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الدوحة -قنا: أعلنت هيئة المناطق 
الحرة أمس عن توقيع اتفاقية إلنشاء 
أول مصنع للمركبات الكهربائية في 
مع  الــحــرة،  بوفنطاس  راس  منطقة 
شركة «جوسين أدفانس موبيليتي»، 
جوسين  شركتَي  بين  شــراكــة  وهــي 
الـــفـــرنـــســـيـــة، والـــعـــطـــيـــة لـــلـــســـيـــارات 

والتجارة، بقيمة ٢٠ مليون يورو.
وقـــــال ســـعـــادة الــســيــد أحـــمـــد بن 
ورئيس  الــدولــة  وزيـــر  السيد  محمد 
الحرة  المناطق  هيئة  إدارة  مجلس 
«جوسين  شــركــة  بتأسيس  «نــرحــب 
ستمهد  الــتــي  مــوبــيــلــيــتــي»  أدفـــانـــس 
لــتــجــمــيــع  مـــصـــنـــع  أول  ـــأســـيـــس  ـــت ل
الــمــركــبــات الــكــهــربــائــيــة فــي قــطــر.. 
ونرحب بالشراكة مع شركة جوسين 
للسيارات  العطية  وشركة  الفرنسية، 
العالقات  عمق  يعكس  ما  والتجارة، 
التي  الثنائية  واالقتصادية  التجارية 
ويعكس  بفرنسا،  قطر  دولــة  تجمع 
بيئة  توفير  في  الحرة  المناطق  دور 
القطاع  بين  للشراكات  جاذبة  أعمال 

الخاص والشركات الدولية».
الــوطــنــي،  الصعيد  عــلــى  وأضــــاف: 
ستتيح لنا هذه الشراكة مواصلة دعم 

الشركات الوطنية البارزة.

ــة ــي ــدول ــاع الـــخـــاص والـــشـــركـــات ال ــط ــق ــن ال ــي ــز الــشــراكــة ب ــعــزي ــد: ت ــي ــس ــد ال ــم أح

ورأي

إنشاء أول مصنع للمركبات الكهربائية
في منطقة راس بوفنطاس الحرة بقيمة ٢٠ مليوَن يورو

خالل اجتماع أممي رفيع المستوى.. علياء آل ثاني:

نيويورك - قنا: عقد مكتب األمم 
المتحدة لمكافحة اإلرهاب اجتماًعا 
رفــيــع الــمــســتــوى حـــول الــوقــايــة من 
التطرف العنيف من خالل الرياضة، 
وذلك بالتعاون مع الشركاء المنفذين 
للبرنامج العالمي وهم مكتب األمم 
المتحدة لتحالف الحضارات ومعهد 

الجريمة  ألبــحــاث  الــمــتــحــدة  األمــــم 
والـــعـــدالـــة (الـــيـــونـــيـــكـــري) والــمــركــز 
الـــدولـــي لــألمــن الـــريـــاضـــي. وقــالــت 
سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد 
الدائم  المندوب  ثاني،  آل  سيف  بن 
المتحدة،  األمـــم  لـــدى  قطر  لــدولــة 
إن دولــــة قــطــر تــفــخــر بــاســتــضــافــة 

نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ ألول مرة 
في منطقة الشرق األوســط والعالم 
العربي، «ونحن نرى في المونديال 
لتحفيز  والــمــنــطــقــة  لــقــطــر  فــرصــة 
مستقبل  وبــنــاء  االجتماعي  التطوير 

أفضل لألجيال القادمة».

المونديال يرسم مستقبًال أفضل لألجيال القادمة
٥٨ برنامج دراسات ُعليا بالجامعة

١٠٠ طن مساعدات قطرية 
لمتضرري الفيضانات بالسودان

١٧ منحة بحثية لطالب 
العلوم والهندسة

العلوم  بكلية  وطــالــبــة  ــا  طــالــبً  ١٧ حــصــل  ـ [:  الـــدوحـــة 
من  دراســيــة  منح  على  خليفة  بن  حمد  جامعة  في  والهندسة 
يقدمه  الــذي  الُعليا،  الدراسات  لطالب  الدراسية  المنح  برنامج 

الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.

فرضة سميسمة 
تنتظر التطويـر

من  عــدد  طالب   :]  - الــدوحــة 
بضرورة  المعنية  الجهات  المواطنين 
الــعــمــل عــلــى تــطــويــر فــرضــة سميسمة 
أولها  المشاكل  مــن  جملة  تعاني  الــتــي 
رصيف  في  إسفلتية  طبقة  توفر  عدم 
من  وخلوها  مساحتها  وضيق  الفرضة 
سوء  إلــى  باإلضافة  الــطــرادات  مــواقــف 

حالة موقع تنزيل المراكب.
وقال مواطنون لـ [ إن فرضة 
االستراتيجي  بموقعها  تتميز  سميسمة 
المناطق  مــن  كبير  عــدد  مــن  الــقــريــب 
الشمال  طــريــق  عــلــى  الــواقــعــة  السكنية 
ويساهم تطويرها في تخفيف الضغط 
ـــاقـــي مــــوانــــئ الـــصـــيـــد مــــن قــبــل  عــــن ب
يستخدمونها  الذين  المراكب  أصحاب 

للصيد والنزهة.
١٢

١٣

تنظيف الفشوت البحرية في العريش والديبل

شركة  تقرير  أكد   :]  - الدوحة 
األصــمــخ لــلــمــشــاريــع الــعــقــاريــة عــلــى أن 
تدعم  التحتية  البنية  تــطــويــر  مــشــاريــع 
انـــتـــعـــاش الـــقـــطـــاع الــــعــــقــــاري. وأوضـــــح 
تنفيذ  عــلــى  تعمل  الــدولــة  أن  الــتــقــريــر 
الــمــشــاريــع الــخــاصــة بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
مليار   ١٨ بـــ  تــقــدر  مــيــزانــيــة  ورصــــدت 
بالمناطق  مــشــروًعــا   ١٨ لتنفيذ  ريـــال 

وتعمل    .٢٠١٩ الــعــام  خـــالل  الــســكــنــيــة 
ــا  الــجــهــات الــمــخــتــصــة فــي الـــدولـــة حــالــيًّ
ــا  ٣٣ مــشــروًع عــلــى اســتــكــمــال أعـــمـــال 
ألراضــي  التحتية  البنية  بتطوير  خاًصا 
 ١٣٫٧ تبلغ  إجمالية  بتكلفة  المواطنين 
مليار ريال، وذلك لخدمة أكثر من ٣٠ 

ألف قسيمة سكنية.

ـــــداول  ت حـــجـــُم  بـــلـــغ  قـــنـــا:  الدوحة- 
لدى  المسجلة  البيع  عقود  في  العقارات 
العدل  بــــوزارة  الــعــقــاري  التسجيل  إدارة 
الجاري  للعام  أغسطــــس  شهـــر  خـــــــالل 
٤ مليارات و١٥٦ مليونًا و٣٤١ ألًفا و٩٤٠ 
العقارية  النشرة  بياناُت  وأظهرت  رياًال. 

الــعــدل  وزارة  عــن  الـــصـــادرة  التحليلية 
تسجيل عدد (٤٩٧) صفقة عقارية خالل 
نجد  يوليو  شهر  مع  وبالمقارنة  الشهر. 
ارتفاًعا  سجل  العقارات  قيمة  مؤشر  أن 

بنسبة ٤٩٪.

مشاريع البنية التحتية تنعش القطاع العقاري

٤٫١٦ مليار ريال تداوالت العقارات

٤

الدوحة - حسين أبوندا: 

المحميات  إدارتـــي   ] شاركت 
ــعــامــة «قــســم  الــطــبــيــعــيــة والــنــظــافــة ال
الــشــواطــئ والـــجـــزر» بــــــوزارة الــبــلــديــة 
الفشوت  لتنظيف  حملة  فــي  والبيئة 
الشمالية،  بالمناطق  الواقعة  البحرية 
والــــتــــي تـــذخـــر بــالــشــعــب الــمــرجــانــيــة 
ــبــحــريــة، شــمــلــت فشت  والـــكـــائـــنـــات ال
إزالة  تم  حيث  العريش  وفشت  الديبل 
شباك خاصة بصيد الروبيان ومنصات 
سنوات،  عــدة  وجــودهــا  على  مر  كنعد 
كبير  وعــدد  خشبية  سفينة  ومــحــرك 

من األخشاب الخاصة بسفن غارقة.

الدوحة - هبة البيه:

طلب  تقديم  بدء  عن  قطر  جامعُة  أعلنت 

العليا  الــدراســات  لبرامج  اإللكتروني  القبول 

للفصل الدراسي ربيع ٢٠٢١ لجميع المتقدمين 

بمن فيهم الطالب الجدد والزائرون، وطالب 

خريف  خريجي  مــاعــدا  الــمــقــررات،  دراســــة 

٢٠٢٠، وذلـــك اعــتــبــاًرا مــن الــيــوم وحــتــى ٢٢ 

موعد  آخَر  الجامعُة  وحــددت  القادم.  أكتوبر 

لبرامج  المطلوبة  المستندات  جميع  لتسليم 

والــزائــريــن،  الــجــدد  للطلبة  الُعليا  الــدراســات 

وطــلــبــة دراســـــة الـــمـــقـــررات، والــتــي تتضمن 

كشوف الدرجات الرسمية ونتائج االختبارات 

القياسية في ٦ ديسمبر القادم، على أن تُعلن 

على  الُعليا  الدراسات  لبرامج  القبول  قــرارات 

للمتقدمين  اإللــكــتــرونــيــة  الــقــبــول  حــســابــات 

وبريدهم اإللكتروني في ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠، 

تأجيل  طلب  على  والتقديم  الـــدراســـُة  وتــبــدأ 

القبول في الفصل الدراسي ربيع ٢٠٢١ في ١٠ 

يناير القادم. ويُتاح التقديم على جميع برامج 

الدراسات العليا التي تبلغ ٥٨ برنامًجا أكاديمًيا.

أنها  الخيرية،  قطر  أعلنت  قنا:  الدوحة- 
باشرت في إطار حملة «سالمة يا سودان» 
الخطوط  وبين  بينها  والشراكة  وبالتعاون 
الجوية القطرية، توزيع ١٠٠ طن من المواد 
الغذائية والطبية على متضرري الفيضانات 
هــنــاك، وذلـــك فــي أعــقــاب وصـــول طــائــرة 
الجديدة  اإلغــاثــيــة  المساعدات  هــذه  تحمل 
شحنة  أن  وأوضحت  الخرطوم.  مطار  إلى 

الــمــســاعــدات الـــمـــذكـــورة، الــتــي وزعــــت عن 
طريق مكتبها الميداني في السودان، تتكون 
من ٧٠ طنًا من المواد الغذائية وّفرتها قطر 
الــخــيــريــة، فــيــمــا وّفــــر كــل مــن «مــونــوبــري 
قـــطـــر» و«طـــلـــبـــات قـــطـــر» بـــالـــتـــعـــاون مع 
الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة ٣٠ طــنًــا من 

المساعدات الغذائية والطبية.

الدوحة- عبدالمجيد حمدي:

الطبية  حمد  بمؤسسة  طبي  مــصــدٌر  كشف 
لـ [ عن خضوع ما يقرب من ٣٣٠ ألًفا 
مــن األطــفــال حديثي الــــوالدة فــي دولـــة قطر 

لفحوصات الكشف عن أمراض التمثيل الغذائي 
والغدد الصماء، بما في ذلك األمراض النادرة، 
وذلك في إطار البرنامج الوطني للكشف المبكر 

عن حديثي الوالدة منذ إطالقه عام ٢٠٠٣. 

فحص ٣٣٠ ألف طفل حديث الوالدة

٨

١٠

 األجهزة اإللكترونية تهدد بصر األطفال
: :أطباء لـ  ـ

١١

٥

https://youtu.be/-GI-4r_8AQg
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www.tii.qa

دورات اللغات للكبار
واليافعين واألطفال

تعلم اللغات ال يتوقف أبًدا

العربية  – الصينية (الماندرين) – اإلنجليزية – الفرنسية – 
األلمانية – اإليطالية – اليابانية – الكورية – البرتغالية – 

الروسية – اإلسبانية – التركية

تحدث اللغة اآلن!

ُتعقد حصص اللغات عبر اإلنترنت 

للمزيد من المعلومات والتسجيل،
www.tii.qa/lc :ُيرجى زيارة

بذكرى استقالل بالده

الدوحة - قنا: بعث حضرة صاحب السمو 
الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد 
السيد  فخامة  إلــى  تهنئة  ببرقية  الــمــفــدى، 

العام  الحاكم  سيتون  تابلي  ويموث  صمويل 
بمناسبة  ونــيــفــيــس،  كــيــتــس  ســـانـــت  التـــحـــاد 

ذكرى استقالل بالده.

عبداهللا  الشيخ  سمو  بعث  قنا:   - الدوحة 
ببرقية  األمــيــر،  نــائــب  ثــانــي،  آل  حــمــد  بــن 
ويموث  صمويل  السيد  فخامة  إلــى  تهنئة 

سانت  التــحــاد  الــعــام  الحاكم  سيتون  تابلي 
استقالل  ذكــرى  بمناسبة  ونيفيس،  كيتس 

بالده.

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

إلى دولة السيد تيموثي هاريس رئيس وزراء 
اتحاد سانت كيتس ونيفيس، بمناسبة ذكرى 

استقالل بالده.

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

بمناسبة  روبــلــي،  حسين  محمد  السيد  دولــة 
الصومال  بجمهورية  لــلــوزراء  رئيًسا  تعيينه 

الفيدرالية الشقيقة.

الـــدوحـــة ـ [: نــّظــم مـــركـــُز أصــدقــاء 
البيئة حملَة تنظيف لشاطئ سيلين بالتعاون 
مع وزارة البلدية والبيئة ممثلًة بإدارة النظافة 
الحملة  في  وشــارك  أوريــدو،  وشركة  العامة 
العشراُت من المتطّوعين من مركز أصدقاء 
األّول،  أمــس  سيلين  شــاطــئ  بتنظيف  البيئة 

وساهموا بإزالة النُفايات وكل ما يُؤذي البيئة 
بهدف الحفاظ على الحياة البحرية وجمالية 
تشجيع  إلى  الحملُة  هذه  تهدف  كما  المكان. 
مـــرتـــادي الـــشـــواطـــئ عــلــى تــحــّمــل مــســؤولــيــة 
تنظيف الشاطئ بعد استخدامه وتركه نظيًفا. 

هذا، وقد لقيت الحملة مشاركة واسعة.

صاحب السمو يهنئ الحاكم العام 
التحاد سانت كيتس ونيفيس

نائب األمير يهنئ الحاكم العام 
التحاد سانت كيتس ونيفيس

رئيس الوزراء يهنئ نظيره 
باتحاد سانت كيتس ونيفيس

رئيس الوزراء يهنئ  رئيس وزراء الصومال الجديد

شاطئ سيلين يتجّمل

يفتتح    :] ـ  الـــدوحـــة 
بن  عــبــداهللا  المهندس  ســعــادة 
السبيعي  تركى  بن  عبدالعزيز 
ــــر الــبــلــديــة والــبــيــئــة الــيــوم  وزي
أعـــــمـــــال مـــنـــتـــدى الــتــخــطــيــط 
البلدية  لــــوزارة  األول  الــســنــوي 
إدارة  تنظمه  والــــذي  والــبــيــئــة 
تقنية  عبر  والجودة  التخطيط 
وبمشاركة  الــمــرئــي،  االتــصــال 

جميع قطاعات الوزارة.
وتتضمن الجلسة االفتتاحية 
ــقــيــهــا  ــل لــــلــــمــــنــــتــــدى، كـــلـــمـــة ي
ــــمــــهــــنــــدس يـــــوســـــف أحـــمـــد  ال
التخطيط  إدارة  مدير  جناحي 
والجودة ومنسق عام المنتدى، 
ـــوزارة  ل الخمسية  الــخــطــة  عــن 
ــــم تــبــدأ  الـــبـــلـــديـــة والـــبـــيـــئـــة، ث

الــجــلــســة األولــــــى الــمــخــصــصــة 
لـــعـــرض الــخــطــط والــمــشــاريــع 
واألنـــشـــطـــة الــرئــيــســيــة لــقــطــاع 
الــعــمــرانــي،  التخطيط  شــــؤون 
حــيــث يــعــرض الــمــهــنــدس فهد 
مـــحـــمـــد الـــقـــحـــطـــانـــي وكـــيـــل 
خطة  للقطاع  المساعد  الــوزارة 
التخطيط  شـــؤون  قطاع  عمل 
مدير  كــل  يقوم  ثــم  العمراني، 
بــعــرض  لــلــقــطــاع  تــابــعــة  إدارة 
خطة عمل إدارته وهي إدارات 
األراضي  العمراني-  (التخطيط 
الملكية-  نـــــزع  والمساحة- 
تخطيط البنية التحتية- أمالك 
الدولة)، ويتم في نهاية الجلسة 

فتح باب المناقشة.
الــبــلــديــة  وزارة  وتــســتــهــدف 

االجتماع  تنظيم  مــن  والبيئة 

لـــمـــنـــتـــدى  األول  الـــــســـــنـــــوي 

التخطيط تحت شعار (التركيز 

ــنــاء وتــعــزيــز  عــلــى الـــعـــمـــالء)، ب

قــنــوات الــتــواصــل بــيــن قــيــادات 

الوزارة لمناقشة تعزيز الفعالية 

الــمــؤســســيــة وتــــبــــادل األفـــكـــار 
تحسين  عــمــلــيــات  فــي  واآلراء 
اآلليات المتبعة لالرتقاء برضا 
الــمــســتــفــيــديــن مـــن خــدمــاتــهــا 
الخارجي  الجمهور  مــن  ســـواء 
أو الــداخــلــي، وذلـــك فــي إطــار 
االستراتيجية  الخطة  تطوير 
قطر  لرؤية  وتنفيًذا  لــلــوزارة، 

الوطنية ٢٠٣٠.
وراء  مـــن  الــــــــوزارة  وتـــأمـــل 
يكون  أن  المنتدى  هذا  تنظيم 
ومتخذي  لصانعي  فعالة  أداة 
القرار للوقوف على المتغيرات 
والخارجية  الداخلية  السريعة 
للوزارة في مختلف القطاعات 
والبيئية  والــزراعــيــة  العمرانية 
الفجوات  وتحديد  والخدمية، 

تحقيق  تعيق  التي  والصعوبات 

الوزارة  وأهداف  ورسالة  رؤية 

االستراتيجية، وإعداد الخطط 

التي  والــســيــاســات  والــمــشــاريــع 

تــــســــاهــــم فـــــي تــــقــــويــــم مـــســـار 

االستراتيجية  الخطط  تنفيذ 

من  واإلدارات،  لــلــقــطــاعــات 

خـــالل مـــؤشـــرات قــيــاس األداء 

ـــــة في  لــكــافــة الـــوحـــدات اإلداري

الوزارة. هذا، وتستمر فعاليات 

مـــنـــتـــدى الــتــخــطــيــط الــســنــوي 

متواصلة،  أيـــام   ٨ لــمــدة  األول 

ــــــــوم عــــرض  يــــتــــم فــــــي كــــــل ي

والمشاريع  الخطط  ومناقشة 

قطاع  لكل  الرئيسية  واألنشطة 

تابع للوزارة.

وزير البلدية يفتتح منتدى التخطيط السنوي األول.. اليوم
عبر تقنية االتصال المرئي وبمشاركة جميع القطاعات

عبداهللا بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي

أعــلــنــت   :] ـ  الـــدوحـــة 
أم  أنــــد  إي  تــكــســاس  جــامــعــة 
لمؤسسة  الشريكة  قطر،  في 
قـــطـــر، عــــن إطــــــالق بــرنــامــج 
الروبوتية  العلوم  حول  جديد 
لــطــالب الـــمـــدارس فـــي دولـــة 
ــــصــــف الـــثـــامـــن  قــــطــــر مـــــن ال
وحـــتـــى الـــصـــف الـــثـــانـــي عــشــر؛ 
برنامجها  إطــار  ضمن  وذلــك 
STEM@ بـُــعـــد  عـــن  لــلــتــعــلــم 
لــتــطــويــر  الـــمـــصـــمـــم   Home
والتكنولوجيا  العلوم  مهارات 
والــــهــــنــــدســــة والــــريــــاضــــيــــات 
لـــطـــالب الــــمــــدارس الــقــطــريــة 
خــــالل فـــتـــرة انــتــشــار جــائــحــة 

كوفيد-١٩. 
ــــامــــج ألــــعــــاب  ــــرن ـــــي ب ـــــأت وي
الــروبــوتــات االفــتــراضــيــة على 
شــكــل ورشـــــة عــمــل تــعــلــيــمــيــة 
عـــبـــر اإلنــــتــــرنــــت، ومــســابــقــة 
جامعة  وتستضيفها  تنظمها 
فـــي  أم  ــــــــد  أن إي  تــــكــــســــاس 
قــطــر إلتـــاحـــة الــفــرصــة أمـــام 
اإلعــداديــة  المرحلتين  طــالب 
مبادئ  الستكشاف  والثانوية 
تـــصـــمـــيـــم وبـــــنـــــاء وبـــرمـــجـــة 
ـــــات مــن  ـــــوت ـــــروب ــــار ال ــــب واخــــت
منازلهم عبر اإلنترنت حفاًظ 

وسالمتهم.  صحتهم  على 
وســـيـــتـــعـــلـــم الـــــطـــــالب مــن 

الــصــف الــثــامــن وحــتــى الصف 
الثاني عشر المبادئ األساسية 
ومحاكاة  وبــرمــجــة  لتصميم 
الــــــــروبــــــــوتــــــــات، والـــــتـــــعـــــرف 
عـــلـــى أفـــــكـــــار جـــــديـــــدة حـــول 
تعليم  بيئة  ضمن  الروبوتات 
منصة  بــاســتــخــدام  افــتــراضــيــة 
 LEGO Mindstorms EV٣
ــــة. ومــــــن خـــالل  ــــراضــــي االفــــت
اســـتـــخـــدام بـــرامـــج الــتــصــمــيــم 
والــــبــــرمــــجــــة والــــمــــحــــاكــــاة، 
ســـــيـــــقـــــوم الـــــــطـــــــالب بــــبــــنــــاء 
المهام  الستكمال  الروبوتات 
سيقومون  كما  إليهم.  الموكلة 
بــــعــــرض تــصــامــيــمــهــم أمــــام 

في  خــبــراء  مــن  مــكــونــة  لجنة 
الروبوتية.  العلوم 

ويـــــتـــــضـــــمـــــن الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
تدريبية  محاضرات  مجموعة 

وكل  اإلنترنت.  عبر  أسبوعية 
الذين  الــطــالب  سيحتاجه  مــا 
ــــون بـــــاالشـــــتـــــراك هــو  ــــرغــــب ي

باإلنترنت. متصل  حاسوب 

«تكساس» تطلق برنامًجا افتراضيًّا لتعليم الطالب العلوم الروبوتية
يستهدف طالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية
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حــصــل   :] ـ  الــــدوحــــة 
١٧ طالبًا وطالبة بكلية العلوم 
والــهــنــدســة فــي جــامــعــة حمد 
دراسية  منح  على  خليفة  بن 
الدراسية  المنح  برنامج  مــن 
لطالب الدراسات العليا، الذي 
يــقــدمــه الـــصـــنـــدوق الــقــطــري 

العلمي.  البحث  لرعاية 
الكاملة  الــقــائــمــة  وتــشــتــمــل 
لــلــمــرشــحــيــن الـــذيـــن حــصــلــوا 
على المنح الدراسية من كلية 
مريم  على:  والهندسة  العلوم 
منحة  على  الحاصلة  حجي، 
لــُمــتــابــعــة دراســـــة الـــدكـــتـــوراه 
فـــــي الــــطــــاقــــة الـــُمـــســـتـــدامـــة؛ 
وعـــــلـــــيـــــاء بـــــــانـــــــو، بــــرنــــامــــج 
الطاقة  في  العلوم  ماجستير 
الحربي،  وسيف  الُمستدامة؛ 
بـــــرنـــــامـــــج الـــــــدكـــــــتـــــــوراه فـــي 
وهندسته،  الــحــاســوب  عــلــوم 
وشـــهـــيـــل يـــــوســـــف، بـــرنـــامـــج 
الدكتوراه في علوم الحاسوب 
حسين،  وهــاجــر  وهــنــدســتــه، 
بـــرنـــامـــج مــاجــســتــيــر تــحــلــيــل 
الصحية؛  اإلدارة  في  البيانات 
برنامج  العال،  عبد  وياسمين 
مــاجــســتــيــر تــحــلــيــل الــبــيــانــات 
وهــنــاء  الــصــحــيــة؛  اإلدارة  فــي 

عـــبـــاس، بـــرنـــامـــج مــاجــســتــيــر 
السيبراني؛  األمــن  في  العلوم 
ماجستير  مــوســى،  وأســـامـــة 
اإلدارة  فــي  المعلومات  نظم 
الــصــحــيــة؛ وعــلــي عــبــد الــعــال، 
الطاقة  في  الدكتوراه  برنامج 
العمادي،  ونــورة  الُمستدامة؛ 
بـــــرنـــــامـــــج الـــــــدكـــــــتـــــــوراه فـــي 
وهندسته،  الــحــاســوب  عــلــوم 
بــرنــامــج  ثـــانـــي،  آل  ومــشــعــل 
الحجري،  ومريم  الدكتوراه؛ 
بـــرنـــامـــج مــاجــســتــيــر تــحــلــيــل 
الصحية  اإلدارة  في  البيانات 
برنامج  الــرمــيــحــي،  وعــائــشــة 
الـــــــدكـــــــتـــــــوراه فــــــي الــــطــــاقــــة 
الــُمــســتــدامــة؛ وبــــدر الـــســـادة، 
علوم  فــي  الــدكــتــوراه  بــرنــامــج 
وبشار  وهندسته؛  الحاسوب 
في  الدكتوراه  برنامج  حسنة، 
والتوريد؛  اللوجستيات  إدارة 
وجــــــاســــــم الــــــمــــــال، بـــرنـــامـــج 
الدكتوراه في علوم الحاسوب 
الــكــواري،  ومــنــال  وهندسته؛ 
إدارة  فــي  الــدكــتــوراه  برنامج 

والتوريد.  اللوجستيات 
الرميحي،  عائشة  وقــالــت   
إحـــدى الــطــالــبــات الــحــاصــالت 
على منحة الصندوق القطري 

العلمي: «أريد  البحث  لرعاية 

إدارة  فــي  خــبــيــرة  أصــبــح  أن 

الــنــفــايــات الــصــلــبــة، بــاإلضــافــة 

إلـــى إيـــجـــاد أفــضــل الــتــقــنــيــات 

وأكـــثـــرهـــا اســـتـــدامـــة بــهــدف 

ــــــــدول فــــي جــمــيــع  تـــشـــجـــيـــع ال

استخدامها  على  العالم  أنحاء 

نــفــايــاتــهــا  إلدارة  واعــتــمــادهــا 

آمنة  وبطريقة  أفضل  بشكل 

بيئًيا». وفّعالة 

قـــــــال  جــــــــانــــــــبــــــــه،  مـــــــــــن   

ـــــــــــز  شــــهــــيــــل يـــــــوســـــــف: «أرّك

ـــى الـــتـــعـــلـــم اآللـــــي  حــــالــــًيــــا عـــل

لتحليل  الــحــاســوبــيــة  والــرؤيــة 

الــجــمــاهــيــر»، مــشــيــًرا إلـــى أن 

تعلم  عــمــلــيــة  يــمــثــل  «الــبــحــث 
ُمــســتــمــرة ويــتــطــلــب الــتــصــدي 
لـــمـــشـــاكـــل جــــديــــدة وصــعــبــة، 
تــضــيــف بــشــكــل تــدريــجــي إلــى 
مــعــرفــتــنــا الــجــمــاعــيــة، وهــي 
في  ومــرضــيــة  مــثــيــرة  عملية 

نفسه». الوقت 
 بدوره، قال جاسم محمد 
تكنولوجيا  «أســتــخــدم  الــمــال: 
الــتــعــلــم اآللـــــي وأطـــّبـــقـــهـــا فــي 
الرياضيين  أداء  تحليل  مجال 
وإصـــابـــاتـــهـــم، ال ســيَّــمــا تــلــك 
وقــد  الــقــدم،  بــكــرة  الُمتعلقة 
تكنولوجيا  قــطــاع  فــي  عملت 
الـــمـــعـــلـــومـــات ألكـــثـــر مــــن ١٠ 
ــــوات، مــــن بــيــنــهــا الــعــمــل  ســــن
ألكــثــر مــن أربـــع ســنــوات على 
وجـــــه الـــتـــحـــديـــد فــــي مــجــال 
ــومــات مع  ــمــعــل تــكــنــولــوجــيــا ال
القدم  لكرة  القطري  االتحاد 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــفــعــالــيــات 

والدولية». المحلية 
يعكف  أخــرى،  ناحية  من   
بدر السادة على تطوير نموذج 
أولـــــي لــنــشــر نـــظـــام مــكــافــآت 
شـــفـــاف قـــائـــم عـــلـــى تــوظــيــف 
ســـالســـل الـــبـــيـــانـــات لــتــحــفــيــز 
األشــــــخــــــاص عــــلــــى االلـــــتـــــزام 
فترة  أثــنــاء  المنزلي  بالحجر 
انتشار فيروس «كوفيد-١٩»، 
وذلــــــك بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــات 
ــــمــــوقــــع الســـلـــكـــًيـــا  تــــحــــديــــد ال
للُمتابعة  خــدمــًة  بــاعــتــبــارهــا 

والرصد.
مريم  قــالــت  جانبها،  مــن   
حـــجـــي: «يــتــمــثــل مــشــروعــي 
الــبــحــثــي فــي تــطــويــر «أطــلــس 
قطر  لـــدولـــة  فـــريـــد  مــــــوارد» 
اســـتـــنـــاًدا إلــــى مــفــهــوم عــقــدة 
ـــــــطـــــــة مـــــؤســـــســـــة شـــبـــكـــة  راب

الطاقة». 
بــــــــدورهــــــــا، قـــــالـــــت نــــــورة 
للمساهمة  «أطمح  العمادي: 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق رؤيــــــــــة قــطــر 
الــمــتــعــلــقــة بــتــنــمــيــة الــــمــــوارد 
الــــبــــشــــريــــة والــــــتــــــحــــــول إلــــى 
العلم  عــلــى  الــقــائــم  االقــتــصــاد 
أرى  أن  وآمـــــل  والـــمـــعـــرفـــة، 
قـــــطـــــر رائـــــــــــــدة فـــــــي جـــمـــيـــع 
قطاع  في  خاصة  المجاالت، 

والتطوير». البحوث 
 واخـــتـــتـــمـــت تــصــريــحــاتــهــا 
قـــائـــلـــًة: «بــصــفــتــي مــهــنــدســة 
مجموعة  في  أول  برمجيات 
بمعهد  االجتماعية  الحوسبة 
قــــطــــر لــــبــــحــــوث الـــحـــوســـبـــة، 
الــدراســة  ُمتابعة  ستساعدني 
ـــــى شـــــهـــــادة  لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــــل
قدراتي  تطوير  في  الدكتوراه 
على االستكشاف، والُمساهمة 
المعلوماتية  أبحاث  فهم  في 
ـــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة فــي  ـــحـــضـــري ال
اســـتـــدالل شــبــكــة الـــطـــرق من 
لتحديد  العالمي  النظام  آثــار 

المواقع» 
منير  الدكتور  أعــرب  وقــد   
حــــمــــدي، الـــعـــمـــيـــد الــمــؤســس 
عن  والهندسة،  العلوم  لكلية 
الــعــدد  هــذا  بتسجيل  ســعــادتــه 
الدراسية،  المنح  من  القياسي 

وقــــال: «تــلــتــزم كــلــيــة الــعــلــوم 

والهندسة بدعم مساعي دولة 

قـــطـــر فــــي مــــجــــاالت الــعــلــوم 

ــتــكــنــولــوجــيــا،  والـــهـــنـــدســـة وال

ونحن فخورون بتلقي العديد 

مــن الــطــالب لــمــنــح لــلــدراســة 

لــــديــــنــــا. ويـــمـــثـــل هــــــذا األمــــر 

نبذلها  التي  بالجهود  اعتراًفا 

كبير  إيــجــابــي  تــأثــيــر  إلحـــداث 

والمنطقة،  قــطــر،  دولـــة  فــي 

والـــعـــالـــم. كــمــا تــبــرهــن هــذه 

الـــمـــنـــح عـــلـــى مــــقــــدرة كــلــيــة 

جذب  فــي  والهندسة  العلوم 

الطالب المتميزين ودمجهم 

برامجها». في 

ح الدكتور   من جانبه، صرَّ

المدير  الــطــائــي،  الــســتــار  عبد 

القطري  للصندوق  التنفيذي 

 : لرعاية البحث العلمي، قائالً

ــــــود الــــصــــنــــدوق الـــقـــطـــري  «ي

لــرعــايــة الــبــحــث الــعــلــمــي أن 

للُمرشحين  بالتهنئة  يتقدم 

 ١٧ عددهم  البالغ  الناجحين 

ونتمنى  ومرشحًة،  مرشًحا 

لــهــم كــل الــتــوفــيــق فــي إكــمــال 

بنجاح  الــمــقــتــرحــة  أبــحــاثــهــم 

لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى شـــهـــادتـــي 

الـــمـــاجـــســـتـــيـــر والـــــدكـــــتـــــوراه، 

ونـــحـــن نــتــطــلــع إلــــى ُمــتــابــعــة 

ونجاحهم  تقدمهم  مسيرة 

المتواصلة».

١٧ منحة بحثية لطالب العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة 
يقدمها الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي
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البيه: - هبة  الدوحة 

أعــلــنــت جــامــعــُة قــطــر عــن بــدء 
اإللكترونّي  الَقبول  طلبات  تقديم 
للفصل  الُعليا  الــدراســات  لــبــرامــج 
لــجــمــيــع   ٢٠٢١ ربـــيـــع  الـــــدراســـــّي 
الطالُب  فيهم  بمن  الُمتقّدمين، 
ــــــــزائــــــــرون، وطـــــالب  الـــــجـــــدد وال
دراسة المقّررات، ماعدا خريجي 
من  اعتباًرا  وذلك   ،٢٠٢٠ خريف 

القادم.   أكتوبر   ٢٢ وحتى  اليوم 
موعد  آخــَر  الــجــامــعــُة  وحـــّددت 
ـــيـــم جــــمــــيــــع الــــمــــســــتــــنــــدات  ـــســـل ـــت ل
الُعليا  الدراسات  لبرامج  المطلوبة 
وطلبة  والزائرين،  الجدد  للطلبة 
تتضمن  والتي  الــمــقــّررات  دراســة 
كـــــشـــــوف الـــــــدرجـــــــات الـــرســـمـــيـــة 
ـــبـــارات الــقــيــاســيــة،  ونـــتـــائـــج االخـــت
٦ ديــســمــبــر الـــقـــادم، عــلــى أن  فــي 
ــعــلــن قــــــرارات الـــَقـــبـــول لــبــرامــج  تُ
الــــدراســــات الــعــلــيــا عــلــى حــســابــات 
للمتقدمين  اإللــكــتــرونــيــة  الــَقــبــول 
 ١٠ وبـــريـــدهـــم اإللـــكـــتـــرونـــّي فـــي 
الــدراســُة  وتــبــدأ   ،٢٠٢٠ ديــســمــبــر 
ـــى طـــلـــب تـــأجـــيـــل  والــــتــــقــــديــــم عـــل
ربيع  الدراسّي  الفصل  في  الَقبول 

القادم. يناير   ١٠ في   ٢٠٢١

برامج الدراسات العليا

برامج  جميع  على  التقديم  يُتاح 
الــــدراســــات الــعــلــيــا الـــتـــي تــبــلــغ ٥٨ 
الــدراســات  في  ا  أكاديمًيّ برنامًجا 
كلية  فــي  بــرامــج   ١٠ منها  الــُعــلــيــا، 

في  بــرامــج  و٥  والــعــلــوم،  اآلداب 

كلية اإلدارة واالقتصاد، و٦ برامج 

برنامًجا  و١٩  التربية،  كلية  فــي 

في  برامج  و٤  الهندسة،  كلية  في 

كلية  في  برامج  و٣  القانون،  كلية 

كــلــيــة  فـــي  بـــرامـــج  و٤  الــصــيــدلــة، 

الــشــريــعــة، وبــرنــامــج دكــتــوراه في 

و٦  الــطــب،  بكلية  الطبية  الــعــلــوم 

الصحية  الــعــلــوم  كلية  فــي  بــرامــج 

والماجستير،  الدكتوراه  بين  تتنّوع 

مهنّية،  وشــهــادات  عـــاٍل،  ودبــلــوم 

الُعليا. الدراسات  وشهادات 

 ٢٠٢١ خريف 

خريف  لفصل  الَقبول  فترة  تبدأ 

الـــدراســـات  بـــرامـــج  لــجــمــيــع   ٢٠٢١

ــلــيــا لــجــمــيــع الــمــتــقــّدمــيــن بمن  الــُع

والــزائــرون،  الجدد  الطالب  فيهم 

المقررات، (ماعدا  دراسة  وطالب 

 ٢٢ فـــي   ،(٢٠٢١ صــيــف  خــريــجــي 

فبراير   ٢٢ وحتى  الــقــادم  نوفمبر 

.٢٠٢١

التخصصات  في  الَقبول  يعتبر 

تــنــافــســًيــا، وعـــلـــى الـــراغـــبـــيـــن فــي 

االلــتــحــاق تــقــديــم طــلــبــات الــَقــبــول 

الــخــاصــة بــهــم مــصــحــوبــًة بــكــافــة 

الـــمـــســـتـــنـــدات الـــمـــطـــلـــوبـــة بـــأســـرع 

الجامعة  تنظر  ولن  ممكن  وقت 

انتهاء  بعد  إليها  يرد  طلب  أّي  في 

للَقبول. المحدد  الموعد 

القَبول  قرارات 

يــمــكــن الـــحـــصـــول عـــلـــى جــمــيــع 

الُملتحقين  للطلبة  القبول  قرارات 

الماجستير  أو  الدبلوم  برامج  في 

الَقبول  حــســاب  مــن  الــدكــتــوراه  أو 

اإللــــــكــــــتــــــرونــــــي ورابـــــــــــــط حــــالــــة 

 Admissions» الـــقـــبـــول  طـــلـــب 

ويمكن   .«Application Status

قــرارات  تسّلم  المقبولين  للطلبة 

مكاتب  خالل  من  مباشرة  القبول 

ـــتـــي تـــّم  الـــبـــرامـــج األكــــاديــــمــــّيــــة ال

فيها. قبولهم 

الطلبات  جميع  استقبال  ويــتــم 

مـــن الـــطـــالب الــمــرشــحــيــن الــذيــن 

لمتطلبات  األدنــى  الحدَّ  يستوفون 

الـــقـــبـــول بــجــامــعــة قـــطـــر، ويــقــوم 

الــحــد األدنــــى لــمــتــطــلــبــات الــَقــبــول 

عــلــى أســـاس عـــدٍد مــن الــمــؤهــالت 

للطالب  تضمن  الــتــي  األكــاديــمــيــة 

الــنــجــاح فـــي حــيــاتــهــم الــدراســيــة، 

ــــأخــــذ جــــامــــعــــة قــــطــــر فــي  كــــمــــا ت

الذين  الطالب  عام  بشكل  االعتبار 

أكـــمـــلـــوا شــــهــــادة الـــبـــكـــالـــوريـــوس، 

والـــذيـــن يــســتــوفــون الـــحـــّد األدنـــى 

التراكمي  المعدل  متطلبات  مــن 

ــــاإلضــــافــــة إلــــــى ذلـــــك،  الـــــعـــــام، ب

تـــخـــتـــلـــف مــــتــــطــــلــــبــــات الــــمــــعــــدل 

إلى  كلية  من  للدرجات  التراكمي 

بالحق  الكليات  وتحتفظ  أخــرى، 

فـــي إضـــافـــة مــتــطــلــبــات إضــافــيــة 

القبول  متطلبات  من  األدنى  للحّد 

يتم  لذلك  القبول.  بــاب  فتح  قبل 

تنافسي  أساس  على  الطالب  َقبول 
تقدموا  الذي  الدراسّي  الفصل  في 

به. لاللتحاق 

القبول  متطلبات 

الدكتوراه،  برامج  في  وللقبول 
شهادة  إكمال  الطالب  على  يجب 
أعـــلـــى  شـــــهـــــادة  أو  الـــمـــاجـــســـتـــيـــر 
 ،٣٫٠٠ عن  يقل  ال  تراكمي  بمعدل 
متطلبات  أي  اجــتــيــاز  جــانــب  إلــى 
كذلك  الــكــلــيــة،  قــبــل  مــن  إضــافــيــة 
تـــوّفـــر جــامــعــة قــطــر نــوَعــيــن من 
هــو  األول  الـــمـــاجـــســـتـــيـــر؛  بــــرامــــج 
الـــبـــحـــثـــي الـــــــذي يـــمـــنـــح الـــطـــالـــب 
الــقــدرة عــلــى إجـــراء الــبــحــوث عن 
طــريــق إكــمــال مــشــروع أطــروحــة 
بــحــثــيــة، إلــــى جـــانـــب الــمــاجــســتــيــر 
يركز  عملي  برنامج  وهو  المهني 
وراء  فيما  المهنية  الــدرايــة  عــلــى 
شـــهـــادة الـــبـــكـــالـــوريـــوس، ويُـــؤخـــذ 
المتقدمين  طــلــبــات  االعــتــبــار  فــي 
لـــبـــرامـــج الـــمـــاجـــســـتـــيـــر الــبــحــثــيــة 
والـــــذيـــــن يـــســـتـــوفـــون عــــــــدًدا مــن 
الــــشــــروط، وهــــي إكـــمـــال شــهــادة 
أعــلــى  شـــهـــادة  أو  الـــبـــكـــالـــوريـــوس 
 ،٢٫٨٠ عن  يقل  ال  تراكمي  بمعدل 
إضــافــيــة  مــتــطــلــبــات  أي  واجــتــيــاز 
عين  فــي  ويُــؤخــذ  الكلية  قبل  مــن 
ـــبـــات الــمــتــقــدمــيــن  االعــــتــــبــــار طـــل
لـــبـــرامـــج الـــمـــاجـــســـتـــيـــر الــمــهــنــيــة 
والــذيــن يــســتــوفــون إكــمــال شــهــادة 
أعــلــى  شـــهـــادة  أو  الـــبـــكـــالـــوريـــوس 
 .٢٫٨٠ عن  يقل  ال  تراكمي  بمعدل 

معدل  على  الحاصلون  والــطــالب 
 ٤٫٠٠/ ٢٫٨٠ عــن  يــقــل  ال  تــراكــمــي 
ــــهــــم الـــــتـــــقـــــديـــــم لــــمــــســــار  يــــمــــكــــنُ
على  ويــجــب  المهني.  الماجستير 
بحد  مادتَين  في  التسجيل  الطلبة 
األول  الــدراســي  الفصل  فــي  أدنــى 
والــحــصــول عــلــى مــعــدل تــراكــمــي 
إذا   .٤٫٠٠/ ٣٫٠٠ عـــــن  يــــقــــل  ال 
فــشــل الــطــالــب فــي الــحــصــول على 
الدراسي  الفصل  في   ٣٫٠٠ معدل 
من  قــيــده  طــي  يتم  فــســوف  األول 

البرنامج.
الـــقـــبـــول  مـــتـــطـــلـــبـــات  أن  كـــمـــا 
الــخــاصــة بــالــحــد األدنــــى لــلــمــعــدل 
بحسب  تتغّير  قد  العام  التراكمي 
تـــنـــافـــس الـــــطـــــالب الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن 
كلية  لــكــل  االســتــيــعــابــيــة  والــقــدرة 
لــلــطــالــب  ويـــمـــكـــن  بـــرنـــامـــج،  أو 
تـــقـــديـــم طـــلـــب االلــــتــــحــــاق ألكــثــر 
القبول  يــكــون  لكن  بــرنــامــج،  مــن 
فــي بــرنــامــج واحـــد فــقــط. كــمــا ال 
يــســمــح ألعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس 
بــجــامــعــة قــطــر بــرتــبــة أســـتـــاذ أو 
أعــلــى الــتــقــديــم لــاللــتــحــاق بــأحــد 
المتاحة  العليا  الــدراســات  برامج 
ــقــســم الــــذي يــنــتــمــون  مـــن قــبــل ال
ــيــه، وقـــد يــتــطــلــب مــن الــطــالب  إل
جامعية  شــهــادة  على  الحاصلين 
ســـابـــقـــة فـــــي مــــجــــال آخــــــر غــيــر 
بعض  إكــمــال  ــتــحــاق  االل بــرنــامــج 
الــمــقــّررات الــتــكــمــيــلــيــة حــتــى يــتــّم 

االعتبار. في  أخذهم 

فتح باب التقديم لـ ٥٨ برنامج دراسات ُعليا  بالجامعة
لفصل الربيع اعتبارًا من اليوم وحتى ٢٢ أكتوبر القادم

المطلوبة  الــمــســتــنــدات  لتسليم  الــنــهــائــي  ــمــوعــد  ال ديــســمــبــر  ديسمبر٦   ١٠ المتقدمين  حــســابــات  على  ــبــول  الــقَ قــــرارات  إعـــالن 
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لك أن تكوني نجمة.. 
في الليل تغدو آية للسائرين.. 

لك أن تكوني بسمة.. 
في أعين األجيال والوجه الحزين.. 

لك أن تكوني نخلة.. 
خضراء وارفة تسر الناظرين.. 

لك أن تكوني درة.. 
في الجيد كاألذكار تحيي العالمين.. 

لك أن تكوني واحة.. 
في الدرب أفياء تداري السائرين.. 

لك أن تكوني الشمس.. 
والقمر المطل على قلوب الساهرين.. 

بل أن تكوني النبض في األفراح.. 
أعياد البرايا العابرين.. 

ما أعذب الدمع الذي قد فاض.. 
باألشواق في الجرح الدفين.. 

لك أن تكوني جنة الفردوس.. 
في أعلى جنان الخلد مرأى الخالدين.. 

تؤوي يتامى األمس تعطي البائسين.. 

لك أن تكوني بلسما.. 
في الروح يشفي العين والقلب الحزين.. 

لك أن تكوني ساعدا.. 
يمتد مثل النهر يسقي العابرين.. 

لك أن تكوني قبلة.. 
تزدان كاألفالك ما فوق الجبين.. 

لك أن تكوني غيمة.. 
تشتاقها األشجار من طول السنين.. 

لك أن تكوني نغمة.. 
فوق الغصون الخضر ترفل باليقين.. 

لك أن تكوني خيمة.. 
بين البوادي قبلة للمتعبين.. 

ومظلة تحمي اليتامى البائسين.. 
تمتد كفك في مدار العمر تروي الظامئين.. 
فـــــي الـــــــــدرب حـــــارســـــة ألحــــــــالم الـــصـــغـــار 

المعدمين.. 
لك أن تكوني كالسماء.. 

مليئة بالنور، بالذكرى.. دثار السائلين.. 
لك أن تكوني موطنا.. 

يحمي البرايا والرعايا نعمة للعالمين.. 
فاألرض تحمي الكائنات.. 

من الدمار، وتغسل الجرح الدفين.. 
األرض تؤوي كل ذكرانا، 

وكل شجوننا، في كل حين.. 
لك أن تكوني نسمة.. 

يحيي شذاها النازفين المكروبين.. 
بل أن تكوني مشعًال.. 

يضوي الطريق بكل نجوى الصابرين..
أو أن تكوني كسرة الخبز التي.. 

يحتاجها المسكين يطعمها لكل الجائعين.. 
أو أن تكوني كسوة.. 

