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يومية سياسية مستقلة

من قطر للعرب ومن العرب إلى العالم

الثالثاء 16 ذو القعدة 1441هـ - 7 يوليو 2020م - العدد (13940)

النسخة اإللكترونية
قناة 
على

صفحة٤٠
رياالن

١٦

ــس الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة يــعــززان الــعــالقــات  ــي صــاحــب الــســمــو ورئ
تفاصيل ص ٢

الدوحة - قنا: أكدت دولة قطر أن 
رأس  على  تظل  الفلسطينية  القضية 
قائمة األجندة المشتركة للعالم العربي 
المستمرة  الجهود  وثّمنت  والــصــيــن، 
للصين في ُمناصرة الشعب الفلسطيني 
حريته  نيل  فــي  المشروعة  وحقوقه 
ألراضيه،  اإلسرائيلي  االحتالل  وإنهاء 
ـــوجـــب عــلــى الــمــجــتــمــع الــدولــي  مــمــا يُ
الحل  تحقيق  فــي  بمسؤولياته  القيام 
العادل للقضية األساس في المنطقة، 
وفًقا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ 
حل الدولتين وُمبادرة السالم العربية.
جـــاء ذلـــك خـــالل مــشــاركــة قــطــر في 
أعـــمـــال الــــــــدورة الــتــاســعــة لــلــمــنــتــدى 
العربي الصيني على المستوى الوزاري 

كونفرانس،  الفيديو  تقنية  عبر  أمــس 
الشيخ  سعادة  قطر  وفــد  تــرأس  حيث 
آل ثــانــي  بــــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن  مــحــمــد 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــر 
في  التعثر  «إن  وأضافت:  الخارجية. 
عن  ناجم  المنطقة  في  السالم  عملية 
استمرار تجاهل إسرائيل لكل المواثيق 
ـــيـــة وإمـــعـــانـــهـــا فــي  ـــدول واألعـــــــــراف ال
ممارسات وانتهاكات صارخة تخالف 
أحـــكـــام الـــقـــانـــون الــــدولــــي وقــــــرارات 
عملية  ومرجعيات  الدولية  الشرعية 
السالم، وهــو األمــر الــذي سيؤدي في 
النهاية إلى تصدع مصداقية المجتمع 

الدولي ومؤسساته».

القضية الفلسطينية تتصدر  األجندة العربية الصينية
قطر طالبت المجتمع الدولي بتحّمل مسؤولياته لتحقيق الحل العادل

عن  العامة  الصحة  وزارة  أعلنت  قنا:   - الــدوحــة 

اعتماد أربعة مراكز لفحص «كوفيد-١٩» للمواطنين 

وبناء  الشقيقة.  التركية  الجمهورية  في  القطريين 

على ذلك يمكن للمواطنين المتواجدين في األراضي 

إلجـــراء  المعتمدة  المستشفيات  مــراجــعــة  الــتــركــيــة 

الفيروس،  من  خلو  شهادة  على  والحصول  الفحص 

سارية لمدة ٤٨ ساعة فقط، وفي حال خلو الشخص 

من الفيروس يحصل على استثناء من الحجر الفندقي 

 ١٤ لمدة  المنزلي  بالحجر  يلتزم  أن  على  اإللزامي، 

يوماً فور وصوله. كما يمكن للمسافرين «المقيمين 

في دولة قطر» المتواجدين في الجمهورية التركية 

االســتــفــادة مــن هــذه الخدمة فــي حــال رغبتهم في 

العودة لدولة قطر وذلك ابتداًء من المرحلة الثالثة 

من الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء كورونا.

٤ مــراكــز لفحــص كورونــا في تركيــا

٢

الدوحة - قنا: رفع سعادة السيد أحمد بن 
عبد اهللا بن زيد آل محمود، رئيس مجلس 
والتقدير  الشكر  عــبــارات  أســمــى  الــشــورى، 
لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أمير البالد المفدى «حفظه اهللا»، 
المستمرة  ومــســانــدتــه  الــمــتــواصــل  لــدعــمــه 
من  بــه  يضطلع  بــمــا  واهــتــمــامــه  للمجلس 

مسؤوليات ومهام.
وأعرب سعادته، في كلمة بمناسبة فض 
تقدير  عن  للمجلس،  الحالي  االنعقاد  دور 

وتــجــاوب  تــعــاون  مــن  وجـــده  لما  المجلس 
من الحكومة الموقرة تجاه ما يطرحه من 
مقترحات وما يقدمه من توصيات، مشيراً 
االنعقاد  دور  فــي  تمكن  المجلس  أن  إلــى 
إليه  ورد  ما  جميع  من  االنتهاء  من  الحالي 
بقوانين،  ومــراســيــم  قــوانــيــن  مــشــاريــع  مــن 
والتوصيات  المقترحات  مــع  إحالتها  تمت 
إلى  باإلضافة  وذلك  الحكومة،  إلى  بشأنها 
مواضيع اقترحها المجلس للمناقشة العامة.

وضعها  قطر  دولــة  أكــدت  قنا:   - جنيف 
مــن الــتــدابــيــر الــرامــيــة إلـــى ُمعالجة  عــــدداً 
الـــتـــأثـــيـــرات االقـــتـــصـــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الُمترتبة على جائحة كورونا «كوفيد -١٩»، 
من  وذلـــك  الــوافــدة،  العمالة  على  سيما  ال 
خـــالل اعــتــمــاد حــزمــة مــن الــحــوافــز لدعم 
التوظيف  استدامة  وضمان  الخاص  القطاع 
ألقاها  وحماية األجــور. جاء ذلك في كلمة 
السيد عبداهللا حمد النعيمي، نائب المندوب 
ــــدى مــكــتــب األمـــم  ـــة قــطــر ل ـــدول الــــدائــــم ل
المتحدة بجنيف، خالل الحوار التفاعلي مع 

المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في 
الصحة  مــن  ممكن  مستوى  بأعلى  التمتع 
أن  إلــى  النعيمي  وأشـــار  والعقلية.  البدنية 
العالمي  الــقــمــة  لمؤتمر  الــخــامــســة  النسخة 
لالبتكار في الرعاية الصحية «ويش ٢٠٢٠»، 
في  ستُساهم  الـــدوحـــة،  ستستضيفها  الــتــي 
استكشاف حلول ابتكارية ناجعة في التصدي 
ــواجــه  لــلــتــحــديــات الــصــحــيــة الــكــبــرى الــتــي تُ
ذلك  فــي  بما  الــعــالــم،  حــول  الصحة  أنظمة 

أزمة «كوفيد -١٩».

رئيس الشورى يشيد بدعم صاحب 
السمو المتواصل للمجلس

قطر تعالج تأثيرات كورونا على العمالة
٣

الدوحة تعيد بناء وزارة التخطيط الصومالية

الدوحة - محروس رسالن: 

الــدراســيــة  الــمــنــاهــج  إدارة  انــتــهــت 
ومــــصــــادر الــتــعــلــم بـــــــوزارة الــتــعــلــيــم 
المناهج  تنقيح  من  العالي  والتعليم 
الصفوف  لجميع  المطورة  الدراسية 

واعتمادها.
 وأكــــــــــد مـــــصـــــدر مـــــطـــــلـــــع، فـــي 
المناهج  أن   ،] لـــ  تصريحات 
المناهج  باستثناء  للطباعة  جاهزة 
الـــدراســـيـــة لــلــصــف الـــثـــانـــي عــشــر .. 
للمدارس  اإلدارة  تزويد  إلى  مشيًرا 
تعلم  مــصــادر  بـــروابـــط  الــحــكــومــيــة 
 /  ٢٠٢٠ لـــلـــعـــام  الــــدراســــيــــة  الــــمــــواد 
اســتــعــدادات  ضــمــن  وذلــــك  ٢٠٢١م 

الـــــــوزارة لــلــعــام الــــدراســــي الــجــديــد.
ســـتـــوافـــي  اإلدارة  أن  وأوضـــــــــــح 
ــبــاقــي مـــصـــادر الــتــعــلــم  الــــمــــدارس ب
بــمــا فــيــهــا مـــصـــادر تــعــلــم الــمــســتــوى 
الدراسية  المواد  لجميع  عشر  الثاني 
اإلعــداد  إجـــراءات  مــن  االنتهاء  حــال 
وقال  قريبًا.  واالعتماد  والمراجعة 
مــصــادر  نــفــس  اســتــخــدام  سيتم  إنـــه 
العام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بالنسبة 
لــلــريــاضــيــات والـــعـــلـــوم وســتــقــتــصــر 
اللغوية،  الصياغات  على  التعديالت 
وكــــذلــــك الــــحــــال بـــالـــنـــســـبـــة لـــمـــواد 
للصف  واألحياء  والكيمياء  الفيزياء 

الحادي عشر. 

الكتب الدراسيــة جاهــزة للعــام الجـديــد
بعد تنقيح المناهج المطورة باستثناء الصف الثاني عشر .. مصدر لـ [:

ـــر قـــريـــبًـــا ـــش ـــــــواد الــــصــــف الــــثــــانــــي ع ــــاد م ــــم ــــت انــــتــــهــــاء مــــراجــــعــــة واع

٤

رجال أعمال لـ [:

أعــمــال  رجــــال  أكــــد   :]- ـــدوحـــة  ال
العمالة  وتدوير  التوظيف  منصة  أن  على 
غرفة  أطلقتها  الــتــي  الــمــحــلــي  الــســوق  فــي 
اإلدارية  التنمية  وزارة  مع  بالتعاون  قطر 
والـــعـــمـــل والــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة، ســوف 
العمالة  تــوفــيــر  فــي  كــبــيــر  دور  لــهــا  يــكــون 
الــمــاهــرة مــن قــبــل الــشــركــات الــعــامــلــة في 
الــســوق الــمــحــلــي مــا يــســاعــدهــا عــلــى إنــجــاز 
اإلنتاج  وزيــادة  االستثمارية  المشروعات 

الـــوطـــنـــي لــتــلــبــيــة االحـــتـــيـــاجـــات الــمــحــلــيــة. 
وقالوا لـ[ إن إطالق المنصة جاء في 
يصعب  التي  العمالة  لتوفير  مناسب  وقت 
اســتــقــدامــهــا حــالــيــاً مــن الــــدول الــمــصــدرة 
نتيجة  الدولية  السفر  حركة  تعطل  بسبب 
لــإلجــراءات  المواكبة  االحــتــرازيــة  للتدابير 
االحـــتـــرازيـــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار فــيــروس 

المستجد. كورونا 

الدوحة - نشأت أمين:

 قرر المجلس األعلى للقضاء زيادة عدد 
جلسات المحكمة االبتدائية وتعديل مواعيد 
األول  األسبوع  مــرور  بعد  وذلــك  انعقادها، 
من استئناف المحاكم عملها مجدًدا وذلك 

بهدف تحقيق العدالة الناجزة واالنتهاء من 
الدعاوى القضائية التي توقف نظرها خالل 
الفترة الماضية نتيجة اإلجراءات والضوابط 
االحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة انتشار 

فيروس كورونا.

منصة التوظيف توّفر العمالة للقطاع الخاص

زيادة عدد جلسات المحكمة االبتدائية

٢

توسعة مباني كلية 
المجتمع في لوسيل

تدشين برنامج ضمان 
لدعم المزارع في أكتوبر

إطالق ٢٠ ألفاً من صغار الهامورارتفاع أسهم ٢٠ شركة بالبورصة
الدوحة - [: أنهت بورصة قطر تعامالت، أمس، 
من  شـــراء  بعمليات  مــدعــومــة  الــخــضــراء  المنطقة  فــي 
المستثمرين على أسهم قيادية، وارتفع المؤشر الرئيس 
للبورصة، أمس، بنسبة ٠٫١٠٪، بما يعادل ٩ نقاط وأغلق 
 ٤٧ أسهم  تــداول  أمس  وتم  نقطة.   ٩١٩٦٫٤ مستوى  عند 

شركة، ارتفعت منها أسهم ٢٠ شركة.

السمكية  الـــثـــروة  إدارة  أطــلــقــت   :]  - الـــدوحـــة 
بوزارة البلدية والبيئة، وبالتعاون مع اإلدارة العامة ألمن 
صغار  من  ألفاً   ٢٠ الداخلية،  بــوزارة  والحدود  السواحل 
تُعتبر  إذ  القطرية،  البحرية  المياه  في  الهامور  أسماك 
المائية  األحياء  أبحاث  مركز  إنتاج  باكورة  الكمية  هذه 

بمنطقة راس مطبخ.

٥٧

٤

مشروع  ســّجــل   :]  - الــدوحــة 
ـــادات كــأس  ـــريـــان، أحـــد اســـت اســـتـــاد ال
إنـــجـــازاً   ،٢٠٢٢ قــطــر   FIFA الــعــالــم 
والسالمة،  األمن  صعيدي  على  مهماً 
بعد إتمام ٢٠ مليون ساعة عمل دون 
أعــمــال  لسير  معيقة  إصــابــات  وقـــوع 
البناء، وذلك للمرة الثانية منذ انطالق 

العمل في المشروع.
ويـــعـــود الــفــضــل فـــي تــحــقــيــق هــذا 
اإلنــجــاز إلــى االلــتــزام الــكــامــل بتنفيذ 
مــعــايــيــر الــصــحــة والــســالمــة الــخــاصــة 
واإلرث،  لــلــمــشــاريــع  الــعــلــيــا  بــالــلــجــنــة 
بالتعاون مع تحالف المقاول الرئيسي 
لــلــمــشــروع الــــذي يــضــم شــركــة الــبــالغ 
للتجارة والمقاوالت، وشركة الرسن 
آنــد تــوبــرو ليمتد، إضــافــة إلــى شركة 
دبليو إس بي الشرق األوسط، مقاول 
اإلشراف على عمليات البناء، وشركة 

أيكوم التي تتولى إدارة المشروع.

٢٠ مليون ساعة عمل آمنة في استاد الريان

٨

الدوحة - هبة البيه:

كشفت مريم الريامي- مديرة إدارة القبول والتسجيل 
بلغ  بالكلية  المسجلين  الطلبة  عدد  أن  المجتمع،  بكلية 
لوسيل  مباني  توسعة  حالياً  يتم  أنــه  إلــى  ولفتت   ،٥٦٠٠
لــلــطــالب والــطــالــبــات الســتــيــعــاب عـــدد أكــبــر مــن طلبة 
الكلية، فضالً عن توفير نظام التعليم المدمج وما يتيحه 
من مرونة في استيعاب المزيد من الطالب والطالبات.

الدوحة - إبراهيم صالح:

شركة  مــع  بــالــتــعــاون  والــبــيــئــة،  البلدية  وزارة  أعلنت 
المزارع  لدعم  «ضمان»  برنامج  إطالق  عن  محاصيل، 
من  منتجاتها  لشراء  المسبق  التعاقد  خالل  من  المحلية 
الخضراوات للموسم الجديد، بهدف وضع أسعار ضمان 
بوضع  الَمزارع  وقيام  المحلية،  المزارع  منتجات  لشراء 

خطتها اإلنتاجية وفق احتياجات السوق المحلي.

https://bit.ly/3gw5KgE
https://bit.ly/3fc3Q4I
https://bit.ly/3iBZ7ev


محلياتمحليات٢

الثالثاء 16 ذو القعدة 1441هـ - 7 يوليو 2020م - العدد (13940)

الـــدوحـــة - قــنــا: بــعــث حــضــرة صــاحــب 
أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
البالد المفدى، ببرقية تعزية، إلى كل من 
جــاللــة اإلمــبــراطــور نــاروهــيــتــو إمــبــراطــور 

رئيس  آبــي  شينزو  السيد  ودولـــة  الــيــابــان، 
وقعت  التي  الفيضانات  ضحايا  في  الــوزراء 
غربي اليابان، متمنياً سموه الشفاء العاجل 

للمصابين.

الـــدوحـــة - قــنــا: بــعــث حــضــرة صــاحــب 
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
إلى  تهنئة،  ببرقية  المفدى،  البالد  أمير 

رئيس  شاكويرا  الزاروس  الرئيس  فخامة 
يوم  ذكــرى  بمناسبة  مـــاالوي،  جمهورية 

الجمهورية.

الــشــيــخ  ســـمـــو  بـــعـــث  قــــنــــا:  الـــــدوحـــــة - 
األمير،  نائب  ثاني  آل  حمد  بــن  عــبــداهللا 
بـــبـــرقـــيـــة تـــعـــزيـــة، إلـــــى كــــل مــــن جــاللــة 
اليابان،  إمبراطور  ناروهيتو  اإلمبراطور 

الــوزراء  رئيس  آبــي  شينزو  السيد  ودولــة 
غربي  وقعت  التي  الفيضانات  ضحايا  في 
ــيــابــان، مــتــمــنــيــاً ســمــوه الــشــفــاء الــعــاجــل  ال

بين. للمصا

الــشــيــخ  ســـمـــو  بـــعـــث  قـــنـــا:   - ــــدوحــــة  ال
نـــائـــب  ثـــــانـــــي،  آل  حــــمــــد  بـــــن  عـــــبـــــداهللا 
األمـــيـــر، بــبــرقــيــة تــهــنــئــة، إلــــى فــخــامــة 

رئـــيـــس  شــــاكــــويــــرا  الزاروس  الــــرئــــيــــس 
يوم  ذكرى  بمناسبة  ماالوي،  جمهورية 

الجمهورية.

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

الزاروس  الــرئــيــس  فــخــامــة  إلــــى  تــهــنــئــة، 
شاكويرا رئيس جمهورية ماالوي، بمناسبة 

ذكرى يوم الجمهورية.

الــســيــد  ســـعـــادة  اجــتــمــع  قـــنـــا:  نيقوسيا- 
الشؤون  وزيــر  خريستودوليديس  نيكوس 
سعادة  مع  قبرص،  بجمهورية  الخارجية 
محمود  آل  إبــراهــيــم  بـــن  ســلــطــان  الــســيــد 

سفير دولة قطر لدى قبرص.
عالقات  استعراض  االجتماع  خــالل  تــم 
المواضيع  إلــى  باإلضافة  الثنائي،  التعاون 

ذات االهتمام المشترك.

ــذ قــســم الــرقــابــة  الـــدوحـــة -[: نــفَّ
الصحية التابع إلدارة الرقابة البلدية ببلدية 
الظعاين خالل يونيو الماضي، (٢٨٦) جولة 
و(٣)  تــوعــويــة  تفتيشية  وحــمــلــة  تفتيشية 

حمالت لسحب منتج، أسفرت عن تحرير 
ألحكام  طبقاً  مخالفة  ضبط  محاضر   (٧)
القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٠م بشأن تنظيم 

مراقبة األغذية اآلدمية.  

السيد  ســعــادة  اجــتــمــع  قــنــا:   - طــهــران 
مــحــمــد بــاقــر قــالــيــبــاف رئــيــس مــجــلــس 
لــــشــــورى فـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة اإلســـالمـــيـــة  ا
نــــيــــة، أمـــــس، مـــع ســـعـــادة الــســيــد  اإليــــرا
دولة  سفير  الهاجري  حمد  بن  محمد 

قـــطـــر لـــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــة اإلســـالمـــيـــة 
نـــــيـــــة. جــــــرى خــــــالل االجــــتــــمــــاع  اإليـــــرا
اســتــعــراض عــالقــات الــتــعــاون الــثــنــائــي، 
ذات  ــــمــــوضــــوعــــات  ل ا ــــــى  إل بـــــاإلضـــــافـــــة 

المشترك. االهتمام 

قــنــا: بــعــث مــعــالــي الــشــيــخ  الـــدوحـــة - 
ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 
الداخلية،  وزيــر  الــوزراء  مجلس  رئيس 
بـــبـــرقـــيـــة تــــعــــزيــــة، إلــــــى دولـــــــة الـــســـيـــد 

في  الــيــابــان  وزراء  رئــيــس  آبـــي  شــيــنــزو 
غربي  وقــعــت  الــتــي  الــفــيــضــانــات  ضــحــايــا 
الشفاء  عــاجــل  مــعــالــيــه   ً متمنيا الــيــابــان، 

بين. للمصا

صاحب السمو يعزي إمبراطور ورئيس 
وزراء اليابان بضحايا الفيضانات

صاحب السمو يهنئ رئيس 
ماالوي بذكرى يوم الجمهورية

نائب األمير يعزي إمبراطور
 ورئيـــس وزراء اليــابـــان

نائب األمير يهنئ رئيس ماالوي

رئيس الوزراء يهنئ رئيس ماالوي

وزير الشؤون الخارجية القبرصي يجتمع مع سفيرنا

٢٨٦ جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية بالظعاين

رئيس الشورى اإليراني يجتمع مع سفيرنا

رئيس الوزراء يعزي نظيره الياباني

تــلــقــى  قــــنــــا:   - الــــــدوحــــــة 
حـــــضـــــرة صـــــاحـــــب الـــســـمـــو 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل 
ثــانــي أمــيــر الــبــالد الــمــفــدى، 
أمس،  مساء  هاتفياً،  اتصاالً 
فليكس  الرئيس  فخامة  من 
تشيسكيدي رئيس جمهورية 
ـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،  ـــكـــون ال
اســتــعــرضــا خــاللــه الــعــالقــات 
وسبل  البلدين  بين  الثنائية 

دعمها وتعزيزها.
كــــــــمــــــــا جــــــــــــــــرى خــــــــالل 
من  عـــدد  مناقشة  االتــصــال 
االهتمام  ذات  الموضوعات 

المشترك.

صاحـــب السمـــو و رئيـــس الكونغـــو
 الديمقــــراطية يعـــززان العـــالقـــات

سموه تلقى اتصاالً من فليكس تشيسكيدي

كتب - نشأت أمين:

قرر المجلس األعلى للقضاء 
المحكمة  جلسات  عــدد  زيــادة 
االبـــتـــدائـــيـــة وتـــعـــديـــل مــواعــيــد 
انــعــقــادهــا، وذلــــك بــعــد مــرور 
استئناف  مــن  األول  األســـبـــوع 

المحاكم عملها مجدداً.
جــاء ذلــك فــي قــرار أصــدره 
القاضي عايض سعد القحطاني 
رئــيــس الــمــحــكــمــة االبــتــدائــيــة، 
ويــأتــي الــقــرار بــهــدف تحقيق 
من  واالنتهاء  الناجزة  العدالة 
توقف  التي  القضائية  الدعاوى 
الماضية  الفترة  خالل  نظرها 

والــضــوابــط  اإلجـــــراءات  نتيجة 
اتخاذها  تــم  الــتــي  االحــتــرازيــة 
لـــمـــواجـــهـــة انــــتــــشــــار فـــيـــروس 

كورونا.
الكعبي  منيف  محمد  كــان 
للمحكمة  الــتــنــفــيــذي  الــمــديــر 
الـــمـــدنـــيـــة بــالــمــجــلــس األعـــلـــى 
مداخلة  في  أعلن  قد  للقضاء 
مـــــع بــــرنــــامــــج حـــيـــاتـــنـــا عــلــى 
تــــلــــفــــزيــــون قــــطــــر األســـــبـــــوع 
األعــلــى  المجلس  أن  الــمــاضــي 
ــقــضــاء يــعــكــف حـــالـــيـــاً عــلــى  ــل ل
الممكنة  اآلليات  بعض  دراسة 
لــــــــزيــــــــادة عـــــــــدد الــــجــــلــــســــات 
بــالــمــحــاكــم خـــــالل الــمــرحــلــة 

الـــمـــقـــبـــلـــة وزيـــــــــــادة الــــقــــدرة 
الــتــشــغــيــلــيــة بــمــا يــتــنــاســب مع 
تــطــبــيــق مــراحــل خــطــة الــرفــع 
المفروضة  للقيود  التدريجي 

مـــــنـــــذ بـــــــــدء أزمـــــــــــة انــــتــــشــــار 
فــــيــــروس كــــورونــــا الــمــســتــجــد 

«كوفيد-١٩».
وكانت المحاكم قد اتخذت 
االحترازية  التدابير  من  عــدداً 
العامة، باإلضافة إلى عدد من 
أن  بينها  من  األخرى  التدابير 
ألطــراف  القاعة  دخــول  يكون 
الــــــدعــــــوى الــــمــــنــــظــــورة فــقــط 
ستة  أقصى  بحد  ومحاميهم 
أفراد في الدعوى الواحدة من 
الــطــرفــيــن والــمــحــامــيــن ،كــمــا 
تضمنت التدابير أن يتم إغالق 
المنصة  أمــــام  صــفــوف  ثــالثــة 
بــحــيــث تـــكـــون الــمــســافــة بين 

والمتقاضين  الــقــضــاء  منصة 
أكـــثـــر مـــن ثـــالثـــة أمـــتـــار وأن 
يــتــم تــســلــيــم نــســخــة مـــن رول 
للسماح  لــألمــن  يومياً  الجلسة 
ألطـــــــراف الـــــدعـــــاوى بـــدخـــول 
مبنى المحكمة قبل ١٠ دقائق 
من ميعاد بدء الجلسات فقط. 
 وكــذلــك الـــتـــزام كــل دائـــرة 
حتى  الجلسات  انعقاد  بمواعيد 
تكدس  في  التأخير  يتسبب  ال 
المحكمة،  بمبنى  المتقاضين 
جلسة  بكل  الدائرة  تنظر  وأن 
يــتــم  فـــقـــط  دعــــــوى   ١٥ عـــــدد 
اخـــتـــيـــارهـــا وإعــــالنــــهــــا حــســب 

أولويات العمل.

زيادة عدد جلسات المحكمة االبتدائية
باإلضافة لتعديل مواعيد انعقادها.. األعلى للقضاء:

القاضي عايض القحطاني

الصحة  وزارة  أعلنت  –قنا:  الدوحة 
المستمر  التطوير  إطــار  في  أنــه  العامة 
للمحافظة على الصحة العامة وتعزيز 
الــخــدمــات الــمــقــدمــة لــلــمــواطــنــيــن في 
الــــخــــارج لــمــكــافــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا 
اعـــتـــمـــاد  ّتـــــــم  فــــقــــد  «كوفيد-١٩»، 
«كوفيد-١٩»  لــفــحــص  مــراكــز  أربــعــة 
الجمهورية  في  القطريين  للمواطنين 

التركية الشقيقة.
وأوضــحــت الــــوزارة، في بيان أمس، 
للمواطنين  يمكن  ذلـــك  عــلــى  بــنــاء  أنـــه 
الـــمـــتـــواجـــديـــن فـــي األراضــــــــي الــتــركــيــة 
إلجـــراء  التالية  المستشفيات  مــراجــعــة 
على  والــحــصــول  «كوفيد-١٩»  فــحــص 
بأن  علما  الــفــيــروس،  مــن  خلو  شــهــادة 
فقط،  ساعة   ٤٨ لمدة  سارية  الشهادة 
والمستشفيات المعتمدة هي: مستشفى 
«أنقرة شهير» في العاصمة أنقرة، وفي 
مدينة إسطنبول ثالثة مستشفيات هي: 
مستشفى «يشيل كوي مراد ديلمانالر» 
«باشاك  ومستشفى  الطارئة،  للحاالت 
ومستشفى  وســــاكــــورا»،  تــشــام  شــهــيــر 

«كارتال لطفي قيردار».
من جهة أخرى، يمكن للمسافرين 
(المقيمين في دولة قطر) المتواجدين 
من  االستفادة  التركية  الجمهورية  في 
هـــذه الــخــدمــة فـــي حـــال رغــبــتــهــم في 
الــعــودة لــدولــة قطر وذلـــك ابــتــداء من 
التدريجي  الــرفــع  مــن  الثالثة  المرحلة 
للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا.
وفــي حــال إجـــراء الفحص فــي أحد 
المراكز المعتمدة وثبوت خلو الشخص 
يؤهله  األمــر  هــذا  فــإن  الفيروس،  من 
لــلــحــصــول عــلــى اســتــثــنــاء مـــن الــحــجــر 
ــــة قــطــر،  الــفــنــدقــي اإللــــزامــــي فـــي دول
بالحجر  الشهادة  حامل  يلتزم  أن  على 

الــوصــول  فــور  يــومــا   ١٤ لــمــدة  المنزلي 
التعهد  على  التوقيع  بعد  قطر  لــدولــة 
لــإلجــراءات  ووفــقــا  الــمــنــزلــي  بالحجر 
الصحة  وزارة  تحددها  التي  والمعايير 

العامة.
تفاهم  مـــذكـــرات  هــنــاك  أن  يــذكــر 

البلدين،  كال  في  الصحة  وزارتـــي  بين 
بــدولــة  الــعــامــة  الــصــحــة  وزارة  أن  كــمــا 
قـــطـــر حـــالـــيـــا فــــي طـــــور الـــعـــمـــل عــلــى 
لفحص  موثوقة  طبية  مــراكــز  اعتماد 
«كوفيد-١٩» للمواطنين القطريين في 
بعض الـــدول األخـــرى. وتُــذِكــر الـــوزارة 

التباعد  تطبيق  بــضــرورة  الــمــواطــنــيــن 
وااللتزام  الكمامات  ولبس  االجتماعي 
تعلن  التي  والقوانين  اإلجـــراءات  بكافة 
عنها الجهات المختصة في الجمهورية 
التركية الشقيقة، متمنين للجميع دوام 

الصحة والعافية.

اعتماد أربعة مراكز لفحص كورونا في تركيا
تسهيالً للقطريين بالحصول على شهادة خلو من الفيروس.. الصحة:

أغسطس مطلع  الــخــدمــة  مــن  بتركيا  الــمــتــواجــديــن  قــطــر  ــي  ف المقيمين  ــفــادة  اســت

دول ــعــدة  ب للقطريين  كــورونــا  لفحص  مــوثــوقــة  طبية  ــز  ــراك م اعــتــمــاد  دراســــة 

https://bit.ly/3gw5KgE
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الــشــورى  مجلس  عقد  قــنــا:   - الــدوحــة 
انعقاده  دور  فــي  العادية  جلسته  أمــس، 
الـــثـــامـــن واألربــــعــــيــــن، بـــنـــظـــام الــتــبــاعــد 
أحمد  السيد  سعادة  برئاسة  االجتماعي، 
رئيس  محمود  آل  زيــد  بــن  اهللا  عبد  بــن 

المجلس.
 فــــي بــــدايــــة الـــجـــلـــســـة أطــــلــــع ســـعـــادة 
على  الــمــجــلــس  الـــشـــورى،  مجلس  رئــيــس 
السيد  مع  عقده  الذي  االجتماع  مضمون 
فــالديــمــيــر فـــورونـــكـــوف وكـــيـــل األمــيــن 
مكتب  ورئـــيـــس  الــمــتــحــدة  لــألمــم  الـــعـــام 
يوم  اإلرهــاب  لمكافحة  المتحدة  األمــم 
االتــصــال  تقنية  عــبــر  الــمــاضــي،  الــثــالثــاء 
الــمــرئــي، وتــركــز الــحــديــث خــاللــه حــول 
المتحدة  األمـــم  مــكــتــب  إنــشــاء  تــرتــيــبــات 
لــلــمــشــاركــة الــبــرلــمــانــيــة لــمــنــع اإلرهــــاب 
ومــكــافــحــتــه، وذلـــــك تــنــفــيــذاً لــمــذكــرة 
الــتــفــاهــم الــتــي وقــعــاهــا فــي مــقــر األمــم 
الــمــتــحــدة بــنــيــويــورك فـــي الــســابــع عشر 
ـــمـــاضـــي، ونـــّصـــت  مــــن شـــهـــر فـــبـــرايـــر ال
عــلــى دخـــــول مــجــلــس الــــشــــورى واألمــــم 
الــمــتــحــدة فــي تــرتــيــبــات مــبــاشــرة إلنــشــاء 
لمكافحة  المتحدة  األمم  برنامج  مكتب 
البرلمانية  بالمشاركة  معني  اإلرهـــاب 
فـــي مــنــع ومــكــافــحــة اإلرهـــــــاب، يــكــون 
أنشطته  وتغطي  قطر  دولـــة  فــي  مــقــره 
قد  أنــه  موضحاً  العالم،  دول  برلمانات 

تكثيف  على  االجتماع  خــالل  االتفاق  تم 
أقــرب  فــي  المكتب  هــذا  إلنــشــاء  الــجــهــود 

ممكن.  وقت 
 كــمــا أطـــلـــع ســـعـــادتـــه الــمــجــلــس عــلــى 
مــشــاركــتــه فــي ذات الــيــوم فــي االجــتــمــاع 
البرلماني  االتحاد  عقده  الذي  الخماسي 
الـــدولـــي عــبــر تــقــنــيــة االتـــصـــال الــمــرئــي، 
ـــبـــه، بـــاعـــتـــبـــاره رئــيــس  وضـــــم إلـــــى جـــان
التي  لــالتــحــاد   ١٤٠ الــــ  الــعــامــة  الــجــمــعــيــة 

 ،٢٠١٩ أبـــريـــل  فـــي  بـــالـــدوحـــة  انــعــقــدت 
السابقة  لالتحاد  العامة  الجمعية  رئيسي 
ــقــادمــة ورئــيــســة االتـــحـــاد الــبــرلــمــانــي  وال
ورؤساء  لالتحاد  العام  واألمين  الدولي، 

لالتحاد. الجيوسياسية  المجموعات 
خاطبه  والــذي  االجتماع،  ناقش  وقد   
األمين  غوتيريش  أنطونيو  السيد  سعادة 
الـــعـــام لـــألمـــم الـــمـــتـــحـــدة، ســـبـــل تــعــزيــز 
الــعــالــم  دول  بــرلــمــانــات  بــيــن  الـــتـــعـــاون 

مـــن أجـــل تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــُمــســتــدامــة 
الدوليين،  والسالم  األمن  على  والحفاظ 
تواجه  التي  التحديات  مناقشة  تّمت  كما 
فيروس  تفشي  بسبب  حالياً  العالم  دول 
البرلمانات  ودور  (كوفيد-١٩)،  كورونا 
فـــي الـــتـــصـــدي لـــهـــذا الــــوبــــاء والـــحـــد مــن 
ــــة  ــــصــــادي ــــه الــــصــــحــــيــــة واالقــــت ــــرات ــــي ــــأث ت

واالجتماعية.
مبارك  بن  فهد  السيد  سعادة  تال  ثم   

الـــخـــيـــاريـــن الــســكــرتــيــر الــــعــــام لــمــجــلــس 
لــســنــة   (٦٠) رقــــم  الـــمـــرســـوم  الــــشــــورى، 
ـــعـــادي  ال االنـــعـــقـــاد  دور  بـــفـــض   ،٢٠٢٠
من  اعــتــبــاراً  للمجلس  واألربــعــيــن  الثامن 
يوم الثالثاء السادس عشر من ذي القعدة 
يوليو  مــن  للسابع  الــمــوافــق  ١٤٤١هــــ  عــام 

عام ٢٠٢٠.
 وفي ختام الجلسة، ألقى سعادة رئيس 
المجلس كلمة بمناسبة فض دور االنعقاد 

باسمه  بدايتها  في  رفع  للمجلس،  الحالي 
عــبــارات  أســمــى  المجلس  أعــضــاء  وبــاســم 
السمو  صاحب  لحضرة  والتقدير  الشكر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 
المفدى «حفظه اهللا»، لدعمه المتواصل 
واهتمامه  للمجلس  المستمرة  ومساندته 

بما يضطلع به من مسؤوليات ومهام.
 وأعـــــــرب ســــعــــادة الـــســـيـــد أحـــمـــد بــن 
عــن  مــــحــــمــــود  آل  ــــــد  زي بـــــن  اهللا  عــــبــــد 
تــقــديــر الــمــجــلــس لــمــا وجـــده مــن تــعــاون 
وتجاوب من الحكومة الموقرة تجاه ما 
من  يقدمه  وما  مقترحات  من  يطرحه 
تمكن  المجلس  أن  إلى  مشيراً  توصيات، 
في دور االنعقاد الحالي من االنتهاء من 
قوانين  مشاريع  من  إليه  ورد  ما  جميع 
ومــراســيــم بــقــوانــيــن، تــّمــت إحــالــتــهــا مع 
الــمــقــتــرحــات والــتــوصــيــات بــشــأنــهــا إلــى 
مواضيع  إلى  باإلضافة  وذلك  الحكومة، 
اقــتــرحــهــا الــمــجــلــس لــلــمــنــاقــشــة الــعــامــة.  
رئيس  سعادة  تقدم  كلمته،  ختام  وفــي 
مجلس الشورى بخالص التقدير ألعضاء 
المجلس لما بذلوه من جهود، سواء كان 
أو  للمجلس  الــعــامــة  الجلسات  فــي  ذلــك 
مـــن خــــالل لــجــانــه الــمــتــخــّصــصــة، ولــمــا 
أبــــداه األعـــضـــاء خـــالل مــنــاقــشــاتــهــم من 
اتسم  دؤوب  وعــمــل  ومــســؤولــيــة  جــديــة 

الواحد. الفريق  بروح 

 رئيس الشورى يُشيد بدعم صاحب السمو المتواصل للمجلس
في الجلسة الختامية لدور االنعقاد العادي الثامن واألربعين

المجلس وتوصيات  مقترحات  مع  الحكومة  من  وتــجــاوب  تعاون   

الــعــامــة للمناقشة  ــع  ــواضــي م ـــراح  ـــت واق لــلــحــكــومــة  ــات  ــوصــي ــت وال الــمــقــتــرحــات  إحــالــة   

دؤوب وعـــمـــل  ــة  ــي ــؤول ــس م ـــن  م أبــــــدوه  ــــا  وم األعــــضــــاء  جـــهـــود  ــر  ــك ش ــود  ــم ــح م آل   

إليه وردت  التي  بقوانين  والمراسيم  المشاريع  كل  أنجز  المجلس   

ــذ قــســم الــرقــابــة  الـــدوحـــة - [: نــفَّ
ببلدية  البلدية  الرقابة  إلدارة  التابع  العامة 
الـــخـــور والـــذخـــيـــرة خـــالل يــونــيــو الــمــاضــي 
تحرير  خــاللــهــا  تــم  تفتيشية،  جــولــة   ٢٣٠
ألحكام  (٦٧) محضر ضبط ُمخالفة وفقاً 

بــشــأن   ٢٠١٧ لــســنــة   (١٨) رقــــم  الـــقـــانـــون 
وتحويل  عليها،  الصلح  تم  العامة،  النظافة 
األمـنـيـة  لـلـجـهـات  ضــبــط  مــحــاضــر   (٨)
التخاذ اإلجراءات القانونية مع المخالفين، 

كما تم إزالة (٤) سيارات مهملة.

الدوحةـ  [: قامت بلدية الشيحانية 
ممثلة بإدارة الرقابة البلدية بإزالة تعديات 

النصرانية  منطقة  في  الدولة  أمالك  على 
التابعة للبلدية.

نفَّذ   :]  - الـــدوحـــة 
قـــســـم الــــرقــــابــــة الــصــحــيــة 
الــــرقــــابــــة  إلدارة  الــــتــــابــــع 
الــبــلــديــة بــبــلــديــة أم صــالل 
من  األول  الــنــصــف  خــــالل 
 (٥٨٤٨) الـــــجـــــاري،  الــــعــــام 
على  دوريــة  تفتيشية  جولة 
أسفرت  الغذائية،  المنشآت 
عن تحرير (١٠٨) محاضر 
ضــــبــــط ُمــــخــــالــــفــــة طـــبـــقـــاً 
ألحــكــام الــقــانــون رقـــم (٨) 
تنظيم  بــشــأن   ١٩٩٠ لسنة 
مــراقــبــة األغــذيــة اآلدمــيــة، 
منها   (٨٤) مع  التصالح  تم 
بعد التأكد من إزالة أسباب 
المخالفات ودفع الغرامات.
اإلداري  اإلغــــــالق  وتــــم   
لعدد (٩) مؤسسات غذائية 
لــمــخــالــفــتــهــا االشـــتـــراطـــات 
الــصــحــيــة، كــمــا تـــم سحب 
مــن  لـــلـــتـــأكـــد  عـــيـــنـــات   (٣)

مــطــابــقــتــهــا لــلــمــواصــفــات 
الـــقـــيـــاســـيـــة، وقـــــــام فــريــق 
بالقسم  البيطريين  األطباء 
ذبيحة   (٣٥٧٣٣) بفحص 
فـــــي الـــمـــقـــاصـــب األهـــلـــيـــة 
والحكومية التابعة للبلدية، 
ذبــيــحــة   (٢٢٤) وإتـــــــــالف 

غــيــر صــالــحــة لــالســتــهــالك 
اآلدمــــــــي، كـــمـــا تــــم فــحــص 
كيلو  ألــــف  و٤٦  مــلــيــون   ٢
جــــــــــرام مــــــن األســــــمــــــاك، 
 (١٤٧٥٢) حـــوالـــي  وإتـــــالف 
صالحة  غــيــر  جـــرامـــاً  كــيــلــو 

لالستهالك اآلدمي. 

٦٧ مخالفة لقانون النظافة
 العامة بالخور والذخيرة

 إزالة تعديات على أمالك الدولة بالشيحانية

 إغالق ٩ مؤسسات غذائية بأم صالل

أشــــاد   :]  - الـــــدوحـــــة 
الــمــهــنــدس إبــراهــيــم عــبــد اهللا 
الــمــالــكــي، الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
للهالل األحمر القطري ومدير 
الدولية  والتنمية  اإلغاثة  قطاع 
بالوكالة، بالدور التكاملي الذي 
تؤديه مختلف قطاعات الهالل 
األحــمــر الــقــطــري، مــا انعكس 
إيـــجـــابـــاً عــلــى ســمــعــة ومــكــانــة 
االحترافي  ودورهـــا  المؤسسة 
فــــي مـــجـــال الـــعـــمـــل اإلنـــســـانـــي 
على  المستضعفين  وُمــســانــدة 
والــدولــي،  المحلي  الصعيدين 
أن مـــا حــقــقــه الــهــالل  مــــؤكــــداً 
مــــن إنـــــجـــــازات مــتــتــالــيــة منذ 
بفضل  تم  الجارية  السنة  بداية 
الـــتـــضـــافـــر والــــتــــالحــــم الـــــذي 
أظهرته كل القطاعات المكونة 
ــــهــــالل، مـــــا دعـــــــم قـــــــدرات  ــــل ل
ــــــــد أهـــدافـــهـــا  الـــمـــؤســـســـة ووحَّ
ــعــطــاء ومـــســـاعـــدة  ــل الـــرامـــيـــة ل

المحتاجين بالدرجة األولى.
 وقال م. المالكي: «ال يدّخر 

تحقيق  سبيل  في  جهداً  الهالل 
مبادئه  عــلــى  المبنية  أهـــدافـــه 
البشري  الكادر  وألن  السامية. 
مشوار  مواصلة  في  مهم  جــزء 
الــعــطــاء، فــقــد اســتــعــان الــهــالل 
على  بشرية  وقــدرات  بكفاءات 
درجــــــة عــالــيــة مــــن الــتــأهــيــل، 
ووّفر لهم العديد من الدورات 
معارفهم  لــتــعــزيــز  الــتــدريــبــيــة 
التقدم  يــواكــب  بما  وتطويرها 
لتوائم  والــعــلــمــي،  التكنولوجي 
ــــكــــفــــاءة الــمــطــلــوبــة  درجــــــــة ال
لــتــنــفــيــذ بـــرامـــجـــنـــا اإلنــســانــيــة 
والــتــنــمــويــة واالجــتــمــاعــيــة. كما 
ــــدور المهم  أثــبــتــت األزمـــــات ال
ـــطـــوعـــيـــن، ومــــــــن هــــذا  ـــمـــت ـــل ل
الــمــنــطــلــق اهــتــم الـــهـــالل بــهــذه 
ال يتجزأ  الفئة باعتبارها جزءاً 
مــن الــمــؤســســة، وقـــدم العديد 
من الدورات التأهيلية الخاصة 

بالمتطوعين».
 وقـــــال م. الــمــالــكــي: «لــقــد 
استطاع موظفو وكــوادر الهالل 

تحقيق التوافق واالنسجام رغم 

العمل،  مقر  خـــارج  تــواجــدهــم 

واســـتـــمـــروا فـــي بــــذل الــجــهــود 

مـــن مــنــازلــهــم، بـــل تــعــاظــمــت 

مــســؤولــيــاتــهــم فـــي ظـــل أزمـــة 

هدفهم  أن  ليثبتوا  كوفيد-١٩، 

مساعدة  فــي  النبيل  اإلنــســانــي 

الوطن  نداء  وتلبية  المحتاجين 

أسمى من كل االعتبارات».

 وقـــــــــال أيــــــضــــــاً: «واكـــــبـــــت 

كـــــل الــــقــــطــــاعــــات الــــتــــطــــورات 

الــتــكــنــولــوجــيــة الـــتـــي أظــهــرتــهــا 

االجــتــمــاعــي،  للتباعد  الــحــاجــة 
لذلك  وفقاً  مهامها  ومــارســت 
عبر تطبيقات اإلنترنت، فكانت 
ترصد  كوفيد-١٩  أزمـــة  لجنة 
تبعات الجائحة على المستويين 
الـــمـــحـــلـــي والـــــــدولـــــــي، وتـــضـــع 
وبرنامج  يتماشى  بما  خططاً 
في  ـــعـــامـــة،  ال الــصــحــة  وزارة 
إطار مشاركة مؤسسات الدولة 
كوفيد-١٩،  لفيروس  للتصدي 
مــــن خـــــالل اجـــتـــمـــاعـــات عــبــر 

اإلنترنت».
األمــامــيــة  الــخــطــوط  وألن   
الميداني،  الــتــواجــد  إلــى  تحتاج 
ممن  الهالل  موظفو  قّدم  فقد 
تستدعي مهام وظيفتهم إتمام 
العمل اإلنساني الذي يضطلعون 
به من خالل المؤسسة خدمات 
جليلة للمحتاجين إلى ذلك، مع 
التقيد بكافة إجــراءات السالمة 

والوقاية من الفيروس.
 وفي هذا الصدد، صــّرح م. 
الطبية  الـــكـــوادر  بـــأن  الــمــالــكــي 

جميع  فــــي  مــهــامــهــا  واصــــلــــت 

الصحية،  والــمــراكــز  المحاجر 

مــــن خـــــالل تـــقـــديـــم الـــرعـــايـــة 

الفحوصات  وإجـــــراء  الصحية 

لإلصابة  الــكــاشــفــة  والــتــحــالــيــل 

لم  كــمــا  كوفيد-١٩.  بــفــيــروس 

يدخر الطاقم المشغِّل لسيارات 

اإلســـــعـــــاف جــــهــــداً فــــي ســبــيــل 

على  والسهر  المساعدة  تقديم 

إلى  والمصابين  المرضى  نقل 

المراكز الصحية واالستشفائية.

 كـــذلـــك عــمــل الــمــتــطــوعــون 

على راحة وخدمة المتواجدين 

فـــي مـــراكـــز الـــعـــزل والــحــجــر 

الـــصـــحـــي، واضـــطـــلـــعـــوا بــمــهــام 

للمتسوقين  والتوجيه  اإلرشـــاد 

االستهالكية،  المجمعات  فــي 

وتطهيرها،  الــطــرق  وتــعــقــيــم 

والـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــــي عــمــلــيــات 

التفتيش لألسواق، وغيرها من 

لتماَرس  تكن  لــم  التي  المهام 

عن بُعد».

ً دور إنساني احترافي للهالل األحمر محلياً ودوليا
 حقق إنجازات متتالية في مساندة المستضعفين.. إبراهيم المالكي: 

إبراهيم المالكي

إغــــالق ١٤٠ موقـــع عمـــل مخــالفاً  
لقرار تحديد ساعات العمل باألماكن المكشوفة .. فهد الدوسري:

ــة  ــي ــاح ــصــب ال ـــرة  ـــت ـــف ال ــــي  ف ــــات  ســــاع  ٥ عـــلـــى  ـــعـــمـــل  ال ـــــدة  م تـــزيـــد  ال   
الدوحة - إبراهيم صالح:

كــــــــشــــــــف فــــــــهــــــــد ظــــــافــــــر 
إدارة  مــــديــــر  الـــــــدوســـــــري، 
الــتــفــتــيــش بـــــــــوزارة الــتــنــمــيــة 
ــعــمــل والـــشـــؤون  اإلداريـــــــة وال
 ١٤٠ إغـــالق  عــن  االجتماعية 
مــوقــع عــمــل مــخــالــفــاً لــلــقــرار 
لــســنــة   (١٦) رقـــــم  ـــــــــوزاري  ال
العمل  ساعات  بتحديد   ٢٠٠٧
خالل  المكشوفة  األماكن  في 

الصيف.
وقــــال خـــالل مــداخــلــة في 
اإلجتماعية  المسافة  برنامج 
عــلــى  الـــــــــــــــوزارة  تــــعــــمــــل   »:
مواقع  على  الــدوري  التفتيش 

تنفيذ  مــن  للتحقق  األعــمــال 
أال  على  ينص  والـــذي  الــقــرار 

تــزيــد ســاعــات الــعــمــل عــلــى ٥ 

الصباحية  الفترة  في  ساعات 

ويــحــظــر الــعــمــل فـــي الــفــتــرة 

الــصــبــاحــيــة بــعــد الــســاعــة ٣٠ 

بالفترة  الــعــمــل  ويــتــيــح   ،١١:

الساعة  مــن  بــدايــة  الــمــســائــيــة 

أن  جانب  إلــى   ، مساًء  الثالثة 

التي  والــمــؤســســات  الــشــركــات 

لديها مواقع عمل تحت أشعة 

الــشــمــس الـــمـــبـــاشـــرة مــلــزمــة 

العمل  ســاعــات  جــدول  بوضع 

القرار  ألحكام  طبقاً  اليومية 

لــلــعــمــال  ظـــــاهـــــراً  ويــــكــــون   ،

ومــفــتــشــي الـــعـــمـــل. وأوضـــــح 
الـــقـــرار  أحـــكـــام  مــخــالــفــة  أن 
يـــنـــتـــج عـــنـــهـــا إيــــقــــاف الــعــمــل 
تتجاوز  لمدة ال  بموقع العمل 
بـــضـــرورة  ــبــاً  الــشــهــر ، مــطــال

الصحية  االشتراطات  مراعاة 

ـــمـــحـــددة فــــي دلـــيـــل تــأثــيــر  ال

الـــــــحـــــــرارة فـــــي جـــــو الـــعـــمـــل 

العمال  سالمة  لحماية  وذلك 

فـــي جــمــيــع قـــطـــاعـــات الــبــالد 

التي  األعــراض  يوضح  والــذي 

وتكشف  العامل  لها  يتعرض 

عـــن إصــابــتــه بــضــربــة شمس 

إلــــى جـــانـــب ضــــــرورة تــوفــيــر 

مزودة  للعمال  تهوية  أماكن 

بأجهزة تكييف وتتوافر فيها 

المثلجة  والــمــيــاه  الــمــرطــبــات 

خالل فترة االستراحة.

ــتــزام  وطـــالـــب بـــضـــرورة ال

الشركات والعمال باإلجراءات 

ـــوقـــايـــة مــن  ـــل االحـــــتـــــرازيـــــة ل

(كوفيد-١٩)  كورونا  فيروس 

ومــــــن ذلــــــك الــــتــــأكــــيــــد عــلــى 

الفتاً  احتراز،  تطبيق  تحميل 

ــــــوزارة ألصــحــاب  إلـــى حـــث ال

الشركات على توفير األجهزة 

الـــتـــي تـــدعـــم تــطــبــيــق احـــتـــراز 

لــلــعــمــال، مــوضــحــاً أنـــه خــالل 

لمواقع  التفتيشية  الـــزيـــارات 

وجــود  مــن  التأكد  يتم  العمل 

العمالة  لــدى  احــتــراز  تطبيق 

ــــشــــركــــات وفــــــي حـــال  فـــــي ال

ــتــهــم  ــفــتــهــم يـــتـــم إحــال مــخــال

لـــلـــجـــهـــات الـــطـــبـــيـــة إلجــــــراء 

الفحوصات الالزمة.

