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النسخة اإللكترونية
قناة 
على

صفحة٤٠
رياالن

تفاصيل ص ٢ و ١٦

صاحــب السمو يصدر مــرسـوماً بفض دور انعقــاد مجلس الشـــورى ٧ يوليـو

٧ و١٠ و١١ و١٢ و ١٣

تفاصيل ص ٢

صاحب  حــضــرة  يستقبل  قــنــا:   - الـــدوحـــة 
أمير  ثــانــي  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ  السمو 
الــبــالد الــمــفــدى، مــســاء الــيــوم أخــــاه فخامة 
الــــرئــــيــــس رجــــــب طـــيـــب أردوغـــــــــــان رئــيــس 

الجمهورية التركية الشقيقة.
الرئيس  وفخامة  األمــيــر  سمو  وسيبحث 
زيــارة  في  اليوم  البالد  سيصل  الــذي  التركي 
البلدين  بين  االستراتيجية  الــعــالقــات  عمل 
وأبــرز  وتعزيزها،  دعمها  وسبل  الشقيقين 

التطورات اإلقليمية والدولية.
األمــيــر،  سمو  استقبل  أخـــرى  ناحية  مــن   
في مكتبه بالديوان األميري صباح أمس، كالً 
سيديهابي  بصري  محمد  السيد  سعادة  من 
ســفــيــر إنـــدونـــيـــســـيـــا لـــــدى الــــدولــــة وســـعـــادة 
الهند،  جمهورية  سفير  كــومــاران  بــي  السيد 
انــتــهــاء  بمناسبة  ســمــوه  عــلــى  لــلــســالم  وذلــــك 
سموه،  منح  وقــد  الــبــالد.  فــي  عملهما  فــتــرة 
السفيرين وسام الوجبة، تقديراً لدورهما في 

الُمساهمة في تعزيز العالقات. 

شهدت   :]  - الــدوحــة 
والمتنزهات  العاّمة  الحدائق 
ــــــش واألســــــــــــــواق  ــــــي ــــــكــــــورن وال
والــمــجــمــعــات الــتــجــارّيــة أمــس 
عـــــودة لــلــحــيــاة والـــحـــركـــة مع 
الثانية  الــمــرحــلــة  تطبيق  بـــدء 
مـــن ُخــطــة الـــرفـــع الــتــدريــجــي 
للقيود المفروضة جّراء انتشار 
ــــا الــمــســتــجــد  فــــيــــروس كــــورون

«كوفيد-١٩».
الــــتــــزام  ورصــــــــدت [ 
والــمــتــنــزهــات  الــحــدائــق  رّواد 
وزارة  حــددتــهــا  الــتــي  بــالــســعــة 
البلدية والبيئة بنسبة ٤٠٪ من 
للحدائق  االستيعابّية  الطاقة 

لممارسة الرياضة فقط.
كما شهدت شواطئ العائالت 
التزام  وسط  األســر  من  إقباالً 

الجميع باإلجراءات االحترازّية 
والــــوقــــائــــّيــــة وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
بينما  االجـــتـــمـــاعـــي،  الـــتـــبـــاُعـــد 
المركزي  السيلية  ســوق  شهد 
إجــــــراءات احـــتـــرازيـــة ُمـــشـــّددة 
ُمرتادي  سالمة  على  للحفاظ 

ـــــر مــــواطــــنــــون  الــــــســــــوق. وعـــــّب
وأصحاب محال بسوقي واقف 
والــعــلــي عــن ســعــادتــهــم بــعــودة 
السوقين  إلـــى  ُمـــجـــدداً  الــحــيــاة 
بــعــد أكـــثـــر مـــن ٣ أشـــهـــر من 
التوّقف التام للنشاط التجاري.

مــيــدانــيــاً  ورصـــــدت [ 
عـــــــودة صـــــالة الـــجـــمـــاعـــة فــي 
عــــدة مــســاجــد مـــن بــيــن ٢٩٩ 
مسجداً إضافياً بأكثر من ١٠٠ 
منطقة مختلفة بالدولة، وقد 
باالشتراطات  الُمصلون  تقّيد 

االحـــــتـــــرازّيـــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
كل  ومـــع  متوضئين  الــحــضــور 
الخاّصة  سجادته  منهم  فــرد 
الكمامة  بــارتــداء  االلــتــزام  مــع 

وتفعيل تطبيق «احتراز».

قمة قطرية تركية لتعزيز العالقات اليوم 

عودة الحياة للحدائق والشواطئ واألسواق 

صاحب السمو والرئيس أردوغان يبحثان التطورات اإلقليمية والدولية

[ ترصد تطبيق المرحلة الثانية من ُخطة الرفع التدريجي للقيود

ـــة ـــوجـــب ــــــــام ال ــــد وس ــــن ــــه ســــمــــوه مــــنــــح ســــفــــيــــري إنــــدونــــيــــســــيــــا وال

ـــة ـــرازي ـــت الـــمـــســـاجـــد عــــامــــرة بــالــمــصــلــيــن.. والـــــتـــــزام بــــــاإلجــــــراءات االح

ً

الــدوحــة - قــنــا: أكـــدت ســعــادة الدكتورة 
حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة 
مرحلة  على أن دولة قطر تجاوزت حالياً 
فيما   (١٩ (كوفيد-  كــورونــا  جائحة  ذروة 
يتواصل التناقص في أعداد حاالت اإلصابة 
الــمــؤكــدة بــعــدوى الــفــيــروس، مــشــددة في 
كورونا  فيروس  وبــاء  أن  على  الوقت  نفس 
ال يــــزال يــشــّكــل تـــهـــديـــداً لــصــحــة وســالمــة 
المجتمع.   جاء ذلك خالل زيارة قامت بها 
لمستشفى  الكواري  حنان  الدكتورة  سعادة 
من  بعدد  خاللها  التقت  أمــس  لــّفــان  رأس 

من  المتعافين  مــن  األخـــيـــرة  الــمــجــمــوعــة 
خروجهم  المقرر   (١٩  - (كوفيد  فيروس 
عن  المستشفى  وسيتوقف  المستشفى،  من 
استقبال مرضى فيروس كورونا ليتسنى له 
تقديم خدمات الرعاية الصحية االعتيادية 
للمرضى. يذكر أن مستشفى رأس لفان قد 
تم افتتاحه رسمياً في شهر أبريل الماضي، 
عالية  صحية  رعــايــة  خــدمــات  قــدم  حيث 
الـــجـــودة لــمــرضــى فـــيـــروس كـــورونـــا ذوي 

الحاالت المرضية المتوسطة والشديدة.

مستشفى رأس لفان يوّدع آخر 
دفعة من مرضى كورونا

إلغـــاء قــرار ساعـــات الــدوام بمواقـع 
العمــــل في القطــاع الخــاص

٣ ورأي 

٣

خبراء لـ [:

الدوحة ـ [:  توقع عدٌد من مديري 
شركات السفريات والخبراء، تعافي السياحة 
وبــاء  انحسار  مــع  وذلــك  الُمقبل  أكتوبر  فــي 
شاملة  ُخطة  وتحديد  (كــوفــيــدـ١٩)  كــورونــا 

لـ[  مؤكدين  للقيود،  التدريجي  للرفع 
أن دولة قطر قدمت تسهيالت كبيرة لدعم 

المرافق السياحّية خالل األزمة.

السياحة تتعافى في أكتوبر 

الدوحة- [: كشف د.حسن الدرهم، 
رئــيــس جــامــعــة قــطــر عـــن الــســيــنــاريــوهــات 

المقترحة لعودة الدراسة للحرم الجامعي.
وأكد أنه يتم التشاور حالياً ما بين العودة 
بعد  عن  الــدراســة  بين  ومــا  العادية  الكاملة 

أن  إلى  ولفت  االثنين.  بين  الجمع  بين  وما 
تتضمن  الطبيعية  للحياة  التدريجية  العودة 
العودة للحرم الجامعي بتاريخ ١ سبتمبر ما 

لم يحدث أي تطورات .

راشـــد  الــســيــد  أكــــد   :]  - الـــدوحـــة 
لبورصة  التنفيذي  الــرئــيــس  الــمــنــصــوري، 
بــورصــة  فـــي  اإلدراج  خــطــط  أن  قـــطـــر، 
قــطــر لــم تــتــأثــر بــأزمــة فــيــروس كــورونــا، 

طرح  تعتزم  الشركات  إحــدى  هناك  وأن 
أســهــمــهــا لـــالكـــتـــتـــاب فـــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر 

المقبل.

د.حسن الدرهم: ندرس العودة 
الكاملة للحرم الجامعي أول سبتمبر

طرح شركة جديدة لالكتتاب في سبتمبر

الدوحة - [: أعلن االتحاد القطري 
لكرة القدم تقدمه رسمياً بطلب استضافة 
للعام  للمنتخبات  اآلســيــويــة  األمـــم  كـــأس 
القطري  الملف  أن  االتــحــاد  وأكــد   .٢٠٢٧

ســيــتــضــّمــن جــمــيــع ُمـــتـــطـــلـــبـــات شــــروط 
االســـتـــضـــافـــة، كــمــا أنــــه ســيــكــون مــدعــمــاً 
بـــــإرث كــبــيــر فـــي اســتــضــافــة الــبــطــوالت، 
وُمستصحباً معه ما ستكون عليه المنشآت 

الرياضية في قطر خالل األعوام القادمة 
حدث  أي  الستضافة  التامة  وجاهزيتها 

بعد كأس العالم ٢٠٢٢.

في                    اليــوم
الشورى يشارك في مشاورة 
برلمانية لدعم نزع السالح

القطرية تستأنف رحالتها إلى ١٨ وجهة
٣٥٪ نمو أعمال مركز قطر للمال
محمد العياشي: نادي مرسيليا 

لن يرفع العلم السعودي
بدء محاكمة قتلة خاشقجي 

ً في تركيــا غـــدا

٢

١٧

ملف قطري متميز الستضافة كأس آسيا ٢٠٢٧ دليل إرشادي لتسهيل 
الحركة الجوية

المدني  للطيران  العامة  الهيئة  أصــدرت  قنا:  ـ  الدوحة 
الطيران،  مجال  في  والسالمة  للصحة  اإلرشـــادي  الدليل 
بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة، 
وذلك تزامناً مع خطة الرفع التدريجي المحكم للقيود التي 
تم فرضها بدولة قطر جراء فيروس كورونا. وأوضحت 
تقديم  إلــى  يهدف  الدليل  أن  أمــس،  لها  بيان  في  الهيئة، 
التوجيه واإلرشاد للمشغلين ومقدمي الخدمات بالدولة، 
تسهيل  كيفية  حــول  المدني  الطيران  بصناعة  والمعنيين 
االستعادة اآلمنة والتدريجية إلدارة تدفق الحركة الجوية.

١٢

افتتـــاح شــاطئ سيليـن 
للعائـــالت اليــوم

إدارة  مدير  ــكــواري،  ال صالح  السيد  كشف   :]  - الــدوحــة 
افتتاح  عن  لـ [  والبيئة  البلدية  بــوزارة  الطبيعية  المحميات 
أشهر   ٣ افتتاحه  تأجيل  تم  والــذي  اليوم  للعائالت  سيلين  شاطئ 
وذلــك  «كوفيد-١٩»،  المستجد  كـــورونـــا  فــيــروس  أزمـــة  بسبب 
التدريجي  الرفع  خطة  من  الثانية  المرحلة  تطبيق  مع  بالتزامن 
للقيود المفروضة منذ بدء األزمة. ونّوه بأن الشاطئ كان مقرراً 

افتتاحه في أبريل الماضي بعد االنتهاء من موسم التخييم. ١٤١٤٤

تدشيــن مركــز العــود 
في سبتمـــبر

٤
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الـــدوحـــة - قـــنـــا: بــعــث حـــضـــرة صــاحــب 
أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
فخامة  إلى  تعزية  ببرقية  الُمفدى،  البالد 
الــرئــيــس الــدكــتــور حــســن روحـــانـــي رئــيــس 

ضحايا  في  اإليرانّية  اإلسالمية  الجمهورية 
الــحــريــق الــــذي وقـــع بــمــســتــوصــف «ســيــنــا» 
شــمــال طـــهـــران، ُمــتــمــنــيــاً الــشــفــاء الــعــاجــل 

بين. للُمصا

الـــدوحـــة - قـــنـــا: بــعــث حـــضـــرة صــاحــب 
أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
فخامة  إلى  تهنئة،  ببرقية  الُمفدى،  البالد 

الـــرئـــيـــس ايـــفـــاريـــســـت نــدايــشــيــمــي، رئــيــس 
ــنــاســبــة ذكـــرى  جــمــهــوريــة بــــورونــــدي، بــُم

بالده. استقالل 

الدوحة - قنا: بعث حضرة صاحب السمو 
البالد  أمــيــر  ثــانــي  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ 
فخامة  أخيه  إلــى  تهنئة،  ببرقية  الــُمــفــدى، 

الــرئــيــس مــحــمــد عـــبـــداهللا فــرمــاجــو رئــيــس 
الشقيقة،  الــفــيــدرالــيــة  الــصــومــال  جــمــهــوريــة 

بُمناسبة ذكرى استقالل بالده.

الدوحة - قنا: بعث سمو الشيخ عبداهللا بن 
حمد آل ثاني نائب األمير، ببرقية تعزية إلى 
فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس 

ضحايا  في  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية 
الحريق الذي وقع بمستوصف «سينا» شمال 

طهران، متمنياً الشفاء العاجل للُمصابين.

صــاحــب  حــضــرة  بــعــث  قــنــا:   - الــدوحــة 
ثــانــي  آل  حــمــد  بـــن  تــمــيــم  لــشــيــخ  ا لــســمــو  ا
لـــُمـــفـــدى، بــبــرقــيــة تــهــنــئــة،  لـــبـــالد ا أمــيــر ا

ــــي بـــايـــيـــت  لــــســــيــــدة جــــول ــــــى فــــخــــامــــة ا ل إ
ذكرى  بُمناسبة  لكندا،  العاّمة  الحاكمة 

. كندا يوم 

عبداهللا  الشيخ  سمو  بعث   : قنا   - الدوحة 
ببرقية   ، األمــيــر  نائب   ، ثاني  آل  حمد  بــن 
عبداهللا  محمد  الرئيس  فخامة  إلى   ، تهنئة 

فــــرمــــاجــــو رئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــومـــال 
الــفــيــدرالــيــة الــشــقــيــقــة ، بــمــنــاســبــة ذكـــرى 

استقالل بالده .

الدوحة - قنا: بعث سمو الشيخ عبداهللا بن 
حمد آل ثاني، نائب األمير، ببرقية تهنئة، إلى 

فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية 
رواندا، بُمناسبة ذكرى استقالل بالده.

قــنــا: بــعــث حــضــرة صــاحــب  الـــدوحـــة - 
ثــانــي  آل  حــمــد  بـــن  تــمــيــم  الــشــيــخ  الــســمــو 
أمـــيـــر الـــبـــالد الـــُمـــفـــدى، بــبــرقــيــة تــهــنــئــة، 

رئيس  كاغامي  بــول  الرئيس  فخامة  إلــى 
ـــــــــدا، بـــُمـــنـــاســـبـــة ذكــــرى  جـــمـــهـــوريـــة روان

بالده. استقالل 

الدوحة - قنا: بعث سمو الشيخ عبداهللا بن 
تهنئة،  ببرقية  األمير،  نائب  ثاني،  آل  حمد 

الحاكمة  باييت  جــولــي  الــســيــدة  فخامة  إلــى 
العاّمة لكندا، بُمناسبة ذكرى يوم كندا.

بــعــث  قــــنــــا:   - الـــــدوحـــــة 
ســـمـــو الـــشـــيـــخ عـــبـــداهللا بــن 
نــــائــــب  ثــــــانــــــي،  آل  حــــمــــد 

إلى  تهنئة،  ببرقية  األمير، 
ايفاريست  الرئيس  فخامة 
ـــــيـــــس  نـــــــدايـــــــشـــــــيـــــــمـــــــي، رئ

جــــمــــهــــوريــــة بـــــــورونـــــــدي، 
بــُمــنــاســبــة ذكـــرى اســتــقــالل 

بالده.

الدوحة - قنا: بعث معالي الشيخ خالد بن 
خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس 
إلى  تعزية  ببرقية  الداخلية،  وزيــر  الـــوزراء 
فــخــامــة الــرئــيــس الــدكــتــور حــســن روحــانــي 

رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة اإلســـالمـــيـــة اإليـــرانـــيـــة 
بمستوصف  وقــع  الــذي  الحريق  ضحايا  فــي 
«ســيــنــا» شـــمـــال طـــهـــران، مــتــمــنــيــاً الــشــفــاء 

العاجل للُمصابين.

الدوحة - قنا: بعث معالي الشيخ خالد بن 
خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس 
إلى  تهنئة،  ببرقية  الداخلية،  وزيــر  الـــوزراء 

وزراء  رئيس  خيري  علي  حسن  السيد  دولــة 
الشقيقة،  الــفــيــدرالــيــة  الــصــومــال  جــمــهــوريــة 

بُمناسبة ذكرى استقالل بالده.

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

تــهــنــئــة، إلـــى دولـــة الــســيــد جــاســتــيــن تـــرودو 
يــوم  ذكـــرى  بــمــنــاســبــة  كــنــدا،  وزراء  رئــيــس 

كندا.

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

انجرينتى  إدوارد  الدكتور  دولة  إلى  تهنئة، 
ذكـــرى  ــنــاســبــة  بــُم روانـــــــدا،  وزراء  رئـــيـــس 

بالده. استقالل 

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

بونيوني  غيوم  االن  السيد  دولة  إلى  تهنئة، 
ذكــرى  بُمناسبة  بـــورونـــدي،  وزراء  رئــيــس 

بالده. استقالل 

صاحب السمو يعزي الرئيس اإليراني بضحايا حريق مستوصف سينا

صاحب السمو يهنئ رئيس بوروندي بذكرى استقالل بالده

صاحب السمو يهنئ رئيس الصومال بذكرى استقالل بالده

نائب األمير يعزي الرئيس اإليراني

صاحب السمو يهنئ الحاكمة العامة بذكرى يوم كندا

نائب األمير يهنئ رئيس الصومال

نائب األمير يهنئ رئيس رواندا

صاحب السمو يهنئ رئيس رواندا بذكرى استقالل بالده

نائب األمير يهنئ الحاكمة العامة لكندا

نائب األمير يهنئ رئيس بوروندي

رئيس الوزراء يعزي الرئيس اإليراني

رئيس الوزراء يهنئ نظيره في الصومال

رئيس الوزراء يهنئ نظيره في كندا

رئيس الوزراء يهنئ نظيره في رواندا

رئيس الوزراء يهنئ نظيره في بوروندي

إطالق ١٩ فرخ نعام 
بمحمية عشيرج

وزارة   البلدية  أطــلــقــت   :]  - الــدوحــة 
 ١٩ والبيئة  ممثلة بإدارة المحميات الطبيعّية  
فرخ نعام بمحمية عشيرج، في تجربة فريدة 
وناجحاً،  طبيعياً  التكاثر  كان  حيث  وممّيزة، 
بيئة  في  البيولوجي  التنّوع  إغناء  في  يسهم  ما 

قطر.

الدوحة - قنا: شاركت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة 
األول  االجتماع  في  البيئي،  والمختبر  الرصد  بــإدارة 
«عن بُعد» لنقاط االتصال من وزارات وهيئات البيئة 

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربّية.
وتــّم خــالل االجــتــمــاع اســتــعــراض اإلنــجــاز الــذي تّم 
والدليل  الخليجي  البيئة  توقعات  تقرير  في  إحــرازه 
الوطنيين  والخبراء  االتصال  نقاط  ومهام  اإلرشــادي 

وُخطة العمل.
بين  الُمبرم  االتفاق  سياق  في  االجتماع  هــذا  يأتي 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العامة  األمانة 
للبيئة  المتحدة  األمــم  لبرنامج  آسيا  غــرب  ومكتب 
لتوقعات  األول  التقرير  إصــدار  سيتم  بموجبه  والــذي 
الــهــواء  جـــودة  حيث  مــن  المجلس  لـــدول  البيئة  حــالــة 

والموارد المالّية والتنّوع البيولوجي وموارد األراضي. 

البلدية تشارك باجتماع نقاط اتصال وزارات وهيئات البيئة الخليجّية

ـــا: اســتــقــبــل  قـــن ــــدوحــــة -  ال
الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 
أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 
مكتبه  فـــي  الـــُمـــفـــدى،  الـــبـــالد 
بــــالــــديــــوان األمـــــيـــــري صــبــاح 
أمــس، كــالً مــن ســعــادة السيد 

مــحــمــد بـــصـــري ســيــديــهــابــي 
إندونيسيا  جــمــهــوريــة  ســفــيــر 
السيد  وســـعـــادة  الـــدولـــة  لـــدى 
جمهورية  سفير  كوماران  بي 
ــلــســالم على  الـــهـــنـــد، وذلـــــك ل
فترة  انــتــهــاء  بمناسبة  ســمــوه 

عملهما في البالد.
وقـــــد مـــنـــح ســـمـــو األمـــيـــر، 
الــســفــيــريــن وســـــام الــوجــبــة، 
ــــــدورهــــــمــــــا فـــي  ــــــراً ل ــــــقــــــدي ت
الـــــُمـــــســـــاهـــــمـــــة فـــــــي تـــعـــزيـــز 
دولــة  بين  الثنائّية  الــعــالقــات 

ــديــهــمــا،  ــل قـــطـــر وكــــــل مــــن ب
لــهــمــا الــتــوفــيــق فيما  مــتــمــنــيــاً 
في  مهام  من  إليهما  سيعهد 
مزيداً  وللعالقات  المستقبل، 

من التقّدم والنماء.
مــــــن جــــانــــبــــهــــمــــا، أعــــــرب 

الــــســــفــــيــــران عـــــن شــكــرهــمــا 
ـــرهـــمـــا لـــســـمـــو أمـــيـــر  ـــقـــدي وت
وللمسؤولين  الُمفدى،  البالد 
ــــة عـــلـــى مــــا لــقــيــاه  ــــدول فــــي ال
مــن تــعــاون ســاهــم فــي نجاح 

عملهما بالبالد.

صاحب السمو يمنح سفيري إندونيسيا والهند وسام الوجبة 
تقديراً لدورهما في تعزيز العالقات بين قطر وبلديهما

الدوحة - قنا: أصدر حضرة 
تميم  الــشــيــخ  الــســمــو  صـــاحـــب 
البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بــن 

 (٦٠) رقــم  المرسوم  الُمفدى، 
لسنة ٢٠٢٠ بفّض دور االنعقاد 
الــــعــــادي الـــثـــامـــن واألربـــعـــيـــن 

من  اعــتــبــاراً  الــشــورى  لمجلس 
يــــوم الـــثـــالثـــاء الــــســــادس عشر 
١٤٤١هـــ،  عــام  القعدة  ذي  من 

عام  يوليو  من  للسابع  الموافق 
٢٠٢٠م.

بتنفيذه  الــمــرســوم  وقــضــى 

صدوره  تاريخ  من  به  والعمل 
الــــجــــريــــدة  فـــــي  ـــنـــشـــر  ي وأن 

الرسمّية.

اســتــقــبــل  قــــنــــا:   - الـــــدوحـــــة 
خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي 
رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز  بن 

مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
صـــبـــاح أمـــــس، ســـعـــادة الــســيــد 
جمهورية  سفير  كــومــاران  بي 

انتهاء  بُمناسبة  وذلـــك  الهند، 
فترة عمله بالبالد.

وتـــــمـــــّنـــــى مــــعــــالــــيــــه خــــالل 

الـــمـــقـــابـــلـــة لــــســــعــــادة الــســفــيــر 
سيعهد  فيما  التوفيق  الهندي 
المستقبل  فـــي  مــهــام  مـــن  لـــه 

وللعالقات بين البلدين المزيد 
من التقّدم والرقي.

الدوحة - قنا: شارك مجلس الشورى 
عنوان  تحت  ُعقد  برلماني  مؤتمر  في 
العنيف  والتطّرف  اإلرهــاب  «مكافحة 
إطــار  فــي  (كوفيد-١٩)»،  ـــاء  وب وســـط 
الشراكة بين الجمعية البرلمانية للبحر 
والجمعية   (PAM) المتوسط  األبيض 

والــتــعــاون  األمـــن  لمنظمة  البرلمانية 
ومــكــتــب   (OSCE PA) أوروبـــــــا  فـــي 
األمـــــم الــمــتــحــدة لــمــكــافــحــة اإلرهـــــاب 
(UNOCT)، وذلك عبر تقنية االتصال 

المرئي.
وتــركــزت مــنــاقــشــات الــمــؤتــمــر على 

البرلمانيين  بين  النظر  وجهات  تبادل 
على  اإلبــقــاء  كيفية  حـــول  الــُمــشــاركــيــن 
جـــهـــود مــكــافــحــة اإلرهــــــاب فـــي أعــلــى 
جــــــداول أعـــمـــال الــحــكــومــات فـــي ظل 
ـــا الــمــســتــجــد وبــعــد  وجــــود وبــــاء كـــورون
البرلماني  الــتــعــاون  وتــعــزيــز  انــتــهــائــه، 

على مستوى العالم لمواجهة التحديات 
الراهنة.

مثل مجلس الشورى في هذا المؤتمر 
سعادة السيد دحالن بن جمعان الحمد، 

عضو المجلس.

بـــاكـــو - قـــنـــا: بــعــث حــضــرة 
تميم  الــشــيــخ  الــســمــو  صـــاحـــب 
البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بــن 
إلى  خطّية  بــرســالــة  الــُمــفــدى، 
علييف  إلهام  الرئيس  فخامة 
أذربــيــجــان،  جمهورية  رئــيــس 
ــثــنــائــّيــة  تــتــصــل بـــالـــعـــالقـــات ال

وسبل دعمها وتطويرها.

 قام بتسليم الرسالة سعادة 
آل  عــبــداهللا  بــن  فيصل  الــســيــد 
حنزاب سفير دولة قطر لدى 
أذربيجان، خالل اجتماعه مع 
سعادة السيد حكمت حاجييف 
األذربيجاني  الرئيس  ُمساعد 
ـــــشـــــؤون  وُمـــــــديـــــــر مــــكــــتــــب ال

الخارجية بديوان الرئاسة.

فض انعقاد مجلس الشورى ٧ يوليو

رئيس الوزراء يستقبل السفير الهندي

الشورى يُشارك بمؤتمر عن مكافحة اإلرهاب في ظل كورونا

رسالة خطية من صاحب السمو للرئيس األذربيجاني

بمرسوم أصدره صاحب السمو

تتصل بالعالقات الثنائّية وسبل دعمها وتطويرها

شـــــارك  قـــــنـــــا:   - ــــــدوحــــــة  ال
ـــشـــورى، أمــــس، في  مــجــلــس ال
مــــشــــاورة بــرلــمــانــيــة بــعــنــوان 
المشترك:  مستقبلنا  «ضمان 
لدعم  البرلماني  العمل  دلــيــل 

نــزع الــســالح مــن أجــل التنمية 
من  عدد  نظمها  المستدامة»، 
بدعم  البرلمانية  المجموعات 
مـــن مــكــتــب األمـــــم الــمــتــحــدة 
الــســالح،  نـــزع  بــشــؤون  المعني 

ـــــك عــبــر تــقــنــيــة االتـــصـــال  وذل
المرئي.

وركـــــــزت الـــمـــنـــاقـــشـــات فــي 
هذه المشاورة على اإلجراءات 
يتعلق  فيما  الفاعلة  البرلمانّية 

بــنــزع الــســالح إلنــقــاذ الــبــشــرّيــة 
المستدامة،  التنمية  أجل  ومن 
ـــــا  ــــحــــة كـــــورون وتـــــأثـــــيـــــر جــــائ
السالح  نزع  على  «كوفيد-١٩» 

وسياسة األمن.

مــثــل مــجــلــس الــــشــــورى في 
هــــذه الـــمـــشـــاورة الــبــرلــمــانــّيــة 
ــــداهللا بــن  ســــعــــادة الـــســـيـــد عــــب
فهد بــن غـــراب الــمــري، عضو 

المجلس.

الشورى يُشارك في مشاورة برلمانية لدعم نزع السالح
نظمتها مجموعات برلمانية بدعم األمم الُمتحدة
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معالي  ترأس  قنا:   - الدوحة 

الـــشـــيـــخ خـــالـــد بــــن خــلــيــفــة بــن 

رئــيــس  ثـــانـــي،  آل  عــبــدالــعــزيــز 

الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس 

االجــتــمــاع الــعــادي الـــذي عقده 

الـــمـــجـــلـــس ظـــهـــر أمـــــــس، عــبــر 

تقنية االتصال المرئي.

وعــــقــــب االجـــــتـــــمـــــاع، أدلـــــى 

سعادة الدكتور عيسى بن سعد 

العدل  وزير  النعيمي،  الجفالي 

الــدولــة  وزيـــر  بأعمال  والــقــائــم 

لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

فــي بــدايــة االجــتــمــاع، استمع 

مجلس الوزراء إلى الشرح الذي 

قـــدمـــه ســـعـــادة وزيـــــر الــصــحــة 

المستجدات  آخــر  حــول  العامة 

انتشار  مــن  للحد  والــتــطــورات 

ــــا «كـــوفـــيـــد -  فــــيــــروس كــــورون

عــلــى  الـــمـــجـــلـــس  وأكـــــــد   ،«١٩

اتخاذه  تم  بما  العمل  استمرار 

من إجراءات وتدابير احترازية 

فــــــي ســــبــــيــــل مــــكــــافــــحــــة هــــذا 

الــوبــاء، وفــي إطــار خطة الرفع 

المفروضة  للقيود  التدريجي 

جراء فيروس كورونا «كوفيد - 

١٩»، قرر المجلس إلغاء قراره 

ساعات  تحديد  بــشــأن  الــصــادر 

الــعــمــل لــلــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع 

الــــخــــاص الـــمـــتـــواجـــديـــن بــمــقــر 

يوم  من  اعتبارا  وذلك  عملهم، 

الخميس الموافق ٢ /  ٧ /  ٢٠٢٠.

وبـــعـــد ذلــــك نــظــر الــمــجــلــس 

ـــمـــوضـــوعـــات الـــمـــدرجـــة  فــــي ال

على جدول األعمال على النحو 

التالي:

اإلجـــــــــــراءات  اتـــــخـــــاذ  أوال- 

الـــالزمـــة الســـتـــصـــدار مــشــروع 

قـــانـــون بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام 

 ١٩٩٨ لسنة    /١٢ / رقــم  القانون 

بـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي 

اطلع  أن  بعد  وذلــك  الــمــركــزي 

مــجــلــس الــــــوزراء عــلــى تــوصــيــة 

مجلس الشورى بشأنه.

اإلجـــــــــراءات  ــــخــــاذ  ات ثانيا- 

الالزمة للتصديق على:

ـــامـــج  بـــرن دعـــــــم  اتـــــفـــــاق  أ- 

المبتدئين  الفنيين  الموظفين 

المتحدة  األمــم  لبرنامج  التابع 

اإلنمائي بين دولة قطر ممثلة 

وبرنامج  قطر،  دولة  بحكومة 

األمم المتحدة اإلنمائي.

ب- مذكرة تفاهم بين دولة 

المتحدة  األمــم  وتحالف  قطر 

للحضارات.

ثالثا- الموافقة على:

بــشــأن  اتــفــاقــيــة  مـــشـــروع   -١

فــتــح مــكــتــب لــلــمــعــهــد الــعــالــمــي 

لـــلـــنـــمـــو األخـــــضـــــر فـــــي دولـــــة 

قــــطــــر بــــيــــن حــــكــــومــــة دولــــــة 

الــعــالــمــي للنمو  قــطــر والــمــعــهــد 

األخضر.

تفاهم  مــذكــرة  مــشــروع   -٢

للتعاون المشترك في مجاالت 

الصحة بين حكومة دولة قطر 

وحكومة جمهورية السلفادور.

٣- مشروع بروتوكول ملحق 

لــالتــفــاقــيــة بــيــن حــكــومــة دولــة 

قـــطـــر وحــــكــــومــــة جـــمـــهـــوريـــة 

الـــصـــيـــن الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي شـــأن 

تجنب االزدواج الضريبي ومنع 

يتعلق  فــيــمــا  الـــمـــالـــي  الـــتـــهـــرب 

بالضرائب على الدخل.

مــجــلــس  اســـتـــعـــرض  رابعا- 

  «٧٣ » الــــــدورة  نــتــائــج  ــــــوزراء  ال

لــجــمــعــيــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة، 

لــلــمــجــلــس   «١٤٧ » والــــــــــدورة 

الــتــنــفــيــذي لــلــجــمــعــيــة، واتــخــذ 

بشأنها القرار المناسب.

إلغـــاء قرار تحديد ساعات العـمل بالقطاع الخاص
للعاملين المتواجدين بمقر عملهم اعتباراً من اليوم.. مجلس الوزراء:

استمرار العمل 
باإلجراءات 

والتدابير 
االحترازية 

لمكافحة الوباء

المجلس استمع 
لشرح وزيرة 

الصحة حول آخر 
مستجدات الحد 
من الفيروس

اتخاذ إجراءات 
استصدار مشروع 

قانون بتعديل 
قانون تنظيم 
المجلس البلدي

التصديق 
على اتفاق 
دعم برنامج 
الموظفين 

الفنيين 
المبتدئين بين 

قطر واألمم 
المتحدة

الدكتورة  سعادة  أكــدت  قنا:   - الدوحة 
حــنــان مــحــمــد الـــكـــواري وزيـــــرة الصحة 
الــعــامــة عــلــى أن دولـــــة قــطــر تـــجـــاوزت 
كـــورونـــا  جــائــحــة  ذروة  مــرحــلــة  حــالــيــا 
في  التناقص  يتواصل  فيما   (١٩ (كوفيد-  
أعـــداد حـــاالت اإلصــابــة الــمــؤكــدة بعدوى 
على  الوقت  نفس  في  مشددة  الفيروس، 
أن وبـــاء فــيــروس كــورونــا ال يـــزال يشّكل 

تهديدا لصحة وسالمة المجتمع. 
 وفــــي هــــذا اإلطـــــار جـــــددت ســعــادتــهــا 
الدعوة لجميع أفراد المجتمع إلى مواصلة 
االلــتــزام بــاإلجــراءات االحــتــرازيــة، وعلى 
أنفسهم  لوقاية  الجسدي  التباعد  رأســهــا 
ـــعـــدوى،  وأفـــــــراد أســـرهـــم مـــن خــطــر ال
باإلضافة إلى طلب الحصول على الرعاية 
الــطــبــيــة عــلــى الــفــور فــي حـــال ظــهــور أي 
يتوجب  كما  بالمرض،  لإلصابة  أعــراض 
أخــــذ مـــزيـــد مـــن الـــحـــذر والــحــيــطــة في 
معرضين  األســرة  أفــراد  بعض  كان  حال 
بشكل أكبر للمخاطر المرتبطة باإلصابة 
خالل  ذلــك  جــاء  (كوفيد-١٩).  بفيروس 
حنان  الدكتورة  سعادة  بها  قامت  زيــارة 
الكواري لمستشفى رأس لّفان أمس التقت 
خاللها بعدد من المجموعة األخيرة من 
 (١٩  - (كــوفــيــد  فــيــروس  مــن  المتعافين 

المقرر خروجهم من المستشفى.
ويذكر أن مستشفى رأس لفان قد تم 
الماضي،  أبريل  شهر  في  رسميا  افتتاحه 
عالية  صحية  رعاية  خدمات  قدم  حيث 
(كوفيد  كورونا  فيروس  لمرضى  الجودة 
- ١٩) ذوي الحاالت المرضية المتوسطة 

في  المتواصل  التناقص  ومــع  والــشــديــدة. 
أعـــداد حـــاالت اإلصــابــة الــمــؤكــدة بعدوى 
الفيروس في دولة قطر يشهد المستشفى 
األســرة  على  الطلب  فــي  مــوازيــا  تناقصا 
لفان  رأس  مستشفى  سيتوقف  وبالتالي 
عــن اســتــقــبــال مــرضــى فــيــروس كــورونــا 
خدمات  تقديم  له  ليتسنى   (١٩  - (كوفيد 

الرعاية الصحية االعتيادية للمرضى.
 وأوضــــحــــت ســـعـــادة وزيــــــرة الــصــحــة 
الــعــامــة أن عـــدد الــمــتــعــافــيــن تــمــامــا من 
دولة  في   (١٩  - (كوفيد  كورونا  فيروس 
قطر قد تجاوز ٨٠  ألفا وتلقى كل منهم 
في  ســواء  يحتاجها  التي  الصحية  الرعاية 

المستشفيات أو مرافق العزل الصحي.
ـــوهـــت فـــي هــــذا اإلطــــــار بـــالـــكـــوادر   ون
وغيره  لفان  رأس  مستشفى  في  الطبية 
مـــن مـــرافـــق الــرعــايــة الــصــحــيــة الــتــي تم 

تــخــصــيــصــهــا لــمــرضــى فـــيـــروس كـــورونـــا 
من  ويقدمونه  قدموه  لما   (١٩  - (كوفيد 
في  سببا  كــانــت  مــتــمــيــزة  صحية  رعــايــة 
بهذا  اإلصابة  عن  الناجمة  الوفيات  تدني 
إن  وقــالــت  مستشفياتنا..  فــي  الــفــيــروس 
دولـــة قــطــر تــعــد واحــــدة مــن أقـــل الـــدول 
وبــاء  عــن  الناجمة  الوفيات  مــعــدالت  فــي 

(كوفيد-١٩) على مستوى العالم.
 وأشـــــادت مــن جــهــة أخــــرى بــكــل من 
مستشفى  وتــشــغــيــل  افـــتـــتـــاح  فـــي  شـــــارك 
الماضية  الثالثة  الشهور  خالل  لفان  رأس 
لتفانيهم في العمل ومثابرتهم في خدمة 

المرضى ومكافحة هذا الوباء.
 وعبرت سعادة الدكتورة حنان الكواري 
مستشفى  بقيام  وسعادتها  ارتياحها  عن 
التجهيزات  بــأحــدث  الــمــزود  لــفــان  رأس 
بــالــتــركــيــز حــالــيــا عــلــى تــقــديــم الــرعــايــة 

الشمالية  المنطقة  فــي  للسكان  الصحية 
من دولة قطر.. وقالت: «آمل بمساعدة 
االلتزام  طريق  عن  المجتمع  أفراد  جميع 
قريبا  نتمكن  أن  الــوقــائــيــة  بـــاإلجـــراءات 
التي  السبعة  المستشفيات  كل  إعــادة  من 
كوفيد-١٩  مرضى  لعالج  تخصيصها  تم 
للعمل بشكل طبيعي والقيام بدورها في 

تقديم الرعاية الصحية للمرضى».
الكعبي  سعد  الدكتور  أشــار  جانبه  من   
للتحكم  الــصــحــي  ــنــظــام  ال لــجــنــة  رئــيــس 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــــحـــــوادث لــمــواجــهــة 
األولويات  أهم  من  أن  إلى  (كوفيد-١٩)، 
جائحة  بــدايــة  فــي  اللجنة  وضعتها  الــتــي 
الرعاية  أفضل  تقديم  من  التأكد  كورونا 
الذين  الــمــرضــى  يحتاجها  الــتــي  الصحية 
ــتــعــرضــون لـــإلصـــابـــة بـــالـــفـــيـــروس على  ي
جهودا  بذلنا  «لقد  وقــال:  السرعة.  وجــه 

حثيثة منذ بداية الجائحة في دولة قطر 
مــن أجـــل تمكين كــافــة مــصــابــي كــورونــا 
الرعاية  على  الحصول  من   (١٩ (كوفيد- 
استراتيجيتنا  تمثلت  وقد  الالزمة  الطبية 
لهؤالء  مستشفيات  سبعة  تخصيص  فــي 
الـــمـــرضـــى ولـــــم تـــكـــن أربــــعــــة مــــن هـــذه 
إلى  فسارعنا  التشغيل  قيد  المستشفيات 
افتتاحها لتزداد بذلك الطاقة االستيعابية 

من ٢٢٥٠ سريرا إلى ٣٥٠٠ سرير».
أهم  مــن  أن  الكعبي  الدكتور  وأضـــاف 
الوفيات  تدني  في  أسهمت  التي  العوامل 
كــورونــا  بــفــيــروس  اإلصــابــة  عــن  الناجمة 
الــمــبــادرة  قــطــر  دولـــة  فــي   (١٩ (كوفيد- 
باإلدخال الفوري للمرضى الذين يعانون 
مـــن أعــــــراض شـــديـــدة جـــــراء إصــابــتــهــم 
المركزة  العناية  وحــدات  إلى  بالفيروس 
تم  حيث  ذلك،  حاالتهم  تستدعي  عندما 

مــن خــالل الخطط الــمــوضــوعــة فــي هذا 
اإلطار زيادة الطاقة االستيعابية لوحدات 
 ٧٠٠ من  يقرب  ما  إلــى  المركزة  العناية 
كانوا  الــذيــن  المرضى  عــدد  وبــلــغ  ســريــر، 
يــتــلــقــون الــرعــايــة الــصــحــيــة فـــي وحـــدات 
الـــذروة  مرحلة  خــالل  الــمــركــزة  العناية 
واحــد،  وقــت  فــي  مريض   ٣٠٠ مــن  أكثر 
حيث تم التمكن من خالل هذه الوحدات 

من إنقاذ حياة الكثير من المرضى.
بــــــدوره عــبــر الـــدكـــتـــور خـــالـــد الــجــلــهــم 
لــفــان،  رأس  لمستشفى  الــطــبــي  الــمــديــر 
العمل  بفريق  واعــتــزازه  فخره  مــدى  عن 
فـــي الــمــســتــشــفــى وبــــالــــدور الــكــبــيــر الـــذي 
قــامــوا بــه لــتــقــديــم رعــايــة صــحــيــة عالية 
الجودة لمرضى كورونا (كوفيد ١٩)، كما 
نــوه بــالــدور الــمــحــوري الـــذي أدتـــه الفرق 
لما  الرعاية  تقديم  في  الطبية  والطواقم 
يزيد على ٤٠٠٠ من المصابين بفيروس 
مــســتــشــفــى  فــــي   (١٩- (كـــوفـــيـــد  ــــا  كــــورون
أبريل  شهر  في  افتتاحه  منذ  لفان  رأس 

الماضي.
فقط  أسبوعين  خــالل  «تمكنا  وقـــال: 
من  لــفــان  رأس  مــســتــشــفــى  ــتــاح  افــت قــبــل 
مستشفى  إلـــى  خـــال  مــرفــق  مــن  تحويله 

متطور يشتمل على ٧٦٠ سريرا».
تخصيص  فترة  انتهاء  مع  إنه  وأضــاف 
فيروس  لمرضى  لــفــان  رأس  مستشفى 
مهما  دورا  سيلعب   (١٩ (كوفيد-  كورونا 
في تعزيز عملية تقديم خدمات الرعاية 
الشمالية  المنطقة  فــي  للسكان  الصحية 

من دولة قطر.

قـــــطــــــر تـــجــــــاوزت ذروة كـــــــورونــا  
 شهدت خروج المجموعة األخيرة للمتعافين من مستشفى رأس لّفان.. د. حنان الكواري:  

ـــــا ـــــورون ك مــــــن  الـــمـــتـــعـــافـــيـــن  عــــــــدد  ــــــفــــــاً  أل  ٨٠

للمرضى االعتيادية  الصحية  خدماته  تقديم  سيواصل  المستشفى 

كــورونــا  ــمــرضــى  ل لــفــان  رأس  مــســتــشــفــى  تــخــصــيــص  ــاء  ــه ــت ان

الفيروس  بــعــدوى  الــمــؤكــدة  ــة  اإلصــاب أعـــداد  فــي  مستمر  تناقص 
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كتبت - هبة البيه: 

كـــشـــف د.حــــســــن الــــدرهــــم، 
ـــــُس جــــامــــعــــة قــــطــــر عــن  ـــــي رئ
السيناريوهات الُمقترحة لعودة 
الــــدراســــة لــلــحــرم الــجــامــعــّي، 
حــيــث أّكـــــد أنــــه يـــتـــّم الــتــشــاور 
الكاملة  الــعــودة  بين  مــا  حالًيا 
وما  الجامعّي  للحرم  العادية 
ـــعـــد ومــا  بــيــن الــــدراســــة عـــن بُ
الفتًا  االثنَين،  بين  الجمع  بين 
ـــه فــي األصـــل كـــان لــدى  إلـــى أّن
بعض  لتحويل  ُخطة  الجامعة 
الــمــقــّررات لــلــدراســة عــن بُعد 
كورونا  جائحة  قبل  من  حتى 

وحان وقت الّتطبيق.
ـــقـــائـــه  وأضـــــــــــــاف خـــــــــالل ل
مجلس  حــســاب  على  المباشر 
ــــــطــــــالبــــــّي عـــبـــر  الــــتــــمــــثــــيــــل ال
الُمستقبل  في  أّنه  اإلنستجرام، 
بأكملها  برامج  لدينا  تكون  قد 
واألمر  اليــن»،  بُعد «أون  عن 
ـــق بــــالــــبــــرامــــج نــفــســهــا  مـــتـــعـــّل
ـــا نــســتــعــّد  وطــبــيــعــتــهــا، وحـــالـــًي

وحتى  الــســيــنــاريــوهــات  لــكــافــة 
استمرار  لضمان  منها  األســـوأ 
الــعــمــلــّيــة الــتــعــلــيــمــّيــة بــأفــضــل 

صورة.
ــــعــــودة  ال أّن  إلـــــــى  ــــفــــت  ول
الطبيعّية  للحياة  التدريجّية 
ــــــعــــــودة لـــلـــحـــرم  تـــتـــضـــّمـــن ال
سبتمبر   ١ بــتــاريــخ  الــجــامــعــي 
تـــطـــّورات  أيُّ  يـــحـــدث  لـــم  مـــا 
تطبيق  مــع  الــعــام  الــوضــع  فــي 
كــافــة اإلجــــراءات االحــتــرازيــة 
عن  بــاإلعــالن  نــقــوم  أن  عــلــى 
كــــافــــة الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــخـــاصـــة 
ـــــا، ونـــحـــن  بـــــالـــــعـــــودة قـــــريـــــبً
ـــُخـــطـــة الــــعــــودة  جـــــاهـــــزون ل
تطبيق  بدأنا  كما  التدريجّية، 
 ٪٥٠ بــنــســبــة  الــــعــــودة  خــطــط 
للعمل  واإلدارّيين  للموّظفين 
إجــراءات  وســط  الجامعة  في 

مشّددة. وتعقيم  تنظيف 
الــجــامــعــة  أنَّ  إلـــــى  ولـــفـــت 
تعتمد على خطط إستراتيجّية 
األحــوال  جميع  في  ديناميكّية 
ــا مـــع اإلجـــــــراءات الــتــي  تــمــاشــًي

تقوم بها الدولة َوفق المراحل 
عملية  وضـــمـــان  الــُمــخــتــلــفــة، 

تعليمية عالية الجودة.