تكسو العرايا في النوائب.. 
في ديار المنهكين.. 

بل أن تكوني همسة بين الليالي.. 
في سكون الوجد، 

في صمت القلوب وفي عثار الغافلين .. 
ما ضرها األيام لو أبقت على األنفاس.. 

والنبضات، من غير األنين..؟ 

ما ضرها األفراح لو جمعت لنا كل الحنان.. 
وكل ما سامرته في العمر..

 من دنيا ودين..؟ 
الحرف تاه على السطور يهيم بين مثيله.. 

والنقطة الصماء.. 
بين الباحثين.. 

كل السطور تباعدت عن كل عين.. 
عن دموع النائحين.. 

تراكمت كل البقايا من شجون.. 
من عطاء، في ترانيم األنين.. 

لك أن تكوني تاجنا، ودثارنا، وغذاءنا.. 
وشموسنا، 

أعيادنا، أفراحنا.. أنفاسنا.. 
في كل عمر.. كل حين.. 

لك أن تكون أم كل الشاردين، 
المهملين، الجائعين، التائهين.. 

فقلبك المكلوم واحات، بساتين.. 
مالذ كل العابرين  

ما بين السطورما بين السطور

د. حصة العوضي

حين ترحلين

hissaalawadi@yahoo.com

وزارة  اختتمت  قنا:     - الــدوحــة 
الــصــحــة الــعــامــة، أمــــس، فــعــالــيــات 
ــــاألســــبــــوع الـــقـــطـــري  ــــفــــال ب االحــــت
الـــســـادس لــســالمــة الــمــرضــى الــذي 
نــظــمــتــه عــلــى مـــدى أســـبـــوع كــامــل 
تــحــت شـــعـــار «ســـالمـــة الــعــامــلــيــن 
الــــصــــحــــيــــيــــن.. أولــــــويــــــة لـــســـالمـــة 

المرضى». 
العالمي  الــيــوم  مــع  وبــالــتــزامــن   
لـــســـالمـــة الـــمـــرضـــى الـــــــذي وافــــق 
وزارة  نــظــمــت  الــمــاضــي  الــخــمــيــس 
خالل  مــن  علمًيا  مــؤتــمــًرا  الصحة 
بحضور  بُعد،  عن  االتصال  تقنيات 
محمد  حـــنـــان  الـــدكـــتـــورة  ســـعـــادة 
الــــكــــواري وزيـــــرة الــصــحــة الــعــامــة 
وبـــمـــشـــاركـــة نــخــبــة مــــن الـــخـــبـــراء 
والــمــخــتــصــيــن فـــي مــجــال ســالمــة 
عــامــل   ٥٠٠٠ وحــــوالــــي  الـــمـــرضـــى 

صحي. 
 وأوضـــحـــت ســـعـــادة الـــدكـــتـــورة 
حنان محمد الكواري أن االحتفال 
بـــــاألســـــبـــــوع الـــــقـــــطـــــري لـــســـالمـــة 
الــمــرضــى لــلــمــرة الـــســـادســـة يــؤكــد 
االلتزام بتوفير رعاية آمنة وعالية 

الجودة لجميع سكان دولة قطر.
 وقـــالـــت ســعــادتــهــا إنـــه فـــي ظل 
هذا  يمثل  «كوفيد-١٩»،  جائحة 
ـــا فــــريــــًدا لـــكـــل نــظــم  الــــعــــام تـــحـــديً
ومثل  العالم،  في  الصحية  الرعاية 
ــا لـــمـــرونـــة وقــــدرة  اخـــتـــبـــاًرا عــمــلــًي
الــنــظــام الــصــحــي فــي الــتــعــامــل مع 
المنطقي  من  وبالتالي  التحديات 
لألسبوع  العام  هذا  شعار  يكون  أن 
ولليوم  المرضى  لسالمة  القطري 
الـــعـــالـــمـــي لـــســـالمـــة الـــمـــرضـــى هــو 
في  العاملين  سالمة  على  التأكيد 
مــجــال الــصــحــة كــأولــويــة لــســالمــة 

المرضى.
بـــأن  االعـــــتـــــراف  أن  ـــــــــدت  وأّك  
ســـــالمـــــة الـــعـــامـــلـــيـــن الـــصـــحـــيـــيـــن 
هـــي جـــوهـــر االســتــجــابــة لــجــائــحــة 
كيفية  مـــن  يــغــيــر  «كوفيد-١٩»، 
الصحيين  العاملين  لسالمة  النظر 
وكــيــف أنــهــا مــتــداخــلــة مــع سالمة 
الــمــرضــى وســالمــة نــظــام الــرعــايــة 

ككل. الصحية 
الصحة  وزيرة  سعادة  وأشادت   
وااللتزام  الكبيرة  بالجهود  العامة 
الــــذي بــذلــه كــل عــامــل فــي مــجــال 
ـــرعـــايـــة الــصــحــيــة بــــدولــــه قــطــر  ال
شـــارك فــي االســتــجــابــة والــتــصــدي 

لجائحة «كوفيد-١٩». 
لجميع  امــتــنــانــهــا  عــن  وأعــربــت   
الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي مــــجــــال الـــرعـــايـــة 
العالم  أنــحــاء  جميع  فــي  الــصــحــيــة 
ـــذيـــن كـــافـــحـــوا وبــــذلــــوا قــصــارى  ال
جهدهم للسيطرة على هذا الوباء، 
حياتهم  فقدوا  الذين  إلــى  مشيرة 
وهــــــم يـــكـــافـــحـــون هــــــذا الـــمـــرض 
محاولين حماية وعالج اآلخرين. 
القوى  أن  سعادتها  وأوضــحــت   
العاملة أثمن األصول في أي نظام 

للرعاية الصحية، وبدونهم سالمة 

الــمــرضــى غــيــر قــابــلــة لــلــتــحــقــيــق، 

بسالمتهم  االعــتــنــاء  عــلــى  مــؤكــدة 

الركيزة  ألنهم  يوم  كل  وعافيتهم 

األهم لتحقيق نظام رعاية صحية 

آمن وعالي الجودة للجميع. 

 وهــــــــدف األســــــبــــــوع الـــقـــطـــري 

سالمة  مفهوم  تعزيز  إلى  السادس 

الوطني،  المستوى  على  الــمــرضــى 

وحــــث الــمــجــتــمــع عــلــى الــمــشــاركــة 

الصحية،  الرعاية  سالمة  لضمان 

أهمية  حــول  الوعي  مستوى  ورفــع 

ســــالمــــة الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــقـــطـــاع 

الـــصـــحـــي وســــالمــــة بـــيـــئـــة الــعــمــل 

لضمان سالمة المرضى من خالل 

اتباع نهج أكثر شمولية. 

ـــســـيـــدة هـــــدى عــامــر  وقــــالــــت ال

التخطيط  إدارة  مــديــر  الــكــثــيــري، 

وزارة  فـــي  واألداء  االســتــراتــيــجــي 

الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة فـــــي كــلــمــتــهــا ، 

جائحة  إن  العلمي  المؤتمر  خــالل 

نـــمـــط  غـــــيـــــرت  «كوفيد-١٩» 

أثــرت  حــيــث  كــبــيــر،  بشكل  الــحــيــاة 

عــلــى الــطــريــقــة الــتــي نــتــواصــل بها 

اجتماعًيا.

 وأضــــافــــت أنــــه مــثــلــمــا تـــأثـــرت 

جــمــيــع جـــوانـــب الـــحـــيـــاة، واجــهــت 

جميع  في  الصحية  الرعاية  أنظمة 

في  كبيرة  تــحــديــات  الــعــالــم  أنــحــاء 

وبالتالي  «كوفيد-١٩»  جائحة  ظل 

تــبــنــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة 

مــــــوضــــــوع «ســــــالمــــــة الـــعـــامـــلـــيـــن 

الــــصــــحــــيــــيــــن.. أولــــــويــــــة لـــســـالمـــة 

ــــمــــرضــــى» لـــالحـــتـــفـــال بـــالـــيـــوم  ال

الــعــالــمــي لــســالمــة الــمــرضــى لــهــذا 

العام. 

هـــذا  اخـــتـــيـــار  أن  إلـــــى  ولـــفـــتـــت   

بأنه  تذكير  بمثابة  كــان  الموضوع 

إذا لــم يــكــن الــعــامــلــون الــصــحــيــون 

أنــفــســهــم آمــنــيــن فـــي الــبــيــئــة الــتــي 

يــعــمــلــون فــيــهــا، فــلــن يــتــمــكــنــوا من 

ـــمـــرضـــاهـــم،  ــــســــالمــــة ل تــــوفــــيــــر ال

الــعــامــلــيــن  ورفـــاهـــيـــة  صــحــة  وإن 

الــصــحــيــيــن لــهــمــا أهــمــيــة قــصــوى 

صحية  رعاية  نظام  على  للحفاظ 

آمــــن وفــــّعــــال قـــــادر عــلــى تــقــديــم 

الرعاية الصحية اآلمنة للمرضى.

واألنشطة  الفعاليات  وتضمنت   

العامة  الصحة  وزارة  نظمتها  التي 

مــــحــــاضــــرات وحـــلـــقـــات نــقــاشــيــة 

ودولًيا  محلًيا  متحدثًا   ٢٤ قدمها 

نقاشية  حــلــقــات   ٤ ضــمــنــهــا  ومـــن 

حــــول أهــــم الــمــســتــجــدات فـــي ظل 

جائحة «كوفيد-١٩». 

المستفادة الدروس 

األولى  النقاشية  الحلقة  ناقشت   

في  الصحية  الرعاية  نظام  تحول 

«كوفيد-١٩»،  ســـيـــاق  فـــي  قــطــر 

وأدارها الدكتور يوسف المسلماني، 

الـــمـــديـــر الــطــبــي لــمــســتــشــفــى حمد 

الــــــعــــــام بــــمــــشــــاركــــة نــــخــــبــــة مـــن 

الصحي،  الــقــطــاع  فــي  المسؤولين 

اآلثار  المشاركون  استعرض  حيث 

الــمــتــرتــبــة عــلــى ســالمــة الــمــرضــى 

من وباء «كوفيد-١٩» واالستجابة 

وصــّنــاع  العليا  اإلدارة  قبل  مــن  لــه 

الوطني  المستوى  على  السياسات 

تلخيص  إلــى  إضــافــة  والتنظيمي، 

ـــــــدروس الـــمـــســـتـــفـــادة، والــقــيــمــة  ال

مكافحة  ودور  الــتــكــلــفــة،  مــقــابــل 

ومــرونــة  منها،  والــوقــايــة  الــعــدوى 

الـــنـــظـــام، والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وكــيــف 

غيرت مستقبل الرعاية الصحية. 

الوقاية  دور 

النقاشية  الحلقة  واستعرضت   

ــــة مـــــن الــــعــــدوى  ــــوقــــاي ـــيـــة ال ـــان ـــث ال

الـــحـــلـــقـــة  أدار  ومــــكــــافــــحــــتــــهــــا، 

الــدكــتــور نــاصــر األنـــصـــاري، رئيس 

لـــجـــنـــة األبـــــحـــــاث والـــتـــثـــقـــيـــف فــي 

مــســتــشــفــى الــــوكــــرة والــمــســتــشــفــى 

من  الوقاية  لجنة  ورئيس  الكوبي 

للجنة  التابعة  ومكافحتها  العدوى 

الـــنـــظـــام الـــصـــحـــي لــلــتــحــكــم حـــول 

«كوفيد-١٩». 

 وتــنــاولــت الــحــلــقــة وصـــف دور 

ومكافحتها  الــعــدوى  مــن  الــوقــايــة 

فـــي تــحــقــيــق نــهــج شـــامـــل لــســالمــة 

حماية  خالل  من  الصحية  الرعاية 

الــعــامــلــيــن فـــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 

إلى  باإلضافة  المرضى،  وســالمــة 

ســالمــة الــبــيــئــة وعــمــلــيــات تــقــديــم 

لجائحة  االستجابة  أثــنــاء  الــرعــايــة 

دور  ومـــنـــاقـــشـــة  «كوفيد-١٩»، 

مختلف القطاعات في الوقاية من 

وأمثلة  ومكافحته،  كــورونــا  وبـــاء 

النجاح  وقــصــص  االبــتــكــارات  عــلــى 

التحسين. ومجاالت 

المخاطر إدارة 

ـــمـــا اســــتــــعــــرضــــت الـــحـــلـــقـــة   فـــي

المخاطر  إدارة  الــثــالــثــة  النقاشية 

وســالمــة الــمــرضــى فــي األزمــــات، 

واو،  ألــبــرت  البروفيسور  وأدارهـــا 

الصحية  الــخــدمــات  مــركــز  مــديــر 

جونز  جامعة  في  البحوث  ونتائج 

للصحة  بــلــومــبــرج  كلية  هوبكنز- 

الـــعـــامـــة، حــيــث تـــم الــتــركــيــز على 

تــأهــب  فـــي  الــمــخــاطــر  إدارة  دور 

إدارة  أثـــنـــاء  واســتــجــابــتــه  الـــنـــظـــام 

كورونا  جائحة  أخــذ  مع  األزمـــات، 

كــمــثــال إلـــى جــانــب مــنــاقــشــة دور 

اســتــجــابــة  خـــالل  الــمــخــاطــر  إدارة 

قطر  فــي  الصحية  الــرعــايــة  نــظــام 

ـــــــدروس  لـــلـــجـــائـــحـــة وتـــلـــخـــيـــص ال

إعـــادة  يمكننا  وكــيــف  الــمــســتــفــادة 

تــشــكــيــل الــمــســتــقــبــل اســـتـــنـــاًدا إلــى 

تجربة «كوفيد-١٩».

النفسي  التكيف 

النقاشية  الحلقة  واستعرضت   

للعاملين  النفسي  التكيف  الرابعة 

فــــي مــــجــــال الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة، 

فيديريكو،  فرانك  السيد  وأدارهـــا 

الرعاية  تطوير  معهد  رئيس  نائب 

الــــصــــحــــيــــة ومــــقــــرهــــا الــــــواليــــــات 

خاللها  وتــم  األمريكية،  المتحدة 

ضغًطا  تــمــثــل  الــتــي  الــعــوامــل  شـــرح 

مجال  فــي  العاملين  على  إضــافــًيــا 

األزمـــات،  خــالل  الصحية  الــرعــايــة 

وتـــأثـــيـــر هـــــذا الـــضـــغـــط، مــــع أخـــذ 

واستكشاف  كمثال  «كوفيد-١٩» 

التكيف  عــلــى  الـــقـــدرة  بــنــاء  كيفية 

ـــــدى الـــمـــوظـــفـــيـــن قـــبـــل األزمــــــة،  ل

وكــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع الــضــغــوط 

أثناءها.

 كما شاركت المؤسسات الصحية 

واألكاديمية المختلفة مثل مؤسسة 

حــمــد الــطــبــيــة، ومــؤســســة الــرعــايــة 

األحمر  والــهــالل  األولــيــة،  الصحية 

وجامعة  للطب،  وسدرة  القطري، 

في  الخاصة،  والمستشفيات  قطر 

بــاألســبــوع  تــوعــويــة  أنــشــطــة  تنظيم 

القطري السادس لسالمة المرضى 

مؤسساتهم.  في 

البرتقالي  باللون  المباني  إضاءة 

 كما تم إضاءة عدد من المباني 

رمزية  كــبــادرة  البرتقالي  بــالــلــون 

الصحيين  العاملين  بجهود  اعتراًفا 

الرعاية  خدمات  لتوفير  المبذولة 

للمرضى.  المأمونة  الصحية 

الــقــطــري  األســــبــــوع  أن  يُــــذكــــر   

لسالمة المرضى هو فعالية سنوية 

الــعــامــة  الــصــحــة  وزارة  تــنــظــمــهــا 

عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي كــمــبــادرة 

تهدف  وتــوعــويــة  تثقيفية  وحملة 

المرضى  سالمة  مفهوم  نشر  إلــى 

مؤسسات  فــي  العاملة  الــقــوى  بين 

ومستخدميها  الــصــحــيــة  الــرعــايــة 

مــــن فــــئــــات الـــمـــجـــتـــمـــع، وإتــــاحــــة 

المحلية  الخبرات  لتبادل  الفرص 

لمشاركة  منصة  وخــلــق  والــدولــيــة 

ـــــجـــــازات وتـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــات  اإلن

يختص  فيما  المستجدات  ومواكبة 

المرضى. بسالمة 

وزيرة الصحة تشيد بجهود القطاع الطبي في التصدي لكورونا  
األسبوع القطري لسالمة المرضى سلط الضوء على سالمة العاملين الصحيين

السكان  لجميع  ــجــودة  ال وعــالــيــة  آمــنــة  رعــايــة  بتوفير  ملتزمون 

«كوفيد-١٩»   ـــجـــائـــحـــة   ل ـــة  ـــاب ـــج ـــت االس جـــوهـــر  الــصــحــيــيــن  الـــعـــامـــلـــيـــن  ســـالمـــة 

فعال صحية  رعــايــة  نــظــام  على  للحفاظ  قــصــوى  أهمية  ذات  الصحيين  العاملين  صحة  الــكــثــيــري:  ــدى  ه

المرضى لسالمة  كأولوية  الصحة  مجال  في  العاملين  سالمة  على  التأكيد 

مشاركون في الحلقة النقاشية األولى في المؤتمر العلمي الدكتورة حنان محمد الكواري

مبنى فندق الشعلة يضيء باللون البرتقالي  مبنى وزارة الصحة يضيء باللون البرتقالي احتفاًال باألسبوع القطري لسالمة المرضى

م
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بقلم د. لطيفة شاهين النعيميبقلم د. لطيفة شاهين النعيمي

أستاذ الهيدروجيولوجيا والبيئة بجامعة قطر 

العديد  الدولة  في  الــزراعــي  القطاع  يواجه 
تــطــوره،  مسيرة  تــعــوق  الــتــي  التحديات  مــن 
فـــاألمـــن الـــغـــذائـــي لـــن يــتــحــقــق مـــا لـــم تهتم 
الجهات المعنية بوسائل اإلنتاج الزراعي، من 
ناحية التوسع في استخدام التقنيات الحديثة 
في الري والزراعة، وزيادة الدعم الُمخصص 
جميع  وتحويل  الُمنتجة،  الــمــزارع  ألصحاب 
مغلقة  محمية  بيوت  إلى  المكشوفة  البيوت 
المزارع  أصحاب  وإلــزام  العام،  طوال  منتجة 
منتجة،  مــزارع  إلــى  بتحويلها  الُمستَغلة  غير 
شبكتي  تشمل  التي  التحتية  البنية  وتوصيل 

المياه والكهرباء إلى كافة مزارع قطر. 
وكــــذلــــك تــســهــيــل عــمــلــيــة ســــــداد قــــروض 
تشريعات  وإصــدار  للمزارعين،  التنمية  بنك 
وقوانين لحماية الُمنتج المحلي ليحصل على 
المستورد،  المنتج  مثل  الــســوق  فــي  فرصته 
فــضــًال عــن تسهيل إجـــــراءات الــحــصــول على 
وفتح  المياه،  وآبــار  المزارع  إقامة  تراخيص 
آرائهم  الستطالع  المزارع  أصحاب  مع  حــوار 
وتطلعاتهم في خطة تحقيق االكتفاء الذاتي 

عنصًرا  باعتبارهم  الزراعية،  المنتجات  من 
الوضع  ظل  في  خاصًة  العملية،  في  أساسًيا 
الــراهــن ألصــحــاب الــمــزارع الــذيــن يواجهون 
الــعــديــد مــن الــتــحــديــات الــتــي تــعــوق مسيرة 

القطاع الزراعي. 
الماضية  الفترة  خــالل  أثبتوا  الــمــزارعــون   
المنتجات  توفير  في  التحدي  على  قدرتهم 
وبالجودة  كافية  بكميات  المحلية  الزراعية 
التي يتطلع إليها المستهلكون، لذلك يجب أن 
تعمل الجهات المعنية على مساعدتهم بوضع 
خطة مشّجعة لتسويق منتجاتهم، إذ يرون أن 
أسعار المنتجات الزراعية المحلية ُمتدنية وال 
تغطي تكاليف اإلنتاج، ما ُيعّرضهم لخسائر 
سنوية كبيرة نتيجة لفرض تسعيرة متدنية 
من قبل إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية 
المنتج  لشراء  إدارة «محاصيل»  على  والبيئة 
معاملة  إلى  باإلضافة  بخس،  بثمن  المحلي 
أصـــحـــاب الــــمــــزارع بــمــواصــفــات ومــقــايــيــس 
اإلنتاج  في  ومستحيل  صعب  وهــذا  المصانع 
الزراعي بعكس آلة المصانع التي تعطي حجًما 

وقياًسا ووزنًا متساويًا للُمنتج، كما أن قانون 
فقط  تطبيقه  يتم  والمقاييس  الــمــواصــفــات 
على اإلنتاج المحلي وال ُيطّبق على المنتجات 
الــمــســتــوردة، وهــــذا دلــيــل عــلــى عـــدم صحة 
شروط المواصفات والمقاييس المعمول بها، 

كونها تنصر المنتج األجنبي على المحلي. 
وفـــي هـــذا الــصــدد أعـــرب الــمــزارعــون عن 
أملهم في أن يتم رفع أسعار الُمنتج الزراعي 
المستوردة  بالمنتجات  وُمــســاواتــهــا  المحلي 
حــمــايــة لــلــُمــنــتــج وتــحــقــيــًقــا لــألمــن الــغــذائــي، 
خــصــوًصــا خـــالل فــتــرة الــصــيــف الــتــي تشهد 
قــلــة اإلنـــتـــاج وزيــــــادة الــتــكــالــيــف بــاعــتــبــار أن 
أصحاب المزارع يتحّملون الرواتب والنفقات 
في  المستثمرين  دعا  الــذي  األمــر  التشغيلية، 
القطاع الزراعي إلى الُمطالبة بإعفاء مدخالت 
اإلنـــتـــاج مــن رســــوم الــجــمــارك ُمــعــتــبــريــن أن 
اإلعفاء من رســوم الجمارك عامل مهم في 
خطة  في  رقًما  وجعلها  الــزراعــة  دور  تعزيز 

توفير األمن الغذائي. 
ومما ال شك فيه أن قضية األمن الغذائي 

تحتل صدارة أولويات دولة قطر على المستوى 
التنموي، ألنها ركن أساسي من أركان األمن 
واالستقالل االقتصادي للدولة وركيزة مهمة 
رؤيــة  مــع  يتماشى  بما  االحــتــيــاجــات  لتأمين 
قطر  دولــة  جعل  إلــى  الهادفة  الوطنية  قطر 
بحلول عام ٢٠٣٠ دولة متقدمة قــادرة على 
استمرار  وتأمين  الُمستدامة،  التنمية  تحقيق 
فقد  جيل،  بعد  جيالً  لشعبها  الكريم  العيش 
الغذائي  لألمن  الوطنية  اإلستراتيجية  جاءت 
الجهات  جهود  توحيد  بهدف   ٢٠٢٣  -  ٢٠١٩
االســتــخــدام  وتــحــقــيــق  الــقــطــاع  بــهــذا  المعنية 
للدولة،  والمائية  الطبيعية  لــلــمــوارد  األمــثــل 
وتــحــصــيــن مــنــظــومــة األمـــــن الـــغـــذائـــي ضد 
الــصــدمــات فــي حـــاالت الـــطـــوارئ، وتحديد 
الغذائي،  األمــن  ومشاريع  ُمــبــادرات  أولويات 
وتحسين  المحلي،  اإلنــتــاج  وتعزيز  وحماية 
جـــــودة وســـالمـــة الــــغــــذاء، وتـــوفـــيـــر مــخــزون 

إستراتيجي آمن وصحي.
واهللا ولي التوفيق  lnaimi١@hotmail.com

ــمــوي ــن ــت ــوى ال ــت ــس ــم ــى ال ــل ــر ع ــط ـــــة ق ــــات دول ــــوي ــل صــــــدارة أول ــحــت ـــي ت ـــغـــذائ ـــــن ال ــة األم ــضــي ق

مـزارعنـا وتـحـدي
األمـن الغـذائي

١٢٠٠٨٩ إجمالي عدد المتعافين من كورونا  
أعلنت شفاء ٢٦٧ حالة أمس .. الصحة: 

ـــــــخـــــــارج  ال ــــــــن  م لــــــعــــــائــــــديــــــن  ـــــــة  حـــــــال  ٢١ ـــــهـــــا  مـــــن ــــــــدة  ــــــــدي ج ــــــــة  ــــــــاب إص  ٢٢٩ تــــســــجــــيــــل   
أعــلــنــت  قــــنــــا:   - الـــــدوحـــــة 
أمــس  الــعــامــة  الــصــحــة  وزارة 
عن تسجيل ٢٢٩ حالة إصابة 
جــــديــــدة مــــؤكــــدة بــفــيــروس 
في    «١٩  - « كوفيد  كـــورونـــا 
األربـــــــــع والــــعــــشــــريــــن ســـاعـــة 
 ٢٠٨ بــيــنــهــا  مــــن  األخـــــيـــــرة، 
بين  مسجلة  محلية  إصابات 
حــالــة  و٢١  الــمــجــتــمــع  أفـــــراد 
بــيــن الــمــســافــريــن الــعــائــديــن 
يخضعون  الذين  الخارج  من 

للحجر الصحي. 
 كما سّجلت وزارة الصحة 
شفاء ٢٦٧ حالة من فيروس 
 ٢٤ ـــــ  ال فـــي   «١٩  - «كـــوفـــيـــد 
بذلك  ليصل  األخــيــرة  ســاعــة 
من  المتعافين  عــدد  إجمالي 
الــمــرض فــي دولــة قطر إلى 

  .١٢٠٠٨٩
 وأصـــــدرت الــــــوزارة بــيــانـًـا 
حــــول ُمـــســـتـــجـــدات فــيــروس 
« كوفيد - ١٩»  في دولة قطر 

تضمن التالي: 

حاالت اإلصابة والشفاء الجديدة: 
- تــــم اإلعـــــــالن أمـــــس عــن 
إصــابــة  حـــالـــة   ٢٢٩ تــســجــيــل 
جــــديــــدة مــــؤكــــدة بــفــيــروس 
 ٢٠٨  ، «١٩  - « كوفيد  كورونا 
المجتمع  أفــــراد  مــن  حـــاالت 
الــُمــســافــريــن  مــن  حــالــة  و٢١ 

العائدين من الخارج. 
من  شخًصا   ٢٦٧ تعافي   -

ساعة   ٢٤ الـ  خالل  الفيروس 
العدد  بذلك  ليصل  الماضية، 
في  الشفاء  لحاالت  اإلجمالي 

دولة قطر إلى ١٢٠٠٨٩.  
الحاالت  جميع  وضــع  تم   -
ـــعـــزل وهــم  الـــجـــديـــدة فـــي ال
ــقــون الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  ــل ــت ي
الـــــالزمـــــة وفـــــًقـــــا لــوضــعــهــم 

الصحي. 
  «١٩  - « كــــوفــــيــــد  وضـــــــع 

الحالي:
- نجحت جهود دولة قطر 
في التصدي لفيروس كورونا 
وتــســطــيــح    «١٩  - «كـــوفـــيـــد 
تفشي  مــن  والــحــد  المنحنى 
الفيروس، مع انخفاض عدد 
الـــحـــاالت الــيــومــيــة، وكــذلــك 
تـــراجـــع عـــدد حــــاالت دخـــول 

المستشفى أسبوعًيا.  
- ساهم الفحص االستباقي 

الُمشتبه  للحاالت  والُمكثف 
ــــهــــا بــــفــــيــــروس  ــــت فــــــي إصــــاب
في    «١٩  - كـــورونـــا «كــوفــيــد 
تحديد عدد كبير من حاالت 
بالفيروس  المؤكدة  اإلصابة 

في المجتمع.  
- تــعــتــبــر دولـــــة قــطــر من 
معدل  فــي  الــعــالــم  دول  أقـــل 
وفـــــيـــــات فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
لعدة  وذلــك   ، «١٩  - « كوفيد 

أسباب منها:  
ـــقـــدم الــقــطــاع الــصــحــي  - يُ
الجودة  عالية  صحية  رعاية 
للمصابين بفيروس كورونا.  
تشكل  الــشــبــاب  شــريــحــة   -

الــنــســبــة الــكــبــرى مـــن ســكــان 
دولة قطر.   

االستباقية  الــفــحــوصــات   -

لــتــحــديــد الـــحـــاالت الــمــصــابــة 

مبكًرا.   

االستيعابية  الطاقة  رفــع   -

للمستشفيات، خاصًة وحدات 

ـــمـــركـــزة لــضــمــان  الـــعـــنـــايـــة ال

على  المرضى  جميع  حصول 

الرعاية الالزمة. 

كبار  حماية  على  العمل   -

الــســن والــمــصــابــيــن بــأمــراض 

ُمــزمــنــة مــن خــطــر اإلصــابــة 

بفيروس كورونا.  

- تخفيف القيود وانخفاض 

عدد الحاالت اليومية ال يعني 
بأن جائحة كورونا قد انتهت 
فـــي دولــــة قــطــر، حــيــث يتم 
المرضى  بعض  إدخال  يومًيا 
يعانون  ممن  المستشفى  إلى 
كورونا  فيروس  أعراض  من 
الــمــتــوســطــة    «١٩  - « كوفيد 

والشديدة.  
جميع  اتــبــاع  علينا  يجب   -

لتجنب  الـــوقـــائـــيـــة  الـــتـــدابـــيـــر 
الفيروس  من  جديدة  موجة 
وزيــــــــــــــادة عـــــــــدد الــــــحــــــاالت 
الــمــصــابــة، خــاصــة مــع وجــود 
مــؤشــرات لــحــدوث ذلــك في 

العديد من دول العالم.  
أي  مــن  أكــثــر  اآلن  علينا   -

وقت مضى أن نتوخى الحذر 
ونحرص على حماية األفراد 
لمضاعفات  ُعـــرضـــة  األكـــثـــر 
 - « كوفيد  كـــورونـــا  فـــيـــروس 

  . «١٩

ما الذي يمكنك القيام به: 
 بـــيـــنـــمـــا يـــتـــم رفــــــع قـــيـــود 
دولـــــة  فـــــي  « كوفيد-١٩»  
المهم  مــن  تــدريــجــًيــا،  قــطــر 
أن يــقــوم الــجــمــيــع بــدورهــم 
الفيروس  على  السيطرة  في 
وذلـــــــك بـــاتـــبـــاع اإلجـــــــــراءات 

الوقائية التالية:  
الجسدي  التقارب  تجنب   -

مع اآلخرين وتجنب األماكن 
تجنب  وكـــذلـــك  ــُمــزدحــمــة  ال
األمـــاكـــن الــُمــغــلــقــة الــتــي تعج 

بالناس. 
بـــالـــتـــبـــاعـــد  االلـــــــــتـــــــــزام   -

االجتماعي.  
- ارتداء الكمامات.  

- غسل اليدين بانتظام.  

- من المهم أن نستمر في 

حماية كبار السن واألشخاص 
ــعــانــون مــن أمـــراض  الــذيــن يُ

ُمزمنة.  
- ينصح بتطبيق اإلجراءات 
االحترازية والتدابير الوقائية 
الــخــاصــة بــفــيــروس كـــورونـــا 
الــتــواجــد  عــنــد  «كوفيد-١٩» 
فـــي الــمــنــزل مـــع كــبــار الــســن 
وأصحاب األمراض المزمنة، 
ويشمل ذلك التباعد الجسدي 
والُمداومة  الكمامة  وارتـــداء 
ــالــمــاء  عـــلـــى غـــســـل الـــيـــديـــن ب

والصابون. 
شخص  أي  عــلــى  يــجــب   -

/ كوفيد- أعـــراض  مــن  يُعاني 
١٩/  االتصال بخط الُمساعدة 
على الرقم ١٦٠٠٠ أو التوجه 
ــبــاشــرة إلـــى أحـــد الــمــراكــز  ُم
للخضوع  الــُمــحــّددة  الصحية 
وهــي  الــالزمــة،  للفحوصات 
روضــــة  و  مـــعـــيـــذر  مــــراكــــز 
الغرافة  و  صالل  أم  و  الخيل 
اكتشاف  إن  حيث  الصحية، 
الــــمــــرض فــــي وقــــــت مــبــكــر 
الحصول  ســهــولــة  فــي  يُــســهــم 
عــلــى الــعــالج الــــالزم وســرعــة 

التعافي من المرض.  
وزارة  موقع  بــزيــارة  قــم   -

الــصــحــة الـــعـــامـــة بــاســتــمــرار 
لــــــلــــــحــــــصــــــول عـــــــلـــــــى آخـــــــر 

المعلومات.

ً

آخر مستجدات

فيروس كورونا في قطر

عدد الحاالت التي
دخلت العناية المركزة :

الحاالت الحادة التي 
دخلت المستشفى :

مجموع الحاالت
في العناية المركزة :

مجموع الحاالت
الحادة في المستشفى :

عدد األشخاص الذين تم فحصهمعدد األشخاص الذين تم فحصهم
في الـ في الـ ٢٤٢٤ ساعة : ساعة :

مجموع األشخاصمجموع األشخاص
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محاضرة عن «أثر الغيبة والنميمة» بثقافي المكفوفين
بالتعاون مع إدارة الدعوة واإلرشاد 

نــظــم   :] ـ  الــــــدوحــــــة 

مـــــركـــــز قــــطــــر االجــــتــــمــــاعــــي 

والـــــثـــــقـــــافـــــي لـــلـــمـــكـــفـــوفـــيـــن 

الــدعــوة  إدارة  مــع  وبــالــتــعــاون 

ــــــوزارة األوقـــــاف،  واإلرشـــــــاد ب

الغيبة  حول  دينية،  ُمحاضرة 

والـــنـــمـــيـــمـــة، قـــدمـــهـــا فــضــيــلــة 

الــشــيــخ عــبــد اهللا الــنــعــمــة، تم 

 zoom بــــرنــــامــــج عـــبـــر  بـــثـــهـــا 

لالجتماعات عن بُعد.

 وبـــّيـــن فــضــيــلــة الــشــيــخ في 

بـــدايـــة حــديــثــة خــطــر كـــل من 

الغيبة والنميمة، وحّذر منهما، 

وأنهما من الكبائر، وأكد على 

أنهما من األمور التي يقع فيها 

يكون  وقــد  الناس،  من  الكثير 

من  أكبر  النفس  على  خطرها 

خطرها على الغير، حيث ذكر 

اهللا سبحانه وتعالى في كتابه 

آيات تبين خطر هذه الصفات 

الــــمــــذمــــومــــة عــــلــــى اإلنـــــســـــان 

«َوَال  تعالى  لقوله  والمجتمع 

ــِحــُبّ  يَــْغــتَــْب بَــْعــُضــُكــْم بَــْعــضــاً أَيُ

ــَل لَــْحــَم أَِخــيــِه  ــْأُك أََحـــُدُكـــْم أَْن يَ

َ إَِنّ  َفَكِرْهتُُموُه َواتَُّقوا اَهللاّ َمْيتاً 

اٌب َرِحيٌم». َ تََوّ اَهللاّ

على  الغيبة  الشيخ  وعـــّرف   

أنـــهـــا ذكــــر مـــســـاوئ اإلنـــســـان، 

غيبته،  فــي  يــكــره  بما  وذكـــره 

وتــكــون فــي عــرضــة وصــفــاتــه 

وأخـــالقـــه ومـــالـــه، إن كـــان ما 

ــا فــهــي غيبة،  تــم ذكـــره صــدًق

ـــا فــهــو بــهــتــان،  وإن كــــان كـــذبً

فــعــن أبـــي هــريــرة رضـــي اهللا 

عنه قال، قال رسول اهللا صلى 

عــلــيــه وســـلـــم: «أتـــــدرون  اهللا 

ورسوله  اهللا  قالوا:  الغيبة؟  ما 

أعلم، قــال: ذكــرك أخــاك بما 

يـــكـــره. قــيــل أفـــرأيـــت إن كــان 

فــي أخـــي مــا أقــــول؟ قــــال: إن 

كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، 

بهته»،  فقد  فيه  يكن  لم  وإن 

أحاديث  الُسنة  في  وردت  كما 

كـــثـــيـــرة عــــن الــغــيــبــة وأثـــرهـــا 

الــرســول  قــول  منها  وحكمها، 

وســـلـــم: «ال  عــلــيــه  اهللا  صــلــى 

َوال  تــنــاجــُشــوا،  َوال  ــحــاســُدوا،  تَ

َوال  ــــدابــــُروا،  تَ َوال  تَــبــاَغــُضــوا، 

بْعٍض،  بْيِع  َعلَى  بْعُضُكْم  يبِْع 

وُكونُوا ِعباَد اهللاَّ إِْخوانًا، الُمْسلُِم 

أَُخـــو اْلــُمــْســلـِـم: ال يـَـظــلـِـُمــه، َوال 

التَّْقَوى  يَــْخــُذلُــُه،  َوال  يَــْحــِقــُرُه، 

َهاُهنا ويُِشيُر إِلَى َصْدِرِه ثَالَث 

رِّ  اٍت بِحْسِب امرٍئ ِمَن الشَّ مرَّ

أَْن يَــْحــِقــر أَخــــاُه الــُمــْســلـِـَم، ُكــّل 

اْلــُمــْســلـِـِم َعــلـَـى اْلــُمــْســلـِـِم حـــراٌم: 

دُمُه، ومالُُه، وِعْرُضُه».

بــعــض  هـــــنـــــاك  أن  وأكـــــــــد 

الغيبة  فيها  تكون  قد  الحاالت 

جـــائـــزة مــنــهــا رفــــع الــمــظــالــم 

لــــلــــقــــضــــاة والــــُمــــخــــتــــصــــيــــن، 

والُمجاهرة بالمعاصي والبدع، 

ويــــجــــب بــــيــــان خـــطـــر هــــؤالء 

غيبة  فيه  كــان  وإن  وأفعالهم 

البصري،  الحسن  يــقــول  لــهــم. 

لــصــاحــب  اهللا «لـــيـــس  رحـــمـــه 

البدعة والفاسق الُمعلن بفسقه 

االستفتاء  أيــًضــا  منها  غيبة»، 

بقضية خاصة، وكذلك السؤال 

عن الخاطب عند الــزواج حتى 

يكون اإلنسان على بّينه.

بأنها:  النميمة  عـــّرف  كــمــا 

قوم  إلــى  قــوم  من  الكالم  نقل 

بهدف اإلفــســاد والــشــر وإثـــارة 

الــفــتــنــة، وإشـــعـــال نـــار الــعــداوة 

والُمتحابين،  الُمتآلفين  بين 

وهــي ذكــر كــل مــا يكره ذكــره 

وإفشاء  واألعــمــال  األقـــوال  من 

السر، وخطر النميمة قد يكون 

أوسع، وأكثر خطًرا من الغيبة 

وهي  الغير،  على  تتعدى  ألنها 

مــن قــبــائــح الــذنــوب وفــواحــش 

العيوب.

ـــطـــّرق الــشــيــخ إلــــى ذكــر   وت

وهي:  والنميمة  الغيبة  دوافــع 

ضـــعـــف اإليــــــمــــــان، والـــرفـــقـــة 

السيئة، وحب الدنيا والحرص 

فيها،  ما  على  والتنافس  عليها 

والفراغ الذي يعيشه الكثير من 

الناس. كما ذكر أن عالج الغيبة 

بتقوى  إال  يــكــون  ال  والنميمة 

بعيوبه  الـــفـــرد  وانـــشـــغـــال  اهللا 

وليس بعيوب اآلخرين..

الشيخ عبداهللا النعمة
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طالب  تقريبًا،  أشــهــر  ثــالثــة  مــن  أكــثــر  قبل 
الداخلية  وزيــر  الــوزراء  مجلس  رئيس  معالي 
الُمتعلقة  بالخطط  الـــــوزراء  مجلس  ُمـــوافـــاة 
الحكومية  واألجهزة  الــوزارات  باختصاصات 
األخــــــرى، والــهــيــئــات والــمــؤســســات الــعــامــة، 
التنفيذية  والمشاريع  البرامج  كافة  ُمتضمنة 
ومعايير  لإلنجاز  الُمحدد  الزمني  والــجــدول 
يتوافق  وبما  األداء،  تقدم  قياس  ومــؤشــرات 
مـــع الـــرؤيـــة الــشــامــلــة لــلــتــنــمــيــة «رؤيـــــة قطر 

الوطنية ٢٠٣٠».

مبدأ  وإرســــاء  لتحقيق  هــو  الـــهـــدف،  وهـــذا 
الُمرتبطة  الخطط  وتقييم  والقياس  الشفافية 

بجدول زمني لتنفيذها.
أيًضا  آمــل  ُكنت  اإلستراتيجيات  هــذه  مثل 
إضافة هدف يتفق عليه الوزراء، وهو تدوير 
الــقــيــادات اإلداريــــة والــوحــدات وحــتــى رؤســاء 
والــشــركــات  الــــــوزارات  بــيــن  اإلدارات  أقــســام 

الحكومية.. وشبه  الحكومية 
مــديــر إدارة  ــمــاذا ال ُيــنــقــل مــثــالً  بــمــعــنــى، ل
إلى  الـــوزارة  هــذه  مــن  مثالً  البشرية  الــمــوارد 

تــلــك الـــــوزارة، وُيــنــقــل مــديــر إدارة الــعــالقــات 
العامة واالتصال إلى وزارة أو شركة حكومية 
أخـــــرى، وقـــس عــلــى ذلــــك، مـــديـــرو الــشــؤون 
وغيرها  الداخلي،  التدقيق  ووحدات  المالية، 
من الوحدات ذات االختصاصات الُمتشابهة.

والتدوير  التنقالت  هذه  من  الهدف  ويأتي 
ــــــــــوزارات والــــشــــركــــات والـــمـــؤســـســـات  بـــيـــن ال
اإلداري  الوعي  مستوى  رفع  وهو  الحكومية، 
والقضاء  واألفكار،  الخبرات  وتعظيم  والفني، 
على أي عوامل من شأنها بناء الشللية والتحزب 

والتكتالت داخل بيئة العمل، وُمعالجة عوامل 
هدر  من  عليها  يترتب  وما  اإلداري،  الضعف 
وبالتالي  الــعــام،  بالعمل  يضر  وبــشــري  مــالــي 
ضمان سير العمل وتحقيق المصلحة الوطنية 
الفكر  وتجديد  الشخصية  المصالح  عن  بعيًدا 
الجديد  بالفكر  الموظفين  وحيوية  اإلداري 
وإلى  من  أوالمنقولة  البديلة  للقيادات  والنّير 
المؤسسة كنتيجة لهذه الخطوات واإلجراءات 

اإليجابية.

من الواقعمن الواقع

 بقلم: عبداهللا بن حيي بوغانم السليطي

ah.alsulaiti@yahoo.com

 فــحــــص ٣٣٠ ألــف طفــــل حــديث الـوالدة   
منذ إطالق البرنامج الوطني للكشف المبكر عام ٢٠٠٣.. مصدر طبي لـ   :

وراثية  أمــراض  أو  نــادرة  باضطرابات  مصابة  حالة   ١٠٠٠ الفحوصات تشمل ٨٠ مرًضا لتجنيب المواليد المضاعفات المحتملة لهذه األمراض  اكتشاف 
الدوحة- عبدالمجيد حمدي:

كشف مصدر طبي بمؤسسة 
حــــمــــد الـــطـــبـــيـــة عـــــن خـــضـــوع 
مـــا يــقــرب مـــن ٣٣٠ ألـــًفـــا من 
األطـــفـــال حــديــثــي الــــــوالدة في 
الكشف  لفحوصات  قطر  دولة 
الــغــذائــي  التمثيل  أمــــراض  عــن 
والــغــدد الــصــمــاء، بما فــي ذلك 
األمــــراض الـــنـــادرة، وذلـــك في 
للكشف  الوطني  البرنامج  إطار 
المبكر عن حديثي الوالدة منذ 

إطالقه عام ٢٠٠٣. 
ـــمـــصـــدر لـــــ [  وقـــــــال ال
نتيجة  خــــالل  مـــن  اتـــضـــح  إنــــه 
 ١٠٠٠ من  أكثر  أن  التشخيص 
مصابون  األطــفــال  هـــؤالء  مــن 
أمراض  أو  نــادرة  باضطرابات 
متابعتهم  تــتــم  حــيــث  وراثـــيـــة 
فــي وحـــدة األمــــراض الــوراثــيــة 
موضًحا  الطبية،  حمد  بمدينة 
الحاالت  هذه  مثل  اكتشاف  أن 
المضاعفات  تجنب  في  يساعد 
لــهــا  تـــحـــدث  أن  يــمــكــن  الـــتـــي 
مـــســـتـــقـــبـــًال والـــــتـــــي قـــــد تــصــل 
إلـــــى وجــــــود إعــــاقــــات مــزمــنــة 
ولــــكــــن مـــــن خـــــــالل الـــتـــدخـــل 
يمكن  الــمــنــاســب  الـــوقـــت  فـــي 
المحتملة  المضاعفات  تجنب 

والسيطرة على الحاالت.
قــطــر  دولـــــــة  أن  وأضـــــــــاف 
بــالــمــنــطــقــة  دولـــــــة  أول  تـــعـــد 

تـــقـــوم بـــوضـــع بــرنــامــج وطــنــي 

ـــفـــحـــص األطــــــفــــــال حـــديـــثـــي  ل

ـــا إلــــى أن كــافــة  ـــــــوالدة، الفـــتً ال

قطر  دولــة  في  الجدد  المواليد 

الكشف  لفحوصات  يخضعون 

عــن األمــــراض واالضــطــرابــات 

الــمــرتــبــطــة بــالــتــمــثــيــل الــغــذائــي 

والــغــدد الــصــمــاء فــي إطـــار هذا 

البرنامج.

الذي  البرنامج،  أن  وأوضــح 

تــقــدمــه الــدولــة مــجــانًــا لجميع 

ــعــد من  الــمــوالــيــد فـــي قــطــر، يُ

العامة  الصحية  الرعاية  برامج 

األكـــثـــر نـــجـــاًحـــا عــلــى مــســتــوى 

الوقاية حيث تشمل الفحوصات 

الــوالدة  عند  إجراؤها  يتم  التي 

كانت  أن  بعد  مــرًضــا   ٨٠ نحو 

ــــة بـــالـــفـــحـــص عـــــن ٣٢  ــــداي ــــب ال

هذا  أن  غير  صحًيا  ــا  اضــطــرابً

الـــعـــدد مـــا لــبــث أن ارتـــفـــع مع 

مـــرور الــســنــوات وأصــبــح أكثر 

من ٨٠ مرًضا مختلًفا.

السنوات  خــالل  تم  إنــه  وتابع 

األخيرة أيًضا فحوصات الكشف 

عـــن أمــــــراض الــــــدم، مــوضــًحــا 

للتقييم  يخضع  الــبــرنــامــج  أن 

المستمر إلضافة أي فحوصات 

أخرى تتعلق بإمكانية اكتشاف 

أمراض محتملة عند الوالدة.

مــعــدل  أن  الـــمـــصـــدر  وأكــــــد 

الكشف عن اضطرابات التمثيل 

الـــغـــذائـــي ال يـــزيـــد عــــن حــالــة 

واحـــــدة مـــن أصــــل ٩٦١ طــفــًال 

في حين أن معدل الكشف عن 

يبلغ  الصماء  الغدد  اضطرابات 

حــالــة واحــــدة مــن أصـــل ١٧٦٧ 

سنويًا  يتم  أنه  إلى  الفتًا  طفًال، 

إجــــراء مــا يــقــرب مــن ٢٥ ألف 

اختبار لجميع المواليد في دولة 

الحكومي  القطاعين  في  قطر 

والخاص.

