والمراكز التجار

ية باستئناف أعمالها في األسواق الشعبية التالية:  السماح لجميع األنشطة التجار  -3

1-3

سوق الذهب
سوق العلي

سوق الغرافة

سوق الخميس والجمعة
سوق واقف – الدوحة
سوق الوكرة - القديم

السوق المركزي - السيلية

 للقرارات واإلجراءات الســـابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على ســـالمة وصحة 
ً
اســـتكماال

المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) فقد تقرر ما يلي:
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٢٥٢٥   

للمرة األولى في قطر

ــة االحـــتـــيـــاجـــات ــي ــب ــل ــت ـــرة ل ـــس ـــي ــتــعــامــالت الــنــقــدّيــةآبــــــراهــــــام: خــــيــــارات ُم ــجــارة اإللــكــتــرونــيــة وخــفــض ال ــت   تــعــزيــز ال

الدوحة - [:

أطلق البنك التجاري منتجاً 
من  األّول  يعتبر  حديثاً  رقمياً 
نــوعــه فـــي قــطــر، تــحــت اســم 
فــي  لـــلـــتـــّجـــار   PAY بــــي ســــي 
تقنياته  عــلــى  االعــتــمــاد  إطـــار 
واآلمــنــة  المبتكرة  وخــدمــاتــه 
ظّل  في  للتطّورات،  والمواكبة 

انتشار فيروس (كوفيد-١٩).
ــــو الـــبـــنـــك  وقــــــــال مــــســــؤول
صحفى  مؤتمر  في  التجاري 
عــــقــــد بـــتـــقـــنـــيـــات االتـــــصـــــال 
خـــدمـــة  إن  أمــــــس  الــــمــــرئــــي 

تسمح  للتّجار   PAY بــي  ســي 
قيمة  بدفع  العمالء  يقوم  أن 
من  وخدماتهم  مشترياتهم 
الـــخـــروج  إلــــى  الـــحـــاجـــة  دون 
مـــن الــمــنــزل وذلــــك بــمــجــرد 

استخدام الهاتف الجّوال.
تطبيق  أّن  إلــــى  وأشــــــــاروا 
ــــقــــّرب  ـــــــجـــــــوال ي الـــــهـــــاتـــــف ال
الــــمــــســــافــــات بــــيــــن أصــــحــــاب 
التجارية  والمحّالت  الشركات 
والـــتـــّجـــار والـــعـــمـــالء، ويــجــعــل 
مــــن الـــــســـــداد عـــمـــلـــّيـــًة ســهــلــة 
التطبيق  ويــســمــح  ومــريــحــة. 
طلبات  بــإنــشــاء  لــلــتــجــار  أيــًضــا 
عن  وتعّقبها  واستالمها  الدفع 

طريق خيارين ُمختلفين.
األّول  الـــخـــيـــار  إن  وقــــالــــوا 
يسهل إنجاز عملية السداد عن 
الهاتف  رقم  استخدام  طريق 
على  ُمتاح  خيار  وهو  الجّوال، 
للتّجار.   PAY بي سي  تطبيق 
إذ يمكن للتجار إنشاء واستالم 
طلبات سداد عبر إدخال رقم 
هــاتــف جــــوال الــعــمــيــل مــرفــق 
بوصف للُمنتج. فتصل العميل 
بعد ذلك رسالة نصّية قصيرة 
تطبيق  إلــى  يــأخــذه  إشــعــار  أو 

البنك التجاري للهاتف الجوال 
بـــهـــدف الــتــحــقــق مـــن الــطــلــب 

واستكمال عملية الدفع.
 ولفتوا إلى أن الخيار الثاني 
على  بــاالعــتــمــاد  الــســداد  يتيح 
رمز الكيو آر. إذ يمكن للتجار 
إنشاء رمز كيو آر قابل للمسح 
مــن قــبــل الــعــمــيــل بــاســتــخــدام 
تطبيق البنك التجاري للهاتف 
الدفع.  عملية  إلنــجــاز  الــجــوال 
فــتــكــمــن فــعــالــيــة هـــذا الــخــيــار 
الدفع  عمليات  فــي  خــصــوًصــا 
للخدمات، حيث يقوم العمالء 
مع  مشترياتهم  قيمة  بــدفــع 
الفاتورة. فبدًال من الدفع عند 
بكل  للعمالء  يمكن  االستالم، 
بــســاطــة مــســح رمـــز الــكــيــو آر 
هواتفهم  من  الفاتورة  وسداد 

الجّوالة. 
وقــــــــــال الــــســــيــــد جــــوزيــــف 
التنفيذي  الــرئــيــس  آبـــراهـــام، 
لــمــجــمــوعــة الــبــنــك الــتــجــاري، 
إن الــبــنــك الــتــجــاري رائــــٌد في 
مجال عمليات الدفع الرقمية 
المنتج  هــذا  ويأتي  قطر،  في 
التجار  حاجات  ليلّبي  الجديد 
وعــــمــــالئــــهــــم ويــــــقــــــّدم لــهــم 
خــــيــــارات ســهــلــة تـــحـــّل محل 

تتم  التي  النقدّية  المعامالت 
وجًها لوجه. 

وأضـــــــــــاف: تـــســـاهـــم هـــذه 
الخدمة أيضاً في دعم أهداف 
الــــــدولــــــة مـــــن جــــهــــة تـــعـــزيـــز 
وتفادي  اإللكترونّية  التجارة 

استخدام النقود الورقّية.
ـــــع: تـــطـــبـــيـــق ســـــي بــي  ـــــاب وت
وســهــل  آمــــن  لــلــتــّجــار   PAY
بُعد،  عن  الدفع  عمليات  يتيح 
االعتماد  نسبة  مــن  ويخّفض 
ممّهًدا  الــورقــيــة،  النقود  على 
عمليات  أمــام  الطريق  بذلك 
وتوصيل  الــمــنــزل  مــن  تــســّوق 

أفضل. 
ـــــــــــــــدوره، قــــــــال الــــســــّيــــد  وب
أمـــــيـــــت ســــــــــاه، مـــــديـــــر عــــام 
تــنــفــيــذي ورئـــيـــس الــخــدمــات 
ـــمـــصـــرفـــيـــة االســـتـــهـــالكـــيـــة  ال
لـــدى الــبــنــك الـــتـــجـــاري: «فــي 
الــوقــت الـــذي نــقــوم بــه بطرح 
ـــصـــّورات مــبــتــكــرة وجــديــدة  ت
للمدفوعات، تأتي خدمة سي 
على  لتثني  للتجار   PAY بــي 
التي  الخدمات  من  مجموعة 
ســبــق أن قــمــنــا بــإطــالقــهــا وال 

نزال نعمل على تحديثها 
الخدمة  فهذه  وتطويرها، 

تجربة  أمــــام  الــطــريــق  تــمــّهــد 
ــســة وغـــيـــر نــقــديــة  ســــــداد ســل
وجديدة للتّجار والعمالء على 

حٍدّ سواء.
السيدة  أكــدت  جانبها،  من 
مساعد  خــاجــة،  محمد  ـــا  رؤي
إدارة  رئـــــيـــــس  عـــــــام  مـــــديـــــر 
الــــبــــطــــاقــــات والــــمــــدفــــوعــــات 
الخدمة  أن  التجاري،   بالبنك 
البنك  أطلقها  الــتــي  الــجــديــدة 
إضافة  تشهد  ســوف  التجاري 
ميزات جديدة خالل شهرين، 
مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا تـــأتـــي فــي 
لزيادة  المتواصل  سعيه  إطــار 
ــــمــــاد عـــلـــى الـــخـــدمـــات  االعــــت
إطــالق  شهدت  التي  الرقمّية 
الــعــديــد مــن الــخــدمــات خــالل 

الفترة األخيرة. 
الخدمات  أن  إلى  وأشــارت 
إنــجــاز  مــن  تمكنت  الــرقــمــيــة 
المختلفة،  الــمــعــامــالت  آالف 
معها  العمالء  بتفاعل  مشيدة 
أن  إلى  الفتاً  تفعيلها،  بمجرد 
خـــدمـــات الـــدفـــع بــــدون لمس 
والـــتـــحـــويـــالت اإللـــكـــتـــرونـــيـــة 
لــلــعــمــالــة الـــوافـــدة والــمــنــزلــيــة 
الـــتـــحـــويـــالت  آالف  أنــــجــــزت 

الرياالت.  بماليين 

التجاري  البنك  إن  وقــالــت 

يــعــمــل عــلــى إطـــــالق خــدمــات 

المقبلة،  الفترة  خالل  جديدة 

مشيراً إلى أنه يعمل حالياً على 

توفير حلول رقمّية مبتكرة 

ـــكـــشـــف  ســـــيـــــجـــــري ال

عــنــهــا مــســتــقــبــالً، 

أن  مــــــوضــــــحــــــة 

الــــبــــنــــك يــســعــى 

بــاســتــمــرار إلــى 

توفير الخدمات 

لعمالئه  المبتكرة 

مــــــــــن الـــــــشـــــــركـــــــات 

واألفراد.

ـــــد حـــســـيـــن  ـــــســـــي ونـــــــــــــــّوه ال

الـــــعـــــبـــــداهللا، رئـــــيـــــس قـــطـــاع 

الــتــســويــق بــالــبــنــك الــتــجــاري، 

بــأهــمــيــة الــخــدمــة الــجــديــدة، 

ــــراً إلـــــــى أنـــــهـــــا تــتــمــيــز  مــــشــــي

بــــمــــجــــمــــوعــــة واســـــــعـــــــة مـــن 

تلقى  التي  والمزايا  الخدمات 

وأصــحــاب  الــتــّجــار  استحسان 

الــمــحــالت الــتــجــاريــة مــن كل 

من  الدفع  فتجربة  األحجام، 

هــي  ـــعـــد  بُ وعـــــن  لـــمـــس  دون 

تجربة ُمرّحٌب بها في عالمنا 

اليوم.

«التجــاري» يُطلق تطبيق ســي بــي PAY للتّجار

كـــشـــف 

بــالالً، 

أن 

ى

ى

ت

الئه 

كـــــــات

أميت ساه حسين العبد اهللا  رؤيا خاجةجوزيف آبراهام

ـــرة ـــس ـــي أمــــيــــت ســــــــاه: تــــوفــــيــــر تــــجــــربــــة ســــــــداد ُم

تختتم ورشاً متخصصة اليوم .. المواصالت واالتصاالت:

ـــــــا فــــــــــــي قــــــــــطــــــــــاع األعــــــــــمــــــــــال ـــــــي ـــــــوج ـــــــول ـــــــن ـــــــك ـــــــت ـــــــــــخـــــــــــدام ال ـــــــــــت تــــــــعــــــــزيــــــــز اس

دعم التحّول الرقمي في الشركات الصغيرة والمتوسطة 
كتب - أكرم الكراد:

الــمــواصــالت  وزارة  تختتم 
ورش  الـــــيـــــوم  واالتـــــــصـــــــاالت 
عـــــمـــــل بــــــرنــــــامــــــج الـــــتـــــحـــــّول 
الصغيرة  لــلــشــركــات  الــرقــمــي 
ــيــو  والـــمـــتـــوســـطـــة لـــشـــهـــر يــون

الجاري.
الـــــمـــــواصـــــالت إن  وقـــــالـــــت 
التواصل  لدعم  تهدف  الــورش 
ـــــقـــــدمـــــي الـــــخـــــدمـــــات  مـــــــع ُم
الــمــنــاســبــة وتـــعـــزيـــز الــتــحــول 
الصغيرة  لــلــشــركــات  الــرقــمــي 
والمتوسطة في قطر، وتفعيل 
تواجدها على اإلنترنت، فضالً 
عــــن تـــعـــزيـــز الــــوعــــي بـــفـــوائـــد 
وُمــحــفــزات هـــذا الــتــحــّول في 

بيئة األعمال المحلّية.
ــــــوزارة الــتــزامــهــا  وأكـــــدت ال
بـــتـــطـــويـــر واســــتــــدامــــة قــطــاع 
تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـــمـــعـــلـــومـــات 
واالتــصــاالت فــي الــدولــة على 
تسعى  كما  األصعدة،  مختلف 
إلى دعم تنمية اقتصاد الدولة 
القائم على المعرفة من خالل 
مجتمع  بيئة  وتــطــويــر  توفير 
رقمي مبتكر ومستدام، وعبر 
استخدام  على  تشّجع  بــرامــج 

تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـــمـــعـــلـــومـــات 

ـــمـــؤســـســـات الــصــغــيــرة  فــــي ال

الوعي  وتــعــزيــز  والمتوسطة، 

التكنولوجيا  استخدام  بفوائد 

الحديثة في قطاع األعمال.

وأشارت الوزارة في تغريدة 

على  الرسمية  صفحتها  عبر 

االجتمماعي  الــتــواصــل  مــوقــع 

استمرار  أهمية  إلــى  «تويتر» 

ـــقـــديـــم هــــــذه الـــــــــورش عــبــر  ت

تشجيع  سبيل  فــي  اإلنــتــرنــت، 

الـــتـــحـــّول الــرقــمــي لــلــمــشــاريــع 

الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة فــي 

الـــدولـــة، وتــمــكــيــن الــشــركــات 

مــــن الـــتـــفـــّوق فــــي اســـتـــخـــدام 

وتعزيز  الحديثة،  التكنولوجيا 

الــــوعــــي بـــفـــوائـــد اســتــخــدامــهــا 

فــــي قــــطــــاع األعـــــمـــــال، وبــمــا 

ـــفـــادة الــقــصــوى  يــحــقــق االســـت

لتوفير  التقنيات  مختلف  من 

الــــوقــــت والـــجـــهـــد والــتــكــلــفــة، 

وزيــــــــادة اإلنـــتـــاجـــيـــة والـــربـــح 

واالبتكار.

وتــنــطــلــق فـــي خــتــام ورش 

األولــى  جلستان،  اليوم  العمل 

تسلط  ظــــهــــراً،  الــــواحــــدة  فـــي 

الــــضــــوء عـــلـــى قـــضـــايـــا تــســريــع 

وتــســهــيــل الـــتـــحـــول الــرقــمــي، 

يــقــّدمــهــا خـــبـــراء مـــن شــركــة 

نـــاجـــي  وهـــــــم   ،Racks٢٤

اإلستراتيجية  رئيس  شختورة 

والـــتـــســـويـــق، ونــبــيــل بـــوديـــاب 

مدير الخدمات.

