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النسخة اإللكترونية
قناة 
على

صفحة٣٥
رياالن

توجيهات  عــلــى  بــنــاء  قــنــا:  الــدوحــة – 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 

حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، أعلن 

سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 

وزير  الـــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني 

الخارجية، عن تعهد جديد لدولة قطر 

بتقديم مبلغ ١٠٠ مليون دوالر أمريكي 

اإلنسانية  المعاناة  من  للتخفيف  وذلــك 

التي يواجهها الشعب السوري.

بمؤتمر  كــلــمــتــه  فـــي  ســعــادتــه،  وأكــــد 

ســوريــا  مستقبل  الـــرابـــع  دعم  بــروكــســل 

ــــذي نــظــم عـــن بُــعــد عبر  والــمــنــطــقــة  ال

االتصال المرئي، أن التعهد الجديد يأتي 

من اإليمان الراسخ لدولة قطر  انطالقاً 

وبالواجب  الــدولــيــة  بالتزاماتها  بــالــوفــاء 

الشقيق،  السوري  الشعب  تجاه  اإلنساني 

قطر  دولـــــة  مـــســـاعـــدات  أن  إلــــى  الفـــتـــاً 

الفعلية للشعب السوري الشقيق تجاوزت 

ملياري دوالر أمريكي. 

١٠٠  مليون دوالر  لتخفيف معاناة السوريين
بناء على توجيهات صاحب السمو أمام مؤتمر بروكسل الرابع.. نائب رئيس  الوزراء:

ــــي ــــان ــــس الــــتــــعــــهــــد الـــــجـــــديـــــد يـــعـــكـــس االلــــــــتــــــــزام الـــــــدولـــــــي والــــــــواجــــــــب اإلن

دوالر ــــاري  ــــي ــــل م ــــــاوزت  ــــــج ت ــــــوري  ــــــس ال ـــشـــعـــب  ـــل ل ـــة  ـــي ـــل ـــع ـــف ال قــــطــــر  مـــــســـــاعـــــدات 

تفاصيل  ص١٥ ورأي

٢ و ٣

تكثيف الجهود إلنشاء مكتب أممي بالدوحــة 
للمشاركة البرلمانية في مكافحة اإلرهــاب

إلغاء نقـاط الدخــول 
والخــروج للصناعيــة

الدوحة  - قنا: في إطار بدء تنفيذ المرحلة الثانية من 
في  المفروضة  للقيود  المحكم  التدريجي  الرفع  خطة 
/كوفيد-١٩/،  كورونا  فيروس  تفشي  جــراء  قطر  دولــة 
الصناعية  المنطقة  لشؤون  الدائمة  اللجنة  قررت  فقد 
ـــخـــروج مـــن وإلــــى المنطقة  إلـــغـــاء نــقــاط الـــدخـــول وال
المحافظة  مع  اليوم «األربــعــاء»،  من   ابتداًء  الصناعية 
الكمامات  لبس  مــن  الوقائية  االجــــراءات  تطبيق  على 
تطبيق  وتحميل  النصف  إلــى  الحافالت  سعة  وخفض 
احتراز، وذلك لضمان صحة وسالمة قاطني المنطقة 
االتصال  مكتب  وأوضــح  المجتمع.  وأفــراد  ومرتاديها 
أن  على  التأكيد  يجب  أنــه  أمــس،  بيان  في  الحكومي، 
يجب  بــل  الــفــيــروس،  انحسار  يعني  ال  القيود  تخفيف 
ومواصلة  والحذر  الحيطة  بأسباب  األخذ  الجميع  على 
نجاح  لضمان  االحترازية  اإلجـــراءات  بتطبيق  االلــتــزام 
في  المفروضة  للقيود  التدريجي  الــرفــع  خطة  تنفيذ 

دولة قطر بهدف عودة الحياة إلى طبيعتها.

١٦

قانونيون لـ [:
ميثاق النزاهة يصون المال العام

١١

اآلسيوي  االتحاد  أغلق   :]  - الدوحة 

لــكــرة الـــقـــدم، أمـــس الــثــالثــاء، بـــاب الــتــرّشــح 

لكرة  آسيا  كــأس  بطولة  نهائيات  الستضافة 

القدم لعام ٢٠٢٧، تقدمت خمس دول رسمياً 

الستضافة البطولة األكبر قارياً وهي: قطر، 

والسعودية، والهند، وأوزبكستان وإيران. وكان 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، أعلن في أبريل 

الماضي، تمديد مهلة تلقي الطلبات لثالثة أشهر حتى 

٣٠ يونيو، بعد أن كان الموعد النهائي في ٣١ مارس 

. وأوضـــح فــي بيان رســمــي: «اتــخــذ الــقــرار فــي ضوء 

وباء فيروس كورونا، وذلك من أجل منح االتحادات 

األعضاء، التي تأثر الكثير منها بالوباء العالمي، الوقت 

الكافي إلنجاز عملياتها الداخلّية والجداول الزمنّية». 

في                    اليــوم
٨٥٧ اتصاًال على الخط 
الساخن للعدل في أسبوع

٢٢٢٨٨ طناً مبيعات 
الساحات المحلية

إطالق خدمة «تواصل» إلنجاز 
معامالت البلدية عن بُْعد

إعالن المقبوليــن بجامعـــة 
لوسيل ٦ أغسطس

٢

١٠

١٠

٣

اعتماد ٥ دول للُمنافسة على استضافة آسيا
قطر على رأس القائمة الُمرشحة للبطولة القارية

١٧

١٨

والتعليم  التعليم  وزارة  أعلنت   :]  - الدوحة 
خريجي  مــن  عـــدد  تعيين  فــي  رغــبــتــهــا  عــن  الــعــالــي 
للعمل  الكفاءة  ذوي  من  قطر  خــارج  من  الجامعات 
  /٢٠٢٠ القادم  الــدراســي  للعام  الحكومية  بالمدارس 
٢٠٢١ للمراحل الدراسية الثالث االبتدائية واإلعدادية 
والثانوية في عدد من التخصصات. من ناحية أخرى 
العالي،  والتعليم  التعليم  بــــوزارة  إدارة   ١٣ انتقلت 
جامعة  مقابل  القطيفية  بمنطقة  الجديد  المقر  إلى 
قطر، الذي تسلمته الــوزارة من شركة أستاد إلدارة 

المشروعات وقامت بتجهيزه.

وظائف شاغرة للمعلمين بالمدارس الحكومية
١٣ إدارة تنتقل لمقر وزارة التعليم الجديد

مقر وزارة التعليم الجديد

الريان  مصرف  أعلن   :]- الدوحة 
ــتــجــاري (الــخــلــيــجــي) عن  وبــنــك الــخــلــيــج ال
دخـــولـــهـــمـــا فـــي مـــفـــاوضـــات أولـــيـــة بــشــأن 
انـــدمـــاج مــحــتــمــل، إلنـــشـــاء مــؤســســة مــالــيــة 
أكبر وأقوى، مع وضع مالي متين وسيولة 
قطر،  فــي  االقــتــصــادي  النمو  لــدعــم  أكــبــر، 
مع  يتماشى  بما  التنمية  مــبــادرات  وتمويل 

 .٢٠٣٠ رؤية قطر 

ــــدمــــاج الــمــقــتــرح لــمــوافــقــة  ويــخــضــع االن
ـــمـــركـــزي، وهــيــئــة قطر  مـــصـــرف قــطــر ال
والصناعة  التجارة  ووزارة  المالية،  لألسواق 
الصلة،  ذات  األخــــرى  الــرســمــيــة  والــهــيــئــات 
مصرف  من  كل  في  المساهمين  وموافقة 
عمليات  من  االنتهاء  بعد  والخليجي  الريان 

والقانونية.  والمالية  التفصيلية  التدقيق 

مفاوضات اندماج بين مصرف الريان والخليجي

انطالق المرحلة الثانية اليوم.. مواطنون لـ [:

الدوحة - عبدالحميد غانم:

االلــــتــــزام  أن  لـــــ [  مــــواطــــنــــون  أكـــــد   

وإرشــادات  وتعليمات  االحترازية  بــاإلجــراءات 

من  الثانية  للمرحلة  وصولنا  إلى  أدى  الدولة 

لفيروس  االحــتــرازيــة  الــقــيــود  تخفيف  خطة 

كورونا، مشددين على ضرورة اتباع التعليمات 

وااللـــتـــزام لــلــوصــول إلـــى الــمــرحــلــة الــثــالــثــة ثم 

أن  إلــى  وأشـــاروا  القيود.  تخفيف  من  الرابعة 

القيود  تخفيف  مــن  الثانية  المرحلة  تطبيق 

اليــزال  فهو  انتهى  قد  الوباء  أن  يعني  ال  اليوم 

موجوداً وعلينا االحتياط وااللتزام باإلجراءات، 

أنه  مــن  بالرغم  مــوجــوداً  زال  مــا  فالفيروس 

ملحوظ  انــخــفــاض  وهــنــاك  تدريجياً  يضعف 

في أعــداد المصابين وزيــادة كبيرة في أعداد 

المتعافين بفضل الخدمات الصحية المتميزة 

التي وفرتها قطر لمواجهة الوباء.

االلتزام طريقنا لرفــع قيـود كورونا

األنشطة الصيفية تعّزز المهارات الحياتية للفتيات

كندا تدعم الجهود الكويتية - 
األمريكية إلنهاء حصار قطر 

قطر والمكسيك تؤمنان 
بالتفاوض لحل الخالفات

٩

٢٠

٨

وزير الرياضة األسكتلندي:
السعوديــة متورطــة في القرصنـــة

غــاز  قــطــر  شـــركـــة  ــنــت  أعــل  :]  - الــــدوحــــة 
للتشغيل المحدودة (قطرغاز) أمس عن تسليم أول 
ناقلة  متن  على  الُمسال  الطبيعي  الغاز  من  شحنة 
«أدريــاتــيــك»  محطة  إلـــى  كيو-فليكس  طـــراز  مــن 
في  الــُمــســال  الطبيعي  الــغــاز  الســتــالم   (Adriatic)

متن  على  الشحنة  هــذه  تحميل  تــّم  وقــد  إيطاليا.  
ناقلة قطرغاز الُمستأجرة «تمبيك» للغاز الطبيعي 
لفان،  راس  محطة  من   ٢٠٢٠ يونيو   ٩ في  الُمسال 
الستقبال  «أدريــاتــيــك»  محطة  إلــى  إيصالها  وتـــّم 

الغاز الطبيعي المسال في ٢١ يونيو ٢٠٢٠. 

الطبيعي  لــلــغــاز  تــفــريــغ  عملية  أول  هـــذه  وتــعــدُّ 
الـــُمـــســـال تــجــريــهــا قــطــرغــاز إلــــى هــــذه الــمــحــطــة، 
للغاز  كيو-فليكس  طــراز  مــن  ناقلة  فيها  وتــشــارك 

الطبيعي المسال.

قطر غاز تُسلّم أولى الشحنات لمحطة «أدرياتيك»

١٩

السفيرة ستيفاني ماكولوم لـ [:

السفيرة غراسييال غوميس لـ [:

١٧

اتهام اإلمارات بسرقة أموال 
الحكومة  اليمنية
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صاحب السمو يهنئ رئيس الكونغو 
بذكرى استقالل بالده

نائب األمير يهنئ رئيس الكونغو

رئيس الوزراء يهنئ نظيره في الكونغو

نائب رئيس الوزراء يستعرض العالقات 
مع رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر

وزير الدولة للشؤون الخارجية 
يوّدع السفير الهندي

المنسق الوطني لالستخبارات الفرنسية 
ومكافحة اإلرهاب يجتمع مع سفيرنا

تمديد ساعات العمل بالقومسيون للثامنة مساء

قطر والمكسيك تنّسقان جهود الحّد من كورونا

السمو  صاحب  حضرة  بعث  الدوحة-قنا: 
الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد 
الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة،  ببرقية  المفدى، 

فــيــلــيــكــس تــشــيــســيــكــيــدي رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، بــمــنــاســبــة ذكـــرى 

استقالل بالده.

عبداهللا  الشيخ  سمو  بعث  -قنا:  الــدوحــة 
ببرقية  األمــيــر،  نــائــب  ثــانــي،  آل  حــمــد  بــن 
تــهــنــئــة، إلـــــى فـــخـــامـــة الـــرئـــيـــس فــيــلــيــكــس 

تــشــيــســيــكــيــدي رئـــيـــس جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
الــديــمــقــراطــيــة، بــمــنــاســبــة ذكـــرى اســتــقــالل 

بالده.

خالد  الــشــيــخ  مــعــالــي  بــعــث  -قنا:  الـــدوحـــة 
رئيس  ثــانــي،  آل  عــبــدالــعــزيــز  بــن  خليفة  بــن 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، ببرقية تهنئة، 

إيلوكامبا  إيلونجا  سيلفستر  السيد  دولــة  إلــى 
رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

محمد  الشيخ  سعادة  تلقى  -قنا:  الدوحة 
رئــيــس  نـــائـــب  ثـــانـــي  آل  عـــبـــدالـــرحـــمـــن  بــــن 
مــجــلــس الـــــــوزراء وزيــــر الـــخـــارجـــيـــة، أمــس 
اتصاال عبر تقنية الفيديو، من سعادة السيد 
للصليب  الدولية  اللجنة  رئيس  ماورير  بيتر 

األحمر.
عالقات  استعراض  االتصال  خالل  جرى 
واللجنة  قــطــر  دولـــة  بــيــن  الــثــنــائــي  الــتــعــاون 
إلــى  بــاإلضــافــة  األحـــمـــر،  للصليب  الــدولــيــة 

المشترك. االهتمام  ذات  الموضوعات 

سلطان  السيد  سعادة  اجتمع  الدوحة-قنا: 
بــن ســعــد الــمــريــخــي وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة، أمــــس مـــع ســـعـــادة الــســيــد بــي. 
كوماران سفير جمهورية الهند لدى الدولة، 

وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وتـــوجـــه ســـعـــادة وزيـــــر الــــدولــــة لــلــشــؤون 
الــخــارجــيــة، بــالــشــكــر لــســعــادة الــســفــيــر على 
الثنائية،  العالقات  وتعزيز  دعم  في  جهوده 
عمله  مهام  في  والنجاح  التوفيق  له  وتمنى 

الجديدة.

ـــا: اجـــتـــمـــع ســــعــــادة الــســيــد  بــــاريــــس - قـــن
الــمــنــســق  فـــلـــوريـــان  دو  بــوســكــيــه  دو  بــيــيــر 
ومكافحة  الفرنسية  لالستخبارات  الوطني 
جاسم  بن  علي  الشيخ  سعادة  مع  اإلرهــاب، 
الجمهورية  لدى  قطر  دولة  سفير  ثاني  آل 

الفرنسية.
تــم خـــالل االجــتــمــاع اســتــعــراض عــالقــات 
إلى  باإلضافة  البلدين،  بين  الثنائي  التعاون 

المشترك. االهتمام  ذات  الموضوعات 

المشتركة  الــجــهــود  إلــى  الــتــطــرق  تــم  كما 
إطار  ضمن  اإلرهـــاب،  مكافحة  مجال  في 
وباريس،  الدوحة  بين  االستراتيجي  الحوار 
الـــذي يــبــحــث ســبــل تــوثــيــق أواصــــر الــتــعــاون 
والــتــنــســيــق بــيــن دولــــة قــطــر والــجــمــهــوريــة 
في  الثنائي  التعاون  قضايا  حيال  الفرنسية 
األمني،  المجال  السيما  متعددة،  مجاالت 
بموجب  اإلرهـــاب  بمكافحة  التزاما  وذلــك 

الدولية. االتفاقيات 

الصحة  وزارة  أعلنت   :]  - الــدوحــة 
إدارة  فــي  العمل  ســاعــات  تمديد  عــن  العامة 
القومسيون الطبي، لتكون من الساعة السابعة 
صباحاً حتى الثامنة مساء، وذلك اعتبارا من 

األحد المقبل الموافق الخامس من يوليو.

يأتي ذلك بهدف زيادة الطاقة االستيعابية 
لــلــقــومــســيــون الـــطـــبـــي، مـــع االلــــتــــزام بــكــافــة 
اإلجــــــراءات االحــتــرازيــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
الــــخــــاصــــة بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا الــمــســتــجــد 

«كوفيد-١٩».

محمد  الّشيخ  سعادة  تلّقى  -قنا:  الــدوحــة 
بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس 
ـــة، أمــــس اتـــصـــاالً  الــــــــوزراء وزيـــــر الـــخـــارجـــّي
هــاتــفــيــاً مــن ســعــادة الــســيــد مــارســيــلــو لويس 
الخارجّية  العالقات  وزيــر  كاساوبون  ابــرارد 

المكسيكّي.

عالقات  استعراُض  االتصال،  خالل  جرى 
ــنــائــي، وتــنــســيــق الــجــهــود لــلــحــّد  ــث الـــتـــعـــاون ال
(كوفيد-١٩)،  كــورونــا  فــيــروس  انــتــشــار  مــن 
كما  الُمشترك.  االهتمام  ذات  والموضوعات 
تّم تبادُل التهاني بمناسبة مرور ٤٥ عاماً على 

إقامة العالقات الدبلوماسّية بين البلَدين.

٨٥٧ اتصاالً على الخط الساخن للعدل في أسبوع

استعراض جهود قطر للحد من اآلثار السلبية لكورونا

تنوعت بين استفسارات واستشارات قانونية وتتبع سير معامالت

خالل االجتماع الطارئ لوزراء الشؤون االجتماعية العرب

الدوحة - نشأت أمين:

 ٨٥٧ تلقت  أنها  العدل  وزارة  أعلنت 
١٣٧خــالل  الساخن  الخط  على  اتــصــاال 
تنوعت  يونيو،  شهر  من  الرابع  األسبوع 
إلكترونية  خدمات  عن  استفسار  بين 
بعض  سير  وتتبع  قانونية  واستشارات 

المعامالت.
ورحـــــبـــــت الـــــــــــــوزارة، فـــــي تـــغـــريـــدة 
عـــلـــى حــســابــهــا الـــرســـمـــي عـــلـــى مــوقــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي «تــويــتــر» أمــس، 
منصاتها  عبر  الجمهور  مــع  بالتواصل 

أسئلتهم   وتــلــقــي  المختلفة  الــرقــمــيــة 
واستفساراتهم على الخط الساخن على 

مدار الساعة.
خــالل  قـــامـــت  الـــعـــدل  وزارة  كـــانـــت 
الــــفــــتــــرة الـــمـــاضـــيـــة بــــــإعــــــداد نـــمـــاذج 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة لـــعـــدد مــــن الـــمـــعـــامـــالت، 
جميع  تهم  التي  البيع  معامالت  بينها 
الــمــواطــنــيــن، وأصــبــحــت تــلــك الــنــمــاذج 
متاحة حالياً من خالل تقديم الطلبات 
واســتــقــبــالــهــا عــبــر نــظــام صـــك، وذلــك 
اخـــتـــصـــاراً لــلــمــراجــعــات الــســابــقــة الــتــي 
كانت تتطلب حضور األطراف لمختلف 

اختصارها  ليتم  المعاملة  سير  مراحل 
إكمال  بعد  واحـــدة  ُمراجعة  فــي  حالياً 
الحضور  ليكون  إلــكــتــرونــيــاً،  الُمعاملة 
العقود  لتوقيع  خــدمــي  مــركــز  ألقـــرب 

واستالم الُمحّررات القانونية.
وشــــهــــدت الـــمـــعـــامـــالت الـــُمـــقـــّدمـــة 
للجمهور مؤخراً إطالق حزمة جديدة 
بــدءاً  إلكترونياً  معظمها  إنهاء  يمكن 
بطباعة  ــتــهــاًء  وان الــطــلــب  تــقــديــم  مــن 
التسهيالت  ومّكنت  القانوني،  الُمحّرر 
الــجــديــدة مــن تــقــديــم الــطــلــبــات على 
بـــاقـــي حـــزمـــة الـــخـــدمـــات إلــكــتــرونــيــاً 

وُمـــتـــابـــعـــة إجـــراءاتـــهـــا إلــــى الــمــرحــلــة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــتــوقــيــع عـــلـــى الــمــعــامــلــة 
التي  المرحلة  وهي  الُمحّرر،  واستالم 
للطبيعة  نظراً  المعني،  حضور  تتطلب 
الُمعامالت  ببعض  الخاصة  القانونية 
ـــتـــي تــســتــلــزم الــتــحــقــق مـــن هــويــة  وال
وأطـــراف  الملكية  فــي  الــحــق  صــاحــب 
الـــمـــعـــامـــلـــة، ويــــجــــري حـــالـــيـــاً تــعــديــل 
لطرحها  أخـــرى  ُمــعــامــالت  إجــــراءات 
الُمراجعين  أولويات  حسب  إلكترونياً 
في  عليها  طــلــبــاً  األكــثــر  والــمــعــامــالت 

الخدمية. المراكز 

التنمية  وزارة  في  ممثلة  قطر،  دولة  شاركت  قنا:   - الدوحة 
الـــوزاري  االجــتــمــاع  فــي  االجتماعية،  والــشــؤون  والــعــمــل  اإلداريـــة 
جائحة  بشأن  العرب  االجتماعية  الشؤون  وزراء  لمجلس  الطارئ 

بُعد. عن  انعقد  الذي   (١٩  - كورونا (كوفيد  فيروس 
وكيل  الكواري،  مبارك  غانم  السيد  استعرض  االجتماع  وخالل 
دولة  بها  تقوم  التي  الجهود  االجتماعية  للشؤون  المساعد  الوزارة 
١٩) واإلجراءات  قطر في مجابهة آثار فيروس كورونا (كوفيد - 
للجائحة  السلبية  اآلثار  من  للحد  الدولة  اتخذتها  التي  والتدابير 
اإلعاقة. ذوي  واألشخاص  السن  وكبار  واألطفال  النساء  وحماية 

أفــضــل  األول،  أمـــس  أعــمــالــه  اخــتــتــم  الـــذي  االجــتــمــاع،  تــنــاول 
االجتماعية  اآلثار  تبعات  مع  للتعامل  الناجحة  والتجارب  السبل 
١٩ ) عــلــى فــئــات  واإلنــســانــيــة الــنــاجــمــة عــن فــيــروس (كــوفــيــد - 

كافة. المجتمع 
لمجلس  الــــ٣٩  الــحــالــيــة  الــــدورة  رئــيــس  بصفته  األردن  وكـــان 
طارئ  اجتماع  عقد  طلب  قد  العرب،  االجتماعية  الشؤون  وزراء 
اآلثـــار  لــمــواجــهــة  الـــعـــرب،  االجــتــمــاعــيــة  الـــشـــؤون  وزراء  لــمــجــلــس 

كورونا. فيروس  لوباء  واإلنسانية  االجتماعية 
جانب من االجتماع الذي عقد عن بُعد

وزارة  أعـــلـــنـــت   :]  - الــــدوحــــة 
في  رغبتها  عن  العالي  والتعليم  التعليم 
من  الجامعات  خريجي  من  عدد  تعيين 
للعمل  الــكــفــاءة  ذوي  مـــن  قــطــر  خــــارج 
بــالــمــدارس الــحــكــومــيــة لــلــعــام الــدراســي 
الدراسية  للمراحل   ٢٠٢١   /٢٠٢٠ القادم 
الثالث االبتدائية واإلعدادية والثانوية في 

عدد من التخصصات.
اللغة  الــمــطــلــوبــة  الــتــخــصــصــات  تشمل 
الــعــربــيــة (ذكــــــوراً وإنــــاثــــاً) والــريــاضــيــات 
وإناثاً)  والحاسوب (ذكــوراً  وإناثاً)  (ذكــوراً 
والفنون  فــقــط)  (ذكــــوراً  واالجتماعيات 
الخاصة  والتربية  فقط)  (إناث  البصرية 
النطق  فــي  وأخصائيين  فــقــط)  (ذكــــوراً 
العالج  فــي  وأخصائيين  وإنــاثــاً)  (ذكــــوراً 
في  وأخصائيين  وإناثاً)  الطبيعي (ذكــوراً 
العالج الوظائفي (ذكوراً وإناثاً)، وستتولى 
المقابالت  إجــراء  عملية  بنفِسها  الــوزارة 
الذين  مع  التعاقد  سيتم  كما  واالختيار، 
التعاقد  أساس  على  االختيار  عليهم  يقع 

الداخلي.
من  للوظيفة  المتقدم  فــي  ويشترط 
شغل  شــــروط  تحقيق  واإلنـــــاث  الـــذكـــور 
على  الــوظــيــفــة، وهــي أن يــكــون حــاصــالً 
شـــهـــادة الـــبـــكـــالـــوريـــوس فـــي الــتــخــصــص 
النظامية،  الدراسة  خالل  من  المطلوب 

وبمعدل جيِّد جداً كحدٍّ أدنى وأن يمتلك 
خبرة في التدريس ال تقل عن ٥ سنوات 
مؤهالً  يحمل  كــان  إذا  ســنــوات   ٣ عــن  أو 
تــربــويــاً، وأن يــكــون لــديــه رقــم شخصي 
عاماً   ٥٠ عــن  عمره  يزيد  وأّال  بــالــدولــة 
وأن يتقن التعامل مع الحاسوب ويجتاز 

االختبارات والمقابلة الشخصية.
معلم  لوظيفة  المتقدم  في  ويشترط 
في التربية الخاصة أن يكون حاصالً على 
في  الماجستير  أو  البكالوريوس  شهادة 
التربية الخاصة أو إحدى تخصصاتها، أو 
أن يحمل شهادة بكالوريوس في رياض 
األطفال باإلضافة إلى دبلوم أو ماجستير 
في التربية الخاصة، أو أن يحمل شهادة 
اللغة  أو  العربية  اللغة  فــي  بــكــالــوريــوس 
الــعــلــوم  أو  الــريــاضــيــات  أو  اإلنــجــلــيــزيــة 
في  ماجستير  أو  دبــلــوم  إلــى  بــاإلضــافــة 
خبرة  لديه  يكون  وأن  الخاصة،  التربية 
تدريس  مجال  في  سنوات   ٣ عن  تقل  ال 

ذوي اإلعاقة بالمدارس.
وبالنسبة ألخصائي التخاطب أو النطق 
على  حاصالً  المتقدِّم  يكون  أن  يشترط 
شهادة البكالوريوس في تخصص النطق 
سنوات   ٣ خبرة  لديه  يكون  وأن  واللغة، 
يكون  أن  تخصصه،  مجال  مــزاولــة  في 
المهنة..  مــزاولــة  رخــصــة  عــلــى  حــاصــالً 

بينما يشترط أن يكون المتقدم لوظيفة 
على  حــاصــالً  الطبيعي  الــعــالج  أخــصــائــي 
شهادة البكالوريوس في العالج الطبيعي، 
وأن يكون لديه خبرة ال تقل عن ٣ سنوات 
في مزاولة مجال تخصصه، وأن يكون 
المهنة..  مــزاولــة  رخــصــة  عــلــى  حــاصــالً 
فيشترط  الوظائفي  العالج  أخصائي  أما 
شهادة  على  حــاصــالً  المتقدِّم  يكون  أن 
وأن  الوظائفي،  العالج  في  البكالوريوس 
سنوات   ٣ عــن  تقل  ال  خبرة  لديه  يكون 
في مزاولة مجال تخصصه، وأن يكون 

حاصالً على رخصة مزاولة المهنة.
ودعـــت الــــوزارة الــراغــبــيــن فــي شغل 
عليهم  تــنــطــبــق  مــمــن  الـــوظـــائـــف  هـــذه 
الدخول  إلى  والخبرة  الكفاءة  شــروط 
tawtheef. / /:https) الـــرابـــط  عــلــى 
الـــبـــيـــانـــات  لــتــعــبــئــة   ،(edu.gov.qa
الــــمــــطــــلــــوبــــة وتــــحــــمــــيــــل الــــمــــرفــــقــــات 
نشر  تاريخ  من  أسبوع  خالل  الالزمة، 
اإلعالن، على أن يتم إرفاق نسخة من 
ونسخة  الــمــفــعــول  ســـاري  ــفــر  الــسَّ جـــواز 
مــــن الـــبـــطـــاقـــة الـــشـــخـــصـــيَّـــة الــقــطــريــة 
ســاريــة الــمــفــعــول والــمــؤهــل الــجــامــعــي 
من  وُمْعتََمداً  قاً  ُمَصدَّ (البكالوريوس) 
الخبرة  وشــهــادات  ســمــيَّــة  الــرَّ الــجــهــات 

لألُصول). (طبقاً  ومعتَمَدًة  َقًة  مصدَّ

وظائف شاغرة للمعلمين بالمدارس الحكومية
من خريجي الجامعات خارج قطر للمراحل الثالث بعدد التخصصات

التخصصات 
تشمل اللغة 

العربية 
والرياضيات  
والحاسوب 

واالجتماعيات 

الفنون 
والتربية 

وأخصائيون 
في النطق 

والعالج 
الطبيعي 

والوظائفي 
من ضمن 
الوظائف

https:/ / tawtheef.edu.gov.qaتعبــئـــــة البيـــــــــانــــــات عــــــلى الــــــرابـــــــط 

الدوحة - قنا: نجح فريق من جراحي مستشفى 
التابعين  الــعــصــبــيــة،  الــعــلــوم  ومــعــهــد  الـــعـــام،  حــمــد 
لــمــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة ومـــن ســـدرة لــلــطــب، في 
الـــوالدة  حــديــث  لطفل  الــدقــة  بــالــغــة  عملية  إجـــراء 
مرض  من  يعاني  عمره،  من  أسبوعين  يكمل  لم 

نادر.   دماغي 
بالنجاح،  تكللت  التي  العملية  على  أشــرف  وقد 

أخــصــائــي فـــي الــطــب الــعــالجــي الــعــصــبــي بــاألشــعــة 
تشخيص  إثر  العام،  حمد  مستشفى  في  التداخلية 
بالمئة  حدوثها « ١-٢»   نسبة  تبلغ  التي  الطفل  حالة 
من حاالت التشوه الخلقي الدماغي، أثناء الفحص 
من  األخيرة  المراحل  في  الطفل  لوالدة  الروتيني 

الحمل من قبل فريق طبي في « سدرة للطب» . 
وكان الطفل يعاني من تشوه في وريد « جيلين»، 

غير  تداخل  إلــى  يــؤدي  للجنين  يحدث  تشوه  وهــو 
داخــل  الــدمــويــة  والــشــرايــيــن  األوردة  بــيــن  طبيعي 
الــدمــاغ، إضــافــة إلــى تــشــوهــات وراثــيــة فــي القلب 
أطباء  وأجـــرى  الــمــرضــيــة،  الــحــالــة  بــهــذه  مرتبطة 
« سدرة للطب»  عملية والدة قيصرية لوالدته قبل 
مخاطر  من  لحمايته  أسابيع  بثالثة  الوالدة  موعد 

الصحية. بحالته  المرتبطة  المضاعفات 

جراحة ناجحة إلنقاذ طفل من مرض دماغي نادر
أجراها فريق من جراحي مؤسسة حمد وسدرة للطب
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كلية  نظمت   :]  - الـــدوحـــة 
بالتعاون  قطر  جامعة  في  الصيدلة 
مــــع جــمــعــيــة طــلــبــة الـــصـــيـــدلـــة فــي 
قــطــر نــــدوة عــبــر اإلنــتــرنــت بــعــنــوان 
مــن  الــــفــــرص  خـــلـــق  «كوفيد-١٩ 
األزمــــــات لــطــلــبــة الــصــيــدلــة: نــقــاش 
من حول العالم». أقيم هذا الحدث 
 ،Webex بنجاح عبر منصة ويبكس
وبــلــغ عـــدد الــحــضــور أكــثــر مــن ١٠٠ 
شــخــص مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
وأكثر من ٣٠٠ مشاهدة عبر تطبيق 

اليوتيوب.
تــضــمــن الــمــتــحــدثــون فـــي الــنــدوة 
االفـــتـــراضـــيـــة قـــــادة طــلــبــة وأعـــضـــاء 
جزٌء  هي  والتي  الصيدلة،  جمعيات 
من االتحاد الدولي لطلبة الصيدلة، 
النعيمي-  هـــنـــد  مـــــن:  ُكــــــٌل  وهـــــم 
في  الصيدلة  طلبة  جمعية  رئيسة 
االتحاد  عضو  مجتبى-  غالم  قطر، 
وفــاء  الــصــيــدلــة،  لطلبة  الباكستاني 
الصيدلة  طلبة  اتحاد  عضو  عثمان- 
الــنــجــاح  جــامــعــة  فـــي  الفلسطينيين 
مــســؤولــة  كيلي-  ميليسا  الــوطــنــيــة، 
العالقات العامة في الرابطة الكندية 
لــطــلــبــة الـــصـــيـــدلـــة والـــمـــتـــدربـــيـــن، 
لجنة  رئيس  نائب  جمعة-  إسماعيل 
طلبة  جمعية  فــي  المهني  التطوير 
الندوة  وهدفت  اللبنانية.  الصيدلة 
المختلفة  الــتــجــارب  مــشــاركــة  إلـــى 
وكيف  العالم،  حول  الصيدلة  لطلبة 
ابتكر طلبة الصيدلة من حول العالم 
الرغم  على  للنجاح  جــديــدة  قصًصا 

التي  المسبوقة  غير  الــظــروف  مــن 

يواجهها العالم.

قـــالـــت الــــدكــــتــــورة آالءالـــعـــويـــســـي 

مساعد العميد لشؤون الطالب: لقد 

العالمية   (١٩ (كوفيد-  جائحة  أثرت 

الطرق  من  العديد  في  جميًعا  علينا 

الــمــخــتــلــفــة، ولــكــن الــجــمــال هــو أنــه 

للفرص  بــذور  هنالك  أزمــة  كل  في 

أثناء  األحــيــان  بعض  في  الغتنامها. 

األزمـــــــــة، قــــد يــــكــــون مــــن الــصــعــب 

التوقف  هو  المفتاح  ولكن  التفكير، 

والتأمل فيما حدث. كيف تعاملنا مع 

هذه األزمة حينها، ما هي الدروس 

المستفادة وما الفرص التي أوجدتها 

معها  سنتعامل  كيف  األزمـــة؟  هــذه 

لــلــرد  نــســتــعــد  كــيــف  اســـتـــمـــرت؟  إذا 

الدكتورة  وأعربت  والفعال؟.  السريع 

العويسي عن سعادتها باالستماع إلى 

العروض التقديمية المختلفة قائلة: 

إلى  االستماع  حًقا  الممتع  من  «كان 

مختلفة  أماكن  من  الصيدلة  طلبة 

حــول الــعــالــم، حــول الــتــحــديــات التي 

خلق  مــن  تمكنوا  وكــيــف  واجــهــوهــا، 

أحسنتم  األزمـــــة.  هـــذه  مــن  فـــرص 

قــــــادة الــمــســتــقــبــل إلنــــهــــاء الــفــصــول 

فــخــورون  ونــحــن  بنجاح،  الــدراســيــة 

حًقا بهم».

هند  الطالبة  تحدثت  جانبها  من 

الطلبة  نــجــاح  كــيــفــيــة  عـــن  الــنــعــيــمــي 

كلية  في  وخاصة  قطر،  جامعة  في 

أزمــة  مــن  االســتــفــادة  فــي  الصيدلة، 

وأشــادت  الفرص،  كوفيد-١٩وخلق 

إلنجاح  بُذلت  التي  الهائلة  بالجهود 

هـــذا الــفــصــل الــصــعــب. كــمــا ناقشت 

كـــيـــف كــــانــــت هـــــذه فــــرصــــة جــيــدة 

وحثت  بُعد،  عن  الصيدلة  لممارسة 

في  االســتــمــرار  على  الصيدلة  طلبة 

العمل الجاد لتوفير مستوى عاٍل من 

الــرعــايــة على الــرغــم مــن الــظــروف 

فكرة  «جاءت  وأضافت:  المحيطة. 

دراســي  فصل  بعد  العالمية  الــنــدوة 

أكاديمي مليء بالتحديات والفرص 

بالفضول  شعرنا  الــوقــت.  نفس  فــي 

ـــعـــامـــل الـــصـــيـــادلـــة  حــــــول كـــيـــفـــيـــة ت

العالم  حــول  اآلخــريــن  المستقبليين 

تعليمهم.  لــمــواصــلــة  ــوبــاء  ال هـــذا  مــع 

بسبب كوفيد-١٩. أتيحت لنا الفرصة 

لــمــقــابــلــة طــلــبــة الــصــيــدلــة اآلخــريــن 

لقد  عملًيا.  الموضوع  هذا  ومناقشة 

أُعجبت  وقــد  استثنائية  نــدوة  كانت 

الــفــعــل  وردود  الـــحـــاضـــريـــن  بـــعـــدد 

اإليجابية التي تلقيناها».

ميليسا  الطالبة  قالت  وبــدورهــا، 

للغاية  ممتنة  «أنــا  كــنــدا:  مــن  كيلي 

التي  الــنــدوة  هــذا  في  شاركت  ألنني 

جمعت طلبة الصيدلة المتفانين من 

جميع أنحاء العالم لتبادل التحديات 

وطــــــرح األفــــكــــار وكــيــفــيــة تــحــقــيــق 

كورونا.  جائحة  من  استفادة  أقصى 

ــبــرنــامــج  أشـــعـــر كـــمـــا لـــو أن هــــذا ال

التعليمي قد زودني بمنظور عالمي، 

وأتطلع إلى جلب العديد من األفكار 

أخرى  مرة  تعلمتها  التي  والنصائح 

الطالبية.  منظمتنا  فــي  لتطبيقها 

لقد فتحت هذه الفرصة عيني على 

العاطفة للرعاية الصحية التي كانت 

لدى طلبة الصيدلة من جميع أنحاء 

العالم».

من جانبه، قال الطالب إسماعيل 

استمتعت  «لــقــد  لــبــنــان:  مــن  جمعة 

عرضتنا  الــتــي  ـــنـــدوة  ال بــهــذه  حــًقــا 

التعامل  كيفية  فــي  قيمة  لتجارب 

في  ومعالجتها  كورونا،  جائحة  مع 

بلدان مختلفة حول العالم».

بسنت  اإللكترونية  الندوة  أدارت   

القطان، خريجة بكالوريوس صيدلة 

الـــعـــالقـــات  ـــة  ومـــســـؤول  ٢٠٢٠ عـــــام 

العامة في جمعية طلبة الصيدلة في 

بالقول:  الندوة  ختمت  حيث  قطر، 

كلَّ  كوفيد-١٩  جائحة  لمست  «لقد 

وغيرته.  حياتنا  جــوانــب  مــن  جــانــٍب 

منه،  مفر  ال  أمــٌر  التحدي  إن  يُقال 

لقد  النتيجة.  يقرر  من  نحن  ولكن 

أظهرت لنا األزمة مرونة مؤسسات 

الــفــرص  وحــجــم  والــطــلــبــة،  التعليم 

الرائعة التي يمكن أن تولد من هذه 

الجائحة.

كليـــة الصيدلة تبحــث فــرص ما بـعد كــورونا
خالل ندوة عن بُعد بمشاركة ١٠٠ شخص

د.آالء
العويسي: 

األزمة خلقت 
فرصاً يجب 
اغتنامها

عروض 
تقديمية 

حول 
التحديات 

والفرص بعد 
كورونا

كورونا 
فرصة جيدة 

لممارسة 
الصيدلة عن 

بُعد

إسماعيل جمعة بسنت القطانميليسا كيليد. آالء العويسي

ــحــة  ــجــائ ــة الـــتـــعـــامـــل مــــع ال ــي ــف ــي ـــــــدول فــــي ك ـــراض تــــجــــارب ال ـــع ـــت اس

ـــة ـــب ـــطـــل ـــم وال ـــي ـــل ـــع ـــت ــــات ال ــــس ــــؤس ـــــة م ـــــرون ـــــرت م ـــــه األزمــــــــــة أظ

جــامــعــة  [:بــــــــــدأت   - ـــــدوحـــــة  ال

لــــوســــيــــل الــــوطــــنــــيــــة الـــــخـــــاصـــــة أمــــس 

اســـتـــقـــبـــال طـــلـــبـــات الـــتـــقـــديـــم لــاللــتــحــاق 

من  اعــتــبــارا  للبكالوريوس  بــرامــج  بستة 

   /٢٠٢٠ األكــاديــمــي  للعام  الخريف  فصل 

اإللكتروني  الــرابــط  عبر  وذلـــك   ،٢٠٢١

الذي   (admission.lu.edu.qa  /  /:https)

تم تخصيصه للتسجيل.

في  بالجامعة،  مــســؤول  مصدر  وأكــد 

تــصــريــحــات لــــ [، أنــــه تـــم تــحــديــد 

الـــســـادس مـــن أغــســطــس الــمــقــبــل مــوعــدا 

من  المقدمة  القبول  طلبات  على  لــلــرد 

غير  الطلبة  استثناء  إلــى  مشيرا  الطلبة.. 

المستوفين لنسبة القبول ٦٥٪ وتسجيلهم 

ـــارات الــلــغــتــيــن  ـــب حــــال اجـــتـــيـــازهـــم الخـــت

العربية واإلنجليزية والحاسوب.

الــدخــول  فــور  المتقدم  على  ويتوجب 

الجامعة  قبل  مــن  المعلن  الــرابــط  على 

كتابة بريده اإللكتروني الخاص وتحديد 

كلمة مرور خاصة به ليستأنف بعد ذلك 

ملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة، 

كما يتوجب على جميع المتقدمين ألحد 

البرامج إلكترونيا الستيفاء عملية القبول 

وفــق الــشــروط الــمــحــددة، إرفـــاق صــورة 

عن البطاقة الشخصية وصورة عن جواز 

الــســفــر وصــــورة عــن شــهــادة الــثــانــويــة أو 

البكالوريا وصورة شخصية ذات «خلفية 

رمـــاديـــة» وتــقــريــر طــبــي لــلــطــلــبــة ذوي 

الفحص  تسليم  يــتــم  أن  عــلــى  اإلعـــاقـــة، 

الطبي بعد قبول الطالب.

وتفتح جامعة لوسيل أبواب األمل في 

الجامعية  بــالــدراســة  المباشر  االلــتــحــاق 

أمــــام الــحــاصــلــيــن عــلــى نــســبــة ٦٥٪ من 

تتح  لــم  ممن  الثانوية  الشهادة  خريجي 

لهم فرصة االلتحاق بجامعة قطر والتي 

لاللتحاق  أدنــى  حــدا   ٪٧٠ معدل  حــددت 

بها.

السنوية  الــدراســيــة  الــرســوم  وتـــتـــراوح 

للجامعة بين ٤٦ إلى ٥٢ ألف ريال سنويا 

الجامعة  تــقــدم  كــمــا  الــتــخــصــص،  حــســب 

مــنــحــا وتــســهــيــالت خـــاصـــة لــلــمــواطــنــيــن 

الثانوية  شــهــادة  حملة  مــن  والمقيمين 

 ٪٦٠ بنسبة  خصما  تقدم  حيث  العامة، 

للطلبة  الــدراســيــة  الــســاعــات  رســـوم  على 

بين  تــتــراوح  وخصومات  اإلعــاقــة،  ذوي 

وأصحاب  المتفوقين  للطلبة  و٥٠٪   ٤٠

االختراعات.

وتــتــمــثــل أبــــرز الـــشـــروط فـــي حــصــول 

الــمــتــقــدم عــلــى نــســبــة ٦٥٪ فـــي شــهــادة 

الثانوية العامة أو البكالوريا أو ما يعادلها.

البكالوريوس  درجــة  الجامعة  وتمنح 

في ٥ تخصصات هي القانون، والتسويق 

النفط  إدارة  وبرنامج  التوزيع،  وتقنيات 

والغاز، وبرنامج تدريس اللغة اإلنجليزية، 

وبرنامج آداب اللغة الفرنسية، كما يمكن 

مباشر  بشكل  بالجامعة  الدراسة  للطلبة 

حال انتهاء اإلجراءات االحترازية الخاصة 

الطبيعية  الحياة  وعــودة  كورونا  بجائحة 

عن  الدراسة  يمكنهم  أو  عليه،  كانت  لما 

بُعد، حيث تتخذ الجامعة كل اإلجراءات 

وتقدم  بُعد،  عن  بالتعلم  الخاصة  الفنية 

بــرامــجــهــا الـــدراســـيـــة بــثــالث لــغــات هي 

العربية واإلنجليزية والفرنسية.

مهمة  تعليمية  فرصا  الجامعة  وتوفر 

قطر،  فــي  والــبــقــاء  بالتعلم  يــرغــب  لمن 

مفتوحة  وطــنــيــة  خــاصــة  جــامــعــة  وهـــي 

بتقديم  وتهتم  والمقيمين،  للقطريين 

بـــرامـــج جــامــعــيــة فـــريـــدة ونــوعــيــة، كما 

التي  تلك  إال  البرامج  تكرار  بعدم  تلتزم 

يحتاجها سوق العمل أو التي عليها إقبال 

كبير.

وتــتــســم الــــدراســــة فــيــهــا بــطــول الــيــوم 

الطالب  من  كثيرا  يناسب  بما  الــدراســي 

الفترة  مــن  الـــدراســـي  الــيــوم  يمتد  حــيــث 

ما  وهــو  المسائية  الفترة  إلــى  الصباحية 

يـــعـــزز فــــرص الــتــعــلــم لــمــن يـــرغـــب من 

في  الجامعة  إدارة  ونجحت  الموظفين. 

استقطاب كادر تدريسي مميز من حملة 

القطريين  مــن  والماجستير  الــدكــتــوراه 

بــاإلضــافــة إلـــى الـــعـــرب واألجــــانــــب، كما 

استراتيجية  شــراكــات  إقــامــة  استطاعت 

مع جامعات إقليمية ودولية من ضمنها 

البيضاء  بـــالـــدار  الــثــانــي  الــحــســن  جــامــعــة 

وجامعة  األردنــيــة  والــجــامــعــة  بالمغرب 

ساسيكس  وجامعة  فرنسا  في  السوربون 

فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. كـــمـــا تــمــنــح الــجــامــعــة 

جامعة  من  معتمدة  شهادات  خريجيها 

الــحــســن الــثــانــي بــالــمــغــرب ومـــن وزارة 

التعليم  وزارة  ومـــن  المغربية  التعليم 

والتعليم العالي في قطر.

إعـــالن المقــبولين بجــامعة لوسيل ٦ أغسطس 
بدأت استقبال الطلبات إلكترونياً.. مصدر مسؤول لـ    :

ــــــــارات ــــــــب ــــــــت ـــــــاز االخ ـــــــي ـــــــت ـــــــول حــــــــــــال اج ـــــــب ـــــــق ـــــــــن مــــــــعــــــــدل ال ــــــاء الــــــطــــــلــــــبــــــة م ــــــن ــــــث ــــــت اس

الدوحة - محروس رسالن:

التعليم  بــــــوزارة  إدارة   ١٣ انــتــقــلــت 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي إلـــى الــمــقــر الــجــديــد 
بمنطقة القطيفية مقابل جامعة قطر 
والذي تسلمته الوزارة من شركة استاد 

إلدارة المشروعات وقامت بتجهيزه.
لـ  تصريح  فــي  مطلع،  مصدر  وأكــد 
[، إن اإلدارات التي انتلقت للمقر 
العامة  الــعــالقــات  إدارات  هــي  الــجــديــد 
وشــؤون  الــمــدارس  وتقييم  واالتــصــال 
المدارس الخاصة وتراخيص المدارس 

والصحة  الــمــعــلــومــات  ونــظــم  الــخــاصــة 
والسالمة والموارد البشرية والخدمات 

العامة.
التي  اإلدارات  بين  من  أن  وأضــاف 
إدارات  كــذلــك  الجديد  للمقر  انتقلت 
والبعثات  الجامعية  الشهادات  معادلة 
وشــؤون  واإلداريــــة  المالية  والــشــؤون 
مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي ومـــراكـــز 
سيتم  بــيــنــمــا  الــتــعــلــيــمــيــة..  الــخــدمــات 
والــقــطــاعــات  اإلدارات  بــاقــي  ــتــقــال  ان

تباعا.
خمسة  مــن  الــجــديــد  المقر  ويــتــألــف 

بينها  يــربــط  الــشــكــل  بــيــضــاويــة  مـــبـــاٍن 
عليه «جدار  يطلق  دائــري  نصف  ممر 
الــمــعــرفــة» فـــي إشــــارة لــلــرســالــة الــتــي 
وهي  أال  تحقيقها  إلــى  ـــوزارة  ال تتطلع 
تصميمه  تــم  والــمــبــنــى  «الــمــعــرفــة».. 
التي  الحديثة  التصماميم  أحــدث  وفق 
لمواكبة  الــحــديــثــة  األجـــهـــزة  تــســتــخــدم 
الـــعـــصـــر مــــن خــــالل تــصــمــيــم الــمــبــنــى 
إلكترونيا، وسيضم المبنى الجديد كل 

أقسام وإدارات الوزارة.
ــــى مـــــواكـــــبـــــة عــصــر  وحـــــــرصـــــــاً عــــل
ـــشـــاء اســتــوديــو  الــتــكــنــولــوجــيــا ســيــتــم إن

ـــــوزارة وســـيـــكـــون مــجــهــزا  ـــــال خـــــاص ب
خالله  مــن  وسيتم  كــفــاءة،  أعلى  على 
ــيــمــيــة لــكــل  عــــــرض فـــيـــديـــوهـــات تــعــل
أبرز  مع  والتحدث  التعليمية  المراحل 

المختصين في المجال التعليمي.
ويــشــغــل الــمــبــنــى الـــجـــديـــد لـــلـــوزارة 
ليشكل  مــربــع،  مــتــر  ألـــف   ٨٦ مــســاحــة 
مــقــرا مــتــكــامــال يــضــم جــمــيــع الــشــؤون 
التعليمية والتربوية تحت سقف واحد؛ 
ما يوفر الوقت والجهد ويعزز التواصل 
التعليمية  العملية  أطــراف  جميع  بين 

والتربوية.

١٣ إدارة تنـــتقل لمــــقر وزارة التـــعليم الــجديد
  انتقال باقي اإلدارات والقطاعات تباعاً.. مصدر لـ     :

  



محلياتمحليات٤

األربعاء 10 ذو القعدة 1441هـ - 1 يوليو 2020م - العدد (13934)

Urgently required
A leading medical company in 

Qatar is currently in need of:

1 PURCHASING OFFICER
1 INSURANCE COORDINATOR
Requirements : 

Min 2 years experience in 
Hospitals/Medical Centers.

OPD NURSE 
OR NURSE
INPATIENT NURSE
SCRUB NURSE
Requirements:

Bachelor degree
Data flow and promtetric
Min 3 years Experience
Local hiring
candidate must be available in Qatar
Transferable visa
Or Family Sponsorship Visa

Interested candidates can send their CV to

Newhire266@gmail.com

الدوحة -[: وّقعت قطر الخيرّية، 
تجديد  على  إندونيسيا،  فــي  مكتبها  عبر 
مذكرة التفاهم مع الحكومة اإلندونيسّية، 
لثالث  الــديــنــّيــة،  الـــشـــؤون  بـــــوزارة  ممثلة 
في  مشاريع  تنفيذ  بهدف  مقبلة،  سنوات 
التنمية  مــجــاالت  مــن  حيوّية  قطاعات   ٥
بحوالي  تقّدر  إجمالية  وبقيمة  الُمختلفة، 

ثالثين مليون دوالر.
مدير  زينهم  كرم  السيد  المذكرة  وّقــع 
مــكــتــب قــطــر الــخــيــريــة فـــي إنــدونــيــســيــا، 
الدينية  الــشــؤون  وزارة  عــن  وّقعها  بينما 
السيد محمد مظفر، رئيس إدارة الشؤون 
الــقــانــونــيــة والــتــعــاون الــخــارجــي، بحضور 
الشؤون  وزيــر  الــرازي  فخر  السيد  سعادة 
الدينية اإلندونيسي، وسعادة السيدة فوزية 
بنت إدريس سلمان السليطي سفيرة دولة 

قطر لدى إندونيسيا.
استكماًال  الحالية  التفاهم  مذكرُة  تأتي 
الــحــكــومــة  مــــع  وّقــــعــــت  اتـــفـــاقـــيـــة  ألول 
اإلندونيسية عام ٢٠٠٦، وينتظر أن تستفيد 
سبٌع  إطارها  في  تنّفذ  التي  المشاريع  من 
وعشرون مدينة في ٨ أقاليم إندونيسية، 

وتــشــمــل قــطــاعــات حــيــويــة فـــي مــجــاالت 
التعليم  قــطــاع  هـــي  الــمــخــتــلــفــة،  الــتــنــمــيــة 
والثقافة والكفاالت والرعاية االجتماعية، 
فضًال عن المشاريع الموسمية مثل إفطار 

الصائم وزكاة الفطر واألضاحي.
كما تشمل قطاع البنى التحتية للتعليم، 
ويــتــضــمــن بــنــاء مــراكــز الــتــعــلــيــم مــتــعــددة 
الــــخــــدمــــات، إضــــافــــة إلـــــى قـــطـــاع الــمــيــاه 

والصرف الصحي، وقطاع تنمية وتطوير 

المهمشة  لــلــفــئــات  اإلنــتــاجــيــة  الـــمـــهـــارات 

المشاريع  يشمل  والــذي  احتياًجا،  واألكــثــر 

الـــمـــدّرة لــلــدخــل، إضــافــة لــقــطــاع اإلغــاثــة 

الذي يقوم بتقديم  من الكوارث الطبيعّية 

الـــمـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة وغـــيـــر الــغــذائــيــة، 

سعادة  وعّبر  والسكن.  المأوى  عن  فضًال 

الدينية  الشؤون  وزيــر  الــرازي  فخر  السيد 

اإلنــدونــيــســي عـــن ســعــادتــه بــتــوقــيــع هــذه 

للشعب  وامتنانه  شكره  وقـــّدم  االتفاقية 

وقوفهم  على  الخيرية  ولقطر  القطري 

لفترة  امتد  الــذي  اإلندونيسي  الشعب  مع 

طــويــلــة مــنــذ ١٤ عـــاًمـــا، مـــؤكـــًدا اســتــمــرار 

تعاون الــوزارة مع قطر الخيرية للسنوات 

الثالث المقبلة في تنفيذ المشاريع التنموية 
حتى  المستدامة  التنمية  أهــداف  لتحقيق 
ســعــادة  قــالــت  جــانــبــهــا،  مـــن   .٢٠٣٠ عـــام 
الـــســـيـــدة فـــوزيـــة بــنــت إدريــــــس الــســلــيــطــي 
ســفــيــرة دولــــة قــطــر لـــدى إنــدونــيــســيــا إن 
للشراكة  تأكيًدا  جــاءت  اإلطارية  االتفاقية 
الذي  المهم  والــدور  القائمة  اإلستراتيجية 
العمل  مــجــال  فـــي  الــخــيــريــة  قــطــر  تلعبه 
العالقات  سعادتُها  واستعرضت  اإلنساني. 
القوية بين البلَدين، وأعربت عن شكرها 
إندونيسيا  جمهورية  لحكومة  وتقديرها 
ـــتـــي تــقــّدمــهــا  عـــلـــى كـــافـــة الـــتـــســـهـــيـــالت ال
كرم  السّيد  قــال  بـــدوره،  الخيرية.  لقطر 
زيــنــهــم مــديــر مكتب قــطــر الــخــيــريــة في 
الُكبرى  تعّد  االتفاقية  هذه  إّن  إندونيسيا 
إّن  ُمضيًفا  إندونيسيا،  في  الخيرية  لقطر 
تّم  الخيرية  قطر  ومشاريع  أنشطة  جميع 
ذات  الــحــكــومــّيــة  الــجــهــات  مــع  تخطيطها 
الشأن للوصول إلى الجهات األكثر احتياًجا.

وأشار إلى أّن قطر الخيرية بدأت العمل 
في  آتشيه  تسونامي  عقب  إندونيسيا  فــي 
عام ٢٠٠٥، بموجب إذن خاص في حاالت 
سكني  مجمع  أول  بناء  تم  حيث  الطوارئ 
أغلبهم  عائلة،   ١٧٠ منه  استفاد  (الــريــان) 

من متضّرري تسونامي.

قطــر الخـيرية تنّفذ مشاريع تنموية في إندونيسيا
وّقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة اإلندونيسّية بحضور سفيرتنا في جاكرتا

دوالر ــــون  ـــــ ــــي ـــــ ــــل م  ٣٠ بـــــــقـــيـــمـــــــة  ــــة  ـــــ ــــوي ــــي ـــــ ح قـــــطـــــــــــاعـــــــــــات   ٥ تـــشـــــــمـــــــــــل  الــــــمــــــشــــــاريــــــع 

 لقطة جماعية بعد التوقيع على تجديد مذكرة التفاهم مع الحكومة اإلندونيسّية

عرض فنّي عن الدروس المســتفادة
 من الـطـــوارئ اإلشــعاعـــيـّـة

قّدمته قطر خالل المشاركة باجتماع دولي مع وكالة الطاقة الذرية

 :]  - ــــــــدوحــــــــة  ال
الشيحانية،  بلديُة  ــذت  نــفَّ
مـــمـــثـــلـــًة بـــقـــســـم الـــرقـــابـــة 
الــصــحــّيــة، وبــالــتــعــاون مع 
ـــبـــتـــرول، حــمــلــًة  قـــطـــر لـــل
أم  منطقة  على  تفتيشيًة 
التفتيُش  تـــّم  حــيــث  بـــاب، 
عــلــى الــمــنــشــآت الــغــذائــيــة 
ـــــزام  ـــــت ــــــد مــــــن ال ــــــتــــــأّك وال
بتطبيق  الــعــامــلــيــن  جــمــيــع 
ــة،  االشــــتــــراطــــات الــصــحــّي
وكـــذلـــك ســالمــة األغــذيــة 
وصــالحــّيــتــهــا لــالســتــهــالك 

اآلدمّي.

