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النسخة اإللكترونية
قناة 
على

صفحة٤٤
رياالن

٧

٩

ً افتتاح جزئي لمنتجع سلوى قريبا
كتارا للضيافة تعلن فتح باب الحجوزات خالل أيام

الدوحة - عبدالمجيد حمدي:

كــشــفــت مـــصـــادر طــبــيــة بــمــؤســســة حمد 
الجراحية  العمليات  استئناف  عــن  الطبية 
الفتة  المقبل،  أغسطس  فــي  الطارئة  غير 
إلى أن األمر يقتصر في الوقت الحالي على 
ســواء  الــطــارئــة  الجراحية  العمليات  إجـــراء 
التي يتم تحويلها من أقسام الطوارئ أو من 

العيادات الخارجية. 
وقالت المصادر لـ [ إن هناك لجنة 
الــحــاالت  بــدراســة  تــقــوم  متخصصة  طبية 

التدخل  تتطلب  قد  التي  المرضية  الطبية 
أي  هناك  يكون  ال  حتى  العاجل  الجراحي 
تأجيل ألي حالة تحتاج إجراء جراحة طبية.

وأوضـــحـــت أن مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة 
خاصة  جراحية  بروتوكوالت  اعتمدت  قد 
تتماشى  والتي  العاجلة  الجراحة  قسم  في 
كورونا  فيروس  تفشي  من  الحد  مبدأ  مع 
العناية  مستويات  أعلى  لضمان  كوفيد-١٩ 
بــالــمــرضــى وحــمــايــتــهــم مــن خــطــر انــتــقــال 

العدوى.

الدوحة - حسين أبوندا:

فرضت مطاعم سوق واقف، التي بدأت 
في استقبال زبائنها مع بدء تطبيق المرحلة 
للقيود  التدريجي  الرفع  خطة  من  الثانية 
كورونا  فيروس  أزمة  بدء  منذ  المفروضة 
من  مــجــمــوعــة  «كوفيد-١٩»،  الــمــســتــجــد 
المشددة،  واالحترازية  الوقائية  اإلجــراءات 

قبل  المسبق  الحجز  ضــرورة  مقدمتها  في 
الوصول إلى المطعم مع الحرص على إبراز 
وأن  احـــتـــراز  تطبيق  فــي  الــصــحــيــة  الــحــالــة 
تكون باللون األخضر، باإلضافة إلى قياس 
بشكل  والعاملين  الزبائن  حـــرارة  درجـــات 
تقل  ممن  األطفال  اصطحاب  ومنع  دوري 

أعمارهم عن ١٢ عاماً.

استئنــاف الجــراحات غير الطارئة 
الشهــر المقبـــل

إجراءات وقائية مشددة بمطاعم سوق واقف

في                    اليــوم
٧ آالف استشـــارة هاتفيـــة 

لمرضى الباطنيــة
الهالل األحمر يخفف معاناة 

المرضى بقطاع غزة
بالغــــات أســـبوعية بغـــرق 

ســـيارات في ســـيلين
أبوظبي تحـاصر الحكومــة 

اليمنية بالميليشيات

١٣ ألف كادر تمريضي  يتصدون لكورونا

الــدوحــة - قــنــا: ذكـــرت مــؤســســة حمد 
الطبية أن الكوادر التمريضية من كّل من 
الصحية  الرعاية  ومؤسسة  حمد  مؤسسة 
فيروس  تفّشي  بــدء  منذ  قدمت  األولــيــة، 
الــرعــايــة  خـــدمـــات  (كوفيد-١٩)  كـــورونـــا 

من  اآلالف  لــعــشــرات  األســاســيــة  الصحية 
المرضى في مختلف المرافق المخصصة 

لرعاية مرضى (كوفيد-١٩).
  وأشـــــارت الــمــؤســســة إلـــى أن الــكــوادر 
الــتــمــريــضــيــة الـــتـــي بــلــغ عـــددهـــا ١٣ ألــف 

صحية  رعاية  قدموا  وممرضة،  ممرض 
بما  مختلفة،  طبية  بيئات  فــي  متميزة 
الطبية  حمد  مؤسسة  مستشفيات  فيها 

السبعة، التي ُخصصت للمصابين.

الغرفة تحصل على اآليزو

٩٨٩٣٤  إجمالي 
المتعافين من كورونا

وصناعة  تــجــارة  غــرفــة  حصلت   :]  - الــدوحــة 

قبل  من   ISO٢٧٠٠١:٢٠١٣ اآليــزو  شهادة  على  قطر 

المنظمة الدولية للمعايير (ISO) عقب تطبيقها أحدث 

المعلومات  وأمــن  اإلدارة  مجال  في  الدولية  المعايير 

وتقييم المخاطر. 

 ٤٩٨ الــعــامــة  الصحة  وزارة  سجلت   : قنا   - الــدوحــة 
(كوفيد-١٩)  كــورونــا  بفيروس  مــؤكــدة  جــديــدة  إصــابــة 
األخيرة،  ساعة  والعشرين  األربع  في  حالة   ٧٠١ وشفاء 
في  المرض  من  الشفاء  حــاالت  إجمالي  بذلك  ليرتفع 

دولة قطر إلى ٩٨٩٣٤ حالة.

طلبات المساعدات المالية الطالبية ١٦ أغسطس

بعد تصديقها من الخارجية.. التعليم:

التعليم  وزارة  أعلنت   :]  – الــدوحــة 
والتعليم العالي استمرار تقديم خدماتها عبر 
بوابتها اإللكترونية (بوابة خدمات الجمهور) 
والتسهيل  التيسير  على  منها  حرصاً  وذلــك 
عــلــى الـــطـــالب وأولــــيــــاء أمــــورهــــم. وأكــــدت 
الوزارة أن الشهادات الصادرة عنها مختومة 
لدى  المعتمد  الــبــاركــود  وتحمل  إلكترونياً، 

عليها  التصديق  يتم  حيث  الخارجية،  وزارة 
من قبل وزارة الخارجية الستخدامها خارج 
البالد. ونوهت بأنه من المقرر أيًضا أن توفر 
الـــــوزارة خــدمــة تصديق شــهــادات الــمــدارس 
الخاصة للطلبة إلكترونياً على البوابة، وذلك 

اعتباًرا من شهر أغسطس القادم.

إجــراءات جــديــدة الختبــارات 
القبـــول بجامعـــة قطـــر

الشهــادات الـدراسيـــة صالحـــة 
لالستخــدام خــارج البـــالد

٢

١٢ ورأي

QNB يدشن النتائج النصفية اليوم

١٧ مليار ريال أرباح متوقعة للشركات
الدوحة - طوخي دوام:

تـــــبـــــدأ الـــــشـــــركـــــات الـــــمـــــدرجـــــة فـــي 
نتائجها  عــن  اإلعــالن  الــيــوم،  الــبــورصــة، 
وسط  الحالي،  العام  من  األول  للنصف 
 ١٧ قــدرهــا  أربــاحــاً  بتحقيقها  تــوقــعــات 
إلـــى نــتــائــج  في  مــلــيــار ريــــال، اســـتـــنـــاداً 
التي  اإلجــراءات  على  وبناًء  األول  الربع 
كورونا  جائحة  تأثير  من  للحد  اتخذتها 
عـــلـــى أنــشــطــتــهــا الــتــشــغــيــلــيــة. ويــســتــهــل 

نــتــائــجــه  عـــن  بـــاإلفـــصـــاح  الـــيـــوم   QNB
عام  من  األولى  أشهر  الستة  عن  المالية 
نتائجها  عن  شركات   ٦ وستعلن   ،٢٠٢٠

الحالي. األسبوع 
عن  باإلعالن  المحلية  البنوك  وستبدأ 
الـ١٥  األيام  خالل  تباعاً  المالية  نتائجها 
نسب  على  تحافظ  أن  ويتوقع  المقبلة، 
الربع  في  حققتها  التي  األرباح  في  النمو 

الحالي. العام  من  األول 

الدوحة - هبة البيه: 

كشف د. إبراهيم الكعبي - عميد الدراسات 

العامة بجامعة قطر عن اإلجراءات الجديدة 

الخـــتـــبـــارات الــقــبــول بــالــجــامــعــة، الفـــتـــاً إلــى 

معترف  قريباً  دولية  اختبارات  عن  اإلعالن 

إرسالها  سيتم  بُعد  عن  إجــراؤهــا  يمكن  بها 

للطالب المقبولين المطلوب منهم اجتيازها 

أنه  خاصة  الــطــالب،  جميع  على  تعمم  ولــن 

تـــم عــمــل نــظــام مــعــادلــة درجـــــات للطالب 

المقبولين.

وقال لـ[: تتبنى الجامعة حالياً وفق 
دراسات علمية تم إجراؤها اختبارات قبول 
والرياضيات،  اإلنجليزية  اللغة  في  جديدة 
للطلبة  االختبارات  توفير  يتم  لن  حين  في 
للظروف  مراعاًة  قطر  خارج  من  الدوليين 
جامعة  أعلنت  أخـــرى  ناحية  مــن  الــحــالــيــة. 
قــطــر عـــن فــتــح بـــاب الــتــقــديــم لــلــمــســاعــدات 
أغسطس   ١٦ مــن  اعــتــبــاراً  الطالبية  المالية 
الــقــادم، وحــتــى ٢٧ مــنــه، وذلـــك بعد إعــالن 

قرارات القبول.

حمد الدولي ثاني أفضل مطار في العالم

العالقات القطرية الماليزية وثيقة وأخويــة
محمد شاهر القائم باألعمال الماليزي لـ [:

١٣

الدوحة - إبراهيم بدوي:

أكد السيد محمد شاهر صابر الدين القائم باألعمال 
بين  العالقات  أن  قطر،  بــدولــة  الماليزية  بالسفارة 
مسارها  في  وتستمر  وأخوية،  وثيقة  وماليزيا  قطر 

التصاعدي مع تولي دولة السيد محيي الدين ياسين 
رئيس وزراء ماليزيا الجديد لمنصبه مؤخراً. 

وقــال فــي حــوار عــن بُعد مــع [ إن الــزيــارات 
المتبادلة بين قيادتي البلدين شكلت قوة دفع جديدة 
فرصاً  أتــاحــت  فيما  الماليزية،  القطرية  للعالقات 

التكامل  أوجـــه  مــن  أفــضــل  بشكل  لــالســتــفــادة  مهمة 
القائمة في مجاالت االهتمام المشترك بما في ذلك 
التجارة واالستثمار، والبنية التحتية، والتعليم العالي، 

والصحة، والتعاون القانوني والقضائي.
 

٦

الدوحة ـ عاطف الجبالي:

افتتاح  للضيافة  كتارا  شركة  أّكدت   
قــريــبــاً،  جــزئــيــاً  ســلــوى  شــاطــئ  منتجع 
مــشــيــرة إلــــى أن الـــحـــجـــوزات ســتــبــدأ 
خــــالل أيـــــام وســيــتــم تــخــصــيــص فيال 
واحـــدة لــكــل عــائــلــة حــتــى يــتــم تشغيله 

بشكل كامل. 
ويـــوفـــر الــمــنــتــجــع ضــيــافــة عــصــريــة 
طبيعية  بمناظر  ويتمتع  واستثنائية 

منتشرة  خــضــراء  ومــســاحــات  خــالبــة 
مقومات  ويمتلك  أرجــائــه.  جميع  في 
ـــــــزّوار، حيث  عــصــريــة الســتــقــطــاب ال
يضم ١١٥ شاليهاً وفندقاً خمس نجوم 
وأجــنــحــة  غـــرفـــة   ٢٤٦ عــلــى  يــحــتــوي 
فاخرة، ومدينة ألعاب مائية ومركزاً 
لـــلـــُمـــؤتـــمـــرات، وقـــاعـــة لــلــمــنــاســبــات، 
ومــنــتــجــعــاً صــحــيــاً، ومــرســى فــاخــراً، 
ــيــخــوت ومــــركــــزاً لــلــغــوص  ــل ونــــاديــــاً ل

ومركز تسوق.

ويشكل منتجع شاطئ سلوى أحدث 
وجهة ترفيهية في قطر، حيث يضم 
 ٨٤ تشمل  فــريــدة  سياحية  مــقــومــات 
خاص  سباحة  حمام  مع  شاطئية  فيال 
خــالبــة  ومـــنـــاظـــر  عـــربـــيـــة  فـــيـــال  و٣١ 
فاخراً،  مطعماً   ٢٠ من  وأكثر  للبحر، 

وثالثة حمامات سباحة.
ويــتــمــتــع الــمــنــتــجــع بـــوجـــود شــاطــئ 
واأللعاب  للمغامرات  وحديقة  خاص 
للياقة،  ومركز  والترفيهية،  المائية 

ومــركــز لــألعــمــال، بــاإلضــافــة إلـــى أن 
لذوي  التسهيالت  بكل  مجّهز  المنتجع 

الخاصة. االحتياجات 
الجنوبية  بالمنطقة  المنتجع  ويقع 
الغربية من قطر، ويمتد على مساحة 
الشاطئ،  على  مربع  متر  مليون   ٣٫٢
كــمــا يــشــمــل مـــرســـى فــــاخــــراً، وقــريــة 
مساحة  على  صحياً  ومنتجعاً  عربية، 
إلـــى  بـــاإلضـــافـــة  مــــربــــع،  مـــتـــر   ٢٨٠٠

رياضية. أكاديمية 

١٢

٧

٤

١٧

١١
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صــاحــب  حـــضـــرة  بــعــث  الدوحة- قنا:  
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
إلى  تهنئة،  ببرقية  المفدى،  البالد  أمير 

فــخــامــة الــرئــيــس خــالــتــمــا بــاتــولــغــا رئــيــس 
جــمــهــوريــة مــنــغــولــيــا، بــمــنــاســبــة ذكـــرى 

بالده. استقالل 

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

تــهــنــئــة إلـــى دولــــة الــســيــد لـــي هــســيــن لــونــج 
فــوز  بــمــنــاســبــة  ســنــغــافــورة،  وزراء  رئــيــس 

حزبه في االنتخابات البرلمانية.

الـــشـــيـــخ  ســـمـــو  بـــعـــث  الدوحة- قنا:  
نـــائـــب  ثـــــانـــــي،  آل  حـــمـــد  بـــــن  عـــــبـــــداهللا 
األمـــيـــر، بــبــرقــيــة تــهــنــئــة، إلـــى فــخــامــة 

ــــغــــا رئـــيـــس  ــــول ــــات لـــــرئـــــيـــــس خــــالــــتــــمــــا ب ا
جــمــهــوريــة مــنــغــولــيــا، بــمــنــاســبــة ذكـــرى 

بالده. استقالل 

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

أوخنا  خوريلسوخ  السيد  دولــة  إلــى  تهنئة، 
بمناسبة  منغوليا،  جمهورية  وزراء  رئيس 

ذكرى استقالل بالده.

صاحب السمو يهنئ رئيس منغوليا 
بذكرى االستقالل

رئيس الوزراء يهنئ نظيره السنغافوري 
بفوز حزبه في االنتخابات

نائب األمير يهنئ رئيس منغوليا

رئيس الوزراء يهنئ نظيره في منغوليا

حضرت   :]  - الدوحة 

محمد  حنان  الدكتورة  سعادة 

العامة  الصحة  وزيــرة  الكواري 

القيادي  الفريق  اجتماع  أمــس 

الــتــكــتــيــكــي الـــصـــحـــي لــكــوفــيــد 

على  الفريق  عرض  حيث   ،١٩

أحدث  حــول  ملخصاً  سعادتها 

لمواجهة  والخطط  التطورات 

انـــــتـــــشـــــار فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 

في   «١٩ «كوفيد-  الــمــســتــجــد 

قطر.

تـــم إنـــشـــاء الــفــريــق الــقــيــادي 

أبــريــل  فــي  الــصــحــي  التكتيكي 

بــقــيــادة الــدكــتــورة مــريــم عبد 

الـــمـــلـــك مـــديـــر عـــــام مــؤســســة 

الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة األولــــيــــة، 

من  عــدد  من  الفريق  ويتكون 

الرئيسيين  الــعــالقــة  أصــحــاب 

باإلضافة إلى قادة إكلينيكيين 

الصحة  وزارة  من  وتشغيليين 

الـــعـــامـــة ومـــؤســـســـة الـــرعـــايـــة 

ــــيــــة ومــؤســســة  الــصــحــيــة األول

حـــمـــد الـــطـــبـــيـــة. وتـــــم تــشــكــيــل 

الفريق لقيادة عملية تخطيط 

الصحي  العزل  مرافق  وتنفيذ 

فــــــي قـــــطـــــر، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 

االستيعابية  للسعة  التخطيط 

لهذه المرافق وإدارتها، وإعداد 

السياسات واإلجراءات المتعلقة 

بـــمـــمـــارســـات الـــعـــزل الــصــحــي 

خدمات  مــع  توافقها  وضــمــان 

القطاع على النطاق األوسع.

ويـــــتـــــولـــــى الـــــفـــــريـــــق أيـــضـــا 

مــســؤولــيــة تــخــطــيــط وتــنــفــيــذ 

في  المجتمعي  الفحص  عملية 

قطر، ونجح الفريق في توسيع 

نــطــاق إجـــراء الــفــحــوصــات من 

خالل تخصيص بعض المراكز 

الــصــحــيــة إلجــــــراء الــفــحــوص، 

وإمــــكــــانــــيــــة إجـــــــــراء الــفــحــص 

المرافق  فــي  المركبات  داخـــل 

تقديم  ومـــؤخـــرا  الــمــخــصــصــة 

الــرعــايــة الــصــحــيــة الــمــنــزلــيــة، 

باإلضافة إلى تعديل السياسات 

واإلجراءات لتلبية االحتياجات 

المستجدة لهذه الخدمة.

وذكــــرت د. حــنــان الــكــواري 

قـــطـــر  اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة  أن 

 ،١٩- كوفيد  لــوبــاء  لالستجابة 

تعتمد بشكل كبير على اختبار 

الحاالت  وتتبع  المجتمع  أفــراد 

ووضــعــهــا فــي الــعــزل الصحي 

في إطار جهودها لتقليل انتشار 

العدوى في المجتمع، حيث إن 

الكشف المبكر للحاالت يساهم 

مما  مبكر  بــوقــت  عالجها  فــي 

قــد يــمــنــع ظــهــور الــمــضــاعــفــات 

لـــــــدى الـــــمـــــرضـــــى، وهــــــــذا مــا 

معدالت  انخفاض  فــي  ساهم 

كوفيد-١٩  بــســبــب  الـــوفـــيـــات 

فــــي قـــطـــر لـــتـــكـــون مــــن أدنــــى 

المعدالت على مستوى العالم.. 

فــي الــوقــت الـــذي ال نـــزال فيه 

أن  أود   ،١٩- كــوفــيــد  نــحــارب 

الذي  الفريق  هــذا  جهود  أثمن 

يعمل بجد من منطلق التزامه 

بالمحافظة على صحة وعافية 

جميع سكان دولة قطر.

وأضــــــــافــــــــت: خــــــــالل هــــذه 

األزمــــــــــــــــة، ســــــاهــــــم تــــعــــديــــل 

سعياً  واإلجــــــراءات  الــســيــاســات 

الــجــديــدة  االحــتــيــاجــات  لتلبية 

للسكان وبدور كبير في تعزيز 

ـــا وقــــــوة نــظــامــنــا  ـــن ـــت قـــــوة دول

األمــر  هـــذا  وينطبق  الــصــحــي، 

بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى الـــرعـــايـــة 

األولية التي أصبحت اآلن تقدم 

خـــدمـــات مــنــزلــيــة مــتــعــددة، 

ــــــشــــــارات افــــتــــراضــــيــــة،  واســــــت

وخــــــيــــــارات إجــــــــراء الــفــحــص 

مـــن الــمــركــبــات فـــي الــمــرافــق 

الــمــخــصــصــة لـــدعـــم الـــوصـــول 

المحافظة  مع  للرعاية  اآلمــن 

عــــلــــى الــــتــــبــــاعــــد الــــجــــســــدي. 

ـــــدعـــــو األفــــــــــراد  وتــــــابــــــعــــــت: ن

الــمــرتــفــعــة  الـــمـــخـــاطـــر  ذوي 

من  االستفادة  إلى  وعائالتهم 

تشمل  الــتــي  الــعــديــدة  خدماتنا 

عالية  االفتراضية  االستشارات 

المنزلية  والــزيــارات  الــجــودة، 

للعاملين الصحيين، باإلضافة 

الفحص  إجـــــراء  إمــكــانــيــة  إلـــى 

المرافق  فــي  المركبات  داخــل 

يمكنهم  حــيــث  الــمــخــصــصــة، 

أعمالهم  لــمــمــارســة  الـــخـــروج 

الــــضــــروريــــة مــــع الــمــحــافــظــة 

ووضــع  الجسدي  التباعد  على 

ـــطـــبـــي فـــــي جــمــيــع  الــــكــــمــــام ال

غسل  إلــى  باإلضافة  األوقـــات، 

وخالل  منتظم.  بشكل  اليدين 

عرضا  الفريق  قــدم  االجــتــمــاع 

مختصرا حول التطور الذي تم 

المستفادة  والـــدروس  إحـــرازه 

والــخــطــط الــمــســتــقــبــلــيــة، ومــا 

تــــم تــقــديــمــه فــــي الـــمـــجـــاالت 

الــرئــيــســيــة، وتـــوســـيـــع مــرافــق 

الــــفــــحــــص لـــحـــمـــايـــة الـــفـــئـــات 

ومع  المجتمع..  فــي  األضــعــف 

 ٢١٠.٠٠٠ مـــن  أكـــثـــر  فــحــص 

مــا  أي  اآلن،  حـــتـــى  شـــخـــص 

إجـــمـــالـــي  مـــــن   ٪٥٦ يـــــقـــــارب 

في  الــفــريــق  نجح  المواطنين، 

الفحوص  إجــراء  نطاق  توسيع 

مــــن خـــــالل تــخــصــيــص بــعــض 

الــــمــــراكــــز الـــصـــحـــيـــة إلجــــــراء 

الـــفـــحـــص، وإمـــكـــانـــيـــة إجـــــراء 

في  المركبات  داخــل  الفحص 

ومؤخرا  المخصصة،  المرافق 

تــــقــــديــــم الـــــرعـــــايـــــة الــصــحــيــة 

ــيــوم، قــام  الــمــنــزلــيــة، وحــتــى ال

الــــفــــريــــق الـــمـــخـــتـــص بــــإجــــراء 

٢٣٠،٨٣٣ استشارة افتراضية.

كما قدم الفريق عرضا حول 

تــطــور مــرافــق الــعــزل الصحي 

والتي ساهمت وبشكل كبير في 

لدى   ١٩- كوفيد  انتشار  تقليل 

إدخــال  فئة الــعــمــال، حيث تــم 

مــرافــق  فــي  مــريــضــا   ١٧،٦٩٩

وجــود  مــع  اآلن،  حــتــى  الــعــزل 

فــــرق مـــتـــعـــددة الــتــخــصــصــات 

المرضى  نقل  عمليات  لتنسيق 

وإقامتهم وفحصهم.

وقالت د. مريم عبد الملك، 

مــديــر عـــام مــؤســســة الــرعــايــة 

عن  بالنيابة  األولــيــة:  الصحية 

سعادة  أشكر  أن  أود  الفريق، 

الدكتورة حنان محمد الكواري 

على قيادتها ودعمها المستمر 

لـــضـــمـــان عــمــلــنــا وفــــــق أعــلــى 

القليلة  األشــهــر  فــي  المعايير.. 

نتعلم  أن  علينا  تحتم  الماضية 

ونــتــطــور بشكل أســـرع مــن أي 

وقــت مــضــى، وإنــنــي على ثقة 

بــأنــنــا ســنــســتــمــر فـــي مــواجــهــة 

الـــتـــحـــديـــات بــنــفــس الــعــزيــمــة 

واإلصـــرار، وااللــتــزام بالجودة 

التي حققناها حتى اآلن. 

الكشــف المبـــكر خّفــض وفيات كــورونا
خالل اجتماع مع الفريق القيادي التكتيكي.. وزيرة الصحة:

ـــم ـــال ـــع ـــــدالت الـــــوفـــــيـــــات عــــلــــى مــــســــتــــوى ال ـــــع ـــــن أدنــــــــى م قــــطــــر م

بالمجتمع الـــعـــدوى  انــتــشــار  ــال  ــل ق وعــزلــهــا  الـــحـــاالت  ــبــع  ــت ت

الدوحة - قنا: في إطار حرص مركز 
فــتــيــات بــــرزان، الــتــابــع لــــوزارة الثقافة 
والرياضة، على استقطاب الموهوبات، 
فضالً عن استثمار أوقات فراغهن، تم 
تجهيز بــرنــامــج الــصــيــف عــن بُــعــد من 

خالل برامج متنوعة وورش مفيدة.
مـــن هــــذا الــمــنــطــلــق قــــدم الـــمـــدرب 
الــتــربــوي صـــالح الــيــافــعــي، ورشـــة تعلم 
ـــمـــهـــارات، حــيــث تـــطـــرق لــكــثــيــر من  ال
المهارات  عن  تتحدث  التي  النظريات 
لدى اإلنسان، وكيف يجب على اإلنسان 
الــتــعــرف عــلــى الـــمـــهـــارات الــتــي يحبها 
التعرف  هنا  ومن  تعلمها،  في  ويرغب 
على قدراته. وضرب الكثير من األمثلة 

معينة  مــــهــــارات  تــعــلــم  فـــي  الـــواقـــعـــيـــة 
مثل، التسلق وبناء األكــواخ وغيرها من 
المهارات والتي يمكن تعلمها من خالل 
أربــــع خـــطـــوات، ونــقــل الـــمـــهـــارات من 
العقل الواعي إلى الالواعي، وأن بإمكان 
اإلنــــســــان تــعــلــم مـــهـــارة فـــي ٢٠ يــومــا، 
والتعلم يبدأ بالرغبة الداخلية واإلصرار 
التعلم  في  التدقيق  ثم  ومــن  ذلــك  على 
ـــمـــمـــارســـة الــمــســتــمــرة  والـــتـــجـــربـــة وال

للوصول إلى اإلتقان.
وكــــانــــت الـــــورشـــــة مــمــتــعــة ومــلــيــئــة 
بــاألمــثــلــة الـــدالـــة عــلــى هـــذه الــنــظــريــة، 
على  واإلجابة  المتابعين  مع  وبالتفاعل 

كافة االستفسارات.

أنشطة متنوعة بمركز فتيات 
برزان لتمكين الصغيرات

الصحي ــام  ــظ ــن ال قـــوة  عـــزز  واإلجــــــــراءات  ــات  ــاس ــي ــس ال ــل  ــعــدي ت

افتراضية واستشارات  متعددة  منزلية  خدمات  تقدم  األولية  الرعاية 

أعـــلـــنـــت   :]  - الـــــــدوحـــــــة 
الــعــالــي  والــتــعــلــيــم  الــتــعــلــيــم  وزارة 
اســـتـــمـــرار تــقــديــم خــدمــاتــهــا عبر 
خدمات  (بوابة  اإللكترونية  بوابتها 
على  منها  حرصاً  وذلك  الجمهور) 
الــتــيــســيــر والــتــســهــيــل عــلــى الــطــالب 

وأولياء أمورهم. 
وأكـــــدت الــــــوزارة أن الــشــهــادات 
إلكترونيا،  مختومة  عنها  الصادرة 
وتــحــمــل الـــبـــاركـــود الــمــعــتــمــد لــدى 
يــتــم  حـــيـــث  الــــخــــارجــــيــــة،  وزارة 
الــتــصــديــق عــلــيــهــا مـــن قــبــل وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الســـتـــخـــدامـــهـــا خــــارج 

البالد.
ونــوهــت بــأنــه مــن الــمــقــرر أيضا 
تصديق  خــدمــة  ـــــوزارة  ال تــوفــر  أن 
للطلبة  الخاصة  المدارس  شهادات 
ـــة، وذلـــك  ـــواب ـــب إلــكــتــرونــيــا عــلــى ال

اعتبارا من شهر أغسطس القادم.
منصة  الجمهور  خدمات  وبوابة 
في  والمقيمين  للمواطنين  تتيح 
الـــدولـــة الــحــصــول عــلــى الــخــدمــات 
وتمكنهم  التعليم،  بــوزارة  الخاصة 
خدمات  كــافــة  على  الــحــصــول  مــن 
يحتاج  ال  بحيث  إلكترونيا،  الوزارة 
لمبنى  الــحــضــور  إلـــى  الــمــراجــعــون 
ضمن  مكاتبها  مراجعة  أو  الــوزارة 

مراكز الخدمات الحكومية.
يــأتــي ذلـــك مـــن خــــالل، توحيد 
لها  التابعة  اإللكترونية  الخدمات 
ومتكاملة،  مــوحــدة  مظلة  ضمن 
إجــراءات  تسهيل  في  تسهم  بحيث 
الــــوصــــول إلـــيـــهـــا بــطــريــقــة تــرقــى 
لـــمـــســـتـــوى تـــطـــلـــعـــات وطـــمـــوحـــات 
الــــجــــمــــهــــور، وبــــمــــا يـــتـــنـــاســـب مــع 
ـــعـــددة، حــيــث  ـــمـــت احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم ال
ــــعــــديــــد مــن  تـــتـــضـــمـــن الـــــبـــــوابـــــة ال
الـــخـــدمـــات، وهــــي خــدمــة إصــــدار 
اإللــكــتــرونــي  التسجيل  الــشــهــادات، 
النقل  الــحــكــومــيــة،  الـــمـــدارس  فـــي 
ــــيــــن الــــــمــــــدارس  ـــــكـــــتـــــرونـــــي ب اإلل

الشهادات،  من  التحقق  الحكومية، 
ومعادلة الشهادات، رسوم تسجيل 
رســوم  ســـداد  الــكــبــار،  تعليم  طلبة 
الكتب والمواصالت، باإلضافة إلى 
خدمة  وتستمر  التوظيف.  خدمة 
إصـــــدار الـــشـــهـــادات الـــدراســـيـــة بما 
على  العامة  الثانوية  الشهادة  فيها 
خدمات  بــوابــة  عبر  الــــوزارة  مــوقــع 

الجمهور.
 وتتيح هذه الخدمة اإللكترونية 
ألولــيــاء األمــــور وطـــالب الــمــدارس 
الــحــكــومــيــة والـــــمـــــدارس الــخــاصــة 
الــتــي تــتــبــع مــعــايــيــر الــــــوزارة إفـــادة 
لمن يهمه األمر (تسجيل) لألعوام 

األكاديمي  العام  من  بداية  السابقة 
.(٢٠١١-٢٠١٢)

للحصول  بــأنــه  الــــوزارة  ونــوهــت 
عــلــى الــعــديــد مـــن الــخــدمــات الــتــي 
والتعليم  التعليم  وزارة  تــوفــرهــا 

الــعــالــي إلــكــتــرونــيــا، يــرجــى زيـــارة 
هذا  على  الجمهور  خــدمــات  بــوابــة 
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تــــجــــدر اإلشـــــــــارة إلــــــى تــدشــيــن 
الــعــالــي  والــتــعــلــيــم  الــتــعــلــيــم  وزارة 
نـــهـــايـــة فـــبـــرايـــر الـــمـــاضـــي الـــبـــوابـــة 
اإللــكــتــرونــيــة الــمــوحــدة لــخــدمــات 
الجمهور، والتي تهدف إلى تمكين 
الـــجـــمـــهـــور وأصــــحــــاب الــمــصــلــحــة 
وســـائـــر الــشــركــاء مـــن الــمــواطــنــيــن 
والمقيمين من الحصول إلكترونيا 
عـــلـــى الــــخــــدمــــات الــــتــــي تــقــدمــهــا 
موحدة  نافذة  عبر  التعليم،  وزارة 

تعمل  حيث  المطلوبة،  وبالسرعة 
الوزارة على توحيد جميع الخدمات 
اإللكترونية التابعة لها تحت مظلة 

واحدة تتسم بالشمول والتكامل.
وضـــمـــت الـــبـــوابـــة اإللــكــتــرونــيــة 
خـــــالل مــرحــلــتــهــا األولـــــــى حــزمــة 
خدمات  بينها  مــن  الخدمات  مــن 
الــدفــع اإللــكــتــرونــي لــرســوم الكتب 
والـــــمـــــواصـــــالت وتـــعـــلـــيـــم الـــكـــبـــار، 
وخـــدمـــة الــتــحــقــق مـــن الــشــهــادات 
ومـــعـــادلـــة الـــشـــهـــادات الــمــدرســيــة 
والـــجـــامـــعـــيـــة، وخـــدمـــة الــحــصــول 
لــلــدراســة  المسبقة  الــمــوافــقــة  عــلــى 
عــلــى الــنــفــقــة الــخــاصــة، وخــدمــات 

الـــتـــوظـــيـــف والــــخــــدمــــات الــخــاصــة 
بــالــمــدارس  الطلبة  ونــقــل  بتسجيل 
لتفعيل  الــوزارة  وتعمل  الحكومية، 
بــاقــي خــدمــاتــهــا اإللــكــتــرونــيــة عبر 
جميع  لــتــشــمــل  الـــمـــوحـــدة  الـــبـــوابـــة 
المقدمة  اإللــكــتــرونــيــة  الــخــدمــات 

منها.
وتـــاتـــي خـــطـــورة إطــــالق الــبــوابــة 
وزارة  خــطــة  ضــمــن  اإللــكــتــرونــيــة 
لتعزيز  الــعــالــي  والــتــعــلــيــم  التعليم 
مع  لتتماشى  اإللكترونية  خدماتها 
ودعم  اإللكترونية  البدائل  تفعيل 
مــبــادرة تــرشــيــد الــطــبــاعــة، بهدف 
ألنظمة  األمــثــل  االستغالل  تحقيق 
الــتــعــلــيــم، ولـــرفـــع كـــفـــاءة خــدمــات 
لرضا  وصـــوال  وإنتاجيتها  الــــوزارة 
الــجــمــهــور وتــلــبــيــًة لــطــمــوحــاتــه في 

جودة الخدمات ونوعيتها.
وتــتــســق الــمــبــادرة مــع مــبــادرات 
حكومة قطر الرقمية الرامية إلى 
لتفعيل  الحكومية  الــجــهــات  دعـــم 
مع  تماشيا  وذلك  الرقمي،  التحول 
استراتيجية حكومة قطر الرقمية 
الـــمـــبـــادرات  هــــذه  وتــمــكــن   .٢٠٢٠
كفاءة  أكــثــر  لتكون  قطر  حكومة 
وفـــعـــالـــيـــة، مــــع ســـهـــولـــة الـــوصـــول 

والتمحور حول العمالء.  

الشهادات الدراسية صالحة لالستخدام خارج البالد
بعد تصديقها من الخارجية.. وزارة التعليم:

ـــــة ـــــي ـــــارج ـــــخ ال وزارة  ـــــــــــدى  ل الـــــمـــــعـــــتـــــمـــــد  «بــــــــــــاركــــــــــــود»  ــــــــــــ  ال ـــــحـــــمـــــل  ت الــــــــشــــــــهــــــــادات 

ــادات عــبــر الــبــوابــة ــه ــش ــة ال ــادل ــع ــوظــيــف وم ــت ــدارس وال ــم ــال ــادات والــتــســجــيــل ب ــه ــش ــــدار ال إص

ــم اإللــكــتــرونــيــة ــي ــل ــع ــت ــة مــــوحــــدة لـــمـــعـــامـــالت ال ــل ــظ بــــوابــــة خــــدمــــات الـــجـــمـــهـــور م
ــا ــه ــب ــات ــك وم ـــــــــوزارة  ال لـــمـــراجـــعـــة  ـــحـــاجـــة  ال دون  ـــاً  ـــي ـــرون ـــكـــت إل ـــات  ـــدم ـــخ ال إنــــجــــاز 

ــــاراً مــــن أغــســطــس ــــب ـــاً اعــــت ـــي ـــرون ـــت ـــك ـــاصـــة إل ـــخ ـــــدارس ال ـــــم تـــصـــديـــق شــــهــــادات ال

الرسوم وسداد  الشهادات  من  والتحقق  المدارس  بين  النقل  خدمات  توفر  اإللكترونية  البوابة 
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بيشكيك - قنا : وقعت قطر الخيرية، 
أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع كل من 
ووزارة  بيشكيك  في  قطر  دولة  سفارة 
الــصــحــة فـــي الــجــمــهــوريــة الــقــرغــيــزيــة، 
بهدف تنسيق الجهود لتقديم مساعدات 
القرغيزية  للمستشفيات  عاجلة  طبية 
لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد - ١٩».

الطبية  الــمــســاعــدات  مــشــروع  ويــأتــي 
لالستجابة  اإلغاثة  جهود  ضمن  العاجلة 
لـــجـــائـــحـــة كـــــورونـــــا فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــقــرغــيــزيــة، حــيــث قــــام مــكــتــب قطر 
الــخــيــريــة فــيــهــا بــتــنــفــيــذ مــجــمــوعــة من 
الــتــدخــالت اإلغــاثــيــة فــي كــل مــن قطاع 

الصحة وقطاع األمن الغذائي.
وقــــــال ســــعــــادة الـــســـيـــد عــــبــــداهللا بــن 
لدى  قطر  دولــة  سفير  السليطي  أحمد 
مؤتمر  خــالل  القرغيزية،  الجمهورية 
صحفي عقب التوقيع على االتفاقية، إن 
تعزيز  إطــار  في  تأتي  المساعدات  هــذه 
الـــعـــالقـــات بــيــن الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن، 
وتــهــدف لــلــمــســاهــمــة فــي الــجــهــود الــتــي 
الصديقة  القرغيزية  الجمهورية  تبذلها 

 - / كوفيد  كــورونــا  جائحة  مكافحة  فــي 
. /١٩

قطر  دولـــــة  أن  ســـعـــادتـــه،  وأضــــــاف 
ــهــا اإلنـــســـانـــيـــة في  ــت انـــطـــالًقـــا مـــن رســال
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــقـــرغـــيـــزيـــة الــصــديــقــة 
وبـــالـــتـــعـــاون مـــع قــطــر الــخــيــريــة تــقــوم 
والبرامج  المشاريع  مــن  العديد  بتنفيذ 
اإلنسانية والتنموية في قرغيزيا تشتمل 
والــمــدارس  الصحية  الــمــراكــز  بــنــاء  على 
التمكين  ومـــشـــاريـــع  الـــفـــقـــراء،  وبـــيـــوت 
االقــتــصــادي ومــشــاريــع الــمــيــاه ورعــايــة 

الطفولة.
مــن جــهــتــه، أوضـــح الــمــهــنــدس حسن 
الخيرية  قطر  مكتب  مدير  عودة،  علي 
تنفذ  الخيرية  قطر  أن  قرغيزيا،  فــي 
هذا المشروع بالتعاون بين سفارة دولة 
على  يزيد  بمبلغ  الصحة  ووزارة  قطر 
٩٠٠ ألف ريال، حيث يأتي ضمن حملة 
إغــاثــة واســعــة، اشــتــمــلــت عــلــى تــدخــالت 
عـــديـــدة فـــي كـــل مـــن قــطــاعــي الــصــحــة 
واألمن الغذائي بما فيها توفير المالبس 
سالل  وتوزيع  الطبية،  للكوادر  الوقائية 

غذائية ومجموعة أدوات ومواد وقائية 
 ١,٥ تــجــاوزت  إجمالية  بــمــوازنــة  لــألســر 

مليون ريال.
وأشــــار إلـــى أن مــشــروع الــمــســاعــدات 
 ٤٢٠ تــــوفــــيــــر  عــــلــــى  يـــشـــتـــمـــل  الــــحــــالــــي 
جــــهــــاز تـــنـــفـــس مــــســــاعــــد، يــــهــــدف إلـــى 
المقدمة  الــصــحــيــة  الــخــدمــات  تحسين 
إلى  الفتًا  كــورونــا،  بفيروس  للمصابين 
في  الصحة  وزارة  مــع  التنسيق  تــم  أنــه 
لألجهزة  المطلوبة  الفنية  المواصفات 
وتــــم الـــشـــروع فـــي إجـــــــراءات شــرائــهــا، 

وسيتم توريدها خالل الشهر الحالي.
وفــــــي خــــتــــام الــــلــــقــــاء، تــــقــــدم الــســيــد 
األول  الــنــائــب  شــاديــخــانــوف  قاليسبيك 
لدولة  بالشكر  القرغيزي  الصحة  لوزير 
سفارة  مــن  ولكل  وشعبًا  حكومة  قطر 
في  الخيرية  قطر  ومكتب  قطر  دولــة 
الجمهورية القرغيزية على جهودهم في 
والــوقــوف  القرغيزي،  الشعب  مساعدة 
إلى جانبه في ظل هذه الظروف الصعبة 
وتحمل المخاطر لتقديم العون وإيصال 

الرسالة اإلنسانية لدولة قطر.

مساعدات عاجلة للمستشفيات القرغيزية لمواجهة كورونا
بموجب اتفاقية وقعتها قطر الخيرية مع سفارتنا في بيشكيك ووزارة الصحة القرغيزية

الجائحة لمكافحة  قــرغــيــزيــا  جــهــود  ــي  ف مساهمة  السليطي:  السفير 

نائب وزير الصحة القرغيزي: نشكر جهود قطر في هذه الظروف الصعبة
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بالغــــات أســـبوعية بغـــرق ســـيارات في ســـيلين
بسبب ارتفاع منسوب المياه.. علي الحميدي لـ         :

ــــــغــــــرق ــــــــــــــرز أســـــــــبـــــــــاب حــــــــــــــاالت ال ــــــجــــــاهــــــل تــــــــحــــــــذيــــــــرات األرصـــــــــــــــــــــــــاد.. أب ت

ــــة ــــام ــــع ال الـــــنـــــظـــــافـــــة  بـــــقـــــانـــــون  ــــــئ  ــــــواط ــــــش ال رّواد  ــــف  ــــري ــــع ــــت ل ــــة  ــــل حــــم ــــــــــواري:  ــــــــــك ال صــــــالــــــح 

توخي الحذر 

من المد 

والتيارات 

البحرية قبل 

الذهاب 

للشواطئ

ارتداء سترات 

النجاة 

وعدم ترك 

األطفال 

بمفردهم 

أثناء السباحة

دوريات 
وفرق لرصد 

التجاوزات 
بسيلين 

وخور 
العديد على 
مدار الساعة

حمالت مستمرة لتنظيف الشاطئ من مخلفات الرّواد
تصوير: سمير رشيد تصوير: سمير رشيد 

علي الحميدي

الدوحة - إبراهيم صالح:

دعـــــــا الــــســــيــــد عــــلــــي غـــانـــم 
الــــــحــــــمــــــيــــــدي، مـــــــن قــــطــــاع 
بـــوزارة  الطبيعية  المحميات 
البلدية والبيئة بوحدة سيلين، 
إلــــى ضــــــرورة تـــوخـــي الــحــذر 
البحرية  والــتــيــارات  المد  مــن 
ومتابعة حالة األرصاد الجوية 
قـــبـــل الــــذهــــاب إلـــــى شـــواطـــئ 
خاصًة  العديد،  وخور  سيلين 

التحذيرات البحرية.
وقــــــــــال الـــــحـــــمـــــيـــــدي، فــي 
تــصــريــحــات لــــ [ خــالل 
سيلين،  شــاطــئ  عــلــى  جــولــة 
يلتزمون  ال  الـــرّواد  بعض  إن 
بــالــتــعــلــيــمــات والـــتـــحـــذيـــرات 
الــــخــــاصــــة بــــظــــاهــــرة الـــمـــد، 
بالغات  أسبوعياً  نتلقى  حيث 
بعد  للسيارات  غــرق  لــحــاالت 
والــذي  المياه  منسوب  ارتفاع 
إلى  األحــيــان  بعض  فــي  يصل 
صعوبة  يشكل  ما  متر،   ٢٫٩٠
فـــي الــــعــــودة مــــرة أخـــــرى أو 
سحب السيارة وقد يؤدي إلى 

غرقها.
وأضــــــــــــــــاف: يـــــجـــــب عـــلـــى 
مــــرتــــادي الـــشـــاطـــئ، خــاصــًة 
ارتداء  السباحة  يمارسون  من 
جيداً  واالنتباه  النجاة  سترات 

تركهم  وعـــدم  األطــفــال  على 
بــمــفــردهــم، فـــي ظـــل وجـــود 
تشتهر  التي  البحرية  التيارات 
بــهــا مــنــطــقــة ســيــلــيــن وخـــور 

العديد.
وأّكـــد وجــود دوريـــات على 
مـــــدار الــســاعــة عــلــى شــواطــئ 
وتولي  الــعــديــد  وخـــور  سيلين 
المراقبة  فــرق  من  مجموعة 
ورصد  الــتــجــاوزات  من  للحد 
أي حـــاالت لــغــرق الــســيــارات، 
ُمطالباً بضرورة توخي الحذر 
ارتفاع  حــال  الــفــوري  والتبليغ 
القدرة  وعــدم  المياه  منسوب 
لتقديم  بالسيارة  العودة  على 

يد العون والمساعدة.
ـــبـــه، أّكــــــد الــســيــد  مــــن جـــان
صــالــح الــكــواري، مــديــر إدارة 
بـــوزارة  الطبيعية  المحميات 

حملة  تدشين  والبيئة  البلدية 
فترتين  على  العامة  للنظافة 
صباحية ومسائية في منطقة 
وقــال،  العديد.  وخــور  سيلين 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــــ [: 
من  الثانية  المرحلة  بــدء  مــع 
خطة الرفع التدريجي للقيود 
الــمــفــروضــة مــنــذ بــــدء أزمـــة 
كــــورونــــا، شـــهـــدت الــشــواطــئ 
المواطنين  مــن  كــبــيــراً  إقــبــاالً 
والمقيمين، ما تطلب التعامل 
معه بتكثيف عمليات النظافة 
وأعـــــداد الــفــرق والــمــراقــبــيــن 
والسيارات الخاصة بالنظافة.

وأّكد تعريف رّواد الشواطئ 

بقوانين النظافة العامة بأكثر 
من لغة، بما في ذلك الغرامة 
المالية حال عدم االلتزام إلى 
على  المترتبة  األضــرار  جانب 
ترك المهمالت على الشواطئ 
وما تشكلها من مخاطر على 

البيئة.
ـــعـــاون مــع  ـــت وأشـــــــار إلـــــى ال
وإدارة  العامة  النظافة  إدارة 
الــعــالقــات الــعــامــة مــن خــالل 
بجميع  شاملة  توعوية  حملة 
شــــــواطــــــئ قـــــطـــــر، لـــتـــوعـــيـــة 
الــجــمــهــور بـــقـــانـــون الــنــظــافــة 
المحافظة  وضــرورة  العامة، 
عــلــى نــظــافــة الـــشـــواطـــئ من 

خالل جمع المخلفات ورميها 
في الحاويات المخصصة لها، 
وكـــذلـــك تــوعــيــتــهــم بــضــرورة 
االحترازية  اإلجــــراءات  اتــخــاذ 
الــــــالزمــــــة والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي حــفــاظــاً 
عــلــى ســالمــة الــجــمــيــع، حيث 
التي  التوعوية  الحمالت  تأتي 
مع  بالتزامن  الـــوزارة  تنفذها 
الثانية  الــمــرحــلــة  تنفيذ  بـــدء 
لــلــرفــع الـــتـــدريـــجـــي لــلــقــيــود، 
حيث تــم تــوزيــع أكــيــاس جمع 
ــــنــــفــــايــــات عــــلــــى مـــــرتـــــادي  ال
عدد  إلى  باإلضافة  الشواطئ، 
والمطويات  الــمــنــشــورات  مــن 
الـــــتـــــوعـــــويـــــة بــــــثــــــالث لــــغــــات 

مختلفة.
وأّكــــد ارتــفــاع حــالــة الــوعــي 
بالمحافظة  الــشــواطــئ  لــــرّواد 
على النظافة العامة وااللتزام 
ـــقـــانـــون الـــنـــظـــافـــة الـــعـــامـــة،  ب
وانــــــخــــــفــــــاض الــــمــــخــــالــــفــــات 
الـــمـــســـجـــلـــة، فــــي ظــــل جــهــود 
وتكثيف  الوعي  لرفع  الـــوزارة 
جهود النظافة والفرق، فضالً 

عن زيادة أعداد الحاويات.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، دعــت 
عبر  والــبــيــئــة  الــبــلــديــة  وزارة 
موقع  على  الــرســمــي  حسابها 
االجتماعي «تويتر»،  التواصل 

مـــــــرتـــــــادي الـــــشـــــواطـــــئ إلــــى 
تــوخــي الـــحـــذر مـــن الــتــيــارات 
الــبــحــريــة الــســاحــبــة وحــركــة 
المد والجزر عند ممارستهم 
هـــوايـــة الــســبــاحــة، فــضــالً عن 
عــدم مــمــارســة ركـــوب الخيل 
عــلــى  الــشــواطــئ خـــالل عطلة 
بعدم  وطالبت  األسبوع.  نهاية 
استخدام الزوارق والدراجات 

بالقرب  (سكوترات)  البحرية 
مـــن الــشــاطــئ واالبـــتـــعـــاد عنه 
 ٤٠٠ عــــن  تـــقـــل  ال  لـــمـــســـافـــة 
مـــتـــر، حـــفـــاظـــاً عــلــى الــصــحــة 
ـــعـــامـــة وســــالمــــة الــجــمــيــع،  ال
مخالفة  حالة  في  أنه  مؤكدة 
اتخاذ  سيتم  التعليمات  هــذه 
الالزمة  القانونية  اإلجــــراءات 

حيال المخالفين.

https://bit.ly/3iTGoLO
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من  الدوحِة،  مدينُة  البالِد،  عاصمُة  تُعاني 
لُمرتادي  ُمتاحٍة  عــاّمــٍة  شــواطــَئ  وجــوِد  عــدِم 
البحِر، تحتوي على المرافِق العاّمة، ووسائِل 

الترفيه البريء فيها..
طوِل  على  الُمحاذيُة  الشواطُئ  وأصبحت   
شــريــط مــديــنــة الـــدوحـــة، حــكــًرا عــلــى بعض 
الفنادِق أو النوادي الخاّصة، وما تبّقى منافَذ 
بحرّيًة صغيرًة، غيَر ُمستغلٍة، وليست ُمهيأًة 

لُمرتادي الّسباحة واالستمتاع بمياه البحر.

في  الدوحة-  ســكــاِن  مــعــظــُم  اضــُطــَر  وقـــد 
التدريجّي،  الرفع  وبعد  كورونا،  جائحة  ظّل 
االحــتــرازّيــة،  لــإلجــراءات  المفروضة  للقيود 
إلــى  الثانية-  الــمــرحــلــة  فـــي  دخـــولِـــنـــا  أثــــنــــاَء 
الذهاب وقطع عشرات الكيلو متراٍت لزيارة 
الــشــواطــئ الــنــائــيــِة عــن الــمــديــنــة، مــا أّدى إلى 
تــكــدُّس الــّنــاس والــّســيــارات والــمــركــبــات على 
هـــذه الـــشـــواطـــئ، والـــتـــي يــفــتــقــر بــعــُضــهــا إلــى 
أبسِط المرافِق والوسائِل الِخدمية المطلوبة.

تهيئة  على  والبيئة  البلدّية  وزارُة  تُشكر   
المطلوبة،  بالمرافق  ومزّودٍة  حديثٍة  شواطَئ 
نائيٍة  أو  بعيدٍة  مناطَق  في  تقُع  معظَمها  لكنَّ 

عن مدينة الدوحة.
 مــا الــــذي يــمــنــُع مــثــًال مــن بــنــاِء الــشــواطــِئ 
ــِة  الــضــرورّي بــالــمــرافــِق  وتــزويــِدهــا  وتهيئتِها 
ـــّشـــمـــاســـي، لـــســـّكـــاِن مــديــنــِة  والــــمــــظــــّالِت وال
الدوحِة، وغيِرهم، مهما كان حجُم ومساحُة 
لُممارسِة  للعامِة،  وفتحها  الــشــواطــِئ،  هــذه 

الــســبــاحــِة الــبــحــريــِة فــي أيِّ وقــــٍت، وفـــي أيِّ 
وقد  الطويلِة،  المسافاِت  قطع  من  بدًال  يوٍم، 
إليها  للذهاب  والــفــرصــَة  الــوقــَت،  يــجــُدون  ال 

كونها بعيدًة عن مدينتِهم..
الـــبـــلـــديُّ  الـــمـــجـــلـــُس  يــــنــــاقــــَش  أْن  أرجــــــــو 
من  الــدوحــة  مدينِة  خلو  ظــاهــرَة   ، الــمــركــزيُّ
الــشــواطــئ الـــعـــاّمـــة، خـــاصـــًة أنَّ ذلـــك يــدعــُم 
ورياضيًّا  ا  سياحًيّ المدينِة  ومظاهَر  المعالَم 

واستثماريًّا.

بناء الشواطئ وتهيئتها لمرتادي البحر في مدينة الدوحة
ــة ــم ــاص ــع ــل ل ـــــارّي  ـــــم ـــــث ـــــت ــــاحــــّي واالس ــــســــي ـــــجـــــذب ال عــــنــــاصــــر ال  الـــــشـــــواطـــــئ إحــــــــدى 

من الواقعمن الواقع

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

 ٩٨٩٣٤ إجـمالي المتعـافـين مـن كـورونـا 
بعد شفاء ٧٠١ حالة من المرض .. وزارة الصحة:

بــــالــــفــــــــــــــيــــروس  مـــــــــــــــــــؤكـــــــــــــــــــدة  جـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــدة  إصــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــة   ٤٩٨ ـــل  ـــي ــــ ــــ ــــ ـــج ـــس ت
العامة  الصحة  وزارة  سجلت  قنا:   - الدوحة 
كورونا  بفيروس  مؤكدة  جديدة  إصابة   ٤٩٨
األربـــع  فـــي  حــالــة   ٧٠١ وشـــفـــاء  (كوفيد-١٩) 
والــعــشــريــن ســـاعـــة األخــــيــــرة، لــيــرتــفــع بــذلــك 
دولة  في  المرض  من  الشفاء  حاالت  إجمالي 

٩٨٩٣٤ حالة. قطر إلى 
وأصدرت الوزارة بياناً بخصوص مستجدات 
فيروس كورونا في دولة قطر تضمن التالي: 
الجديدة والوفاة  والشفاء  اإلصابة  حاالت 

- ٤٩٨ حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس 

«كوفيد-١٩». كورونا 
خــالل  الــفــيــروس  مــن  حــالــة   ٧٠١ تــعــافــي   -
٢٤ ســاعــة الــمــاضــيــة، لــيــصــل بــذلــك الــعــدد  الــــ 
إلى  قطر  دولــة  في  الشفاء  لحاالت  اإلجمالي 

.٩٨٩٣٤
- تـــم وضـــع جــمــيــع الـــحـــاالت الــجــديــدة في 
الالزمة  الصحية  الرعاية  يتلقون  وهم  العزل 

الصحي. لوضعهم  وفقاً 
الحالي كوفيد-١٩  وضع 

نــجــحــت جـــهـــود دولـــــة قــطــر فـــي الــتــصــدي 
وتــســطــيــح  (كوفيد-١٩)  كــــورونــــا  لـــفـــيـــروس 
الــمــنــحــنــى والــحــد مــن تــفــشــي الــفــيــروس، مع 
انـــخـــفـــاض عــــدد الـــحـــاالت الــيــومــيــة، وكــذلــك 
تراجع عدد حاالت دخول المستشفى أسبوعياً.