ـــمـــصـــدر األهـــالـــي  ونـــصـــح ال

بـــضـــرورة الــتــأكــد مـــن خــضــوع 

الكشف  لفحوصات  مــولــودهــم 

الوراثية  األمـــراض  عن  المبكر 

الــنــادرة خــالل الــســاعــات الـــ ٧٢ 

األولــى بعد الــوالدة موضًحا أن 

الفحص الروتيني يعرف باسم 

ويتمثل  الكعب»  «وخز  اختبار 

في أخذ عينة بسيطة من الدم 

من أخمص قدم الطفل.

مــن  الـــــهـــــدف  أن  وأوضـــــــــح 

فحص الــدم الــذي يتم إجــراؤه 

عــقــب الـــــوالدة هــو الــبــحــث عن 

والتي  للعالج  القابلة  األمــراض 

ال تــظــهــر عــــادة أعــراضــهــا في 

المواليد الجدد حيث إن الكشف 

الــمــبــكــر عــــن هـــــذه األمــــــراض 

الصحية  المضاعفات  من  يقي 

الــخــطــيــرة ويــســهــم فـــي إنــقــاذ 

األرواح.

وأشـــــــــار الــــمــــصــــدر إلــــــى أن 

األمـــــــــــراض الـــــــنـــــــادرة تــتــمــيــز 

الصحية  االضـــطـــرابـــات  بــتــنــوع 

واألعراض الناجمة عنها والتي 

تــخــتــلــف بــحــســب نـــوع الــمــرض 

مريض  لكل  الصحية  والحالة 

فـــــاألعـــــراض الـــشـــائـــعـــة وغــيــر 

الــمــحــددة قـــد تــحــجــب أحــيــانًــا 

األمــــــــراض الـــــنـــــادرة الــكــامــنــة 

مـــا يــــؤدي إلـــى ســـوء تشخيص 

الحالة.

أهمية  على  المصدر  وشــدد 

حديثي  األطفال  جميع  خضوع 

الــــــــوالدة لــفــحــوصــات الــكــشــف 

النادرة،  الوراثية  األمراض  عن 

أمــــــراض  قـــســـم  أن  مـــضـــيـــًفـــا 

مؤسسة  فـــي  الـــوراثـــيـــة  األيــــض 

حـــمـــد الـــطـــبـــيـــة يـــلـــتـــزم بــرفــع 

مـــســـتـــوى الـــتـــوعـــيـــة بـــالـــعـــوامـــل 

من  عدد  وراء  الكامنة  الوراثية 

قد  التي  الصحية  االضطرابات 

تصيب السكان. 

وأوضح أن األمراض الوراثية 

األكــثــر شــيــوًعــا فــي دولـــة قطر 

الهيموسيستين  مــرض  تشمل 

يوريا واضطرابات الكوباالمين 

ب  فيتامين  (نــقــص  الــمــتــوارثــة 

زيادة  المهم  فمن  ولذلك   (١٢

حديثي  فحص  بـــدور  التوعية 

ـــــــوالدة فـــي الــكــشــف الــمــبــكــر  ال

وتــوفــيــر الــعــالج الـــفـــوري لهذه 

الحاالت المرضية وسواها من 

األمراض النادرة. 

وتابع إن عملية التوعية بهذه 

أهمية  على  تنطوي  األمـــراض 

خاصة ألن واحًدا من أصل ٢٠ 

شــخــًصــا ســيــصــاب فــي مرحلة 

معينة من حياته بمرض نادر 

النادرة  األمــراض  أن  إلى  الفتًا 

من  تعتبر  األحــيــان  فــي أغــلــب 

بين الحاالت المزمنة التنكسية 

حياة  وتهدد  ببطء  تتطور  التي 

الممكن  مــن  أنـــه  إال  الــمــريــض 

ــا  لـــألطـــفـــال الـــمـــولـــوديـــن حــديــثً

والــمــصــابــيــن بــمــرض نــــادر أن 

تم  ما  إذا  طبيعية  حياة  يعيشوا 

تشخيص هذا المرض وعالجه 

في مرحلة مبكرة.

 زراعة ٢٠٠٠ شجرة في حديقة القرآن النباتية
احتفلت بمرور ١٢ عاًما على إنشائها

المنزلية   الحدائق  إنــشــاء  على  للتشجيع  وتعليمية  زراعــيــة  بـــارزةبــرامــج  ودولــيــة  محلية  جــهــات  ــع  م شــراكــات  الخليفي:  فــاطــمــة 
القرآن  حديقة  احتفلت  -  قنا:   الدوحة 

تُعنى  الــعــالــم  فــي  حــديــقــة  أول  الــنــبــاتــيــة، 

ذكرها  ورد  التي  النباتات  جميع  بــزراعــة 

فــي الـــقـــرآن الــكــريــم والــحــديــث الشريف 

والــســنــة الــنــبــويــة، بـــمـــرور ١٢ عـــاًمـــا على 

افتتاحها.

لمؤسسة  الــتــابــعــة  الــحــديــقــة،  وأقــامــت 

المجتمع،  وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر 

مباشر  فيديو  بث  مع  بـُـعــد»،  حفًال «عــن 

ألرجـــاء الــحــديــقــة الــنــمــوذجــيــة فــي وســط 

ونباتاتها  وأقــســامــهــا  التعليمية  الــمــديــنــة 

والــمــتــحــف الــنــبــاتــي بــهــا ومــركــز الــصــون 

النباتي.

  وســلــط االحـــتـــفـــال الـــضـــوء عــلــى دور 

اهتمام  إظهار  في  تأسيسها  منذ  الحديقة 

البيئة،  على  بالحفاظ  اإلســالمــي  الــتــراث 

في  والــمــســتــمــرة  الملموسة  وإســهــامــاتــهــا 

تعهدت  حيث   .٢٠٣٠ الوطنية  قطر  رؤيــة 

بــزراعــة  «غـــرس»  حملة  ضمن  الحديقة 

االســـتـــعـــدادات  إطـــــار  فـــي  شـــجـــرة   ٢٠٢٢

القدم  لــكــرة  الــعــالــم  كــأس  بطولة  إلقــامــة 

تحقيق  من  الحملة  اقتربت  وقــد   ،٢٠٢٢

ما  اآلن  حتى  بالفعل  غرست  إذ  أهدافها 
يقرب من ألفي شجرة. 

  كما ركز االحتفال على تأثير حديقة 
ــــقــــرآن الــنــبــاتــيــة الـــمـــلـــمـــوس ودورهــــــا  ال
ـــبـــارز فـــي غــــرس اإلحـــســـاس الــجــمــاعــي  ال
لدى  البيئة  نحو  بالمسؤولية  المشترك 
طــــالب الــــمــــدارس مـــن جــمــيــع األعـــمـــار، 
التي  التعليمية  ومبادراتها  برامجها  عبر 
تركز على استدامة البيئة وصونها، وهي 
برنامج «باحث النبات اليافع»، وبرنامج 

«امـــــــرح وتـــعـــلـــم» الــتــعــلــيــمــي لــلــمــرحــلــة 
االبـــتـــدائـــيـــة، وبـــرنـــامـــج األمـــــن الــغــذائــي 

التعليمي. 
  وأشـــــار الــمــشــاركــون فـــي الــحــفــل إلــى 
بانتظام   - النباتية  القرآن  حديقة  حرص 
- عــلــى تــدشــيــن الـــحـــمـــالت والــفــعــالــيــات 

والـــمـــعـــارض وكـــذلـــك الــبــرامــج الــزراعــيــة 
والــتــعــلــيــمــيــة لــلــجــمــهــور لــتــشــجــيــع أفــــراد 
المنزلية  الــحــدائــق  إنــشــاء  عــلــى  المجتمع 
وصون الموارد النباتية والطبيعية. وآخرها 

الندوة النقاشية عبر اإلنترنت التي عقدتها 
الحديقة حول الجهود األساسية المبذولة 
في  البيئية  والمنظومة  الــنــبــاتــات  لــصــون 

شبه الجزيرة العربية. 
   وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، عــبــرت الــســيــدة 
الــقــرآن  حديقة  مــديــر  الخليفي،  فاطمة 
النباتية، عن سعادتها باالحتفال بالذكرى 
الــثــانــيــة عــشــرة إلنــشــاء الــحــديــقــة، وقــالــت 
معنا،  وتفاعل  المجتمع  بنا  احتفى  «لقد 
فعالياتنا  فــي  بــه  حظينا  الــــذي  والـــدعـــم 

اإللـــكـــتـــرونـــيـــة خــــالل الـــشـــهـــور الــعــصــيــبــة 
لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) أثلج 
صــدورنــا وأشــعــرنــا بــالــرضــا واالمــتــنــان.. 
وبـــاإلضـــافـــة إلــــى الــعــديــد مـــن فــعــالــيــاتــنــا 
أبرمنا  الناجحة،  ومــبــادراتــنــا  وبرامجنا 
من  العديد  مع  ومثمرة  وطيدة  شراكات 
منها  البارزة،  والدولية  المحلية  الجهات 
نباتية  وحدائق  قطر  في  وبنوك  وزارات 
أخــــرى حـــول الــعــالــم، وذلــــك عــلــى سبيل 

المثال ال الحصر».

   كما أشارت إلى اإلنجازات العديدة التي 

التي  الــتــطــورات  وأبـــرز  الحديقة  حققتها 

شهدتها منذ تأسيسها، والبرامج التوعوية 

والمبادرات التثقيفية التي تنظمها.

جدير بالذكر أن صاحبة السمو الشيخة 

مــــوزا بــنــت نــاصــر، رئــيــس مــجــلــس إدارة 

وتنمية  والــعــلــوم  للتربية  قــطــر  مــؤســســة 

المجتمع، افتتحت حديقة القرآن النباتية 

في ١٧ سبتمبر ٢٠٠٨، بغرس أول شجرة 

فــي الحديقة وهــي (الــســدرة) وهــي رمز 

مؤسسة قطر وشعارها.

التنمية  ركــيــزة  لدعم  محاولة  وفــي     

 ،٢٠٣٠ الــوطــنــيــة  قــطــر  رؤيـــة  فــي  البيئية 

أفـــراد  وتــمــكــيــن  البيئية  الــنــظــم  وحــمــايــة 

ونشط،  فعال  بــدور  القيام  من  المجتمع 

أطــلــقــت حــديــقــة الـــقـــرآن الــنــبــاتــيــة، عضو 

مــؤســســة قــطــر، خــدمــة الــخــط الــهــاتــفــي 

المجانية للمساعدة في الزراعة المنزلية، 

وهـــي خــدمــة هــدفــهــا مــســاعــدة الجمهور 

على طرح أي استفسارات أو أسئلة تتعلق 

خبراء  على  مباشرة  والبستنة  بــالــزراعــة 

الحديقة.

ــود  ــول ــم ــل ــة ل ــعــي ــي ـــاة طــب ـــاظ عـــلـــى حـــي ـــف ـــح ـــعـــالجـــي وال ـــدخـــل ال ـــت ـــر ال ـــوف ــر ي ــك ــب ــم الـــكـــشـــف ال
ــــاص ــــخ ـــن الــــحــــكــــومــــي وال ـــي ـــطـــاع ـــق ـــال ــــد ب ــــي ــــمــــوال ـــع ال ـــي ـــحـــص جـــم ـــف ــــامــــج ي ــــرن ــــب ال

تدوير القيادات اإلدارية بين الوزارات والشركات الحكومية
واألفـــكـــار الــخــبــرات  وتــعــظــيــم  ــي  ــن ــف وال اإلداري  الـــوعـــي  ــوى  مــســت رفـــع  هـــو  ــقــالت  ــن ــت ال مـــن  الـــهـــدف   
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ــزة اإللــكــتــرونــيــة تــهــدد بــصــر األطــفــال ــه األج
: الجفاف وضعف النظر أبرز التأثيرات .. أطباء لـ   

ــــة   ــــي ــــب ــــجــــان ـــــــــــــرز اآلثـــــــــــــــار ال ـــــــــة والــــــــــصــــــــــداع أب ـــــــــرؤي ـــــــــــــدم وضـــــــــــــوح ال ــــــــاد الـــــعـــــيـــــن وع إجــــــــه

   

الدوحة- عبدالمجيد حمدي:

ــــاء  حــــــذر عــــــدد مـــــن األطــــب
مـــن اإلفـــــــراط فـــي اســتــعــمــال 
المتمثلة  اإللكترونية  األجهزة 
فــــي الـــتـــلـــيـــفـــونـــات واألجــــهــــزة 
بــصــورة  والكمبيوتر  الــلــوحــيــة 
قـــد تـــؤثـــر بــشــكــل ســلــبــي على 
جيل  بتخريج  وتــنــذر  العينين 
الفتين  الــبــصــر،  ضــعــاف  مـــن 
يشهد  الــحــالــي  الــوقــت  أن  إلـــى 
تطوًرا كبيًرا في أنواع األجهزة 
الذكية التي بات البعض يدمن 

استخدامها بشكل مفرط.
ـــ [ إنــه  وقـــال أطــبــاء ل
مـــع الـــلـــجـــوء لــنــظــام الــتــعــلــيــم 
ــعــد  ـــعـــمـــل عــــن بُ ـــمـــدمـــج وال ال
لـــبـــعـــض الــــفــــئــــات فـــــي إطـــــار 
لمنع  االحــتــرازيــة  اإلجـــــراءات 
أصبح  كورونا  فيروس  انتشار 
كبيًرا  األجهزة  هذه  استخدام 
عليها  االعتماد  وبــات  للغاية، 
يتطلب  ما  وهــو  أساسيًّا  أمــًرا 
ضـــــــــــرورة تــــوعــــيــــة الـــجـــمـــيـــع 
ــــــــاإلجــــــــراءات االحـــــتـــــرازيـــــة  ب

لــلــحــفــاظ عــلــى صــحــة وقـــوة 
ــــعــــد الــعــضــو  ـــعـــيـــن والــــتــــي تُ ال
مباشرة  يتأثر  الذي  األساسي 

باستعمال هذه األجهزة.
االســــتــــخــــدام  أن  وأكــــــــــدوا 

اإللكترونية  لألجهزة  المكثف 
فـــي الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة، ســـواء 
عن  الــعــمــل  أو  الــــدراســــة  فـــي 
ــــعــــد، يـــحـــّتـــم عــلــيــنــا جــمــيــًعــا  بُ
االحتراز  بسبل  واألخذ  الحذر 

التأثيرات  لتالفي  واالحتياط 
والــرؤيــة  الــعــيــن  عــلــى  السلبية 
تحدث  قــد  والــتــي  عــام  بشكل 
نـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك، مــوضــحــيــن 
أنــــه يــجــب عــلــى مــســتــخــدمــي 

األجــهــزة اإللــكــتــرونــيــة الــذيــن 
أمام  طويلة  لساعات  يجلسون 
اإللكترونية  األجهزة  شاشات 
االنـــتـــبـــاه إلـــى اآلثـــــار الــصــحــيــة 
بشكل  العينين  على  الوخيمة 

خاص.
الـــــدراســـــات  إن  وأضـــــافـــــوا 
العظمى  الــغــالــبــيــة  أن  تــوضــح 
مــــن مـــســـتـــخـــدمـــي األجــــهــــزة 
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة يــــعــــانــــون مــن 

مثل  العينين  إجــهــاد  عـــوارض 
الرؤية  وضوح  وعدم  الجفاف 
ــعــيــنــيــن والــــصــــداع،  ـــعـــب ال وت
التحديق  من  ناجم  ذلك  وكل 
فــــي الـــشـــاشـــة الـــرقـــمـــيـــة عــبــر 

أو  لــوحــي  كمبيوتر  اســتــخــدام 
هاتف ذكي بصورة كبيرة.

ولــــــفــــــتــــــوا إلـــــــــى ضـــــــــرورة 

العين  ترطيب  على  الــحــفــاظ 

بقطرات، فضًال عن استخدام 

تفاديًا  حجًما  األكبر  الشاشات 

ــــحــــدوث زيــــــــادة فــــي قــصــر  ل

الـــنـــظـــر عـــلـــى الــــمــــدى الــبــعــيــد 

لــألطــفــال مــحــذريــن مـــن أن 

أمام  طويلة  لفترات  الجلوس 

اإللكترونية  األجهزة  شاشات 

ــعــيــنــيــن. وأوضـــحـــوا  يــجــهــد ال

ــــدراســــات  ال مــــن  الـــعـــديـــد  أن 

أن  تؤكد  العينين  إجهاد  حول 

هو  والمباشر  الرئيسي  السبب 

التحديق المستمر في األجهزة 

اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، خـــصـــوًصـــا أن 

الـــعـــديـــد مــــن الــمــســتــخــدمــيــن 

لــإلنــتــرنــت ومـــواقـــع الــتــواصــل 

يمارسون  والذين  االجتماعي 

ـــعـــاب اإللــكــتــرونــيــة  بــعــض األل

وغــيــرهــا مــن االســتــخــدامــات 

األخــــــرى يــتــابــعــون الــتــحــديــق 

طويلة. لفترات 

طالبة صغيرة تخضع لفحص العيون نتيجة اإلفراط في استخدام األجهزة اإللكترونية

ـــزة ــر والـــتـــحـــكـــم فــــي إضـــــــاءة األجـــه ــوت ــي ــب ــم ــك ـــوس أمــــــام ال ـــجـــل ــل مــــن ال ــي ــل ــق ــت ضـــــــرورة ال

القمرا  حــمــد  الــدكــتــور  أكــد 
اســــــتــــــشــــــاري طــــــب الــــعــــيــــون 
بــمــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة أن 
لألجهزة  المكثف  االستخدام 
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة فـــــي الـــفـــتـــرة 
الحالية، سواء في الدراسة أو 
علينا  يحتم  بُعد،  عن  العمل 
بسبل  واألخـــذ  الــحــذر  جميًعا 
لتالفي  واالحــتــيــاط  االحــتــراز 
العين  على  السلبية  التأثيرات 
والرؤية بشكل عام والتي قد 

لذلك. نتيجة  تحدث 
ــــجــــب عـــلـــى  وقــــــــــال إنــــــــه ي
الذكية  األجــهــزة  مستخدمي 
ــــن يـــجـــلـــســـون لـــســـاعـــات  ــــذي ال
طويلة أمام شاشات األجهزة 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة االنــــتــــبــــاه إلـــى 
اآلثــــــــار الـــصـــحـــيـــة الـــوخـــيـــمـــة 
العينين  على  األجــهــزة  لــهــذه 

بــشــكــل خــــاص، حــيــث تــوضــح 
الـــغـــالـــبـــيـــة  أن  الــــــــدراســــــــات 
الـــعـــظـــمـــى مــــن مــســتــخــدمــي 
األجــــــــهــــــــزة اإللــــكــــتــــرونــــيــــة 
يــعــانــون مــن عـــوارض إجــهــاد 
الــعــيــن مــثــل الــجــفــاف وعــدم 
العين  وتــعــب  الــرؤيــة  وضـــوح 
والـــصـــداع، وكـــل ذلـــك نــاجــم 
مــــن الـــتـــحـــديـــق فــــي الــشــاشــة 
الــــرقــــمــــيــــة عــــبــــر اســــتــــخــــدام 

هــاتــف  أو  لـــوحـــي  كــمــبــيــوتــر 
كبيرة. بصورة  ذكي 

الــــضــــوء  أن  ـــــــى  إل ولـــــفـــــت 
يؤثر  األجــهــزة  مــن  المنبعث 
يؤدي  وقد  العين  قرنية  على 
ــــمــــال فـــــقـــــدان جـــزئـــي  الحــــت
قــضــاء  أن  مـــوضـــًحـــا  لــلــنــظــر 
الشاشات  أمام  طويلة  أوقات 
يــفــاقــم الـــعـــوارض الــمــرضــيــة 
هذه  بتقليل  ينصح  ثم  ومــن 

المستطاع. قدر  الفترات 
بــيــن  مـــن  أن  ــــى  إل وأشــــــار 
يجب  الــتــي  الــهــامــة  الــنــصــائــح 
اتــبــاعــهــا لــتــقــلــيــل الــتــأثــيــرات 
اإللكترونية  لألجهزة  السلبية 
هـــــــو اســــــتــــــخــــــدام شـــــاشـــــات 
ـــــة فـــــوق  غــــطــــائــــيــــة إضـــــافـــــي
الـــشـــاشـــات األصــلــيــة لــلــجــهــاز 
الضوئية  االنبعاثات  يقلل  مما 
تقليل  وبــالــتــالــي  الــجــهــاز  مــن 

األضـــــــــرار الــــتــــي قــــد تــحــدث 
للعين.

كما أوضح أهمية الحرص 
باستمرار  العين  تدريب  على 
مـــن خـــالل الـــرمـــش لــفــتــرات 
مـــتـــواصـــلـــة لـــتـــدريـــب عــضــلــة 
الــعــيــن عــلــى الــحــركــة وعـــدم 
الــثــبــات بــاإلضــافــة إلـــى الــحــد 
قــــدر الــمــســتــطــاع مـــن فــتــرة 

األجهزة. هذه  استخدام 

قرنية العين تتأثر بالضوء المنبعث من األجهزة
د. حمد القمرا: 

قـــــال الــــدكــــتــــور مــحــمــد جــمــال 
إن  العين  وجراحة  طب  استشاري 
مــقــدار الــوقــت الـــذي تقضيه أمــام 
شـــاشـــات الــكــمــبــيــوتــر أو األجــهــزة 
ويزيد  العين  على  يؤثر  قد  النقالة 
من أعراض إرهاق العين وجفافها 
كما يقل معدل الرمش بنسبة تصل 
الكمبيوتر  استخدام  أثناء   ٪٦٦ إلى 
مــمــا يــعــطــي الـــدمـــوع الــمــزيــد من 
عنه  ينتج  مــا  وهــو  لتتبخر  الــوقــت 

احمرار العين وجفافها.

وقدم عدًدا من النصائح الهامة 
لتقليل جفاف العين وتوترها منها 
مستخدمي  مــن  الشخص  كــان  إذا 
الــــنــــظــــارات الـــطـــبـــيـــة فـــيـــجـــب أن 
الــطــالءات  حــول  الطبيب  يستشير 
التأكد  وأيــًضــا  لالنعكاس  المضادة 
أن مقياس النظارة صحيح، مشيًرا 
إلى أنه يمكن االستعانة بالقطرات 
الــمــرطــبــة أو مــا تــعــرف بــالــدمــوع 
طبية  وصــفــة  بـــدون  االصطناعية 
بجفاف  الشعور  عند  الستخدامها 

هــذه  تــســاعــد  لـــم  وإذا  الــعــيــنــيــن، 
طبيب  استشارة  فيجب  القطرات 
العيون لكي يصف قطرات خاصة 

بحاالت الجفاف المزمن.
ــــه يــمــكــن أن  ــــى أن كــمــا أشـــــار إل
يــســاعــد وضــــع شـــاشـــة الــكــمــبــيــوتــر 
بــشــكــل صــحــيــح عــلــى الــمــكــتــب في 
باستخدام  وينصح  التوهج  تقليل 
المستطاع،  قــدر  األكــبــر  الــشــاشــات 
والــــــحــــــرص عــــلــــى وضـــــــع شـــاشـــة 
سم   ٤٠-٥٠ بــعــد  عــلــى  الكمبيوتر 

يستحب  كما  المستخدم  رأس  من 
ضبط الشاشة لتكون أسفل مستوى 

العين  سطح  مساحة  لتقليل  العين 
تقليل  وبــالــتــالــي  لــلــهــواء  المعرضة 

نسبة تبخر الدموع.
كــمــا نــصــح بـــضـــرورة الــحــرص 
ـــًدا عــــن شــاشــة  ـــعـــي عـــلـــى الـــنـــظـــر ب
 ٢٠ لمدة  دقيقة   ٢٠ كل  الكمبيوتر 
 ٢٠ حوالي  يبعد  عنصر  على  ثانية 
يساعد  أن  يــمــكــن  مـــا  وهـــو  قـــدًمـــا 
عضالت  عــلــى  الــضــغــط  تقليل  فــي 
الــعــيــن مــوضــًحــا أن هـــذا الــســلــوك 
 ،٢٠-٢٠-٢٠ القاعدة  باسم  يعرف 

مــضــيــًفــا أنــــه يــجــب االبـــتـــعـــاد عن 
التي  المكيفات  ومــخــارج  الــمــراوح 
وتجنب  أيًضا  العينين  باتجاه  تهب 
للتدخين  الــتــعــرض  أو  الــتــدخــيــن 
يــزعــج  أن  يــمــكــن  الــــــذي  ــبــي  الــســل

العينين.
وتــابــع إنـــه إذا كـــان الــشــخــص أو 
كمبيوتر  جــهــاز  يستخدم  الــطــالــب 
على  الحصول  فيجب  الــيــوم  طــول 
استراحة قصيرة لبضع دقائق بعد 
كــل ســاعــة أو ســاعــتــي عــمــل حيث 

التطبيقات  مــن  العديد  هــنــاك  إن 
جهاز  على  تحميلها  يمكنك  التي 
ــيــوتــر الــــخــــاص بــــك والـــتـــي  الــكــمــب
تـــذكـــرك بـــأخـــذ فـــتـــرات راحـــــة أو 
ضــبــط إعــــــدادات الــشــاشــة تــلــقــائــيًّــا 
بــحــيــث تــغــلــق الــشــاشــة بــعــد مـــرور 
مؤكًدا  الــوقــت،  من  محددة  فترة 
أنه في حال تجربة كل ما سبق وال 
يـــزال هــنــاك شــعــور بــعــدم االرتــيــاح 
فإنه يجب عدم التباطؤ في فحص 

العينين عند طبيب العيون.

احمرار وجفاف العين نتيجة مباشرة لإلفراط في استخدام الكمبيوتراحمرار وجفاف العين نتيجة مباشرة لإلفراط في استخدام الكمبيوتر
د. محمد جمال:

د. رمزي البشارة:

استشاري  البشارة  رمــزي  الدكتور  أكــد 

طــب جــراحــة الــعــيــون أن الــوقــت الــحــالــي 

أجهزة  استخدام  في  كبيرة  كثافة  يشهد 

اللوحية  األجهزة  في  متمثلة  التكنولوجيا 

بالتعليم  يتعلق  فيما  خاصة  والكمبيوتر 

ـــعـــد مـــمـــا يـــتـــرتـــب عــلــيــه  أو الـــعـــمـــل عـــن بُ

ضـــــــرورة الــــحــــرص عــلــى 

قد  الــتــي  السلبيات  تــالفــي 

االستخدام  هذا  عن  تنتج 

مـــنـــهـــا أمــــــــراض الـــعـــيـــون 

استخدام  يكون  ربما  التي 

األجـــــهـــــزة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة 

فيها. رئيسًيا  سببًا 

هــنــاك  أن  إلــــى  ولـــفـــت 

عـــــــــدًدا مـــــن اإلرشــــــــــادات 

والــنــصــائــح الــطــبــيــة الــتــي 

ـــــــحـــــــرص عـــلـــى  يـــــجـــــب ال

الكمبيوتر  شاشة  تكون  أن  ومنها  اتباعها 

الضوء  مــصــادر  مــن  الــوهــج  لتقليل  بعيدة 

إضــافــيــة  شـــاشـــات  وضــــع  أو  الـــخـــارجـــيـــة 

تــســاعــد فـــي تــقــلــيــل الـــوهـــج الـــصـــادر عــن 

األجهزة.

وأكـــــد أهـــمـــيـــة الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــســألــة 

اإلضـــــــاءة الــمــنــبــعــثــة مـــن هــــذه األجـــهـــزة 

والحرص على أال يكون الجهاز في مكان 

الغرفة  في  اإلضــاءة  تتناسب  ال  أو  مظلم 

مــــع اإلضـــــــاءة الـــــصـــــادرة مـــنـــه وبــالــتــالــي 

نحو  مباشرة  وتتجه  قوية  اإلضاءة  تكون 

العين. على  تلقائيًّا  وتؤثر  المستخدم 

مستخدم  كان  حال  في  أنه  إلى  ولفت 

يــقــوم  الـــلـــوحـــي  الـــجـــهـــاز  أو  الــكــمــبــيــوتــر 

فيجب  مــكــتــبــه  عــلــى  مــصــبــاح  بــاســتــخــدام 

على  مباشرة  موجه  غير  أنــه  من  التأكد 

وجهه وبدًال من ذلك يجب توجيه الضوء 

األوراق  نــــحــــو  لــــألســــفــــل 

المكتب،  عــلــى  الــمــوجــودة 

اإلضـــــــــاءة  أن  مـــــوضـــــًحـــــا 

األمــثــل لــراحــة الــعــيــن هي 

بحيث  المتوسط  المستوى 

أو  السطوع  شديد  يكون  ال 

الخفوت.

جـــــفـــــاف  إن  وتــــــــابــــــــع 

التأثيرات  أحــد  هــو  العين 

الــســلــبــيــة الـــتـــي قــــد تــنــتــج 

عــن االســتــخــدام الــمــفــرط 

ألجـــــهـــــزة الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر والـــتـــلـــيـــفـــونـــات 

من  عــدًدا  هناك  أن  إلــى  الفتًا  المحمولة 

عليها  الحرص  يجب  التي  الهامة  األمــور 

لــتــالفــي هــــذه الــمــشــكــلــة ومــنــهــا الــتــقــلــيــل 

قــــدر الــمــســتــطــاع مـــن الـــمـــكـــوث لــفــتــرات 

األجــهــزة  شــاشــات  أمــام  متواصلة  طويلة 

الدراسة  أو  العمل  يكون  وأن  اإللكترونية 

عــلــى هــــذه األجـــهـــزة مـــن خــــالل فــتــرات 

مــتــقــطــعــة ولــيــســت مــســتــمــرة وذلــــك من 

خـــالل الــحــصــول عــلــى فـــتـــرات اســتــراحــة 

متكررة.

تنظيم إضاءة الغرفة لحماية العين



 فـــرضــــــة سميـــســـمــة تنتـــظر التطـــويـر 
موقعها إستراتيجي وتخدم الصيادين في عدة مناطق

ــود ــوق ال لتعبئة  ومــحــطــة  ــرضــة  ــف ال ــف  ــي رص بــتــجــديــد  مــطــالــب 

الــفــرضــة   وإنـــــارة  ـــرحـــالت  ال ــبــل  ق ــن  ــادي ــصــي ال لتسجيل  مــكــتــب 

المراكــب  مســار  ــد  لتحدي ــات»  «البوي ــة  المالحي المســاعدات  تركيــب 

ســنــوات   ١٠ عــمــرهــا  الــتــطــويــر  ـــــود  وع ـــــكـــــواري:  ال ــد  ــحــم م

الدوحة - حسين أبوندا:

المواطنين  من  عدد  طالب 
الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة بـــضـــرورة 
الــعــمــل عــلــى تــطــويــر فــرضــة 
جملة  تــعــانــي  الــتــي  سميسمة 
توفر  عدم  أولها  المشاكل  من 
طــبــقــة إســفــلــتــيــة فـــي رصــيــف 
الـــفـــرضـــة وضـــيـــق مــســاحــتــهــا 
وخلوها من مواقف الطرادات 
باإلضافة إلى سوء حالة موقع 

تنزيل المراكب.
 وقـــال مــواطــنــون لـــ [ 
تتميز  ســمــيــســمــة  فــرضــة  إن 
بموقعها االستراتيجي القريب 
المناطق  مــن  كبير  عــدد  مــن 
طريق  على  الــواقــعــة  السكنية 
الــشــمــال ويــســاهــم تــطــويــرهــا 
فــــي تــخــفــيــف الـــضـــغـــط عــلــى 
قبل  مــن  الصيد  مــوانــئ  بــاقــي 
أصــــحــــاب الــــمــــراكــــب الـــذيـــن 
يستخدمونها للصيد والنزهة، 
وعــوًدا  تلقوا  أنهم  إلــى  الفتين 
بـــتـــطـــويـــر الــــفــــرضــــة وإنــــشــــاء 
واحــــــدة عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى 
مــنــذ عـــدة ســـنـــوات ولــكــن لم 
يــتــم تــنــفــيــذ شـــيء عــلــى أرض 
الواقع، وأعربوا عن أملهم في 
لتطوير  عاجل  مشروع  إطالق 
الصيد  بموانئ  أســوة  الفرضة 
والخور  الــوكــرة  مثل  األخـــرى 

والذخيرة.
وأشـــــاروا إلـــى أن الــفــرضــة 
بـــحـــاجـــة إلـــــى تـــجـــديـــد كــامــل 
ـــلـــرصـــيـــف بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــى  ل
إنــــــشــــــاء مــــــواقــــــف ومـــــرافـــــئ 
الوقود  لتعبئة  محطة  وتوفير 
خفر  ومكتب  إنـــارة  وأعــمــدة 
الصيادين  لتسجيل  الــســواحــل 
قـــبـــل الــــخــــروج إلـــــى رحــــالت 
الــــصــــيــــد وتـــــركـــــيـــــب بــــويــــات 
لـــتـــحـــديـــد مــــســــار الـــمـــراكـــب، 
وأيــًضــا تــركــيــب بــوابــات لمنع 
دخــــــول الــمــتــنــزهــيــن الـــذيـــن 
السباحة  بــمــمــارســة  يــقــومــون 
فـــي الـــفـــرضـــة مــشــيــريــن إلــى 
وفـــرت  الــمــعــنــيــة  الــجــهــة  أن 
للعائالت شاطئين على جانبي 
الــمــيــنــاء ومــــع ذلــــك ال يـــزال 

الـــبـــعـــض يــســتــخــدم الــفــرضــة 
كمتنزه.

وقـــــــــــــال مـــــحـــــمـــــد ســـعـــيـــد 
قبل  وعـــــوًدا  تلقينا  الـــكـــواري: 
فــرضــة  بـــإنـــشـــاء  ســــنــــوات   ١٠
ــــى مــســتــوى  صـــيـــد عـــلـــى أعــــل
تــتــوفــر بــهــا كــافــة احــتــيــاجــات 
والصيادين  المراكب  أصحاب 
سميسمة  منطقة  سكان  مــن 
وبــاقــي الــمــنــاطــق الــمــجــاورة، 
لم  اللحظة  هــذه  حتى  ولــكــن 
المكان  بــزيــارة  جهة  أي  تقم 
الحالي  وضــعــه  على  لــلــوقــوف 
رغم  لتطويره  خطة  وضع  أو 
قبل  من  إليه  الماسة  الحاجة 
المراكب  وأصحاب  الصيادين 

من سكان المنطقة.
وتـــــــســـــــاءل الـــــــكـــــــواري عــن 
ـــدفـــع الــجــهــة  الـــســـبـــب الــــــذي ي
الـــمـــعـــنـــيـــة بــــإطــــالق مـــشـــاريـــع 
ــــتــــطــــويــــر مــــعــــظــــم مـــــوانـــــئ  ل
الــصــيــد فـــي الــــوكــــرة والـــخـــور 
والـــذخـــيـــرة وتــجــاهــل فــرضــة 
بموقعها  تتميز  التي  سميسمة 

وجودها  بسبب  االستراتيجي 
وســــــــط الـــــســـــاحـــــل الــــشــــرقــــي 
سكنية  مــنــاطــق  مــن  وقــربــهــا 
الخريطيات  من  بداية  عديدة 
ــا إلـــى أن  حــتــى أم قـــرن، الفــتً
بها  توجد  المناطق  تلك  جميع 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــصــيــاديــن 
يحتاجون  الــذيــن  الــقــطــريــيــن 

إلى مواقف لمراكبهم.
وأوضــــح أنـــه اعــتــزل هــوايــة 
لديه  المفضلة  األسماك  صيد 
وقـــــام بــبــيــع طــــــراده الــخــاص 
الفرضة،  تطوير  عــدم  بسبب 
الطاقة  يمتلك  يعد  لــم  حيث 
محطة  إلــــى  مــركــبــه  لــســحــب 
الـــوقـــود ومـــن ثــم الــســيــر على 
الـــرصـــيـــف الـــــذي تــنــتــشــر فيه 
ــــه عـــن طــريــق  ــــزال الــحــفــر وإن
مــــوقــــع الـــتـــنـــزيـــل الــمــحــطــم، 
مؤكًدا أنه سيعود لهذه الهواية 
المعنية  الجهة  تــقــوم  أن  بعد 
بـــتـــطـــويـــر الـــمـــيـــنـــاء وتـــوفـــيـــر 
مواقف آمنة خاصة له ولغيره 

من أصحاب المراكب.

وأكــــــد حـــمـــد الـــــكـــــواري أن 
أصـــــحـــــاب مـــــراكـــــب الـــصـــيـــد 
ـــزهـــة ســــــواء مــــن ســكــان  ـــن وال
المناطق  ســكــان  أو  سميسمة 
تطوير  يــنــتــظــرون  الــمــجــاورة 
هذه الفرضة في أسرع وقت 
مــمــكــن، نـــظـــًرا لـــعـــدم وجـــود 
أبسط االحتياجات من طريق 
من  وغيرها  ومــواقــف  ممهد 
منها  تجعل  الــتــي  المتطلبات 
فــــرضــــة فــــي مـــســـتـــوى بــاقــي 
فـــرض الــصــيــد الــمــنــتــشــرة في 

البالد.
تـــنـــزيـــل  مــــوقــــع  أن  وأكــــــــد 
محطم  الفرضة  في  المراكب 
ويــتــســبــب فــي إتــــالف مــراكــب 
الفرضة  أنها  كما  المواطنين 
الــوحــيــدة الــتــي ال تــحــوي على 
مــمــر مـــائـــي يــســاعــد الــصــيــاد 
من  آمــن  بشكل  الخروج  على 
وإلــــــى الـــفـــرضـــة فــــي أوقـــــات 
الـــجـــزر بـــاإلضـــافـــة إلـــى خــلــوه 
من  يستطيع  التي  البويات  من 
مساره  تحديد  الصياد  خاللها 

عند اقترابه من الفرضة. 
وأشار صالح محمد إلى  أن 
فرضة سميسمة هي الوحيدة 
أعـــمـــال  أي  تـــشـــهـــد  لــــم  الـــتـــي 
تــطــويــر مــنــذ أن تــم إنــشــاؤهــا 
قـــبـــل ســــنــــوات طـــويـــلـــة حــيــث 
التي  الوحيدة  الفرضة  تعتبر 
الصخور  مــن  مبنية  تـــزال  ال 
والـــدفـــان فــقــط، عــلــى عكس 
المنتشرة  الصيد  فرض  باقي 
متسائالً  الـــبـــالد،  ســواحــل  فــي 
تــجــاهــل  وراء  الـــســـبـــب  عـــــن 
الكبير  اإلقبال  رغم  تطويرها 
عــلــيــهــا مـــن أصـــحـــاب مــراكــب 
وأهميتها  والصيادين  النزهة 
أيًضا بالنسبة لسكان سميسمة 
ـــــــن يــــــحــــــرصــــــون عـــلـــى  ـــــــذي ال
بهدف  الهواية  هــذه  ممارسة 
اســتــخــدامــهــا الــشــخــصــي وبــيــع 

الفائض منه في السوق.
مــــــرتــــــادي  أن  وأوضـــــــــــــح 
الـــــفـــــرضـــــة يــــحــــتــــاجــــون مــن 
الــجــهــة الــمــعــنــيــة تــلــبــيــة عــدة 
توفير  من  بداية  لهم  مطالب 

للتسهيل  ومـــرافـــق  خـــدمـــات 
عــلــى أصــحــاب الــمــراكــب مثل 
مــحــطــة وقـــــود ومــصــنــع ثلج 
وتركيب أعمدة إنارة وغيرها 
تساهم  الــتــي  المتطلبات  مــن 
فـــي ارتـــقـــاء قــطــاع الــســيــاحــيــة 
الــبــحــريــة وفــــي نــفــس الــوقــت 

خدمة الصيادين.
 وأشار محمد عبدالرحمن 
الــــتــــي  الــــــمــــــرابــــــط  أن  إلـــــــــى 
يــشــاهــدهــا الــزائــر فــي فرضة 
صبيات  عــن  عــبــارة  سميسمة 
إســمــنــتــيــة مــثــبــت فــيــهــا قطعة 
مــعــدنــيــة وتــــم إنـــشـــاؤهـــا منذ 
بعض  قبل  من  طويلة  سنوات 
أن  معتبًرا  المراكب،  أصحاب 
هـــذا الــمــشــهــد ال يــتــنــاســب مع 
ــــذي تــشــهــده الــبــالد  ــتــطــور ال ال
السيما  الــمــجــاالت  شــتــى  فـــي 
بموقعها  تتميز  الفرضة  وأن 
االســتــراتــيــجــي الـــواقـــع وســط 

الساحل الشرقي للبالد.
سميسمة  فــرضــة  أن  وأكـــد 
هي الوحيدة التي ال يتوفر بها 

ممر مائي يستطيع الصيادون 

الــــمــــرور مـــنـــه لـــلـــخـــروج إلـــى 

فرض  بجميع  أســوة  األعــمــاق 

الصيد األخرى، كما أنه يفتقد 

المالحية  لــلــمــســاعــدات  أيــًضــا 

المسار  تبين  التي  «الــبــويــات» 

يمر  أن  يجب  الــذي  الصحيح 

ـــا  مــــن خـــاللـــه الـــصـــيـــاد، داعـــًي

خطة  بــوضــع  المعنية  الــجــهــة 

بــدًال  الفرضة  لتطوير  عاجلة 

مـــن الــمــعــانــاة الـــتـــي يــواجــهــهــا 

الـــصـــيـــادون والــمــخــاطــر الــتــي 

ــــخــــروج  تــــواجــــهــــهــــم أثـــــنـــــاء ال

والعودة من وإلى الفرضة.

 مواقف للمراكب 

وأكـــــد خـــالـــد الــمــهــنــدي أن 

فرضة سميسمة هي الوحيدة 

عــمــلــيــة  أي  تـــشـــهـــد  لــــم  الــــتــــي 

تــطــويــر مــنــذ إنــشــائــهــا أســـوة 

المدن  في  المنتشرة  بالموانئ 

والـــمـــنـــاطـــق الـــســـاحـــلـــيـــة مــثــل 

الـــوكـــرة والـــخـــور والــذخــيــرة، 

ســواء  الــكــبــيــرة  أهميتها  رغـــم 

أو  المنطقة  لــســكــان  بالنسبة 
ـــمـــجـــاورة  بـــاقـــي الـــمـــنـــاطـــق ال
إليها  الوصول  يفضلون  الذين 
ــنــزيــل مــراكــبــهــم،  ــت ــقــيــام ب ــل ل
الفــــتـًـــا إلـــــى أنـــــه يــفــضــل هـــذه 
الــفــرضــة لــلــخــروج مــنــهــا إلــى 
البحر وممارسة هواية الصيد 
ولكنه يعاني في كل مرة من 
موقع التنزيل المحطم والذي 

يتسبب في إتالف مركبه.
تـــطـــويـــر  أن  ـــــــى  إل ولـــــفـــــت 
فــــرضــــة ســمــيــســمــة وتـــوفـــيـــر 
يتيح  المواقف  من  عــدد  أكبر 
الــمــجــال لــه ولــبــاقــي أصــحــاب 
الــمــراكــب مــن ســكــان منطقة 
ســمــيــســمــة وبــــاقــــي الــمــنــاطــق 
القريبة من منطقة سميسمة 
بدًال  لمراكبهم  موقف  إيجاد 
منازلهم  مقابل  إيقافها  مــن 
ويكونوا  الفضاء  األراضـــي  فــي 

عرضة لمخالفات البلدية.
 وقـــال راشـــد الــمــهــنــدي إنــه 
الرياضات  ممارسة  هــواة  من 
الــــبــــحــــريــــة وخـــــاصـــــة قــــيــــادة 
في  ويجد  المائية،  الــدراجــات 
فرضة سميسمة مالًذا مناسبًا 
في  سكنه  مــحــل  مــن  لقربها 
ويعتبر  الخريطيات،  منطقة 
أنـــهـــا مــــن الــــفــــرض الـــتـــي لــم 
حتى  التطوير  في  حقها  تأخذ 
اآلن، داعًيا الجهة المعنية إلى 
لتطوير  عاجل  مشروع  إطالق 
وقت  أسرع  في  الفرضة  هذه 
ممكن حتى  يتم وضعها ضمن 
خــريــطــة الــســيــاحــة الــبــحــريــة 
مكانًا  تكون  الوقت  نفس  وفي 
الصيد  مراكب  ألصحاب  آمنًا 
والنزهة على حد سواء. وأشار 
إلى أن مساحة رصيف فرضة 
أن  ويــمــكــن  ضيقة  سميسمة 
المركبات  إحدى  لوقوع  تؤدي 
ضرورة  إلى  داعًيا  المياه،  في 
الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال تــوســعــة في 
توفير  مع  ممكن  وقت  أقرب 
موقع لتنزيل المراكب وموقع 
آخر لتنزيل الدراجات البحرية 
وتــوفــيــر اإلنــــارة وغــيــرهــا من 

الخدمات األخرى.  الفرضة بحاجة للتطوير  الفرضة تفتقر لمواقف المراكب 

خالد المهنديمحمد الكواري

ـــر  ـــطـــوي ـــت ـــا يـــــد ال ـــه ـــصـــل ـــــدة الـــــتـــــي لـــــم ت ـــــوحـــــي  صـــــالـــــح مــــحــــمــــد: الــــفــــرضــــة ال

ــــرضــــات ــــف ـــع ال ـــي ـــم ـــج ـــــــــوة ب ـــــي آمـــــــن أس ــــر مـــــائ ــــم ــــن: م ــــم ــــرح ــــدال ــــب مـــحـــمـــد ع

ـــة ـــي ـــائ ـــم ـــــــــدراجـــــــــات ال ـــــمـــــراكـــــب وال ــــدي: مـــــواقـــــع لـــتـــنـــزيـــل ال ــــن ــــه ــــم راشـــــــــد ال

 إنزال الدراجات البحرية من أماكن غير مؤهلة

األراضـــــي  فـــي  تــنــتــشــر  ـ [:  الــــدوحــــة   
الفضاء الواقعة بمنطقة الهتمي الجديد العديد 
أصحابها  يتركها  التي  المهملة  الــقــوارب  مــن 
يتسبب  ما  وهــو  طويلة،  ألشهر  تحريك  دون 
ويجعلها  للمنطقة  الجمالي  الشكل  تشويه  في 
مكب  إلــى  محيطها  وتحول  للعابثين  عرضة 

للمخلفات.
وأكـــــــد عــــــدد مــــن أصــــحــــاب الــــــقــــــوارب أن 
مــديــنــة الـــدوحـــة ال يــتــوفــر بــهــا ســـوى مــوقــف 
من  الــرغــم  عــلــى  الشخصية  لــلــقــوارب  وحــيــد 
من  النوع  هذا  مالك  عدد  في  الكبيرة  الزيادة 
الوسائط البحرية بصورة كبيرة خالل السنوات 
الشباب  من  الكثير  توجه  بعد  الماضية  القليلة 
بشرائها  آخرون  وقيام  الصيد  مهنة  لممارسة 

للنزهة والذهاب إلى أعماق البحر واالستمتاع 

بالطبيعة الخالبة فيها.

وأشاروا إلى أن الحل األمثل يكمن في إنشاء 

أكبر عدد من مواقف القوارب أو توفير موقف 

خالله  من  ليستطيع  الــدوحــة  مدينة  في  بــري 

الــمــواطــنــون إيــقــاف مــراكــبــهــم فــيــهــا بــــدًال من 

الفضاء  األراضـــي  فــي  كبيرة  بــصــورة  انتشارها 

الواقعة بالمناطق السكنية.

