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حضرة  يُـــشـــارك  -قنا:  الـــدوحـــة 

صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ تــمــيــم 

ــبــالد  بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر ال

الــدورة  اجتماعات  في  المفدى، 

لألمم  الــعــامــة  للجمعية   ٧٥ ــــ  ال

الــمــتــحــدة، واالجـــتـــمـــاع الــرفــيــع 

بالذكرى  لالحتفال  المستوى 

األمــم  لتأسيس  الــــ٧٥  السنوية 

الـــمـــتـــحـــدة، الـــلـــذيـــن يــعــقــدان 

بمدينة  المنظمة  مــقــر  فــي 

نــــيــــويــــورك فـــــي الـــــواليـــــات 

الـــــمـــــتـــــحـــــدة األمــــريــــكــــيــــة 

ـــــصـــــال  ــــر تـــقـــنـــيـــة االت عــــب

سيلقي  حــيــث  الـــمـــرئـــي، 

ســـمـــو األمــــيــــر الــمــفــدى 

كـــلـــمـــًة فـــــي االجـــتـــمـــاع 

اليوم  المستوى  الــرفــيــع 

«االثــنــيــن» الــمــوافــق ٢١ 

ســبــتــمــبــر الـــــجـــــاري، كــمــا 

ــا في  ســيــلــقــي ســمــوه خــطــابً

الجتماعات  االفتتاحية  الجلسة 

الــــــدورة الـــــــ٧٥ لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 

لـــألمـــم الــمــتــحــدة غـــــًدا «الـــثـــالثـــاء» 

الموافق ٢٢ سبتمبر الجاري.

صاحب السمو يخاطب األمم المتحدة اليوم
سموه يشارك في االجتماع الرفيع المستوى لالحتفال بالذكرى الـ ٧٥ لتأسيسها

غــــًدا ـــة  ـــام ـــع ال ــة  ــي ــع ــجــم ــل ل  ٧٥ ــــــ  ال الــــــــدورة  ـــات  ـــاع ـــم اجـــت ـــاح  ـــت ـــت اف ــــي  ف ـــا  ـــابً ـــط خ يــلــقــي  ـــوه  ـــم س

تفاصيل ص ٧

: ٦٥ ٪ من أولياء األمور اختاروا التعلم عن بُعد مديرو مدارس لـ 

١٩ورأي

tawfeeqtravel

Tawfeeq Travel

يُـــشـــ -قنا:  الـــدوحـــة 

صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــش

بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أ

اجتما في  المفدى، 

الــع للجمعية   ٧٥ الــــ

الــمــتــحــدة، واالجـــت

لالحتفا المستوى 

لتلتأأ الالــــ٧٥٧٥  الالسنسنويويةة

الـــمـــتـــحـــدة، الـــلـــذ

المنظ مــقــر  فــي 

نــــيــــويــــورك فـــــ

الـــــمـــــتـــــحـــــدة األ

ــــر تـــقـــنـــيــ عــــب

ح الـــمـــرئـــي، 

ســـمـــو األمــــي

كـــلـــمـــًة فـــــي

الم الــرفــيــع 

«االثــنــيــن»

ســبــتــمــبــر الـــــ

ســيــلــقــي ســمــوه

االفتتاحية الجلسة 

الــــــدورة الـــــــ٧٥ لــلــجــم

لـــألمـــم الــمــتــحــدة غـــــًد

الموافق ٢٢ سبتمبر الج

ـــو ـــم س

الــدوحــة - قــنــا: أكـــدت دولـــة قــطــر عــلــى موقفها 
على  ينص  والــذي  الفلسطينية،  القضية  من  الثابت 
فلسطين  دولــة  وإقــامــة  اإلسرائيلي  االحــتــالل  إنــهــاء 
الدولية  الشرعية  إطـــار  ضمن  الــقــدس  وعاصمتها 
كافة  منح  مــع  الصلة  ذات  األمــن  مجلس  وقـــرارات 
ترى  مــا  وهــو  الــعــودة،  حــق  الفلسطينيين  الالجئين 
دولة قطر أنه الحل الجذري والمستدام لهذا الصراع 

الذي دام ألكثر من سبعين عاًما.
وقالت وزارة الخارجية في بيان أمس: «إنه لمن 
المؤسف أن نرى بعض الحمالت اإلعالمية المضللة 
التي تحاول خلط القضايا وتشويه صورة دولة قطر 
وحقوقه  الشقيق  الفلسطيني  الشعب  حــســاب  على 
الــمــشــروعــة فــي هـــذه الــلــحــظــة الــفــارقــة مــن تــاريــخ 
الــصــراع». وأشــار البيان إلــى أن دولــة قطر لن تألو 
للتخفيف  الدعم  من  تستطيعه  ما  تقديم  في  جهًدا 
الشعب  نيل  وحتى  الفلسطينيين  األشقاء  معاناة  من 

الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة.

موقـف قطر ثابـت من القضية الفلسطينيـة
ينص على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس

نائــب رئيـــس الــوزراء وأميـــــن عـــام التعـــاون 
يستعــــرضــــان مسيــــرة المجلــــس

الدوحة- محروس رسالن:

أكدت موزة علي المضاحكة مديرة إدارة التوجيه التربوي بوزارة 
سياسة  إللغاء  توجه  يوجد  ال  أنه  لـ [  العالي  والتعليم  التعليم 
تقييم التعلم المدمج المرسلة مؤخًرا من قبل اإلدارة إلى المدارس. 
وقالت: السياسة تم تأجيلها وليس إلغاَءها، بهدف معرفة عدد الطلبة 
بالتعلم  سيلتزمون  الذين  والطلبة  بُعد،  عن  التعلم  سيتلقون  الذين 
المدمج. ونوهت بأن كال المساَرين سيؤدي اختبارات منتصف ونهاية 
الفصل الدراسي في المدرسة، إال أن الفرق في الواجبات والتقييمات 
اإللكترونية، فبينما سيقدم طلبة المسار المدمج واجبات وتطبيقات 
إلكترونية وأخرى غير إلكترونية، سيقدم طلبة التعلم عن بُعد كل 

الواجبات والتطبيقات إلكترونًيا فقط.

ال توجه إللغاء سياسة تقييم التعلم المدمج
: أكدت تأجيلها لمعرفة توزيع الطلبة على المسارين.. موزة المضاحكة لـ 

١٢

في                    اليــوم
قطــر تعــزز النظـام الصـحي 

للطــوارئ بالســـودان
شاي قطر.. منتج بهوية وطنية

٧٠٪ مـــن الحوامــل يعانيـن 
مــن زيـــادة الـــوزن

غًدا بداية فصل الخريف فلكيًا

٣٠ ســياســة وإجــراءً جـديًدا 
لمـــركز أمــــان

اإلمارات تمول االستيطان اإلسرائيلي
إسرائيــل تعتـــزم مــد خــط 

نفــط مــن اإلمــارات

الدوحة - حسين أبوندا:

تجهزت محالت بيع لوازم الرحالت لموسم 
المستلزمات  كــافــة  بتوفير  الــشــتــوي  التخييم 
مقدمتها  وفــي  المخيمون،  إليها  يحتاج  التي 
الــــشــــوايــــات والـــجـــلـــســـات الـــعـــربـــيـــة والــمــقــاعــد 
والــمــفــارش واألرضـــيـــات، فــضــًال عــن كشافات 
تشهد  التي  المستلزمات  مــن  وغيرها  اإلنـــارة 
مبيعاتها انــتــعــاًشــا كــبــيــًرا فــي هــذه الــفــتــرة من 

الـــعـــام.  وشـــهـــدت الــمــصــانــُع الــمــتــخــصــصــة في 
صناعة الخيام نسبة طلب عالية من المواطنين 
تحتاج  التي  الخيام  لتفصيل  عليها  أقبلوا  الذين 
فترة تجهيز تتراوح من أسبوع إلى أسبوَعين، 
المتخصصة  والمحال  الشركاُت  اعتمدت  كما 
في بيع لوازم الرحالت على الصناعات المحلية 
واســتــيــراد  التخييم،  مستلزمات  مــن  للكثير 

مستلزمات أخرى من بعض الدول.

[: أعلنت وزارة المواصالت  الدوحة - 
لمحطة  األولــــــي  الــتــشــغــيــل  عـــن  واالتـــــصـــــاالت 
شهر  خــالل  حمد  ميناء  فــي  الثانية  الــحــاويــات 
لــمــنــاولــة   ،٢٠٢٠ الــحــالــي  الـــعـــام  مـــن  ديــســمــبــر 
الـــحـــاويـــات. وتــتــألــف عــمــلــيــات تــطــويــر محطة 
الــحــاويــات الــثــانــيــة مــن أربــــع مــراحــل وسيتم 
والثانية  األولـــى  للمرحلتين  الــكــامــل  التشغيل 
القدرة  ستصل  وبذلك   ،٢٠٢٢ العام  نهاية  قبل 
االســتــيــعــابــيــة لــمــيــنــاء حــمــد إلـــى ثــالثــة ماليين 
ــــواحــــد، وســيــتــم  ـــعـــام ال ـــة نــمــطــيــة فـــي ال حـــاوي
للمحطة  والــرابــعــة  الثالثة  المرحلتين  تطوير 
وفًقا  للميناء  التشغيلية  الــقــدرة  لــزيــادة  الحًقا 

السيد  سعادة  وقــال  المحلي.  السوق  لمتطلبات 
الــمــواصــالت  وزيـــر  السليطي  سيف  بــن  جــاســم 
واالتصاالت: إن إعالن التشغيل األولي لمحطة 
الحاويات الثانية يعد إنجاًزا جديًدا آخر يضاف 
حمد،  لميناء  السابقة  اإلنـــجـــازات  سلسلة  إلــى 
بــمــا يــعــزز مــن إمــكــانــيــاتــه الضخمة ومــرافــقــه 
حجم  زيــادة  في  المتطورة  وأنظمته  الحديثة 
فضًال  العالم.  دول  مـع  لقطر  البينية  التجارة 
عن تحسين القدرة التنافسية للدولة عن طريق 
يخلق  بما  إقليمي،  تجاري  مركز  إلى  تحويلها 

تنمية مستدامة لألجيال المقبلة.

