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النسخة اإللكترونية
قناة 
على

صفحة٤٠
رياالن

٢٣٫٥٪ ارتفاع االحتياطيات الدولية
قفزت إلى ٢٠٣٫٣ مليار ريال خالل عامين.. المصرف المركزي:

فنانون قطريون يزّينون وسط الدوحة والكورنيش
٢٠ هدفاً استراتيجياً لتحسين الخدمات الصحية
٩٠ مقاالً وهمياً ضد قطــر تفضـح اإلمـارات

مؤتمر الشراكة يستعـرض فرص االستثمـار
قسم خاص لمرضى القلب المصابين بكورونا
اإلفـــراط في تـنــاول الفيتامينــات خـطــــر

سفيرنا لدى ألمانيا:

١٦٦

٧١٠

ورأي١٣

١٧

االقتصـاد القطـري يواصل 
نموه بخطوات مستدامة

الدوحة - محروس رسالن:

العالي  والــتــعــلــيــم  الــّتــعــلــيــم  وزارُة  بـــدأت 
للبعثات  الــتــقــديــم  طــلــبــات  اســتــقــبــاَل  أمـــس 
الـــحـــكـــومـــّيـــة لـــمـــرحـــلـَــتـــي الـــبـــكـــالـــوريـــوس 
 ٢٠٢٠ األكــاديــمــّي  للعام  الُعليا  والــدراســات 
ــوا  اســتــوَف لــمــن  األولـــــى  لــلــمــرحــلــة   ٢٠٢١  -

بوابة  عبر  الخريف  لفصل  التقديم  شروَط 
الحكومّي. االبتعاث 

لفصل  التسجيل  أّن  الـــوزارُة  وأوضــحــت 
الخريف سيستمّر حتى السابع من سبتمبر 
التسجيل  فتح  إعــادة  يتّم  أن  على  الُمقبل، 

من  ابـــتـــداًء  الــثــانــيــة  للمرحلة  اإللــكــتــرونــي 
األّول من نوفمبر وحتى الحادي والثالثين 
للطلبة  بــالــنــســبــة  الــُمــقــبــلــيــن  ديــســمــبــر  مــن 
وأّكــد  الــقــادم.  الــربــيــع  لفصل  الــُمــتــقــّدمــيــن 
مصدٌر مسؤوٌل بالوزارة لـ [ أّن قائمة 
لم  األميرّية  والقائمة  األساسية  االبتعاث 
جامعات  بــإضــافــة  ســـواء  تعديل  أيَّ  تشهدا 
جديدة أو حذف جامعات ُمعتمدة مدرجة 
بتلك القائمتَين.. موضحاً أنه يتّم الرّد على 
عدم  حــال  أسبوَعين  خــالل  االبتعاث  طلب 

وجود نواقص.

علي  حــســن  د.  كــشــف  الدوحة-[: 
الشؤون  لقطاع  العام  الطبي  المدير  قاسم، 
عدد  أن  القطري،  األحــمــر  بالهالل  الطبية 
ـــنـــزالء الـــذيـــن اســتــقــبــلــهــم مــركــز الــحــجــر  ال
ألف   ٥٠ بــلــغ   مكينس  فــي  للعمال  الصحي 

نـــزيـــل ســـــواء مـــن الــــحــــاالت الــمــشــتــبــه بــهــا، 
تحول  بعد  أو  حالة)   ١٢,٠٠٠) والمخالطين 
إلـــى مــركــز عــزل  المحجر الــصــحــي الحــقــاً 

للحاالت اإليجابية (٣٨,٠٠٠ حالة).

الرّد على طلبات االبتعاث خالل أسبوَعين

محجر مكينس الصحي استقبل ٥٠ ألف نزيل

[ تنشر أبرز التخصصات المطلوبة

٤

أظــــــهــــــرت   :]- الـــــــــدوحـــــــــة 
بـــيـــانـــات مــــصــــرف قـــطـــر الـــمـــركـــزي 
تنامي  استمرار  أمــس  صباح  الــصــادرة 
بالعملة  الكلية  الدولية  االحتياطيات 
األجنبية ووصولها مع نهاية يونيو إلى 
يعني  مــا  ريـــال،  مليار   ٢٠٣٫٣ مستوى 
أنها ارتفعت بنحو ٨٫٧ مليار ريال أو ما 
سنة  قبل  عليه  كانت  عما   ٪٤٫٥ نسبته 

في يونيو ٢٠١٩، كما أنها زادت بنسبة 
٢٣٫٥٪ عما كانت عليه قبل سنتين في 

يونيو ٢٠١٨.
ـــــــــى أن  ـــــات إل ـــــان ـــــي ـــــب وأشــــــــــــــــارت ال
خالل  ارتفعت  الرسمية  االحتياطيات 
شهر يونيو الماضي إلى مستوى ١٤٧٫٧ 
األرصــدة  الرتــفــاع  نتيجة  ريــال،  مليار 
لدى البنوك األجنبية بنحو ٢٩٠ مليون 

ريــــال إلـــى ٣٢ مــلــيــار ريـــــال، وارتـــفـــاع 
مليون   ٨٦٠ بقيمة  الــذهــب  مــخــزون 
وارتــفــاع  ريـــال،  مليار   ٩٫٤١ إلــى  ريـــال 
وحصة  الخاصة  السحب  حقوق  ودائــع 
قليالً  النقد  صــنــدوق  لــدى  قطر  دولــة 

إلى مستوى ١٫٨٩ مليار ريال. 
على  السنوية  الزيادة  تلك  وتوزعت 
الدولية  االحتياطيات  مكونات  بعض 

لدى المصرف، فقد ارتفعت محفظة 
الـــمـــصـــرف مــــن الـــســـنـــدات وأذونـــــــات 
الــخــزيــنــة األجــنــبــيــة بــنــحــو ٢٨ مــلــيــار 
 ١٠٤٫٤ إلــى   ٪٣٦٫٦ نسبته  مــا  أو  ريـــال 
أرصــدة  انخفضت  بينما  ريـــال.  مليار 
بنحو  األجنبية  البنوك  لــدى  المصرف 
 ٣٢ إلـــى   ٪٣٩٫٨ أو  ريــــال  مــلــيــار   ٢١٫٢

مليار ريال.

ريــــال ـــار  ـــي ـــل م  ٣٢ إلــــــى  ـــع  ـــف ـــرت ت ـــة  ـــي ـــب األجـــن الـــبـــنـــوك  فــــي  األرصـــــــــدة 

ريـــــــال  ـــــون  ـــــي ـــــل م  ٨٦٠ بــــــــ  يــــنــــمــــو  الـــــــذهـــــــب  مـــــــخـــــــزون 

١١
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بحث الموضوعات الُمشتركة مع نائب وزير خارجية كوسوفا

الدوحة - قنا: تلقى سعادة السيد سلطان 
للشؤون  الــدولــة  وزيـــر  المريخي  سعد  بــن 
الـــخـــارجـــيـــة، أمـــــس، اتــــصــــاالً هــاتــفــيــاً من 
سعادة السيد جيمس كليفرلي وزير الدولة 
وشمال  األوسط  الشرق  لشؤون  البريطاني 
استعراض  االتصال،  خالل  جرى  أفريقيا. 
عــالقــات الــتــعــاون الــثــنــائــي، بــاإلضــافــة إلــى 

الموضوعات ذات االهتمام الُمشترك.

كما تلقى سعادة السيد سلطان بن سعد 
الخارجية  للشؤون  الدولة  وزيــر  المريخي 
مــن ســعــادة السيد  هــاتــفــيــاً  أمــــس، اتـــصـــاالً 
مــحــمــد بـــرايـــشـــوي نـــائـــب وزيـــــر خــارجــيــة 

جمهورية كوسوفا.
جرى خالل االتصال، استعراض عالقات 
التعاون الثنائي، باإلضافة إلى الموضوعات 

ذات االهتمام الُمشترك.

ــذ  نــفَّ ـ [:  الــدوحــة 
قـــســـم الـــرقـــابـــة الــصــحــّيــة 
الـــرقـــابـــة  إلدارة  الــــتــــابــــع 
الــبــلــدّيــة بــبــلــديــة الــشــمــال 
األول  الـــــنـــــصـــــف  خـــــــــالل 
مـــــــن الـــــــعـــــــام الـــــــجـــــــاري، 
تــفــتــيــشــيــة  جــــولــــة   ٣٠٨٥
عــلــى الــمــنــشــآت الــغــذائــيــة، 
أســــــفــــــرت عــــــن تـــحـــريـــر 
ضــــبــــط  مــــــحــــــضــــــر   ١٥
مـــخـــالـــفـــة لـــلـــقـــانـــون رقـــم 
بــشــأن   ١٩٩٠ لـــســـنـــة   (٨)
تــنــظــيــم مــراقــبــة األغــذيــة 
إداري  وإغــــالق  اآلدمـــيـــة، 
غـــذائـــيـــة  مـــؤســـســـات   ٣ لـــــ 

لفة. ُمخا
وقــــــــــــــــــــــام األطــــــــــــبــــــــــــاء 
الـــــبـــــيـــــطـــــريـــــون بـــالـــقـــســـم 
ذبـــيـــحـــة   ٣٤٣٨ بـــفـــحـــص 
بــــالــــمــــقــــاصــــب األهــــلــــّيــــة، 
 ٣٢ ـــــــالف كـــلـــي لــــعــــدد  وإت

ذبـــيـــحـــة وإتـــــــالف جــزئــي 
١٧٤ ذبيحة، كما تّم  لعدد 
شــهــادات  طــلــب   ١٩ تنفيذ 

إتـــالف أســـمـــاك، وإرســـال 
الــُمــخــتــبــر  إلــــى  عــيــنــة   ٤٤

المركزي.

مـــركـــز  أصـــــــــدر   :] ـ  ــــــدوحــــــة  ال
بــوزارة  األمنّية  االستراتيجية  الــدراســات 
الــــداخــــلــــيــــة الـــــعـــــدد الــــثــــانــــي مـــــن مــجــلــة 
«دراســـــات أمــنــيــة اســتــراتــيــجــيــة»، وهــي 
مة).  ُمَحكَّ سنوية،  نصف  (دوريــة،  مجلة 
وتمحور العدد حول الجرائم اإللكترونّية 
وآلـــــيـــــات مـــكـــافـــحـــتـــهـــا والــــتــــصــــدي لـــهـــا، 
من  العديد  على  المجلة  أقسام  واشتملت 
العلمية  والــمــقــاالت  والبحوث  الــدراســات 
الكتب،  اســتــعــراض  جــانــب  إلــى  الــرصــيــنــة 
وما صدر حديثًا من مؤلفات تدور حول 
آخـــر الــمــســتــجــدات الــمــتــعــلــقــة بــالــجــرائــم 
اإللـــكـــتـــرونـــّيـــة. وتـــنـــاول الـــعـــدد بــالــبــحــث 
للجرائم  الــتــواصــلــيــة  الفلسفة  والــتــحــلــيــل 
فضالً  توصيفها  وإشكاليات  اإللكترونّية، 
أهم  إلــى  إضــافــًة  الجنائية،  طبيعتها  عن 

لها. والتصدي  مكافحتها  استراتيجيات 
إلكترونيًّا  موقًعا  للمجلة  أنَّ  إلى  يُشار 
يــمــكــن لــلــبــاحــثــيــن والــمــهــتــمــيــن الــوصــول 

الــداخــلــيــة:  وزارة  مــوقــع  خـــالل  مــن  إلــيــه 
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نــيــقــوســيــا - قــنــا: اجــتــمــع ســـعـــادة الــســيــد 
النواب  مجلس  رئيس  سيلوريس  ديميترس 
السيد  ســعــادة  مــع  قــبــرص،  جمهورية  فــي 
سلطان بن إبراهيم آل محمود سفير دولة 

قطر لدى جمهورية قبرص بمناسبة انتهاء 
فترة عمله. جرى خالل االجتماع استعراض 
عــالقــات الــتــعــاون الــثــنــائــي، بــاإلضــافــة إلــى 

الموضوعات ذات االهتمام الُمشترك.

المريخـــي ووزيـــر الدولـــة 
البريطاني يستعرضان العالقات

إغــــــالق ٣ مــؤســـسـات 
غـــذائيـــّة ببلـــدية الشمـــال

مجلة «دراسات أمنّية» تناقش 
آليات مكافحة الجرائم اإللكترونية

رئيــــس مجـــلس النــــواب
 القبرصي يجتمع مع سفيرنا

الدوحة - قنا: شارك مجلس الشورى 

أمــــس، فـــي مــؤتــمــر بــرلــمــانــي بــعــنــوان 

الجنسين»  بين  والمساواة   ١٩ «كوفيد- 

 ،(IPU) عقده االتحاد البرلماني الدولي

وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة 

لألمم المتحدة (SDSN)، والبرلمانيون 

من أجل األهداف العالمّية، وذلك عبر 

تقنية االتصال المرئي.

وتركزت المناقشات خالل المؤتمر، 

في  عالميون  خــبــراء  فيه  شــارك  الــذي 

على  الجنسين،  بــيــن  الــمــســاواة  مــجــال 

تصحيحّية  تدابير  واتخاذ  حلول  إيجاد 

فــــي وقـــــت مـــبـــكـــر، عـــلـــى اآلثـــــــار الــتــي 

على  المستجد  كــورونــا  وبـــاء  سيخلفها 

التفاوت  تفاقم  مــن  العالم  فــي  النساء 

بــيــن الــجــنــســيــن فـــي مـــجـــاالت عــديــدة 

منها العمل والصحة وزيادة العنف ضد 

المرأة.

مثل مجلس الشورى في هذا المؤتمر 

ســـعـــادة الــســيــد إســمــاعــيــل بـــن محمد 

الــعــمــادي وســعــادة الــدكــتــورة هند بنت 

عبدالرحمن المفتاح، عضوا المجلس.

الشورى يُشارك بمؤتمر دولي حول 
«كوفيد-١٩ والمساواة بين الجنسين»

نــفــذت   :] ـ  الــــدوحــــة 
ممثلة  والبيئة  البلدية  وزارة 
التطّوعي  الــعــمــل  دعـــم  بلجنة 
بــالــتــعــاون مـــع بــلــديــة الــدوحــة 
حملة لتعقيم وتنظيف حديقة 
عدد  بمشاركة  الحمام،  دحــل 
األحمر  الــهــالل  متطّوعي  مــن 
الـــقـــطـــري وعــــمــــال الــنــظــافــة 

ببلدية الدوحة.
وقــــد تــــّم تــعــقــيــم وتــنــظــيــف 
بالحديقة  الــتــجــمــعــات  أمــاكــن 
من  الحديقة  مــرافــق  وجميع 
الشوارع الداخلية لها، وساحات 
ومــــمــــرات مـــمـــارســـة الــمــشــي 
ومنطقة  الــجــلــوس،  ومــقــاعــد 
ألــــعــــاب األطـــــفـــــال (مـــغـــلـــقـــة)، 
المياه،  دورات  إلــى  باإلضافة 
ــنــفــايــات.  وجــمــيــع حــــاويــــات ال

السليطي  جــاســم  الــســيــد  وأكـــد 
شــؤون  بـــإدارة  النظافة  بقسم 
أن  الــدوحــة  ببلدية  الــخــدمــات 
حـــمـــالت الــتــعــقــيــم والــتــطــهــيــر 
دوري  بــشــكــل  تــســتــمــر  ســــوف 
تجمعات  أمـــاكـــن  فـــي  خــاصــة 

الــــجــــمــــهــــور مــــثــــل الــــحــــدائــــق 
أماكن  لتوفير  والــمــنــتــزهــات، 
فيها،  لــلــتــنــزه  ونــظــيــفــة  آمــنــة 
وذلك حتى انتهاء هذه األزمة.

دعــــم  لـــجـــنـــة  أن  ويـــــذكـــــر 
ـــعـــمـــل الـــتـــطـــّوعـــي  مـــــبـــــادرة ال

كــانــت قــد بـــدأت أعــمــالــهــا من 
تـــكـــثـــيـــف حــــمــــالت الــتــعــقــيــم 
والـــتـــطـــهـــيـــر بـــجـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الماضي،  مــارس  منذ  الــدولــة 
ــــك فـــي إطــــار اإلجــــــراءات  وذل
االحترازّية  والتدابير  الوقائّية 

الــتــي اتــخــذتــهــا الـــدولـــة لــلــحــّد 
مــن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
عــن  فــــضــــالً  « كوفيد-١٩»، 
ــــة  ــــرقــــاب زيــــــــــــادة حـــــمـــــالت ال
المنشآت  جميع  على  الصحّية 

الغذائّية.

البلدية تنفذ حملة لتعقيم حديقة دحل الحمام
ضمن ُخطة لتطهير الحدائق والمتنزهات

وزارة  أعــلــنــت   :]  - الــــدوحــــة 
العدل أنها تلقت ٥٠٠ اتصال على الخط 
الساخن، ١٣٧ خالل األسبوع األول من 
شهر يوليو الجاري تنّوعت بين استفسار 
عــن خــدمــات إلــكــتــرونــيــة واســتــشــارات 

قانونية وتتبع سير بعض الُمعامالت.
ورحـــــبـــــت الـــــــــــــوزارة، فـــــي تـــغـــريـــدة 
عـــلـــى حــســابــهــا الـــرســـمـــي عـــلـــى مــوقــع 
الـــــتـــــواصـــــل االجـــــتـــــمـــــاعـــــي «تــــويــــتــــر» 
منصاتها  عبر  الجمهور  مــع  بالتواصل 
أسئلتهم  وتــلــقــي  الــمــخــتــلــفــة  الــرقــمــيــة 
واستفساراتهم على الخط الساخن على 

مدار الساعة.
نحو  منذ  أعلنت  العدل  وزارة  كانت 
على  اتصاالً   ٨٥٧ تلقت  أنها  عن  أسبوع 
الخط الساخن خالل األسبوع الرابع من 

شهر يونيو الماضي. 

تقّدمها  الــتــي  الــمــعــامــالت  أن  ــذكــر  يُ
مؤخراً  شهدت  للجمهور  العدل  وزارة 
إطــالق حزمة خــدمــات جــديــدة يمكن 
ـــــدءاً من  إنـــهـــاء مــعــظــمــهــا إلــكــتــرونــيــاً ب
الُمحّرر  بطباعة  وانتهاًء  الطلب  تقديم 
الجديدة  التسهيالت  ومّكنت  القانوني، 
حزمة  باقي  على  الطلبات  تقديم  من 
إجراءاتها  وُمتابعة  إلكترونياً  الخدمات 

إلـــى الــمــرحــلــة الــنــهــائــيــة لــلــتــوقــيــع على 
الــمــعــامــلــة واســــتــــالم الـــُمـــحـــّرر، وهــي 
المعني،  حضور  تتطلب  التي  المرحلة 
نظراً للطبيعة القانونية الخاّصة ببعض 
الـــُمـــعـــامـــالت والـــتـــي تــســتــلــزم الــتــحــقــق 
مــن ُهــويــة صــاحــب الــحــق فــي الملكية 
وأطــــــراف الــمــعــامــلــة، ويـــجـــري حــالــيــاً 
ـــعـــامـــالت أخــــرى  تـــعـــديـــل إجـــــــــراءات ُم

لــطــرحــهــا إلــكــتــرونــيــاً حــســب أولــويــات 
طلباً  األكــثــر  والــمــعــامــالت  الُمراجعين 

عليها في المراكز الخدمّية.
كــمــا قــامــت الــــــوزارة خـــالل الــفــتــرة 
الماضية أيضاً بإعداد نماذج إلكترونية 
معامالت  بينها  المعامالت،  من  لعدد 
الــبــيــع الـــتـــي تــهــم جــمــيــع الــمــواطــنــيــن، 
حالياً  متاحة  النماذج  تلك  وأصبحت 
واستقبالها  الطلبات  تقديم  خالل  من 
عـــبـــر نـــظـــام صـــــك، وذلــــــك اخـــتـــصـــاراً 
تتطلب  كانت  التي  السابقة  للمراجعات 
حضور األطراف لمختلف مراحل سير 
في  حــالــيــاً  اخــتــصــارهــا  ليتم  الــمــعــامــلــة 
الُمعاملة  إكــمــال  بعد  واحـــدة  ُمــراجــعــة 
ــيــاً، لــيــكــون الــحــضــور ألقـــرب  إلــكــتــرون
واستالم  العقود  لتوقيع  خدمي  مركز 

الُمحّررات القانونّية.

إدارة  [:تـــــواصـــــل   - الــــدوحــــة 
الـــــدعـــــوة واإلرشــــــــــاد الـــديـــنـــي بـــــــوزارة 
األوقــــاف والــشــؤون اإلســالمــّيــة تقديم 
بــرنــامــج الــــــدورة الــصــيــفــيــة «تــعــاهــد» 
عن  الكريم  الــقــرآن  ومــراجــعــة  لحفظ 
 ،Microsoft Teams بُعد عبر برنامج
اليوم  منذ  كبيراً  تفاعالً  يشهد  والـــذي 
الــشــهــر  مـــنـــتـــصـــف  النــــطــــالقــــه  األول 
المنتظمين  عـــدد  بــلــغ  حــيــث  الــمــاضــي، 
ودارسات  دارسين   ٣١٠٩ البرنامج  في 
طالب   ١٣٠٠ بينهم  الــكــريــم،  لــلــقــرآن 
على  مقسمين  والفتيان،  الــرجــال  مــن 
٢٠٨ حلقات و١٨٠٩ دارسات من النساء 

حلقة   ١٢٧ عــلــى  مــقــســمــات  والــفــتــيــات 
الصيفّية  الدورة  القرآن.وتتميز  لتعليم 
والفتيان  الرجال  من  للذكور  «تعاهد» 
الهجائية،  (الــدروس  األربعة:  بفروعها 
وحـــفـــظ جـــــزء مــــن الـــــقـــــرآن الــكــريــم 
بــحــســب اخــتــيــار الــمــشــارك، بــاإلضــافــة 
إلـــى فـــرع الــمــراجــعــة بــحــســب مستوى 
الـــطـــالـــب، وفـــــرع تــصــحــيــح الــــتــــالوة)، 
للمشاركين من جميع األعمار؛ من كل 
خمس  عمر  من  ابــتــداًء  المجتمع  فئات 
الحفظ  في  فنية  خطة  ضمن  سنوات، 
انتهى  وقد  الفروع،  لجميع  والمراجعة 
تنفيذ  مــن  المشاركين  مــن  كبير  عــدد 

الموضوعة. الفنية  الخطة  نصف  قرابة 
لإلناث  القرآنية  «تعاهد»  دورة  كانت 
بإشراف  انطلقت  والنساء  الفتيات  من 
وتستمر  ـــــــاإلدارة،  ب الــنــســائــي  الــنــشــاط 
حتى التاسع والعشرين من يوليو بواقع 
أربـــعـــة أيــــام أســبــوعــيــاً مـــن األحــــد إلــى 
قسمين،  إلــى  الــدورة  األربعاء.وتنقسم 
من  الــفــتــيــات  مـــن  لــلــمــشــاركــات  األول 
المتعلمات  وللنساء  سنة،   ١٣-١٨ عمر 
دارســة   ١٦٩١ بمشاركة  سنة،   ١٨ فــوق 
فــي فــــروع الــبــرنــامــج األربـــعـــة الحفظ 
جزء   - الكهف  ســورة   - البقرة  (ســـورة 
تصحيح  وحلقات  عــم)،  جــزء   - تبارك 

وحلقات  الهجائية،  والـــدروس  الــتــالوة 
 ٣٠-  ٢٠-  ١٥-  ١٠-  ٥-  ٣) الــمــراجــعــة 
صباحية  فترتين  على  وذلـــك  جــــزءاً)، 
دورة  الــثــانــي  الــقــســم  بينما  ومــســائــيــة، 
 ٨-١٢ سن  من  اإلنــاث  لألطفال  تعاهد 
حفظ  فــي  دارســـة   ١١٨ بمشاركة  سنة 
قــصــار الـــســـور ومـــراجـــعـــة نــصــف جــزء 
عــم وكــذلــك مــراجــعــة جــزء عــم كامالً 
وتــبــارك)،  عم  جــزءي  مراجعة  وأيــضــاً 
ويقام البرنامج خالل الفترة المسائّية. 
والتحق بالبرنامج ٢٥٦ دارسة يشاركن 
لــلــمــرة األولــــــى فـــي بـــرامـــج الــمــراكــز 

القرآنّية النسائّية. 

٥٠٠ اتصال على الخط الساخن لـ«العدل» 

٣ آالف دارس ودارسة للقرآن عن بُعد ببرنامج «تعاهد»

في األسبوع األول من يوليو

Microsoft Teams نظمته إدارة الدعوة عبر برنامج
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قــال   :]  - الــــدوحــــة 
الــــــدكــــــتــــــوُر مــــحــــمــــد أمـــيـــن 
طب  أّول  استشاري  العتيبي 
األســـــــــرة بــــمــــركــــز الــعــبــيــب 
 ٪٧٠ مــن  أكثر  إّن  الــصــحــّي، 
وقت  أي  في  المدخنين  من 
غـــيـــر راضــــيــــن عــــن كــونــهــم 
ُمـــدخـــنـــيـــن، ويـــرغـــبـــون فــي 
اإلقالع، الفتًا إلى أن النتائج 
األولـــــّيـــــة (غــــيــــر الـــنـــهـــائـــيـــة) 
للبحوث والدراسات الجارية 
يرّجح  التدخين  أّن  تكشف 
عــــوامــــل  أحــــــــد  يـــــكـــــون  أن 
تجعل  قد  التي  «االخــتــطــار» 
الــــــفــــــرد عــــــرضــــــًة إلصــــابــــة 
شــــديــــدة قــــد تــــهــــّدد حــيــاتــه 
بفيروس  إصــابــتــه  حـــال  فــي 
إحـــدى  وجــــدت  إذ  ـــا،  كـــورون
في  أُجــريــت  التي  الــدراســات 
يزيد  المدخنين  أّن  الصين 
احــتــمــال إصــابــتــهــم بــمــرض 
غير  عــن   ٪١٤ بنسبة  شــديــد 
المدخنين  وأن  المدخنين، 
 ١٤ بـ  أكثر  احتمالية  لديهم 
ضــعــًفــا لــإلصــابــة بــااللــتــهــاب 
الــــــــرئــــــــوي عـــــنـــــد اإلصــــــابــــــة 
ــا، مــقــارنــة مــع غير  بــكــورون

المدخنين.
اســــتــــشــــعــــار  إّن  وقــــــــــــال 
الــمــدخــن لــخــطــر الــتــدخــيــن 
يــعــتــبــر عـــامـــًال حـــاًســـمـــا فــي 
هذا  في  اإلقــالع  قــرار  اتخاذ 

ظـــروف  أن  كــمــا  الــتــوقــيــت، 
جــــائــــحــــة كـــــــورونـــــــا تــعــتــبــر 
على  لهم  ومــســاعــدة  مثالية 
اإلقـــــالع، إذ يــــؤّدي الــمــكــوث 
فـــي الــبــيــت إلــــى اخـــتـــفـــاء أو 
تــقــلــيــل ضــغــوط الــعــمــل، كما 
ال  المدخنين  مــن  كــثــيــًرا  أن 
ويكون  البيت،  في  يدخنون 
ـــــب تــــدخــــيــــنــــهــــم وقــــت  أغـــــل
روتين  تغيير  أن  ثم  العمل، 
الــحــيــاة وربـــمـــا نــظــام األكـــل 
مساعدين  عاملين  يشكالن 
عــلــى اإلقـــــــالع، نــاهــيــك عــن 
االنقطاع عن التجّمعات التي 
تــشــّجــع عــلــى الــتــدخــيــن مثل 

والمقاهي.  المجالس 
وفــــــي الــــمــــقــــابــــل، هـــنـــاك 
أناس يرتبط تدخينهم بأيام 
البيت،  في  والمكوث  العطل 
والـــضـــغـــوط  الـــقـــلـــق  أن  كـــمـــا 
الــــــنــــــاجــــــمــــــة عــــــــن الــــــوضــــــع 
الــحــالــي وآثــــاره االقــتــصــاديــة 

واالجـــتـــمـــاعـــيـــة قــــد تــشــكــل 
عـــائـــًقـــا أمـــــام اإلقـــــــدام عــلــى 

المحاولة أو نجاحها. 
الحصول  لتسهيل  وأضاف 
عــلــى خـــدمـــات اإلقـــــالع عن 
الــــتــــدخــــيــــن، فــــقــــد وّفــــــرت 
الصحية  الــرعــايــة  مــؤســســة 
الهاتفية  االستشارات  األولية 
ــــــي يــــمــــكــــن حـــجـــزهـــا  ــــــت وال
مــبــاشــرة عــن طــريــق مركز 
وكــــذلــــك   ،١٠٧ االتــــــصــــــال 
ـــمـــكـــن تــــوصــــيــــل األدويـــــــــة  ي
على  بــالــمــســاعــدة  الــخــاصــة 

اإلقالع إلى المنازل.

الـــتـــدخـــيـــن  أّن  وأوضـــــــــح 
الــذي  واحــد  رقــم  القاتل  هــو 
يــمــكــن مــنــعــه عــلــى مــســتــوى 
من  أكثر  يقتل  وهــو  العالم، 
ســنــويًــا  شـــخـــص  مـــاليـــيـــن   ٧
وهو  يومًيا)،  ألَف  (حوالي١٩ 
مـــســـؤول عـــن وفــــاة شخص 
١٠ بــالــغــيــن، يــقــدر  مـــن كـــل 
الــمــدخــنــيــن  عـــدد  نــصــف  أن 
أثر  مــن  للموت  المعرضين 
مليونًا)،   ٦٥٠ (حــوالــي  التبغ 
يقل  الــمــدخــن  عمر  ومــعــدل 
١٤ســنــة عــن غــيــر الــمــدخــن، 
أكثر  يقتل  التدخين  أن  كما 

والمالريا  والسل  اإليــدز  من 
عن  مسؤول  وهو  مجتمعًة، 
الـــذكـــور،  وفـــيـــات  مـــن   ٪١٥

و٧٪ من وفيات اإلناث.
إن  نـــــقـــــول  أن  ويــــكــــفــــي 
 ٧٠٠٠ حوالي  فيها  السيجارة 
مـــــادة ضـــــارة مــنــهــا حــوالــي 
يمكن  مــســرطــنــة  مــــادة   ٦٠
أي  فــي  الــســرطــان  تسبب  أن 
عضو تمّر عليه من الشفتَين 
للرئتَين  للبلعوم  للحنجرة 
ــمــعــدة لــلــمــثــانــة  ــل لـــلـــمـــريء ل
وهناك  إلـــخ،  للبنكرياس... 
وعليه  الشرايين  تضّيق  مواد 

عرضة  أكثر  المدخن  يكون 
والجلطات  القلب  لجلطات 
الجنسي  والضعف  الدماغية 
وأمـــــراض الــكــلــى، ونــاهــيــك 
عـــــــن الـــــتـــــدخـــــيـــــن الـــســـلـــبـــي 
وتـــــأثـــــيـــــره عــــلــــى الـــــزوجـــــة 
عــلــى  وتـــــأثـــــيـــــره  واألوالد 
الـــحـــمـــل والـــجـــنـــيـــن ومــــدى 
إلمكانية  المدخن  استشعار 
يعتبر  األضرار  بهذه  إصابته 
اتخاذ  في  مهًما  عامًال  أيًضا 

قرار اإلقالع ونجاحه.
وتابع: في المحصلة يبقى 
اإلقـــــالع أولـــويـــة واجـــبـــة في 

كــل وقـــت وكـــل ظـــرف وهــو 
نقرر  وعــنــدمــا  قـــرار  مسألة 
أمًرا علينا توفير كل أسباب 
وتتخطيها  العقبات  تــجــاوز 
ـــحـــديـــات  ـــت ونــــجــــعــــل مـــــن ال
دافـــًعـــا لــلــنــجــاح، وعــنــدمــا ال 
فلن  ما  أمــًرا  تفعل  أن  تريد 
تـــعـــدم الـــحـــجـــج وســتــضــخــم 
الــــعــــقــــبــــات وســـتـــجـــعـــل مــن 
منيًعا  جبًال  الصغير  الحجر 
ــــجــــاوزه إلقـــنـــاع  يــســتــحــيــل ت
نفسك باستحالة اتخاذ قرار 

اإلقالع.

 كـورونـا فـرصـة مثـالـيـة لإلقــالع عـن التـدخـين 
٧٠ ٪ من المدخنين غير راضين عن هذه العادة .. د. محمد العتيبي:

١٤ ٪ زيادة 
احتمال إصابة 

المدخنين 
بمرض شديد 
عن غيرهم

استشعار 
المدخن لخطر 

التدخين 
عامل حاسم 
في اإلقالع

الرعاية 
األولّية 

توّفر خدمة 
االستشارات 

الهاتفية 
لإلقالع عن 
التدخين

د.محمد العتيبي
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كــشــف   :] الدوحة- 
المدير  قــاســم،  عــلــي  حــســن  د. 
الــطــبــي الـــعـــام لــقــطــاع الــشــؤون 
الطبية بالهالل األحمر القطري 
أن عدد النزالء الذين استقبلهم 
للعمال  الصحي  الحجر  مركز 
نزيل  ألــف  بلغ ٥٠  مكينس  فــي 
المشتبه  الــــحــــاالت  مـــن  ســـــواء 
البداية  فــي  والمخالطين  فيها 
تحول  بعد  أم  حــالــة)   ١٢,٠٠٠)
الــمــحــجــر الــصــحــي الحـــقـــاً إلــى 
مركز عزل للحاالت اإليجابية 

(٣٨,٠٠٠ حالة).
«تـــبـــدأ  قـــــاســـــم:  د.  وقــــــــال 
في  المقدمة  الطبية  الخدمات 
مــحــجــر مــكــيــنــس مـــن لحظة 
ـــتـــي تــقــل  وصــــــول الـــبـــاصـــات ال
االستقبال  مكان  إلــى  المرضى 
الساعة  مـــدار  على  يعمل  الـــذي 
طوال أيام األسبوع، وهو عبارة 
عـــــن صــــالــــة واســـــعـــــة مــكــيــفــة 
مـــجـــهـــزة خـــصـــيـــصـــاً إلجــــــراء 
عــمــلــيــات االســـتـــقـــبـــال والـــفـــرز 
وتــســجــيــل الــبــيــانــات، حــيــث تم 
كاملًة  التسجيل  مكاتب  فصل 
الكادر  لحماية  زجاجية  بألواح 
أنها  كما  الـــعـــدوى،  مــن  الطبي 
مـــــزودة بــالــحــمــامــات الــالزمــة 
ـــارد  ـــب ـــهـــا ثــــالجــــات لـــلـــمـــاء ال وب
والعصائر، ويشرف عليها فريق 
طبي وإداري متخصص، حيث 
يستقبل الكادر الطبي المرضى 
ويقوم بقياس الحرارة وفحص 
وإجــراء  بالدم  األكسجين  نسبة 
لمعايير  وفقاً   (triage) الفرز 
محددة يتم على أساسها إبقاء 
المرضى أو تحويل بعضهم إلى 
وتشمل  أخــــرى،  حجر  أمــاكــن 
ووجــود  العمر،  المعايير  هــذه 
أو  كالسكري  مزمنة  أمـــراض 
ارتفاع الضغط أو أمراض القلب 
والـــصـــدر والــكــلــى أو الــحــاالت 
الــمــتــرافــقــة بــنــقــص الــمــنــاعــة، 
مثل  تنفسية  أعــــراض  ووجــــود 
الــســعــال  أو  ــتــنــفــس  ال صـــعـــوبـــة 
الــشــديــد إلـــــخ، مـــع إحـــالـــة تلك 
الحاالت المرضية بالتنسيق مع 
للتحكم  الصحي  النظام  لجنة 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــــحـــــوادث 

لـــمـــواجـــهـــة فــــيــــروس كــــورونــــا 
الــرعــايــة  لــتــلــقــي   (SWICC)
الـــطـــبـــيـــة فـــــي أمـــــاكـــــن الـــعـــزل 

المخصصة لذلك».
وتابع: «بعد ذلك يتم تسجيل 
بــيــانــات الــمــرضــى فـــي الــنــظــام 
لذلك،  المخصص  اإللكتروني 
والــــتــــأكــــد مــــن وجــــــود تــطــبــيــق 
الذكية،  هواتفهم  على  احــتــراز 
ومساعدة من ليس لديهم هذا 
وتشغيله،  تنزيله  على  التطبيق 
مع التحقق من نتائج المسحات 
الـــتـــي ســبــق إجــــراؤهــــا لــلــنــزالء 
جميعاً  أنهم  من  للتأكد  الجدد 
حــــاالت إصــابــة مـــؤكـــدة. وبعد 
ذلـــك يــتــم إعـــطـــاء كـــل مــريــض 
حزمة نظافة شخصية ونقلهم 
بــالــبــاصــات إلـــى أمــاكــن السكن 
المخصصة لهم داخل المنطقة 
الــــحــــمــــراء، حـــيـــث يــتــســلــم كــل 
مريض بطاقة بها رقم البلوك 
ــفــيــال  (الـــمـــجـــمـــع الـــســـكـــنـــي) وال

والغرفة».
وأكـــــد أنـــهـــم يــهــتــمــون أيــضــاً 
بـــســـؤال كـــل مـــريـــض عـــن نــوع 
النظام الغذائي الخاص به، سواء 
العربي  أم  اآلســيــوي  أم  النباتي 
إلخ، من أجل مراعاة ما يناسب 
كـــــل شـــخـــص حـــســـب ثــقــافــتــه 
وجــنــســيــتــه، عــــالوة عــلــى جمع 
المتشابهة  الجنسيات  أصحاب 
المكان  نفس  فــي  بعضهم  مــع 
فيما  والتأقلم  التعايش  لتسهيل 
األمور  مراعاة  تتم  كما  بينهم، 

الدينية وطقوس العبادة.
وعن فترة اإلقامة في العزل 
الصحي، قال د. قاسم إنها تصل 
في المتوسط إلى ١٤ يوماً وفقاً 
لــمــعــايــيــر الـــدخـــول والـــخـــروج، 
طبية  عــيــادة  «هــنــاك  مضيفاً: 
فكل  منطقة،  لكل  مخصصة 
مناطق،   ٤ إلـــى  مقسم  مجمع 
وكـــل منطقة بــهــا فــيــال تُــركــت 
فيه  يتواجد  طبياً  مقراً  لتكون 
طبيب عـــام ومــمــرض يــومــيــاً. 
وهـــنـــاك وقـــت مــحــدد إلجـــراء 
معاينة طبية للحاالت المرضية 
ـــــة داخــــــــــل الـــمـــنـــطـــقـــة  ـــــعـــــادي ال
الـــحـــمـــراء، بــمــا يــعــنــي ضـــرورة 

ــــــــداء الــطــبــيــب والـــمـــمـــرض  ارت
لـــوســـائـــل الـــوقـــايـــة الــشــخــصــيــة 
جميع  وتظل   ،(PPE) الكاملة 
األجـــــــهـــــــزة والــــمــــســــتــــلــــزمــــات 
وال  العيادة  هــذه  داخــل  الطبية 
المنطقة  إلــى  بإخراجها  يسمح 
الخضراء اآلمنة. ويقوم الطبيب 
بالكشف يومياً وتقديم كل أنواع 
للمرضى، وبعد  األدويــة مجاناً 
انــتــهــاء الــعــيــادة الــيــومــيــة يــغــادر 
الطبيب والممرض مع ترك كل 
داخــل  استعملت  الــتــي  األدوات 
العيادة، حيث يتم تغيير وسائل 
والتخلص  الشخصية  الحماية 

منها بشكل آمن».

حاالت الطوارئ

طبيب  كل  إن  قاسم  د.  قــال 
مـــســـؤول مــنــطــقــة لـــديـــه رقــم 
معه  يتواصل  كي  خاص  هاتف 
أي  حــدوث  حالة  في  المرضى 
حالة طبية طــارئــة، وهــو متاح 
المكالمات  الستقبال  ساعة   ٢٤
الــهــاتــفــيــة ورســـائـــل واتــــس آب، 
إضــافــة إلـــى إمــكــانــيــة االتــصــال 
 ،(١٦٠٠٦) الساخن  الخط  على 
االتــصــال  مــركــز  يستقبل  حيث 
المكالمات ويحولها إلى األطباء 
مجمع.  كــل  ضمن  المسؤولين 
وبــــإمــــكــــان الــــمــــريــــض كــذلــك 
البوابة  أو  الحاجز  إلــى  التوجه 
الخاصة بالمنطقة وإبــالغ فرد 
األمــن أن لديه حاجة طبية أو 
إيصاله  فيتم  معينة،  مرضية 
مباشرًة بالكادر الطبي الموجود 

في كل مجمع.
الخدمات  هذه  إلى  ويضاف 

النفسي  الدعم  خدمات  الطبية 
فريق  يــوجــد  حيث  والتثقيف، 
يقوم  متخصص  ونفسي  طبي 
لدعم  يومية  فعاليات  بــإجــراء 
أثناء  معنوياً  الــضــيــوف  اإلخــــوة 
تواجدهم بالحجر الصحي. أما 
عن إجـــراءات الــخــروج، فيقول 
د. قـــاســـم: «نـــحـــن مــلــتــزمــون 
العليا  اللجنة  تعليمات  بتطبيق 
النظام  ولجنة  األزمـــات  إلدارة 
الصحي للتحكم والسيطرة على 
بمعايير  يتعلق  فيما  الــحــوادث 
خروج األخــوة الذين أنهوا مدة 
العزل، ويتم يومياً إعداد قائمة 
بــمــن تــحــقــقــت فــيــهــم شـــروط 
من  التأكد  حيث  من  الخروج، 
عدم وجود أعراض مرضية أو 
شكاوى صحية، وتفعيل تطبيق 
الذكية،  الــهــواتــف  على  احــتــراز 
الالزمة  يوماً   ١٤ مــدة  وإكــمــال 
هذه  تغير  إمكانية  مع  للعزل، 
المدة حسب التعليمات وحسب 
لإلصابة  البيولوجية  الــدراســات 
وتطور المناعة لدى المريض».

واستطرد قائالً: «في النهاية، 
المتعافين  خـــروج  عملية  تتم 
عــــــادًة بــعــد وقــــت الــعــصــر من 
كــل يـــوم، حتى تــكــون الــحــرارة 
قـــد انــخــفــضــت قــلــيــالً لــضــمــان 
عــــدم الـــتـــعـــرض ألي ضــربــات 
شمس، ويتم تخريجهم بشكل 
سهل وســلــس جـــداً، مــن خالل 
الطبية  األقـــســـام  بــيــن  التنسيق 
النقل  وقسم  واإلداريـــة  والفنية 
لـــتـــأمـــيـــن الــــبــــاصــــات الــــالزمــــة 
إلى  وإعادتهم  المتعافين  لنقل 
أمـــاكـــن ســكــنــهــم، مـــع منحهم 

الالزمة  الرسمية  األوراق  كافة 
بــااللــتــزام  تعهد  على  والتوقيع 
أسبوع  لــمــدة  المنزلي  بــالــعــزل 
كفترة نقاهة وتأكد من الشفاء 
التام، قبل أن يصبحوا قادرين 
أعمالهم  لممارسة  العودة  على 

الطبيعية».

تكليف الصحة

بدء  قاسم: «مــع  د.  ويوضح 
استحداث  تــم  كــورونــا،  جائحة 
مـــحـــاجـــر صــحــيــة مــــن بــيــنــهــا 
محجر مكينس الصحي، حيث 
في  العامة  الصحة  وزارة  رأت 
منتصف شهر مارس أن يتولى 
قطاع الشؤون الطبية في الهالل 
عيادة  تشغيل  القطري  األحمر 
الصحي،  المحجر  داخــل  طبية 
فــتــم عــلــى الــفــور إرســــال فريق 
مــكــون مــن أطــبــاء وممرضين 
وخــدمــة  الــعــيــادة  بــهــذه  للعمل 

اإلخوة العمال الوافدين».
وأضــــــاف: «فــيــمــا بــعــد، بــدأ 
يتكون  وكـــان  يمتلئ  المحجر 
من مجمع واحد حتى األسبوع 
األخــــــيــــــر مــــــن شــــهــــر مــــــارس 
مع  االتــفــاق  تــم  حين  الماضي، 
وزارة الصحة العامة ومؤسسة 
حــمــد الــطــبــيــة عــلــى أن يــقــوم 
بــإدارة  القطري  األحمر  الهالل 
الــمــحــجــر الــصــحــي بــالــكــامــل. 
وقــمــنــا طــبــعــاً بــــزيــــادة أعـــــداد 
الكوادر الطبية تدريجياً، فكلما 
تم فتح مجمع جديد كنا نرسل 
في  ليكون  إضافياً  طبياً  كـــادراً 
كل مجمع كــادره الطبي القائم 
الطبية  الــخــدمــات  تقديم  على 

فيه. ومنذ نهاية شهر مارس، 
صــــار الــمــحــجــر تــحــت إشــــراف 
الــهــالل األحــمــر الــقــطــري بكل 
وتكامل  تــعــاون  فــي  قطاعاته، 

تام بين الجميع».
ــــى تــوســع  ـــــوه د. قـــاســـم إل ون
مــحــجــر مــكــيــنــس الــصــحــي مع 
الــوقــت مــن مجمع واحـــد حتى 
وصـــل إلـــى ٨ مــجــمــعــات، وبلغ 
إجـــمـــالـــي عــــدد الــــنــــزالء داخـــل 
من  فــتــرة  فــي  مكينس  منشأة 
الفترات حوالي ١٢,٠٠٠ شخص 
مـــوجـــوديـــن فـــي وقــــت واحــــد. 
الــصــحــي  الــمــحــجــر  إن  وقــــــال 
كــــــان فــــي الـــســـابـــق مــخــصــصــاً 
الستقبال الحاالت المشتبه فيها 
يحدث  أن  قبل  والمخالطين، 
العمل  أسلوب  في  نوعي  تغيير 
بداية  ففي  الــمــرضــى،  ونوعية 
شــهــر مـــايـــو الـــمـــاضـــي تــحــولــت 
مــنــشــأة مــكــيــنــس مـــن محجر 
بطاقة  عزل  مركز  إلى  صحي 
ســريــر،   ٢٢,٦٠٠ اســتــيــعــابــيــة 
الســـتـــقـــبـــال حـــــــاالت اإلصــــابــــة 
كوفيد-١٩،  بــمــرض  الــمــؤكــدة 
مع ترك جزء صغير الستقبال 
الـــــحـــــاالت الــمــشــتــبــه فــيــهــا أو 
الــذيــن  الــعــمــال  مــن  المخالطة 

يقدمون الخدمات المنزلية.
ولمواجهة الزيادة التدريجية 
فــــي أعــــــــداد الـــــنـــــزالء وافـــتـــتـــاح 
الستيعاب  جــديــدة  مــجــمــعــات 
تــلــك الـــزيـــادة، يــقــول د. قاسم 
إنـــه تــم االعــتــمــاد عــلــى الــكــوادر 
الــطــبــيــة الــعــامــلــة فــــي مــراكــز 
ــــعــــمــــال الـــصـــحـــيـــة لــتــقــديــم  ال
منشأة  فــي  الطبية  الــخــدمــات 
مكينس، حيث وصل عدد من 
تمت االستعانة بهم إلى حوالي 
ما بين طبيب  طبياً  ١٥٠ كــادراً 
وفـــنـــي ومـــمـــرض مــتــواجــديــن 
الفرق  جانب  إلــى  دائـــم،  بشكل 

الخدمية والتطوعية األخرى.

محجر مكيــنس الصحي استقبل ٥٠ ألـف نزيــل
منذ منتصف مارس وحتى اليوم ..د. حسن قاسم:

صالة 
الستقبال 

الحاالت والفرز 
وتسجيل 
البيانات

فصل مكاتب 
التسجيل 

بألواح 
زجاجية منعاً 

للعدوى

توفير حزمة 
نظافة 

شخصية لكل 
مريض

بطاقة لكل 
مريض بها 

رقم المجمع 
السكني 

والفيال 
والغرفة 

تقديم النظام 
الغذائي لكل 
مريض حسب 

ثقافته 
وجنسيته

مراعاة 
األمور الدينية 

وطقوس 
العبادة 
لجميع 
المرضى

معاينة 
طبية للحاالت 

المرضية 
العادية داخل 

المنطقة 
الحمراء

تغيير وسائل 
الحماية 

الشخصية 
والتخلص 

منها بشكل 
آمن 

خط ساخن 
لتلقي 

االتصاالت 
وتقديم 

االستشارات 
الالزمة

فريق طبي 
متخصص 

بخدمات 
الدعم 

النفسي 
والتثقيف

١٥٠ كادراً 
طبياً 

يقدمون 
الخدمات 

في منشأة 
مكينس

عيادة طبية 
مخصصة 

لكل منطقة 
فيها 

طبيب عام 
وممرض

حماية كاملة للكوادر اإلسعافية وتعقيم السياراتد. حسن قاسم (يمين) يتابع سير العمل بالتنسيق مع الفرق الخدمية

مركز إدارة الخدمات العامة في محجر مكينس
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األربعاء 17 ذو القعدة 1441هـ - 8 يوليو 2020م - العدد (13941)

 سـالحف منقار الصقـر تغّيـر شـواطئ التعشيش
بسبب قلة الرواد نتيجة إجراءات مكافحة كورونا .. مركز العلوم البيئية بالجامعة:

ـــــرط  ـــــوي ــــــة وف ــــــاري ــــــغ ــــــة وال ــــــارون ــــــم ـــــشـــــواطـــــئ ال ـــــاط الــــتــــعــــشــــيــــش ب ـــــش ــــــي ن ــــرة ف ــــي ــــب ــــة ك ــــاف ــــث  رصــــــــد ك
العلوم  مــركــز  كــشــف  ـ [:    الــدوحــة 

أعشاش  زيــادة  عن  قطر  جامعة  في  البيئية 

ســـالحـــف مـــنـــقـــاريـــة الـــصـــقـــر عـــلـــى شـــواطـــئ 

ــعــام  ـــغـــاريـــة وفــــويــــرط هــــذا ال ـــة وال ـــمـــارون ال

والغارية،  المارونة  منطقتي  في  وباألخص 

على خالف السنوات الماضية، وأرجع المركز 

هذه الزيادة إلى قلة ُمرتادي هذه الشواطئ 

اتخذتها  التي  االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات  بسبب 

الــجــهــات الــُمــخــتــصــة لــمــنــع انــتــشــار فــيــروس 

كورونا. 

منطقة  أن  لــه  تقرير  فــي  المركز  وقــال   

وجــزيــرة  ركـــن  راس  وجـــزيـــرة  لــفــان  راس 

تتمتع  الماضية  الــســنــوات  فــي  كانت  تيس  أم 

العام،  هــذا  شــواطــئ  لكن  األعــشــاش،  بغالبية 

مــثــل: الــمــارونــة والــغــاريــة وفــويــرط شهدت 

زيادة كبيرة في نشاط التعشيش، وباألخص 

في منطقتي المارونة والغارية.  