- ســـاعـــد الـــفـــحـــص االســـتـــبـــاقـــي والــمــكــثــف 

لـــلـــحـــاالت الــمــشــتــبــه فـــي إصــابــتــهــا بــفــيــروس 
كورونا (كوفيد-١٩) في تحديد عدد كبير من 
الــحــاالت اإليــجــابــيــة الــمــصــابــة بــالــفــيــروس في 

لمجتمع. ا
- تعتبر دولة قطر من أقل دول العالم في 
(كوفيد-١٩)،  كــورونــا  فيروس  وفيات  معدل 

منها: أسباب  لعدة  وذلك 
قطر. دولة  في  السكانية  الكثافة  قلة   -١

الحاالت  لتحديد  االستباقية  الفحوصات   -٢
مبكراً. المصابة 

٣- توسيع قدرة وسعة المستشفيات، خاصة 
وحـــــدات الــعــنــايــة الـــمـــركـــزة لــضــمــان حــصــول 

الالزمة. الرعاية  على  المرضى  جميع 
٤- العمل على  حماية كبار السن والمصابين 

كورونا. فيروس  من  مزمنة  بأمراض 
الحاالت  عــدد  وانخفاض  القيود  تخفيف   -

قد  (كوفيد-١٩)  جائحة  بأن  يعني  ال  اليومية 
إدخال  انتهت في دولة قطر، حيث يتم يومياً 
١٠٠ مريض إلى المستشفى  ٥٠ إلى  ما يقارب 
مــمــن يــعــانــون مــن أعــــراض فــيــروس كــورونــا 

والشديدة. المتوسطة  (كوفيد-١٩) 
الوقائية  التدابير  جميع  اتباع  علينا  يجب   -

وزيــادة  الفيروس  من  جديدة  موجة  لتجنب 

عـــدد الـــحـــاالت الــمــصــابــة، خــاصــة مـــع وجـــود 
دول  مــن  العديد  فــي  ذلــك  لــحــدوث  مــؤشــرات 

العالم.
أن  مــضــى  وقــت  أي  مــن  أكــثــر  اآلن  علينا   -

األفــراد  حماية  على  ونــحــرص  الــحــذر  نتوخى 
األكــثــر عــرضــة لــمــضــاعــفــات فــيــروس كــورونــا 

(كوفيد-١٩).
به؟ القيام  يمكنك  الذي  ما 

دولة  في  كوفيد-١٩  قيود  رفع  يتم  بينما   -

الجميع  يلعب  أن  المهم  مــن  تدريجياً،  قطر 
وذلــك  الــفــيــروس  على  السيطرة  فــي  دورهـــم 

التالية: الوقائية  اإلجراءات  باتباع 
الجسدي. بالتباعد  االلتزام   -

الكمامات. ارتداء   -
بانتظام. اليدين  غسل   -

- مــن الــمــهــم أن نــســتــمــر فــي حــمــايــة كــبــار 

المزمنة. الطبية  الحاالت  وذوي  السن 
أعــراض  مــن  يعاني  شخص  أي  على  يجب   -

الرقم  على  المساعدة  بخط  االتصال  كوفيد-١٩ 
١٦٠٠٠ أو الــتــوجــه مــبــاشــرة إلـــى أحـــد الــمــراكــز 
الصحية المحددة للخضوع للفحوصات الالزمة، 
وهـــي مــراكــز مــعــيــذر أو روضــــة الــخــيــل أو أم 
صالل أو الغرافة الصحية، ألنه كلما تم اكتشاف 
األسهل  من  كــان  كلما  مبكر  وقــت  في  المرض 

الحصول على العالج الصحيح والتعافي منه.
العامة  الــصــحــة  وزارة  مــوقــع  بــزيــارة  قــم   -

المعلومات. آخر  على  للحصول  باستمرار 

وضع 
المصابين 

الجدد 
في العزل 

لتلقي 
الرعاية 
الالزمة 

الفحوصات 
االستباقية 

ساهمت في 
تحديد الحاالت 

المصابة 

ً مبكرا

جهود 
قطر 

نجحت 
في تسطيح 

المنحنى 
والحد من 

تفشي الوباء 

توسيع 
المستشفيات 

ووحدات 
العناية 

المركزة 
لتوفير الرعاية 

الالزمة 
للمرضى

انخفاض 
اإلصابات 
اليومية 

وتراجع عدد 
حاالت دخول 
المستشفى 

أسبوعياً

تخفيف 
القيود 

وانخفاض 
الحاالت 
اليومية

ال يعني انتهاء 
الجائحة

قطر
األقل 

عالمياً 
في معدل 

وفيات 
كورونا

الحرص على 
حماية كبار 

السن وذوي 
الحاالت 
الطبية 
المزمنة

«قطر للمكفوفين» يناقش دور الشباب في تعزيز الهوية الوطنية 
الدوحة ـ [: نظم مركز 
قـــطـــر االجـــتـــمـــاعـــي والـــثـــقـــافـــي 
لـــلـــمـــكـــفـــوفـــيـــن لـــــقـــــاًء تــثــقــيــفــيــاً 
الهوية  وتعزيز  «الشباب  بعنوان 
محمد  السيد  قدمه  الوطنية»، 
الــعــمــل  رواد  أحــــــد  شاهين- 
الــــشــــبــــابــــي، ومـــــــــدرب مــعــتــمــد 
ـــاضـــة،  ـــري بـــــــوزارة الـــثـــقـــافـــة وال
زوم  مــــنــــصــــة  عـــــبـــــر  وذلــــــــــــك 
لـــالجـــتـــمـــاعـــات عـــن بُـــعـــد، وتـــم 

فئة  على  الــتــعــرف  الــلــقــاء  خــالل 
الــشــبــاب، وســمــاتــهــم، وأهــمــيــة 
دورهــــــــــم ومــــشــــاركــــتــــهــــم فــي 
الــمــجــتــمــع، وأســاســيــات الــهــويــة 

الشبابية.
حــيــث أوضــــح الــمــحــاضــر في 
بــدايــة الــلــقــاء أن هــنــاك حــوالــي 
يقارب  مــا  يمثلون  شــاب  مليار 
١٦٪ مــن ســكــان الــعــالــم، ومــن 
بحلول  عددهم  ارتفاع  المتوقع 

ـــمـــوعـــد  ال وهـــــــو   ،٢٠٣٠ ســــنــــة 
ـــمـــرتـــجـــى لــتــحــقــيــق أهــــــداف  ال

المستدامة. التنمية 
سمات  أهــم  من  أن  وأضــاف 
مــرحــلــة الــشــبــاب: االســتــقــاللــيــة 
واالعـــــــتـــــــمـــــــاد عـــــلـــــى الــــنــــفــــس، 
والـــــتـــــعـــــرف عــــلــــى الـــمـــجـــتـــمـــع، 
ــــمــــاء إلــــــى مـــجـــمـــوعـــات،  ــــت واالن
واكــــتــــشــــاف الـــــــــذات، وتـــكـــويـــن 

الشخصية.

الشبابية  المشاركة  أن  وبّين 
المشاطرة،  حقيقة  فــي  تكُمن 
من  ما  تشكيل  أو  بدور  والقيام 
خـــالل مـــجـــاالت تــهــم الــشــبــاب، 
الـــمـــشـــاركـــة  ـــكـــون  ت أن  ـــجـــب  وي
إجبارية،  ال  وطوعية  إيجابية، 
الشباب  مشاركة  قيمة  وتــكــون 
عنصراً حيوياً في تطوير الذات، 
وتــبــنــي الــفــاعــلــيــة واالســتــدامــة، 
كـــمـــا تـــســـاهـــم بــشــكــل قـــيـــم فــي 

في  واالندماج  وبنائه،  المجتمع 
هويته.

وقال إن من مبادئ مشاركة 
الشباب بناء القدرات والمشاركة 
بــفــعــالــيــة، وضـــمـــان امــتــالكــهــم 
الالزمة،  والمهارات  للمعلومات 
لهم. الثقة  وإعطاء  وتمكينهم، 

ال  جزٌء  الشباب  أن  على  وأكد 
كما  الدولة،  مشاريع  من  يتجزأ 
اختالقهم  محاولة  أهمية  بين 

لـــلـــفـــرص، إلثــــبــــات وجــــودهــــم 
فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع ومـــشـــاركـــتـــهـــم 
الــذات  اكتشاف  خــالل  من  فيه، 
الــــقــــيــــاديــــة بـــتـــطـــبـــيـــق مـــعـــادلـــة 
الرغبة  بين  والــمــوازنــة  «رفــق» 
والــــفــــرصــــة والــــــقــــــدرة، وذلــــك 
المختلفة  الــمــجــاالت  بــمــعــرفــة 
ـــــتـــــعـــــرف عــلــى  الــــمــــتــــاحــــة، وال
الــمــجــال األكــثــر اهــتــمــامــاً، ومن 
خالله. من  والتأثير  تنفيذه  ثم 

الفيروس مــن  جــديــدة  موجة  لتجنب  الوقائية  التدابير  اتــبــاع  الجميع  على 
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حين دعانا الفجر أتينا..
نحمل أقماًرا وشموًسا..

سوف تضيء بكل الدرب ..
نحمل بين أناملنا فرح األيام..

وأحالها..
ونحطم كل الصعب..

نجري.. نقفز.. نركض مرًحا..
ونعب من األحالم كؤوًسا..

آماًال ننثرها في أرجاء الكون..
ضجيًجا وسروًرا.. ضحكات..

صخبًا.. بسمات.. شوًقا..
ينساب كجدول حب..

حين دعانا الفجر سعينا..
نقطف كل معاني الفرح ..

نقطف أحالًما وأمانًا..
تتبرعم  في القلب..

نحصد لألوطان محارات شّتى..
تشرق في األرواح شعاًعا من إلهام..

بابًا.. للمستقبل  نفتح 
بل بوابات تتحدى الزمن الغافل..

تتحدى كل أساطير الماضي..
كل حكايات األيام..

نكتب عنها في دفترنا ..
فــي  حــــتــــى  تــــتــــكــــّرر  ال  يــــومــــيــــات 

.. األحالم 

نوقظ أبطاًال قد رقدوا..
ـــوا ألـــف  فــــي كـــتـــب األطـــــفـــــال وحـــمـــل

وسام..
ووسام..

ندعو الحاضر.. ندعو اآلتي..
لنعيد مًعا غربلة الواقع.. واألوهام..

ونعيد كتابة قصتنا..
لتشاركنا في الرؤيا كل األقالم..

 • • • •
حين دعانا الفجر فتحنا..

كل األبواب المرصودة..
صورنا كل القصص المكتوبة..

فوق جدار األمس..
وفي كل خيال..

غنينا كل ترانيم الحب..
المخزونة في ذهن األجداد..

وحملناها لألجيال ..
لم نعرف أن الحب بواحتنا..

يسقي منذ اليوم األول كل رضيع..
وُيعبأ في لبن األطفال..

وأن األرض تحب المجد..
وأن المجد يحب الدار..

ويسكن معنا بين الروح..
وبين القلب..

وفي أروقة اآلمال..

 • • • •
حين دعانا الفجر حملنا..
كل األفراح.. وكل األلوان..

وكل تواريخ األعياد..
قررنا أن نصنع عيًدا..

يتألق فوق الكون..
وبين الشهب ..

وفي األوردة الممزوجة باألمجاد
يوم نسكب فيه بقاع الروح..

بقايا الحب..
ونتلو من حاضرنا لآلتي ..

أروع إنشاد..
حين يصير الغيم فراًشا..

حين يصير النجم سراًجا..
حين يكون الصدر مالًذا..
حين يكون القلب مهاًدا..
سوف يهل الوعد سالًما..

في أول ميالد..
 • • • •

حين دعانا الفجر أتينا..
لم نتساءل..

لم نعرف في هذي اللحظة..
من خّبأ في دفتر طفلي..
ألوانًا في كل مجال ..؟؟

من وزع في وقت الفسحة..

مصباح المارد والخاتم..
وبساط الريح على األطفال..؟؟

وروى في حصص الدرس..
عن العفريت..

وعالء الدين.. وقصص السحر..
حسن الشاطر..

وكل حكايات األبطال..؟؟
من شرع باب مغارتنا..

ليغادر منها علي بابا..
والكنز على كتَفيه بدون قتال..؟؟

من وّجه دفة مركبنا..
كي يبحر ما بين األفالك..

بدون أمير البحر..
بدون رجال..؟؟

 • • • •
حين دعانا الفجر أتينا..

نبحر فوق ضياء الشمس ..
وفوق شعاع النور ..

نغزل أشرعة وقالئد..
تبرق بين عيون الحاضر..

تروى من ألق وحبور ..
نرسم فوق سطور العالم..

أحجية ال يعرفها اآلباء..
وال األبناء..

ولم تكتبها أي سطور ..

نحكي للكون حكايات..
ليست مثل حكايات السمار..

وليست مثل حكايا الحور..
هي قصة حاضرنا اآلتي..

هي قصتنا..
وحكاية أجدادي ما بين األمس..

وما بين البلد المعمور..
 • • • •

ها قد جئنا..
يا وطني األروع واألجمل..

ها قد جئنا..
وحكايات األطفال تزين..

كل مدائننا ..
وتزين كل مساكننا..

تزين كل مرابعنا..
بالورد..

بزهرات قرنفل..
ها قد جئنا.. وأغاني الحب..

أغاني الوجد تمنينا..
وتردد أنغاًما أفضل ..

جئناك وبالعين رؤى..
كي تبعث أجياًال تسعى..

بدروب العلم..

دروب المجد..
وتنادي / نحن المستقبل..

ما بين السطورما بين السطور

د. حصة العوضي

حكاية المستقبل واأليام

hissaalawadi@yahoo.com

 استئناف العمليات الجراحية غير الطارئة الشهر المقبل
: مصادر طبية بمؤسسة حمد لـ 

ـــــــات ـــــــراح ـــــــج ال ــــــــــــات  ــــــــــــوي أول لــــــتــــــرتــــــيــــــب  الــــــطــــــبــــــيــــــة  الـــــــــــحـــــــــــاالت  لـــــــــــدراســـــــــــة  ـــــة  ـــــن ـــــج ل  
الدوحة - عبدالمجيد حمدي: 

كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر طــبــيــة 
بــــمــــؤســــســــة حـــــمـــــد الـــطـــبـــيـــة 
عـــــن اســــتــــئــــنــــاف الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــجــراحــيــة غــيــر الــطــارئــة في 
أغــســطــس الــمــقــبــل، الفــتــة إلــى 
الــوقــت  فــي  يقتصر  األمـــر  أن 
العمليات  إجــراء  على  الحالي 
الـــجـــراحـــيـــة الــــطــــارئــــة ســــواء 
أقسام  من  تحويلها  يتم  التي 
الـــعـــيـــادات  مـــن  أو  الــــطــــوارئ 
الخارجية.  وقالت المصادر لـ 
طبية  لجنة  هناك  إن   ]
مــتــخــصــصــة تــــقــــوم بــــدراســــة 
الــــحــــاالت الــطــبــيــة الــمــرضــيــة 
الــــتــــي قـــــد تـــتـــطـــلـــب الـــتـــدخـــل 
الـــجـــراحـــي الـــعـــاجـــل حـــتـــى ال 
يــكــون هــنــاك أي تــأجــيــل ألي 
حــالــة تــحــتــاج إجـــــراء جــراحــة 
مؤسسة  أن  وأوضحت  طبية. 
حـــمـــد الــطــبــيــة قــــد اعــتــمــدت 

خاصة  جراحية  بروتوكوالت 
فـــي قــســم الــجــراحــة الــعــاجــلــة 
الحد  مبدأ  مع  تتماشى  والتي 
ــا  مـــن تــفــشــي فـــيـــروس كــورون
أعـــلـــى  لـــضـــمـــان  كوفيد-١٩ 
بالمرضى  العناية  مستويات 
انتقال  خطر  مــن  وحمايتهم 
الــــعــــدوى. وأشــــــارت إلــــى أنــه 
تم  كورونا  جائحة  تفشي  منذ 
إعادة تنظيم العمل في مركز 
الــــجــــراحــــة بـــمـــؤســـســـة حــمــد 
الــطــبــيــة حــيــث تــضــمــن إعـــادة 
تــنــظــيــم الــعــمــل عــــدة أشــكــال 
منها وضع عيادات افتراضية، 
وتــخــصــيــص غــــرف عــمــلــيــات 
خــاصــة، ووضــع بــروتــوكــوالت 
وتنظيم  الــطــارئــة،  لــلــجــراحــة 
العمل  لتنظيم  تــواصــل  شبكة 
ـــمـــرضـــى،  ولــــلــــتــــواصــــل مـــــع ال
المرضى  نقل  عملية  وتنظيم 
مـــــن بــــاقــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات، 
لــلــتــمــكــن مـــن تــقــديــم أفــضــل 

أنــــــــــــواع الــــــرعــــــايــــــة الـــطـــبـــيـــة 
 ٢٤ الـــجـــراحـــيـــة عـــلـــى مـــــــدار 
ــتــي تــضــمــن ســالمــة  ســـاعـــة، ال

المرضى. 
أن  ــــمــــصــــادر  ال وأضـــــافـــــت 
أحدث  يعتمد  الجراحة  قسم 
الـــتـــوصـــيـــات الــعــالــمــيــة لــوضــع 
داخــل  الــمــريــض  لتنقل  مــســار 
إلى  وصــولــه  حين  المستشفى 
الطوارئ حتى قسم العمليات، 
حــــيــــث يــــتــــم تــــوفــــيــــر أعـــلـــى 
مــعــايــيــر الـــســـالمـــة لــلــمــريــض 
والــــطــــاقــــم الـــطـــبـــي والـــطـــبـــي 
ومالبس  أقنعة  مــن  المساند 
ــــة، فـــضـــًال عــــن تــطــبــيــق  عــــازل
مــــعــــيــــار الــــتــــبــــاعــــد الـــجـــســـدي 
بــيــن الـــفـــرق الــجــراحــيــة، من 
خــــــالل تـــغـــيـــيـــر الــــمــــنــــاوبــــات. 
وأوضـــحـــت الــمــصــادر أنـــه تم 
إجــــراء تــغــيــيــرات فـــي وســائــل 
الطبي  الــفــريــق  بــيــن  الــتــواصــل 
والـــمـــريـــض، مــنــهــا الــعــيــادات 

االفتراضية حيث يتم التواصل 
مــــــع الــــمــــرضــــى وُمــــراجــــعــــة 
ــفــاتــهــم الـــطـــبـــيـــة، وكــتــابــة  مــل
األدويـــــة الـــالزمـــة لــحــاالتــهــم، 
وكـــل هـــذه اإلجـــــراءات جــاءت 
لــضــمــان اســـتـــمـــراريـــة تــقــديــم 
أفــــــضــــــل رعـــــــايـــــــة جــــراحــــيــــة 
ـــطـــارئـــة. ولــفــتــت  لـــلـــحـــاالت ال
حـــزمـــة  أن  ــــــى  إل الــــمــــصــــادر 
بها  قـــامـــت  الـــتـــي  اإلجــــــــراءات 
مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة ســـواء 
غيره  أو  الــجــراحــة  قــســم  فــي 
أعلى  ضمن  تأتي  األقسام  من 
مـــعـــايـــيـــر األمــــــن والـــســـالمـــة، 
الصحة  منظمة  مع  وتتماشى 
الــعــالــمــيــة، لــضــمــان الــحــد من 
انتشار عدوى فيروس كورونا 
المرضى  بين  «كوفيد-١٩»، 
ممن  خاصة  المستشفيات  في 
تـــتـــطـــلـــب حـــالـــتـــهـــم الــصــحــيــة 
لسبب  جــراحــي  تــدخــل  إجـــراء 

أو آخر.

مشروع  تمّكن  ـ [:  الدوحة 

دعـــم الـــجـــراحـــات الــتــخــصــصــيــة في 

قـــطـــاع غــــزة الـــــذي يــدعــمــه الــهــالل 

األحـــمـــر الــقــطــري مـــن إجـــــراء ١٨٢ 

باإلضافة  نــوعــيــة،  جــراحــيــة  عملية 

بالعيادة  حــاالت   ١٥٠٦ متابعة  إلــى 

البولية  المسالك  وقــســم  الخارجية 

شهر  منذ  الطبي  الشفاء  مجمع  في 

المشروع  ويغطي   .٢٠١٩ ديسمبر 

الجراحية،  التخصصات  مــن  عـــدًدا 

واألوعية  والصدر  القلب  كجراحات 

الــــدمــــويــــة والــــعــــظــــام، كـــمـــا يــشــمــل 

الصيدلة  فــي  محلية  بــرامــج  تنفيذ 

في  متقدمة  وتدريبات  السريرية، 

ودعــم   ،(MIS) المناظير  جــراحــة 

الصحية  اإلدارة  ماجستير  برنامج 

والعناية  التخدير  دبــلــوم  وبــرنــامــج 

المركزة، باإلضافة إلى دعم مرضى 

إجمالي  ويبلغ  يوريا.  كيتون  الفينيل 

دوالر  مليون   ١٫٤ المشروع  ميزانية 

الهالل  من  بالكامل  ممولة  أمريكي 

األحمر القطري. ويعتبر قطاع غزة 

اإلنساني  العمل  أولــويــات  أهــم  مــن 

القطري،  األحمر  للهالل  الخارجي 

وحده  الماضي  العام  خالل  تم  فقد 
في  إنـــســـانـــًيـــا  مـــشـــروًعـــا   ٢١ تــنــفــيــذ 
في  للُمساهمة  القطاعات،  مختلف 
الُمقّدمة  الخدمات  جــودة  تحسين 
لــلــســكــان، وتــــجــــاوز إجـــمـــالـــي عــدد 
الــمــســتــفــيــديــن مـــن هــــذه الــمــشــاريــع 
حـــوالـــي مــلــيــون نــســمــة. ومــــن أبـــرز 
هــذه الــمــشــاريــع مــشــروع «اســتــقــدام 

بتكلفة  والتدريب»  الطبية  الخبرات 
قطري،  ريـــال   ٣,٦٤٠,٠٠٠ قــدرهــا 
األشعة  خدمات  «تطوير  ومــشــروع 
فـــوق الــصــوتــيــة فــي مــراكــز الــرعــايــة 
   ١,٣٦٦,٧٧٦ قدرها  بتكلفة  الصحية 
ومــشــروع «تحسين  قــطــريًــا،  ريــــاًال 
الظروف المعيشية لألسر الفقيرة» 
دوالر  مليون  نصف  قدرها  بتكلفة 

أمريكي، إلى جانب تسيير ٣ قوافل 
بتكلفة  التخّصصات  متعّددة  طبية 
قــطــري،  ريـــــال   ٣٢٩,٣٤٠ قـــدرهـــا 
ودعم إجراء ٣٠ عملية زراعة قوقعة 
ضمن  السمع  ضعاف  لألطفال  أذن 
القطري  للوفد  المستمرة  الــزيــارات 

لزراعة القوقعة في فلسطين.
 وتــســتــمــر جــهــود الــهــالل األحــمــر 

في  الصحي  القطاع  لدعم  القطري 

غـــزة هـــذا الــعــام، مــن خـــالل تنفيذ 

عـــدة مــشــاريــع جـــديـــدة تــهــدف من 

التحتية  الــبــنــيــة  تــطــويــر  إلــــى  جــهــة 

ــلــمــنــشــآت الـــصـــحـــيـــة، ومـــــن جــهــة  ل

أخـــــرى إلــــى بـــنـــاء قــــــدرات الـــكـــوادر 

مشاريع  خــالل  من  المحلية  الطبية 

الخبرات  واستقدام  الطبي  االبتعاث 

المتخصصة إلى القطاع.

 إجراء عمليات جراحية نوعية

 وفـــي عــمــلــيــة مــعــقــدة اســتــمــرت 

العمليات  غرفة  داخل  ساعات  لعدة 

في  الطبي  الشفاء  بمجمع  الجراحية 

الهالل  استشاري  تمكن  غزة،  قطاع 

المسالك  لجراحة  القطري  األحمر 

الــروبــي  إيـــاد  د.  والمناظير  البولية 

وفـــريـــقـــه الـــطـــبـــي مــــن اســتــئــصــال 

البروستاتا  غـــدد  فــي  كبير  تضخم 

العمر  مــن  يبلغ  غــزة  مــن  لمريض 

٦٤ عاًما كان يعاني من صعوبة في 

التبول امتدت لسنوات طويلة.

 وحول حالة المريض قبل إجراء 

«قمنا  الـــروبـــي:  د.  يــقــول  العملية، 

بــــإجــــراء الـــفـــحـــص الـــطـــبـــي لــلــحــالــة 

أن  أظهر  الــذي  بالسونار،  المرضية 

وهو  غــراًمــا،   ٨٠ البروستاتا  حجم 

بالحجم  مــقــارنــًة  جـــًدا  كبير  حجم 

الــطــبــيــعــي. وتــفــاجــأنــا عــنــدمــا بــدأنــا 

أكبر  البروستاتا  حجم  بأن  العملية 

من ذلك بكثير، حيث بلغ حوالي من 

١٨٠ إلى ٢٠٠ غرام، فاتخذنا القرار 

بالمنظار  الــتــضــخــم  بـــإزالـــة  الــطــبــي 

خــالل  بالفعل  ونجحنا  الــجــراحــي، 

العملية  إجـــــراء  فـــي  قــيــاســي  وقــــت 

واستئصال التضخم». وأثناء وجوده 

فـــي غــرفــة الــنــقــاهــة واالســتــشــفــاء، 

عليان  الكريم  عبد  المريض  أوضح 

أنــــه أصـــبـــح قـــــــادًرا عــلــى مــمــارســة 

بعد  أفــضــل  بشكل  الطبيعية  حياته 

التي  معاناته  وانتهاء  العملية  إجــراء 

ــن  وثــمَّ  ،٢٠١٦ عـــام  مــنــذ  اســتــمــرت 

في  الطبي  وطاقمه  الروبي  د.  دور 

عالجه، مشيًرا إلى أنه اضطر العام 

وبحث  الــخــارج  إلــى  للسفر  الماضي 

في  بالليزر  عملية  إجـــراء  إمكانية 

نــظــًرا  ولــكــن  المستشفيات،  إحـــدى 

يستطع  لم  للعملية  العالية  للتكلفة 

إجراءها آنذاك. 

 الهالل القطري يخفف معاناة المرضى بقطاع غزة 
ضمن مشروع «دعم الجراحات التخصصية» بميزانية ١٫٤ مليون دوالر 

ــــي ــــب ــــط ال ـــــــشـــــــفـــــــاء  ال ــــــع  مــــــجــــــّم فـــــــــي  ــــــة  ــــــوعــــــي ن جـــــــراحـــــــيـــــــة  عـــــمـــــلـــــيـــــة   ١٨٢ إجـــــــــــــــــــراء    

تنفيذ ٢١ 
مشروًعا 

إنسانًيا في 
مختلف 

القطاعات 
لتحسين 

جودة 
الخدمات 
للسكان 

 مليون 
نسمة عدد 

المستفيدين 
من خدمات 

الهالل األحمر 
في القطاع 

 د. إياد الروبي أثناء إجراء عمليات جراحية بالمنظار بمجمع الشفاء الطبي   
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وافــــق األســـبـــوع الــمــاضــي مــجــلــس الـــــوزراء 
التنمية  ــــر  وزي قــــرار  مـــشـــروع  عــلــى  الـــمـــوّقـــر 
بشأن  االجتماعية  والــشــؤون  والعمل  اإلداريـــة 
القطريين  غير  إلــى  القطريين  نسبة  تحديد 
ــيــن فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، ويـــهـــدف  ــعــامــل ال
 ٪٦٠ إلــى  القطريين  نسبة  رفــع  إلــى  المشروع 
من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو 
التي تساهم فيها، والجهات الخاضعة لقانون 
إلى  الــمــشــروع  ويــهــدف  والــمــعــاشــات،  التقاعد 
رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية 
معاملة  الــقــطــريــات  أبــنــاء  ويــعــامــل   ،٪٨٠ إلــى 
يحظر  كما  التوطين،  حساب  في  القطريين 
الموظفين  تعيين  إليها  المشار  الجهات  على 
غــيــر الــقــطــريــيــن فـــي الـــوظـــائـــف الــمــشــمــولــة 
بالتوطين التي تحددها وزارة التنمية اإلدارية 

والعمل والشؤون االجتماعية.
أنه  إّال  الحكيم  ـــوزاري  ال الــقــرار  بهذا  نشيد 
ليس األول من نوعه، فهناك قرارات حّفزت 
أعـــوام،  عــشــرة  مــن  أكــثــر  مــنــذ  التقطير  عــلــى 
وربــمــا الــتــزمــت بعض الــجــهــات بــذلــك إّال أن 
الواقع يثبت أن القوى العاملة الوافدة في البلد 
مازالت هي النسبة األكثر من القطريين وقد 

يعود ذلك لعدة عوامل اجتماعية وديمغرافية 
حــيــث إن نــســبــة الــمــواطــنــيــن قــلــيــلــة مــقــارنــة 
المليون  تفوق  التي  الــوافــدة  العاملة  بالقوى 
وزارة  نشرتها  لدراسة  وفقاً  المليون،  ونصف 

المواصالت واالتصاالت. 
الوظائف  توطين  على  الحرص  أن  وأعتقد 
أصـــبـــح البــــد مـــنـــه وإعــــطــــاء الـــفـــرصـــة ألبـــنـــاء 
وظائف  على  للحصول  فيها  ُولــد  ومــن  البلد 
تــلــبــي طــمــوحــاتــهــم وتــــتــــالءم مـــع دراســـتـــهـــم 
الــجــامــعــيــة، وهـــنـــاك وظـــائـــف كــثــيــرة يمكن 
التخرج  حديثي  أو  الثانوية  لخريجي  توطينها 
العمالء  خــدمــة  مثل  الــخــبــرة  ألخــذ  الجامعي 
والكتابية  التنسيقية  واألعــمــال  والسكرتارية 
والـــعـــالقـــات الــعــامــة وغـــيـــرهـــا، أمــــا بــالــنــســبــة 
لمعظم الوظائف فالبد من توعية للطلبة في 
يشغلها  مهن  من  الدولة  تحتاجه  بما  الثانوية 
الوافدون ويمكن إحاللها بالقطريين، وأعتقد 
التحفيز  مـــن  البـــد  الــتــوعــيــة  إلـــى  بــاإلضــافــة 
والـــتـــرغـــيـــب فـــي تــلــك الـــوظـــائـــف وتــســويــقــهــا 
بشكل يجذب الطالب على دراسة تخصصاتها 
التمريض  مثل  التخرج  بعد  شغلها  وبالتالي 
ومهن  للرجال،  بالنسبة  والتدريس  والصيدلة 

البترول  مجال  أو  اإلعالمي  المجال  في  فنية 
والغاز، والتصميم المعماري والديكور وفنون 
الجرافيك، فإذا توّفر الكادر القطري في مثل 
هذه التخصصات سترتفع نسبة القوى العاملة 
في  القطريين  نقص  عن  واإلعالن  المواطنة، 
على  للمقبلين  آفاًقا  يفتح  قد  معينة  وظائف 
وربما  مسارهم  ليحددوا  الجامعية  الــدراســة 
يغيروا في التخصص الذي كانوا يخططون له 
في سوق العمل، وبال شك إن  إن كان متوفراً 
بحاجة  المتنوعة  الدولة  مشاريع  احتياجات 
إلى قوى عاملة تفوق العدد الكلي للقطريين 
وعـــلـــيـــه البـــــد مــــن مـــشـــاركـــة الــــوافــــديــــن فــي 
بعض  في  خاصة  واالزدهـــار،  التنمية  عملية 
قطري  بــديــل  إيــجــاد  يصعب  الــتــي  الــوظــائــف 
والمهنية  الحرفية  الوظائف  تلك  مثل  فيها، 
والفنية، وهنا يأتي دور وزارة التنمية اإلدارية 
مع  بالشراكة  االجتماعية  والــشــؤون  والــعــمــل 
خطة  بعمل  الــعــالــي  والتعليم  التعليم  وزارة 
القوى  توزيع  وكيفية  الوظائف  لنوع  واضحة 
العاملة فيها وما هي التخصصات التي يجب 
الوظائف  إحالل  وكيفية  لها،  التسويق  يتم  أن 
وهم  الطلبة  ليتخرج  القادمة  السنوات  خالل 

يعلمون موقعهم الوظيفي. 
القطريات  أبــنــاء  فــي  االستثمار  يجب  كما 
للوظائف  األولــويــة  توفير  في  قطر  ومواليد 
عائالتهم  مع  قطر  في  يعيشون  أنهم  خاصة 
ولن يتسببوا بضغط على المرافق والخدمات 
الـــعـــامـــة كــمــا يـــحـــدث مـــع الـــوافـــديـــن الــذيــن 

يستقبلون عائالتهم معهم.
الوظائف  تقطير  موضوع  في  األهم  وربما 
الموظف  يقابلها  أن  يجب  الــتــي  الــجــديــة  هــو 
والسعي  واجتهاد  بــإخــالص  وعمله  بوظيفته 
الضغط  تحت  العمل  وقــبــول  نفسه،  لتطوير 
وفي الظروف الصعبة ليكون جديراً للوظيفة 
وهذا يمكن أن ُينمى في الطالب أثناء دراسته 
بمنح  العمل  إدارات  قبل  مــن  تــعــزيــزه  ويــتــم 
فيها  يثبت  الــتــي  والــفــرصــة  لــلــمــوظــف  الــثــقــة 
المناسبة  الـــدورات  بتوفير  وتطويره  كفاءته 
ويخلص  للمؤسسة  باالنتماء  يشعر  بذلك  له، 

في عمله. 
• خــطــوة إيــجــابــيــة إصــــدار الـــقـــرارت ولكن 
ـــواقـــع وإلــــزام  األهــــم تــطــبــيــقــهــا عــلــى أرض ال
العتبارات  استثناءات  دون  بتطبيقها  الجهات 

شخصية! 

ــــرة يـــمـــكـــن تـــوطـــيـــنـــهـــا لــــخــــريــــجــــي الـــــثـــــانـــــويـــــة والــــجــــامــــعــــة ــــي ــــث ــــــف ك وظــــــائ إيقاعاتإيقاعات

أمل عبدالملكأمل عبدالملك

Amalabdulmalik٣٣٣@gmail.com
Amalabdulmalik@

سواعد المستقبل

 البلديـة تدعــم تطــويـر نشــاط تربيــة النحــل 
الدوحة - [: تواصل وزارة البلدية 

والبيئــــــة ممثلة بــــــإدارة الشــــــؤون الزراعية 

تنفيذ برنامج تطوير نشــــــاط تربية النحل 

بالدولــــــة ضمن المشــــــروع الوطنــــــي لنحل 

العســــــل، لُمســــــاعدة أصحاب المزارع على 

زيادة وتنوع الدخــــــل لديهم، عبر دعمهم 

بخاليا نحل في المزارع وإدخال التقنيات 

وتدريــــــب  النحــــــل  تربيــــــة  فــــــي  الحديثــــــة 

المزارعيــــــن، بهــــــدف زيــــــادة إنتاج العســــــل 

المحلي وتحقيق نســــــبة عاليــــــة من األمن 

الغذائي.  

 وتعمــــــل إدارة الشــــــؤون الزراعيــــــة منذ 

عــــــام ٢٠١٦ علــــــى توطيــــــن وإكثــــــار تربية 

ملكات النحل بالدولة إلنتاج ســــــاللة تعيش 

ُمتالئمة مع البيئــــــة القطرية بعد مرورها 

بعمليات االنتخاب الطبيعــــــي والتأقلم مع 

البيئة، وفي العام الجاري ٢٠٢٠، زاد إنتاج 

الملــــــكات العــــــذارى بنجــــــاح وخــــــروج عدد 

(٩٨٧) ملكــــــة عذراء، ومــــــوت ونفوق عدد 

(٤٨٠) ملكة من (١٠٨٠) بيتًا ملكًيا، وبعد 

التأكد من جودتهــــــا وتمّيزها في الصفات 

المرغوبــــــة لمربــــــي النحــــــل بالدولــــــة، تــــــم 

توزيعها على المزارع النشطة.  

 وأشــــــارت الــــــوزارة إلــــــى أنه تــــــم توزيع 

دفعات من الملكات العذارى على المزارع 

الُمســــــتفيدة خالل الفترة من يناير وحتى 

أبريل ٢٠٢٠م بعــــــدد (٥١٠) ملكة، ُموزعة 

علــــــى عــــــدد (١٨) منحــــــالً، حيــــــث زاد عدد 

المناحل المســــــتفيدة والراغبة في الملكات 

الُمنتجــــــة بمشــــــتل الــــــوزارة بعــــــد تأكدهــــــم 

للبيئــــــة  مواءمتهــــــا  لمــــــدى  وُمالحظتهــــــم 

القطرية عن طريق التجربة، وجار العمل 

على إنتاج ملكات نحل بالمشــــــتل وســــــيتم 

توزيعها في الوقت المناسب من كل عام.  

 وبــــــدأ العمــــــل بانتقــــــاء أفضــــــل الملكات 

الموجــــــودة بالدولــــــة مــــــن خــــــالل تجميــــــع 

أفضــــــل الصفــــــات المرغوبــــــة مــــــن معظم 

المــــــزارع ونقل عينات منهــــــا إلى منحل أم 

قرن خالل األربع سنوات الماضية: (٢٠١٦ 

-٢٠١٧ -٢٠١٨- ٢٠١٩). وقــــــد تــــــم توفيــــــر 

جهــــــاز ُمتخّصص للمســــــاعدة فــــــي تربية 

الملــــــكات بالمشــــــتل اإلرشــــــادي إضافة إلى 

أساليب التربية اليدوية، حيث تم إكثارها 

ولكنها كانــــــت بأعداد بســــــيطة في األعوام 

الســــــابقة لحداثــــــة التجربة وعــــــدم ُمواءمة 

النحل للبيئة. 

 وكانــــــت الــــــوزارة قــــــد أقامــــــت منحــــــًال 

إرشــــــاديًا بمنطقــــــة أم قــــــرن، وتــــــم وضع 

خطة للتشــــــجيع على تربيــــــة النحل وإنتاج 

العسل بالدولة، حيث تم توزيع المنح على 

المزارعيــــــن فــــــي عامــــــي (٢٠١٣، ٢٠١٦)، 

حيث تــــــم توزيع عــــــدد (١٣٠٠) خلية نحل 

مع ُمستلزماتها لعدد (١٣٠) مزرعة بواقع 

عــــــدد (١٠) خاليا لكل مزرعة، واســــــتيراد 

نحل متالئــــــم للظروف الجويــــــة ، والعمل 

الفنــــــي  بالدعــــــم  المــــــزارع  تنشــــــيط  علــــــى 

والتدريب لمشــــــرفي ومربــــــى النحل على 

تربية وإنتاج العسل بالُمتابعة واإلرشادات 

الالزمة.  

 كما تم نشــــــر التوعية بالطرق الســــــليمة 

للتربية وقطف العسل وضرورة االهتمام 

بالنحل في المزارع مع التركيز على كيفية 

الُمحافظة عليها خالل فترات الصيف لقلة 

المرعى حتى تصل موســــــم الســــــدر، ومن 

خالل الزيارات الميدانية والتوعية وإعداد 

اإلرشــــــادية،  والمطبوعــــــات  الُمحاضــــــرات 

زاد عــــــدد الخاليا إلــــــى (٢٦٤٦) خلية نحل، 

وبالتالي زاد إنتاج العســــــل حوالي (١٣٢٣٠) 

كيلــــــو جراًما لعــــــام ٢٠١٩م. كمــــــا تم رصد 

موازنــــــة للمشــــــروع بهدف دعــــــم المزارع 

بخاليــــــا النحل إضافة إلــــــى تقديم البرامج 

اإلرشادية عن تربية النحل وإنتاج العسل. 

ــن   ــي ــمــزارع ـــب ال ـــدري ــحــل وت ــن ــة ال ــي ــرب ــة فـــي ت ــث ــن   تــقــنــيــات حــدي ــمــزارعــي ــى ال ــحــل عــل ــن ــكــات ال ــل ـــع م ـــوزي ــن وت ــي ــوط  إنـــتـــاج وت

 ضمن المشروع الوطني لنحل العسل

برنامج توطين ملكات النحل يهدف إلى دعم إنتاج العسل المحلي 

 تحت شعار «أنا أستكشف» 

الدوحة - [: يُطلق 
اليوم  البيئة  أصدقاء  مركز 
النشاط  من  الثانية  النسخة 
ـــعـــد تــحــت  الــصــيــفــي عــــن بُ
شعار (أنا أستكشف)، وحتى 
خالل  الــقــادم  أغسطس   ١٣
الــفــتــرة الــصــبــاحــيــة وذلـــك 
فراغ  الستثمار  منها  سعًيا 
وتلبية  المنتسبين  أبــنــائــنــا 
ــاتــهــم  احــتــيــاجــاتــهــم ورغــب
خــــالل اإلجـــــــازة بــمــا يــعــود 
عــلــيــهــم بــالــنــفــع والـــفـــائـــدة 
تحت إشــراف فريق مؤهل 
في  االختصاصات  وُمتعّدد 

إطار ترفيهي هادف. 
 يــحــتــوي الــبــرنــامــج على 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن األنـــشـــطـــة 
المنتسبين  لــنــقــل  الــهــادفــة 
مــــن األجــــــــــواء الـــروتـــيـــنـــيـــة 
واالعــــــتــــــيــــــاديــــــة إلــــــــى جــو 
تــــشــــاركــــي وتـــنـــافـــســـي مــن 
أنشطة  في  إشراكهم  خالل 
ال صفية في إطار ترفيهي 
مع  يتناسب  ُمــالئــم  مــوجــه 
قـــدراتـــهـــم واحــتــيــاجــاتــهــم، 
ورش  إعــــــــداد  يـــتـــم  حـــيـــث 
مــــتــــنــــوعــــة عــــــن الــــــزراعــــــة 

الــتــدويــر  وإعــــادة  المنزلية 
وورش  الــصــحــي  والــــغــــذاء 

بيئية. 
 وقـــــال الـــســـيـــد مـــبـــارك 
الـــــدوســـــري، مـــديـــر قــســم 
ــــــبــــــرامــــــج  ــــــشــــــطــــــة وال األن
بــمــركــز أصـــدقـــاء الــبــيــئــة: 
الــســنــة  هــــذه  الـــنـــشـــاط  إن 
ـــعـــد نـــظـــًرا  ســـيـــكـــون عــــن بُ
لـــلـــظـــروف الـــراهـــنـــة الــتــي 
ـــم بــســبــب  ـــعـــال يـــمـــر بـــهـــا ال
جـــائـــحـــة كــــورونــــا وطــبــًقــا 
لـــــإلجـــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
الــــتــــي نـــتـــوخـــاهـــا جــمــيــًعــا 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن الـــفـــيـــروس 
حـــيـــث ســـيـــكـــون الـــنـــشـــاط 

القطري  للشباب  مــوجــًهــا 
الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم 
سنة،  و١٣  ســنــوات   ٩ بين 
الــنــشــاط  أن  إلــــى  ُمـــشـــيـــًرا 
من  مجموعة  هو  الصيفي 
الهادفة  التربوية  األنشطة 
تنفيذها  يــتــم  والــمــتــنــوعــة 
خــــالل اإلجــــــازة الــصــيــفــيــة 
وذلـــــــك الســـتـــثـــمـــار فــــراغ 
احتياجاتهم  وتلبية  أبنائنا 
ـــعـــود  ورغـــــبـــــاتـــــهـــــم بــــمــــا ي

والفائدة. بالنفع  عليهم 
أن  ــــــدوســــــري  ال وأكــــــــد   
الـــــبـــــرنـــــامـــــج يـــــهـــــدف إلــــى 
بــنــاء الــشــخــصــيــة الــمــتــوازنــة 
العقيدة  ضــوء  فــي  للطالب 
اإلســــــالمــــــيــــــة. واكــــتــــشــــاف 
وتنمية القدرات والمهارات 
في  الطالبات  لدى  الخاصة 
(الفنية  المختلفة  األنشطة 
- الــثــقــافــيــة - االجــتــمــاعــيــة) 
على  الـــطـــالب  وُمـــســـاعـــدة 
اكــتــســاب الــمــواهــب وإبــــراز 
النشاط  أثناء  المواهب  هذه 
وعي  تنمية  كذلك  الصيفي 
األنشطة  بأهمية  الطالبات 

الصيفية.

 أصدقاء البيئة يُطلق النشاط الصيفي عن بُعد 

مبارك الدوسري 

[: كّثفت بلدية  الدوحة - 
الـــشـــمـــال ُمــمــثــلــة بــقــســم الــرقــابــة 
الـــرقـــابـــة  إلدارة  الـــتـــابـــع  الـــعـــامـــة 
الـــبـــلـــديـــة الـــحـــمـــالت الــتــفــتــيــشــيــة 
العامة  النظافة  ُمخالفات  لضبط 
األسبوعين  خالل  الغارية  بشاطئ 
الــمــاضــيــيــن. وذلـــك بــالــتــزامــن مع 
قـــــرار فــتــح الـــشـــواطـــئ لــلــجــمــهــور 

الشمال،  أمــن  إدارة  مع  بالتعاون 
المبذولة  الجهود  إطــار  في  وذلــك 
لــلــحــفــاظ عــلــى نــظــافــة الــشــواطــئ 
الجمالي  مظهرها  على  والحفاظ 
ــــم ضــبــط  والـــــحـــــضـــــاري. حـــيـــث ت
عـــــدد مــــن ُمـــخـــالـــفـــات الــنــظــافــة 
واتخاذ  الضبط  محاضر  وتحرير 
تجاه  الالزمة  القانونية  اإلجــراءات 

المفتشون  قـــام  كــمــا  الــُمــحــالــفــيــن. 
المركبات  أصحاب  على  بالتنبيه 
الوقوف  بعدم  الخاصة  والكبائن 
للعامة  الُمخّصصة  المنطقة  فــي 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــنــظــافــة بــوضــع 
جــمــيــع الــمــخــلــفــات فـــي األمـــاكـــن 
الـــُمـــخـــّصـــصـــة لـــهـــا قـــبـــل ُمــــغــــادرة 

المكان.

 حمالت لضبط ُمخالفات النظافة بشاطئ الغارية 
  بالتزامن مع قرار فتح الشواطئ 

حمالت تفتيشية لضبط مخالفات النظافة العامة بشاطئ الغارية 

 تحرير محاضر لكبائن خاصة لوقوفها في المنطقة الُمخّصصة للعامة 
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قــطــر تمــتــلك بنــيــــة سيـــاحيــــة واعـــــدة
الشواطئ والمنتجعات تشهد إقباالً كبيراً خالل الصيف واإلجازات.. خبراء لـ                :

ـــــــــشـــــــــجـــــــــع الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــاحـــــــــــة الــــــــشــــــــاطــــــــئــــــــيــــــــة ــــــــــــــخــــــــــــــدمــــــــــــــات ي ـــــــــــــر ال ـــــــــــــوف ت

فواز الهاجريصالح الطويل طارق عبداللطيف

صالح الطويل: 
تنويع 

المشاريع 
يشجع السياحة 

الداخلية

طارق 
عبداللطيف: 

تقديم 
عروض أسعار 

مناسبة 

محمد المال: 
مطلوب 

مشاريع لرياضة 
الغطس 

واأللعاب المائية  

تطوير 
السياحة 
الداخلية 

يفتح عشرات 
المشاريع 

أمام الشباب 

الدوحة - عبدالحميد غانم:

الــــمــــرافــــق  أن  خـــــبـــــراء  أكـــــــد 
الــســيــاحــيــة والــشــاطــئــيــة بــالــبــالد 
شهدت فى اآلونة األخيرة تطورا 
بعض  تطوير  في  تمثل  ملموسا 
الـــشـــواطـــئ وإقــــامــــة مــنــتــجــعــات 
جــــديــــدة لــتــشــجــيــع الــمــواطــنــيــن 
في  اإلجـــازة  لقضاء  والمقيمين 
الـــداخـــل وعــــدم الــســفــر لــلــخــارج 
الســـيـــمـــا فــــي ظــــل وجــــــود بــنــيــة 
وقال  البالد.  في  جيدة  سياحية 
سياحي:  خبير  الــطــويــل  صــالــح 
من  الثانية  المرحلة  بــدايــة  مــع 
تــخــفــيــف قــيــود كـــورونـــا وجــدنــا 
من  الــشــواطــئ  على  كبيرا  إقــبــاال 
وأيــضــا  والمقيمين  الــمــواطــنــيــن 
نفكر  يجعلنا  وهــذا  المنتجعات 
في آليات جديدة وغير تقليدية 
لـــــجـــــذب وتـــشـــجـــيـــع الـــســـيـــاحـــة 
إلى  والشاطئية، مشيرا  الداخلية 
وتزويدها  الشواطئ  تطوير  أن 

ــــخــــدمــــات مــثــل  بـــالـــمـــرافـــق وال
والمطاعم  الترفيهية  األلــعــاب 
والــــمــــقــــاهــــي أصــــبــــح ضــــــرورة 
لــتــشــجــيــع الـــســـيـــاحـــة الـــداخـــلـــيـــة 
وجذب المواطن والمقيم ليغير 
قــــراره مــن الــســفــر لــلــخــارج إلــى 

قضاء اإلجازة بالداخل. 
سلوى  شاطئ  منتجع  وتــابــع: 
الممتازة  المشاريع  من  الجديد 
ــــي تـــشـــجـــع عــــلــــى الـــســـيـــاحـــة  ــــت ال
الــداخــلــيــة، ونــحــن نــأمــل إقــامــة 
توازي  متنوعة  سياحية  مشاريع 
في أهميتها وضخامتها للمنتجع 
ومختلف  الــنــاس  رغــبــات  لتلبية 
مدينة  إقامة  مثل  متطلباتهم، 
للتزحلق  ومدينة  مائية،  ألعاب 
صناعية  وجــــزر  الــجــلــيــد،  عــلــى 
عائمة،  وشاليهات  الــبــحــر،  فــي 
وإقامة مدينة ماله عالمية على 

مسابقات  وعمل  طــراز،  أحــدث 
مــتــنــوعــة، ووضــــع جــــدول لهذه 
على  فعالياتها  تتوزع  المسابقات 
مـــدار الــســنــة، وتــنــظــيــم رحــالت 
بــحــريــة لـــيـــوم كـــامـــل لــلــعــائــالت 
تــشــمــل الـــوجـــبـــات والـــخـــدمـــات 

األخرى. 
طــارق  السياحي  الخبير  أمــا   
عبداللطيف، فأشار إلى أن قطر 
الجاذبة  السياحية  البنية  لديها 
شواطئ  مــن  والمقيم  للمواطن 
وشاليهات  ومنتجعات  وفنادق 
وطبيعة  جميلة  ورمـــال  وجـــزر 
فقط  ترفيهية،  ووسائل  خالبة 

األمر يحتاج إلى تنظيم وترتيب 
السياحة  مع  لمواءمتها  وتطوير 
الـــداخـــلـــيـــة لـــجـــذب الــمــواطــنــيــن 
والـــمـــقـــيـــمـــيـــن وعـــــــــدم الـــســـفـــر 

للخارج.
ويضيف: لدينا شواطئ كثيرة 
جدا مثل سيلين والغارية وخور 
وسميسمة،  وزكــريــت،  العديد، 
وفــــويــــرط، والــفــركــيــة ودخــــان 
والوكرة  بــاب  وأم  والكورنيش، 
والــخــور وغــيــرهــا أي أنــنــا أمــام 
شــاطــئــا   ١٢ أو   ١٠ مــــن  أكــــثــــر 
مميزا بعضها متكامل الخدمات 
والـــــمـــــرافـــــق والــــبــــعــــض اآلخـــــر 

يــحــتــاج إلــــى مـــرافـــق وخــدمــات 
والمطاعم  الــمــيــاه  دورات  مثل 
الترفيهية  واأللــعــاب  والمقاهي 
إليه،  الطرق  وتمهيد  والتشجير 
مثل  كثيرة  منتجعات  لدينا  كما 
الشركات  أن  إلــى  ولفت  البنانا، 
الــســيــاحــيــة تــتــفــاوض حــالــيــا مع 
لتقديم  الــمــنــتــجــعــات  أصـــحـــاب 
تشمل  مناسبة  أســعــار  عـــروض 
ووسائل  والمشروبات  الوجبات 
تـــرفـــيـــهـــيـــة ورحـــــــــالت بــحــريــة 

لجذب المواطنين والمقيمين.
محمد  الـــــرأي  فـــى  ويـــؤيـــده   
الـــمـــال الــخــبــيــر الــســيــاحــي الـــذى 

أشــــار إلـــى أن الــســائــح الــداخــلــي 
بشكل  للشواطئ  الذهاب  يفضل 
وجــزر  منتجعات  ولــديــنــا  كبير 
البنانا  مثل  وجذابة  جدا  جميلة 
رائــع  مــن  أكــثــر  منتجعا  وتــضــم 
وكــذلــك جـــزر حــالــول والــلــؤلــؤة 
وغيرها  والسافلية،  والنخيل، 
تشجع  سياحية  بنية  كلها  وهذه 
زيارتها  على  والمقيم  المواطن 
السفر  وعــــدم  بــهــا  واالســتــمــتــاع 
لــــلــــخــــارج، لــكــنــهــا تـــحـــتـــاج كــمــا 
الــشــواطــئ إلـــى إضــافــة خــدمــات 
واأللــعــاب  الغطس  ريــاضــة  مثل 

المائية والترفيهية.

إقامة  أيــضــا  علينا  وأضــــاف: 
ـــقـــة عـــالـــمـــيـــة وبـــحـــيـــرات  حـــدي
زكرنا  كما  واالهــتــمــام  صناعية 
خاصة  والــخــدمــات  بــالــشــواطــئ 
شواطئ  وأجمل  أطــول  لدينا  أن 

وطبيعة رائعة تبهر أي سائح.
ويـــــرى رجــــل األعــــمــــال فـــواز 
الــهــاجــري أن قــطــر تــحــتــاج إلــى 
المزيد من المنتجعات السياحية 
خـــاصـــة أنـــنـــا نــمــتــلــك مــســاحــات 
شبه  فهي  الشواطئ  من  شاسعة 
جـــزيـــرة تــحــدهــا الــمــيــاه مـــن ٣ 
جـــهـــات وهـــــذه مـــيـــزة إيــجــابــيــة 
هذه  من  تستفيد  بحيث  للدولة 
الشواطئ الطويلة ويتم تجهيزها 
وإقــــامــــة شـــواطـــئ ومــنــتــجــعــات 
لجذب  المستوى  عالية  جــديــدة 
الــســيــاحــة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
ــــع ســـيـــاحـــيـــة  وإقــــــامــــــة مــــشــــاري
مـــصـــاحـــبـــة تــــخــــدم الــســائــحــيــن 
وتــصــب فــي الــنــهــايــة فــي صالح 

االقتصاد وتنوعه.