محالت لوازم التخييم تستعد للموسم الشتوي

تشغيل محطة الحاويات الثانية في ديسمبر
١٣

قطر  جامعُة  طـــورت  ـ [:  الــدوحــة 
ــا زراعـــيـــة شمسية فــي إطـــار مــشــروع  صــوبً
القطري  الــصــنــدوق  قبل  مــن  مــمــول  بحثي 
الوطني  والبرنامج  العلمي،  البحث  لرعاية 
إدارة  مـــع  ــتــعــاون  بــال الــبــحــثــيــة  لـــألولـــويـــات 
البحوث الزراعية في وزارة البلدية والبيئة.  
 وقــــال الـــدكـــتـــوُر ســعــود غـــانـــي، الــبــاحــُث 
الــرئــيــس فـــي الــمــشــروع وأســـتـــاذ الــهــنــدســة 
الميكانيكية في كلية الهندسة بجامعة قطر: 
إن النموذج األولي للصوبة الزجاجية يخضع 

حالًيا الختبارات ميدانية لتقييم المحصول 
منطقة «مكينس»  في  مزرعة (نباتي)  في 
االختبارات  أن  إلى  مشيًرا  الدوحة،  جنوب 
الميدانية للصوب التي أُجريت خالل فصلَي 
أثبتت   ،(٢٠١٩  ،٢٠١٨) الماضَيين  الصيف 
أنها مبشرة وواعدة للغاية، وتتطلع الوزارة 
األولى  الزراعية  الصوب  معايير  تطوير  إلى 
من نوعها في قطر باستخدام هذا النموذج 

األولي كنسخة ابتدائية.

الجامعة تطور صوبًا بالطاقة الشمسية
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الــــجــــهــــاُت  قـــــامـــــت  قـــــنـــــا:   - الــــــدوحــــــة 
٤ أشـــخـــاص  الــمــخــتــصــة أمــــــس، بــضــبــط 
خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي 
َوفـــًقـــا لــلــتــعــهــد الــــذي الــتــزمــوا مــن خــاللــه 
من  المحددة  االشــتــراطــات  تلك  بتطبيق 
مخالفيها  تعرض  والتي  الصحية  الجهات 
ــمــســاءلــة الـــقـــانـــونـــيـــة وفـــًقـــا إلجــــــراءات  ــل ل
إحالة  وجاٍر  البالد..  في  الصحية  الجهات 

الــمــخــالــفــيــن لــلــنــيــابــة الــمــخــتــصــة. وتــأتــي 
عملية ضبط الُمخالفين إنفاًذا لإلجراءات 
والتي  البالد  في  بها  المعمول  االحترازية 
أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة 
الــصــحــة الــعــامــة والــجــهــات الــمــســانــدة لها 
منًعا  الــعــامــة،  الــســالمــة  تــحــقــيــق  لــضــمــان 

كورونا. فيروس  النتشار 

ضبط ٤ خالفوا اشتراطات العزل المنزلي

٢٤

لُكتاب [  تنضم   :] الدوحة- 
اعتباًرا من اليوم سيدة األعمال مها عيسى 
بن ثامر آل ثاني، بمقال في ملحق [ 
ـــــك فـــي إطـــــار حــرص  ^، وذل

[ على استقطاب القطريين. وترحب 
[ بالكاتبة مها عيسى بن ثامر آل ثاني 

لتكون إضافة جديدة ألقالمها المتميزة.

مها آل ثاني تنضم لُكتاب 
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رئيس التحرير وأسرة تحرير 

يتقدمون بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى

إلى أشقاء الفقيد:

المهندي البنعلي  محمد  بن  خلف  بن  عبداللطيف 
المهندي البنعلي  محمد  بن  خلف  بن  أحمد 
المهندي البنعلي  محمد  بن  خلف  بن  حسن 
المهندي البنعلي  محمد  بن  خلف  بن  سعيد 

وإلى أبنائه: 

المهندي البنعلي  خلف  بن  محمد  بن  خلف 
عبدالرحمن بن محمد بن خلف البنعلي المهندي
المهندي البنعلي  خلف  بن  محمد  بن  عبداهللا 
المهندي البنعلي  خلف  بن  محمد  بن  حسن 
المهندي البنعلي  خلف  بن  محمد  بن  عبدالعزيز 

في وفاة المغفور له إن شاء اهللا
فقيدهم

محمد بن خلف بن محمد البنعلي المهندي 
تغمد اهللا الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته 

وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان . 
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الـــدوحـــة - قــنــا: بــعــث حــضــرة صــاحــب 
أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
فخامة  إلى  تهنئة،  ببرقية  المفدى،  البالد 

الــرئــيــســة بــيــديــا ديــفــي بـــهـــانـــداري رئيسة 
االتحادية،  الديمقراطية  نيبال  جمهورية 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالدها.

ـــعـــث ســـمـــو الــشــيــخ  الـــــدوحـــــة - قــــنــــا: ب
عــبــداهللا بــن حمد آل ثــانــي، نــائــب األمــيــر، 
بيديا  الرئيسة  فخامة  إلــى  تهنئة،  ببرقية 

نيبال  جمهورية  رئيسة  بــهــانــداري  ديــفــي 
ذكرى  بمناسبة  االتــحــاديــة،  الديمقراطية 

اليوم الوطني لبالدها.

قــنــا: بــعــث مــعــالــي الــشــيــخ  الـــدوحـــة - 
خـــالـــد بـــن خــلــيــفــة بـــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز آل 
ثــــانــــي، رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء وزيــــر 
الــداخــلــيــة، بــبــرقــيــة تــهــنــئــة، إلـــى دولـــة 

الــســيــد كــيــه. بـــي. شــارمــا أولــــي، رئــيــس 
الــديــمــقــراطــيــة  نــيــبــال  جــمــهــوريــة  وزراء 
ــــة، بـــمـــنـــاســـبـــة ذكــــــرى الـــيـــوم  ــــحــــادي االت

لبالده. الوطني 

تمكين  مـــركـــز  شـــــارك  -قنا:  الـــدوحـــة 
المراكز  أحــد  /إحــســان/  السن  كبار  ورعاية 
القطرية  المؤسسة  مظلة  تحت  المنضوية 
للعمل االجتماعي دول العالم في االحتفال 
بــالــيــوم الــعــالــمــي لــمــرض الــزهــايــمــر الــذي 
وذلــك  عــــام،  كــل  مــن  سبتمبر   ٢١ يــوافــق 
مــــن خـــــالل حــمــلــة تـــوعـــويـــة عـــلـــى مـــواقـــع 
عن  بعنوان «لنتحدث  االجتماعي  التواصل 
بالمرض،  الوعي  زيادة  بهدف  الزهايمر» 

والسعي لتخفيف آثاره االجتماعية.
الماضية  الفترة  خــالل  المركز  وأطــلــق 
عـــددا مــن الــبــرامــج والــفــعــالــيــات للحديث 
من  عــدد  نشر  وتــم  الزهايمر  مــرض  عــن 
الــمــنــشــورات الــتــوعــويــة حـــول الــمــرض وتــم 
المتعلقة  النفسية  الــجــوانــب  عــن  الــحــديــث 

معهم،  التعامل  وطرق  الزهايمر  بمرضى 
الجهات  مــن  عــدد  مــع  المركز  تــعــاون  كما 
خالل حملته التوعوية مثل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية ومؤسسة حمد الطبية.

  وســيــســتــضــيــف الـــمـــركـــز عـــبـــر تــقــنــيــة 
االتــصــال الــمــرئــي الــيــوم الــدكــتــورة هنادي 
الرميلة  لمستشفى  الطبي  المدير  الحمد 
ومركز قطر إلعادة التأهيل للحديث عن 
جهود الدولة لرعاية مرضى الزهايمر في 

ظل انتشار جائحة كورونا (كوفيد-١٩).
يذكر أن المركز قام بإعداد حملته على 
مكثف  وبشكل  االجتماعي  التواصل  مواقع 
لــتــصــل إلــــى أكــبــر شــريــحــة مـــن الــجــمــهــور 
ــا  نــظــرا لـــظـــروف انــتــشــار فـــيـــروس كــورون
واالحترازات المتعلقة بالتباعد االجتماعي.

صاحب السمو يهنئ رئيسة نيبال 
بذكرى اليوم الوطني لبالدها

نائب األمير يهنئ رئيسة نيبال

رئيس الوزراء يهنئ نظيره النيبالي

«إحسان» يحتفل باليوم العالمي للزهايمر

ـــا: اجــتــمــع  قـــن الــــدوحــــة - 
ســـعـــادة الــشــيــخ مــحــمــد بن 
نائب  ثــانــي  آل  عبدالرحمن 
وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس 
الخارجية، أمس، مع سعادة 
الدكتور نايف فالح الحجرف 
األمين العام لمجلس التعاون 
الذي  العربية،  الخليج  لدول 

يزور البالد حالًيا.
 جــــرى خــــالل االجــتــمــاع 
حول  النظر  وجــهــات  تــبــادل 
مـــســـيـــرة مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
لـــــــدول الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة، 
االهـــتـــمـــام  ذات  والـــقـــضـــايـــا 

المشترك.

نائب رئيس الوزراء وأمين عام التعاون 
يستعرضان مسيرة المجلس

تبادال وجهات النظر حول القضايا ذات االهتمام المشترك

الـــدوحـــة - قــنــا: تــســّلــم ســعــادة 
المريخي  سعد  بن  سلطان  السيد 
الخارجية،  للشؤون  الدولة  وزيــر 
اعتماد  أوراق  مــن  نسخة  أمـــس، 
شاهاران  زامــشــاري  السيد  سعادة 
السيدة  وســعــادة  مــالــيــزيــا،  سفير 
كارين فيشتنجر جروهي سفيرة 
السيد  وسعادة  النمسا،  جمهورية 
مـــحـــمـــد جـــشـــيـــم الـــــديـــــن ســفــيــر 
الشعبية،  بــنــجــالديــش  جــمــهــوريــة 

وسعادة السيد أرمان ايسماغالييف 
لدى  كازاخستان  جمهورية  سفير 

الدولة، كُل على حدٍة.
 وتــمــنــى ســعــادة وزيــــر الــدولــة 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، لــلــســفــراء 
أداء  فــي  والــنــجــاح  التوفيق  الــجــدد 
كل  تقديم  لهم  مــؤكــًدا  مهامهم، 
الثنائية  بالعالقات  لالرتقاء  الدعم 
إلـــــى تــــعــــاون أوثــــــق فــــي مــخــتــلــف 

المجاالت.