فهد ظافر الدوسري
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الكــتـــــب الـدراســــية جـــــاهزة للطــــبـاعـــة
 بعد تنقيح المناهج باستثناء الصف الثاني عشر .. مصدر لـ [:

انتهاء مراجعة 
واعتماد مواد 

الصف الثاني 
عشر قريبًا

تزويد المدارس 
الحكومية 

بروابط مصادر 
تعلم العام 

الجديد

استخدام 
مصادر العام 

الدراسي الماضي 
للرياضيات 
والعلوم

تعديالت 
بالصياغات 

اللغوية للفيزياء 
والكيمياء 

واألحياء للحادي 
عشر

أطــلــقــت   :]  - الـــدوحـــة 

ممثلة  والبيئة،  البلدية  وزارة 

ـــــــــــــإدارة الـــــــثـــــــروة الـــســـمـــكـــيـــة  ب

العامة  اإلدارة  مــع  وبــالــتــعــاون 

بوزارة  والحدود  السواحل  ألمن 

صغار  مــن  ألــفــا   ٢٠ الــداخــلــيــة، 

ـــهـــامـــور فــــي الــمــيــاه  أســــمــــاك ال

تُعتبر  إذ  الــقــطــريــة،  الــبــحــريــة 

هذه الكمية باكورة إنتاج مركز 

بمنطقة  المائية  األحياء  أبحاث 

راس مطبخ. وتأتي عملية إنتاج 

ضمن  الهامور،  صغار  وإطــالق 

برنامج إثراء المخزون السمكي 
ــــاج صــغــار  ــــت الـــــــذي يــتــضــمــن إن
القيمة  ذات  المحلية  األســمــاك 
محلياً  المستزرعة  االقتصادية 
القطرية  الــمــيــاه  فــي  وإطــالقــهــا 
لــتــســاهــم فـــي زيــــــادة مــخــزون 
تنعكس  وبــالــتــالــي  األنــــواع  هـــذه 

إيجابياً على اإلنتاج.
ــــــدرج هـــــــذا الـــبـــرنـــامـــج  ــــــن وي
ضـــمـــن بــــرامــــج اســتــراتــيــجــيــة 
  /٢٠١٨ الثانية  الوطنية  التنمية 
وهو  الطبيعية،  للموارد   ٢٠٢٢
ـــشـــرف على  بـــرنـــامـــج طـــمـــوح تُ
السمكية،  الثروة  إدارة  تنفيذه 
األسماك  أنواع  تفريخ  ويتضمن 
محلياً  الــمــرغــوبــة  االقــتــصــاديــة 
وإنـــــتـــــاج الــــيــــرقــــات وإطـــالقـــهـــا 
فــــي الـــمـــيـــاه الـــقـــطـــريـــة إلثـــــراء 
مـــــخـــــزون تــــلــــك األنــــــــــــواع مــن 
األســــــمــــــاك، وبـــالـــتـــالـــي زيــــــادة 
تحقيق  في  والمساهمة  اإلنتاج 

متطلبات األمن الغذائي.
ويـــــتـــــيـــــح مــــــركــــــز أبـــــحـــــاث 
الــمــوارد  أحــدث  المائية  األحــيــاء 
والــــمــــعــــدات والـــــكـــــوادر الــفــنــيــة 
لــيــتــكــلــل الـــجـــهـــد بـــالـــنـــجـــاح فــي 
إطـــــالق صـــغـــار األســــمــــاك الــتــي 
لسلسلة  مبشرة  بــاكــورة  تعتبر 
المحلي  اإلنــتــاج  مــن  تنقطع  لــن 
ستأتي  التي  األنـــواع  من  للعديد 

تباعاً.
األسماك  صغار  إطــالق  ويتم 
فــــي َمــــــَواطــــــن مـــالئـــمـــة بــيــئــيــاً 
لــطــبــيــعــة تــلــك األســــمــــاك، يتم 
تــحــديــدهــا وفـــقـــاً لــمــواصــفــات 
تضمن  وبيئية  علمية  ومعايير 
توفر الظروف المالئمة لحماية 
صغار األسماك من المفترسات 

والنمو والتغذية.
ويــــــهــــــدف بـــــرنـــــامـــــج إثــــــــراء 
الــمــخــزون الــســمــكــي إلـــى دعــم 

ـــمـــخـــزون بـــصـــغـــار األســـمـــاك  ال

التي  األنواع  خاصة  المستزرعة، 

يــتــعــرض مــخــزونــهــا لــمــعــدالت 

الـــصـــيـــد الـــمـــفـــرط الـــتـــي تــهــدد 

مثل  المخزون،  هذا  باستنزاف 

األنــواع  وبعض  الهامور  أسماك 

األخرى، وذلك لتحقيق التوازن 

بـــيـــن كـــمـــيـــات الـــصـــيـــد وحــجــم 

يحقق  الذي  السمكي  المخزون 

استدامة هذه المصايد السمكية 

والمستقبلية،  الحالية  لألجيال 

المخزون  إثـــراء  إلــى  بــاإلضــافــة 

القيمة  ذات  لألسماك  السمكي 

تتواجد  التي  العالية  االقتصادية 

بــالــمــصــايــد الــســمــكــيــة بــكــمــيــات 

محدودة مثل أسماك السبيطي 

زيادة  في  يساهم  بما  والشعم، 

اإلنــتــاج  وتــنــوع  السمكي  اإلنــتــاج 

المحلي.

وقـــــــام الــــفــــريــــق الـــُمـــخـــتـــص 

الُمسبق   والتحضير  بالتجهيز 

لــعــمــلــيــة اإلطــــــالق بــمــا يــضــمــن 

ــــعــــمــــل عــــلــــى الــــوجــــه  نـــــجـــــاح ال

األكـــمـــل الـــمـــطـــلـــوب، حــيــث تم 

األســمــاك  نقل  خــزانــات  تجهيز 

وإعـــــــــداد وتـــجـــهـــيـــز مــضــخــات 

األكسجين  وأســطــوانــات  ــهــواء  ال

والــــقــــوارب الــــالزمــــة لــعــمــلــيــات 

موعد  قبل  األسماك  صغار  نقل 

انــــطــــالق عــمــلــيــة الـــنـــقـــل، وتـــم 

بـــعـــدهـــا تــحــمــيــل ونـــقـــل صــغــار 

األســــــمــــــاك مـــــن الــــمــــفــــرخ فــي 

الـــشـــاحـــنـــات والـــــقـــــوارب حــســب 

مواقع اإلنزال التي تم تحديدها 

إنــزال  عملية  تمت  ثــم  ُمسبقاً، 

ـــمـــواقـــع  ـــال صــــغــــار األســــــمــــــاك ب

البحرية التي تم تخصيصها.

واإلنزال  النقل  عمليات  تمت 

الُمكلف  الــفــريــق  إشـــراف  تحت 

مــــن مــــركــــز أبــــحــــاث األحــــيــــاء 

الــمــائــيــة، بــالــتــعــاون مــع خــبــراء 

وفــنــيــيــن مـــن شـــركـــة الــخــلــيــج، 

كــمــا تــم تــصــويــر وتــوثــيــق جميع 

مــراحــل إنــــزال األســمــاك بــدايــة 

حتى  الَمفرخ  من  تحميلها  من 

والتصوير  البحر،  في  إطالقها 

تحت الماء لصغار األسماك التي 

تم إنزالها مباشرة بعد انتشارها 

بالتعاون  البحري،  الموقع  فــي 

مع السيد محمد الجيداه رئيس 
الحوت  القرش  دراســة  مشروع 
ــــور مـــحـــســـن الــيــافــعــي  ــــدكــــت وال

والسيد إبراهيم الجابر.
وخـــضـــعـــت عــمــلــيــة تــحــديــد 
مـــــواقـــــع اإلنـــــــــــزال لــمــجــمــوعــة 
مـــن الـــمـــواصـــفـــات والــمــعــايــيــر، 
حــيــث تـــم تــحــديــد الــمــواصــفــات 
للمناطق  الــعــلــمــيــة  والــمــعــايــيــر 
الـــبـــحـــريـــة الـــمـــالئـــمـــة لــعــمــلــيــة 
واختيار  األسماك،  صغار  إنزال 
البحرية  المناطق  أهم  وتحديد 
الــــمــــالئــــمــــة لـــــــإلنـــــــزال وفــــقــــاً 
لــلــمــواصــفــات والــمــعــايــيــر الــتــي 
أن  شملت  والــتــي  تحديدها  تــم 
تكون من مناطق الفشوت وهي 
أسماك  لصغار  المناسبة  البيئة 
الــهــامــور عــنــد بــلــوغــهــا أحــجــامــا 
وتصبح  غـــرامـــات   ٣ مــن  أكــبــر 
مناطق  من  تكون  وأن  قاعية، 
حضانة طبيعية لصغار األسماك 
البحرية ومناطق غابات أشجار 
من  تــكــون  وأن  الــمــانــجــروف، 
الــمــنــاطــق الـــمـــحـــظـــورة الــصــيــد 
فيها،  الــصــيــد  يــكــثــر  ال  الــتــي  أو 
المناطق  من  تكون  أن  وكذلك 
الفشوت  من  القريبة  الساحلية 
أو الشعاب المرجانية التي تكثر 

بها أسماك الهامور.

ــاه القطرية إطالق ٢٠ ألفاً مــن صغار الهامــور بالمي
باكورة إنتاج مركز أبحاث األحياء المائية ضمن برنامج إثراء المخزون السمكي

ً محليا المستزرعة  األسماك  بصغار  المخزون  لدعم  يهدف  اليرقاتالبرنامج  وإنتاج  محلياً  المرغوبة  االقتصادية  األسماك  ــواع  أن تفريخ 

إطالق صغار الهامور يأتي ضمن برنامج إثراء المخزون السمكي

الدوحة - محروس رسالن:

الــدراســيــة  المناهج  إدارة  انتهت   

ومــــصــــادر الــتــعــلــم بـــــــوزارة الــتــعــلــيــم 

المناهج  تنقيح  من  العالي  والتعليم 

الصفوف  لجميع  المطورة  الدراسية 

واعتمادها.

 وأكـــــــــــد مــــــصــــــدر مـــــطـــــلـــــع، فـــي 

المناهج  أن   ،] لـــ  تصريحات 

المناهج  باستثناء  للطباعة  جاهزة 

الــــدراســــيــــة لــلــصــف الـــثـــانـــي عـــشـــر.. 

للمدارس  اإلدارة  تزويد  إلى  مشيًرا 

الــحــكــومــيــة بـــروابـــط مـــصـــادر تعلم 

المواد الدراسية للعام ٢٠٢٠ /  ٢٠٢١م 

وذلــــك ضــمــن اســـتـــعـــدادات الـــــوزارة 

للعام الدراسي الجديد. 

ســتــوافــي  اإلدارة  أن  وأوضـــــــح   

ــــمــــدارس بــبــاقــي مـــصـــادر الــتــعــلــم  ال

بــمــا فــيــهــا مـــصـــادر تــعــلــم الــمــســتــوى 

الدراسية  المواد  لجميع  عشر  الثاني 

حــال االنــتــهــاء مــن إجــــراءات اإلعــداد 

وقال  قريبًا.  واالعتماد  والمراجعة 

إنـــه سيتم اســتــخــدام نــفــس مــصــادر 

العام الدراسي ٢٠١٩/  ٢٠٢٠ بالنسبة 

ــلــريــاضــيــات والـــعـــلـــوم وســتــقــتــصــر  ل

اللغوية،  الصياغات  على  التعديالت 

وكذلك الحال بالنسبة لمواد الفيزياء 

الحادي  للصف  واألحــيــاء  والكيمياء 

عشر.

 ونوه بجهود المدارس في تطوير 

باإلضافة  والتعلم  التعليم  عمليات 

إلى جهود إدارات المدارس المميزة 

فـــي إنـــجـــاح خــطــة الــتــعــلــم عـــن بُــعــد 

ضمن اإلجراءات االحترازية للوقاية 

من كوفيد - ١٩.

طــالب  يتسلم  أن  الــمــقــرر  ومـــن   

الجديدة  الكتب  عشر  الثاني  الصف 
الــمــتــوائــمــة مــع الــمــســارات الــجــديــدة 
للثانوية (أدبي - علمي - تكنولوجي)، 
حيث سيدرس الطالب مواد أساسية 
ومـــــواد مــشــتــركــة ومـــــواد اخــتــيــاريــة 
المسارات  مــن  مسار  كــل  فــي  وذلــك 
العامة  بالثانوية  مــرة  ألول  الثالثة 

خالل العام الدراسي المقبل. 
التعليمية  الشؤون  قطاع  وأجرى   
عدة  العالي  والتعليم  التعليم  بــوزارة 
تــعــديــالت عــلــى مـــســـارات الــمــرحــلــة 
الـــثـــانـــويـــة الـــثـــالثـــة الـــجـــديـــدة والــتــي 
تـــم اعـــتـــمـــادهـــا اعـــتـــبـــاًرا مـــن الــعــام 
 - علمي   - (أدبـــي  الماضي  الــدراســي 
بعض  بــحــذف  يقضي  تــكــنــولــوجــي)، 
المواد واستبدال مواد بأخرى وإعادة 
األسبوعي  الحصص  نصاب  ترتيب 

لبعض المواد.
التعليمية  الــشــؤون  قــطــاع  وزود   

ـــمـــدارس الــثــانــويــة بــدلــيــل الــطــالــب  ال
الثانوية  التعليم  مــرحــلــة  لــمــســارات 
عدة  تضّمن  والـــذي  ٢٠٢١م    /٢٠٢٠
تــعــديــالت تــمــثــلــت فـــي حـــذف مـــادة 
ـــتـــاريـــخ والـــجـــغـــرافـــيـــا مــــن الـــمـــواد  ال
االختيارية في المسار العلمي لتصبح 
سابًقا   ٤ مــن  بــدًال  اختيارية  مــواد   ٣
 - أعمال  إدارة   - بصرية  (فنون  هي 

حوسبة وتكنولوجيا معلومات).
ــــي تــم تعديل   وفـــي الــمــســار األدب
مــادة  لحصص  األســبــوعــي  الــنــصــاب 
اللغة العربية ليصبح ٦ حصص بدالً 
من ٧ حصص، وزيادة نصاب مادة 
العلوم العامة لتصبح ٤ حصص بدًال 
من ٣ حصص، كما تم حذف مادة 
(تفاضل  الرياضيات  وهي  اختيارية 
االختيارية  المواد  لتقتصر  وتكامل) 
للمسار على ٤ مواد فقط هي الفنون 
والــلــغــات  األعــمــال  وإدارة  الــبــصــريــة 

والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. 
 وفــــي الـــمـــســـار الــتــكــنــولــوجــي تم 
االتــصــال  تكنولوجيا  مـــادة  اســتــبــدال 
والــشــبــكــات ومـــــادة الـــخـــوارزمـــيـــات 
ـــمـــادتـــي تــكــنــولــوجــيــا  ـــبـــرمـــجـــة ب وال
تم  كما  الحاسب،  وعلوم  المعلومات 
حـــذف مــــادة الــريــاضــيــات (تــفــاضــل 
وتـــكـــامـــل) مـــن الــــمــــواد االخــتــيــاريــه 
من ٤ مــواد اختيارية  لتصبح ٣ بــدالً 
هــي مـــواد الــفــنــون الــبــصــريــة وإدارة 

األعمال والكيمياء.
 ووفــــــر اإلطــــــــار الــــعــــام لــلــمــنــهــج 
لتطوير  األســـاس  الــوطــنــي  التعليمي 
مـــــســـــارات مــــتــــعــــّددة لـــلـــطـــالب فــي 
مـــرحـــلـــة الـــتـــعـــلـــيـــم الــــثــــانــــوي تــلــبــي 
بمختلف  الطلبة  جميع  احــتــيــاجــات 
ميولهم  وتــنــوع  قــدراتــهــم  مستويات 
المسارات  تتواءم  كما  واهتماماتهم، 
الجامعية  ـــدراســـة  ال مــتــطــلــبــات  مـــع 

يجعل  مــا  الــعــمــل،  ســوق  ومتطلبات 

سهالً  التالية  للمراحل  الطلبة  انتقال 

وُميسًرا.

 وتعمل المناهج الوطنية المطّورة 

التميز  عــلــى  الــطــالــب  تــحــفــيــز  عــلــى 

واإلبـــــداع بـــأن يسبر غـــور الــمــهــارات 

والقدرات التي يمتلكها بداخله حتى 

يــأخــذ طــريــقــه تــجــاه خــدمــة وطــنــه، 

حل  مهارات  من  تمكينه  بعد  وذلك 

وامتالك  الناقد  والتفكير  المشكالت 

التي  والعلمية  األكاديمية  المؤهالت 

تدعم تفوقه في مسيرته المهنية.

على  أدق  بشكل  المناهج  وتركز   

يسود  عالمي  نهج  ضمن  الــكــفــايــات 

الساحة العالمية حالًيا، وتأتي عملية 

تـــطـــويـــر مــــصــــادر الــتــعــلــم كــنــتــيــجــة 

لعملية تطوير معايير المناهج. 

المطور  الوطني  المنهج  ويتسم   

وشــامــل  واســــع  تعليمي  مــنــهــج  بــأنــه 

حاجات  يلبي  حيث  بالتمايز  يتصف 

على  أكثر  ويركز  جميعهم،  الطلبة 

الطلبة  إليها  يحتاج  الــتــي  الــكــفــايــات 

ويــــوفــــر اتــــجــــاهــــاً تــــربــــويــــاً واضـــحـــاً 

مع رؤية قطر الوطنية من  ومتسقاً 

خالل مجموعة من القيم والمبادئ 

والغايات.

 وتكسب الكتب الدراسية «مصادر 

التعلم» في نسختها المطورة الطالب 

قــيــًمــا إيــجــابــيــة وتــركــز عــلــى الــتــراث 

وتعّزز  اإلسالمي  والــتــراث  القطري 

لديه التعلم الذاتي، وتتميز بطريقة 

عرض مشوقة للطالب. 

والتعليم  الــتــعــلــيــم  وزارة  كــانــت   

وثيقة   ٢٠١٦ عام  في  دّشنت  العالي 

اإلطـــــــار الــــعــــام لــلــمــنــهــج الــتــعــلــيــمــي 

الــوطــنــي كــاســتــجــابــة عــمــلــيــة لــرؤيــة 

واستراتيجية   ٢٠٣٠ الوطنية  قطر 

قطاع التعليم والتدريب، وهو يؤلف 

المتصلة  الــســيــاســات  مــن  عـــدد  بــيــن 

محكات  ويــوفــر  التعليمي  بالمنهج 

لــتــقــويــمــه، ويـــضـــع مــعــايــيــر مــنــاهــج 

المواد الدراسية ضمن السياق األوسع 

لــلــتــعــلــم كــمــا تـــصـــّورتـــه رؤيـــــة قطر 

الوطنية.

للمنهج  الـــعـــام  اإلطـــــار  ويــتــكــون   

التعليمي الوطني من القيم والغايات 

والمبادئ األساسية للمنهج التعليمي 

والــــكــــفــــايــــات والــــــمــــــواد الــــدراســــيــــة 

والـــقـــضـــايـــا الــمــشــتــركــة واألنـــشـــطـــة 

لضمان  وذلك  اإلضافية،  المنهجية 

تــركــيــز الــمــنــهــج عــلــى إعــــداد الطلبة 

لـــــفـــــرص وتـــــحـــــديـــــات االقــــتــــصــــاد 

المعرفي.

الخليجية  الـــدولـــة  قــطــر  وتـــعـــد   

الثانية في وضع اإلطار العام للمنهج 

الــوطــنــي والــثــالــثــة عــربــًيــا، حــيــث تم 

أخذ قرار وضع اإلطار العام في عام 

 .٢٠١٣

للمنهج  الـــعـــام  اإلطـــــار  ويــســاعــد   

تعليمي  مــنــهــج  وضــــع  فـــي  الــوطــنــي 

واسع وشامل يتصف بالتمايز بحيث 

يلبي حاجات الطالب جميعهم وفي 

تــعــلــم نــوعــي ونــتــاجــات تــعــلــم تمتاز 

تركيز  خــالل  مــن  العالية  بــالــجــودة 

يــحــتــاج  الـــتـــي  الـــكـــفـــايـــات  عــلــى  أدق 

من  ليتمكنوا  الــطــالب  جميع  إلــيــهــا 

االســتــجــابــة بــنــجــاح والـــتـــجـــاوب مع 

الــفــرص والــتــحــديــات الــتــي يطرحها 

أولوية  يغفل  أن  دون   ٢١ الـــ  الــقــرن 

الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــقـــيـــم اإلســـالمـــيـــة 

والثقافة القطرية. 

 كتب دراسية بمخازن وزارة التعليم .. أرشيفية 
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المجتمع بكلية  المسجلين  الطلبة  عدد  ٥٦٠٠
مريم الريامي مديرة إدارة القبول والتسجيل لـ    :

كتبت - هبة البيه: 

كــشــفــت مـــريـــم الـــريـــامـــي -
مديرة إدارة القبول والتسجيل 
مواصلة  عن  المجتمع،  بكلية 
خــطــط الـــتـــوســـع فـــي الــمــبــانــي 
للكلية،  الــخــمــســة  الــتــعــلــيــمــيــة 
المتزايد  اإلقــبــال  تلبية  بهدف 
مــــن الـــــطـــــالب، حـــيـــث تــعــمــل 
الكلية حالياً على توسعة مباني 
لــوســيــل لــلــطــالب والــطــالــبــات 
الستيعاب عدد أكبر من طلبة 
الكلية، كما تحرص الكلية على 
استقطاب الكفاءات األكاديمية 
ـــخـــصـــصـــة، فـــــضـــــًال عــن  ـــمـــت ال
المدمج  التعليم  نــظــام  توفير 
ومــــا يــتــيــحــه مـــن مـــرونـــة في 
الطالب  من  المزيد  استيعاب 
خدماتها  وتعزيز  والطالبات 
اإللكترونية لخدمة أكبر عدد 

ممكن من الطالب.
وتـــابـــعـــت فـــي حـــــوار خــاص 
تــواصــل  الــكــلــيــة  أن  لــــ [ 
للحرم  لــلــعــودة  اســتــعــداداتــهــا 
الــدراســة  واســتــمــرار  الجامعي 
مـــــع االلــــــتــــــزام بــــــاإلجــــــراءات 
ـــتـــي فــرضــتــهــا  ــــة ال ــــرازي االحــــت
جــائــحــة كـــورونـــا والـــتـــي تعلن 
عـــنـــهـــا الــــجــــهــــات الـــرســـمـــيـــة، 
كــمــا أن الــكــلــيــة لــديــهــا بــدائــل 
جوهرها  فــي  سيكون  كثيرة 
األكاديمية  بالمعايير  االلــتــزام 
وجودة التعليم، مع التخطيط 

ـــمـــنـــاســـب لــكــل  والـــتـــجـــهـــيـــز ال
البدائل.

وأضـــــافـــــت: لـــديـــنـــا الـــتـــزام 
الطالب  بقبول  المجتمع  تجاه 
القطريات  وأبــنــاء  القطريين 
العامة  الــثــانــويــة  خريجي  مــن 
القبول  شروط  حققوا  ما  متى 
لـــتـــعـــزيـــز دورهـــــــــم فـــــي بـــنـــاء 
بالتواريخ  التقيد  مع  المجتمع، 
لتقديم  الكلية  تــحــددهــا  الــتــي 
الطالب  داعية  القبول،  طلبات 
لضرورة التقديم في المواعيد 

المعلنة.
كلية  أبـــواب  أن  إلــى  ولفتت 
الــمــجــتــمــع مــفــتــوحــة لــجــمــيــع 
الطالب الناجحين في الثانوية 
العامة أياً كان معدلهم، وذلك 
المجتمع  كلية  لرؤية  تكريساً 
واجهًة  تصبح  أن  إلــى  الرامية 
لــلــذيــن يــســعــون إلــــى مــواصــلــة 
ومــؤســســًة  الــعــالــي،  تعليمهم 
فـــاعـــلـــة فـــــي تـــمـــكـــيـــن أفــــــراد 
ومحفزاً  الــقــطــري،  المجتمع 

للتعلم مدى الحياة.
وأوضحت أن أكثر البرامج 
جــــذبــــاً لـــلـــطـــالب والـــطـــالـــبـــات 
الـــعـــامـــة  اإلدارة  بـــــرنـــــامـــــج 
الـــذي يــقــدم درجــتــي الــدبــلــوم 
والــــبــــكــــالــــوريــــوس وبـــرنـــامـــج 
السيبراني  األمــن  بكالوريوس 
تشهد  كــمــا  الــشــبــكــات،  وأمــــن 

الكلية  طرحتها  التي  البرامج 
حالياً،  متزايداً  إقباالً  مؤخراً 
وهـــي بــرنــامــج الــبــكــالــوريــوس 
في إدارة الخدمات اللوجستية 
الدبلوم  برنامج  واإلمـــدادات، 
األعــمــال  إدارة  فــي  الــمــشــارك 

بنظام التعليم المدمج.
- بــــدايــــًة مـــا هـــي مــواعــيــد 

القبول؟
نــــواصــــل اســـتـــقـــبـــال طــلــبــات 
ــتــقــديــم فــقــد تـــم فــتــح بــاب  ال
العام  من  مايو   ٢٠ في  القبول 
الـــــجـــــاري، وســيــغــلــق فــــي ٢٣ 
فتح  نـــعـــاود  أن  عــلــى  يـــولـــيـــو، 
سبتمبر  من  األول  في  القبول 

التأسيسية. المرحلة  لطالب 
ــــــطــــــالب  ال عــــــــــــدد  كـــــــــم   -

كلية  فـــي  حـــالـــيـــاً  الــمــســجــلــيــن 
المجتمع؟

عــــدد الـــطـــالب الــمــســجــلــيــن 
بلغ  المجتمع  كلية  فــي  حــالــيــاً 
طــالــب   ٥٦٠٠ مـــن  يــقــرب  مـــا 
مباني  على  موزعين  وطالبة 

المختلفة. الكلية 

القبول شروط 

- مـــا هـــي شــــروط الــقــبــول 

في الكلية؟
يــتــم قـــبـــول الـــطـــالب وفــقــاً 
يــكــون  أن  اآلتــــيــــة:  لـــلـــشـــروط 
أبناء  من  أو  الجنسية  قطري 
القطريات، وأن يكون حاصالً 
على الشهادة الثانوية القطرية 
ويــــكــــون  يــــعــــادلــــهــــا،  مــــــا  أو 
قــــد اجــــتــــاز اخــــتــــبــــار تــحــديــد 
اإلنجليزية  اللغة  في  المستوى 
يقل  ال  بــمــا    (Accuplacer)
شــهــادة  أو  درجـــــة   ١٥٠ عـــن 
عن  يقل  ال  بمعدل    IELTS

٣ درجات.
 - مــا هــي الــبــرامــج األكــثــر 

إقباالً؟
تــــتــــيــــح كــــلــــيــــة الـــمـــجـــتـــمـــع 
مجموعة متنوعة من الفرص 
برامج  تتضمن  التي  التعليمية 
الـــدبـــلـــوم الـــمـــشـــارك وبـــرامـــج 
البكالوريوس باللغتين العربية 
الكلية  وتسعى  واإلنــجــلــيــزيــة. 
بـــاســـتـــمـــرار إلــــى الـــتـــوســـع فــي 
الــــبــــرامــــج األكــــاديــــمــــيــــة الــتــي 
تــــطــــرحــــهــــا فــــــي الــــمــــجــــاالت 
ــفــة  ــل والــــتــــخــــصــــصــــات الــمــخــت
العمل  سوق  احتياجات  لتلبية 

المتطورة. القطري 
ــبــرامــج  ومــــن بــيــن أكـــثـــر ال
جــــذبــــاً لـــلـــطـــالب والـــطـــالـــبـــات 
الـــعـــامـــة  اإلدارة  بـــــرنـــــامـــــج 
الـــذي يــقــدم درجــتــي الــدبــلــوم 
والــــبــــكــــالــــوريــــوس وبـــرنـــامـــج 
السيبراني  األمــن  بكالوريوس 
تشهد  كــمــا  الــشــبــكــات،  وأمــــن 
الـــــبـــــرامـــــج الـــــتـــــي طـــرحـــتـــهـــا 
متزايداً  إقــبــاالً  مــؤخــراً  الكلية 
حــــالــــيــــاً، وأخــــــــص بـــالـــذكـــر: 
بـــرنـــامـــج الـــبـــكـــالـــوريـــوس فــي 
اللوجستية  الــخــدمــات  إدارة 
الدبلوم  برنامج  واإلمـــدادات، 
األعــمــال  إدارة  فــي  الــمــشــارك 

بنظام التعليم المدمج.

المباني توسعة 

اســـتـــيـــعـــاب  يــــتــــم  كــــيــــف   -

مع  العامة  الثانوية  خريجي 
زيادة األعداد؟

تـــــواصـــــل كـــلـــيـــة الــمــجــتــمــع 
خططها الطموحة للتوسع في 
 ٥ تبلغ  التي  التعليمية،  مبانيها 
المتزايد  اإلقبال  لتلبية  مباٍن، 
مـــن الـــطـــالب والــــوصــــول إلــى 
أفــــــراد الــمــجــتــمــع فـــي جــمــيــع 
تعمل  حــيــث  الــــدولــــة،  أنـــحـــاء 
الكلية حالياً على توسعة مباني 
لــوســيــل لــلــطــالب والــطــالــبــات 
الستيعاب عدد أكبر من طلبة 
الكلية  تــحــرص  كــمــا  الــكــلــيــة. 
ـــكـــفـــاءات  عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب ال
ذلك  المتخصصة،  األكاديمية 
نظام  يوفره  ما  إلى  باإلضافة 
مــرونــة  مــن  الــمــدمــج  التعليم 
ـــمـــزيـــد مــن  فــــي اســـتـــيـــعـــاب ال

والطالبات. الطالب 
ومــــــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــرى، 
وأقـــــســـــام  إدارات  عــــكــــفــــت 
تعزيز  على  المختلفة  الكلية 
لخدمة  اإللكترونية  خدماتها 
أكبر عدد ممكن من الطالب.

إجراءات العودة

- مـــا هـــي أبـــــرز إجــــــراءات 

الــكــلــيــة لــلــعــودة لــلــدراســة في 
الحرم الجامعي؟

ســتــســتــمــر الــكــلــيــة بـــال شك 
فـــــي االلــــــتــــــزام بــــــاإلجــــــراءات 
االحـــتـــرازيـــة الــتــي تــعــلــن عنها 
الــجــهــات الــرســمــيــة، كــمــا أن 
ـــدائـــل كــثــيــرة  الــكــلــيــة لــديــهــا ب
االلتزام  جوهرها  في  سيكون 
وجــودة  األكاديمية  بالمعايير 
الــــتــــعــــلــــيــــم، مــــــع الـــتـــخـــطـــيـــط 
ـــمـــنـــاســـب لــكــل  والـــتـــجـــهـــيـــز ال

البدائل.
استمرار  المتوقع  من  هل   -

بعض المقررات عن بُعد؟ 
فــي حــالــة اســتــمــرار األزمـــة 
بتعليمات  ســنــلــتــزم  الــحــالــيــة 
التي  بالدولة  المعنية  الجهات 
قد يكون من ضمنها استمرار 
تــدريــس الــمــقــررات عــن بـُـعــد، 
أســاســي  أمــر  الطلبة  فــســالمــة 

بالنسبة لنا.

الطالب القطريون

- كـــم الـــعـــدد الــمــســتــهــدف 

للقبول هذا العام؟
كــلــيــة  فــــــي  نــــســــتــــهــــدف  ال 
الــمــجــتــمــع عـــــدداً مـــحـــدداً من 
ــتــزامــاً  ال لــديــنــا  ألن  ـــطـــالب،  ال
الطالب  بقبول  المجتمع  تجاه 
القطريات  وأبــنــاء  القطريين 
العامة  الــثــانــويــة  خريجي  مــن 

متى ما حققوا شروط القبول 
لـــتـــعـــزيـــز دورهـــــــــم فـــــي بـــنـــاء 
بالتواريخ  التقيد  مع  المجتمع، 
لتقديم  الكلية  تــحــددهــا  الــتــي 

طلبات القبول. 
ـــفـــرصـــة  وأنــــتــــهــــز هـــــــذه ال
وطالباتنا  طالبنا  على  للتأكيد 
بــالــتــقــديــم خـــالل الــفــتــرة التي 
يــتــم فــيــهــا فــتــح بــــاب الــقــبــول 

بالكلية فقط.

المعدالت المنخفضة

الـــــطـــــالب  عـــــــن  ومـــــــــــــاذا   -

الـــحـــاصـــلـــيـــن عـــلـــى مـــعـــدالت 
منخفضة ؟

أبـــــــــــواب كـــلـــيـــة الـــمـــجـــتـــمـــع 
مـــفـــتـــوحـــة لـــجـــمـــيـــع الـــطـــالب 
العامة  الثانوية  في  الناجحين 
كلية  لـــرؤيـــة  تــكــريــســاً  وذلــــك 
ـــــى أن  الــمــجــتــمــع الــــرامــــيــــة إل
يسعون  لــلــذيــن  وجــهــًة  تصبح 
العالي،  تعليمهم  مواصلة  إلى 
تمكين  فــي  فــاعــلــة  ومــؤســســًة 
أفـــــــراد الــمــجــتــمــع الـــقـــطـــري، 

ومحفزاً للتعلم مدى الحياة.

البرامج الجديدة

- ماذا عن تفاصيل البرامج 

الجديدة؟ 
بــرنــامــج الــبــكــالــوريــوس في 
الــلــوجــســتــيــة  الــخــدمــات  إدارة 
ــتــيــح لــلــطــالب  واإلمـــــــــدادات، يُ
ــــيــــن عـــــلـــــى درجـــــــة  ــــحــــاصــــل ال
الــــــدبــــــلــــــوم فـــــــي الـــتـــخـــصـــص 
فــرصــة الــحــصــول عــلــى درجــة 
المجال  هذا  في  البكالوريوس 
عبر إضافة سنتين دراسيتين.
ـــــامـــــج الـــــدبـــــلـــــوم  أمــــــــا بـــــرن
األعــمــال  إدارة  فــي  الــمــشــارك 
الذي  المدمج،  التعليم  بنظام 
التعليم  بــيــن  بــالــجــمــع  يــتــمــيــز 
ــكــتــرونــي، حيث  الــصــفــي واإلل
تــتــطــلــب مــــقــــررات الــبــرنــامــج 
حــضــور الــطــالــب خـــالل عطلة 
نــهــايــة األســــبــــوع فـــقـــط، على 
المخرجات  استكمال  يتم  أن 
باقي  خالل  بُعد  عن  التعليمية 

أيام األسبوع.
إدارة  برنامج  يوفر  وهل   -

للموظفين  فــرصــة  األعـــمـــال 
الستكمال دراستهم ؟

األعــــمــــال  إدارة  بــــرنــــامــــج 
بــنــظــام الــتــعــلــيــم الــمــدمــج تم 
تصميمه لخدمة شريحة أكبر 
من أفراد المجتمع بمن فيهم 
الموظفون عبر تذليل العقبات 
منهم  ــتــي قـــد تـــواجـــه عـــــدداً  ال
أو  المهنية  لــلــظــروف  نتيجة 
قد  الــتــي  العائلية  أو  الصحية 
عــلــى  قـــدرتـــهـــم  دون  ـــحـــول  ت
المحاضرات  بحضور  االلتزام 

خالل أيام األسبوع.

مرونة البرامج

المميزات  أهــم  هــي  ومــا   -

التي توفرها الكلية لدارسيها؟
ــــــرامــــــج الـــكـــلـــيـــة  تـــتـــمـــيـــز ب
بــنــظــامــهــا الـــــدراســـــي الـــمـــرن 
مـــن حــيــث إمــكــانــيــة الـــدراســـة 
أو  الصباحية  الــفــتــرات  خــالل 
الــمــســائــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى ما 
المدمج  التعليم  نظام  يتيحه 
مــــن مــــرونــــة تـــالئـــم ظــــروف 

الكثير من أفراد المجتمع.
ــــم دعــــــــم عــمــلــيــة  ــــت كــــمــــا ي
الـــتـــعـــلـــم مــــن خــــــالل الـــتـــوســـع 
فـــي اســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 
كافية  ومنشآت  مباٍن  وتوفير 
الحالية  لالحتياجات  ومالئمة 

والمستقبلية.
الـــكـــلـــيـــة  ـــــؤهـــــل  ت كــــيــــف   -

الطالب لسوق العمل؟
مـــــن خــــــالل الــــتــــعــــاون مــع 
العمل،  وشؤون  التنمية  وزارة 
العمل  سوق  متطلبات  وحصر 
التي  البرامج  وطرح  القطري، 

تؤهل الطالب لاللتحاق به.

ــــــــن الــــطــــلــــبــــة   ـــــــر م ــــــــي لــــــوســــــيــــــل الســــــتــــــيــــــعــــــاب عـــــــــــدد أكـــــــب ـــــة ف ـــــي ـــــل ـــــك تــــــوســــــعــــــة مــــــبــــــانــــــي ال
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حمد اليافعيحمد اليافعي

هــــــل يجــــــوز تخفيــــــض أجــــــور العمــــــال 
والموظفين نتيجة لجائحة كورونا ؟ 

فــــــي الحقيقــــــة أن عقــــــد العمــــــل يخضع 
للقاعــــــدة العامــــــة بشــــــأن القــــــوة الُملزمة 
للعقــــــود والتــــــي نــــــص عليها المشــــــّرع في 
المــــــادة ١٧١ والمــــــادة ١٧٢ مــــــن القانــــــون 
شــــــريعة  العقــــــد  أن  ومفادهــــــا  المدنــــــي 
وال  نقضــــــه  يجــــــوز  ال  وأنــــــه  المتعاقديــــــن 

تعديلــــــه إال باتفــــــاق الطرفيــــــن وأنه يجب 
تنفيــــــذه طبقاً لما اشــــــتمل عليه وبطريقة 
تتفق مع ُحســــــن النية وقــــــد خال في واقع 
األمــــــر قانون العمــــــل القطــــــري من نص 
يتيح لرب العمل خفــــــض راتب العامل أو 
الموظف حالة الظروف الطارئة أو القوة 
القاهــــــرة ذلك أن المشــــــّرع نــــــص على أنه 
إذا كان العامــــــل مســــــتعداً ألداء العمل ولم 

يتمكن من ذلك ألسباب ال دخل له فيها 
فإنــــــه يعتبــــــر كأنه قــــــدم العمل واســــــتحق 

المزايــــــا المترتبــــــة علــــــى ذلــــــك.
 ومن ثّم وفي ضوء النصوص التشريعية 
الحاليــــــة وطالما كان الموظــــــف أو العامل 
مســــــتعداً ألداء عمله ولم يتمكن من أدائه 
لسبب ال دخل له فيه أال وهو تقليص عدد 
العامليــــــن داخل مقرات العمــــــل وتقليص 

عــــــدد ســــــاعات العمل مــــــن قبــــــل الجهات 
المختصة فإنه يســــــتحق أجــــــره كامالً ألن 
العامل لم يمتنع عن العمل من تلقاء نفسه 
ونحن ندعو المشّرع القطري للتدخل لسد 
الفــــــراغ التشــــــريعي من أصحــــــاب األعمال 
والموظفين والعمال بسبب جائحة كورونا 
ويعيــــــد التــــــوازن فــــــي عالقــــــة العمــــــل بين 

الطرفين بشكل عادل.

مطلوب إعادة التوازن بين أصحـاب األعــمال والموظــفــين 
ــمــل ــع ــــي عـــالقـــة ال ـــــوازن ف ـــــت ســــد الـــــفـــــراغ الـــتـــشـــريـــعـــي بــســبــب كـــــورونـــــا يــعــيــد ال

الدوحة - نشأت أمين

بالمحكمة  اإلداريـــــة  الـــدائـــرة  قــضــت 
الجهة  بــقــرار  االعــتــداد  بعدم  االبتدائية 
اإلداريـــــــة بــإنــهــاء خـــدمـــة مـــدرســـة بعد 
تــعــرضــهــا لـــحـــادث مــــــروري وألـــزمـــت 
نصف  بــصــرف  اإلدارة  جهة  المحكمة 
تاريخ  مــن  للمدعية  اإلجــمــالــي  الــراتــب 
 ٦ الــــمــــادة  مـــن  الـــفـــقـــرة «ط»  أعـــمـــال 
للعاملين  البشرية  الــمــوارد  الئــحــة  مــن 
بالمدارس المستقلة وقت وقوع الحادث 
الموظف  «يمنح  أن  على  نصت  والــتــي 
إجــــازة مــرضــيــة لــمــدة ال تــتــجــاوز سنة 
أخـــرى بنصف الــراتــب اإلجــمــالــي، فــإذا 
لـــم يــتــم شـــفـــاؤه جــــاز لــلــجــهــة اإلداريـــــة 
لمدة  مرضية  إجــازة  منحه  المختصة 
الــراتــب  بنصف  أخـــرى  سنة  تــتــجــاوز  ال 
اإلجــمــالــي، فــإذا قــدرت الجهة اإلداريـــة 
قدرته  وعـــدم  شفائه  تــعــذر  المختصة 
اللياقة  لعدم  للتقاعد  يحال  العمل  على 
خدمته  وتنهي  قطرياً  كان  إذا  الصحية 

قد  مدرسة  كانت  قطري.  غير  كان  إذا 

أقــامــت دعــــوى أمــــام الـــدائـــرة اإلداريــــة 

وكيلها  خالل  من  االبتدائية  بالمحكمة 

المحامي  البرديني  عيد  أحمد  القانوني 

أوضحت فيها أنها كانت تعمل مدرسة 

مــســار عــلــى الــدرجــة الــثــانــيــة وتـــم إنــهــاء 

خــدمــاتــهــا شــفــويــاً فــتــظــلــمــت مـــن هــذا 

إال  أشــهــر   ٦ بنحو  صـــدوره  بعد  الــقــرار 

فأقامت  التظلم  على  رداً  تتلق  لم  أنها 

خدماتها  إنــهــاء  قـــرار  بــاعــتــبــار  دعــواهــا 

حدد  والـــذي  والــلــوائــح  للقانون  مخالفاً 

حاالت إنهاء الخدمة وليس من بينها ما 

ينطبق عليها.

قــدم  القضية  نــظــر  جــلــســات  وخـــالل 

وكيل المدعية مذكرة طلب فيها الحكم 

بــبــطــالن قــــرار إنـــهـــاء الــخــدمــات لــعــدم 

الطبية  الــلــجــنــة  عــلــى  الــمــدعــيــة  عـــرض 

المدعية  بعرض  عليها  المدعى  وإلــزام 

للوقوف  المختصة  الطبية  اللجنة  على 

عــلــى قــدرتــهــا عــلــى الــعــمــل مـــن عــدمــه 

وإحــالــتــهــا إلـــى الــتــقــاعــد فــي حـــال ثبوت 

عدم لياقتها مع حفظ حقوقها كاملة.

انتهت  الــدعــوى  أوراق  تــــداول  وبــعــد 

االعــتــداد  بــعــدم  الــقــضــاء  إلـــى  المحكمة 

ــــــة بــإنــهــاء خــدمــة  بـــقـــرار الــجــهــة اإلداري

بصرف  اإلدارة  جهة  وألزمت  المدعية 

من  للمدعية  اإلجــمــالــي  الــراتــب  نصف 

تاريخ أعمال الفقرة «ط» من المادة ٦ 

من الئحة الموارد البشرية للعاملين في 

المدارس المستقلة.

حكمها  أســبــاب  فــي  المحكمة  قــالــت 

عملت  الــمــدعــيــة  أن  هــو  لــهــا  الــثــابــت  إن 

إال  المستقلة  المدارس  بإحدى  مدرسة 

إلــى  أدى  لــحــادث  لتعرضها  نــظــراً  أنـــه 

إصــابــتــهــا بــشــلــل ربــاعــي وحــصــلــت على 

طلبت  الــمــدرســة  وأن  مفتوحة  إجــــازة 

خدمة  إنهاء  عليها  المدعى  الــوزارة  من 

المدعية النقطاعها عن العمل وتم إنهاء 

خدماتها من الوزارة.

لها  الثابت  أن  إلــى  المحكمة  ولفتت 

إنهاء  فــي  استندت  قــد  اإلدارة  جهة  أن 

خدمة المدعية إلى انقطاعها عن العمل 

أن  دفــاعــهــا  مـــذكـــرة  فـــي  أوردت  كــمــا 

رغم  الطبية  اللجنة  تراجع  لم  المدعية 

عقدها جلسة طبية لها وطلبت تزويدها 

بعدة  معها  التواصل  ورغم  بالمستندات 

اللجنة  لقرار  تمتثل  لم  أنها  إال  وسائل 

وبناء عليه تعتبر المدعية منقطعة عن 

العمل مما يتعين رفض الدعوى.

وأوضحت المحكمة أن الثابت لها من 

االطالع على حافظة مستندات المدعى 

تصف  طبية  شهادة  تضمنت  أنها  عليها 

العناية  فــي  راقـــدة  بأنها  المدعية  حالة 

المركزة لإلصابات والحوادث وتستحق 

إجــــازة مــرضــيــة مــفــتــوحــة األمــــر الــذي 

ينفي عن المدعية انقطاعها عن العمل، 

فضالً عن أن الدعوى جاءت خالية مما 

يفيد قيام الجهة اإلدارية المدعى عليها 

باستطالع رأي الجهة الطبية المختصة 

قبل إنهاء خدمات المدعية.

إلغاء قـرار إنهاء خــدمة ُمدرســة تعرضت لحادث مـروري
المحكمة أكدت أنها لم تكن منقطعة عن العمل

مقيماً  الجنح  محكمة  بــرأت   :  ]  - الدوحة 

من تزوير توقيع شيك بنكي بعدما قضت المحكمة 

بهيئة مغايرة معاقبته غيابياً بالحبس ستة أشهر. 

كانت  العامة  النيابة  أن  القضية  وقائع  أوضحت 

للمحاكمة  وقدمته  المتهم  ضد  دعــوى  أقامت  قد 

المخولين  أحــد  توقيع  بتقليد  اتهامه  بعد  الجنائية 

باستخدام  قــام  كما  مــقــاوالت  شركة  فــي  بالتوقيع 

الــمــســتــنــد الـــمـــزور بــالــرغــم مـــن عــلــمــه بــأنــه مـــزور 

وتمكن من صرف ٩٩٠٩٧٣ رياالً 

وقــــد أصــــــدرت مــحــكــمــة الــجــنــح حــكــمــاً غــيــابــيــاً 

أشهر  ستة  بالحبس  بمعاقبته  يقضي  المتهم  بحق 

استيفاء  بعد  الــبــالد  عــن  وإبــعــاده  الشيك  ومــصــادرة 

العقوبة. 

طـــعـــن الــمــتــهــم عـــلـــى الـــحـــكـــم الـــغـــيـــابـــي بــطــريــق 

ــإلــغــاء الــحــكــم الـــمـــعـــارض فيه  ــاً ب ــب الــمــعــارضــة طــال

والقضاء مجدداً ببراءته. 

الشيك  عــرض  تــم  القضية  نظر  جلسات  وخــالل 

أن  تقريره  فــي  أكــد  والـــذي  الجنائي  المختبر  على 

وأن  المستفيد  خــانــة  فــي  اســمــه  يكتب  لــم  المتهم 

الكاتب له هو شخص آخر غيره. 

المضاهاة  إجـــراء  يتعذر  بــأنــه  التقرير  أفـــاد  كما 

بالتوقيع  المخول  عليه  للمجني  بالنسبة  المطلوبة 

من  يكفي  ما  على  احتوائه  وعــدم  مكوناته  لبساطة 

الخواص الخطية المميزة لشخص كاتبه.

براءة مقـــيم بعـــد 
معـــاقبته غــــيابيـاً 
بالحـبس ستة أشهر 

في قضية تزوير توقيع شيك 

الدائرة  قضت   :  ]  - الدوحة 
االستئناف  بمحكمة  العمالية  األولــى 
 ١٠٨٥٧٥٨ مبلغ  بدفع  شركة  بــإلــزام 
عالقة  مستحقات  قيمة  لعامل  ريــاالً 

العمل. 
 كــان أحــد العمال قــد أقــام دعــوى 
بالمحكمة  الــعــمــالــيــة  الـــدائـــرة  أمــــام 
بإلزام  الحكم  فيها  طلب  االبتدائية 
الـــشـــركـــة الـــتـــي كــــان يــعــمــل بــهــا بــأن 
عبارة  ريــال   ٨٧٩٨٠٠ مبلغ  له  تــؤدي 
عن  الناشئة  المالية  مستحقاته  عــن 
عقد العمل وهــي عــبــارة عــن رواتــب 
مــتــأخــرة ومـــكـــافـــأة نــهــايــة الــخــدمــة 

وبدل اإلجازات.
على سند من القول أنه كان يعمل 
أن  إال  العمل  من  استقال  وأنــه  لديها 
الشركة المدعى عليها لم تعطه كافة 
نهاية  ومــكــافــأة  الــمــالــيــة  مستحقاته 

الخدمة وبدل اإلجازة.
على  الــدعــوى  أوراق  تـــداول  وبــعــد 
مــــدار عـــدة جــلــســات وانـــتـــداب خبير 
درجــة  أول  محكمة  انتهت  حسابي 
إلى القضاء بإلزام الشركة بأن تؤدي 

للمدعي مبلغ ٨٧٩٨٠٠ ريال .
وقــــالــــت الــمــحــكــمــة فــــي أســـبـــاب 
أن  إلــى  انتهى  قد  الخبير  أن  حكمها 
نهاية  مكافأة  عن  للمدعي  المستحق 
الخدمة هو مبلغ ١٩٢٣٢٥ رياالً ومن 
به  المقضي  المبلغ  إجمالي  يكون  ثم 
أن  إال  ريـــاالً   ١٠٨٥٧٥٨ هــو  للمدعي 
الخصوم  بطلبات  مقيدة  المحكمة 
ولما كانت طلبات المدعي هي إلزام 

مبلغاً  لــه  تـــؤدي  بــأن  عليها  الــمــدعــى 

فــإن  فــعــلــيــه  ريــــال   ٨٧٩٨٠٠ وقـــــدره 

المحكمة تقضي له بهذا المبلغ.

قــــام الـــمـــدعـــي مـــن خــــالل وكــيــلــه 

الـــقـــانـــونـــي مــحــمــد عـــيـــد الـــبـــرديـــنـــي 

أمام  الحكم  على  بالطعن  المحامي 

مــحــكــمــة االســتــئــنــاف والـــتـــي قضت 

درجــة  أول  محكمة  حــكــم  بــتــعــديــل 

للمدعي  تؤدي  بأن  الشركة  وألزمت 

مستحقات  قــيــمــة  ريــــاال   ١٠٨٥٧٥٨

عالقة العمل.

أوضـــحـــت الــمــحــكــمــة فـــي أســبــاب 

التمييز  بــقــضــاء  الــمــقــرر  أن  حكمها 

تــقــديــر مـــا يـــقـــدم فـــي الـــدعـــوى من 

من  فيها  يعرض  ما  وفهم  البيانات 

الموضوع  قاضي  سلطة  من  القرائن 

مــمــا له  شــريــطــة أن يــكــون مــســتــمــداً 

أصل ثابت في األوراق ويؤدي سائغاً 

إلى ما يرى أنه الواقع في الدعوى.

وأكــــدت أنـــه لــمــا كـــان الــثــابــت من 

أن  المستأنف  الحكم  أسباب  استقراء 

المحكمة قد شيدت قضاءها على ما 

له أصل ثابت باألوراق وتطبيق سليم 

للقانون.