 منتجع سلوى أحدث الصروح السياحية في قطر

الــداخــلــيــة الــســيــاحــة  ــجــذب  ل ــازة  ــمــمــت ال ــمــشــاريــع  ال ــن  م ــد  ــجــدي ال ــوى  ــل س منتجع 

إجـراءات وقائية مشــددة بمطاعم ســوق واقـف
مع التخفيف التدريجي لقيود كورونا.. ومنع التدخين بجميع أنواعه

ـــــطـــــعـــــام ـــــــاعـــــــة ال ــــــــر قــــــبــــــل دخـــــــــــــول ق ــــــــض ــــــــــــراز» بـــــــالـــــــلـــــــون األخ ــــــــــــت ــــــــــــــــراز تــــطــــبــــيــــق «اح إب

تصوير تصوير - - نوشاد نوشاد 

الدوحة - حسين أبوندا:

فرضت مطاعم سوق واقف، 
زبائنها  استقبال  في  بدأت  التي 
الثانية  المرحلة  تطبيق  بدء  مع 
مـــن خــطــة الـــرفـــع الــتــدريــجــي 
لــلــقــيــود الــمــفــروضــة مــنــذ بــدء 
أزمة فيروس كورونا المستجد 
من  مــجــمــوعــة  «كوفيد-١٩»، 
اإلجراءات الوقائية واالحترازية 
المشددة، في مقدمتها ضرورة 
الــحــجــز الــمــســبــق قــبــل الــوصــول 
إلـــــــى الـــمـــطـــعـــم مـــــع الـــحـــرص 
عـــلـــى إبـــــــراز الـــحـــالـــة الــصــحــيــة 
تكون  وأن  احــتــراز  تطبيق  فــي 
إلى  باإلضافة  األخضر،  باللون 
الزبائن  حــرارة  درجــات  قياس 
ومنع  دوري  بشكل  والعاملين 
تقل  ممن  األطــفــال  اصــطــحــاب 

أعمارهم عن ١٢ عاماً.
حــــرص   ] ورصــــــــــدت 
مسافات  وضــع  على  المطاعم 
بهدف  وأخــرى  طاولة  كل  بين 
بين  الــجــســدي  الــتــبــاعــد  تحقيق 
الـــــزبـــــائـــــن وخـــــفـــــض الـــطـــاقـــة 
لضمان  للمطاعم  االستيعابية 

سالمة الزبائن والموظفين.
وأكــــــــد عــــــدد مـــــن مــوظــفــي 
الــمــطــاعــم، فـــي تــصــريــحــات لـ 
[، أنــهــم يــطــبــقــون كــافــة 
اإلجراءات الوقائية واالحترازية 

داخـــل قــاعــات الــطــعــام، أهمها 
تـــــوزيـــــع الــــــطــــــاوالت بــطــريــقــة 
تـــضـــمـــن وجــــــــود تــــبــــاعــــد بــيــن 
الـــزبـــائـــن، فــضــال عـــن الــحــرص 
على إعطاء عدد من التعليمات 
وعــدم  الــمــطــعــم  فــي  للعاملين 
بعد  إال  الـــزبـــائـــن  مـــع  الــتــعــامــل 
ارتــداء الكمامة وضــرورة غسل 
الــيــديــن بــاســتــمــرار والـــحـــرص 
ــقــفــازات  كــذلــك عــلــى ارتــــــداء ال
تسليم  بــعــد  مــنــهــا  والــتــخــلــص 

الطلبات للزبائن.
جــمــيــع  أن  ـــى  عـــل وشــــــــــددوا 
الــمــطــاعــم فـــي الـــســـوق رفــعــت 
شــــعــــار «مــــمــــنــــوع الـــتـــدخـــيـــن» 

للشيشة  ســـــواء  أنــــواعــــه  بــكــافــة 
أو  المطاعم  تقدمها  كانت  التي 
أنواع التدخين األخرى الخاصة 
بـــالـــزبـــائـــن مـــثـــل الـــســـجـــائـــر أو 
معتبرين  اإللكترونية،  الشيشة 
أن مثل هذا القرار جاء للحفاظ 
عــلــى ســالمــة الــزبــائــن وتجنب 
الــمــضــايــقــة الـــتـــي يــتــعــرض لها 
الـــبـــعـــض بــســبــب رائــــحــــة الــتــبــغ 
التدخين  منع  بــقــرار  والــتــزامــاً 
الـــــــذي أعـــلـــنـــت عـــنـــه الـــجـــهـــات 
الحالية  المرحلة  فــي  المعنية 

من رفع القيود.
وقال سامر السلطان موظف 
فــي أحـــد مــطــاعــم ســـوق واقــف 

الــتــزمــت  الـــمـــطـــعـــم  إدارة  إن 
بـــاإلجـــراءات الــتــي أعــلــنــت عنها 
الــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة وأهـــمـــهـــا 
لديهم  الذين  الزبائن  استقبال 
حجز مسبق عن طريق الهاتف 
ومنع دخول األطفال ممن تقل 
مشيراً  عاماً،   ١٢ عن  أعمارهم 
إلـــى أن تــلــك اإلجـــــراءات تصب 
في صالح الحفاظ على سالمة 
الزبائن والعاملين في آن واحد.
ولفت إلى أن أهم إجراء يتم 
هو  الزبون  وصــول  فــور  اتخاذه 
الــتــشــديــد عــلــى ضــــرورة ارتــــداء 
الحالة  عــن  والــكــشــف  الــكــمــامــة 
احــتــراز،  تطبيق  على  الصحية 

األخضر،  باللون  تكون  أن  على 
فــضــال عـــن إعــطــائــه عــــددا من 
تضمن  التي  المهمة  التعليمات 
معتبراً  المطعم،  داخل  سالمته 
الزبائن  مــن  األكــبــر  النسبة  أن 
تصل في الفترة المسائية ويتم 
التعامل معها من قبل العاملين 
يضمن  وبأسلوب  حرفية  بكل 

سالمة جميع األطراف.
المطعم  إدارة  أن  إلى  وأشــار 
حـــــرصـــــت عــــلــــى اتـــــخـــــاذ عــــدة 
إجــــــراءات وقــائــيــة واحــتــرازيــة 
بـــخـــصـــوص الـــعـــامـــلـــيـــن الـــذيـــن 
يــتــم فــحــص درجــــات الــحــرارة 
عن  فــضــال  دوري  بــشــكــل  لــهــم 

كل  الكمامة  باستبدال  إلزامهم 
من  التخلص  وضــرورة  ساعة، 
القفازات وارتداء أخرى جديدة 

بعد تسليم الطلب للزبون.
بــــدوره أوضــــح رامــــي صعب 
أن المطعم الذي يعمل به يفتح 
أبــــوابــــه مـــن الـــعـــاشـــرة صــبــاحــاً 
حــتــى الـــعـــاشـــرة مـــســـاء وخـــالل 
تــلــك الــفــتــرة يــبــذل الــمــوظــفــون 
مضاعفاً  مــجــهــوداً  والــعــامــلــون 
بـــهـــدف الـــحـــفـــاظ عــلــى ســالمــة 
الــــزبــــائــــن، حـــيـــث يـــتـــم تــعــقــيــم 
طاوالت الطعام بشكل متواصل 
فــضــال عـــن اســـتـــخـــدام مــعــدات 
خاصة لتعقيم األطباق والمالعق 

والـــشـــوك والــســكــاكــيــن بــعــد أن 
والــصــابــون،  بــالــمــاء  غسلها  يــتــم 
اإلجــراءات  تلك  مثل  أن  معتبراً 
تهدف لحماية الزبائن وإدخال 
أثــنــاء  قــلــوبــهــم  عــلــى  الطمأنينة 

وجودهم داخل المطعم.
بين  المسافة  أن  إلــى  ولــفــت 
كـــل طـــاولـــة طـــعـــام وأخــــــرى ال 
جميع  أن  كما  مترين  عن  تقل 
ـــائـــن الــــذيــــن يـــصـــلـــون إلـــى  ـــزب ال
عن  بالكشف  ملزمون  المطعم 
تطبيق  عــلــى  الــصــحــيــة  الــحــالــة 
احتراز تنفيذا لتعليمات الجهات 
إدارة  حــرص  مــؤكــداً  المعنية، 
ملصقات  تركيب  على  المطعم 

تـــوضـــح الــمــســافــة اآلمـــنـــة بين 
كــل زبـــون وآخـــر قــبــل الــوصــول 
إلـــى قــاعــة الــطــعــام بــهــدف منع 
حدوث أي اختالط أو تجمعات 

قد تؤدي إلى نقل العدوى.
واعـــتـــبـــر يـــوســـف نــــمــــوره أن 
اإلقبال على المطعم في الفترة 
القانونية  النسبة  يغطي  الحالية 
المعنية،  الــجــهــة  حــددتــهــا  الــتــي 
إلـــى أن قـــرار إعــــادة فتح  الفــتــاً 
المطاعم دفعهم التخاذ العديد 
سالمة  لضمان  اإلجـــراءات  من 
الزبائن والعمال في نفس الوقت 
في  معقمات  تــوفــيــر  وأبـــرزهـــا 
جميع أرجاء المطعم، فضال عن 
بتعقيم  االهتمام  على  الحرص 
الزبون  مــغــادرة  بعد  الــطــاوالت 
وقــبــل جــلــوس الـــزبـــون الــجــديــد 
مباشرة حتى يشعر بالطمأنينة.
ولفت إلى أن أبرز إجراء يتم 
دخــول  منع  فــي  يتمثل  اتــخــاذه 
قاعة  إلــى  أسرهم  مع  األطــفــال 
من  التحقق  يتم  حيث  الطعام، 
عــمــر األطـــفـــال الــمــرافــقــيــن مع 
أســرهــم وفـــي حـــال كـــان عمر 
أحــدهــم أقــل مــن ١٢ عــامــاً يتم 
منعه من الدخول، وذلك تنفيذا 
التي  المعنية  الجهات  لتعليمات 
القرار  هــذا  خــالل  مــن  تحرص 
عـــلـــى الــــحــــفــــاظ عـــلـــى ســـالمـــة 

الجميع ومنع انتقال العدوى.

ً ـــــــا ـــــــام ع  ١٢ مـــــــــــن  ــــــــــــــل  أق األطــــــــــــفــــــــــــال  اصــــــــطــــــــحــــــــاب  ـــــــع  ـــــــن م
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كتب - حسين أبوندا: 

الـــــطـــــيـــــور  مـــــــحـــــــالت  عـــــــــــــادت   
والـــــحـــــيـــــوانـــــات األلــــيــــفــــة لــتــقــديــم 
خــدمــاتــهــا فــي ســوق واقـــف، حيث 
الحالية  الــفــتــرة  فــي  الــســوق  يعتمد 
مختلف  مــن  المحلي  اإلنــتــاج  على 
طيور  من  ســواء  المعروضة  األنــواع 
ـــكـــنـــاري والـــزيـــبـــرا  الـــزيـــنـــة مـــثـــل ال

والـــــبـــــادجـــــي والــــحــــمــــام والـــيـــمـــام 
والـــــدجـــــاج الـــبـــلـــدي والــــبــــط وطــيــر 
الـــحـــجـــل بـــاإلضـــافـــة إلـــــى الــقــطــط 

الشيرازية واألرانب. 
ســـوق  إلــــــى  تـــوجـــهـــت   ]   
البائعين  من  بعدد  والتقت  الطيور 
واألطــــبــــاء الــبــيــطــريــيــن حــيــث أكــد 
تشهد  الــطــيــور  مبيعات  أن  هـــؤالء 
انــتــعــاًشــا مــلــحــوًظــا بــســبــب اهــتــمــام 

الكثير من اآلباء بشرائها ألطفالهم 
فـــضـــًال عــــن الـــحـــيـــوانـــات األلـــيـــفـــة 
ــــــب والــقــطــط  األخـــــرى مــثــل األران
إلى  الفتين  البلدي،  الدجاج  وأيًضا 
في  الــمــعــروضــة  األنــــواع  جميع  أن 
المنتجين  من  شراؤها  تم  السوق 
الــمــحــلــيــيــن مــن أصــحــاب الــمــزارع 
الـــمـــتـــخـــّصـــصـــة فــــي إنــــتــــاج طـــيـــور 
فيما  األلــيــفــة،  والــحــيــوانــات  الزينة 

مقتني  الــبــيــطــريــون  األطـــبـــاء  دعـــا 
الـــحـــيـــوانـــات األلـــيـــفـــة إلــــى تــقــديــم 
عــنــايــة ُمــضــاعــفــة لــهــا خـــالل فصل 
الــصــيــف عــبــر إعــطــائــهــا الــلــقــاحــات 
ــــتــــي تـــمـــنـــع إصـــابـــتـــهـــا  الــــــالزمــــــة ال
بــــاألمــــراض الــمــعــديــة والــمــمــيــتــة، 
بها  تــتــوفــر  قــطــر  أن  إلـــى  الفــتــيــن 
عــــــدة عـــــيـــــادات ُمـــتـــخـــّصـــصـــة فــي 
والحيوانات  الطيور  أمــراض  عالج 

أنواعها.  بجميع  األليفة 
 واعتبروا أن فصل الصيف ُيشّكل 
والحيوانات  الطيور  على  خــطــورة 
اإلصابة  نسبة  زيادة  بسبب  األليفة 
الفيروسية  واألمــراض  بالطفليات 
والــبــكــتــيــريــة، داعــيــن إلـــى ضـــرورة 
التي  الموسمية  اللقاحات  إعطائها 
تساهم في حمايتها من األمراض. 
تخصيص  أهمية  على  وشـــّددوا   

والحيوانات  للطيور  مكيفة  أماكن 
ـــمـــنـــزل لــتــجــنــب  ـــيـــفـــة داخــــــل ال األل
تــعــّرضــهــا لــلــمــوت بــســبــب ارتـــفـــاع 
الشمس  وأشــعــة  الـــحـــرارة  درجــــات 
الــحــارقــة مـــع األخــــذ فـــي االعــتــبــار 
لتجنب  بيوتها  بنظافة  االهــتــمــام 
إصـــابـــتـــهـــا بـــــاألمـــــراض الــجــلــديــة، 
أن  يمكن  التي  البكتيرية  والعدوى 

تؤدي إلى موتها. 

طيـــور وحيــوانات أليــفة إنـــتاج محلي بالســوق 
بعد وقف االستيراد بسبب جائحة كورونا .. بائعون لـ      :

الكناري 
والحمام 
واليمام 

والدجاج البلدي 
أبرز اإلنتاج 
المحلي

إنتاج البط 
وطير الحجل 

والقطط 
الشيرازية 
واألرانب

تربية الطيور 
تتطلب 

اهتماًما 
مضاعًفا خالل 

الصيف

تحصين الطيور 
والحيوانات 

األليفة  
باللقاحات   

عيادات بيطرية 
ُمتخّصصة 

بعالج الطيور 
والحيوانات  

الصيف يزيد 
إصابة الطيور 

باألمراض 
الفيروسية 
والبكتيرية

توفير أماكن 
خاصة 

مكيفة 
للطيور 

والحيوانات 
األليفة  

االهتمام 
بنظافة 
أماكن
 التربية
 لتجنب 

إصابتها 
باألمراض

تصوير تصوير - - سمير رشيد :سمير رشيد :

 أكد ديجل علي (بائع)، أن جميع األنواع 
المتوفرة حالًيا في سوق الطيور تم إنتاجها 
مــحــلــًيــا حــيــث يــتــم شـــراؤهـــا مــن أصــحــاب 
الكناري  مثل  باإلنتاج  المتخّصصة  المزارع 
والـــزيـــبـــرا والـــبـــادجـــي والــدايــمــونــد وبــبــغــاء 
ــبــاع بـــ ١٥٠٠ ريـــال وطــائــر  الــلــوري الـــذي يُ
إلى  الفتًا  ريــال،   ٤٠٠ بـ  يُباع  الــذي  الحجل 
ُمقارنة  ارتــفــاع  أي  تشهد  لــم  األســعــار  أن 
باألعوام الماضية، حيث يُباع طير الكناري 
والبادجي  رياًال   ٤٠ بـ  والزيبرا  رياًال   ١٥٠ بـ 

٧٥ رياًال والدايموند بـ ١٢٠ رياًال. 
كبيًرا  عــدًدا  يعرض  المحل  أن  وأوضــح   
من األرانب التي يحرص على شرائها اآلباء 
الحيوانات  من  النوع  هذا  ولكن  ألطفالهم 
خالل  من  خاصة  عناية  إلى  يحتاج  األليفة 
وعــدم  مكيفة  غرفة  فــي  وضعه  ضـــرورة 
تحت  تركه  أن  مــؤكــًدا  الــخــارج،  فــي  تركه 
الحرارة  ودرجــات  الحارقة  الشمس  أشعة 
الــمــرتــفــعــة يُــعــّرضــه لــلــنــفــوق خـــالل فــتــرة 

زمنية قصيرة.

 حّذر رحيم محمد - طبيب بيطري- من 
الفترة  هــذه  في  المنزلية  القطط  تعّرض 
البكترية  أو  الفيروسية  األمـــراض  لبعض 
ــتــي تــنــشــط فــي الــصــيــف بسبب  الــقــاتــلــة وال
اإلجهاد الذي ينتج عنه ضعف في المناعة 
أن  إلى  الفتًا  باألمراض،  اإلصابة  وسهولة 

مــعــظــم أمـــــراض الــقــطــط يــمــكــن عالجها 
وُمضادات  الحيوية،  الُمضادات  باستخدام 
ببعض  اإلصــابــة  تجنب  ويمكن  االلــتــهــاب، 
ــتــزم الــمــربــون  تــلــك األمـــــراض فــي حـــال ال
الموصى  واللقاحات  التحصينات  بإعطائها 

بها من األطباء. 

 أوضـــح عــبــدالــرشــيــد شــيــرامــيــا (بــائــع) 
أهـــم  مــــن  واحــــــدة  الـــزيـــنـــة  أســــمــــاك  أن 
الــنــوعــيــات الـــتـــي يـــحـــرص عــلــى شــرائــهــا 
عــــدد كــبــيــر مـــن الـــزبـــائـــن مــمــن لــديــهــم 
حيث  مــنــازلــهــم،  داخـــل  عـــرض  أحـــواض 
حوض  باعتبار  بشرائها  الكثيرون  يهتم 
الفتًا  المنزل،  ديكور  من  جــزًءا  السمك 
في  لــديــه  الــمــتــوفــرة  الــنــوعــيــات  أن  إلـــى 

السوق  في  بكثرة  موجودة  الحالي  الوقت 
من  تــتــراوح  حيث  منخفضة  وأســعــارهــا 

. ٣٠ رياالً ١٠ إلى 
 ولفت إلى أن المحل يبيع أيًضا فئران 
النوع  وهــذا  ريــاالً   ٣٥ بسعر  «الهمستر» 
بعض  اقتنائه  على  يحرص  الفئران  من 
المحّببة  الحيوانات  من  باعتباره  األســر 

األطفال.  فئة  لدى 

حجل محلي بـ ٤٠٠ ريال 

 الصيف يُضعف مناعة القطط

 أحواض األسماك جزء من ديكور المنازل 

   ٧٥ بـ  والبادجي  للدايموند  و١٢٠  الكناري  سعر  ــاالً  ري إضافة فيتامين «سي» لمياه الشرب تقي الدواجن من ارتفاع الحرارة١٥٠ 

في  خبير  عــادل  عمر  أكــد   
أمــــراض  أن  الـــطـــيـــور  تــربــيــة 
مزعجة  الصيف  فــي  الــطــيــور 
تجنبها  يمكن  ولكن  للمربي 
مــــــن خــــــــالل مــــنــــح الــــطــــيــــور 
ـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات وإطـــعـــامـــهـــا  ال

باستمرار  والفاكهة  الخضار 
مع  للجفاف  تعّرضها  لتجنب 
أهــمــيــة تــزويــد الــطــيــور بمياه 
على  والعذبة  النظيفة  الشرب 
وتبديلها  ســاعــة   ٢٤ الــــ  مــــدار 
الطعام  بــبــقــايــا  اتــســاخــهــا  عــنــد 

إلى  ولفت  الطيور.  وفضالت 
تربيتها  يتم  الــتــي  الــطــيــور  أن 
مناعتها  تــكــون  الــمــنــازل  فـــي 
ضــعــيــفــة بــســبــب إبــعــادهــا عن 
بيئتها التي يفترض أن تعيش 
فــيــهــا فــي الـــبـــراري والــغــابــات 

على  يجب  لــذا  البحيرات،  أو 
بــنــوعــيــة  يـــهـــتـــم  أن  ـــمـــربـــي  ال
الــتــغــذيــة ومــنــحــهــا الــعــنــاصــر 
كما  الفيتامينات  من  الُمهمة 
يفترض أن يتم تربيتها داخل 
تركها  وتجنب  مكيفة  غــرف 
حرارة  درجــة  في  الخارج  في 
أهمية  إلـــى  ولــفــت  مــرتــفــعــة. 
للطيور  مالئم  مسكن  توفير 
بحيث يشترط أن يكون جاًفا 
وجـــيـــد الـــتـــهـــويـــة، ويـــجـــب أن 
ال يــتــم وضـــع عـــدد كــبــيــر من 
الــطــيــور داخــــل قــفــص صغير 
الطيور  عــدد  يتناسب  بحيث 
مساحته،  مــع  المسكن  داخـــل 
كــــمــــا شـــــــــّدد عــــلــــى ضـــــــرورة 
تنظيف المسكن بشكل دوري 

بمعدل مرة كل أسبوع.

فيتامينات تحمي الطيور من الجفاف 

 لــفــت راجــــي أحــمــد (بــائــع) 
إلى  الطيور  لتربية  محل  فــي 
الفترة  فــي  كبير  اإلقـــبـــال  أن 
الــحــالــيــة عــلــى شـــــراء الـــدجـــاج 
ـــــذي يــعــتــبــر ســعــره  الـــبـــلـــدي ال
ــــواع  ــــاألن ـــا مـــقـــارنـــة ب مـــرتـــفـــًع
األخرى من الدجاج نظراً ألنه 
القطرية  الـــمـــزارع  ــتــاج  إن مــن 
ــــــواع  ويــــوجــــد مـــنـــه بـــعـــض األن
يعرض  أنه  إلى  الفتاً  النادرة، 
زوًجـــــا مـــن الـــدجـــاج مـــع ديــك 
سعر  وهـــو  ريــــال   ٥٠٠ بــســعــر 

مناسب لهذا الفصيل.
 وعن مشكلة نفوق الدواجن 
أن  أوضـــح  الصيف  فصل  فــي 
لإلجهاد  لتعّرضها  يعود  ذلــك 
الـــــحـــــراري الــــــذي يــــــؤدي إلـــى 

ارتــفــاع درجـــات حـــرارة جسم 
بشكل  نفوقها  ثم  ومن  الطير 
مفاجئ وذلك دون أن يُالحظ 
المربون وجود مشكلة صحّية 

لـــلـــطـــيـــور، مـــوجـــهـــاً نــصــيــحــة 
لــلــمــربــيــن بــــضــــرورة إضــافــة 
فــيــتــامــيــن (ســـــــي) فــــي مــيــاه 
الـــشـــرب الــخــاصــة بــالــدواجــن 

ألنـــه يــقــي مــن ارتـــفـــاع درجــة 
الـــحـــرارة فــي جــســم الــدواجــن 
الحالة  بهذه  اإلصابة  ويجّنبها 

المرضية.

 أكد نزار الدين فرميديا أن القطط من أهم الحيوانات األليفة 
التي يحرص الزبائن في الوقت الحالي على شرائها، والمتوفر 
حالًيا في السوق هي القطط الشيرازية التي يزيد عمرها عن ٦ 
أشهر، الفتًا إلى أن سعر هذا النوع من القطط يتراوح من ٢٥٠ 
إلى ٣٠٠ ريال ويتم إنتاجها محلًيا لدى بعض األفراد. وقال إن 
القطط التي يتم تربيتها منزلًيا مثل الشيرازية واألنواع األخرى 
الزبائن  نوصي  مــا  ودائــًمــا  الــحــرارة  درجـــات  تتحّمل  ال  األليفة 
بضرورة العناية بها ووضعها في مكان مكيف وتجّنب إخراجها 
من المنزل في هذه الفترة من العام، مؤكًدا أن جميع الزبائن 
لديهم المعرفة الكاملة في تربية الحيوانات األليفة ويحرصون 

على االعتناء بها على أكمل وجه. 

 أنواع نادرة من الدجاج المحلي

 إقبال على شراء القطط الشيرازية 

ً
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إن  العامة  الــدراســات  عميد  وقــال 
معادلة الدرجات ليست الحل العلمي 
الدقيق األمثل ولكنه حل اضطراري 
فـــي مــصــلــحــة الـــطـــالب، فــقــد قمنا 
السنوات  فــي  مــقــارنــة  دراســـة  بعمل 
الـــمـــاضـــيـــة بـــيـــن درجـــــــات الـــطـــالب 
فـــي هــــذه الـــمـــواد وبـــيـــن درجــاتــهــم 
فـــي االخـــتـــبـــارات الـــدولـــيـــة عــلــى أن 
نــحــدد مـــن خــاللــهــا الـــطـــالب الــذيــن 
وآخــريــن  الخــتــبــارات،  يحتاجون  ال 
وسيتم  اخـــتـــبـــارات،  خـــوض  عليهم 
إعـــالن هـــذه االخــتــبــارات مــع إعــالن 
المحددين  للطالب  القبول  قــرارات 

فقط.
سيتم  القاعدة  هــذه  إن  وأوضــح: 
للظروف  مــراعــاة  مــؤقــتــاً  تنفيذها 
الحالية، خاصة أن اختبارات الثانوية 
في  للقبول  مــقــيــاســاً  ليست  الــعــامــة 
أجريت  باعتبارها  ولــكــن  الجامعة 
بُعد  عــن  وليست  الــلــجــان  مــقــار  فــي 
التنبؤ  فـــي  نــتــائــجــهــا  عــلــى  ســنــعــتــمــد 
بدرجات الطالب وتحديد مستواهم 
فــــي اخــــتــــبــــارات الــــقــــبــــول، مــضــيــفــاً 
ــبــار جــمــيــع الــطــالب،  ســيــصــعــب اخــت
نسبة  عنها  سينتج  الــمــعــادلــة  ولــكــن 
خطأ فهذه النسبة تقل أو تزيد ومن 
تثبت زيادة نسبة الخطأ في معادلة 

درجاته سيخضع لالختبار.
وقال: بعد صدور قرارات القبول، 
للطالب  نصية  رسائل  إرســال  سيتم 
بأنهم عليهم اجتياز اختبار رياضيات 
أنه  أو  االثنتين  أو  إنجليزية  لغة  أو 
تــم قــبــولــه فــي مــقــرر مــحــدد بــدون 
اخــتــبــار، والــغــالــبــيــة ســيــتــم االعــتــمــاد 
عــلــى مــعــدالت الــثــانــويــة الــعــامــة مما 
ســيــجــعــلــهــم يـــتـــخـــطـــون مــــقــــررات 
الــبــرنــامــج الــتــأســيــســي ومــنــهــم من 
ســيــخــضــع لــالخــتــبــارات الــتــي سيتم 

اإلعالن عن تفاصيلها الحقاً.
الـــحـــلـــول  جـــمـــيـــع  أن  وأوضـــــــــــح 
الـــمـــطـــروحـــة هــــي حــــلــــول مــؤقــتــة 
أنه  خاصة  الراهن،  للظرف  مراعاة 
بإجرائها  قمنا  عديدة  دراســات  بعد 
درجــات  مــعــادلــة  تطبيق  أن  وجــدنــا 
وتوفير  الثانوية  فــي  الــطــالب  بعض 
اخــتــبــارات بــديــلــة هــمــا الــحــل األمــثــل 
لمصلحة الطالب بدالً من أن يخضع 

التأسيسي  للبرنامج  الــطــالب  جميع 
من  كبيراً  عــدداً  يظلم  قد  حل  وهــو 

الطالب.
التي  االختبارات  أن  الكعبي  وأّكد   
اخــتــبــارات  هــي  عنها  اإلعـــالن  سيتم 
ــعــد مــن الــمــنــزل  عــالــمــيــة تــتــم عــن بُ
وبها  كــامــيــرات،  تشغيل  تتطلب  وال 

معايير لضمان عدم الغش.
وأضـــــاف: ســنــقــوم بــتــوفــيــر كــافــة 
ــبــار وتــوفــيــر  الــمــعــلــومــات عـــن االخــت
نـــمـــاذج تــأهــيــلــيــة عــنــه عــلــى أن يتم 
إرسالها للطالب المطلوب اختبارهم 
للجميع،  إرســالــهــا  يــتــم  ولـــن  فــقــط 
كــمــا ســيــتــم تــوفــيــر مــعــلــومــات عن 
التعريفي  الــلــقــاء  خــالل  االخــتــبــارات 
اختبار  عن  فضالً  هــذا  اإللكتروني، 
المدارس  لطالب  تصميمه  تم  آخــر 
الــــدولــــيــــة فــــي الـــلـــغـــة اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة 

والرياضيات.
ولــفــت إلــــى أن هــــذه اإلجــــــراءات 
تــشــمــل كـــافـــة الـــطـــالب الــمــقــبــولــيــن 
عدا  فيما  العلمية  التخصصات  فــي 
وذلك  األسنان،  وطب  الطب  كليات 
ألن كــلــيــات الــطــب تــتــطــلــب اجــتــيــاز 
بمستوى  اإلنــجــلــيــزيــة  الــلــغــة  اخــتــبــار 
في  المطلوبة  الـــدرجـــات  مــن  أعــلــى 

ــتــأســيــســي، خـــاصـــة أن  الـــبـــرنـــامـــج ال
اجـــتـــيـــاز االخــــتــــبــــارات الـــدولـــيـــة في 
الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة وبــمــســتــوى عـــاٍل 
لهذه  القبول  عملية  في  األســاس  هو 
الـــكـــلـــيـــات بـــخـــالف بـــاقـــي الــكــلــيــات 
الــعــلــمــيــة الــتــي يــتــم اخــتــبــارهــم بعد 

القبول.
إلـــــى ذلـــــك أّكـــــــد الــــدكــــتــــور ولــيــد 
االخــتــبــارات  مــركــز  مــديــر  مسعود- 
التغييرات  هـــذه  أن  قــطــر  بجامعة 
الدولية  االختبارات  توقف  بعد  تأتي 
كــورونــا،  جائحة  فرضته  مــا  بسبب 
فــلــم تــعــد مــتــاحــة االخــتــبــارات ســوى 
ــتــوفــل والـــــذي لـــه شـــروط  اخــتــبــار ال
للجميع  يــمــكــن  وال  صــعــبــة  تــعــتــبــر 
االختبار  أن  إلــى  الفتاً  بها،  االلــتــزام 
هو  للطالب  أونــاليــن  المتاح  الوحيد 
اختبار « التوفل» وله معايير صعبة 
الطب  لطالب  تخصيصه  تم  ولذلك 
قبولهم  يتم  ال  إنه  إذ  األسنان  وطب 
وله  اإلنجليزية  اختبار  باجتياز  إال 
شروط يصعب على الجميع االلتزام 
به، خاصة أنه يتطلب تركيب كاميرا 
يظهر  وأن  الغرفة  فــي  درجــة   ٣٦٠
االخــتــبــار،  أثــنــاء  الطالبة  أو  الــطــالــب 
كما يشترط أن تكون األذن واضحة 

أي أنه ال يتناسب مع غالبية الفتيات 
في المجتمع.

وتـــابـــع : ولـــذلـــك قــمــنــا بـــدراســـة 
عــلــمــيــة لــعــدد مــن الــحــلــول الــبــديــلــة 
يــمــكــن تــنــفــيــذهــا لـــقـــبـــول الـــطـــالب 
عمله  من  تمكنا  وما   ، الفصل  هذا 
الــــتــــوصــــل إلــــــى مــــعــــادلــــة درجــــــات 
الــطــالب خــريــجــي الــثــانــويــة الــعــامــة 
ــــريــــاضــــيــــات والـــلـــغـــة  فـــــي مــــــــواد ال
ــيــزيــة، حــيــث تــوصــلــنــا لــعــدة  اإلنــجــل
تحديد  طريقها  عن  يمكن  معايير 
مـــســـتـــوى الـــطـــالـــب ومــــــدى تــأهــلــه 
الجــــتــــيــــاز االخــــــتــــــبــــــارات، فــهــنــاك 
الجتياز  يؤهلهم  مستواهم  طــالب 

المطلوبة. األيلتس  اختبارات 
وأوضــــــح أنــــه فـــي حـــالـــة اجــتــيــاز 
اختبارات تحديد المستوى التي تعمل 
على إتاحتها الجامعة الفترة القادمة 
ســـُيـــعـــفـــى الـــطـــالـــب مــــن الـــبـــرنـــامـــج 
الـــتـــأســـيـــســـي، وســـيـــتـــم إعــــــالن هـــذه 
االختبارات مع إعالن قرارات القبول 

للطالب المحددين فقط.
بالفعل  استلموا  أنــهــم  إلــى  ولــفــت 
مــن الــشــهــادات الدولية  كــبــيــراًُ  عـــدداً 
من  شهادة   ٢٥٠٠ نحو  عددها  يبلغ 
شـــهـــر أبــــريــــل الـــمـــاضـــي حـــتـــى اآلن 

والرياضيات،  اإلنجليزية  اللغة  في 
أجــــراهــــا عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــطـــالب 
عليهم  يطبق  وهــــؤالء  المتقدمين 
منهم  يطلب  وال  األصــلــيــة  الــقــاعــدة 
إجراء اختبارات أو برنامج تأسيسي، 
فقد سيتم ربط بياناتهم مع طلبات 
الــمــتــقــدمــيــن وفـــــي حـــالـــة قــبــولــهــم 
يـــكـــونـــون قــــد اجــــــتــــــازوا الـــبـــرنـــامـــج 

التأسيسي.
وأعــلــن مــســعــود عــن اســتــعــدادهــم 
اللغة  في  جديدة  اختبارات  لتوفير 
قطر،  بجامعة  للطالب  اإلنجليزية 
الجتياز  ولكنها  للقبول  ليست  وهي 
بعض المقررات في اللغة اإلنجليزية 
فيمكن عن طريقها اجتياز الطالب 
مثل  اإلنجليزية  اللغة  في  مقررات 
مما   ،  «٢ وإنجليزي   ،١ «إنجليزي 
يوفر عليهم ساعات دراسية ويعجل 
عليه  نعمل  اختبار  وهو  بتخرجهم، 
مــنــذ ســـنـــوات وحـــالـــيـــاً فـــي مــرحــلــة 

التجريب ومن ثم االنطالق قريباً.
سيكون  الجديد  االختبار  أن  وأّكد 
عـــلـــى غـــــــرار اخـــتـــبـــار الـــريـــاضـــيـــات 
قطر  جامعة  بتكييفه  قــامــت  الـــذي 
في  العالمية  المعايير  مع  ويتناسب 
معايير  ومـــع  الــدولــيــة  االخـــتـــبـــارات 

تصميمه  تـــم  ولــكــنــه  قــطــر  جــامــعــة 
بالكامل في الجامعة.

شروط اإلعفاء 

ووفـــــق ســـيـــاســـات الــجــامــعــة يُــعــد 
امــتــحــان تــحــديــد الــمــســتــوى إجــبــاريــاً 
شــروط  مــن  أساسياً  شــرطــاً  ويعتبر 
الـــتـــســـجـــيـــل فـــــي مــــــقــــــررات الـــلـــغـــة 
بالبرنامج  والرياضيات  اإلنجليزية 
الــتــأســيــســي وذلـــــك لــجــمــيــع الــطــلــبــة 
المتقدمين للقبول في جامعة قطر 
والذين لم يحصلوا على الحد األدنى 
من الدرجات المطلوبة لإلعفاء من 

البرنامج التأسيسي. 
أمـــا شــــروط اإلعـــفـــاء مــن اخــتــبــار 
اإلنجليزية:  للغة  المستوى  تحديد 
فــي   ٥٫٥ درجــــــــة  عـــلـــى  الــــحــــصــــول 
 (iBT) الــتــوفــل  فـــي  و٦١  األيــلــتــس، 
وشـــــــروط   ،  ESL واخــــــتــــــبــــــارات 
المستوى  تحديد  اختبار  من  اإلعفاء 
واختبارات   ٢٤  ACT للرياضيات: 
السات ولإلعفاء من دراسة مقررات 
في  والــريــاضــيــات  اإلنجليزية  اللغة 
الــبــرنــامــج الــتــأســيــســي، يــجــب على 
األصلية  الشهادات  يقدم  أن  الطالب 
الخـــتـــبـــارات الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة أو 
لمركز  عليها  الحاصل  الــريــاضــيــات 
الموعد  قبل  قطر  جامعة  اختبارات 

النهائي.
ولكن بما أن هذه االختبارات لم 
كــورونــا  جائحة  فــتــرة  خــالل  تتوفر 
فقد تم التفكير في البدائل المختلفة 
التي سيتم اإلعالن عنها مع قرارات 
 ٢٦ من  بــدءاً  إعالنها  المقرر  القبول 

يوليو الجاري.
ومـــن أهـــم الـــشـــروط الــتــي يجب 
عــلــى الــطــلــبــة تــحــقــيــقــهــا لــاللــتــحــاق 
متطلبات  يــنــهــوا  أن  هـــو  بــالــكــلــيــات 
متطلبات  وهي  التأسيسي  البرنامج 
الـــلـــغـــة اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة والـــريـــاضـــيـــات 
وتــكــون إمــا عــن طريق دراســـة هذه 
المتطلبات أو الحصول على اإلعفاء: 
العلوم  (كلية  والــعــلــوم  اآلداب  كلية 
فـــقـــط)، كــلــيــة الــتــربــيــة (تــخــصــص 
التعليم الثانوي، مسارات الرياضيات 
والعلوم فقط)، كلية الصيدلة، كلية 
كلية  الــطــب،  كلية  الصحية،  العلوم 

الهندسة، كلية العلوم الرياضية.

تنشر اإلجراءات الجديدة الختبارات القبول بالجامعة  
معترف بها دولياً وتُجرى عن بُعد

د. إبراهيم 
الكعبي: 
اختبارات 

قبول جديدة 
في اللغة 
اإلنجليزية 
والرياضيات

إعفاء 
المجتازين 
لالختبارات 

من البرنامج 
التأسيسي 

معادلة 
الدرجات حل 

اضطراري 
في مصلحة 

الطالب

إرسال نماذج 
تأهيلية 
للطالب 

المطلوب 
اختبارهم 

فقط

د. وليد 
مسعود: 

صعوبة إجراء 
اختبارات 

التوفل عن 
بُعد 

الجامعة 
ستوفر 

اختبارات بديلة 
«أونالين» 
لعدد من 

الطالب 

د. وليد مسعودد. إبراهيم الكعبي

للباقي اخــتــبــارات  ــر  ــي ــوف وت ــامــة  ــع ال ــة  ــوي ــان ــث ال فــي  الــطــالب  نــتــائــج  ــة  ــادل ــع م

شــــهــــادة  ٢٥٠٠ ـــا  ـــن ـــم ـــل ـــت اس
المتقدمين  الـــطـــالب  مـــن  دولـــيـــة   

ــة    ــزي ــي ــل ــج ــر اخــــتــــبــــارات جــــديــــدة فــــي الـــلـــغـــة اإلن ــي ــوف ــت مـــســـتـــعـــدون ل

جامعة  أعــلــنــت   :]  - الـــدوحـــة 

قطر عن فتح باب التقديم للمساعدات 

المالية الطالبية اعتباراً من ١٦ أغسطس 

الـــقـــادم وحــتــى الــســابــع والــعــشــريــن من 

الشهر ذاتـــه، وذلــك بعد إعــالن قــرارات 

القبول، ويُفتح باب التقديم للمساعدات 

الـــمـــالـــيـــة عـــلـــى ثـــــالث فــــتــــرات األولـــــى 

المساعدة  لخدمات  الطلبات  الســتــالم 

الشهرية واإلعفاء من رسوم المواصالت 

والمساعدة الطارئة وبرامج المساعدات 

الــمــالــيــة الـــمـــدعـــومـــة مـــن الــمــؤســســات 

فوق  التعليم  مؤسسة  وهــي:  الخارجية 

الــجــمــيــع، مــؤســســة جـــاســـم وحـــمـــد بن 

جـــاســـم الــخــيــريــة «بـــرنـــامـــج مــكــافــآت 

وبرنامج دعم طالب جامعي»، ومركز 

نماء االجتماعي «برنامج تمكين طالب 

جامعي وبرنامج القروض التعليمية».

ــيــة لــلــتــقــديــم على  ــان ــث أمــــا الـــفـــتـــرة ال

المساعدات المالية فتبدأ من ٦ حتى ٢٤ 
طلبات  الســتــالم  وهـــي   ٢٠٢٠ سبتمبر 
المساعدة  لخدمات  المالية  المساعدة 
الشهرية واإلعفاء من رسوم المواصالت 
والــمــســاعــدة الــطــارئــة وتــســديــد الــرســوم 
الـــدراســـيـــة ورســــــوم الــســكــن الــجــامــعــي 
الــمــدعــومــة مـــن الــجــامــعــة. أمـــا الــفــتــرة 
المالية  لــلــمــســاعــدات  واألخـــيـــرة  الــثــالــثــة 
أكتوبر ٢٠٢٠  حتى ٢٢  من ٤  تبدأ  فهي 
المساعدة  لخدمات  الطلبات  الســتــالم 
الشهرية واإلعفاء من رسوم المواصالت 
والمساعدة الطارئة. وأّكدت الجامعة أن 
التقديم للحصول على المساعدة المالية 
ســيــكــون إلــكــتــرونــيــاً عــبــر نــظــام الــبــانــر 
للطالب المقبولين أو الطالب الحاليين 
المستوفين للشروط المحددة، ويتطلب 

تــقــديــمــهــم إكـــمـــال الــطــلــب اإللــكــتــرونــي 

خالل  من  المالية  بالمساعدات  الخاص 

نــظــام الخدمة الــذاتــيــة (بــانــر) ومــن ثم 

تسليم كافة المستندات المطلوبة خالل 

فترة تسليم المستندات الُمعلن عنها.

٦ أنواع من المساعدات المالية 

ــــواع الــمــســاعــدات  حــــددت الــجــامــعــة أن

المالية منها «المساعدة المالية الشهرية» 

وهي للطلبة القطريين أو حاملي وثيقة 

الــســفــر الــقــطــريــة أو أبـــنـــاء الــقــطــريــيــن 

المنتفعين  أو  الــقــطــريــيــن  زوجــــات  أو 

بــنــظــام الــمــنــح الــدراســيــة: وهـــي أقصى 

المساعدة  على  للحصول  ممكنة  مــدة 

هي المدة المقترحة من القسم العلمي 

الذي يطرح البرنامج لتحقيق متطلبات 

الــتــخــرج. ويُــضــاف إلــيــهــا الــفــصــول التي 
التأسيسية  السنة  فــي  الــطــالــب  يقضيها 
وبحد أقصى فصلين دراسيين بالنسبة 
للطلبة الذين يطلب منهم اجتياز السنة 
تم  فــصــل  أول  مــن  اعــتــبــاراً  التأسيسية 
تشمل  وال  المساعدة  على  فيه  التقديم 
الــمــدة الــقــصــوى الــفــصــول الــتــي انسحب 

منها الطالب أو اعتذر أو انقطع عنها.
ومـــــن أنــــــــواع الـــمـــســـاعـــدات الــمــالــيــة 
الرسوم  تسديد  فــي  «المساهمة  كذلك 
الدراسية» عن الطالب غير القطري وال 
ينتفع بنظام المنح الدراسية الذي يواجه 
صعوبات مالية. في حالة الموافقة يتم 
تسديد الرسوم بشكل جزئي أو كلي بناًء 
المساعدات  لجنة  تــحــددهــا  نسبة  على 
الدراسية  الــرســوم  إجمالي  مــن  المالية 

الــمــتــوجــب عــلــى الــطــالــب دفــعــهــا حسب 

الـــمـــوارد الــمــالــيــة الــمــتــاحــة، مــع مــراعــاة 

أن قــرار تسديد الرسوم يــدرس في كل 

أي  تسديد  يمكن  وال  حــدة،  على  فصل 

غرامات تترتب على الحذف المتأخر أو 

االنسحاب من الفصل الدراسي.

ويقدم قسم المساعدات المالية كذلك 

«المساهمة في تسديد رسوم المواصالت 

« الـــمـــســـاهـــمـــة فــــي إعــــفــــاء الـــطـــالـــبـــات 

السفر  وثيقة  حاملي  من  أو  القطريات 

زوجات  أو  القطريين  أبناء  أو  القطرية 

صعوبات  يــواجــهــن  الــلــواتــي  الــقــطــريــيــن 

مالية من رسوم المواصالت، و»تسديد 

لقسم  يمكن   » الجامعي  السكن  رســوم 

المساهمة  الطالبية  المالية  المساعدات 

عن  الجامعي  السكن  رســوم  تسديد  في 

بنظام  ينتفع  وال  القطري  غير  الطالب 

المنح الدراسية ويواجه صعوبات مالية.

فتح باب التقديم للمساعدات المالية الطالبية ١٦ أغسطس
بعد إعالن قرارات القبول.. الجامعة:

للطالب  الــمــالــيــة  الــمــســاعــدات  مــن  أنــــواع   ٦ تــقــدم  الــجــامــعــة 

كتبت - هبة البيه: 

بجامعة  الــعــامــة  الــدراســات  عميد   - الكعبي  إبــراهــيــم  د.  كشف 
بالجامعة،  الــقــبــول  الخــتــبــارات  الــجــديــدة  اإلجـــــراءات  عــن  قــطــر، 
معترف  دولية  اختبارات  عن  اإلعالن  قريباً  سيتم  أنه  إلى  ُمشيراً 
المقبولين  للطالب  إرسالها  وسيتم  بُعد  عن  إجــراؤهــا  يمكن  بها 

المطلوب منهم اجتياز هذه االختبارات.

تتبنى  لـــ [:  خــاصــة  تــصــريــحــات  فــي  الــكــعــبــي  د.  وأوضـــح 
الــجــامــعــة حــالــيــاً وفـــق دراســـــات عــلــمــيــة تــم إجـــراؤهـــا اخــتــبــارات 
لن  حين  في   ، والرياضيات  اإلنجليزية  اللغة  في  جديدة  قبول 
مراعاًة  قطر  خارج  من  الدوليين  للطلبة  االختبارات  توفير  يتم 

الحالية. للظروف 
وأفـــاد بــأنــه يصعب إجـــراء االخــتــبــارات الــمــعــتــادة عــن بُــعــد فهي 
في  الحضور  وتتطلب  مراقبة  تحتاج  كلها  مقننة  دولية  اختبارات 

في  فكرنا  ولذلك  بُعد،  عن  إجراؤها  يمكن  فال  إلجرائها  المعمل 
وتراعي  الــطــالب  مستويات  تحديد  تــراعــي  التي  البدائل  مختلف 
اللجوء  سيتم  حيث  الــطــالب،  ومصلحة  الحالية  الــظــروف  كذلك 
أونــاليــن  إجــراؤهــا  يمكن  ولــكــن  بها  معترف  عالمية  الخــتــبــارات 
وبـــــدون كــامــيــرا، الفـــتـــاً إلـــى أنـــه ســيــتــم إعـــفـــاء الــمــجــتــازيــن لتلك 
درجاته  معادلة  تمت  من  أو  التأسيسي،  البرنامج  من  االختبارات 

في اللغة اإلنجليزية والرياضيات ويتم قبولهم بدون اختبارات.
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ـــى ـــشـــف ـــمـــســـت ـــل ل لـــــلـــــحـــــضـــــور  خـــــــاصـــــــة  ــــــــة  ــــــــي وآل  .. ــــــاً  ــــــي ــــــوع أســــــب ــــــة  ــــــراضــــــي ــــــت اف ــــــــادة  عــــــــي  ٩٨

أكـــــد أنـــــه ال تـــوجـــد عـــيـــادات 
ــــمــــرضــــى الــــســــكــــري  خـــــاصـــــة ل
والـــــضـــــغـــــط الــــــذيــــــن يـــصـــابـــون 
كوفيد-١٩  كــــورونــــا  بـــفـــيـــروس 
باقي  مثل  معهم  التعامل  ويتم 
أو  عالجهم  إتمام  بعد  المرضى 
مع  الصحي  الحجر  فترة  انتهاء 
مــالحــظــة أنـــه يــمــكــن أن تــكــون 
بعض  مرتفعة  لديهم  األعراض 
الشيء ومن ثم يتم مالحظتهم 

بشكل دقيق.
ولفت إلى أنه تم رصد العديد 
بين  بكوفيد-١٩  اإلصــابــات  من 
الـــمـــرضـــى أصـــحـــاب األمـــــراض 
المزمنة مثل الضغط والسكري، 
أكــثــر  تــعــتــبــر  الـــفـــئـــة  هــــذه  وأن 
وبــالــتــالــي  للمضاعفات  عــرضــة 
غيرها،  مــن  أقــل  شفائها  نسبة 
المرضى  هـــؤالء  ينصح  ولــذلــك 
ــــخــــاذ إجـــــــــــــراءات الــــوقــــايــــة  ــــات ب
المشددة ضد كوفيد-١٩ حتى ال 
بالفيروس  لإلصابة  يتعرضون 

ومن ثم المضاعفات الكبيرة.
وأوضـــــح الــدكــتــور رحــيــل أن 
أشــــهــــر األمـــــــــراض فــــي عـــيـــادة 
المزمنة  األمــراض  هي  الباطنة 
والسكري  الــدم  ضغط  كارتفاع 
والــــكــــولــــيــــســــتــــرول ومـــتـــالزمـــة 
الـــقـــولـــون الــمــتــهــيــج وتــقــرحــات 
أن  إلــى  الفــتــاً  واألمــعــاء،  المعدة 
بحسب  تختلف  العمرية  الفئات 

الـــمـــرض فـــاألمـــراض الــمــزمــنــة 
كـــالـــضـــغـــط والــــســــكــــري تــنــتــشــر 
بـــيـــن كـــبـــار الـــســـن ومــتــوســطــي 
الــعــمــر بــيــنــمــا نــجــد أن مــشــاكــل 
السن  صغار  في  تنتشر  القولون 

العمر. ومتوسطي 
ضــغــط  مــــــرض  إن  وتــــــابــــــع: 
ــــــدم أصـــبـــح يــصــيــب الــشــبــاب  ال
كبار  على  مقتصراً  وليس  أيضاً 
الـــســـن ومـــتـــقـــدمـــي الـــعـــمـــر كــمــا 
نرصد  بدأنا  كما  البعض،  يعتقد 
الدم  ضغط  من  حاالت  حدوث 
فــي صــغــار الــســن وذلـــك نتيجة 
لزيادة الوزن وتغير نمط الحياة 
لهذا  المبكر  لالكتشاف  وكذلك 

المرض.
ووجــــه الــدكــتــور رحــيــل عــدة 

نصائح لمرضى الضغط والسكر 
لالعتناء بصحتهم في ظل أزمة 
فــيــروس كـــورونـــا، مــوضــحــاً أنــه 
يــجــب عــلــيــهــم اتـــبـــاع إرشــــــادات 
الـــطـــبـــيـــب مــــن حـــيـــث االلــــتــــزام 
في  ـــة  األدوي وتــنــاول  بالمواعيد 
الطبيب  واســتــشــارة  مــواعــيــدهــا 
في حالة تناول أي أدوية أخرى 
الضغط  أدويــة  مع  تتعارض  قد 
األنشطة  وممارسة  والــســكــري، 
الرياضية بشكل منتظم وينصح 
خمسة  لـــمـــدة  دقــيــقــة  بــثــالثــيــن 

أيام في األسبوع.
كــمــا نــصــح بــــضــــرورة الــعــمــل 
عــلــى تــقــلــيــل الــــــوزن والـــوصـــول 
كتلة  بمعدل  المثالي  الــوزن  إلى 
٢٥، وتناول   -١٩ الجسم ما بين 

الغذاء الصحي الذي يحتوي علي 
الخضراء  والخضراوات  الفواكة 
الــطــازجــة وخــصــوصــاً الــورقــيــة 
الحـــتـــوائـــهـــا عــلــي الــفــيــتــامــيــنــات 
كالبوتاسيوم  المفيدة  واألمـــالح 
في  تسهم  والــتــي  والماغنسيوم 

تخفيض ضغط الدم المرتفع.
بــالــتــقــلــيــل من  ونـــصـــح أيـــضـــاً 
تـــــنـــــاول الـــمـــلـــح فـــــي األطـــعـــمـــة 
المصنعة  والــلــحــوم  والمخلالت 
ــــحــــرص عــلــى  والـــمـــعـــلـــبـــات، وال
ــــمــــاء بــــصــــورة كــبــيــرة  شـــــرب ال
الخضراوات  من  الكثير  وتناول 
أهمية  أيــضــاً  مــؤكــداً  والــفــواكــه، 
الــــحــــرص عـــلـــى تــقــلــيــل الــتــوتــر 
النفسي وذلك باللجوء إلى قراءة 
الــــقــــرآن ومـــمـــارســـة الـــهـــوايـــات 

الــمــفــضــلــة وبــــعــــض الـــتـــمـــاريـــن 
ـــل مــن  ـــقـــل ــــريــــاضــــيــــة الـــــتـــــي ت ال
والتواصل  النفسية  الضغوطات 

مع األهل واألصدقاء.
ودعا الدكتور رحيل المرضى 
الـــمـــصـــابـــيـــن بـــالـــســـكـــري بــشــكــل 
خــاص بــضــرورة الــحــرص على 
الــدم،  لسكر  اليومية  الــمــراقــبــة 
وخــــاصــــة الــــذيــــن يــســتــخــدمــون 
المراقبة  إن  حــيــث  األنــســولــيــن، 
ــلــســكــر مــهــمــة جــــًدا  الـــيـــومـــيـــة ل
فـــي تــحــديــد جــرعــة األنــســولــيــن 
الـــمـــنـــاســـبـــة لـــلـــمـــريـــض، والـــتـــي 
تجنبه انخفاض أو ارتفاع السكر 
ومــــن ثـــم حـــــدوث مــضــاعــفــات 
كــبــيــرة بــالــجــســم وذلـــــك نــظــراً 

لضعف المناعة للمصابين به.

 ١٣ ألـــف كــــادر تمريــضي يتـــصدى لكـــورونـا
بالخطوط األولى في ٧ مستشفيات لتقديم خدمات الرعاية الصحية و ٤ مراكز للفحص

الــــتــــمــــريــــضــــيــــة ــــــــــا  ــــــــــوادرن ك وإرادة  ـــــــــــــــدرات  ق أظــــــــهــــــــرت  ـــــة  ـــــح ـــــائ ـــــج ال ـــــــمـــــــطـــــــوع:  ال مـــــــريـــــــم 
ذكـــــرت  قـــــنـــــا:   - ــــــدوحــــــة  ال
مـــؤســـســـة حـــمـــد الـــطـــبـــيـــة أن 
الـــكـــوادر الــتــمــريــضــيــة مـــن كل 
مــن مــؤســســة حــمــد ومــؤســســة 
الرعاية الصحية األولية قدمت 
منذ بدء تفشي فيروس كورونا 
الرعاية  خدمات  (كوفيد-١٩) 
الــصــحــيــة األســـاســـيـــة لــعــشــرات 
فــي  ــــمــــرضــــى  ال مـــــن  اآلالف 
المخصصة  الــمــرافــق  مختلف 

لرعاية مرضى (كوفيد-١٩).
  وأشـــــــارت الــمــؤســســة إلــى 
التي  الــتــمــريــضــيــة  الـــكـــوادر  أن 
ممرض  ألـــف   ١٣ عــددهــا  بــلــغ 
وممرضة قدموا رعاية صحية 
مـــتـــمـــيـــزة فــــي بـــيـــئـــات طــبــيــة 
مستشفيات  فيها  بما  مختلفة 
السبعة  الطبية  حمد  مؤسسة 
التي ُخصصت لرعاية المرضى 
ـــوا بـــهـــذا الـــوبـــاء  ـــب الــــذيــــن أصـــي
ومـــــراكـــــز الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
ُخصصت  التي  األربــعــة  األولــيــة 
لــفــحــص الـــمـــرضـــى الــمــشــتــبــه 
بإصابتهم بالمرض، فضالً عن 
تــقــديــم هـــذه الـــكـــوادر الــرعــايــة 
العديد  فــي  للمرضى  الصحية 
مـــن مـــراكـــز الـــعـــزل والــحــجــر 
الــصــحــي فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 

دولة قطر.
  وقـــــالـــــت الــــســــيــــدة مـــريـــم 
ـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي  الـــمـــطـــوع ال
ـــتـــمـــريـــض فــــــي مــســتــشــفــى  ـــل ل
النظام  لجنة  وعــضــو  الرميلة 
الــصــحــي لــلــتــحــكــم والــســيــطــرة 
عــلــى الـــحـــوادث حـــول فــيــروس 
كورونا (كوفيد-١٩) إن الكوادر 
جــزءاً  تشكل  الــتــي  التمريضية 
متعددة  الــفــرق  منظومة  مــن 
ــتــخــصــصــات الــطــبــيــة تــــؤدي  ال
تــقــديــم  فــــي  مــــحــــوريــــاً  دوراً 
الـــمـــشـــورة الــمــتــخــصــصــة عــلــى 
الوطني  االستراتيجي  الصعيد 
عــــــالوة عـــلـــى الـــــــدور الــمــهــنــي 
الــمــتــمــثــل فـــي تــقــديــم الــرعــايــة 
رحلتهم  في  للمرضى  الحانية 

االستشفائية.
جــائــحــة  أن  إلـــــى  ولـــفـــتـــت    
ــــا أظــــهــــرت مــــقــــدار مــا  كــــورون
تــتــمــتــع بـــه هــــذه الــــكــــوادر من 
المثابرة  على  وقـــدرة  مــواهــب 
مــن  يــمــكــنــهــا  بـــمـــا  واإلرادة 
الـــوقـــوف فــي وجـــه الــتــحــديــات 
هذا  بانتشار  المتصلة  اليومية 

الوباء.
الــــكــــوادر  أن  وأوضـــــحـــــت    
الـــتـــمـــريـــضـــيـــة تـــعـــتـــبـــر مــــثــــاالً 

ــحــتــذى بـــه فـــي تــقــديــم أعــلــى  يُ
مــســتــويــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
ظهر  وقـــد  والــحــانــيــة  المهنية 
من  منحى  كــل  فــي  جلياً  ذلــك 
ســواء  اليومية  الــمــهــام  مناحي 
فـــي رعـــايـــة مــرضــى الــحــاالت 
العناية  وحــــدات  فــي  الــحــرجــة 
أو  الطوارئ،  ومراكز  المركزة 
مــراقــبــة حـــاالت الــمــرضــى في 
مراكز العزل والحجر الصحي 
المرض،  من  التعافي  ومراكز 
حـــيـــث تــــقــــوم هــــــذه الـــــكـــــوادر 
في  والــدعــم  الــمــشــورة  بتقديم 
كـــل مـــا يــخــتــص بــالــوقــايــة من 
انتشار المرض وتعزيز الصحة 

النفسية لدى المرضى وزمالء 
المهنة.

  وشـــددت على أنــه فــي ظل 
الـــتـــحـــديـــات والـــــظـــــروف غــيــر 
ـــكـــوادر  الــمــســبــوقــة أظـــهـــرت ال
الــتــمــريــضــيــة كـــمـــاً كـــبـــيـــراً من 
المرونة والتحمل والتفاني في 
االلتزام  مع  يتناسب  بما  العمل 
بـــتـــقـــديـــم الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
المطلوبة،  والمعايير  بالجودة 
مــنــوهــة بــمــا أظــهــرتــه الــكــوادر 
القطرية  القيادية  التمريضية 
من قدرة على العمل في خط 
وضــع  وفــــي  األول  الــمــواجــهــة 
خطط وإجراءات العمل لتقديم 

الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة الــــالزمــــة 
مواقعها  في  والعمل  للمرضى 
الــقــيــاديــة جــنــبــاً إلـــى جــنــب مع 
الطبية  المجاالت  في  العاملين 
والتخصصات الطبية المساندة.