ـــســـة  الـــجـــل وتـــــســـــتـــــعـــــرض   

ــــحــــديــــات والـــمـــتـــطـــلـــبـــات  ــــت ال

الجديدة التي خلقتها األحداث 

تكنولوجيا  لخدمات  األخيرة 

الــمــعــلــومــات، ال ســيــمــا حــول 

االتصال واستمرارية األعمال؛ 

ــــشــــركــــات  حــــيــــث تـــــتـــــزايـــــد ال

الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة الــتــي 

تــتــبــّنــى الــعــمــل مـــن الــمــنــزل، 

ويــــزيــــد الـــقـــلـــق بـــشـــأن األمــــن 

الــســيــبــرانــي لــتــلــك الــشــركــات، 

وفــــي الـــوقـــت نــفــســه الــتــمــاس 

بعض الفوائد الرئيسية العائدة 

ــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة  عـــلـــى ال

والـــمـــتـــوســـطـــة، مــــن ضــمــنــهــا 

تكنولوجيا  تكاليف  تخفيض 

فيها  والــتــحــكــم  الــمــعــلــومــات، 

أفضل  نــقــدي  تــدفــق  وتحقيق 

االلــــتــــزام  إلــــغــــاء   ،(OPEX)

الـــــســـــنـــــوي، تــــحــــريــــر مـــــــوارد 

تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـــمـــعـــلـــومـــات 

ــــركــــيــــز عــــلــــى األعـــــمـــــال  ــــت وال

التكاليف  تخفيف  األســاســيــة، 

ونشر  بــالــتــدريــبــات  المتعلقة 

الــبــرامــج الـــجـــديـــدة، تــحــديــث 

وتأمين  التحتية  للبنية  سريع 

تـــعـــاون أفـــضـــل، اإلســــــراع في 

الــمــوجــودة،  الــبــرامــج  تحديث 

تــــحــــســــيــــن مـــــســـــتـــــوى األمـــــــن 

العمل،  اســتــمــراريــة  وتحسين 

الوصول إلى فريق من الموارد 

المدربة والمؤهلة، وتخطيط 

أفضل وتحسين إدارة الموارد.

أما الجلسة الثانية في الثالثة 

أتمتة  نــظــام  فــتــتــنــاول  عــصــراً 

إدارة المرافق إلدارة ومراقبة 

الـــمـــرافـــق والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 

ويقّدمها  بالشركات،  الخاصة 

المبيعات  رئيس  ميرزا  منيف 

 ،Excelledia شــــركــــة  فــــي 

مـــــســـــتـــــعـــــرضـــــاً اإلمــــــكــــــانــــــات 

الشركات  ألصــحــاب  المتاحة 

الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة مــع 

الـــمـــرافـــق  إدارة  مـــجـــمـــوعـــة 

الــمــســتــنــدة إلـــى الــســحــابــة من 

تعيين  مــنــهــا   ،QuickFMS

المتاحة  واالمــتــيــازات  األدوار 

لـــمـــخـــتـــلـــف الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن، 

ـــيـــالت  الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى تـــحـــل

قــدرات اإلبــالغ  مــع  مخصصة 

التصدير،  وخيار  الديناميكي 

استخدام لوحة التحكم للعثور 

طبقات  عــبــر  مــعــلــومــات  عــلــى 

وتسلسالت  وإدارات  ومــواقــع 

اســتــخــدام  مــتــعــددة،  هيكلية 

تـــــخـــــصـــــيـــــص الـــــمـــــســـــاحـــــات 

واألصــــــــــــــــــــول لــــلــــمــــوظــــفــــيــــن 

واإلدارات، إدارة جميع جوانب 

الممتلكات،  تأجير  أو  امتالك 

األرضيات  مخططات  عرض 

ـــــة، حـــــجـــــز غـــــرف  ـــــرقـــــمـــــي ال

اســتــئــجــار  أو  االجــــتــــمــــاعــــات 

ـــــحـــــفـــــاظ عـــلـــى  مـــــســـــاحـــــة، ال

الــمــعــّدات والــمــبــانــي واألصـــول 

الشكاوى  ومعالجة  الــمــادّيــة، 

وطلبات الخدمة.
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باقي القطاعاتالخدماتالصناعةالبنوكالقطـــاع

٢٥٫٠٪٣٤٫٥٪١٩٫٣٪٢١٫٢٪النسبة

نســـــــــــب  الشـــــــــراء
أجانبخليجيون     قطريون     
٪٢٣٫١٨٪٤٫٧١٪٧٢٫١١

نســـــــــــب  البيــــــــــع
أجانبخليجيون     قطريون     
٪٣٠٫٩٤٪٣٫٩٠٪ ٦٥٫١٦

%السعرالشركة
١٫٠٣٩٫٩١إزدان
٠٫٧٤١٫٩٠قامكو

٦٫١٩١٫٤٦اإلسالمية للتأمين
٠٫٨٤١٫٤٥مزايا

١٫٠٤١٫٢٧الدوحة للتأمين

%السعرالشركة
١٫٨٥٢٫٤٢الخليج التكافلي

٢٫٨٠١٫٦٢التحويلية
QNB١٧٫٦١٫٥٧

٣٫٨٣١٫٠٣البنك التجاري
٢٫٠٣١٫٠٢بنك الدوحة

القيمةالسعرالشركة

١٫٠٣١٤٣٦١٦٢٢٠إزدان

٠٫٨٤٢٥٣٧٢٩١٨مزايا

٠٫٧٤١٥٠٧٨١٩١قامكو

١٫٩٢١١٩٦٩٨١٧المستثمرين القطريين

٠٫٤٢١٠٠٢٠٤٠١ السالم

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

٩٫٠٥٢٫٢٩٩٫١٢٨٫٩٥٧٥٫٧٦٠٫٨٣٧٥٧٤٢٨٧٫٤٠٧٫٦٨٩٤١٤٫٥٨٧٫٥٣٩٫٨٢٣

القطاعات األكثر تداوالً بالبورصةالقطاعات األكثر تداوالً بالبورصة

األسهم األكثر نشاطاً بالبورصةاألسهم األكثر نشاطاً بالبورصة األكثر 
ارتفاعاً

االكثر 
انخفاضاً

نســـب التـــداولنســـب التـــداول

ألكثرألكثر
تفاعاًرتفاعاً
رر
رتفاعاً

االكثراالكثر
انخفاض
رر
انخفاض

 صعود أسهم ١٦ شركة

الدوحة - [: 

قـــطـــر  بـــــــورصـــــــة  اخــــتــــتــــمــــت   
تـــعـــامـــالت أمــــس عــلــى انــخــفــاض 
وتبديل  بيع  عمليات  من  بضغط 
مــــراكــــز نـــفـــذهـــا الـــمـــســـتـــثـــمـــرون 
عـــلـــى أســــهــــم قـــيـــاديـــة بـــالـــســـوق، 
الــتــعــامــالت  الــســوق  مــؤشــر  لينهي 
يعادل  بما   ٪٠٫٨٣ نسبته  بتراجع 
٧٥ نــقــطــة، وأغــلــق عــنــد مــســتــوى 
٩٠٥٢٫٢٩ نقطة، وذلك من خالل 
ارتــفــع  شـــركـــة   ٤٧ أســـهـــم  تـــــداول 
بــيــنــمــا  شـــركـــة   ١٦ أســـهـــم  مـــنـــهـــا 

أخرى  شركة   ٢٨ أسهم  تراجعت 
عند  شركات   ٣ أسهم  واستقرت 

السابق. إغالقها  مستوى 
 مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، تـــراجـــع 
بنسبة  اإلســـالمـــي  الـــريـــان  مــؤشــر 
 ٣٦٣٠ مستوى  عند  وأغلق   ٪٠٫٦٢
قطر  مؤشر  انخفض  كما  نقطة، 
 ٪٠٫٩١ بــنــســبــة  األســـهـــم  لــجــمــيــع 
وشهدت  نقطة.   ٢٨٢٢ إلى  ليصل 
ــــــقــــــاع وتــــيــــرة  جـــلـــســـة أمـــــــس ارت
الــــــتــــــداوالت مــــقــــارنــــة بــالــجــلــســة 
التداول  قيم  بلغت  حيث  السابقة، 
ريــــال  مـــلـــيـــون   ٤١٤ نـــحـــو  أمـــــس 

فــي  ريــــــال  مـــلـــيـــون   ٢٤٨ مـــقـــابـــل 
الــجــلــســة الــســابــقــة، لــتــســّجــل نــمــواً 
احجام  ارتفعت  كما   ،٪٦٧ نسبته 
سهم  مــلــيــون   ٢٨٧ إلـــى  ـــداول  ـــت ال
فــي  ســـهـــم  مـــلـــيـــون   ١٦٧ مـــقـــابـــل 
من  ــــك  وذل األول،  أمــــس  جــلــســة 

صفقة.  ٧٥٨٠ تنفيذ  خالل 
القطاعات،  أداء  صعيد  وعلى   
بنحو  االتــــصــــاالت  قـــطـــاع  فــصــعــد 
الــبــنــوك  قـــطـــاع  وارتـــفـــع   ،٪٠٫٧٢
قطاع  ارتــفــع  كــمــا   ،٪٠٫٠٥ بنسبة 
وارتــفــع   ،٪٠٫٨٢ بــنــحــو  الــعــقــارات 
 ،٠٫٠٤٥ بنسبة  االتــصــاالت  قــطــاع 

ــــفــــع قــــطــــاع الـــنـــقـــل نــحــو  كـــمـــا ارت
قـــطـــاع  تـــــراجـــــع  بـــيـــنـــمـــا   ،٪٠٫٠٣
وانخفض   ،٪٠٫٩٩ بنسبة  البنوك 
 ،٪٠٫٩٩ بنسبة  الــخــدمــات  قــطــاع 
بنحو  الـــعـــقـــارات  قــطــاع  وتـــراجـــع 
الصناعة  قطاع  وهبط   ،٪٪٠٫٠٤
١٫٧٧٪.  وقال اقتصاديون:  بنسبة 
أمس  الــســوق  مؤشر  انخفاض  إن 
العمليات  مــن  مــوجــة  وســط  جــاء 
على  األربـــــاح  وجــنــي  الــمــضــاربــة، 
يستمر  أن  وتوقعوا  األسهم.  بعض 
فــي  الــــبــــورصــــة  ُمـــــؤشـــــرات  أداء 
الُمقبلة.   الجلسات  خالل  التباين 

 تداوالت البورصة ترتفع ٦٧٪

 وّقعت مذكرة شراكة مع مؤسسة «التعليم فوق الجميع» 

 الدوحة - [: 

 أعــلــنــت شــركــة فـــودافـــون 

قـــــطـــــر عــــــن عـــــقـــــد شـــــراكـــــة 

«التعليم  مؤسسة  مع  جديدة 

جهود  لدعم  الجميع»،  فــوق 

الــمــؤســســة عــلــى اســتــمــراريــة 

النوعّي  التعليم  فرص  توفير 

الـــجـــيـــد لـــألطـــفـــال والـــشـــبـــاب 

الــمــقــيــمــيــن فــــي قـــطـــر غــيــر 

من  بــالــمــدارس،  الملتحقين 

برنامجها «سوّيا». خالل 

االتــــفــــاقــــيــــة،  بــــمــــوجــــب   

عبر  عليها  الــتــوقــيــع  تــم  الــتــي 

االتــــصــــال الـــمـــرئـــي، ســتــوفــر 

فــــــودافــــــون قـــطـــر لــتــالمــيــذ 

خدمات  ــلــم»  «الــسَّ مدرستي 

للوصول  االتــصــاالت  وحــلــول 

الــتــعــّلــم  أدوات  أحـــــدث  إلــــى 

عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت، ومـــواصـــلـــة 

ــــــهــــــم حـــــتـــــى خـــــــارج  دراســــــت

والمضي  الدراسية،  الفصول 

تعليمهم. في  قدًما 

 كــــمــــا تـــفـــتـــح االتـــفـــاقـــيـــة 

قطر  فودافون  أمام  المجال 

ـــــدعـــــم حـــــمـــــالت مـــؤســـســـة  ل

«الـــتـــعـــلـــيـــم فــــــوق الـــجـــمـــيـــع» 

الــــمــــســــتــــمــــرة فــــــي حـــمـــالت 

التوعية وتوفير التدريب على 

الـــســـالمـــة الـــرقـــمـــيـــة لــطــالب 

ــلــم» فــي إطــار  مــــدارس «الــسَّ

من    AmanTECH برنامج

السلوك  وتشجيع  فــودافــون، 

والتوعية  المسؤول،  الرقمي 

اإلنترنت. عبر  بالسالمة 

ــتــمــيــز فـــــودافـــــون قــطــر   ت

بتاريخ طويل في دعم فرص 

الوعي  ورفع  األطفال،  تعليم 

ــــك تــوفــيــر  الــــرقــــمــــي، وكــــذل

ــم.  ــعــّل ــت ال وأدوات  خــــدمــــات 

وكـــــجـــــزء مـــــن مــســؤولــيــتــهــا 

تحت  المتنامية  االجتماعية 
ركـــيـــزة «الـــشـــمـــول الــرقــمــي 
لــلــجــمــيــع» ألهـــــداف الــشــركــة 
األســـــاســـــيـــــة، يـــــأتـــــي تـــوقـــيـــع 
االتـــــفـــــاقـــــيـــــة مــــــع مـــؤســـســـة 
«الـــتـــعـــلـــيـــم فـــــوق الـــجـــمـــيـــع»؛ 
حــيــث ســيــضــمــن هـــذا الــدعــم 
لم»  مدارس «السَّ طالب  بقاء 
بتساوي  والتمتع  اتصال،  على 
ــــوصــــول إلـــى  الــــفــــرص فــــي ال
التعليمية  والـــمـــواد  الـــمـــوارد 
اإلنترنت  عبر  الــجــودة  عالية 