االستئناف تُلزم شركة تجارية بدفع مليون و٨٥ ألف ريال لعامل
قيمة مستحقات عالقة العمل 
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٦٦
حوادث وقضاياحوادث وقضايا

ــــــر رجــــعــــي ــــــأث ــــة ب ــــم ــــل ــــع ــــم ـــــصـــــف راتــــــــــــب ال ــــــصــــــرف ن ــــهــــا ب ــــي ــــــــــــــزام الــــــمــــــدرســــــة الــــــمــــــدعــــــى عــــل إل
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الدوحة - إبراهيم صالح:

والــبــيــئــة  ــبــلــديــة  ال وزارة  أعــلــنــت 
عن  محاصيل  شــركــة  مــع  بالتعاون 
إطــــــالق بـــرنـــامـــج (ضــــمــــان) لــدعــم 
التعاقد  خالل  من  المحلية  المزارع 
الـــمـــســـبـــق لـــــشـــــراء مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا مــن 
 ،٢٠٢١     /  ٢٠٢٠ لموسم  الخضراوات 
بــهــدف وضـــع أســعــار ضــمــان لــشــراء 
وقيام  المحلية،  الــمــزارع  منتجات 
الَمزارع بوضع خطتها اإلنتاجية وفق 
موضحة  المحلي،  السوق  احتياجات 
بــرنــامــج  هــــو  ضـــمـــان  بـــرنـــامـــج  أن 
يـــهـــدف لـــشـــراء وتـــســـويـــق مــنــتــجــات 
الــوزارة  حرصت  حيث  المزارعين، 
التي  البرامج  من  العديد  تنويع  على 
تــهــدف لــتــســويــق مــنــتــجــات الـــمـــزارع 
القطرية من ضمنها ساحات الُمنتج 
المميز  الُمنتج  وبــرنــامــج  الــزراعــي، 
ومزارع قطر. كما تم العام الماضي 
بالتعاون مع شركة محاصيل إطالق 
برنامج خاص بشراء الُمنتج المحلي.
صحفي  مؤتمر  خــالل  ذلــك  جــاء 
عــن بُــعــد، حــيــث قـــال يــوســف خالد 
الــــشــــؤون  إدارة  مــــديــــر  الـــخـــلـــيـــفـــي 
إن  والبيئة  البلدية  بــوزارة  الزراعية 
أكتوبر  شهر  في  سينطلق  البرنامج 
شهر  نــهــايــة  حــتــى  ليستمر  الــمــقــبــل 
يونيو ٢٠٢١، كما أن البرنامج يُعد في 
الموسم الثاني لكن بنسخة مختلفة، 
جديدة  تحسينات  إضــافــة  تــم  حيث 
على هذا البرنامج الذي يضمن شراء 
من  المحليين  المزارعين  منتجات 
بأسعار  والــثــانــيــة  األولـــى  الــدرجــتــيــن 
سيحقق  مما  عليها.  ومتفق  مناسبة 
من  الـــوزارة  استراتيجية  مــن  جـــزءاً 
ناحية،  من  الزراعي  الموسم  تمديد 
والــتــركــيــز عــلــى إنـــتـــاج الــمــحــاصــيــل 
خالل  معينة  أوقـــات  فــي  الرئيسية 

السنة.
وأضــاف أنــه تم وضــع اشتراطات 
مــحــددة فــي هـــذا الــبــرنــامــج، حيث 
بعيداً  مــوحــداً  الــشــراء  سعر  سيكون 
سيجعل  ما  وهــو  السوق  تقلبات  عن 
حالة  في  المحلية  المزارع  أصحاب 
خالل  منتجاتهم  لتسويق  اطمئنان 

فترة البرنامج.
ســــؤال  عـــلـــى  رده  خــــــالل  وقـــــــال 
الخضراوات  شــراء  تجربة   :]
مــــن الـــمـــزارعـــيـــن خـــــالل الــمــوســم 
الماضي عبر شركة محاصيل كانت 
ــهــا الـــعـــديـــد مـــن اآلثــــــار اإليــجــابــيــة  ل
وأثبتت نجاحها لتعود خالل الموسم 
والتي  طريق «ضــمــان»  عــن  الــقــادم 
الــمــزارع  أعـــداد  زيـــادة  على  ستعمل 
الــمــشــاركــة خـــالل الــمــوســم الــقــادم، 
مــضــيــفــاً: الـــفـــرصـــة مــتــاحــة لــكــافــة 
الــــمــــزارع الــقــطــريــة لــلــمــشــاركــة في 
مزرعة  ألي  يمكن  بحيث  البرنامج 
أي  دون  تــســجــل  أن  ســجــل  لــديــهــا 

استثناء.
وكــشــف عـــن تـــعـــاون الـــــــوزارة مع 

مــحــاصــيــل فـــي اســـتـــحـــداث بــرنــامــج 

شـــــراء الــــخــــضــــراوات الــمــنــتــجــة في 

مد  بهدف  مجزية  بأسعار  الصيف 

وتشجيع  الــــزراعــــي  الــمــوســم  فــتــرة 

اإلنتاج،  من  لمزيد  المنتجة  المزارع 

يوليو  بداية  في  البرنامج  بــدأ  حيث 

ومستمر حتى نهاية فترة الصيف.

مـــــن جـــهـــتـــه قــــــال مـــحـــمـــد عــلــي 

ـــمـــديـــر الــــعــــام لــشــركــة  الـــغـــيـــثـــانـــي ال

من  أكثر  تسويق  تــم  إنــه  محاصيل، 

١٥ مليون كلغ من الخضراوات من 

ـــمـــزارع الــمــنــتــجــة فـــي دولــــة قطر  ال

من  وذلــك  الماضي،  الموسم  خــالل 

فــي  مــــزرعــــة   ٢٨٠ تــســجــيــل  خـــــالل 

منها  مزرعة   ١٨٠ قامت  البرنامج، 

بالتوريد الفعلي للشركة.

الكميات الُمستلمة

وقال في رده على سؤال [: 

من  المستلمة  الــكــمــيــات  زيــــادة  تــم 

الـــمـــزارع خـــالل بــرنــامــج «ضــمــان» 

فـــي نــســخــتــه الـــجـــديـــدة، حــيــث كــان 

نظام التعاقد الموسم الماضي مبنياً 

كيلوجرامات   ٧ المزارع  توريد  على 

مـــن الـــخـــضـــراوات لــكــل مــتــر مــربــع 

ــــردة، و٩  ــــمــــب فــــي الـــبـــيـــوت غـــيـــر ال

كــيــلــوجــرامــات لــكــل مــتــر مــربــع في 

البيوت المبردة، وإنما خالل الموسم 

كيلوجرام   ١٠ استالم  سيتم  الــقــادم 
مـــن الـــخـــضـــراوات لــكــل مــتــر مــربــع 
كيلو  و١٢  المبردة  غير  البيوت  من 
جـــرامـــا لــلــمــتــر الــمــربــع مـــن الــبــيــوت 
عن   ٪٣٠ تــصــل  بــــزيــــادة  الـــمـــبـــردة 
الموسم الماضي، فيما أتيح للمزارع 
توريد خضراوات من الدرجة الثانية 
على عكس العام الماضي بشرط أال 
المتعاقد  الكميات  من   ٪٤٠ تتجاوز 
بناًء  المزارع  تسجيل  وسيتم  عليها، 
لالتفاق  المزروعة  المساحات  على 

على الكميات التي سيتم توريدها.
يتيح  ضــمــان  بــرنــامــج  إن  وتــابــع: 
للمزارع التعاقد المسبق على كميات 
مـــعـــيـــنـــة عـــلـــى حـــســـب الـــمـــســـاحـــات 
مراعاة  وتــم  والنوعيات  الــمــزروعــة 
ألنــواع  بالنسبة  التشغيلية  التكاليف 
ودرجــــــات مــخــتــلــفــة لــلــخــضــراوات، 
خالل  للمزارع  ضمان  يُعطي  بحيث 
فــتــرة مــحــددة الســتــمــراريــة تسويق 
مــنــتــجــاتــه بــشــكــل مــضــمــون، بهدف 
زيادة كميات المزروعة ورفع جودة 
في  للمساهمة  المحلية  المنتجات 
خطط  وتنفيذ  المستدامة  التنمية 
األمـــن الــغــذائــي بــالــدولــة الــتــي تصب 
لتحقيق برؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.

البلدية  لــوزارة  بالشكر  تقدم  كما 
ـــشـــؤون  ــــــــإدارة ال والـــبـــيـــئـــة مــمــثــلــة ب
الــزراعــيــة لــدعــمــهــا وتــعــاونــهــا معها 
لشركة  األول  الزراعي  الموسم  أثناء 
ـــتـــســـويـــق الـــمـــنـــتـــجـــات  مـــحـــاصـــيـــل ل

المحلية.
جدير بالذكر أن البرنامج الجديد 
شركة  مــع  الـــمـــزارع  تــعــاقــد  يتضمن 
محاصيل على عدد من الخضراوات 
التقليدية والورقيات، تشمل ١٢ نوعاً 
مـــن الـــخـــضـــراوات األســاســيــة وهــي 
الحلو،  الفلفل  الــخــيــار،  الــطــمــاطــم، 
ـــغـــزال، الــبــاذنــجــان،  الــفــلــفــل قـــرن ال
األمريكي،  الخس  الروماني،  الخس 
الــجــلــجــالن، الـــبـــقـــدونـــس، الــنــعــنــاع، 

البصل األخضر، والشبت.

أسعار التعاقد

بين  الموسم  لهذا  التعاقد  وسيتم 
بأسعار  محاصيل  وشــركــة  الــمــزارع 
تضمن  بحيث  للمزارعين  محفزة 
التعاقد  عــنــد  لــلــمــزارع  دخـــل  أفــضــل 

لـــزراعـــة هـــذه الــمــحــاصــيــل، وســوف 
يــتــم هـــذا الــمــوســم وألول مـــرة من 
خالل برنامج «ضمان» التعاقد على 
والدرجة  األولى  الدرجة  خضراوات 

الثانية وبأسعار مميزة لكليهما.
من  للمزارعين  الـــوزارة  وتضمن 
أسعار  متوسط  البرنامج  هذا  خالل 
تعاقد للخضراوات األساسية (حوالي 
٥ ريال /    كجم)، وللورقيات (حوالي 
٦٫٥ ريال/    كجم)، كما تضمن الوزارة 
للدرجتين  ثــابــتــة  ضــمــان»  «أســعــار 
األولـــــى والــثــانــيــة مـــن الــخــضــراوات 
عن  النظر  بغض  الموسم  مدار  على 

أسعار السوق.
والــبــيــئــة  الــبــلــديــة  وزارة  ودعـــــت 
الـــمـــزارعـــيـــن لــلــمــبــادرة بــالــتــســجــيــل 
شركة  لــدى  مبكراً  المسبق  للتعاقد 
اإلنتاجية  خططهم  لوضع  محاصيل 
وضمان البيع بأسعار ضمان مرتفعة 
وتــحــقــيــق دخـــل مــمــيــز لــمــزارعــهــم، 
بــــأن الــتــســجــيــل مــفــتــوح حتى  عــلــمــاً 

.٣١/   ١٠/   ٢٠٢٠
وتــــقــــوم فـــكـــرة الـــبـــرنـــامـــج عــلــى 
تــحــديــد أســـعـــار مــحــفــزة لــلــمــزارع 
للتعاقد المسبق على إنتاج المحاصيل 
الغذائي،  لــألمــن  الــداعــمــة  األســاســيــة 
للمزارعين  الـــوزارة  تضمن  وبحيث 
يتم  التي  للخضراوات  جيدة  أسعاراً 
دون  الــمــوســم  طـــوال  عليها  التعاقد 
تأثر بتذبذب األسعار السوقية، األمر 
الذي يعمل على توجيه المزارع نحو 
إنــتــاج الـــخـــضـــراوات األســاســيــة ذات 
من  الغذائي  لألمن  العالية  األهمية 
تسويق  لــلــمــزارع  ويــضــمــن  نــاحــيــة، 
الرئيسية  الــخــضــراوات  مــن  إنــتــاجــه 

بأسعار محفزة من ناحية أخرى.
ويـــــهـــــدف الــــبــــرنــــامــــج بــــاألســــاس 
إلــــى تــوجــيــه الــتــركــيــب الــمــحــصــولــي 
فــي الـــمـــزارع لـــزراعـــة الــخــضــراوات 
األســاســيــة الــداعــمــة لــألمــن الــغــذائــي. 
إنتاج  زيـــادة  على  الــمــزارع  وتشجيع 
الــخــضــراوات فــي ظــل ضــمــان سعر 
ثابت للشراء طوال الموسم. وضمان 
دخل ثابت للمزارع بغض النظر عن 
الــمــزارع  وتشجيع  األســعــار.  تقلبات 
أنواع  من  عروة  من  أكثر  إنتاج  على 
أكبر  لتحقيق  الرئيسية  الخضراوات 
اســـتـــفـــادة مــمــكــنــة مـــن الــبــرنــامــج. 
ــــــادة  ــــــمــــــزارع عـــلـــى زي وتـــشـــجـــيـــع ال
في  الــزراعــي  المجال  في  االستثمار 
لتسويق  محفزة  أســعــار  ضمان  ظــل 

اإلنتاج.
ــــــــــــــــوزارة  وســــــــــــــوف تـــــضـــــمـــــن ال
لـــــلـــــمـــــزارعـــــيـــــن اســـــــتـــــــالم شــــركــــة 
خضراوات  من  إنتاجهم  محاصيل 
المتعاقد  والثانية  األولى  الدرجتين 
الموسم  طــوال  األسعار  بهذه  عليها 
بــغــض الــنــظــر عـــن أســـعـــار الــســوق، 
ـــمـــزارع  ـــل وبــــمــــا يـــمـــهـــد الــــطــــريــــق ل
اإلنتاجية  خطتها  لــرســم  المحلية 
تحقيق  ضمان  ظل  في  والتسويقية 

للمزارعين. مجٍز  عائد 

البلدية تعلن تفاصيل برنامج ضمان لدعم المزارع   
للموسم القادم ابتداءً من أكتوبر 

يوسف الخليفي 
لـ [: 

تعاقد مسبق 
لشراء منتجات 

المزارع للموسم 
القادم

وضع الخطة 
اإلنتاجية 

للمزارع وفق 
احتياجات 

السوق 
المحلي 

التركيز على 
إنتاج المحاصيل 

الرئيسية في 
أوقات معينة 

خالل السنة 

٣٠ ٪ نسبة 
زيادة الكميات 

الُمستلمة 
مقارنة 

بالموسم 
الماضي 

إمكانية 
مشاركة 

جميع المزارع 
والتسجيل 

حتى نهاية 
أكتوبر

محمد 
الغيثاني: 
استحداث 

برنامج شراء 
المنتجات 

الصيفية    

جانب من المؤتمر الصحفي عن بُعد

أوالً: أسعار التعاقد مع الُمزارعين لشراء الخضراوات األساسية 
(سعر ثابت طوال الموسم)

الدرجة الثانيةالدرجة األولىطبيعة اإلنتاجالخضراواتالبيان

الخضراوات

الطماطم
٤٫٧٥٣٫٢٥بيوت محمية عادية

بيوت محمية مبردة/ 
٥٫٥٣٫٧٥هيدروبنك

الخيار
٤٫٥٣٫٢٥بيوت محمية عادية

بيوت محمية مبردة/ 
٥٫٠٣٫٥هيدروبنك

الفلفل الحلو
٥٫٠٣٫٥بيوت محمية عادية

بيوت محمية مبردة/ 
٥٫٥٣٫٧٥هيدروبنك

فلفل قرن الغزال
٥٫٠٣٫٥بيوت محمية عادية

بيوت محمية مبردة/ 
٥٫٥٣٫٧٥هيدروبنك

الباذنجان
٤٫٠٣بيوت محمية عادية

بيوت محمية مبردة/ 
٤٫٥٠٣٫٢٥هيدروبنك

أسعار التعاقد مع الُمزارعين على شراء الورقيات 
(سعر ثابت طوال العام)

أسعار التعاقد مع المزارع (ريال/ كجم) الخضراواتالبيان
(سعر ثابت طوال فترة التعاقد)

الورقيات

٤٫٥٠خس روماني

٥٫٠خس أمريكي

٦٫٥٠جلجالن

٦٫٥بقدونس

٩٫٠نعناع

٨٫٠بصل أخضر

٦٫٥شبت

ــم ــى مســار التعلي ــراً دائمــاً عل ــا ســيترك تأثي كورون
أكدت أن المرونة هي الطريقة المثلى في تعليم األجيال.. الجامعة:

أكــــــدت   :]  - ــــــدوحــــــة  ال
كــورونــا  جائحة  أن  قطر  جامعة 
مسار  على  دائــمــاً  تــأثــيــراً  ستترك 
التعليم وتحويله إلى رقمي بشكٍل 
إيــــجــــابــــٍي، حـــيـــث ســـاهـــمـــت هـــذه 
الطرق  مــدارك  بتوسيع  الجائحة 
التي تستخدم في التعليم، وأثبتت 
ــنــا أن الـــمـــرونـــة هـــي الــطــريــقــة  ل
األمثل في تعليم األجيال القادمة.
وأوضــــــحــــــت الــــجــــامــــعــــة عــبــر 
مــوقــعــهــا اإللـــكـــتـــرونـــي  أنـــه وبــمــا 
القطاعات  من  التعليم  قطاع  أن 
تطور  لعملية  دومـــاً  تخضع  الــتــي 

مـــســـتـــمـــر، جـــــــاء اإلغــــــــــالق غــيــر 
في  التعليمية  للمنشآت  المسبوق 
جميع أنحاء العالم نتيجة لجائحة 
التاجي،  كــورونــا  فــيــروس  انتشار 
فــتــســبــب فـــي اضـــطـــراب مــفــاجــئ 
وشديد في طرق التعليم الحالية، 
ـــى إثـــــر ذلـــــك أتـــــت الــحــاجــة  وعـــل
والتعلم  التدريس  لطرق  الفورية 
العالم،  أنحاء  جميع  في  الجديدة 
هيئة  قــامــت  قــطــر؛  جامعة  وفــي 
الحالية  الطرق  بتغيير  التدريس 
الــمــتــبــعــة وانـــتـــقـــلـــت إلـــــى الــتــعــلــم 
تحديًا  شكل  والـــذي  االفــتــراضــي، 

الطب  مــثــل  معينة  مــجــاالت  فــي 
فيه  العملي  التطبيق  يمثل  الــذي 

أمراً أساسياً.
شــك  ال  الـــجـــامـــعـــة:  وتــــابــــعــــت 
فـــي أن هـــذه الــفــتــرة قـــد أربــكــت 
ــــأســــره وخـــلـــقـــت آثـــــــاراً  الـــعـــالـــم ب
تخلو  لم  ولكنها  واضــحــة،  سلبية 
دفعت  حيث  أيــًضــا؛  الــفــرص  مــن 
ذات  في  القرار  وصناع  المعلمين 
الــمــجــال إلعـــــادة تــكــيــيــف الــنــظــام 
التعليمي بما يتماشى مع الظروف 
ـــراهـــنـــة عـــلـــى الــــمــــدى الــقــريــب  ال

ولربما على المدى البعيد كذلك.

مالمح المستقبل

عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أنَّـــــــــه مــن 
كيفية  على  الُحكم  ألوانــه  السابق 
جائحة  بسبب  الفعل  ردود  تأثير 
فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا الـــمـــســـتـــجـــّد 
التعليم  أنظمة  على  (كوفيد-١٩) 
محلًيا وعالمًيا، إال أن هناك دالئل 
تُشير إلى أنَُّه يمكن أن يكون لهذه 
مسار  على  دائـــٌم  تــأثــيــٌر  الجائحة 
التعليم وتحويله إلى رقمي بشكٍل 
جــودة  أن  لنا  تبين  لقد  إيــجــابــٍي. 
الــتــعــلــيــم لــيــســت مــحــصــورة فقط 

الدراسية  والــقــاعــات  الفصول  فــي 
التقليدية، وألن المرحلة تستدعي 
التغيير الحتمي، فقد أثبت الجيل 
الـــحـــالـــي واألجــــيــــال الـــقـــادمـــة أن 
لــديــهــم الــقــدرة عــلــى الــتــعــامــل مع 
وسالسة  سهولة  بكل  التكنولوجيا 
األجيال  من  أكثر  تعاوني  وبشكل 
التي سبقتهم. حيث ساهمت هذه 
الطرق  مـــدارك  بتوسيع  الجائحة 
الـــتـــي نــســتــخــدمــهــا فـــي الــتــعــلــيــم، 
هــي  الــــمــــرونــــة  أن  لـــنـــا  ـــتـــت  ـــب وأث
الطريقة األمثل في تعليم األجيال 

القادمة.

ـــــم  ـــــي ـــــل ـــــع ـــــت تـــــــــوســـــــــيـــــــــع مـــــــــــــــــــــــــدارك الـــــــــــــطـــــــــــــرق الـــــــــــتـــــــــــي تــــــــســــــــتــــــــخــــــــدم فـــــــــــــي ال
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رغــــم أن الــــدراســــة الــبــحــثــيــة الـــتـــي بـــدأت 
وانـــطـــلـــقـــت خــــــالل هــــــذا األســــــبــــــوع، بــجــهــد 
مــشــتــرك، بــيــن مــؤســســة الــرعــايــة الــصــحــيــة 
األولــــيــــة و بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــعـــهـــد الـــدوحـــة 
أن  إال  قليالً،  تــأخــرت  قــد  العليا،  لــلــدراســات 
اآلثــار  لمعرفة  اآلن  مطلوبة  الــصــحــوة  هــذه 
النفسية  و  العقلية  الــنــواحــي  عــلــى  المترتبة 
هبوب  نتيجة  والــمــراهــقــيــن،  األطــفــال  عــلــى 

كورونا. جائحة 

الـــمـــنـــزلـــي  الـــــعـــــزل  أن  شــــــك،  مـــــن  مـــــا  و 
ــلــذيــن  الـــطـــوعـــي والـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي، ال
المتأثرة  الــدول  معظم  إجــراءاتــهــمــا  اتــخــذت 
الــوبــاء،  هــذا  على  للسيطرة  الــفــيــروس،  بهذا 
الناس،  بين  انتشاره  اتــســاع  دون  والحيلولة 
المجتمع،  و  النفس  على  آثــاره  من  والتقليل 
قــــد أثــــــر كــــثــــيــــراً عـــلـــى الـــــحـــــاالت الــنــفــســيــة 

أقربائهم.. و  لذويهم  و  للمصابين 
قطر،  جــامــعــة  تــشــارك  أن  أتــمــنــى  كــنــت  و 

المجتمع،  أوســاط  من  قريبة  بحثية،  كجهة 
فـــــي هــــــذه الـــــــدراســـــــة، لـــــوجـــــود األســـــاتـــــذة 
بهذا  لــديــهــا  المهتمين  والــطــلــبــة  والــبــاحــثــيــن 

الشأن.
الــدراســة،  تشمل  أن  أيــضــاً،  أتمنى  كنت  و   
بــقــيــة فـــئـــات الــمــجــتــمــع، ولـــيـــس فــقــط فــئــة 
األطـــفـــال و الــمــراهــقــيــن، حــتــى تــكــون هــذه 
الـــدراســـة الــبــحــثــيــة شــامــلــة لــفــئــة األطـــفـــال و 

الكبار. و  الشباب  و  المراهقين 

العلمية،  المبادرات  هذه  مثل  أحّيي  أنني 
الـــرعـــايـــة  مـــؤســـســـة  اآلن  تـــجـــريـــهـــا  ـــتـــي  ال و 
للدراسات  الدوحة  معهد  و  األولية  الصحية 
العليا، و أرجو أن تنشر نتائج هذه الدراسة، 
حلقة  و  صحفي،  مؤتمر  انعقاد  خــالل  من 
المطلعون  و  الــمــهــتــمــون  يــحــضــرهــا  نــقــاشــيــة 
األبحاث  هــذه  إلثــراء  المحلية،  الصحافة  و 
و  ألبـــحـــاث  فـــائـــدتـــهـــا،  تــعــمــيــم  و  دعــمــهــا  و 

أخرى. دراسات 

التأثيرات النفسية والعقلية نتيجة العزل المنزلي و التباعد االجتماعي
ــم فـــــائـــــدة  األبـــــحـــــاث الــعــلــمــيــة وإثــــــراءهــــــا بـــالـــمـــنـــاقـــشـــات الــمــجــتــمــيــعــيــة ــي ــم ــع نـــأمـــل ت

من الواقعمن الواقع

 بقلم: عبداهللا بن حيي بوغانم السليطي
ah.alsulaiti@yahoo.com

تــحــت  قــــنــــا:   - مـــقـــديـــشـــو 
رعــــــايــــــة فــــخــــامــــة الـــرئـــيـــس 
مـــحـــمـــد عـــــبـــــداهللا فـــرمـــاجـــو 
رئــيــس جــمــهــوريــة الــصــومــال 
ـــيـــة، افـــتـــتـــح مــبــنــى  ـــفـــيـــدرال ال
واالستثمار  التخطيط  وزارة 
ــــمــــيــــة االقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــــن ــــت وال
بــــالــــعــــاصــــمــــة الــــصــــومــــالــــيــــة 
مــقــديــشــو، وذلـــك بــعــد إعـــادة 
بــنــائــه وتــأهــيــلــه بــتــمــويــل من 
ــنــمــيــة،  ــت ــل صـــــنـــــدوق قــــطــــر ل
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع احـــتـــفـــاالت 
ــــــصــــــومــــــال  جــــــمــــــهــــــوريــــــة ال
بالعيد  الشقيقة  الــفــيــدرالــيــة 

الـ» ٦٠»  الستقالل البالد.
سعادة  الــمــشــروع،  وافتتح 
جوليد  محمد  مــهــدي  السيد 
ـــــيـــــس الــــــــــــوزراء  ـــــائـــــب رئ ن

السيد  وســـعـــادة  الــصــومــالــي، 
جـــمـــال مــحــمــد حــســن وزيـــر 
ــــمــــار  ــــث الــــتــــخــــطــــيــــط واالســــت
والـــتـــنـــمـــيـــة االقـــتـــصـــاديـــة 

بـــالـــحـــكـــومـــة الـــصـــومـــالـــيـــة، 
وســـــعـــــادة الـــســـيـــد حـــســـن بــن 
حـــمـــزة هـــاشـــم ســفــيــر دولـــة 

قطر لدى الصومال.

وتـــمـــت مــــراســــم االفـــتـــتـــاح 
ــــــوزراء  بـــحـــضـــور عــــدد مـــن ال
ـــشـــعـــب  ونـــــــــــــواب مــــجــــلــــس ال
لجنة  ورئـــيـــس  الـــصـــومـــالـــي، 
القطرية  البرلمانية  الصداقة 

الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــة وعــــــــــدد مـــن 
المسؤولين.

ـــــب رئـــيـــس  ـــــائ وأعــــــــــــرب ن
كلمته  في  الصومالي  الــوزراء 
مبنى  بــافــتــتــاح  ســعــادتــه  عـــن 

ة  ر ا ز و

والمتفرد،  الجميل  التخطيط 
قطر  لــدولــة  بالشكر  وتــوجــه 
لبالده  المستمر  دعمها  على 

في شتى المجاالت.
بـــــــــــــــدوره، تــــــقــــــدم وزيـــــــر 
الــــتــــخــــطــــيــــط واالســــتــــثــــمــــار 
االقتصادية  والتنمية 

الـــصـــومـــالـــي بــالــشــكــر لــدولــة 
قــــطــــر عــــلــــى دعــــــــم تـــأهـــيـــل 
على  مــبــنــى وزراتــــــه، مـــؤكـــداً 
في  الكبيرة  المشروع  أهمية 
وتنمية  نهضة  في  المساهمة 

الصومال.
مــن جــانــبــه، أشــــاد ســعــادة 
الـــــــســـــــيـــــــد حــــســــن 

بـــــن حــــمــــزة هــــاشــــم ســفــيــر 
بعمق  الــصــومــال  لـــدى  قــطــر 
العالقات الثنائية بين البلدين 
الــشــقــيــقــيــن، وقـــــّدم الــتــهــانــي 
لــحــكــومــة وشــعــب الــصــومــال 
بــمــنــاســبــة ذكــــــرى اســتــقــالل 
دولة  وقوف  موضحاً  البالد، 
الصومال  جمهورية  مع  قطر 

في مختلف المجاالت.
وأكــــــــد عــــلــــى دعـــــــم قــطــر 
الصومال،  وسيادة  الستقرار 
مــشــيــراً إلـــى أهــمــيــة مــشــروع 
إعادة تأهيل وزارة التخطيط 
فعال  وبشكل  ستساهم  التي 

في عجلة تنمية البالد.
ويـــــأتـــــي هـــــــذا الــــمــــشــــروع 
المشاريع  مــن  حــزمــة  ضمن 
دولة  من  المقدمة  التنموية 
جمهورية  في  لألشقاء  قطر 
بقيمة  الــفــيــدرالــيــة  الــصــومــال 
والــتــي  دوالر،  مــلــيــون   ٢٠٠
تــشــمــل بـــنـــاء طــــرق وتــأهــيــل 
التعليم  ودعم  حكومية  مباٍن 
وخــــــــــلــــــــــق فــــــــرص 

العمل.

قــطــر تعـيد بنـاء وزارة التخـطيط الصـــومـالــية
سفيرنا في مقديشو شارك في مراسم االفتتاح

الــصــومــال وســيــادة  ــرار  ــق اســت تــدعــم  قــطــر  ــم:  ــاش ه حــســن  التنميةالسفير  ــة  عــجــل دفــــع  ـــي  ف ــم  ــاه ــس ي ـــــــوزارة  ال ــل  ــي ــأه ت إعـــــادة 

قــطــر  نـــفـــذت   :]  - الــــدوحــــة 
الخيرية المرحلة الثانية من مشروع 
طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي على 
األطفال في شمال سوريا، بدعم من 
مبادرة  ضمن  للتنمية  قطر  صندوق 
طباعة  من  تمكنت  حيث  «كويست»، 
وتـــوزيـــع ٤ مــاليــيــن كــتــاب مــدرســي، 
٤٧٢,٩٢٥ طالبا وطالبة. استفاد منها 
ويهدف المشروع، الذي تم تنفيذه 
ضــمــن مـــشـــروع «تــحــســيــن مــســتــوى 
التعليم ألكثر من مليون طفل» الذي 
 ،٢٠١٧ عــام  الــخــيــريــة  قــطــر  أطلقته 
لقطاع  الــتــحــتــّيــة  البنية  تحسين  إلــى 
التعليم في شمال سوريا، وخلق بيئة 
إلى  األطــفــال  عــودة  لتشجيع  مناسبة 

المدارس.
طباعتها  تم  التي  الكتب  عدد  وبلغ 

الثانية  المرحلة  إكمال  مع  وتوزيعها 
من المشروع، أكثر من تسعة ماليين 
الــمــواد  جميع  غــطــت  مــدرســي  كــتــاب 
األســـاســـيـــة لــكــافــة مـــراحـــل الــتــعــلــيــم 
األســـاســـي، واســتــفــاد مــنــهــا أكــثــر من 
نهاية  حــتــى  وطــالــبــة،  طــالــب  مــلــيــون 
 .٢٠١٩-٢٠٢٠ الحالي  الدراسي  العام 
برنامج  منسق  مسلم  عــبــداهللا  وقــال 
الــتــعــلــيــم فـــي مــكــتــب قــطــر الــخــيــريــة 
غطت  الــثــانــيــة  الــمــرحــلــة  إن  بــتــركــيــا 
في  للكتب  الــعــام  االحــتــيــاج  مــن   ٪٦٠
المشروع  أن  مؤكدا  السوري،  الشمال 
القـــــى تـــرحـــيـــبـــا واســــعــــا مــــن جــمــيــع 
تم  وأنه  التعليم  مجال  في  العاملين 
الهيئات  جــمــيــع  مــع  مــبــاشــر  بتنسيق 
بما  سوريا  في  التعليمية  والمؤسسات 
قطاع  وكتلة   OCHA الـ  مكتب  فيها 

بسوريا  الخاصة   (Clusters) التعليم 
المتحدة. لألمم  والتابعة 

قامت  الخيرية  قطر  أن  وأضــاف 
المنهج  في  األساسّية  المواد  بطباعة 
اللغة  العربّية،  اللغة  كمادة  الدراسي 
اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة، الـــريـــاضـــيـــات (الــجــبــر 
والــــهــــنــــدســــة)، الــــعــــلــــوم، الـــفـــيـــزيـــاء، 
ــلــطــالب مـــن الــمــرحــلــة  ــكــيــمــيــاء ل وال
(بفرعيها  عشرة  الثانية  حتى  األولى 

واألدبي). العلمي 
مـــن جــهــتــه شــكــر األســـتـــاذ خــاطــر 
المحمود مدير مدرسة في محافظة 
إدلـــب شــمــال ســوريــا قــطــر الــخــيــريــة 
العاملين  وجــمــيــع  الــمــانــحــة  والــجــهــة 
تــوفــيــر  أن  مـــؤكـــدا  الـــمـــشـــروع..  فـــي 
األساسية  اللبنة  هو  للطالب  الكتاب 
العملية  الســتــئــنــاف  األســـاس  وحــجــر 

طرق  تــطــور  مــع  خصوصا  التعليمية 
وأســالــيــب الــتــعــلــيــم فـــي الــعــالــم، في 
الــســنــوات  خـــالل  التعليم  تــدهــور  ظــل 

سوريا. في  السابقة 
ــعــام  ــل كــــانــــت الـــمـــرحـــلـــة األولــــــــى ل
شــمــلــت   ٢٠١٨   /٢٠١٧ ــــــدراســــــي  ال
طـــبـــاعـــة أكـــثـــر مـــن خــمــســة مــاليــيــن 
كتاب  ألــف  وأربــعــيــن  وخمسة  ومــئــة 
من  ممكن  قدر  أكبر  لتغطية  وذلك 
االحـــتـــيـــاج، حــيــث تـــم تـــوزيـــع الــكــتــب 
الــمــطــبــوعــة فــي شــمــال غـــرب ســوريــا 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــديـــريـــات الــتــربــيــة 
والـــمـــجـــمـــعـــات الـــتـــربـــويـــة فــــي هـــذه 
من   ٪٥٥ الــكــتــب  وغــطــت  الــمــنــاطــق، 
ليفوق  المنطقة،  هــذه  فــي  االحتياج 
ستمائة  المستفيدين  الــطــالب  عـــدد 

وطالبة. طالب  ألف 

قــطــر الخــيرية تدعــم تعـليم مليون طفل سـوري
وزعت ٤ ماليين كتاب مدرسي بتمويل صندوق قطر للتنمية

ــيــم فـــي شـــمـــال ســوريــا ــتــعــل ــل ــة ل ــّي ــت ــح ــت ــة ال ــي ــن ــب ــن ال ــحــســي الــمــدارست ـــى  إل األطـــفـــال  عــــودة  لتشجيع  مــنــاســبــة  بــيــئــة  خــلــق 
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مدير مكتب الخليج لالستشارات القانونية

المحامي د. جمعة بن ناصر الكعبي

حـــرص الــمــشــّرع الــقــطــري (وحــســنــاً فــعــل) 
التي  العمل  عالقات  في  للعامل  االنحياز  على 
القانونية  المراكز  فــي  التساوي  على  تقوم  ال 
ذلك  و   – العمل  ورب  الــعــامــل  طرفيها–  بين 
عالقة  في  األضعف  (الطرف  هو  العامل  ألن 
ــيــه محكمة  الــعــمــل)، عــلــى نــحــو مـــا انــتــهــت إل
الــتــمــيــيــز، و مـــن هــنــا نــشــأت فــكــرة الــحــمــايــة 

القانونية للعامل في مواجهة رب العمل.
شبابه  زهـــرة  تضيع  و  عــمــره  الــعــامــل  ُيفني 
في السعي على رزقه و أداء واجبه بالعمل في 
الوظيفة، ثم عندما يحين أوان التقاعد و جني 
ثمار عمله، يجد نفسه مخيراً ـ إذا كان خاضعاً 
لــقــانــون الــعــمــل ـ فــي حــقــه فــي الــحــصــول على 
أحد الحقين مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش 
الـــتـــقـــاعـــدي، ســيــمــا لـــو كــــان خـــاضـــعـــاً لــقــانــون 
التقاعد و المعاشات، فيتساءل -وبحق- و لماذا 

ال أجمع بينهما و قد استحققت كليهما؟
أســاســهــا  الـــحـــيـــرة  هـــــذه  أن  نـــجـــد  نـــحـــن  و   
يعالجان  مختلفين  تشريعين  في  نص  وجــود 
الـــمـــوضـــوع ذاتـــــه مـــا أحـــــدث هــــذا الـــتـــعـــارض 
التقاعد  قــانــون  و  العمل  قــانــون  بين  الــظــاهــر 

على هذا النحو. 
فــقــد نــصــت الـــمـــادة ٥٤ مـــن قـــانـــون الــعــمــل 
على: «باإلضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة 
لـــلـــعـــامـــل عـــنـــد انـــتـــهـــاء خـــدمـــتـــه، يـــجـــب عــلــى 
خدمة  نهاية  مكافأة  يؤدي  أن  العمل  صاحب 

للعامل...».
و كذلك نصت المادة (٥٦) من قانون العمل 
لديه  الــذي  العمل،  صاحب  ُيلزم  «ال  أنــه  على 
نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه يكفل للعامل 
التي  الخدمة  نهاية  مكافأة  مــن  أكــبــر  فــائــدة 

يستحقها بموجب أحكام المادة (٥٤) من هذا 
إلى  بــاإلضــافــة  المكافأة  هــذه  بدفع  الــقــانــون، 
المشار  النظام  بمقتضى  يقدمها  التي  الميزة 

إليه.
فــــإذا كـــان صــافــي الــمــيــزة الــتــي تــعــود على 
العامل يقل عن المكافأة التي يستحقها، وجب 
مكافأة  للعامل  يدفع  أن  العمل  صاحب  على 
يكون  مبلغ  أي  إليه  يعيد  وأن  الخدمة  نهاية 
ويجوز  إليه.  المشار  النظام  في  به  ساهم  قد 
الخدمة  نهاية  مكافأة  بين  يختار  أن  للعامل 

وأي معاش يستحقه وفًقا لذلك النظام. 
بشأن   ٢٠٠٢ لسنة   (٢٤) رقــم  القانون  وجــاء 
مكرر   -  ٢٣ الــمــادة  فــي  والــمــعــاشــات  الــتــقــاعــد 
الـــتـــي نـــصـــت صــــراحــــة عـــلـــى أنــــــه: (ال يــجــوز 
ــلــمــوظــف أو الـــعـــامـــل الـــجـــمـــع بـــيـــن الــمــعــاش  ل
نهاية  ومكافأة  القانون  لهذا  طبقاً  المستحق 
الــخــدمــة الــمــنــصــوص عــلــيــهــا فــي الــقــوانــيــن أو 
الــلــوائــح فــي الــجــهــات الــخــاضــعــة ألحــكــام هــذا 
الــذي  الــعــامــل  أو  الــمــوظــف  ويستحق  الــقــانــون، 
سنة  عشرين  على  الفعلية  خدمته  مدة  تزيد 
مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله وفقاً 

القانون). لهذا  الالئحة التنفيذية  لما تحدده 
 هـــكـــذا فــــإن قـــانـــون الــعــمــل خـــّيـــر الــعــامــل 
أن يــخــتــار بــيــن مــكــافــأة نــهــايــة الــخــدمــة و أي 
مــعــاش! ثــم قـــرر قــانــون الــتــقــاعــد عـــدم جــواز 
مدة  من  سنة   ٢٠ عن  زاد  ما  إال  بينهما  الجمع 

الخدمة.
أحــكــام  عـــدة  صــــدور  صــعــوبــة  األمــــر  زاد  و 
بين  ما  و  بينهما،  للجمع  مانع  بين  ما  تباينت 

مجيز.
المحاكم  بعض  نظرة  أن  إلى  ذلك  يرجع  و 

قبيل  مــن  هــي  فهل  الخدمة،  نهاية  لمكافأة 
الــمــســتــحــقــات  مــــن  أم  لــلــمــوظــف  الـــتـــعـــويـــض 

كاألجر سواء بسواء.
السبب  أن  إلــى  األحــكــام  بعض  ذهبت  قد  و 
فــي هـــذا الــتــعــارض الــظــاهــر يــرجــع أيــضــاً إلــى 
عدم وجود الئحة تنفيذية أحالت إليها المادة 
ما  هــو  و  الــبــيــان  آنــفــة  التقاعد  قــانــون  مــن   ٢٤
الطعن  في  حكمها  في  التمييز  محكمة  دفــع 
تقاعس  انــتــقــاد  إلـــى   ٢٠١٥ لــســنــة   ١٩٩٩ رقـــم 
«إن  بالقول  إصــدارهــا  فــي  التنفيذية  السلطة 
عدم صدور الالئحة التنفيذية، ال يجيز بحال 
السلطة  تقاعس  مــن  تتخذ  أن  اإلدارة،  لجهة 
الــتــنــفــيــذيــة عـــن إصــــــدار الـــالئـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة 
مــطــيــة، تـــتـــذرع بــهــا لــحــرمــان الــمــوظــف من 
من  تعصمها  حجة  أو  قانوناً،  المقررة  حقوقه 
قررت  ثم   ، للحق»  المنظم  للقانون  الخضوع 
أن «استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة 

ال يبرر حرمانه من المعاش» .
و فــي الــمــقــابــل عــلــى عــكــس هــذا الــحــكــم ما 
لسنة   ١١٣ رقـــم  الــطــعــن  فــي  التمييز  قــررتــه 
في  بقولها  االستئناف  محكمة  كذلك  و   ٢٠١٨
الدعوى رقم ٢٥٦ لسنة ٢٠١٦ (عمالي) بجلسة 
العمل  قانون  في  المشرع  «وكــان   ٢٠١٩/٢/٢٥
قد أجاز ألصحاب العمل المخاطبين بأحكامه 
رعاية العاملين لديهم من خالل نظم تأمينية 
اختيارية و تطبيقها في شأنهم و خير المشرع 
بين  المفاضلة  فــي  الــحــالــة  هــذه  فــي  الــعــامــل 
الــمــيــزة الــتــي تــعــود عــلــيــه مــن نــظــام الــمــعــاش 
الــتــقــاعــدي الـــذي اســتــحــدثــه صــاحــب الــعــمــل و 
فرض  إذا  أنه  إال  الخدمة،  نهاية  مكافأة  بين 
الــمــشــرع نــظــامــاً إجــبــاريــاً لــلــمــعــاشــات بــقــواعــد 

آمرة تتعلق بالنظام العام ال خيار للمخاطبين 
بأحكامها في التنصل من أحكامها و ال سبيل 
 ٢٤ القانون  فــي  الــشــأن  هــو  كما  منها  للفكاك 
المعاش  في  فالحق  إليه،  المشار   ٢٠٠٢ لسنة 
اقتضائه  شــروط  و  استحقاقه  أصــل  توافر  إذا 
للقانون  وفقاً  عليه  المؤمن  خدمة  انتهاء  عند 
عــلــى الــجــهــة الــتــي تقرر  ــتــزامــاً  إنــمــا يــنــهــض ال
عليها، و من ثم يقتصر مجال تطبيق القانون 
العاملين  عــلــى  إلــيــهــا  الــمــشــار  الــمــفــاضــلــة  عــلــى 
الــخــاضــعــيــن لــقــانــون الــعــمــل مــن غــيــر الــفــئــات 
والمعاشات،  التقاعد  قانون  بأحكام  المخاطبة 
يختلف  للتطبيق  مجاالً  منهما  نص  كل  ليجد 
مستقل  فلك  في  منهما  كل  ويدور  اآلخر  عن 

عن اآلخر» . 
و من ثّم فإن هذا الحكم يرى أن ليس من 
حــق الــعــامــل الــقــطــري إال الــمــعــاش الــتــقــاعــدي 
من  كــان  إذا  إال  الــخــدمــة  نــهــايــة  مــكــافــأة  دون 
غــيــر الــمــخــاطــبــيــن بـــأحـــكـــام قـــانـــون الــتــقــاعــد 
التقاعد  هيئة  ذلك  سايرت  وقد  والمعاشات، 
أو  المشترك  يجمع  أن  يجوز  (ال  أنه  بتقريرها 
نهاية  ومــكــافــأة  الــمــعــاش  بين  عنه  المستحق 
الخدمة (قواعد هيئة التقاعد، األحكام العامة 

 .(«١٨»
و إزاء هـــذا الــتــعــارض الــظــاهــر بــيــن قــانــون 
تدخل  ضـــرورة  نــرى  التقاعد  قــانــون  و  العمل 
المشرع بنص واضح بإلغاء مواد نهاية الخدمة 
فقط  الواردة  على  االقتصار  و  التقاعد  بقانون 
ورفع  بينهما  التعارض  لرفع  العمل  قانون  في 
الـــحـــرج عـــن الــقــضــاء فـــي الــتــعــاطــي مـــع هــذه 

القضايا.
law@glc-qa.com

الـــخـــدمـــة ـــة  ـــاي ـــه ن ــــأة  ــــاف ــــك وم الــــمــــعــــاش  ـــن  ـــي ب ـــار  ـــت ـــخ ي أن  ـــعـــامـــل  ـــل ل الــــعــــمــــل:  قـــــانـــــون 
الـــخـــدمـــة ـــة  ـــاي ـــه ن ــــأة  ــــاف ــــك وم الــــمــــعــــاش  ـــن  ـــي ب ـــع  ـــم ـــج ال ــــجــــوز  ي ال  الــــتــــقــــاعــــد:  قـــــانـــــون   

حق العامل القطري 
في الجمع بين 

مكافأة نهاية الخدمة 
والمعاش التقاعدي

أحكام القضاء.. بين مانع
 و مجيز للجمع بينهما

هناك حاجة إلى تدخل تشريعي 
يزيل هذا التعارض

وزارة  أعـــلـــنـــت   : قـــنـــا   - الـــــدوحـــــة 
الصحة العامة أمس عن تسجيل ٥٤٦ 
كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة  حالة 
في  حالة   ١٦١٤ وشفاء  «كوفيد-١٩» 
ما  األخــيــرة،  ساعة  والعشرين  األربـــع 
يــرفــع إجــمــالــي عـــدد الــمــتــعــافــيــن من 
الــمــرض فــي دولـــة قطر إلــى ٩٣٨٩٨ 
حالة، باإلضافة إلى تسجيل ٥ حاالت 

وفاة جديدة.
وأصدرت وزارة الصحة بيانا حول 
قطر  فـــي  / كوفيد-١٩/   مــســتــجــدات 

تضمن التالي:-
حاالت اإلصابة والشفاء الجديدة:-

- ٥٤٦ حالة مؤكدة جديدة مصابة 

بفيروس كورونا / كوفيد-١٩/ .
- تعافي ١٦١٤ شخًصا من الفيروس 
خـــالل الــــ ٢٤ ســاعــة الــمــاضــيــة، ليصل 
الشفاء  لحاالت  اإلجمالي  العدد  بذلك 

في دولة قطر إلى ٩٣٨٩٨.
- تــســجــيــل خـــمـــس حـــــــاالت وفــــاة 
جديدة  تبلغ أعمارهم  ٥٩ و ٦٤  و ٦٧  
و ٨٠  و ٨٨ عاماً، وجميعهم كانوا قد 

تلقوا الرعاية الطبية الالزمة.
- تم وضع جميع الحاالت الجديدة 
فـــي الـــعـــزل وهــــم يــتــلــقــون الــرعــايــة 
الــصــحــيــة الــــالزمــــة وفــــًقــــا لــوضــعــهــم 

الصحي.
وضع كوفيد-١٩ الحالي:-

مـــواجـــهـــة  إجــــــــــــــراءات  نـــجـــحـــت   -
في  قــطــر  فـــي  الــمــطــبــقــة  كوفيد-١٩ 
انتشار  مــن  والــحــد  المنحنى  تسطيح 

الفيروس.
- تـــم تــســجــيــل انــخــفــاض تــدريــجــي 
الجديدة  اليومية  الــحــاالت  عـــدد  فــي 
وحاالت الدخول إلى المستشفى خالل 

األسابيع القليلة الماضية.
األسابيع  في  الوفيات  عدد  ارتفاع   -
األشخاص  إلى  ذلك  ويرجع  األخيرة، 
الذين أصيبوا في ذروة الفيروس قبل 

عدة أسابيع.
- تــــم تــســجــيــل ارتـــــفـــــاع فــــي عـــدد 
اإلصابات بين العائالت وهو ما يدعو 
إلى زيــادة الحيطة والحذر، ألن هذه 
نسبة  أعلى  تضم  السكانية  المجموعة 
مـــن كــبــار الــســن واألشــــخــــاص الــذيــن 

يعانون من حاالت مزمنة.

وقــت  أي  مــن  أكــثــر  اآلن،  علينا   -

مــضــى، أن نــكــون حـــذريـــن ونــحــمــي 
األشخاص األكثر عرضة للخطر.

ما الذي يمكنك القيام به:
بينما يتم رفع قيود كوفيد-١٩ في 
دولـــة قطر تــدريــجــيــاً، مــن المهم أن 
السيطرة  فــي  دورهـــم  الجميع  يلعب 

على الفيروس وذلك باتباع اإلجراءات 
الوقائية التالية:

- االلتزام بالتباعد الجسدي.
- ارتداء الكمامات.

- غسل اليدين بانتظام.

حماية  في  نستمر  أن  المهم  من   -

الطبية  الـــحـــاالت  وذوي  الــســن  كــبــار 

المزمنة.
- يجب على أي شخص يعاني من 
بخط  االتـــصـــال  كوفيد-١٩  أعـــــراض 
المساعدة على الرقم ١٦٠٠٠ أو التوجه 
مــبــاشــرة إلـــى أحـــد الــمــراكــز الصحية 
الــــمــــحــــددة لـــلـــخـــضـــوع لــلــفــحــوصــات 
الالزمة، وهي مراكز معيذر أو روضة 

الخيل أو أم صالل أو الغرافة الصحية، 
ألنه كلما تم اكتشاف المرض في وقت 
الحصول  األسهل  من  كان  كلما  مبكر 

على العالج الصحيح والتعافي منه.
الصحة  وزارة  موقع  بــزيــارة  قم    -

آخر  على  للحصول  باستمرار  العامة 
المعلومات.

٩٣٨٩٨ إجــمالي المـــتعافيـــن مــن كـــورونـا
شفاء ١٦١٤ شخًصا خالل أربع وعشرين ساعة .. وزارة الصحة :

تسجيل ٥٤٦ 
إصابة جديدة 

بالفيروس 
و٥ حاالت 

وفاة

حاالت الوفاة 
ألشخاص 

أعمارهم  ٥٩ 
و٦٤ و٦٧ و٨٠ 

و٨٨ عاًما

إدخال 
المصابين 

الجدد للعزل 
لتلقي 
الرعاية 

الصحية 
الالزمة

اإلجراءات 
المتبعة 

نجحت في 
تسطيح 
المنحنى 

والحد من 
انتشار 

الفيروس

انخفاض 
تدريجي في 

اإلصابات 
اليومية 
وحاالت 
الدخول 

للمستشفى

ارتفاع 
اإلصابات 

بين العائالت 
يدعو إلى 

زيادة الحيطة 
والحذر

ضرورة 
االلتزام 
بالتباعد 

الجسدي 
وارتداء 

الكمامات 
وغسل اليدين 

بانتظام

مواصلة اتباع 
اإلجراءات 

لحماية كبار 
السن وذوي 

الحاالت الطبية 
المزمنة
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حمدي: الدوحة- عبدالمجيد 

أكـــدت ســعــادة الــدكــتــورة حنان 
الصحة  ــــرة  وزي الـــكـــواري  مــحــمــد 
عــنــاصــر  أهـــــم  أحـــــد  أن  ـــعـــامـــة  ال
الصحية  الــرعــايــة  نــظــام  استجابة 
كــورونــا  لجائحة  قــطــر  دولـــة  فــي 
عــنــد بــدايــتــهــا تــمــثــل فـــي ضــمــان 
وتقديم  التخطيط  عــلــى  الــقــدرة 
للتصدي  فعالة  تشغيلية  استجابة 
 ،١٩  - كــوفــيــد  كـــورونـــا  لــفــيــروس 
ــتــأكــد مـــن تــوفــر ما  حــيــث كـــان ال
بالمستشفيات  أســـرة  مــن  يــكــفــي 
وتـــوفـــر ســعــة اســتــيــعــابــيــة كــافــيــة 
بــــــوحــــــدات الـــــرعـــــايـــــة الــــمــــركــــزة 
ومــــرافــــق لـــلـــعـــزل، يــشــكــل عــامــال 
رئـــيـــســـيـــا لـــلـــنـــجـــاح فــــي الـــتـــصـــدي 
صحية  رعــايــة  وتــقــديــم  للجائحة 
يحتاج  من  لكل  عالية  جــودة  ذات 

إليها.
وقــــالــــت خـــــالل اجـــتـــمـــاع لــجــنــة 
النظام الصحي للتحكم والسيطرة 
فيروس  لمواجهة  الــحــوادث  على 
هــذه  إن   ،١٩  – كــوفــيــد  كــــورونــــا 
ـــمـــهـــمـــة لـــــم تــــكــــن ســـهـــلـــة عــلــى  ال
اإلطـــــــــــالق، حــــيــــث عـــمـــلـــت لــجــنــة 
النظام الصحي للتحكم والسيطرة 
مــدار  على  كلل  بــال  الــحــوادث  على 
توفر  من  للتأكد  الماضية  األشهر 
كاف  وعـــدد  كافية  ســريــريــة  سعة 
مـــن الــمــوظــفــيــن لــتــقــديــم رعــايــة 
صـــحـــيـــة عـــالـــيـــة الـــــجـــــودة لــجــمــيــع 
الـــمـــرضـــى الــمــصــابــيــن بــفــيــروس 
مــشــيــدة   (١٩  - (كـــوفـــيـــد  كــــورونــــا 
لجهودهم  اللجنة  أعــضــاء  بجميع 
المرضى. بدعم  الدائم  والتزامهم 

وخـــــــــــالل االجــــــتــــــمــــــاع عـــــرض 
الدكتور سعد الكعبي رئيس اللجنة 
وأعضاء اللجنة على سعادة وزيرة 
المستجدات  آخــر  الــعــامــة  الــصــحــة 
حيث  الــراهــن،  بــالــوضــع  المتعلقة 
تــم إطـــالع ســعــادتــهــا عــلــى االتــجــاه 
الــمــشــجــع الــــذي يــشــيــر النــخــفــاض 
عـــدد الـــحـــاالت الــتــي يــتــم إدخــالــهــا 
لــلــمــســتــشــفــيــات ووحــــــدات الــعــنــايــة 
لإلصابة  نتيجة  يــوم  كــل  المركزة 

بالفيروس.
كــمــا تــمــت مــنــاقــشــة تــفــصــيــلــيــة 
تسجيلها  تــم  الــتــي  الــزيــادات  حــول 
أخــيــرا فــي أعـــداد حـــاالت اإلصــابــة 
المواطنين  أســـر  بــيــن  بــالــفــيــروس 
والــمــقــيــمــيــن، وكـــيـــف يــمــكــن أن 
يؤدي ذلك إلى زيادة في معدالت 
إدخــــــال الــــحــــاالت لــلــمــســتــشــفــيــات 
ـــــوفـــــاة فــي  ومـــــعـــــدالت حـــــــاالت ال
عدم  حــال  فــي  الــقــريــب  المستقبل 
إرشــادات  بتطبيق  الجمهور  التزام 
عن  الصادرة  العدوى  من  الوقاية 
إنــه  حــيــث  الــعــامــة،  الــصــحــة  وزارة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــنــاقــص أعــــداد 

حــــاالت اإلصـــابـــة الــجــديــدة إال أن 
مـــا يـــدعـــو لــلــقــلــق هـــو زيـــــادة حــدة 
ـــــك مـــع تـــزايـــد عـــدد  الـــمـــرض وذل
ــــذيــــن يــتــم  حـــــــاالت األشـــــخـــــاص ال
العناية  لــوحــدة  مباشرة  إدخــالــهــم 

المركزة.
وأشـــــاد الـــدكـــتـــور ســعــد الــكــعــبــي 
الصحة  وزيــرة  سعادة  بتوجيهات 
غير  الجائحة  هــذه  خــالل  الــعــامــة 
التخطيط  نــاحــيــة  مــن  الــمــســبــوقــة 
استراتيجية  ووضـــع  فــعــال  بشكل 

لها. للتصدي  شاملة 
وأكـــــــد أنــــــه مـــــن الـــمـــبـــكـــر جـــدا 

ــــهــــاء جـــائـــحـــة  ــــت ــــحــــديــــث عـــــن ان ال
قطر،  فــي   (١٩  - (كــوفــيــد  كــورونــا 
هذا  مــع  التعايش  سيتوجب  حيث 
الـــفـــيـــروس لـــعـــدة أشـــهـــر قـــادمـــة، 
ولــــكــــن كـــقـــطـــاع رعـــــايـــــة صــحــيــة 
على  بــالــفــخــر  يــشــعــر  أن  يــتــوجــب 
تحقيقه  تم  وما  المبذولة  الجهود 

حتى اآلن.
وقال إن قطاع الرعاية الصحية 
عالية  وبكفاءة  سريع  بشكل  عمل 
لــمــضــاعــفــة الــســعــة الــســريــريــة في 
وحــــدات الــعــنــايــة الــمــركــزة ألكــثــر 
إلى  باإلضافة  أضعاف،  ثالثة  من 

إنشاء مرافق طبية ومرافق للعزل 
مــن  اآلالف  عــــشــــرات  تـــســـتـــوعـــب 
جانب  إلى   ،(١٩  - (كوفيد  مرضى 
الــحــرص عــلــى ضــمــان حــصــول أي 
شــخــص مــصــاب بــالــفــيــروس على 
وهو  سريع،  بشكل  الطبية  الرعاية 
مـــا أتـــــاح عــــالج أعــــــراض اإلصـــابـــة 
في  المرضى  لدى  الفيروس  بهذا 
مــرحــلــة مــبــكــرة وتــجــنــب حــدوث 

صحية. مضاعفات 
وأشـــار إلــى أن ذلــك األمـــر كان 
أدت  الــتــي  الرئيسية  الــعــوامــل  أحــد 
إلــــى أن تــحــقــق دولـــــة قــطــر أحــد 

عن  الناتجة  الوفيات  معدالت  أقل 
فيروس (كوفيد - ١٩) بالعالم.