 ١١ على  يزيد  ما  أن  يذكر    
التمريضية  الـــكـــوادر  مــن  ألــفــاً 
تعمل حالياً في مرافق الرعاية 
والتي  بالمستشفيات  الصحية 
مــــن بــيــنــهــا مـــركـــز األمــــــراض 
الكوبي  والمستشفى  االنتقالية 
ومــســتــشــفــى حـــــزم مــبــيــريــك 
لــفــان  راس  ومــســتــشــفــى  الـــعـــام 
ومستشفى مسيعيد ومستشفى 
لبصير وكان لهذه الكوادر دور 

على  يزيد  ما  تأمين  في  فاعل 
الــحــاالت  لمرضى  ســريــر   ٧٠٠
الحرجة إذا ما دعت الضرورة 

الستخدامها.
الــــــكــــــوادر  تــــــواصــــــل  كــــمــــا    
الــتــمــريــضــيــة تــقــديــم خــدمــات 
الــرعــايــة الــصــحــيــة االعــتــيــاديــة 
بمن  قطر  دولــة  في  للمرضى 
فــيــهــم الـــمـــرضـــى الـــداخـــلـــيـــون 
الذين يتلقون المعالجة الطبية 
مـــن األمــــــراض األخــــــرى، في 
تمريضية  كــــوادر  تــقــوم  حــيــن 
لتقديم  العمل  بمواصلة  أخرى 
خــــدمــــات الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
الصحية  والــرعــايــة  المنزلية، 

الــــــالزمــــــة والـــــضـــــروريـــــة فــي 
الــمــراكــز الــصــحــيــة والــعــيــادات 
التخصصية بما يضمن حصول 
المرضى على الرعاية الصحية 
الـــتـــي يــحــتــاجــونــهــا فـــي الــوقــت 
تــعــريــض  ودون  الـــمـــنـــاســـب 

حياتهم للخطر.
سامية  الــدكــتــورة  وقــالــت    
أحـــمـــد الــــعــــبــــداهللا اســـتـــشـــاري 
والـــمـــديـــر  األســـــــرة  طــــب  أول 
في  التشغيل  إلدارة  التنفيذي 
مـــؤســـســـة الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
الــكــوادر  مــن   ٣٥٠ إن  األولـــيـــة 
الــتــمــريــضــيــة يــعــمــلــون بــصــورة 
حــثــيــثــة فـــي تــقــديــم خــدمــات 
مــراكــز  فــي  الصحية  الــرعــايــة 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة األولــــيــــة 
لفحص  خصصت  التي  األربعة 
بإصابتهم  المشتبه  الــمــرضــى 
بالمرض في حين تقف ١٢٠٠ 
مــن هــذه الــكــوادر فــي مــراكــز 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة األولــــيــــة 
في  األخرى  والعشرين  الثالثة 
انتشار  لمواجهة  األول  الــخــط 
(كوفيد-١٩)  كــورونــا  فــيــروس 
مهام  تنفيذ  خــالل  من  وذلــك 
ـــيـــم حــــــــــاالت الــــمــــرضــــى  ـــقـــي ت
وتقديم  الــفــحــوصــات  وإجــــراء 

للمواطنين  والــرعــايــة  الــدعــم 
ـــمـــقـــيـــمـــيـــن فـــــي مــخــتــلــف  وال
مـــنـــاطـــق الـــــدولـــــة، كـــمـــا تــقــوم 
التمريضية  الــكــوادر  مــن   ٣٠٠
الــمــواقــع  فــي  تعيينها  تــم  الــتــي 
للحجر  المخصصة  الخارجية 
الـــصـــحـــي بـــالـــقـــيـــام بــالــمــهــام 

الموكلة إليها بهذا الصدد.
ـــــى أن    تـــجـــدر االشـــــــــارة إل
مراكز العزل والحجر الصحي 
أنــحــاء  مختلف  فــي  المنتشرة 
فاعالً  دوراً  تـــؤدي  قطر  دولـــة 
فيروس  انتشار  مــن  الــحــد  فــي 
كورونا (كوفيد-١٩) حيث تقف 
هــذه  فــي  التمريضية  الـــكـــوادر 
األول  الدفاع  خط  في  المراكز 
للحاالت  الرعاية  تقديم  أثــنــاء 
المشتبه في إصابتها والحاالت 
التي تتأكد إصابتها بالفيروس.. 
التمريضية  الــكــوادر  تقوم  كما 
بــالــعــمــل وفــــق الــبــروتــوكــوالت 
والتي  التطبيق  الواجبة  الطبية 
تــتــمــثــل فــــي مـــراقـــبـــة حــــاالت 
الــــمــــرضــــى والــــمــــســــارعــــة فــي 
تقديم الرعاية الطبية الحرجة 
ـــمـــرضـــى الـــــذيـــــن تـــتـــدهـــور  ـــل ل
التعرض  إثــر  الصحية  حالتهم 

لإلصابة بالفيروس.

العيادات خاصة 
لمرضى السكري 

والضغط 
المصابين بكورونا  

االلتزام 
بالمواعيد 

وتناول األدوية 
وممارسة 

الرياضة 

ارتفاع الضغط 
والسكري 

والقولون أبرز 
األمراض الباطنية

الحفاظ على 
الوزن 

المثالي 
وتناول الغذاء 

الصحي

اإلقالل من 
تناول الملح 
والمخلالت 
والمعلبات 

رصد إصابة 
صغار السن 

ومتوسطي 
العمر بمشاكل 

القولون  

إصابة الشباب 
بمرض 

ضغط الدم 
وعدم اقتصاره 

على كبار
 السن 

الدوحة - عبدالمجيد حمدي:

استشاري  رحــيــل  إبــراهــيــم  علي  الــدكــتــور  كشف 
الــطــبــيــة    حـــمـــد  بــمــؤســســة  الـــبـــاطـــنـــة  أمــــــراض  أول 
لــلــمــرضــى  هــاتــفــيــة  اســـتـــشـــارة   ٧٤٥٢ تــقــديــم  عـــن 
العام  حمد  بمستشفى  الباطنة  بقسم  المراجعين 
١٥ مـــــارس الـــمـــاضـــي وحــتــى  خــــالل الـــفـــتـــرة مـــن 
٦ يــولــيــو الــــجــــاري، وذلـــــك مـــن خــــالل الـــعـــيـــادات 
االفــتــراضــيــة الــتــي يــتــم مــن خــاللــهــا الــتــواصــل مع 

للعيادات. حضورهم  من  بدالً  المرضى 

الــعــيــادات  عــدد  إن  لـــ [  تصريح  فــي  وقــال 
٩٨ عــيــادة فــي األســبــوع،  فــي قــســم الــبــاطــنــة يــبــلــغ 
النتشار  ونظراً  الحالي،  الوقت  فى  أنــه  إلــى  الفتاً 
حضور  إلغاء  تم  فقد  كوفيد-١٩،  كورونا  جائحة 
عنه  االســتــعــاضــة  وتــمــت  ــعــيــادات  ــل ل الــمــراجــعــيــن 
العيادات  باسم  ُيعرف  فيما  الهاتفية  باالستشارات 
االفــتــراضــيــة حــيــث يــتــم الــتــواصــل مـــع الــمــرضــى 
لالطالع على أحوالهم المرضية أوال بأول ووصف 
مطلوب  طبي  إجــراء  أي  واتخاذ  المناسبة  األدويــة 

حالة. لكل 
 ٧٤٥٢ وأضاف أن عدد االستشارات الهاتفية بلغ 
خـــالل الــفــتــرة الــمــذكــورة، مــوضــحــاً أنـــه فــي حــال 
للعيادة  الــمــريــض  لــحــضــور  ضـــرورة  هــنــاك  كــانــت 
خالل  مــن  وتــكــون  لــذلــك  متبعة  آلــيــة  هــنــاك  فــإن 
هيئة  تبلغ  أن  بعد  للحضور  موعداً  المريض  إعطاء 
المستشفى  بوابات  على  الدخول  قسم  التمريض 
مقابلة  ثم  ومن  بالدخول  للمريض  للسماح  وذلك 

العيادة. في  الطبيب 
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الماليزية  القطرية  العالقات  شهدت   •
زخــًمــا كــبــيــًرا فــي الــســنــوات األخــيــرة، فما 

تقييمكم لهذه العالقات ومستقبلها؟ 
وثيقة  وقــطــر  ماليزيا  بين  الــعــالقــات   -
ـــة. وفـــي الـــعـــام الــمــاضــي تـــم اتــخــاذ  وأخـــوي
وتوسيع  تعزيز  لزيادة  الخطوات  من  عدد 
الزيارات  تبادل  وتشمل  الثنائية.  العالقات 
وكذلك  البلدين  قادة  بين  المستوى  رفيعة 
المتعددة  المؤسسات  فــي  الوثيق  الــتــعــاون 
األطراف. إن زيارة رئيس الوزراء الماليزي 
قطر  إلـــى  محمد  مهاتير  د.  تـــون  الــســابــق 
صاحب  زيـــارة  تليها   ،٢٠١٩ ديسمبر  فــي 
أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
دولــــة قــطــر إلـــى مــالــيــزيــا بــعــد ذلـــك بــأيــام 
قليلة، أتاحت فرصة ممتازة لكال الجانبين 
وشكلت  المستويات،  أعلى  على  لالنخراط 
كما  الــثــنــائــيــة.  لعالقاتنا  جــديــدة  دفـــع  قـــوة 
أتــاحــت الــزيــارة فــرصــة لــالســتــفــادة بشكل 
أفــضــل مـــن أوجــــه الــتــكــامــل الــقــائــمــة بين 
ــديــن فـــي الـــمـــجـــاالت الــرئــيــســيــة ذات  ــل ــب ال
التجارة  ذلــك  فــي  بما  المشترك  االهتمام 
والتعليم  الــتــحــتــيــة،  والــبــنــيــة  واالســتــثــمــار، 
ـــعـــاون الــقــانــونــي  ـــت الـــعـــالـــي، والـــصـــحـــة، وال

والقضائي.

نمو العالقات 

العالقات  وتطوير  لنمو  توقعاتكم  ما    •
مع تولي دولة السيد محيي الدين ياسين 

رئيس وزراء ماليزيا الجديد منصبه؟ 
القيادة  تغيير  يشهد  أن  المتوقع  مــن   -

في ماليزيا استمرار العالقات بين ماليزيا 
وقــطــر فــي مــســارهــا الــتــصــاعــدي. وأجـــرى 
الــديــن  محيي  تـــون  مــالــيــزيــا  وزراء  رئــيــس 
يــاســيــن مــحــادثــة هــاتــفــيــة فـــي أبـــريـــل مع 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل 
زيــادة  على  الزعيمان  خاللها  واتفق  ثاني، 
الزعيمان  ووجه  الثنائية.  العالقات  تعزيز 
ــبــعــض، ومــن  ـــــارة لــبــعــضــهــمــا ال دعـــــوات زي
الثنائية  الــــزيــــارات  هـــذه  تــتــم  أن  الــمــؤمــل 

بمجرد انتهاء جائحة (كورونا) كوفيد -١٩. 
كما أعرب رئيس وزراء ماليزيا عن تقديره 
الطبية  الــمــســاعــدة  لتقديمها  قطر  لــدولــة 
والعالج للماليزيين المتضررين من كوفيد 
١٩ في قطر. وأثنى على الحكومة القطرية 

لتعاملها الفعال مع الجائحة. 

نمو التجارة 

الــعــالقــات  تـــطـــورت  مــــدى  أي  إلــــى    •
في  البلدين  بين  والــتــجــاريــة  االقــتــصــاديــة 

اآلونة األخيرة؟ 
- التجارة ركيزة مهمة للتعاون القطري 
التجارة  أن  من  الرغم  وعلى  الماليزي.   -
بين البلدين انخفضت بشكل طفيف بنسبة 
٩ ٪ عام ٢٠١٩ مقارنة بالعام السابق، فقد 
من  الــعــام  ترتيبها  بتحسين  قــطــر  قــامــت 
في  لماليزيا  تــجــاري  شريك  أكبر  خامس 
٢٠١٨ إلى رابع أكبر شريك تجاري في عام 
٢٠١٩ في المنطقة. وبلغ حجم التجارة بين 
قطر وماليزيا ٣.٤٣ مليار رينجيت ماليزي 

٧٩٠ مليون دوالر أمريكي عام ٢٠١٩. 
•  ما هي أبرز الصادرات والواردات بين 

البلدين؟ 
قطر  إلى  الرئيسية  ماليزيا  صادرات   -

الــبــتــرولــيــة،  الــمــنــتــجــات  هــي   ٢٠١٩ عـــام 
ومــــصــــنــــوعــــات مـــعـــدنـــيـــة ومــــجــــوهــــرات 
ومــــعــــدات الـــنـــقـــل واألغـــــذيـــــة الــمــصــنــعــة 
ـــغـــيـــار  ال وقــــطــــع  ـــــمـــــعـــــدات  وال واآلالت 
ومـــنـــتـــجـــات الـــحـــديـــد والـــصـــلـــب وزيــــت 
الــنــخــيــل والــمــنــتــجــات الــزراعــيــة الــقــائــمــة 
الكهربائية  والمنتجات  النخيل  زيت  على 
والمنتجات  المواد  وكذلك  واإللكترونية 
الــكــيــمــيــائــيــة. وفـــي الــوقــت نــفــســه، كــانــت 
واردات ماليزيا من قطر في نفس العام 

البترولية  المنتجات  مــن  رئيسي  بشكل 
ئية. لكيميا وا

حوافز استثمارية 

•  مـــا فـــرص وحـــوافـــز االســتــثــمــار في 
ماليزيا أمام المستثمر القطري؟ 

ــــدة لـــألعـــمـــال،  - مـــالـــيـــزيـــا دولـــــــة مــــؤي

ومــدعــومــة بــأســاســيــات اقــتــصــاديــة قــويــة، 
التكلفة  حــيــث  مــن  وتنافسية  واســتــقــرار، 
اآلسيان.  وسط  في  االستراتيجي  وموقعها 
وبوصفها بوابة دخول قطر إلى ٦٠٠ مليون 
فـــي أســـــواق اآلســــيــــان، وواصـــلـــت مــالــيــزيــا 
لمعالجة  الــمــحــتــمــل  الـــتـــعـــاون  اســتــكــشــاف 

قضايا األمن الغذائي والزراعة والسياحة.
 وأصـــبـــحـــت الـــتـــحـــالـــفـــات والـــشـــراكـــات 
من  أهمية  أكثر  اإلستراتيجية  االقتصادية 
بسبب  اللحظة  هـــذه  فــي  مــضــى  وقـــت  أي 
جائحة  عن  الناتج  الكبير  العالمي  اإلغــالق 
الــتــوريــد  سلسلة  قــطــع  الــــذي   ،١٩- كــوفــيــد 
الــعــالــمــيــة. وتــقــدم مــالــيــزيــا حــوافــز عــديــدة 
سبيل  على  منها  الخارج  من  لالستثمارات 
المثال ال الحصر، معدل ضرائب ٠٪ لمدة 
قطاع  فــي  الــجــديــد  لالستثمار  ســنــوات   ١٠
التصنيع باستثمارات رأسمالية تتراوح بين 
٣٠٠ و٥٠٠ مليون رينجيت ماليزي، مع منح 
معدل ضرائب ٠٪ لمدة ١٥ عاًما لالستثمار 
الجديد في قطاع التصنيع مع استثمار رأس 
ماليزي.  رينجيت  مليون   ٥٠٠ فــوق  المال 
عمل  بيئة  للمستثمرين  ماليزيا  تقدم  كما 
الشروط  مــع  بالحياة  ونابضة  ديناميكية 
وتشمل  واألربـــاح.  للنمو  المثالية  األساسية 
البنية  ماليزيا  فــي  الرئيسية  الــقــوة  نــقــاط 
والــقــوى  والتكنولوجيا  المتطورة  التحتية 
الحكومية  والــســيــاســات  المنتجة  الــعــامــلــة 

الداعمة وعلى سبيل المثال ال الحصر، نما 
االقتصادية  للقوة  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
بنسبة ٤٫٣٪ عام ٢٠١٩، وبلغ معدل البطالة 

٣.٣٪ لنفس العام. 

شركات ماليزية 

العاملة  الماليزية  الشركات  عدد  كم    •
فـــي قــطــر، وهـــل تــتــوقــعــون زيــادتــهــا في 

السنوات المقبلة؟ 
الماليزية  الشركات  من  العديد  هناك   -

الــتــي شــاركــت فــي مــشــاريــع تــطــويــر البنية 
التحتية الحاسمة في قطر على مدى العقد 
الماضي، في حين أن العديد من الشركات 
إدارة  خــدمــات  فــي  حالًيا  تــشــارك  األخـــرى 
المرافق لمنشآت تشغيل المطارات والمباني 
الملحقة والضيافة. ونعمل بجد أيًضا لدعم 
 ٢٠٣٠ للرؤية  الوطنية  جهودها  فــي  قطر 
بطولة  ستجعل  التي  الجهود  إلى  باإلضافة 

كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر ناجحة.

مكافحة كورونا 

اختبار  الــبــلــدان  اجــتــاز  مــدى  أي  إلــى    •
كورونا، وتعزيز عالقاتهما وقدراتهما في 

مواجهة الوباء؟ 
 ١٩- كــوفــيــد  ـــا)  (كـــورون جــائــحــة  تعتبر   -

اختباًرا لقياداتنا واقتصاد دولنا. وأنا فخور 
هذا  اجتازتا  وقطر  ماليزيا  إن  أقــول  بــأن 
االخــتــبــار، وقـــد أظــهــرتــا مــثــاالً رائـــًعـــا على 
كيفية معالجة الوباء. إن انخفاض معدالت 
لبلداننا  التعافي  معدالت  وارتفاع  الوفيات 
المتمكنة  وقــيــادتــنــا  ــنــا  لــدول شـــهـــادة  هـــي 
تفسيراتي،  على  وبناًء  األزمــة.  هــذه  خــالل 
فإن ردي على سؤالك هو نعم، فالعالقات 
الــثــنــائــيــة بــيــن مــالــيــزيــا وقــطــر تــــزداد قــوة 

خالل أزمة كوفيد ١٩. 

عالقات الشعبين 

لتعزيز  أعــمــالــكــم  جـــدول  عــن  مـــاذا    •
ـــديـــن فــي  ـــل ـــب الــــعــــالقــــات بـــيـــن شـــعـــبـــي ال
وغيرها؟  والثقافة  التعليم  مثل  مجاالت 
الـــتـــعـــاون فـــي الــقــطــاع الــثــقــافــي من   -
ــا. إنــهــا مــنــصــة مــنــاســبــة لــزيــادة  ــن ــات ــوي أول
بين  الفجوة  وســد  الشعوب  بين  التواصل 
الــمــالــيــزيــيــن والـــقـــطـــريـــيـــن. لــقــد نــظــمــنــا 
مدى  على  الثقافية  الفعاليات  من  العديد 
هذه  وستستمر  الماضية.  القليلة  السنوات 
أن  بعد  القادمة  السنوات  فــي  الــمــبــادرات 
خــفــفــت الــحــكــومــة الــمــالــيــزيــة والــقــطــريــة 

السفر. قيود  من 
الذين  القطريين  الــطــالب  عــدد  كــم    •
يـــدرســـون فـــي مــالــيــزيــا وهـــل تــتــوقــع أن 

المستقبل؟ في  األرقام  هذه  تزداد 
ــلــدان بــنــشــاط لــلــتــعــاون في  ــب - ســعــى ال

ـــــر الــتــربــيــة  مـــجـــال الــتــعــلــيــم. وقـــــام وزي
قطر  إلــى  عمل  بــزيــارة  الــســابــق  والتعليم 
نــوفــمــبــر   ٢١ إلـــــى   ١٨ مــــن  ـــفـــتـــرة  ال فــــي 
الــعــالــمــي  الــقــمــة  مــؤتــمــر  لــحــضــور   ٢٠١٩
عقد  الذي   (WISE) التعليم  في  لالبتكار 
فـــي الـــدوحـــة. ونــاقــشــت قــطــر ومــالــيــزيــا 
المشترك  االهــتــمــام  ذات  الــقــضــايــا  أيــًضــا 
أغسطس  فــي  الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  قــطــاع  فــي 
لمجموعة  األول  اجتماعها  خــالل   ٢٠١٩
في  عقد  الــذي   (JWG) المشتركة  العمل 

كوااللمبور. 
وفــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، ال يـــــزال عــدد 
ومع  منخفًضا.  البلدين  كال  من  الطالب 
جامعة  مــع  بنشاط  ماليزيا  تعمل  ذلــك، 
وجامعات  خليفة  بن  حمد  وجامعة  قطر 
في  المستوى  رفيعة  وبريطانية  أمريكية 
قــطــر لـــزيـــادة عـــدد الــطــالب الــمــالــيــزيــيــن 
فـــي قــطــر بــمــا فـــي ذلـــك تـــبـــادل الــطــالب 
بــيــن الــجــامــعــات. وهــنــاك أيــًضــا عــدد من 
يعملون  الــذيــن  الماليزيين  األكــاديــمــيــيــن 

قطر. في  مختلفة  جامعات  في 

العـــالقات بيـن قطـــر وماليــزيا وثيـــقة وأخويــة
محمد شاهر القائم باألعمال الماليزي لـ [:

ــة  ــدوح ــال ب ــن  ــي ــزي ــي ــال ــم ال ـــة  ـــاي رع ـــي  ف ــر  ــط ق جـــهـــود  ــمــن  ــث ي الـــجـــديـــد  ــا  ــزي ــي ــال م وزراء  رئـــيـــس 

قطر وماليزيا 
اجتازتا اختبار 

كورونا وأظهرتا 
مثاالً رائعاً في 
مكافحة الوباء

ارتفاع معدالت 
التعافي 

وانخفاض 
الوفيات شهادة 

في التعامل مع 
الجائحة 

زيارات القادة 
شكلت قوة دفع 

جديدة لعالقات 
بلدينا في اآلونة 

األخيرة 

التجارة 
واالستثمار 

والتعليم 
والصحة مجاالت 
تحظى باهتمام 

مشترك 

المنطقة  ــي  ف لماليزيا  ــاري  ــج ت شــريــك  ـــع  راب كــأكــبــر  صــعــدت  قــطــر 
ــزي ــي ــال ــم - ال الـــقـــطـــري  لــلــتــعــاون  ــة  ــم ــه م ركـــيـــزة  ـــجـــارة  ـــت ال  

دول  أعـــلـــنـــت  وكـــــــــاالت:   - بـــروكـــســـل 

ـــصـــريـــح لــمــســاعــي  أوروبـــــيـــــة رفـــضـــهـــا ال

إســرائــيــل مــن أجـــل بــســط ســيــادتــهــا على 

االستيطانية  الــكــتــل  وكــافــة  األردن  غـــور 

فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة الــمــحــتــلــة مــدفــوعــة 

تصريحه  وفي  األمريكية.  السالم  بخطة 

لراديو جيش االحتالل، قال وزير التعاون 

إن  أكونيس  أوفــيــر  اإلســرائــيــلــي  اإلقليمي 

الضم سيحدث بالتأكيد في يوليو الجاري، 

لــكــن يــجــب أن يــتــم ذلــــك بــالــشــراكــة مع 

الواليات المتحدة.
بإلغاء  فلسطينيون  مسؤولون  هدد  كما 
حال  في  إسرائيل  مع  الثنائية  االتفاقات 
مضت قدما في عملية الضم، األمر الذي 

سيقوض بشكل كبير حل الدولتين.
وقـــد اعــتــبــر وزيـــر الــخــارجــيــة األلــمــانــي 
هايكو ماس أن الخطوة اإلسرائيلية تهدد 
اســتــقــرار الــشــرق األوســــط بــأكــمــلــه، فيما 
معارضته  عــن  األلماني  البرلمان  أعــرب 
الــقــويــة لــلــخــطــوة. وأكــــد الـــوزيـــر األلــمــانــي 
السالم  أن  بــالده  برلمان  في  كلمة  خــالل 
أحــاديــة  خــطــوات  عبر  تحقيقه  يمكن  ال 

الجانب.

رأس  على  القضية  بوضع  مــاس  وتعهد 
جـــدول أعــمــالــه، خــاصــة مــع تــولــي برلين 
 ٦ لمدة  الدورية  األوروبــي  االتحاد  رئاسة 
أشهر، وكذلك رئاسة مجلس األمن خالل 

يوليوالحالي.
على  إسرائيل  األلماني  الوزير  حث  كما 
إعادة النظر في خططها، قائال إنه ما زال 
المتاح  والــوقــت  الفرصة  استغالل  ممكنا 
إليـــجـــاد حـــل لـــألزمـــة قــبــل عــمــلــيــة الــضــم 

المحتملة.

بريطانيا: الضم خطوة للوراء

البريطاني  الـــوزراء  رئيس  قــال  بـــدوره، 
بوريس جونسون إن بالده لن تعترف بأي 
تــغــيــيــرات عــلــى حـــدود عـــام ١٩٦٧ مــا لم 

يوافق الفلسطينيون أيضا على ذلك.
يديعوت  صحيفة  نــشــرتــه  مــقــال  وفـــي 
جونسون  حـــذر  اإلســرائــيــلــيــة،  أحـــرونـــوت 
الخطوة،  تلك  على  اإلقـــدام  من  إسرائيل 
ـــــى تــحــقــيــق الــــعــــدالــــة لـــكـــل مــن  داعــــيــــا إل

اإلسرائيليين والفلسطينيين.
الـــضـــم  خــــطــــة  أن  جــــونــــســــون  ورأى 
إلى  خــطــوات  إسرائيل  ستعيد  المقترحة 
أحرزته  الــذي  التقدم  وستعّرض  الـــوراء، 

في تحسين العالقات مع العالمين العربي 
واإلسالمي للخطر.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن 
مصالح  مع  تتداخل  اإلسرائيلية  المصالح 

الشركاء العرب.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، أبـــــدى جــونــســون 
في  المتحدة  المملكة  لمساهمة  فــخــره 

ميالد إسرائيل بإعالن بلفور ١٩١٧.
فرنسا: مخالفة للقانون الدولي

وفـــي فــرنــســا، دعـــا الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون رئـــيـــس الـــــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي 

تنفيذ  عــن  التوقف  إلــى  نتنياهو  بنيامين 
الــخــطــة. وقــــال مـــاكـــرون فــي اتــصــال مع 
نتنياهو -بحسب بيان لإلليزيه- إن ضم أي 
أراٍض فلسطينية يعد أمرا مخالفا للقانون 
الــدولــي، ويــهــدد حــل الــدولــتــيــن وتحقيق 
الفلسطينيين  بــيــن  وعـــــادل  دائــــم  ســـالم 

واإلسرائيليين.

بروكسل تهدد بعقوبات

بتاريخ  الــبــرلــمــان  تبنى  بلجيكا،  وفـــي 
الحكومة  يحث  قـــرارا  الماضي  يونيو   ٢٦
اتخاذها  يمكن  تدابير  قائمة  إعــداد  على 

ـــيـــل فــــي حـــــال أقــــدمــــت عــلــى  ضــــد إســـرائ
تمرير  وجــــرى  فلسطينية  أراٍض  ضـــم 
الخضر  حزب  طرف  من  المقترح  القرار 
 ٣٩ امتنع  حين  فــي  صــوت،   ١٠١ بأغلبية 
ويحث  الــتــصــويــت.  عــن  بالبرلمان  عــضــوا 
القرار الحكومة البلجيكية على لعب دور 
والمتعدد  األوروبــي  المستوى  على  قيادي 
بالتدابير  قائمة  وضع  أجل  من  األطــراف 
تتناسب  بطريقة  للرد  الفعالة،  المضادة 
لــألراضــي  إسرائيلية  ضــم  خــطــوة  أي  مــع 

الفلسطينية المحتلة.

ألف  مــن  أكــثــر  أدان  أخــــرى،  جهة  مــن 

برلماني أوروبي في رسالة مشتركة خطة 

الضم اإلسرائيلية ألجزاء من الضفة الغربية 

المحتلة. وحثت الرسالة الزعماء األوروبيين 

على وقف الخطة المقترحة وحفظ آفاق 

عن  البرلمانيون  وأعـــرب  الــدولــتــيــن.  حــل 

الخارجية  السياسة  مسؤول  بيان  دعمهم 

لــالتــحــاد األوروبــــــي جــوزيــب بــوريــل الــذي 

حذر من أن الضم ال يمكن أن يمر دون 

من  عضوا   ١٠٨٠ الرسالة  ووّقــع  اعتراض. 

الجمعيات الوطنية والبرلمان األوروبي من 

كافة الدول األوروبية.

إســـرائـــيـــل  ـــخـــطـــوات  ل ال  الـــفـــاتـــيـــكـــان: 
األحادية

 وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، جــــدد الــفــاتــيــكــان 
رفضه خطة الضم، واعتبر أن اإلجراءات 
أن  يمكنها  الــجــانــب  أحــاديــة  اإلســرائــيــلــيــة 
تــــؤدي إلـــى تــفــاقــم الـــوضـــع الــحــســاس في 
خارجية  وزيــر  وأعــرب  األوســـط.  الشرق 
في  بارولين  بيترو  الكاردينال  الفاتيكان 
من  القلق  عن  الماضي  األربعاء  يوم  بيان 
السالم  مباحثات  اإلجــراء  هذا  يعرض  أن 
بين اإلسرائيليين والفلسطينيين للخطر.

الفاتيكان  بــابــا  أكـــد  ســابــق،  بــيــان  وفـــي 
فـــرانـــشـــيـــســـكـــو عـــلـــى أحـــقـــيـــة الـــدولـــتـــيـــن 
اإلســرائــيــلــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــوجــود 
والـــعـــيـــش بـــســـالم وأمـــــــان داخــــــل حــــدود 

معترف بها دوليا.

وكان نتنياهو قد أعلن أن عملية الضم 

يوليو الجاري، لكن خالفات  ستبدأ في ١ 

إســرائــيــلــيــة داخــلــيــة، وعـــدم الــتــوصــل إلــى 

تفاهمات مع اإلدارة األمريكية حاال دون 

إلــى  فلسطينية  تــقــديــرات  وتــشــيــر  ذلــــك. 

من   ٪٣٠ من  أكثر  إلــى  سيصل  الضم  أن 

مساحة الضفة المحتلة.

أوروبا تتحد ضد خطة الضم اإلسرائيلية لألراضي الفلسطينية
اعتبرت الخطوة تهديداً الستقرار الشرق األوسط بأكمله

حوار - إبراهيم بدوي:

أكـــد الــســيــد مــحــمــد شــاهــر صــابــر الـــديـــن الــقــائــم بــاألعــمــال 
بالسفارة الماليزية بدولة قطر، أن العالقات بين قطر وماليزيا 
وثيقة وأخوية، وتستمر في مسارها التصاعدي مع تولي دولة 
السيد محيي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا الجديد لمنصبه 

مؤخرا. 
المتبادلة  الزيارات  إن  مع [  بُعد  عن  حوار  في  وقال 
القطرية  للعالقات  جديدة  دفع  قوة  شكلت  البلدين  قادة  بين 
أفضل  بشكل  لالستفادة  مهمة  فرصا  أتاحت  فيما  الماليزية 

المشترك  االهتمام  مجاالت  في  القائمة  التكامل  أوجــه  من 
والتعليم  التحتية،  والبنية  واالستثمار،  التجارة  ذلك  في  بما 

والقضائي. القانوني  والتعاون  والصحة،  العالي، 
ونوه بإشادة دولة رئيس وزراء ماليزيا الجديد محيي الدين 
الماضي،  أبريل  السمو  صاحب  مع  هاتفي  اتصال  في  ياسين 
بالدوحة  الماليزيين  رعــايــة  فــي  قطر  دولــة  لجهود  وتــقــديــره 
وتــقــديــم الـــدعـــم الــطــبــي لــهــم خـــالل جــائــحــة كـــورونـــا وتــعــامــل 

الحكومة القطرية الفعال مع األزمة. 
اجتازتا  وماليزيا  قطر  أن  الماليزي  باألعمال  القائم  وأكــد 

بارتفاع  الوباء  مكافحة  في  رائًعا  مثاًال  وأظهرتا  كورونا  اختبار 
معدالت التعافي وانخفاض الوفيات. 

شريك  رابــع  كأكبر  قطر  صعود  إلى  آخر  سياق  في  وأشــار 
أن  عــلــى  مــشــدًدا   ٢٠١٩ عــام  المنطقة  فــي  لــمــالــيــزيــا  تــجــاري 
فيما  الــمــالــيــزي   - الــقــطــري  لــلــتــعــاون  مهمة  ركــيــزة  الــتــجــارة 
البنية  مشاريع  في  الماليزية  الشركات  من  العديد  شاركت 
مع  الــمــاضــي،  الــعــقــد  مــدى  عــلــى  قــطــر  فــي  الــكــبــرى  التحتية 
مستوى  على  شعبيهما  بين  العالقات  تعزيز  البلدين  مواصلة 
التالية:  السطور  في  التفاصيل  من  وغيرها  والثقافة  التعليم 
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فنون وثقافة

الدوحة - أشرف مصطفى:

أســـــدل الـــســـتـــار أمــــس عــلــى فــعــالــيــات 
الــنــســخــة الــثــانــيــة مـــن مــهــرجــان األلــــوان 
ــــــذي أقــيــم  الــــدولــــي لـــــذوي اإلعــــاقــــة وال
ــعــد تــحــت شــعــار «تــمــيــز»، وذلـــك  عـــن بُ
العالمي  الدوحة  مركز  بين  ما  بالتعاون 
والشبكة  الــخــاصــة،  االحــتــيــاجــات  لـــذوي 
منصة  المجتمعية،  للمسؤولية  اإلقليمية 
وملتقى  التطوعي،  للعمل  الدولية  بيفول 
المبدعين العرب في تركيا، وشارك في 
المهرجان الذي استمر على مدار يومين 
عربية  دولــة   ٢١ مــن  وفنانة  فناناً   ٢٥١

موهوبين  وبمشاركة  أجنبية،  دول  و٧ 
بصرية،  «سمعية،  اإلعــاقــات  جميع  من 
من  وكــذلــك  ذهــنــيــة»،  حــركــيــة،  حسية، 
جميع األعمار، حيث لم يتعد عمر أصغر 
أكبر  كـــان  فيما  ســنــوات،  عــشــر  مــشــارك 

مشارك ٦٥ سنة.
مــــن جـــانـــبـــهـــا أكــــــدت الــــدكــــتــــورة هــال 
الــســعــيــد مــركــز الـــدوحـــة الــعــالــمــي لــذوي 
االحتياجات الخاصة، أن هذا المهرجان 
الذي تحتضنه قطر يُعد األول من نوعه 
فـــي الـــعـــالـــم بــتــضــمــنــه أعــــمــــاالً لــمــواهــب 
األشـــخـــاص ذوي اإلعـــاقـــة عــبــر مــعــرض 
الــراهــن،  الــوضــع  مــع  يتماشى  افــتــراضــي 

حققه  الــذي  النجاح  بعد  أنــه  إلــى  منوهة 
مهرجان األلوان لألشخاص ذوي اإلعاقة 
بــنــســخــتــه األولـــــى عــلــى مــســتــوى الــوطــن 
الــعــربــي جــــاءت فــكــرة الــنــســخــة الــثــانــيــة 
أكبر  الستقطاب  تهدف  عالمية  لتكون 
جميع  من  والفنانات  الفنانين  من  عــدد 
أنحاء العالم من ذوي اإلعاقة في عرس 
ــيــْز) على  ــَم ثــقــافــي دولـــي تــحــت شــعــار (تَ
موقع افتراضي. كما قدمت د. هال تحية 
من  وموهوب  مبدع  شخص  لكل  إجالل 
المجتمع  معوقات  تحدى  اإلعــاقــة  ذوي 

واستطاع أن يحقق حلمه بتميزه.
ألعمال  معرضاً  الحفل  برنامج  وشمل 

الــُمــشــاركــيــن إلـــى جــانــب حــلــقــة نــقــاشــّيــة 
بــعــنــوان «تــمــيــز» لــمــنــاقــشــة مــخــرجــات 
مــهــرجــان األلــــــوان الـــثـــانـــي، بــاســتــضــافــة 
عــدة  مــن  والــفــن  بالتربية  ُمتخصصين 
دول، وفي نهاية المهرجان الذي اختتم 
لتنص  المهرجان  توصيات  جــاءت  أمس 
على ضرورة االستمرار بتنظيم مهرجان 
أكبر  واستقطاب  دوري  وبشكل  األلــوان 
والموهوبين  الفنانين  مــن  ممكن  عــدد 
مــن األشــخــاص ذوي اإلعــاقــة مــن أنحاء 
الـــعـــالـــم، مـــع تـــعـــدد مـــجـــاالت الــمــوهــبــة 
ونشر  تعميم  ضــرورة  وكذلك  واإلبــداع، 
الــمــعــلــومــات الــمــتــعــلــقــة بــهــذا الــمــهــرجــان 

اإلعـــاقـــة  ذوي  مــــن  الـــفـــنـــانـــيـــن  وإبــــــــراز 
الــمــشــاركــيــن بــهــذه الــنــســخــة، والــتــعــريــف 
ـــخـــاص  ـــــــــــداع ال ـــمـــوهـــبـــة واإلب ـــمـــوقـــع ال ب
اإلعــاقــة  ذوي  األشــخــاص  مــن  بالفنانين 
بــاعــتــبــاره الــفــضــاء الــمــفــتــوح والــمــســاحــة 
المتاحة لبناء وتصميم المعرض الخاص 
على  التأكيد  مع  الموقع  داخل  فنان  لكل 
من  المجتمعية  والــشــراكــة  األســـرة  دور 
التي  والــنــدوات  العمل  ورش  عقد  خــالل 
الممارسات  تنفيذ  في  األسرة  دور  تعزز 
على الدور الذي  الدامجة، والتأكيد أيضاً 
المختلفة  بأشكالها  اإلعالم  وسائل  تلعبه 
فـــي نــشــر ثــقــافــة تــحــفــيــز الــمــوهــبــة لــدى 

عــن  فـــضـــًال  اإلعــــاقــــة،  ذوي  األشــــخــــاص 
والدراسات  البحوث  أهمية  على  التأكيد 
واإلبــداع  الموهبة  جانب  على  تركز  التي 
لدى األشخاص ذوي اإلعاقة، مع تقنين 
أدوات كشف وتعّرف مناسبة لكل إعاقة 
وضـــرورة  واإلبــــداع،  الموهبة  الكــتــشــاف 
اإلعاقة  ذوي  فئات  أفــراد  مقارنة  عــدم 
اآلخرين،  بالموهوبين  الموهبة  أصحاب 
خاصة  معايير  هــنــاك  تــكــون  أن  بــد  فــال 
اإلبداعية  الطاقات  ودعــم  ورعاية  بهم، 
اإلعـــاقـــة  ذوي  لـــألشـــخـــاص  الـــمـــتـــنـــوعـــة 
وعــربــيــاً  مــحــلــيــاً  للمنافسة  يــؤهــلــهــم  بــمــا 

وعالمياً.

«مهرجان األلوان» يستقطب ذوي اإلعاقة المبدعين
أقيمت نسخته الدولية الثانية تحت شعار «تميز»

الدوحة- [: يحظي برنامج «عن 
ــعــد» الـــذي أطــلــقــتــه صـــوت الــخــلــيــج قبل  بُ
أيـــام بــأصــداء واســعــة وتــفــاعــل كــبــيــر من 
المستمعين من داخل وخارج الدولة عبر 
حيث  االجتماعي.  التواصل  وسائل  جميع 
إعالمي  محتوى  بتقديم  البرنامج  يهتم 
رغبات  ويلبي  الجمهور،  وذائقة  يتناسب 
التركيز  مــع  الــعــمــريــة،  الــشــرائــح  مختلف 
المستمعين  تهم  الــتــي  الــمــوضــوعــات  على 
التفاعل.  هذا  وراء  وكان  الشباب  فئة  من 
وهــم  المستمعين  الــبــرنــامــج  يــرافــق  كــمــا 
مــتــوجــهــون إلـــى مــنــازلــهــم فــي جــو مفعم 
بــالــنــشــاط والـــمـــرح، ويــنــقــلــهــم إلـــى عــوالــم 

إذ  طويل،  عمل  يوم  بعد  المتنوعة  الحياة 
واقع  من  مواضيع  ليطرح  فقراته  تتنوع 
التواصل  مشاهير  (تــأثــيــر  مثل  المجتمع 
االجـــتـــمـــاعـــي، اإلشــــاعــــات حــــول فــيــروس 
الصيف  فعاليات  التصوير،  هوس  كورونا، 
االفـــتـــراضـــيـــة) وغـــيـــرهـــا. يـــشـــار إلــــى أن 
البرنامج من إعداد وتقديم المذيعة رجاء 
سلمان التي تقدمه بالفعل (عن بعد) من 
نعمة  المذيعة  االســتــوديــو  ومــن  منزلها، 
رياض، وشارك في التقديم هذا األسبوع 
اإلعـــداد  فــي  وتــشــارك  الــحــمــادي،  محمد 
الزميلة مها الزامل، وإشراف عبد السالم 

جاد اهللا.

تفاعل جماهيري 
مع برنامج «عن بُعد» 

من أستوديو البرنامج

حمد  الشيخ  جائزة  تعقد   :] الدوحة- 
من  السادسة  في  الدولي  والتفاهم  للترجمة 
مساء اليوم، ندوة حول واقع وآفاق الترجمة 
بث  في  العربية،  اللغة  وإلى  من  نيجيريا  في 
فيسبوك،   على  الجائزة  حساب  عبر  مباشر 
ــمــتــخــصــصــيــن فــي  بـــمـــشـــاركـــة نـــخـــبـــة مــــن ال
بالحديث  سيقومون  الذين  الترجمة  مجاالت 
التي  واإلشكاليات  المحاور  من  العديد  حول 
ومن  نيجيريا،  فــي  الترجمة  حــركــة  تخص 
المناقشة  ويــجــري  الــلــقــاء  يــديــر  أن  الــمــقــرر 
ـــعـــامـــة الــــدكــــتــــور جـــهـــاد الـــشـــعـــيـــبـــي أســـتـــاذ  ال

األردنية. الجامعة  في  اللغويات 
محمد  الدكتور  حديث  الندوة  وتتضمن   
والجهود  الترجمة  تــاريــخ  حــول  عمر  األول 
الدكتور  سيقدم  كما  نيجيريا،  في  المحلية 
حول  إحصائية  قــراءة  إمــام  سليمان  يــهــوذا 

الهوسا،  بلغة  العربية  وإلى  من  المترجمات 
المنتظرة  المحاضرة  خالل  التطرق  وسيتم 
إلـــى تــجــربــة شــخــصــيــة لــمــتــرجــم نــيــجــيــري، 
صالح  سيقدمها  بحثية  ورقــة  خــالل  وذلــك 
أبـــوبـــكـــر كــــــورا، إلــــى جـــانـــب ورقـــــة أخــــرى 
ــعــنــوان الــمــعــوقــات أمــــام جــهــود الــتــرجــمــة  ب
مـــن وإلــــى الــعــربــيــة فـــي نــيــجــيــريــا لــلــدكــتــور 
ستتحدث  فيما  محمد،  الباقي  عبد  الخضر 
الـــــدكـــــتـــــورة حــــنــــان الــــفــــيــــاض الـــمـــســـتـــشـــارة 
اإلعــالمــيــة لــجــائــزة الــشــيــخ حــمــد لــلــتــرجــمــة 
فلسفة  حـــول  قــطــر  بــجــامــعــة  الــلــغــة  وأســتــاذ 
الـــجـــائـــزة وأهـــدافـــهـــا وشـــروطـــهـــا وقــيــمــتــهــا 
الـــمـــالـــيـــة، وســـيـــتـــم فــــي الـــنـــهـــايـــة فـــتـــح بـــاب 
أكبر  لــرصــد  الــنــدوة  مــتــابــعــي  مــع  الــمــنــاقــشــة 
والمحاور  اإلشكاليات  إزاء  اآلراء  مــن  عــدد 

طرحها. سيتم  التي 

«حمد للترجمة» تــواصـــل
مبـــادراتـــها التــفاعليـــة 

المتحدثون خالل الندوة

أحمد المالكي

فتيات  ملتقى  يقدم   :] الدوحة- 
والرياضة  الثقافة  لــــوزارة  التابع  الكعبان 
والــذي  مميزة»،  «إعالمية  برنامج  اليوم 
الموهوبات  على  الضوء  تسليط  إلى  يهدف 
فــي مــجــال اإلعـــــالم، وذلـــك خـــالل ورشــة 
والذي  المالكي،  أحمد  إشــراف  تحت  تقام 
سيتيح الفرصة أمام الموهوبات الكتشاف 

قـــدراتـــهـــن، وتـــقـــام الــفــعــالــيــة تــحــت شــعــار 
ومن  ثــقــة»،  بكل  الكاميرا  أمــام  «تحدثي 
الساعة  تمام  في  الجلسة  تبدأ  أن  المزمع 
منصة  عبر  عــصــراً  الــرابــعــة  وحــتــى  الثانية 
ضمن  وذلـــك  االنــســتــجــرام،  على  الملتقى 
جهوده التي يبذلها إيماناً بضرورة المشاركة 
إطــالق  تــم  اإلطــــار  هــذا  المجتمعية، وفــي 

حزمة من األنشطة التفاعلية المتنوعة في 
الصيف عبر منصات التواصل االجتماعي، 
حيث ُوضعت خطة جديدة معتمدة بشكل 
بعد،  عــن  اإللــكــتــرونــي  الــتــواصــل  على  كلي 
ويعكف الملتقى على تكثيف تلك األنشطة 
والتي  المتنوعة  الفعاليات  مــن  عــدد  عبر 

تنتمي إلى كل المجاالت.

«إعالمية مميزة» بملتقى فتيات الكعبان  

معهد  يستعد   :] الدوحة- 
سلسلة  إلطــــالق  لــإلعــالم  الــجــزيــرة 
بــعــنــوان «الــصــوت  مــصــورة  تعليمية 
الجحوشي  سالم  يقدمها  واإللقاء»، 
أحد خبراء معهد الجزيرة لإلعالم، 
وألن الــصــوت ركــيــزة أســاســيــة من 
وألن  الـــصـــحـــفـــي،  الـــعـــمـــل  ركــــائــــز 
اإلعــالم  وسائل  تبثها  التي  الرسائل 
يــــكــــون الـــــصـــــوت أحــــــد مـــكـــونـــاتـــهـــا 
خالل  مــن  المعهد  يــركــز  الرئيسة، 
الــصــوت  ضــبــط  عــلــى  السلسلة  هـــذه 

والتحكم فيه.
في  العاملين  السلسلة  وتستهدُف 

الــمــجــال الــصــوتــي الـــذيـــن يـــدركـــون 
أهــمــيــة امـــتـــالك مــــهــــارات الــصــوت 
التعرف  إلــى  ويــحــتــاجــون  واإللـــقـــاء، 
عــلــى قــدراتــهــم الــصــوتــيــة، وكــذلــك 
واإلذاعــــة  الــتــلــفــزيــون  فــي  العاملين 
ومــنــصــات الــبــودكــاســت ولــيــس ذلك 
فــحــســب بـــل الــمــعــلــمــيــن والــخــطــبــاء 
والــمــدربــيــن أيـــضـــاً. إن كـــل إنــســان 
يــنــبــغــي لــــه الــــوقــــوف عـــلـــى مــنــاطــق 
لتقويتها،  والضعف  صوته  في  القوة 

لضمان تواصل فعال مع اآلخرين.
مـــن جــهــة أخـــــرى نــظــم الــمــعــهــد 
«سفراء  التطوعية  مبادرته  ضمن 

مـــهـــارات  عــــن  دورة  الــــجــــزيــــرة»، 
الـــتـــقـــديـــم الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، قــدمــهــا 
ونظمت  كــريــشــان.  محمد  الــزمــيــل 
الصحفيين  جمعية  مــع  بــالــتــعــاون 
الــُعــمــانــيــة. وشــــارك فــيــهــا عـــدد من 
جميع  من  والصحفيين  الُمراسلين 
المشاركون  وتلقى  السلطنة.  أرجــاء 
فــــي الــــــــدورة الــمــنــظــمــة عــــن بــعــد، 
أساسيات  عــن  ومعلومات  مــعــارف 
التعريف  تشمل  التلفزيوني  التقديم 
باألستوديو وغرفة األخبار، وعالقة 
والفني،  التحريري  بالطاقم  المذيع 
وأهمية  التلفزيوني،  الُمقّدم  ودور 

اإللـــقـــاء وتــركــيــز الـــصـــوت، وإجــــادة 
الــحــوار والــســيــطــرة على الــمــوضــوع، 
والتحكم في لغة الجسد واالستعداد 
للطوارئ، والتعامل مع القارئ اآللي 
والــســمــاعــة، والــعــالقــة بــيــن الــمــذيــع 
المهارات  مــن  وغيرها  والــمــخــرج، 
التطبيقية التي ال غنى للمذيع اليوم 
عنها.  يذكر أن المعهد سينظم خالل 
الـــدورات  مــن  عـــدداً  المقبلة  الفترة 
ضــمــن مــــبــــادرة ســـفـــراء الــجــزيــرة 
الصحفيين  جمعية  مــع  وبــالــتــعــاون 
العمانيين، تتناول مجاالت إعالمية 

مختلفة.

«الصوت واإللقاء».. سلسلة جديدة لمعهد الجزيرة 

جانب من الجلسات المصاحبة للمعرض
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قــــّدم   :]  - الـــــدوحـــــة 
للمؤلفين  الــقــطــري  الــمــلــتــقــى 
ضــمــن حــمــلــة «أطـــلـــق فــكــرك 
بــقــلــمــك»، مــحــاضــرة جــديــدة 
ــــوان «تـــمـــكـــيـــن الـــــمـــــرأة  ــــعــــن ب
ــــمــــنــــاصــــب الــــــقــــــيــــــاديــــــة»،  لــــل
ـــصـــاري،  ــلــدكــتــورة بــثــيــنــة األن ل
حـــيـــث اســتــهــلــت مــحــاضــرتــهــا 
ــاريــخــيــة عـــن بــدايــة  بــلــمــحــة ت
الــمــطــالــبــة بــتــمــكــيــن الـــمـــرأة، 
مــوضــحــة أن بــدايــة االهــتــمــام 
وبــدور  الجديد  المفهوم  بهذا 
الـــمـــرأة بـــدأ عــالــمــيــاً فــي الــربــع 
العشرين،  الــقــرن  مــن  األخــيــر 
أمـــا بــالــنــســبــة لـــلـــدول الــعــربــيــة 
في  الموضوع   هــذا  طــرح  فبدأ 
بالتزامن  األخــيــريــن  العقدين 
مـــع الـــتـــطـــورات الــتــكــنــولــوجــيــة 
الحديث  بــدأ  حيث  والتقنية، 
تنمية  فـــي  الــــمــــرأة  دور  عـــن 
مشاركتها  خالل  من  المجتمع 
فـــي ســــوق الــعــمــل الســيــمــا أنــه 
مجال  في  مشاركات  لها  كــان 
والمجاالت  المستدامة  التنمية 
الــخــيــريــة والـــتـــطـــوعـــيـــة، وهــو 
مــــا جــعــلــهــا جــــاهــــزة لـــدخـــول 
أن  مبينة  الــســيــاســة،  مــعــتــرك 
لظهور النفط والغاز في الدول 
العربية دوراً كبيراً في مساندة 
طموح المرأة في المشاركة في 

الحياة العامة.
ـــــصـــــاري أن  واعــــتــــبــــرت األن
رؤية قطر ٢٠٣٠ كان لها دور 

كبير في ضمان تمكين المرأة 

شوطاً  قطعت  حيث  القطرية، 

االقتصادية  النهضة  في  كبيراً 

واالجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة 

وتقلدت العديد من القطريات 

مــنــاصــب هـــامـــة فـــي الــصــحــة 

الشورى  ومجلس  والخارجية 

في  مشاركتها  نسبة  إن  حتى 

مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات وصــلــت 

الصادرة  التقارير  حسب   ٪٣٠

والرصد  التخطيط  جهاز  عن 

هناك  إلى  ٢٠١٩،مشيرة  لسنة 

تتميز  بالمرأة  خاصة  صفات 

المرونة  وهــي  الرجل  عن  بها 

وإشـــــــراك مــخــتــلــف األطـــــراف 

فــي اتــخــاذ الــقــرار فهي  ليست 

جــامــدة بــل مــبــدعــة ومــجــددة  

إضـــافـــة إلــــى تــفــهــمــهــا لــفــريــق 

ـــــــــــدت ضـــــــرورة  الــــعــــمــــل، وأّك

فن  من  القائدة  المرأة  تمكن 

الخطابة واإلقناع. 

المساعدة  العوامل  وعــددت 

للمناصب  الـــمـــرأة  تــقــلــد  عــلــى 

الوعي  وجـــود  أهمها  القيادية 

تفعيل  بـــضـــرورة  الــمــجــتــمــعــي 

تقلد  مـــن  وتــمــكــيــنــهــا  الـــمـــرأة 

الـــمـــنـــاصـــب الـــقـــيـــاديـــة وتـــوفـــر 

ـــــمـــــاعـــــي مـــن  الـــــــدعـــــــم االجـــــت

السيما  والمجتمع،  الــمــدرســة 

العائلة لتكون شخصية قيادية 

قـــــادرة عــلــى تــقــلــد الــمــنــاصــب 

المعوقات  وحـــددت  القيادية، 

الــمــرأة  تمكين  مــن  تحد  الــتــي 

لــــتــــقــــلــــد الـــــمـــــنـــــاصـــــب حـــســـب 

الـــدراســـات الــتــي أجــريــت سنة 

نسبة  أن  أثــبــتــت  والــتــي   ٢٠١٣

مرتبطة  المعوقات  من   ٪  ٦٥

إن  حيث  االجتماعية،  بالبيئة 

صناع القرار ال يشجعون المرأة 

للوصول لبعض المناصب، كما 

أن بعض التشريعات في الدول 

ال تنصف المرأة و ال تساعدها 

صنع  في  الرجل  مشاركة  على 

القرار وأيضاً بعض المعتقدات 

يُعرف  بــات  مــا  وهــو  الدينية، 

بـــالـــحـــاجـــز الــــزجــــاجــــي الــــذي 

تــنــاولــه الــعــديــد مـــن الــبــحــوث 

والدراسات في هذا المجال.

ختـــام سلسلة محــاضرات تمـكين المرأة
ضمن حملة «أطلق فكرك بقلمك»

د. بثينة األنصاري

أعـــلـــنـــت قـــنـــاة «تـــــي آر 
مسلسل  إنــتــاج  عــن  تـــي١» 
ــقــائــد  عــــن قـــصـــة حـــيـــاة ال
األشـــــهـــــر فـــــي الـــبـــحـــريـــة 
الــعــثــمــانــيــة «خـــيـــر الــديــن 
ـــــــــروس»، يــــتــــنــــاول  ـــــــــرب ب
ـــتـــصـــارات الـــقـــائـــد الـــذي  ان
قيادته:  فترة  على  أطلق 
للبحرية  الــذهــبــي  العصر 
رسمياً  وأعــلــن  العثمانية. 
التركي  الممثل  قيام  عــن 
تــشــاتــاي أولـــوســـوي بـــدور 
الــــــقــــــائــــــد خـــــيـــــر الـــــديـــــن 
بـــــربـــــروس، لــكــنــه غــــادر 
بسبب  الفني  العمل  أســرة 
فيروس  انتشار  تــداعــيــات 
إلـــى  أدت  الـــتـــي  كــــورونــــا 
ـــجـــدول الــزمــنــي  تــغــيــيــر ال
وبالرغم  وتأجيله.  للعمل 
مــن عــدم ظــهــور أي بيان 
فــإن  اآلن،  حــتــى  رســـمـــي 
صحيفة «تقويم» التركية 
أعــــلــــنــــت عـــــن احـــتـــمـــالـــيـــة 
التركي  بالممثل  استبداله 
إنــجــيــن ألــتــان دوزيـــاتـــان، 
الـــــمـــــعـــــروف بــشــخــصــيــة 
أرطــــغــــرل فــــي الــمــســلــســل 
الــتــركــي الــشــهــيــر «قــيــامــة 
أرطــــغــــرل»، وهــــو الــخــبــر 
الــــــذي لـــقـــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
لقاء  بعد  خاصة  الحفاوة، 

المسلسل.  بمنتج  إنــجــيــن 
ـــســـل مـــــن إنــــتــــاج  ـــمـــســـل وال
فــيــلــم»  إس  «إي  شـــركـــة 
الـــتـــركـــيـــة، وتـــــم اإلعـــــالن 
ــــــدء تــــصــــويــــره فــي  عـــــن ب
حالة  فــي  الــجــاري،  يوليو 
تغييرات  أي  حدوث  عدم 
طــــارئــــة بــســبــب كــــورونــــا. 
يُشار إلى أن المسلسل من 
بيراديرلر،  تايالن  إخراج 
جونيت  مـــن:  كــل  وكــتــابــة 
أيـــســـان، وهـــو أحـــد كــتــاب 

الذئاب»،  «وادي  مسلسل 
ومن  أكسونجور،  وأوزان 
أعماله مسلسل «الحفرة» 
أيــضــاً،  الــذئــاب»  و»وادي 
أيــاز.  أوز  الكاتب  وأخــيــراً 
طــاقــم  أن  مـــن  وبــالــرغــم 
العمل لم يكتمل بعد، فإنه 
مشاركة  عــن  اإلعـــالن  تــم 
ــتــركــيــتــيــن  الـــنـــجـــمـــتـــيـــن ال
وألينا  عبداهللا  زينب  فرح 
الــبــطــولــة  أدوار  فـــي  بــــوز 

بالمسلسل.