معلموهم. يستخدمها  التي 

التكنولوجيا  استخدام 

 وتــعــلــيــقــاً عــلــى االتــفــاقــيــة، 
محمد  خــمــيــس  الــســيــد  قــــال 
التنفيذي  الرئيس  النعيمي، 
للموارد البشرية في فودافون 
تولي  شركة  «بصفتنا  قطر: 
لمسؤوليتها  كــبــيــرة  أهــمــيــة 
االجتماعية، تواصل فودافون 

ومسؤوليتها  دورهـــا  إدراك 
فـــي اســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 
مستوى  لتحسين  واالتــصــال 
حـــــيـــــاة األشـــــــخـــــــاص. وقـــــال 
:  إنـــنـــا  نــؤمــن بـــأن الــفــرص 
واألمــــــــل بــمــســتــقــبــل رقـــمـــي 
في  يـــكـــون  أن  يــجــب  أفـــضـــل 
مــــتــــنــــاول الـــجـــمـــيـــع، ونـــحـــن 
ترك  عدم  بضمان  ُملتزمون 
األشـــــخـــــاص األكـــــثـــــر ضــعــفــاً 
وراءنـــــــا خــــالل الـــرحـــلـــة نــحــو 
ذلـــك الــمــســتــقــبــل.  وأضــــاف: 
يمكننا  تــقــنــيــتــنــا،  خـــالل  مــن 
مــــســــاعــــدة هـــــــؤالء األطــــفــــال 
ـــشـــبـــاب عـــلـــى الــمــســاهــمــة  وال
وبشكل  الــمــســاواة  قــدم  عــلــى 

المجتمع. في  كامل 

مثمرة  شراكة 

 مـــن جــهــتــه، قــــال الــســيــد 
مدير  الكبيسي،  سعد  محمد 
والعمليات  المشتريات  إدارة 

فــي مــؤســســة «الــتــعــلــيــم فــوق 

ملتزمون  «نــحــن  الــجــمــيــع»: 

بــحــمــايــة حـــق كـــل طــفــل في 

الــتــعــلــيــم، حــيــث تــعــكــس هــذه 

تكون  بــأن  يعد  مــا  االتفاقية 

شــــراكــــة مـــثـــمـــرة، ونــتــطــلــع 

ـــــــى الـــــتـــــعـــــاون مــع  بـــــشـــــدة إل

نعرب  كــمــا  قــطــر،  فــودافــون 

عـــــن شــــكــــرنــــا لـــدعـــمـــهـــا لــنــا 

وبفضل  مهمتنا،  الستكمال 

مــــــــــــوارد فــــــــودافــــــــون قـــطـــر 

يمكننا  الــرقــمــيــة،  وخــبــرتــهــا 

توفر  الــتــي  بــرامــجــنــا  تــعــزيــز 

تعليم  فـــرص  إلـــى  الـــوصـــول 

تمكين  كــعــامــل  جــيــد  نــوعــي 

نطاق  على  البشرية  للتنمية 

واسع».

لم»   تم إنشاء مدرستي «السَّ

بــالــشــراكــة   ،٢٠١٩ عــــام  فـــي 

فــوق  «التعليم  مــؤســســة  بــيــن 

األوقــــاف  ووزارة  الــجــمــيــع» 

ووزارة  اإلسالمية،  والشؤون 

الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي، 

ـــا»،  فــي إطـــار بــرنــامــج «ســـويًّ

ــــمــــكــــيــــن جـــمـــيـــع  بـــــــهـــــــدف ت

األطــــفــــال الــمــنــقــطــعــيــن عــن 

الـــدراســـة والـــذيـــن يــواجــهــون 

صــعــوبــات فــي الــحــصــول على 

من  الــنــوعــي،  التعليم  فــرص 

خـــالل تــوفــيــر الــدعــم الــمــالــي 

فضالً  االستيعابية،  والطاقة 

مؤسسات  إنــشــاء  تسهيل  عــن 

بديلة.

الـــــعـــــمـــــل  خـــــــــــــالل  مــــــــــن   

رعاية  منتدى  مــع  بالتعاون 

الـــمـــدارس  وإدارة  بــاكــســتــان 

مدرستا  تــوّفــر  الفلسطينية، 

تعليماً  والثانية  األولى  لم  السَّ

ــلــطــالب الــنــاطــقــيــن بــالــلــغــة  ل

العربية  والــلــغــة  اإلنــجــلــيــزيــة 

ذات  العائالت  إلــى  المنتمين 

المحدود.  الدخل 

التعليم     فـــرص  تــدعــم  قــطــر  فـــودافـــون 

وفقاً الختيارات األعضاء

عن   Ooredoo أعلنت   :]  - الدوحة 

نجوم  لبرنامجها  شــريــكــاً   ١١ أفــضــل  أســمــاء 

ــعــمــالء، وذلـــك  الــُمــخــصــص لــمــكــافــأة والء ال

في  شاركوا  الذين  األعضاء  الختيارات  وفقاً 

 Ooredoo أطلقتها  مسابقة  عبر  التصويت 

النطالق  عــشــرة  الــحــاديــة  الــذكــرى  بمناسبة 

برنامج نجوم.

 ويتيح برنامج نجوم للعمالء الحصول على 

منتجات  شــراء  عند  واستبدالها  نجوم  نقاط 

نــجــوم  شــــركــــاء  أو   Ooredoo وخــــدمــــات 

اآلخرين. وتضم شبكة شركاء برنامج نجوم 

مجموعة تتألف من حوالي أكثر من ٩٠ عالمة 

الحياة  نمط  مــجــاالت  مختلف  مــن  تجارية 

ومحالت  والمطاعم  الترفيه  ذلــك  فــي  بما 

التأمين  وشــركــات  والــفــنــادق  السوبرماركت 

الخدمات  مقدمي  إلــى  باإلضافة  والــبــنــوك، 

مـــن مــكــاتــب ســفــريــات وتــأجــيــر الــســيــارات 

الكثير.  وغيرها  الصحية  الرعاية  ومقدمي 

بنقاطهم  التبرع  اختيار  لألعضاء  يمكن  كما 

مــــن نـــجـــوم لـــصـــالـــح عـــــدد مــــن الــجــمــعــيــات 

قد   Ooredoo وكــانــت قــطــر.  فــي  الــخــيــريــة 

الــذكــرى  بمناسبة  خــاصــة  مــســابــقــة  أطــلــقــت 

ــــ ١١ النـــطـــالق نـــجـــوم، طــلــبــت خــاللــهــا من  ال

شريكاً   ١١ أفضل  الختيار  التصويت  األعضاء 

قائمة  وتضّمنت   ،٢٠٢٠ لعام  لديهم  مفضالً 

القطرية،  الجوية  الخطوط  الشركاء  أفضل 

وجمبو  الشعلة  وفــنــدق   Booking.com و 

ومــلــبــار لــلــذهــب واأللـــمـــاس وســنــتــر بوينت 

وســتــارلــيــنــك وصــيــدلــيــة خــلــود وبــنــك قطر 

والـــهـــالل  الــخــيــريــة  وقـــطـــر   QNB الـــوطـــنـــي

األحــمــر الــقــطــري. وبــهــدف مــكــافــأة أعــضــاء 

منحت  التصويت،  فــي  شــاركــوا  الــذيــن  نجوم 

 ١١ بين  من  ليكونوا  فرصة  األعضاء  الشركة 

صباح  وقــال  نجوم.  نقطة   ١٠٠,٠٠٠ بـ  فائزاً 

العامة  العالقات  إدارة  مدير  الكواري،  ربيعة 

في Ooredoo: يسعدنا أن نحتفل بمرور ١١ 

عاماً على برنامجنا نجوم الذي نعتز به. نحن 

ُملتزمون دائماً بمكافأة عمالئنا على والئهم 

طــرق  إليــجــاد  بــاســتــمــرار  ونــســعــى  لخدماتنا 

جديدة نمنحهم معها المزيد من المكافآت. 

شركائنا  لشبكة  واالمــتــنــان  بالشكر  ونتوجه 

البرنامج  نجاح  في  بالتأكيد  يسهمون  الذين 

وانتشاره بشكل واسع ونشكرهم على دعمهم 

شركائنا  قائمة  توسيع  إلى  ونتطلع  المستمر. 

وتحقيق المزيد من النجاحات».

Ooredoo  تعلن  أفضل ١١ شريكاً لبرنامج نجوم
 محمد الكبيسي   خميس النعيمي    

ـــضـــل  أف رقـــــمـــــي  مـــســـتـــقـــبـــل  تــــوفــــيــــر  الـــنـــعـــيـــمـــي:   
التعليم  ــي  ف طــفــل  ــل  ك ــق  ح بــحــمــايــة  ــتــزمــون  ــل ُم الــكــبــيــســي:   

ــــة قــطــر، في  الـــدوحـــة - قــنــا: شـــاركـــت دول
االجتماع العشرين للجنة رؤساء هيئات األسواق 
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس  بـــدول  المالية 
لألسواق  الوزارية  اللجنة  عن  الُمنبثقة  العربية، 
عبر  أمس  عقد  والــذي  المجلس،  بدول  المالية 

تقنية االتصال المرئي.
 مّثل دولة قطر، في أعمال االجتماع، السيد 
لهيئة  التنفيذي  الرئيس  الشيبي  أحمد  ناصر 

قطر لألسواق المالية.
من  عـــدداً  اللجنة،  أعــمــال  جــدول  وتضّمن   
التنفيذية  الــعــمــل  خــطــة  مــنــهــا  الــمــوضــوعــات، 
االستثمار  لصناديق  البيني  الترخيص  لتطبيق 

تنفيذه  وآلية   «Passporting» المجلس بدول 
الطريق  وخريطة  لــذلــك،  الزمني  والبرنامج 
بين  التكامل  لتحقيق  الــمــبــادرات  أهــم  لتنفيذ 

أسواق المال بدول المجلس.
 كما ناقش اجتماعها، عدداً من الموضوعات، 
أسواق  هيئة  قبل  من  ُمقّدمة  ورقة  بينها  من 
المال في دولة الكويت بشأن اإلجراءات الخاصة 
بتطوير نموذج أعرف عميلك KYC، وقاعدة 
البيانات الُموّحدة لمواطني دول مجلس التعاون 

الخليجي، واتخذ بشأنها القرارات الالزمة. 
 واستعرض االجتماع العشرون للجنة، آخر 
المالية  األســــواق  فــي  والــتــطــورات  المستجدات 

بدول المجلس وتبادل الرأي بشأنها. 

 قطر تشارك في اجتماع األسواق 
المالية الخليجية
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تتوقع شركة قطر للتجارة الدولية 
ـــغـــاز أن تـــبـــدأ مــخــزونــات  لــلــنــفــط وال
الـــنـــفـــط الـــعـــالـــمـــيـــة فــــي االنـــخـــفـــاض 
برميل  مليون   ٢ حوالي  تبلغ  بوتيرة 
بفضل  وذلــك  يوليو،  من  بــدًءا  يومًيا 
عــمــلــيــات اإلغـــــــالق الــمــخــفــفــة حـــول 

العالم. 
التفاؤل  أن  أيــضــاً  الــدراســة  وتشير 
ــــفــــط، حــيــث  ــــن عـــــــاد إلـــــــى أســــــــــواق ال
التوقعات تشير  أن أسعار النفط لهذا 
مع  ترتفع  سوف  المقبل  والعام  العام 
اإلغــالق  عمليات  مــن  الطلب  تعافي 
وتقلص  كــورونــا،  بجائحة  المرتبطة 
صــفــقــة خــفــض إنــتــاج أوبـــك الــعــرض 
فــــي الـــــســـــوق، وخــــفــــض الــمــنــتــجــيــن 
الـــمـــرتـــبـــطـــة  الـــــمـــــال  رأس  نــــفــــقــــات 

النفط.  بمشاريع 
وبـــلـــغ مــتــوســط ســعــر خــــام بــرنــت 
٤٣٫٧٠ دوالر للبرميل في عام ٢٠٢٠، 
ارتــفــاًعــا مــن الــتــقــديــر الــســابــق الــبــالــغ 
في  التفاؤل  يعكس  وهــذا  دوالًرا   ٣٧

السوق. 
وتـــوقـــعـــت شـــركـــة قـــطـــر الـــدولـــيـــة 
متوسط    أن  والــغــاز  للنفط  لــلــتــجــارة 
٥٠ دوالًرا و٥٥ دوالًرا للبرميل  أسعار 
 ٢٠٢١ عـــامـــي  خـــــالل  الـــتـــوالـــي  عـــلـــى 
انـــخـــفـــاض  نـــمـــط  ســيــعــكــس  و٢٠٢٢ 
الـــمـــخـــزونـــات فـــي مــعــظــم الــمــنــاطــق 

من  الــثــانــي  الــنــصــف  إلـــى  انتقالنا  مــع 
نتوقع  لـــذلـــك،  ونــتــيــجــة   .٢٠٢٠ عـــام 
الكامل  برنت  خــام  منحنى  يعود  أن 
ــيــال بـــحـــلـــول نــهــايــة  إلـــــى الـــصـــعـــود قــل
من  وألكثر  دوالراً.   ٥٠ حوالي  العام 
أســبــوعــيــن، تــجــمــعــت أســـعـــار الــنــفــط 
للبرميل  دوالًرا   ٤٠ مــســتــوى  حـــول 
حــيــث يــبــدو أن أســــوأ مـــا حــــدث في 
في  هــو  األخــيــر  النفط  أســعــار  انــهــيــار 

مرآة الرؤية الخلفية. 
تخفيضات  أن  يــبــدو  اآلن،  حــتــى 
إنــتــاج أوبـــك تسير عــلــى مــا يـــرام مع 
الــعــراق  مــثــل  الــمــتــردديــن  المنتجين 
ونيجيريا  وأذربــيــجــان  وكــازاخــســتــان 
وأنــغــوال، ويــثــيــرون اآلمـــال فــي إعــادة 
ـــتـــوازن الــفــعــلــي لـــألســـواق وبــالــتــالــي  ال