 وأوضــــح الــمــركــز أن هـــذه الـــزيـــادات قد 

تــكــون نــاتــجــة عــن حقيقة أن هـــذه الــمــواقــع 

أبريل  من  الــزوار  من  العديد  عــادة  يرتادها 

إلــى يونيو وارتــيــاد هــذه الــشــواطــئ فــي هذه 

الفترة من الممكن أن يردع ويحدُّ من نشاط 

تعشيش الــســالحــف، ومـــع ذلــــك، هـــذا الــعــام 

أسهم  للشواطئ  العام  الوصول  لتقييد  نظًرا 

المناطق،  هذه  مثل  في  التعشيش  زيــادة  في 

الصقر  مــنــقــار  الــســالحــف  تفضيل  يُــثــبــت  مــا 

التعشيش فيها.   وأشار المركز إلى أنه أقيم 

مفقس ثان جديد لحماية أعشاش السالحف 

مرة  ألول  الصناعية،  لفان  راس  مدينة  في 

مــنــذ إنـــشـــاء مـــشـــروع حــمــايــة الــســالحــف في 

قطر، حيث يقع المفقس األول في فويرط. 

ففي السنوات األخيرة، تعّرضت األعشاش في 

وافتراس  كبيرة  لضغوط  لفان  راس  مدينة 

المفقس  إنشاء  استلزم  ما  الثعالب،  قبل  من 

اتخذ  النحو،  هــذا  على  لــفــان.  بــراس  الجديد 

الموقع  في  يعملون  الذين  المشروع  شركاء 

(قطر للبترول ومركز العلوم البيئية بجامعة 

في  وحمايتها  األعــشــاش  لنقل  خطوة  قطر) 

مفرخ (مفقس) محمي في مدينة راس لفان 

الصناعية. وحتى اآلن، كان هذا العمل ناجًحا 

للغاية من خالل القضاء والحّد من افتراس 

ويمكن  لــفــان.  راس  فــي  كمشكلة  الــثــعــالــب 

االســتــفــادة مــن هــذه العملية أيــًضــا لمشاريع 

وحماية  التنمية  أن  إذ  العالم،  حــول  أخــرى 

بخط  مًعا  يتواكبا  أن  يمكن  الفطرية  الحياة 

ــّيــن الــمــركــز أن الــجــزء الحاسم  ـــواٍز.  وب مـــت

في  البحرية  السالحف  حماية  فــي  والمهم 

قطر هو محاولة فهم ورصد السالحف بعد 

هو  ومــا  أعشاشها،  وتبني  بيضها  تطرح  أن 

وأيــن  قطر  شــواطــئ  تــغــادر  عندما  مــســارهــا 

تتجه حيث يُعد فهم المكان الذي تذهب له 

السالحف عندما ال تكون على الشاطئ جزًءا 

قطر.  في  البحرية  السالحف  لحماية  مهًما 

البيئية  الــعــلــوم  مــركــز  قــام  ذلـــك،  ولتحقيق 

أجهزة  بتركيب  السابقة  واألعــوام  العام  هذا 

تتبع على عدٍد من السالحف وُمتابعتها عبر 

األقمار االصطناعية، وقد تم رصد وتحديد 

عــــدد مـــن الـــمـــواقـــع الــمــهــمــة الـــتـــي تــرتــادهــا 

السالحف بعيًدا عن الشاطئ من بيانات التتبع. 

 وبــّيــن أنـــه اتــضــح وجــــود ثــالثــة نــطــاقــات 

منقار  سالحف  لها  وتــأوي  ترتادها  رئيسية 

الصقر التي تعشش في قطر. فتهاجر العديد 

قبالة  الخليج  مياه  باتجاه  إما  السالحف  من 

دبي، وجنوبًا قبالة مسيعيد أو غربًا بالقرب 

من جزر حــوار.    وكشف المركز أنه وألول 

مرة في تاريخ مشاريع السالحف في قطر، 

البيئية  ــعــلــوم  ال فـــي مــركــز  ــبــاحــثــون  ال قــــام 

هـــذا الــعــام بــتــركــيــب جــهــاز تعقب بــاألقــمــار 

عشها  وضــعــت  سلحفاة  عــلــى  االصــطــنــاعــيــة 

في جزيرة راس ركن، بحيث سيوفر جهاز 

التعقب هذا معلومات قّيمة عن مسار واتجاه 

راس  مــن  الــُمــغــادرة  الصقر  منقار  سالحف 

شوهدت  اآلن،  وحــتــى  التعشيش.  بعد  ركــن 

هذه السلحفاة وهي تتخذ مساًرا نحو الشمال 

الغربي، وهو أمٌر لم يُشاهد عادة من خالل 

تعشيش الــســالحــف فــي قــطــر ســابــًقــا. الفــتًــا 

إلى أنه قد ينتج عنه اكتشاف مناطق تغذية 

جديدة أو مناطق ُمهمة لحياة السالحف في 

المياه اإلقليمية لدولة قطر والخليج العربي 

الكواري  حمد  الدكتور  وقــال  شــامــل.    بنحو 

مدير مركز العلوم البيئية في جامعة قطر 

ورئيس المشروع: «يمثل مركز العلوم البيئية 

بــجــامــعــة قــطــر مــحــور ارتـــكـــاز لــلــعــديــد من 

الدراسات البيئية التي تُعنى بالحياة الفطرية 

البرية والبحرية في دولة قطر، حيث استفاد 

والتقارير  والبحوث  الخبرات  عبر  المركز 

تقييم  محاولة  لديةهفي  الُمتراكمة  العلمية 

ومعرفة أعداد سالحف منقار الصقر سنويًا 

وأماكن انتشارها حول شبه الجزيرة القطرية 

ومـــيـــاه الــخــلــيــج الــعــربــي مـــن خـــالل تعقبها 

بأجهزة التعقب عبر األقمار االصطناعية. 

ــــا عمل   وتــابــع: كما يــواصــل الــمــركــز دوريً

المجاالت  مختلف  في  والبحوث  الــدراســات 

المتعلقة بهذا الموضوع سواًء بجهوده الذاتية 

أو  قطر  جامعة  قبل  من  الداخلي  والتمويل 

من خالل التعاون مع قطر للبترول كداعٍم 

العلمية  والــمــؤســســات  الــســالحــف  لــمــشــاريــع 

من  وأيــًضــا  المحليين،  الباحثين  والــعــلــمــاء 

خالل االستعانة بالخبرات الدولية، بباحثين 

الخاصة  المشاريع  خــالل  مــن  انتدابهم  يتم 

بالسالحف، وقد أدى ذلك أيًضا إلى استفادة 

في  الدولي  التعاون  هذا  من  المركز  باحثي 

رفع مستوياتهم وخبراتهم العلمية.   وبدوره، 

قال الدكتور جاسم الخياط المدير التنفيذي 

للمشروع متحدثًا حول ضرورة الحفاظ على 

البيئة والحّد من الممارسات السلبية: «رغم 

بعض  أن  إال  بالسالحف  العالمي  االهــتــمــام 

والمتمثلة  الــخــاطــئــة  الــبــشــريــة  الــمــمــارســات 

والتلوث  الصرف  ومياه  المخلفات  رمي  في 

الــنــفــطــي وغــيــرهــا مـــن الـــمـــواد والــمــلــوثــات 

الــمــخــتــلــفــة والـــصـــيـــد الـــجـــائـــر واالســـتـــهـــالك 

المباشر، مثل: أكل بيض السالحف ولحمها 

ما أدى بالعديد من أنواع السالحف البحرية 

لهذه  نتيجة  االنقراض  حافة  إلى  العالم  في 

السلوك  لهذا  ونتيجة  الخاطئة،  الممارسات 

البحرية  الــســالحــف  أصــنــاف  كــافــة  صــّنــفــت 

عــلــى أنــهــا ُمــــهــــّددة بـــاالنـــقـــراض. ولــحــمــايــة 

السالحف من هذا الخطر يمكن إجمال طرق 

المحافظة على السالحف عن طريق حماية 

مناطق التعشيش وإنشاء مفارخ لحماية البيض 

الرملية  الشواطئ  على  المركبات  سير  ومنع 

المختلفة  اإلعالمية  الوسائل  عبر  والتوعية 

بأهمية حماية السالحف وبيضها وصغارها 

في مواسم التعشيش والفقس وإشراك أفراد 

والحياة  بالبيئة  المهتمين  خاصة  المجتمع، 

الفطرية في األنشطة المتعلقة بالحماية». 

بقسم  ممثلة  صــالل  أم  بلدية  نفذت   :] ـ  الــدوحــة 
الــجــاري  الــعــام  مــن  األول  الــنــصــف  خـــالل  الــعــامــة  الــرقــابــة 
محضر   (٢٥٧) تحرير  عن  أسفرت  تفتيشية،  جولة   ١٦١٤
 ٢٠١٧ لــســنــة  رقـــم (١٨)  الــقــانــون  ألحــكــام  ُمــخــالــفــة  ضــبــط 
عــلــى (١٢٦)  الــتــصــالــح  تـــم  حــيــث  ــعــامــة،  ال الــنــظــافــة  بــشــأن 
مــنــهــا بــعــد الــتــأكــد مــن إزالــــة أســبــاب الــُمــخــالــفــة.  كــمــا تم 
إزالـــة  لــجــنــة  مـــع  بــالــتــعــاون  ُمــهــمــلــة  مــركــبــة   (٢٧١) ــــة  إزال
كميات  ورفــع  العامة،  النظافة  وإدارة  الُمهملة  السيارات 
األوضاع  بتعديل  الُمخالفين  بعض  وقيام  الُمخلفات،  من 
التعامل  تم  شكوى   (١٣٤) القسم  تلقى  فيما  فوري،  بشكل 

فوًرا. وُمعالجتها  معها 

١٦١٤ جــولة تفتيشــيـــة ببـــلديــــة أم صـــالل
تحرير٢٥٧ محضر ضبط وإزالة ٢٧١ سيارة مهملة 

 راس لفان 
وجزيرتا راس 

ركن و أم 
تيس المكان 

الُمفّضل 
للتعشيش 

خالل السنوات 
الماضية  

 إنشاء 
مفقس 

جديد لحماية 
أعشاش 

السالحف في 
راس لفان 
ألول مرة 

 جهاز تعقب 
باألقمار 

االصطناعية 
الكتشاف 

مسار 
السالحف  

قياس وتسجيل البيانات لصغار السالحف إطالق صغار السالحف لبيئتها الطبيعية

https://bit.ly/3gEBfFw
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لماذالماذا

فريدة العبيدليفريدة العبيدلي

بــعــد مــضــي أربـــعـــِة أشــهــٍر مــن بـــْدء تطبيق 
ــعــد الــمــصــاحــب لــمــراحــل  نــظــام الــعــمــل عـــن بُ
 ،(١٩ (كوفيد-  كـــورونـــا  لــفــيــروس  ــتــصــّدي  ال
وُمــؤّســســات  وزارات  ُمــخــتــلــف  فــي  الــُمــطــّبــق 
والتزام  الحكومّية،  وغير  الحكومّية  الــدولــة 
اختالف  على  الــجــهــاِت  هــذه  ُمــوّظــفــي  جميع 
مواقعهم الوظيفّية باستخدامه، من المتوّقع 
أن يــصــبــح لــــدى ُمــعــظــم هـــــؤالء الــمــوظــفــيــن 
اآلليات  تقييم  من  تمكنهم  وظيفية  خبرات 
وأن  عملهم،  أداء  في  يستخدمونها  كانوا  التي 
تتكّون لديهم مهارة التعّرف على نقاط القوة 
والضعف التي واجهتهم خالل عمليات األداء.

حضور  تسجيل  في  العمل  جهات  تباينت 
العمل  نظام  عبر  لديهم  العاملين  وانصراف 
الوظيفية  مهامهم  أدائهم  وكيفية  بُعد،  عن 

وفًقا الختصاصات كل جهة.
على سبيل المثال وليس الحصر:

- جـــهـــات ألــــزمــــت مــوظــفــيــهــا بــتــســجــيــل 

دخــولــهــم عــلــى الــنــظــام اإللــكــتــرونــي الــخــاّص 
المحددة. العمل  بساعات  بهم 

يــنــجــز  أن  ــــــــــأت  ارت أخـــــــــرى  وجـــــهـــــات   -

مــلــزم  تــحــديــد  دون  أعــمــالــهــم  الــمــوظــفــون 
بجهة  فيها  يتواصلوا  أن  يجب  التي  للساعات 
المهام  بإنجاز  االلتزام  عليهم  ولكن  عملهم، 

منهم «أونالين». المطلوبة 
التعامل  في  العمل  جهات  أساليب  تباين 
مع نظام العمل عن بُعد يوّضح آليات العمل، 
ويــوّفــر  أعــمــالـَـهــم  الُموظفين  إنــجــاز  وكيفية 
قاعدة معلومات جيدة لتقييم هذه التجربة 
من  يمكن  ميدانية  وقائع  على  مبنًيا  تقييًما 
وتدريب  المستخدمة  البرامج  تطوير  خاللها 
عليهم  يسهل  مكثًفا  تدريبًا  عليها  الموظفين 

أداء المهام الُمكلفين بها هذا في جانب،
ولكن هناك تساؤل متداول بين الناس:

الحكومية  األعــمــال  قطاعاُت  ستعود  هــل 
والـــخـــاصـــة إلــــى ســـابـــق عــهــدهــا فـــي تــســيــيــر 

«كوفيد-١٩»،  مــراحــل  انــتــهــاء  بــعــد  أعــمــالــهــا 
وهـــل مــا زالـــت نــظــرة بــعــض الــمــديــريــن في 
تسجيل  عــلــى  ُمــقــتــصــرة  الــمــوظــفــيــن  تــقــيــيــم 
هذه  بعد  تغّيرت  أم  واالنــصــراف،  الحضور 

الثرية؟. التجربة 
تجربة  في  مهّم  آخر  جانٌب  هناك  ويبقى 
االعتبار  بعين  ُيؤخذ  أن  يجب  بُعد  عن  العمل 
عند تقييم النظام أال وهو تقييم إجراءات سير 
الخدمية  الجهات  فــي  الخدمّية  المعامالت 
على اختالفها، مع التركيز على حصول طالبي 
الخدمة على خدمات ميّسرة فّعالة تتناسب 
لهذا  الُمستخدمة  التكنولوجّية  والتطبيقات 
الــغــرض بــعــيــًدا عــن الــبــيــروقــراطــيــة الــعــاديــة 
والتكنولوجية التي تُعاني منها بعض الجهات 
هــذه  مــواقــع  بــعــض  تفتقر  حــيــث  الــخــدمــيــة، 
الــجــهــات لــخــريــطــة طــريــق مــفــّصــلــة واضــحــة 
ألنــواع  الرئيسة  بالمسميات  معنونة  المعالم 
الــمــعــامــالت الــُمــخــتــصــة بــهــا الــجــهــة وُمــــدرج 

توفرها  الــواجــب  الــشــروط  معاملة  كل  أسفل 
إضاعة  مــن  بــدًال  تعبئُتها،  الــمــراد  والبيانات 
منعطفات  بين  الخدمة  طالب  وجهد  وقــت 
صفحة  يعبأ  أن  ما  واضحة  غير  ومتطلبات 
يظن  ألخـــرى  الــعــودة  عليه  بــأن  يفاجأ  حتى 
لمختص  أعــدت  وكأنها  منها،  انتهى  قــد  أنــه 
برمجة وليس لشخص عادي مهاراته التقنية 

محدودة.
حبذا لو تعمل الجهات الخدمية على إنتاج 
فيديوهات توعوية توّضح بالصوت والصورة 
بطريقة  الــحــيــاتــيــة  الــمــعــامــالت  ســيــر  طــــرَق 
اتباعها  خدمة  طالب  كل  على  تسّهل  مبسطة 

بسهولة.
لجميع  الفعلّية  التقييم  عمليات  الخالصة: 
ـــمـــؤّداة عــبــر الــــ«أونـــاليـــن» وطــرق  األعـــمـــال ال
بال  سُتطّور  المستهدفة  الفئات  مع  التواصل 
ــعــد وتــجــعــلــهــا أكثر  شــك أنــظــمــة الــعــمــل عــن بُ

سهولة.

تجّنب البيروقراطية التكنولوجية 
في نظام العمل عن بُعد

Falobaidly @hotmail.com

ـــن عــــن بُــعــد ـــي ـــعـــامـــل ـــايـــنـــت فــــي تــســجــيــل حــــضــــور وانــــــصــــــراف ال ـــل تـــب ـــم ـــع جــــهــــات ال

 مضاعفات خطيرة لإلفراط في الفيتامينات والمكمالت 
كثيرون يتناولونها اعتقاداً بمقاومتها عدوى كورونا .. مؤسسة حمد الطبية:

الـــدوحـــة - قـــنـــا: حـــــذرت مــؤســســة 

تناول  في  اإلفـــراط  من  الطبية  حمد 

الفيتامينات والمكمالت الغذائية دون 

الطبيب،  اســتــشــارة  وبــــدون  الــحــاجــة 

ــــك تــجــنــبــاً لــلــحــصــول عــلــى نــتــائــج  وذل

عكسية وحدوث مضاعفات خطيرة.

استمرار  مع  أنه  المؤسسة  وذكــرت 

«كوفيد-١٩»،  كورونا  فيروس  تفشي 

الوقائية  النصائح  من  العديد  انتشرت 

والـــعـــالجـــيـــة بـــيـــن الـــجـــمـــهـــور خــاصــة 

فــي وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، ما 

األدويــة  بعض  لتناول  الكثيرين  دفــع 

/  د/  ،  فــيــتــامــيــن  مــثــل  والــفــيــتــامــيــنــات 

وفيتامين /  سي/   والزنك وغيرها من 

المناعة  لتقوية  الــغــذائــيــة  الــمــكــمــالت 

عــدوى  لمقاومة  البعض  يعتقد  كما 

«كوفيد-١٩».

وقال الدكتور حسن صقر استشاري 

الطبية،  حمد  بمؤسسة  األســـرة  طــب 

إن الفيتامينات واألمالح المعدنية لها 

المناعي  الجهاز  تقوية  في  هــام  دور 

للجسم، ولكن استخدامها يعتمد على 

هذا  فعالية  يؤكد  الذي  العلمي  البحث 

ينفي  أو  معينة  جائحة  لعالج  الـــدواء 

منفعته، حيث إن التخمين الستخدام 

على  ـــاًء  ـــن ب اســتــخــدامــهــا  أو  األدويـــــــة 

المقربين  أو  األصــدقــاء  أحــد  نصيحة 

ال مــجــال لــه فــي الــطــب الــحــديــث ما 

لــم يكن هــنــاك دلــيــل على نــجــاح هذا 

العالج.

وأشــار إلى أن فيتامين /  سي/   ليس 

لـــه دور فـــي عــــالج نـــــزالت الـــبـــرد أو 

ضد  تأثيره  يثبت  لــم  كما  اإلنــفــلــونــزا، 

وال  «كوفيد-١٩»،  كــورونــا  فــيــروس 

الطبيب،  إشـــراف  دون  تناوله  يــجــوز 

منه  زائـــدة  جــرعــات  تــنــاول  إن  حيث 

ــيــة مــثــل  ــب يــــــؤدي لــــحــــدوث آثــــــار جــان

واحتمالية  واإلسهال  بالغثيان  الشعور 

تكّون حصوات الكلى.

وأضــاف أنــه إلــى جانب ذلــك، فإن 

عــالقــة  وجــــود  لــوحــظ  فــيــتــامــيــن /  د/   

اإلصابة  حــاالت  بعض  مع  نقصه  بين 

والـــوفـــيـــات نــتــيــجــة جــائــحــة كـــورونـــا 

اكتشاف  مــجــرد  لكنه  /  كوفيد-١٩/  ، 

نــظــري لــيــس لــه دلــيــل عــلــمــي، ورغــم 

ذلــــــك فــــإنــــه ال ضــــــرر مــــن تــعــويــض 

يعانون  مــن  لــدى  /  د/    فيتامين  نقص 

العديدة  فــوائــده  مــن  لالستفادة  منه 

للجسم، مع الحرص على عدم تناول 

جرعات زائدة لعدم التعرض ألضرار 

جانبية مثل زيادة الكالسيوم في الدم، 

مما يسبب عدم انتظام نبضات القلب، 

مما يمثل خطراً كبيراً على الصحة.

ولفت إلــى أنــه فــي اآلونـــة األخيرة 

ــــزنــــك بــيــن  ــــنــــاول ال انـــتـــشـــر كــــذلــــك ت

في  فعال  أنه  منهم  اعتقاداً  الكثيرين 

أن  ورغــــم  «كوفيد-١٩»،  مــقــاومــة 

الزنك من العناصر المهمة في الجسم 

التي لها دور في النمو والتئام الجروح 

وتــقــويــة الــجــهــاز الــمــنــاعــي، إال أنــه لم 

مقاومة  فــي  لــه  دور  أي  علمياً  يثبت 

«كوفيد- ١٩».

ونــبــه الـــدكـــتـــور حــســن صــقــر ذوي 

األمـــــــــــراض الــــمــــزمــــنــــة مـــــن تــــنــــاول 

الطبيب،  استشارة  دون  الفيتامينات 

مشيراً إلى أن بعض هذه الفيتامينات 

قد تتعارض مع األدوية التي يتناولونها 

مــثــل فــيــتــامــيــن /  ك/   الــــذي يــتــعــارض 

للدم،  المميع  /  الوروفرين/    أدويــة  مع 

ينصح  ال  الـــذي  /  أ/    فيتامين  وكــذلــك 

بــتــنــاولــه أثـــنـــاء فــتــرة الــحــمــل، نــظــراً 

ألضراره المتعددة على الجنين.

فوائد  من  بالرغم  أنــه  على  وشــدد 

الــفــيــتــامــيــنــات والــمــعــادن الــمــوصــوفــة 

بناء على إشراف طبي، إال أن تناولها 

الصحي  الــطــعــام  تــنــاول  عــن  يغني  ال 

المتوازن، الذي يحتوي على البروتين 

بأنواع  الغنية  والــخــضــراوات  والفواكه 

التي  والمعادن  المختلفة  الفيتامينات 

وتقوية  تعزيز  فــي  الجسم  يحتاجها 

ــالــي تــعــزيــز  ــت ــال ــمــنــاعــي، وب جـــهـــازه ال

«كوفيد-١٩»  مــقــاومــة  عــلــى  قــدرتــه 

في حالة اإلصابة به دون الخوف من 

جرعات  تناول  نتيجة  جانبية  أضــرار 

زائدة من األدوية.  

د. حسن صقر: 
استخدام 

الفيتامينات 
يجب أن 

يكون بإشراف 
الطبيب

لم يثبت 
علمياً 

أي دور 
للزنك في 
مقاومة 

«كوفيد-١٩»

تناول 
جرعات زائدة 

من 
فيتاميني 

«سي» و«د» 
يُحدث

 آثاراً جانبية

تناول 
الفيتامينات 

والمعادن 
ال يُغني 

عن الطعام 
الصحي 
المتوازن

 خدمات الرعاية الصحية لكبار السن على مدار اليوم 
من السابعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً .. حمد الطبية:

الدوحة- قنا: أعلنت مؤسسة حمد 
الخدمات  نطاق  توسيع  عن  الطبية 
السن  كبار  لفئة  المقدمة  الصحية 
شاملة  رعاية  تقديم  بهدف  وذلــك 
الستين  تــجــاوزوا  ممن  الفئة  لــهــذه 
ـــــــك مــــن خــــــالل تــوفــيــر  عــــامــــاً وذل

الخدمات على امتداد اليوم.
المؤسسة  اإلطــار توفر  وفــي هــذا 
من خالل إدارة كبار السن، خدمات 
السن  كــبــار  لفئة  الــنــهــاريــة  الــرعــايــة 
وحتى  صباحاً  السابعة  الساعة  مــن 
لتخفيف  مسعى  في  مساًء  العاشرة 
االزدحـــــام الـــذي قــد ينشأ فــي حــال 
اقتصرت الخدمة على فترة واحدة 
إلى جانب العمل على استيعاب عدد 
أكــبــر مـــن الــمــراجــعــيــن عــلــى مـــدار 

اليوم.
بمؤسسة  السن  كبار  إدارة  ودعت 
كبار  من  المراجعين  الطبية،  حمد 
الخدمات  من  االستفادة  إلــى  السن 
المتوفرة في وحدة الرعاية النهارية 
أي  في  الــوحــدة  مراجعة  خــالل  من 
وقت من اليوم (من السابعة صباحاً 
وحتى العاشرة مساًء) وعدم اقتصار 

ذلك على الفترة الصباحية فقط.

وقــالــت الــدكــتــورة هــنــادي الحمد 
الرميلة  لمستشفى  الطبي  الــمــديــر 
ومــــركــــز قـــطـــر إلعــــــــادة الــتــأهــيــل 
تصريح  في  الطبية،  حمد  بمؤسسة 
لوكالة األنباء القطرية /   قنا/    إن وحدة 
تقديم  على  تعمل  النهارية  الرعاية 
عمر  (مــن  السن  كبار  إلــى  خدماتها 
٦٠ عاماً فما فوق) الذين يعانون من 
مشاكل طبية غير خطيرة وال تشكل 
على الحياة لكنها تحتاج إلى  تهديداً 

عناية.
ويــتــم تــقــديــم خـــدمـــات الــرعــايــة 
ـــهـــاريـــة مــــن قـــبـــل فــــريــــق طــبــي  ـــن ال
الشيخوخة  أمــراض  في  متخصص 
في بيئة أقل ازدحاماً وصديقة للفئة 
تقييم  يتم  حيث  المعنية  العمرية 
متطلباتها  وإدارة  حالة  لكل  دقيق 

بسرعة ومرونة.
ويمكن لكبار السن التواصل بشكل 
النهارية  الرعاية  وحــدة  مع  مباشر 
االتصال  خالل  من  المواعيد  لحجز 
وهــي  لــذلــك  المخصصة  بـــاألرقـــام 

٣٣٢٥٣١٢٨ أو ٥٥١٩٣٢٤٠.
وأوضـــــحـــــت الــــدكــــتــــورة هـــنـــادي 
منصب  الــحــمــد وهـــي تــشــغــل أيـــضـــاً 

الصحية  الشيخوخة  بــرنــامــج  قــائــد 
للصحة،  الوطنية  االستراتيجية  في 
حمد  بمؤسسة  السن  كبار  إدارة  أن 
الــطــبــيــة تــقــوم بــتــقــديــم الــعــديــد من 
الخدمات المتنوعة التي تخدم كبار 
الــســن ومــنــهــا الـــعـــيـــادات الــخــارجــيــة 
من  أكثر  وتضم  الرميلة  بمستشفى 

١٠ عيادات بصورة يومية خالل أيام 
العيادات  هذه  في  ويتواجد  األسبوع 
كبار  فــي  متخصصون  اســتــشــاريــون 
ـــقـــومـــون مــــع فــــريــــق طــبــي  الــــســــن ي
بفحص المرضى وتقديم التشخيص 
والــخــطــة الــعــالجــيــة الــمــنــاســبــة لكل 
حالة. من جهة أخرى، انشأت إدارة 

الطبية،  حمد  بمؤسسة  السن  كبار 
وحدة للعناية للحاالت الحادة حيث 
يــتــم فــيــهــا اســتــقــبــال الــمــرضــى في 
يحتاجون  ممن  الرميلة  مستشفى 
ــنــويــم لـــعـــدة أيـــــام ومــبــاشــرة  إلــــى ت
حالتهم بواسطة فريق طبي متكامل 
حيث يتم استقبال الحاالت التي يتم 

تحويلها من طوارئ مستشفى حمد 
الــعــام أو مــن بــعــض الـــحـــاالت التي 
تراجع وحدة العناية النهارية والذين 

يحتاجون إلى تنويم بالمستشفى.
الحمد  هــنــادي  الــدكــتــورة  ولفتت 
إلى أن هذه الوحدة التي تم افتتاحها 
مـــــؤخـــــراً فــــي مــســتــشــفــى الــرمــيــلــة 
تــعــد تــكــمــلــة لــلــخــدمــات الــجــديــدة 
لتوفير  الــتــي تــم تــطــويــرهــا مــؤخــراً 
بــديــل آمــن لكبار الــســن خــالل هذه 
الـــــظـــــروف الـــحـــالـــيـــة مــــن جــائــحــة 
إطالق  تم  كما  (كوفيد-١٩).  كورونا 
خــدمــة «راحــــــة» وهـــي عـــبـــارة عن 
للتعايش  الــوطــنــي  الــمــســاعــدة  خـــط 
مـــع الــزهــايــمــر وهــــي خـــدمـــة خط 
هــاتــفــي يــهــدف إلـــى مــســاعــدة كبار 
الزهايمر  بمرض  المصابين  السن 
االتــصــال  يمكنهم  حيث  (الـــخـــرف) 
توجيه  وطلب  العمل  ساعات  خــالل 
مشاكلهم  عن  للحديث  مساعدة  أو 
سيستقبل  حــيــث  ســـريـــة  بــطــريــقــة 
الفريق  مــن  متخصصون  المكالمة 

الطبي ويوجهون المريض. 
بإطالق  السن  كبار  إدارة  وقامت 
مشروع خدمة االطمئنان التليفوني 

على كبار السن حيث يقوم العاملون 
فـــي الـــخـــدمـــة بـــالـــتـــواصـــل مـــع كــبــار 
وتعريفهم  عليهم  لالطمئنان  السن 
بالخدمات المتوفرة بالمؤسسة لهم 
الصحية  مشاكلهم  على  والــتــعــرف 
والمشورة  النصح  وتقديم  والطبية 

المناسبة لهم.
ــــم خــــالل األســـابـــيـــع الــمــاضــيــة  وت
التواصل مع أكثر من ١٣ ألف مسن 
الالزمة  والــمــشــورة  النصح  وتوجيه 
تفصيلي  بــشــكــل  وإطـــالعـــهـــم  لــهــم 
والطبية  الــصــحــيــة  الــخــدمــات  عــلــى 
الــمــتــوفــرة لــهــم. ولــفــتــت الــدكــتــورة 
كبار  إدارة  أن  إلـــى  الــحــمــد  هــنــادي 
الـــســـن تـــقـــدم خــــدمــــات لــلــمــرضــى 
العناية  وحــدات  في  ســواء  المنّومين 
الــمــطــولــة بــمــســتــشــفــى الــرمــيــلــة أو 
في  دعــم  مــراكــز  أو  عناية  بــمــراكــز 
مــديــنــة حــمــد الــطــبــيــة، كــمــا يتواجد 
طــاقــم طبي يــشــرف على جــزء من 
الـــمـــرضـــى مــــن كـــبـــار الـــســـن داخــــل 
يتواجد  كما  الــعــام،  حمد  مستشفى 
بتقديم  ويقوم  متكامل  طبي  فريق 
في  السن  لكبار  استشارية  خدمات 

مستشفى الوكرة.

 فرق طبية مؤهلة لتقديم الرعاية لكبار السن 

ـــاوزوا الــســتــيــن عــامــاً  ـــج ــمــن ت ــة ل ــقــديــم رعـــايـــة شــامــل ت
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لتحلي  مــضــى  وقـــت  أي  قــبــل  اآلن  نــحــتــاج 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة فــــي الــحــد 
مــن اســتــنــزاف مــيــزانــيــة الـــدولـــة، بـــأن يكون 
الــتــرشــيــد فــي جــلــب الــعــمــالــة وحــســن إدارتــهــا 
األمثل  بالشكل  وتوظيفها  منها  واالســتــفــادة 
من  العديد  تصاب  ال  حتى  مجتمعية،  ثقافة 
والتي  الــزائــدة،  العمالة  بمعضلة  القطاعات 

تمثل استنزافاً حقيقياً للخدمات والمرافق.
 فالمال قد يأتي ويذهب ولكن هناك أموراً 
إن ذهبت التعود.. وتداعياتها يدفع ثمنها ليس 
فقط المواطن والمقيم في الوقت الحالي، بل 
ستتحمل تبعاتها أجيال قادمة ستسكن هذه 

أن  لكن  المالذ..  تكون  أن  قطر  قدر  األرض. 
يتم استنزاف كل هذه الخيرات دون حساب 

أو مقابل فهذا واهللا سوء تدبير.
قــد تــقــولــون كــيــف ؟ انــظــر حــولــك الكثير 
من الخدمات تستنزف موارد غذائية «ماء- 
كهرباء- جسور- أنفاق- تعليم- صحة».. ولكن 
ماذا تدفع الشركات التي جلبت هذه العمالة 
مشاريع  أو  تحتية،  بنية  مشاريع  كانت  ســواء 
ال  ؟..  البرغر  أو  القهوة  لبيع  كمقاه  صغيرة 
شيء.. بل كم من عمالة سائبة يتم المتاجرة 
بحاجتهم ليكثر الحديث بعدها حول انتهاك 

الحقوق اإلنسانية؟.

مـــــاذا ســتــســتــفــيــد مـــن عـــامـــل يــتــســكــع بين 
الــســيــارات أمــــام الــمــحــالت الــتــجــاريــة يحمل 
قطعة من القماش بحجة تنظيف السيارات.. 
في  وعــددهــم  وسكنة  حــركــة  كــل  تتبع  عينه 
البلد  تطور  فــي  اليساهمون  مخيف..  تــزايــد 
الوحيد  والرابح  الموارد..  استنزاف  في  ولكن 
هو التاجر والخاسر األكبر الوطن؟! ماذا يربح 
األسعار  في  الكبيرة  المبالغات  من  المواطن 
بحجة دعم المنتج الوطني، ليصبح التضخم 

هو العنوان.
ماهي حاجتنا في عمالة ترتدي زياً رسمياً 
أنيقاً تقف بالساعات أمام المجمعات الكبرى 

وظيفتها الوحيدة فقط هي أن تفتح لك باب 
مــكــســورة..  عربية  بلغة  لــك  وتــقــول  الــســيــارة 

مرهباً بك في عالم الترف!! 
ماذا سنستفيد من بناء طوابق فوق بعضها 
بعضها  تحت  ودركـــات  الجسور  مــن  البعض 
من األنفاق فقط لحل إشكاليات سببها بعض 
المنتفعين جمعوا كل المجعات التجارية في 

مربع واحد.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمر 
ولكن  الــتــقــدم  عجلة  دفـــع  فــي  ويسهم  الزم 
هناك من يحاول أن يضع العصا في العجلة.. 

ليستنفع أكثر وأكثر والخاسر هي الدولة.

استنـــزاف الخيـــرات دون حســـــاب
ــــي دفــــــع عـــجـــلـــة الـــتـــقـــدم ـــــخـــــاص تـــســـهـــم ف ــــام وال ــــع ـــقـــطـــاعـــيـــن ال ـــن ال ـــي ــــشــــراكــــة ب ال

 m.h.aljabara@gmail.com

حبر مسكوبحبر مسكوب

ماجد الجبارة

الدوحة- عبدالمجيد حمدي:

حـــــددت خــطــة مــؤســســة الــرعــايــة 
الصحية األولية االستراتيجية ٢٠١٩-
استراتيجياً  هــدفــاً   ٢٠ حــوالــي   ٢٠٢٣
يتم العمل حالياً لالنتهاء من تنفيذها 
بحلول عام ٢٠٢٣، منها تنفيذ نموذج 
طــــب األســـــــرة لـــلـــرعـــايـــة الــمــتــكــامــلــة 
وعــالــيــة الـــجـــودة، وهـــو الــهــدف الــذي 
القليلة  األشــهــر  خــالل  بالفعل  تحقق 
الخدمات  زيادة  عن  فضالً  الماضية، 
األســـــاســـــيـــــة، ومــــراجــــعــــة مــــســــارات 

المجموعات السكانية الرئيسية.
العمل  االستراتيجية  تتضمن  كما 
الخدمة  تقديم  توقيت  تحسين  على 
للرعاية،  الــوصــول  إمــكــانــيــة  وزيــــادة 
وذلـــــك مـــن خــــالل مــتــابــعــة بــرنــامــج 
تـــوســـعـــة الــــمــــرافــــق إلنــــشــــاء مـــراكـــز 
القديمة،  واســتــبــدال  جــديــدة  صحية 
ــــاإلضــــافــــة إلــــــى خـــــيـــــارات وصـــــول  ب
أوســــع عــبــر الــتــكــنــولــوجــيــا واالبــتــكــار، 
الذكية  الصحية  الفحوصات  وتوسيع 
(SMART) لتشمل شريحة أكبر من 
السكان تحت عمر الـ ١٨ سنة، ولفئة 
الــنــســاء فــي مــرحــلــة مــا قــبــل الحمل، 
وتـــوســـيـــع خـــدمـــة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
المنزلية لتشمل الزيارات بعد الوالدة.
رعاية  تقديم  األهــــداف  وتتضمن 
شــامــلــة ومــتــكــامــلــة ومــنــســقــة، من 
خالل تحسين خدمات األمراض غير 
التنسيق  عبر  المجتمع  فــي  المعدية 
ومجموعة  الحالة،  وإدارة  المركزي 
المتخصصة،  الــخــدمــات  مــن  أوســــع 
وتحسين  الــذاتــيــة،  اإلدارة  وبـــرامـــج 
للفئات  الــمــحــلــي  الــمــجــتــمــع  خــدمــات 

السكانية ذات األولوية.
ــيــجــيــة  وتــــركــــز أهـــــــداف االســتــرات
إقليمية  مـــراكـــز  تــنــفــيــذ  عــلــى  أيـــضـــاً 
الــرعــايــة  نــطــاق  لتوسيع  متخصصة، 
األولية لتخفيض أوقات االنتظار في 
إمكانية  وزيـــادة  الخارجية  العيادات 
في  التشخيصية  لــلــمــرافــق  الـــوصـــول 
االستراتيجية  تشمل  كما  المجتمع، 
زيـــــادة الــتــعــزيــز لــلــصــحــة والــمــعــافــاة 
ـــــــك مـــــن خــــــالل زيـــــــــادة بـــرامـــج  وذل
المعافاة المستهدفة وتحسين النشاط 
الــبــدنــي والــســلــوكــيــات الــصــحــيــة بين 
الـــشـــبـــاب والــبــالــغــيــن، ودعـــــم الــنــاس 
ودعــم  الــصــحــيــة،  ثقافتهم  لتحسين 
الــتــغــيــيــر الــســلــوكــي مــثــل اإلقـــــالع عن 

الهاتف  تقنية  واســتــخــدام  التدخين، 
االجتماعي  التواصل  ووسائل  الجوال 
صحية،  حــيــاة  أنــمــاط  على  للتشجيع 
لفئاتنا  الــمــعــافــاة  خــدمــات  وتــطــويــر 
الــســكــانــيــة الــرئــيــســيــة وهـــي األمــهــات 

وحديثو الوالدة والمراهقون.
كما تشمل األهداف التي يتم العمل 
تــوفــيــر الكشف  عــلــى تــنــفــيــذهــا أيــضــاً 
ـــفـــحـــص الـــمـــبـــكـــريـــن وذلــــــك مــن  وال
خالل توسيع برامج الفحص الوطنية 
لــلــكــشــف عـــن الـــســـرطـــان والــســكــري 
الدموية،  واألوعــيــة  القلب  وأمـــراض 
ــيــشــمــل طـــالب  وتـــوســـيـــع الـــفـــحـــص ل
الـــمـــدارس والــمــراهــقــيــن، مــع دعمه 

بتعليم العادات الصحية.
تحقيق  على  االستراتيجية  وتركز 
ضــــمــــان الـــحـــمـــايـــة الـــصـــحـــيـــة ومــنــع 
توحيد  خــالل  من  الُمعدية  األمــراض 
وتحسين المراقبة وإدارة األوبئة فيما 
يخص الميكروبات المقاومة لألدوية 
المتعددة واألمراض الُمعدية، وتنفيذ 
برامج الضبط والوقاية من األمراض 
التطعيم  بـــرامـــج  وتــقــديــم  الــُمــعــديــة 
منها  الــوقــايــة  يمكن  الــتــي  لــألمــراض 

عن طريق اللقاحات.
وتشتمل أهداف االستراتيجية على 
للقوى  واالستدامة  التخطيط  تعزيز 
الــعــامــلــة مــن خـــالل مــواصــلــة تطوير 
وتنفيذ نموذج تخطيط القوى العاملة 
مـــع اســتــراتــيــجــيــة الــــمــــوارد الــبــشــريــة 
طب  نموذج  خالل  من  الدعم  بهدف 

الجديدة،  الصحية  والمراكز  األسرة، 
وخدمات الصحة والمعافاة، وتطوير 
واضحة  تنمية  وبرامج  وظيفي  إطار 
لــلــمــوظــفــيــن الــقــطــريــيــن الــقــيــاديــيــن 

والطاقم الطبي.

استراتيجية التعليم

وتــتــضــمــن أهــــداف االســتــراتــيــجــيــة 
القوى  وتدريب  تطوير  تحسين  أيضاً 
الــعــامــلــة والــبــحــث مـــن خـــالل تنفيذ 
في  والــتــطــويــر  التعليم  اســتــراتــيــجــيــة 
مــؤســســة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــتــي 
تــتــضــمــن الـــتـــطـــويـــر الــمــهــنــي ودعــــم 
والشراكات  الفكر،  إعمال  مع  التعلم 
األكاديمية لدعم المهن في المؤسسة، 
ـــكـــتـــرونـــي يــوفــر  ــيــم إل ــعــل وتـــوفـــيـــر ت
الــجــودة،  وعــالــي  فــعــاالً  مهنياً  تعلماً 
األكاديمي  للبحث  عمل  إطار  وتوفير 

والسريري حتى عام ٢٠٢٣.

تحسين الجودة

تتضمنها  التي  األهــداف  بين  ومــن 
الرفيع  األداء  ضــمــان  االســتــراتــيــجــيــة 
من  العمل،  وبيئة  العاملة  الــقــوة  فــي 
خـــالل ضــمــان الــتــرخــيــص واالمــتــيــاز 
الرعاية  نموذج  نطاق  يدعمان  اللذين 
األولية، وتحسين دور إدارة المشاريع 
الــبــرامــج  تنفيذ  لــتــعــزيــز  وتــوحــيــدهــا 
الداخلية  الــقــدرة  وبــنــاء  والــمــشــاريــع، 
لــــدعــــم تــحــســيــن الـــــجـــــودة وســـالمـــة 
حول  المتمركزة  والرعاية  المريض 
األشخاص، فضالً عن إنشاء بيئة عمل 

صحية وآمنة من خالل إنشاء عيادة 
الموظفين والتمكين من الوصول إلى 
بــرامــج الــمــعــافــاة وهـــو الــهــدف الــذي 

تحقق بالفعل خالل الفترة الماضية.

المرضى الشركاء

وتــــــركــــــز االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة عــلــى 
هـــدف هـــام وهـــو فــهــم االحــتــيــاجــات 
تطوير  خـــالل  مــن  للسكان  الصحية 
خــطــة الــمــؤســســة إلشـــــراك الــمــريــض 
«المرضى  مبدأ  فيها  بما  وتنفيذها، 
الـــــشـــــركـــــاء» ومـــجـــمـــوعـــة أصــــدقــــاء 
ــيــة،  مــؤســســة الــرعــايــة الــصــحــيــة األول
واإلشراك الفعلي للمرضى والمجتمع 
فـــي تــصــمــيــم الـــخـــدمـــات مـــن خــالل 
تــوســيــع خـــدمـــات إشــــــراك الــمــجــتــمــع 
ــتــواصــل  واالســــتــــفــــادة مـــن وســـائـــل ال
المريض  بوابة  وتحسين  االجتماعي 
ومراجعة السياسات لتحسين الرعاية 

المتمركزة حول األشخاص.
زيــادة  إلــى  االستراتيجية  وتــهــدف 
الـــوعـــي الــصــحــي وإمــكــانــيــة الــوصــول 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الـــصـــحـــيـــة مــــن خـــالل 
الـــتـــدريـــب والــــدعــــم لــنــشــر الــثــقــافــة 
ــيــة  ــذات ال اإلدارة  وأدوات  الــصــحــيــة 
للمرضى  خــاصــة  الــذاتــيــة،  والــرعــايــة 
الصحية  الــبــرامــج  وتوسيع  وأســرهــم 
اإللكترونية  والــمــبــادرات  المدرسية 

لتعزيز الصحة.

سالمة المرضى

االستراتيجية،  أهـــداف  وتتضمن 

ـــــــدفـــــــاع عــــــن ســـــالمـــــة الــــمــــرضــــى  ال
خالل  من  الجودة  عالية  والخدمات 
الــدولــي  لالعتماد  الــجــاهــزيــة  ضــمــان 
لــــجــــودة الــــخــــدمــــات، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الـــرعـــايـــة الــمــتــمــركــزة حــــول الــفــرد 
المؤسسة  مــن  الحكومية  والمعايير 
 ،(EFQM) الجودة  إلدارة  األوروبية 
اإلكلينيكي  الــتــدقــيــق  ثــقــافــة  وتــعــزيــز 

لتحسين الخدمات.

التأمين الصحي

التي  االستراتيجية  أهــداف  وتركز 
بحلول  منها  االنتهاء  على  العمل  يتم 
عام ٢٠٢٣ على تحسين التعاون ضمن 
خالل  مــن  قــدرتــه  وتحسين  الــقــطــاع 
جميع  بين  أولية  رعاية  شبكة  إنشاء 
الدولة  فــي  األولــيــة  الــرعــايــة  مقدمي 
والــتــركــيــز عــلــى الــحــوكــمــة والــقــيــادة 
التأمين  نــظــام  ودعــــم  اإلكــلــيــنــيــكــيــة، 
الـــصـــحـــي الـــجـــديـــد والــــشــــراكــــات مــع 
العمل  إلى  باإلضافة  الخاص،  القطاع 
االستراتيجية  الــشــراكــات  دعـــم  عــلــى 
تعزيز  خــالل  من  القطاع  ومنتديات 
العالقات االستراتيجية مع المنظمات 
المحلية  المستويات  على  والــشــركــاء 
واإلقليمية والدولية، فضالً عن تنفيذ 
حوكمة داخلية قوية مع أنظمة وأداء 
التنظيمي  الهيكل  وتحسين  قــويــيــن 
الــجــديــد مــع حــوكــمــة داخــلــيــة قــويــة، 
اإلكلينيكية،  الخدمات  واستراتيجية 
وتحسين التخطيط والتحليل، ونظام 

إدارة األداء بالمؤسسة.
جعل  على  أيضاً  األهــداف  وتشتمل 
واإلشراف  والمراقبة  البيانات  تحليل 
عــمــلــيــة مــركــزيــة مـــن خــــالل إجــــراء 
الصحية  الرعاية  الحتياجات  تحليل 
األولـــــيـــــة، وتـــعـــزيـــز جـــمـــع الــبــيــانــات 
ــــجــــودة والـــــروابـــــط مـــع الــشــركــاء  وال
هدف  تحقيق  عن  فضال  الصحيين، 
ابتكار القيمة مقابل المال وإظهارها 
مـــن خــــالل تــطــبــيــق االبـــتـــكـــارات في 
بُعد،  عن  الصحية  الرعاية  مجالي 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة اإللــكــتــرونــيــة 
ــــقــــوة الــعــامــلــة  وتـــطـــبـــيـــق خـــطـــة ال
الجديدة  األدوار  لــدعــم  السريرية 
لنموذج  ع  الُموسَّ الممارسة  ونطاق 
منطقة  وإنـــشـــاء  األولـــيـــة  الــرعــايــة 
ابتكار آمنة وبجودة عالية، وإجراء 
في  الــمــال  مقابل  للقيمة  مراجعة 

الرعاية الصحية األولية.

٢٠ هدفاً استراتيجياً لتحسين الخدمات الصحية   
ضمن خطتها التي تنتهي بحلول ٢٠٢٣ .. الرعاية األولية:

تنفيذ نموذج 
طب األسرة 

للرعاية 
المتكاملة 

وعالية 
الجودة

مراجعة 
مسارات 

المجموعات 
السكانية 
الرئيسية 

وزيادة 
الخدمات

تحسين 
توقيت 
تقديم 

الخدمة 
وزيادة 

إمكانية 
الوصول 
للرعاية

إنشاء مراكز 
صحية جديدة 

واستبدال 
القديمة

توسيع 
الفحوصات 

الصحية 
الذكية تحت 

١٨ سنة  

زيادة خدمة 
الرعاية 

الصحية 
المنزلية 
لتشمل 

الزيارات بعد 
الوالدة 

تقديم رعاية 
شاملة 

وتحسين 
خدمات 

األمراض 
غير المعدية

مراكز 
إقليمية 

متخصصة 
لتوسيع 

نطاق الرعاية 
األولية 

تخفيض 
أوقات 

االنتظار 
بالعيادات 
الخارجية 

وتعزيز 
الصحة 

والمعافاة

تسهيل 
إمكانية 
الوصول 

للمرافق 
التشخيصية 
في المجتمع

تحسين 
النشاط البدني 

والسلوكيات 
الصحية 

بين الشباب 
والبالغين

دعم تحسين 
الثقافة 
الصحية 

والتغيير 
السلوكي 

 المراكز الصحية تقدم رعاية طبية نوعية للمراجعين  برامج نوعية لتقديم الخدمات الطبية للمراجعين 

المدارس وطالب  المراهقين  ليشمل  وتوسعته  المبكر  الكشف  توفير 
والمراهقين الوالدة  وحديثي  لألمهات  المعافاة  خدمات  تطوير 
الُمعدية األمــراض  من  والوقاية  األوبئة  إدارة  وتحسين  توحيد 

تنفيذ نموذج تخطيط القوى العاملة مع استراتيجية الموارد البشرية
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من نافذة التاريخمن نافذة التاريخ

خليفة آل محمودخليفة آل محمود

تــمــّيــز الـــيـــهـــود بــســبــب إيــمــانــهــم بــالــتــفــكــيــر 
الجمعي، بأنهم حين تُعرض لهم مسألة مهمة 
اآلني  واألثــر  الجوانب،  كافة  من  دراستها  يتم 
من  ُمستفيضة  مناقشات  وبعد  والُمستقبلي، 
اليهود  أن  تجد  لهذا  الــقــرار،  يبنى  عقول  عــدة 
تصّدروا، ليس ألنهم أفضل عقًال من غيرهم، 
عبر  الــواحــدة  للمسألة  يــنــظــرون  ألنــهــم  ولــكــن 
عــــدة أفـــكـــار مــخــتــلــفــة لــيــخــرج قـــــرار هجين 
تُستجمع فيه نقاط قوة من كل رأي مطروح. 