وفيما يخّص البنية التحتية 

فصل  ــــأّن  ب الـــدرهـــم  د.  أفــــاد 

ســيــشــهــد   ٢٠٢٠ الـــــخـــــريـــــف 

جديدة،  مباٍن  أربعة  تدشين 

وهــــي مــبــنــى كــلــيــة الــتــربــيــة، 

ومبنى  القانون،  كلية  ومبنى 

الــــشــــؤون الـــطـــالبـــيـــة، ومــبــنــى 

ستشهد  كــمــا  الــهــنــدســة،  كلية 

ـــًة نــــوعــــيــــًة فــي  الـــمـــبـــانـــي نـــقـــل

والخدمات  الدراسية  القاعات 

الـــُمـــخـــتـــلـــفـــة الـــمـــتـــنـــّوعـــة مــن 

مـــكـــتـــبـــات ومـــعـــامـــل ومــــقــــاٍه 

عــاٍل،  مستوى  على  ومطاعم 

فـــضـــًال عـــن وســـائـــل الــتــرفــيــه 

ُمختلفة. وتسلية 

 وتــــــابــــــع: خـــطـــطـــنـــا كـــانـــت 

تـــتـــضـــمـــن تـــنـــفـــيـــذ عــــــــدٍد مــن 

البرامج داخل الصالة الرياضية 

للبنين الفترة الماضية، ولكن 

حالًيا يتّم العمل عليها، على أن 

من  بمجموعة  جــاهــزة  تكون 

بداية  فــي  المتمّيزة  الــــدورات 

الخريف القادم.
وكـــشـــف رئــــيــــُس الــجــامــعــة 
عــــن خــطــطــهــم الــُمــســتــقــبــلــيــة 
المتعّلقة بتحويل قسم اإلعالم 
لكلية  والــعــلــوم  اآلداب  بكلية 
ُخطة  بجانب  ُمستقبًال،  إعالم 
ــعــمــارة  ــل ـــامـــج ل إلضــــافــــة بـــرن
والــــتــــخــــطــــيــــط الـــــعـــــمـــــرانـــــّي، 
تتعّلق  أخــرى  ُخطط  وهــنــاك 

بــالــعــلــوم الــريــاضــيــة والــتــوّســع 
والطّبي،  الصحّي  القطاع  في 
كـــمـــا نــــــــدرس إضـــــافـــــة كــلــيــة 
جـــــديـــــدة لـــلـــتـــمـــريـــض، كــمــا 
ــــدرهــــم عــــن أبــــرز  تــــحــــّدث ال
التي  االحـــتـــرازّيـــة  اإلجــــــراءات 
ســتــطــّبــق مــع عـــودة الــدراســة، 
حــيــث ســيــتــّم تــحــديــد مــداخــل 
ومـــــخـــــارج مــعــيــنــة لــلــكــلــيــات 
خاللها  مــن  سيتّم  والمباني، 
قــــيــــاُس درجــــــــات الـــــحـــــرارة، 
ــــــك إلــــــــــــــزاُم الــــطــــالب  وكــــــذل
والقفازات  الكمامات  بارتداء 
االجتماعي  التباعد  وتحقيق 

داخل القاعات الدراسية.
 وعـــــــن جـــــهـــــود الـــجـــامـــعـــة 
فــــــــي تـــــقـــــطـــــيـــــر الــــــوظــــــائــــــف 
األكــاديــمــّيــة واإلدارّيـــــــة، قــال: 
تــقــوم الــجــامــعــة عــلــى أبــنــائــهــا 
الــقــطــرّيــيــن فـــي هـــذا الــجــانــب 
الجامعة  تستثمر  دائــًمــا  حيث 
فـــــي خـــّريـــجـــيـــهـــا وتــبــتــعــثــهــم 
لـــنـــيـــل درجــــــــات الــمــاجــســتــيــر 
والدكتوراه ليصبحوا جزًءا من 
الجامعة،  في  التدريس  هيئة 
حـــيـــث وصــــــل عــــــــدُد أعـــضـــاء 
هــيــئــة الـــتـــدريـــس الــقــطــرّيــيــن 
عــدد  زاد  وكـــذلـــك   ،٤١١ إلـــى 
إلـــى   ١٠٨٧ مــــن  الـــمـــوظـــفـــيـــن 
ــا.  قــطــريً  ٦٨٧ مــنــهــم   ،١٤٠٠
ــتــخــّرج، قـــال د.  وعـــن حــفــل ال
الـــدرهـــم خــطــطــنــا حــتــى اآلن 
في  وقته  في  قائًما  يكون  أن 
ونراقب  الُمقبل،  أكتوبر  شهر 

تطّورات جائحة كورونا.

 ندرس العودة الكاملة للحرم الجامعي أول سبتمبر
 خطة لتحويل بعض المقررات للدراسة عن بُعد.. د. حسن الدرهم:

ـــــي ـــــدراس ال ـــــام  ـــــع ال ـــــة  ـــــداي ب ـــــدة  ـــــدي ج ـــــاٍن  ـــــب م ـــــة  ـــــع أرب تــــدشــــيــــن   

د.حسن الدرهم

 تحويل قسم 
اإلعالم إلى 

كلية.. قريباً

بحث إضافة كلية 
جديدة للتمريض 

إلى تجّمع 
التخصصات 

الطبية 

جهود كبيرة في 
تقطير الوظائف 

األكاديمية 
واإلدارية 

خالل دورة نّظمها مركز جامعة قطر للعلماء الشباب

جامعة  مــركــُز  أطــلــق   :]- الــدوحــة 
لتعزيز  صيفيًة  دورًة  الشباب  للعلماء  قطر 
لــطــالب  الــعــلــمــّي  والـــبـــحـــث  االبـــتـــكـــار  روح 
من  وذلك  واالبتدائّية،  اإلعدادية  المرحلة 
عن  للتعّلم  اإللــكــتــرونــّيــة  الــمــنــّصــات  خـــالل 
بُـــعـــد. تــأتــي هـــذه الــخــطــوُة مــواكــبــًة لــرؤيــة 
شباب  لــدى  االبــتــكــار  تشجيع  نــحــو  الــمــركــز 
عوامل  أحــد  االبــتــكــار  باعتبار  قــطــر،  دولـــة 
اقتصاد  إلــى  وتحويله  باالقتصاد  النهوض 

والتطوير. والبحث  المعرفة  على  قائم 
كــمــا انــطــلــقــت هـــذه الـــــدورة حــرًصــا من 
المركز على استثمار أوقات الفراغ للطالب 
بتقديم  واستغاللها  الصيفية  العطلة  أثناء 
التفكير  على  تحفز  ترفيهية  تعليمية  بيئة 
األفكار  هذه  بتبّني  المركز  ليقوم  واإلبداع، 
تجعل  مميزة  مشاريع  لتكون  وتطويرها؛ 
واالبتكار  لألبحاث  رائًدا  مركًزا  قطر  دولة 

قطر٢٠٣٠. رؤية  تحقيق  في  وتُساهم 

تـــّم تــصــمــيــم جــــدول الـــورشـــة األســبــوعــّي 
لــيــتــضــمــن الـــقـــيـــام بــالــعــديــد مـــن األنــشــطــة 
تــقــّدم  الــتــي  العلمية  والــتــجــارب  الــتــفــاعــلــيــة 
وممتعة  شيقة  بطريقة  العلمي  المحتوى 
ــعــد. كما  مــن خـــالل مــنــصــات الــتــعــّلــم عــن بُ
ــعــديــد مـــن الــمــهــارات  تــهــدف إلـــى صــقــل ال
النقدي  والتفكير  كاالبتكار  للطالب  الهامة 
وتحليل  البحث  ومهارات  المشكالت  وحــّل 
الــدورة  وتقديم  بــإعــداد  وقــام  المعلومات. 
المختّصين  الــبــاحــثــيــن  مــن  عـــدٌد  الصيفية 
متكامل  منهج  طرح  لضمان  قطر  بجامعة 

العلمي. الفضول  وإثارة  العلم  بين  يجمع 
طالب  بين  الــربــط  على  الــمــركــُز  حــرص 
ــــة  الـــجـــامـــعـــة وطــــــالب الـــمـــرحـــلـــة اإلعــــدادي
من  طالبات   ٨ شــاركــت  حيث  واالبــتــدائــيــة، 
جــامــعــة قــطــر فــي اإلشـــــراف عــلــى الــطــالب 
ــــــدورة وحـــّثـــهـــم عــلــى  ومــتــابــعــتــهــم أثـــنـــاء ال

التحديات. وحّل  والبحث  االبتكار 

تعزيز االبتكار والبحـث العلمّي بين طّالب المدارس
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د.موزة المالكيد.موزة المالكي

شــــاركــــت مــــن خــــــالل الـــمـــلـــتـــقـــى الـــقـــطـــري 
لمكافحة  الدولي  باليوم  باالحتفال  للمؤلفين 
استخدام المخدرات واالتجار غير المشروع بها 
عام،  كل  من  يونيو   ٢٦ يــوم  به  يحتفل  والــذي 
للحملة  االفتتاحية  الجلسة  اليوم  ذلــك  وشهد 
المتماسكة  عن «األســرة  خاصة  ندوة  بتقديم 

ودورها في حماية المجتمع» . 
ففي ظل الضغوطات التي نعيشها في الوقت 
ضمن  للعيش  ُملّحة  الحاجة  أصبحت  الحالي، 
أسرة صحّية ومتماسكة، فاألسرة هي روابط 
وهي  وأطفالهما،  الوالدين  بين  تجمع  عاطفية 
األساس الذي يؤثر في أخالق أفرادها وكيفية 

نشأتهم، أما الوظيفة األساسية لألسرة فتكون 
إيجابي  بشكٍل  فاعلين  ليكونوا  األطفال  تربية 
في مجتمعاتهم، فقوة المجتمع تأتي من قوة 

األسرة.
إن الفرد نتاج أسرته، لذلك إذا أردنا أن نكون 
أسرة متماسكة ينبغي توفر الثبات في األسرة، 
معاً،  وعاطفياً  معنوياً  األســرة  ترابط  يعني  ما 
ومدى اعتماد أفرادها على بعضهم، وقدرتهم 
على التعبير عن مشاعرهم بوضوح وصراحة 
تجاه بعضهم البعض واالستمتاع بقضاء أوقات 
يساعد  مــا  الــوقــت،  نفس  فــي  ومفيدة  ممتعة 

على تحقيق السعادة والرضا ألفراد األسرة.

حل  على  بالعمل  المتماسكة  األســـرة  تهتم 
أفــراد  جميع  إن  إذ  مــشــاكــل،  مــن  يواجهها  مــا 
تتعرض  أن  الطبيعي  من  أنه  يؤمنون  األســرة 
كـــل أســــرة لـــعـــدٍد مـــن الــمــشــاكــل الــبــســيــطــة أو 
هذه  لمواجهة  لها  تحديًا  ُيشّكل  ّما  المعّقدة، 
المشاكل وحلها، ولكن من األجدى أن يحاول 
سمع  عـــن  بــمــشــكــالتــهــم  االبـــتـــعـــاد  واألم  األب 
ســراً،  شأنها  فــي  التناصح  و  أوالدهـــم،  وبصر 
أهم  مــن  فــإن  األوالد  لمشكالت  بالنسبة  أمــا 
النصيحة  أســلــوب  اتــبــاع  هــو  لعالجها  الــوســائــل 
والــمــوعــظــة الــحــســنــة تــجــاه األبـــنـــاء والــتــذكــيــر 
بينهم  الـــمـــســـاواة  ثـــم  وجـــل  عـــز  اهللا  بــمــخــافــة 

وعــــدم الــمــقــارنــة الــســيــئــة، فـــإن هـــذا الــســلــوك 
بين  والكراهية  الحقد  يولد  األبوين  قبل  من 
األوالد ويؤدي إلى العقد النفسية والغيرة، فال 
بد من إقرار العدل والمساواة بينهم في كافة 

حقوقهم.
في  سلبية  ظاهرة  أي  عن  البحث  أردنــا  إذا 

المجتمع فلنبحث عن األسرة! 
من  فلنبدأ  الظاهرة  لهذه  عالجاً  أردنــا  وإذا 

األسرة أيًضا.
لذلك نستطيع القول بأن األسرة المتماسكة 
تــتــمــيــز بــتــقــديــر أفــــرادهــــا لــبــعــضــهــم الــبــعــض، 
وتعبيرهم بشكٍل مباشر سواًء بالفعل أو القول.

مفهوم األسرة المتماسكة

 mozalmalki@hotmail.com

ــي ــف ــاط وع مــعــنــوي  تـــرابـــط  ـــر  ـــوف ت ــغــي  ــب ــن ي ــة  ــك ــاس ــم ــت م أســـــرة  ـــكـــون  ن أن  أردنــــــا  إذا 

٨٣٩٦٥ إجــــمالي الُمتعـــــافيــن من كــورونا
بعد شفاء ٢٤٠١ حالة من المرض.. وزارة الصحة:

ســّجــلــت  قــــنــــا:   - الـــــدوحـــــة 
أمس،  العاّمة،  الصحة  وزارة 
جـــديـــدة  إصــــابــــة  حـــالـــة   ٩١٥
مـــــؤّكـــــدة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا 
 ٢٤٠١ وشــفــاء  «كوفيد-١٩»، 
ـــــة وذلــــــــــك فــــــي األربــــــــع  حـــــال
والــعــشــريــن ســاعــة األخـــيـــرة، 
ليصل إجمالي عدد الُمتعافين 
مــن الــمــرض فــي دولـــة قطر 
باإلضافة  حــالــة،   ٨٣٩٦٥ إلــى 
إلــــــى تـــســـجـــيـــل حـــالـــتـــي وفــــاة 

جديدتين.
كما سجلت الوزارة خالل الـ 
 ٧ إدخــال  الماضية،  ساعة   ٢٤
حاالت للعناية الُمركزة بسبب 
الناتجة  الصحّية  المضاعفات 
عــــن اإلصـــــابـــــة بـــالـــفـــيـــروس، 
الحاالت  مجموع  بذلك  ليصل 
الطبّية  الــرعــايــة  تتلقى  الــتــي 
إلى  في العناية الُمركزة حالياً 

١٩٠ حالة.
الـــصـــحـــة  وزارة  ولــــفــــتــــت 
الـــعـــاّمـــة، فـــي بـــيـــان لـــهـــا، إلــى 
اليومّية  الحاالت  عدد  تناقص 
ــــتــــي تــــحــــتــــاج إلــــــى الـــعـــنـــايـــة  ال
الُمركزة، كما أن عدد الحاالت 
الــيــومــّيــة الــتــي تــحــتــاج دخـــول 
بــالــتــنــاقــص،  آخـــذ  المستشفى 
المؤشر  أن  إلى  نبهت  ولكنها 
قد يعود لالرتفاع مرة أخرى 
الُمجتمع  أفــراد  التزام  قــّل  إذا 
بـــــاالحـــــتـــــرازات واإلجـــــــــراءات 
أن  مــــوضــــحــــة  الــــــوقــــــائــــــّيــــــة، 
عن  الُمعلن  الجديدة  الحاالت 
تّم  أمــس  بالفيروس  إصابتها 
أقــســام  خــالل  مــن  تشخيصها 
الصحّية  المراكز  أو  الــطــوارئ 
ـــــــــك بــســبــب  ـــفـــة وذل ـــل الـــمـــخـــت
أصحابها  لدى  أعراض  وجود 
وكذلك بين ُمخالطين انتقلت 
لــهــم الــــعــــدوى مـــن أشــخــاص 
سابقاً،  إصابتهم  اكتشاف  تــّم 
الصحة  وزارة  تــواصــل  حــيــث 
ــــعــــاّمــــة إجـــــــــراء فـــحـــوصـــات  ال

األمر  واستباقّية،  استقصائّية 
الذي يسهم في الكشف المبكر 

عن الحاالت.
ـــــحـــــاالت  وتــــــــــّم إدخــــــــــــال ال
ــــدة إصـــابـــتـــهـــا لــلــعــزل  ــــمــــؤّك ال
الــصــحــي الـــتـــام فـــي مــخــتــلــف 
الـــمـــرافـــق الــطــبــّيــة بـــالـــدولـــة، 
العناية  أصحابها  يتلقى  حيث 
الصحّية الالزمة حسب الوضع 

الصحي لكل حالة.
حالتي  أن  الـــــوزارة  وبــيــنــت 
الوفاة التي تم تسجيلهما أمس 
الطبية  الرعاية  تلقتا  قد  كانتا 
الــــالزمــــة، ويــبــلــغ أصــحــابــهــمــا 
و٦٥  عــــامــــاً   ٥٩ الـــعـــمـــر  مــــن 
الصحة  وزارة  وتتقّدم  عاماً، 
العاّمة بخالص العزاء وعظيم 

المواساة ألسرتي الفقيدين.
وأشارت إلى أن وباء كورونا 
التدريجي  االنحسار  فــي  آخــٌذ 
فـــي دولــــة قــطــر بــعــد تخطي 
العدد  وضعف  الذروة  مرحلة 
ــتــكــاثــري لــلــفــيــروس وذلـــك  ال
بسبب االحترازات واإلجراءات 
الــوقــائــّيــة الــتــي قــامــت الــدولــة 
أفـــراد  بــهــا  والــتــزم  بتطبيقها 
الــمــجــتــمــع مـــع انـــخـــفـــاض في 
عــــدد اإلصــــابــــات عـــن الــفــتــرة 
ذلــك  يعتبر  حــيــث  الــمــاضــيــة، 
يعني  ال  لكنه  مطمئناً  مؤشراً 
نهاية الوباء حيث إن الفيروس 
ال يزال موجوداً في الُمجتمع.

عــدد  أن  ــــــوزارة  ال وذكـــــرت 
بالفيروس  اليومّية  اإلصابات 
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  بــيــن 
« من غير العمالة الوافدة»  قد 
عليه  كـــان  بــمــا  مــقــارنــة  ازداد 
وذلك  الماضي  مايو  شهر  في 
بـــرغـــم الــهــبــوط فـــي إجــمــالــي 
اإلصــابــات الــيــومــّيــة فــي دولــة 

قطر.
مــعــظــم  أن  إلـــــى  ونـــبـــهـــت   
الفئتين  هاتين  في  اإلصابات 
الواحدة،  األســرة  ألفــراد  تعود 

غــالــبــاً  اإلصـــابـــة  مـــصـــدر  وأن 
مــــا يـــكـــون بــســبــب االخـــتـــالط 
االجتماعي مع بعض األصدقاء 
اآلخـــــــريـــــــن،  األقــــــــــــــــارب  أو 
ولــذلــك فــإنــه يــتــوّجــب الــحــذر 
نقل  أو  الـــتـــعـــّرض  عــــدم  مـــن 
العدوى خاصة إلى كبار السن 
والُمصابين بأمراض مزمنة.

ونــصــحــت الـــــوزارة فــي هــذا 
اإلطـــــار بــتــوخــي الـــحـــذر أكــثــر 
مــن الــســابــق واالســـتـــمـــرار في 
تــطــبــيــق الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي 

والـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى تــعــقــيــم 
الــيــديــن ولــبــس الــقــنــاع الــواقــي 
عندما  الحذر  ومراعاة  للوجه 
يــكــون الــشــخــص بــالــقــرب من 
أحـــد أفــــراد األســــرة مــن كبار 
بأمراض  الُمصابين  أو  السن 
الزيارات  عدد  وتقليل  مزمنة 
ــــة الــــضــــروريــــة  ــــمــــاعــــّي االجــــت
ــــحــــديــــدهــــا بــــــــــ١٥ دقـــيـــقـــة  وت
والُمحافظة على مسافة آمنة.
ومع دخول المرحلة الثانية 
مــن ُخــطــة الــرفــع الــتــدريــجــي 

المفروضة  للقيود  الــُمــحــكــم 
جائحة  بسبب  قطر  دولة  في 
اعــتــبــاراً  التنفيذ  حيز  كــورونــا 
مـــن أمـــس األربــــعــــاء، جـــددت 
على  الــتــأكــيــد  الــصــحــة  وزارة 
ضـــــــرورة االلـــــتـــــزام بــتــطــبــيــق 
الجديدة  المرحلة  متطلبات 
واحـــــــــتـــــــــرام كـــــــل الــــــشــــــروط 
االســتــمــرار  مــع  بــهــا  المتعلقة 
والتدابير  اإلجراءات  اتباع  في 
الــوقــائــّيــة الــمــنــصــوح بــهــا من 
ــة فــي  ــّي ِقـــبـــل الـــجـــهـــات الــمــعــن

الدولة.
االنتقال  أن  على  وشـــددت 
مــن مــرحــلــة إلـــى أخــــرى من 
ــــرفــــع الـــتـــدريـــجـــي  مــــراحــــل ال
كافة  بتعاون  مرهون  للقيود 
وتطبيقهم  الــُمــجــتــمــع  أفـــــراد 
ـــــة،  ـــــرازّي لـــــــإلجـــــــراءات االحـــــت
ــــــــــتــــــــــزام  ـــــــــــــضـــــــــــــرورة االل وب
بــــــاإلجــــــراءات الـــســـاريـــة الــتــي 
ومنها  الوزراء  مجلس  حددها 
الخروج  عند  الكمامات  ارتداء 
ــــراز  وتـــحـــمـــيـــل تـــطـــبـــيـــق احــــت

االجتماعي. والتباُعد 
 كــمــا أشـــــارت إلـــى أن رفــع 
القيود بشكل تدريجي ال يعني 
التراخي في تطبيق اإلجراءات 
والـــخـــطـــوات االحـــتـــرازّيـــة ألن 
في  الفيروس ال يزال موجوداً 
درجــة  تــراجــع  وأن  المجتمع، 
احتمالية  إلى  يؤّدي  قد  الحذر 
موجة  شكل  على  الوباء  عــودة 

جديدة.
وزارة  أن  بــالــذكــر  جــديــر   
الـــصـــحـــة وضــــعــــت مــــؤشــــرات 
يومي  بشكل  خاللها  من  تقّيم 
وأســــبــــوعــــي الــــوضــــع الـــراهـــن 
نتيجة الرفع التدريجي للقيود 
توصيات  برفع  تقوم  ثم  ومن 
يتعلق  فيما  الـــــوزراء  لمجلس 
بالتقّدم واالنتقال من مرحلة 
لمرحلة أخرى من ُخطة رفع 

القيود.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، حــثــت 
أي  الـــعـــاّمـــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
اإلصابة  أعراض  لديه  شخص 
  «١٩  - « كـــوفـــيـــد  بـــفـــيـــروس 
إلـــــى ســـرعـــة االتــــصــــال بــخــط 
 ،«١٦٠٠٠» الموّحد  المساعدة 
مــــراكــــز  ألحـــــــد  الـــــتـــــوّجـــــه  أو 
حيث  الفيروس،  عن  الفحص 
إنـــــه كــلــمــا كـــــان الـــكـــشـــف عــن 
الـــمـــرض مــبــكــراً كــــان الــعــالج 
أســهــل وفـــرص الــتــعــافــي منه 

أكبر وأسرع.
وتـــشـــمـــل مــــراكــــز الــفــحــص 
الـــرئـــيـــســـيـــة كــــــالً مــــن مـــركـــز 
مـــعـــيـــذر الــــصــــحــــي، ومـــركـــز 
ــــخــــيــــل الــــصــــحــــي،  روضــــــــــة ال
الــصــحــي،  صــــالل  أم  ومـــركـــز 

ومركز الغرافة الصحي.
 يُشار إلى أن وزارة الصحة 
الــــعــــاّمــــة، خـــصـــصـــت صــفــحــة 
عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا اإللـــكـــتـــرونـــي 
المعلومات  آخر  على  لالطالع 
ـــقـــة  ـــعـــل ـــت ـــُم واإلرشــــــــــــــــــــادات ال

بالفيروس.

ـــــــــاة وف ـــــــي  ـــــــت ـــــــال وح ـــــــروس  ـــــــي ـــــــف ـــــــال ب مـــــــــــؤّكـــــــــــدة  ـــــــــدة  ـــــــــدي ج ـــــــــة  ـــــــــاب إص  ٩١٥ ـــــل  ـــــســـــجـــــي ت

الدوحة - [: قامت قطر الخيرّية 
مراكز  فــي  ساخنة  وجــبــة   ٤٠٠٠ بــتــوزيــع 
ومكينيس،  صالل  أم  في  الصحي  الحجر 
والبيئة  البلدية  وزارة  مع  بالتعاون  وذلك 
وبتبّرع من متجر إيكيا قطر، وفي إطار 
الُمستلزمات  لتوفير  الخيرية  قطر  جهود 
الغذائّية والوقائّية للمساهمة في الحّد من 

انتشار فيروس كورونا.
وقـــــال الــســيــد أحـــمـــد مــطــر الــشــمــري، 

وفي  إنه  الظعاين،  ببلدية  الصحة  مفتش 
البلدية  وزارة  بها  تقوم  التي  الجهود  إطار 
والبيئة متمثلة في بلدية الظعاين للحّد من 
انتشار فيروس كورونا، قام قسم التوعية 
والصحة بتقديم الدعم الكامل واإلشراف 
في  تسهم  التي  الُمبادرات  هذه  مثل  على 
مــســاعــدة الــمــتــضــّرريــن مـــن الــفــيــروس، 
قطر  وجــهــود  إيكيا  متجر  بــدعــم  مــشــيــداً 
الــخــيــرّيــة الــمــتــواصــلــة فــي تــقــديــم الــدعــم 

للمتضّررين من «كوفيد-١٩». بدوره قال 
في  المتجر  مدير  سيتكين  أليكسي  السيد 
إيكيا قطر: «إن هذه المبادرة تأتي إطار 
منطلق  ومــن  المجتمعّية  المسؤولّية  في 
أن رعاية الناس واالهتمام بالمجتمع هي 
إحـــدى قــيــم إيــكــيــا وركــائــزهــا األســاســّيــة، 
ونــحــن نــســعــى جــاهــديــن لــدعــم الــجــهــات 
ما  وتقديم  المحلي  والُمجتمع  الُمختصة 
بكل  العصيبة  الفترة  هذه  خالل  نستطيع 

قطر  مع  إيكيا  بتعاون  منوهاً  الوسائل»، 
الــخــيــريــة فـــي شــهــر رمـــضـــان مـــن خــالل 

توزيع وجبات إفطار الخير.
من جهته أكد السيد عبدالعزيز جاسم، 
مدير إدارة خدمة العمالء بقطر الخيرية، 
استمرار قطر الخيرية في توزيع الوجبات 
الدخل  ذات  األســر  على  الغذائّية  والسالل 
الـــمـــحـــدود والـــُمـــتـــضـــّررة بــســبــب جــائــحــة 

كورونا.  

٤٠٠٠ وجبة ساخنة لُمتضرري كورونا بمراكز الحجر
وزعتها قطر الخيرية بالتعاون مع وزارة البلدية وبتبّرع من إيكيا

ً

إدخال ٧ حاالت 
للعناية المركزة 

بسبب المضاعفات 
الصحّية

١٩٠ مجموع 
الحاالت التي 

تتلقى الرعاية 
الطبية بالعناية 

المركزة

عدد الحاالت 
اليومية التي 

تدخل المستشفى 
أو العناية آخذ 

بالتناقص

المؤشر قد 
يعود لالرتفاع 

إذا قّل التزام 
أفراد المجتمع 

باإلجراءات 
الوقائّية

اإلصابات الجديدة 
تّم تشخيصها 

من خالل أقسام 
الطوارئ والمراكز 

الصحّية
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أشـــعـــــار أعــجــــبــتــــنــيمن الواقعمن الواقع
بحار  من  أعجبتني،  التي  األشعار  بعض  هــذه 
الكتب وأنهارها، اقتطفت منها كلمات موجزة.. 

استقيتها من هنا وهناك..
والمشاعر  والفلسفة  الحكم  بعض  تحمل  وهي 
الجميلة.. نتيجة تجارب اإلنسان وممارساته في 
الكلمات..  هذه  بعض  مع  نتفق  قد  الحياة..  هذه 

وقد ال نتفق..

إذا َجاَرْيَت في ُخلٍُق َدنِيئاً 

 فأنَت ومْن تجاِريه سواُء

■■■■■■■■■■■■■■■

لم يَبَق شيٌء ِسوى َصمٍت ُيساِمُرنا 

 َوَطيِف ِذكَرى يَزوُر القلَب أحيانا  

■■■■■■■■■■■■■■■

ٍة إِّال َسيأتي  َوما ِمن ِشَدّ

تِها َرخاُء  لها ِمن بَعد ِشَدّ

■■■■■■■■■■■■■

  أَال كم َعليـٍل َخاَدَع الناَس ثَغـرُه 

 وفي َجـوفِه نزٌف، بِه اُهللا عالِـُم

ah.alsulaiti@yahoo.com

 عبداهللا بن حيي بوغانم السليطي

 ٢١٪ زيـــادة فــي طالب الفصل الصيفي بالجامعة
٩ آالف و١٨ طالباً وطالبة سجلوا عبر المنصات اإللكترونية

الـــــحـــــالـــــي ـــــــــي  ـــــــــم ـــــــــادي األك بــــــالــــــفــــــصــــــل  ـــــن  ـــــي ـــــمـــــســـــجـــــل ال الــــــقــــــطــــــريــــــيــــــن  نـــــســـــبـــــة   ٪٧٢
الدوحة - هبة البيه وقنا:

للفصل  التحليلية  الــبــيــانــات  أظــهــرت 
زيادة  قطر  بجامعة  الصيفي  األكاديمي 
بهذا  الملتحقين  الطلبة  عــدد  في  كبيرة 
العام  الصيفي  بالفصل  مــقــارنــة  الفصل 
في  الجامعة  نــجــاح  يعكس  مــا  الــمــاضــي، 
ـــعـــد» عبر  تــطــبــيــق نــظــام «الــتــعــلــم عـــن بُ
منصاتها اإللكترونية في إطار اإلجراءات 
المستجد  كــورونــا  فــيــروس  مــن  الوقائية 

«كوفيد-١٩».
الطلبة  عـــدد  أن  الــبــيــانــات  وأوضـــحـــت 
الحالي  األكــاديــمــي  بالفصل  الملتحقين 
طالبا  و١٨  آالف   ٩ بــلــغ   (٢٠٢٠ (صــيــف 
في  و٤٢٧  آالف  بــــ٧  مــقــارنــة  وطــالــبــة، 
بزيادة  الــمــاضــي،  الــعــام  الصيفي  الفصل 
الغالبية  أن  إلــى  الفتة  بالمئة،   ٢١ بلغت 
في  الصيفي  الفصل  طــالب  من  العظمى 

بينما  بالمئة)،   ٩٨) البكالوريوس  مرحلة 
تتوزع النسبة الباقية على طلبة التأسيسي 

والماجستير.
الــقــطــريــيــن  الـــطـــلـــبـــة  نـــســـبـــة  وزادت 
المسجلين في هذا الصيف إلى ٧٢ بالمئة 
 ،«٢٠١٩ « صيف  في  بالمئة  بـ٧١  مقارنة 
بالمئة،   ٥٨ القطريات  الطالبات  وتمثل 
 ١٤ نحو  القطريون  الــطــالب  يمثل  بينما 
الملتحقين  الطلبة  إجــمــالــي  مــن  بالمئة 

بالفصل األكاديمي الحالي.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـــعـــدالت االلـــتـــحـــاق 
بالفصل الصيفي بالنسبة للكليات، جاءت 
بنحو  المقدمة  في  والعلوم  اآلداب  كلية 
وطالبة،  طالبا   ٢٧٣٦ بــواقــع  بالمئة،   ٣٠
سجلت  التي  واالقتصاد  اإلدارة  كلية  ثم 
كلية  ثم  بالمئة،   ٢٦ يعادل  ما  أي   ،٢٣١٧
طالبا  المئة، « ١٥٦١   ١٧ بمعدل  الهندسة 

على  الباقية  النسبة  وتــوزعــت  وطالبة» ، 
الكليات األخرى.

وارتـــفـــع عـــدد الــمــجــمــوعــات الــدراســيــة 
تم  حــيــث  بــالــمــئــة،   ٩ بنسبة  الــمــطــروحــة 

بالمقارنة  دراســيــة  مجموعة   ٣٢٦ طــرح 
 ، «٢٠١٩ « صيف  فــي  مجموعة   ٢٩٩ مــع 
كما ارتفع معدل حجم الفصول الدراسية 
مقارنة  الواحد  الفصل  في  طالبا   ٥٣ إلى 

مع ٤٠ طالبا في الصيف السابق.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أن الــمــجــمــوعــات 
الــدراســيــة الــمــطــروحــة مــن جــانــب كلية 
من  األكبر  الجزء  شكلت  والعلوم  اآلداب 
إجــمــالــي الــمــجــامــيــع الــمــطــروحــة، حيث 
بنسبة  أي  دراســيــة  مجموعة   ١٣٩ بلغت 

٤٣٪ من إجمالي المجاميع المطروحة.
وبلغت أعلى نسبة تسجيل في مقررات 
المسجلين  عدد  بلغ  حيث   ،«١١٩ «مــاث 
«ماث  في  التسجيل  وتــجــاوز  طالبا   ٧٨٠
«إنــجــلــيــزي  و   «١٢١  HIST«و  «١٠٢

٢٥١» ٦٥٠ طالبا في كل مقرر.
وأشـــــارت الــبــيــانــات إلـــى تــدريــس ١٨٢ 
المطروحة  الــدراســيــة  الــمــقــررات  أســتــاذا 
عضو   ١٧٢ مــنــهــم   ،٢٠٢٠ صــيــف  خـــالل 
هــيــئــة تـــدريـــس مــعــيــنــيــن بــــــدوام كــامــل 
مــســاعــديــن  و٨  جـــزئـــي  بــــــدوام  واثــــنــــان 

بمعدل  رئيسية  تــدريــس  بمهام  تــدريــس 
عبء تدريسي ١٫٨ مجموعة دراسية لكل 

أستاذ.
نهاية  مــع  قـــررت  قطر  جامعة  كــانــت 
الفصل  طــرح  استمرار   ٢٠٢٠ ربيع  فصل 
عــلــى  حــــرصــــا   ٢٠٢٠ صـــيـــف  ـــــدراســـــي  ال
منصة  باستخدام  وذلك  طلبتها  مصلحة 
بُعد  عن  التعليم  في  المعتمدة  الجامعة 
ــــورد أولـــتـــرا»  ــــالك بـــــورد» و»بـــــالك ب «ب
الحد  يــكــون  أن  عــلــى  أســابــيــع،   ٨ ومــدتــه 
األعلى لعدد الساعات المسجلة ٩ ساعات 

مكتسبة.
وأعلن قطاع شؤون الطالب بالجامعة 
الحادي  في  بُعد  عن  الصيفي  الفصل  بدء 
آخر  يكون  أن  على  مايو،  من  والثالثين 
والعشرين  الثالث  فــي  الــدراســة  فــي  يــوم 

من يوليو.

سعت  الدوحة-[: 
الصحية  الــرعــايــة  مؤسسة 
منظومة  لتطوير  األولــيــة 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــمــعــلــومــات 
بالمتطلبات  واالتـــصـــاالت 
الـــتـــي تــحــتــاجــهــا مــخــتــلــف 
اإلدارات والمراكز الصحية 
فـــي ظـــل جـــائـــحـــة كـــورونـــا 
حــيــث أصـــبـــح الـــعـــديـــد من 
يديرون  اإلدارات  موظفي 
نظًرا  بيوتهم  من  أعمالهم 
بالحجر  االلتزام  لضرورة 
بما  استمر  والــذي  المنزلي 
يـــزيـــد عـــلـــى ثـــالثـــة أشـــهـــر؛ 
ومــــــن هـــنـــا بــــــــدأت خــطــة 
الحلول  تــوفــيــر  مــن  الــعــمــل 
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة لــــلــــتــــداول 
واالستخدام والتي أدت إلى 
تلبية الحاجة لطرح العديد 
اإللكترونية  الخدمات  من 
وذلــك  المؤسسة  لموظفي 
تــــمــــاشــــيــــا مــــــع تـــعـــلـــيـــمـــات 
والعمل  االجتماعي  التباعد 
مــــن الــــمــــنــــزل، حـــيـــث تــم 
مثل  وحــلــول  أنظمة  طــرح 
مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت تــيــمــز

وأوفــــيــــس   MS Teams
بيئة  لتوفير   ٣٦٥Office
عــــمــــل مـــنـــاســـبـــة ومــــرنــــة 
بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى تـــوفـــيـــر 
األجهزة الالزمة التي تتيح 
عن  والــتــواصــل  العمل  لهم 
االجتماعات  واستبدال  بُعد 
الــمــبــاشــرة بــاالجــتــمــاعــات 
االفـــتـــراضـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة 
إلــــــــــى تـــــوفـــــيـــــر خـــــدمـــــات 
للموظفين  الــفــنــي  الـــدعـــم 
ـــــدون تـــوقـــف عــلــى مـــدار  ب
أيـــام األســبــوع وعــلــى مــدار 

الساعة.
الحرباوي  توفيق  وأفــاد 
تــكــنــولــوجــيــا  إدارة  مـــديـــر 
الــمــعــلــومــات واالتــــصــــاالت 

ــــة الــــتــــطــــويــــر  ـــــــــأن عــــجــــل ب
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  إدارة  فــــــي 
الــمــعــلــومــات واالتــــصــــاالت 
الصحية  الرعاية  بمؤسسة 
طريق  عــلــى  تسير  األولــيــة 
التحول الرقمي الشامل بما 
يتماشى مع رؤية المؤسسة 
واستراتيجية حكومة قطر 
الــرقــمــيــة، وذلـــك لــالرتــقــاء 
بالخدمات المقدمة ولرفع 
المراجعين  رضــى  مستوى 
سواء  حد  على  والموظفين 
تجربة  تــوفــيــر  خـــالل  مـــن 
عن  فضال  مبتكرة  رقمية 
نقل مركز البيانات والبنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة إلــــــى الـــحـــوســـبـــة 
الـــســـحـــابـــيـــة والـــتـــخـــطـــيـــط 
المستقبلي لتقديم خدمات 
ذكـــيـــة مـــن الــجــيــل الــتــالــي 
ــيــة مــدعــومــة  وحــــلــــول طــب
وإنترنت  الصناعي  بالذكاء 

األشياء.
بأن  الحرباوي  وأضــاف   
إدارة تكنولوجيا المعلومات 
السبل  مــن  العديد  اتــخــذت 
االحــــــتــــــرازيــــــة لـــمـــواجـــهـــة 

فرضتها  الــتــي  الــتــحــديــات 

جائحة كورونا حيث تمّكنا 

في وقت قياسي باستخدام 

البنية  لتجهيز  التكنولوجيا 

لتمكين  الـــالزمـــة  التحتية 

تقديم  مــن  الــطــبــي  الــكــادر 

الصحية  الــرعــايــة  خــدمــات 

مراكز  طريق  عــن  األولــيــة 

االتــــــصــــــال لــــالســــتــــشــــارات 

الـــطـــبـــيـــة عـــــن بُـــــعـــــد عــبــر 

استخدام  أو  الهاتف  تقنية 

طريق  وعن  الفيديو  تقنية 

النصية،  الــرســائــل  إرســــال 

نظام  إنــشــاء  إلــى  باإلضافة 

ـــــة لــلــمــنــازل  تــوصــيــل األدوي

الــعــمــل  اآلن  يـــتـــم  وأيــــضــــا 

موقع  وبــنــاء  تصميم  عــلــى 

للمؤسسة  جديد  إلكتروني 

يدمج  أن  شأنه  من  والــذي 

ويـــوفـــر جــمــيــع الــخــدمــات 

اإللــــكــــتــــرونــــيــــة الـــمـــقـــدمـــة 

فــــي مـــوقـــع واحــــــد لــتــلــبــيــة 

ـــاجـــات الـــمـــتـــزايـــدة  ـــي االحـــت

خالل هذه األزمة.

تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات بالرعاية األولية
عبر توفير الحلول اإللكترونية واألجهزة الالزمة.. توفيق الحرباوي:

موظفون 
يديرون 

أعمالهم 
عن بُعد 
في ظل 
الحجر

 المنزلي

حلول 
إلكترونية 

للتداول 
واالستخدام 

مثل تيمز 
وأوفيس

إدارة  عـــــقـــــدت   :]- الـــــــدوحـــــــة 
ــتــربــويــة بــــوزارة  الــســيــاســات واألبــــحــــاث ال
الحلقات  أولـــى  الــعــالــي  والتعليم  التعليم 
(إدارة  عنوان  تحت   ،٢٠٢٠ للعام  النقاشية 
األزمــــــات «نـــظـــرة اســتــراتــيــجــيــة فـــي ظل 
جائحة كورونا كوفيد ١٩») والتي نظمتها 
اإلدارة بحضور عدد من القيادات التربوية 

الـــوزارة،  فــي  التعليمية  اإلدارات  وممثلي 
وذلك عن بُعد عبر منصة «مايكروسوفت 

تيمز».
وتـــأتـــي الــحــلــقــة فـــي إطــــار ســعــي إدارة 
ــتــربــويــة بــــوزارة  الــســيــاســات واألبــــحــــاث ال
الـــتـــعـــلـــيـــم والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي إلــــــى إثــــــراء 
دولــة  فــي  الــتــربــويــة  البحثية  الــمــمــارســات 

قطاع  في  الفكري  الحراك  وزيــادة  قطر، 
نقاشية  حلقات  عقد  خــالل  مــن  التعليم، 
بهدف اطالع المهتمين وذوي االختصاص 
تعدها  التي  والتقارير  األبحاث  نتائج  على 
اإلدارة، وتطوير ثقافة االستناد إلى األدلة 
ونتاج األبحاث لصناعة القرارات التربوية، 
لـــدور الــــوزارة فــي تحقيق  وذلـــك تــعــزيــزاً 

اســتــراتــيــجــيــة قــطــر لــلــبــحــوث والــتــطــويــر 
واالبتكار ٢٠٣٠.

وفــي ظــل أزمـــة فــيــروس كــورونــا وفي 
قطر  دولــة  بها  مرت  التي  التجارب  ضوء 
في التعامل مع عدٍد من األزمات السابقة، 
التربوية  واألبحاث  السياسات  إدارة  ارتأت 
وما  التعليمية  المنظومة  تشخيص  أهمية 

وسياسات  استراتيجيات  من  بها  يرتبط 
وإجراءات في مواجهة المخاطر والتعامل 
مع األزمات المفاجئة، للوقوف على مدى 
المنظومة  في  التنظيمية  القدرات  كفاءة 
مواجهة  عــلــى  قــطــر  دولـــة  فــي  التعليمية 
الصعبة  لــلــتــحــديــات  والــتــصــدي  األزمـــــات 
ذلك  الــدراســة  ناقشت  حيث  ومعالجتها، 

مـــن خــــالل ثـــالثـــة مـــســـتـــويـــات: (األســـــاس 
ونطاق  الــطــوارئ،  وخطة  االستراتيجي، 
الــعــمــلــيــات) وفـــق مــحــوريــن  األول حــول 
المنظومة  عــلــى  وآثـــارهـــا  األزمــــات  أبــعــاد 
القدرات  حــول  فهو  الثاني  أمــا  التعليمية، 
الــتــنــظــيــمــيــة لــلــمــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيــة في 

مواجهة األزمات. 

«التعليــــم» تبحـــــث إدارة األزمـــات فـي ظــل كــورونا  
عقدت أولى الحلقات النقاشية عن بُعد عبر منصة تيمز
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الدوحة - نشأت أمين: 

عـــــّبـــــر مــــــواطــــــنــــــون وأصـــــحـــــاب 
مــحــال بــســوقــي واقــــف والــعــلــي عن 
ســعــادتــهــم الــبــالــغــة بـــعـــودة الــحــيــاة 
مـــجـــدداً إلـــى الــســوقــيــن بــعــد مـــرور 

التام  التوقف  من  أشهر   ٣ من  أكثر 
خلفية  على  بهما  التجاري  للنشاط 
اإلجـــــراءات والــضــوابــط االحــتــرازيــة 
الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــــدولــــة لــلــحــد من 
مؤكدين  كورونا،  بفيروس  اإلصابة 
الصبر  بــفــارغ  يترقبون  كــانــوا  أنــهــم 

اســتــئــنــاف الــعــمــل بــالــســوقــيــن مــرة 
أخرى.

وقـــــــال هـــــــؤالء فــــي تــصــريــحــات 
لـ[ إن األسواق الشعبية كسوقي 
واقف والعلي أو غيرهما من األسواق 
الشعبية لها مكانة خاصة في نفوس 

المواطنين على وجه الخصوص وهو 
التي  الكبيرة  الفرحة  سر  يعكس  ما 
إلى  الحياة  بــعــودة  الكثيرين  انتابت 
وهــو ما تجّلى  تلك األســـواق مــجــدداً 
بـــوضـــوح فـــي اإلقـــبـــال الــكــبــيــر الـــذي 
يوم  أول  منذ  األســـواق  تلك  شهدته 

لرفع القيود االحترازية عنها أمس. 
من  الكثير  هناك  أن  إلى  ولفتوا 
الــمــتــطــلــبــات الــتــي قــد يــصــُعــب على 
مكان  فــي  عليها  الــعــثــور  الــمــواطــن 
آخـــــر ســـــوى مـــثـــل هـــــذه األســـــــواق 
الــشــعــبــيــة، مــشــدديــن عــلــى أن رفــع 

الــقــيــود االحـــتـــرازيـــة عـــن األســــواق 
ــــزام  ــــت االل عــــن  الـــتـــخـــلـــي  يـــعـــنـــي  ال 
االحترازية  واإلجراءات  بالضوابط 
الــتــي وضــعــتــهــا الـــدولـــة، مــشــدديــن 
من  للحد  بها  التقّيد  ضرورة  على 

كورونا. فيروس  انتشار 

الحــيـــــاة تــعــــود لألســـــــواق التـــراثــيـــــة
بعد الرفع التدريجي للقيود االحترازية

مكانة خاصة 
لألسواق 
الشعبية 

في نفوس 
المواطنين

فرحة كبيرة 
انتابت الكثيرين 

بعودة الحياة 
لألسواق 

األسواق 
شهدت إقباالً 

منذ اليوم 
األول لعودة 
افتتاحها

متطلبات 
كثيرة تتوفر 

حصراً في 
األسواق 

الشعبية دون 
غيرها

رفع القيود ال 
يعني التخلي 
عن اإلجراءات 

االحترازية 

التقيد 
باإلجراءات 
االحترازية 
للحد من 

انتشار فيروس 
كورونا

مواعيد العمل 
تمتد من 

الثامنة صباحاً 
وحتى الثامنة 

مساء 

خفض عدد 
العمال 

بالمحل ليكون 
اثنين صباحاً 

ومثلهما مساء

االلتزام 
باإلجراءات 
الوقائية 

حماية ألنفسنا 
والمجتمع

إقبال كبير على 
محالت الخياطة 

واألحذية 
بسوق
 العلي

تصوير شاجي تصوير شاجي  مواطنون يتسوقون من محالت سوق العلي إقبال من المواطنين على سوق واقف

عمران الكواري:

مشعل السليطي:

عّبر عمران الكواري صاحب 
وأدوات  الخيام  لتجارة  محل 
الحدادة والنجارة بسوق واقف 
عن سعادته بعودة الحياة مرة 
القيود  رفع  بعد  للسوق  أخــرى 
االحـــتـــرازيـــة ضــمــن الــمــرحــلــة 
التدريجي  الــرفــع  مــن  الــثــانــيــة 
المحال  وعــــودة  الــقــيــود  لتلك 
الستئناف نشاطها مرة أخرى 
أمــس، وقــال لم أتوقع حدوث 
على  األول  الـــيـــوم  فـــي  إقـــبـــال 
تكن  لم  توقعاتي  ولكن  األقــل 

في محلها فقد تفاجأت بوجود أعداد كبيرة 
عودة  يترقبون  كانوا  وكأنهم  المتسوقين  من 
المحال لمزاولة نشاطها بعد أن ظلت مغلقة 

طوال أكثر من ٣ شهور. 
وقــــال إنــــه كــــان هــنــاك نــــوع مـــن الــفــرحــة 
للعمل  بعودته  السوق  مرتادي  لــدى  الغامرة 
مكانة  لـــه  واقــــف  ســـوق  أن  الســيــمــا  مـــجـــدداً 
خاصة في نفوس المواطنين والمقيمين على 
للتسوق فحسب بل إنه  السواء فهو ليس مكاناً 
والتراث  التاريخ  عبق  فيه  يستنشقون  مكان 
أيـــضـــاً.  وأوضــــح أن مــواعــيــد الــعــمــل بالسوق 

ممتازة للغاية، حيث تمتد من 
وحتى  صباحاً  الثامنة  الساعة 
الثامنة مساء وهي مدة مالئمة 
جــــــداً عـــلـــى األقــــــل فــــي الـــوقـــت 
الحالي وال شك أنها سوف تعود 
إلى طبيعتها تدريجياً مع الرفع 
االحترازية  لــإلجــراءات  الكامل 
من  قبل  من  كانت  كما  لتكون 
الثانية  حــتــى  صــبــاحــاً  الــســابــعــة 

عشرة ليالً. 
وقال إن هناك التزاماً شديداً 
حيث  الــســوق،  إدارة  بتعليمات 
اثنين  ليكون  بالمحل  العمال  عدد  خفض  تم 
في الفترة الصباحية واثنين في المساء، كما 
يــتــم الــحــرص عــلــى الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي من 

خالل تقليل عدد الزبائن داخل المحل.  
ووّجــــه الـــكـــواري الــشــكــر إلـــى إدارة الــســوق 
على  الــســوق  مدير  السالم  محمد  فــي  ممثلة 
بها  مــّر  الــتــي  والــظــروف  لــألوضــاع  تفهمهم 
مؤجرو المحالت بالسوق خالل فترة اإلغالق 
وقيامهم بإلغاء اإليجارات لمدة ٣ أشهر وهو 
مـــا خــفــف عـــن كــاهــلــهــم وطــــأة تــلــك األزمـــة 

الشديدة.

أّكــــــد مــشــعــل الــســلــيــطــي أن 
العلي  كسوق  الشعبية  األســـواق 
غــيــرهــمــا  أو  واقـــــف  ســــوق  أو 
من األسواق الشعبية لها مكانة 
المواطنين  نــفــوس  فــي  خــاصــة 
ما  وهــذا  الخصوص  وجه  على 
يــعــكــس ســـر الــفــرحــة الــكــبــيــرة 
الــتــي انــتــابــت الــكــثــيــريــن منهم 
األسواق  تلك  إلى  الحياة  بعودة 
بــعــد رفـــع الــقــيــود االحــتــرازيــة 
هناك  كانت  أنه  مضيفاً  عنها، 

حالة من الترقب لفتح تلك األسواق وهو ما 

تجلى فــي اإلقـــبـــال الـــذي نــراه 
مــن حــولــنــا عــلــى هـــذا األســــواق 
الــقــيــود  لـــرفـــع  ــــوم  ي أول  مــنــذ 

االحترازية عنها. 
وأشـــــاد الــســلــيــطــي بــالــجــهــود 
الدولة  أجهزة  بها  قامت  التي 
كورونا  فــيــروس  مكافحة  فــي 
الوفيات  عــدد  انخفاض  بدليل 
فـــي الــــدولــــة نــتــيــجــة لــإلصــابــة 
بــهــذا الــفــيــروس، وذلـــك بسبب 
الطبية  واإلمـــكـــانـــات  الــرعــايــة 

الكبيرة التي تم تسخيرها لهذا الغرض.