استقرار األسعار. 
ومـــن الــمــمــكــن أن تــتــجــاوز أســعــار 
للبرميل  وأعـــلـــى  دوالراً   ٥٥ الــنــفــط 
بــســبــب عــجــز كــبــيــر فـــي عــــام ٢٠٢٢ 
كبيرة  رأســمــالــيــة  تخفيضات  بسبب 
لمشاريع  وذلـــك  المنتجين  قبل  مــن 
إنتاج  وهــبــوط  النفط  إلنــتــاج  جــديــدة 
آبار  بعض  ونضوب  الصخري  النفط 

وإقفالها. التقليدية  النفط 
إلــى  اآلن  الــنــفــط  ســعــر  تـــحـــول  إن 
ـــجـــاه الـــصـــعـــودي بــســبــب مـــا يـــراه  االت
«عـــجـــًزا كــبــيــًرا لــلــغــايــة فـــي الــعــرض 

والطلب قادم في المستقبل القريب» 
 ٢٠٢٢ عــــام  فـــي  يــظــهــر  أن  ويــمــكــن 
وربما يصل هذا العجز إلى ٦٫٨ مليون 
 ٢٠٢٥ عــام  بحلول  الــيــوم  فــي  برميل 
مسارها  عــلــى  األســــواق  حــافــظــت  إذا 

الحالي من حيث العرض والطلب. 
وتتوقع شركة قطر للتجارة النفط 
الحكومية  النفط  شركات  أن  والغاز 
تحتاج إلى إنفاق مبالغ كبيرة لمجرد 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى اإلنــــتــــاج - وهــــو أمـــر 
ال يــحــدث بـــوضـــوح مـــع اســتــثــمــارات 
أن  المتوقع  من  التي  العالمية  المنبع 
تنخفض إلى أدنى مستوى لها في ١٥ 

عاًما عند ٣٨٣ مليار دوالر. 
يؤثر  أن  يــمــكــن  كــيــف  أبـــرزنـــا  لــقــد 
الرأسمالي  لإلنفاق  الحالي  المستوى 
بقيت  إذا  خاصة   - اإلنــتــاج  على  سلبًا 
المستويات  هــذه  عند  النفط  أســعــار 
حــدود  فــي  أي  أخـــرى  ســنــوات  لبضع 
أسعار  انخفاض  ومع  دوالراً   ٤٠ سعر 
مستوياتها  أدنــى  إلــى  مــؤخــًرا  النفط 
قمعه  الذي  والطلب  سنوات  عدة  في 
منتجو  دخل   ،١٩-Covid أزمة بشدة 
ـــصـــخـــري األمــــريــــكــــي فــي  الـــنـــفـــط ال
وضـــع الــبــقــاء وخــفــضــوا نــفــقــات رأس 
دوالر  مليار   ٨٥ بمقدار   ٢٠٢٠ المال 
فـــي مـــحـــاولـــة لــحــمــايــة الــمــيــزانــيــات 
مدفوعات  على  والحفاظ  العمومية، 

السيولة  على  والحفاظ  المساهمين، 
النفط  في  اإلنتاج  هبوط  يعني  وهذا 
الـــصـــخـــري إلــــى مـــايـــعـــادل تــقــريــبــا ٤ 

ماليين برميل يومياً.
إمـــدادات  فــإن  الـــدراســـة،  وبحسب 
الـــنـــفـــط ســتــنــخــفــض بـــأكـــثـــر مــــن ٤٥ 
يتم  لـــم  إذا  يـــومـــًيـــا  بــرمــيــل  مــلــيــون 
الحقول  في  رأسمالي  استثمار  إجــراء 
الــحــالــيــة أو الـــجـــديـــدة خـــالل الــفــتــرة 
االستثمارات  وحتى   «٢٠٢٥-٢٠٢٠»
المستمرة في الحقول الحاليًة لوحظ 
انخفاض وستظل تؤدي إلى انخفاض 
يــومــًيــا  بــرمــيــل  مــلــيــون   ٢٧٫٥ يــقــارب 

خالل الفترة المتوقعة. 
العالمي  الطلب  تراجع  وبافتراض 
مــاليــيــن   ١٠ ـــمـــقـــدار  ب الـــنـــفـــط  عـــلـــى 
بعد  مــا  حقبة  فــي  الــيــوم  فــي  برميل 
يــتــرك  ســيــظــل  فـــإنـــه   ،١٩-COVID
فجوة  اليوم  في  برميل  مليون   ١٧٫٥
ضــخــمــة فـــي الـــعـــرض والـــطـــلـــب في 
أن  إلــى  يشير  كما  القادمة.  السنوات 
ـــا في  اإلنـــتـــاج يــمــكــن أن يــتــأثــر مـــاديً
حــجــم االســتــثــمــار عــنــد الــمــســتــويــات 
الحالية لمدة ٣ سنوات أخرى قادمة. 
وفـــي الــســابــق قــبــل انــهــيــار األســعــار 
أمريكا  في  النفط  منتجي  توسع  ومع 
الــشــمــالــيــة مــن اإلنـــتـــاج، مــن المرجح 
عكس  على  متقلبة.  األســعــار  تظل  أن 

شـــركـــات الــنــفــط الــوطــنــيــة وشــركــات 
عــادًة  تستغرق  التي  الرئيسية  النفط 
لتطوير  ســنــوات   ١٠ إلـــى  خــمــس  مــن 
احــتــيــاطــيــات الــنــفــط الــتــقــلــيــديــة، قــام 
و«غــيــر  المستقلون  الــالعــبــون  هـــؤالء 
الحفر  تقنية  بتحسين  التقليديين» 
يمكنهم  الــــذي  الــحــد  إلـــى  والــتــكــســيــر 
فــيــه االســـتـــجـــابـــة فـــي غـــضـــون أشــهــر 
في  مؤقتة  انخفاضات  أو  الرتفاعات 
السوق وتسلط تقلبات األسعار األخيرة 
عدم  مــن  جــديــدة  حقبة  على  الــضــوء 

اليقين تجتاح أسواق الطاقة العالمية.
العربية  المملكة  من  كل  ستراقب 
الــســعــوديــة وروســـيـــا صـــراعـــات إنــتــاج 
الحصول  أمل  على  الصخري،  النفط 
على شريحة أكبر من السوق النفطي 
تخلو  ال  االســتــراتــيــجــيــة  هـــذه  ولــكــن 
الــطــرفــيــن  مـــن  ألي  الــمــخــاطــر  مـــن 
مرهوناً  هذا  يكون  وسوف  مستقبال 
بــتــمــديــد اتــفــاقــيــة تــخــفــيــض اإلنـــتـــاج 
يوليو.  شهر  نهاية  إلــى  بها  المعمول 
كبير  بــشــكــل  ــبــلــديــن  ال كـــال  ويــعــتــمــد 
تحتاج  حــيــث  الــنــفــط،  عــائــدات  عــلــى 
مـــوســـكـــو إلـــــى ســـعـــر نـــفـــط يــبــلــغ ٤٠ 
ميزانيتها،  لموازنة  للبرميل  دوالًرا 
من  أكثر  إلــى  الــريــاض  تحتاج  بينما 
دفاترها  لموازنة  للبرميل  دوالًرا   ٨٠

الدولي. النقد  لصندوق  وفًقا 

قــــــــادم  ـــــب  ـــــل ـــــط ال ـــــــعـــــــاش  ـــــــت وان  .. ــــــع  ــــــراج ــــــت ت الـــــــمـــــــخـــــــزونـــــــات   
و٢٠٢١  ٢٠٢٠ ــــــالل  خ ـــل  ـــي ـــرم ـــب ال ـــر  ـــع س ـــط  ـــوس ـــت م دوالرًا  و٥٥   ٥٠   

المهندس سعد الكواري  

التفاؤل يعود  
ألسواق النفط 

saadalkuwari١٩٦٣@gmail.com 

نيويورك ـ أ ف ب:

أول  بوينج  مجموعة  تجري  أن  يرتقب    
٧٣٧-ماكس  طــراز  لطائرتها  تجريبية  طلعة 
فــي خــطــوة بــالــغــة األهــمــيــة الســتــمــرار هــذه 
الــطــائــرة الــتــي لــم تــقــم بـــأي رحــلــة مــنــذ ١٤ 
الملف  مــن  قريبان  مــصــدران  وقـــال  شــهــراً. 
إن الطلعة التجريبية يمكن أن تحصل مطلع 
اإلدارة  وال  بوينج  تؤكد  ولم  المقبل.  األسبوع 
االتصال  لدى  المعلومة  للطيران  الفيدرالية 
الطيران  عن  متوقفة  والطائرة  األحــد.  بهما 

 ٢٠١٩ مـــارس   ١٣ منذ  الــعــالــم  مستوى  على 
للخطوط  تابعة  طــائــرة  تحطم  أعــقــاب  فــي 
شخصاً.   ١٥٧ مقتل  إلـــى  أدى  مــا  اإلثــيــوبــيــة 
وجاءت الكارثة بعد بضعة أشهر من تحطم 
طـــائـــرة مــاكــس تــابــعــة لــخــطــوط اليــــون إيــر 
المقلقة  الشبه  وأوجــه  شخصاً.   ١٨٩ ومقتل 
بعيد  منها  كل  وقعت  اللتين  الكارثتين  بين 
اإلقـــــالع، إلـــى جــانــب عـــدم قــــدرة الــطــيــاريــن 
دفعت  الطائرة،  على  السيطرة  استعادة  على 
ســلــطــات الــطــيــران الــعــالــمــيــة إلـــى مــنــع هــذه 

الطائرة من التحليق لفترة غير محددة.

أنقرة -قنا:

 قال الرئيُس التركيُّ رجب طيب أردوغان، 
قوية  انتعاشة  يشهد  تركيا  اقتصاد  إن   ، أمــس 
جًدا. وقال أردوغان، في مؤتمر صحفّي عقب 
اجتماع الحكومة التركية، إّن تركيا من الدول 
التي سيسطع نَجُمها في عالم ما بعد كورونا.. 
مــضــيــًفــا «نـــهـــدف لــتــصــفــيــر عــــدد اإلصـــابـــات 
والوفيات بكورونا، ومصّممون على إبعاد بالدنا 
عن دائرة الخطر». ولفت الرئيس التركي إلى 
أّن البيانات األولــى لشهر يونيو الجاري تظهر 
أن االقتصاد يشهد انتعاشة قوية جــًدا. وقال: 
«نمو اقتصادنا بـ٤٫٥ بالمئة في الربع األّول من 

٢٠٢٠ أكبر دليل على قّوته وإمكاناته».
مــن ناحية أخـــرى، لفت أردوغــــان إلــى أّن 

الــعــراق بــات مــن أكثر الـــدول المتضررة من 
كــورونــا فــي الفترة األخــيــرة، قــائــًال إن تركيا 
إلى  مساعدات  شحنة  /الثالثاء/  اليوم  سترسل 
«أشقائنا العراقيين»، موضًحا أّن الشحنة تضّم 
مختلف المستلزمات الضرورية في مكافحة 

كورونا.
كما شّدد على أّن نجاح تركيا في مكافحة 
تحقيق  يتعّين  بــل  يــكــفــي،  ال  داخــلــًيــا  كــورونــا 
النجاح ذاته في محيطها أيًضا وفي العالم ككل.
فيما  العالمّي  المشهد  إلــى  وقــال: «بالنظر 
يخّص كــورونــا، نــرى أّن منطقة أوروبـــا التي 
على  السيطرة  من  تمّكنت  أيًضا،  تركيا  تضّم 
الجائحة إلى حّد كبير، بينما يتفّشى الفيروس 
في آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية بوتيرة 

ُمتسارعة».

باريس ـ قنا :

 تــــــوقــــــع جــــــيــــــوم فـــــــوري 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
المصنعة  األوروبية  إيرباص 
للطائرات، أن يتراجع اإلنتاج 
في الشركة بنسبة ٤٠ بالمائة 
على مدى العامين المقبلين، 
كورونا  فيروس  أزمة  بسبب 
مجموعة  وكانت  كوفيد-١٩. 
ــــاص قــــد تـــحـــدثـــت فــي  ــــرب إي
الــســابــق عـــن خــفــض اإلنــتــاج 
وأوضـــح  بــالــمــائــة.   ٣٠ بنحو 
فــــــــــوري فــــــي تــــصــــريــــحــــاٍت 
صحفية له أن الشركة تعمل 
التصنيع  أن  افـــتـــراض  عــلــى 
والـــتـــســـلـــيـــم ســـيـــكـــونـــان أقـــل 
كان  عما  بالمائة،   ٤٠ بنسبة 
مــــقــــرراً فـــي األصـــــل لــعــامــي 
وأضــــــاف  و٢٠٢١.   ٢٠٢٠
للشركة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 

الـــطـــائـــرات  مـــن  الـــعـــديـــد  أن 
الــمــكــتــمــلــة مــتــوقــفــة حــالــيــاً 
فــي حــظــائــر الـــطـــائـــرات، لم 
الطيران،  شــركــات  تستلمها 
بــســبــب الــــركــــود فـــي الــســوق 
الــنــاتــج عـــن أزمـــــة فــيــروس 
يستمر  أن  متوقعا  كــورونــا.. 
عام  نهاية  حتى  الركود  هــذا 
اإلنتاج  يصبح  أن  قبل   ٢٠٢١
والتسليم وفقاً للجدول مرة 

أخــــــرى. كــمــا أشـــــار إلــــى أن 
جميع  فــي  سيستمر  اإلنــتــاج 
ـــــطـــــرازات ولـــكـــن بــوتــيــرة  ال
أبـــطـــأ. الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن 
إيـــــربـــــاص ســـجـــلـــت خــســائــر 
يــورو  مليون   ٤٨١ إلــى  تصل 
(٥٢٢ مليون دوالر أمريكي) 
عــام  مـــن  األول  الـــربـــع  فـــي 
٢٠٢٠ بسبب جائحة فيروس 

كورونا.