المريخي يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد ٤ سفراء
لكل من ماليزيا والنمسا وبنجالديش وكازاخستان



محلياتمحليات٤

االثنين 4 صفر 1442هـ - 21 سبتمبر 2020م - العدد (14016)

اســـتـــعـــرضـــت   :]  - ـــــــدوحـــــــة  ال
الدكتورة  حمدة حسن السليطي، الرئيس 
األمين  العلمي  التميز  لجائزة  التنفيذي 
للتربية  القطرية  الوطنية  للجنة  الــعــام 
والــثــقــافــة والـــعـــلـــوم، شــــروط االشـــتـــراك 
التسع  الجائزة  فئات  لجميع  والمنافسة 
ذلك  في  بما  عشرة،  الرابعة  دورتها  في 
الــمــعــايــيــر، وقــيــمــة كــل جــائــزة، وركــزت 
عــلــى أهـــم الــتــعــديــالت الــتــطــويــريــة على 
ففي  المختلفة،  للفئات  الجائزة  معايير 
تم  االبتدائية  للمرحلة  التعريفي  الدليل 
مصادر  مركز  ارتياد   ٢/  ٢ تعديل  إضافة 
التعلم داخل المدرسة وخارجها، وحصر 
األنــشــطــة الــتــي مــارســهــا الــطــالــب داخـــل 
الــمــدرســة وخــارجــهــا ومــنــهــا: اســتــعــارة 
وقراءة ما ال يقل عن ثالثة كتب وتقديم 
يزيد  وال  كلمة   ٥٠٠ عن  يقّل  ال  ملخص 

على ١٠٠٠ كلمة لكل كتاب منها.
للمرحلتين  الــتــعــريــفــي  الــدلــيــل  وفـــي 
اإلعدادية والثانوية، تمت إضافة توظيف 
واســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا ومـــثـــال ذلـــك: 

عرض كيفية توظيف الطالب لتكنولوجيا 
عن  سواء  والتعلم  البحث  في  المعلومات 
طريق أداء المهام والبحوث المشروعات 
وسائل  واســتــخــدام  الــبــيــانــات،  تحليل  أو 
التعلم االفتراضي (عن بُعد) بشكل فّعال. 
كــمــا تـــم إدخـــــال تــعــديــل عــلــى الــدلــيــل 
الــتــعــريــفــي لــفــئــة الــبــحــث الــعــلــمــي، حيث 
للتعريف:  الــتــالــيــة  الــعــبــارة  إضــافــة  تــمــت 
«وقـــد يــكــون الــبــحــث عــبــارة عــن تجربة 
فرع  أي  فــي  ابتكار  أو  دراســة  أو  علمية 
ــمــعــرفــة» لــتــوســيــع  مـــن فــــروع الــعــلــم وال
الدائرة للطلبة، وأال يكون البحث المقدم 
جوائز  على  حــائــًزا  أو  مــشــارًكــا  للجائزة 
خارجها،  أو  الدولة  داخل  مسابقات  في 
البحوث  من  لمزيد  المجال  فتح  بهدف 
بالبحث  يــكــون  وأال  لــلــفــوز،  الــمــشــاركــة 
نــســبــة عــالــيــة مـــن الــتــشــابــه أو االقــتــبــاس 
سواء كان ذلك من الشبكة العنكبوتية أو 
أما  األخــرى.  العلمّية  والمراجع  التقارير 
الدليل  على  طــرأ  الــذي  للتعديل  بالنسبة 
التعريفي لفئة الطالب الجامعي، فقد تم 

من  الثاني  للبند  الرئيسي  المعيار  تعديل 
التنمية الذاتية، وهو: توظيف واستخدام 
التعريفي  للدليل  وبالنسبة  التكنولوجيا، 
تم  الدكتوراه،  وحملة  الماجستير  لحملة 
(المقابلة  الرئيسي  المعيار  على  التعديل 
الــشــخــصــيــة )، وعـــن الــتــعــديــل الـــذي جــاء 
األساليب  للمعلم  التعريفي  الــدلــيــل  فــي 
التي  المتنوعة  التعلم  ومصادر  واألنشطة 
عن  التعلم  ذلك  في  بما  األهــداف  تحقق 
للُخطة،  والنهائي  المرحلي  التقويم  بُعد، 

وغيرها.
لفئة  التعريفي  الدليل  في  التعديل  أما 
الــمــدرســة فــجــاء كــالــتــالــي: وجـــود ُخطة 
ومرتبطة  ومعلنة  واضحة  إستراتيجية 
والتعليم  التعليم  وزارة  بــإســتــراتــيــجــيــة 
 ،٢٠٣٠ قطر  إستراتيجية  لتحقيق  العالي 
لمواصلة  بديلة  إستراتيجية  خطة  وجود 
الكوارث  لمواجهة  األزمات  وإدارة  العمل 
تطبيق  أثر  قياس  الطارئة،  الظروف  أو 
والدراسات  واألبحاث  الحديثة  األساليب 

في التدريس على مستوى الطلبة.

د.حمدة السليطي تستعرض التعديالت 
التطويرية على جائزة التميز العلمي

في دورتها الرابعة عشرة

أعلنت    :]  - الدوحة 
وزارة البلدية والبيئة أن عدد 
رؤوس الجمال يبلغ ١٣١٠٨٠ 
 ١٠٩٤٢١٧ والــخــراف  رأًســــا، 
رأًســا،   ٤٠٩٧١ والبقر  رأًســا، 
رأًســــــا،   ٤٤١٢٧٩ والـــمـــاعـــز 

بإجمالي ١٧٠٧٥٤٧ رأًسا.
وأوضـــــحـــــت الــــــــــوزارة فــي 
صفحتها  عــلــى  لــهــا  تــغــريــدة 
الرسمية على موقع تويتر أن 
الحيوانية  الثروة  مربي  عدد 

بلغ ١٧٨٦٦ فرًدا.
الـــــثـــــروة  إدارة  وتــــعــــمــــل 
الــــحــــيــــوانــــيــــة عــــلــــى تـــطـــويـــر 
مـــنـــظـــومـــة تـــرقـــيـــم الـــحـــالل 
كبير  بــشــكــل  تــســاهــم  والـــتـــي 
فــي إعــطــاء إنــــذار مــبــكــر ألي 
ــــائــــي قــــد يــصــيــب  مـــــرض وب
ــــات لـــلـــتـــمـــكـــن مــن  ــــوان ــــحــــي ال
وقوعه.  قبل  عليه  السيطرة 

منظومة  تــطــويــر  سيتم  كــمــا 
والتي  البيطرية  المختبرات 
ستساعد على اتخاذ القرارات 
ـــشـــأن لــلــحــفــاظ عــلــى  بـــهـــذا ال

الحيوانّية. الثروة 

الـــــثـــــروة  إدارة  وكـــــانـــــت 
الـــحـــيـــوانـــيـــة أطـــلـــقـــت الـــعـــام 
الــــمــــاضــــي خــــدمــــة تــســجــيــل 
وتــرقــيــم الــحــالل إلــكــتــرونــًيــا 
عـــبـــر تــطــبــيــق «عـــــــون» عــلــى 

األجـــهـــزة الــذكــيــة، ومـــن ثم 
الترقيم  موعد  طلب  إيــقــاف 
حيث  نهائية،  بصفة  اليدوي 
يــتــيــح الــتــرقــيــم مــعــرفــة عــدد 
الرؤوس في كل عزبة ويأتي 
اإلدارة  حــــــرص  إطـــــــار  فــــي 
عــلــى تــنــظــيــم قـــطـــاع الـــثـــروة 
الـــحـــيـــوانـــيـــة ولـــدعـــم الـــعـــزب 
ومـــربـــي الـــحـــالل مـــن خــالل 
شهرية  مــخــصــصــات  صـــرف 
مثل الشعير والشوار واألدوية 
الــبــيــطــريــة بـــنـــاًء عــلــى الــعــدد 
الــمــوجــود داخـــل الــعــزبــة كما 
المركزة  األعــالف  تقديم  تم 
الحيوانية  الثروة  مربي  على 
ومستلزمات اإلنتاج الحيواني 
جز  ومكائن  الــحــالبــات  مثل 
عن  فضًال  وغيرها،  الصوف 
دعــــم تــحــصــيــنــات الـــدواجـــن 

والمزارع. بالعزب  البلدّية 

مليون و٧٠٠ ألف رأس ثروة قطر من المواشي
تشمل اإلبل واألغنام والماعز والبقر

أكـــدت    :]  - الــــدوحــــة 

بيرموديز،  فيرونيكا  الدكتورة 

بــمــركــز  أول  أبـــــحـــــاث  مــــديــــر 

الطاقة في معهد قطر لبحوث 

اتـــحـــاد  أن  والــــطــــاقــــة،  الـــبـــيـــئـــة 

ـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة الـــــــذي تـــّم  ال

إنــشــاؤه يــهــدف إلــى الجمع بين 

الباحثين، ومنتجي التكنولوجيا، 

والهيئات  المشاريع،  ومــطــوري 

المحلية العاملة في مجال إنتاج 

الطاقة الشمسية للتركيز بشكٍل 

اختبارات  إجـــراء  على  مشترك 

التي  واألنظمة  لألجهزة  عملية 

تعتمد على الطاقة الشمسية في 

بيئة قطر الصحراوية. 

فهم  بناء  على  نعمل  وقالت: 

راســــــخ لــــمــــســــارات الــمــوثــوقــيــة 

والتدهور من العناصر األساسية 

ـــــقـــــدرة الــتــنــافــســيــة  لـــتـــعـــزيـــز ال

االقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــمــســتــقــبــلــيــة 

لتكنولوجيا الطاقة الشمسية، ال 

ومنطقة  قطر  دولــة  في  سيَّما 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

الفتة إلى أن معهد قطر لبحوث 

الــبــيــئــة والــطــاقــة يــوفــر بــيــانــات 

والتلوث،  الجوية،  األرصــاد  أداء 

والـــــطـــــاقـــــة الــــكــــهــــروضــــوئــــيــــة 

لــلــشــركــاء فـــي مـــشـــروع ســــراج. 

وفـــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل، قــــد تــدعــم 

مـــرافـــق الــمــعــهــد أيـــًضـــا اخــتــبــار 

وتأهيل الوحدات الكهروضوئية 

وتشتمل  لــلــمــشــروع.  الــمــقــدمــة 

هـــذه االخـــتـــبـــارات عــلــى اخــتــبــار 

الوحدات التي تركز على األوساخ 

أكبر  من  وهــي  الغبار،  وتــراكــم 

محطات  تواجه  التي  التحديات 

الطاقة الكهروضوئية في قطر 

والمنطقة. وللتعامل مع التلوث، 

بــــــدأت الـــعـــديـــد مــــن مــحــطــات 

بمنطقة  الكهروضوئية  الطاقة 

الــشــرق األوســــط فــي اخــتــبــار أو 

استخدام آالت التنظيف اآللّية.