إدارة سوق واقف ساندت مستأجري المحالت

اإلجراءات حدت من انتشار الفيروس

قـــال نــاصــر الــقــحــطــانــي إن 

الــكــثــيــر مــن الــمــواطــنــيــن كــانــوا 

يــتــرقــبــون بــفــارغ الــصــبــر رفــع 

الــقــيــود االحــتــرازيــة عــن ســوق 

مجدداً،  للعمل  وعودته  العلي 

حــيــث يــعــد الــســوق واحـــــداً من 

بين أهم أسواق قطر الشعبية، 

من  كبير  بإقبال  يحظى  وهــو 

والمقيمين  المواطنين  جانب 

الــذيــن يــحــرصــون عــلــى زيـــارة 

ــبــضــع مــنــه نــظــراً  ــت ـــســـوق وال ال

تناسب  التي  المعتدلة  ألسعاره 

يتمتع  حــيــث  الـــدخـــول،  جميع 

نظراً  جغرافية  بميزة  الــســوق 

لـــوجـــوده فـــي مـــكـــان مــنــاســب 

ـــســـكـــان مــنــطــقــتــي  وقـــــريـــــب ل

الغرافة وخليفة.  

السوق  يتميز  كما  وأضـــاف 

بــتــوفــر عــــدد كــبــيــر جـــــداً من 

ـــاطـــة الـــمـــالبـــس  مــــحــــالت خـــي

الجالبيب،  وبخاصة  الرجالي 

فــي  آخــــــر  مــــكــــان  يــــوجــــد  وال 

الدوحة يتميز بهذا الكم الكبير 

وتصنيع  خياطة  محالت  مــن 

الـــمـــالبـــس لــجــالبــيــب الـــرجـــال 

وأقمشتها،  ألــوانــهــا  بــاخــتــالف 

أن الــســوق تــتــوفــر به  مــضــيــفــاً 

أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الــمــحــالت 

األحــذيــة  لتصليح  المخصصة 

الرجالي  ســـواء  أنــواعــهــا  بكافة 

العادية أو األحذية ذات الرقبة 

األحــذيــة  أو  المرتفعة  العالية 

ـــواعـــهـــا  ـــكـــافـــة أن ـــمـــي ب ـــحـــري ال

وكذلك أحذية األطفال.

 وأوضـــــح أنــــه خــــالل فــتــرة 

بشراء  يــقــوم  كــان  الــســوق  غلق 

احتياجاته من المحال القريبة 

منها  الشراء  ولكن  منزله  من 

يختلف بالطبع عن الشراء من 

يتيح  الــذي  العلي  ســوق  محال 

من  كــبــيــراً  قــــدراً  للمتسوقين 

التنّوع.

سوق العلي يتيح للمتسوقين خيارات عديدة
ناصر القحطاني:

 عمران الكواري
 ناصر القحطاني

منطقة  أن  الــجــلــهــم  أحـــمـــد  نـــاصـــر  أوضـــــح 
ســـوق الــعــلــي كــانــت مــهــجــورة طــــوال أكــثــر من 
ألن  أحـــد،  بالمنطقة  يــمــر  يــكــن  ولـــم  أشــهــر   ٣
جميع المحال كانت مغلقة والسوق مظلم على 
خليفة اإلجراءات االحترازية الخاصة بمواجهة 
في  لتدب  عادت  الحياة  ولكن  كورونا  فيروس 
السوق ُمجدداً بعد رفع القيود االحترازية أمس.

وشدد الجلهم على أن رفع القيود االحترازية 
عــــن الــــســــوق ال يــعــنــي الــتــخــلــي عــــن االلــــتــــزام 
بالضوابط واإلجراءات االحترازية التي وضعتها 
الجهات المعنية في الدولة ولكن يتوجب علينا 

جميعاً مواصلة االلتزام بها ألن االلتزام بها فيه 
وقاية ألنفسنا وأسرنا. 

 وأعرب عن سعادته بعودة الحياة للسوق مرة 
المتطلبات  من  الكثير  هناك  أن  مؤكداً  أخــرى 
في  عليها  العثور  المواطن  على  يصعب  قد  التي 
إلــى أن  مــكــان آخــر بــخــالف ســوق العلي الفــتــاً 
السوق يضم أنشطة أخرى عديدة مثل محالت 
تــجــارة الــمــالبــس الــجــاهــزة الــعــاديــة الــرجــالــيــة 
كما  وغترة  عقال  من  ومستلزماتها  والنسائية 
توجد بالسوق بعض المحالت التي تقوم بتصنيع 

بعض المنتجات القطرية التراثية.

اعــــتــــبــــر رافــــــع 
أن  الـــــــشـــــــمـــــــري 
رفـــــــــــع الـــــقـــــيـــــود 
عن  االحـــتـــرازيـــة 
يعني  ال  األســــواق 
مــطــلــقــاً الــتــخــلــي 
عــــن اإلجــــــــراءات 
االحـــــــتـــــــرازيـــــــة، 
مضيفاً أنه خالل 
تـــــــــــــــــردده عـــلـــى 
أمس  العلي  سوق 

التزاماً  هناك  أن  بالفعل  الحــظ 
بـــارتـــداء الــكــمــامــات والــقــفــازات 
أو  المتسوقين  جــانــب  مــن  ســـواء 
ـــاً إلــــى أن  عـــمـــال الـــمـــحـــال، الفـــت
هـــنـــاك ضــــــرورة لــمــواصــلــة هــذا 
العلي  ســـوق  أن  وأكـــد  ـــتـــزام.   االل

يتميز عن غيره من 
تتواجد  بأنه  األســواق 
العظمى  الغالبية  بــه 
مـــــن االحــــتــــيــــاجــــات 
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــزي 
عقال  مــن  الــقــطــري 
وغــــتــــرة وجـــالبـــيـــب 
وأحـــذيـــة وأنـــــه كــان 
يـــواجـــه صــعــوبــة في 
الــــعــــثــــور عــــلــــى تــلــك 
االحـــتـــيـــاجـــات أثـــنـــاء 
فـــتـــرة إغــــــالق الــــســــوق، مـــشـــدداً 
ـــــزام أفــــــراد  ـــــت عـــلـــى ضـــــــــرورة ال
المجتمع وبصفة خاصة مرتادي 
الــمــحــالت الــتــجــاريــة بــالــضــوابــط 
االحــــتــــرازيــــة مــــن أجـــــل حــمــايــة 

أنفسهم وغيرهم.

 سوق العلي ظل مهجوراً ألكثر من ٣ أشهر

رافع الشمري: االلتزام بارتداء الكمامات والقفازات

ناصر الجلهم:

 ناصر أحمد الجلهم 

 مشعل السليطي

رافع الشمري

https://bit.ly/2Apf6LO


محلياتمحليات٨

الخميس 11 ذو القعدة 1441هـ - 2 يوليو 2020م - العدد (13935)

الدوحة - عبدالمجيد حمدي:

أّكد عدٌد من المسؤولين بالقطاع 
بتعليمات  االلــتــزام  الــخــاّص  الصحّي 
الـــخـــاّصـــة  الـــعـــامـــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
الثانية  المرحلة  تطبيق  بـــإجـــراءات 
للقيود  التدريجّي  الــرفــع  ُخــّطــة  مــن 
الــمــفــروضــة مــنــذ انــتــشــار فــيــروس 
«كوفيد-١٩»،  الــمــســتــجــد  كــــورونــــا 
مرحلة  من  االنتقال  أن  إلى  الفتين 

ـــــى أخــــــرى يــعــكــس مـــــدى الـــوعـــي  إل
المجتمع  أفــراد  جميع  بين  وااللتزام 
ويتطلب المزيد من الجهد الستمرار 
حتى  للقيود  التدريجي  الرفع  ُخطة 

تعود األمور إلى طبيعتها.
وقال المسؤولون، في تصريحات 
لـ [، إنه على الرغم من الرفع 
على  يجب  أّنه  إال  للقيود،  التدريجي 
الــجــمــيــع تـــوّخـــي الــحــيــطــة والـــحـــذر 
وااللــــتــــزام بـــــاإلجـــــراءات والــتــدابــيــر 

المجتمع،  سالمة  أجــل  من  الوقائية 
إذ إن الفيروس ال يزال موجوًدا.

ورأوا أن االنخفاض الواضح ألعداد 
اإلصابات والحاالت التي يتم إدخالها 
أمٌر  المركزة  والعناية  المستشفيات 
الحذر  ضرورة  يتطلب  لكنه  مبّشر، 
حتى يستمر التحسن وتنتهي األزمة. 
بتطبيق  المستشفيات  التزام  وأّكــدوا 
كافة اإلجراءات االحترازية والتدابير 
الــــوقــــائــــيــــة لـــحـــمـــايـــة الـــُمـــراجـــعـــيـــن 

العاملين  وجميع  الطبية  والــطــواقــم 
بها، حيث يتم تطبيق شروط التباعد 
االجــتــمــاعــّي والــمــســافــة اآلمــنــة بين 
الــمــراجــعــيــن والــمــوظــفــيــن والــــــزّوار 
وتطبيق  بُعد  عن  التعامل  خالل  من 
بالحرص  ونّوهوا  التعقيم.  إجــراءات 
ــــادة الــــوعــــي لـــدى  ــــزي عـــلـــى الـــعـــمـــل ل
االحترازية،  بــاإلجــراءات  الموظفين 
فضًال عن تخصيص غرف منفصلة 
تعاني  التي  للحاالت  بالمستشفيات 

مــــن مـــشـــاكـــل صـــحـــّيـــة فــــي الــجــهــاز 
التنفسي أو مشاكل في الرئة.

الــمــســتــشــفــيــات  أن  إلــــى  وأشــــــــاروا 
المراجعين  من  كبيًرا  إقباًال  شهدت 
لُخطة  الثانية  المرحلة  عمل  بدء  مع 
جميع  على  للقيود  التدريجي  الرفع 
األســـنـــان  الـــتـــخـــصـــصـــات، ال ســيــمــا 

والجلدية والطّب والنفسي.
مسألة  في  النظر  بإعادة  وطالبوا 
تــحــديــد فــتــرة مـــا بــيــن الــمــواعــيــد بـ 

تــقــرر  أن  يــجــب  حــيــث  دقــيــقــة،   ٣٠
كـــل مــنــشــأة صــحــيــة خــاصــة الــوضــع 
بعض  أن  موّضحين  لها،  المناسب 
الــمــراجــعــيــن ال يــحــتــاجــون أكــثــر من 
يــحــتــاجــون  وآخـــــريـــــن  دقــــائــــق   ١٠
أوقـــاتـًــا أطــــول، وبــالــتــالــي كــل منشأة 
صحية تكّيف أمورها مع الوضع في 
االعتبار االلتزام بالمعايير والشروط 
ـــة بــمــا يــقــّلــل مـــن تــكــّدس  االحـــتـــرازّي

المراجعين.

التزام باإلجراءات الوقائية بالمنشآت الصحية الخاصة
لحماية المراجعين والطواقم الطبية وجميع العاملين.. مسؤولون لـ    :

تطبيق 
شروط 
التباعد 

والمسافة 
اآلمنة بين 
المراجعين 
والموظفين

التعامل عن 
بُعد وتطبيق 

إجراءات 
التعقيم

زيادة 
الوعي بين 
الموّظفين 

باإلجراءات 
االحترازية

غرف 
منفصلة 

للحاالت 
التي تعاني 

مشاكل 
بالجهاز 
التنفسّي

تسجيل 
المواعيد 

مسبقاً 
وزيادة 

الطاقة 
االستيعابية 

إلى ٦٠٪

إقبال 
كبير من 

المراجعين 
على 

تخصصات 
األسنان 

والجلدية 
والطّب 
النفسي

انخفاض 
اإلصابات أمر 

مبّشر.. وعلى 
الجميع الحذر 
حتى تنتهي 

األزمة

  قياس درجة الحرارة قبل الدخول إلى المرافق الصحية تطهير مرافق المستشفيات الخاصة

 د. عبداإلله األديمي:

قـــال الــدكــتــور عــبــداإللــه 

األديــــمــــي الـــمـــديـــر الــطــّبــي 

ـــعـــمـــادي إن  لــمــســتــشــفــى ال

الــمــرحــلــة الــثــانــيــة لــُخــطــة 

المحكم  التدريجي  الــرفــع 

جــراء  الــمــفــروضــة  للقيود 

من  تتطلب  «كوفيد-١٩» 

يتم  حتى  االلــتــزام  الجميع 

التالية  للمراحل  االنــتــقــال 

إلى  الفتًا  وأمــان،  بسالسة 

هي  الــمــجــتــمــع  حــمــايــة  أن 

مسؤولية كل فرد من أفراده.

تطبيق  عــلــى  المستشفى  حـــرص  وأّكــــد 

أعــلــى مــعــايــيــر األمــــان والــســالمــة والــدقــة 

خالل  االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات  تطبيق  فــي 

ومنها  للقيود،  التدريجي  الــرفــع  مرحلة 

االلتزام بنسبة ٦٠٪ من السعة االستيعابية 

بين  زمــنــيــة  فــتــرة  وتــحــديــد  بالمستشفى 

المواعيد بمعدل ٣٠ دقيقة.

وأوضح أّن تسجيل المواعيد يشهد إقباًال 

كــبــيــًرا مــنــذ اإلعـــالن عــن عـــودة الــخــدمــات 

إلى  االستيعابية  السعة  زيادة  وأن  الطبية، 

استيعاب  من  الخاص  القطاع  تمّكن   ٪٦٠

وجود  إلــى  الفتًا  المراجعين،  من  المزيد 

إقبال كبير من قبل المراجعين على الكثير 

األسنان  خاصة  الطبية،  التخصصات  من 

والجلدية. وأعرب عن تطّلعه 

الستمرار االلتزام من الجميع 

الثالثة  المرحلة  إلــى  لالنتقال 

استيعاب  نسبة  إلــى  والــوصــول 

٨٠٪ كما هو مخطط.

ـــــيـــــر مـــن  ـــــكـــــث وتــــــــــابــــــــــع: ال

المراجعين أثبتوا التزاًما كبيًرا 

ـــــاإلجـــــراءات الـــتـــي فــرضــتــهــا  ب

بدء  مع  العامة  الصحة  وزارُة 

للرفع  الثانية  المرحلة  تطبيق 

الوقاية  إلجــــراءات  التدريجي 

الشهر،  نهاية  مع  وتنتهي  أمس  بدأت  التي 

خطة  َوفــق  يسير  المستشفى  أن  موضًحا 

مــحــكــمــة لــلــوقــايــة مـــن الـــفـــيـــروس وذلـــك 

العاملين  حماية  على  التركيز  خــالل  مــن 

ومن  المراجعين،  والمرضى  بالمستشفى، 

يُشتبه في إصابتهم بالفيروس.

لــلــمــرحــلــة  االنـــتـــقـــال  أّن  إلـــــى  ـــفـــت  ول

بمعدل  الطبية  الخدمات  وعودة  الثانية 

التعامل  في  قطر  نجاح  على  مؤّشر  أكبر 

مـــع هــــذه األزمــــــة، حــيــث أثـــبـــت الــنــظــام 

الــصــحــي قــدرتــه عــلــى مــواجــهــة الــكــوارث 

القطاع  أّن  إلى  الفتًا  الكبرى،  واألزمات 

الـــخـــاص مـــن جــهــتــه كـــان عـــونـًــا ورديـــًفـــا 

بــأّي  للقيام  الحكومي  للجانب  وسيظّل 

منه. يطلب  دور 

إقبال على تسجيل المواعيد 
بعد زيادة نسبة االستيعاب لـ ٦٠٪

د. عبداإلله األديمي

العمادي  خــالــد  الــســّيــد  أشـــاد 
للمستشفى  التنفيذي  الرئيس 
األهلي بُخطة الرفع التدريجي 
 «١٩- «كوفيد  لقيود  المحكم 
على  قطر  دولــة  وضعتها  التي 
أربع مراحل، حيث تم االنتهاء 
من المرحلة األولى والبدء في 
المرحلة الثانية بنجاح.. معربًا 
عـــن أمــلــه فـــي الـــتـــزام الجميع 
ـــقـــال لــلــمــراحــل  ـــت لـــضـــمـــان االن

التالية بسالسة وأمان.
الــــرفــــع  ُخـــــطـــــة  أن  وأّكـــــــــــد 
الـــتـــدريـــجـــي لــلــقــيــود مــوائــمــة 
لـــلـــوضـــع الـــحـــالـــي فــــي قــطــر، 
مطلوب  الـــحـــذر  أن  مــوضــًحــا 
ويـــجـــب مـــراقـــبـــة الــــوضــــع عن 
كــثــب، حــيــث إن بــعــض الـــدول 
حدثت بها انتكاسات.. الفتًا إلى 
أن الــفــيــروس مــــازال مــوجــوًدا 
ــــذي تــغــيــر هـــو ثقافة  ولــكــن ال
أفراد المجتمع في التعامل معه 
ومـــن ثــم فــاالحــتــراز مطلوب 
سالمة  أجـــل  مــن  الجميع  مــن 

المجتمع ككل.
اإليجابي  األمــر  أّن  وأوضـــح 
في الوضع الحالي في قطر هو 
تنخفض  اإلصــابــات  أعـــداد  أن 
بــــــصــــــورة واضــــــحــــــة وكــــذلــــك 
التي  الــحــاالت  أعـــداد  تنخفض 
يــتــم إدخـــالـــهـــا لــلــمــســتــشــفــيــات 
ولــلــعــنــايــة الــمــركــزة وهـــو أمــر 
مــبــشــر ويـــدعـــو لــلــتــفــاؤل وفــي 
الوقت نفسه يؤّكد أهمية الحذر 
حتى نحافظ على استمرار هذا 

التحسن والتطّور اإليجابي.
المستشفى  أن  إلــــى  ولــفــت 
اإلجــراءات  نفس  بتطبيق  يقوم 
الـــتـــي تــــّم االلــــتــــزام بــهــا خــالل 
المرحلة األولــى بخالف زيادة 
 ،٪٦٠ إلـــى  االستيعابية  السعة 
وااللـــتـــزام بــالــمــواعــيــد بــيــن كل 
مراجع بمدة زمنية ٣٠ دقيقة 
كان  كما  دقيقة،   ٤٠ من  بــدًال 

الحال في المرحلة األولى.
وضــع المستشفى  أن  وأكـــد 
 إستراتيجية   مؤّسسية   لمواجهة  

 كــــــورونــــــا، مــــن أجــــــل ســالمــة 
والعاملين   على   حد   المرضى 
على   توعية   الحرص   سواء   مع 
 مقدمي   الـــرعـــايـــة   الصحية  
 فــــي   المستشفى   مــــن   خــــالل  
 ورشــــات   تدريبية   للموظفين  
 عـــبـــر   اإلنــــتــــرنــــت   لتوعيتهم  
 حول   اإلجــــــراءات   االحترازية  

 لمواجهة الفيروس . 
وأّكد أن هناك لجنة خاصة 
من  تشكيلها  تــم  بالمستشفى 
تطبيق  لــمــتــابــعــة  شــخــًصــا   ١١
اإلجراءات االحترازية المطلوبة 

لــــلــــوقــــايــــة مــــــن الـــــفـــــيـــــروس، 
باإلضافة إلى تكليف موظفين 
مــــســــؤولــــيــــن عــــلــــى مــــداخــــل 
الــمــســتــشــفــى لــفــحــص درجــــات 
الـــــــحـــــــرارة لــــكــــل مـــــن يـــدخـــل 
تطبيق  من  والتأّكد  المستشفى 
احـــتـــراز عــلــى الــلــون األخــضــر، 
فــــضــــًال عـــــن االلــــــتــــــزام الـــتـــام 
بالتعليمات الصادرة من وزارة 

الصحة العامة.
زيـــــــادة  هــــنــــاك  إن  وقــــــــال 
ملحوظة في أعداد المراجعين 
ـــا مــــع الـــســـمـــاح بـــزيـــادة  تـــزامـــنً
 ٪٦٠ إلـــى  االستيعابية  الــقــدرة 
شهدت  حيث  المستشفى،  من 
جـــمـــيـــع الـــتـــخـــصـــصـــات إقــــبــــاًال 
مـــلـــحـــوًظـــا مـــــن الـــمـــراجـــعـــيـــن 
خــــاصــــة تـــخـــصـــصـــات الـــطـــب 
الــنــفــســي والــجــلــديــة واألســـنـــان 
والـــكـــثـــيـــر مــــن الــتــخــصــصــات 
األخرى، مؤكًدا االلتزام بنظام 
الـــمـــواعـــيـــد الــمــســبــقــة مــــا عـــدا 

حاالت الطوارئ.

لجنة بالمستشفى لمتابعة تطبيق اإلجراءات
 خالد العمادي:

خالد العمادي

  غرف خارجية للتعقيم

عطوة  محمد  الــدكــتــور  أّكــد 
المدير الطبي لمستشفى عيادة 
الـــدوحـــة حــــرص الــمــســتــشــفــى 
ـــيـــق اإلجـــــــــــــراءات  عــــلــــى تـــطـــب
المستشفى  داخــل  االحــتــرازيــة 
وبــــــيــــــن الـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن بــــدقــــة 
نحمي  بــذلــك  ألنــنــا  متناهية، 
من  اآلخــريــن  ونحمي  أنفسنا 
حيث  بـــالـــفـــيـــروس،  اإلصــــابــــة 
تـــم تــطــبــيــق شـــــروط الــتــبــاعــد 
اآلمنة  والــمــســافــة  االجــتــمــاعــي 
والموظفين  المراجعين  بين 
والزّوار من خالل التعامل عن 
بُعد وتطبيق إجراءات التعقيم.
هـــنـــاك  أن  إلــــــــى  وأشــــــــــــار 
على  العمل  على  كبيًرا  حرًصا 
الموظفين  لــدى  الــوعــي  زيـــادة 
بــاإلجــراءات االحــتــرازيــة، كما 
منفصلة  غــرف  تخصيص  تم 
بــالــمــســتــشــفــى لـــلـــحـــاالت الــتــي 
في  صحية  مشاكل  من  تعاني 
الجهاز التنفسي أو مشاكل في 

تخصيص  جــانــب  إلـــى  الـــرئـــة، 

كـــــــــادر مــــجــــّهــــز بــــالــــمــــعــــدات 

والــمــالبــس الــوقــائــيــة ومـــدرب 

دون  الحاالت  هذه  مع  للعمل 

كـــادر طبي  االخــتــالط مــع أي 

ــا النــتــقــال الـــعـــدوى  آخــــر مــنــًع

فـــــي حـــــــال حــــدوثــــهــــا وذلـــــك 

مؤسسة  مـــع  الــتــواصــل  لــحــيــن 

حـــمـــد الـــطـــبـــيـــة لــلــتــعــامــل مــع 

إصابتها  في  المشتبه  الحاالت 

بالفيروس.

إقباًال  هناك  أّن  إلــى  وأشــار 

كبيًرا من قبل المراجعين على 

جميع التخصصات وبمعدالت 

مـــرتـــفـــعـــة، مــــؤكــــًدا االلــــتــــزام 

االحترازية  بــاإلجــراءات  الــتــام 

للوقاية من الفيروس. وطالب 

ـــوقـــت نــفــســه بـــضـــرورة  فـــي ال

إعادة النظر في مسألة تحديد 

ـــ ٣٠  الــفــاصــل بــيــن الــمــواعــيــد ب

تقرر  أن  يجب  حيث  دقيقة، 

كــــل مـــنـــشـــأة صـــحـــيـــة خــاصــة 

موضًحا  لها..  المناسب  الوضع 

ال  الــــمــــراجــــعــــيــــن  بــــعــــض  أّن 

دقائق   ١٠ من  أكثر  يحتاجون 

ـــا  وآخــــريــــن يــحــتــاجــون أوقـــاتً

أطول، وبالتالي فإن كل منشأة 

صـــحـــيـــة هــــي الــــــقــــــادرة عــلــى 

تــكــيــيــف أمـــورهـــا، مـــع الــوضــع 

في االعتبار االلتزام بالمعايير 

والــــشــــروط االحــــتــــرازيــــة بــمــا 

يــقــلــل مـــن تـــواجـــد مــراجــعــيــن 

كثيرين في توقيت واحد.

كادر مدرب للتعامل مع حاالت االشتباه في كورونا
د. محمد عطوة:

 تطبيق احتراز شرط أساسي للدخولد. محمد عطوة

   

https://bit.ly/3gfPyju
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٢٩٩ مسجـــــداً جــــديـــداً تعــــمر بالمــــصــلـين 
[ رصدت أول أيام تطبيق المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود

كتب - محروس رسالن:

مــيــدانــيــاً،  رصـــــدت [ 
فجر أمس األربعاء عودة صالة 
الجماعة «ما عدا الجمعة» في 
عــــدة مــســاجــد مـــن بــيــن ٢٩٩ 
مـــســـجـــداً إضـــافـــيـــاً بــأكــثــر من 
١٠٠ منطقة مختلفة بالدولة، 
وذلك تماشياً مع بدء إجراءات 
المرحلة الثانية لفتح المساجد 
مع تطبيق عدد من اإلجراءات 
االحــــتــــرازيــــة الـــمـــشـــددة الــتــي 
السالمة  على  الحفاظ  تضمن 
ـــيـــن فـــي  ـــمـــصـــل ـــل الــــصــــحــــيــــة ل
ظــــل تــفــشــي جـــائـــحـــة كـــورونـــا 
المستوى  عــلــى  «كوفيد-١٩» 
العالمي وذلك ألول مرة منذ 
من  عشر  السابع  فــي  إغالقها 
مــــارس الــمــاضــي ضــمــن عــدة 
اتخذتها  احــتــرازيــة  إجـــــراءات 
الجائحة  تفشي  لوقف  الــدولــة 

في المجتمع.
المصلين  خــطــا  وتــســابــقــت   
المساجد  إلى  الطرقات  عابرة 
وســــــط أجــــــــواء مــــن الـــفـــرحـــة 
أصوات  رفع  قبيل  والطمأنينة 

المصلون  بـــادر  حيث  األذان، 
الجماعة  صــلــوات  أولـــى  ألداء 
ـــتـــي بــــــدأت فــي  بــالــمــســاجــد ال
من  اعتباراً  المصلين  استقبال 
عنها  انــقــطــاع  بعد  أمــس  فجر 
لقرابة ثالثة أشهر منذ إغالق 
الــمــســاجــد كـــإجـــراء احـــتـــرازي 
ــلــحــد مــــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس  ل

كورونا كوفيد - ١٩.

مـــســـجـــداً   ٢٩٩ وتـــســـتـــقـــبـــل 
إضــافــيــة بــالــمــرحــلــة الــثــانــيــة، 
تم  مــســجــد   ٥٠٠ إلــــى  تــنــضــم 
األولى،  المرحلة  في  افتتاحها 
وذلــك  أخـــرى  مــرة  المصلين 
مع بدء عودة الحياة الطبيعية 
تــدريــجــيــاً عــلــى عــــدة مــراحــل 
ـــا  ـــرة مــــا قـــبـــل كـــورون إلـــــى فـــت

كوفيد-١٩.

وقـــــــــد تـــــقـــــّيـــــد الــــمــــصــــلــــون 
بــــاالشــــتــــراطــــات االحــــتــــرازيــــة 
الــــمــــطــــلــــوبــــة بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
كل  ومـــع  متوضئين  الــحــضــور 
الخاصة  سجادته  منهم  فــرد 
الكمامة  بــارتــداء  ــتــزام  االل مــع 

وتفعيل تطبيق احتراز.
وزارة  هــيــأت  جــانــبــهــا  مـــن 
اإلسالمية  والــشــؤون  األوقــاف 

المصلين  الستقبال  اهللا  بيوت 
مـــن حــيــث الــتــعــقــيــم وتــوفــيــر 
وموظفي  والــمــؤذنــيــن  األئــمــة 
ــــــن كـــــــان لــهــم  ــــــذي األمـــــــــن وال
مــن  الـــتـــأكـــد  فــــي  مـــهـــم  دور 
بــاإلجــراءات   المصلين  الــتــزام 

االحترازية المطلوبة.
في  الـــصـــالة  أداء  تـــم  وقــــد 
دون  مطمئنة  روحانية  أجــواء 

أي مخاوف أو قلق خاصة مع 
والتأكد  احتراز  تطبيق  تفعيل 
المساجد  مرتادي  سالمة  من 

قبل دخولها.
المصلين  مـــن  عـــدد  وعـــّبـــر 
بعد  تصريحات  فــي  ـــ[  ل
أدائــــهــــم لـــصـــالة الـــفـــجـــر، عن 
فتح  بإعادة  الغامرة  فرحتهم 
ألداء  المصلين  أمــام  المساجد 

صلوات الجماعة.
أثــــار  الـــــقـــــرار  أن  ــــــــــدوا  وأّك
الــمــشــاعــر الــجــيــاشــة واألفــئــدة 
الـــمـــشـــتـــاقـــة إلـــــى الــــصــــالة فــي 
الــصــالة  أداء  وأن  اهللا،  بــيــوت 
في المسجد يختلف تماماً عن 
وقع  ولها  المنزل  في  الصالة 

وأثر أعظم في النفس.
اإلجـــــــراءات  أن  وأوضــــحــــوا 
ومنضبطة  كافية  االحترازية 
ومــطــمــئــنــة، الفــتــيــن إلـــى أنها 
تجعل المصلين يؤدون الصالة 
أو  قلق  دون  مطمئنون  وهــم 
السالمة  تحقق  ألنها  مخاوف 

الصحية للمصلين.
هــذا وتــظــل رخــصــة الصالة 
بـــالـــمـــنـــزل قـــائـــمـــة لــلــمــرضــى 
مزمنة،  بأمراض  والمصابين 
كـــمـــا أنـــــه وفــــقــــاً لـــــإلجـــــراءات 
ـــــة يـــتـــوجـــب عــلــى  ـــــرازي االحـــــت
المزمنة  األمـــــراض  أصــحــاب 
ـــقـــرآن في  الـــصـــالة وقــــــراءة ال
الــــمــــنــــزل، كـــمـــا تـــظـــل كــذلــك 
رخــصــة الـــصـــالة فـــي الــمــنــزل 
قائمة لــألصــحــاء الــذيــن قــد ال 

يتسع المسجد لهم.

ــــمــــســــاجــــد ــــل ـــــن ل ـــــي ـــــه ـــــوج ـــــت ـــــم ـــــــــاق غــــــــمــــــــرت وجـــــــــــــــوه ال ـــــــــي ـــــــــت ـــــــة واالش ـــــــرح ـــــــف ــــــر ال ــــــاع ــــــش م
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األمن من 

سالمة 
مرتادي 

المساجد قبل 
دخولها

المصلون 
عّبروا عن 
فرحتهم 

الغامرة 
بإعادة فتح 

المساجد  

 تصوير: شاجي تصوير: شاجيخالل أداء صالة الفجر أمس

الصالة في المساجد 
تعين على الخشوع

المصلــون 
تعلقـــت قلوبهـم 

بالمســاجــد

المساجد باب 
رحمة تم فتحه 

أمام الناس عــّبــر عـــبـــدالـــرزاق مــحــمــد عـــن فــرحــه 

بــــعــــودة صـــــالة الـــجـــمـــاعـــة إلـــــى الــمــســجــد 

إلى  الفتاً  الثمامة،  بمنطقة  منه  القريب 

المسلم  تعين  اهللا  بــيــوت  فــي  الــصــالة  أن 

الخشوع. على 

هو  الــمــســجــد  إلــــى  الـــدخـــول  أن  ـــــد  وأّك

إلى  الفتاً  الدنيا،  جنة  إلى  الدخول  بمثابة 

ومشاغل  الدنيا  هموم  يخلع  اإلنــســان  أن 

الــحــيــاة ويــخــلــو بــربــه فـــي جـــو إيــمــانــي ال 

وأن  اهللا،  بـــيـــوت  بـــيـــوت  فـــي  إال  يـــجـــده 

الفترة  طــوال  يفتقدها  كــان  األجــواء  هــذه 

الــمــاضــيــة عــلــى الــرغــم مــن حــرصــه على 

أداء الصالة في أوقاتها بالمنزل.

قــــال طـــاهـــر عــمــر إنــــه حـــريـــص عــلــى 

منذ  الــمــســجــد  فــي  الــجــمــاعــة  صـــالة  أداء 

أن قـــــرار إعــــــادة فــتــح  الـــصـــغـــر، مــــؤكــــداً 

المسجد القريب من سكنه أدخل البهجة 

بالطمأنينة  يشعر  وجعله  عليه  والسعادة 

والراحة.

يدخل  عــنــدمــا  اإلنــســان  أن  إلــى  ولــفــت 

ينقطع  فــإنــه  الــمــســجــد  فـــي  الـــصـــالة  إلـــى 

عــن الــدنــيــا ويــدخــل فــي مــنــاجــاة مــع اهللا 

إال  يعرفه  ال  النفس  على  بالغاً  أثراً  تترك 

فتح  إعــادة  قــرار  أن  موضحاً  المصلون، 

بفرحة  قــوبــل  المصلين  أمـــام  الــمــســاجــد 

كـــبـــيـــرة مــــن قـــبـــل كــثــيــر مــــن الــمــتــعــلــقــة 

بالمساجد. قلوبهم 

ــــد مــحــمــد عــلــي أن الــمــســاجــد بــاب  أّك
رحمة تم فتحه أمام الناس، الفتاً إلى أن 
البهجة  أدخل  المساجد  فتح  إعــادة  قرار 

على الكثيرين وكان قراراً ُمنتظراً.
من  المزيد  فتح  فــي  أمله  عــن  وعــبًــر 
الــمــســاجــد وانــحــســار الــوبــاء قــريــبــاً، وأنــه 
المسجد  في  الجمعة  صــالة  ألداء  يتطلع 
متى  االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات  تطبيق  مــع 

كان ذلك ممكناً.
وقال: مشتاقون إلى المساجد ونحمد 
اهللا عــلــى نــعــمــة إعــــــادة فــتــح الــمــســاجــد 
ويفرج  الغمة  هذه  يزيح  أن  اهللا  ونسأل 

الكرب عن أمة اإلسالم.
تطبيق اإلجراءات االحترازية حرصاً على سالمة المصلين

قال عصام عبدالمجيد: شعور 
طــيــب خــالــط الــنــفــس مـــن جـــراء 
قرار إعادة فتح المساجد، مؤكداً 
عليه  بالغ  وقع  له  كان  القرار  أن 
وكـــأنـــه يـــوم عــيــد. وأضـــــاف: كنا 
أداء  مــع  شــعــرنــا  وقـــد  مشتاقين 
بالمسجد  للجماعة  صـــالة  أول 

أن الحياة عادت إلينا من جديد، 
مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــــرورة الــتــقــيــد 
المطلوبة  االحترازية  باإلجراءات 
المسجد  فــي  اآلمــنــة  والمسافات 
وفـــــــرش ســـــجـــــادة الـــــصـــــالة فــي 
العالمات الموضحة، وذلك حتى 
إعادة  المختصة  للجهات  يتسنى 

وأوضـــح  الــمــســاجــد.  بقية  افــتــتــاح 
كافية  االحترازية  اإلجـــراءات  أن 
ومــنــضــبــطــة ومــطــمــئــنــة، الفــتــاً 
يؤدون  المصلين  تجعل  أنها  إلى 
الصالة وهم مطمئنون دون قلق 
السالمة  تحقق  ألنها  مخاوف  أو 

الصحية للمصلين.

فتح  إعــــادة  قـــرار  تلقى  أنـــه  الجميلي  حــســن  أكـــد 
ينتظر  كــان  بأنه  منوهاً  والــســرور،  بالفرح  المساجد 
اإلجـــراءات  وقـــال:  يمكن،  مــا  بــأســرع  المساجد  فتح 
المسجد  إلـــى  والــســعــي  كــامــلــة،  مطبقة  االحــتــرازيــة 
باقي  فتح  نأمل  لــذا  واإليــمــان؛  الطمأنينة  أســاس  هو 

المساجد أمام المصلين.

وأضــــاف: ســعــداء جـــداً بـــأداء الــصــالة فــي المسجد 
بانحسار  وســعــداء  الــمــســاجــد  إلـــى  المصلين  وبــعــودة 
أن صالة  الوباء ولعلها بشائر الرحمة بزواله، مؤكداً 
تقوي  ألنها  عظيمة  ومزايا  كبير  فضل  لها  الجماعة 
وتحقق  المصلين  لــدى  اإليجابية  النفسية  الجوانب 
الترابط االجتماعي والتآخي والمحبة بين المسلمين.

السعي إلى المسجد أساس الطمأنينةالحياة عادت من جديد

جانب من أداء المصلين صالة الفجر
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الدوحة – عبدالحميد غانم:

شــهــد ســــوق الــســيــلــيــة الــمــركــزي 

إجراءات احترازية ووقائية مشددة 

في اليوم األول من تطبيق المرحلة 

لتخفيف  الــدولــة  خطة  مــن  الثانية 

قـــيـــود فــــيــــروس كــــورونــــا لــلــحــفــاظ 

ــــادي  عــــلــــى صــــحــــة وســـــالمـــــة مــــرت

الــســوق والــتــجــار مــن الـــوبـــاء وأشـــاد 

االحترازية  باإلجراءات  مستهلكون 

وجــودة  الــســوق  إدارة  اتخذتها  التي 

الخضار والفاكهة وتناسب األسعار.. 

جاءت  اإلجــراءات  هذه  أن  مؤكدين 

ووقايتهم  سالمتهم  على  للحفاظ 

من المرض.

وقــــــال هــــــؤالء فــــي تــصــريــحــات 

ـــــ [ أنـــــه تــــم وضـــع  خــــاصــــة ل

لــلــحــفــاظ  األرض  عــلــى  مــلــصــقــات 

عــلــى الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي وتـــرك 

مسافة آمنة التقل عن مترين بين 

تخصيص  كذلك  واآلخر،  الشخص 

مـــوقـــعـــيـــن لــلــجــمــهــور بـــكـــل مــحــل 

للحفاظ على المسافة اآلمنة.

وفـــحـــص حــــــرارة الـــزبـــائـــن قــبــل 

مشددين  للمحل،  بدخولهم  السماح 

احتراز  تطبيق  إبـــراز  ضـــرورة  على 

الكمامات  وارتـــداء  األخــضــر  باللون 

والقفازات يحمي الزبائن والتجار.

كاميرا  وجود  إلى  باإلضافة  هذا   

حــراريــة فــي مــدخــل الــســوق لقياس 

درجة الحرارة، 

 أيــضــاً يــتــم مــنــع دخـــول األطــفــال 

عـــلـــى  ـــــا  حـــــفـــــاًظ ســـــنـــــة   ١٢ دون 

صــحــتــهــم وإجــــــــراء فـــحـــص يــومــي 

الكمامة  بــارتــداء  وإلزامهم  للتجار 

ــــقــــفــــازات وتـــوفـــيـــر الــمــعــقــمــات  وال

لــلــزبــائــن عــنــد مـــدخـــل كـــل مــحــل، 

وتــــطــــبــــيــــق رقــــــابــــــة يــــومــــيــــة عــلــى 

ـــفـــاكـــهـــة ومــــدى  الـــــخـــــضـــــراوات وال

صالحيتها.

 فــــــي ظــــــل وجـــــــــود مـــتـــطـــوعـــيـــن 

لــلــقــيــام بــأعــمــال اإلرشــــــاد وتــوجــيــه 

الجمهور والتجار  وكاميرات لرصد 

التباعد  وضــمــان  الــجــمــهــور  تــزاحــم 

االجتماعي.

التســــوق آمـــــــن في ســـــــوق السيليــــــة 
إجراءات وقائية  مشددة مع انطالق المرحلة الثانية من خطة تخفيف القيود

ملصقات على 
األرض للحفاظ 

على التباعد 
االجتماعي 

ترك مسافة 
آمنة التقل 

عن مترين بين 
الشخص واآلخر

موقعان 
للجمهور بكل 
محل للحفاظ 

على المسافة 
اآلمنة

فحص الحرارة 
قبل السماح 

بالدخول 
للمحل

ضرورة إبراز 
تطبيق احتراز 
باللون األخضر 

ارتداء 
الكمامات 
والقفازات 

يحمي الجميع

منع دخول 
األطفال دون 

١٢ سنة حفاًظا 
على صحتهم 

فحص يومي 
للتجار وإلزامهم 
بارتداء الكمامة 

والقفازات

توفير 
المعقمات عند 

مدخل كل محل 

رقابة يومية 
على الخضراوات 

والفاكهة 
ومدى 

صالحيتها

تصوير تصوير - - رام :رام :

عامر الهاجري:

أحمد سراج:

يـــقـــول عـــامـــر الــهــاجــري: 
األمـــــــــــــــــــور طــــــيــــــبــــــة جــــــــــًدا 
التي  الــوقــائــيــة  واإلجــــــراءات 
الــــســــوق  إدارة  تــــتــــخــــذهــــا 
ـــغـــايـــة لــلــحــفــاظ  ـــل مــــشــــدد ل
كمستهلكين  سالمتنا  عــلــى 
ســـواء  لــلــســوق  مــرتــاديــن  أو 
مــــن نـــاحـــيـــة إبــــــراز تــطــبــيــق 
احــتــراز أو درجـــة الــحــرارة 
وتعقيم  الــكــمــامــة  وارتــــــداء 
الــيــديــن قــبــل الــدخــول ســواء 

أم  يديه  فــي  قــفــاًزا  يــرتــدى  الشخص  كــان 
وجدنا  أننا  بجانب  آمنة  مسافة  وتــرك  ال 
اليدين  لتعقيم  معقمات  مــحــل  كــل  عــنــد 

مرة أخرى قبل الشراء.
ويضيف: هذه اإلجراءات تطمئن الناس 

عليهم  وتحافظ  وتحميهم 
مــــن الــــمــــرض خــــاصــــة أنـــه 
مــن الــمــعــروف أن الــزبــائــن 
مــثــلــنــا يــفــحــصــون الــبــضــاعــة 
وإذا  بــأيــديــهــم  الـــشـــراء  قــبــل 
أحد  ال  تعقيم  فيه  يكن  لــم 
يـــــدري قــبــل دخـــــول الــســوق 
ماذا لمست يد هذا الشخص 

أو ذاك.
األســـعـــار  أن  ــــى  إل ولـــفـــت 
جــيــدة وهـــنـــاك رقـــابـــة من 
مــفــتــشــي الــبــلــديــة عــلــى األســـعـــار وجــــودة 
ـــاهـــم  ـــن ـــخـــضـــر والــــفــــاكــــهــــة ونــــحــــن رأي ال
متطوعي  بجانب  المحالت  بين  يتجولون 
كله  وهذ  األمــن  وموظفي  األحمر  الهالل 

للجميع. وحماية  جيد  أمر 

قـــــــــــــال أحــــــــمــــــــد ســــــــــراج 
«مـــســـتـــهـــلـــك»: اإلجـــــــــراءات 
االحـــتـــرازيـــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
للخضار  السيلية  سوق  إدارة 
مـــتـــمـــيـــزة بـــالـــنـــظـــر لـــوجـــود 
كــــامــــيــــرا حـــــراريـــــة لــقــيــاس 
درجة الحرارة والكشف عن 
وهذا  بالفيروس  المصابين 
يجعلنا نتجول بالسوق للشراء 

ونحن في غاية الطمأنينة.
البعض  تــزاحــم  أن  وأكــــد 

من الجنسيات اآلسيوية على المحال ينتهي 
فــي الــحــال وهـــذا مــا رأيــنــاه عــنــدمــا حــدث 
الطماطم  لشراء  المحال  أحد  على  تزاحم 

والــخــيــار وجــدنــا عــلــى الــفــور 
مــتــطــوعــي الــــهــــالل األحـــمـــر 
وموظفي  الــســوق  ومــوظــفــي 
الموقف  مــع  تعاملوا  األمـــن  
وقــامــوا بــإرشــادهــم  وطلبوا 
بالملصقات  االلــتــزام  منهم 
األرضــــيــــة الـــتـــي تــحــث على 
الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي وتــرك 
على  للحفاظ  آمــنــة  مــســافــة 
لذلك  واســتــجــابــوا  سالمتهم 
ولــــكــــن عـــلـــى كــــال الــغــالــبــيــة 
بــاإلجــراءات  ملتزمة  الــنــاس  مــن  العظمي 
ولديها وعي وتتعاون مع إدارة السوق وهذا 

فيه حماية للجميع.

اإلجراءات الوقائية تطمئن الرّواد

التعــــاون مــــع إدارة
الســـوق يحمـــي الجمــيع

ــــه الــــجــــمــــهــــور والــــتــــجــــار   ــــي ــــوج ــــال اإلرشــــــــــــاد وت ــــم ــــأع ـــام ب ـــي ـــق ـــل مــــتــــطــــوعــــون ل
ـــاعـــي ـــم ـــد االجـــت ـــاع ـــب ـــت ــــرصــــد تـــــزاحـــــم الــمــســتــهــلــكــيــن وضـــــمـــــان ال ــــرات ل ــــي ــــام ك
امــــتــــالئــــهــــا ـــــعـــــد  ب ــــــــول  ــــــــدخ ال ـــــع  ـــــمـــــن وي لـــــلـــــســـــيـــــارات  ــــــف  مــــــوق  ٣٠٠

ـــا  ـــومـــيً ـــــســـــوق مـــرتـــيـــن ي ـــم ال ـــي ـــق ـــع ــلــســوقتـــنـــظـــيـــف وت ـــا ل ـــه ـــال غــســل الـــخـــضـــار والـــفـــاكـــهـــة قــبــل إدخ

قال مبارك راشد السحوتي، 
الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــلــعــالقــات 
الـــخـــارجـــيـــة بـــشـــركـــة حــصــاد 
ـــة، فــــي تــصــريــحــات  ـــجـــاري ـــت ال
خاصة لـ [: أنه بالتعاون 
و  الــعــامــة  الصحة  وزارات  مــع 
البلدية  و  والــصــنــاعــة  الــتــجــارة 
والــبــيــئــة تــم اتــخــاذ اإلجـــــراءات 
المعمول  واالحترازية  الوقائية 
بــهــا لــحــمــايــة مـــرتـــادي الــســوق 
هـــذه  وأضــــــــــاف:  الــــتــــّجــــار.  و 
اإلجــــــــــــراءات تــضــمــنــت وضـــع 
للتباعد  األرض  على  ملصقات 
االجتماعي وترك مسافة آمنة 
التقل عن مترين، بجانب أننا 
موقعين  محل  لكل  خصصنا 
للجمهور للحفاظ على التباعد 
والــمــســافــة اآلمــنــة، وكــذلــك ال 
يسمح بدخول الجمهور إال بعد 
فحص درجة الحرارة وتطبيق 
احـــتـــراز بــحــيــث يــكــون بــالــلــون 
األخـــضـــر وارتـــــــداء الــكــمــامــات 
وقـــفـــازات الــيــد بــجــانــب وجــود 
كــامــيــرا حـــراريـــة فـــي مــدخــل 

الحرارة  درجــة  لقياس  السوق 
فضًال عن أننا قمنا بمنع دخول 
سنة   ١٢ مـــن  األقـــــل  األطـــفـــال 

حفاًظا على صحتهم.
وتــابــع بــالــقــول: أمــا بالنسبة 
أيًضا  إجـــراءات  فهناك  للتجار 
فحص  تتضمن  لهم  بالنسبة 
والتأكد  يومًيا  احــتــراز  تطبيق 
من أنه باللون األخضر وفحص 
درجــــة الـــحـــرارة، بــجــانــب أننا 
الوجه  واقي  بارتداء  ألزمناهم 
قــفــازات  ــــداء  وارت الكمامة  مــع 
المباشر  الحتكاكهم  نظًرا  اليد 
مع الجمهور مع ضرورة توفير 

المعقمات عند مدخل المحل.
وأضاف: أيًضا هناك جانب 
البلدية  وزارة  به  تقوم  رقابي 
والـــبـــيـــئـــة عـــلـــى الــــخــــضــــراوات 
فضًال  وصالحيتها،  والفاكهة 
عــن وجـــود فــريــق مــن الــهــالل 
األحــــمــــر يــضــم ٨ مــتــطــوعــيــن 
يــــقــــومــــون بــــأعــــمــــال اإلرشـــــــاد 
وتـــوجـــيـــه الــجــمــهــور والــتــجــار 
واالطــــــــــالع عـــلـــى اإلجــــــــــراءات 

السوق  أن  وأوضــــح،  الــوقــائــيــة. 

بالكاميرات  بالكامل  مــراقــب 

الجمهور  تـــزاحـــم  حــالــة  وفـــي 

عــلــى بــعــض الـــمـــحـــالت يــقــوم 

الــمــوظــفــون الــجــالــســون خلف 

شــــاشــــات الـــكـــامـــيـــرات بـــإبـــالغ 

شخًصا   ٢٤ وعـــددهـــم  األمــــن 

الــــذيــــن يـــقـــومـــون عـــلـــى الـــفـــور 

مــع مــتــطــوعــي الــهــالل األحــمــر 

ــتــوجــه  ــال ــــســــوق ب ومـــوظـــفـــي ال

لــمــوقــع الـــزحـــام لــلــتــحــدث مع 

آمنة  مسافة  لــتــرك  الجمهور 

خاصة  سالمتهم  على  حفاًظا 

ـــعـــّول عــلــى وعــي  ـــمـــا ن أنـــنـــا دائ
الناس.