طلعة تجريبية مرتقبة لبوينج ٧٣٧ ماكس 

أردوغان: اقتصاد تركيا يشهد انتعاشة قوية

إيرباص تتوقع تراجع إنتاجها ٤٠٪

عددهم أكثر من ٥ ماليين زائر في ٢٠١٩

عواصم ـ د ب أ:

الخارجية  وزيـــر  يــعــتــزم   
الـــتـــركـــي مــــولــــود تـــشـــاووش 
أوغـــــلـــــو ووزيـــــــــر الـــســـيـــاحـــة 
التركي محمد نوري إرسوي 
زيـــارة ألــمــانــيــا هــذا األســبــوع 
لــــلــــتــــحــــدث مــــــع الـــحـــكـــومـــة 
من  التحذير  حول  األلمانية 
السفر إلى تركيا على خلفية 
جــائــحــة كــــورونــــا. وبــحــســب 
«ملييت»  لصحيفة  تقرير 
الــوزيــران  سيلتقي  التركية، 
لها  المخطط  الزيارة  خالل 
الــخــمــيــس وزيــــر الــخــارجــيــة 
األلماني هايكو ماس ووزير 
االقــــتــــصــــاد بــيــتــر ألـــتـــمـــايـــر. 
وكــانــت الــحــكــومــة األلــمــانــيــة 
ــــغــــت مــــــؤخــــــراً الـــتـــحـــذيـــر  أل
العالمي من السفر السياحي، 
ــقــتــه فــــي مــــارس  الـــــذي أطــل
الــمــاضــي بــســبــب الــجــائــحــة، 
أوروبية.  دولة  لـ٢٨  بالنسبة 
ســـاريـــاً  ــتــحــذيــر  ال يـــــزال  وال 
عـــلـــى كــــافــــة الــــــــدول خــــارج 
ومنطقة  األوروبـــي  االتــحــاد 
االنـــتـــقـــال الــحــر «شــيــنــجــن» 

حتى   - بريطانيا  باستثناء   -

ـــمـــقـــبـــل.  ال أغــــســــطــــس    ٣١
ويـــؤثـــر هــــذا الــــقــــرار بــشــدة 
عـــلـــى تـــركـــيـــا، ثـــالـــث أفــضــل 
بعد  لأللمان  سياحية  وجهة 
وسيخضع  وإيطاليا.  إسبانيا 
األفراد، القادمون من دولة 

منطقة  أنــهــا  عــلــى  مــصــنــفــة 
خـــطـــورة، لــلــحــجــر الــصــحــي 
فــي ألــمــانــيــا لــمــدة ١٤ يــومــاً. 
لــلــســائــحــيــن  يــمــكــن  أنـــــه  إال 
الــقــادمــيــن مــن تــركــيــا عــدم 
تمكنوا  إذا  للحجر  الخضوع 
تحليلهم  سلبية  إثــبــات  مــن 

مــن اإلصـــابـــة بــكــورونــا عند 
ــيــا في  وصـــولـــهـــم إلــــى ألــمــان
غــضــون فــتــرة ال تــزيــد عن 
الحكومة  وتحث  ساعة.   ٤٨
التحذير  إلغاء  على  التركية 
ألمانيا  وتصنيف  السفر  من 
لــــهــــا كـــمـــنـــطـــقـــة خـــــطـــــورة. 

وتــعــتــبــر الــســيــاحــة مــن أهــم 
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة في 
السائحين  عــدد  وبلغ  تركيا. 
تركيا  زاروا  الــذيــن  األلــمــان 
الــــعــــام الـــمـــاضـــي أكـــثـــر مــن 
بــحــســب  ســـائـــح،  مـــاليـــيـــن   ٥

رسمية. بيانات 

تركيا تسعى إللغاء تحذيرات سفر السائحين األلمان

الكويت ـ  د ب أ: 

الكويتي أمس  لــــوزراء  ا مــجــلــس  وافـــق 

الرحالت  أمام  الجوي  المجال  فتح  على 

ــبــاراً  لــكــويــت اعــت ــعــودة إلـــى ا ــل لــتــجــاريــة ل ا

تــــفــــق  وا لــــمــــقــــبــــل.  ا أغــــســــطــــس  أول  مـــــن 

التشغيل  نــســبــة  تــتــعــدى  أال  عــلــى  لــمــجــلــس  ا

بالمئة.  ٣٠

فرانكفورت ـ د ب أ: 

 نــــشــــرت شــــركــــة لـــوفـــتـــهـــانـــزا األلـــمـــانـــيـــة 
لـــلـــطـــيـــران أمـــــس جـــــــدول رحـــالتـــهـــا حــتــى 
ومن  المقبل.  أكتوبر  من  والعشرين  الرابع 
الــمــنــتــظــر، بــمــوجــب هـــذا الـــجـــدول، أن يتم 
لوفتهانزا،  طــائــرات  أســطــول  نصف  تشغيل 
وأوضــحــت  طــائــرة.   ٧٦٠ مــن   ٣٨٠ نحو  أي 
أكبر شركة طيران ألمانية أنها ستنفذ أكثر 
من ٤٠٪ من برنامجها السابق، مشيرة إلى 
أنه سيتم تنفيذ ٩٠٪ من الرحالت القصيرة 

الرحالت  من   ٪٧٠ من  وأكثر  والمتوسطة 
الــطــويــلــة. وتــابــعــت الــشــركــة، الــتــي عصفت 
التهديد  حد  إلــى  كورونا  أزمــة  تداعيات  بها 
بـــإشـــهـــار اإلفــــــالس، أن رحـــالتـــهـــا ســتــتــركــز 
كانت  المتوسط.  البحر  حوض  منطقة  على 
لــوفــتــهــانــزا اتــفــقــت مــع الــحــكــومــة االتــحــاديــة 
إنقاذ  حزمة  على  الحصول  على  برلين  في 
حصول  مقابل  يــورو  مليارات  تسعة  بقيمة 
برلين على حصة بـ٢٠٪، وقد وافق مساهمو 
الــذي  التصويت  فــي  الخطة  على  لوفتهانزا 

أُْجِري يوم الخميس الماضي.

الكويت تفتح مجالها الجوي أول أغسطس

لوفتهانزا تعتزم تشغيل نصف أسطولها 

مركز اختبار لكورونا بمطار فرانكفورت
فرانكفورت ـ د ب أ:

الدولي،  فرانكفورت  مطار  ألمانيا،  في  مطار  أكبر  تجهيز  تم   

بمركز اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ما قد يسمح 

لبعض الركاب بتجنب الحجر الصحي في وجهتهم. وأطلق المشروع 

شركة «سينتوجينه» للتكنولوجيا الحيوية أمس بالتعاون مع شركة 

«فرابورت» المشغلة للمطار وشركة «لوفتهانزا» األلمانية للطيران. 

وبحسب الخطط الحالية، سيقدم المركز اختبارات لركاب لوفتهانزا 

 .٢٠٢١ عــام  يوليو  نهاية  حتى  المطار  مــن  والمغادرين  القادمين 

«مخططاً  باعتباره  البرنامج  إلــى  بيان  فــي  سينتوجينه  وأشـــارت 

االختبار  يساعد  أن  في  أملها  عن  معربة  الدولية»،  الحدود  لفتح 

المسافرين على تلبية اللوائح في وجهة سفرهم. وتطلب الكثير من 

الدول اختبار يثبت سلبية اإلصابة بفيروس كورونا المستجد خالل 

التنفيذي  الرئيس  وقــال  الــبــالد.  إلــى  الــدخــول  موعد  من  ساعة   ٧٢

يوم  قبل  إما  االختبار  إجــراء  يمكن  إنه  رولفز،  أرنــت  لسينتوجينه، 

واحــد من المغادرة أو خالل إجــراءات سريعة في يوم السفر، مع 

إرسال النتائج عبر منصة رقمية مرتبطة بتذكرة المسافر. وقال 

بيورن بيكر من مجموعة لوفتهانزا: من خالل فتح مركز االختبار، 

نقدم لعمالئنا فرصة مريحة الختبار أنفسهم من أجل الرحالت 

الخارجية أو اإلقامة في ألمانيا لتجنب الحجر الصحي.
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سهيل: ٣١٢
السرطان: ٩
الدبران: ١١

مـــن شــــَبّ عــلــى ُخــلــٍق 
شاب عليه.

أول  تصدير   :١٩٤٦
شحنة نفط كويتية.

مجلـــــــــــــــــــــس   :١٩٨٠
األمــــــــن يـــبـــطـــل قـــــرار 
إسرائيل بضم القدس.

سياسة  إلغاء   :١٩٩١
التفرقة العنصرية في 

جنوب أفريقيا.
١٩٩٧: صدور رواية 
ـــوتـــر وحــجــر  هــــــاري ب
الــفــيــلــســوف، لــلــكــاتــبــة 

جوان رولينغ موراي.
الــســلــطــات   :٢٠٠٤
العراقية تتسلم الرئيس 
صدام  السابق  العراقي 
السلطات  مــن  حسين 
 ١١ مـــــع  األمــــريــــكــــيــــة 
مـــعـــتـــقـــًال مـــــن طـــاقـــم 

حكمه السابق.
٢٠١٤: الُسلطـــــــــــــــات 
على  تعثر  اإلسرائيلَيّة 
ُمــســتــوطــنــيــن   ٣ ُجـــثـــث 
مــن  يــــــوًمــــــا   ١٨ بــــعــــد 

اختفائهم.
الهــــــــــــــــيئـــــــة   :٢٠١٥
ـــــــــــدوران  ــــــيــــــة ل ــــــدول ال
والنـــــــــــــــــظــــــــم  األرض 
الــــمــــرجــــعــــيــــة تــــقــــرر 
الكبيسة  الثانية  إضافة 
لنهاية ٣٠ يونيو ٢٠١٥.

٣٠ يونيو

الطريق  اختيار  في  الثالثة  األشخاص  مساعدة  تستطيع  هل 
الــصــحــيــح الــــذي يــوصــل كـــًال مــنــهــم إلـــى طــاقــيــتــه فــي أقـــل من 

دقيقتين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 
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اســــــــتــــــــخــــــــدم 
مـــــهـــــاراتـــــك فــي 
الــــــريــــــاضــــــيــــــات 
لــمــعــرفــة قــيــمــة 
كــــــــــــــــــــل رمــــــــــــــز 
حـــــتـــــى تـــتـــمـــكـــن 
مـــــــن الــــــوصــــــول 
ــــــــــى اإلجـــــــابـــــــة  ال

الصحيحة.

الرقم المنـاســب الرقم المنـاســب 

  حل مسابقة أمس: 

الكلمات األفقية: الكلمات األفقية: 

حل الكلمات المتقاطعة حل الكلمات المتقاطعة 

الكـلمات الرأســية: الكـلمات الرأســية: 

١- شاعر لّقَب بشاعر الرسول صلى اهللا عليه وسلم.
٢- اسم قديم لجزيرة سيريالنكا - يقل وجوده.

٣- رداء هندي نسائي (معكوسة) - أحترمه (معكوسة).
٤- شخصية بحار أسطورية من شخصيات ألف ليلة وليلة.

٥- من أخطر أنواع المخدرات - حرفان متشابهان.
٦- لصناعة النسيج (معكوسة) - معبود - أغلقت.

األســمــاء  مــن   - (مــعــكــوســة)  عــبــدالــوهــاب  لمحمد  أغــنــيــة   -٧
الخمسة.

٨- تراب الذهب (معكوسة) - طيور مهاجرة.
٩- رواية للدكتور طه حسين (معكوسة) - مضيٌء ومتأللِئ.

١٠- حذر - من شخصيات شكسبير.

١- أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم.
٢- لقب إنجليزي - حروف متشابهة - والد.

األبيض  البحر  على  عــربــي  ومنتجع  ميناء   -٣
المتوسط.

الحبيب  تباعَد   - (معكوسة)  مكرم  مخلوق   -٤
وتجافى.

التشكيلي  الفن  مـــدارس  مــن   - الحبوب  مــن   -٥

(معكوسة).
٦- عاقلة وذكية (معكوسة) - للتخيير.

٧- من الماشية - رمز جبري.
ح عيوب العمل - أسلحة بيضاء. ٨- أَوضِّ

٩- أهل الصحراء - صحيفة روسية (معكوسة).
١٠- لــقــب العـــب ومـــــدرب كـــرة قـــدم إيــطــالــي 

مخضرم.

الكلـمات المتـقاطـعـة  الكلـمات المتـقاطـعـة  

مستر بِن
من حبــوب 

األرز
ــــة تــظــهــر  صــــــــورة جــــوي
لــــوحــــة فـــنـــيـــة لــشــخــصــيــة 
ــــبــــريــــطــــانــــي  الـــــمـــــمـــــثـــــل ال
الــــــكــــــومــــــيــــــدي الــــشــــهــــيــــر 
إنشاؤها  تــم  بِــن»  «مستر 
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تــســعــى   :] الدوحة- 
الــعــديــد مـــن دول الــعــالــم لــرفــع 
تفشي  فرضها  الــتــي  اإلغـــالقـــات 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا عـــلـــى نــحــو 
تدريجي، رغم االرتفاع المستمر 
بـــاإلصـــابـــات فـــي بــعــض الــــدول 
حــيــث بــلــغ عـــدد اإلصـــابـــات أكثر 
من ١٠ ماليين في عموم العالم، 
المتحدة  الـــواليـــات  وجـــدت  كما 
نفسها أنها تسجل حوالي مليونين 
ونصف المليون إصابة، وبالرغم 
من ذلك تعمل الحكومات جادة 
لتخفيف القيود المفروضة على 
أما  الطبيعية.  الحياة  عــودة  أمل 
بالنسبة لــدول االتحاد األوروبــي 
فـــقـــد انـــطـــلـــقـــت فـــعـــلـــيـــاً عــمــلــيــة 
هناك  أن  غير  القيود،  تخفيف 
بـــعـــض الـــــــدول تـــريـــثـــت بــاتــخــاذ 

القرارات المتعلقة بالتخفيف. 
وقـــــــد عـــمـــلـــت فــــرنــــســــا عــلــى 
تــخــفــيــف إجــــــــراءات الـــعـــزل مع 
الحرص على احترام اإلرشادات 

الــصــحــيــة والــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي 
السلطات  أعلنت  كما  المطلوب. 
البريطانية أن الحكومة ستراجع 
بــصــفــة عــاجــلــة قـــواعـــد الــتــبــاعــد 
االجــتــمــاعــي والــنــظــر فــي تغيير 
لمساعدة  الصحي  الحجر  قواعد 
اقــتــصــاد الـــبـــالد عــلــى الــتــعــافــي، 
القواعد  بعض  تغيير  عــن  فضال 

بالنسبة للمسافرين. 
وكــمــا يــبــدو فـــإن الــحــكــومــات 
من  التخفيف  على  جــادة  تعمل 
الـــقـــيـــود الـــمـــفـــروضـــة عــلــى أمــل 
وتجنب  الطبيعية  الحياة  عــودة 
حـــــدوث مـــوجـــات ثـــانـــيـــة، وفــي 
ـــمـــعـــطـــيـــات هــل  ضـــــــوء هـــــــذه ال
تتخلى بعض الــدول عن الحجر 
ــنــســبــة لــلــقــادمــيــن  ــال الـــصـــحـــي ب
اإلجــراءات  على  التأكيد  مع  إليها 
بشكل  الحياة  وعودة  االحترازية 

تدريجي. 
وقـــــــــد أعـــــلـــــنـــــت الــــحــــكــــومــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، أنــــهــــا ســتــعــفــي 

الــــوافــــديــــن مــــن بــــلــــدان تــشــكــل 
مــــخــــاطــــر مـــنـــخـــفـــضـــة تــتــعــلــق 
بــانــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا من 
شرط الدخول في حجر صحي 
رفع  إلــى  إضافة  يــومــاً،  لمدة ١٤ 
والمناطق  الــــدول  بــعــض  أســمــاء 
مـــن تــوجــيــهــات رســمــيــة تنصح 

إال  إليها  السفر  بعدم  المواطنين 
اإلجــراءات  وستسّهل  للضرورة. 
للخارج  السفر  البريطانيين  على 
لقضاء العطالت، وتأتي في ظل 
بحث الوزراء عن سبل للحد من 
عن  الناجم  االقــتــصــادي  الــضــرر 

الوباء.