فى الوقت نفسه ، قامت سعادة 
الــكــواري،  محمد  حــنــان  الــدكــتــورة 
وزيـــــر الــصــحــة الـــعـــامـــة، األســـبـــوع 
لمستشفى  تفّقدية  بزيارة  الماضي 
رأس لّفان التقت خاللها بعدد من 
المتعافين  من  األخيرة  المجموعة 
من فيروس كورونا (كوفيد – ١٩) 
المستشفى،  من  خروجهم  المقرر 
شهر  في  رسمياً  افتتاحه  تّم  الذي 
أبــريــل الــمــاضــي لــتــقــديــم خــدمــات 
ــــة صـــحـــيـــة عـــالـــيـــة الــــجــــودة  رعــــاي

(كوفيد  كــورونــا  فيروس  لمرضى 
الــمــرضــيــة  الـــحـــاالت  ذوي   (١٩  –

والشديدة. المتوسطة 
ومــــع الــتــنــاقــص الــمــتــواصــل في 
أعــــداد حــــاالت اإلصـــابـــة الــمــؤّكــدة 
قطر  دولــة  في  الفيروس  بعدوى 
مــوازيــاً  تناقصاً  المستشفى  يشهد 
في الطلب على األسّرة فقد توقف 
استقبال  عن  لّفان  رأس  مستشفى 
(كوفيد  كــورونــا  فــيــروس  مــرضــى 
خدمات  تقديم  له  ليتسّنى   (١٩  –
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة االعـــتـــيـــاديـــة 

للمرضى.

وأضــــافــــت ســــعــــادة الـــدكـــتـــورة 
مرحلة  اآلن  تجاوزنا  إننا  الكواري 
ــا (كــوفــيــد –  ذروة جــائــحــة كــورون
في  الــتــنــاقــص  يــتــواصــل  فيما   (١٩
أعــــداد حـــاالت اإلصـــابـــة الــمــؤّكــدة 
بـــعـــدوى الـــفـــيـــروس، ولـــكـــن هــذا 
الوباء ال يزال يشّكل تهديداً لصحة 

المجتمع.  وسالمة 
وتـــــابـــــعـــــت إنــــــــه مــــــن دواعــــــــي 
المستشفى  هذا  ترى  ان  سرورها 
ـــــــــمـــــــــزّود بـــــأحـــــدث  الــــــجــــــديــــــد ال
التجهيزات وقد أصبح اآلن قادراً 
الرعاية  تقديم  على  التركيز  على 
الــصــحــيــة لــلــســكــان فـــي الــمــنــطــقــة 
وآمــل  قــطــر،  دولــة  مــن  الشمالية 
المجتمع  أفـــراد  جميع  بمساعدة 
عــن طــريــق االلــتــزام بــاإلجــراءات 
من  قــريــبــاً  نــتــمــكــن  أن  الــوقــائــيــة 
إعـــــادة كـــل الــمــســتــشــفــيــات الــســبــعــة 
مرضى  لعالج  تخصيصها  تم  التي 
طبيعي  بــشــكــل  للعمل  كوفيد-١٩ 
ـــــدورهـــــا فـــــي تــقــديــم  ــــقــــيــــام ب وال

للمرضى. الصحية  الرعاية 
وطــــالــــبــــت الـــجـــمـــيـــع بـــمـــواصـــلـــة 
االلــتــزام بــاإلجــراءات االحــتــرازيــة، 
ــبــاعــد الــجــســدي  ــت وعـــلـــى رأســـهـــا ال
لــوقــايــة أنــفــســهــم وأفــــراد أســرهــم 
مــــن خـــطـــر الـــــعـــــدوى، بـــاإلضـــافـــة 
إلــى طــلــب الــحــصــول عــلــى الــرعــايــة 
ظهور  حال  في  الفور  على  الطبية 
بــالــمــرض،  لــإلصــابــة  أعــــراض  أي 
الحذر  من  مزيد  أخذ  يتوجب  كما 
والـــحـــيـــطـــة فــــي حـــــال كـــــان بــعــض 
بشكل  مــعــرضــون  األســـــرة  أفـــــراد 
أكبر للمخاطر المرتبطة باإلصابة 

كوفيد-١٩». بفيروس 
وقد عّبرت سعادة الدكتورة حنان 
الكواري، عن سعادتها بلقاء عدد من 
المتعافين  مــن  األخــيــرة  المجموعة 
 «١٩ - كــورونــا «كوفيد  فيروس  من 
فـــي مــســتــشــفــى رأس لـــّفـــان الــذيــن 
المستشفى  مـــن  خـــروجـــهـــم  تـــقـــرر 
عائدين إلى منازلهم. ولفتت إلى أن 
فيروس  من  تماماً  المتعافين  عــدد 
كورونا «كوفيد - ١٩» في دولة قطر 
تجاوز الثمانين ألفاً وتلّقى كّل منهم 
الرعاية الصحية التي يحتاجها سواء 
العزل  مــرافــق  أو  المستشفيات  فــي 
الصحي، وهو ما يجعل الكوادر الطبية 
في مستشفى رأس لّفان وغيره من 
مـــرافـــق الــرعــايــة الــصــحــيــة الــتــي تــّم 
تخصيصها لمرضى فيروس كورونا 
بما  بالفخر  تشعر   «١٩  - «كــوفــيــد 
صحية  رعــايــة  مــن  وتقّدمه  قّدمته 
سبباً  اهللا  مشيئة  بعد  كانت  متمّيزة 
في تدّني الوفيات الناجمة عن اإلصابة 
مستشفياتنا  فـــي  الـــفـــيـــروس  بـــهـــذا 
فأصبحت قطر واحدة من أقل الدول 
في معدالت الوفيات الناجمة عن هذا 

الوباء على مستوى العالم.

القطـــاع الصحــــي نجــــــح 
في التـــعامل مــــع جـــائحــة كورونا

أكدت أن المهمة لم تكن سهلة على اإلطالق.. وزيرة الصحة:

الــمــجــتــمــع ــة  ــصــح ل ـــداً  ـــدي ـــه ت يـــشـــّكـــل  زال  مــــا  ــــاء  ــــوب ال لـــكـــن  الــــــــذروة  مـــرحـــلـــة  ـــا  ـــاوزن ـــج ت

ــروس  ــي ــف ــل ــصــدي ل ــت ــل ــط وتـــقـــديـــم اســتــجــابــة تــشــغــيــلــيــة فـــّعـــالـــة ل ــخــطــي ــت ـــي ال ــا ف ــجــحــن ن

ـــق لــلــعــزل ـــراف ـــــدات الـــرعـــايـــة الـــمـــركـــزة وم ــع وح ــي ــوس ــر األســــــّرة بــالــمــســتــشــفــيــات وت ــي ــوف ت

بــالــعــالــم ــــل  األق ــطــر  ق فـــي   «١٩  - ــد  ــي ــوف «ك بــســبــب  الـــوفـــيـــات  مـــعـــدالت  ــي:  ــب ــكــع ال ســعــد  د. 

عـــّبـــر الـــدكـــتـــور خـــالـــد الـــجـــلـــهـــم، الــمــديــر 
مــدى  عـــن  لـــّفـــان،  رأس  لــمــســتــشــفــى  الــطــبــي 
مستشفى  في  العمل  بفريق  واعتزازه  فخره 
قــامــوا  الـــذي  الــكــبــيــر  وبـــالـــدور  لـــّفـــان،  رأس 
بـــه لــتــقــديــم رعـــايـــة صــحــيــة عــالــيــة الــجــودة 

.«١٩  - كورونا «كوفيد  لمرضى 
وقــــال: إنـــه يــشــعــر بــالــكــثــيــر مــن االعــتــزاز 

ــــــــه الـــفـــرق  ــــمــــحــــوري الـــــــذي أّدت ـــــدور ال ـــــال ب
والــطــواقــم الــطــبــيــة فــي تــقــديــم الــرعــايــة لما 
بفيروس  المصابين  مــن   ٤٠٠٠ عــلــى  يــزيــد 
رأس  مستشفى  فــي   (١٩  - (كــوفــيــد  كــورونــا 
الماضي،  أبريل  شهر  في  افتتاحه  منذ  لّفان 
قبل  فقط  أسبوعين  وخالل  تمكّنا  قد  وكّنا 
مرفق  مــن  تــحــويــلــه  مــن  المستشفى  افــتــتــاح 

خــــاٍل إلـــى مــســتــشــفــى مــتــطــّور يــشــتــمــل عــلــى 
تخصيص  فــتــرة  انــتــهــاء  ومـــع  ســـريـــراً،   ٧٦٠
فـــيـــروس  لـــمـــرضـــى  ـــان  ـــّف ل رأس  مــســتــشــفــى 
إلــى  نــتــطــّلــع  فــإنــنــا   «١٩  - كـــورونـــا «كــوفــيــد 
عملية  تعزيز  فــي  ودوره  الــجــديــدة  مهمته 
للسكان  الــصــحــيــة  الــرعــايــة  خــدمــات  تــقــديــم 

قطر. دولة  من  الشمالية  المنطقة  في 

           د. خالد الجلهم: 

عالج ٤ آالف  مصاب في مستشفى رأس لفان
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الدوحة - [ الطبية:
الطبية  حــمــد  مــؤســســة  أظــهــرت 
قــدرات عالية المستوى في التعامل 
كوفيد  كورونا  فيروس  جائحة  مع 
مع  بالتعامل  يتعلق  فيما  ســواء   ١٩-

الحاالت المصابة أو توفير الخدمات 
الــتــزامــاً  وذلــــك   ، الــمــعــتــادة  الطبية 
الرعاية  معايير  أعلى  بتوفير  منها 
الخدمات  تتأثر  لــم  حيث  الصحية 
وذلك  للمراجعين  المعتادة  الطبية 
مـــن خـــالل الـــعـــيـــادات االفــتــراضــيــة 
وكــذلــك مــن خـــالل اســتــمــرار عمل 
أقسام الطوارئ بالمؤسسة كالمعتاد.
وخــــالل الــفــتــرة األخـــيـــرة تمّكن 
فريق من الجراحين في مستشفى 
الطبية  حمد  لمؤسسة  التابع  القلب 
مــــن إجـــــــراء عــمــلــيــة قـــلـــب مــفــتــوح 
نــاجــحــة لــمــريــض يــبــلــغ مـــن العمر 
طبياً  وهــو مــا يُعد إنــجــازاً  ٤٣ عــامــاً 
يُضاف  الطبية  حمد  لمؤسسة  رائعاً 
إلــــى ســلــســلــة اإلنــــجــــازات الــمــتــوالــيــة 
وذلك  اآلخــر  تلو  يوماً  تحققها  التي 
نظراً لما تتسم به هذه النوعية من 
التعقيد  مــن  الــجــراحــيــة  الــعــمــلــيــات 
والـــصـــعـــوبـــة بـــاإلضـــافـــة إلـــــى كـــون 
كورونا  بفيروس  مصاباً  المريض 
وهــــو مـــا أضـــــاف عـــامـــًال آخــــر من 

الصعوبة على األطباء المعالجين.
وقــــــــال الـــــدكـــــتـــــور عـــبـــدالـــعـــزيـــز 
الخليفي، جّراح القلب ورئيس قسم 
جراحة القلب والصدر في مستشفى 
القلب إنه منذ بداية جائحة كورونا 
مختلف  فــي  المستشفيات  شــهــدت 
في  ملحوظاً  انخفاضاً  العالم  أنحاء 
أعداد المرضى الذين يتّم إدخالهم 
لتعرضهم  نتيجة  المستشفيات  إلى 
للنوبات القلبية، ويرجع السبب في 
ذلك إلى إحجام مرضى القلب عن 
طلب العناية الطبية خشية التعّرض 
لــإلصــابــة بــعــدوى فــيــروس كــورونــا 
بــدورنــا  نــحــن  ولــكــن   (١٩ (كوفيد- 
لكافة  اتباعنا  على  للمرضى  نــؤّكــد 
الوقائية  والــتــدابــيــر  الــبــروتــوكــوالت 
التي من شأنها حماية مرضى القلب 
من مخاطر العدوى بهذا الفيروس.

وأوضـــــح الـــدكـــتـــور الــخــلــيــفــي أن 
الجراحة  إجـــراء  تــم  الــذي  المريض 
لــه عانى مــن ألــم فــي الــصــدر لمّدة 
أسبوع قبل أن يتوّجه إلى المستشفى 
طلباً للرعاية الصحية، وفور الكشف 

وإجراء الفحوصات الالزمة تم اتخاذ 

القرار بإجراء عملية قلب مفتوح في 

اتخاذ  تــم  كما  ممكن،  وقــت  أســرع 

اإلجــراءات الطبية المالئمة لضمان 

استقرار حالة المريض ومن ثّم تّم 

ونــظــراً  للعملية،  الــمــريــض  تجهيز 

لــكــون الــمــريــض مــصــابــاً بــفــيــروس 

إبــــالغ  تـــــّم   (١٩ (كوفيد-  كــــورونــــا 

المستشفى  فــي  المختصة  األقــســام 

الالزمة  الوقائية  اإلجـــراءات  باتخاذ 

الـــعـــدوى  انـــتـــشـــار  دون  لــلــحــيــلــولــة 

العملية  أثــنــاء  ســـواء  الــفــيــروس  بهذا 

الجراحية، أو أثناء المتابعة، أو أثناء 

فترة التعافي والنقاهة، موضحاً أن 

حالة المريض مستقرة والحمد هللا.

وفــي تــطــور جــراحــي نــوعــي غير 

مسبوق، أجريت بنجاح في مستشفى 

حزم مبيريك العام التابع لمؤسسة 

جراحية  عملية  أول  الطبية  حمد 

من نوعها في العالم لتفتيت حصوة 

بفيروس  مــصــاب  لــمــريــض  كــلــويــة 

بــاســتــخــدام  (كوفيد-١٩)  كـــورونـــا 

تقنية ليزر ألياف الثوليوم الحديث 

 (  Thulium Fiber Laser  )  

في  التقنية  لــهــذه  اســتــخــدام  كـــأول 

منطقة الشرق األوسط، وبمساعدة 

ــــن ســيــنــا (  ــــوت الـــجـــراحـــي اب ــــروب ال

هذه  تــكــون  وبــذلــك   ،(  Roboflex

الجراحة هي األولــى من نوعها في 

الليزر  تقنية  بين  تجمع  التي  العالم 

الروبوت  واستخدام  التطور  فائقة 

الـــجـــراحـــي إضــــافــــة إلـــــى االلــــتــــزام 

بتطبيق إجراءات التباعد االحترازي 

في غرفة العمليات.

وأجرى الفريق الجراحي العملية 

وهـــو عــلــى مــســافــة حـــوالـــي مترين 

على سالمة  مــن الــمــريــض حــفــاظــاً 

الـــكـــادر الــطــبــي، مــمــا يــجــعــل هــذه 

الجراحة مثالية للمرضى المصابين 

بفيروس كورونا العتبارات السالمة 

وتـــأتـــي هــــذه الـــجـــراحـــة الــمــتــطــورة 

ــــــالث عـــمـــلـــيـــات أجـــريـــت  ضـــمـــن ث

بــالــمــســتــشــفــى لــتــفــتــيــت الــحــصــوات 

العمليتان  أجــريــت  حــيــث  الــبــولــيــة، 

ليزر  تقنية  بــاســتــخــدام  األخـــريـــان 

مساعدة  دون  مــن  الثوليوم  ألــيــاف 

الروبوت الجراحي.

األنصاري  عبداهللا  الدكتور  وأّكــد 

رئيس اإلدارة الطبية بمؤسسة حمد 

ورئــيــس  أول  واســـتـــشـــاري  الــطــبــيــة 

والذي  بالمؤسسة،  الجراحة  أقسام 
أجــــرى الــجــراحــة بــرفــقــة الــدكــتــور 
أول  استشاري   - صالح  علي  مرشد 
ورئـــيـــس أقـــســـام الـــجـــراحـــة وقــســم 
حزم  بمستشفى  البولية  المسالك 
مبيريك العام، أنه في الوقت الذي 
الرعاية  ومــرافــق  العالم  فيه  يعاني 
الــصــحــيــة مــــن الـــضـــغـــط الــمــتــزايــد 
جـــــراء مـــواجـــهـــة فـــيـــروس كـــورونـــا 
مؤسسة  برهنت  فقد  (كوفيد-١٩) 
حـــمـــد الــطــبــيــة مـــــرة أخــــــرى عــلــى 
مستويات  أفــضــل  بتوفير  الــتــزامــهــا 
الرعاية للمرضى والمراجعين وفقاً 

لمستويات الجودة العالمية. 
نجحت  الــمــؤســســة  أن  وأضـــــاف 
رغـــم ظـــروف جــائــحــة كـــورونـــا في 
إدخــــــــال أحــــــدث تــقــنــيــة جــراحــيــة 
ــيــزر ألـــيـــاف الــثــولــيــوم  الســتــخــدام ل
الحديث إلى المستشفيات التابعة لها 
مع إجــراء عملية تُعد األولــى عالمياً 
بالنظر إلى استخدامنا تقنية الليزر 
مــع الــروبــوت الــجــراحــي وإجــــراءات 
الـــتـــبـــاعـــد االحــــــتــــــرازي فــــي غــرفــة 
اســتــمــراريــة  عــلــى  مــؤكــداً  العمليات 
الـــمـــرافـــق الــتــابــعــة لــمــؤســســة حمد 
الخدمات  كافة  تقديم  فــي  الطبية 
الــعــالجــيــة والــجــراحــيــة وفـــق أعلى 
والــســالمــة  الــطــبــي  األداء  مــعــايــيــر 
الظروف  مــن  الــرغــم  على  المهنية 
غير المسبوقة التي تشهدها الجهات 
الــصــحــيــة بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا 

(كوفيد-١٩).

حمد الطبية تجري عمليات جراحية 
كــورونــا  جائحة  ظــل  فــي  معقدة 

التزاماً بتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية

«١٩ - ب«كــوفــيــد  ــاب  ــص م ــض  ــري م ــاة  ــي ح إلنـــقـــاذ  ــاجــحــة  ن ــوح  ــت مــف ــلــب  ق عــمــلــيــة  إجـــــراء 

الدوحة- [ الطبية:
ــــــدت الـــدكـــتـــورُة إيــنــاس  أّك
إدارة  مــــــديــــــر  ـــــــــكـــــــــواري  ال
بالوكالة  الطبّية  الُمختبرات 
بــمــؤّســســة حــمــد الــطــبــيــة أّن 
اليومية  الــمــخــبــريــة  الــطــاقــة 
لــــلــــفــــحــــص عـــــــن فـــــيـــــروس 
إلـــى  ســتــصــل  (كوفيد-١٩) 
 (PCR) فـــحـــص  ـــــــَف  أل  ٣٠
«الفحص البوليمرز المتسلسل 
يومياً» وذلك مع نهاية الشهر 
ـــقـــابـــل الــطــاقــة  الــــــجــــــاري، ُم
تبلغ  والتي  الحالية  المخبرّية 
٢٠ ألَف فحص يومّي. وقالت 
الــدكــتــورة إيــنــاس الــكــواري إّن 
مختبرات حمد الطبية تحت 
الطبية  حمد  مؤسسة  مظلة 
تعتبر  العامة  الصحة  ووزارة 
الرئيسية  الــمــخــتــبــرات  هـــي 

التي بــدأت ومــا زالــت تجري 
ــــكــــشــــف عــن  فـــــحـــــوصـــــات ال
فيروس كورونا لتغطية كافة 
احـــتـــيـــاجـــات الـــــدولـــــة، حيث 
أجرت مختبرات حمد الطبية 
أكــثــَر مــن ٣٠٠ ألـــف فحص 

منذ بداية الجائحة.
مــخــتــبــر  إّن  وأضــــــافــــــت 
الــفــحــص عـــن كــــورونــــا عمل 
في بداية الجائحة على مدار 
الساعة بطاقة تشغيلية ابتدائية 
بنسبة ١٦٪، مقارنة بالطاقة 
الــتــشــغــيــلــيــة الـــحـــالـــيـــة والـــتـــي 
الموّظفين  مــن   ٪  ١٠٠ تبلغ 
والــــمــــوّظــــفــــات والـــــذيـــــن تـــّم 
من  وتــدريــبــهــم  استقطابهم 
المختبرات  أقــســام  مختلف 
الطبية، ومن بعض مؤّسسات 
الدولة األخرى.  وأشارت إلى 

الطبية  حــمــد  مــخــتــبــرات  أّن 

على  جهد  بكل  أيــًضــا  عملت 

توفير أحدث األجهزة التقنية 

الـــمـــتـــطـــّورة لــضــمــان ســرعــة 

مراعاة  مع  المخبرية  النتائج 

الــــجــــودة والــــســــالمــــة، حيث 

تّمت زيــادة عدد الفحوصات 

اليومية للكشف عن فيروس 

كـــورونـــا بــاســتــعــمــال الفحص 

البوليمرز المتسلسل ٧٥ مرًة 

أضعاف عدد الفحوصات التي 

أُجريت منذ بدء الجائحة. 

إيناس  الــدكــتــورُة  وأعلنت   

الــــــكــــــواري عـــــن قــــيــــام قــســم 

بمؤّسسة  الطبية  المختبرات 

حـــــمـــــد الــــطــــبــــيــــة تــــدشــــيــــَن 

حيث  جــديــَديــن،  مختبَرين 

ـــــه بـــاإلضـــافـــة إلــــى مختبر  إّن

الـــفـــيـــروســـات الــرئــيــســي تــّم 

لفحص  مــخــتــبــَريــن  افـــتـــتـــاح 

فيروس كــورونــا في كــّل من 

االنتقالية،  األمــــراض  مــركــز 

ومستشفى حمد العام، وذلك 

االستيعابية  الــطــاقــة  لــزيــادة 

في  العمل  استمرار  ولضمان 

أّي ظرف طارئ بدون توّقف.

الدوحة - [ الطبية:

الصيف  فــصــل  حــلــول  مــع 

وارتــــــفــــــاع درجـــــــة حــــــرارة 

الجو، خاصًة بعد إعادة فتح 

مؤسسة  جــددت  الــشــواطــئ، 

لجميع  دعوتها  الطبية  حمد 

األســـــــر بــــاتــــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر 

واالحـــــتـــــيـــــاطـــــات الــــالزمــــة 

الشواطئ  إلــى  الــذهــاب  عند 

لتجنب  السباحة  وحمامات 

الغرق. لمخاطر  التعرض 

وأّكـــــــــد الـــــدكـــــتـــــور خـــالـــد 

أول  اســتــشــاري  عبدالنور- 

طــــــب الــــــــطــــــــوارئ ومــــديــــر 

مـــــــركـــــــز حـــــمـــــد الـــــــدولـــــــي 

لــلــتــدريــب بــمــؤســســة حــمــد 

الـــغـــرق  ــــمــــّثــــل  يُ  - الـــطـــبـــيـــة 

الوفيات  أســبــاب  أهــّم  ثالث 

غير  اإلصابات  عن  الناجمة 

أنحاء  جميع  فــي  المتعّمدة 

وراء  يــقــف  حــيــث  الـــعـــالـــم، 

مــجــمــوع  مــــن   ٪٧ حــــــدوث 

الوفيات. تلك 

عبدالنور  الدكتور  وأشار   

المئة  فــي   ٩٠ نسبة  أن  إلــى 

الغرق  حــاالت  إجمالي  مــن 

تـــكـــون بـــيـــن األطــــفــــال مــن 

دون،  فما  سنوات   ١٠ عمر 

من  بالمئة   ٧٠ كانت  بينما 

إجــــمــــالــــي حــــــــاالت الــــغــــرق 

ســنــوات،   ٤ دون  لــألطــفــال 

وغـــــالـــــبـــــاً مـــــا تــــقــــع مــعــظــم 

حوادث الغرق في مثل هذا 

البحر  في  العام  من  الوقت 

تــــزامــــنــــاً مــــع لــــجــــوء األســــر 

إلــــى الـــشـــواطـــئ لــالســتــمــتــاع 

والــــتــــرفــــيــــه، وكـــــذلـــــك فــي 

ـــاحـــة ســـــواء  ـــســـب أحـــــــــواض ال

الــمــنــزلــيــة،  أو  الـــخـــارجـــيـــة 

ــــكــــون اآلبـــــــــاء أو  عــــنــــدمــــا ي

الـــمـــســـؤولـــون عـــن األطـــفـــال 

معهم. متواجدين  غير 

بالنسبة  أنـــه  إلـــى  ولــفــت 

لــلــبــرك الــخــاصــة بــالــمــنــازل 

فـــيـــجـــب الـــتـــقـــّيـــد بــمــعــايــيــر 

الـــســـالمـــة مــــن حـــيـــث بــنــاء 

أسوار محكمة حول البرك، 

وصول  تعيق  بدورها  والتي 

األطــــفــــال إلـــيـــهـــا فــــي حــالــة 

األهل. غفلة 

ً حمد الطبية تجري ٣٠ ألف فحص «كوفيد- ١٩» يومياً.. قريبا تحذيرات من عدم اتباع إرشادات 
السالمة بالشواطئ وأحواض السباحة

د. إيناس الكواري: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة

د. إيناس الكواري

د. خالد عبدالنور

د. مرشد علي صالحد. عبداهللا األنصاريد. عبدالعزيز الخليفي

بالفيروس ــعــدوى  ال مخاطر  مــن  القلب  مــرضــى  لحماية  وقائية  تدابير  الخليفي:  د.عبدالعزيز 

الطبي األداء  معايير  أعــلــى  ــق  وف الجراحية  الــخــدمــات  تقديم  اســتــمــرار  األنــصــاري:  عــبــداهللا  د. 

لــتــفــتــيــت  ـــم  ـــعـــال بـــال نـــوعـــهـــا  مــــن  جــــراحــــة  أول 

ــــوت  ــــروب ـــزر وال ـــي ـــل ــة ال ــي ــن ــق ـــخـــدام ت ـــاســـت حــــصــــوات ب
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حمدي: - عبدالمجيد  الدوحة 

الوقائية  اإلجــــراءات  ضمن   
والـــتـــدابـــيـــر االحـــتـــرازيـــة الــتــي 
تــتــخــذهــا دولــــــة قـــطـــر لــلــحــد 
مـــن انــتــشــار فـــيـــروس كــورونــا 
على  وحــــرصــــاً  (كوفيد-١٩) 
سالمة جميع مراجعي المراكز 
الـــصـــحـــّيـــة الـــتـــابـــعـــة لــمــؤســســة 
الرعاية الصحية األولية خاصة 
كــبــار الـــســـن، قــامــت خــدمــات 
الرعاية المنزلية التابعة إلدارة 
والمتكاملة  المستمرة  الرعاية 
بــالــمــؤســســة بــتــطــبــيــق إجــــراء 
الــــفــــحــــص الــــطــــبــــي الــــخــــاص 
بــــمــــرض فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
عن   ١٩  - كــوفــيــد  الــمــســتــجــد 
طريق أخذ مسحة من األنف 

والفم.
 وقـــــالـــــت الــــمــــؤســــســــة إنــــه 
سيتم  المنزلية  الــزيــارة  خــالل 
للفئة  نــصــّيــة  رســـالـــة  إرســــــال 
قبل  الفحص  من  المستهدفة 
ومن  أيام  بعدة  الزيارة  موعد 
الرعاية  عمل  فريق  يقوم  ثــم 
بمؤسسة  الــمــنــزلــيــة  الــصــحــيــة 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة األولــــيــــة 
لحجز  المرضى  مع  بالتواصل 
موعد لعمل المسحة في أقرب 

وفي  المنزل  في  ممكن  وقت 
حال عدم تلقي أي اتصال من 
للمرضى  يمكن  الــفــريــق  قبل 
الزيارات  مسؤول  مع  التواصل 
المنزلية للمركز الصحي التابع 
وأشــارت المؤسسة إلى أن  له. 
خـــدمـــة إجـــــــراء الـــفـــحـــص فــي 
االكتشاف  إلــى  تهدف  المنزل 
الــمــبــكــر لـــلـــحـــاالت الــمــصــابــة 
لتحويلها  وذلــــك  بــالــفــيــروس 
إلى الجهات المختصة لتقديم 
الـــعـــالج الــمــنــاســب والــصــحــيــح 

والــمــتــابــعــة الـــدوريـــة مــن قبل 
الــفــريــق الــطــبــي، ُمــوضــحــة أن 
هـــذا اإلجـــــراء يــأتــي لــلــحــد من 
زيــــــارة كـــبـــار الـــســـن لــلــمــراكــز 
الــدولــة  تــوجــه  ودعـــم  الصحية 
من  للحد  بالمنزل  البقاء  فــي 

انتشار فيروس الكورونا.
أن  إلــى  المؤسسة  ونــّوهــت   
هـــــذه الـــخـــدمـــة تــــم تــحــديــثــهــا 
لتأكيد سالمة وكفاءة المعايير 
الـــخـــاصـــة لــلــخــدمــة الــصــحــيــة 
حالياً  توفيرها  ويتم  المنزلية 

للمرضى القطريين ومواطني 
من  الخليجي  التعاون  مجلس 
كـــبـــار الـــســـن الـــذيـــن تـــجـــاوزت 
أعــمــارهــم الــســتــيــن عـــامـــاً من 
ويتم  المزمنة  األمــراض  ذوي 
خدمة  لتلقي  ُمتابعتهم  فعلياً 
مؤسسة  من  المنزلية  الرعاية 

الرعاية الصحية األولية.
 وتـــابـــعـــت الـــمـــؤســـســـة أنــهــا 
المستمر  العمل  على  تحرص 
لــــتــــســــهــــيــــل ســـــبـــــل الــــــوصــــــول 
لــجــمــيــع الـــخـــدمـــات، بــأفــضــل 

على  حفاظاً  المتاحة  الوسائل 
استمرارية تقديمها وتطويرها 
بــشــكــل يــتــنــاســب مــــع الـــوضـــع 

الراهن  . 
 فــي الــوقــت نــفــســه، تستمر 
مـــؤســـســـة الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
توصيل  خدمة  بتقديم  األولية 
األدويـــــــــــة لـــلـــمـــنـــازل لــجــمــيــع 
الــــمــــرضــــى مـــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن 
ـــاً وذلــــك  والــمــقــيــمــيــن مـــجـــان
اســتــجــابــة لــلــوقــايــة مـــن خطر 
كوفيد-١٩  بفيروس  الــعــدوى 

وتــشــجــيــعــهــم عــلــى الــبــقــاء في 
الـــمـــنـــزل.  وقـــالـــت الــمــؤســســة 
خدمة  طلب  إن  لها  بيان  فــي 
توصيل األدوية يتم من خالل 
إرســال رسالة إلــى رقــم واتس 
القريب  الــصــحــي  الــمــركــز  آب 
من منزل المريض حيث يتم 
توصيل األدويــة خالل  يومين 
اســتــالم  أن  ُمـــوضـــحـــة  عـــمـــل، 
رســــائــــل الـــطـــلـــب عــــن طــريــق 
األحد  يوم  من  يتم  آب  الواتس 
إلــــى الــخــمــيــس أســـبـــوعـــيـــاً من 

ظهراً   ٢ إلــى  صباحاً   ٨ الساعة 
ومن الساعة ٤ إلى ١٠ مساًء. 

ــــعــــت أنـــــــه بـــالـــنـــســـبـــة  ــــاب  وت
مجانية  فهي  األدويــة  لرسوم 
دول  ومـــواطـــنـــي  لــلــمــواطــنــيــن 
ـــعـــاون الــخــلــيــجــي  ـــت مــجــلــس ال
أمـــــا بــالــنــســبــة لـــلـــفـــئـــات غــيــر 
الـــُمـــعـــفـــاة مــــن الــــرســــوم فـــإن 
الــدفــع يــتــم عــن طــريــق جهاز 
باستخدام  اإللكتروني  الــدفــع 
منزل  عــنــد  البنكية  الــبــطــاقــة 
المريض. وأوضحت المؤسسة 

أنها توّفر هذه الخدمة بهدف 

الـــحـــد مــــن زيـــــــارة الــمــرضــى 

للمراكز الصحية ودعم توجه 

ـــدولـــة بــالــبــقــاء فـــي الــمــنــزل  ال

ــلــحــد مــــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس  ل

توصيل  أن  مضيفة  كــورونــا، 

الــدواء يتم خالل يومين حتى 

بريد  في  المعنية  الجهة  تقوم 

قطر بتوصل الدواء إلى منزل 

المريض.

 وتــــابــــعــــت أنـــــــه بـــالـــنـــســـبـــة 

لـــلـــمـــرضـــى الـــــذيـــــن يـــقـــومـــون 

بـــــصـــــرف أدويـــــتـــــهـــــم بــشــكــل 

يــســتــطــيــعــون  فـــإنـــهـــم  دوري 

الخدمة،  من  االستفادة  أيضاً 

مؤكدة أنها تقوم بتطبيق كافة 

االشــتــراطــات لــلــوصــول اآلمــن 

لــألدويــة حــيــث يــتــم اســتــخــدام 

مبّردات لألدوية في السيارات 

السائقين  تــدريــب  إلــى  إضــافــة 

لنقل  الصحيحة  الــطــرق  على 

األدويـــــة فــي ســـيـــارات مكيفة 

وأيــــــضــــــاً تـــجـــهـــيـــز مــلــصــقــات 

بسيطة  إرشــادات  على  تحتوي 

وواضـــحـــة لــلــســائــقــيــن وأيـــضـــاً 

وضـــــع مــلــصــقــات «بــــاركــــود» 

الــدواء  كيس  لتوصيل  لضمان 

الصحيح للمريض الصحيح.

 من خالل خدمة الرعاية الصحية المنزلية

بالمنزل ــاء  ــق ــب ال ــوجــه  ت ودعــــم  الــصــحــيــة  لــلــمــراكــز  ــســن  ال ــار  ــب ك ــــارة  زي ــن  م لــلــحــد  ــهــدف  ت ــخــدمــة  ال

ــز الــصــحــيــة ــراك ــم ــل ــازل لــتــقــلــيــل زيـــــارة الــمــرضــى ل ــن ــم ــل ــــــة ل ــل األدوي ــوصــي  اســـتـــمـــرار خـــدمـــة ت

الدوحة - [ الطبية: صّرحت 

إدارة  مــديــرة  قطبة  حمدة  الــدكــتــورة 

البحوث بمؤسسة الرعاية الصحية بأن 

مؤسسة الرعاية الصحية األولية تقوم 

بهدف  ميدانية  دراســـة  بــإجــراء  حالياً 

يحملون  الـــذيـــن  األشـــخـــاص  مــعــرفــة 

عليهم  تــظــهــر  وال  كـــورونـــا  فـــيـــروس 

األعــــــراض، لــكــّنــهــم مـــوجـــودون بيننا 

وينشرون المرض في المجتمع دون 

أن نتعّرف عليهم مما يستوجب إجراء 

عـــن طــريــق مسحة  الــفــحــصــيــن مــعــاً 

الدم  فحص  إلــى  إضافة  والفم  األنــف 

األشخاص  معرفة  مــن  يُمّكننا  الــذي 

الذين أصيبوا بالمرض وأصبحوا اآلن 

يــتــمــتــعــون بــالــمــنــاعــة 

منه.  وقالت إنه منذ 

جــائــحــة  بــــــــدأت  أن 

في  باالنتشار  كورونا 

ــــــة قـــطـــر تــعــكــف  دول

الــــــمــــــؤســــــســــــة عـــلـــى 

تسخير كل اإلمكانات 

ـــمـــاديـــة والــبــشــريــة  ال

لهذا  للتصدي  لديها 

الوباء بإجراء البحوث 

العلمية  والـــدراســـات 

ومــعــرفــة مـــدى انــتــشــار الــمــرض بين 

سكان دولة قطر سعياً لتقديم الحلول 

أن  إلــى  الفــتــة  والتطبيقية،  النظرية 

ستكون  المختارة  العينة 

مـــراجـــع  ألي  عـــشـــوائـــيـــة 

مــــســــّجــــل فـــــي مـــؤســـســـة 

يمكنه  ـــــذي  وال الـــرعـــايـــة 

بـــالـــمـــعـــلـــومـــات  اإلدالء 

الــمــطــلــوبــة لــفــهــم انــتــشــار 

 ١٩ كوفيد-  مـــــــــرض 

في  المشاركة  بــأن  علماً 

الدراسة طوعية.  ولفتت 

إلــــى أن فـــتـــرة الـــدراســـة 

ســتــكــون لــثــالثــة أســابــيــع 

للبحث  مخّصصة  مراكز  في  وستتم 

وهـــي مــركــز جــامــعــة قــطــر الصحي 

ومــــركــــز الـــوجـــبـــة الـــصـــحـــي ومـــركـــز 

ـــوكـــرة الــصــحــي، مــوضــحــة أنــــه في  ال

للمسحة  الفحص  إيجابية  تبين  حــال 

الــتــي تــم أخــذهــا مــن الــمــراجــع سيتم 

التواصل معه واتخاذ نفس اإلجــراءات 

الـــتـــي تــتــم مـــع مــصــابــي كــوفــيــد -١٩ 

القيام  عليه  التي  اإلرشــادات  وإعطائه 

بها سواء أكان بالعزل المنزلي أو في 

خّصصتها  الــتــي  الـــعـــزل  أمـــاكـــن  أحـــد 

تحليل  بنتائج  يتعلق  فيما  أما  الدولة، 

بالمشاركين  االتـــصـــال  فسيتم  الــــدم 

إذا  مــا  وإخــبــارهــم  البحثية  بــالــدراســة 

كـــانـــت لــديــهــم الــمــنــاعــة مـــن عــدمــهــا 

ومــدى  بــالــمــرض  إصابتهم  مـــدى  أو 

تعافيهم منه أو ربما أنهم لم يُصابوا 

بــه مــن األســــاس.  وشــــّددت د. ُقطبة 

أّنــــــه ال يــمــكــن الـــمـــشـــاركـــة لــمــن هم 

أو  المنازل  في  الصحي  الحجر  تحت 

االلتزام  وعليهم  الحجر  مستشفيات 

هذا  فــي  الصحة  وزارة  شـــروط  بكل 

الـــخـــصـــوص؛ بــيــنــمــا يُـــســـَمـــح لــمــن قد 

استبيانات  فــي  الــمــشــاركــة  لــهــم  ســبــق 

ودراسات بحثية أخرى أو من سبق له 

الفحص وظهرت النتيجة سلبية قبل 

عدة أيام، موضحة أن المعلومات التي 

التامة  للسرّية  تخضع  جمعها  سيتم 

خالل  من  إلكترونياً  تخزينها  وسيتم 

ُمتاحة  وستكون  المرور  كلمة  حماية 

للباحثين فقط .

 دراسة بحثية لرصد أسباب انتشار كورونا  في المجتمع
 لمدة ٣ أسابيع ومن خالل ٣ مراكز صحية .. د. حمدة قطبة:

الدوحة- [ الطبية:   أكدت 
الدكتورة هنادي الهيل مديرة مركز 
لمؤسسة  ــابــع  ــت ال الــصــحــي  الــثــمــامــة 
تطبيق  ـــيـــة  األول الــصــحــيــة  الـــرعـــايـــة 
بالمراكز  شديدة  احترازية  إجراءات 
لحماية  للمؤسسة   التابعة  الصحّية 
الـــُمـــراجـــعـــيـــن والــعــامــلــيــن بــهــا من 

كوفيد-١٩ـ
للمراجعين  بالنسبة  إنــه  وقــالــت   
تواجدهم  أثناء  خطة  وضع  تم  فقد 
زيارة  فعند  الصحية  المراكز  داخــل 
طبي  طاقم  يوجد  الصحي  المركز 
مــتــوفــر مـــن بـــوابـــة الــــدخــــول ألخــذ 
التاريخ المرضي من المراجع وقياس 
المشتبه  الــحــاالت  وفــصــل  الـــحـــرارة 
وتوجيههم  الــكــمــامــة  وارتـــــداء  بــهــا، 
ُمـــبـــاشـــرة لــقــســم الـــــطـــــوارئ داخــــل 
الــمــركــز ومــنــع اخــتــالطــه بــالــحــاالت 

األخرى الروتينية 
مــــثــــل الــــحــــوامــــل 
واألطـــفـــال الــذيــن 
يــــــــــحــــــــــضــــــــــرون 
لتلقي  لـــلـــمـــراكـــز 
الـــــتـــــطـــــعـــــيـــــمـــــات 
الروتينية الالزمة 

لهم.
وتــــــــــابــــــــــعــــــــــت 
إنــــــه تـــــم تــنــظــيــم 
أمـــاكـــن االنــتــظــار 
واالســـــــتـــــــقـــــــبـــــــال 
ووضـــــع عــالمــات 

ونـــصـــائـــح لــلــتــبــاعــد الــشــخــصــي بين 
الموجودين لضمان سالمة الجميع، 
كما تم تفعيل االستشارات الهاتفية

للتواصل مع المرضى في معظم 
األســرة  طب  عيادات  من  الخدمات 

والــــــتــــــخــــــصــــــصــــــيــــــة 
واألســـنـــان والــتــغــذيــة 
والمثقفة  والنفسية 
تستمر  كما  الصحّية 
هـــــذه الــــعــــيــــادات في 
اســـتـــقـــبـــال الــــحــــاالت 

الطارئة.
 وأوضــــــحــــــت أنـــه 
بالطاقم  يتعلق  فيما 
الجميع  فـــإن  الــطــبــي 
يـــحـــرص عـــلـــى لــبــس 
الــــكــــمــــامــــات وغـــســـل 
الـــيـــديـــن واســـتـــخـــدام 
الــمــعــقــمــات والـــتـــبـــاعـــد الــشــخــصــي، 
النصائح  اتــبــاع  أهمية  على  مــؤكــدة 
وإرشـــــــادات الــتــوعــويــة لــلــوقــايــة من 
والتي  عــام  بشكل  كــورونــا  فــيــروس 
تــتــمــثــل فــــى الـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي 

بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــســـافـــة مــتــريــن 
والنظافة  اآلخــريــن،  مع  األقــل  على 
بانتظام  الــيــديــن  وغــســل  الشخصية 
بــالــمــاء والــصــابــون ويــفــّضــل غسلها 
لــــمــــدة عـــشـــريـــن ثـــانـــيـــة بــالــتــقــنــيــة 
الــمــعــّقــم  اســتــعــمــال  أو  الــصــحــيــحــة 
الــفــيــروســات  تقتل  حــتــى  بــالــكــحــول 
اليدين،  على  عالقة  تكون  قــد  التي 
وكــذلــك الــحــرص عــلــى عـــدم لمس 
العينين واألنف والفم فاأليادي التي 
المــســت الــعــديــد مــن األســطــح تعلق 
بها الفيروسات ومن هنا يمكن أن 
يــخــتــرق الــفــيــروس جــســم اإلنــســان، 
وتغطية الفم بمنديل ورقي إذا توّفر 
أو استخدام باطن الكوع عند السعال 
من  ـــفـــيـــروس  ال لــمــنــع  الـــعـــطـــس  أو 
في  البقاء  ضـــرورة  وأيــضــاً  االنتشار 

البيت وعدم الخروج إال للضرورة.

 إجراءات احترازية شديدة لحماية المراجعين واألطقم الطبية من الفيروس

 د. هنادي الهيل

د. حمدة قطبة

فحص  خدمة  توفر  األولية  الرعاية   
«كوفيد-١٩» لكبار السن في المنازل 
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حمدي: عبدالمجيد   – الدوحة 

مـــع انـــطـــالق الــمــرحــلــة الــثــانــيــة 
لقيود  التدريجي  الرفع  خطة  من 
كوفيد  كورونا  فيروس  مكافحة 
الجاري  يوليو  من  األول  في   ١٩-

الــشــهــر،  نـــهـــايـــة  حـــتـــى  تــســتــمــر  و 
محمد  عــبــدالــرحــمــن  الــســيــد  أكـــد 
ــــعــــمــــادي الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ال
لـــمـــســـتـــشـــفـــى الـــــعـــــمـــــادي الــــتــــزام 
الــمــســتــشــفــى الــــتــــام بـــــاإلجـــــراءات 
وزارة  حـــددتـــهـــا  الـــتـــي  الـــوقـــائـــيـــة 
ـــوقـــايـــة مــن  ـــل ـــصـــحـــة الــــعــــامــــة ل ال
الرفع  بخطة  مشيًدا  كوفيد-١٩، 
ــتــدريــجــي لــلــقــيــود مـــن مــرحــلــة  ال
طبيعة  مع  تتناسب  التى  ألخرى، 

قطر. دولة  في  الوضع 
إن  الـــطـــبـــيـــة  ـــــ [  ل وقـــــــال 
كافة  بتطبيق  ملتزم  المستشفى 
والتدابير  االحــتــرازيــة  اإلجـــراءات 
ــراجــعــيــن  ــُم الـــوقـــائـــيـــة لــحــمــايــة ال
والــــــطــــــواقــــــم الــــطــــبــــيــــة وجـــمـــيـــع 
تطبيق  يتم  حيث  بــهــا،  العاملين 
شـــــــروط الـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــّي 
المراجعين  بين  اآلمنة  والمسافة 
والــمــوظــفــيــن والـــــزّوار مــن خــالل 
ـــــعـــــد وتـــطـــبـــيـــق  الــــتــــعــــامــــل عــــــن بُ

التعقيم. إجراءات 
ونــــــّوه بـــالـــحـــرص عـــلـــى الــعــمــل 

لـــزيـــادة الـــوعـــي لـــدى الــمــوظــفــيــن 
االحترازية. باإلجراءات 

يقوم  المستشفى  أن  إلى  ولفت 
بــتــطــبــيــق نــفــس اإلجـــــــراءات الــتــي 
المرحلة  خــالل  بــهــا  االلــتــزام  تــّم 
األولــــــــى بــــخــــالف زيــــــــادة الــســعــة 
وااللــتــزام   ،٪٦٠ إلــى  االستيعابية 
 ٣٠ ـــيـــة  ـــمـــواعـــيـــد بــــمــــدة زمـــن ـــال ب

من  بدًال  دقــيــقــة، دقيقة   ٤٠
كــــمــــا كــــان 

ــــــى،  الــــحــــال فــــي الـــمـــرحـــلـــة األول
خطة  لديه  المستشفى  أن  مؤكًدا 
اســتــراتــيــجــيــة لــمــواجــهــة كــورونــا، 
مــــــن أجــــــــل ســـــالمـــــة الــــمــــرضــــى 
والـــعـــامـــلـــيـــن عـــلـــى حـــد ســـــواء مــع 
الــــحــــرص عـــلـــى تـــوعـــيـــة مــقــدمــي 

المستشفى. في  الصحية  الرعاية 
عــمــل  فـــريـــق  هـــنـــاك  أن  وأّكــــــد 
ــابــعــة تــطــبــيــق  مـــحـــدد يـــقـــوم بــمــت
المطلوبة  االحترازية  اإلجــراءات 
لـــــــلـــــــوقـــــــايـــــــة 

مـــن الـــفـــيـــروس، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
تـــكـــلـــيـــف مـــوظـــفـــيـــن مـــســـؤولـــيـــن 
لفحص  المستشفى  مــداخــل  على 
يدخل  من  لكل  الحرارة  درجــات 
تطبيق  مــن  والــتــأّكــد  الــمــســتــشــفــى 
احتراز على اللون األخضر، فضًال 
ـــتـــزام الـــتـــام بــالــتــعــلــيــمــات  عـــن االل
الــصــحــة  وزارة  مــــن  ـــــصـــــادرة  ال
االلـــتـــزام  أن  مـــوضـــًحـــا  الـــعـــامـــة، 
وتــطــبــيــق هـــذه اإلجــــــراءات يــوفــر 

للجميع. الحماية 
تتضمن  اإلجــــراءات  أن  وأكـــد 
ضـــــــــــــــــــــرورة 

الــتــأكــيــد عــلــى االلــــتــــزام بـــارتـــداء 
الـــــكـــــمـــــامـــــات الــــطــــبــــيــــة لـــجـــمـــيـــع 
بالمنشأة  والعاملين  المراجعين 
الحماية  وسائل  وتوفير  الصحية، 
الحاالت،  مع  للعاملين  الشخصية 
التامة  الوقاية  إجـــراءات  وتوفير 
إجــراء  عــنــد  الصحيين  للعاملين 
ــــي تـــتـــســـبـــب فــي  ــــت الـــــتـــــدخـــــالت ال
األسنان  عالج  مثل  الــرذاذ  تطاير 
وزارة  تعليمات  وتنفيذ  وغيرها 

الصحة!
ولفت إلى أن اإلجراءات تشمل 
وزارة  بــمــعــايــيــر  االلــــتــــزام  أيـــًضـــا 
مكافحة  فــي  الــعــامــة  الصحة 
ـــــــــعـــــــــدوى  ال

لغرف  المستمر  بالتطهير  وذلك 
الــــفــــحــــص وغـــــــــرف الــــتــــدخــــالت 
والمقاعد  االنتظار  وغرف  الطبية 
وغـــيـــرهـــا، وااللـــــتـــــزام بــالــتــبــاعــد 
الــجــســدي أثـــنـــاء تــقــديــم الــخــدمــة 
المسافة  على  والمحافظة  الطبية 
الـــكـــشـــف  لــــــدواعــــــي  إال  اآلمــــــنــــــة 
واستخدام  العالجية،  والتدخالت 
األدوات ذات االستعمال الواحد ما 
طبقا  فوًرا  منها  والتخلص  أمكن 
الــعــامــة،  الــصــحــة  وزارة  لمعايير 

بتوجيهات  االلتزام  إلى  باإلضافة 
بصحة  يتعلق  فيما  الصحة  وزارة 
الصحية  الــمــنــشــأة  فــي  الــعــامــلــيــن 
الخاصة  الحالة  متابعة  وضرورة 

لهم.