ويـــســـتـــفـــيـــد اتــــحــــاد الـــطـــاقـــة 

الــشــمــســيــة الــــــذي تــــم تــأســيــســه 

خــبــرات  مـــن   ،٢٠١٨ عــــام  فـــي 

الطاقة  اختبار  ومرافق  المعهد 

الـــشـــمـــســـيـــة الــــمــــتــــوافــــرة فـــيـــه، 

بــمــا فــي ذلـــك مــرفــق االخــتــبــار 

الموثوقية  ومختبر  الخارجي، 

الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة الــــــذي افــتــتــح 

مؤخًرا. ويتميز مرفق االختبار 

الــــخــــارجــــي بــــأنــــه عــــبــــارة عــن 

مساحتها  تبلغ  ميدانية  محطة 

مــــزودة  مـــربـــع  مــتــر   ٣٥٫٠٠٠

ـــيـــات وأنـــظـــمـــة  ـــقـــن ـــــأحـــــدث ت ب

الــطــاقــة الــشــمــســيــة الــتــي تسمح 

الكهروضوئي  األداء  بتحسين 

القاسية  والــمــنــاخــات  قطر  فــي 

في المناطق المشابهة، وتطوير 

حــلــول لــلــتــخــفــيــف مـــن تــدهــور 

الوقت  بمرور  الشمسية  الطاقة 

بـــفـــعـــل الــــتــــعــــّرض لـــلـــمـــؤثـــرات 

الخارجية. 

هـــــــــذا ويــــــتــــــكــــــّون مـــخـــتـــبـــر 

من  الكهروضوئية  الموثوقية 

معدات وأدوات عالمية المستوى 

ـــــوحـــــدات الــدقــيــقــة  ـــبـــار ال الخـــت

حــاالت  لمحاكاة  بيئية  وغــرف 

الـــتـــدهـــور الـــخـــارجـــيـــة. ويــكــمــل 

مختبر الموثوقية الكهروضوئية 

في  ويساهم  الميدانية  النتائج 

لدولة  مخصصة  حلول  تطوير 

قطر والمنطقة. ويجري أعضاء 

مشاريع  الشمسية  الطاقة  اتحاد 

تنافسية  غير  مشتركة  بحثية 

مجاالت  فــي  تنافسية  وخــاصــة 

تــخــفــيــف الــــتــــلــــوث، وتــنــظــيــف 

الوحدات الكهروضوئية، والتنبؤ 

الكهروضوئّية،  الطاقة  بإنتاج 

وغيرها من المجاالت.

اختبار وتأهيل وحدات كهروضوئية للتعامل مع التلوث
د.فيرونيكا بيرموديز.. مدير أبحاث في معهد قطر لبحوث البيئة:
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ُكن عوًنا.. إلغاثة أكثر من نصف مليون 
متضرر في أسوأ فيضانات منذ 100 عام

نقاط التحصيل 44667711 qch.qa/Appqcharity.org

إغاثة
عاجلة

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2020/1244

كن َعونهم

SOS أرسـل SMS للتبرع بــ

92015
200 رق

92642
100 رق

92428
500 رق

عبر الموقع اإللكتروني

qch.qa/SOS
عبر تطبيق قطر الخيرية

qch.qa/App

سهم إغاثة 
سهم 300 ر.قسلة غذائية200 ر.قعاجلة

500 ر.قتوفير إيواء

وقــطــر  للتنمية  قــطــر  صــنــدوق  وقـــع 
الـــخـــيـــريـــة اتـــفـــاقـــيـــة تـــــعـــــاون لــتــنــفــيــذ 
مــشــروعــات لــتــعــزيــز جــاهــزيــة الــنــظــام 
الــصــحــي لــلــطــوارئ فــي الــســودان، ومــن 
 ٢،٤٥٢،٨٠٠ منها  يستفيد  أن  المنتظر 
ـــيـــل  ـــن شــــخــــص فـــــي واليـــــتـــــي كــــســــال وال

األبيض.
وقـــع االتــفــاقــيــة مــن جــانــب صــنــدوق 
قــــطــــر لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الــــســــيــــد مـــســـفـــر بــن 
نــاصــر الــشــهــوانــي نــائــب الــمــديــر الــعــام 
لــلــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة، فــيــمــا وقــعــهــا عن 

راشــد  بــن  فيصل  السيد  الخيرية  قطر 
الــفــهــيــدة مــســاعــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

الدولية. والشراكات  العمليات  لقطاع 
قدرات  بناء  سيتم  لالتفاقية،  ووفقاً 
الـــقـــوى الــعــامــلــة الــصــحــيــة (الــمــوظــفــون 
سلسلة  تنظيم  خالل  من  والمتطوعون) 
التدريبية  والـــدورات  العمل  ورش  مــن 
كما  والوالئي.   االتحادي  المستوى  على 
ســيــتــم تــطــويــر قــــدرة مــخــتــبــر الــصــحــة 
الــعــامــة بــواليــتــي الــنــيــل األبــيــض وكــســال، 
المرافق  في  مختبرات   ٥ إلى  باإلضافة 

لتعزيز  الواليتين  في   (HFL) الصحية 
والوبائية. التشخيصية  التدخالت 

وتــتــضــمــن االتــفــاقــيــة إعـــــادة تــأهــيــل 
منها  صــحــي  عـــزل  مــراكــز   ٨ وتــجــهــيــز 
٥ مــراكــز فــي واليـــة الــنــيــل األبــيــض و٣ 
من  المتبع  الــنــظــام  حسب  كسال  بــواليــة 
السودان،  في  العامة  الصحة  وزارة  قبل 
ـــــى اخـــتـــبـــار خـــطـــة الـــتـــأهـــب  إضــــافــــة إل
من  بالواليتين  منطقة   ١٦ في  للطوارئ 
وطباعة  الفنية،  المنصات  تعزيز  خالل 
مــــواد لـــإلعـــالم والــتــثــقــيــف واالتـــصـــال، 

سريعة. استجابة  فرق  خمسة  وتدريب 
فــي  عـــامـــًال   ٥٠ ـــدريـــب  ت ســيــتــم  كـــمـــا 
متطوع   ٢٠٠ إلى  إضافة  الصحة  مجال 
عـــلـــى مـــــهـــــارات الـــتـــعـــامـــل مــــع حــــاالت 
الحاالت  فــي  السريع  والتدخل  التفشي 
الــــوبــــائــــيــــة بـــــنـــــاًء عــــلــــى بــــروتــــوكــــوالت 
الصحة  وزارة  مــن  المعتمدة  التدريب 

العالمية. الصحة  منظمة  وإرشادات 
الـــصـــحـــة،  وزارة  مـــــع  وبـــالـــتـــنـــســـيـــق 
مــوقــعــاً   ١٦٦ الــخــيــريــة  قــطــر  ســتــخــتــار 
لــــلــــتــــرصــــد الــــــوبــــــائــــــي فــــــي الــــمــــنــــاطــــق 

الـــمـــحـــتـــاجـــة، وســـتـــعـــمـــل عـــلـــى تــأثــيــث 
كــمــا  بــيــنــهــا،  مـــن  مــوقــعــاً   ١٦ وتــجــهــيــز 
ســتــقــوم بـــتـــدريـــب الــمــوظــفــيــن فـــي كــل 
لـــبـــروتـــوكـــوالت  مــــوقــــع تــــرصــــد وفــــقــــاً 
ومــنــظــمــة  الــصــحــة  وزارة  وإرشـــــــادات 

العالمية. الصحة 
تهدف  الصحة؛  بتعزيز  يتعلق  وفيما 
قــطــر الــخــيــريــة أثــنــاء مــراحــل الــتــنــفــيــذ 
المجتمع  لــدى  الصحي  الوعي  رفــع  إلــى 
لــــالســــتــــفــــادة مـــــن خـــــدمـــــات الـــرعـــايـــة 
بالنظافة  والتوعية  المقدمة،  الصحية 

الـــصـــحـــيـــة وأهـــمـــيـــتـــهـــا فـــــي مــكــافــحــة 
األمـــراض الــمــعــديــة، إضــافــة إلــى طــرق 

عليها. والسيطرة  الوقاية 
وتأتي هذه االتفاقية في الوقت الذي 
وفيضانات  ســيــوالً  الــســودان  فيه  يشهد 
غـــيـــر مــســبــوقــة مـــنـــذ ســـنـــوات طــويــلــة، 
وتــعــيــش مــعــظــم الــــواليــــات والــمــنــاطــق 
الفيضانات  أدت  حيث  كارثية،  أوضاعاً 
منزل  ألــف   ١٠٠ مــن  أكــثــر  انــهــيــار  إلــى 
وارتـــفـــاع حــصــيــلــة عـــدد الــقــتــلــى وتــشــرد 

السكان. من  اآلالف  مئات 

صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية يوقعان اتفاقية تعاون لتعزيز النظام الصحي للطوارئ بالسودان
يستفيد منها حوالي ٢٫٥ مليون شخص

الصحية ــق  ــراف ــم ال ــي  ف مــخــتــبــرات   ٥ إلـــى  ــة  ــاف إض وكــســال  ــض  ــي األب الــنــيــل  بــواليــتــي  صــحــي  عـــزل  ــز  ــراك م  ٨ تجهيز  تتضمن  االتــفــاقــيــة 
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وزارُة  أعــلــنــت  - قنا:   الـــدوحـــة 
تسجيل  عن  أمس،  العامة  الصّحة 
مؤّكدة  جــديــدة  إصــابــة  حــالــَة   ٢٣٠
(كوفيد-١٩)  كــــورونــــا  بـــفـــيـــروس 
فـــــي األربــــــــع والــــعــــشــــريــــن ســـاعـــًة 
حــالــة   ٢١٤ بــيــنــهــا  مـــن  األخــــيــــرة، 
ـــة مـــســـجـــلـــة بــيــن  ـــّي إصـــــابـــــة مـــحـــل
بين  و١٦حــــالــــًة  الــُمــجــتــمــع  أفـــــراد 
الخارج  من  العائدين  المسافرين 
الصحي،  للحجر  يخضعون  الذين 
وفاة  حالة  تسجيل  إلــى  باإلضافة 