وتـــعـــتـــزم بـــريـــطـــانـــيـــا إعــــــادة 
والــمــتــاحــف  الــســيــنــمــا  دور  فــتــح 
وصـــــاالت الـــعـــرض اعـــتـــبـــاراً من 
٤ يــولــيــو الــمــقــبــل، وهـــي خطوة 
تدابير  رفــع  عملية  فــي  إضافية 
الحكومة،  أعلنتها  التي  اإلغــالق 
واعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن مـــطـــلـــع يــولــيــو 

الشعر  مصففو  أيــضــاً  سيتمكن 
الرياضية  والمنشآت  والمكتبات 
استئناف  من  الطلق،  الــهــواء  في 
اإلصابات  تستمر  فيما  النشاط. 
بفيروس  المرتبطة  والــوفــيــات 
كورونا باالنخفاض في المملكة 

المتحدة. 

وفــــي حــيــن رفــــع قــســم كبير 
مـــن الــــــدول األوروبـــــيـــــة الــقــســم 
األكـــبـــر مـــن إجــــــــراءات الـــعـــزل، 
اتـــخـــذت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
مـــحـــدودة  خـــطـــوات  اآلن  حــتــى 
العموم،  على  االتــجــاه.  هــذا  فــي 
فــــــــإن «خـــــريـــــطـــــة الــــطــــريــــق» 
المملكة  أعلنتها  التي  الحكومية 
إجــراءات  من  للخروج  المتحدة 
فــــيــــروس كــــورونــــا تــفــتــقــر إلـــى 
الـــتـــفـــاصـــيـــل، وتــــبــــدو غــامــضــة 
مـــع عــــدم وجــــود جــــدول زمــنــي 
المستقبلية  لــإلجــراءات  محتمل 
فــيــمــا نـــالـــت الــكــثــيــر مـــن الــنــقــد 
الفعال  الــتــواصــل  إلــى  الفتقارها 
المختلفة  الدولة  مؤسسات  بين 
وتــوحــيــد إجــراءاتــهــا االحــتــرازيــة 
ـــعـــدام الثقة  فــضــال عـــن حــالــة ان
قــواعــد  مستقبل  جــــدوى  بــشــأن 
واســتــقــرار  االجــتــمــاعــي،  التباعد 
وقابلية  التجارية،  األعمال  حالة 
تتبع  بــتــقــنــيــة  الــعــمــل  اســـتـــمـــرار 

الــفــيــروس الــتــاجــي، وهـــو مــا قد 
يثير حــالــة مــن االرتـــبـــاك. وفي 
مقابل الحجج القائلة بأن تدابير 
الصحة العامة يتم تخفيفها في 
وقت مبكر وبدون اهتمام كاف، 
يتوق قادة األعمال إلى استئناف 
من  الــمــزيــد  لتجنب  عملياتهم 

االضطرابات االقتصادية.
وأشــــــــــارت دراســــــــة أجـــرتـــهـــا 
اإلنجليزية  الصحية  الــســلــطــات 
كامبريدج  جامعة  في  وباحثون 
إلــى أن انــتــشــار الــفــيــروس تباطأ 
فــــي مـــنـــاطـــق مــعــيــنــة مـــنـــذ بـــدأ 
رفـــع إجـــــراءات اإلغــــالق. ونقلت 
«رويــــــتــــــرز» عــــن مــــســــؤول فــي 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة قــولــهــا: 
«نظامنا الجديد لتقييم المخاطر 
وبــحــرص  نــفــتــح  أن  لــنــا  سيتيح 
من مسارات السفر اآلمنة  عــدداً 
في أنحاء العالم، لكننا لن نتردد 
فــي وقــف ذلــك فــي حــال ظهور 

أية مخاطر».

هـل تتخلى بعـض الــدول عن القيود واإلغالقات؟
مع التأكيد على استمرارية اإلجراءات االحترازية وعودة الحياة تدريجياً

ــة ــي ــع ــي ــب ــط ــــــل عــــــــودة الــــحــــيــــاة ال ـــى أم ـــل ــــقــــيــــود الــــمــــفــــروضــــة ع ـــــــة جــــــــادة بــتــخــفــيــف ال الــــحــــكــــومــــات األوروبـــــــي

ـــــــرط الــــحــــجــــر الـــصـــحـــي ــــمــــخــــاطــــر مـــــن ش ـــي الـــــوافـــــديـــــن مـــــن بـــــلـــــدان مـــنـــخـــفـــضـــة ال ـــف ـــع بـــريـــطـــانـــيـــا ســـت

ً

قـــالـــت   :] الدوحة- 
صــحــيــفــة «الــواشــنــطــن بــوســت» 
اإليطالية  فيليه  ســـان  بــلــدة  إن 
على  كورونا  فيروس  يصلها  لم 
اإلطـــــــــالق رغــــــم وصــــــــول عـــدد 
اإلصـــابـــات فــي الــبــالد إلـــى ٢٣٩ 
ألــفــاً والــوفــيــات إلــى مــا فــوق ٣٤ 
وأشــار  اآلن.  حتى  شخص  ألــف 
الصحيفة  في  المنشور  التقرير 
مطعم  رواد  أن  إلــى  األمريكية 
الـــبـــلـــدة الـــمـــزدحـــم ال يـــرتـــدون 
الـــكـــمـــامـــات، ومــظــاهــر الــحــيــاة 
دون  الطبيعية  لــلــحــيــاة  أقــــرب 
وفي  صحي.  حجر  أو  قيود  أي 
الموجود  المطعم  كــان  الحقيقة 
ـــدة ســـــان فــيــلــيــه  ـــل فــــي وســـــط ب
اإليطالية في وقت الظهيرة يعج 
كمامات  مرتدين  غير  بزبائن 
وجـــه، وكــل طــاوالتــه محجوزة 

لــلــمــعــلــمــيــن وطــــــالب الــمــراحــل 
الــمــتــوســطــة الــــذيــــن يــحــتــفــلــون 

بالتخرج.
هذه  أن  الصحيفة  وأضــافــت 
روما  جنوب  تقع  الجبلية  البلدة 
عـــلـــى بـــعـــد أربـــــــع ســــاعــــات مــن 
فيروس  بها  يتفشى  ولــم  رومــا. 
كـــــورونـــــا، ورغــــــم كــــل ذلـــــك لم 
إيجابية  إصابة  أي  البلدة  تسجل 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا الــمــســتــجــد، 
ونقل عن أليزابيتا تشيكا، عضو 
بمجلس البلدة، أن عدم وصول 
العزلة  سببه  البلدة  إلــى  كــورونــا 
واالحتياطات  للبلدة  الجغرافية 
الجبلية  البلدة  وتعتبر  المبكرة. 
من الوجهات السياحية المفضلة 
لدى السياح الذين يذهبون إليها 
كبير،  بشكل  األسبوع،  نهاية  في 
ويلتقطون  فيها  يتجولون  حيث 

صــــوراً مــع الــشــالالت الــمــوجــودة 
فيها.

بالرغم  إنه  الصحيفة  وقالت 
مــن وجـــود إصــابــات بالفيروس 
فــي مــنــاطــق حـــول الــبــلــدة، فــإن 
االحتياطات التي قام بها السكان 

مـــنـــعـــت وقــــوعــــهــــم فـــــي دائــــــرة 
الـــخـــطـــر، فــقــد اتـــخـــذت الــبــلــدة 
ممكنة،  طريقة  بكل  احتياطات 
ـــنـــاس  حـــيـــث مـــنـــعـــت دخــــــــول ال
اختبارات  وأجــرت  للصيدليات، 
في  الموجودين  لكل  الــفــيــروس 

الــبــلــدة. ويـــروج الــمــســؤولــون في 
أنها  عــلــى  لبلدتهم  فيليه  ســـان 
خــالل  مفضلة  سياحية  وجــهــة 
عطلة نهاية األسبوع، حيث يأتي 
بأعداد  الصيف  في  إليها  الـــزوار 
كبيرة، إلى درجة يتضاعف فيها 

عدد السكان بشكل مؤقت، حيث 
البلدة  وســط  في  السياح  يتجول 
لــمــشــاهــدة مــعــالــمــهــا وغــابــاتــهــا 
على  البلدة  وشهدت  وشالالتها. 
ـــصـــف الـــقـــرن  مــــــدار الــــقــــرن ون
الــمــاضــي انــخــفــاضــاً فـــي أعــــداد 

سكانها ٢٨٠٠ نسمة وهو ربع ما 
كان موجوداً قبل هذا الوقت. لقد 
غادر معظم الشباب إلى كلياتهم 
أو إلى وظائفهم، وال يعودون إال 

لزيارة والديهم المسنين.
أمـــــــــا الــــمــــنــــطــــقــــة األكــــــبــــــر، 
ضمنها  مــن  والــتــي  باسيليكاتا، 
مدينة سان فيليه، لم تسجل إال 
٤٠١ حالة إصابة وحالتين إصابة 
فقط الشهر الماضي، ووفاة ٢٧ 

شخصاً.
وكـــــان اإلغــــــالق الـــوطـــنـــي قد 
وحافظ  الحركة  معظم  أوقــف 
الكارثة  مــن  الــبــالد  جــنــوب  على 
الــتــي شــهــدهــا الــشــمــال. لــكــن مع 
ــيــا الـــقـــيـــود الــتــي  تــخــفــيــف إيــطــال
كانت مفروضة على السفر بين 
المناطق في البالد في الثالث من 
يونيو الجاري، كما أنها مفتوحة 

أمـــــام الــمــســافــريــن عبر  حــالــيــاً 
أوروبـــا، فــإن بعض سكان سان 
وتــرعــرعــوا  نــشــأوا  الــذيــن  فيليه 
فيها لديهم الفرصة اآلن للعودة 
من  شهور  بعد  والديهم  لزيارة 
اإلغــــــالق، وهـــو مـــا يــســبــب قلقاً 
تلزم  وال  الــســكــان.  بــعــض  لـــدى 
البلدة  إلــى  الــوافــديــن  التعليمات 
مسبقاً،  المحلية  السلطات  إبــالغ 
مــا يــضــع الــمــديــنــة تــحــت اختبار 
خـــــالل الـــفـــتـــرة الــمــقــبــلــة. وفــي 
في  وبالتحديد  الماضي  األسبوع 
الــعــاشــرة صــبــاحــاً، تــوقــفــت أول 
بعد  الــبــلــدة  فــي  سياحية  حافلة 
عــــودة الــفــتــح فـــي الـــبـــالد جالبة 
من  شــخــصــاً   ٢٣ مــن  مجموعة 
جــمــيــع أنـــحـــاء جـــنـــوب إيــطــالــيــا. 
أقنعة  يرتدون  معظمهم  وكــان 

وكمامات وجه.