الـــتزام تـــام باإلجــراءات الوقــائية
ضد «كوفيد-١٩» في مستشفى العمادي

بعد بدء المرحلة الثانية من رفع قيود كورونا.. عبدالرحمن العمادي:

دور ـــــأي  ب لــلــقــيــام  الـــحـــكـــومـــي  لــلــجــانــب  ــــا  عــــونً وســـيـــظـــل  كـــــان  الــــخــــاص  ـــطـــاع  ـــق ال

ــن ــي ــف ــوظ ــم ــــة بـــيـــن الـــمـــراجـــعـــيـــن وال ـــة اآلمــــن ـــاف ـــس ـــم ـــتـــبـــاعـــد وال ــــــروط ال ــق ش ــي ــب ــط ت

التنفسّي بالجهاز  مشاكل  تعاني  والتي  بها  المشتبه  للحاالت  منفصلة  وغرف  التعقيم  إجــراءات  تطبيق 

ن ب ،ي ي
كــــمــــا كــــان

يق ب ب م ب وم ي مـ
المطلوبة االحترازية  اإلجــراءات 
لـــــــلـــــــووقـــــــاييـــــــة

م ز ن و ،
وتــطــبــيــق هـــذه اإلجــــــراءات يــوفــر

يميعع. جلج ل الحمايية 
تتضمن اإلجــــراءات  أن  وأكـــد 
ضـــــــــــــــــــــرورة

ن الج ل ر ير
وزارة تعليمات  وتنفيذ  وغيرها 

الصحة!
ولفت إلى أن اإلجراءات تشمل
وزارة بــمــعــايــيــر  االلــــتــــزام  أيـــًضـــا 
مكافحة فــي  الــعــامــة  الصحة 
ـــــــــعـــــــــدوى ال

عبدالرحمن العمادي

أكــــد الـــدكـــتـــور عــبــداإللــه 
األديــــمــــي الـــمـــديـــر الــطــّبــي 
أن  الــــعــــمــــادي  لــمــســتــشــفــى 
هــــنــــاك زيــــــــادة مــلــحــوظــة 
تسجيل  على  كبيراً  وإقباالً 
الــــمــــواعــــيــــد بـــالـــمـــســـتـــشـــفـــى 
فـــــي كــــافــــة الـــتـــخـــصـــصـــات 
ـــــك مـــنـــذ اإلعــــــالن عــن  وذل
عـــودة الــخــدمــات الــطــبــيــة، 
الــســعــة  زيــــادة  أن  مــوضــًحــا 
في   ٪٦٠ إلــى  االســتــيــعــابــيــة 

التدريجي  الرفع  لخطة  الثانية  المرحلة 
لــقــيــود كـــورونـــا تــمــّكــن الــقــطــاع الــخــاص 

المرضى. من  المزيد  استيعاب  من 
على  كــبــيــًرا  إقــبــاالً  هــنــاك  أن  وأوضـــح 
ــا عـــن تــطــّلــعــه  كــافــة الــتــخــصــصــات مــعــربً
لالنتقال  الجميع  من  االلتزام  الستمرار 
نسبة  إلى  والوصول  الثالثة  المرحلة  إلى 

له. مخطط  هو  كما   ٪٨٠ استيعاب 
لُخطة  الثانية  المرحلة  أن  إلى  ولفت 
الــــرفــــع الــــتــــدريــــجــــي الـــمـــحـــكـــم لــلــقــيــود 
تتطلب  «كوفيد-١٩»  جــراء  المفروضة 
االنتقال  يتم  حتى  االلــتــزام  الجميع  من 
الفتًا  وأمــان،  بسالسة  التالية  للمراحل 
مسؤولية  هــي  المجتمع  حماية  أن  إلــى 

أفراده. من  فرد  كل 
المستشفى  حــرص  وأّكــد 
معايير  أعــلــى  تطبيق  عــلــى 
األمــــان والــســالمــة والــدقــة 
فـــــي تـــطـــبـــيـــق اإلجــــــــــراءات 
مرحلة  خــالل  االحــتــرازيــة 
الــرفــع الــتــدريــجــي لــلــقــيــود، 
 ٪٦٠ بنسبة  االلتزام  ومنها 
مــــن الـــســـعـــة االســـتـــيـــعـــابـــيـــة 
فترة  وتحديد  بالمستشفى 
زمــنــيــة لــلــمــواعــيــد بــمــعــدل 
لـــلـــمـــراجـــعـــيـــن  ــــســــمــــاح  وال دقــــيــــقــــة،   ٣٠
بخمس  الــمــحــدد  الــمــوعــد  قبل  بــالــوصــول 

دقائق.
الــــــحــــــرص عـــــلـــــى الــــتــــعــــقــــيــــم ولــــبــــس 
مــن  الــكــثــيــر  أن  وأوضــــــح  الـــكـــمـــامـــات، 
الـــمـــراجـــعـــيـــن أظــــهــــروا الــــتــــزاًمــــا كــبــيــًرا 
الصحة  وزارُة  فرضتها  التي  باإلجراءات 
الثانية  المرحلة  تطبيق  بــدء  مع  العامة 
لــلــرفــع الــتــدريــجــي إلجــــراءات الــوقــايــة ، 
خطة  َوفق  يسير  المستشفى  أن  موضًحا 
مــحــكــمــة لــلــوقــايــة مــن الــفــيــروس وذلــك 
العاملين  حماية  على  التركيز  خالل  من 
بــالــمــســتــشــفــى، والــمــرضــى الــمــراجــعــيــن، 

بالفيروس. إصابتهم  في  يُشتبه  ومن 

إقبــال على المواعيد.. والتزام بتعليمات وزارة الصحة
بعد زيادة نسبة االستيعاب إلى  ٦٠٪ .د. عبداإلله األديمي:

د. عبداإلله األديمي



الثالثاء 16 ذو القعدة 1441هـ - 7 يوليو 2020م - العدد (13940)١٤

فنون وثقافة

قطر  متحف  أعلن   :] الدوحة- 
من  الثالثة  النسخة  تنظيم  عن  الوطني 
بالتعاون  وذلــك   لــوَّل»،  «مــال  معرض 
مــــع مـــركـــز مــــواتــــر، حـــيـــث تــــم تــوجــيــه 
والتحف  المقتنيات  جمع  لهواة  الدعوة 
المعرض  في  للمشاركة  قطر  دولة  في 
العام  من  األخير  الربع  في  سيقام  الذي 
التي  المقتنيات  تــتــنــوع  حــيــث  الــجــاري، 
يــضــمــهــا بــيــن الــمــخــطــوطــات واألســلــحــة 
اإلسالمية  والقطع  والعمالت  والخرائط 
واإلثـــنـــوجـــرافـــيـــة والـــتـــراثـــيـــة والــتــحــف 
واإلكسسوارات  والمالبس  والمجوهرات 
المهتمين  المقتنين  وعلى  والسيارات، 
بــالــمــشــاركــة فــي الــمــعــرض تــقــديــم ملف 
بــحــلــول نــهــايــة يــولــيــو الـــجـــاري، والـــذي 
يــشــمــل اآلتــــي وصـــف مــوجــز لــلــســيــارات 
الـــمـــخـــتـــارة، وبـــعـــض الـــصـــور لــهــا أو مــا 

بها. يتعلق 
ـــســـيـــاق قـــالـــت الــشــيــخــة  وفـــــي هـــــذا ال
آمــنــة بــنــت عــبــد الــعــزيــز بـــن جــاســم آل 
ثـــانـــي، مـــديـــر مــتــحــف قـــطـــر الـــوطـــنـــي: 
جــامــعــي  قـــصـــة  يــــســــرد  الــــمــــعــــرض  أن 
الــمــقــتــنــيــات والـــمـــقـــتـــنـــيـــات، وســتــكــون 
المقتنيات  ضمن  من  القديمة  السيارات 
الــتــي ســيــتــم تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــيــهــا في 
نــســخــة هـــذا الـــعـــام مـــن الــمــعــرض. من 
جـــانـــبـــه قـــــال ســـالـــم ســعــيــد الــمــهــنــدي، 

المعرض  هــذا  أن  مــواتــر:  مــركــز  مــديــر 

متحف  مــع  الــبــنــاء  للتعاون  فــرصــة  يعد 

قــطــر الــوطــنــي، نــوثــق مــن خــاللــه تــاريــخ 

ويأتي  قطر،  بشعب  الخاصة  السيارات 

لتنظيم  التعاون  اتفاقية  إطــار  في  هــذا 

تاريخ  توثيق  خالل  من  مواتر  معارض 

الـــســـيـــارات فـــي قـــطـــر، ويُـــعـــد مــعــرض 

نوعه  من  فريداً  معرضاً   «٣ لوَّل  «مال 

فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث يــعــتــبــر مــلــتــقــى 

تعزيز  في  ويسهم  المقتنيات  لجامعي 

هـــذه الـــهـــوايـــة. ويـــدعـــم مــعــرض «مـــال 

لــــوَّل» هـــواة جــمــع الــمــقــتــنــيــات والــتــحــف 

أفراد  أمام  المجال  يفتح  إذ  الدولة،  في 

على  للتعرف  الشباب  خــاصــة  المجتمع 

اهتمامهم  من  يزيد  حين  في  الماضي، 

وشــغــفــهــم بــتــراث أجـــدادهـــم وآبــائــهــم، 

ويــحــمــل تــعــبــيــر «مــــال لـــــوَّل» بــالــلــهــجــة 

وقد  زمان»،  أيام  معنى «من  القطرية 

المعرض  مــن  األولـــى  النسخة  انطلقت 

دعـــوة  خــاللــهــا  مـــن  تـــم   ٢٠١٢ عـــام  فـــي 

الــجــمــيــع فـــي قــطــر لــلــمــشــاركــة بــعــرض 

تــأثــيــراً  تــركــت  الــتــي  والمقتنيات  الــقــطــع 

وشملت  حياتهم،  خالل  لديهم  وصدى 

الــمــقــتــنــيــات الــتــحــف والـــحـــلـــي والــكــنــوز 

الـــمـــعـــاصـــرة والـــفـــن الـــقـــطـــري، وشــهــد 

الفنانين  ألعمال  خاصا  قسماً  المعرض 

ضمنهم  مـــن  الــمــعــاصــريــن  الــقــطــريــيــن 

يـــوســـف أحـــمـــد، وفــيــقــة ســلــطــان ســيــف 

الــعــيــســى وضــحــة الــســلــيــطــي وغــيــرهــم، 

كــمــا قــدم الــمــعــرض نــظــرة جــديــدة إلــى 

ــة الــجــديــدة فــي قطر  الــحــركــة اإلبــداعــّي

وســلــط الــضــوء عــلــى إمــكــانــات وقـــدرات 

المعرض  ضــم  حين  فــي  قّيمة،  فــرديــة 

سمحت  الــتــي  لـــمـــبـــادرة «وثـــــق»  قــســًمــا 

لـــلـــمـــشـــاركـــيـــن بــــاإلســــهــــام فــــي صــيــاغــة 

تراثها  على  واإلطــالع  القطرية  الثقافة 

اآلخرين. مع  ومشاركتها  وماضيها 

«مـــال لــوَّل ٣» يوثــق تاريـــخ السيـارات فـي قطر
يقام بالتعاون بين متحف قطر الوطني ومركز مواتر

ــــــراث ــــــت ــــة وال ــــاف ــــق ــــث ــــال ـــــرض يــــعــــكــــس شــــغــــف الــــمــــجــــتــــمــــع ب ـــــع ـــــم ال

الــفــنــانــة  طـــرحـــت   :]  – الـــــدوحـــــة 
ـــنـــصـــف ورشـــــــة فـــنـــيـــة بـــعـــنـــوان  فـــاطـــمـــة ال
«كـــاركـــتـــر ديــــزايــــن» فـــي بـــث مــبــاشــر عبر 
الحساب الخاص لمركز الدانة للفتيات على 
المنتسبات  بتعليم  قامت  حيث  إنستغرام، 
أســـاســـيـــات رســــم الــشــخــصــيــات الــكــرتــونــيــة 
عن  الحديث  خالل  من  احترافية،  بطريقة 
هذا  مبدع  عليها  يسير  التي  الخطوات  أهم 
الالزمة  لــألدوات  التطرق  مع  الفني،  الشكل 
وطرق  الكرتونية  الشخصيات  رسم  إلنجاز 
وأشكال معالجتها فنًيًًا، ومن المزمع أن يتم 
تقديم الورشة في تمام الساعة السابعة مساء 
السياق  هذا  وفي  كاملة.  ساعة  مــدار  وعلى 
طاقة  نــمــلــك  اآلن  الــنــصــف:  فــاطــمــة  تــقــول 
كبيرة في مجال رسم الكرتون الذي أصبح 
خالل السنوات األخيرة أكثر األعمال جاذبية 
لألطفال فضًالًً عن أنه يلقى قبوًال واهتماًما 
شخصيات  أن  كما  الكبار،  جانب  من  ا  أيًضًً
الـــكـــرتـــون تــفــتــح مـــواهـــب الــطــفــل وتــنــســج 
ا بأن الكثير من  عالقاته بالعالم حوله، علًمًً
تلك الرسومات قادرة على تحريك قدراته 

وعلى  هــذا  واإلبـــداع.  التأمل  على  ومخيلته 
ا  الرغم من تأثر الفنانة فاطمة النصف كثيًرًً
وبالفن  القديمة  العالمية  الكرتون  بــأفــالم 
البيئة  واقـــع  مــن  لــه  تضيف  لكنها  الــيــابــانــي 
يخصها  به  تأثرت  ما  كل  ليصبح  القطرية، 
في  ذلك  بعد  لتعكسه  نظرها،  ووجهة  هي 
وتــصــور  يومياتها  تــتــنــاول  رســومــات  هيئة 

أحداثًا تعيشها وتعكسها على الورق.

ورشة عن أساسيات الرسوم الكرتونية

الدوحة- [:
فــــي جــلــســة مـــبـــاشـــرة عــبــر 
تطبيق زووم استعرض الكاتب 
ضمن  الرشيد  النصر  أبو  علي 
مـــــبـــــادرة «كــــاتــــب وكــــتــــاب»، 
اصـــــــــــــداره األدبـــــــــــي الـــجـــديـــد 
«تــــجــــارب نــســويــة رائــــــدة في 
الــعــمــل الــتــطــوعــي واإلنــســانــي» 
مــــؤخــــراً  طـــرحـــتـــه  والــــــــذي   ،
قــطــر الــخــيــريــة، مــوضــحــاً أن 
يندرج  التوثيقي  الــكــتــاب  هــذا 
العمل  ثقافة  نشر  إطار  ضمن 
اإلنساني وغرس قيم التطوع، 
ونقل التجارب الناجحة لتكون 
قدوة لألجيال القادمة، مشيراً 
النسائية  الشخصيات  أن  إلــى 
التي تم استعراض تجاربها في 
بدرية  المفتاح،  شيخة  الكتاب 
الــيــاقــوت، واســتــقــالل الــبــاكــر، 
شخصيات ذات باع طويل في 

مــجــال الــعــمــل الــتــطــوعــي، كما 
تلقائية  تكن  لم  تجاربهن  أن 
تتمتع  شــخــصــيــات  إنـــهـــن  بـــل 
من  ومتنوعة  واســعــة  بخبرة 
ـــوعـــوي، ويــمــتــلــكــن  ـــت الــعــمــل ال
جـــــهـــــوًدا واضــــحــــة فــــي حــشــد 
الـــدعـــم لــلــعــمــل اإلنـــســـانـــي من 
المعارض  و  الــمــزادات  خــالل 

الخيرية.
شيخة  قـــالـــت  جــانــبــهــا  مـــن 
هي  األولى  البذور  أن  المفتاح 
أســـــاس كـــل عــمــل فــــإن كــانــت 
الــــبــــذرة ســلــيــمــة تــنــتــج ثـــمـــاًرا 
طــيــبــة مــــن أخــــــالق حــمــيــدة، 
غــرســت  والـــدتـــهـــا  أن  مـــؤكـــدة 
فيها حب الخير وروح التطوع 
في  تربت  فقد  الطفولة،  منذ 
مــجــتــمــع مــتــمــاســك، وعــائــلــة 
كــريــمــة تــتــفــانــى فـــي الــعــطــاء 
ومساعدة اآلخرين، وتحدثت 

العمل  في  تجاربها  بداية  عن 
الــتــطــوعــي فـــي الـــمـــدرســـة ثم 
الجامعة وعن بعض الزيارات 
ــتــي أقــامــتــهــا لــبــعــض الـــدول  ال

لمساعدة الطالب.
بـــدورهـــا أوضـــحـــت بــدريــة 
هــي  األســــــــــرة  أن  الـــــيـــــاقـــــوت 
ــتــي تعلم  الــمــدرســة األولـــــى ال
الـــخـــيـــر، و أنـــهـــا ورثــــــت حــب 
ــتــهــا و بــعــد  الـــخـــيـــر مــــن عــائــل
طوكيو،  إلى  وسفرها  زواجها 
أتيحت لها الفرصة للمشاركة 
فـــي مـــعـــرض خـــيـــري لــفــائــدة 
شـــعـــرت  و  وشــــاتــــيــــال  صــــبــــرا 
المجال،  هــذا  إلــى  تنتمي  أنها 
وقــــررت الــدخــول إلـــى مجال 
تنقطع  ولــم  التطوعي،  العمل 
مؤكدة  الوقت،  ذلك  منذ  عنه 
هذا  فــي  العمل  ستواصل  أنــهــا 

المجال.

تجارب نسوية رائدة في العمل التطوعي
ضمن جلسات «كاتب وكتاب»

غالف الكتاب 

مزيمز ضيف معهد 
الجزيرة.. الخميس

 :] الدوحة- 
يــــســــتــــضــــيــــف مـــعـــهـــد 
الجزيرة لإلعالم على 
مـــنـــصـــة اإلنـــســـتـــغـــرام 
ضــــــــمــــــــن نـــــــافـــــــذتـــــــه 
األسبوعية  التفاعلية 
«نــصــف ســاعــة مـــع..» 
مزيمز  محمد  المذيع 
الخميس  مساء  وذلــك 
الـــمـــقـــبـــل، فـــــي تـــمـــام 
الساعة العاشرة مساًء، 

اإلعــالمــيــة،  مزيمز  لــبــدايــة  الــحــديــث  يتطرق  حيث 
وعـــن تــحــديــات الــتــغــطــيــات اإلخــبــاريــة الــتــي تــواجــه 
المذيع. وسيستضيف البرنامج مساء كل خميس في 
وخبرائه  المعهد  مدربي  من  عــدًدا  المقبلة  حلقاته 
يعرفها  ال  قد  التي  المهنية  مسيرتهم  عن  للحديث 
الــكــثــيــرون عــنــهــم. وأعـــلـــن الــمــعــهــدعــن تــنــظــيــم ١٤ 
مهارات  دورة  هــي:  المقبل،  أغسطس  خــالل  دورة 
كتابة  التلفزيوني،  التقديم  واإللقاء،  الصوت  تركيز 
عبر  الــبــث  تقنیات  التحریریة،  المعاییر  الـــروايـــة، 
العربّیة  اللغة  مهارات  الموبایل،  صحافة  اإلنترنت، 
مهارات  الرقمّیة،   المنصات  تسویق  لإلعالمیین، 
االجــتــمــاعــي،  الــتــبــاعــد  إتيكيت  واإلقـــنـــاع،  الــتــفــاوض 
الدوبالج والتعليق الصوتي، التفكیر التصمیمي، فن 
التحدث أمام الجمهور، تخطیط وإدارة المؤسسات.

الدوحة- هيثم األشقر:

فــعــالــيــات   M٧ مـــنـــصـــة  أطـــلـــقـــت 

اإلنــتــرنــت»،  عبر  بــرنــامــج «اإلرشـــاد 

 ٣٠  -٦) الــفــتــرة  خــــالل  يـــقـــام  ــــذي  ال

إلى  يــهــدف  والـــذي  الــجــاري)،  يوليو 

تعريف المبدعين في كافة مجاالت 

المتعلقة  المواضيع  على  التصميم، 

كما  اإلبــداعــيــة.  حــقــولــهــم  بمستقبل 

يــــرّكــــز الـــبـــرنـــامـــج عـــلـــى مــجــمــوعــة 

ـــل  ـــمـــواضـــيـــع، ويـــشـــِكّ واســــعــــة مــــن ال

المبدعين  مــن  المقبل  للجيل  عــونــاً 

مــن أجـــل تــوســيــع مــهــاراتــهــم. حيث 

انــطــلــقــت فــعــالــيــات الــبــرنــامــج أمــس 

بـــجـــلـــســـة «كـــيـــفـــيـــة كــــتــــابــــة عــــرض 

سينمائية»،  منحة  عــلــى  لــلــحــصــول 

ريــم  مــن  كــل  عليها  أشــرفــت  والــتــي 

مــــصــــراوة، وصــانــعــة األفـــــالم آمــنــة 

الخميس  يـــوم  تــقــام  فــيــمــا  الــبــنــعــلــي. 

المقبل جلسة بعنوان «مفهوم الفكر 

تــومــاس  د.  لــلــمــدرب  الــتــصــمــيــمــي» 

ألن   M٧ مــنــصــة  وتــســعــى  مـــوديـــن. 

بالصناعة  مهتم  لكل  مساحة  تكون 

اإلبداعية، سواء كانوا هواة أو أعمال 

مـــؤســـســـة، وحـــاضـــنـــة لــلــمــصــمــمــيــن 

والــذيــن  المجال  فــي  رســوخــاً  األكــثــر 

أعمالهم  نطاق  توسيع  إلى  يتطلعون 

مع  المشترك  والعمل  جــّدي،  بشكل 

الــخــبــراء الــذيــن يــقــدمــون الــتــدريــب 

الــنــاشــئــة  ــمــواهــب  ــل ل الــعــمــل  وورش 

والــــــعــــــروض األخــــــــرى الــــتــــي تــلــبــي 

سيقدم  كما  المصممين.  احتياجات 

دولــــيــــة  مـــــعـــــارض   «٧ «مــــشــــيــــرب 

وللعامة.  للمصممين  ومحلية 

السليطي  مــهــا  تــؤكــد  جــانــبــهــا  مــن 

المشهد  نمو    ،«٧ مشيرب  «مــديــرة 

عدًدا  شهد  حيث  قطر،  في  اإلبداعي 

أكـــبـــر مـــن الــمــصــمــمــيــن والــشــركــات 

نمو  يواكب  لم  ذلك،  ومع  اإلبداعية. 

بعد  يتم  ولم  اإلبداعي  البيئي  النظام 

كيفية فهم ودعم األعمال اإلبداعية. 

ـــــه تــــم إنــــشــــاء هـــذه  ـــــى أن مـــشـــيـــرة إل

النظام  وبناء  دعم  لمواصلة  المنصة 

مراحله  جميع  فــي  اإلبــداعــي  البيئي 

وجــــوانــــبــــه، ولـــتـــزويـــد الــمــصــمــمــيــن 

لتحقيق  الــالزمــة  واألدوات  بــالــدعــم 

قطر  أن  مــوضــحــة  الــذاتــي.  االكــتــفــاء 

بــــصــــدد تـــطـــويـــر صــــنــــاعــــات أخــــرى 

للشركات  مسبوقة  غير  فرًصا  تمثل 

خالل  ومن  والمستثمرين.  الصغيرة 

هـــذه الــمــنــصــة ســيــتــم تــوفــيــر فــرص 

أعمالهم  بــيــن  والــربــط  للمبدعين، 

توجيه  مــن  يتمكنوا  حتى  الصغيرة 

ـــعـــض بــــهــــدف تــوســيــع  ـــب بـــعـــضـــهـــم ال

في  الثغرات  ومعالجة  البيئي  النظام 

اإلبداعية. الصناعة 

M٧ تطلـق برنامــج «اإلرشــاد عبر اإلنترنت»
لدعم المبدعين في كافة مجاالت التصميم

مبنى مشيرب
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مصطفى: - أشرف  الدوحة 

ــــشــــارك قـــطـــر فــــي مـــســـابـــقـــة الـــفـــن  ت
مــدريــد  فـــي   «١٩ «كوفيد-  الــتــشــكــيــلــي 
منظمة  بتنظيمها  تقوم  والتي  بإسبانيا 
يــشــارك  حــيــث   ،ACW بــالحــدود الــفــن 
 ١٥٠ بــيــن  مـــن  قــطــر  مـــن  مــتــســابــقــا   ٢٩
وتـــعـــتـــمـــد  ـــــــــة،  دول  ٢٥ مـــــن  مـــتـــســـابـــقـــا 
الــــمــــشــــاركــــات الـــقـــطـــريـــة عـــلـــى فــنــانــي 
والتي   «١ رسمة  بيت  كل  «من  مسابقة 
الــتــابــع  الــبــصــريــة  الــفــنــون  مــركــز  نظمها 
ـــوزارة الــثــقــافــة والــريــاضــة، إلــى جانب  ل

الفنانة  تقوم  بينما  آخــريــن،  مشاركين 
القطرية  المشاركات  بتنظيم  البدر  منى 
بــالــمــســابــقــة. وتـــعـــد الــمــرحــلــة الــحــالــيــة 
قبل  المرحلة  هي  المسابقة،  عمر  من 
التحكيم  لجنة  قــامــت  حــيــث  الــنــهــائــيــة، 
 ١٥٠ في منظمة الفن بالحدود باختيار 
بعد  النهائية،  للتصفيات  المتأهلين  من 
أن تـــم انــتــقــاؤهــم مـــن مـــا يـــقـــرب مــن 
 ٣٠ بأنه تم اختيار  ١٠٠٠ مشاركة، علماً 
المنتظر  ومــن  فــئــة،  كــل  فــي  فنيا  عمال 
أن يــشــهــد أوائـــــل أكــتــوبــر اإلعـــــالن عــن 
جائزة  هناك  وستكون  فائزين،  ثمانية 

والتصوير،  الرسم  في  عمرية  فئة  لكل 
والتصوير  الــرســم  فــي  مجموعة  ولــكــل 

الفوتوغرافي.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق تــــقــــول الـــفـــنـــانـــة 
مــنــى الـــبـــدر فـــي تــصــريــحــات لــــ [ 
إلـــغـــاء  فــــي  ســـاهـــمـــت  الــتــكــنــولــوجــيــا  إن 
البعد  وقــت  في  السيما  المسافة  حاجز 
إطار  وفي  علينا.  المفروض  االجتماعي 
كونها  بين  خاللها  تجمع  التي  جهودها 
مجال  في  ومتخصصة  تشكيلية  فنانة 
أنها  إلى  أشــارت  المعلومات  تكنولوجيا 
تعاونت خالل الفترة األخيرة مع العديد 

من الجهات الرسمية في الدولة إلعداد 
من  االفتراضية  الــمــعــارض  مــن  العديد 
تصميم  عــلــى  واإلشــــراف  اإلنــشــاء  حــيــث 
بتنسيق  المساهمة  عن  فضالً  المعرض، 
بُعد،  عن  المقامة  الفعاليات  من  العديد 
وأوضــــحــــت أنـــهـــا ســـعـــت خــــالل الــفــتــرة 
الماضية إلى توظيف مجال دراستها في 
المعلومات  تكنولوجيا  هندسة  تخصص 
تــواصــل  أجــل  مــن  الفنية  الــمــجــاالت  فــي 
مشيدة  التشكيلي،  الحراك  واستمرارية 
بــفــكــرة الــمــســابــقــة الــتــي تــقــام مــن قبل 
حاجتهم  ظل  في  حدود  بال  فن  منظمة 

الفعاليات. من  النوعية  لتلك 
تستهدف  المسابقة  هذه  أن  إلى  يشار 
األطفال والمراهقين خالل فترة التزام 
الــجــلــوس فــي الــمــنــزل، ويــتــم مــن خالل 
لــغــة  الـــفـــن  أن  عــلــى  ــتــأكــيــد  ال تــنــظــيــمــهــا 
الكثير  حــل  بــإمــكــانــه  ورمـــزيـــة  عــالــمــيــة 
مـــن األزمـــــات الــنــفــســيــة الــمــتــولــدة لــدى 
كورونا،  جائحة  انتشار  نتيجة  األطفال 
حــيــث إن إنـــشـــاء عــمــل فــنــي هـــو نــشــاط 
بمعالجة  لــألطــفــال  ويسمح  د  مــهــِدّ غير 
الــمــشــاكــل الــصــعــبــة بــطــريــقــة إبــداعــيــة، 
ثالث  إلى  المسابقة  تقسيم  تم  بأنه  علماً 

فئات عمرية، هي: من ٤ إلى ٩  أعوام، 
حتى   ١٥ ومــن  عاما،   ١٤ ١٠حتى  ومــن 
كل  من  الفائزون  وسيحصل  عاما.   ١٨
فــئــة عــمــريــة عــلــى جـــائـــزة مـــن الــراعــي 
من  عددا  سيستلهم  والــذي   ECOALF
تــصــامــيــمــه مــن خـــالل لــوحــات األطــفــال 
وبيعها،  األعــمــال  جميع  عــرض  وسيتم 
للعائالت  األمــوال  جمع  أجــل  من  وذلــك 
جميع  فــي  كوفيد-١٩،  مــن  الــمــتــضــررة 
غير  منظمات  خــالل  مــن  العالم  أنــحــاء 
عنها  اإلعـــــالن  ســيــتــم  أخــــرى  حــكــومــيــة 

. ً الحقا

قطــر تشارك في مسابقة عالمية للفن التشكيلي
لرصد إبداعات األطفال والمراهقين خالل فترة الحجر

الريادة  مركز  يطرح   :] الدوحة- 
والرياضة  الثقافة  لـــوزارة  التابع  للفتيات 
ــفــائــدة  ال لــتــقــديــم  تـــهـــدف  جـــديـــدة  دورة 
الصيفية  اإلجـــازة  فترة  خــالل  للمنتسبات 
األطلنطي  شمال  كلية  مع  بالتعاون  وذلك 
ــتــيــح مــــن خـــــالل بـــرنـــامـــج زوم  حـــيـــث، ت
 ILETS محاضرات في التحضير الختبار
من أجل إعداد المشاركين وتدريبهم على 
تــقــنــيــات االخــتــبــار وآلــيــتــه لــلــحــصــول على 
تبدأ  أن  المقرر  ومــن  المطلوبة،  الــدرجــة 
الدورة من يوم األحد  المقبل الموافق ١٢ 
مــدار  على  يوليو   ٢٣ حتى  وتستمر  يوليو 
عصراً  الرابعة  الساعة  من  يوميا  ساعتين 
على  الــدورة  وتعمل  مساء،  الثامنة  وحتى 
التعريف باختبار ILETS الدولي وطريقة 
الــتــســجــيــل فـــيـــه، والـــتـــعـــرف عــلــى أقــســام 

فضالً  عليها،  ــتــدرب  وال األربــعــة  االخــتــبــار 
عن التدرب على استراتيجيات االختبار مع 
وإجراءاته،  أجزائه  لكافة  مكثفة  ممارسة 
مستوى  لتحديد  اختبار  سيتم  بــأنــه  علماً 
الحضور  أولــويــة  تكون  أن  على  طالب  كــل 
هــذا  وفـــي  الـــــدورة،  هـــذه  فــي  للمسجلين 
عملية  استمرار  عن  المركز  أعلن  السياق 

التسجيل حتى يوم ١٠ يوليو الجاري.

«ريادة الفتيات» 
ILETS يطرح دورة

ً

«راوي  مــبــادرة  أصـــدرت   :] الدوحة- 
الــــكــــتــــب» عــــنــــاويــــن جــــديــــدة عـــبـــر تــطــبــيــقــهــا 
اإللـــكـــتـــرونـــي الــمــخــصــص لــلــكــتــب الــمــســمــوعــة 
الـــمـــتـــوفـــرة عــلــى أجـــهـــزة الــتــابــلــت والـــهـــواتـــف 
الــمــحــمــولــة، ووجــهــت الــمــنــصــات اإللــكــتــرونــيــة 
المجتمع  ألفـــــراد  رســائــلــهــا  للتطبيق  الــتــابــعــة 
قضاء  في  الــفــراغ  أوقــات  باستغالل  وطالبتهم 
بتوفيرها  تــقــوم  الــتــي  الــكــتــب  مــع  ممتع  وقـــت 
بطريقة سهل الوصول إليها في زمن الكورونا، 
ــتــيــح عـــنـــاويـــن فــــي كـــافـــة الـــمـــجـــاالت  حـــيـــث ت
المختلفة من الكالسيكيات مثل أثر العرب في 
يجيب  الذي  الكتاب  وهو  األوروبية،  الحضارة 
من خالله عباس العقاد عن األثر الذي خلفته 
الثقافة العربية واإلسالمية في أوروبا، والكتب 
األدبـــيـــة مــثــل كــتــاب الــراقــصــون تــحــت المطر 
حــيــث يــفــرد الــدكــتــور ســاجــد الــعــبــدلــي معنى 
المتميز  الــصــوتــي  األداء  عبر  الــحــيــاة  وحقيقة 
والموضوعات،  العناوين  مــن  الكثير  وغيرها 

فيما قامت مبادرة «راوي الكتب» بتخصيص 
جانب كبير من اهتمامها بكتب األطفال حيث 
من  النوعية  لتلك  قويا  حضورا  التطبيق  يشهد 
متخصصة  كتب   ٥ على  سيشتمل  حيث  الكتب 
فــي هـــذا الــمــجــال مــن الــكــتــابــة، حــيــث يهدف 
على  العربية  العناوين  توزيع  إلى  الكتب  راوي 
الــمــنــصــات الــصــوتــيــة فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم. 
التوزيع  قــنــوات  تطوير  على  الــمــشــروع  ويعمل 
العربية  والكتب  العربي  المحتوى  تدعم  التي 
في  نوعه  من  األول  المشروع  ويعد  الصوتية، 
ويقّدم  العربية،  باللغة  المسموع  للكتاب  قطر 
خدمات  إجــمــاالً  والــعــربــي  الــقــطــري  للمجتمع 
والتوعية  التعليمية،  الــتــوعــيــة  نــشــر  تستهدف 
الــثــقــافــيــة، كــمــا يــعــمــل الــمــشــروع عــلــى تطوير 
انتشار األدب العربي من خالل الكتب الصوتية 
والوصول إلى قّراء أكثر عن طريق التطبيقات 
الرقمية، نظراً لميل الكثير من األشخاص إلى 

هذا التوجه الجديد في القراءة.

عناوين جديدة على تطبيق «راوي الكتب»

تــنــظــم  قــــنــــا:  الدوحة- 
مــؤســســة الـــدوحـــة لــألفــالم 
ورشة عن بُعد حول صناعة 
القصيرة،  الوثائقية  األفالم 
وذلـــــك خــــالل الــفــتــرة من 
(٢٢ يوليو- ٢٢أكتوبر) بواقع 
ثالث محاضرات أسبوعية، 
وذلـــــــــــك بـــــهـــــدف تـــقـــديـــم 
مـــــهـــــارات جــــديــــدة يــمــكــن 
اللغة  اكــتــشــاف  خاللها  مــن 
السينمائية ونقل المشاركين 
إلــــــــــى مـــــــراحـــــــل جـــــديـــــدة 
فــــي دربــــهــــم نـــحـــو تــغــيــيــر 
بقصصهم.  والـــبـــوح  الــعــالــم 
األفــالم  صانعو  وسيكتسب 
في هذه الورشة خبرة حية 
األفـــالم  صــانــع  مــع  بعملهم 
«ريثي  الفرنسي  الوثائقية 
بــــان» الــــذي رشـــح لــجــائــزة 
يتعرفون  حيث  األوســكــار، 
على طرق السرد من خالل 
والثقافة  الذاكرة  مع  العمل 
والــــهــــويــــة الكـــتـــســـاب فــهــم 
الشخصية  للتقاليد  متعمق 

واالحــــتــــفــــاالت والــمــجــتــمــع 
والــــتــــاريــــخ الـــشـــفـــوي الــــذي 
يختص به أي بلد، وستحفز 
هـــذه الـــورشـــة الــمــشــاركــيــن 
عــــلــــى إيـــــجـــــاد ســـرديـــتـــهـــم 
الــــتــــي تــــغــــوص فـــــي فــكــرة 
بعيشهم  والــجــذور  الثقافة 
واستنشاقهم  ومعايشتهم 
حــيــاة مــواضــيــع أفــالمــهــم. 
الــدوحــة  مؤسسة  وحـــددت 
لــألفــالم ١١ يــولــيــو الــجــاري 
ــتــســجــيــل  ــل آخــــــــر مـــــوعـــــد ل
موقع  خــالل  من  للراغبين 

يشترط  حــيــث  الــمــؤســســة، 
لــلــمــتــقــدم إرســـــــال رســـالـــة 
مــخــتــصــرة يـــشـــرح أســبــاب 
رغــبــتــه فـــي الـــتـــقـــدم لــهــذه 
طولها  يتجاوز  (ال  الــورشــة 
صفحة واحــدة) مع مقترح 
لــفــيــلــم وثــائــقــي قــصــيــر أو 
مـــعـــالـــجـــة فـــيـــلـــم وثـــائـــقـــي 
طولها  يــتــجــاوز  (ال  قصير 
صفحة واحدة) مع ملخص 
لألعمال السابقة إن وجدت 
وســـيـــرة ذاتـــيـــة مــخــتــصــرة 
لــتــرســل فــي وثــيــقــة واحـــدة 

أو  وورد  ـــــف  مـــــل (فــــــــــي 
ــبــريــد  ــل ل  (PDF بـــصـــيـــغـــة 
doclab@ اإللـــكـــتـــرونـــي 
.dohafilminstitute.com

وسيقسم المشاركون إلى 
فــــرق صــغــيــرة، يــصــنــع كل 
فريق منهم عمله الوثائقي 
القصير الذي يتمحور حول 
والــعــزلــة،  الحبس  مــواضــيــع 
بـــحـــيـــث تـــتـــضـــافـــر جـــهـــود 
سلسلة  لصناعة  معا  الفرق 
من  ومتماسكة  مترابطة 
فيلم  أو  الوثائقية  األفــــالم 

على  مقسم  طويل  وثائقي 
فـــصـــول. ويـــتـــنـــاول الــجــزء 
مراحل  الــورشــة  مــن  األول 
اإلنــتــاج،  قبل  ومــا  التطوير 
أمـــا الـــجـــزء الــثــانــي فــســوف 
يـــتـــمـــحـــور حـــــــول اإلنـــــتـــــاج 
والـــمـــونـــتـــاج وعــمــلــيــات ما 
سيطلب  فيما  اإلنــتــاج.  بعد 
مـــن كـــل مـــشـــارك تــصــويــر 
مقاطعه ورفعها على حدة 
لكي يــقــوم مـــدرب الــورشــة 
المجموعة  أعــضــاء  وبــاقــي 
بـــتـــقـــيـــيـــمـــهـــا وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا. 
سيعايش  البرنامج  وبنهاية 
صناعة  تجربة  المشاركون 
الفيلم. وسيكون هناك عدد 
المحترفين  المدربين  من 
الــــــــــذيــــــــــن ســـــــيـــــــرشـــــــدون 
مختلف  فـــي  الــمــشــاركــيــن 
على  العملية،  هذه  مراحل 
أن يلتزم من وقع االختيار 
عليهم بالمشاركة في جميع 
مراحل الورشة من بدايتها 

حتى نهايتها.

ورشة لصناعة األفالم الوثائقية «عن بُعد»
الراشد  علي  الفنان  يستعد   :] الدوحة- 
لــطــرح ســنــجــل جــديــد بــعــنــوان «روحــــي ويـــاك» 
يوسف،  زيــاد  توزيع  المالكي،  صباح  كلمات  من 
هــذا  وفــي  الــعــيــســى.  لمثنى  الموسيقي  والــتــوزيــع 
سيتم  األغــنــيــة  أن  لـــ [  الــراشــد  أكــد  الــســيــاق 
ــلــة عــلــى  ــيــلــة الــمــقــب ــقــل طـــرحـــهـــا خـــــالل األيــــــام ال
عن أمله أن  منصات التواصل االجتماعي، معرباً 

انتهاء  بعد  لطبيعتها  الغنائية  الساحة  تعود 
الساحة  أن  على  مــؤكــداً  كــورونــا،  أزمــة 

أي  تحت  تتوقف  أن  يمكن  ال  الفنية 
ظــروف بــل أنــهــا تــتــواءم مــع األوضــاع 
زيارة  تمنيت  مضيفاً:  بدائل.  وتوجد 

ذلك  أن  ورغم  العربية،  الدول  جميع 
من  مكنتني  األغنية  أن  إال  يحدث  لم 
الــتــواجــد فـــي كـــل تــلــك الــــدول وأصــبــح 

لـــدي جــمــهــور فــي كــافــة أرجـــاء 
الــعــالــم الــعــربــي مــن خــالل 

مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، الــتــي 
كــــانــــت لــــهــــا مـــســـاهـــمـــة 
غـــــايـــــة فــــــي األهــــمــــيــــة 
فــــــــي هــــــــــذا الـــــــوقـــــــت. 
وعــــلــــى ذلــــــك أوجـــــب 

تلك  عــن  يتحدث  مــن  على  الــراشــد  علي  الــفــنــان 
مع  مــتــصــالــحــاً  يــكــون  أن  الــمــواقــع  مـــن  الــنــوعــيــة 
تجافي  ال  سليمة  بطريقة  عنها  ويتحدث  ذاتــه 
الـــواقـــع، لــكــنــه فــي اآلن ذاتـــه أكـــد عــلــى ضـــرورة 
تــكــثــيــف إقــامــة الــحــفــالت بــطــريــقــتــهــا الــمــتــعــارف 
السعي  سبيل  في  وذلك  األزمة،  انتهاء  بعد  عليها 
أن  على  مؤكداً  لطبيعتها،  الفنية  الحياة  إلعــادة 
إلى  دائمة  بصورة  يحتاجون  الفنانين 
الجمهور  يــحــتــاج  كــمــا  الــجــمــهــور، 

الحفالت.  خالل  من  للقائهم 
الـــفـــنـــان  أداء  أن  وأضــــــــاف 
حاضراً  كــان  إن  تماماً  يختلف 
يستطيع  كــمــا  الــجــمــهــور  أمـــام 
جمهوره  طبيعة  على  التعرف 
هــذا  وعـــلـــى  أغــنــيــة  أول  مـــن 
برنامجه  يغير  قد  األساس 
أن  خـــاصـــة  بـــالـــكـــامـــل، 
هــنــاك حــــواراً مــرئــيــاً 
وغـــيـــر مـــرئـــي يــتــم 
بــــــيــــــن الـــــمـــــطـــــرب 
وجــــمــــهــــوره خـــالل 

الغنائية. الحفالت 

«روحي وياك» جديد علي الراشد

ء ه ب ه بي
الساحة أن  على  اً 
أي  تحت  توقف 
ءم مــع األوضــاع 
زيارة  تمنيت  اً: 

ذلك  أن  ورغم   ،
من  مكنتني  غنية 
ك الــــدول وأصــبــح 

فــة أرجـــاء 
خــالل 

تــي 
مـــة 
ة 
.
ب 

جون ي ين
كــم الــجــمــهــور، 
من للقائهم 
وأضــــــــاف
تمام يختلف 
الــجــم أمـــام 
عل التعرف 
أ أول  مـــن 
األساس
بـــالـــك
ه
و
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شـــاركـــت  قــــنــــا:   - الـــــدوحـــــة 
الــدورة  أعمال  في  قطر  دولــة 
ــمــنــتــدى الــعــربــي  ــل الـــتـــاســـعـــة ل
الصيني على المستوى الوزاري 
تقنية  عبر  أمــس  انطلق  الــذي 
الــفــيــديــو كـــونـــفـــرانـــس. تـــرأس 
وفــــد دولــــة قــطــر فـــي أعــمــال 
محمد  الشيخ  سعادة  الـــدورة، 
بن عبد الرحمن آل ثاني نائب 
رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء وزيــر 
قطر  دولــة  وقالت  الخارجية. 
فــي كلمة أمـــام االجــتــمــاع: إن 
التعاون العربي الصيني يستند 
وتاريخ  مشتركة  مصالح  إلــى 
متقاربة  نظر  ووجهات  طويل 
العالمية،  القضايا  من  للكثير 
ازدهـــــــــار  أن  عــــلــــى  مـــــؤكـــــدة 
والصين  العربي  العالم  وأمــن 
يــتــطــلــب ُمـــضـــاعـــفـــة الـــتـــعـــاون 
والــعــمــل الــمــشــتــرك مــن خــالل 
والمشاريع  المؤسسات  تدعيم 
قضايا  يخدم  بما  المشتركة، 
شـــعـــوبـــنـــا ولـــتـــحـــقـــيـــق الـــســـالم 
اإلقليمي والعالمي. وأوضحت 
التي  والتحديات  التحوالت  أن 
علينا  تفرض  العالم  يشهدها 
ترتيب  إعــادة  أجــل  من  العمل 
الــعــالقــات الــدولــيــة وفــق رؤيــة 
والتضامن  التعاون  على  تقوم 
الشعوب،  كافة  بين  والتعايش 
السبيل  هــو  الــســالم  ألن  وذلـــك 
إلى مستقبل العالم واستقراره 
الــمــنــشــودة.  التنمية  وتــحــقــيــق 

ــقــضــيــة  ال أن  عـــلـــى  وأكـــــــــدت 
رأس  عــلــى  تــظــل  الفلسطينية 
ــــدة الــمــشــتــركــة  قـــائـــمـــة األجــــن
للعالم العربي والصين، وثّمنت 
لجمهورية  المستمرة  الجهود 
ُمناصرة  في  الصديقة  الصين 
وحقوقه  الفلسطيني  الــشــعــب 
الــمــشــروعــة فـــي نــيــل حــريــتــه 
وإنـــهـــاء االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي 
ــــوجــــب عــلــى  ألراضــــــيــــــه، مــــا يُ
الـــمـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي الـــقـــيـــام 
الحل  تحقيق  في  بمسؤولياته 
في  األســــاس  للقضية  الـــعـــادل 

الـــمـــنـــطـــقـــة، وفــــًقــــا لــــقــــرارات 
حل  ومــبــدأ  الــدولــيــة  الشرعية 
ــــادرة الــســالم  الـــدولـــتـــيـــن ومــــب
«إن  وأضـــــــافـــــــت  الــــعــــربــــيــــة. 
في  الــســالم  عملية  فــي  التعثر 
اســتــمــرار  عــن  نــاجــم  المنطقة 
المواثيق  لكل  إسرائيل  تجاهل 
واألعراف الدولية وإمعانها في 
صارخة  وانتهاكات  ممارسات 
الدولي  القانون  أحكام  تخالف 
وقــــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
ومــرجــعــيــات عــمــلــيــة الــســالم، 
وهــو األمـــر الـــذي ســيــؤدي في 

مصداقية  تــصــدع  إلــى  النهاية 
ومؤسساته».  الدولي  المجتمع 
وشّددت على أن ما زال الحل 
الوحيد  المخرج  هــو  السياسي 
طال  التي  السورية  األزمــة  من 
أمـــدهـــا بــكــل مـــا يــحــمــلــه ذلــك 
من تبعات إنسانية واقتصادية 
تجاوزت حدود سوريا، مؤكدة 
أن  الــدولــي  المجتمع  على  أن 
للتعامل  كــافــيــة  جــهــوًدا  يــبــذل 
مع الكارثة السورية وتعقيداتها 
سياسي  حل  إليجاد  المختلفة 
شــــامــــل لـــمـــعـــانـــاة الـــســـوريـــيـــن 

بــمــا يــحــفــظ وحـــــدة وســالمــة 
وسيادتها،  الــســوريــة  األراضـــي 
ووفــــق الــمــســار الــديــمــقــراطــي 
الـــذي يــنــشــده الــشــعــب الــســوري 
الـــشـــقـــيـــق. وأشــــــــارت إلـــــى أن 
العديد  يواجه  ليبيا  في  الوضع 
مــــن الـــتـــحـــديـــات وعـــلـــيـــنـــا أن 
نجّدد التزامنا بمساندة الدولة 
إلى  لــلــوصــول  وشعبها  الليبية 
وتشجيع  المنشود،  االستقرار 
أطرافها  بين  السياسي  الحوار 
وفـــًقـــا لــطــمــوحــات وتــطــلــعــات 
األزمــة  وحــول  الليبي.  الشعب 

جميعاً  «فــإنــنــا  قــالــت  اليمنية 
اســتــمــرار  إزاء  بــالــقــلــق  نــشــعــر 
حــــالــــة االنــــــســــــداد الـــســـيـــاســـي، 
لــحــل هـــذه األزمــــة الــتــي أدت 
إلـــى قــتــل وتــخــريــب وتــدمــيــر 
ــيــمــنــي  مــــــقــــــّدرات الـــشـــعـــب ال
الذي  األمــر  الحضاري  وتراثه 
أجل  من  التعاون  منا  يستلزم 
يحفظ  األزمة  لهذه  حٍد  وضع 
لــلــيــمــن وحــــدتــــه وســـيـــادتـــه، 
أن  عــلــى  شعبه  دمـــاء  ويــحــقــن 
يــكــون تــحــّركــنــا مــنــطــلــًقــا من 
مـــخـــرجـــات الــــحــــوار الــوطــنــي 
الخليجية  والــمــبــادرة  اليمني 
وقـــــــرار مــجــلــس األمــــــن رقـــم 
هــذا  أن  وأوضـــحـــت   .«٢٢١٦
ُـــعـــُد دلــــيــــالً عــلــى  ــــ الـــمـــنـــتـــدى ي
لـــلـــدول  الـــمـــشـــتـــركـــة  اإلرادة 
تثبيت  فــي  والــصــيــن  الــعــربــيــة 
جنوب  للتعاون  ناجح  نــمــوذج 
جــــنــــوب. وأضـــــافـــــت «نــتــطــلــع 
لتسريع  قــويــة  دفــعــة  يمثل  أن 
ـــرة الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة  ـــي وت
عــلــى الــمــســتــوى الـــوطـــنـــي من 
خــــالل عــمــل تــكــامــلــي يــواكــب 
بالعنصر  النهوض  مجهودات 
الـــبـــشـــري، وبــــنــــاء الــــقــــدرات، 
والتكنولوجيا  الخبرات  ونقل 
وزيــــــادة  األمـــــــــوال،  ورؤوس 
حــجــم الـــمـــبـــادالت الــتــجــاريــة، 
وخـــــلـــــق فـــــــرص االســــتــــثــــمــــار 
إغــــفــــال  دون  االقـــــتـــــصـــــادي 

للجانب الثقافي».
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ً

ــة ــي ــم ــال ــع ـــا ال ـــقـــضـــاي ــــن ال ــر م ــي ــث ــك ــل ـــقـــاربـــة ل ـــخ طـــويـــل ووجـــــهـــــات نـــظـــر مـــت ـــاري ـــت ـــصـــيـــن ب ــــع ال ـــطـــون م ـــب ـــرت ــــرب ي ــــع  ال

 التحوالت 
والتحديات 

تفرض علينا 
إعادة ترتيب 

العالقات الدولية 
وفق التضامن 
والتعايش بين 

الشعوب

 القضية 
الفلسطينية 

تظل على رأس 
قائمة األجندة 

المشتركة 
للعالم العربي 

والصين

الحل السياسي 
المخرج الوحيد 

من األزمة 
السورية  

ازدهار وأمن 
العالم العربي 

والصين يتطلب 
ُمضاعفة 

التعاون والعمل 
المشترك

مساندة الدولة 
الليبية وشعبها 

للوصول إلى 
االستقرار 
المنشود 

وتشجيع الحوار 
السياسي 

التعاون 
للحفاظ على 

اليمن ووحدته 
وسيادته وحقن 

دماء شعبه 

أعلنت   :]  - الــدوحــة 
والهجرة  الــتــأشــيــرات  دائـــرة 
فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة عن 
اســتــئــنــاف الــمــرحــلــة األولــــى 
ــاتــهــا فــــي مــركــز  ــي مــــن عــمــل
في  التأشيرة  طلبات  تقديم 
٥ يوليو  مــن  الــدوحــة اعــتــبــاراً 

الجاري. 
 وقالت الدائرة في تعميم 
ــــــه يـــمـــكـــن لــلــعــمــالء  لــــهــــا: إن
واالستمتاع  الطلبات  تقديم 
بــــــــإجــــــــراءات مـــحـــّســـنـــة فــي 
مــــــركــــــز تـــــقـــــديـــــم طـــلـــبـــات 
المملكة  إلى  الدخول  تأشيرة 
ـــواقـــع  الــمــتــحــدة الـــجـــديـــد وال
مــبــنــى  األول،  الـــطـــابـــق  فــــي 
الــنــعــيــمــي، شـــــارع عــقــبــة بن 