جديدة.
الــصــحــة  وزارُة  ســـّجـــلـــت  كـــمـــا   
فـــيـــروس  مــــن  حــــالــــًة   ٢١٤ شـــفـــاء 
ســـاعـــًة   ٢٤ الـــــ  فــــي  (كوفيد-١٩) 
األخـــيـــرة، لــيــصــل بــذلــك إجــمــالــي 
في  الــمــرض  مــن  الُمتعافين  عــدد 

دولة قطر إلى ١٢٠٣٠٣. 
 وأصــــدرت الـــــوزارُة بــيــانًــا حــول 
(كوفيد-١٩)  فــيــروس  مستجدات 

التالي: تضّمن  قطر  دولة  في 
ــــشــــفــــاء  حــــــــــاالت اإلصـــــــابـــــــة وال

الجديدة: 
تسجيل  عن  أمس  اإلعــالن  تّم   -

مؤّكدة  جــديــدة  إصــابــة  حــالــَة   ٢٣٠
(كوفيد-١٩)،  كـــورونـــا  بــفــيــروس 
المجتمع،  أفــــراد  مــن  ــًة  حــال  ٢١٤
و١٦حـــــــــالـــــــــًة مــــــن الــــمــــســــافــــريــــن 

الخارج. من  العائدين 
مــن  شــــخــــًصــــا   ٢١٤ تــــعــــافــــي   -

ســـاعـــًة   ٢٤ الــــــ  خـــــالل  الــــفــــيــــروس 
ــيــصــل بـــذلـــك الـــعـــدد  الـــمـــاضـــيـــة، ل
اإلجمالي لحاالت الشفاء في دولة 

.١٢٠٣٠٣ قطر إلى 
- تسجيل حالة وفاة جديدة (٧٤ 
الرعاية  تلّقت  قــد  وكــانــت  عــاًمــا)، 

الالزمة. الطبية 
الــــحــــاالت  جـــمـــيـــع  وضــــــع  تــــــّم   -
يتلّقون  وهم  العزل،  في  الجديدة 
ــا  الــرعــايــة الــصــحــيــة الـــالزمـــة َوفــًق

الصحي. لوضعهم 

الحالي: «كوفيد-١٩»  وضع 

- نــجــحــت جـــهـــود دولــــــة قــطــر 
فـــي الـــتـــصـــّدي لـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المنحنى  وتسطيح  (كوفيد-١٩)، 
مع  الــفــيــروس،  تفّشي  مــن  والــحــّد 
اليومية،  الــحــاالت  عــدد  انخفاض 
دخول  حاالت  عدد  تراجع  وكذلك 

ا.  أسبوعًيّ المستشفى 
- ســـاهـــم الـــفـــحـــُص االســتــبــاقــي 

والـــمـــكـــثـــف لــــلــــحــــاالت الــمــشــتــبــه 
فـــي إصــابــتــهــا بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
عــــدٍد  تـــحـــديـــد  فــــي  (كوفيد-١٩) 
المؤكدة  اإلصابة  حاالت  من  كبير 

المجتمع.  في  بالفيروس 
ــــة قــطــر مـــن أقـــلِّ  - تــعــتــبــر دول
َوَفـــيـــات  مـــعـــدل  فـــي  الــعــالــم  دول 
(كوفيد-١٩)،  كـــورونـــا  فـــيـــروس 

منها:  أسباب  لعّدة  وذلك 
رعاية  الصحي  القطاع  يــقــّدم   -

للمصابين  الــجــودة  عالية  صحية 
كورونا.  بفيروس 

النسبة  تشكل  الشباب  شريحة   -

الُكبرى من سكان دولة قطر. 
االســـتـــبـــاقـــيـــة  ــــفــــحــــوصــــات  ال  -
ُمبكًرا.  المصابة  الحاالت  لتحديد 

االســـتـــيـــعـــابـــّيـــة  الـــطـــاقـــة  رفـــــع   -

لــلــمــســتــشــفــيــات، خـــاصـــًة َوحـــــدات 
حصول  لضمان  الــمــركــزة  العناية 

جــمــيــع الـــمـــرضـــى عـــلـــى الـــرعـــايـــة 
الالزمة. 

السّن  كبار  حماية  على  العمل   -

من  مزمنة  بأمراض  والمصابين 
كورونا.  بفيروس  اإلصابة  خطر 

- تــخــفــيــف الـــقـــيـــود وانــخــفــاض 
أن  يعني  ال  اليومية  الحاالت  عدد 
جائحة كورونا قد انتهت في دولة 
ـــا إدخـــال  قــطــر، حــيــث يــتــّم يـــومـــًيّ
بــعــض الــمــرضــى إلـــى الــمــســتــشــفــى 
ممن يعانون من أعراض فيروس 
المتوسطة  (كوفيد-١٩)  كـــورونـــا 

والشديدة. 
جــمــيــع  ـــــاع  ـــــب اّت عـــلـــيـــنـــا  ـــجـــب  ي  -
موجة  لتجّنب  الــوقــائــيــة  الــتــدابــيــر 
جـــديـــدة مـــن الـــفـــيـــروس وزيـــــادة 
عدد الحاالت المصابة، خاصًة مع 
في  ذلك  لحدوث  مؤشرات  وجود 

العديد من دول العالم. 
وقت  أي  من  أكثر  اآلن  علينا   -

ونحرص  الحذر  نتوّخى  أن  مضى 
عرضًة  األكثر  األفراد  حماية  على 
لـــمـــضـــاعـــفـــات فــــيــــروس كــــورونــــا 

(كوفيد-١٩). 

به: القيام  يمكنك  الذي 

ــــود  قــــي رفــــــــــع  يـــــــتـــــــّم  ــــمــــا  ــــن ــــي ب  
قــطــر  ــــــة  دول فــــي  «كوفيد-١٩» 
يــقــوم  أن  الــمــهــم  مـــن  تـــدريـــجـــًيـــا، 
الــجــمــيــع بـــدورهـــم فـــي الــســيــطــرة 
عـــلـــى الــــفــــيــــروس وذلـــــــك بـــاتـــبـــاع 

التالية:  الوقائية  اإلجراءات 
الـــجـــســـدي  الــــتــــقــــارب  تـــجـــنـــب   -
مــــع اآلخــــريــــن وتـــجـــنـــب األمـــاكـــن 

المزدحمة وكذلك تجنب األماكن 
بالناس. تعّج  التي  المغلقة 

االجتماعي.  بالتباعد  االلتزام   -
ارتداء الِكمامات.   -

بانتظام.  اليَدين  غسل   -

فــي  نــســتــمــّر  أن  الـــمـــهـــم  مــــن   -

حــمــايــة كـــبـــار الـــســـّن واألشـــخـــاص 
الذين يعانون من أمراض مزمنة. 
اإلجـــــــراءات  بــتــطــبــيــق  يــنــصــح   -
االحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
ـــــا  الـــــخـــــاصـــــة بـــــفـــــيـــــروس كـــــورون
في  الـــتـــواجـــد  عــنــد  «كوفيد-١٩» 
وأصــحــاب  الــســن  كــبــار  مــع  المنزل 
ذلك  ويشمل  المزمنة،  األمــراض 
الِكمامة  وارتــداء  الجسدي  التباعد 
والــــمــــداومــــة عـــلـــى غـــســـل الـــيـــَديـــن 

والصابون. بالماء 
يعاني  شخص  أّي  على  يجب   -

«كوفيد-١٩»  أعــــــــــــراض  مــــــن 
االّتــــصــــال بــخــط الـــمـــســـاعـــدة عــلــى 
مباشرة  التوّجه  أو   ١٦٠٠٠ الرقم 
ـــــــى أحـــــــد الـــــمـــــراكـــــز الـــصـــحـــيـــة  إل
الــمــحــددة لــلــخــضــوع لــلــفــحــوصــات 
ــــالزمــــة، وهــــي مـــراكـــز مــعــيــذر  ال
صـــالل  أم  أو  الـــخـــيـــل  روضـــــة  أو 
إّن  حــيــث  الــصــحــيــة،  الـــغـــرافـــة  أو 
مبكر  وقــٍت  في  المرض  اكتشاف 
يُــســهــم فــي ســهــولــة الــحــصــول على 
من  التعافي  وسرعة  الالزم  العالج 

المرض. 
وزارة  مــــوقــــع  بـــــزيـــــارة  قـــــْم   -

للحصول  باستمرار  العامة  الصّحة 
المعلومات. آخر  على 

١٢٠٣٠٣ إجمــالي عدد المتعافين مــن كــورونا 
أعلنت شفاء ٢١٤ حالة أمس.. الصحة:

الخارج  من  لعائدين  حالة   ١٦ منها  جديدة  إصابة   ٢٣٠ تسجيل 

ــة ــصــحــي ــــة ال ــــرعــــاي ــــزل لـــتـــلـــّقـــي ال ــــع ــــي ال ــــدة ف ــــجــــدي ـــــحـــــاالت ال وضــــــع جـــمـــيـــع ال

الالزمة  الطبية  الرعاية  تلّقت  قد  كانت  عاًما   ٧٤ جديدة  وفــاة  حالة 

ُ

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
 الذين تم فحصهم : الذين تم فحصهم :

حاالت الوفاة خاللحاالت الوفاة خالل
الـ الـ ٢٤٢٤ ساعة : ساعة :

مجموعمجموع
حاالت الوفاة :حاالت الوفاة :

مجموع اإلصابات :

حاالت الشفاء :حاالت الشفاء : الحاالت النشطة 
الخاضعة للعالج :

إجمالي عدد المتعافين :إجمالي عدد المتعافين :

٢٣٠
إصابة جديدة

األحد ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠

٥٠٠

٤٥٠

٤٠٠

٣٥٠

٣٠٠

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

األحد
٢٠ سبتمبر

٢١٤ ٢٨٦٣

٢١٠ ١

١٢٠٣٠٣

٧٢٤٠٧٧ ٥٠٢٠

٤٦٠٣٠٤٢٧

١٢٣٣٧٦

االثنين
١٤ سبتمبر

الثالثاء
١٥ سبتمبر

األربعاء
١٦ سبتمبر

الخميس
١٧ سبتمبر

الجمعة
١٨ سبتمبر

السبت
١٩ سبتمبر

٢٣٥٢٣٩٢٣٥٢٤٤٢٢٤٢٢٩

تــنــّظــم    :] ـ الـــدوحـــة 
مــــــؤّســــــســــــُة حـــــمـــــد الـــطـــبـــيـــة 
عمان  جمعية  مــع  بــالــتــعــاون 
لــلــزهــايــمــر الـــيـــوم بــرنــامــًجــا 