حسين  صــدام  من  فــردي  بقرار   ١٩٩٠ عــام 
غزا العراق دولة الكويت، قاد العملية الحرس 
ـــار صــدمــة فــي كــل دول  الــجــمــهــوري، عــمــل آث
بهذا  الــعــالــم  يتفاجأ  أن  بــغــريــب  لــيــس  الــعــالــم، 
األمــــر، ولــكــن الــغــريــب أن هــنــاك اثــنــيــن كــانــا 
مـــن جــمــلــة الــُمــتــفــاجــئــيــن، عــلــمــا بــخــبــر الــغــزو 
ـــــزار خـــزرجـــي رئــيــس  بــعــد حــــدوثــــه، إنــهــمــا ن
الــدفــاع  وزيـــر  شنيشل  وراضـــي  الجيش  أركـــان 
في الــعــراق، كــان عــذر صــدام حسين لهما أنه 
اجتمع  حينما  العملية،  سرّية  على  اإلبقاء  أراد 
ويثني  ُيصفق  الجميع  كــان  قياداته  مع  صــدام 
يغّرد  كان  خزرجي  نزار  الرئيس،  بطولة  على 
خارج سرب المادحين، وقال إن ما حدث قد 
يؤدي إلى تدمير جيش العراق وبنيته التحتّية، 

ــــواليــــات الــمــتــحــدة  ـــحـــرب ال وســـيـــقـــود هــــذه ال
األمريكّية، آراء جعلت صدام يقّرر أن يعزله، 
الــقــرار  هــذا  حديثه،  صحة  تبّين  ســنــوات  بعد 
في  ودخوله  العراق  تدمير  بداية  كان  الفردي 
نفق ُمظلم، وأوصل صدام ومؤيديه إلى حبل 
المشنقة، ووضع العراق بكل جغرافيته وشعبه 

في عاصفة من الموت. 
روبـــرت مــوغــابــي رئــيــس زيــمــبــابــوي ُعــرض 
موارد  لديه  يكن  ولم  المشاريع  من  عدد  عليه 
ــيــة كـــافـــيـــة، طــلــب مـــن مـــديـــر الــمــصــرف  مــال
الــمــركــزي طــبــاعــة الــنــقــود، عــمــل الــمــســؤول ما 
طــلــبــه الـــرئـــيـــس وأخـــــذ يــطــبــع بـــإخـــالص رغــم 
حتى  العمل،  هــذا  عــن  الناتج  الكبير  التضخم 
بــلــغ الــتــضــخــم خـــالل ســنــة نــســبــة ٧٠٪�، انــهــار 
االقــــتــــصــــاد وأصـــبـــحـــت الـــعـــمـــلـــة أرخــــــص مــن 
الدول  من  بالعمالت  االستعانة  وتمت  الــورق، 
المجاورة، أصبحوا حطام دولة ألنه لم يستطع 
أحــد مــن كــل أجــهــزة الــدولــة أن يــقــول لــه إنك 

تقودنا للهاوية. 
ضباطه  يستشير  أوروبـــا  احتالله  فــي  هتلر 
المعارك،  خــوض  وطريقة  الخطط  وضــع  في 
الزهو  دخله  حينما  ولكن  معاركه،  في  انتصر 
بــعــد انــتــصــاراتــه الــمــتــتــالــيــة وضـــع ُخــطــة غــزو 

عــرض الــحــائــط كــل تحفظات  روســيــا ضــاربــاً 
الشتاء  وأصابه  روسيا  جيشه  دخل  مستشاريه، 
هتلر  وجــد  حتى  الهزائم  وتالحقت  الــقــارص، 
نفسه وحيًدا في عاصمته برلين وآثر االنتحار 
وهــــو يــــرى جـــيـــوش أعــــدائــــه تـــدخـــل الحــتــالل 

عاصمته. 
 الــمــشــورة تــعــالــج خــلــل قــلــة الــخــبــرة أو ســوء 
تــفــيــده  بــخــبــرة  الــشــخــص  تــــــزّود  بـــل  اإلدارة، 
فـــي قــــادم األيـــــام، ونــتــذكــر حــيــن دخـــل عمر 
عليها  ــيــاً  بــن عــبــدالــعــزيــز الــمــديــنــة الــمــنــورة وال
عمره،  من  الثاني  العقد  بداية  في  شاب  وهو 
الرئيسي  الــســبــب  هــي  للخليفة  قــرابــتــه  صــلــة 
فقهاء  طلب  عمله  مــبــاشــرة  فــور  تعيينه،  فــي 
المدينة العشرة، وقال لهم لن أقطع أمراً دون 
مشورتكم، تعتبر فترة هذا الشاب قليل الخبرة 
الناحية  من  المدينة  في  الذهبّية  العصور  من 
تم  وحين  واالجــتــمــاعــّيــة،  والعمرانّية  الدينّية 
عــزلــه عــّم الــحــزن الــمــديــنــة وأغــلــقــت المتاجر 
لم  لوداعه،  المدينة  بأهل  الطرقات  واكتظت 
بما  الُمشاركة  عــّزز  ببساطة  المستحيل،  يفعل 

يعود بالنفع على عمله وعلى الجميع. 
شهدت  وســلــم  عليه  اهللا  صــلــى  اهللا  رســـول 
ســـيـــرتـــه كـــثـــيـــراً مــــن األحـــــــداث تـــبـــّيـــن فــضــل 

ـــمـــشـــورة، الـــحـــبـــاب بـــن الـــمـــنـــذر أشـــــار عــلــى  ال
رأيه  وكان  بدر  معركة  مكان  بتغيير  الرسول 
المدينة  شــبــاب  حــمــاس  الــنــصــر،  أســبــاب  مــن 
غزوة  في  الُمشركين  قتال  في  يخرج  جعله 
أحد رغم رأيه في البقاء بالمدينة وخوض ما 
رأي  عند  ونــزل  الــشــوارع،  بقتال  اليوم  يسّمى 
في  المسلمون  تباطأ  حينما  سلمة  أم  السيدة 
الحديبية  معاهدة  إبرام  بعد  إحراماتهم  نزع 
وكــــان نــعــم الـــــرأي، لـــم تــكــن هـــذه األحــــداث 
ـــبـــراســـاً لــلــجــمــيــع تـــبـــّيـــن الـــهـــدي  صـــدفـــة بــــل ن
األمور  في  النّيرة  لآلراء  االستماع  في  النبوي 
كان  فقد  الُمسلمين،  صــالــح  فــي  تــصــّب  الــتــي 
من  مسمع  فــي  يــقــول  وســلــم  عليه  اهللا  صلى 
من  ألن  الناس»،  أيها  علّي  «أشيروا  الجميع: 
واجب الرعية النصح، ومن واجب والة األمر 
بصيغة  الكريمة  اآليــة  ذلــك  وعــّزز  االستماع، 

باألمر».  األمر «وشاورهم 
لذا نجد أن الفكر الجمعي والمشورة ال تأتي 
عدة  مــن  تناقش  مسألة  تدخل  وال  بخير،  إال 
إال  جوانبها  كافة  من  وتــدرس  تمحص  عقول 
وتأتي بالرأي المبارك، فاإلنسان مهما بلغ من 
أمــور  عنه  تغيب  ســوف  بالتأكيد  ذكــائــه  فــرط 

وبحاجة لمن ُيذّكره بها.

الُمشاركة تأتي بخير

 Twitter:khalifa٦٢٤

ــمــشــورة ال ــضــل  ف ــن  ــّي ــب ت األحــــــداث  مـــن  ــراً  ــي ــث ك ــه  ــرت ســي ــدت  ــه ش ــم  ــل وس عــلــيــه  اهللا  ــى  صــل اهللا  ــــول  رس

الدوحة - حسين أبوندا:

ـــــــى بـــشـــائـــر الـــرطـــب  وصــــلــــت أول
الــمــســتــورد مـــن ســلــطــنــة عــمــان إلــى 
الــســوق الــشــعــبــي الـــواقـــع ضــمــن ســوق 
الــســيــلــيــة الـــمـــركـــزي، حــيــث يــعــرض 
أبرزها  الــرطــب  مــن  أنـــواع   ٣ التجار 
الـــــخـــــالص والــــخــــنــــيــــزي والــــنــــغــــال 
الذي  المحلي  الشيشي  إلى  باإلضافة 
يــعــتــبــر بــــاكــــورة اإلنــــتــــاج مـــن رطــب 
رصــدت   ] القطرية.  الــمــزارع 
اإلقـــبـــال عــلــى الـــســـوق الــشــعــبــي الـــذي 
ــعــد بـــديـــًال لــلــســوق الــعــمــانــي، حيث  يُ
لشراء  المواطنين  مــن  الكثير  تــوافــد 
ــعــتــبــر مــــن الــثــمــار  الــــرطــــب الــــــذي يُ
الــمــمــيــزة الــتــي يــنــتــظــرون كـــل عــام 
شهر  بــدايــة  فــي  عمان  مــن  وصولها 
المحلي  الرطب  وصــول  لحين  يوليو 
الـــــذي تـــبـــدأ الــــمــــزارع بـــتـــوريـــده في 
عدد  وأكــد  الــجــاري.  الشهر  منتصف 
خاصة  تصريحات  في  البائعين  من 
في  الــمــتــوفــر  الــرطــب  أن  لـــ [ 
سلطنة  مـــن  يــصــل  الــشــعــبــي  الـــســـوق 
الخليج  دول  باقي  تسبق  التي  عمان 
كميات  استيراد  تم  حيث  اإلنتاج  في 
الذين  للمستهلكين  لتوفيرها  كبيرة 
ينتظرون هذا النوع من الثمار بفارغ 
لم  األســعــار  أن  إلــى  الفتين  الصبر، 
رغم  الماضية  السنوات  عن  تختلف 
حيث  الــجــديــد،  الــســوق  إلــى  انتقالهم 
يـــبـــاع الـــخـــالص الــعــمــانــي بــســعــر ٤٠ 
رياالً للكيلو فيما يباع الخنيزي الذي 
أما  ريــاالً   ٢٥ بـ  األحمر  بلونه  يتميز 
الــنــغــال وهــو الــنــوع األقـــل جـــودة من 
 ٢٠ بسعر  فيباع  األنــواع  تلك  كل  بين 

رياالً للكيلو والشيشي بـ ١٥ رياالً.
وبــــــــــدورهــــــــــم قــــــــــال عــــــــــدد مـــن 
الــمــواطــنــيــن إن الــرطــب مــن الــثــمــار 
الصيف  فصل  فــي  لديهم  المفضلة 
فضالً  جــمــة  صحية  بــفــوائــد  لتمتعه 
ــــذي يفضله  عــن مــذاقــه الــطــيــب وال
الــصــغــار والـــكـــبـــار، الفــتــيــن إلــــى أن 

األسعار التي وضعها التجار مرتفعة 
ومع ذلك حرصوا على شرائه.

وأشادوا في الوقت نفسه بمستوى 
الـــســـوق الــشــعــبــي الــــذي يــعــتــبــر بــديــالً 
الفرصة  يتيح  حيث  العماني  للسوق 
للمستهلك التجول بحرية في أرجائه 
متطلبات  كــافــة  على  يحتوي  حيث 
وفصل  تكييف  من  الحديثة  األسواق 
تسّهل  بطريقة  اآلخــر  عن  محل  كل 
من عملية التسوق، فضالً عن سهولة 
على  مباشرة  لوقوعه  إليه  الــوصــول 

البوابة الجنوبية للسوق.
مـــن  عـــــــــــــــــدداً  الــــــتــــــقــــــت   ]
الـــمـــتـــســـوقـــيـــن بــــالــــســــوق حـــيـــث أكـــد 
عام  بشكل  الرطب  أن  المري  صالح 
يفضلها  الــتــي  الــمــمــيــزة  الــثــمــار  مــن 
لالستمتاع  قــطــر  فــي  المستهلكون 
أكثر  أن  إلــى  الفتاً  الطيب،  بمذاقها 
وألبناء  للمواطنين  المرغوبة  األنــواع 
الخليج بشكل عام هو الخالص يليه 

الخنيزي األحمر.
ولفت إلى أن األنواع المتوفرة في 
سلطنة  من  مستوردة  الحالي  الوقت 
إال  الطيب،  بمذاقها  وتتميز  عــمــان 
يفضلون  المواطنين  من  وغيره  أنه 
بمذاق  يتميز  الــذي  المحلي  الرطب 

العناية  بسبب  عالية  وجـــودة  طيب 
لهذا  القطرية  الــمــزارع  توليها  الــتــي 
ـــنـــوع مـــن الـــثـــمـــار وحـــرصـــهـــا على  ال
واألهم  جودة،  بأعلى  إنتاجها  ظهور 
المحلي  الــرطــب  أن  كــلــه  ذلـــك  مــن 
طــــازج ويــصــل مــبــاشــرة بــعــد قطفه 
مــن الــمــزرعــة إلـــى أمــاكــن الــعــرض 
في األســواق. وأشــاد المري بمستوى 
السوق الشعبي الذي يُعد من األسواق 
المتطورة التي تتيح الفرصة للزبون 
بالتعب  الشعور  دون  بحرية  التنقل 
واإلرهـــــــــــاق مــــن ارتـــــفـــــاع درجــــــات 
الــحــرارة كما كــان الــحــال فــي السوق 
حدود  ضمن  يقع  كان  الذي  العماني 

السوق المركزي القديم بمنطقة أبو 
اإلقبال  حجم  أن  إلــى  الفتاً  هامور، 
خطوة  أن  يؤكد  الــســوق  على  الكبير 

نقله كانت صحيحة بكل المقاييس.
األنـــواع  إن  حسين  يعقوب  وقـــال   
الـــمـــســـتـــوردة الـــتـــي يـــوفـــرهـــا الــتــجــار 
جــــودة  ذات  الـــشـــعـــبـــي  ــــســــوق  ال فــــي 
عــالــيــة وخــاصــة نـــوع الــخــالص وهــو 
الــمــفــضــل لـــدى شــريــحــة كــبــيــرة من 
حريص  أنــه  إلــى  الفتاً  المستهلكين، 
منزله  من  الرطب  يخلو  ال  أن  على 
الجمة  لفوائده  الموسم  فترة  طــوال 
ـــاره  ـــب ـــجـــســـم، والعـــت عـــلـــى صـــحـــة ال
مــن مــقــدمــات إكـــرام الــضــيــوف فور 

يقدم  ألنــه  المجالس  إلــى  وصــولــهــم 
مع قهوة الترحيب.

وأشـــــاد بــالــســوق الــشــعــبــي الــجــديــد 
الــــــذي يــتــمــيــز عــــن الــــســــوق الــقــديــم 
لوقوعه  نظراً  إليه  الــوصــول  بسهولة 
مباشرة على البوابة الجنوبية للسوق 
وهـــو مــا يجعل كــبــار الــســن قــادريــن 
عــلــى الـــوصـــول إلــيــه لــلــتــســوق وشـــراء 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم مــــن الـــبـــضـــائـــع الــتــي 
والسمن  الــرطــب  سيما  وال  يوفرها 
والبهارات وغيرها الكثير من األنواع 
دون  ببيعها  السوق  هــذا  يتميز  التي 
األسواق األخرى.  واعتبر محمد علي 
الغريب أن الرطب من الثمار المهمة 
فــــي فـــصـــل الـــصـــيـــف وحــــــرص عــلــى 
مؤكداً  لشرائه،  الشعبي  السوق  زيارة 
أن الــخــالص هــو أكــثــر األنـــــواع التي 
التلف  ســريــع  أنــه  العلم  مــع  يفضلها 
طويلة  لــمــدة  الــتــخــزيــن  يحتمل  وال 
الــمــذاق.  ناحية  مــن  األفــضــل  ولكنه 
مرتفعة  تــعــتــبــر  األســـعـــار  أن  وأكـــد 
حرص  ذلك  ومع  للخالص  بالنسبة 
عــلــى شـــرائـــه بــالــســعــر الــــذي حـــدده 
هــمــا  والــــديــــه  ألن  نــــظــــراً  ـــتـــجـــار  ال
اشــتــرى  كــمــا  شـــراءه  مــنــه  طلبا  مــن 
هو  يتمتع  الـــذي  األحــمــر  الــخــنــيــزي 

رياالً   ٢٥ بسعر  طيب  بمذاق  اآلخر 
التجار  معظم  أن  إلى  الفتاً  للكيلو، 
الرطب  يبيعون  الشعبي  السوق  في 
بـــنـــفـــس الــــســــعــــر. وأشــــــــاد عـــبـــداهللا 
األحــبــابــي بــالــخــدمــات الــمــقــدمــة في 
الـــســـوق الــشــعــبــي وحــــــرُص مــوظــفــي 
األمـــــن عــلــى إلـــــزام الــجــمــيــع بـــإبـــراز 
احتراز،  تطبيق  على  الصحية  الحالة 
عن ضرورة ارتــداء الكمامات  فضالً 
االحترازية  اإلجـــراءات  من  وغيرها 
التي تضمن سالمة الزوار، الفتاً إلى 
الجديد  الشعبي  الــســوق  يميز  مــا  أن 
على  اإلدارة  حرص  في  يتثمل  أيضاً 
موحد  زي  بـــارتـــداء  البائعين  إلــــزام 
والــكــمــامــات وتــوفــيــر عــربــات تسوق 
وغيرها من المميزات األخرى التي 
لم تكن موجودة في السوق العماني.

ولفت إلى أن الرطب من األطباق 
منازل  مــن  تخلو  ال  الــتــي  الرئيسية 
الــمــواطــنــيــن فــهــم يـــحـــرصـــون على 
أن  كما  القطرية  القهوة  مــع  تناوله 
وجوده مهم إلكرام ضيوفهم، الفتاً 
التجار  بها  يبيع  التي  األسعار  أن  إلى 
مقارنة  مرتفعة  المستورد  الخالص 
بــالــمــحــلــي الـــــذي يـــبـــاع عـــــادة بسعر 

يتراوح من ١٠ إلى ١٥ رياالً للكيلو.

وصـــول بشـــائر الرطـب العماني لسوق السيلية
بأنواعه الثالثة الخالص والخنيزي والنغال

 ٤ أنواع من 
الرطب أبرزها 

الخالص 
والخنيزي 

الشيشي 
باكورة 

إنتاج الرطب 
بالمزارع 
القطرية 

٤٠ رياالً لكيلو 
الخالص 

العماني .. 
و٢٥ للخنيزي 

األحمر 

االلتزام 
باإلجراءات 
االحترازية 

وإبراز الحالة 
الصحية على 

احتراز

إقبال من المواطنين على شراء الرطبالمحالت تعرض أنواعاً مختلفة من الرطب المستورد

أنواع عديدة من الرطب  الخنيزي يتميز بلونه األحمر ويبيعه التجار بـ ٢٥ رياالً للكيلو

 يعقوب حسينصالح المري
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وزارة  ســجــلــت  قـــنـــا:   - الــــدوحــــة 
جديدة  إصابة   ٦٠٠ العامة  الصحة 
/ كوفيد- كــورونــا  بــفــيــروس  مــؤكــدة 
فــي  حــــــاالت   ١٠٠٥ وشــــفــــاء   ، /١٩
األربـــع والــعــشــريــن ســاعــة األخــيــرة، 
لـــيـــرتـــفـــع بــــذلــــك إجــــمــــالــــي حــــاالت 
قطر  دولة  في  المرض  من  الشفاء 
إلى  باإلضافة  حــاالت،   ٩٤٩٠٣ إلــى 

جديدة. وفاة  حالة  تسجيل 
بخصوص  بياناً  الوزارة  وأصدرت 
مــســتــجــدات فـــيـــروس كــــورونــــا فــي 
دولــــة قــطــر أوضـــحـــت فــيــه أنـــه تم 
جــديــدة  مــؤكــدة  حــالــة   ٦٠٠ تسجيل 
/ كوفيد- كــورونــا  بــفــيــروس  مصابة 
أشــخــاص   ١٠٠٥ تــعــافــى  كــمــا   ، /١٩
٢٤ ســاعــة  مــن الــفــيــروس خـــالل الــــ 
ـــعـــدد  الــــمــــاضــــيــــة، لـــيـــصـــل بــــذلــــك ال
دولة  في  الشفاء  لحاالت  اإلجمالي 
تسجيل  تم  أيضاً   ،٩٤٩٠٣ إلى  قطر 
العمر  مــن  تبلغ  جــديــدة  وفــاة  حالة 
الرعاية  تلقت  قد  وكانت  عاماً،   ٦١

الالزمة. الطبية 
وبـــيـــنـــت الـــــــــوزارة أنـــــه تــــم وضـــع 
العزل  في  الجديدة  الحاالت  جميع 
ـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  وهـــــم يــتــلــقــون ال
الـــالزمـــة وفــًقــا لــوضــعــهــم الــصــحــي، 
مـــواجـــهـــة  إجــــــــــــراءات  إن  وقـــــالـــــت 
قــطــر  فـــي  الــمــطــبــقــة  / كوفيد-١٩/  
نـــجـــحـــت فـــــي تـــســـطـــيـــح الـــمـــنـــحـــنـــى 
حيث  الفيروس،  انتشار  من  والحد 
في  تــدريــجــي  انــخــفــاض  تسجيل  تــم 
عــــدد الـــحـــاالت الــيــومــيــة الــجــديــدة 

وحــــاالت الـــدخـــول إلـــى الــمــســتــشــفــى 
خـــالل األســابــيــع الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، 
الوفيات  عدد  ارتفاع  أن  وأوضحت 

فـــي األســـابـــيـــع األخـــيـــرة يـــرجـــع إلــى 
ذروة  في  أصيبوا  الذين  األشخاص 

أسابيع. عدة  قبل  الفيروس 

عدد  فــي  ارتــفــاع  تسجيل  تــم  كما 
اإلصـــابـــات بــيــن الـــعـــائـــالت وهـــو ما 
والــحــذر،  الحيطة  زيــادة  إلــى  يــدعــو 

الــســكــانــيــة  الـــمـــجـــمـــوعـــة  هـــــذه  ألن 
تــضــم أعــلــى نــســبــة مـــن كــبــار الــســن 
واألشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 

مزمنة. حاالت 
وأكــــــــدت الــــــــــوزارة ضــــــــرورة أن 
نــكــون حــذريــن أكــثــر مــن أي وقــت 
األشــــخــــاص  نـــحـــمـــي  وأن  مــــضــــى، 
األكـــثـــر عـــرضـــة لــلــخــطــر، مــضــيــفــة 
/كوفيد- قــيــود  رفــع  يــتــم  بينما  أنــه 
من  تــدريــجــيــاً،  قطر  دولــة  فــي    /١٩
دورهـــم  الــجــمــيــع  يــلــعــب  أن  الــمــهــم 
وذلك  الفيروس  على  السيطرة  في 
وارتداء  الجسدي  بالتباعد  بااللتزام 
بانتظام،  اليدين  وغسل  الكمامات 
كــذلــك مـــن الــمــهــم أن نــســتــمــر فــي 
الــحــاالت  وذوي  الــســن  كــبــار  حــمــايــة 
الــطــبــيــة الــمــزمــنــة، ويــجــب عــلــى أي 
/ كوفيد- أعراض  من  يعاني  شخص 
على  المساعدة  بخط  االتــصــال    /١٩
مباشرة  الــتــوجــه  أو   ١٦٠٠٠ الــرقــم 
المحددة  الصحية  المراكز  أحد  إلى 
لــلــخــضــوع لـــلـــفـــحـــوصـــات الــــالزمــــة، 
روضــــة  أو  مـــعـــيـــذر  مــــراكــــز  وهـــــي 
الـــغـــرافـــة  أو  صــــالل  أم  أو  الـــخـــيـــل 
الــصــحــيــة، ألنــــه كــلــمــا تـــم اكــتــشــاف 
كان  كلما  مبكر  وقــت  فــي  الــمــرض 
مــن األســهــل الــحــصــول عــلــى الــعــالج 

منه. والتعافي  الصحيح 
الــــصــــحــــة  وزارة  دعـــــــــت  كـــــمـــــا 
ــــى زيــــــارة مــوقــعــهــا اإللـــكـــتـــرونـــي  إل
بـــاســـتـــمـــرار لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى آخـــر 

المعلومات.

٩٤٩٠٣ مجـــموع المــتعافيــن مــن كـــورونـا
سجلت شفاء ١٠٠٥ حاالت أمس .. الصحة:

تسجيل ٦٠٠ 
إصابة جديدة 

ووفاة واحدة 
أمس

الحاالت الجديدة 
تحت العزل 

وتتلقى الرعاية 
الصحية الالزمة

اإلجراءات 
االحترازية 

نجحت في 
تسطيح 
المنحنى

انخفاض 
تدريجي في 

اإلصابات 
اليومية 

وحاالت دخول 
المستشفى

ارتفاع عدد 
الوفيات مؤخراً 
يرجع ألشخاص 

أصيبوا وقت 
الذروة

زيادة اإلصابات 
بين العائالت 
تدعو لزيادة 

الحيطة والحذر

العائالت تضم 
أعلى نسبة 

من كبار السن 
وأصحاب 
األمراض 
المزمنة 

ضرورة الحذر 
وحماية 

األشخاص األكثر 
عرضة للخطر  

بانتظام اليدين  وغسل  الكمامات  وارتداء  الجسدي  بالتباعد  األعراضااللتزام  ظهور  عند  الصحية  المراكز  ألحد  التوجه  أو  المساعدة  طلب 
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قســم خــاص لمرضــى القلــب المصابيــن بكورونا
: د. عبدالواحد المال رئيس أقسام القلب لـ 

الدوحة - عبدالمجيد حمدي:

حـــذر الــدكــتــور عــبــد الــواحــد 
الـــمـــال رئـــيـــس قـــســـم جـــراحـــة 
ــــصــــدر بــمــســتــشــفــى  الـــقـــلـــب وال
الــقــلــب الــتــابــع لــمــؤســســة حمد 
الــطــبــيــة مـــرضـــى الــقــلــب من 
اإلجراءات  تطبيق  في  التهاون 
القواعد  كسر  أو  االحــتــرازيــة، 
الوقائية خالل المرحلة الثانية 
فيروس  قيود  رفــع  خطة  من 
الفـــتـًــا   ، كوفيد-١٩  كــــورونــــا 
اإلجــــــراءات  مــخــالــفــة  أن  إلــــى 
االحــــتــــرازيــــة تــشــكــل خــطــورة 

مضاعفة على هذه الفئة.
وقال في تصريح لـ [ 
بــشــكــل  الــــقــــلــــب  مــــرضــــى  إن 
خـــاص يــحــتــاجــون إلـــى رعــايــة 
خـــاصـــة مـــن حــيــث الــمــتــابــعــة 
وتناول  بالمستشفى  الــدوريــة 
إلى  مشيًرا  المناسبة،  األدويــة 
الصحية  الرعاية  خــدمــات  أن 
لمرضى القلب بالمستشفى لم 
كورونا  أزمــة  ظــل  فــي  تتوقف 
حيث إن من تتطلب حاالتهم 
يتوجهون  للمستشفى  الدخول 
إلى  ومنه  الــطــوارئ  قسم  إلــى 
يتم  حيث  بالمستشفى  التنويم 
توفير الرعاية المطلوبة أما إذا 
كان يحتاج إلى تدخل جراحي 

كـــإجـــراء قــســطــرة أو جــراحــة 
طارئة فهذه الخدمات متاحة 
أيـــًضـــا ولـــم تــتــغــيــر حــيــث إنــهــا 
تعتبر خدمات طارئة ال يمكن 

التوقف عنها.
وأشـــار فــي هــذا الــصــدد إلى 
أن المستشفى قام بإجراء عدة 
أو  مصابين  لمرضى  عمليات 
 ١٩ بكوفيد  بإصابتهم  اشتباه 
هللا  والحمد  بالنجاح  وتكللت 
فضًال عن العمليات الجراحية 
األخـــــرى الــتــي يــتــم إجـــراؤهـــا 
لـــألشـــخـــاص غــيــر الــمــصــابــيــن 
حــاالتــهــم  ١٩ ولــكــن  بــكــوفــيــد 
تــتــطــلــب الـــتـــدخـــل الـــجـــراحـــي 

العاجل. 
وأكـــد أنـــه فــي سبيل اتــخــاذ 
لحماية  الــوقــائــيــة  اإلجــــــراءات 
مـــــرضـــــى الــــقــــلــــب فـــــإنـــــه تــم 

تــأجــيــل بــعــض الــعــمــلــيــات غير 
الــــعــــاجــــلــــة لــــمــــرضــــى الـــقـــلـــب 
معهم  الــتــواصــل  يــتــم  أن  عــلــى 
لــــــلــــــوقــــــوف عـــــلـــــى وضـــعـــهـــم 
الــصــحــي، ويــتــم اســتــدعــاؤهــم 
إلجــــراء الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة 
لذلك،  حاالتهم  استدعت  إذا 
ـــا األشـــــخـــــاص الـــذيـــن  مـــطـــالـــبً
يشعرون بآالم صدرية التوجه 
لــلــمــســتــشــفــى وعـــــدم الــخــشــيــة 
فإنه  بالفيروس  اإلصــابــة  مــن 
أي  يـــصـــب  لــــم  الـــحـــمـــد  وهللا 
خـــالل   ١٩ بــكــوفــيــد  مـــريـــض 

وجــــــوده بــالــمــســتــشــفــى وذلـــك 
االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات  بسبب 

الصارمة. 
فــي  ــتــغــيــيــر  ال أن  وأوضـــــــح 
خدمات مستشفى القلب تركز 
على العيادات الخارجية حيث 
ال يتم استقبال المرضى وجًها 
لوجه ولكن يتم التواصل معهم 
حوالى  بإجراء  ونقوم  تليفونًيا 
١٠٠ اتصال تليفوني يومًيا من 
خــالل ٨ عــيــادات، موضًحا أن 
وفًقا  يتم  بالمرضى  االتــصــال 
لــلــمــواعــيــد الــمــســجــلــة مــســبــًقــا 

بالمرضى  االتصال  يتم  حيث 
قــبــل الــمــوعــد الــمــســجــل بــأربــع 
وعــشــريــن ســاعــة وإخــبــارهــم 
في  بهم  االتــصــال  سيتم  بــأنــه 
اليوم التالي في ساعة محددة 
مستعًدا  المريض  يكون  حتى 
المعالج  طبيبه  مــع  لــلــتــواصــل 
مــــن حـــيـــث االســـتـــفـــســـار عــن 
االستفسارات  وتدوين  األدوية 

التي يريد السؤال عنها.
وأضــــــاف أنــــه يــتــم تــوصــيــل 
األدويــــــة أيـــًضـــا لــلــمــرضــى إلــى 
خدمة  أن  مــوضــًحــا  منازلهم 

وتوصيل  الهاتفية  االستشارات 
قــبــوًال  تلقي  لــلــمــنــازل  ــــة  األدوي
ورضــــا بــيــن الــمــرضــى خاصة 
من  الــكــثــيــر  عليهم  يــوفــر  أنـــه 
من  والخروج  والتعب  المشقة 
المنزل في ظل هذه الظروف.
وأكـــــد أنــــه فـــي حــــال كــانــت 
التوجه  تقتضي  حــاالت  هناك 
لــلــعــيــادة والــفــحــص مــبــاشــرة 
يتم  فــإنــه  الطبيب  أيـــدي  على 
وتسجيل  األمــــر  هـــذا  تــرتــيــب 
مــــوعــــد مــــنــــاســــب لــلــمــريــض 
بالشكل  وفــحــصــه  الســتــقــبــالــه 

المطلوب.
وكـــشـــف الـــدكـــتـــور الـــمـــال أن 
عالقة  له   ١٩ كوفيد-  فيروس 
المصابين  إصابة  في  مباشرة 
بـــه بــجــلــطــات الـــرئـــة والــقــلــب، 
حيث إن ما يقرب من ٤٠٪ من 
كوفيد-١٩  بفيروس  الوفيات 
إلى  يعود  العالم  مستوى  على 
إصابة القلب كما أن ما يقرب 
من  ٢٢٪ من المصابين الذين 
هـــم بــحــالــة حـــرجـــة يــكــونــون 
تعرضوا لإلصابة بالقلب بسبب 

الفيروس.
أنَّ  وأكـــــــد الــــدكــــتــــور الــــمــــال 
مـــســـتـــشـــفـــى الــــقــــلــــب خــصــص 
لمرضى  بداخله  خاًصا  قسًما 
إصابتهم  تتبين  الــذيــن  القلب 

بـــالـــفـــيـــروس عـــنـــد قــدومــهــم 
أو  العالج،  بغرض  للمستشفى 
أقسام  مــن  تحويلهم  يتم  مــن 
الطوارئ، وذلك بهدف عزلهم 
وتــجــنــيــب الــمــرضــى اآلخــريــن 
والتمريضي  الــطــبــي  والـــكـــادر 

مخاطر العدوى.
وأشــــار إلـــى أنـــه يــتــم إجـــراء 
فحص CPR  للمرضى الذين 
للكشف  المستشفى  يــدخــلــون 
عــــن إصـــابـــتـــهـــم بـــالـــفـــيـــروس 
مـــن عـــدمـــه وفــــي حــــال تبين 
إصــابــتــهــم بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
فــإنــه يــتــم عــزلــهــم فــي القسم 
أنــه  مــوضــًحــا  لــهــم  المخصص 
يــتــم إجــــراء فــحــوصــات أخــرى 

بعد العزل. 
لمرضى  الوعي  رفــع  وحــول 
القلب لتجنب اإلصابة، أوضح 
الدكتور المال أنَّ العامل النفسي 
مهم لمريض القلب ومرضى 
األمــــراض الــمــزمــنــة األخـــرى، 
ومـــعـــظـــم الــــمــــرضــــى الـــذيـــن 
السن،  كبار  من  أغلبهم  توفوا 
مــزمــنــة  أمـــــــراض  لـــديـــهـــم  أو 
بـــمـــافـــيـــهـــا أمـــــــــراض الـــقـــلـــب، 
فبالتالي يشعرون بخوف أكثر 
أهمية  مـــؤكـــًدا  غــيــرهــم،  مــن 
واإلجـــراءات  االحتياطات  أخــذ 

الوقائية.

الـــــــهـــــــاتـــــــف ـــــــــر  عـــــــــب ــــــــــا  ــــــــــيً ــــــــــوم ي مـــــــتـــــــابـــــــعـــــــتـــــــهـــــــا  ـــــــــم  ـــــــــت ي ـــــــــــة  حـــــــــــال  ١٠٠  

د. عبدالواحد المال 

خالل إجراء إحدى عمليات القلب المفتوح «أرشيفية» 

الخدمات 
الصحية 

لمرضى القلب 
لم تتوقف 
خالل الجائحة

االتصال 
بالمرضى يتم 

وفًقا للمواعيد 
المسجلة 

ُمسبًقا 

تذكير المرضى 
بموعد االتصال 
قبل ٢٤ ساعة 

٤٠٪ من وفيات 
كورونا بسبب 
أزمات قلبية

اخــتــتــمــت   : قــنــا   - الــــدوحــــة 
للسكري،  القطرية  الجمعية 
للتربية  قــطــر  مــؤســســة  عــضــو 
والـــعـــلـــوم وتــنــمــيــة الــمــجــتــمــع، 
فــعــالــيــات مــخــيــم «صــحــتــي» 
تقنية  عبر  أقيم  الــذي  للبنين 
االتــــــصــــــال الـــــمـــــرئـــــي، يـــومـــي 
الـــــخـــــامـــــس والــــــــســــــــادس مــن 
يـــولـــيـــو الـــــجـــــاري، واســـتـــهـــدف 
ذوي  مـــــن  الــــيــــافــــعــــيــــن  فــــئــــة 
الـــــوزن الـــزائـــد الـــذيـــن لــديــهــم 
تـــاريـــخ عــائــلــي مـــع الــســكــري، 
فعاليات  فــي  انــخــرطــوا  حيث 
اســتــمــرت لــمــدة يــومــيــن عبر 
وذلك  المرئي،  االتصال  تقنية 
القطري  االتحاد  مع  بالتعاون 

للرياضة للجميع.
المخيم  فعاليات  واشتملت 
تــنــاولــت  تـــغـــذيـــة  ورش  عـــلـــى 
للوجبات،  الصحي  التخطيط 
ــــاضــــة، وورشـــــة  وحـــصـــص ري
حــــول تــطــويــر الــــــذات، وذلـــك 

بــــهــــدف تــعــلــيــم الــمــشــاركــيــن 
فـــي الــمــخــيــم كــيــفــيــة تــحــديــد 
والصحية  الغذائية  خياراتهم 
واالنــــخــــراط فـــي نــمــط حــيــاة 
ــــــوزن الـــزائـــد  نــشــط لــتــقــلــيــل ال
والــوقــايــة مــن الــســكــري الــنــوع 

الثاني.
وقــــــال الــــدكــــتــــور عـــبـــد اهللا 
الـــحـــمـــق الــــمــــديــــر الــتــنــفــيــذي 

للسكري:  القطرية  للجمعية 
«نـــســـعـــى جــــاهــــديــــن لــتــقــلــيــل 
لإلصابة  المضطردة  الــزيــادة 
بالسكري من النوع الثاني بين 
من  وذلــك  قطر،  في  الشباب 
وتــدريــبــهــم  تشجيعهم  خـــالل 
على تبني أساليب حياة صحية 
وفهم أن الوقاية من السكري 
النوع الثاني ممكنة عن طريق 

التمارين  طريق  وعن  التغذية 
الـــريـــاضـــيـــة، مـــشـــيـــًرا إلــــى أن 
رئيسًيا في  التغذية تلعب دوراً 
الــوقــايــة مــن الــســكــري، لذلك 
من المهم تناول أطعمة قليلة 
غنية  وأطعمة  الكربوهيدرات 
الحلويات  تجنب  مع  باأللياف 
والــــــمــــــشــــــروبــــــات الــــمــــحــــالة 

والعصائر». 

وأضـــــــــاف: «كــــذلــــك تــلــعــب 
الرياضة دوراً مهماً في إنقاص 
األمــراض  من  والوقاية  الــوزن 
الـــــمـــــزمـــــنـــــة ومـــــــــن ضـــمـــنـــهـــا 
وأحــث  الــثــانــي.  الــنــوع  السكري 
نمط  يـــكـــون  أن  عــلــى  شــبــابــنــا 
بشكل  نــشــاطــاً  أكــثــر  حــيــاتــهــم 
ما  بممارسة  وأنصحهم  عــام 
ريــاضــة  دقــيــقــة   ٢٥٠ ـــعـــادل  ي
لتوصيات  وفــقــاً  األســبــوع  فــي 
للتغذية  ـــة  اإلرشـــادي الـــدالئـــل 
على  للحصول  قــطــر،  لــدولــة 
الوزن  لتخفيف  فعالة  نتيجة 
وبــــالــــتــــالــــي الـــمـــســـاهـــمـــة فــي 
ــنــوع  الـــوقـــايـــة مـــن الـــســـكـــري ال
مخيم  أن  إلــى  الــثــانــي». يــشــار 
للفتيات  أونـــاليـــن»  «صــحــتــي 
يوليو  و١٣   ١٢ يــومــي  ســيــقــام 
الــــــجــــــاري، وبـــــــاب الــتــســجــيــل 
الجمعية  مــوقــع  عــبــر  مــفــتــوح 

للسكري القطرية 
. www.qda.org.qa 

القطرية للسكري تختتم مخيم «صحتي» للبنين
من ذوي الوزن الزائد ولديهم تاريخ عائلي مع المرض

لـــلـــريـــاضـــة وحــــصــــص  ـــات  ـــب ـــوج ـــل ل ـــي  ـــح ـــص ال الـــتـــخـــطـــيـــط  حــــــول  ورش 

جــهــود  إطـــــار  فــــي   :]  - الــــدوحــــة 
والسالمة  والصحة  النظافة  على  الحفاظ 
الــخــدمــات  شـــؤون  إدارة  قــامــت  الــعــامــة، 
بــبــلــديــة الـــخـــور والـــذخـــيـــرة بـــــردم جـــزء 
كــبــيــر مـــن مــكــب مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي 

المخلفات  جميع  وإزالـــة  الــخــور،  بمدينة 
الـــمـــوجـــودة بـــالـــمـــوقـــع، وذلــــك لــلــحــد مــن 
انــتــشــار الــبــعــوض والـــحـــشـــرات والـــروائـــح 
حتى  مستمراً  العمل  يــزال  وال  الــكــريــهــة، 

بالكامل. الموقع  ردم 

ردم مكب مياه الصرف بالخور

تعريف المشاركين كيفية تحديد خياراتهم الغذائية والصحّية
تنظيم مخيم «صحتي أونالين» للفتيات ١٢ و١٣ الجاري

الـــدوحـــة - [: قـــام قــســم الــرقــابــة 
ببلدية  البلدية  الرقابة  إلدارة  التابع  الفنية 
الــــخــــور والــــذخــــيــــرة، بــتــكــثــيــف الــحــمــالت 
في  العمال  سكن  تجمعات  على  التفتيشية 
مناطق سكن العائالت بمدينة الخور خالل 
توجيه  عن  أسفرت  حيث  الماضي،  يونيو 

(٥٣) إنذاًرا وتحرير (٥٣) محضر ضبط.
تفتيشية  ــــة  ١٦٠جــــول الــقــســم  نــفــذ  كــمــا 
ضبط  مــحــضــر   ١٢ تــحــريــر  عـــن  أســـفـــرت 
مخالفة للقانون رقم (٤) لسنة ١٩٨٥ بشأن 
تنظيم المباني، و٣ محاضر ضبط مخالفة 

للقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٨٧ بشأن أمالك 
الدولة العامة والخاصة وتعديالته، وإنجاز 

(١٩) شهادة نظافة موقع.
ــديــة الـــســـادة الــمــواطــنــيــن  ــل ــب وتـــنـــاشـــد ال
والــمــقــيــمــيــن االلــــتــــزام بــأحــكــام الــقــانــون 
حــظــر  بــــشــــأن   ٢٠١٠ لـــســـنـــة   (١٥) رقـــــم 
ســكــن تــجــمــعــات الـــعـــمـــال داخـــــل مــنــاطــق 
ســـكـــن الــــعــــائــــالت، والــــمــــعــــدل بـــالـــقـــانـــون 
جميع  وإخــالء   ، ٢٠١٩م  لسنة   (٢٢) رقــم 
للمساءلة  تجنباً  المخالفة  العمال  مساكن 

القانونية.

حمالت على سكن العمال بالخور والذخيرة

الشمال،  بلدية  نفذت   :]  - الــدوحــة 
إلدارة  الــتــابــع  الــعــامــة  الــرقــابــة  بقسم  ممثلة 
شــؤون  إدارة  مــع  بالتعاون  البلدية،  الرقابة 
على  حملة  الشمال،  أمــن  وإدارة  الخدمات 

السيارات والمعدات المهملة، تم خاللها وضع 
١٣ ملصق إزالة على سيارات ومعدات مهملة 
ورفـــع وإزالـــة ٣ ســيــارات، فيما تــم إزالـــة ١٠ 

سيارات ومعدات مهملة من قبل أصحابها.

مكافحة الحشراتحملة إلزالة السيارات المهملة بالشمال
 بمجمع عزب خريب

بــإدارة  ممثلة  الشيحانية،  بلدية  نفَّذت   :  ]  - الدوحة 
شؤون الخدمات، حملة لمكافحة البعوض والحشرات الطائرة 

في مجمع عزب خريب بالشيحانية.
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الـــرد على طلـــبات االبتعــاث خــالل أسـبوعـين
التعليم بدأت استقبال الطلبات                تنشر أبرز التخصصات المطلوبة

الدوحة - محروس رسالن:

الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  بــــــــــدأت 
ـــــي أمـــــس  ـــــعـــــال ــــيــــم ال ــــعــــل ــــت وال
اســـتـــقـــبـــال طـــلـــبـــات الــتــقــديــم 
لمرحلتي  الحكومّية  للبعثات 
البكالوريوس والدراسات الُعليا 
للعام األكاديمي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ 
استوفوا  لمن  األولــى  للمرحلة 
شروط التقّدم لفصل الخريف 

عبر بوابة االبتعاث الحكومي.
التعليم،  وزارة  وأوضــحــت 
فــي بــيــان أصــدرتــه أمـــس، أن 
الـــتـــســـجـــيـــل لـــفـــصـــل الـــخـــريـــف 
يـــســـتـــمـــّر حــــتــــى الــــســــابــــع مــن 
ســبــتــمــبــر الـــمـــقـــبـــل، عـــلـــى أن 
يـــتـــم إعــــــــادة فـــتـــح الــتــســجــيــل 
الثانية  للمرحلة  اإللــكــتــرونــي 
نوفمبر  مــن  األول  مــن  ابــتــداًء 
من  والثالثين  الــحــادي  وحتى 
بالنسبة  الــُمــقــبــلــيــن  ديــســمــبــر 
لفصل  الــمــتــقــدمــيــن  لــلــطــلــبــة 

الربيع القادم.
وشــــــــــددت الــــــــــــــوزارة عــلــى 
ضـــــــرورة اســـتـــيـــفـــاء الـــشـــروط 
لالبتعاث،  والــخــاّصــة  الــعــاّمــة 
مـــنـــّوهـــة بـــأنـــه لـــن يــنــظــر في 
الـــطـــلـــبـــات الـــمـــقـــّدمـــة وغــيــر 
الــمــســتــكــمــلــة بــعــد إغــــالق بــاب 
عملية  أن  وأكــــدت  التسجيل. 
الــتــســجــيــل تــكــون عــبــر الــبــوابــة 
مــراجــعــة  وأن  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة 
الــطــلــب ال يــعــنــي بـــالـــضـــرورة 

قبول طلب البعثة.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة 
في  الــعــالــي،  والتعليم  التعليم 
قائمة  أن   ،] لـــ  تصريح 
والقائمة  األســاســيــة  االبــتــعــاث 
تعديل  أي  تشهدا  لم  األميرية 
سواء بإضافة جامعات جديدة 
معتمدة  جــامــعــات  حـــذف  أو 
ــتــلــك الــقــائــمــتــيــن،  مــــدرجــــة ب
أنــــه يــتــم الـــــرد على  مــوضــحــاً 
طلب االبتعاث خالل أسبوعين 

حال عدم وجود نواقص.
وأشار إلى أن وزارة التعليم 
ـــعـــالـــي ســتــتــكــفــل  والـــتـــعـــلـــيـــم ال
بـــتـــكـــالـــيـــف الـــحـــجـــر الــصــحــي 
لـــلـــخـــريـــجـــيـــن بـــالـــجـــامـــعـــات 
حال  المبتعثين  من  الخارجّية 
باستثناء  ونّوه  للبالد.  عودتهم 
األميرية  البعثة  قائمة  طلبة 
والحاصلين على قبول بإحدى 
أداء  شــرط  مــن  الــطــب  كليات 
وتمكينهم  الــوطــنــّيــة  الــخــدمــة 
من االلتحاق بالبعثة الدراسّية 

وفقاً للقانون.

أبرز التخصصات

التخصصات  لدليل  ووفــقــاً 
ـــعـــاث لــلــعــام  ـــت ـــالب ـــاحـــة ل ـــمـــت ال
٢٠٢١م     /٢٠٢٠ األكــــاديــــمــــي 

التعليم  وزارة  مــن  والمعتمد 
الخارجي  االبــتــعــاث  قصر  تــّم 
عــــلــــى جــــامــــعــــات بـــريـــطـــانـــيـــا 
وأمريكا في ١١ تخصصاً نادراً 
الحيوية،  الطبية  الهندسة  هي 
والهندسة  الكميات،  وحساب 
البحرية،  والهندسة  الزراعية، 
وهــــــــنــــــــدســــــــة االتــــــــــصــــــــــاالت 
ـــات، وهــنــدســة  ـــي ـــرون ـــكـــت واإلل
ــــصــــاالت واإللـــكـــتـــرونـــيـــات  االت
والشبكات، وهندسة الطيران، 
وإدارة  الــبــحــريــة،  والــمــالحــة 
الـــمـــوانـــئ، والـــطـــب الــبــيــطــري، 
والـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــات والـــــعـــــلـــــوم 

االكتوارّية.
وبالنسبة لالبتعاث الداخلي، 
تّم طرح ١٥ تخصصاً لالبتعاث 
فـــــــي جـــــامـــــعـــــة قـــــطـــــر هـــــي: 
الخاّصة  التربية  بــكــالــوريــوس 
االبتدائي  التعليم  وبكالوريوس 
الثانوي  التعليم  وبكالوريوس 

وبكالوريوس التربية الرياضية 
الفنية  الــتــربــيــة  وبــكــالــوريــوس 
الحاسب  عــلــوم  وبــكــالــوريــوس 
الصيدلة  عــلــوم  وبــكــالــوريــوس 
واإلحصاء  المدنية  والهندسة 
والــطــب الــعــام وطـــب األســنــان 
والــــعــــلــــوم الـــحـــيـــويـــة الــطــبــيــة 
وتـــغـــذيـــة اإلنـــــســـــان والــصــحــة 
العامة والعالج الطبيعي وعلوم 

التأهيل.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــاالبــتــعــاث 
الــــــداخــــــلــــــي لــــكــــلــــيــــة شــــمــــال 
األطــــلــــنــــطــــي، تـــــــّم طـــــــرح ١٧ 
برنامجاً هي بكالوريوس األمن 
الــســيــبــرانــي وأمـــــن الــشــبــكــات 
األنظمة  إدارة  وبــكــالــوريــوس 
النقل  ولوجستيات  والشبكات 
وبـــــكـــــالـــــوريـــــوس الـــتـــمـــريـــض 
ــــوم الـــصـــحـــة والـــســـالمـــة  ــــل ودب
فني  ودبلوم  والبيئية  المهنية 
الــصــيــدلــة ودبــــلــــوم اإلســـعـــاف 

والــرعــايــة الــمــتــقــّدمــة ودبــلــوم 
األشــــــعــــــة الــــطــــبــــيــــة ودبـــــلـــــوم 
نظم  ودبــلــوم  التنفسي  الــعــالج 
الــمــعــلــومــات وتــطــويــر الــمــواقــع 
الــشــبــكــيــة ودبــــلــــوم الــشــبــكــات 
ـــــظـــــمـــــة ودبـــــــلـــــــوم نــظــم  واألن
الــمــعــلــومــات «ســـوفـــت ويـــر»، 
ودبـــــلـــــوم نـــظـــم الـــمـــعـــلـــومـــات 
«هادر وير» والمراقبة الجوّية 

واألرصاد الجوّية.
الداخلي  لالبتعاث  وبالنسبة 
التعليمّية،  المدينة  لجامعات 
ـــخـــصـــصـــاً  ت  ٢١ طــــــــــرح  تــــــــــّم 
لـــالبـــتـــعـــاث هــــي بـــكـــالـــوريـــوس 
الحاسوب  هندسة  في  العلوم 
وبـــــكـــــالـــــوريـــــوس فـــــي الـــطـــب 
ــثــقــافــة  وبــــكــــالــــوريــــوس فــــي ال
والــــســــيــــاســــة وبــــكــــالــــوريــــوس 
فــــــــي االقـــــــتـــــــصـــــــاد الـــــــدولـــــــي 
وبــــكــــالــــوريــــوس فــــي الـــتـــاريـــخ 
الـــــدولـــــي وبــــكــــالــــوريــــوس فــي 

وبكالوريوس  الدولية  السياسة 
ـــــصـــــحـــــافـــــة  فــــــــــي عــــــــلــــــــوم ال
وبـــكـــالـــوريـــوس فـــي الــتــواصــل 
اإلعـــــــالمـــــــي وبـــــكـــــالـــــوريـــــوس 
تصميم  فــي  الجميلة  الــفــنــون 
الــــجــــرافــــيــــك وبــــكــــالــــوريــــوس 
تصميم  فــي  الجميلة  الــفــنــون 
الفنون  وبــكــالــوريــوس  األزيـــــاء 
الــــجــــمــــيــــلــــة فـــــــي الـــتـــصـــمـــيـــم 
ـــوريـــوس فــي  الـــداخـــلـــي وبـــكـــال
تــــاريــــخ الـــفـــن وبـــكـــالـــوريـــوس 
التلوين  فــي  الجميلة  الــفــنــون 
علوم  وبكالوريوس  والطباعة 
ـــهـــنـــدســـة الــكــيــمــيــائــيــة  فـــــي ال
الهندسة  عــلــوم  وبــكــالــوريــوس 
الكهربائية وهندسة الكمبيوتر 
الهندسة  عــلــوم  وبــكــالــوريــوس 
الــمــيــكــانــيــكــيــة وبـــكـــالـــوريـــوس 
ــبــتــرول  عـــلـــوم فـــي هــنــدســة ال
وبــــكــــالــــوريــــوس فـــــي الـــعـــلـــوم 
ـــوريـــوس  الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة وبـــكـــال

فـــي عــلــم األحـــيـــاء الــحــاســوبــي 

وبــكــالــوريــوس عــلــوم فــي علم 

علوم  وبكالوريوس  الحاسوب 

في أنظمة المعلومات.