نافع، طريق المطار.
 ومـــــــن جـــانـــبـــهـــا أعـــلـــنـــت 
بالدوحة  البريطانية  السفارة 
عــبــر حــســابــهــا الــرســمــي على 
تــقــديــم  مــــركــــز  أن  تـــويـــتـــر 
البريطانية  التأشيرة  طلبات 
عودة  عن  يُعلن  الــدوحــة  في 
من  بــدًءا  للجمهور  استقباله 
إلى  ونوهت  الجاري  يوليو   ٥
العنوان  بنفس  الجديد  المقر 

المذكور أعاله. 
 وأشارت دائرة التأشيرات 
كجزء  أنــه  إلــى  تعميمها  فــي 
مــــن الـــتـــدابـــيـــر االحـــتـــرازيـــة 
والــصــحــّيــة، يــمــكــن لــلــعــمــالء 
الـــذيـــن قـــامـــوا بــحــجــز مــوعــد 
المراكز  زيـــارة  فقط  ُمسبق 
طلباتهم  لتقديم  الــُمــحــّددة 

الحيوية.  بياناتهم  وتسجيل 
الذين  العمالء  إن  وقالت:   
موعد  حجز  من  يتمكنوا  لم 
ُمـــســـبـــق فـــــي الــــمــــركــــز قــبــل 

تسجيل  يــمــكــنــهــم  اإلغــــــالق، 
ــــــى حـــســـابـــاتـــهـــم  الـــــدخـــــول إل
لــحــجــز مـــوعـــد جــــديــــد. كــمــا 
أكملوا  الــذيــن  للعمالء  يمكن 
قبل   GOV.UK على طلبهم 
يقوموا  لــم  لكنهم  اإلغــــالق، 
بـــحـــجـــز مــــوعــــد ُمـــســـبـــق فــي 
طلبات  تــقــديــم  مــراكــز  أحـــد 
الـــتـــأشـــيـــرة، الـــتـــقـــدم بــحــجــز 

موعد.
 وأوضــــحــــت الــــدائــــرة في 
تقديم  يتم  لــن  أنــه  تعميمها 
خـــدمـــات تـــأشـــيـــرة األولـــويـــة 
األولوية  والتأشيرة  الفائقة، 
ـــــتـــــأشـــــيـــــرات الــــــــزيــــــــارة)،  (ل
وتــأشــيــرة اإلقــامــة، وخــدمــة 
تــقــديــم الــطــلــب بـــدون موعد 

حتى اشعار آخر.
 وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــدابــيــر 
عند  الــصــحــّيــة  واإلجــــــــراءات 
دخـــــول الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
قالت الدائرة : ينصح العمالء 
بــاالحــتــيــاط عــنــد الــســفــر إلــى 
الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، نـــظـــراً 
لـــلـــعـــديـــد مــــــن اإلجــــــــــــراءات 
والــتــدابــيــر الــجــديــدة الــتــي تم 
المملكة  دخــول  عند  وضعها 

الـــمـــتـــحـــدة بــســبــب االنـــتـــشـــار 
المستمر لجائحة كوفيد-١٩، 
من  التحقق  الــمــفــّضــل  ومـــن 
أحدث المعلومات قبل السفر 
www.gov. / /:https عــلــى 

.uk-border-control /uk
 وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــتــدابــيــر 
والسالمة  الصحة  وإجــراءات 
الطلبات  تــقــديــم  مــراكــز  فــي 
قـــالـــت الـــــدائـــــرة: إنــــه كــجــزء 
إس  إف  تـــدابـــيـــر «فـــــي  مــــن 
للصحة  االحترازية  غلوبال» 
والــســالمــة الــهــادفــة لــلــوقــايــة 
بــالــتــمــاشــي  كوفيد-١٩،  مـــن 
الصحة  منظمة  توصيات  مع 
العالمية والسلطات والمراجع 
الـــمـــحـــلـــيـــة الـــمـــخـــتـــصـــة، قــد 
يــطــلــب مـــن الـــعـــمـــالء الــذيــن 
ــــــــــزورون مـــــراكـــــز تــقــديــم  ي
طــــلــــبــــات الــــتــــأشــــيــــرة لـــديـــنـــا 
االلــــــتــــــزام بــــالــــحــــفــــاظ عــلــى 
الــــمــــســــافــــة مـــــع اآلخـــــريـــــن، 
ــــحــــرارة  فـــحـــص درجــــــــات ال
الــوجــه.  كــمــامــات  ارتــــــداء  أو 
للعمالء  الدعم  توفير  وسيتم 
الـــذيـــن يـــشـــعـــرون بـــعـــوارض 
في  بما  كوفيد-١٩،  فيروس 

 ٣٧٫٣ ذلك الحمى (أعلى من 
أو  السعال  أو  مئوية)  درجــة 
صــعــوبــة الــتــنــفــس فـــي إعـــادة 
ــــة تـــقـــديـــم طــلــبــاتــهــم  جــــدول
إلـــى يـــوم آخــــر، إضـــافـــة إلــى 
مركز  أقــرب  إلــى  توجيههم 
لـــلـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة لــتــلــقــي 

المناسب. العالج 
 وأضــــــافــــــت أنـــــــه يــمــكــن 
ميزة  اخــتــيــار  أيــضــاً  للعميل 
إعـــــــــادة الــــُمــــســــتــــنــــدات عــبــر 
خـــــدمـــــة الـــــبـــــريـــــد الــــســــريــــع 
(مــتــوفــر بـــرســـوم رمـــزيـــة)، 
مركز  لــزيــارة  الحاجة  دون 
تـــقـــديـــم طـــلـــبـــات الـــتـــأشـــيـــرة 
ــــــهــــــم  الســـــــتـــــــعـــــــادة جــــــوازات
بـــعـــد اتــــخــــاذ الـــــقـــــرار بــشــأن 
عــدمــه.  أو  الـــتـــأشـــيـــرة  مــنــح 
وبــالــنــســبــة لــلــعــمــالء الـــذيـــن 
يرغبون بالعودة إلى المركز 
الســـتـــالم جـــــوازات ســفــرهــم 
بــعــد اتـــخـــاذ الــــقــــرار، ســيــتــم 
«في  قبل  من  بهم  االتــصــال 
لــتــرتــيــب  غـــلـــوبـــال»  إس  إف 
عـــمـــلـــيـــة اســـــتـــــالم جــــــــوازات 
ســفــرهــم، عــن طــريــق حجز 

فقط. مسبق  موعد 

استئناف تقديم طلبات التأشيرة البريطانية بالدوحة 
دائرة التأشيرات والهجرة في المملكة المتحدة تعلن:

المطار طريق  النعيمي  مبنى  في  التأشيرة  لطلبات  جديد  مركز   
شـــاركـــت  قـــنـــا:   - الـــــدوحـــــة 
دولــــــــــة قـــــطـــــر، أمــــــــــس، فــي 
ــيــمــي  اجـــتـــمـــاع الــــتــــوافــــق اإلقــل
السالم  عملية  حــول  والــدولــي 
االتــصــال  عبر  أفغانستان  فــي 
المرئي، والذي افتتحه فخامة 
غني  أشـــرف  محمد  الــدكــتــور 
أفغانستان  جــمــهــوريــة  رئــيــس 
سعادة  وبمشاركة  اإلسالمية 
الــــدكــــتــــور عـــــبـــــداهللا عـــبـــداهللا 
رئـــــيـــــس الــــمــــجــــلــــس األعــــلــــى 
لــلــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة. تـــرأس 
محمد  السيد  سعادة  االجتماع 
حــنــيــف أتــمــر وزيــــر خــارجــيــة 

فيه  شارك  والذي  أفغانستان، 
٢٠ دولة ومنظمة دولية. وقد 
االجتماع  في  قطر  دولة  مّثل 

ســـعـــادة الـــدكـــتـــور مــطــلــق بــن 
مـــاجـــد الــقــحــطــانــي الــمــبــعــوث 
الــــخــــاص لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة 

والوساطة  اإلرهــاب  لمكافحة 
تطّرق  المنازعات.  تسوية  في 
تحقيق  أهمية  إلــى  االجــتــمــاع 
الـــتـــوافـــق اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي 
حـــــــول عـــمـــلـــيـــة الــــــســــــالم فــي 
جلوس  وضـــرورة  أفغانستان 
الــفــرقــاء األفـــغـــان إلـــى طــاولــة 
المفاوضات مع أهمية خفض 
واإلسراع  العسكرية  العمليات 
فـــي إطـــــالق ســـــراح األســـــرى، 
تـــمـــهـــيـــًدا لـــالنـــتـــقـــال لــمــرحــلــة 
الـــــمـــــفـــــاوضـــــات والــــــتــــــي مــن 
الدوحة  فــي  تبدأ  أن  المتوقع 

خالل الشهر الجاري.

 قطر تشارك باجتماع حول السالم في أفغانستان
 بحضور ٢٠ دولة ومنظمة دولية

الدول  أكدت  قنا:   - عّمان 
العربية والصين على أهمية 
زيـــــــــادة تـــعـــزيـــز «عــــالقــــات 
الــــشــــراكــــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــصــيــنــيــة الــعــربــيــة الــقــائــمــة 
عــــلــــى الــــــتــــــعــــــاون الــــشــــامــــل 
والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة الــــمــــشــــتــــركــــة 
لـــمـــســـتـــقـــبـــل أفــــــضــــــل»، بــمــا 
ــحــقــق الــتــنــمــيــة الــمــشــتــركــة  يُ
ــــبــــادلــــة  ــــمــــت والـــــمـــــنـــــفـــــعـــــة ال
والعمل  المشترك،  والكسب 
عــــلــــى إقــــــامــــــة «الـــمـــجـــتـــمـــع 
للمستقبل  الــعــربــي  الــصــيــنــي 
ـــحـــو الــعــصــر  الــــمــــشــــتــــرك» ن
يُسهم  بما  بيد/    /  يًدا  الجديد 
المستقبل  مجتمع  إقامة  في 
وعرض  للبشرية،  المشترك 
ذلــــك عــلــى الــقــمــة الــعــربــيــة 
ذلك  جــاء  المقبلة.  الصينية 
الصادر  عمان»  «إعــالن  في 

فــــي خـــتـــام أعــــمــــال الـــــدورة 
الـــوزاري  لالجتماع  التاسعة 
لــمــنــتــدى الـــتـــعـــاون الــعــربــي 
الــصــيــنــي الـــذي شــاركــت فيه 
ـــوفـــد تـــرأســـه  دولــــــة قـــطـــر ب
ســــعــــادة الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
نائب  ثــانــي  آل  عبدالرحمن 
وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس 
الــــخــــارجــــيــــة، وانـــطـــلـــق مــن 
الــعــاصــمــة األردنــــيــــة عــّمــان 
الرقمية  المنصة  عبر  أمــس 
بـــــرئـــــاســـــة مــــشــــتــــركــــة لــكــل 
مـــن أيـــمـــن الـــصـــفـــدي وزيـــر 
خــارجــيــة األردنــــيــــة، ووانـــج 
يي وزير الخارجية الصيني، 
خارجية  وزراء  وبــمــشــاركــة 
ـــــــدول األعـــــضـــــاء بــجــامــعــة  ال
ينوب  من  أو  العربية  الــدول 
عنهم واألمين العام لجامعة 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة. وســـّجـــل 

والصيني  الــعــربــي  الــجــانــبــان 
للدورة  اإليجابي  تقييمهما 
الــثــامــنــة لــالجــتــمــاع الــــوزاري 
بنجاح  عقدت  التي  للمنتدى 
١٠ يــولــيــو  فـــي بــيــجــيــن يــــوم 
تــّوجــت  والـــتـــي   ،٢٠١٨ عــــام 
بـــمـــشـــاركـــة كـــــل مـــــن أمـــيـــر 
الــشــيــخ صباح  دولـــة الــكــويــت 
ـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح،  األحــــمــــد ال
ورئـــيـــس جــمــهــوريــة الــصــيــن 
الــشــعــبــيــة شــــي جـــيـــن بــيــنــغ، 
الفعاليات  كافة  واستعرضا 
الـــــتـــــي أقــــيــــمــــت فــــــي إطــــــار 
الثامنة  الدورة  منذ  المنتدى 
وأعــربــا  الــــوزاري،  لالجتماع 
ــنــتــائــج  ــل ـــاحـــهـــمـــا ل ـــي عـــــن ارت
هذه  حققتها  التي  اإليجابية 
الجانبان  ووافــق  الفعاليات. 
على عقد قمة عربية صينية 
مـــن أجــــل الـــدفـــع بــالــشــراكــة 

االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــصــيــنــيــة إلـــى آفـــاق أرحـــب، 
وبـــــمـــــا يـــــخـــــدم الـــمـــصـــلـــحـــة 
على  لــلــجــانــبــيــن  الــمــشــتــركــة 
مـــوعـــد  تــــحــــديــــد  يــــتــــم  أن 
بين  بــالــتــوافــق  الــقــمــة  عــقــد 
الــجــانــبــيــن. وأشـــــادا مـــجـــّدداً 
بمبادرة «الحزام والطريق» 
الـــمـــطـــروحـــة مــــن الــرئــيــس 
الـــصـــيـــنـــي شــــي جـــيـــن بــيــنــغ، 
وبـــمـــا تـــطـــرحـــه مــــن فـــرص 
واعـــــدة لــلــتــعــاون والــمــنــفــعــة 
الـــمـــشـــتـــركـــة، واتـــفـــقـــا عــلــى 
ضـــــرورة مــواصــلــة الــتــعــاون 
المنفعة  وتحقيق  والــتــشــاور 
الــمــشــتــركــة لــكــال الــجــانــبــيــن. 
مشاورات  الجانبان  وأجــرى 
القضايا  أبـــرز  حــول  معّمقة 
السياسية الدولية واإلقليمية 

ذات االهتمام المشترك.

 المنتدى العربي الصيني يدعو لتعزيز الشراكة االستراتيجية
 لتحقيق التنمية المشتركة والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك
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طــرابــلــس - وكــــاالت: كشف 
مــــتــــحــــدث عــــســــكــــري لـــيـــبـــي، 
الــذي  األجنبي  الطيران  هوية 
الجوية  الوطية  قــاعــدة  ضــرب 
وتسبب  األحـــــد،  السبت/   لــيــل 
بــإلــحــاق أضــــرار مــاديــة فيها. 
اإلعالم  باسم  المتحدث  وقال 
الـــــحـــــربـــــي لـــعـــمـــلـــيـــة بــــركــــان 
المدني،  عبدالمالك  الغضب، 
مـــن نـــوع «مــيــراج  ــاً  إن طــيــران
لـــدولـــة  مـــمـــلـــوك   «٢٠٠٠-٩
اإلمــارات متورط في القصف. 
ولـــفـــت الـــمـــدنـــي فـــي تــصــريــح 
فــي «فيسبوك»  حــســابــه  عــلــى 
إلـــى أن الــطــائــرة أقــلــعــت من 
قاعدة براني الجوية المصرية 
الشرقية  الحدود  من  القريبة 
المجلس  أدان  ـــدوره،  ب لليبيا. 
األعلى للدولة الليبي، استهدف 
قــاعــدة الــوطــيــة، مــؤكــداً أن ما 
جــرى «يأتي في إطــار عرقلة 
أي محاولة لبناء جيش وطني 
المجلس  وأضــــاف  حــقــيــقــي». 
فـــــي بــــيــــان صـــــــــادر عــــنــــه أن 
«االعــــتــــداء يــشــكــك فـــي جــديــة 
الــــــــدول الــــتــــي تــــدعــــي ســعــيــهــا 
لــلــوصــول لــوقــف إطــــالق الــنــار 
وتقوم  ليبيا  فــي  سلمي  وحــل 
فـــي ذات الـــوقـــت بــدعــم هــذه 
األعـــمـــال اإلجـــرامـــيـــة». وأفـــاد 
الــبــيــان بــأن «االعـــتـــداء تــم من 
قبل طيران أجنبي غادر داعم 
في  حــفــتــر  خليفة  لــالنــقــالبــي 
نصر  لتحقيق  يائسة  محاولة 
االنـــتـــصـــارات  عــلــى  رداً  فـــــارغ 
الجيش  حققها  التي  المتتالية 
ضد  الــمــســانــدة  والــقــوة  الليبي 
وقال  األرض».  على  عصابته 
قــصــف  إن  الـــلـــيـــبـــي،  الـــجـــيـــش 
قـــاعـــدة الــوطــيــة لـــن يــؤثــر في 
مـــســـار األحـــــــداث والـــمـــعـــارك. 
جـــــاء ذلـــــك فــــي بـــيـــان صــــادر 
الجيش،  باسم  المتحدث  عــن 

العقيد محمد قنونو، وأضاف: 

«الــــضــــربــــة كــــانــــت مـــحـــاولـــة 

الميليشيات  مــعــنــويــات  لــرفــع 

لحفتر  الــمــوالــيــن  والــمــرتــزقــة 

جمهورهم  لــخــداع  ومــحــاولــة 

بأنه ال يــزال لهم الــقــدرة على 

الوقوف أمام تقدم قواتنا».

سيطر  الليبي  الجيش  وكان 

مايو  فــي ١٨  عــلــى «الــوطــيــة» 

سلسلة  ســيــاق  فـــي  الـــمـــاضـــي، 

ــــرزهــــا  انــــــتــــــصــــــارات، كـــــــان أب

اإلداريــة  الحدود  كامل  تحرير 

وكامل  وتــرهــونــة،  لطرابلس، 

وبلدات  الغربي،  الساحل  مدن 

بالجبل الغربي. 

مــــن جـــانـــبـــه طـــلـــب رئــيــس 

الـــــوزراء الــلــيــبــي فــايــز الــســراج 

من االتحاد األوروبي والدول 

القتال  فــي  الــدعــم  األوروبــيــة 

بقيادة  المتمردة  القوات  ضد 

حفتر.  خليفة  االنقالبي  اللواء 

وكــــتــــب الـــــســـــراج فــــي مـــقـــال 

األلمانية:  «فيلت»  بصحيفة 

«مــنــذ أكــثــر مــن ١٤ أســبــوعــاً 

الغربية  والمنطقة  وعاصمتنا 

تتعرض  بها  المحيطة  لليبيا 

لــلــضــرب عــبــر الــهــجــوم غير 

الـــشـــرعـــي وغــــيــــر األخــــالقــــي 

لجنرال مارق». وذكر السراج 

تــســتــســلــم  ــــن  ل حـــكـــومـــتـــه  أن 

بأن  مطلقاً  تسمح  ولــن  أبـــداً 

ديكتاتورية،  إلى  ليبيا  تتحول 

وأضــــاف: «أطــلــب الــيــوم من 

الـــــدول األوروبــــيــــة واالتـــحـــاد 

تحقيق  فــي  دعمنا  األوروبـــي 

ــــهــــدف»، مـــعـــربـــاً عــن  هــــذا ال

عــمــيــق امــتــنــانــه لــتــركــيــا الــتــي 

عسكرياً.  حكومته  تدعم 

من جانب آخــر قــال رئيس 

في  للنفط  الوطنية  المؤسسة 

إن  اهللا  صــنــع  مصطفى  ليبيا 

ميناء  دخــلــت  أجــنــبــيــة  قـــــوات 

السدرة النفطي شرقي البالد، 

القوات  بــأن  اهللا  صنع  وصـــرح 

هويتها-  يــحــدد  -لم  األجنبية 

التي دخلت ميناء السدرة تعمل 

السدرة  وميناء  عسكرته.  على 

هـــو أحــــد الـــمـــوانـــئ الــرئــيــســيــة 

ويبعد  الليبي،  النفط  لتصدير 

سرت  شــرق  كلم   ١٨٠ مسافة 

الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة قــــوات 

حفتر.  خليفة  المتقاعد  الــلــواء 

وأضــــــــاف رئــــيــــس الــمــؤســســة 

مرتزقة  أن  للنفط  الــوطــنــيــة 

دخلوا  الروسية  فاغنر  شركة 

جنوب  النفطي  الــشــرارة  حقل 

شــرقــي الــبــالد قــبــل ٢٥ يــومــاً، 

المنشآت  حــرس  مــن  بتسهيل 

النفطية التابع لقوات حفتر.

مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، قـــال 

صنع اهللا إنه «تم خالل األيام 

الـــمـــاضـــيـــة إحــــبــــاط مــحــاولــة 

لــتــهــريــب زيـــــت ووقـــــــود مــن 

مـــيـــنـــاء الـــحـــريـــقـــة الــنــفــطــي 

(شــرق)»، دون إعطاء المزيد 

من التفاصيل. وتخضع حقول 

النفط والموانئ الليبية لحصار 

لدن  مــن  الــمــاضــي  يناير  منذ 

دفع  ما  وهــو  لحفتر،  موالين 

الـــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط 

إلعـــالن حــالــة الــقــوة الــقــاهــرة 

فيها.

الحكومة الليبية تتهم اإلمارات بقصف قاعدة الوطية
السراج يطالب بدعم أوروبي ويشدد على عدم االستسالم

قوات تابعة للحكومة الشرعية تتجهز للذهاب إلى سرت

أكدت أن قصف الوطية يظهر رغبة حفتر وداعميه بالفوضى

أنــقــرة - وكـــاالت: أّكــد وزيــر الخارجية 
الــتــركــيــة مــولــود جــاويــش أوغــلــو أن بــالده 
االتــحــاد  يتخذها  قــــرارات  أي  على  ســتــرد 
األوروبي بحقها، في ظل تصاعد التوترات 
في  أوغــلــو  جــاويــش  وقـــال  الجانبين.  بين 
ـــشـــؤون  مـــؤتـــمـــر صــحــفــي مــــع مــــســــؤول ال
الــخــارجــيــة بـــاالتـــحـــاد األوروبـــــــي جــوزيــب 
بــــوريــــل فــــي تـــركـــيـــا إن «اتــــخــــاذ االتـــحـــاد 
ـــــــي قــــــرارات إضــافــيــة ضـــد تــركــيــا  األوروب
سيضطرنا للرد، وهذا لن يسهم في إيجاد 
حــــل». وأوضــــح أن مــحــادثــاتــه مــع بــوريــل 
فرنسا  ودعــم  ليبيا  «قضية  على  تــركــزت 

للواء االنقالبي خليفة حفتر».
مـــــن جــــانــــبــــه، شــــــدد بـــــوريـــــل عـــلـــى أن 
«الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لتحقيق 
حوض  ودول  المتوسط  البحر  فــي  األمــن 
المتوسط». على صعيد متصل قال مسؤول 
في وزارة الدفاع التركية، إن قصف قاعدة 
االنقالبي  الجنرال  رغبة  يظهر  «الوطية» 
خــلــيــفــة حــفــتــر وداعـــمـــيـــه األجــــانــــب، في 
مواصلة الفوضى بليبيا. وتعليقاً على قصف 
قاعدة الوطية غربي العاصمة طرابلس في 
ساعة متأخرة من ليل السبت/ األحد، اعتبر 
المسؤول في وزارة الدفاع، هذه االعتداءات 
حالة  «ستعزز  أنها  حفتر،  دعم  ومواصلة 
عــــدم االســــتــــقــــرار، وســـتـــزيـــد مـــن وتــيــرة 

إلى  التركي  المسؤول  وأشار  االشتباكات». 
أن االعتداء على قاعدة الوطية التي تسيطر 
عــلــيــهــا حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي الــلــيــبــيــة، 
وأكــد  فيها.  األنظمة  بعض  بتعطل  تسبب 
من  مستمرة  المنطقة  فــي  الــمــســاعــي  أن 
ليبيا.  في  واالستقرار  السالم  تحقيق  أجل 
قاعدة  على  «القصف  إن  المسؤول  وقــال 
الوطية يظهر بشكل جلي اإلرادة عند حفتر 
بالحفاظ  الخارجية،  القوى  من  وداعميه 
على حالة عدم االستقرار في ليبيا». ولفت 
ودعــم  االعــتــداءات  هــذه  أن «مواصلة  إلــى 
االنقالبي حفتر بشكل علني، ستغذي حالة 
مصدر  وبحسب  واالشــتــبــاكــات».  الفوضى 
عسكري أن القصف «لم يسفر عن خسائر 
التجهيزات  بعض  استهدف  وإنما  بشرية، 
مؤخراً  جلبها  تــم  التي  بالقاعدة  الخاصة 
منظومة  ضــمــنــهــا  مـــن  الـــقـــاعـــدة  لــتــعــزيــز 
لــلــدفــاع الــجــوي». وأشـــار الــمــصــدر إلــى أن 
منذ  للقصف،  مرة  ألول  تتعرض  القاعدة 
السيطرة  الليبي  الجيش  قوات  أحكمت  أن 
حقق  ومــؤخــراً،  الــمــاضــي.  مايو  فــي  عليها 
ميليشيات  على  انــتــصــارات  الليبي  الجيش 
االنــقــالبــي حــفــتــر، أبـــرزهـــا تــحــريــر كامل 
الـــحـــدود اإلداريــــــة لــطــرابــلــس، وتــرهــونــة، 
ــغــربــي، وقــاعــدة  وكـــامـــل مـــدن الــســاحــل ال

الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

تركيـــا: سنــــرد عـــلى أي
 قــــرارات أوروبـــية ضـــدنا

منظر عام لقاعدة الوطية

وزارة  أعلنت  أ:  ب  د   - طرابلس 
الوطني  الــوفــاق  بحكومة  الــداخــلــيــة 
الــلــيــبــيــة أمــــس الــقــبــض عــلــى خــلــيــة 
داعــش.  لــتنـظيم  تــنــتمي  إرهـابــية 
صحفي  بــيــان  فــي  الــــوزارة،  وقــالــت 

الـــجنائي  الــبحث  قـــسـم  إن  أمــس، 
 ) الــزاويـــة  مدينة  أمـــن  بــمديــرية 
من  تمكن  طــرابــلــس)  غــرب  كــم   ٤٠
رصــد  عــملــيات  بــعـد  الخلية  ضبط 
ومــتــابــــــــعــة. ولــفــتــت الــــوزارة إلــى أن 

لــتــنفيذ  تــخـطـط  كــانــت  «الخلية 
ـــيـــة وإعــــــــــــــداد  ــــ ـــابــــ عـــــمــــــــلـــــيــات إرهــــ
تــقويــض  تــستــهدف  مـخــطـطات 
ونــشـر  واالسـتــقرار  األمــن  دعــائم 
تشر  ولــم  الـــــبــــــــالد».  فــي  الــفوضـى 

ــــــــــوزارة إلــــــى أعــــــــداد وجـــنـــســـيـــات  ال
القبض  توقيت  أو  عليهم  المقبوض 
عـــلـــى الـــخـــلـــيـــة، الـــتـــي تــــم تــســلــيــمــهــا 
إلــــــــى الــــــــجـــــهــات الــــــــمــخـــــتــــــــصــة، وفــق 

الوزارة.

الداخلية الليبية: اعتقال خلية داعشية في الزاوية

الرئيس  مثُل  وكـــاالت:   - الــخــرطــوم 
أمــام  البشير  عمر  المعزول  الــســودانــي 
بــشــأن  مــعــه  للتحقيق  الــعــامــة  الــنــيــابــة 
إعدام ضباط قبل نحو ثالثة عقود من 
«إزالــة  لجنة  اتهمته  حين  في  الزمن، 
خــالل  الــعــام  الــمــال  بتبديد  التمكين» 
مطلع  مصدر  كشف  فقد  حكمه.  فترة 
بالنيابة العامة عن مثول البشير األحد 
تفاصيل  يقدم  أن  دون  النيابة،  أمــام 
قال  جهته،  من  استدعائه.  سبب  عن 
عن  الدفاع  هيئة  عضو  الجعلي  هاشم 
التحقيق  جلسة  إن  المعزول،  الرئيس 
كــانــت حـــول انـــقـــالب رمـــضـــان ١٩٩٠، 
المشاركين  الضباط  من  عــدد  وإعــدام 
الدفاع  هيئة  أن  الجعلي  وأضــاف  فيه. 
لم تخطر بأمر االستدعاء، وأن البشير 
محاميه  مــع  الــتــشــاور  مــن  يتمكن  لــم 
قبل مثوله أمام النيابة رغم أن القانون 
قالت  آخـــر،  جــانــب  مــن  بــذلــك.  يسمح 
صحيفة «االنتباهة» المحلية إن جلسة 
شملت  البشير  مــع  الــجــديــدة  التحقيق 

عــــدداً مــن الــقــضــايــا الــمــفــتــوحــة ضــده. 
وكان النائب العام شكل لجنة للتحقيق 
قــادوا  ضابطاً   ٢٨ إعــدام  مالبسات  في 
محاولة انقالب عام ١٩٩٠ ضد حكومة 

إعــدام  قضية  إلــى  وبــاإلضــافــة  البشير. 
الــضــبــاط، يــحــاكــم الــبــشــيــر بــتــهــم عــدة 
المتظاهرين  قتل  في  االشتراك  تشمل 
الــعــام الــمــاضــي، والــفــســاد الــمــالــي. في 

السياق، اتهم وجدي صالح عضو لجنة 
ـــــة الــتــمــكــيــن ومــحــاربــة الــفــســاد»  «إزال
عامة  أمــوال  بتبديد  المعزول  الرئيس 
إلى  مشيراً  الخارجية،  الزيارات  خالل 

خــالل  صــرفــهــا  تــم  دوالر  مــاليــيــن   ١٠
رحلة واحدة.

شكلتها  -التي  اللجنة  أصــدرت  وقــد 
ــعــســكــريــة عـــقـــب اإلطـــاحـــة  ـــقـــيـــادة ال ال
قــــرارات   -٢٠١٩ أبـــريـــل  فـــي  بــالــبــشــيــر 
في  عــضــواً   ٢٠ مــن  أكثر  خدمة  بإنهاء 
الــعــامــلــيــن  مـــن  و٤٧  الـــعـــامـــة،  الــنــيــابــة 
ـــــســـــيـــــادة، وبــــعــــض كـــبـــار  بـــمـــجـــلـــس ال
اإلداريـــيـــن بـــواليـــة الــخــرطــوم والــبــنــك 
الــــمــــركــــزي وعـــــــدد مــــن الـــمـــؤســـســـات 
استرداد  الــقــرارات  شملت  كما  العامة. 
من  ومـــزارع  وعــقــارات  سكنية  أراٍض 
بــعــض أفـــــراد أســــرة الــبــشــيــر، ونــائــبــه 
رموز  وبعض  طه،  محمد  عثمان  علي 
األعمال،  رجــال  من  المعزول  النظام 
المنظمات  أمـــالك  بــعــض  إلـــى  إضــافــة 
وتناولت  الخاصة.  والشركات  الطوعية 
الشروق  قناة  استرداد  أيضاً  الــقــرارات 
«إزالـــة  لجنة  قــالــت  الــتــي  التلفزيونية 
التمكين ومحاربة الفساد» إنها أنشئت 

بتمويل حكومي.

ً السودان: التحقيق مع البشير بشأن إعدام ٢٨ ضابطا
لجنة إزالة التمكين تتهم نظامه بتبديد المال العام العراق: مقتل جندي 

وداعشيين في الموصل
عسكري  مصدر  أفــاد  أ:  دب   - الموصل 
بمقتل  أمـــس،  نــيــنــوى،  بمحافظة  عــراقــي 
اثــنــيــن مـــن عــنــاصــر داعــــش وجـــنـــدي، إثــر 
نقطة  على  التنظيم  عناصر  شنه  هــجــوم 
ســـيـــطـــرة تـــابـــعـــة لــلــجــيــش الـــعـــراقـــي عــلــى 
الـــحـــدود الــســوريــة شــمــال غـــرب الــمــوصــل 
الــعــقــيــد  وقـــــال  بــــغــــداد)  شـــمـــال  كـــم   ٤٠٠)
في  الــعــراقــي،  الجيش  مــن  النعيمي  راشــد 
الفرقة  مــن  عناصر  إن  صحفي،  تصريح 
١٦ تــمــكــنــوا مــن صــد هــجــوم لــداعــش على 
الحدودية  ربيعة  ناحية  في  سيطرة  نقطة 
وأوضح  الموصل).  غرب  شمال  كم   ١٣٥  )
مــن  ــنــيــن  اث مــقــتــل  إلــــى  أدى  الـــهـــجـــوم  أن 
عــنــاصــر داعـــش واعــتــقــال أربــعــة آخــريــن ، 
ضابط  وأصــيــب  عــراقــي  جــنــدي  قتل  فيما 
بــرتــبــة نــقــيــب. ومـــازالـــت مــنــاطــق عــديــدة 
مـــن مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى، خـــاصـــة الــقــريــبــة 
مـــن الــــحــــدود مـــع ســــوريــــا، تــشــهــد نــشــاطــاً 
عمليات  يــنــفــذون  الــذيــن  داعـــش  لــعــنــاصــر 
والمدنيين،  العراقية  القوات  ضد  مسلحة 
أكثر  قبل  العراقية  الحكومة  إعــالن  رغــم 
مــن عــامــيــن،الــقــضــاء عــلــى تــنــظــيــم داعــش 

. ً عسكريا

جانب من مثول سابق للبشير أمام المحكمة
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قــنــا   - ــلــة  الــمــحــت الــــقــــدس   
ووكـــــــــاالت: اســتــشــهــد أســيــر 
مـــن غــــزة أمــــس فـــي ســجــون 
نتيجة  اإلســرائــيــلــي  االحــتــالل 
اإلهــــمــــال الـــطـــبـــي وإصـــابـــتـــه 
بــمــرض الــســرطــان. وأفـــادت 
جــمــعــيــة «واعــــــــد» لـــألســـرى 
والـــــمـــــحـــــّرريـــــن بـــاســـتـــشـــهـــاد 
 ٧٤) الغرابلي  سعدي  األســيــر 
االحتالل  سجون  داخل  عاماً) 
نـــتـــيـــجـــة ســــيــــاســــة اإلهــــمــــال 
األسير  الشهيد  وكــان  الطبي. 
ــعــانــي مــن مــرض  الــغــرابــلــي يُ
السرطان داخل مشفى سجن 
الُمناشدات  تُفلح  لم  الرملة. 
العائلة  أطلقتها  التي  اإلنسانية 
ُمــســبــقــاً بــإطــالق ســراحــه من 
سجون االحتالل؛ رغم تفاقم 
الــوضــع الــصــحــي بــشــكــل كبير 
ويُعد  أشهر.  أربعة  نحو  منذ 
الـــشـــهـــيـــد ســــعــــدي الـــغـــرابـــلـــي 
ثـــانـــي أكـــبـــر أســـيـــر مـــن غــزة 
بــعــد األســيــر فـــؤاد الــشــوبــكــي، 
وكــالهــمــا مــصــابــان بــمــرض 
الــســرطــان. وحــكــم االحــتــالل 
على الشهيد الغرابلي بالسجن 
ـــمـــؤبـــد مـــــدى الـــحـــيـــاة بــعــد  ال
إدانــــتــــه بــقــتــل أحــــد الــضــبــاط 
 ١٩٩٤ عـــــام  اإلســـرائـــيـــلـــيـــيـــن 
من  أبــيــب».  مدينة «تــل  فــي 
ــيــة، اعــتــقــلــت قـــوات  ــان جــهــة ث
أربعة  اإلســرائــيــلــي،  االحــتــالل 
فــلــســطــيــنــيــيــن، بــيــنــهــم أســيــر 
ُمـــحـــّرر مــن أنــحــاء مــتــفــّرقــة 
بــالــضــفــة الـــغـــربـــيـــة. ونــقــلــت 
ـــة األنــــبــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة  وكـــال
محلية  مـــصـــادر  عـــن  / وفــــــا/  
االحـــتـــالل  قــــــوات  إن  قـــولـــهـــا 
فلسطينيين،  ثــالثــة  اعتقلت 

دير  و  ريــمــا  بيت  بلدتي  مــن 
غسانة، شمال غرب رام اهللا. 
وأشــــــارت الـــمـــصـــادر إلــــى أن 
قــوات  مــع  اندلعت  ُمــواجــهــات 
قنابل  أطلقت  التي  االحتالل، 
باتجاه  للدموع  المسيل  الغاز 
عن  يــبــلــغ  أن  دون  الـــشـــبـــان، 
اعتقلت  كما  إصــابــات.  وقـــوع 
تـــلـــك الــــــقــــــوات، الـــلـــيـــلـــة قــبــل 
ــُمــحــّرر  الــمــاضــيــة، األســـيـــر ال
بــــــــالل نــــــجــــــوات فـــشـــافـــشـــة، 
مــن بــلــدة جــبــع، عــلــى حاجز 

عــســكــري جــنــوب نــابــلــس في 
طريق عودته إلى بلدته. ومن 
جـــانـــب آخـــــر، جـــرفـــت قـــوات 
أراضي  اإلسرائيلي،  االحتالل 
الـــمـــواطـــنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن 
فـــــي بـــــلـــــدة حــــــــــوارة جـــنـــوب 
طريق  لفتح  تمهيداً  نــابــلــس، 
اســتــيــطــانــي. وأفــــــادت / وفــــا/  
بـــأن مــواجــهــات انــدلــعــت بين 
الذين  والفلسطينيين  الجنود 
يقوم  الــذي  لالحتالل  تصدوا 
أراضــي  فــي  تجريف  بأعمال 

الــبــلــدة. وقـــال مــســؤول ملف 
الضفة  شمال  في  االستيطان 
الـــغـــربـــيـــة غـــســـان دغـــلـــس إن 
االحــــــتــــــالل أعــــــــاد صــــبــــاحــــاً، 
تــــجــــريــــف أراضـــــــــــي جـــنـــوب 
طريق  لفتح  تحضيراً  حــوارة 
اســـتـــيـــطـــانـــي فــــي الــمــنــطــقــة، 
حـــيـــث انــــدلــــعــــت مـــواجـــهـــات 
ــــهــــا االحـــــتـــــالل  أطـــــلـــــق خــــالل
قــنــابــل الــصــوت والـــغـــاز تــجــاه 
الـــمـــواطـــنـــيـــن الــــذيــــن حـــاولـــوا 
الـــتـــصـــدي لـــهـــم. وفــــي ســيــاق 

مـــتـــصـــل، صــــادقــــت ســلــطــات 
على  اإلســرائــيــلــي،  االحـــتـــالل 
قــــــرار هـــــدم مـــنـــزل األســـيـــر 
نظمي أبو بكر، في بلدة يعبد 
جــنــوب غــرب جــنــيــن. وتتهم 
أبو  األسير  االحتالل  سلطات 
إلقاء  جــّراء  جندي  بقتل  بكر 
ـــى رأســـــــــه، خـــالل  حـــجـــر عـــل
الثاني  في  يعبد  بلدة  اقتحام 
عـــشـــر مــــن مــــايــــو الـــمـــاضـــي، 
المحكمة  أمــام  نفاه  مــا  وهــو 

العسكرية.

استشهاد أسير من غزة بسجون االحتالل
اعتقال ٤ فلسطينيين في الضفة

 االحتالل يعتقل فلسطينياً في الضفة 

والــخــلــيــج   ٢١ عـــربـــي   - الـــمـــصـــدر 
«فايننشال  صحيفة  كشفت  أونالين: 
لندن  أن  أمــس  البريطانية،  تــايــمــز» 
تــعــتــزم فـــرض عــقــوبــات عــلــى بعض 
األجانب، بينهم سعوديون، لتورطهم 

في انتهاكات حقوقية.
تشمل  قـــد  الــعــقــوبــات  أن  وبــّيــنــت 
شــخــصــيــات ســـعـــوديـــة مـــتـــورطـــة في 
خاشقجي»  «جــمــال  الــصــحــفــي  قــتــل 
عام  إسطنبول  في  بالده  قنصلية  في 
٢٠١٨. وأوضحت الصحيفة أن وزير 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي «دومــيــنــيــك 
تأشيرات  حظر  فرض  يعتزم  راب»، 
األجانب  بعض  على  أصــول  وتجميد 
لـــتـــورطـــهـــم فــــي انـــتـــهـــاكـــات لــحــقــوق 
من  أنــه  الصحيفة  وذكـــرت  اإلنــســان. 
الــمــتــوقــع أن يــكــون هــنــاك ســعــوديــون 
الــمــســتــهــدفــيــن  بــــيــــن  مـــــن  وروس 
مـــن الــنــســخــة الــوطــنــيــة مـــن «قــانــون 
ماجنيتسكي»، وهو اسم محام توفي 
ومن   .٢٠٠٩ عــام  موسكو  سجن  فــي 
الــقــائــمــة  «راب»  يــعــلــن  أن  الــمــرجــح 
أمام البرلمان في وقت الحق اليوم، 

بحسب الصحيفة البريطانية.
حـــديـــثـــه  فـــــــي  «راب»  وأشـــــــــــــار 
توسيع  «يــمــكــن  أنـــه  إلـــى  للصحيفة، 
الــبــرنــامــج فــي وقـــت الحـــق مــن هــذا 
الـــعـــام لــيــشــمــل قــضــايــا مــثــل الــفــســاد. 
ويــمــكــن أن تـــضـــاف قــضــايــا أخـــرى 
معاملة  وإساءة  الصحفيين  قمع  مثل 

الناس بسبب معتقداتهم الدينية».

ونــــقــــلــــت الـــصـــحـــيـــفـــة عـــــن «بـــيـــل 

لشركة  التنفيذي  الرئيس  بــــراودر»، 

«هــيــرمــيــتــاج كــابــيــتــال»، الــــذي يشن 

حــمــلــة مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ١٠ ســـنـــوات 

لــمــعــاقــبــة مــنــتــهــكــي حـــقـــوق اإلنـــســـان 

الـــعـــقـــوبـــات  إن  قــــــولــــــه،  الــــــــــــروس، 

ســتــمــثــل «عـــالمـــة فــــارقــــة». وقــانــون 

«مــــاجــــنــــيــــتــــســــكــــي» هـــــــو مـــــشـــــروع 

ــــون قــــدمــــه نـــــــواب جـــمـــهـــوريـــون  قــــان

وديــــمــــقــــراطــــيــــون فــــي الـــكـــونـــجـــرس 

األمـــريـــكـــي، وصـــــدق عــلــيــه الــرئــيــس 

ديسمبر  في  أوباما»،  آنذاك، «باراك 

معاقبة  عــلــى  الــقــانــون  ونـــّص   .٢٠١٢

عن  المسؤولة  الروسية  الشخصيات 

الــضــرائــب «سيرجي  مــحــاســب  وفـــاة 

موسكو  في  سجنه  في  ماجنيتسكي» 

عام ٢٠٠٩، لكن القانون أصبح أشمل 

بعد ذلك، وتوسع إلى شخصيات من 

دول أخرى.

 بريطـانيا تعــتزم ُمعـاقـبة مســؤولين ســــعوديين 
بينهم عشرون من قتلة خاشقجي 

كشفت تفاصيل أسرار جريمة االغتيال.. صحيفة تركية: 

صحيفة  كشفت  وكــــاالت:   - إســطــنــبــول 
تركية، أمس، أن الكاتب الصحفي «جمال 
قبل  مباشرة  تــهــديــدات  تلقى  خاشقجي» 
مقتله بستة أشهر من «سعود القحطاني»، 
السعودي  العهد  لولي  اإلعــالمــي  المستشار 
ــتــعــلــق بــنــجــلــه  «مـــحـــمـــد بــــن ســــلــــمــــان»، ت

«صالح».
وتحت عنوان «أسرار جديدة في جريمة 
«ديلي  صحيفة  قالت  خاشقجي»،  مقتل 
الــمــغــدور  الــســعــودي  الصحفي  إن  صــبــاح» 
التي  الرسالة  مرسل  أن  رأى  بعدما  ارتبك 
 ،٢٠١٨ أبــريــل  فــي  الــواتــســاب،  على  وصلته 
هو «القحطاني»، وجاء نصها: «إذا وصلت 
الــكــتــابــة والــحــديــث بــهــذا الــشــكــل، فسيفقد 

نجلك (صالح) عمله في دبي».
وأضــافــت أن «خــاشــقــجــي»، الـــذي كان 
من المفترض أن يبلغ سن الـ٦٠ في أكتوبر 
٢٠١٨، وقــتــل فــي الــشــهــر ذاتــــه، اســتــشــاط 
المقربين:  أصــدقــائــه  ألحــد  وقـــال  غضباً، 
أن  يمكن  هل  سيئون!  الناس  هــؤالء  «كــم 
ــــك؟»، واضــطــر إلــى  يصبحوا أســـوأ مــن ذل
تقليل انتقاده للنظام السعودي بعد التهديد 

الذي تلقاه.
اإلمـــــارات،  إدارة  قــامــت  ذلــــك،  ورغــــم 
الشريك السياسي  للسعودية بطرد «صالح 
خـــاشـــقـــجـــي» مــــن عــمــلــه الحــــقــــاً، حــســب 

الصحيفة التركية.
وأضــافــت «ديــلــي صــبــاح» أنــه قبل شهر 

مهم  أمــر  حــدث  «القحطاني»  تهديد  من 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة؛ فــقــد زار «بــن  ــــوالي فـــي ال
أثناء  بوست»  صحيفة «واشنطن  سلمان» 
مارس   ١٩ في  األمريكية  للعاصمة  زيارته 

٢٠١٨، والتقى بالصحفيين فيها.
ككاتب  لــم يــكــن «خــاشــقــجــي» مــعــتــمــداً 
بالصحيفة األمريكية بعد، لكن الصحفيين 
األسئلة  بعض  السعودي  العهد  ولــي  ســألــوا 
عنها  ليجيب  اليمن،  حــرب  حــول  المهمة 
وكــأنــه غــيــر مــلــم بــاألمــر، وعــنــد خــروجــه 
توجه  أن  يمكن  «ال  األسئلة  هــذه  إن  قــال 
إال من خالل معلومات قدمها شخص من 

الداخل» في إشارة إلى «خاشقجي».
إلى  صباح»  أشارت «ديلي  ذلك،  وحول 
بجريمة  أن الئحة االتهام بحق ٢٠ متهماً 
 ١١٧ مــن  تتكون  الــتــي  قتل «خــاشــقــجــي»، 
صفحة، تم إعدادها من قبل وكالء النيابة 
الــعــامــة بــإســطــنــبــول، واالنـــتـــهـــاء مــنــهــا في 
قتل  جريمة  أن  وتؤكد   ،٢٠٢٠ مــارس   ٢٤
الصحفي السعودي والتخلص من جثته تما 

بإصرار وبشكل وحشي.
ووفقاً لالئحة االتهام المقدمة لمحكمة 
فإن  بإسطنبول،   ١١ الــمــشــددة  الــعــقــوبــات 
هو  حسين»  أبــو  عثمان  «مــنــصــور  العميد 
اغتيال «خاشقجي»،  لفريق  المدبر  العقل 
األولــى  مجموعات؛  لثالث  بتقسيمه  وقــام 
اللوجستي  لــلــدعــم  والــثــانــيــة  اســتــخــبــاراتــيــة 

والثالثة للتفاوض.

القحطاني هدد خاشقجي بنجله 
صالح قبل قتله بـ ٦ أشهر

قتلة جمال خاشقجي

الرباط-  وكاالت: هاجم رئيس الحكومة 
الــمــغــربــيــة، األمــيــن الــعــام لــحــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة، ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، دولـــة 
إياها  متهما  يسميها،  أن  دون  اإلمــــارات 
المغرب  شــؤون  في  تتدخل  أن  تريد  بأنها 

الداخلية وأن تملي عليه قراراتها.
الصحراء“  ”ملتقى  في  العثماني  وأكــد 
مــواقــع  عــلــى  حــزبــه،  شبيبة  نظمته  الـــذي 
التواصل االفتراضي، أن هناك دوال تحسد 
المغرب على نجاحاته، وتحاول أن تتدخل 
في ملفاته، وتشوش عليه وتهاجم قياداته، 

إال أن المغاربة وقفوا بالمرصاد لها.
األزمـــة  إلـــى  إشــــارة  فــي  العثماني  وقـــال 
الــتــي انــدلــعــت قــبــل أســابــيــع بــيــن الــمــغــرب 
هــجــومــات  مـــن  تخللها  ومـــا  واإلمــــــــارات، 
لــقــيــادات ووســـائـــل إعــــالم إمـــاراتـــيـــة على 
ممولة  ظالمة  حمالت  ”هــنــاك  إن  بـــالده، 
مــن الــخــارج حــاولــت أن تــشــوه الــمــغــرب“، 
بعفوية  لها  تــصــدوا  المواطنين  أن  معتبرا 
بإطالقهم حملة مضادة مع هاشتاغ شكرا 
أنها  اعتبر  الــتــي  الحملة  وهــي  للعثماني، 

جاءت نتيجة وعي الشعب.
ورئيسها  المغربية  الحكومة  وتعرضت 
التواصل  مواقع  على  متكررة  حمالت  إلــى 
االجــتــمــاعــي كــــان آخـــرهـــا اتـــهـــام حــكــومــة 
العثماني بالفشل في مواجهة أزمة كورونا 
بلغت  المواطنين،  احتياجات  توفير  وعدم 
حد اعتبار البالد مقبلة على ”مجاعة“، إال 
هذه  على  ردوا  المغاربة  المواقع  رواد  أن 

الحمالت.

«ليبيا  موقع  «قــال  -وكاالت:  طرابلس 
الــســيــادة  مجلس  رئــيــس  إن  أوبــزيــرفــر»، 
الـــســـودانـــي، عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، يـــزّود 
حفتر  خليفة  االنــقــالبــي  الــجــنــرال  قــــوات 
بــاألســلــحــة والــذخــائــر.ونــقــل الــمــوقــع عن 
«الــبــرهــان  إن  قولها  يسمها،  لــم  مــصــادر 
ــــالث طــــائــــرات شــحــن عــســكــريــة  أرســـــل ث
العسكرية  والــمــعــدات  بــاألســلــحــة  محملة 
ــيــبــيــا فــــي يـــونـــيـــو الـــمـــاضـــي،  إلـــــى شـــــرق ل
العربية  اإلمــارات  مولتها  صفقة  بموجب 
استغل  «الــبــرهــان  أن  المتحدة».وتابعت 
إلنتاج  بــالــبــالد،  العسكري  التصنيع  هيئة 
الدفاعية  الــمــعــدات  مــن  واســعــة  مجموعة 
ثروة».ويتنافس  لتكوين  لحفتر  وبيعها 

على  للحصول  وحميدتي  برهان  من  كل 
الــمــزيــد مــن األمـــــوال مــن حــفــتــر بــرعــايــة 
اإلمـــــــارات، بــحــســب «لــيــبــيــا أوبـــزيـــرفـــر».

وأضافت نقال عن مصدر آخر: «البرهان 
يرسل  حميدتي  بينما  األســلــحــة،   يــرســل 
األجانب  المرتزقة  وينتشر  الــمــرتــزقــة». 
روس،  مقاتلون  بينهم  لحفتر،  التابعون 
ومرتزقة دارفور السودانية «الجنجويد»، 
في منطقة الجفرة، عقب تحرير محيط 
الليبي. الجيش  قـــوات  قبل  مــن  طــرابــلــس 
وتـــــــرددت تـــقـــاريـــر عـــن مـــشـــاركـــة قـــوات 
لكن  «حفتر»،  قــوات  جانب  إلــى  سودانية 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة نــفــت فـــي أبــريــل 

الماضي، صحة هذه التقارير.

العثماني يهاجم اإلمارات ويتهمها 
بالتدخل في شؤون المغرب الداخلية

ليبيا أوبزيرفر: السودان يزّود حفتر 
باألسلحة والذخائر
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وجـــه  رويــــــتــــــرز:   - عـــــواصـــــم 
مئات العلماء رسالة إلى منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة مــفــجــريــن 
آن  في  قديمة  جديدة  معطيات 
تلك  وألمحت  كــورونــا.  وبــاء  عن 
الرسالة إلى أن المنظمة األممية 
في  تحذيرات  إصــدار  في  فشلت 
الــــوقــــت الـــمـــنـــاســـب حـــــول خــطــر 
كوفيد-١٩. حيث وجه ٢٣٩ عالماً 
لمنظمة  رســـالـــة  دولــــة   ٣٢ مـــن 
الـــصـــحـــة، قـــدمـــوا خــاللــهــا أدلـــة 
الصغيرة  الجسيمات  أن  تظهر 
مـــن الــفــيــروس قـــــادرة عــلــى أن 
ومساحات  طويلة  لفترات  تطفو 

بعيدة ومن ثم إصابة اإلنسان.
العلماء  هــؤالء  خطاب  وأظهر 
األســبــوع  سينشر  الـــذي  الــمــفــتــوح 
ـــــة عــلــمــيــة أن  الــمــقــبــل فـــي دوري
المنظمة  أصدرته  الذي  التوجيه 
مــع بــدايــة الـــوبـــاء تــجــاهــل األدلـــة 
الثالث  المسار  أن  على  المتزايدة 
فــي  األصــــغــــر  الـــجـــســـيـــمـــات  (أو 
الهواء) يلعب أيًضا دوًرا هاًما في 

انتقال العدوى، 
وأكــــــد هــــــؤالء الـــعـــلـــمـــاء أنــهــم 
خـــلـــصـــوا إلــــــى أدلـــــــة تـــفـــيـــد بـــأن 
الجسيمات  في  كــورونــا  فيروس 
األصغر بالهواء يمكنه أن يصيب 
الصحة  منظمة  داعــيــن  الــبــشــر، 

العالمية إلى مراجعة إرشاداتها.
وكـــشـــف هــــــؤالء الـــعـــلـــمـــاء فــي 

الهواء  أن  المنظمة  إلى  رسالتهم 

العدوى  وينقل  الفيروس  يحمل 

لــإلنــســان عــنــد اســتــنــشــاقــه ســـواء 

كــبــيــرة  رذاذ  قــــطــــرات  حــمــلــتــه 

ـــهـــواء بعد  تــنــتــقــل بــســرعــة فـــي ال

العطس أو قطرات أصغر بكثير، 

تطير حتى آخر نقطة داخل أي 

غرفة، أو مكان مغلق.