 حملة على المنشآت الغذائية بأم باب

وزارُة  شــــاركــــت   :]- الـــــدوحـــــة 
الــبــلــديــة والــبــيــئــة، مــمــثــلــًة بـــــإدارة الــوقــايــة 
مـــن اإلشـــعـــاع والــــمــــواد الــكــيــمــيــائــّيــة، في 
االجتماع الدولّي العاشر لممثلي السلطات 
التبليغ  اتــفــاقــيــة  فــي  المختصة  الــرقــابــّيــة 
الــمــبــّكــر وطــلــب الــمــســاعــدة الـــدولـــيـــة مع 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، عبر 
حيث  ــد،  ــْع بُ عــن  الــمــرئــّي  االّتـــصـــال  تقنية 
لتقديم  دولــة   ٢٠ ضمن  قطر  اختيار  تــّم 
من  المستفادة  الــدروس  عن  فنّي  عــرض 
والمشاركة  والنووّية،  اإلشعاعّية  الطوارئ 
الدولية  الوكالة  مع  المكتبّية  التمارين  في 

ـــذريـــة. وقــــال الــمــهــنــدس حمد  لــلــطــاقــة ال
صــالح إبــراهــيــم ضــابــط االّتــصــال الوطنّي 
العرَض  إّن  والنووية  اإلشعاعية  للطوارئ 
الفنيَّ الذي قّدمته قطر، تضّمن الدروَس 
عن  االّتصال  بروتوكوالت  من  المستفادة 
الــذرّيــة،  للطاقة  الــدولــّيــة  الوكالة  مــع  بـُـْعــد 
اإلشعاعية  الــطــوارئ  مــع  التعامل  وكيفية 
اإلنسان  لحماية  سريعة  بطريقة  والنووية 
التي  الــدول  مــع  التواصل  وطــرق  والبيئة، 
عبر  والميدانية  الفنية  المساعدات  تقّدم 
وأثــنــت  الـــذريـــة.  للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــة 

م من قطر. الوكالة على العرض المقدَّ
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وحياة البي وافراحو .. وهناه في مساه 
زي   .. بالدنيا  فــرحــان  مالقيت  وصباحه 
األغنية  صدى  كان   ... بنجاحـــــــه  الفرحان 
القطري  الــشــارع  طــرقــات  كــل  فــي  يــتــرّدد 
مــن الــخــور إلــى الــوكــرة ومــن الــدوحــة إلى 
السيلية. الكل من مواطنين ومقيمين من 
أصــحــاب الــيــاقــة الــبــيــضــاء وحــتــى أصــحــاب 
لحظة  يــنــتــظــر  كـــان  الــكــل   .. ــعــّمــال  ال فــئــة 
إعــــالن نــتــائــج امــتــحــانــات كـــورونـــا الــعــامــة 
 .. الجميع  ينتاب  خوف  وسط  الثاني  الدور 
...صمت  الُمرتقب  اإلعالن  لحظة  وجاءت 
صوت  وفجأة   .. المكان  على  ُيخيم  ُمطبق 
الـــمـــذيـــع عــبــر إذاعـــــة قــطــر يــكــســر حــاجــز 

التالي:  بالبيان  الخوف 
األزمـــــات  إلدارة  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة  تــعــلــن 
ــــه بـــنـــاء عـــلـــى مــعــطــيــات  واالمـــتـــحـــانـــات أن
نتائج  ومـــؤشـــرات  الــعــامــة  الــصــحــة  وزارة 
فـــيـــروس كــــورونــــا الـــعـــامـــة فـــي الــمــجــتــمــع 

أجوبة  فــي  الـــذروة  مرحلة  تخطي  ومنها 
األول،  بالدور  ُمقارنة  االمتحانات  أوراق 
وانــخــفــاض الــمــنــحــنــى الــرســوبــي لــلــطــالب، 
نتيجة  للفيروس  التكاثري  العدد  وضعف 
االلـــــتـــــزام بـــاألســـئـــلـــة مــــن داخــــــل الــمــنــهــج 
ـــدراســـي فــقــد تــقــرر اإلعـــــالن عـــن نــجــاح  ال
من  الثانية  المرحلة  في  القطري  المجامع 
الباب  وفــتــح  الــعــامــة.  الــكــورونــا  امتحانات 
 ٢٠٢٠ يــولــيــو   ١ مـــن  اعـــتـــبـــاراً   الــتــدريــجــي 

الثالثة.  المرحلة  جامعات  في  للتقديم 
 هـــنـــا فــــرحــــة عــــارمــــة تــــســــود الــــشــــارع 
ونسى  الكبير..  النجاح  هــذا  بعد  القطري 
أنه بالكاد نجح على «الحافة» بمعنى آخر 
واحدة  درجة  الرسوب  وبين  بينه  كان  أنه 

فقط !! 
يسرنا  قــرب  عن  الفرحة  هــذه  ولرصد 
الـــمـــرونـــة  شــــاطــــئ  مــــن  مـــعـــنـــا  يــــكــــون  أن 
هــذا  لـــك  أوالً  نـــبـــارك  ف.    . ع  الـــمـــواطـــن 

؟  شعورك  لنا  تصف  كيف  وثانياً  النجاح ! 
- هــو شــعــور أي مــواطــن عـــادي، وأحــب 

أن أهــــدي هـــذا الــنــجــاح إلـــى جــمــيــع الــربــع 
 ، و  و  وعبود  خلود  فالسيارة  المتواجدين 

١٠ أشخاص !!، ال تعليق،  حيث نحن 
المقيم  معنا  اآلراء  من  المزيد  ولمعرفة 
ك. و من حديقة استاد الجنوب .. صف لنا 
للحديقة  جئت  أنــك  خاصة  الفرحة  هــذه 

؟!!  للرياضة  وليس  والتنزه  للشواء 
وكّنا   .. بجد  سيعنا  مش  الفرحة  واهللا   -

تظبط  بدهاش  لكن  بتفوق  للنجاح  نسعى 
ال   ،  !! وعيشك  فعل..  شــاء  ومــا  اهللا  وقــدر 

تعليق. 
المحلل  االستديو  من  معنا  الختام  وفي 
الــنــفــســي ولــيــد أبــو الــعــقــد، كــيــف تــرى هــذا 

النجاح؟ 
- بــكــل وضــــوح وشــفــافــيــة أقــــول لــك لم 
خرق  البعض  أن  خاصة  النجاح  هذا  أتوقع 

جــمــيــع الـــمـــراحـــل ولـــكـــن هــــذا ال يــمــنــع أن 
التحدي  قدر  على  كانت  كبيرة  فئة  هناك 
 .. المجتمع  نجاح  في  ساهمت  التي  وهــي 
أيضاً  ونشيد   .. تقدير  تحية  منا  لهم  لذلك 
والــحــجــر  الــنــفــســي  فــالــضــغــط  بالمخالفين 

عليهم.  الوطأة  شديد  كان 
في  المجتمع  نــجــاح  للجميع  نــبــارك  إذا   
ــتــائــج شـــهـــادة الـــكـــورونـــا الـــعـــامـــة ونـــذّكـــر  ن
بــأن االنــتــقــال إلــى الــمــرحــلــة الــثــالــثــة ومــن 
الــرابــعــة  الــمــرحــلــة  فــي  الكبير  الــتــخــّرج  ثــم 
ـــتـــعـــاون الـــجـــمـــيـــع وتــطــبــيــقــهــم  مــــرهــــون ب
لإلجراءات االحترازية، وبضرورة االلتزام 

االحترازية. باإلجراءات 
يرفع  الــنــاجــح  ونــقــول:  للجميع  ونــبــارك 
ويـقــول  وعــيـــــده  عيدنا  ف  ويغني   .. إيــده 
 ... طــول  على  نجاحين  دايــمــاً   ... ونقـــول 
على  دايماً  دايماً   ... يطــــــول  ونجاحنا  دايماً 

طول ..

نتائج امتحانات شهادة 
الكورونا العامة 

ــم لـــــإلجـــــراءات االحـــتـــرازيـــة ــه ــق ــي ــب ــط ـــاون الــجــمــيــع وت ـــع ـــت ـــخـــرج الــكــبــيــر مــــرهــــون ب ـــت ال
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ماجد الجبارة

وزارُة  ســّجــلــت  قـــنـــا:   - الــــدوحــــة 
إصــابــة  حــالــة   ٩٨٢ ــعــامــة  ال الــصــّحــة 
جـــديـــدة مـــؤّكـــدة بــفــيــروس كــورونــا 
 ١٣٩٤ وشـــــفـــــاء   ،«١٩  - «كــــوفــــيــــد 
شــــخــــًصــــا، فــــي األربــــــــع والـــعـــشـــريـــن 
عدد  إجمالي  ليصل  األخيرة،  ساعًة 
الــُمــتــعــافــيــن مــن الــمــرض فــي دولــة 

قطر إلى ٨١٥٦٤ حالة.
ـــــوزارُة خـــالل الــــ٢٤  كــمــا ســّجــلــت ال
ســاعــة الــمــاضــيــة، إدخــــال ٩ حـــاالت 
المضاعفات  بسبب  المرّكزة،  للعناية 
ـــنـــاتـــجـــة عــــن اإلصــــابــــة  ـــة ال الـــصـــحـــّي
مجموع  بــذلــك  لــيــصــل  بــالــفــيــروس، 
الطبية  الرعاية  تتلّقى  التي  الحاالت 
 ٢٠٠ إلى  حالًيا  المركزة  العناية  في 

حالة.
في  العامة،  الصحة  وزارة  ولفتت 
الحاالت  عدد  تناقص  إلى  لها،  بيان 
ــيــومــيــة الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى الــعــنــايــة  ال
الــحــاالت  عــدد  أن  مبينًة  الــمــركــزة، 
اليومية التي تحتاج دخول المستشفى 
آخٌذ بالتناقص، ولكنها نبهت إلى أن 
مرة  االرتــفــاع  إلــى  يعود  قد  المؤشر 
المجتمع  أفراد  التزاُم  قّل  إذا  أخرى 

الوقائية. واإلجراءات  باالحترازات 
وأوضــحــت الـــــوزارُة، أن الــحــاالت 
الــــجــــديــــدة الـــمـــعـــلـــن عــــن إصـــابـــتـــهـــا 
بــــالــــفــــيــــروس أمــــــس تـــــم تــشــخــيــص 
الطوارئ  أقسام  خالل  من  أصحابها 
الــمــخــتــلــفــة،  الــصــحــيــة  الـــمـــراكـــز  أو 
وكذلك  لديهم  أعراض  وجود  بسبب 
العدوى  لهم  انتقلت  مخالطين  بين 
إصابتهم  اكتشاف  تــم  أشــخــاص  مــن 
سابًقا، مشيرًة إلى أنها تواصل إجراء 
فــحــوصــات اســتــقــصــائــيــة واســتــبــاقــيــة 
األمر الذي يسهم في الكشف المبّكر 

عن الحاالت.
ـــفـــتـــت إلــــــى إدخـــــــــال الــــحــــاالت  ول
الـــمـــؤّكـــدة إصــابــتــهــا لــلــعــزل الــصــحــي 
الطبية  الــمــرافــق  مختلف  فــي  الــتــام 
بــــالــــدولــــة، حـــيـــث يــتــلــقــون الــعــنــايــة 
الـــصـــحـــيـــة الـــــالزمـــــة حـــســـب الـــوضـــع 

الصحي لكل حالة.
الــعــامــة،  الــصــحــة  وزارُة  وأشــــارت 
فــي  آخـــــــٌذ  كـــــورونـــــا  وبـــــــاء  أن  إلــــــى 
قطر  دولــة  في  التدريجي  االنحسار 
وضعف  الــذروة  مرحلة  تخطي  بعد 
بسبب  لــلــفــيــروس،  الــتــكــاثــري  الــعــدد 
االحــــتــــرازات واإلجـــــــراءات الــوقــائــيــة 
والتزم  بتطبيقها  الدولة  قامت  التي 
في  انخفاض  مع  المجتمع  أفراد  بها 
الماضية،  الفترة  عن  اإلصابات  عدد 
معتبرة ذلك مؤشًرا مطمئنًا لكنه ال 
يعني نهاية الوباء حيث إن الفيروس 

اليزال موجوًدا في المجتمع.
وذكرت وزارُة الصحة العامة، أن 
بالفيروس  اليومية  اإلصــابــات  عــدد 
بين المواطنين والمقيمين (من غير 
بما  مقارنة  ازدادت  الوافدة)  العمالة 
الماضي،  مايو  شهر  في  عليه  كانت 
اإلصابات  إجمالي  في  الهبوط  رغم 

اليومية في دولة قطر.
اإلصــابــات  معظم  أن  إلــى  ونّبهت 
فـــي هــاتــيــن الــفــئــتــيــن تـــعـــود ألفــــراد 

األسرة الواحدة، وأن مصدر اإلصابة 
غـــالـــبًـــا مـــا يـــكـــون بــســبــب االخـــتـــالط 
االجــتــمــاعــي مــع بــعــض األصــدقــاء أو 
األقارب اآلخرين، داعية للحذر من 
السّن  كبار  إلــى  خاصة  الــعــدوى  نقل 

مزمنة. بأمراض  والمصابين 
ـــوزارُة فــي هــذا اإلطــار  ونصحت ال
بـــتـــوخـــي الــــحــــذر أكـــثـــر مــــن الــســابــق 
واالســــتــــمــــرار فــــي تــطــبــيــق الــتــبــاعــد 
تعقيم  على  والمحافظة  االجتماعي، 
الــيــَديــن ولــبــس الــقــنــاع الــواقــي للوجه 
ومــراعــاة الــحــذر عند االقــتــراب من 
كــبــار الــســّن أو الــمــصــابــيــن بــأمــراض 
ــيــل عــــدد الــــزيــــارات  مـــزمـــنـــة، وتــقــل
وتحديدها  الــضــروريــة  االجتماعية 
مسافة  على  والمحافظة  دقيقة  بـ١٥ 

آمنة.

الــعــامــة،  الــصــحــة  وزارُة  وجــــّددت 
تأكيدها على أهمية تطبيق متطلبات 
المرحلة الثانية من الرفع التدريجي 
بسبب  الــمــفــروضــة  للقيود  المحكم 
جـــائـــحـــة كــــورونــــا الـــتـــي تـــبـــدأ الـــيـــوم 
باحترام  الجميع  مطالبًة  األربــعــاء، 

بها. المتعلقة  الشروط  كل 
من  االنـــتـــقـــال  أن  عــلــى  وشــــــّددت 
مـــرحـــلـــة إلـــــى أخــــــرى مــــن مـــراحـــل 
الـــرفـــع الــتــدريــجــي لــلــقــيــود مــرهــون 
بــــتــــعــــاون كــــافــــة أفـــــــــراد الــمــجــتــمــع 
االحــتــرازيــَة،  اإلجـــراءاِت  وتطبيقهم 
ــــتــــزام بــــاإلجــــراءات  وبــــضــــرورة االل
الوزراء  مجلس  حّددها  التي  السارية 
ومنها ارتداء الكمامات عند الخروج 
والتباعد  « احتراز»  تطبيق  وتحميل 

االجتماعي.

بشكل  القيود  رفــع  أّن  إلــى  ونبهت 
تدريجّي ال يعني التراخي في تطبيق 
اإلجـــراءات والــخــطــوات االحــتــرازّيــة، 
ألّن تــراجــع درجــة الــحــذر قــد يــؤّدي 
شكل  على  الــوبــاء  عــودة  احتمال  إلــى 
الفيروس  انتشار  من  جديدة  موجة 

المجتمع. في 
وضعت  الــصــحــة  وزارة  أن  يــذكــر 
مــؤشــرات تــقــّيــم مــن خــاللــهــا بشكل 
يـــومـــي وأســـبـــوعـــي، الـــوضـــع الـــراهـــن 
نــتــيــجــة الـــرفـــع الــتــدريــجــي لــلــقــيــود، 
في  منه  األولى  المرحلة  بدأت  الذي 
١٥ يــونــيــو الـــجـــاري، ومـــن ثــم تــقــوم 
فيما  الوزراء  لمجلس  توصيات  برفع 
يتعلق بالتقّدم واالنتقال من مرحلة 

ألخرى من ُخطة رفع القيود.
كــمــا حــّثــت كــل مــن لــديــه أعــراض 

 «١٩  - « كوفيد  بــفــيــروس  اإلصـــابـــة 
على سرعة االّتصال بخّط المساعدة 
ألحد  الــتــوّجــه  أو   ،(١٦٠٠٠) الموحد 
مراكز الفحص عن الفيروس، حيث 
إنـــه كلما كـــان الــكــشــف عــن الــمــرض 
مــبــكــًرا كـــان الـــعـــالج أســـهـــَل وفـــرص 

التعافي منه أكبَر وأسرَع.
الرئيسية،  الفحص  مراكز  وتشمل 
مـــركـــَز مـــعـــيـــذر الـــصـــحـــي، ومـــركـــز 
أم  ومــركــز  الــصــحــي،  الخيل  روضـــة 
صــــالل الـــصـــحـــي، ومـــركـــز الــغــرافــة 

الصحي.
يُشار إلى أّن وزارة الصحة العامة، 
خـــّصـــصـــت صـــفـــحـــة عـــلـــى مــوقــعــهــا 
اإللــــكــــتــــرونــــّي لـــــالّطـــــالع عـــلـــى آخـــر 
المتعّلقة  واإلرشــــــادات  الــمــعــلــومــات 

بالفيروس.

 ٨١٥٦٤ إجمـــالي المتعــــافيــن مــن كـورونـا
 دعت لاللتزام بمتطلبات المرحلة الثانية من رفع القيود.. وزارة الصحة:

 شفاء 
١٣٩٤ حالة 

وتسجيل ٩٨٢ 
إصابة جديدة 

خالل ٢٤ 
ساعة

إدخال ٩حاالت 
للعناية 

المرّكزة 
بسبب 

المضاعفات 
الصحية

٢٠٠ مجموع 
الحاالت 

التي تتلّقى 
الرعاية 

بالعناية 
المرّكزة

تناقص 
عدد الحاالت 

اليومّية 
لدخول 

المستشفيات 
والعناية 
المرّكزة

مؤّشر 
اإلصابات 

قد يعود 
لالرتفاع حال 
عدم االلتزام 

باإلجراءات 
الوقائّية

تشخيص 
اإلصابات 

الجديدة من 
خالل أقسام 

الطوارئ 
والمراكز 
الصحّية

إدخال 
المصابين 

الجدد للعزل 
الصحّي 

التام لتلّقي 
العناية 
الالزمة

الوباء آخٌذ 
في االنحسار 

التدريجّي 
بعد تخّطي 

مرحلة 
الذروة

االنحسار 
التدريجّي
ال يعني 

نهاية الوباء .. 
والفيروس

ال يزال 

موجوداً

ضرورة
 الحذر من 

نقل العدوى 
لكبار السّن 
والمصابين 

بأمراض 
مزمنة

ُ

ــفــيــروس ــار ال ــش ــت ــمــوجــة جـــديـــدة مـــن ان تـــراجـــع درجــــة الـــحـــذر قـــد يـــــؤّدي ل

ــــــراءات االحــتــرازّيــة ــراخــي فــي اإلج ــت ــجــّي لــلــقــيــود ال يــعــنــي ال ــدري ــت الــرفــع ال

«احــتــراز» تطبيق  وتحميل  الــخــروج  عــنــد  الــكــمــامــات  ــــداء  ارت عــلــى  ــحــرص  ال  

ــة  ــضــروري ال ـــارات  ـــزي ال وتــقــلــيــل  ــمــاعــي  االجــت الــتــبــاعــد  تطبيق  فــي  االســتــمــرار   
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خليفة آل محمودخليفة آل محمود

سامًرا  مروان  بن  عبدالملك  الخليفة  جلس 
مجال  مــن  تتشعب  أحــاديــث  فــي  خــواصــه  مــع 
إلــى مــجــال، وصــل الــحــديــث عــن طــول أعمار 
الــحــكــام، قــال لــه الــعــالــم «خــالــد بــن يــزيــد بن 
العلماء  إن  قـــال:  استوقفته،  جملة  مــســعــود» 
يجدون  إنهم  يقولون  األول  الكتاب  أهــل  من 
قّدس  من  عمًرا  الخلفاء  أطول  أن  كتبهم  في 

اهللا تعالى في النقود.  
بعد انصراف الجمع أخذ الخليفة عبدالملك 
يــفــكــر فــي ذلـــك الــحــديــث، فــقــد عـــززت تلك 
الــجــمــلــة فـــكـــرة مـــوجـــودة فـــي ذهـــنـــه، حيث 
إنـــه عــانــى الــكــثــيــر مـــن الــمــشــكــالت الــداخــلــيــة 
والــــخــــارجــــيــــة، ومـــــحـــــاوالت االنـــــقـــــالب عــلــى 
حتى  الــحــروب  مــن  الكثير  وخـــاض  سلطته، 
ــيــات وقــضــى عــلــى جميع  أنــهــى تــلــك اإلشــكــال
مترامية  لدولة  الخليفة  هو  وأصبح  مناوئيه، 
زالــت  مــا  ولكن  مالية،  طفرة  ذات  األطـــراف 
تــتــبــع أعــــداءهــــم الــــــروم مـــن خــــالل الــتــعــامــل 

النقدي.   
لم  العداء  رغم  الــروم  مع  التجاري  التبادل   
ينقطع، كان أكثر صادرات الدولة األموية إلى 
عبدالملك  أمــر  الــبــردي،  صحائف  هي  الــروم 
«شهد  عبارة  الصحائف  رأس  على  يكتب  أن 

اهللا أنه ال إله إال هو» ، بعد أن قام ملك الروم 
بــالــتــهــديــد بــكــتــابــة عـــبـــارات مــســيــئــة لــلــرســول 
صــلــى اهللا عــلــيــه وســـلـــم عــلــى الـــنـــقـــود، هــذه 
تكن  لم  السياسي  الطابع  أخذت  التي  األزمــة، 
عبدالملك  الخليفة  توجه  في  الرئيسي  السبب 
بـــن مـــــروان إلصـــــدار عــمــلــة خــاصــة بــالــدولــة 
قصمت  التي  القشة  كانت  ولكنها  اإلسالمية، 
الدولة  عانت  فقد  المشروع،  هذا  لبدء  الظهر 
من  الــســيــاســي  المشهد  تــصــدرت  وقــد  الفتية 
باستخدامها  وأنها  مستقلة،  عملة  وجود  عدم 
إلى  يؤدي  تعامالتها  في  األخرى  الدول  عملة 
التبعية االقتصادية للغير، ولعل وجود كميات 
المسلمين  لــدى  والــفــضــة  الــذهــب  مــن  كــبــيــرة 
من  كانتا  المالي  بالضبط  الرغبة  عــن  فضًال 

أهم أسباب إصدار العملة.
كان التعامل في الدولة اإلسالمية سلة من 
النقود، فباإلضافة إلى العمالت الرومية كانت 
والحميرية،  القديمة  الفارسية  النقود  هناك 
ولــعــل الــخــلــيــفــة عــمــر بـــن الــخــطــاب كــانــت له 
مستوى  على  ولكن  النقود  طبع  في  محاولة 

الدراهم ولم يأخذ عمله الشكل المنظم. 
العمل،  لهذا  واضًحا  مخطًطا  الخليفة  وضع 
التجاري  للتبادل  عملة  وضع  ليست  فالقضية 

هائلة  اقتصادية  ثورة  ولكنه  الناس  لتعامل  أو 
لها  ليست  جــديــدة  مرحلة  إلــى  الــدولــة  تنقل 
تــبــعــيــة اقــتــصــاديــة مـــع الـــــدول األخـــــرى، أخــذ 
الــخــلــيــفــة يــجــتــمــع مــع أصــحــاب الــخــبــرات في 
والمواصفات  اقتراحاتهم،  لسماع  األمــر  هذا 
ناحية  من  العملة  عليها  تكون  أن  يجب  التي 
الدرهم  بين  الصرف  وسعر  والشكل،  القياس 
والــديــنــار، واعــتــمــاد الــعــبــارات الــمــوجــودة في 
إلى  المشروع  أوصلت  النقاشات  تلك  العملة، 
لسك  دار  بــوضــع  أمــر  بعدها  الــنــهــائــي،  شكله 
بها  وعين  حصينة  حراسة  لها  وجعل  العملة 
الــحــداديــن الــمــتــمــيــزيــن لــلــبــدء بــســك الــعــمــلــة، 
يــشــرف عــلــى الــعــمــل الــقــضــاة، وخـــرج الــديــنــار 
قصيرة  مــدة  بعد  وتمكن  للوجود،  اإلسالمي 
مــن إزاحــــة جــمــيــع الــعــمــالت وأصــبــح الــمــعــيــار 

األول لالقتصاد في ذلك الزمن. 
كــــان شـــكـــل الـــديـــنـــار يــخــتــلــف عـــن الــعــمــلــة 
الـــرومـــيـــة، حــيــث أضــيــفــت شـــهـــادة الــتــوحــيــد 
بالكتابة  اهللا»  رســـول  محمد  اهللا  إال  إلــه  «ال 
صــورة  ووضــعــت  دائـــري،  شكل  على  الكوفية 

الخليفة وبيده السيف رمز السيادة. 
تشدد الخليفة في قضية تعقب أي محاولة 
لـــلـــغـــش، وحـــدثـــت حـــادثـــة تـــركـــت نـــوًعـــا مــن 

الــخــالف الــفــقــهــي الــكــبــيــر بــســبــب عـــدم وجــود 
شخص  ضــبــط  حــيــث  عــلــيــهــا،  لــلــقــيــاس  مثلها 
يــضــرب الــعــمــلــة بــهــدف تــزيــيــفــهــا، وقـــد أراد 
تقويض  اعتبر  حيث  يــده،  يقطع  أن  الخليفة 
االقـــتـــصـــاد يـــعـــادل الــســرقــة ويــطــبــق فــيــه حد 
الـــســـرقـــة، اخــتــلــف الــعــلــمــاء مــعــه فـــي ذلـــك، 
عن  الخليفة  تــراجــع  كبير  فقهي  جــدل  وبــعــد 
ــا آخـــر، األمـــر الــذي  هـــذا األمـــر وعــاقــبــه عــقــابََ
اســتــحــســنــه فــقــهــاء الــمــديــنــة الــمــنــورة وشــكــروا 
لعدم  فيه  السرقة  حد  تطبيق  عــدم  للخليفة 

انطباق شروط الحد عليه. 
شركة  أعلنت   ٢٠١٩ عام  أكتوبر  في  ختاًما 
بريطانيا  فــي  لــلــمــزادات  إيـــدن»  أنــد  «مــورتــن 
جنيه  مليون   ٣,٧ بقيمة  أموى   دينار  بيع  عن 
إســتــرلــيــنــي، وذكـــــرت الــمــؤســســة أن الــديــنــار 
األمــــــوي كــــان بـــحـــوزة شــخــص مــهــتــم بجمع 
ب  الــمــزاد  قبل  وقــّيــم  التاريخية،  المقتنيات 
االهتمام  لكن  إسترليني،  جنيه  مليون    ١,٦
الكبير بالدينار رفع السعر إلى أعلى من ذلك، 
جرى  الــذي  الدينار  أن  الباحثين،  أحــد  وذكــر 
«مذهل»  بشكل  صيانته  وتــم   ، «رائـــع»  بيعه 
، وهـــــذا يـــضـــاف بــحــســب قـــولـــه إلــــى الــقــيــمــة 

الكبيرة. التاريخية 

أول عملة إسالمية

 Twitter:khalifa٦٢٤

ــة؟ ــســرق ـــدُّ ال ـــام بـــه ح ــة.. هـــل يــطــبــق عــلــى مـــن ق ــل ــم ــع ــهــّي كــبــيــر بــســبــب تـــزويـــر ال ــق ـــدث جــــدال ف ح

نــجــح   :]  - ـــــدوحـــــة  ال

سدرة للطب، عضو في مؤسسة 

قطر، في تطوير طريقة ثانية 

بسيطة وسريعة إلجراء اختبار 

الــطــريــقــة  تــعــتــمــد  كوفيد-١٩. 

الجديدة على استخدام معالجة 

المسحة)  (عّينة  للعّينة  مسبقة 

بدل عملية استخالص الحمض 

 (RNA) الـــــريـــــبـــــي  الـــــــنـــــــووي 

المستخدمة حالياً في اختبارات 

كوفيد-١٩. تتألف طرق اختبار 

ثالث  مــن  الحالية  كوفيد-١٩ 

خطوات: األولى هي أخذ عّينة 

مسحة من الشخص الذي يتم 

فتتضمن  الثانية  أمــا  فحصه، 

ـــنـــووي  اســـتـــخـــراج الـــحـــمـــض ال

العّينة،  من  الفيروسي  الريبي 

الحمض  اكتشاف  هي  والثالثة 

ــفــيــروســي  ــــنــــووي الـــريـــبـــي ال ال

الخاص بكوفيد-١٩ عن طريق 

التفاعل العكسي لسلسلة تفاعل 

 .(RT-PCR) الـــبـــولـــيـــمـــيـــراز 

يمكن أن تستغرق هذه العملية 

مــا بين أربــع إلــى ســت ساعات 

من وقت استالم المسحة  بــدءاً 

في المختبر وحتى اإلبالغ عن 

النتائج.

التي  الــجــديــدة  الطريقة  أمــا 

تـــم تــطــويــرهــا فـــي مــخــتــبــرات 

ـــم األمـــــــــــراض فـــــي ســـــدرة  عـــل

كلية  قبل  مــن  المعتمد  للطب 

عـــلـــم األمــــــــــراض األمـــريـــكـــيـــة 

(CAP) ، وهي استبدال عملية 

ـــنـــووي  اســـتـــخـــراج الـــحـــمـــض ال

بتخفيف  الــفــيــروســي،  الــريــبــي 

بسيط باستخدام ماء خال من 

النيوكلياز ١ ومعالجة حرارية. 

يـــتـــم تــطــبــيــق الــتــخــفــيــف عــنــد 

الـــدرجـــة ٦٥ مــئــويــة لــمــدة ١٠ 

دقائق قبل الكشف عن الحمض 

ــفــيــروســي  ــــنــــووي الـــريـــبـــي ال ال

بـــاســـتـــخـــدام نـــــوع مــعــيــن مــن 

.RT-PCR كواشف

وحـــســـب تــوجــيــهــات قــانــون 

الطبية  الــمــخــتــبــرات  تــحــســيــن 

مــن  الــتــحــقــق  تــــم   ،(CLIA)

البديلة  االختبار  طريقة  صحة 

فـــي قــســم عــلــم األمــــــراض في 

ـــطـــب. وثــــبــــت أنـــهـــا  ـــل ســــــــدرة ل

تعطي النتائج بشكل أسرع من 

الطرق الحالية وتظهر دقة ٩٨ 

بالطريقة  مقارنة  المئة،  فــي 

القياسية التي تتطلب استخراج 

وبما  الريبي.  الــنــووي  الحمض 

الحمض  استخالص  عملية  أن 

تكلفة  تتطلب  الــريــبــي  الــنــووي 

ووقتاً أكبر الختبار كوفيد-١٩، 

فـــإن الــطــريــقــة الــبــديــلــة، األقــل 

ستكون  بعيد-  حــٍد  إلــى   - كلفة 

للبلدان  خـــاص  بشكل  مــفــيــدة 

الــــمــــحــــدودة،  الــــــمــــــوارد  ذات 

على  الـــبـــلـــدان  هــــذه  تــســاعــد  إذ 

تــوســيــع قــدرتــهــا فــي اخــتــبــارات 

كوفيد-١٩.

طــــــّور الـــطـــريـــقـــة الـــجـــديـــدة 

الدكتور محمد روبايت حسن، 

أخـــصـــائـــي الــمــكــروبــيــولــوجــيــا 

بالتعاون  السريرية  الجزيئية 

مع فريق من التقنيين وشركاء 

األمراض  مختبر  من  األبحاث 

في   (MID) المعدية  الجزيئية 

ســــدرة لــلــطــب، وأشـــــرف على 

تانغ،  باتريك  الدكتور  البرنامج 

رئيس قسم علم األمراض.

 وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 

روبــــــايــــــت حــــســــن، أخـــصـــائـــي 

الــمــكــروبــيــولــوجــيــا الــجــزيــئــيــة 

الــســريــريــة فــي ســــدرة للطب: 

«خــــــــصــــــــص الــــــــعــــــــديــــــــد مـــن 

في  بــمــا  الــعــالــمــيــة،  المنظمات 

استثمارات  للطب،  سدرة  ذلك 

رائــدة  تقنيات  لتطوير  كبيرة 

متقدمة  بروتوكوالت  وتقديم 

أثبت  وقــد  كوفيد-١٩.  الختبار 

استخراج  لمنصات  استخدامنا 

اآللية  الريبي  الــنــووي  الحمض 

وروبــــوتــــات مــعــالــجــة الــســوائــل 

جــدواه في االخــتــبــارات واسعة 

أردنــا  ذلــك،  مــع  لكننا  النطاق. 

أن يــكــون لــديــنــا بــديــل إضــافــي 

ت مصادر كواشف  في حال شحَّ

ـــنـــووي  اســـتـــخـــراج الـــحـــمـــض ال

الريبي».

ويتابع د. حسن قائالً «العديد 

في  المستخدمة  الــمــوارد  مــن 

حــالــيــاً  كوفيد-١٩  اخـــتـــبـــارات 

نــــادرة  أو  مـــفـــقـــودة  إمــــا  هـــي 

الـــوجـــود فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة. 

الــمــبــاشــرة،  طريقتنا  فــإن  لــذا 

ما  عملية  فيها  تُستخدم  التي 

عن  وتستغني  المعالجة  قــبــل 

اســـتـــخـــراج الـــحـــمـــض الـــنـــووي 

ستساعد  الــفــيــروســي،  الــريــبــي 

فــي زيـــادة الــقــدرة على إجــراء 

وهــي  كوفيد-١٩،  اخـــتـــبـــارات 

تحتاج  ال  ألنــهــا  التنفيذ  سهلة 

أو  مـــــواد  أو  مـــعـــدات  أي  إلــــى 

مهارات خاصة».

الجديدة  الطريقة  وتضمن 

بنسبة  االختبار  كلفة  تخفيض 

٧٥ في المئة، من خالل تجاوز 

خــــطــــوة اســــتــــخــــراج الــحــمــض 

الــــنــــووي الـــريـــبـــي واســتــبــدالــهــا 

بــعــمــلــيــة مــــا قـــبـــل الــمــعــالــجــة 

أيــضــاً  تختصر  كــمــا  الــبــســيــطــة، 

حـــوالـــي ســاعــتــيــن مـــن الــوقــت 

للحصول على نتائج االختبار.

مـــن جــهــتــه يـــقـــول الــدكــتــور 

علم  قسم  رئيس  تانغ،  باتريك 

األمــــــراض فـــي ســــدرة للطب: 

الطريقة  هــذه  بتطوير  «قمنا 

كــــجــــزء مــــن خـــطـــة تــخــفــيــض 

لمواجهة  واالســتــعــداد  التكلفة 

الكواشف  فــي  العالمي  النقص 

الـــحـــرجـــة الـــــالزمـــــة الخـــتـــبـــار 

كوفيد-١٩. وهي متاحة كبديل 

فـــي حــالــة نــقــص الــمــعــدات أو 

سالسل التوريد. كما أنها تعتمد 

بسهولة  المتاحة  المعدات  على 

فـــي مــعــظــم الــمــخــتــبــرات أي: 

مــصــدر حــــراري ومــيــاه خالية 

من النيوكلياز».

وختم د. تانغ قائالً «صحيح 

أننا في سدرة للطب نستخدم 

داخلياً  مــطــورة  أخــرى  عملية 

أنــه  إال  كوفيد-١٩،  ــبــار  الخــت

مــن الــمــطــمــئــن أن نــعــرف أن 

عــلــمــاء وتــقــنــيــي ســـدرة للطب 

عــلــى  هــــــــوادة  دون  يـــعـــمـــلـــون 

اكتشاف طرق مبتكرة وفعالة 

لضمان  الــتــكــلــفــة،  مــنــخــفــضــة 

كفيلة  احتياطية  خطط  وجود 

المعدات  على  االعتماد  بتقليل 

ــتــي ربــمــا تــكــون  والـــكـــواشـــف ال

شحيحة خارج قطر. أنا فخور 

بـــأن أرى فــريــق عــمــل ســـدرة 

لــلــطــب فـــي قــطــر يــعــمــل على 

القضايا  لمعالجة  حلول  إيجاد 

التي  تلك  خصوصاً  العالمية، 

الموارد  ذات  الــدول  على  تؤثِّر 

الطريقة  هـــذه  الـــمـــحـــدودة». 

تطويرها  يتم  التي  الثانية  هي 

بعد  للطب،  ســدرة  فــي  داخلياً 

نـــجـــاح الــطــريــقــة األولــــــى الــتــي 

اعـــتـــمـــدت عــمــلــيــة اســتــخــالص 

ــلــفــة لــلــحــمــض الــــنــــووي  مــخــت

بــمــكــونــات   (RNA) ـــبـــي  ـــري ال

اختبار بديلة.

ســــدرة يطـــور طريقة جــديدة الختبــار كـورونا
تخفض تكلفة النتائج بنسبة ٧٥٪

تعطي نتائج 
أسرع وتظهر 

دقة ٩٨٪

الطريقة 
الجديدة 

تستغني 
عن استخراج 

الحمض 
النووي 
الريبي

تساعد في 
زيادة القدرة 

على إجراء 
اختبارات 
كوفيد-١٩

تختصر 
ساعتين 

من الوقت 
للحصول على 

نتائج االختبار 

الطريقة الجديدة توفر الدقة في نتائج التحليل 

ـــة ـــاص خ ـــــــارات  ـــــــه م أو  مــــــــــواد  أو  ــــــدات  ــــــع م أي  ــــــــى  إل ــــاج  ــــت ــــح ت وال  الـــتـــنـــفـــيـــذ  ســــهــــلــــة 

ــــــد ــــــوري ــــــت ال ســـــــالســـــــل  أو  ــــــــدات  ــــــــمــــــــع ال ــــــص  ــــــق ن حـــــــالـــــــة  ـــــــــي  ف ــــــل  ــــــدي ــــــب ك ــــــاحــــــة  ــــــت م ــــــة  ــــــق ــــــري ــــــط ال

يي غمم ييج يي

قـــدمـــت   :]  - الــــــدوحــــــة 
مــالــيــاً  دعـــمـــاً   Ooredoo شـــركـــة 
للجمعية القطرية للسرطان لدعم 
بمسؤوليتها  أنشطتها، وذلك إيماناً 
الــمــجــتــمــعــيــة وتــمــاشــيــاً مـــع رؤيـــة 
عــلــى  الـــتـــركـــيـــز  فــــي   ٢٠٣٠ قـــطـــر 
منها  ومساهمة  البشري  العنصر 
أن  في  الجمعية  رؤيــة  تحقيق  في 
المجتمعية  الشراكة  منصة  تكون 
لــجــعــل قـــطـــر رائـــــــدة فــــي مــجــال 
وتخفيف  الــســرطــان  مــن  الــوقــايــة 

آثاره.

معجب  درع  الـــدكـــتـــور  وتـــقـــدم 
تــنــمــيــة  إدارة  مـــديـــر  الـــــدوســـــري 
الــــــمــــــوارد بـــالـــجـــمـــعـــيـــة الـــقـــطـــريـــة 
لــــلــــســــرطــــان بــــالــــشــــكــــر الـــجـــزيـــل 
 Ooredoo شركة  على  للقائمين 
ودعمهم  الــمــبــذولــة  الــجــهــود  عــلــى 
إلــى  مــشــيــراً  للجمعية،  الــمــتــواصــل 
الطرفين  بين  السابقة  الــشــراكــات 
الســيــمــا فـــي مـــجـــال نــشــر الــوعــي 
بــــمــــرض الــــســــرطــــان مـــــن خـــالل 
للتوعية   Ooredoo مــركــز  إنــشــاء 

بالسرطان عام ٢٠١٧.

وأكد مواصلة الجمعية جهودها 
لــتــحــقــيــق رســـالـــتـــهـــا نـــحـــو الــســعــي 
وتخفيف  الــســرطــان  مــن  لــلــوقــايــة 
آثــاره فــي قطر، مــن خــالل العمل 
مـــع شــركــائــهــا لــتــوعــيــة الــمــجــتــمــع، 
ودعــــــــــم وتــــمــــكــــيــــن ومــــنــــاصــــرة 
المتعايشين مع المرض، والتطوير 
الـــمـــهـــنـــي والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي فــي 
بأهمية  منوهاً  الــســرطــان،  مجال 
الــــشــــراكــــات الــمــجــتــمــعــيــة ودعــــم 
للجمعية  الــدولــة  مــؤســســات  كــافــة 
للتصدي لهذا المرض. وشدد على 

أهــمــيــة تــكــاتــف الــجــهــود والــتــعــاون 
الـــــدائـــــم بـــيـــن كــــافــــة الـــمـــؤســـســـات 
الجمعية  وأن  بالدولة،  والجهات 
عن  بــمــعــزل  تــعــمــل  أن  يــمــكــن  ال 

الجهات.
ربيعة  صــبــاح  قـــال  جــهــتــه،  مــن 
الــعــالقــات  إدارة  مـــديـــر  الــــكــــواري 
قــطــر:   Ooredoo فــــي  ـــعـــامـــة  ال
«نـــحـــن مـــلـــتـــزمـــون دائــــمــــاً بــدعــم 
مـــجـــتـــمـــعـــنـــا وأفــــــــــــــــــراده، وهــــــذا 
يـــتـــجـــزأ  ال  جـــــــزء  هـــــو  االلـــــــتـــــــزام 
مـــن اســتــراتــيــجــيــتــنــا لــلــمــســؤولــيــة 

االجــتــمــاعــيــة ويـــأتـــي ضــمــن إطـــار 
أهــداف  لتحقيق  المستمر  دعمنا 
وال   .٢٠٣٠ الــوطــنــيــة  قــطــر  رؤيــــة 
تــعــد  الــصــحــيــة  الـــرعـــايـــة  أن  شـــك 
المهمة  الــحــيــويــة  الــقــطــاعــات  مــن 
دائماً  نسعى  ونحن  المجتمع،  في 
بمختلف  االرتــقــاء  فــي  للمساهمة 
الــقــطــاعــات. ونــعــتــز بــتــعــاونــنــا مع 
ــلــســرطــان  الــجــمــعــيــة الـــقـــطـــريـــة ل
ودعــــــم جـــهـــودهـــم فــــي مــكــافــحــة 
الرعاية  وتوفير  السرطان  مــرض 

الالزمة للمرضى وأسرهم».

Ooredoo تدعم أنشطة الجمعية القطرية للسرطان 
انطالقاً من مسؤوليتها المجتمعية

صباح ربيعة الكواريد. درع الدوسري
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الــســيــد  أكــــــد   :]  - ـــــدوحـــــة  ال
ــالــي المدير  ســلــطــان بــن حــســن الــجــمَّ
للمؤسسات  العربية  للشبكة  التنفيذي 
مقرها   - اإلنـــســـان  لــحــقــوق  الــوطــنــيــة 
للمدارس  الهام  الــدور  على   - الــدوحــة 
والعلمي  الــتــربــوي  الــبــنــاء  عملية  فــي 
والنفسي للطالب، خاصة في مرحلة 
الوقت  فــي  منوهاً  األســاســي،  التعليم 
الركيزتان  والمناهج  المعلمين  بــأن 
للطالب  البناء  عملية  في  الرئيسيتان 

والتي وصفها بالمشروع الوطني.
االفتتاحية  كلمته  خــالل  ذلــك  جــاء 
«مستقبل  حول  االستشاري  اللقاء  في 
التربية والتعليم في المنطقة العربية» 
اإلنترنت  عبر  بُعد  عن  نظمته  والــذي 
الوطنية  للمؤسسات  العربية  الشبكة 
لــحــقــوق اإلنــــســــان والــمــعــهــد الــعــربــي 
وقال  تونس-  مقره   - اإلنسان  لحقوق 
بــنــاة  هـــم  الــمــعــلــمــيــن  إنَّ  الـــجـــّمـــالـــي: 
النظر  إعـــــادة  علينا  لــذلــك  األجـــيـــال، 
فـــي بـــنـــاء الــمــعــلــم وتــأهــيــلــه وتــأمــيــن 
له  ليتسنى  وألسرته،  له  كريمة  حياة 
القيام بالدور المطلوب منه، وهنالك 
ضرورة لتحسين بيئة التعليم وتطوير 
أســالــيــبــه وأدواتــــــــه بــمــا يــتــمــاشــى مع 
ــعــلــم، وأضــــاف:  تـــطـــّورات الــعــصــر وال
كذلك علينا مراجعة المناهج التعليمية 
خطاب  وحــذف  العربية  المنطقة  في 
التسامح  بقيم  واســتــبــدالــه  الــكــراهــيــة 
وقــــبــــول اآلخــــــر والـــعـــيـــش الــمــشــتــرك 
بمبادئ  وتضمينها  واإلخــاء،  والمحبة 
وثقافة حقوق اإلنسان، ما يسهل توعية 
اإلنسانية  بحقوقهم  األجيال  وتثقيف 
وتدريبهم على المطالبة بها وتعزيزها 
وحمايتها، وتدريبهم أيضاً على الحوار 
العنف  ونبذ  المشكالت  لحل  كطريقة 

وَقبول االختالف والرأي اآلخر. 

حقوق اإلنسان

للشبكة  الــتــنــفــيــذي  الــمــديــر  وأكـــــد 
الــعــربــيــة أن ثــقــافــة حـــقـــوق اإلنـــســـان 
تستمد قوتها من الفهم الواعي لألفراد 
في  والذي يتوج باحترامهم لها. داعياً 
ذات السياق إلى ضــرورة رفع مرحلة 
الــتــعــلــيــم اإللــــزامــــي لــتــشــمــل الــمــرحــلــة 
الصاعد  الــجــيــل  يمكن  وبــمــا  الــثــانــويــة 
مـــن مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات وتــغــيــرات 
العصر السريعة. وقال الجّمالي: نحن 
اللقاء  هــذا  خــالل  من  للخروج  نتطلع 
المساهمة  شأنها  من  بتوصيات  الهام 
ـــصـــور مــســتــقــبــل الــتــربــيــة  بــتــشــكــيــل ت
ونتمنى   ،٢٠٥٠ عــام  بحلول  والتعليم 
والمؤسسات  العربية  الشبكة  تتابع  أن 

مع  تعاونها  اإلنــســان  لحقوق  الوطنية 

اليونسكو  ومــنــظــمــة  الــعــربــي  الــمــعــهــد 

لالستثمار  المصلحة  أصحاب  وجميع 

في التربية والتعليم.

قضية عالمية

مــن جــانــبــه قـــال عــبــد الــبــاســط بن 

لحقوق  العربي  المعهد  رئيس  حسن 

اإلنسان: إّن قضية التعليم هي قضية 

ما تسعى األمم  عالمية شاملة ودائماً 

مختلف  فـــي  والــيــونــســكــو  الــمــتــحــدة 

الحقب في البحث حول طرق تطوير 

التعليم خاصة في األوضاع االستثنائية 

شرحاً  وتــنــاول   عالمنا.  بها  يمر  التي 

المعنية  الكبرى  الدولية  الهيئة  حــول 

بــمــســتــقــبــل الــتــعــلــيــم، الفــــتــــاً إلـــــى أن 

وخبيرة  خبيراً   ١٨ من  تتكون  الهيئة 

تترأسها  الــعــالــم  أنــحــاء  مختلف  مــن 

زودي  ـــورق  ســـهـــل ـــســـيـــدة  ال فـــخـــامـــة 

الفيدرالية  إثيوبيا  جمهورية  رئيسة 

الــمــهــمــة  إن  وقــــــال:  الــديــمــقــراطــيــة. 

األساسية التي أسندت لهذه الهيئة هي 

قيادة حوار متعدد األصوات وهو حوار 

عالمي كبير من أجل البحث في سبل 

استشراف مستقبل التعليم في حدود 

ال  الهيئة  إن  وأضـــاف:  ٢٠٥٠م.  سنة 

وإنما  فقط  كمدرسة  للتعليم  تنظر 

ذات  القضايا  مــن  عــدد  على  ستعمل 

االرتباط بالتعليم كالتعليم في الحرب 

التعليم  وعــالقــة  الــنــزاعــات  وقــضــايــا 

وعالقته  التمييز  وقــضــايــا  بـــاإلدمـــاج 

وعدد  الحديثة  والتكنولوجيا  بالبيئة 

الصلة  ذات  الــقــضــايــا  مــن  آخـــر  كبير 

بالتعليم، منوهاً إلى أّن الهيئة الدولية 

التعليم  بمستقبل  الــمــعــنــيــة  الــكــبــرى 

أزمات  لبحث  كمنطلق  التعليم  تعتبر 

العالم وبحث سبل االرتقاء بالبلدان.

أداة التنمية

وأوضــــــح رئـــيـــس الــمــعــهــد الــعــربــي 

لحقوق اإلنسان أن التعليم هو مفتوح 

من  كــنــوع  لــه  ويــنــظــر  المجتمع  عــلــى 

العامة  والمصلحة  المشتركة  الــثــروة 

الحرية  قيم  قيادة  في  أساسية  وأداة 

والــمــســاواة والــعــدالــة، مــؤكــداً فــي ذات 

في  أســاســيــة  أداة  التعليم  أن  الــســيــاق 

تنمية مجتمعاتنا الدامجة والمستدامة 

ألسئلة  حـــل   - الــتــعــلــيــم   - هـــو  وقـــــال: 

عالمنا الكثيرة العنف والفقر والتفقير 

وتــزايــد الــهــوة بين الــشــعــوب واألفـــراد 

العالم  يشكوه  مــا  وكــل  والمجتمعات 

الــيــوم مــن انــفــالت لــلــتــوازنــات الكبرى 

الــبــيــئــيــة واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 

المؤسسات  أّن  إلـــى  ولــفــت  وغــيــرهــا. 

جوهر  هــي  اإلنــســان  لحقوق  الوطنية 

وقــال  التعليم،  إلصـــالح  الــرؤيــة  هـــذه 

لــلــمــؤســســات  الـــعـــربـــيـــة  الـــشـــبـــكـــة  إّن 

ـــســـان والــمــعــهــد  الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلن

تجمعهما  ـــســـان  اإلن لــحــقــوق  الــعــربــي 
شراكة تجسدت في عديد المناسبات. 
وأضاف: كان الهم األساسي للجانبين 
هــو الــبــحــث فــي طـــرق تــطــويــر قضايا 
الــتــربــيــة عــلــى حــقــوق اإلنـــســـان ونشر 
المعهد  فــي  نحن  وأضــــاف:  ثقافتها. 
خير  الشبكة  في  دائماً  وجدنا  العربي 
ســنــد فــي الــدفــاع عــن حــقــوق اإلنــســان 
إصالح  شؤون  في  البحث  في  وكذلك 
مــجــتــمــعــاتــنــا بـــالـــرغـــم مـــن الــصــعــوبــة 
والتعقيد في قضية إصالح المجتمعات 
قضية  عــن  تحدثنا  كلما  دائــمــاً  ولكن 
بقوة  يحضر  التعليم  يــأتــي  اإلصــــالح 
فقد كــان التعليم ومــا زال أحــد أسس 
التفكير في طرق النهضة لمجتمعاتنا 

وبناء تنميتها المستدامة. 
أطلقت  اليونسكو  منظمة  أّن  يذكر 
في يوليو ٢٠١٩ مبادرة عالمية بإنشاء 
الهيئة الدولية رفيعة المستوى إلعادة 
تصور مستقبل التربية والتعليم بحلول 
الدولية  الهيئة  وتتألف   (٢٠٥٠) عــام 
مـــن مــجــمــوعــة مـــن الــخــبــراء وصــنــاع 
الــــرأي الــبــارزيــن مــن عــوالــم السياسة 
اإلنسانية  والعلوم  والفنون  واألعــمــال 
والمجتمع المدني، وتتمثل مهمة هذا 
الفريق في التفكير بشكل جماعي في 
الكيفية التي قد يحتاج بها التعليم إلى 
إعادة التفكير في عالم يزداد تعقيًدا، 
شكل  في  والتوصيات  الحلول  وتقديم 

جــدول  بمثابة  يــكــون  رئــيــســي  تــقــريــر 

على  والعمل  السياسات  لحوار  أعمال 

مستويات متعّددة.

بــيــنــمــا نـــاقـــش الـــلـــقـــاء االســـتـــشـــاري 

تواجه  التي  والمشاكل  التحديات  أهم 

التربية والتعليم، إلى جانب التصّورات 

دور  لتطوير  للمستقبل  والمقترحات 

التربية والتعليم، كما ركز اللقاء على 

إعــادة  عملية  تتناول  رئيسية  محاور 

التفكير في مفهوم ومقاييس التنمية 

ــتــطــّور، عـــالوة عــلــى صــيــاغــة رؤى  وال

مــتــعــّددة  وقــائــع  فــي  للتربية  جــديــدة 

ـــمـــعـــرفـــة كـــصـــالـــح عــــــام عـــالـــمـــي،  وال

والتعليم،  التربية  أطــر  رســم  وإعـــادة 

بــاإلضــافــة إلـــى اتـــبـــاع مــنــهــاج إنــســانــي 

شــرح  عــن  فــضــالً  والــتــنــمــيــة،  للتعليم 

والهيئة  العالمية  اليونسكو  لــمــبــادرة 

الدولية رفيعة المستوى إلعادة تصور 

عام  بحلول  والتعليم  التربية  مستقبل 

لممثلي  كلمات  اللقاء  وتخلل   .٢٠٥٠

وممثالت المؤسسات الوطنّية لحقوق 

لطرح  العربية  المنطقة  فــي  اإلنــســان 

واقع وإشكاليات التعليم - كلٌّ في بلده 

التعليم  لمستقبل  توصيات  وتقديم   -

االســتــشــاري  الــلــقــاء  واخــتــتــم   .٢٠٥٠

أعماله باستخالصات وتوصيات عامة 

ُمبادرة  حــوار  في  إلدماجها  لليونسكو 

الهيئة العالمّية رفيعة المستوى.

تأمـــين الحــياة الكريمــة للُمعـــلم وأســـرتـــه
خالل لقاء استشاري نظمته الشبكة العربّية إلعادة تصّور مستقبل التربية والتعليم بحلول ٢٠٥٠.. الجمالي:

حذف خطاب 
الكراهية 

من المناهج 
بالمنطقة 

دور هام 
للمدارس في 
البناء العلمي 

والنفسي 
للطالب

المعلمون 
والمناهج 

ركيزتان 
رئيسيتان في 
بناء الطلبة

ضرورة تحسين 
بيئة التعليم 

وتطوير 
أساليبه 
وأدواته 

مراجعة 
المناهج 

التعليمية 
في المنطقة 

العربية 

تضمين 
المناهج 

العربية مبادئ 
وثقافة 
حقوق 
اإلنسان

تثقيف األجيال 
بحقوقهم 

اإلنسانية 
وتدريبهم على 

المطالبة بها 

تدريب الطلبة 
على الحوار 

كطريقة لحل 
المشكالت ونبذ 

العنف  

ثقافة حقوق 
اإلنسان تستمد 

قوتها من 
الفهم الواعي 

لألفراد 

ضرورة رفع 
مرحلة التعليم 

اإللزامي 
لتشمل الثانوية

عبد الباسط 
حسن: قيادة 
حوار عالمي 

متعّدد 
األصوات

التعليم أداة 
أساسية 

في تنمية 
ُمجتمعاتنا 

الدامجة 
والمستدامة

خالل اللقاء االستشاري إلعادة تصور مستقبل التعليم

التمييز ــا  ــضــاي وق الــحــديــثــة  والــتــكــنــولــوجــيــا  ـــاج  ـــاإلدم ب الــتــعــلــيــم  ــة  ــالق ع بــحــث 

معهد  نــجــح   :]  - الـــدوحـــة 
التابع  الحيوي،  الطب  لبحوث  قطر 
لــجــامــعــة حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة، فــي 
مبتكرة  تشخيصّية  تقنية  تطوير 
استُخدمت في سلسلة من التجارب 
ــِشــرة فــي أوروبــــا،  ــبَ ــُم الــســريــريــة ال
الطويلة  الــجــهــود  إطـــار  فــي  وذلـــك 
لعالج  لقاح  إلــى  للتوّصل  والــرامــيــة 
مـــرض بــاركــنــســون، حــيــث ســاهــم 
ثــالثــة خــبــراء مــن الــمــعــهــد بــقــيــادة 
الـــدكـــتـــور عــمــر األجــــنــــف، الــمــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــمــعــهــد قــطــر لــبــحــوث 
الـــطـــب الـــحـــيـــوي، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
نور  الدكتورة  المشاركَين  الباحثَين 
مجبور، والدكتور نيشانت نارايانان 
في  الــواســعــة  بمعرفتهم  فــايــكــات، 
التنكسّية  العصبّية  األمراض  مجال 
لــلــُمــســاعــدة فــي الــعــمــل عــلــى تقييم 
ــــة لـــمـــرض  ـــــمـــــؤشـــــرات الــــحــــيــــوّي ال

باركنسون.
إيه  أفيريس  شركة  واستخدمت 
جـــي الــنــمــســاويــة الــُمــتــخــصــصــة في 
المرحلة  في  الحيوية  األدويــة  إنتاج 
السريرية، التي تتخذ من العاصمة 
التقنية  لها،  مقًرا  فيينا  النمساوية 

لبحوث  قــطــر  معهد  طــّورهــا  الــتــي 
األولى  المرحلة  في  الحيوي  الطب 
لتقييم  الــســريــريــة  الــتــجــارب  مـــن 
 ،(PD٠١A) أفــيــتــوب  عــقــار  تــأثــيــر 
وهـــو عــقــار يــهــدف إلـــى الـــحـــّد من 
لمرضى  السريرية  الحالة  تــدهــور 
بـــــاركـــــنـــــســـــون. وتــــــدعــــــم الـــنـــتـــائـــج 
السريرية المساعي الرامية لتطوير 

هذا العالج عبر المرحلة الثانية من 
التجارب السريرّية.

وقـــــال الـــدكـــتـــور عــمــر األجـــنـــف: 
البحثي  بـــدورنـــا  الــقــيــام  «يــشــّرفــنــا 
بــهــدف الـــتـــوّصـــل إلــــى عــقــار لــعــالج 
بمرض  المرتبطة  الــَوَهــن  حـــاالت 
باركنسون والقضاء عليها. ويضطر 
مــاليــيــن األشــــخــــاص حــــول الــعــالــم 

يومًيا،  الــحــاالت  هــذه  مــع  للتعامل 
في  غاية  العالج  هــذا  مثل  وتطوير 

األهمية».
ـــعـــد هــــذه الــنــتــائــج  وأضـــــــاف: «تُ
مـــشـــجـــعـــًة لـــلـــغـــايـــة، ونـــتـــطـــلـــع إلـــى 
مواصلة تعاوننا مع شركة أفيريس 
في هذه المهمة. وقد أظهر تفاني 
لبحوث  قطر  معهد  فــي  الباحثين 

بتمهيد  ــا  ــتــزامــن ال الــحــيــوي  الـــطـــب 
علمية  ثــــــورات  لــتــحــقــيــق  الـــطـــريـــق 
وإنجازات جديدة في مجال الطب، 
التي  الرئيسية  التحديات  ومعالجة 
في  الصحّية  الرعاية  قطاع  تواجه 

دولة قطر والعالم».
ونـُـــِشــــرت الــبــيــانــات الــتــي تسلط 
الـــضـــوء عــلــى اإلمـــكـــانـــات الــمــبــّشــره 

في  الــمــعــهــد  طـــّورهـــا  الــتــي  للتقنية 
إصــــــدار شــهــر يــولــيــو مـــن الــمــجــلــة 
النــســيــت  الــمــرمــوقــة «ذا  الــعــلــمــيــة 

نيورولوجي» لطب األعصاب.
ستانتون،  لورانس  الدكتور  وقال 
االضــطــرابــات  بحوث  مركز  مدير 
معهد  «يــلــتــزم  بــاإلنــابــة:  العصبّية 
ــــطــــب الـــحـــيـــوي  قــــطــــر لــــبــــحــــوث ال

بـــاكـــتـــشـــاف الــــمــــؤشــــرات الــحــيــويــة 
تُستخدم  أن  يمكن  الــتــي  الــجــديــدة 
محددة  تشخيصية  أدوات  لتطوير 
بالغة  أدوار  أداء  يمكنها  وحساسة 
األهــمــيــة فـــي تــطــويــر طـــرق لــعــالج 
ـــة، مــثــل  ـــّي ـــعـــصـــب االضـــــطـــــرابـــــات ال
ممتنون  ونحن  باركنسون.  مرض 
لــحــصــولــنــا عـــلـــى فــــرصــــة تــطــبــيــق 
التجارب  في  طورناها  التي  التقنية 
تجريها  الــتــي  الـــواعـــدة  ــة  الــســريــرّي

شركة أفيريس».
ـــــــدوره، قــــال الـــدكـــتـــور جــونــتــر  ب
تشافلر، كبير مسؤولي التكنولوجيا 
بشركة أفيريس إيه جي النمساوية: 
الطب  لبحوث  قطر  معهد  «دعـــم 
طويل  الــتــعــاون  هــذا  عبر  الــحــيــوي، 
لعالج  تطويرنا  كبيٍر  بشكٍل  األمــد، 
مــنــاعــي مـــعـــدِّل لـــــداء بــاركــنــســون. 
خاّصة  بأهمية  األمر  هذا  ويحظى 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــطــويــر الــمــؤشــرات 
الـــحـــيـــويـــة لـــلـــمـــرض، وهـــــو مــــا قــد 
ــيــٍر مـــن الــوقــت  ـــر بــشــكــٍل كــب يُـــقـــصِّ
الــــــالزم لــتــطــويــر وتـــرخـــيـــص هــذه 
لعالج  الضرورّية  العالجّية  الوسائل 

داء باركنسون».