أمــــــا مـــرحـــلـــة الــــــدراســــــات 

الُعليا، فيمكن االبتعاث داخلياً 

جامعة  مــن  عليها  لــلــحــصــول 

الــمــديــنــة  جـــامـــعـــات  أو  قــطــر 

الــدوحــة  مــعــهــد  أو  التعليمّية 

دون  وذلـــك  الُعليا  لــلــدراســات 

في  مــحــّددة  تخصصات  ذكــر 

الدليل.

مستندات مطلوبة

بالمستندات  يتعلق  وفــيــمــا 

بعثة  على  للتقديم  المطلوبة 

دراســـــــّيـــــــة، فـــيـــشـــتـــرط عــلــى 

التقديم  في  الراغبين  الطلبة 

إرفــاق  البكالوريوس  لمرحلة 

 (pdf) بــصــيــغــة  مــســتــنــدات   ٩

هي الصورة الشخصية بحجم 

وصـــورة  الــســفــر  جــــواز  صــــورة 
مــن الــبــطــاقــة الــشــخــصــيــة من 
جــواز  مــن  الــجــهــتــيــن وصــــورة 
البطاقة  مــــن  وصــــورة  الــــســــفــــر 
لــــولــــي األمـــــــر أو  الـــشـــخـــصـــيـــة 
وشهادة  اجلهتني  من  الضامن 
أو سجل  تقاعد  أو شهادة  راتب 
بتاريخ  املفعول  ساري  جتاري 
أكادميية  مـــــن  وإفـــــــــادة  حديث 
»لــلــطــالب  الــوطــنــيــة  الــخــدمــة 
غير  قــبــول  وكــتــاب  الـــذكـــور«، 
كلية  أو  جامعة  من  مشروط 
االبـــتـــعـــاث،  بــقــائــمــة  مـــدرجـــة 
من  األمر  يهمه  ملن  وشهادة 
احلساب،  بــرقــم  الــبــنــوك  أحــــد 
والــشــهــادة الــثــانــويــة الــعــامــة أو 
املدة  تزيد  أال  على  يعادلها  ما 
سابقة.  سنوات  ثالث  على 
كـــــون  عـــــــــدم  حـــــــــال  وفـــــــــي 
من  التخرج  ـــث  ـــديــ حــ م  املتقّد 
عليه  يــجــب  الــعــامــة  الــثــانــويــة 
قطر  جامعة  من  كتاب  تقدمي 
للطالب  قيد  وجود  بعدم  يفيد 
األمــــر  يــهــمــه  لـــمـــن  وشــــهــــادة 
مــن  الـــطـــالـــب«  عـــمـــل  »عــــــدم 
والعمل  اإلدارية  التنمية  وزارة 
االجتماعّية.  والشؤون 
لـــلـــمـــوظـــفـــيـــن  وبــــالــــنــــســــبــــة 
ملرحلة  التقدمي  في  الراغبني 
عليهم  يتوجب  الُعليا  الدراسات 
مــــع  إلكترونياً  املستندات  إرفـــاق 
ــــــورة  ـــ ــــــصـ ـــ ـــب وهــــــــــــــــي الـ ـــ ـــلـ ـــ ـــطـ ـــ الـ
جواز  صورة  بحجم  الشخصية 
البطاقة  مـــــن  وصـــــــورة  السفر، 
جواز  من  وصــــــورة  الشخصية، 
راتـــــب من  وشــــهــــادة  الـــســـفـــر، 
السابقة  والشهادة  العمل،  جهة 
التخرج،  ـــادة  ــ ـــ ــ إفـ أو  واملعادلة 
من  األمر  يهمه  ملن  وشهادة 
أحـــد الــبــنــوك الــمــحــلــيــة بــرقــم 
قبول  وكتاب  الطالب،  حساب 
غـــيـــر مــــشــــروط مــــن جــامــعــة 
قائمة  ـــى  ـــلـ عـ مــــدرجــــة  كلية  أو 
االبــــتــــعــــاث وكــــتــــاب ترشيح من 
عـــدم  وكـــــتـــــاب  الـــعـــمـــل  جـــهـــة 
التنمية  وزارة  مـــــــن  ـــة  ـــعـ ـــانـ ـــمـ مـ
والـــشـــؤون  والـــعـــمـــل  اإلداريــــــــة 

االجتماعّية.
الـــــــطـــــــالب  الــــــــــوزارة  ودعــــــت 
رابـــــط  عــــلــــى  الــــــدخــــــول  إلـــــــى 
الــحــكــومــي  االبــتــعــاث  بــرنــامــج 
لــــــــــــــــلــــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــّر ف عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 
الــــــجــــــامــــــعــــــات  قــــــــــائــــــــــمــــــــــة 
لــــالبــــتــــعــــاث  الــــمــــعــــتــــمــــدة 
الــمــتــوفــرة،  والـــتـــخـــصـــصـــات 
الـــــــتـــــــواصـــــــل  مــنــّوهــة بإمكانية 
اإللــكــتــرونــي  الـــــبـــــريـــــد  عـــــلـــــى 
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من  الـــمـــزيـــد  عــلــى  لــلــحــصــول 
التفاصيل.

ــــن ــــي ــــعــــث ــــت ــــب ــــُم ـــــف الــــــحــــــجــــــر الــــــصــــــحــــــي لــــلــــخــــريــــجــــيــــن ال ـــــي ـــــال ـــــك ـــــل ت ـــــحـــــّم ـــــت الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم ت
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 حمــايــة الشــواطئ مسؤوليــــة جماعيــــة 
نوهوا بجهود البلدية لتوعية الرواد .. أعضاء  بالبلدي لـ [: 

ـــــــــاء الــــمــــخــــلــــفــــات ـــــــــق ــــــــئ نـــــظـــــيـــــفـــــة وعـــــــــــــــدم إل ــــــــواط ــــــــش ــــــى ال ــــــل ـــــــاظ ع ـــــــف ـــــــح ضــــــــــــــــــرورة ال

مطلوب 
حمالت 

متعددة 
اللغات لتوعية 

الجاليات 
بأهمية 
النظافة 

وإجراءات 
الوقاية

تعيين 
مراقبين 
حاملين 

للضبطية 
القضائية 

لضبط 
ومحاسبة 
المخالفين

علي المهندي:

المجلس  عضو  المهندي  محمد  علي  قال 
الــبــلــدي عــن الـــدائـــرة الــســادســة والــعــشــريــن: 
ــيــة مـــن خطة  ــان ــث مـــع انـــطـــالق الــمــرحــلــة ال

الــــرفــــع الـــتـــدريـــجـــي لــلــقــيــود 
انتشار  بـــدء  مــنــذ  الــمــفــروضــة 
فـــيـــروس كــــورونــــا الــمــســتــجــد 
تـــــوافـــــدت  «كوفيد-١٩»، 
المواطنين  مــن  كبيرة  أعـــداد 
والمقيمين على الشواطئ في 
وهــذا  ــبــالد،  ال أنــحــاء  مختلف 
أمـــر طــبــيــعــي بــعــد الــبــقــاء في 

المنازل لفترة طويلة.
وأعــــرب عــن أســفــه إللــقــاء 
الــشــواطــئ  رواد  مـــن  الــبــعــض 

البلدية  وزارة  بجهود  مــنــوهــاً  للمخلفات، 
والــبــيــئــة فـــي تــنــظــيــف الـــشـــواطـــئ والــقــيــام 
بـــحـــمـــالت تـــوعـــويـــة لـــالهـــتـــمـــام بــالــنــظــافــة 
والــتــعــريــف بـــإجـــراءات الــوقــايــة مــن كــورونــا 

والحفاظ على الشواطئ.
وأضاف أن من بين الشواطئ التي شملتها 

الحمالت كورنيش الذخيرة وشاطئ أمريح، 
حــيــث قـــامـــت الـــــــــوزارة، مــمــثــلــة فـــي إدارة 
الخور  بلدية  مع  بالتنسيق  العامة،  النظافة 
كورنيش  بتنظيف  والذخيرة 
الــذخــيــرة وشـــاطـــئ أمــريــح، 
حـــيـــث تـــــم تـــنـــظـــيـــم دخـــــول 
الشاطئ وإخالئه من العزاب، 

ألنه مخصص للعائالت.
ودعـــــــــــــا إلـــــــــــى ضـــــــــــرورة 
ـــــــمـــــــام بـــــالـــــشـــــواطـــــئ  االهـــــــت
وتــــــزويــــــدهــــــا بــــالــــخــــدمــــات 
الحال  كما  العامة  والــمــرافــق 
سميسمة،  لــشــاطــئ  بالنسبة 
فهو نموذجي وأروع ما يكون 
ومرافق  خدمات  ويضم  للعائالت  بالنسبة 

عامة وبوابة لتنظيم الدخول والخروج.
وطالب بتعيين مراقبين مخولين بتوقيع 
عقوبات قانونية على من يتركون مخلفاتهم 
يكون  حتى  الشواطئ  ويلوثون  األرض  على 

هناك رادع.

تزويد الشواطئ بالخدمات 
وبوابات لتنظيم الدخول

مراقبو البلدية على شاطئ زكريت ودخان

قـــــــال مـــشـــعـــل الــنــعــيــمــي 
عن  الــبــلــدي  المجلس  عــضــو 
الـــــدائـــــرة الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة: 
مـــن الــطــبــيــعــي بــعــد مــكــوث 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن 
لــفــتــرة تــصــل إلــــى ٤ أشــهــر 
أعــداد  تقصد  أن  بمنازلهم 
والــشــواطــئ  الــحــدائــق  كبيرة 
مع تخفيف القيود، وبالتالي 
يـــنـــجـــم عــــن ذلــــــك كــمــيــات 
على  المخلفات  مــن  كبيرة 
الــبــلــديــة  ووزارة  الــشــواطــئ 
ــبــيــئــة ومــعــهــا الــبــلــديــات  وال
قـــامـــوا بــجــهــود كــبــيــرة في 
تنظيف الشواطئ ورفع هذه 

المخلفات.
ودعــــــا إلـــــى زيـــــــادة عـــدد 
دورهم  وتفعيل  المراقبين 
ومـــــنـــــحـــــهـــــم صـــــالحـــــيـــــات 

قانونية لتوقيع عقوبات على 
المراقبين  ألن  المخالفين، 
الضبطية  حق  لديهم  الذين 
الــقــضــائــيــة عــلــى الــشــواطــئ 

أعدادهم قليلة جداً.
وأضاف: ذهبت إلى بعض 
الـــشـــواطـــئ خــــالل الــيــومــيــن 
قلة  والحـــظـــت  الــمــاضــيــيــن 

عــــــدد الـــمـــراقـــبـــيـــن وعـــــدد 
العزاب  واختالط  الحاويات 
وضع  يتطلب  ما  بالعائالت، 

ضوابط تنظيمية لذلك.
وطــــــــــــالــــــــــــب بــــــــــزيــــــــــادة 
الميدانية  التوعية  حــمــالت 
وعـــلـــى الــــشــــواطــــئ، ووضــــع 
ـــشـــواطـــئ  آلــــيــــة لـــتـــنـــظـــيـــم ال

للعائالت  أيام   ٤ بتخصيص 
بــــجــــانــــب  ـــــشـــــبـــــاب  لـــــل و٣ 
إقـــامـــة مـــرافـــق وخـــدمـــات 
يــوجــد  ال  الـــتـــي  بـــالـــشـــواطـــئ 
ــــادة عــدد  بــهــا خــدمــات وزي
ــقــمــامــة تــغــطــي  حــــاويــــات ال
الــــشــــاطــــئ بــــالــــكــــامــــل. كــمــا 
مراقبي  عدد  بزيادة  طالب 

األولية  واإلسعافات  اإلنقاذ 
ـــــكـــــل شــــــــاطــــــــئ، وحــــظــــر  ب
االســـــكـــــوتـــــرات واأللـــــعـــــاب 
السباحة  أماكن  في  المائية 
ألنـــهـــا تـــهـــدد حـــيـــاة الـــنـــاس 
ــــذيــــن يـــســـبـــحـــون وتـــهـــدد  ال
حياة الشباب أنفسهم الذين 

الهواية. هذه  يمارسون 

  توفير مراقبي اإلنقاذ واإلسعافات األولية
مشعل النعيمي:

المجلس  عــضــو  الــيــافــعــي،  خــالــد  عــبــداهللا  رأى 

الــبــلــدي عــن الـــدائـــرة الــســابــعــة عــشــرة، أن األمــر 

الذين  الشواطئ  مرتادي  وعــي  على  يتوقف  كله 

يتحملون مسؤولية كبيرة للحفاظ على الشواطئ 

نظيفة من التلوث والمخلفات خاصة أنها مكان 

أن  والبــد  والسائحين  والـــزوار  للعائالت  جــاذب 

يكون لدينا وعي وثقافة الحفاظ على الشواطئ.

وقـــــال: لــديــنــا شـــواطـــئ مــخــصــصــة لــلــعــائــالت 

وأروع  أجـــمـــل  مـــن  وجــمــيــعــهــا  عـــامـــة  وأخــــــرى 

وهذا  بجمالها،  االستمتاع  ينبغي  التي  الشواطئ 

االســتــمــتــاع لـــن يــحــدث إال إذا كــانــت نــظــيــفــة وبــهــا خــدمــات 

ومـــرافـــق عـــامـــة، وهــــذه مــســؤولــيــة مــشــتــركــة بــيــن مــرتــادي 

ووزارة  عليها  وحــفــاظــهــم  بــوعــيــهــم  الــشــواطــئ 

لتأهيل  كــبــيــرة  جــهــوداً  تــبــذل  والــبــيــئــة  الــبــلــديــة 

الشواطئ. وتطوير 

المختلفة  الجاليات  بين  الوعي  بنشر  وطالب 

وزيــــادة عـــدد الــمــراقــبــيــن عــلــى الــشــواطــئ لمنع 

ــــغــــرق وتـــنـــظـــيـــم الــــدخــــول  ــــكــــرار حــــــــوادث ال ت

والخروج من وإلى الشواطئ. وأوضح أن أغلب 

الــمــراقــبــيــن لــديــهــم حـــق الــضــبــطــيــة الــقــضــائــيــة 

ويقومون بتحرير محاضر وتحويل المخالفين 

للنيابة العامة، لكن أعدادهم قليلة وال بد من 

زيادة عددهم خاصة أنهم يحصلون على دورات تأهيلية في 

عملهم. ممارسة  قبل  العامة  النيابة 

الحفاظ على الشواطئ مسؤولية مشتركة 
عبداهللا اليافعي:

أكد جبر محمد السويدي عضو المجلس البلدي 
العامة  النظافة  إدارة  أن  العشرين  الــدائــرة  عــن 
بوزارة البلدية والبيئة تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ 
على الشواطئ نظيفة بالقيام بالعديد من حمالت 
حمالت  بــجــانــب  الــدولــة  مــســتــوى  عــلــى  التنظيف 

التوعية بين مرتادي الشواطئ.
وقــــال: بــلــديــة الـــوكـــرة نــظــمــت حــمــلــة تنظيف 
لشاطئ الــوكــرة الــعــام الــتــابــع لــدائــرتــي خــاصــة أن 
ذهــبــوا للحدائق  مــن الــمــرتــاديــن  كــبــيــرة  أعــــــداداً 

والــشــاطــئ مــع انــطــالق الــمــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الــرفــع التدريجي 
الشواطئ  أجــمــل  مــن  الــعــام  الــوكــرة  شــاطــئ  وأن  سيما  للقيود، 

ويضم خدمات ومرافق وإنارة.
وأضــــاف: وقــعــت مــخــالــفــات كــثــيــرة بـــأن تــرك 
وأزالــــت  الــشــاطــئ،  عــلــى  مخلفاتهم  الـــمـــرتـــادون 
البلدية هذه المخلفات، لذلك ينبغي وضع ضوابط 
تنظم الدخول والخروج من وإلى الشاطئ وزيادة 

أعداد الحاويات.
الوكرة  شاطئ  على  مراقبين  وجود  إلى  وأشــار 
الــعــام لــديــهــم حــق الــضــبــطــيــة الــقــضــائــيــة وتــوقــيــع 
الــعــقــوبــات عــلــى الــمــخــالــفــيــن، لــكــن هــنــاك حاجة 
باستمرار  وتواجدهم  المفتشين  عدد  زيادة  مع  عددهم  لزيادة 

على الشاطئ خاصة في هذه الفترة.

 توقيع العقوبات على المخالفين
جبر السويدي:

علي الغانم:

قـــال عــلــي ســلــطــان الــغــانــم عــضــو المجلس 
البلدي عن الدائرة السادسة: التوعية مطلوبة 

خــاصــة بــيــن الــفــئــات الــعــمــالــيــة 
مثل  الــلــغــات  بمختلف  وتــكــون 
الفئات  هــذه  أن  خاصة  األردو 
ــفــات كـــثـــيـــرة عــلــى  تــلــقــي مــخــل

الشواطئ.
وأضــــــــاف: بــطــبــيــعــة الـــحـــال 
ودائماً  الناس  بين  وعــي  هناك 
نــعــّول عــلــى هـــذا الــوعــي لضبط 
األمور خاصة أن وزارة البلدية 
والــبــيــئــة تـــبـــذل جـــهـــوداً كــبــيــرة 
فـــي تــنــظــيــف الـــشـــواطـــئ وتــضــع 

أجل  من  والمفتشين  والمراقبين  الحاويات 
علينا  ويــجــب  نظيفة  شواطئنا  على  الــحــفــاظ 
أن نــدعــم هــــذه الــجــهــود ونــســانــدهــا  جــمــيــعــاً 
بالوعي وإلقاء المخلفات في الحاويات وعدم 

تركها على الشاطئ.

وتابع: هناك أمور البد من معالجتها مثل 
هذه  ألن  الشواطئ  على  الحاويات  عدد  زيادة 
الشواطئ واسعة وكبيرة وتحتاج 
ـــمـــزيـــد مــــن الـــحـــاويـــات  ـــــى ال إل
جانب  إلــى  بالكامل،  لتغطيتها 
تدشين حمالت توعوية ميدانية 
وتــعــيــيــن مــراقــبــيــن مــخــولــيــن 
على  قــانــونــيــة  عــقــوبــات  بتوقيع 
المراقبين  عدد  ألن  المخالفين 
الـــذيـــن لــديــهــم حـــق الــضــبــطــيــة 
الــقــضــائــيــة قـــلـــيـــل، فـــضـــًال عــن 

زيادة مراقبي اإلنقاذ.
مناطق  تخصيص  إلــى  ودعــا 
ــــرات» وأخـــــرى  لـــأللـــعـــاب الـــمـــائـــيـــة «ســــكــــوت
بممارسة  الــبــعــض  لــقــيــام  مــشــيــراً  لــلــســبــاحــة، 
فرضة  داخــل  بــاالســكــوتــرات  المائية  األلــعــاب 
الوكرة وهي مخصصة لمراكب طرادات صيد 
السمك فقط، ما يشكل خطورة على الجميع.

زيادة عدد الحاويات على الشواطئ

عمال البلدية ينظفون شاطئ الوكرة 

الدوحة - عبدالحميد غانم:

طــــالــــب عــــــدد مـــــن أعـــــضـــــاء الــمــجــلــس 
بضرورة  الشواطئ  رواد  المركزي  البلدي 
الــحــفــاظ عــلــى نــظــافــة الـــشـــواطـــئ وعـــدم 
التدريجي  التخفيف  مع  المخلفات،  إلقاء 
كورونا  أزمة  بدء  منذ  المفروضة  للقيود 
.. مشيرين إلى أن هذه الشواطئ متنفس 
هــــام لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن والــــــزوار 
خالية  نظيفة  عليها  والحفاظ  والسائحين 
من التلوث والمخلفات مسؤولية جماعية.
وقـــال أعــضــاء الــبــلــدي، فــي تصريحات 

لــــــوزارة  الـــتـــابـــعـــة  الــــفــــرق  إن   ،] لـــــ 
الــبــلــديــة والــبــيــئــة تـــبـــذل جــــهــــوداً كــبــيــرة 
لــتــنــظــيــف الـــشـــواطـــئ فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
مع  روادهــــا  الستقبال  وتجهيزها  الــبــالد 
التخفيف التدريجي للقيود، باإلضافة إلى 
الحفاظ  بأهمية  للتوعية  حمالت  تنظيم 
ــتــعــريــف بــــاإلجــــراءات  عــلــى الـــشـــواطـــئ وال
من  للحد  الوقائية  والتدابير  االحــتــرازيــة 

انتشار كورونا.
ودعوا إلى زيادة الحمالت التوعوية بين 
األخــرى  والــلــغــات  األردو  بلغة  الــجــالــيــات 

واإلسعافات  اإلنقاذ  مراقبي  عدد  وزيــادة 
األولية على الشواطئ، وتخصيص مناطق 
الــريــاضــات  لــمــمــارســة  وأخــــرى  للسباحة 

المائية «سكوترات».
ومنحهم  مراقبين  بتعيين  طالبوا  كما 
عقوبات  لتوقيع  القضائية  الضبطية  حق 
الحاويات  أعداد  وزيادة  المخالفين،  على 
إقامة  بجانب  بالكامل،  الشاطئ  لتغطية 
مرافق عامة وخدمات بالشواطئ وبوابات 
اختالط  لمنع  والــخــروج  الــدخــول  لتنظيم 

العزاب بالعائالت.
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وّقــعــت   :] الدوحة- 

لــجــنــُة الــمــجــســمــات واألعـــمـــال 

الـــفـــنـــيـــة، عــــقــــوًدا جــــديــــدة مــع 

ـــار  ــــيــــن كـــب ــــيــــن قــــطــــرّي ــــان فــــّن

لــتــقــديــم ُمــقــتــرحــات ألعــمــال 

فــنــيــة ومــجــســمــات فــي مــواقــع 

ُمــخــتــلــفــة ضــمــن مــشــروعــات 

تطوير وتجميل وسط الدوحة 

والكورنيش، التي تنّفذها لجنة 

الطرق  تجميل  على  اإلشـــراف 

في  بالدولة  العامة  واألمــاكــن 

هيئة األشغال العامة «أشغال». 

وتّم توقيع العقود مع الفنانين 

«حسن المال، وسلمان المالك، 

وعلي حسن، ووفيقة سلطان، 

آل  وجميلة  الــعــتــيــق،  ومــحــمــد 

شـــريـــم»، خـــالل حــفــل ُروعـــي 

فيه التباعُد االجتماعيُّ واتخاذ 

االحــتــرازيــة  اإلجـــــراءات  جميع 

لــضــمــان ســـالمـــة الــجــمــيــع في 

ظــّل أزمـــة وبـــاء كــورونــا. وفي 

هـــذا الــســيــاق، قـــال الــمــهــنــدُس 

شؤون  مديُر  العمادي،  يوسف 

الــمــشــروعــات فـــي «أشـــغـــال»، 

إّنــــه تـــّم تــوقــيــُع الــعــقــود ضمن 

وتجميل  تــطــويــر  مــشــروعــات 

مـــنـــطـــقـــة وســــــــط الــــــدوحــــــة، 

العامة  األمـــاكـــن  تــطــويــر  بغية 

والـــســـاحـــات والــــشــــوارع ورفـــع 

ــيــة وتــحــويــل  قــيــمــتــهــا الــجــمــال

منطقة  إلى  بالكامل  المنطقة 

ستعمل  كما  سياحية..  جــذب 

وطابع  مميزة  روح  خلق  على 

ُهوّيتها  يالئم  للمنطقة  خاّص 

وتصميمها الفريد.

بــــــدوره، أوضــــح الــمــهــنــدُس 

مــحــمــد عــــرقــــوب الـــخـــالـــدي، 

رئـــيـــُس لــجــنــة اإلشــــــراف على 

تــجــمــيــل الـــــطـــــرق واألمـــــاكـــــن 

لجنة  أّن  بــــالــــدولــــة،  الـــعـــامـــة 

الفنية  واألعـــمـــال  المجسمات 

تـــهـــدف إلـــــى تـــعـــزيـــز الــثــقــافــة 

القطرية  الُهوّية  وإبراز  الفنية، 

من  والنحت،  الفن  مجال  في 

خـــالل تــوظــيــف اإلبـــــداع الــفــّنــي 

ـــتـــاج االبـــتـــكـــاري لــمــواهــب  واإلن

القطريين والمقيمين.

المهندُس  أشــار  جانبه،  من 

عبدالرحمن آل إسحاق، رئيُس 

قـــســـم الــــفــــّن الــــعــــام بــمــتــاحــف 

الفنية  الــلــجــنــة  رئـــيـــُس  قــطــر، 

واألعــمــال  المجسمات  بلجنة 

الــفــنــيــة، إلـــى أهــمــيــة الــتــعــاون 

ــــيــــن الــــجــــهــــات  ــــمــــشــــتــــرك ب ال

لتحقيق  المختلفة  الحكومية 

تّم  حيث  المشتركة،  األهــداف 

الــعــمــل عــلــى جــــذب وإشـــــراك 

أكبر عدٍد ممكن من الفنانين 

والــمــبــدعــيــن لــلــُمــشــاركــة في 

وتجميل  تــطــويــر  مــشــروعــات 

وخلق  الدوحة،  وسط  منطقة 

طابع خاّص لها يجعلها متحًفا 

مفتوًحا غنًيا بأعمال الفنانين.

ـــــهـــــا، أّكـــــــــــدت  مـــــــــن جـــــهـــــت

المهندسُة سارة كافود، رئيسُة 

اإلشــراف  لجنة  في  التصاميم 

واألماكن  الطرق  تجميل  على 

توقيع  تــّم  أّنــه  بالدولة،  العامة 

عـــقـــود الــفــنــانــيــن الــقــطــريــيــن 

ألعمال  مبدئية  أفكار  لتقديم 

وجــداريــات  ومجسمات  فنية 

تعكس ُهوية قطر بعين أبنائها 

إلضافة بصمة الفنان القطرّي 

أنه  إلــى  الفــتــة  المنطقة..  فــي 

ســيــكــون هـــنـــاك عـــــدُة مــواقــع 

في  ومتفرقة  مختلفة  أخــرى 

سيتّم  ـــة،  ـــدول ال أرجـــــاء  جــمــيــع 

بالتزامن  الحًقا  عنها  اإلعــالُن 

للمشاريع  الزمنّي  الجدول  مع 

متاحف  مــع  بالتنسيق  وذلـــك 

قطر والبلدية ووزارة الثقافة.

حسن  الفنان  صّرح  بــدوره، 

الـــمـــال بــــأّنــــه ســيــعــمــل جـــاهـــًدا 

لــتــقــديــم عــمــل فــنــي يــتــنــاســب 

للمشروع،  الممّيز  الطابع  مع 

الفنية  األعـــمـــال  إّن  وأضـــــاف 

الــــتــــي ســـيـــتـــّم تـــنـــفـــيـــُذهـــا فــي 

تــــلــــك الــــمــــنــــاطــــق، يــــجــــب أن 

يــتــم تــصــمــيــمــهــا لــتــتــكــامــل مع 

وتجذب  بها  الُمحيطة  البيئة 

ـــــــزوار إلـــيـــهـــا. بــيــنــمــا أعـــرب  ال

ــمــالــك، عن  ــاُن ســلــمــان ال ــفــن ال

سعادته بدعم اللجنة للفّنانين 

الــقــطــريــيــن وإشــــراكــــهــــم فــي 

فنية  وأعمال  جداريات  تنفيذ 

فـــي مــنــاطــق هــامــة بــالــدولــة، 

لتوقيع  بــدعــوتــه  فــخــره  وعـــن 

هـــذا الــعــقــد لــتــقــديــم خــدمــات 

فنية وثقافية وفكرّية ُمتعّلقة 

الفنية  والمجسمات  بالفنون 

الــــتــــي تـــتـــمـــاشـــى مـــــع طــبــيــعــة 

علي  الفنان  أّكد  بينما  المكان، 

حــســن الــجــابــر، عــلــى ضـــرورة 

دراسة المواقع الُمقترحة جيًدا 

تتكامل  فنية  أعــمــال  لتقديم 

لتجميل  مًعا  وسنعمل  معها، 

وطـــنـــنـــا الـــحـــبـــيـــب. بــــدورهــــا، 

أشارت الفنانة وفيقة العيسى، 

لــتــثــقــيــف الـــجـــمـــهـــور بــأهــمــيــة 

إلضفاء  الفنية  األعمال  وجــود 

للطرق  مــمــّيــز  جــمــالــي  طــابــع 

تُساهم  أّنــهــا  كما  والــســاحــات، 

في ربط العمل الفني بالمكان 

محمد  الفنان  وأوضــح  ذهنًيا. 

قــطــر  لـــــدولـــــة  أّن  الـــعـــتـــيـــق، 

ُهــويــتَــهــا الــمــمــيــزَة ومــوروثــهــا 

الــثــقــافــي الـــفـــريـــد، ولـــــذا فـــإّن 

تنفيذ مجسمات وأعمال فنية 

لــهــا عــالقــة بــهــذه الــُهــويــة في 

بالتأكيد،  ســيــعــّزز،  ساحاتها، 

بينما  العام.  الجمالي  المظهر 

عّبرت الفنانة جميلة آل شريم 

عـــن فــخــرهــا بـــوجـــود الــعــديــد 

والفنّية  الثقافّية  األماكن  من 

الــتــي تــعــكــس اهـــتـــمـــاَم الــدولــة 

الوطنّي  قطر  كمتحف  بالفّن، 

والــمــتــحــف اإلســـالمـــّي وســـوق 

واقف.

 تزييــن معــالم قطـــر بأعمـال المبدعيــن المحـلييـن
 ضمن مشروعات تطوير وتجميل وسط الدوحة والكورنيش

علي حسن الجابر محمد العتيقجميلة آل شريمسلمان المالكوفيقة سلطانحسن المال

من األعمال الفنية على كورنيش الدوحة- أرشيفية

ع ميم ع

الذخيرة  مــركــُز  قـــّدم   :]  - الــدوحــة 
لــلــفــتــيــات الــتــابــع لـــــوزارة الــثــقــافــة والــريــاضــة 
ورشة في تحليل رسوم األطفال للمدربة هيا 
الكعبي تّم توجيُهها لألمهات بغرض التعرف 
عــلــى اتــجــاهــات ومــيــول األطـــفـــال، وطريقة 
على  الــقــدرة  عنه  يــتــوّلــد  مــا  لــألمــور  نظرهم 
وتوجيههم،  معهم  سليمة  بــصــورة  التعامل 
كما أتاحت الورشُة الفرصة الكتشاف مواهب 
األطــــفــــال مـــن خــــالل إطـــــالع أولــــيــــاء األمــــور 
إخــراج  على  وحّثهم  ُمتابعتهم  طريقة  على 
مـــا لــــدى أطــفــالــهــم مـــن مـــواهـــب وقـــــدرات، 
كــمــا فــــردت الـــورشـــة مــســاحــة لــلــحــديــث عن 
وتشجيعهم  الموهوبين،  األطفال  مع  التعامل 

عــلــى االســتــمــرار قــدًمــا فــي طــريــق اإلبــــداع، 
لألمهات  كبيٌر  إيجابٌي  تأثيٌر  للورشة  وكــان 
ــهــا أُقــيــمــت بطريقة  الــمــشــاركــات، خــاصــًة أّن
تفاعلية على منصة المركز على اإلنستجرام، 
وهو ما مّكن الُمتابعين على التعامل بصورة 
التعليقات  وإرســـــال  الــمــدربــة  مـــع  مــبــاشــرة 
والــنــقــاش  عليها  الــــرّد  لــيــتــّم  واالســتــفــســارات 
حـــول الــعــديــد مــن األمــــور الــتــي تـــوّلـــدت من 
يقّدم  أن  المنتظر  ومــن  هــذا،  األسئلة،  تلك 
في  التفاعلية  األنشطة  مــن  الــمــزيــَد  الــمــركــُز 
كافة  اتباع  مع  االستمرارية  على  حرصه  ظّل 
في  الُمساهمة  لتجّنب  االحترازّية  اإلجــراءات 

تفّشي كورونا.

الدوحة- [: في إطار جهودها لدعم 
اإلجـــــراءات االحــتــرازيــة الــتــي أقــّرتــهــا اللجنة 
الــعــلــيــا إلدارة األزمـــــات مــن أجـــل الــحــّد من 
تــفــّشــي فــيــروس كـــورونـــا، خــّصــصــت مكتبة 
قــطــر الــوطــنــيــة مــحــطــات خــارجــيــة إلعــــادة 
الكتب المستعارة، وذلك بالقرب من المدخل 
الرئيسّي للمكتبة ومتاحة على مدار الساعة، 
من أجل التيسير على جمهور المكتبة، حيث 

إمكانية  ــلــزّوار  ل الــذاتــيــة  الــخــدمــة  هــذه  تتيح 
من  لـــلـــنـــزول  الـــحـــاجـــة  دون  الــكــتــب  إعــــــادة 
المكتبة  أعلنت  أخـــرى،  جهة  مــن  الــســيــارة. 
مّرة  أبوابها  فتح  إعادة  على  حالًيا  تعمل  أنها 
أخرى يوم ١٥ يوليو الجاري، مع التقليل من 
بــعــض الــخــدمــات الــمــقــّدمــة لـــلـــزّوار، بهدف 
الحفاظ على سالمة الزّوار، وسالمة موظفي 

المكتبة.

 ورشة لرسوم األطفال بالذخيرة للفتيات

 المكتبــة الوطنيـــة تطــلق
 خــدمـة إعادة الكتب الذاتيـة

الملتقى  استضاف   :] الدوحة- 
الـــقـــطـــرُيّ لــلــمــؤلــفــيــن ضــمــن فــعــالــيــات 
مبادرة «أدب الطفل» الكاتبتَين منيرة 
الــرمــيــحــي  غـــانـــم  ودالل  الـــرمـــيـــحـــي، 
الســـتـــعـــراض تــجــربــتَــيــهــمــا فـــي الــكــتــابــة 
قناة  عبر  حــّي  بــّث  فــي  وذلـــك  للطفل، 
هذا  وفـــي  بالملتقى.  الــخــاصــة  يــوتــيــوب 
إلى  الرميحي  منيرة  أشـــارت  الــســيــاق، 
أّن الكتابة في هذا المجال كانت شغفها 
منذ الطفولة بفضل األجواء الثقافية التي 
ترعرعت فيها، وساعدها تخصصها في 
مداركها  توسيع  على  الداخلّية  الهندسة 
مختلفة  ثقافات  على  والتعّرف  العقلية 
فمزجت الشغف بالفّن وترجمتهما في 
جامعة  بــدار  لعملها  كــان  كما  أعمالها، 
في  كبيٌر  دوٌر  للنشر  خليفة  بــن  حمد 
توجهها نحو الكتابة، السيما أنها تقضي 
يومها في العمل بين الكتب التي تحيط 
الثقافية  البيئة  أن  مؤكدًة  وتلهمها،  بها 

دائًما ما تكون حافًزا لإلبداع والتطوير. 
إعـــداد  فــي  تجربتها  عــن  تــحــدثــت  كــمــا 
أوضحت  حيث  للكتابة،  ورش  وتقديم 
لــدى  الـــقـــراءة  ثــقــافــة  لنشر  تسعى  أنــهــا 
الجميع، واستقطاب الكتاب والُمبدعين 
أما  ورش،  لتقديم  والــعــرب  القطرّيين 
بخصوص الورش التي تقّدمها هي فهي 
موجهة لألمهات أو غالبًا لألطفال، كما 

أوضحت أنها تعتبر زيارة المدارس من 
بها،  تقوم  التي  الثقافية  األنشطة  أهــم 
ألنها فرصة الكتشاف المواهب، فكانت 
اهتمام  إيالء  المدرسة  إدارة  من  تطلب 
خـــاص بــالــطــالب الــمــوهــوبــيــن وتشجيع 
من  طموحهم.  مساندة  على  عائالتهم 
الرميحي،  دالل  الكاتبة  قالت  جانبها، 
القراءة  تحب  إنها  سنة،   ١٤ تبلغ  والتي 

على  ساعدها  الـــذي  األمـــر  والمطالعة، 
أنها  كــمــا  الــكــتــابــة،  فــي  قــدراتــهــا  تنمية 
لقيت أجواًء مشجعًة في المنزل للكتابة 
اكتشفت  أنها  مــؤكــدًة  مبكرة،  ســّن  فــي 
موهبتها من سّن العاشرة، وأن والدتها 
بتأطيرها  قــامــت  الــرمــيــحــي»  «مــنــيــرة 
وتوجيهها لصقل الموهبة، كما شّجعتها 
على إصدار قصة بعد أن كانت متخّوفة 
ساندها  كما  الـــقـــّراء،  أفــعــال  ردود  مــن 
َجّدها الكاتب سعد الرميحي الذي تعتبره 
قدوًة لها. وحول أهمية مواقع التواصل 
إّنها  الرميحي  دالل  قالت  االجتماعي، 
للتعريف  مجال  فهي  حدين،  ذو  ســالٌح 
موهبتها  وإخـــراج  وإمكاناتها  بأعمالها 
الممكن  مــن  الــوقــت  نفس  وفــي  للعلن، 
أن تتعّرض لالنتقادات السلبية المحبطة 
لكنها  العزيمة،  يثّبط  قد  الــذي  والتنّمر 
تــحــاول دائـــًمـــا االســتــفــادة مــن الجانب 

اإليجابّي منها.

 تواصــل فعاليــات مبــادرة أدب الطفـل

ً

الدوحة- هيثم األشقر: 

أعربت مؤسسُة الدوحة لألفالم عبر 
التواصل  وسائل  على  الرقمية  منصاتها 
االجــتــمــاعــي عـــن ســعــادتــهــا الخــتــيــار ٧ 
عبر  الــمــؤّســســُة  دعمتها  عــربــيــة  أفـــالم 
المشترك،  والتمويل  المنح،  برنامَجي 
ــا عــبــر مــنــّصــة الــتــرفــيــه  لــلــعــرض قــريــبً
الــمــنــزلــي «نــتــفــلــيــكــس»، وهـــو مــا يــؤّكــد 
مؤسسة  تلعبه  الـــذي  الــهــام  ـــدور  ال على 
الدوحة لألفالم في دعم صناعة السينما 
العربية، وتسليط الضوء على المخرجين 
الُمبدعين ليتمّكنوا من سرد قصصهم، 
خــالل  مــن  اإليــجــابــي  التغيير  وإحــــداث 
هي  السبعة  واألفــــالم  األفــــالم.  صناعة 
نادين  اللبنانية  للمخرجة  نــاحــوم  كفر 
نعيش»  «بيك  التونسي  والفيلم  لبكي، 

وفيلم  الـــبـــرصـــاوي،  مــهــدي  لــلــمــخــرج 

للمخرج  «واجـــب»  الفلسطيني  الــدرامــا 

آن ماري جاسر، والفيلم التونسي «على 

كف عفريت» للمخرجة كوثر بن هنية، 

للمخرجة  «بابيشا»  الجزائري  والفيلم 

مونيا مدور، والفيلم المغربي «صوفيا» 

وأخــيــًرا  مــبــارك،  بــن  مريم  للمخرجة 

الفيلم السوداني «ستموت في العشرين» 

للمخرج أمجد أبو العال.

المؤّسسة  أعلنت  أخـــرى،  جهة  مــن 

عــن غــلــق بـــاب الــتــقــّدم لــبــرنــامــج المنح 

لــــــــدورة الـــربـــيـــع مــــســــاء أمـــــــس، حــيــث 

يــقــّدم الــبــرنــامــُج دعــًمــا مــالــًيــا وإبــداعــًيــا 

ــيــيــن  لــلــمــخــرجــيــن الــقــطــريــيــن والــدول

األولــى  مشاريعهم  على  يعملون  الذين 

أو الثانية والُمخرجين ذوي الخبرة في 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

روائــيــة،  أو  قصيرة  أفــالًمــا  كانت  ســـواًء 

التأهل،  معايير  إلـــى  بــاالســتــنــاد  وذلـــك 

كما يُتيح البرنامج فرَص الدعم المالي 

ومسلسالت  التلفزيونية  للمسلسالت 

الويب التي يشرف عليها كّتاب سيناريو 

ومـــخـــرجـــون وُمـــنـــتـــجـــون مـــن الــشــرق 

األوسط وشمال إفريقيا باالستناد أيًضا 

إلى معايير التأهل.

ـــــهـــــدف مــــنــــح تــــطــــويــــر األعــــمــــال  وت

الـــروائـــيـــة الــتــلــفــزيــونــيــة والــُمــســلــســالت 

كّتاب  مساعدة  إلــى  اإلبداعية  الوثائقية 

في  المستقّلين  السيناريو/ الُمنتجين 

الـــوطـــن الــعــربــي عــلــى تــطــويــر مــحــتــوًى 

تــســلــســلــيٍّ يــمــكــن تــســويــُقــه فـــي األســــواق 

والــمــســمــوع،  الــمــرئــي  للمنتج  الــعــالــمــيــة 

بــيــنــمــا تــكــفــل مــنــح مــســلــســالت الــويــب 

اإلبداعية  الوثائقية  والسالسل  الروائية 

دعًما للمخرجين/ المنتجين المستقلين 

في الوطن العربي لتمويل إنتاج محتوًى 

تسلسليٍّ أصلّي لمنصات اإلنترنت.

٧ أعمال عربية تعرض على «نتفليكس»
عبر برامجها التمويلية «الدوحة لألفالم»  دعمتها

فّنانون: 

الدولة 

تُولي 

اهتماماً 

كبيراً بالفنون 

والثقافة
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فنون وثقافة

الدوحة- هيثم األشقر:

ــــارة  نــظــمــت هــيــئــة مــتــاحــف قــطــر زي

الثقافة»،  إلى  «بطاقتك  برنامج  ألعضاء 

مـــن أجــــل مــشــاهــدة تــعــشــيــش الــســالحــف 

شاطئ  فــي  المنقار»  «صقرية  البحرية 

والبحرية  البرية  األنــواع  ورصد  فويرط، 

للدولة  قومية  ثــروة  باعتبارها  الــنــادرة، 

الــزيــارة  هــذه  وتــأتــي  الــقــادمــة،  ولألجيال 

كــــــأول جـــولـــة مـــيـــدانـــيـــة تــنــظــمــهــا هــيــئــة 

مــتــاحــف قــطــر بــعــد إعــالنــهــا إعــــادة فتح 

الــمــتــاحــف والــمــواقــع الــتــراثــيــة، والــتــزاًمــا 

وزارة  وضعتها  التي  التوجيهية  بالمبادئ 

بوجود  المتاحف  سمحت  العامة،  الصحة 

ــــــــزوار فــــي جــولــة  عـــــدد مــــحــــدود مــــن ال

البلدية  وزارة  جهود  على  خاللها  تعرفوا 

والـــبـــيـــئـــة مــــن خــــالل مــــشــــروع «حــمــايــة 

الــســالحــف الــبــحــريــة صــقــريــة الــمــنــقــار»، 

والـــــذي يـــهـــدف إلــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى هــذا 

الـــنـــوع الــــنــــادر الـــمـــهـــدد بـــاالنـــقـــراض في 

الــســواحــل الــشــمــالــيــة لـــدولـــة قــطــر (راس 

لـــفـــان، حــويــلــة، الــجــســاســيــة، الــمــرونــة، 

فــويــرط، الــغــاريــة، الــمــفــيــر) وكــذلــك في 

حالول)،  شراعوه،  ركن،  تيس،  (أم  جزر 

الخبراء  مــن  مجموعة  تشرف  حين  فــي 

والــمــخــتــصــيــن بـــــإدارة الــحــمــايــة والــحــيــاة 

الــفــطــريــة بـــــوزارة الــبــلــديــة والــبــيــئــة على 

شاطئ  في  الصلة  ذات  بالدراسات  القيام 

فــويــرط بــالــتــعــاون مــع فــريــق مــن مركز 

يتم  حيث  قطر.  بجامعة  البيئية  العلوم 

السالحف  حماية  مــشــروع  تنفيذ  ســنــويــاً 

الشاطئ  بإغالق  فويرط  بشاطئ  البحرية 

إلى  أبــريــل  أول  مــن  الفترة  خــالل  كــامــالً 

القرار  إلى  استناداً  وذلــك  أغسطس،  أول 

السالحف  عــلــى  الــحــفــاظ  بــشــأن  الـــــوزاري 

والطيور البحرية من االنقراض، كما يتم 

رصد عمليات تعشيش السالحف البحرية 

صــقــريــة الــمــنــقــار الــمــهــددة بــاالنــقــراض 

القياسات  وأخــذ  والــجــزر،  الــشــواطــئ  فــي 

الالزمة ونقل األعشاش، على أن يتم في 

من  كبيرة  أعـــداد  إطـــالق  الــمــوســم  نهاية 

صغار السالحف وإعادتها إلى البحر.

أعلنت  قطر»  «متاحف  أن  إلــى  يشار 

مـــؤخـــراً عــن تــوســيــع بــرنــامــج «بــطــاقــتــك 

جديدتين  فئتين  بإضافة  الثقافة»  إلــى 

لــلــبــرنــامــج هــمــا «بــطــاقــتــك إلـــى الــثــقــافــة 

لــلــمــعــلــمــيــن» و«بـــطـــاقـــتـــك إلــــى الــثــقــافــة 

دعم  منح  شأنه  مــن  مــا  وهــو  للطالب»، 

قطر،  فــي  والــطــالب  للمعلمين  إضــافــي 

إضافية  مزايا  من  االستفادة  عن  فضالً 

متاحف  فــي  التعليمية  الــخــدمــات  مــثــل 

ومجموعة  العمل،  ورش  وفــرص  قطر، 

ــبــرامــج اإلبـــداعـــيـــة الــمــبــتــكــرة عبر  مـــن ال

اإلنترنت - جميعها مجانية.

ــتــيــح مـــبـــادرات «بــطــاقــتــك إلــى   كــمــا تُ

الثقافة» فرًصا قّيمة للمعلمين والطالب 

لــتــجــربــة أفـــضـــل الــمــعــلــومــات والـــمـــوارد 

والبرامج التعليمية واالستفادة منها. وقد 

الجديدتين  الباقتين  مــزايــا  تصميم  تــم 

بـــكـــل عـــنـــايـــة إلتــــاحــــة فــــرصــــة الــــدخــــول 

شــبــه الــحــصــري واالســتــمــتــاع بــالــتــجــارب 

الثقافية في متاحف قطر، والمجموعات 

والــمــقــتــنــيــات واألعــــمــــال الــفــنــيــة، فــضــالً 

الفنية  المجموعات  روائـــع  مشاهدة  عــن 

ومــعــايــشــة تـــجـــارب ثــقــافــيــة فـــريـــدة من 

نوعها.

«بطــاقتك إلى الثقـافة» يعــود لجـوالته المـيدانية
في زيارة للسالحف البحرية في شاطئ فويرط

مــوقــع  يـــطـــلـــق   :] الدوحة- 
لمعهد  الــتــابــع  اإللـــكـــتـــرونـــي  الــتــعــلــيــم 
ـــافـــذة تــفــاعــلــيــة  الـــجـــزيـــرة لـــإلعـــالم ن
البيانات»  «صــحــافــة  بــعــنــوان  جــديــدة 
من  ابــتــداًء  والخميس  األربــعــاء  يــومــْي 
السادسة مساًء بتوقيت مكة المكرمة.

أستاذة  النافذة،  هذه  في  وتحاضر 
الصحافة  بمعهد  الــبــيــانــات  صــحــافــة 
وعــــلــــوم األخــــبــــار بـــتـــونـــس الـــدكـــتـــورة 
النافذة  هذه  وستُعّرف  الكعلي.  أروى 
وأساليب  البيانات  بصحافة  المباشرة 
الــبــحــث عــن بــيــانــات مــوثــوقــة وآلــيــات 

واستخراجها.  جمعها 
عبر  الكاذبة  األخبار  لتفشي  ونظراً 
شــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت، ســتــركــز الــمــدربــة 

مع  التعامل  في  الذهبية  القواعد  على 
التحقق  وضــــرورة  الــبــيــانــات  مــصــادر 
ستوضح  كــمــا  ودّقــتــهــا.  صــحــتــهــا  مــن 
ـــانـــات الــتــي  ـــي ـــب أســــاســــيــــات تــحــلــيــل ال
قائمة  قصة  إنتاج  وخطوات  جمعناها 

البيانات. على 
في  للمشاركين  المدربة  وستقدم 
تساعد  عملية  تــمــاريــن  الــنــافــذة  هــذه 
عــلــى تــوضــيــح كــل الــجــوانــب الــنــظــريــة 
النافذة  وستكون  بالموضوع.  الخاصة 
 «ZOOM» تــطــبــيــق  عـــبـــر  مــنــقــولــة 
شخص-   ٥٠٠ بمشاركة  يسمح  -الذي 
وبــــث حــــّي عــلــى صــفــحــتــْي فــيــســبــوك 
الجزيرة  ومعهد  اإللكتروني  التعليم 

لإلعالم.