مواقـف قــوارب وسط المناطق السكنيـة
بسبب قلة المواقف بالموانئ

محلياتمحليات١٢

األحد 3 صفر 1442هـ - 20 سبتمبر 2020م - العدد (14015)

سكان  من  عــدد  تساءل  ـ [:  الــدوحــة   
مناطق السيلية والمعراض وروضة أبا الحيران  
الذي  السيلية  طريق  تطوير  تأخر  أسباب  عن  
سوق  إلى  ويــؤدي  الوعب  لطريق  امتداداً  يعتبر 
السيلية المركزي وطريق المجد ، مؤكدين أن 
حتى  معيذر  نــادي  دوار  من  الممتدة  المسافة 
عاجل  لتطوير  بحاجة  السيلية  بـــروة  مساكن 
السائقين  من  الكبير  العدد  الستيعاب  وتوسعة 
إلى  للوصول  الطريق  هــذا  يستخدمون  الــذيــن 

مــنــاطــقــهــم الــســكــنــيــة واالنـــتـــقـــال إلـــى الـــشـــوارع 
المجاورة.

وقـــالـــوا إن الـــشـــارع تظهر فــيــه  الــكــثــيــر من 
الــتــشــقــقــات والـــحـــفـــر الـــتـــي تـــعـــرض ســـيـــارات 
مــســتــخــدمــيــه لــلــعــطــل والــــحــــوادث الــمــروريــة، 
في  تواجههم  الــتــي  الــعــديــدة  للمشاكل  إضــافــة 
ـــذروة بسبب الــزحــام الــمــروري على  أوقـــات ال
الطريق  توسعة  على  بالعمل  مطالبين  الشارع، 

وصيانته في أقرب وقت ممكن.

طريق السيلية ينتظر التطوير

تصوير تصوير - - شمير شمير 
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كتب - حسين أبوندا:

المحميات  ــــي  إدارتَ  ] شــاركــت 
الــطــبــيــعــيــة والـــنـــظـــافـــة الـــعـــامـــة، قــســم 
ــلــديــة  ــب ــــجــــزر بــــــــوزارة ال الـــشـــواطـــئ وال
والــبــيــئــة فــي حــمــلــٍة لــتــنــظــيــف الــفــشــوت 
الشمالّية  بالمناطق  الــواقــعــة  الــبــحــرّيــة 
ــة  ــّي ـــتـــي تـــزخـــر بـــالـــّشـــعـــاب الــمــرجــان وال
والـــكـــائـــنـــات الـــبـــحـــريـــة، شــمــلــت فــشــت 
الـــديـــبـــل وفـــشـــت الـــعـــريـــش، حـــيـــث تـــّم 
إزالــــة شــبــاك خــاصــة بــصــيــد الــروبــيــان 
عّدُة  وجودها  على  مّر  كنعد  ومنّصات 
وعدد  خشبية  سفينة  ومحرك  سنوات 
كــبــيــر مـــن األخـــشـــاب الـــخـــاّصـــة بــســفــن 

غارقة.
المسؤول  الكواري  علي  أحمد  وقال   
والمسؤول  الطبيعية  المحميات  بإدارة 
الــحــمــلــة  إن   ] لـــــ  الـــحـــمـــلـــة  عــــن 
الــمــحــمــيــات  إدارة  تــلــقــي  بــعــد  جـــــاءت 
الــطــبــيــعــيــة عـــدة بـــالغـــات بـــوجـــود عـــدٍد 
المالحة  على  تؤثر  التي  المخلفات  من 
الــبــحــريــة وحـــركـــة الـــمـــراكـــب، وتــشــكــل 
قامت  حيث  الصيادين،  على  خــطــورًة 
ـــى الـــــفـــــور بـــــإطـــــالق هــــــذه الــحــمــلــة  عـــل
الــعــامــة  الــنــظــافــة  إدارة  مـــع  بــالــتــعــاون 
االستعانُة  وتم  والجزر،  الشواطئ  قسم 
بـــعـــبـــارة مــخــصــصــة لـــرفـــع الــمــخــلــفــات 

البحر. عرض  من  الثقيلة 
تـــهـــدف  الـــحـــمـــلـــة  أن  إلــــــى  وأشــــــــار   
الكنعد  صيد  منصات  مــن  عــدد  إلزالــة 
مــــن فـــشـــت الـــديـــبـــل وبــــعــــض الـــشـــبـــاك 
كانت  التي  الروبيان  لصيد  المخصصة 
أنابيب  فــي  طويلة  ســنــوات  منذ  عالقًة 
الــمــيــاه الــعــذبــة الــواقــعــة ضــمــن حـــدود 
الــفــشــت، بــاإلضــافــة إلـــى إزالــــة مــحــرك 
ســفــيــنــة خــشــبــيــة مــــن فـــشـــت الــعــريــش 
حياة  على  خــطــورًة  تشكل  كانت  والتي 
مراكب  حركة  وتعيق  البحر  مــرتــادي 
األخشاب  مــن  مجموعة  وأيــًضــا  الصيد 
منذ  غارقًة  كانت  التي  بالسفن  الخاصة 

سنوات.  عدة 
وأشــــار إلـــى أّن حــمــلــة تــنــظــيــف عــدٍد 
مـــن الـــفـــشـــوت الـــواقـــعـــة فـــي الــمــنــاطــق 
ــــــــة جــمــيــع  ـــة مـــســـتـــمـــرة إلزال ـــّي ـــشـــمـــال ال
خالل  من  يتم  حيث  منها،  المخلفات 
وحفظ  رصدها  ُمتخصصين  موظفين 

بإزالتها. ذلك  بعد  للقيام  إحداثياتها 
وأوضح أن بعض المخلفات وخاصة 
تتطلب  البحرية  الــفــشــوت  فــي  الــواقــعــة 
بالعبارة  تعرف  رفع  معدات  استخدام 
مرفقة  بحرية  وسيطة  وهي  البحرية، 
برافعة قادرة على رفع مخلفات بوزن 
ــــك فـــهـــنـــاك بــعــض  ٩ أطــــنــــان، ومــــع ذل
بهذه  إزالــتــهــا  يــصــعــب  الــتــي  الــمــخــلــفــات 
الـــمـــعـــدة، وهــــو مـــا حــــدث أثـــنـــاء إزالــــة 
كانت  العريش  فشت  من  معدنية  بوية 

االستعانة  سيتّم  حيث  بالمياه،  مملوءة 
بإدارة أمن السواحل والحدود إلزالتها، 
حــيــث يــمــلــكــون طــفــاحــات يــتــم ربــطــهــا 
ومن  المياه  لقاع  ورفعها  األســفــل  مــن 
على  العمل  أو  الميناء  إلــى  سحبها  ثــم 
أجزاء  إلى  المعدنية  البوية  هذه  تقطيع 
من  ليكون  المياه  تحت  القطع  بمعدات 

اليابسة. إلى  ونقلها  حملها  السهل 
المخلفات  إزالة  عمليات  أّن  وأوضح 
الــــواقــــعــــة فــــي فـــشـــت الــــديــــبــــل وفـــشـــت 
ـــا طــويــًال  الـــعـــريـــش أخـــــذت مــنــهــم وقـــتً
ــثــقــيــلــة،  بـــســـبـــب نـــوعـــيـــة الـــمـــخـــلـــفـــات ال
المناسب  الوقت  اختيار  إلــى  باإلضافة 
لــحــالــة الــبــحــر، حــيــث يــجــب أن يــكــون 
العبارة  لتستطيع  عالًيا  المياه  منسوب 
الــدخــول إلــى مــواقــع اإلزالـــة، الفــتًــا إلى 

تتم  الــفــشــوت  فــي  النظافة  حــمــالت  أّن 
الشعاب  فــي  أضـــرار  أي  لتجّنب  بــحــذر 
الـــمـــرجـــانـــيـــة والـــكـــائـــنـــات الـــحـــيـــة الــتــي 

فيها. تعيش 
منطقة  هـــي  الــفــشــوت  أن  وأوضــــح   
وتتمّيز  البحر  أعــمــاق  فــي  تقع  ضحلة 

تعتبر  كما  المرجانية،  الشعاب  بانتشار 
بــيــئــة خــصــبــة تــعــيــش فــيــهــا األســـمـــاك 
الـــصـــغـــيـــرة لـــالحـــتـــمـــاء مــــن األســــمــــاك 
الـــكـــبـــيـــرة ومــــصــــدًرا مـــهـــًمـــا لــلــحــصــول 
حرص  وراء  السبب  وهــو  الــغــذاء،  على 
منع  عــلــى  الطبيعية  الــمــحــمــيــات  إدارة 
الفشوت،  في  بالشباك  صيد  أعمال  أي 
ويـــســـمـــح الـــصـــيـــد فــيــهــا بـــالـــصـــنـــارة أو 
ـــــا إلـــى  مــــســــدس الـــصـــيـــد فــــقــــط، الفـــــتً
مـــلـــتـــزمـــون  ــــاديــــن  الــــصــــّي مـــعـــظـــم  أّن 
إدارة  تــقــوم  مـــا  ونــــــادًرا  اإلجـــــراء  بــهــذا 
الــمــحــمــيــات الــطــبــيــعــّيــة بـــرصـــد شــبــاك 

البحرية. الفشوت  في  صيد 
الشمال  صافي  معظم  أّن  إلــى  ولفت 
الـــذي يــتــمــّيــز بــجــودتــه الــعــالــيــة مــصــدره 
فـــشـــت الـــديـــبـــل وبــــاقــــي الـــفـــشـــوت الــتــي 

ــا  تــزخــر بــهــا الــســواحــل الــشــمــالــيــة، داعــًي
الفشوت  على  للحفاظ  الصّيادين  جميع 
أن  يمكن  أعمال  أي  وتجّنب  البحرية، 

الفشوت. في  المرجانية  بالشعاب  تضّر 
الــفــشــوت  يـــمـــّيـــز  مـــا  أّن  ــــى  إل وأشــــــار 
فشت  أو  الــديــبــل  فــشــت  ســــواء  الــبــحــريــة 
الــعــريــش هـــو جــذبــهــا فـــئـــًة كــبــيــرًة من 
بالتواجد  يستمتعون  الذين  المتنزهين 
في المنطقة وممارسة بعض النشاطات 
ــبــحــريــة الـــتـــي ال تـــؤثـــر بــالــســلــب عــلــى  ال
ــيــة الـــتـــي تــعــيــش فــي  الـــشـــعـــاب الــمــرجــان

الفشوت.
 وقـــــال جـــابـــر درويــــــش مـــوظـــف فــي 
الــشــواطــئ  قــســم  الــعــامــة  الــنــظــافــة  إدارة 
الــحــمــلــة  فـــي  اإلدارة  دور  إّن  والـــجـــزر 
القادرة  العاملة  األيدي  توفير  في  ترّكز 
العالقة  المخلفات  إلزالـــة  الــغــوص  على 
توفير  عن  فضًال  البحرية،  الفشوت  في 
عــــبــــارة تـــحـــتـــوي عـــلـــى رافــــعــــة لــســحــب 
المخلفات الثقيلة التي تشّكل ضرًرا على 
أصحاب  على  وخــطــًرا  الفطرية  الحياة 
اإلدارة  مــوظــفــي  أن  مــعــتــبــًرا  الــمــراكــب، 
عــمــلــوا بــمــجــهــود مــضــاعــف خـــالل هــذه 

مضاعفة. جهوًدا  تطلبت  التي  الحملة 
لتنظيف  حملة  انــطــالق  عــن  وكــشــف 
جــمــيــع الــشــواطــئ الــشــمــالــيــة مــن شاطئ 
ـــــا ظــــلــــوف حـــتـــى شــــاطــــئ ســــلــــوى فــي  أب
 ٣ قرابة  وتستمّر  ديسمبر،  شهر  بداية 
جميع  بإزالة  العاملون  فيها  يقوم  أشهر 
الــمــخــلــفــات الــتــي تــصــل مــن الــبــحــر إلــى 
الــشــواطــئ، ويــتــم إزالــتــهــا بــشــكــل يـــدوّي 

دون استخدام معدات.
تــتــم  الـــتـــي  الـــحـــمـــلـــة  أّن  إلـــــى  ولـــفـــت 
الطبيعية  المحميات  إدارة  مع  بالتعاون 
ـــــة الــمــخــلــفــات الـــتـــي تُــعــيــق  تـــهـــدف إلزال
وتــشــكــل خــطــورًة عــلــى حــركــة الــمــراكــب 
الكثير  أّن  إلــى  الفتًا  البحرية،  والسفن 
بهذا  اإلدارة  إلــى  وصــلــت  الــشــكــاوى  مــن 
فورّي  بشكل  للعمل  دفعنا  ما  الخصوص 
لتنظيف المياه وتقديم كافة التسهيالت 
سالمتهم  عــلــى  وحــفــاًظــا  الــبــحــر  لــــرّواد 

مراكبهم. وسالمة 
 ولــفــت إلـــى انـــطـــالق حــمــلــة مــوازيــة 
المناطق  فــي  الــواقــعــة  الــجــزر  تستهدف 
وأم  ركــــــن،  جــــزيــــرة  مـــثـــل  الـــشـــمـــالـــيـــة 
المخلفات  أطنان  إزالة  تّم  حيث  تيس، 
البحر  رّواد  داعًيا  البحر،  من  القادمة 
الــمــتــنــزهــيــن  أو  الــصــيــاديــن  مـــن  ســــواء 
لـــالهـــتـــمـــام بــالــنــظــافــة وتـــجـــنـــب إلـــقـــاء 
الــمــخــلــفــات فـــي عــــرض الــبــحــر، نــظــًرا 
ـــهـــا تــســتــقــّر فـــي الـــعـــادة فـــي الــجــزر  ألّن
والــشــواطــئ، وهــو مــا يساهم فــي زيــادة 
بجهود  تقوم  التي  الـــوزارة  على  الــعــبء 
الــشــواطــئ  نــظــافــة  عــلــى  للحفاظ  كــبــيــرة 
تشكل  الـــتـــي  الــمــخــلــفــات  كـــافـــة  وإزالــــــة 

الفطرّية. الحياة  على  أضراًرا 

حملة لتنظيف الفشوت البحرية في العريش والديبل
أطلقتها المحميات الطبيعية بالتعاون مع الشواطئ والجزر بمشاركة 

 إزالة بقايا سفينة خشبية العبارة البحرية وهي تقوم بإزالة محرك السفينة الغارقة 

المراكب حركة  تعيق  ثقيلة  ومخلفات  صيد  شباك  إزالــة  الكواري:  أحمد 

المخلفات   مـــن  ــشــوت  ــف ال جــمــيــع  لتنظيف  مــســتــمــرة  معايير خاصة لحمالت نظافة الفشوت لتجنب اإلضرار بالشعاب المرجانيةالــحــمــلــة 

ــــــة الــمــخــلــفــات  ـــوص إلزال ـــغ ــى ال ــل ــة قــــــادرة ع ــل ــام ـــــٍد ع ــر أي ــي ــوف جـــابـــر درويـــــــش: ت
ــل ــب ــق ــم ـــر ال ـــب ـــســـم ـــة دي ـــي ـــال ـــم ـــش ــــئ ال ــــواط ــــش ـــع ال ـــة لــتــنــظــيــف جـــمـــي حـــمـــل

ــرة    ــة واألســماك الصغي ــة بالشــعاب المرجاني فشـــــوت الشــمــــال غنيـــ

 إزالة المخلفات من فشت الديبل

غواصون متخصصون للكشف عن مواقع المخلفات

أخشاب خاصة بإحدى السفن الخشبية الغارقة

ربط المخلفات قبل إزالتها عن طريق الرافعة

 

https://youtu.be/-GI-4r_8AQg
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فنون وثقافة

«ملهم».. برنامج لتأهيل صناع المحتوى المرئي
دشنه مركز شباب العزيزية بالتعاون مع مؤسسة «طموح»

ـــــاب ـــــب ـــــش ـــــال ب ــــــوض  ــــــه ــــــن ــــــل ل ـــــــة  ـــــــاف ـــــــق ـــــــث ال وزارة  جـــــــــهـــــــــود  يـــــــــدعـــــــــم  ــــــــبــــــــرنــــــــامــــــــج  ال
الدوحة - هيثم األشقر:

بالتعاون  العزيزية  شباب  مركز  دّشن 

المجتمعية  للتنمية  طــمــوح  مؤسسة  مــع 

«بــــرنــــامــــج الـــمـــلـــهـــم - صــــانــــع مــحــتــوى 

مــجــتــمــعــي»، وهـــــو بـــرنـــامـــج مــجــتــمــعــي 

تــنــافــســي يــســتــهــدف فــئــة الــشــبــاب، حيث 

من  مجموعة  وتدريب  إعــداد  على  يركز 

صـــّنـــاع الــمــحــتــوى عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 

إبداعية  مرئية  مــادة  لتقديم  االجتماعي 

فــــي مـــجـــال الـــعـــمـــل الــمــجــتــمــعــي، ويــتــم 

التدريبية  الــورش  من  بمجموعة  دعمهم 

وإرشـــــادهـــــم عـــن طـــريـــق الــمــســتــشــاريــن 

الــمــخــتــصــيــن ومــجــمــوعــة مـــن الــشــركــاء 

الملهمين في صناعة المحتوى، وتأهيلهم 

للمنافسة ليتم اختيار الفائز عبر التصويت 

مؤتمر  خالل  ذلك  جاء  التحكيم.  ولجنة 

الصالح  خالد  حضره  مشترك،  صحفي 

المدير التنفيذي لمركز شباب العزيزية، 

والــمــهــنــدس نــاصــر الــمــغــيــصــيــب الــمــديــر 

العبادي  ومحمد  طموح،  لمؤسسة  العام 

مدير البرنامج، والقائمون على البرنامج 

المؤتمر  خــالل  تــم  حيث  الجهتين،  مــن 

بين  مشترك  تنظيم  اتفاقية  على  التوقيع 

خالل  الــبــرنــامــج  سيقام  فيما  الجانبين. 

 ١٠ إلــى  الــجــاري  سبتمبر   ٢٦ مــن  الفترة 

أكتوبر المقبل.

وفي هذا السياق أّكد خالد الصالح على 
عبر  مــرئــي  محتوى  مــن  يــقــدم  مــا  تأثير 
في  المختلفة  االجتماعي  التواصل  وسائل 
الشباب،  واهتمامات  وفكر  عقل  تشكيل 
وتؤثر  الــعــام  الـــرأي  تقود  أصبحت  حيث 
فـــي اتـــخـــاذ الــكــثــيــر مـــن الــــقــــرارات ســـواء 
عــلــى الــمــســتــوى الــشــخــصــي أو الــمــســتــوى 
التعاون  هــذا  جــاء  لذلك  مضيفاً:  الــعــام.. 
أشكال  كافة  لتقديم  طموح  مؤسسة  مع 
حسب  «الملهم»  برنامج  لتنفيذ  الــدعــم 
توجيهات وزارة الثقافة والرياضة ممثلة 
دعم  بــضــرورة  الشبابية  الــشــؤون  بـــإدارة 
حيث  بهم،  للنهوض  الشبابية  المبادرات 
وإبــراز  الوطن  هذا  بناء  عاتقهم  على  يقع 

حضارته وثقافته بلغة العصر.

مـــــن جــــانــــبــــه قـــــــال الـــمـــغـــيـــصـــيـــب إن 

«الملهم» يعد أول برامج مؤسسة طموح 

بــعــد إطــــالق الـــرؤيـــة والــمــســمــى الــجــديــد، 

قائم  للمؤسسة  الجديد  التوجه  إن  حيث 

على مجاالت التنمية المجتمعية إلحداث 

التغيير اإليجابي والمستدام في المجتمع، 

وأيًضا لتقديم خدمات مجتمعية مبتكرة 

لتمكين  عــالــيــة  جــــودة  ذات  ومــســتــدامــة 

األفراد والمؤسسات المجتمعية. وأضاف: 

توطيد  على  الجديد  توجهنا  في  نحرص 

المجتمعية  الــمــؤســســات  مـــع  الـــعـــالقـــات 

وتقوم شراكتنا مع مركز شباب العزيزية 

على التعاون بالتنظيم المشترك في هذا 

إن  العبادي  محمد  قال  بــدوره  البرنامج. 

التسجيل ال يزال متاًحا في البرنامج لحين 

يقوم  البرنامج  أن  مؤكًدا  العدد،  اكتمال 

المتخصصين  المدربين  مــن  عــدد  عليه 

سيشارك  حيث  الــخــبــرات،  أصــحــاب  مــن 

من  ومحكًما  ومستشاًرا  مــدربًــا   ١٦ فيه 

دولة قطر والكويت وعمان واألردن من 

المحتوى،  صناعة  فــي  الخبرة  أصــحــاب 

 ٥٠ مــن  أكثر  هناك  يكون  أن  نتوقع  كما 

جلسة استشارية فردية مع المشاركين.

وإعــداد  تدريب  إلــى  البرنامج  ويهدف 

صناعة  فـــي  قــطــر  مـــن  وشـــابـــة  شـــابـًــا   ٥٠

يساهم  إيجابي  مجتمعي  مرئي  محتوى 

نشره  على  والــقــدرة  المجتمع  خدمة  في 

البرنامج  يضم  أن  على  الصحيح  بالشكل 

مــشــاركــيــن مــن داخــــل دولــــة قــطــر ومــن 

محتوى   ٥٠ صناعة  عن  فضالً  خارجها، 

ــا مــجــتــمــعــًيــا مـــن قــبــل الــمــشــاركــيــن  مــرئــًي

ـــخـــدم الــمــجــتــمــع ونــــشــــره فــــي وســـائـــل  ي

«يوتيوب،  المرئية  االجتماعي  الــتــواصــل 

إنستجرام، تويتر»، باإلضافة إلى إشراك 

مستشارين  و٥  مدربين   ٥ عن  يقل  ال  ما 

فـــي مـــجـــال صــنــاعــة الــمــحــتــوى الــمــرئــي 

لخدمة المجتمع. ومن ضمن المخرجات 

المستهدفة لهذا البرنامج إشراك عدد ما 

إثــراء  فــي  مختلفة  جــهــات   ٥ عــن  يقل  ال 

وتبني  وتحفيز  لدعم  كشركاء  البرنامج 

المحتوى،  صــنــاعــة  فــي  الــشــبــاب  مــواهــب 

للتواصل  منصات   ٣ توظيف  جــانــب  إلــى 

ونشر  لدعم  البرنامج  خــالل  االجتماعي 

محتوى  ونشر  إعــداد  في  الشباب  قــدرات 

مـــرئـــي مــجــتــمــعــي. وقـــــد تــــم فـــتـــح بـــاب 

الــمــشــاركــة لــألفــراد والــمــجــمــوعــات لعدد 

استمارة  تعبئة  طــريــق  عــن  شخص   ١٠٠

الــتــســجــيــل إلـــكـــتـــرونـــًيـــا، عــلــى أن تــكــون 

اعتماد  قبل  بُعد  عن  المشاركين  مقابلة 

المشاركين  تــوزيــع  يتم  كما  مشاركتهم، 

المستشارين،  ثم  ومن  المجموعات  على 

المنافسة  بــشــروط  كذلك  تعريفهم  يتم 

من  مجموعة  تقديم  التقييم،  ومعايير 

صناعة  فــي  مــهــاراتــهــم  لصقل  الـــــدورات 

المرئية  الـــمـــواد  تــعــرض  كــمــا  الــمــحــتــوى، 

على لجنة التحكيم لتقييمها، يتم اختيار 

الفائز ونشر محتواه على وسائل التواصل 

االجتماعي.

محمد العبادي

الــدوحــة - [: نــّظــم متحف 

معرًضا  قطر  نورثويسترن  جامعة 

بــعــنــوان «خــبــر عــاجــل - كــيــف غّير 

الـــهـــاتـــف الــــذكــــّي وجــــه الــصــحــافــة» 

والذي يسلط الضوء على الدور الذي 

ربط  في  الجّوالة  التكنولوجيا  تلعبه 

حيث  والمهنّية،  الشخصّية  حياتنا 

تــشــّرع أمــامــنــا أبـــــواب عــالــٍم يزخر 

والمضّللة،  الّصحيحة  بالمعلومات 

بما في ذلك مقاطع الفيديو المزّيفة 

(الــديــب فــيــك) وصــحــافــة الــمــواطــن 

واآلراء اّلتي يتّم تصويرها كحقائق. 

ونتيجًة لذلك، أعادت هذه األجهزة 

رسم معالم مهنة الّصحافة، وجعلَت 

من الجمهور العبًا أساسًيا في عملّية 

صياغة األخبار. ويستخدم المعرض 

الذي  اإلعالمي  المحتوى  من  أمثلًة 

تّم التقاطه ومشاركته عبر الهواتف 

الذكّية وأثار ضّجًة حول العالم - 

بما في ذلك حادثة قتل جورج 

فــلــويــد وانـــتـــشـــار وبـــــاء كــورونــا 

وتــقــاريــر الــمــواطــنــيــن الــســوريــيــن 

عــن الــحــرب األهــلــّيــة اّلــتــي تعصف 

ببالدهم. وتعليًقا على المعرض قال 

التنفيذي  ورئيسها  الجامعة  عميد 

مـــــروان الـــكـــريـــدي: يـــقـــّدم مجلس 

اإلعـــــالم فـــي نــورثــويــســتــرن قــطــر - 

في  الوحيد  الجامعي  المتحف  وهــو 

األكاديمّية  للبرامج  إطـــاًرا   - الــدولــة 

كلّيات  مــن  وبصفتنا  الجامعة.  فــي 

الــصــحــافــة الـــــرائـــــدة عــلــى مــســتــوى 

الذي  المعرض  بهذا  نفتخر  العالم، 

الجانب  بين  الوثيقة  الــروابــط  يعّزز 

ويــــزّود  العملي  والــجــانــب  الــنــظــري 

أعـــضـــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس والــطــالب 

بــــاألدوات والــمــوارد اّلــتــي تساعدهم 

على تحّري وسائل اإلعالم اإلخبارّية 

بــــدّقــــة قــــــّل نـــظـــيـــرهـــا. ويــتــضــّمــن 

المعرض عدًدا من األجهزة الجّوالة 

الــمــتــنــّوعــة، كــــأّول هــاتــف جــــّوال في 

الــتــاريــخ وأّول هــاتــف جــــّوال مـــزّود 

يشاركوا  أن  للزّوار  ويمكن  بكاميرا. 

في الدراسات االستقصائّية التفاعلّية 

حــول  الــجــمــهــور  آراء  تــســّجــل  ـــتـــي  اّل

واســتــخــدام  الــمــزّيــفــة  األخــبــار  تأثير 

الــذي  والــــدور  الــجــّوالــة  التكنولوجيا 

تلعبه مواقع التواصل االجتماعي في 

التأثير على اإلصالحات المجتمعّية، 

تقريًرا  يتصّفحوا  أن  يمكنهم  كما 

مــن الــبــيــانــات الــمــصــّورة حــول نسب 

التواصل  لمواقع  العالمي  االستخدام 

االجــتــمــاعــي والــتــكــنــولــوجــيــا الــجــّوالــة 

مصّنفًة بحسب الّدولة. وإلى جانب 

اإلعـــالم  مجلس  يــنــّظــم  الــمــعــارض، 

سلسلًة من البرامج والنقاشات التي 

تـــرّكـــز عــلــى إحـــــداث الــتــغــيــيــر - من 

مكّبرات الّصوت الذكّية إلى التثقيف 

اإلعــــالمــــي. ويــســتــضــيــف الــمــعــرض 

في  األّول  الــبــاحــث  أكــتــوبــر   ١٣ فــي 

مــعــهــد رويـــتـــرز لـــدراســـة الــّصــحــافــة 

نــيــك نــيــومــان الــــذي ســيــتــطــّرق إلــى 

تطرحها  التي  والــفــرص  التحديات 

مكّبرات الصوت الذكّية كـ «أليكسا» 

و»غـــوغـــل هـــــوم» لــوســائــل اإلعــــالم 

سا  مؤسِّ سيتحّدث  بينما  اإلخبارّية، 

منّصة «هاشتاغ آور ستوريز» سمّية 

ويــوســف عــمــر فــي ٢٠ أكــتــوبــر عن 

ودورهــا  االجتماعي  التواصل  مواقع 

المحوري في تغيير وجه الصحافة. 

مدير  سيتحّدث  نوفمبر،   ١٠ وفــي 

في  االستقصائّية  الصحافة  وحـــدة 

شبكة الجزيرة اإلعالمّية فيل ريس 

عـــن أهــمــّيــة الــســيــطــرة عــلــى جهود 

التثقيف اإلعالمي.

«خبر عاجل» يستطلع تأثير التكنولوجيا على الصحافة
معرض ينظمه «مجلس اإلعالم» بجامعة نورثويسترن «العشق والبلوى» على أنغام العود

صفحته  عبر  الكبيسي  فهد  الفنان  قــّدم   :]  - الدوحة 
الرسمية على إنستجرام أداًء غنائًيا آلخر أعماله الفنية «العشق 
حمد  الشاعر  كلمات  من  واألغنية  العود،  أنغام  على  والبلوى» 
البريدي، والملحن عبداهللا المناعي، والموزع الموسيقي مهند 
كبيًرا  تفاعًال  الكبيسي  قّدمه  الذي  المميز  األداء  وشهد  سيف. 
من  المميز  الشكل  بهذا  إعجابه  أبدى  الذي  الجمهور  قبل  من 
عبر  جــمــهــوره  مــع  التفاعل  على  الكبيسي  ويــحــرص  األغــنــيــة، 
عن  المستمعين  رضـــا  مـــدى  الســتــكــشــاف  الــرقــمــيــة،  منصاته 
عبر  لمتابعيه  الدعوة  وّجه  قد  الكبيسي  وكان  أعماله،  أحدث 
الجديدة،  األغنية  من  المفضلة  مقاطعهم  الختيار  إنستجرام 
وحققت  التعليقات.  خالل  من  أو  صفحاتهم  عبر  ومشاركتها 
األغنية منذ طرحها عبر يوتيوب في أغسطس الماضي نجاًحا 
مشاهدة.  مليون   ٢ الـ  حاجز  تجاوز  من  اقتربت  حيث  كبيًرا، 
والكلمات  األغنيات  سماع  على  الكبيسي  من  الجمهور  واعتاد 
ما  فدائًما  المختلفة،  وطريقته  وذوقــه  أسلوبه  عن  تعبر  التي 
واألفكار  الجديدة  والكلمات  بالمفاجآت  مليئًا  جديده  يكون 
المختلفة، وهو األسلوب الذي اشتهر به فهد وحقق شهرته عن 

ويجتهد  كثيًرا  يفكر  طريقه، 
لــــيــــخــــرج فـــــي الـــنـــهـــايـــة 

يستحق  مــمــيــز  بــعــمــل 
إشادة الجمهور وينال 

رضاه.

لــيــنــا  الـــمـــذيـــعـــة  تـــحـــل   :]  - الـــــدوحـــــة 
ساعة  بــرنــامــج «نــصــف  عــلــى  ضيفة  قــيــشــاوي 

فيسبوك  مــوقــع  عــلــى  الــلــيــلــة  مــــع» 
التابع لمعهد الجزيرة لإلعالم، 

سماء  وتقدمه  تعده  والــذي 
البرنامج  ويبث  الصعبي. 
عــــبــــر خـــــدمـــــة الــــاليــــف 
فـــــي الــــســــاعــــة الـــثـــامـــنـــة 
مكة  بتوقيت  والــنــصــف 
الـــمـــكـــرمـــة. وقـــيـــشـــاوي 

تقدم  فلسطينية  إعالمية 
ـــامـــج «هـــــــذا الـــصـــبـــاح»  ـــرن ب

عــلــى شــاشــة الــجــزيــرة. ولــدت 
بلدة  من  األصــل  فلسطيني  ألب  لينا 

ذات  وأم  سلفيت،  محافظة  فــي  حــارس  كفل 
أصــول روســيــة. وتُــعــّد واحــدة من اإلعالميات 
بسبب  وذلك  للجمهور؛  كبير  بشكل  المحببات 

ونفسها،  بأزيائها  الكبير  واهتمامها  حضورها 
ــت عــرًضــا مــن قــنــاة الجزيرة  وبــعــد فــتــرة تــلــَقّ
لتُكمل مسيرة عملها معهم، فكانت 
على  األحــيــان  بعض  في  تقوم 
الصباحية  الــبــرامــج  تقديم 
الــــتــــي تـــســـتـــضـــيـــف فــيــهــا 
بـــعـــض الـــفـــنـــانـــيـــن وقـــد 
القــت نــجــاًحــا كــبــيــًرا في 
البرنامج  وعن  مجالها، 
تــقــول اإلعـــالمـــيـــة ســمــاء 
ــــي، مــــــن خــــالل  ــــصــــعــــب ال
الـــــبـــــرنـــــامـــــج نـــــهـــــدف إلــــى 
استضافة عدد من نجوم شاشة 
وخبرائه  المعهد  ومدربي  الجزيرة 
وتفاصيل  الشخصية  تجاربهم  عــن  للحديث 
مسيرتهم المهنية التي قد ال يعرفها الكثيرون 

عنهم.

لينا قيشاوي ضيفة «نصف ساعة مع»
بــرنــامــج  يـــواصـــل   :]  - الـــدوحـــة 

صوت  إذاعة  على  يُبث  الذي  بُعد»  «عن 

الـــخـــلـــيـــج طـــــرح مـــواضـــيـــعـــه الـــمـــمـــيـــزة، 

حــيــث تــنــاول ســبــل الــعــنــايــة بــالــفــم، أهــم 

طــــرق حــمــايــة األســــنــــان وعـــلـــى رأســهــا 

الــمــراجــعــة الـــدوريـــة لــطــبــيــب األســـنـــان. 

وفـــي هـــذا الــســيــاق أّكــــد الــدكــتــور طــارق 

عـــمـــار، عــلــى ضــــرورة الــمــحــافــظــة على 

األســــنــــان الــلــبــنــيــة مــنــذ الـــصـــغـــر، نــظــراً 

لـــــدورهـــــا فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى بــقــاء 

وصحي،  سليم  بشكل  الــدائــمــة  األســنــان 

تبدأ  الطفل  بأسنان  العناية  أن  مضيًفا 

وذلــك  الحمل،  فــتــرة  أثــنــاء  تكوينه  منذ 

مــن خـــالل الــعــنــايــة بــالــعــنــاصــر الــغــذائــيــة 

الفترة  فــي  األم  تتناولها  أن  يجب  التي 

وخالل  الطفل.  أسنان  فيها  تتشكل  التي 

األســــبــــوع نـــاقـــش الـــبـــرنـــامـــج عــــــدًدا مــن 

الحسنة،  كالمعاملة  المنوعة  المواضيع 

على  المحافظة  كيفية  الحياة،  دروس 

 ، النفس  عن  الترويح  االبتسامة،  لغتنا، 

إلى  الــوصــول  السلبية،  الطاقة  أصــحــاب 

يُذكر  وغيرها.  اليوميات  تدوين  القمة، 

كل  وتــقــديــم  إعـــــداد  مـــن  ــبــرنــامــج  ال أن 

مــن رجــاء ســلــمــان، نعمة ريــاض مــروة 

تنسيق   ، الـــعـــبـــداهللا  وعـــبـــداهللا  الــصــالــح 

عبيد  راشــد  تنفيذ  الــزامــل،  مها  اإلعـــداد 

عام  وإشراف   ، السعدي  جاسم  تنسيق   ،

المنصوري. سالم 

«عن بُعد» يطرح قضايا متنوعة
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رضاه.
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أنتجت   :]  - الــدوحــة 
ـــــجـــــزيـــــرة بـــلـــقـــان»  قــــنــــاة «ال
 Core) شــركــة مـــع  بــالــتــعــاون 
جــديــًدا  ــا  وثــائــقــيًّ فــيــلــًمــا   (Dox
بـــعـــنـــوان «عـــمـــلـــيـــة ســنــجــق»، 
األقلية  عانته  ما  يجّسد  والذي 
الــمــســلــمــة فـــي اإلقــلــيــم الــواقــع 
ـــا بــيــن صــربــيــا والــجــبــل  حـــالـــيًّ
وتعذيب  تهجير  مــن  األســـود، 
ونفي وظلم واضطهاد، تزامنًا 
البوسنية  الحرب  استمرار  مع 
في تسعينيات القرن الماضي. 
الذي  الجانب  الفيلم  ويتناول 
والصحف  اإلعـــالم  يظهره  لــم 
ــتــهــاكــات ضد  أثـــنـــاء وقــــوع االن
في  المسلمة  الــبــوشــنــاق  أقلية 
ــيــم ســنــجــق. كــمــا يــتــطــرق  إقــل
 «Lim – أيًضا إلى عملية «ليم
الـــتـــي اعــتــقــلــت فــيــهــا الـــقـــوات 
مــن  عـــــضـــــًوا   ٢٥ الــــصــــربــــيــــة، 
الديمقراطي»  العمل  «حــزب 
 ،١٩٩٣ مايو  خالل  سنجق  في 

ومــــن ثـــم اعـــتـــقـــال ٢١ كـــــادًرا 
آخــــر مـــن الـــحـــزب نــفــســه في 
الــجــبــل األســـــــود. حــيــث كــانــت 
هـــذه الــعــمــلــيــات واالعــتــقــاالت 
مسبًقا»،  معّدة  بمثابة «خطة 
حـــيـــث تــــعــــرض الــمــعــتــقــلــون 
لعمليات  عملية «ليم»،  خالل 

تــــعــــذيــــب كــــبــــيــــرة مــــــن قــبــل 
الــشــرطــة الــصــربــيــة، اضــطــروا 
مــعــهــا فــي الــنــهــايــة لــالعــتــراف 

بجرائم وتهم لم يرتكبوها.
ونــقــل «ريــلــجــيــج» مــخــرج 
مسلمي  أحـــد  قــصــة  الــفــيــلــم، 
ــدعــى «إبــراهــيــم  الــبــوشــنــاق ويُ

األخــيــر  أن  مــبــيــنًــا  جــيــكــيــج»، 
كـــــان مــــن بـــيـــن الــمــعــتــقــلــيــن 
فـــي إطـــــار عــمــلــيــات «لـــيـــم»، 
ونصف  عامين  لمدة  وُسجن 
الـــــعـــــام. حـــيـــث وجــــهــــت إلــيــه 
قنص  لعملية  التحضير  تهمة 
في  الــمــثــيــر  أن  إال  مــســلــحــة، 

األمـــر أن الــشــخــص الــمــذكــور 
٢٠ عاًما. كفيف منذ 

وبــــهــــذا الـــخـــصـــوص، تــوقــع 
الفيلم  يــواجــه  أن  «ريــلــجــيــج» 
سلبية  أفــعــال  ردود  الــوثــائــقــي 
فـــي كـــّل مـــن صــربــيــا والــجــبــل 
جــمــيــع  أن  ـــا  مـــبـــيـــنً األســــــــــود، 

إقليم  فــي  المرتكبة  الــجــرائــم 
ســـنـــجـــق، لـــــم تــــعــــرض أمـــــام 
الـــمـــحـــاكـــم الــــدولــــيــــة. وشــــدد 
أيًضا على أنه في الوقت الذي 
بــقــي فــيــه الــعــديــد مــن جــرائــم 
البوسنة  في  المرتكبة  الحرب 
فإنه  عقاب،  دون  والهرسك، 

ال يــتــم كــذلــك االعـــتـــراف بــأي 
إقليم  في  الحرب  ضحايا  من 
ســـنـــجـــق. ومـــــن الــمــنــتــظــر أن 
يُعرض فيلم «عملية سنجق» 
الثالثة  النسخة  فعاليات  خالل 
من «مهرجان الجزيرة بلقان 
لــــألفــــالم الـــوثـــائـــقـــيـــة»، الــــذي 

ترعاه إعالمًيا وكالة األناضول.
ويــــــــعــــــــرض الـــــمـــــهـــــرجـــــان 
الــمــذكــور ١٨ فــيــلــًمــا وثــائــقــًيــا، 
الــمــســابــقــة  داخـــــــل  مـــنـــهـــا   ١٠
الــرســمــيــة، ومـــن بــيــن األفـــالم 
المشاركة ٦ ذات صفة دولية، 
ــتــاج  إن مـــن  و٤  إقــلــيــمــيــة،  و٨ 
الــبــوســنــة والــهــرســك. ويــهــدف 
الكّتاب  تشجيع  إلى  المهرجان 
واألفالم الوثائقية التي تتعامل 
مـــــع الــــظــــواهــــر االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
مــــــن خـــــــالل الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
الــقــيــم اإلنــســانــيــة الــعــالــمــيــة، إذ 
معدة  وثائقية  أفالًما  يتضمن 
لــلــبــث الــتــلــفــزيــونــي. ويــســتــمــر 
أيــام  خمسة  لــمــدة  المهرجان 
سبتمبر/ أيلول  و١٥   ١١ بــيــن 
األفالم  تتناول  حيث  الجاري، 
الــــمــــشــــاركــــة فـــيـــه عـــــــــدًدا مــن 
من  العالمية  اإلنسانية  القضايا 
ســـوريـــا وفــلــســطــيــن والــفــلــبــيــن 

وصوًال إلى المكسيك.

فــي  انـــطـــلـــق  ب:  ف  أ   - بــــاريــــس 
مــعــهــد الــعــالــم الــعــربــي فــي بــاريــس، 
يضم  الــذي  العالم»  «ألــوان  معرض 
تهدف  معاصرين،  لفنانين  أعــمــاًال 
إلـــــى تــشــكــيــل مــــا ســـُيـــعـــرف بــاســم 
«مــتــحــف فــلــســطــيــن الــوطــنــي»، في 
مــعــهــد الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، والــمــكــلــف 
بــالــحــفــاظ عــلــى هـــذه الــمــجــمــوعــات 
الـــمـــعـــرض  ويـــــزخـــــر   .٢٠١٥ مـــنـــذ 
التعبير  أشكال  مختلف  من  بأعمال 
الــفــنــي بــمــا يــشــمــل الــرســم والــفــنــون 
ـــحـــضـــريـــة والــــتــــصــــويــــر والـــنـــحـــت  ال
والقصص المصورة. ويعد هذا ثالث 
معرض ينظمه معهد العالم العربي 
بــاالعــتــمــاد عــلــى مــجــمــوعــاتــه الــتــي 

٤٠٠ قــطــعــة واآلخـــذة  تــضــم حــوالــي 
التوسع. في 

وقـــد انــطــلــق هـــذا الـــمـــشـــروع من 
شــراكــة جـــرى الــتــوقــيــع عــلــيــهــا سنة 
الفرنسي  الثقافة  وزيــر  بين   ٢٠١٥
األســبــق جـــاك النـــغ رئــيــس الــمــعــهــد، 
منظمة  لــدى  الفلسطيني  والسفير 
الـــيـــونـــســـكـــو الــــيــــاس صــنــبــر صــاحــب 
تشكيل  إلى  الرامي  المشروع  فكرة 
«متحف وطني فلسطيني». وتحمل 
الخمسين  األعــمــال  مــن  قــطــعــة  كـــّل 
ضمن  بأنها  تفيد  عبارة  المعروضة 
الوطني  فلسطين  متحف  «مجموعة 

والمعاصر». الحديث  للفن 
النغ  جاك  المعهد  رئيس  وأوضــح 

أن هذا الحدث يُعد متحًفا فلسطينيًّا 
فــــي الـــمـــنـــفـــى، والـــــــذي تـــشـــّكـــل مــن 
مختلفة  بــلــدان  مــن  فــنــانــيــن  هــبــات 
مبديًا  سنوات،  ثالث  منذ  نستضيفه 
المجموعة  هــذه  تجد  أن  فــي  أمــلــه 
مشيد  متحف  في  لها  «مكانًا  يوًما 

القدس». في  خصيًصا 
الفرنسي  الكاتب  قــال  جانبه  من 
لــــــــــوران غـــــوديـــــه الــــحــــائــــز جــــائــــزة 
 ،٢٠٠٤ ســـنـــة  األدبــــيــــة  «غـــونـــكـــور» 
في  األعــمــال  باختيار  المكلف  وهــو 
بينيون  إرنست  الفنان  مع  المعرض 
على  تــقــوم  بــادرتــنــا  أن  بما  إرنــســت، 
الفلسطيني،  للجمهور  أعــمــال  منح 
ــونــة؟ إذ  لـــَم ال نــمــدهــم بــأعــمــال مــل

مباشرة  التفكير  في  يتمثل  فخ  ثمة 
فــي أمـــور لــهــا طــابــع قــاس باألبيض 
واألســـــــــــود عــــنــــدمــــا يـــتـــعـــلـــق األمـــــر 

لفلسطينيين. با
مــــن جـــهـــة أخــــــرى يـــقـــدم مــعــهــد 
ــــعــــربــــي مـــــعـــــرض صــــور  ــــم ال ــــعــــال ال
بعنوان  عــرب  لفنانين  وفيديوهات 
«ذاكـــــرة مــشــتــركــة»، وهـــي أعــمــال 
اخـــتـــارهـــا الــمــعــهــد مـــن الــمــجــمــوعــة 
الجمع  هـــاوي  وهبها  الــتــي  الكبيرة 
ـــود لـــيـــمـــان. ويــســتــمــر  الـــلـــبـــنـــانـــي كـــل
ـــــوان  الـــحـــدث الـــفـــنـــي الــــمــــزدوج «أل
الـــعـــالـــم» و«ذاكــــــرة مــشــتــركــة» في 
ــعــالــم الــعــربــي فـــي بــاريــس  مــعــهــد ال

المقبل. ديسمبر   ٢٠ حتى 

«عملية سنجق» يجّسد معاناة مسلمي البوشناق

معهد العالم العربي ينظم معرض «ألوان العالم»

Core Dox أنتجته قناة الجزيرة بلقان بالتعاون مع

يقدم أعماًال مخصصة لـ «متحف فلسطين الوطني»

ــــة ــــي ــــق ــــائ ــــوث ـــــــالم ال ـــــــألف ـــــقـــــان ل ـــــل ــــــرة ب ــــــزي ــــــج ـــــات مــــــهــــــرجــــــان ال ـــــي ــــم ضـــــمـــــن فـــــعـــــال ــــل ــــي ــــف ـــــــــرض ال ع

معهد  يــنــظــم   :] الدوحة- 
الجزيرة  «منتدى  لإلعالم  الجزيرة 
لــلــصــحــافــة الــعــلــمــيــة» عــبــر اإلنــتــرنــت 
 ٢٠-٢١ واالثـــــنـــــيـــــن  األحـــــــــد  يـــــومـــــي 
ســبــتــمــبــر الـــــجـــــاري، والـــــــذي يــهــدف 
موضوع  حــول  لــتــراكــم  التأسيس  إلــى 
العربي.  العالم  في  العلمية  الصحافة 
لمعهد  تراكما  ليتوج  المنتدى  ويأتي 
تأثير  واكب  حيث  لإلعالم،  الجزيرة 
الممارسة  على  كورونا  جائحة  انتشار 
الصحفية عبر مقاالت توثق التجارب 
الــعــمــلــيــة، وحــــــوارات مــبــاشــرة، فيما 
مــن   ١٨ الـــــــ  الـــــعـــــدد  مـــلـــف  خـــصـــص 
الصحافة  لموضوع  الصحافة  مجلة 
الــعــلــمــيــة، ويــســتــعــد قـــريـــبًـــا إلصــــدار 
مدير  وقــال  العلمية.  الصحافة  دليل 
معهد الجزيرة لإلعالم األستاذ منير 
تتصدر  نــــت»:  الــدائــمــي «لــلــجــزيــرة 
األحــــــداث الــســيــاســة نـــشـــرات األخــبــار 
فيما  الرقمية،  والمنصات  الرئيسية 
تغيب األخبار العلمية، ربما ال يحظى 
التي  األهمية  بنفس  العلمي  الصحفي 
يــحــظــى بــهــا الــصــحــفــي الــمــتــخــصــص 
وباء  أزمــة  أن  بيد  السياسي،  بالشأن 
في  النظر  إعــادة  على  حملتنا  كورونا 

الصحفي.  وتــعــريــف  الــخــبــر  تــعــريــف 
ملحة  الــحــاجــة  أن  وجــدنــا  وأضــــاف: 
العلمية  للصحافة  االعــتــبــار  إلعــــادة 
عــلــى مــســتــوى الــثــقــافــة والــمــحــتــوى 
منطقتنا،  فــي  والــنــقــاش  والممارسة 
أعــتــقــد أن الــثــقــة غــائــبــة بــيــن الــعــلــم 
االثنين  وبين  وجهة،  من  والصحافة 
والــجــمــهــور مــن جهة أخـــرى، وهــذه 
فرصة من خالل المنتدى للمساهمة 
المنطقة  في  تبذل  كبيرة  جهود  مع 
واستعادة  العلمية  الصحافة  لتطوير 
المنتدى  ويناقش  الجمهور.  مع  الثقة 
محاور مختلفة، حيث يقارب الدكتور 

عصام حجي، رائد الفضاء المصري، 
بينما  والعلوم،  الصحافة  بين  العالقة 
يتناول مجدي سعيد، المحرر العلمي 
الصحفي  مــواصــفــات  نـــت،  لــلــجــزيــرة 
آخــر،  محور  وفــي  وأدواتــــه.  العلمي، 
مهندس  الــمــخــتــاري،  نجيب  يــنــاقــش 
ومـــنـــتـــج مــــحــــتــــوى، تـــيـــمـــة تــبــســيــط 
بين  والوساطة  العلمية  المصطلحات 
الــجــمــهــور والــعــلــمــاء، فــيــمــا تخصص 
األول،  الـــيـــوم  مـــن  الـــرابـــعـــة  الــجــلــســة 
ـــدقـــة في  لــرصــد آلـــيـــات الــتــحــقــق وال
سيديرها  والــتــي  العلمية،  الــمــصــادر 
عــلــي شـــهـــاب، مــعــد دلــيــل الــصــحــافــة 

الــعــلــمــيــة لــمــعــهــد الــجــزيــرة لــإلعــالم. 
وتسلط مالك مكي، باحثة في سلك 
الـــدكـــتـــوراه، فـــي الــجــلــســة الــخــامــســة، 
العلمية  الصحافة  تجربة  على  الضوء 
فـــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي وإمـــكـــانـــيـــات 
فيروس  تفشي  مع  خاصة  تطوراتها 
كوفيد-١٩. ويقدم المنتدى في اليوم 
تتعلق  عــمــلــيــتــيــن،  ورشـــتـــيـــن  الـــثـــانـــي 
األولـــــى بــتــوظــيــف صــحــافــة الــبــيــانــات 
فـــي الــقــصــص الــعــلــمــيــة، ســتــؤطــرهــا 
أســـتـــاذة  الــكــعــلــي،  أروى  ـــورة  ـــدكـــت ال
الصحافة  بمعهد  الــبــيــانــات  صــحــافــة 
يؤطر  بينما  بتونس،  اإلخــبــار  وعــلــوم 
محمد أحداد، الصحفي االستقصائي 
حول  الثانية  الورشة  الجزيرة  بمعهد 
الــصــحــافــة االســتــقــصــائــيــة الــعــلــمــيــة. 
لمعهد  تراكًما  ليتوج  المنتدى  ويأتي 
تأثير  واكب  حيث  لإلعالم،  الجزيرة 
الممارسة  على  كورونا  جائحة  انتشار 
الصحفية عبر مقاالت توثق للتجارب 
الــعــمــلــيــة، وحــــــوارات مــبــاشــرة، فيما 
ــعــدد ١٨ مــن مجلة  خــصــص مــلــف ال
الصحافة لموضوع الصحافة العلمية، 
ويستعد قريبًا إلصدار دليل الصحافة 

العلمية.