العزلــة الجغرافيـة تنقذ قرية إيطاليــة من كورونا العزلــة الجغرافيـة تنقذ قرية إيطاليــة من كورونا 
لم تسجل أي إصابة بالفيروس 

شــركــة  حـــظـــرت   :]  - الــــدوحــــة 
فيسبوك بيع القطع األثرية التاريخية عبر 
منصاتها للتواصل االجتماعي. وجاء القرار 
بــعــد حــمــلــة دشــنــهــا بــاحــثــون أكــاديــمــيــون 
سي  بــي  بــي  أجــرتــه  استقصائي  وتحقيق 
حـــول بــيــع الــقــطــع األثـــريـــة الــمــنــهــوبــة من 
ورحب  الموقع.  خالل  من  وسوريا  العراق 
أحــد الــخــبــراء بــهــذه الــخــطــوة، ولكنه قال 
تغيير  إلحــداث  يحتاج  فيسبوك  موقع  إن 
«فــرق  فــي  االستثمار  خــالل  مــن  حقيقي 
من الخبراء لتحديد وإزالة الشبكات (التي 
تتاجر في اآلثار). وأكدت شركة فيسبوك 
أنها تحظر جميع أنواع التجارة في القطع 

األثرية القديمة على منصاتها كافة.
وانعكست هذه التغييرات في مجموعة 
بفيسبوك.  الخاصة  المعايير  من  جديدة 
محتوى  أي  نشر  المعايير  هــذه  وتحظر 
تجارة  أو  بيع  أو  شــراء  يحاول  أو  «يشجع 
ــتــاريــخــيــة» بــحــســب ما  ـــريـــة ال الــقــطــع األث
القطع  بعض  وبيعت  سي.  بي  البي  ذكرته 
عبر  وتداولها  عرضها  خــالل  من  األثرية 
موقع فيسبوك، وشمل ذلك لفائف قديمة 

ومــخــطــوطــات وعــمــالت مــعــدنــيــة أثــريــة. 
السياسة  مــديــر  مـــانـــدل،  جــريــج  وأوضــــح 
الــعــامــة فــي فــيــســبــوك، أن الــقــطــع األثــريــة 
وثقافية  شخصية  قيمة  لــهــا  الــتــاريــخــيــة 
كبيرة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، 
ولكن بيعها يتسبب غالباً في أضرار. وقال 
«لهذا السبب كانت لدينا منذ فترة طويلة 
قواعد تمنع بيع القطع األثرية المسروقة».
وأضــــاف: «لــلــحــفــاظ عــلــى هـــذه القطع 
نعمل  آمنين،  مستخدمينا  وعلى  األثــريــة 
بحظر  العمل  وبدأنا  قواعدنا،  توسيع  على 
الــقــطــع  جــمــيــع  شــــــراء  أو  بـــيـــع  أو  تــــبــــادل 
فيسبوك  منصتي  على  التاريخية  األثــريــة 

وانستغرام».
وأشاد الدكتور عمر العزم، المتخّصص 
اإلنسان  وعلم  األوســط  الشرق  تاريخ  في 
أوهايو  واليــة  في  ستيت  شاوني  بجامعة 
األمــريــكــيــة، بــالــخــطــوة بــاعــتــبــارهــا تــحــوالً 
في موقع فيسبوك، لكنه يخشى أن  هاماً 
بــدون  قيمة  بــال  الجديدة  المعايير  تكون 
بذل جهود كافية لتطبيقها. وتقوم الشركة 
الــمــالــكــة ألكــبــر مــوقــع تـــواصـــل اجــتــمــاعــي 

فـــي الــعــالــم بــتــطــويــر أنــظــمــة آلــيــة تعتمد 
لتحديد  المفتاحية  والكلمات  الصور  على 
الجديدة،  السياسة  ينتهك  الذي  المحتوى 
«االعتماد  قــال:  الــعــزم  البروفيسور  لكن 
عـــلـــى تـــقـــاريـــر الــمــســتــخــدمــيــن والــــذكــــاء 

االصطناعي ببساطة لن يكون كافياً».
وكـــان تحقيق أجــرتــه بــي بــي ســي في 
تشير  ـــــة  أدل ــــى  إل تـــوصـــل  قـــد   ٢٠١٩ عــــام 
كانت  رومــانــيــة  فسيفساء  بيع  عــرض  إلــى 
مــوجــودة فــي ســوريــا مــن خــالل فيسبوك. 
وتحدث التحقيق عن أدلة تفيد بأن بعض 
موقع  حــفــر  كيفية  نــاقــشــت  الــمــجــمــوعــات 

توجد به الفسيفساء.
أشخاص  طالب  منفصل،  حــادث  وفــي 
اإلسالمي  العصر  من  مخطوطات  توفير 
ليشتروها في تركيا. وبعد تحقيق بي بي 
ســـي، قـــال مــوقــع فيسبوك إنـــه حـــذف ٤٩ 
مجموعة تتاجر في اآلثــار، لكن الباحثين 
يـــواصـــلـــون الــكــشــف عـــن أدلـــــة تــشــيــر إلــى 

استمرار هذه التجارة.
وقال البروفيسور عمر العزم: «يبدو أن 
تجارة اآلثار غير المشروعة على فيسبوك 

تنتشر بــقــوة فــي الــشــرق األوســـط وشمال 
إفريقيا، حيث نراقب حالياً أكثر من ١٢٠ 
مجال  في  تنشط  فيسبوك  على  مجموعة 
شرعية)».  غير  (بــصــورة  واالتــجــار  النهب 
كان  حددناها  مجموعة  «أكــبــر  وأضـــاف: 
بها العام الماضي ١٥٠ ألف عضو، لكن اآلن 

بها ٤٣٧ ألف عضو».
في  األعضاء  زيــادة  أسباب  أحد  ويرجع 
االقتصادية  األزمــة  تأثير  إلــى  المجموعة 
الــتــي تــســبــبــهــا جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا. 
على  يقتصر  لم  األمــر  أن  العزم  وأوضــح 
دوالرات،  بضعة  لجني  محدودة  آثار  بيع 
بــل األمــر أكبر مــن هــذا. وقــال إن «هــذه 
أيــــضــــاً ســـــوق ســـــــوداء تـــمـــول الــمــنــظــمــات 
والمتطرفين  الحرب  وأمـــراء  اإلجرامية 

المتشددين».
وينتقد العزم سياسة فيسبوك في حذف 
المجتمع،  معايير  تنتهك  التي  المنشورات 
قد  ألنها  بها  االحتفاظ  أهمية  على  ويؤكد 
تحمل أدلــة وصــورا يمكن االستفادة منها 
لضمان  حيوي  دليل  واعتبرها  بعد.  فيما 

إعادة هذه األشياء إذا ظهرت في السوق».

فيسبوك يحظـــر بيــع آثـــار عراقيـــة وســـوريــة
بعد حملة دشنها باحثون أكاديميون 

ـــتـــاريـــخـــيـــة ال األثــــــريــــــة  ـــطـــع  ـــق ـــال ب الــــمــــتــــاجــــرة  يـــــحـــــاول  أو  ـــشـــجـــع  ي مـــحـــتـــوى  أي  نـــشـــر  مـــنـــع  شـــمـــل  الـــحـــظـــر 

ً
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٣:١٧الفجر

٤:٤٧الشروق

١١:٣٧الظهر

٣:٠٠العصر

٦:٣٠المغرب

٨:٠٠العشاء

حيوانات  حديقُة  أعلنت  ب):  ف  (أ  تايبيه- 
تايوان أّن باندا عمالقة منحتها الصيُن لتايوان 
اصطناعًيا.  تلقيحها  بعد  ثانًيا  شبًال  وضعت 
تــوان»  وشريكها «تــوان  يــوان»  وكانت «يــوان 
مـــن أبـــــرز عـــوامـــل الـــجـــذب فـــي الـــبـــالد منذ 
كرمز   ٢٠٠٨ العام  في  الصين  من  وصولهما 
الجانبَين.  بين  جّيدة  عالقات  آنــذاك  كان  لما 
لم  الــذي  الشبل  إن  الحيوانات  حديقة  وقالت 
ُولد  جراًما،   ١٨٦ ويزن  بعد  اسم  عليه  يطلق 
األحـــد بــعــد مــخــاض اســتــمــّر خــمــس ســاعــات. 
تتمّكن  أن  في  نأمل  بيان «كّنا  في  وأضافت 
ـــوان قد  ـــوان ي األمُّ مــن رعــايــة الــشــبــل. لــكــن ي

لذلك  الــوالدة...  عملية  من  جًدا  متعبة  تكون 
الرعاية.  مقّدمو  ليطعمه  الشبل»  أخذ  قّررنا 
بعد  مستقّرة  حــال  فــي  الشبل  أّن  وأوضــحــت 
معالجته من إصابة طفيفة في ظهره. وفي 
شبل  أنثى  يــوان»  وضعت «يــوان   ،٢٠١٣ العام 
بــانــدا  أول  وهـــي  زاي»  عــلــيــهــا «يـــــوان  أطــلــق 
عمالقة تُولد في تايوان. وعادة ما تُعير بكين 
دّب  أي  إرســال  ويجب  فقط  الباندا  حيوانات 
يُولد في الخارج إلى الصين. لكن في خروج 
نــــادر عـــن هـــذا الـــبـــروتـــوكـــول، ســمــح لــتــايــوان 
باالحتفاظ بـ»يوان زاي» إذ كان والداها هبة 

وفًقا لمسؤولين في تايبيه.

 والدة باندا في حديقة حيوانات تايوان

باحثون  اكتشف  وكــاالت:   - طهران 
ـــا جــــديــــًدا مـــن الـــعـــنـــاكـــب، مــمــيــًزا  نـــوًع
بـــنـــقـــش مــــذهــــل بـــالـــلـــونَـــيـــن األحـــمـــر 
«ابتسامة  يُشبه  ظهره،  على  واألبيض 
الــجــوكــر» الــشــهــيــرة. والــتــشــابــه غريب 
لــلــغــايــة، لــدرجــة أن الــبــاحــثــيــن الــذيــن 
تيمنا  الــنــوع  ــوا  ســّم الــعــنــكــبــوت  وصــفــوا 
بــالــمــمــثــل خـــواكـــيـــن فــيــنــيــكــس، الـــذي 
لــعــب دور «الــجــوكــر» فــي فــيــلــم عــام 
 Loureedia العلماء  واكتشف   .٢٠١٩
في  وأفــــــادوا  إيــــــران.  فـــي   phoenixi
أول  هـــــو  هــــــذا  أن  جـــــديـــــدة  دراســـــــــة 
خــارج  يُــحــدد   Loureedia عــنــكــبــوت 
مــنــطــقــة الــبــحــر األبـــيـــض الــمــتــوســط. 
مّرة  ألّول  الموصوف  الجنس،  ويشمل 
وكتب  أنــــواع.   ٤ اآلن   ،٢٠١٨ عـــام  فــي 
بقعة  تـــبـــرز  دراســـتـــهـــم،  فـــي  الــعــلــمــاء 

بيضاء،  خلفية  ضــمــن  زاهــيــة  حــمــراء 
«جوكر»  ابتسامة  كبير  حد  إلــى  تشبه 
ظهر  على  أبيض،  مكياج  مع  المقلقة 
وعلى  الــذكــور.   L. phoenixi عناكب 

التكبير  إلى  ستحتاج  ذلك،  من  الرغم 
لرؤيته بوضوح، حيث يبلغ طول جسم 
مــلــم)   ٨) بــوصــة   ٠٫٣ نــحــو  الــعــنــكــبــوت 
الصغيرة.  بالشعيرات  ومغطى  فقط، 

وفـــــي الـــــواقـــــع، تـــعـــرف الـــعـــنـــاكـــب فــي 
بالعناكب   -  Eresidae  - الساللة  هذه 
الــمــخــمــلــيــة ألنـــهـــا تــكــتــســي بــمــعــاطــف 
معّد  قــول  حــّد  على  ومخملية،  كثيفة 
الـــدراســـة الــرئــيــســي ألــيــريــزا زامـــانـــي، 
في  الــدكــتــوراه  ومرشح  العناكب  عالم 
وحـــدة الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي فــي جامعة 
«اليف  لـ  زماني  وقــال  فنلندا.  توركو، 
إن  اإللكتروني،  البريد  عبر  ساينس» 
لالهتمام  مثيرة  المخملية  العناكب 
ــعــنــاكــب، ألن  بــشــكــل خــــاص لــعــلــمــاء ال
مثل  عادية،  غير  عادات  لديها  البعض 
ورعاية  جماعية  أعشاش  لبناء  التعاون 
جــمــاعــيــة لــصــغــارهــا. ويـــعـــّد اكــتــشــاف 
ألّن  صعبًا،  أمــًرا   Loureedia عناكب 
فقط  األرض  فــــوق  تــنــشــط  الــعــنــاكــب 

لمدة ٣ أسابيع كل عام.

اكتشاف عنكبوت مميز يكتسي بابتسامة الجوكر

ميالنو- (أ ف ب): قّدم الرئيس اإليطالي 
الذين  لألشخاص  تحية  ماتاريال  سيرجيو 
توفوا بوباء «كوفيد-١٩» في مدينة بيرغامو 
فـــي لــومــبــارديــا األكـــثـــر تـــضـــرًرا فـــي الــبــالد 
بيرغامو،  فــي  وقــال «هنا  الــفــيــروس.  مــن 
وجرحت  عانت  التي  إيطاليا  هناك  الليلة، 
وبــكــت... والــتــي رغــم أنــهــا تــريــد استئناف 
إيــقــاع الــحــيــاة، تــعــرف أنــهــا لــن تستطيع أن 
كورونا  فيروس  وتسبب  حصل».  ما  تنسى 
الــمــســتــجــد فــي وفــــاة أكــثــر مــن ســتــة آالف 
شــخــص فــي بــيــرغــامــو. وقـــد شــهــدت صــور 
عــشــرات الــنــعــوش الــتــي وضــعــت فــي كنيسة 
مقبرة المدينة والموكب المروع للشاحنات 
في  وانتشرت  التوابيت  تنقل  التي  العسكرية 

التي  المحنة  على  مــارس،  في  العالم  أنحاء 
مــــّرت بــهــا هـــذه الــمــديــنــة. وخــــالل األزمـــة 
ـــعـــزل، لم  الــصــحــيــة، وبــســبــب إجـــــــراءات ال
وبهدف  جنازة.  على  يحصل  المتوفى  يكن 
األحد  مساء  احتفال  نّظم  الضحايا،  تكريم 
رئيس  بحضور  األثرية  المدينة  مقبرة  في 
فيما  مــتــضــررة  بلدية  رئــيــَس  و٣٢٤  الــبــالد 
كانوا يضعون كمامات وأوشحة بلون العلم 
اإليطالي. ولم تتّم دعوة أقارب الضحايا إذ 
لن  وبالتالي  للغاية  كبيًرا  عددهم  سيكون 
الجسدي.  التباعد  على  الحفاظ  من  يتمكنوا 
وقال ماتاريال «لقد غير الوباء حياتنا تارًكا 
ندوبًا ال تمحى غّيرت أولوياتنا كلنا نحتفظ 

بصور من المستحيل نسيانها».