«صحافة البيانات» نافذة
مــبــادرة  تفاعلية لمعهد الجزيرة  أعــلــنــت   :] الدوحة- 

في  مسابقة  إطــالق  عن  تقرأ»  «قطر 
الــكــتــابــة اإلبـــداعـــيـــة ورســـــم الــقــصــص 
الــمــؤلــفــة مـــن صــفــحــة واحــــــدة حــول 
نشر  يــتــم  أن  عــلــى  األســـــرة،  مـــوضـــوع 
جميع  مع  ومشاركتها  الفائزة  القصة 
أعــــضــــاء بـــرنـــامـــج الـــــقـــــراءة لــلــعــائــلــة، 
وأتــــاحــــت الــمــســابــقــة قـــبـــول الــتــقــديــم 
ــغــتــيــن الـــعـــربـــيـــة واإلنـــجـــلـــيـــزيـــة،  ــل ــال ب
عــلــى أن تــرســل طــلــبــات الــتــقــديــم قبل 
حــلــول ١٥ يــولــيــو الـــجـــاري، مــع شــرط 

الــقــصــة  تــــكــــون  أن 
متناسبة  والــرســوم 
مــــع ورقــــــة واحـــــدة 
 A٤k حــــجــــم  مــــــن 
ــــم اإلعــــــــالن  ــــت وســــي
عـــن الـــفـــائـــزيـــن في 
يوليو.   شــهــر  أواخـــر 
هــذا وتــضــع مــبــادرة 
«قــطــر تـــقـــرأ» قــوة 

مجتمعنا  قلب  في  وروايتها  القصص 
تفاعلية  مفاهيم  خــالل  من  النابض، 

مــصــمــمــة خــصــيــًصــا 
لــــــتــــــتــــــمــــــاشــــــى مــــع 
يعيش  التي  الكيفية 
حياتهم،  الناس  بها 
لــتــغــمــر الــــنــــاس فــي 
ثــــقــــافــــة الـــــــقـــــــراءة، 
وتـــبـــيـــن لـــهـــم مـــدى 
ســــهــــولــــة الــــتــــواصــــل 

معها.
 وتــســعــى مــؤســســة قــطــر مــن خــالل 
مبادرة «قطر تقرأ» إلى إنماء وإزكاء 

حــــب الـــــقـــــراءة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــبـــالد 
بطريقة شاملة وجذابة ومالئمة. 

وهــدفــهــا هـــو تــوعــيــة ســـكـــان دولـــة 
والــثــقــافــات  األعــمــار  جميع  مــن  قــطــر 
لحياتنا  الــقــراءة  بأهمية  والخلفيات 
ومـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا، وكـــيـــف يــمــكــنــهــا أن 
تفضي  معرفية  رحــلــة  فــي  تــأخــذهــم 
بـــهـــم إلــــى اهـــتـــمـــامـــات ومـــوضـــوعـــات 
طرق  على  وتــدّلــهــم  جــديــدة،  وأفــكــار 
مناظير  مـــن  الــعــالــم  لـــرؤيـــة  جـــديـــدة 

مختلفة.

«قطر تقرأ» تطلق مسابقة للكتابة اإلبداعية

والروائي  الكاتب  ينظم   :] الدوحة- 
عمر المير يوم ٢٤ يوليو الجاري، عبر حسابه 
على منصة انستجرام، جلسة نقاشية عن آخر 
في  وذلــك  الحريق»،  «فصل  األدبية  أعماله 
الدوحة،  بتوقيت  مساًء  التاسعة  الساعة  تمام 
نعيشه  الــذي  الصراع  الرواية  أحــداث  وتجسد 
مع الواقع والمجتمع وهو ما تسبب في حالة 
الغضب واشتعال فتيل الحقد الذي جعل من 
الــحــريــق فــصــالً مـــن فــصــول الــســنــة، وتـــدور 
بعد  ذي  اجتماعي  إطــار  فــي  الــروايــة  أحـــداث 
إنساني، حيث تعرضت الرواية لقضايا عديدة 

والشباب،  والمرأة،  والمجتمع  األسرة  تخص 
والمتمثل  للغاية،  مهم  موضوع  في  وخاضت 
في قضية العدالة االجتماعية، حيث صورت 
منحها  ما  وهو  للشخصيات  النفسي  الصراع 
واقــعــيــة، ومــن أبـــرز الــظــواهــر الــتــي تناولتها 
على  وتأثيره  العادل  غير  الــزواج  هو  الرواية 
األبناء، فضالً عن طرحها لقضية التفريق بين 
الحبيبين بسبب العوائق المادية واالجتماعية. 
يشار إلى أن الرواية تم تدشينها في النسحة 
األخيرة من معرض الدوحة الدولي للكتاب، 

وهي من إصدار دار روزا للنشر.

جلسـة نقـاشـية لروايـة 
«فصـل الحـريـق» 

المير خالل حفل توقيع رواية «فصل الحريق» 

صــوت  إذاعــــة  تــواصــل   :] الدوحة- 
مواقع  على  الرقمية  منصاتها  عبر  الخليج 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي اســـتـــعـــراض مــســيــرة 
أبــــرز نــجــوم الــمــوســيــقــى الـــذيـــن أثـــــروا في 
حلقات  خـــالل  مــن  وذلـــك  الــقــطــري،  الــفــن 
«نــوســتــالــيــجــا األغـــنـــيـــة الـــقـــطـــريـــة»، حــيــث 
فرج  الراحل  بالفنان  الثالثة  الحلقة  تحتفي 
القامات  أهم  من  يعد  والــذي  عبدالكريم، 
في   ١٩٤٩ عــــام  ولــــد  الــقــطــريــة،  الــغــنــائــيــة 
شعبياً  مطرباً  والده  كان  حيث  فنية،  أسرة 
شــهــيــراً، ومـــن هــنــا بـــدأ عــشــقــه لــلــغــنــاء منذ 
وكان  الموسيقية،  موهبته  وظهرت  صغره 
يحلم بامتالك عود والده، لكن األخير كان 

الطويلة  فرج  معاناة  وبعد  بشدة،  معارضاً 
وهــو  تمكن «ســبــيــج»  والــــده،  مــمــانــعــة  مــن 
الستينيات  في  الشعبية   األغنية  كتاب  أشهر 
هي  أغنية «نورة»  فكانت  والده،  إقناع  من 
كلمات  من  األولــى  عبدالكريم  فــرج  أغنية 
لم  والــتــي  والــده،  وتلحين  نفسه،  «سبيج» 
زادته  لكنها  تنتشر،  ولم  نجاح  أي  له  تحقق 

الغناء. عالم  اقتحام  على  إصراراً 
١٩٦٨ انــضــم إلـــى «فــرقــة األضـــواء  وفـــي 
مطرباً  اختياره  بالفعل  وتم  الموسيقية»، 
وكــان  فيها،  المسجلين  المطربين  ضمن 
عبدالعزيز  الموسيقار  وقتذاك  بينهم  من 
ناصر، الذي شكل معه الحقاً ثنائياً متناغماً 

في  وبنجاحه  القطرية،  الموسيقى  دنيا  في 
القطرية  اإلذاعـــة  احتضنته  الفرقة  دخــول 
عبر  ليقدم   ،١٩٦٨ عــام  فــي  تأسيسها  بعد 
قلبي  «تحطم  أغنيته  األولــى  للمرة  األثير 
ألــحــان  مـــن   ١٩٨٨ عــــام  فـــي  شـــانـــه»  عــلــى 

سالم. عبداهللا  وكلمات 
صاغها  الــتــي  ومســير»  «ولــهــان  وأغنية 
وكتب  ناصر،  عبدالعزيز  الموسيقار  لحناً 
خليفة  آل  راشــد  بــن  عيسى  الشيخ  كلماتها 
رحـــمـــه  اهللا، وهـــي الــتــي صـــعـــدْت بـــه إلــى 
الــســمــاء وحــقــقــْت لــه الــنــجــومــيــة، لــيــس في 
الــبــالد  مختلف  فــي  وإنــمــا  فــحــســب  الــخــلــيــج 

المهجر. ودول  العربية 

«نوســــتاليــجا» تحــــتـــفي
 بالفــنـــان فـــرج عبـــدالكريم

ـــر ـــط ـــــــــي ق ــــــــــالب ف ــــــــــط ــــن وال ــــي ــــم ــــل ــــع ــــم ــــل ــــــــاً ل ــــــــي «الــــــــمــــــــتــــــــاحــــــــف» تــــــــقــــــــدم دعـــــــــمـــــــــاً إضــــــــاف
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الغرور.. مرض من نافذة الحياةمن نافذة الحياة
يتفاقم!

النفس،  فــي  المبالغة  الثقة  الــغــرور، 
فــراغ،  على  مبنية  الثقة  هــذه  وتــكــون 
وغــالــبــاً مــا تــرتــبــط بــاألشــخــاص الــذيــن 
يـــفـــتـــقـــرون لـــإلمـــكـــانـــيـــات والـــــقـــــدرات 
والـــمـــهـــارات، ولــكــنــهــم مــرضــى بــوهــم 
الــعــظــمــة، ويــتــرافــق هـــذا الــشــعــور عــادة 
مــع شــعــور آخــر لــدى الــمــغــروريــن وهــو 
أقـــل شــأنــاً  أن مـــن حــولــهــم هـــم دائـــمـــاً 

منهم. 
الـــغـــرور هـــو عــكــس صــفــة الــتــواضــع، 
الــداخــلــي،  بالنقص  يــرتــبــط  مــا  وغــالــبــاً 
وهـــذا مــا يــحــاول أن يــخــفــيــه الــمــغــرور 
عــن أعــيــن الــنــاس.. وقــد يــكــون الــغــرور 
أكثر  وهو  الحياة،  مظاهر  من  مظهًرا 
مـــا يــصــيــب الــفــتــى الــمــراهــق أو الــفــتــاة 
هناك  أنَّ  أحّست  أو  أحّس  إذا  الجميلة، 
كان  ســواء  اآلخرين،  عن  يمّيزها  شيئاً 
هـــذا اإلحـــســـاس لـــه مـــا يـــبـــّرره أم كــان 

خيالهما! له  صّوره  وهم  مجرد 
الرجل  أعــمــار  أّن  نعلم  نحن  وبينما 
فرجولة،  فمراهقة،  طفولة،  خمسة: 
ثم  الـــزواج،  فــي  أم  العزوبية  فــي  ســواء 
أّنها  نجد  فالشيخوخة،  العمر،  منتصف 
ثم  طفلة  فهي  فقط،  ثالثة  المرأة  عند 
سّن  تبلغ  أن  إلى  أنثى  تبقى  حيث  أنثى 
الــشــيــخــوخــة عــنــدمــا تــفــشــل فـــي إخــفــاء 
تكون  لهذا  وجهها!،  على  السنين  آثــار 
فــتــرة الــغــرور عــنــد الــمــرأة أطـــول منها 
مرحلة  تنتهي  قــد  الــذي  الــرجــل،  عند 

المراهقة. بانتهاء  بالغرور  شعوره 
يصيب  آخـــر  غـــــروراً  هــنــاك  أنَّ  ـــو  ول
فــي الــطــور الــثــالــث من  الــرجــل أحــيــانــاً 
عمره، أّي في سّن النضوج، وهو غرور 
بفكره  يسمو  أّنه  يتصور  عندما  الفكر، 
ورأيه على فكر غيره من الناس! وقد 
أن يــصــدر هــذا مــن رجــل  يــبــدو غــريــبــاً 

والنضوج. الرجولة  مرحلة  بلغ 

أغــــوار  ســبــر  فـــي  ــنــا  تــوغــل نــحــن  وإذا 
ــنــفــس الــبــشــريــة، وجـــدنـــا أن  طــبــيــعــة ال
أو  فترة  في  بالغرور  يصاب  رجــل  كل 
العملية  حياته  فترات  من  أخــرى  في 
اتــصــاالً  يتصل  غـــرور  وهــو  والــفــكــريــة.. 
مــبــاشــراً بــطــمــوح اإلنـــســـان فـــي الــحــيــاة 
من  كثير  توصل  ما  الغرور  هذا  ولــوال 
إليه  توصلوا  ما  إلى  والعلماء  الباحثين 
مـــن اكــتــشــافــات عــلــمــيــة ومــخــتــرعــات 
أنـــقـــذت اإلنـــســـان وأحـــدثـــت ثـــــورة فــي 

البشري. الجنس  حياة 
يفرغ  أن  جونسون  يستطع  لم  حقيقة 
سنوات،  ثالث  في  قاموسه  إعــداد  من 
فــقــد اســتــغــرق مــن وقــتــه وعــمــره أكثر 
اســتــطــاع  أنــــه  إّال  ســـنـــوات،  ثــمــانــي  مـــن 
ما  إذا  قياسياً،  رقــمــاً  بذلك  يسجل  أن 
إصــدار  استغرقه  الــذي  بالوقت  قــورن 

الفرنسي!. القاموس 
ال  الغرور  من  آخر  لوناً  هناك  ولكن 
المرأة  غرور  بصلة.  الطموح  إلى  يمت 
قد  اهللا  أنَّ  تعرف  التي  تلك  الجميلة، 
حباها نصيباً أكبر من الجمال، فتفاخر 
أّنها  حتى  إظهاره،  في  وتبالغ  بجمالها، 
أّية  مع  الحديث  أو  الجلوس  عن  تترفع 
فإذا   .. وجماالً فتنًة  دونها  أخرى  امرأة 
مشيته،  فــي  الــطــاووس  حــاكــت  مــشــت 
تــجــلــس  إنـــهـــا  تــــصــــورت  جـــلـــســـت،  وإذا 
عــلــى عـــرش يــســمــو عــلــى كـــل مـــا عـــداه 
مـــن عــــروش. ولــكــن لــيــس مــعــنــى هــذا 
بالغرور،  تــصــاب  جميلة  امــرأة  كــل  أن 
يتمتعن  كن  نساء  عن  يحدثنا  فالتاريخ 
بــجــمــال آســـر، وبــالــرغــم مــن هــذا فقد 
العالم.  نساء  أقبح  من  تواضعاً  أكثر  كن 
وتـــقـــول الــبــاحــثــة الــنــفــســيــة مــارجــريــت 
متعبة؟»  أنــا  «لــمــاذا  كتابها  في  كــالرك 
الــتــي  هـــي  وحـــدهـــا  الــغــبــيــة  ـــمـــرأة  ال إّن 

بالغرور. تصاب 

بال عنوانبال عنوان
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مــنــذ والدتــــنــــا تـــم تــســمــيــتــنــا.. هــــذه هــي 
ومهما  نعود  ابتعدنا  مهما  وفطرتنا  أصولنا 
جبلنا  مــا  دائــــرة  فــي  أنــفــســنــا  نــجــد  اخــتــلــفــنــا 
ما  عن  ابتعدنا  ومهما  عليه،  وتعودنا  عليه 
ممارسات  مــن  بشخصياتنا  فــطــري  ال  هــو 
أنفسنا  وسنجد  حياتنا  بــآخــر  نــعــود  ولكننا 
من  وقــلــيــل  الشفقة  مــن  بكثير  كــاألطــفــال 

األخيرة. بانعدام  حقيقة  أو  الخيالء 
بالواقع فطرتنا هي الوحيدة التي ستظل 
ولــــن تــخــذلــنــا ولــــن تــخــونــنــا فــمــنــهــا خــلــقــنــا 
أفئدتنا  داخــل  نمضي  ومنها  تعلمنا  ومنها 
نحن  أم  نــحــن  نــحــن  هــل  نــتــســاءل،  وبــعــمــق 

مختلفون؟
يـــتـــســـاءل الـــعـــديـــد مـــنـــا بـــأســـئـــلـــة ال نــجــد 

بعض  بــداخــل  يــنــادي  شــيء  عليها..  اإلجــابــة 
يعيش  بالماء  السكر  كذوبان  أو  كاألنين  منا 
ــــوم نـــتـــذكـــره.. لـــكـــن تــكــمــن  مـــعـــنـــا، وكــــل ي
مــشــكــلــة بــمــيــقــات قــــدوم هـــذا اإلحـــســـاس، 
وواقـــعـــيـــا هـــــذا اإلحــــســــاس وهــــــذا الــضــيــف 
كالفطريات  يتواجد  بل  يستأذن  ال  جــريء 
وجوده وخاصة عندما نكون وحدنا،  معلناً 
محرمة  عالقة  لنا.. (ليست  ثالثاً  والشيطان 
بـــل خـــواطـــر وأفـــكـــار وهــــواجــــس) تــمــارس 
ونتساءل  نعود  حينها  الخيال!!  سحر  علينا 
نفسك  تعرف  هل  نحن؟..  من  أخرى  مرة 

هل أنا هو نفسي أم شخص آخر.
يــعــتــقــد الــكــثــيــر مــنــا بــمــعــرفــة نــفــســه حق 
بعيدون  نحن  الــحــال  واقــع  ولكن  المعرفة 

من  ذواتنا  لتقييم  نحتاج  أحيانا  البعد،  كل 
وقد  لتفسير  نحتاج  وأفعالنا..  أعمالنا  واقع 

اإلجابة!  نجد  وال  نتوه 
ـــــدراســـــة والـــعـــمـــل  أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة عــــن ال
تفسيرها  طــريــقــة  فــي  نــحــتــار  قــد  والــحــيــاة 

تناسبنا!  وهل  اخترناها  ولماذا 
مـــجـــرد أســئــلــة بــســيــطــة ولــكــنــهــا حــقــيــقــة 
مـــتـــاهـــات فـــي دواخـــلـــنـــا تــــدل عــلــى جــهــلــنــا 
بــالــكــثــيــر مـــن مــيــولــنــا وأهـــدافـــنـــا وأحــالمــنــا 

تعجبنا. ال  والتي  تعجبنا  التي  واألشياء 
هــــنــــاك مـــســـاحـــة شـــاســـعـــة بـــداخـــلـــنـــا ال 
مــوجــودة،  حتماً  لكنها  شيئاً،  عنها  نعرف 
ويجعلنا  ينتابنا  الــذي  الــشــعــور  مــصــدر  إنــهــا 
المعجزات،  صنع  على  وقادرين  متخيلين 

كـــاألحـــالم الــجــمــيــلــة بـــأن تــخــتــفــي الــحــروب 
ونجعل  الــفــقــر  عــلــى  ونــقــضــي  الــســالم  ويــعــم 
ـــداً لــلــجــمــيــع ســـــواء، وقــد  ـــل الــعــالــم قـــريـــة وب

مختلفة. بطرق  وللحياة  للحب  نحتاج 
يــبــحــر  أن  مـــنـــا  لـــكـــل  يـــمـــكـــن  ـــخـــالصـــة  ال
يفهم  أن  ويحاول  ويكتشفها  نفسه  بأعماق 
اكــتــشــاف  جـــداً  وضــــروري  هــو  مــن  حقيقة 
داخــل  العميقة  المظلمة  الــمــســاحــات  تــلــك 
تعرف  أن  الضروري  من  روحــه..  متاهات 
صندوقا  تكون  قد  يدري  ومن  أكثر  نفسك 
مـــن الــمــفــاجــآت والــــثــــروات لـــم تــكــتــشــفــهــا 
فحاول  وتعيشها  تكتشفها  حين  وستسعد 
من  الــمــغــامــرة  هــذه  تستحق  أنفسنا  حــقــاً، 

وراحتنا. سعادتنا  أجل 

هل تعرفون أنفسكم؟

مـــوجـــودة ـــمـــاً  حـــت ــا  ــه ــن ــك ل ـــاً  ـــئ شـــي عــنــهــا  نـــعـــرف  ال  ـــا  ـــن بـــداخـــل شـــاســـعـــة  مـــســـاحـــة  هـــنـــاك  من خارج الحدودمن خارج الحدود 

إيمان آل إسحاقإيمان آل إسحاق

Emy٢٢alishaq@gmail.com

عبدالكريم البليخعبدالكريم البليخ

الغرور عكس التواضع وغالباً ما يرتبط بالنقص الداخلي

شــاورمــا 
أم فــالفــل

أَو كلما 
اشتهيت 
اشتريت 

بعض  عــلــّي  يــتــكــّرر  عــامــة  صحة  خبيرة  أنــي  بما 
األسئلة من الناس، وتزيد استفساراتهم عن خيارات 
الطعام الصحّي أو األطعمة الُمتداولة بين الناس في 
البعض  ُيعطيه  ال  قد  بسيط  تغّير  يوجد  المطاعم. 
فرقاً  سُتحدث  أنها  تأكد  لكن  األهمية،  من  الكثير 
كــبــيــراً وُمـــؤثـــراً عــلــى صــحــتــك فـــي الـــمـــدى الــقــريــب 
هي  الصحّية  الحياة  مفتاح  أن  دائًما  وتذكر  والبعيد، 

االختيارات الصحيحة.
إًذا ما هو األفضل.. سندويش فالفل أم سندويش 

شاورما؟؟.
لّما بحثت عن أصل الفالفل وجدت أنهم اختلفوا 
في تحديد موطن الفالفل فمنهم من يقول الفالفل 
وآخرون  لبنانية  الفالفل  يقول  من  ومنهم  مصرية 
االختالفات  عن  النظر  وبغض  تركية،  إنها  يقولون 
في أصل الفالفل إال أننا اتفقنا أنها أكلة شعبية قديمة 
جداً ولذيذة ورخيصة الثمن يأكلها األغنياء والفقراء. 
 أمـــا أصـــل الــشــاورمــا فــأصــلــهــا تــركــي وقـــد بــدأت 
قصة الشاورما عام ١٨٧٠ في «بورصة» عندما قام 
طولي  بشكل  اللحم  شــرائــح  بوضع  إسكندر  الشيف 

على سيخ معدني يدور حول النار لينضج.
البسيطة..  الُمقّدمه  هــذه  بعد  سؤالنا  إلــى  نرجع   

أيهما أفضل الفالفل أم الشاورما؟ 
إذا قمنا بمقارنة السعرات الحرارية لكل منها:

الفالفل ٣٣٣ سعرة حرارية 
الشاورما دجاج ٢١٥ سعرة حرارية 

تــمــنــيــت لـــو كــــان األمـــــر يــقــتــصــر عــلــى الــســعــرات 

الحرارية فقط، لكن الفالفل تحتوي على مرة وثلث 
من الدهون الموجودة في الشاورما. 

الفالفل تحتوي على ١٨ جراًما من الدهون منها 
٢.٨ من الدهون الُمشبعة ، أما الشاورما تحتوي على 
١٣ جراًما من الدهون منها ٢.٥ جراًما من الدهون 

المشبعة.
ــــى مــحــتــوى عـــــاٍل مـــن الـــصـــوديـــوم  بـــاإلضـــافـــة إل

بالفالفل طبعاً ُمقارنة مع الشاورما. 
خاصة  والدهون  الحرارية  السعرات  ارتفاع  ُيعد   
بالزيت  العميق  القلي  مــن  بالفالفل  منها  المشبعة 
في  تبديله  تم  ومتى  جودته  مــدى  أعــرف  ال  (الــذي 
وتزيد  الفالفل  حبات  له  تتعّرض  والذي  مرة)  آخر 
من كمية الدهون وبالتالي كميه السعرات الحرارية. 
أمـــا الــبــروتــيــن الــــذي ُيــســاهــم فــي بــنــاء الــعــضــالت 
على  الــشــاورمــا  فتتفوق  وتجديدها  الجسم  وخــاليــا 

الفالفل.
 وتـــحـــتـــوي الـــفـــالفـــل الــمــصــنــوعــة مــــن الــحــمــص 
الصوديوم  مثل  المعادن  من  مجموعة  على  والفول 
من  مجموعة  جانب  إلــى  والمغنسيوم  والبوتاسيوم 
جــداً  المهمة   B فيتامين  عائلة  مثل  الفيتامينات 

إلنجاز عمليات األيض وعمل الجهاز العصبي.
 وقــبــل اإلجـــابـــه عــلــى الـــســـؤال مــن األفــضــل عــلــّي 
توضيح أن الشاورما تحتوي على كمية من الدهون 
على  تــفــوز  ولكنها  بــاعــتــدال  أكــلــهــا  ويــجــب  الُمشبعة 

الفالفل في عدة جوانب تم توضيحها فيما سبق.
ودمتم سالمين

عن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه أنه قال: رأى 
عمر بن الخطاب لحًما معلًقا في يدّي فقال: ماهذا 
يا جابر؟ قلت اشتهيت لحًما فاشتريته، فقال عمر: 
هذه  تخاف  أمــا  ياجابر،  اشتريت  اشتهيت  كلما  أو 
سورة  ْنَيا)  الدُّ َحَياتُِكُم  ِفي  َطيِّبَاتُِكْم  أَْذَهْبُتْم   ) اآلية 

األحقاف آية (٢٠).
حكمة  الـــخـــطـــاب  بـــن  عــمــر  ســيــدنــا  مــقــولــة  إن 
اقتصادية قّيمة يجب أن نعمل بها و نعلمها ألطفالنا، 
مفادها أال نصرف أموالنا إال فيما نحتاجه و ينفعنا، 
االدخــار  ضــرورة  الحالية  الجائحة  من  تعلمنا  وقد 
وتــجــنــب اإلســــــراف، و لــســت أدعــــو إلـــى الــزهــد في 
الفكر  عن  االبتعاد  هو  المقصد  إنما  و  هــذا،  مقالي 
االستهالكي من خالل معرفة الفرق بين الحاجة و 
الرغبة، بين الضروري و الكمالي، بين المفيد و غير 
عواقب  له  محمود  غير  سلوك  التبذير  ألن  المفيد، 

وخيمة.
و قـــد تــســبــب وبــــاء كـــورونـــا بــخــســائــر اقــتــصــاديــة 
عالمية قدرت بمليارات الدوالرات، في حين تشير 
معرض  العالمي  االقتصاد  أن  إلى  أخرى  تقديرات 
ورد  ما  حسب  دوالر  تريليون   ٢ من  أكثر  لخسارة 
األضــرار  تقليل  سبيل  في  و  المحلية،  الصحف  في 
النفط،  أســعــار  انــخــفــاض  عــن  الناتجة  االقــتــصــاديــة 
تقليص  منها  إجـــــراءات  عـــدة  الــحــكــومــات  اتــخــذت 

من  أصــبــح  و  األجـــــور،  تخفيض  و  الـــعـــام،  اإلنـــفـــاق 
الجديد،  الضروري علينا كأفراد التكيف مع الوضع 
و التخلي عن ثقافة االستهالك المبالغ به، و التقليل 
من اإلنفاق غير الضروري، و أرى أن الوقت مناسب 
اكتساب  و  الــمــحــبــذة،  غــيــر  الـــعـــادات  بــعــض  لتغيير 
عادات جديدة تساعدنا على التأقلم مع الحاضر، و 

االستعداد لتقلبات الدهر. 
نــحــن بــحــاجــة إلــــى إعــــــادة الــنــظــر فـــي ســلــوكــنــا 
االقتصادي، و ترتيب أولوياتنا االستهالكية بطريقة 
مدروسة، وعلينا محاولة التخلص من إهدار المال 
فيما ال نفع فيه وال فائدة منه، فليس من المعقول 
أن تــدفــع الــفــتــاة راتـــب شــهــر كــامــل أو أكــثــر مقابل 
الحصول على سلعة كمالية ما، كحقيبة مثالً، وليس 
من الضروري أن يقترض الشاب المقبل على الزواج 
إقامة  أجل  من  عامين  سداده  يتطلب  خيالياً  مبلغاً 

حفلة مدتها ساعتان من الزمن.
النعم  و  األحــوال،  تقلب  الكون  سنن  من  ختاماً، 
وزيادة  البذخ  على  التعود  فإن  لذا  للزوال،  معرضة 
بتغيير  األمــر  تـــدارك  ويجب  جسيم،  خطأ  اإلنــفــاق 
نمط الحياة، وتقليل اإلنفاق قدر المستطاع، و ليكن 
شعارنا (خذ ما تحتاجه ال ما تشتهيه)، و ذلك ألن 
النفس ليس لها حد، و انغماس اإلنسان في تحصيل 

كل ما يشتهيه قد يتعبه و يجلب له المضّرة.

االخــتيارات الصحيحــة .. هــي مفــتاح الحــياة الصحــّية 

االقتـصادي سـلوكنا  فـي  النظـر  إعـادة  إلـى  بحـاجة  نحـن 

صحتك مع البحرصحتك مع البحر

ومضةومضة

خولة عبداهللا البحرخولة عبداهللا البحر

أماني إسماعيل عليأماني إسماعيل علي

kbahar.qtr@gmail.com

من النعم العظيمة التي أنعم اهللا بها علينا 
فــي وطــنــنــا الــغــالــي قــطــر الــحــكــمــة والــحــنــكــة 
الداخل  في  الدولة  وشؤون  ملفات  إدارة  في 
والــــخــــارج، ال ســيــمــا فـــي األزمــــــات الــطــارئــة 
المقام  في  تكمن  التي  المتالحقة  واألحداث 
الــمــواطــن  وتـــحـــديـــداً  اإلنـــســـان  ســالمــة  األول 
والمقيم، وخير ما يدل على ذلك ما نشهده 
فــي األزمــــة الــعــالــمــيــة بــشــأن مـــرض كــورونــا 
هذا  احتواء  في  الحكيمة  قيادتنا  جهود  من 
وإصدار  االحترازية  التدابير  ووضع  المرض 
البشرية،  للنفس  صــونــاً  الــوقــائــيــة  الــقــرارات 
ومتابعة منظومة العمل الوطنية في التعامل 
مع فيروس كورونا المستجد لحظة بلحظة.

اهللا  حفظها  الحكيمة  قيادتنا  بذلت  وقــد 
والحد  المرض  هذا  احتواء  في  جبارة  جهوداً 
مـــن خـــطـــورتـــه ســـــواء أكـــانـــت هــــذه الــجــهــود 

تتأخر  ولـــم  تــوعــويــة  أم  عــالجــيــة  أم  وقــائــيــة 
دولتنا  وتمتلك  لمكافحته،  جــهــداً  تدخر  أو 
تستطيع  المستوى  عالية  تحتية  بنية  الحبيبة 

من خاللها مواجهة أي ظرف طارئ.
ــــعــــودة لــلــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة بــشــكــل  ومـــــع ال
واجبنا  من  القطري  مجتمعنا  في  تدريجي 
المسؤولية  واســتــشــعــار  المجتمعي  الــتــكــاتــف 
الــمــجــتــمــعــيــة والــمــحــافــظــة والــــحــــرص عــلــى 
ســالمــة أنــفــســنــا وأفــــــراد أســـرنـــا ومـــن حــولــنــا 
تطبيق  عــلــى  وحــثــهــم  بــاســتــمــرار  وتــثــقــيــفــهــم 
واألساليب  االحترازية  واإلجـــراءات  التدابير 
حتى  للوقاية  المتخذة  والــقــرارات  الوقائية 
ومن  اهللا،  بإذن  تماماً  كورونا  مرض  ينتهي 
باليد  المصافحة  منع  الهامة  اإلجراءات  هذه 
واألنف والتقبيل خاصة داخل جهات العمل، 
وتــجــنــب االخــــتــــالط واألمــــاكــــن الــمــزدحــمــة 

والــتــبــاعــد االجـــتـــمـــاعـــي، وعـــــدم الــتــجــمــعــات 
أماكن  عن  واالبتعاد  العطاس  بآداب  والعناية 

األمراض. انتشار 
وأحـــــث الــجــمــيــع عــلــى عــــدم الــتــســاهــل أو 
االســتــهــانــة بــهــذه اإلجــــراءات الــتــي تصب في 
جهات  داخل  سواء  والمجتمع  الفرد  مصلحة 
العمل أو خارجها خاصة مع عودة الموظفين 
الحكومي  القطاعين  في  عملهم  جهات  إلى 
الــصــادرة  بالتوجيهات  ــتــزام  واالل والــخــاص، 
عـــن جــهــات االخــتــصــاص بــالــدولــة فـــي هــذا 
الــوطــن  هــذا  فــي  شــركــاء  جميعاً  ألنــنــا  الــشــأن 
التعليمات  اتــبــاع  الــوطــنــي  واجــبــنــا  مــن  لــذلــك 
من أجل الحفاظ عليه من أية أخطار خاصة 
فــي ظــل هـــذا الــوبــاء كــمــا علينا عـــدم تـــداول 
الــشــائــعــات ال ســيــمــا الــمــغــرضــة والــمــقــصــودة 
الـــتـــي تــضــر الــمــجــتــمــع لــمــا لــهــا مـــن أضــــرار 

جــســيــمــة فــإنــهــا تــهــدم وال تــبــنــي، وتــضــر وال 
علينا  فواجب  والخوف،  الذعر  وتنشر  تنفع، 
من  بد  وال  تداولها  وعــدم  محاربتها  جميعاً 
فقط،  الرسمية  المصادر  من  األخبار  استقاء 
وعدم نشر األخبار إال بعد التأكد من صحتها 
المجتمع  أمن  على  نحافظ  حتى  وتمحيصها 
وهذا  أفراده  بين  الطمأنينة  وبث  واستقراره 
مــطــلــب ضــــــروري، ال ســيــمــا فـــي مــثــل هــذه 

األوقات والظروف.
الـــلـــهـــم اجـــعـــل هـــــذا الـــبـــلـــد آمــــنــــاً مــطــمــئــنــاً 
األوطــــان،  اللهم  وســائــر  مــحــروســاً  محفوظاً 
وأدْم  بــرعــايــتــك،  واكـــألنـــا  بحفظك  احــفــظــنــا 
األمــراض  عنا  وأبــعــد  وبركتك  خيرك  علينا 
واألوبئة واألسقام وأدم الصحة والعافية على 
الــجــمــيــع وانــشــر األمـــن واألمــــان واالســتــقــرار 

بمنك وكرمك يا رب العالمين.
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كشف  وكــــــاالت:   - واشــنــطــن 

موقع  نشره  استقصائي  تقرير 

إخـــبـــاري أمــريــكــي، أمــــس، عن 

شخصيات  تــضــّم  شبكة  وجـــود 

وهمّية تعمل على تشويه صورة 

قــطــر وتـــركـــيـــا وتــلــمــيــع صـــورة 

اإلمارات.

وأكـــــد الــتــقــريــر الـــــذي نــشــره 

بيست»  «ديــلــي  صحيفة  مــوقــع 

أن ١٩ خبيراً على األقل بُهويات 

مزيفة كتبوا أكثر من ٩٠ مقال 

منذ  مختلفاً  رأي في ٤٦ موقعاً 

بها  يــمــتــدحــون   ،٢٠١٩ يــولــيــو 

اإلمارات ويشّوهون صورة قطر 

وتركيا.

ــــت تـــلـــك «الــــمــــقــــاالت»  ــــن وأث

عـــلـــى اإلمــــــــــــــارات، وحــــّرضــــت 

عـــلـــى قـــطـــر وتــــركــــيــــا، وســجــل 

الوهميين  الكّتاب  أن  التحقيق 

موقعين  في  مساهمات  نشروا 

 The Arab) آي»  «آراب  هما 

 Persia) نــاو»  و»بيرشيا   (Eye

Now)، كما نشروا مقاالت رأي 

فـــي عـــشـــرات الــمــنــصــات تــــرّوج 

انتقاد  ومنها  نفسها،  لــألهــداف 

قـــطـــر، وبـــشـــكـــل خـــــاص شــبــكــة 

الجزيرة اإلخبارّية.

ونـــــــــــــــّوه بــــــــــأن الــــمــــوقــــعــــيــــن 

آي»  «آراب  اإللـــكـــتـــرونـــيـــيـــن 

تسجيلهما  تــّم  نـــاو»  و»بــيــرشــيــا 

منهما  وكـــــل  واحـــــــد،  يـــــوم  فــــي 

يــســتــخــدم عــــنــــوان بـــروتـــوكـــول 

اإلنترنت نفسه، ويرتبط االثنان 

بسلسلة التشفير ذاتها.

وأشار إلى أن موقع «بيرشيا 

نــــاو» يــذكــر عــنــوانــاً بــريــديــاً في 

يعمل،  ال  هــاتــف  ورقـــم  لــنــدن، 

ـــه ال أثـــر عــلــى اإلنــتــرنــت  كــمــا أن

المفترضين  الموقع  لــمــحــّرري 

شريف أونيل وتيمور هول، وال 

سجل في الصحافة ألي منهما.

الـــكـــّتـــاب  أن  ـــمـــوقـــع  ال وأكــــــد 

تركيا  دور  انــتــقــدوا  الــوهــمــيــيــن 

فــــي لـــيـــبـــيـــا، ووصـــــفـــــوا دعــمــهــا 

ألحــد طــرفــي الــصــراع فــي ليبيا 

تهدف  التي  السيئة»  «باألخبار 

ـــحـــّد مـــن تــدفــق مــــوارد  إلــــى «ال

الــطــاقــة الــحــيــويــة» إلــى أوروبـــا، 

وإثــــــارة االنـــقـــســـام داخــــل حلف 

شبكة  تعيين  انتقدوا  كما  الناتو، 

فـــيـــســـبـــوك تــــوكــــل كــــرمــــان فــي 

مجلس إدارتها.

وضــــــــــــرب الــــــمــــــوقــــــع مــــثــــالً 

الــرأي  كــاتــب  بــيــدانــي،  برافاييل 

و»واشنطن  ماكس»  «نيوز  في 

والــذي  وغيرهما،  إكزامينير» 

استندت إليه العديد من وسائل 

للحصول  الــمــحــافــظــة  اإلعـــــالم 

رسالة  لترسيخ  معلومات  على 

مـــفـــادهـــا أهــمــيــة دبــــي كــواحــة 

استقرار في منطقة مضطربة، 

خرافية  شخصية  إال  ليس  وهو 

ـــكـــة مـــــن الــــكــــّتــــاب  ضــــمــــن شـــب

الوهميين.

سجالت كاذبة وصور مسروقة
وأفــــــاد الـــمـــوقـــع بــــأن أنــشــطــة 

 ،٢٠١٩ يوليو  إلــى  تــعــود  الشبكة 

وأنــــهــــا أنــــشــــأت حـــســـابـــات عــلــى 

تــويــتــر فـــي مــــــارس، أو أبــريــل 

على  أنفسهم  مقدمين   ،٢٠٢٠

أنـــهـــم مـــســـتـــشـــارون ســيــاســيــون 

مقيمون  مستقلون  وصحافيون 

غالباً في عواصم أوروبية.

أعـــــضـــــاء  أن  إلـــــــــى  وأشـــــــــــــار 

سجالتهم  بــشــأن  كــذبــوا  الشبكة 

موقع  على  والمهنية  األكاديمية 

صوراً  واستخدموا  إن»،  «لينكد 

مزيفة أو مسروقة.

وقال إن كل الصور الشخصية 

الـــمـــســـروقـــة الـــتـــي اســتــخــدمــهــا 

أعـــضـــاء الــشــبــكــة تـــم الــتــالعــب، 

عبر  اكتشافها  يتم  ال  حتى  بها 

استخدام محّرك البحث جوجل.

وبعد فضح هذه المعلومات، 

قّرر موقع تويتر تعليق حسابات 

حـــســـاب  مـــنـــهـــم  شــــخــــصــــاً،   ١٥

ـــيـــل  ـــشـــخـــص الــــوهــــمــــي رافـــاي ال

ــفــيــة خـــرق  بــــيــــدانــــي، عـــلـــى خــل

سياسات  الشبكة  هـــذه  أعــضــاء 

تــــويــــتــــر الـــــخـــــاّصـــــة بـــالـــتـــالعـــب 

بالمنصات.

كما أن «واشنطن إكزامينير» 

حذفت مقاالت رافاييل بيداني، 

في حين ال تزال مقاالت أخرى 

ـــيـــوز ونـــيـــوز  لــــه عـــلـــى جـــوجـــل ن

ماكس.

ونقل الموقع عن مارك أوين 

جـــونـــز، الــبــروفــيــســور الــمــســاعــد 

بــجــامــعــة حــمــد بـــن خــلــيــفــة في 

النشاط  بــدايــة  الحــظ  أنــه  قطر؛ 

الشبكة،  فــي  ألعــضــاء  الــمــشــبــوه 

وأنـــــــه قـــــال لـــديـــلـــي بـــيـــســـت إن 

وحدها  ليست  الــزائــفــة  األخــبــار 

أيضاً  بــل  الــحــذر،  تستدعي  التي 

الصحفيون الُمزّيفون.

٩٠ مــقـــاالً وهــمــيــاً للتـحــريــض ضــد قـطــر
تحقيق استقصائي في ديلي بيست يكشف:

ــــهــــا ــــــــــــــارات وتــــــــــــرّوج ألهــــداف ــــدح اإلم ــــمــــت ـــــاالت الــــــمــــــأجــــــورة ت ـــــق ـــــم ال

عدن - وكاالت: تجمع األوساط 
السياسّية والشعبّية في اليمن على 
وصـــف اإلمــــــارات بـــدولـــة احــتــالل 
القائمة  سياساتها  ظــل  فــي  للبالد 
ونهب  الموانئ  على  السيطرة  على 

نفط البالد خدمة ألطماعها.
المحويت  محافظ  ذلــك  ودفـــع 
في شمال اليمن صالح سميع إلى 
زايــد  بــن  لمحمد  علنية  مــطــالــبــة 
الفعلي  الحاكم  ظبي  أبو  عهد  ولي 
موانئ  عن  يده»  بـ»رفع  لإلمارات 

ومنابع النفط والغاز في اليمن.
وقــــال ســمــيــع عــلــى حــســابــه في 
منكم  نطلب  ال  تحالف  تويتر «يــا 
تسليح جيشنا وأمننا، نطلب فقط 
من (محمد) بن زايد أن يرفع يده 
نفطنا  تصدير  ومــنــع  موانئنا  عــن 
اإلمــارات  وتسيطر  منها».  وغازنا 
على  لــهــا  مــوالــيــة  ميليشيات  عــبــر 
فيما  بـــالـــيـــمـــن،  رئــيــســيــة  مــــوانــــئ 
ترفض سحب جنودها من منشأة 
بــلــحــاف الـــغـــازيـــة (تـــوصـــف بــأنــهــا 
المشروع االقتصادي األضخم في 
وتتهم  شــبــوة.  بمحافظة  الــبــالد) 
بدعم  اإلمـــارات  اليمنية  الحكومة 
«االنفصالي»  االنتقالي  المجلس 
لــخــدمــة أهـــــداف خـــاّصـــة بــهــا في 

اليمن، األمر الذي تنفيه أبو ظبي.
وارتـــفـــعـــت حــــــّدة الـــتـــوتـــر بــيــن 
الــحــكــومــة والــمــجــلــس االنــتــقــالــي 
الـــمـــدعـــوم إمـــاراتـــيـــاً عــقــب إعـــالن 
الماضي،  أبــريــل   ٢٦ فــي  األخــيــر، 
«حــكــمــاً ذاتــــيــــاً» فـــي مــحــافــظــات 

الــجــنــوب، وهـــو مــا قــوبــل برفض 
ــــــي . ويـــقـــول الــبــاحــث  عـــربـــي ودول
اليمني  االستقصائي  والصحافي 
مــحــمــد األحــــمــــدي، إن اإلمـــــارات 
ــضــرم الــنــيــران وتــشــعــل الــحــرائــق  تُ
في المنطقة العربية، بينما تسعى 

تركيا دوماً إلخمادها.
ويـــــصـــــف األحــــــــمــــــــدي الـــــــــدور 
المنطقة  في  المتعاظم  اإلمــاراتــي 
استغلت  إذ  بـ“المخّرب“،  العربية 
أبوظبي انشغال القاهرة والرياض 
لــتــمــتــّد أيــــــادي الــعــبــث اإلمــــاراتــــي 
ـــدان الـــعـــربـــّيـــة.  ـــل ـــب ــعــديــد مــــن ال ــل ل
ويمضي مفسراً: «الدور المصري 
تـــراجـــع إقــلــيــمــيــاً عــقــب االنـــقـــالب 
أول  مرسي،  محمد  الــراحــل  على 
رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، 
جــراء  السعودي  الـــدور  تــراجــع  كما 
وترتيبات  اليمن  بحرب  االنشغال 
األحمدي:  ويضيف  الحكم».  بيت 
”اإلمارات قامت بدعم االنقالبات 
ــعــســكــريــة، وإنــــشــــاء مــيــلــيــشــيــات  ال
مسلحة متمّردة، وتمويل جماعات 
لتقويض  األمـــوال،  وغسيل  العنف 
والسيطرة  العربي  والسلم  األمــن 
على القرار الوطني للدول». ويتابع: 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة لـــإلمـــارات 
والقيمي  األخــالقــي  اإلطـــار  تفتقد 
تجاه  وسلوكها  لمواقفها  المنظم 
األحمدي  ويعتبر  العربية.  الــدول 
أن اإلمــــــــارات تــعــانــي مـــن فــوبــيــا 
الديمقراطي  التغيير  قــوى  صعود 
عقب الربيع العربي، أو ما يعرف 

بـــتـــيـــارات اإلســــــالم الــســيــاســي، ما 
يجعلها فــي حالة عــداء مــع الــدول 
المشاركة  فــي  بحقها  تــؤمــن  الــتــي 
بــالــدور  يتعلق  وفــيــمــا  الــســيــاســّيــة. 
يقول  وليبيا،  اليمن  في  اإلمــاراتــي 
أصبحا  العربيان  البلدان  الباحث: 
المسؤولية  لغياب  صارخاً  نموذجاً 
الــســيــاســيــة واألخـــالقـــيـــة ألبــوظــبــي 
المنطقة.  أزمــات  مع  التعاطي  في 
ويوّضح: اليمن يعاني أكبر مأساة 
تستمر  بينما  الــعــالــم،  فــي  إنسانية 
اإلمارات في تكريس حالة التشظي 
وتــعــمــيــق الــفــوضــى واالنــقــســامــات 
وارتــــكــــاب انــتــهــاكــات تــرتــقــي إلــى 
جرائم ضد اإلنسانية. ويفسر ذلك 
بـــأن اإلمـــــارات عـــادة مــا تستخدم 
الـــحـــرب عــلــى اإلرهــــــاب كــذريــعــة 
اإلرهاب  مكافحة  جهود  لتقويض 
تخصيب  عــمــلــيــة  أكـــبـــر  وتــنــفــيــذ 
ــيــمــن.  لــلــعــنــف واإلرهــــــــــاب فــــي ال
ويــردف: اإلمــارات ال تسعى فقط 
للسيطرة واالستحواذ على الموانئ 
والمواقع الحيوية البحرية والجوية 
تعطل دورها  اليمنّية، لكنها أيضاً 
جماعي  كــعــقــاب  اإلضــــــرار  قــصــد 

للشعب اليمني.
ــــؤكــــد الـــبـــاحـــث الـــيـــمـــنـــي أن  وي
اإلمــــارات تــبــدو كـــرأس حــربــة في 
مضمار الصراع ضد أي مشروعية 
سياسية في المنطقة، كما تتقمص 
سيقان  على  يقف  مستعمر  دور 
مقاولة  كشركة  تعمل  إذ  دجاجة، 

من الباطن لدى عدة قوى دولّية.

ــــاحــــث والـــصـــحـــفـــي  ــــب يــــقــــول ال
ـــقـــصـــائـــي الـــيـــمـــنـــي مــحــمــد  االســـت
األحـــمـــدي، إن اإلمـــــــارات تُــضــرم 
الــــنــــيــــران وتـــشـــعـــل الــــحــــرائــــق فــي 
تسعى  بينما  الــعــربــيــة،  الــمــنــطــقــة 

تركيا دوماً إلخمادها.
ويــضــيــف: أبـــو ظــبــي والــريــاض 
من  تبقى  ما  على  اإلجهاز  حاولتا 
الحضور الشكلي للحكومة الشرعية 
في اليمن، ال سيما في المحافظات 
الجنوبية والشرقية للبالد. ويعتبر 
األحـــمـــدي أن «اإلمــــــــارات تــعــانــي 
التغيير  قــــوى  صـــعـــود  فــوبــيــا  مـــن 
الديمقراطي عقب الربيع العربي، 
أو مـــا يـــعـــرف بـــتـــيـــارات اإلســــالم 
السياسي، ما يجعلها في حالة عداء 
في  بحقها  تؤمن  التي  الـــدول  مــع 
إلى  ويشير  السياسّية».  المشاركة 
مصدًرا  تركيا  ترى  أن «اإلمـــارات 
إللهام الشعوب العربية في النضال 
من أجل الديمقراطية والمشاركة 
وهو  اإلنــســان،  وحــقــوق  السياسية 
يهّدد  خــطــًرا  تعتبره  الـــذي  األمـــر 

وجودها بالمنطقة».
اإلمــاراتــي  بــالــدور  يتعلق  وفيما 
الباحث:  يقول  وليبيا،  اليمن  فــي 
نموذجاً  أصبحا  العربيان  البلدان 
صارخاً لغياب المسؤولية السياسية 
التعاطي  في  ألبوظبي  واألخالقية 
مــــع أزمـــــــات الــمــنــطــقــة الــمــدنــيــة 
والسياسية، وتقويض الشرعية في 
الدول العربية، ومحاربة استقالل 

القرار الوطني في الدول.

أبو ظبي تلعب دور الُمخّرب في المنطقة
تحتل اليمن وتُسيطر على الموانئ وتنهب النفط

صنعاء - وكاالت: كشفت جماعة 
الحوثي في اليمن عن عثورها على 
أمريكية  منظمة  أرسلتها  أسلحة 
ــقــتــال في  ــة إلــــى جــبــهــات ال خــيــرّي
اليمن. وأكدت الجماعة استهدافها 
مـــواقـــع عــســكــرّيــة فـــي الــســعــوديــة، 
إلى  والُمقيمين  المواطنين  ودعت 

االبتعاد عن تلك المواقع.
وقـــــــال الـــمـــتـــحـــدث الــعــســكــري 
في  سريع  يحيى  الحوثيين  باسم 
إنهم  أمــس  عصر  صحفي  مؤتمر 
عثروا على أسلحة أرسلتها الوكالة 
إلــى  الــدولــيــة  للتنمية  األمــريــكــيــة 

جبهات القتال اليمنية.
واتـــهـــم ســـريـــع الـــوكـــالـــة بــاتــخــاذ 
لنشاطها  غـــطـــاًء  الــخــيــري  الــعــمــل 
مشيراً  والــعــســكــري،  االســتــخــبــاري 
إلى دعم النظام األمريكي العدوان 

عـــلـــى الــــيــــمــــن، حـــســـب تـــعـــبـــيـــره. 
وأضـــــاف إن جــمــيــع الــمــواقــع الــتــي 
السعودية  في  الحوثيون  يستهدفها 
هي أهداف عسكرية أو ذات طابع 
عــســكــري، ولــهــا دور فــي الــعــدوان 
على اليمن. ودعا سريع المواطنين 
السعوديين والمقيمين إلى االبتعاد 
عــــن الــــمــــقــــرات الـــعـــســـكـــريـــة ومـــا 
ألنها  الظالمين،  بقصور  وصفها 
أصبحت ضمن أهداف الحوثيين، 
أن «الحديث عن استهداف  مؤكداً 
إخواننا في عسير أو نجد أو غيرها 
غــيــر صــحــيــح، ونــحــن حــريــصــون 
عليهم». وكان الحوثيون قد أعلنوا 
األســبــوع الــمــاضــي عــن قــيــام سالح 
بعدد  واســعــة  عملية  بتنفيذ  الــجــو 
كبير من طائرات «قاصف٢ كيه» 
المسيرة استهدفت غرفة العمليات 

والتحكم في مطار نجران (جنوب 
الـــســـعـــوديـــة) ومــــخــــازن األســلــحــة 
ومـــرابـــض الـــطـــائـــرات فـــي قــاعــدة 
ـــجـــويـــة بــخــمــيــس  الـــمـــلـــك خـــالـــد ال
مــشــيــط (جــنــوب غــــرب) وأهـــدافـــاً 
أعلن  جهته،  من  أخرى.  عسكرّية 
المتحّدث باسم التحالف السعودي 
قوات  أن  المالكي  تركي  اإلماراتي 
الــتــحــالــف اعـــتـــرضـــت ودمــــــرت ٤ 
طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون، 
اُعــتــرضــت  أخـــــرى  طـــائـــرات  وأن 
وُدمرت في األجواء اليمنية، دون 
ذكـــر مــوقــع الــتــدمــيــر. واســتــأنــفــت 
ـــتـــحـــالـــف الـــســـعـــودي  مــــقــــاتــــالت ال
غارات  الماضي  األربعاء  اإلماراتي 
عــنــيــفــة عــلــى مــنــاطــق بــالــعــاصــمــة 
جماعة  لسيطرة  الخاضعة  صنعاء 

الحوثي منذ نحو ٦ سنوات.