أعــلــنــت  أن  بـــعـــد  هــــــذا  يــــأتــــي 

منظمة الصحة مراراً في أوقات 

في  ينتقل  الــفــيــروس  أن  سابقة 

األساس من شخص إلى آخر من 

خالل الرذاذ الصغير الذي يخرج 

من أنف أو فم الشخص المصاب 

أو  الـــســـعـــال  أو  الـــتـــحـــدث  عـــنـــد 

الدالئل  بأن  أفــادت  كما  العطس. 

عــلــى أنــــه يــمــكــن لــلــفــيــروس أن 

ينتقل عبر الهواء ليست مقنعة.

ــيــويــورك  وكـــانـــت صــحــيــفــة «ن

تـــايـــمـــز» نــقــلــت عــــن الـــدكـــتـــورة 

بــيــنــيــديــتــا ألـــجـــرانـــزي، الــرئــيــســة 

في  العدوى  من  للوقاية  التقنية 

الــمــنــظــمــة األمــمــيــة قــولــهــا قبل 

يومين «في الشهرين الماضيين 

على وجه الخصوص أكدنا مراراً 

عبر  الــعــدوى  انــتــقــال  نعتبر  أنــنــا 

الـــهـــواء أمــــراً مــمــكــنــاً، لــكــن ذلــك 

ــتــأكــيــد بـــأدلـــة  ــال غـــيـــر مــــدعــــوم ب

واضــــحــــة».  حـــتـــى  أو  ــمــوســة  مــل

تايمز  نيويورك  صحيفة  ذكــرت 

 ٢٠٠ مـــن  أكـــثـــر  أن  األمــريــكــيــة 

إلى  خلصوا  إنــهــم  يــقــولــون  عــالــم 

كورونا  فــيــروس  بــأن  تفيد  أدلــة 

الــمــســتــجــد الــعــالــق بــالــجــســيــمــات 

األصغر بالهواء يمكنه أن يصيب 

الـــبـــشـــر مــضــيــفــة أنـــهـــم يـــدعـــون 

مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة إلــى 

مراجعة إرشاداتها.

وقـــالـــت مــنــظــمــة الــصــحــة إن 

الـــفـــيـــروس يــنــتــقــل فـــي األســــاس 

من شخص إلــى آخــر من خالل 

فم  أو  أنف  من  المتطاير  الــرذاذ 

التحدث  عند  المصاب  الشخص 

أو السعال أو العطس.

لكن الصحيفة نسبت للمنظمة 

يمكن  أنه  على  الدالئل  إن  قولها 

الهواء  عبر  ينتقل  أن  للفيروس 

ليست مقنعة.

ونــقــلــت نــيــويــورك تــايــمــز عن 

الـــدكـــتـــورة بــيــنــيــديــتــا ألــجــرانــزي 

الــرئــيــســة الــتــقــنــيــة لــلــوقــايــة من 

الــــعــــدوى فـــي الــمــنــظــمــة قــولــهــا 

على  الماضيين  الشهرين  «فــي 

وجــــه الــخــصــوص أكـــدنـــا مـــــراراً 

عبر  الــعــدوى  انــتــقــال  نعتبر  أنــنــا 

الهواء أمراً ممكناً لكن ذلك غير 

حتى  أو  ملموسة  بأدلة  مدعوم 

واضحة». 

 إلـــــى ذلـــــك ذكـــــــرت جــامــعــة 

«جـــونـــز هــوبــكــنــز» األمــريــكــيــة 

أمس أن إجمالي حاالت فيروس 

ألف  بـــ١٨٢,٤  زاد  عالميا  كورونا 

خالل آخر ٢٤ ساعة ليتجاوز١١ 

مليوناً و٦٠٠ ألف، منها أكثر من 

٥٤٠ ألف حالة وفاة و٦ ماليين 

و٥٧٠ ألف حالة تعاف. وتتصدر 

العالم  دول  الــمــتــحــدة  الــواليــات 

اإلصابة،  حاالت  عدد  حيث  من 

وروســيــا  والهند  الــبــرازيــل  تليها 

وبـــــيـــــرو وتـــشـــيـــلـــي والـــمـــمـــلـــكـــة 

الــمــتــحــدة والــمــكــســيــك وإســبــانــيــا 

ــاكــســتــان  وإيـــطـــالـــيـــا وإيــــــــران وب

تتصدر  كما  وتركيا.  والسعودية 

العالم  دول  الــمــتــحــدة  الــواليــات 

تليها  الوفيات،  أعــداد  حيث  من 

الـــبـــرازيـــل والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 

وإيــطــالــيــا والــمــكــســيــك وفــرنــســا 

وإسبانيا.

٢٣٩ عالماً يؤكدون انتقال كورونا للبشر عبر الهواء
طالبوا الصحة العالمية بمراجعة إرشاداتها

إحصاء  أظهر  رويــتــرز:   - واشنطن 
كورونا  فــيــروس  وفــيــات  أن  لرويترز 
تــجــاوزت ١٣٠  المتحدة  الــواليــات  فــي 
ألــــفــــاً أمـــــس وســـــط تـــصـــاعـــد حــــاالت 
اإلصابة بمرض كوفيد-١٩، األمر الذي 
وضع تعامل الرئيس دونالد ترامب مع 
جهود  وأعــــاق  المجهر  تــحــت  األزمــــة 

استئناف األنشطة االقتصادية.
للزيادة  اإلجمالي  المعدل  واستمر 
في  المتحدة  بــالــواليــات  الــوفــيــات  فــي 
االنــخــفــاض عــلــى الـــرغـــم مـــن ارتــفــاع 
أعـــداد حـــاالت اإلصــابــة إلــى مستويات 
الماضية،  القليلة  األيـــام  فــي  قياسية 
أن  من  يــحــذرون  الصحة  خبراء  لكن 
الــوفــيــات هــي مــؤشــر مــتــأخــر، تظهر 
زيــادة  من  أشهر  حتى  أو  أسابيع  بعد 

اإلصابات.
هوبكنز»  «جــونــز  جامعة  وكــانــت   
األمــريــكــيــة قــد أفــــادت بـــأن الــواليــات 
المتحدة سجلت خالل يوم أمس األول 
أكــثــر مـــن ٤٩ ألـــف إصـــابـــة بــفــيــروس 
مرض  يسبب  الــذي  المستجد  كــورونــا 

«كوفيد-١٩».
في  تستند  الــتــي  الــجــامــعــة  وأكــــدت 

إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة والــمــحــلــيــة والـــمـــصـــادر 
الــمــتــحــدة  الـــــواليـــــات  أن  الــمــفــتــوحــة 
رصدت خالل يوم أمس ٤٩١٩٩ إصابة 
في  إصــابــة   ٤٥٢٨٣ مقابل  بــالــعــدوى، 
تجاوزت  أن  بعد  وذلــك  السابق،  اليوم 
متوالية  أيــام  لثالثة  اليومية  الحصيلة 
الواليات  في  وسجلت  ألفاً.  الـــ٥٠  عتبة 
الــمــتــحــدة، حــســب بــيــانــات الــجــامــعــة، 
خـــالل يـــوم أمـــس ٢٧١ وفــــاة جــديــدة 
وفاة   ٢٤٢ (مقابل  «كوفيد-١٩»  جراء 

في اليوم السابق).
 وطالب رئيس إدارة الغذاء والــدواء 
هـــان،  ســتــيــفــن   ،(FDA) األمــريــكــيــة 
بـــاتـــخـــاذ خـــطـــوات عــاجــلــة وااللــــتــــزام 
بـــــإرشـــــادات الـــســـالمـــة لـــوقـــف تــفــشــي 
فــيــروس كــورونــا الكبير فــي الــواليــات 

المتحدة.
واعتبر هان، وهو عضو من أعضاء 
فريق البيت األبيض لمكافحة كورونا، 
فــــي حـــديـــث لــشــبــكــة «ســـــــــــي.إن.إن» 
األمــريــكــيــة، أن االرتـــفـــاع الــســريــع في 
بـــكـــورونـــا «مشكلة  اإلصـــابـــة  حـــــاالت 

خطيرة».

رويترز: وفيات كورونا
ً  بأمريكا تتجاوز ١٣٠ ألفا

نيودلهي - وكاالت: أظهرت 
الهند  تسجيل  بــيــانــات  أحـــدث 
إصــابــة  حـــالـــة  ألــــف   ٧٠٠ نــحــو 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا الــمــســتــجــد 
ــتــفــوق بـــذلـــك عـــلـــى روســـيـــا  ــت ل
في  الــعــالــم  دول  أكــبــر  كــثــالــث 
عدد حاالت اإلصابة بفيروس 

كورونا.
وزارة  بـــيـــانـــات  وأشـــــــــارت 
االثنين  أمــس  الهندية  الصحة 
إلــــــى تــســجــيــل أكــــثــــر مــــن ٢٣ 
ألــــــف حــــالــــة إصــــابــــة جـــديـــدة 
ساعة  والعشرين  األربــع  خالل 
عن  طفيف  بــتــراجــع  الماضية 
ــقــيــاســيــة الـــتـــي تــم  الـــــزيـــــادة ال
ألف   ٢٥ نحو  وبلغت  تسجيلها 

حالة.
ألــــف   ٢٠ نــــحــــو  وســــجــــلــــت 

حـــالـــة وفــــــاة فــــي الـــهـــنـــد مــنــذ 
في  هناك  حالة  أول  اكتشاف 
ثالث  اآلن  الهند  وتــعــد  يــنــايــر. 
من  تــضــرراً  العالم  دول  أكــثــر 

المتحدة  الواليات  بعد  كورونا 
والــــبــــرازيــــل. وشـــهـــدت الــهــنــد 
عدداً من حاالت اإلصابة يزيد 
التي  الصين  عن  مــرات  ثماني 

تماثلها في عدد السكان والتي 
نشأ فيها الفيروس أواخر العام 
الـــمـــاضـــي. وقــــال الــمــســؤولــون 
إنــهــم ألــغــوا قــــراراً بــإعــادة فتح 

تـــــــاج مــــحــــل، أشــــهــــر أمــــاكــــن 
في  بالهند،  السياحي  الــجــذب 
بعد  على  الواقعة  أجــرا  مدينة 
شرقي  جــنــوب  كيلومتر   ٢٠٠

نيودلهي أمس بعد سلسلة من 
حـــاالت اإلصــابــة الــجــديــدة في 

المنطقة.
نــــيــــودلــــهــــي  وافـــــتـــــتـــــحـــــت   
يـــضـــم ١٠  مــســتــشــفــى مـــؤقـــتـــاً 
مدن  تشدد  بينما  سرير  آالف 
ــقــيــود عــلــى الــحــركــة  أخــــرى ال
لتجّنب زيادة جديدة في عدد 
عاصمة  وفــرضــت  اإلصــابــات. 
ثيروفانانثابورام  كيراال  والية 
تــدابــيــر إغـــالق جــديــدة اعــتــبــاراً 
حركة  عــّلــقــت  إذ  االثــنــيــن  مــن 
بفتح  وســمــحــت  الـــعـــام  الــنــقــل 
الــصــيــدلــيــات فـــقـــط. وجــــاءت 
تسجيل  تـــم  بــعــدمــا  الـــخـــطـــوة 
في  الجديدة  اإلصــابــات  مئات 
أنحاء الوالية التي تّمت اإلشادة 

بإجراءاتها الحتواء الوباء.

الهند ثالث أكثر الدول تضرراً من الفيروس
بعد تسجيل نحو ٧٠٠ ألف إصابة بكورونا  عالم بريطاني: فيروس كورونا 

موجود بحالة نائمة منذ فترة طويلة
جديدة  روايـــة  بريطاني  عــالــم  طــرح  وكــــاالت:   - لــنــدن 
بشأن كورونا، تشير إلى أن الفيروس كان موجوداً وبحالة 
«نــائــمــة» قبل فــتــرة طويلة مــن انـــدالع الــوبــاء فــي مدينة 
ووهان الصينية. وأعرب الدكتور توماس جيفرسون، كبير 
 (CEBM) «الباحثين في «مركز الطب المبني على األدلة
في  موجوداً  كان  الفيروس  بأن  قناعته  عن  بأوكسفورد، 
دول  مختلف  من  أدلــة  على  وبناء  فترة.  منذ  بلدان  عدة 
العالم، أشار العالم إلى أن الفيروس تم اكتشافه في عينات 
مياه الصرف في برشلونة بإسبانيا في مارس ٢٠١٩، قبل ٩ 
أشهر من تفشيه في ووهان. كما تم العثور على الفيروس 
في العينات التي تم أخذها في تورينو وميالنو بإيطاليا في 
ديسمبر الماضي. وقال العالم: «أعتقد أن الفيروس كان 
هنا قبل فترة. وأقصد بذلك أنه كان في كل مكان. وربما 

هو فيروس نائم تم تنشيطه بفعل الظروف البيئية».
في  كانت  سفينة  متن  على  إصــابــة  حالة  كمثال  أورد 
المحيط  بجنوب  الجنوبية  جورجيا  جزيرة  من  رحلتها 
مشيراً  آيرس،  بيونس  األرجنتينية  العاصمة  إلى  األطلسي 
الرحلة،  مــن  الــثــامــن  الــيــوم  فــي  سجلت  اإلصــابــة  أن  إلــى 

عندما عبرت السفينة مياه بحر ويدل.

اعتقلت أستاذاً انتقد شي جينبينغ

منطقة  سلطات  شــددت  ب:  ف  أ  بكين- 
التدابير  الصين  شمال  في  الداخلية  منغوليا 
ــــة مـــؤكـــدة  الـــوقـــائـــيـــة بـــعـــد تـــســـجـــيـــل إصــــاب
خالل  ماشية  راعي  لدى  الدملي  بالطاعون 
في  الصحية  اللجنة  وقالت  األسبوع.  نهاية 
حالته  المصاب  إن  بيان  في  بايانور  مدينة 
المدينة.  فــي  مستشفى  فــي  وهــو  مستقرة 
ومــنــعــت الــلــجــنــة صــيــد وتـــنـــاول الــحــيــوانــات 
الــتــي قــد تــكــون حــامــلــًة لــلــطــاعــون، ال سيما 
الـــمـــرمـــوط، حــتــى نــهــايــة الــــعــــام، وحــضــت 
الــســكــان عــلــى اإلبـــــالغ بـــوجـــود أي قـــوارض 
يرسينيا  لبكتيريا  ويمكن  ميتة.  أو  مريضة 
الــطــاعــونــيــة الــمــســبــبــة لــلــطــاعــون االنــتــقــال 
لـــإلنـــســـان مــــن الـــــجـــــرذان الـــمـــصـــابـــة عــبــر 

البراغيث.
في  ويبقى الطاعون الشديد العدوى نادراً 
بسببه  قضى  لكن  للعالج،  قابل  وهو  الصين 
 ،٢٠١٤ عام  منذ  اآلن  حتى  أشخاص  خمسة 
الصين. في  الصحية  الوطنية  اللجنة  بحسب 
وأفــيــد عــن إصــابــة مــشــبــوهــة بــالــطــاعــون 
منغوليا  في  االثنين  عاماً   ١٥ يبلغ  فتى  لدى 
المجاورة، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة 

عانى  الفتى  أن  الوكالة  وذكــرت  الرسمية. 
لمرموط  تناوله  بعد  الــحــرارة  فــي  ارتــفــاعــاً 
حالتين  إن  الــوكــالــة  وقــالــت  كــلــب.  اصــطــاده 
مــؤكــدتــيــن ســجــلــتــا األســــبــــوع الـــمـــاضـــي فــي 
شقيقين  لدى  منغوليا،  في  خوفد  محافظة 
على  الحجر  وفرض  المرموط.  لحم  تناوال 
ذلك  إلــى  الشقيقين.  خــالــطــوا  شخصاً   ١٤٦
اعــتــقــلــت الــســلــطــات الــصــيــنــيــة أمــــس أســتــاذ 
قانون نشر عدة مواضيع انتقد فيها الرئيس 
كوفيد-١٩  وبــاء  خلفية  على  جينبينغ  شــي 
السلطة،  على  قبضته  لتعزيز  ومــحــاوالتــه 

أصدقائه. بحسب 
شو جانغرون  واقتاد أكثر من ٢٠ شخصاً 
مـــن مــنــزلــه فـــي ضـــواحـــي بــكــيــن، وفـــق ما 
عن  الكشف  عدم  طالباً  أصدقائه  أحد  أفاد 
هــويــتــه. ويــذكــر أن شــو مــعــروف بــانــتــقــاده 
األوساط  في  نادر  أمر  وهو  علناً،  الحكومة 
في  مشددة  لرقابة  تخضع  التي  األكاديمية 
فــي فــبــرايــر حّمل  الــصــيــن. ونــشــر مــوضــوعــاً 
يتبناها  التي  والرقابة  التضليل  سياسة  فيه 
الـــرئـــيـــس شـــي مـــســـؤولـــيـــة تــفــشــي فـــيـــروس 

الصين. في  المستجد  كورونا 

الصين تعزز التدابير الوقائية لمواجهة الطاعون الدملي
ــبــدأ أســتــرالــيــا  ســيــدنــي - وكــــــاالت: ت
في  شخص  مليون   ٦٫٦ عــزل  إجـــراءات 
والية فيكتوريا عن بقية البالد، اعتباًرا 
من اليوم، في إطار إجراءات السلطات 
المحلية لمواجهة تفاقم انتشار فيروس 
في  (كوفيد-١٩)  الــمــســتــجــد  كــــورونــــا 
الــوزراء  رئيس  وأعلن  ملبورن.  مدينة 
الحدود  أن  انــدروز،  دانييل  الفيكتوري 
أكبر  ويلز،  ســاوث  ونيو  فيكتوريا  بين 
عدد  حيث  من  أستراليا  في  واليتين  
مــرة  ألول  إغـــالقـــهـــا  ســيــتــم  الـــســـكـــان، 
منذ  مـــرة  وألول  الـــوبـــاء.  تــفــشــي  مــنــذ 
ظهور الوباء، سيتم إغالق الحدود بين 
ما  وفــق  ويــلــز،  ســـاوث  ونــيــو  فيكتوريا 

أفاد مسؤولون من الواليتين.
أمس  أعلن  الذي  القرار،  هذا  ويمثل 
بين  الحدود  إغالق  فيها  يتم  مرة  أول 
واليتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز منذ 
١٠٠ عـــام. وكــانــت آخـــر مـــرة تــم فيها 
منع التنقل بين الواليتين في عام ١٩١٩ 

خالل جائحة اإلنفلونزا اإلسبانية.
وارتفعت حاالت اإلصابة بكورونا في 

مدينة ملبورن عاصمة فيكتوريا خالل 
السلطات  دفـــع  مــمــا  الــمــاضــيــة،  األيــــام 
للتباعد  صارمة  أوامــر  تطبيق  لفرض 
االجــتــمــاعــي فــي ٣٠ ضــاحــيــة، وفــرض 
عزل عام كامل على تسعة أبراج سكنية 
عامة. وسجلت الوالية، التي يزيد عدد 
 ١٢٧ نــســمــة،  مــلــيــون   ٦٫٦ عــلــى  سكانها 
حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-١٩، 
االثنين، في أكبر زيادة يومية منذ بدء 

الجائحة.
حــالــة وفـــاة واحـــدة،  وسجلت أيــضــاً 
وهي تمثل أول حالة وفاة في استراليا 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن أســـبـــوعـــيـــن، لــيــرتــفــع 
إجــمــالــي عــدد حـــاالت الــوفــاة إلــى ١٠٥ 
حــــاالت. وقـــال دانــيــيــل أنـــــدروز رئيس 
في  للصحفيين  فيكتوريا  واليــة  وزراء 
مــلــبــورن، لـــدى إعــالنــه إغـــالق الــحــدود 
ابتداًء من الساعة ١١٫٥٩ مساء بالتوقيت 

الــمــحــلــي يــــوم الـــثـــالثـــاء: «إنــــه اإلجــــراء 
الــمــنــاســب فـــي هـــذا الـــوقـــت، فـــي ضــوء 
هذا  احتواء  في  نواجهها  التي  التحديات 
الفيروس». ووصف قرار إغالق الوالية 

بـ«الذكي والصحيح»،
هــذه  تمثل  أن  الــمــرجــح  مــن  ولــكــن 
الـــخـــطـــوة ضـــربـــة لـــتـــعـــافـــي أســـتـــرالـــيـــا 
ركود  حالة  أول  دخولها  مع  اقتصادياً 
فيكتوريا  وحـــدود  عــامــاً.   ٣٠ نحو  منذ 
الـــبـــريـــة الـــوحـــيـــدة األخــــــرى مـــع واليـــة 
وقالت  بالفعل.  مغلقة  أستراليا  جنوب 
غالديس بيريجليان رئيسة وزراء والية 
نــيــو ســــاوث ويــلــز إنـــه ال يــوجــد جــدول 
زمني إلعادة فتح الحدود التي سيتولى 
العبور  عمليات  لمنع  حراستها  الجيش 
غير القانونية. بعد أسابيع من تخفيف 
الــقــيــود لــلــحــد مـــن انــتــشــار الــفــيــروس، 
شهدت ملبورن زيادة كبيرة في انتقال 
دفع  مما  السكان،  أوســاط  في  العدوى 
إلغــالق  الصحة  قطاع  فــي  المسؤولين 
أنحاء  باقي  عن  لفصلها  األحياء  بعض 

المدينة حتى أواخر يوليو.

أستراليا تعزل ٦٫٦ مليون شخص وتغلق الحدود
بعد تفاقم تفشي كورونا في ملبورن 
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أمــر «ُمستجد»  نتيجة  ويــجــري  جــرى  مــا 
حكومة  بــه  قــامــت  اإلسرائيلية  السياسة  فــي 
األردن  غــور  ضــم  نية  إعالنها  وهــو  نتنياهو، 
إسرائيل  مستقبل  على  بظالله  سيلقي  لــهــا، 
أنظمته  جــل  بـــات  الــــذي  الــعــربــي  ومــحــيــطــهــا 
صــديــقــة إلســرائــيــل فــيــمــا شــعــوبــهــا تــعــاديــهــا!، 
أمر عجائبي أمكن بقاؤه لعقود تلت إبرام ما 
خلت  إسرائيل  مع  سالم»  بـ»اتفاقيات  أسمي 
بكون  يُــفــهــم  ولــكــنــه  حقيقي،  ســـالم  أي  مــن 
تــلــك الــعــقــود أّســســت لــمــرحــلــة تــغــيــيــر عــربــي 
مثله،  وعاش  سبق  الذي  الغرب  أسماه  عميق 
بـ»الربيع العربي».. أي أن الشعوب العربية لم 
تكن غائبة وال ُمخّدرة، بل كانت في مرحلة 
تشّكل وعي عميق لحالها وتأسيس لمستقبلها. 
ــفــارقــة أن لــيــس األنــظــمــة الــعــربــيــة من  ــُم وال
غربية  دول  بل  إعــالن،  هكذا  لخطورة  تنبَّه 
صــديــقــة إلســـرائـــيـــل كــفــرنــســا الــشــريــكــة في 
تجد  الــتــي  وألــمــانــيــا  بــيــكــو،  سايكس-  اتــفــاقــيــة 
والحزب  اليهود،  مــن  خالصها  إسرائيل  فــي 
بمرّشحه  مــمــثــالً  أمــريــكــا  فــي  الــديــمــقــراطــي 
ترامب  الجمهوري  الرئيس  فيما  بايدن..  جو 
من  بكم  الجزم  يمكن  وال  العسل»  في  «نايم 
يتسّلل  مما  منها  وكم  حزبه  تمثل  تصريحاته 
على  موقعه  عبر  الشقي،  كالولد  وحــده،  بها 

تويتر بدرجة أحرجت األخيرة!.
عّبر  الــذي  القلق  درجــة  هنا  الفــت  ولكن    
للوظيفة  فقط  ليس  ســاتــلــوف،  روبـــرت  عنه 
«المدير  ١٩٩٣وهـــي  الــعــام  منذ  يشغلها  التي 
الــشــرق  لسياسة  واشــنــطــن  لمعهد  الــتــنــفــيــذي 
األدنى» الذي يقف األيباك وراء تأسيسه عالم 

١٩٨٥ تحت ُمسمى دراسة مصالح أمريكا في 
مصالح  حقيقة  عليها  تغّلب  والــتــي  المنطقة 
لما  المعهد  يــرأس  ساتلوف  فكون  إســرائــيــل. 
وصـــل لــســبــع وعــشــريــن عــامــاً لــحــيــنــه، وكــون 
ســاتــلــوف «صــهــيــونــي مـــتـــطـــّرف» كــمــا أعــلــن 
التي  لمقالته  كتقدمة  حديثاً   نفسه  عــن  هــو 
اســتــنــكــر فــيــهــا ضـــم إســرائــيــل لــغــور األردن، 
مصالح  ولــيــس  إســرائــيــل  مــصــالــح  أن  يُــظــهــر 
المنطقة  دول  مصالح  عــن  (ناهيك  أمريكا 
العربية وغير العربية) هي ما يحاول المركز 

تسخير جهوده لخدمتها. 
 مــعــرفــتــي بــمــا يــمــثــلــه ســـاتـــلـــوف ويــخــص 
لكتابه  قراءتي   من  تأتت  وفلسطين،  األردن 
«من عبد اهللا إلى حسين» لدى صدوره عام 
الديمقراطية  ارتــبــاط  بــّيــن  فــالــكــتــاب   .١٩٩٤
من  تــبــقــى  مــا  بــضــم  األردن  فــي  الــدســتــوريــة 
فــلــســطــيــن لــهــا، إذ يـــوّضـــح اشـــتـــراط الــمــكــّون 
الرقابة  تكون  أن  المملكة  لشعب  الفلسطيني 
عــلــى الــحــكــومــة، وبــــالــــذات فــيــمــا يــتــعــلــق في 
األمــــور الــمــالــيــة، مــن اخــتــصــاص نــــّواب األمــة 
الــــذيــــن نــصــفــهــم ُمـــنـــتـــخـــبـــون لــتــمــثــيــل أهـــل 
استياء  أن  بقوله  ساتلوف  ويُكمل  فلسطين.. 
الملك عبداهللا األول من هذا وحله للبرلمان 

فــــي أيــــــار عـــــام ١٩٥١(مــــضــــافــــة لــــه أحـــــداث 
باختصار  المؤلف  يذكرها  وعسكرية  سياسية 
وتغطيها مفّصلة كتب آخرين)، هو من أهم 
الــعــام..  ذلــك  مــن  تموز  فــي  الغتياله  أدى  مــا 
ولــهــذا جـــاء دســتــور عـــام ١٩٥٢ لــُيــعــالــج ذلــك 
في  طــالل»  «دســتــور  شعبياً   فأسمى  الخلل، 
تسجيل عرفان الشعب للملك الشاب الجديد.. 
في  هــذا  ليومنا  تــتــداول  التسمية  وظــّلــت  بــل 
الدستور  لذلك  للعودة  الُمتجّددة  الُمطالبات 

أو لمثله، مؤكدة ذلك العرفان. 
ضم  مــن  الــُمــحــّذرة  مقالته  فــي  ساتلوف،   
إسرائيل لغور األردن، يعترف بأنه  «صهيوني 
بل  تلك  صفته  يــؤّســس  ال  وهـــذا  مــتــطــّرف»، 
يــؤكــد عــلــى مـــا ظــهــر مــنــهــا فـــي كــتــابــه «مــن 
كتابه  مــن  فــالــفــصــل  حــســيــن».  إلـــى  اهللا  عــبــد 
أكملت  التي  االنتقالية  المرحلة  يُغطي  الــذي 
قــيــادة  مــن  كــلــوب  بـــإخـــراج  األردن  اســتــقــالل 
الملك  مــن  كــل  بــتــوافــق  األردن  ومــن  الجيش 
ـــقـــوى الــشــعــبــيــة، وتــكــلــيــف رئــيــس  حــســيــن وال
البرلمان  مقاعد  غالبية  على  الحائز  الحزب 
عالمياً  ــســّمــى  يُ مــا  وهـــو  الــحــكــومــة،  بتشكيل 
بـــ»الــمــلــكــيــة الـــدســـتـــوريـــة» فـــي الــعــالــم األول 
الفصل  ذلــك  يُسمي  ســاتــلــوف  الــديــمــقــراطــي.. 

قيد  «مملكة  هــي  لها  ترجمة  أقــرب  تسمية 
يتحدث  يليه  الذي  الفصل  فيما  التمحيص».. 
عديد  واعــتــقــال  ذاك  الــنــواب  مجلس  حــل  عــن 
استعيدت»!!  وقد  أسماه  «المملكة  أعضائه، 
المملكة  احتل  قد  كان  األردنــي  الشعب  وكــأن 
(مخلوقات  هم  «أيليانز»  أو  بالديمقراطية، 
غريبة) هبطت على أرضه واختطفت الُحكم 
فيه!، وهذا يعكس تصور صهيونّي بامتياز، ال 
لمصلحة  وال  الملكية  لمصلحة  ال  فيه  اعتبار 
معني  ســاتــلــوف  أن  يــبــدو  ال  الــلــذيــن  الــشــعــب 
بأيهما.. ولكنه في قمة تخّوفه من ضم غور 
مصلحة  فيه  يجد  ال  كونه  إلسرائيل  األردن 
الُمختلق  كيانها  على  خــطــراً  بــل  للصهيونية، 

الهش!.
علينا،  يــخــرج  أن  كــلــه،  هـــذا  مــن  األغــــرب 
ــــــي، مـــن يُـــحـــاول تــســويــق نــفــســه لــلــعــودة  أردن
الجنائي  الــضــم  لــذلــك  بــتــأيــيــده  مـــا،  لمنصب 
وكأنه  عنه  بالحديث  أو  العالم،  قوانين  بكل 
ال يعنينا، بما يصّنف فلسطين خارج األوطان 
خــارج  وشعبها  عــالــمــيــة،  قيمة  حريتها  الــتــي 
اإلنسانية.. أال يهمنا، أقّله، أن تلك األرض ومن 
يجد  وكــيــف  يــجــاورونــنــا؟!  عليها،  ومــا  عليها 
أكثر  يكون  أن  بدرجة  يحبهم  من  الصهاينة 
أنفسهم،  من  حتى  ليحميهم  منهم  صهيونية 
األرض  ذات  البن  تنّكره  يعلن  من  بيننا  فيما 
موّحدة  فقط،  عاماً  سبعين  قبل  كانت،  التي 
الصغير  نهرها  أهلها  يعبُر  وألفيات  لــقــرون 
أو  تــأشــيــرة  بــال  خشبي  جسر  على  أو  سباحة 
جــواز سفر، وال يفرق أيــن كــان مسقط رأس 

أحدهم أو أين دفن رفاته؟!.

يوليو   ١٧ وفــي  الُمقبل،  األسبوع  بنهاية 
الجاري، تكون المحكمة اإلدارية العليا في 
تــركــيــا، قــد أصـــدرت حكمها فــي الــدعــوى 
واآلثـــار  األوقــــاف  جمعية  مــن  الــمــرفــوعــة 
الــتــاريــخــيــة والــبــيــئــيــة بـــإعـــادة مــتــحــف آيــا 
تحركت  الــذي  األمــر  مسجد،  إلى  صوفيا، 
أمــام  الــطــريــق  لقطع  دولــيــة،  قــوى  بسببه 

حكم قد يصدر لصالح رافعي الدعوى.
فــــ «آيــــا صــوفــيــا» لــيــس مــجــرد مسجد 
جـــرى تــحــويــلــه إلـــى مــتــحــف، والــمــطــلــوب 
عنوان  ولكنه  جديد،  من  لمسجد  إعادته 
القسطنطينية  بفتح  البداية  وكــانــت  أمــة، 
مرحلة  ونــهــايــة  الــفــاتــح،  محمد  يــد  عــلــى 
فــرضــت فــيــهــا الــقــوى االســتــعــمــاريــة على 
كــمــال أتـــاتـــورك أن يــتــحــول الــمــســجــد إلــى 
متحف، وأن يعود إلى مسجد من جديد، 
الغربي  االنتصار  مرحلة  أن  هو  فالمعنى 

قد انتهت!
لقد اشترى السلطان محمد الفاتح كنيسة 

«آيا صوفيا» من أصحابها الرهبان، بعقد 
والحجج  الوثائق  دار  في  محفوظاً  يــزال  ال 
الــتــركــيــة بــأنــقــرة، وظـــل عــلــى هـــذه الــحــال 
مما  العكس  على  وذلــك  عــامــاً،   ٤٨١ لمدة 
يــدعــيــه الــغــربــيــون، مـــن أنــهــا تــحــولــت إلــى 
مسجد عنوة، وهو ما يكذبه حرص محمد 
الفاتح على تغطية الرسوم الكنسية الخاصة 
من  بــدالً  المسيحيين  لمشاعر  مراعاة  بها 

إزالتها!
ومنذ تحويلها إلى متحف، والحلم يراود 
األتراك في إعادتها مرة أخرى إلى ما كانت 
عليه، مسجداً تقام فيه الصالة، باعتبار أن 
هذا  إلغاء  في  االستعمار  ربقة  من  التحرر 
الـــقـــرار، وقـــد داعــــب نــجــم الــديــن أربــكــان 
لكن  االنتخابية،  حملته  في  المشاعر  هذه 
بنجاحه وقف على أن األمر ليس هيناً، ألنه 

بالتمكين  لكن  تركيا،  ضد  الغرب  سيؤلب 
ألردوغـــــان ومــشــروعــه وجـــد كــثــيــرون أن 
الــفــرصــة مــواتــيــة فــكــانــت دعــــوى جميعة 
 ،٢٠١٦ سنة  في  أعــاله  المذكورة  األوقـــاف 
الخاص  هو  مماثل  حكم  إلــى  تستند  وهــي 
بإعادة متحف «كاريا» إلى مسجد كما كان 
يسري  ما  عليه  ويسري   ،١٩٤٥ عــام  حتى 

على «آيا صوفيا»!
وإن كان الوضع القانوني لـ «آيا صوفيا» 
لـ «كــاريــا» فــإن األمــر مختلف من  مماثالً 
الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة، فـــ «آيــــا صــوفــيــا» هي 
العنوان األبرز، والهدف الواضح، ولهذا نفر 
الغربيون ثقاالً وخفافاً، من أجل بقاء األمر 
على ما هو عليه، وقالت اليونان إن إعادة 
«آيا صوفيا» مسجداً تمثل استفزازاً لمشاعر 
الــواليــات  ودعــــت  الــغــربــيــيــن.  المسيحيين 

المتحدة األمريكية إلى عدم المساس بوضع 
األرثوذكسية  الكنيسة  وقالت  صوفيا».  «آيا 
الروسية إن إعادة «آيا صوفيا» إلى مسجد 
عودة إلى العصور الوسطى. بينما استنكرت 
فرنسا ذلك، وطالبت بأن يظل «آيا صوفيا» 

متحفاً مفتوحاً للجميع!
الــســلــطــات الــتــركــيــة قــالــت إنـــه لـــو صــدر 
واآلثــــار  األوقـــــاف  جمعية  لــصــالــح  الــحــكــم 
التاريخية، فلن يغلق «آيا صوفيا» في وجه 
مفتوحاً  سيظل  ولــكــنــه  المسلمين،  غــيــر 
للجميع ضمن اآلثــار التركية، لكن المعنى 
في الخطاب الفرنسي أال يتحول إلى مسجد 
ولو كان القرار هو إغالقه في وجه الجميع، 
لما يمثله من معنى تاريخي وما يحمله من 
اإلسالمية،  الفتوحات  لزمن  ترمز  رمزية 

وألمة كانت سيوفها ذات أخالق!

آيا  كنيسة  ثمن  دفـــع  العظيم،  فالفاتح 
صــوفــيــا لــلــرهــبــان، الــذيــن بــاعــوهــا بــعــد أن 
حــصــلــوا عــلــى األمـــــان، ثـــم إن هـــذا الــفــاتــح 
حرص على تغطية رسوماتها وليس إزالتها، 
الذي  األمر  وهو  لها،  مآذن  أربع  أقام  وإن 
لم يحدث مع المساجد الموجودة في البالد 
اإلسالمية التي سقطت في زمن الحروب 
الدكتور  ذكــره  الــذي  النحو  على  الصليبية، 
«مساجد  كتابه  فــي  البسيوني  الــســالم  عبد 
إلى  تحولت  والــتــي  الصليب»  عليها  رفــعــوا 
كــنــائــس وحـــانـــات ومـــراقـــص، فــي إسبانيا 
الشرقية  أوروبـــا  دول  ومعظم  والبرتغال 

وفي روسيا.
وذكـــــر الـــدكـــتـــور الــبــســيــونــي عــــــدداً من 
لها بعد هذا  المساجد المهمة ونشر صــوراً 
قرطبة  في  الكبير  المسجد  مثل  االعتداء، 

الذي تحول إلى كنيسة، كما أن ثالث أكبر 
الكبير  المسجد  كانت  العالم  في  كاتدرائية 
سلفادور  كاتدرائية  أن  كما  إشبيلية،  في 
(الـــشـــمـــس) فـــي إســبــانــيــا هـــي فـــي األصـــل 
كنائس  إلى  تحولت  مساجد  وهي  مسجد، 
بـــاإلكـــراه واالســتــيــالء، ولــيــس بــيــعــاً وشـــراء 
كما هو حال كنيسة «آيا صوفيا» بعد فتح 

القسطنطينية!
في الغرب يحدث كثيراً أن تباع الكنائس، 
وبريطانيا  أمريكا  فــي  المساجد  ومعظم 
وفرنسا كانت في األصل كنائس تم شراؤها 
الكنيسة  تــحــويــل  فــفــكــرة  أصــحــابــهــا،  مـــن 
ســواء من  إلــى مسجد إجــراء معتمد غربياً 
قبل  مـــن  أو  الـــعـــبـــادة  دور  أصـــحـــاب  قــبــل 
ثبات  ينفرون  هذا  مع  لكنهم  الحكومات، 
بـ «آيا  مرتبط  األمر  ألن  جميعاً  وينفرون 
من  له  ومــا  معنى  من  لذلك  لما  صوفيا» 

رمزية.
إنه تحٍد لو تعلمون كبير.

القادمة.  المرحلة  مالمح  ستحدد  حاسمة  معركة  لخوض  الليبية  الساحة  تتهيأ 
فالهجوم المضاد الذي أقدمت عليه القوات التابعة لحكومة الوفاق خلق المفاجأة، 
ومن  منه  سعًيا  حفتر؛  فرضها  أن  سبق  التي  الميدانية  العسكرية  الخريطة  وغير 

األطراف المساندة له من أجل سيطرته على البالد شرًقا وغربًا وجنوبًا.
اختلف الوضع حالًيا بعد أن أصبحت حكومة الوفاق الوطني على مشارف مدينة 
أن  ينوي  القذافي  كــان  حيث  المقاييس،  بكل  استراتيجية  مدينة  تُعد  التي  ســرت 
يجعل منها بديًال عن العاصمة، بحكم كونها تربط بين الشرق والغرب، إضافة إلى 
اعتبارها المدخل نحو الوصول إلى منطقة «الهالل النفطي» . إذ من يسيطر عليها 
يتمكن من أن يضمن لنفسه موارد حيوية ضخمة تساعده على تأمين نفسه ودعم 

قوته الذاتية، كما يستطيع أن يحاصر خصومه اقتصاديًا وجغرافًيا.
لهذا السبب ما إن وصلت قوات الوفاق إلى هذه النقطة االستراتيجية حتى اضطر 
ستترتب  التي  للنتائج  تحسبًا  توجيهها  محاولة  أو  المعركة،  لمنع  للتحرك  الجميع 
ولكن  بالمواجهة،  مباشرة  المعنية  العسكرية  بالقوى  فقط  ذلك  يتعلق  ال  عليها. 
فاالنتصار  الليبي.  بالشأن  مباشرة  المهتمة  اإلقليمية  والــدول  الكبرى  الدول  أيًضا 
أو الهزيمة ال يتعلقان فقط بالمجموعات المسلحة المنتمية لهذا الطرف أو ذاك، 
والتي  ليبيا،  ثــروات  على  المتنافسة  الحكومات  مختلف  على  أيًضا  تنطبق  وإنما 
بطلب  ســواء  الليبي  الملف  فــي  عملًيا  تدخلت 
من قبل المتنازعين المحليين أو رغما عنهم.

دون  كــثــيــًرا  وحــجــمــه  حــفــتــر  دور  تــضــاءل 
أن يــخــتــفــي مـــن الــمــشــهــد، رغــــم مـــحـــاوالت 
الداخلية  فالقوى  صــورتــه.  فــي  النفخ  البعض 
والــخــارجــيــة الــتــي اعــتــقــدت فــي قــدرتــه على 
«الــحــســم الــعــســكــري» خــابــت آمــالــهــا واهــتــزت 

حساباتها.
في هذا السياق، تبعث شهادة غسان سالمة 
عــلــى الــحــيــرة والـــدهـــشـــة، يــقــول الـــرجـــل بعد 
أعضاء  أغلبية  إن  ليبيا:  في  مهمته  أنهى  أن 
مجلس األمن كانوا مؤيدين لهجوم حفتر، بل 
إن بعض هذه الدول لم تدعم حفتر فقط، بل 
سالمة  ووصف  غدامس.  بمدينة  الجامع  الوطني  الملتقى  عقد  ضد  عمًدا  تواطأت 

سلوك هذه الدول بـ «النفاق» .
لم يكن مجلس األمن راغبًا فعًال في وقف النزاع المسلح رغم قراراته المتعددة 
حيث  لها،  معاكس  اتجاه  في  ويعملون  الشعارات  يرفعون  السياسي.  للحل  الداعمة 
للشعب  خدمة  ال  حفتر،  انتصار  على  تراهن  المجلس  داخــل  الفاعلة  الــدول  كانت 
الليبي ولكن من أجل حماية مصالحها بتقاسم الثروة النفطية من جهة، وتشغيل 

مصانعها وشركاتها عند االنتقال إلى مرحلة إعادة تعمير ليبيا.
انفراد  ومنع  سرت  معركة  تجنب  أجل  من  محموم  سعي  هو  حالًيا  يجري  ما 
قرر  إذا  السكوت  بعدم  يهددون  الجميع  النفط.  مناطق  على  بالسيطرة  «الوفاق» 
السراج التقدم نحو تجاوز هذا «الخط األحمر» بهدف وضع المنطقة الشرقية في 
حالة دفاع وتهديد مباشر. مصر تتوعد وفرنسا تهدد ودول أخرى عديدة تحذر، 
لكن في حال عدم التوصل إلى صيغة مطمئنة للممسكين بالسلطة في طرابلس، 

فإن كل االختيارات تبقى واردة.
الحديث عن الشرعية الدولية أمر مهم في هذه المرحلة، لكنه خطاب مهزوز 
تجربة  إليه  آلــت  فيما  النظر  ذلــك  على  للتدليل  يكفي  مصداقيته.  في  ومطعون 
غسان سالمة عندما أوصلته الممارسة الفعلية والشخصية إلى القول بأن «النظام 
الدولي متضعضع تماًما» ، وأن «قادة دول مهمة لم يعد لديهم ضمير» . هذا يعني 
وأتباعهم؛  الكبار  مائدة  فوق  موضوعة  واالقتصادي  الجغرافي  ثقلها  بكل  ليبيا  أن 
لنهبها وتقسيمها وفق رغبات وشهوات األقوياء. لقد تم تحويلها عملًيا إلى «صومال 

جديدة» ، حسب اعتقاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تّبون.
االستراتيجي  باالطمئنان  تشعر  أن  تونس  تستطيع  لن  التطورات  هذه  ضوء  في 
عن  بعيًدا  جديد  من  الليبية  الدولة  بناء  ويتم  ليبيا،  في  المدافع  تسكت  عندما  إال 
التدخالت األجنبية. في انتظار الوصول إلى هذه النتيجة الصعبة يجب أن تتجاوز 
محمد  السابق  التونسي  السفير  تعبير  حسب   ، الدبلوماسي»  «التيه  حالة  تونس 
الــحــصــايــري، الـــذي تــدخــل فــي نـــدوة نظمها الــمــركــز الــعــربــي لــألبــحــاث ودراســـة 
السياسات بمعية رابطة تونس للثقافة والتعدد حول السياسة الخارجية لتونس. كلمة 

التيه يعني غياب الرؤية وانعدام الوسائل واإلمكانيات الذاتية.
حكومة  استعادت  أن  بعد  التونسية  الــحــدود  عن  قليًال  العسكري  الخطر  ابتعد 
بين  الحرب  دامــت  ما  مؤقت  أمــر  ذلــك  أن  غير  طرابلس،  على  السيطرة  الــوفــاق 

األشقاء مستمرة، وما دامت موازين القوى متحّركة في هذا االتجاه أو ذاك.

نقالً عن موقع «عربي ٢١»

مستقبل ليبيا في ضوء النظام عن ضفتي نهر صغير
الدولي المتآمر

صالح الدين الجورشي توجان فيصل

«آيا صوفيا» عنوان أمة.. ونهاية مرحلة 

تتهيأ الساحة 
الليبية لخوض 

معركة 
حاسمة ستحدد 
مالمح المرحلة 

القادمة

لها  األردن  غـــور  ــم  ض نــيــة  ــل  ــي ــرائ إس إعـــالن 

أمة عنوان  ولكنه  جديد   من  لمسجد  إعادته  والمطلوب  متحف  إلى  تحويله  جرى  مسجد  مجرد  ليس  صوفيا   آيا 

سليم عزوز

منتدى الرايةمنتدى الراية٢٠
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gmail.com@azouz١٩٦٦كاتب وصحفي مصري

كاتبة أردنية

العربي ومحيطها  مستقبلها  على  بظالله  سيلقي 

ُمهاجرون ينتظرون قبالة 
صقلية لنقلهم إلى الحجر

أولــى  مــن  يــومــاً   ١١ بعد  ب:  ف  أ   - صقلية 
اإلنسانية  السفينة  توقفت  اإلغـــاثـــة،  عمليات 
ميناء  خـــارج  أمـــس  صــبــاح  فايكينغ»  «أوشــــن 
يترقب  حيث  صقلية  فــي  إمبيدوكلي  بــورتــو 
المهاجرون الـ١٨٠ الذين أنقذوا في المتوسط 
في  البقاء  وبعد  الحجر.  في  لوضعهم  نقلهم 
السلطات  سمحت  أيـــام،  لتسعة  البحر  عــرض 
«إس.أو.إس  لــمــنــظــمــة  ــيــة  اإليــطــال ــة  ــبــحــرّي ال
المهاجرين  بإنزال  الحكومّية  غير  المتوسط» 
الـ١٨٠ في هذا المرفأ تمهيداً لنقلهم إلى السفينة 
ال  السفينة  كانت  الظهر  وبعد  زازا».  «مــوبــي 
بورتو  مــن  كيلومترات  أربــعــة  بعد  على  تـــزال 
تعليمات».  بانتظار  «رســت  حيث  إمبيدوكلي 
غير  المتوسط»  منظمة «إس.أو.إس  وذكرت 
الحكومّية «حالياً لم نتلق معلومات عن موعد 
المهاجرين  نقل  يتم  وقــد  وكيفيته».  الــنــزول 
مباشرة إلى السفينة موبي زازا أو قد ينزلون 
إلى اليابسة تمهيداً لنقلهم إليها. ومنذ الصباح 
ينتظر الُمهاجرون ومعظمهم من بنجالدش 
وبــاكــســتــان وبـــلـــدان شــمــال إفــريــقــيــا وإريــتــريــا 
ليبيا،  مــن  فـــّروا  قــاصــراً  و٢٥  حــامــل  وبينهم 

النزول من السفينة في صقلية.



- 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 
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استعداًدا لمونديال قطر ٢٠٢٢م 
مونديال ألفضل  تحضيًرا  كروية  بــروفــات  أفضل 

ذوو اإلعـاقــة مــع أزمــة كورونـــا
قدراتهم ينمي  بما  بمستوياتهم  للنهوض  الــجــهــود  تكثيف  تتطلب  الــقــادمــة  الــفــتــرة 

٢٠٢٢م،  مونديال  تنظيم  بشرف  فوزها  بعد 
قررت دولة قطر تقديم عدة بروفات مونديالية 
كبرى وإجراء اختبارات ميدانية هامة الستكشاف 
جاهزية منشآتها المونديالية الستقبال مونديال 

قطر ٢٠٢٢م.
ديسمبر  إلــى ٩  نوفمبر  مــن ٢٦  الــفــتــرة  فــي   
٢٠١٩م، قدمت قطر للعالم البروفة المونديالية 
األولى عندما قامت بتنظيم خليجي ٢٤، ونجحت 
تلك البروفة بامتياز وحطمت عدة أرقام قياسية 
جماهيري  حــضــور  أكــبــر  شــهــدت  فقد  خليجية 
في أحدث االستادات المونديالية كاستاد خليفة 
الدولي واستاد الجنوب، وللمرة األولى بلغ عدد 
الحضور في بطوالت «خليجي» أكثر من ٤٢ ألف 
مشّجع في مباراة واحــدة، وجسدت قّمة الروح 
الرياضية فلم تشهد سوى بطاقة حمراء واحدة 
فقط في مباراة العراق واليمن، وتميزت بالعدالة 
الفيديو  تقنية  اســتــخــدام  تـــم  فــقــد  التحكيمية 
البطولة،  تاريخ  في  مــرة  ألول  للحكم  المساعد 
وفازت البحرين بالبطولة ألول مرة في تاريخها 
فازت  كما  النظيف  اللعب  بجائزة  قطر  وفــازت 
بالتنظيم الممتاز وهو ما يكشف قدرة قطر على 
مونديال  وهــو  العالم  في  األكبر  الحدث  تنظيم 
المنشآت  بــنــجــاح  قــطــر  اخــتــبــرت  فــقــد  ٢٠٢٢م، 
ومالعب  واإلقــامــة  النقل  وســائــل  المونديالية، 
التدريبات للمنتخبات، ومسارات دخول وخروج 

جماهير المشجعين.
ديسمبر   ٢١ إلــى  ديسمبر   ١١ من  الفترة  في 
٢٠١٩م، قدمت قطر للعالم البروفة المونديالية 
الثانية عندما قامت بتنظيم بطولة العالم لألندية 
الــتــي فـــاز بــهــا فــريــق لــيــفــربــول اإلنــجــلــيــزى على 
النهائية  المباراة  في  البرازيلي  فالمنجو  فريق 
التي جرت باستاد خليفة الدولي بالدوحة، وقد 
إفــادات  البريطانية  سي  بي  بي  قناة  موقع  أورد 
هـــامـــة مـــن بــعــض الـــذيـــن حـــضـــروا الــمــبــاريــات 
بالدوحة والتي أكدت نجاح البروفة المونديالية 
القطرية، فقد تم التأكيد على أن أطول مسافة 
بين المالعب الثمانية التي ستقام عليها مباريات 
مونديال قطر ٢٠٢٢م ال تزيد عن ٣٤ ميًال (٥٥ 
كيلو متًرا)، بينما أقصر مسافة ال تزيد عن ثالثة 
والمعلق  السابق  ليفربول  مــدافــع  وصــرح  أمــيــال 
الرياضي لبي بي سي، ستيفن وارنوك بقوله «إذا 

أمامك  الفرصة  إتاحة  فإن  كرويا  مشجعاً  كنت 
لحضور ثــالث مباريات في يــوم واحــد وتحقيق 
االستفادة القصوى من المونديال ستكون تجربة 
بطولة  أي  فــي  عليها  الــحــصــول  يصعب  رائــعــة، 

عالمية أخرى».
ماكمانامان  ستيف  الــســابــق  ليفربول  العـــب 
من  أكثر  القطرية  المونديالية  المالعب  أن  أكد 
الــمــونــديــاالت  بعض  بمالعب  مــقــارنــًة  جــاهــزة، 
السابقة والتي لم تكن مجهزة بالشكل المطلوب، 
أما أندي هيتون، مشجع ليفربول، فقد أكد أن 
كان  الجو  وأن  ممتازة  كانت  الــحــرارة  درجـــات 
وأبــدى  والمشجعين  للالعبين  بالنسبة  معتدال 
إعــجــابــه الــشــديــد بــالــتــجــهــيــزات الــصــوتــيــة الــتــي 
شاهدها في مونديال األندية وأضاف: «االستاد 
عيب»   أي  فيه  ليس  كمنشأة،  وهــو  فنية  تحفة 
-فيما  التنظيم  «أن  وارنــــوك  ستيفن  أكـــد   كما 
يتعلق بالوصول إلى الملعب وكل األمور التي تسبق 
قّيمنا  وإذا  بسالسة،  تسير  المباريات-  تعقب  أو 
كـ ‹بروفة›  األندية  العالم  كأس  في  األمــور  سير 
لمونديال كأس العالم، فإن التجربة كانت جيدة 
حقاً». رغم قيام قطر بتقديم بروفة مونديالية 
عالمية  مــونــديــالــيــة  وبــروفــة  متميزة  خليجية 
مونديالية  بروفة  تقديم  قــررت  أنها  إال  ناجحة 
المنتخبات  بــطــولــة  تنظيم  عــبــر  قــويــة  عــربــيــة 
والتي  عام ٢٠٢١م  أواخــر  في  قطر  في  العربية 
المؤكد  ومــن  عربياً  منتخباً   ٢٢ فيها  سيشارك 
أن هذه البروفة ستكون أكبر بروفة مونديالية 
حقيقية لتنظيم مونديال ٢٠٢٢م نظراً لكبر عدد 
الحضور  حجم  وكبر  فيها  المشاركة  المنتخبات 
الجماهيري المتوقع. من المالحظ أن قيام دولة 
قطر بتكرار البروفات األولية قبل تقديم العرض 
على  الشديد  الحرص  يعكس  النهائي  المونديالي 
تقديم المونديال األفضل الذي يجسد قمة الجودة 
التنظيمية وينال إعجاب واستحسان الجميع، وأن 
العالم كله يترقب منذ اآلن انطالق أفضل بروفة 
مونديال  النــطــالق  اســتــعــداداً  عربية  مونديالية 
النهائي  مباراة  وإقامة  نوفمبر،   ٢١ في  ٢٠٢٢م 

في ١٨ ديسمبر الموافق لليوم الوطني القطري.