معهد قطر يطّور تقنية تشخيصية ُمبتكرة لمرض باركنسون
استخدمتها شركة نمساوية في إنتاج األدوية الحيوية بالمرحلة السريرية

ـــــــى مــــن الـــتـــجـــارب الـــســـريـــرّيـــة ــة بـــنـــجـــاح فــــي الـــمـــرحـــلـــة األول ــي ــن ــق ــت اســـتـــخـــدام ال

ـــــــداء بـــاركـــنـــســـون ـــي مــــعــــّدل ل ـــاع ـــن د.تــــشــــافــــلــــر: دعــــــم جــــهــــود تـــطـــويـــرعـــالج م
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للفتيات  الحياتية  المهارات  تعزز  الصيفية  األنشطة 
عبر برامج افتراضية بالمراكز.. مسؤوالت لـ  : 

كسر الروتين 
والملل خالل 

البقاء في المنزل

صقل مواهب 
الفتيات 

وإكسابهن 
خبرات جديدة

التعرف 
على الذات 

واستكشاف 
جوانب الضعف 

والقوة 

تعزيز ُخلق 
االحترام وطرق 

كسب اآلخرين 

استكشاف تجارب 
جديدة في 

العالقة الوالدية  

تعريف الفتيات 
ببعض السنن 

وكيفية 
تطبيقها في 

الواقع

زيادة وعي 
الفتاة بالزراعة 

المنزلية وأهمية 
األمن الغذائي

مساعدة الفتيات 
على التخطيط 

وتحديد األهداف 
المستقبلية

أنشطة صوتية 
ومرئية عبر 

الواتساب إلشغال 
أوقات األمهات

توثيق قصص 
ومواقف 

األمهات عبر 
الحوار الصوتي

بث روح 
المنافسة 

اإليجابية بين 
األمهات

تعزيز الثقة 
بالنفس 

وتمكين 
األمهات للقيام 
باألعمال اليدوية

ماجدة الكواري:

مقعد  إدارة  مدير   - الكواري  قالت ماجدة 
ننظم  للتنمية:  قدرات  لمركز  التابع  الضحى 
والبرامج  األثير  عبر  الضحى»  «َفــّي  برنامج 
االفــتــراضــيــة الــتــي تــتــنــاســب مــع كــبــار الــســن، 
وتتواصل حتى نهاية شهر أغسطس، تستهدف 
وفكرته  والمتقاعدات،  السن  كبيرات  النساء 
ومرئية  صوتية  أنشطة  تقديم  على  تعتمد 
األهـــداف  مــن  عـــدد  لتحقيق  الــواتــســاب  عــبــر 
خالل  األمهات  لدى  الفراغ  وقت  قضاء  منها 
على  األمهات  وتعويد  المنزلي،  الحجر  فترة 
وتنشيط  يومياً،  والرياضة  باألذكار  االلتزام 

الذاكرة من خالل الذكريات القديمة.
والبهجة  السرور  إلدخــال  نهدف  وتابعت: 
عــلــى األمــــهــــات، وتــوثــيــق قــصــص ومـــواقـــف 
األمهات من خالل الحوار الصوتي، واستمرار 

الــتــواصــل مــع األمــهــات خــالل فــتــرة الصيف، 
األمهات  بين  اإليجابية  المنافسة  روح  وبــث 
خالل  مــن  بالنفس  الثقة  تعزيز  عــن  فــضــالً 
األمهات  وتمكين  المشاركة،  على  التشجيع 

للقيام باألعمال اليدوية.
نقدمها  التي  األنشطة  بين  من  وأضــافــت: 
وفتح  شعبية»  وألغاز  «أمثال  األمهات  لفئة 
واإلجــابــة  للمشاركة  فيها  لألمهات  المجال 
والــمــنــاقــشــة، ومــســابــقــات ديــنــيــة وشــعــبــيــة، 
ومــقــاطــع فــيــديــو وصــــور عـــن: قــصــص ذات 
ســواء  القطرية  البيئة  عــن  ومعلومات  عبر، 
شـــجـــر، شـــواطـــئ قــطــر والـــحـــيـــاة الــبــحــريــة، 
وألعاب شعبية كما نركز على الغذاء الصحي، 
ورش  ونــقــدم  البسيطة  المنزلية  والـــزراعـــة 
خياطة، تطريز، أشغال يديوية، إعادة تدوير.

أوضـــحـــت مــــوزة الــمــهــنــدي - الــمــســؤولــة 
اإلعـــالمـــيـــة بــمــلــتــقــى فــتــيــات الــكــعــبــان: أنــه 
فــي ظــل الــظــروف الــصــحــيــة الــتــي تــمــر بها 
للفتيات  الصيفية  األنــشــطــة  تستمر  الــبــالد 
بــمــا يـــعـــزز ويــمــكــن قــــــدرات الــفــتــيــات فــي 
جــمــيــع الــمــجــاالت الــحــيــاتــيــة الفــتــة إلـــى أن 
الملتقى:  يقيمها  التي  الصيفية  الورش  أهم 
للتعريف  تهدف  التي  العالقات  ذكاء  ورشة 
بـــالـــذكـــاء االجــتــمــاعــي وهـــنـــدســـة الــمــواقــف 
وتنمية  الشخصي  النجاح  لتحقيق  الحياتية 
الـــعـــالقـــات االجــتــمــاعــيــة يــقــدمــهــا الـــمـــدرب 
الفتيات  فــئــة  تستهدف  دلـــول،  عــبــدالــعــزيــز 
المباشر  الــبــث  عبر  فــوق  فما  سنة   ١٤ مــن 
وتـــابـــعـــت: كما  الــمــلــتــقــى.  انــســتــجــرام  عــلــى 
نــنــظــم ورشــــــة الــتــخــطــيــط الـــشـــخـــصـــي مــع 
من  الفئة  تستهدف  العذبة  وضحى  المدربة 
تحديد  على  لمساعدتهن  فوق  فما  سنة   ١٣
للمستقبل،  ونظرتهن  والتخطيط  األهداف 

الفئة  متميزة  إعالمية  لبرنامج  باإلضافة 
عبرتطبيق  سنة   ١٥ حتى   ٩ من  المستهدفة 
زووم، عبر ورشة اصنعي قصتك المصورة 
مــع أحــمــد الــمــالــكــي لــتــدريــب الــفــتــيــات على 
كيفية صناعة محتوى فيديو مصور، ورشة 
على  للتدريب  بثقة،  الكاميرا  أمام  التحدث 
واختيارالموضوعات  الكاميرا  أمام  الوقوف 

الهادفة. 
وأضـــافـــت الــمــهــنــدي: كــمــا نــنــظــم ورشــة 
المدربة  تقدمها  االجتماعي  الــتــواصــل  فــن 
االتــصــال  مــهــارات  حــول  الــمــهــنــدي،  سعيدة 
التواصل  مواقع  وإدارة  اإلنساني  والتواصل 
البث  عبر  اليومية،  حياتنا  في  االجتماعي 
الــمــبــاشــر عــلــى االنــســتــجــرام. تــســتــهــدف من 
فما فوق، فضالً عن برامج أخرى  ١٤ عاماً 
مــثــل ورشـــة اإلبــــداع فــي تــخــطــيــط حــمــالت 
الــــعــــالقــــات الــــعــــامــــة، وورشـــــــة األعــــشــــاب، 

للزيوت. وورشة 

 فَّي الضحى يجمع كبيرات السن افتراضياً 

موزة المهندي: تعزيز الذكاء االجتماعي 
وهندسة المواقف الحياتية 

قـــالـــت ســلــمــى الـــحـــرمـــي -
مدير إدارة البرامج واألنشطة 
للتنمية  قــــــدرات  مـــركـــز  فـــي 
تنفيذ  الــمــركــز  بــــدأ  بـــالـــخـــور: 
خــــطــــة الـــــبـــــرامـــــج الــصــيــفــيــة 
وذلـــــــك عـــــن طــــريــــق تــحــويــل 
الميدانية  األسبوعية  اللقاءات 
ـــقـــاءات افــتــراضــيــة عبر  إلــــى ل
للتدريب،  الحديثة  التقنيات 
عن  عــبــارة  الصيفي  والــنــشــاط 
قــائــدة  أنـــا  األول  بــرنــامــجــيــن، 
ســنــوات   ٩ عــمــر  مــن  للفتيات 
تتواصل  أن  على  سنة،   ١٢ إلى 
األنـــشـــطـــة حـــتـــى نـــهـــايـــة شــهــر 
يوليو، كما سيتم تقديم ورش 
تــفــاعــلــيــة عــن طــريــق بــرنــامــج 
المستهدفة،  للفئة   ZOOM
إعطاء  يتم  االســتــفــادة  لتقييم 
تكليف للفتيات وتحديد موعد 

للتسليم.

وأضــــافــــت: نـــهـــدف لــجــذب 
الــفــتــيــات وتــطــويــر مــهــارتــهــن 
خالل هذه الفترة وكسر الملل 
والــــروتــــيــــن خـــــالل جــلــوســهــن 
تنظيم  قــررنــا  حيث  بالمنزل 
أنــشــطــة «أنـــا قــائــدة» تتضمن 
٦ بـــرامـــج مــنــهــا بـــرنـــامـــج أنــا 
التعرف  إلــى  ويــهــدف  مبدعة 
ـــــــــــذات واســــتــــكــــشــــاف  عــــلــــى ال
جـــوانـــب الــضــعــف والـــقـــوة في 
الــشــخــصــيــة والــــتــــدريــــب عــلــى 
تقوية جوانب الضعف وتطوير 
الشخصية  فــي  الــقــوة  جــوانــب 
بعض  الفتيات  تستكشف  وأن 
معالم الشخصية وطرق تقوية 
«أنــا  وبرنامج  الضعف،  نقاط 
رمـــــز الـــجـــمـــال» يـــهـــدف ألن 
توازن الفتاة بين جمال الباطن 
ـــقـــوم بــالــتــعــرف  والـــظـــاهـــر وي
عــلــى مــعــنــى الــجــمــال وأنــواعــه 

التقي  الــقــلــب  عــلــى  ــتــعــرف  وال
جمال  بين  والمقارنة  النقي، 
العقل  وجمال  واللباس  الجسم 
أســرار  واستكشاف  والــســلــوك، 

الفتاة الجذابة. 
برنامج  ننظم  كما  وتابعت: 
«لـــــن أتــــــرك الـــقـــمـــة» يــهــدف 
لـــتـــعـــزيـــز خــــلــــق االحــــــتــــــرام، 
االحترام،  أنواع  على  والتعرف 
وأن  اآلخــريــن،  كسب  وطـــرق 
تحقق الفتاة خلق االحترام في 
«مملكتي  وبرنامج  عالقاتها 
الوالدية» الذي يهدف للتعرف 
ـــــر الـــــوالـــــديـــــن،  عــــلــــى ثــــمــــار ب
والـــتـــعـــرف عــلــى بــعــض صــور 
الــعــقــوق والـــبـــر، واســتــكــشــاف 
تـــجـــارب جـــديـــدة فـــي الــعــالقــة 
الفتاة  تحسن  أن  على  الوالدية 

من عالقتها األبوية.
فضال  ذلــك  أن  إلــى  ولفتت 

دنيتي»  بــرنــامــج «ســنــتــى  عــن 
العرابيد  سيف  مــريــم  تقدمه 
أهمية  على  للتعرف  ويهدف 
الــســّنــة فــي حــيــاتــنــا، والــتــعــرف 
عـــلـــى بـــعـــض الـــســـنـــن وكــيــفــيــة 
والتمكن  الــواقــع،  في  تطبيقها 
من حفظ األحاديث المقررة.

تنظيم  يتم  كما  وأضــافــت: 
بـــرنـــامـــج «األمـــــــن الـــغـــذائـــي» 
ــــم الـــــدوســـــري  تــــقــــدمــــه مــــري
والــــذي يــهــدف لــلــتــعــرف على 
رؤيـــة قطر وركــائــزهــا األربــع 
وتـــــوضـــــيـــــح بـــــرنـــــامـــــج قــطــر 
ــــألمــــن الــــغــــذائــــي،  الــــوطــــنــــي ل
األمن  بأهمية  اهتماماً  وتبدي 
الغذائي، والمشاركة في عرض 
أفكار تساهم في توفير األمن 
الـــغـــذائـــي ويـــســـتـــهـــدف زيـــــادة 
المنزلية  بالزراعة  الفتاة  وعي 

وأهمية األمن الغذائي.

 ٦ برامج افتراضية حتى نهاية يوليو
سلمى الحرمي:

مسؤولة   - الحميدي  محمد  مها  قالت 
تستمر  الــظــعــايــن:  فتيات  ملتقى  أنشطة 
مــدار  عــلــى  بالملتقى  الصيفية  األنــشــطــة 
الــورش  بين  وتتنوع  الــجــاري،  يوليو  شهر 
عبر  والــمــســابــقــات  المختلفة  واألنــشــطــة 
مــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي وتــهــدف 
الفتيات وتنمية  الفراغ لدى  لشغل أوقات 
فضالً  وتطويرها  اإللكترونية  مهاراتهن 
يشهد  وتابعت:  التنافس.  روح  تنمية  عن 
أنشطة  منها  متنوعة  أنشطة  يوليو  شهر 
دينية واجتماعية وطبخ ومسابقة رياضية 

وورش مختلفة منها نشاط الفن بأدوات 
صوف  بعنوان  كروشيه  وورشــة  المطبخ، 
بعنوان  اجتماعي  نشاط  عن  فضالً  وإبرة، 
حيااهللا من جانا، وورشة حول أساسيات 
الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي، ونـــشـــاط ضعي 
لمستك في غرفتك، بهدف إعادة ترتيب 

الغرف بشكل فني متناسق.
وأضـــــــافـــــــت: كــــمــــا نـــنـــظـــم مـــســـابـــقـــة 
أســبــوعــيــاً يـــوم األحــــد عــبــر االنــســتــجــرام 
ننظم  كــمــا  بـــاســـمـــي»،  بــعــنــوان «خـــمـــن 
لكيفية  فــيــديــو  بـــــارد»  «صــيــفــنــا  نــشــاط 

عــمــل الــمــثــلــجــات الــمــخــتــلــفــة الــمــنــعــشــة، 
ودورة   ، جــــدتــــي»  «نـــصـــائـــح  ونــــشــــاط 
وتتضمن  اسكب»  «فن  نشاط  التطريز، 
فيديوهات تعريفية بفن سكب األولوان.

ننظم  كــمــا  تـــوعـــوي،  فــيــديــو  عــن  عــبــارة 
عن  فضالً  للسكان،  العالمي  اليوم  نشاط 
نــشــاط زراعـــي بــاســم زهــرتــي مــن صنع 
المنزلية،  الــزراعــة  على  للتشجيع  يــدي 
ونـــشـــاط صــحــتــي فـــي وجــبــتــي لــلــتــوعــيــة 
عملها  وكيفية  الصحية  التغذية  بأهمية 

النفس. على  واالعتماد 

 ورش لفــــنون الطبــــخ والكـــروشـيـــه 
مها الحميدي:

مركز  مديرة  الخاطر  ريــم  قالت 
فـــتـــيـــات الـــــوكـــــرة : بـــــــدأت اإلجـــــــازة 
الــفــراغ،  وقـــت  معها  وبــــدأ  الصيفية 
وخــصــوًصــا فــي ظــل هـــذه األزمــــة ال 
يــوجــد هــنــاك الــكــثــيــر مـــن األنــشــطــة 
حرمان  يتم  لــم  ولــكــن  لممارستها، 

ذي  الــمــعــتــاد  الــطــرح  مــن  منتسباتنا 
الفائدة الكبيرة في المركز، حيث أعد 
من  مميزاً  منوعاً  برنامجاً  المركز 
نوعه يتوافق مع التغيرات التي شهدتها 
الدولة وليتالءم مع األحــداث الحالية 
الجمهور  مـــع  الــتــفــاعــلــيــة  كــاألنــشــطــة 

سيطرح  المركز  أن  كما  الــخــارجــي، 
من الــورش المختلفة بالتعاون  عــدداً 
إيجابية  بصمة  يتركن  مــدربــات  مــع 
عــنــد الــتــعــامــل مــعــهــن، كــمــا أن تلك 
الورش ستعرض في منصات برامج 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي.  وأضـــافـــت: 

التي  للفعاليات  المبهرة  األفــكــار  إن 
الــزيــارات  ومنها  الــمــركــز  بها  يتميز 
االفتراضية التي تهدف ألخذ الجمهور 
في رحالت تثقيفية تعليمية مثمرة 
تـــغـــرس قــيــمــاً جــــديــــدة.  والبـــــد من 
التحديات التحفيزية التي تقوم على 

بطرح  والطالبات  الجمهور  مشاركة 
المركز المسابقات الثقافية التي تثري 
بالجوائز  وتبهج  بالمعلومات  العقل 
الــجــدول  يكتمل  ال  وأخــيــًرا  العينية. 
مــنــتــســبــات  بـــمـــشـــاركـــة  إال  الــصــيــفــي 
الـــمـــركـــز بـــمـــبـــادراتـــهـــن اإلبـــداعـــيـــة 

ومــشــاركــتــهــن لــنــا عــبــر فــيــديــوهــات 
على  لــعــرضــهــا  قبلهن  مــن  مــصــورة 
الجميع،  على  الفائدة  لتعم  الجمهور 
على أمل أن تعود األوضاع كما كانت، 
ونفتح أبوابنا لنستقبل طالباتنا ذوات 

الطاقة اإلبداعية بكل شغف.

 ريم الخاطر: زيــــارات افتــراضية ترفيــهــية

كتبت- هبة البيه: 

كــشــفــت مـــديـــرات ومــــســــؤوالت مــلــتــقــيــات 
صيفية  خطط  تدشين  عن  الفتيات  ومــراكــز 
بمختلف  الــفــتــيــات  أوقــــات  لشغل  افــتــراضــيــة 
األعمار خالل فترة الصيف، والعمل على تنمية 
الصيفية،  اإلجازة  خالل  وقدراتهن  مهاراتهن 
المختلفة  االجتماعي  التواصل  منصات  عبر 
نظراً للظروف الصحية التي فرضتها جائحــة 

كورونا كوفيد -١٩.
لـــ [  خــاصــة  تصــريحــات  فــي  وأكـــدن 
أن الخطة الصيفية تشمل أكثر من ١٩ نشاطاً 
وورشــــة عــمــل مــتــنــوعــة، تــهــدف إلـــى تمكين 
واستكشاف  الــذات  على  التعرف  من  الفتيات 
االحترام  ُخلق  وتعزيز  والقوة  الضعف  جوانب 

تجارب  واســتــكــشــاف  اآلخــريــن  كسب  وطـــرق 

جــديــدة فــي العالقة الــوالــديــة، بــاإلضــافــة إلى 

تعريف الفتيات ببعض السنن وكيفية تطبيقها 

واألمن  المنزلية  بالزراعة  الفتاة  وعي  وزيادة 

الغذائي، أيضاً مساعدة الفتيات على التخطيط 

وتحديد األهداف المستقبلية، وتنظيم أنشطة 

أوقات  إلشغال  الواتساب  عبر  ومرئية  صوتية 

قصص  توثيق  على  العمل  كــذلــك  األمــهــات، 

وبث  الصوتي  الــحــوار  عبر  األمــهــات  ومــواقــف 

روح المنافسة اإليجابية بين األمهات وتعزيز 

الــثــقــة بــالــنــفــس وتــمــكــيــن األمــــهــــات لــلــقــيــام 

باألعمال اليدوية. 

https://bit.ly/31wSIvd
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االلتزام طريقنا للمرحلة الثالثة لرفع قيود كورونا
مع انطالق تطبيق المرحلة التدريجية الثانية اليوم.. مواطنون لـ                   :

زيادة حاالت 
الشفاء 

سمحت 
باالنتقال 
للمرحلة 

الثانية من 
تخفيف 
القيود

االلتزام 
بتعليمات 

المرحلة 
الثانية من 

تخفيف 
القيود 
حماية 
للجميع

البقاء في 
المنزل 
يحمي 

األطفال 
وكبار السن 
من اإلصابة

التزام 
الجمهور 

والخدمات 
الصحية 
المميزة 
سبب

تخطي 
ذروة 
االنتشار

ننصح 
المواطنين 

والمقيمين 
بعدم السفر 

خالل هذه 
المرحلة

ارتداء 
الكمامات 

وفحص 
الحرارة 
واحتراز 
خالل

العمل 
والتسوق

الدوحة - عبدالحميد غانم:

أكـــد مــواطــنــون أن االلـــتـــزام بــــاإلجــــراءات االحــتــرازيــة 
للمرحلة  وصولنا  إلــى  أدى  الدولة  وإرشـــادات  وتعليمات 
لفيروس  االحــتــرازيــة  الــقــيــود  تخفيف  خطة  مــن  الثانية 
وااللتزام  التعليمات  اتباع  ضرورة  على  مشددين  كورونا، 
لــلــوصــول إلـــى الــمــرحــلــة الــثــالــثــة ثــم الــرابــعــة مــن تخفيف 

القيود.
وقــــــال هــــــؤالء فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــــ [: الـــوصـــول 
الــوبــاء  أن  يعني  ال  الــقــيــود  تخفيف  مــن  الثانية  للمرحلة 
وااللتزام  االحتياط  وعلينا  موجودا  الزال  فهو  انتهي  قد 
أنه  من  بالرغم  موجوداً  زال  ما  فالفيروس  باإلجراءات، 
يضعف تــدريــجــيــا وهــنــاك انــخــفــاض مــلــحــوظ فــي أعـــداد 
بفضل  المتعافين  أعـــداد  فــي  كــبــيــرة  وزيــــادة  المصابين 
لمواجهة  قطر  وفرته  الذي  المتميزة  الصحية  الخدمات 
المواطنين  نحو  بواجباتها  قامت  الدولة  وأضافوا:  الوباء. 
والــمــقــيــمــيــن ووفـــــرت لــهــم الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــشــامــلــة 

االلتزام  وهو  وطني  واجــب  ومقيمين  كمواطنين  وعلينا 
المرحلة  وإرشــــادات  وتعليمات  االحــتــرازيــة  بــاإلجــراءات 
المرحلة  هذه  لتخطي  النهج  هذا  على  واالستمرار  الثانية 
السن  كبار  داعين  الثالثة،  المرحلة  إلى  والوصول  بسالم 
هذه  خالل  بالمنزل  للبقاء  المزمنة  األمــراض  وأصحاب 
بالفيروس،  اإلصابة  لخطر  يتعرضون  ال  حتى  المرحلة 
بالتعليمات  وااللـــتـــزام  والــتــعــاون  الــتــكــاتــف  اســتــمــرار  مــع 
والــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي وارتـــــداء الــكــمــامــات وقــفــزات اليد 
جــاء  كــورونــا  ذروة  تخطي  أن  خــاصــة  الــيــديــن،  وغــســيــل 

بفضل الخدمات الصحية المميزة والتزام الناس.
ونصحوا، بعدم السفر، خاصة أن القادمين من الخارج 
كانت  وإن  يــومــا،   ١٤ لمدة  الصحي  للحجر  سيخضعون 
يكون  أن  ينبغي  فــال  السفر  لهذا  قصوى  ضـــرورة  هناك 
على  خطورة  يشكل  ذلك  ألن  بالمرض  الموبوءة  للمناطق 
الشخص المسافر وعند العودة سيشكل خطورة ثانية على 
المجتمع، وبالتالى الحجر الصحي هنا سيكون مهما جدا 

لمنع نقل الوباء إلى داخل قطر.

محمد فالح: الحفاظ على التباعد االجتماعي
يــــؤكــــد مـــحـــمـــد فــــالــــح مــعــيــصــر، 

عــلــى ضــــــرورة تــطــبــيــق الــمــواطــنــيــن 

والــمــقــيــمــيــن تــعــلــيــمــات وإرشــــــادات 

قيود  تخفيف  مــن  الثانية  المرحلة 

مشاكل  أي  تــحــدث  ال  حتى  كــورونــا 

أخـــــــرى خــــاصــــة بـــعـــد االنـــخـــفـــاض 

وبعد  المصابين،  أعـــداد  فــي  الكبير 

بفضل  الــــذروة  مرحلة  تخطينا  أن 

ومتميزة  واســعــة  صحية  خــدمــات 

وصلنا  حتى  الناس  والــتــزام  وتعاون 

إلى المرحلة األولــى من رفع القيود 

الثانية  المرحلة  الستقبال  ونستعد 

وإن شاء اهللا نصل للثالثة والرابعة.

بالتباعد  االلـــتـــزام  عــلــيــنــا  وقـــــال: 

االجتماعي وعدم االستهتار بالمرض 

فليس معنى وصولنا للمرحلة الثانية 

قد  الفيروس  أن  القيود  خفض  من 

فهو  صحيح  غير  هــذا  وانتهى،  زال 

الزال موجودا وبالتزامنا بالتعليمات 

سنقضي  اهللا  شـــاء  إن  واإلرشــــــادات 

عــلــى الـــمـــرض غــيــر ذلــــك ســتــكــون 

ــيــنــا أال  ــلــغــايــة وعــل األمـــــــور صــعــبــة ل

نصعبها على أنفسنا. ودعا المعيصر 

بين  التوعوية  الحمالت  تكثيف  إلــى 

الــنــاس والــكــشــف عــن الـــحـــرارة عند 

الدخول ألي موقع وكذلك التأكد من 

األخضر  باللون  بأنه  احــتــراز  تطبيق 

وارتداء الكمامات وقفزات اليد حتى 

نصل إن شاء اهللا إلى المرحلة الثالثة 

ثم الرابعة.

خالد الكعبي: انتقالنا للمرحلة الثانية 
يعكـس االلــتزام باإلجـــراءات

جبرالسويدي: تخفيف القيود ال يعني انتهاء الوباء
ـــبـــر خــــالــــد عـــبـــدالـــرحـــمـــن  اعـــت
الكعبي، أن الوصول إلى المرحلة 
الــثــانــيــة لــتــخــفــيــف قـــيـــود كـــورونـــا 
يعني الــتــزام الــنــاس بـــاإلجـــراءات 
والتعاون،  وبالتكاتف  االحترازية 
سنصل  بالتعليمات  وبـــااللـــتـــزام 
الثالثة  المرحلة  إلــى  اهللا  شــاء  إن 
والــرابــعــة. وقـــال: الــدولــة قدمت 
خدمات صحية أكثر من ممتازة 
وفحصت  بالفيروس  للمصابين 
حــدث  لـــذلـــك  اآلالف،  عـــشـــرات 
ارتفاع بحاالت التعافي وهذا دليل 

في  الصحي  النظام  وكــفــاءة  الصحية  الــرعــايــة  على 
قطر، ولذلك نحن المواطنين علينا واجب وطني وهو 
وتعليمات  االحترازية  بــاإلجــراءات  االلتزام  استمرار 
وإرشادات المرحلة الثانية وال نستهتر بهذه التعليمات 
ونفرط في التجمعات والخروج ألن المرض ال زال 
السن  كــبــار  الكعبي،  ونــصــح  بــعــد.  ينته  ولــم  مــوجــودا 
وأصــحــاب األمـــراض المزمنة االلــتــزام بــاإلجــراءات 
االحترازية والبقاء بالمنزل خالل هذه المرحلة حتى 

ال يــتــعــرضــون لــخــطــر اإلصـــابـــة 
بــالــفــيــروس، مــع ضـــرورة الــتــزام 
االحترازية  باإلجراءات  الجمهور 
التسوق  أو  للعمل  الـــذهـــاب  عــنــد 
وأهـــم  والــمــطــاعــم  الـــحـــدائـــق  أو 
ألي  السماح  عــدم  هــو  التعليمات 
المناطق  لهذه  بالدخول  شخص 
إال بــعــد فــحــص درجــــة الــحــرارة 
وارتداء الكمامات وفحص تطبيق 
احتراز بأن يكون باللون األخضر.
والمقيمين  المواطنين  ودعـــا 
ــــى عــــدم الــســفــر إال فـــي حــالــة  إل
الضرورة القصوى، خاصة أن القادمين من الخارج 
سيخضعون للحجر الصحي لمدة ١٤ يوما، وإن كانت 
عليه  ينبغي  فال  السفر  لهذا  قصوى  ضـــرورة  هناك 
السفر للمناطق الخطرة والموبوءة بالمرض ألن ذلك 
العودة  وعند  المسافر  الشخص  على  خطورة  يشكل 
سيشكل خطورة ثانية على المجتمع وبالتالي الحجر 
إلى  الوباء  نقل  لمنع  جــدا  مهما  سيكون  هنا  الصحي 

داخل قطر.

أكــــــــد جــــبــــر مــــحــــمــــد الـــــســـــويـــــدي، 
عــضــو الــمــجــلــس الــبــلــدي عـــن الـــدائـــرة 
العشرين أن التزام الناس باإلجراءات 
ـــرازيـــة وتــعــلــيــمــات وإرشــــــادات  االحـــت
المرحلة الثانية لتخفيف قيود كورونا 
ضروري لالنتقال إلى المرحلة الثالثة 
ثم الرابعة، الفتاً إلى أن البعض يعتقد 
من  الــثــانــيــة  لــلــمــرحــلــة  وصـــولـــنـــا  أن 
انتهي  الوباء  أن  يعني  القيود  تخفيف 
الوباء  ألن  صحيح  غير  اعتقاد  وهــذا 
يضعف  أنه  من  بالرغم  قائما،  الزال 
ملحوظ  انــخــفــاض  وهــنــاك  تــدريــجــيــا 
في  كبير  وارتفاع  المصابين  عدد  في 
النظام  بفضل  وهــذا  المتعافين  أعــدد 
قطر  وفــرتــه  الـــذي  المتميز  الصحي 
انخفاض  ويــضــيــف:  الــوبــاء.  لمواجهة 
الــعــدوى بين الــنــاس مــن أهــم أسباب 
زيــــادة الــتــعــافــي مــن كـــورونـــا، ولــذلــك 
الــمــرحــلــة الــثــانــيــة مــن خــطــة تخفيف 
فيروس  لمكافحة  االحترازية  القيود 

ـــا ســيــســمــح فــيــهــا بــالــتــجــمــعــات  كـــورون
أشـــــخـــــاص،   ٥ لـــــعـــــدد  الــــــمــــــحــــــدودة 
وسيباشر٥٠٪ من الموظفين أعمالهم 
في أماكن العمل وفتح مراكز التسوق 
ـــفـــس الـــحـــال  لـــســـاعـــات مــــحــــدودة ون
مــحــدودة،  وســاعــات  بسعة  للمطاعم 
ولذلك علينا االلتزام بهذه اإلجراءات 
إصــابــات  تــحــدث  ال  حتى  والتعليمات 

أنــه  جميعا  رأيــنــا  ونــحــن  بــالــفــيــروس 
في  الــعــائــالت  بــعــض  تجمعت  عــنــدمــا 

عيد الفطر أرتفعت نسبة اإلصابات.
وتــــابــــع: عــلــيــنــا االلــــتــــزام بــالــتــبــاعــد 
االجــتــمــاعــي فــي هـــذه الــمــرحــلــة حتى 
نــتــخــطــاهــا بـــســـالم لــنــصــل لــلــمــرحــلــة 
ــثــالــثــة مـــن رفــــع الـــقـــيـــود وااللـــتـــزام  ال
بــــارتــــداء الـــكـــمـــامـــات وقــــفــــزات الــيــد 
وغــســيــل الــيــديــن ألن ذلـــك هـــو الـــذي 
أدى إلـــى الـــوصـــول لــلــمــرحــلــة األولـــى 
في  والتزامنا  للقيود  التدريجي  للرفع 
إلى  وصولنا  إلى  أدي  األولى  المرحلة 
المرحلة الثانية ومواصلة هذا االلتزام 
ومن  الثالثة  المرحلة  إلى  بنا  سيصل 
ثم الرابعة، مشددا على ضرورة اتباع 
التعليمات ألنه كما قلنا يساعدنا جميعا 
في الوصول إلى المراحل الالحقة من 
ذروة  تخطي  أن  خاصة  القيود،  رفــع 
كورونا جاء بفضل الخدمات الصحية 

المميزة والتزام الناس.

صالح العطان: بااللتزام سنصل
إلى العودة التامة للحياة الطبيعية 

منصور الرويلي: االلتزام باإلجراءات االحترازية واجب وطني
حمد  صـــالـــح  يـــقـــول 

سعداء  نحن  الــعــطــان: 

بــــالــــوصــــول إلــــــى بـــدء 

الــمــرحــلــة الــثــانــيــة من 

لتخفيف  الدولة  خطة 

الــــقــــيــــود االحــــتــــرازيــــة 

ألنه  كورونا،  لفيروس 

هــــــذا يـــعـــنـــي أمــــريــــن، 

األول خدمات ورعاية 

صحية قدمتها الدولة 

وجهودا ضخمة بذلت 

مـــن األطــــبــــاء وأطـــقـــم الــتــمــريــض وكــل 

زيادة  إلى  أدت  الصحة  بمجال  العاملين 

أعـــــداد الــشــفــاء والــمــتــعــافــيــن وانــخــفــاض 

والثاني  المصابين،  أعـــداد  فــي  ملحوظ 

ومقيمين  مــواطــنــيــن  الــنــاس  الــتــزام  هــو 

بــــــاإلجــــــراءات االحــــتــــرازيــــة وتــعــلــيــمــات 

والــجــهــات  الــصــحــة  وزارة  وإرشـــــــــادات 

دائما  نحن  ويضيف:  األخـــرى.  المعنية 

وأبـــدا نتطلع إلــى األفــضــل وهــو الــوصــول 

تخفيف  من  الرابعة  ثم  الثالثة  للمرحلة 

القيود وهذا لن يأتي إال بمواصلة التزامنا 

بــــــاإلجــــــراءات االحــــتــــرازيــــة وتــعــلــيــمــات 

وإرشــادات الدولة لمنع 

بجانب  المرض  انتشار 

على  الحفاظ  ضـــرورة 

األطـــفـــال وكـــبـــار الــســن 

وأصــــحــــاب األمــــــراض 

المزمنة.

ـــــــع بـــــالـــــقـــــول:  ـــــــاب وت

ــــــزام بــتــعــلــيــمــات  ــــــت االل

وإرشـــــــــادات الــمــرحــلــة 

الـــثـــانـــيـــة مــــن تــخــفــيــف 

ــنــا  الـــــقـــــيـــــود حــــمــــايــــة ل

جميعا وواجب وطني، خاصة أن الدولة 

فعلت ما عليها ووفرت لنا كل شيء ولم 

نحن  دورنــــا  وجـــاء  أمـــر،  أي  فــي  تقصر 

وااللتزام  والتكاتف  بالتعاون  لمساعدتها 

لتخطي هذه المرحلة. 

ودعـــا الــعــطــان، كــبــار الــســن وأصــحــاب 

األمراض المزمنة إلى البقاء في المنزل 

للحفاظ  لــلــضــرورة  إال  الــخــروج  وعـــدم 

بالفيروس  اإلصابة  مخاطر  من  عليهم 

بجانب عدم السفر إال للضرورة القصوى 

الــعــودة  عند  الصحي  للحجر  والــخــضــوع 

للوطن.

يــقــول مــنــصــور الــرويــلــي: مع 
خطة  من  الثانية  المرحلة  بــدء 
تــخــفــيــف الـــقـــيـــود االحـــتـــرازيـــة 
لــمــكــافــحــة فــــيــــروس كــــورونــــا، 
مواطنين  جميعا  مــنــا  مــطــلــوب 
بــاإلجــراءات  االلــتــزام  ومقيمين 
االحترازية وتعليمات وإرشادات 
نتخطى  حتى  المعنية  الجهات 
والوصول  بسالم  المرحلة  هذه 
الرابعة  ثم  الثالثة  المرحلة  إلى 

من رفع القيود.
ويـــضـــيـــف: الـــــدولـــــة وفــــرت 
ــمــواطــن والــمــقــيــم  ــل كـــل شــــيء ل

الصحية  والــرعــايــة  والــخــدمــات 
الشاملة ولم تقصر في أي شيء 
وارتفاع حاالت التعافي لم يأت 
مــن فـــراغ وإنــمــا جــاء بــااللــتــزام 
وأطقم  وأطباء  صحية  ورعاية 
تــمــريــض يــعــمــلــون لــيــل نــهــار، 
لذلك علينا االستمرار على هذا 

النهج من االلتزام بالتعليمات.
وتــــــــابــــــــع: مـــــــراحـــــــل الـــــرفـــــع 

ـــقـــيـــود مــعــلــنــة  ـــل الــــتــــدريــــجــــي ل
مواقع  على  ومــوجــودة  للجميع 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي ومــوقــع 
مــكــتــب االتـــــصـــــال الـــحـــكـــومـــي، 
والـــتـــزامـــنـــا  الـــصـــحـــة،  ووزارة 
باإلجراءات االحترازية للوصول 
رفع  من  األخيرة  المرحلة  إلــى 
الــقــيــود واجـــب وطــنــي ألن هــذا 
االلــتــزام وزيـــادة حــاالت الشفاء 

المرحلة  إلــى  بنا  وصــل  من  هو 
الثانية للرفع التدريجي للقيود.

ويــــــــــــواصــــــــــــل: مـــــــــن خــــــالل 
مـــالحـــظـــاتـــي أتــــوقــــع اســـتـــمـــرار 
الـــتـــزام الـــنـــاس بــمــا لــديــهــم من 
وعــــــي وحــــــب لـــبـــلـــدهـــم ولــكــن 
عن  الــمــعــلــومــات  قــــراءة  عليهم 
المرحلة الثانية من الرفع حتى 

التحدث أي مشاكل.
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٢٢٢٨٨ طناً مبيعات الخضراوات والفاكهة بالساحات 
تختتم الموسم الحالي اليوم.. يوسف الخليفي لـ                    :

 ٪  ١٢٠ ـــــــــــــادة  ـــــــــــــزي ب الـــــــــــــخـــــــــــــضـــــــــــــراوات  ـــــــــــن  م طــــــــــنــــــــــاً   ١٦٠٣٥ تــــــــســــــــويــــــــق 
كتب - إبراهيم صالح:

كشف يوسف الخليفي، مدير 
بوزارة  الزراعية  الشؤون  إدارة 
الــبــلــديــة والــبــيــئــة، أن ســاحــات 
التي  المحلي  الــزراعــي  المنتج 
ينتهي العمل فيها اليوم لموسم 
في  نجحت  قد   ،٢٠٢٠   /  ٢٠١٩
من  طــنــاً   ١٦٠٣٥ نــحــو  تــســويــق 
مقابل  المحلية  الــخــضــراوات 
تم تسويقها الموسم  ٧٢٨٨ طناً 
الماضي بزيادة تتجاوز ١٢٠ ٪ 
من  طناً   ٦٢٥٣ حوالي  وتسويق 
طناً   ٥٥٣٧ نحو  مقابل  الفاكهة 
بزيادة  الماضي  الموسم  خالل 
تحقيق  جــانــب  إلـــى   ٪ نـــحـــو١٣ 
الموسم  هذا  األسماك  مبيعات 
طــنــاً  مــقــابــل ٩٩  طــنــاً  نــحــو ٨٤ 
موسم ٢٠١٨ /  ٢٠١٩ بانخفاض 

نحو ١٥ ٪.
ــــغ إجــــمــــالــــي  وأضـــــــــــــاف: بــــل
ــــطــــيــــور الـــبـــلـــديـــة  ـــيـــعـــات ال مـــب
طائر  ألــف   ٣٥ نحو  بالساحات 
الموسم  طائر  ألــف   ٥١ مقابل 
 ٪  ٣٢ بـــانـــخـــفـــاض  الــــمــــاضــــي، 
، وحـــقـــقـــت مــبــيــعــات الــبــيــض 
كرتونة  ألــف   ٢٢.٢ نحو  البلدي 
( حوالي ٦٧٠ ألف بيضة ) هذا 
الموسم مقابل فقط حوالي ١٨ 
الماضي  الموسم  كــرتــون  ألــف 
جانب  إلى   ٪  ٢٤ تناهز  بزيادة 
لعسل  قياسية  مبيعات  تحقيق 
بلغت  المحلي  الطبيعي  النحل 
 ٢٥١٩ مقابل  كيلوجراماً   ٣٥٨٩
كـــيـــلـــوجـــرامـــاً الــــعــــام الــمــاضــي 
بزيادة حوالي ٤٢ ٪، فضالً عن 
من  رأســـاً   ١٤٣٤١ عــدد  تسويق 
األغــنــام والــمــاعــز هــذا الموسم 
مقابل ١٢١٧٧ رأساً تم تسويقها 
الموسم الماضي بزيادة حوالي 
رأس  عدد ١٢٩١٧  وذبــح   ٪  ١٨
أغــــنــــام ومــــاعــــز فــــي مــقــصــب 

رأس   ٩٢٠٢ مقابل  الــمــزروعــة 
الموسم الماضي بزيادة حوالي 

. ٪ ٤٠
وقد شهدت مبيعات ساحات 
في  الــقــطــري  الــزراعــي  المنتج 
الــمــزروعــة - الـــوكـــرة - الــخــور 
- -الشيحانية  والـــــذخـــــیـــــرة 
الشؤون  إلدارة  التابعة  الشمال 
الـــزراعـــیـــة، تــصــاعــداً مــلــحــوظــاً 
خالل المواسم السبعة الماضية، 
حيث ارتفع حجم التسويق من 
األول  الموسم  خــالل  طناً   ٨٨٤
طناً   ١٦٠٣٥ إلى   (٢٠١٢/  ٢٠١٣)
من الخضراوات خالل الموسم 

الثامن (٢٠١٩/  ٢٠٢٠).
البلدية  وزارة  حرصت  وقد 
والــبــيــئــة عــلــى افــتــتــاح ســاحــات 
في  المحلي  الـــزراعـــي  للمنتج 
مختلف المناطق بالدولة، كان 
آخرها افتتاح ساحة الشحانية، 
المنتج  ســاحــات  الفتتاح  وكــان 
الـــــزراعـــــي الــمــحــلــي بـــكـــل مــن 
الـــمـــزروعـــة والــــوكــــرة والــخــور 
والذخيرة والشيحانية والشمال 
خـــالل ٣ أيــــام مـــن كـــل أســبــوع 
ابــــتــــداء مــــن الـــســـاعـــة الــســابــعــة 
حــتــى الــخــامــســة مساء  صــبــاحــاً 
للمنتج  الترويج  في  األثــر  أكبر 
الــمــحــلــي والــتــعــريــف بــــه، مما 
يــــواكــــب األهـــــــــداف األســـاســـيـــة 
هذه  إنــشــاء  تــم  أجلها  مــن  التي 
الساحات والمرتكزة على خلق 

مــنــصــات لــتــســويــق الــمــنــتــجــات 
ومساعدة  المحلية،  الــزراعــيــة 
على  الـــزراعـــيـــيـــن  الــمــنــتــجــيــن 
تـــســـويـــق إنـــتـــاجـــهـــم، وتـــوفـــيـــر 
مـــنـــتـــجـــات وطــــنــــيــــة طــــازجــــة 
في  مثيالتها  عــن  تقل  بأسعار 
الـــســـوق بــعــد أن تـــم افــتــتــاحــهــا 
بشكل يومي خالل شهر مارس 

الماضي.
المنتج  ســـاحـــات  وتـــحـــرص 

ــــزراعــــي بــشــكــل خــــاص على  ال
عـــــرض تــشــكــيــلــة واســــعــــة مــن 
الخضراوات المحلية القطرية، 
البيوت  منتجات  ذلــك  فــي  بما 
الـــمـــحـــمـــيـــة والــــــخــــــضــــــراوات 
الــمــنــتــجــة بــأســلــوب الـــزراعـــات 
بالجودة  تتصف  وهي  المائية، 
العالية، فضالً عن الخضراوات 
تلقى  الــتــي  العضوية  القطرية 
المستهلكين  مــن  كــبــيــراً  قــبــوالً 

الرتـــفـــاع جــودتــهــا وانــخــفــاض 
أسعارها.

رقابة دورية
وأوضح مدير إدارة الشؤون 
الـــزارعـــيـــة تــمــتــع الـــخـــضـــراوات 
الـــمـــحـــلـــيـــة بـــــجـــــودة عـــالـــمـــيـــة 
وفـــحـــصـــهـــا بـــصـــفـــة مــســتــمــرة 
للشروط  مطابقتها  من  للتأكد 
الــصــحــّيــة بــمــا يــضــمــن ســالمــة 
الفــتــاً  الــمــعــروضــة،  المنتجات 

دوراً  تــمــارس  الـــــوزارة  أن  إلـــى 
المشاركة  المزارع  على  رقابياً 
فـــي الـــســـاحـــات، كــمــا أن كــافــة 
مـــنـــتـــجـــات الــــســــاحــــات تــخــضــع 
والنظري  المختبري  للفحص 
الزراعيين  المشرفين  قبل  من 
المسؤولين عن كل ساحة بدءاً 
من مراحل اإلنتاج والتعبئة في 
عرضها  أثناء  وحتى  المزرعة 

للبيع في الساحات.

٦٢٥٣ طناً 
مبيعات 

الفاكهة 
بزيادة ١٣ ٪

 ٪ ١٥
انخفاضاً 

في 
مبيعات 

األسماك  

بيع ٣٥ ألف 
طائر 

و٢٢٫٢ ألف 
كرتونة 
بيض

٤٢ ٪ زيادة 
مبيعات 

العسل في 
الموسم 
الحالي

٣٥٨٩ كيلو 
مبيعات 
العسل 

الطبيعي 
بساحات 
المنتج  

العسل يتصدر 
نسبة 

الزيادة 
بالمبيعات 

يليه األغنام 
والماعز

توفير 
منتجات 
وطنية 
طازجة 

بأسعار تقل 
عن السوق 

فحص 
مخبري 
ونظري 

لكافة 
منتجات 
الساحات

يوسف الخليفي

ً

أعــلــنــت   :] الدوحة- 
عن  ــيــئــة  ــب وال ــلــديــة  ــب ال وزارة 
افـــتـــتـــاح  كـــافـــة الـــشـــواطـــئ في 
الــدولــة ابــتــداًء مــن الــيــوم أمــام 
الــــجــــمــــهــــور مـــــؤكـــــدة أهـــمـــيـــة 
االلـــــــتـــــــزام بــــكــــافــــة الـــتـــدابـــيـــر 
االحترازية حفاظاً على سالمة 
الجميع والحرص على النظافة 
في  المخلفات  بــوضــع  الــعــامــة 
لذلك  المخصصة  الــحــاويــات 
على  المحافظة  إلى  باإلضافة 
الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي وارتـــــداء 
ســـتـــرة الــنــجــاة عــنــد الــســبــاحــة 
ــــعــــاب  وعــــــــــدم اســـــتـــــخـــــدام أل
دفــن  تجنب  كــذلــك  األطـــفـــال، 

الفحم في الرمل.
وأوضـــــحـــــت فــــي تـــغـــريـــدة 
على  الرسمية  صفحتها  على 
مــــوقــــع تـــويـــتـــر أنـــــه بـــإمـــكـــان 
الـــجـــمـــهـــور ارتــــيــــاد الـــشـــواطـــئ 
الــــمــــوزعــــة بــمــخــتــلــف أنـــحـــاء 
الــــــــدولــــــــة وهـــــــــي شــــــواطــــــئ: 
العام،  وسيلين  العام،  الِعديد 
والـــــوكـــــرة الـــــعـــــام، وســيــلــيــن 
للعائالت،  والوكرة  للعائالت، 
للعائالت،  سميسمة  وشاطئ 
والرفكية  للنساء،  وسميسمة 
لــــــلــــــعــــــائــــــالت، والــــــذخــــــيــــــرة 
لــلــعــائــالت، وشــاطــئ فــويــرط 

الــــــعــــــام، والـــــغـــــاريـــــة الــــعــــام، 
أبو  وشاطئ  العام،  والرويس 
الــظــلــوف لــلــعــائــالت، ودخـــان 
الـــــعـــــام، وشــــاطــــئ الـــخـــرايـــج 

العام.

وكانت وزارة البلدية والبيئة 
العامة  النظافة  بـــإدارة  ممثلة 
قد كثفت جهودها في تنظيف 
الشواطئ والجزر وذلك حرصاً 
والمظهر  العامة  النظافة  على 

أكــدت  حيث  لــلــدولــة  الجمالي 
أهمية التزام مرتادي الشواطئ 
والجزر بضرورة الحفاظ على

في  الــنــفــايــات  بــوضــع  نظافتها 
الحاويات المخصصة لها.

 الشــواطئ جـاهــزة الستقبـــال الجمـهـور اليــوم
تزامناً مع المرحلة الثانية للرفع التدريجّي للقيود.. البلدية:

تجهيــز شــاطئ سميسـمـــة 
الستقبــال الجمهــــور

بـــلـــديـــة  قــــامــــت   :]  - الــــــدوحــــــة 
التابع  الــحــدائــق  بقسم  ممثلة  الــظــعــايــن، 
إلدارة شؤون الخدمات، بتجهيز وتنظيف 
ــعــائــالت الســتــقــبــال  ــل شـــاطـــئ ســمــيــســمــة ل
يمتد  حيث  الــيــوم،  من  اعتباراً  الزائرين، 
ويتضمن  الشاطئ على مسافة  ٩٥٠ متراً 
مخصصة  ومـــنـــاطـــق  ألـــعـــاب  مــنــاطــق   ٣
كما  للحمامات،  ومباني  ومظالت  للشواء 

يوجد به أشجار نخيل وسدر ومسطحات 
على  أمنية  حــراســة  بــه  ويتوفر  خــضــراء، 

مدى ٢٤ ساعة.
كما قام قسم الحدائق بالبلدية بأعمال 
واألشجار،  الخضراء  المسطحات  صيانة 
استعداداً الفتتاحه مع بدء الرفع التدريجي 
كورونا  فيروس  جراء  المفروضة  للقيود 

(كوفيد -١٩).

السباحة  عــنــد  ــجــاة  ــن ال ــرة  ــت س وارتــــــداء  ــمــاعــي  االجــت ــتــبــاعــد  ال عــلــى  الــمــحــافــظــة 

عدم استخدام 
ألعاب األطفال 

و تجنب دفن 
الفحم في 

الرمل  

االلتزام بالتدابير 
االحترازية 

حفاظاً على 
سالمة الجميع 

الحرص على 
النظافة 
العامة 
بوضع 

المخلفات 
في الحاويات

https://bit.ly/3ifvT4Z
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الــــدوحــــة - قـــنـــا: أعـــلـــنـــت هــيــئــة 

بدء  عن  العامة «أشــغــال»  األشــغــال 

الــتــنــفــيــذ بــمــشــروع تــطــويــر الــطــرق 

الخريطيات  فــي  التحتية  والــبــنــيــة 

وإزغــــوى (الــحــزمــة الــثــانــيــة) الــذي 

الشمال. طريق  غرب  يقع 

األعــمــال  تنفيذ  تسهيل  وبــهــدف 

تـــم تــقــســيــم الـــمـــشـــروع الـــــذي تــبــلــغ 

ريــال  مــلــيــون   ٤٩٩ حــوالــي  تكلفته 

إلـــى أربــعــة مــنــاطــق جــغــرافــيــة يتم 

ويستغرق  الــتــوالــي  على  بها  العمل 

تنفيذ كل مرحلة عاًما واحًدا، على 

جميع  تنفيذ  مــن  االنــتــهــاء  يــتــم  أن 

عام  مــن  الثاني  الــربــع  فــي  األعــمــال 

.٢٠٢٤

علي  عبداهللا  المهندس  وأوضــح 

منطقة  مــشــاريــع  مــديــر  الــنــعــيــمــي، 

ـــخـــريـــطـــيـــات وإزغــــــــــوى بـــــــإدارة  ال

«أشــغــال»،  في  الطرق  مشروعات 

قسيمة   ١٣٨٦ يخدم  المشروع  أن 

من  وسيتم  المنطقة،  فــي  سكنية 

متكاملة  تحتية  بنية  إنشاء  خالله 

تــوفــر خـــدمـــات مــتــطــورة وشــــوارع 

انسيابية  تعزيز  شأنها  من  داخلية 

الربط  وتوفير  الــمــروريــة  الحركة 

سيتم  الـــتـــي  الـــعـــامـــة  الـــمـــرافـــق  مـــع 

مستقبًال. بالمنطقة  إنشاؤها 

يــضــم  الــــمــــشــــروع  أن  وأضــــــــاف 

بطول  طــرق  شبكة  وإنــشــاء  تطوير 

عناصر  تــوفــيــر  مــع  كيلومتر   ٤٥٫٤

الـــســـالمـــة الـــمـــروريـــة مـــن أنــظــمــة 

وأعــمــدة إنـــارة لــلــشــوارع، ولــوحــات 

إرشــــــاديــــــة وعـــــالمـــــات الـــطـــريـــق، 

مــوقــف   ٦٩٠٠ تــوفــيــر  جـــانـــب  إلــــى 

للسيارات. مخصص 

يتضمن  المشروع  أن  إلى  ولفت 

للمياه  صـــرف  شــبــكــة  إنــشــاء  أيــًضــا 

الــســطــحــيــة والـــجـــوفـــيـــة بـــطـــول ٣٥ 

المعالجة  للمياه  وشبكة  كيلومتًرا، 

بطول ٢٢ كيلومترا إلى جانب إنشاء 

شــبــكــة لــلــمــيــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب 

سيتم  كــمــا  كــيــلــومــتــًرا،   ١٢ بــطــول 

تــمــديــد أنــابــيــب الــصــرف الــجــديــدة 

وإنــشــاء نــظــام جــديــد لــتــوزيــع تدفق 

الصرف  بشبكة  وربطها  بها  المياه 

حماية  بــهــدف  الــرئــيــســيــة  الــصــحــي 

المياه  فيضان  من  المنطقة  كامل 

األمطار. موسم  خالل 

وأوضـــــــــح أنـــــــه مـــــن الـــمـــخـــطـــط 

االعـــتـــمـــاد عــلــى مـــــواد ومــصــّنــعــيــن 

محلّيين في أغلب أعمال المشروع، 

المصادر  على  االعتماد  سيتم  حيث 

الــمــحــلــيــة الــقــطــريــة لــتــوريــد مـــواد 

وأعمدة  (الــجــابــرو)  مثل  وعناصر 

ــــــــــارة والــــلــــوحــــات  ومـــصـــابـــيـــح اإلن

ـــــــة وأنـــــابـــــيـــــب الــــصــــرف  اإلرشـــــــادي

الــصــحــي وتــصــريــف مــيــاه األمــطــار 

الصنع  مسبقة  والمناهل  واإلسفلت 

بــاإلضــافــة إلـــى الــخــرســانــة وحــديــد 

تصل  أن  المستهدف  ومن  التسليح، 

بالمئة   ٨٥ الــمــحــلــي  الــمــكــون  نسبة 

مــن أعــمــال الــمــشــروع، وذلـــك في 

العامة  األشــغــال  هيئة  دعــم  ســيــاق 

لــلــمــصــّنــعــيــن الــمــحــلــّيــيــن ومـــبـــادرة 

تــأهــيــل الــتــي أطــلــقــتــهــا الــهــيــئــة عــام 

.٢٠١٧

بدء أعمال الحزمة الثانية من تطوير الخريطيات وإزغوى
المشروع يخدم ١٣٨٦ قسيمة سكنية

تطوير وإنشاء 
شبكة طرق 

بطول ٤٥٫٤ كم 

شوارع داخلية  
وتوفير  ٦٩٠٠ 

موقف 
مخصص 

للسيارات   

شبكة صرف 
للمياه السطحية 

والجوفية 
بطول ٣٥ 
كيلومتًرا

المهندس عبداهللا علي النعيمي

ً

تمديد أنابيب الصرف الجديدة وإنشاء نظام جديد لتوزيع تدفق المياه بها إنشاء شبكة للمياه المعالجة بطول ٢٢ كم وأخرى  للمياه الصالحة للشرب 

ميثـــاق النـزاهــة يصــون المــال العــــام
أأكدوا أنه يعزز الثقة في الوظيفة العامة  .. أساتذة قانون ومحامون  لـ       :

إرساء 
قواعد 
وقيم 

ومبادئ 
أساسية 

آلداب 
الوظيفة 
العامة

قطر تحتل 
مركًزا 

متقدًما 
في مؤشر 

مدركات 
الفساد 

الميثاق 
يعزز 

مركز 
قطر في 

النزاهة 
والشفافية 

دولًيا

ـــــســـــاد  ـــــف ال ـــــــــــة  آف ـــــة  ـــــح ـــــاف ـــــك م فــــــــي  ـــــــة  ـــــــوي ق ـــــة  ـــــي ـــــاس ـــــي س إرادة  ـــــعـــــكـــــس  ي
الدوحة – نشأت أمين

أكد أساتذة قانون ومحامون أن دخول ميثاق سلوك ونزاهة 
الموظفين العموميين حيز التطبيق من شأنه أن يعزز الثقة في 
الوظيفة العامة و يضفي المزيد من الحماية على المال العام، 
الفتين إلى أن إصدار الميثاق يتماشى مع الجهود التي تبذلها 
وجود  يؤكد  أنه  كما  أنواعه  بشتى  الفساد  مكافحة  في  الدولة 

إرادة سياسية قوية لمكافحة هذه اآلفة.
وقال هؤالء في تصريحات خاصة  لـ [ إن قطر باتت 
تنشره  التي  الفساد  مدركات  مؤشر  في  متقدًما  مركًزا  تحتل 
منظمة الشفافية العالمية بفضل جهودها في مكافحة الفساد 
جــزًءا  يعد  العموميين  الموظفين  ونــزاهــة  سلوك  ميثاق  وأن 

على  والشفافية  النزاهة  في  مركزها  تعزيز  في  جهودها  من 
المستوى الدولي، الفتين إلى أن الميثاق يهدف إلى تعزيز قيم 
النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة وإرساء معايير سلوكية 
وأخالقية  وقواعد وقيم ومبادئ أساسية آلداب الوظيفة العامة 
األمانة  على  تقوم  مهنية  وثقافة  قيم  بناء  إلى  يهدف  أنه  كما 
واإلخــــالص وأشــــاروا إلــى الــمــيــثــاق، يــهــدف كــذلــك إلــى ترسيخ 
وتعزيز االحترام والتعاون والثقة المتبادلة في تعامل الموظف 
العام مع رؤسائه و يعزز ثقة متلقي الخدمة في عمل الجهات 
التي تقدمها كما أنه يساهم في تعريف أفراد المجتمع بالسلوك 

الوظيفي المرغوب فيه والمتوقع من الموظف العام.

قــــــــــــال جـــــــمـــــــال الــــنــــعــــمــــة 
ميثاق  تطبيق  إن  الــمــحــامــي: 
نــزاهــة الــمــوظــفــيــن مــن شأنه 
األمـــــــوال  عـــلـــى  يـــحـــافـــظ  أن 
والــمــمــتــلــكــات الـــعـــامـــة حــيــث 
الــــوزراء  مجلس  قـــرار  أوجـــب 
عــلــى الــمــوظــف الــعــام مــراعــاة 
الـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى  مــصــالــح 
الــــــدولــــــة وحــــقــــوقــــهــــا وعـــــدم 
ـــتـــفـــريـــض فـــيـــهـــا تـــحـــت أي  ال

مــــــبــــــرر كـــــــان، 
وإبـــــالغ رئــيــســه 
ـــاشـــر عــن  ـــمـــب ال
ســـالمـــة أمــــوال 
الــــجــــهــــة الـــتـــي 
يـــعـــمـــل لـــديـــهـــا 
والــــــــــــحــــــــــــرص 
عــــلــــى تــحــقــيــق 
االســـــــتـــــــخـــــــدام 

األمـــثـــل لــهــا، وكـــذلـــك أوجـــب 

ـــــــــقـــــــــرار عـــلـــى  ال
ـــــــــــمـــــــــــوظـــــــــــف  ال
استخدام األموال 
والــــمــــمــــتــــلــــكــــات 
العامة  والمرافق 
فــــــي األغـــــــــراض 
لها.  المخصصة 

وأكـــــد الــنــعــمــة 
الـــمـــيـــثـــاق  أن   
تناول قضية تضارب المصالح 

حــيــث فــــرض عــلــى الــمــوظــف 
تـــرتـــيـــب شــــؤونــــه ومــصــالــحــه 
تضاربها  معه  يمتنع  بأسلوب 
مــســؤولــيــات  أو  واجـــبـــات  مـــع 
وكذلك  وظيفته،  أو  منصبه 
أوجــــب عــلــيــه أيـــًضـــا اإلفــصــاح 
لـــجـــهـــة عـــمـــلـــه عــــن الــــحــــاالت 
الــتــي قــد تفضي إلــى تــضــارب 
للمنصب  شغله  عند  المصالح 

أو الوظيفة  وأثناءها .