«بربـــروس».. جديـد الدراما 
التاريخـــــية التركـــية

«شؤون الموسيقى» يطلق أولى حفالته التفاعلية
بهدف إثراء الساحة الغنائية المحلية

مــركــز  يــحــيــي   :]  - الــــدوحــــة 
الثقافة  لــوزارة  التابع  الموسيقى  شؤون 
والــريــاضــة، حــفــالً غــنــائــيــاً تــحــت شعار 
بمشاركة  الــشــعــوب»  لــغــة  «الــمــوســيــقــى 
الفنانة أصيل هميم، وذلك يوم الجمعة 
المقبل على قناة المركز على اليوتيوب، 
سلسلة  ضمن  الحفل  هــذا  يــأتــي  حيث 
من الفعاليات التي يعكف المركز على 
الــتــحــضــيــر لــهــا بــغــرض إثـــــراء الــســاحــة 
الفنية،  االستمرارية  ومواصلة  الغنائية 
الداعية  االحترازية  اإلجـــراءات  ظل  في 
مكافحة  أجــل  مــن  التجمعات  لتجنب 
تفشي فيروس كورونا. وفي هذا السياق 

المركز  مدير  السالم  خالد  الفنان  أّكــد 
ضمن  تـــأتـــي  الــمــنــتــظــرة  الــفــعــالــيــة  أن 
جــهــود الــمــركــز خــالل الــفــتــرة األخــيــرة 
الســـتـــمـــرار الـــحـــراك الــمــوســيــقــي رغــم 
أزمة كورونا بتوفير العديد من البدائل، 
وشكل  لتوجه  انطالق  نقطة  تمثل  كما 
بما  الحفالت  إقامة  طريقة  في  جديد 
منوهاً  الحالية،  المرحلة  مــع  يتناسب 
إلى أنه على الرغم من حاجة الحفالت 
الحي،  الجماهيري  للحضور  الغنائية 
إال أن البحث عن بدائل تعد من طبائع 
الــراغــبــيــن فـــي االســـتـــمـــراريـــة وتــعــدي 
العقبات، وفي هذا اإلطــار أكد على أن 

إقامة العديد من  المركز يدرس حالياً 
مع  تتناسب  الــتــي  الفنية  الــمــشــروعــات 
التأسيس  مــع  الــحــالــيــة،  الــفــتــرة  طبيعة 
يقوم  حيث  كـــورونـــا،  بعد  مــا  لمرحلة 
بعمل دراسات تتيح له إقامة ما يناسب 
المياه  ويــحــرك  الــمــتــغــيــرة،  الـــظـــروف 
الراكدة الناتجة عما حاق بالساحة الفنية 
من تأثيرات نتيجة كورونا، وأوضح أن 
 ١٠ حــوالــي  سيتضمن  المنتظر  الحفل 
أغنيات من روائع الفنانة أصيل هميم، 
على  البرنامج  احتواء  على  الحرص  مع 

أغنيتها الجديد «كل شيء».
«الموسيقى  الفعالية  شــعــار  وحـــول 

لــغــة الـــشـــعـــوب» أكــــد الــســالــم عــلــى أن 
ـــدأ الـــتـــعـــامـــل مــع  الـــمـــركـــز يــنــتــهــج مـــب
عالمية  رفيعة  بلغة  الجمهور  مشاعر 
وهــي  الــبــشــر  كــل  يفهمها  أن  يستطيع 
على أن جائحة  لغة الموسيقى، مؤكداً 
بعد  اإلنسانية  وحــدت  العالمية  كورونا 
أن جعلتهم يشعرون بنفس اآلالم كما 
التحديات،  ذات  جميعاً  لديهم  ولــدت 
ودفعتهم لإلحساس بأنهم داخل خندق 
واحد، وأضاف: لعل التكنولوجيا كانت 
من أبرز األسباب التي ساعدت في هذه 
للمسافات،  بتقريبها  اإلنسانية  الوحدة 
عليها  نعتمد  جعلنا  الـــذي  األمـــر  وهـــو 

األخــيــرة  المرحلة  خــالل  خططنا  فــي 
في فعالياتنا ومسابقتنا وأنشطتنا التي 
عــن القيام  ــعــد، فــضــالً  أقــمــنــاهــا عــن بُ
بتجهيز سلسلة من الحفالت التي تتبع 
أسلوب البث المباشر مع االعتماد على 
الــتــفــاعــل الــجــمــاهــيــري الــمــوجــود على 
منصات التواصل االجتماعي، علماً بأن 
اكتساب  مــن  سيمكننا  األســلــوب  ذلــك 
جمهور عريض للمركز يتخطى حدود 
المكان بالتواصل والتفاعل مع اإلنسانية 
والوصول  اإلنترنت  عبر  عامة  بصورة 
حول  بعيدة  أمــاكــن  إلــى  الشعوب  بلغة 

العالم.
أرشيفية من فعاليات مركز شؤون الموسيقى

الدوحة - هيثم األشقر:

 تــعــرض مــؤســســة الــدوحــة 
«فيلم  مبادرة  ضمن  لألفالم 
قصير كل أسبوع» عبر قناتها 
فيلم  يوتيوب،  على  الرسمّية 
القطرية  للُمخرجة  «كشته» 
وهـــو  ثـــــانـــــي،  آل  الــــجــــوهــــرة 
منحة  عــلــى  الــحــاصــل  الــفــيــلــم 
صــــنــــدوق الـــفـــيـــلـــم الـــقـــطـــري 
 ،٢٠١٥ لـــدورة الــخــريــف عــام 
وهــــــو فـــيـــلـــم روائـــــــــي قــصــيــر 
يعّلم  رجل  حول  أحداثه  تدور 
الــمــطــاردة  الصغيرين  ولــديــه 
الصحراء  هـــدوء  فــي  والــصــيــد 
اإلحباط  يــؤدي  فيما  الجميل. 
إلـــــى صــــــراع غـــيـــر مـــــؤذ بــيــن 
مباالتهما  ال  لكن  الشقيقين، 
تسبب كارثة مفاجئة. ويصور 
الهدوء  بين  مــا  الــتــوازن  فيلم 
والمصيبة، المراهقة والبلوغ، 
الـــمـــعـــرفـــة والــــذعــــر، لـــيـــروي 
قــصــة تـــبـــدو بــســيــطــة بــشــعــوٍر 
بــالــجــاذبــيــة يــلــقــى صـــدى عند 
بريئة  خطة  رأى  شخص  أي 

تُنفذ بشكل خطأ وفظيع.
الـــجـــوهـــرة  أن  إلـــــى  ــــشــــار  يُ

قــطــريــة  مـــخـــرجـــٌة  ثـــانـــي  آل 
ــــعــــديــــد مــن  حـــــائـــــزة عــــلــــى ال
أخرجت  السينمائية،  الجوائز 
تلفزيونية  ومسلسالٍت  أفالماً 

وإعـــــالنـــــاٍت مــخــتــلــفــة. بـــدأت 
تحقيق  فــي  الــجــوهــرة  رحــلــة 
حــلــمــهــا بـــــأن تــصــبــح صــانــعــة 
أفــــــالم مــــع إطــــــالق مــؤســســة 

ـــــدأت  الـــــدوحـــــة لـــــألفـــــالم، وب
عالقتها بالمؤسسة عام ٢٠١٠ 
عــنــدمــا شـــاركـــت فـــي واحــــدة 
التدريبية  الــدورات  أولــى  من 
للمؤسسة، وهو ما فتح الباب 
ــعــديــد مــــن صـــنـــاع األفــــالم  ــل ل
الــمــحــلــيــيــن لــصــقــل شــغــفــهــم. 
يــقــارب  لــمــا  الــجــوهــرة  عملت 
الــعــشــرة أعـــــوام عــلــى تــطــويــر 
المؤسسة.  بمساعدة  مهاراتها 
صـــنـــعـــت خــــاللــــهــــا فــيــلــمــيــن 
قــــصــــيــــريــــن هــــمــــا «كـــشـــتـــه» 
األســـود»  ــنــقــاب  و»ال  (٢٠١٦)

.(٢٠٢٠)
جــديــر بــالــذكــر أن مــبــادرة 
«فـــيـــلـــم قــصــيــر كــــل أســـبـــوع» 
واحـــــدة مـــن الــفــعــالــيــات الــتــي 
تـــقـــدمـــهـــا مـــؤســـســـة الــــدوحــــة 
ـــعـــزيـــز الــــذائــــقــــة  ـــت ـــــألفـــــالم ل ل
السينمائية للجمهور في فترة 
الــتــبــاعــد االجـــتـــمـــاعـــي، وذلـــك 
من خالل عرض أهم األفالم 
والعربية،  القطرية  القصيرة 
والـــــتـــــي شـــــاركـــــت الـــمـــؤســـســـة 
فــي إنــتــاجــهــا ســــواء مــن خــالل 
صــنــدوق  أو  الــمــنــح  بـــرنـــامـــج 

األفالم القطري.

عرض الفيلم القطري «كشته» أونالين

ٌ

نــادي  يستضيف   :]  - الــدوحــة 
الــجــســرة الــثــقــافــي االجــتــمــاعــي، الــيــوم، 
محاضرة  فــي  مــوزة  أبــو  خالد  األســتــاذ 
عبر  تنفروا»  وال  «بشروا  عنوان  تحت 
تمام  فــي  وذلــك  المباشر،  البث  تقنية 
الـــســـاعـــة الــســابــعــة مـــســـاًء عــلــى مــنــصــة 
ـــنـــادي بـــاإلنـــســـتـــجـــرام، وذلــــك ضــمــن  ال
حـــزمـــة فـــعـــالـــيـــات الــــنــــادي الــصــيــفــيــة. 
ـــاول الـــمـــحـــاضـــر خـــــالل الــجــلــســة  ـــن ـــت وي

الــحــديــث عــن الــجــوانــب الــخــمــســة الــتــي 
البشرية،  الحياة  نواحي  مختلف  تشمل 
اإليماني  الجانب  عــن  سيتحدث  حيث 
والــثــقــافــي،  العلمي  بــالــجــانــب  وعــالقــتــه 
فضالً عن التطرق إلى كل من الجوانب 
والــتــربــويــة،  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية 
األمــور  تيسير  فــي  اإلســـالم  دور  مبيناً 
بــمــنــاقــشــتــه لــكــل هـــذه الــجــوانــب، وفــي 
ـــمـــركـــز عــلــى  هـــــذا اإلطـــــــار يـــحـــرص ال

ما  ومناقشة  األفكار  من  العديد  إيضاح 
للوقت  نافعاً  استثماراً  يمثل  أن  يمكن 
خالد  بأن  علماً  اإلجــازات،  وقت  خالل 
أبــــو مــــوزة هـــو مــــدرب تــنــمــيــة بــشــريــة 
ومـــحـــاضـــر ديـــنـــي وتــــربــــوي وخــطــيــب 
جــمــعــة وســبــق لــه أن قـــدم الــكــثــيــر من 
الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة واإلذاعــــيــــة في 
ــــل اإلعــــــــالم الـــمـــرئـــيـــة  مـــخـــتـــلـــف وســــائ

محلياً. والمسموعة 

محاضــرة ثقافــية بالجســرة اليـــوم
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إبداعات

موزة آل إسحاقموزة آل إسحاق

رسالته  خــالل  كــبــيــراً  دوراً  اإلعــالم  يلعب   
اإلعــالمــيــة فـــي تــوصــيــل الـــصـــوت الــحــقــيــقــي 
لــلــمــواطــن والــمــســؤولــيــن وأصـــحـــاب الــقــرار 
المجتمعي  الــوعــي  مــســتــوى  رفــع  خــالل  مــن 
ومناقشة  الــمــجــتــمــع  قــضــايــا  عــلــى  والــتــركــيــز 
وأصحاب  والمختصين  الخبراء  مع  القضايا 
الــعــالقــة، وال يــغــفــل عــلــيــنــا حــجــم مــســؤولــيــة 
تــوعــيــة  فــي  ــاء  الــبــّن ودوره  الــكــبــيــرة  اإلعــــالم 
أبنائها  موهبة  اكتشاف  بكيفية  أوًال  األسرة 
موهبة  يــمــتــلــك  ابــنــة  أو  ابـــن  لــديــهــا  كـــان  إذا 
له  العام  الجو  وتهيئة  معه  التعامل  وكيفية 
بها. يلتحق  التي  المختصة  الجهات  هي  وما 
يحتضن  وكيف  المعلمين  مع  دوره  ويليها 
كــثــيــر مـــن الــمــعــلــمــيــن الـــطـــالب الــمــبــدعــيــن 
البيئة  وماهي  الموهبة  هذه  تنمية  وكيفية 

التنسيق  وعملية  المبدعين  لهؤالء  العلمية 
المختصة. والجهات  األسرة  وبين  بينهم 

ومن زاوية أخرى كيفية التنسيق والتوعية 
اإلعـــالمـــيـــة مـــع رجــــال األعـــمـــال الــقــطــريــيــن 
ــــادرات الـــمـــوهـــوبـــيـــن اإلبـــداعـــيـــة  ودعـــــم مــــب
وذلــــــك ضـــمـــن رؤيــــــة الــــدولــــة لــلــمــســؤولــيــة 
والتركيز  المستدامة،  والتنمية  المجتمعية 
تجاه  وأهــمــيــتــهــا  بــالــمــســؤولــيــة  دورهـــم  عــلــى 
ــنــا نـــرى الــكــثــيــر يــريــد  الــمــجــتــمــع وخـــاصـــة أن
ومــا  كــيــف  يــعــلــم  وال  بـــمـــبـــادرات  يـــقـــوم  أن 
معها  الــتــواصــل  بإمكانه  الــتــي  الــجــهــات  هــي 
فــقــط  الـــمـــســـؤولـــيـــة  أن  يـــعـــتـــقـــد  واألخـــــــــرى 
هــــى عــــبــــارة عــــن أنـــشـــطـــة يـــقـــوم بــدعــمــهــا، 
ويـــكـــون الـــــدور اإلعـــالمـــى بــتــســلــيــط الــضــوء 
هناك  تــكــون  أن  ونــأمــل  الــجــانــب،  هــذا  عــلــى 

من  لنماذج  وسائلها  بكل  إعالمية  تغطيات 
بصورة  حياتهم  مسيرة  خــالل  الموهوبين 
عــلــى  الـــتـــركـــيـــز  فـــقـــط  يـــكـــون  وال  ــيــة  مــتــتــال
تــغــطــيــات الــفــعــالــيــات وأنــشــطــتــهــم، وبــحــاجــة 
على  أكــبــر  بــصــورة  الــضــوء  تسليط  إلــى  أيــضــاً 
الخاصة  الــقــرارات  مــن  كثير  تفعيل  كيفية 
كثيراً  أن  وخاصة  ومواهبهم  اإلعاقة  لذوي 
مــــن األســـــر والـــمـــوهـــوبـــيـــن يـــفـــتـــقـــرون إلـــى 
بهم  الخاصة  الــقــرارات  من  الكثير  معرفة 

معها. يتعاونون  التي  والجهات 
هناك  تكون  أن  نأمل  أخــرى  زاويــة  ومــن 
المواهب  تتناول  وزوايــا  تليفزيونية  برامج 
واإلبداعات لذوي اإلعاقة، وال ننسى تكثيف 
في  البشرية  التنمية  ورواد  المدربين  دور 
ودافعة  إيجابية  آثار  من  له  لما  الجانب  هذا 

المحيطة  والبيئة  والمبدعين  للموهوبين 
وحيوياً  كبيراً  دوراً  اإلعالم  يلعب  ولذا  بهم، 
في  الــقــرار  وأصــحــاب  المجتمع  شــرائــح  لكل 
المناسب  والشخص  الصائبة  القرارات  وضع 
الحــتــضــان كــل هـــذه الــمــواهــب واإلبـــداعـــات 

المجاالت. شتى  في 
دوراً  يلعب  الرقمي  اإلعــالم  أصبح  واآلن   
ونـــأمـــل تــوظــيــفــه بــالــشــكــل الــحــقــيــقــي  كــبــيــراً 
الكــتــشــاف الــمــواهــب واحــتــضــانــهــا بــالــطــرق 
مستوى  ورفــع  الــرســالــة  وتــوصــيــل  السليمة، 
الــــوعــــي، وهـــــذه الـــفـــئـــة الـــمـــوهـــوبـــة تــمــتــلــك 
ــــقــــدرات الـــرائـــعـــة ولـــيـــســـوا بـــحـــاجـــة ســـوى  ال
المطاف  نهاية  في  وهم  ألوانه  بكل  للدعم 

والمجتمع. لالعالم  حقيقية  مسؤولية 

اإلعالم والمسؤولية بين مواهب 
وإبداعات ذوي اإلعاقة

Moza.١٤٨@hotmail.com

ــــه  ــــوان ـــل أل ـــك ـــم ب ـــدع ـــل ــــــوى ل ـــة س ـــاج ـــح ـــت ب ـــس ـــي ــــــدرات ول ــــــق ـــة تـــمـــتـــلـــك ال ـــئ ـــف ــــــذه ال  ه

همسة في التنمية

روضة عمران القبيسيروضة عمران القبيسي
خبير التنمية البشرية

أخالقيات
العمل اإلداري

حنان بديعحنان بديع

رغم أنها تنتمي إلى عالم الحشر ات إال أنها 
بها  فتن  حتى  الطبيعة  لبهاء  رمز  فهي  مميزة 
الناس وتغّنى بها الشعراء، كيف ال وهي تتلون 
بكل ما يمكن تخيله من األلوان زاهية أو باهتة 

أو براقة ومنسقة بأنماط خيالية ومبهرة..
وملوناً  جميالً  مخلوقاً  ليست  الفراشة  لكن 
رمز  كــورقــة  الرقيقين  بجناحيها  فهي  فقط 
يعتقدون  كانوا  قديماً  اإلغريق  إن  حتى  للخفة 
شكل  على  الجسد  من  تخرج  لخفتها  الروح  أن 

فراشة بعد الموت!
ال  لكن  كلنا،  الــفــراشــات؟  يعشق  ال  مــّنــا  َمــن 
شك أن محبي الجمال لديهم عشق طاغ لهذه 
بشكلها  تتصدر  نجدها  لهذا  وربما  المخلوقة 
ورسومات  الصبايا  أكتاف  على  (الوشم)  قائمة 
األطفال في كراساتهم وعلى حيطان غرفهم.

أنــواعــه  عــدد  يبلغ  الــذي  الرقيق  الكائن  هــذا 
أكثر من عشرين ألفاً يتفوق علينا بتنوع أعراقه 
وتتمتع به حواسنا الخمس دون نقصان، ورغم 
صــغــر حــجــم الـــفـــراشـــات وضـــآلـــتـــه هـــي أيــضــاً 

من  حياتها  تخلو  وال  البقاء  صراع  مثلنا  تعيش 
والحشرات  الطيور  فصائل  مــن  األعـــداء  كثرة 
عن  الــدفــاع  فــي  الــقــويــة  آليتها  لــكــن  األخــــرى، 
نفسها ال تخلو من خبث ومناورة، حيث تقوم 
عنها،  لتبعدهم  وكريهة  نفاذة  رائحة  بإطالق 
والتغذية  التمويه  عمليات  إلــى  باإلضافة  هــذا 
لكل  كريهاً  طعمها  تجعل  نباتات  عصارة  على 

الحشرات التي تحاول افتراسها!
دليل  هــي  فــراشــة  تمتلكها  الــتــي  الــقــوة  هــذه 
في  ســره  يضع  فعال  (فــاهللا  أمثلتنا  صحة  على 
أضــعــف خــلــقــه)، وهـــا هــي الــطــبــيــعــة تــؤكــد بل 
ويــنــضــم إلــيــهــا الــعــلــم فــي تــأكــيــد هـــذه المقولة 
الــتــي يــبــدو أنــهــا تــحــولــت الـــى نــظــريــة فــالــقــوة 
تكمن في (اآللية) األمر الذي ينطبق ربما على 
الفراشة  فهذه  البشر،  فيها  بما  الكائنات  كــل 
دسمة  مــادة  أصبحت  للغاية  الضئيلة  الخفيفة 
تكييف  أجــهــزة  ألجنحتها  إذ  والــعــلــمــاء  للعلم 
ـــحـــرارة وهـــي تــشــبــه مـــادة  نــانــويــة لــتــخــفــيــف ال
الفانتا بالك النانوية في قدرتها على امتصاص 

الضوء مما قد يقود الكتشاف جديد في عالم 
مــادة  تطوير  وأخــيــراً  والــطــيــران،  التلسكوبات 
على اكتشاف آلية أجنحة  عازلة للمياه اعتماداً 
الفراشات في التصدي لقطرات المطر القاتلة 
تعمل  مجهرية  أشــواك  خــالل  من  لها  بالنسبة 
أجزاء  إلى  وتمزيقها  المياه  قطرات  ثقب  على 

صغيرة..
نــعــم لــيــســت الــفــراشــات مــجــرد حــشــرات أو 
رؤيتها  بمجرد  منها  التخلص  يجب  مخلوقات 
كــمــا نــفــعــل مـــع كــثــيــر مـــن الــمــخــلــوقــات دون 
إن  الكبيرة،  الصغيرة  عوالمها  فــي  نتأمل  أن 
فهي  الخالب  منظرها  من  بكثير  أكبر  دورهــا 
للمضادات  مصدر  وهي  الفنانين  إلهام  مصدر 
الحيوية وتعزيز قطاعنا السياحي إذا ما عرفنا 
على جزيرة  أن محمية (وادي الفراشات) مثالً 
رودس اليونانية تجذب آالف السياح ووجودها 

بكثرة مؤشر على صحة النظام البيئي..
بــهــذا اإلبــــداع  خـــارقـــاً  يــؤســفــنــي أن مــخــلــوقــاً 
هل  تــرى  فــقــط،  أيـــام  بضعة  يعيش  واألهــمــيــة 

هــي أحـــد أســــرار الــكــون الــغــريــبــة ؟ والــمــفــارقــة 
األقــرب  الكائن  وهــي  السلحفاة  أن  في  تكمن 
إلى البشاعة والبالدة والكسل هي األطول عمراً 

بين الكائنات الحية على سطح هذا الكوكب..
في  األرزاق  مقسم  سبحان  مقولة  تبدو  هنا 
مــكــانــهــا، لــكــن هـــذا كــلــه ال شـــيء أمـــام نظرية 
الــفــراشــة الــتــي تــنــص عــلــى أن (تــحــريــك جناح 
إعصار  بــحــدوث  سيتسبب  الصين  فــي  فــراشــة 
مــدمــر فــي أمــريــكــا)!! وهـــي نــظــريــة فلسفية 
يكون  الكون  في  حدث  أي  أن  تعني  فيزيائية 
نــاتــجــاً عـــن أحـــــداث صــغــيــرة اليــالحــظــهــا أحــد 
أخرى..  أحداث  على  مباشر  غير  بشكل  ويؤثر 
الخالصة إذا كانت الفراشة بهذه القوة والتأثير 
أو  بكلمة  ولــو  يساهم  ال  أن  اإلنسان  على  فعار 
األحـــداث،  تغيير  فــي  عطسة  حتى  أو  مــوقــف 
فــراشــة  بــجــنــاح  نــرفــرف  أن  ســـوى  علينا  لــيــس 
عاصفة  أو  إعــصــار  إحـــداث  فــي  ساهمنا  لربما 
المحاولة  شرف  لنا  وليبقى  ريح،  هبة  حتى  أو 

على أقل تقدير.
hananbadih٥٨@gmail.com

ـــة ـــراش ف ـــل  ـــك ش ـــى  ـــل ع ـــد  ـــس ـــج ال مــــن  تــــخــــرج  الــــــــروح  أن  ـــدون  ـــق ـــت ـــع ي كــــانــــوا  ـــــق  ـــــري اإلغ عن شيء ما..

نحن ونظرية الفراشة

من كل بستان وردة

عبداهللا بن أحمد آل شاهين الكواريعبداهللا بن أحمد آل شاهين الكواري

ـــــــار الـــقـــديـــمـــة فــــي قـــطـــر كــثــيــرة  اآلث
فــتــجــدهــا فــي كــل مــكــان وجــهــة، وهــي 
عبارة  وهــي  قديًما،  قطر  لتاريخ  رمــز 
عـــن مــســاكــن عــربــيــة ُمـــتـــواضـــعـــة كــان 
األوائـــــل يــســكــنــونــهــا فــيــمــا مــضــى، منها 
ألهل  بالنسبة  هذا  البحر،  من  القريبة 
معيشتهم  على  يعتمدون  الذين  البحر 
ورزقهم على البحر من صيد األسماك 
وهــنــاك  بــعــضــهــم،  عــلــى  يبيعونها  وهـــم 
مــن يــعــتــمــدون عــلــى الــبــيــع والــشــراء في 
والتمر  الـــرز  وتــشــمــل  الــغــذائــيــة،  الــمــواد 
والتوابل  والشاي  القهوة  مثل  وخالفه، 
من  اللؤلؤ  استخراج  اقتصادهم  وعماد 

أعماق البحر.
أبعد  تقريبًا  هم  الذين  البر  أهل  أما   
عن البحر فهم يعتمدون على بيع وشراء 
ــا ويــبــيــعــون مــنــتــجــات  الـــمـــواشـــي عــمــوًم
من  والبقر  الغنم  مثل  الحيوانات  هــذه 
سمن وألبان وهم يجلبونها ألهل البحر 
ويشترون منهم ما يحتاجونه من مواد 

غذائية. 
 هذا بالنسبة لعيشتهم، وهم راضون 
متحابون  عيشتهم،  عــلــى  الــرضــى  كــل 
ــيــنــهــم، صــــابــــرون عـــلـــى قــســوة  فــيــمــا ب

الزمن، هذه نبذه عن األوائل في ذلك 
الزمان.

 أمـــا الــــذي أحـــب أن أذّكـــــر بـــه فــإنــهــا 
اآلثــار، وهــي داللــة على وجــود اإلنسان 
الُمهمة  المنطقة  هــذه  فــي  الــقــدم  منذ 
من العالم والتي يمكن ُمشاهدة جانب 
منها في المتحف عن تاريخ أهل قطر.

 وأقــــــول.. أتــمــنــى لــو يــتــم إعــــادة بــنــاء 
مساكنهم في ذلك الوقت على طبيعتها 
الـــســـابـــقـــة واســـتـــغـــلـــت هـــــذه الــمــســاكــن 
إدخـــال  مــع  اإلجـــــازات  وقـــت  بتأجيرها 
مثل  الحديثة  الضرورية  األمــور  بعض 

الكهرباء ودورات المياه وغيرها.
بماضيهم  الــشــبــاب  تــذكــيــر  أود  كــمــا   
جيل  كما  الــوطــن،  بحب  األوائـــل  وتعّلق 
الــحــاضــر الـــــذي هـــو كـــل شـــــيء، الــذيــن 
قـــّدمـــوا أرواحـــهـــم رخــيــصــة فـــي سبيل 
هـــذا الـــوطـــن الــعــزيــز، وهــــذا قــلــيــل من 
كانوا  وهم  لوطنهم  األوائل  قّدمه  كثير 

حماته أيًضا.
واآلن الموجودون فيهم البركة وهم 
ما  كــل  هــذا  األوائـــل  جــادة  على  يمشون 
بعضهم  وعــاصــر  الــبــتــرول  قبل  ذكــرتــه 
العمل في بدايات ظهور البترول آنذاك.

اآلثار القديمة  

gmurock@gmail.comgmurock@gmail.com

د. مهندس مبارك إبراهيم الكواريد. مهندس مبارك إبراهيم الكواري

مع ما ُيثار عن مادة الكيمياء من صعوبة 
أو أنها مادة دمها ثقيل، إال أنه عندما يتعّمق 
فيها الدارس يحبها ويدرك بطالن ما يلصقه 
البعض بها من خوف قد يصل إلى الفوبيا، 
المعلومات  ينقل  مــن  وجـــود  عـــدم  وســبــبــه 
وفهم  بمحبة  مــمــزوج  وعلم  بحرفية  عنها 
في  يــســري  الــعــلــم  فــهــذا  الــعــلــمــي،  للمحتوى 

حياتنا مسرى الدم في جسم اإلنسان.
ــبــهــا جـــهـــل الــبــعــض  هـــــذه الـــمـــقـــدمـــة ســب
بــمــعــلــومــات عــــن تـــفـــاعـــالت أســـاســـهـــا عــلــم 
الكيمياء ونمارسها في حياتنا اليومّية، وقد 
إما  اإلنسان  على  بضرر  الجهل  هــذا  يتسبب 
يتمّيز  فما  البدنّية،  السالمة  فــي  أو  صحياً 
عصر  عليه  يطلق  والـــذي  الحالي  العصر  بــه 
تقريباً  كــل شـــيء  أن  هــو  الـــثـــورة الــصــنــاعــّيــة 
من  انتقل  فاللباس  تصنيعه،  يمكن  أصبح 
يصنع  حرير  إلى  الطبيعي  والحرير  الصوف 
من البالستيك في مصانع البتروكيماويات، 
واألثــــــاث مـــن الــخــشــب الــطــبــيــعــي إلــــى نــاتــج 
األعشاب  مــن  واألدويـــة  المصانع،  مخلفات 

نعلمها،  ال  مــواد  من  الخليط  إلــى  المعروفة 
حتى وصل التصنيع إلى ما نأكل وما نشرب، 
في  حــافــظــة  مـــــادة  تــســتــخــدم  اآلن  فــمــثــالً 
 ٢١١-E بالرمز  لها  ويرمز  الُمعلبة  األغذية 
– وهي عبارة عن مادة بنزوات الصوديوم، 
وهــــي آمــنــة فـــي ذاتـــهـــا إال أن الــمــشــكــلــة أن 
اإلنسان يجب أال يشرب عليها مادة حمضية 
وينطلق  الحافظة  المادة  تتحلل  عندها  ألنه 

منها مجموعة البنزوات.
تــفــاعــل آخــــر يـــكـــون عـــــادة فـــي تنظيف 
المسمى  المطهرة  المادة  خلط  وهو  المنزل 
مادة  مع  الكلور،  مــادة  من  وهي  بكلوركس 
الـــفـــالش مــمــا يــنــتــج عــنــه غـــــازات ســـامـــة، أو 
العلم  بــدون  الكحولية  الُمعقمات  استخدام 
اليدين  فنقّرب  لالشتعال  قابلة  مـــادة  أنــهــا 
خطورة  عنه  ينتج  مما  الحارة  األماكن  إلــى 
بالثقافة  نقصده  ما  هذا  بالحروق،  اإلصابة 
فرضها  والتي  معرفتها  الواجب  الكيميائّية 
اهللا  ونــســال  الــصــنــاعــّيــة،  الــثــورة  عصر  علينا 

للجميع السالمة.

حياتنا  في  نمارســها  كيـميائية  تفـاعالت  عن  معلومات 

قطر لتاريخ  رمــًزا  وجهـــة  مكـان  كــل  في  تجــدها 

ُمساعديه  اختيار  يُحسن  من  هو  الناجح  والمدير  الفذ  القائد 

gmurock@gmail.com

من حقيبتي

Instegram: rqebaisi
Email: rqebaisi@gmail.com

وال  ـــرّدد،  تُ شــعــارات  ليست  البشرية  التنمية 
يمكن تصنيف مواضيعها المطروحة على أنها 
تالمس  بساطة  وبكل  ألنها  فلسفية،  نظريات 
مواطن  إلــى  تشير  أنــهــا  كما  الــتــنــمــوي،  واقــعــنــا 
الــُمــســتــدامــة،  التنمية  مــجــاالت  فــي  الــتــطــويــر 
الُمتبعة  اآلليات  فاعلية  مدى  يعكس  ما  وهــذا 
ضــمــن خـــط اإلنــــتــــاج الـــشـــامـــل لــلــحــفــاظ على 
النمط القيادي السليم في اإلدارة، لهذا السبب 
القويم  اإلداري  النمط  عن  تعبيًرا  تعد  القيادة 
الذي يعتمد على كيفية تفعيل روح التعامالت 
اإلنــســانــيــة ضــمــن إطـــارهـــا الــمــهــنــي، وهــــذا ما 
تنادي به مدرسة اإلدارة الحديثة، والذي يجب 
إدراك  وظيفته  فــي  ُيـــالزم  أن  مــديــر  كــل  على 
المفهوم المنطقي للقيادة من خالل معرفة ما 
هو صحيح وما هو خطأ من تعامالت إنسانية.  
أنه  على  المدرسة  هذه  في  ُمعّرف  المدير   
قائد ضمن نطاقه الوظيفي، يحمل مسؤوليات 
والقيم  األخالقيات  ُممارسة  ضمنها  من  عدة 
تُلزمه  التي  المهنية،  المعايير  على  الُمحافظة 
االحترام والتقدير لجميع فئات المجتمع، وهذا 
ما يجعل من ممارساته الحياتية واجهة حقيقية 
لخبرته التخّصصية في مجاله المهني، والتي 
ُمخرجات  من  االحترافية  ُممارساتها  استقى 
أصحاب  أســاتــذة  أيـــدي  على  تلقاها  أكــاديــمــيــة 
شـــأن عـــاٍل فــي مجالهم الــتــخــّصــصــي، وأّثـــرت 
نشأته التربوية في بناء شخصيته الُمتميزة في 
الباحثين  يجعل  ما  وهــذا  التخّصصي،  مجاله 
دائم  تحليل  في  الُمستدامة  التنمية  مجال  في 
القيادية،  للقرارات  التنفيذية  لآللية  وُمستمر 
جميع  ووضع  للمديرين،  الُمستمرة  والُمتابعة 
لألفضل  انعكاس  مــرآة  اإلنسانية  تصّرفاتهم 
أو لألسوأ على مستوى التنمية الشاملة بما في 
ذلك عبر المعايير والقيم الُممارسة فعلًيا على 

المستوى المؤسسي.
عن  تعّبر  هنا  المؤسسية  والمعايير  القيم   
اإلطار الجوهري للمبادئ اإلدارية، لذلك كثير 
ما نرى المديرين، وإن كانوا من ذوي المفهوم 
صحيح  هــو  ومــا  خطأ  هــو  مــا  لمعرفة  الــتــّواق 

سهلة  فريسة  يقعون  أنهم  العمل،  مجال  فــي 
أمام أطماعهم الفردية من خالل ما يقومون 
يتم  مــخــاطــر  فــي  تجعلهم  تــصــّرفــات  مــن  بــه 
بشكل  نّفذت  إداريـــة  مهام  أنها  على  تصنيفها 
قد  منها  عــدة  ألســبــاب  ُيــوزعــهــا  البعض  خطأ، 
العمل،  مجال  في  الروتينية  الضغوط  يكون: 
أو من الضغط الناجم عن العمل الدؤوب على 
والمتكافئ  لإلنتاجية  المثالي  النموذج  تحقيق 
أعمال،  دورة  لكل  الُمنتظر  الربحي  العائد  مع 
إضـــافـــة إلــــى اإلغــــــراء الــــذي يــأتــي ُمــتــســًقــا مع 
المناصب  على  الجدد  المديرين  حصول  فترة 
على  الباحثون  يــراه  ما  وهــذا  العليا،  التنفيذية 
أنه عامل ضغط أساسي على منظومة التعامل 

اإلنساني داخل المؤسسة التنموية.
الفذ  الــقــائــد  أن  فــي  تكمن  الــمــقــال  خــالصــة 
والمدير الناجح هو من سُيحسن اختيار حاشيته 
ومــســاعــديــه، هـــم فـــي الــحــقــيــقــة ُمــســتــشــارون 
يــمــلــكــون قــبــعــات خــفــيــة ، ألنـــهـــم مــوظــفــون 
يعملون تحت ُمسميات إدارية غير ُمتخّصصة 
المعلنة  غير  مهامهم  االستشاري،  المجال  في 
صّناع  بين  وصل  كحلقة  وجودهم  في  تتمثل 
من  الُمستفيد  والجمهور  بالمرؤوسين  القرار 
الــخــدمــات الــُمــقــدمــة بــالــمــؤســســة، فـــإن كــانــوا 
ُمــخــلــصــي الــنــيــة لــلــخــالــق عــز وجــــل، سينقلون 
على  الجميع  ستساعد  التي  الحقيقية  الــصــورة 
إحقاق الحق وتحقيق األهداف المرجوة، والتي 
أفــراد  بين  الخير  نشر  فــي  ستساهم  بالتالي 
لها  سيكون  سّيئة  البطانة  كانت  وإن  المجتمع، 
تفعيل  فــي  المؤسسة  مــقــدرة  على  سلبي  دور 
دورهــــــا ضــمــن دائــــــرة الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 
القبيح  سٌيحّسنون  ألنهم  بالدولة،  والمجتمعية 
غير  األشــخــاص  وسيعّينون  الحسن  ويقّبحون 
حتى  المناسبة،  غير  المناصب  في  المناسبين 
إلى  المطاف  نهاية  في  المؤسسة  بحال  يصل 
فساد  وتعميم  األعمال  لمنظومة  شامل  إفساد 

القيم واألخالق بين جميع أفراد المجتمع. 

شيء من الكيمياء 
مفيد لنا
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 كاميرات المراقبة باإلمارات في خدمة السلطات
توسعت باستخدامها بذريعة مكافحة كورونا.. أسوشيتد برس:

الــــــتــــــســــــوق ومـــــــــــــراكـــــــــــــز   ــــــــــارات  ــــــــــســــــــــي ال ولـــــــــــوحـــــــــــات  الـــــــــــمـــــــــــارة  وجــــــــــــــــوه  ـــــل  ـــــي ـــــج ـــــس ت  
تــقــريــر  ســـلـــط  وكـــــــــاالت:   - أبـــوظـــبـــي 
على  بــرس،  أسوشيتد  أنباء  وكالة  نشرته 
كورونا  فيروس  أزمــة  تلقيها  التي  اآلثــار 
عمليات  عــلــى  «كوفيد-١٩»،  الــمــســتــجــد 
في  السلطات  قبل  من  الجماعية  الرقابة 

أبوظبي.
لديها  اإلمــارات  أن  إلى  التقرير  ولفت 
أكـــبـــر كــثــافــة كـــامـــيـــرات رقـــابـــة بــالــعــالــم 
بالنسبة لعدد السكان، موضحا أن شوارع 
وناطحات  السياحية  واألمــاكــن  أبــوظــبــي 
التي  بالكاميرات  مليئة  بــدبــي،  السحاب 

تسجل وجوه المارة ولوحات السيارات.
وتـــابـــع الــتــقــريــر: «كـــامـــيـــرات الــرقــابــة 
إجـــراءات  ضمن  أنــهــا  على  تبريرها  يتم 
السالمة في البلد الذي يشهد تفشيا واسعا 
الحقيقة  فــي  أنــهــا  إال  كــورونــا،  بــفــيــروس 
باإلمارات،  الديكتاتورية  للحكومة  تقدم 
وســائــل لــمــالحــقــة أي شــكــل مــن أشــكــال 

المعارضة»، على حد قولها.
ونــقــل الــتــقــريــر عـــن الــبــاحــثــة بــوقــفــيــة 
فيتوري  جودي  العالمي  للسالم  كارنيغي 
حــمــايــة  أي  هـــنـــاك  تـــوجـــد  «ال  بـــقـــولـــهـــا: 
الحريات  لغياب  نظرا  المدنية،  للحريات 

من األساس».
وذكـــر الــتــقــريــر أن ســلــطــات اإلمـــارات 
للتعليق  المتكررة  الــدعــوات  على  تــرد  لم 
«حالة  أن  مبينا  االنــتــهــاكــات،  هــذه  على 
كيفية  في  حيال  تقدم  باإلمارات  الرقابة 
الكاميرات  أن  إال  السيارات،  على  العثور 
الــــمــــتــــعــــددة بــــاألمــــاكــــن الــــعــــامــــة، تــتــيــح 
كل  في  وتتبعهم  الناس  مراقبة  للحكومة 

أنحاء اإلمارة».

وبسهولة  الشرطة  «تستطيع  وأردف: 
من  الــكــامــيــرات،  لقطات  على  الــحــصــول 
البنايات  أو  بالدولة  مرتبطين  متعهدين 
أثبتت  اإلمــارات  أن  إلى  الفتة  األخــرى»، 
الكاميرات،  هــذه  استخدام  على  قدرتها 
بعد عملية اغتيال القيادية بحركة حماس 
محمود المبحوح، حينما توصلت الشرطة 

الموساد. ولعمالء  العملية  لخيوط 
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن صــــور هــذه 
الــــكــــامــــيــــرات أظـــــهـــــرت وصـــــــول عـــمـــالء 

ــــــي، ومـــــن ثــم  ـــــى مـــطـــار دب الــــمــــوســــاد إل
مالحقتهم للمبحوح، وقد تخفوا بمالبس 
العبي التنس، مؤكدا أن «عدد الكاميرات 
التي راقبت دبي في وقتها، بلغت ٢٥ ألف 

كاميرا».
الــوضــع  أن  «إال  الــتــقــريــر:  واســـتـــدرك 
اخــتــلــف الــيــوم، وأصــبــحــت الــرقــابــة أكثر 
تــقــدمــا وانـــتـــشـــارا، وســهــلــت الــتــكــنــولــوجــيــا 
مفيدا  والتتبع»،  المالحقة  عمليات  مــن 
تــعــاونــت   ٢٠١٦ عــــام  نــهــايــة  بـــأنـــه «فــــي 

بـ»دارك  مرتبطة  شركة  مع  دبي  شرطة 
تقنية  واســتــخــدمــت  بــأبــوظــبــي،  مـــاتـــرز» 
ساعات  وتجميع  للتجسس  «بيغاسوس» 
طـــويـــلـــة مـــــن الــــرقــــابــــة ومــــالحــــقــــة أي 

شخص».
مــاتــزر  دارك  أن «شــركــة  إلـــى  ولــفــت 
بالمخابرات  سابقين  محللين  استأجرت 
األمــريــكــيــة، ووكــالــة األمـــن الــقــومــي، ما 
أثار مخاوف، في ظل انتهاكات اإلمارات 
مشددا  اإلنسان»،  بحقوق  الناشطين  ضد 

شرطة  أعلنت  الوباء  بداية  أنه «قبل  على 
دبي عن مشروع رقابة بالكاميرات، من 

خالل الذكاء االصطناعي (عيون)».
لــمــديــر  تــصــريــحــات  ــتــقــريــر  ال وأورد 
اإلدارة العامة للذكاء االصطناعي بشرطة 
إن  فيها  قال  والتي  الرزوقي،  خالد  دبي 
«نـــظـــام عــيــون ســيــقــوم بــفــحــص حــــرارة 
الناس  التزام  من  للتأكد  به،  يمرون  من 

االجتماعي». بالتباعد 
عن  أنــــه «بــعــيــدا  أكــــد  الــتــقــريــر  أن  إال 

بتجربة  دبي  شرطة  تقوم  عيون  برنامج 
كــامــيــرات الــخــوذ الــحــراريــة، والــتــي تقوم 
مـــن خــاللــهــا الـــشـــرطـــة بــفــحــص حــــرارة 
التسوق  أن «مــراكــز  إلــى  الفــتــا  الــمــارة»، 
طــبــقــت ســلــســلــة مــــن كـــامـــيـــرات الــمــســح 
الــــحــــراري، والـــتـــي تــقــوم بــفــحــص أقــنــعــة 
الناس». وأفاد بأن اإلمارات تمتلك قواعد 
بيانات واسعة تتعلق بالتعرف على الوجه 
من خالل كاميرات إضافية جرى نشرها 
على  حصلت  أن «السلطات  مبينا  بالبالد، 
الذي  الوطني،  الرقم  من  البيانات  قواعد 
يــســتــخــدمــه الــمــقــيــمــون إلتــمــام إجــــراءات 

الدخول من مطار دبي الدولي».
ورجح التقرير وجود نظام أمني لدى 
الكاميرات،  على  يعتمد  ظبي  أبو  سلطات 
أعلنت  الخيمة  رأس  إمارة  أن  إلى  منوها 
في فبراير الماضي عن تركيب ١٤٠ ألف 

مراقبة. كاميرا 
وتــطــال عــيــن الــرقــيــب أيــضــا أكــثــر من 
وسبق  دبـــي،  فــي  أجـــرة  ســيــارة  آالف   ١٠
أن ذكـــــرت وســـائـــل اإلعــــــالم الــحــكــومــيــة 
جهاز  اغتيال  حــادثــة  عقب  اإلمـــارات  فــي 
المقاومة  حــركــة  فــي  لــلــقــيــادي  الــمــوســاد 
اإلســالمــيــة (حـــمـــاس) مــحــمــود الــمــبــحــوح 
بأحد فنادق دبي في أوائل العام ٢٠١٠ أن 

اإلمارة تضم ٢٥ ألف كاميرا مراقبة.
وتــزامــنــت هــذه الــتــحــذيــرات مــع توقيع 
منظمات  مــن  مــجــمــوعــة   ١٠٠ مــن  أكــثــر 
الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي عــلــى بـــيـــان مــشــتــرك 
يحدد الشروط التي يجب استيفاؤها قبل 
لمكافحة  الــرقــابــة  تكنولوجيا  اســتــخــدام 

فيروس كورونا.

 أبوظبي تحاصر الحكومة اليمنية بالميليشيات
تدعم سيطرة االنفصاليين على عدن وسقطرى

ــــي ــــاض ــــم ال ـــــو  ـــــي ـــــون ي أواخــــــــــــــر  دوالر  ـــــون  ـــــي ـــــل م  ١٢٠ ـــــى  ـــــل ع ســـــطـــــت  «االنـــــــتـــــــقـــــــالـــــــي»  قــــــــــــوات 
عــــدن - وكــــــاالت: أضــحــت الــحــكــومــة 
بال  الــجــيــش  أن  إذ  مـــحـــاصـــرة  الــيــمــنــيــة 
سيطرتها  خــارج  البالد  وموانئ  مرتبات 
بــفــعــل مــــؤامــــرات دولــــة اإلمـــــــارات الــتــي 
تــســتــغــل مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة لــتــقــويــض 

السلطات الشرعية الحكومية في البالد.
فـــالـــحـــكـــومـــة الــــشــــرعــــيــــة الـــــتـــــي مــن 
المفترض أن التحالف السعودي اإلماراتي 
بحري  حصاٍر  تحت  ترزح  لنجدتها،  جاء 
كل  مــن  جــّرداهــا  وتقليم أظــافــر،  خــانــق 
يفترض  التي  المناطق  في  القوة  عوامل 
ليعيش  كــلــيــاً،  لسيطرتها  خــاضــعــة  أنــهــا 
دون  مــن  الــرابــع  للشهر  الوطني  جيشها 
مـــرتـــبـــات بــحــســب مـــا نـــشـــرت صــحــيــفــة 

”العربي الجديد“ الصادرة من لندن.
وعــــقــــب ســـيـــطـــرة قــــــوات ”الــمــجــلــس 
االنتقالي الجنوبي“ المدعوم إماراتياً على 
وجدت  بالكامل،  عدن  المؤقتة  العاصمة 
الشرعية نفسها في مأزق كبير في إيصال 
موانئ  إلى  روسيا  في  المطبوعة  أموالها 
خاضعة لها بالكامل، وعندما لجأت إلى 
وجدت  الشرق،  أقاصي  في  المكال  ميناء 
ويخضع  سيطرتها  عــن  أيــضــاً  خــارج  أنــه 

لقوات موالية لإلمارات.
مــوانــئ  الــشــرعــيــة  تمتلك  الــــورق،  عــلــى 
ونشطون  والشحر  والمخا  والمكال  عدن 
لسيطرة  تخضع  كــّلــهــا  لكنها  وبــلــحــاف، 
قوات موالية لإلمارات، أو قوات سعودية 
خـــالـــصـــة، كـــمـــا هــــو حـــاصـــل فــــي مـــوانـــئ 
لسلطنة  الــمــحــاذيــة  الــمــهــرة  مــحــافــظــة 

عمان.
اليمنية  الــمــوانــئ  إن  مــراقــبــون  ويــقــول 
التحالف  وأن  عــمــلــي،  الحــتــالل  تــخــضــع 
كل  من  الشرعية  بتجريد  قــام  السعودي 
الــمــال،  أو  السلطة،  ســـواء  الــقــوة،  عــوامــل 
بال  الــرابــع  للشهر  يبقى  الــذي  الجيش  أو 
الــروح  بانهيار  تسّبب  مــا  وهــو  مرتبات، 
على  مختلفة  مــواقــع  وخــســارة  المعنوية 

األرض.
وحاولت الشرعية إدخال نحو ٨٠ مليار 

ريال يمني (نحو ١٢٠ مليون دوالر)، من 
العملة المحلية المطبوعة في روسيا إلى 
المصرف المركزي في عدن، لكن قوات 
أواخر  عليها  بالسطو  قامت  ”االنتقالي“ 
قبضتها  تحت  تــزال  وال  الماضي،  يونيو 

حتى اللحظة.
ــتــقــادات بــرلــمــانــيــة لــهــا، حــول  وبــعــد ان
إيــــصــــال األمــــــــوال إلـــــى مـــنـــاطـــق تــخــضــع 
االنتقالي“،  ”المجلس  ميليشيا  لسيطرة 
حاولت الشرعية تفادي الزّلة التي وقعت 
بــهــا فـــي عـــــدن، عــنــدمــا أرســـلـــت دفــعــة 
ميناء  إلــى  المطبوعة  األمــــوال  مــن  أكــبــر 
سطوة  عــن  بعيد  أنـــه  الــمــفــتــرض  الــمــكــال 
ريـــال  ــيــار  مــل  ٢١٩ لــكــن  االنــفــصــالــيــيــن، 

دوالر)،  مليون   ٢٤٩ (نحو  أخــرى  يمني 
لــإلمــارات،  موالية  قــوات  بقبضة  وقعت 
قبل اإلفراج عنها وإيداعها في المصرف 

المركزي.
اليمنية،  الحكومة  فــي  مــســؤول  وأقــّر 
بحري  منفذ  أي  الشرعية  امتالك  بعدم 
فقدان  بعد  خصوصاً  لسيطرتها،  يخضع 
الــســيــطــرة عــلــى عــــدن، وخــضــوعــهــا كــّلــيــاً 

لسيطرة حلفاء اإلمارات.
يــمــتــلــك  ــيــمــن  ال إن  الـــمـــســـؤول  وقـــــال 
ــــيــــة فــــقــــط، اثـــنـــان  أربــــعــــة مــــوانــــئ دول
مــنــهــا هــمــا مــيــنــاء الــحــديــدة والــصــلــيــف 
ويــخــضــعــان لــســيــطــرة الــحــوثــيــيــن، أمــا 
مـــيـــنـــاءا عـــــدن والــــمــــكــــال، فــيــخــضــعــان 

لإلمارات. الموالية  القوات  لسيطرة 
ـــأن  ــــســــعــــودي ب ـــحـــالـــف ال ـــت ـــفـــاخـــر ال ي
أكثر  منذ  تدور  التي  اليمن  في  عملياته 
من خمس سنوات، قد نجحت في إعادة 
للحكومة  األراضــــي  مــن  الــمــائــة  فــي   ٨٥
لمراقبين،  وفقاً  يتعمد،  لكنه  الشرعية، 
في  الــمــتــقــاتــلــة  اليمنية  األطــــراف  وضـــع 
بعيداً  فيها،  والسيطرة  التحكم  يتم  أطر 
عن المنافذ البحرية، بما فيها الحكومة 

دولياً. بها  المعترف 
اســتــراتــيــجــيــة  أن  مـــراقـــبـــون  ـــــرى  وي
الــتــحــالــف الــمــعــمــول بـــهـــا، تـــم االتـــفـــاق 
عــلــيــهــا مـــع جـــهـــات دولـــيـــة كـــبـــيـــرة، إذ 
صعدة  بــيــن  مــا  الــبــقــاء  للحوثيين  أتــيــح 

الحديدة  منفذ  باستثناء  وإب،  والبيضاء 
قوات  وسلطات  إدارة  تحت  تُــرك  الــذي 
التحالف عملياً، وال تصل أي سفينة إلى 
من  األحــمــر  البحر  على  الــواقــع  الميناء 

دون إذن منه.
ـــة، يــســيــطــر  ـــل ـــمـــقـــاب ـــضـــفـــة ال وفــــــي ال
”االنـــتـــقـــالـــي“ عـــلـــى مـــحـــافـــظـــات عـــدن 
ولــحــج والــضــالــع وأبـــيـــن، لــكــن الــمــوانــئ 
التحالف  قــوات  لسيطرة  عملياً  تخضع 
والشحنات  الــســفــن  بــكــافــة  تتحكم  الــتــي 

إليها. تدخل  التي 
ــــــعــــــاد“  ”أب مـــــركـــــز  ـــــس  ـــــي رئ ورأى 
عبد  اليمن  في  االستراتيجية  للدراسات 
الــســالم مــحــمــد، أن الــتــحــالــف الــســعــودي 

ذاتها  باالستراتيجية  الشرعية  مع  تعامل 
ومنع  الميليشيات،  باقي  مع  اّتبعها  التي 

بحري. منفذ  أي  عنها 
عملياً  كّلها  ”المنافذ  إن  محمد  وقال 
يتم  استراتيجية  إطار  في  التحالف  بيد 
تــســويــقــهــا بــأنــهــا فــرصــة لــفــرض الــســالم 
موضحاً  صحيح“،  غير  وهــذا  باليمن، 
النشيمة  مــيــنــاء  تــمــتــلــك  ”الــشــرعــيــة  أن 
ــــذي أنـــشـــأه مــحــافــظ  الــنــفــطــي فــقــط، ال
شـــبـــوة لــتــصــديــر الـــنـــفـــط، وهــــو يــخــضــع 

التحالف“. لرؤية  أحياناً 
أن  الــــيــــمــــنــــي  الــــــبــــــاحــــــث  واعــــــتــــــبــــــر 
ـــتـــحـــالـــف هــــــذه تــعــد  ”اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ال
تفترض  الــســيــادة  كـــون  عــمــلــيــاً،  احــتــالالً 
أن تــكــون لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة، وربــمــا 
أبعد  الستراتيجية  يخطط  التحالف  أن 
الظرف  في  الموانئ  على  السيطرة  من 
الــحــالــي لــلــحــرب، وربـــمـــا الـــوصـــول إلــى 
المندب“.  وبــاب  العربي  البحر  منطقة 
شحنات  احتجاز  فإن  لمراقبين،  ووفقاً 
والــمــكــال،  عــدن  فــي  المطبوعة  األمــــوال 
الهدف منه منع وصول مرتبات الجيش 
ـــوطـــنـــي والـــتـــســـبـــب بـــانـــهـــيـــار جــبــهــات  ال
الـــقـــتـــال، بــالــتــزامــن مـــع هــجــمــات غير 
مواقعهم  على  الحوثيون  يشنها  مسبوقة 

مأرب. محيط  في 

وقــــــــال عــــســــكــــريــــون فـــــي الــمــنــطــقــة 

الجيش  منتسبي  إن  مـــأرب  فــي  الــثــالــثــة 

الــوطــنــي لــم يــتــقــاضــوا مــرتــبــاتــهــم خــالل 

أربــعــة أشــهــر مــضــت، مــع دخــول الشهر 

يعيشها  صعبة  ظروف  وسط  الخامس، 

الــجــنــود بــالــتــزامــن مــع مــعــارك ضــاريــة 

مأرب. عن  فيها  يدافعون 

ويــــصــــب تـــفـــكـــيـــك الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 

ــبــات، فـــي صــالــح  ــمــرت وحــرمــانــه مـــن ال

التي  واالنفصالية  الحوثية  الميليشيات 

تــحــاول االنــقــضــاض عــلــى مــواقــعــه ســواء 

فـــي الــبــيــضــاء ومــــــأرب شــــرقــــاً، وأبــيــن 

جنوباً. وشبوة 

 مظاهرات في لندن ضد ممارسات السعودية  واإلمارات في اليمن
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ــــــاضــــــول:  األن  - ــــس  ــــل طــــراب
قتل  حقوقية،  منظمة  أدانـــت 
ميليشيا موالية للواء االنقالبي 
خــلــيــفــة حــفــتــر، ٣ شـــبـــان في 
لبلدية  التابعة  مدينة «هــون» 
الجفرة وسط ليبيا. جاء ذلك 
أصـــدرتـــه «منظمة  بــيــان  فــي 
رصد الجرائم» الليبية (أسسها 
نــاشــطــون حــقــوقــيــون)، وّثقت 
فــيــه اخــتــطــاف شــابــيــن، على 
تابعة  ُمسلحة،  مجموعة  يــد 
لحفتر.  الموالية  للكتيبة ١٢٨، 
الــشــاب  أن  الـــبـــيـــان،  وأوضــــــح 
األول يدعى عماد عبد السالم 
تم  عــــاُمــــا)،   ٢٨) اجـــطـــيـــالوي 
اختطافه، الخميس، من وسط 
مدينة هون، ثم إبالغ أسرته، 
الجمعة، بوفاته تحت التعذيب. 
وأضــــــاف الـــبـــيـــان: أن الــشــاب 
الــثــانــي، يــدعــى طــــارق محمد 
يــــوســــف عـــبـــد الـــحـــفـــيـــظ (٣٠ 
عاًما)، ُعثر على جثته ُملقاة، 
الـــخـــمـــيـــس، أمــــــام مــســتــشــفــى 
الــعــافــيــة بـــهـــون، وعــلــيــهــا آثـــار 
تعذيب، وكان قد تم اختطافه 
قبلها بنحو ٥ أيام. وأدان البيان 
ــقــتــل خـــارج  ـــكـــرار جـــرائـــم ال ت
نــطــاق الــقــانــون، واالخــتــطــاف 
ـــــــذي تـــمـــارســـه  والـــتـــعـــذيـــب ال
في  لــحــفــتــر  مــوالــيــة  ميليشيا 
«قــوات  ُمحّمًال  هــون،  مدينة 
القيادة العامة (التابعة لحفتر) 

المسؤولية الكاملة حيال هذه 
الجرائم». وناشدت المنظمة، 
لــجــنــة تــقــصــي الــحــقــائــق الــتــي 
اإلنسان  حقوق  مجلس  شّكلها 
في يونيو الماضي، العمل على 
االنتهاكات.  هذه  في  التحقيق 
ونـــظـــم عــــشــــرات مــــن أهــالــي 
مــديــنــة هـــون، احــتــجــاًجــا على 
وطــارق،  عماد  الشابين  مقتل 
يُدعى  ثالث  شــاب  إلــى  إضافة 
أمام  قتل  الــذي  العربي،  زيــاد 
الجاري،  يوليو    ٤ في  منزله، 
الجنجويد  ُمرتزقة  برصاص 
ــقــاتــلــون  الـــســـودانـــيـــة، الـــذيـــن يُ

بصفوف حفتر. وكان الجيش 
الــلــيــبــي، أعـــلـــن األربــــعــــاء، أنــه 
وانتهاكات  «اخــتــراقــات  رصــد 
سوكنة  منطقة  فــي  عــديــدة» 
التابعة لبلدية الجفرة ارتكبتها 
«مـــجـــمـــوعـــات الــجــنــجــاويــد» 
بجانب  تقاتل  الــتــي  الــســودانــيــة 

االنقالبي خليفة حفتر. 
الــهــادي  عــبــد  العميد  وقـــال 
بـــاســـم  الــــمــــتــــحــــدث  دراه، 
ـــأمـــيـــن  ــــيــــات ت غــــــرفــــــة عــــمــــل
وحــــمــــايــــة ســــــرت والـــجـــفـــرة 
(تـــابـــعـــة لــلــجــيــش): «رصـــدنـــا 
مــــؤخــــًرا عـــديـــد االخـــتـــراقـــات 

واالنــتــهــاكــات الــتــي تــقــوم بها 
مجموعات الجنجاويد، التابعة 
اإلرهابية  الــكــرامــة  لعصابات 
الُمتمركزة بمنطقة سوكنة»، 
بــــحــــســــب صــــفــــحــــة الــــغــــرفــــة 
عــلــى «فــيــســبــوك». وأضــــاف: 
«ُسّجلت لدينا أكثر من عملية 
المواطنين  منازل  على  اعتداء 
ومــزارعــهــم الــخــاصــة، بهدف 
والممتلكات،  األمــــوال  ســرقــة 
إضافة إلى السطو المسلح على 
مقار الجهات العامة، وأبرزها 
شـــركـــة الـــمـــواشـــي والـــلـــحـــوم، 
لتتخذها هذه الشراذم مركًزا 

لــتــدريــب الــعــنــاصــر الـــوافـــدة». 
وتابع: «في الوقت الذي احتج 
فيه أهالي المنطقة على هذه 
العصابات  رد  ليكون  األعمال، 
باعتقال مجموعة من األهالي 
والزج بهم في سجون الظالم 

التابعة لهم». 
وحــــقــــق الـــجـــيـــش الــلــيــبــي، 
مــــؤخــــًرا، ســلــســلــة انـــتـــصـــارات 
ميليشيا  طـــــرد  مــــن  ــنــتــه  مــّك
الغربية،  المنطقة  من  حفتر 
 ٤٥٠) ســرت  مدينة  باستثناء 
كــــم شـــــرق طــــرابــــلــــس)، الــتــي 

يتأهب لتحريرها. 