تركت أزمة كورونا العديد من 
على  واإليجابية)  (السلبية  اآلثــار 
كافة فئات وأفــراد المجتمع في 
كــافــة بــلــدان الــعــالــم بــال استثناء، 
وقـــــــد تــــــأثــــــرت فــــئــــة األطـــــفـــــال 
االحتياجات  ذوي  من  والطالب 
كــورونــا  جائحة  بتأثير  الــخــاصــة 
من  تــطــلــبــتــه  ومــــا   (١٩  covid)
حــظــر لــلــتــجــمــعــات االجــتــمــاعــيــة 
المباشر  االجــتــمــاعــي  والــتــفــاعــل 
والــبــقــاء بــالــمــنــازل طــيــلــة الــيــوم 
والــلــيــالــي لــشــهــور عــديــدة فضًال 
والمراكز  الــمــدارس  تعطيل  عــن 
ذوي  وتــدريــب  برعاية  المهتمة 

االحتياجات الخاصة.
    وقد تناولت دراسات عدة 
والتباعد  كــورونــا  جائحة  تأثير 
ذوي  األطــفــال  على  االجتماعي 
ومنها  الــخــاصــة،  االحــتــيــاجــات 
دعــم  مكتب  تــقــريــر  تــنــاولــه  مــا 
اإلعــاقــة  ذوي  األطـــفـــال  ودمــــج 
حيث  الماضي  أبــريــل  شهر  فــي 
الــمــدارس  غلق  تأثير  إلــى  أشـــار 

مستوى  على  التدريب  ومــراكــز 
اإلعــــاقــــة  ذوي  مــــن  األطـــــفـــــال 
التدريب  يتلقون  كــانــوا  والــذيــن 
تدهور  فــي  ســاهــم  مــا  بانتظام 

ـــا ومـــهـــاريًـــا  حـــاالتـــهـــم ســـلـــوكـــًي
ــا.  عــــالوة عــلــى ذلــك  واجــتــمــاعــًي
فـــــإن بـــقـــاء األطــــفــــال مــــن ذوي 
ــلــة بــالــبــيــت  اإلعــــاقــــة فـــتـــرة طــوي

خاصة حاالت التوحد التي كانت 
تــحــصــل عـــلـــى بــــرامــــج لــتــعــديــل 
السلوك وتنمية المهارات اليومية 
لم  و  االجـــتـــمـــاعـــي،  والـــتـــواصـــل 

برامج  األطفال  هؤالء  أسر  تنفذ 
تعطيل  فـــجـــوة  تـــعـــوض  مـــوازيـــة 
الدراسة. إن الفترة القادمة التي 
ستكون بعد انتهاء جائحة كورونا 
تكثيف  تتطلب  معها  التعايش  أو 
ومتخصصي  أســـر  مــن  الــجــهــود 
ــــــخــــــدمــــــات لـــــــذوي  تـــــقـــــديـــــم ال
االحتياجات الخاصة لتعويض ما 
فاتهم والنهوض بمستوياتهم بما 
ينطبق  مــا  وهــو  قــدراتــهــم  ينمي 
الفئات  من  نظرائهم  على  أيًضا 

األخرى.

وفًقا لرؤية قطر الوطنية 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا   ٢٠٣٠
الـــتـــنـــمـــويـــة فـــــــإن الــتــنــمــيــة 
الـــبـــشـــريـــة وحـــمـــايـــة حــقــوق 
اإلنــــــســــــان وتــــعــــزيــــزهــــا فــي 
صدارة أولويات دولة قطر، 
كل  البشرية  التنمية  وتشمل 
وســـائـــل الــتــعــلــيــم والــتــدريــب 
والـــتـــثـــقـــيـــف، وفـــــي الــســيــاق 
من  الــمــادة (٢٢)  تنص  ذاتــه 
الـــدســـتـــور الــقــطــري (تــرعــى 
الــــدولــــة الــــنــــشء، وتــصــونــه 
وتحميه  الفساد  أسباب  من 
شر  وتقيه  االســتــغــالل،  مــن 
اإلهــــمــــال الـــبـــدنـــي والــعــقــلــي 
ــــــوفــــــر لــه  ـــــــــروحـــــــــي، وت وال
لتنمية  المناسبة  الــظــروف 
المجاالت،  شتى  في  ملكاته 
عـــلـــى هــــــدى مـــــن الـــتـــربـــيـــة 

السليمة).
تــقــيــم األنـــديـــة الــريــاضــيــة 
ــــــــمــــــــراكــــــــز الــــشــــبــــابــــيــــة  وال
ـــتـــخـــصـــصـــيـــة مـــشـــكـــورة  وال
ـــتـــابـــعـــة لــــــــــوزارة الـــثـــقـــافـــة  ال
والرياضة مثل نادي الجسرة 
الثقافي االجتماعي والملتقى 

ومركز  للمؤلفين  القطري 
وغيرها  الحضاري  الوجدان 
مـــن الـــمـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة 
والـــشـــبـــابـــيـــة والــتــخــصــصــيــة 
الــــعــــديــــد مـــــن الـــمـــؤتـــمـــرات 
الـــمـــحـــاضـــرات  و  الـــعـــلـــمـــيـــة 
الفكرية  والــنــدوات  الثقافية 
ــعــام  وتــصــرف  عــلــى مـــدار ال
عــلــيــهــا مـــيـــزانـــيـــات بــاهــظــة 
كبيرة  جــهــود  فــيــهــا  وتـــبـــذل 
الراحة  وســائــل  فيها  وتــوفــر 
وتتخير  الــجــمــيــل  والــمــكــان 
وتنشر  الــمــنــاســبــة  األوقــــــات 
وسائل  جميع  فــي  إعالناتها 

اإلعالم الحديثة والتقليدية.
ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــك حــــيــــنــــمــــا 
تــســتــعــرض الـــحـــضـــور تــجــد 
قليًال  حــضــوًرا  أحــيــانـًـا  هناك 

لفئة الشباب.
التوعوية  المحاضرات  إن 
عـــــــن أضــــــــــــــرار الــــتــــدخــــيــــن 
والــــــمــــــخــــــدرات واالبــــــتــــــزاز 
اإللــكــتــرونــي واالنـــحـــرافـــات 
على  والــســلــوكــيــة  الــفــكــريــة 

سبيل المثال ال الحصر
تـــوســـع مـــــــدارك الــشــبــاب 
وتثري مخزونهم المعرفي 
النقدية  والندوات  والفكري 

ـــــة  ـــــداعـــــي لــــلــــمــــنــــتــــجــــات اإلب
والقصة  بالمقال  المتمثلة 
مــن  تــحــســن  إذ  والــــــروايــــــة 
وتخرج  التعبيرية  قدراتهم 
الخطباء  من  جديدة  أجياالً 

واإلعالميين. والكتاب 

كم نتمنى

تــكــاتــف جــهــود الــمــدارس 
ــــجــــامــــعــــات والــــمــــراكــــز  وال
ــــة فـــــــي تـــنـــظـــيـــم  ــــي ــــاب ــــشــــب ال
مشتركة  ثــقــافــيــة  فــعــالــيــات 
بـــجـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق الــــدولــــة 
ــــاب عــلــى  ــــشــــب وتـــشـــجـــيـــع ال

ارتـــــيـــــاد هــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــات 
بعمل  وتكليفهم  الــثــقــافــيــة 
وحـــوارات  صحفية  تــقــاريــر 
والضيوف  المحاضرين  مع 
عليها،  درجــات  وإعطائهم 
كـــمـــا نـــتـــمـــنـــى مــــن وســـائـــل 
اإلعــــــــالم نـــقـــل الـــفـــعـــالـــيـــات 
ومحتوياتها  كاملة  الثقافية 
سواء  مطول  بشكل  الفكرية 
الــتــلــفــزيــون  أو  اإلذاعــــة  فــي 
وسائل  وعبر  الصحف  وفي 

االجتماعي. التواصل 

كلمة أخيرة

الــــتــــعــــلــــيــــم فـــــــي الـــصـــغـــر 
كالنقش في الحجر

أهمية حضور الفعاليات الثقافية للشباب
الفائدة لتعميم  للجمهور  الفكرية  نتمنى من وسائل اإلعالم المختلفة نقل المحتويات 

عبداهللا جوهر العليعبداهللا جوهر العلي

فيصل الدابيفيصل الدابي

أحمد علي الحماديأحمد علي الحمادي

مرحلة غير مسبوقة من  يشهد  إن البحث العلمي 
بمكان  الصعوبة  من  أصبح  حيث  المتنامي،  التغيير 
التنبؤ بالمستقبل، وأضحى التخطيط االستراتيجي هو 
الحركة  على  والمحافظة  لالستقامة  الفعالة  الوسيلة 
يستطيع  مستمرة  عملية  إنه  إذ  الصحيح،  االتجاه  في 
التعليم العالي من خالله أن يحافظ على اتجاه تطوره 
في المستقبل، وذلك بإجراء التغييرات التي تتالءم مع 
والخارجية  الداخلية  البيئتين  في  السريعة  التحوالت 
للبحث  االســتــراتــيــجــي  التخطيط  فــكــرة  أن  كــمــا  لـــه، 
العلمي ليست باألمر اليسير، وال سيما في ظل تعاظم 
األزمات والكوارث وما يحدث حالياً من أزمة جائحة 
كورونا في عالمنا العربي والعالمي خير دليل، وتسارع 
التحديات في مؤسسات التعليم العالي كالعولمة وثورة 
واستجابة  المعرفية،  والثورة  واالتصاالت  المعلومات 
إلى التحديات الطارئة مثل نقص الدعم المالي، والتقدم 
الجامعات،  في  األكاديمية  والبرامج  السريع،  التقني 
التخطيط  الســتــخــدام  الجامعات  مــن  الــعــديــد  واتــجــه 
االستراتيجي لتحقيق التغييرات االستراتيجية المفيدة 
سريع.  بشكل  المتغيرة  البيئة  مــع  والتكيف  للتوافق 
التخطيط االستراتيجي للبحث العلمي هو نافذة تطوير 
ووسيلتها  االستراتيجية  الرؤية  وأداة  العلمي،  البحث 
األساسية، فضالً عن دوره في نمو الثقافة والحضارة 
عن  للبحث  إليه،  المؤسسات  تلجأ  لذلك  عــام،  بشكل 
اقتصادية  مشاكل  من  يواجهها  لما  وحلول  إرشـــادات 
وسياسية واجتماعية، وتخطيط البحث العلمي عملية 
المتاحة،  اإلمــكــانــات  يــراعــي  مــوجــه  وعــمــل  عقالنية 
ويجب أن يتم وفق منظومة تحليل الوضع الحالي لكل 
جامعة، ليسهم كل ذلك في تحسين الكفاءة الداخلية 
بيئة  وبــنــاء  مــخــرجــاتــهــا،  جـــودة  وتحقيق  للجامعة، 
جاذبة للكفاءات المتميزة، وتحقيق متطلبات التقويم 
واالعتماد األكاديمي على المستويين المحلي والعالمي، 
المجتمع  وقطاعات  الجامعات  بين  الشراكة  وتعزيز 
المختلفة، وانطالقا من ذلك يجب أن تتبنى الجامعات 
العربية مشروع التخطيط االستراتيجي لتطوير البحث 
العلمي لترسم من خالله خارطة طريقها المستقبلي 

التعليمية  للعملية  العالمية  الريادة  أهــداف  يحقق  بما 
والبحث العلمي وخدمة المجتمع بالشكل الذي يجعلها 
في طليعة الجامعات العالمية المتميزة. وقد تزايدت 
العلمي  للبحث  االستراتيجي  التخطيط  إلــى  الحاجة 
تطوير  عــمــلــيــات  مـــن  الــجــامــعــات  تــشــهــده  مـــا  نتيجة 
وتحديث، وما تواجهه من مشكالت وتحديات ترتبط 
من  يعاني  والـــذي  العلمي  البحث  أولها  محاور  بعدة 
بين  العلمي  التعاون  وغياب  الالزمة،  المعرفة  نقص 
وثانيها  والــدولــي،  المحلي  المستوى  على  الجامعات 
المقررات  نمطية  من  تعاني  حيث  التدريس؛  عملية 
الدراسية، واستخدام طرق التدريس التقليدية، وثالثها 
خدمة المجتمع؛ حيث يعاني من ضعف الترابط بين 
البحوث التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس وخطط 
الجامعات  كليات  بين  الــواضــح  واالنــفــصــال  التنمية، 
استراتيجية  تبني  إن  المجتمع.  مؤسسات  من  وكثير 
التخطيط للبحث العلمي في الجامعات العربية بشكل 
يؤسس  حديث  إداري  أسلوب  وفــق  والعمل  متكامل، 
والخارجية  الــداخــلــيــة  البيئة  مــع  التأقلم  للجامعات 
بأعلى معايير التميز والمنافسة والجودة هو أحد أهم 
المطالب للمرحلة الحالية والقادمة، لتقف الجامعات 
ومراكز البحث العلمي مع كافة القطاعات على رؤية 
عمل مشتركة تؤسس للصمود والتحدي والبقاء، كما 
إن إعداد برنامج تطوير نظم البحث العلمي بالجامعات 
وإيجاد  القائمة  المشكالت  دراســة  خالل  من  العربية 
الحلول المثلى لها، وإيجاد المؤشرات الكمية والكيفية 
ــا إلــــى تــحــلــيــل نــظــام البحث  الــتــي يــمــكــن أن تــرشــدن
النواة  والمؤشرات  المعايير  تمثل  حيث  القائم  العلمي 
األساسية التي يتم من خاللها تحليل النظام بمختلف 
والعمليات  المدخالت  تشمل  التي  ومكوناته  عناصره 
بالنسبة  الحلول  إيجاد  ثم  ومن  والبيئة،  والمخرجات 
لما ينبغي أن يكون عليه التعلم لكي يتميز بالفاعلية 

والكفاءة.

نافذة تطوير البحث العلمي في الجامعات العربية

شــهــدنــا فـــي الــســنــيــن األخـــيـــرة تــطــوًرا 
ملموًسا في كل ناحية من نواحي حياتنا، 
ــتــطــور الــمــلــحــوظ على  ولــقــد أثــــر هــــذا ال
إلــى  الــواقــعــيــة  حياتنا  مــن  ونقلنا  حياتنا 
العالم  أصبح  والــيــوم  اإللكتروني،  العالم 
من  إلينا  األقـــرب  العالم  هــو  اإللكتروني 
العالم الحقيقي. إن التاريخ األدبي يعرف 
لمتطلبات  تبًعا  األدبية  األنـــواع  في  تطوًرا 
اإللكتروني  األدب  تجربة  وتعد  العصر. 
عــامــل إثـــــراء وغــنــى فـــي األدب الــعــربــي 
المعاصر، تراكم على المنجز من التراث 
في  الـــتـــطـــور  ألن  والــــنــــقــــدي،  اإلبـــــداعـــــي 
تستجد  طبيعية  سمة  التعبيرية  األشكال 
التي  التطورات  إن  عصر.  إلــى  عصر  من 
اإلنترنت  مجال  في  التسعينيات  شهدتها 
حيث ظهرت برامج حديثة ومتصفحات 
التقليدية،  المتصفحات  من  تطوًرا  أكثر 
بسبب  بــريــقــه  الــتــفــاعــلــي  األدب  فــقــد  إذ 
اإلمـــكـــانـــات الـــجـــديـــدة الـــتـــي أتـــاحـــت لها 
اإلنترنت  شبكة  على  الحديثة  التطبيقات 
الدولية في المعلومات التكنولوجية، وكان 
ذلك سببًا في تطوير فكر األدب التفاعلي 
ليتحول إلى الشكل األحــدث الــذي يعرف 
اإللكتروني  األدب  اإللــكــتــرونــي.  بـــاألدب 

هـــــــواألدب الـــــذي يـــولـــد رقــمــًيــا كــحــاضــن 
ألشــكــال جــديــدة مــن االتـــصـــال واإلبـــــداع 
اإللكتروني  األدب  االجتماعي.  والتواصل 
الذي  األدب  إنه  البعض،  يعرفه  كما  ليس 
األدب  وورقــــة،  وحــبــر  قلم  بـــدون  يكتب 
ولكن  الطبيعي  األدب  هــو  اإللــكــتــرونــي 
تــخــتــلــف طــريــقــة كــتــابــتــه ونـــشـــره ولــكــن 

المنتج واحد بالنهاية. 
الـــذي  األدب  هـــو  اإللــكــتــرونــي  األدب 
يتحدث عن عالم الرقميات وما يحدث 
الحياة  نــواحــي  كــل  فيصف  داخـــلـــه،  فــي 
اإللــكــتــرونــيــة مـــثـــال، الـــحـــب والـــصـــداقـــة 
والـــفـــن والـــتـــســـوق واألدبـــــيـــــات والــحــيــاة 
الذي  هو  اإللكتروني  األدب  اإللكترونية. 
العالم  داخل  في  يحصل  ما  عن  يتحدث 
اإللكتروني، فاألدب الذي ينشر بطريقة 
ولكن  الطبيعي  األدب  وهــو  إلكترونية، 
إلى  الــورقــي  مــن  نــشــره  طريقة  تختلف 
من  نــوع  اإللكتروني  األدب  اإللكتروني. 
أنـــــواع األدب يــتــألــف مـــن أعـــمـــال أدبــيــة 
تــنــشــأ فــي بــيــئــة رقــمــيــة، أي عــن طريق 
فــإن  واإلنــتــرنــت.  الشخصية  الــحــواســيــب 
نص  إنــجــاز  يعني  ال  اإللــكــتــرونــي  األدب 
أدبي على الــورق ثم نشره أو طباعته أو 

توزيعه بوسائل إلكترونية لكي نقول إنه 
ال  اإللــكــتــرونــي  األدب  إن  إذ  إلــكــتــرونــي، 
يمكن إنجازه خارج المجال اإللكتروني، 
ألنه يتحقق بواسطة البرامج المعلوماتية، 
الكمبيوتر  شاشة  خالل  من  إال  يُقرأ  وال 
التكنولوجيا  إن  الــبــرامــج.   تشغيل  وعبر 
الجديدة فرضت متطلباتها على األدب، 
يــســتــغــنــي  أن  بـــاحـــث  ألي  يــمــكــن  ال  إذ 
ــتــيــحــه الــتــكــنــولــوجــيــا مـــن وســائــل  عــّمــا تُ
جـــديـــدة، لــذلــك البــــّد مــن تــقــديــم مــادة 
وأن  عصرها،  لمواكبة  والتقنية  األدب 
في  هائال  تغّيًرا  يشّكل  الــيــوم  يحدث  مــا 
مجال اإلبداع األدبي، يجمع بين المرئي 
والمقروء، والّصورة والفكرة، والمسموع 
وفي  والــّســكــون،  والــحــركــة  والالمسموع 
هـــذا الــســيــاق، يــكــون األدب اإللــكــتــرونــي 
قــــــادراً عــلــى الـــوصـــول إلــــى مــســتــخــدمــي 
فيهم.  والتأثير  أسرع  بطريقة  اإلنترنت 
وطبيعًيا  مفروًضا  صــار  األمــر  أّن  وبما 
فــي هـــذا الــعــصــر، فــالبــّد أن نــتــأقــلــم مع 
هذا الّنوع الجديد من األدب، ألن الجيل 
التكنولوجية  الــوســائــل  يُصاحب  الجديد 

الحديثة.
جديدة  آفاًقا  اإللكتروني  األدب  يفتح 

يتطرق  والكتابي  الورقي  األدب  يكن  لم 
إليها، تتمثل في معرفة نماذج جديدة من 
والحوارات  الشات  مثل  األدبية  النصوص 
اإللكتروني.  البريد  ورســائــل  الشخصية 
حقيقة  اإللكتروني  األدب  أصبح  واليوم 
أدبية تميز العصر التكنولوجي في العالم.

األدب  سيكون  اإللــكــتــرونــي  األدب  إن 
التفاعلي في المستقبل، يعتمد هذا األدب 
المتلقي،  مع  المباشر  النصي  الحوار  على 
فضًال عن اتساع وسهولة النشر في كافة 
أرجاء العالم باستخدام ما يسمى بالنشر 
اإللـــكـــتـــرونـــي، فــهــو يــجــمــع بــيــن الــكــلــمــة 
والـــصـــورة والــمــوســيــقــى واأللـــــوان ويمنح 
القارئ أو الُمتلقي مساحة للتفاعل، لذلك 
التطور  مــع  يتساير  أن  األدب  على  يجب 
يسمى  األدب  مــن  جـــديـــًدا  نــوًعــا  ويــخــلــق 
اإللكتروني  األدب  إن  اإللكتروني.  األدب 
في  مالحًظا  تنامًيا  يشهد  وليد  أدب  هو 
معطيات  من  لالستفادة  الثقافات  جميع 
يفتح  بما  أدبًيا  وتوظيفها  الرقمية  الثورة 

آفاًقا جديدة للعملية اإلبداعية.

األدب اإللكتروني في العصر الرقمي 

د. معراج أحمد معراج الندويد. معراج أحمد معراج الندوي
merajjnu@gmail.commerajjnu@gmail.com

فادي محمد الدحدوحفادي محمد الدحدوح
Phd.fadi@gmail.comPhd.fadi@gmail.com
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هل تستطيع معرفة الفوارق الثمانية بين هاتين الصورتين في أقل من ٥ دقائق؟ لعــبة الفـــــوارق لعــبة الفـــــوارق 

سهيل: ٣١٩
السرطان: ١٦

الهقعة: ٥

أشـــد األعـــمـــال ثــالثــة: 
إعطاء الحق من نفسك، 
وذكر اهللا على كل حال، 
بــالــمــال.  األخ  ومـــواســـاة 

(علي بن أبي طالب).

ســـــــكـــــــــــــــــــان   :١١٢٤

الساحلية  صـــور  مــديــنــة 

ــمــون لــلــحــصــار  يــســتــســل

استهدف  الذي  الصليبي 

السيطرة على المدينة.

ــوات  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــقـــ ال  :١٨٤٦

األمــــــريــــــكــــــيــــــة تـــحـــتـــل 

مــديــنــتــي «مــونــتــيــري» 

و«يـــربـــا بـــويـــنـــا»، وهــي 

لـــضـــم  خـــــــطـــــــوة  أول 

كاليفورنيا إليها.

أربــعــة  شــنــق   :١٨٦٥

مـــــــــن الـــــمـــــتـــــواطـــــئـــــيـــــن 

فـــــي اغــــتــــيــــال الـــرئـــيـــس 

ـــــراهـــــام  األمـــــريـــــكـــــي أب

لينكون.

الــبــث  بـــدايـــة   :١٩٥١

في  الملون  التلفزيوني 

الواليات المتحدة.

١٩٧٨: استقالل جزر 

المملكة  عـــن  ســلــيــمــان 

المتحدة.

ــــــــيــع  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تــشــيـــ  :٢٠٠٩

جـــثـــمـــان مــغــنــي الـــبـــوب 

مـــايـــكـــل جـــاكـــســـون فــي 

حــفــل مــهــيــب فــي لــوس 

أنجلوس.

ــيــل  ـــ ـــ ـــ ـــ تــرحـــ  :٢٠١٣

ــــــــي أبـــي  الــمــتــهــم األردن

من  الفلسطيني  قــتــادة 

األردن  إلــــى  بــريــطــانــيــا 

لمحاكمته.

٧ يوليو

حتى  المتاهة  هــذه  عبور  على  النمل  مساعدة  تستطيع  هل 
تتمكن من الوصول إلى مملكة النمل في أقل من دقيقتين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 

الثالثاء ١٦ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ٧ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٤٠) ٢٢

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

الصحيحة؟

الرقم المنـاســب الرقم المنـاســب 

  حل مسابقة أمس: 

الكلمات األفقية: الكلمات األفقية: 

حل الكلمات المتقاطعة حل الكلمات المتقاطعة 

الكـلمات الرأســية: الكـلمات الرأســية: 

١- من العطور - من األسماك (معكوسة).
٢- ملكة سبأ - نذالة.

٣- نجم سينمائي كوميدي عربي قديم.
٤- صغائر الذنوب - بيت السبع.

٥- محلها القلب - تقترب (معكوسة).
٦- بطل رواية الجذور للكاتب األمريكي إليكس هيلي.

٧- كبدي (مبعثرة) - نصف صياح.
٨- من أبواب القاهرة األثرية - نظير.

٩- سهل - من دول بحر البلطيق.
١٠- لحظة من الزمان - فاكهة نعتبرها خضراوات.

جــلــدي  مـــــرض   - ــيــة  ســاحــل يــمــنــيــة  مـــديـــنـــة   -١

(معكوسة).

٢- طرق أو دروب - أداة نصب (معكوسة) - من 

شخصيات شكسبير.

الهند  لفيلسوف  واألدب  الحكمة  فــي  كــتــاب   -٣

القديم بيدبا.

٤- نــهــض - فــاكــهــة ذكـــرت فــي الـــقـــرآن الكريم 

(معكوسة).

٥- مستشار سياسي ألماني سابق.

الـــمـــدرســـة  فــــي  تـــلـــمـــيـــذان   - ديـــنـــيـــة  شـــعـــائـــر   -٦

(معكوسة).

٧- سرورك - يكمل.

٨- ناد رياضي ألماني (معكوسة) - رمز موسيقي.

الموتى  جثث  حفظ  علم   - (معكوسة)  يبعث   -٩

من التحلل.

١٠- لفظة ألم - صافي - أستمر.

الكلـمات المتـقاطـعـة  الكلـمات المتـقاطـعـة  

كهف 
يونتشيوشان 

الجليدي
كهف  في  يتجولون  زوار 
رقم  الجليدي  يونتشيوشان 
١ والــبــالــغ طــولــه أكــثــر من 
مــحــافــظــة  فـــي  مـــتـــر،   ١٠٠
شــيــانــغــنــيــنــغ فــــي مــقــاطــعــة 
شــانــشــي بــشــمــالــي الــصــيــن، 
وتـــــشـــــتـــــهـــــر الــــمــــحــــافــــظــــة 
جليدية  كــهــوف  بمجموعة 
وتبقى  يونتشيو،  جبل  على 
هـــــذه الـــكـــهـــوف مــحــتــفــظــة 

بالجليد على مدار العام.

 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
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لندن -د ب ا: أعلنت دار سك العملة الملكية البريطانية 
تحتفي  الــتــي  الــعــمــالت  مــن  سلسلة  تــدشــيــن  عــن  أمـــس 
تظهر  لم  ولكنها  جــون،  ألتون  الموسيقى»  «باسطورة 
على  الوحيد  الشخص  هــو  الملكة  أو  الملك  ألن  وجهه 
قيد الحياة الذي تظهر صورته على العمالت البريطانية. 
وصمم الفنان برادلي مورجان جوسنون صورة تعبيرية 
لجون من خالل رسم نظارته كبيرة الحجم التي يشتهر 
أحد  مــن  مستوحاة  الــقــش،  مــن  مصنوعة  وقــبــاعــة  بها 

أشهر االكسسوارت التي يرتديها جون. 
األوقــات  هــذه  فيها: «فــي  قــال  تغريدة  الـــدار  وكتبت 
الــغــريــبــة، الــمــوســيــقــى يــمــكــن أن تــكــون مــنــشــطــا رائــعــا. 
بيعه  تم  غنائي  ألبوم  مليون   ٣٠٠ من  بأكثر  االحتفال 
بالرجل  الــجــاري  العام  خــالل  نحتفي  العالم،  أنحاء  في 
جون  بــذلــك  وينضم  لــالنــطــالق».  المستعد  الــصــاروخــي 
وجاين  نيوتين  وإســحــاق  شكسبير  لويليام  عــامــا»   ٧٣»
تحتفي  الذين  البريطانيين»  «أعظم  قائمة  في  أوستن 

بهم دار سك العملة الملكية.

بريطانيا: عمالت معدنية 
تكريماً للمغني ألتون جون

ال يوجد

ال يوجد

على الساحل :

في البحر :

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٣٢ - ٤١٤٠ : ١٨ – ٤٩ : ٥٦٠٦ : ١٢ – ٠٦ : ٠١الرويس

٣٠ - ٤٣٤٥ : ٢٣ – ٤٢ : ٣٩١١ : ١٧ – ٢٣ : ٠٥دخان

٢٧ – ٣٩٤٣ : ٢٣ –  ٢١ : ٤١١١ : ١٦ – ٠٣ : ٠٥أبوسمرة

بالتوقيت المحلي

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٢٨ - ٢٤٤٥ : ٢٠ – ٣٧ : ٠٩٠٥ : ١٢ – ٠٢ : ٠٤مسيعيد

٢٨ - ٣٨٤٥ : ١٩ – ٤٧ : ٤٤٠٤ : ١١ – ٣٩ : ٠٢الوكرة

٣٤ - ٢٤٤٣ : ١٨ – ٤٥ : ٠٤  ١٤ : ١٢ – ٤٢ : ٠١الدوحة

٣٣ - ٤٢ ٥٧ : ١٧ – ٥٢ :٠٠٠٣ : ٠٠ – ٢٠ : ٠٨الخور

٣:٢١الفجر

٤:٤٩الشروق: 

١١:٣٩الظهر

٣:٠٢العصر

٦:٣٠المغرب

٨:٠٠العشاء

األنـــــــاضـــــــول:  أنقرة- 
تـــمـــكـــن بــــاحــــثــــون أتــــــراك 
فــي جــامــعــة فـــرات بــواليــة 
أالزيـــــــــــــغ (شـــــــــــــــرق)، مـــن 
تــصــويــر فـــيـــروس كــورونــا 
الـــــجـــــديـــــد بــــشــــكــــل ثـــالثـــي 
األبعاد، عبر مجهر محلي 

الدقة. فائق 
 وتــــم تــطــويــر الــمــجــهــر 
الــــــمــــــحــــــلــــــي، مــــــــن ِقـــــبـــــل 
ــــــمــــــاء فـــــــــي جــــامــــعــــة  عــــــل
الـــشـــرق األوســـــط الــتــقــنــيــة 
وبفضل  أنقرة.  بالعاصمة 
تمكن  الــمــحــلــي،  الــمــجــهــر 
من  فــرات  بجامعة  علماء 
تـــصـــويـــر الـــفـــيـــروس وهـــو 
أصــغــر مــن قــطــر الــشــعــرة 

مرة.  بـ٧٥٠ 
وفي تصريح لألناضول، 
قال عضو الكادر التدريسي 
الدكتور  فرات  جامعة  في 

لألناضول،  جليك،  أوميت 

حــصــلــوا  ـــتـــي  ال الــــصــــور  إن 

ـــمـــجـــهـــر  عــــلــــيــــهــــا عـــــبـــــر ال

الـــمـــحـــلـــي، ســـتـــســـاهـــم فــي 

الجوانب  من  المزيد  كشف 

للفيروس. الخفية 

 ولــفــت إلـــى أن الــتــقــاط 

صــــــــورة ثــــالثــــيــــة األبـــــعـــــاد 

لـــــلـــــفـــــيـــــروس، ســـيـــســـاعـــد 

الــــعــــلــــمــــاء عــــلــــى اكـــتـــشـــاف 

الـــمـــزيـــد مـــن الــمــعــلــومــات 

كورونا.  حول 

وتابع قائال: «من خالل 

الـــصـــور الـــتـــي الــتــقــطــنــاهــا، 

قــــطــــر  أن  اكــــــتــــــشــــــفــــــنــــــا 

 ٨٠ بين  يتراوح  الفيروس 

إلى ١٢٠ نانومتر، ونواصل 

أبــــحــــاثــــنــــا عــــبــــر الـــمـــجـــهـــر 

الــمــحــلــي، وإنــنــي عــلــى ثقة 

بـــأنـــنـــا ســنــكــتــشــف الــمــزيــد 

المتعلقة  الــمــعــلــومــات  مــن 

بكورونا».

صور ثالثية األبعاد لفيروس كورونا

انـــطـــلـــقـــت   :] ـ  الــــــــدوحــــــــة 
فـــعـــالـــيـــات الـــمـــخـــيـــم الـــصـــيـــفـــي فــي 
الـــــنـــــادي الـــعـــلـــمـــي الــــقــــطــــري، تــحــت 
عــــنــــوان «  أكــــــوا ســـتـــيـــم»، حـــيـــث مــن 
المخيم  فعاليات  تعتمد  أن  المقرر 
الـــمـــســـتـــمـــرة حـــتـــى مــنــتــصــف الــشــهــر 
المباشر  البث  تقنيات  على  الــجــاري 
ــعــد، مــن خــالل نــظــام  والــتــعــلــم عــن بُ
الــــذي  ــيــمــي  ــتــعــل ال  STEAM ســتــيــم 
يـــهـــدف إلــــى الـــدمـــج الــتــكــامــلــي بــيــن 

مـــــواد الــتــعــلــيــم األســـاســـيـــة بــطــريــقــة 
 ،Science الـــعـــلـــوم  وهــــــي:  بــــنــــاءة 
 ،Technology الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
الــفــنــون    ،Engineering الــهــنــدســة 
.Mathematics والرياضيات   ،Art

القطري  العلمي  الــنــادي  وأوضــح   
فــي بــيــان أمـــس، أنـــه نــظــرا لــإلقــبــال 
الــكــبــيــر عــلــى الــتــســجــيــل فــي األنــشــطــة 
كل  تــمــتــد  لــمــجــمــوعــتــيــن  الــمــخــصــصــة 
واحـــــدة ألربـــعـــة أيـــــام، فــقــد قـــررت 

الــنــشــاط  فــتــرة  تــمــديــد  ــنــادي  ال إدارة 
شهر  خــالل  جديدتين  لمجموعتين 
أغـــســـطـــس الـــــقـــــادم بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
بحيث  خاصتين،  روبوت  مجموعتي 
يــصــبــح الـــعـــدد الــكــلــي لــلــمــجــمــوعــات 
ـــع مــجــمــوعــات عــامــة  ســتــة بــواقــع أرب
ومــجــمــوعــتــيــن مــخــصــصــتــيــن لــنــشــاط 

.Wedo٢ الروبوت 
 وقـــد حـــدد الــنــادي الــعــلــمــي الــفــئــة 
الروبوت  لنشاط  المناسبة  العمرية 

أعـــــوام،   ١٠ إلــــى   ٨ بــيــن  مـــا  لــتــكــون 
كــمــا اشـــتـــرط لـــالشـــتـــراك فـــي نــشــاط 
الــمــشــارك  لـــدى  يــكــون  أن  الـــروبـــوت 

ويدو٢. الروبوت  مجموعة 
أنــشــطــة  تــنــتــهــي  أن  الــمــقــرر  ومـــن   
ـــمـــجـــمـــوعـــة الــــعــــامــــة األولـــــــــى مــن  ال
الـــمـــخـــيـــم الـــصـــيـــفـــي يــــــوم األربـــــعـــــاء 
الـــمـــقـــبـــل، أمـــــا الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــامـــة 
الــثــانــيــة فــتــكــون خــــالل الـــفـــتـــرة مــن 

الجاري. يوليو  من   ١٥ الـ حتى   ١٢ الـ

النادي العلمي يطلق المخيم الصيفي

عــلــمــاء  يــحــقــق  ب:  ف  -أ  ــا  غــافــي بـــاســـو 
فــي إيــطــالــيــا فــي ظــاهــرة غــامــضــة تمثلت 
ــيــدي زهـــــري فـــي جــبــال  ــلــج جــل بــظــهــور ث
التغير  تبعات  تسّرع  طحالب  بسبب  األلــب 
هذه  مصدر  بشأن  جدل  ويــدور  المناخي. 
المجلس  فــي  الــبــاحــث  أن  غير  الــطــحــالــب، 
الــوطــنــي لــلــبــحــوث فــي إيــطــالــيــا بــيــاجــو دي 
مـــاورو قــال إن الثلج الــزهــري الــذي ظهر 

على  ناجم  بريسينا  مجلدة  من  أجــزاء  في 
األرجــــح مــن نـــوع نــبــاتــي مــوجــود أيــضــا في 
أجــرى  الــذي  مـــاورو  دي  وقــال  غرينالند. 
دراسات سابقا بشأن الطحالب في مجلدة 
ليست  «الطحالب  السويسرية:  مورتراتش 
خطرة، هي ظاهرة طبيعية تحصل خالل 
الــربــيــع والــصــيــف عــلــى خـــطـــوط الــعــرض 
القطبية».  المناطق  فــي  وأيــضــا  الــوســطــى 

«أنسيلونيما  علميا  الــمــســمــاة  النبتة  هـــذه 
يعرف  ما  في  موجودة  نوردنسكيويلدي» 
حيث  غرينالند  فــي  الــداكــنــة»  بـ»المنطقة 
يسجل أيضا ذوبان جليدي. ويعكس الجليد 
في العادة أكثر من ٨٠٪ من أشعة الشمس 
الطحالب  ظهور  لكن  الجوي،  الغالف  إلــى 
يــزيــد مــن الــلــون الـــداكـــن عــلــى الــجــلــيــد ما 
بسرعة  ويــــذوب  الـــحـــرارة  يمتص  يجعله 

أكــبــر. وأشــــار دي مــــاورو إلـــى أن كــل ما 
يسبب اللون الداكن للثلج يؤدي إلى ذوبانه 
ألنـــه يــســّرع امــتــصــاص األشـــعـــة. وأضــــاف: 
«نـــحـــاول تــحــديــد األثــــر الــكــّمــي لــلــظــواهــر 
على  الــبــشــري  التأثير  جــانــب  إلــى  األخـــرى 
الفتا  األرض»،  لــحــرارة  المفرط  االرتــفــاع 
إلى أن وجود متسلقين وتجهيزات للتزلج 

له أثر أيضا على الطحالب.

علماء يحققون بظهور جليد زهري في األلب

توفي  ب):  ف  (أ  روم- 
لــيــل األحـــــد / اإلثـــنـــيـــن في 
روما الملّحن اإليطالي إنيو 
اكتسب  الــــذي  مــوريــكــونــي 
شــــهــــرة عـــالـــمـــيـــة بــفــضــل 
الـــمـــوســـيـــقـــى الــــتــــي أّلـــفـــهـــا 
السينمائية،  األفــالم  ألهــم 
وسائل  أفـــادت  مــا  بحسب 
اإلعـــــــــــــــالم اإليـــــطـــــالـــــيـــــة. 
أن  نفسه  المصدر  وأوضح 
موريكوني (٩١ عاماً) الذي 
نــال جــائــزة أوســكــار العام 

٢٠١٦، فـــارق الــحــيــاة فــي إحـــدى عــيــادات 
روما حيث كان يعالج من كسر في عظمة 
اإلشــارة  وتجدر  سقوطه.  إثــر  على  الفخذ 
إلى أن «المايسترو» اإليطالي أّلف أكثر من 
٥٠٠ لحن ألفالم سينمائية، منها ما أصبح 

كموسيقى  أسطورياً، 
فيلم «ذي غود وذي 
أغــلــي»  ذي  أنــــد  بــــاد 
ونـــقـــلـــت   .(١٩٦٦)
ــــــــل اإلعـــــــــــالم  وســــــــائ
عـــن بـــيـــان لــمــحــامــي 
الـــعـــائـــلـــة وصــديــقــهــا 
قوله  أسوما  جورجيو 
أسلم  مــوريــكــونــي  إن 
السادس  فجر  الــروح 
مــــــن يــــولــــيــــو. وأكــــــد 
الـــراحـــل  أن  ـــبـــيـــان  ال
«بقي حتى اللحظة األخيرة بكامل قدراته 
اإليطالية  الصحة  وزيــر  وغـــّرد  العقلية». 
روبـــرتـــو ســبــيــرانــزا عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»، 
لكل  أيها المايسترو وشكراً  فكتب: «وداعاً 

العواطف التي حّركتَها فينا».

وفاة الملّحن اإليطالي الشهير إنيو موريكوني
استمرت  طوكيو-رويترز: 
الهطول  في  الغزيرة  األمطار 
عــلــى جــزيــرة كــيــوشــو الــواقــعــة 
فــــي جــــنــــوب غــــــرب الـــيـــابـــان 
أمس وفاضت مياه نهر واحد 
آخـــر عــلــى األقـــل فــيــمــا ارتــفــع 
خالل  حتفهم  لــقــوا  مــن  عــدد 
ــــام مـــن الــفــيــضــانــات  ثـــالثـــة أي
 ٥٠ إلــى  الطينية  واالنــهــيــارات 
دار  فـــي  شــخــصــا   ١٤ بــيــنــهــم 
لـــلـــمـــســـنـــيـــن. وذكــــــــرت هــيــئــة 
اليابانية  والتلفزيون  اإلذاعــة 
أوامــر  أصــدرت  السلطات  أن 
إجــــــــــالء ألكـــــثـــــر مــــــن نـــصـــف 
مــلــيــون مــن ســكــان الــجــزيــرة 
باإلجالء  توصيات  إلى  إضافة 

السكان  مــن  اآلالف  لعشرات 
فــــي غــــــرب الــــيــــابــــان. وقــــال 
رئـــيـــس الـــــــوزراء شــيــنــزو آبــي 
بــــأن  ـــفـــيـــد  ت ــــتــــوقــــعــــات  ال إن 
وأمر  شرقا  ستتجه  األمــطــار 

على  وإنـــقـــاذ  بــحــث  بــعــمــلــيــات 
هيئة  وذكــرت  الــســاعــة.  مــدار 
هناك  أن  والتلفزيون  اإلذاعة 
عـــشـــرة أشــــخــــاص فــــي عــــداد 

المفقودين. 

٥٠ قتيالً بفيضانات وانهيارات
 طـــينيـــة فـــي اليـــابـــان
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نحـــو آفـــاق أرحـــب للعــالقات العـربّية الصــينّيــة

عبد  بــن  محمد  الشيخ  ســعــادة  تأكيد 
الــرحــمــن آل ثــانــي نــائــب رئــيــس مجلس 
مشاركته  خالل  الخارجية  وزيــر  الــوزراء 
فـــي أعـــمـــال الـــــــدورة الــتــاســعــة لــمــنــتــدى 
الــتــعــاون الــعــربــي الــصــيــنــي، أن الــتــعــاون 
الـــعـــربـــي الــصــيــنــي يــســتــنــد إلــــى مــصــالــح 
نظر  ووجــهــات  طويل  وتــاريــخ  مشتركة 
العالمية،  القضايا  مــن  للكثير  متقاربة 
ألهمية  قــطــر  إدراك  مــن  انــطــالقــا  جـــاء 
هذه العالقات العربية الصينية من أجل 
للطرفين،  المشتركة  المصالح  خــدمــة 
ولذلك فإن ازدهار وأمن العالم العربي 

والـــصـــيـــن يــتــطــلــب مــضــاعــفــة الـــتـــعـــاون 
والــعــمــل الــمــشــتــرك مـــن خــــالل تــدعــيــم 
بما  المشتركة،  والــمــشــاريــع  المؤسسات 
السالم  ولتحقيق  شعوبنا  قضايا  يــخــدم 

اإلقليمي والعالمي.
إن التحوالت والتحديات التي يشهدها 
الــعــالــم تـــفـــرض عــلــى الـــعـــرب والــصــيــن 
إعادة  أجل  من  العمل  الدولي  والمجتمع 
ترتيب العالقات الدولية وفق رؤية تقوم 
بين  والتعايش  والتضامن  التعاون  على 
كــافــة الــشــعــوب، وذلـــك ألن الــســالم هو 
واستقراره  العالم  مستقبل  إلــى  السبيل 

وتحقيق التنمية المنشودة.
لــقــد ظــلــت الــمــواقــف الــقــطــريــة تجاه 
الــعــرب  -قضية  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــقــضــيــة 
ظلت  وأنــهــا  وجلية  واضــحــة  المركزية- 
ظلت  كما  السالم،  مساعي  جميع  تدعم 
الرامية  المبذولة  الجهود  بكافة  ترحب 
إليجاد حلول للقضية في إطار الشرعية 
ذات  المتحدة  األمــم  وقــــرارات  الــدولــيــة 
رئيس  نــائــب  ســعــادة  تــأكــيــد  وأن  الــصــلــة 
مــجــلــس الـــــــوزراء وزيــــر الــخــارجــيــة بــأن 
األجندة  قائمة  رأس  على  القضية  تظل 
المشتركة للعالم العربي والصين ينطلق 

مـــن هــــذا الـــحـــرص بــأهــمــيــة حـــل هــذه 
القضية. 

 إن مناصرة الصين المستمرة للشعب 
في  الــمــشــروعــة  وحــقــوقــه  الفلسطيني 
اإلسرائيلي  االحــتــالل  وإنــهــاء  حريته  نيل 
ألراضيه محل تقدير من العرب جميعا 
بالقيام  مطالب  الــدولــي  المجتمع  وإن 
الــعــادل  الــحــل  تحقيق  فــي  بــمــســؤولــيــاتــه 
وفــًقــا  الــمــنــطــقــة،  فــي  األســــاس  للقضية 
حل  ومــبــدأ  الــدولــيــة  الشرعية  لـــقـــرارات 
الدولتين ومبادرة السالم العربية خاصة 
تجاهلت  إسرائيل  أن  يــدرك  الجميع  أن 

كل المواثيق واألعراف الدولية.
الحل  زال  مــا  بــأنــه  قــطــر  تــشــديــد  إن   
السياسي هو المخرج الوحيد من األزمة 
السوري  للشعب  داعــم  موقف  الــســوريــة 
كــمــا أن تــأكــيــدهــا بـــأن الــوضــع فــي ليبيا 
ويتطلب  التحديات  مــن  العديد  يــواجــه 
الليبية  الدولة  بمساندة  االلــتــزام  تجديد 
وشعبها للوصول إلى االستقرار المنشود، 
أطرافها  بين  السياسي  الــحــوار  وتشجيع 
وفًقا لطموحات وتطلعات الشعب الليبي.
للمنتدى  التاسعة  الــــدورة  أهمية  إن   
الــوزاري  المستوى  على  الصيني  العربي 

ُــعــُدّ دلــيــالً  تــنــبــع مــن أن هـــذا الــمــنــتــدى يـــ
العربية  لــلــدول  المشتركة  اإلرادة  على 
والصين في تثبيت نموذج ناجح للتعاون 
في  التأكيد  جــاء  ولــذلــك  جنوب  جنوب 
(إعــالن عمان) على أهمية زيــادة تعزيز 
«عالقات الشراكة االستراتيجية الصينية 
المجتمع  إقــامــة  عــلــى  والــعــمــل  الــعــربــيــة 
المشترك»  للمستقبل  العربي  الصيني 
يسهم  بما  بيد  يـــًدا  الجديد  العصر  نحو 
المشترك  المستقبل  مجتمع  إقامة  في 
ــــك عــلــى الــقــمــة  لــلــبــشــريــة، وعـــــرض ذل

العربية الصينية المقبلة.

رأيرأي

ًالتعاون العربي الصيني يستند إلى مصالح ُمشتركة وتاريخ طويل ووجهات نظر متقاربة ُمناصرة الصين المستمرة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة محل تقدير من العرب جميعا

وفيات
محمد عبداهللا علي سلطان الشيب

انــتــقــل إلـــى رحــمــة اهللا تــعــالــى مــحــمــد عــبــداهللا علي 
سلطان الشيب، عن عمر ناهز « ٦٥»  سنة.

وحمد  وعلي  عبداهللا  من  كل  والــد  والفقيد   
وجاسم، وأخو كل من علي وسلطان.

وصــلــي عــلــى الــفــقــيــد بــعــد صـــالة الــمــغــرب، وووري 
جثمانه الثرى أمس في مقبرة مسيمير. وأسرة تحرير 
ألسرة  المواساة  وعظيم  العزاء  بخالص  تتقدم   ]
فسيح  وأسكنه  رحمته  بواسع  الفقيد  اهللا  تغمد  الفقيد، 

جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

«إنا هللا وإنا إليه راجعون».

الدوحة - [: نفَّذ قسم الرقابة الصحّية 
بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خالل يونيو 
الماضي، ١٣٤٢ جولة تفتيشية على المؤسسات 
الغذائّية، أسفرت عن تحرير ٢٤ مخالفة حسب 
مراقبة  تنظيم  بــشــأن   ١٩٩٠ لسنة   ٨ الــقــانــون 
األغذية اآلدمية، تّم التصالح على ١٩ منها، كما 

تلقى القسم ١٨ شكوى قام بمعالجتها فوراً. 

ذبيحة   ٥٧٩٤ فــحــص  عــلــى  اإلشـــــراف  وتـــم 
األســمــاك،  مــن  طــنــاً  و٤٢٤  اآللــــي،  بالمقصب 
إغالق  قــرار  بإصدار  الوكرة  بلدية  مدير  وقــام 

إداري ألحد المطابخ لمخالفته قانون األغذية.
على  التفتيشّية  الـــجـــوالت  الــقــســم  ويـــواصـــل 
للتأّكد  مستمر،  بشكل  الغذائّية  المنشآت  جميع 

من التزامها باالشتراطات الصحّية المطلوبة.

١٣٤٢ جولة تفتيشّية على األغذية بالوكرة

ــاز تــركــي في  أنــقــرة - األنـــاضـــول: صــنــع خــّب
والية أوردو(شمال)، كعكة «سميت» بقطر ٦ 
أمتار. ولجأ صاحب المخبز إلى هذه الوسيلة، 
لــلــفــت األنـــظـــار إلـــى فــرنــه فــي ذكــــرى تأسيس 
الــمــخــبــز. واســتــخــدم صــاحــب الــفــرن لصناعة 
و٣  الــطــحــيــن،  مــن  كــلــغ   ٢٠ الــعــمــالق،  السميت 
الكعكة  تحضير  واســتــغــرق  السمسم.  مــن  كلغ 
في  عرضها  وبــعــد  ســاعــات.   ٣ قــرابــة  الشهّية، 
المخبز لبعض الوقت، تبّرع بها صاحب الفرن 

بدوره  أوردو.  واليــة  في  الُمسنين  رعاية  لــدار 
قـــال جــوشــقــون بـــــودور، أحـــد شــركــاء الــفــرن، 
للصحافة، إن حياته المهنّية بدأت ببيع السميت 
افتتح  أنه  وأوضــح  عاماً.   ١٣ عمره  كان  عندما 
عدة دكاكين لبيع السميت مع اكتسابه الخبرة. 
 ٢٠٠ يُــعــادل  الــعــمــالق  السميت  أن  إلـــى  وأشــــار 
عن  وأعــرب  الطبيعي.  بحجمه  سميت  قطعة 
رغبته في إعادة التجربة لدخول كتاب جينيس 
لألرقام القياسّية، بأكبر قطعة سميت بالعالم.

خباز تركي يصنع كعكة قطرها ٦ أمتار

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