يعمل  الــســوق  أن  إلــى  ولفت 
السعة  مــن   ٪  ٣٠ بنسبة  حالًيا 
ـــيـــعـــابـــيـــة لـــــه فـــــي هـــذه  االســـت
المرحلة حتى ال يحدث زحام، 
تعليمات  بحسب  قمنا  ولذلك 
عــدد  بــتــحــديــد  الــصــحــة  وزارة 
٣٠٠ موقف لسيارات الجمهور 
يسمح  ال  جميًعا  شغلها  وعــنــد 
بــدخــول أي ســيــارة مــن الباب 
الــرئــيــســي إال بــعــد فــــراغ هــذه 
المواقف من السيارات للحفاظ 

على القوة االستيعابية للسوق.
يتم  الـــســـوق  أن  إلــــى  ولــفــت 
تنظيفه وتعقيمه مرتين يومًيا 
قبل تنزيل البضائع وبعد إغالق 
مفتشي  أن  بــجــانــب  الــــســــوق، 
يقومون  والبيئة  البلدية  وزارة 
البضائع  على  الرقابة  بأعمال 
من خضار وفاكهة للتأكد من 
صــالحــيــتــهــا والبـــــد مـــن غسل 
الخضار والفاكهة قبل دخولها 

السوق.

كامـــيرا حراريـــة في مدخــل الســوق
مبارك السحوتي:

مبارك السحوتي
عامر الهاجري

أحمد سراج

الخدمات  أن  المالكي،  أحمد  عبداهللا  يؤكد 
الناس  ــتــزام  وال المتميزة  الصحية  والــرعــايــة 
وزيــــــادة حــــاالت الــتــعــافــي وانـــخـــفـــاض أعــــداد 
ــــعــــدوى بــيــن  الــمــصــابــيــن وضـــعـــف انـــتـــشـــار ال
من  الثانية  المرحلة  إلــى  بنا  وصــل  المجتمع 
تخفيف قيود كورونا بدليل أننا اآلن في سوق 
الــســيــلــيــة لــلــتــســوق وشــــراء الــخــضــار والــفــاكــهــة 

هذه  رفــع  حتى  االلــتــزام  هــذا  مواصلة  وعلينا 
القيود نهائيًا إن شاء اهللا.

وقال: اإلجراءات الوقائية بالسوق تتوافق مع 
تعليمات وزارة الصحة العامة وجهات الدولة 
والحفاظ  للمتسوقين  حماية  وهــذا  المختلفة 
اليوم  فــي  األســعــار  أن  بجانب  سالمتهم  على 

األول من فتح السوق جيدة جًدا.

عبداهللا المالكي: األسعار جيدة في اليوم األول

علي المري:تعقيم اليدين
 قبل لمس الخضار

بخيت المــري:جــودة ونظافــة 
البضائــع المعروضــة

عبداهللا إياد: صــحة وســــالمة
 الزبـــائن أولـــوية قصـــوى

يـــقـــول عــلــي عـــامـــر الــــمــــري: لـــم يــســمــحــوا لي 
بالدخول إلى السوق إال بعد فحص درجة الحرارة 
جيد  أمــر  وهــذا  اليدين  وتعقيم  احتراز  وتطبيق 
ووقاية من اإلصابة بالمرض بالنسبة لنا جميًعا، 
بــجــانــب وجـــود معقمات عــنــد مــدخــل كــل محل 
القطري  األحمر  الهالل  ومتطوعي  والموظفين 
وموظفي األمن يوجهون الناس وال يسمحون لنا 
اليدين  تعقيم  بعد  إال  الفاكهة  أو  الخضار  بلمس 

مرة أخرى.

ـــوه بــخــيــت الـــمـــري بـــجـــودة الــخــضــار والــفــاكــهــة  ن
نظافة  بجانب   ، ونظافتها  الــمــعــروضــة  والــبــضــائــع 
السوق..  وموظفين  الهالل  متطوعي  ووجود  السوق 
مــؤكــًدا أن غسيل الــخــضــار والــفــاكــهــة قــبــل دخــولــه 
الشراء  قبل  للمستهلكين  جــًدا  مطمئن  أمــر  السوق 
األسعار  ناحية  من  وقال:  كورونا.  ظروف  ظل  في 
كنت أتوقع أنها ستكون مرتفعة إلى حد ما خاصة 
في اليوم األول من إعادة فتح السوق أمام الجمهور 

ولكن وجدتها مناسبة جًدا للجميع.

الهالل  متطوعي  فريق  عن  المسؤول  عبداهللا،  إيــاد  عبداهللا  قــال 
صحة  على  الحفاظ  ننشد  جميًعا  نحن  بــالــســوق:  القطري  األحــمــر 
إجــراءات  هناك  ولذلك  الفيروس  من  ووقايته  الجمهور  وسالمة 
بــارتــداء  الــســوق  مــرتــادي  إلـــزام  منها  المتطوعون  بها  يــقــوم  متبعة 
احتراز  تطبيق  وفحص  الــحــرارة  وفحص  اليد  وقــفــازات  الِكمامة 
متر  مــن  تبدأ  آمنة  مسافة  تــرك  مــع  الــدخــول  قبل  اليدين  وتعقيم 
ونصف إلى مترين واتباع إرشادات العالمات الموجودة أمام المحل. 
هذا كله للحفاظ على سالمة الزبائن ألن صحتهم وسالمتهم أولوية 

قصوى بالنسبة لنا.

https://bit.ly/3dLYUBL
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 اإلجراءات الوقائّية عززت السالمة على الشواطئ 
شملت التباُعد االجتماعي واشتراط تحميل «احتراز»

ــــــــــال  ــــــــــرم ال ــــــــــــي  ف والـــــــــلـــــــــعـــــــــب  بـــــــالـــــــســـــــبـــــــاحـــــــة  اســـــــتـــــــمـــــــتـــــــعـــــــوا  األطــــــــــــــفــــــــــــــال 

التزام تام 
باإلجراءات 
االحترازّية 

والتباعد 
االجتماعي 

التخلص من 
الُمخلفات 

في 
الحاويات 

الُمخصصة 
لها

عدم 
السماح 

لألطفال 
باللعب في 

منطقة 
األلعاب

تجنب 
التجّمعات 

بين أكثر من 
أسرة في 
شواطئ 
العائالت

تطبيق 
االحترازات 

والتباُعد 
االجتماعي 

شرط االنتقال 
للمرحلة 
الثالثة

كتب - حسين أبوندا:

شهدت شواطئ العائالت إقباالً من األسر في أول أيام 

تدريجياً  كورونا  قيود  رفع  من  الثانية  المرحلة  تطبيق 

وذلك بعد فترة إغالق دامت ما يزيد على ٣ أشهر، حيث 

الرمال  في  واللعب  السباحة  بممارسة  األطفال  استمتع 

والوقائّية  االحترازّية  باإلجراءات  الجميع  التزام  وسط 

األسر  اهتّمت  كما  االجتماعي،  التباعد  مقدمتها  وفــي 

بتوفير الُمعقمات واالهتمام بنظافة مواقعها من  أيضاً 

خالل التخلص من الُمخلفات في الحاويات الُمخصصة 

التي وفرتها الجهات المعنّية.

وأكد عدٌد من زّوار الشاطئ في تصريحات لـ [ 

برفقة  لالستمتاع  المجال  لهم  فتح  الشواطئ  افتتاح  أن 

أطفالهم في األماكن المفتوحة وذلك بعد فترة التزام 

الفتين  أشهر،   ٣ على  يزيد  ما  استمّرت  المنزل  داخــل 

التباُعد  بــضــرورة  ألطفالهم  تعليمات  أعطوا  أنهم  إلــى 

االجــتــمــاعــي بــيــنــهــم وبــيــن أقـــرانـــهـــم مـــن أبـــنـــاء األســـر 

والسالمة  األمن  معّدالت  أعلى  لتحقيق  وذلك  األخرى 

والحفاظ على أنفسهم من احتمال إصابتهم بالعدوى، 

كما حرصوا على التزامهم بضرورة تجّنب الذهاب إلى 
منطقة األلعاب وذلك التزاماً بتعليمات الجهات المعنّية.

وشّددوا على ضرورة تجّنب التجمعات بين أكثر من 
أسرة في شواطئ العائالت واقتصار زيارتها على أسرة 
واحدة فقط حتى ال تكون هناك فرصة النتقال العدوى 
الثانية  المرحلة  اجتياز  أن  إلــى  الفتين  اآلخــريــن،  بين 
تحقيقه  يمكن  بــســالم  الثالثة  المرحلة  إلــى  والــوصــول 
االجتماعي  التباُعد  بإجراءات  الجميع  التزم  إذا  بسهولة 
وتجّنب التجمعات والحرص على اتباع كافة التعليمات 

تضمن عدم اإلصابة بالعدوى.
وقالوا إن موظفي األمن كانوا متشّددين في التعّرف 
احتراز  تطبيق  في  الشواطئ  لزّوار  الصحّية  الحالة  على 
من التعليمات المتمثلة في  كما اهتّموا بإعطائهم عدداً 
وإلقاء  العامة  النظافة  على  والحفاظ  التباعد  ضــرورة 
وفرتها  الــتــي  الُمخصصة  الــحــاويــات  فــي  الــشــواء  فــحــم 
تلك  مثل  أن  إلــى  الفتين  الــشــاطــئ،  طــول  على  البلدية 
اإلجراءات تُشكل أهمية كبيرة لسالمة الُمرتادين وتؤّكد 
بسالمة  االهتمام  على  المعنّية  الجهات  حــرص  مــدى 

الزّوار.

موظفي  حــرص  أن  الدهشان  أحمد  اعتبر 
إبراز  بضرورة  الجمهور  مطالبة  على  األمــن 
ـــراز من  الــحــالــة الــصــحــّيــة عــلــى تــطــبــيــق احـــت
الطمأنينة  أدخــلــت  الــتــي  الــضــرورّيــة  األمــــور 
شواطئ  على  تواجدوا  ممن  األسر  قلوب  على 
الوقت  في  مشيداً  أطفالهم،  برفقة  العائالت 
نــفــســه بــُخــطــوة رفـــع الــقــيــود الــتــدريــجــي الــتــي 
ســاهــمــت فـــي إدخــــال الــفــرحــة والــمــتــعــة إلــى 
بقائهم  من  طويلة  فترة  بعد  األطفال  قلوب 

بقرارات الجهات  داخل المنازل وذلك التزاماً 
المعنّية.

ولــفــت إلــى أن مــا يــمــّيــز شــواطــئ الــعــائــالت 
ما  وهــو  متباعد  بشكل  الــمــظــالت  تــوزيــع  هــو 
االجتماعي  التباعد  ُخطوة  تطبيق  لألسر  يتيح 
مظلة  كــل  بين  أن  مبيناً  المطلوب،  بالشكل 
ما  وهو  أمتار   ١٠ عن  تقل  ال  مسافة  وأخرى 
على  للحفاظ  المطلوب  التباعد  شــرط  حقق 

الشاطئ. ُمرتادي  سالمة 

أشــــــــاد مــــحــــمــــود قــــاســــم بـــُخـــطـــوة 
افــتــتــاح الـــشـــواطـــئ واألمــــاكــــن الــعــاّمــة 
ألنـــهـــا أتـــاحـــت الـــمـــجـــال لـــه وألســـرتـــه 
لــالســتــمــتــاع بـــالـــتـــواجـــد فـــي األمـــاكـــن 
المفتوحة بعد فترة التزام في الحجر 
أن  معتبراً  أشهر،   ٤ قاربت  المنزلي 
حرص  لو  آمنة  أماكن  هي  الشواطئ 

الجميع على االلتزام بكافة اإلرشادات 
مقدمتها  وفــي  واالحــتــرازّيــة  الوقائية 
مالمسة  وتجّنب  االجتماعي  التباعد 
األســـــطـــــح واالهـــــتـــــمـــــام بـــاســـتـــخـــدام 

متواصل. بشكل  الُمعقمات 
يجب  ُخـــطـــوة  أهـــم  أن  إلـــى  ولــفــت 
تجّنب  هي  الشاطئ  زّوار  يتخذها  أن 

التجّمعات مع أكثر من أسرة، معتبراً 
واحدة  أسرة  على  الزيارة  اقتصار  أن 
فــقــط لــكــل مـــكـــان هـــو الـــحـــل األمــثــل 
االجــتــمــاعــي  الــتــبــاعــد  ُخــطــوة  لتطبيق 
داخــل  الــعــاّمــة  الــســالمــة  يضمن  الـــذي 
الــُمــجــتــمــع ويــقــلــل مــن فــرصــة انــتــقــال 

العدوى بين اآلخرين.

شــواطــئ  إن  الـــكـــلـــدي  فـــايـــز  قــــال 
ــُمــفــضــل  الــــعــــائــــالت هــــي الـــمـــكـــان ال
ألســـرتـــه، حــيــث تــتــيــح لــه وألطــفــالــه 
مكان  في  ممتع  وقت  قضاء  فرصة 
يــتــوّفــر فــيــه كـــافـــة الـــخـــدمـــات الــتــي 
أن الــوضــع  يــحــتــاجــون إلــيــهــا، مــؤكــداً 
داخل تلك الشواطئ مطمئن في ظل 
الجهات  توليه  الذي  الكبير  االهتمام 

الزّوار  سالمة  على  للحفاظ  المعنّية 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا ضــــــــرورة كــشــف 
احتراز  تطبيق  على  الصحّية  الحالة 
الخارجّية  البوابة  من  الــدخــول  قبل 
المتواصل  بالتعقيم  االهتمام  وأيضاً 
لألسطح التي من الُمحتمل أن يقوم 

بمالمستها. اآلخرون 
ضرورة  إلى  الــزّوار  الكلدي  ودعا 

االلــــتــــزام بـــكـــافـــة الــتــعــلــيــمــات الــتــي 
داخل  المعنّية  الجهات  عنها  أعلنت 
الشواطئ واالهتمام بالنظافة العاّمة 
مع الحرص على التباعد االجتماعي 
وااللــــتــــزام بــكــافــة إجــــــراءات األمـــن 
ضـــرورة  مقدمتها  وفـــي  والــســالمــة 
تــــواجــــد اآلبـــــــاء مــــع أطـــفـــالـــهـــم عــنــد 

للسباحة. نزولهم 

اقتصار الزيارة على أسرة واحدة فقطتوزيع المظالت حقق التباُعد االجتماعي

 شواطئ العائالت ُمكتملة الخدمات
أكد حبيب الرحمن علي أنه تفاجأ من حجم 
التنظيم في شواطئ العائالت بداية من حرص 
الــزّوار  جميع  إلــزام  على  والبيئة  البلدية  وزارة 
احــتــراز  تطبيق  على  الصحّية  الــحــالــة  بــإظــهــار 
وأيـــضـــاً االهــتــمــام بــنــظــافــة الــشــواطــئ وتــوفــيــر 

جميع الخدمات للجمهور من دورات مياه يتم 
إلى  تنظيفها وتعقيمها بشكل متواصل، مشيراً 
أنه استمتع برفقة أسرته بأجواء الشاطئ رغم 
الرطوبة  نسبة  وزيادة  الحرارة  درجات  ارتفاع 
التي لم تكن عائقاً بالنسبة لهم لزيارة الشاطئ.

بقضاء  األطــفــال  فرحة  أن  غـــازي  محمد  أكــد 
الــوقــت داخـــل شــاطــئ الــعــائــالت هــو األمـــر المهم 
بالنسبة إليه، الفتاً إلى أن أطفاله شعروا بسعادة 
بالغة بعد اإلعالن عن رفع القيود التدريجي الذي 
دخل مرحلته الثانية بفتح بعض األماكن العامة 
االستمتاع  الــعــائــالت  خــاللــهــا  مــن  تستطيع  الــتــي 
بــرفــقــة أطــفــالــهــم فــي أمــاكــن آمــنــة. ودعـــا زّوار 
الشواطئ إلى ضرورة االلتزام باإلجراءات الوقائّية 
واالحترازّية وتجّنب مالمسة األسطح فضالً عن 
توفير المعقمات وارتداء الكمامات عند االضطرار 
داخــل  األســـر  أن  معتبراً  اآلخــريــن،  مــع  للتعامل 
بشكل  التباُعد  على  وحريصة  ُملتزمة  الشاطئ 

ملحوظ.

تنظيم كبير بشواطئ العائالت

حرص تام على اإلجراءات الوقائّية

الــيــوم ــعــائــالت..  ــل ل سيلين  شــاطــئ  افــتــتــاح 
بعد تأجيل افتتاحه ٣ أشهر بسبب كورونا.. صالح الكواري لـ        :

ــاءً ــس ــة عـــشـــرة م ــادي ــح ــل ــة ل ــي ــان ــث ـــن ال ــور م ــه ــم ــج الـــشـــاطـــئ يــســتــقــبــل ال
االجتماعي الــتــبــاُعــد  لتحقيق  ــدودة  ــح م ــداد  ــأع ب ســيــكــون  الــشــاطــئ  دخـــول 

الدوحة - إبراهيم صالح:

كــشــف الــســيــد صـــالـــح الـــكـــواري، 
الطبيعّية  المحميات  إدارة  مــديــر 
افتتاح  عن  والبيئة،  البلدية  بوزارة 
شـــاطـــئ ســيــلــيــن لـــلـــعـــائـــالت الـــيـــوم 
أشهر   ٣ افتتاحه  تأجيل  تّم  والــذي 
بـــســـبـــب أزمـــــــة فــــيــــروس كــــورونــــا 
وذلـــك  «كوفيد-١٩»،  الــمــســتــجــد 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع تــطــبــيــق الــمــرحــلــة 
التدريجي  الرفع  خطة  من  الثانية 
للقيود المفروضة منذ بدء األزمة.

وقــــــال الـــــكـــــواري، فــــي تــصــريــح 
ســيــلــيــن  شــــاطــــئ  إن   ،] ــــــ  ل
في  افتتاحه  مــقــرراً  كــان  للعائالت 
الــمــاضــي  أبـــريـــل  شــهــر  مـــن  األّول 
التخييم،  موسم  مــن  االنتهاء  بعد 
لـــكـــنـــه تـــــّم تـــأجـــيـــل االفــــتــــتــــاح بــعــد 
موضحاً  كــورونــا،  فــيــروس  انــتــشــار 
مــســافــة  عـــلـــى  يـــقـــع  الــــشــــاطــــئ  أن 
كــيــلــومــتــر واحــــد ويــتــوّفــر بـــه عــدد 
مـــن الــجــلــســات ومــنــاطــق لــلــشــواء، 
ويــســتــقــبــل الــجــمــهــور مـــن الــســاعــة 
عشرة  الحادية  حتى  ظهراً  الثانية 

المرافق  كافة  به  تتوّفر  كما  ليالً، 
فضالً  مياه  دورات  من  الضرورّية 
عــن مــطــعــم يــقــّدم خــدمــة تــقــديــم 
المأكوالت للرّواد إلى جانب توفير 

. ليالً للجلوس  الالزمة  اإلضاءة 
التي  الخدمات  جميع  وأضـــاف: 
مجانية  الشاطئ  في  تقديمها  يتم 
وتــــّم تــوفــيــرهــا، مـــع فــــرض جــزء 
حيث  لــلــعــائــالت،  الخصوصية  مــن 
بين  تباُعد  هناك  يكون  أن  روعــي 

الجلسات.
بضرورة  الشاطئ  رّواد  وطالب 

الــُمــحــافــظــة عــلــى الــنــظــافــة الــعــاّمــة 
ــــاع  ــــب ـــــــــارة الــــشــــاطــــئ وات أثـــــنـــــاء زي
الــتــدابــيــر واإلجـــــراءات االحــتــرازّيــة 
الــتــي فــرضــتــهــا الــجــهــات الــمــعــنــّيــة، 
مــع ضــــرورة االلـــتـــزام بــقــرار منع 
الُمحافظة  عــن  فضالً  التجمعات، 
والمسافة  االجتماعي  التباعد  على 
والُمحافظة  اآلخــريــن،  مــع  اآلمــنــة 
الالزمة  التدابير  اتباع  على  كذلك 
حــفــاظــاً عــلــى الــصــحــة الـــعـــاّمـــة، إذ 
بأعداد  سيكون  الشاطئ  دخــول  إن 

محدودة.

أوضح إياد الزعبي أن بداية المرحلة الثانية من رفع القيود 
التدريجي كان له أثر كبير على األسر التي استطاعت الخروج 
داخل  التزام  فترة  بعد  األطفال  برفقة  المفتوحة  األماكن  إلى 
إلى أن مثل هذه  المنزل استمّرت ما يزيد على ٣ أشهر، الفتاً 
الذي  الُمجتمع  بوعي  المعنّية  الجهات  تأكد  بعد  جاءت  الُخطوة 
نجح من خالل التزامه في تخطي المرحلة األولى والدخول إلى 

المرحلة الثانية بسالم.

أوضـــح خــالــد أحــمــد أن األطـــفـــال هــم األكــثــر 
بداية  منذ  أنه  مؤكداً  الشواطئ،  بافتتاح  سعادة 
ــنــت عــنــهــا  الــجــائــحــة اتـــبـــع الــتــعــلــيــمــات الـــتـــي أعــل
الــجــهــات الــمــعــنــّيــة والــمــتــمــثــلــة بـــضـــرورة الــبــقــاء 
داخـــــل الـــمـــنـــزل وعـــــدم الــــخــــروج إلــــى األمـــاكـــن 
بالسباحة  استمتعوا  أطفاله  أن  إلى  الفتاً  العامة، 
والــلــعــب فـــي الـــرمـــال وغــيــرهــا مـــن الــنــشــاطــات 
األخـــــرى الـــتـــي أدخـــلـــت الــبــهــجــة والــــســــرور إلــى 

قلوبهم.

ًفرصة للترفيه عن األطفال األطفال األكثر فرحا
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حسن عبداهللا المحمدي

مــنــذ أن صـــــدرت تــوجــيــهــات وتــعــلــيــمــات 
الـــدولـــة لــلــمــواطــنــيــن والــُمــقــيــمــيــن بـــضـــرورة 
والوقائّية  االحترازّية  اإلجــراءات  كافة  اتخاذ 
المستجد  كورونا  فيروس  انتشار  مع  للتعامل 
وفق  حياته  يــمــارس  والبعض  (كوفيد-١٩)، 
تضخيم  فـــال  ــــهــــّون»،  تُ وال  ـــهـــّول  تُ «ال  مــبــدأ 
وال  صحيح،  أمــر  الفيروس  هــذا  مــن  الخطر 
المقابل،  فــي  بــه،  واالســتــهــزاء  مــنــه  التحقير 

تصّرف صائب.
في كل مرحلة من مراحل مواجهة كورونا، 
كانت أنجع وسيلة للتعامل مع هذا المرض هو 
عدم التهويل منه وعدم التهوين به. في شهر 
اتخاذ  الــدولــة  بــدأت  عندما  الماضي،  فبراير 
كورونا  فيروس  لمواجهة  الالزمة  الخطوات 
إصابة  أول  اكتشاف  عن  اإلعــالن  بعد  خاصة 
وكانت  ذاته  الشهر  من  والعشرين  التاسع  في 
تــعــود لــمــواطــن قــــادم مـــن الـــخـــارج، صلحت 

ممارسة حياتنا وفقاً لهذا المبدأ. 
ثـــم فـــي شــهــر مــــارس الــــذي تـــاله وعــنــدمــا 
أخرى  احترازّية  إجراءات  اتخاذ  الدولة  بدأت 
للحّد  متصاعد  وبشكل  وصــرامــة  حــدة  أكثر 
مـــن انــتــشــار هــــذا الـــوبـــاء وتــفــشــيــه، تــمــثــلــت، 
جميع  استقبال  وقف  في  المثال،  سبيل  على 
الجوي  الشحن  باستثناء  الــجــويــة،  الــرحــالت 
المساجد،  في  الصلوات  ووقــف  والترانزيت، 

والجامعات،  الــمــدارس  فــي  الــدراســة  وتعليق 
العمل،  أماكن  في  الموظفين  عــدد  وتقليص 
وتطبيق التعليم والعمل عن بُعد، وغلق جميع 
وال  تُــهــّول  «ال  مبدأ  صلح  التجمعات،  أماكن 

تُهّون» أيضاً. 
والــمــبــدأ ذاتـــه هــو األصــلــح مــع بـــدء تطبيق 
فرضتها  التي  للقيود  التدريجي  الرفع  خطة 
الدولة كإجراءات احترازّية ووقائّية لمكافحة 
ـــا، حــيــث بـــدأ تــنــفــيــذ الــمــرحــلــة األولـــى  كـــورون
الماضي.  يونيو  شهر  من  عشر  الخامس  في 
ـــــــدأت أمـــــس األربـــــعـــــاء الـــمـــرحـــلـــة الــثــانــيــة  وب
التجارية  األنــشــطــة  لجميع  الــســمــاح  تــم  حيث 
والمراكز  المجمعات  في  أعمالها  باستئناف 
السماح  تّم  كما  الشعبّية.  واألســواق  التجارية، 
في  الــمــتــواجــدة  الــمــطــاعــم  أعــمــال  باستئناف 
الــمــنــاطــق الــســيــاحــيــة، وإعــــادة فــتــح الــشــواطــئ 
لممارسة  الــعــامــة  الــحــدائــق  وكــذلــك  الــعــامــة، 
بتحديد  السابقة  القرارات  وألغيت  الرياضة. 
الخاص.  القطاع  في  للعاملين  العمل  ساعات 
الموظفين  مــن   ٪٥٠ بــمــبــاشــرة  الــســمــاح  وتـــم 
بمقر  أعمالهم  والخاص  العام  القطاعين  في 
العمل، بعد أن كانت النسبة ٢٠٪، حيث يداوم 
بقية الموظفين من منازلهم عن بُعد. علماً، 
بأن ُخطة رفع القيود بشكل تدريجي تتضمن 
من  األول  في  الثالثة  هما  أخريين  مرحلتين 

سبتمبر،  من  األول  في  الرابعة  ثم  أغسطس، 
الُمقبلين إن شاء اهللا.

أشـــرت هنا فــي األســبــوع الــمــاضــي، إلــى أن 
من  وانتقالنا  الرابعة،  المرحلة  إلــى  وصولنا 
استمرار  بــمــدى  مــرهــون  أخــرى  إلــى  مرحلة 
والوقائّية،  االحــتــرازّيــة  بــاإلجــراءات  التزامنا 
سنتعّرض  فــإنــنــا  وإال  فــيــهــا،  الــتــهــاون  وعـــدم 
الــوبــاء  مــن  ثانية  لموجة  تعّرضنا  النتكاسة 

وتُعيدنا بالتالي إلى المربع األّول. 
محورياً  دوراً  يلعب  وُمــقــيــم،  مــواطــن  كــل 
في مواجهة هذا المرض وُمكافحة انتشاره. 
فــالــقــضــاء عــلــى هـــذا الــفــيــروس، مــســؤولــيــة ال 
في  مــعــهــم  ومـــن  األبــيــض  الــجــيــش  يتحملها 
الـــصـــف األمـــامـــي وحـــدهـــم. بـــل ولــــن يــكــون 
بالنهار  الليل  يواصلون  الذين  هــؤالء  لجهود 
في عملهم من أجلنا، وال لإلجراءات المتخذة 
أفراد  يلتزم  لم  إذا  كبير  أثر  الدولة،  قبل  من 
المجتمع بالنصائح والتوجيهات التي تصدرها 

الجهات الُمختصة.
حتى اآلن ما زالت هناك الكثير من القيود 
انتشاره.  ومنع  كــورونــا  لمجابهة  المفروضة 
العائلّية  التجمعات  فيها  بــمــا  فالتجمعات، 
في  الجماهيرّية  األنشطة  وجميع  محدودة، 
صاالت  مثل  التجارّية  والمراكز  المجمعات 
الفنّية  والحفالت  والمطاعم  األلعاب والسينما 

في  والوظائف  األعمال  مقار  حتى  متوقفة. 
بتواجد  يسمح  ال  والــخــاص  الــعــام  القطاعين 
أكثر من ٥٠٪ من الموظفين في مقر العمل. 
الرياضة  لممارسة  فقط  مفتوحة  والحدائق 
الوضع  هو  كما  فيها  والجلوس  للتنزه  وليس 

في الحياة الطبيعّية. 
لــســت مــتــشــائــمــاً، ولــكــن أدعـــو إلـــى التحلي 
بمزيد من الصبر خالل هذه الفترة. صحيح، 
أن الــكــثــيــر مــنــا يــشــعــر بــالــمــلــل والــضــجــر من 
اســتــمــراريــة حــيــاة الــعــزل بــهــذه الــصــورة منذ 
أربعة شهور تقريباً. إال، أن هذا وضع استثنائي 
صحتنا  أجــل  ومــن  كــورونــا،  جائحة  فرضته 

وسالمتنا.
علينا مواصلة اتباع التوصيات الصادرة من 
وزارة الصحة العاّمة للحّد من خطر اإلصابة 
التوصيات  هذه  أهم  ومن  كورونا.  بفيروس 
البقاء في المنزل وعدم الُمغادرة إال للضرورة 
بالتباعد  الخاّصة  اإلرشــادات  واتباع  القصوى. 
الجسدي، المتمثلة في المحافظة على مسافة 
مــتــريــن بــيــنــنــا وبـــيـــن اآلخــــريــــن. واســـتـــخـــدام 
الــكــمــامــات وغــســل الــيــديــن بــانــتــظــام وتجّنب 
أنه  واألهــم،  فيه.  الحس  وأعضاء  الوجه  لمس 
رفع  مــع  الــزائــف  بــاألمــان  الشعور  عــدم  علينا 
اإلجراءات االحترازّية، فنعود لممارسة حياتنا 

الطبيعّية وكأن المرض قد تّم القضاُء عليه.

ال تُهّول 
وال تُهّون

@almohamedi١٩٧١
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 ترصد اإلقبال على الحدائق والمتنزهات
في أول أيام المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود

صالح: - إبراهيم  الدوحة 

ـــــعـــــامـــــة  شــــــــهــــــــدت الــــــــحــــــــدائــــــــق ال
من  إقــبــاالً  والــكــورنــيــش  والمتنزهات 
المختلفة  الــريــاضــات  مــمــارســة  هــواة 
الدراجات  وركــوب  والجري  كالمشي 
تــطــبــيــق  أيــــــــام  أول  فـــــي  ــــة  ــــّي ــــهــــوائ ال
ــانــيــة مـــن خــطــة الــرفــع  ــث الــمــرحــلــة ال
جــراء  الــمــفــروضــة  للقيود  الــتــدريــجــي 
انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــــا الــمــســتــجــد 

«كوفيد-١٩».
رواد  الـــــتـــــزام   ] ورصـــــــــدت 
التي  بــالــســعــة  والــمــتــنــزهــات  الــحــدائــق 
بنسبة  والبيئة  البلدية  وزارة  حددتها 
للحدائق  االستيعابية  الطاقة  من   ٪٤٠
لـــمـــمـــارســـة الــــريــــاضــــة فـــقـــط، حــيــث 
ممارسة  هــواة  من  إقبال  هناك  كــان 

الــريــاضــة والـــعـــائـــالت عــلــى حــديــقــتــي 
الــدفــنــة والــــبــــدع، نـــظـــراً لــمــوقــعــيــهــمــا 
الــمــتــمــّيــز عــلــى كــورنــيــش الـــدوحـــة، إذ 
جانب  إلى  للكثيرين  وجهة  يعتبران  

والكورنيش. اسباير  حديقة 
حددت  والبيئة  البلدية  وزارة  كانت 
اإلجـــــــراءات واالشـــتـــراطـــات الــخــاّصــة 
اعتباراً  والمتنزهات  الحدائق  بافتتاح 
الرئيسية  الــُخــطــة  ضــمــن  األمـــس  مــن 
الــشــامــلــة لــلــدولــة لــلــرفــع الــتــدريــجــي 
مشيرة  الثانية،  مرحلتها  في  للقيود 
متاحة  والمتنزهات  الحدائق  أن  إلى 
لــلــريــاضــة فــقــط مــع اســتــمــرار إغــالق 
مــنــاطــق األلــــعــــاب وأمــــاكــــن الــجــلــوس 
إغـــالق  جــانــب  إلـــى  الــمــيــاه،  ودورات 
مــنــطــقــة الـــحـــيـــوانـــات بــمــنــتــزه الــخــور 
العامة  الصحة  على  حفاظاً  للعائالت 

العدوى. النتشار  ومنعاً 
الصيانة  عمليات  ـــوزارة  ال وأجـــرت 
الماضية  الفترة  خالل  الحدائق  لكافة 
وتــجــهــيــزهــا الســتــقــبــال الــجــمــهــور إلــى 
جــانــب عــمــلــيــات الــنــظــافــة والــتــعــقــيــم 
بالجمهور  الـــوزارُة  وأهــابــت  الـــدوري. 
والمتنزهات  الــحــدائــق  ُمــرتــادي  مــن 
االلتزام  ضرورة  الرياضة،  لممارسة 
واإلجراءات  الوقائّية  بالتدابير  الكامل 
ـــون  ـــل االحــــــتــــــرازّيــــــة، وهــــــي إبــــــــراز ال
دخــول  عند  احــتــراز  لتطبيق  األخــضــر 
ـــحـــرارة  الــحــديــقــة وقـــيـــاس درجـــــة ال
قـــبـــل الـــــدخـــــول لـــلـــحـــديـــقـــة، وتــنــفــيــذ 
مع  والتعاون  واإلرشـــادات  التعليمات 
على  والحفاظ  الحديقة،  أمــن  رجــال 
االجتماعي،  والتباعد  األمــان  مسافة 
ـــاضـــة فـــقـــط وعــــدم  ـــري ومـــمـــارســـة ال

الــجــلــوس فـــي الــحــديــقــة أو الــمــنــتــزه، 
فــــضــــال عـــــن الــــتــــخــــّلــــص اآلمــــــــن مــن 
النظافة  عــلــى  والــحــرص  الــُمــخــلــفــات 
الـــعـــاّمـــة والــشــخــصــّيــة داخــــل وخــــارج 

الحديقة.
الـــــتـــــزام  أّن  ــــــــــــــوزارة  ال وأّكـــــــــــــدت 
بهذه  والمتنزهات  الحدائق  ُمرتادي 
االشــتــراطــات والــتــدابــيــر الــوقــائــّيــة هو 
ولسالمة  وصّحتهم  لسالمتهم  ضمان 

الجميع. وصحة 
ــــذ قــســم  ــــَفّ مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، ن
البلدية  بوزارة  الشمال  ببلدية  الرقابة 
الحدائق  لجميع  تعقيم  حملة  والبيئة 
والـــمـــتـــنـــزهـــات وكـــورنـــيـــش الــشــمــال، 
من  الثانية  المرحلة  إطــار  في  وذلــك 
المفروضة  للقيود  التدريجي  الــرفــع 

كورونا. فيروس  انتشار  من  للحد 

االستيعابية الطاقة  من   ٪٤٠ بنسبة  والعائالت  المتريضين  األمــنالتزام  موظفي  مــع  ــعــاون  ــت وال الــوقــائــّيــة  والــتــدابــيــر  اإلجـــــراءات  تطبيق 

بانتظام الوافدين  العّمال  أجور  لدفع  الشركات  دعم  العبيدلي:  الخاصمحمد  القطاع  وُمساعدة  االقتصاد  لدعم  الحوافز  من  حزمة  اعتماد 
وزارة  شـــاركـــت  ــا:  قــن  - الـــدوحـــة 
والــشــؤون  والعمل  اإلدارّيــــة  التنمية 
ـــة وغــــرفــــة قـــطـــر فــي  االجـــتـــمـــاعـــّي
جــلــســات الــقــمــة اإلقــلــيــمــّيــة رفــيــعــة 
منظمة  عــقــدتــهــا  الــتــي  الــمــســتــوى، 
فيروس  أزمة  بشأن  الدولّية  العمل 
(كوفيد-١٩)،  الــمــســتــجــد  كــــورونــــا 
ــــرهــــا عـــلـــى الـــعـــمـــل فــــي الـــــدول  وأث
االتصال  تقنية  عبر  وذلك  العربّية، 

المرئي.
هــدفــت الــقــمــة إلـــى تــوفــيــر منبر 
لــتــبــادل الــخــبــرات وتــســلــيــط الــضــوء 
عـــلـــى الـــمـــمـــارســـات الـــجـــديـــدة فــي 
لمعالجة  المنطقة  بــلــدان  مختلف 
وآثارها  (كوفيد-١٩)  جائحة  أزمــة 
ــــمــــاعــــيــــة واالقــــــتــــــصــــــادّيــــــة،  االجــــت
بشأن  النظر  وجــهــات  واســتــعــراض 
تــطــبــيــق ومــــالءمــــة إعــــــالن مــئــويــة 
منظمة العمل الدولّية حول مستقبل 
التعافي  تحقيق  ســبــيــل  فــي  الــعــمــل 
االقــــتــــصــــادي الـــمـــســـتـــدام بــطــريــقــة 

تشاركّية محورها اإلنسان.
كما ناقشت جلسات القمة محور 
والدخل،  والوظائف  الشركات  دعم 
والـــحـــمـــايـــة االجـــتـــمـــاعـــّيـــة لــلــجــمــيــع 
باإلضافة إلى دور الحوار االجتماعي 

والــحــقــوق والــعــمــل لــضــمــان تــعــاٍف 

ُمستدام وتشاركي.

وخـــــــــالل كـــلـــمـــتـــه فــــــي الـــقـــمـــة، 

اســـتـــعـــرض الـــســـيـــد مـــحـــمـــد حــســن 

المساعد  الــــوزارة  وكــيــل  العبيدلي، 

ــــــــوزارة  لـــــشـــــؤون قــــطــــاع الــــعــــمــــل ب

والــشــؤون  والعمل  اإلداريـــة  التنمية 

والتدابير  اإلجــــراءات  االجتماعية، 

قطر  ـــة  دول بتنفيذها  قــامــت  الــتــي 

لضمان استدامة األعمال والوظائف 

ـــوافـــديـــن،  ـــال ال ـــعـــّم ودفــــــع أجــــــور ال

وتــمــثــلــت اإلجـــــــــراءات فـــي اعــتــمــاد 

حزمة من الحوافز لدعم االقتصاد 

ومساعدة القطاع الخاص والحرص 

عــلــى اســتــدامــة الــتــوظــيــف وحــمــايــة 

األجور، وضمان التعافي المستدام.

وأشــــار الــوكــيــل الــمــســاعــد لــشــؤون 

قطاع العمل إلى أن حزمة الحوافز 

الــتــي تـــّم إقـــرارهـــا لــفــائــدة الــقــطــاع 

ـــــخـــــاص تــــهــــدف إلـــــــى مـــســـاعـــدة  ال

دفع  مــواصــلــة  على  العمل  أصــحــاب 

الـــرواتـــب وأجــــور الــعــّمــال الــوافــديــن 

بــانــتــظــام، مـــؤكـــداً حــــرص الـــدولـــة 

عــلــى اســتــمــرار الــعــالقــة الــتــعــاقــدّيــة 

خالل  والعمال  العمل  أصحاب  بين 

األزمة.

ـــه تـــم تــنــظــيــم حــقــوق  وأضـــــاف إن

بمجموعة  والــتــزامــاتــهــم  الطرفين 

الدولة  مــن  اعتمادها  تــم  سياسات 

بينهما،  لالتفاق  اشتراطات  ووضــع 

جميع  في  العمل  صاحب  إلــزام  مع 
األحـــــــوال بــتــوفــيــر الــــغــــذاء والــســكــن 
الـــلـــذيـــن يـــعـــتـــبـــران مــــن الـــمـــبـــادئ 
األساسّية للعالقة بين العامل الوافد 

وصاحب العمل خالل هذه األزمة.
وركـــــــــز الــــســــيــــد مـــحـــمـــد حــســن 
الـــعـــبـــيـــدلـــي عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــــحــــوار 
االجــتــمــاعــي والــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون 
األضــــرار  لتقليل  الــفــتــرة  هـــذه  فـــي 
والتأكيد  واالقتصادّية  االجتماعية 
عــلــى ضـــــرورة الــتــعــاون الـــتـــام بين 
وتكثيف  المعنّية  األطــــراف  جميع 
التواصل بين وزارة التنمية اإلدارّية 
ـــــشـــــؤون االجــتــمــاعــيــة  ـــعـــمـــل وال وال
الوافدين  والعمال  العمل  وأصحاب 
وتحقيق  األزمـــة  تخطي  حين  إلــى 

التعافي من آثارها السلبّية.
خــالل  كلمته  الــعــبــيــدلــي  واخــتــتــم 
الـــقـــمـــة بـــــاإلشـــــارة إلـــــى بـــــدء دولــــة 
جائحة  جــراء  القيود  رفــع  في  قطر 
يتم  أنه  مبيناً  مراحل،  على  كورونا 
األسواق  فتح  إعادة  على  العمل  اآلن 
وقائية  معايير  وضــع  مــع  تدريجياً 
حـــازمـــة لــلــتــخــفــيــف مـــن األضـــــرار 

المالية واالجتماعية الالزمة.
وخــــــالل مـــداخـــلـــتـــه قـــــال الــســيــد 

عــبــدالــعــزيــز الـــكـــواري، مــديــر إدارة 

قطر،  غرفة  في  القانونّية  الشؤون 

إن دولــــة قــطــر تــعــامــلــت مــع أزمــة 

حفظ  بين  بالتوازن  كورونا  جائحة 

الــصــحــة الــعــامــة ودعــــم الــقــطــاعــات 

ـــــة، فــــكــــانــــت حـــزمـــة  ـــــصـــــادي االقـــــت

الُمحفزات المالية واالقتصادية التي 

وجهها حضرة صاحب السمو الشيخ 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

الــمــفــدى بــقــيــمــة ٧٥ مــلــيــار ريــــال، 

كــفــيــلــة بــمــســاعــدة الــقــطــاع الــخــاص 

وخـــصـــوصـــاً الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 

التداعيات  تجاوز  على  والمتوسطة 

السلبية ألزمة كورونا.

وتــابــع: إن الــدولــة حــرصــت على 

خالل  مــن  الــوافــدة  العمالة  حماية 

الــتــأكــيــد عــلــى الــشــركــات بــضــرورة 

والصحة،  الــســالمــة  معايير  توفير 

كـــمـــا حـــرصـــت الــــدولــــة مــــن خـــالل 

برنامج الضمان الوطني على تقديم 

لتسديد  لــلــشــركــات  الــــالزم  الــتــمــويــل 

فضالً  الموظفين،  تجاه  التزاماتها 

إلى  مشيراً  اإليــجــارات،  تسديد  عن 

أطلقتها  الــتــي  «تـــكـــاتـــف»  مـــبـــادرة 

الغرفة وتستهدف دعم الشركات.

استعراض تدابير قطر الستدامة األعمال في ظل كورونا
خالل القمة اإلقليمية رفيعة المستوى لمنظمة العمل الدولّية

استمرار العالقة 
التعاقدّية بين أصحاب 
العمل والعمال خالل 

األزمة

تنظيم حقوق والتزامات 
طرفي العمل بمجموعة 

من السياسات

إلزام صاحب العمل 
بتوفير الغذاء والسكن 

للعّمال الوافدين

التعاون بين جميع 
األطراف لتقليل األضرار 
االجتماعية واالقتصادّية

https://bit.ly/2NINggu
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فنون وثقافة

 مركز كتارا للعود .. يحفظ التراث الموسيقي العربي 
 اإلعالن عن افتتاحه رسمياً سبتمبر المقبل

الدوحة - هيثم األشقر:

بـــن  خـــــــالـــــــد  د.  كــــــشــــــف   

إبـــراهـــيـــم الــســلــيــطــي، الــمــديــر 

ـــعـــامـــة  ـــمـــؤســـســـة ال ـــل الــــــعــــــام ل

حسابه  عــبــر  الــثــقــافــي،  لــلــحــي 

الــــرســــمــــي عـــلـــى تـــويـــتـــر عــن 

العود  آللة  كتارا  مركز  افتتاح 

في  وذلــــك  الــمــقــبــل،  سبتمبر 

إطــــــار الـــســـعـــي لــلــقــيــام بــــدور 

في  والثقافي  الفني  المؤسسة 

التي  العريقة  اآللــة  هــذه  دعــم 

على  والحفاظ  جذورها  تمتد 

الـــتـــراث الــمــوســيــقــي والــعــربــي 

النور  إلى  وإخراجه  والشرقي 

إن  حيث  صحيحة،  بطريقة 

تجّسده  الــذي  األصيل  الطرب 

آلة العود يختلف عنه في بقية 

اإليــقــاع  ذات  الــحــديــثــة  اآلالت 

الموسيقي السريع.

تعزيزاً  المركز  هذا  ويأتي   

آللة  كتارا  مهرجان  لفعاليات 

العود الذي أصبح يحتل مكانة 

مــهــمــة فـــي خــريــطــة الــفــنــون 

والدولية،  العربية  الموسيقية 

ال ســيــمــا أنـــــه يــعــتــبــر مــنــصــة 

من  كوكبة  فيها  يلتقي  فنية 

أمهر عازفي وصّناع العود في 

وهو  والــعــالــم،  العربي  الــوطــن 

استثنائية  فــرصــة  ــشــّكــل  يُ مــا 
لــلــتــعــارف وتـــبـــادل الــخــبــرات 
وتــقــديــم طــــرق إبـــداعـــيـــة في 
العزف على هذه اآللة الوترية 
ـــتـــي ال تــــــزال تــصــنــع أجــمــل  ال
يمثل  كما  واألنــغــام.  التقاسيم 
خاصة  أهمية  المهرجان  هذا 
كـــونـــه يُــشــّكــل واحـــــة لــتــقــارب 
ــفــنــون، وهـــو ما  الــثــقــافــات وال
ســُيــســهــم فـــي إثــــــراء الــحــركــة 

الثقافية بإبداعات جديدة. 
 ويــــــهــــــدف الـــــمـــــركـــــز إلــــى 
الــعــود وتقديم  بــآلــة  االهــتــمــام 
للـــــــــــهــــــــــــــواة  ودورات  ورش 
ـــــمـــــواهـــــب فــي  وأصـــــــحـــــــاب ال
تقديم  إلـــى  بــاإلضــافــة  ــعــود،  ال
الباحثين  لــكــبــار  ُمــحــاضــرات 
وصـــــــّنـــــــاع الـــــــعـــــــود، وإقـــــامـــــة 
الـــمـــهـــرجـــانـــات الــمــوســيــقــيــة 
الـــمـــتـــخـــّصـــصـــة والـــمـــشـــاركـــة 

فــــي الـــمـــهـــرجـــانـــات الــعــربــيــة 
ـــــمـــــيـــــة، فــــــضــــــالً عـــن  ـــــعـــــال وال
تــــأســــيــــس قــــــاعــــــدة بــــيــــانــــات 
أشهر  عن  معلومات  تتضّمن 
تشّكل  العود  وصّناع  العازفين 
والمهتمين  للباحثين  مرجعاً 

بموسيقى اآللة الشرقية.
 ويــعــتــبــر الـــعـــود مـــن أقـــدم 
يـــعـــود  إذ  الـــــوتـــــريـــــة،  اآلالت 
ــاريــخــه إلــــى الــعــهــد األكــــادي  ت

وحــظــَي  الــمــيــالد،  قــبــل   ٢٣٥٠
الـــــعـــــود بـــمـــكـــانـــة كـــبـــيـــرة فــي 
اإلسالمية،  العربية  الحضارة 
فــــكــــان يُـــعـــتـــبـــر أهـــــم آالتـــهـــم 
العديد  بنى  وقــد  الموسيقية. 
أمثال:  الــعــرب  الفالسفة  مــن 
الــــفــــارابــــي، والـــكـــنـــدي، وابـــن 
ســيــنــا، وغــيــرهــم نــظــريــاتــهــم 

الموسيقية حول آلة العود.
 وعلى مدى التاريخ تطّورت 

صناعة العود واشتهرت بلدان 
ـــهـــذه الـــصـــنـــاعـــة بــل  ُمــعــيــنــة ب
في  بعينهم  أشــخــاص  اشتهر 
يبدو  الــذي  األمــر  المجال  هذا 
بــوضــوح فــي مــعــرض «صــّنــاع 
لمهرجان  الُمصاحب  الــعــود» 
كتارا الثالث آللة العود، ويضم 
ـــقـــّدم  عـــــــدداً مــــن األجـــنـــحـــة يُ
التي  آالتــهــم  المشاركون  فيها 
تتمّيز بتنوع األلوان واألحجام 

وأنـــــــواع الــخــشــب الــمــخــتــلــفــة، 
فــنــجــد جـــنـــاحـــاً خــــاصــــاً بــآلــة 
للتركي،  وآخر  العربي،  العود 
وجــــنــــاحــــاً ُمـــخـــصـــصـــاً لــلــعــود 

الشرقي والعود الدمشقي. 
 مـــن جــهــة أخـــــرى أعــلــنــت 
كـــتـــارا عـــن أســـمـــاء الــفــائــزيــن 
بــمــســابــقــة الــقــصــة الــقــصــيــرة 
لــألطــفــال عــن ســيــرة الــرســول 
والتي  وسلم،  عليه  اهللا  صلى 

كــانــت قــد أطــلــقــتــهــا فــي شهر 
ــعــد،  رمـــضـــان الــمــبــارك عـــن بُ
باللغتين  الــُمــســابــقــة  وكـــانـــت 
واإلنــجــلــيــزيــة، ففي  الــعــربــيــة 
اللغة العربية، حصل المتسابق 
يوسف بعلوج من الجزائر على 
قيمتها  وجائزة  األول  المركز 
١٢ ألف ريال قطري، وتحّصل 
بنجالديش  من  حافظ  ساجد 
عــلــى الــمــركــز الــثــانــي وجــائــزة 
قيمتها ١٠ آالف ريال قطري، 
من  فكان  الثالث  المركز  أمــا 
نصيب محمد الرشيد مضوي 
قيمتها  وجــائــزة  الــســودان  من 
٨ آالف ريال قطري. وجاءت 
ــفــائــزيــن بــالــمــســابــقــة  نــتــائــج ال
بــالــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة كــالــتــالــي، 
المركز األول كان من نصيب 
عــبــد الــكــريــم شــنــايــومــي ارول 
قيمتها  وجائزة  نيجيريا  من 
١٢ ألــف ريـــال قــطــري، وكــان 
الــمــركــز الــثــانــي مـــن نــصــيــب، 
ــا مــــــارام. من  ــن ــي ســيــتــي مــازال
 ١٠ قيمتها  وجــائــزة  مــالــيــزيــا 
فــيــمــا  قــــطــــري،  ريـــــــال  آالف 
تحّصل محمد يوسف قريشي 
مـــن بــاكــســتــان عــلــى الــمــركــز 
الثالث وجائزة قيمتها ٨ آالف 

ريال قطري. 