ليبيا: إدانة حقوقية لجرائم ُمرتزقة حفتر في الجفرة 
 دأبت على القتل والتعذيب واالختطاف بحق أبناء المدينة 

 قوات أمنية تابعة لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس 

الــدفــاع  وزارة  أعــلــنــت  ــا:  قــن  - أنـــقـــرة 
 ٨ الـــتـــركـــيـــة، أمـــــس عــــن الـــقـــضـــاء عـــلـــى 
مــــن عـــنـــاصـــر مــنــظــمــة حـــــزب الـــعـــّمـــال 
جوية  غارة  في  كا»  كا  الكردستاني «بي 

العراق.  شمالي  «حفتانين»،  بمنطقة 
وقـــالـــت الـــــــوزارة، فـــي بـــيـــان لـــهـــا، إن 
ــيــة جــاء  ــثــمــان الـــقـــضـــاء عــلــى الــعــنــاصــر ال
ــيــة «مـــخـــلـــب الـــنـــمـــر» الــتــي  ضـــمـــن عــمــل
تـــنـــفـــذهـــا الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة فــــي شــمــال 
ما  وفق  الماضي،  يونيو   ١٧ منذ  العراق 
أوردت وكالة أنباء «األناضول». وأكدت 

الــنــمــر»  ــيــة «مـــخـــلـــب  عــمــل أن  الــــــــوزارة 
مسلح  آخــر  على  القضاء  حتى  ستستمر 
بــالــمــنــطــقــة. وأطــلــقــت الـــقـــوات الــتــركــيــة 
«مخلب  عملية  الماضي،  يونيو   ١٧ يوم 
العراق  شمالي  «حفتانين»،  في  النمر» 
من  وغيرها  كــا»،  كــا  «بــي  عناصر  ضــد 

المسلحة. التنظيمات 
 وتــعــتــبــر هــــذه الــعــمــلــيــة هـــي الــثــانــيــة 
لــلــقــوات الــتــركــيــة فــي شــمــال الــعــراق ضد 
منظمة «بي كا كا»، بعد «مخلب النسر» 

الماضي.  يونيو   ١٥ يوم  انطلقت  التي 

بــوقــادوم  صــبــري  قــال  الجزائر-قنا: 
وزيـــر الــشــؤون الــخــارجــيــة الــجــزائــري ، 
قصوى  أولوية  ليبيا  واستقرار  أمن  إن 
تــهــديــد  مــضــيــًفــا «أي  لـــبـــالده،  بــالــنــســبــة 
ــا يـــســـتـــهـــدف أمـــن  ــي ــب ــي خــــارجــــي ألمــــن ل

الجزائر». 
 وأوضـــح بــوقــادوم، فــي تــصــريــح لــه، 
أن حل األزمة الليبية يرتكز على رفض 
الـــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي، وجـــمـــع الـــفـــرقـــاء 
أن  مضيًفا  الحوار،  طاولة  على  الليبيين 
الُمهتمة  األطراف  كل  مع  «تعمل  بالده 
الــجــوار،  دول  خــاصــة  الــلــيــبــي،  بــالــشــأن 
لــــلــــوصــــول إلــــــى حــــل يـــضـــمـــن مـــخـــرًجـــا 
ســلــمــًيــا». وحـــول الــعــالقــات مــع فــرنــســا، 
شـــــــّدد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــجــــزائــــري 

االحــتــرام  يــحــكــمــهــا  أن  يــجــب  أنــهــا  عــلــى 
البلدين.  سيادة  واحترام  الُمتبادل 

لــــســــيــــاق «مـــلـــف  ا هــــــذا  فـــــي  وتـــــابـــــع   
واسترجاع  الرفات  واسترجاع  الذاكرة 
األرشـــيـــف واالنــــفــــجــــارات الـــنـــوويـــة فــي 
الــصــحــراء هــي فــي طــاولــة الــُمــحــادثــات 
مـــع الـــطـــرف الـــفـــرنـــســـي وهــــي أولـــويـــة 
أن  ــــدو  ــــب مـــضـــيـــًفـــا «ي ــــا»،  ــــن ل بـــالـــنـــســـبـــة 
الـــرئـــيـــس  مــــن  إيـــجـــابـــيـــة  إرادة  هـــنـــاك 
الملفات».  هــذه  في  للتعاون  الفرنسي 
ـــذكـــر أنــــه تـــّمـــت يــــوم األحـــــد الــمــاضــي  يُ
مــن  مــنــاضــًال   ٢٤ رفــــات  دفـــن  مـــراســـم 
الــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة الــجــزائــريــة، الــتــي 
في  فرنسا،  من  مؤخًرا  استرجاعها  تم 

رسمية.  عسكرية  جنازة 

 تركيا: مقتل ٨ مسلحين أكراد في غارة 

الجــزائــر: أمــن واستــقرار
 ليبــــيا أولـــوية قصـــوى لنـــا 

بغداد - وكاالت: لقي ثالثة عناصر 
إطار  في  حتفهم  داعــش  تنظيم  من 
عــمــلــيــة عــســكــريــة عــراقــيــة انــطــلــقــت 
في  التحالف  طيران  بمشاركة  أمــس 
مناطق متفّرقة من محافظة ديالى 
بـــغـــداد، فــيــمــا أعلنت  شــرقــي  شــمــال 
اعــتــقــال  الــعــراقــيــة،  الــداخــلــيــة  وزارة 
مناطق  فــي  داعــــش  مــن  مــســلــًحــا   ١١
متفّرقة من محافظة نينوى الواقعة 
اإلعــالم  خلية  وقــالــت  الــبــالد.  شمالي 
الُمشتركة،  العمليات  بقيادة  األمني 
عملية  صــحــفــي: «نــتــائــج  بـــيـــان  فـــي 
انطلقت  التي  الــرابــعــة  الــعــراق  أبــطــال 
فـــي مــحــافــظــة ديـــالـــى أســـفـــرت عن 
مقتل ثالثة إرهابيين من داعش في 
ستة  وتدمير  الشعبي  الحشد  محور 
ناسفتين».  عبوتين  وتفجير  أوكـــار 
ــبــيــان، تــمــّكــنــت فــرقــة الــرد  ووفــــق ال
تفجير  مــن  محورها  ضمن  السريع 
أوكــار  خمسة  وتدمير  ناسفة،  عبوة 
وإلــقــاء الــقــبــض عــلــى مشتبه بــه كــان 
كالشينكوف،  نـــوع  بندقية  بــحــوزتــه 
قيادة  محور  في  القوات  تمّكنت  كما 

القوات البرية من تدمير ثالثة أوكار 
وضـــبـــط ثــــالث دراجــــــــات. وأشــــرف 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي الـــقـــائـــد 
مصطفى  الــمــســلــحــة  لــلــقــوات  الـــعـــام 
فلول  ُمالحقة  عملية  على  الكاظمي 
داعـــش عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي مع 
إقليم  مــن  القريبة  والمناطق  إيـــران 
للقوات  واســعــة  بمشاركة  كــردســتــان 
األمــنــيــة والــعــســكــريــة، وبــإســنــاد من 
في  الــدولــي.  التحالف  قـــوات  طــيــران 
اإلطار ذاته ذكرت الداخلية العراقية، 
االســـتـــخـــبـــارات  وكــــالــــة  عـــنـــاصـــر  أن 

ـــوزارة تــمــّكــنــت مـــن إلــقــاء  ـــل الــتــابــعــة ل
داعــش  مــن  عــنــصــًرا   ١١ على  القبض 
مــطــلــوبــيــن لــلــقــضــاء، لــتــوّرطــهــم في 
أعــمــال إرهــابــيــة. وأشــــار الــبــيــان إلــى 
أنـــه مـــن خـــالل الــتــحــقــيــقــات األولــيــة 
بانتمائهم  اعــتــرفــوا  الُمعتقلين،  مــع 
لداعش وتنفيذهم عدة عمليات ضد 
القوات األمنية وابتزاز وتهجير وقتل 
التنظيم  ســيــطــرة  خـــالل  الــمــواطــنــيــن 
على المحافظة آنذاك. ولفتت وزارة 
الداخلية العراقية، في بيانها، إلى أنه 
تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء 

الــمــخــتــص. مـــن جــهــتــه قـــال الــفــريــق 
الـــركـــن عــبــد األمـــيـــر كــامــل الــشــمــري 
نـــائـــب قـــائـــد الــعــمــلــيــات الــُمــشــتــركــة، 
أبطال  عملية  إن  صحفي:  بيان  فــي 
خاليا  بقايا  لمالحقة  تهدف  الــعــراق 
تنظيم داعش وفلوله، وفرض األمن 
ــالــى  واالســـتـــقـــرار فـــي ُمــحــافــظــة دي
بــشــمــال شــرقــي الـــعـــراق، مــع تطهير 
وتفتيش الشريط الحدودي مع إيران 
والــــدخــــول بــعــمــلــيــات خـــاصـــة ضمن 
داعش  تنظيم  استغلها  التي  المناطق 
ــيــاتــه، وهــــي الــمــنــاطــق  لــتــنــفــيــذ عــمــل

الفاصلة بين القوات االتحادية وقوات 
العملية  أن  وأضـــاف  «البيشمركة». 
مساحة  المرحلة  هــذه  فــي  ستغطي 
تقّدر بـ١٧ ألًفا و٦٨٥ كيلومتًرا مربًعا، 
وتــــشــــارك فــيــهــا قـــــوات مـــن (قـــيـــادة 
الــــقــــوات الـــبـــريـــة، وقــــيــــادة عــمــلــيــات 
ديالى، وقيادة عمليات صالح الدين، 
وقـــيـــادة عــمــلــيــات ســـامـــراء، وقــيــادة 
قوات الشرطة االتحادية، وقوات الرد 
الــســريــع.. وقــــوات أخــــرى)، وبــإســنــاد 
والقوة  العراقي  الجيش  طــيــران  مــن 

الجوية وطيران التحالف الدولي. 

 العراق: مقتل ٣ دواعش واعتقال ١١ بعمليات أمنية  
 انطالق المرحلة الرابعة لُمالحقة فلول التنظيم 

 قوات أمنية عراقية على معبر حدودي مع إيران  

كــــابــــول - قــــنــــا: قـــتـــل ثــــالثــــة أطــــفــــال وأصـــيـــب 
بإقليم  ناسفة  عــبــوة  انــفــجــار  جـــّراء  آخـــران،  اثــنــان 
ــــــــــول»، جـــنـــوبـــي أفـــغـــانـــســـتـــان. فـــيـــمـــا أصــيــب  «زاب
وقع  انــفــجــار  جـــّراء  بــجــروح،  األقــل  على  شخصان 
العاصمة  فــي  الــعــامــة  األشــغــال  وزارة  مبنى  قــرب 
األفــغــانــيــة كــابــول. وذكــــرت وكــالــة «خــامــا بــرس» 
 «٢٠٥ لفيلق «أتال  بيان  عن  نقًال  لألنباء،  األفغانية 
عبوة  زرعوا  مجهولين  أن  األفغاني،  للجيش  التابع 
مدينة  في  طريق  جانب  على  الصنع  بدائية  ناسفة 
قلعة، عاصمة إقليم زابول الستهداف قوات األمن 

األفغانية.  الوطني  والدفاع 
 وأضـــاف الــبــيــان أن االنــفــجــار أســفــر عــن مقتل 
نقلهما  تــم  آخــريــن،  اثــنــيــن  وإصــابــة  أطــفــال  ثــالثــة 
األمــن.  قــوات  قبل  مــن  صحّية  منشآت  إلــى  الحــًقــا 
عــن  مــســؤولــيــتــهــا  اآلن  إلــــى  جــهــة  أي  تــعــلــن  ولــــم 

االنفجار.  
مبنى  قرب  وقع  بانفجار  شخصان  أصيب  كما   
ونــقــلــت «خــامــا  بــكــابــول.  الــعــامــة  األشـــغـــال  وزارة 
ناسفة  عــبــوة  إن  الــقــول  أمــنــي  مــصــدر  عــن  بـــرس» 
مبنى  قــرب  األولـــى  الصباح  ســاعــات  فــي  انفجرت 
أدى  ما  كــابــول،  بالعاصمة  العامة  األشــغــال  وزارة 
تعلن  ولم  بجروح.  األقل  على  شخصين  إصابة  إلى 

التفجير.  عن  مسؤوليتها  اآلن  حتى  جهة  أي 

أفغانستان: مقتل ٣ أطفال 
وإصابة ٤ بانفجارين 

مفوضة  حــّذرت  وكـــاالت:   - بيروت 
األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 
مــيــشــيــل بــاشــلــيــه مـــن أن الـــوضـــع في 
لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية 
فــــي تـــاريـــخـــه، «يــــخــــرج بـــســـرعـــة عــن 
أن  لباشليه  بيان  في  وجــاء  السيطرة». 
يُواجهون  ضعًفا  األكثر  اللبنانيين  بعض 
خـــطـــر الــــمــــوت بــســبــب هـــــذه األزمــــــة، 
فوًرا  التحّرك  الجميع  على  أن  مضيفة 
الــمــســؤولــة  ودعــــت  األوان.  فــــوات  قــبــل 
السياسية  واألحــزاب  الحكومة  األممية 
الــلــبــنــانــيــة إلـــى الـــشـــروع فــي إصــالحــات 
عــاجــلــة واالســـتـــجـــابـــة إلــــى احــتــيــاجــات 
الشعب األساسية، مثل الغذاء والكهرباء 

والصحة والتعليم. وذّكرت بأن من بين 
األكثر ضعًفا في لبنان نحو ١٫٧ مليون 
و٢٥٠  السوريين،  من  غالبيتهم  الجــئ 
ألـــف عــامــل مــن الــُمــهــاجــريــن، خــســروا 
وظــائــفــهــم وبـــاتـــوا بـــال مـــــأوى. ويشهد 
لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه 
وقد فاقمتها جائحة كوفيد-١٩ وأجواء 
األشهر  وفي  الحساسية.  بالغة  سياسية 
اللبنانيين  آالف  عشرات  فقد  األخــيــرة 
أعــمــالــهــم أو جـــرى اقــتــطــاع نــســب من 
أجورهم، في حين تشهد قيمة العملة 
بتراجع  مصحوبًا  حاًدا  تدهوًرا  الوطنية 
القدرة الشرائية. وفرضت قيود صارمة 
على الودائع المصرفية تحد بشكل كبير 

إلى  والتحويالت  السحب  عمليات  مــن 
الــخــارج. إلــى ذلــك نفى رئــيــس مجلس 
الوزراء اللبناني حسان دياب المعلومات 
أو  الحكومة  استقالة  عن  تحّدثت  التي 
بعض الــوزراء. ونقلت «الوكالة الوطنية 
زيارته  عقب  قوله  دياب  عن  لإلعالم» 
دريان  اللطيف  عبد  الشيخ  لبنان  مفتي 
ضمن  مـــن  الـــفـــتـــوى: «هـــــذه  دار  فـــي 
يوم  كل  تصدر  التي  الُمفبركة  األخــبــار 
وهي غير صحيحة». وأشار دياب إلى 
أن االجــتــمــاع الــمــطــّول الـــذي عــقــده مع 
سفيرة أمريكا لدى لبنان دوروثي شيا 
تناول العديد من القضايا، الفتًا إلى أن 
لُمساعدة  استعداد  كل  «أبــدت  السفيرة 

لبنان بملفات ُمختلفة». وأكد أن لبنان 
لن يكون تحت سيطرة أحد بوجوده في 
يعملون  أنهم  إلى  ُمشيًرا  المركز،  هذا 
بــزخــم مــن أجـــل تــخــفــف األعـــبـــاء على 
عوامل  هناك  أن  وأضـــاف  المواطنين. 
عدة تلعب دوًرا في المجال، من ضمنها 
الــمــفــاوضــات الــتــي تــجــرى مــع صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، الفـــتـًــا إلـــى أنــهــم قلبوا 
حصلت  التي  الُمناقشات  عن  الصفحة 
خالل األسابيع الست الماضية ومن هذا 
اإلصالحات  عن  الحديث  بــدأ  المنطلق 
الــذي  والــبــرنــامــج  المطلوبة  األســاســيــة 
يجب أن يتم التوافق عليه بين صندوق 

النقد وبين لبنان. 

األمم المتحدة تحّذر من تدهور األوضاع في لبنان 
 دياب ينفي حدوث استقاالت في حكومته 

 متظاهر لبناني يصرخ بوجه الشرطة في بيروت
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إسطنبول - وكاالت:  حّذر 

الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 

أردوغـــــــــان أمـــــس مــــن مــغــبــة 

التي  الخطابات  إزاء  الــتــهــاون 

وتدعم  اإلسالم  ُمعاداة  تؤجج 

الغرب،  في  األجانب  كراهية 

ويـــــأتـــــي ذلــــــك بـــيـــنـــمـــا تــحــيــي 

الــبــوســنــة والــهــرســك الــذكــرى 

التي  سربرنيتسا  لمذبحة   ٢٥

ارتكبتها القوات الصربية بحق 

آالف المسلمين.

شارك  ُمصورة  كلمة  ففي   

مــن خاللها فــي إحــيــاء ذكــرى 

الــمــذبــحــة الــتــي أُعــــدم فيها ٨ 

الــبــوســنــة  مــســلــمــي  مـــن  آالف 

والهرسك على يد الصرب في 

يوليو ١٩٩٥، قال أردوغان إن 

الخطابات  تــلــك  مــع  الــتــهــاون 

مصدر قلق كبير للمستقبل. 

يـــجـــب  أنـــــــــــه  وأضــــــــــــــــاف   

عــــدم الـــســـمـــاح لــالخــتــالفــات 

والثقافية  والعرقية  الفكرية 

سببًا  تــكــون  بــأن  والمذهبية 

البشر.  بين  للعداء 

ُمرتكبي  بمالحقة  وتعّهد   

الـــجـــرائـــم والــــمــــجــــازر بــحــق 

والــوقــوف  الــبــوســنــة،  مسلمي 

مـــــع أهـــــالـــــي الــــضــــحــــايــــا فــي 

الــبــحــث عـــن الـــعـــدالـــة، قــائــالً 

«لــــن نــنــســى شـــهـــداءنـــا، ولــن 

في  الجماعية  اإلبـــادة  ننسى 

سربرنيتسا». 

 وأشـــــار الــرئــيــس الــتــركــي 

تلك  من  الرغم  على  أنه  إلى 

الــســاســة  يتعلم  لــم  الــمــأســاة، 

دروس  أي  األوروبـــــــــيـــــــــون 

مــــن مـــذبـــحـــة ســربــرنــيــتــســا، 

مـــؤكـــًدا أنــــه تــقــع عــلــى عــاتــق 

الدولية  والُمنظمات  الـــدول 

أجل  مــن  كبيرة  مــســؤولــيــات 

هذه  مثل  وقــوع  تــكــرار  عــدم 

والمجازر.  الجرائم 

الرغم  على  إنــه  قــال  كما   

مـــن مـــــرور ربــــع قــــرن عــلــى 

المذبحة، فإن آالمها ال تزال 

المقابر  إلـــى  مــشــيــًرا  مــاثــلــة، 

الجماعية التي تذّكر بفظاعة 

سربرنيتسا. في  جرى  ما 

دأب  أردوغـــــان  أن  ــذكــر  يُ  

على  الماضية  السنوات  خالل 

إحياء  فعاليات  في  المشاركة 

ذكـــــرى الـــمـــذبـــحـــة مـــع قـــادة 

ومسؤولين من دول أخرى. 

 وقـــــد أحــــيــــت جــمــهــوريــة 

الــبــوســنــة والــهــرســك الــذكــرى 

ســربــرنــيــتــســا،  لـــمـــجـــزرة   ٢٥

والـــتـــي تــأتــي فـــي ظـــل انــتــشــار 

إلــى  أدى  مـــا  كــــورونــــا،  وبـــــاء 

ـــيـــص عــــــــدد الـــــزائـــــريـــــن  تـــقـــل

والوافدين إلى المدينة.  

 وبــــالــــمــــنــــاســــبــــة، تـــــم فــي 

بضواحي  بــوتــوكــاري  منطقة 

ســـربـــرنـــيـــتـــســـا دفــــــن رفـــــات 

تم  الــذيــن  الضحايا  مــن  عــدد 

التعرف على هوياتهم حديثا.

 وشارك عدد محدود من 

الفعاليات  في  الضحايا  أهالي 

الـــخـــاصـــة بـــإحـــيـــاء الــــذكــــرى 

بــســبــب كــــورونــــا، ولــــم يــمــنــع 

البوسنيين  مــن  الــعــديــد  ذلــك 

مـــن الـــصـــالة عــلــى الــضــحــايــا 

وحتى  بوتوكاري.  مقبرة  في 

اآلن، تم التعّرف على هويات 

المذبحة  ضحايا  من  آالف   ٧

ـــارات الــحــمــض  ـــب بــفــضــل اخـــت

حين  بين  يتم  بينما  النووي، 

وآخــــر اكــتــشــاف الــمــزيــد من 

الجماعية. القبور 

 ومــــــع مـــــــرور ربــــــع قـــرن 

أسر  تــزال  ال  الــمــجــزرة،  على 

الــضــحــايــا تــبــحــث عـــن رفـــات 

بمحاكمة  وتــطــالــب  ذويـــهـــا، 

مــنــفــذي أكــبــر جــريــمــة إبـــادة 

فـــــي أوروبـــــــــــا بـــعـــد الـــحـــرب 

الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة. ومـــن بين 

ُحوكموا  الذين  الصرب  القادة 

حــرب  جــرائــم  ارتــكــاب  بتهم 

وجــــــرائــــــم ضــــــد اإلنــــســــانــــيــــة 

البوسنة  فــي  إبــــادة  وجـــرائـــم 

الحرب  جــرائــم  محكمة  فــي 

ـــــخـــــاصـــــة بــــيــــوغــــوســــالفــــيــــا  ال

الـــســـابـــقـــة: الـــرئـــيـــس الــســابــق 

ســــلــــوبــــودان مــيــلــوزيــفــيــتــش، 

والــــقــــائــــد الـــعـــســـكـــري راتـــكـــو 

مالديتش. 

الصربية  القوات  وارتكبت   

في  مروعة  جماعية  مجزرة 

المدينة، وقد تراوحت أعمار 

٧ أعــــوام و٧٠  الــضــحــايــا بــيــن 

عـــاًمـــا، وذلــــك بــعــدمــا قــامــت 

الـــقـــوات الــهــولــنــديــة الــعــامــلــة 

هـــنـــاك ضـــمـــن قــــــوات األمــــم 

الـــمـــتـــحـــدة بــتــســلــيــم عـــشـــرات 

إلــى  الــبــوســنــيــيــن  مـــن  اآلالف 

الـــقـــوات الــصــربــيــة، وهــــو ما 

التهامات  الهولنديين  عرض 

بالتواطؤ في الجريمة. 

 أردوغان يُحّذر من التهاون مع خطابات الكراهية وُمعاداة اإلسالم 
 في الذكرى ٢٥ لمذبحة سربرنيتسا  

 ثّمن الخطوات الميدانية بين حماس وفتح 

المكتب  رئــيــس  قــــال  وكــــــاالت:   - غــــزة 
الــســيــاســي لــحــركــة «حــــمــــاس» إســمــاعــيــل 
هــنــيــة، أمـــس، إّن «االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي 
ــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي  مــــصــــدر الـــتـــهـــديـــد ل
ولــمــقــّدرات األمـــة». وأضـــاف هنية خالل 
(متحدون  الــعــربــي  الملتقى  فــي  لــه  كلمة 
ضــد «صــفــقــة الـــقـــرن» و»خــطــة الــضــم») 
غاية  حقائق  ثالث  يرّسخ  المؤتمر  هذا  أن 
فلسطين  قــضــيــة  أن  أولـــهـــا  األهــمــيــة  فـــي 
والقدس تظل هي القضية المركزية لألمة 
والموّحدة  والجامعة  واإلسالمية  العربية 
مهما  ولنخبها  وألحــزابــهــا  األمـــة  لشعوب 
كــثــرت األحــــداث وتــعــاظــمــت الــمــلــفــات في 
هي  الثانية  الحقيقة  أن  وتــابــع  المنطقة. 
ومــركــز  مــصــدر  هــو  الصهيوني  الــعــدو  أن 
األمة  لشعوب  الفلسطيني،  للشعب  التهديد 
وهي  أال  المركزية  وللقضية  ومقّدراتها، 
الحقيقة  أن  إلــى  مشيًرا  فلسطين،  قضية 
الثالثة هي أن الدبلوماسية الشعبية ال تقل 
أهمية وفعالية من الدبلوماسية الرسمية. 
بناء  في  ُمستمرة  المقاومة  أن  على  وأكــد 
معركة  أي  فــي  لــلــدخــول  وجـــاهـــزة  الــقــوة 
ــا وشــعــبــنــا، مــشــيــًرا إلــى  لــلــدفــاع عــن أرضــن
ُموجعة  ستكون  الــمــقــاومــة  «ضــربــات  أن 
لالحتالل ألننا أمام تحٍد ومعركة مصير، 

األحــزاب  هنية  ودعــا  وجـــود».  معركة  بــل 
الــعــربــيــة واإلســالمــيــة الــمــشــاِركــة فــي هــذا 
مع  استراتيجية  شــراكــة  بناء  إلــى  المؤتمر 
شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي، والــفــصــائــل الــوطــنــيــة 
الكبير  الخطر  لهذا  لنتصدى  واإلسالمية 
المنطقة  كـــل  إلــــى  خـــطـــره  يــتــعــدى  الـــــذي 
الــعــربــيــة واإلســـالمـــيـــة. كــمــا دعـــا إلـــى بناء 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وخـــطـــة شـــامـــلـــة لــتــحــقــيــق 
المرحلة،  هــذه  فــي  لنا  الــمــحــوري  الــهــدف 
القرن  وصفقة  الضم  خطة  إســقــاط  وهــو 
عــلــى طــريــق تــحــريــر كــل الـــتـــراب الــوطــنــي 
االختراق  محاوالت  أن  وأّكــد  الفلسطيني. 
يقوم  التي  واألمني  واالقتصادي  السياسي 
ذلك  تسهيل  ومحاولة  االحــتــالل،  هــذا  بها 
أن  على  تأكيد  هو  التطبيع،  يُسمى  ما  عبر 
«المشروع الصهيوني» خطر على فلسطين 
دعوته  وجــّدد  عــام.  بشكل  المنطقة  وعلى 
لألحزاب ومكونات األمة إلى أعلى درجات 

التنسيق والتفاهم. 
في  مــاضــون  بأننا  هنية: «نــؤكــد  وقــال   
استراتيجية المقاومة الشاملة، والمقاومة 
ُمــســتــمــرة فـــي بــنــاء الـــقـــوة، وجـــاهـــزة ألن 
تــدخــل مـــيـــدان الــمــواجــهــة كــمــا كــانــت في 
الماضي، وكما هي في الحاضر، وبالتأكيد 

ستكون هي أيًضا في المستقبل». 

االحتالل  قوات  اعتقلت  قنا:   - اهللا  رام 
فلسطينيين  شابين  أمــس،  اإلســرائــيــلــي، 
مــــن بـــلـــدة يــعــبــد غـــربـــي مـــديـــنـــة جــنــيــن 
بــالــضــفــة الـــغـــربـــيـــة الـــمـــحـــتـــلـــة. وذكـــــرت 
وكــــالــــة األنــــبــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة / وفــــــا/  أن 
ــبــلــدة بــعــدة  قــــوات االحـــتـــالل اقــتــحــمــت ال

ُمداهمة  عقب  شابين،  واعتقلت  آليات، 
مــنــزلــي ذويــهــمــا وتــفــتــيــشــهــمــا. يُــذكــر أن 
قـــوات االحـــتـــالل كــّثــفــت خـــالل الــشــهــريــن 
/ يعبد/   لبلدة  اقتحاماتها  من  الماضيين 
مــن  شـــخـــًصـــا   ٥٥ مــــن  أكـــثـــر  واعـــتـــقـــلـــت 

أهاليها. 

هـــنية: المقــــاومـــة جـــاهــــزة 
للدفـــاع عـن أرضـــنا وشـــعبنا 

االحتالل يعتقل شابين فلسطينيين بالضفة

للمرة  ب:  ف  أ   - مونتريال 
الـــثـــالـــثـــة مـــنـــذ ســـــنـــــوات، يــجــد 
جاستن  الكندي  الــوزراء  رئيس 
ترودو نفسه في قلب عاصفة 
ســيــاســيــة، وهـــــذه الـــمـــرة بعد 
لمنظمة  عقد  منح  حول  جدل 
خيرية إلدارة برنامج حكومي 
مـــهـــم. وطـــالـــبـــت الـــُمـــعـــارضـــة 
الــُمــحــافــظــة فـــي كــنــدا بــإجــراء 
تــحــقــيــق مــــن قـــبـــل الـــشـــرطـــة 
للكشف عما إذا كان احتيال قد 
ارتـُــكـــب فــي مــنــح عــقــد بقيمة 
لجمعية  أمريكي  دوالر  مليار 

«وي تشاريتي». 
 وأقـــــــــّرت هـــــذه الــجــمــعــيــة 
بــــدفــــع مـــــا يــــقــــرب مـــــن ٣٠٠ 
ألــف   ٢٢٠) كــنــدي  دوالر  ألـــف 
ترودو  لوالدة  أمريكي)  دوالر 
وشــقــيــقــه وزوجـــتـــه لــلــتــحــدث 

خالل ندوات ُمختلفة. 
 واعـــــتـــــرف تــــــــرودو نــفــســه 
بــالــمــشــاركــة فــي الــمــفــاوضــات 
مــع الــجــمــعــيــة الــخــيــريــة بشأن 
الجمعية  هــذه  وأعلنت  العقد. 
إدارة  مــن  انسحابها  الخيرية 
وميزانيته  الفدرالي  البرنامج 

٩٠٠ مليون دوالر كندي (٥٩١ 
مليون يورو) الذي يقّدم منًحا 
دوالر  آالف   ٥ إلـــى  تــصــل  قـــد 
مقابل  في  المقبولين  للطالب 
عمل تطوعي لدى منظمات ال 
تبغى الربح بعد إثارته انتقادات 
المنظمة  هــــذه  قــــرب  بــســبــب 
جاستن  مــن  الــحــكــومــيــة  غــيــر 
ترودو. وقال النائب الُمحافظ 

للصحافيين:  بـــاريـــت  مــايــكــل 
عائدات  هناك  أن  نعلم  «نحن 
مــالــيــة كــبــيــرة تــلــقــتــهــا عــائــلــة 

رئيس الوزراء». 
جًدا  الواضح  وأضــاف «من   
يسمح  كــافــًيــا  دلــيــالً  هــنــاك  أن 
ــلــشــرطــة بــفــتــح تــحــقــيــق فــي  ل

القضية».
أحــادي  عقد  «هناك  وتابع   

دوالر،  مليار  بقيمة  المصدر 
برنامج تم إنشاؤه من العدم». 
 وقـــــالـــــت هـــيـــئـــة ُمـــراقـــبـــة 
األسبوع  البالد  في  األخالقيات 
تحقيًقا  أطلقت  إنــهــا  الــمــاضــي 
فــي حــق رئــيــس الـــــوزراء البالغ 
منح  بعد  عــاًمــا   ٤٨ العمر  مــن 
في  الخيرية  للمؤسسة  العقد 

يونيو. 

المنظمة  هــذه  دفعت  وقــد   
«مارغريت»  لوالدته  الخيرية 
إلقائها  مقابل  دوالر  ألف   ٢٥٠
خطبًا في ٢٨ حدثًا بين عاَمي 
لهيئة  وفـــًقـــا  و٢٠٢٠،   ٢٠١٦
اإلذاعة الكندية «سي بي سي». 
 وذكــــــرت «ســــي بـــي ســي» 
تـــشـــاريـــتـــي»  «وي  أن  ــــًضــــا  أي
دفعت أللكسندر شقيق ترودو 
٣٢ ألف دوالر لُمشاركته في ٨ 

مناسبات.
رئــــيــــس  مـــــكـــــتـــــب  وأكـــــــــــــد   
تــــــرودو  زوجـــــــة  أن  الـــــــــــوزراء 
دوالر»   ١٥٠٠ «تلقت  صوفي 
لُمشاركتها في حدث للمنظمة 
قيادة  توليه  قبل   ،٢٠١٢ العام 
الحزب الليبرالي. وقال مكتب 
تــــــرودو فـــي بـــيـــان: «أقـــــارب 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء يــتــعــامــلــون 
مــــع مــجــمــوعــة مــخــتــلــفــة مــن 
العديد  ويــدعــمــون  المنظمات 
مـــن الــقــضــايــا الــشــخــصــيــة من 

تلقاء أنفسهم». 
نتذّكر  أن  وأضــاف «المهم   
بجمعية  يتعلق  األمـــر  أن  هنا 

خيرية تدعم الطالب». 

 كندا: ترودو في وجه عاصفة سياسية جديدة 
 لحصول عائلته على أموال حكومية.. والُمعارضة تطالب بالتحقيق 

 ترودو رفقة والدته وزوجته  

 رئيس مالي يدعو الُمعارضة 
للتهدئة والحوار  

باماكو - وكاالت: أعلن الرئيس المالي أبو بكر كيتا استعداده 

لمواصلة الحوار مع الشرائح كافة، لتهدئة الوضع والوصول إلى 

حل لألزمة الحالية، وذلك عقب اقتحام ُمتظاهرين غاضبين 

في مالي البرلمان وهيئة اإلذاعة والتلفزيون للُمطالبة بتنحيه 

عن السلطة. وأفادت مصادر للجزيرة بمقتل شخص وإصابة 

نحو ٢٠ بجروح في باماكو عاصمة مالي، بعد إطالق الشرطة 

النار على محتجين اقتحموا البرلمان. 

إشعال  باماكو  شــوارع  من  للجزيرة  خاصة  صور  وأظهرت   

المتظاهرين الــنــار فــي الــطــرقــات وحــرق إطـــارات الــســيــارات. 

المحتجين  مئات  احتالل  بعد  الرسمي  التلفزيون  بث  وتوقف 

المبنى في العاصمة باماكو، وحاول المحتجون - الذين دعتهم 

الحركة المعارضة - السيطرة على جسرين رئيسيين. 

بحركة  يُعرُف  ما  أنصار  إعــالن  بعد  التطورات  هذه  وتأتي   

بالتنحي  الــرئــيــس  إللـــزام  مــدنــًيــا،  عصيانًا  ســمــوه  مــا  يــونــيــو،   ٥

استعداده  كيتا  بكر  أبو  المالي  الرئيس  أعلن  وقد  الحكم.  عن 

لمواصلة الحوار مع الُمعارضة من أجل الوصول إلى حل لألزمة 

على  بالتحريض  يونيو   ٥ حركة  في  قــادًة  اتهم  لكنه  الحالية، 

أعمال العنف. 

بأنه  الحكومية  للمؤسسات  المتظاهرين  اقتحام  ووصــف   

البالد،  في  اإلستراتيجية  المؤسسات  على  لالستيالء  ُمحاولة 

والمادية  البشرية  الخسائر  ستحصر  تحقيق  لجنة  أن  مؤكًدا 

ألعمال العنف، وتوّضح حقيقة ما جرى.  

 ليجّنبه السجن بعد إدانته بالكذب 

واشــنــطــن - وكــــــاالت: أصـــــدر الــرئــيــس 
بتخفيف  قـــراًرا   ترامب  دونالد  األمريكي 
وصديقه  مستشاره  بحق  الصادرة  العقوبة 
بعد  السجن  ليجّنبه  ستون  روجــر  القديم 
إدانـــتـــه بــالــكــذب تــحــت الــقــســم أمــــام نــواب 
الــكــونــجــرس خـــالل الــتــحــقــيــق فــي مــزاعــم 
تدّخل روسيا في االنتخابات الرئاسية عام 
العقوبة  تخفيف  ترامب  قرار  ويُعد   .٢٠١٦
من  فقط  أيام  قبل  عاًما)،  ستون (٦٧  عن 

موعد دخوله السجن، أبرز تدخل للرئيس 
الــجــمــهــوري فــي قضية جــنــائــيــة، وأحـــدث 
واقـــعـــة يــلــجــأ فــيــهــا إلــــى اســـتـــخـــدام الــعــفــو 
ــــّدد الــديــمــقــراطــيــون  لــمــســاعــدة حــلــيــف. ون
حكم  على  هجوم  بأنه  ووصفوه  باإلجراء، 
في  األبيض  البيت  قــال  حين  في  القانون، 
«القى  وإنــه  كثيًرا،  عانى  ستون  إن  بيان: 
ُمــعــامــلــة غــيــر عـــادلـــة لــلــغــايــة شــأنــه شــأن 

كثيرين آخرين في هذه القضية». 

 ترامب يُصدر عفًوا عن مستشاره روجر ستون  
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واشنطن - وكاالت: سجلت 
ــــواليــــات الــمــتــحــدة نــحــو ٦٩  ال
ألــف إصــابــة جــديــدة بفيروس 
ــــــك فــــي زيـــــادة  كـــــورونـــــا، وذل
الثالث  لــلــيــوم  قــيــاســيــة  يــومــيــة 
اضطر  مــا  وهــو  الــتــوالــي،  على 
ســلــطــات كــالــيــفــورنــيــا إلعـــالن 
الــســجــنــاء  آالف  عـــن  اإلفـــــــراج 

بسبب تفشي الوباء.
وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات جــونــز 
هوبكنز أمس أّن إجمالي عدد 
المصابين بكورونا في أمريكا 
ارتفع إلى ٣٫١٨ مليون شخص، 
شخصاً،   ١٣٣٩٦٩ منهم  توفي 
الــحــيــاة  فــــارقــــوا   ٧٧٤ بــيــنــهــم 
فـــي غــضــون الـــســـاعـــات األربــــع 

والعشرين الماضية.
مـــــن جـــهـــتـــه قــــــال أنـــتـــونـــي 
ــــــشــــــي، كــــبــــيــــر خـــــبـــــراء  فــــــاوت
اإلدارة  في  الُمعدية  األمــراض 
نقارن  إنه «عندما  األمريكية، 
أعتقد  ال  أخرى،  بدول  أنفسنا 
أنـــه يــمــكــنــنــا الـــقـــول إنــنــا نــقــوم 

بعمل جيد».
ويدق الخبير الصحي جرس 
ــــــذار مــنــذ أيـــــام بــخــصــوص  اإلن
ارتــــــــفــــــــاع عـــــــــدد اإلصـــــــابـــــــات 
الجديدة، وال سيما في جنوب 
الــــبــــالد وغــــربــــهــــا، مــســتــنــكــراً 
التسرع في رفع تدابير اإلغالق 

وتهور األمريكيين.
ـــــات  ـــــد عـــــــدد اإلصـــــاب ـــــزي وي
الـــمـــؤكـــدة بـــالـــفـــيـــروس داخـــل 
الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى ٣ 
مــاليــيــن، وشــهــدت ٨ واليـــات 
زيـــــــــادات قـــيـــاســـيـــة فــــي عـــدد 
ــــــات الــــيــــومــــي، وهـــي  اإلصــــــاب
أالســــكــــا وجـــورجـــيـــا وإيــــداهــــو 
ولــويــزيــانــا ومــونــتــانــا وأوهــايــو 

ويوتا وويسكونسن.
-وهي  ـــوريـــدا  فـــل وســـجـــلـــت 
ــــواليــــات  واحــــــــدة مــــن أشـــــد ال
وفـــــاة،   ٩٢ بالوباء-  تــــضــــررا 

جديدة  إصابة  و٤٣٣  ألفاً  و١١ 
أمـــــس، فـــضـــًال عـــن تــســجــيــل ٧ 

آالف مريض بالمستشفيات.
 ٤٨ مـــــــن  أكــــــثــــــر  وأعـــــــلـــــــن 
مــســتــشــفــى فـــي فـــلـــوريـــدا عــن 
بـــــلـــــوغ طـــــاقـــــة االســــتــــيــــعــــاب 
الرعاية  وحــدات  في  القصوى 

الفائقة.
بــيــن  االنـــــقـــــســـــام  وازداد 
قضايا  عدة  بشأن  األمريكيين 
إعــادة  منها  بالوباء،  مرتبطة 
فـــتـــح الــــــمــــــدارس واألنـــشـــطـــة 
الكمامات  وارتــــداء  الــتــجــاريــة 

في األماكن العامة.
عالمي  شبه  إجماع  ويوجد 
ـــصـــحـــة عــلــى  ـــيـــن خـــــبـــــراء ال ب
أن ارتــــداء الــكــمــامــات إحــدى 
لوقف  فعالية  الوسائل  أفضل 
أودى  الــذي  الفيروس  انتشار 
ألــف   ١٣٣ مـــن  أكـــثـــر  بــحــيــاة 

أمريكي.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، أعــــلــــنــــت 
السلطات في والية كاليفورنيا 
سراح  ستطلق  أنها  األمريكية 
إضافي،  سجين  آالف   ٨ نحو 
لــلــحــد مـــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس 

سجونها  في  المستجد  كورونا 
إدارة  وأوضـــحـــت  الــمــكــتــظــة. 
السجون في الوالية أن هؤالء 
الــســجــنــاء ســيــكــون بــإمــكــانــهــم 
الــمــطــالــبــة بـــاإلفـــراج الــمــبــكــر 
فـــي نــهــايــة أغــســطــس الــمــقــبــل 
آخــريــن  آالف   ١٠ غـــرار  عــلــى 
بداية  منذ  عنهم  اإلفـــراج  تــم 
مدير  وقال  الصحية.  األزمــة 
بيان  فــي  ديـــاز  رالـــف  اإلدارة 
تهدف  الــمــبــادرات  «هـــذه  إن 
إلــــى ضـــمـــان صــحــة وســالمــة 
ويأتي  والموظفين».  السجناء 
أشــــاد  -الذي  اإلعـــــــالن  هـــــذا 
السجون-  إصــــالح  أنـــصـــار  بـــه 
بــعــد ازديــــاد اإلصـــابـــات بــوبــاء 
كوينتن  ســان  فــي  كوفيد-١٩ 
أحـــــــد أقــــــــدم الــــســــجــــون فــي 
تسجيل  تم  حيث  كاليفورنيا، 
أكـــثـــر مـــن ألــــف إصـــابـــة بــيــن 

السجناء.
وأكـــــد حـــاكـــم كــالــيــفــورنــيــا 
غــافــيــن نــيــوســوم فـــي أواخـــر 
يونيو الماضي أن «ذلك يمثل 
أحد أهم مخاوفنا في الوقت 
 ٪٤٢ أن  إلى  مشيراً  الحالي»، 
مــن الــســجــنــاء الــبــالــغ عــددهــم 
السجن  هذا  في  تقريباً   ٣٥٠٠
فرانسيسكو  سان  من  القريب 
لإلصابة. معرضين  يعتبرون 

أرقــام قياسيــة بإصابات الوبـاء في أمـريكا
كاليفورنيا تطلق سراح ٨ آالف سجين

برلين - د ب أ: أكدت المستشارة األلمانية 
على  السيطرة  يمكن  ال  أنــه  ميركل  أنجيال 
أزمة جائحة كورونا إال من خالل التضامن 
والــتــعــاون عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي. وقــالــت 
المتلفزة  األسبوعية  رسالتها  فــي  ميركل 
رداً  نجد  عندما  فقط  أمس:  اإلنترنت  عبر 
سيكون  العالمي،  التهديد  هــذا  على  عالمياً 
اآلن  الجوائح،  على  للسيطرة  فــرص  لدينا 
حكومتها  أن  مــيــركــل  وذكــــرت  ومــســقــبــالً. 
تـــدعـــم مـــن أجــــل ذلــــك الــجــهــود الــمــبــذولــة 
المستجد،  كــورونــا  فــيــروس  مكافحة  فــي 
مضيفة أن بالدها تشارك أيضاً في «برامج 
الدولية، خاصة منظمة الصحة  المنظمات 
والبنك  الــدولــي  الــنــقــد  وصــنــدوق  العالمية 
الدولي». وأشارت المستشارة إلى المساعدة 
في  متنوعة  طرق  عبر  ألمانيا  تقدمها  التي 
من  أيضاً  العلمي،  والبحث  الصحة  مجالي 
للقاحات  وعــادل  عالمي  توزيع  تحقيق  أجل 
واألدوية وأدوات التشخيص. وقالت ميركل 

إنــهــا تـــرى «رغـــبـــة كــبــيــرة فـــي الــعــديــد من 
نحو  على  التحديات  هــذه   لمواجهة  البلدان 
مشترك»، مضيفة أن هذا يجعلها متفائلة.

متطوع  آالف   ٤ نــحــو  ســجــل  ذلـــك  إلـــى    
ـــقـــاح ضــد  ــــدراســــة ل أنــفــســهــم كـــمـــواضـــيـــع ل
الفيروس في المستشفى الجامعي في بلدة 
الدراسة  مدير  وقــال  األلمانية.  توبينجن 
بـــيـــتـــر كـــريـــمـــســـنـــر «إنـــــــه وضـــــع رفـــاهـــيـــة 
السريرية  التجارب  عكس  على  حقيقية، 
في  سريرية  دراسة  بدأت  وقد  المعتادة.. 
يونيو  شهر  منتصف  في  الجامعية  العيادة 
شركة  طورته  الذي  اللقاح  تحمل  الختبار 
«كـــيـــور فـــــاك» لــــألدويــــة الــحــيــويــة بــبــلــدة 
توبينجن. ومنذ ذلك الحين، تناول حوالي 
لم  لكريمسنر،  ووفقا  العقار.  شخصاً   ٥٠
اآلن.  حتى  مفاجئة  جانبية  آثار  أي  تحدث 
يرام  ما  على  شيء  كل  إن  كريمسنر  وقــال 
تكشف  لم  الــدراســة  أن  مضيفاً  اآلن،  حتى 

عن أي نتائج مثيرة للقلق.

ميركل: السيطرة على أزمة 
«كوفيد-١٩» مرتبطة بالتضامن الدولي

وفــيــات  حصيلة  تــجــاوزت  وكــــاالت:   - بــرازريــلــيــا 
الــبــالد  تسجيل  بــعــد  ألــفــا،   ٧٠ الــبــرازيــل  فــي  كــورونــا 
الــســاعــات  خـــالل  بــالــفــيــروس  إضــافــّيــة  وفـــاة   ١٫٢١٤
الحصيلة  ترتفع  وبذلك،  الماضية.  والعشرين  األربع 
وفاة   ٧٠٫٣٩٨ إلــى  البرازيل  في  لكورونا  اإلجمالّية 
تسجيل  وتم  إصابة.  مليون   ١٫٨ من  أكثر  أصل  من 
٤٥٫٠٤٨ إصابة جديدة، حسب بيانات وزارة الصحة 
البالد  في  العلمي  المجتمع  يعتبر  التي  البرازيلية، 

الحقيقية. األرقام  من  بكثير  أقل  أنها 
للمنحنى  سريع  بتحول  تبشر  ال  الجديدة  األرقام 
نسمة،  مليون   ٢١٢ سكانه  عدد  يبلغ  بلد  في  الوبائي 
بــالــوبــاء بعد الــواليــات  وبــات ثــانــي أكــبــر بلد تــضــرراً 
وبفارق  هي،  (جنوب-شرق)  باولو  وساو  المتحدة. 
شــاســع عــن ســائــر الـــواليـــات، األكــثــر تــضــرراً بــالــوبــاء 
إصــابــة  ألــف   ٣٦٠ حــوالــي  أصــل  مــن  وفـــاة   ١٧٫٤٤٢)
في  أيــضــاً  الــواقــعــة  جانيرو  دي  ريــو  تليها  مــؤكــدة)، 

من  وفــاة   ١١٫٢٨٠ سجلت  التي  البالد  شــرق  جنوب 
١٣٠ ألف إصابة مؤكدة. أصل حوالي 

من  الواليتين  هاتين  تمنع  لم  األرقــام  هذه  لكّن 
إلى الحياة الطبيعية، مع إعادة فتح  العودة تدريجياً 
التجارية.  والمحالت  والمطاعم  والحانات  المقاهي 
وكـــان الــرئــيــس الــبــرازيــلــي جــايــيــر بــولــســونــارو (٦٥ 
بكوفيد-١٩،  تشكيكاً  العالم  قــادة  أكثر  أحد  عاماً)، 

بالفيروس. مصاب  أّنه  الثالثاء  أعلن 

البرازيل: الوفيات تتجاوز ٧٠ ألفاً واإلصابات فوق ١٫٨ مليون

أعـــــادت  رويـــــتـــــرز:  جنيف- 
جــــائــــحــــة فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
الــمــســتــجــد إلــــى الــســطــح خــالفــاً 
حول  الطب،  خبراء  بين  قديماً 
طريقة انتقال األمراض، خالفاً 
يـــرجـــع لــمــا يـــقـــرب مــــن قــرن 
من الــزمــان، منذ نشأة نظرية 

الجراثيم.
وأقــــــــرت مــنــظــمــة الــصــحــة 
األســبــوع  جنيف،  فــي  العالمية 
يمكن  الفيروس  بــأن  الماضي، 
قطيرات  خــالل  من  ينتشر  أن 
بالغة الصغر يحملها الهواء، في 
خــطــوة ألــقــت الــضــوء عــلــى آراء 
علم  فــي  خبير  مــن ٢٠٠  أكــثــر 
الهباء الجوي، شكوا علنا من أن 
المنظمة التابعة لألمم المتحدة 
لم تحذر الناس من هذا الخطر.
الــصــحــة  مــنــظــمــة  أن  غـــيـــر 
الــعــالــمــيــة مـــا زالــــت تــصــر على 
ــيــل أكــثــر  أنــــه يــتــعــيــن وجــــود دل
على أن فيروس كورونا  حسماً 
التنفسي  الــمــرض  يسبب  الـــذي 
كوفيد-١٩ يمكن أن ينتقل عن 
طــريــق الـــهـــواء، وهـــو أمـــر من 
شــأنــه أن يــضــع هـــذا الــفــيــروس 

على قدم المساواة مع الحصبة 
أشــد  تــدابــيــر  ويتطلب  والـــســـل، 

الحتواء انتشاره.
خيمينيث،  خــوســيــه  وقـــــال 
كــولــورادو،  بجامعة  الكيميائي 
على  التوقيع  فــي  شـــارك  الـــذي 
المنظمة  تــحــث  علنية  رســالــة 
على تغيير إرشاداتها، إن “بطء 
تحرك منظمة الصحة العالمية 
بـــشـــأن هــــذه الـــمـــســـألـــة، يبطئ 
لــألســف، وتــيــرة السيطرة على 

هذا الوباء”.
وخبراء  خيمينيث  وأضـــاف 

آخــــــــرون فــــي مــــجــــال انــتــقــال 
ــاء الــجــوي،  ــهــب الـــعـــدوى عــبــر ال
تتمسك  الــصــحــة  “منظمة  أن 
الــجــراثــيــم  أن  بـــفـــكـــرة  بـــشـــدة 
تنتشر بشكل أساسي من خالل 
االخــتــالط بشخص مــصــاب أو 
بشيء ملوث. وتلك الفكرة هي 
إحـــدى ركــائــز الــطــب الحديث، 
نظرية  صــراحــة  ترفض  وهــي 
انــتــقــال األمــــــراض عــبــر الــهــواء 
الــــفــــاســــد، والـــــتـــــي نــــشــــأت فــي 
العصور الوسطى، وتفترض أن 
األبخرة السامة الكريهة الرائحة 

متعفنة  مــادة  مــن  تتكون  التي 
الكوليرا  مثل  أمـــراضـــاً،  تسبب 

والطاعون”.
وقــــــــال الـــــدكـــــتـــــور دونــــالــــد 
مـــــيـــــلـــــتـــــون، خــــبــــيــــر انــــتــــقــــال 
الجسيمات عبر الهواء بجامعة 
ماريالند، وأحد كاتبي الرسالة 
الرئيسيين، إن “هذا جزء من 
القرن  أوائــل  في  الطب  ثقافة 
العشرين، فالقبول بأن شيئاً ما 
مستوى  يتطلب  جـــواً  محمول 

عالياً من اإلثبات”.
ــــمــــوقــــعــــون عــلــى   وقـــــــــال ال

يمكن  الدليل  هــذا  إن  الرسالة، 
أن يشمل إجـــراء دراســــات عن 
حـــيـــوانـــات مــخــتــبــريــة تــصــاب 
بــــالــــمــــرض بـــســـبـــب تــعــرضــهــا 
للفيروس في الهواء، أو دراسات 
تــظــهــر جــســيــمــات لــلــفــيــروس 
قابلة للحياة في عينات الهواء، 
وهــو مستوى من اإلثــبــات غير 
مطلوب ألنماط أخرى النتقال 
المرض، مثل مالمسة األسطح 

الملوثة.
وقـــال الــدكــتــور جـــون كونلي 
في  الــمــعــديــة  األمـــــراض  خبير 
جامعة كــالــجــاري، وهــو ضمن 
مجموعة خبراء منظمة الصحة 
العالمية الذين يقدمون المشورة 
بــــشــــأن اإلرشـــــــــــــادات الــمــعــنــيــة 
بفيروس كورونا، إن الدراسات 
جزيئات  اآلن  حتى  تُظهر  لــم 
تطوف  للحياة  قابلة  فيروسية 
في الهواء. وقال: “أريد أن أرى 

أدلة في هذا الرذاذ الخفيف”.
أنه  وآخـــرون،  كونلي  ويؤكد 
حقاً  ينتقل  الــفــيــروس  كــان  إذا 
عبر الهواء مثل الحصبة، لكان 

عدد اإلصابات أكبر بكثير.