انطالق منتدى الجزيرة للصحافة العلمية.. اليوم
في ظل تداعيات أزمة جائحة كورونا

ـــة ـــصـــحـــاف ـــــــــادة الـــثـــقـــة بـــيـــن الـــعـــلـــم وال ـــســـعـــى إلع ـــــمـــــي: ن ـــــدائ ال

منتدى الجزيرة للصحافة العلمية

في محاضرة بمكتبة قطر الوطنية

فــي  الـــيـــوم  تـــتـــواصـــل   :]  - الـــدوحـــة 
الــرابــعــة  الــمــحــاضــرة  الــوطــنــيــة  قــطــر  مكتبة 
قراءات  تقدم  التي  الجلسات  سلسلة  ضمن 
لــمــجــمــوعــة مـــن الــمــخــطــوطــات الــتــاريــخــيــة 
الــــنــــادرة الــمــحــفــوظــة فـــي الــمــكــتــبــة. وهــي 
وضيوف  المخطوطات  أخصائي  مع  لقاءات 
مــحــاضــريــن، تــتــيــح لــلــمــشــتــغــلــيــن بــالــتــاريــخ 
على  ف  ــتــعــرُّ ال فــرصــة  ولــمــحــبــيــه  والـــتـــراث 
مخطوطات  نفائس  من  الثرية  المجموعة 
الــمــكــتــبــة الــتــراثــيــة، إضـــافـــة إلـــى خــدمــاتــهــا 

والرقمية.  االفتراضية 
حيث يقدم محمد ياسر شاهين، الباحث 
في  اإلسالمية  والــدراســات  البحوث  بمركز 
بالتعريف  فيها  يــتــنــاول  مــحــاضــرة  تــركــيــا، 
ْرس مــخــطــوطــات الــمــذهــب الــحــنــفــي،  ـــــدَّ وال

األربعة.  نيَّة  السُّ المذاهب  أول 
وتــــتــــوقــــف عــــنــــد أهــــــم نــــفــــائــــس نــســخــهــا 
ــيــهــا مــــن قـــيـــود الــنــســخ  ـــة، ومـــــا عــل الـــخـــطـــَيّ

ُـــداَرســـة والـــــتَّـــــداول، الـــتـــي تــنــطــق عــن  والـــمــــ
ِرْحــلـَـتــهــا الــطــويــلــة مــنــذ مــئــات الــســنــيــن حتى 

بالمكتبة.  حفظها  مكان  إلى  وصلت 
وتـــعـــرض الــمــحــاضــرة بــالــتــصــنــيــف ألهــم 
زمانًيا  نصوصها  حسب  المخطوطات  هــذه 
ـــا، وحـــســـب تــكــويــنــهــا مــــن مـــتـــوٍن  ـــًي ومـــكـــان
المذهب  لمراحل  وفــًقــا  وغيرها،  وشــروٍح 
مدرسة  بأعمال  خاٍص  اعتناٍء  مع  الحنفي، 
في  ثــانــيــًة  حــقــبــًة  بــوصــفــهــا  الــنــهــر،  وراء  مــا 
األولى؛  المدرسة  بعد  المذهب  تطور  تاريخ 
مــــدرســــة الــــعــــراق. وهــــي فــــي هــــذا تــعــتــنــي 
ه نــمــوذًجــا  بــكــتــاب الــفــتــاوى الــظــهــيــريــة بــعــدِّ
والـــــذي  الـــنـــهـــر،  وراء  مــــا  مــــدرســــة  لــكــتــب 
تــقــتــنــي الــمــكــتــبــة نــســخــتــيــن نــفــيــســتــيــن مــن 

مخطوطاته.
المكتبة،  مخطوطات  تــنــاول  أثــنــاء  وفــي 
تتطرق المحاضرة إلى نُسخ أخرى مناظرة 
ومجموعاتها. العالم  مكتبات  في  ومتصلة 

قراءات في المذهب الحنفي ومدرسة ما وراء النهر



زوايـــــــــازوايـــــــــا١٦
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إبداعات

موزة آل إسحاقموزة آل إسحاق

كثير مــن األشــخــاص فــي كــل قــطــاعــات الــدولــة 

سواء كان في الحكومي أو الخاص يمتلكون الكثير 

وربما  واإلبداعية  والعملية  العلمية  المهارات  من 

الموظفين  من  فــريــًدا  نموذًجا  إدارة  كل  في  نجد 

واالبتكارية  اإلبــداعــيــة  والموهبة  بالمهارة  يمتاز 

في  وربــمــا  تخصصة  فــي  وربــمــا  عمله  مجال  فــي 

ويتميز  فيها  يتفوق  أخــرى  ومجاالت  تخصصات 

بها عن المئات من الموظفين اآلخريين، وهو واقع 

ملموس في كل البيئات الوظيفية في كل قطاعات 

الــقــرارات  فــي  كلًيا  اعــتــمــاًدا  عليه  ويُعتمد  الــدولــة، 

وبشهادة  إليه،  الموكلة  المهام  من  الكثير  إنهاء  أو 

الــجــمــيــع تــجــده شــخــًصــا مــمــيــًزا بــالــدرجــة األولـــى 

وصاحب قيمة رفيعة المستوى ثقافًيا وعلمًيا.

دوًرا  العملية  البيئة  تلعب  اآلخــر  الجانب  وعلى 

البيئة  وتــوفــيــر  اإلبــداعــيــة  القيم  تعزيز  فــي  كــبــيــًرا 

من  لكثير  والتطويرية  والنفسية  العملية  الصحية 

ــعــدون الــثــروة الحقيقية لــلــوزارات  هـــؤالء الــذيــن يُ

والــمــؤســســات بــمــا لــديــهــم مــن قــــدرات وإمــكــانــات 

ويحتاجون  الكثير،  عن  ُمختلفة  وإبداعية  علمية 

إلى عناية إدارية وتطويرية حقيقية. 

ولكن السؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه هنا.. ما 

هو الوضع الحالي لكثير من الُمبدعين والُمبتكرين 

في كثير من قطاعات الدولة، وهل هناك بالفعل 

وصحية  ُمحّفزة  وبيئة  وتطويرية  إداريـــة  عناية 

الوظيفي  االحــتــراق  سقف  تحت  الكثير  يعيش  أم 

فــي بيئة غــيــر صــحــّيــة ووصـــف وظــيــفــي ُمخالف 

لتخصصه أو احتراق وظيفي حقيقي بكثرة األعمال 

في  واستهالكه  الحقيقية  والبيروقراطية  اإلداريــة 

أعــمــال إداريــــة عــاديــة يــقــوم بها مــوظــف عـــادي أو 

غياب دور القيادة والمسؤول مع اختالف المستوى 

الــحــوار  لغة  وغــيــاب  والثقافي  والعملي  التعليمي 

الُمشتركة في اإلدارة والعمل الوظيفي أو ُمحاربة 

الموظف الُمبدع والخوف من وجوده في بيئة من 

العلمي  مستواه  من  األقــل  والمسؤولين  الموظفين 

وما  والغياب  الحضور  على  التركيز  أو  واإلبــداعــي 

والصراعات  الصحية  غير  المنافسات  من  يعقبها 

اإلدارية الداخلية ببيئة العمل، ويتحول الكثير من 

هؤالء الموظفين إلى مجرد آلة إدارية تقوم بتنفيذ 

األوامر اإلدارية من أجل الراتب فقط.. 

وهــنــا الـــســـؤال الــــذي يــطــرح نــفــســه، مـــا مصير 

الــُمــبــدعــيــن والــُمــبــتــكــريــن الـــذيـــن يــعــمــلــون تحت 

االحــــتــــراق الــوظــيــفــي واإلعــــفــــاء الــوظــيــفــيــة وهــم 

يمتلكون الفكر والعقول اإلبداعية؟، فهناك الكثير 

لم  والمقيمين  الوطنية  والـــكـــوادر  الــكــفــاءات  مــن 

حال  وفــي  الحقيقية،  الصحية  البيئة  لهم  تتوفر 

لهذه  اإلستراتيجية  الخطة  هــي  فما  تــوّفــرت  إذا 

الوزارات والمؤسسات لهؤالء الُمبدعين والُمبتكرين 

واالرتقاء  للنهوض  والفّعال  الحقيقي  دورهم  وما 

بهذه القطاعات الحكومية والخاصة؟ بما يتناسب 

مع طموح ورؤية الدولة ومواكبة سقف الُمتغيرات 

من  مزيد  إلى  بحاجة  هي  التي  والقادمة  الحالية 

المبدعين والمبتكرين لالرتقاء بمستوى الخدمات 

والقطاعات، ما يُحقق الخطة اإلستراتيجية٢٠٣٠، 

من  لكثير  الصحية  البيئة  تــوفــيــر  يمكن  وكــيــف 

المجتمعات  مــن  مجتمع  أي  أن  خــاصــة  هــــؤالء، 

بالدول الُمتقدمة يبحث عن المبدعين والمبتكرين 

الصحية  البيئة  وأدوات  وسائل  كل  بتوفير  ويقوم 

والنفسية والعملية، ونحن ال ينقصنا شيء خاصة 

أن الدولة وقياداتها توّفر جزًءا كبيًرا لدعم العقول 

ــكــفــاءات، ولــكــن نــأمــل أن يــكــون هــنــاك تفعيل  وال

واحتضان  الــدولــة  وإستراتيجيات  لرؤية  حقيقي 

أكــبــر لــهــؤالء الــُمــبــدعــيــن والــُمــبــتــكــريــن، بــــدالً من 

االحتراق الوظيفي الذي يعيشون في ظله ومسلسل 

الـــصـــراعـــات والــمــنــافــســات ومــحــاربــة الــُمــبــدعــيــن 

وإشغالهم في دّوامة العمل غير الصحّية. نتمنى أن 

تتغير الخطة التطويرية في المرحلة القادمة لكل 

الُمبدعين  تبني  في  الــدولــة  وقطاعات  ُمؤسسات 

والُمبتكرين بشكل حقيقي وواقع ملموس، لما لهم 

من دور حقيقي في النهضة التنموية التي تقودها 

ومسؤولين  قيادات  إلى  بحاجة  هي  والتي  الدولة 

من طراز فكري وثقافي ُمختلف.

االحتراق الوظيفي 
بين الوظيفة واإلبداع

Moza.١٤٨@hotmail.com

ــــــعــــــقــــــول والـــــــكـــــــفـــــــاءات ــــر فـــــــي دعــــــــــم ال ــــي ــــب ــــــــــــدور ك ــــــوم ب ــــــق الـــــــــدولـــــــــة ت

همسة في التنمية

روضة عمران القبيسيروضة عمران القبيسي
خبير التنمية البشرية

إدارة الجودة
في مجال إدارة 
التنمية البشرية

حنان بديعحنان بديع

وأكثرها  العربية  أسمائنا  أجمل  من 

انــتــشــاًرا وشعبية اســم (خــالــد) و(خــلــود) 

نسمي بها أبنائنا ليس بالضرورة إعجابًا 

هي  ربــمــا  لكن  فقط  معناه  أو  بــاالســم 

رغــبــة دفــيــنــة فــي أن تــطــول أعــمــارهــم 

الخلود  يــكــون  فهل  خــالــديــن،  ليصبحوا 

حلًما أم وسوسة شيطان؟

فكرة الخلود هذه قد راودت اإلنسان 

حتى قبل نزوله لألرض عندما لم يجد 

الشيطان أفضل من شجرة الخلد ليغوي 

بها آدم ..

َشَجَرِة  َعلَى  ـــَك  أَُدلُّ َهــْل  آَدُم  يَــا  «َقـــاَل 

اْلُخْلِد ...»سورة طه اآلية (١٢٠).

وال يــبــدو أن حــلــم الــخــلــود مــنــذ تلك 

يوم  في  اإلنسان  ذهن  غادر  قد  اللحظة 

وإكسير  الخلد  شــجــرة  فمن  األيـــام  مــن 

والتجميد  االستنساخ  إلــى  قديًما  الحياة 

وحــبــة الــــدواء الــتــي تطيل فــتــرة الشباب 

وتحارب الشيخوخة!

إلـــى هــنــا واألمـــــر ال يــتــعــدى األمــانــي 

طموح  أن  حًقا  المرعب  لكن  واألحـــالم 

الــعــلــم بـــال ســقــف وأســئــلــتــه بـــال خطوط 

حمراء بل وفضوله بال حدود، مما دفع 

الكثير من دول العالم إلى إصدار قوانين 

تــمــنــع اســتــنــســاخ الــبــشــر أو حــتــى إجــــراء 

هناك  ليس  حتًما  لكن  عليها  الــبــحــوث 

 .. الطبية  الحبوب  تعاطي  تمنع  قوانين 

وهذه المرة الحبة هي حبة دواء تطيل 

عمر اإلنسان حتى ١٥٠ عاًما!.

سينكلير  ديفيد  البروفيسور  طورها 

األستاذ في علم الوراثة بجامعة هارفارد، 

ويأمل العلماء أن تصبح األقراص متاحة 

خالل ٥ سنوات، وبتكلفة زهيدة توازي 

ثمن فنجان من القهوة ، فمن يعارض 

الحبة قبل أن تصبح قبة كما يقول المثل 

؟

لكن  القريب،  المدى  على  طبًعا  هــذا 

لألحالم بقية..

فماذا عن المدى البعيد ؟

مــاذا لــو تــطــورت الحبة إلــى حبوب ال 

هذه  تنهي  إنما  فقط  الشيخوخة  تؤخر 

الظاهرة إلى األبد ؟

ثم ليبقى اإلنسان شابًا إلى ما ال نهاية!

تـــرى مـــا الــــذي يــمــكــن أن يــحــدث لو 

تحول حلم الخلود إلى حقيقة في عصر 

األحالم الشاهقة ؟

في وجود علماء يؤمنون بأن اإلنسان 

يمكن أن يعيش إلــى األبــد.. وفــي وجود 

شيء  كــل  أن  يعتقدون  معهم  حالمين 

ممكن وهم في انتظار هذا الحلم عاجًال 

أم آجــــًال.. لكن هــذا اإليــمــان واالعــتــقــاد 

ـــدة الــشــعــراء  ال يــشــبــع نــهــم عــقــول وأفـــئ

يحاولون  الذين  والعباقرة  والمبدعين 

تخليد أسمائهم بدًال عنهم في محاولة 

ــبــلــوغ حــلــم الـــخـــلـــود لــكــن على  يــائــســة ل

طريقتهم الخاصة.

ونحيا  نعيش  نــحــن  األحـــــوال  كــل  فــي 

ــا مـــع هـــذا الــشــعــور الــغــامــض بأننا  يــومــًي

خــــالــــدون فــيــهــا فــنــمــشــي فـــي جـــنـــازات 

أحبائنا ونعود لنلهو بحياتنا نأكل ونشرب 

ونــذهــب للعمل وكـــأن األمـــر لــن يطالنا 

يوًما.. ترى هل ألن أرواحنا خالده فإنها 

تعترف بالموت لكنها ال تصدقه ؟

لـــم ال..  بــالــنــســبــة لـــي، تــبــدو الــفــكــرة 

منطقية.
hananbadih٥٨@gmail.com

ــا ــاتــن ــو بــحــي ــه ــل ــن ــــازات أحـــبـــائـــنـــا ونــــعــــود ل ــــن ــشــي فــــي ج ــم ــن ـــامـــض ف ـــغ ـــور ال ـــع ـــش ــا هـــــذا ال ــي ــح  ن

الخلود.. ماذا لو تحقق؟!عن شيء ما ..

من كل بستان وردة

عبداهللا بن أحمد آل شاهين الكواريعبداهللا بن أحمد آل شاهين الكواري

هـــل الـــحـــريـــة كــمــا يـــزعـــم الــبــعــض 
«مــفــتــوحــة»؟، أعــنــي أن اإلنــســان منا 
يفعل ما يحلو له وأنه حر فيما يفعل 
ويــتــمــادى  حــســيــب،  أو  رقــيــب  دون 
يحسب  وال  الــمــتــكــّررة  األخــطــاء  فــي 
حساب أحد، مع أن األخطاء ال بد أن 
الشخص  حرية  ألن  عليها،  يُحاسب 
معينة  حــــدود  لــهــا  تــكــون  أن  يــجــب 
في  يقع  ال  حتى  العاقل  عندها  يقف 

المحظور ويخسر كل شيء.
أال  ويجب  حدود  لها  حريتنا  إذن   
كان،  مهما  الغير  حرية  على  نتعدى 
ودخلنا  غــيــرنــا  عــلــى  تعدينا  إذا  ألنــه 
بــمــواضــيــع تـــخـــّص غــيــرنــا نـــكـــون قد 
من  ليس  شيئًا  وأخذنا  عليه  اعتدينا 

حقنا.

إذن ما الحل؟ الحل سهل جًدا وهو 
أن نقف عند حرية الناس وال نتدخل 
التزمنا  قد  نكون  هنا  يعنينا،  ال  فيما 

الحرية. حدود 
شخصًيا،  نــظــري  وجــهــة  مــن  هــذا 
وبهذا نكون قد حافظنا على كرامتنا 
دون  لنا  بها  المسموح  حريتنا  وُصنا 

الغير. بحرية  المساس 
الحرية  بــيــن  يــفــّرق  ال  الــبــعــض  ان 
ال  محددة  وهــي  له  اهللا  وهبها  التي 
تــتــعــّدى هـــذا اإلطـــار الـــذي مــن أجله 
أكون  أن  أرجو  الحرية،  هذه  وجدت 
وأعطيت  هــذا  مقالي  في  ُوفقت  قد 
الــنــواحــي  جميع  مــن  حــقــه  الــمــوضــوع 
ورحمه  عليكم  والــســالم  اإليــجــابــيــة، 

اهللا وبركاته

الحــريــة.. 
وماذا تعني؟

gmurock@gmail.comgmurock@gmail.com

د. مهندس مبارك إبراهيم الكواريد. مهندس مبارك إبراهيم الكواري

األمــــــور تـــرجـــع لــعــادتــهــا الــطــبــيــعــيــة 

شيئًا فشيئًا مع ارتفاع الُغمة ولو نسبًيا 

كيف  لكن  الــجــائــحــة،  تأثير  وانــحــســار 

سيتم  وهــل  أســـاس  أي  وعــلــى  ستعود 

التوقيع على اتفاقات وُمعاهدات عدم 

عادتها  إلــى  حليمة  سترجع  أم  اعتداء 

القديمة؟.

هـــل ســتــبــقــى حــمــامــة الـــســـالم الــتــي 

كانت ترفرف حولنا خوًفا من كورونا 

حقوق  يــعــرف  صــار  البعض  أن  حتى 

اهللا في الصالة والعمل ويخاف عقابه 

أكثر من ذي قبل؟. أمور كثيرة كانت 

إيجابية في الفترة السابقة، على األقل 

الذي  العادي  اإلنسان  نظر  وجهة  من 

يُـــريـــد الــعــيــش عــيــشــة هـــادئـــة مـــع لــّمــة 

تراهم  تكاد  ال  الذين  واألوالد  العائلة 

فــي الــســابــق إال صــبــاًحــا عــنــد الــخــروج 

عودتهم  عند  الليل  آخــر  وفــي  لــلــدوام 

من جلسة األصدقاء.

اآلن هــنــاك فــتــرة قــادمــة جــديــدة، 

فترة  خبرة  من  فيها  سنستفيد  فهل 

عالقة  لبناء  السابقة  البيتي  الــمــكــوث 

ترابط قوية؟، أسئلة كثيرة تجول في 

قوانين  لوضع  فيها  نحتاج  وقد  البال، 

مثالً،  اإلجــازات  قضاء  لكيفية  جديدة 

أو فــي الــُمــســاعــدة فــي إنــجــاز األعــمــال 

فــي الــبــيــت وُمــســاعــدة أفــــراد األســـرة 

لبعضهم البعض أو تقنين بنود اإلنفاق 

جميع  من  بها  االلتزام  وُطــرق  المالي 

األطراف. 

فــــي الـــنـــهـــايـــة كــــل تـــلـــك الــمــواضــيــع 

الــمــنــزلــيــة  اإلدارة  فـــن  فـــي  تــتــلــخــص 

ـــفـــادة اإليـــجـــابـــيـــة من  وكــيــفــيــة االســـت

األحـــــداث مــن حــولــنــا، وحــتــًمــا هــنــاك 

األمـــور  فــتــرى  اإلدارة،  فــي  الــســيــئــون 

تــرجــع عــنــدهــم إلــــى وضــــع أســــوأ من 

السفر  مــصــاريــف  فـــتـــزداد  قــبــل،  ذي 

وترتفع تكلفة الزيارات وجنون الهدايا 

وتزداد  التهاًما  الُمدخرات  تلتهم  التي 

األســرة  إدارة  إن  وغــيــرهــا.  الــقــروض 

والــربــان  وِحــنــكــة،  سياسة  إلــى  تحتاج 

يسير  كيف  يعرف  الذي  هو  الحصيف 

تلك  كــل  بعد  األمـــان  بــر  إلــى  بباخرته 

العواصف.

ــــن فـــتـــرة الــمــكــوث  ــد م ــي ــف ــت ــس ــن ــــل س ه
قــويــة؟ ــط  ــراب ت عــالقــة  لــبــنــاء  الــســابــقــة  البيتي 

ــــات ـــــــي خــــصــــوصــــي الــــــتــــــدخــــــل ف
ــــى الــــحــــقــــوق ــــل ـــــدٍّ ع ـــــع ــــر ت ــــي ــــغ ال

ـــــم ــــــــــــدى أه ـــــة إح ـــــري ـــــش ـــــب ــــة ال ــــي ــــم ــــن ــــت ال
٢٠٣٠ ــــة  ــــي ــــن ــــوط ال ــــر  ــــط ق رؤيـــــــــة  ــــــز  ركــــــائ

gmurock@gmail.com

من حقيبتي

Instegram: rqebaisi
Email: rqebaisi@gmail.com

الحياة  ينير  صباح  بالنجاح،  األمــل  يملؤه  صباح 
بمشكاة نور العلم الذي من خالله نتقدم نحو مستقبل 
أفــضــل ألوطــانــنــا والـــذي مــن خــاللــه أصبحنا نــدرك 
األولى  بالدرجة  يرتكز  يعد  لم  البشري  التطور  بأن 
الرأسمال  وعلى  والصناعية  الطبيعية  الــثــروات  على 
والحضاري  اإلنساني  التطور  مدخل  أصبح  ما  بقدر 
مدخل  المعرفة  بأن  نستنتج  وبالتالي  المعرفة،  هو 
الكيان  بناء  على  تعمل  التي  البشرية  لتنمية  أساسي 
الشاملة،  الــجــودة  ومعايير  شــروط  وفــق  المجتمعي 
فالثورة العالمية الثالثة قامت على أساس المعرفة 
صراعاتها  تتجاذب  المنطقة  شعوب  من  جعلت  ما 
بشكل مستمر ومن دون توقف حول توطين المنافذ 
التطويرية للمعرفة عبر مساقات مؤسسية خدمية 
من شأنها الرقي بالمعايير الخدمية المقدمة ألفراد 
المجتمع المدني. التنمية البشرية هي عملية مستدامة 
بهدف  معين،  مجتمع  في  الجذرية  التغيرات  من 
الــذاتــي  التطور  على  الــقــدرة  المجتمع  ذلــك  إكــســاب 
المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية 
الحياة لكل أفراده، بمعنى زيادة قدرة المجتمع على 
المتزايدة  والحاجات  األساسية  للحاجات  االستجابة 
ألعـــضـــائـــه، بـــالـــصـــورة الـــتـــي تــكــفــل زيـــــادة درجــــات 
المستمر  الترشيد  طريق  عن  الحاجات،  تلك  إشباع 
المتاحة،  والمعرفية  االقتصادية  الموارد  الستغالل 
وحسن توزيع عائد ذلك االستغالل، ولهذه األسباب 
قطر  رؤيــة  ركائز  أهــم  أحــد  البشرية  التنمية  تعتبر 
الوطنية ٢٠٣٠، والتي يجب أن ندرك من خاللها أن 
هنالك تخصصات أساسية تتفرع منها وليس العكس 

بصحيح:
• تخصصات علم النفس والتربية االجتماعية.

• مجال اإلبداع والتفكير والبحث العلمي.
• العلوم التسويقية.

• العلوم اإلدارية.
• إدارة الجودة.

بالجودة  وعالقتها  البشرية  التنمية  عن  الحديث 
أبعاده  تتشعب  ذاتــه  حــد  فــي  مــوضــوع  هــو  الشاملة، 
وجوانبه التنموية بشكل كبير، وكثيًرا ما نجد العالقة 

بينهما تتقاطع في الطرح المنهجي والموضوعي في 
لنوعية  إيجابيًّا  تالحم  خــط  تكون  أن  تكاد  صـــورة 
ذلك  فــي  السبب  يرجع  بينهما،  المرسومة  العالقة 
أن كليهما يحتوي على عناصر مهمة منها: الحسن 
األول  مجالهما  إلى  نظرنا  وإذا  والتطوير،  والتجويد 
الطبيعي، الذي احتواهما ألول مرة، لوجدناه المجال 
االقتصادي، وبذلك فالمنبت واحد والمقصد واحد، 
وهو تأسيس نظم المعرفة في مجال إدارة االقتصاد.
التنمية البشرية ينصب اهتمامها على إدارة العنصر 
البشري، في حين أن الجودة ينصب اهتمامها على 
واألساليب  واألدوات  اآللــيــات  منها  عــده  خصائص 
وتحقيق تلك الخصائص والمواصفات ضمن معايير 
نشأت  الــجــودة  مفاهيم  كانت  فــإذا  اإلنــســان،  حقوق 
في  التجارية  المؤسسات  تنافس  ظل  في  وتطورت 
فلقد  للمستهلكين،  متميزة  خدمات  تقديم  سبيل 
أصبح التنافس كذلك واجبًا على المؤسسات الخدمية 
والحكومية بحكم ما يخلق انعكاسه من تميز في ما 
يتم تقديمه من خدمات معرفية تتطلب من جميع 
فمن  مًعا،  والنوع  بالكم  االهتمام  المعنية  األطــراف 
هذا المنطلق نجد أن االهتمام بالنواحي الكمية فقط 
في مجال تطوير المعرفة في المجتمعات النامية، 
يعكس مدى جدية سياسات دول أخرى في ما توليه 
والكمي  النوعي  التطوير  مجاالت  في  اهتمام  من 
المدني  المجتمع  على  بالفائدة  يعود  مــا  وهــو  مــًعــا، 
معايير  وفـــق  الــشــامــلــة  التنمية  تحقيق  مــجــال  فــي 
المجتمع الــدولــي. يتبين لنا أخــي الــقــارئ من خالل 
مــا تــم ذكـــره فــي أن الــهــدف األســاســي مــن التنمية 
البشرية أن ترتبط بعالقة طردية متبادلة بالجودة، 
ارتفع  الشاملة  الجودة  مؤشر  ارتفع  فإذا  آخر  بمعنى 
مؤشر التنمية البشرية، وإذا انخفض مؤشر الجودة 
الشاملة انخفض مؤشر التنمية البشرية، وهكذا مع 
يسير  أن  المجتمع  على  يجب  البشرية  التنمية  اتجاه 
في مسار الجودة الشاملة في سبيل استدامة التنمية 

المؤسسية بالدولة.

الوضــع 
الجــديـــد
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حـــصار قطـــر الجــــائـر فـــاقـد للمشــــروعـية
ترامب يسعى إلنهاء األزمة الخليجية قبل االنتخابات .. مجلة فرنسية: 

نشرت  وكــــاالت:   - بــاريــس 
مــــجــــلــــة «جـــــــــــون أفــــــريــــــك» 
الــفــرنــســيــة تـــقـــريـــًرا تــحــدثــت 
تدفع  الــتــي  األســبــاب  عــن  فيه 
الـــرئـــيـــس األمـــريـــكـــي دونـــالـــد 
بين  النزاع  تسوية  إلى  ترامب 
االنتخابات  قبل  الخليج  دول 

المقبلة. الرئاسية 
وقالت المجلة في تقريرها 
الـــذي تــرجــمــتــه «عـــربـــي٢١»: 
إنه بعد أن أعلن البيت األبيض 
العالقات  إقــامــة  اتــفــاق  تنفيذ 
في  واإلمــــارات  إســرائــيــل  بين 
بعض  أكد  الماضي،  أغسطس 
الــدبــلــومــاســيــيــن األمــريــكــيــيــن 
رفــيــعــي الــمــســتــوى فـــي األيـــام 
األخـــيـــرة أنــــه مـــن الــُمــحــتــمــل 
إنـــهـــاء الــحــصــار الــجــائــر الـــذي 
تــفــرضــه أبــوظــبــي والـــريـــاض 
عــلــى قــطــر قــبــل االنــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة األمـــريـــكـــيـــة فــي 

القادم.  نوفمبر 
قــرار  أن  المجلة  وذكـــرت   
منذ  قطر  على  حصار  فرض 
 ،٢٠١٧ يــونــيــو  مـــن  الــخــامــس 
بُحجة أنها توفر الدعم المالي 

اإلرهــابــيــة  الــجــمــاعــات  لبعض 
الـــدولـــيـــة، أصـــبـــح فـــاقـــًدا ألي 

مشروعية.
 وبحسب المجلة الفرنسية، 
ـــــه لــــــم يــــمــــنــــع الــــحــــصــــار  فـــــإن
دولــــة قــطــر مـــن إيـــجـــاد سبل 
وتعويض  اقــتــصــادهــا  إلنــعــاش 
خالل  مــن  اإلقليمية  عزلتها 
الــبــحــث عـــن شـــركـــاء وعــمــالء 
جـــــدد وضــــــّخ عـــــدة مـــلـــيـــارات 
نظامها  فـــي  الـــــــدوالرات  مـــن 
ثروتها  قوة  بفضل  المصرفي 

السيادية.
حققت  قــطــر  إن  وقـــالـــت: 
انــــتــــصــــاًرا آخــــــر، فـــفـــي يــولــيــو 
الماضي اتهمت محكمة العدل 
بإغالق  الحصار  دول  الدولية 
مــجــالــهــا الـــجـــوي بــشــكــل غير 
الجوية  الخطوط  أمام  قانوني 
ــمــهــدة الــطــريــق  الــقــطــريــة، ُم

نحو ُمقاضاة الرباعي. 
أن  الــــمــــجــــلــــة  وأكــــــــــــــدت   
قـــــطـــــر ســـــعـــــت عـــــلـــــى مـــــدى 
الــــســــنــــوات األربــــــــع الــمــاضــيــة 

إلــــى تــأكــيــد دورهــــــا كــوســيــط 
فــي األزمــــات اإلقــلــيــمــيــة، من 
من  جـــوالت  استضافة  خــالل 
الـــمـــفـــاوضـــات بــيــن الـــواليـــات 

الــمــتــحــدة وحـــركـــة طــالــبــان، 
واضـــطـــلـــعـــت قــــاعــــدة الــعــديــد 
أمريكية  قاعدة  أكبر  الجوية، 
خــــــارج الـــــواليـــــات الــمــتــحــدة، 

بــــدور مــهــم فـــي دحــــر قـــوات 
معاقلها  مـــن  داعــــش  تــنــظــيــم 

الرئيسية في المنطقة.
حــالــة  أن  الــمــجــلــة  وتـــــرى   

منطقة  فــي  االســتــقــرار  عـــدم 
تستمر  أن  يــمــكــن  ال  الــخــلــيــج 
ـــــر مــــــن ذلــــــــك فــــــي ظــل  أكـــــث
خاصة  اإلقليمية،  التحديات 

الخليجي  التعاون  مجلس  أن 
لــحــل  شـــــــيء  أي  ـــفـــعـــل  ي لـــــم 

األزمة.
 وقالت إن لقطر، في حال 
تسوية أزمتها مع جيرانها، أن 
تلعب دوًرا محوريًا في تهدئة 
عـــواصـــف الــمــنــطــقــة فـــي ظــل 

تقاربها مع أنقرة وطهران.
لـــهـــذا الـــســـبـــب، فـــقـــد وضـــع 
الــبــيــت األبـــيـــض مــســألــة إنــهــاء 
الحصار المفروض على قطر 
ـــة الـــنـــقـــاش خــالل  عــلــى طـــاول
الـــمـــفـــاوضـــات األخــــيــــرة بــيــن 
العربية  واإلمـــــارات  إســرائــيــل 
ـــقـــابـــل الــســمــاح  الـــمـــتـــحـــدة، ُم
ـــحـــصـــول عــلــى  ـــال ألبــــوظــــبــــي ب
في  الُمقاتلة  الطائرات  أحدث 

العالم، أف٣٥.
 وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أكـــد 
مـــســـاعـــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
األمـــريـــكـــيـــة لـــشـــؤون الـــشـــرق 
األوســــــط ديــفــيــد شــيــنــكــر أن 
هــنــاك مــؤشــرات واعـــدة على 
انــــفــــراج األزمـــــــة واســـتـــئـــنـــاف 

الـــمـــفـــاوضـــات بــيــن األطــــراف 
بــرعــايــة أمــريــكــيــة. وبــحــســب 
شـــيـــنـــكـــر، فــــــإن حــــل األزمــــــة 
سنوات  ثــالث  منذ  الُمستمرة 
يــــحــــتــــاج فــــقــــط إلـــــــى بــضــعــة 

أسابيع.
 وتقول المجلة: إن الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب قرر 
إرســــــال ُمـــســـتـــشـــاره وصـــهـــره 
المنطقة  إلــى  كوشنر  جــاريــد 
لـــمـــحـــاولـــة حــــل األزمـــــــة بــعــد 
أن تــأكــد مــن فــشــل الــوســاطــة 

والُعمانية. الكويتية 
 وتــــرى الــمــجــلــة أنــــه كــان 
أن  لــــتــــرامــــب  األفــــضــــل  مــــن 
يُــــحــــاول وضـــــع حــــد لــحــرب 
ما  بحياة  أودت  التي  اليمن 
شخص.  ألــف  الــــ٤٠٠  يــقــارب 
بحسب  الــُمــفــيــد  مــن  أنــه  كــمــا 
يــحــّل  أن  الــفــرنــســيــة  الــمــجــلــة 
ـــتـــي  ـــيـــجـــيـــة ال األزمــــــــــة الـــخـــل
على  الــُمــحــّرضــيــن  مـــن  كـــان 
الرياض  أّيد  عندما  اندالعها 
وأبــــــوظــــــبــــــي عـــــلـــــى حــــســــاب 
بداية  في  تويتر  عبر  الدوحة 

 .٢٠١٧ يونيو 

ــــيــــة  الــــدول الـــــعـــــدل  مـــحـــكـــمـــة  عــــبــــر  ــــار  ــــص ــــح ال دول  عــــلــــى  ـــــصـــــرت  ـــــت وان اقـــــتـــــصـــــاديـًــــا  انـــتـــعـــشـــت  قــــطــــر    

ـــل األزمــــــــــات اإلقــلــيــمــيــة  ـــح ــــزيــــه ل ـــط ن ـــي ـــوس ـــد دورهــــــــا ك ـــي ـــأك ـــــة واصــــلــــت ت ـــــدوح  ال

قالت  وكــــــاالت:   - الــقــاهــرة 
إن  ُمــبــاشــر،  للجزيرة  مــصــادر 
قــــوات األمــــن الــمــصــريــة شّنت 
حــمــلــة اعــتــقــاالت فـــي منطقة 
عـــــــرب الـــمـــعـــمـــل بــمــحــافــظــة 
ُمناهضة  وقــفــة  بــعــد  الــســويــس 
السيسي،  عــبــدالــفــتــاح  لــلــرئــيــس 
وسائل  وتــداولــت  األول.  أمــس 
إعـــــالم وشــخــصــيــات مــصــريــة 
ُمــــعــــارضــــة، مـــســـاء الــجــمــعــة، 
مـــقـــاطـــع مــــصــــورة قــــالــــوا إنــهــا 
لـــتـــظـــاهـــرة شـــهـــدتـــهـــا مــديــنــة 

السويس شرق القاهرة.
وأظـــــهـــــرت الـــمـــقـــاطـــع الــتــي 
تناقلتها وسائل إعالم ومنصات 
تجمًعا  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
لعشرات المواطنين في منطقة 
عقب  بالسويس،  المعمل  عرب 

صالة الجمعة.
ــــظــــاهــــرون  ــــمــــت وهــــــتــــــف ال
الرئيس  نــظــام  ضــد  بــشــعــارات 
عبد الفتاح السيسي، من قبيل: 
«مش هننام وال نرتاح.. يسقط 
و»مــش  الــفــتــاح»،  عــبــد  يسقط 
بيننا  خــايــفــيــن..  مــش  خايفين 
سبتمبر  (مـــن   ٢٠ يـــوم  وبينك 
الــــــجــــــاري)». فــــي إشـــــــارة إلـــى 
التاريخ  بهذا  للتظاهر  دعـــوات 

أطلقها محمد علي.
وخالل ساعات قليلة، تصّدر 

(#بينا_وبينكم_يوم٢٠)  وسما 
المصري  الترند  و(#الــســويــس) 
عــــلــــى مـــــوقـــــع تــــويــــتــــر بـــأعـــلـــى 

التفاعالت.
وتــــأتــــي حــمــلــة االعـــتـــقـــاالت 
التي  التظاهرات  خلفية  «على 
الجمعة،  صـــالة  عــقــب  نــّظــمــت 
بالخروج  السيسي  تتوّعد  والتي 
الــجــاري  سبتمبر  مــن   ٢٠ يـــوم 

وإسقاط النظام».
أن  نــــــاشــــــطــــــون  واعــــــتــــــبــــــر 
شهدتها  الــتــي  «الـــُمـــظـــاهـــرات 
رغم  الجمعة  الــســويــس  مدينة 

مـــحـــدوديـــتـــهـــا أحــــدثــــت ربــكــة 
شديدة في القاهرة».

 وســـــــــــــادت حـــــالـــــة تـــأهـــب 
واســتــنــفــار أمــنــي بــمــصــر، قبل 
يومين على تظاهرات ُمحتملة 
ــفــنــان والـــُمـــقـــاول  دعــــا إلــيــهــا ال
مــحــمــد عــلــي، احــتــجــاًجــا على 
أوضاع اقتصادية بلغت ذروتها 
بحملة حكومية لهدم عقارات 
شــّيــدت دون تــراخــيــص. ودعــا 
إسبانيا،  فــي  إقامته  مقر  مــن 
الخروج  إلــى  المصري  الشعب 
من   ٢٠ يـــــوم  تـــظـــاهـــرات  فــــي 

ــــجــــاري، بــمــنــاســبــة  ســبــتــمــبــر ال
الذكرى األولى لتظاهرات دعا 
العام  التوقيت  نفس  فــي  إليها 

الماضي.
 وقـــــــــال فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
ــــــراهــــــن عــلــى  ســــابــــقــــة، إنـــــــه يُ
للتظاهرات  الــشــعــب  اســتــجــابــة 
أزمــات  لعدة  نظًرا  الــعــام،  هــذا 
االقتصادية،  األوضـــاع  أبــرزهــا 
المصرية  الدبلوماسية  وفشل 
النهضة،  ســد  ُمــفــاوضــات  فــي 
إضـــافـــة إلــــى قـــانـــون الــتــصــالــح 
ــبــنــاء. وعـــادة  فــي ُمــخــالــفــات ال

ال تــعــّقــب الــســلــطــات عــلــى تلك 
أن  غير  االحتجاجية،  الدعوات 
عنها  يــلــّمــح  أن  اعــتــاد  السيسي 
فـــي مــنــاســبــات عـــــدة، مـــؤكـــًدا 
األمنية.  وأجهزتها  الدولة  قوة 
ـــــوالـــــون لــلــنــظــام أن  ــــــرى ُم وي
األوضاع في البالد ُمستقرة في 
لالقتصاد،  نسبي  تــحــّســن  ظــل 
ال  الخارج  ُمعارضي  ُمعتبرين 
وقد  المصري.  الشعب  يمثلون 
واستنفار  تــأهــب  حــالــة  ســـادت 
أمــنــي بــمــصــر، قــبــل يـــوم على 
لها  دعـــا  ُمحتملة  ُمــظــاهــرات 
رجل األعمال الُمعارض محمد 
عــلــي، احــتــجــاًجــا عــلــى أوضـــاع 
تناقلته  مــا  ووفـــق  اقــتــصــاديــة. 
ودولية،  محلية  إعــالم  وسائل 
لوكالة  تحدثوا  عيان  شهود  و٤ 
تشكيالت  انتشرت  األنــاضــول، 
أمــنــيــة وســــيــــارات شــرطــة في 
جــمــيــع الـــمـــيـــاديـــن الــرئــيــســيــة 
ــــة  ــــدري ــــقــــاهــــرة واإلســــكــــن ــــال ب
والسويس بينما عادت الكمائن 
األمنية إليقاف المارة وتفتيش 
هــواتــفــهــم الــنــقــالــة. كــمــا قامت 
السلطات بإغالق المقاهي منذ 
نحو ٥ أيام، خاصة في محيط 
وسط القاهرة، وأطلقت حملة 
اعـــتـــقـــاالت عــشــوائــيــة تــنــاولــتــهــا 

منصات التواصل االجتماعي. 

ــفــض ضــــد الــســيــســي ــت ــن ـــســـويـــس ت ال
بعد إطالق حملة «بينا وبينكم يوم ٢٠»

عـــــدن - وكــــــــــاالت:  نـــظـــم أنـــصـــار 
للمجلس االنتقالي الجنوبي في اليمن 
احتجاجية  وقفة  إمــاراتــًيــا،  الــمــدعــوم 
أمــــــام مـــيـــنـــاء ســـقـــطـــرى، لــلــُمــطــالــبــة 
وتفريغ  ظبي  أبو  تتبع  سفينة  بدخول 
مصادر  وقالت  الميناء.  في  حمولتها 
محلية إن ُمحتجين ُموالين للمجلس 
االنتقالي احتشدوا أمام ميناء سقطرى 
محافظة  مــركــز  حــديــبــو  مــديــنــة  فــي 
في  اإلستراتيجية  سقطرى  أرخبيل 

المحيط الهندي.
الُمحتجين  أن  المصادر  وأوضحت 
االحتجاجية،  الــوقــفــة  خـــالل  طــالــبــوا، 
بدخول  اإلمــاراتــيــة  للسفينة  بالسماح 

الميناء وتفريغ حمولتها.
ــتــقــالــي في  كــمــا طـــالـــب أنـــصـــار االن
الحكومة  توجيهات  بـــ»رفــض  الوقفة 

اليمنية بمنع دخول السفينة».
أن  إلــــــــى  ـــــمـــــصـــــادر  ال وأشـــــــــــــارت   
الُمحتجين  بين  جــرت  «احــتــكــاكــات» 
األخيرة  منع  عقب  السعودية  والقوات 

أنصار االنتقالي من دخول الميناء.
ــــر  ــــى إث ــــفــــتــــت إلــــــــى أنــــــــــه، عــــل  ول
االحـــتـــكـــاكـــات، تـــم الـــســـمـــاح لــقــبــطــان 
الــســفــيــنــة اإلمـــاراتـــيـــة بـــالـــدخـــول إلــى 
إفــراغ  في  البدء  دون  الميناء  رصيف 
حـــمـــولـــتـــهـــا الســـتـــكـــمـــال اإلجــــــــــراءات 

الُمعتادة.

وفـــي ســيــاق مــتــصــل، بــّيــن مــصــدر 
مـــســـؤول، طــلــب عــــدم كــشــف اســمــه، 
من  منعها  تم  اإلمــاراتــيــة  السفينة  أن 
يوًما.   ١٦ منذ  سقطرى  ميناء  دخــول 
معرفة  من  بعد  يتمكن  لم  أنه  وذكر 

الحمولة التي تقلها السفينة.
اتهم  الـــجـــاري،  سبتمبر   ١٣ وفـــي   
الحكومة  فــي  السمكية  الــثــروة  وزيــر 
بجلب  اإلمارات  كفاين،  فهد  اليمنية، 
طبيعتها  مجهولة  اتــصــاالت  ُمــعــدات 
ومـــعـــدات أخــــرى (لـــم يــفــصــح عنها) 
للسفينة  األخــــيــــرة  الــحــمــولــة  ضــمــن 
اإلمــاراتــيــة إلــى ســقــطــرى. وأشـــار في 
تـــغـــريـــدات عــلــى حــســابــه إلــــى أنــــه تم 

التأكد من وصول أجانب من جنسيات 
في  ســقــطــرى  أرخــبــيــل  إلـــى  ُمختلفة 
«دون  الــــمــــاضــــي،  أغـــســـطـــس  شـــهـــر 

الحصول على تأشيرات رسمية».
ونــهــايــة الــشــهــر ذاتــــه، كــشــف موقع 
ـــكـــي عــن  «ســـــــاوث فــــرونــــت» األمـــري
عزم اإلمارات وإسرائيل إنشاء مرافق 
عــســكــريــة واســتــخــبــاريــة فـــي جــزيــرة 

سقطرى، جنوب شرقي اليمن.
سيطر  الــمــاضــي،  يــونــيــو   ١٩ وفـــي   
المدعوم  الجنوبي  االنتقالي  المجلس 
بانفصال  والــُمــطــالــب  اإلمــــــارات  مــن 
جنوب اليمن عن شماله، على مدينة 

حديبو عاصمة سقطرى.