 إيطاليا تحّيي ضحايا وباء 
«كوفيد-١٩» في بيرغامو

 ، واشــنــطــن - وكـــــاالت: فــقــد رائــــُد الــفــضــاء األمــريــكــيُّ
على  مركبة  كانت  صغيرة  مــرآة  كاسيدي،  كريستوفر 
محطة  من  المفتوح  الفضاء  إلى  خروجه  أثناء  معصمه 
spaceflightnow. موقع  أفــاد  حسبما  الدولية،  الفضاء 
ورائــد  كاسيدي  خــرج  عندما  الجمعة  ذلــك  حــدث   .com
الفضاء  إلــى  بينكين  روبـــرت  اآلخـــر  األمــريــكــّي  الــفــضــاء 
القديمة  الهيدروجينية  النيكل  بطاريات  لفك  المفتوح 

واستبدالها  للمحطة،  الــخــارجــيــة  األجــــزاء  على  المثبتة 
سفينة  أحضرتها  فعالية  أكثر  جديدة  ليثيوم  ببطاريات 
غرفة  عبوره  وعند  مايو.  في   ٩-HTV اليابانية  الشحن 
لــلــهــواء الــمــضــغــوط،، أبــلــغ كــاســيــدي بـــأن مـــرآة المعصم 
الصغيرة، التي تستخدم لمساعدة رائد الفضاء في قراءة 
الــبــيــانــات عــلــى الــشــاشــة الــمــركــبــة فــي بــذلــتــه، قــد انفكت 
بطريقة ما وانجرفت إلى خارج المحطة بسرعة حوالي 

كيلومتر في الساعة. وذكر الموقع أن المرآة المفقودة التي 
يبلغ وزنها ٥٠ جراًما فقط، ال تشكل أي تهديد للمحطة 
أو الطاقم، وأنه على أية حال كانت لدى كاسيدي مرآة 
في  يعمل  وبينكين،  كاسيدي  إلى  وباإلضافة  احتياطية. 
المحطة الفضائية الدولية في الوقت الحالي، رائد فضاء 
أمريكّي آخر، هو دوغالس هيرلي، وكذلك رائدا الفضاء 

الروسيان أناتولي إيفانيشين، وإيفان فاغنر.

رائد فضاء أمريكّي يفقد مرآة صغيرة في الفضاء

تونس- (د ب أ): رست صباح أمس أول 
التونسّية  الموانئ  فــي  مسافرين  بــاخــرة 
بعد فترة إغالق استمّرت أكثر من ثالثة 
أول  وهذه  كورونا.  جائحة  بسبب  أشهر 
رحلة بحرية منذ بدء سريان قرار فتح 
الـــحـــدود كــامــلــة يـــوم ٢٧ يــونــيــو الــجــاري 
مارس  منتصف  منذ  استمّر  إغــالق  بعد 
الــعــام،  الــصــحــّي  الحجر  بسبب  الــمــاضــي 
السلع.  لنقل  مــحــدودة  رحــالت  باستثناء 
لشركة  التابعة  باخرة «قرطاج»  ورست 

جرجيس  ميناء  فــي  التونسية،  المالحة 
جــنــوب تــونــس صــبــاح أمـــس قــادمــة من 
متنها  وعــلــى  الــفــرنــســي  مرسيليا  مــيــنــاء 
نحو ٧٠٠ مسافر و٢٥٠ عربة، بحسب ما 
أعلنت الشركة. وكانت الشركة أعلنت في 
وقت سابق عن بروتوكول صحي للتوّقي 
مــــن خـــطـــر تــــســــّرب فــــيــــروس كــــورونــــا. 
واستقبلت مطارات تونس رحالت دولية 
مع فتح الحدود السبت، كما شهد مطار 

قرطاج الدولي رحالت مغادرة.

وصول أّول رحلة بحرّية
لمسافرين إلى تونس
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حرص قطري على ترسيخ النزاهة في المجتمع

انطالقاً من حرصها على ترسيخ مبدأي 
الشفافية والنزاهة في المجتمع وتحصين 
المال العام والممتلكات العامة من العبث 
اإلدارية  الرقابة  هيئة  تأكيد  جاء  والفساد، 
سلوك  ميثاق  دخــول  باقتراب  والشفافية 
ونزاهة الموظفين العموميين حيز التنفيذ 
الــوزراء  مجلس  إصــدار  بعد  وذلــك  قريباً، 
القرار رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار ميثاق 
العموميين،  الــمــوظــفــيــن  ونـــزاهـــة  ســلــوك 
حــيــث تــولــت الــهــيــئــة إعـــــداد الــمــيــثــاق في 
ألداء  الــالزمــة  المنظومة  اســتــكــمــال  إطـــار 
مؤسسات الدولة لمهامها بكفاءة واقتدار، 

لتحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة 
الوظيفة  الــثــقــة فــي  وتــعــزيــز  الـــدولـــة  فــي 
للمال  الحماية  مــن  مزيد  وإســبــاغ  العامة 
العمل  بــنــزاهــة  تــؤمــن  الــتــي  فقطر  الــعــام، 
الــمــؤســســي وصـــونـــه بـــاألطـــر الــتــشــريــعــيــة 
والــقــانــونــيــة تــســعــى لــجــعــل مــيــثــاق ســلــوك 
ـــزاهـــة الــمــوظــفــيــن الــعــمــومــيــيــن ســاريــاً  ون
في  العاملين  المدنيين  الموظفين  على 
األخـــرى  الحكومية  واألجـــهـــزة  الـــــوزارات 

والهيئات والمؤسسات العامة.
سلوك  ميثاق  خــالل  ومــن  قطر  تهدف 
لتحقيق  العموميين  الموظفين  ونــزاهــة 

أعــلــى مـــؤشـــرات الــشــفــافــيــة والــنــزاهــة في 
للمال  الحماية  مــن  مزيد  وإســبــاغ  الــدولــة 
الــعــام، حيث يــأتــي فــي إطـــار االلــتــزام بما 
المتحدة  األمـــم  اتفاقية  أحــكــام  فــي  ورد 
لــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وبــــاألخــــص مـــا ورد 
سلوك  بمدونات  الخاصة   (٨) الــمــادة  في 
الموظفين العموميين، وقد صادقت دولة 
قطر بموجب المرسوم رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٧ 
لمكافحة  الــمــتــحــدة  األمـــم  اتــفــاقــيــة  عــلــى 
كبيرة  إنــجــازات  لها  الــتــي  فقطر  الــفــســاد، 
والشفافية  الــنــزاهــة  تعزيز  مــجــاالت  فــي 
المؤشرات  لها  تشهد  الفساد  من  والوقاية 

الــدولــيــة ذات الــصــلــة، أنــهــا تــقــود الــجــهــود 
ومكافحة  الشفافية  مبدأ  لتعزيز  األممية 
ومن  والــعــالــم،  العربي  العالم  فــي  الفساد 
الدولي  المستوى  على  التميز  تعزيز  أجــل 
الفترة  خــالل  الهيئة  ستعمل  واســتــدامــتــه، 
توعوية  عمل  خطة  تدشين  على  المقبلة 
كافة  مــع  الخبرات  وتــبــادل  الميثاق  لنشر 
وتوعية  الحكومية  والمؤسسات  الـــوزارات 
الميثاق  بأهمية  الحكوميين  الموظفين 
وضـــــــــرورة الـــــتـــــزام الـــمـــوظـــفـــيـــن بــبــنــوده 
والــعــقــوبــات الــقــانــونــيــة فــي حــالــة مخالفة 
الموظف للميثاق، والمعايير السلوكية التي 

يجب على الموظف العام أن يؤدي أعماله 
مجال  هناك  يكون  ال  حتى  ضوئها،  فــي 
الميثاق  دخــل  مــا  فمتى  والــتــأويــل،  للخطأ 
به  التقيد  الجميع  على  وجب  التنفيذ  حيز 

ألنه له سلطة القانون. 
 لــطــالــمــا رعـــت قــطــر الــجــهــود الــدولــيــة 
أطلقت  قــطــر  إن  بـــل  الــفــســاد،  لــمــكــافــحــة 
جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية 
دعمت  كما  الفساد،  مكافحة  في  للتميز 
عن  المنهوبة  األموال  استعادة  جهود  أيضاً 
طريق األمم المتحدة، لذا فإن قطر ومن 
الموظفين  ونــزاهــة  ســلــوك  مــيــثــاق  خـــالل 

الــعــمــومــيــيــن تــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق رؤيــتــهــا 
قوة  بناء  على  تركز  والتي   ،٢٠٣٠ الوطنية 
العمل،  بأخالقيات  وملتزمة  كفؤة  عمل 
للموارد  األمثل  االستخدام  على  وتأكيدها 
الـــعـــامـــة، فـــهـــذه األمــــــوال أمـــانـــة لــألجــيــال 
الحرص  يؤكد  عليها  والمحافظة  القادمة 
عــلــى مــســتــقــبــل تــلــك األجــــيــــال، وتــحــقــيــق 
إال  ذلـــك  يــتــأتــى  وال  الــمــســتــدامــة،  التنمية 
بإطار قانوني وتشريعي يحدد بكل وضوح 
المحافظة  فــي  عمومي  موظف  كــل  دور 
وتعزيز  العامة  والممتلكات  األمــوال  على 

الشفافية والنزاهة في المجتمع.

رأيرأي

العامة والممتلكات  األموال  يحصن  العموميين  الموظفين  ونزاهة  سلوك  الفسادميثاق  من  والوقاية  النزاهة  تعزيز  في  قطر  بإنجازات  تشهد  الدولية  المؤشرات 

وفــيات

 الهند تحظر 
التطبيقات 
الصينية

رويــــــتــــــرز:  نيودلهي- 
حظرت الهنُد يوم أمس ٥٩ 
المحمولة،  للهواتف  تطبيًقا 
صينية،  تطبيقات  معظُمها 
ـــــوك)  مـــــن بـــيـــنـــهـــا (تــــيــــك ت
والمتصفح  دانـــس)  و(بــايــت 
الــخــاص بــمــوقــع (عــلــي بــابــا) 
إلى  مشيرة  تــشــات)،  و(وي 
مــــخــــاوف أمـــنـــيـــة. وقـــالـــت 
وزارُة تكنولوجيا المعلومات 
إن التطبيقات «تضّر بسيادة 
عن  والــدفــاع  الهند  ونــزاهــة 
والنظام  الدولة  وأمن  الهند 
الــعــام». ويــأتــي هــذا الحظر 
بــعــد اشــتــبــاك حــــدودّي بين 
نوويًّا  المسلحتَين  الدولتَين 
الشهر  مــن  سابق  وقــت  فــي 
الجاري أسفر عن مقتل ٢٠ 

جنديًا هنديًا.

عــلــى  ُعــــثــــر  ب:  ف  -أ  آتـــشـــيـــه  بــــانــــدا 
ــمــر ســومــطــرّي نــافــق فـــي بـــانـــدا آتشيه  نَ
هذه  يطال  ثــاٍن  حــادث  فــي  اإلندونيسّية 
أقّل  في  باالنقراض  المهددة  الحيوانات 
مـــن أســـبـــوع َوفـــــق مـــا أعـــلـــن مــســؤولــون 
أنه  السلطات  وأوضــحــت  أمـــس.  بيئيون 
محليون  سكان  استَهدف  الحالتَين،  في 
عــلــى األرجــــــح الـــنـــمـــَريـــن لــمــهــاجــمــتــهــمــا 
مــاشــيــتــهــم، مـــؤّكـــدة تــزايــد الـــصـــراع بين 
البشر والحيوانات في األرخبيل الواقع في 

حماية  وكالة  وقالت  آسيا.  شــرق  جنوب 
على  عثرت  إنها  آتشيه  جنوب  في  البيئة 
رئيس  وأشار  مزرعة.  قرب  النمر  جيفة 
تكن  أنــه «لــم  إلــى  سفيان  هــادي  الوكالة 
جسدية  إصـــابـــات  أو  مــصــائــد  أي  هــنــاك 
ونعتقد أنها حالة تسميم» مضيًفا إنه يتم 
الدولّي  االتــحــاد  ويعتبر  الجيفة.  تشريح 
لــحــمــايــة الــطــبــيــعــة أن نـــمـــور ســومــطــرة 
مــعــّرضــة لــخــطــر االنـــقـــراض ويــقــدر أن 

العدد المتبّقي منها أقّل من ٤٠٠.

العثور على نَِمر سومطري جديد نافق

جسيمات نانوّية 
تستهدف األورام 

السرطانّية

ذكية  نانوية  جسيمات  صينيون  علماء  طــّور  -قنا:  بكين 
قابلة للتحلل تستهدف األورام السرطانية في جسم اإلنسان. 
ووفًقا لألكاديمية الصينية للعلوم، فإن فريًقا بحثًيا مشترًكا 
تمّكن من تطوير الجسيمات النانوية التي تستهدف األورام 
والعالج  لــألورام  الدموّية  األوعية  تجّلط  عالج  من  كمزيج 
الــكــيــمــيــائــّي، حــيــث تــوفــر الــطــريــقــة الــحــديــثــة وســيــلــة آمنة 
وأشــار  وعالجها.  السرطانّية  األورام  على  للقضاء  وفّعالة 

الخبراء إلى أّن استخدام طريقة عالجية تشكل جّلطات في 
األوعية الدموية لألورام الموجودة لتعيق تدّفق الدم للورم 
الطريقة  في  أما  الموت،  حتى  جائعة  الــورم  خاليا  وتجعل 
وهي  النانوية)،  (الجسيمات  الباحثون  طــّور  فقد  الجديدة، 
نوع من نانوروبوت الحمض النووي الذي يمكن أن يرسل 
الثرومبين بدّقة إلى جدران األوعية الورمّية والقضاء على 

الورم نهائًيا، ما يجعل الورم يتضّور جوًعا حتى الموت.

سالم عبداهللا سعيد الغالي
انــتــقــل إلـــى رحــمــة اهللا تــعــالــى ســالــم عــبــداهللا سعيد 

الغالي، عن عمر ناهز «٥٣»  سنة.
والفقيد والد كل من حمد وعبداهللا.. وشقيق سعيد.

َوُووري  أمس  العصر  صالة  بعد  الفقيد  على  وصلي 
جثمانه الثرى في مقبرة مسيمير.

وعظيم  العزاء  بخالص  تتقّدم  تحرير [  أسرة 
المواساة ألسرة الفقيد.  

تغّمد اهللا الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، 
وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

«إّنا هللا وإّنا إليه راجعون».

https://t.me/alrayanews
https://t.me/alrayanews
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