الفيروس يجــدد الجـدل بيــن العلمــاء 
جيتس يدعو لعالج األكثر احتياجاً.. الصحة العالمية:بعد تأكيد انتقال الجراثيم عبر الهواء

جــنــيــف - وكـــــاالت: أكــدت 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة 
ضرورة أن يتم استخدام دواء 
«هــيــدروكــســي كــلــوروكــيــن» 
لــعــالج الــمــصــابــيــن بــفــيــروس 
كـــورونـــا تــحــت رقـــابـــة طبية 
دقيقة، موضحة أنه لم تثبت 
هــذا  فــي  الــعــقــار  فاعلية  بــعــد 

المجال.
وقــــــــــال مـــــديـــــر بـــرنـــامـــج 
الــــــطــــــوارئ فـــــي الــمــنــظــمــة، 
ــــــــان، فــــي مــؤتــمــر  مـــايـــك راي
على  ردا  افــتــراضــي  صحفي 
سؤال حول استخدام الرئيس 
بولسونارو،  جايير  البرازيلي، 
الــمــصــاب بــفــيــروس كــورونــا، 
كلوروكين»،  لـ«هيدروكسي 
إن «هذا العقار يمكن اعتماده 
لكن فقط تحت رعاية طبية 
دقـــيـــقـــة». وشـــــدد رايــــــان مع 
ذلــك على أن هــذا الـــدواء «ال 
يــظــهــر نــتــائــج إيــجــابــيــة عند 
في  المرضى  على  استخدامه 
استمرار  رغــم  المستشفيات 
المسؤول  وأوضــح  األبحاث». 
الــصــحــي أن هـــذه الـــدراســـات 
بوضوح  اآلن  حتى  تؤكد  «لــم 
وجــــــود تــأثــيــر إيـــجـــابـــي على 
ـــون  ـــاول ـــن ـــت هـــــــــؤالء الـــــذيـــــن ي
هــيــدروكــســي كــلــوروكــيــن»، 
مشدداً على ضرورة االعتماد 
في  السريرية  األبــحــاث  على 
هذا المجال. وسبق أن أعلنت 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة 
أنــهــا أوقــفــت اســتــخــدام عقار 
«هــيــدروكــســي كــلــوروكــيــن» 
في  المالريا  لمرض  المضاد 

التضامن»  «تجربة  برنامج 
كورونا  فيروس  ضد  لألدوية 
دعا  جانبه  ومـــن   المستجد. 
إلــى  جيتس  بــيــل  الــمــلــيــارديــر 
تــوفــيــر أدويـــــة تــعــالــج مــرض 
للوقاية  لــقــاحــات  ثــم  كــورونــا 
مــنــه لــلــدول واألفـــــراد األكــثــر 
لــهــا ال لــألقــدر على  احــتــيــاجــاً 

دفع «أعلى سعر».
ـــتـــس مـــؤســـس  وقـــــــــال جـــي
ــــكــــروســــوفــــت الـــشـــهـــيـــر  مــــاي
الخيري  المجال  في  بنشاطه 
أمس  نشر  فيديو  تسجيل  في 
عن  افــتــراضــي  مؤتمر  خــالل 
الجمعية  نظمته  كوفيد-١٩ 
اإليــدز «إذا  لمكافحة  الدولية 
ــلــقــاحــات  تــركــنــا األدويـــــــة وال
سعر  أعلى  يدفع  لمن  تذهب 
ال لــلــنــاس واألمــــاكــــن األكــثــر 
لدينا  سيكون  لــهــا.. 

ً
احتياجا 

جــائــحــة أطـــــول أمــــــداً وأكــثــر 
جوراً وفتكاً».

وأضـــــــــــاف «نــــحــــتــــاج إلــــى 
زعماء يتخذون تلك القرارات 

التوزيع  في  المتمثلة  الصعبة 
بــنــاء على الــعــدالــة واإلنــصــاف 
وليس فقط بناء على العوامل 

التي يحركها السوق».
وحــــــــــــــذرت الـــمـــفـــوضـــيـــة 
الصحة  ومنظمة  األوروبـــيـــة 
المنافسة  مغبة  من  العالمية 
غـــيـــر الــمــطــلــوبــة فــــي ســبــاق 
الـــــتـــــوصـــــل ألدويــــــــــــة تــعــتــبــر 
جوهرية إلنقاذ األرواح وإنهاء 
الـــفـــوضـــى االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تــســبــب فــيــهــا الــفــيــروس، في 
وقت أشار فيه مسؤولون في 
سيسعون  أنهم  إلــى  واشنطن 
إلعطاء األولوية في الحصول 
ـــــــــة والـــلـــقـــاحـــات  عـــلـــى األدوي
ــمــقــيــمــيــن فـــــي الـــــواليـــــات  ــل ل

المتحدة.
أفضل  جيتس «مــن  وقــال 
من  تعلمناها  الــتــي  الــــدروس 
مكافحة فيروس إتش.آي.في 
واإليـــــــدز أهــمــيــة بـــنـــاء نــظــام 
تـــوزيـــع عــالــمــي كــبــيــر وعـــادل 

إليصال األدوية للجميع».

«هيدروكسي كلوروكين» ال يظهر 
فاعلية ضد كورونا

هيدروكسي كلوروكين

الهنـــــد 
تتخطى عتبة 
الـ٨٠٠ ألف 
إصابة بالوباء 

حصيلة  تـــجـــاوزت  وكـــــاالت:   - نــيــودلــهــي 

التي  المستجد  كــورونــا  بفيروس  اإلصــابــات 

تم تسجيلها في الهند عتبة الـ٨٠٠ ألف، بعد 

أكبر  الماضية  الــــ٢٤  الــســاعــات  خــالل  رصــد 

ارتفاع يومي فيها منذ بداية الجائحة.

أمــس  الــهــنــديــة  الــصــحــة  وزارة  وأعــلــنــت 

السبت عن تسجيل ٢٧١١٤ إصابة بالفيروس 

عدد  إجمالي  ليصبح  ساعة،   ٢٤ آخر  خالل 

اإلصابات في البالد ٨٢٠٩١٦، منها ٢٨٣٤٠٧ 

شـــفـــاء.  ـــة  حـــال و٥١٥٣٨٥  نــشــطــة  حــــــاالت 

وشـــهـــدت حــصــيــلــة اإلصــــابــــات بــالــفــيــروس 

التاجي في الهند ارتفاعاً بأكثر من ٢٠٠ ألف 

وأعلنت  فقط.  األخيرة  التسعة  األيــام  خالل 

عدد  حيث  من  هندية  واليــة  أكبر  سلطات 

الــســكــان، أتـــر بـــراديـــش، عــن فـــرض إغــالق 

نهاية األسبوع، كما فرضت نحو عشر واليات 

أخرى قيوداً على مناطق يتفشى فيها الوباء. 

وتعتزم الهند استخدام مدرج إيدن غاردنز 

الشهير لرياضة الكريكت في مدينة كالكوتا 

القادر على استيعاب ٨٠ ألف متفرج، كموقع 

الشرطة  رجـــال  على  صحي  حجر  لــفــرض 

وأصيب  بالفيروس  إصابتهم  تثبت  الــذيــن 

بفيروس  كالكوتا  فــي  شرطياً   ٥٥٠ حــوالــي 

منهم.  باثنين  أودى  الذي  المستجد  كورونا 

وستُنشر مئات األسّرة في المدرج، في ظل 

الضغط الكبير الذي تتعرض له مستشفيات 

المدينة.

طـــوكـــيـــو - وكــــــــاالت: كـــشـــف مـــســـؤولـــون 
عناصر  من  العشرات  إصابة  عن  يابانيون 
في  «المارينز»  األمريكية  البحرية  مشاة 
اليابان  فــي  األمــريــكــيــة  العسكرية  الــقــواعــد 

بفيروس كورونا الجديد.
جزيرة  في  اليابانيون  المسؤولون  وقــال 
السبت،  أمــس  الجنوبية،  اليابانية  أوكيناوا 
قــوات «المارينز»  أفـــراد  مــن  الــعــشــرات  إن 
المسبب  الجديد  كــورونــا  بـفيروس  أصيبوا 
بالجزيرة.  قاعدتين  فــي  كوفيد-١٩  لــوبــاء 
كاف  بتفسير  اليابانيون  المسؤولون  وطالب 
مــن الــجــيــش األمــريــكــي بــشــأن هـــذا األمـــر، 

وفقاً لما ذكرته األسوشيتد برس.
إنهم  أوكــيــنــاوا  محافظة  مسؤولو  وقـــال 
اكتشاف  تم  إنه  يقولوا  أن  إال  يستطيعون  ال 
«بضع عشرات» حاالت مؤخراً، ألن الجيش 
األمــريــكــي طــلــب عـــدم الــكــشــف عــن الــرقــم 

الدقيق.

في  وقـــع  التفشي  أن  الــمــســؤولــون  وذكـــر 
قــاعــدة «فــوتــيــنــمــا» الــجــويــة الــتــابــعــة لــقــوات 
المارينز وفي معسكر هانسن في الجزيرة.

عن   وقــالــت وســائــل إعـــالم محلية نــقــالً 
مصادر لم تسمها إن نحو ٦٠ شخصاً أصيبوا 

بفيروس كورونا.
وفــــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــفـــي، قــــــال حـــاكـــم 
«سكان  تاماكي:  ديني  أوكيناوا،  محافظة 
أوكيناوا صدموا مما قاله الجيش األمريكي 
لنا». وشكك تاماكي في تدابير الوقاية من 
األمريكي،  الجيش  اتخذها  التي  األمـــراض 
وجــــدد مــطــالــبــتــه بــالــشــفــافــيــة فــيــمــا يتعلق 
بـــأحـــدث الـــتـــطـــورات. وأضـــــاف تــامــاكــي إن 
مـــســـؤولـــي أوكــــيــــنــــاوا طـــلـــبـــوا مــــن الــجــيــش 
اإلفــصــاح  الجمعة،  األول  أمــس  األمــريــكــي، 
عن عدد الحاالت وتفاصيل أخرى من أجل 
السكان  بين  المتزايدة  المخاوف  معالجة 

المحليين.

كورونا يفتك بقوات المارينز 
األمريكية في اليابان 
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 إعادة آيا صوفيا إلى مسجد.. انتصار للسيادة التركية
حدث تاريخي ينهي ٨ عقود من الشد والجذب

ـــــح ـــــات ـــــف ــــــطــــــان مـــــحـــــمـــــد ال ــــــســــــل ـــــد ال ـــــه ـــــع ـــــــود ل ـــــــع ـــــــق ي ـــــــري ـــــــــــز إســــــــالمــــــــي ع ـــــد رم ـــــج ـــــس ـــــم ال

ـــــــــــة ـــــــــــدول ـــــــــــم قــــــــــــــــــــــــــرار  مـــــــجـــــــلـــــــس ال ـــــــــــدع ـــــــــة ت ـــــــــركـــــــــي ـــــــــت ــــــــــارضــــــــــة ال ــــــــــمــــــــــع ال

عقود   ٨ مــن  أكــثــر  بعد  قــنــا:   - إسطنبول 
عـــلـــى اعـــتـــمـــاده مــتــحــفــاً عـــلـــى يــــد مــؤســس 
الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال 
أتاتورك، وبعد شد وجذب داخلي وخارجي 
ألغت  تركي،  وإصــرار  أوروبــيــة  وتحذيرات 
الجمعة  تركيا  في  العليا  اإلداريـــة  المحكمة 
قــــرار مــجــلــس الــــــوزراء الـــصـــادر بــتــاريــخ ٢٤ 
«آيــــا  بــتــحــويــل  ـــقـــاضـــي  وال  ١٩٣٤ نــوفــمــبــر 
صوفيا» بإسطنبول من مسجد إلى متحف، 
وبــالــتــالــي فــتــح الــطــريــق أمــــام إعـــادتـــه إلــى 
التركي  الرئيس  أعلن  فيما  ُمــجــدداً.  مسجد 
التاريخية  كلمته  في  أردوغــان  طيب  رجب 
تتعلق  صــوفــيــا»  «آيــــا  اســتــخــدام  طبيعة  أن 
بسيادة تركيا، ُمشيراً إلى أن تحويل الكنيسة 
سيسجلها  خــطــوة  أخـــرى  مـــرة  مسجد  إلـــى 
عقب  أردوغــان  وقال  صفحاته.  في  التاريخ 
صوفيا  آيـــا  كنيسة  يعيد  مــرســومــاً  تــوقــيــعــه 
العليا  المحكمة  قــرار  على  بناء  مسجد  إلــى 
قرار  الحترام  الجميع  يدعو  إنــه  تركيا،  في 
ُمضيفاً  صــوفــيــا،  آيــا  بــشــأن  العليا  المحكمة 
أنــه ال يتدخل في شــؤون الــدول األخــرى ال 
أقبل  و»لــن  العبادة  أماكن  قضية  في  سيما 

بالتدخل الخارجي بالشأن الداخلي لتركيا». 
ــــــد أردوغــــــــان أن آيــــا صــوفــيــا ســيــكــون  وأّك
مفتوحاً أمام كل من يقصده من المسلمين 
أن  إلى  مشيراً  األجانب،  وكل  والمسيحيين 
أول صالة في المسجد ستُقام في ٢٤ يوليو 
المتحدث  قالن  إبراهيم  قال  الجاري.فيما 
صوفيا  آيــا  فتح  إن  التركية،  الرئاسة  باسم 
من هويته التاريخية  للعبادة ال ينقص شيئاً 
من  مزيد  بإمكان  أن  إلى  ُمشيراً  العالمية، 
الــنــاس زيـــارتـــه. كــمــا أعــلــن عـــدد مــن رمــوز 
اإلسالمية  الميول  ذوي  التركية  المعارضة 
والتنمية  الــعــدالــة  حـــزب  عـــن  والــمــنــشــقــيــن 
معلم  بتحويل  الدولة  مجلس  لقرار  دعمهم 
آيــا صوفيا إلــى مسجد وإلــغــاء قــرار مؤسس 
الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال 
أتاتورك بتحويله إلى متحف في عام ١٩٣٤. 
وأعــــرب أحــمــد داود أوغــلــو رئــيــس الــــوزراء 
المستقبل،  حــزب  ورئــيــس  األســبــق  الــتــركــي 
مسجد  إلــى  صوفيا  آيــا  بتحويل  سعادته  عن 
ُمجدداً، وقال عبر حسابه الخاص على موقع 
تويتر «إن فتح أبواب آيا صوفيا للعبادة هو 
تحقيق الحنين الذي دام عشرات السنين إلى 

حقيقة. أطيب التمنيات لرمز الفتح وأمانة 
تراكم  يحوي  الــذي  صوفيا  آيــا  جامع  الفاتح 
جانبه،  مــن  بــأســرهــا».  إسطنبول  حــضــارة 
قال علي باباجان رئيس حزب الديمقراطية 
على  الــخــاص  حسابه  عبر  « ديفا»   والتقدم 
« تويتر» «ليكن فتح آيا صوفيا كجامع فتحاً 
مباركاً، سنبذل قصارى جهدنا لحماية هذا 
الهيكل الفريد، وهو تراث تاريخي للبشرية 
كــافــة». وأفـــاد تمل كــرم اهللا أوغــلــو رئيس 
« تويتر»  على  حسابه  فــي  الــســعــادة،  حــزب 
بأنه يقدر قرار مجلس الدولة بشأن تحويل 
آيا صوفيا لجامع، حيث اعتبر أن هذا القرار 

مهم للغاية.
الرسمية  التصريحات  معظم  ركزت  كما 
يتعلق  أمر  صوفيا  آيا  ملف  أن  على  التركية 
بشكل مــبــاشــر بــالــســيــادة الــوطــنــيــة لــلــدولــة، 
على  تأكيد  مسجد  إلــى  تحويله  إعـــادة  وأن 
وقرارها  أرضها  على  وسيادتها  تركيا  قــوة 
ــيــمــيــة والـــدولـــيـــة  وتـــعـــزيـــز لــمــكــانــتــهــا اإلقــل
أمام األوروبيين الذين يرفضون  وخصيصاً 
خطيراً.  أمــراً  ويعتبرونها  التركية  الخطوة 
لعهد  عريقاً  إسالمياً  رمــزاً  صوفيا  آيا  ويُعد 

افتتح  الذي  الفاتح  محمد  العثماني  السلطان 
ذلك  بعد  تعرف  باتت  والتي  القسطنطينية 
القوى  تعارضه  ما  وهــو  إسطنبول،  بمدينة 
سقوط  منذ  تركيا  حكمت  الــتــي  العلمانية 
الدولة العثمانية.ومع توالي المطالب بإعادة 
حزب  حكومة  سمحت  مسجداً  صوفيا  آيــا 
الــجــزء  فــي  مسجد  بفتح  والتنمية  الــعــدالــة 
مؤذني  أجمل  وكلفت  المبنى،  من  الخلفي 
مبنى  مــن  األذان  بــرفــع  أصـــواتـــاً  إســطــنــبــول 
يقع في ساحة آيا صوفيا ليتردد األذان عبر 

مكبرات الصوت في مآذنه.
ككنيسة  صوفيا  ــا  آي تشييد  أن  إلــى  يُــشــار 
جـــرى فــي عــهــد اإلمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة 
بيزنطة  بــالــعــاصــمــة    ١٤٥٣ الــشــرقــيــة  ٣٩٥ 
«إسطنبول»  قبل تدميره على يد اإلمبراطور 

الروماني سيبتيموس سيفيروس.
وصـــلـــى مــحــمــد الــثــانــي الـــــذي حــمــل بعد 
مــعــركــة الــفــتــح لــقــب «الــفــاتــح»، أول صــالة 
جــمــعــة فـــي آيـــا صــوفــيــا بــعــد الــفــتــح بــتــاريــخ 
القيمة  عــلــى  الــحــفــاظ  مـــع   ١٤٥٣ يــونــيــو   ١
صوفيا  آليا  منحت  التي  والدينية  التاريخية 

خالل الفترة البيزنطية.

السلطان  أضاف  العثمانية  الفترة  وخالل 
بآيا  يليقان  ومــحــرابــاً  منبراً  الفاتح  محمد 
مدرسة  الجامع  المسجد  في  وأنشأ  صوفيا، 
جهد  أي  السالطين  يوفر  لــم  فيما  ومكتبة 
مـــادي ومــعــنــوي مــن أجــل الــحــفــاظ على آيا 
صــوفــيــا مــعــتــبــريــن هـــذا الــمــســجــد كــــ «رمـــز 

للفتح» البد من حمايته والمحافظة عليه.
بــعــد انــهــيــار الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة وتــأســيــس 
صوفيا  آيا  إغالق  جرى  التركية  الجمهورية 
أمام المصلين ما بين ١٩٣٠ - ١٩٣٥ بسبب 
أعمال الترميم التي جرى تنفيذها بأمر من 
مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال 

أتاتورك.
للتراث  اليونسكو  قائمة  صوفيا  آيــا  دخــل 
خدماته  قــدم  أن  بعد   ،١٩٨٥ عــام  العالمي 
للمصلين كمسجد من ١٤٥٣ إلى ١٩٣٤، قبل 

تحويله إلى متحف.
ينتظر  التاريخي  القرار  هــذا  وبعد  واآلن 
الصالة  المسلمين  والسائحين  األتــراك  آالف 
في آيا صوفيا في الرابع والعشرين من يوليو 

الجاري بعد عودته كمسجد.

أحمد داود 
أوغلو: فتح 

أبواب آيا 
صوفيا للعبادة 
تحقيق لحنين 

دام عشرات 
السنين 

علي باباجان: 
مسجد آيا 

صوفيا تراث 
تاريخي 

للبشرية كافة

 ٢٥ بعد  ب:  ف  أ   - الهـــاي 
عاماً على مجزرة سربرنيتسا 
كتلك  الدولية  المحاكم  تبدو 
التي حاكمت مرتكبي الفظائع 
لكن  ملتبس،  مستقبل  أمـــام 
من  أكــبــر  اآلن  إليها  الــحــاجــة 

أي وقت، وفق خبراء.
الحرب  جــرائــم  ومحكمة 
الــتــي لـــم تــعــد قــائــمــة، والــتــي 
البوسنة  صـــرب  قـــادة  أدانــــت 
ـــــل راتــــــــكــــــــو مـــــالديـــــتـــــش  مـــــث
لمقتل  كرادجيتش  ورادوفان 
مــن  وفــــتــــى  رجــــــل  آالف   ٨
مسلمي البوسنة، اعتبرت في 
من  جديداً  عهداً  الوقت  ذلك 
الــمــســاءلــة فـــي فــتــرة مـــا بعد 

الحرب الباردة.
لكن المحاكم العديدة التي 
أنشئت بعدها تواجه اآلن عدداً 
المعدالت  مثل  المشاكل  من 
المتدنية لإلدانات، وهجمات 
من الرئيس األمريكي دونالد 
تــرامــب وحــكــومــات مــعــاديــة 

واتهامات بالعنصرية.
وتـــلـــك الـــمـــحـــاكـــم بــحــاجــة 
الــعــدالــة  بــإحــقــاق  لــلــبــدء  اآلن 
لـــضـــحـــايـــا جـــيـــل جــــديــــد مــن 
الـــجـــرائـــم مــثــل الـــحـــرب في 

في  الروهينجا  وقمع  سوريا 
بـــورمـــا واضــطــهــاد األويـــجـــور 

في الصين، بحسب خبراء.
وإحـــيـــاء ذكــــرى الــمــجــزرة 
ــالــحــاجــة لــمــثــل تلك  يـــذكـــر ب
المحاكم كي تنظر في فظائع 
جــمــاعــيــة «لــــم تــكــن أكـــبـــر»، 
بـــحـــســـب نــــانــــســــي كـــومـــبـــس، 
ـــقـــانـــون فــــي كــلــيــة  أســــتــــاذة ال
ولـــيـــام ومـــــاري لــلــقــانــون في 

فيرجينيا.

جمة  - صعوبات 

الهــاي  مدينة  تستضيف   -

عليها  يطلق  التي  الهولندية، 
«مــديــنــة الـــســـالم والـــعـــدل»، 
عدداً كبيراً من تلك المحاكم، 
الجنائية  الــمــحــكــمــة  أكــبــرهــا 
الدولية التي أنشئت في ٢٠٠٢ 
لــلــنــظــر فــــي أســــــوأ الـــجـــرائـــم 

المرتكبة في العالم.
ــــضــــاً الــمــحــكــمــة  وفـــيـــهـــا أي
ـــكـــوســـوفـــو، الــتــي  الـــخـــاصـــة ب
وجــــهــــت مـــــؤخـــــراً اتـــهـــامـــات 
للرئيس هاشم تاجي بارتكاب 
جـــرائـــم حـــــرب، والــمــحــكــمــة 
الخاصة باغتيال رئيس وزراء 
لبنان األسبق رفيق الحريري 

عام ٢٠٠٥.
لــكــن الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
تــتــعــرض حــالــيــاً لــهــجــوم من 
إدارة الرئيس دونالد ترامب، 
حرب  جــرائــم  فــي  لتحقيقها 
مــفــتــرضــة فـــي أفــغــانــســتــان، 
فــيــمــا عــجــلــة الـــعـــدالـــة تــــدور 
بـــبـــطء وبــكــلــفــة بــاهــظــة في 
كـــل مـــن مــحــكــمــتــي كــوســوفــو 

ولبنان.
«إن  كـــــومـــــبـــــس  وقـــــــالـــــــت 
مــســتــقــبــل مـــحـــاكـــم جـــرائـــم 

من  الفترة  هــذه  في  الحرب 
التاريخ، ملتبس».

والــــمــــحــــكــــمــــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
ـــواجـــه  الــــدولــــيــــة بــــدورهــــا «ت
نــجــاحــاتــهــا  ألن  ثـــقـــة  أزمـــــــة 
العقد  فــي  جـــداً  ضئيلة  كــانــت 

األخير».
واضـــــــطـــــــرت الـــمـــحـــكـــمـــة 
لــلــتــخــلــي عــــن قـــضـــيـــة تــتــهــم 
كينياتا  أوهـــورو  كينيا  رئيس 
بــجــرائــم ضــد اإلنــســانــيــة فيما 
شــكــلــت تــبــرئــة رئــيــس ساحل 

غباغبو  لــــوران  الــســابــق  الــعــاج 
ونـــائـــب الــرئــيــس الــكــونــغــولــي 
السابق جان بيار بيمبا صدمة 

كبيرة.
ورغـــم الــتــغــيــرات األخــيــرة 
فـــي الـــــســـــودان، لـــم يــتــم بعد 
األول  الــــمــــطــــلــــوب  تـــســـلـــيـــم 
لــلــمــحــكــمــة الـــرئـــيـــس الـــقـــوي 

السابق عمر البشير.
بـــــأن  ادعـــــــــــــــــاءات  وأدت 
الــدولــيــة  الــجــنــائــيــة  المحكمة 
بهم  مشتبه  ســوى  تحاكم  ال 

مـــن الـــقـــارة اإلفــريــقــيــة، إلــى 
اتهامات لها بالعنصرية أيضاً.

 إنكار جرائم 

كـــانـــت األمــــــور تـــبـــدو أكــثــر 
إيــــجــــابــــيــــة عــــنــــدمــــا أقـــيـــمـــت 
الــمــحــاكــم الــخــاصــة بـــاإلبـــادة 
ــــحــــروب في  ـــــــدا وال فـــي روان
يـــوغـــوســـالفـــيـــا الـــســـابـــقـــة فــي 
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الــفــائــت. 
وهـــــي أولــــــى الـــمـــحـــاكـــم مــن 
نـــــوعـــــهـــــا مـــــنـــــذ مـــحـــكـــمـــتـــي 
نـــــورمـــــبـــــرج وطــــوكــــيــــو بــعــد 

الحرب العالمية الثانية.
كانت  بينها  نجاحاً  واألكثر 
الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة 
لــــيــــوغــــوســــالفــــيــــا الــــســــابــــقــــة. 
فــعــنــدمــا أنـــهـــت عــمــلــهــا عــام 
 ١٦١ حاكمت  قد  كانت   ٢٠١٧
شــخــصــاً بــيــنــهــم كــرادجــيــتــش 
يزاالن  ال  اللذان  ومالديتش، 

مسجونين في الهاي.
ــــــجــــــازات  ومــــــــن أكـــــبـــــر إن
ــــــخــــــاصــــــة  الــــــمــــــحــــــكــــــمــــــة ال
بـــيـــوغـــوســـالفـــيـــا أنــــهــــا كـــانـــت 
وتالحقهم»،  الجناة  «تفاجئ 
كــمــا يـــرى الــمــســتــشــار الــبــارز 
ومقرها  وايامو  مؤسسة  في 

برلين مارك كيرستن.
إرث  حــــــــتــــــــى  ولــــــــــكــــــــــن 
الخاصة  الجنائية  المحكمة 
ـــعـــرض  ـــت ــــا ي ــــوغــــوســــالفــــي ــــي ب

للهجوم.
وقــــال ســيــرج بــرامــرتــس، 
يوغوسالفيا  محكمة  مدعي 
المحاكم  ــيــة  «آل فــي  وحــالــيــاً 
ــــة» الــتــي  ــــي ــــدول الـــجـــنـــائـــيـــة ال
أنشئت مكانها «ما زلنا نشعر 
الـــتـــعـــاون  إزاء  شـــديـــد  بــقــلــق 

اإلقليمي».
وأضـــــاف فـــي تــصــريــحــات 

لـــصـــحـــفـــيـــيـــن يـــعـــمـــلـــون فــي 
الهــــاي «مـــن نــاحــيــة، هــنــاك 
عدم قبول لألحكام ثم هناك 
إنــــكــــار لـــلـــجـــرائـــم وتــمــجــيــد 
ما  مــثــل  مــدانــيــن  لمجرمين 

حدث في صربيا».
ويــتــعــلــق مــســتــقــبــل الــعــدالــة 
من  اآلن «بــخــلــيــط  ــيــة  الــدول
للقانون»  المختلفة  الــنــمــاذج 
يــجــمــع بــيــن مــحــكــمــة دولــيــة 
كـــبـــيـــرة ومــحــكــمــة مــحــلــيــة، 
ــــقــــانــــون فــي  وفــــــق أســـــتـــــاذ ال
جامعة اليدن كارستن ستان.
فــالــفــظــائــع الـــتـــي شــهــدتــهــا 
محاكمة  تجري  مثالً  سوريا 
أرشيف  باستخدام  مرتكبيها 
ـــقـــصـــائـــي مـــــدعـــــوم مــن  اســـت
األمـــــم الــمــتــحــدة، ومــحــاكــم 
االختصاص  بموجب  محلية 
كألمانيا  الــعــالــمــي،  الــقــضــائــي 

. مثالً
وأضــــــاف «نـــــرى تــعــدديــة 
ليس  المحاكمات،  أماكن  في 
محض  محلية  محاكم  فقط 
مــحــض،  دولـــيـــة  مــحــاكــم  أو 
أو  هجينة  محاكم  أيــضــاً  بــل 
إقــلــيــمــيــة». وقــــال «هــــذا هو 

المستقبل».

الحاجة إلى المحاكم الدولية اآلن «أكبر من أي وقت»الحاجة إلى المحاكم الدولية اآلن «أكبر من أي وقت»
بعد ٢٥ عاماً على سربرنيتسا

https://bit.ly/3fmXT4H
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مســــاجـــد إســــالمية فـي مـــدن أوروبـــيـــة
بعضها ُشّيد منذ زمن الفتوحات والبعض اآلخر في األلفية الثالثة

أول مسجد 
ُشّيد في أثينا 

عام ٢٠١٩ 
رغم

 أن خطط 
اإلنشاء 

تعود لعام 
١٨٩٠

مسجد 
الشيشان 

هو األكبر 
في أوروبا 
ويستوعب 

٢٠ ألف 
مصٍل داخله 

و١٠٠ ألف 
خارجه

بعض 
المساجد 

ظلت على 
سيرتها 
األولى 

فيما اندثرت 
أخرى

عندما 
رحل عنها 
المسلمون

مسجد 
المنستير 

في إسبانيا 
هو األقدم 
في أوروبا

تم بناؤه 
سنة ٩٢ 
هجرية

مسجد 
باريس ُشّيد 
بعد الحرب 

العالمية 
األولى
 امتناناً 

للمسلمين 
الذين 

قاتلوا مع 
الفرنسيين

الدوحة - [: تضاعفت أعداد المسلمين في القارة األوروبية 
ـــــ٣٠ ســنــة الــمــاضــيــة، واإلحــصــائــيــات تــشــيــر إلـــى أن  كــثــيــراً خـــالل ال
فــي أوروبـــا، لــذا هناك الكثير من  اإلســالم هــو أســرع األديـــان نــمــواً 
الحديث،  أو  منها  القديم  ســواء  أوروبـــا  فــي  ُشــّيــدت  التي  المساجد 
فهناك مساجد قديمة في مدن وصل إليها الفاتحون األوائل من 
المسلمين، وبقي بعضها على سيرته األولى في البلدان التي اعتنق 

المسلمون.  عنها  رحــل  عندما  أخــرى  انــدثــرت  فيما  اإلســالم،  فيها 
وهناك مساجد بنيت حديثاً بما في ذلك أول مسجد في العاصمة 
في  مسجد  إنشاء  خطط  أن  رغم  مؤخراً  بُني  الــذي  أثينا  اليونانية 
أثينا تعود إلى عام ١٨٩٠، لكن كل المساعي لم تسفر عن شيء إال 
مسلم  مليون  لنصف  مرخص  مسجد  أول  ليصبح   ٢٠١٩ عــام  في 
وفي  مئذنة  وال  قبة  دون  المسجد  أن  األمر  في  والغريب  يوناني. 

فإن  ذلــك  ومــع  الشكل،  مستطيل  وبــنــاؤه  سابقة  صناعية  منطقة 
بعد  رسمي  مكان  في  الصالة  من  أخــيــراً  تمكنوا  المدينة  مسلمي 

محاوالت مضنية دامت سنين.
المدن  بعض  في  المساجد  هــذه  من  بعض  على  هنا  سنتعرف 
منها  اآلخــر  البعض  فيما  قــرون  منذ  بعضها  ُشّيد  التي  األوروبــيــة، 

في األلفية الثالثة.

مــســجــد كـــولـــونـــيـــا الـــمـــركـــزي 
ـــة، وتـــهـــدف  أيـــقـــونـــة مـــعـــمـــاري
ـــعـــزيـــز  ــــــــى ت فـــــكـــــرة بـــــنـــــائـــــه إل
المسلمين  بين  السلمي  التعايش 
وغـــيـــرهـــم. وقـــــد تــــم تــصــمــيــم 
المعماري  الطراز  على  المسجد 
زجاجية  جـــدران  مــع  العثماني 
واحداً  ليكون  وقبة،  ومئذنتين 
أوروبــا.  في  المساجد  أكبر  من 

لقاء  مكان  جعله  فكرة  أن  كما 
وتــعــارف وتــقــارب بــيــن الــنــاس 
لــالنــدمــاج  رمـــزاً  ليصبح  أهــلــتــه 
األلماني.  المجتمع  فــي  الناجح 
المركزي  كولونيا  مسجد  ويُعد 
مــــن الـــمـــعـــالـــم الـــســـيـــاحـــيـــة فــي 
ــتــي هـــي مـــن الــمــدن  كــولــونــيــا ال
ــلــســيــاح فـــي ألــمــانــيــا  الـــجـــاذبـــة ل

وأوروبا.

أحــد أكبر المساجد في أوروبــا، 
يقع في الجزء الشمالي من مدينة 
رومــا، في منطقة البريولي. يمتد 
عــلــى مــســاحــة ٣٠ ألـــف مــتــر مربع 
ويضّم  مــصــٍل.  ألــف  ويستوعب ١٢ 
المركز اإليطالي اإلسالمي الثقافي 
الـــــذي يـــوفـــر الـــخـــدمـــات الــثــقــافــيــة 
للمسلمين  المختلفة  واالجتماعية 
تنّظم  كما  إيطاليا.  فــي  المقيمين 
فيه حفالت الزفاف. أسس المسجد 
أمــيــر أفــغــانــســتــان الــمــنــفــي محمد 

حــســن وزوجـــتـــه األمـــيـــرة راضــيــة، 
الشريفين  الحرمين  خــادم  ومّوله 
وقد  عبدالعزيز.  بن  فيصل  الملك 
صّمم المشروع المهندسون: باولو 
جيغليوتي  وفيتوريو  بورتوغيسي، 
وسامي الموسوي. استغرق تصميم 
ســنــوات:  عشر  مــن  أكــثــر  المسجد 
تبرع مجلس مدينة روما باألرض 
حــجــر  وضــــــع  وتــــــم   ،١٩٧٤ عــــــام 
األساس فقط عام ١٩٨٤ وافتُتح في 

٢١ يونيو ١٩٩٥.

في  المسلمين»  «فــخــر  جــامــع 
مــديــنــة شـــالـــي شـــرقـــي الــعــاصــمــة 
أكبر  يُعد  الشيشان،  في  غروزني 
مسجد في أوروبا، حيث يستوعب 
ونحو  داخــلــه  مصٍل  ألــف  عشرين 
مائة ألف خارجه. وصنف «فخر 
الــمــســلــمــيــن» كــأكــبــر مــســجــد في 
أوروبا وفق بيان منظمة التعاون 
اإلســــــالمــــــي، ويـــعـــكـــس تــصــمــيــم 

الــجــامــع فــن الــعــمــارة اإلســالمــيــة، 
المستويات  أعلى  على  بناؤه  وتــم 
من  الجامع  ويتكون  المعمارية. 
طـــابـــقـــيـــن، فـــيـــمـــا تـــصـــل قـــدرتـــه 
االســتــيــعــابــيــة إلــــى عــشــريــن ألــف 
ـــداخـــل، ونــحــو مــائــة  مــصــٍل فـــي ال
ألف مصٍل في الخارج، كما يضم 
مــســاحــات خـــضـــراء واســـعـــة تمتد 

على جوانبه.

أكبر مسجد في فرنسا ُشّيد بعد 
الحرب العالمية األولى، عام ١٩٢٦، 
الذين  المسلمين  للقّناصة  امتناناً 
قاتلوا إلى جانب الجنود الفرنسيين 
ألف   ١٠٠ منهم  وقتل  ألمانيا  ضد 
في هذه المعارك. بني على طراز 
ـــن فــي ١٥  المدخر األنــدلــس. ودِشّ
الرئيس  طـــرف  مــن   ١٩٢٦ يــولــيــو 
دومــرك  كاستون  آنــذاك  الفرنسي 
يوسف  موالي  المغربي  والسلطان 
بـــن الــحــســن. يــقــع مــســجــد بــاريــس 

وهو  الخامسة  الــدائــرة  في  الكبير 
واحد من أكبر المساجد في فرنسا.

جــــاءت هــنــدســة الــمــســجــد على 
على  يحتوي  إذ  المغربي،  النمط 
باحة تتوسطها النوافير مستحضرة 
جــــــوامــــــع األنـــــــدلـــــــس وقــــصــــورهــــا 
لــنــاحــيــة  إن  الــــغــــّنــــاء،  وحـــدائـــقـــهـــا 
المنمنمات والزخارف، أو لناحية 
األزرق  عليها  يطغى  الــتــي  األلــــوان 
فارتفاعها  المئذنة  أما  الفيروزي. 

٣٣ متراً.

أقـــــدم جـــامـــع فـــي أوروبــــــا في 
«قرية المنستير» األندلسية، بناه 
موسى بن نصير سنة ٩٢ هجرية. 
مــســجــد قــديــم يــرجــع إلـــى إمـــارة 
المنستير  بمدينة  يــقــع  األنــدلــس٬ 
ــبــة في  ال ريــــال فـــي مــقــاطــعــة ول
ــا. الــمــســجــد بُــنــي  إقــلــيــم أنــدلــوســي
والعاشر  التاسع  القرنين  بين  ما 
للميالد على أنقاض معبد قوطي 
يــرجــع إلــى الــقــرن الــخــامــس٬ بعد 

االسترداد تم تحويل المسجد إلى 
في  يقع  المعلم  الناسك.  صومعة 
ارتفاع  على  عسكرية  قلعة  قلب 
ــنــســبــة لـــلـــقـــريـــة. تــــم تــســجــيــل  ــال ب
 ١٩٣١ سنة  تاريخي  كمعلم  البناء 
تاريخية  قيمة  ذا  مجمعاً  ويعتبر 
المسجد  إنه  حيث  فريدة٬  وفنية 
الــــوحــــيــــد فـــــي الـــــوســـــط الـــريـــفـــي 
على  اإلسباني الذي بقي محافظاً 

األصلية. بنيته 

مـــســـجـــد فـــيـــنـــبـــســـبـــري بــــارك 
شمال  يقع  المساجد  أكبر  أحــد 
لندن-   - الــبــريــطــانــيــة  الــعــاصــمــة 
فــي مــنــطــقــة آيــزلــيــنــغــتــون ويــقــع 
ــنــســبــري فــي  قــــرب حـــديـــقـــة فــي
حــي إيــزلــيــنــغــتــون، حــيــث يــقــيــم 
البريطاني  العمال  حزب  زعيم 
والـــنـــائـــب فـــي مــجــلــس الــعــمــوم 
جــــيــــريــــمــــي كــــــوربــــــن، شـــمـــالـــي 

لندن.
 ١٩٩٤ عـــام  الــمــســجــد  تــأســس 

العهد  ولي  افتتاحه  حضر  وقد 
الـــبـــريـــطـــانـــي األمــــيــــر تـــشـــارلـــز، 
الحالية  المسجد  إدارة  وعملت 
راجت  التي  الصورة  تغيير  على 
مركز  إلى  وتحول  المسجد  عن 
عبر  واالعــتــدال  الــتــســامــح  لــنــشــر 
المتعددة  والــخــدمــات  األنــشــطــة 
الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا مـــثـــل وجـــبـــات 
ـــومـــيـــة الـــمـــجـــانـــيـــة  ـــي الــــطــــعــــام ال
 ١٠ حوالي  ويحضر  للمشردين، 
فيه. الجمعة  صالة  مصٍل  آالف 

كولونيا المركزي - ألمانيا

روما - إيطاليا

 «فخر المسلمين» - الشيشان

باريس الكبير-  فرنسا

المنستير ال ريال - إسبانيا

فينبسبري بارك - بريطانيا

بـــدأ بــنــاء مــســجــد أدهــــم بـــاي فـــي تــيــرانــا 
تيرانا،  والي  بك  المال  من  بأمر   ١٧٨٩ عام 
حفيد  حقي  نجله   ١٨٢٣ عــام   بناءه  وأنهى 
ــيــمــان بـــاشـــا. يــقــع الــمــســجــد فـــي ســاحــة  ســل
ســـكـــنـــدربـــغ فـــي وســــط الـــعـــاصـــمـــة. وأُغـــلـــق 
فـــي الــعــهــد الــشــيــوعــي وأُعــــيــــد فــتــح أبـــوابـــه 
النظام  تهاوى  عندما   ١٩٩١ عام  للمؤمنين 
دون  ومــن  الشرقية،  أوروبــا  فــي  الشيوعي 
آالف  عــشــرة  تــوّجــه  المحلية  السلطات  إذن 
هــذه  فــشــكــلــت  فـــيـــه،  الـــصـــالة  ألداء  مــســلــم 
الحرية  والدة  في  فارقة  عالمة  المظاهرة 

ألبانيا. في  جديد  من  الدينية 
التي  الجدارية  باللوحات  المسجد  يتميز 
تــصــور األشــجــار والــشــالالت والــجــســور، أّمــا 
مــحــرابــه فـــُزّيـــن بــالــزخــارف والــمــنــمــنــمــات 

اإلسالمي. الفن  في  الدقة  تعكس  التي 

مسجد  إنــشــاء  خطط  تــعــود 
في العاصمة اليونانية أثينا إلى 
المساعي  كــل  لكن   ١٨٩٠ عــام 
لـــم تــســفــر عـــن شـــيء بــمــا في 
ذلك بناء مسجد كان مخططاً 
في ٢٠٠٤ بالتزامن مع األلعاب 
األولمبية. ولم يتحقق ذلك إال 
افتتح  حينما    ٢٠١٩ عــام  فــي 
فــي  مــــرخــــص  مـــســـجـــد  أول 
مليون  لنصف  أثينا  العاصمة 
عن  ينفكوا  لم  يوناني،  مسلم 
عقود  منذ  الحكومة  مطالبة 
إلى أن وضعت حداً لما أسموه 

بمعركة طويلة. 
وال  قـــبـــة  دون  والـــمـــســـجـــد 
صناعية  منطقة  وفــي  مئذنة 
ـــقـــة، وبـــــنـــــاؤه مــســتــطــيــل  ســـاب

أنه  من  الرغم  وعلى  الشكل، 
التقليدية  الــمــســاجــد  يــشــبــه  ال 
مــن الــخــارج فــي شـــيء إال أن 
أخيراً  تمكنوا  المدينة  مسلمي 
رسمي  مكان  في  الصالة  من 
دامت  مضنية  محاوالت  بعد 
تحتضن  ولـــم  طــويــلــة.  سنين 

الــعــاصــمــة الــيــونــانــيــة مــســجــداً 
منذ ما يربو على ١٨٠  رسمياً 
ـــوا  دأب ــيــونــان  ال مسلمو  عـــامـــاً، 
عـــلـــى الــــصــــالة فــــي الــمــالجــئ 
السكنية  المباني  أرضية  تحت 
والــمــســتــودعــات، والــتــي كانت 

عرضة لهجمات متعددة.

أدهـــم بــاي- ألـبانيا الوحـــيد - اليــونـان

ً



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

ينتابني األســى والــحــزن والــمــرارة وأنــا 
أتــابــع أخــبــار الــوطــن مــن على الــبـُـعــد، ففي 
الفرقة  زمن  أن  فيه  توّهمت  الذي  الوقت 
والشتات قد وّلى وانقضى بعد ثالثة عقود 
تعيسة عشناها في التيه والهذيان والفساد 
ُمخيفة  حقائق  صباح  كل  نكتشف  ونحن 
عــن الـــدمـــار الــُمــمــنــهــج الــــذي تــســّبــبــت فيه 
ُسلطة اإلنقاذ بقيادة المخلوع عمر البشير 
الجميع،  أذهلت  بصورة  الفاسدة  وُزمرته 
معافى  يكون  جديد  ســودان  لبناء  ونتطلع 
اكتشفت  البغيضة،  الماضي  أمـــراض  مــن 
السودان  أهل  وأن  واهــم،  أنني  جديد  من 
جماعية  رؤيـــة  عــلــى  يــتــفــقــوا  أن  يمكن  ال 
الُمحدقة  المخاطر  ُمواجهة  في  توّحدهم 
بــهــم مــن كــل حـــدب وصـــوب حــتــى أصبح 
والنفوس  الصدئة  للرماح  ُعرضة  الوطن 

الخربة والتحزب البغيض. 
 ليس أمامنا لُمواجهة تحديات الحاضر 
تناقضاتنا  وإســقــاط  االتــحــاد  إال  الــمــعــاش 
الــثــانــويــة مـــن أجــــل هــــدف أســمــى وأرفــــع 
بصورة  تخريبه  تم  وطن  بناء  إعــادة  وهو 
ــنــا  ُمــمــنــهــجــة واســتــثــمــار خــيــراتــنــا وثــروات
وعبر  مدروسة  بصورة  والكبيرة  الكثيرة 
طريق  على  ُخــطــانــا  ــد  تــوحِّ جماعية  رؤيـــة 
(حــدادي  لوطن  الحياة  نعيد  حتى  الــثــورة 
في  فخالصنا  بنبنيهوفرادي)،  ما  مــدادي 
مصلحة  إعــالء  وفي  ترابطنا  وفي  اتحادنا 

ووضيعة  صغيرة  مصالح  أي  على  الوطن 
وتافهة. 

 الحزبية داء لعين نسأل اهللا أن يُخّلصنا 
مــنــه وأن نــعــمــل جــمــيــُعــا مــن أجـــل حــزب 
فالُمحاصصات  الــوطــن  حـــزب  هــو  واحـــد 
ستعود  بل  األمــام  إلــى  تقودنا  لن  الحزبية 
بــنــا الــقــهــقــري إلــــى زمــــن الــتــيــه والـــهـــوان 
وسنجد أنفسنا من جديد في المربع األول 
نحرث في الفضاء ونمأل اآلفاق بالهتافات 
الــعــنــتــريــة والـــشـــعـــارات الـــخـــادعـــة ونــقــود 
سحيقة،  هــاويــة  إلــى  الــهــادرة  الجماهير 
فــالــحــزب لــيــس بــالــضــرورة أن يــكــون هو 
بأكاذيبهم  أنهم  يتوّهمون  والذين  الدولة 
الــصــغــيــرة وأالعــيــبــهــم الــبــهــلــوانــيــة يمكن 
العظيم  الــشــعــب  هـــذا  طــمــوح  يــســرقــوا  أن 
االجتماعي  والــرفــاه  والــرخــاء  التنمية  فــي 
على  وسيعملون  شــك  أدنـــى  بــال  واهــمــون 
عرقلة عجلة الحياة وتأخير قطار الثورة. 
المجيدة  الـــثـــورة  هـــذه  شــعــار  كـــان  إن   
السالم والحرية والعدالة فإن قطار السالم 
مــازال يــراوح في محطته القديمة ويلوك 
الـــثـــوار وأصـــحـــاب الــمــصــلــحــة فـــي الــســالم 
عظام الصبر، حيث تخرج علينا الحركات 
الُمسلحة كل صباح بأجندات جديدة تكبح 
أن  نحتاجه  مــا  الــمــســار،  وتعّطل  االنــدفــاع 
يـــتـــوافـــق الــجــمــيــع بـــــدون أجــــنــــدات خفية 
مرحلة  نحو  واالنــطــالق  الملف  هــذا  لطي 

وُمؤجلة،  ُمعّطلة  مــازالــت  والــتــي  الــعــدالــة 
والتعذيب  القتل  جــرائــم  فــي  فالمتهمون 
أن  يجب  اآلمنين  وتشريد  القرى  وحــرق 
يُسّلموا إلى المحكمة الجنائية الدولية على 
الفور، وعلى الذين نهبوا وسرقوا واستأثروا 
بثروات هذا الشعب الصابر أن يُقّدموا إلى 
العام  الرأي  عليها  يشهد  عادلة  ُمحاكمات 
السوداني والعالمي لينالوا القصاص والجزاء 
على الجرائم التي ارتكبوها واألمــوال التي 
القضاء  ــســارع  يُ أن  يقتضي  وهـــذا  نهبوها 
الخطى وأن تفرغ النيابات من إعداد كافة 
الملفات وأن يمثلوا جميعهم أمام العدالة، 
وهذا يفتح الباب أمام الجميع ليستشعروا 
أن القانون فوق الجميع وأن العدالة أساس 

الحكم.
عــلــى الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة أن تــكــاشــف 
الــشــعــب بــكــافــة الــعــقــبــات الـــتـــي تــعــتــرض 
طريقها باعتباره المعني الُمباشر بترجمة 
شعارات الثورة على أرض الواقع وهذا لن 
للجماهير،  الحقائق  بتمليك  إال  يتحقق 
والـــحـــرّيـــة بـــاتـــت مــكــفــولــة لــلــجــمــيــع حتى 
حيث  بــهــا،  ينعمون  البائد  النظام  زبانية 
وتكتب  النهار  وضح  في  الزواحف  تخرج 
أقــــالم كــانــت مــجــيــرة ومــشــتــراة مــا تشاء 
مهولة  بأعداد  اإلسفيري  الفضاء  ويمتلئ 
وضح  في  يكذبون  الذين  الُمتنطعين  من 
والضياع  الهلع  من  حالة  ويخلقون  النهار 

بين أوساط المتلقين.
 قـــــوى الــــثــــورة الـــحـــّيـــة مــــن الــمــهــنــيــيــن 
الُمسلحة  والــحــركــات  والتغيير  والــحــريــة 
تتطلع  وأن  تتحد  وأن  تتكاتف  أن  يجب 
إلى هدف واحد هو بناء الوطن على أسس 

جديدة وسليمة.
 هـــذه الــثــورة هــي ثـــورة الــوعــي وثـــورة 
الظالم  لقوى  يسمحوا  لــن  الــذيــن  الشباب 
عليها،  والتغول  بسرقتها  األحزاب  وفلول 
فقط  داخــلــيــة  لــيــســت  الــمــخــاطــر  أن  كــمــا 
بــل هــنــاك مــخــاطــر خــارجــيــة ُمــتــصــاعــدة 
تترّبص بالوطن وتنتظر الفرصة لتنقض 
القتل  من  شائه  نموذج  إلى  وتحّوله  عليه 
والـــدمـــار والــعــمــالــة والــتــبــعــيــة، وهــــذا إن 
الذين  الوطن  أبناء  بأيدي  سيتحقق  حدث 
بخيبة  وســـنـــصـــاب  اآلن  عــلــيــه  يــتــبــاكــون 
جديدة نسأل اهللا أن يُجّنبنا شرورها وأن 

يعافي الوطن.
عن  والبعد  والتضامن  والــوحــدة  الوعي 
الفرقة والشقاق والتباعد هي التي ستقودنا 
كل  يملك  وطــن  بناء  في  أهدافنا  لتحقيق 
أما  واالرتــقــاء،  والــعــزة  النهوض  مقومات 
فستقعدنا  والــتــافــهــة  الــصــغــيــرة  الـــحـــروب 
وستجهض أحالمنا في غٍد جديد وميالد 
األمم  بركب  يُلحقنا  جديد  بشروق  ُمبّشر 
المتطورة والمتقدمة فالوطن أوًال والوطن 

أخيًرا.. وهذا بالغ للناس كل الناس.

بنضالها  الـــجـــزائـــُر  أســعــدتــنــا  كــعــادتــهــا، 

الفريد منذ عقود، باستعادة رفات ٢٤ من 

قادة ُمقاومتها.

ـــعـــود الـــجـــمـــاجـــُم لـــكـــبـــار الــمــقــاومــيــن  ت

الـــجـــزائـــرّيـــيـــن الـــذيـــن تــــصــــّدوا لــالحــتــالل 

وقــــادوا   ،١٨٣٠ ســنــة  لــلــجــزائــر  الــفــرنــســي 

ثورات شعبية أعاقت تقّدم القوات الفرنسية 

إلى الداخل الجزائري لسنوات طويلة.

يستحّق أن تحظى هذه القضية باهتمام 

أبرز  حكاية  تحكي  ألنها  عالمية؛  وتغطية 

شعوب العالم التي قدمت تضحيات كبيرة 

من أجل الحرية.

استعمار  قــصــة  الــجــمــاجــم  هـــذه  تــــروي 

فرنسي جثم على صدر الجزائر مدة ١٣٢ 

ــا، نــتــج عــنــه مـــوت حــوالــي ثــلــث سكان  عــاًم

ــلــد في  الـــجـــزائـــر، ونـــهـــب ثــــــروات أكـــبـــر ب

إفريقيا.

التي  المبادئ  من  العديد  الحدث  يحمل 

تقّدم فيها الجزائر شكًال جديًدا من أشكال 

النضال الممتد منذ ١٩٥٤:

لــالحــتــالل  يــــروق  لـــن  حـــدث  أوًال  هـــو   -

لالستعمار  امــتــداًدا  يمثل  الــذي  اإلسرائيلي 

وأكـــبـــر قـــاعـــدة لـــه فـــي الـــشـــرق األوســـــط، 

ورســـالـــة بــنــّص صــريــح بـــأن جــرائــمــه لن 

ومتهًما،  مالحًقا  وسيظل  بالتقادم  تسقط 

ولن ينتهي معه «صراع الذاكرة».

لقضايا  تــداول  أو  حديث  أي  أن  ثانًيا،   -

االحتالل  فيها  يتصّدر  الجثامين،  احتجاز 

اإلســرائــيــلــي هـــذه االنــتــهــاكــات األبــشــع في 

ـــمـــارس تــقــالــيــد  ـــاريـــخ اإلنـــســـانـــيـــة، فــهــو ي ت

ورفـــات  جثامين  احــتــجــاز  فــي  االســتــعــمــار 

الشهداء الفلسطينيين.

تــحــتــجــز ســلــطــات االحــــتــــالل جــثــامــيــن 

مقابر  في  فلسطيني  شهيد   ٣٠٠ من  أكثر 

عــســكــريــة مــغــلــقــة، أطــلــق عــلــيــهــا «مــقــابــر 

عن  عــبــارة  فيها  القبور  شــواهــد  األرقــــام». 

لوحات مكتوبة عليها أرقام بدًال من أسماء 

من  سواء  إليها،  الدخول  ويحظر  الشهداء، 

ذويهم أو مؤسسات حقوق اإلنسان.

تنتهج سلطات االحتالل سياسة احتجاز 

جثامين الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات 

الملف  هذا  الستخدام  محاولة  في  طويلة؛ 

كورقة ضغط على المقاومة الفلسطينية.

ـــا، تــقــدم  - لـــذلـــك فــــإن الـــجـــزائـــر، ثـــالـــثً

ــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة وكـــــل حـــركـــات  ــل ل

التحرر في العالم، تجربة نضالية في عدم 

مهما  االســتــعــمــار،  بقايا  البــتــزاز  الــخــضــوع 

طالت السنون وزادت األرقام. 

الــشــعــب  مـــقـــاومـــة  أن  الـــحـــدث  يــثــبــت   -

الجزائري لم تتوقف عند إعالن االستقالل 

بــدأت  مــا  واصــلــت  بــل   ،١٩٦٢ يوليو   ٥ فــي 

التي  الفدائية  الدبلوماسية  بنمط  لكن  به، 

لم تتخَل عن مطالبها بإعادة رفات القادة 

وتمسكها  عــاًمــا،   ١٧٠ بــعــد  حــتــى  الــشــهــداء 

بمطلب اعتذار فرنسا عن مجازرها. حتى 

جماجم  إعــــادة  أن  اعــتــبــروا  مــراقــبــيــن  إن 

النخبة  مـــن  اعـــتـــراًفـــا  تــشــكــل  الــمــقــاومــيــن 

الحاكمة في فرنسا بالماضي.

العربية  لــلــذاكــرة  الــحــدث  يعيد  رابــًعــا،   -

جرائم االستعمار، وكذب دعاوى مساعدة 

مصيرها.  تقرير  حق  في  والدول  الشعوب 

وسيظل االستعمار، بفضل صمود الجزائر، 

تحطيم  وهــــو  الــحــقــيــقــي  تــعــريــفــه  ضــمــن 

الحضاري  تراثها  وتدمير  الشعوب  كرامة 

منه  تخجل  أن  يجب  أمــر  وهــو  والثقافي، 

فرنسا، وال تدعي التحضر.

يعرض  باريس  في  فمتحف «اإلنــســان» 

بشرية  جمجمٍة  ألــف   ١٨ من  أكثر  للسياح 

لقادة المقاومة الشعبية والسكان األصليين 

ثم  الــعــالــم،  حــول  الفرنسية  للمستعمرات 

تسمي نفسها «مدينة النور»!

ُحــفــظــت هـــذه الــجــمــاجــم، َوفـــق تقارير 

صــحــفــيــة، فـــي عــلــب مـــن الـــــورق الــمــقــّوى 

موضوعة في خزانات حديدية داخل قاعة 

مــنــعــزلــة فــي الــمــتــحــف، بــعــيــًدا عــن مــرأى 

العموم، وخوًفا من أن يثير وجودها جدًال 

حقبة  حــول  وفرنسا  الــجــزائــر  بين  جــديــًدا 

االستعمار واألرشيف المتعلق بها.

الجماجم  تلك  وجـــود  ســّر  يكشف  ولــم 

بعد  إال   ،٢٠١١ مــــارس  آذار/   شــهــر  حــتــى 

فريد  «علي  الــجــزائــري  للباحث  تحركات 

بــالــقــاضــي» الــمــقــيــم فــي فــرنــســا، قــبــل أن 

يتكلل هذا النضال بالنجاح.