الحوثيون يُهددون باستهداف العمق السعودي
كشفوا أسلحة أرسلتها ُمنظمة أمريكية

تركيا تنشر ٥ مواقع لمرتزقة فاجنر الروسّية بليبيا
إســطــنــبــول - وكـــــــاالت: قــامــت 
دائــــــــرة االتـــــصـــــال فــــي الـــرئـــاســـة 
للمواقع  خــريــطــة  بــنــشــر  الــتــركــّيــة 
التي يتمركز فيها ُمرتزقة شركة 
يقاتلون  الذين  الروسية  «فاجنر» 
«خليفة  الجنرال  لدعم  ليبيا  في 
الوفاق  حكومة  قوات  ضد  حفتر» 

الوطني المعترف بها دولياً.
وبــحــســب الــخــريــطــة الــتــركــيــة، 
فـــــــــــإن مــــــرتــــــزقــــــة «فــــــاجــــــنــــــر» 
يـــتـــمـــركـــزون فـــي ٥ مـــواقـــع هــي: 
والهون،  النفطي،  الشرارة  «حقل 
وقاعدة  الجوية،  تمنهنت  وقاعدة 

وسوكانا». الجفرة، 
ونـــــشـــــرت الــــرئــــاســــة الـــتـــركـــيـــة 

خريطة ثانية تشير إلى محورين، 
مواقع  باتجاه  الوفاق  قوات  لتقدم 
تــســيــطــر عــلــيــهــا قــــوات «حــفــتــر»، 
وهــــي: «قـــاعـــدة الــغــربــيــة الــجــويــة 
قرب سرت، وقاعدة الجفرة في 

الجنوب».
شركة  مرتزقة  عــدد  ويــتــراوح 
 ٣٠٠٠ بــيــن  الـــروســـيـــة  «فـــاجـــنـــر» 
حالياً  مـــوجـــودون  وهـــم  و٣٥٠٠، 
ليبيا،  وســط  الجفرة  منطقة  في 
ـــتـــشـــارهـــم فــــي مـــدن  ـــركـــز ان ـــت وي
سوكنة وهون وودان القريبة من 

قاعدة الجفرة.
األمم  في  لخبراء  تقرير  وكــان 
مرتزقة  وجــود  أكــد  قــد  المتحدة 

الروسية  «فاجنر»  مجموعة  من 
ومــقــاتــلــيــن ســوريــيــن جـــــاءوا من 

دمشق لدعم «خليفة حفتر».
القيادة  مــن  متحّدثة  وقـــدرت 
أفريقيا  في  األمريكية  العسكرية 
«أفـــــريـــــكـــــوم»، مــنــتــصــف يــونــيــو 
«فاجنر»  مرتزقة  عــدد  الماضي 
حفتر  صفوف  في  يقاتلون  الذين 

في ليبيا بنحو ٢٠٠٠ مقاتل.
مجموعات  مــؤخــراً  وسيطرت 
ـــــقـــــوات عـــلـــى بــعــض  مـــــن هــــــذه ال
وأعربت  ليبيا،  في  النفط  حقول 
الــمــؤســســة الــوطــنــّيــة لــلــنــفــط عن 
ــــشــــديــــد بــــشــــأن وجـــــود  قـــلـــقـــهـــا ال

ُمرتِزقة روس في حقول النفط.
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السيد  ســعــادة  أكــد  قــنــا:   - برلين 
مـــحـــمـــد جــــهــــام الــــــكــــــواري، ســفــيــر 
ألمانيا  جمهورية  لــدى  قطر  دولــة 
القطري  االقــتــصــاد  أن  االتــحــاديــة، 
مستدامة،  بــخــطــوات  نــمــوه  يــواصــل 
مـــا يــخــلــق مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
المحليين  لــلــمــســتــثــمــريــن  الـــفـــرص 

واألجانب. 
وأثنى سعادة السفير، في مقابلة 
للشرق  األلمانية  الجمعية  مجلة  مع 
األوســـــط واألدنــــــى «نــــومــــوف»  في 
مستوى  على  الرابع،  السنوي  عددها 
واصفا  األلمانية،  القطرية  العالقات 
إيــاهــا بــأنــهــا «وثــيــقــة» فــي مختلف 
الــمــجــاالت وخــصــوصــا فــي الــمــجــال 
تستثمر  قطر  إن  حيث  االقتصادي، 
فـــي الـــشـــركـــات األلـــمـــانـــيـــة الــكــبــرى 
العالقات  تعزيز  لمواصلة  وتطمح 

مع ألمانيا.
االستثمارات  إن  ســعــادتــه  وقـــال   
القطرية في ألمانيا بلغت حوالي ٢٥ 
مليار يورو، كما أن هناك أكثر من 
٣٠٠ شركة ألمانية تعمل في السوق 
مختلفة،  قــطــاعــات  فـــي  الــقــطــريــة 
مشيرا إلى أن التدابير التي اتخذتها 
دولة قطر لمكافحة تفشي فيروس 
كورونا « كوفيد - ١٩» حققت نجاحاً 
إلى  تتطلع  قطر  إن  وقـــال:  كــبــيــراً، 
جميع  مــن  بالمشجعين  الــتــرحــيــب 
الــجــنــســيــات فــي كـــأس الــعــالــم لكرة 
إن  سعادته:  وأضــاف   .٢٠٢٢ القدم 
وثيقة  عالقات  لهما  وألمانيا  قطر 
فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، وخــاصــة 
خالل  مــن  االقــتــصــادي  المجال  فــي 
االســتــثــمــار والــفــرص الــمــتــاحــة لكال 
الــجــانــبــيــن، الفــتــا إلــــى أن اقــتــصــاد 
مستمر،  ازدهـــــار  فـــي  قــطــر  دولــــة 
حــــيــــث تـــســـعـــى قــــطــــر إلـــــــى تـــنـــويـــع 
مــصــادرهــا االقــتــصــاديــة مــن خــالل 
االســتــثــمــار فـــي الــشــركــات الــكــبــرى 
بنك»  و»دويتشه  « سيمنز»،  مثل: 

و» فولكس فاغن» .

اقتصادية شراكات 

 وتــابــع: «فــي الــســنــوات األخــيــرة، 
واستثمرنا  استقاللية،  أكثر  أصبحنا 
فـــــي أســـــــــواق جـــــديـــــدة مـــــن خـــالل 
شــــراكــــات اقـــتـــصـــاديـــة. ومـــــع هـــذه 
مواصلة  في  قطر  ترغب  التجربة، 
العالقات  خالل  من  موقعها  تعزيز 
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة مـــــع ألــــمــــانــــيــــا، مــع 
الصغيرة  الــشــركــات  عــلــى  الــتــركــيــز 
من   ٪٨٠ تشكل  والتي  والمتوسطة، 
الشركات األلمانية في عام ٢٠١٨»، 
صاحب  حــضــرة  إعـــالن  إلــى  مشيرا 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
استثمار  عــن  الــمــفــدى  الــبــالد  أمــيــر 
تعزيز  أجل  من  يــورو،  مليارات   ١٠
الـــتـــعـــاون االقــــتــــصــــادي بـــيـــن قــطــر 
وألمانيا في مختلف المجاالت، بما 
والتعليم  الصحة  قطاعات  ذلك  في 

والغاز الطبيعي المسال. 

ناجحة  تدابير 

 وحــــول الــتــدابــيــر الــتــي اتــخــذتــهــا 

قـــطـــر لـــمـــكـــافـــحـــة كــــــورونــــــا، قـــال 
بسرعة  استجابت  قطر  إن  الكواري 
الخطيرة  للعواقب  مــدركــة  وكــانــت 

ألزمة فيروس كورونا.
خبرتنا  على  «اعتمدنا  وأضـــاف: 
والــمــؤســســات  األزمــــــات  إدارة  فـــي 
الـــطـــبـــيـــة والــــــكــــــوادر الـــطـــبـــيـــة. لــقــد 
ـــتـــجـــارب  ـــا مـــــن أفــــضــــل ال ـــفـــدن اســـت
والــمــمــارســات الــدولــيــة ونــجــاحــات 
اآلخـــــــريـــــــن. تـــــم تـــنـــفـــيـــذ كـــــل هــــذا 
الــدولــيــة.  المنظمات  مــع  بــالــتــعــاون 
بما  صارمة،  إجــراءات  قطر  طبقت 
بالمدارس  الدراسة  تعليق  ذلك  في 
التجمعات  من  والحد  والجامعات، 
فـــــي األمــــــاكــــــن الــــعــــامــــة، وإغــــــالق 
الــمــجــمــعــات الـــتـــجـــاريـــة، ومـــراكـــز 
الـــتـــرفـــيـــه، والــــحــــدائــــق والـــمـــرافـــق 
الـــــعـــــامـــــة، وكـــــذلـــــك تـــقـــلـــيـــل عــــدد 
العامة  الــمــؤســســات  فــي  الموظفين 

والخاصة وخفض ساعات العمل».
ولــــفــــت إلــــــى أنــــــه ضـــمـــن قـــطـــاع 
ساخنا  خطا  قطر  قدمت  الصحة، 
يخدم الناس على مدار الساعة طوال 
مستشفيات  بناء  وتم  األسبوع،  أيام 
مــتــخــصــصــة بــســعــة إجـــمـــالـــيـــة تــبــلــغ 

١٤٠٠٠ سرير.
ــــى ذلـــك،  وقــــــال: «بـــاإلضـــافـــة إل
تستخدم قطر جهاز روشيه كوباس 
والـــــذي   ،٦٨٠٠  Roche Cobas
خــالل  حــالــة   ١٢٠٠ اخــتــبــار  يــمــكــنــه 
عــلــى  قــطــر  وحـــرصـــت  ســـاعـــة.   ٢٤
للوقاية  االحــتــيــاجــات  جميع  توفير 
الــفــرديــة فــي األســـــواق، وتـــم إنــشــاء 
هذه  بعض  لتوفير  جــديــدة  مصانع 
االحـــتـــيـــاجـــات، وخــصــصــت أمـــــواالً 
ــــاء، وبــنــت  ــــوب ضــخــمــة لــمــواجــهــة ال
بــالــفــعــل اقــتــصــادهــا الــمــعــتــمــد على 
وتــجــاوزت  الــحــصــار،  بسبب  الـــذات 

بأمان هذه المرحلة الحرجة».
وأكـــد الــســفــيــر الـــكـــواري أن هــذه 
خالل  كبيراً  نجاحا  حققت  التدابير 
الـــفـــتـــرة الــصــعــبــة ألزمـــــة فـــيـــروس 

كورونا.

تجاري  تعاون 

كــمــا ســلــط الــضــوء عــلــى الــتــعــاون 
بـــيـــن قـــطـــر وألـــمـــانـــيـــا مــــن خـــالل 
عبر  ألماني  مواطن  ألــف   ٧٠ إجــالء 
وقــال:  القطرية،  الجوية  الخطوط 
ـــى الـــصـــعـــيـــد الـــــدولـــــي، عـــززنـــا  «عـــل
المواطنين  آالف  إجــالء  في  تعاوننا 
من االتحاد األوروبي ودول أخرى. 
من  الكثير  بتوفير  قطر  قامت  كما 
للعديد  الصحية  والــمــعــدات  الــمــواد 
مــن الــبــلــدان، مــثــل إيــطــالــيــا وإيـــران 

وتونس ولبنان ونيبال».
ــا،   وحـــول تــداعــيــات وبـــاء كــورون
القطري  االقتصاد  أن  سعادته  أكــد 
مستدامة،  بــخــطــوات  نــمــوه  يــواصــل 
من  متنوعة  مجموعة  يخلق  مــمــا 

المحليين  لــلــمــســتــثــمــريــن  الـــفـــرص 

واألجانب، وقال إنه خالل الظروف 

باستمرار  قطر  تعمل  العادية،  غير 

اقــتــصــادهــا،  ازدهــــار  عــلــى  للحفاظ 

مــشــيــرا إلـــى اتـــخـــاذ الـــدولـــة خــطــوة 

أخـــرى مــلــمــوســة لــتــعــزيــز الــتــزامــهــا 

بــســمــعــتــهــا الــعــالــمــيــة كــمــنــتــج آمـــن 

ومـــوثـــوق لــلــغــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال 

فــــي جــمــيــع األوقـــــــات وفـــــي جــمــيــع 

ـــــظـــــروف، حـــيـــث لـــفـــت فــــي هـــذا  ال

السياق إلى توقيع اتفاقية لبناء سفن 

الصين  فــي  الــمــســال  الطبيعي  الــغــاز 

أسطول  متطلبات  في  الستخدامها 

نــــاقــــالت الــــغــــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال 

للبترول،  قطر  لشركة  المستقبلية 

توسعة  مشاريع  فــي  ستسهم  والــتــي 

حقل الشمال الحالية.

تــعــتــبــر  قـــطـــر  أن  إلـــــى  نـــبـــه  كـــمـــا 

واحـــــدة مـــن أكـــبـــر مـــصـــدري الــغــاز 

وثاني  العالم  فــي  المسال  الطبيعي 

نحن  وقـــال:  للهليوم..  منتج  أكــبــر 

بـــصـــدد الـــشـــروع فـــي اســتــراتــيــجــيــة 

الغاز  منتج  على  للحفاظ  طموحة 

على  حالياً  ونعمل  المسال،  الطبيعي 

ســيــاســة جــديــدة تــقــوم بــإصــالحــات 

من  والحد  االقتصاد  لتنويع  جذرية 

تأثير أسعار الطاقة في المستقبل.

المونديال تنظيم 

وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــاالســــتــــعــــدادات 

كرة  مونديال  الستضافة  القطرية 

الــســيــد  ســـعـــادة  قـــال   ،٢٠٢٢ الـــقـــدم 

مـــحـــمـــد جــــهــــام الــــــكــــــواري، ســفــيــر 

ألمانيا  جمهورية  لــدى  قطر  دولــة 

قطر  دولة  استضافة  إن  االتحادية، 

القدم  لكرة  العالم  كــأس  لنهائيات 

ركــائــز  تــحــقــيــق  فـــي  تــســهــم   ،٢٠٢٢

للتنمية   ٢٠٣٠ الوطنية  قطر  رؤيــة 

والبيئية. واالجتماعية  االقتصادية 

مـــالعـــب  ثــــمــــانــــيــــة  أن  وأكــــــــــد   

ســتــســتــضــيــف مـــبـــاريـــات الــبــطــولــة.. 

وأمـــــن  ســــالمــــة  أن  إلــــــى  مــــشــــيــــرا 

الــريــاضــيــيــن والــمــشــاهــديــن الــذيــن 

يـــحـــضـــرون األحــــــــداث الـــريـــاضـــيـــة 

الــعــالــمــيــة فــي الـــدوحـــة تــعــتــبــر ذات 

أهمية قصوى بالنسبة لدولة قطر. 

مؤشر  لتقرير  وفًقا  أنه  وأوضح 

أمــانًــا  لــألكــثــر  فــايــنــانــس»  « جلوبال 

تصنيف  تم   ،٢٠١٩ لعام  العالم  في 

كالدولة  األولـــى  المرتبة  فــي  قطر 

والسابعة  المنطقة  في  أمانًا  األكثر 

العالم. مستوى  على 

مالعب  ستة  حاليا  يوجد  وتابع:   

قــيــد اإلنـــشـــاء، فـــي حــيــن تـــم إعـــادة 

والذي  الدولي  خليفة  ملعب  تطوير 

وتــم   ،٢٠١٧ مـــايـــو   ١٩ فـــي  افــتــتــح 

افـــتـــتـــاح مــلــعــب الـــجـــنـــوب فـــي مــايــو 

لوسيل،  ملعب  وسيستضيف   .٢٠١٩

مشجع،  ألــف   ٨٠ سعته  تبلغ  الـــذي 

واالختتام.  االفتتاح  مباراتي 

الــقــطــري  االقـــتـــصـــاد  إن  وقـــــال   

جــديــدة  تــنــويــع  مــرحــلــة  اآلن  دخـــل 

مــدفــوعــة بـــاإلنـــفـــاق عــلــى مــشــاريــع 

لمواجهة  الــكــبــيــرة  التحتية  الــبــنــيــة 

الــنــمــو الــســكــانــي الــســريــع كــجــزء من 

 ..٢٠٢٢ العالم  لكأس  االســتــعــدادات 

مــضــيــفــا: «تــعــتــبــر هــــذه الــمــرحــلــة 

أكــبــر»،  رؤيـــة  ضمن  مؤقتا  إنــجــازا 

كــأس  اســتــضــافــة  أن  عــلــى  مـــشـــددا 

ـــقـــة مـــســـتـــدامـــة  الــــعــــالــــم هـــــي طـــري

لتنمية  المدى  طويل  هدف  لتحقيق 

القطري.  االقتصاد 

التي  االنتقادات  على  الرد  وحول 

تــوجــه لـــدولـــة قــطــر، قـــال الــســفــيــر 

منفتحة  دولــــة  قــطــر  إن  الـــكـــواري 

وتــــرحــــب بـــالـــنـــقـــد الـــمـــوضـــوعـــي.. 

عرضة  ـــدول  ال «جــمــيــع  أن  مضيفا 

النقد  بهذا  نرحب  فنحن  لذا  للنقد، 

نحن  أدائـــنـــا.  تحسين  عــلــى  ونــعــمــل 

يمكننا  الحوار  خالل  من  أنه  نؤمن 
أفضل». بطريقة  عملنا  تحسين 

استثمارية وجهة 

كــيــفــيــة  حــــول  ســـــؤال  عــلــى  ورداً 
استثمارية  كــوجــهــة  قــطــر  مــنــافــســة 
في  األخــرى  الــدول  مــن  لنظيراتها 
ــــاً، قــــال ســعــادتــه  ــــي الــمــنــطــقــة ودول
مهمة  إجـــــراءات  اتــخــذت  قــطــر  إن 
لــجــذب الــمــزيــد مــن االســتــثــمــارات 
األجنبية، حيث تتمتع الشركات التي 
تعمل في قطر بمزايا تنافسية، بما 
القائمة  الــقــانــونــيــة  البيئة  ذلــك  فــي 
ــيــزي،  عــلــى الـــقـــانـــون الـــعـــام اإلنــجــل
إجــراؤهــا  يمكن  الــتــي  والــتــحــويــالت 
بأي عملة، وما يصل إلى ١٠٠٪ من 
األربــاح،  وإعــادة  األجنبية،  الملكية 
األجنبية  االستثمار  مشاريع  أن  كما 
ضريبة  مــن  إعــفــاء  تمنح  قطر  فــي 
الـــدخـــل وفـــق اإلجـــــــراءات والــلــوائــح 
المنصوص عليها في قانون ضريبة 

الدخل.
 وأشــــار إلـــى أن هــيــئــة الــمــنــاطــق 
وإدارة  بـــتـــطـــويـــر  تــــقــــوم  الـــــحـــــرة 
في  المستوى  عالمية  حــرة  مناطق 
تنظيم  على  واإلشــراف  قطر  دولــة 
أعــمــالــهــا مــن خـــالل مــكــانــة الــدولــة 
عالمي  ولوجستي  صناعي  كمركز 
الفتا  المتزايد..  قطر  اقتصاد  ونمو 
ــــى انـــضـــمـــام أكـــثـــر مـــن خــمــســيــن  إل
شـــــركـــــة ومـــــشـــــروعـــــا الــــــــى هــيــئــة 
الــمــنــطــقــة الـــحـــرة مــنــذ تــأســيــســهــا، 
الحرة  المناطق  في  عمليات  إلنشاء 
استثماراً  يمثل  مــا  وهــو  قــطــر،  فــي 
ريال  مليار   ١٫٥ على  يزيد  إجمالياً 

قطري. 
 وتــــابــــع ســـعـــادتـــه: «فـــــي اآلونـــــة 
الحرة  المنطقة  استقبلت  األخيرة، 
فـــي قـــطـــر ســـبـــع شـــركـــات عــالــمــيــة 
و»غـــاوســـن»   « يونيسترونغ»   هــي 
و»إنــفــيــنــتــس  هــــاربــــر»  و» تشاينا 
و» فولكس  جروب»  و»ثاليز  باور»  
فـــاغـــن»  و» واســـــكـــــو» خــــالل حــفــل 
خاص على هامش منتدى الدوحة، 
وهــــو مــنــصــة عــالــمــيــة حــــول حـــوار 

السياسات».
 كما شدد على أن منطقة التجارة 
الــــحــــرة فــــي قـــطـــر تــــقــــدم فـــرصـــا 
وفــوائــد رائــعــة لــلــشــركــات، بــمــا في 
الجودة،  عالية  التحتية  البنية  ذلك 
والملكية  الماهرة،  العاملة  والقوى 
والــوصــول   ،٪١٠٠ بنسبة  األجــنــبــيــة 
الكيانات  مع  االستثمار  فــرص  إلــى 
الــقــطــريــة، عــلــى عــكــس الــعــديــد من 
يوفر  كما  الحرة،  المناطق  مطوري 
مركز قطر المالي « QFC»  منصة 
بأعمال  للقيام  للشركات  مــمــتــازة 

تجارية في قطر وخارجها. 

الخدمات شركات 

وأوضـــــــح الــســفــيــر الـــــكـــــواري أن 

مـــركـــز قـــطـــر لـــلـــمـــال يـــقـــدم بــيــئــه 

قـــانـــونـــيـــة وتــنــظــيــمــيــة وضــريــبــيــة 

بملكية  تــســمــح  خـــاصـــة،  وتــجــاريــة 

وإعـــادة   ،٪١٠٠ إلـــى  تــصــل  أجــنــبــيــة 

توزيع األرباح بنسبة ١٠٠٪، وفرض 

على   ٪١٠ بــنــســبــة  تــنــافــســيــة  رســــوم 

المحلية. الشركات  أرباح 

لــلــمــال  قــطــر  مـــركـــز  إن  وقـــــال   

يــــرحــــب بـــمـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــن 

وغير  الــمــالــيــة  الــخــدمــات  شــركــات 

مركز  تحقيق  إلى  مشيرا  المالية.. 

من  مــزيــدا   ٢٠١٩ عــام  للمال  قطر 

تجاوز  استثنائي  نمو  مع  النجاحات 

شركة   ٢٠٠ قــرابــة  وتــســجــيــل   ٪٣٠

في عام واحد، وفي ديسمبر ٢٠١٩ 

على  المسجلة  الشركات  عدد  وصل 

منصته إلى ٨١٦.

والحوافز االمتيازات 

 وتـــابـــع: إن مــركــز قــطــر لــلــمــال 

يــســيــر عـــلـــى خـــطـــى ثـــابـــتـــة بــاتــجــاه 

تـــحـــقـــيـــق هـــــدفـــــه االســــتــــراتــــيــــجــــي 

شركة   ١٠٠٠ تسجيل  فــي  المتمثل 

بحلول عام ٢٠٢٢.

ـــــكـــــواري الــــضــــوء عــلــى  وســــلــــط ال

االمـــتـــيـــازات والـــحـــوافـــز الــمــمــنــوحــة 

ــلــشــركــات غــيــر الـــقـــطـــريـــة. وقـــال  ل

الــســمــاح  إلـــــى  يـــهـــدف  ـــقـــانـــون  ال إن 

معظم  في   ٪١٠٠ إلى  تصل  بملكية 

الــقــطــاعــات واألنــشــطــة االقــتــصــاديــة 

والـــتـــجـــاريـــة، والـــســـمـــاح بـــإعـــفـــاءات 

ضــريــبــيــة مــحــتــمــلــة عـــلـــى الـــدخـــل. 

وكذلك إعفاء المشاريع االستثمارية 

من  الصناعي  القطاع  في  األجنبية 

واردات  عــلــى  الــجــمــركــيــة  الـــرســـوم 

المواد الخام والسلع نصف المصنعة 

ملكية  نقل  وجعل  لإلنتاج  المطلوبة 

السماح  وكــذلــك  ممكناً،  االستثمار 

االستثمار.  عائدات  تحويل  بحرية 

عملت  قــطــر  أن  إلـــى  أشــــار  كــمــا 

المحليين  الشركاء  مع  وثيق  بشكل 

إصالحات  نفذت  وقــد  والدوليين، 

واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل 

وزيادة الحماية للعمال المغتربين، 

األمر الذي جعل قطر تحتل موقعاً 

المنطقة.  في  ريادياً 

هــو  الـــــقـــــرار  هــــــذا  أن  وأضــــــــاف 

بتطوير  الراسخ  التزامنا  عن  إعالن 

نــظــام حــديــث يــنــاســب احــتــيــاجــات 

األجــانــب،  والــعــمــال  العمل  أصــحــاب 

الماضي  الــعــام  فــي  أنــه  إلــى  مشيرا 

أقــــرت قــطــر عــــددا مـــن الــمــشــاريــع 

من  العمال  لمنح  القوانين  لصياغه 

الحقوق  مــن  مــزيــدا  الــفــئــات  جميع 

والحماية.

مــشــاريــع  أحـــــد  أن  إلـــــى  ـــفـــت  ول  

صـــيـــاغـــة الـــقـــوانـــيـــن يــتــعــلــق بــإلــغــاء 

تــصــاريــح الـــخـــروج ألولـــئـــك الــذيــن 

ال يــشــمــلــهــم قـــانـــون الـــعـــمـــل، بــمــن 

من  كجزء  المنازل،  عامالت  فيهم 

حقوق  لــضــمــان  الــمــبــذولــة  الــجــهــود 

األجانب. العمال  جميع 

االقتصاد القطـري يواصل نموه بخطوات مستدامة
محمد جهام الكواري سفيرنا لدى ألمانيا:

االستثمارات 
القطرية في 
ألمانيا وصلت 
٢٥ مليار يورو

أكثر من 
٣٠٠ شركة 
ألمانية في 

السوق 
القطرية 

بقطاعات 
مختلفة

تدابير قطر 
لمكافحة 

تفشي 
كورونا 

حققت نجاحاً 

كبيراً

قطر تتطلع 
للترحيب 

بالمشجعين 
من جميع 

الجنسيات 
في مونديال 

٢٠٢٢

نسعى 
لتنويع 

مصادرنا 
االقتصادية 

باالستثمار 
في الشركات 

األلمانية 
الكبرى  

اقتصادية شــراكــات  عبر  جــديــدة  أســـواق  فــي  واستثمرنا  استقاللية  أكثر  أصبحنا 
للهليوم منتج  أكــبــر  ــانــي  وث الــمــســال  الطبيعي  ــغــاز  ال مــصــدري  أكــبــر  مــن  قطر 

نيويورك - وكاالت: قالت مفوضة 
األمـــــم الــمــتــحــدة الــســامــيــة لــحــقــوق 
إن  أمــس،  باشليت،  ميشيل  اإلنــســان 
إنشاء البعثة الدولية لتقصي الحقائق 
االنتهاكات  في  والتحقيق  ليبيا،  في 
لمتابعة  ــا  «ضــروري يعد  الحقوقية، 

تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين».
جاء ذلك في جلسة مجلس األمن 
المنعقدة حاليا حول عمليات السالم 
وحـــقـــوق اإلنــــســــان بـــرئـــاســـة وزيــــرة 
الـــدفـــاع األلــمــانــيــة أنــجــريــت كــرامــب 

كــــاريــــنــــبــــاور، الـــتـــي تـــتـــولـــى بـــالدهـــا 
المجلس  ألعــمــال  الـــدوريـــة  الــرئــاســة 
باشليت  وأضــافــت  الـــجـــاري.  للشهر 
في إفادتها عبر دائرة تلفزيونية، إن 
«حقوق اإلنسان لها دور أساسي في 
تحقيق أهداف عمليات السالم لدعم 
العمليات السياسية بالدول األعضاء».
المساءلة  آلــيــات  «تــعــد  وأردفـــــت: 
ومنع  السابقة  االنــتــهــاكــات  لمعالجة 
االنــتــهــاكــات الــمــســتــمــرة، ضــروريــة 
ومعالجة  بــرلــيــن،  عملية  لــمــتــابــعــة 

وأضافت  ليبيا».  في  النزاع  استمرار 
خالل  إفادتها  في  األممية  المفوضة 
حقوق  مجلس  «اعتماد  أن  الجلسة، 
هو  الــحــقــائــق  لتقصي  بعثة  اإلنــســان 
مــثــال عــلــى الـــدعـــم الــــذي يــمــكــن أن 
توفره آليات حقوق اإلنسان للمساءلة 
واعتمد  النزاع».  نشوب  منع  ولجهود 
لألمم  التابع  اإلنــســان  حقوق  مجلس 
الــمــتــحــدة، الــشــهــر الـــمـــاضـــي، قــــرارا 
بـــإنـــشـــاء بــعــثــة تــقــصــي الــحــقــائــق في 
لــيــبــيــا، وعــهــد إلــيــهــا االضـــطـــالع على 

نحو مستقل وحيادي، بتحديد وقائع 
وظــــروف حــالــة حــقــوق اإلنــســان في 
االنتهاكات  وتوثيق  ليبيا  أنحاء  جميع 
والتجاوزات، من قبل جميع األطراف 
منذ بداية عام ٢٠١٦. وستتولى بعثة 
بحسب  لــيــبــيــا،  فــي  الــحــقــائــق  تقصي 
تكفل  التي  األدلــة  حفظ  القرار،  نص 
مجلس  قرار  وحث  الجناة.  محاسبة 
الليبية،  الــســلــطــات  اإلنـــســـان،  حــقــوق 
عــلــى إتـــاحـــة إمــكــانــيــة وصـــــول بعثة 
أراضـــي  جميع  إلـــى  الــحــقــائــق  تقصي 

البالد دون عوائق.
وفــــي وقــــت ســـابـــق أمــــس وافــقــت 
الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، على 
إرســـــــال فـــريـــق لــلــتــحــقــيــق بــجــرائــم 
خليفة  االنــقــالبــي  الــجــنــرال  ميليشيا 

حفتر في ليبيا.
وإلـــى جــانــب األلــغــام، تــم اكتشاف 
أكثر  جثامين  تضم  جماعية  مقابر 
مــــن مــئــتــي شـــخـــص فــــي الــمــنــاطــق 
في  حفتر،  ميليشيا  منها  فرت  التي 

ترهونة وجنوب طرابلس.

التحقيق بـاالنتهاكات في ليبيا يعزز مخرجات برلين
خالل جلسة لمجلس األمن.. مفوضة أممية:



عربي ودوليعربي ودولي ١٨

األربعاء 17 ذو القعدة 1441هـ - 8 يوليو 2020م - العدد (13941)

طــرابــلــس - وكـــــــاالت: هـــّونـــت قـــوات 
حــكــومــة الــــوفــــاق الــوطــنــي الــلــيــبــيــة من 
أضرار القصف الذي نفذه طيران داعم 
للواء االنقالبي خليفة حفتر على قاعدة 
وقّدمت  البالد)،  (غربي  الجوية  الوطية 
ــيــة مــحــتــمــلــة  تـــوضـــيـــحـــات بــــشــــأن عــمــل
الستعادة مدينة سرت وقاعدة الجفرة، 
فـــي حــيــن عـــّبـــرت األمــــم الــمــتــحــدة عن 
خشيتها من تصعيد عسكري جديد في 
ليبيا. فقد قال المتحدث اإلعالمي باسم 
عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة 
الوفاق مصطفى المجعي إنه لم تحدث 
في  استهدف  الذي  القصف  في  إصابات 
وقت متأخر مساء السبت قاعدة الوطية 
طرابلس)،  غرب  جنوب  كيلومتًرا   ١٤٠)
عسكرية  قــيــمــة  ال  اســتــهــدافــه  تـــم  ومــــا 
قوات  سيطرة  أن  المجعي  وأضــاف  لــه. 
الوفاق على مدينة سرت (٤٥٠ كيلومتًرا 
شرق طرابلس) وقاعدة الجفرة (وسط 
ليبيا) لها خطط عسكرية ًمختلفة تتعلق 
مؤكًدا  التحرير،  بعد  تأمينهما،  بكيفية 
اتساع  بسبب  ــا  وقــتً سيستغرق  ذلـــك  أن 
الــمــســاحــة الــجــغــرافــيــة. وتــابــع أن هــدف 
السيطرة  هو  اآلن  الوفاق  حكومة  قــوات 
فقط  وليس  الليبي،  الــتــراب  كامل  على 
دفـــع الـــعـــدوان عــن طــرابــلــس، عــلــى حد 
تعبيره. وعن قصف قاعدة الوطية التي 
استعادتها قوات حكومة الوفاق منتصف 
الدفاع  وزارة  وكيل  قــال  الماضي،  مايو 
الليبية صالح النمروش إن الطيران الذي 
أن  يمكن  وال  جـــًدا،  متطور  استهدفها 
يملكه حفتر إال إذا زّودته به جهة أجنبية. 
الليبي  الــجــيــش  أن  الــنــمــروش  وأوضــــح 
أجانب  لمرتزقة  مــتــزايــًدا  وجـــوًدا  رصــد 
قاعدة  في  طائرات  وهبوط  البالد،  في 
ومواد  ذخائر  تحمل  بسرت  القرضابية 
الجانب  واســتــنــكــر «إعــــالن  ومــرتــزقــة. 
ليبيا  في  السياسي  للحل  دعمه  الروسي 

رغم  فاغنر،  بمرتزقة  عالقته  وإنكاره 
عــلــم الــحــكــومــة الــروســيــة بــوجــودهــم». 
وحول العالقات مع تركيا، قال النمروش 
إن زيارة وزير الدفاع خلوصي أكار إلى 
طــرابــلــس، الــجــمــعــة، «رســـالـــة واضــحــة 
على استمرار الحكومة التركية في دعم 
«الحكومة  وتابع:  الشرعية».  الحكومة 
التركية منسجمة معنا في ضرورة بسط 
كامل  عــلــى  سيطرتها  الـــوفـــاق  حــكــومــة 
في  حفتر  جرائم  وأن  الليبية،  األراضــي 
طرابلس،  جنوبي  في  واأللغام  ترهونة، 
لنا».  دعمه  في  التركي  الموقف  عــّززت 
ليبية،  مصادر  قالت  كما  الغارة  ونّفذت 
بواسطة طائرتين حربيتين - وقعت بعد 
يومين مــن زيـــارة لــوزيــر الــدفــاع وقائد 
األركان التركيين للعاصمة الليبية، بحث 
خاللها الطرفان زيادة التعاون العسكري 
بينهما، في حين قال مسؤولون ليبيون 

إن تركيا ستساعد بالدهم في بناء جيش 
وطــنــي. وفـــي نــيــويــورك، عــّبــر ستيفان 
العام  األمين  باسم  المتحدث  دوجاريك 
الهجوم  مــن  القلق  عــن  المتحدة  لألمم 
الذي استهدف قاعدة الوطية الجوية في 
الهجوم،  هذا  إن  دوجاريك  وقــال  ليبيا. 
األطــراف  بين  الخطابي  التصعيد  ومعه 
الفاعلة في األزمــة الليبية؛ من شأنه أن 
يُضاعف  قد  عسكري  تصعيد  إلى  يــؤدي 

المخاطر على السكان المدنيين. 
وكــــانــــت حـــكـــومـــة الــــوفــــاق قـــالـــت إن 
قــصــف قـــاعـــدة الــوطــيــة دلـــيـــل عــلــى أن 
الــدول الداعمة لحفتر ماضية في الحل 
العسكري، وال تريد حًال سياسًيا لألزمة 
الليبية. وقد قال رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق فايز السراج إن الليبيين 
ديمقراطية  مدنية  دولة  لبناء  يتطلعون 
عبر مسار سياسي يفضي إلى انتخابات 

نزيهة. وأضاف السراج خالل لقائه أمس 
الليبين  أن  فــيــال  جــــورج  مــالــطــا  رئــيــس 
يتطلعون لبناء دولتهم المدنية بعيًدا عن 
الفترة  إطالة  تستهدف  التي  المناورات 

االنتقالية خدمة لمصالح شخصية.
لدى  ليبيا  مندوب  قال  جهته،  من   
إن  الشماخي،  صالح  العربية،  الجامعة 
وبدعم  حفتر،  بميليشيات  وصفها  ما 
اختارت  ليبيا،  في  أطماع  لها  دول  من 
الحَل العسكري لالستيالء على السلطة، 
قــرارات  بكافة  الحائط  عــرض  ضاربة 
الشماخي  وأضـــاف  الــدولــيــة.  الشرعية 
المنتدى  أمـــام  أمــس  ألــقــاهــا  كلمة  فــي 
حكومة  أن  االفتراضي  الصيني  العربي 
الــوفــاق لــن تــدخــر جــهــًدا فــي مالحقة 
الليبيين  دماء  سفك  في  تسّبب  من  كِل 
ـــهـــا  وتـــدمـــيـــر ِمـــــقـــــّدرات لــيــبــيــا وثـــرواتِ

الطبيعية. 

ليبيا: الوفاق تهّون من األضرار بقاعدة الوطية 
 األمم المتحدة تخشى تصعيًدا عسكريًا جديًدا

 قوات الوفاق تتأهب لمعركتي تحرير سرت والجفرة

 تشكيل هيئة قضائية للتحقيق في جرائم االغتياالت

جثمان  عراقيون  شّيع  وكـــاالت:   - بغداد 
هشام  الــعــراقــي  األمــنــي  الــشــأن  فــي  الخبير 
الـــهـــاشـــمـــي، صـــبـــاح أمـــــس، وســــط حــضــور 
وبــاء  تفشي  بسبب  أقــاربــه،  مــن  قليل  عــدد 
مجهولون  مــســلــحــون  واغـــتـــال  «كــــورونــــا». 
في  اإلثنين  مساء  عاًما)،   ٤٧) «الهاشمي»، 
في  بــغــداد،  العاصمة  شرقي  زّيــنــة  منطقة 
وشــارك  واســًعــا.  شعبًيا  غضبًا  أثــارت  واقعة 
أصدقاء «الهاشمي»  من  عدد  التشييع،  في 
وأقاربه، بعد إحضار جثمانه من المستشفى 
في  الــدفــن،  إلجــــراءات  للتهيؤ  منزله،  إلــى 
إلى  التشييع  موكب  وتوجه  النجف.  مقبرة 
مقبرة النجف إلجراء مراسم الدفن هناك. 

ونــعــى «الــهــاشــمــي»، مــســؤولــون عــراقــيــون، 
ــبــرلــمــان،  ـــيـــس ال ـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، ورئ ورئ
عن  فــضــًال  والصحفية،  الثقافية  والــنــخــب 
عــامــة الــمــواطــنــيــن. وأعــلــن نــاشــطــون على 
إقامة  عزمهم  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
وقفة استنكارية لواقعة اغتيال «الهاشمي»، 
في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد. 
وتوجهت أصابع االتهام إلى ميليشيا «كتائب 
التي  السابقة  الــتــهــديــدات  إثــر  اهللا»،  حــزب 
وولــد  الميليشيا.  مــن  «الــهــاشــمــي»،  تلقاها 
ودرس   ،١٩٧٣ سنة  بغداد  في  «الهاشمي» 
الثانوية في إعدادية الجمهورية للبنين، ثم 
اإلدارة  في  بكالوريوس  شهادة  على  حصل 

عام  المستنصرية  الجامعة  من  واالقتصاد 
١٩٩٤. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي أن العراق «لن ينام» قبل أن يخضع 
القتلة للقضاء بما ارتكبوا من جرائم وال أحد 
جلسة  خالل  الكاظمي،  وقال  القانون.  فوق 
للحكومة العراقية، إن «قصة اغتيال الشهيد 
واجبنا  أن  إّال  تفارقنا،  لم  الهاشمي  هشام 
كــقــادة لــلــدولــة أن نــحــّول الــحــزن واألســـى 
إلــى إنــتــاج وإنــجــاز مباشر وإنــنــا مسؤولون، 
واإلجابة الوحيدة التي يتقبلها منا الشعب هي 
وأضاف:»وّجهنا  فقط».  واإلنجاز  اإلنجاز، 
بإطالق اسم، الشهيد هشام الهاشمي، على 
أحد شوارع العاصمة بغداد، وإن من توّرط 

نسمح  ولن  العدالة،  سيواجه  العراقي  بالدم 
بالفوضى وسياسة المافيا أبــداً، ولن نسمح 
ألحد أن يحّول العراق إلى دولة للعصابات». 
في اإلطار ذاته تم اإلعالن عن تشكيل هيئة 
تحقيقية تختص بجرائم االغتياالت. وذكر 
مجلس القضاء األعلى في العراق أمس أنه تم 
ثالث  من  قضائية  تحقيقية  هيئة  «تشكيل 
بالتحقيق  تختص  عــام  ادعــاء  وعضو  قضاة 
بغداد  العاصمة  في  االغتياالت  جرائم  في 

وفي بقية المحافظات». 
الهيئة  أن  بــيــان،  فــي  المجلس،  وأوضـــح 
وزارة  مــع  «بالتنسيق  ستعمل  التحقيقية 

الداخلية». 

العراق: تشيـيع الهاشمي.. والكاظمي يتعّهد بمحاسبة القتلة

 عراقيون يشّيعون جثمان هشام الهاشمي في النجف

الكويت: ممارسات إسرائيل
 انتهاك صارخ للقانون الدولي

المغرب: تفكيك خلية
 إرهابية من ٤ عناصر

وزيـــــر  أكــــــد  أ:  ب  د   - الــــكــــويــــت 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــي الــشــيــخ الــدكــتــور 
أحــمــد نــاصــر الــمــحــمــد الــصــبــاح أمــس 
إســرائــيــل، «الــســلــطــة  مــمــارســات  أن 
«انتهاًكا  تمثل  بــاالحــتــالل»،  القائمة 
ـــدولـــي ومــيــثــاق  ــقــانــون ال ــل ـــا ل صـــارًخ
الشرعية  وقــــرارات  الــمــتــحــدة  األمـــم 
وتـــقـــويـــًضـــا  الـــصـــلـــة  ذات  ــــيــــة  ــــدول ال
إحالل  إلى  الهادفة  الدولية  للجهود 

والشامل».  العادل  السالم 
جــــاء ذلــــك خــــالل تـــــرؤس الـــوزيـــر 
الـــصـــبـــاح وفــــد الـــكـــويـــت إلــــى أعـــمـــال 
التشاوري  الــوزاري  العربي  االجتماع 
(الــمــصــّغــر) لــبــحــث إعــــالن إســرائــيــل 
إجـــــــراءات ضـــم أجــــــزاء مـــن الــضــفــة 
والــــــذي  األردن،  وغـــــــور  ـــيـــة  ـــغـــرب ال
ُعــقــد عــبــر تــقــنــيــة االتـــصـــال الــمــرئــي 
مواصلة  إطــار  فــي  وذلــك  والمسموع 
الــتــنــســيــق الــمــســتــمــر نــحــو اســتــكــمــال 
ـــــورة رؤيـــــة  ـــيـــة وبـــــل ـــعـــرب الــــجــــهــــود ال

والــنــوايــا  للخطط  للتصدي  مشتركة 
الضفة  في  أجــزاء  بضم  اإلسرائيلية 
الـــغـــربـــيـــة وفـــــــرض الــــســــيــــادة عــلــى 
البحر  وشــمــال  األردن  غــور  مــنــاطــق 

لميت.  ا
الكويت  دولة  مبدأ  الصباح  وجــّدد 
الــثــابــت وتــمــســكــهــا بــالــمــوقــف الــعــربــي 
هــو  أن «الــــســــالم  عـــلـــى  يـــؤكـــد  الـــــذي 
الـــخـــيـــار االســــتــــراتــــيــــجــــي»، مـــشـــيـــًرا 
والـــشـــامـــل  الــــدائــــم  أن «الــــحــــل  إلـــــى 
والـــعـــادل يــقــوم عــلــى حـــل الــدولــتــيــن 
ـــا لــلــمــرجــعــيــات الــمــتــفــق عــلــيــهــا  وفـــًق
األمن  مجلس  قرارات  في  والمتمثلة 
مــقــابــل  األرض  ومـــبـــدأ  الــصــلــة  ذات 
الــســالم وخــريــطــة الــطــريــق وُمــبــادرة 
الـــســـالم الـــعـــربـــيـــة، وبـــمـــا يــــؤدي إلــى 
حـــصـــول الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي عــلــى 
المشروعة  السياسية  حقوقه  كــامــل 
أرضه  على  المستقلة  دولته  وإقامة 

الشريف».  القدس  وعاصمتها 

ـــقـــوات  ــــربــــاط - قـــنـــا: تــمــّكــنــت ال ال
تفكيك  مــن  أمــس  الــمــغــربــيــة  األمــنــيــة 
أربعة  مــن  تتكون  «إرهــابــيــة»،  خليه 
عـــنـــاصـــر، مــــن بـــيـــنـــهـــم شـــقـــيـــق أحـــد 
داعش،  تنظيم  صفوف  في  المقاتلين 
بــمــديــنــة الــنــاظــور والـــضـــواحـــي شــمــال 

البالد.  شرق 
وذكـــــــر بــــيــــان لــــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة 
تمكنت،  األمنية  القوات  أن   المغربية 
بـــنـــاء عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة 

«إرهابية»  خلية  تفكيك  من  دقيقة، 
تــتــكــون مـــن أربـــعـــة عــنــاصــر تـــتـــراوح 
ســنــة،   ٢٦ و   ٢١ بــيــن  مـــا  أعـــمـــارهـــم 
في  المقاتلين  أحــد  شقيق  بينهم  من 
صــفــوف داعــــش، وأوضــــح الــبــيــان أن 
أفــراد  أن  أفــادت  األولــيــة  التحقيقات 
ــيــة الـــمـــوالـــيـــن لـــمـــا يُــســمــى  هــــذه الــخــل
عمليات  تنفيذ  قــّرروا  داعش  بتنظيم 
ُمــســلــحــة تــســتــهــدف مـــواقـــع حــّســاســة 

بالمغرب. 

الجنائية الدولية ترسل فريقًا 
للتحقيق بجرائم ترهونة 

الهـــاي - وكــــاالت: وافــقــت الــجــنــائــيــة الــدولــيــة عــلــى طلب 
للتحقيق  فريق  إلرســـال  الليبية  الــوفــاق  حكومة  بــه  تقّدمت 
بــجــرائــم قـــوات الــلــواء االنــقــالبــي خليفة حــفــتــر فــي تــرهــونــة 
محمد  الليبية،  الخارجية  باسم  المتحدث  وقال  ومحيطها. 
الدولية  الجنايات  «محكمة  إن  لــه:  تصريح  فــي  الــقــبــالوي، 
اســتــجــابــت لــطــلــب رئــيــس الــمــجــلــس الـــرئـــاســـي فــايــز الــســراج 
جرائم  عــن  والتقصي  للتحقيق  فريق  إرســال  على  ووافــقــت 

طرابلس». العاصمة  وجنوبي  ترهونة  في  حفتر  ميليشيات 
الجنايات  لمحكمة  العامة  أن «المدعية  القبالي،  وأضاف   
النصف  فــي  الــفــريــق  مهمة  بــدء  تتوقع  بــنــســودا  فــاتــو  الــدولــيــة 
الــثــانــي مــن يــولــيــو الـــجـــاري، وأكــــدت عــلــى ضــــرورة الــتــعــاون 
للحكومة  تابعة  خاصة  فــرق  وكانت  الليبية».  السلطات  مع 
يزيد  ما  على  مؤخًرا  عثرت  طرابلس  في  دولًيا  بها  الُمعترف 
١١ مقبرة جماعية في مدينة ترهونة ومناطق بجنوب  على 
في  وذلك  ورفــات،  جثة   ٢٠٠ من  أكثر  فيها  وجد  العاصمة، 
سيما  ال  له،  التابعة  والميليشيات  حفتر،  قوات  طرد  أعقاب 
أنها  ويُعتقد  ترهونة  على  تسيطر  كانت  التي  الكاني  ميليشيا 
حفتر.  لهجوم  الُمعارضين  بحق  بشعة  قتل  جرائم  ارتكبت 
الــوفــاق  حكومة  فــي  الــعــدل  وزارة  أعلنت  آخـــر،  صعيد  على 
ــعــثــور عــلــى مــقــبــرة جــمــاعــيــة جـــديـــدة بــالــضــواحــي  الــلــيــبــيــة ال
تضم  المقبرة  إن  الـــوزارة  وقــالــت  ترهونة  لمدينة  الشمالية 
بمالبس  إحداهما  هيئتهما؛  بكامل  الهوية  مجهولتي  جثتين 

مدنية.  بمالبس  واألخرى  عسكرية 

تــقــريــر  ـــهـــم  ات أ:  ب  د   - جــنــيــف 
صـــــادر عـــن األمـــــم الــمــتــحــدة أمــس 
والطيران  السورية  الحكومية  القوات 
الـــروســـي بــمــهــاجــمــة الـــعـــشـــرات من 
واألســـواق،  والــمــدارس  المستشفيات 
بــشــكــل مــمــنــهــج، فــي الــمــنــطــقــة التي 
تسيطر عليها المعارضة حول مدينة 
ــا  إدلــــب شــمــال غــربــي الـــبـــالد. ووفــًق
مجلس  عن  نشره  تم  الــذي  للتقرير 
فإن  اإلنسان  لحقوق  المتحدة  األمــم 
األهــــــداف الــمــدنــيــة كـــانـــت تــتــعــّرض 
للقصف من الجو ومن البر. وأضاف 
الــحــكــومــيــة  الـــــقـــــوات  أن  الـــتـــقـــريـــر 
العنقودية،  الذخائر  أيًضا  استخدمت 
الفـــتـًــا إلـــى أن مــثــل هـــذه الــهــجــمــات 
يــرقــى إلــــى جـــرائـــم حــــرب. ويُــركــز 
نوفمبر  مـــن  الــفــتــرة  عــلــى  الــتــقــريــر 
٢٠١٩ إلى بداية يونيو .٢٠٢٠ وتجدر 
إدلب  حول  المنطقة  أن  إلى  اإلشــارة 
تسيطر  كــبــيــرة  مــنــطــقــة  آخــــر  هـــي 
وكانت  سوريا.  في  المعارضة  عليها 
الحكومة السورية أطلقت مع حلفائها 

المنطقة  الستعادة  هجوًما  الـــروس 
في عام ٢٠١٩ وتصاعد في ديسمبر. 
التوصل  منذ  هــدأت  األوضـــاع  أن  إال 
تركيا  بين  النار  إطالق  لوقف  التفاق 
باولو  وقـــال  مـــارس.  مطلع  وروســيــا 
بــيــنــيــرو رئــيــس الــلــجــنــة األمــمــيــة في 
العسكرية  الحملة  من  بيان «الواضح 
أن القوات الموالية للحكومة انتهكت 

بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق 
الـــمـــدنـــيـــيـــن الــــســــوريــــيــــن». وفــحــص 
ـــا» في  الــتــقــريــر ٥٢ «هــجــوًمــا رمـــزيً
هجوًما   ٤٧ منها  سوريا  غرب  شمال 
ــا لـــقـــوات الــحــكــومــة الــســوريــة  مــنــســوبً
المدعومة من روسيا.  وذكر التقرير 
توّرطت  روسية  حربية  طائرات  أن 
مميت  هجوم  في  منفرد  نحو  على 

استهدف  مـــارس  مــن  الــخــامــس  فــي 
معرة  مــن  بالقرب  دواجـــن  مــزرعــة 
وفي  نازحين،  تــؤوي  التي  مصرين 
ثالث ضربات بالقرب من مستشفى 
لــحــقــت بـــه أضـــــرار فـــي بــلــدة أريــحــا 
المعارضة  قــوات  لسيطرة  الخاضعة 

يوم ٢٩ يناير.
 وقـــالـــت كـــاريـــن كــونــيــنــج أبـــو زيــد 

عــضــو الــلــجــنــة «واجــــه رجــــال ونــســاء 
وأطـــفـــال أجــريــنــا مــعــهــم مــقــابــالت 
للقصف  التعّرض  بين  مروًعا  خياًرا 
أو الفرار إلى عمق المناطق الخاضعة 
حيث  الــشــام  تحرير  هيئة  لسيطرة 
تــتــفــشــى انــتــهــاكــات حــقــوق اإلنـــســـان. 
أفــعــال أعــضــاء هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 

ترقى إلى حد جرائم الحرب».