سفينة إماراتية مشبوهة تدخل سقطرى

جريتا سي هولتز القائمة بأعمال سفارة الواليات المتحدة: 

[: أكــدت ســعــادة السيدة  الــدوحــة - 
سفارة  بــأعــمــال  القائمة  هولتز  ســي  جريتا 
الواليات المتحدة لدى الدولة، أن الُمناقشات 
اإلستراتيجي  الــحــوار  شهدها  التي  الُمثمرة 
سبتمبر  و١٥   ١٤ يومي  األمريكي  القطري 
العالقات  عمق  أظهرت  بواشنطن،  الجاري 

القطرية األمريكية اإلستراتيجية. 
 وأعـــربـــت فــي بــيــان صـــادر عــن الــســفــارة 
األمريكية بالدوحة، أمس، عن تطلعها «إلى 
الــبــنــاء عــلــى هـــذه الــعــالقــات وتــعــزيــزهــا بين 

شعبي الواليات المتحدة وقطر».
حكومتي  أن  إلـــى  الــســفــارة  بــيــان  وأشـــــار 
الواليات المتحدة ودولة قطر عقدتا الحوار 
اإلســتــراتــيــجــي الــثــالــث لهما فــي الــفــتــرة من 
واشــنــطــن  فـــي   ٢٠٢٠ ســبــتــمــبــر   ١٥ إلــــى   ١٤
العاصمة. وترأس وزير الخارجية األمريكي 
سعادة  مع  االفتتاحية  الجلسة  بومبيو  مايك 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب 
رئيس الوزراء وزير الخارجية. كما ألقى كل 
ووزير  روس،  األمريكي  التجارة  وزيــر  من 
السيد  وسعادة  منوشين،  األمريكي  الخزانة 
علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة 
السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة 

والصناعة، كلمات افتتاحية.
 وعّلقت القائمة بأعمال السفارة األمريكية 
الحوار  قائلة: «أبــرز  هولتز،  غريتا  السفيرة 
المتحدة  الــواليــات  بين  الثالث  اإلستراتيجي 
وقــطــر الـــمـــجـــاالت الـــعـــديـــدة الــتــي يــتــشــارك 
«تظهر  وقـــطـــر».  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  فيها 
الُمناقشات الُمثمرة بين الخبراء والمسؤولين 
من بلدينا خالل األيام الماضية عمق عالقتنا 
على  البناء  إلى  نتطلع  اإلستراتيجية.  الثنائية 
هذه العالقات وتعزيزها بين شعبي الواليات 

المتحدة وقطر».
اإلستراتيجي  الــحــوار  أن  البيان  وأوضـــح   
ــتــزام قــطــر والــواليــات  الــســنــوي يــؤكــد عــلــى ال
تعزيز  بشأن  األمد  طويل  بالتعاون  المتحدة 
الـــمـــرافـــق الـــدفـــاعـــيـــة الــحــديــثــة وُمــكــافــحــة 
وكذلك  أشكاله  بكافة  والتطرف  اإلرهـــاب 
تــعــزيــز الــســالم واألمــــن اإلقــلــيــمــيــيــن وأيــًضــا 
والتجاري  العسكري  التعاون  في  االنــخــراط 
والطيران؛ تقديم المساعدة اإلنسانية؛ تعزيز 
مكافحة  القانون؛  إنفاذ  مجال  في  التعاون 

التجارية  العالقات  وتوسيع  اإلرهاب،  تمويل 

العمل؛  قوانين  إصــالح  ودعــم  واالستثمارية، 

في  سيما  ال  العامة  الصحة  شراكات  وزيــادة 

المعركة العالمية ضد فيروس «كوفيد١٩»، 

وتعزيز التعاون التربوي والثقافي.

اإلستراتيجي  الــحــوار  خــالل  وّقـــع  وتــابــع:   

الـــوزيـــر بــومــبــيــو وســـعـــادة الــشــيــخ محمد بن 

عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، إعـــالن نــوايــا يُــحــّدد 

 - القطري  الثقافي  العام  ليكون   ٢٠٢١ عــام 

األمريكي، باإلضافة إلى ذلك فإن الجانبين 

أيًضا أعلنا عن اتفاقية بين وكالة ناسا ومعهد 

 (QEERI) والــبــيــئــة الــطــاقــة  لــبــحــوث  قــطــر 

التابع لجامعة حمد بن خليفة إلعداد دراسة 

للكشف عن طبقات المياه الجوفية، واإلعالن 

عن قبول جامعة حمد بن خليفة الثنين من 

بحث  إلجــراء  األمريكيين  فولبرايت  باحثي 

في  الزهايمر  ومــرض  الهيدرولوجيا  حــول 

الفصل الدراسي المقبل. 

 كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة 

قطر ومتاحف قطر ومؤسسة سميثسونيان 

حول التعاون التعليمي والثقافي والرياضي.

ُمقبلة  تفاهم  مذكرة  عن  اإلعــالن  وأيًضا 

بين صندوق قطر للتنمية (QFFD) والوكالة 

التنمية  بــشــأن  الــدولــيــة  للتنمية  األمــريــكــيــة 

نوايا  وإعالن  اإلنسانية.  والُمساعدات  الدولية 

الستضافة دولة قطر ُمنتدى لالستثمار في 

الواليات المتحدة في عام ٢٠٢١.

بالقول:  األمريكية  السفارة  بيان  وختم   

ـــــات الـــمـــتـــحـــدة إلـــى  ـــــوالي ــتــطــلــع قـــطـــر وال «ت

المجاالت  هذه  في  الُمحرز  التقدم  ُمراجعة 

الدوحة  في  المقبل  اإلستراتيجي  الحوار  في 

في عام ٢٠٢١».

 الحوار القطري األمريكي يؤكد 
عمق الشراكة اإلستراتيجية

 نتطلع للبناء على عالقاتنا وتعزيزها بين شعبي البلدين
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بـــيـــروت - وكـــــاالت: أعــلــن 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي عــن الــعــثــور 
مــن  طـــــن   ١٫٣ كـــمـــيـــة  عــــلــــى 
الــمــفــرقــعــات بــمــرفــأ بــيــروت، 
الــــــذي دمــــــره انـــفـــجـــار هــائــل 
مـــطـــلـــع أغــــســــطــــس الـــمـــاضـــي 
ـــيـــجـــة «تـــــخـــــزيـــــن ســـيـــئ»  ـــت ن
٢٧٥٠ طنًّا من «نترات  لكمية 

األمونيوم».
وقال الجيش في بيان على 
ـــرونـــي: «فـــي  ـــكـــت مـــوقـــعـــه اإلل
والمسح  الكشف  أعــمــال  إطــار 
التي تقوم بها وحدات الجيش 
العثور  تــم  بــيــروت  مــرفــأ  فــي 
من  كــيــلــوجــراًمــا   ١٣٢٠ عــلــى 
علبة   ١٢٠ فـــي  الــمــفــرقــعــات 
كــرتــونــيــة ومــخــزنــة فــي أحــد 

العنابر».
وأضـــــــــــاف: «عــــلــــى الــــفــــور 
الهندسة  فــوج  عناصر  قامت 
ــتــهــا حــيــث تـــم الــتــخــلــص  بــإزال

منها».
الذي  النهائي  للمسح  ووفًقا 
فإن  اللبناني  الجيش  بــه  قــام 
٨٥ ألًفا و٧٤٤ وحدة تضررت 

االنفجار. بفعل 
الــبــحــث  إن  الــجــيــش  وقـــــال 
 ٩ عــــــــن  جـــــــــاريًـــــــــا  يــــــــــــزال  ال 
مــفــقــوديــن، ســبــعــة لــبــنــانــيــيــن 
على  وشــدد  اثنين.  وسوريين 
يقفل  لـــم  الــمــلــف،  «هــــذا  أّن 
أعــمــال  أن  طــالــمــا  يقفل  ولــن 

الــبــحــث مــســتــمــّرة». ســيــاســًيــا 

قــــدم حــــزب أســـســـه الــرئــيــس 

اقتراًحا  عون  ميشال  اللبناني 

تشكيل  يعرقل  خــالف  إلنــهــاء 

حــــكــــومــــة جــــــديــــــدة ويــــهــــدد 

لبنان  إلخــراج  فرنسًيا  مسعى 

الحرب  منذ  أزماته  أسوأ  من 

رحــاهــا  دارت  الـــتـــي  األهــلــيــة 

ويدور   .١٩٩٠ إلى   ١٩٧٥ من 

الحزب  قدمه  الــذي  االقــتــراح 

أمـــس حـــول إســـنـــاد الـــــوزارات 

أصغر  طــوائــف  إلــى  الرئيسية 

فــي الــبــلــد الـــذي يــتــقــاســم فيه 

الـــمـــســـلـــمـــون والـــمـــســـيـــحـــيـــون 

السلطة. ولم يصدر حتى اآلن 

فصائل  في  مسؤولين  عن  رد 

تختار  أن  عــلــى  تــصــر  شيعية 

هـــي مـــن يــشــغــل الـــعـــديـــد مــن 

جهود  تــثــمــر  ولـــم  الــمــنــاصــب. 

جديدة  حكومة  لتشكيل  لبنان 

سريًعا عن شيء بسبب خالف 

عــلــى كــيــفــيــة اخــتــيــار الـــــوزراء 

الـــوالءات  فيه  تتحدد  بلد  فــي 

طائفية.  أسس  على  السياسية 

واقـــتـــرح زعــيــم حـــزب الــتــيــار 

ـــــذي أســســه  الـــوطـــنـــي الـــحـــر ال

عــــون ويــتــحــالــف مـــع جــمــاعــة 

بتجربة  «الــقــيــام  اهللا  حـــزب 

ـــــــوزارات الــمــعــروفــة  تـــوزيـــع ال

بالسيادية على الطوائف األقل 

الدروز  على  وبالتحديد  عدًدا 

واألقليات  واألرمن  والعلويين 

الــمــســيــحــيــة». وصــــدر الــبــيــان 

باسيل  جــبــران  تـــرأس  بــعــدمــا 

زعـــــــيـــــــم الــــــــحــــــــزب وصــــهــــر 

الــــرئــــيــــس اجـــتـــمـــاًعـــا لــلــهــيــئــة 

الــســيــاســيــة لــلــحــزب. ويــرغــب 

رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الـــمـــكـــلـــف 

ــــــــــــب، وفـــــًقـــــا  مــــصــــطــــفــــى أدي

الطائفية  المحاصصة  لنظام 

الــمــعــمــول بــه فــي لــبــنــان، في 

الوزارات  لقيادة  شامل  تغيير 

التي ظلت حكًرا على الطوائف 

لسنوات. نفسها 

العثور على ١٫٣ طن من المفرقعات بمرفأ بيروت
التيار الوطني يعرض فكرة لحل الخالف على تشكيل الحكومة

مرفأ بيروت بعد االنفجار         (رويترز)             

الجيش األمريكي يرسل تعزيزات لقواته

غــيــر  شـــــدد  ووكــــــــــاالت:  قـــنـــا  واشنطن- 
بـــيـــدرســـون الــمــبــعــوث األمـــمـــي الـــخـــاص إلــى 
سوريا، على أن السوريين، سواء داخل البالد 
يتطلعون  الــخــارج،  في  الالجئين  ماليين  أو 
مسار  ورؤيـــة  معاناتهم  تخفيف  إلــى  بــشــدة 
لـــلـــخـــروج مـــن هــــذا الــــصــــراع طـــويـــل األمــــد. 
وقــال بــيــدرســون، فــي إحاطته أمــام مجلس 
األمـــن الــدولــي حـــول الــوضــع فــي ســوريــا، إن 
حوالي  على  تمتد  الــســوري  الشعب  «مــعــانــاة 
عــقــد مـــن الـــزمـــن، وتــشــمــل هــــذه الــمــعــانــاة 
الموت واإلصابة والنزوح والدمار واالعتقال 
والتعذيب والرعب واإلهانة وعدم االستقرار 
والــعــوز عــلــى نــطــاق واســــع»، مــشــيــًرا إلـــى أن 
الــســوريــيــن يــتــصــارعــون مــع جــائــحــة كــورونــا 
األممي  المبعوث  أن  غير  اقتصادي.  وانهيار 
ولكنه  خافت  أمل  وجود «بصيص  على  أكد 
حــقــيــقــي» أمـــــام الـــوقـــائـــع الــصــعــبــة وانـــعـــدام 
مشيًرا  السورية،  األطــراف  بين  العميق  الثقة 
بــذلــك إلـــى جــلــســة الــهــيــئــة الــمــصــغــرة للجنة 
أواخــر  جنيف  فــي  انعقدت  التي  الدستورية 
أشهر.  تسعة  دام  توقف  بعد  الماضي،  الشهر 
اللجنة  داخــل  المناقشات  بيدرسون  ووصــف 
إنها  قــائــًال  معظمها،  فــي  بـــ «الــمــوضــوعــيــة» 
عليه..  المتفق  األعــمــال  جـــدول  على  ســـارت 
اختالفات  هناك  «كــانــت  بالقول:  مستدرًكا 
حقيقية للغاية من حيث الجوهر، فلم يتفق 
أعمال  جــدول  على  جنيف  فــي  المجتمعون 

لـــلـــدورة الــمــقــبــلــة». وأعـــــرب عـــن أمــلــه في 

الدستورية  اللجنة  أعضاء  إقناع  على  القدرة 

بــالــمــضــي قـــدًمـــا بــمــا يــتــمــاشــى مـــع الــشــروط 

رابعة  جلسة  وعقد  عليها،  المتفق  المرجعية 

قريبًا للجنة في جنيف خالل الشهر المقبل. 

عن  األمريكي  الجيش  أعلن  ثانية،  جهة  من 

تــعــزيــز انــتــشــاره الــعــســكــري فــي شــمــال شــرق 

للحد  سابقة  جــهــود  مــن  الــرغــم  على  ســوريــا 

مـــن تـــواجـــده هـــنـــاك، فـــي خــطــوة تــأتــي بعد 

في  والروسية  األمريكية  القوات  بين  التوتر 

الــمــنــطــقــة. وقــــال الــمــتــحــدث بــاســم الــقــيــادة 

أوربــان  بيل  (سنتكوم)  األمريكية  المركزية 

سنتينال  رادار  «نشرت  القيادة  إن  بيان  في 

وكثفت الطلعات الجوية للمقاتالت األمريكية 

القتالية  برادلي  عربات  ونشرت  قواتنا  فوق 

المنطقة  فــي  األمــريــكــيــة»  الـــقـــوات  لــتــعــزيــز 

وأفاد  األمريكي.  الجيش  عليها  يسيطر  التي 

مــســؤول أمــريــكــي طــلــب عـــدم كــشــف هويته 

إرسالها  تم  التي  المدرعة  العربات  عــدد  أن 

«أقل  يرافقها  الست،  يتجاوز  لم  كتعزيزات 

هذه  إن  أوربــان  وأضــاف  جندي.   «١٠٠ من 

التعزيزات تهدف إلى «المساعدة في ضمان 

سالمة وأمن قوات التحالف»، وأن الواليات 

المتحدة «ال تسعى إلى التصادم مع أي دولة 

قوات  عن  ستدافع  لكنها  سوريا،  في  أخــرى 

التحالف في حال تطلب األمر ذلك».

المبعوث األممي: السوريون 
يتطلعون للخروج من الصراع

توغل أمريكي شمال شرق سوريا               (أ ف ب)

األردن: مقتل 
مطلوب 

أمنيًّا بتبادل 
إطالق النار

عمان- قنا: أعلنت السلطات األمنية في األردن، أمس، عن 
مقتل شخص، مطلوب أمنًيا، وإصابة اثنين آخرين، أحدهما 
رجــل أمــن فــي تــبــادل إلطــالق الــنــار بمحافظة مــادبــا، وسط 
البالد. ونقلت وكالة األنباء األردنية عن الناطق اإلعالمي باسم 
وأصيب  قتل،  لألمن  مطلوبًا  إن  قوله  العام  األمــن  مديرية 
شخصان، أحدهما من رجال األمن العام واآلخر كان برفقة 
المطلوب، خالل تبادل إلطالق النار بين قوة أمنية والشخص 
المطلوب أمنًيا.. مضيًفا أنه «على أثر متابعة أحد األشخاص 
عيارات  إطــالق  بينها  من  أمنًيا  طلبًا   ١١ وبحقه  المطلوبين، 

نارية باتجاه مركز أمن ذيبان، تم فجر أمس تحديد مكان 
تواجده برفقة عدد من األشخاص في محافظة مادبا حيث 
إلى  وأشــار  عليه».  القبض  إللقاء  للمكان  أمنية  قوة  توجهت 
األمنية،  للقوة  مشاهدته  فــور  قــام  المطلوب  الشخص  أن 
رجال  أحــد  إلصابة  أدى  ما  باتجاهها  نارية  عيارات  بإطالق 
االشتباك  قواعد  الفور  على  أنه «نفذت  موضًحا  العام،  األمن 
وتم الرد عليه ومن معه بالمثل ما أدى إلى إصابة الشخص 
برفقته  كــانــوا  ممن  آخــر  شخص  وإصــابــة  ووفــاتــه  المطلوب 

وجرى ضبط سالح ناري وبدأت التحقيقات».

هنية: قوى المقاومة الفلسطينية ستسقط المشروع الصهيوني
تشييع جثمان الشهيد الطبيب نضال جبارين

بيروت- وكاالت: قال رئيس المكتب 

اإلسالمية  المقاومة  لحركة  السياسي 

حماس إسماعيل هنية إن التنسيق بين 

سيسقط «الــمــشــروع  الــمــقــاومــة  قـــوى 

الصهيوني». 

جـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات هـــنـــيـــة خـــالل 

وفــًدا  بالحركة  وقـــادة  هنية  استقبال 

قياديًا من جبهة التحرير الفلسطينية، 

يتقدمه أمينها العام أبو نضال األشقر. 

أنه  هنية  مكتب  عن  صدر  بيان  وذكر 

«جرى التأكيد خالل اللقاء على ضرورة 

الــرؤيــة الــمــوحــدة لــمــواجــهــة الــمــشــروع 

الصهيوني الذي يحظى بدعم أمريكي 

غير مسبوق». وشدد المجتمعون على 

أن «خيار المقاومة كفيل بإسقاط كل 

الـــمـــؤامـــرات، مــن صفقة الــقــرن، إلــى 

واعتبروا  وغيرهما».  الضم،  مشروع 

الفلسطينيين  الــالجــئــيــن  «رفــــض  أن 

والوطن  والتهجير  التوطين  لبنان  في 

الـــبـــديـــل هــــو رفـــــض ثــــابــــت، لـــكـــن فــي 

االحتياجات  تأمين  يجب  نفسه  الوقت 

والحقوق اإلنسانية للفلسطينيين». من 

جهة ثانية شيعت جماهير غفيرة في 

الجمعة،  مــســاء  الــضــفــة،  شــمــال  جنين 

محمد  نضال  الطبيب  الشهيد  جثمان 

أكرم جبارين (٥٤ عاًما)، الذي استشهد 

قنابل  االحـــتـــالل  قـــوات  إطـــالق  نتيجة 

حاجز  قرب  المواطنين  صوب  الصوت 

برطعة جنوب غرب جنين.

من  الشهيد  تشييع  مــوكــب  وانــطــلــق 

سليمان  خليل  الشهيد  مستشفى  أمــام 

الــحــكــومــي فــي جــنــيــن، وجـــاب شـــوارع 

الـــمـــديـــنـــة، ونـــــــدد الـــمـــشـــيـــعـــون بــهــذه 

الــجــريــمــة الــبــشــعــة الـــتـــي تـــضـــاف إلــى 

شعبنا.  أبـــنـــاء  بــحــق  االحـــتـــالل  جـــرائـــم 

واستشهد جبارين، ظهر الجمعة، جراء 

إلقاء قنبلة صوت عليه، من قبل قوات 

االحتالل في جنين. 

الفلسطينية،  الصحة  وزارة  وأفادت 

باستشهاد الطبيب جبارين «٥٤ عاًما» 

االحــتــالل  إلــقــاء  جـــّراء  بإصابته  مــتــأثــًرا 

بمستشفى  جثمانه  ونقل  صوت،  قنبلة 

جنين الحكومي بعد توقف عمل القلب 

لديه. وبحسب شهود عيان فإن جبارين 

تعرض لنوبة قلبية أثناء مطاردته من 

قبل جنود االحتالل وإلقاء قنبلة صوت 

الفصل  جـــدار  فتحات  أحــد  عند  نــحــوه 

العنصري بالقرب من حاجز برطعة.
تشييع جثمان الشهيد في جنين

بديالى داعش  بقايا  لمالحقة  أمنية  عملية  العراق: 
الكاظمي يبحث مع مسؤولة أممية دور «يونامي» في االنتخابات

في  األمــنــي  اإلعــــالم  خــلــيــة  أعــلــنــت  قــنــا:  بغداد- 
العراق، أمس، شروع قوات مشتركة في محافظة 
ديــالــى بــشــمــال شــرقــي الـــبـــالد، فــي عــمــلــيــة أمنية 
بقايا  من  لتطهيرها  المحافظة  في  مناطق  بتسع 
صحفي،  بيان  في  الخلية  وذكــرت  داعــش.  تنظيم 
أنـــه بــهــدف تــعــزيــز األمـــن واالســتــقــرار ومــالحــقــة 
شرعت  أوكــارهــم،  وتــدمــيــر  داعـــش  عناصر  بقايا 
قيادة عمليات ديالى من خالل قوات مشتركة من 

مغاوير  ولــواء  العراقي  بالجيش  الخامسة  الفرقة 
نهر  زور  وتفتيش  بمداهمة  ديالى  عمليات  قيادة 
مال  حبيب،  ربــع  الــدكــات،  ومناطق:  وقــرى  ديالى 
طــيــب، زور الــكــبــيــه، شــيــرك، تــل مــنــجــل، الــقــايــه، 
عــلــي ســبــاهــي، شــيــخ جـــــراد، الـــواقـــعـــة فـــي شــمــال 
شــرقــي الــعــراق. وفــي األنــبــار غــرب الــعــراق، ألقت 
من  عنصر  على  القبض  العسكرية  االســتــخــبــارات 
غربي  القائم  منطقة  في  بالخطير  وصفته  داعش 

شعبة  مــفــارز  أن  أمنية  مــصــادر  وذكـــرت  األنــبــار. 
وبعملية   ٨ الــفــرقــة  فــي  العسكرية  االســتــخــبــارات 
دقيقة  استخبارية  معلومات  إلــى  استندت  نوعية 
تــمــكــنــت مـــن إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى أحــــد مــســلــحــي 
أنه  مضيفة  األنبار،  بالقائم  نزوة  قرية  في  داعش 
ويشغل  لــداعــش  الخطيرة  األمنية  العناصر  «مــن 
وضبطت  الفرات)  (واليــة  تسمى  بما  مهًما  منصبًا 
بــهــاتــفــه الـــخـــاص صــــور لـــه مـــع قـــيـــادات داعــشــيــة 

مــطــلــوبــة لــلــعــدالــة ويــعــد واحــــــًدا مـــن الــمــطــلــوبــيــن 
لــلــقــضــاء بـــمـــوجـــب مــــذكــــرة قـــبـــض وفـــــق أحـــكـــام 
مصطفى  بحث  ثانية  جهة  من  إرهــاب».   ٤ المادة 
جينين  والسيدة  العراقي  الـــوزراء  رئيس  الكاظمي 
لألمم  العام  لألمين  الخاصة  الممثلة  بالسخارت 
«يونامي»  بعثة  دور  أمــس،  الــعــراق،  في  المتحدة 
وذكر  المقبلة.  المبكرة  البرلمانية  االنتخابات  في 
خالل  جرى  أنه  الكاظمي،  مكتب  عن  صادر  بيان 

األممية  البعثة  مع  المشترك  التعاون  بحث  اللقاء، 
التشريعية  االنتخابات  إلجــراء  التنسيق  مجال  في 
العام  مــن  يونيو  فــي  إجــراؤهــا  والــمــقــرر  المبكرة 
انتخابات  لضمان  المراقبة  فــي  ودورهـــا  المقبل 
األمم  بعثة  دور  مناقشة  تمت  كما  ونزيهة.  حــرة 
الــمــتــحــدة فــيــمــا يــخــص مــلــف الــنــازحــيــن وبــحــث 
الجهود الحكومية التي تنصب في حسم هذا الملف 

بأسرع وقت ممكن، بحسب البيان.
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الرئيس  قال  وكاالت:   - إسطنبول 

إن  أردوغـــان،  طيب  رجــب  التركي، 

منع  تحاول  لبالده  الُمعادية  الجهات 

خــالل  مــن  الــقــرن  هــذا  فــي  نهضتها 

مجدًدا. الداخلية  بمشاكلها  إشغالها 

ــــــك فـــــي كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا   جــــــاء ذل

عبر  ُمشاركته  خالل  أمس  أردوغان 

الــفــيــديــو، مــن إســطــنــبــول، بــمــراســم 

شمال  طريق  من  جديد  جزء  افتتاح 

مـــرمـــرة الـــســـريـــع. وقــــال أردوغـــــان 

اآلن  مــــــن  بــــــــــدأت  حــــكــــومــــتــــه  إن 

وفق  بالبالد  لالرتقاء  بالتحضيرات 

و٢٠٥٣   ٢٠٢٣ ألعــــوام  تــركــيــا  رؤيـــة 

و٢٠٧١.

نخطوها  خــطــوة  وأضــــاف: «كــل   

إقليمية  قــوة  تركيا  جعل  سبيل  فــي 

بالنسبة  زاوية  حجز  تمثل  وعالمية، 

لــــهــــذه الــــــرؤيــــــة». ولــــفــــت فــــي هـــذا 

لضمان  الحيوية  األهمية  إلى  الصدد 

نــجــاح الــكــفــاح الــســيــاســي والــعــســكــري 

تركيا  تــخــوضــه  الـــذي  واالقــتــصــادي 

سوريا  من  بدًءا  واسعة،  منطقة  في 

األبــيــض  الــبــحــر  وشـــرق  ليبيا  وحــتــى 

المتوسط   والبحر األسود.

الجهود  وراء  من  الهدف  أن  وأّكد 

خطوات  جميع  عرقلة  إلــى  الــرامــيــة 

تــركــيــا الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة هو 

إخــراجــهــا مــن مــســيــرتــهــا نــحــو هــذه 

الرؤية.

ــــحــــاولــــون  وقـــــــال أردوغـــــــــــان: «يُ

مــنــع نــهــضــتــنــا فـــي هــــذا الـــقـــرن من 

مشاكلها  تــصــارع  تركيا  جعل  خــالل 

جديد». من  الداخلية 

وأشـــــار الــرئــيــس الــتــركــي إلـــى أن 

آثار  من  كبيًرا  قسًما  تجاوزت  بالده 

اإلنتاج  ُمواصلة  عبر  كورونا  جائحة 

في الربع الثالث من العام الجاري.

الــــعــــقــــارات  قـــطـــاعـــي  أن  وأّكـــــــــد 

قياسية  أرقاًما  يُسجالن  والسيارات 

ُمــتــتــالــيــة بــفــضــل الــتــمــويــل الــمــنــاســب 

الحكومة. وّفرته  الذي 

ارتفاًعا  أيــًضــا  هناك  أن  وأوضــح   

مــلــحــوًظــا فــي الــتــوظــيــف مــنــذ أبــريــل 

الــمــاضــي الــــذي شــهــدت تــركــيــا فيه 

الــتــأثــر األكــبــر لــلــوبــاء، وأن االرتــفــاع 

القادمة. المرحلة  في  سيتواصل 

الـــصـــادرات  إن  أردوغــــــان:  وقــــال 

الــتــركــيــة حــافــظــت عــلــى أدائـــهـــا في 

الــوقــت الــــذي المــســت فــيــه الــتــجــارة 

الوباء. بسبب  القاع  العالمية 

الـــــصـــــادرات  قـــيـــمـــة  أن  وأوضـــــــح 

في  دوالر  مليار   ٤١ بلغت  التركية 

.٢٠٢٠ الفترة بين  يونيو  أغسطس 

من  أعــلــى  القيمة  هــذه  أن  وبــّيــن 

قــيــمــة الـــصـــادرات فــي نــفــس الــفــتــرة 

الماضي. العام  من 

في  الــســيــاح  عــــدد  أن  إلــــى  ولـــفـــت 

ماليين   ١٠ الــيــوم  لــغــايــة  بــلــغ  تــركــيــا 

عــلــى  مــــلــــيــــونـًـــا   ١٥ إلـــــــى  وســــيــــصــــل 

السنوي. المستوى 

وكــشــف أن عـــدد الــشــركــات الــتــي 

آالف   ٩ بلغ  أغسطس  خالل  تأسست 

 ٧٦٫٤ بنسبة  ارتفاًعا  مسجًال  و٣٥٢، 

الماضي.  بــالــعــام  مــقــارنــة  المئة  فــي 

في  الــمــشــاركــة  مــعــدل  أن  أكـــد  كــمــا 

 ٤٧٫٦ مــــن  ارتــــفــــع  الـــعـــامـــلـــة  الــــقــــوى 

الرئيس  وتــابــع  المئة.  فــي   ٤٨٫٦ إلــى 

الربع  سنختم  اهللا  التركي: «بمشيئة 

جميع  يــرضــي  نــمــو  بــمــعــدل  ــثــالــث  ال

االئتماني  التصنيف  وكاالت  الفئات، 

الـــتـــي تــخــفــض تــصــنــيــف تـــركـــيـــا لــن 

األمر». هذا  حتًما  يرضيها 

جهات معادية تحاول شغل تركيا عن تحقيق نهضتها
أكد أنه سيجعل بالده قوة إقليمية وعالمية .. أردوغان: 

وكـــــــــــاالت:   - واشــــــنــــــطــــــن 

بوليسي  فورين  مجلة  أوردت 

األمريكية أن وزير الخارجية 

مــايــك بــومــبــيــو يــســعــى التــفــاق 

ـــــــــة  فـــــــي الــــــكــــــونــــــغــــــرس إلزال

اســـــم الـــــســـــودان مــــن قــائــمــة 

ــــــدول الـــراعـــيـــة لــــإلرهــــاب،  ال

الــخــرطــوم  تـــعـــّهـــدت  أن  بــعــد 

ــــــات الــــمــــاليــــيــــن  ــــــدفــــــع مــــــئ ب

مــــن الــــــــــدوالرات تــعــويــضــات 

لــــلــــضــــحــــايــــا األمــــريــــكــــيــــيــــن، 

المساعي  هذه  أن  إلى  ُمشيرة 

ال تزال تواجه ُمعارضة داخل 

المجلة  وقـــالـــت  الــكــونــغــرس. 

فــي تــقــريــر: إن بــومــبــيــو حث 

الـــُمـــشـــّرعـــيـــن مــــن خـــــالل مــا 

أســمــتــه «وثـــيـــقـــة األســـبـــوع»، 

وفــي رســائــل ُمــنــفــصــلــة، على 

ــــــة اســــم الــــســــودان،  دعــــم إزال

قـــال فــيــهــا إن لـــدى الــواليــات 

تــتــكــرر  ال  فـــرصـــة  الــمــتــحــدة 

إال مــرة واحـــدة فــي كــل جيل 

لـــضـــمـــان تـــقـــديـــم تــعــويــضــات 

أخــــيــــًرا لـــضـــحـــايـــا الــهــجــمــات 

«اإلرهــابــيــة» الــمــدعــومــة من 

 ١٩٩٨ عـــام  الــقــاعــدة  تــنــظــيــم 

عـــلـــى ســـفـــارتـــي أمـــريـــكـــا فــي 

وتنزانيا. كينيا 

الزعيم  إلى  بومبيو  وكتب   

الــشــيــوخ  بمجلس  الــجــمــهــوري 

العضو  وإلى  ماكونيل،  ميتش 

العالقات  بلجنة  الديمقراطي 
ــــة كـــــريـــــس كـــونـــز  ــــخــــارجــــي ال
وراء  رئيسًيا  دوًرا  لعب  الــذي 
الــكــوالــيــس فــي الــمــفــاوضــات: 
«فـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، لــديــنــا 
وضيقة  فــريــدة  نــافــذة  أيــًضــا 
لـــدعـــم الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة 
الــتــي يــقــودهــا الــمــدنــيــون في 
ــصــت  الــــــســــــودان والـــــتـــــي تــخــّل
أخــيــًرا مــن الــدكــتــاتــوريــة التي 

سابًقا». البلد  ذلك  قادت 
 وأوضــــــــح الـــتـــقـــريـــر أنــــه، 
وعــلــى مــــدار أشــهــر، انــخــرط 
الــُمــشــّرعــون والــدبــلــومــاســيــون 
األمــريــكــيــون فــي مــفــاوضــات 

مع  الكواليس  وراء  من  شاقة 
مدنية  بــقــيــادة  هشة  حكومة 
ذلك  اسم  إلزالــة  السودان  في 
األمريكية  القائمة  مــن  البلد 

لإلرهاب. الراعية  للدول 
 وأشــــار إلـــى أنـــه، وُمــقــابــل 
ذلــــــــك، ســــتــــدفــــع الــــخــــرطــــوم 
دوالر  مـــلـــيـــون   ٣٣٥ حــــوالــــي 
التي  القانونية  الُمطالبات  من 
تــعــود إلـــى عــقــود مــن الــزمــن 
الهجمات  ضحايا  عائالت  مع 
«اإلرهــابــيــة» الــتــي «حــّرضــت 
عـــلـــيـــهـــا حــــكــــومــــة الــــرئــــيــــس 
السوداني السابق عمر البشير» 
بــمــا فــي ذلــك تــفــجــيــرات عــام 

الــــواليــــات  لـــســـفـــارتـــي   ١٩٩٨
ــيــا،  الــمــتــحــدة بــكــيــنــيــا وتــنــزان
فضًال عن التفجير في حاملة 
إس  «يو  األمريكية  الطائرات 
بميناء   ٢٠٠٠ عــام  كــول»  إس 

اليمن. في  عدن 
الُمشكلة  أن  التقرير  وبّين   
عائالت  كل  ليس  أنــه  الحالية 
ـــتـــي عـــانـــت تـــرى  الـــضـــحـــايـــا ال
األشــــيــــاء بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، 
هـــذه  مـــثـــل  الـــبـــعـــض  يـــؤيـــد  إذ 
اقتراح  ذلك  في  بما  الصفقة، 
لــلــكــونــغــرس لــتــمــريــر تــشــريــع 
الــســودان  يمنح  أن  شــأنــه  مــن 
من  ويعفيه  قانونًيا»  «سالًما 

األخرى  القانونية  الُمطالبات 

حين  في  سيادة،  ذات  كدولة 

بشدة  أخرى  عائالت  تعارض 

مــثــل هـــذه الــخــطــوة، ويــرجــع 

الصفقة  أن  إلــى  جــزئــًيــا  ذلــك 

ســتــمــنــح عـــائـــالت الــمــواطــنــيــن 

بالهجمات  حتفهم  لقوا  الذين 

غير  مــن  بكثير  أكــثــر  أمــــواالً 

األمريكيين.

إلـــى ذلـــك صــــادق الــرئــيــس 

األمـــريـــكـــي دونـــالـــد تـــرامـــب، 

عــلــى  ـــا  رســـمـــًي األول،  أمـــــس 

ســودانــي  ســفــيــر  أول  اعــتــمــاد 

عاًما.   ٢٣ منذ  واشنطن  لدى 

وكان السفير نور الدين ساتي 

لدى  اعتماده  أوارق  قــّدم  قد 

الخميس  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات 

الماضي.

ساتي  الخرطوم  واختارت   

أول  ليكون  الماضي  مايو  في 

بعد  واشــنــطــن  فــي  لــهــا  سفير 

الدبلوماسية  العالقات  ترفيع 

بــيــن الــبــلــديــن أواخــــــر الــعــام 

الماضي.

مساعد  ناجي،  تيبور  وعلق 

وزيــــر الــخــارجــيــة األمــريــكــي 

لــــلــــشــــؤون اإلفــــريــــقــــيــــة عــلــى 

تـــعـــيـــيـــن الـــســـفـــيـــر الــــســــودانــــي 

قــائــالً إنـــه يــتــطــلــع إلـــى إحـــراز 

السودانية  العالقات  في  تقدم 

األمريكية.

مساٍع أمريكية لرفع السودان من قائمة اإلرهاب
ترامب يعتمد رسميًا أول سفير للخرطوم منذ ٢٣ عاًما

اصطف  وكــــاالت:   - واشــنــطــن 

نـــاخـــبـــون فـــي واليـــــة مــيــنــيــســوتــا 

لـــــــــــــإلدالء بــــــأصــــــواتــــــهــــــم، قـــبـــل 

زيـــارتـــيـــن يـــقـــوم بــهــمــا الــرئــيــس 

دونـــــــالـــــــد تــــــرامــــــب ومـــنـــافـــســـه 

أن  بعد  بايدن  جو  الديمقراطي 

وفي  هناك  المبكر  التصويت  بدأ 

ثــــالث واليـــــات أخـــــرى. وبــيــنــمــا 

صــــّعــــد تــــرامــــب هـــجـــمـــاتـــه عــلــى 

حملة  رّدت  بــالــبــريــد،  التصويت 

بــايــدن بـــأن «الــشــعــب األمــريــكــي 

االنتخابات.  هذه  نتيجة  سُيقرر 

ــمــتــحــدة  وحـــكـــومـــة الـــــواليـــــات ال

قــــــــــادرة تــــمــــاًمــــا عــــلــــى إخـــــــراج 

الـــدخـــالء مـــن الــبــيــت األبـــيـــض». 

بأصواتهم  ناخبًا   ٤٤ نحو  وأدلــى 

بــعــد  األول  الـــســـاعـــة  نـــصـــف  فــــي 

فـــتـــح مـــركـــز االقـــــتـــــراع الــوحــيــد 

بــالــواليــة  منيابوليس  فــي  أبــوابــه 

ـــتـــي خـــســـرهـــا تــــرامــــب بـــفـــارق  ال

ضــئــيــل فـــي األصـــــوات فـــي الــعــام 

باعتبارها  استهدفها  لكنه   ٢٠١٦

مــكــســبًــا مــمــكــنًــا لــه هـــذه الــمــرة. 

ــا  ــي ــن وبـــــــدأ نــــاخــــبــــون فــــي فــرجــي

اإلدالء  ووايومنغ  داكوتا  وساوث 

الــــُمــــبــــاشــــر بـــــــاألصـــــــوات، وقـــــال 

بــعــض الــنــاخــبــيــن فــي مــيــنــيــســوتــا 

إنـــهـــم بــــــــادروا إلـــــى الـــُمـــشـــاركـــة 

االنتخابية  العملية  في  الُمبكرة 

يوم  الُمحتملة  الحشود  وتجنب 

ــبــت جــائــحــة  االنـــتـــخـــابـــات. وتــســّب

ـــــا فـــــي تــغــيــيــر  فـــــيـــــروس كـــــورون

الــتــقــالــيــد االنــتــخــابــيــة األمــريــكــيــة 

جوالت  من  بشدة  حدت  أن  بعد 

الــمــرشــحــيــن االنــتــخــابــيــة كــمــا أن 

زيادة  إلى  تؤدي  أن  المتوقع  من 

كـــبـــيـــرة فــــي االقـــــتـــــراع الــمــبــكــر 

ناحية  مــن  بــالــبــريــد.  واالقـــتـــراع 

األمريكي  الرئيس  صّعد  أخرى، 

ـــالـــد تـــرامـــب هــجــمــاتــه عــلــى  دون

الــتــصــويــت بــالــبــريــد، مــشــيــًرا إلــى 

 ٢٠٢٠ الرئاسي  السباق  نتائج  أن 

لــــن يـــتـــســـنـــى تـــحـــديـــدهـــا بــشــكــل 

دقــيــق أبـــــًدا.  ويـــواصـــل تــرامــب، 

ـــف عـــــن مـــنـــافـــســـه  ـــخـــّل ـــت الــــــــذي ي

الـــديـــمـــقـــراطـــي جــــو بــــايــــدن فــي 

اســـتـــطـــالعـــات الـــــــرأي، هــجــومــه 

البريد  طريق  عن  التصويت  على 

رغم  للتزوير،  ُعرضة  باعتباره 

بديالً  يعتبرونه  المسؤولين  أن 

ذاته  الشخص  بحضور  لالقتراع 

إلـــــى مـــركـــز االقـــــتـــــراع فــــي ظــل 

ــا. وقــال  جــائــحــة فــيــروس كــورون

للكم  «نظًرا  تغريدة  في  ترامب 

من  المسبوق  غير  الجديد  الهائل 

المرغوب  غير  االقتراع  بطاقات 

فــــيــــهــــا الـــــتـــــي ســــيــــتــــم إرســــالــــهــــا 

هــذا  مـــكـــان  ألي  أو  لــلــنــاخــبــيــن، 

تحديد  ُمطلًقا  يتم  ال  قد  الــعــام، 

نــتــيــجــة انـــتـــخـــابـــات الـــثـــالـــث مــن 

ــريــده  نــوفــمــبــر بــدقــة، وهـــو مــا يُ

عــذر  وجــــود  واليــــة   ١٦ وتــطــلــب 

االنتخابات  فــي  التصويت  لــعــدم 

كــــــأن يــــكــــون الــــنــــاخــــب مـــريـــًضـــا 

تــســمــح  حـــيـــن  فـــي  ُمــــســــافــــًرا،  أو 

الـــــواليـــــات األمـــريـــكـــيـــة األخـــــرى 

ُمسجل  نــاخــب  ألي   ٣٤ وعــددهــا 

بــطــلــب االقــــتــــراع عـــبـــر الـــبـــريـــد. 

انـــتـــخـــابـــات  تــــكــــون  أن  ويـــتـــوقـــع 

اختبار  أكبر  نوفمبر  من  الثالث 

البريد،  عبر  للتصويت  البالد  في 

ويـــخـــوض الــحــزبــان الــرئــيــســيــان 

القضائية  الــدعــاوى  مــن  الــعــديــد 

الــــــتــــــي ســـــتـــــؤثـــــر عـــــلـــــى كـــيـــفـــيـــة 

ُمــمــارســة مــاليــيــن األمــريــكــيــيــن 

ورّدت  الــتــصــويــت.  فـــي  لــحــقــهــم 

حــمــلــة بـــايـــدن بـــبـــيـــان أصـــدرتـــه 

بــــعــــد هـــــجـــــوم تــــــرامــــــب، وقـــــال 

أنــــدرو بــيــتــس، الــُمــتــحــدث بــاســم 

الـــحـــمـــلـــة: «الـــشـــعـــب األمـــريـــكـــي 

االنتخابات،  هذه  نتيجة  سُيقّرر 

وحـــكـــومـــة الـــــواليـــــات الــمــتــحــدة 

قادرة تماًما على إخراج الدخالء 

األبيض». البيت  من 

انطـــالق التصويت المبــكر فـــي ٤ واليـــات
مع تصاعد حمالت الُمرشحين النتخابات الرئاسة األمريكية

أديس أبابا - (أ ف ب): وجهت السلطات 
جرائم  بــارتــكــاب  اتــهــامــات  أمــس  اإلثيوبية 
مــــن بــيــنــهــا اإلرهــــــــاب والـــتـــحـــريـــض عــلــى 
الـــعـــنـــف لـــلـــُمـــعـــارضـــْيـــن الــــبــــارزْيــــن جــوهــر 
مــحــمــد وبــيــكــيــلــي غــيــربــا، فــي خــطــوة من 
أورومــو  منطقة  فــي  الــتــوتــر  تأجيج  شأنها 

المضطربة.
تؤدي  أن  يمكن  التي  االتهامات  وتتعلق 
إلـــى الــســجــن مـــدى الــحــيــاة، بــالــعــنــف الــذي 
انــدلــع بــعــد مــقــتــل الــمــغــنــي الــشــعــبــي هــاشــالــو 
األورومــو  اتنية  من  يتحدر  الــذي  هونديسا 
والذي عكس صوته شعور أبناء أكبر إتنيات 

واالقتصادي. السياسي  بالتهميش  البالد 
٢٩ يونيو،  وفي أعقاب مقتل هاشالو في 
مصرعهم  شخًصا   ٢٣٩ إلــى  يصل  مــا  لقي 
فــي أعــمــال عــنــف عــرقــيــة واشــتــبــاكــات مع 

التحديات  على  الضوء  سلطت  األمن  قوات 
ــــــوزراء آبــي  األمــنــيــة الــتــي تـــواجـــه رئــيــس ال
أحــمــد، الــحــائــز جــائــزة نــوبــل لــلــســالم الــعــام 

الماضي.
من  أكثر  بين  من  وبيكيلي  جوهر  كان   
اعــتــقــاالت  فــي  أوقــفــوا  شــخــص  آالف  تسعة 
آبي  بــأن  انــتــقــادات  أثـــارت  الحــقــة  جماعية 
ُمــعــارضــيــه  إلســكــات  االضــطــرابــات  يستغل 
العام  الــمــدعــي  مكتب  وأعــلــن  السياسيين. 
منشور  في  ُمشتبًها   ٢٤ بحق  اتهامات  عن 
االتهامات «محاولة  وتشمل  فيسبوك.  على 

والديني». العرقي  النزاع  على  التحريض 
وبيكيلي،  جوهر  يمثل  أن  المتوقع  ومن   
وكـــالهـــمـــا عــــضــــوان فــــي حـــــزب الــمــؤتــمــر 
الـــفـــيـــدرالـــي األورومـــــــي الـــمـــعـــارض، أمـــام 

االثنين. غًدا  المحكمة 

جــنــيــف - قـــنـــا: وّقـــعـــت مــنــظــمــتــا الــصــحــة 
الـــعـــالـــمـــيـــة، واألمـــــــــم الـــمـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة 
لتسريع  مشترك  تــعــاون  إطـــار  /  اليونيسف/  ، 

جهود الصحة العامة.
وقال بيان لمنظمة الصحة العالمية، أمس: 
قوي  تعاون  على  تنص  الجديدة  الشراكة  إن 
إجــراءات  التخاذ  المنظمتين  بين  عاًما   ٧٠ لــ 
رئيسة في مجاالت التغطية الصحية الشاملة 
مـــن خــــالل نــهــج الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولــيــة 

والرفاه  العقلية  والصحة  الصحية،  والنظم 
الــنــفــســي واالجــتــمــاعــي والــتــنــمــيــة، وحـــاالت 

طوارئ الصحة العامة، وتغذية األم والطفل.
 وأشار البيان كذلك إلى توقيع المنظمتين 
برنامًجا مشترًكا جديًدا حول الصحة العقلية 
والرفاه النفسي واالجتماعي وتنمية األطفال 
والــُمــراهــقــيــن لـــــ١٠ ســـنـــوات بــهــدف تــعــزيــز 
واالجتماعي  النفسي  والرفاه  العقلية  الصحة 

والتنمية.   