مــســفــر  فـــيـــصـــل  د.  اعـــتـــبـــر 
الــحــبــابــي األســــتــــاذ الــمــســاعــد 
قطر  جــامــعــة  الــقــانــون  بكلية 
الــــــــوزراء  مـــجـــلـــس  قـــــــرار  أن 
بإصدار   ٢٠٢٠ لسنة   ١٨ رقم 
مـــــيـــــثـــــاق ســــــلــــــوك ونــــــزاهــــــة 
الــــمــــوظــــفــــيــــن الـــعـــمـــومـــيـــيـــن 
ــــة  يـــتـــمـــاشـــى مــــع جــــهــــود دول
قــطــر فـــي مــكــافــحــة الــفــســاد 
نحن  مــضــيــًفــا:  أنــواعــه  بشتى 
ساهمت  قطر  دولة  أن  نعلم 
فـــــي تـــأســـيـــس مــــركــــز حــكــم 
الـــقـــانـــون ومــكــافــحــة الــفــســاد 
لألمم  الثالث  المؤتمر  خــالل 

الفساد  لمكافحة  المتحدة 

أن  وأوضـــــح 
دولـــــــــــــة قـــطـــر 
ـــــــإصـــــــدارهـــــــا  ب
هــــــــذا الــــــقــــــرار 
إنــــــمــــــا تـــكـــشـــف 
عــــــن جـــديـــتـــهـــا 
فــــي مــكــافــحــة 
الــــفــــســــاد عــلــى 
الــــــــــــنــــــــــــطــــــــــــاق 

ـــي ولــــيــــس االكــــتــــفــــاء  ـــمـــحـــل ال
بــــالــــمــــطــــالــــبــــة بــــــذلــــــك عـــبـــر 
الــمــنــصــات والــمــنــابــر الــدولــيــة 

فحسب. 
الــتــي  األهـــمـــيـــة  إن  وقـــــال: 
الميثاق  هــذا  إصـــدار  يعكسها 

تــتــجــلــى بــوضــوح 
مــــــــــــــــن خـــــــــــالل 
االطــــــــــــالع عـــلـــى 
السلوك  معايير 
والــــــــــنــــــــــزاهــــــــــة 
الــوظــيــفــيــة الــتــي 
تــضــمــنــهــا قــــرار 
مــجــلــس الــــوزراء 
والــــــــــــتــــــــــــي مــــن 
ــــه عـــلـــى  الــمــوظــف  ــيــنــهــا: أن ب
وظيفته  واجــبــات  أداء  الــعــام 
ومــــهــــامــــهــــا الــــمــــوكــــلــــة إلـــيـــه 
بــــكــــل نـــــزاهـــــة ومـــوضـــوعـــيـــة 
خدمة  على  والعمل  وحيادية 
أهــــــداف الــجــهــة الـــتـــي يــعــمــل 

لـــديـــهـــا وتــحــقــيــق الــمــصــلــحــة 
وكــذلــك  ســواهــا  دون  الــعــامــة 
للقيام  الــعــمــل  وقــت  تــكــريــس 
بـــمـــهـــام وواجــــبــــات وظــيــفــتــه 
ومـــــراعـــــاة قــــواعــــد الـــســـالمـــة 
واالمــتــنــاع  المهنية  والــصــحــة 
بها،  تضر  سلوكيات  أيــة  عــن 
أن من بين المعايير  موضحاً 
االمــتــنــاع عـــن أيـــة تــصــرفــات 
اآلداب  تــنــتــهــك  ومـــمـــارســـات 
والـــــســـــلـــــوك الـــــقـــــويـــــم، عــــدم 
اســـتـــغـــالل وظــيــفــتــه لــخــدمــة 
شخصية،  ومــصــالــح  أهـــداف 
أدائــه  لتحسين  الــدائــم  السعي 

المهنية. قدراته  وتطوير 

يمنع تضارب مصالح الموظف مع جهة عمله

تكريس وقت العمل للقيام بمهام الوظيفة

جمال النعمة  :

د. فيصل الحبابي : 

محمد الشهواني  :

أكــــــــــد مــــحــــمــــد خـــمـــيـــس 
بالتمييز  المحامي  الشهواني 
من  بــالــمــيــثــاق  االلــــتــــزام  أن 
مــقــتــضــيــات شــغــل الــوظــيــفــة 
الـــعـــامـــة مـــشـــيـــًرا إلــــــى أنــهــا 
الــقــانــون،  بنصوص  مصونة 
وقال إن المادة ١١ من قرار 
مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 
سلوك  ميثاق  بإصدار   ٢٠٢٠

من  سعت  العموميين  الموظفين  ونــزاهــة 
أجل المحافظة على هيبة الوظيفة العامة 
الهدايا  مع  التعامل  تناولت  حيث  ومكانتها 
والمزايا األخرى التي يمكن أن يتعرض لها 
الموظف وأوجبت على الموظف العام عدم 

قبول  أو  اشـــتـــراط  أو  طــلــب 
امتيازات  أو  هبات  أو  هدايا 
أو فوائد لنفسه أو لغيره قد 
يــكــون لــهــا تــأثــيــر مــبــاشــر أو 
غــيــر مــبــاشــر عــلــى وضعيته 
أداء  في  وحياديته  ونزاهته 

واجباته ومهامه الوظيفية.
ـــمـــادة ذاتــهــا  ونــــوه بــــأن ال
على  يتوجب  بــأنــه  تضمنت 
الموظف أن يقدم للجهة التي يعمل لديها 
كل الهدايا أو المزايا األخرى التي تلقاها، 
ولـــم يتمكن مــن رفــضــهــا العــتــقــاده بــأن 
معينة  مناسبات  أو  ظـــروف  فــي  قبولها 

يعود بنفع على جهة عمله . 

االلتزام بالميثاق من مقتضيات الوظيفة العامة

د. إياد الدوري: 

هـــــارون  إيــــــاد  د.  قـــــال 
الــــــدوري أســـتـــاذ الــقــانــون 
قطر  بــجــامــعــة  الــجــنــائــي 
الفساد  مكافحة  وخــبــيــر 
الـــــفـــــســـــاد  جــــــــرائــــــــم  أن 
عالمية  جــرائــم  أصــبــحــت 
اجتماعية  تــداعــيــات  ولها 
وســـــيـــــاســـــيـــــة وثــــقــــافــــيــــة 
وأمـــنـــيـــة كـــبـــيـــرة، وهـــذه 
مقدرات  تمس  التداعيات 

في  التنمية  على  وتؤثر  القادمة  األجيال 

كافة  فــإن  هنا  ومــن  الـــدول 
جاهدة  تحاول  العالم  دول 

التصدي لجرائم الفساد.
أنــه  إلــــى  إيــــاد  د.  ولـــفـــت   
فإنها  قطر  لــدولــة  بالنسبة 
متقدًما  مركًزا  تحتل  باتت 
الفساد  مدركات  مؤشر  في 
الـــــــــــذي تـــــنـــــشـــــره مـــنـــظـــمـــة 
الــشــفــافــيــة الــعــالــمــيــة وذلـــك 
بـــــفـــــضـــــل جـــــــهـــــــودهـــــــا فـــي 

الفساد.    مكافحة 

تداعيات الفساد تمس مقدرات األجيال القادمة

    



األربعاء 10 ذو القعدة 1441هـ - 1 يوليو 2020م - العدد (13934)١٢

فنون وثقافة

 المتاحـــف تتـــأهـــب الستــقبال زوارهـا.. اليــوم
تماشياً مع المرحلة الثانية الستئناف النشاط العام

ــــــــة ومـــــريـــــحـــــة ـــــــر لــــــتــــــوفــــــيــــــر بـــــيـــــئـــــة آمــــــــن ـــــــي ـــــــداب ـــــــت ــــــــة ال ــــــــاف الــــــنــــــمــــــلــــــة: اتـــــــــخـــــــــاذ ك

قطر  متاحف  تبدأ   :] الدوحة- 
الـــيـــوم إعـــــادة فــتــح عــــدد مـــن مــتــاحــفــهــا 
ومـــواقـــعـــهـــا الـــتـــراثـــيـــة لـــلـــجـــمـــهـــور، بــمــا 
الستئناف  الثانية  المرحلة  مع  يتماشى 
النشاط العام في قطر بناًء على المراحل 
على  السيطرة  بهدف  تحديدها  تم  التي 
العمل  سيتم  فيما   ،١٩ كــوفــيــد  جــائــحــة 
مراحل  على  المتاحف  بــاقــي  فتح  على 
وفًقا لتدابير الصحة والسالمة الجديدة. 
ــــســــيــــاق يــــقــــول أحـــمـــد  وفـــــــي هـــــــذا ال
الــنــمــلــة، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــمــتــاحــف 
قــطــر: مــتــحــمــســون ألن نــبــدأ تــدريــجــيــاً 
متاحفنا  من  عدد  في  الجمهور  استقبال 
ــتــراثــيــة. وقـــد قــمــنــا بــوضــع  ومــواقــعــنــا ال

والسالمة  الصحة  تدابير  من  مجموعة 
العامة  الصحة  وزارة  توجيهات  حسب 
مـــن أجـــل تــوفــيــر بــيــئــة آمــنــة ومــريــحــة 
ونحن  يفوتنا،  وال  والـــزوار.  للموظفين 
بالعمل  ننوه  أن  أبوابنا،  لفتح  اآلن  نعود 
متاحف  فريق  به  قام  الــذي  االستثنائي 
قطر إلشراك الجمهور، خالل الجائحة، 
عـــبـــر الــــمــــبــــادرات الـــرقـــمـــيـــة. وأضـــــاف 
: نــفــخــر بــمــؤســســاتــنــا الــثــقــافــيــة،  قــــائــــالً
وســـعـــداء لــلــتــرحــيــب بــــزوارنــــا الـــذيـــن ال 
فحسب،  والــمــعــرفــة  اإللــهــام  لهم  نــقــدم 
بـــل نــوفــر لــهــم أيـــًضـــا مــســاحــة لــالبــتــكــار 
من  أكثر  اآلن  يحتاجونها  واالســتــرخــاء 
الــمــتــاحــف  وتـــشـــمـــل  مـــضـــى.  وقـــــت  أي 

وصـــــاالت الـــعـــرض الــتــي ســتــفــتــح الــيــوم 
متحف:  اإلسالمي،  الفن  متحف  أبوابها 
وكراج  الحديث،  للفن  العربي  المتحف 
الفنانين،  مــقــر  مــطــافــئ:  فــي  جــالــيــري 
كــمــا تــشــمــل الــمــواقــع الــتــراثــيــة  الــزبــارة 
والــجــســاســيــة وأبــــراج بــــرزان. وســتــكــون 
الفن  متحف  فــي  الــدائــمــة  المجموعات 
اإلســالمــي و»مــتــحــف» مــتــاحــة لــلــزوار، 
«استوديوهات  الخاص  المعرض  كذلك 
بالشراكة  تنظيمه  تــم  الـــذي  بــيــكــاســو»، 
في  بباريس،  الوطني  بيكاسو  متحف  مع 
المتاحف  تفتح  الفنانين.  مقر  مطافئ 
وصـــــاالت الـــعـــرض والـــمـــواقـــع الــتــراثــيــة 
أبــوابــهــا مــن األحــــد إلـــى الــخــمــيــس، من 

كما  مـــســـاًء.   ٣ حــتــى  صــبــاًحــا   ٩ الــســاعــة 
متحف  فــي  الــهــدايــا  متاجر  فتح  سُيعاد 
الــفــن اإلســـالمـــي و»مــتــحــف» ومــتــحــف 
العرض  صـــاالت  أن  (مــع  الــوطــنــي  قطر 
فـــــي مـــتـــحـــف قـــطـــر الــــوطــــنــــي ســتــبــقــى 
وستقدم  الصيانة)  أعمال  بسبب  مغلقة 
السبت  مــن  مــحــدودة  خــدمــة  الــمــقــاهــي 
إدام  مــطــعــم  ســيــعــمــل  الـــخـــمـــيـــس.  إلــــى 
فـــي مــتــحــف الـــفـــن اإلســــالمــــي  بــقــدرة 
كما  العشاء.  لتقديم  محددة  استيعابية 
في  جــيــوان  مطعم  فــتــح   إعــــادة   سيتم 
استيعابية  بقدرة  الوطني   قطر  متحف 
مـــحـــددة أيـــضـــا  لــتــقــديــم الـــغـــداء وشـــاي 
بــعــد الــظــهــيــرة. وخــــالل هـــذه الــمــرحــلــة 

والجوالت  العامة  البرامج  تظل  األولية، 
معلقة،  الخاصة  والمناسبات  الجماعية 
والحدائق  والمكتبات  المالعب  تظل  كما 
مــغــلــقــة (بــمــا فــي ذلـــك حــديــقــة متحف 
الــفــن اإلســـالمـــي). والـــتـــزاًمـــا بــالــمــبــادئ 
الصحة  وزارة  وضعتها  التي  التوجيهية 
ــســمــح بـــوجـــود عــــدد مــحــدود  الـــعـــامـــة، يُ
مــــن الــــــــزوار والـــمـــوظـــفـــيـــن داخــــــل كــل 
متحف. وسوف يُطلب من الزوار حجز 
قطر  متاحف  موقع  على  مسبًقا  التذاكر 
«بطاقتك  تطبيق  عــلــى  أو  اإللــكــتــرونــي 
إلـــــى الـــثـــقـــافـــة». وعـــنـــد الـــــوصـــــول إلـــى 
تقديم  الــتــذاكــر  حــامــلــي  عــلــى  الــمــتــحــف، 
تطبيق  عــلــى  صــحــيــة «خـــضـــراء»  حــالــة 

احتراز والخضوع لقياس درجة الحرارة 
سنة    ١٢) الزائرين  وعلى  المدخل.  عند 
ومـــا فـــوق) إحــضــار كــمــامــتــهــم الــخــاصــة 
استخدام  على  نشجعهم  كما  وارتــدائــهــا 
في  الموضوعة  اليدين  تعقيم  محطات 
تركيب  تــم  كــمــا   . الــمــوقــع  أنــحــاء  جميع 
على  بــالــحــفــاظ  الــــزوار  لتذكير  الفــتــات 
ـــــــزوار اآلخــــريــــن.  مـــســـافـــة آمـــنـــة مــــن ال
متاحة  غير  األمــانــات  خــدمــة  وســتــكــون 
خــــالل هــــذه الـــفـــتـــرة.  كــمــا تــمــت إزالــــة 
بشكل  متحف  كل  في  التفاعلية  الميزات 
مــؤقــت مــثــل شـــاشـــات الــلــمــس، وســيــتــم 
تــوفــيــر إرشــــادات صـــاالت الــعــرض عبر 

فقط. اإلنترنت 

يــواصــل   :] الدوحة- 
للمؤلفين  القطري  الملتقى 
جــلــســاتــه الــنــقــاشــيــة الــتــوعــويــة 
حــــــول مـــكـــافـــحـــة اإلدمــــــــان، 
حـــيـــث اســـتـــضـــاف مــجــمــوعــة 
جــــديــــدة مــــن األخــصــائــيــيــن 
«التربية  مــوضــوع  لمناقشة 
تعزيز  في  ودورهــا  والثقافة 
األســـــرة مـــن أجــــل مــكــافــحــة 
بمناسبة  وذلــك  الــمــخــدرات» 
الــــيــــوم الـــعـــالـــمـــي لــمــكــافــحــة 
ــــمــــخــــدرات، حـــيـــث شــــارك  ال
فـــي هــــذه الــجــلــســة كـــل مــن: 
اســتــشــاريــة األســــرة األســتــاذة 
مـــريـــم الـــــدوســـــري، الــكــاتــب 
ـــتـــربـــوي عــلــي الــمــحــمــود،  وال
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد الـــعـــنـــزي 
اخـــتـــصـــاصـــي عـــلـــم الـــنـــفـــس، 
اإلعالمي  الجلسة   أدار  فيما 
طرح  حيث  البشري،  محمد 
كــل ضــيــف مــوضــوع اإلدمـــان 
إطار  في  مختلفة  زاويــة  من 

اختصاصه.
فـــي بـــدايـــة الــجــلــســة أشـــار 
البشري إلى ضرورة التصدي 
لهذه اآلفة من خالل التنشئة 
وإحاطة  السليمة  االجتماعية 
بما  مبكرة  سن  منذ  الشباب 
الفكري،  نموهم  مع  يتناسب 

والــــجــــســــدي، مــــوضــــحــــاً أنـــه 
ـــجـــهـــود الــتــي  رغـــــم تــــزايــــد ال
المختصة  المؤسسات  تبذلها 
المدني  المجتمع  ومنظمات 
ـــــزال مــشــكــلــة الــمــخــدرات  الت
ـــيـــًرا عــلــى  تــشــكــل خــــطــــًرا كـــب
الـــمـــجـــتـــمـــعـــات وســـالمـــتـــهـــا، 
ورفــاهــيــتــهــا، وتــشــكــل خــطــراً 
والدولي  الوطني  األمــن  على 
ألنــــهــــا تــــقــــوض االســــتــــقــــرار 
االقــــتــــصــــادي، االجـــتـــمـــاعـــي، 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة 
اختيار  أن  مؤكداً  المستدامة. 
شــــــعــــــار «مـــــعـــــرفـــــة أفــــضــــل 
لـــرعـــايـــة أفـــضـــل» و الــشــعــار 
تحميني»  «أســرتــي  الفرعي 
جــــــاء تــــأكــــيــــًدا عـــلـــى أهــمــيــة 
األبناء  لحماية  األســـرة   دور 
ولــتــأكــيــد  ضـــــرورة الــتــعــاون 

الـــدولـــي لــمــحــاصــرة اآلفــــة و 
التصدي لها.

ــــه نــــــــــوه عـــلـــي  مـــــــن جــــهــــت
ـــمـــحـــمـــود عـــضـــو الــمــلــتــقــى  ال
أن  لـــلـــمـــؤلـــفـــيـــن  الـــــقـــــطـــــري 
الوعي  تملك  ال  المجتمعات 
اآلفة،  هذه  لمواجهة  الكافي 
داعـــيـــاً إلـــى مــواصــلــة الــجــهــود 
سواء المحلية والدولية أو في 
للتيار  للتصدي   العائلة  إطــار 
يــســتــدرج  أن  يــــحــــاول  الــــــذي 
األبــــــنــــــاء ويـــشـــجـــعـــهـــم عــلــى 
اســتــهــالك الـــمـــواد الــمــخــدرة 
ــــــــدول  ال أن  ــــــــى  إل مـــــشـــــيـــــًرا 
تــكــون  أن  يــجــب  اإلســـالمـــيـــة 
أكــثــر حـــرًصـــا عــلــى شــبــابــهــا، 
مـــــؤكـــــداً فـــــي الـــــوقـــــت نــفــســه 
في  الــمــثــقــفــيــن  دور  أهــمــيــة 
الــمــجــتــمــع لــمــعــاضــدة جــهــود 

الـــدولـــة والــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
للتصدي لإلدمان.

مــن جــانــبــه أكــد د.الــعــنــزي 
الركيزة  هي  األســرة  أن  على 
األســــاســــيــــة لـــبـــنـــاء شــخــصــيــة 
توجهاتهم  وتــحــديــد  األبـــنـــاء، 
فــــي الــــحــــيــــاة، لــــذلــــك يــجــب 
وضــــع قـــواعـــد تــنــظــم الــحــيــاة 
كـــــمـــــا يـــــجـــــب حــــثــــهــــم عـــلـــى 
تــنــظــيــم وقـــتـــهـــم والــتــحــكــم 
فـــــي حــــيــــاتــــهــــم، والـــتـــفـــكـــيـــر 
ــقــدرة  اإليــجــابــي الكــتــســاب ال
عـــلـــى مـــواجـــهـــة الـــصـــعـــوبـــات 
والتحديات التي قد تواجههم 
ـــاء إلــى  ـــن حــتــى ال يــنــحــدر األب
االنــــحــــراف. مــشــيــراً إلــــى أن 
اإلنــســان  ليصل  طــريــقــة  أول 
نفسه  تحصين  هي  للمعرفة 
وتثقيف  الـــوعـــي،  خـــالل  مــن 

السلوك  أن   موضًحا  النفس، 
ــمــعــرفــة  الـــجـــيـــد هــــو نــــتــــاج ال
بدورها  والمتكاملة.  الشاملة 
قــالــت مــريــم الــــدوســــري: ال 
بأساسيات  التعريف  مــن  بــد 
ــمــتــمــاســكــة   بــــنــــاء األســـــــــرة ال
ـــاشـــرة  ـــمـــب فـــالـــمـــســـؤولـــيـــة ال
فـــي بــنــاء شــخــصــيــة األبـــنـــاء و 
على  تــقــع  توجهاتهم  تــحــديــد 
عــــاتــــق األســـــــــــرة، مـــوضـــحـــة  
أهــــمــــيــــة مــــرحــــلــــة اإلعـــــــــداد 
ـــلـــزواج واعــتــبــرتــهــا مــرحــلــة   ل
حـــســـاســـة ومــــعــــقــــدة تــحــتــاج 
أمام  السيما  ومعرفة  لوعي 
التحديات التي تواجه األسرة، 
ـــذلـــك يـــجـــب عـــلـــى الــشــبــاب  ل
في  خــاصــة  أنــفــســهــم  تثقيف 
و  المعرفة  مصادر  توفر  ظل 

التوعية.

ملتقى المؤلفين يواصل حملته لمكافحة اإلدمان

مريم الدوسريعلي المحمودمحمد العنزيمحمد البشري

ــبــرنــامــج  ال يـــواصـــل   :]  - الــــدوحــــة 
أثير  عبر  ولُهم»  «لَها  االجتماعي  األســري 
إذاعة قطر طرح المواضيع االجتماعية التي 
في  استضاف  حيث  عام  بشكل  األسرة  تهم 
العالجية  التغذية  أخصائية  األمـــس  حلقة 
الــــدكــــتــــورة عـــايـــشـــة صــــقــــر، الــــتــــي قــدمــت 
بأسلوب  المتعلقة  النصائح  مــن  مجموعة 
التغذية الصحيح للمرأة في مرحلة الحمل، 
مواضيع  حلقة  كــل  فــي  البرنامج  ويــتــنــاول 
األســريــة  الــجــوانــب  مختلف  تعالج  متنوعة 
في  األساسية  الخلية  هي  األسرة  أن  لتأكيد 
األســرة  مساهمة  على  يؤكد  كما  المجتمع. 
فـــي الــنــشــاط االجــتــمــاعــي فـــي كـــل جــوانــبــه 

واالقتصادية.  العقائدية  الروحية،  المادية، 
كــمــا يــتــطــرق الــبــرنــامــج إلــى حــقــوق األســرة 
ــتــعــلــم مـــن خــــالل ضــيــوف  فـــي الــصــحــة وال
يقدم  كما  الــمــجــاالت.  هــذه  فــي  مختصين 
الـــبـــرنـــامـــج عــــدة فــــقــــرات اجــتــمــاعــيــة مــن 
خـــالل مــقــوالت مـــأثـــورة عــبــارة عــن حكم 
وعــبــر مــن الــحــيــاة، وهــي خــالصــة تــجــارب 
وكيف  حياتنا  فــي  منهًجا  تعطينا  إنسانية 
الهواء  على  البرنامج  ويبث  بسعادة.  نعيشها 
مباشرة من األحد إلى الخميس من الساعة 
ــنــصــف إلــــى الــســاعــة الــحــاديــة  الـــعـــاشـــرة وال
غســـان  إعــــداد  مـــن   وهـــو  صــبــاحــاً.  عــشــرة 

األحبابي. وضحى  وتقديم  نعامة، 

قضايا المرأة والمجتمع 
في «لها ولهم»

الــمــرأة  قــلــم  ملتقى  مــع  بــالــتــعــاون   :]- الــدوحــة 
«كتارا»،  الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة  تنظم  القطرية 
هذه  تــهــدف  حيث  الــيــدويــة،  للمشغوالت  كــتــارا  مسابقة 
المسابقة إلى االهتمام بهذا النوع بالتراث النسائي، وإتاحة 
الفرصة لتبادل األفكار والتجارب وتوثيق الهوية الوطنية. 
وحددت كتارا مجموعة من الشروط والمعايير للمشاركة 
في المسابقة، حيث يجب أال يقل عمر المتسابق عن ١٨ 
المرتبطة  المفردات  إحدى  على  العمل  يكون  وأن  عاماً، 
بــالــتــراث الــحــرفــي الــنــســائــي وهـــي: الــمــرش أو الــســدو أو 
تكون  معاصرة  مبتكرة  أعمال  في  وتوظيفها  المكحلة 
عبارة عن منتجات أو مشغوالت يدوية أو تذكارية، بما 
وعلى  الفنية.  جمالياتها  على   الضوء  تسليط  في  يساهم 

الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة، تسليم عينة من 
المنتجات أو المشغوالت اليدوية أو التذكارية إلى ملتقى 
موعد  فــي  وذلــك   ،١٨ المبنى  فــي  القطرية  الــمــرأة  قلم 
أقصاه ١ سبتمبر المقبل، على أن تكون العينات من ابتكار 
وسيتحصل  المسابقة.   بهذه  خاًصا  الــمــشــاِرك،  تنفيذ  و 
الفائز بالمركز األول على ٢٥ ألف ريال قطري، في حين 
قدرها  جائزة  الثاني  بالمركز  الفائز  نصيب  من  سيكون 
٢٠ ألف ريال قطري. أما صاحب المركز الثالث فسيفوز 
ب١٥ ألف ريال قطري. وتأتي مسابقة كتارا للمشغوالت 
كــتــارا٢٠٢٠،  صيف  ومسابقات  فعاليات  ضمن  اليدوية 
تقدمها  الفعاليات  مــن  متنوعة  مجموعة  تشمل  والــتــي 
التواصل  مواقع  على  حساباتها  خــالل  من  بعد  عن  كتارا 

المسابقات  من  متنوعة  باقة  إلى  باإلضافة  االجتماعي، 
للرواية  كــتــارا  ومسابقة  تراثية  مقتنيات  مسابقة  منها 
قناة  ومسابقة  وروايــة  مشوار  ومسابقة  التشكيلي  والفن 
من  عــدد  جانب  إلــى  للكاريكاتير.  كــتــارا  وجــائــزة  الــضــاد 
المعارض االفتراضية، وفعاليات مسرح كتارا األسبوعية 
والورش  والندوات  المحاضرات  من  متنوعة  ومجموعة 
على  عالوة  والفن.  واألدب  الثقافة  مجاالت  مختلف  في 
عروض متميزة لقبة الثريا الفلكية تقدمها عن بُعد طيلة 
الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة  ورصــدت  الصيف.  فصل 
مسابقاتها  من  فئة  كل  في  للفائزين  قيمة  جوائز  كتارا 
تشجيًعا للجمهور على المشاركة و حثِّه على اإلبداع  في 

مختلف المجاالت.

انطالق مسابقة كتارا   للمشغوالت اليدوية
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أعلنت   :]  - الــدوحــة 

عن  لألفالم  الــدوحــة  مؤسسة 

سينمائياً  مشروعاً   ٣٩ اختيار 

ــــاع أفـــــــــالم يـــخـــوضـــون  ــــصــــّن ل

في  والثانية  األولــى  تجاربهم 

اإلخــــــــراج مــــن جــمــيــع أنـــحـــاء 

الــعــالــم، بــاإلضــافــة إلــى صّناع 

المنطقة  من  صاعدين  أفالم 

مــنــح  دورة  فــــي  لـــلـــُمـــشـــاركـــة 

ويــواصــل   ،٢٠٢٠ لــلــعــام  ربــيــع 

الــبــرنــامــج مــهــمــتــه الــمــتــمــثــلــة 

فــي تــمــكــيــن جــيــل جــديــد من 

الـــمـــواهـــب اإلبــــداعــــّيــــة ودعـــم 

تطوير محتوى أصيل وجذاب 

منطقة  من  مشروًعا   ٣٠ عبر 

الـــشـــرق األوســــــط مـــن بــيــنــهــا 

ــاع أفـــالم  ســتــة مــشــاريــع لــصــّن

المشاريع  تضم  كما  قطريين. 

التي تّم اختيارها ١٨ مشروعاً 

تلقي  مــوهــوبــات،  لمخرجات 

الــضــوء عــلــى الـــدور الــمــحــوري 

لــلــنــســاء فـــي صــنــاعــة األفــــالم. 

التسعة  الــمــشــاريــع  بــيــن  ومـــن 

خــارج  مــن  اختيارها  تــم  التي 

مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق األوســـــــط، 

تــــــم فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــن 

الــعــام الـــجـــاري، اعــتــمــاد فيلم 

للمخرَجين  األخير  الهيلبيلي 

ديــــــــان بــــــوزغــــــارو وتــــومــــاس 

جينكو، للمشاركة في برنامج 

بجمعية  الــخــاص   ٢٠٢٠ عـــام 

ـــمـــا الـــمـــســـتـــقـــلـــة  ـــن ـــســـي نــــشــــر ال

الــفــرنــســيــة «آســـيـــد»، الــتــابــعــة 

لــمــهــرجــان كـــان الــســيــنــمــائــي. 

كما شاركت أربع دول حاصلة 
في  األولــى  للمرة  الدعم  على 
الـــبـــرنـــامـــج هــــذا الـــعـــام وهـــي 
وبنغالديش  وهايتي  كولومبيا 
ـــــى،  وتـــنـــزانـــيـــا. ولـــلـــمـــرة األول
حصل مشروع واقع افتراضي 
فيلم  وهو  منحة.  على  قصير 
السماء  «بعد  األعظم  االنتظار 
األخـــــيـــــرة» لـــــــرزان الـــصـــالح، 
افتراضية  عــودة  يــصــّور  الــذي 
األراضي  واسترداد  لفلسطين 
بــشــكــل مـــبـــدع ضـــمـــن فــضــاء 

افتراضي. 

تعزيز التنّوع الثقافي

وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، قــالــت 
فـــاطـــمـــة حـــســـن الـــرمـــيـــحـــي، 
لمؤسسة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
الـــــــدوحـــــــة لـــــــألفـــــــالم: خــــالل 
الــــســــنــــوات الـــتـــســـع الـــمـــاضـــيـــة، 

ــمــنــح الــتــابــع  قـــــّدم بـــرنـــامـــج ال

ــــدوحــــة لـــألفـــالم  لــمــؤســســة ال

الـــدعـــم لــقــصــص قــويــة ونــقــل 

القصصي  الـــســـرد  خـــالل  مـــن 

من  واســعــة  مجموعة  المؤثر 

الـــقـــضـــايـــا ووجــــهــــات الــنــظــر. 

ــــــطــــــّور لـــيـــصـــبـــح مـــــبـــــادرة  وت

رئــيــســيــة لـــألجـــيـــال الــصــاعــدة 

العالم  من  األفــالم  صناع  من 

الـــعـــربـــي وخــــارجــــه. ويــعــكــس 

األســاســّيــة  مهمتنا  الــبــرنــامــج 

الــبــارزة  األصــــوات  تطوير  فــي 

فـــــــي عـــــصـــــرنـــــا ومـــــســـــاعـــــدة 

ــــــمــــــواهــــــب عـــــلـــــى تـــحـــقـــيـــق  ال

وتطوير  اإلبــداعــيــة  تطلعاتها 

إلــى  العالمية  السينما  ودعـــم 

الثقافي.  التنّوع  تعزيز  جانب 

وأضـــــــافـــــــت قـــــائـــــلـــــة: نــفــخــر 

بـــاعـــتـــبـــار الــمــســتــفــيــديــن مــن 

الــمــنــح ســـــواء فـــي الـــســـابـــق أو 
اللتزام  امتداًدا  المستقبل  في 
الـــمـــؤســـســـة الـــــدائـــــم بــتــطــويــر 
السينما المستقلة، ويسعدنا أن 
في  جديدة  بلدان  إدراج  نــرى 
دورة هذا العام. فهذه شهادة 
عــلــى اإلقـــبـــال الــمــطــرد الـــذي 
الشباب  من  البرنامج  يشهده 
األفـــالم  صــنــاعــة  فــي  المتمّيز 
حــــول الــعــالــم مــمــن يــودعــون 
ثقتهم في مبادراتنا التمويلّية 

لتطوير رؤيتهم اإلبداعّية.

روائي طويل

وتـــــضـــــم قــــائــــمــــة األفـــــــالم 
برنامج  دعـــم  عــلــى  الــحــاصــلــة 
 ٢٠٢٠ لربيع  بالمؤسسة  المنح 
ـــيـــة  ـــروائ فــــي فـــئـــة األفــــــــالم ال
الـــطـــويـــلـــة لـــمـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 
غزة»  «حبيبتي  فيلم  اإلنتاج: 

مــــن فــلــســطــيــن لــلــمــخــرجــيــن 

ناصر،  وعــرب  ناصر  طــرزان 

الــصــومــال فيلم «حــّفــار  ومــن 

ـــــور» لـــخـــضـــر أحــــمــــد،  ـــــقـــــب ال

والــفــيــلــم الــمــغــربــي «والـــــدي 

ـــاً» إخــــــــراج عــــادل  ـــت لـــيـــس مـــي

الــفــاضــلــي، والــفــيــلــم الــعــراقــي 

«االمـــتـــحـــان» لــشــوكــت أمــيــن 

فيلم  كولومبيا  ومن  كوركي، 

سيمون  لــلــمــخــرج  ـــارو»  «أمـــب

مــيــســا ســـوتـــو، أمـــا الــمــخــرجــة 

جــيــســيــكــا فــــابــــيــــوال جــيــنــوس 

ـــشـــارك بــفــيــلــم «فــــريــــدا»  فـــت

والفيلم  هايتي،  لدولة  ممثلة 

إخراج  من  «األشباح»  التركي 

ومـــن  ـــــاي،  أوكـــــي دنـــيـــز  أزرا 

بنغالديش فيلم «ريهانا مريم 

نور» للمخرج عبد اهللا محمد 

ســـعـــد، ومـــــن تـــنـــازانـــيـــا فــيــلــم 

للمخرج  الـــحـــرب»  «وطــيــس 
أمــيــل شــيــفــجــي، وفــيــلــم «فــي 
كمبوديا  من  األبيض»  المبنى 
مرحلة  وفــي  نيانغ.  لكافيتش 
اإلنـــتـــاج فــيــلــمــا: «لــبــن: أنــبــيــاء 
يــــــوهــــــان ســـيـــبـــاســـتـــيـــان بــــاخ 
ـــكـــاذبـــون» لــلــمــرج الــلــبــنــانــي  ال
دانيال جوزيف، ومن المغرب 
«فــــي كــــالب الــصــيــد» لــكــمــال 
التطوير  مرحلة  أمــا  الزرق. 
فهناك فيلما: «ليلة في كأس 
اللبناني  للمخرج  الــمــاء»  مــن 
ـــــوس شــــاهــــيــــن، و»فـــــي  كـــــارل
الــعــواصــف» لــلــجــزائــريــة دانــيــا 

ريموند بوغينو.

 وثائقي وتجريبي

الوثائقية  األفــالم  فئة  وفي 
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد اإلنـــتـــاج 
للسوري  «اخــتــيــاراتــنــا»  أفـــالم 

صــــــــــالح األشـــــــــقـــــــــر، «جــــيــــن 

المغربية  للمخرجة  جينيت» 

دلـــيـــلـــة إّنــــــــــــــادري، والـــفـــيـــلـــم 

السريعة»  «القوارب  اإليطالي 

للمخرج يوري أنكاراني، ومن 

فرنسا «الهيلبيلي األخير» من 

إخراج ديان بوزغارو وتوماس 

والـــــدي  دار  فــــي  جـــيـــنـــكـــوي. 

(الـــمـــغـــرب، بــلــجــيــكــا، قــطــر) 

عائلة  قصة  الغراني،  لرشيدة 

من  تُـــروى  بلجيكية  مغربية 

وفي  الكبرى.  ابنتهما  منظور 

«أرض  فيلما:  اإلنتاج  مرحلة 

للُمخرجة  مصر  من  النساء» 

نـــــدى ريـــــــاض، و«الـــفـــضـــولـــي 

الـــجـــزائـــري  لــلــمــخــرج  داود» 

ســـيـــد أحــــمــــد ســـيـــمـــيـــان، أمـــا 

فهناك  الــتــطــويــر  مــرحــلــة  فــي 

يــبــكــون»  ال  أفــــــالم «الــــكــــبــــار 

لــلــمــخــرج الـــمـــصـــري مــحــمــد 

مـــصـــطـــفـــى، ومـــــن الـــجـــزائـــر 

فـــيـــلـــم «عــــــــداء نـــابـــلـــس» مــن 

ومــن  ألدروز.  عــاشــة  إخــــراج 

األفالم الوثائقية القصيرة في 

مرحلة اإلنتاج فيلم «الظالل» 

لــألردنــي رانـــد بــيــروتــي. وفي 

فــــئــــة األفــــــــــالم الـــتـــجـــريـــبـــّيـــة 

مرحلة   - المقالة  أو  الطويلة 

فيلم «ألـــف»  اإلنــتــاج  بــعــد  مــا 

مــــن إخـــــــراج الــــكــــرواتــــي إيــفــا 

راديفوجيفيتش، وفي مرحلة 

اإلنتاج فيلم «االنتظار األعظم 

- بعد السماء األخيرة». 

األفالم القصيرة

 وفي فئة األفالم القصيرة 

لــلــُمــخــرجــة  زواج»  «عـــــرض 

ــــاديــــة الـــخـــاطـــر،  الـــقـــطـــريـــة ن

لــلــمــخــرجــة  وجــــســــد»  «روح 

القطري  والفيلم  حمش،  آالء 

ـــتـــقـــام ال يـــعـــرف شــيــئــاً»  «االن

الجناحي  عبداهللا  للمخرجين 

ــــعــــزيــــز الـــخـــشـــابـــي،  ــــدال وعــــب

و»ابـــتـــســـم فـــأنـــت تــســتــحــقــهــا» 

إلبــراهــيــم الــبــوعــيــنــيــن، «يــوم 

مــــات فـــالديـــمـــيـــر» لــلــُمــخــرج 

الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــــادي ســـريـــانـــي، 

فلسطين  مــن  المفتاح»  «فــي 

مياسي، «في  راكــان  للمخرج 

ـــنـــازحـــيـــن» لــلــعــراقــي  آخـــــر ال

مـــهـــنـــد الــــســــودانــــي، وأخــــيــــراً 

لمريم  جلدها»  «تحت  فيلم 

مسراوه.

ً «الدوحــة لألفــالم» تدعـم ٣٩ مشــروعاً سينمــائيا
ضمن دورة منح ربيع التمويلية للعام ٢٠٢٠

ــخــرجــات ــُم ل ــاً  ــم ــل ــي ف و١٨  قــطــر  ـــن  م ـــــالم  ألف مـــشـــاريـــع  ـــى٦  األول لــلــمــرة  الــمــؤســســة  دعـــم  عــلــى  تحصل  ــدة  ــدي ج دول   ٤

حفار القبوركالب الصيد

في جلسة جديدة من مبادرة «أدب الطفل».. د.البكري:

فــي   :]  - الـــــدوحـــــة 

جلسة جــديــدة مــن «مــبــادرة 

اســتــضــافــت  ـــطـــفـــل»  ال أدب 

التشكيلية  والــفــنــانــة  الــكــاتــبــة 

اللبناني  الكاتب  الــعــالــي،  لينا 

الـــــدكـــــتـــــور طــــــــارق الـــبـــكـــري 

الطفل  أدب  دور  لــمــنــاقــشــة 

الطفل  شخصية  تكوين  فــي 

اإلســـالمـــيـــة، الــــذي أكـــد على 

أهمية االعتناء باألبحاث ذات 

وتحديثها  اإلســالمــي،  الــبُــعــد 

األطــفــال  متطلبات  لــتــواكــب 

فــي الــعــصــر الــحــالــي، مشيراً 

في  ــة  اإلعــالمــّي تجربته  إلـــى 

مــجــلــة «كـــونـــا» الـــتـــي تــصــدر 

الكويتية،  األنــبــاء  وكــالــة  عــن 

والــتــي تــهــدف إلـــى االهــتــمــام 

مختلف  مــن  األطـــفـــال  بفئة 

وتــعــّزز  واألديـــــان  الجنسيات 

مــفــاهــيــم الــقــيــم األخــالقــّيــة 

من  الُمجتمعية.  والــمــبــادئ 

جهتها اعتبرت لينا العالي أنه 

ال بد من التأقلم مع الظروف 

بديلة  حلول  وإيــجــاد  الحالّية 

وذكــــــّيــــــة الســــتــــمــــرار إثــــــراء 

ــة،  األدبــيّ باألعمال  المكتبات 

والتواصل مع الطفل من خالل 

ومن  لــه،  المقدمة  األعــمــال 

بــيــن هـــذه الــحــلــول االعــتــمــاد 

في  اإللكترونية  القراءة  على 

الفترة الحالّية. في حين أكد 

الــدكــتــور الــبــكــري أن الـــورق 

لـــــه روحـــــيـــــة خــــاصــــة رغــــم 

والكتب  التكنولوجيا،  تــطــّور 

اإللـــكـــتـــرونـــيـــة خـــاصـــة عــنــد 

األطفال الذين يحبون الرسوم 

واأللـــــوان الــتــي تــزّيــن المجلة 

لكن النسخة الورقية ال يمكن 

مــمــا يجعل  أن تــتــوفــر دائـــمـــاً 

النسخة اإللكترونية حالً ثانوياً 

وبــديــالً فــي حــال عــدم توفر 

أوضح  كما  الورقّية.  النسخة 

أن الكتابة لليافعين والشباب 

ـــاً  واألطــــــفــــــال تـــتـــطـــلـــب وعـــي

فئة  كــل  خصوصية  بأهمية 

الموجهة  الــرســائــل  وتــركــيــز 

وبسيطة  سلسة  بطريقة  لها 

لتصل الفكرة بسهولة إضافة 

الخط  يــكــون  أن  أهمية  إلـــى 

وسهل الــقــراءة، كما  واضــحــاً 

لها  ــُمــصــاحــبــة  ال ـــصـــور  ال أن 

األفــكــار  شــرح  فــي  كبير  دور 

واألحـــــــــــداث. مــبــيــنــاً أنـــــه مــا 

زال هــنــاك شــح فــي األعــمــال 

الموجهة لألطفال تحت سن 

العربي  األدب  فــي  ســنــوات   ٥

وهـــي األعـــمـــال الــتــي تحتوي 

والتي  كتابة  دون  صــور  على 

لتخّيل  للطفل  المجال  تفتح 

اهتمام  لعدم  نظراً  األحـــداث 

األهل بمثل هذه األعمال. 

مطلوب االعتناء باألبحاث ذات البُعد اإلسالمي

د.طارق البكري

ينظم   :]  - الــدوحــة 
جـــالـــيـــري آفـــــاق وبــالــتــعــاون 
وآرت  البدر  منى  الفنانة  مع 
افــــتــــراضــــيــــاً،  ســــي مــــعــــرضــــاً 
لــلــفــنــانــة الــســي تــابــت بــعــنــوان 
«بـــنـــات أســــــــراري»، والــــذي 
ـــضـــوء عـــلـــى أعـــمـــال  يــســلــط ال
الــــفــــنــــانــــة الــــمــــســــتــــوحــــاة مــن 
الـــمـــدرســـة الــتــكــعــيــبــّيــة الــتــي 
إلى  للوصول  وسيلة  اتخذتها 
نــتــائــج مــدروســة ومــقــصــودة 
ألهــدافــهــا الــفــنــّيــة، مــتــمــّردة 
فــــي ذلـــــك عـــلـــى الــتــكــعــيــبــيــة 
ــيــديــة ومـــعـــتـــمـــدة عــلــى  ــتــقــل ال
تجارب  من  مستلهم  أسلوب 
تـــلـــك الـــمـــدرســـة ورّوادهــــــــا، 
وفـــي هـــذا الــمــعــرض اتــبــعــت 
بــحــثــت  الــفــنــانــة شـــكـــًال فــنــيــاً 
فــيــه عـــن األصـــالـــة والــتــمــّيــز 
عن  بــالــخــروج  فيه  وأبــدعــت 
نـــمـــط الـــحـــركـــه الــتــكــعــيــبــيــة 
لـــــتـــــكـــــون وســـــيـــــلـــــة لــــعــــرض 
أعــــمــــالــــهــــا بـــتـــقـــنـــيـــة وفـــكـــر 
مــنــفــردة  بــصــمــة  ذي  إنــســانــي 
فـــــي اإلخـــــــــراج ُمـــســـتـــعـــرضـــة 
 ١٤ وجـــوه الــنــســاء مــن خــالل 

المعرض  وعــن  فــنــّيــة.  لــوحــه 
استلهمت  تابت:  السي  تقول 
مــن لــوحــات بــيــكــاســو الــعــديــد 
مـــن األفــــكــــار والـــتـــي عــمــلــت 
تكعيبية  إلـــى  تــحــويــلــهــا  عــلــى 
حـــــديـــــثـــــة مـــــســـــتـــــوحـــــاة مـــن 
دون  بــــيــــكــــاســــو  تـــكـــعـــيـــبـــيـــة 
نـــســـيـــان الــــجــــذور والـــقـــواعـــد 
ـــة، مــضــيــفــة: مــع  ـــمـــّي األكـــادي
االفتراضية  المعارض  بروز 
متحّمسة  أصبحت  قطر  في 
تــعــرض  أعـــمـــالـــي  أرى  ألن 

ـــمـــنـــصـــات الـــرقـــمـــيـــة  عـــلـــى ال
ــعــالــم أجــمــع نــظــرة  لــيــلــقــي ال
مــــتــــفــــحــــصــــة عــــــلــــــى الـــــفـــــن 
الحياة  أن  سيما  ال  التكعيبي 
قاسية  ظروفاً  علينا  تفرض 
ـــتـــعـــّذر عــلــيــنــا مــــن خــاللــهــا  ي
حــــضــــور بــــعــــض الــــمــــعــــارض 
بــســبــب  أو  االنـــشـــغـــال  بــســبــب 
جانبها  مــن  الــمــســافــات.  بُــعــد 
مع  البدر:  منى  الفنانة  تقول 
المفروضه  القيود  رفــع  بــدء 
والعودة  «كوفيد-١٩»  جــراء 

الطبيعية  للحياة  التدريجّية 
والــتــي لــن يــتــم لــهــا أن تــعــود 
كـــمـــا كـــانـــت ســــابــــقــــاً، أصــبــح 
لــلــعــالــم  الــمــجــتــمــع مــتــعــطــشــاً 
االفــــتــــراضــــي بـــعـــد مــــا لــمــس 
ـــيـــة هــــــذا الـــتـــقـــنـــيـــات،  إيـــجـــاب
والـــتـــي جــعــلــت كـــل شـــيء فــي 
مــتــنــاول الــيــد وبــضــغــطــة زر 
مع  أنــه  على  وتــؤكــد  واحــدة، 
الحياة  فــي  انشغاالتنا  تــزايــد 
ويــــأتــــي انــــطــــالق الـــمـــعـــرض 
بــــالــــرغــــم مــن  إلــــكــــتــــرونــــيــــاً 

الــعــرض  أن  إال  الــقــيــود  رفـــع 
االفـــتـــراضـــي يـــقـــّدم األعــمــال 
الــــفــــنــــيــــة بــــأســــلــــوب حـــديـــث 
في  للجمهور  أكثر  وتفاعلي 
ويمكن  الــعــالــم  أنــحــاء  جميع 
وقـــت،  أي  فـــي  ـــه  ل الــــرجــــوع 
زيارة  للجمهور  يمكن  حيث 
التالي الرابط  على  المعرض 
w w w . a r t s y .  / / :h t t p s
a f a q - a r t -  /s h o w  /n e t

space-banat-asrari
جاليري  أن  بالذكر  جدير 
آفـــــــــاق هــــــو مــــســــاحــــة فـــنـــيـــة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة قـــطـــريـــة تــعــمــل 
عــلــى اســتــحــداث عــالــم الــفــن 
االفــتــراضــي وعـــرض أعــمــال 
الــفــنــانــيــن ومـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
ــلــنــهــوض  ـــرقـــمـــي ل ـــعـــالـــم ال ال
قطر  في  التشكيلية  بالحركة 
السياق  هذا  وفي  وخارجها، 
ـــيـــري بــالــتــعــاقــد  ـــجـــال قـــــام ال
لــعــرض   artsy الــمــنــصــة  مــع 
األعـــمـــال لــشــريــحــة عــالــمــّيــة 
مـــــن الـــفـــنـــانـــيـــيـــن وُمـــقـــتـــنـــي 
الفن  وهــواة  الفنّية  األعــمــال 

وُمحبيه. التشكيلي 

«بنات أسراري».. يتمّرد على التكعيبية التقليدية
في معرض افتراضي يستعرض وجوه النساء

لألنشطة  مواصلة  في   :]  - الدوحة 
البصرية  الفنون  مركز  يقّدمها  التي  الفنّية 
التشكيلي  الفنان  قــّدم  بُعد،  عن  لُمنتسبيه 
عمر الشهابي في بث حي عبر قناة المركز 
ــيــوتــيــوب مــحــاضــرة فـــي أســاســيــات  عــلــى ال
رســـم الــخــيــل، حــيــث قـــّدم تــعــريــفــاً لــقــواعــد 
وأســاســيــات الــرســم بــطــريــقــة رصــيــنــة من 
خـــالل الــحــلــقــة الــثــانــيــة مــن بــرنــامــج ورش 
الورشة  مشاهدة  يمكن  بأنه  علماً  الرسم، 
يتم  أن  عــلــى  الــمــركــز،  قــنــاة  عــلــى  مــســجــلــة 
اســتــئــنــافــهــا األســــبــــوع بــعــد الـــُمـــقـــبـــل، حــيــث 

ـــقـــّدم الــــورشــــة عــلــى مـــــدار أربـــــع حــلــقــات  ت
سيكون  فيما  أسبوعين،  كل  حلقة  بمعدل 
موعد  على  البصرّية  الفنون  مركز  متابعو 
معمر  للفنان  الرسم  فن  ورشة  الستئناف 
فن  في  وورش  الُمقبل،  األربعاء  يوم  تازي 
مشرف  الــحــديــدي  وصــفــي  للفنان  الــخــزف 
قــســم الـــخـــزف بــالــمــركــز، وفـــنـــون الــحــفــر 
محمود  وســام  التشكيلّية  للفنانة  الطباعي 
كل  بأن  علماً  الُمقبلة،  األيام  خالل  رضوان 
حلقاتها  عرض  في  االستمرار  سيتم  ورشة 

أسبوعين. كل 

ُمحاضرة في أساسيات رسم الخيل
 :]  - ــــــــــدوحــــــــــة  ال
الــجــزيــرة  معهد  يستضيف 
الغد  حلقة  ضــمــن  لــإلعــالم 
األسبوعّية  التفاعلّية  نافذته 
«نــــــصــــــف ســــــاعــــــة مـــــــــع..» 
الــمــذيــعــة بــقــنــاة الــجــزيــرة 
اإلخــــبــــاريــــة مــــيــــادة عـــبـــده، 
ـــمـــام الــســاعــة  وذلــــــك فــــي ت

الــعــاشــرة مـــســـاًء عــبــر مــنــصــة الــمــعــهــد على 
انـــســـتـــغـــرام، حــيــث تــتــطــّرق خــــالل الــحــلــقــة 
المحطات  أهــم  ــة،  اإلعــالمــّي مسيرتها  إلــى 
الـــبـــارزة فـــي تــاريــخــهــا الــمــهــنــي وفـــي قــنــاة 
الذي  البرنامج  وانطلق  اإلخبارية،  الجزيرة 
منتصف  الصعبي،  سماء  اإلعالمية  تقّدمه 
من  عـــدداً  باستضافته  الماضي  مــايــو  شهر 

حسن  وهم:  الجزيرة،  نجوم 
جمول، محمد كريشان، غادة 
توفيق،  العابدين  زين  عويس، 
خـــديـــجـــة بــــن قـــنـــة، وأســـمـــاء 
ــــــى أن  ـــــشـــــار إل الـــــحـــــمـــــادي. يُ
التحقت  عبده  ميادة  المذيعة 
اإلعــالمــّيــة،  الــجــزيــرة  بشبكة 
ومقدمة  مــذيــعــة   ٢٠١٤ عـــام 
شاشة  على  حالياً  تقّدم  والبرامج.  لألخبار 
الــجــزيــرة نــشــرات األخــبــار وبــرامــج عــديــدة 
التفاعلّية  والنشرة  خاص،  لقاء  اليوم،  كلقاء 
بداياتها  في  ميادة  كانت  وقــد  «نشرتكم»، 
ُمــذيــعــة فــي اإلذاعــــة لــمــدِة خــمــِس ســنــوات، 
بعدها عملت ُمقدمة نشرات رئيسة وبرامج 

في قنوات فضائية عربية عدة .

ميادة عبده ضيفة «نصف ساعة مع..»
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من دروس الحياةمن دروس الحياة

التفاصيل 
الصغيرة 

أجمل بكثير 

معظم  أو  دائـــمـــاً  بــحــيــاتــنــا  كــبــشــر  نــحــن 
بمعنى  فقط  العامة  الصورة  نرى  األحيان 
نراها  وكبيرة  واضــحــة  الــصــورة  طالما  أنــه 
حتى  نتوقف  وال  ونمّر،  الوقت  من  لبعض 
الذهاب  ثم  ومن  عليها  نظرة  إلقاء  لمجرد 
من  أنــه  صحيح  مــجــدداً.  إليها  نلتفت  وال 

الممكن أن تكون 
الصورة بشكل كبير جميلة ولكن عندما 
تراها بأدق التفاصيل تصبح أجمل وأجمل، 
عندما ترى السماء فإنك تُركز تلقائياً على 
حول  هو  بما  قليالً  تأملت  لو  ولكن  القمر 
مهماً  دوراً  تلعب  النجوم  أن  ستجد  القمر 
ــلــوحــة الــفــنــيــة لتجعل  فـــي تــكــويــن هــــذه ال
عندما  كذلك  واألمــر  جــمــاالً،  أكثر  اللوحة 
من  تــراهــا  مــرســومــة،  فنية  بلوحة  تنبهر 
بعيد وتذهب، ولكن عندما تقترب وتراها 
عن قرب تندهش أكثر ألن تفاصيل اللوحة 
التراها من بعيد والجمال يكمن في قرب 
الشيء ألن هنالك أشياء نفكر من بعيد أنها 
رائعة ولكن في الحقيقة لو اهتممت بهذه 

التفاصيل الصغيرة ستجد فارقاً كبيراً. 
وكما في حياتنا العادية أحياناً التفاصيل 
بنفوسنا  سواء  كبيراً  فارقاً  تُحدث  الصغيرة 
أو نفوس اآلخرين تلك التفاصيل الصغيرة 
بالفعل  هــي  فــائــدة  بــال  البعض  يــراهــا  التي 
ــهــا تــجــعــل يــومــهــم أو  مــهــمــة … مــهــمــة ألن
يــومــك أجــمــل، هــي الــتــي تــصــنــع الــســعــادة، 
تجعلك  التي  هي  البسمة،  تصنع  التي  هي 
لكي  ُخــلــقــوا  أشـــخـــاصـــاً  هــنــالــك  أن  تــشــعــر 
يــجــعــلــوا يــومــك أجـــمـــل، وهــــذه الــتــفــاصــيــل 
تتوقف  أن  فقط  تحتاج  بل  عناًء  تحتاج  ال 
عندها وبدال من أن تراها من بعيد فقط 
كبيراً،  تعمق واهتم بأصغرها ستجد فارقاً 
ستجد ال إرادياً البسمة على وجهك ووجهه، 
ستجد أن هذه التفاصيل البسيطة أصبحت 
مهمة جداً والبد من التمعن فيها والوقوف 
عنها  أتحدث  التي  التفاصيل  هذه  عندها، 
بسعادة  تغمرك  تفاصيل  إنسانية،  تفاصيل 

سواء فعلتها فُترد لك في يوم من األيام أو 
شخص يفعل معك هذه التفاصيل.. 

التفاصيل التي أتحدث عنها هي مواقف 
قد تكون مواقف عامة وعادية ولكن عندما 
بالفعل  أنها  ستجد  الصغيرة  بأمورها  تهتم 
أمور رائعة وجميلة، فعندما تجد من يعز 
يشعر  وتــســانــده  معه  وتقف  بمحنة  عليك 
يوجد  اليــزال  الحياة  هذه  وأن  باالطمئنان 
أشــخــاص يــقــفــون بــجــانــبــك، عــنــدمــا تضيق 
عــلــيــك دنـــيـــاك ويـــأتـــي الــشــخــص الــمــنــاســب 
فتشعر  ألســـرارك  كاتماً  ويــكــون  ليسمعك 
من  فرحة  وتغمرك  واالطمئنان  بــاألمــان 
العمل  ضغط  عليك  يكثر  وعندما  الداخل، 
وتذهب  هــذا  كــل  تــرك  تريد  بأنك  وتشعر 
ويـــأتـــي مـــن يـــهـــدئ مـــن غــضــبــك وروعــــك 
أنت  لــك  ويــقــول  تهدئك  كلمات  ويعطيك 
رائـــع وعــمــلــك جــيــد وســـوف تصبح أفــضــل، 
هنا تشعر بأنك تريد أن تجتهد أكثر وتشعر 
لعملك  تقديرهم  بسبب  التوصف  بفرحة 
والساعات الطويلة التي تقضيها في العمل، 
الجميل باألمر أن هذه التفاصيل الصغيرة 
ألنها  كبيراً  فارقاً  تحدث  بالعمل  خصوصاً 
تــجــعــل الـــــذي يــجــتــهــد ويــتــعــب مــهــمــاً وأنـــه 
جميلة  بكلمات  ولــو  التقدير  هــذا  يستحق 
وإيجابية تبقى في النفس لألبد كنقش على 
الحجر، وهذه التفاصيل الصغيرة هي التي 
تحدث فارقاً في األنفس. وأيضا ضع بعين 
فهي  التفاصيل  بهذه  تبادر  عندما  االعتبار 
وضعت  ألنــك  بسعادة  تشعر  تجعلك  أيضاً 
فعندما  اآلخرين  نفوس  في  السعادة  هذه 
تــشــكــر شــخــصــاً عــلــى أفــعــالــه تــجــعــل يــومــه 
جميالً وعندما تبتسم بوجه اآلخرين تجعل 

اآلخرين ُيكملون يومهم بتفاؤل.
حاول أن تهتم بهذه التفاصيل الصغيرة 
تراها  وكبير  عــام  منظور  مــن  تــراهــا  التي 
كما يراها اآلخرون ومن ثم يذهبون ولكن 
بالتفاصيل  واهتممت  وتأملت  توقفت  لو 

ستجد أموراً رائعة لك ولآلخرين.