منصة  عبر  مجانًيا  تعليمًيا 
اإلنــــتــــرنــــت  عــــلــــى  «زووم» 
مــوجــًهــا لــلــعــائــالت ومــقــّدمــي 
ـــذيـــن  الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة ال

يـــــتـــــعـــــامـــــلـــــون مــــــــع شـــخـــص 
مـــصـــاب بـــمـــرض الــزهــايــمــر 
أشكال  من  آخر  شكل  أي  أو 
الـــــــخـــــــرف، تــــحــــت عـــــنـــــوان: 
«لـــنـــتـــحـــدث عــــن الــــخــــرف»، 
وذلـــــك فـــي إطـــــار االحــتــفــال 
بــالــيــوم الــعــالــمــّي لــلــزهــايــمــر 
من  سبتمبر،   ٢١ يُوافق  الذي 

عام.  كل 
ـــبـــرنـــامـــج  ال تــــرتــــيــــب  تــــــّم   
الـــــمـــــذكـــــور عــــبــــر اإلنــــتــــرنــــت 
كــــحــــدث افـــــتـــــراضـــــّي لـــربـــط 
مـــقـــّدمـــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
فـــي قــطــر وســلــطــنــة ُعــمــان، 

مثاليًة  مــنــصــًة  يــكــون  بحيث 
لــتــبــادل الــمــعــرفــة والــخــبــرات 
فـــي مـــجـــال رعـــايـــة مــرضــى 
الـــزهـــايـــمـــر، حـــيـــث تــشــتــرك 
قـــطـــر وســلــطــنــة ُعــــمــــان فــي 
الـــعـــديـــد مـــن أوجــــه الــتــشــابــه 
الـــــثـــــقـــــافـــــّي، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
االحــــــتــــــراُم الـــعـــمـــيـــق لـــكـــبـــار 
الـــســـّن، والــرغــبــة فــي تــعــزيــز 
لألشخاص  المقّدمة  الرعاية 
الزهايمر.  بمرض  المصابين 
ـــــامـــــج  ـــــرن ـــــب ال ويــــــــــقــــــــــّدم   
الدكتورة  مــن:  كــٌلّ  التعليمي 
هـــــنـــــادي الــــحــــمــــد، الـــمـــديـــر 
الــطــبــي لــمــســتــشــفــى الــرمــيــلــة 
الطبّية،  حمد  لمؤسسة  التابع 
ـــور حــمــد الــســيــنــاوي  ـــدكـــت وال
النفسي  الطب  أّول  استشاري 
الجمعّية  مدير  السن،  لكبار 
الـــُعـــمـــانـــّيـــة لـــلـــزهـــايـــمـــر. كــمــا 
يــــتــــحــــّدث خــــــالل الـــبـــرنـــامـــج 
الــســيــدة نـــورة صــالــح الــجــيــدة 
مــــن قـــطـــر، والــــســــّيــــد حــســن 
الـــريـــامـــي مـــن ُعـــمـــان، حــول 
رعــــايــــة الـــشـــخـــص الـــُمـــصـــاب 
ــــمــــر، كــمــا  ــــزهــــاي ــــمــــرض ال ب
ســيــتــّم عـــرُض فــيــديــو مــصــّور 
ألحـــــــد كـــــبـــــار الــــــســــــّن الــــــذي 
ـــشـــارك خــبــرتــه الــشــخــصــّيــة  يُ
فـــــي الــــتــــعــــايــــش مـــــع مــــرض 
باإلضافة  وسيتّم  الزهايمر، 
ـــــة  لـــــــذلـــــــك، عــــــــــــرُض رســـــال
تــحــفــيــزّيــة مـــن إنـــتـــاج فــريــق 
لــدعــم  الـــدوحـــة  إندونيسيا- 

الزهايمر.  مرضى 

برنامج لتعزيز جهود رعاية مرضى الخرف
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صاحـــب السمـــو يخاطب األمم المتحدة اليوم
سموه يشارك في االجتماع الرفيع المستوى لالحتفال بالذكرى الـ ٧٥ لتأسيسها 

ـــًدا غ الــعــامــة  لــلــجــمــعــيــة   ٧٥ ـــــ  ال الــــــدورة  اجــتــمــاعــات  افــتــتــاح  ـــي  ف خــطــابًــا  ــقــي  ــل ي ســـمـــوه 

الخطابات السامية تستعرض رؤية قطر الشاملة للتحديات اإلقليمية والدولية
ــيــة تــتــصــدر أولــــويــــات الــســيــاســة الــقــطــريــة الـــخـــارجـــيـــة الــراســخــة ــن ــفــلــســطــي ــة ال ــي ــض ــق  ال

تستند لمعايير إنسانية وقيم ومبادئ عالمية

اإلرهــــاب  لمكافحة  الــقــطــريــة  الـــرؤيـــة  تتميز 
ألســبــاب  المعالجة  بــنــزاهــة  الــعــنــيــف،  والــتــطــرف 
الـــتـــطـــرف واإلرهــــــــاب واقـــتـــالعـــه مـــن جـــــذوره، 
بــالــتــأكــيــد عــلــى رفـــض ازدواجــــيــــة الــمــعــايــيــر في 
الجائر  الربط  أو  العالمية  اآلفة  هذه  مع  التعامل 

بين اإلرهاب واإلسالم. 
أسس  إلى  استنادها  الدوحة  جهود  في  ويبرز 
تحيد  ال  عالمية  ومبادئ  وقيم  إنسانية  ومعايير 
عنها في مواجهة التطرف واإلرهاب فيما تستغل 
بعض الدول االتهامات باإلرهاب لخدمة أجندات 

سياسية بدعوى مكافحة اإلرهاب والتطرف.
العديد  فــي  األممية  القطرية  الــشــراكــة  وتــبــرز 
التطرف  مكافحة  وأهمها  الشائكة  الملفات  من 
والــدولــي  اإلقــلــيــمــي  المستويين  عــلــى  واإلرهـــــاب 
ودعـــــم بـــرامـــج الــتــنــمــيــة فـــي مــنــاطــق الــنــزاعــات 
اتفاقيات  عبر  المنكوبة  المناطق  إعــمــار  وإعـــادة 
نوعية أو جهود قطرية مباشرة لألعمال اإلغاثية 
واإلنسانية بما يخفف من أعباء المنظمة األممية 

والشعوب المتضررة.
ـــعـــاون الـــقـــطـــري األمـــمـــي  ـــت ويــــذخــــر ســـجـــل ال
أساسي  شريك  قطر  أن  تؤكد  فارقة  بمحطات 
ال غنى عنه للمنظمة األممية في مكافحة اآلفة 
العالمية األخطر المتمثلة في التطرف واإلرهاب. 

ويبرز في هذا السجل المشرف اشتراك منظمة 
عام  استراتيجية  في  الدوحة  مع  المتحدة  األمــم 
٢٠٠٦ لمكافحة اإلرهاب التي تعتمد على ٤ ركائز 
أساسية وهي معالجة الظروف المؤدية لإلرهاب، 
واإلسهام في منع حدوث اإلرهاب، وبناء قدرات 
الدول لمكافحته، واحترام حقوق اإلنسان بوصفه 
الركيزة األساسية لمنع نمو روح التطرف. ويؤكد 
واقع األحداث أن قطر شريك أساسي في عمليات 
أكثر  انطلقت  إذ  واإلرهــــاب،  التطرف  مكافحة 
الدولة  تنظيم  على  الــحــرب  عمليات  نصف  مــن 
«داعش» من دولة قطر بحسب إحصائيات وزارة 
الخارجية. واعتمدت ٤ أحالف دولية على الجهود 
القطرية القتالع التطرف وهي التحالف الدولي 
ضــد داعـــش ومــركــز اســتــهــداف تمويل اإلرهـــاب 
والصندوق العالمي لمكافحة اإلرهاب والصندوق 
على  ومساعدتها  المجتمعات  إلشـــراك  العالمي 
في  المانحين  أكبر  مــن  قطر  تعد  كما  الصمود. 
والمرونة  المجتمعي  االنــخــراط  لصندوق  العالم 
وهي الدولة العربية الوحيدة التي تشارك في هذا 
آثار  تفاقم  من  الحد  على  يعمل  الــذي  الصندوق 
التطرف. وتبرز الدوحة باعتبارها أسرع أعضاء 
األمم المتحدة استجابة لمبادرات مجلس األمن 

في مجال اقتالع التطرف.

الرؤية القطرية .. معالجة 
جذرية لإلرهاب والتطرف

نـــالـــت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــقــطــريــة 
إشـــــادة أمــمــيــة كــبــيــرة عــلــى لــســان 
األمــــيــــن الــــعــــام لــــألمــــم الــمــتــحــدة 
الـــــســـــيـــــد أنـــــطـــــونـــــيـــــو غــــوتــــيــــريــــش 
على  قطر  لــدولــة  الشكر  بتقديمه 
األفغانية  المفاوضات  استضافتها 
تــحــقــيــق  أجــــــل  مـــــن  األفــــغــــانــــيــــة   -
أفغانستان.  في  واالستقرار  السالم 
قطر  دبلوماسية  تحظى  ما  ودائًما 
وجـــهـــود وســاطــتــهــا لــتــعــزيــز أمــن 
أممي  بــتــقــديــر  الــعــالــم،  واســتــقــرار 
في  تــزال  وال  ساهمت  حيث  كبير 

تخفيف التوتر ونزع فتيل األزمات 
على  الشائكة  الملفات  من  بالعديد 
ــيــمــيــة والـــدولـــيـــة  الــســاحــتــيــن اإلقــل
الحصر  ال  المثال  سبيل  على  ومنها 
ــا  ــيًّ ــــســــودان، وحــال مــلــف دارفــــــور ال
الــمــفــاوضــات األفــغــانــيــة األفــغــانــيــة، 
وقــبــلــهــا اســتــضــافــتــهــا لــمــفــاوضــات 
الـــســـالم بـــيـــن الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
بهدف  طالبان  وحركة  األمريكية 

أفغانستان.  في  السالم  إرساء 
ويــــتــــواصــــل الــــتــــعــــاون الـــقـــطـــري 
مـــع الــمــنــظــمــة األمــمــيــة الســتــعــادة 