الــمــواهـــــــــــــــــــــــب ــاب  ـــ ـــ وأصــحـــ لــلــهــــــــــــــواة  ودورات  ورش  الـــعـــود   وصــــــّنــــــاع  ـــن  ـــي ـــاحـــث ـــب ال لـــكـــبـــار  ــــرات  ــــاض ــــح م  
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ــــــن ــــــي ــــــعــــــازف ال ــــــــر  ــــــــه أش عــــــــــن  بــــــــيــــــــانــــــــات  قــــــــــاعــــــــــدة  تـــــــأســـــــيـــــــس   

 :]  - ــــــــــــــدوحــــــــــــــة  ال
أعـــــــادت مـــتـــاحـــف قـــطـــر فــتــح 
أمس،  الفنانين  مقر  مطافئ: 
ــنــقــاب عـــن مــعــرض  كــاشــفــة ال
«اســتــوديــوهــات بــيــكــاســو» في 
ــعــد  كــــــراج جــــالــــيــــري، حـــيـــث يُ
ـــمـــعـــرض جــــــــزءاً مــــن الـــعـــام  ال
قــطــر فــرنــســا ٢٠٢٠،  الــثــقــافــي 
ـــبـــادرة مــتــاحــف قطر  وهـــي ُم
بين  الجسور  لبناء  الُمخّصصة 

شعبي ومؤسسات الدولتين.
 ويــــضــــم الــــمــــعــــرض الـــــذي 
يستمر حتى األول من نوفمبر 
األعـــمـــال  مــــن   ١٠٨ الـــمـــقـــبـــل، 
الـــفـــنـــيـــة االســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــبــابــلــو 
اختيارها  تــم  والــتــي  بــيــكــاســو، 
مــــن مــجــمــوعــة ال مــثــيــل لــهــا 
مـــن مــتــحــف بــيــكــاســو الــوطــنــي 
فــــي بـــــاريـــــس، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
ورسومات  ومنحوتات  لوحات 
خزفية،  وأعــمــال  ومطبوعات 
حـــيـــث يــتــتــبــع هـــــذا الــمــعــرض 
بيكاسو  فـــن  تـــطـــّور  الــمــبــتــكــر، 
الــرائــد مــن خــالل تقديمه في 
٨ أركــان مميزة، تمثل سلسلة 
عمل  التي  االستوديوهات  من 

بها طوال حياته المهنية.
ــــــرت الـــشـــيـــخـــة ريــــم   وعــــــّب
الــمــعــارض  مـــديـــرة  ثـــانـــي،  آل 
فــي مــتــاحــف قــطــر، فــي بيان 
سعادتها  عــن  أمــــس،  صــحــفــي 
بـــهـــذا الـــمـــعـــرض االســتــثــنــائــي 
بــالــتــعــاون  تنظيمه  يــتــم  الــــذي 

مع متحف بيكاسو الوطني في 
باريس، ُمشيرة إلى أن معرض 
«اســتــوديــوهــات بــيــكــاســو» هو 
الفنان  بمسيرة  احتفاء  بمثابة 
فريدة  رؤيــة  ويمنحنا  العظيم 
لـــمـــمـــارســـتـــه الـــفـــنـــيـــة، انــتــمــت 
جــمــيــع األعـــمـــال فـــي وقــــت ما 
ـــــى الـــمـــجـــمـــوعـــة الــشــخــصــيــة  إل
جميعاً  ترتيبها  وتـــم  لــلــفــنــان، 
داخــــــل الـــمـــعـــرض الســـتـــدعـــاء 
األمـــاكـــن الـــتـــي أبـــدعـــت فــيــهــا، 
عـــبـــر ٨ عــــقــــود، مــــن وصــــول 
بــيــكــاســو إلـــى بــاريــس فــي عــام 
األخيرة  سنواته  وحتى   ١٩٠٠

المتوسط  األبــيــض  البحر  على 
بأن  منوهة  السبعينيات،  فــي 
بيكاسو  اســتــوديــوهــات  اخــتــيــار 
الفنانين،  مــقــر  مــطــافــئ:  فــي 
حيث  مــالئــمــاً،  كــان  للمعرض 
القطريون  الفنانون  اليوم  ينتج 
الــــــُمــــــعــــــاصــــــرون أعــــمــــالــــهــــم 

ويعرضونها في الدوحة.
الــــــمــــــعــــــرض  ويــــــــــــرّكــــــــــــز   
ــاً، على  الــمــرتــب تــرتــيــبــاً زمــنــي
التي  الثمانية  االســتــوديــوهــات 
عـــمـــل فـــيـــهـــا الــــفــــنــــان: وهـــي 
استوديو  الفـــوار،  باتو  استوديو 
شارع  استوديو  شويلكر،  شــارع 

ال بــويــتــي، قــصــر بــواغــولــو في 
نـــورمـــانـــدي، واســتــوديــو شــارع 
غـــرانـــد أوغـــســـتـــان، واســتــوديــو 
واستوديو  فالوريس،  في  فورنا 
أعماله  عن  فضالً  كاليفورنيا، 
عندما انتقل من قصر فوفنارغ 
إلى المنزل الريفي في نوتردام 

دو فيه (١٩٥٨-١٩٧٣).
قطر  متاحف  أعلنت  وقــد   
أمـــــس، إعــــــادة فــتــح عــــدد من 
الــتــراثــيــة  ومــواقــعــهــا  متاحفها 
لتوصيات إدارة  للجمهور وفقاً 
حـــمـــايـــة الـــصـــحـــة ومــكــافــحــة 
األمــــــراض االنــتــقــالــيــة الــتــابــعــة 

حيث  الــعــامــة،  الصحة  لــــوزارة 
تــأتــي إعـــادة االفــتــتــاح فــي إطــار 
الــمــرحــلــة الــثــانــيــة الســتــئــنــاف 
الــنــشــاط الــعــام فــي قــطــر، بناء 
الوصول  تم  التي  المراحل  على 
إليها في السيطرة على جائحة 

«كوفيد ـ ١٩» .
 وتـــخـــطـــط مـــتـــاحـــف قــطــر 
إلعادة فتح باقي متاحفها على 
الصحة  لتدابير  وفقاُ  مراحل، 
والـــســـالمـــة الـــجـــديـــدة، بــاتــبــاع 
الــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة، ورصـــد 
لضمان  بعناية  الُمحرز  التقّدم 

سالمة الموظفين والزوار. 

 افتتاح معرض استوديوهات بيكاسو في «مطافئ»
 ضمن فعاليات العام الثقافي «قطر - فرنسا ٢٠٢٠»

عن دار  الدوحة - [: صدرت حديثاً 
الترجمة  آرشيدا»  «كتابكده  اإليرانية  النشر 
القطرية  والكاتبة  الشاعرة  لديوان  الفارسية 
عن  غيمة»  جذع  في  عبيد «شجرة  سميرة 
عــبــيــات،  عــاطــي  أ.د.م.  اإليـــرانـــي  الــُمــتــرجــم 
فرهنكيان،  بجامعة  الحديث  األدب  أستاذ 
لترجمتها  المجموعة  هذه  اختيار  تم  حيث 
الُمحّملة  الُمستخدمة  اللغة  لجمالية  نــظــراً 
والمشاعر  واإليــحــاءات  واإلشـــارات  بالرموز 
والحنين  القلق  الديوان  صّور  كما  الُمرهفة، 
وحب البحر، والصحراء والحياة الهادئة التي 
صورة  أعطت  واإلبــداع  األصالة  بين  جمعت 

معرفية رائعة. 
اختار  إنــه  عبيات  قــال  السياق  هــذا  وفــي   

عبيد،  سميرة  بــأدب  للتعریف  الــديــوان  هــذا 
الساحتین  علی  نجمها  بزغ  أن  بعد  وشعرها 
الــعــربــیــة والــقــطــریــة، ورســـمـــت مـــن خــالل 
ـــارة  ـــاإلث ــلــة ب ـــوحـــات فــنــیــة ُمــحــّم ــهــا ل أعــمــال
واإلیــحــاء واإلشـــــارات والــتــنــاصــات، مــا جعل 
أکثر  علی  مفتوحاً  الشعري  نصها  محتوی 
توظیف  محاولة  إیحائیة  وداللــة  قــراءة  من 
دالالت  إلی  والعبور  التحلیق  شأنها  من  لغة 
واالبتکار  اإلبــداع  من  عوالم  لخلق  ُمختلفة 
الــفــنــي فــحــقــقــت إنــــجــــازات ثــقــافــیــة وأدبــیــة 
تجلياتها  في  ناضجة  فنّیة  بتجارب  ُمحّملة 
الــدرامــيــة والــبــنــائــيــة لــلــوصــول إلـــی األفــکــار 
العمیقة والمثل العلیا المتمثلة باإلنسان أوالً 

وبالحکمة ثانیة وباإلبداع ثالثة.

يحل   :]  - ـــدوحـــة  ال
الملحن الكويتي يوسف المهنا 
«سهرة  برنامج  على  ضيفاً 
خــــاصــــة» عـــبـــر أثـــيـــر إذاعـــــة 
الليلة،  مــســاء  الخليج  صــوت 
فـــي تــمــام الــســاعــة الــعــاشــرة 
مــــســــاء بـــتـــوقـــيـــت الـــــدوحـــــة، 
وذلــــــــك فـــــي بـــــث حـــــي عــبــر 
حساب اإلذاعــة الرسمي على 
سيتطّرق  حيث  إنــســتــجــرام، 
ـــــــــى الــــســــاحــــة  الــــــحــــــديــــــث إل
الــمــوســيــقــيــة والــخــلــيــجــيــة، 
فـــضـــًال عــــن آخـــــر تــــطــــّورات 
والقطرية.   الكويتية  األغنية 

يُشار إلى أن برنامج «سهرة 
خــاصــة» مــن أبـــرز الــبــرامــج 
التي تمّيزت بها إذاعة صوت 
الخليج منذ انطالقتها، حيث 
يستضيف في كل حلقة أحد 

الفنانين أو الشعراء الغنائيين 
أو الملحنين ويتم استعراض 
مسيرة الضيف وآخر أعماله 
واســتــفــســارات  أسئلة  وتلقي 
الــُمــســتــمــعــيــن وُمـــــداخـــــالت 

الفنانين والصحفيين. 
 وخــــالل الــفــتــرة األخــيــرة 
يــتــم تــقــديــم الــبــرنــامــج عن 
بُعد، وذلك في إطار االلتزام 
بـــــــــاإلجـــــــــراءات والــــتــــدابــــيــــر 
االحــــتــــرازيــــة لـــلـــوقـــايـــة مــن 
والبرنامج  كورونا،  فيروس 
مــــن إعـــــــداد وتـــقـــديـــم آمــنــة 

الحمادي.  

 ترجمة «شجرة في جذع غيمة» للفارسية 

 يوسف المهنا ضيف «سهرة خاصة»

م معهد  الــدوحــة - [: يُــقــدَّ
الــجــزيــرة لــإلعــالم ضــمــن ُمــبــادرة 
«ســـفـــراء الـــجـــزيـــرة»، وبــالــتــعــاون 
الُعمانية  الصحفيين  جمعية  مــع 
وبحضور مجموعة من الُمراسلين 
والــصــحــفــيــيــن مـــن جــمــيــع ٔارجـــــاء 
الــتــقــديــم  دورة  ُعــــمــــان،  ســلــطــنــة 

«عن  يُــقــّدمــهــا  والــتــي  التلفزيوني، 
ـــعـــد» اإلعـــالمـــي بــقــنــاة الــجــزيــرة  بُ
اإلخــــــبــــــاريــــــة مـــحـــمـــد كــــريــــشــــان.   
التقديم  أساسيات  الـــدورة  وتــقــّدم 
التعريف  تشمل  والــتــي  التلفزيوني 
عالقة  األخبار،  وغرفة  باألستوديو 
المذيع بالطاقم التحريري والفني، 

دور الُمقّدم التلفزيوني، كما تسّلط 
وتركيز  اإللقاء  أهمية  على  الضوء 
والسيطرة  الــحــوار  إجـــادة  الــصــوت، 
عــلــى الــمــوضــوع، الــتــحــكــم فــي لغة 
ــــعــــداد لـــلـــطـــوارئ،  الـــجـــســـد واالســــت
والــــتــــعــــامــــل مـــــع الــــــقــــــارئ اآللــــــي، 

السماعة، والعالقة مع المخرج.  

 «سفــــــراء الجــــزيـــــرة» تواصـــــل 
تقــــــديم دوراتهــــا الـــتدريـــبــــيـــة 

  جانب من الدورة التفاعلية



١٥ فنون وثقافة
الخميس 11 ذو القعدة 1441هـ - 2 يوليو 2020م - العدد (13935)

 تتويج الفائزين بمسابقة «من كل بيت رسمة» ٢
 إلبراز دور الفن في وقت األزمات 

مصطفى:  - أشرف  كتب 

ـــفـــنـــون  ال مـــــركـــــز  أعـــــلـــــن   
الـــبـــصـــريـــة الــــتــــابــــع لـــــــوزارة 
الـــثـــقـــافـــة والــــريــــاضــــة أمـــس 
عــــن نـــتـــائـــج مـــســـابـــقـــة «مـــن 
تم  الــتــي   ٢ رســمــة»  بيت  كــل 
الــعــام  للجمهور  تخصيصها 
التشكيلي  الــفــن  مــحــبــي  مــن 
في  الــفــن  دور  إبـــراز  بــهــدف 
وقــــت األزمــــــــات، وأهــمــيــتــه 
ـــتـــوعـــيـــة ورفـــــــع وعـــي  فــــي ال
الــمــجــتــمــع وتـــزويـــده بــأفــكــار 
في  منها  لالستفادة  إبداعية 
وتنقسم  بالبيت،  البقاء  فترة 
فئة  فــئــات:   ٤ إلــى  الُمسابقة 
فئة  عــامــاً،   ٢٥ فــوق  الشباب 
الشباب من ١٥ إلى ٢٥ عاماً، 
 ١٥ إلــى   ٩ من  الصغار  وفئة 
عـــامـــاً، وفـــئـــة األطـــفـــال أقــل 
مــن ٩ ســنــوات. هــذا وجــاءت 
النحو  عــلــى  المسابقة  نــتــائــج 
الــتــالــي: فــاز بــالــمــركــز األول 
 ٢٥ فـــي فـــئـــة الـــشـــبـــاب فــــوق 
وفي  سامونث،  إدموند  عاماً 
أحمد  فاطمة  الثاني  المركز 
المفتاح، وفي المركز الثالث 
بــيــث خـــان مــوثــابــومــال، أمــا 
إلى   ١٦ من  الشباب  فئة  في 
األول  بالمركز  فاز  عاماً   ٢٥
المركز  وفــي  مــاثــيــو،  نيثين 

وفي  مسلمان،  غفيفة  الثاني 
أشــرف  فــداء  الثالث  المركز 
مــحــمــد، وفـــي فــئــة الــصــغــار 
فــاز كل  ١٥ عــامــاً  ٩ إلــى  مــن 
١٤ عاماً،  من بابيثا بارموادا 
وحــــمــــد جــــاســــم الـــدهـــشـــان 
ومـــايـــروســـالفـــا  أعـــــــوام،   ١٠
فئة  وفي  عاماً،   ١١ شيروكا 
٩ أعــــوام  الـــصـــغـــار أقــــل مـــن 
فـــازت عــائــشــة بــنــت راشـــد ٦ 
سنوات، وسهام عبدالرحمن 
 ٨ ـــورا إبــراهــيــم  ٧ ســـنـــوات، ل
المسابقة  وحرصت  سنوات.  

أكبر  أمـــام  الــبــاب  فــتــح  عــلــى 
ـــجـــتـــمـــع  ـــُم ــــحــــة مــــــن ال شــــري
لــلــمــشــاركــة، وتــعــزيــز الــوعــي 
األقل،  العمرية  الفئات  لدى 
مـــن خــــالل مــنــحــهــم جــوائــز 
تلك  استثمار  مع  تشجيعية، 
الـــفـــتـــرة لــنــشــر الـــفـــن وفــتــح 
أفكار  إلنتاج  للجميع  المجال 
في  الفن  لممارسة  إبداعية 
بحملة  والــُمــشــاركــة  الــمــنــزل 

الفن. خالل  من  التوعية 
وبـــــــــدوره جــــــّدد الـــفـــنـــان 
ســــلــــمــــان الـــــمـــــالـــــك مــــديــــر 

الـــمـــركـــز دعــــوتــــه لـــكـــل مــن 
يــمــلــك الــمــوهــبــة لــالنــضــمــام 
واالستمرار  الفعاليات  إلــى 
فــــي مــــمــــارســــة الــــفــــن عــبــر 
ـــة،  ـــي ـــرون ـــكـــت الــــوســــائــــط اإلل
وفـــــي هـــــذا اإلطـــــــار أوضــــح 
الــمــتــواصــلــة  الـــُمـــبـــادرات  أن 
البصرية»  «الــفــن  قــبــل  مــن 
الموهوبين  حث  إلى  تهدف 
تنمية  فــي  االســتــمــرار  عــلــى 
مـــواهـــبـــهـــم، وجــــــذب أكــبــر 
عـــــدد مــــن الــــنــــاس لـــخـــوض 
غــمــار الــعــمــلــيــة اإلبـــداعـــيـــة، 

وُمــــــــــــواصــــــــــــلــــــــــــة الــــــســــــعــــــي 
الســـــتـــــقـــــطـــــاب الــــجــــمــــهــــور 
لـــمـــتـــابـــعـــة ومــــمــــارســــة كــل 
مــــــا هــــــو ُمــــبــــهــــر بــــصــــريــــاً، 
المركز  أن  المالك  وأوضح 
يُــــــشــــــرف عـــــلـــــى األنــــشــــطــــة 
بـــــصـــــورة يــــومــــيــــة وبـــشـــكـــل 
أن  إلـــــى   ً مـــنـــوهـــا تـــفـــاعـــلـــي، 
الــمــنــصــة تــشــهــد بــاســتــمــرار 
رســــــــــــــومــــــــــــــات تـــــــوعـــــــويـــــــة 
وُمـــــســـــابـــــقـــــات ومـــــعـــــارض 
تثقيفية  وفــعــالــيــات  رقمية 

الفن. لهواة  وتعليمية 

الدانة  مركز  نظم   :]  - الــدوحــة 
والرياضة  الثقافة  لـــوزارة  التابع  للفتيات 
خــالل  مـــن  بُـــعـــد  عـــن  لــمــنــتــســبــاتــه  دورة 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  منصاته 
أبنائها  حماية  في  األســرة  (دور  بعنوان 
تناولت  السلوكي)،  اإلدمـــان  خطر  مــن 
العديد من المحاور، حيث شملت أسس 
التنشئة األسرية للوقاية من االنحرافات، 
والــوعــي  اإلدراكــــــي  الــحــس  تنمية  طـــرق 

واألفــــالم،  الــتــواصــل  مــواقــع  دور  العقلي، 
اإلدمـــــان،  عــالــم  مـــن  االقــــتــــراب  دالالت 

التعامل النفسي مع حاالت اإلدمان.
 فــــي الــــبــــدايــــة حــــث الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
الـــعـــنـــزي، أخـــصـــائـــي عــلــم الـــنـــفـــس، على 
ضــــــرورة ُمـــراقـــبـــة األســـــر أبـــنـــاءهـــم من 
األسر  العنزي  ومعرفاً  السلوكي،  اإلدمــان 
خالل الورشة التي نظمها مركز اإلدمان 
الــســلــوكــي بـــأنـــه هـــو أحــــد أنــــــواع أمــــراض 

اإلدمــــــان الــمــعــتــرف بــهــا عــالــمــيــاً، والــتــي 
سلوك  فــي  الــقــســريــة  الــمــشــاركــة  تتضّمن 
يعود على شعور زائف بالسعادة، بطريقة 
في  ينشط  الــذي  المكافأة  لنظام  ُمماثلة 
المخ عند تناول المخدرات أو الكحوليات 
حيث يستمر الفرد في ممارسة اإلدمان 
التي  المخاطر  مــن  الــرغــم  على  السلوكي 
السلوك،  هــذا  ُممارسة  عند  لها  يتعّرض 
وعلى الرغم من األعــراض التي يتعّرض 

نتيجة لها. واستعرض من خالل الورشة 
تجربة دانييل باتريك الذي كان يبلغ من 
ــعــد مــن أحــد  الــعــمــر ١٦ عـــامـــاً، والــــذي يُ
أشهر ضحايا اإلدمان السلوكي عالمياً في 
٢٠٠٧، حيث وصــل به األمــر إلــى إطالق 
لعبة  من  حرمانه  بعد  والديه  على  النار 
إدمانها،  على  تعّرض  التي  جيم  الفيديو 
أســرتــه)  وال  (هــو  يستوعب  لــم  وبالطبع 
تأثير اإلدمان السلوكي الذي أودى به إلى 

شرحاً  وقـــّدم  تــمــامــاً.  ُمستقبله  تحطيم 
عن نفسية ُمدمن الُمخدرات، منوهاً في 
يميلون  للمخدرات  الُمتعاطين  بأن  ذلك 
إلــــى األشـــخـــاص الــُمــهــتــمــيــن بــالــتــجــارب 
الُمتعة،  عــن  يبحثون  الــذيــن  الــجــديــدة، 
االنضباط،  وعــدم  لالضطراب  وُعــرضــة 
وعــــلــــى اســــتــــعــــداد لـــتـــجـــاهـــل الــمــعــايــيــر 
مضطربين  نجدهم  وقــد  االجتماعية، 

عاطفياً إلى حد ما. 

 الـدانة للفتيــات يستعـرض دور األسرة في الوقاية من المخــدرات  
:]] - الــدووحــة
لـــوزارة التابع  فتيات 
عـــن لــمــنــتــســبــاتــه  ورة 
ا مواقع  على  نصاته 
األســرة (دور  عنوان 
ااإلدإلدمـمــانان خخطرطر مـمـنن
لعديد من المحاور،
لتنشئة األسرية للوقا
الــحــس تنمية  طـــرق 

للف
دو
من
بع
مم
ال
ال
ط  محمد العنزي

مــجــمــوعــة  أعــلــنــت   :]  - الــــدوحــــة 
قنوات beIN عن جدول جديد من البرامج 
المشوقة مع محتوى عالمي مميز يتضّمن 
تستمتع  بــارزة  وترفيهية  رياضية  فعاليات 
األوســط  الــشــرق  فــي  الــعــائــالت  بمشاهدتها 
بما  الصيف،  فصل  خــالل  إفريقيا  وشــمــال 
ُمخّصصة  وبرامج  جديدة،  أفالم  ذلك  في 
لــألطــفــال، وفــعــالــيــات ريــاضــيــة، وبــرامــج 
طــهــي، وغــيــرهــا الــكــثــيــر. وســتــشــهــد حملة 
 beIN أطلقتها  الــتــي  لــه»  مثيل  ال  «صــيــف 
أمــــس األربــــعــــاء بـــرامـــج تــرفــيــهــيــة جــديــدة 
قنوات  عبر  تُعرض  األعــمــار  جميع  تناسب 
قــنــاة  ذلـــــك  فــــي  بـــمـــا  الـــحـــصـــريـــة،   beIN
وبراعم  وفتافيت  والطبخ  والدراما  األفالم 
الرياضية  القناة  وستعرض  ج.  وتلفزيون 
 beIN Sports المجموعة لدى  الُمخّصصة 
أيــــضــــاً مـــجـــمـــوعـــة مــــن أبـــــــرز الـــبـــطـــوالت 
دوري  ذلــك  فــي  بما  المنتظرة،  الرياضية 

أبطال أوروبا، والدوري اإلسباني، والدوري 
األوروبــــي،  والــــدوري  الممتاز،  اإلنجليزي 
تغطي  بحيث  وغيرها،  اإليطالي  والــدوري 
٤٠٠ مباراة رائعة خالل ٤٠ يوماً. وفي إطار 
خدمة  ستقّدم  الجديدة،  الصيفية  الحملة 
في  إطــالقــهــا  تــم  الــتــي   ،beIN CINEMA
عروضاً  شهر أبــريــل مــن هــذا الــعــام، أيــضــاً 
اســتــثــنــائــيــة قــّيــمــة لــلــعــائــالت. حــيــث يمكن 
من  مــجــمــوعــة  ُمــشــاهــدة  بــأســرهــا  للعائلة 
األفــــالم الــتــي لــم يسبق عــرضــهــا والــتــي لن 
وقت  حتى  السينما  دور  فــي  عرضها  يتم 
الحق وبسعر ال يُصّدق يُعادل قيمة تذكرة 
سينما واحدة (١٠ دوالرات) عن كل فيلم، 
الترفيه  وتــشــارك  بــالــُمــشــاهــدة  لالستمتاع 
حيوياً  دعــمــاً  مــعــاً. وتـــقـــّدم الــخــدمــة أيــضــاً 
توفير  يمكنهم  الــذيــن  األفـــــالم،  لــمــوّزعــي 
أفالمهم للعائالت عبر المنطقة خالل هذه 

الفترة. 

 قنوات beIN تطلق ُمخططها البرامجي الصيفي 

الملتقى  أطــلــق   :]  - الـــدوحـــة 
القطري للمؤلفين أمس األربعاء حملة 
«أطـــلـــق فــكــرك بــقــلــمــك» الــتــي تسعى 
ـــرؤيـــة والــرســالــة  لــتــشــجــيــع أصـــحـــاب ال
والــفــكــر عــلــى الــكــتــابــة الــهــادفــة خدمة 
الــذي  الثقافة  صــرح  لتشييد  للمجتمع 
باعتبار  القادمة  لألجيال  إرثـــاً  سيكون 
الكتابة حافظة الذاكرة ومرآة الُمجتمع 
ذلك  يأتي  كما  المنيع،  التراث  وحصن 
الموهوبين  قــــدرات  إطـــالق  ســيــاق  فــي 
في  المؤلفين  دور  لتعزيز  والُمفّكرين 

المجتمعات.
ــتــحــقــيــق هـــــذه األهـــــــــداف وضـــع   ول
يبدأ  ومــتــنــوعــاً  ثــريــاً  بــرنــامــجــاً  الملتقى 
إطالق  بجلسة  يوليو   ١ يــوم  تنفيذه  في 
الــحــمــلــة، حــيــث ســيــقــوم الــكــاتــب صالح 
غــــريــــب مــــديــــر الــــبــــرامــــج بــالــتــعــريــف 
بالحملة وتنزيلها في إطارها  الُمرتبط 
للملتقى  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  بـــــاألهـــــداف 
إجــراء  المناسبة  بهذه  وسيتم  ورؤيــتــه، 
الفائزين  أســمــاء  عــن  لــإلعــالن  ســحــب 
فــــي مــســابــقــة فــــوازيــــر رمــــضــــان الــتــي 

بشخصيات  التعريف  إلــى  تهدف  كانت 
ساهمت في تطوير المجتمع من خالل 
خالل  مــن  أســمــاؤهــم  وخــّلــدت  الكتابة 

مؤلفاتهم وأفكارهم.
مــن    وســـيـــنـــشـــر الـــمـــلـــتـــقـــى عـــــــــدداً 
الــمــنــشــورات الــتــي تــبــرز أهــمــيــة طــرح 
ُمختلف  فــي  الكتابة  خــالل  مــن  الفكر 
المجاالت، وتشّجع على الكتابة واإلبداع 
إضـــافـــة إلــــى عــــدد مـــن الـــمـــقـــوالت عن 
فــضــل الـــقـــراءة والــكــتــابــة، كــمــا سينشر 
عــبــر حــســابــاتــه عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
للتعريف  هــادفــة  رســائــل  االجــتــمــاعــي، 
بأهم المفّكرين والمؤلفين الذين تركوا 
وسيتم  والــعــلــوم،  األدب  فــي  بصمتهم 
في هذا اإلطار تقديم عدد من النصائح 
خطى  على  السير  من  تمّكنهم  للكّتاب 
من  أسمائهم  وتخليد  المفّكرين  أهــم 

خالل الفكر والقلم.
يُطلق  الحملة  إطالق  مع  وبالتزامن   
أعضاء الملتقى مجموعة من الُمبادرات 
الجديدة حيث ستقّدم اإلعالمية بثينة 
التي  الكتاب»  «آراء  فقرة  الجليل  عبد 

ترصد أهم مقاالت الرأي التي نشرها 

الصحف  مختلف  فــي  الملتقى  أعــضــاء 

اليومية والتي تتناول مسائل آنية ومهمة 

ووجهات نظر مختلفة وذلك في إطار 

التشجيع على حرّية التعبير وتقّبل الرأي 

تقّدم  كما  الُمختلف،  والفكر  الُمخالف 

الــنــاقــدة ســهــام جــاســم مــبــادرة «إذاعـــة 

الملتقى» وهو عبارة عن برنامج إذاعي 

يهتم بالتعريف بأنشطة الملتقى ويقوم 

بإجراء حوارات مع أصحاب الُمبادرات 

ينوون  الـــذي  ومـــا  قــّدمــوه  مــا  لمعرفة 

تقديمه في الفترة القادمة والهدف من 

كل ُمبادرة ومدى نجاحها، وتقّدم منى 

تهدف  الــتــي  ُمـــبـــادرة «كــلــمــات»  بابتي 

المفكرين  مــع  الــتــواصــل  جــســور  لــفــتــح 

من مختلف أنحاء العالم العربي قصد 

تـــبـــادل الـــخـــبـــرات وتـــشـــارك الــتــجــارب 

الناجحة، فتستضيف في كل حلقة كاتباً 

من  ُمحّدد  مجال  في  ُمختصاً  مفكراً 

أحد البلدان العربية ونظيره من قطر 

لمقارنة التجارب واالستفادة منها. 

 ملتقى المؤلفين يُطلق حملة أطلق فكرك بقلمك
الدوحة - أشرف مصطفى: 

أعلنت مكتبة قطر الوطنية 

عن فتح أبوابها أمام الزائرين 

جزئياً بتاريخ ١٥ يوليو الجاري 

استيعابية  وطــاقــة  بــخــدمــات 

مـــحـــدودة وســـاعـــات ُمــحــّددة 

مــــع اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر الــتــعــقــيــم 

اآلمنة  االجتماعية  والمسافة 

الزيارة  وستكون  األفراد.  بين 

بــــمــــوعــــد ُمــــســــبــــق فــــقــــط فــي 

التاسعة  الــســاعــة  مــن  فترتين 

وحتى الحادية عشرة صباحاً، 

وحتى  عــشــرة  الــثــانــيــة  مــن  أو 

الــثــانــيــة ظــهــراً مــن األحـــد إلــى 

المكتبة  وســتــكــون  الــخــمــيــس، 

ُمغلقة يومي الجمعة والسبت، 

مـــــع ضـــــــــرورة حـــجـــز مـــوعـــد 

الفترة  حسب  ُمسبقاً  الــزيــارة 

الــُمــتــاحــة مــن خـــالل الــنــمــوذج 

على  سُينشر  الذي  اإللكتروني 

ــكــتــرونــي  مـــوقـــع الــمــكــتــبــة اإلل

قــريــبــاً، حــيــث ســُيــســمــح فقط 

المكتبة  إلى  زائر   ١٠٠ بدخول 

ـــيـــة مــن  فـــــي كـــــل فــــتــــرة زمـــن

وعلى  المذكورتين،  الفترتين 

الــذي  الكتاب  حجز  الــزائــريــن 

ألن  ُمسبًقا،  استعارته  يــودون 

أرفـــــف الـــُكـــتـــب ُمــغــلــقــة أمـــام 

الــجــمــهــور حــتــى إشـــعـــار آخـــر، 

بتجهيز  الموظفون  وســيــقــوم 

ـــتـــي طــلــبــهــا الــــــزوار  الـــكـــتـــب ال

لــتــكــون جـــاهـــزة عند  ُمــســبــقــاً 

الستالمها،  للمكتبة  مجيئهم 

عن  اإلعـــالن  سيتم  بــأنــه  علماً 

فيما  قريباً،  الكتب  حجز  آلية 

لمن  بالدخول  فقط  سُيسمح 

بالحالة  احتراز  تطبيق  يحمل 

فحص  سيتم  كما  الــخــضــراء، 

الدخول،  عند  الــحــرارة  درجــة 

الكمامة  ارتـــــداء  ضــــرورة  مــع 

أو واقــــي الـــوجـــه طــــوال وقــت 

التواجد في المكتبة، وسُيسَمح 

بــالــدخــول فــقــط لــمــن تــتــراوح 

عاماً،  و٦٠   ١٣ بين  أعمارهم 

بــاســتــعــارة  ــاً  ــي حــال ــســَمــح  يُ وال 

وحقائب  الــرقــمــيــة  األقــــراص 

الــــمــــواد وأجــــهــــزة اآليــــبــــاد أو 

الــــســــّمــــاعــــات وغــــيــــرهــــا، كــمــا 

يُشترط على الزائرين الحفاظ 

عـــلـــى الـــمـــســـافـــة االجــتــمــاعــيــة 

اآلمــنــة طـــوال الــوقــت، وأن ال 

تـــزيـــد الــتــجــّمــعــات عــلــى أكــثــر 

مـــن ٥ أشــــخــــاص، وهــــو أمــر 

يخضع للُمراقبة في كل أنحاء 

مقصورات  وستكون  المكتبة، 

الــــدراســــة الـــفـــرديـــة وأجـــهـــزة 

الستخدام  ُمتاحة  الكمبيوتر 

الــوصــول،  بأسبقية  الــجــمــهــور 

واحــد  بمستخدم  الــســمــاح  مــع 

من  مقصورة  كل  داخــل  فقط 

مــقــصــورات الــدراســة، كما أن 

سيظالن  والــمــقــهــى  الــمــطــعــم 

مغلقين حتى إشعاٍر آخر، كما 
ُمتاحة  غير  البيع  أجــهــزة  أن 
تجديد  وسيتم  لــالســتــخــدام، 
جـــمـــيـــع الـــــمـــــواد الـــُمـــســـتـــعـــارة 
المكتبة  أعضاء  لجميع  تلقائياً 
رغب  وإذا  آخــر،  إشعار  حتى 
رواد المكتبة في إعادة المواد 
الُمعارة لديهم فيمكنهم ذلك 
فـــي أي وقــــت خــــالل الــنــهــار 
ابـــــتـــــداًء مــــن تــــاريــــخ ١ يــولــيــو 
بـــاســـتـــخـــدام مـــحـــطـــة إعـــــادة 
أمام  الواقعة  بالسيارة  الكتب 
مبنى المكتبة أو في الحاويات 
ـــهـــذا الـــغـــرض  الـــُمـــخـــّصـــصـــة ل
ــــوفــــرة فـــــي الـــمـــدخـــل  ــــت ــــُم وال
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــمـــكـــتـــبـــة، وفـــي 
مكتبة  ستستمر  ذاتـــه  الــوقــت 
قــطــر فـــي تــقــديــم خــدمــاتــهــا 
رقـــمـــيـــاً فــــي إطــــــار حــرصــهــا 
مصادرها  جميع  توفير  على 
وفرص  للتصفح  اإللكترونية 
ــعــلــم واالســـتـــمـــتـــاع بــكــســب  ــت ال
الــمــعــلــومــات، والــتــشــجــيــع على 
إطــــالق الــعــنــان لـــإلبـــداع، كما 
تــتــيــح الــمــكــتــبــة الــــقــــراءة مــن 
بطاقة  بــاســتــخــدام  مــكــان  أي 
ــــة فــــــي الـــمـــكـــتـــبـــة،  ــــعــــضــــوي ال
وتــشــمــل تــلــك الــخــدمــة إتــاحــة 
والمجالت  والــدوريــات  الكتب 
ــــيــــة  ــــكــــتــــرون ـــــصـــــحـــــف اإلل وال
والموسيقى،  الفيديو  ومقاطع 
وكـــتـــب األطــــفــــال والــيــافــعــيــن 

وأنشطتهم اإللكترونية. 

 المكتبة الوطنية تفتح أبوابها .. ١٥ يوليو 
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تـــعـــكـــس   :]- ــــــــدوحــــــــة  ال

الــمــبــاحــثــات الــقــطــريــة الــتــركــيــة، 

بـــرئـــاســـة حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

الـــبـــالد الـــمـــفـــدى، وأخـــيـــه فــخــامــة 

الـــرئـــيـــس رجــــب طـــيـــب أردوغــــــان 

رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــتـــركـــيـــة 

الــيــوم،  الــبــالد  يصل  الـــذي  الشقيقة 

عــمــق الــعــالقــات األخـــويـــة الــوثــيــقــة 

قيادتهما  والـــتـــزام  الــبــلــديــن،  بــيــن 

فيه  لما  المشترك  التعاون  بتعزيز 

خــيــر الــشــعــبــيــن الــشــقــيــقــيــن فضال 

عـــن الـــتـــشـــاور الــــدائــــم حــــول كــافــة 

الــمــســتــجــدات اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 

ذات االهتمام المشترك. 

الــعــالقــات  الــزعــيــمــان  وسيبحث 

االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــــيــــن الـــبـــلـــديـــن 

الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، 

ـــــطـــــورات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة  ـــــت وأبــــــــــرز ال

والدولية.

ويكتسب توقيت الزيارة أهميته 

فــــي ظــــل الـــعـــالقـــات االســتــثــنــائــيــة 

القوية التي يتمتع بها البلدان فضال 

على  المتسارعة  المستجدات  عــن 

التي  والــدولــيــة  اإلقليمية  الــســاحــة 

تــســتــوجــب الــتــشــاور الــمــبــاشــر بين 

قادة البلدين بهدف تعزيز التعاون 

بحث  وأيضا  الثنائي  المستوى  على 

هـــذه الــمــســتــجــدات لــتــعــزيــز األمــن 

والسلم الدوليين. 

وتــــبــــرز اســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــعـــالقـــات 

سعادة  تأكيد  في  التركية  القطرية 

بن محمد  بنت راشد  السّيدة لولوة 

الخارجّية،  وزيــر  ُمساعد  الخاطر 

ــــحــــّدث الـــــرســـــمـــــّي لـــــــــوزارة  ــــمــــت ال

الــخــارجــّيــة، فــي لــقــاء عــن بُــعــد مع 

التركية،  تــرك»،  إن  إن  قناة «سي 

مؤخًرا، على أّن العالقات القطرية 

وأنها  خاص  بطابع  تتمّيز  التركّية، 

تطّورت في األوقات الصعبة.

التركي  القطري  التقارب  وأثمر 

اتــفــاقــيــة لــتــعــزيــز   ٥٢ تــوقــيــع  عـــن 

مختلف  فـــي  الــمــشــتــرك  الـــتـــعـــاون 

المجاالت الحيوية. 

دون  الماضي  الــعــام  يمض  ولــم 

فصول  من  جديًدا  فصًال  يشهد  أن 

تــعــزيــز الـــعـــالقـــات االســتــراتــيــجــيــة 

والــــتــــعــــاون الـــوثـــيـــق بـــيـــن الـــدوحـــة 

الخامسة  الــــدورة  خـــالل  وأنـــقـــرة، 

للبلدين  العليا  االستراتيجية  للجنة 

والـــتـــي عـــقـــدت فـــي الــــدوحــــة، في 

بـــرئـــاســـة   ،٢٠١٩ نـــوفـــمـــبـــر   ٢٥

حـــضـــرة صـــاحـــب الـــســـمـــو، الــشــيــخ 

تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، أمــيــر 

الرئيس  وفخامة  الــمــفــدى،  الــبــالد 

ــتــركــي، رجـــب طــيــب أردوغـــــان،  ال

وتـــــــم الــــتــــوقــــيــــع خــــاللــــهــــا عــــلــــى ٧ 

االقتصاد،  مــجــاالت  فــي  اتفاقيات 

والــتــمــدن، والــتــجــارة، والــصــنــاعــة، 

الصحة،  وقطاعات  والتكنولوجيا، 

االستراتيجي  التخطيط  عن  فضًال 

والتعاون العلمي والملكية الفكرية. 

واستهدفت هذه االتفاقيات تعزيز 

العالقات  وإثراء  الثنائية،  العالقات 

والثقافية  واالقتصادية  السياسية 

والعلمية بين البلدين. 

االستراتيجية  اللجنة  ونجحت 

ـــــذ تــــأســــيــــســــهــــا فـــي  الـــــعـــــلـــــيـــــا مـــــن

التعاون  تعزيز  فــي  ديسمبر٢٠١٤ 

ــلــديــن بــتــوقــيــع  ــب الــمــشــتــرك بــيــن ال

ـــفـــاقـــيـــات نـــوعـــيـــة فــــي مــخــتــلــف  ات

المجاالت.  

اجتماعات  انعقاد  انتظام  ويشير 

الــلــجــنــة وفـــًقـــا لـــلـــجـــدول الــزمــنــي 

المتفق عليه برئاسة قادة البلدين، 

على  مــشــتــركــة  ورغـــبـــة  إرادة  إلـــى 

أعـــلـــى مــســتــوى لــتــعــزيــز الــتــعــاون 

الــــمــــشــــتــــرك كـــبـــلـــديـــن شــقــيــقــيــن 

غنى  ال  اســتــراتــيــجــيــيــن  وحــلــيــفــيــن 

لهما عن بعضهما البعض. 

مواقف خالدة 

ويذخر تاريخ العالقات القطرية 

الـــتـــركـــيـــة الـــحـــديـــث بـــالـــعـــديـــد مــن 

ستبقى  الـــتـــي  الـــخـــالـــدة  الـــمـــواقـــف 

راســـــخـــــة فـــــي أذهـــــــــان الــشــعــبــيــن 

الــشــقــيــقــيــن. ويــســطــر تــاريــخ أزمــة 

الــــحــــصــــار الــــجــــائــــر الــــمــــفــــروض 

عــلــى دولـــة قــطــر، تــوجــه الــطــائــرة 

زيارة  أول  في  القطرية،  األميرية 

عـــمـــل خـــارجـــيـــة لـــصـــاحـــب الــســمــو 

مــنــذ افـــتـــعـــال األزمــــــة ضـــد قــطــر، 

والحليف  المخلصة  الشقيقة  إلــى 

الموثوق، تركيا، في سبتمبر ٢٠١٧. 

وأبــــدت تــركــيــا الــتــزامــا أخــالقــيــا 

ــــة  ــــي ــــســــان بــــــمــــــبــــــادئ األخـــــــــــــوة اإلن

واإلسالمية تجاه قطر ولعبت دورا 

أساسيا في إفشال مخطط الحصار 

بجسر  وأمــدتــهــا  وعــزلــهــا،  لخنقها 

جـــوي مــن الــمــواد الــغــذائــيــة ساهم 

بــــصــــورة حـــاســـمـــة فــــي امــتــصــاص 

صــدمــة الـــغـــدر فـــي شــهــر رمــضــان 

الــمــبــارك فـــي أقـــل مـــن ٤٨ ســاعــة 

فقط. من خالل التنسيق القطري-

عمليات،  غرفة  وتأسيس  التركي 

لتلبية احتياجات السوق القطرية.

ــا أن تــنــال تــركــيــا  وكــــان بــديــهــًي

الـــنـــصـــيـــب األكـــــبـــــر مـــــن زيـــــــارات 

أمــيــر الــبــالد الــمــفــدى إلــى الــخــارج 

٤ زيـــارات  ٢٠١٨ أيــضــا بــعــدد  عــام 

رســمــيــة لــلــتــعــاون الــثــنــائــي، أولــهــا 

منتصف  فــي  رسمية  عمل  زيـــارة 

يـــنـــايـــر، ثـــم مـــشـــاركـــة ســـمـــوه فــي 

الرئيس  فخامة  تنصيب  مــراســم 

ــيــســا  رجــــــب طـــيـــب أردوغــــــــــان رئ

ــلــجــمــهــوريــة الـــتـــركـــيـــة الــشــقــيــقــة  ل

فــي يــولــيــو مــن نــفــس الـــعـــام. وفــي 

زيـــارة  كــانــت  أغــســطــس،  منتصف 

ورسائلها  معناها  فــي  استثنائية 

حــــــول قــــــوة ومــــتــــانــــة الــــعــــالقــــات 

التركية. القطرية 

قطـــر وتركــيا تعـــززان الشــراكة االسـتراتيجـية
صاحب السمو يستقبل الرئيس أردوغان اليوم

ــــجــــدات اإلقــــلــــيــــمــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة ــــمــــســــت ــــي وبـــــحـــــث ال ــــائ ــــن ــــث ـــــاون ال ـــــع ـــــت ـــــدفـــــع ال ـــــارة ل ـــــزي ـــــل ــــم ل ــــه ــــت م ــــي ــــوق ت

ً ــــا ــــي ـــــة رســــــمــــــيــــــاً وشــــعــــب ـــــي ـــــرك ـــــت ـــــة ال ـــــطـــــري ـــــق ــــق قـــــــــوة الــــــعــــــالقــــــات ال ــــم ــــع ـــــــدة ت ـــــــال ـــــــف خ ـــــــواق م

تـــــنـــــاول   :]- الــــــــدوحــــــــة 
الحكومة  اعتزام  الحقيقة  برنامج 
ـــد مــن  ـــمـــزي ـــيـــة ضــــم ال اإلســـرائـــيـــل
المحتلة  الــغــربــيــة  الــضــفــة  أراضــــي 
جــدد  فيما  الــجــاري  الــشــهــر  مطلع 
اقتطاع  أي  رفضهم  الفلسطينيون 

من أراضي دولتهم. 
ونــــّوه تــقــريــر الــبــرنــامــج إلـــى أن 
اإلسرائيلي  االحتالل  وزراء  رئيس 
تنفيذ  يــعــتــزم  نــتــنــيــاهــو،  بنيامين 
فــلــســطــيــنــيــة  أراض  ضـــــم  خـــطـــة 
مرحلتين  عــلــى  الــغــربــيــة  بالضفة 

ــتــضــمــن األولــــــــى الــمــســتــوطــنــات  ت
ـــة فــــي عـــمـــق الــمــنــاطــق  ـــمـــعـــزول ال
ــفــلــســطــيــنــيــة فـــــي حـــيـــن تــشــمــل  ال
الكبرى  االستيطانية  الكتل  الثانية 
التقرير  وأضـــــاف  األردن.  وغــــور 
أنـــــــه بـــحـــســـب صـــحـــف االحــــتــــالل 
ستتضمن  األولـــــى  الــمــرحــلــة  فـــإن 
المستوطنات  على  السيادة  تطبيق 
في  الكبيرة  الكتل  خـــارج  الــواقــعــة 
 ٪١٠ يــعــادل  مــا  أو  الغربية  الضفة 
فيما  الغربية،  الضفة  أراضــي  من 
باقي  ضــم  الثانية  المرحلة  تشمل 

األردن  غــور  وبينها  المستوطنات 
الــضــفــة،  مــــن   ٪٢٠ تــمــثــل  والــــتــــي 
وبحسب خطة نتنياهو فإن عملية 
الــضــم الــتــي تــشــمــل أجـــــزاء واســعــة 
مطلع  ستبدأ  الغربية  الضفة  مــن 
األردن  غـــور  وتشمل  الــشــهــر،  هـــذا 
اإلسرائيلية  المستوطنات  وجميع 
تقديرات  وتشير  الغربية.  بالضفة 
فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى 
الضفة  مساحة  من   ٪٣٠ من  أكثر 

الغربية المحتلة. 
وزراء  رئيس  عن  التقرير  ونقل 

االحــــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي قـــولـــه إن 
إســـرائـــيـــل لـــن تـــفـــوت مـــا أســمــاهــا 
فرصة تاريخية لمد سيادتها على 
واصًفا  الغربية  الضفة  من  أجـــزاء 
الخطوة بأنها واحدة من المهمات 
كما  الجديدة،  لحكومته  الرئيسية 
أكد أن المناقشات السرية متواصلة 
مع اإلدارة اإلمريكية بشأن خطته 
الغربية  الــضــفــة  مــن  أجــــزاء  لــضــم 
وأضــاف  اإلسرائيلية،  السيادة  إلــى 
نتنياهو أنه يحث الفلسطينيين على 
وعدم  أخــرى  فرصة  تفويت  عــدم 

فــي مــحــاوالت  تضييع قـــرن آخـــر 
خطة  يقبلوا  وأن  إســرائــيــل  إلبـــادة 
دونالد  األمــريــكــي  الرئيس  ورؤيـــة 
تــــرامــــب لـــلـــســـالم والــــجــــلــــوس مــع 
أساسها  عــلــى  لــلــتــفــاوض  إســرائــيــل 

على حد تعبيره. 
وأوضح التقرير أن الفلسطينيين 
جــــددوا رفــضــهــم أي اقــتــطــاع من 
الحكومة  وشددت  دولتهم  أراضي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــلــــى رفـــــــض أي 
شــكــل مــن أشــكــال قــضــم األراضـــي 
ــفــلــســطــيــنــيــة ســـــــواء كــــــان ضــًمــا  ال

أثارت  صغيًرا أم ضًما كبيًرا، وقد 
تعهدات نتنياهو بضم المستوطنات 
الفلسطينية  األراضـــــي  فــي  غــضــبًــا 
العربية  الــدول  من  شديًدا  ورفًضا 
ــــة وكـــذلـــك الــمــنــظــمــات  ــــي واألوروب
الدولية ومنها األمم المتحدة التي 
رفضت مشروع الضم اإلسرائيلي. 
إسرائيليين  مسؤولين  أن  وذكر 
يقولون إن واشنطن لم توافق حتى 
اآلن عــلــى هـــذه الــخــطــوة، مــشــيــًرا 
برلمانًيا  ألــفــي  مــن  أكــثــر  أن  إلـــى 
وقعوا  أوروبــــا  أنــحــاء  مختلف  مــن 

خطط  بشدة  تعارض  رسالة  على 
االحــتــالل لضم أجـــزاء مــن الضفة 
الرسالة  وتثير  المحتلة،  الغربية 
المقترحات  بشأن  جدية  مخاوف 
مناسبة،  ردود  اتــخــاذ  إلــى  وتــدعــو 
إن  إسرائيلية  صحف  تــقــول  فيما 
قويًا  انتقامًيا  رًدا  يتوقع  ال  نتنياهو 
من أوروبا على ضم المستوطنات 
رغم معارضتها الشديدة وال يتوقع 
أيًضا أن يلحق ذلك ضــرًرا جسيًما 
العالم  مع  االحتالل  دولة  بعالقات 

العربي.