بال عنوانبال عنوان

سلمان السليطيسلمان السليطي

 belaenwan_٢٠٢٢@hotmail.com

الــمــكــان والــنــاس والـــزمـــان.. الــوقــت هو 
وتتساقط  وليالينا  أيامنا  تقطف  التي  اآللة 
من  ورقــة  ورقــة  العمر  أشــجــار  مــن  أوراق 
أعـــمـــارنـــا، ســـريـــعـــة الـــعـــد والـــمـــضـــي قـــدمـــاً 
صــعــبــة الـــتـــوقـــف، عــجــالتــهــا ال تــهــدأ تـــدور 
أيدينا  ومددنا  العجلة  إيقاف  حاولنا  وكلما 
أضفنا  فقط  حينها  الساعة  عقارب  لنوقف 
استمتع  فقط  واقعنا..  من  للهدر  آخر  زمناً 
بــالــحــســرة  نـــفـــســـك  تـــتـــعـــب  وال  بــلــحــظــتــك 
لم  إن  كــالــســيــف  الــوقــت  وحــقــيــقــة  والـــنـــدم 

قطعك. تقطعة 
عشرية،  فــروع  عن  عبارة  أعمارنا  واقــع 
عــوده  يصلب  ثــم  لينا،  الحياة  بغصن  تبدأ 
فينجب  يانعاً  ساقاً  فيصبح  للسماء  متجهاً 
بعدها  بالنمو  الــشــجــرة  تــبــدأ  حينها  أفــرعــاً 

!! وهكذا  للعابرين  ظالالً  تصبح 
لــنــتــأمــل أطــــول قــطــعــة يــطــالــهــا الــزمــن، 
هــــي فـــــوق الــــســــاق هــــو عــــبــــارة عــــن فـــرع 

وبعض  كثيرة  عديدة  أفرعاً  يحمل  غليظ 
الهزيلة  اليابسة  األعــواد  عليه  تتكئ  منها 
اليابس  الــغــصــن  هــذا  يــكــون  قــد  بالحقيقة 
هــو الــســنــد لــكــل هــذه األفـــرع والــشــجــيــرات 
؟  بالحقيقة  كما  بالواقع  مرئي  غير  ولكنه 
هــنــا يـــأتـــي الـــزمـــن عــلــى تــلــك الــشــجــرة 
من  مــن أوراقـــهـــا وبــعــضــاً  فــيــقــطــف بــعــضــاً 
أفـــرعـــهـــا ســـنـــة تـــلـــو األخـــــــرى حـــتـــى تــصــل 
وتــنــحــنــي بــقــطــفــة مــنــتــصــف الــعــمــر كــفــرع 

متانة.. األكثر  مازال  يكون  وقد  العشرية 
وهــــنــــا تــــكــــون األمـــكـــنـــة الــــتــــي تــحــتــفــظ 
بــخــطــواتــنــا، نــرســم عــلــى جــدرانــهــا مــالمــح 
ومنها  الحلو  منها  حياتنا  مقتطفات  مــن 
تنشف  إن  ما  الحياة  فن  من  بريشة  المر، 
ــــــوان فـــــإذا قـــطـــار يــمــر ويــمــســح بــعــضــاً  األل
كجرس  الــحــيــاة  عــواصــف  وتــهــب  ويــضــيــف 
وراءهــا  تاركة  الرحيل  بوقت  منبهة  إنــذار 

تكتمل. لم  لوحة 

ونتمنى  بــفــن  نــرســمــهــا  لــوحــاتــنــا  مــعــظــم 
الوقت  سنة  لكن  ألوانها  دفء  في  المكوث 
اللحظات  معها  وتــســرق  تسرقها  والــحــيــاة 
والـــذكـــريـــات! مــحــطــات الــعــمــر ولــوحــاتــه 

مخيف!  تعاقبكم  لكم  سالم 
ومن يروي شجرة الزمن الماء، واأللوان 
وبالتالي  المكان..  هي  لوحتنا  تزين  التي 
بل  رحــلــتــنــا  ومــضــمــون  حكايتنا  أصــل  هــي 

وخيالها. بواقعها  الحياة  هي  حقيقة 
بـــحـــيـــاة كــــل مـــنـــا أشــــخــــاص هــــم الــســبــب 
كـــالـــبـــتـــرول لـــلـــســـيـــارة -  وهـــــم الــنــتــيــجــة - 
فـــهـــؤالء األشــــخــــاص إمــــا ســبــب فـــي عــمــار 
شجرة  أو  خضراء،  مثمرة  شجرة  وزراعــة 
هي  كــذلــك  حــيــاة،  وال  بــهــا  روح  ال  خــامــلــة 
ألــوان  ذات  تــكــون  أن  إمــا  الــمــكــان  لــوحــات 
والــخــيــال  الــفــن  ريــشــة  فيها  تتناغم  زاهــيــة 
ـــفـــراشـــات وتــتــغــنــى بــهــا  وتـــتـــراقـــص بـــهـــا ال
الــعــصــافــيــر وإمــــا الــعــكــس مــرثــيــة الــمــكــان 

واأللوان.
الــفــلــســفــة الـــمـــأخـــوذة مـــن ذلــــك هـــي أن 
وهي  للحياة  مــســخــرات  والــمــكــان  الــزمــان 
عــلــى  ـــنـــدم  ن أن  إمـــــا  وجـــمـــيـــعـــاً  األســـــــــاس.. 
مــحــطــات الــعــمــر الــتــي داهــمــتــنــا ومــضــت، 
أعد  المهم  ولكن  ووقتها  حينها  انتهى  وقد 
قصيرة  فالحياة  بــاأللــوان،  وزينها  رسمها 
أن  كان  مهما  ألحد  تسمح  وال  بها  استمتع 
بك..  الخاصة  األلوان  ريشة  منك  يقتطف 
عـــش وزيــــن وتـــزيـــن وتــغــنــى بـــاأللـــوان وال 
سائحاً  يــكــون  أن  إال  الــزمــن  لقطار  تسمح 
بــمــحــطــات الــحــيــاة.. لــنــحــيــا من  مــســتــمــتــعــاً 
يــانــعــة  خـــضـــراء  شــجــرة  وغــــرس  زرع  أجـــل 
يذكرها  لــألحــبــاب  مظللة  للنظر  مــريــحــة 
حين. كل  وثمرها  بطعمها  ويتلذذ  الجميع 

بــأيــديــنــا الــتــغــلــب عــلــى الـــنـــاس والــمــكــان 
المحاولة  العبور..  ثالثية  هم  حقاً  والزمان 

معي؟. تتفقون  فهل  برهان  خير  هي 

ثالثية العبور 
بالحياة

ـــعـــمـــر   ال أوراق  ـــط  ـــاق ـــس ـــت ـــت ف  .. ولــــيــــالــــيــــنــــا  أيـــــامـــــنـــــا  يـــقـــصـــف  الــــــوقــــــت  من خارج الحدودمن خارج الحدود

إيمان آل إسحاقإيمان آل إسحاق

Emy٢٢alishaq@gmail.com

هبة الرئيسيهبة الرئيسي

ولكـــــن جمــــيلة  كـــــبير  بشــــكل  الصــــورة 
عــندما تــراها بـأدق التفــــاصيل تصــبح أجــمل

@heba_alraeesi 
Hebaalraeesi٩٢@hotmail.com

 Vs نشيط وسمين
ضعيف وكسالن

الــنــاس  مــن  كــثــيــًرا  أواجــــه  العملية  حــيــاتــي  فــي 
ولـــديـــهـــم نــفــس الـــتـــســـاؤالت ونـــفـــس الــتــوجــهــات 

واألهداف وهي كيف أصبح أقل وزنًا ؟
هــنــاك مــراِجــعــة أربــعــيــنــيــة الــعــمــر دخــلــت علّي 

قائلة:
خـــولـــة، الــمــيــزان يــعــانــدنــي! وبــيــجــنــنــي، وزنـــي 
الغذائية  واألنظمة  الــطــرق  كــل  حــاولــت  ماينقص 
الــتــي أعــرفــهــا وأســــّوي ريــاضــة بشكل يــومــّي لكن 
الــــوزن مــايــنــزل، حــركــتــي كــثــيــرة فــي الــبــيــت ومــا 
نفسي  وحرمت  الغازية،  المشروبات  أبــًدا  أتــنــاول 
من الشوكوالتة التي أعشقها وبعد وزني ماينزل !!
ــــــد» أخــصــائــيــي تــغــذيــة ومــافــي  وراجـــعـــت «واي
التخسيس  منتجات  على  فلوسي  وصرفت  فايدة 

واألندية الصحية  ووزني ماينزل !
إَذْن لماذا ال ينقص وزن السيدة مع أنها تتحرك 

كثيًرا وتتناول طعاًما قليًال؟
تخفيف  عصر  الحالي  عصرنا  في  الممكن  من 
الوزن أو عصر َهَوس النحافة حيث أصبح الجسم 
النحيف هدًفا يسعى إليه كثير من النساء والرجال 

على حد سواء .
وامتألت األسواق بمنتجات التنحيف والتخسيس 
أنها  بائعوها  يــدعــي  ومستحضرات  أعــشــاب  مــن 

تساعد الجسم على خسارة الدهون.
إَذْن نــعــود إلـــى عــنــوان الــمــقــال مــاهــو األفــضــل؟ 
وزن  وذا  نشيًطا  تكون  أو  وكسوًال  نحيًفا  تكون  أن 

زائد؟؟

اإلجابة
في السنوات األخيره كنت أهتم اهتماًما كبيًرا 
الدراسات  فقرأت  منه  والتخلص  الوزن  بموضوع 
ــّمــْت بــهــذا الــخــصــوص  الــحــديــثــة والــبــحــوث الــتــي ت
الدراسات  من   ٪٧٥ أن  أخبركم  أن  وباستطاعتي 
اإلنسان  أن  إلــى  تشير   ١٩٥٠ عــام  منذ  تّمت  التي 
صحية  مشاكل  الــوزن  ذلك  له  يسبب  لن  الممتلئ 

إذا كان ممن يمارسون الرياضة.
وهناك دراسات تقول إن العادات غير الصحية 
الشخص  إصــابــة  ارتــفــاع  فــي  األهـــم  المؤثر  كــانــت 

بأمراض القلب.
الدراسة  بهذه  أفاجئك  دعني  القارئ  عزيزي 
الشديدة  النحافة  مــن  يعاني  الـــذي  الشخص  أن 
قــد يــكــون فــي خطر أكــثــر مــن أصــحــاب األوزان 

الزائدة. 
الدهون  تخزن  النحيلة  أجسامهم  أن  والسبب 
بما  والقلب  كالكبد  الداخلية  األعضاء  حول  عميًقا 

يسمى الدهون األحشائية أو الحشوية.
بالوزن  النفس  إشغال  أن  به  أخبرك  أن  أريد  ما 
وحزينًا  ومتوتًرا  بائًسا  سيجعلك  فقط  والرشاقة 
ويجعلك تقارن نفسك باآلخرين وسيجعلك تكره 
الــمــتــوازن  بــالــغــذاء  نفسك  إشــغــال  بينما  جــســمــك، 
والحياة الصحية التي تحتوي على رياضة منتظمة 

يعطيك فرصة أكبر لنقصان الوزن.
ودمتم سالمين.

ــــوازن والـــحـــيـــاة الــصــحــيــة.. ــــمــــت الــــغــــذاء ال
ـــــــــــــوزن ــــــــــاص ال ــــــــــق طـــــــريـــــــقـــــــك إلن

صحتك مع البحرصحتك مع البحر

خولة عبداهللا البحرخولة عبداهللا البحر

kbahar.qtr@gmail.com

ربما يشكو البعض من عدم شعوره بالسعادة 
أو أن السعادة ال تقترب منه رغم ثرائه وغناه، 
وهنا تكون اإلشكالية، فالبعض ثري ومع ذلك 
أنــه ال يشعر بــالــســعــادة ولم  نـــراه يــقــول دائــمــاً 
غياب  في  تكمن  والمشكلة  سعيداً،  يوماً  يكن 
ُمعتقدين  لديهم،  للسعادة  الحقيقي  المعنى 
أنها ال تخرج عن المال، ولم يخطر ببال ممن 
الذين  أو  حياتهم  فــي  بــالــســعــادة  يــشــعــرون  ال 
الحقيقية  السعادة  أن  معنى،  بال  حياتهم  تمر 
بين يديه لكنه لم يرها أو ُيدركها، لذلك نرى 
أســعــد الــنــاس أنفعهم لــلــنــاس، ولــهــذا نــجــد أن 
وهي  واحــدة  كلمة  في  تتلّخص  المنفعة  هذه 
أروع  فما  الــســعــادة،  قــّمــة  فالعطاء  «الــعــطــاء» 
العطاء الذي يمنح صاحبه هذا الشعور الراقي، 
فتلك الصفة تجمع معها صفات كثيرة مهمة 
مثل أن يكون اإلنسان مثابراً وطموحاً ودؤوباً، 
عز  اهللا  مــن  صاحبها  تــقــّرب  الــعــطــاء  وصــفــة 
وجل وتجعله تقياً، فهو ُيعطي وهو في أمّس 
الــحــاجــة لــمــن ُيــعــطــيــه، وربـــمـــا يــضــيء شمعة 

لآلخرين حتى لو حاولوا إطفاءها.
الصبر،  صاحبه  ُيعّلم  العطاء  فــإن  ولــهــذا،   
ينتظر  وال  نــظــيــر،  أو  عــطــاء  بـــال  ُيــعــطــي  فــهــو 
المقابل. فالعطاء كما أسلفنا، صدق و إخالص 
واإلنــســان  للجميل.  ذكــر  و  احــتــرام  و  تقدير  و 
يملك  مــا  ويمنح  الــحــب  بكل  ُيعطي  الِمعطاء 

من أحاسيس ومشاعر، وُيعطي وهو في أمّس 
الــحــاجــة لــمــن يــعــطــيــه. وحــيــن يفعل اإلنــســان 
من  الكلمة  تحمله  ما  بكل  إنسان  فهو  ذلــك، 
صفة  إلـــى  هنا  اإلنــســانــيــة  تــرجــم  ألنـــه  معنى، 
وهبنا  التي  الصفة  وتلك  العطاء،  وهــي  رائعة 
ما  أعطيت  إذا  فإنك  كاملة،  إنسانية  إياها  اهللا 
هــذا  عملك  فسيجعلك  يملك  ال  لــمــن  تملك 
به، وهنا يجب  بعطائك مسروراً  سعيداً  إنساناً 

أن نعلم جيداً كيف نحرص على العطاء.
ألن  الــصــبــر،  عبر  يــأتــي  هــذا  أن  وبالتأكيد   
الــعــطــاء ُيــعــلــمــنــا الــصــبــر أيـــضـــاً وعـــــدم انــتــظــار 
الــمــقــابــل، وكـــم رأيـــنـــا كــثــيــريــن يـــّدعـــون أنــهــم 
يُعطون بال حساب ولكنهم لألسف ال يشعرون 
وهؤالء يعتقدون أن العطاء يقتصر  بالسعادة، 
ال  وهــذا  فقط،  الملموس  المادي  العطاء  على 
ُمخالف  وحده  المادي  العطاء  ألن  خطأ،  شك 
ُيفرح  قــد  الــمــادي  فالعطاء  اإلنسانية  لشريعة 
وُيــســعــد قــلــيــالً، ولــكــن قــد يقصر مــدى  قــلــيــالً 
الذي  العطاء  ذلك  بعكس  النفس،  على  تأثيره 
به  يشعر  ال  الــذي  العطاء  وهــو  البشر  يحتاجه 
المعطى، فوقعه على نفس المعطي والمتلقي 
كــبــيــر، ذلـــك الــعــطــاء الــــذي يجعلك مــدعــومــاً 
لهذا  الحقيقية  الترجمة  ألن  والــوفــاء  بالحب 
العطاء في هذه الحالة هي توفير غذاء للروح 

وبما يؤلف القلوب. 

اإلنــســان  يــكــون  أن  هــو  الحقيقي  والــعــطــاء   
شــمــعــة تــضــيء لــآلخــريــن، وال يــهــم فــي هــذه 
الشمعة  تلك  بــنــور  ينعم  مــن  نــرى  أن  الــحــالــة 
يحاول إطفاءها، وال يجب أن نقف عنده كثيراً 
فربما يحتاج شمعة مرة أخرى في حالة أحلك 
ظالماً ويتعلم من الدرس الماضي وأال يطفئ 
الشمعة مرة أخرى، وعلينا إضاءة الشمعة مرة 
في  آخر  إنسان  هناك  يكون  ربما  ألنه  أخــرى 
لو  أننا  نقول  أن  وليس  لضوئها،  حاجة  أمــّس 
أضأنا الشمعة فثّمة من يريد إطفاءها، فطالما 
امتدت أيادينا لتضيء الدرب تجلي الكرب عن 
إنسان آخر أو مجموعة أو عشيرة، فال يجب أن 

نتوقف عن العطاء.
أنــه  والــمــؤكــد  يستحقه  مـــن  دومـــــاً  فــهــنــاك 
نعطي  أن  فــعــلــيــنــا  حــــب،  فــالــعــطــاء  ســيــنــالــه، 
العطاء  هــذا  مقابل  كــان  إذا  يهم  وال  حب  بكل 
وإنكاراً،  جحوداً  اآلخر  الطرف  من  الوجداني 
وال يــجــب أن نــتــوقــف عـــن الــعــطــاء ألنــــه من 
الخطأ أن نستسلم للجاحدين وناكري الجميل، 
ثناًء،  أو  شكوراً  أو  حمداً  ينتظر  ال  ُيعطي  فمن 
فالقاعدة تقول «من يأخذ وال يشبع ال يعرف 
الــشــكــر.. ومـــن يــعــطــي دائـــمـــاً ال يــتــوقــف عن 
العطاء أبداً.. ومن ال يعطي مطلقاً لن يهم أبداً 
بالعطاء» وكلما أعطيت بال مقابل كلما رزقت 
بــال تــوقــع فــاعــمــل الــخــيــر بــصــوت هـــادئ فــغــداً 

يــتــحــدث عــنــك عملك بــصــوت مــرتــفــع، وهــذا 
يجعلنا  مــا  وهـــذا  للعطاء  جــديــداً  معنى  يمنح 
ننتظر  وال  ُمكرهين  ال  طائعين  أيضاً،  سعداء 
من األخــر سوى الصدق واإلخــالص والتقدير 

واالحترام وذكر الجميل. 
 ومع هذا ال يجب أن نظلم أنفسنا إذا أخطأ 
منحناه  أو  بــعــطــائــنــا  اســتــفــاد  مـــن  حــقــنــا  فـــي 
وقــتــنــا وقــوتــنــا وخــبــراتــنــا، وال يــجــب أن نقول 
يستحق  ال  مــن  أعطينا  أنــنــا  الــحــالــة  هـــذه  فــي 
من  فالعطاء  للندم،  داعــي  وال  يستحق،  ال  ما 
وال  الرئيسية  ومكوناته  المجتمع  قيم  ضمن 
يجب ان تغيب عنه كي يسود الشعور بالمحبة 
قيمنا.  بغياب  غابت  التي  والطمأنينة  واألمــان 
التكافل  المجتمعي  العطاء  أعمال  ضمن  ومن 
االجتماعي والتبّرع بالدم، والعدل في التعامل 

والتحّرر من األنانية.
ولكن  التعامل  فنون  من  فن  هو  فالعطاء   
ما أجمله وأطيبه وأنقاه هذا العطاء الذي يكون 
فنعم العطاء هللا،  لمرضاة اهللا تعالى،  خالصاً 
لن  اهللا  مــع  تعامله  كــان  ومــن  األســــاس،  فهو 
فلن  اهللا  وجــه  ابتغاء  يعمل  كــان  ومــن  ُيخّيبه، 
وأن  جميعاً  التوفيق  اهللا  نسأل  عــطــاؤه..  يقف 
يــجــعــل كـــل أعــمــالــنــا خــالــصــة لــوجــهــه الــكــريــم 
لنفسك  تعش  فــال  الـــوّهـــاب،  الــعــاطــي  سبحانه 

وعش لآلخرين وقّدم الخير والنفع لهم.
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 ١٠٠ مليون دوالر من قطر لتخفيف معاناة السوريين
بناءً على توجيهات صاحب السمو أمام مؤتمر بروكسل الرابع

ــــي    ــــســــان ـــــــب اإلن ـــــــواج ـــــــزام الــــــدولــــــي وال ـــــــت ـــس االل ـــك ـــع ــــــــــــــــوزراء: الـــتـــعـــهـــد الــــجــــديــــد ي نـــــائـــــب رئـــــيـــــس ال
الدوحة - قنا: بناًء على توجيهات 

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 

الـــبـــالد  أمــــيــــر  ثــــانــــي  بــــن حـــمـــد آل 

الــــمــــفــــدى، أعــــلــــن ســــعــــادة الــشــيــخ 

مــحــمــد بـــن عــبــدالــرحــمــن آل ثــانــي 

نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيــر 

لدولة  جديد  تعهد  عن  الخارجية، 

مــلــيــون   ١٠٠ مــبــلــغ  بــتــقــديــم  قــطــر 

للتخفيف  وذلـــك  أمــريــكــي،  دوالر 

يواجهها  التي  اإلنسانية  المعاناة  من 

الشعب السوري.

وأّكد سعادته، في كلمته بمؤتمر 

مستقبل  « دعـــــم  الــــرابــــع  بـــروكـــســـل 

عن  نظم  الــذي  والمنطقة»   ســوريــا 

ـــمـــرئـــي، أن  ـــعـــد عـــبـــر االتــــصــــال ال بُ

الــتــعــهــد الــجــديــد يــأتــي انــطــالقــاً من 

بالوفاء  قطر  لدولة  الراسخ  اإليمان 

بــالــتــزامــاتــهــا الـــدولـــيـــة وبـــالـــواجـــب 

ـــســـانـــي تـــجـــاه الـــشـــعـــب الـــســـوري  اإلن

إلـــى أن مــســاعــدات  الــشــقــيــق، الفــتــاً 

السوري  للشعب  الفعلية  قطر  دولة 

مــلــيــاري دوالر  تـــجـــاوزت  الــشــقــيــق 

أمريكي.

الــتــزامــاً   - قطر  إن «دولـــة  وقـــال 

واألخالقية  اإلنسانية  بمسؤولياتها 

- لــــم تـــدخـــر جـــــهـــــداً، مـــنـــذ بـــدايـــة 

االستجابة  لتعزيز  السورية،  األزمة 

اإلنسانية السريعة وتقديم المساعدة 

الفاعلة للشعب السوري الشقيق».

وأّكـــــد ســعــادتــه عــلــى دعـــم دولـــة 

قطر الثابت للجهود الدولية الرامية 

لألزمة  سياسي  لحل  الــتــوصــل  إلــى 

الــســوريــة عــلــى أســـاس بــيــان جنيف 

مجلس  وقــرارات   ٢٠١٢ لعام  األول 

األمــــن ذات الــصــلــة الســيــمــا الــقــرار 

التطلعات  يلبي  وبــمــا   ،٢٢٥٤ رقــم 

الـــمـــشـــروعـــة لــلــشــعــب الــــســــوري في 

األمـــن واالســتــقــرار والــحــفــاظ على 

وحدة أراضيه.

بن  محمد  الشيخ  ســعــادة  ووّجـــه 

عــبــدالــرحــمــن آل ثـــانـــي، فـــي بــدايــة 

كلمته، الشكر إلى االتحاد األوروبي 

لعقد  الدعوة  على  المتحدة  واألمــم 

هــــذا الـــمـــؤتـــمـــر، كــمــا شــكــر الــــدول 

الــمــشــاركــة عــلــى جــهــودهــا الــمــقــدرة 

الشقيق  الـــســـوري  الــشــعــب  لــمــســانــدة 

االقتصادية  الصعوبات  من  بالرغم 

الــتــي تــواجــهــهــا كــافــة الــــدول بسبب 

 - / كوفيد  كــورونــا  فــيــروس  جائحة 

. /١٩

وأضــــــــاف «نـــحـــن نــــواجــــه أزمــــة 

إنــســانــيــة لـــم تــعــرفــهــا الــبــشــريــة من 

قــبــل تـــم خــاللــهــا حـــرمـــان الــشــعــب 

العيش  مقومات  أبسط  من  السوري 

التحتية  والبنية  والــطــعــام  كالمياه 

األساسية  االجتماعية  والــخــدمــات 

إلى  بــاإلضــافــة  والــصــحــة،  كالتعليم 

ــــذي يـــقـــارب ١٢  ــنــازحــيــن ال عــــدد ال

مليون شخص».

ورأى سعادة نائب رئيس مجلس 

النجاح  أن  الخارجية،  وزير  الــوزراء 

فــي مــواجــهــة الــتــداعــيــات اإلنــســانــيــة 

الكارثية والخطيرة لألزمة السورية 

الحل  إيجاد  خالل  من  إال  يتأتى  لن 

الــســيــاســي الـــذي ينهي هـــذه األزمـــة 

بشكل جذري، وهذه هي مسؤولية 

مجلس  الســيــمــا  الـــدولـــي  الــمــجــتــمــع 

األمن واألطراف الفاعلة.

نتوقع  جيل  سعادته «أي  وتساءل 

الـــســـوريـــة  الــــحــــرب  عــــن  يـــنـــتـــج  أن 

وأطـــفـــال ســـوريـــا شـــبـــوا عــلــى صــور 

الــمــدافــع والــتــفــجــيــرات والــمــجــازر 

بــاألســلــحــة الــمــحــرمــة دولـــيـــاً والــتــي 

طـــالـــت فــــي الــكــثــيــر مــــن األحـــيـــان 

مدنهم وقراهم وعائالتهم؟».

للمجتمع  األوان  «آن  إنـــه  وقـــال 

آلة  إليــقــاف  بجد  يعمل  أن  الــدولــي 

القتل للنظام السوري وأن يضع حداً 

بينه  فــرق  ال  الــذي  المتزايد  لعنفها 

العنيف،  واإلرهـــاب  التطرف  وبين 

الـــلـــذيـــن يـــعـــزز كــــل مــنــهــمــا اآلخــــر 

ويــتــالقــيــان فـــي الـــوجـــود والـــهـــدف 

والنتيجة».

سعادة  كــرر  كلمته،  خــتــام  وفــي 

نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيــر 

ــــخــــارجــــيــــة، الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر  ال

وأوفت  تعهدت  التي  الــدول  لجميع 

الــســوري،  الشعب  تجاه  بالتزاماتها 

وثمن جهود منظمة األمم المتحدة 

واالتحاد األوروبي على تنظيم هذا 

الــمــؤتــمــر وعـــّبـــر عـــن أمــلــه فـــي أن 

تتحقق نتائجه المنشودة.

مساعدات 
قطر الفعلية 

للشعب 
السوري 
الشقيق 

تجاوزت 
ملياري دوالر 

الشعب 
السوري 
محروم 

من أبسط 
مقومات 
العيش.. 

والنازحون ١٢ 
مليوناً 

الشعب 
السوري 
يتعرض 
باستمرار 

لجرائم النظام 
وتداعيات 
كورونا

قطر لم تدخر 
جهداً لتعزيز 

االستجابة 
اإلنسانية 
السريعة 
للشعب 

السوري 

نثّمن جهود 
األمم 

المتحدة 
واالتحاد 

األوروبي 
على تنظيم 

المؤتمر

النجاح في 
مواجهة 
التداعيات 

الكارثية لن 
يتأتى دون 
إيجاد الحل 
السياسي

 مواقف قطرية ثابتــة في دعــم الشعب الســوري  
عبر تأييد  قضيته العادلة سياسياً وإنسانياً في المحافل الدولية واإلقليمية

ـــة  ـــعـــدال ـــل ــــــــــرورة تــــقــــديــــم مــــجــــرمــــي الـــــحـــــرب ل ــــتــــشــــديــــد عــــلــــى ض قــــطــــر تـــــدعـــــم الـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي مـــــع ال
ـــــد  أّك  :]  - الــــــدوحــــــة 
تـــعـــهـــد قـــطـــر الـــجـــديـــد بــمــبــلــغ 
لتخفيف  دوالر  مــلــيــون   ١٠٠
الـــمـــعـــانـــاة اإلنـــســـانـــيـــة لــلــشــعــب 
ـــشـــقـــيـــق، مـــواقـــف  ـــــســـــوري ال ال
الدوحة المبدئية والثابتة تجاه 
قضية الشعب السوري العادلة، 
سياسياً وإنسانياً، والوقوف إلى 
دامــت  التي  محنته  فــي  جانبه 
أكـــثـــر مــــن ٩ ســــنــــوات كــامــلــة 
النظام  واستبداد  تعنت  بسبب 

السوري. 
محمد  الشيخ  سعادة  وأشــار 
بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن آل ثــانــي، 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
كلمته  فـــي  الــخــارجــيــة  وزيـــــر 
أمـــام مــؤتــمــر بــروكــســل الــرابــع 
سوريا  مستقبل  دعــم  بعنوان» 
والــمــنــطــقــة»، أمـــــس، إلــــى أن 
الفعلية  قطر  دولــة  مساعدات 
لـــلـــشـــعـــب الــــــســــــوري الـــشـــقـــيـــق 

تجاوزت الملياري دوالر. 
ويـــجـــّســـد الــتــعــهــد الــقــطــري 
الـــــتـــــزام قـــطـــر الــــثــــابــــت تــجــاه 
الشقيق  السوري  الشعب  قضية 
منذ  النزاع  ويــالت  يعاني  الــذي 
ثورته السلمية عام ٢٠١١ وبعد 
ــنــظــام هــــذا الــشــعــب  أن دفــــع ال

وبين  بينه  االختيار  إلــى  اآلبــي 
همجية  بــشــعــارات  الــفــوضــى، 
مــثــل «األســــد أو حـــرق الــبــلــد» 
ليتم تدمير شعب وبلد بأكمله 
شعبه  يقتل  نظام  تعنت  بسبب 
األسلحة  أنــواع  كافة  ويستخدم 
ـــرامـــيـــل مـــتـــفـــجـــرة إلـــى  مــــن ب
أســـلـــحـــة كـــيـــمـــاويـــة إلخـــــراس 
ألــســنــتــهــم الــمــطــالــبــة بــالــحــريــة 

والعدالة االجتماعية. 
ــــدت دولــــة قــطــر إنــه  كــمــا أّك
اإلنسانية  بمسؤولياتها  التزاماً 
تدخر  لــم  فإنها   - واألخــالقــيــة 
جـــــهـــــداً مــــنــــذ بـــــدايـــــة األزمـــــــة 
الــســوريــة، لــتــعــزيــز االســتــجــابــة 
اإلنــســانــيــة الــســريــعــة وتــقــديــم 
الـــمـــســـاعـــدة الـــفـــاعـــلـــة لــلــشــعــب 
الـــــســـــوري الـــشـــقـــيـــق، مـــشـــددة 
عــلــى أن الــنــجــاح فــي مــواجــهــة 
الكارثية  اإلنــســانــيــة  الــتــداعــيــات 
والــخــطــيــرة لـــألزمـــة الــســوريــة 
إيجاد  خــالل  مــن  إال  يتأتى  لــن 
الحل السياسي الذي ينهي هذه 

األزمة بشكل جذري
آن  أنــه  إلــى  الدوحة  ونّوهت 
أن  ـــدولـــي  ال لــلــمــجــتــمــع  األوان 
القتل  آلـــة  إليــقــاف  بــجــد  يعمل 
حداً  يضع  وأن  السوري  للنظام 

فرق  ال  الــذي  المتزايد  لعنفها 
واإلرهاب  التطرف  وبين  بينه 
قطر  دولة  أكدت  كما  العنيف. 
الدولية  للجهود  الثابت  دعمها 
الــرامــيــة إلــى الــتــوصــل إلــى حل 
على  الــســوريــة  لــألزمــة  سياسي 
لعام  األول  جنيف  بیان  أساس 
األمن  مجلس  وقــرارات   ٢٠١٢
ذات الصلة ال سيما القرار رقم 

.٢٢٥٤
عن  قطر  أعلنت  أن  وســبــق 
دعم بقيمة ١٠٠ مليون دوالر 
فـــي اجـــتـــمـــاع بـــروكـــســـل الــعــام 

االتحاد  نظمه  والــذي  الماضي 
ــــــــي واألمــــــم الــمــتــحــدة  األوروب
ومـــــــئـــــــات الــــمــــنــــظــــمــــات مـــن 
لجمع  وذلك  المدني،  المجتمع 
تبرعات لتطوير العمل اإلنساني 
في  لالحتياجات  واالســتــجــابــة 

شمال سوريا. 
الثورة  ذكــرى  إحياء  وخــالل 
قال  الماضي،  مــارس  السورية 
ســـعـــادة الــســيــد نــــزار الــحــراكــي 
ســفــيــر الــجــمــهــوريــة الــســوريــة 
تدخر  ال  قطر  إن  الدولة  لــدى 
الــســوري،  الشعب  لــدعــم  جــهــداً 

وأشــــــــــاد بــــــدورهــــــا فـــــي دعــــم 
قــضــيــتــه الـــعـــادلـــة عـــلـــى كــافــة 
واإلنسانية  السياسية  األصعدة 
جهداً  تدخر  ال  قطر  إن  قــائــالً 
منظمات  عبر  المساعدات  في 
الــمــجــتــمــع الــمــدنــي فـــي شــمــال 
وكذلك  تركيا،  وجنوب  سوريا 
حـــمـــلـــة «أغــــيــــثــــوا عـــــرســـــال»، 
و»حـــلـــب لــبــيــه» الــتــي وجـــدت 
كــل الــدعــم مــن صــاحــب السمو 
والشعب  المفدى،  البالد  أمير 

القطري الشقيق.
ونــــــــــّوه بـــــــأن الــــمــــســــاعــــدات 

القطرية ال تتوقف على الجانب 
اإلغــاثــي الــعــاجــل، وإنــمــا هناك 
تـــمـــويـــل لـــمـــشـــاريـــع مــســتــدامــة 
مــهــمــة لــتــخــفــيــف األعـــبـــاء عن 
الــشــعــب الــــســــوري، الفـــتـــاً إلــى 
مـــشـــاركـــة قـــطـــر فــــي اجــتــمــاع 
بــروكــســل الــعــام الــمــاضــي الــذي 
نظمه االتحاد األوروبي واألمم 
المنظمات  ومــئــات  الــمــتــحــدة 
لجمع  الــمــدنــي،  المجتمع  مــن 
تبرعات لتطوير العمل اإلنساني 
في  لالحتياجات  واالســتــجــابــة 
شمال سوريا وقد أعلنت قطر 

مليون   ١٠٠ بقيمة  دعـــم  عــن 
للشعب  المؤتمر  خــالل  دوالر 

السوري.
باعتبارها  قــطــر  تــبــرز  كــمــا 
في مقدمة الدول التي ال تغض 
الوحشية  الجرائم  عن  الطرف 
الشعب  بحق  ارتكابها  تم  التي 
الــــســــوري وعـــلـــى عــكــس بعض 
لتطبيع  هـــرولـــت  الــتــي  الـــــدول 
العالقات مع نظام األسد القاتل 
ومـــصـــافـــحـــة يــــــده الــمــلــطــخــة 
الــدوحــة  تــواصــل  شعبه،  بــدمــاء 
اإلقليمية  الــمــنــابــر  كــافــة  عــبــر 
بمحاسبة  المطالبة  والــدولــيــة 
وتقديمهم  الــحــرب  مــجــرمــي 

للعدالة. 
وأّكــــد الــســفــيــر الــحــراكــي أن 
الـــمـــوقـــف الـــقـــطـــري ثـــابـــت في 
ــابــر، بــــأن قطر  ــمــن مــخــتــلــف ال
النظام  مــع  عالقاتها  تعيد  لــن 
الــســوري مــــادام هــنــاك جــرائــم 
حـــــرب، والبـــــد مـــن مــحــاســبــة 
مــرتــكــبــيــهــا الفـــتـــاً إلــــى مــوقــف 
النظام  لــعــودة  الــرافــض  قــطــر 
العربية  الجامعة  إلــى  الــســوري 
الـــنـــظـــام  إزالـــــــــة  أســـــبـــــاب  ألن 
في  عضويته  وتعليق  الــســوري 
الجامعة العربية ال تزال قائمة. 

ــقــبــال قــطــر  كـــمـــا نــــــّوه بــاســت

الشقيق  الــســوري  الشعب  ألبــنــاء 

للتخفيف من معاناتهم، قائالً: 

الــســوريــة  الــجــالــيــة  تـــعـــداد  إن 

ألف   ٦٤ حــوالــي  يبلغ  قطر  فــي 

بصفة  يقيم  وثلثهم  مــواطــن، 

سنوات،  سبع  حوالي  منذ  زائــر 

مــــضــــيــــفــــاً: قــــطــــر مـــشـــكـــورة 

ســاعــدتــنــا كــثــيــراً فــي لـــّم شمل 

السورية،  العائالت  من  الكثير 

خــاصــة أن الــوضــع فــي ســوريــا 

مع الوقت، وهناك  يزداد سوءاً 

تــشــّتــت لــلــعــائــالت الــســوريــة في 

والنظام  الــبــلــدان،  مــن  الــعــديــد 

مــــــارس كــــل وســــائــــل الــضــغــط 

إلفراغ وتهجير السكان. 

وتــبــقــى مــواقــف قــطــر ثابتة 

سياستها  ركــائــز  مــع  ومتسقة 

للشعوب  الــداعــمــة  الــخــارجــيــة 

والــمــطــالــبــة بــحــلــول ســيــاســيــة 

الدولية  الشرعية  قرارات  وفق 

إعــادة  تطبيقها  شــأن  من  التي 

األمــن واالســتــقــرار إلــى الشعب 

الـــســـوري الــشــقــيــق، لــمــا لــذلــك 

مــن مـــردود إيــجــابــي فــي حال 

تــحــقــيــقــه عــلــى األمــــن والــســلــم 

الدوليين.
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الــســّيــد  ســـعـــادُة  شــــارك  -قنا:  الـــدوحـــة 
أحــمــد بــن عــبــداهللا بــن زيـــد آل محمود 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــشــــورى فـــي االجــتــمــاع 
البرلمانّي  االتحاُد  عقده  الــذي  الخماسي 
الدولّي أمس عبر تقنية االتصال المرئّي، 
رئيس  باعتباره  سعادته  جانب  إلى  وضّم 
التي  ــحــاد  لــالّت  ١٤٠ ــــ  ال الــعــامــة  الــجــمــعــيــة 
كًال   ،٢٠١٩ أبــريــل  فــي  بالدوحة  انعقدت 
مـــن الــســيــد مـــالديـــن غـــروجـــيـــك مــمــثــًال 
رئيسة  غويكوفيتش،  مايا  السيدة  لسعادة 

الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا رئيسة 
انعقدت  الــتــي  لــالتــحــاد   ١٤١ الــــ  الجمعية 
ببلغراد في أكتوبر ٢٠١٩، وسعادة السيدة 
مجلس  رئــيــســة  مــوكــابــالــيــســا  دونــاتــيــلــي 
 ١٤٢ الجمعية الـ  رئيسة  الــروانــدي  النواب 
الـــمـــقـــرر عــقــدهــا بــكــيــغــالــي فـــي أكــتــوبــر 
السيدة  سعادة  جانب  إلــى  وذلــك  الــقــادم، 
االتحاد  بارون رئيسة  كويفاس  غابرييال 
مارتن  وسعادة السيد  الدولي،  البرلماني 

تشونغونغ األمين العام لالتحاد.

 وقــد ناقش االجــتــمــاع، والـــذي خاطبه 
األمين  غوتيريش  السيد أنطونيو  سعادة 
الــــعــــام لـــألمـــم الـــمـــتـــحـــدة، ســـبـــل تــعــزيــز 
من  العالم  دول  برلمانات  بين  التعاون 
والحفاظ  المستدامة  التنمية  تحقيق  أجل 
تّمت  كما  الدوليين،  والسالم  األمــن  على 
مــنــاقــشــُة الــتــحــديــات الـــتـــي تـــواجـــه دول 
العالم حالًيا بسبب تفّشي فيروس كورونا 
في  ــبــرلــمــانــات  ال ودور   ،(١٩ (كوفيد- 
تأثيراته  من  والــحــّد  الــوبــاء  لهذا  التصدي 

الصحّية واالقتصادّية واالجتماعّية.
  وضــــّم االجــتــمــاُع الــخــمــاســي رؤســــاَء 
الــمــجــمــوعــات الــجــيــوســيــاســيــة لــالتــحــاد 
الــــبــــرلــــمــــانــــي الـــــــدولـــــــي، حــــيــــث شـــــارك 
فالتة  حسن  بكر  أبــو  السيد  فيه سعادة 
ــــواب فــــي جــمــهــوريــة  ــــن عـــضـــو مــجــلــس ال
اإلفــريــقــيــة،  عن المجموعة  نــيــجــيــريــا 
وسعادة السيد فيسنتي سوتو الثالث رئيس 
عن مجموعة  الفلبيني  الــشــيــوخ  مجلس 
السيد  وســعــادة  الــهــادئ،  والمحيط  آسيا 

المجلس  عضو  كوساتشيف  كونستانتين 
الـــــــروســـــــّي االتــــحــــادي عــــن مــــجــــمــــوعــــة 
أوراسيا، وسعادة السيد بالس النو رئيس 
المجلس الوطني لباراغواي عن مجموعة 
دول أمريكا الالتينية والكاريبي، وسعادة 
الجمعية  عــضــو  باتشيكو  دوارتــــي  الــســيــد 
الـ +١٢ التي  عن مجموعة  الــبــرتــغــالــيــة 
وأســتــرالــيــا  ـــدا  وكـــن أوروبـــــــا  دول  تــمــثــل 

ونيوزيالندا.
  وشـــــــــارك ســـــعـــــادُة رئــــيــــس مــجــلــس 

الـــــشـــــورى عـــلـــى هــــامــــش االجــــتــــمــــاع فــي 
البرلماني  االتحاد  أقامه  الــذي  االحتفال 
للنظام  العالمي  الــيــوم  بمناسبة  الــدولــي 
الـــبـــرلـــمـــانـــي، واالحـــتـــفـــال بـــالـــذكـــرى الــــ 
وكذلك اختتام  االتـــحـــاد،  لتأسيس   ١٣١
 ١٣٠ الـــــــــــ  بـــــــالـــــــذكـــــــرى  ـــــــفـــــــاالت  االحـــــــت
المناسبة  بهذه  وصــدر  لتأسيس االتحاد، 
فيه  أشـــاد  لسعادته  مــقــاًال  تضمن  كــتــاب 
الشورى  مجلس  بين  المتمّيزة  بالعالقات 

واالتحاد البرلمانّي الدولّي.

رئيس مجلس الشورى يشارك في اجتماع االتحاد البرلمانّي الدولّي 
تّم خالله بحث تحقيق التنمية المستدامة وحفظ األمن والسالم الدوليَّين

ــــه ــــرات ــــي ــــأث ت ــــــن  م ـــــــّد  ـــــــح وال ـــــــا  ـــــــورون ك ــــــاء  ــــــوب ل الــــــتــــــصــــــّدي  ــــــي  ف ـــــمـــــانـــــات  ـــــبـــــرل ال دور  اســــــتــــــعــــــراض 

الدوحة - قنا: اتفق سعادة 

الـــســـيـــد أحـــمـــد بــــن عـــبـــداهللا 

بــن زيـــد آل مــحــمــود رئــيــس 

مــجــلــس الـــشـــورى، وســعــادة 

فورونكوف  فالديمير  السيد 

وكــيــل األمـــيـــن الـــعـــام لــألمــم 

الـــمـــتـــحـــدة ورئــــيــــس مــكــتــب 

األمـــــم الــمــتــحــدة لــمــكــافــحــة 

اإلرهــــــــــــــاب، عــــلــــى تــكــثــيــف 

األمم  مكتب  إلنشاء  الجهود 

بالمشاركة  المعني  المتحدة 

اإلرهاب  منع  في  البرلمانية 

تنفيذا  وذلــــك  ومــكــافــحــتــه، 

ــــمــــذكــــرة الــــتــــفــــاهــــم الـــتـــي  ل

وقــــعــــاهــــا فـــــي مـــقـــر األمـــــم 

الـــمـــتـــحـــدة بـــنـــيـــويـــورك فــي 

السابع عشر من شهر فبراير 

الماضي، ونصت على دخول 

ـــــشـــــورى واألمــــــم  مـــجـــلـــس ال

الــــمــــتــــحــــدة فـــــي تـــرتـــيـــبـــات 

مــــبــــاشــــرة إلنـــــشـــــاء مــكــتــب 

بــــرنــــامــــج األمـــــــم الــمــتــحــدة 

المعني  اإلرهــــاب  لمكافحة 

بــالــمــشــاركــة الــبــرلــمــانــيــة في 

مــنــع ومــكــافــحــة اإلرهـــــاب، 

قطر  دولــة  في  مقره  يكون 

برلمانات  أنشطته  وتــغــطــي 

دول العالم.

جــاء ذلــك خــالل االجتماع 

ــــــذي عـــقـــد أمـــس  الـــثـــنـــائـــي ال

بــتــقــنــيــة االتــــصــــال الــمــرئــي 

بـــيـــن ســــعــــادة الـــســـيـــد أحــمــد 

بـــــن عـــــبـــــداهللا بـــــن زيــــــد آل 

فالديمير  والــســيــد  مــحــمــود، 

ــــكــــوف، وتـــــم خــاللــه  فــــورون

بــحــث اســتــكــمــال اإلجـــــراءات 

المكتب  هذا  بإنشاء  الخاصة 

فــــي أقــــــرب وقـــــت مــمــكــن، 

وتـــــوفـــــيـــــر الــــمــــســــتــــلــــزمــــات 

بـــدوره  لــيــقــوم  لــه  المطلوبة 

الـــــــمـــــــأمـــــــول فــــــــي تـــمـــكـــيـــن 
ـــيـــيـــن مـــــن كـــافـــة  ـــمـــان ـــبـــرل ال
قدراتهم  ورفــع  العالم  دول 
وتوفير التجربة الكاملة لهم 
لــمــواجــهــة ظــاهــرة اإلرهـــاب 
بـــكـــافـــة صـــــــوره وأشـــكـــالـــه، 
وحـــــمـــــايـــــة الــــبــــشــــريــــة مـــن 

بمبادرات  والقيام  شـــروره، 
مــشــتــركــة لــتــعــزيــز االلـــتـــزام 
وتسهيل  للبرلمانيين  الفّعال 
والمدمج  الــمــتــوازن  التنفيذ 
ــعــالــمــيــة  لـــالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ال
لمكافحة  الــمــتــحــدة  لــألمــم 
مجلس  وقـــــرارات  اإلرهــــاب 

األمن الدولي ذات الصلة.
وأكـــــــــــد ســـــــعـــــــادة رئــــيــــس 
ـــــــشـــــــورى خــــالل  مــــجــــلــــس ال
دولـــة  جـــهـــود  أن  االجـــتـــمـــاع 
اإلرهــاب  مكافحة  في  قطر 
تــــأتــــي فــــي إطـــــــار الــســيــاســة 
لحضرة  والرشيدة  الحكيمة 

صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 
أمـــيـــر  ثــــانــــي  آل  حـــمـــد  بـــــن 
اهللا)  (حفظه  المفدى  البالد 
لمنظمة  الــمــتــواصــل  ودعــمــه 
األمم المتحدة بصفة عامة.

وصدر في ختام االجتماع 
بــــــيــــــان مـــــــن مـــــقـــــر األمـــــــم 

عّبـر  نيويورك،  في  المتحدة 

السيد  سعادة  من  كل  خالله 

أحمد بن عبداهللا بن زيد آل 

فورونكوف  والسيد  محمود 

عن التضامن مع البرلمانات 

بشكل  تـــواجـــه  الــتــي  واألمـــــم 

جـــمـــاعـــي الـــتـــحـــديـــات الــتــي 

خــلــفــتــهــا جـــائـــحـــة فـــيـــروس 

وقاما  (كوفيد-١٩)  كــورونــا 

البرلمانيين  جــمــيــع  بتهنئة 

ــــيــــوم الــعــالــمــي  بـــمـــنـــاســـبـــة ال

مؤكدين  البرلماني  للنظام 

ــــة  ــــومــــاســــي ــــل ــــدب أهـــــمـــــيـــــة ال

الحيوي  والــــدور  البرلمانية 

البرلمانيون  بــه  يــقــوم  الـــذي 

فــــــي مــــكــــافــــحــــة اإلرهــــــــــاب 

عــلــى الــمــســتــويــات الــوطــنــيــة 

والعالمية. واإلقليمية 

وأعـــــــرب ســــعــــادة رئــيــس 

تقديره  عن  الشورى  مجلس 

فورونكوف  فالديمير  للسيد 

بمكافحة  الـــقـــوي  ــتــزامــه  الل

اإلرهـــــــــاب وتـــعـــزيـــز جــهــود 

األمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة فــــي هـــذا 

المجال.

سعادة  أعرب  جانبه  من   

فورنكوف  فالديمير  السيد 

عــــــــن تــــــقــــــديــــــره لـــــســـــعـــــادة 

ــــشــــورى،  رئــــيــــس مـــجـــلـــس ال

لــــدعــــمــــه الــــكــــامــــل إلنــــشــــاء 

مـــكـــتـــب األمـــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 

لـــــمـــــكـــــافـــــحـــــة اإلرهـــــــــــــــاب، 

وشـــــــــدد عــــلــــى أنـــــــه يــمــكــن 

لــلــبــرلــمــانــيــيــن، بــاعــتــبــارهــم 

وصانعي  للمجتمعات  قــادة 

الــســيــاســات ومــشــرعــيــن، أن 

يـــســـاهـــمـــوا بــشــكــل مــلــحــوظ 

أمناً،  أكثر  عالم  إقــامــة  فــي 

وخطاب  اإلرهــاب  من  خال 

الكراهية والتطرف العنيف.

تكثيف الجهود إلنشاء مكتب أممي بالدوحة لمكافحة اإلرهاب 
معني بالمشاركة البرلمانية.. رئيس مجلس الشورى: 

العالم  دول  برلمانات  أنشطته  تغطي  المتحدة  األمم  برنامج  تمكين البرلمانيين من كافة دول العالم ورفع قدراتهم لمواجهة اإلرهابمكتب 

دعــــت  وكـــــــــــــاالت:  غزة- 
إلى  أمس،  فلسطينية  فصائل 
فعاليات  فــي  مشاركة  أوســع 
يــــــوم «الــــغــــضــــب الـــشـــعـــبـــي»، 
ـــــمـــــواجـــــهـــــة قــــــــــــرار الــــضــــم  ل
في  المزمع  القرن،  وصفقة 
مــديــنــة غــزة. وقــال الــقــيــادي 
بـــحـــركـــة الـــجـــهـــاد اإلســـالمـــي 
هــذه  إن  الـــحـــرازيـــن  مــحــمــد 
الـــفـــعـــالـــيـــات تـــأتـــي اســتــجــابــًة 
لــإلعــالن الـــصـــادر عــن الــلــقــاء 
الـــوطـــنـــي، الـــــذي ُعـــقـــد بــغــزة 
مـــــؤخـــــًرا. وقــــــال الـــحـــرازيـــن 
والفصائل  الــقــوى  كــافــة  «إن 
والــــــقــــــطــــــاعــــــات الــــشــــعــــبــــيــــة 
بقوة  ستشارك  والمجتمعية 
فــــي هـــــذا الــــيــــوم الـــحـــاشـــد». 
ستتجمع  الجماهير  أن  وبّين 
مــــن كـــافـــة أحــــيــــاء ومــنــاطــق 
مــحــافــظــة غـــزة فـــي مــســيــرِة 

غضٍب شعبي. ونوه الحرازين 
وقواه  شعبنا  جماهير  أن  إلى 
ســتُــجــابــه بــوحــدتــهــا وإرادتــهــا 
القرن.  وصفقة  الضم،  قرار 
وقـــــال: «شــعــبــنــا أســقــط مــن 
ومخططات  مــؤامــرات  قــبــل 

عـــديـــدة اســتــهــدفــت اقــتــالعــه 
قضيته،  وتصفية  أرضه،  من 
بــالــمــقــاومــة،  تــمــســكــه  أن  إال 
ذلــك».   كل  أجهض  الــذي  هو 
وتـــابـــع الـــحـــرازيـــن: «الــكــلــمــة 
للمقاومة،  فلسطين  في  هنا 

الــــتــــي عـــجـــز االحـــــتـــــالل بــكــل 
يقتلعها،  أن  وبطشه  جبروته 
ــبــســاطــة فـــكـــرٌة حــّيــة  ألنـــهـــا ب
جينات  إنــهــا  بــل  عقولنا،  فــي 
بعد  جــيــالً  األجــيــال  تــتــوارثــهــا 
اجتثاثها».  يمكن  وال  جــيــل، 

اللجنة  عضو  دعــا  جانبه  من 
الـــمـــركـــزيـــة الـــعـــامـــة لــلــجــبــهــة 
اهللا  عــــــوض  إيـــــــاد  الـــشـــعـــبـــيـــة 
الفلسطيني  شعبنا  جماهير 
لــــلــــمــــشــــاركــــة الـــــواســـــعـــــة فــي 
مـــســـيـــرات الـــغـــضـــب الــــعــــارم 
غزة  قطاع  في  ستنطلق  التي 
رفــــًضــــا لـــمـــشـــاريـــع االحـــتـــالل 
اهللا  عــوض  وقــال  التصفوية. 
هـــنـــاك  «إن  تــــصــــريــــح:  فـــــي 
رافضا  وطني  إجماع  موقف 
لــكــل الـــمـــشـــاريـــع الــصــهــيــونــيــة 
واألمــريــكــيــة الــتــي تــســتــهــدف 
منها  المقدمة  وفــي  حقوقنا 
صــفــقــة الـــقـــرن والـــتـــي تــأتــي 
ــيــة  خــــطــــوة الــــضــــم الــصــهــيــون
ـــــــالل  ـــــــهـــــــدد االحـــــــت ـــــــي ي ـــــــت ال
من  يتجزأ  ال  جزءاً  بتنفيذها 
على  الــصــهــيــونــيــة  اإلجـــــراءات 

األرض».

غزة: الفصائل تدعو ألوسع مشاركة في يوم الغضب الشعبي
تحت عنوان «موحدون في مواجهة قرار الضم وصفقة القرن»

يوم غضب شعبي في غزة تنديداً بمخطط الضم

الكونغرس يريد توضيحاً.. واالستخبارات تكّذب ترامب

واشــنــطــن - وكـــــاالت: تــنــاولــت األوســـط 
الـــســـيـــاســـيـــة واإلعــــالمــــيــــة فــــي واشـــنـــطـــن 
مـــعـــلـــومـــات جــــديــــدة عــــن تـــمـــويـــل روســـيـــا 
األمريكيين  الــجــنــود  الســتــهــداف  عمليات 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. ونـــقـــلـــت وكــــالــــة األنـــبـــاء 
علم  على  كان  األبيض  البيت  أن  الفرنسية 
مكافآت  بــشــأن  اســتــخــبــاراتــيــة  بــمــعــلــومــات 
روســــيــــة الســـتـــهـــداف جـــنـــود أمــريــكــيــيــن 
بــأفــغــانــســتــان. ونــقــلــت صــحــيــفــة نــيــويــورك 
جنديا  أن  أمريكيين  مسؤولين  عن  تايمز 
أفغانستان  فــي  ُقــتــل  األقـــل  عــلــى  أمــريــكــيــا 
لحركة  روســيــا  دفــعــتــهــا  مــكــافــآت  نتيجة 
طــالــبــان. وكــانــت نــيــويــورك تــايــمــز نشرت 
الخطط  هذه  عن  تقريرا  الماضي  الجمعة 
دونالد  األمريكي  الرئيس  أن  إال  الروسية، 
ترامب نفى صحتها. بيد أن نيويورك تايمز 
مطلعين  مسؤولين  عن  نقال  لتؤكد  عــادت 
هذه  مع  بسرية  تعاملت  ترامب  إدارة  أن 

التقارير، قبل أن تطلع عليها بريطانيا التي 
نفسه.  للمخطط  هدفا  أيضا  قواتها  كانت 
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن عثور القوات 
األمــوال  من  ضخمة  مبالغ  على  األمريكية 
فــي مــوقــع لــطــالــبــان عـــزز الــشــبــهــات بشأن 
أن  الصحيفة  أوردت  كما  التقارير.  صحة 
ثقة أجهزة المخابرات األمريكية في هذه 
بعض  استجواب  عقب  تعززت  المعلومات 
عــنــاصــر طــالــبــان. ومـــن جــانــبــهــا، أصـــدرت 
األمريكية  المركزية  االستخبارات  وكالة 
(سي آي إيه) بيانا بهذا الشأن. وقالت رئيسة 
التقارير  تقييم  إن  هــاســبــل  جينا  الــوكــالــة 
جمع  يتطلب  ما  غالبا  األولية  االستخبارية 
ــتــحــقــق من  الـــمـــزيـــد مـــن الــمــعــلــومــات وال
صحتها، لكنها شددت على أن الوكالة تطلع 
وحلفاء  المعنيين  األمريكيين  المسؤولين 
حتى  األولية،  التقارير  هذه  على  واشنطن 

قبل التأكد من صحتها. 

تفاصيل جديدة حول تمويل 
روسيا لقتل األمريكيين بأفغانستان

قوات أمريكية في أفغانستان 

االحتالل  قــوات  واصلت  قنا:  غزة- 
اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي حــــمــــلــــة اعـــتـــقـــاالتـــهـــا 
مختلفة  مــنــاطــق  فـــي  للفلسطينيين 
بالضفة الغربية. وأفادت وكالة األنباء 
اعتقلت  القوات  أن  الفلسطينية «وفا»   
طفل،  بينهم  مواطنين  خمسة  أمــس، 
محررا  وأسيرا  الخليل،  محافظة  من 

مـــن بــلــدة عـــرابـــة بــمــحــافــظــة جنين. 
كاميرات  االحــتــالل  قــوات  نصبت  كما 
جنوب  يطا  زيف  مدخل  على  مراقبة 
الخليل، وحواجز عسكرية على مدخلي 
بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي 
مــديــنــة الــخــلــيــل الــشــمــالــي والــجــنــوبــي، 
ودققت  وفتشتها  المركبات  وأوقفت 

في بطاقات المواطنين، ما تسبب في 
إعاقة تنقلهم. كما أقدمت على اعتقال 
بيت  شــمــال  عــايــدة  مخيم  مــن  شـــاب 
لحم بعد اقتحام منزله وتفتيشه. من 
االحتالل،  قوات  أخطرت  ثانية،  جهة 
وبركس  مساكن،  خمسة  بهدم  أمس، 
وبــئــر مـــاء فــي قــريــة تــوانــي والــركــيــز 

والــمــفــقــرة فـــي مــســافــر يــطــا جنوبي 
منسق  وأفـــاد  الضفة.  جنوبي  الخليل 
الخليل  جــبــال  وصــمــود  حــمــايــة  لجنة 
قــوات  بــأن  العمور  فــؤاد  يطا  ومسافر 
أمس،  تواني  قرية  اقتحمت  االحتالل 
لخمسة  إخطارات  المواطنين  وسلمت 

بيوت. 

الضفة: إخطارات بالهدم وحملة اعتقاالت إسرائيلية



دعــــت  األنــــــــاضــــــــول:   - ــــس  ــــل طــــراب
في  العاجل  للتحقيق  أممية  متحدثة 
«مــقــابــر تــرهــونــة» واالنــتــهــاكــات في 
عــمــوم لــيــبــيــا، مــعــربــة عــن «الــذعــر» 
خلفتها  التي  الجماعية  المقابر  مــن 
قــــــوات حـــفـــتـــر بـــعـــد انـــســـحـــابـــهـــا مــن 
مــحــيــط الــعــاصــمــة طــرابــلــس. وقــالــت 
مـــتـــحـــدثـــة مـــكـــتـــب األمــــــم الــمــتــحــدة 
لــحــقــوق اإلنــســان لــيــز ثــروســيــل، في 
مكتب  لــألنــاضــول: «أصــيــب  تــصــريــح 
ـــســـان  األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة لـــحـــقـــوق اإلن
ــــشــــاف الـــمـــقـــابـــر  ــــذعــــر مـــــن اكــــت ــــال ب
الــجــمــاعــيــة فـــي تــرهــونــة والــمــنــطــقــة 
الــمــحــيــطــة بــهــا». وجــــددت ثــروســيــل 
الـــدعـــوة إلـــى إجــــراء تــحــقــيــق «ســريــع 
ومستقل»  وشــفــاف  وفــعــال  وشــامــل 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  عن  للكشف 
ــــــرت الــمــتــحــدثــة أن  فـــي لــيــبــيــا. وذّك
لألمم  التابع  اإلنــســان  حقوق  مجلس 
٢٢ يــونــيــو إنــشــاء  الــمــتــحــدة قـــرر فـــي 
حقوق  مجال  في  حقائق  تقصي  بعثة 
في  االنتهاكات  في  للتحقيق  اإلنسان 
حقوق  مكتب  أن  إلــى  ليبيا.وأشارت 
اإلنــســان الــتــابــع لــألمــم الــمــتــحــدة، ما 

زال يــتــابــع انــتــهــاكــات حــقــوق اإلنــســان 
وعثر  بشأنها.  تقارير  ويعد  ليبيا  في 
في  جــثــث   ١٠٦ عــلــى  الــلــيــبــي  الــجــيــش 
مــســتــشــفــى بــتــرهــونــة بــعــد تــطــهــيــرهــا 
٥  يــونــيــو  مـــن مــيــلــيــشــيــا حــفــتــر فـــي 
على  ويــعــثــر  يــعــود  أن  قــبــل  الــجــاري، 
المدينة  ريــف  فــي  جماعية  مقابر   ٣

١٧ من  ١٢ من الشهر ذاته. وفي  في 
الليبي  الجيش  أعلن  الجاري،  الشهر 
يكشف  أمــمــي  تــحــقــيــق  بــانــتــظــار  أنـــه 
لــلــعــالــم «جـــرائـــم اإلبـــــادة الــجــمــاعــيــة 
حفتر  ميليشيا  ارتكبتها  التي  البشعة» 
فــي تــرهــونــة؛ حــيــث تــم الــعــثــور على 
المحكمة  وقــالــت  جــمــاعــيــة.  مــقــابــر 

تــحــقــيــقــاتــهــا  إن  الـــدولـــيـــة،  الــجــنــائــيــة 
الجماعية  المقابر  ستشمل  ليبيا  في 
قالت  أخــرى  جهة  من  ترهونة.  في 
إنــهــا  أمــــس،  الــلــيــبــيــة،  الـــدفـــاع  وزارة 
«لـــن تــســمــح لــلــمــرتــزقــة والــعــصــابــات 
النفط  حــقــول  بــاســتــغــالل  اإلجــرامــيــة 

البالد». في  الطاقة  ومصادر 

دعوات أممية للتحقيق بمقابر ترهونة واالنتهاكات بليبيا
وزارة الدفاع: لن نسمح للمرتزقة باستغالل حقول النفط

حفتر ترك وراءه في ترهونة جرائم حرب تتطلب المحاسبة 

١٧ عربي ودوليعربي ودولي
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قطر والمكسيك ُمحبتان للسالم وتؤمنان بالتفاوض لحل الخالفات
بُمناسبة الذكرى الـ ٤٥ إلقامة العالقات بين البلدين.. السفيرة غراسييال غوميس لـ                   :

١٩ اتفاقية 
تعّزز التعاون 

بين بلدينا 
في التمويل 

والطاقة 
والتعليم 

والخدمات 
الجوية 

مفاوضات 
جارية 

التفاقيات 
تشجيع 
وحماية 

االستثمارات 
واألمن 

الغذائي 

٧٠٪ زيادة في 
حجم التجارة 

بين قطر 
والمكسيك 

العام الماضي 

السلطات 
القطرية 

قامت بعمل 
استثنائي 

في ُمكافحة 
كورونا 

قطر تعهدت 
بسخاء لمختلف 

المبادرات 
المتعّددة 

األطراف إليجاد 
لقاح 

الوباء دفعنا 
إلى االبتكار 

واإلبداع في 
استخدام 
المنصات 

التكنولوجية 

أقّدر شفافية 
المعلومات 

ومشاركتها 
مع الجمهور 

منذ بداية أزمة 
كورونا 

قطر أرسلت 
مساعدات 

إنسانية إلى 
العديد من 

البلدان

نماذج 
متعددة 

الهتمام قطر 
للبترول بقطاع 

الطاقة في 
المكسيك

موقع قطر 
الثابت كمورد 
عالمي للغاز 
سيظل قائماً 

كرة القدم 
ستوّحدنا مرة 

أخرى في 
مونديال قطر 

٢٠٢٢

أبوظبي تهرب أشجار سقطرى التاريخية

عـــدن - وكـــــاالت: اتــهــم مـــســـؤول يمني 

على  باالستيالء  إماراتية  قوات  أمس  بارز، 

اليمنية،  للحكومة  تابعة  مالية  حاويات   ٥

بمحافظة حضرموت، شرقي البالد

جــــاء ذلــــك فـــي تــغــريــدة لــوكــيــل وزارة 

اإلعــــــالم الــيــمــنــيــة، مــحــمــد قــــيــــزان، عبر 

وقال  «تويتر».  موقع  على  الموثق  حسابه 

الريان  مطار  في  إماراتية  قيزان: «قــوات 

تقتحم ميناء المكال».