خاصة  العالم  في  المفقود  السالم 
بــاألزمــات  تــعــج  الــتــي  منطقتنا  فــي 
والـــصـــراعـــات. ويــتــجــســد ذلـــك في 
اعـــــتـــــراف دولـــــــي وأمـــــمـــــي بـــــدور 
الـــدوحـــة الــمــتــمــيــز كــوســيــط نــزيــه 
إلرســــــاء الـــســـالم واالســـتـــقـــرار فــي 
العديد من بقاع األرض عبر جهود 
الـــوســـاطـــة والـــمـــســـاعـــدات اإلغــاثــيــة 
والـــتـــنـــمـــويـــة الــــضــــروريــــة القـــتـــالع 
جـــذور الــتــطــرف مــن فــقــر وجــهــل 

وبطالة.
وتـــجـــســـدت اإلشــــــــادة فــــي أكــثــر 

مـــن مـــوقـــف وعـــلـــى لـــســـان الــعــديــد 
مـــن مــســؤولــي الــمــنــظــمــة األمــمــيــة 
القطري  الــدعــم  أن  على  بالتأكيد 
يــســهــم بــشــكــل مــمــيــز فــي قــطــاعــات 
مــخــتــلــفــة ويـــتـــجـــاوز الــمــســاهــمــات 
الــمــالــيــة الــســخــيــة إلـــى تــغــيــر نــوعــي 
فــــي الــــعــــالقــــات بـــيـــن الـــجـــانـــبـــيـــن، 
في  ــا  أســاســيًّ دوًرا  قطر  لعبت  كما 
في  تدور  التي  المركزية  النقاشات 
القضايا  ودعــمــت  الــمــتــحــدة  األمـــم 
واألمن  بالسالم  المرتبطة  الشائكة 

لعالميين. ا

إشادة أممية بجهود الدبلوماسية القطرية
أحدثها استضافتها للمفاوضات األفغانية

صاحب  حضرة  يستعرض 

الــســمــو أمــيــر الـــبـــالد الــمــفــدى 

أمـــام قـــادة وزعــمــاء وممثلي 

األمـــــم  أعـــــضـــــاء  دولـــــــــة   ١٩٣

الــداعــم  قــطــر  دور  الــمــتــحــدة، 

لــــلــــتــــعــــاون الــــــدولــــــي وجــــهــــود 

الــــشــــراكــــة فــــي عــــالــــم مــتــعــدد 

التحديات  لمواجهة  األطــــراف 

العالمية المشتركة السيما أزمة 

(كــورونــا)  كوفيد-١٩  فــيــروس 

التي ضربت فيها قطر النموذج 

األمــثــل لــلــتــعــاون الــدولــي ســواء 

بـــإرســـالـــهـــا مــــســــاعــــدات طــبــيــة 

أو  الـــعـــالـــم،  دول  مـــن  لــلــعــديــد 

دعــــم بـــرامـــج األمــــم الــمــتــحــدة 

منظمة  عبر  الــوبــاء  لمكافحة 
الصحة العالمية. 

ــــبــــرز قـــطـــر فــــي دعــمــهــا  وت
جهود التعاون الدولي لمعالجة 
تــزال  وال  لعبت  مهمة  قــضــايــا 
محوريًا  دوًرا  قطر  فيها  تلعب 
ــتــخــفــيــف من  لــمــواجــهــتــهــا وال
العالم  عــلــى شــعــوب  تــداعــيــاتــهــا 
ولـــعـــل أبـــرزهـــا وبـــــاء فــيــروس 
ومكافحة  (كورونا)  كوفيد-١٩ 

اإلرهاب وتغير المناخ. 
ــــــــزداد أهـــمـــيـــة الــخــطــاب  وت
الــــســــامــــي فـــــي ظـــــل الـــشـــراكـــة 

االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــــيــــن قــطــر 

فروع  بافتتاح  المتحدة  واألمم 

ومكاتب لهيئات األمم المتحدة 

لــلــعــمــل اإلنـــســـانـــي والــالجــئــيــن 

وغيرها،  اإلرهـــاب  ومكافحة 

وســــط إشـــــادة أمــمــيــة بــجــهــود 
ـــوســـاطـــة الـــقـــطـــريـــة لــتــعــزيــز  ال
وأحدثها  العالم  واستقرار  أمن 
اســـتـــضـــافـــة الـــــدوحـــــة لـــلـــحـــوار 
أجــل  مـــن  األفغاني-األفغاني 
عقود  وإنــهــاء  أفغانستان  ســالم 
تطلعات  وتحقيق  الحرب  من 
الشعب األفغاني الشقيق، فضًال 
عــن دعــم قــطــري ال غنى عنه 
لــلــخــطــط األمـــمـــيـــة لــتــحــقــيــق 

أهداف التنمية المستدامة. 
وشـــــهـــــدت الــــعــــالقــــات بــيــن 
المتحدة  األمم  ومنظمة  قطر 

ــا أثـــنـــاء انــعــقــاد  تـــطـــوًرا تــاريــخــًي
مـــنـــتـــدى الــــــدوحــــــة ديــســمــبــر 
٢٠١٨، بحضور سعادة أنطونيو 
غوتيريس األمين العام لمنظمة 
األمــــم الــمــتــحــدة حــيــث قــامــت 
قطر بتوقيع عدد من اتفاقيات 
الــشــراكــة مـــع األمــــم الــمــتــحــدة 
لــــتــــمــــويــــل ودعـــــــــم عــــــــدد مــن 
إلى  األممية  اإلنسانية  الهيئات 
ومكاتب  فـــروع  افــتــتــاح  جــانــب 
للعمل  المتحدة  األمــم  لهيئات 
وتضمنت  بــالــدوحــة.  اإلنــســانــي 
اتــفــاقــيــة الســتــضــافــة الــدوحــة 

الـــمـــركـــز الــــدولــــي لــمــكــافــحــة 

المتضررين  ودعــم  اإلرهـــاب، 

من اإلرهاب، واتفاقية شراكة 

مــع الــبــرنــامــج اإلنــمــائــي لألمم 

الـــمـــتـــحـــدة، واتـــفـــاقـــيـــة لــدعــم 

واتفاقية  اليونيسيف،  منظمة 

للتنمية  قــطــر  صـــنـــدوق  بــيــن 

ووكالة األونروا إلغاثة وتشغيل 

ــفــلــســطــيــنــيــيــن،  الـــالجـــئـــيـــن ال

المفوض  مكتب  مــع  واتفاقية 

الـــســـامـــي لــــشــــؤون الــالجــئــيــن. 

كــمــا تــعــد قــطــر األولـــــى عــربــًيــا 

أكبر  بقائمة  عالمًيا  والسادسة 

الــمــســاهــمــيــن فــــي الــصــنــاديــق 

متعددة الشركاء لعام ٢٠١٧.

تعاون قطري أممي في مواجهة التحديات العالمية   
أبرزها كورونا ومكافحة اإلرهاب

ــة ــي ــم شــــراكــــة اســتــراتــيــجــيــة بـــيـــن قـــطـــر والــمــنــظــمــة األم

الدوحة - إبراهيم بدوي وقنا: 

يـــشـــارك حــضــرة صــاحــب الــســمــو 
أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
ـــمـــفـــدى، فــــي اجــتــمــاعــات  الــــبــــالد ال
لألمم  العامة  للجمعية  الـ٧٥  الدورة 
المتحدة، واالجتماع الرفيع المستوى 
لــالحــتــفــال بــالــذكــرى الــســنــويــة الــــ٧٥ 
واللذين  الــمــتــحــدة،  األمـــم  لتأسيس 
بمدينة  المنظمة  مقر  فــي  يعقدان 
نـــيـــويـــورك فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
األمـــريـــكـــيـــة عـــبـــر تــقــنــيــة االتـــصـــال 
األمير  سمو  سيلقي  حيث  المرئي، 
الرفيع  االجتماع  في  كلمة  المفدى 
الــمــوافــق  / االثنين/   الــيــوم  الــمــســتــوى 
سيلقي  كــمــا  الـــجـــاري،  سبتمبر   ٢١
سموه خطابًا في الجلسة االفتتاحية 
للجمعية  الــــ٧٥  الـــدورة  الجتماعات 
غًدا / الثالثاء/   المتحدة  لألمم  العامة 

الموافق ٢٢ سبتمبر الجاري.

به  تتسم  مــا   ] وتستعرض 
خـــطـــابـــات حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو 
ثــانــي  الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل 
أمــيــر الـــبـــالد الــمــفــدى عــلــى منصة 
ـــتـــي تــرتــبــط  الــمــنــظــمــة األمـــمـــيـــة ال
قطر  دولة  مع  استراتيجية  بشراكة 
لخدمة مشاريع السالم والتنمية في 
طـــرح واضـــح ومباشر  الــعــالــم، مــن 
لــمــواقــف ورؤيــــة دولــــة قــطــر تــجــاه 
ــيــمــيــة  مـــســـتـــجـــدات الـــقـــضـــايـــا اإلقــل
الحوار  لمبادئ  إعــالء  مع  والدولية، 
والحلول الدبلوماسية لحل النزاعات 
والسلم  األمن  يعزز  بما  والخالفات 

الدوليين. 
ـــتـــجـــه أنـــــظـــــار الــــعــــالــــم صـــوب  وت
قــادة  لــمــشــاهــدة  األمــمــيــة  المنظمة 
رؤيتهم  تقديم  أثناء  العالم  وزعماء 
لــــمــــواجــــهــــة الــــتــــحــــديــــات الــــدولــــيــــة 
الــمــشــتــركــة فــيــمــا يــتــمــيــز الــخــطــاب 
مع  والشمولية  بالعقالنية  القطري 

العربية  األمة  لقضايا  خاصة  أولوية 
واإلسالمية وتقديم تشخيص دقيق 
الراهنة  الدولية  التحديات  لجذور 
كوفيد-١٩(كورونا)  وبــــاء  الســيــمــا 
العالمية  اإلرهـــــاب  آفـــة  ومــكــافــحــة 

والتغير المناخي. 
ويــــحــــرص صـــاحـــب الـــســـمـــو عــلــى 
تقديم قراءة واقعية لمختلف القضايا 
العربية  منطقتنا  بــهــا  تستعر  الــتــي 
والشرق أوسطية ال سيما األزمة في 
الراهنة  والنزاعات  الخليج  منطقة 
وغيرها،  وليبيا  واليمن  سوريا  في 
دائًما  القطرية  الــرؤيــة  ترتكز  فيما 
لحل  والتفاوض  الحوار  سياسة  على 
سلمًيا  والــخــالفــات  الــنــزاعــات  كــافــة 
وهي الرؤية التي أثبتت نجاعتها بعد 
سنوات من االقتتال والحرب العبثية 
في ليبيا واليمن على سبيل المثال ال 