إثيوبيا توجــه تهًمــا ُمرتبطة 
باإلرهـــاب لُمعارَضْيـــن بارزَْيــن

اتفاق تعــاون مــع اليونيسف
لتســريع جهــود الصحــة العامة
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ووكـــاالت:  قنا   - واشــنــطــن 
ــــرئــــيــــس األمــــريــــكــــي  وعـــــــد ال
ــــالــــد تــــرامــــب، بـــــأن ١٠٠  دون
مــلــيــون جــرعــة مـــن لــقــاحــات 
ـــا  مــــضــــادة لـــفـــيـــروس كـــورون
ستكون  / كوفيد-١٩/   المستجد 
العام،  نهاية  قبل  صنعت  قــد 
يكفي  عـــــدًدا  أن  إلـــى  مــشــيــًرا 
سيكون  مــواطــن  مليون   ٣٣٠
 .٢٠٢١ أبريل  بحلول  متوفًرا 
وقـــال تــرامــب، خــالل مؤتمر 
األبــيــض،  الــبــيــت  فــي  صحفي 
إنه «سيكون لدينا ١٠٠ مليون 
ثم  الــعــام،  نهاية  قبل  جــرعــة 
أكـــثـــر بــكــثــيــر عــلــى األرجــــــح.. 
مــــئــــات مـــاليـــيـــن الـــجـــرعـــات 
ســتــكــون مــتــوفــرة كـــل شــهــر، 
من  يكفي  ما  لدينا  وسيكون 
الــجــرعــات لــكــل األمــريــكــيــيــن 
بـــــحـــــلـــــول شـــــهـــــر أبـــــــريـــــــل». 
ـــــــه «فـــــــي وقــــت  وأضـــــــــــاف أن
ــا لــقــاح  ــن قــصــيــر ســيــكــون لــدي
على  وسنتغلب  وفــعــال  آمـــن 
توزيع  أن  مؤكًدا  الفيروس»، 
 ٢٤ غضون  فــي  سيبدأ  اللقاح 
من  عليه  الموافقة  من  ساعة 
قــبــل الــمــنــظــمــيــن الــصــحــيــيــن 
الرئيس  وكـــان  الــفــيــدرالــيــيــن. 
األمــريــكــي قــد قـــال إنـــه «مــن 
لقاح  على  الــمــوافــقــة  الممكن 

فــي شــهــر أكــتــوبــر الــمــقــبــل».. 
وقــــد أتــــى هــــذا الـــمـــوعـــد قبل 
بها  أدلـــى  توقعات  مــن  أشــهــر 
مــــســــؤول صـــحـــي رفــــيــــع فــي 
وقت  وفي  المتحدة.  الواليات 
ريدفيلد  روبــرت  قــال  سابق، 
مـــديـــر الـــمـــراكـــز األمــريــكــيــة 
والوقاية  األمـــراض  لمحاربة 
طرح  الممكن  إنــه «مــن  منها 
لــقــاح فـــيـــروس  كـــورونـــا على 
ـــربـــع  نــــطــــاق واســـــــع خــــــالل ال
 ،«٢٠٢١ من  الثالث  أو  الثاني 
ليعبر ترامب عن اعتقاده بأن 
ريــدفــيــلــد «قـــد ارتــكــب خطأ، 
عندما قال إن اللقاح لن يكون 
متوفًرا على نطاق واسع حتى 

الصيف المقبل».
 وكانت شركة «موديرنا»، 
تسير  إنــهــا  أمـــس،  كشفت  قــد 
المتمثل  هــدفــهــا  طــريــق  عــلــى 
من  جرعة  مليون   ٢٠ بإنتاج 
لفيروس  التجريبي  لقاحها 
نهاية  مـــع  الــمــســتــجــد  كـــورونـــا 
ــــــجــــــاري. وأشــــــــارت  الـــــعـــــام ال
ـــهـــا ســتــنــجــح  الـــشـــركـــة إلـــــى أن
فـــي تــوفــيــر ٥٠٠ مــلــيــون إلــى 
مـــلـــيـــار جـــرعـــة مــــن «الـــلـــقـــاح 
المرتقب» في السنة القادمة، 
«ديلي  صحيفة  نقلت  حسبما 
ونجحت  الــبــريــطــانــيــة.  مــيــل» 
«مـــــوديـــــرنـــــا» األربــــــعــــــاء فــي 
و٢٩٦  ألــــًفــــا   ٢٥ اســـتـــقـــطـــاب 

ــا مــن أصـــل ٣٠ ألــًفــا،  مــشــارًك
ســـيـــشـــاركـــون فــــي الــمــرحــلــة 
األخـــيـــرة مــن الــتــجــارب التي 
تقوم بها على اللقاح. وبحسب 
للشركة،  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
التجربة  فإن  بانسل،  ستيفان 
بيانات  األرجــــح  عــلــى  ســتــوفــر 
كــان  إذا  مـــا  لــمــعــرفــة  كــافــيــة 
اللقاح فعاًال. وأشار بانسل إلى 
اإلصابات  معدل  تباطأ  إذا  أنه 
الــــواليــــات  فــــي  بكوفيد-١٩ 
الـــمـــتـــحـــدة بــشــكــل كــبــيــر فــي 
يؤدي  فقد  المقبلة،  األسابيع 
ذلك إلى تأخير نتائج التجربة، 
إذ يحتاج إلى ما ال يقل عن ٥٣ 
لإلصابة  يتعرضون  مــشــارًكــا 

العلماء  لــيــعــرف  بــالــفــيــروس، 
فــيــمــا إذا كـــان أولـــئـــك الــذيــن 
تـــم تــطــعــيــمــهــم أقــــل عــرضــة 
ــالــمــرض مــقــارنــة  لــإلصــابــة ب

بمن أعطوا دواًء وهميًّا.
ـــــا»  ـــــرن وتــــخــــطــــط «مـــــودي
بــحــســب تــصــريــحــات ســابــقــة 
للحصول  التنفيذي  لرئيسها 
مــن  طـــــــــــارئ»  «إذن  عــــلــــى 
الستخدام  الصحية،  الهيئات 
لــقــاحــهــا الــــقــــادم مـــع الــفــئــات 
األكــــثــــر عـــرضـــة لــلــخــطــر إذا 
في   ٧٠ بنسبة  فعاليته  ثبتت 
الــمــئــة عــلــى األقــــــل. ونــشــرت 
«مـــــــوديـــــــرنـــــــا»، الـــخـــمـــيـــس، 
لتجاربها  الكامل  البروتوكول 
مزيد  إلــى  الــدعــوات  على  رًدا 
مـــن الــشــفــافــيــة وبـــروتـــوكـــول 
الذي  الثالثة  المرحلة  تجربة 
تــتــفــاوض بــشــأنــه الــشــركــة مع 
وكــــالــــة األدويــــــــة األمــريــكــيــة 
يــــفــــصــــل مــــــســــــار الــــتــــجــــربــــة 
توزيع  فــي  المتبعة  والــقــواعــد 
مجموعات  على  المشاركين 
مـــخـــتـــلـــفـــة بـــحـــســـب مــعــايــيــر 
مــعــيــنــة وخـــصـــوًصـــا شــــروط 
مستقلة  خــبــراء  لجنة  إطـــالع 
على البيانات، وإمكانية وقف 
أو  خــطــرة  كــانــت  إذا  التجربة 

مواصلتها.

ترامب يتعهد بتوفير ١٠٠ مليون جرعة من اللقاحات
ستكون متاحة لجميع األمريكيين بحلول أبريل المقبل

بعد انسحاب واشنطن من «الدفاع الصاروخي»

الصحة العالمية تؤكد ارتفاع الوفيات بشكل قياسي

الـــروســـي  الـــرئـــيـــس  قــــال  موسكو-قنا: 
مضطرة  بالده  إن  أمس  بوتين،  فالديمير 
بعد  الصوت  من  األسرع  الصواريخ  لتطوير 
انــســحــاب الـــواليـــات الــمــتــحــدة مــن اتــفــاقــيــة 

الصاروخي. الجوي  الدفاع 
بثته  لـــه  تــصــريــح  فـــي  ــيــن،  بــوت وأضـــــاف 
انــســحــاب  لـــألنـــبـــاء، «إن  ســبــوتــنــيــك  وكـــالـــة 
الــــواليــــات الــمــتــحــدة مـــن اتــفــاقــيــة الـــدفـــاع 
ــــصــــاروخــــي، دفـــــع روســــيــــا إلـــــى تــطــويــر  ال
األســـلـــحـــة األســــــرع مــــن الــــصــــوت، ويــجــب 
قيام  عــلــى  ا  ردًّ األســلــحــة  هــذه  إنــتــاج  علينا 
الدفاع  منظومات  بنشر  المتحدة  الواليات 
الــصــاروخــي». يــذكــر أن الــرئــيــس الــروســي 
إن  األول  أمــــس  لـــه  تــصــريــح  فـــي  قــــال  قـــد 
ــا  صــانــعــي األســلــحــة الــــروس يــنــتــجــون حــالــيًّ

أسلحة فريدة من نوعها، والتي غالبًا ما ال 
بوتين  وأضاف  العالم.  في  نظائر  لها  يكون 
الصناعية  العسكرية  اللجنة  اجتماع  خــالل 
صانعي  من  الحالي  الجيل  الفيديو «إن  عبر 
األســلــحــة الـــروس يــنــتــجــون أســلــحــة فــريــدة 
بعض  وفي  األجنبية،  نظيرتها  على  تتفوق 
ناحية  من  العالم  في  لها  مثيل  ال  الحاالت 

الخصائص».
وكـــان بــوتــيــن قــد أعــلــن فــي وقـــت سابق 
عــن أحـــدث أنـــواع األســلــحــة االســتــراتــيــجــيــة 
الـــروســـيـــة، خـــاصـــة األســـــرع مـــن الـــصـــوت، 
و«أفــانــغــارد»  «كــيــنــجــال»  منظومات  مثل 
و«بــوريــفــيــســتــنــيــك» ولــيــزر «بــيــريــســفــيــت» 
القتالي، باإلضافة إلى غواصة «بوسيدون» 

النووية. للطاقة  محطة  ذات  المسيرة 

عدد  تــجــاوز  وكـــاالت:   - عالمية  عــواصــم 
الــمــصــابــيــن بـــفـــيـــروس كــــورونــــا الــمــســتــجــد 
ألف  و٧٠٠  مليونًا   ٣٠ الـــ  حاجز  العالم  فــي 
المتحدة  الـــواليـــات  تــصــدرت  وقـــد  إصـــابـــة، 
عـــدد الــمــصــابــيــن بــنــحــو ٧ مــاليــيــن مــصــاب، 

مصاب. ماليين   ٥ من  بأكثر  الهند  تليها 
وفيات  في  قياسًيا  رقًما  العالم،  وسجل 
مع  بالتوازي  المستجد،  «كورونا»  فيروس 

قرب الوصول إلى مليون حال وفاة.
الجمعة  العالمية  الصحة  منظمة  وأعلنت 
أن عــدد الــوفــيــات األســبــوعــيــة الــنــاجــمــة عن 
ألف   ٥٠ نحو  والبالغة  كوفيد-١٩،  فيروس 
مع  مــقــبــول،  غــيــر  بشكل  مرتفعة  شــخــص، 

العالم. في  وفاة  مليون  تسجيل  اقتراب 
أن  من  الرغم  على  إنــه  المنظمة  وقالت 
مــعــدالت الــوفــيــات واإلصـــابـــات بــالــفــيــروس 
فـــي الـــعـــالـــم تــعــد فـــي حـــالـــة اســـتـــقـــرار بــدال 
مــن أن تــرتــفــع بــشــكــل كــبــيــر، فـــإن األرقـــام 
على  مفاجئة  زيادات  على  تنطوي  العالمية 

األدنى. والمحلية  اإلقليمية  المستويات 
عدد  إن  العالمية،  الصحة  منظمة  وقالت 
فيروس  عــن  الناجمة  األســبــوعــيــة  الــوفــيــات 
الــمــاضــي،  األســــبــــوع  بــلــغــت  (كوفيد-١٩)، 
غير  بشكل  مرتفعة  شخص،  ألــف   ٥٠ نحو 

مسبوق.
من  الرغم  على  أنه  إلى  المنظمة  ولفتت 
بالفيروس  واإلصابات  الوفيات  معدالت  أن 

فـــي الــعــالــم تــعــد فـــي حـــالـــة اســـتـــقـــرار بـــدًال 
مــن أن تــرتــفــع بــشــكــل كــبــيــر، فـــإن األرقـــام 
على  مفاجئة  زيادات  على  تنطوي  العالمية 

األدنى. والمحلية  اإلقليمية  المستويات 
لمنظمة  الــعــام  الــمــديــر  قــال  جــانــبــه،  مــن 
الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة «تـــــيـــــدروس أدهــــانــــوم 
فــــيــــروس  جــــائــــحــــة  إن  ــــســــوس»،  ــــري ــــب غــــي
«كـــورونـــا»، أظــهــرت أن الــعــالــم «كـــان غير 

عالمي». وباء  أي  لمواجهة  إطالًقا  مستعد 
وأضـــــــــاف خـــــــالل مــــؤتــــمــــر افــــتــــراضــــي: 
«(كوفيد-١٩) أثبت أن العالم أجمع لم يكن 

مؤسفة». بصورة  ا  مستعدًّ
بـــالـــتـــواضـــع  ــا  ــن ــي تــحــل إذا  «لــــكــــن  وتـــــابـــــع: 
قادم  هو  لما  التخطيط  يمكننا  والتكاتف، 
على المدى الطويل، واالستثمار في الصحة 
ــا، إنــه  والــجــاهــزيــة. هـــذا لــيــس عــمــًال خــيــريًّ

جميًعا». مستقبلنا  في  استثمار 
من  يــقــرب  مــا  بحياة  الــفــيــروس  وأودى 
وقــال  العالم،  أرجــاء  فــي  شخص  ألــف   ٩٤٧
الصحية  الطوارئ  لبرنامج  التنفيذي  المدير 
رايــن  مايكل  العالمية  الصحة  منظمة  فــي 
مــلــيــون   ١,٨ بـــيـــن  مــــا  أســـبـــوعـــيًّ  «نـــضـــيـــف 
 ٤٠ ومليوني إصابة ووفيات بمعدل ما بين 
أّن  الــحــظ  وأضـــاف «لحسن  ألــًفــا».   ٥٠ إلــى 
رقم  إّنــه  مطرد.  بشكل  ترتفع  ال  (األعـــداد) 
نسعى  ما  هذا  ليس   .. كبير  حد  إلى  مرتفع 

إليه».

مدريد - أ ف ب: قالت صحيفة الباييس 
ســرقــوا  صــيــنــيــيــن  قــراصــنــة  إن  ــيــة  ــان اإلســب
بـــيـــانـــات مـــن مـــخـــتـــبـــرات إســـبـــانـــيـــة تــســعــى 
حــيــن  فـــي  كوفيد-١٩  ضـــد  لـــقـــاح  لــتــطــويــر 
تــتــســابــق مــخــتــبــرات عــالــمــيــة لـــوضـــع لــقــاح 
أكثر  بحياة  أودى  الــذي  الــفــيــروس  يــوقــف 
 ٣٠ ٩٤٠ ألف شخص وأصاب أكثر من  من 

العالم. حول  مليونًا 
ــيــبــان  ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــــن بـــــاز إســت
مـــديـــرة الــمــخــابــرات اإلســبــانــيــة قــولــهــا إن 
فقط  ليس  شرسة،  «حملة  شنوا  المتسللين 
على  تعمل  التي  المعامل  على  إسبانيا،  في 
التفاصيل  مــن  مــزيــد  دون  ــقــاح»،  ل إعـــداد 

إسبانيا. استهدف  الذي  الهجوم  حول 
االستخبارات  رئيسة  حذرت  والخميس، 
وكمية»  «نوعية  زيادة  من  الصحافة  أمام 

فـــي الــهــجــمــات الــمــعــلــومــاتــيــة خـــالل فــتــرة 
الــعــزل الــصــحــي، إذ يــســتــهــدف الــمــتــســلــلــون 
«قـــطـــاعـــات حــســاســة مــثــل قـــطـــاع الــصــحــة 
هـــذه  زيـــــــادة  أن  وأضــــافــــت  ـــــــــــة».  واألدوي
للحصول  تسعى  التي  البلدان  في  الهجمات 
بين  التبادالت  زيادة  إلى  دفعتها  لقاح  على 

االستخباراتية. أجهزتها 
ــايــيــس عـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة  ــب ونــقــلــت ال
هــــذه  ـــيـــة  ـــب غـــال إن  قــــولــــهــــا  الــــمــــلــــف  عــــلــــى 
الصين  مــن  تنطلق  اإللكترونية  الهجمات 
مــؤســســات  مــــن  ـــا  ـــبً وغـــال روســــيــــا،  مــــن  أو 
مجرمون  بها  يقوم  أيــًضــا  ولكن  حكومية 
بتسويق  ذلـــك  بــعــد  يــقــومــون  وأكــاديــمــيــون 
هـــــذه الـــبـــيـــانـــات الـــثـــمـــيـــنـــة. وذكــــــرت هـــذه 
من  جاء  إسبانيا  على  الهجوم  أن  المصادر 

الصين.

بوتين: روسيا ستطور صواريخ أسرع من الصوت

إصـابات كـورونا تتجــاوز
٣٠ مليونًا و٧٠٠ ألف بالعالم

اتهام قراصنة صينيين بسرقة بيانات 
مختبرات إسبانية تطور لقاح كورونا

نيو يورك - أ ف ب: تحيي 
غًدا  المتحدة  األمــم  منظمة 
االثــنــيــن الـــذكـــرى الــخــامــســة 
ــتــأســيــســهــا مــع  والـــســـبـــعـــيـــن ل
أن «تــعــدديــة  عــلــى  الــتــأكــيــد 
األطـــــراف لــيــســت خـــيـــاًرا بل 
ضرورة»، مفتتحًة أسبوعها 
الـــســـنـــوي لــخــطــابــات الـــقـــادة 
هذا  افتراضية  ستكون  التي 
كوفيد-١٩  وباء  بسبب  العام 
المفروض  الصحي  والحجر 
الزائرين  على  نيويورك  في 

األجانب.
أحـــيـــاء  ال  مـــانـــهـــاتـــن،  فـــي 
رسمية  مواكب  وال  مطّوقة 
مــــقــــّر  يــــــعــــــّج  وال  طـــــويـــــلـــــة 
ـــمـــتـــحـــدة الــضــخــم  األمـــــــم ال
فقط  وُســمــح  بــالــمــوظــفــيــن، 
لــمــمــثــل دبـــلـــومـــاســـي واحــــد 
عـــن كـــل دولـــــة يــعــيــش عــلــى 
األراضــــــــــــــــي األمـــــريـــــكـــــيـــــة، 
وبإلقاء  الخطابات  بحضور 
كــلــمــة بــلــده أمــــام الــجــمــعــيــة 
ـــعـــامـــة لـــألمـــم الـــمـــتـــحـــدة.  ال
وقــــال األمـــيـــن الـــعـــام لــألمــم 
غوتيريش  أنطونيو  المتحدة 

تتطّلب  فــّعــالــة،  تــكــون  «كـــي 
الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة تــــواصــــًال 
ــــــا آســـــف فــعــًال  مــــبــــاشــــًرا وأن
ــغــيــاب فـــرصـــة جــمــع قـــادة  ل
وأضــاف  العام.  هــذا  الــدول» 
ــعــقــد عــلــى الــهــامــش  أنــــه ســتُ
«عـــــــدة قـــمـــم افـــتـــراضـــيـــة» 
وكوفيد-١٩  الــمــنــاخ  بـــشـــأن 
وليبيا  الــبــيــولــوجــي  والــتــنــّوع 
ـــبـــنـــان... مــشــيــًرا إلــــى أنــه  ول
هـــذا  تـــحـــدث  أن  يــســبــق  لــــم 

الــــعــــدد مــــن رؤســـــــاء الـــــدول 
والـــحـــكـــومـــات عــبــر مــقــاطــع 
ـــو مـــســـّجـــلـــة مـــســـبـــًقـــا،  ـــدي فـــي
من  بــلــًدا  و١٧٠»   ١٦٠» بين 
١٩٣ عــضــًوا فــي األمــم  أصــل 

المتحدة.
وســـــيـــــلـــــقـــــي الـــــرئـــــيـــــســـــان 
الـــروســـي فــالديــمــيــر بــوتــيــن 
والــــصــــيــــنــــي شـــــي جــيــنــبــيــنــغ 
كلمتيهما  ــثــالثــاء  ال غـــد  بــعــد 
بــــعــــد الــــرئــــيــــس األمــــريــــكــــي 

أنهما  علًما  تــرامــب،  دونــالــد 
ــا يــتــركــان وزيـــري  كــانــا غــالــبً
الكلمات  يلقيان  خارجيتهما 

السابق. في 
قــــــــــادة  وســـــــــيـــــــــصـــــــــادق   
الــــــــــدول الـــــــــــــ١٩٣ األعـــــضـــــاء 
فــــي األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة عــلــى 
لــإلجــراءات  مناهض  إعـــالن 
األحـــاديـــة ويــعــبــر عــن حسن 
ـــّم الــتــفــاوض  الـــنـــوايـــا. وقـــد ت
بشأنه لفترة طويلة خصوًصا 

كانوا  الذين  األمريكيين  مع 
في  تبنيه  وتم  له  معارضين 

يوليو.
 ويـــعـــتـــرف اإلعـــــــالن فــي 
والسبعين  الخامسة  الذكرى 
أنه  الدولية،  الهيئة  لتأسيس 
منظمة  «مّرت  إنشائها  منذ 
فيها  بفترات  المتحدة  األمم 
يعد  لم  عالمنا  أمل..  خيبات 
إليه  يتطلع  كـــان  الـــذي  ذاك 
 ٧٥ منذ  (المنظمة)  مؤسسو 

عاًما».
العالم  أن  النّص  في  وجاء 
«يـــواجـــه تــبــايــنــات مــتــزايــدة 
والــفــقــر والــجــوع والــنــزاعــات 
وانعدام  واإلرهاب  المسلحة 
األمــــــن والـــتـــغـــّيـــر الــمــنــاخــي 

واألوبئة».
عــبــر  مـــؤتـــمـــر  وخــــــالل     
الــفــيــديــو الــخــمــيــس، الــقــادم 
في  األعــضــاء  للدول  ستكون 
مجلس األمن فرصة الكشف 
إصالحات  بشأن  رؤياها  عن 
الـــحـــوكـــمـــة الـــعـــالـــمـــيـــة الــتــي 
هائلة  عجز  حالة  من  تعاني 

كوفيد-١٩. أزمة  بسبب 

األمم المتحدة تحيي ذكرى تأسيسها الـ ٧٥ غًدا عبر اإلنترنت
في ظل انقسام العالم بشأن العديد من القضايا الدولية

مدخل المقر الرئيسي لألمم المتحدة بنيويورك

واشــنــطــن - وكــــاالت: تــركــت وفــاة 
بالمحكمة  القاضية  غينسبورغ،  روث 
الــعــلــيــا، الـــواليـــات الــمــتــحــدة فــي حالة 
تــرقــب لما ســيــقــرره الــرئــيــس دونــالــد 
حول  القادمة  الساعات  خالل  ترامب 
زاد  مما  الشاغر،  المنصب  هــذا  شغل 
قبيل  االنتخابي  السجال  سخونة  من 
أقل من ٥٠ يوًما على موعد االنتخابات 
رحلت  غينسبورغ  وكــانــت  الــرئــاســيــة. 
منزلها  فــي  وهــي  األول  أمــس  مــســاء 
بالعاصمة واشنطن، بعد صراع مرير 
مع مرض السرطان، وذلك عن عمر 
من  فقط  أيــام  وقبل  عــاًمــا.   ٨٧ ناهز 
وفاتها، ومع تضاؤل أملها في الحياة، 
كــالرا  حفيدتها  على  غينسبورغ  تلت 
األهم  «أمنيتي  فيه  جــاء  بيانًا  سبيرا 

أال يتم استبدال موقعي في المحكمة 
جديد  رئيس  تنصيب  يتم  حتى  العليا 

للبالد».
وقد دعا زعيم األقلية الديمقراطية 
بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــســيــنــاتــور تــشــاك 
شومر، في تغريدة له، إلى عدم ملء 
العليا  بــالــمــحــكــمــة  الــشــاغــر  الــمــنــصــب 
حــتــى يـــدلـــي الـــمـــواطـــنـــون بــأصــواتــهــم 

ويكون هناك رئيس جديد.
ماركو  الجمهوري  السيناتور  وحذر 
القادمة  األسابيع  صعوبة  مــن  روبــيــو 
وقال  األمريكية،  الديمقراطية  على 
فــي تــغــريــدة لــه «أصــبــح عــلــى عاتقنا 
التاريخ  في  شهور  أصعب  عب  تحمل 
الحديث. صلوا من أجل أن يحمي اهللا 

بلدنا وأن يقدم الحكمة لشعبنا».

ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه قـــــــــال الــــمــــرشــــح 
له  كلمة  في  بايدن  جو  الديمقراطي 
«ينبغي على الناخبين اختيار الرئيس، 
والذي عليه اختيار القاضي التي يثبته 
الموقف  هو  هذا  كان  الشيوخ.  مجلس 

الذي اتخذه مجلس الشيوخ الجمهوري 
الــذي  ذاتــه  الموقف  وهــو   ،٢٠١٦ عــام 
الــشــيــوخ  مــجــلــس  يـــتـــخـــذه  أن  يـــجـــب 
الجمهوري  السيناتور  وطالب  اليوم». 
تــيــد كـــــروز، فـــي لـــقـــاء لـــه مـــع شبكة 
فوكس اإلخــبــاريــة، بــضــرورة اإلســراع 
بأسرع  جديد  قاض  واعتماد  بترشيح 
منطلًقا  كــــروز  مــطــلــب  وجــــاء  وقــــت. 
قــد  فـــقـــط  قـــضـــاة   ٨ وجــــــود  أن  مــــن 
يسبب أزمة غير مسبوقة، إذا تعادلت 

األصوات في قضايا هامة.
ويتوقع الكثير من الخبراء أنه ربما 
االنتخابات  نتائج  حسم  قـــرار  يــكــون 
الـــقـــادمـــة فـــي يـــد الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا، 
والخالفات  اليقين  عــدم  حالة  بسبب 

المرتبطة بالتصويت بالبريد.

وفاة أكبر قاضية بالمحكمة العليا األمريكية
معركة بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن خالفتها
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المقاالت المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط  وال تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة

هللا دّرهـــم أهــل قــطــر، أهــل هــذه األرض 

بوقفتها  قلوبنا  أثلجت  التي  المعطاء  الطيبة 

الــــصــــادقــــة واألمــــيــــنــــة الــــطــــاهــــرة مــــع أهــلــنــا 

الفيضانات  جــائــحــة  لــمــواجــهــة  الـــســـودان  فــي 

والسيول، وقبلها جائحة كورونا التي واجهتنا 

كما واجهت العالم بأسره دون أن تترك أحًدا 

وتلك  التضامن  هــذا  ولعل  حاله،  في  بلًدا  أو 

ملحمة  ســـودان)  يا  (سالمة  الشامخة  الوقفة 

إنسانية رائعة جعلت كل أهل السودان في قطر 

يتغّنون بها، ويرون فيها دعًما ومساندة دون 

متاجرة بأحزان وآالم أهلنا في السودان.

 كم تمنيت أن يكون االحتفاء عبر وسائل 

بحملة  المرئية  والوسائط  السودانية  اإلعــالم 

(ســالــمــة يـــا ســــــودان) الــتــي ابــتــدرهــا حــضــرة 

صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل 

توالت  ثم  ريـــال،  مليون  خمسين  بمبلغ  ثاني 

ــنــســاء واألطـــفـــال  الــتــبــرعــات مـــن الـــرجـــال وال

وفـــاعـــلـــي الــخــيــر حــتــى بــلــغــت فـــي أقــــل من 

فطوبى  ريال،  مليون  من ١٠٠  أكثر  ساعتين 

ألهل قطر على هذا الكرم الفياض، وهو نهج 

أصيل بال ادعاء وبال مّن أو أذى.

نعلمها  ال  خفية  ضغوًطا  هــنــاك  أن  يــبــدو   

أعلى  وعــلــى  النبيل  الــمــوقــف  هـــذا  تغيب  فــي 

في  مصلحة  لها  ليس  دول  مــن  المستويات 

أن يــتــقــدم الـــســـودان أو يــخــرج مـــن الـــدائـــرة 

الجهنمية.

واألصابع  بالجراح،  مثخنًا  زال  ما  الوطن   

بــمــقــدرات  تلعب  زالـــت  مــا  والــمــلــوثــة  الخفية 

الشعب والثورة، ولكنني على ثقة أن اهللا جلت 

قدرته سيرد كيدهم في نحرهم، ولن نعود 

مهما كانت التضحيات إلى زمن التيه والهوان 

فيها  تم  عجاًفا  عاًما  ثالثين  إلى  امتد  والــذي 

التدمير بشكل منهجي وممنهج ليحرم شعب 

تحت  الحيوية  مشروعاته  كــل  مــن  الــســودان 

وباًال  كان  الذي  الحضاري  مشروعهم  دعوى 

تخجل  الــذي  الفساد  ســوى  يخلف  ولــم  علينا 

الكلمات في الخوض فيه.

 األدهى أن األيدي الملوثة لن تترك السودان 

ليصّعبوا  شــيء  بكل  يــتــاجــرون  فهم  وشــأنــه، 

من  ويحرمونه  المجاهد  الشعب  على  الحياة 

التي  فاألموال  الكريمة،  والحياة  الخبز  لقمة 

فإن  الــدولــة  خزينة  إلــى  أعــيــدت  إذا  نهبوها 

ــشــرق، ويــمــكــن أن تبدأ  صــبــاًحــا جـــديـــًدا ســُي

ـــــدت رابــطــة  ــنــاء مـــن جـــديـــد، وأب ــب مــســيــرة ال

المهندسين في قطر استعدادها لتكون داعًما 

كبيًرا ألهلنا في السودان ولحكومتنا االنتقالية 

بالمساهمة  الــمــدنــي  الــمــجــتــمــع  ومــنــظــمــات 

المادية والعينية وبكل خبراتهم في إعادة بناء 

تهدمت  التي  التحتية  والبنية  والمدن  القرى 

على أسس علمية تحافظ مستقبًال على هذه 

البنيات من أثر الكوارث المباشرة، كما أكدوا 

دعمهم لنداء سمو األمير المفدى متطوعين 

بــالــعــمــل فـــي تــكــمــلــة كـــل الــمــشــاريــع الــداعــمــة 

أصيل  كجزء  والتخطيطي  الهندسي  للعمل 

(سالمة  نــداء  فــي  الجماعية  مساهمتهم  مــن 

المباشرة  مساهمتهم  أكــدوا  كما  ســودان)،  يا 

بناء  تخطيط  إعــادة  مشاريع  في  والتطوعية 

دور  مثمنين  نقف  لــذا  المتضررة..  المناطق 

اإلنساني  العمل  في  الرشيدة  وقيادتها  قطر 

وربط األمة وبناء جسور األخوة والمحبة.

 مــا أعلنه الــنــائــب الــعــام فــي الـــســـودان من 

إرهابيًّا بحوزتهم متفجرات  على ٤١  القبض 

بأسرها،  الــخــرطــوم  لفجرت  استخدمت  لــو 

هذا لعمري حديث مخيف ومرعب، فالوطن 

مسلخ  إلى  يتحول  أن  يمكن  والمسالم  اآلمــن 

وال  اهللا  تخاف  ال  التي  الملوثة  األيـــدي  بفعل 

تخشى على الوطن، فمن المتيقن أن عناصر 

لن  الضعيفة  النفوس  وأصحاب  البائد  النظام 

يتوانوا عن إشعال الحريق على أمل أن يعودوا 

إلى السلطة وهو أمل (إبليس في الجنة).

 ظللت طيلة تسعة أشهر قضيتها في الحجر 

المنزلي أحلم بوطن معافى وبشوارع واسعة 

ألطفال  وخضراء  فسيحة  وحدائق  وعريضة 

واستقرار،  وأمــن  سعادة  في  يلهون  أصحاء 

شيء  كل  تعطل  كوابح  على  أستيقظ  ولكنني 

وتــدفــع بــنــا إلـــى الـــــوراء، وأذكــــر أنــنــي عندما 

من  الثمانينيات  مطلع  في  قطر  إلــى  َقِدمت 

ولكن  الكثير،  هناك  يكن  لم  الماضي  القرن 

تواصل  جديد  واقــع  لبناء  اإلرادة  هناك  كانت 

النموذج  هــذا  ليجسد  والنساء  الــرجــال  بـــإرادة 

المبهر الذي نعيشه اليوم، حيث تقف الدوحة 

لــتــنــاطــح الــعــواصــم الــعــالــمــيــة الــبــاذخــة، حيث 

االهتمام بالتعليم والصحة وهذا لعمري بداية 

بناء  في  أساسيتان  ركيزتان  فهما  صحيحة 

للمواطنين  قطر  تقدمه  ما  وحتى  األوطــان، 

ركــائــز  مــن  كـــان  ســـواء  حــد  عــلــى  والمقيمين 

البناء الصلد، وعندما جاء الحصار الجائر كان 

كالطود  ووقــفــت  أركــانــه  اكتملت  قــد  البنيان 

الشامخ تمد سواعدها إلى األشقاء واألصدقاء 

إجرامية  مخططات  أو  خبيثة  أهــداف  دون 

لتلويث الواقع وتفجير المستقبل.

من  بنا  تحيط  التي  الجوائح  هذه  ظل  في   

كل حــدب وصــوت يأتي زمــان التطبيع، وهو 

اهللا  ونسأل  منه  خجًال  وجوهنا  نغطي  زمــان 

بشكل  ينتشر  وال  الحدود  هــذه  عند  يقف  أن 

ســرطــانــي يــحــول األمـــة الــعــربــيــة إلـــى شظايا 

وأن  العربية،  للجامعة  وفــاة  شهادة  ويحرر 

عربية  حــروب  إلى  القادمة  المعركة  تتحول 

إلى  الكبير  الوطن  تمزيق  يجري  وأن  عربية 

كانتونات  تقوم  وأن  ومنعزلة  صغيرة  جــزر 

دور  هنا  ويبقى  دكــتــاتــوريــون  قــادة  يحكمها 

الشعوب التي يسعى الجميع إلى مصادرتها من 

كلمتها  ستفرض  التي  وهي  األحــداث  مسارح 

في النهاية.

 الــخــيــوط تــداخــلــت عــلــيــنــا، وتــبــقــى حملة 

(ســالــمــة يـــا ســـــودان) شــاخــصــة فـــي وجــدانــنــا 

ونجدد الشكر والتقدير واالمتنان لقطر أميًرا 

وحكومة وشعبًا.

انــفــرد بــمــقــابــلــة الــمــلــك مــحــمــد الــخــامــس ملك 
التقى  من  أول  وكــان  الحكم،  توليه  بعد  المغرب 

الحبيب بورقيبة بعد خلع الباي.
عــمــل مــحــمــود الــســعــدنــي فــي الــصــحــافــة فخسر 
أن  الممكن  مــن  كــان  كبير،  أديــب  موهبة  األدب 
تكون له نفس مكانة يوسف إدريس األدبية، حيث 
بدأ حياته بكتابة القصص القصيرة، لكنه حقق في 
بالط صاحبة الجاللة نجاًحا كبيًرا، وانفرد بإجراء 
حــــوار صــحــفــي مــع الــمــلــك مــحــمــد الــخــامــس ملك 
التقى  من  أول  وكــان  الحكم،  توليه  بعد  المغرب 
أوائل  من  وكان  الباي..  خلع  بعد  بورقيبة  الحبيب 
الصحفيين الذين قاموا بتغطية ثورة الجزائر عام 
١٩٥٤، كما كان أول صحفي يدخل قاعدة هويلس 

األمريكية في ليبيا ويكتب عن أحوالها.
الصحافة:  في  البدايات  تجربة  السعدني  يَحكي 
أرســلــت عــدة مــقــاالت ألحمد قاسم جــودة رئيس 
تحرير جريدة الكتلة ونشرت المقاالت وراء بعضها 

«موّقع عليها» بقلم محمود السعدني ومّرت األيام 
يُصّدق  لم  رآنــي  ولما  جــودة،  قاسم  للقاء  وذهبت 
أنني محمود السعدني الذي يُراسله.. ولما تأكد قال 
لــي: لن أستطيع أن أنشر لك مــرة أخــرى ألنــه لو 
علم أحد من قّراء الجريدة بأن الذي يكتب شخًصا 

في مثل سنك فلن يشتري الجريدة مرة أخرى.
وأرسلني  أوالً،  الصحافة  أتعلم  أن  مني  وطلب 
 - االجــتــمــاعــيــة  الــشــؤون  وزارة   - الــعــمــل  لمصلحة 
بعد  انتقلت  ثــم  الكتلة،  لــجــريــدة  بــأخــبــارهــا  آلتــي 
في  للعمل  للعمل  جــــودة  قــاســم  أحــمــد  مــع  ذلـــك 
سراج  ياسين  يمتلكها  كــان  التي  «الــنــداء»  جريدة 
الـــديـــن ثـــم ذهــبــت لــجــريــدة «صــــوت األمـــــة» مع 
ذهبت   ١٩٤٨ عام  وفي  أيًضا..  جودة  قاسم  أحمد 
فيها  وكتبت  الجيب»  «مسامرات  بجريدة  للعمل 
عــن الــضــبــاط الــشــهــداء فــي حــرب فلسطين حيث 
صور  على  وأحصل  أسرهم  لقاء  إلــى  أذهــب  كنت 
الــشــهــداء.. وبــعــد إغـــالق مــســامــرات الجيب ذهبت 

فهمي  مــجــدي  مــع  مــجــلــة «االثــنــيــن»  فــي  للعمل 
ويوسف جبرة وفؤاد نخلة وفوميل لبيب ثم أنشأ 
وعملت  ونــص»  جــريــدة «كلمة  الــشــنــاوي  مــأمــون 
التي  فــي «الــســتــار»  عملت  كــمــا  أيــًضــا،  فيها  مــعــه 
على  مأمون  من  وتعّرفت  مرشاق  شفيق  أّسسها 
أخيه كامل الشناوي، الذي عملت معه في جريدة 
الجمهورية بعد أن عملت في عدة جرائد ومجالت 
كامل  ورعاني  والتحرير،  والقاهرة  المصور  مثل 
الجريدة  في  الليل  طــوال  يتركني  وكــان  الشناوي، 
أقــوم بــدوره وأحــل محله وكــان يترك لي تليفون 
المكان الموجود فيه فأطلبه ليقول لي ماذا أفعل، 
العدد،  ليرى  الجريدة  تصدر  حين  إليه  أذهب  ثم 
وكان كامل يسهر عند مشاهير المجتمع مثل عبد 
الوهاب وأحمد فؤاد حسن وغيرهما.. كان عمري 
للعمل  التحقت   ١٩٥٨ عــام  وفــي  عــاًمــا..   ٢٩ وقتها 
بمجلة  عملت   ١٩٦٠ سنة  وفي  اليوسف»  «روز  بـ 
ثم   ١٩٧١ عام  تحريرها  وترأست  الخير»  «صباح 

عدت للعمل بروز اليوسف بعد ذلك».
السياسية  الــمــواقــف  مــن  بالعديد  السعدني  مــر 
إحسان  مع  بالقطعة  يعمل  كــان  منذ  والصحفية، 
عــبــد الــــقــــدوس، ثـــم ذهــــب لــلــعــمــل فـــي صحيفة 
الجوهري،  زكــي  تحريرها  مدير  وكــان  «الــنــداء» 
الذي لم يكن يعجب السعدني في طريقة تعامله، 
فــكــان يــنــاديــه دائـــًمـــا ويــســألــه «مــعــاك مــنــاشــط يا 
أن  «قــّررت  صحفية  مانشيتات  يقصد  سعدني»، 
البريطانية  «القوات  له  فكتبت  مانشيتات  أعطيه 

جّهزت قنبلة ذرية في القناة».
الكبير..  بالبنط  المانشيت  الجوهري  زكي  نشر 
وأنا أساًسا لم أر القناة وال سافرت إليها وال أعرف 

شيئًا عن موضوع القنبلة»!.
تــعــرف الــســعــدنــي عــلــى إحـــســـان عــبــد الــقــدوس 
السعدني  فصل  فبعد  الــشــنــاوي،  كــامــل  خــالل  مــن 
سكرتيًرا  وعّينه  إحسان  استقبله  الجمهورية  من 

للتحرير في روز اليوسف.

محمود  مــع  حــدث  مــا  الطريفة،  المواقف  مــن   
السعدني حين ذهب إلى بيروت لتأسيس صحيفة 
الــجــمــهــوريــة، الــتــي يصفها بــأنــهــا كـــان لــهــا كــّتــاب 

عديدون ولكن كانت بال ُمحّررين!.
الــطــريــف  الـــمـــوقـــف  الـــســـعـــدنـــي  مـــحـــمـــود  روى 
بــطــريــقــتــه الـــســـاخـــرة: «قـــــــّررت أن أحـــقـــق عــدة 
انـــفـــرادات لــلــجــريــدة كـــان آخــرهــا ســبــب إغــالقــهــا، 
تونج،  ماوتسي  الرئيس  مــع  حديثًا  فبركت  حيث 
وكانت العناوين «نصف مليون متطوع صيني في 
الشرق  في  جديدة  جبهة  القاهرة!..  إلى  طريقهم 

األقصى إذا لم يخرج الُمعتدون من مصر!.
وجاء  بــيــروت..  في  السياسية  الــدوائــر  وانقلبت 
إدارة  إلى  األوســط  الشرق  في  «البرافدا»  ُمراسل 
الجريدة يسأل عن اسم الُمحّرر الذي أجرى الحوار 
مــع مــاوتــســي تــونــج، فقلت لــه أن اســمــه «شــوانــج 

شانكو» وهو ُمراسلنا في الصين!.
صدر األمر بعد ذلك بإغالق الجريدة.

العالمي  باليوم  سبتمبر  أيــلــول/  مــن  عشر  الخامس  فــي  سنويًا  العالم  يحتفل 

الحرية  مبادئ  تحقق  التي  النُظم  مجموعة  هي  والديمقراطية  للديمقراطية. 

والمساواة بين الناس ، بقدر ما يمكن أن يكون اإلنسان حًرا، وهي المثل األعلى 

ألنظمة الُحكم، ومن أهم ثمارها حكومة قائمة على رغبة الشعب.

واليوم العالمي للديمقراطية، وبحسب منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 

العالم.  في  الديمقراطية  حالة  الستعراض  فرصة  «يوّفر  (اليونسكو)،  والثقافة 

وتشكل القيم الُمتعلقة بالحرية واحترام حقوق اإلنسان، ومبدأ تنظيم انتخابات 

دورية نزيهة باالقتراع العام؛ عناصر ضرورية للديمقراطية»!.

التجارب  من  تعد   ٢٠٠٤ العام  بعد  العراق  في  القائمة  الديمقراطية  وتجربة 

المشوهة لدرجة ُمقّززة، وأن العراقيين ال يَدرون َمْن هم الذين يقودون بالدهم.

األبــرز  الُسلطة  هو  البرلمان  يكون  أن  الديمقراطي  النظام  ظل  في  يُفترض 

أمام  وسياسية  دينية  قوى  هنالك  العراق  في  اليوم  لكن  الشعب،  يُمثل  باعتباره 

الستار وخلفه، هي التي تحرك غالبية ملفات البالد السياسية واألمنية.

الُمباشرة  وغير  الُمباشرة  تعليماتها  تُــصــدر  والسياسية  الدينية  الــقــوى  هــذه 

لتلك  والقبول  والمباركة  االمتنان  بيانات  نجد  ساعات  عــدة  وبعد  للسياسيين، 

التعليمات، وكأن َمْن أصدروها هم الذين يقودون البالد، وكأن البالد خالية من 

البرلمان، وليس فيها أي حكومة!. هذا الوضع غير الصحّي، يؤكد أن الديمقراطية 

العراقية ال تشبه الديمقراطيات األصيلة في معاقلها، وربما نحن أمام نوع «مشوه» 

من الديمقراطية، أقرب إلى الدكتاتورية منها إلى الديمقراطية، وهي في غالبية 

تطبيقاتها دكتاتورية بثياب «ديمقراطية ُمزركشة»، ولم يبق من مدلولها سوى 

ذلك االسم الُمنّمق البّراق!. الديمقراطية قبل أن تكون شكالً من أشكال الُحكم، 

الــرأي  وتقدير  اإلنــســان،  واحــتــرام  السلمي،  للتعايش  تدعو  سياسية  نظرية  فإنها 

اآلخر، وتقوم على جملة من المبادئ العامة، منها الحرية، والمساواة، وصيانة 

الحياة، والملكية، والفكر! وتدعو الديمقراطية كذلك للقضاء على الحكم الُمطلق 

واالستبداد بكل أشكاله، وللُمساواة في الحقوق والواجبات، وإنهاء حالة الفوقية التي 

تَتَملك نفوس بعض المسؤولين.  فهل هذه المبادئ والقيم والعناوين المنضوية 

السياسي  «الديمقراطي  المشهد  فــي  الــيــوم  مــوجــودة  الديمقراطية  فكرة  تحت 

العراقي»؟.  ال شك في أن اإلجابة الواضحة للكثيرين هي أن العراق اليوم يَسير 

في  الحاكمة  الكبرى  القوى  من  الُمشّكلة  الجماعية»،  «الدكتاتورية  دروب  في 

تحقيق  في  العراقية  الديمقراطية  أخفقت  لقد  والعسكرية.  السياسية  الميادين 

غاياتها، بل، ربما، يمكن الجزم بأنه ال وجود أصالً لنظام ُحكم ديمقراطي حقيقي 

في العراق، وعلى نقيض من ذلك هنالك مؤسسات دينية تتحكم بقوة في إدارة 

الدولة، والغريب هي تلك االستجابات الرسمية العاجلة لتطبيق تعليمات، أو أوامر 

مكان  أي  في  الديمقراطية  مبادئ  أبسط  مع  يتفق  ال  وهــذا  الدينية،  المؤسسات 

في العالم.  تنامي العيوب في الديمقراطية العراقية جعلها بحاجة إلى إعادة بناء 

من األســاس، وضــرورة تطبيقها بشكلها األصيل، وفي تربة صالحة خالية من 

السّفاحين والُمتاجرين بالدين والوطن لتكون سببًا لنشر المحبة والتعايش، وليس 

بابًا لزراعة الكراهية والبغضاء، وربما، لتنامي اإلرهاب الطائفي بين الكثير من 

السياسيين  غالبية  أن  تؤكد  العراق،  في  الهّشة  الديمقراطية  التجربة  المواطنين. 

متفقون مع رؤساء الحكومات، وربما مع أطراف خارجية، لبقاء سياسة التخدير 

«الديمقراطي للجماهير»، التي يتم فيها التضحية ببعض المجرمين أو الفاسدين 

غير المواليين لهم بشكل كامل، وهذا سيؤدي إلى إرضاء بعض المتظاهرين، وبقاء 

االتفاق  هذا  بموجب  القانون  قوة  منها  تقترب  ال  التي  الكبرى  الكتل  ذات  سطوة 

السري بينهم. المضطهدون العراقيون هم أنصار الديمقراطية، وهم الحالمون 

بغد مليء بالعدل والمساواة بين المواطنين، فهل سيرونه، أم ستبقى طموحاتهم 

مجرد أحالم وردية بعيدة المنال؟.