وأضاف: «القوات قامت بتحميل ونهب 

٥ حاويات من أموال الدولة المطبوعة في 

روسيا»، دون ذكر حجم المبالغ.

ومنذ سنوات يتم طباعة العملة المحلية 

روسيا  فــي  واســع  بشكل  (الــريــال)  اليمنية 

عناصر  وكــانــت  الــيــمــن.  إلــى  بــحــراً  ونقلها 

ــمــا يــســمــى «الــمــجــلــس االنــتــقــالــي  ــابــعــة ل ت

ــــيــــاً، نــفــذت  الـــجـــنـــوبـــي» الـــمـــدعـــوم إمــــارات

بمصادرة  للمطالبة  المكال،  في  احتجاجاً 

األموال القادمة للحكومة اليمنية ومنعهم 

اتهم  أخــرى  جهة  مــن  بها.  التصرف  مــن 

مــســتــشــار وزيــــر اإلعــــالم الــيــمــنــي «مــخــتــار 

الجنوبي،  االنــتــقــالــي  المجلس  الــرحــبــي»، 

الـــمـــدعـــوم مـــن اإلمــــــــارات، بــتــنــفــيــذ خطة 

النادرة  األشجار  تهريب  عمليات  لتسهيل 

مـــن جـــزيـــرة ســقــطــرى (جـــنـــوب شــرقــي 

اليمن) إلى اإلمارات.

وقــال «الــرحــبــي»، فــي تغريدة لــه عبر 

رأفت  «اإلرهابي  «تويتر»:  بموقع  حسابه 

المحلية  بالقيادة  تُسمى  ما  (رئيس  الثقلي 

يوجه  ســقــطــرى)  فــي  االنــتــقــالــي  للمجلس 

الــمــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لـــه بــتــســهــيــل دخـــول 

وخـــــــروج اإلمـــاراتـــيـــيـــن والـــتـــابـــعـــيـــن لــهــم 

والعاملين معهم من المنافذ».

وأضـــــاف: «يــأتــي هـــذا فــي إطــــار خطة 

لدويلة  والبحرية  الجوية  المنافذ  لتسليم 

وكذلك  األفــراد  تهريب  لتسهيل  اإلمـــارات 

النباتات واألشجار النادرة، وتهريب سالح 

للميليشيات من اإلمارات».

األخــــويــــن»  «دوم  أشــــجــــار  وتـــعـــتـــبـــر   

سقطرى،  جزيرة  معالم  أهم  من  واحدة 

ومعروفة محلياً أيضاً باسم «عرهيب».

 وكــان  متحدث حكومي يمني قد قال 

(شـــرق)،  سقطرى  أرخــبــيــل  محافظة  إن 

أصـــبـــحـــت خـــاضـــعـــة لـــــ»ســــيــــادة إمـــاراتـــيـــة 

كــامــلــة»، فيما أكـــد مــســؤول بــرلــمــانــي أن 

بالده لن تفرط في أراضيها.

اتهام اإلمارات بسرقة أموال الحكومة اليمنية

حوار - إبراهيم بدوي: 

غراسييال  الــســيــدة  ســعــادة  أّكــــدت 
الــواليــات  سفيرة  غــارســيــا،  غوميس 
الــدولــة،  لـــدى  المكسيكية  الــُمــتــحــدة 
أن قطر والمكسيك دولتان ُمحبتان 
والــحــوار  بالتفاوض  تؤمنان  للسالم 

كأفضل وسيلة لحل الخالفات.
ـــعـــد مــع  وقــــالــــت فــــي حــــــوار عــــن بُ
[ بــمــنــاســبــة احــتــفــال الــبــلــديــن، 
إقامة  على  عــامــاً   ٤٥ بــمــرور  أمـــس، 
إن  بينهما  الــدبــلــومــاســّيــة  الــعــالقــات 
أزمــــة الــحــصــار شــجــعــت قــطــر على 
تأثير  لــذلــك  وكـــان  عــالقــاتــهــا،  تنويع 
إيـــجـــابـــي لــلــغــايــة عـــلـــى الـــعـــالقـــة مــع 

المكسيك. 
تــريــد  الــمــكــســيــك  إن  وأضـــــافـــــت: 
في  مـــتـــزايـــد  حـــضـــور  لــهــا  يـــكـــون  أن 
الـــــشـــــرق األوســـــــــط وقــــطــــر واحــــــدة 
مـــن أكــثــر الــشــركــاء قــيــمــة فـــي هــذه 
المنطقة، وتنمو عالقاتنا االقتصادّية 
والـــتـــجـــاريـــة بــشــكــل مـــطـــرد ونـــريـــد 
مشيرة  أخــرى،  مجاالت  استكشاف 
البلدين  بين  التجارة  حجم  نمو  إلــى 

بنحو ٧٠٪ العام الماضي. 
كـــمـــا أشـــــــادت بـــجـــهـــود قـــطـــر فــي 
ودولياً،  محلياً  كورونا  وباء  مواجهة 
قامت  القطرية  السلطات  إن  قائلة 
الــوبــاء  مكافحة  فــي  استثنائي  بعمل 
وأرسلت مساعدة إنسانية إلى العديد 
آخر  سياق  في  مؤكدة  البلدان،  من 
حــفــاظ قــطــر عــلــى مــوقــعــهــا الــثــابــت 
قطر  واهتمام  للغاز  عالمي  كــمــورد 
بالدها،  في  الطاقة  بقطاع  للبترول 
قطر  مونديال  أن  على  شددت  فيما 
لكرة القدم ٢٠٢٢ سوف يوّحد العالم 
كورونا  أزمــة  انتهاء  بعد  أخــرى  مرة 
السطور  في  التفاصيل  من  وغيرها 

التالية: 
عــــامــــاً   ٤٥ مــــــــرور  بـــمـــنـــاســـبـــة   •
عـــلـــى إقــــامــــة عــــالقــــات بـــيـــن قــطــر 
والـــمـــكـــســـيـــك.. مــــا تــقــيــيــمــِك لــهــذه 

وتطّورها؟ العالقات 
بمرور  وقــطــر  المكسيك  تحتفل   
الدبلوماسية.  العالقات  على  عاماً   ٤٥
وخــــالل هـــذه الـــســـنـــوات، قــمــنــا ببناء 
عــــالقــــة مـــتـــنـــاغـــمـــة وودّيــــــــــة تــتــعــزز 
محبتان  ــتــان  دول ونــحــن  بــاســتــمــرار. 
والــحــوار  بــالــتــفــاوض  تــؤمــنــان  للسالم 
كـــأفـــضـــل وســـيـــلـــة لـــحـــل الـــخـــالفـــات. 
الــمــنــتــديــات  فــي  نــشــطــاً  دوراً  ونــلــعــب 
اإلقليمية والمتعّددة األطراف، ونمت 
تجارتنا بشكل مطرد منذ عام ٢٠١٧.
ثابتاً  الــتــزامــاً  أيــضــاً  نــتــشــارك  نحن 
وهذه  والرياضة  والثقافة  بالتعليم 
بعالقتنا.  وثيقة  صلة  ذات  القضايا 

التبادل  مــن  الــمــزيــد  أرى  أن  وأريـــد 
األكــــاديــــمــــي، وأتـــطـــلـــع إلـــــى فــرصــة 
عــرض تــراثــنــا فــي كــل دولـــة أخــرى، 
(كوفيد-١٩)،  كورونا  تراجع  بمجرد 
والـــــريـــــاضـــــة بـــالـــطـــبـــع هـــــي شــغــف 
في  للغاية  فخورون  ونحن  مشترك 
الــريــاضــيــون  فيها  يتنافس  مـــرة  كــل 

المكسيكيون في الدوحة.

اتفاقية   ١٩

• كــم عـــدد االتــفــاقــيــات الــثــنــائــّيــة 
وأثرها  وجديدها  مــؤخــراً  الموقعة 

على العالقات؟
 إن عــالقــتــنــا مــبــنــّيــة عــلــى أســـاس 
قـــوي مــن ١٩ اتــفــاقــيــة ثــنــائــيــة حــول 
مـــواضـــيـــع مـــثـــل الـــمـــســـائـــل الــمــالــيــة 
والـــتـــمـــويـــل والــــخــــدمــــات الـــجـــويـــة، 
والــــطــــاقــــة، والـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة، 
التقني.  والتعاون  والثقافة،  والتعليم 
أيضاً  نتفاوض  الحالي،  الوقت  وفــي 
على اتفاقية بشأن التشجيع والحماية 
الــمــتــبــادلــة لــالســتــثــمــارات ومــذكــرة 
حـــول الـــزراعـــة واألمـــن الــغــذائــي من 

شأنها أن تعّزز إطارنا القانوني.
فــي  قــــطــــر  دور  تـــــــرى  كــــيــــف   •
محلياً  كـــورونـــا  فـــيـــروس  مــكــافــحــة 

وعالمياً؟
لــقــد قـــامـــت الــســلــطــات الــقــطــريــة 
الوباء،  مكافحة  في  استثنائي  بعمل 
وباإلضافة إلى إنشاء تباعد اجتماعي 
صــــــارم، اســـتـــثـــمـــروا فـــي اخـــتـــبـــارات 
لتتبع  تــكــنــولــوجــيــة  وأدوات  مــكــثــفــة 
الــكــشــف  إلــــى  أّدت  الـــتـــي  اإلصــــابــــات 
ــــحــــاالت وأحــــــد أقـــل  الــمــبــكــر عــــن ال
مـــعـــّدالت الــوفــيــات فــي الــعــالــم. كما 
المعلومات  في  الشفافية  أقــّدر  أنني 
التي يتم مشاركتها مع الجمهور منذ 
الدولي،  الصعيد  وعلى  األزمة.  بداية 
ـــســـخـــاء لــمــخــتــلــف  ـــعـــهـــدت قـــطـــر ب ت
المبادرات المتعّددة األطراف إليجاد 
الــدول  لجميع  متاحاً  يكون  قد  لقاح 
وأرسلت مساعدة إنسانّية إلى العديد 

من البلدان.
• كـــيـــف تـــعـــامـــل جــــــدول أعـــمـــال 

البلدين مع هذا الوباء؟ 
بشكل  الــدبــلــومــاســيــة  تــأثــرت  لــقــد 
ــــــا، ومـــع  ســـلـــبـــي بــــفــــيــــروس كــــــورون
االبتكار  إلــى  أيــضــاً  الــوبــاء  أّدى  ذلــك، 
في  ودفعنا إلى أن نكون أكثر إبداعاً 
اســتــخــدام الــمــنــصــات الــتــكــنــولــوجــيــة، 
ــــذ عــــــدة أشـــــهـــــر، كــــنــــا نـــجـــري  ومــــن
وننظم  المستوى،  رفيعة  اجتماعات 
الثقافية  األحـــداث  وبــث  الــمــؤتــمــرات 
أننا  من  الرغم  وعلى  اإلنترنت،  عبر 
فقد  الشخصية،  االجتماعات  نفتقد 
الــمــوارد  مــن  اســتــفــادة  أقصى  حققنا 

والحفاظ  عالقتنا  لتعزيز  المتاحة 
عليها خالل «كوفيد-١٩». 

قطر  حصار 

مــن  الـــمـــكـــســـيـــك  مــــوقــــف  مـــــا   •
اســتــمــرار الــحــصــار الــمــفــروض على 

قطر؟ 
يـــــنـــــّص دســــــتــــــور كــــــل مــــــن قــطــر 
الـــســـيـــاســـة  أن  عــــلــــى  والــــمــــكــــســــيــــك 
مبادئ  على  تقوم  لبلداننا  الخارجية 
ـــمـــي لـــلـــخـــالفـــات  ـــســـل مــــثــــل الــــحــــل ال
الشؤون  فــي  التدخل  وعــدم  الــدولــّيــة 
الداخلية للدول ذات السيادة. وتؤمن 
والدبلوماسية  بالتفاوض  المكسيك 
ولـــديـــهـــا تــقــالــيــد عـــريـــقـــة فــــي دعـــم 
لدعم  األطــراف  متعّددة  المنظمات 
الـــســـالم واألمـــــن الـــدولـــيـــيـــن. وفــيــمــا 
شجعت  الخارجية،  بالسياسة  يتعلق 
تنويع  عــلــى  قــطــر   ٢٠١٧ عـــام  أزمــــة 
إيجابي  تأثير  لذلك  وكان  عالقاتها، 
المكسيك.  مــع  الــعــالقــة  عــلــى  لــلــغــايــة 
والـــتـــنـــويـــع مــــن جــانــبــنــا مـــهـــم جـــــداً. 
وتريد المكسيك أن يكون لها حضور 
مــتــزايــد فــي الــشــرق األوســـط وقطر 
واحــــــدة مــــن أكـــثـــر الـــشـــركـــاء قــيــمــة 
عالقاتنا  وتنمو  المنطقة.  هــذه  فــي 
مطرد  بشكل  والتجارية  االقتصادية 
ونــريــد اســتــكــشــاف مــجــاالت أخــرى 
مـــثـــل الــــتــــعــــاون الـــفـــنـــي والـــســـيـــاحـــة 

األكاديمي. والتبادل 
•على الرغم من الحصار.. ال تزال 
قطر تحافظ على دورها النشط في 
العالمي،  الــســالم  أجــل  مــن  الــتــوســط 
واتـــفـــاق الــســالم األفــغــانــي كــنــمــوذج.. 

كيف ترون ذلك؟
تــتــمــتــع قــطــر بــخــبــرة طــويــلــة في 
الــوســاطــة وتــســهــيــل االتــفــاقــيــات في 
الــمــنــاطــق الـــمـــجـــاورة. إن اســتــضــافــة 
تــوقــيــع اتـــفـــاق الـــســـالم األفـــغـــانـــي في 
الدوحة في فبراير الماضي هو مثال 

آخر على هذا االلتزام.
والشركات  المواطنين  عدد  كم   •
وفي  قطر؟  في  العاملة  المكسيكّية 

أي القطاعات؟ 
يــقــيــم فـــي قــطــر أكـــثـــر مـــن ٦٠٠ 
مــــــواطــــــن مـــكـــســـيـــكـــي وعــــائــــالتــــهــــم 
ويــعــمــلــون فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت، 
وهــــم الـــطـــيـــارون وطـــاقـــم الــطــائــرة 
ورجــال  والتنفيذيون  والمهندسون 
األعــمــال وأصــحــاب األعــمــال والعبو 
كــــــرة الـــــقـــــدم والــــفــــنــــانــــون وعـــمـــال 
الـــضـــيـــافـــة والــــخــــدمــــات والــــطــــالب 
ومــا إلــى ذلـــك. وهــم فــخــورون جــداً 
بـــتـــراثـــهـــم وانـــدمـــاجـــهـــم فــــي قــطــر. 
في  الــرائــدة  الشركة  كيدزانيا،  وتعد 
لألطفال،  والــتــرفــيــه  التعليم  مــجــال 
تعمل  الــتــي  الخفيفة  للعمارة  ودان 
أشهر  من  اثنتين  الريان،  ملعب  في 
وجود  لها  التي  المكسيكّية  الشركات 

في قطر. 

التجارة  نمو 

حــجــم  تــــطــــّور  مــــــدى  أي  إلــــــى   •
التجارة بين البلدين؟

نمت التجارة بين قطر والمكسيك 
القليلة  السنوات  خالل  مطرد  بشكل 
بلغت   ،٢٠١٩ عـــام  فــفــي  الــمــاضــيــة. 
قيمتها ١٣٤٫٧ مليون دوالر أمريكي، 
وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٦٠٫٩٪ عن 
بلغت   ،٢٠١٨ عام  وفي  السابق.  العام 
دوالر،  مليون   ٨٣٫٧ التبادالت  قيمة 
 .٢٠١٧ عــام  عــن   ٪٣٣ بنسبة  بــزيــادة 
قيمة  تبلغ  األولــيــة،  لــألرقــام  ووفــقــاً 
حتى   ٢٠٢٠ عام  في  الثنائية  التجارة 
أمــريــكــي،  دوالر  مــلــيــون   ٤١٫٢ اآلن 
بزيادة ٢٥٫٥٪ مقارنة بالفترة نفسها 
٢٠١٩. ولــســوء الــحــظ، أثــر  مــن عــام 
ـــوبـــاء بــشــكــل خــطــيــر عــلــى الــنــشــاط  ال
العالم،  أنحاء  جميع  في  االقتصادي 
في  ذلــك  ينعكس  أن  المحتمل  ومــن 

حجم تجارتنا للسنة ككل.
• مــا أهـــم الـــصـــادرات والـــــواردات 

البلدين؟  بين 
حـــــالـــــيـــــاً، صــــــــــــادرات الـــمـــكـــســـيـــك 
الــرئــيــســيــة إلـــى قــطــر هــي الــســيــارات 
اآللية  والقوارب  المعدنية  واألنابيب 
واليخوت والتوت الطازج، على سبيل 
الــمــثــال ال الــحــصــر. وصــــادرات قطر 
سبائك  هي:  المكسيك  إلى  الرئيسية 
والزيوت  المشغولة،  غير  األلومنيوم 
الــــمــــتــــوســــطــــة والــــمــــســــتــــحــــضــــرات، 
والـــمـــحـــركـــات ومـــحـــركـــات الــطــاقــة 
ولدينا  ذلك.  إلى  وما  الهيدروليكية، 
اهتمام من كال الجانبين الستكشاف 

فرص تجارّية جديدة.

القطرية  االستثمارات 

• مـــا حــجــم االســتــثــمــار الــقــطــري 
وفرصه  وقــطــاعــاتــه  المكسيك  فــي 

المستقبلّية؟ وفي أي المجاالت؟

ـــوحـــيـــد  ال الــــقــــطــــاع  اآلن،  حــــتــــى 
فـــي الــمــكــســيــك الـــــذي تــســتــثــمــر فيه 
قــطــر مــبــاشــرة هـــو قــطــاع الــطــاقــة. 
في  تواجدها  للبترول  قطر  وبــدأت 
عندما   ٢٠١٨ يــنــايــر  فـــي  الــمــكــســيــك 
حــصــلــت عــلــى حـــقـــوق الــتــنــقــيــب في 
خــمــس مــنــاطــق بــحــريــة فــي حوضي 
بـــيـــرديـــدو وكــامــبــيــتــشــي كـــجـــزء من 
ديسمبر  في  وإيني  شل  يضم  تحالف 
للبترول  قــطــر  واســتــحــوذت   ،٢٠١٨
فــي  ــــنــــي  إي مـــــن   ٪٣٥ حـــصـــة  عـــلـــى 
١ في  الــمــنــصــة الــبــحــريــة لــلــمــنــطــقــة 
 ،٢٠٢٠ مايو  وفــي  كامبيتشي.  خليج 
االستحواذ  عن  للبترول  قطر  أعلنت 
عـــلـــى ثـــــالث مـــنـــاطـــق لــالســتــكــشــاف 
مــن   ٪٣٠ حـــوالـــي  عــلــى  والـــحـــصـــول 
١٥ و٣٣ و٣٤  حصة توتال في القطع 
الـــمـــوجـــودة فـــي حــــوض كــامــبــيــشــي، 
نــمــاذج  وهـــذه  المكسيك.  خليج  فــي 
عــن اهــتــمــام قــطــر لــلــبــتــرول بقطاع 
الـــطـــاقـــة فــــي الـــمـــكـــســـيـــك. وتــشــجــع 
الـــســـفـــارة الــمــســتــثــمــريــن الــقــطــريــيــن 
على استكشاف الفرص في قطاعات 
أخرى، مثل البنية التحتية والسياحة 

والنقل واالتصاالت والخدمات.
قــطــر  حـــــفـــــاظ  ـــــــــرون  ت كــــيــــف   •
عــــلــــى مـــوقـــعـــهـــا كـــــمـــــورد رئـــيـــســـي 
مــشــاريــع  وإطــالقــهــا  الطبيعي  لــلــغــاز 
اســـتـــكـــشـــاف لـــلـــطـــاقـــة فـــــي الــــــدول 

األجنبية؟
وفــــقــــاً لـــتـــقـــريـــر مـــنـــتـــدى الــــــدول 
المصدرة للغاز العام الماضي، يساهم 
 ٪١٧ من  يقرب  بما  األوســط  الشرق 
أن  وأعتقد  العالمي.  الــغــاز  إنــتــاج  مــن 
مــوقــع قــطــر الــثــابــت كـــمـــورد عالمي 
االضطراب  رغــم  قائماً  سيظل  للغاز 
االقتصادي في العالم وأتوقع أيضاً أن 
الغاز  منشآت  في  لالستثمار  خططها 
الطبيعي المسال في الخارج ستستمر 

في الُمستقبل القريب.

العالم  كأس 

ملعب  افــتــتــاح  مــشــاهــدتــك  بــعــد   •
الــمــديــنــة الــتــعــلــيــمــّيــة.. كــيــف تــريــن 
كأس  الستضافة  قطر  اســتــعــدادات 

العالم ٢٠٢٢؟
 لــقــد اســتــمــتــعــت كـــثـــيـــراً بــافــتــتــاح 
في  «ماسة  التعليمية  المدينة  ملعب 
تكريم  إلـــى  بــاإلضــافــة  الـــصـــحـــراء». 
األبــطــال  الــصــحــة،  بــقــطــاع  المهنيين 
الحقيقيين خالل الوباء، ونقل الحفل 
رســالــة أمـــل وتـــفـــاؤل تــمــس الــحــاجــة 
ضّد  معاً  سننجح  أننا  وذكــرنــا  إليها. 
الـــقـــدم  كـــــرة  وأن  «كوفيد-١٩»، 
عام  قطر  في  أخرى  مّرة  ستوّحدنا 

.٢٠٢٢

غراسييال غوميس
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عواصم - وكاالت: تضاعفت 
أعداد ضحايا فيروس كورونا 
خالل   (١٩ (كــوفــيــد  المستجد 
أقّل من شهرين، حيث بلغت 
مختلف  فــي  وفــــاة  ألـــف   ٥١٢
كانت  أن  بــعــد  الــعــالــم،  أنــحــاء 
في ٥ مايو الماضي،  ٢٥٠ ألفاً 
بـــيـــنـــمـــا تــــضــــاعــــفــــت أعـــــــــداد 
اإلصابات الُمعلن عنها رسمياً 
في العالم منذ ٢١ مايو، حتى 
ألف  و٤٦٠  ماليين   ١٠ بلغت 
إصابة فيما بلغ عدد المتعافين 
على  آالف  و٧١٠  مــاليــيــن   ٥

مستوى العالم.
قائمة  أوروبــــا  وتــصــّدرت   
الــوفــيــات  صعيد  عــلــى  األعــلــى 
بــأكــثــر مـــن ١٩٦ ألـــف وفـــاة، 
والواليات  كندا  منطقة  تليها 
ألف   ١٣٤ من  بأكثر  المتحدة 
وفــــــاة، ثـــم مــنــطــقــة أمــريــكــا 

الــالتــيــنــيــة والــبــحــر الــكــاريــبــي 
آسيا  تليها  ألـــفـــاً،   ١١٢ بــنــحــو 
األوسط  الشرق  ثم  ألفاً،  بـ٣٣ 
بــــــ١٥٥٠٠، وإفــريــقــيــا بــــ٩٦٠٠ 
الحصيلة  وارتـــفـــعـــت  وفــــــاة.  
اإلجــــــمــــــالــــــيــــــة لـــلـــمـــصـــابـــيـــن 
بفيروس كورونا في الواليات 

أمس  ٦ر١٪  بنسبة  المتحدة 
األول،  أمــس  بيوم  بالمقارنة 
ــيــون  مــل ٥٩ر٢  إلــــــى  لـــتـــصـــل 
شخص حسب بيانات جمعتها 
ـــــز هـــوبـــكـــنـــز  جــــامــــعــــة جـــــون
بلومبرج  ووكــالــة  األمريكية 
ـــة  لـــــألنـــــبـــــاء.  وذكـــــــــرت وكـــال

زيـــــادة  نــســبــة  أن  بـــلـــومـــبـــرج 
في  كانت  المصابين  حصيلة 
تسجيله  تــم  الـــذي  الــمــتــوســط 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــبــــالد خـــالل 
األسبوع الماضي، وهو ٦ر١٪.  
ـــلـــت واليــــــة نـــيـــويـــورك  وســـّج
ـــى عـــــدد مــــن اإلصــــابــــات  أعـــل

و٣٠  المؤكدة، بواقع ٣٩٣ ألفاً 
إصابة، بزيادة نسبتها ٢ر٠٪، 
نفسها  الفترة  مــع  بالمقارنة 
من يوم أمس. وشهدت والية 
ايـــداهـــو زيـــــادة بــنــســبــة ١ر٨٪ 
فــي عـــدد اإلصـــابـــات مــقــارنــة 
بـــاألمـــس، لــيــرتــفــع اإلجــمــالــي 

إلى ٥٧٥٢ حالة.
األمريكية  المراكز  وقالت   
والوقاية  األمـــراض  لمكافحة 
عــــدد  إجــــمــــالــــي  إن  مــــنــــهــــا، 
كــورونــا  بــفــيــروس  المصابين 
المستجد في الواليات المتحدة 
و٥٤٥  مــلــيــونــيــن  إلـــــى  وصـــــل 
المراكز  وأضافت  و٢٥٠.  ألفاً 
زيــادة  سّجلت  أنها  األمريكية 
اإلحـــصـــاء  عـــن  حـــالـــة   ٤١٠٧٥
عـــدد  أن  مــضــيــفــة  الــــســــابــــق، 
الوفيات ارتفع بـ٨٨٥ حالة إلى 

١٢٦٣٦٩ وفاة.  

 تضاعف وفيات العالم بكورونا خالل أقل من شهرين 
أمريكا تسّجل ٤٢ ألف إصابة بالوباء خالل ٢٤ ساعة  قادر على التسبب بجائحة للبشر

بأن  دراسة  أفادت  وكاالت:   - شنغهاي 
اإلنفلونزا  فيروسات  من  جديداً  فيروساً 
أكثر  أصبح  بالصين  خنازير  في  اكتُشف 
كثب  عــن  ُمراقبته  ويجب  للبشر  عــدوى 
وبائي»  «فيروس  إلــى  يتحول  أن  خشية 
في  المنشورة  الورقة  وأظهرت  محتمل. 
الباحثين  من  فريقاً  أن  أمريكية  دورية 
اإلنــفــلــونــزا  فــيــروســات  درس  الــصــيــنــيــيــن 
 ٢٠١١ عامي  بين  الخنازير  في  المكتشفة 
من  وهــو  جــي٤  فــيــروس  ورصــد  و٢٠١٨ 
ـــة فــــيــــروس إتـــــــــش١إن١ «وبــــــه كــل  ســـالل
الــســمــات الــمــمــيــزة الــضــروريــة لــفــيــروس 

مرشح». وبائي 
ــبــاحــثــون فـــي دوريـــــة وقــائــع   وقــــال ال
مستويات  إن  للعلوم  الوطنية  األكاديمية 
دماء  في  ُرصدت  الفيروس  من  مرتفعة 
مضيفين  الخنازير،  مزارع  في  العاملين 
على  وثــيــقــة  ُمــراقــبــة  إجــــراء  يــتــعــيــن  أنـــه 
خاصة  الــبــشــريــة  للتجمعات  عــاجــل  نــحــو 
الــعــامــلــيــن فــي قــطــاع تــربــيــة الــخــنــازيــر. 

وتــســّلــط الـــدراســـة الــضــوء عــلــى مــخــاطــر 
الــفــيــروســات الــتــي تــكــســر الــحــاجــز بــيــن 
األنـــواع وتــنــتــقــل إلــى اإلنــســان خــاصــة في 
العالية  السكانية  الكثافة  ذات  المناطق 
فـــــي الــــصــــيــــن حــــيــــث يـــعـــيـــش الـــمـــاليـــيـــن 
عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن الـــــمـــــزارع ومـــنـــشـــآت 
تــربــيــة الــحــيــوانــات والــمــجــازر واألســـواق 
وهو  بيرجستروم،  كارل  وقال  الرطبة. 
عــالــم أحــيــاء فــي جــامــعــة واشــنــطــن: إن 
البشر  إصــابــة  يمكنه  الــجــديــد  الــفــيــروس 
جائحة  مــن  وشــيــك  خطر  يــوجــد  ال  لكن 
نشر  بــعــد  تــويــتــر  عــبــر  وأضــــاف  جـــديـــدة. 
جي٤  أن  على  دليل  يوجد  «ال  الدراسة: 
بكثافة  التعّرض  رغم  البشر  بين  ينتقل 

سنوات». خمس  لمدة  له 
مــن  يـــنـــتـــقـــل  الــــفــــيــــروس  أن  وتـــبـــّيـــن   
حتى  دليل  ال  لكن  البشر  إلــى  الحيوانات 
إنسان  من  ينتقل  أن  يمكن  أنه  على  اآلن 
إلـــى آخـــر، وهـــو مــصــدر الــقــلــق الــرئــيــســي 

 . ء للعلما

الصين :  نوع جديد من أنفلونزا الخنازير

مدى  ما  السفيرة،  سعادة  بداية   •
اخــتــالف االحــتــفــال بــالــيــوم الوطني 
الكندي هــذا الــعــام فــي ظــل جائحة 

كورونا؟
كــنــدا»  «يــــوم  أتــمــنــى  أن  أوالً  أود 
سعيًدا لجميع الكنديين في كل مكان، 
يعملون  الــذيــن  اآلالف  ذلــك  فــي  بما 
كوفيد  وبسبب  قطر.  فــي  ويعيشون 
هذا  كندا  يــوم  سيكون  ١٩(كـــورونـــا)، 
حيث  الـــشـــيء،  بــعــض  مختلًفا  الــعــام 
 ١٥٣ رقم  باليوم  الكنديون  سيحتفل 
بــالــبــقــاء فــي الــمــنــزل، وســيــوفــر هــذا 
االحتفال  خــيــارات  مــن  العديد  الــعــام 
االفـــتـــراضـــيـــة فــــي مـــنـــاطـــق زمــنــيــة 
الموسيقية  الــحــفــالت  مـــع  مختلفة 
ــــعــــاب والــمــرئــيــات  ــــعــــروض واألل وال

والمزيد.

قطر وكندا 

• مــــا أبــــــرز تــــطــــورات الــعــالقــات 
وتقييمك  مؤخراً  الكندية  القطرية 

لها؟ 
تــتــمــتــع كــــنــــدا وقــــطــــر بـــعـــالقـــات 
دبلوماسية متواصلة لمدة ٤٦ عاًما. 
شريك  وقطر  متنامية،  وعالقتنا 
الخليج.  منطقة  فــي  لكندا  رئيسي 
وعـــلـــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي، نــواصــل 
الـــعـــمـــل جـــنـــبـًــا إلــــى جـــنـــب إلحــــداث 
في  بما  الــعــالــم،  فــي  إيــجــابــي  تأثير 
ذلـــــك خـــــالل جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد ١٩ 
أجــرى  الــصــدد،  هــذا  وفــي  الحالية. 
حديثة،  محادثات  مسؤولينا  كبار 
بــمــا فـــي ذلـــك بــيــن صــاحــب الــســمــو 
ــانــي،  الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ث
ورئـــيـــس الــــــوزراء جــاســتــن تــــرودو. 
وتـــدعـــم الـــعـــالقـــات بــيــن الــشــعــبــيــن 
هــذه الــعــالقــة الــثــابــتــة الــقــائــمــة على 
االحـــتـــرام الــمــتــبــادل والــتــعــاون من 
المشتركة.  األهــــداف  تحقيق  أجــل 
في  الكندي  المغتربين  مجتمع  إن 
قــطــر نــشــط لــلــغــايــة ويــســاعــد على 
وتعزيز  المشتركة  مصالحنا  تعزيز 
واالستثمارية.  التجارية  العالقات 
وخـــــــالل الـــمـــرحـــلـــة الـــمـــقـــبـــلـــة مــن 
عــالقــاتــنــا الــثــنــائــيــة، نـــود االســتــمــرار 
مجاالت  في  أقوى  روابــط  بناء  في 

الحياة. وعلوم  والتعليم  الزراعة 

مكافحة كورونا 

• كــيــف تـــريـــن تــعــامــل قــطــر مع 
جائحة كورونا داخلًيا وخارجًيا؟

تأثير  لــهــا   ١٩ كــوفــيــد  جــائــحــة  إن 
الصحية  النظم  على  مــدمــر  عالمي 
وللتصدي  والــحــيــاة.  واالقـــتـــصـــادات 
للوباء بشكل فــعــال، أدركـــت كــل من 
قـــطـــر وكــــنــــدا فــــي وقـــــت مــبــكــر أن 
العمل  إلــى  بحاجة  العالمي  المجتمع 
مـــًعـــا لــلــوقــايــة والـــكـــشـــف، مـــع دعــم 
العالم.  أنحاء  جميع  في  المتضررين 
وعــلــى ســبــيــل الــمــثــال، أطــلــقــت كندا 
-وانضمت  الماضي  مايو  فــي  وقطر 
كوريا  وجمهورية  الــدنــمــارك  إليهما 
أصـــدقـــاء  مــجــمــوعــة  وسيراليون- 
العالمي.  الــصــحــي  لــألمــن  الــتــضــامــن 
وسيساعد االلتزام المالي للمجموعة 
وتسليمه   ١٩ كوفيد  لقاح  تطوير  في 
فـــي الـــوقـــت الــمــنــاســب، خـــاصـــة في 
دعم  إن  للخطر.  المعرضة  الــبــلــدان 
قـــطـــر لـــصـــنـــدوق األمـــــــم الــمــتــحــدة 
لــالســتــجــابــة واإلنـــــعـــــاش ومـــشـــاركـــة 
صــاحــبــة الــســمــو الــشــيــخــة مـــــوزا في 
أمثلة  هـــي   Rise for All مـــبـــادرة 
كندا  تعمل  كما  أيًضا.  بالثناء  جديرة 
وقطر بنشاط مع الشركاء للمساعدة 

للسلع  المستمر  الــتــدفــق  ضــمــان  فــي 
واللوازم األساسية. وعالوة على ذلك، 
أعرب العديد من الدول، بما في ذلك 
الخطوط  لجهود  تقديرها  عن  كندا، 
الجوية القطرية في إعادة اآلالف من 
بلدانهم.  إلــى  والمقيمين  المواطنين 
لقد أظهر كوفيد ١٩ أن الفيروسات 
ال تعرف الحدود. وتعتمد صحتنا في 
كندا وقطر على صحة الجميع في كل 
مكان. ويجب علينا أن نبني مًعا كوكبًا 

أكثر مرونة.
• إلى أي مدى تأثر جدول األعمال 

المشترك للبلدين بهذا الوباء؟ 
لقد أثــرت اإلجـــراءات التي أوصت 
بها منظمة الصحة العالمية للتعامل 
مع الوباء علينا جميًعا من حيث الحد 
واالجتماعات  والــزيــارات  السفر  من 
الشخصية، ما أدى إلى إبطاء ارتباطاتنا 
مبكر،  وقـــت  فـــي  قــلــيــالً  المنتظمة 
لكنها استمرت في االرتفاع منذ ذلك 
الحين. وتحدث كبار المسؤولين لدينا 
-بما في ذلك وزيرا الخارجية لدينا- 
كما  افتراضية.  اجتماعات  وحضروا 
افتراضية  اجــتــمــاعــات  عقد  واصــلــت 
وســوف  القطريين،  المسؤولين  مــع 
أستمر في البحث عن فرص لتعزيز 

عالقاتنا الثنائية.

أزمة الحصار 
مــــا مـــوقـــف كـــنـــدا مــــن اســـتـــمـــرار 
الحصار الجائر المفروض على قطر؟
تــســعــى كـــنـــدا إلـــــى الـــحـــفـــاظ على 
عــالقــات ثنائية وديـــة وإيــجــابــيــة مع 
جــمــيــع الـــــدول األعـــضـــاء فـــي مجلس 
التعاون الخليجي. ونحن ندعم جهود 
الوساطة المبذولة، بما في ذلك من 
قبل الكويت والواليات المتحدة. وعلى 
الــرغــم مــن الــحــصــار، فــقــد شجعني 
وتصميمها  القطرية  الحكومة  عــزم 
واإلصالحات  المبادرات  متابعة  على 
والقانونية  االقــتــصــاديــة  المختلفة، 
على  كثيرة  واألمثلة  والدبلوماسية. 
بدء  يــلــي:  مــا  تشمل  ولكنها  ســردهــا 
نظام ناجح لإلنتاج الزراعي والحيواني 
قصيرة  فترة  غضون  في  واألسماك 
جــــــًدا، وااللـــــتـــــزام بــتــنــفــيــذ وتــطــبــيــق 
إصـــالحـــات الــعــمــل والــتــعــهــد بــإجــراء 
االســــتــــعــــدادات الـــالزمـــة النــتــخــابــات 
ــــــشــــــورى. واالســـتـــضـــافـــة  مـــجـــلـــس ال
الدولية  الرياضية  لألحداث  الناجحة 
الــمــوعــد  فـــي  تـــكـــون  وأن  الـــكـــبـــرى، 
ولعب   ،  ٢٠٢٢ العالم  لكأس  المحدد 
السالم  إلحــالل  رئيسي  وساطة  دور 
في أفغانستان؛ وإظهار القيادة خالل 
خالل  مــن   ١٩ كوفيد  العالمي  الــوبــاء 

وأيًضا  اإلنسانية  المساعدات  تقديم 
المساعدة في إعادة مئات اآلالف من 

األفراد الذين تقطعت بهم السبل.

الجالية الكندية 

قطر،  فــي  الكنديين  عـــدد  كــم   •
وفي أي القطاعات يعملون؟

يوجد في قطر عدد من الشركات 
وهذه  الكندية.  التجارية  والعالمات 
والغاز  النفط  قطاعات  في  الشركات 
والـــدفـــاع واألمـــــن والــتــعــلــيــم والــبــنــاء 
والــهــنــدســة والــهــنــدســة الــمــعــمــاريــة 
والـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة والـــتـــجـــزئـــة 
والــضــيــافــة. ويعيش حــالــًيــا أكــثــر من 
قطر،  في  ويــزدهــرون  كندي   ٩٠٠٠
ويعملون داخل الشركات والمؤسسات 

الكندية والقطرية. 

التجارة المتبادلة 

حــجــم  تــــطــــور  مــــــدى  أي  إلــــــى   •
المبادالت التجارية بين البلدين في 

الفترة األخيرة؟ 
ارتفعت التجارة الثنائية بين قطر 
وكندا بنسبة ٣٥٪ عام ٢٠١٩، وبلغت 
 ٨٨٠) كــنــدي  دوالر  مــلــيــون   ٣٣١٫٧
مليون ريــال)، ما أدى إلى أن تصبح 
قـــطـــر ثـــالـــث أكـــبـــر شـــريـــك تـــجـــاري 
هام  معلم  وهــو  المنطقة،  في  لكندا 

للعالقات القطرية الكندية التجارية. 
وبــلــغــت قــيــمــة الــــصــــادرات الــكــنــديــة 
كندي،  دوالر  مليون   ٢٦٦ قطر  إلــى 
بزيادة ٦٩٪ عن صادرات عام ٢٠١٨ 
التي بلغت ١٥٧٫٤ مليون دوالر كندي. 
وشـــهـــدت الــــصــــادرات الــقــطــريــة إلــى 
كندا انخفاًضا طفيًفا في عام ٢٠١٨، 
حيث بلغت ٦٥٫٧ مليون دوالر كندي 
مقارنة بـ ٨٩ مليون دوالر كندي في 

العام السابق.

شراكة طويلة األمد 

• مــــاذا عــن الــقــطــريــيــن فــي كندا 
وفــــــرص الـــتـــعـــاون واالســـتـــثـــمـــارات 

القطرية هناك؟
نشًطا  شــريــًكــا  كــنــدا  كــانــت  لطالما 
لـــدولـــة قـــطـــر، ونـــواصـــل اســتــكــشــاف 
الــفــرص والــمــجــاالت الــجــديــدة التي 
والخبرات  القدرات  نشر  فيها  يمكن 
كأس  في  قطر  جهود  لدعم  الكندية 
الوطنية  قطر  ورؤيـــة   ،٢٠٢٢ العالم 
الـــشـــمـــال،  حـــقـــل  وتـــوســـيـــع   ،٢٠٣٠
ومبادرات أخرى ذات أهمية وطنية. 
وتـــرحـــب كـــنـــدا بــفــرصــة الــعــمــل مع 
التعاون  لتعزيز  القطريين  الشركاء 

وخلق شراكات جديدة طويلة األمد.
قطر  الســتــعــدادات  تقييمك  مــا   •

الستضافة كأس العالم ٢٠٢٢؟
لقد رأيت بشكل مباشر كيف أدى 
عــال  بــمــســتــوى  وااللـــتـــزام  التصميم 
قطر  استضافة  إلــى  االســتــثــمــار  مــن 
بما  كبرى،  دولية  رياضية  ألحــداث 
في ذلك بطولة العالم أللعاب القوى 
وبــطــولــة الــعــالــم الــشــاطــئــيــة، وكــأس 
الخليج العربي، وكأس العالم لألندية. 
من  المستفادة  الــدروس  أن  وأعتقد 
ستستخدم  األحــــــداث  هـــذه  تــنــظــيــم 
في االستعدادات لبطولة كأس العالم 
ويــشــيــر  نـــجـــاحـــهـــا.  لـــضـــمـــان   ٢٠٢٢
االفـــتـــتـــاح األخـــيـــر لــمــلــعــب الــمــديــنــة 
االستعدادات  هذه  أن  إلى  التعليمية 
تــســيــر وفـــق الــمــوعــد الــمــحــدد، على 
الــــرغــــم مــــن بـــعـــض الـــتـــبـــاطـــؤ الــــذي 
أحد  كــنــدا  وبصفة  كــورونــا.  يفرضه 
 ،  ٢٠٢٦ لــعــام  الــعــالــم  كــأس  مضيفي 

فاننا نشاهد قطر عن كثب.

كندا تدعم الجهود الكويتية - األمريكية إلنهاء حصار قطر  
بمناسبة اليوم الوطني لبالدها.. السفيرة ستيفاني ماكولوم لـ      :

قطر شريك 
رئيسّي لكندا 
في منطقة 

الخليج 

قطر وكندا 
تتمتعان 
بعالقات 

متواصلة 
ومتنامية منذ 

٤٦ عاًما

نواصل العمل 
مع قطر إلحداث 
تأثير إيجابي في 

العالم لمواجهة 
كورونا 

نود بناء روابط 
أقوى مع 
قطر في 

مجاالت الزراعة 
والتعليم 
والعلوم 

قطر أظهرت 
صموًدا وإصراًرا 

على متابعة 
المبادرات 

واإلصالحات رغم 
الحصار 

٩٠٠٠ كندي 
في قطر 
يعملون 

في النفط 
والغاز واألمن 

والتعليم 
والبناء

مونديال قطر ٢٠٢٢ يحظى باهتمام كندا مستضيفة بطولة ٢٠٢٦

الــمــاضــي  الـــعـــام  ــديــن  ــل ــب ال ــيــن  ب ــاري  ــج ــت ال ــادل  ــب ــت ال حــجــم  فـــي  نـــمـــًوا   ٪٣٥
ــة ــق ــط ــن ــم ـــــي ال ـــــاري لــــكــــنــــدا ف ـــــج ــــك ت ــــري ــــر ش ــــب ــــث أك ــــال قــــطــــر ث

حوار - إبراهيم بدوي: 

كندا  سفيرة  ماكولوم  ستيفاني  السيدة  سعادة  أكدت 

لدى الدولة، أن قطر شريك رئيسي لبالدها في منطقة 

الــخــلــيــج، مــشــددة عــلــى دعـــم بــالدهــا لــجــهــود الــوســاطــة 

الكويتية واألمريكية إلنهاء أزمة الحصار. 

اليوم  بمناسبة  مع [  بُعد  عن  حــوار  في  وقالت 

الــوطــنــي الــكــنــدي الــمــوافــق أول يــولــيــو مــن كــل عـــام، إن 

المبادرات  متابعة  على  وإصــراًرا  صموًدا  أظهرت  قطر 

اإلنتاج  نظم  بإرساء  ســواء  الحصار،  رغــم  واإلصــالحــات 

استضافة  أو  وجــيــزة،  فــتــرة  فــي  والــحــيــوانــي  الـــزراعـــي 

األحداث الرياضية الكبرى. 

تتمتعان  وكـــنـــدا  قــطــر  أن  عــلــى  ســعــادتــهــا  وشـــــددت 

إننا  قائلة:  عاًما،   ٤٦ منذ  ومتنامية  متواصلة  بعالقات 

نواصل العمل مع قطر إلحداث تأثير إيجابي في العالم 

لمواجهة جائحة كوفيد ١٩ (كورونا) من خالل مجموعة 

أطلقها  التي  العالمي  الصحي  لألمن  التضامن  أصدقاء 

البلدان. 

التبادل  حجم  زيــادة  إلــى  الكندية  السفيرة  وأشـــارت 

التجاري بين البلدين بنسبة ٣٥٪ العام الماضي، لتصبح 

قــطــر ثــالــث أكــبــر شــريــك تــجــاري لــكــنــدا فــي المنطقة. 

وقــالــت: نــود بناء روابـــط أقــوى مــع قطر فــي مجاالت 

لخلق  معها  بالعمل  ونرحب  والعلوم،  والتعليم  الزراعة 

 ٩ هناك  أن  إلى  مشيرة  األمــد،  طويلة  جديدة  شراكات 

قطاعات  في  ويعملون  قطر  في  يقيمون  كندي  آالف 

منها النفط والغاز واألمن والتعليم والبناء وغيرها من 

التفاصيل في السطور التالية:
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 على متن ناقلة كيو-فليكس

الدوحة- [: 

للتشغيل  قــطــرغــاز  شــركــُة  أعــلــنــت 
ـــمـــحـــدودة (قـــطـــرغـــاز) أمــــس عــن  ال
الطبيعي  الغاز  من  شحنة  أول  تسليم 
الــمــســال عــلــى مــتــن نــاقــلــة مــن طــراز 
محطة «أدرياتيك»  إلى  كيو-فليكس 
الطبيعي  الــغــاز  لتسّلم   (Adriatic)

إيطاليا.  في  الُمسال 
على  الشحنة  هذه  تحميل  تّم  وقد 
مــتــن نــاقــلــة قـــطـــرغـــاز الــُمــســتــأجــرة 
«تــمــبــيــك» لــلــغــاز الــطــبــيــعــّي الــمــســال 
راس  محطة  من   ٢٠٢٠ يونيو   ٩ في 
ــــى مــحــطــة  لـــفـــان، وتـــــّم إيـــصـــالـــهـــا إل
الطبيعي  الغاز  الستقبال  «أدرياتيك» 

.٢٠٢٠ ٢١ يونيو  المسال في 
وتعدُّ هذه أول عملية تفريغ للغاز 
قطرغاز  تجريها  الــمــســال  الطبيعي 
إلـــى هـــذه الــمــحــطــة، والـــتـــي تــشــارك 
كيو-فليكس  طـــراز  مــن  نــاقــلــة  فــيــهــا 

المسال.  الطبيعي  للغاز 

محطة  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر  ومــن 
الطبيعي  الغاز  الستقبال  «أدرياتيك» 
كيلومتًرا   ١٤ بُــعــد  على  تقع  الــمــســال 
مــن شــاطــئ بــورتــو لــيــفــانــتــي شــمــالــّي 
الــبــحــر األدريـــاتـــيـــكـــي بـــالـــقـــرب مــن 
أول  وهي  اإليطالية،  روفيغو  مدينة 
الطبيعي  الغاز  إلعادة  بحرية  محطة 
في  (تغويز)  الغازية  لحالته  المسال 

تعتمد  بتقنية  إنــشــاؤهــا  يــتــمُّ  الــعــالــم 
تشغيل  ويتم  األرضية.  الجاذبية  على 
 ٧٠) موبيل  إكسون  قبل  من  المحطة 
المحدودة  ترمينال  وقطر  بالمائة)، 
تــابــعــة  شــركــة  وهـــي  ــالــمــائــة)،  ب  ٢٣)
لــقــطــر لــلــبــتــرول، وشــركــة ســنــام (٧ 
مربوطة  المحطة  أن  كما  بالمائة). 
بــشــبــكــة الــتــوزيــع الــوطــنــيــة اإليــطــالــيــة 

متكاملة.  أنابيب  خطوط  عبر 
للمحطة  التغويزية  الطاقة  وتبلغ 
٨ مــلــيــارات مــتــر مــكــعــب مـــن الــغــاز 
يــعــادل  (مــا  ســنــويًــا  الــمــســال  الطبيعي 
الطبيعي  الغاز  استيراد  طاقة  نصف 
من  أكثر  د  وتزوِّ اإليطالية)،  المسال 
من  البالد  احتياجات  من  بالمائة   ١٠

الطبيعي.  الغاز 

 قطرغاز تُسلِّم أولى شحنات الغاز لمحطة «أدرياتيك»

ُّ

الدوحة ـ قنا:

أسعار   عن  أمس  للبترول،  قطر  أعلنت 
الديزل والجازولين في دولة قطر، وذلك 
أسعار  شهدت  حيث  الجاري،  يوليو  لشهر 
أسعار  بمستوى  مقارنًة  ارتفاًعا  المادتين 
للبترول  قطر  وحــــّددت  الــمــاضــي.  الشهر 
شهر  خــالل  ريـــال  ــــ١٫١  ب الــديــزل  لتر  سعر 
يوليو، مقابل ١٫٠٥ ريال للتر الواحد خالل 
 ٤٫٨ نسبتُه  بلغت  بــارتــفــاع  الــمــاضــي،  يونيو 

 ٩٥ الجازولين  سعر  حــّددت  فيما  بالمئة، 
لشهر  الــواحــد  للتر  ريـــال   ١٫٢٠ بـــ  (ســوبــر) 
يوليو، مقابل  ١٫٠٥ ريال للتر الواحد خالل 
بالمئة.   ١٤٫٣ بنحو  ليرتفع  الماضي  الشهر 
كــمــا شــهــد ســعــر الــجــازولــيــن ٩١ (مــمــتــاز) 
ارتـــفـــاًعـــا هـــو اآلخـــــر، حــيــث حـــــّددت قطر 
الواحد  للتر  ريــال   ١٫١ عند  سعره  للبترول 
في الشهر الحالي، مقارنة بريال واحد للتر 
الواحد خالل شهر يونيو، مرتفًعا بنحو ١٠  

بالمئة.

 ارتفاع أسعار الوقود في يوليو
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باقي القطاعاتالعقاراتالصناعةالبنوكالقطـــاع

١٩,٧٪٣٦٫٣٪١٣٫٢٪٣٠٫٧٪النسبة

نســـــــــــب  الشـــــــــراء
أجانبخليجيون     قطريون     
٪٢٢٫٨٩٪٢٫٥٢٪٧٥٫٥٩

نســـــــــــب  البيــــــــــع
أجانبخليجيون     قطريون     
٪٣٤٫٢٩٪١٫٨٧٪ ٦٣٫٨٤

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

٨٫٩٩٨٫٥٦٩٫٠٥٢٫٢٩٥٣٫٧٣٠٫٥٩١١١٦٩٥٠٢٫٥٧٨٫٤٩٣٦٨٠٫٣٨٠٫٦١٤٫٩٦٠

القطاعات األكثر تداوالً بالبورصةالقطاعات األكثر تداوالً بالبورصة

نســـب التـــداولنســـب التـــداول

 التعامالت تصل إلى ٦٨١ مليون ريال

الدوحة - [:

 أنهت بورصة قطر آخر جلسات شهر يونيو 
نفذها  بيع  عمليات  من  بضغط  انخفاض،  على 
الــمــســتــثــمــرون عــلــى أســهــم قــيــاديــة، وعــلــى إثــر 
ذلك انخفض مؤشر السوق أمس بنسبة ٠٫٥٩٪ 
بما يعادل ٥٣ نقطة ليصل إلى مستوى ٨٩٩٨٫٥ 
نقطة، من خالل تداول أسهم ٤٧ شركة، ارتفع 
منها أسهم ٣٠ شركة بينما تراجعت أسهم ١٦ 
واحــدة  شركة  أسهم  واســتــقــّرت  أخــرى  شركة 
جلسة  وشــهــدت  الــســابــق.  إغالقها  مستوى  عند 
بالجلسة  ُمقارنة  التداوالت  وتيرة  ارتفاع  أمس 
الــســابــقــة، حــيــث بلغت قــيــم الـــتـــداول نــحــو ٦٨١ 

مــلــيــون ريــــال مــقــابــل ٤١٤ مــلــيــون ريــــال أمــس 
إلى  لتصل  الــتــداول  أحجام  ارتفعت  كما  األول، 
في  سهم  ٢٨٧مليون  مقابل  سهم  مليون   ٥٠٢
الجلسة الماضية، وذلك من خالل تنفيذ ١١١٨١ 
صفقة. وكان مؤشر السوق قد استهل تعامالت 
جني  عمليات  تــؤدي  أن  قبل  ارتفاع  على  أمــس 
أرباح على أسهم قيادية إلى تغيير اتجاه المؤشر 
مؤشر  وتراجع  الــتــداوالت.  بنهاية  التراجع  نحو 
 ٣٦١٨ إلى  ليصل   ٪٠٫٣٣ بنحو  اإلسالمي  الريان 
نقطة، كما انخفض مؤشر قطر لجميع األسهم 
وعلى  نقطة،   ٢٨٠٦ عند  وأغــلــق   ٪٠٫٥٧ بنحو 
العقارات  قــطــاع  صعد  الــقــطــاعــات،  أداء  صعيد 
بنسبة  الــخــدمــات  قــطــاع  وارتــفــع   ٪١٫٨٩ بنسبة 

٠٫٣١٪، وسّجل قطاع النقل بنمواً نسبته ٠٫٢٤٪، 
بينما   ،٪٠٫٠٥ بنحو  التأمين  قطاع  ارتــقــاع  كما 
وانخفض   ،٪١٫٠٧ بنسبة  البنوك  قطاع  تراجع 
قطاع  تراجع  كما   ،٪٠٢٩ بنحو  الصناعة  قطاع 
مالية  أوساط  وقالت   .٪٠٫٦٨ بنسبة  االتصاالت 
متابعة للسوق: إن جلسة أمس اتسمت بالتذبذب 
يصمد  أن  البورصة  مؤشر  واستطاع  األداء،  في 
قرب مستوى ٩ آالف نقطة أمام عمليات جني 
وأضــافــوا  القيادية،  األســهــم  بعض  على  األربـــاح 
عمليات  أن  حيث  طبيعي،  بالسوق  الــوضــع  أن 
هي  األســبــوع  بداية  من  تحدث  التي  المضاربة 
عمليات  ولــكــنــهــا  نــهــائــي  خـــروج  عملية  ليست 
تبادل مراكز وتجميع لفرص استثمارية أخرى.

البورصة: ارتفاع أسهم ٣٠ شركة .. ونشاط في التداوالت

الدوحة - [:

وبنك  الريان  مصرف  أعلن   
الــخــلــيــج الــتــجــاري (الــخــلــيــجــي) 
عــن دخــولــهــمــا فــي مــفــاوضــات 
أولــيــة بــشــأن انـــدمـــاج ُمــحــتــمــل 
إلنـــشـــاء مــؤســســة مــالــيــة أكــبــر 
متين  مــالــي  وضــع  مــع  وأقـــوى 
ـــة أكــــبــــر لــــدعــــم الــنــمــو  ـــول وســـي
وتمويل  قطر  فــي  االقــتــصــادي 
يتماشى  بما  التنمية  مبادرات 

 .٢٠٣٠ قطر  رؤية  مع 
الُمقترح  االنــدمــاج  ويخضع   
لـــــُمـــــوافـــــقـــــة مــــــصــــــرف قـــطـــر 
الــــــمــــــركــــــزي، وهــــيــــئــــة قـــطـــر 
ووزارة  الـــمـــالـــيـــة،  لـــــألســـــواق 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة والــهــيــئــات 
ذات  األخــــــــــــــرى  ـــــة  ـــــرســـــمـــــي ال
المساهمين  وُمــوافــقــة  الــصــلــة، 
فـــي كـــل مـــن مـــصـــرف الـــريـــان 
والــخــلــيــجــي بــعــد االنــتــهــاء مــن 
عــمــلــيــات الــتــدقــيــق الــتــفــصــيــلــيــة 
ويُحافظ  والقانونية.  والمالية 
الـــكـــيـــان الـــجـــديـــد عـــلـــى جــمــيــع 
مبادئ  مع  يتفق  بما  معامالته 

اإلسالمية.   الشريعة  أحكام 
الُمحتمل  االندماج  وسيؤدي   
إلـــــى إنــــشــــاء واحــــــد مــــن أكـــبـــر 
الشريعة  مع  المتوافقة  البنوك 

اإلســــالمــــيــــة فــــي دولـــــــة قــطــر 
والـــشـــرق األوســــط وبــإجــمــالــي 
مـــوجـــودات بــقــيــمــة تــزيــد عــلــى 
قـــطـــري  ريـــــــــال  مــــلــــيــــار   ١٦٤
أمــريــكــي)  دوالر  مــلــيــار   ٤٥ )
يزيد  ملكية  حقوق  وبمجموع 
قــطــري  ريــــال  مــلــيــار   ١٩ عــلــى 

ومــــن  دوالر)  مــــلــــيــــار   ٥٫٢ )
االنــدمــاج  يُــســاهــم  أن  الــمــتــوقــع 
بـــشـــكـــل إيـــجـــابـــي فــــي الــتــنــمــيــة 
االقـــتـــصـــاديـــة فـــي دولــــة قــطــر 
مـــــن خــــــالل دعــــــم الــــشــــركــــات 
الصغيرة  والكيانات  التجارية 
والـــمـــتـــوســـطـــة، كـــمـــا ســيــخــلــق 

ً لــلــقــطــاع  ــا ً اســتــراتــيــجــي شـــريـــكـــا
لعام. ا

أن   ً أيــــضــــا الـــمـــتـــوقـــع  ومـــــن   
يــــخــــلــــق االنــــــــدمــــــــاج مـــصـــلـــحـــة 
ذلك  في  بما  الشركاء،  لجميع 
الــُمــســاهــمــيــن وعـــمـــالء الــبــنــوك 
وكـــذلـــك اقـــتـــصـــاد تــلــك الــــدول 

 . ً حاليا البنكان  فيها  يعمل  التي 
وســيــجــمــع االنـــدمـــاج الــُمــحــتــمــل 
فـــي الـــكـــيـــان الــمــشــتــرك نــقــاط 
ــبــنــكــيــن،  ــل الــــقــــوة الـــرئـــيـــســـيـــة ل
الــشــركــات  إدارة  مــجــاالت  فــي 
والخدمات  والثروة  والتجزئة 

الخاصة.  المصرفية 

 مفاوضات اندماج بين مصرف الريان والخليجي
إجمالي الموجودات بقيمة ١٦٤ مليار ريال

ـــــعـــــام  ال ــــاع  ــــط ــــق ــــل ل ـــــجـــــي  ـــــي ـــــرات اســـــت ــــــك  شــــــري ــــــام  ــــــي ق ـــــــــى  إل يـــــــــــؤدي  ــــل  ــــم ــــحــــت ــــم ال ـــــــــاج  ـــــــــدم االن  

 أول بنك يُصدر البطاقة قبل وصول العامل إلى الدوحة 

الدوحة - [:

 أعـــلـــن الــــدولــــي اإلســــالمــــي عــن 
إطــــــالق أحــــــدث حـــلـــولـــه الـــخـــاصـــة 
بــالــشــركــات وهــــي بــطــاقــة الــراتــب 
الــتــي تــتــيــح لــلــشــركــات دفـــع رواتـــب 
الــعــّمــال بــكــل ســهــولــة ويُــســر، وبما 
حماية  نظام  متطلبات  مع  يتطابق 
األجــــور، ولــلــمــرة األولـــى فــي قطر 
يمكن إصدار بطاقة الراتب للعامل 
بــمــجــرد إصـــدار رقــم الــتــأشــيــرة له 

وقبل قدومه إلى الدوحة.
ــــراتــــب مــن  ـــمـــكـــن بـــطـــاقـــة ال  وتُ
الـــدولـــي اإلســـالمـــي لــلــشــركــات من 
ســـــداد رواتــــــب الــمــوظــفــيــن الــذيــن 

إلى  شــهــريــاً  يصل  مبلغاً  يتقاضون 
إيـــداع  ويـــتـــّم  قــطــري  ريــــال   ٥٫٠٠٠
التي  البطاقة  في  ُمباشرة  الرواتب 
حساب  فتح  إلــى  حاملها  يحتاج  ال 

البنك. لدى 
 وإضـــافـــة إلـــى األمـــــان وســهــولــة 
يوجد  ال  فإنه  واإلصدار  االستخدام 
 ، الــراتــب  بطاقة  لرصيد  أدنــى  حد 
جميع  فــي  اســتــخــدامــهــا  يمكن  كــمــا 
البيع  ونقاط  اآللي  الصّراف  أجهزة 
فــي دولـــة قــطــر. ويــتــطــلــب إصـــدار 
بــطــاقــات راتــــب لــعــّمــال أي شــركــة 
في  ُمسّجلة  الشركة  هذه  تكون  أن 
يــكــون  وأن  األجـــــور  حــمــايــة  نــظــام 
لديها حساب في الدولي اإلسالمي. 