تقرير أممي: النظام السوري وروسيا ارتكبا جرائم حرب 
 عبر االستهداف الممنهج لمستشفيات ومدارس إدلب

 النظام وحلفاؤه دّمروا سوريا وشّردوا أهلها 
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أبلغت  وكـــاالت:   - واشنطن 
إدارُة الرئيس األمريكي دونالد 
بانسحاب  الكونغرس  تــرامــب، 
الصحة  منظمة  مــن  أمــريــكــا 
العالمية في ظّل تفّشي فيروس 
كورونا، َوفق ما قاله مسؤولون 
عدة. وغّرد السيناتور، روبرت 
منينديز، عضو لجنة العالقات 
الشيوخ  مجلس  في  الخارجية 
حـــول هـــذه الـــتـــطـــّورات قــائــًال: 
«تـــلـــّقـــى الـــكـــونـــغـــرس إشــــعــــاًرا 
المتحدة  الــواليــات  رئيس  بـــأّن 
من  أمريكا  سحب  األمريكية 
في  العالمية  الصحة  منظمة 

وسط الجائحة».

وأضــــــاف مــنــيــنــديــز قـــائـــًال: 

ــــــكــــــون مـــــــن الـــــعـــــدل  «لــــــــــن ي

وصــــــــف اســــتــــجــــابــــة تــــرامــــب 

لن  هـــذا  بــالــفــوضــويــة،  لكوفيد 

يــحــمــي حــيــاة األمــريــكــيــيــن أو 

مــصــالــحــهــم، بـــل يــجــعــل ذلــك 

أمــريــكــا مــريــضــة ووحـــيـــدة»، 

على حّد تعبيره.

وكان قد قال مصدٌر مطلٌع 

عـــلـــى رســــالــــة االنـــســـحـــاب إّن 

بحدود  جــًدا،  قصيرة  الرسالة 

ثــالث جمل تــقــريــبـًـا، وأّكـــد أن 

االنسحاب سيجري في غضون 

عام لكنه حّذر من اعتبار تلك 

النسخة نهائيًة.
ورغــم ذلــك، تؤّشر الرسالة 
األمــريــكــيــة  اإلدارة  عـــزم  إلـــى 
االنــــــســــــحــــــاب مـــــــن مـــنـــظـــمـــة 
حّث  أن  بعد  العالمية  الصحة 
أعضاء في اللجنة الوطنية في 

الـــحـــزب الــجــمــهــوري تــرامــب 
الــشــهــر الـــمـــاضـــي عــلــى إعــــادة 
العالقات  قطع  بــقــراره  النظر 
أّن  رأوا  إذ  الــدولــي،  الكيان  مع 
أمــريــكــا ســتــكــون أكــثــر قـــدرة 
على  أبقت  ما  إذا  التغيير  على 
ــتــهــا.   وكــــــان  الــرئــيــس  عــضــوي
األمـــــريـــــكـــــّي قـــــد أعـــــلـــــن عــن 
انــســحــاب الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
العالمية  الصحة  منظمة  مــن 
في أواخــر مايو الماضي لعدم 
األمــريــكــيــة  للمطالب  تلبيتها 
واّتهم  المنظمة.  إصــالح  بشأن 
تــــرامــــب الــمــنــظــمــة الــعــالــمــيــة 
باالنحياز للصين وسوء التعامل 

مع أزمة فيروس كورونا.
إلى ذلك، تجاوزت إصابات 
الــــواليــــات الــمــتــحــدة بــكــورونــا 
«كوفيد-١٩»، عتبة الـ٣ ماليين 

حــالــة وفــًقــا إلحــصــاءات موقع 
وأشــار  العالمي.  متير  ووردل 
اإلصــــابــــات  أّن  إلـــــى  الـــمـــوقـــع، 
ومنذ  المتحدة،  الــواليــات  فــي 
وباء  انتشار  عن  اإلعــالن  بداية 
 ٣ إلــى  وصلت   ،«١٩  - «كوفيد 
ماليين ٣٩ ألًفا و٦٨٥ شخًصا، 
باإلضافة إلى تسجيل ١٣٢ ألًفا 
و٩٥٠ حالة وفاة. وأشار الموقع 
شخٍص   ٤٠١ أن  إلـــى  العالمي 
في  شخص  مليون  لكل  مــاتــوا 

الواليات المتحدة.
ودعـــــا الـــرئـــيـــس األمــريــكــي 
ـــــى إعـــــادة  دونـــــالـــــد تــــرامــــب إل
فــتــح الــــمــــدارس فـــي الـــواليـــات 
المتحدة الخريف القادم، على 
الـــرغـــم مـــن اســـتـــمـــرار تفشي 
ـــا فـــي الــبــالد.  فـــيـــروس كـــورون
«تويتر»:  على  تــرامــب  وكتب 

«المدارس يجب أن تفتتح في 
يوضح  أن  دون  الــخــريــف!!!»، 
مـــا إذا كـــان يــعــتــزم اتـــخـــاذ أي 

إجراءات محددة بهذا الشأن.
إلــى ذلــك، أفــاد كبير خبراء 
األمراض المعدية في الواليات 
أّن  فاوتشي  أنطوني  المتحدة 
الــبــالد ال تــــزال «غـــارقـــة» في 
الموجة األولـــى مــن اإلصــابــات 
المستجد،  كـــورونـــا  بــفــيــروس 
للتعامل  فــوًرا  التحّرك  وعليها 
مــع ارتــفــاع عـــدد الــحــاالت في 

اآلونة األخيرة.
ـــمـــعـــهـــد  ــــــر ال وقــــــــــــال مــــــدي
المعدية  لــألمــراض  األمــريــكــي 
يصل  لـــم  اإلصــــابــــات  عــــدد  إّن 
ـــا إلـــى مــســتــوى أســاســي  إطـــالًق
ُمــــرٍض قــبــل ارتــفــاعــه مــجــدًدا 
حالًيا، وهو ما حّذر مسؤولون 

ـــه يــحــمــل خــطــر إغـــراق  مـــن أن
الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات فـــــي جـــنـــوب 

وغرب البالد.
وقـــال فــاوتــشــي فــي مقابلة 
عبر اإلنترنت مع مدير معاهد 
الــصــحــة الــوطــنــيــة فــرانــســيــس 
كـــولـــيـــنـــز «إنــــــه وضـــــع خــطــيــر 
يــنــبــغــي عــلــيــنــا الـــتـــعـــامـــل مــعــه 
فـــــوًرا». لــكــن فــاوتــشــي أضــاف 
إنه ال يعتبر االرتفاع المتواصل 
فـــــي اإلصـــــــابـــــــات «مـــــوجـــــة». 
وأفـــاد «كـــان ارتــفــاًعــا أو عــودة 
ارتـــفـــاع فــي عـــدد اإلصـــابـــات». 
على  ــعــتــم  اطــل «إذا  وأضـــــــاف 
ـــا،  أوروب مــن  البيانية  الــرســوم 
االتــــحــــاد األوروبـــــــــي كــكــيــان، 
انخفضت  ثـــم  ومــــن  ارتــفــعــت 
واآلن  األســاســي.  المستوى  إلــى 
لــديــهــم بــعــض الــتــذبــذبــات كما 

هـــو مــتــوقــع لــــدى مــحــاولــتــهــم 

رفــــع تــدابــيــر اإلغـــــــالق». وأمـــا 

فارتفع  المتحدة،  الواليات  في 

ينخفض  اإلصابات «ولم  عدد 

األساسي  المستوى  إلى  إطالًقا 

ونشهد اآلن ارتفاًعا جديًدا».

أعضاء  أبــرز  مــن  وفاوتشي 

األمريكّي  الرئيس  عمل  فريق 

المتخصص  تـــرامـــب  دونـــالـــد 

كورونا  فــيــروس  مكافحة  فــي 

الــمــســتــجــد وتـــحـــّول إلــــى وجــه 

موثوق في معركة اإلدارة ضد 

الوباء. وحّذر مسؤولون من أّن 

بعض مستشفيات البالد تواجه 

خــطــر االمــــتــــالء جــــــّراء تــدّفــق 

مرضى «كوفيد-١٩».

أمريكا تنسحب رسمياً من الصحة العالمية
 اإلصابات بالوباء فيها تتجاوز عتبة الـ٣ ماليين

ً

يضمن أفضلية ألمريكا في الحصول على أول ١٠٠ مليون جرعة

واشنطن-أ ف ب: أعلنت حكومة دونالد 
دوالر  مليار   ١,٦ منحت  أنها  أمــس  ترامب 
األمــريــكــي  الــحــيــويــة  الــتــكــنــولــوجــيــا  لمختبر 
نـــوفـــافـــاكـــس لــتــطــويــر مــــشــــروع لـــقـــاح ضد 
الــواليــات  أفــضــلــيــة  يــضــمــن  مــا  كوفيد-١٩، 
المتحدة في الحصول على أول ١٠٠ مليون 
وأطلقت  فــعــالــيــتــه.  ثبتت  حـــال  فــي  جــرعــة 
سبيد»  «وارب  عملية  األمــريــكــيــة  اإلدارة 
مليون   ٣٠٠ إنتاج  لمحاولة  السرعة)  (فائقة 
جـــرعـــة مـــن الــلــقــاح بــحــلــول يــنــايــر ٢٠٢١، 
إلعــطــاء األولــويــة فــي الــحــصــول على اللقاح 
والــدول  ـــا  أوروب عكس  وعلى  لألمريكيين. 
بمفردها  المتحدة  الواليات  تعمل  األخــرى، 

وال تشارك في التبرعات الدولية.
بمليارات  األمريكية  الحكومة  وساهمت 
الــدوالرات في مشاريع منافسة بين العديد 
من شركات التقنيات الحيوية والمختبرات، 
لتمويل  مــخــتــلــفــة،  تــقــنــيــات  عــلــى  الــمــبــنــيــة 
مواقع  بناء  مع  بالتوازي  السريرية  التجارب 
شراء  إلى  باإلضافة  النطاق،  واسعة  تصنيع 
رمديسيفير،  عــقــار  إنــتــاج  مــن  بــالــمــئــة   ٩٢
وهو أول دواء حقق نجاحا في عالج الوباء، 
أليكس  الصحة  وزيــر  وقــال  سبتمبر.  حتى 
على  «تعمل  سبيد  وارب  عملية  إن  عـــازار 
ـــشـــاء مــحــفــظــة لـــقـــاحـــات لــــزيــــادة فــرص  إن
على  وفعال  آمــن  واحــد  لقاح  على  الحصول 
األقل بحلول نهاية العام». ومن المتوقع أن 
يضمن استثمار وزارتي الصحة والدفاع في 
نوفافاكس، ومقرهما ماريالند، تصنيع ١٠٠ 
مليون جرعة بنهاية هذا العام، الستخدامها 

في التجارب السريرية.
التنفيذي  الرئيس  إرك،  ستانلي  وأعــلــن 
في  المشاركة  «يشرفنا  نوفافاكس:  لشركة 
اللقاح  مــشــروع  لتعزيز  سبيد  وارب  عملية 
الخاص بنا بشكل عاجل للغاية، بهدف توفير 

الحماية الحيوية لشعب بلدنا».
وبـــــــدأت نـــوفـــافـــاكـــس الـــقـــيـــام بــتــجــارب 
ســريــريــة عــلــى ١٣٠ شــخــًصــا فــي أســتــرالــيــا 
اللقاحات،  صــنــدوق  مــن  بتمويل  مــايــو،  فــي 
والخاص  العام  القطاعين  بين  ائتالف  وهو 
مخصص لتمويل اللقاحات. ولم يكشف عن 
تطلق  أن  المقرر  ومــن  اآلن.  حتى  النتائج 
(األخيرة  الثالثة  المرحلة  تجربة  يسمى  ما 
تشمل ٣٠  أن  على  الــخــريــف،  فــي  واألكــبــر) 
وسبق  للشركة.  بيان  بحسب  مشارك،  ألف 
من  بأكثر  المتحدة  الــواليــات  ساهمت  أن 
ملياري دوالر في مشاريع لقاحات لشركات 
جونسون آند جونسون (٤٥٦ مليونا) ومودرنا 
مليار   ١,٢) وأســتــرازيــنــيــكــا  مــلــيــونــا)   ٤٨٣)

بالشراكة مع أكسفورد).
 إلى ذلك أظهرت دراسة فرنسية نشرت 
يعالجون  الذين  المرضى  أن  أمــس  نتائجها 
«عــلــى الـــمـــدى الــطــويــل» بــالــكــلــوروكــيــن أو 
الـــهـــيـــدروكـــلـــوروكـــيـــن خــصــوصــا ألمـــــراض 
المناعة، لم يتعرضوا إلصابات أقل خطورة 
وخلص  الـــوبـــاء.  تــفــشــي  خـــالل  بكوفيد-١٩ 
مــعــدو الـــدراســـة الــتــي شملت نــحــو ٥٥ ألــف 
وقائي  بــدور  توحي  نتائجها «ال  أن  مريض 
االصطناعية  المالريا  عقاقير  استخدام  في 
عــلــى الــمــدى الــطــويــل، مــن مــخــاطــر دخــول 
جهاز  عــلــى  الــمــريــض  وضـــع  أو  المستشفى 
تــنــفــس أو وفـــــاة بــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد». وأعلن الباحثون أنه «حتى لو أن 
قاطع  بشكل  بتأكيد  تسمح  ال  الدراسة  نتائج 
من  للوقاية  المالريا  لعقاقير  فــوائــد  غياب 
تشجع  ال  فهي  كوفيد-١٩  من  خطير  شكل 
للهيدروكلوروكين  الوقائي  االستخدام  على 
عموما ولدى األفــراد األكثر عرضة للخطر 
العالجية  الــتــجــارب  خـــارج  وذلـــك  خصوصا 

المخصصة». 

منح «نوفافاكس» ١٫٦ مليار دوالر لتطوير اللقاحات

أمــس  بكين  أعــلــنــت  ب:  ف  بكين-أ 
للمرة  جــديــدة  إصــابــات  تسجيل  عـــدم 
األولــــى مــنــذ ظــهــور بــــؤرة جــديــدة في 
الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة فـــي يــونــيــو والــتــي 
أثـــارت مــخــاوف مــن مــوجــة ثانية من 
الوباء. وأصيب ٣٣٥ شخصا منذ ظهور 
للمبيعات  شــيــنــفــادي  ســـوق  فـــي  بــــؤرة 

بــالــجــمــلــة فـــي مــطــلــع يــونــيــو. وأعــلــنــت 
رصــدت  أنــهــا  بكين  فــي  الــصــحــة  لجنة 
عليه  تظهر  ال  لشخص  واحــــدة  حــالــة 
عـــوارض الــمــرض االثــنــيــن، لــم تدرجه 
تحصيها.  التي  الــحــاالت  ضمن  الصين 
في  تحقق  الصينية  السلطات  تــزال  وال 
ــبــؤرة األخــيــرة بعدما  أســبــاب ظــهــور ال

على  المستجد  كــورونــا  فــيــروس  رصــد 
لوحات تقطيع سمك السلمون في سوق 
شينفادي، ما تسبب بحظر على بعض 
على  إضافية  مراقبة  وقيود  الـــواردات 

مزودي المواد الغذائية المستوردة.
وأجــــرت حــكــومــة بــكــيــن فــحــوصــات 
من  أكــثــر  على  الــفــيــروس  عــن  الكشف 

أي  يونيو،   ١١ منذ  شخص  مليون   ١١
أعلن  كما  السكان،  عــدد  نصف  تقريبا 
في  اإلغـــالق  تخفيف  وتــم  مــســؤولــون. 
مـــواقـــع مــعــيــنــة بــالــمــديــنــة فـــي األيــــام 
الذين  لألشخاص  سمح  حيث  الماضية 
«منخفضة  تعتبر  مناطق  في  يقيمون 

المخاطر» بالتنقل بحرية.

بكيـــن لـــم تســجل إصــابات جــديدة 

القدس المحتلة - قنا ووكــاالت: صادقت 
مــا تسمى سلطة «أراضـــي إســرائــيــل» أمس 
استيطانية  وحــدة   ٢٤٠ إقامة  مشروع  على 
القناة  وذكـــرت  المحتلة.  الــقــدس  قلب  فــي 
الوحدات  بناء  سيجري  أّنــه  العبرية  السابعة 
تسيدك»  «شــعــاريــه  مستشفى  منطقة  فــي 
القديم بشارع يافا في القدس، وعلى مقربة 
مــن الــبــلــدة الــقــديــمــة. وســتــشــمــل الــوحــدات 
شقًقا  تــضــم  مــرتــفــعــة،  مــبــان  الـــجـــديـــدة ٥ 
صغيرة.  وفنادق  تجارية  ومصالح  سكنية، 
وامتدح رئيس بلدية القدس «موشي ليؤون» 
المصادقة، قائًال إّن الوحدات الجديدة أحد 
المشاريع المهمة في المدينة والذي سيجري 
التي  الـــقـــدس،  مــدخــل  منطقة  مـــع  دمــجــه 
يجري تشييدها هذه األيام. من جهة ثانية، 
أجلت المحكمة العليا لالحتالل اإلسرائيلي، 
النظر في االستئناف المقدم باسم مجموعة 
مـــــن مـــــحـــــرري صـــفـــقـــة تـــــبـــــادل األســــــرى 

«شــالــيــط» الــمــعــاد اعــتــقــالــهــم، حــتــى تــاريــخ 
الثامن من سبتمبر المقبل. ونقال عن نادي 
األسير الفلسطيني، قالت زوجة األسير نائل 
أكثر  منذ  مقدم  االستئناف  البرغوثي: «إن 
من عام وجــرى تأجيله عدة مــرات، وكان 
االستئناف  جلسة  تعقد  أن  المفترض  مــن 
اليوم، معتبرة أن عملية التأجيل المرتبطة 
غير  كــورونــا  بوباء  المتعلق  الــراهــن  بالوضع 
عقد  في  تستمر  االحتالل  فمحاكم  مبررة، 
يواصل  االحــتــالل  أن  إلـــى  يــشــار  جلساتها». 
اعــتــقــال أكــثــر مــن ٥٠ مــحــررا مــن الصفقة 
محررا   ٧٠ قرابة  أصل  من  وهم  كرهائن، 
من   ،٢٠١٤ عــام  يونيو  منذ  اعتقالهم  جــرى 
يقضي  الــذي  البرغوثي  نائل  األســيــر  بينهم 
ومجموعها  األســر،  في  اعتقال  فترة  أطــول 
قوات  اعتقلت  ذلــك  إلــى  عاما.   ٤٠ من  أكثر 
فلسطينيا   ١٩ أمــس،  اإلسرائيلي،  االحــتــالل 

من أنحاء متفرقة في الضفة. 

االحتالل يصادق على بناء ٢٤٠ 
وحدة استيطانية في القدس

مستوطنة هارهوما بالقدس                           

في  المحلية  السلطات  أعــادت  ب:  ف  ملبورن-أ 
تدابير  فــرض  أستراليا،  مــدن  أكبر  ثاني  ملبورن، 
حجر شملت خمسة ماليين شخص بعد ارتفاع عدد 
دانيال  وقال  المستجد.  كورونا  بفيروس  اإلصابات 
أندروز رئيس حكومة والية فيكتوريا وكبرى مدنها 
محذرا  أسابيع  لستة  سيستمر  اإلغــالق  إن  ملبورن 
السكان من أنه ال يمكن «االدعاء» بأن أزمة فيروس 
أعداد  في  ارتفاع  أول  انتهت.وهذا  المستجد  كورونا 
احتواء  تم  بأنه  االعتقاد  منذ  أستراليا  في  اإلصابات 

العدوى في أبريل. وهو تذكير قاتم بأن المخاطر ال 
تزال قائمة حتى مع عودة الحياة إلى طبيعتها.ويأتي 
هذا اإلعالن فيما سجلت المدينة الواقعة في جنوب 
ساعة،   ٢٤ فــي  جــديــدة  إصــابــة   ١٩١ أستراليا  شــرق 
لألشخاص  المخالطين  تتبع  الصعب  من  يجعل  ما 
أرقام  أندروز: «إنها  بالفيروس.وأضاف  المصابين 
أن  يريد  أحد  أن «ال  نفسه  الوقت  في  عالية».وأقر 
يجد نفسه في مثل هذا الوضع. وأدرك أنه ستنجم 
صعبا  ذلــك  «سيكون  مضيفا:  هائلة»  أضـــرار  عنه 

جدا للسكان».وسيطلب من األهالي لزوم منازلهم 
إال لدواعي الخروج إلى العمل أو ممارسة الرياضة 
ضرورية.  سلع  لشراء  أو  الصحية  للرعاية  طلبا  أو 
عن  الــدراســة  متابعة  إلــى  الــطــالب  غالبية  وسيعود 
بُعد فيما لن تتمكن المطاعم والمقاهي بعد اآلن إال 
إلى  إليصالها  المسبقة  الطلبيات  خدمة  تقديم  من 
المنازل.وكان خبراء قد حذروا من أنه ينبغي على 
الناس في كل مكان االعتياد على «الحياة الطبيعية 

الجديدة». 

أستراليا تفرض اإلغالق على ٥ ماليين من سكانها

جنيف - وكاالت: حّذر المديُر العام 
لُمنّظمة الصحة العالمّية أمس من أن 
«يــتــســارع»  «كوفيد-١٩»  وبـــاء  انــتــشــار 
جديدة  إصــابــة  ألــف   ٤٠٠ ُسّجلت  وقــد 
مشيًرا  الماضي،  األســبــوع  نهاية  خــالل 
إلــــى أنــــه لـــم يــبــلــغ ذروتـــــه بــعــد. وقـــال 
ـــــوم غــيــبــريــســوس خــالل  تـــيـــدروس أدان
مؤتمر صحفّي عبر اإلنترنت «إذا كان 
مستقًرا  يبدو  مــا  على  اإلصــابــات  عــدد 
على الصعيد العالمي، فالواقع أن بعض 
الدول أحرزت تقدًما كبيًرا في خفض 
يزال  ال  حين  في  لديها،  الوفيات  عدد 
عدُد الوفيات في دول أخرى يرتفع». 
واعترفت المنظمُة بظهور «دليل» على 
احتمال انتشار الفيروس عبر جسيمات 
حّثت  أن  بعد  الهواء  في  للغاية  صغيرة 
على  المنظمة  الــعــلــمــاء  مــن  مجموعة 
انتشار  كيفّية  حــول  إرشاداتها  تحديث 
«كوفيد-١٩»  التنفسي  الجهاز  مــرض 

الناجم عنه. وقالت الخبيرة بالمنظمة 
بــيــنــيــديــتــا ألــيــجــرانــتــســي فــــي مــؤتــمــر 
تعتقد  المنظمة  إّن  جنيف  في  صحفّي 
على  األدلـــة  على  منفتحة  «كــانــت  أنها 

طرق انتقال» الفيروس. إلى ذلك، قال 
الــرئــيــس الــبــرازيــلــي جــايــيــر بــولــســونــارو 
بفيروس  إصابته  أثبتت  الفحوص  إن 
مقابلة  في  وأضــاف  المستجد،  كورونا 

تــلــفــزيــونــّيــة إنــــه بــصــحــة جـــيـــدة رغــم 
بولسونارو  وقــال  الحمى.  من  معاناته 
فـــي الــمــقــابــلــة الـــتـــي بــّثــتــهــا قـــنـــاة (تـــي.
يشعر  بــدأ  إنــه  الحكومية،  بــرازيــل)  في 
عقار  تــنــاول  وإنـــه  األحـــد،  يــوم  بالتعب 
(هـــايـــدروكـــســـي كـــلـــوروكـــيـــن) الــمــضــاد 
في  فاعليته  تثبت  لــم  الـــذي  لــلــمــالريــا 
عالج المرض. وأودى الفيروس بأكثر 
من ٢٠٠ ألَف شخص في أوروبا، أكثر 
وإيــطــالــيــا،  بــريــطــانــيــا،  فــي  ثلثهم  مــن 
وفرنسا، وإسبانيا وفًقا لتعداد لفرانس 
برس استناًدا إلى مصادر رسمية أمس. 
وأودى الفيروس بحياة ما ال يقل عن 
وُسّجلت  العالم،  في  شخص  ألف   ٥٤٥
رسمّياً إصابة أكثر من  ١١مليونًا و٧٨٥ 
ومنطقة  بــلــًدا   ١٩٦ فــي  شــخــص  ألـــف 
بــالــفــيــروس مــنــذ بـــدء تــفــّشــيــه، تعافى 
شخص  ألـــف  و٧٨٠  مــاليــيــن   ٦ مــنــهــم 

على األقّل.

الصحة العالمّية تؤكد تسارع العدوى
رئيس البرازيل يعلن إصابته بكورونا



عربي ودوليعربي ودولي٢٠

األربعاء 17 ذو القعدة 1441هـ - 8 يوليو 2020م - العدد (13941)

بدوي:  إبراهيم  الدوحة – 

أكـــد ســـعـــادة الــســفــيــر تــشــاو 
جيان سفير جمهورية الصين 
الشعبية لدى الدولة، أن قطر 
نشًطا  ومساهًما  فاعًال  عضًوا 
الصينية  العالقات  تطوير  في 
شريك  إنها   ووقــال  العربية، 
ـــــق مــــوثــــوق  حـــقـــيـــقـــي وصـــــدي
المجتمع  بــنــاء  ســيــاق  فـــي  بـــه 
للمستقبل  الــعــربــي  الــصــيــنــي 

المشترك.
صحفي  مــؤتــمــر  فـــي  ونــــوه 
عن بعد بمناسبة عقد الدورة 
الــتــاســعــة لــالجــتــمــاع الـــــوزاري 
لـــمـــنـــتـــدى الـــتـــعـــاون الــصــيــنــي 
عبر  استثنائي  بشكل  العربي 
االتصال المرئي عن بُعد، إلى 
محمد  الشيخ  سعادة  مشاركة 
ثــانــي  آل  الـــرحـــمـــن  عـــبـــد  بــــن 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
وزيــــر الــخــارجــيــة بــاالجــتــمــاع 
الــدول  خارجية  وزراء  ضمن 
الدول  لجامعة  الـــ٢١  األعضاء 
الـــعـــربـــيـــة لــبــحــث ســـبـــل حــشــد 
الـــجـــهـــود الــصــيــنــيــة الــعــربــيــة 
 ١٩  – كوفيد  جائحة  لمواجهة 
الــتــعــاون  مستقبل  وتــخــطــيــط 

العربي.  الصيني 
وعـــــن الـــتـــعـــاون الـــقـــطـــري 
تــعــد  قــطــر  إن  قــــال  الــصــيــنــي 
ــا  ــا ومــســاهــًم مـــشـــارًكـــا عــمــيــًق
نــشــًطــا فــي تــطــويــر الــعــالقــات 
ــعــربــيــة، وكــذلــك  الــصــيــنــيــة ال
والصديق  الحقيقي  شريكنا 
الــمــوثــوق بـــه فـــي ســيــاق بــنــاء 
الــمــجــتــمــع الــصــيــنــي الــعــربــي 
ففي  الــمــشــتــرك.  لــلــمــســتــقــبــل 
تـــم  ــــدمــــا  عــــن  ،٢٠١٦ عــــــــام 
الستين  بــالــذكــرى  االحــتــفــال 
عــــلــــى تــــأســــيــــس الــــعــــالقــــات 
الـــصـــيـــنـــيـــة الــــعــــربــــيــــة، عــقــد 
ــــــــوزاري الــســابــع  ـــمـــاع ال االجـــت
لـــلـــمـــنـــتـــدى بـــنـــجـــاح هـــنـــا فــي 
الــــدوحــــة. وبـــفـــضـــل الــجــهــود 
شركاؤنا  بذلها  الــتــي  الهائلة 
الــقــطــريــون، حــقــق االجــتــمــاع 
المهمة،  النتائج  مــن  سلسلة 
حـــيـــث ســــاهــــم فـــــي تـــرســـيـــخ 
جــــــــذور شــــجــــرة الــــعــــالقــــات 
خــالل  مــن  الــعــربــيــة  الصينية 

ـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة،  ـــث ـــعـــزيـــز ال ت
وتـــغـــذيـــة الـــتـــعـــاون الــصــيــنــي 
الـــعـــربـــي فــــي إطـــــار مـــبـــادرة 
«الـــحـــزام والــطــريــق»، وبــذر 
العربية  للصداقة  األمل  بذور 
الــصــيــنــيــة مــن خـــالل الــتــبــادل 
الذي  األمر  الحضارتين،  بين 
في  مهٍم  طريٍق  معلم  يسجل 
مــســيــرة الـــعـــالقـــات الــصــيــنــيــة 
الـــعـــربـــيـــة، ونـــقـــطـــة انـــطـــالق 
أكثر  عقود  ستة  إلــى  جــديــدة 
إشـــــراًقـــــا لـــلـــتـــعـــاون الــصــيــنــي 

العربي.

حيوية  عالقات 

نــرى  أن  يسعدنا  وأضــــاف: 
القطرية  الصينية  الــعــالقــات 
حــــيــــويــــة ومــــــــزدهــــــــرة مــثــل 
رعاية  ظل  في  السدرة  أشجار 
ومساهمات التعاون الجماعي 
العربية.  والــدول  الصين  بين 
فـــمـــنـــذ اجـــــتـــــمـــــاع الــــــدوحــــــة، 
وبــفــضــل الـــجـــهـــود والـــرعـــايـــة 
مــــن قـــبـــل فـــخـــامـــة الـــرئـــيـــس 
السمو  وصاحب  جينبينغ  شي 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
دخـــلـــت الـــعـــالقـــات الــصــيــنــيــة 
السريع،  الــخــط  فــي  القطرية 
استراتيجية  فرًصا  واحتضنت 
لــلــتــنــمــيــة الفــــتًــــا إلـــــى أنـــــه تــم 
االرتـــــقـــــاء بــالــثــقــة الــســيــاســيــة 
الــمــتــبــادلــة بــيــن الــبــلــديــن إلــى 
الــزيــارات  عبر  جديد  مستوى 
رفـــيـــعـــة الـــمـــســـتـــوى وتــعــمــيــق 
ووضع  االستراتيجية  الشراكة 
خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الـــجـــديـــدة 

العالقات.  لتطور 
وقــــــــــال: إنـــــــه عــــلــــى مـــــدار 
ـــســـنـــوات األربــــــع الــمــاضــيــة،  ال
شــهــد تــشــارك الــصــيــن وقــطــر 
والطريق»  «الــحــزام  بناء  فــي 
مثمرة.  ونتائج  كبيرة  حيوية 
وشــــكــــل الــــجــــانــــبــــان مـــعـــادلـــة 
ــتــعــاون الــتــي تــتــخــذ الــطــاقــة  ال
كــالــمــحــور الــرئــيــســي والــبــنــيــة 
والمالية  كــاألولــويــة،  التحتية 
واالســـتـــثـــمـــار والــتــكــنــولــوجــيــا 
كنقاط  والــمــتــقــدمــة  الــحــديــثــة 

الجديدة.  التنمية 

الثنائية التجارة   نمو 

إلى  الصيني  السفير  وأشــار 

الــثــنــائــيــة  الـــتـــجـــارة  حــجــم  أن 
شــهــد نــمــًوا مــطــرًدا عــاًمــا بعد 
التجارة  حجم  بلغ  حيث  عام، 
دوالر  مـــلـــيـــار   ١١ الـــثـــنـــائـــيـــة 
بــزيــادة   ،٢٠١٩ عــام  أمــريــكــي 
بعام  مقارنة   ٪  ٦٠ مــن  أكثر 
٢٠١٥. وفي السنوات األخيرة، 
عقود  عدة  على  الجانبان  وقع 
الطبيعي  لــلــغــاز  األمـــد  طــويــلــة 
المسال، وكذلك عقًدا في بناء 
المسال  الطبيعي  الــغــاز  سفن 
دوالر  مــــلــــيــــارات   ٣ بـــقـــيـــمـــة 
أمــريــكــي. وقــامــت الــشــركــات 
الــصــيــنــيــة بـــمـــقـــاولـــة ســلــســلــة 
مــن الــمــشــاريــع الــرئــيــســيــة في 
قــــطــــر مــــثــــل اســـــتـــــاد لـــوســـيـــل 
شركة  وأقامت  حمد،  وميناء 
الــجــيــل  شــبــكــات  أول  هـــــواوي 
العالم  في  التجارية  الخامس 
لــقــطــر، وقـــدمـــت مــســاهــمــات 
والتنويع  التنمية  فــي  صينية 

قطر.  في  االقتصادي 

كورونا  مكافحة 

ونـــــــــوه الـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي 
كما  قــائــًال:  الصحي  بالتعاون 
البلدين  بــيــن  الــتــعــاون  أصــبــح 
فــــي مـــجـــال الـــصـــحـــة الــعــامــة 
عالمة  العام  هذا  في  وخاصة 
الثنائية.  الــعــالقــات  فــي  الفتة 
وفي مواجهة الوباء المفاجئ، 
تــــقــــف الــــصــــيــــن وقـــــطـــــر مــع 
الــذي  األمـــر  الــبــعــض  بعضهما 
شـــكـــل أنـــمـــوذًجـــا يـــحـــتـــذى بــه 
مكافحة  في  الدولي  للتعاون 

الوباء. 

صيني  خبير 

عن  الصيني  السفير  وأعلن 

نانشان،  تشونغ  الدكتور  قيام 

في  الصينيين  الــخــبــراء  كبير 

بعقد  كـــورونـــا  فــيــروس  مــلــف 

مؤتمر عبر الفيديو مع وزارة 

بناًء  القطرية  العامة  الصحة 

عـــلـــى دعــــــوة األخــــيــــر، الـــيـــوم 

األربــــــعــــــاء، لـــتـــقـــديـــم الــخــطــة 

الــوبــاء  مكافحة  فــي  الصينية 

مستفيضة  تـــبـــادالت  وإجــــراء 

مع  والــعــالج  التشخيص  حــول 

القطريين. الخبراء 

عقالنية  استحابة 

قائًال:  الصيني  السفير  شدد 

ـــكـــون أخـــــويـــــن عـــزيـــزيـــن  ســـن

يتبادالن الثقة والدعم، مؤكًدا 

ــــة قــطــر  ــــدول دعـــــم الـــصـــيـــن ل

تنموية  طــرق  اســتــكــشــاف  فــي 

تــتــمــاشــى ظـــروفـــهـــا الــوطــنــيــة 

ـــــإرادة مــســتــقــلــة، وجــهــودهــا  ب

الــدولــة  ســيــادة  عــلــى  للحفاظ 

استجابة  نــقــدر  كــمــا  وأمــنــهــا، 

قــطــر الــعــقــالنــيــة والــحــكــيــمــة 

ألزمــــة الــخــلــيــج، ونـــدعـــم حل 

الــخــالفــات مــن خـــالل الــحــوار 

ــــشــــاور الـــخـــلـــيـــجـــي وفـــق  ــــت وال

على  حرًصا  العربية،  التقاليد 

لعب دور بناًء في هذا الصدد. 

نضال  بالثبات  الصين  وتدعم 

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الـــعـــادل 

الســـتـــعـــادة حــقــوقــه الــوطــنــيــة 

ـــمـــشـــروعـــة وإقـــــامـــــة دولــــة  ال
ذات  الـــمـــســـتـــقـــلـــة  فـــلـــســـطـــيـــن 

الكاملة.  السيادة 
وأضــــــــــــــــــــــــــاف: ســــــنــــــكــــــون 
نتغلب  مــخــلــصــيــن  صــديــقــيــن 
عــلــى الــصــعــوبــات بــالــتــضــامــن، 
مع  التعاون  الصين  وستواصل 
كــورونــا  لــوبــاء  للتصدي  قــطــر 
وتـــعـــزيـــز تــنــســيــق الــســيــاســات 
مـــع نــظــرائــنــا الــقــطــريــيــن في 
للوقاية  المشتركة  اآللية  إنشاء 
والـــــســـــيـــــطـــــرة، حــــتــــى نــفــتــح 
«الــخــط الــســريــع» فــي تــبــادل 
األفــــراد و«الــقــنــاة الــخــضــراء» 
البلدين،  بين  السلعية  للتجارة 
ــبــة  ـــــة صــل بــــمــــا يـــــوفـــــر أرضـــــي

لبلدينا.  االقتصادي  للتعافي 

قطر  رؤية 

وتــــابــــع الـــســـفـــيـــر الــصــيــنــي: 
في  طيبين  شريكين  سنكون 
التعاون ذي المنفعة المتبادلة 
والتنمية  المشترك  والــكــســب 
المواءمة  وترسيخ  المشركة، 
بـــــيـــــن مــــــــبــــــــادرة «الـــــــحـــــــزام 
ـــطـــريـــق» مـــع رؤيـــــة قــطــر  وال
خــالل  مـــن   ،٢٠٣٠ الــوطــنــيــة 
صياغة نموذج تعاون «رباعي 
ــالــطــاقــة  ــتــمــيــز ب األركـــــــــان» ي
واالســتــثــمــار  التحتية  والــبــنــيــة 

العالية. والتكنولوجيا 
وأضـــــــاف: ســنــعــطــي بــــؤرة 
البنية  فــي  للتعاون  اهتمامنا 
لوسيل  استاد  لتشييد  التحتية، 
ومخزون المياه االستراتيجي 
في الموعد المحدد وبالجودة 
دعــم  عــلــى  وسنعمل  الــعــالــيــة، 
الصينية  الــشــركــات  وتــشــجــيــع 
على  الــمــؤهــلــة  الــتــكــنــولــوجــيــة 
المناطق  بــنــاء  فــي  الــمــشــاركــة 
الــــحــــرة الـــقـــطـــريـــة، لــنــســاهــم 
ــنــويــع  بـــــدورنـــــا فــــي عـــمـــلـــيـــة ت
وسنعمل  القطري.  االقتصاد 
الصينية  الــشــركــات  دفــع  على 
الــــمــــؤهــــلــــة لـــالســـتـــثـــمـــار فــي 
بالمؤسسات  ونــرحــب  قــطــر، 
للبحث  والــصــنــاديــق  القطرية 
عــــــن حـــصـــتـــهـــا فــــــي الــــســــوق 
تنمية  قطار  وركب  الصينية، 
في  التعاون  وسنتخذ  الصين. 
مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة 

جديدة.  نمو  كنقطة 

بعد  عن  االقتصاد 

أن  الصيني  السفير  وأوضح 
مطالب  يــحــفــز  كـــورونـــا  وبــــاء 
«االقـــتـــصـــاد الــالتــالمــســي عن 
نغتنم  أن  وبــإمــكــانــنــا  ـــعـــد».  بُ
هـــــــذه الــــفــــرصــــة نــســتــكــشــف 
ــــاعــــات  الــــــتــــــعــــــاون فـــــــي صــــن
التجارة  مثل  جديدة  وأشكال 
ـــيـــة والـــــدفـــــع عــبــر  ـــكـــتـــرون اإلل
والخدمات  المتحرك  الهاتف 
الــطــبــيــة عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت. بــل 
ويـــمـــكـــنـــنـــا أيــــًضــــا الـــمـــشـــاركـــة 
فــي شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس 
والـــبـــيـــانـــات الــضــخــمــة ودفــــع 
ـــديـــة  ـــحـــدي نــــظــــام الــــســــكــــك ال
بيدو  ونظام  الصينية  الذكية 
ــلــمــالحــة لــيــســاهــمــا بــحــكــمــة  ل
الــــصــــيــــن فــــــي تـــنـــمـــيـــة قــطــر 
الرقمي  االقتصاد  وتطويرها 

الذكية.  والمدن 

اإلرهاب  مكافحة 

وخــــتــــم الـــســـفـــيـــر الــصــيــنــي 
على  مــًعــا  نعمل  ســوف  قــائــًال: 
بــنــاء عـــالقـــات نــمــوذجــيــة في 
االســــتــــفــــادة الـــمـــتـــبـــادلـــة بــيــن 
بين  والــتــفــاهــم  الــحــضــارتــيــن 
الـــشـــعـــبـــيـــن. وتــــقــــدر الــصــيــن 
لموقفها  عــالــًيــا  تــقــديــًرا  قطر 
ضــد ربــط اإلرهـــاب بــعــرق أو 
على  وســنــعــمــل  مــعــيــن،  ديـــن 
الـــدفـــع بـــإســـراع وتـــيـــرة إنــشــاء 
ـــمـــركـــز الـــثـــقـــافـــي الــصــيــنــي  ال
ومـــعـــهـــد كـــونـــفـــوشـــيـــوس فــي 
ــيــكــون جـــســـًرا جـــديـــًدا  قــطــر ل
يـــــــربـــــــط بـــــيـــــن الــــشــــعــــبــــيــــن. 
وســـوف نــنــاقــش ســبــل إنــعــاش 
طريق  عــن  الــســيــاحــي  الــقــطــاع 
إطــــالق نــمــوذج «اإلنــتــرنــت + 
الــســيــاحــة»، وســنــعــزز تــبــادل 
األحداث  تنظيم  في  الخبرات 
الــريــاضــيــة الـــكـــبـــرى، خــاصــة 
عــنــدمــا تــعــقــد الــصــيــن وقــطــر 
دورتــــــي األلــــعــــاب األولــمــبــيــة 
لكرة  الــعــالــم  وكـــأس  الــشــتــويــة 
كما   .٢٠٢٢ عــــام  فـــي  الـــقـــدم 
الــتــبــادل  تعميق  عــلــى  سنعمل 
واإلعالم  التعليم  مجاالت  في 
الروابط  يعزز  بما  والشباب، 

الشعبين. بين 

قطر عضو فاعل في تطوير العالقات العربية الصينية
في مؤتمر صحفي عن بُعد .. السفير الصيني تشاو جيان:

الدوحة شريكنا 
الموثوق لبناء 

المستقبل 
العربي الصيني 

المشترك 

نقدر استجابة 
قطر العقالنية 

والحكيمة 
ألزمة الخليج 

كبير الخبراء 
الصينيين 

في مكافحة 
كورونا يعقد 

مؤتمًرا مع 
وزارة الصحة 

اليوم  

ترسيخ 
المواءمة بين 

مبادرة «الحزام 
والطريق» 

ورؤية قطر 
٢٠٣٠

١١ مليار 
دوالر حجم 

التبادل التجاري 
بين قطر 

والصين عام 
 ٢٠١٩

تشجيع 
الشركات 
الصينية 

للمشاركة في 
بناء المناطق 
الحرة القطرية

 التعاون 
في مجال 

التكنولوجيا 
الفائقة 

كنقطة نمو 
جديدة لعالقاتنا 

الصين تقدر 
موقف 

قطر ضد ربط 
اإلرهاب بعرق 
أو دين معين

بحث سبل 
إنعاش القطاع 

السياحي عن 
طريق نموذج 

«اإلنترنت + 
السياحة»

تعزيز تبادل 
الخبرات في 

تنظيم األحداث 
الرياضية الكبرى

تشاو جيان

نــيــويــورك - وكـــاالت: قــالــت األمــم 

فــي  إن «الـــحـــيـــاة  أمــــس  الـــمـــتـــحـــدة، 

ســــوريــــا تــعــتــمــد عـــلـــى تـــمـــديـــد آلــيــة 

ـــعـــابـــرة  الــــمــــســــاعــــدات اإلنــــســــانــــيــــة ال

عن  وأعــربــت  تركيا».  عبر  للحدود 

من  األمــن  مجلس  يتمكن  أن  أملها 

العمل  ينتهي  التي  اآللية  تلك  تجديد 

ذلك  المقبل.جاء  الجمعة  بحلول  بها 

ستيفان  عــقــده  صحفي  مــؤتــمــر  فــي 

األمين  باسم  المتحدث  دوجــاريــك، 

الـــعـــام، عــبــر دائـــــرة تــلــفــزيــونــيــة مــع 

الــصــحــفــيــيــن بــمــقــر األمــــم الــمــتــحــدة 

نيويورك. في 

يمدد  أن  دوجاريك: «نأمل  وقال 

مــجــلــس األمـــــن الـــتـــفـــويـــض الـــخـــاص 

تعتمد  سوريا  في  فالحياة  باآللية.. 

ـــا مــــــراًرا  ـــن عـــلـــى ذلـــــــك.. وقـــــد أعـــرب

عـــن ذلـــك مـــن خـــالل األمـــيـــن الــعــام 

(أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش) أو مــن خــالل 

األمين  (وكيل  لوكوك  (مارك)  السيد 

اإلنسانية)». للشؤون  العام 

وفي وقت سابق أمس، أكد رئيس 

مـــجـــلـــس األمــــــن الـــســـفـــيـــر األلـــمـــانـــي 

للصحفيين  هــويــســجــن،  كــريــســتــوف 

بـــالده  أن  الـــمـــتـــحـــدة،  األمـــــم  بــمــقــر 

المجلس (١٥  أعضاء  يوافق  أن  تتوقع 

طرحته  قـــرار  مــشــروع  عــلــى  دولـــة) 

بشأن  بروكسل،  مع  بالتعاون  برلين 

ـــيـــة إيــــصــــال الـــمـــســـاعـــدات  تـــمـــديـــد آل

و«بــاب  الــســالم»  «بــاب  معبري  عبر 

كامل. عام  لمدة  (بتركيا)،  الهوى» 

وقــــــــــال فــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات عـــبـــر 

دائــــرة تــلــفــزيــونــيــة: «بــالــطــبــع نــأمــل 

القرار،  مشروع  بشأن  اآلراء  توافق 

شيء  على  الجميع  يوافق  أن  ونتوقع 

مــنــطــقــي مــوجــه لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 

ـــــا». وســيــنــتــهــي  الـــســـكـــن فــــي ســـــوري

الــجــمــعــة الــمــقــبــل، الــتــفــويــض الــحــالــي 

قرار  بموجب  اآللية،  به  تعمل  الذي 

 ٢٥٠٤ رقـــم  الـــدولـــي  األمـــن  مــجــلــس 

الـــمـــاضـــي. يـــنـــايـــر   ١١ فــــي  ــــصــــادر  ال

على  حالًيا  به  المعمول  القرار  ونص 

إيـــصـــال الــمــســاعــدات عــبــر مــعــبــريــن 

٦ أشــهــر،  فــقــط مـــن تــركــيــا، لـــمـــدة 

بالعراق،  اليعربية  معبري  وإغــالق 

رغبة  عند  نــزوًال  بــاألردن،  والرمثا 

والصين. روسيا 

األمم المتحدة: الحياة بسوريا تعتمد على المساعدات عبر تركيا

 المتحدث باسم األمم   المتحدة   خالل المؤتمر الصحفي

مــوســكــو - وكـــــاالت: أثـــارت 
لـــــقـــــاءات جـــمـــعـــت عــــــــدًدا مــن 
مــمــثــلــي الــطــائــفــة الــعــلــويــة مع 
مسؤولين روس خارج سوريا، 
دمشق،  في  حقيقية  مخاوف 
وفـــــق مــــا ذكـــــر مـــوقـــع «نـــيـــوز 
الموقع  وذكـــر  الــروســي.  ري» 
فـــي تــقــريــر لـــه أن الــصــحــفــي 
أكد  ينفاريوف  إيغور  الروسي 
السوريين  المشاركين  أحد  أن 

فــي هـــذه االجــتــمــاعــات كشف 
لـــه عـــن تــلــقــيــه تـــهـــديـــدات من 
لقائه  عقب  الــســوري،  الــنــظــام 

نظراءه الروس.
وقــــــــال الـــمـــحـــامـــي عــيــســى 
إبـــراهـــيـــم مــســتــشــار «حـــركـــة 
الشغل المدني» إن عائلة األسد 
كممثل  مكانتها  فقدان  تخشى 

أوحد للطائفة العلوية.
تمت  -الذي  إبــراهــيــم  وأكـــد 

دعـــوتـــه مـــؤخـــًرا إلــــى اجــتــمــاع 
الدبلوماسية  البعثة  مقر  فــي 
المتحدة  األمــم  لدى  الروسية 
مصير  لمناقشة  جــنــيــف،  فــي 
القادمة-  المرحلة  في  سوريا 
مباشرة»  تلقى «تهديدات  أنه 
بـــاالغـــتـــيـــال مــــن الـــنـــظـــام فــي 

دمشق.
ويـــقـــول الــمــحــامــي الــســوري 
إن بعض األطــراف في دمشق 

ـــوعـــدتـــه بـــاالنـــتـــقـــام، بــســبــب  ت
مــــا اعـــتـــبـــره الـــنـــظـــام تــــجــــاوًزا 
«لــلــخــطــوط الــــحــــمــــراء»، من 
خـــالل اتــصــاالتــه واجــتــمــاعــاتــه 

مع المسؤولين الروس.
وبـــحـــســـب إبــــراهــــيــــم، فـــإن 
الــــنــــظــــام الـــــســـــوري يــــــرى فــي 
لمكانته  تهديًدا  اللقاءات  هذه 
كممثل أوحد لمصالح الطائفة 
األمــــر  أن  خــــاصــــة  ـــويـــة،  ـــعـــل ال

لدمشق  األبرز  بالحليف  يتعلق 
ـــا وســــيــــاســــًيــــا.وأشــــار  عـــســـكـــريً
تفيد  التقارير  أن  إلــى  الموقع 
بــــأن الــدبــلــومــاســيــيــن الــــروس 
اجتماعات  عقد  إلى  يتطلعون 
المتنازعة  األطــراف  جميع  مع 
فــــي ســـــوريـــــا، لـــلـــتـــعـــرف عــلــى 
المختلفة  والـــــرؤى  الــمــواقــف 
ــــالد، مــع  ــــب بـــشـــأن مــســتــقــبــل ال
ـــة  ـــدول الــتــمــســك بـــمـــركـــزيـــة ال

وعدم تقسيم البالد.
الجانب  أن  إبــراهــيــم  وأكـــد 
باستياء  يشعر  أصبح  الروسي 
كــبــيــر مـــن الــشــعــور الــمــتــنــامــي 
داخل الطائفة العلوية، واعتقاد 
يدافعون  الــروس  بأن  ممثليها 
وليس  األســد،  نظام  عن  فقط 
السورية  والــدولــة  الشعب  عــن 

ككيان.
وبــــحــــســــب الـــــمـــــوقـــــع، فــــإن 

الضغوط التي تمارسها أجهزة 
العلوية،  الطائفة  على  السلطة 
وّلــــــدت بــشــكــل طــبــيــعــي تـــيـــاًرا 
مــعــارًضــا لــلــرئــيــس مــن داخــل 
المستبعد  غير  ومــن  طائفته، 
بــعــد  ســـــــوًءا  الــــوضــــع  يـــزيـــد  أن 
الرئيس  بــيــن  العلني  الــخــالف 
بــشــار األســد وابــن خــالــه رامــي 
لضغوط  يخضع  الذي  مخلوف 

كبيرة ويواجه تهًما بالفساد.