بناء  يمكن  ال  أنه  هي  العراق؛  ساسة  غالبية  منها  يتهّرب  التي  الُمرة  الحقيقة 

ديمقراطية نقية في ظل وجود ميليشيات متوحشة تعبث بسيادة الوطن وأمن 

المواطن، وال ندري في نهاية المطاف لمْن الغلبة؛ للديمقراطية أم للميليشيات؟

بأنها «الصحة  للديمقراطية  الزيات  حسن  أحمد  الراحل  وصف  أعجبني  وقد 

التي انتهى إليها جسم اإلنسانية العليل، أما الطغيان والبربرية فهما نكسة المرض؛ 

أن  المريض  إيمان  وصــدق  الطبيب  عــالج  بُحسن  يلبث  ال  عــارض  خلل  والنكسة 

يزول».  فهل العراقيون يسيرون اليوم في طريق الصحة الفكرية والحياتية، أم 

هم تائهون في دّوامات السالح الُمنفلت، والنزاعات الفرعية والهويات المتناثرة؟

نقالً عن عربي ٢١

وقفة قطر الشامخة أسعدت أهل السودان
العراقيون بين الديمقراطية 

والدكتاتورية الجماعية

بابكر عيسى أحمد

تاريخ الكتابة الساخرة ٢٥

ــوى الــديــنــيــة والــســيــاســيــة تُــصــدر  ــق ال
للسياسيين  الُمباشرة  وغير  الُمباشرة  تعليماتها  الــســودانــي  ــل  ــداخ ال تفجير  تستهدف  الــمــلــوثــة  ــــدي  واألي ــراح..  ــج ــال ب مثخنًا  زال  ــا  م ــوطــن  ال

ـــر ـــي كـــب ــــــــــــب  أدي ـــــة  ـــــب ـــــوه م األدب  فــــخــــســــر  ـــــة  ـــــاف ـــــح ـــــص ال فــــــــي  ـــــي  ـــــدن ـــــع ـــــس ال ـــــود  ـــــم ـــــح م ـــــل  ـــــم ع

جاسم الشمري

samykamaleldeen@إعالمي مصريسامي كمال الدين 

نشر  وكـــــــاالت:    - مـــونـــتـــريـــال 
الــمــغــامــر الــشــهــيــر مــايــك هـــورن 
مــقــطــع فـــيـــديـــو عـــلـــى اإلنـــتـــرنـــت 
إحدى  في  مخيفة  واقعة  يظهر 
الممكن  من  كان  والتي  تجاربه، 
على  لــلــغــايــة  خــطــيــرة  تــكــون  أن 
الفيديو،  مقطع  حــيــاتــه.ويُــظــهــر 
الــــــذي تــــم تـــصـــويـــره مــــن قــــارب 
صغير، مغامرين يحاوالن تسلق 
تنقلب  أن  قبل  الجليد  مــن  كتلة 
مع  المحيط،  فــي  وتــغــرق  فــجــأة 
بينما  الــبــاحــثــيــن،  مــن  مــجــمــوعــة 
يــصــرخ أولــئــك الــذيــن يــصــورون 
صغيرة  ســفــيــنــة  مـــن  الــمــغــامــرة 

قريبة من هول المشهد.
وخـــــالل رحـــلـــة فـــي الــمــحــيــط 
بعيًدا  ليس  الــشــمــالــي،  المتجمد 
عـــن ســبــيــتــســبــيــرغــن، الــجــزيــرة 
ـــوحـــيـــدة الــمــأهــولــة  الـــكـــبـــرى وال

سفالبارد  أرخبيل  في  بالسكان 
ـــــقـــــوم عــــدد  فــــــي الــــــنــــــرويــــــج، ي
كــبــيــر مـــن الــبــاحــثــيــن بــرحــالت 
ــتــضــمــن أحـــيـــانـــاً  اســـتـــكـــشـــافـــيـــة ت
ـــــرة» مـــن  ـــــي «مـــــــغـــــــامـــــــرات مـــــث

أجـــل «الــشــعــور بــأنــك عــلــى قيد 
ــــحــــيــــاة» ولــــيــــس «لــــلــــمــــوت»،  ال
وفـــقـــا ألحـــــد مـــرافـــقـــي هـــــورن.
الــذي  الفيديو  خــالل  مــن  ويُـــرى 
نــشــره الــمــســتــكــشــف الــســويــســري 

حساباته  عبر  هـــورن،  الشهير، 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
و«يـــــوتـــــيـــــوب»، الـــلـــحـــظـــة الـــتـــي 
كبير  جــلــيــدي  جــبــل  فيها  انــقــلــب 
في القطب الشمالي، عندما كان 

تسلقه. يحاوالن  وزميله  هو 
النهاية  فــي  الــرجــالن  وســقــط 
ــمــيــاه الــجــلــيــديــة، لــكــن تم  فـــي ال
إنــقــاذهــمــا على الــفــور، ولــم تكن 

التجربة أكثر من صدمة.

جبل جليدي ينقلب بمغامَرين في المحيط المتجمد الشمالي



وزارة التعليم والتعليم العالي نموذًجا

مــرونــة األزمــات 

 «COVID - 19» تعتبر أزمة وباء كورونا 
من أشد األزمات التي واجهت البشرية خالل 
القرن الحادي والعشرين، وقد تركت األزمة 
آثـــارهـــا عــلــى كــافــة قــطــاعــات الــعــمــل وعلى 
طالت  حيث  استثناء؛  بــال  العالم  دول  كافة 
وهو  والنامي  المتقدم  العالم  دول  األزمـــة 
مع  التعامل  في  مرونة  وجــود  يستوجب  ما 

األزمة طبًقا لظروف وإمكانات كل دولة.
وزارة  اتخذتها  التي  األخــيــرة  الــقــرارات 
بنظام  يتعلق  فيما  العالي  والتعليم  التعليم 
أو  المدمج  التعليم  بنظام  ســـواء  الــدراســة 
عملًيا  تطبيًقا  يُــعــد  بُــعــد  عــن  التعلم  نــظــام 
جعلت  حــيــن  فــفــي  األزمــــــات؛  إدارة  لــفــن 

التعليم  عن  بديًال  المدمج  التعليم  الــوزارة 
القرار  هــذا  فــإن  األيــام  بعض  في  الُمباشر 
لوقاية  الكاملة  االحترازية  اإلجراءات  وّفر 
حرمانهم  عدم  عن  فضًال  طالبنا  وحماية 
معلميهم  لُمراجعة  الُمباشر؛  التدريس  من 
وبما يُعّزز ذلك عملية التعليم. كذلك فإن 
الدراسة  نظام  بتقرير  األمــر  لولي  السماح 
أو  كلية  بُعد  عــن  كــان  ســواء  بابنه  الــخــاص 
لشراكة  عملًيا  تــنــفــيــًذا  يُــعــد  فــإنــه  ُمــدمــًجــا 
ما  وهو   ، التعليمية  العملية  في  األمر  ولي 
ولي  دور  تفعيل  في  عالمًيا  مكانتنا  يُعزز 
والعملية  الــطــالب  صالح  يُحقق  بما  األمــر 

التعليمية.

سفر حمد خالد الهاجريسفر حمد خالد الهاجري
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- النشر باالسم الصريح فقط

دون  األمــر  لــزم  إن  للتعديل  المقاالت  جميع  تخضع   -

الرجوع لكاتب المقال

- إرسال المقال بواسطة البريد اإللكتروني
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السمــاء أحلى مــن األرض 
والــــــحــــــروب ــــمــــوت  ــــل ل ســـــاحـــــة  الــــــنــــــاس  ــــا  ــــه حــــول ــــة  جــــن األرض 

 السماء سماٌء، السماء ليست 
كــــــاألرض، الــســمــاء أحــلــى من 
األرض  عــلــى  الــحــيــاة  األرض، 
مــلــيــئــة بـــــــاآلالم والـــمـــصـــائـــب. 
أخــاه  يقتل  إنــســان  األرض  فــي 
البالد  اســم  على  األرض  ألجــل 
أخاه  اإلنسان  يظلم  والــحــدود، 
ويسلب حقوقه ويضيق األرض 
السماء،  أمــا  رحــبــت،  بما  عليه 
فتلمع فيها النجوم التي تجذب 
أنظار اإلنسان وتطلع في الليل 
الــقــمــر عــنــدمــا يــتــبــّدد الــظــالم 
ييأس  حــيــن  فــي  األرض،  فــي 
ظلمة  فــي  حياته  مــن  اإلنــســان 
كأنه  الــســمــاء  إلــى  ينظر  الــلــيــل، 
هبط منها على األرض لُيواجه 
الحر والشتاء ويُعاني من الظلم 

واالستبداد. 
ــَفــَســاُد  قــال تــعــالــى: (َظــَهــَر اْل
ــَمــا َكــَســبـَـْت  ِفــي اْلــبَــرِّ َواْلــبَــْحــِر بِ
ــاِس لـِـُيــِذيــَقــُهــم بَْعَض  أَْيــــِدي الــنَّ
يـَـْرِجــُعــوَن)  لََعلَُّهْم  َعِملُوا  الَّـــِذي 
في  الفساد  الــروم (٤١)،  سورة 
في  يتسبب  الــــذي  هــو  األرض 
منع البركات وتوقف الخيرات 
ونــــــزول الـــبـــالء والــــوبــــاء. يــبــدأ 
بداية  في  صغيًرا  شيئًا  الفساد 
ويتحول  ويكبر  ينمو  ثم  األمر 
شجرة  إلـــى  صغيرة  نبتة  مــن 
ضخمة وارفة الظالل جذورها 
ثابتة وعميقة. لقد بغى الناس 
البغي  هذا  ودفــع  الطبيعة  على 

بــرهــا  األرض  فـــي  فـــســـاد  إلــــى 
وبـــحـــرهـــا، وهــــالك الــكــائــنــات 
وعلى  أنواعها  بمختلف  الحية 

رأسها اإلنسان. 
األرض،  هي  األرض  ليست   
ولــيــس اإلنـــســـان هـــو اإلنـــســـان، 
إلــــى  األرض  ــــت  ــــحــــّول ت لــــقــــد 
كّرس  واإلنسان  حــرب،  ساحة 
األسلحة  صناعة  فــي  موهبته 
الـــنـــوويـــة الــتــي تــهــدد الــبــشــريــة 
كلها، وتعّرض البيئة الطبيعية 
وحياتهم  الــقــادمــة  واألجـــيـــال 

للخطر. 
 دّمــــــــر كـــثـــيـــر مـــــن الـــنـــاس 
بــنــاءهــا،  يُــعــيــدوا  ولـــم  األرض 
ســاحــة  األرض  أصــبــحــت  لــقــد 

لــلــمــوت والـــــحـــــروب والــقــتــال 
تُعد  ولــم  اآلخــر،  على  والتنّمر 
األرض مكانًا للسالم والمحبة، 
فرصة  هناك  تبق  لم  وبالتالي 
األرض  إن  األحـــــالم.  لتحقيق 
تـــمـــر الــــيــــوم بـــتـــحـــول مــفــاجــئ 
وعنيف حيث بدأ اإلنسان يُفكر 
أنه ليس له ُمستقبل على هذه 
عن  يبحث  واإلنــســان  األرض، 
عالم ما يلوذ به، إذا ضاقت به 
في  وتقلباتها،  بــآالمــهــا  الــدنــيــا 
بعالمه  يــجــذبــه  الــخــيــال  حــيــن 
موجود  هو  ال  والخيال  الواسع، 
وال  مــعــلــوم  وال  مـــعـــدوم،  وال 

مجهول.
الواقع عالم محدود محكوم 

عالم  بينما  وتقاليد،  بقوانين 
الـــخـــيـــال هــــو عـــالـــم واســـــــع، ال 
حـــــدود لـــه وال قـــيـــود، يــرســم 
اإلنـــســـان ويــتــخــيــل عـــن الــعــالــم 
المجهول حسب رغباته عندما 
الحياة  من  األمل  خيبة  تصيبه 
لــم  فــــــإذا  ـــــواقـــــع،  ال أرض  فــــي 
لتحقيق  وسيلة  اإلنــســان  يجد 
طــمــوحــاتــه فــي الــعــالــم الــواقــع، 
رغباته  تتحقق  بأن  يحلم  فإنه 
به  ويخفف  الخيال،  عالم  في 
القلق والتوتر ويلجأ إلى جمال 
الـــفـــطـــرة، يـــهـــرب مـــن قــســوة 
من  التخلص  ويــحــاول  الحياة 

الحزن الغالب.
عــن  عـــــبـــــارة  األحـــــــــالم  إن   

رغبات ومشاعر مكبوتة، ربما 
األحالم أفضل من الواقع، وهذا 
الــحــلــم الـــــذي يـــنـــور فـــي درب 
الحياة مصباح األمل، ولو فقد 
األمــل لمات اإلنــســان، األحــالم 
عظيمة  فــائــدة  ذات  قــد تــكــون 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الــمــشــكــالت 
ـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا اإلنــــســــان فــي  ال
األحــالم  تلعب  اليومية،  حياته 
اإلنــســان  حــيــاة  فــي  مهًما  دوًرا 
وتـــخـــّلـــصـــه مــــن حـــالـــة الـــيـــأس 
والعمل،  الــرجــاء  إلــى  والقنوط 
تــوّلــد األحــــالم أفـــكـــاًرا إبــداعــيــة 
جـــديـــدة وتـــزيـــد مـــن الــســعــادة 
والـــحـــب لــلــحــيــاة والــــكــــون.  إن 
بــعــض األحــــالم واألمـــانـــي التي 
نـــرســـمـــهـــا فــــي خـــيـــالـــنـــا نــحــن 
ُمــتــأكــدون أنــهــا مــجــرد خيال 
أرض  عــلــى  تحقيقه  يمكن  ال 
أن  لــنــا  يــكــن  لـــم  وإذا  الــــواقــــع، 
نعيش في األرض حياة سعيدة، 
فنلجأ إلى الخيال ونهرب من 
يجعلنا  فالخيال  الواقع،  ُمعاناة 
مــتــقــوقــعــيــن يــبــث فــيــنــا األمـــل 
والرجاء ألنه يملك ما ال يملكه 
الـــواقـــع، الــخــيــال يــفــتــح أمــامــنــا 
ويمنح  لحياتنا  جــديــدة  ــا  آفــاًق
رؤية جديدة لمشاعرنا ويقودنا 

إلى عالم الجمال. 

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

 ها قد عادت الحياة للحياة، وها 
قــد عــدنــا لــبــيــوت اهللا بــعــد انــقــطــاٍع 
العصيبة،  األيـــام  وانقضت  طــويــل، 
واليقين  تــعــود،  ال  أن  اهللا  ونــســأل 
أن الناجي فيها من البالء ليس من 
بالداء،  يُصب  ولم  الوباء،  من  َسلِم 
بغيره  مــات  بــالــداء  يمت  لــم  فمن 
من  َسلِم  ومــن  أجله،  يحين  حين 
هـــذا الــــداء فــلــن يَــســلـَـم مــن غــيــره، 
وربــمــا كـــان الــبــالء رفــعــًة وأجــــًرا، 
استفاد  من  هو  حًقا  الناجي  وإنما 

من األزمة، واستوعب الدرس.
كثيرة،  دروًســا  الجائحة  عّلمتنا 
فـــي ســائــر أمــــور حــيــاتــنــا، دروًســــا 
ــقــرأ فــي الــُكــتــب بــل عــن كثب،  ال تُ
أننا  إال  لفًظا،  نعرفها  أننا  وبرغم 

لم نستوعبها حًقا حتى عايناها.
عّلمتنا الجائحة أن اهللا على كل 
أمره،  على  غالب  وأنه  قدير،  شي 
مع  اإلِنَسان  ضعف  الجائحة  علمتنا 
ِة بَأِسِه! وقّلة حيلته مع ذكائه!  ِشدَّ
وأنـــه حــيــن يــظــن أنـــه حـــاز أســبــاب 

العلمي  والـــتـــقـــدم  الـــدنـــيـــوي  الــعــلــم 
والمادي هو أضعُف شيء أمام قوة 
الكروب  تشتد  حين  وأنــه  الجّبار.  
فــالــقــوى  هـــــو،  إال  يــكــشــفــهــا  فـــلـــن 
وقــــفــــت، واإلمـــــكـــــانـــــاُت عـــجـــزت، 
والدوُل حارت أمام أصغر سبب!. 

من  العافية  أن  الجائحة  علمتنا 
أعظم النِعم؛ ولذا كان النبي - صلى 
اهللا  يقول: «سلوا  وسلم-  عليه  اهللا 
ــقــدت فليس  الــعــافــيــة»؛ ألنــهــا إن ُف
علمتنا  لــــــذة.  ــمــتــاع  ــل ل وال  لـــلـــمـــال 
مجرد  ليس  المسجد  أن  الجائحُة 
بــنــاٍء تـــؤدى فــيــه الــصــلــوات، بــل هو 
مـــهـــوى األفــــئــــدة، ومــــوطــــُن الــلــقــاء 
الجماعة  صــــالَة  وأن  واالجـــتـــمـــاع، 
د  فيه تَجمُع القلوَب واألبــدان وتوطِّ
العرى والعالئق، فهنيئًا لقوم تعلقت 

قلوبهم به ووجدوا أُنسهم فيه.
علمتنا الجائحُة أن البيت أعظُم 
المحضن  هي  األسرة  وأن  حصٍن، 
األقوى لغرس القيم، فحين توقفت 
الـــمـــدارس والــمــراكــز والــمــؤســســات 

شامًخا  األسرة  دور  بقي  التربوية، 
ُمثمًرا.  

وقٍت  قضاء  أن  الجائحة  علمتنا 
ــنــتــج  أطـــــــوَل مــــع أفـــــــراد األســـــــرة يُ
التعاهد  ويــورث  والترابط،  التآلف 
والتنبه وإصالح السلوك عند األبناء؛ 
وتهذيب  المصيب،  تشجيع  فيثمر 

المخطئ.

من  كــثــيــًرا  أن  الــجــائــحــة  علمتنا 
أســــبــــاب الــــطــــالق هــــي مــــن خــــارج 
تــتــبــع  مــــن  أو  األســــــــــرة،  ُمـــحـــيـــط 
االستغناء  يمكن  الــتــي  الــكــمــالــيــات 
عنها، فخالل مدة الجائحة شهدت 
حين  قويًا،  انخفاًضا  الطالق  نسب 
وانقطع  أهــلــه،  مــع  زوج  كــل  جلس 

المؤثر الخارجي.

مـــوازيـــن  أن  الــجــائــحــة  عــلــمــتــنــا 
ـــمـــجـــتـــمـــع تـــحـــتـــاج  الــــــنــــــاس فــــــي ال
ر  ـــصـــدَّ يُ أن  فــيــنــبــغــي  لـــُمـــراجـــعـــة، 
الـــمـــؤثِّـــُر الـــحـــّق، ويُـــقـــّدر كـــُل أحـــٍد 
في  يُفتي  الــذي  العالم  وأن  قــدره، 
الــنــوازل، والــطــبــيــَب الـــذي يـــداوي، 
المريض،  يُباشر  الذي  والممرَض 
ورجـــــــَل األمــــــن الــــــذي يــســعــى فــي 

الصدارة  لهؤالء  أن  األمــن،  إحــالل 
أن  نستطيع  ــنــا  وأن الــمــجــتــمــع،  فــي 
االفتراضي،  المشهور  بدون  نعيش 
والـــــالعـــــب الــــريــــاضــــي، والــمــمــثــل 
أن  الــجــائــحــة  علمتنا  اإلعـــالمـــي.! 
الـــســـعـــادة لــيــســت ُمــــالزمــــًة لــكــثــرة 
تسعد  فربما  المنزل،  من  الخروج 
وأنـــت فــي بــيــتــك، فــمــن الــخــلــل أن 
القسري،  للجلوس  المنزل  يــكــون 

واللجوء الضروري.
إعـــمـــار  أن  الـــجـــائـــحـــة  عــلــمــتــنــا 
تطيب  وأنها  فيها،  بالتعّبد  البيوت 
حـــيـــن نــجــعــلــهــا قــبــلــة ومـــســـجـــًدا، 
تُتلى  بيٍت  من  الشياطين  وتهرب 
فـــيـــه اآليــــــات وتــــــؤدى الـــصـــلـــوات، 
فالدروس أضعاف ما ذكرت، وكٌل 
منا لمس شيئًا من هذه، والقضية 

ليست بتعدادها بل باستيعابها.  
سنًدا  نكون  أن  واجبنا  مــن  إن   
ـــاء،  ـــوب لــمــن يــعــمــلــون لـــــرّد هــــذا ال
الــمــســؤولــيــة  نــســتــشــعــر  أن  ــا  ــن واجــب
والمادية  المعنوية  األسباب  بفعل 

ـــالء،  ـــاء واالبـــت ـــوب لــمــواجــهــة هــــذا ال
نـــواجـــهـــه بـــالـــوعـــي والـــتـــفـــاعـــل مــع 
الـــتـــوجـــيـــهـــات الــــصــــادرة وتــطــبــيــق 
اإلجــــــراءات االحـــتـــرازيـــة، ونــســدي 
ولحكومتنا  أمـــرنـــا  لــــوالة  شــكــرنــا 
بكل مؤسساتها على البذل والعطاء 
والــتــضــحــيــات، وعــلــى كـــل خــطــوة 
والحفاظ  الناس  حماية  تستهدف 

على أرواحهم. 

ـــــجـــــهـــــات األمــــــنــــــيــــــة بـــكـــل  ولـــــل

قــطــاعــاتــهــا، ولـــرجـــاالتـــهـــا الــذيــن 

واجـــهـــوا حـــــرارة الـــهـــواء وتــقــلــبــات 

األجــــــواء مـــن أجــــل إرشـــــاد الــنــاس 

وضــبــط تــنــقــالتــهــم، ولــلــصــامــديــن 

في خط الدفاع األول من العاملين 

الّطبي،  والطاقم  الصحي  بالقطاع 

وصحتهم  بحياتهم  ضّحوا  والذين 

ـــهـــم وأوقــــاتــــهــــم لــُمــعــالــجــة  وأهـــل

مريض وإنقاذ عليل.

 د . محمد منصور الهدوي  د . محمد منصور الهدوي 
  mansupullur@gmail.commansupullur@gmail.com

َعلّمْتنـــــا الجـــائحـــة دروًســـا وعـبــًرا
ــــــات ــــــضــــــحــــــي ــــــت ـــــــى الـــــــــــبـــــــــــذل والـــــــــعـــــــــطـــــــــاء وال ـــــــل ـــــــر لــــــحــــــكــــــومــــــتــــــنــــــا ع ـــــــك ـــــــش ال

ً

 ضــيــف قـــرر يـــوًمـــا أن يُــســافــر 
وأن يجوب كل طرق العالم، وأن 
قديمة  كانت  وقــرى  مــدنـًـا  يدخل 
ومن  وكبيرة،  وصغيرة  وحديثة 
دعــــوة  رســــالــــة  ــــرســــل  يُ أن  دون 
استئذان لتلك الزيارات، لم يُلغ أي 
رحلة ولم يتوقف عند أي محطة. 
ساخًرا  ومضى  حقائبه  حمل   
يـــتـــجـــول فــــي كــــل مــــكــــان، عـــابـــًرا 
الــــــقــــــارات مـــــــــروًرا بـــالـــمـــطـــارات 
والــقــطــارات وبــيــن الــنــاس، الغــًيــا 
األعــداء  بين  والمسافات  الــحــدود 
كــمــا بــيــن األصـــدقـــاء، يـُـثــيــر ضجة 
فــي الــمــكــان وينشر رعــبًــا فــي كل 
جعلته  الضيف  ذلك  فهيبة  حين، 
قدومه  قبل  أهميته  أخبار  ينشر 

استقبال  الجميع  يُحسن  لم  ولكن 
ذلك الضيف الخفي.

الجميع  عــن  نفسه  أخــفــى  لقد   
يتمكن  فلم  جــديــد،  باسم  وظهر 
أحــد مــن رؤيــتــه وال مــن معرفة 
هــويــتــه لــصــغــر حــجــمــه وغـــرابـــة 
شــكــلــه، فـــبـــدأ يــنــخــر فـــي عــظــام 
ــنــيــن الــصــيــنــي رويــــــــًدا رويــــــًدا  ــت ال
واخـــــتـــــرق حــــاجــــز ســـــور الــصــيــن 
الــعــظــيــم، وانــتــقــل بــعــد ذلـــك بكل 
الساموراي  بلد  إلــى  وسهولة  يُسر 
ـــتـــهـــاًء إلــــى قـــارة  وبـــلـــد إيــــــران وان
حضارتها  فــي  الــعــظــيــمــة  أوروبـــــا 
وتحديًدا  طبيعتها،  في  والجميلة 
إيطاليا  الــعــجــوز  الــســيــدة  بــلــد  إلـــى 

وبالد العم سام أمريكا. 

أراد  الــخــفــي  الــضــيــف  أن  ذلـــك 
وأن  الـــحـــيـــاة  ُمـــعـــادلـــة  ــغــيــر  يُ أن 
يُعيد بناء خريطة الكرة األرضية 
بالغة  لحكمة  خــالــقــه  مــن  بــأمــر 
ال تــغــنــي عــنــهــا الــــنــــذر، بـــعـــد أن 
وتنفيذ  الطويل  سفره  من  ينتهي 
ــــدار،  مــهــمــتــه بـــكـــل حــنــكــة واقــــت
العالم  ليجعل  وإصرار  قوة  وبكل 
فـــي لــحــظــة يــنــهــار وســـط ذهـــول 
على  وانـــهـــيـــار وانـــهـــمـــار الـــدمـــوع 
لقرار  واالستسالم  البشر،  خدود 
الــقــضــاء والـــقـــدر، بــأمــر مــن رب 
ذلك  من  ننتظر  ومازلنا  البشر، 
الــضــيــف الــخــفــي مــا ال يـــدور في 
الـــعـــقـــول وتــخــفــيــه الــــصــــدور. إن 
ذلـــك الــضــيــف الــخــفــي مــا هــو أال 

الُمقتدر،  العزيز  من  ونذير  بالغ 
عالم  على  الــعــالــم  يستيقظ  فهل 
آخر أم أنه سوف ينتهي ويندثر. 
وتفّكر  وتأمل  انظر  القارئ  أيها 
وتدّبر كيف يضرب اهللا عز وجل 
لــنــا األمــثــال بــيــن الــحــق والــبــاطــل 
وبـــيـــن الــخــيــر والـــشـــر مـــن أجــل 

العبرة والعبر فهل من ُمعتبر؟.
ـــمـــاء  ـــعـــل ــــن األقـــــــويـــــــاء وال  فــــأي
األغـــــنـــــيـــــاء، والـــــفـــــقـــــراء الـــبـــلـــغـــاء 
والـــجـــهـــالء الــفــقــهــاء والــحــكــمــاء، 
هــــأنــــتــــم وهـــــــا هــــــي أراضــــيــــكــــم 
وأمـــــوالـــــكـــــم تـــخـــشـــون ضــيــاعــهــا 
وتــــجــــارة تـــخـــشـــون كـــســـادهـــا بــل 
قدرة  أمام  عاجزين  تقفون  أنتم 
الـــقـــادر وال تــعــلــمــون أيــــن الــحــل 

ويأتي  جيل  يذهب  المفر؟  وأيــن 
وذكرى  ترحل  ذكرى  آخر.  جيل 
مخلوق  تحفر.  الذاكرة  في  تبقى 
بــحــجــمــه الــصــغــيــر أضـــــاع هــيــبــة 
الــكــبــار، فــمــن نــحــن يــا اهللا ســوى 
ُمنبهرة  تقف  ضعيفة  مخلوقات 
الباهرة  وقدرتك  عظمتك  أمــام 
الرحلة  نهاية  الفسيح؟.  كونك  في 
تقول ...أيها الضيف الخفي سوف 
اهللا،  بــإذن  قريبًا  زيارتك  تنتهي 
من  بأمر  رحلتك  تتوقف  وسوف 
أي  عند  نعلم  ال  ولكن  أيًضا،  اهللا 
مــحــطــة فــالــمــحــطــات ال تــعــرف 

االنتظار.  سوى 

 تقية حسين تقية حسين

الضيــــف الخــفــــي !
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سهيل: ٢٨
السنبلة: ٢٩
الزبرة: ١

مـــن عــالمــة إعــــراِض 
يجعَل  أن  العبد  عن  اهللا 

ُشغلَه فيما ال يعنِيه.

:١١٨٧
األيوبي  الــديــن  صــالح 
يبدأ في حصار القدس.

:١٥١٩
وصـــول المستــــــكشف 
ــانــدو مـــاجـــالن إلــى  فــرن
 ٢٧٠ مــع  شلوقة  مدينة 
مــن رجــالــه فــي رحلته 

حول العالم.
:١٧٩٢

 بـــدء مــحــاكــمــة ملك 
فــرنــســا لــويــس الــســادس 
عـــشـــر بــتــهــمــة الــخــيــانــة 

العظمى.
 :١٩٤٦

دورة  أّول  ـــاح  ـــت افـــت
لــــــــمــــــــهــــــــرجــــــــان كــــــــان 
ــــذي أجــل  الــســيــنــمــائــي ال
العالمية  الحرب  بسبب 

الثانية.
:١٩٧٩

إلــــــــــــــــغــــــــــــــــاء حــــــكــــــم 
إمـــبـــراطـــوريـــة إفــريــقــيــا 
ـــوســـطـــى واســـتـــرجـــاع  ال
إفريقيا  جمهورية  اسم 

الوسطى.
:٢٠٠١

الـــرئـــيـــس األمـــريـــكـــي 
ــــوش  ــــو ب ــــي ــــل جــــــــــورج دب
يعلن فــي خــطــاب أمــام 
على  الحرب  الكونغرس 

اإلرهاب.
:٢٠٠٦

إطــــالق نــاســا مــســبــاَر 
ســـــتـــــيـــــريـــــو مـــــــن أجـــــل 
خاّصة  قــيــاســات  إجـــراء 

بالشمس.

٢٠ سبتمبر

هل تستطيُع مساعدَة الفراشة في عبور هذه المتاهة حّتى 
تتمّكن من الوصول إلى حقل الزهور في أقلَّ من دقيقتَين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 

األحد ٣ صفر ١٤٤٢هـ - ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠١٥)   ٢٣

اســــــــتــــــــخــــــــدم 
مـــــهـــــاراتـــــك فــي 
الــــــريــــــاضــــــيــــــات 
لــمــعــرفــة قــيــمــة 
كــــــــــــــــــــــّل رمـــــــــــز 
حـــــّتـــــى تـــتـــمـــّكـــن 
مـــــــن الــــــوصــــــول 
إلــــــــــى اإلجــــــابــــــة 

الّصحيحة؟

الرقم المنـاســب الرقم المنـاســب 

  حل مسابقة أمس: 

الكلمات األفقية: الكلمات األفقية: 

حل الكلمات المتقاطعة حل الكلمات المتقاطعة 

الكـلمات الرأســية: الكـلمات الرأســية: 

١ - بلغ هدفه ووصله - َهجَما وانقضا (معكوسة) - ثقب اإلبرة 
(معكوسة). 

٢ - غزوة إسالمّية (معكوسة) - عكس نهار - متشابهان. 
٣ -  دولة عربّية تقع في جنوب غرب آسيا (معكوسة). 

َف - تَْبجيل وتَْعظيم.  َق به وتَلَطَّ ٤ - تََرفَّ
٥ - نساء الجّنة - الحرُف الرابُع والعشرون من حروف الهجاء. 

٦ - تقدمهم وصلى بهم - نَِشطَن وتبختَرَن.
٧ - لمست الشيء بيدها (معكوسة) - رجل سميُن غليظ. 

٨ - َدَفَن وأَخفى - حرف نفي ونصب واستقبال. 
الوطني  قطر  مسرح  على  عرضت  فايز  لفالح  مسرحية   -  ٩

عام ١٩٨٥. 
١٠ - أغنية لعلي عبد الستار من كلمات سليمان المانع. 

 - التعريف  أل  بدون  قطرّي  رياضّي  ناٍد   -  ١
أفسد بينهم. 

قاتلة  مــادة   - شديدة  ُخُصومًة  خاصمه   -  ٢
(معكوسة) - متشابهان. 

كريم  شجاع  سيِّد   - وحــداثــة  ِســّن  ِصغر   -  ٣
وسخّي (معكوسة). 

٤ - من الفواكه - شدخ رأسه (معكوسة). 
٥ - حيوان الحم يعّد أكبر أفراد السنوريات - 

مطربة جزائرية راحلة (معكوسة).

خليٌق بالشيء ومستحٌق له (معكوسة) -   - ٦
اسم علم للمذكر (معكوسة).

العظم  بـَـلــَي   - (مبعثرة)  برجله  يضرب   -  ٧
(معكوسة) - نَِشط وارتاح (معكوسة).

٨ - أُحِطم وأُبيد - أدرك وَميَّز (معكوسة). 
ــل للصالة  ٩ - ضــجــٌر وســآمــة -  أَقــبِــل وعــجِّ

(معكوسة) - َقَصَد وعزم. 
١٠ - أغنية لفهد الكبيسي من كلمات عوض 

نفاع.

الكلـمات المتـقاطـعـة  الكلـمات المتـقاطـعـة  

سوق ليلّي 
في بكين

طــــــــفــــــــالن يــــســــتــــمــــتــــعــــان 

بــــُمــــداعــــبــــة قــــطــــة صـــغـــيـــرة 

داخـــــل أحــــد مــتــاجــر الــســوق 

ــيــم فــي حي  الــلــيــلــّي الــــذي أُق

الصينّية  بالعاصمة  داشــيــنــغ 

تقييد  تــخــفــيــف  بــعــد  بــكــيــن. 

فيه  تــســّبــب  الـــــذي  الـــحـــركـــة 

ـــشـــاُر فــــيــــروس كــــورونــــا،  ـــت ان

حــــيــــث بــــــــدأ الــــكــــثــــيــــُر مـــن 

والتمّتع  بالخروج  الصينّيين 

ــــة،  ــــمــــاعــــّي ــــحــــيــــاة االجــــت ــــال ب

لبيع  أمـــاكـــَن  الـــســـوق  ويـــضـــّم 

الثقافّية  والُمنتجات  الكتب 

ـــــة ومـــــحـــــالَّ لــبــيــع  اإلبـــــداعـــــّي

ومطاعَم  والهدايا  الحيوانات 

ليلية. ومتاحَف 

 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



بــانــكــوك - وكــــاالت: ابــتــكــرت وزارة 
تايالند،  في  والبيئة  الطبيعية  الــمــوارد 
الحدائق  زوار  إلجــبــار  غريبة  طريقة 
وراءهــم.  مخلفات  أي  ترك  عدم  على 
والبيئة  الطبيعية  الــمــوارد  وزيــر  ونشر 
على  أرتشا،  سيلبا  واراوت  تايالند،  في 
صــفــحــتــه الــرســمــيــة فـــي «فــيــســبــوك» 
صورة لصندوق قمامة تركه أشخاص 
مع  بالبالد،  الحدائق  إحدى  في  مرميًّا 
تعليق قال فيه: «صندوق قمامة جاهز 
لإلرسال بالبريد ألصحابه الذين نسوه 

في حديقة خاو ياي الوطنية».

ــا أن  وأكـــد الــوزيــر الــتــايــالنــدي الحــًق
الــحــكــومــة ســتــتــخــذ إجــــــراءات صــارمــة 
الحدائق  يلوثون  الذين  األشخاص  بحق 
أن  على  مشدًدا  الوطنية،  والمتنزهات 
حسبما  أيًضا،  السياح  ستشمل  القرارات 
نــقــلــت صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بــوســت» 
التايالندي  القانون  ويجيز  األمريكية. 
ضبطهم  يتم  الذين  األشخاص  تغريم 
وهــــم يـــرمـــون الــقــمــامــة فـــي األمــاكــن 
الــعــامــة بــمــبــلــغ قـــد يــصــل إلـــى ١٦ ألــف 
دوالر، أو السجن خمس سنوات، طبًقا 

لقانون الحدائق الوطنية.

باريس- أ ف ب: يقّدم 
واي  آي  الــصــيــنــي  الــفــنــان 
بــالــقــضــايــا  الــمــلــتــزم  واي 
االجــتــمــاعــيــة فــيــلــًمــا حــول 
ووهان  في  العزل  تدابير 
تحت اسم «كورونايشن»، 
يــســّلــط فــيــه الـــضـــوء على 
اإلجـــــــــــــراءات الــمــعــتــمــدة 
فـــــي الــــصــــيــــن لـــلـــتـــصـــدي 
بثمارها  أتــت  التي  للوباء 
كرامة  حــســاب  على  لكن 
اإلنــــســــان. عــنــدمــا تــفــّشــى 
في   ٢ سارس-كوف  وبــاء 
ووهـــــان، فــرضــت فــكــرة 
فــيــلــم «لــتــوثــيــق الــتــاريــخ» 
نـــفـــســـهـــا كـــــواقـــــع بـــديـــهـــي 
واي  واي  آي  إلــى  بالنسبة 
الــــذي يــعــيــش فــي أوروبــــا 
ـــــوات.  مــــنــــذ خــــمــــس ســـــن
الفنانين  «أشــهــر  ويــقــول 
الـــصـــيـــنـــيـــيـــن»، عـــلـــى حـــّد 
وصـــــــــف «فـــــايـــــنـــــانـــــشـــــال 
فـــاجـــعـــة  إن  تـــــايـــــمـــــز»، 
الــفــيــروس هـــذا انــتــشــرت 
في العالم وما زالت تؤّثر 
في  شّك  وال  حياتنا.  على 
القبيل  هذا  من  فيلًما  أن 

هو أمر ضروري وملّح.

تايالند تحارب «تلوث» الحدائق بطريقة مبتكرة

«كورونايشن» 
فيلم عن ووهان 
في زمن كورونا

السائدة  المسبقة  األحكام  هي  كثيرة  ب:  ف  أ  باريس- 

في حّق النساء اللواتي يتوّلين قيادة األوركسترا، وقد فازت 

ريبيكا  صيني  أصــل  مــن  اإلندونيسية  األوركــســتــرا  قــائــدة 

دولية  مسابقة  أّول  وهــي  مايسترا»،  «ال  حفل  فــي  تونغ 

وكثيرات  الفلهرمونية..  باريس  في  األوركسترا،  لقائدات 

هن النساء اللواتي لمع نجمهن في مجال قيادة األوركسترا 

فــي الــعــقــديــن األخــيــريــن، مــثــل ســـوزانـــا مــالــكــي (فــنــلــنــدا) 

وبربارا هانيغن (كندا) وميرغا غريجينيتي -تيال (ليتوانيا) 

وألوندرا دي ال بارا (المكسيك) وقبلهّن األسترالية سيمون 

يانغ واألمريكية مارين ألسوب.

دور متعاظم للنساء
 في قيادة األوركسترا

توعية األبناء بأهمية الاللتزام 
باإلجراءات االحترازية داخل 
المدرسة مسؤولية مشتركة 
بين األسرة والمدرسة

ال يوجد

ال يوجد

على الساحل :

في البحر :

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٢٩ - ٠٦٣٧ : ١٩ - ٥٢ : ١٦٠٦ : ١٣ - ٠٢ : ٠١الرويس

٢٦ - ٠٠٣٨ : ٠٠ - ٥٧ : ٠٠١١ : ١٨ - ٤٩ : ٠٥دخان

٢٦ - ٠٠٣٩ : ٠٠ -  ٣٤ : ٥٩١١ : ١٧ - ٠٤ : ٠٦أبوسمرة

بالتوقيت المحلي

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٢٧ - ٥٥٣٩ : ١٩ - ٥٨ : ٠٧٠٧ : ١٤ - ١٥ : ٠٢مسيعيد

٢٧ - ٠٧٣٩ : ١٩ - ٠٩ : ٣٩٠٧ : ١٣ - ٢٧ : ٠١الوكرة

٢٨ - ٠٠٤٢ : ١٨ - ٠٣ : ٠٦  ٢٧ : ١٣ - ١٨ : ٠١الدوحة

٢٧ - ٤١ ٥٤ : ١٧ - ٠٥ : ٢٧٠٦ : ١٢ - ٣٠ : ٠١الخور

األخيرةاألخيرةاألحد 3 صفر 1442هـ - 20 سبتمبر 2020م - العدد (14015) 

دخول قطر مجال صناعة المركبات الكهربائية

توقيع  الــحــرة  المناطق  هيئة  إعــالن 
للمركبات  مصنع  أول  إلنــشــاء  اتفاقية 
راس  مــــنــــطــــقــــة  فــــــي  ــــائــــيــــة  ــــكــــهــــرب ال
جوسين  شركة  مع  الحرة،  بوفنطاس 
أدفـــانـــس مــوبــيــلــيــتــي الــتــي دخــلــت هي 
والتجارة،  للسيارات  العطية  مع  شراكة 
قطر  أن  يؤكد  يــورو؛  مليون   ٢٠ بقيمة 
الصناعات  لتوطين  ثابتة  بخطى  تسير 
ودعم اإلنتاج الوطني عبر دعم مبادرة 
صـــنـــع فــــي قــــطــــر. ومـــــن هـــنـــا جــــاءت 
تستهدف  الــتــي  االتفاقية  هــذه  أهمية 

وتسريع  الكهربائية  المرَكبات  تجميع 
في  للبيئة  الصديقة  المرَكبات  انتشار 

المنطقة.
تأتي  االتفاقية  هــذه  أهمية  أن  كما   
استراتيجية  لــشــراكــة  تــؤســس  أنــهــا  مــن 
لتجميع  مــصــنــع  أول  لــتــأســيــس  ســتــمــّهــد 
بخبرة  قطر  في  الكهربائية  المركبات 
فــرنــســيــة مــمــا يــعــكــس عــمــق الــعــالقــات 
التي  الثنائية  واالقــتــصــاديــة  الــتــجــاريــة 
تجمع دولة قطر بفرنسا، ويعكس دور 
أعمال  بيئة  توفير  في  الحرة  المناطق 

الخاص  القطاع  بين  للشراكات  جاذبة 
الدولية». والشركات 

في  ستسهم  الــشــراكــة  هــذه  أن  كما   
ـــة دعـــــم الــــشــــركــــات الــوطــنــيــة  مـــواصـــل
الـــبـــارزة بــقــطــر، بــاإلضــافــة إلـــى إنــشــاء 
تطوير  لدعم  والتطوير  للبحث  مركز 
األمر  المركبات،  ومنتجات  تكنولوجيا 
هذه  ونــجــاح  نمو  بــدوره  سيدعم  الــذي 
الــشــركــات فــي هـــذا الــقــطــاع الــهــام في 
قطر  في  صنع  مبادرة  ويحفز  الدولة 
والتي تهدف أساًسا لتوطين الصناعات 

بــاالســتــفــادة  الثقيلة  وحــتــى  المختلفة 
مــــن مــخــتــلــف الــــخــــبــــرات الـــخـــارجـــيـــة 

الكبرى.  الصناعية  والشركات 
هيئة  بــيــن  االســتــراتــيــجــي  ــتــعــاون  ال  
الــمــنــاطــق الـــحـــرة فـــي قــطــر وشــركــتــي 
جــوســيــن أدفــانــس والــعــطــيــة لــلــســيــارات 
التقنيات  جلب  فــي  سيسهم  والــتــجــارة 
الــمــســتــقــلــة األكـــثـــر تـــقـــدًمـــا مـــن حــيــث 
الــتــكــنــولــوجــيــا لــلــمــعــدات الــكــهــربــائــيــة 
الــــمــــخــــصــــصــــة لـــــلـــــمـــــوانـــــئ الــــبــــحــــريــــة 
والمطارات والمدن اللوجستية والذكية 

في قطر، كما أن هذه الشراكة ستوفر 
أنحاء  جميع  في  للتوسع  ومزايا  فرًصا 
فإن  هنا  ومن  أجمع،  والعالم  المنطقة 
إيجابية  خطوة  يمثل  االتفاقية  توقيع 
نحو تحقيق المزيد من التقدم للشركة 
في قطر ومنطقة الشرق األوسط مما 
يـــدعـــم دورهــــــا كــشــركــة مــبــتــكــرة فــي 
اللوجستية  والــخــدمــات  الــنــقــل  مــجــال 

زخًما. أنشطتها  ُيكسب  وبما 
 كما أن أهمية هذه االتفاقية تنطلق 
من أنها ستمهد الطريق لتحقيق تعاون 

مرَكبات  لتصنيع  الطويل  المدى  على 
أن  يؤكد  مما  قطر  في  للبيئة  صديقة 
في  سيساهم  المشترك  المشروع  هــذا 
دعم أهداف رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ 
والتنمية  التقدم  لتحقيق  تهدف  التي 
الــمــســتــدامــة فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت، 
ستمضي  قــطــر  أن  يــؤكــد  الــــذي  األمــــر 
قـــدًمـــا نــحــو مــســتــقــبــل أكـــثـــر اســتــدامــة 
وذكـــــاًء فـــي مــجــال صــنــاعــة الــســيــارات 
للصناعات  التنافسية  الــقــدرة  وتعزيز 

العالمي. المستوى  على  الوطنية 

رأيرأي

التعاون االستراتيجي سيساهم في دعم أهداف رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠إنشاء أول مصنع للمركبات الكهربائية دعم لمبادرة ُصنع في قطر وتوطين الصناعات

٤:٠٤الفجر 

٥:٢٢الشروق: 

١١:٢٧الظهر 

٢:٥٤العصر 

٥:٣٥المغرب

٧:٠٥العشاء 

ـــَقـــاُل لَــُه  ـــُرُهـــْم ُي ـــْذُك ــا َفــتًــى يَ ــنَ ــْع ـــوا َســِم ـــالُ «َق

النَّاِس  أَْعُيِن  َعلَى  بـِـِه  َفْأتُوا  قالوا   (٦٠) إِْبــَراِهــيــُم 

َذا بِـَٔالَِهتِنَا  لََعلَُّهْم يَْشَهُدوَن (٦١) َقالُٓواْ َءأَنَت َفَعْلَت َهٰ

ــَذا  ِهــيــُم (٦٢) َقـــاَل بَــْل َفــَعــلـَـُه َكــبِــيــُرُهــْم َهٰ ــَرٰ ــإِْب يَٰٓ

«(٦٣) يَنِطُقوَن  َكانُوا  إِن  َفاْسأَلُوُهْم 

(مبدأ عالنية المحاكمة) ٥

يحّق للجمهور حضوُر جلسات المحاكمة دون قيد أو 
شرط واستماعهم إلى إجراءات المحاكمة

في  الــســلــطــات  قــالــت  رويــتــرز:  أثينا- 
مع  حتفهما  لقيا  شخصين  إن  الــيــونــان 
وصـــــول عــاصــفــة نــــــادرة يُــطــلــق عــلــيــهــا 
المتوسط  البحر  إعــصــار  أي  ميديكين 
إلـــــى وســـــط الــــبــــالد أمـــــس مـــمـــا تــســبــب 
وتسببت  ومـــنـــازل.  شــــوارع  إغــــراق  فـــي 
الــعــاصــفــة إيـــانـــوس فــي اقــتــالع األشــجــار 
وانــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي فــي الــجــزر 
األول  أمس  البيلوبونيز  وغــرب  األيونية 

وسط  إلى  العاصفة  وصلت  ثم  الجمعة. 
حول  مناطق  باألساس  واجتاحت  البالد 
مــديــنــتــي كــارديــتــســا وفــــارســــاال. وقـــال 
جثة  إن  اإلطــفــاء  إدارة  مــن  مــســؤولــون 
مــســنــة ُعــثــر عــلــيــهــا فـــي مــنــزل غــمــرتــه 
المياه فــي قــريــة قــرب فــارســاال. وقــال 
السلطات  إن  الــشــرطــة  مــن  مــســؤولــون 
تـــبـــحـــث عــــن شـــخـــصـــيـــن وردهــــــــا بـــالغ 
عــن فــقــدهــمــا. وفـــي وقـــت الحــــق، قــال 

عثروا  إنهم  اإلطــفــاء  إدارة  فــي  مــســؤول 
من  والستين  الثالثة  في  رجل  جثة  على 
كــارديــتــســا.  فــي  مستشفى  قـــرب  عــمــره 
ولــــم يـــعـــرف بــعــد إن كــــان واحــــــًدا من 
الــمــفــقــوديــن الــــجــــاري الــبــحــث عــنــهــمــا. 
وأظهرت لقطات تلفزيونية أن األمطار 
التي  كارديتسا،  مدينة  حولت  الغزيرة 
تضم أحد أكبر السهول في اليونان، إلى 
ما يشبه البحيرة كما انهار أحد الجسور. 

قتيالن بعاصفة نادرة تجتاح اليونان
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