العزيز  عــبــد  عــمــر  الــســيــد  وقـــال   
في  األعــمــال  تطوير  رئــيــس  المير، 
المناسبة  بــهــذه  اإلســالمــي  الــدولــي 

قـــائـــًال: «تــمــثــل هـــذه الــبــطــاقــة حــالً 
مثالياً للشركات فيما يخص رواتب 
عــمــلــيــة  إدارة  يــتــم  حــيــث  الـــعـــّمـــال 
إلى  الشركات  من  الرواتب  تحويل 
وبدون  وسلس  مرن  بشكل  العّمال 
يستطيع  البنك  أن  كما  تأخير،  أي 
على  التخفيف  البطاقة  هــذه  عبر 
بحيث  الـــعـــّمـــال  فــئــة  مـــن  الـــعـــمـــالء 
البنكية  الــخــدمــات  عــلــى  يحصلون 
أو  الــبــنــك  لــمــراجــعــة  الــحــاجــة  دون 

لهم». حساب  لفتح  حتى 
ـــــي  ـــــدول ــــمــــيــــر: «ال  وأضــــــــــاف ال
اإلســــــالمــــــي يــــحــــث عــــــمــــــالءه مــن 
ـــمـــاد بــطــاقــة  الــــشــــركــــات عـــلـــى اعـــت
الـــــراتـــــب لــــســــداد رواتــــــــب الـــعـــّمـــال 

مـــمـــن تــنــطــبــق عــلــيــهــم الــــشــــروط 
كـــــــادراً  الــــعــــمــــالء  ســـيـــجـــد  حـــيـــث   ،
تلبية  على  وقـــادراً  وفــّعــاالً  متعاوناً 
احــتــيــاجــاتــهــم ومــتــطــلــبــاتــهــم وبــمــا 
وضعها  الــتــي  المعايير  مــع  يــتــوافــق 

األجور». حماية  نظام 
 ويــــعــــمــــل الــــــدولــــــي اإلســـــالمـــــي 
حلوله  تعزيز  على  متواصل  بشكل 
الــمــصــرفــيــة لــــألفــــراد والـــشـــركـــات 
وقـــد قــطــع شـــوطـــاً كــبــيــراً فـــي هــذا 
الــجــانــب ســـواء مــن حيث الــتــنــوع أو 
العمالء  متطلبات  تلبية  حيث  من 
المصرفية  الحلول  أحدث  ومواكبة 
ســــواء فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــمــنــتــجــات أو 

التكنولوجيا.

الـدولـي اإلسـالمـي يطـلـق بطاقـة الـراتـب  

عمر المير

 انعكاسات 
إيجابية  متوقعة 

ودعم الشركات  
الصغيرة 

والمتوسطة 

إدارة الشركات 
والتجزئة والثروة 

والخدمات 
الخاصة من 
عوامل القوة

ــــة األجـــــــور ــــاي ـــــظـــــام حــــم ـــــزات عــــــديــــــدة تـــــــواكـــــــب  ن ـــــي ـــــم ــــر :م ــــي ــــم ــــر ال ــــم ع
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٢١٢١   

الدوحة - أحمد سيد 

يُعد استاد المدينة التعليمية 
قطر  مــونــديــال  اســتــادات  أول 
شــــهــــادة  نـــــــال  الــــــــذي   ٢٠٢٢
لتقييم  الــعــالــمــيــة  الــمــنــظــومــة 
االســـــتـــــدامـــــة «جـــــــي ســـــاس» 
مــن فــئــة الــخــمــس نــجــوم من 
للبحث  الخليجية  الــمــنــظــمــة 

والتطوير «جورد».
فــي  وكـــشـــفـــت «جــــــــورد» - 
مــــدونــــتــــهــــا عــــلــــى مـــوقـــعـــهـــا 
خصائص  عــن   - اإللــكــتــرونــي 
االســتــدامــة الــتــي أّهــلــت استاد 
الـــمـــديـــنـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة لـــهـــذا 
الـــتـــصـــنـــيـــف الــــرفــــيــــع، حــيــث 
الخليجية  الــمــنــظــمــة  مــنــحــت 
لــلــبــحــث والــتــطــويــر «جــــورد» 
ثالث  التعليمية  المدينة  استاد 
به  يمتاز  مــا  بفضل  شــهــادات 
مــــن خـــصـــائـــص مـــســـتـــدامـــة، 
لــيــصــبــح أحــــد أكــثــر اســـتـــادات 
استدامة،   ٢٠٢٢ قطر  بطولة 
وهـــــــي شـــــهـــــادة الـــمـــنـــظـــومـــة 
االســتــدامــة  لتقييم  الــعــالــمــيــة 
«جـــــي ســــــاس» فـــئـــة الــخــمــس 
والبناء،  التصميم  عــن  نــجــوم 
وشــــهــــادة «جــــي ســـــاس» من 
اإلنــشــاء،  إدارة  عــن  (أ)  الــفــئــة 
لمعدل  ساس»  وشهادة «جي 

كفاءة الطاقة الموسمية.
وذكرت المنظمة الخليجية 
التعليمية  الــمــديــنــة  اســتــاد  أن 
ــتــكــر  يـــتـــمـــيـــز بـــتـــصـــمـــيـــم مــب
المناخية  األجــواء  من  يستفيد 
الــمــحــيــطــة فــي الــحــفــاظ على 
ما  للمكان،  الداخلية  البرودة 

يقلل الحاجة إلى طاقة التبريد 

والــتــدفــئــة صــاحــبــة الــنــصــيــب 

األكبر من االستهالك.

ويـــتـــجـــّلـــى ذلـــــك الــمــفــهــوم 

الــمــمــيــز مــن خـــالل عـــدد من 

الــتــقــنــيــات أبــــرزهــــا تــصــمــيــم 

واجهة االستاد التي توّفر الظل 

للمناطق  الـــحـــراري  والـــعـــزل 

الــــداخــــلــــيــــة لـــحـــمـــايـــتـــهـــا مــن 

الظروف المناخية الخارجية. 

عالوة على ذلك، ُشّيد االستاد 

عــلــى مــســتــوى مــنــخــفــض عن 

سطح األرض، ما يعزز العزل 

والتحكم  للمشروع  الــحــراري 

وتسهم  حرارته.  درجــات  في 

تــلــك الـــعـــوامـــل مــجــتــمــعــة في 

في  الطاقة  استهالك  تقليص 

أغراض التبريد، كما أن نسب 

المنشأ  حيث  مــن  البناء  مــواد 

بلدان  من   ٪٨٥ بين  ما  تتوزع 

مصادر  من  و٥٥٪  المنطقة، 
مــــواد  مــــن  و٢٩٪  مـــحـــلـــيـــة، 
يمكن  كــمــا  تـــدويـــرهـــا؛  مــعــاد 
مــبــنــى  مــــن   ٪٣٥٫٥ تــفــكــيــك 
الطبقة  بــيــنــهــا  ومـــن  االســـتـــاد 
من  التي  المقاعد  من  العلوية 
المقرر التبرع بها عقب انتهاء 

البطولة.

توفير المياه 

وأشــــــــــــــــــــارت الــــمــــنــــظــــمــــة 
الــخــلــيــجــيــة إلـــى قــــدرة اســتــاد 
الــمــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة لــتــوفــيــر 
نحو ٥٥٪ من استهالك المياه 
مقارنة باالستادات التقليدية، 
وذلـــــــــك بـــفـــضـــل تـــجـــهـــيـــزات 
أما  التدفق،  منخفضة  المياه 
المحيطة  الــخــضــراء  المناطق 
ـــبـــاتـــات  بـــــاالســـــتـــــاد فـــتـــضـــم ن
وأشـــــجـــــاراً مــحــلــيــة تــســتــهــلــك 
الــقــلــيــل مـــن الــمــيــاه، وكــذلــك 

العشب المستخدم في أرضية 

االستاد، إضافة إلى نظام ري 

على درجة عالية من الكفاءة 

تُستخدم فيه تقنيات التنقيط 

تعمل  ورشــــاشــــات  الــمــبــاشــر، 

آلية  ووحـــدة  الــمــيــاه،  بضغط 

ولتقليل  الــــري،  فــي  للتحكم 

المياه المهدرة؛ ُمهدت التربة 

بــالــحــصــى والــــمــــواد الــعــضــويــة 

الــنــبــاتــات  عــلــى  الــتــأثــيــر  دون 

المحيطة. 

بنسبة  االســتــاد  يــمــتــاز  كــمــا 

الــمــواد  مــن  للغاية  منخفضة 

الداخلة  المتطايرة  العضوية 

فــــي مــــــواد الــــبــــنــــاء، مــــا يــحــد 

مــــن الـــمـــلـــوثـــات فــــي الــــهــــواء. 

الـــمـــســـاحـــات  ُزودت  وقـــــــد 

الــداخــلــيــة مــرتــفــعــة اإلشــغــال 

بــمــســتــشــعــرات لــثــانــي أكــســيــد 

الــكــربــون بــمــا يــضــمــن كــفــاءة 

الهواء،  وجــودة  التهوية  نظام 

يصل  الــشــمــس  ضـــوء  أن  كــمــا 

إلـــــــى الــــمــــنــــاطــــق الــــداخــــلــــيــــة 

طـــــــوال الــــنــــهــــار، مــــا يــحــســن 

بــيــئــتــهــا ويــســهــم فـــي تــرشــيــد 

الطاقة.  استخدامات 

وتــم اتــخــاذ إجــــراءات عــدة 

لــتــرشــيــد اســـتـــهـــالك الــطــاقــة 

أنظمة  بينها  من  االستاد  في 

«ال  تقنية  باستخدام  اإلنــارة 

الــتــحــكــم  يــــجــــري  دي»  اي 

فـــيـــهـــا آلـــــيـــــاً، وكــــذلــــك نــظــم 

حسب  فيها  المتحكم  التهوية 

الزجاجية  والــنــوافــذ  الــطــلــب، 

العازلة  والمواد  اإللكترونية، 

على  عالوة  المقاومة،  عالية 

نــظــام تــبــريــد الــمــنــاطــق الــذي 

عالية. بكفاءة  يمتاز 

لعدد  المشروع  خضع  وقــد 

مـــــن اإلجـــــــــــــــراءات الـــخـــاصـــة 

التصميم  مــمــارســات  بـــــإدارة 

تتمحور  والتشييد  والعمليات 

لعمليات  المباشر  األثــر  حــول 

الطبيعية  الــبــيــئــة  عــلــى  الــبــنــاء 

واالقــتــصــاد وصــحــة األفــــراد، 

أضـــــــف إلـــــــى ذلـــــــك مـــراقـــبـــة 

المتصاعد  والــغــبــار  الــضــوضــاء 

والــــتــــحــــكــــم بــــهــــمــــا، ويـــمـــتـــاز 

إلدارة  متقدم  بنظام  االستاد 

ــيــات  الــــنــــفــــايــــات يــــدعــــم عــمــل

عالوة  التدوير،  وإعادة  الفرز 

عــلــى أنــظــمــة الــتــحــكــم اآللـــي 

ــتــســريــب وأنــظــمــة  وتـــعـــّقـــب ال

وبإمكان  الــمــتــعــددة.  الــقــيــاس 

ارتفاع  ألي  التنبه  المشرفين 

االستهالك  في  اعتيادي  غير 

ــــات  ــــان ــــي ــــب عـــــبـــــر تــــســــجــــيــــل ال

وتــحــلــيــلــهــا، مـــا يــمــنــع حـــدوث 

هدر  أو  طويلة  لفترة  تسريب 

في الطاقة.

الخليجية  المنظمة  وأكدت 

سعة  أن  والــتــطــويــر  لــلــبــحــث 

االســـتـــاد بــعــد انــتــهــاء الــبــطــولــة 

 ٤٠ مــــــــن  تـــــخـــــفـــــض  ســــــــــوف 

ألـــفـــاً،   ٢٠ إلـــــى  مـــشـــّجـــع  ألـــــف 

الطبقة  تفكيك  ســيــجــري  إذ 

ليالئم  الــمــقــاعــد  مــن  الــعــلــويــة 

المجتمع  احــتــيــاجــات  االســتــاد 

مجتمع  وتـــحـــديـــداً  الــمــحــلــي، 

بهذه  والتبّرع  قطر،  مؤسسة 

المقاعد لدول تفتقر إلى البنى 

لتعظيم  الــريــاضــيــة  الــتــحــتــيــة 

أثرها.  وتوسيع  البطولة  إرث 

وعــــــــالوة عـــلـــى مــــا ســـيـــوفـــره 

رياضية  منشآت  من  االســتــاد 

فإن  قــطــر؛  مؤسسة  لمجتمع 

ستتحّول  المشروع  من  أجزاء 

ــلــمــحــاضــرات،  إلــــى قـــاعـــات ل

لمختلف  للفعاليات  وساحات 

جامعات المدينة التعليمية.

«جورد» تمنح استاد المدينة التعليمية ٣ شهادات استدامة  
أبرزها شهادة «جي ساس» ٥ نجوم عن التصميم والبناء

استخدام ٥٥٪ 
في التشييد من 

مصادر محلية 
و٢٩٪ من مواد 
ُمعاد تدويرها 

تصميم مبتكر 
يستفيد من 

األجواء المناخية 
ويوفر طاقة 

التبريد والتدفئة

واجهة االستاد 
توّفر الظل 

والعزل الحراري 
للمناطق 
الداخلية

توفير ٥٥٪ 
من استهالك 

المياه مقارنة 
باالستادات 
التقليدية

 ٢٠٢٢ ــــــــر  ــــــــط ق مـــــــــــونـــــــــــديـــــــــــال  ــــــــب  ــــــــالع ــــــــم ب ــــــــي  ــــــــق ــــــــرت ي ــــــــــع  ــــــــــي رف ــــــف  ــــــي ــــــن ــــــص ت

التهوية  ــظــام  ن ــاءة  ــكــف ل ــون  ــرب ــك ال أكــســيــد  ــي  ــان ث بــمــســتــشــعــرات  ــة  ــي ــداخــل ال ــمــســاحــات  ال تــعــزيــز 

تماشياً مع خطة الدولة للرفع التدريجي لقيود فيروس كورونا

الدوحة - [: 

أعــلــنــت شــركــة حــصــاد الـــرائـــدة في 
مــجــال االســتــثــمــار الــغــذائــي عــن إعــادة 
فــتــح ســــوق الــســيــلــيــة الـــمـــركـــزي بــــدًءا 
شهر  مـــن  األول  األربـــعـــاء  الـــيـــوم  مـــن 
تــمــاشــًيــا  وذلـــــك   ،٢٠٢٠ لـــعـــام  يــولــيــو 
مـــع خــطــة الـــدولـــة لــلــرفــع الــتــدريــجــي 
لــلــقــيــود الــمــفــروضــة جـــــراء فــيــروس 
في  الــشــركــة  وذكـــــرت  (كوفيد-١٩). 
أسواق  شركة  أن  أمس،  أصدرته  بيان 
(إحــــدى  الـــغـــذائـــيـــة  الــمــنــشــآت  إلدارة 
مع  بالتنسيق  قامت  حــصــاد)  شــركــات 
جميع  باتخاذ  الــعــامــة،  الصحة  وزارة 
اإلجــــــراءات االحـــتـــرازيـــة لــمــنــع انــتــشــار 
الفيروس فــي الــســوق الــمــركــزي، بــدًءا 
وكذلك  للسوق،  كامل  بتعقيم  بقيامها 
عقد جلسات تعريفية مع جميع التجار 
والموردين لتنظيم سير العمل والتأكد 
مــن اتــبــاع جــمــيــع الــعــامــلــيــن إجــــراءات 
سالمتهم.   لضمان  والسالمة  الصحة 
توعوية  ملصقات  وضع  تم  إنه  وقالت 

بخصوص  اللغات  بمختلف  للجمهور 
عــدد  إلـــى  بــاإلضــافــة  احـــتـــراز،  تطبيق 
تزويد  تم  كما  السالمة،  إرشــادات  من 
من  للتأكد  حــراريــة  بكاميرات  السوق 
سالمة العاملين والمستهلكين. ويعتبر 
سوق السيلية المركزي منصة تسويقية 
الشعبي  الــســوق  يــضــم  حــيــث  متكاملة 
الذي يحتوي على ٥٢ محالً، باإلضافة 
إلــــى ١٠٢ مــحــل فـــي ســــوق الــتــجــزئــة 
كما  الــجــمــلــة،  ســــوق  فـــي  مـــحـــًال  و٥٠ 
للمنتجات  الــمــزاد  ساحة  السوق  يضم 
المحلية والمستوردة، والتي تمتد على 

ومخازن  مربع،  متر  آالف   ٨ مساحة 
متر   ٤٦٠٠ مساحة  على  تمتد  مبردة 
مــحــالت   ١٠ الــــســــوق  ويـــضـــم  مــــربــــع. 
لــبــيــع األســـمـــاك والــلــحــوم والـــدواجـــن، 
وهايبرماركت على مساحة ٤٨٠٠ متر 
مــربــع، كــمــا يــضــم مــســاحــة مخصصة 
على  يمتد  السوق  أن  ويذكر  للتموين. 
وفي  مربع  متر  ألــف   ١٠٠ يــقــارب  مــا 
موقع مميز حيث يبعد ٢٥ دقيقة عن 
قلب الدوحة، وينقسم السوق إلى عدة 
كل  لــخــدمــة  مكيفة  جميعها  أقــســام، 

الفئات، التاجر والمنتج والمستهلك.

حصاد: استئناف العمل في «السيلية المركزي» اليوم 
ـــاإلجـــراءات  ب ــزام  ــت ــالل ل الــصــحــة  وزارة  ــع  م تــنــســق  ــــواق  أس

ً تُطّوره بروة بمدينة لوسيل على مساحة ١٦٤١٥ متراً مربعا

الدوحة - [: 

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة وصـــيـــف 
إدارة  مــــجــــال  فــــي  الـــــرائـــــدة 
تسليم  عن  العقارات،  وتسويق 
الوحدات السكنية في مشروع 
(دارا - أ) لمالكها خالل ٢٠٢٠. 
السكني  الــمــشــروع  هــذا  ويــقــع 
بــروة  مجموعة  تــطــوره  الــذي 
جبل  منطقة  شمال  العقارية 
ويمتد  لوسيل،  بمدينة  ثعيلب 
متراً   «١٦٤١٥» مساحة  على 
مبان   ٤ مــن  ويتكون  مربعاً، 
طـــوابـــق   ٥ بــــارتــــفــــاع  ســكــنــيــة 
تحتوي على ٢٧١ شقة سكنية 
نــوم  بــغــرفــة  شــقــة   ٩٤ مــنــهــا 
واحدة مساحتها بين «٨٠ إلى 
شقة  و١٣٩  مربعاً،  متراً   «٨٧
مساحتها  تتراوح  نوم  بغرفتي 
مــتــراً   «١٣٦ إلـــى   ١٠٧» بــيــن 
بــثــالث  شـــقـــة  و٣٨  مــــربــــعــــاً، 
مساحتها  تــتــراوح  نــوم  غــرف 
مــتــراً   «١٧٢ إلـــى   ١٢٥» بــيــن 
مــربــعــاً، بــاإلضــافــة إلـــى ٣٦٥ 
مـــــوقـــــفـــــاً لــــلــــســــيــــارات تــحــت 

األرض.
«وصيف»  شركة  وأشــارت 
وإدارة  تسويق  عــن  المسؤولة 
بيان  في   - أ)   - (دارا  مشروع 
أصــدرتــه أمــس - إلــى أن هذا 
مجموعة  يــتــطــلــب  الــمــشــروع 
ــــــمــــــهــــــارات  كـــــبـــــيـــــرة مــــــــن ال
الــمــتــخــصــصــة وخـــبـــرة عــالــيــة 
باإلضافة  التسويق  مجال  في 
إلـــى أفـــكـــار مــبــتــكــرة لــضــمــان 
إدارته بشكل مثالي، موضحة 

فـــي  ـــــف  وصـــــي ــــــرات  خــــــب أن 
هــــذا الــمــجــال بـــاإلضـــافـــة إلــى 
تـــســـهـــيـــالت الــــدفــــع الــمــقــدمــة 
مع  عــامــيــن  عــلــى  تمتد  والــتــي 
تسدد   ٪٢٠ وتبلغ  أولــى  دفعة 
أدت  مباشرًة  العقد  توقيع  مع 
إلى ارتفاع معدالت االستفسار 
في  السكنية  الشقق  تملك  عن 
ساهمت  كما  الــمــشــروع،  هــذا 
بـــجـــذب الــراغــبــيــن في  أيـــضـــاً 
كانوا  ســواء  الشقق  تلك  تملك 
المستثمرين،  أو  األفـــراد  مــن 
بــيــع عـــدد كبير من  حــيــث تــم 
حالة  رغم  السكنية،  الوحدات 
التريث التي تسيطر على فكر 
جراءت  واألفراد  المستثمرين 
تـــداعـــيـــات جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
(كوفيد-١٩)  المستجد  كورونا 
الــتــي أثــــرت إلـــى حـــٍد مــا على 
الـــقـــطـــاع الــــعــــقــــاري. وتــتــوقــع 
على  اإلقبال  زيادة  «وصيف» 
تملك الشقق في هذا المشروع 

بدًءاً من العام المقبل ٢٠٢١.
أســـــعـــــار  أن  وأوضــــــــحــــــــت 
المشروع  في  السكنية  الشقق 
تــعــتــبــر تــنــافــســيــة وتــتــنــاســب 
مــــع الــــمــــعــــروض فــــي الـــســـوق 
تحقيق  يــضــمــن  بــمــا  الــمــحــلــي 
الشركات  بين  عادلة  منافسة 
الـــعـــقـــاريـــة فـــي قـــطـــر، ويــبــدأ 
سعر المتر المربع من ٩ آالف 
اإلطاللة  حسب  ويرتفع  ريــال 

وموقع الشقة في البناء. 
(دارا  مــــــشــــــروع  ويــــمــــثــــل 
ـــمـــيـــز  ـــمـــت ال الــــســــكــــنــــي  أ)   -

وموقعه  العصري  بتصميمه 
جبل  بمنطقة  االســتــراتــيــجــي 
ثــعــيــلــب فــــي لـــوســـيـــل صـــرحـــاً 
ـــاً جـــــذابـــــاً فــــي هـــذه  مـــعـــمـــاري
وسيكون  الــجــديــدة،  الــمــديــنــة 
لـــلـــســـوق  مــــضــــافــــة  قـــيـــمـــة  ذا 
لوسيل،  مــديــنــة  فــي  الــعــقــاري 
تكون  بأن  أهدافها  يعكس  بما 
ذاتياً  مستدام  لمجتمع  موطناً 

الحياة  متطلبات  فيها  وتتوفر 
للمدن.  العصرية 

أن  ـــــــف»  ــــــؤكــــــد «وصـــــــي وت
مــديــنــة لــوســيــل تــشــهــد حــركــة 
جزًءا  وتعتبر  واسعة  عمرانية 
مــــن الــتــنــمــيــة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
تـــشـــهـــدهـــا قــــطــــر، وهـــــي مــن 
ـــواعـــدة والــمــتــكــامــلــة  الـــمـــدن ال
في خدماتها، وتقدم الجهات 
المعنية عليها كافة التسهيالت 
فيها. لالستثمار  للمستثمرين 

شركة  أّن  اإلشـــارة  وتــجــدر 
«وصـــيـــف» تــمــتــلــك الــمــقــدرة 
إدارة  فــي  الـــالزمـــة  والــخــبــرة 
وتشغيل وصيانة وبيع وتأجير 
كانت  سواء  العقارية،  المرافق 
الــقــطــاع  أو  الـــخـــاص  لــلــقــطــاع 
الحكومي من مباني الوزارات 
ــــــراج والــمــبــانــي مــتــعــددة  واألب
ـــــخـــــدمـــــات، والـــمـــجـــمـــعـــات  ال
ــــمــــجــــمــــعــــات  ــــيــــة وال ــــســــكــــن ال

التجارية.

وصيف: تسليم وحدات «دارا - أ» العام الحالي
ــــــة ــــــق ـــــضـــــم ٢٧١ش ٤مـــــــــبـــــــــاٍن بــــــالــــــمــــــشــــــروع ت

ً
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كتب ـ عنتر المراغي:

قال السيد معتز الخياط، رئيس 
أوربـــاكـــون  شـــركـــة  إدارة  مــجــلــس 
القابضة والرائدة بقطاع المقاوالت 
بين  الشراكة  مؤتمر  إن  قطر:  في 
القطاعين يأتي في وقته المناسب، 
حــيــث يتطلع الــقــطــاع الــخــاص إلــى 
التي  والــفــوائــد  الــفــرص  استكشاف 
يــوفــرهــا قــانــون الــشــراكــة الــجــديــد. 
وأشاد الخياط خالل حفل تكريمه 
كـــــــراٍع ذهـــبـــي لــلــمــؤتــمــر بـــصـــدور 
مؤكداً  الحكومّية،  الشراكة  قانون 
سيفتح  الـــقـــانـــون  هــــذا  تــطــبــيــق  أن 
الخاص  القطاع  أمــام  واسعة  آفاقاً 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــتــنــمــيــة ونــهــضــة 
قطر فــي كــافــة الــمــجــاالت. مــؤكــداً 
تنفيذها  خــالل  مــن  أوربــاكــون  أن 
دولة  في  البناء  مشاريع  من  لعدد 
النهضة  هــذه  مــن  جـــزءاً  تعد  قطر 

االقتصادّية.
وأكـــــــــــدت شـــــركـــــة أوربـــــــاكـــــــون 

ــتــهــا  ـــمـــقـــاوالت رعــاي ـــل الـــقـــابـــضـــة ل
لتطوير  األول  للمؤتمر  الــذهــبــّيــة 
الـــشـــراكـــة بــيــن الــقــطــاعــيــن الــعــام 
والخاص، الذي تنظمه غرفة قطر 
في  مركز «حوكمة»  مع  بالتعاون 
السابع من يوليو الجاري، عبر نظام 
اإلتصال المرئي، حيث كانت دولة 
قطر قد تبنت أول قانون للشراكة 
الحكومّية مع القطاع الخاص أوائل 
شهر يونيو، حيث يعّد هذا القانون 
خـــطـــوة مــهــمــة فـــي تــهــيــئــة الــمــنــاخ 
االســـتـــثـــمـــاري الـــمـــنـــاســـب وجــــذب 
رؤوس األموال الخاّصة، إلى جانب 
دعم القطاع الخاص وتفعیل دوره 
فـــي بـــنـــاء قــــوة االقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
نحو  قطر  مسیرة  في  والمساهمة 

تحقيق رؤيتها ٢٠٣٠.
سعادة  ثّمن  متصل،  سياق  وفي 
الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني 
للمؤتمر  المنظمة  اللجنة  رئــيــس 
الـــرعـــايـــة الــذهــبــّيــة الـــتـــي قــدمــتــهــا 
شـــركـــة أوربـــــاكـــــون، وقـــــال خــالل 

هذه  مثل  إن  الشركة  لمقر  زيارته 
إضافياً  حافزاً  ستكون  المؤتمرات 
لتسريع وتيرة تطبيق القانون األول 

لــتــطــويــر الــشــراكــة الــحــكــومــّيــة مع 
القطاع الخاص.

ويستضيف المؤتمر الذي تنظمه 

غــرفــة قــطــر بــالــتــعــاون مــع مركز 
القطاعين  من  متحّدثين  حوكمة 
فيه  يشارك  حيث  والخاص،  العام 

الجهات  من  وعــدد  األعمال  رجــال 
ــــى خــبــراء  الـــحـــكـــومـــّيـــة، إضـــافـــة إل
خالله  وستتم  وأجــانــب،  محّليين 
التي  والتحديات  الفرص  مناقشة 
ســـــوف تــنــتــج عــــن قــــانــــون تــنــظــيــم 
الـــشـــراكـــة بــيــن الــقــطــاعــيــن الــعــام 
والـــخـــاص، فــضــالً عــن اســتــعــراض 
مجال  في  الدولية  التجارب  أبــرز 
الـــشـــراكـــة بـــيـــن الـــقـــطـــاعـــيـــن، كــمــا 
مناقشة  المؤتمر  خــالل  ستجرى 
بــعــض الـــــدراســـــات الــبــحــثــيــة حــول 
أن  يمكن  ومـــا  الــشــراكــة،  مــوضــوع 
هذه  مــن  الــخــاص  القطاع  يتوّقعه 

الشراكة.
هـــذا، وتــســعــى غــرفــة قــطــر من 
األعــمــال  لمجتمع  تمثيلها  خـــالل 
تقدمها  التي  والخدمات  قطر  في 
إلى تحقيق مجموعة من األهداف 
االســتــراتــيــجــيــة مـــن أبـــرزهـــا دعــم 
في  مستدامة  أعمال  بيئة  وتطوير 
واألجنبية،  المحلية  لألعمال  قطر 
وتـــعـــزيـــز اقـــتـــصـــاد قــطــر الــمــمــّيــز 

والــمــتــنــّوع والــمــســاعــدة فــي جــذب 
االستثمارات األجنبّية.

بين  الــشــراكــة  مــوضــوع  ويحظى 
باهتمام  والخاص  العام  القطاعين 
الحوكمة  منظور  من  كبير  عالمي 
ـــة لــتــفــعــيــل هـــــذه الـــشـــراكـــة،  ـــّي كـــآل
والشفافية  المساءلة  إلــى  مستندة 

والمنفعة المتبادلة.
وفي غضون ذلك، تلعب حوكمة 
رفــع  فـــي  مــهــمــاً  دوراً  الـــشـــركـــات 
تنافسية الشركات من خالل تعزيز 
الشركة،  إدارة  وتحسين  الشفافية، 
وضمان اتخاذ قرارات استراتيجية 
ســلــيــمــة، مـــا يــنــعــكــس عــلــى خفض 
األداء  وتحسين  الــمــال  رأس  كلفة 
المستوى  وعلى  للشركات.  المالي 
الــكــلــي فـــإن الــحــوكــمــة تــســاهــم في 
توفير  وفــي  المستثمرين،  طمأنة 
مجزياً  عــائــداً  تضمن  مواتية  بيئة 
فإنها  وبالتالي  مقبولة،  ومخاطر 
تــعــّزز قـــدرة االقــتــصــاد على جذب 

االستثمارات.

قانـون الشراكة يفتح آفاقاً جديدة للقطاع الخـاص
أورباكون القابضة راٍع ذهبٌي للمؤتمر.. معتز الخياط:

ــــق الــــــقــــــانــــــون ــــي ــــب ــــط ــــــــرة ت ــــــــي ـــــــي: الــــــمــــــؤتــــــمــــــر يُــــــحــــــفــــــز تــــــســــــريــــــع وت ــــــــن عـــــــل د.ثـــــــــانـــــــــي ب

د.ثاني بن علي آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ومعتز الخياط رئيس مجلس إدارة أورباكون

الدوحة - [:

دشــنــت الــهــيــئــة الــعــاّمــة لــلــضــرائــب 
وذلــك  اإللكترونية  «ضــريــبــة»  بــوابــة 
الــضــريــبــيــة  الــعــمــلــيــات  إدارة  بـــهـــدف 
يتسم  ــكــتــرونــي  إل بــشــكــل  لــلــمــكــلــفــيــن 
وتطوير  والشفافية،  والدقة  بالسرعة 
وتقليل  الــضــريــبــي  الــعــمــل  مــنــظــومــة 
العبء على الشركات من خالل تيسير 
عملية ملء وتقديم اإلقرار الضريبي 
وغيرها من العمليات. وأعلنت الهيئة 
العامة للضرائب عن فتح باب تسجيل 
www. ضريبة  بــوابــة  على  الــشــركــات 
من اليوم  dhareeba.gov.qa اعتباراً 
األربعاء األول من يوليو ٢٠٢٠، مؤكدة 
عــلــى ضــــرورة قــيــام كــافــة الــشــركــات 
المطلوبة  التسجيل  إجــــراءات  بإتمام 
من خالل البوابة اإللكترونية، شاملة 
الشركات التي لديها بطاقات ضريبية.
وتـــنـــّوه الــهــيــئــة أنـــه وطــبــقــاً لــلــمــادة 
٦٩ مـــن الــالئــحــة الــتــنــفــيــذيــة لــقــانــون 
الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 

يتعّين  فإنه   ،٢٠١٨ للعام   (٢٤) رقــم 
بأحكام  المخاطبين  األشــخــاص  على 
التقّيد  الــمــذكــورة  والــالئــحــة  الــقــانــون 
ــهــيــئــة والـــــوفـــــاء بــكــافــة  بــمــخــاطــبــة ال
الـــتـــزامـــاتـــهـــم الـــضـــريـــبـــّيـــة، عــبــر تلك 
الـــخـــدمـــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة والـــبـــرامـــج 
والــتــطــبــيــقــات الــمــعــلــومــاتــيــة اعــتــبــاراً 
مـــن تـــاريـــخ اإلعـــــالن عـــن بـــدء العمل 
المكلفين  جميع  على  يجب  كما  بها، 
األنظمة  بتلك  العمل  وقت  المسجلين 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، تـــوفـــيـــق أوضـــاعـــهـــم 
وفــقــاً  الهيئة  لـــدى  التسجيل  وإعــــادة 
ألحـــكـــام هــــذه الــالئــحــة خــــالل (٩٠) 
بهذه  العمل  تــاريــخ  مــن  يــومــاً  تسعين 
األنظمة أي ابتداًء من ١ يوليو الجاري. 
يقوم  الذي  الُمكلف  بأن  الهيئة  وتفيد 
بالتسجيل عبر بوابة «ضريبة» خالل 
٩٠ يوماً، سيتم إعفاؤه من الجزاءات 

التسجيل  عــدم  على  المترتبة  المالية 
سابقاً،  الضريبية  البطاقة  واستخراج 
شرط أن يقوم باالنتهاء من التسجيل 

قبل ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.
لهيئة  «ضـــريـــبـــة»  بـــوابـــة  وتــــوّفــــر 
الضرائب العامة قنوات رقمية لخدمة 
شركائها من الجهات الحكومية، وبين 
المكلفين (دافعي الضرائب)، وقد تم 
تصميمه للقيام بإدارة أنواع الضرائب 
الــمــخــتــلــفــة وحــســابــهــا ومــراجــعــتــهــا، 
معرفة  عــلــى  المكلفين  يــســاعــد  كــمــا 
اإلجــــــــراءات الــخــاصــة بــمــعــامــالتــهــم، 
معامالتهم  ســيــر  بــخــط  وإشــعــارهــم 
الضريبية وما يتعلق بها من ُمتابعات. 
وقد عملت الهيئة مؤخراً على تطوير 
ينظم  بحيث  اإللكتروني  النظام  هذا 
ويفي  الضريبية  اإلجــــراءات  ويبسط 
في  للدولة  المستقبلية  بالمتطلبات 

ـــربـــط الـــكـــامـــل بــيــن كــافــة  تــحــقــيــق ال
مباشرة  عــالقــة  لها  الــتــي  المؤسسات 
بــالــعــمــلــيــات الـــضـــريـــبـــيـــة، وتــحــقــيــقــاً 
الرقمية  قطر  حكومة  الستراتيجية 
٢٠٢٠. وفق أحدث المعايير واألنظمة 

والخبرات الدولّية في هذا المجال.
تسجيل  عملية  متابعة  إطـــار  وفــي 
الشركات على نظام ضريبة، تستقبل 
الــهــيــئــة كــافــة اســتــفــســارات الــشــركــات 
Tax. مــن خــالل الــبــريــد اإللــكــتــرونــي

Support@gta.gov.qa، أو التواصل 
في اي وقت على رقم مركز االتصال 
١٦٥٦٥.  يذكر أن إنشاء الهيئة العامة 
ــــّم بــمــوجــب الـــقـــرار  لــلــضــرائــب قـــد ت
 ،٢٠١٨ لــســنــة   (٧٧) رقــــم  األمــــيــــري 
القوانين  إلصــدار  مرافقاً  جــاء  والــذي 
لسنة   (٢٤) رقــم  (الــقــانــون  الضريبية 
٢٠١٨ بــشــأن الــضــريــبــة عــلــى الــدخــل، 
والقانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٨ بشأن 
الــضــريــبــة االنـــتـــقـــائـــيـــة) يـــأتـــي ضمن 
الــتــشــريــعــات الــتــي تــهــدف إلـــى تطوير 

المالية العامة للدولة.

إطــالق بـوابـة «ضـريـبـة» اإللكتـرونـيـة 
نظام إلكتروني يربط بين الهيئة والجهات الحكومية والُمكلفين يستمر إلى نهاية يوليو.. حاضنة قطر لتكنولوجيا الرياضة:

الدوحة - قنا:

أعــــلــــنــــت حــــاضــــنــــة ومــــســــرعــــة قــطــر 
لــتــكــنــولــوجــيــا الـــريـــاضـــة، عـــن فــتــح بــاب 
الـــتـــســـجـــيـــل فـــــي الــــدفــــعــــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
بــرنــامــجــهــا لــتــســريــع األعـــمـــال، الــمــقــّرر 
وذكــرت  المقبل.  سبتمبر  فــي  انــطــالقــه 
الــبــرنــامــج  فــي  الــتــســجــيــل  أن  الــحــاضــنــة، 
على  المقبل،  يوليو  نهاية  إلى  سيستمر 
الــمــؤهــلــيــن  الــمــتــقــدمــيــن  دعــــوة  تــتــم  أن 
شركائها  بحضور  أفكارهم  عرض  إلى 
فـــي ســبــتــمــبــر مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، قــبــل 
ديسمبر  منتصف  الــبــرنــامــج  يختتم  أن 
الــــمــــقــــبــــل، بـــتـــنـــظـــيـــم فــــعــــالــــيــــة كـــبـــرى 
لــــعــــرض الــــمــــشــــاريــــع، حـــيـــث ســتــتــمــكــن 
تقديم  مــن  الــمــشــاركــة  الــعــشــر  الــشــركــات 
خالل  تقدم  من  حققته  وما  مشاريعها 
الحاضنة  شركاء  أمام  وذلك  البرنامج، 

محتملين. وُمستثمرين 
 وأشــــــارت حــاضــنــة ومـــســـرعـــة قــطــر 
لـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــريــــاضــــة، إلـــــى تــنــظــيــم 
 ٣ بــرنــامــجــهــا لــتــســريــع األعــــمــــال لـــمـــدة 

أشـــهـــر مـــن الــعــمــل الــمــكــثــف مـــن خــالل 
لمساعدة  أســبــايــر،  منطقة  فــي  مقرها 
مجال  في  والمبتكرة  الناشئة  الشركات 
نموها  تسريع  على  الرياضة  تكنولوجيا 
ضمن  وذلـــك  مــبــتــكــرة،  حــلــول  وتــطــويــر 
يساهم  مــركــزاً  لــتــكــون  الــحــاضــنــة  رؤيـــة 
الــريــاضــة  تــكــنــولــوجــيــا  مــعــالــم  تغيير  فــي 

والعالم. المنطقة  في 
الــنــاشــئــة  الـــشـــركـــات  أن  وأوضــــحــــت   
الــمــشــاركــة ســتــحــظــى بــفــرصــة الــتــفــاعــل 
مـــن خـــالل ورشــــات مــخــتــصــة يــؤطــرهــا 
خــبــراء عــالــمــيــون، فــضــالً عــن الــتــعــّرض 
لــحــصــص إرشــــاد فــرديــة يــقــّدمــهــا أكــثــر 
تكنولوجيا  مــجــال  فــي  خــبــيــراً   ٢٥٠ مــن 
دعم  على  الحصول  جانب  إلى  الرياضة، 
الحاضنة  شركاء  من  مستوى  أعلى  من 
الــمــجــال،  هــذا  فــي  وقـــادة  مهنيين  مــن 
وذلــــك بــدعــم مـــن بــنــك قــطــر لــلــتــنــمــيــة 
بما  لــلــحــاضــنــة،  مــؤســســاً  شــريــكــاً  بصفته 
وتعزيز  مبدئية  استثمار  فــرص  يشمل 
الــحــضــور فــي وســائــل اإلعــــالم وغــيــرهــا 

المزايا. من 

بدء التسجيل في برنامج تسريع األعمال

الشريك االستراتيجي لمؤتمرها الذي ينطلق الثالثاء المقبل

الدوحة - [: 

أعــلــنــت غـــرفـــة قــطــر عـــن الــشــراكــة 
 QNB لـــمـــجـــمـــوعـــة  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــــر الـــــشـــــراكـــــة بـــيـــن  ــــطــــوي لــــمــــؤتــــمــــر ت
الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والــــخــــاص والــــذي 
تــعــقــده الــغــرفــة يـــوم الــثــالثــاء الــمــقــبــل، 
تـــحـــت رعـــــايـــــة ســـــعـــــادة الـــســـيـــد عــلــي 
بـــن أحـــمـــد الــــكــــواري وزيـــــر الـــتـــجـــارة 
والـــصـــنـــاعـــة وســــعــــادة الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة 
غــرفــة  رئـــيـــس  ثـــانـــي  آل  جـــاســـم  بــــن 
قـــطـــر، وذلـــــك قـــبـــل أيـــــام قــلــيــلــة مــن 
التنفيذ  حــيــز  الــشــراكــة  قــانــون  دخـــول 
قانون  أول  وهــو   ٢٠٢٠ يوليو   ١١ فــي 
العام  القطاعين  بين  الــشــراكــة  ينظم 

قطر.  دولة  في  والخاص 
وأشــــــاد الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور ثـــانـــي بــن 

المنظمة  اللجنة  رئيس  ثاني  آل  علي 
لــلــمــؤتــمــر بـــالـــشـــراكـــة االســتــراتــيــجــيــة 
هــذا  تنظيم  فــي   QNB مــجــمــوعــة  مــع 
بين  الشراكة  إن  وقال  الهام،  المؤتمر 
الــقــطــاعــيــن الــعــام والـــخـــاص أصــبــحــت 
هــي الــمــحــرك األســاســي لــألعــمــال في 
الــعــالــم، حــيــث تــعــمــد الــحــكــومــات إلــى 
التنمية  فــي  الــخــاص  الــقــطــاع  إشـــراك 
وفـــي تــمــويــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، لــذلــك 
فـــــإن عـــقـــد مـــؤتـــمـــر فــــي هـــــذا الـــشـــأن 
الــخــاص  للقطاع  كــبــيــرة  فــرصــة  يمثل 
الشراكة  نماذج  على  للتعرف  القطري 
يمثل  كــمــا  الــدولــيــة،  الــتــجــارب  وعــلــى 
فــرصــة لــلــقــطــاع الــعــام  الــمــؤتــمــر أيــضــاً 
لــطــرح تــصــوره عــن الــشــراكــة واآلفـــاق 
الــكــبــيــرة الــتــي تــفــتــحــهــا أمــــام الــقــطــاع 

والنماء. للتطور  الخاص 

استقطب  فــقــد  آخـــر،  صــعــيــد  وعــلــى 
بُعد  عن  ينعقد  والذي  الشراكة  مؤتمر 
مــتــحــدثــيــن بــارزيــن مــن قــطــر وحــول 
الـــعـــالـــم لــبــحــث آفــــــاق الـــشـــراكـــة بــيــن 

الــقــطــاعــيــن الــعــام والــخــاص والــفــرص 
الجديد. القانون  يخلقها  التي 

بن  صالح  السيد  أعــرب  جانبه  من   
قطر  غرفة  عام  مدير  الشرقي  حمد 

عــلــى   QNB لــمــجــمــوعــة  تــقــديــره  عـــن 
هــــذه الـــرعـــايـــة الـــتـــي تــعــكــس اهــتــمــام 
العام  القطاعين  بين  بالشراكة  البنك 
والـــخـــاص، فــضــالً عـــن الــــدور الــكــبــيــر 
الــــــذي تـــقـــوم بــــه فــــي مـــجـــال تــمــويــل 

القطري. الخاص  القطاع  مشروعات 
كما أعرب الشرقي عن أمله في أن 
يــخــرج الــمــؤتــمــر بــمــرئــيــات وتــوصــيــات 
تــــعــــزز مــــن الــــشــــراكــــة بـــيـــن شـــركـــات 
الحكومية  والــجــهــات  الــخــاص  القطاع 
بين  الــشــراكــة  تــنــظــيــم  قــانــون  ظــل  فــي 
الـــقـــطـــاعـــيـــن والــــــــذي ســـيـــدخـــل حــيــز 

قليلة. أيام  خالل  التنفيذ 
ومــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة 
للمؤتمر.  الــكــامــل  دعــمــهــا  عــن   QNB
وقـــــال الــســيــد يـــوســـف عــلــي درويـــــش، 
لمجموعة  لــالتــصــاالت  الــعــام  الــمــديــر 

 QNB مــجــمــوعــة  فــي  QNB: «نــلــتــزم 
األول  للمؤتمر  الكامل  دعمنا  بتقديم 
العام  القطاعين  بين  الشراكة  لتطوير 
والـــــخـــــاص، وكـــشـــريـــك اســـتـــراتـــيـــجـــي 
لــلــمــؤتــمــر، فــنــحــن نــؤكــد عــلــى أهــمــيــة 
الــتــجــارة  وزارة  تــلــعــبــه  الـــــذي  ـــــدور  ال
والــصــنــاعــة وغـــرفـــة قــطــر فـــي إرســـاء 
وتـــعـــزيـــز الـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي تـــهـــدف إلــى 
العام  القطاعين  بين  الشراكة  تطوير 
ــــه مــــن أهـــمـــيـــة فــي  والـــــخـــــاص لـــمـــا ل
نــمــو االقــتــصــاد الــقــطــري وفـــق أفــضــل 

الدولية».  والخبرات  التجارب 
أهداف  بأن  ثقة  على  إننا  وأضاف:   
البنك  استراتيجية  مع  تتوافق  المؤتمر 
اقتصادية  بيئة  خلق  إلــى  تهدف  التي 
تماشياً  الشفافية،  على  مبنية  سليمة 

.٢٠٣٠ الوطنية  قطر  رؤية  مع 

QNB: ملتزمون بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص
QNB ــــــة  ــــــي ــــــج ــــــي ــــــرات ــــــت اس مــــــــــع  تــــــــتــــــــوافــــــــق  الـــــــمـــــــؤتـــــــمـــــــر  ـــــــــــــــــــداف  أه ــــــــــــــــــــــش:  دروي

يوسف درويشصالح الشرقي
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٢٣٢٣   

مــــن الــــضــــروريــــات الـــتـــي بــــــرزت بـــشـــدة مــع 
جائحة كورونا وتشهد طلباً كبيراً، أن أصبح دور 
حتمياً  أمــراً  الرقمية  والتكنولوجيا  المعلومات 
فــي عــمــل الــمــؤســســات وتــطــويــر أدائــهــا وضــمــان 
بما  بــهــا،  المنوطة  المهام  تنفيذ  وفاعلية  دقــة 
عن  بعيداً  للمؤسسات  واالستدامة  النجاح  يحقق 
والحصول  األعمال  تسيير  في  المباشر  االتصال 
االحترازية  اإلجـــراءات  ظل  في  الخدمات  على 
المالحظ  أن  غير  الــفــيــروس،  انتشار  مــن  للحد 
هو أن األمر تحول إلى حالة من الهلع مما نتج 
عنه اندفاع بقوة في اإلنفاق على شراء التقنيات 
الستثمارها  الــرؤيــة  وضـــوح  وعـــدم  ــبــرامــج،  وال
بــالــشــكــل األمــثــل فــي ضـــوء تــرتــيــب األولـــويـــات، 
رؤية  ضمن  إليها  المستقبلية  الحاجة  وتحديد 
تطويرية. وهذا يوحي بعدم وجود إدارة رشيدة 
تقدر االحتياجات الحقيقية الحالية والمستقبلية 
بعد  الحقيقي،  واالستثمار  اإلنــفــاق  قواعد  وفــق 
الــقــيــام بــكــل الــعــمــلــيــات الـــالزمـــة التــخــاذ الــقــرار 
ال  بما  سليم،  وعلمي  احترافي  بشكل  وإتقانها 
التشغيل،  واستمرارية  العمل  كفاءة  مع  يتعارض 
حيث إن االستثمار يستلزم وجود إدارة حصيفة 
وواعية تقوم بمتابعة التغيرات حتى إذا ما كانت 
له  مستعدة  كــانــت  والــتــطــويــر  للتعديل  الــحــاجــة 
للحفاظ على اتجاه سير االستثمار نحو الفاعلية 

وتقليل المخاطر.

وهـــنـــا ال بــــد مــــن وضـــــع ضــــوابــــط لــتــرشــيــد 
اســتــخــدام تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات لــلــحــد من 
أنظمة  مــن  األهــــداف  وتحقيق  المخاطر  هــذه 
االستثمار  مــن  االســتــفــادة  وتعظيم  المعلومات 
فيها، لخدمة كافة القطاعات وهو ما ُيسمى بـ 
في  األســاس  ألن  المعلومات».  تقنية  «حوكمة 
التقنيات أن تحل المشاكل ال أن تخلقها أو تكون 

في تفاقمها.  سبباً 
فإذا كانت تقنية المعلومات أساسية لدعم نمو 
الجانب  فعلى  المخرجات،  وتحسين  األعــمــال 
االحتياجات  وإدارة  لفهم  ضرورة  هناك  اآلخر 
الجديدة.  التقنية  بتطبيق  المرتبطة  الضرورية 
وهــنــا يــبــرز دور حــوكــمــة تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات، 
فــــهــــي عـــنـــصـــر مـــكـــمـــل لـــحـــوكـــمـــة الــــشــــركــــات 
والــــمــــؤســــســــات، حـــيـــث تـــقـــود حـــوكـــمـــة تــقــنــيــة 
استخدام  بين  التوافق  تحقيق  إلــى  المعلومات 
ألن  األداء،  وقــيــاس  المنظمة  وأهـــداف  التقنية 
بالبيانات  فقط  تتعلق  ال  المعلومات  حوكمة 
البيانات،  إلدارة  المستخدمة  التكنولوجيا  أو 
بما  المنظمة  داخل  ككل  العمل  ببيئة  تتعلق  بل 
جنباً  والسياسات  والعمليات،  األشخاص،  يشمل 
وبالتالي،  والتكنولوجيا.  البيانات  مع  جنب  إلى 
ُيــعــد إنــشــاء وتــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة فــّعــالــة إلدارة 
المعلومات مسؤولية مشتركة لجميع األطراف.

ـــعـــرف حــوكــمــة تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات بــأنــهــا  وتُ

ــيــات الـــتـــي تــضــمــن االســـتـــخـــدام الـــُكـــفء  الــعــمــل
تمكين  فــي  الــمــعــلــومــات  لتكنولوجيا  والــفــعــال 
أهــدافــهــا  تحقيق  مــن  والــمــؤســســات  الــشــركــات 
العمليات  أن  أيــضــاً  يعني  وهـــذا  االستراتيجية. 
تتناسب  أن  يجب  المعلومات  بتقنية  الخاصة 
مــع أهــــداف واســتــراتــيــجــيــة الــمــؤســســة، وبــذلــك 
فــــإن حــوكــمــة تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات تــشــيــر إلــى 
المنظمة  تمتلكها  الــتــي  والمنهجيات  األدوات 
استراتيجيتها  بــيــن  الــمــواءمــة  عــلــى  وتــســاعــدهــا 
البرامج  خــالل  من  تنفيذها  وكيفية  وأهدافها 
إمكانية  تشمل  كــمــا  التقنية،  التحتية  والــبــنــيــة 
النظم  بــهــا  تـــؤدي  الــتــي  الكيفية  ورصـــد  قــيــاس 
على  الحوكمة  تقوم  حيث  التقنية،  واألساليب 
بناء عالقة تنظيمية بين أعمال المنظمة وتقنية 
التي  العالقة  ضبط  إلى  باإلضافة  المعلومات، 
اإلجراءات  وفق  بها  العمل  للمستخدمين  يمكن 

المتاحة. واإلمكانات  التنظيمية 
ويـــنـــتـــج عــــن حـــوكـــمـــة تــقــنــيــة الـــمـــعـــلـــومـــات 
مــجــمــوعــة مــــن الـــفـــوائـــد هـــــي: تــحــســيــن أمـــن 
الـــبـــيـــانـــات، وتـــحـــديـــد الـــمـــســـؤولـــيـــة عــــن جــــودة 
بتقنية  المتعلقة  المخاطر  وتقليل  المعلومات، 
دور  وتعميق  الــتــكــالــيــف،  وتقليل  الــمــعــلــومــات، 
ومخرجاتها،  المعلومات  تقنية  على  الــرقــابــة 
بالتقنية،  المرتبطة  الخدمات  تقديم  وتحسين 
والمساعدة على تحقيق مصالح العمالء، وزيادة 

من  المنظمة  إليها  تسعى  التي  والمنافع  العوائد 
وتطوير  ودعــم  بها،  تقوم  التي  األنشطة  خــالل 
وتوظيفها  بــاســتــمــرار  الــمــســتــخــدمــة  الــتــقــنــيــات 
إلنجاز المتطلبات المتغيرة في البيئة المحيطة.
وتــــقــــوم حـــوكـــمـــة تــقــنــيــة الـــمـــعـــلـــومـــات عــلــى 
تقنية  إدارة  أهــداف  ربط  هي:  ركائز  مجموعة 
للمنظمة  اإلستراتيجية  بــاألهــداف  المعلومات 
هذه  تحقيق  فــي  تساهم  التقنية  يجعل  بشكل 
األهداف، والتأكد من أن إدارة تقنية المعلومات 
المنافع  عــلــى  للحصول  الصحيح  بــالــدور  تــقــوم 
لتحقيقها  والمبادرات  المشاريع  إطــالق  تم  التي 
بــمــا يحقق الــقــيــمــة الــمــرجــوة مــنــهــا، االســتــثــمــار  
وتوظيف  أشكالها  بكافة  التقنية  للموارد  األمثل 
فريق التقنية بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، اإلدارة 
وتحقيق  التقنيات  تشغيل  في  للمخاطر  السليمة 
االستدامة وحماية أصول تكنولوجيا المعلومات، 
أفعال  إلى  االستراتيجيات  ترجمة  على  والقدرة 
قابلة للقياس من خالل مؤشرات أداء ومبادرات 

يتم قياسها بشكل دوري.
ومــــع تــحــقــيــق هــــذه الـــركـــائـــز واألســـاســـيـــات 
لتكنولوجيا  والفّعال  اآلمــن  االستخدام  يتحقق 
المعلومات كأداة لضمان أفضل كفاءة في إدارة 
خلق  فــي  مساهمتها  إلــى  إضــافــة  الــمــؤســســات، 
الوظائف  كافة  تفعيل  طريق  عن  مضافة  قيمة 

في المؤسسة.
hashim@halsayed.com

بقلم: د. هاشـم السيد
باحث اقتصادي

كورونا 
وحوكمة تقنية 

المعلومات

ــــات  ــــوي ــات والـــبـــرامـــج بـــــدون تــحــديــد األول ــي ــن ــق ــت ــــاق عــلــى شـــــراء ال ــــف ـــزة فـــي اإلن ـــف ق
ــمــة ــحــوك ــل الـــمـــخـــاطـــر مــــن مــــزايــــا ال ــي ــل ــق ـــات وأمــــــن الـــبـــيـــانـــات وت ـــدم ـــخ ــن ال ــحــســي ت

كتب - طوخي دوام:

كــشــفــت الــنــشــرة الــشــهــريــة 
واإلحــصــاء  التخطيط  لجهاز 
أن حجم االئتمان في البنوك 
ارتـــفـــع خــــالل مـــايـــو الــمــاضــي 
أســـاس  عـــلـــى   ٪١٠٫٩ بــنــســبــة 
 ١٫٠٥٩ نحو  إلى  ليصل  سنوي 
بنفس  مقارنة  ريال  تريليون 
 ،٢٠١٩ عـــــــام  مـــــن  الــــفــــتــــرة 
بنسبة  انخفاضاً  سجل  بينما 
له،  الــســابــق  الشهر  عــن   ٪٠٫٨
واســـتـــحـــوذ الـــقـــطـــاع الــخــاص 
حــجــم  مــــن   ٪٦٤ نـــحـــو  عـــلـــى 
إلى  ليصل  الممنوح  االئتمان 
نمواً  ليسجل  ريال  مليار   ٦٧٨
بنفس  مــقــارنــة   ٪١٦ نــســبــتــه 
وبلغ   ،٢٠١٩ عــام  من  الفترة 
ــــمــــان الـــمـــمـــنـــوح  ــــت حـــجـــم االئ
 ٣١٠ نــــحــــو  الـــــعـــــام  ـــقـــطـــاع  ـــل ل
مـــلـــيـــارات ريــــــال، بــيــنــمــا بــلــغ 
لغير  الممنوح  االئتمان  حجم 
مليار   ٧١٫٢ نــحــو  الــمــقــيــمــيــن 

ريال.
أن  الــــبــــيــــانــــات  وأظـــــهـــــرت 
خالل  بالبنوك  الــودائــع  قيمة 
نحو  بلغت   ٢٠٢٠ مــايــو  شــهــر 
مــقــارنــة  ريــــــال  مـــلـــيـــار   ٨٦٤
ريــــال  مـــلـــيـــار   ٨٠٦٫٢ بـــنـــحـــو 
لنفس الفترة من عام ٢١٠٩، 
نسبته  ســـنـــويـــاً  نـــمـــواً  لــتــســجــل 
ودائــــع  قــيــمــة  وبــلــغــت   ،٪٧٫٢
مــلــيــار   ٢٨٦ الــــعــــام  الـــقـــطـــاع 
ريــــال. وعــلــى مــســتــوى ودائـــع 
ارتفعت  فقد  الخاص  القطاع 
مقابل  ريــال،  مليار   ٣٩١ إلــى 
الشهر  فــي  ريـــال  مــلــيــار   ٣٩٠

له. السابق 
بلغت  أخــــرى،  نــاحــيــة  مــن 
ــنــقــد الـــواســـع  قــيــمــة عــــرض ال
ــيــار  مــل  ٥٨٣٫٤ حــــوالــــي   (٢)
 ٢٠٢٠ مايو  شهر  خــالل  ريــال 
سنوياً  ارتفاعاً  بذلك  مسجلًة 
مــقــارنــة   ٪٥٫١ نــســبــتــه  بــلــغــت 
بشهر مايو ٢٠١٩، بينما بلغت 
يشمل  الــذي  النقد  شبه  قيمة 
ودائع البنوك التجارية حوالي 
قــطــري  ــــال  ري مــلــيــار   ٨٦٤٫٤
 ٢٠٢٠ مـــــايـــــو  شــــهــــر  خـــــــالل 
سنوياً  ارتفاعاً  بذلك  مسجالً 

مــقــارنــة   ٪٧٫٢ نــســبــتــه  بــلــغــت 
بلغ  حيث   ،٢٠١٩ مايو  بشهر 
حوالي  حينها  الودائع  إجمالي 

٨٠٦٫٣ مليار ريال قطري.

تأثير الجائحة

 وتشير البيانات اإلحصائية 
الــشــهــريــة لــجــهــاز الــتــخــطــيــط 
واإلحـــصـــاء الــــصــــادرة، أمـــس، 
إلى  انخفاض حركة المالحة، 
حــيــث انــخــفــض عــــدد الــســفــن 
الــقــادمــة لــمــوانــئ قــطــر لشهر 
سفينة   ٣٢١ إلـــى   ٢٠٢٠ مــايــو 
شــهــري  انـــخـــفـــاض  بــنــســبــة   ،
١٤.٦٪ عن شهر أبريل ٢٠٢٠، 
وبنسبة انخفاض سنوي٣٩.١٪ 
السنة  من  المماثل  الشهر  عن 

الماضية (مايو ٢٠١٩).
كـــمـــا  بــلــغــت نــســبــة ارتـــفـــاع 
اســتــخــدام الــكــهــربــاء   ٢٤٫٨٪ 
أمــا   ،٢٠٢٠ أبــريــل  شــهــر  عــن 
استهالك المياه فقد زاد بنسبة 

١٢.٦٪ خالل نفس الفترة.