كيان االحتالل يواصل قضم األراضي الفلسطينية 
وفق خطة ممنهجة تتجاهل المواقف الدولية

ــة ــل ــت ــح ــم ال ـــة  ـــي ـــرب ـــغ ال ـــة  ـــف ـــض ال ـــة  ـــاح ـــس م مـــــن   ٪٣٠ مـــــن  ــــر  ــــث أك ــــــى  إل ـــل  ـــص ي الــفــلــســطــيــنــيــة  األراضــــــــــي  ـــم  ـــض ق

الدوحة -[: سلط برنامج 
تليفزيون  على  المذاع  «الحقيقة» 
قــطــر فـــي حــلــقــتــه أمـــــس، الــضــوء 
عــلــى تــوجــيــهــات حــضــرة صــاحــب 
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل 
بدعم  المفدى،  الــبــالد  أمير  ثاني 
الــشــعــب الـــســـوري الــشــقــيــق بــمــبــلــغ 
من  للتخفيف  دوالر  مليون   ١٠٠
يعيشها  الــتــي  اإلنــســانــيــة  الــمــعــانــاة 

السوريون.  
وأشـــــار تــقــريــر الـــبـــرنـــامـــج إلــى 
أنــه مــرة أخــرى تؤكد دولــة قطر 
وقوفها إلى جانب الشعب السوري 
الــشــقــيــق، فــبــنــاء عــلــى تــوجــيــهــات 
حــــضــــرة صــــاحــــب الـــســـمـــو أمـــيـــر 
الــــبــــالد الـــمـــفـــدى، أعـــلـــن ســـعـــادة 
آل  الرحمن  عبد  بن  محمد  الشيخ 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني، 
دولة  تعهد  عن  الخارجية،  وزيــر 
دوالر  مــلــيــون   ١٠٠ بــمــبــلــغ  قــطــر 
اإلنسانية  المعاناة  مــن  للتخفيف 

التي يعيشها السوريون، وجاء ذلك 
بُعد  عن  سعادته  ألقاها  كلمة  في 
حول  الــرابــع  بروكسل  مؤتمر  فــي 
والمنطقة.  ســوريــا  مستقبل  دعــم 

ـــتـــزام دولــــة قطر  وجــــدد فــيــهــا ال
واألخالقية  اإلنسانية  بمسؤوليتها 
في  األزمة  بداية  منذ  جعلتها  التي 
ســوريــا ال تدخر جــهــًدا فــي مــد يد 

العون لألشقاء السوريين إذ تجاوز 
مــجــمــوع الـــمـــســـاعـــدات الــقــطــريــة 

دوالر.  ملياري  إليهم  الموجهة 
هـــذا  أن  ـــــى  إل الـــتـــقـــريـــر  ونـــــــّوه 

فيها  أكـــد  مــنــاســبــة  كـــان  الــمــؤتــمــر 
سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء 
قطر  دولــة  دعم  الخارجية  وزيــر 
الــرامــيــة  الــدولــيــة  للجهود  الــثــابــت 
السورية  لألزمة  سياسي  حل  إلــى 
األول  جــنــيــف  بـــيـــان  أســـــاس  عــلــى 
ذات  األمــــــن  مـــجـــلـــس  وقــــــــــرارات 
الــصــلــة، داعـــًيـــا الــمــجــتــمــع الــدولــي 
إلـــى الــعــمــل بــكــل جــديــة مــن أجــل 
السوري  للنظام  القتل  آلــة  إيــقــاف 
ـــزائـــد  ال ــعــنــف  ــل ل حــــــًدا  يـــضـــع  وأن 
التطرف  وبين  بينه  فرق  ال  الذي 

واإلرهاب.
كلمة  مــن  جــزءا  التقرير  ونقل 
وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
جيل  فــيــهــا: «أي  قـــال  الــخــارجــيــة 
الحرب  عن  ينتج  أن  المتوقع  من 
ـــا شــبــوا  الـــســـوريـــة وأطــــفــــال ســـوري
والتفجيرات  الــمــدافــع  صــور  عــلــى 
والـــمـــجـــازر بــاألســلــحــة الــمــحــرمــة 
الكثير  فــي  طــالــت  والــتــي  دولـــيـــا، 

مــــن األحــــيــــان مـــدنـــهـــم وقـــراهـــم 
األوان  آن  فــــقــــد  ــــهــــم،  ــــالت وعــــائ
بجد  يعمل  أن  الــدولــي  للمجتمع 
إليقاف آلة القتل للنظام السوري، 

المتزايد».  لعنفه  حًدا  يضع  وأن 
وأضــــــــاف الــــتــــقــــريــــر: إنــــــه فــي 
تـــوصـــيـــفـــه لـــبـــشـــاعـــة الـــــوضـــــع فــي 
ســوريــا، ذكــر ســعــادة نــائــب رئيس 
الخارجية،  وزيــر  الـــوزراء  مجلس 
ـــــأن حــــرمــــان الـــشـــعـــب الــــســــوري  ب
مـــــن أبــــســــط مــــقــــومــــات الـــعـــيـــش 
التحتية  والبنية  والطعام  كالمياه 
األساسية  االجتماعية  والخدمات 
ــيــم والـــصـــحـــة بـــاإلضـــافـــة  ــعــل ــت كــال
إلـــى ارتـــفـــاع عـــدد الــنــازحــيــن إلــى 
شــخــص  مـــلـــيـــون   ١٢ يــــقــــارب  مــــا 
تــداعــيــات  يــفــضــي  أن  شـــأنـــه  مـــن 
يمكن  ال  وخطيرة  كارثية  إنسانية 
مواجهتها والنجاح في تخطيها إال 
األزمــة  ينهي  سياسي  حل  بإيجاد 

جذري. بشكل 

جهود قطر ستتواصل لدعم الشعب السوري الشقيق
في برنامج الحقيقة على تلفزيون قطر

الدوحة تعهدت 
بـ١٠٠ مليون دوالر 

للتخفيف من 
معاناة السوريين 

قطر أكدت على 
دور المجتمع 

الدولي الحاسم لحل 
األزمة السورية 

مجموع المساعدات 
القطرية الموجهة 
إلى السوريين تجاوز 

ملياري دوالر

ـــن  ـــي ـــســـوري ــــجــــاه األشـــــقـــــاء ال ـــة بـــمـــســـؤولـــيـــتـــهـــا اإلنــــســــانــــيــــة واألخـــــالقـــــيـــــة ت ـــزم ـــت ـــل الـــــدوحـــــة م

السورية لألزمة  السياسي  الحل  بدعم  ثابت  قطري  موقف 
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ــا ــاء كورون ــة لوب إعــالن عالمــي لالســتجابة الرقمّي
قطر شاركت في إطالقه عبر االتصال المرئي

شـــاركـــت  قـــنـــا:   - الـــــدوحـــــة 
دولــــــــــة قـــــطـــــر، أمــــــــــس، فــي 
الـــمـــؤتـــمـــر الــــــــــوزاري إلطــــالق 
إعالن عالمي بشأن االستجابة 
الرقمّية لوباء فيروس كورونا 
االتــصــال  عــبــر  «كوفيد-١٩»، 
المرئي، بعنوان «سد الفجوات 
الرقمية  االستجابة  الرقمية: 
لـــــوبـــــاء فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا»  . 
ومثل دولة قطر في المؤتمر 
ســــعــــادة الـــســـيـــد ســـلـــطـــان بــن 
الــدولــة  وزيـــر  المريخي  سعد 

للشؤون الخارجّية.
 وأعـــــــــرب ســـــعـــــادة وزيـــــر 
الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، 
فـــي كــلــمــة دولـــــة قــطــر أمـــام 
الـــمـــؤتـــمـــر، عــــن تـــأيـــيـــد دولــــة 
بشأن  العالمي  لــإلعــالن  قطر 
االســـتـــجـــابـــة الـــرقـــمـــّيـــة لـــوبـــاء 

فيروس كورونا.
 وأوضـــــــــــح ســـــعـــــادتـــــه أنــــه 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــطــال فيه 
تــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة كــــورونــــا 
جــمــيــع نـــواحـــي الـــحـــيـــاة، فـــإنَّ 
إيجاد السبل الكفيلة الستمرار 
فــي   ٩٠ مــــن  ألكـــثـــر  الــتــعــلــيــم 
المتأثرين  الطالب  من  المائة 
بــإغــالق الـــمـــدارس جــــراء هــذا 
ــــل أحــــــد أبـــــرز  الــــــوبــــــاء، يُــــشــــكَّ
الوقت  في  العالمّية  التحديات 
الراهن، «وال شك أن اإلعالن 
الــعــالــمــي الــــذي نُــطــلــقــه الــيــوم 
لمواجهة  هاماً  أساساً  سُيشكُل 
هذا  يفرضها  التي  التحديات 

الوباء العالمي».
حـــمـــايـــة  «إن  وأضـــــــــــــاف: 
وتعزيز الحق في التعليم تأتي 
سياسة  أولــويــات  مقدمة  فــي 

دولـــــــة قــــطــــر، وقـــــد تــمــكــنــت 

الــــمــــؤســــســــات الـــمـــعـــنـــيـــة مــن 

لتطوير  التكنولوجيا  تسخير 

الــتــعــلــيــم ومــواكــبــة الــتــطــورات 

وزارة  وضعت  وقد  العالمّية، 

الـــتـــعـــلـــيـــم والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 

بُــعــد،  عــن  للتعلُّم  الــعــمــل  آلــيــة 

المنصات اإللكترونية  وتفعيل 

هذه  لمواجهة  الطالب  لجميع 

الـــظـــروف االســتــثــنــائــيــة الــتــي 
يفرضها الوباء».

ــــــى أن  ولــــفــــت ســــعــــادتــــه إل
دولــــــة قـــطـــر تــــواصــــل ســعــيــهــا 
المطلوبة  الحلول  إيــجــاد  نحو 

التكيف  عــلــى  الـــقـــدرة  لـــزيـــادة 
مــع األزمــــات، وضــمــان إتاحة 
الـــخـــدمـــات الــعــامــة عــلــى نــحــٍو 
انــقــطــاع،  ودون  وكــفــٍؤ  فـــّعـــاٍل 
مــن خـــالل تــقــديــم الــخــدمــات 
ــة عن  الــحــكــومــيَّــة اإللــكــتــرونــيَّ

بُعد.
وبــّيــن ســعــادة وزيــر الدولة 
تعزيز  أن  الخارجية،  للشؤون 
بيئة  وتوفير  السيبراني  األمــن 
إلكترونية آمنة يأتي على رأس 
مشيراً  قــطــر،  دولـــة  أولــويــات 
الـــمـــواصـــالت  وزارة  أن  إلـــــى 
واالتــــصــــاالت أطــلــقــت الــعــديــد 
النُُظم  لحماية  المبادرات  من 
والبنية األساسية لتكنولوجيات 
الــمــعــلــومــات واالتـــصـــاالت في 

الدولة.
وقال: «ال شك أن الجرائم 

اإللـــكـــتـــرونـــّيـــة والــــتــــي كــانــت 
ضحاياها  إحـــدى  قطر  دولـــة 
واألمــن  للِسلم  تــهــديــًدا  تُشكل 
ــا لــلــقــانــون  ــتــهــاًك الــدولــيــيــن وان
كافة  على  يتعّين  لــذا  الــدولــي، 
الـــــدول الـــوفـــاء بــمــســؤولــيــاتــهــا 
فـــي الــتــصــدي لــهــذه الــجــرائــم 
ومـــعـــاقـــبـــة ُمــرتــكــبــيــهــا وفـــقـــاً 

ألحكام القانون الدولي».
مواصلة  على  سعادته  وأكــد 
دولة قطر جهودها نحو تعزيز 
الــجــانــب اإليــجــابــي الســتــخــدام 
التكنولوجيا المبتكرة والتحّول 
مجتمعاً  يُحقِّق  وبما  الرقمي، 
من  وتمكينه  اإلنسان  محوره 
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
الـــمـــنـــشـــودة بـــكـــافـــة أبـــعـــادهـــا 
االقـــتـــصـــادّيـــة واالجـــتـــمـــاعـــّيـــة 

والبيئّية وغيرها.

ــــــــي الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــم.. تــــــتــــــصــــــدر أولــــــويــــــاتــــــنــــــا ـــــــحـــــــق ف ــــــي: حــــــمــــــايــــــة وتـــــــعـــــــزيـــــــز ال ــــــخ ــــــري ــــــم ال

ُّ

 قطر 
حريصة على 

تعزيز األمن 
السيبراني 

وتوفير بيئة 
إلكترونية 

آمنة

إسطنبول - ا ف ب:

تــنــطــلــق غـــــداً الــجــمــعــة في 

ــاً مــحــاكــمــة ٢٠  ــّي تــركــيــا غــيــاب

ــهــمــهــم الــقــضــاء  ــّت ســــعــــودّيــــاً ي

الــــتــــركــــي بـــقـــتـــل الـــصـــحـــافـــي 

خاشقجي  جــمــال  الــســعــودي 

عام ٢٠١٨ في إسطنبول.

وتـــــبـــــدأ الــــُمــــحــــاكــــمــــة فــي 

ـــة فــي  ـــســـّي ـــي ـــرئ الـــمـــحـــكـــمـــة ال

إســطــنــبــول الــجــمــعــة الــســاعــة 

الــمــحــّلــي  بــالــتــوقــيــت   ١٠،٠٠

وفـــــــق مــــــا قــــالــــتــــه خـــديـــجـــة 

جــنــكــيــز، مــضــيــفــًة «ســـأكـــون 

هناك أيضاً».

في  عاّمون  مّدعون  ووّجه 

تركيا اّتهامات في وقت سابق 

ــعــشــريــن ســــعــــودّيــــاً، بــيــنــهــم  ل

مــعــاونــان بـــــارزان ســابــقــان لـ 

بن سلمان، في ختام تحقيق 

اســـتـــمـــّر أكـــثـــر مـــن عــــام فــي 

قضّية مقتل خاشقجي.

ـــمـــّدعـــي  وذكـــــــر مـــكـــتـــب ال

ـــبـــول فــي  الـــــعـــــام فـــــي إســـطـــن

بــــيــــان وقـــــتـــــذاك أّنـــــــه جـــرى 

إعـــــداد قــــرار اّتـــهـــامـــي، وهــو 

ـــد لــــبــــدء مــحــاكــمــة  ـــمـــّه مـــــا ي

بــــحــــّق الـــمـــّتـــهـــمـــيـــن. ويــشــيــر 

السابق  النائب  أّن  إلى  القرار 

لــرئــيــس الــمــخــابــرات الــعــاّمــة 

أحــمــد عــســيــري والــمــســتــشــار 

الملكي  الـــديـــوان  فــي  الــســابــق 

القحطاني  ســعــود  الــســعــودي 

اغتيال  لعملّية  الُمدّبران  هما 

خاشقجي.

وتقول تركيا إّن خاشقجي 

ـــّطـــع  تـــــعـــــّرض لـــلـــخـــنـــق ثـــــم ُق

مجموعة  جــانــب  مــن  جــســده 

مــــــن الـــــســـــعـــــودّيـــــيـــــن داخــــــل 

القنصلّية. ولم يُعثر قّط على 

كان  الــذي  الصحافي  جثمان 

يبلغ من العمر ٥٩ عاماً، على 

التركّية  الــدعــوات  من  الــّرغــم 

بالتعاون  للرياض  المتكّررة 

في هذا اإلطار.

تحضر  أن  الــمــتــوّقــع  ومـــن 

أنييس كاالمار، خبيرة األمم 

المّتحدة المعنّية بالقتل خارج 

نـــطـــاق الـــقـــضـــاء، الــمــحــاكــمــة 

تأكيد  اآلن  حّتى  يتّم  لم  التي 

افتتاحها الجمعة رسمّياً.

في أواخر مايو، أعلن أبناء 

قتلة  عن  «العفو»  خاشقجي 

والــدهــم. وبــعــد ســاعــات على 

اإلعــــالن عــن الــعــفــو، أصـــّرت 

خـــديـــجـــة جـــنـــكـــيـــز، خــطــيــبــة 

أّن  على  التركّية،  خاشقجي 

العفو  حـــّق  يملك  ال  «أحـــــداً» 

عن قتلته.

وقـــــــالـــــــت جــــنــــكــــيــــز عـــلـــى 

«تـــويـــتـــر»، «لــيــس ألحـــد حــّق 

وسأستمّر  قتلته.  عــن  العفو 

بالعدالة،  يطالب  من  وكّل  أنا 

نحّقق  حتى  جمال،  أجل  من 

مرادنا».

وقامت السلطات السعودّية 

بمحاكمة عدد من المّتهمين 

إّنهم  قالت  خاشقجي،  بقتل 

لتنفيذ  تــركــيــا  إلــــى  تـــوّجـــهـــوا 

علمها.  دون  مـــن  الــجــريــمــة 

أحكام  أشــهــر  قبل  وصـــدرت 

باإلعدام والسجن، في قضّية 

واسعة.  دولّية  إدانــات  أثــارت 

المّتهمين  أسماء  تُعرف  ولم 

المحاكمة  وجــــرت  رســمــّيــاً، 

بعيداً عن وسائل اإلعالم.

ً بدء ُمحاكمة قتلة خاشقجي في إسطنبول غدا
في مراكز االحتجاز والسجون غير الرسمّية.. الغارديان:غيابياً لـ ٢٠ متهماً سعودياً

لندن - وكاالت: ألقت صحيفة الغارديان 

الــبــريــطــانــيــة الـــضـــوء عــلــى تــقــريــر حــقــوقــي 

يتعّرض  التي  االنتهاكات  حجم  عن  يكشف 

لها اليمنيون في مراكز االحتجاز والسجون 

تديرها  التي  تلك  سيما  ال  الرسمّية،  غير 

جـــمـــاعـــات مــســلــحــة مـــدعـــومـــة مــــن دولــــة 

اإلمارات.

منظمة  أعـــّدتـــه  الــــذي  الــتــقــريــر  ويــظــهــر 

وتــيــرة  ارتــفــعــت  كــيــف  اليمنية  «مــواَطــنــة» 

االعــتــقــاالت والــقــتــل خــــارج نــطــاق الــقــانــون 

خمس  من  أكثر  منذ  المستمر  النزاع  خالل 

سنوات.

مايو  بين  الــفــتــرة  فــي  المنظمة  ووثــقــت 

٢٠١٦ وأبريل ٢٠٢٠ أكثر من ١٦٠٠ اعتقال 

و٣٤٤  قـــســـريـــاً،  اخـــتـــفـــاًء  و٧٧٠  تــعــســفــي، 

حــالــة تــعــذيــب، مــنــســوبــة لــجــمــيــع األطــــراف 

اليمن. في  الُمتحاربة 

مسؤولون  الحوثيين  أن  التقرير  ووجــد 

عـــن مــعــظــم عــمــلــيــات االعـــتـــقـــال الــتــعــســفــي 

واالختفاء القسري، لكنه أشار إلى أن القوات 

اإلماراتية والجماعات المسلحة الموالية لها 

مسؤولة عن أكثر حاالت المعاملة الوحشية 

على عقب  للسجناء، بما فيها تعليقهم رأساً 

الجنسّية. واالنتهاكات  لساعات، 

وفـــــي ســـجـــن ٧ أكـــتـــوبـــر الــــــذي تــســيــطــر 

من  المدعومة  األمــنــي  الــحــزام  قــوات  عليه 

اإلمــــــــارات فـــي مــحــافــظــة أبـــيـــن، تـــعـــّرض 

الـــمـــعـــتـــقـــلـــون إلـــــى أبـــشـــع الـــــظـــــروف وفـــقـــاً 

البول،  شــرب  على  أجــبــروا  حيث  للتقرير، 

واالنتهاكات  بالمطارق،  للضرب  وتعّرضوا 

الجنسّية.

ونقل التقرير عن شهود قولهم إن جثث 

مستشفى  فناء  في  ألقيت  الُمعتقلين  بعض 

قريب من السجن.

فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، حـــمـــلـــت مــنــظــمــة 

«مـــواطـــنـــة» الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة مــســؤولــيــة 

بــعــض االنــتــهــاكــات، وقـــالـــت إنــهــا مــســؤولــة 

حالة  و٦٥  اخــتــفــاًء،  و٩٠  اعــتــقــاالً،   ٢٨٢ عــن 

تعذيب، و١٤ وفاة أثناء االحتجاز.

(أمنستي)  الدولية  العفو  منظمة  ووّثقت 

ممنهج  بشكل  ترتكب  صارخة  «انتهاكات 

بـــال مــحــاســبــة.. تــصــل إلـــى مــصــاف جــرائــم 

تُشرف  التي  السرّية  السجون  في  الحرب» 

عليها دولة اإلمارات في جنوبي اليمن.

ميليشيات اإلمارات تعّذب اليمنيين

قطر: الحصار الجائر تسبب في انتهاكات لحقوق اإلنسان
طالبت المفوضة السامية بإيقافه وُمحاسبة المسؤولين عنه ومنع تكراره

جنيف - قنا: جــددت دولــة قطر التأكيد على 

أن الحصار الجائر، والتدابير القسرية االنفرادية 

الــمــفــروضــة عــلــى الـــدولـــة والــتــي دخــلــت عامها 

الرابع، تسبب في انتهاكات عديدة لحقوق اإلنسان 

الفنية  البعثة  ِقبل  من  مفّصل  بشكل  توثيقها  تّم 

لمكتب الــمــفــوضــيــة الــســامــيــة لــحــقــوق اإلنــســان، 

والــعــديــد مـــن الــمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة الــدولــيــة. 

استمرار  إلــى  «بالنظر  أنــه  قطر  دولـــة  وأكـــدت 

في  لألزمة  حل  غياب  ظل  في  االنتهاكات  هــذه 

إبالغنا  السامية  المفوضة  من  نأمل  فإننا  األفــق 

بالخطوات التي تنوي اتخاذها للعمل على وقف 

هذه االنتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها ومنع 

تكرارها». جاء ذلك في كلمة دولة قطر خالل 

للمفوضة  السنوي  التقرير  حول  التفاعلي  الحوار 

عن  الشفوي  والتحديث  اإلنسان  لحقوق  السامية 

سعادة  ألقاها  والتي  «كوفيد-١٩»  ،  كورونا  وبــاء 

الدائم  المندوب  المنصوري  خلفان  علي  السفير 

لدولة قطر لدى مكتب األمم المتحدة بجنيف. 

التي  «كوفيد-١٩»    جــائــحــة  إن  ســعــادتــه،  وقـــال 

اجتاحت العالم تمثل تحدياً كبيراً للجميع، مؤكداً 

يكون  أن  يجب  االحترازّية  اإلجـــراءات  جميع  أن 

هدفها األساسي حماية الصحة العامة، كما أكد 

واحترام  الدولي،  التضامن  تعزيز  ضــرورة  على 

حقوق اإلنسان في مرحلتي االستجابة واالنتعاش 

بعد األزمــة. وشــّدد على أن دولــة قطر حرصت 

على توفير الفحوصات وخدمات الرعاية الصحّية 

وقــال:  أرضــهــا،  على  يعيش  مــن  لكل  المجانية 

من ٥٠٠  أكثر  عن  أميري  عفو  إصــدار  تــّم  «كما 

واإلنسانية،  الصحية  لظروفهم  مراعاة  سجين، 

الــوافــدة  العمالة  لحماية  كبيرة  جــهــود  ــذلــت  وبُ

خالل أزمة كورونا حيث تم إلزام أصحاب العمل 

بدفع األجــور، وتم إطالق خدمة تلقي الشكاوى 

العمالّية».

على  أنه  المنصوري،  السفير  سعادة  وأوضــح 

القانوني  غير  الحصار  ورغم  الدولي،  المستوى 

المجاالت  وإغــالق  قطر  دولــة  على  المفروض 

الجوية والبرية والبحرية من قبل دول الحصار، 

فــقــد اســتــجــابــت الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا لــلــنــداءات 

وقدمت  الجائحة  هــذه  آثـــار  لمواجهة  الــرامــيــة 

للعديد  واللوجستي  الطّبي  الدعم  أنــواع  مختلف 

من الدول.

وفــــي هــــذا الـــصـــدد أشــــار ســعــادتــه إلــــى دعــم 

والمؤسسات  المنظمات  من  للعديد  قطر  دولة 

الصحّية التي تعمل على تطوير لقاحات وضمان 

صــمــود الــرعــايــة الصحية فــي الــــدول األخـــرى، 

مليون   ١٤٠ بمبلغ  مساهمة  تقديم  وقــال: «تــم 

دوالر لهذه المنظمات».

السامية  للمفوضة  بالشكر  ســعــادتــه  وتــقــّدم 

لحقوق اإلنسان، على بيانها المقّدم للمجلس في 

هذه الدورة.

ـــعـــد كــــورونــــا ــــاش ب ــــع ــــت ـــة واالن ـــاب ـــج ـــت ــــي مـــرحـــلـــتـــي االس ـــضـــامـــن الـــــدولـــــي واحـــــتـــــرام حــــقــــوق اإلنـــــســـــان ف ـــت ـــز ال ـــعـــزي ت

قطر وفرت 
الفحوصات 

وخدمات 
الرعاية الصحية 

المجانية لكل 
من يعيش على 

أرضها

عفو أميري عن 
أكثر من ٥٠٠ 

سجين مراعاة 
لظروفهم 

الصحّية 
واإلنسانّية

جهود كبيرة 
لحماية العمالة 

الوافدة خالل 
األزمة وإلزام 

أصحاب العمل 
بدفع األجور

رغم الحصار 
قدمت قطر 

الدعم الطّبي 
واللوجستي 
للعديد من 

الدول لمواجهة 
الجائحة

لقاحات تطوير  على  العاملة  الصحّية  والــمــؤســســات  للمنظمات  دوالر  مليون   ١٤٠ ـــ  ب قــطــري  ــم  دع
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القدس المحتلة - (أ ف ب): 

تــكــثــفــت الـــمـــواقـــف الــرافــضــة 

لضّم  إسرائيل  خطة  لتطبيق 

وتظاهر  الضفة،  مــن  أجـــزاء 

رفضاً  بــاآلالف  الفلسطينيون 

لـــهـــا، بــالــتــزامــن مـــع الــمــوعــد 

الــــــــذي حــــــّددتــــــه الـــحـــكـــومـــة 

ــاراً  ــب اإلســرائــيــلــيــة لــتــعــلــن اعــت

مـــنـــه آلــــيــــة تــنــفــيــذ الـــخـــطـــة. 

يــصــدر  لــــم  إعــــــالن  أي  لـــكـــن 

يــوم أمــس عن رئيس الــوزراء 

بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو فـــي هــذا 

الـــشـــأن مـــا ألــقــى بــظــالل من 

إعالنها  توقيت  على  الغموض 

ـــجـــانـــب اإلســـرائـــيـــلـــي.  مــــن ال

ـــــذي  ــــمــــوجــــب االتــــــفــــــاق ال وب

تــشــّكــلــت بــمــوجــبــه الــحــكــومــة 

االئـــتـــالفـــيـــة فــــي إســـرائـــيـــل، 

موعداً  يوليو  من  األول  حــّدد 

لــــإلعــــالن عــــن اســتــراتــيــجــيــة 

تنفيذ جزء من خطة الرئيس 

األمـــريـــكـــي دونــــالــــد تـــرامـــب 

األوســط،  الــشــرق  فــي  للسالم 

المستوطنات  بضم  والمتعلق 

ــيــة ومــنــطــقــة غــور  اإلســرائــيــل

فــي  االســتــراتــيــجــيــة  األردن 

الضفة.

 في غزة، رفع متظاهرون 

ــــــــوا دعـــــــــــــوة الــــفــــصــــائــــل  ــــــــّب ل

الفلسطينية للتظاهر، األعالم 

كتب  والفـــتـــات  الفلسطينية 

لضم  «ال  مثل  عبارات  عليها 

فلسطين  واألغـــــــوار،  الــضــفــة 

ورّددوا  بــالــدم».  ســنــحــّررهــا 

«إسقاط»  إلى  تدعو  هتافات 

في  وشـــارك  الــضــم.  مخطط 

الـــتـــظـــاهـــرة قــــــادة الــفــصــائــل 

المكتب  رئــيــس  بينهم  ومـــن 

في  حماس  لحركة  السياسي 

وأمين  الــســنــوار،  يحيى  غــزة 

ســـر حـــركـــة فــتــح فـــي قــطــاع 

غــــــزة أحــــمــــد حــــلــــس. وقـــــال 

الــقــيــادي فــي حــركــة حماس 

«المحتل  رضــــوان  إســمــاعــيــل 

عن  التداعيات  كامل  يتحّمل 

هذه الحماقة وهذه الجريمة 

إلى  السلطة  داعياً  الجديدة»، 

«سحب االعتراف بهذا الكيان 

المتظاهر  وقال  الصهيوني». 

نفّعل  أن  بد  «ال  عناية  رفيق 

تهاب  ال  إسرائيل  المقاومة، 

وســائــل  وتــشــيــر  الــــقــــوة».  إال 

ـــــى أن  إعــــــالم إســـرائـــيـــلـــيـــة إل

مرحلة  في  يعلن  قد  نتنياهو 

أولـــــــى عــــن خــــطــــوة رمـــزيـــة 

فقط، كضم مستوطنة واحدة 

ورفض  القدس.  ضواحي  في 

تــرامــب  خــطــة  الفلسطينيون 

ـــــك مـــخـــطـــط الــــضــــم،  وكـــــذل

على  أنهم  أيضاً  أعلنوا  لكنهم 

مع  البدائل  لمناقشة  استعداد 

اإلسرائيليين. وقال أمين سر 

الفلسطينية  التحرير  منظمة 

صــــائــــب عــــريــــقــــات لـــوكـــالـــة 

فـــرانـــس بــــرس الـــثـــالثـــاء «لــن 

نجلس على طاولة مفاوضات 

خطة  أو  الــضــم  اقـــتـــراح  يــتــم 

ترامب عليها». وأضاف «إنها 

لــيــســت خـــطـــة، إنــــه مــشــروع 

إلضفاء الشرعية على احتالل 

األراضـــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة». 

المجتمع  مــعــظــم  ويُــــعــــارض 

خطة  صريح  وبشكل  الدولي 

الــوزراء  رئيس  واعتبر  الضم. 

جونسون  بــوريــس  البريطاني 

صحيفة  نشرته  له  مقال  في 

«يــــــديــــــعــــــوت أحــــــــرونــــــــوت» 

اإلســرائــيــلــيــة أمـــس، أن هــذه 

«متعارضة  ستكون  الخطوة 

طويلة  إســرائــيــل  مــصــالــح  مــع 

جونسون  وأضــــاف  الـــمـــدى». 

الــــــــــــذي يــــعــــتــــبــــر مـــــــن أشـــــد 

الـــمـــدافـــعـــيـــن عــــن إســـرائـــيـــل، 

أن «الــضــم ســيــشــّكــل انــتــهــاكــاً 

وتــعــارض  الــدولــي».  للقانون 

من  والعديد  وألمانيا  فرنسا 

الـــــدول األوروبــــيــــة األخــــرى، 

واألمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة مــخــطــط 

األردني  العاهل  وحذر  الضم. 

الشهر  الثاني  اهللا  عبد  الملك 

الـــضـــم  أن  مــــــن  الـــــمـــــاضـــــي 

ـــــــزاع واســــع  ســــيــــؤدي إلـــــى «ن

الـــــنـــــطـــــاق». ومـــنـــطـــقـــة غـــور 

لـــألراضـــي  ــتــاخــمــة  ُم األردن 

األردنــــيــــة. ويــرتــبــط كـــل من 

الــــدول  بــيــن  ومــصــر  األردن 

الــعــربــيــة بــمــعــاهــدة ســالم مع 

مفوضة  واعتبرت  إســرائــيــل. 

األمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة الـــســـامـــيـــة 

لــــحــــقــــوق اإلنــــــســــــان مــيــشــيــل 

باشليه هذا األسبوع، ُمخطط 

الضم «غير شرعي» ُمحذرة 

مـــن أن الـــعـــواقـــب قـــد تــكــون 

«كارثية». وقال وزير الدفاع 

بيني  باإلنابة  الــوزراء  ورئيس 

يوليو  مــن  األول  إن  غــانــتــس 

«ليس ُمقّدساً».

  آالف الفلسطينيين يتظاهرون رفضاً لخطة الضم  
 غموض في التوقيت اإلسرائيلي إلعالنها 

 تظاهرات في غزة رفضاً لمخطط الضم اإلسرائيلي (أ ف ب) 

 حملة اعتقاالت في القدس والضفة 

ذكرت  ووكـــاالت:  قنا   - المحتلة  القدس 
وكالة سما الفلسطينية لألنباء أن «المقاومة 
باتجاه  صــاروخــاً   ٢٠ أطلقت  الفلسطينية» 
حيث  أمــس  فجر  دقيقة   ٦٠ خــالل  البحر 
الثانية  الساعة  حتى  الصواريخ  إطالق  توالى 
بينما  هــذا  يأتي  أمــس.  فجر  مــن  والنصف 
بأن  الرسمية  اإلسرائيلية  اإلذاعـــة  أفـــادت 
في  الفلسطينية  المنظمات  أصــاب  «جنوناً 
أقل  فــي  البحر  بــاتــجــاه  صــواريــخ   ١٠ غـــزة، 
رسالة  «هــذه  ُموضحة:  دقيقة»،   ٣٠ مــن 
ويــتــزامــن  اإلســرائــيــلــي».  للجيش  واضــحــة 
إطـــالق هـــذه الــصــواريــخ بــاتــجــاه الــبــحــر مع 
أراض  ضــم  خطوة  إسرائيل  تطبيق  موعد 
لخطة  وفقاً  واألغـــوار،  الغربية  الضفة  من 
الـــســـالم األمـــريـــكـــيـــة الـــُمـــســـّمـــاة بـــ»صــفــقــة 
وعربي  فلسطيني  رفــض  ظل  في  الــقــرن» 

ودولي واسع لتنفيذها. 
 من جهة ثانية، اعتقلت قوات االحتالل 
فــي  فــلــســطــيــنــيــاً   ٢٠ أمــــــس،  اإلســـرائـــيـــلـــي 
والضفة  المحتلة  بالقدس  مختلفة  مناطق 
قوات  أن  محلية  مصادر  وأفادت  الغربية. 
من  فــلــســطــيــنــيــيــن   ١٠ اعــتــقــلــت  االحـــتـــالل 

اعتقلت  كما  الــقــدس.  بمدينة  أحــيــاء  عــدة 
محافظة  مــن  فلسطينيين   ٤ الــقــوات  تلك 
نــابــلــس، وأربـــعـــة آخــريــن بــيــنــهــم ســيــدتــان 
فــيــمــا  ـــيـــرة.  ـــب وال اهللا  رام  مــحــافــظــة  مـــن 
أحدهما  اثنين  فلسطينيين  اعتقال  جــرى 
خريشة،  حسني  سليمان  الــُمــحــّرر  األســيــر 
منزلي  داهـــمـــت  أن  بــعــد  طــولــكــرم  شـــرق 
طائرات  حّلقت  ثانية،  جهة  من  ذويهما. 
أمس،  اإلسرائيلي،  للكيان  تابعة  استطالع 
وذكـــرت  غـــزة.  قــطــاع  أجــــواء  مختلف  فــي 
ـــاء الــفــلــســطــيــنــيــة أن طـــائـــرات  ـــب وكـــالـــة األن
ارتفاعات  على  تجوب  إسرائيلية  استطالع 
ُمنخفضة، ُمختلف أجواء مدن ومخيمات 
ساعات  وحتى  الفجر  ساعات  منذ  القطاع 
حربية  طائرة  قصفت  قد  وكانت  الصباح. 
خالية  أرضــاً  الماضية  الجمعة  إسرائيلية، 
ــبــلــح وســــط قــطــاع  شـــرقـــي مــديــنــة ديــــر ال
غزة، كما قصفت مدفعية االحتالل موقعاً 
بــقــذيــفــتــيــن، عــلــى األقــــــل، شـــمـــال شــرقــي 
مدينة غزة، قرب مقبرة الشهداء، ما أدى 
دون  فيه..  النيران  واشتعال  تدميره  إلــى 

أن يبلغ عن وقوع إصابات. 

 غزة: المقاومة تطلق ٢٠ صاروخاً 
تجريبياً تجاه البحر 

 صاروخ للمقاومة أطلق من غزة 

قـــال  وكـــــــاالت:   - بـــاريـــس 
ســـفـــيـــر تـــركـــيـــا فــــي بـــاريـــس 
ــنــتــهــج  ت فــــرنــــســــا  إن  أمـــــــس 
ســيــاســة «مـــنـــحـــازة» بــشــأن 
ـــطـــرف عــن  لــيــبــيــا وتـــغـــض ال
انـــتـــهـــاكـــات حـــظـــر األســلــحــة 
المتحدة  األمم  تفرضه  الذي 
مـــن قــبــل اإلمــــــارات ومــصــر 
لــصــالــح خــلــيــفــة حــفــتــر قــائــد 
قــــــوات الـــتـــمـــر شـــــرق لــيــبــيــا. 
حقي  إسماعيل  السفير  وقال 
مـــوســـى فـــي جــلــســة ألعــضــاء 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــفــرنــســي 
«الـــحـــظـــر يُـــنـــتـــهـــك كــــل يـــوم 
مــــن الـــــحـــــدود الـــمـــصـــريـــة.. 
وكــــــل يــــــوم هــــنــــاك طــلــعــات 
جــــويــــة مــــن اإلمــــــــــارات إلـــى 
لــيــبــيــا. لــــمــــاذا ال يـــتـــم طـــرح 
«نعتقد  وأضــاف:  األسئلة؟». 
أنـــهـــم يــتــعــامــلــون مـــع األمـــر 
بـــشـــكـــل انـــتـــقـــائـــي مــــا يُــــعــــّزز 
الـــدعـــم الــمــقــدم لــحــفــتــر في 
السفير  حـــّذر  كــمــا  الـــشـــرق». 
شمال  حلف  أن  مــن  التركي 
األطـــلـــســـي (نــــاتــــو) بـــال تــركــيــا 
وذلك  الحلف،  نهاية  سيعني 

فيه  أعــضــاء  إشـــارة  على  رداً 

التركية»  «اإلمــبــريــالــيــة  إلــى 

وتعريض الوجود التركي في 

أوج  وفي  «للخطر».  الحلف 

تـــوتـــر بــيــن فــرنــســا وتــركــيــا، 

قــــــال ســـفـــيـــر أنـــــقـــــرة أمـــــام 

لــجــنــة الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 

الشيوخ  مجلس  فــي  والــدفــاع 

بال  ناتو  «تــصــوروا  الفرنسي: 

ناتو  هناك  يكون  لــن  تركيا! 

بــال تــركــيــا! لــن تــعــرفــوا كيف 

والعراق  طهران  مع  تتعاملوا 

المتوسط  وجــنــوب  وســوريــا 

والـــقـــوقـــاز ولــيــبــيــا ومــصــر». 

موسى  حقي  إسماعيل  وتابع 

في  بلد  أي  ليست  أن «تركيا 

وزنها  إلــى  مشيراً  الــحــلــف»، 

السكاني والعسكري. وأضاف 

«حــرســنــا الــجــانــب الــجــنــوبــي 

والــــشــــرقــــي خــــــالل الـــحـــرب 

وفي  كبيرة  بجهود  الــبــاردة 

حساب  عــلــى  األحــيــان  بــعــض 

ورّد  وشعبنا».  امتنا  ازدهــار 

وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي 

مـــولـــود تـــشـــاوش أوغـــلـــو يــوم 

فرنسا  منهج  بشجب  الثالثاء 

«المدّمر» في ليبيا واتهامها 

بالسعي لتعزيز وجود روسيا 

مّزقته  الـــذي  الــبــلــد  هــذا  فــي 

 .٢٠١١ منذ  األهلية  الــحــرب 

حفتر  المتمّرد  اللواء  ويلقى 

دعــــــم اإلمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 

الــمــتــحــدة ومــصــر وروســـيـــا. 

فــرنــســا  أن  مــحــلــلــون  ــــرى  وي

أيـــضـــاً تــدعــمــه رغــــم نــفــيــهــا. 

تركيا  أيضاً  باريس  واتهمت 

باستهداف إحدى فرقاطاتها 

يشتبه  سفينة  اعتراض  خالل 

بــانــتــهــاكــهــا حـــظـــر األســلــحــة 

وهو  ليبيا،  على  الــمــفــروض 

ـــقـــرة. واعــتــبــرت  مـــا نــفــتــه أن

فرنسا ذلك دليالً جديداً على 

للناتو.  الدماغي»  «الموت 

 باريس تتجاهل انتهاكات اإلمارات ومصر في ليبيا 
 السفير التركي للشيوخ الفرنسي:

 قوات من الوفاق تحتفل بإبعاد خطر حفتر عن طرابلس 

 خالل قّمة ثالثية عن بُعد ضّمت بوتين وروحاني  

أسطنبول - األناضول: أكد الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، أن أولوية بالده في 
سوريا، هي الحفاظ على وحدتها السياسية 
وســيــادة أراضــيــهــا وإرســــاء الــهــدوء تمهيداً 
لحل دائم للصراع فيها. جاء ذلك في كلمة 
ثالثية  قمة  خــالل  أمــس،  التركي،  للرئيس 
عن بُعد عبر الفيديو كونفرانس، حول الملف 
فالديمير  الروسي  نظيريه  تضم  السوري، 
بــوتــيــن واإليــــرانــــي حــســن روحـــانـــي. وقـــال 
أردوغان: «أولويتنا في سوريا الحفاظ على 
وحدتها السياسية وسيادة أراضيها وإرساء 
فيها».  للصراع  دائــم  لحل  تمهيداً  الــهــدوء 
وأضاف أن أنقرة ستواصل بذل الجهود من 
في  والرخاء  واالستقرار  األمن  إحالل  أجل 
سوريا. وأشار إلى أن ُمحادثات أستانا التي 
بشكل  ساهمت   ،٢٠١٧ نوفمبر  فــي  بـــدأت 

كبير في إحالل السالم واألمن واالستقرار 
إلى  وقفت  تركيا  أن  إلى  ولفت  سوريا.  في 
بداية  منذ  الشقيق  الــســوري  الشعب  جــانــب 
األزمــــــة، واســتــضــافــت مــاليــيــن الــســوريــيــن 
والدينية  العرقية  الهوية  بين  تمييز  دون 
بذل  ستواصل  تركيا  أن  وأكــد  والعقائدية. 
قـــصـــارى جــهــودهــا لــضــمــان عـــــودة األمـــن 
سوريا  الجار  البلد  في  واالستقرار  والسالم 
بـــأقـــرب وقــــت. وحــــول فـــيـــروس كـــورونـــا، 
األرواح  لفقدان  أسفه  عن  أردوغــان  أعرب 
وتعازي  تعازيه  ُمقدماً  وروسيا،  إيران  في 
الشعب التركي للرئيسين الروسي واإليراني. 
الدول  جانب  إلى  وقفت  تركيا  أن  وأضــاف 
الصديقة والشقيقة في مكافحة الفيروس، 
ُمشيراً إلى إرسال مساعدات طبية إلى ١٣٧ 

دولة. 

أنــقــرة - وكـــاالت: كشفت وســائــل إعــالم 
تــركــيــة عــن إجــــراء قــائــد الــقــوات البحرية، 
الليبية  العاصمة  إلى  زيــارة  أوزبــال،  عدنان 
طــرابــلــس، هــي األولـــى مــن نــوعــهــا. ونقلت 
«حــريــيــت»  صحيفة  بينها  إعــــالم  وســائــل 
ووكــالــة «األنـــاضـــول» عــن مــصــادر مطلعة 
أن «أوزبال» اجتمع برئيس األركان العامة 
للجيش الليبي، محمد الشريف، في قاعدة 
«بو ستة» البحرية في طرابلس. ولم ترشح 
لكن  المباحثات.  بشأن  تفاصيل  الفور  على 
أنباء  إثــر  تأتي  أنها  إلــى  أشــارت  «حرييت» 

عـــن تــلــقــي الـــلـــواء االنــقــالبــي خــلــيــفــة حفتر 
رســـائـــل دعـــم قــويــة مـــن فــرنــســا وروســـيـــا، 
إلى  وُمــرتــزقــة  ُمقاتالت  األخــيــرة  وإرســـال 
مــنــاطــق ســيــطــرتــه. وشــــــّددت «حــريــيــت» 
عــلــى أهــمــيــة الـــزيـــارة، وقــالــت إنــهــا الثانية 
عن  التعبير  سياق  في  األهمية،  حيث  من 
متانة التعاون ودعم أنقرة لطرابلس. وكان 
وزير  برئاسة  المستوى،  رفيع  وزاري  وفد 
الخارجية مولود جاويش أوغلو، قد أجرى 
يونيو   ١٧ فــي  الليبية  العاصمة  إلــى  ـــارة  زي

الماضي. 

 أردوغان: نسعى للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا 

 قائد البحرية التركية يُجري مباحثات مع طرابلس 

 أردوغان ُمشاركاً بالقمة الثالثية عن بُعد مع بوتين وروحاني 

المرصد السوري: يونيو األقل 
حصيلة للقتلى المدنيين 

لحقوق  الـــســـوري  الــمــرصــد  أفــــاد  أ:  ب  د   - دمــشــق 
اإلنسان أمس بأن شهر يونيو الماضي شهد أقل حصيلة 
عام  السورية  الثورة  بدء  منذ  المدنيين  للقتلى  شهرية 
شهد  الــمــاضــي  الــشــهــر  أن  الــمــرصــد  وأوضـــــح   .٢٠١١
دون  طفالً   ١٢ بينهم  المدنيين،  من  قتيالً   ٦٨ سقوط 
سن الـ١٨ وأربع سيدات. وحذر المرصد من أنه «رغم 
الدماء  نزيف  أن  إال   ... لحلول  التوصل  محاوالت  كل 
القتل  يــزال  وال  السورية  األرض  على  مستمراً  يــزال  ال 
واالقــتــتــال مــســتــمــراً دونــمــا ســــالم». وحـــث األطـــراف 
الدولية مجدداً للعمل الجاد والمستمر بأقصى طاقاتها 

من أجل وقف نزيف دم أبناء الشعب السوري. 