لذلك، فإن إصرار الجزائر نبَش الذاكرة 

وفــتــح مـــا لـــم تــرغــب بـــه فــرنــســا طـــويـــًال.. 

أرشيف جرائمها.

في  راسًخا  الثأر  هذا  الجزائر  أبقت  لقد 

الوطني،  نشيدها  أبيات  في  األجيال  ذاكرة 

فــغــنــى شــاعــر الـــثـــورة الــجــزائــريــة الــراحــل 

«مفدى زكريا»:

«يا فرنسا إن ذا يوم الحساب   فاستعدي 

وخذي منا الجواب»

الــذي  الوطني  النشيد  مــن  المقطع  وهــو 

إعالن  بعد  الفرنسيين  حفيظة  أثــار  طالما 

وحشية  يُبرز  باعتباره  الجزائر،  استقالل 

واحـــــدة مـــن أكــبــر الـــقـــوى الــعــســكــريــة في 

التاريخ الحديث.

لذلك، عندما تنشد الجزائر «قد مددنا 

صنعت  أنها  فالحقيقة  يـــدا»..  مجد  يا  لك 

مجدها.

مبارك لشعبنا هناك.

نقًال عن عربي ٢١

الذي  وزمان،  مكان  لكّل  وطرُفه  ونوادُره  حكاياتُه  تصلح  الذي  جحا 
كثيرة  أحيان  وفــي  ألصحابه،  الحَقّ  يعيَد  أن  ودهائه  بذكائه  يستطيع 
والمراحَل  وتاريَخه  جحا  نشأَة  سابًقا  وتناولنا  تماًما..  ذلك  عكس  يفعل 
شخصيات  بين  مقارنًة  وعقدنا  بها،  مــّر  التي  واالجتماعية  السياسية 
األحاديث  وراوي  التابعين  أحد  جحا  من  التاريخ،  عبر  مّرت  التي  جحا 
الحكايات  بعَض  نعرض  وهنا  التركّي..  وجحا  العربي  جحا  إلى  النبوية 
الــمــحــّمــلــة بــالــســيــاســة والــحــكــمــة والــعــالقــات الــُمــجــتــمــعــّيــة.. ذلـــك أنــنــا ال 
دوًرا  لعبت  جحا  مثل  شخصيًة  نغفل  أن  الفكاهة  تــاريــخ  فــي  نستطيع 
ُمستوى  على  الساخرين  الكّتاب  أغلب  فــي  التأثير  فــي  ســواء  مــحــوريـًـا، 
حكمة  ينبوَع  وكانت  له  أو  عنه  ُرويــت  التي  الحكايات  في  أو  العصور، 

والكبار.. للصغار 
كـــان دائـــًمـــا يــلــعــب عــلــى تــنــاقــضــات الــنــظــم االجــتــمــاعــيــة والــعــالقــات 
الديكتاتورية،  لألنظمة  للُمعارضين،  السياسي  االضطهاد  وقت  اإلنسانية 

والمالي. السياسي  وفسادها 
فسأله  منه،  فسرق  الــســوق،  فــي  ليبيعه  ومضى  حــمــاًرا،  جحا  ســرق 

ماله. برأس  فقال:  الحمار،  بعت  بكم  أحدهم: 
مثلما  ستفقد  وأنك  تنفع  ال  السرقة  أن  الحكمة  من  فيها  قصة  وهي 

غيرك. أفقدت 
فقيٌر  وقف  يعانيه..  مما  وإنقاذه  حكمته،  من  الفقيَر  أبًدا  ينَس  ولم 
فاشترى  جــائــًعــا  وكــان  مطعم،  بــاب  أمــام 
الرغيف  وأكل  المطعم  أمام  ووقف  رغيًفا 
ــلــحــم، ولـــم يــكــن مع  عــلــى رائـــحـــة شــــواء ال
إلى  المطعم  صاحب  فأخذه  شيٌء،  الفقير 
القاضي،  سيدي  لــه  وقــال  جحا،  القاضي 
إّن هذا الرجل أكل رغيًفا على رائحة شواء 
اللحم بمطعمي، ورفض أن يدفع لي ثمَن 
للرجل:  قال  ثم  جحا  فّكر  الشواء.  رائحة 

شوائك؟ لرائحة  ثمنًا  تطلب  قرًشا  كم 
خمسة  أطــلــب  الــمــطــعــم:  صــاحــب  فــقــال 
قــــــروش، فــــأخــــرج جـــحـــا خــمــســة قــــروش 
ـــهـــا عــلــى رخـــامـــة أمـــامـــه، ثم  فــضــيــة، ورّن
سيدي  يا  نعم  فقال:  النقود،  رنين  سمعت  هل  المطعم:  لصاحب  قــال 

شوائك. رائحة  ثمن  فهو  الرنين  خذ  جحا:  له  فقال  القاضي. 
انشغل  وبينما  اللحم،  من  شيًئا  وطلب  جزار  دكاَن  لٌص  دخل  وكذلك 
الفضة  مــن  نــقــوًدا  منه  وأخــذ  الـــدرج  الــلــص  فتح  اللحم  بتقطيع  الــجــزار 
لكن  القصة  عليه  وقــّص  جحا  القاضي  إلــى  وأخــذه  الــجــزار  به  فأمسك 
ماء  بها  سلطانية  جحا  أحضر  تفكير  وبعد  لــه،  النقود  أن  اّدعــى  اللص 
فعرف  قليٌل،  دهــٌن  الماء  وجــه  على  فظهر  النقود  فيها  ووضــع  ساخن 

اللص. بحبس  وأمر  له  فسلمها  للجزار  أنها 
هذا  أطيَب  ما  قال:  ثم  وزوجته،  يأكل  وجلس  طعاًما  طبخ  أنه  يحكى 
فقال:  وأنت؟  أنا  هو  إنما  زحام؟  أي  زوجته:  فقالت  الزحام.  لوال  الطعاَم 

كنت أوّد أن أكون أنا والقدر ال غير!
وخّيل  وجلبة،  ضوضاء  داركــم  في  سمعت  لقد  جيرانه:  أحُد  له  قال 
ــّي أنــه حــدثــت مــشــاجــرة وصـــوُت شــيء يــتــدحــرج على الــســاللــم، فقال  إل
جحا: لقد وقع بيني وبين امرأتي نزاع وخصام، فلطمت جبتي فوقعت 
الجبة على األرض، وتدحرجت على الُسلم، فأحدثت جلبة وضوضاء..؟

الضوضاء..؟ هذه  كل  الجبة  تحدث  هل  ولكن  جاره:  فقال 
فــقــال جــحــا: يــا أخــي ال تــتــشــّدد فــي األمـــر، فــقــد كــنــت أنــا فــي داخــل 

الجبة؟!
 أيًضا: وقف جحا على قرية، ومرت بجحا- يوًما- جنازة ومعه ابنه، 
يذهبون  اآلن  الميت:  زوجها  مخاطبة  وتقول  تبكي  امرأة  الجنازة  وفي 
بك إلى بيت ال فراش فيه، وال غطاء وال وطاء، وال خبز وال ماء، فقال 

ذاهبون! واهللا  بيتنا  إلى  أبي  يا  ابنه: 
مّر به رئيُس الحرس في منتصف الليل، وهو يدور في الشارع كمن 
وأنا  نومي،  مني  هرب  جحا:  فقال  تبحث؟  عمَّ  فسأله:  شيء  عن  يبحث 

عنه. أبحث 

تاريخ الفكاهةمن أجل إعادة بناء الوطن
في مصر (١١)

سامي كمال الدين إعالمي مصريبابكر عيسى أحمد

دروس الجزائر في إعادة رفات الشهداء

ــــــــا وتــــــضــــــامــــــنــــــنــــــا وتــــكــــاتــــفــــنــــا ــــــــحــــــــادن ـــــــــي ات ــــــا ف ــــــن ــــــالص خ

النضال أشكال  من  جديداً  شكالً  الجزائر  فيها  تقدم  التي  المبادئ  العديدمن  الحدث  يحمل 

أحمد الكومي

منتدى الرايةمنتدى الراية٢٣
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@samykamaleldeen

شخصية 
جحا لعبت 

دوراً محورياً 
مؤثراً في 

أغلب الكّتاب 
الساخرين
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هل تستطيُع معرفَة الفوارق الثمانية بين هاتَين الصورتَين في أقلَّ من ٥ دقائق؟ لعــبة الفـــــوارق لعــبة الفـــــوارق 

سهيل: ٣٢٤
السرطان: ٢١
الهقعة: ١٠

ال تظلمَنّ إِذا ما كنَت 
مقتدراً.. فالظلُم مرتُعه 

يفضي إِلى الندِم 

:١١٠٩
ينجحون  الصليبيون 
في االستيالء على ميناء 
طــــرابــــلــــس فــــي ســاحــل 

الشام.
 :١٩١٢

إن  تــــعــــلــــن  فـــــرنـــــســـــا 
الـــــــمـــــــغـــــــرب مـــحـــمـــيـــة 

فرنسية.
:١٩١٧

يستخدمون  األلــمــان 
غـــــاز الـــــخـــــردل الــقــاتــل 
ألول مـــرة فــي الــتــاريــخ 
العالمية  الــحــرب  خــالل 

األولى.
:١٩٢١

إنـــــدالع ثــــورة الــريــف 
في المغرب بقيادة عبد 
الــكــريــم الــخــطــابــي على 
االحـــتـــاللـــيـــن اإلســـبـــانـــي 

والفرنسي.
 :٢٠٠٥

نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
اللبناني  الــدفــاع  ووزيـــر 
إلــــيــــاس الـــمـــر يــتــعــرض 
ـــــة اغــــتــــيــــال  ـــــمـــــحـــــاول ل

بتفجير سيارته.
:٢٠٠٦

يـــأســـر  اهللا  حــــــــزب 
جــنــديــيــن إســرائــيــلــيــيــن 
ويقتل ثمانية، مما أدى 
بشن  إسرائيل  قيام  إلى 

حرب على لبنان.

١١ نوفمبر

هل تستطيُع ُمساعدَة العامل في الجهة الُيسرى على اختراق 
وُمساعدته  زميله  إلى  الوصول  من  يتمّكن  حّتى  المتاهة  هذه 

في أقلَّ من دقيقتَين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 

األحد ٢١ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ١٢ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٤٥) ٢٤

اســــــــتــــــــخــــــــدْم 
مـــــهـــــاراتـــــك فــي 
الــــــريــــــاضــــــيــــــات 
لــمــعــرفــة قــيــمــة 
كــــــــــــــــــــــّل رمـــــــــــز 
حـــــّتـــــى تـــتـــمـــّكـــن 
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- والدة (معكوسة) - من فصول العام - أبو البشر.

٢- ظّنت أو اعتقدت - حانوت.

٣- شاعر سورّي راحل.

٤- قوام - نطاق - هربا.

٥- من األطراف (معكوسة) - من شعراء المهجر.

٦- بائسة (معكوسة) - تخّلف عقلي (معكوسة).

٧- كثيًرا - مخلوقات نارية غير مرئية - رغب.

٨- شقيق (معكوسة) - من سور القرآن الكريم (معكوسة).

٩- من دور التعليم - بطل معركة طروادة.

١٠- شبه جزيرة مصرية - نعم بالفرنسّية.

١- وحدة سرعة بحرية - أّم الكبائر.
٢- رئيس بلد آسيوّي مسلم.

٣- أبتهج - بحر - رمز رياضّي.
٤- نجمة تلفزيونّية سورّية مخضرمة.

٥- فــيــلــم لــمــحــمــود يـــاســـيـــن وفــــاتــــن حــمــامــة 
(معكوسة) - ماء له طعم أو رائحة.

٦- ذنب - سحب.
٧- جواهر ثمينة - من سور القرآن الكريم.
٨- ناٍد رياضّي برتغالّي (معكوسة) - شقيق.

٩- هداية (معكوسة) - لقب مغنٍّ إسبانّي عالمّي.
رّســـام   - واضـــح  علمي  أســلــوب  أو  طــريــق   -١٠

راحل. عالمّي 

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

عصّي 
البخور

امـــــرأتـــــان تــجــمــعــان 
ـــــــــــصـــــــــــّي الـــــــبـــــــخـــــــور  ِع
الــمــحــفــوظــة فـــي فــنــاء 
واســــــع لــلــتــجــفــيــف فــي 
قـــريـــة كــــوانــــغ فــــو كـــاو 
العاصمة  ضواحي  في 
الــفــيــتــنــامــّيــة هـــانـــوي. 
ويـــعـــمـــل الــــمــــئــــاُت مــن 
ـــــال بــــجــــهــــد فــي  ـــــعـــــّم ال
قـــريـــة الـــبـــخـــور، حــيــث 
من  ويقّللون  يجّففون 
ليصنعوا  البامبو  لــحــاء 
ــــــصــــــّي واألعـــــــــــــواد  ــــــِع ال
ـــفـــّواحـــة الـــتـــي تــشــهــد  ال
إقــــــبــــــاًال كـــــبـــــيـــــًرا عــلــى 

شرائها.



- أال يزيد المقال على الصفحة عن ٥٠٠ كلمة 

- النشر باالسم الصريح فقط

دون  األمــر  لــزم  إن  للتعديل  المقاالت  جميع  تخضع   -

الرجوع لكاتب المقال

- إرسال المقال بواسطة البريد اإللكتروني

almanbaralhur@raya.com

تنشر المشاركات 
في الصفحة وفقاً 

مللشروط التالية: ع ع ٢٥للشروط التالية:
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اقطع العالقة التي تفتقر 
لالحترام أو التقدير

 السيارات الكهربائية .. مستقبل النقل النظيف 
الســيارات أســواق  فــي  عـالمية  ثورة  يحـقق  الليثـيوم  بطــاريـة  أســعار  تقـليل 

أغـــلـــب الـــمـــشـــاكـــل بــيــن 
سببها  يــرجــع  األشــخــاص 
قلة  أو  االحترام  قلة  إلى 
الـــتـــقـــديـــر، ومــــن وجــهــة 
مــن  الــتــقــلــيــل  أن  نـــظـــري 
أحـــد هــذيــن الــعــنــصــريــن 
العالقة  تخفيف  يستدعي 
ـــزم  ل لـــــو  انـــقـــطـــاعـــهـــا  أو 

األمر.
الصداقة  من  فالهدف 
ســبــيــل  عـــلـــى  الــــــــزواج  أو 
الـــــمـــــثـــــال هـــــــو الــــــراحــــــة 
لم  إذا  لكن  واالســتــقــرار، 
العنصران  هـــذان  يــتــوفــر 
االختيار  أن  يعني  فذلك 
تصحيحه،  ويــجــب  خطأ 
بين  االرتباط  هدف  فما 
الزوجين  أو  الصديقين 
ارتــــبــــاطــــهــــمــــا  كــــــــان  إذا 
مــصــدر تــوتــر وخــالفــات؟ 
حــيــث لــيــس هـــنـــاك أهــم 
فراحة  الــبــال،  راحــة  مــن 
ـــــــال مـــــــن أســــالــــيــــب  ـــــــب ال
الـــحـــفـــاظ عــلــى الــصــحــة، 
المستمر  الــبــال  تــوتــر  أمــا 

الصحة. يتلف  فقد 
ـــــــحـــــــال مـــع  ــــــك ال كــــــذل
ــــمــــســــؤول  ــــمــــوظــــف وال ال
فــي الــعــمــل، أو الــخــادمــة 
الــمــنــزل،  فــي  الــســائــق  أو 

االحــــتــــرام  يـــكـــن  لــــم  إذا 
والــــتــــقــــديــــر مـــتـــبـــادلـــيـــن 
بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن فـــذلـــك 
خاطئة  العالقة  أن  يعني 
ولكن  خاطئ،  واالختيار 
التغافل  يفضل  العمل  في 
أكـــــثـــــر وعـــــــــدم الـــتـــســـرع 
فــــي أخــــــذ قـــــــرار تــغــيــيــر 

ألنـــه  الـــجـــهـــة  أو  اإلدارة 
قــــرار مــصــيــري ومــتــعــلــق 
بـــــــالـــــــرزق، مـــــع وجـــــوب 
الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى رضـــا 
إن  حـــيـــث  ـــيـــن  ـــمـــســـؤول ال
يعرقل  قد  رضاهم  عدم 
مــســتــقــبــل الـــمـــوظـــف فــي 

وخارجها. عمله  جهة 

نــشــرت  ٢٠٢٠م،  يــولــيــو   ٣ بـــتـــاريـــخ 
مــفــاده  هـــامـــاً  جـــريـــدة [ خـــبـــراً 
الكهربائية،  السيارات  بشراء  المطالبة 
هو  للخبر  الجانبية  العناوين  وملخص 
والطاقة  البيئة  لبحوث  قطر  معهد  أن 
عضو  خليفة  بــن  حمد  لجامعة  الــتــابــع 
مؤسسة قطر عقد ندوة عبر االنترنت 
في  الجمهور  تشجيع  إلــى  خاللها  دعــا 
الكهربائية،  السيارات  اقتناء  على  قطر 
الطرق،  على  الشحن  محطات  وتوفير 
أبرز  فقد  الخبر  تفاصيل  ملخص  أمــا 
وهي  الكهربائية  السيارات  مزايا  أهــم 
استخدامها  وأن  للبيئة  صــديــقــة  أنــهــا 
قطر  دولة  مسعى  تنفيذ  في  سيساهم 
لتحويل ٣ إلى ٥٪ من إجمالي السيارات 
للبيئة  صديقة  كهربائية  ســيــارات  إلـى 
الهدف  هـذا  وأن  ٢٠٢٢م،  عــام  بحلول 
قطر  الــتــزام  على  مبني  االستراتيجي 
العام  النقل  حافالت  من   ٪٢٥ بتحويل 
إلى حافالت كهربائية في عـام ٢٠٢٢م، 
مناطق  فــي  كهربائية  حــافــالت  ونــشــر 
الــخــدمــات الــرئــيــســيــة خـــالل مــونــديــال 
٢٠٢٢م وبذلك سيصبح مونديال قطر 
العالم  في  األول  المونديال  هو  ٢٠٢٢م 
ــــذي تــســتــخــدم خــاللــه حـــافـــالت نقل  ال
عام كهربائية صديقة للبيئة، وأشارت 
الــنــدوة ألســبــاب قلة انــتــشــار الــســيــارات 
الكهربائية في قطر حالياً ومنها ارتفاع 
الوعي  وقلة  الكهربائية  السيارة  سعر 
مغلوطة  معلومات  وانــتــشــار  بفوائدها 
المنتجة  الكهرباء  استخدام  أن  مفادها 
فائدة  أي  يلغي  الطبيعي  الــغــاز  بحرق 
الــســيــارات  اســتــخــدام  عــن  نــاتــجــة  بيئية 
الــكــهــربــائــيــة، واقــتــرحــت الـــنـــدوة نشر 
الوعي وإبراز الفوائد الكبرى للمركبات 
الــكــهــربــائــيــة ومـــنـــح حـــوافـــز حــكــومــيــة 
السيارات  شــراء  على  الجمهور  لتشجيع 

الكهربائية. 
مـــن الــمــعــلــوم أن ســعــر ســهــم أكــبــر 
شــــركــــة عـــالـــمـــيـــة إلنـــــتـــــاج الــــســــيــــارات 

الكهربائية وهي شركة تسال، قد ارتفع 
تتجاوز  جعلها  مما  الماضي  العام  في 
لفترة  للسيارات  اليابانية  تويوتا  شركة 
وجيزة وتصبح أكبر شركة سيارات في 
العالم من حيث القيمة، ولعل ذلك هو 
أكبر مؤشر على أن السيارة الكهربائية 
بالطاقة  تسير  والــتــي  للبيئة  الصديقة 
سوف  والنظيفة  المتجددة  الكهربائية 
بدالً  المستقبل  في  العالم  أســواق  تحتل 
من السيارات التي تسير بالبترول الذي 
يعتبر طاقة آيلة للنضوب وملوثة للبيئة 

ومسببة لالحتباس الحراري. 
ــــوقــــت قــــد حــــــان العـــتـــمـــاد  ولــــعــــل ال
وتــطــبــيــق خــطــة تــســويــقــيــة وتــرويــجــيــة 

على  الــعــالــم  شــعــوب  لتشجيع  متكاملة 
شــــراء الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة بــغــرض 
عن  وذلــك  األرض  كوكب  بيئة  تحسين 
بتحمل  الغنية  الحكومات  قيام  طريق 
يتمكن  بحيث  الــشــراء  ثــمــن  مــن  جـــزٍء 
الكهربائية  السيارة  شراء  من  الجمهور 
الــبــتــرول،  ســيــارة  ثمن  مــن  أقــل  بثمن 
فوائد  بإبراز  اإلعالمية  الوسائل  وقيام 
السيارات الكهربائية ودحض الشائعات 
الــمــتــعــلــقــة بــهــا، وقـــيـــام شـــركـــات إنــتــاج 
واستيراد السيارات الكهربائية بالتنسيق 
مــع الــبــنــوك وتــقــديــم عــــروض مغرية 
لــتــمــويــل شــــراء الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
مخفضة  وفــــوائــــد  تــنــافــســيــة  بـــأســـعـــار 

ـــة مــصــحــوبــة  ـــل ـــــرات ســـــــداد طـــوي وفـــــت
بحمالت إعالنية جذابة يتم نشرها في 
الوسائط  جميع  وفي  اليومية  الصحف 

اإللكترونية.
انتشار  عــدم  سبب  أن  المالحظ  من 
حالياً  العالم  في  الكهربائية  السيارات 
الليثيوم  فــبــطــاريــة  ســعــرهــا،  غـــالء  هــو 
ـــارة  ـــســـي الـــمـــســـتـــخـــدمـــة حــــالــــيــــاً فـــــي ال
الكهربائية تعتمد على معدن الكوبالت 
غـــالـــي الــثــمــن والــــــذي يــتــم اســـتـــيـــراده 
مـــن جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الـــتـــي تــواجــه 
حقوق  منظمات  مــن  حـــادة  انــتــقــادات 
إنتاج  ارتــبــاط  بسبب  العالمية  اإلنــســان 
الــكــوبــالــت بــعــمــالــة األطـــفـــال، ومــعــدن 
الـــلـــيـــثـــيـــوم الـــمـــســـتـــخـــدم فــــي بـــطـــاريـــة 
ألن  الــثــمــن  غــالــي  الكهربائية  الــســيــارة 
عــمــلــيــة فـــصـــل الـــلـــيـــثـــيـــوم مــــن الــمــلــح 
أشهر،  عــدة  وتستغرق  للغاية  مكلفة 
لـــكـــن هـــنـــاك مـــعـــلـــومـــات مـــفـــادهـــا أن 
لبطارية  المنتج  الصيني  تسال  شــريــك 
طريقة  اكــتــشــف  الــكــهــربــائــيــة  الــســيــارة 
الكوبالت،  مــن  خالية  البطارية  لجعل 
المتحالفة  اكـــس  انــيــرجــي  شــركــة  وأن 
بالفعل  اخترعت  قــد  تيسال  شــركــة  مــع 
يــتــألــف مـــن جــســيــمــات بالغة  مــرشــحــاً 
الليثيوم  فصل  يمكنه  «نانوية»  الصغر 
عن الملح واسترداد أكثر من ٩٠٪ من 

الليثيوم في بضعة أيام فقط. 
مجرد  أن  يؤكدون  السيارات  خبراء 
رخيصة  ليثيوم  بطارية  على  الحصول 
الثمن سيؤدي إلى إحداث ثورة عالمية 
ستنتشر  وعندها  السيارات،  أسواق  في 
شوارع  جميع  في  الكهربائية  السيارات 
الـــعـــالـــم وتــخــتــفــي ســــيــــارات الــبــنــزيــن 
مكنت  الــتــي  الطريقة  بنفس  والــديــزل 
ــــجــــواالت الـــتـــي تــســتــخــدم  كـــامـــيـــرات ال
كاميرات  إقصاء  من  الليثيوم  بطارية 

التصوير التقليدية. 

فيصل الدابيفيصل الدابي

يــــقــــول إخـــوتـــنـــا أهــــــل مـــصـــر فــي 

كبير،  ملهوش  (إّلــي  الشعبي:  مثلهم 

أن  بــه  ويــقــصــدون  كــبــيــر)،  يشتريلو 

الــنــاس يــحــتــاجــون إلـــى شــخــص أكبر 

وعـــقـــًال، وأكــثــر منهم  مــنــهــم فــكــراً 

الطريق  نحو  يوجههم  لكي  (نضجاً) 

حول  كثيراً  الناس  يختلف  الصحيح. 

هــــذه الـــفـــكـــرة، فــبــعــضــهــم يــظــن أن 

فكرة البحث عن الكبير هي انغماس 

عاٍل في التبعية التي ذمها اهللا بقوله 

ــٍة  ــا َوَجــْدنَــا آبَــاَءنَــا َعلَٰى أُمَّ ــْل َقــالـُـوا إِنَّ (بَ

ــُدوَن) ســورة  ــْهــتَ ــاِرِهــم مُّ ــا َعــلـَـٰى آثَ َوإِنـَّ

الزخرف اآلية (٢٢)، فتجده يتوجس 

من مجالسة الكبار لكي ال ينصحونه.

بــالــذات  وتـــــراه إن كـــان مــراهــقــاً 

ألنه   (! يفهمني  أحــد  ال  (أنـــا  يــقــول: 

وأن  الوحيد!،  العاقل  هو  أنــه  يعتقد 

يصلح  ال   - يعتقد  كما   - الكبار  كــالم 

لزمانه الحالي!.

وعــــلــــى الـــعـــكـــس فـــهـــنـــالـــك بــعــض 

نصائح  فكرة  في  ينغمسون  الشباب 

مرحلة  إلى  تصل  أنها  لدرجة  الكبار 

ُدمــى  إلــى  الشباب  هــؤالء  يتحول  أن 

فــي أيـــدي الــكــبــار، يــوجــهــونــهــم كلما 

يريدون!.

كــان  أيـــا   - الــكــبــيــر  هـــذا  أن  فتجد 

- يـــخـــتـــار لـــهـــذا الــــشــــاب تــخــصــصــه 

الـــمـــدرســـي، واتــجــاهــه الــعــمــلــي، بل 

لمرحلة  يصل  حتى  ذلك  على  يزيد 

حـــيـــاتـــه!،  شـــريـــكـــة  ــــه  ل يـــخـــتـــار  أن 

وغير  فيها،  سيعيش  التي  والمدينة 

ــحــول  ذلــــك مـــن الـــتـــدخـــالت الـــتـــي تُ

مسخة،  شخصية  إلـــى  الــشــاب  هـــذا 

شخصية تعتمد على اآلخرين بشكل 

وال  لــه  رأي  ال  إمــّعــة  ليصبح  كبير، 

قـــرار، مــمــا يــفــقــده الــثــقــة فــي نفسه 

فتصبح  فيه  الثقة  اآلخــريــن  ويُفقد 

حياته التُُطاق!.

المتشبعون  الشباب  هــؤالء  أمــثــال 

ظهور  عــلــى  الــمــرتــكــزون  بالتبعية، 

اآلخــــريــــن، الــمــمــتــلــئــون بــالــهــشــاشــة 

كانوا  أفـــراداً  الكبار-  أصبح  النفسية، 

ال   - وعـــمـــل  مــجــتــمــع  مـــؤســـســـات  أو 

الطامحين  الشباب  أراء  فــي  يثقون 

ألن أولئك شوهوا سمعة هؤالء، مما 

المأمولة  الغاية  يفقد  الجميع  جعل 

من الشباب.

فالشباب   .. خطأ  الحالتين  وكــال 

(الكبار)  من  تربيتهم  إلى  يحتاجون 

وهم في الطفولة على االعتماد على 

صناعة  عــلــى  يــبــنــى  والــــذي  الـــــذات، 

وعندما  الشخصية،  وصقل  العقل، 

يـــصـــبـــحـــون فــــي مـــرحـــلـــة الـــشـــبـــاب 

عالية  أنفسهم  فــي  ثقتهم  ســتــكــون 

ألن قدراتهم مصقولة مما يجعلهم 

أكــثــر ثــقــة فــي أنــفــســهــم .. وهـــذا ما 

يثق  بــعــضــه  أو  الــمــجــتــمــع  ســيــجــعــل 

تقول  كما  آلرائــهــم  ويستمع  فيهم، 

يــراك  لنفسك  تنظر  (كــمــا  الحكمة 

اآلخــــــــرون)، ويــعــطــيــهــم الــمــهــمــات 

العظيمة.

وأيضا يحتاج (الشباب) إلى حكمة 

(الكبار) دائماً وأبداً، فالكبير «العاقل 

الناضج» ال غنى عن توجيهاته - بال 

ألنه يختصر بخبراته  تبعية عمياء - 

للشاب الكثير من الزمن والمسافات 

يقول  كما  غاياتهم،  إلى  الوصول  في 

الــمــثــل الــمــوريــتــانــي (يـــــرى الــعــجــوز 

المتكئ مــا ال يـــراه الــشــاب الــواقــف). 

حولنا  من  العائالت  حــال  تأملنا  ولــو 

أن األسرة الملتفة  فإننا سنجد غالباً 

حول كبيرها أبا كان أو جداً مشاكلها 

قليلة، وحالتها مستقرة.

فهنالك  الــعــكــس،  أيــضــاً  أنــكــر  وال 

مــن الــكــبــار َمــن يستغل الــصــغــار في 

تــصــفــيــة مــشــاكــلــه مـــع اآلخـــريـــن !!، 

فــيــمــنــع مــثــال ابـــنـــه أو حــفــيــده مــن 

على  حقده  بسبب  فالنة  من  الــزواج 

أبيها أو جدها!.

وجهات  مــن  الــعــديــد  فيه  فــاألمــر 

الــنــظــر الــمــخــتــلــفــة، ولـــكـــن الــكــبــيــر 

ينبغي  ال  أثـــر  لــصــوتــه  يــظــل  الحكيم 

نُــكــرانــه، كــمــا تــقــول الــعــرب (نصف 

عقلك عند أخيك) 

حكمة المقال

بين حكمة الكبير، وحماسة الشاب تنطلق الحياة. 

«اشتـــِر لـك كــبيـــراً»
الكـبير العـاقـل النـاضـج ال غـنى عـن توجيـهاتـه بـال تبعـية عمـياء

خالد شكريخالد شكري حمد الكنتيحمد الكنتي

تفاقمت  وبعدما  الحالي  الــقــرن  فــي 
ــبــيــة الـــخـــاصـــة بــجــائــحــة  األخــــبــــار الــســل
كـــورونـــا فــي أرجــــاء الــعــالــم حــيــث أدت 
إلـــــى تــــراجــــع الـــعـــديـــد مــــن األشـــخـــاص 
عــن خــطــوات األهــــداف الــتــي حــددوهــا 
األخبار  متابعة  بسبب  سلفاً،  ألنفسهم 
الــســلــبــيــة ســــواء بــمــتــابــعــة مـــا يـُــقـــدم من 
خالل التلفزيون أو  في برامج التواصل 

االجتماعي.
البعض  خوف  وإلى  ذلك  إلى  بالنظر 
مــن الــفــشــل أو تــعــثــرهــم فــي الــطــريــق، 
اليوم قلمي سوف ينطلق نحو اإليجابية، 
ومن أهم الخطوات في ذلك بناء الثقة 
الخطوات  نحو  ننطلق  وبعدها  بالنفس 
الــســلــم  لــصــعــود  خـــطـــوة  وأول  ــيــة  ــال ــت ال
السلبية  الــرســائــل  تــبــادل  عــن  االبــتــعــاد 
وعـــدم اإلنــصــات إلــى اإلشــاعــات وتــرك 

المختصة.  للجهات  األخبار  معرفة 
ــيــا االســـتـــفـــادة مــمــا تــعــلــمــنــاه فــال  ــان ث

على  الجامعية  الشهادات  بوضع  نكتفي 
فــقــد  ألنــفــســنــا  الـــخـــبـــرات  أو  الــــجــــدران 
الصعود  في  كثيراً  الخبرات  تلك  تساعد 

القمة.  إلى 
الـــحـــيـــاة  تـــرجـــع  ــــــدأت  ب وقـــــد  واآلن 
الــوقــت  حــان  فــقــد  تــدريــجــيــاً،  الطبيعية 
فلنراجع  األمــــام،  نــحــو  خــطــوة  لنخطو 
األهداف بعد ما جلسنا طويالً في فترة 
ونكسر  ننجزها  لكي  لتعديلها  الحجر 

الروتينية. الحياة 
األفــكــار  تحقيق  فــي  الــبــدء  وقــت  جــاء 
على  الــمــكــتــوبــة  واألهــــــداف  اإليــجــابــيــة 
واقـــعـــيـــة،  حـــقـــيـــقـــة  لـــنـــجـــعـــلـــهـــا  ورق، 
ولـــنـــبـــصـــم بـــصـــمـــة نــــجــــاح فــــي دولـــتـــنـــا 
تستحق  (قطر  شعار:  ونترجم  الحبيبة 
ـــائـــهـــا)، فـــهـــي دائـــمـــاً  ـــن األفــــضــــل مــــن أب

األفضل. تستحق 

رفعه الكواريرفعه الكواري

سلم الوصول إلى الهدف!
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ال يوجد

ال يوجد

على الساحل :

في البحر :

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٣٢-٢١.٥٠٤٢-١٦.٠٩١٠.٢٢-٠٣.٥٧الرويس

٢٨-١٥.٣٠٤٢-٢١.٤٢٤٩/٠٢-٠٩.٠٥دخان

٢٨-١٤.٣٩٤١-٢٠.٢٣٠٢.٢٣-٠٨.٣٨أبوسمرة

بالتوقيت المحلي

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٣٢-٠٠.٠٠٤٢-٠٠.٠٠٢٢.١٣-٠٧.٠٥مسيعيد

٣٢-٢٢.١٥٤٢-٠٠.٠٠١١.٥٨-٠٦.١٦الوكرة

٣٣-٠٠.٠٠٤٢-١٤.٤١٢١.٠٣-٠٥.٠٣الدوحة

٣٣-٢٠.١٧٤٢-١٣.٥١٠٧.٥٨-٠٤.٠٧الخور

٣:٢٣الفجر

٤:٥١الشروق: 

١١:٣٩الظهر

٣:٠٤العصر

٦:٢٩المغرب

٧:٥٩العشاء

أ):  ب  (د   - نـــيـــودلـــهـــي 
النمور  لــعــدد  إحــصــاء  حقق 
 ٢٠١٨ فــــي  الـــهـــنـــد  أجــــرتــــه 
موسوعة  في  قياسًيا  رقًما 
جينيس كأكبر مسح عالمي 
لــلــحــيــاة الــبــريــة بــاســتــخــدام 
الـــكـــامـــيـــرات الــفــخــيــة الــتــي 
بُعد. عن  فيها  التحكم  يتم 
براكاش  البيئة  وزيــر  وقــال 
ــــكــــار إنـــــهـــــا كـــانـــت  جــــافــــدي
«لحظة رائــعــة» وذلــك في 
مــنــشــور عــلــى تــويــتــر أمــس. 
الهند  إن  جــافــديــكــار  وقـــال 
فيها  النمور  عــدد  ضاعفت 
ـــــوات مــن  قــــبــــل أربــــــــع ســـــن
الــمــوعــد الــمــســتــهــدف وهــو  
٢٠٢٢، الذي جرى تحديده 
فـــي قــمــة عــالــمــيــة ُعــقــدت 
فــي ســانــت بــطــرســبــرج في 
نـــتـــائـــج  وكــــشــــفــــت   ٢٠١٠.
تــقــديــر الـــنـــمـــور فـــي كــافــة 
 ،٢٠١٨ لــعــام  الــهــنــد  أنـــحـــاء 

الذي صدر في يوليو ٢٠١٩، 
الهند  فــي  النمور  تــعــداد  أن 
في   ٢٩٦٧ إلـــى  لــيــصــل  زاد 
 ٢٢٢٦ مــن  بــارتــفــاع   ٢٠١٨
في ٢٠١٤، تضم الهند نحو 
إجــمــالــي  مــــن  بــالــمــئــة   ٧٥
ــعــالــم،  عــــدد الـــنـــمـــور فـــي ال
العالمي  الــصــنــدوق  ويــقــدر 
نحو  بلغ  أنــه  البرية  للحياة 
وتــقــول   ،٢٠١٩ فـــي   ٣٩٠٠
لألرقام  جينيس  موسوعة 

 ٢٠١٨- مسح  إن  القياسية 
الهند  أجرته  الــذي   ،  ٢٠١٩
لليوم  شـــمـــوًال  األكـــثـــر  كـــان 
فيما يتعلق بكل من الموارد 
الــمــســتــخــدمــة والـــبـــيـــانـــات 
الــمــجــمــعــة. وجـــــرى وضــع 
الــكــامــيــرات «الــفــخــيــة» في 
 ١٤١ عــبــر  ــا  مــوقــًع  ٢٦٨٣٨
مــكــانًــا مــخــتــلــًفــا ومــســحــت 
مــنــطــقــة تـــبـــلـــغ مــســاحــتــهــا 

١٢١٣٣٧ كيلومتًرا مربًعا.

إحصاء النمور الهندية يدخل موسوعة جينيس

األزمــــة  خــــالل  ب):  ف  (أ  هافانا- 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا كـــوبـــا في 
بينافنته  يانك  والــد   كــان  التسعينيات، 
بحثًا  بالدراجة  طويلة  مسافات  يجتاز 
ـــيـــومـــي... وفــيــمــا تــعــانــي  عـــن الـــقـــوت ال
اختار  كوفيد-١٩،  وباء  تبعات  الجزيرة 
المنزل  سطح  على  الخضر  زرع  يانك 
وسيلة لتأمين الغذاء. وفقد هذا الفنان 
البالغ ٣٨ عاًما عمله منذ أغلقت البالد 

أبوابها أمام السياح نهاية مارس.
 لــكــّن يــانــك بـــات يــــزرع عــلــى سطح 
العاصمة  فــي  فــيــدادو  حــي  فــي  منزله 
ــا أنــــواًعــــا مــخــتــلــفــة مـــن الــخــضــر  هــافــان
والخيار  والسلق  الخس  بينها  والفاكهة 
والــطــمــاطــم. وفــيــمــا بــاتــت الـــزراعـــات 
رائــًجــا  نــشــاًطــا  الحضرية  األوســــاط  فــي 
خـــصـــوصـــا فــــي أوروبـــــــــا، يــشــكــل ذلـــك 
حاجة في كوبا إذ تلوح في األفق أزمة 

التي  بتلك  شبيهة  جــديــدة  اقــتــصــاديــة 
شــهــدتــهــا الـــبـــالد فـــي الــتــســعــيــنــيــات من 
االتحاد  انهيار  عقب  المنصرم  الــقــرن 

السوفياتي.

الخضر  زرع  يــانــك «فــكــرة  ويــقــول   
فـــي الــمــديــنــة مــتــأتــيــة مـــن مــشــكــالت 
االقتصادي  الوضع  جراء  والعالم  البالد 
يستجيب  وهــــو  ــــا».  كــــورون وفـــيـــروس 

بـــذلـــك دعـــــوة الــحــكــومــة لــلــســكــان إلــى 
االنــكــبــاب عــلــى الـــزراعـــة تــحــســبًــا أليــام 
االقتصاد  وزيــر  ويــؤكــد  مقبلة.  صعبة 
وطاقاتنا  «مخزوننا  غيل  ألــيــخــانــدرو 
تكمن في قدرتنا على اإلنتاج بأنفسنا». 
فاقم وباء كوفيد-١٩ بال شك الوضع 
فــي الــجــزيــرة مــع حــرمــانــهــا الــعــمــالت 
في  السياح  عادة  يضخها  التي  األجنبية 
وارداتــهــا.  ثمن  دفــع  لها  يتيح  ما  البالد 
كانت  الغذائية  األزمة  أن «أسباب  غير 
ما  وفق  الوباء»،  قبل  ما  منذ  موجودة 
مونريال  بدرو  االقتصادي  الخبير  أكد 
عـــبـــر «تــــويــــتــــر». وتـــكـــمـــن الــمــشــكــلــة 
ال  الــكــوبــيــة  الـــزراعـــة  أن  فــي  الرئيسية 
تغطي سوى ٢٠ ٪ من حاجات السكان 
ما يرغم الجزيرة على استيراد الباقي 
الــعــام  دوالر  مـــلـــيـــاري  بــلــغــت  بــكــلــفــة 

الماضي.

الكوبيون يعودون للزراعة المنزلية تحسبًا لألسوأ
ذكــرت  أ:  ب  د  سيدني- 
الـــشـــرطـــة األســـتـــرالـــيـــة أن 
لــقــي  عــــــاًمــــــا)   ١٧) صـــبـــيـــا 
ـــه  حـــتـــفـــه فـــيـــمـــا يـــشـــتـــبـــه أن
على  قــرش  لسمكة  هــجــوم 
األسترالي  الشرقي  الساحل 
أمــــس. وقــــال شـــهـــود عــيــان 
قــرش  سمكة  إن  للشرطة 
هاجمت الصبي، بينما كان 
يـــركـــب األمـــــــواج بــعــد ظهر 
أمس بالتوقيت المحلي في 
ــــــي» بــالــقــرب  شــاطــئ «وول
من منطقة جرافتون، على 
شمال  كــيــلــومــتــًرا   ٦١١ بــعــد 
سيدني. وهــرع  العديد من 
هـــــواة ركـــــوب األمـــــــواج إلــى 
مــســاعــدتــه ونـــقـــلـــوا الــصــبــي 
إلى  بشدة  ينزف  كان  الــذي 
الــشــاطــئ. وقــالــت الــشــرطــة 

فــــــي بـــــيـــــان «تــــــــم تـــقـــديـــم 
إســــعــــافــــات أولـــــيـــــة بــســبــب 
ساقه  في  خطيرة  إصابات 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن جــهــود 
إنــــعــــاش الـــقـــلـــب والــرئــتــيــن 
الصبي  توفي  (ســي.بــي.آر)، 
عــلــى الـــفـــور».  وتـــم إغـــالق 
الشواطئ في المنطقة، بينما 

ومــســؤولــو  الــشــرطــة  تحقق 
الثروة السمكية في الحادث 
الــــمــــأســــوي. وهــــــذا خــامــس 
في  الــقــرش  لهجوم  حـــادث 
هــذا  اآلن  حــتــى  أســـتـــرالـــيـــا 
الــعــام، مــا جعل عــام ٢٠٢٠ 
واحـــــــًدا مـــن أكـــثـــر األعـــــوام 

دموية لهجمات القرش.

قرش يقتل صبيًا في أستراليا

مستوى قياسي لقطع األشجار في األمازون
ب):   ف  (أ  جانيرو-  دي  ريـــــو 
في  األشـــجـــار  قــطــع  عــمــلــيــات  بلغت 
غابات األمازون مستوى قياسًيا مع 
النصف  خــالل   ٪  ٢٥ بنسبة  تــســارع 
مــقــارنــة  الـــجـــاري  الـــعـــام  مـــن  األول 
على   ،٢٠١٩ مــن  عينها  الــفــتــرة  مــع 
للبحوث  الــوطــنــي  المعهد  أعــلــن  مــا 
الــفــضــائــيــة الــجــمــعــة. وطـــالـــت هــذه 
العمليات ٣٠٦٩ كيلومتًرا مربًعا من 
الرقم  وهــو  الحرجية،  المساحات 
البيانات  هذه  جمع  بدء  منذ  األعلى 

وفق المعهد. وفي يونيو الذي يشكل 
والحرائق،  الجفاف  موسم  انطالق 
طــــالــــت عـــمـــلـــيـــات قـــطـــع األشــــجــــار 
كيلومتًرا   ١٠٣٤ بلغ  قياسًيا  مستوى 
مربعا، أي بارتفاع تقرب نسبته من 
النتقادات  البرازيل  ٪.وتتعرض   ١١
وناشطين  عـــدة  بــلــدان  مــن  دائــمــة 
إزالــة  عمليات  خلفية  على  بيئيين 
األحراج والحرائق الهائلة التي تفتك 
بأكبر  الجفاف  موسم  خــالل  سنويًا 

غابة مدارية في العالم.

حافلة  سائق  توفي  ب):  ف  (أ  بايون- 
فــرنــســي تـــعـــّرض لــلــضــرب الــمــبــرح من 
قــبــل ركـــــاب بــعــدمــا طــلــب مــنــهــم وضــع 
ِكمامات بما يتماشى مع تدابير مكافحة 
ــــا الــمــســتــجــد، مــــا أثــــار  فــــيــــروس كــــورون
البالد  في  السياسيين  الــقــادة  من  تنديًدا 
بــأفــعــال الــمــعــتــديــن. وقــالــت مــــاري ابــنــة 
ميتا  كــان  إنــه  عــاًمــا)   ٥٩) مونغّيو  فيليب 
دماغًيا بعد االعتداء عليه في بلدة بايون 

(جــنــوب غـــرب) نــهــايــة األســبــوع الماضي 
بعدما  الــجــمــعــة  المستشفى  فــي  وتــوفــي 
قــــررت عــائــلــتــه وقـــف أجــهــزة اإلنــعــاش. 
أجهزة  عن  نفصله  أن  «قررنا  وأضافت 
واتهم  ذلك».  في  األطباء  وأّيدنا  اإلنعاش 
القضية.  هذه  في  قتل  بمحاولة  رجــالن 
وقـــــال الــمــدعــي الـــعـــام جـــيـــروم بــوريــيــه 
تعديل  سيطلب  إنه  برس  فرانس  لوكالة 

االتهامات بعد وفاة مونغّيو. 

وفاة سائق حافلة تعرض للضرب من الركاب

موسم  باكستان  تشهد  ب):  ف  (أ   - ملتان 
المحاصيل  فــي  تــراجــع  مــع  جــًدا  سيئًا  مانجو 
ـــأثـــر الـــــصـــــادرات بــفــيــروس  وفــــي الــطــلــب وت
هذا  اســتــمــراريــة  يــهــدد  مــا  المستجد،  كــورونــا 
عائلة  تنتج  كــارثــيــة.  سنة  بــدايــة  بعد  الــقــطــاع 
رانـــا مــحــمــد عــظــيــم الــمــانــجــو «مــنــذ أجــيــال». 
بـــ٤٠  أدنــى  كــانــت  الــعــام  هــذا  المحاصيل  لكن 
الخصبة  األراضــي  في  السابق  الموسم  من   ٪

ــتــان بـــواليـــة الــبــنــجــاب  لـــهـــذه األســـــرة فـــي مــل
وسط البالد. ويعود ذلك إلى طول أمد الشتاء 
بدرجة غير طبيعية هذه السنة وتأخر هطول 
األمـــطـــار جــــراء الــتــغــيــر الــمــنــاخــي. وأضــيــفــت 
أخرى  مشكالت  الطبيعية  العوامل  هــذه  إلــى 
تدابير  مع  خصوًصا  كوفيد-١٩،  بوباء  متصلة 
وإغــالق  باكستان  في  أسابيع  استمرت  حجر 

بلدان عدة حدودها وتقلص عدد الزبائن. 

زراعة المانجو في باكستان مهددة بسبب كورونا



الكــوادر 
التمريضية 

تتصدى بكفاءة 
لفيروس كورونا
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الكوادر التمريضية في الخطوط األولى لمواجهة كورونا
الكوادر  أن  الطبية  حمد  مؤسسة  إعالن 
الــمــؤســســة  مــــن  كــــل  -من  الـــتـــمـــريـــضـــيـــة 
األولية-  الــصــحــيــة  ـــرعـــايـــة  ال ومـــؤســـســـة 
كورونا  فــيــروس  تفّشي  بــدء  منذ  قــّدمــت 
الصحية  الــرعــايــة  خــدمــات  (كوفيد-١٩) 
المرضى  مــن  اآلالف  لعشرات  األساسية 
لرعاية  المخصصة  المرافق  مختلف  في 
الكوادر  أن  يؤكد  ما  (كوفيد-١٩)  مرضى 
تخصصاتهم  بمختلف  والطبية  الصحية 
مؤهلين للتصّدي للجائحة، وأنهم يبذلون 
جـــهـــوًدا مــضــنــيــة لــحــمــايــة الــمــجــتــمــع من 
وتحملهم  الــصــفــوف،  بـتصّدرهم  الــوبــاء، 
مشاق عملهم في هذه الظروف، كما أن 

الطبي  القطاعين  أن  يــؤكــد  اإلعـــالن  هــذا 
خالل  من  كاملة  جاهزية  أثبتا  والصحي 
والــرصــد  الــســريــع  الــوبــائــي  التقصي  فـــرق 
المرضية  لــلــحــاالت  للمخالطين  المبكر 
أمــاكــن  فــي  أو  عملهم،  أمــاكــن  فــي  ســـواًء 
مباشرة  االشتباه  حــاالت  وعــزل  سكنهم، 

لحين التأكد من اإلصابات.
ــا أن يـــشـــارك ١٣  ولـــذلـــك فــلــيــس غــريــبً
تقديم  فــي  التمريضية  الــكــوادر  مــن  ألــف 
بيئات  فــي  الــمــتــمــيــزة  الــصــحــيــة  الــرعــايــة 
ــــا، بــمــا  طــبــيــة مــخــتــلــفــة لــمــرضــي كــــورون
الطبية  حمد  مؤسسة  مستشفيات  فيها 
المرضى  لرعاية  ُخصصت  الــتــي  السبعة 

الرعاية  ومراكز  الوباء  بهذا  أصيبوا  الذين 
ُخصصت  الــتــي  األربــعــة  األولــيــة  الصحية 
لــفــحــص الــمــرضــى الــمــشــتــبــه بــإصــابــتــهــم 
الكوادر  هذه  تقديم  عن  فضًال  بالمرض، 
الــرعــايــة الــصــحــيــة لــلــمــرضــى فــي الــعــديــد 
في  الصحي  والــحــجــر  الــعــزل  مــراكــز  مــن 

مختلف أنحاء الدولة.
 لقد تمثلت األولويات واإلستراتيجيات 
الـــتـــي وضــعــتــهــا قــطــر مــنــذ الـــيـــوم األول 
لــمــواجــهــة جــائــحــة فــيــروس كــورونــا في 
جميع  وسالمة  صحة  ضمان  على  العمل 
تسهيل  وتنسيق  والمقيمين  المواطنين 
االســـتـــجـــابـــة، كـــمـــا عــمــلــت عـــلـــى تــوفــيــر 

الصحية  الــرعــايــة  وخــدمــات  إمــكــانــيــات 
لــلــجــمــيــع، وظـــلـــت الــــكــــوادر الــتــمــريــضــيــة 
تــشــكــل جــــزًءا مــهــًمــا مــن مــنــظــومــة هــذه  
األولويات.  واالستراتيجيات وتؤدي دوًرا 
المتخصصة  المشورة  تقديم  في  محوريًا 
عــلــى الــصــعــيــد االســتــراتــيــجــي الــوطــنــي، 
في  المتمثل  المهني  الـــدور  عــلــى  عـــالوة 
وقد  للمرضى،  الحانية  الرعاية  تقديم 
هذه  وقدرات  مواهب  الجائحة  أظهرت 
الكوادر وقوة إرادتها في وجه التحديات 

الوباء. هذا  بانتشار  المتصلة  اليومية 
مثاٌل  بــالــدولــة  التمريضية  الــكــوادر  إن 
مستويات  أعــلــى  تــقــديــم  فــي  بــه  يــحــتــذى 

وقد  والحانية  المهنية  الصحية  الــرعــايــة 
ظهر ذلك جلًيا في جميع المهام اليومية 
سواًء في رعاية مرضى الحاالت الحرجة 
فـــي وحــــدات الــعــنــايــة الــمــركــزة ومــراكــز 
الطوارئ، أو مراقبة حاالت المرضى في 
ومراكز  الصحي،  والحجر  العزل  مراكز 
هذه  تــقــوم  حيث  الــمــرض،  مــن  التعافي 
كل  في  والدعم  المشورة  بتقديم  الكوادر 
المرض  انتشار  من  بالوقاية  يختص  ما 
المرضى  لــدى  النفسية  الصحة  وتــعــزيــز 

وزمالء المهنة.
الــــــكــــــوادر  هــــــــذه  بــــــه  تـــــقـــــوم  مــــــا  إن 
جهود  تــضــافــر  إلـــى  يــضــاف  الــتــمــريــضــيــة 

مـــخـــتـــلـــف الــــجــــهــــات فـــــي الــــــدولــــــة فــي 
تــحــصــيــن وســالمــة الــمــجــتــمــع، والــتــنــســيــق 
تم  حيث  المعنية  الجهات  لدى  المستمر 
االستباقية،  التدابير  مــن  المزيد  اتــخــاذ 
الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى جــعــل الــــدولــــة مــــالذاً 
طبيعية  بــصــورة  تــســيــر  والــحــيــاة   ، آمــنــاً 
بـــالـــقـــطـــاعـــات كــــافــــة، ومـــــن هـــنـــا فــمــن 
يــفــخــر  أن  ــــقــــطــــري  ال ـــمـــجـــتـــمـــع  ال حـــــق 
تخصصاتهم  بمختلف  األبيض  بالجيش 
بــاعــتــبــارهــم الــجــنــود الــمــجــهــولــيــن الــذيــن 
اإلنسان  حماية  أجل  من  بصمت  يعملون 
والــمــجــتــمــع والــقــضــاء عــلــى وبــــاء كــورونــا 
العالم. تهدد  جائحة  بات  الذي  المستجد 

رأيرأي

ــوبــاءمشاركة ١٣ ألف ممرض وممرضة في تقديم الخدمات للمرضى محل تقدير  ــع ال ــي الــتــعــامــل م الــتــأكــيــد عــلــى جــاهــزيــة كـــوادرنـــا الطبية ف

تايسون يجري اختباراً جينياً لمعرفة أصوله محتجون يصبغون مياه نافورتَين في لندن باألحمر

لـــنـــدن - رويـــــتـــــرز: ســـكـــب نـــاشـــطـــون مــن 
أحمَر  سائًال  الحيوان  حقوق  عن  الُمدافعين 
ــيــن بــمــيــدان الــطــرف  الــلــون فــي مــيــاه نــافــورتَ
أمس  لــنــدن  البريطانّية  العاصمة  فــي  األغـــر 
احــتــجــاًجــا عــلــى تــربــيــة الــحــيــوانــات بــالــمــزارع. 
(أنيمال  جماعة  من  الناشطين  عشرات  ورفع 
قيامهم  أثــنــاء  الفــتــات  الحقوقّية  ريبيليون) 

بــســكــب الــصــبــغــة فـــي أحـــــواض الــنــافــورتَــيــن. 
اليوم  هنا  «نــحــن  بــيــان  فــي  الجماعُة  وقــالــت 
المستقبل  في  األوبئة  بمنع  الحكومة  لنطالب 
واالنتقال  الحيوانات  تربية  إنــهــاء  خــالل  مــن 
اللون  إن  مضيفة  نــبــاتــي»،  غــذائــي  نظام  إلــى 
األحمر يرمز إلى «أيدي الحكومة البريطانّية 

بالدماء». الملّطخة 

الــمــالكــم  أّن  يـــبـــدو  وكـــــــاالت:   - واشـــنـــطـــن 
عندما  تفاجأ  تايسون  مايك  الشهير  األمريكي 
عرف أصوله الحقيقية. وقال في مقطع فيديو 
«إنستجرام»:  تطبيق  عبر  حسابه  على  نشره 
«لــقــد أجــريــت اخــتــبــاَر الــحــمــض الــنــووي لعلم 
األنساب. كما اّتضح أن أصولي تعود إلى الكونغو. 
لي،  بالنسبة  حًقا.  كونغولية  جــذور  لــدّي  نعم، 

الملقب  تايسون  أّن  يذكر  غريبًا».  األمــر  يبدو 
بـ«الرجل الحديدي»، أعلن في وقت سابق، أّنه 
نزاالت  لخوض  المالكمة  حلبات  إلى  يعود  قد 
استعراضية من ثالث أو أربع جوالت ألغراض 
لمسيرته  ا  حـــدًّ وضـــع  أن  بــعــد  وذلـــك  خــيــريــة، 
خاللها  حّقق  التي   ،٢٠٠٥ عام  في  االحترافية 

٥٠ انتصاًرا، مقابل ست هزائم.

أميتاب باتشان يعلن 
إصابته بكورونا

أميتاب  الشهير  الهندّي  الممثُل  أعلن  ا:  ب  -د  نيودلهي 
بــاتــشــان أمــس إصــابــتــه بــفــيــروس كــورونــا. وذكـــرت شبكة 
أميتاب  نقل  جرى  أّنه  الهندية  في«  تي  دي  ان  «تلفزيون 
على  مــنــشــوًرا  عــاًمــا)   ٧٧) أمــيــتــاب  وكــتــب  المستشفى.  إلــى 
صفحته على موقع فيسبوك للتواصل االجتماعي، قال فيه 
«ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، وجرى نقلي للمستشفى..

أسرتي والعاملون لدي يخضعون للفحوصات، وفي انتظار 
أيام  الـــ١٠  خــالل  معي  تعامل  من  كل  وأضـــاف»  النتائج». 

الماضية يجب أن يذهب إلجراء فحص كورونا».

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