بـــلـــغ اســـتـــهـــالك الـــكـــهـــربـــاء 
خالل شهر مايو ٢٠٢٠ حوالي 
٣٩٧٨٫٢جيجا واط في الساعة، 
وبانخفاض سنوي يبلغ  ٥٫٥٪. 
اســتــهــالك  إجــمــالــي  بــلــغ  بينما 
متر  ألــــف   ٥٨٠٦٧٫٠ الـــمـــيـــاه 
نفسه،  الــشــهــر  خـــالل  مــكــعــب 
شهرياً  ارتفاعاً  بذلك  مسجالً 
سنوياً  وارتفاعاً   ،٪١٢٫٦ بنسبة 

بلغ ٤٫٦٪.
البناء  تراخيص  وانخفضت 
ـــــصـــــادرة فــــي مـــايـــو بــنــســبــة  ال
 ،٢٠٢٠ أبــــريــــل  عــــن   ٪٤٣.٩
عن   ٪٥٨.٩ انخفاض  وبنسبة 
انخفض  وكذلك   .٢٠١٩ مايو 
خالل  المباعة  العقارات  عــدد 
عن   ٪١٦.٣ بنسبة   ٢٠٢٠ مايو 
أبريل ٢٠٢٠، وبنسبة انخفاض 
سنوي ٤٥.٦٪ عن مايو ٢٠١٩.

عدد السكان

من ناحية أخرى، أوضحت 
ارتفاع  الديموغرافية  البيانات 

المتواجدين  السكان  إجمالي 

مليون   ٢٫٧٤٠ من  الدولة  في 

إلـــى   ٢٠١٩ مـــايـــو  فــــي  نــســمــة 

مايو  في  نسمة  مليون   ٢,٨٠٨

.٢٠٢٠

وفــيــمــا يــخــص اإلحـــصـــاءات 

الـــحـــيـــويـــة فـــقـــد بـــلـــغ إجــمــالــي 

مــولــوداً   ١٣٧٠ أحــيــاء  المواليد 

 ،٢٠٢٠ ــــو  مــــاي شــــهــــر  خـــــــالل 

وســــجــــل إجــــمــــالــــي الـــمـــوالـــيـــد 

ـــاء الــقــطــريــيــن ارتــفــاعــاً  األحـــي

الــشــهــر  عــــن   ٪٩٠٫٨ بــنــســبــة 

الماضي، في حين بلغ إجمالي 

وفاة  حالة   ٢٣٨ الوفيات  عدد 

 ٪٤٣٫٤ نسبته  ارتفاعاً  مسجلة 

عن شهر أبريل ٢٠٢٠. 

 ٢٠٢٠ مـــايـــو  شـــهـــر  وشـــهـــد 

 ٪١٠٫٠ بنسبة  شهرياً  ارتــفــاعــاً 

فـــي إجـــمـــالـــي عـــقـــود الــــــزواج، 

فــيــمــا بــقــي إجــمــالــي شــهــادات 

حيث   ، عليه  هــو  كما  الــطــالق 

الزواج  عقود  عدد  إجمالي  بلغ 

بلغ  حين  في  زواج،  عقد   ١٦٥

الطالق  شهادات  عدد  إجمالي 

١٢ حالة طالق، وهو ما يمثل 

 ١٤ مقابل  واحــدة  طالق  حالة 

حاالت زواج.

 أمـــا عـــن بــيــانــات الــضــمــان 

االجتماعي فقد بلغ قيمته ٨٥ 

مايو  في  قطري  ريــال  مليون 

مستفيداً.   ١٥٥١٤ لعدد   ٢٠٢٠

ـــــفـــــاعـــــاً شـــهـــريـــاً  مــــســــجــــالً ارت

الضمان  لقيمة  و٠٫٧٪   ٪٠٫٤

االجتماعي وعدد المستفيدين 

على التوالي.

المتعلقة  للبيانات  وبالنسبة 

بــقــضــايــا الـــحـــوادث الــمــروريــة 

بال  الـــحـــوادث  احــتــســاب  دون 

إصــــابــــات، فــقــد بــلــغ إجــمــالــي 

مايو  شهر  خــالل   ٣٣٢ عددها 

ارتفاعاً  بذلك  مسجالً   ،٢٠٢٠

وقـــد   .٪٠٫٩ بــنــســبــة  شـــهـــريـــاً 

الخفيفة  اإلصــــابــــات  ســجــلــت 

قضايا  مــن  العظمى  الغالبية 

الـــــحـــــوادث الــــمــــروريــــة خـــالل 
تليها   ٪٩٠ بنسبة  الشهر  نفس 
 ،٪٧ بنسبة  البليغة  اإلصــابــات 
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــوفــيــات فقد 
بــلــغــت ١١ حــالــة وفــــاة تــعــادل 
قضايا  إجمالي  مــن  فقط   ٪٣

الحوادث المرورية. 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــمــركــبــات 
الــــجــــديــــدة الـــمـــســـجـــلـــة، فــقــد 
مجموع  أن  النشرة  أوضــحــت 
الـــمـــركـــبـــات الــمــســجــلــة خــالل 
 ١٨٧٨ بــلــغ   ٢٠٢٠ مــايــو  شــهــر 
بذلك  مسجلة  جديدة  مركبة 
انخفاضاً شهرياً بنسبة ٢٥٫٩٪، 
وسجلت انخفاضاً سنوياً قدره 

.٪٦٦٫٨

حركة السفن

الشهرية  الــبــيــانــات  وتــشــيــر 
الــتــي  الـــســـفـــن  عــــــدد  أن  إلــــــى 
استقبلتها مواني قطر في مايو 
الماضي بلغ نحو ٣١١ سفينة، 
عن   ٪١٤٫٦ نسبته  بانخفاض 

الشهر السابق له، بينما سجلت 
عــن   ٪٣٩ نــســبــتــه  انـــخـــفـــاضـــاً 
 ،٢٠١٩ عــام  مــن  الفترة  نفس 
حيث استقبل ميناء الدوحة ٣ 
سفن، واستقبل ميناء مسيعيد 
٧٣ســفــيــنــة، واســتــقــبــل مــيــنــاء 
بينما  سفينة،   ١١٣ الــرويــس 
 ١٢٦ نحو  حمد  ميناء  استقبل 
سفينة، واستقبل ميناء حالول 

٦ سفن.

الصادرات والواردات 

ـــا الــجــنــوبــيــة   احــتــلــت كـــوري
بالنسبة  المقصد  دول  صدارة 
لـــصـــادرات دولـــة قــطــر خــالل 
بقيمة   ٢٠٢٠ عــام  مايو  شهر 
قـــطـــري  ريــــــــال  مــــلــــيــــار   ٢٫١
 ٪١٥٫٩ نسبته  مــا  أي  تــقــريــبــاً 
الصادرات  قيمة  إجمالي  من 
بقيمة  الصين  تليها  القطرية، 
١٫٩ مليار ريال قطري تقريباً 
مــن   ٪١٤٫١ نــســبــتــه  مــــا  أي 
إجـــمـــالـــي قــيــمــة الــــصــــادرات، 

مليار   ١٫٦ بقيمة  الــيــابــان  ثــم 
وبنسبة  تقريباً  قطري  ريــال 

 .٪١١٫٩
ـــــــــواردات  وعــــلــــى صـــعـــيـــد ال
الرئيسية  المنشأ  دول  حسب 
المتحدة  الواليات  احتلت  فقد 
دول  صــــــــــدارة  األمــــريــــكــــيــــة 
دولة  لواردات  بالنسبة  المنشأ 
قــطــر خـــالل شــهــر مــايــو عــام 
ريال  مليار   ٢٫١ بقيمة   ٢٠٢٠
 ٪٢٦٫٥ وبنسبة  تقريباً  قطري 
الــــواردات  قيمة  إجــمــالــي  مــن 
السلعية، ثم المملكة المتحدة 
بقيمة ١٫٣ مليار ريال قطري 
تليها   ،٪١٦٫٥ نــســبــتــه  مـــا  أي 
١٫١ مليار ريال  الصين بقيمة 

قطري أي ما نسبته ١٣٫٣٪.

٥٣ ٪ نسبة إشغال الفنادق في مايو

 وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات جــهــاز 
بلغت  واإلحـــصـــاء  الــتــخــطــيــط 
نــســبــة إشــــغــــال الــــفــــنــــادق فــي 
شهر مايو الماضي نحو ٥٣٪، 
مـــقـــارنـــة بــنــفــس الـــشـــهـــر مــن 
 ،٪٦٦ البالغة  له  السابق  العام 
وشـــهـــدت الـــفـــنـــادق مـــن فئة 
نسبة  فــي  انــخــفــاضــاً  نــجــوم   ٥
 ،٪٤٨ إلـــــى  لــتــصــل  اإلشــــغــــال 
كــمــا انــخــفــضــت نــســبــة إشــغــال 
الـــفـــنـــادق ٤ نـــجـــوم فـــي مــايــو 
بنحو  مقارنة   ،٪٥٧ نحو  إلــى 
العام  من  الفترة  لنفس   ٪٦٧
نسبة  انخفضت  كما  الماضي، 
نجوم   ٣ الفنادق  في  اإلشغال 
إلى ٦٧٪، مقابل نحو ٨١٪ في 

مايو ٢٠١٩.
وأظهرت البيانات الشهرية 
واإلحــصــاء  التخطيط  لجهاز 
الــمــبــيــعــة  الـــعـــقـــارات  عـــدد  أن 
انــخــفــض   ٢٠٢٠ مـــايـــو  خــــالل 
بــلــغ  حـــيـــث   ،٪١٦٫٣ بــنــســبــة 
مقارنًة  ١٨٠عقاراً،  اإلجمالي 
خالل  المبيعة  العقارات  بعدد 
 ٢١٥ البالغة  له  السابق  الشهر 
بيانات  يــخــص  وفــيــمــا  عــقــاراً 
فقد  الــصــادرة،  البناء  رخــص 
بلغ إجمالي عدد الرخص٢٧١ 
رخــــصــــة خــــــالل شـــهـــر مـــايـــو 
٢٠٢٠ مسجلة بذلك انخفاضاً 

.٪٤٣٫٩ بلغت نسبته  شهرياً 

١٦ ٪ زيادة في التسهيالت االئتمانية للقطاع الخاص
ارتفعت إلى ٦٧٨ مليار ريال بنهاية مايو.. التخطيط واإلحصاء:

ــــوك ــــن ــــب ــــل ــــــالت االئـــــــتـــــــمـــــــانـــــــيـــــــة ل ــــــي ــــــســــــه ــــــت ١٫٠٥٩تــــــــــريــــــــــلــــــــــيــــــــــون ريــــــــــــــــال حـــــــجـــــــم ال
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لمحــة

تصـدر عن جهــاز التخطيــط وا�حصــاء وتقــــدم لمحة إحصائية
شهرية عن بعض الجوانب االقتصادية والسكانية وا�جتماعية.

قطـر؛ إحصاءات شهرية
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قيمة العقارات المباعة 

الزوار الوافدون حسب اFقطار @
 إجمالي عدد الزوار منذ بداية العام 2020 

@ " والزائر المسافر يقوم برحلة إلى وجهة معينة خارج بيئته المعتادة، Aقل من عام، لغرض محدد (العمل 
التجاري، أو الترفيه أو Aي غرض شخصي آخر) بخالف أن يكون مقيمg في البلد أو المكان الذي يزوره. ويصنف 

الزائر بأنه سائح إذا كانت رحلته تشمل المبيت فقط ، ,واليشمل ذلك الزائر ليوم واحد، خالًفا لما سبق."

هذه البيانات تمثل عدد االفراد من كافة االعمار ( قطريين وغير قطريين ) داخل حدود دولة قطر فقط.

اتجاهات التجارة الخارجية
مليون ريال قطريأهم خمسة بلدان منشأ للواردات

مليون ريال قطري أهم خمسة بلدان مقصد للصادرات

ـــــــــة  ـــــــــن ـــــــــي ـــــــــف ـــــــل ٣٢١س ـــــــب ـــــــق ـــــــت ـــــــس ــــــــــر ت ــــــــــط ـــــــــــــــئ ق ـــــــــــــــوان م
ــــــــكــــــــهــــــــربــــــــاء والـــــــــمـــــــــاء  ــــــــالك ال ــــــــه ــــــــت ــــــــــــــــــــاع اس ــــــــــــــــــــف ٢٤٫٨٪ارت



٢٤
األربعاء ١٠ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ١ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٣٤)

  

الدوحة ـ [:

أعــلــنــت الــخــطــوط الــجــوّيــة 
الــقــطــريــة عـــن تــســيــيــر ثــالث 
مطار  إلــى  أسبوعية  رحـــالت 
تـــورنـــتـــو بـــيـــرســـون الــــدولــــي، 
مـــن ٤ يــولــيــو  وذلــــك اعـــتـــبـــاراً 
ـــــك عــلــى مــتــن  ــــجــــاري، وذل ال
طـــائـــرة مـــن طـــــراز إيـــربـــاص 
 ٣٦ تــضــم  الــتــي   ،٩٠٠-A٣٥٠
مـــقـــعـــداً عـــلـــى درجــــــة رجــــال 
على  مــقــعــداً  و٢٤٧  األعـــمـــال 

السياحية. الدرجة 
وقــــال ســـعـــادة الــســّيــد أكــبــر 
الـــبـــاكـــر، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
الجوية  الــخــطــوط  لمجموعة 
األوقــات  هذه  «في  القطرية: 
المسافرون  يبحث  العصيبة، 
يمكنهم  طـــيـــران  شــركــة  عـــن 
بها.  ــوثــوق  وال عليها  االعــتــمــاد 

وبفضل خبرتنا التي ال تضاهى 
فــــي مــــســــاعــــدة الـــمـــســـافـــريـــن 
ـــــعـــــودة إلــــــى بـــالدهـــم  عـــلـــى ال
في  استمّرينا  وســـالم؛  بــأمــان 
عنوانها  ســفــر  تــجــربــة  تــقــديــم 
لقد  للمسافرين.  االطــمــئــنــان 
بــنــيــنــا جـــســـوراً مـــن الــثــقــة مع 
ـــمـــســـافـــريـــن والـــحـــكـــومـــات  ال
وشــــــركــــــائــــــنــــــا الــــتــــجــــاريــــيــــن 
والــمــطــارات كــشــريــك مــوثــوق 
كـــان مــتــواجــداً ألجــلــهــم خــالل 
مواصلة  ونعتزم  األزمة،  هذه 

السعي في مهمتنا هذه.
أضاف: خالل هذه األزمة، 
عن  القطرية  الخطوط  عملت 
كــثــب مـــع الــحــكــومــة الــكــنــديــة 
وسفاراتها حول العالم للعودة 
بــأكــثــر مـــن ١٦ ألــــف مــواطــن 
ــــدي إلـــــــى بــــلــــدهــــم، عــلــى  كــــن
إلى  الــُمــجــدولــة  رحــالتــنــا  متن 

الخاصة  ورحالتنا  مونتريال، 
غــيــر الــمــجــدَولــة إلـــى تــورنــتــو 
الناقلة  توقف  ولم  وفانكوفر. 
خالل  رحالتها إلى كندا نهائياً 

هذه األزمة.
ومـــــع الــــرحــــالت الـــجـــديـــدة 
المجدَولة إلى تورنتو، ستشّغل 

الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــقــطــريــة 
أسبوعياً  ركـــاب  رحـــالت  سبع 
إلــى كــنــدا والــتــي تشمل  ثالث 
تورنتو  إلــى  أســبــوعــّيــاً  رحـــالت 
وأربع   ،(٩٠٠-A٣٥٠ (إيرباص 
رحالت أسبوعّياً إلى مونتريال 
وبوينغ   ٩٠٠-A٣٥٠ (إيرباص 

.(٧٧٧
وتــشــّغــل الــخــطــوط الــجــوّيــة 
إلى  رحــالتــهــا  حــالــّيــاً  القطرية 
شبكة وجهات تعتبر من بين 
ــعــالــم، مـــع أكــثــر  األكـــبـــر فـــي ال
إلى  مــن ٥٥٠ رحــلــة أســبــوعــّيــاً 
٤٩ وجــهــة عــالــمــيــة، وتــعــتــزم 

المزيد  إلى  رحالتها  استئناف 
ـــــوجـــــهـــــات الـــعـــالـــمـــيـــة  مــــــن ال
وسيتمتع  يــولــيــو.  شــهــر  خـــالل 
الــمــســافــرون مـــن وإلــــى كــنــدا 
برحالت مريحة وسلسة عبر 
مطار  الناقلة،  عمليات  مقر 
حمد الدولي الذي حاز مؤخراً 

في  مطار  أفضل  جائزة  على 
الشرق األوسط للعام السادس 
على التوالي من جوائز سكاي 
تــراكــس الــعــالــمــيــة لــلــمــطــارات 
أفضل  ثــالــث  وجــائــزة   ،٢٠٢٠
مـــطـــار فـــي الـــعـــالـــم، مــتــقــّدمــا 
بــــذلــــك مـــرتـــبـــة واحــــــــدة عــن 

تصنيفه العام الماضي.
 كما أعلنت الخطوط الجوية 
إجــراءات  تعزيز  عن  القطرية 
رحالتها،  متن  على  الــســالمــة 
الضيافة  وطواقم  للمسافرين 
على حّد سواء. وقّدمت الناقلة 
الـــقـــطـــريـــة مــــعــــدات وقـــائـــيـــة 
جــــديــــدة لـــطـــاقـــم الـــضـــيـــافـــة، 
تــتــضــمــن قــــفــــازات، وكــمــامــة 
ـــلـــوجـــه، ونـــــظـــــارات واقـــيـــة،  ل
وبــــدلــــة واقــــيــــة جــــديــــدة يــتــّم 
الرسمي.  الــزّي  فوق  ارتداؤها 
ــاقــلــة حــزمــة  ــن كــمــا قـــدمـــت ال

خدماتها  على  التعديالت  من 
بـــشـــكـــل يـــقـــلـــل مــــن الـــتـــواصـــل 
الـــمـــبـــاشـــر بـــيـــن الــمــســافــريــن 

وطاقم الضيافة.
وســـــــتـــــــقـــــــدم الـــــخـــــطـــــوط 
ــــجــــويــــة الــــقــــطــــريــــة لـــكـــافـــة  ال
الـــــمـــــســـــافـــــريـــــن عـــــلـــــى مـــتـــن 
مستلزمات  حقيبة  طائراتها 
وسيجد  الشخصية.  الحماية 
الحقيبة  داخــــل  الــمــســافــرون 
كـــمـــامـــة طـــبـــيـــة، وقـــــفـــــازات 
تـــســـتـــخـــدم لـــــمـــــرة واحـــــــــدة، 
ومــعــقــم لــلــيــديــن. كــمــا سيتم 
تــقــديــم غــطــاء واقــــي لــلــوجــه، 
واألطفال؛  للبالغين  بحجمين 
ســيــتــم تــقــديــمــه لــلــمــســافــريــن 
الدخول  تسجيل  عملية  خــالل 
فـــــي مــــطــــار حـــمـــد الـــــدولـــــي، 
أو عــنــد بـــوابـــات الــصــعــود في 

وجهاتنا العالمية.

القـطـريـة تسـيـر ٣ رحـالت أسبوعيـة إلى تـورنـتــو 
اعتباراً من ٤ يوليو الجاري

بــــــلــــــدهــــــم إلــــــــــــــــى  ــــــــــدي  ــــــــــن ك ألــــــــــــــــف   ١٦ ـــــــد  ـــــــعـــــــي ت ــــــــة  ــــــــل ــــــــاق ــــــــن ال الـــــــــــبـــــــــــاكـــــــــــر: 

حافظ على مكانته األقوى.. إياتا:

جنيف ـ وكاالت:

أصدر االتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» 
لشهر  العالمي  الجوي  الشحن  أســواق  بيانات 
أداء  تحسن  إلــى  نتائجها  أشــارت  والتي  مايو 
سوق الشحن الجوي العالمي على الرغم من 
بالنسبة  كافية  غير  تزال  ال  الشحن  سعة  أن 
طائرات  معظم  عمل  لتوقف  وذلــك  للطلب 
الــــركــــاب.. حــيــث انــخــفــض الــطــلــب الــعــالــمــي 
(الُمقاسة بطن الشحن لكل كيلومتر) بنسبة 

الدولية)  للعمليات   ٪٢١٫٥-) مايو  في   ٪٢٠٫٣
مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق. ويــعــد هـــذا الــرقــم 
في  المسجل   ٪٢٥٫٦ االنخفاض  عــن  تحسناً 

شهر مايو هذا على أساس سنوي.
(الُمقاسة  العالمية،  السعة  تقلصت  كما 
بنسبة  كيلومتر)،  لكل  المتوفر  الشحن  بطن 
الدولية)  للعمليات   ٪٣٢٫٢-) مايو  في   ٪٣٤٫٧
مقارنة بالعام السابق، وهو انخفاض طفيف 
في  سنوي  أســاس  على   ٪٤١٫٦ انخفاض  عن 

أبريل.   

الكويت  ـ رويترز:

المدني  للطيران  الــعــامــة  اإلدارة  أعلنت   
تشغيل  إلعـــادة  التفصيلية  الخطة  الكويتية 
الرحالت التجارية في مطار الكويت الدولي، 
أغسطس  أول  فــي  الــنــشــاط  عـــودة  متضمنة 
التشغيلية  لــلــطــاقــة  الـــوصـــول  لــكــن  الــمــقــبــل، 
الــكــامــلــة لـــن يـــكـــون قــبــل أغــســطــس ٢٠٢١. 
مطار  وإلـــى  مــن  الــرحــالت  الــكــويــت  وعلقت 
الكويت الدولي في ١٣ مارس  الماضي بسبب 
انتشار فيروس كورونا. وشملت الخطة التي 
تم إعالنها، ثالث مراحل تبدأ أوالها في أول 
ويتم  أشهر،  ستة  ومدتها  المقبل  أغسطس 
 ٣٠ على  تزيد  ال  بنسبة  المطار  تشغيل  فيها 
عشرة  على  يزيد  ال  ركــاب  وبعدد  المئة  في 
آالف راكب يوميا على أن يكون الحد األقصى 

المرحلة  أمـــا  يــومــيــا.  رحــلــة   ١٠٠ لــلــرحــالت 
الثانية فتبدأ في أول فبراير  ٢٠٢١ ومدتها 
ستة أشهر ويتم فيها تشغيل المطار بنسبة ال 
تزيد على ٦٠ في المئة وبعدد ركاب ال يزيد 
أقصى  وبحد  يوميا  راكب  ألف  عشرين  على 
المرحلة  وتــبــدأ  يــومــيــا.  طــيــران  رحــلــة   ٢٠٠
فيها  ويتم   ،٢٠٢١ أغسطس   أول  في  الثالثة 
الوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة للمطار 
ويصل عدد الركاب إلى أكثر من ثالثين ألف 
راكـــب يــومــيــا وبــحــد أقــصــى لــلــرحــالت ٣٠٠ 
رحــلــة يــومــيــا وبــــدأت الــكــويــت، الــتــي سجلت 
كوفيد-١٩  بمرض  إصابة   ٤٥٥٢٠ من  أكثر 
مراحل  خمس  من  خطة  وفــاة،  حالة  و٣٥٠ 
فــي بــدايــة يــونــيــو  لــرفــع الــقــيــود المفروضة 
للحد من انتشار الفيروس تدريجيا. وال يزال 

حظر التجول الجزئي قائما.

نيويورك ـ د ب أ:

ــــران االقــــتــــصــــادي  ــــطــــي ألــــغــــت شــــركــــة ال
لشراء  طلبات  إيــر»  «نوريجيان  النرويجية 
٩٧ طائرة بوينج. وأصدرت الشركة إخطارا 
لشركة بوينج بإنهاء اتفاقيات الشراء لخمس 
بوينج  طــائــرة  و٩٢   «٧٨٧ «بوينج  طــائــرات 
«٧٣٧ ماكس». وذكرت الشركة في بيان أنها 
مدفوعات  إلعادة  تسعى  دعوى  أيضا  رفعت 

ما قبل التسليم المتعلقة بالطائرات وتعويض 
الــمــرتــبــطــة بــوقــف تشغيل  خــســائــر الــشــركــة 
طائرات «٧٣٧ ماكس» ومشكالت المحرك 
لطراز٧٨٧. وتم وقف تشغيل طائرات «٧٣٧ 
ماكس» في جميع أنحاء العالم منذ  مارس 
وقف  إن  الشركة  وقالت  الماضي.  العام  من 
في  وتسبب  عملياتها  عّطل  الــطــائــرات  تلك 
تعليق  الــفــور  على  يــرد  ولــم  كبيرة.  خسائر 

من بوينج.  

انتعاش حركة الشحن الجوي في مايو

الكويت تستأنف رحالت الطيران أول أغسطس

نوريجيان إير تلغي شراء ٩٧ طائرة بوينج

لدول سجلت وفيات وإصابات محدودة بكورونا

عواصم ـ وكاالت:

تحرير  إلــى  السفر  عشاق  يتطلع 
الــــرحــــالت الـــتـــجـــاريـــة مــــن قــبــضــة 
ــــث يـــبـــحـــث  قـــــيـــــود كــــــــورونــــــــا، حــــي
الـــكـــثـــيـــرون عـــن أفـــضـــل الــوجــهــات 
اآلمـــنـــة لــلــســيــاحــة الـــدولـــيـــة خـــالل 
صيف هذا العام. ويرى الخبراء أن 
وجهات  أفــضــل  تعد  دول   ٧ هــنــاك 
الناس  يقصدها  أن  يمكن  سياحية 
تسجل  لــم  كــونــهــا  الــعــطــلــة،  لــقــضــاء 
جــــراء  وفــــيــــات  أو  إصــــابــــات  عـــــدد 
ضئيلة  بنسب  إال  كــورونــا  فــيــروس 
زيــارة  بشأن  محاذير  ورغــم  جــدا، 
مجال  في  األشهر  الرئيسية  الدول 
الفيرس  بها  تفشى  والتي  السياحة 
حالياً  كثيرون  يفكر  كبير.  بشكل 
رغم  المحتملة،  السفر  وجهات  في 
مواطنيها  تنصح  ال  الدول  بعض  أن 
تزال  ال  التي  روسيا  ومنها  بذلك، 
باالمتناع  توصي  خارجيتها  وزارة 
عـــن الــســفــر خــــارج الـــبـــالد. وبـــدأت 
الــــســــيــــاحــــة تــــتــــعــــافــــى بـــــبـــــطء بــعــد 
يــتــغــّيــر  أن  الــمــتــوّقــع  ومـــن  األزمــــة، 
الـــوضـــع خــــالل األســـابـــيـــع الــمــقــبــلــة، 
مـــع إمـــكـــانـــيـــة تـــواصـــل اإلجـــــــراءات 
اإلصابات  عدد  أن  وبما  التقييدية، 
من  يختلف   ١٩  - كوفيد  بفيروس 
بــلــد إلـــى آخــــر، فـــإن بــعــض الـــدول 
تــمــّثــل وجـــهـــات ســيــاحــيــة مــنــاســبــة 
أكــــثــــر مـــــن غــــيــــرهــــا. ومــــــع اتـــبـــاع 
ــوقــائــيــة،  الـــتـــدابـــيـــر واإلجــــــــراءات ال
عطلتهم  المسافرين  غالبية  يقضي 
حسبما  قــلــق  دون  ومــن  ســالم  فــي 

الدول.  هذه  في  الخبراء  رأى 

 فيتنام 
في تقرير نشره موقع «إف بي آر» 
الروسي، قالت ألكسندار سيمروفا إن 
للصين  المتاخمة  الــدول  من  فيتنام 
بتعداد سكان، يبلغ ٩٧ مليون نسمة، 
إصابة   ٣٤٢ سوى  تسجل  لم  أنها  بيد 

مع عدم وجود أي وفاة.  اليونان
 تعاملت اليونان مع أزمة فيروس 
كوفيد - ١٩ بنجاح. ويبلغ عدد سكان 
مــلــيــون   ١٠٫٥ األوروبـــــــي  الــبــلــد  هــــذا 
بحدود  مؤكدة  إصابات  بعدد  نسمة، 
٣٢٠٣ حــاالت و١٨٧ وفــاة. وكما هي 
اإلجـــراءات  تعتبر  فيتنام،  في  الحال 
التي اتخذتها اليونان سريعة وحاسمة 

وفّعالة، إلى حد كبير. 
 هونج كونج

 ٧٫٤ يبلغ  كونج  هونج  سكان  عــدد   
مــلــيــون نــســمــة، ويــعــيــش الــكــثــيــرون 
المساحة،  صغيرة  بنايات  في  منهم 
لــكــنــهــا مــتــعــددة الـــطـــوابـــق. والــمــثــيــر 
تشهد  لــم  كــونــج  هــونــج  أن  لالهتمام 

خسائر جسيمة جّراء الجائحة، حيث 
أشخاص   ٤ وفــاة  إلــى  التقارير  تشير 
علما  إصــابــة،   ١١٢٥ أصــل  مــن  فقط 
ومن   .١٠٧٢ بلغ  المتعافين  عدد  بأن 
العوامل التي أّثرت إيجابا بشكل فّعال 
في التعامل مع الوباء في هونج كونج، 
االســـتـــخـــدام الــــواســــع ألقــنــعــة الــوجــه 
والــحــد مــن الــســفــر بــيــن هــونــج كونج 

وبقية أرجاء الصين.
 آيسلندا

ســجــلــت آيــســلــنــدا فــي بــدايــة الــوبــاء 
عــــدد إصــــابــــات أكـــثـــر مـــن أي دولـــة 
إسكندنافية أخرى، وأسفرت تدابير 
الجزيرة  هــذه  على  الصحي  الحجر 
الـــتـــي يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا ٣٦٥ ألــف 
اإلصابات،  عدد  استقرار  عن  نسمة، 
إذ لم يتجاوز ١٠٨٥ حالة بتسجيل ١٠ 

وفيات. 

 نيوزيلندا 
دولي  ثناء  على  نيوزيلندا  حصلت 
عــدد  وصـــل  إذ  الـــوبـــاء،  مــع  لتعاملها 

الــحــاالت إلــى ١١٥٧ إصــابــة مــؤكــدة، 
 ٤ لمدة  الحدود  وأغلقت  وفــاة.  و٢٢ 
القيود  تخفيف  يتم  أن  قبل  أسابيع، 
تــدريــجــيــا. ولــكــن بــعــد ٢٤ يــومــا من 
احتفال البالد بخلّوها من الفيروس، 
إصابتين  تسجيل  عــن  اإلبـــالغ  جــرى 
جـــديـــدتـــيـــن بـــعـــد دخـــــــول امـــرأتـــيـــن 
إلى  المتحدة  المملكة  من  مصابتين 

البالد. 

 ترينيداد وتوباجو 
نــظــراً إلــى أن هــذه الــدولــة واحــدة 
بــحــر  مـــنـــطـــقـــة  دول  أغـــــنـــــى  مــــــن 
عليها  الــســهــل  مـــن  كــــان  الـــكـــاريـــبـــي، 
عدد  أن  خــاصــة  الــوبــاء،  مــع  التعامل 
نسمة.  مليون   ١٫٤ مــن  أقــل  الــســكــان 
حتى  أنــه  الرسمية  البيانات  وتظهر 
إصــابــة   ١٢٣ عــن  اإلبــــالغ  جـــرى  اآلن 
الحدود  أن  كما  وفــيــات.  و٨  مــؤكــدة 
والـــمـــدارس والــجــامــعــات والــمــقــاهــي 
مــغــلــقــة مــنــذ مــنــتــصــف مـــــارس إلــى 

جانب تدابير الحظر. 

الوجهات السياحية المفضلة في صيف ٢٠٢٠

لندن ـ أ ف ب:

أعلن المتحف الوطني في بريطانيا 
األسبوع  أبــوابــه  فتح  سيعيد  أنــه  أمــس 
على  تزيد  لمدة  إغالقها  بعد  المقبل 
ثــالثــة أشــهــر بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 
المتحف  هذا  افتتاح  وسيعاد  كورونا. 
ـــواقـــع فـــي وســــط لــنــدن األربــــعــــاء ٨  ال
كبير  فني  متحف  أول  ليصبح  يوليو، 
فــي الــبــالد يــقــوم بــهــذه الــخــطــوة فيما 
يــتــم تــخــفــيــف الـــقـــيـــود الـــتـــي فــرضــت 

الفيروس.  انتشار  لكبح  مارس  أواخر 
ومــــــن الــــمــــقــــرر إعــــــــادة فـــتـــح بــعــض 
ــثــقــافــيــة في  األمــــاكــــن الــســيــاحــيــة وال
إنجلترا اعتبارا من نهاية هذا األسبوع 
بــيــنــهــا الـــمـــطـــاعـــم، بــســبــب انــخــفــاض 
بالفيروس.  والوفيات  اإلصابات  عدد 
وتأمل الحكومة التي تتعرض لضغط 
كــبــيــر بــســبــب طـــريـــقـــة تــعــامــلــهــا مــع 
ألف   ٤٣ من  بأكثر  أودى  الــذي  الوباء 
شخص، أن تساعد هذه الخطوة على 

تنشيط االقتصاد.

وأسس المتحف الوطني في ساحة 
الــطــرف األغـــر فــي الــعــام ١٨٢٤ وهو 
يــضــم أكــثــر مـــن ٢٣٠٠ لــوحــة يــرجــع 
الثالث  الــقــرن  منتصف  إلــى  تاريخها 
عــشــر حــتــى الـــقـــرن الــعــشــريــن. وقــد 
مــلــيــون   ٥,٧ حـــوالـــى  الـــمـــعـــرض  زار 
لهيئة  وفقا   ٢٠١٨ الــعــام  فــي  شخص 
فــيــزيــتــر  لــيــدنــغ  أوف  «أســوســيــيــشــن 

أتراكشن» المتخصصة.
وأوضــــــح الــمــتــحــف أنــــه تـــم اتــخــاذ 
تدابير خاصة الستئناف نشاطه منها 

حــفــاظ الـــــزوار عــلــى مــســافــة مترين 
بــيــن الـــواحـــد واآلخـــــر واتـــبـــاع «ثــالثــة 
مــســارات» أحــاديــة االتــجــاه لمشاهدة 

المجموعات. 
كما سيكون عليهم وضع كمامات. 
كذلك، سيصبح الحجز عبر اإلنترنت 
ـــا لــتــجــنــب االزدحــــــــــام. ومـــن  ـــزامـــي إل
األماكن الثقافية األخرى التي ستعيد 
فتح أبوابها معرض «تايت» الذي قال 
العرض  صـــاالت  كــل  فتح  يعتزم  إنــه 

األربع في ٢٧ يوليو.

بريطانيا: المتحف الوطني يفتح أبوابه ٨ يوليو
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هل تستطيع معرفة الفوارق الثمانية بين هاتين الصورتين في أقل من ٥ دقائق؟  لعــبة الفـــــوارق لعــبة الفـــــوارق 

سهيل: ٣١٣
السرطان: ١٠
الدبران: ١٢

العافيُة ال ثمن لها.

إســـبـــانـــيـــا   :١٦٧٤

ـــســـا وهـــولـــنـــدا  وفـــرن

ثالثياً  تــحــالــفــاً  تــوقــع 

بريطانيا. ضد 

وصــــــول   :١٧٩٨

أســــــطــــــول الـــحـــمـــلـــة 

الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة عـــلـــى 

مـــــــصـــــــر بــــــقــــــيــــــادة 

نـــابـــلـــيـــون بـــونـــابـــرت 

إلـــــــــــــــــــى ســــــــــواحــــــــــل 

اإلسكندرية.

افــــتــــتــــاح   :١٨٤٧

حديد  سكة  محطة 

فــي  وورث  وارك 

. إنجلترا

١٨٩٠: إنجاز خط 

بين  يــصــل  تــلــغــراف 

وكندا. برمودا  جزر 

الــحــكــومــة   :١٩٣٠

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تـــوّقـــع 

عـــــــلـــــــى مــــــعــــــاهــــــدة 

ــــقــــالل الـــــعـــــراق  اســــت

مـــع حــكــومــة الــمــلــك 

األول. فيصل 

حلف  حــل   :١٩٩١

بعد  ــا  رســمــًي وارســــو 

براغ. في  اجتماع 

يــــاســــر   :١٩٩٤

عــــرفــــات يـــعـــود إلـــى 

قــطــاع غــزة بــعــد ٢٧ 

المنفى. في  سنة 

١ يوليو

هل تستطيع مساعدة مجموعة الحيوانات في اختيار الطريق 
من  أقــل  فــي  الصغيرة  البحيرة  إلــى  يوصلها  الـــذي  الصحيح 

دقيقتين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 

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

الصحيحة؟

الرقم المنـاســب الرقم المنـاســب 

 حل مسابقة أمس: 

الكلمات األفقية: الكلمات األفقية: 

حل الكلمات المتقاطعة حل الكلمات المتقاطعة 

الكـلمات الرأســية: الكـلمات الرأســية: 

١- أديب وكاتب مصري راحل برع في فن القصة القصيرة.
٢- َدِمث األَخالق - حكم قضائي بالموت.

لزم   - راحــل  إسباني  وأديــب  سريالي  رّســام  عائلة   - خصب   -٣
المكان.

٤- يضع خفية - إله التجارة عند الرومان وابن جوبيتر.
٥- جحر الضبع - اسم علم للمؤنث.

ضمير   - نابليون  إليها  نفي  المتوسط  فــي  إيطالية  جــزيــرة   -٦
منفصل.

٧- مغنية لبنانية من عائلة أرمنية - ما ُرّز في الحائط أو األرض 
من خشب.

٨- عسل - بلدة لبنانية في محافظة الشمال.
٩- اسم استفهاٍم للمكان - جمُع أُمٍة.

١٠- قائد سوداني وخامس رئيس للجمهورية السودانية.

١- جمهورية إسالمية في إفريقيا الغربية على 
األطلسي.

٢- حواجز بين الدول - للتمني - نعم باألجنبية.
٣- نوتة موسيقية - الصوت ذو طبقة األوكتاف 

األعلى بين أصوات النساء.
رفع   - والشّر  الخير  في  عهد  من  يُْقَطع  ما   -٤

صوته بالقراءة.
الــســنــة  شـــهـــور  مـــن   - وتــوكــيــد  شــــرط  أداة   -٥

الشمسية.

عام  ولــد  فرنسي  عسكري  وقــائــد  سياسي   -٦
١٧٥٤- اسم موصول.

رَمــق  أو  لَــَطــَم   - القبح  إلــيــه  وينسب  يعّيب   -٧
(معكوسة).

٨- بسط قدميه - ورق مقّوى.
أصولهم  تعود  رومانسية  عرقية  مجموعة   -٩

إلى بلجيكا - شارد وضال.
١٠ - رّسام هولندي يُعد من أحد عباقرة الفن 

في العالم.

الكلـمات المتـقاطـعـة  الكلـمات المتـقاطـعـة  

 البـروج البـروج
والطوالع والطوالع 

 حدث في مثل  حدث في مثل 
هذا اليوم هذا اليوم 

يومية سياسية مستقلة
صدرت في ١٠ مايو ١٩٧٩

تصدر عن

شـركـة الخـلـيـج للـنـشـر والطـبـاعــة
الدائري الثالث - منطقة الهالل - الدوحة

ص.ب : ٥٣٣

رئيس التحرير:

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

هاتف : ٤٤٤٦٦٥٦٦ - ٤٤٣٧١٣٥٣

فاكس : ٤٤٣٥٠٤٧٦

مدير التحرير:

عـبـــداللـه طــالـــب الـمـــريعـبـــداللـه طــالـــب الـمـــري
abdulla.almarri@raya.com

هاتف : ٤٤٤٦٦٥١١

هواتف أقسام التحرير

قسم المحليات :
٤٤٤٦٦٥٢٤- ٤٤٤٦٦٥١٥-٤٤٤٦٦٥١٤

local@raya.com

قسم االقتصاد :
٤٤٤٦٦٥٣١

economy@raya.com

قسم الرياضة :
٤٤٤٦٦٥٠٩ - ٤٤٤٦٦٥١٠

sport@raya.com

قسم العربي والدولي :
٤٤٤٦٦٥٠٦ - ٤٤٤٦٦٥٠٧

disknews@raya.com

القسم الثقافي
٤٤٤٦٦٥٢٢

culture@raya.com

إدارة اإلعالنات
هاتف : ٤٤٤٦٦٦١٨- ٤٤٤٦٦٦١٩ - ٤٤٤٦٦٦٥٠

اإلعـالنـات المبـوبــة :
٤٤٤٦٦٦٠٧

البــدالـــة :
٤٤٤٦٦٥٥٥

التـوزيـــع 
هاتف : ٤٤٤٦٦٦٣٦ - ٤٤٤٦٦٦٣٥

األربعاء ١٠ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ١ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٣٤) ٢٥
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ال يوجد

ال يوجد

على الساحل :

في البحر :

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٢٨ - ٥٩٣٧ : ١٣ – ٠٦ : ٣١٠١٢ : ٢٠ – ٣١ : ٠٧الرويس

٢٦ - ٣٤٤٣ : ١٨ – ٥١ : ٠٠٠٥ : ٠٠ – ١٧ : ١٢دخان

٢٦ – ٣٨٤٠ : ١٨ –  ٠٨ : ٤١٠٦ : ٢٣ – ٢٨ : ١١أبوسمرة

بالتوقيت المحلي

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٢٦ - ٤١٣٨ : ١٦ – ٥١ : ٣٩٠٠ : ٢٢ – ٠٩ : ٠٩مسيعيد

٢٦ - ٢٥٣٨ : ١٦ – ٠٠ : ٠٦٠٠ : ٢١ – ١٤ : ٠٨الوكرة

٣٠ - ٠٠٤٠ : ٠٠ – ٥٢ : ١٤  ٤٢ : ٢٠ – ٤٢ : ٠٧الدوحة

٢٩ - ٤٠ ٠٣ : ٢٢ – ٥٨ : ٣٢١٣ : ١٧ – ٢٥ : ٠٧الخور

٣:١٨الفجر

٤:٤٧الشروق

١١:٣٨الظهر

٣:٠١العصر

٦:٣٠المغرب

٨:٠٠العشاء

مـــوســـكـــو - وكــــــــاالت: اكــتــشــف 

مـــوّظـــفـــو الــمــحــمــيــة الـــقـــوقـــازيـــة 

منتجع  ضـــواحـــي  فـــي  الــطــبــيــعــيــة 

بحيرة  اختفاَء  الروسي،  سوتشي 

منطقة  فـــي  الــواقــعــة  «مـــالـــويـــه» 

سوتشي،  لمدينة  متاخمة  جبلية 

فــجــأة وتــحــولــهــا إلـــى خــلــيــط من 

الحجارة واألوحال. وأّكد نيقوالي 

إسكين، المدير العلمي بالمحمية، 

أسبابًا  «مالويه»  اختفاء  وراء  إن 

جيولوجية طبيعية ال غير، مشيًرا 

إلى أن هذه البحيرة نشأت نتيجة 

وكان  متعاقبة،  ثلجية  النهيارات 

قاعها يزداد عمًقا تدريجًيا مع كل 

انهيار جديد، حتى غارت مياهها 

إلى أجواف الجبال نهائًيا.

 اختفاء مفاجئ لبحيرة جبلية في روسيا

كاتماندو-أ ف ب: أعلنت دولة نيبال عن تقديم 
مكافآت نقدية للمزارعين مقابل اصطياد الجراد 
الصحراوي بهدف الحّد من األضرار التي سّببتها 
هذه الحشرات في المحاصيل في الهند وباكستان. 
ويشهد جنوب آسيا أسوأ موجة جراد منذ عقود، 
فــقــد تسببت هـــذه الــحــشــرات بــتــدمــيــر األراضــــي 
وقال  نيبال.  إلــى  بالدخول  بــدأت  وقــد  الزراعية، 
خاجيندرا  النيبالية  الــزراعــة  وزارة  باسم  الناطق 
بــراســاد شــارمــا إن «قـــرارنـــا يــهــدف إلـــى تشجيع 
الناس على اصطياد الحشرات بدًال من استخدام 
الــمــبــيــدات الــحــشــريــة الــتــي قـــد تــضــر بــالــبــيــئــة». 
وســيــعــرض عــلــى الــمــزارعــيــن وســكــان محليين 
هذا  الــحــشــرات  غزتهما  مقاطعتَين  فــي  آخــريــن 
األسبوع، ما يصل إلى ٢٥ روبية (٢١ سنتًا أمريكًيا) 

لــكــل كــيــلــوجــرام مــن الـــجـــراد. ويــمــســك بــالــجــراد 
القبض  يسهل  كما  ضخمة  ناموسيات  باستخدام 
توضع  ثــم  تــســتــريــح.  فيما  الــلــيــل  فــي  أكــثــر  عليها 
الحشرات المهاجرة في أكياس كبيرة وتقّدم إلى 
نارايان  يــام  المحلي  المسؤول  وقــال  المسؤولين. 
جمعت  الماضية،  الثالثة  األيـــام  فــي  إنــه  ديفكوتا 
مدينة  فــي  الــجــراد  مــن  كيلوجرامات  حــوالــي ١٠ 
بــوتــوال (جــنــوب). وأضــاف «تجمع الحشرات في 
مناطق أخرى أيًضا. واعتماًدا على الحجم، يمكن 
استخدامها كعلف للدواجن والماشية». واجتاحت 
إفريقيا  شـــرق  عبر  المحاصيل  الــجــراد  أســــراب 
هذا  الهند  مــن  وأجــــزاء  العربية  الــجــزيــرة  وشــبــه 
بشكل  أعدادها  تتزايد  أن  الخبراء  ويخشى  العام، 

كبير مع وصول األمطار الموسمية هذا الشهر.

نيبال: مبالغ مالية مقابل اصطياد الجراد 
تأجيل حفل توزيع 

جوائز «بريت أواردز» 
توزيع  حفل  أُّجــل  ب):  ف  (أ  لندن- 
لموسيقى  أواردز»  «بـــريـــت  جـــوائـــز 
من  المقبل  للعام  البريطانية  الــبــوب 
فــبــرايــر حــتــى مــايــو بــســبــب تــداعــيــات 
فيروس كورونا المستجد وفق ما أعلن 
تايلور  جيف  وقـــال  أمـــس.  المنظمون 
آي»  بي  «بي  لهيئة  التنفيذي  الرئيس 
السنوية  الحفلة  إن  أواردز»  «بريت  و 
التي تقام عادة في فبراير، ستُقام في 
١١ مايو بدًال من ذلك. وأضاف «نريد 
ســيــكــون  الـــعـــرض  أن  مـــن  نـــتـــأّكـــد  أن 
عالم  فــي  ليلة  أكبر  ونجعلها  متميًزا 
الموسيقى». وتابع «نعتقد أّن الطريقة 
نؤّجل  أن  هي  هدفنا  لتحقيق  األفضل 

الحفلة أشهًرا قليلة». 

الدوحة - [: كشف مركُز العلوم البيئّية 
الــتــابــُع لجامعة قــطــر، عــن ظــهــور عــشــرة من 
صغار السالحف البحرّية البنّية اللون ألّول مّرة 
في قطر. وقد قام فريُق العمل بأخذ القياسات 
في  إطالقها  وإعــادة  السالحف  لصغار  الالزمة 
البحر وُمتابعتها للتأّكد من دخولها البحر دون 

التعّرض لخطر االفتراس.
يــجــري الــعــمــل بــمــشــروع حــمــايــة الــســالحــف 

وبتمويل  والبيئة  البلدّية  وزارة  إشــراف  تحت 
من قطر للبترول وتنفيذ مركز العلوم البيئّية 
إدارة  مــن  فريق  مــع  بالتعاون  قطر،  بجامعة 
الحماية والحياة الفطرّية، ويجري فيه تغطية 
(شاطئ  بــالــدولــة  الشرقية  الشمالية  الــشــواطــئ 
الــمــرونــة،  الــجــســاســيــة،  ــلــة،  حــوي لـــفـــان،  راس 
تيس،  (أم  والجزر  المفير)،  الغارية،  فويرط، 

رأس ركن).

سالحف بنية ألول مّرة في قطر

الدوحة - [: أعلنت وزارُة البلدّية والبيئة 
االنــتــهــاَء مــن تــطــويــر وإطــــالق خــدمــة «تــواصــل» 
طلباتهم  إيــصــاَل  للجمهور  تتيح  الــتــي  الــجــديــدة، 
من  لــعــدٍد  التقديم  عند  ــا  إلــكــتــرونــًيّ ومستنداتهم 
الــطــلــبــات والــخــدمــات الــمــحــدودة واالســتــثــنــائــّيــة 
والخاّصة والتي تتطلب الحضوَر الشخصَيّ لمراكز 
سياسة  مــع  تماشًيا  وذلـــك  الــــوزارة،  فــي  الــخــدمــة 
الدولة بتطبيق كافة اإلجراءات االحترازّية للوقاية 
المستجد  كـــورونـــا  فـــيـــروس  انــتــشــار  مـــن  والـــحـــّد 
«كوفيد-١٩»، وحرًصا على حماية صحة وسالمة 

كافة أفراد الُمجتمع.
ــُد حــمــد خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة وكــيــُل  ــســّي وقــــال ال
المشتركة  الــخــدمــات  لــشــؤون  الــمــســاعــُد  الــــوزارة 
بـــــوزارة الــبــلــديــة والــبــيــئــة إّن الــخــدمــة الــجــديــدة 
الــهــامــة،  والــمــزايــا  الــخــصــائــص  مــن  بــعــدٍد  تتمّيز 
يُتاح  إلكترونّية  منصة  خالل  من  تعمل  أنها  منها 
الذكية  والهواتف  المكتبية  األجهزة  على  تشغيلُها 
تطبيق  على  إتاحتها  وسيتّم  اللوحية  واألجــهــزة 
إعــدادات  تتطلب  ال  وهــي  قريبًا،  (عــون)  الـــوزارة 
خاصة على األجهزة بل يمكن تشغيلُها من خالل 

مــتــصــفــح اإلنــتــرنــت مـــن جــانــب طــالــب الــخــدمــة 
إجراءاتها. بتنفيذ  المختصين  والموظفين 

أمــان  بــدرجــة  تتميز  الــخــدمــة  هـــذه  أنَّ  ــــد  وأّك
جانب  مــن  للخدمة  التسجيل  يتم  حيث  عــالــيــة، 
الهاتف  ورقــم  الشخصي  الرقم  بإدخال  الجمهور 
بالتسجيل  يسمح  وال  اإللكتروني  والبريد  الجوال 
فــي حــالــة عـــدم تــطــابــق الــرقــم الــشــخــصــي لمالك 
الهاتف الجوال مع الرقم الشخصي المدخل خالل 
عملية التسجيل، كما تّمت إضافة مصادقة ثنائية 
إضافية بكلمة المرور لمّرة واحدة (OTP) لرفع 

مستوى األمان إلى جانب كلمة المرور الُمعتمدة.
مسموٌح  الــخــدمــِة  بــهــذه  التسجيَل  إّن  وأضـــاف 
لــألفــراد والــشــركــات، مــع إضــافــة رْقـــم الرخصة 
عــدٍد  برفع  الخدمة  وتسمح   للشركة،  التجارية 
غــيــر مـــحـــدود مـــن الــمــلــفــات ســـــواء مـــن خــالل 
على  للتيسير  اللوحية،  األجهزة  أو  النقال  الهاتف 
الجمهور برفع الملفات والمستندات دون الحاجة 
الخدمة  وتتضمن  (ســكــانــر)،  ضوئية  لماسحات 
من  المعاملة  برقم  آلًيا  المعاملة  صاحب  إخطاَر 

خالل رسالة نصّية.

الدوحة - [: مع ارتفاع درجات الحرارة، 
قامت إدارة الحدائق العامة بالتعاون مع أقسام 
الحدائق في البلديات بتنظيف وتعقيم مشارب 
منها بأهمية  الطيور في الحدائق العامة، إيماناً 
تعزيز بيئة سليمة تشكل الطيور أحد مكوناتها 
طبيعياً.  جماالً  الحدائق  على  لتضفي  الطبيعية 

كانت إدارة الحدائق العامة نفَّذت مبادرة توزيع 
ومتنزهاتها،  قطر  حدائق  بكافة  مياه  مشارب 
مع االهتمام بتنظيفها بشكل دوري، مما يشكل 
ــــادة أعـــدادهـــا خــالل  فــرصــة لـــري عطشها وزي
في  ملحوظاً  ارتفاعاً  تشهد  التي  الصيف  فترة 

درجات الحرارة.

تنظيف وتعقيم مشارب الطيور بالحدائق
 إطالق خدمة «تواصل» إلنجاز معامالت البلدّية عن بُعد

ضمن اإلجراءات االحترازّية للحّد من انتشار «كورونا»

إلــــكــــتــــرونــــيــــاً ومــــســــتــــنــــداتــــهــــم  ــــجــــمــــهــــور  ال ــــات  ــــب طــــل إيــــــصــــــال   



بااللتزام نعبر 
للمرحلة الثالثة 
لتخفيف قيود 

«كورونا»
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 مبادرة قطرية جديدة لتخفيف معاناة الشعب السوري
كانت  العادلة  الــســوري  الشعب  قضية 
على الــــدوام محل اهــتــمــام ودعـــم دولــة 
قــطــر عــلــى كــافــة الــصــعــد، فــقــطــر الــتــي 
الشقيق  الشعب  هــذا  عن  يوماً  تتخل  لم 
قـــدمـــت لـــه الـــدعـــم الــســيــاســي والــمــالــي 
واإلغاثي في أحلك الظروف، انطالقاً من 
العربية  القضايا  تجاه  القطري  االلــتــزام 
العادلة، ومنها مأساة األشقاء في سوريا، 
صاحب  حــضــرة  توجيهات  على  فـبناًء 
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل ثاني 
نائب  سعادة  أعلن  المفدى،  البالد  أمير 
الخارجية،  وزيــر  الـــوزراء  مجلس  رئيس 

عن تعهد جديد لقطر بتقديم مبلغ ١٠٠ 
للتخفيف  وذلك  أمريكي،  دوالر  مليون 
يواجهها  الــتــي  اإلنــســانــيــة  الــمــعــانــاة  مــن 
الشعب السوري، لُيضاف إلى الكثير من 
التعهدات التي أوفت بها الدوحة للشعب 
ورفــع  كرامته  صــون  سبيل  فــي  الشقيق 
الجديد،  القطري  فالتعهد  عنه،  المحنة 
بمؤتمر  كلمته  فــي  ســعــادتــه،  أّكــــد  كــمــا 
سوريا  مستقبل  «دعـــم  الــرابــع  بروكسل 
اإليــمــان  مــن  انــطــالقــاً  يــأتــي  والمنطقة» 
الراسخ لقطر بالوفاء بالتزاماتها الدولية 
وبالواجب اإلنساني تجاه الشعب السوري 

قطر  مــســاعــدات  أن  إلــى  الفــتــاً  الشقيق، 
الفعلية للشعب السوري الشقيق تجاوزت 

ملياري دوالر أمريكي.
قــطــر لـــم تــدخــر جـــهـــداً، مــنــذ بــدايــة 
األزمـــــة الـــســـوريـــة، لــتــعــزيــز االســتــجــابــة 
المساعدة  وتــقــديــم  الــســريــعــة  اإلنــســانــيــة 
ــلــشــعــب الـــــســـــوري الــشــقــيــق،  الـــفـــاعـــلـــة ل
ـــابـــت ال يــتــغــيــر  فـــالـــمـــوقـــف الـــقـــطـــري ث
وسيظل داعماً للشعب الشقيق ولتطلعاته 
بــغــد أفـــضـــل، فــقــطــر تــقــف مـــع الــجــهــود 
الدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي 
لألزمة السورية على أساس بيان جنيف 

األول لعام ٢٠١٢ وقرارات مجلس األمن 
 ،٢٢٥٤ رقــم  الــقــرار  السيما  الصلة  ذات 
للشعب  المشروعة  التطلعات  يلبي  وبما 
السوري في األمن واالستقرار والحفاظ 
عــلــى وحـــدة أراضـــيـــه، دون إقــصــاء ألي 
طــــــرف، فـــســـوريـــا لــلــجــمــيــع ومـــــن حــق 
الجميع العيش فيها بحرية وأمن وسالم 
بــعــيــداً عـــن الــقــتــل والــتــشــريــد، فــأطــفــال 
سوريا لألسف دفعوا الثمن األغلى جراء 
االعتبار  بعين  أخذهم  وجب  لذا  النزاع، 

وتعويضهم عن سني القتل والدمار.
الشعب السوري الشقيق يعيش لألسف 

من  البشرية  تعرفها  لــم  إنسانية  أزمـــة 
قــبــل تـــم خــاللــهــا حـــرمـــان الــشــعــب من 
والطعام  أبسط مقومات العيش كالمياه 
االجتماعية  والخدمات  التحتية  والبنية 
باإلضافة  والصحة،  كالتعليم  األساسية 
إلــــى عــــدد الــنــازحــيــن الــــذي يـــقـــارب ١٢ 
لحل  سبيل  ال  فإنه  لــذا  شخص،  مليون 
هـــذه الــكــارثــة اإلنــســانــيــة إال مـــن خــالل 
إيــجــاد حــل ســيــاســي جـــاد يــنــهــي األزمـــة 
بــشــكــل جـــــذري، وهـــــذه هـــي مــســؤولــيــة 
األمــن  مجلس  السيما  الــدولــي  المجتمع 
إلنهاء  قطر  فرؤية  الفاعلة،  واألطـــراف 

األزمة الخانقة للشعب الشقيق تكمن في 
إليقاف  بجد  الدولي  المجتمع  يعمل  أن 
حداً  يضع  وأن  السوري  للنظام  القتل  آلة 
لعنفها المتزايد الذي ال فرق بينه وبين 
الــتــطــرف واإلرهـــــــاب الــعــنــيــف، الــلــذيــن 
يــعــزز كــل منهما اآلخـــر ويــتــالقــيــان في 
الوجود والهدف والنتيجة، فسوريا اليوم 
وإيقاف  األزمـــة  إنــهــاء  الجميع  تستصرخ 
جرائم النظام، حتى تكون سوريا لجميع 
أجرم  من  كل  محاسبة  ويتم  السوريين 
سوريا  وتعود  الشقيق،  الشعب  هذا  بحق 

عضواً فاعالً في القرار العربي.

رأيرأي

دوالر   ــارَي  ــي ــل م تـــجـــاوزت  ـــســـوري  ال لــلــشــعــب  قــطــر  ــدات  ــاع ــس م  المجتمع الدولي مطالب بإيقاف آلة القتل للنظام السوري ودعم الحّل السياسي 

وزارُة  البلدية  قـــامـــت   :]- الـــدوحـــة 
الطبيعية،  المحميات  بـــإدارة  ممثلًة  والبيئة، 
بــإطــالق أعــــداد مــن حــيــوان القنفذ «الــدعــلــي» 

المساهمة  بهدف  وذلك  بروق،  رأس  بمحمية 
تنّوعها  عــلــى  والــحــفــاظ  قــطــر  بيئة  إغــنــاء  فــي 

الحيوي.

الـــخـــور  بـــلـــديـــُة  قــــامــــت  الدوحة-[: 
والذخيرة ممثلًة بإدارة شؤون الخدمات بردم 
مواقع لتجّمعات مياه األمطار والمياه الجوفية 
انتشار  مــن  للحّد  وذلـــك  الــخــور،  مدينة  شــرق 

مستمًرا  العمل  يــزال  وال  والحشرات،  البعوض 
لردم جميع مواقع تجمع المياه، في إطار جهود 
وصحة  العامة  النظافة  على  للحفاظ  البلدّية 

وسالمة أهالي الخور والذخيرة.

ردم مواقع تجمعات المياه بمدينة الخورإطالق حيوان القنفذ بمحمية رأس بروق

 معرض «بومبيي» يستعيد كارثة 
ً المدينة اإليطالية افتراضيا

بركان  يــثــور  جــديــدة،  تقنيات  بفضل  ب:  ف  -أ  بــاريــس 
باليه»  صالة «غران  في  الثالثة  باألبعاد  افتراضًيا  فيزوفو 
فــي بــاريــس مــن خـــالل مــعــرض «بــومــبــيــي» الــــذي يفتتح 
اليوم األربعاء. ويتضمن المعرض أفالًما صورت بطائرات 
مسيرة وخرائط مسحت بالليزر وتصوير حراري باألشعة 
قدر  بالتقرب  التقنيات  هــذه  كــل  وتسمح  الــحــمــراء.  دون 
اإلمكان من الشعور الذي انتاب في خريف العام ٧٩ سكان 
من  وهــم  ألــًفــا   ٤٠ عــددهــم  البالغ  اإليطالية  المدينة  هــذه 

الميسورين جًدا في اإلمبراطورية الرومانّية.

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