جزائرية  محكمة  قضت  ب:  ف  أ   - الــجــزائــر 
أمــــس بــالــســجــن لــمــدة ١٨ عـــامـــاً فـــي حــــّق رجــل 
السابق  الرئيس  من  المقّرب  حــّداد  علي  األعمال 
عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد حوكم فيها 
أيضاً رئيسا وزراء ووزراء سابقون، بحسب ما أفاد 
أحد محامي الدفاع. وذكر المحامي خالد بورايو، 
 ١٨ بالسجن  قضت  «المحكمة  أن  حـــداد،  وكيل 
سنة لعلي حداد وأربع سنوات إلخوته الخمسة مع 
مصادرة كل أمالكهم». وأضاف أن رئيسي الوزراء 
األســبــقــيــن عــبــد الــمــالــك ســـالل وأحــمــد أويــحــيــى 
علي  ــالحــق  ويُ ســنــة».  لــمــدة ١٢  بالسجن  «أديــنــا 
حّداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات 

الطرق  في  متخّصصة  مجموعة  أكبر  وصاحب 
«الحصول  بتهم  معه،  ومــن  الكبرى  والمنشآت 
على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام 
استغالل  وإســاءة  العام  المال  و»تبديد  القوانين» 
مجال  في  والرشوة  المصالح  وتعاُرض  الوظيفة 
أحكام  صــدرت  كما  العمومية».  الصفقات  إبــرام 
غول  عمار  حــق  فــي  ســنــوات  عشر  لمدة  بالسجن 
األشغال  وزيــر  منصب  سنة  لمدة ١١  شغل  الــدي 
وخمس  عامين  بين  تــتــراوح  ولــمــدة  العمومية، 
في  سنة  و٢٠  سابقين،  وزراء   ٦ حــّق  في  سنوات 
حق وزير الصناعة األسبق عبد السالم بو شوارب 

الذي حوكم غيابياً وهو في حالة فرار. 

الجزائر: السجن لمسؤولين بالنظام السابق أدينوا بالفساد
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وكـــــــــــاالت:   - واشــــــنــــــطــــــن 

ــنــت هــيــئــة الـــرقـــابـــة عــلــى  أعــل

األمريكية  واألدويـــة  األغــذيــة 

عــلــى  وافــــقــــت  أنـــهـــا   (FDA)

بــــدء تـــجـــارب ســـريـــريـــة عــلــى 

ضــد  مـــحـــتـــمـــلـــة  لــــقــــاحــــات   ٤

رئيس  وقال  كورونا.  فيروس 

خالل  هـــان،  ستيفن  الهيئة، 

هــنــاك  إن  صــحــفــي،  مــؤتــمــر 

لــألدويــة  جــاريــة  تــجــربــة   ١٤٤

ـــعـــقـــاقـــيـــر ضـــــد كـــــورونـــــا،  وال

صدور  يتوقع  أنــه  إلــى  مشيراً 

الجاري  الصيف  نهاية  النتائج 

الخريف. بداية  أو 

إلى ذلك أّكد هان أنه تمت 

التجارب  بــدء  على  الــمــوافــقــة 

٤ لــقــاحــات ضد  ـــ  الــســريــريــة ل

 ٦ الـــفـــيـــروس، فــيــمــا ال تــــزال 

الدراسة. قيد  أخرى  لقاحات 

األمريكية  اإلدارة  وكــانــت 

الماضي  مايو  في  أطلقت  قد 

 ٣٠٠ يــهــدف إلنــتــاج  مــشــروعــاً 

ضد  لــقــاح  مــن  جــرعــة  مليون 

.٢٠٢١ يناير  بحلول  كورونا 

أشـــــارت تـــقـــاريـــر إعــالمــيــة 

الـــواليـــات  أن  إلـــى  بــريــطــانــيــة 

الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة قــامــت 

بـــشـــراء كـــل الــكــمــيــة الــمــنــتــجــة 

األشهر  والــثــالثــة  الشهر  لــهــذا 

الـــمـــقـــبـــلـــة تـــقـــريـــبـــاً مــــن أحـــد 

فاعلية  أثبتا  اللذين  العقارين 

.«١٩ فيروس «كوفيد  ضد 

وقـــــــــــــــالـــــــــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة 

«غــــــارديــــــان» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 

الــــمــــتــــحــــدة  الـــــــــواليـــــــــات  إن 

اشــــــتــــــرت كــــــل الــــكــــمــــيــــة مــن 

عــقــار «ريــمــديــســيــفــيــر»، في 

كــمــيــات  أي  تـــتـــرك  لـــم  حــيــن 

باحتياجات  تفي  الــعــقــار  مــن 

معظم  أو  أوروبا  أو  بريطانيا 

وحصل  األخــرى.  العالم  دول 

الـــعـــقـــار عـــلـــى تـــرخـــيـــص مــن 

قـــبـــل الـــســـلـــطـــات األمـــريـــكـــيـــة 

الـــمـــخـــتـــصـــة لـــعـــالج فـــيـــروس 

من  والمصنع   ،«١٩ «كوفيد 

كما  شــركــة «غــيــلــيــاد».  قــبــل 

التي  األولى  الكمية  استنفدت 

أنـــتـــجـــت مــــن الـــعـــقـــار والـــتـــي 

تقريباً  جرعة  ألف   ١٤٠ بلغت 

جميع  في  الــدواء  تجارب  في 

العالم. أنحاء 

أمريكية  مــصــادر  وقــالــت   

ترتب  األمــريــكــيــة  اإلدارة  إن 

ألــف   ٥٠٠ مـــن  أكـــثـــر  ـــشـــراء  ل

إنتاج  كل  تشكل  التي  جرعة، 

و٩٠٪  يــولــيــو،  لشهر  الــشــركــة 

مــــن اإلنــــتــــاج الـــمـــقـــرر لــشــهــر 

وسبتمبر. أغسطس 

ووصـــــــف وزيـــــــر الـــصـــحـــة 

األمــريــكــيــة، ألــيــكــس عـــازار، 

العقار  بشراء  ترامب  صفقة 

»الـــرائـــعـــة»، قـــائـــًال: «لــقــد  بــــ

صفقة  ترامب  الرئيس  أبرم 

رائـــــــعـــــــة لـــــضـــــمـــــان حــــصــــول 

عقار  أول  على  األمريكيين 

مــــعــــتــــمــــد لـــــعـــــالج فـــــيـــــروس 

.١٩  - كوفيد 

أن  نـــــريـــــد  نــــحــــن  وقـــــــــال   

ممكن،  قدر  بأقصى  نضمن، 

مــــريــــض  كـــــــل  يــــتــــمــــكــــن  أن 

يـــحـــتـــاج إلـــــى ريــمــديــســيــفــيــر 

وتأمين  عليه،  الحصول  مــن 

وصــــول هـــذه الــعــالجــات إلــى 

األمريكي». الشعب 

 إلــــى ذلــــك أعــلــنــت شــركــة 

ــــة  ــــكــــي «إيــــــنــــــوفــــــيــــــو» األمــــري

لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة، عن 

مشجعة  ولــكــن  ــيــة  أول نــتــائــج 

الختبارات على لقاح تجريبي 

المستجد. كورونا  لفيروس 

ولــقــاح شــركــة «إيــنــوفــيــو» 

لـــــــــذي أطـــــلـــــق عــــلــــيــــه اســــم  ا

بــضــخ  يــــقــــوم   «٤٨٠ «إينو-

في  النووي  الريبي  الحمض 

رداً  يطلق  كي  اإلنسان  جسم 

ً مـــن جـــهـــاز الــمــنــاعــة  مــعــيــنــا

ضـــــد فـــــيـــــروس «ســــــــارس - 

.«٢  - كوف 

تستأنف  أخـــرى  جــهــة  مــن 

قدرة  الختبار  عالمية  تجربة 

عــقــار الــمــالريــا هــيــدروكــســي 

من  الــوقــايــة  على  كــلــوروكــيــن 

كوفيد-١٩  بــمــرض  اإلصـــابـــة 

الرقابية  الجهات  موافقة  بعد 

الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة. واتــــــخــــــذت 

هــيــئــة الــرقــابــة عــلــى األدويــــة 

الصحية  الــرعــايــة  ومــنــتــجــات 

قــــــرارهــــــا بــــعــــدمــــا أظــــهــــرت 

أن  أخــرى  بريطانية  تجربة 

عالج  فــي  مفيداً  ليس  العقار 

بالفعل  الــمــصــابــيــن  الــمــرضــى 

الــمــرض  وهــــو  بكوفيد-١٩، 

بفيروس  اإلصابة  عن  الناجم 

المستجد. كورونا 

أمريكا تجري تجارب سريرية على ٤ لقاحات جديدة
اشترت مخزوناً عالمياً من دواء كورونا

ــن ــي ــوروك ــل ــة لـــقـــدرة عـــقـــار  هـــيـــدروكـــســـي ك ــي ــم ــال قفزة قياسية بإصابات الوباء وظهور ٣ بؤر جديدة اســتــئــنــاف اخـــتـــبـــارات ع

د الــمــعــهــد  واشـــنـــطـــن - وكـــــــاالت: جــــــَدّ
واألمــراض  للحساسية  األمريكي  الوطني 
ارتفاع  إمكانية  مــن  تحذيراته  المعدية، 
إصــابــات فــيــروس كــورونــا إلــى ١٠٠ ألف 
الوقت  في  المتحدة،  الــواليــات  في  يومياً 
الذي تتفاوت فيه خطورة تفشي الجائحة 
مـــن واليـــــة إلــــى أخــــــرى. وجـــــاء تــحــذيــر 
المعهد األمريكي على لسان مديره أنتوني 
فــاوتــشــي، خـــالل مــداخــلــة لــه فــي جلسة 
لمجلس الشيوخ من أجل تقييم التطورات 
األخــــيــــرة لـــلـــفـــيـــروس، فـــي ظـــل الــتــزايــد 
الــمــتــواصــل لــإلصــابــات والـــعـــدد الــمــتــزايــد 
لـــإلصـــابـــات بـــه فـــي أمـــريـــكـــا.رقـــم كبير 
الوبائي  «الوضع  فاوتشي  قال  لإلصابات: 
يتحسن،  األمريكية  الــواليــات  بعض  فــي 
لكنه يسوء في أخــرى، وال يجب التركيز 
فالوضع  فقط،  المتضررة  الــواليــات  على 
خطير في كامل البالد».قبل أن يضيف: 

البالد  في  لإلصابات  اليومية  «الحصيلة 
تتجاوز الـ٤٠ ألفاً، وإمكانية بلوغها الـ١٠٠ 
ألف محتملة».  وتجاوز إجمالي إصابات 
آالف،  و٧١٠  مليونين  المتحدة  الــواليــات 
تعافى  فيما  وفـــاة،  و١٨٩  ألــفــاً   ١٢٩ منها 
أكثر من مليون و١٢٤ ألفاً.  وحذر من أن 
الزيادة اليومية الكبيرة في عدد الحاالت 
إذا  الضعف  من  أكثر  إلــى  تصل  أن  يمكن 
للسيطرة  خطوات  األمريكيون  يتحذ  لم 
على الفيروس.   وفي السياق نفسه، أظهر 
تحليل أعدته وكالة «رويترز» لألنباء، أن 
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد 
زادت ألكثر من مثليها في عشر واليات 
اكتشاف   بعد    يونيو  شهر  في  أمريكية، 
ثــــالث  بــــؤر  جـــديـــدة.وفـــي حــيــن سجلت 
واليـــــة أريــــزونــــا أكـــبـــر قـــفـــزة فـــي أعــــداد 
بنسبة  زادت  إذ  الشهر؛  خــالل  اإلصــابــات 
٢٩٤٪ تلتها ساوث كاروالينا ثم أركنسو.   

سول - (د ب أ): بــدأت كوريا الجنوبية 
في  طرح عقار «ريمديسيفير» التجريبي 
الــمــضــاد لــلــفــيــروســات لـــعـــالج الــمــرضــى 
المصابين بمرض كوفيد - ١٩- في البالد، 
طــبــقــاً لــمــا ذكــرتــه شــبــكــة «كـــيـــه.بـــي.إس.

وورلد» اإلذاعية الكورية الجنوبية  وقالت 
األمراض  على  للسيطرة  الكورية  المراكز 
أمس  بــدأ  العقار  طــرح  أن  منها  والــوقــايــة 
استناداً إلى اتفاق مع الفرع الكوري لشركة 

جيليد ساينسز» لألدوية.

تحذير من إصابة ١٠٠ ألف 
ً أمريــكي بكــورونا يومــيا

كوريا الجنوبية تطرح عقار 
ريمديسيفير لعالج مرضى كورونا

أعـــلـــنـــت  وكــــــــــــــاالت--   - جــــنــــيــــف,   
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة امـــس أّن 
يومياً  يصابون  الذين  األشخاص  عدد 
بــفــيــروس كــورونــا الــمــســتــجــد يــتــجــاوز 

١٦٠ الفا، وذلك منذ أسبوع.
وقال مدير عام المنظمة تيدروس 
مؤتمر  فــي  غــيــبــريــيــســوس،  أدهـــانـــوم 
«منذ  االنــتــرنــت،  عبر  نــّظــم  صحافي 
اسبوع، يتجاوز عدد اإلصابات اليومية 
اإلصابات  مجمل  من   ٪٦٠ الفاً.   ١٦٠
اآلن،  حتى  أحصيت  التي  بكوفيد-١٩ 
الماضي». الشهر  خالل  إعالنها  جرى 

وفــاة  عــن  كوفيد-١٩  وبـــاء  وأســفــر 
حـــول  شـــخـــص  ألـــــف   ٥١٨ مــــن  أكـــثـــر 
رسمياً  الصين  أعلنت  أن  منذ  العالم 
األول/ كانون  في  أراضيها  في  ظهوره 

ديسمبر.
وُسّجلت رسمّياً إصابة أكثر من ١٠ 
 ١٩٦ في  شخص    الف  و٦٣٠  ماليين 
بـــلـــداً ومــنــطــقــة بــالــفــيــروس مــنــذ بــدء 
و٨٣٥  ماليين   ٥ منهم  تعافى  تفشيه، 

الف  شخص على األقل.
وقال غيبريسوس «لن نكل أبداً عن 
للخروج  الفضلى  الطريقة  إن  الــقــول 

من هذه الجائحة هي اعتماد مقاربة 
احترام  إلى  جديد  من  داعياً  شاملة»، 
على  والعمل  الجسدي  التباعد  قــواعــد 
رصـــد اإلصـــابـــات وعــــزل الــمــصــابــيــن، 
الكمامات  ووضع  المخالطين  وحجر 

الواقية متى كان ذلك ضرورياً.
«بكل  القيام  ينبغي  انه  على  وشــدد 
ــــدول الــتــي  إلـــى أن ال شــــيء»، مــشــيــراً 
اعــتــمــدت «هـــذه الــمــقــاربــة الــشــامــلــة» 

الفيروس. تفشي  إبطاء  في  نجحت 
وأضــــاف أن «أحــــد الـــــدروس الــتــي 
أنــه  هــو  الــجــائــحــة  هـــذه  إيــاهــا  علمتنا 

مــهــمــا كـــان الـــوضـــع فـــي بــلــد مـــا، فهو 
على  األوان  يــفــوت  ال  للتغيير.  قــابــل 

ذلك».
العام  المدير  أشار  الصدد،  هذا  في 
وإسبانيا  إيطاليا  إلى  الصحة  لمنظمة 
حينما  محبطاً»  واجهتا «وضعاً  اللتين 
كــانــتــا بــؤرتــي الــوبــاء فــي مـــارس، قبل 
بفضل  عليه  السيطرة  من  تتمكنا  أن 
والتواضع  الحسنة  القيادة  من  «مزيج 
والــمــشــاركــة الــفــعــالــة مــن كــل أعــضــاء 
حيز  شاملة  مقاربة  ووضــع  المجتمع 

التنفيذ».  

  تسجيل ١٦٠ ألف إصابة بالوباء يومياً في العالم منذ أسبوع
 منظمة الصحة تحذر من رفع القيود  

أديـــس أبــابــا - وكــــاالت: قتل 
عــلــى األقـــــل خــالل  ٥٠ إثــيــوبــيــاً 
االحتجاجات التي أثارها اغتيال 
المغني هاشالو هونديسا االثنين 
الـــمـــاضـــي، فــــي حـــيـــن أوقـــفـــت 
الــشــرطــة عــدة أشــخــاص يشتبه 
بضلوعهم في قتل المغني الذي 
كــــان يــحــظــى بــشــعــبــيــة كــبــيــرة. 
وقال متحدث إقليمي أمس إن 
في  قتلوا  األقل  على  شخصاً   ٥٠
منطقة أوروميا اإلثيوبية خالل 
المغني  مقتل  بعد  احتجاجات 
المتحدث  وأضــــاف  هــونــديــســا. 
بينهم  القتلى  أن  بالشا  جيتاشو 
قوات  من  وأفـــراد  متظاهرون 
ـــــى إضـــــرام  األمــــــــن، مـــشـــيـــراً إل
ــنــيــران فـــي بــعــض الــشــركــات.  ال

الشرطة  أعلنت  جانبها،  ومــن 
من  عــدداً  أوقفت  أنها  اإلثيوبية 
بضلوعهم  لالشتباه  األشــخــاص 
في مقتل هونديسا مساء االثنين 
الماضي. كما أعلنت توقيف ٣٦ 
أورومــي،  ناشط  بينهم  شخصاً 
عــقــب مــحــاولــتــهــم عــرقــلــة نقل 
إلى  وأشــارت  هونديسا.  جثمان 
أن أحد عناصر شرطة أوروميا 
قتل فــي إطـــالق نــار مــن أفــراد 
للناشط  الــمــرافــقــيــن  الــحــمــايــة 
العاصمة  وشــهــدت  األورومـــــي. 
ــــــس أبــــابــــا ومــــــدن إثــيــوبــيــة  أدي
أخرى احتجاجات واضطرابات 
على خلفية الغضب الذي فّجره 
األغــانــي  وكــاتــب  المغني  مقتل 

الشهير هاشالو هونديسا.

إثيوبيا: ٥٠ قتيالً في احتجاجات على اغتيال مطرب

إثيوبيون يتظاهرون في  أمريكا حتجاجا على مقتل المغني والناشط السياسي هونديسا في أديس أبابا

بينهم ٤ أصيبوا بالرصاص الحي

الخرطوم -أ ف ب: أعلنت لجنة أطباء 
المتظاهرين  عشرات  أن  أمــس  الــســودان 
برصاص  أربــعــة  بينهم  بــجــروح  أصــيــبــوا 
في  المسار»  مليونية «تصحيح  في  حي، 
العاصمة الخرطوم ومدن أخرى. وقالت 
إن  أمس  صباح  نشرته  تقرير  في  اللجنة 
أربــعــة مــتــظــاهــريــن أصــيــبــوا بــالــرصــاص 
في  إصـــابـــة  عـــن «٤٤  وتــحــدثــت  الـــحـــي. 
بسبب  بعضها  الخطورة  متفاوتة  الــرأس 
وعشرات  للدموع،  المسيل  الــغــاز  عــبــوات 
ــتــيــجــة لـــلـــضـــرب وحـــــاالت  ـــــات ن اإلصـــــاب
اخــتــنــاق عـــديـــدة جــــراء اســـتـــخـــدام الــغــاز 

المسيل للدموع». 

وتظاهر عشرات اآلالف من السودانيين 
أخرى  وواليــات  الخرطوم  العاصمة  في 
الثالثاء للمطالبة بتحقيق السالم والعدالة 
وهما من أهداف الثورة التي جرت قبل 
عام ونصف العام وأطاحت بالرئيس عمر 

البشير بعد حكم دام ثالثين عاماً. 
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع 
يربط  جسر  عبور  مــن  المحتجين  لمنع 
درمـــان.  أم  مــع  مــع  الــخــرطــوم  العاصمة 
كـــمـــا مـــنـــع آخـــــــرون مــــن دخــــــول شــــارع 
قيادة  مقر  من  القريب  الخرطوم  مطار 
لجنة  تشكيل  الحكومة  وأعلنت  الجيش. 

تحقيق في أحداث العنف.

السودان: عشرات الجرحى
في مليونية تصحيح المسار

بكين  رفــعــت  وكــــــاالت:   - بــكــيــن   
الــعــديــد مـــن إجـــــــراءات الـــعـــزل الــتــي 
فرضت لكبح انتشار فيروس كورونا 
ثالث  تسجيلها  عن  وأبلغت  المستجد 
المدينة  فــي  فــقــط  جــديــدة  إصــابــات 
أمــس مــا يــزيــد اآلمـــال فــي السيطرة 
على الوباء. وأغلقت العاصمة الصينية 

وأجرت  السكنية  المجمعات  عشرات 
الماضي  الــشــهــر  جماعية  اخــتــبــارات 
بـــعـــدمـــا أثـــــــــارت مــــئــــات اإلصـــــابـــــات 

مخاوف من عودة الفيروس.
الـــقـــيـــود رفـــعـــت عـــن خمسة  لــكــن 
سبع  شــهــدت  كما  سكنية   مجمعات 
مــجــمــعــات أخــــــرى فــــي بــكــيــن رفـــع 

إجراءات العزل الجمعة الماضي.
نيوز»  «تشاينا  صحيفة  وذكـــرت 
فرض  الـــذي  اإلغـــالق  أن  الحكومية 
منطقة  فــي  مجمعات  خمسة  عــلــى 
رفــع،  قــد  بــشــدة  الــمــتــضــررة  فنغتاي 
كــمــا أن خــبــراء مــكــافــحــة األمــــراض 
ســيــقــتــرحــون خــطــة إلزالــــــة الــقــيــود 

الــمــفــروضــة عــلــى ســبــعــة مــجــمــعــات 
أخـــــــرى فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الــمــحــيــطــة 

بالسوق. 
وضـــاعـــفـــت الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة، 
بــكــيــن، مـــن مــــدة الــحــجــر الــصــحــي 
 ٢٨ إلــــى  ١٤ يـــومـــاً  الــمــفــروضــة مـــن 
ــا  يـــومـــاً، مـــع مــوجــة فـــيـــروس كــورون

ـــتـــي ضـــربـــت الــــبــــالد قــبــل  الـــثـــانـــيـــة ال
من  جديدة  موجة  وظهرت  أسابيع. 
اإلصابات بفيروس كورونا، في سوق 
في  بالجملة  األطعمة  لبيع  شينفادي 
ناقوس  دق  مــا  أســابــيــع،  قبل  بكين، 
كــورونــا  جائحة  عـــودة  حــول  الخطر 

للبالد. 

الصين ترفع العزل عن بكين وتفتح األسواق والمجمعات



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

بالُمستشارة  إعجابي  يــزداد  يوم  كل  في 
لم  السيدة  فهذه  ميركل.  أنجيال  األلمانية 
اعتباطاً.  األوروبــــي  االتــحــاد  قــائــدة  تصبح 
وســـبـــق وبــّيــنــت فـــي مــقــالــة ســابــقــة كيف 
بالذات،  ترامب  عهد  في  أمريكا،  خسرت 
جشعها  نتيجة  الناعمة  قوتها  مــن  الكثير 
كعائلة  قادتها  عديد  وســم  والــذي  الخشن 
جشع  اآلن. ولــكــن لــفــرط  بـــوش وتـــرامـــب 
الخشنة  قوتها  تفقد  اآلن  أمريكا  األخــيــر، 
بأهمها وهـــي «قـــوة الـــردع»  أيـــضـــاً، بــــدءاً 
التي شكلها الناتو. وما تفقده يصّب لصالح 
ألمانيا  لصالح  رئيس  بشكل  ولكن  أوروبــا 
أمريكا  وخطايا  أخطاء  بذكاء  وظفت  التي 
لتخرج من ربقة تهم وحمل ذنوب النازية. 
 فبعد مطالبة ترامب ألمانيا بدفع ٥٠٪ 
أمريكية  قوات  تواجد  كلفة  إنها  يقول  مما 
في قواعد الناتو في ألمانيا (تعد بالباليين 
حسب تصريحات ترامب)، أهملت ألمانيا 
منذ  بــعــدهــا،  ألشــهــر.  وتــهــديــداتــه  مطالبه 
لتنفيذ  تـــرامـــب  انــتــقــل  حــــزيــــران،  بـــدايـــة 
تهديده بقوله إنه قرر سحب ٩٫٥٠٠ مجّند 
يساوي  ما  أي  ألمانيا،  من  تلك  قواته  من 
ثــلــث تــلــك الــــقــــوات، وتـــركـــت الــمــســتــشــارة 
األلمانية الخبر ليستقر على تهديده وعلى 
مدلوالته األخرى التي ال يبخل بها ترامب، 
بــــل ورفــــضــــت أن يـــربـــط هـــــذا بـــقـــرارهـــا 
عـــدم الــمــشــاركــة فــي قــمــة السبعة الــكــبــار. 
وحين استقّر األمر على حقيقته، لم ترّد 
ترامب  على  ميركل  األلمانية  المستشارة 

نــفــســه، بـــل خــاطــبــت جــمــعــاً ســـت وســائــل 

إعالمّية أوروبّية، منها صحيفة الجارديان 

الــبــريــطــانــيــة، بــذكــاء قــائــلــة: «نــحــن نشأنا 

الُمتحدة  الــواليــات  بــأن  تفيد  معلومة  على 

تريد أن تكون قوة دولّية. ولكن إذا كانت 

الواليات المتحدة تريد االنسحاب من ذلك 

الـــدور بــإرادتــهــا الــحــرة، يــتــوّجــب علينا أن 

نفكر باألمر معمقاً جداً، وأسمت ما تفعله 

العالم»  قائدة  دور  من  «انسحاباً  أمريكا 

موضحة  اتــهــام،  مــن  الــوصــف  يحمله  بما 

يأِت  لم  األمريكي»  العسكري  التواجد  أن 

األوروبــــي  والــجــزء  ألــمــانــيــا  لحماية  فــقــط 

مصالح  على  أيضاً  للحفاظ  بل  الناتو،  من 

في  وجدت  ميركل  أن  واألهم  أمريكّية». 

الُمالئمة  األرضية  األخيرة  أمريكا  مواقف 

لــلــتــحــّدث عـــن «زيـــــــادة مــعــتــبــرة وإنـــفـــاق 

وتحسن  الــدفــاع  على  أللــمــانــيــا»  ُمتصاعد 

األخــيــرة،  السنوات  فــي  العسكرّية  قدرتها 

قدراتها  تعزيز  في  ستستمر  «ألمانيا  وأن 

العسكرّية». وهذا تحّول جذري في موقع 

ألمانيا خارج القيود التي فرضت عليها بعد 

شبحها  ظــل  والــتــي  العالميتين،  الحربين 

يظلل كل جهد وتقّدم عسكري أللمانيا.

ميركل  أكــدت  بالناتو  يتعلق  فيما  ولكن 

ـــــــا بـــاألمـــن الــعــابــر  الـــتـــزام ألــمــانــيــا وأوروب

لــألطــلــســي والـــقـــبـــة الـــنـــوويـــة الــمــشــتــركــة، 

مــضــيــفــة، وهــــذا هــو األهـــــم، «أن أوروبــــا 

هذا  حمل  فــي  مساهماتها  لــزيــادة  تحتاج 

الحرب  سنوات  في  عليه  كانت  عما  العبء 

دفع  على  ليس  يــؤّشــر  واألخــيــر  الـــبـــاردة». 

أكــثــر مــقــابــل الــحــمــايــة ألمــريــكــا، بــل على 

أكثر  نفسها  على  الموّحدة  أوروبـــا  اعتماد 

لجهة حماية نفسها عسكرياً. وهي حماية 

أقل  الموّحدة  أوروبـــا  كــون  مكلفة،  ليست 

حاجة للحماية في حالها هذا من مجموع 

من  الُمتأتية  والحماية  المتفّرقة.  دولــهــا 

أصبحت  ألمانيا،  فيها  بما  دولها،  كبريات 

ـــقـــوات أوروبـــــّيـــــة في  ــــــزّج ب أجـــــدى مـــن ال

أوروبا،  على  ارتدادها  أمريكية  مغامرات 

وعلى ألمانيا التي تأتي في شرقها وأقرب 

لـــبـــؤر تـــوتـــر إقــلــيــمــيــة نــتــيــجــة مــمــارســات 

أمريكّية في األغلب، مكلف جداً. 

ميركل  السيدة  به  أدلــت  ما  أيضاً  وهــام 

الجوار  في  مخلبها  أو  أمريكا  حليفة  عن 

األوروبي، قائلة بداية إن أوروبا ال تحاول 

إن  وإنــهــم  البريطانيين  قـــرار  فــي  التأثير 

اختاروا «بريكست» عليهم أن يتعايشوا مع 
النتائج فال يأملوا بعالقات اقتصادية قوية 
ـــا بعد خــروجــهــم، وربــطــت تلك  مــع أوروب
النتائج بقضايا مجمع على أهميتها دولياً، 
فقط  لــيــس  مخترقة  أو  مهمشة  ولكنها 
بــل وأمــريــكــيــاً، كــســالمــة البيئة  بــريــطــانــيــاً 
الحاكمة  األخـــرى  والــقــواعــد  العمل  وســوق 
ستنتج  بأنها  قائلة  الــمــوّحــدة،  ـــا  أوروب فــي 
مع  للعالقة  أكثر  تقنيناً  إغفالها  حــال  في 

بريطانيا. 
حــديــث مــيــركــل لــم يــكــن عــن إجــــراءات 
جاء  بــل  أمــريــكــي،  موقف  بانتظار  معلقة 
كاشفاً لموقف أوروبي متحّرر من مجمل 
مــطــالــب أمــريــكــا واشـــتـــراطـــاتـــهـــا، وبــيــانــاً 
النــعــتــاق ألــمــانــي تحقق مــن قــيــود مــا بعد 
خروقات  عن  قالته  فما  العالمية.  الحرب 
بريطانيا التي ستؤّدي لتقنين العالقة بها، 
أمريكا  أن  يعني  ما  أيضاً،  أمريكا  تفعلها 
تتحدث  والسيدة  العالقة.  بتقييد  مشمولة 
بـــاســـم أوروبــــــا الـــمـــوّحـــدة وهــــي الــنــاطــقــة 
بــاســمــهــا حـــالـــيـــاً، فـــي مـــواجـــهـــة الـــواليـــات 
المتحدة، ونبرة القادر تتجّلى في حديثها 
لصالح  يــصــّب  الـــذي  تسلحها  تــطــويــر  عــن 
«الجدلية»  الحالة  فيما  الموحدة.  أوروبــا 
ليس  األمريكية  الــقــوات  وجــود  فــي  تتمثل 
فقط في ألمانيا بل وفي أي جزء آخر من 
األكثر  بريطانيا  عــن  حديثها  أمــا  أوروبـــا، 
تــفــصــيــالً لــكــونــهــا فــي الـــجـــوار، فــيــطــال أي 

اقتراب أمريكي غير ُمرّحب به.

في المكتبات في شوارع إسطنبول رحت 
وزاهــيــة  عجيبة  تركية  كتب  أغلفة  أتــأمــل 
وهنا  جــحــا،  غالفها  على  مــرســوم  األلــــوان، 
انــتــبــهــت هــــذا جــحــا خــــاص بــنــا « بــتــاعــنــا» 

وصرخت: األتراك سرقوا منا جحا؟!
مكتوب  هو  ما  ألترجم  الهاتف  أخرجت 
باللغة التركية على الغالف، فوجدته يتحدث 
عن جحا فعالً، والحكايات داخل الكتاب كلها 
تدور في المجتمع التركي، يعني ليس نقالً 

عن العربية أو ترجمة من اإلنجليزية!
ووجدت في المحالت أشكاالً من الحديد 
والـــنـــحـــاس والـــخـــشـــب لــجــحــا ومــنــحــوتــات 

للصغار والكبار!
هل جحا شخصية حقيقية؟

رأى  كما  وغبياً  ومغفالً  أحمق  كــان  هــل 
الــعــديــد مــن الـــنـــاس، وكــيــف كــانــت عالقته 
وأبــو  الــعــبــاســي  الخليفة  الــمــهــدي   ) الــحــكــام 
وتيمور  الرشيد  وهــارون  الخراساني  مسلم 

لنك).. ثم هل جحا راوي األحاديث هو نفسه 
جحا الساخر.. ومن الذي نقل عن من.. جحا 

التركي أم جحا العربي؟
ما  لكن  ذهني،  في  طافت  عديدة  أسئلة 
الصيني  جحا  هناك  أن  اكتشافي  أضحكني 
جحا،  تالميذ  عــن  بحثت  األلــمــانــي..  وجحا 
ولم أتوقع أن أجدهم بهذا القدر من الكثافة، 
فمنهم عــبــداهللا الــنــديــم، كــامــل الــشــنــاوي، 
مــحــمــود الــســعــدنــي، عــبــدالــعــزيــز الــبــشــري، 
عبدالحميد الديب، محمد الماغوط، زكريا 

تامر، عبد الحميد قطامش وغيرهم.
الــذي  الكبير  الساخر  هــذا  تالميذ  أراهـــم 
لــم يــحــقــق ســاخــر شــهــرة مــثــلــه فــي الــعــالــم 
كــلــه، حــتــى إنــنــا نــجــد مــتــرجــمــات عــنــه في 
تــاريــخ  فــي  والــبــاحــث  الــعــالــم،  دول  معظم 

عاشت  حقيقية  شخصية  أنــه  يكتشف  جحا 
بين الناس وسخرت منهم وسخروا منها، 
سخرية ممتلئة بالحكمة وتعلم فن الحياة 

وممارسته.
العربية،  فـــزارة  قبيلة  إلــى  ينتمي  جحا 
حيث ولد في العقد السادس من القرن األول 
الهجري، عاش في الكوفة واسمه الحقيقي 
توفي  الفزاري،  ثابت  بن  دجين  الغصن  أبو 
عام ١٦٠ هجرية، لكن كتاب « نثر الدرر» 
لآلبي، الذي توفي عام ٤٢٣ يقول عن جحا 
« حكى الجاحظ أن اسمه نــوح، وكنيته أبو 
الغصن، وأنه أربى على المائة، وفيه يقول 

عمر بن أبي ربيعة:
دلهِت عقلي، وتَلَعبَِّت بي

حتى كأني من جنوني جحا

الكوفة.  ونــزل  جعفر،  أبا  جحا  أدرك  ثم 
إال  ليس  اآلبــي  نظر  في  جحا  لألسف  ولكن 
كثر  وقــد  والمغفلين،  الحمقى  مــن  واحـــداً 
التي  الفترة  هــذه  فــي  والمجانين  الحمقى 
من  التحول  فترة  وهي  اآلبي  عنها  يتحدث 
الحكم األموي إلى الحكم العباسي، وما مر 
بها من فتن وحــروب، حتى إن اآلبــي ذكر 

لجحا ٤٥ نادرة.
ومــن هــذه الــنــوادر قصة لقاء جحا بأبي 
عسكرياً  قائداً  كان  الــذي  الخراساني  مسلم 
لــه بــاع طــويــل فــي الــقــتــال، وقــد قضى على 
الدولة األموية، وكانت له مهابة، يقول اآلبي 
«لما قــدم أبــو مسلم الــعــراق، قــال ليقطين 
بن موسى: أحب أن أرى جحا، فتوجه إليه 
تدخل  حتى  تهيأ  لــه:  وقــال  فدعاه،  يقطين 

على أبي مسلم، وإياك أن تتعلق بشيء دون 
نعم.  قــال:  عليك،  أخشاه  فإني  تستأذن  أن 
فلما كان من الغد جلس أبو مسلم وهو في 
وليس  جنبه،  إلى  ويقطين  المجلس،  صدر 
معهما أحد، فسلم (جحا) ثم قال: يا يقطين 
ووضع  مسلم  أبو  فضحك  مسلم،  أبو  أيكما 
ضاحكاً  ذلك  قبل  يكن  ولم  فمه،  على  يده 

ثم أجازه».
ذكر  حيث  بالحكام،  جحا  تاريخ  ارتبط 
العديد من الكتاب والمؤرخين أن أول لقاء 
بــيــن تــيــمــور لــنــك فــي بـــالد األنـــاضـــول، جــاء 
ظالم؟  أم  أنا  أعــادل  وسألهم:  البلدة  بعلماء 
ولو قال أحدهم أنت عادل ذبحه على الفور، 
ذهبوا  يذبحه..  أيضاً  ظالم  أنت  له  قال  ولو 
إلى جحا وقالوا له لن ينقذنا من هذا الحاكم 

سواك.
ذهب جحا إلى قصر تيمور لنك، قال لهم 
سؤاله..  عن  أجيب  أن  أستطيع  أنني  أبلغوه 

وحضر أمامه فسأله أعادل أنا أم ظالم؟
وال ظالماً،  قال له جحا: أنت لست عادالً 
فالظالم نحن وأنت سيف العدل الذي سلطه 
كثيراً  وســر  الظالمين،  على  القهار  الــواحــد 
جحا  من  لنك  تيمور  واتخذ  الــجــواب،  بهذا 

نديماً له.
من  لنفسه  منجاة  عن  يبحث  جحا  كان 
الــســالطــيــن وهـــو يــدعــي الــحــمــق والــجــنــون 
يريد،  كما  حياته  يعيش  أن  ألجل  والغفلة 
، وهــــو يـــــدرك شــعــلــة الــــذكــــاء الـــتـــي لــديــه 
وحكامه  بعصره  اإلحاطة  على  والمقدرة 
وســالطــيــنــه، كـــان يــداهــن الــحــكــام مــع أن 
هــنــاك الــعــديــد مــن الـــنـــوادر الــتــي تثبت أن 
ضد  الثورات  يشعل  الذي  الوقود  كان  جحا 

ظلم الحكام وبطشهم بالناس.

األمــة.  قيادة  يريد  لمن  أسئلة  عنوان:  تحت  مقاالً  كتبت  واحــد  شهر  حوالي  منذ 
لكن إخواناً أعزاء في مصر الحبيبة، أرادوه أن يكون مدخالً لحوار متفاعل ثري طرح 
في جريدة «الــشــروق» المصرية تحت عنوان: حــوار مفتوح – من يقود األمــة نحو 
عمل عربي مشترك؟ وككل الحوارات تباينت واختلفت اآلراء حول طبيعة الموضوع 

المطروح وبالتالي حول االستنتاجات والمقترحات.
ما  هي  المبادئ  بأن  تقول  فلسفية  قاعدة  من  انطلق  آنــذاك  نشرته  الــذي  مقالي 
تتحدد بها األشياء في تركيبتها وفي وسائلها. وهي قاعدة أثبتت أحداث التاريخ البشري 
الكبرى أهميتها. فعلى سبيل المثال كان للمبادئ والقيم اإلسالمية الفضل األكبر في 
إسالمية  عربية  حضارة  ونشر  بناء  نحو  المتناحرين  الممزقين  العرب  ودفع  تحفيز 
بالغة الحيوية في نتاجاتها المادية والمعنوية، وبالمثل كان لألفكار الفلسفية والمبادئ 
واألوروبيين  الفرنسيين  والكّتاب  المفكرين  كبار  طرحها  التي  اإلنسانية  السياسية 
الفضل األعظم في تفجير الثورة الفرنسية وفي تحديد مكوناتها وأهدافها ومسيرتها 

التاريخية إلى يومنا هذا.
ألسباب  خارجية  جــهــات  طرحتهم  أو  أنفسهم،  البعض  طــرح  فعندما  ولــذلــك، 
المعلول  وضعها  من  إخراجها  أجــل  من  وذلــك  األمـــة،  لقيادة  كمرشحين  تخصها، 
بد  ال  كــان  حالياً،  تعيشه  الــذي  المجنون  البائس 
من طرح أسئلة مفصلية جادة في أمور السياسة 
واالقـــتـــصـــاد واالجـــتـــمـــاع والــثــقــافــة عــلــى أولــئــك 
المرشحين لمعرفة المنطلقات واألسس والمبادئ 

التي سيحتكم إليها من يتصدى لمهمة القيادة.
األسئلة لم تكن معنية بتسمية من هو مؤهل 
الممزق  المستباح  العربي  فالوضع  بذلك،  للقيام 
المتصارع لم يبق فيه مؤهل بَدهّي جاهز نتوجه 
يتمتع  أن  يكفيه  ال  المتأهل  فإن  وبصراحة،  إليه. 
كان  إذا  خصوصاً  مظهري،  ريعي  اقتصاد  بغنى 
الرأسمالي  النظام  هيمنة  تحت  االقــتــصــاد  ذلــك 
لديه  تكون  أن  يكفيه  وال  العولمي،  النيوليبرالي 
ال  أحالماً  له  تنسج  عامة  وعالقات  إعــالم  ماكينة 
تمت بصلة بحقيقة الواقع العربي كله، وال يكفيه 

أن ترشحه صراعات المسرح الدولي ألسباب تخصها وتخدم أهدافها االستراتيجية.
المؤهل يحتاج أن يلتزم بمشروع إصالحي وتغييري جذري يخرج األمة -كل األمة- 
من تخلفها التاريخي الطويل. من هنا أهمية الحديث عن المبادئ واألهــداف التي 
ستحكم ذلك المشروع، التي -بعد صوغها واالتفاق عليها- ستشير إلى من هو المؤهل.

فإذا كانت المبادئ غامضة، أو سطحية أو مظهرية كالمية، أو تختفي وراء أقنعة، 
فإن الحديث عن مشروع قومي إنقاذي، تحمله وتدعو إليه وتناضل من أجله هذه 

الجهة العربية أو تلك، يصبح بال معنى.
من هنا طرحنا األسئلة التي نعتقد أنها ستوصل -إن أجيبت بصدق وموضوعية 

والتزام قومي- إلى تبّني اآلتي: 
١- أن يــكــون الــهــدف النهائي هــو وحـــدة هــذه األمـــة فــي كــيــان أو نــظــام سياسي 
موحد يتفق عليه، حتى لو كان ذلك تدريجياً، يبدأ بالتضامن والتنسيق والمؤسسات 
مثل  من  اآلخــريــن،  تجارب  في  ولنا  واقعية.  علمية  أســس  على  وينبني  المشتركة، 
االتحاد األوروبي أو االتحاد الماليزي أو الفدرالية األمريكية، أمثلة نحتذي بنجاحاتها.

حياة  إلــى  المتنامي  التدريجي  االنتقال  التوحيدية  الخطوات  تلك  تراعي  أن    -٢
سياسية تمارس المتطلبات الديموقراطية العادلة بكل تجلياتها الدستورية والقانونية 
والمواطنة  الفرص  وتكافؤ  الحرية  إلــى  تــؤدي  والتي  الحكم،  ونظام  والمؤسساتية 

المتساوية وترفض االنحيازات الطائفية والقبلية في الحياة السياسية.
اقتصاد  فيها  بما  ومستمرة،  شاملة  إنسانية  تنمية  ببناء  المشروع  يلتزم  أن   -٣
االجتماعية  الرفاهية  دولــة  والتزامات  الثروة  توزيع  عدالة  يراعي  معرفي  إنتاجي 
وحقوق الفقراء والمهمشين ورفض إمالءات الهيمنة العولمية الرأسمالية النيوليبرالية 

المتوحشة.
٤- االنخراط في عملية كبرى لتجديد الثقافة العربية وتخليصها من كل ما علق 
ذاتية  عربية  حداثة  لبناء  الدفع  ذلك  في  بما  والمنهجية،  الفكر  في  تخلف  من  بها 
عقالنية إنسانية أخالقية، تتفاعل مع حداثات اآلخرين بندية وتسامح، وتساهم مع 

اآلخرين في تطوير حضارة العصر وإغنائها.
للوجود  يــكــون  ال  ألن  الــضــمــان  هــو  والتقدمية  الــوجــوديــة  الــتــوجــهــات  تلك  تبّني 
االستعماري والصهيوني مكان في أرض العرب، وألن ال يكون هناك ظلم وتهميش 

ألي مكون من مكونات األمة.
نشره  أجــل  من  ويناضل  المشروع  ذلــك  يحمل  من  يوجد  أن  في  أمــل  هناك  هل 
وتبنيه؟ نعم، هناك أمل كبير في شباب هذه األمة. إن ما فعلوه من حراكات مبهرة 
التضحية  وحتى  التغيير،  إرادة  وجــود  يؤكد  تضحيات  مــن  ويقدمونه  قــدمــوه  ومــا 

بالنفس من أجل تحقيق تلك اإلدارة.
من يتابع أفكارهم وشعاراتهم وأفعالهم يعرف أنهم، بالرغم من كل االنتكاسات 
وكل األخطاء، قد قرروا التعايش مع قدرهم الداعي إلى تغيير الوضع البائس الذي 
تعيشه أمتهم. دعنا من أنظمة الحكم ورجاالتها، فأغلبيتهم غير معنية إال بصراعاتها 
وطموحاتها وإرتهاناتها. ليس بينها، مع األسف، من هو مؤهل لحمل مسؤوليات ذلك 

المشروع، واألمل هو في وعي المجتمع المدني العربي.

المبادئيداه أوكتا وفوه نفخ
تحدد األشياء

تاريخ الفكاهة في مصر «٨»

المؤهل لقيادة 
األمة يحتاج أن 
يلتزم بمشروع 

إصالحي 
وتغييري 
جذري

لموقف أوروبـــي  حــديــث ميركل جــاء كــاشــفــاً 

تـــــركـــــي؟! أم  عـــــربـــــي  هـــــو  ـــــــل  وه حـــقـــيـــقـــيـــة..  ـــة  شـــخـــصـــي جــــحــــا  هـــــل 

منتدى الرايةمنتدى الراية٢٠
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د. علي محمد فخرو كاتبة أردنيةتوجان فيصل

واشتراطاتها  أمــريــكــا  مطالب  مجمل  مــن  مــتــحــّرر 

samykamaleldeen@ إعالمي مصريسامي كمال الدين 



- أال يزيد المقال على الصفحة عن ٥٠٠ كلمة 

- النشر باالسم الصريح فقط

دون  األمــر  لــزم  إن  للتعديل  المقاالت  جميع  تخضع   -

الرجوع لكاتب المقال

- إرسال المقال بواسطة البريد اإللكتروني

almanbaralhur@raya.com

تنشر المشاركات 
في الصفحة وفقاً 

مللشروط التالية: ع ع ٢١للشروط التالية:
الخميس 11 ذو القعدة 1441هـ - 2 يوليو 2020م - العدد (13935)

المدارس الست!

فـــي نـــظـــري أن هــنــالــك ســتــة مــــدارس 
حقيقية في الحياة والسابع لها، أال وهي:

ــتــربــيــة ، الـــتـــي غـــالـــبـًــا تــكــون  مـــدرســـة ال
المسؤولة عن ضمير اإلنسان وذكائه، حيث 
إن أسلوب التربية يشكل األخالق، واألخالق 
هــي مــن تــكــون مــبــادئ اإلنــســان وأفــكــاره، 
والمبادئ واألفكار هما من يحددان سلوك 
الثانية  والــمــدرســة  حياته،  ونمط  اإلنــســان 
التي  الثالث،  المراحل  ذات  بها  درسنا  التي 
والحساب  والكتابة  والــقــراءة  الــديــن  تعلم 

وغيرها.
مـــدرســـة الــتــجــارب ، فــتــجــارب الــحــيــاة 
واألشخاص هي  مدارس عميقة المحتوى، 
وكذلك كل شخص نتعامل معه يُعد درًسا.

أمـــا الــمــدرســة الــرابــعــة فــإنــهــا مــدرســة 
المليئة  الــدامــيــة  الــمــعــارك  ذات   ، الــحــيــاة 
يجب  الـــتـــي  األفـــعـــال  وردود  بــالــتــجــارب 

االستفادة منها .
الـــمـــدرســـة الــخــامــســة هـــي الــمــمــارســة ، 
التعلم  أساليب  وأسرع  أقوى  من  فالتكرار 
، ففي كل إعادة نستفيد معلومة جديدة ، 
الذي  اإلنــســان  السادسة:  المدرسة  وأخــيــًرا 
لو تعلمنا تركيبته النفسية والعضوية نكون 

قطعنا بحاًرا من العلم والتطور .
واألربـــــــع مــــــدارس األخــــيــــرة هـــي أقـــوى 
ــعــالــم ولــــو طــبــقــت بشكل  الــــمــــدارس فـــي ال
نتائج  مــن  أقــــوى  نتائجها  تــصــبــح  صــحــيــح 

الجامعات .