ويـــرى الــمــوقــع الــروســي أن 
موقف موسكو من نظام بشار 
األســد فــي ظــل الــوضــع الراهن 
الغموض،  من  الكثير  يكتنفه 
حـــيـــث أعـــلـــنـــت مـــوســـكـــو مــنــذ 
في  رغبتها  عــن  طــويــلــة  فــتــرة 
حـــــدوث انـــتـــقـــال لــلــســلــطــة في 
تــقــدم  أن  دون  لــكــن  ســـوريـــا، 
رؤيـــــــة واضــــحــــة عــــن كــيــفــيــة 

االنتقال.

موقع روسي:  األسد قلق من اتصاالت  موسكو مع العلويين
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صحيفة  نـــشـــرت   :  ]  - الــــدوحــــة 

«واشنطن بوست» مقاالً عن مصر، قالت 

بيد  فــيــه إن وبــــاء كـــورونـــا أصــبــح ســـالحـــاً 

لقمع  السيسي  عبدالفتاح  المصري  الرئيس 

اإلعـــالم. وجــاء فــي الــمــقــال:«إن الحكومة 

الــمــصــريــة تــكــمــم األفـــــــواه، وأصـــبـــح الــبــلــد 

المناطق  أخطر  أحــد  السيسي  حكم  خــالل 

جعله  بشكل  الصحفي،  العمل  على  بالعالم 

ــــــى الـــتـــي تسجن  ــــــدول األول فـــي قــائــمــة ال

الصحفيين».

وأضاف كاتب المقال ما كان متوقعاً قد 

بمصر  الصحفي  العمل  أصبح  فقد  حــدث 

ــغــلــت جــائــحــة  أكــثــر خـــطـــورة بــعــد أن اســتُ

كورونا من قبل النظام أسوأ استغالل لقمع 

معاني  بكل  الحكومة  فشلت  لقد  اإلعــالم. 

الــكــلــمــة، وكــغــيــرهــا مــن الــحــكــومــات التي 

فشلت بالتعامل مع الفيروس عندما ظهر 

داخل حدودها، فمصر لم تتعلم من  أوالً 

للذروة  اإلصابات  وصول  ورغم  أخطائها. 

الحكومة  قــامــت  حــيــث  يــونــيــو،  بمنتصف 

بــالــضــغــط إلعـــــادة فــتــح الـــبـــالد. وفـــي أول 

الطيران  خــدمــات  الــمــطــارات  بــدأت  يوليو 

واستقبلت المعالم السياحية زوارها. ولكن 

التساؤل حول حكمة العودة للحياة الطبيعية 

نقاش ال يسمح به في مصر. فالحديث عن 

أربعة  من  واحــد  الفيروس  وانتشار  تطور 

مواضيع تعتبر غير قانونية في مصر اليوم 

إال إذا كانت التغطية تدعم رواية الحكومة، 

وتستخدم الحكومة القوانين الجديدة لقمع 

الصحفيين وعائالتهم. 

من هؤالء  وأشــار الكاتب إلى أن واحــداً 
لديه  عــامــاً،   ٦٥ صحفي  منيرـ  محمد  هــو 
مسيرة صحفية حافلة ويعاني من مرض 
في  واعتقل  الــدم.  ضغط  وارتفاع  السكري 
انــتــقــد فيه  ١٥ يــونــيــو بــعــدمــا كــتــب عـــمـــوداً 
واتهم  الوباء.  مع  الحكومة  تعامل  طريقة 
باالنتماء إلى جماعة إرهابية ونشر األخبار 
الكاذبة وإساءة استخدام منصات التواصل. 
ويتم توجيه اتهامات للصحفيين من أجل 
وبالنسبة  الطويلة.  االعتقال  فترات  تبرير 
من  ويعانون  العمر  في  الكبار  للمعتقلين 
مشاكل صحية ففترات طويلة تعني حكماً 

باإلعدام. وبعد أيام تم اعتقال نورا يونس، 
بوست“  ”واشنطن  في  السابقة  المساهمة 
”المنصة“  لــمــوقــع  الــمــؤســســة  والــمــحــررة 
الــمــعــروف، بسبب تــقــاريــر نــاقــدة وأطــلــق 
ســراحــهــا بــعــد لــيــلــة بــكــفــالــة. وقــــد طــالــت 
المالحقة أطباء انتقدوا علناً طريقة تعامل 
تهديدات  ويــواجــهــون  الــوبــاء  مــع  الحكومة 
للتهديد  وبــاإلضــافــة  الشخصية.  لحياتهم 
بــالــســجــن يــواجــه هـــؤالء مــخــاطــر اإلصــابــة 

بفيروس كورونا أثناء االعتقال.
وأضـــاف الــكــاتــب: سجلت حـــاالت وفــاة 
بسجن  والمعتقلين  الحكومة  موظفي  بين 

طرة الذي يعتقل فيه الغالبية من السجناء 
السياسيين. ومنع مسؤولو السجن العائالت 
مـــن زيـــــارة أبــنــائــهــا وقــطــعــت االتـــصـــاالت 
من  زاد  مــمــا  الــخــارجــي،  والــعــالــم  بينهم 
الوقت  وفــي  الصحية.  المخاطر  مــخــاوف 
الذي حاولت فيه الحكومات األخرى تقليل 
والصحفيين  الحقوقيين  الناشطين  عــدد 
حمالت  مــن  مصر  زادت  القضبان  خلف 
مفترض.  معارض  أي  ومواجهة  االعتقال 
والــــواضــــح أن الــســيــســي يــســتــخــدم األزمــــة 
الصحية كمبرر مقنع إلسكات أي نوع من 

المعارضة.

وشـــــهـــــدت مــــصــــر حــــــــاالت قــــمــــع ضــد 

األســوأ،  هي  المرة  هذه  أن  إال  الصحفيين 

بشكل  بــالــســجــون  الصحفيين  عـــدد  وزاد 

مطرد. وفي ديسمبر كان العدد ٢٦، وسجن 

وكلهم  آخــريــن،  صحفيين   ٩ مــارس  منذ 

اعتقلوا بتهم تتعلق بتغطية كورونا، حسب 

شريف منير منسق الشرق األوسط وشمال 

الصحفيين.  حــمــايــة  لــجــنــة  فـــي  إفــريــقــيــا 

ونظراً للدعم القديم الذي تقدمه واشنطن 

لــمــصــر، فــهــنــاك نــفــوذ لـــدى إدارة تــرامــب 

للقيام بعمل ما، ولكنها لم تفعل ما يؤشر 

لــتــداعــيــات خــطــيــرة لــو اســتــمــرت معاملة 

في  وأصبحت  للصحفيين.  السيئة  السيسي 

السنوات األخيرة تهمة نشر األخبار كمبرر 

لسجن الصحفيين ومحاكمتهم في مصر. 

ترامب  الرئيس  وهــجــوم  معاملة  وبسبب 

األخــضــر  الــضــوء  أُعــطــي  الصحفيين  عــلــى 

لــلــدكــتــاتــوريــيــن مــثــل الــســيــســي. ومـــع ذلــك 

الحكومة  تــتــحــدث  لــكــي  الـــدعـــوات  تــتــزايــد 

األمــريــكــيــة ضــد حــمــلــة الــقــمــع الــتــي تقوم 

بمن  السلميين  المعارضين  ضد  مصر  بها 

الماضي  األســبــوع  ففي  الصحفيون.  فيهم 

والمكونة  لمصر  العمل  مجموعة  نشرت 

من  الخارجية  الــشــؤون  فــي  محللين  مــن 

الخارجية  لوزير  مفتوحة  رسالة  الحزبين 

مايك بومبيو وتطالب الحكومة األمريكية 

إدارة  صــمــت  إن  الـــواقـــع  وفـــي  بــالــتــحــرك. 

تـــرامـــب يــســاعــد الــســيــســي عــلــى مــهــاجــمــة 

الصحافة.

كـــورونا ســـالح السيـــسي لقـــمــع اإلعــــالم
وضع مصر على قائمة الدول األولى بسجن الصحفيين.. واشنطن بوست:

السيسي يستخدم 
أزمة وباء كورونا 

كمبرر إلسكات 
أي نوع من 
المعارضة

ممارسات حكومة 
السيسي حّولت 

مصر ألخطر 
مناطق العالم 

على العمل 
الصحفي 

أجهزة النظام 
تستخدم القوانين 

الجديدة لقمع 
الصحفيين 
وعائالتهم 

وتكميم األفواه

مقال واشنطن بوست

المعارض  تمّكن   :]  - الدوحة 
أبي  رودولفو  لويس  عربية  أصول  من 
الرئاسية  باالنتخابات  الفوز  من  نادر 
لــجــمــهــوريــة الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان، بــحــســب 
الــنــتــائــج األولــيــة الــرســمــيــة. وقـــال أبــي 
في  لبنانية)،  أصــول  مــن  (وهـــو   نــادر 
الــذيــن  الــمــؤيــديــن،  آالف  أمــــام  كــلــمــة 
«التوقعات  بــفــوزه:  لالحتفال  تجمعوا 
فيه  رجــعــة  ال  بشكل  فــوزنــا  إلــى  تشير 

ـــاً». وأظــــهــــرت نــتــائــج رســمــيــة  رســـمـــي
مــن  بـــالـــمـــئـــة   ٢٠ فـــــرز  إلـــــى  اســــتــــنــــاداً 
األصــــوات، حــصــول أبــي نـــادر عــلــى ٥٤ 
بــالــمــئــة مـــن األصــــــوات. ووفـــقـــاً لــهــذه 
مفوضية  أعلنتها  التي  الجزئية  النتائج 
نــادر،  أبــي  فــإن  المركزية  االنتخابات 
مرشح الحزب الثوري المعاصر (يسار 
بــفــارق  أوالً  حـــّل  مـــعـــارض)،  الــوســط، 
مرشح  الرئيسي،  منافسه  عــن  شاسع 

الحزب  الوسط،  (يسار  التحرير  حزب 
حصل  الذي  كاستيلو  غونزالو  الحاكم) 
أمــا  األصـــــــوات.  مـــن  بــالــمــئــة   ٣٦ عــلــى 
فـــي الــمــرتــبــة الــثــالــثــة فــحــل الــرئــيــس 
 ١٩٩٦-٢٠٠٠) فرنانديز  ليونيل  السابق 
 ٨٫٨ عــلــى  بــحــصــولــه  و٢٠٠٤-٢٠١٢) 

األصوات. من  بالمئة 
وتــــلــــقــــى أبــــــي نــــــــادر الـــتـــهـــنـــئـــة مــن 
مـــنـــافـــســـه غــــونــــزالــــو كـــاســـتـــيـــلـــو، ومـــن 

بالفوز،  مدينا  دانيلو  الحالي  الرئيس 
االنتخابات  لجنة  أن  من  الرغم  على 
الــمــركــزيــة لـــم تــعــلــن الــنــتــائــج رســمــيــاً 
بـــعـــد. وكـــتـــب مــديــنــا عــلــى «تـــويـــتـــر»: 
«فــــي يــــوم االنـــتـــخـــابـــات هـــــذا، أصــبــح 
الـــنـــمـــوذج الــديــمــقــراطــي لــلــجــمــهــوريــة 
نهنئ  وبــالــتــالــي  أقــــوى.  الــدومــيــنــيــكــيــة 
أبي  لــويــس  الجديد  المنتخب  الرئيس 
كبيراً». نجاحاً  له  نتمنى  الذي  نادر... 

ريـــبـــوبـــلـــيـــكـــا  ال  صـــحـــيـــفـــة  وكـــــانـــــت 
الــدومــنــيــكــيــة، قـــد أشـــــارت فـــى وقــت 
الــــرأى  اســـتـــطـــالعـــات  أن  إلــــى  ســـابـــق، 
نـــــادر  أبــــــي  أن  أظـــــهـــــرت  األخــــــيــــــرة، 
يــتــمــتــع بـــصـــدارة واضـــحـــة فـــى الــســبــاق 
من   ٪٥٣٫٧ عــلــى  بــحــصــولــه  الــرئــاســى 
لــجــونــزالــو   ٪٣٥٫٥ مـــقـــابـــل  األصـــــــوات 
كــاســتــيــلــو الــمــنــتــمــي لـــحـــزب الــتــحــريــر 

الدومينيكاني.

معارض من أصول عربية يفوز برئاسة الدومينيكان
حّل أوالً بفارق كبير عن منافسه الرئيسي

لويس رودولفو أبي نادر

نـــشـــرت   :]  - الــــــــدوحــــــــة 
صــحــيــفــة الـــغـــارديـــان الــبــريــطــانــيــة، 
تقريراً تساءلت فيه عن السبب الذي 
جــعــل الــعــالــم يــتــوقــف عــن مالحقة 
مـــجـــرمـــي الـــــحـــــروب، ومــرتــكــبــي 
اليمن  فــي  الجماعي  القتل  جــرائــم 
وسوريا، وليس هذا فحسب، بل إنه 
هذه  مثل  تعد  ولــم  شهيته»،  «فقد 
شريط  في  اهتمام  محط  الجرائم 
متزامناً  التقرير  جــاء  لقد  األخــبــار، 
والعشرين،  الخامسة  الــذكــرى  مــع 
حوكم  والتي  سربرنيتشا،  لمذبحة 
بصفته  مــيــالديــتــش،  راتــكــو  بسببها 
المسؤول عن المذبحة، لكن الجرائم 
التي ارتكبت ضد اإلنسانية في سوريا 
العالم،  في  أخــرى  وأماكن  واليمن 

لم تحظ باهتمام.
ميالديتش  إن  الصحيفة  وقــالــت 
الــــذي أديــــن بــالــمــســؤولــيــة عـــن قتل 
٨٫٠٠٠ رجل وطفل سيقضي الذكرى 
في  للمجزرة  والعشرين  الخامسة 
زنـــزانـــتـــه بــهــيــغ، حــيــث يــقــيــم منذ 
تسعة أعــوام إلدانته بارتكاب اإلبادة 
األطفال  أعــدم  فقد  سربرينتشا  في 
من  متفرقة  مــواقــع  فــي  والـــرجـــال 
شــمــال شـــرق الــبــوســنــة. وقـــد أدانــتــه 
محاكم الحرب الدولية ليوغوسالفيا 

السابق بخمس جرائم ضد اإلنسانية 
وأربع جرائم تطهر عرقي وقصف 
قوات  واختطاف  سراييفو  العاصمة 

حفظ السالم. 
كما أشارت الصحيفة إلى جرائم 
حرب ارتكبت في روانــدا وأُصدرت 
أحــــكــــام عـــلـــى مــرتــكــبــيــهــا. وكـــانـــت 
من  لــكــل  الــحــرب  جــرائــم  محكمة 
أول  وروانـــــدا  السابقة  يوغوسالفيا 
محاكم  مــنــذ  تــعــقــدان  محكمتين 
إرادة  وعكستا  وطــوكــيــو.  نــورمــبــرغ 
ـــدولـــي لــوقــف الــمــذابــح  الــمــجــتــمــع ال
الجماعية. وقالت الصحيفة إن األمم 
الــمــتــحــدة أنـــشـــأت مــحــاكــم خــاصــة 
جرائم  في  الجناة  لمحاكمة  أخــرى 
حرب جماعية في كل من سيراليون 
لتحقيق  وكمبوديا  الشرقية  وتيمور 
عــدالــة مــتــأخــرة مــن الــجــرائــم التي 
ارتكبها الخمير الحمر. وأنشأ االتحاد 
األوروبي محكمة منفصلة لكوسوفو 
والتي أصدرت الشهر الماضي الئحة 
تاجي  هاشم  الرئيس  ضد  اتهامات 
وغيره بجرائم ارتكبوها عندما قاد 
وستصدر  كــوســوفــو.  تحرير  جيش 
قريباً المحكمة الخاصة التي أنشئت 
في هيغ للتحقيق في جريمة اغتيال 
الــحــريــري.  اللبناني  الـــــوزراء  رئــيــس 

سلسلة  الــمــتــحــدة  األمـــــم  وأنــــشــــأت 
الحرب،  مجرمي  لمعاقبة  محاكم 
بــجــهــود لمنع وقــوع  وقــامــت أيــضــاً 
اإلبادة من خالل مفهوم «مسؤولية 
أعقاب  تطويره  تم  الــذي  الحماية» 
تبنيه  وتــم  والبوسنة  روانـــدا  مــذابــح 
على  المفهوم  هذا  وأكد  عام ٢٠٠٥. 

ضــــرورة الــتــدخــل اإلنــســانــي الــدولــي 
حالة فشل الدولة بحماية مواطنيها.

ــــــى أن  وأشــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إل
ــخــدم بــقــرار مجلس  الــمــفــهــوم اســتُ
وحماية  للتدخل   ٢٠١١ عــام  األمــن 
ســــكــــان بـــنـــغـــازي فــــي لـــيـــبـــيـــا، مــن 
قـــوات معمر الــقــذافــي. ولــكــن مبدأ 

«مسؤولية الحماية»، انتهك عندما 
والواليات  وبريطانيا  فرنسا  قررت 
النظام  وتغيير  الــتــحــرك  المتحدة 
التي  روسيا  اعتبرت  فيما  ليبيا  في 
خدعت  أنها  التصويت  عن  امتنعت 
وأقسمت أنها لن تقع فريسة خداع 
أخــرى. وأشـــارت الصحيفة إلــى أن 
التدخل  نهاية  كــان  القذافي،  مقتل 
للرئاسة  بوتين  عــاد  فقد  األجنبي، 
بــعــد عـــام مــن الــتــدخــل الــغــربــي في 
ليبيا وقــاد بــالده نحو خط صدامي 
العربي  الربيع  وتــحــول  الــغــرب.  مــع 
لربيع دمــوي في سوريا. وكــان هذا 
بـــ «مسؤولية  مــرحــب  غــيــر  مــنــاخــاً 
الحماية» في كل من اليمن وسوريا 

وميانمار.
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة «لــقــد أصــبــح 
الجميع مترددين بعد ما حدث في 
ضميرنا  فــي  لطخة  وستظل  ليبيا 
أنــنــا سمحنا بما حـــدث فــي ســوريــا. 
أمــراً  الناس  وقتل  المذابح  أصبحت 
عادياً في السنوات العشر الماضية». 
وتعرضت محكمة الجنايات الدولية 
الـــتـــي ظـــلـــت ســلــطــاتــهــا مــــحــــدودة، 
تــرامــب،  إدارة  مــن  جــديــد  لــهــجــوم 
على  العقوبات  بفرض  هــددت  التي 
حققوا  حالة  وعائالتهم  مسؤوليها 

في قضايا تتعلق بالواليات المتحدة 
أفغانستان  فــي  ارتكبت  وحلفائها، 
أو إسرائيل والضفة الغربية وقطاع 
محاكم  أن  الصحيفة  وتـــرى  غـــزة. 
روانــــــــدا ويـــوغـــوســـالفـــيـــا الــمــاضــيــة، 
ذلك  أمـــًال.  هناك  أن  صــورة  تعطي 
يطالبون  والناشطين  الباحثين  أن 
بالمحاسبة، وبهذا المعنى فال عودة 
لـــلـــوراء. وكــــان هــجــوم تــرامــب على 
الجنائية الدولية مدعاة للنقد ومن 
حــلــفــاء الــــواليــــات الــمــتــحــدة الــذيــن 
مدع  وهــنــاك  عنها.  للدفاع  ســارعــوا 
عام جديد يقوم بمراجعة عملياتها 

لجعلها فاعلية أكثر.
وفـــي غــيــاب الــمــحــكــمــة الــخــاصــة 
ألمانيا  فــي  المحاكم  تــقــوم  بــســوريــا 
بمحاكمة  وهــولــنــدا  واســكــنــدنــافــيــا 
ضمن  األســد  نظام  من  المتورطين 
أبريل  ففي  العامة،  الصالحية  مبدأ 
كوبلينز  بــلــدة  فـــي  محكمة  بــــدأت 
ـــيـــن ســابــقــيــن  بـــمـــحـــاكـــمـــة مـــســـؤول
فــي نــظــام األســـد انــشــقــا وهــربــا إلــى 
ألـــمـــانـــيـــا. وهـــــي جـــــزء مــــن الــكــثــيــر 
النظر.  تحت  الحاالت  مئات  وربما 
وقالت الصحيفة إن المركز الدولي 
للعدالة في جنيف، جمع أدلة تدعم 

المحاكمات.

لماذا توقـف العالم عن مالحقة مجرمي الحروب؟
جرائم ضد اإلنسانية تُرَك مرتكبوها بدون حساب.. الغارديان:

تقرير صحيفة الغارديان

األمم المتحدة 
أنشأت محاكم 

اقتصت من 
الجناة في 
سيراليون 

وتيمور 
الشرقية 

وكمبوديا 

االتحاد 
األوروبي 

أنشأ محكمة 
حاكمت 

من ارتكبوا 
جرائم ضد 

جيش تحرير 
كوسوفو
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هل تستطيع معرفة الفوارق الثمانية بين هاتين الصورتين في أقل من ٥ دقائق؟ لعــبة الفـــــوارق لعــبة الفـــــوارق 

سهيل: ٣٢٠
السرطان: ١٧

الهقعة: ٦

عــمــلــت  إذا  شــــيــــئــــان 
الدنيا  خير  أصبت  بهما 
واآلخرة: تحب ما تكره 
وتــكــره  اهللا،  أحـــبـــه  إذا 
اهللا.  كرهه  إذا  تحب  ما 

(سلمة بن دينار)

مدينة  تأسيس   :٩٥١

بــاريــس الــحــديــثــة والــتــي 

أصبحت عاصمة للدولة 

الـــفـــرنـــســـيـــة مـــنـــذ ذلـــك 

التاريخ وحتى اآلن.

١٤٩٧: فاسكو دا غاما 

يــغــادر بــأربــع ســفــن من 

مــيــنــاء مــديــنــة لــشــبــونــة 

متجهاً نحو الهند.

العدد  صـــدور   :١٨٨٩

وال  صحيفة  مــن  األول 

ستريت جورنال.

مؤسس  إعدام   :١٩٤٩

القومي  السوري  الحزب 

ــــطــــون  االجـــــتـــــمـــــاعـــــي أن

سعادة.

الكاتب  اغتيال   :١٩٧٢

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي غـــســـان 

الموساد  يد  على  كنفاني 

بتفجير سيارته بمنطقة 

الحازمية قرب بيروت.

كــــــارلــــــوس   :١٩٨٩

مـــنـــعـــم يـــتـــولـــى رئـــاســـة 

األرجنتين.

الـــســـلـــطـــات   :٢٠٠٣

اإلسرائيلية تقرر السماح 

األجانب  والسياح  لليهود 

بــالــدخــول إلـــى ســاحــات 

المسجد األقصى.

روسيــــــــــــــــــــــــــا   :٢٠١٥

تستخدم الفيتو ضد قرار 

لــمــجــلــس األمــــــن يــصــف 

ــتــســا  ــي مـــذبـــحـــة ســربــرن

باإلبادة الجماعية.

٨ يوليو

هل تستطيع مساعدة الكلب البوليسي في عبور هذه المتاهة 
من  أقــل  فــي  عليه  والقبض  باللص  اللحاق  مــن  يتمكن  حتى 

دقيقتين؟ 

متـــاهـــة متـــاهـــة 

األربعاء ١٧ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ٨ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٤١) 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- إمارة خليجية (معكوسة) - زر إطالق النار.
٢- بلد إفريقي.

٣- سائل الحياة - كرم (معكوسة).
٤- رواية لألديب الراحل نجيب محفوظ.

٥- بلد آسيوي معروف (معكوسة) - ضمير (معكوسة).
٦- عاصمة جزيرة مالطا (معكوسة) - عقل (معكوسة).

٧- ذنب (معكوسة) - رواية للدكتور طه حسين (معكوسة).
٨- من الحبوب والبقول - أوج (معكوسة).

٩- شاعر األطالل (معكوسة) - هالك.
١٠- ينام - تبذير (معكوسة).

١- نظلم ونجور - شاعر الشباب.
٢- متشابهان - يصارع أو يقاتل.

٣- ممثلة مصرية راحلة.
٤- عظم - حرف جر - غرام.

٥- نجم كرة قدم قطري دولي سابق.
 - متشابهان   - (معكوسة)  الحشرات  من   -٦

إبداع بشري (معكوسة).

٧- خـــالف الـــذل (مــعــكــوســة) - مــن مـــدارس 
اإلسالم التعبدية.

٨- مطربة عربية راحلة - شؤون.
٩- رياضة هندية قديمة (معكوسة) - ملكة 

سبأ.
رواية   - طبي (معكوسة)  مخدر  مركب   -١٠

لمصطفى أمين. 

الكلـمات المتـقاطـعـة  الكلـمات المتـقاطـعـة  

 البـروج البـروج
والطوالع والطوالع 

 حدث في مثل  حدث في مثل 
هذا اليوم هذا اليوم 

يومية سياسية مستقلة
صدرت في ١٠ مايو ١٩٧٩

تصدر عن

شـركـة الخـلـيـج للـنـشـر والطـبـاعــة
الدائري الثالث - منطقة الهالل - الدوحة

ص.ب : ٥٣٣

رئيس التحرير:

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

هاتف : ٤٤٤٦٦٥٦٦ - ٤٤٣٧١٣٥٣

فاكس : ٤٤٣٥٠٤٧٦

مدير التحرير:

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

هاتف : ٤٤٤٦٦٥١١

هواتف أقسام التحرير

قسم المحليات :
٤٤٤٦٦٥٢٤- ٤٤٤٦٦٥١٥-٤٤٤٦٦٥١٤

local@raya.com

قسم االقتصاد :
٤٤٤٦٦٥٣١

economy@raya.com

قسم الرياضة :
٤٤٤٦٦٥٠٩ - ٤٤٤٦٦٥١٠

sport@raya.com

قسم العربي والدولي :
٤٤٤٦٦٥٠٦ - ٤٤٤٦٦٥٠٧

disknews@raya.com

القسم الثقافي
٤٤٤٦٦٥٢٢

culture@raya.com

إدارة اإلعالنات
هاتف : ٤٤٤٦٦٦١٨- ٤٤٤٦٦٦١٩ - ٤٤٤٦٦٦٥٠

اإلعـالنـات المبـوبــة :
٤٤٤٦٦٦٠٧

البــدالـــة :
٤٤٤٦٦٥٥٥

التـوزيـــع 
هاتف : ٤٤٤٦٦٦٣٦ - ٤٤٤٦٦٦٣٥



٢٣ أخيرةأخيرة

األربعاء 17 ذو القعدة 1441هـ - 8 يوليو 2020م - العدد (13941)

ال يوجد

ال يوجد

على الساحل :

في البحر :

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٣٠ - ١٨٣٨ : ١٩ – ٣٢ : ٣٣٠٧ : ١٣ – ٤٣ : ٠١الرويس

٢٩ - ٠٠٤٧ : ٠٠ – ٢٩ : ٢٦١٢ : ١٨ – ٠٩ : ٠٦دخان

٢٧ – ٠٠٤٩ : ٠٠ –  ٠٤ : ٢٥١٢ : ١٧ – ٤٧ : ٠٥أبوسمرة

بالتوقيت المحلي

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٢٩ - ٥٧٤٣ : ٢٠ – ٢٦ : ٠٠٠٦ : ٠٠ – ٣٥ : ١٢مسيعيد

٢٩ - ٠٧٤٣ : ٢٠ – ٠٠ : ٠٠٠٦ : ١٢ – ٣٦ : ٠٣الوكرة

٣٣ - ٥٩٤٣ : ١٨ – ٢٥ : ٠٥  ٥١ : ١٢ – ٢٣ : ٠٢الدوحة

٣٢ - ٤٢ ٢٨ : ١٨ – ٤٠ : ٠٠٠٤ : ٠٠ – ٠١ : ٠٩الخور

٣:٢١الفجر

٤:٥٠الشروق

١١:٣٩الظهر

٣:٠٣العصر

٦:٣٠المغرب

٨:٠٠العشاء

 ٦٫٦ بــقــوة  ــــزال  زل ضـــرب  قــنــا:  جاكرتا- 
درجــــة عــلــى مــقــيــاس ريــخــتــر، فـــي ســاعــة 
مـــبـــكـــرة، قـــبـــالـــة ســــواحــــل جــــزيــــرة جــــاوة 
اإلندونيسية. وقال المعهد األمريكي للرصد 
الــجــيــولــوجــي إن مــركــز الـــزلـــزال كـــان على 
األرض.  سطح  تحت  كيلومتًرا   ٥٣١ عمق 
ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر 
مادية، أو خطر أمواج مد عاتية (تسونامي). 
النار  حـــزام  فــوق  إندونيسيا  أرخبيل  ويقع 
التقاء  منطقة  وهــي  الــهــادئ،  المحيط  في 
ببعضها  احتكاكها  يـــؤدي  تكتونية  صفائح 

قــوي.  وبركاني  زلــزالــي  نشاط  إلــى  البعض 
بلغت  زلــزال  وقع  ديسمبر ٢٠٠٤،  وفي ٢٦ 
/ اتشيه/   مــقــاطــعــة  فـــي  درجـــــة   ٩٫١ قـــوتـــه 
بأقصى غرب األرخبيل، وتسبب في حدوث 
(تــســونــامــي) هــائــل فــي كــل أنــحــاء المحيط 
الــــهــــادئ، مـــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل ٢٢٠ ألــف 
شخص في المنطقة، بينهم حوالى ١٧٠ ألًفا 
في إندونيسيا. وكان ذلك ثالث أقوى زلزال 
 ،١٩٠٠ عــام  منذ  العالم  فــي  يسجل  مدمر 
وقد تسبب بارتفاع قاع المحيط في بعض 

المناطق إلى نحو ١٥ متًرا.

زلزال يضرب سواحل جاوة اإلندونيسية

هــطــاي – األنـــاضـــول :فــي 

ــــــوس بـــواليـــة  جــــبــــال األمــــــان

تتقد  تركيا،  جنوبي  هطاي 

المشتعلة»  «الحجارة  نيران 

ـــمـــام مــنــذ  ـــيـــرة لـــالهـــت ـــمـــث ال

ــــات الـــســـنـــيـــن.وتـــشـــتـــعـــل  مــــئ

هـــذه الــحــجــارة مــنــذ الــعــهــد 

ــا،  الــــرومــــانــــي وحـــتـــى يــومــن

حيث يخرج منها لهيب النار 

جـــراء اشــتــعــال الــغــاز الــخــارج 

مــن بــيــن الــصــخــور.وتــســتــعــد 

بـــلـــديـــة وقــائــمــقــامــيــة بــلــدة 

«أرســـــــوز» إطــــالق مــشــاريــع 

خــــاصــــة فـــــي قــــريــــة «قـــــور 

باغي» بهدف حماية الموقع 

وجــــذب الــســيــاح لــلــمــنــطــقــة.

فــي حــديــث لــألنــاضــول قــال 

آصاف  أرسوز،  بلدية  رئيس 

تصنف  الـــبـــلـــدة  إن  غـــوفـــن، 

السياحية  الــمــواقــع  بــيــن  مــن 

وأوضــح  تركيا.  فــي  المهمة 

غوفن أن الحجارة المشتعلة 

مئات  منذ  تتقد  البلدة،  في 

وحتى  وشتاًء  صيًفا  السنين 

عـــــنـــــد هــــــطــــــول األمـــــــطـــــــار. 

وأضـــــــــاف «هــــــــذه ظــــاهــــرة 

ونحن  جـــًدا،  جميلة  طبيعة 

العالم  تعريف  نريد  بــدورنــا 

ــــظــــاهــــرة، ولـــديـــنـــا  بــــهــــذه ال

مـــشـــاريـــع فـــي هــــذا اإلطـــــار، 

ـــطـــريـــق  ــــــهــــــا تـــعـــبـــيـــد ال وأول

الــــــواصــــــل إلـــــــى الـــمـــنـــطـــقـــة، 

مــــع الـــحـــفـــاظ عـــلـــى طــبــيــعــة 

نستعد  إنــنــا  حيث  المنطقة، 

الستقبال السياح خالل فترة 

البلدية  أن  قــصــيــرة».وأكــد 

تــعــمــل حـــالـــًيـــا لــنــيــل عــالمــة 

«الـــــمـــــؤشـــــر الــــجــــغــــرافــــي»، 

نجعله  أن  «نـــريـــد  مــضــيــًفــا 

ـــا يــمــكــن لــلــمــواطــنــيــن  مـــكـــانً

الــبــقــاء فــيــه وتـــنـــاول الــقــهــوة 

والــــشــــاي عـــنـــد قـــدومـــهـــم».

الرعاة  أن  إلى  غوفن  ولفت 

يــــســــتــــخــــدمــــون الــــحــــجــــارة 

الـــمـــشـــتـــعـــلـــة كـــمـــوقـــد لــغــلــي 

جانبه  والــقــهــوة.مــن  الــشــاي 

السياحة  جمعية  رئيس  قال 

حسن  أرســوز،  في  والثقافة 

أرسالن، إن المنطقة وجهة 

حيث  مـــن  مــهــمــة  ســيــاحــيــة 

التاريخ  عبق  من  به  تتمع  ما 

وجـــمـــال الــطــبــيــعــة.وأكــد أن 

الجمعية تسعى لجذب مزيد 

مـــن الــســيــاح إلـــى الــمــنــطــقــة. 

وأضـــــاف «ســنــنــشــئ مــرافــق 

يمكن  حيث  الموقع  هذا  في 

احتياجاتهم  تلبية  لضيوفنا 

بسهولة». األساسية 

الحجارة المشتعلة بهطاي .. لهيب ال ينقطع
أفــلــت  أ):  ب  (د  كانبرا- 
ضبطه  تـــم  أســتــرالــي  ســائــق 
وقد تجاوز السرعة المقررة 
السريعة،  الــطــرق  أحــد  على 
مــــن دفـــــع الــــغــــرامــــة بــعــدمــا 
اكــتــشــفــت الـــشـــرطـــة أنــــه في 
ــــــى الــمــســتــشــفــى  طـــريـــقـــه إل
بـــعـــد تـــعـــرضـــه لـــهـــجـــوم مــن 
الشرطة  وقالت  قاتل.  ثعبان 
رجــــًال  أن  أمـــــس  بـــيـــان  فــــي 
واســـــمـــــه «جـــــيـــــمـــــي»، كــــان 
يـــقـــود ســـيـــارتـــه عــلــى طــريــق 
داوســـــــــــون الــــســــريــــع غـــربـــي 
كــالــيــوب بـــواليـــة كــويــنــزالنــد 
عــنــدمــا تـــحـــرك ثــعــبــان بني 
«غــــاضــــب» بـــاتـــجـــاه ســـاقـــه. 
الرجل/  ٢٧عاًما/    واســتــخــدم 
ــا لـــمـــحـــاربـــة الــثــعــبــان  ــنً ســكــي
يعضه  أن  يحاول  كــان  الــذي 
يسرع  أن  قبل  ســاقــيــه،  بين 
إلــــى الــمــســتــشــفــى خــشــيــة أن 

يــكــون تــعــرض لــلــدغ. وقالت 
الشرطة إنه عندما تم إيقاف 
بسبب  الــطــريــق  على  الــرجــل 
 ١٢٣ بسرعة  السيارة  قيادته 
أدرك  كـــيـــلـــومـــتـــًرا/  ســـاعـــة، 
تفسير  أن  بسرعة  الــضــابــط 
مجرد  ليس  للسرعة  الرجل 

«قصة مصطنعة».
أن  الـــشـــرطـــة  وأضــــافــــت   
الـــمـــســـعـــفـــيـــن حـــــضـــــروا إلـــى 
المكان ووجدوا أن جيمي لم 
يتعرض للدغ لكنه «بالتأكيد 
كان يعاني من صدمة بسبب 

الموقف الّصعب». 

يفلــــت من دفـــــع مخالفة
 الســــرعة بســـبب ثعبــــان

نجم البيتلز  يتلقى 
رسائل من الفضاء

(د  لندن- 
ــلــقــى  ت أ):  ب 
الـــــمـــــوســـــيـــــقـــــي 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي 
رينجو  الشهير 
ســــــتــــــار، قــــــارع 
السابق  الطبول 
فــريــق «ذا  فـــي 
بيتلز»،رسائل 

«ســالم وحــب» من الفضاء 
بعيد  االحـــتـــفـــال  بــمــنــاســبــة 
مــــيــــالده الــثــمــانــيــن أمــــس. 
ـــجـــم الـــــبـــــوب فــي  وكــــتــــب ن
«تويتر»، رًدا على رسالتين 
من  اإلنترنت  عبر  تلقاهما 
مــحــطــة الـــفـــضـــاء الـــدولـــيـــة 
«كوريوسيتي  مركبة  ومن 
روفر» على سطح المريخ: 

ـــــا لـــلـــروعـــة،  «ي
إنها أول رسالة 
ســـــــــالم وحـــــب 
مــــــن الــــفــــضــــاء 
الـــــخـــــارجـــــي». 
ـــار،  وكــــــــان ســـت
الــــمــــولــــود عـــام 
طــلــب   ،١٩٤٠
ــــــاس  ــــــن مـــــــــن ال
االنضمام إلى «لحظة سالم 
وحــــــب» لـــالحـــتـــفـــال مــعــه. 
وقال رائد الفضاء األمريكي 
كريس كاسيدي، في رسالة 
الفضاء  محطة  مــن  فيديو 
وزمالئي  أنا  الدولية: «أود 
فــي الــطــاقــم، أن نــقــدم لك 
بمناسبة  التمنيات  خالص 

عيد ميالدك».    

أن  الــمــتــوقــع  مــن  ب):  ف  (أ   - بــاريــس 
األمريكي  للفنان  نادرة  منحوتة  تعرض 
بين  بما  قيمتها  تــقــّدر  كــالــدر،  ألكسندر 
مزاد  في  للبيع  يورو،  ماليين  و٣،٥   ٢،٥
أعلنت  مــا  على  بــاريــس،  فــي  يــقــام  علني 

دار «آرتكوريال» االثنين.
من  المصنوعة  المنحوتة  طول  ويبلغ   

باللون  مطلية  وهــي  أمتار،   ٣،٥ الفوالذ 
األسود. وتعود المنحوتة إلى العام ١٩٦٣، 
وقد استخدمت بعد ست سنوات لتزيين 
كان  مدينة  قرب  للعطالت  منتج  مدخل 
لـ  منحوتتان  ووضعت  فرنسا.  جنوب  في 
نفسها،  الحقبة  في  فرنسا  في  «كــالــدر» 
إحداهما في مقر منظمة األمم المتحدة 

لــلــتــربــيــة والــعــلــوم والــثــقــافــة (يــونــيــســكــو) 
والثانية أمام ثانوية في مدينة غرونوبل 
مدير  سيبيو  أوغ  وقــال  فرنسا).  (شــرق 
الــمــزادات  دار  فــي  المعاصر  الــفــن  قسم 
منحوتة  تعرض  التي  األولى  المرة  «إنها 
ضــخــمــة لـــــ «كـــــالـــــدر» لــلــبــيــع فــــي مــــزاد 

بفرنسا».

منحوتة أللكسندر كالدر للبيع

ــــــت: تــمــكــن  ــــرة ن ــــجــــزي عـــــواصـــــم – ال
جامعة  مــن  علماء  بــقــيــادة  بحثي  فــريــق 
على  المعلومات  تخزين  مــن  ستانفورد 
الذي  األمــر  قليلة،  ذرات  بسمك  طبقات 
التخزينية  الوحدات  لتطوير  الباب  يفتح 
سعات  ذات  لتكون  بالحواسيب  الخاصة 
أكبر ومساحات أقل مستقبالً. واستخدم 

حديثًا  المكتشفة  الــمــعــادن  أحــد  العلماء 
لصناعة  تــنــغــســتــن»،  ويــســمــى «تــيــلــوريــد 
وحدة تخزين مكونة فقط من ٣ طبقات 
واحدة. ذرة  بسمك  منها  كل  جًدا  رفيعة 
وبحسب الدراسة، فإن إدخال البيانات إلى 
تلك الوحدة استهلك كًما أقل من الطاقة، 
لذلك فإن نقل البيانات كان أسرع بفارق 

التخزين  بوحدات  مقارنة  المرات  مئات 
تنغستن»  «التيلوريد  المعروفة.ويلقى 
الكثير من االهتمام البحثي حيث امتلك 
فــريــدة.ويــأمــل  مغناطيسية  خــصــائــص 
على  الــخــطــوة  تلك  تساعد  أن  الــبــاحــثــون 
قــدرة  أكــثــر  مستقبلية  حواسيب  تطوير 

على معالجة البيانات و تخزينها.

علماء يبتكرون وحدة تخزين بسمك ٣ ذرات
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تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
والصناعة  التجارة  وزير  سعادة  تأكيد 
أن قانون الشراكة ُيعد لبنة إضافية في 
القطاعين  بين  التكاملية  العالقة  صرح 
الحكومي والخاص، ينبع من أن مشاريع 
الـــشـــراكـــة بــيــن الــقــطــاعــيــن الــحــكــومــي 
والخاص تُسهم في رفع كفاءة واستدامة 
الحكومية  والــخــدمــات  التحتية  الــبــنــى 
القطاع  أن  يــؤكــد  الـــذي  األمـــر  بــالــدولــة. 
الخاص يقوم بدوره كشريك فاعل في 

التنمية االقتصادية والنهضة العمرانية.
 ومن هنا جاء حرص الحكومة على 

تنظيم العالقة بين القطاعين الحكومي 
والـــخـــاص بـــإصـــدار الــقــانــون رقـــم (١٢) 
بــيــن  الـــشـــراكـــة  بــتــنــظــيــم   ٢٠٢٠ لــســنــة 
القطاعين والذي ُيعد خطوة حاسمة في 
المالئم  التشريعي  اإلطـــار  توفير  سبيل 
في  الــخــاص  الــقــطــاع  ُمساهمة  لتنظيم 

تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.
 لــقــد ســبــقــت قــطــر بـــرؤيـــة الــقــيــادة 
من  العديد  الرشيدة،  لقيادتها  الحكيمة 
استراتيجية  إرســــاء  فــي  المنطقة  دول 
ُمــتــكــامــلــة تــســتــنــد إلــــى تــضــافــر جــهــود 

من  بــالــدولــة  الحكومية  الــجــهــات  كــافــة 
الدعم  مــن  شاملة  حــزمــة  تقديم  أجــل 
قد  الــــدولــــة  وأن  ــقــطــريــة  ال ــلــشــركــات  ل
اعتمدت تجربة الشراكة بين القطاعين 
مــنــذ عـــدة ســـنـــوات، الســيــمــا فــي مجال 
اللوجستية  الــخــدمــات  مــشــاريــع  تنفيذ 

واألمن الغذائي والصحة والتعليم.
 إن أهمية هذه الشراكة تنطلق من أن 
مشاريع الشراكة تسهم من جهة أخرى 
التحتية  البنى  واستدامة  كفاءة  رفع  في 
نفقات  وترشيد  الحكومية  والخدمات 

ــعــامــة وتــحــقــيــق االســتــثــمــار  الـــمـــوازنـــة ال
األمثل للموارد وتعزيز تنافسية شركات 
الــقــطــاع الـــخـــاص الــقــطــري، فــضــالً عن 
تبني  مــن  الــحــكــومــيــة  الــجــهــات  تمكين 
الوطنية  المشاريع  إلدارة  جديدة  رؤيــة 
االقتصادية  التنمية  متطلبات  وتلبية 
االستثمارات  واستقطاب  واالجتماعية 

المحلية واألجنبية.
 ومن هنا جاء تخصيص الدولة حوالي 
٧٥ مليار ريال قطري في شكل حوافز 
القطاع  لــمــؤســســات  واقــتــصــاديــة  مــالــيــة 

الصغيرة  الشركات  بينها  ومــن  الخاص 
تخفيف  فـــي  أســـهـــم  مـــا  والــمــتــوســطــة، 
للُمحافظة  وتــشــجــيــعــهــا  عــلــيــهــا  األعـــبـــاء 
على استمرارية أعمالها، بما دّعم قدرة 
مسيرة  مواصلة  على  الوطني  االقتصاد 
االزدهار والبناء نحو تحقيق رؤية قطر 

الوطنية ٢٠٣٠.
الشراكة  بتنظيم  الــقــانــون  صـــدور  إن 
بــيــن الــقــطــاعــيــن الــحــكــومــي والـــخـــاص، 
الرشيدة  القيادة  جانب  من  تأكيًدا  يعد 
الخاص  القطاع  أهمية  على  والحكومة 

الُمستدامة  التنمية  فــي  الــمــهــم  ودوره 
دفعة  يمنح  كما  الــدولــة،  تشهدها  التي 
قــويــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص لــيــقــوم بــــدوره 
كــشــريــك حــقــيــقــي لــلــقــطــاع الـــعـــام في 
الُمنتظر  مــن  ولــذلــك  التنمية،  مسيرة 
تعزيز  في  الشراكة  مشاريع  تُساهم  أن 
الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة، وجـــــذب مــزيــد 
القطاع  أن  خــاصــة  االســتــثــمــارات،  مــن 
الخاص أصبح قادًرا على لعب دور أكبر 
أحد  تعد  والتي  االقتصادية  التنمية  في 

ركائز رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.

رأيرأي

والخدمات  التحتية  البنية  واستدامة  كفاءة  ترفع  الشراكة  قانون الشراكة يُعّزز تكامل القطاعين ويؤكد اهتمام  الدولة بالعمل المشتركمشاريع 

جــهــودهــا  إطـــــار  فـــي   :]- الـــدوحـــة 
ـــة لــتــنــظــيــف الـــــشـــــوارع الـــداخـــلـــّيـــة  ـــيـــومـــّي ال
والخارجّية بُمختلف مناطق الدولة، قامت 

إدارُة النظافة العامة بكنس وتنظيف ممشى 
الخور، مروًرا  باستاد البيت، وحّتى إشارات 

محّطة بترول الساحلّية بالخور.

تنظيف ممشى الخور

مــراقــبــة  بــرنــامــُج  قـــال  أ:  ب  -د  مــوســكــو 
الــُمــنــاخ الــتــابــع لــالتــحــاد األوروبــــّي أمــس إن 
منطقة سيبيريا القطبّية في روسيا شهدت 
الــشــهــر الـــمـــاضـــي تــســجــيــَل أعـــلـــى درجــــات 
حــــرارة تــســّجــل فـــي شــهــر يــونــيــو الــمــاضــي. 
سيبيريا  شــرق  في  الــدرجــات  أعلى  وكانت 
للقطب  حـــرارة  درجــة  أقــصــى  تــقــّدر  حيث 
 ٢٠ فـــي  مــئــويــة  درجــــة   ٣٧ عــنــد  الــشــمــالــي 
كوبرنيكوس  خدمة  أفــادت  حسبما  يونيو، 
لــتــغــيــر الــُمــنــاخ فـــي بـــيـــان. وقـــالـــت «درجـــة 
الــــحــــرارة فـــي الـــُمـــتـــوّســـط فـــي كـــل أراضــــي 

 ٥ أعــلــى  كــانــت  مــجــمــعــة،  سيبيريا  منطقة 
درجــــات مــن الــمــتــوّســط الــطــبــيــعــي، وأكــثــر 
مــن درجــــة مــن شــهــر يــونــيــو خـــالل عــاَمــي 
دفــئـًـا».  األكــثــر  كانا  واللذين  و٢٠١٩   ٢٠١٨
وقـــــال مـــديـــر الـــبـــرنـــامـــج كـــارلـــو بــونــتــيــمــبــو 
أسرع  دفئًا  أكثر  يصبح  الشمالي  «القطب 
بأنه  االتجاه  هذا  واصًفا  العالم»،  بقية  من 
الحرارة  درجات  أّن  البيان  وذكر  «مقلق». 
الغابات،  حرائق  بتزايد  مرتبطة  المرتفعة 
مثالية  ظروًفا  الجافة  األراضي  توّفر  حيث 

الحرائق. تلك  النتشار 

ارتفاع قياسّي بحرارة سيبيريا الروسية

 هولندا: غرفــة تعــذيب
في حاويات شحن

أمــســتــردام -د ب أ: عــثــرت الــشــرطــُة الــهــولــنــديــة عــلــى عــدة 
حــاويــات  فــي  مخبأة  تعذيب  وغــرفــة  مؤقتة  سجن  زنــزانــات 
الشحن  حاويات  إن«صــورة  العام  االّدعــاء  ممثلو  وقــال  شحن. 
أشخاص   ٦ اعــتــقــاُل  تــّم  قــد  وكـــان  وصـــادمـــة».  للغاية  قاسية 
قبل أسبوَعين لالشتباه في قيامهم بخطف واحتجاز رهائن، 
وذلك بعدما اعترضت الشرطُة اتصاالٍت ورسائَل أرسلت عبر 
عالنية  فيها  ناقشوا  والتي  المشفرة،  «أنكروتشات»  منصبة 
تعذيب الُمختطفين. وقالت الشرطة إّن الحاويات لم تستخدم 
بعُد وكانت ُمخصصة كزنزانات سجن وُزّودت بعازل للصوت 

ومراحيض محمولة وأصفاد.

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

	RAYA-MAIN-0807_P01
	RAYA-MAIN-0807_P02
	RAYA-MAIN-0807_P03
	RAYA-MAIN-0807_P04
	RAYA-MAIN-0807_P05
	RAYA-MAIN-0807_P06
	RAYA-MAIN-0807_P07
	RAYA-MAIN-0807_P08
	RAYA-MAIN-0807_P09
	RAYA-MAIN-0807_P10
	RAYA-MAIN-0807_P11
	RAYA-MAIN-0807_P12
	RAYA-MAIN-0807_P13
	RAYA-MAIN-0807_P14
	RAYA-MAIN-0807_P15_new
	RAYA-MAIN-0807_P16_new
	RAYA-MAIN-0807_P17
	RAYA-MAIN-0807_P18
	RAYA-MAIN-0807_P19
	RAYA-MAIN-0807_P20
	RAYA-MAIN-0807_P21_new
	RAYA-MAIN-0807_P22
	RAYA-MAIN-0807_P23
	RAYA-MAIN-0807_P24