لمـــاذا يســـجنـــنا المــاضي برغبتنا ؟
خالد شكريخالد شكري

إن مالمح الثقافة تظهر جلية على كل 

البََدهي  فمن  حديثه  خالل  من  منا  فرد 

ســلــوك  عـــلـــى  الـــثـــقـــافـــة  أثـــــر  تـــالحـــظ  أن 

ومعامالته. الشخص 

فــالــتــعــامــل مـــع اآلخـــريـــن يــثــبــت مــدى 

غليظ  فًظا  تكون  فال  لديك  الثقافة  عمق 

الـــقـــلـــب فــتــعــامــل عـــلـــى أســـــاس الـــتـــحـــاور 

فذلك  اآلخــر  للطرف  استيعابك  ومــدى 

يــجــعــلــك أكــثــر وعـــًيـــا فــنــحــن كـــأفـــراد في 

مــجــتــمــع ال نــحــكــم عـــلـــى الـــشـــخـــص بــأنــه 

جامعية  شهادة  يحمل  أنه  لمجرد  مثقف 

وإنــمــا  نــفــهــمــه  ال  بــمــا  إلــيــنــا  يــتــحــدث  أو 

يتصف  عندما  مثقفاً  الــفــرد  نعتبر  نحن 

آراء  واحــــتــــرام  األفـــــق  وســـعـــة  بـــالـــتـــعـــاون 

اآلخــريــن وغــيــر ذلــك مما هــو مــعــروف، 

تعمي  الثقافي  الغرور  صفات  تجعل  فال 

واالســتــعــالء  الــتــكــبــر  نــظــرة  فتنظر  قلبك 

اآلخرين. على 

الثقافة  يــتــرك  مــن  هــو  الــلــبــق  اإلنــســان 

تـــؤثـــر وتــطــبــع عــلــى ســلــوكــه ومــعــامــالتــه 

ريب  وال  ومتفاهم  مثقف  أنــه  فنالحظ 

أن  عــلــى  مــنــا  واحــــد  كـــل  حــــرص  إذا  أنــــه 

يــوســع نــطــاق الــثــقــافــة لــديــه فــذلــك يحقق 

الثقافي. والتوافق  واالنسجام  التعاون 

 ومــمــا الشـــك فــيــه لــيــس الـــغـــرض من 

اليومية  أحاديثنا  في  استخدامها  الثقافة 

نوسع  أن  علينا  بل  فقط  بعض  بعضنا  مع 

الحياة.  مجاالت  شتى  في  الثقافة  دائرة 

  رنا عرفات إرحيم  رنا عرفات إرحيم
Ranaarheim@hotmail.com

الهدف األساسي للثقافة

مـــع كـــل مـــا بـــات يُـــحـــاك الـــيـــوم عـــن الــثــورة 
السورية وشهدائها، والحال التي استقر عندها 
مــن مــحــّطــات مــؤلــمــة ومــيــئــوس مــنــهــا، فــإنَّ 
فيه  األرض،  على  اليوم  المعاشة  الحياة  واقع 
من  انتزعت  التي  المفجعة  الصور  من  الكثير 
قلوبنا الكثير، وجبلتها بالعويل والحزن، وفي 
مختلف الجبهات، ما يعني أنه يُنبئ عن تزايد 
األحزان التي حّولت سورية الجميلة المبهجة 
وعّبرت  واألحـــالم،  الذكريات  من  مزيد  إلــى 
عنها المرحلة الحالية، وجّسدتها بروح الفريق 
الواحد، والتي بتنا نعيش أحجياتها يومياً، مع 
معترك جديد، وخطر داهم، وحوار مسدود، 
يمكن  احتقان  أّي  يحّقق  أن  على  قــادر  غير 
حّولت  التي  المعاناة  وطــأة  من  يحد  أن  معه 
من  ركــام  إلــى  مدنها  وبعض  بقراها  ســوريــة 
الرماد. لما يَحدث اليوم، على الرغم مما من 
وإن  األرض،  على  يــحــدث  مــا  يَــحــل  أن  شــأنــه 

ظّلت الحلول هامشية ومقّزمة، ومهما كانت 
صغيرًة إّال أّنه صار من الصعوبة بمكان إيجاد 
ما  كل  حلحلة  على  القادرة  المناسبة  الحلول 
لهيب  توقف  التي  الصيغة  يجد  أن  شأنه  من 
األرض  مختلف  على  الــيــوم،  الــدائــرة  الــحــرب 
السورية، وعلى كافة الجبهات التي بتنا نسمع 
وقتل  هنا،  ضحايا  وقوع  عن  لحظة  كل  وفي 
ودمـــار وفــقــدان الشباب والــرجــال واألطــفــال 
والــنــســاء، ومــع ازديــــاد عــدد األرامــــل، ناهيك 
من  الكثير  أّلبت  التي  األخرى  المشكالت  عن 
األوجاع، ومن الصعوبة أن تُمحى من ذاكرة 
المعضالت  أهم  ومن  وأهلها.   السورية  الثور 
ارتــفــاع  حقيقية،  مــأســاة  تشكل  صـــارت  الــتــي 
السوق  من  وفقدانها  الرئيسة،  األدويــة  أسعار 
المحلية، وإن وجدت، فإّن أسعارها مرتفعة 
جداً، وغير قادرة أن تُلبي الحاجة، والمواطن 
ليس بمقدوره تأمينها بعد أن كانت متوافرة 

فـــي الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة وفــــي الــمــســتــشــفــيــات 
الحكومية، في الصيدليات، وبأسعار رمزية، 
مــا اضــطــر الــمــواطــن، مــكــرٌه أخـــوك ال بطل، 
األقارب  من  الدواء  قيمة  اقتراض  إلى  اللجوء 
واألصــــدقــــاء، أو االمــتــثــال لــلــمــرض وانــتــظــار 
والنفيس  الغالي  دفع  من  ومنهم  اهللا،  رحمة 
ــــــدول الـــمـــجـــاورة،  مـــن أجــــل تــأمــيــنــه مـــن ال
مخيلة  تــراود  التي  األسئلة  بالغة!.  وبصعوبة 
ويعجزون  كثيرة،  األدويــة  لهذه  المحتاجين 
تأمينها،  معه  يمكن  الــذي  المنفذ  إيجاد  عن 
وفي  لــهــا.  الملّحة  حاجتهم  مــن  الــرغــم  على 
المريض،  بــأن  نــقــول:  أن  يمكن  االتــجــاه  هــذا 
اضطرته  والحاجة  لــلــدواء،  بحاجة  بالتأكيد، 
عليه،  للحصول  لــديــه  مــا  بــكــل  يــدفــع  أن  إلـــى 
فكيف  الرمق،  يسّد  أن  على  قادر  بالكاد  وهو 
تلبي  أن  يمكن  التي  المبالغ  يوّفر  أن  بإمكانه 
حاجته لشراء الدواء والعثور عليه!  فضالً عن 

األخطاء الطبية التي بات يرتكبها األطباء من 
الكثير  بحياة  أودت  ما  الخبرة  أصحاب  غير 
والغياب  المتكّرر،  واالنقطاع  المرضى،  من 
الــغــاز  وكــذلــك  والــكــهــربــاء،  للمياه  الــتــام  شــبــه 
تأمينه،  ويصعب  الخيالية  وأسعاره  المنزلي 
وغــيــرهــا، مــن أبــســط مــقــومــات الــحــيــاة التي 
كانت  أنها  يعني  ال  وهــذا  الــمــواطــن،  افتقدها 
كان  وتوافرها  الــثــورة،  انــدالع  قبل  متوافرة، 
في مناطق وأحياء مهّمة يقطنها المسؤولون، 
أما الشوارع التي يقيم فيها عاّمة الناس، فهي 
الــضــروريــة،  الــخــدمــات  أبسط  مــن  محرومة 
وتــحــّول حــال أهلها إلــى مــأتــم يــومــي، ولكن 
أنها  يعني  هــذا  وتوافرها  تتوافر،  أن  هيهات 
تــحــتــاج إلـــى إمــكــانــات شـــراء كــبــيــرة، وكبيرة 

جداً!.

البليخ الكريم  البليخعبد  الكريم  عبد 

فــي ســوريـا  واقـــع مؤلم وغــياب للخـدمات!

تركيا تصنع 
الفرح في ليبيا

ســيــحــفــظ الـــتـــاريـــخ لــتــركــيــا رد 
لتركيا  التاريخ  وسيحفظ  الظلم، 
الليبي  الشعب  مع  المؤزر  وقوفها 
باندحار  انجلت  الــتــي  محنته  فــي 
قــــوات حــفــتــر مــن طــرابــلــس وكــل 
الـــغـــرب الــلــيــبــي بــواســطــه الــقــوات 
ـــحـــة لــــحــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق  ـــمـــســـل ال
ـــــا،  لــتــنــداح  الــمــعــتــرف بــهــا دولـــــًي
أنحاء  كل  العامرة  الفرح  مشاعر 
ليبيا والتي عبر عنها الشعب الليبي 
بــاحــتــفــاالت صــاخــبــة فـــي مــيــدان 
الشهداء بطرابلس ملوحين بأعالم 

تركيا.

حسين حسينمحمد  محمد 

-يستثنى  األمــــــــــة  شــــــعــــــوب   
ثــالثــة  تــعــيــش  القلة-   ذلــــك  مـــن 
التاريخ  يخبرنا  صعبة،  خيارات 
الــمــعــاصــر والــواقــع الــمــؤلــم الــذي 
والعقود  السنوات  وتتعاقب  نراه، 
ـــفـــاقـــيـــات وتـــحـــالـــفـــات  وتــــأتــــي ات
والة  يــرحــل  أو  يــتــرجــل  وعــهــود، 
ليست  والنتيجة   ، والة  ويــصــعــد 
زيادة  حيث  منها  أســوأ  بل  ذاتها 
الــــحــــروب واألزمــــــــات وتــصــاعــد 

واآلهات  الويالت 
ثــالثــة  إال  الــشــعــوب  أمـــام  لــيــس 

خيارات. 
بـــالـــفـــســـاد  الـــقـــبـــول  إمـــــا  أوال: 
والعباد،  والشجر  األرض  وقــهــر 

الحريات  مصادرة  تكن  لم  وإن 
ــــــحــــــقــــــوق فــــكــــبــــت وســـــرقـــــة  وال
يُرمى  ما  على  والعيش  معظمها، 

الثروات. فتات  من 
الظلم  نــار  من  الــهــروب  ثانًيا: 
ــــــى جــهــنــم  والــــفــــقــــر والــــقــــهــــر إل
الــغــربــة حــيــث الــمــذلــة واإلهـــانـــة 
اآلبــــــاء  أرض  الـــــوطـــــن  وفـــــــــراق 
واألحبة  األهل  وموطن  واألجداد 

والذكريات. 
ــــا: الـــــثـــــورة عـــلـــى الـــظـــلـــم  ــــثً ــــال ث
والـــفـــســـاد، وهـــنـــا تـــبـــدأ الــمــعــانــاة 
ـــاهـــات، حــيــث  ـــمـــت ـــال والـــــدخـــــول ب
وتصفية  والجهل  الفتنة  تتربص 
والتهجير  النزوح  حيث  الحسابات 

والــقــتــل، الــفــاســديــن الــمــتــنــكــريــن 
ــــــثــــــورات والـــفـــضـــيـــلـــة  بــــمــــبــــادئ ال
ـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة والــــــعــــــدالــــــة  ـــــدي وال
االجــتــمــاعــيــة، الـــذيـــن يــتــســابــقــون 
على ركوب موجة الثورة للوصول 

الــكــراســي  يعتلوا  إن  ومــا  للسلطة 
حـــتـــى يـــنـــهـــبـــوا ويــــفــــســــدوا أكـــثـــر 
مــن ســابــقــيــهــم ويــقــتــلــوا ويــظــلــمــوا 
ويتسلطوا  وجــوًرا،  ظلًما  ويسجنوا 
عـــلـــى الـــشـــعـــب فـــإمـــا الـــصـــمـــت أو 
الــتــصــفــيــة والـــقـــتـــل، ثــــم تــتــدخــل 
ــتــحــقــق  ــــخــــارجــــيــــة ل الــــجــــهــــات ال
على  ــا  حــفــاًظ الـــمـــضـــادة  الـــثـــورات 
يهمها  ال  التي  وأجنداتها  كراسيها 
الوحشية  السبل  بكل  تحقيقها  إال 
الـــمـــتـــاحـــة وتــــرفــــع األغـــطـــيـــة عــن 
فوهات نتانة العنصرية واالنحدار 
وتعيث  الــبــالد  تتفتت  والــســوقــيــة، 
بـــأرواح  والــعــصــابــات  الميليشيات 

الفساد.  وتنشر  الناس 

نـــاهـــيـــك عــــن ظــــهــــور الـــخـــونـــة 
ـــــول والـــــــــــوالءات لـــلـــخـــارج  ـــــذي وال
لــــلــــتــــكــــّســــب ولـــلـــمـــصـــلـــحـــة عـــلـــى 
حــســاب الــوطــن ووحـــدة أراضــيــه 
ــــذي  وأبـــــنـــــاء الــــجــــلــــدة، األمــــــر ال
ــيــة لـــتـــوافـــد أو  ــال يــخــلــق بــيــئــة مــث
ظـــهـــور الــمــرتــزقــة والــمــنــافــقــيــن 

السالطين. ووعاظ  والمطبلين 
لــــــــخــــــــيــــــــارات  هــــــــــــــذه هـــــــــــي ا
لـــثـــالثـــة لــلــشــعــوب، أمــــا الــشــعــب  ا
ــــاك خـــيـــار  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــــهــــن
إضــــــافــــــي عــــلــــى كـــــاهـــــلـــــه، وهــــو 
مـــقـــاومـــة الــمــحــتــل ومــــا يــتــرتــب 
والنفيس  الغالي  بــذل  مــن  عليه 
األرض  عــــن  لــــدفــــاع  ا أجــــل  مــــن 

والــمــقــدســات، وبـــرغـــم مـــا تــمــر 
ـــقـــســـامـــات  بـــــه قــــيــــاداتــــه مـــــن ان
ــــــررة ورغــــــــــم بـــطـــش  غــــيــــر مــــــب
وقصف  واغــتــيــال  وســجــن  وقــتــل 
ووحــشــيــة إســـرائـــيـــل الــمــغــتــصــبــة 
ألرضــنــا الــعــربــيــة، تــخــلــى بــعــض 
الــمــســلــمــيــن عـــن الــقــضــيــة، ومــع 
قــلــة اإلمــكــانــيــات والــحــصــارات، 
أن  إال  أبـــى  الــفــلــســطــيــنــي  أن  إال 
المحتل  الــكــيــان  ويــقــاوم  يــرابــط 
لــــخــــارج  لــــداخــــل وا رغــــم تـــآمـــر ا
ـــقـــارب ثــمــانــيــة  ــيــه مـــنـــذ مـــا ي عــل

عقود. 

العنزي غانم  العنزيمياح  غانم  مياح 

شعـــوب األمـــة والخـــيارات الثــالثة الصــعبة

يــــقــــول الـــمـــثـــل الـــفـــرنـــســـي «نــحــن 
عاد  ولــو  ذهـــب،  ألنــه  الماضي  نحب 
لكرهناه» ، لست أدري أهذه حقيقة 
الماضي  نحب  فعالً  نحن  هل  ال؟  أم 
ألنه ذهب أم ألننا غير ملتزمين بأي 
الذي  الحاضر  مثل  تجاهه  التزامات 
ونحن  به  نفعله  ما  نعرف  أن  يجب 
ســنــواجــه عــواقــب اخــتــيــاراتــنــا ونــفــرح 
ألنــه  نحبه  هــل  عليها.  نــنــدم  أو  بــهــا 
من  أجمل  كــان  أو  جميالً  كــان  فعالً 
بالحنين  مرضى  نحن  هل  الحاضر. 
علماء  لدى  مايُعرف  أو  الماضي  إلى 
نصل  لم  أم  «بالنوستالجيا»  النفس 
إلــــى هــــذه الــــدرجــــة وفـــقـــط يــنــتــابــنــا 
الـــشـــعـــور الــعــاطــفــي الــطــبــيــعــي الـــذي 
تعود  عندما  البشرية  النفس  ينتاب 
من  جميلة  ذكريات  إلى  الذاكرة  بها 
زمن مضى. هل نهرب من الحاضر 
إليه  نصبو  كنا  مــا  فيه  نجد  ال  ألنــنــا 
في  كنا  عندما  ووجــدنــاه  بــه  ونحلم 

ذلك الماضي الذي نِحّن إليه. 
لــــــمــــــاذا هــــــــذا الــــــهــــــوس بــــأشــــيــــاء 
وموضة  وكــالم،  وقيم  ومسلسالت، 
ومــالبــس ومــبــان، ودراســـــة، وحتى 

مباريات الماضي؟
لــمــاذا هـــذا الــســجــن الــــذي نصنعه 
صــحــي  شـــــيء  هـــــذا  أن  أم  ــا  ــفــســن ألن
أنــنــي  تــعــتــقــد  ال  نـــــــدرك؟  ال  ونـــحـــن 
ـــداً  أهـــاجـــم الــحــنــيــن إلـــى الــمــاضــى أب
وأرواح  َجــمــيــلــة  ذكـــريـــات  فــيــه  فــلــي 
الدفء  تعطينا  كانت  فقدناها  طيبة 
والـــحـــنـــان مــثــل الــــجــــدود والـــجـــدات 
أتــفــق  ألنـــنـــي  وأيـــضـــاً  اهللا،  رحــمــهــم 
ـــانـــي رســــول  ـــداغـــســـت مــــع الـــشـــاعـــر ال
أطلقت  «إذا  يقول:  الــذي  حمزاتوف 
أطلق  الماضي  على  مسدسك  نيران 
بل  عليك».  مدافعه  نيران  المستقبل 
ألنني أدافع عن جيل ينبض بالحياة.

نحن نتفنن في صنع هذا السجن له 

من خالل رسائلنا السلبية عن روعة 
وجــمــال الــمــاضــي وقــســوة ووحــشــيــة 
الحاضر، قد التدرك أنك تفعل ذلك 
ولكنك تفعل وتزرع البُغض للحاضر 
فيما  وتُبْغضه  الجيل  هــذا  نفس  فــي 
أعطاه اهللا من نِعم في َزمنه لمجرد 

أنها ال تتوافق معك. 
وســـائـــل  يــبــغــض  أن  ــيــه  عــل لــــمــــاذا 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ألنــهــا أبــعــدت 
الــنــاس الــذيــن كـــانـــوا  يــتــجــمــعــون في 
الصور  حسب  العيلة  بيت  في  الشتاء 
الـــمـــروج لــهــا مــع أن هـــذا لــيــس عيباً 
لها  الــنــاس  اســتــخــدام  ســـوء  إنـــه  فيها 

ولها مميزات أخرى التُحصى.
إحـــبـــاطـــات  مــــن  تـــعـــانـــي  كـــنـــت  إذا 
جــيــداً  المستقبل  تـــرى  وال  الــحــاضــر 
فــإلــيــك الــعــالج الـــذي وضــعــه الكاتب 

الفرنسي من أصول مغربية الطاهر 
من  أنت  إنك  قــال:  حينما  جلون  بن 
فتصير  عينيك  تغلق  الــوقــت،  يصنع 
أخــرى  مــرة  تغلقهما  الــمــاضــي،  فــي 
فتستشرف المستقبل» بل عليك أيضاً 
أن تعي ما قاله الدكتور اللبناني كفاح 
فياض «األمس هو شيك تم سحبه، 
الحاضر  أمـــا   .. مــؤجــل  شــيــك  والــغــد 
لذا  المتوفرة،  الوحيدة  السيولة  فهو 

علينا أن نصرفه بحكمة» .
أنه  تذكر  الحاضر،  تتهم  أن  قبل 
يعيشانه  الــذي  ابنتك  أو  ابنك  رصيد 
ويـــنـــعـــمـــان بـــالـــســـعـــادة والــــحــــب فــال 
نفسيتهما  وتــدمــر  عليهما،  تــفــســده 
ســداً  الــحــاضــر  وبــيــن  بينهما  وتــبــنــي 
مــــن الـــكـــراهـــيـــة، وعـــنـــدمـــا تــذهــب 
وتـــتـــرك ابـــنـــك وحـــــده ســيــظــل معه 

وال  َهــدمــه  يستطيع  ال  حياته  طـــوال 
يستطيع تخطيه ألنه ارتبط بك وهو 
أثــرك  وبقي  ذهبت  وأنــت  فيك  يثق 
حجم  أدركـــت  تكون  أن  أرجــو  معه. 
المشكلة. تخلص من سجن الماضي 
وال  الماضي  إلــى  الحنين  من  وليس 
بالكامل  جيله  أو  البنك  سجناً  تبني 
بــل حــدثــه عــن جــمــال الماضي الــذي 
أفضل.  مستقبالً  عليه  يبن  لكي  تراه 
تــصــالــح مــع مــاضــيــك بــالــتــحــدث إلــى 
اكتب  أو  البحر  إلــى  حتى  أو  شخص 
للمستقبل  واستعّد  لنفسك  مذكراتك 
وِعْش الواقع وزد من امتنانك لربك 

وحبك لنفسك.

إمام طه  جمال  خالد  إمامد.  طه  جمال  خالد  د. 
Khaled_g_t@hotmail.com
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سهيل: ٣١٤
السرطان: ١١
الدبران: ١٣

من أّدب ولده صغيراً 
ُسَرّ به كبيراً.

١٧٧٧: منع االستعباد 
ـــــــــــــــرق فــــــــي واليــــــــة  وال
فــيــرمــونــت األمــريــكــيــة، 
واليــــــة  أول  ـــتـــصـــبـــح  ل

تمنعه على أراضيها.
بـــريـــطـــانـــيـــا   :١٨١٩
تـــــصـــــدر قــــــــــــراًرا يــمــنــع 
بــــــمــــــوجــــــبــــــه تــــشــــغــــيــــل 

األطفال.
جـــــيـــــش   :١٨٥٣
الروسية  اإلمبراطورية 
العثمانية  الــدولــة  يغزو 
ـــــدايـــــة حــــرب  ـــا ب ـــنً مـــعـــل

القرم.
تجري  فرنسا   :١٩٦٦
نــــوويــــة  تــــجــــربــــة  أول 
ــــــك  ــــهــــا وذل ــــة ل رســــمــــي
بـــتـــفـــجـــيـــر قـــنـــبـــلـــة فــي 

المحيط الهادي.
أول  عــــقــــد   :١٩٧٩
الــقــدس  للجنة  اجــتــمــاع 
فـــــــــي مــــــديــــــنــــــة فــــــاس 

المغربية.
علي  تــعــيــيــن   :١٩٩٢
كــافــي رئــيــًســا لــلــجــزائــر 
وذلـــــــــك بــــعــــد اغـــتـــيـــال 

محمد بوضياف.
مــســتــوطــنــون   :٢٠١٤
يخطفون  إســرائــيــلــيــون 
محمد  الطفل  ويقتلون 
أبــــــو خـــضـــيـــر مـــــن حــي 

شعفاط بالقدس.
كلي  كــســوف   :٢٠١٩
لــلــشــمــس فــــي مــنــطــقــة 
جنوب المحيط الهادي، 
اســتــمــر لــمــدة ٤ دقــائــق 

و٣٢ ثانية.

٢ يوليو

المتاهة  عبور  في  الصغير  الفرعون  مساعدة  تستطيع  هل 
حــتــى يــتــمــكــن مـــن الـــوصـــول إلــــى األهــــرامــــات فـــي أقــــل من 

دقيقتين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 

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

الصحيحة.

الرقم المنـاســب الرقم المنـاســب 

  حل مسابقة أمس: 

الكلمات األفقية: الكلمات األفقية: 

حل الكلمات المتقاطعة حل الكلمات المتقاطعة 

الكـلمات الرأســية: الكـلمات الرأســية: 

عن  االستقالل  حروب  في  شارك  راحل  شيشاني  عسكري  قائد   -١

روسيا.

٢- شقيق رئيس الحكومة اللبنانية الحالي.

٣- للنداء - مدرب كرة قدم إيطالي - مقياس مساحة.

٤- حــــذاء يــصــنــع مـــن الــخــشــب - مـــن أكــبــر وأهــــم مـــدن فلسطين 

التاريخية.

٥- عشيرة وذوو القربى - ُملكنا - اشتدَّ الحر مع سكون ريح.

٦- حرف يفيد التحقيق مع الماضي - َحُسَن َمْنَظُرُه.

٧- إلهام رّباني - اسم عائلة ممثل كوميدي وكاتب ومنتج أمريكي.

٨- ناٍج من الشدائد والمصائب - مبالغة وتصلب باألمر.

٩- مدينة فرنسية قريبة من نهر السوم - َقُصَر وَقُمَؤ.

١٠ - ممثلة ومخرجة مسرحية لبنانية مخضرمة.

راحل. لبناني  حكومة  رئيس   -١

كالخّل. اللساَن  لَذَع  ما   - أخافه   -٢

الضفة  فــي  فلسطينية  مــديــنــة   - َجـــْزر  ضــّد   -٣

الغربية.

ودار. طاف   - للتبت  التقليدية  العاصمة   -٤

 - الصوت  ُحسِن  في  المثل  بها  يضرب  طيور   -٥

متصل. ضمير 

ــُه (مــعــكــوســة) - إبـــداع  ــلَ ــجَّ ــَم صــاحــبــه وبَ ٦- َعــظَّ

وعبقرية.

يُْحتَمى  ومــكــاٌن  مــالٌذ   - (مبعثرة)  ســراحــي   -٧

به.

معروفة. عسكرية  رتبة   - متشابهان   -٨

عبودية.  - المحاكم  في  المتهم  عن  يدافعان   -٩

المكسيك. واليات  إحدى   -١٠

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

الخميس ١١ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ٢ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٣٥) ٢٢

رائــد  أصــبــح  ب):  ف  (أ  موسكو- 
إيفانيشين  أناتولي  الروسي  الفضاء 
أول إنــســان يــصــوت عــبــر اإلنــتــرنــت 
ما  على  الدولية  الفضاء  وكــالــة  مــن 
ذكـــــرت وكـــالـــة «روســـكـــوســـمـــوس» 
إيفانيشين  ويقيم  للفضاء.  الروسية 
فــــي الــمــحــطــة مـــنـــذ مــطــلــع أبـــريـــل 
حول  استفتاء  إطــار  في  صــّوت  وهــو 
إصــــالح دســـتـــوري فـــي روســـيـــا على 
مــا أوضــحــت الــوكــالــة الــروســيــة في 
أناتولي  «أصــبــح  البيان  وأكــد  بــيــان. 
من  يــصــوت  إنــســان  أول  إيفانيشين 
هذا  وكـــان  اإلنــتــرنــت».  عبر  الــمــدار 
االستفتاء حول إصالح دستوري من 

لفالديمير  خــصــوصــا  الــســمــاح  شــأنــه 
في  مــقــرًرا  سلطته،  تــعــزيــز  بــوتــيــن 
ــكــنــه أرجــــئ  أبــــريــــل فــــي األســـــــاس ل
المستجد.  كــورونــا  فــيــروس  بسبب 
الناخبين  من  الكثير  توافد  ولتجنب 
عـــلـــى مــــراكــــز االقـــــتـــــراع مــــن دون 
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى نـــســـبـــة الـــمـــشـــاركـــة، 
إلى  يونيو   ٢٥ مــن  التصويت  استمر 
لسكان  سمح  وقــد  يوليو.  من  األول 
(فولغا)  نوفغورود  ونينجي  موسكو 
بالتصويت اإللكتروني أيًضا. ويملك 
موسكو  في  دائًما  عنوانًا  إيفانيشين 
مــا ســمــح لــه بــالــتــصــويــت إلــكــتــرونــًيــا 

عبر موقع مكرس لهذه الغاية.

رائـــد فضــــاء يـــدلي 
بصوته من الفضــاء
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ال يوجد

رؤية أفقية متدنية متوقعة 
على بعض المناطق في البداية

على الساحل :

في البحر :

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٢٩ - ٥٦٣٤ : ١٤ – ١٩ : ٤٤٠٢ : ٢١ – ٣٩ : ٠٨الرويس

٢٧ - ٣٦٣٩ : ١٩ – ٠٤ : ٢١٠٧ : ١٣ – ٤٦ : ٠٠دخان

٢٧ – ٣٩٣٨ : ١٩ –  ١٤ : ٠٠٠٧ : ٠٠ – ٢٣ : ١٢أبوسمرة

بالتوقيت المحلي

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٢٧ - ١٩٣٨ : ١٧ – ٣٤ : ٠٠٠١ : ٠٠ – ٤٢ : ٠٩مسيعيد

٢٧ - ٠٣٣٨ : ١٧ – ٤٣ : ١٨٠٠ : ٢٢ – ٥٥ : ٠٨الوكرة

٢٩ - ٢٨٣٩ : ١٥ – ٣٠ : ٠٠  ١٣ : ٢٢ – ٢٨ : ٠٨الدوحة

٢٨ - ٣٨ ٠٠ : ٠٠ – ٤٣ : ٠٠١٤ : ١٩ – ٠٥ : ٠٨الخور

٣:١٨الفجر

٤:٤٧الشروق

١١:٣٨الظهر

٣:٠١العصر

٦:٣٠المغرب

٨:٠٠العشاء

أنطاليا - األناضول: كشفت 
المعّمرة التركية حواء تشويك 
(١١٩ عاًما)، وشقيقتها جّنات 
قرة غوز (١٠١ عام) عن سّر 
تمّتعهما  مع  الطويل  عمرهما 

بالصحة السليمة.
تقطنان  اللتان  المعّمرتان 
وسط  مستقلين  منزلين  في 
في  «ســريــك»  بقضاء  الغابة، 
والية أنطاليا التركية، المطّلة 
على البحر المتوسط، تحدثتا 
للصحفيين  تــصــريــحــات  فــي 
عـــن ســـر عــمــرهــمــا الــمــديــد. 
ورغم كبر سنهما الذي تجاوز 
الشقيقتان  تــحــرص  الـــقـــرن، 
ــيــاجــاتــهــمــا  عـــلـــى قــــضــــاء احــت
الــيــومــيــة بــنــفــســهــمــا.وتــمــتــلــك 
«تشويك» ٨ أوالد و٦ أحفاد، 

فيما لدى «قرة غوز» ٨ أوالد 
و٢٢ حفيًدا، إلى جانب أحفاد 
أحـــفـــادهـــمـــا. وتُــــرجــــع «قـــرة 
غــــوز» ســر عــمــرهــا الــطــويــل، 
ـــغـــذاء الــصــحــي،  إلــــى تـــنـــاول ال

ـــمـــأكـــوالت  واالبــــتــــعــــاد عــــن ال
الجاهزة. وأضافت: «أحرص 
والحليب،  اللبن  تــنــاول  على 
والـــبـــرغـــل بـــكـــثـــرة، والــعــيــش 
أما  الصنوبر».  أشجار  وســط 

«تشويك»،  األخــرى  الشقيقة 
سنوات  منذ  دأبــت  إنها  قالت 
طـــويـــلـــة، عـــلـــى تــــنــــاول الــلــبــن 
والــحــلــيــب، وإنـــجـــاز األعــمــال 

الزراعية.

«سبيس إكس» معّمرتان تكشفان سر الحياة الطويلة
تطلق قمًرا 

اصطناعيًا للفضاء
أطلقت  قــنــا:   - واشــنــطــن 

مـــــؤســـــســـــة تــــكــــنــــولــــوجــــيــــات 

األمريكية  الفضاء  استكشاف 

«ســــبــــيــــس إكـــــس»،بـــــنـــــجـــــاح 

مخصص  اصطناعياً،  قــمــراً 

لــخــدمــات تــحــديــد الــمــواقــع، 

األمريكية.  الفضاء  لقوة  تابع 

وقامت الشركة بإطالق القمر 

االصطناعي الجديد على متن 

صاروخها «فالكون ٩» الذي 

مهامها  إلطــالق  عليه  تعتمد 

اإلطالق  هذا  ويعتبر  البارزة. 

الحادي عشر لفالكون ٩ هذا 

األخــيــر  مهمة  أن  إال  الــعــام، 

شــمــلــت إضـــافـــة مـــعـــزز دفــع 

من  بطلب  للصاروخ،  جديد 

قوة الفضاء.وبحسب «سبيس 

إكس» فإن المعزز الذي حمل 

قمًرا  حمل   «B١٠٦٠» اســم 

الستبدال  متقدًما  اصطناعًيا 

قمر أقــدم بعد دورانـــه حول 

ــــا. عــــاًم  ٢٠ ــــمــــدة  ل األرض 

من  اإلطـــــالق  عملية  وتــمــت 

في  للفضاء  كينيدي  مــركــز 

في  األمريكية  فلوريدا  والية 

مساء  من   ٤:١٠ الساعة  تمام 

الثالثاء. ووصل الصاروخ إلى 

عملية  وتــمــت  بنجاح  الــمــدار 

انفصال العازل عن الصاروخ، 

عودته  بعد  إخــراجــه  وسيتم 

الــمــحــيــط  مــــن  األرض  إلـــــى 

األطلسي.

فــانــيــســا  قـــــــررت  ب):  ف  (أ  إيطاليا- 
الثالثة  فــي  إيطالية  شــابــة  وهــي  بــيــدوتــزي، 
في  جــذريــاً  والــعــشــريــن، أن تــحــدث تــغــيــيــراً 
واألبــقــار  الحمير  تربية  إذاخــتــارت  حياتها، 
الطبيعة.  وسط  العيش  مفّضلة  الجبال،  في 
ورغـــــم إقــــرارهــــا بــــأن هــــذا الــعــمــل «صــعــب 
يستهويها.  أنـــه  بــيــدوتــزي  تــؤكــد  ومــنــهــك»، 
هو  وهذا  الحياة،  هذه  اخترت  وتقول «لقد 
الــمــكــان الـــذي أريـــد أن أكـــون فــيــه، محاطة 
بالطبيعة والحيوانات». وتعتزم فانيسا إقامة 
مزرعة في منطقة ألبه بيدولو، الواقعة على 
فوق مستوى سطح البحر،  ارتفاع ٨١٣ متراً 
هذا  في  وتقول: «انطلقت  البالد.  شمال  في 
الــمــجــال فــي الــعــام الــفــائــت، وكــانــت الــبــدايــة 
حظيرة،  وال  أرضـــاً  أملك  أكــن  لــم  بأتانَين. 
قطيع  وبــات  صديق».  من  حقالً  فاستعرت 
من   ١٥ بينها  حماراً،   ٢٠ يضم  اليوم  فانيسا 
وعشرة  بقرات  عشر  ونحو  الحوامل،  األتــان 

شغوفة  كانت  أنها  فانيسا  وتستذكر  عجول. 
بتربية الماشية منذ أن كانت صغيرة. وتقول 
«كان جدي وجدتي يملكان مزرعة، لديهما 
طفولتي،  وتضيف «في  حلوب».  أبقار  فيها 
إلى  األبقار  يأخذ  عندما  بوالدي  ألحق  كنت 
يكن  والــدهــا «لــم  أن  إلــى  وتشير  المرعى». 
في البداية مرتاحاً» إلى خيارها، ألنه يدرك 
ذلك  بعد  تأقلم  المهنة، «لكّنه  هذه  صعوبة 
إلّي  ويسدي  يساعدني  وأصبح  الفكرة،  مع 
السادسة  فــي  فانيسا  وتستيقظ  الــنــصــائــح». 
تَفّقُد  هو  تفعله  ما  وأول  صباحاً،  والنصف 
بخير  كونها  من  للتأكد  مزرعتها  حيوانات 
وتزويدها بالماء. وتقول «األمر ليس سهالً. 
البيطري،  بالطبيب  االتــصــال  أحــيــانــاً  يجب 
وتضيف  الوضع».  على  الحيوانات  ومساعدة 
«بــيــنــمــا يــســتــعــد الـــشـــبـــاب فـــي مــثــل عــمــري 
منشغلة  أكون  والسهر  للخروج  السبت  مساء 

باالستعداد للذهاب إلى الحظيرة».

إيطاليـــة تتفــرغ لتربيـــة 
المــواشي في األلــب

واشنطن -أ ف ب: أعلنت وزارة األمن 
عمل  قوة  إنشاء  أمس  األمريكية  الداخلي 
التاريخية  المعالم  لحماية  جديدة  خاصة 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــالد، الـــتـــي تــعــرض 
بعضها للتخريب بسبب تمجيدها الماضي 
الــعــنــصــري لـــلـــبـــالد. وقـــــال وزيـــــر األمـــن 
الداخلي بالنيابة تشاد وولف في بيان إنه 
أنحاء  فــي  ســريــع»  انتشار  «فــرق  سينشر 
والتماثيل  األثرية  المعالم  لحماية  البالد 
خالل عطلة عيد االستقالل في الرابع من 

يوليو.وتعرض العديد من المعالم األثرية 
بعضها  إســقــاط  وتـــم  لهجمات  والــنــصــب 
الشهر الماضي، حين استهدف المحتجون 
على إساءة الشرطة لألمريكيين األفارقة 
في  للرق  المؤيد  الجنوب  من  شخصيات 
الحرب األهلية في ستينيات القرن التاسع 
في  العبودية  إلرث  أخــرى  ورمـــوًزا  عشر 
التذكاري  النصب  احتجاجات  لكن  البالد. 
امــتــدت إلـــى الــرئــيــســيــن جــــورج واشــنــطــن 
من  كانا  وكالهما  جيفرسون،  وتــومــاس 

قررت  الحاالت،  بعض  العبيد.في  مالكي 
شعبي  ضغط  تحت  المحلية  الحكومات 
ــــة الــتــمــاثــيــل نــفــســهــا.وأعــرب الــرئــيــس  إزال
حــاول  عندما  غضبه  عــن  تــرامــب  دونــالــد 
تمثال  سحب  يونيو   ٢٢ فــي  متظاهرون 
للرئيس  مــبــاشــرة  األبـــيـــض  الــبــيــت  أمــــام 
للعبيد  آخــر  مالك  وهــو  جاكسون،  أنــدرو 
ترأس عملية الطرد الجماعي لألمريكيين 
ثالثينيات  فــي  أوطــانــهــم  مــن  األصــلــيــيــن 

القرن التاسع عشر.

أمريكا تنشئ قوة لحماية التماثيل

في  «يــيــك  الصحفي  الــمــصــور  حــاز  األنــاضــول:   - إسطنبول 
مسابقة  في  العام»  لقب «مصور  على  كونغ،  هونغ  من  الم»، 
والتي  السادسة،  بنسختها  صــورة»  ألفضل  إسطنبول  «جوائز 
لمكافحة  المتخذة  التدابير  وضمن  األناضول.  وكالة  تنظمها 
األناضول  وكالة  في  المعلومات  تكنولوجيا  فريق  قام  كورونا، 
أسماء  عن  لإلعالن  اإلنترنت  شبكة  على  خاصة  منصة  بإنشاء 
اجتمعت  الــتــي  الــدولــيــة،  التحكيم  لجنة  وحـــددت  الــفــائــزيــن. 
فئات  في  العام  مصوري  أفضل  يونيو،   ٢٤-٢٥ في  افتراضًيا 

«الــــصــــورة الــخــبــريــة»، و«الــــصــــورة الــخــبــريــة الــمــتــســلــســلــة»، 
المتسلسلة». الرياضية  و«الصورة  الرياضية»،  و«الصورة 

وتـــعـــرض األعــــمــــال الـــفـــائـــزة فـــي نــســخــة هــــذا الـــعـــام مــن 
هونغ  مــن  بــدايــة   ٢٠١٩ عــام  أحـــداث  عــن  ملخًصا  المسابقة، 
الم»  في  الصحفي «ييك  المصور  وحصل  بغزة.  وانتهاء  كونغ 
صورته  عن  الخبرية»  فئة «الصورة  في  األولى  الجائزة  على 
المصور  وأحرز  كونغ».  هونغ  عنوان «احتجاجات  حملت  التي 
صــورة  عــن  ذاتــهــا  الفئة  فــي  الثاني  المركز  الهمص،  محمود 

في  «جنازة  بعنوان  بريس»،  «فرانس  وكالة  لصالح  التقطها 
المصور  الفئة،  نفس  في  الثالث  المركز  على  حاز  كما  غزة». 
صورة  عن  مصطفى  أبــو  إبراهيم  «رويــتــرز»  لــدى  الصحفي 
وتعد  فلسطين.  فــي  األنــقــاض  بــيــن  إفــطــار  لــمــائــدة  التقطها 
مسابقة «جوائز إسطنبول ألفضل صورة» التي تنظمها وكالة 
ووكالة  التركية،  الجوية  الخطوط  وترعاها  سنويًا،  األناضول 
التعاون والتنسيق (تيكا)، واحدة من أهم المسابقات العالمية 

في هذا المجال.

لجنة «جوائز إسطنبول ألفضل صورة» تعلن الفائزين

الدوحة - [: أعلنت شركة «إليكترا» 
الفلسطينية في إيطاليا عزمها صناعة سيارة 
قدس وهي األولى من نوعها كونها قادرة على 
الشحن الذاتي بمواصفات خيالية تنافس فيها 
أكبر الشركات العالمية في غضون ٣ سنوات، 
وقالت الشركة: إنها سوف تصنع السيارة من 
وكالة  تستخدمها  التي  بييك  الكاربون  مــادة 
تتمتع  إذ  مركباتها  تنصيع  في  الفضائية  ناسا 
هذه المادة بالصالبة وخفة الوزن، وستظهر 
الـــســـيـــارة فـــي شــكــل مــمــيــز، حــيــث ســتــكــون 

الصخرة،  قبة  شكل  على  مصممة  مقدمتها 
وسيكون بمقدور السيارة جمع أشعة الشمس 
المشي  تستطيع  بحيث  طاقة،  إلــى  وتحويلها 
ــــدون شــحــن، وســيــكــون  لــمــســافــة ٨٠٠ كـــم ب
العالم،  في  مثيالتها  نصف  من  أقــل  سعرها 
وهو ما يجعلها منافسة بقوة، وتوقعت مجلة 
المتحدة  الــواليــات  في  متخصصة  اقتصادية 
المصنعة  الــشــركــة  وهـــي  إلــيــكــتــرا  تــصــبــح  أن 
مؤثرة  شركة   ٥٠ أكثر  مــن  واحـــدة  للسيارة 

خالل السنوات المقبلة.

قدس.. سيارة حديثة تسير بالشحن الذاتي
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قـطـــر تـجـــــاوزت ذروة كــورونـــا 
رفع  من  الثانية  المرحلة  دخــول  مع 
جائحة  لــمــواجــهــة  الــمــفــروضــة  الــقــيــود 
فيروس كورونا، استطاعت قطر بفضل 
اهللا تجاوز مرحلة الذروة، مع التناقص 
فـــي أعـــــداد حــــاالت اإلصـــابـــة الــمــؤكــدة 
سعادة  جـــّددت  كما  الــفــيــروس،  بــعــدوى 
وزيــــرة الــصــحــة الــعــامــة دعــوتــهــا لجميع 
االلــتــزام  ُمــواصــلــة  إلـــى  المجتمع  أفــــراد 
بـــاإلجـــراءات االحــتــرازيــة، وعــلــى رأسها 
وأفراد  أنفسهم  لوقاية  الجسدي  التباعد 
باإلضافة  الــعــدوى،  خطر  مــن  أســرهــم 
الطبية  الرعاية  على  الحصول  طلب  إلى 

أعــراض  أي  ظهور  حــال  في  الفور  على 
لــإلصــابــة بــالــمــرض، كــمــا يــتــوّجــب أخــذ 
مزيد من الحذر والحيطة في حال كان 
بــعــض أفـــراد األســـرة ُمــعــّرضــيــن بشكل 
أكــبــر لــلــمــخــاطــر الــُمــرتــبــطــة بــاإلصــابــة 

بفيروس (كوفيد-١٩).
رأس  مــســتــشــفــى  زارت  ســـعـــادتـــهـــا   
لــــّفــــان والـــتـــقـــت الــمــجــمــوعــة األخـــيـــرة 
الُمقّرر  الــفــيــروس  مــن  الُمتعافين  مــن 
خــروجــهــم مـــن الــمــســتــشــفــى، الــــذي تم 
افتتاحه رسمياً في شهر أبريل الماضي، 
حــيــث قـــــّدم خـــدمـــات رعـــايـــة صــحــيــة 

كورونا  فيروس  لمرضى  الجودة  عالية 
المتوسطة  الــمــرضــيــة  الـــحـــاالت  (ذوي 
والشديدة). ومع التناقص المتواصل في 
بعدوى  المؤكدة  اإلصابة  حــاالت  أعــداد 
المستشفى  شــهــد  قــطــر  فــي  الــفــيــروس 
تناقصاً موازياً في الطلب على األسّرة ، 
وبالتالي سيتوقف مستشفى رأس لفان 
كــورونــا  فــيــروس  مــرضــى  استقبال  عــن 
(كوفيد- ١٩) ليتسنى له تقديم خدمات 
للمرضى،  االعتيادية  الصحّية  الرعاية 
فــي مــؤشــر عــلــى تــجــاوز قــطــر مرحلة 
المرحلة  إلى  واالنتقال  الفيروس  ذروة 

الذي  الــمــرض،  مع  التعامل  في  التالية 
يــتــطــلــب مـــن الــجــمــيــع عــــدم االســتــهــتــار 
حتى  الــجــد  محمل  على  األمـــور  وإبــقــاء 
ــــدى في  ال تــضــيــع الــجــهــود الــوطــنــيــة ُس
فيها  تجاوز  التي  فقطر  الوباء،  ُمواجهة 
 ٨٠ كــورونــا  مــن  تماماً  الُمتعافين  عــدد 
ألـــفـــاً، تــعــد واحــــدة مــن أقـــل الــــدول في 
الــوبــاء  عــن  الناجمة  الــوفــيــات  ُمــعــدالت 
على مستوى العالم، حيث يعود الفضل 
هللا سبحانه وتعالى أوالً ثم لجودة وقوة 
االحــتــرافــي  والــتــعــامــل  الصحي  قطاعنا 
مع األزمة واتخاذ سلسلة من اإلجراءات 

الــتــي طـــّوقـــت الـــمـــرض وجــعــلــتــه تحت 
السيطرة.  

 قــطــر ومـــنـــذ بـــدايـــة األزمــــــة بــذلــت 
كافة  تمكين  أجـــل  مــن  حثيثة  جــهــوداً 
مــصــابــي كــــورونــــا مـــن الـــحـــصـــول على 
عملت  حــيــث  الــالزمــة  الطبية  الــرعــايــة 
لــهــؤالء  مستشفيات   ٧ تخصيص  عــلــى 
٤ مــــــن هــــذه  الـــــمـــــرضـــــى ولـــــــم تــــكــــن 
فسارعت  التشغيل  قــيــد  المستشفيات 
لتزداد  افتتاحها  إلى  الحكومية  الجهات 
بــذلــك الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة مــن ٢٢٥٠ 
أهم  من  ولعل  سرير،   ٣٥٠٠ إلى  سريراً 

العوامل التي أسهمت في تدني الوفيات 
كورونا  بفيروس  اإلصابة  عن  الناجمة 
ــــادرة اإلدخـــــــال الـــفـــوري  ــــب فـــي قــطــر ُم
أعـــراض  مــن  ُيــعــانــون  الــذيــن  للمرضى 
إلى  بالفيروس  إصابتهم  جــّراء  شديدة 
وحدات العناية الُمرّكزة عندما تستدعي 
في  ساهم  الــذي  األمــر  ذلــك،  حاالتهم 
فقطر  المرضى.  من  الكثير  حياة  إنقاذ 
المرحلة  إلــى  ثــبــات  بكل  تمضي  الــيــوم 
العودة  بانتظار  القيود  رفــع  من  الثانية 
ما  األوضــاع  عليه  كانت  ما  إلى  الكاملة 

قبل كورونا بإذن اهللا.

رأيرأي

الطبية   ــة  ــاي ــرع ال عــلــى  ــحــصــول  ال ــن  م الــمــصــابــيــن  ــة  ــاف ك تخصيص ٧ مستشفيات لمرضى الفيروس.. وقطاعنا الصحي تعامل باحترافيةتمكين 

القطري  التقويم  دار  أعلنت  قنا:   - الدوحة 
نقطة  أبعد  إلى  األرض  كوكب  يصل  سوف  أنه 
فــي مــــداره حـــول الــشــمــس (نــقــطــة األوج) يــوم 
١٤٤١هــــ،  الــقــعــدة»  «ذو  شهر  مــن   ١٣ السبت 
عند  وذلــــك  ٢٠٢٠م،  يــولــيــو  مـــن   ٤ الـــمـــوافـــق 
والثالثين  الخامسة  والدقيقة  الثانية  الساعة 
ستكون  حيث  المحلي،  الدوحة  بتوقيت  مساًء 
مــلــيــون   ١٥٢ قــــدرهــــا  مـــســـافـــة  عـــلـــى  األرض 
خمسة  بــفــارق  تــقــريــبـًـا  الــشــمــس  مــن  كيلومتر 
خالل  عليه  كانت  عما  تقريبًا  كيلومتر  ماليين 

شهر يناير الماضي، حيث كانت األرض حينها 
من  كيلومتر  مليون   ١٤٧ قدرها  مسافة  على 

الشمس.
وذكر الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي 
بدار التقويم القطري أن األرض تصل إلى أبعد 
األوج)  الشمس (نقطة  حول  مدارها  في  نقطة 
كل  مــن  يوليو  شهر  مــن  األول  األســبــوع  خــالل 
عام، بينما تصل إلى أقرب نقطة في مدارها 
حول الشمس (نقطة الحضيض) خالل األسبوع 

األول من شهر يناير من كل عام.

األرض تصل أبعد نقطة من الشمس السبت

إزالة تعديات على أمالك 
الدولة بالوكير

الـــوكـــرة،  بــلــديــة  بــــدأت   :]  - الـــدوحـــة 
حملة  تنفيذ  الــبــلــديــة،  الــرقــابــة  بــــإدارة  ممثلة 
بمنطقة  الــدولــة  أمــالك  على  التعديات  إلزالـــة 
المخالفات،  مــن  عــدد  إزالـــة  تــم  حيث  الوكير، 

عبارة عن محالت بورت كابن ومخازن.

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