الحصر.
ويـــــكـــــتـــــســـــب خــــــطــــــاب حــــضــــرة 

المفدى  البالد  أمير  السمو  صاحب 
أهــمــيــة كــبــيــرة فـــي ظـــل مـــا تــمــوج 
بـــه الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم مـــن قــضــايــا 
مــهــمــة عــلــى الــمــســتــوى اإلقــلــيــمــي، 
الخليجية  األزمـــة  دخـــول  وأبــرزهــا 
عــامــهــا الـــرابـــع وتــداعــيــاتــهــا الــضــارة 
عــــلــــى وحـــــــــدة مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون 
األخيرة  التطورات  وأيًضا  الخليجي. 
تتصدر  الــتــي  الفلسطينية  للقضية 
القطرية  الــســيــاســة  أولـــويـــات  دائـــًمـــا 
مبادئ  على  والــراســخــة  الــخــارجــيــة 
الدولية  والقوانين  الدولية  الشرعية 
ذات الصلة، إضافة إلى دعم الدوحة 
لــلــتــفــاوض والــحــلــول الــدبــلــومــاســيــة 
والسياسية العادلة إلنهاء الصراعات 
في  بالمنطقة  ســنــوات  منذ  الــدائــرة 

سوريا واليمن وليبيا. 
سلم  الفلسطينية  القضية  تعتلي 
أولـــــويـــــات قـــيـــادتـــنـــا الــــرشــــيــــدة فــي 
الــمــحــافــل األمــمــيــة، بــالــتــأكــيــد على 

حـــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــشــقــيــق 
فــي إقــامــة دولــتــه الــمــســتــقــلــة وفــًقــا 
ورفض  الدولية  الشرعية  لــقــرارات 
تنتهك  التي  اإلسرائيلية  الممارسات 

األعراف الدولية. 
ـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  وتــــمــــر ال
بــمــنــعــطــفــات حـــاســـمـــة فــــي الــفــتــرة 
ـــقـــى الـــــدوحـــــة  ـــب ـــمـــا ت األخــــــيــــــرة فـــي
تــجــدده  الـــذي  موقفها  فــي  واضــحــة 
ـــكـــراًرا بــتــأكــيــد دولــــة قطر  مـــــراًرا وت
القضية  مـــن  ــثــابــت  ال مــوقــفــهــا  عــلــى 
الفلسطينية، والــذي ينص على إنهاء 
االحــتــالل اإلســرائــيــلــي وإقــامــة دولــة 
ضمن  الــقــدس  وعاصمتها  فلسطين 
إطــــار الــشــرعــيــة الــدولــيــة وقـــــرارات 
منح  مــع  الصلة  ذات  األمـــن  مجلس 
حق  الفلسطينيين  الــالجــئــيــن  كــافــة 
العودة، وهو ما ترى دولة قطر أنه 
الحل الجذري والمستدام لهذا الصراع 

الذي دام ألكثر من سبعين عاًما.
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أهداني المحامي الدكتور الشيخ ثاني بن 
عن  يتحّدث  كتابًا  ثاني،  آل  سعود  بن  علي 
«نظام المحاكم في دولة قطر، نحو ثقافة 

قوامها سيادة القانون».
والـــكـــتـــاُب جــــاء مـــن الــقــطــع الــمــتــوّســط، 
عن  عبارٌة  وهو  صفحًة،   ١٢٦ على  ُمحتويًا 
أوراق عــمــل مـــن نــــدوة أُقــيــمــت فـــي دولـــة 
قــطــر، فــي شــهــر فــبــرايــر مــن هـــذا الــعــام، 
وشخصيات  ومحامون  قضاٌة  فيها  شــارك 

ذات عــالقــة بــعــمــل الــمــحــاكــم، مـــن داخـــل 
البالد وخارجها.

موضوعات  عـــّدة  على  الــنــدوُة  واحــتــوت 
ونقاط ذات أهمية كبيرة شملت باختصار:

القطري  الــواقــع   .. الــقــانــون  ســيــادة  مــبــدأ 
أنـــــمـــــوذًجـــــا، وورقــــــــة أخــــــرى حـــــول نــظــام 
الــمــحــاكــم اإللـــكـــتـــرونـــّي، تــعــزيــز فــّعــالــيــة 
من  المحكمين  وتعيين  القضاء،  واستقالل 
قبل المحكمة، وورقة عمل بعنوان، سيادة 

القانون دعامة النظام القضائي القطري..
ــــكــــتــــاُب أيـــــًضـــــا بـــشـــمـــول وضـــع  وجـــــــاء ال
التوصيات، التي توّصل لها الُمجتمعون في 
أهمية  تقّل  ال  توصيات  وهي  الندوة،  هذه 
وُمناقشتها  طرحها  تــّم  الــتــي  األوراق  عــن 
الجهات  من  والمطلوب  الــنــدوة،  هــذه  في 
التوصيات  هذه  على  الوقوف  العالقة  ذات 
على  والعمل  ُمحتواها،  وتلّمس  ودراستها 
تــؤّدي  طالما  ذلــك،  أمكن  ما  كل  تنفيذها 

قطر  فــي  المحاكم  نظام  دور  تجويد  إلــى 
الــوصــول  على  العمل  يحّقق  بما  وترقيته 

الناجزة. للعدالة 
أشكر سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي 
في  وسعيه  جهده  على  ثاني،  آل  سعود  بن 
وتضمينها  ومناقشتها  الندوة  أوراق  احتواء 
فــي كــتــاب مــســتــقــّل، يسهل الــرجــوع إلــيــه، 
ــا فـــي الــمــكــتــبــة الــقــطــرّيــة  ــيــكــون مــرجــًع ول

القضائّية. والمكتبة 

نظام المحاكم في دولة قطر.. وسيادة القانون
الــمــحــاكــم بــعــمــل  ــة  ــالق ع ذات  وشــخــصــيــات  ــون  ــام ــح وم ــاة  ــض ق فــيــهــا  شــــارك  ــــدوة  ن مـــن  عــمــل  أوراق 

من الواقعمن الواقع

عبداهللا بن حيي بوغانم السليطي

ah.alsulaiti@yahoo.com

ــــدوحــــة - قـــنـــا: أجــــــرى قــطــر  ال
بـــيـــوبـــنـــك، عـــضـــو مـــؤســـســـة قــطــر 
المجتمع،  وتنمية  والعلوم  للتربية 
الــوالدة،  عن  / أترابية/   دراســة  أول 
تشمل األم والطفل واألب في دولة 
ــتــركــيــز عــلــى الــنــســاء  قـــطـــر، مـــع ال
ـــحـــوامـــل، بـــهـــدف فــحــص تــأثــيــر  ال
الوراثة،  وعلم  البيئة،  مثل  عوامل 
االجتماعية  والــجــوانــب  والــتــغــذيــة، 

على صحة أطفالهن.
لهذه  األولــيــة  النتائج  وأظــهــرت 
األولى  بأنها  وصفت  التي  الدراسة 
مــــن نـــوعـــهـــا فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الـــنـــســـاء  مــــن   ٪٧٠ أن  األوســـــــــط، 
و٣٧٪  الــــوزن،  زيــــادة  مــن  يعانين 
مــصــابــات بــســكــري الــحــمــل، و٢٠٪ 

لــديــهــن خــلــل فــي الــغــدة الــدرقــيــة، 
اضـــطـــرابـــات  عــــن  أبـــلـــغـــن  و١٠٪ 
بارتفاع   ٪٩ تشخيص  وتم  نفسية، 

ضغط الدم.
وتعد هذه الدراسة في مرحلتها 
شــمــلــت  حـــيـــث  اآلن،  ــبــيــة  ــتــجــري ال
و٧٦ مــن اآلبــاء  ٢١٦ امـــرأة حــامــالً 
إلـــى  تــــهــــدف  وهــــــي  اآلن،  حـــتـــى 
وآباء  أمهات  أســرة،   ٣٠٠٠ تغطية 
الطفل  رحــلــة  ومــتــابــعــة  وأطـــفـــال، 
حـــتـــى ســــن الـــخـــامـــســـة، وســتــكــون 
في  الرئيسية  الــقــوة  نــقــاط  إحـــدى 
الــــدراســــة هـــي الـــعـــدد الــكــبــيــر من 
الــمــشــاركــيــن، وســتــســمــح الــبــيــانــات 
الدراسة  عينة  من  جمعها  تم  التي 
نتائج  عــن  بالبحث  هـــذه  الــكــبــيــرة 

متعددة.
أكـــــدت  الـــــصـــــدد  هــــــذا  وفــــــي     
في  عالمة  فثينو،  إليني  الدكتورة 
دراســة  توجد  ال  أنــه  بيوبنك  قطر 

شــامــلــة مــثــل هـــذه الـــدراســـة وعلى 
هذا المستوى في المنطقة، مشيرة 
ــــدراســــات  إلـــــى أنـــــه عـــلـــى عـــكـــس ال
أجــريــت  الــتــي  األخــــرى  / األترابية/  

والتي  األوســط  الشرق  منطقة  في 
بنيت على فرضية بحثية محددة، 
ســتــوفــر هــــذه الــــدراســــة فـــي قطر 
مجموعة  لمعالجة  ممتازة  فرصة 

ــبــحــثــيــة  واســـــعـــــة مـــــن األســــئــــلــــة ال
باستخدام أساليب مبتكرة.

ـــابـــعـــت بـــــأن هـــــذا الـــمـــشـــروع  وت
يــهــدف إلـــى تــحــديــد نــتــائــج الـــوالدة 
الــــســــلــــبــــيــــة وتـــــــطـــــــور األمـــــــــــراض 
مجموعة  أن  موضحة  الــمــزمــنــة.. 
 ٣١ تضم  قطر،  في  الوالدة  دراسة 
ويتم  الــحــالــي.  الــوقــت  فــي  جنسية 
تــضــمــيــن الــقــطــريــيــن والــمــقــيــمــيــن 
 ١٥ منذ  قطر  فــي  يعيشون  الــذيــن 
ــا أو أكــثــر ويــمــثــل الــقــطــريــون  عــاًم
يــشــكــل  بــيــنــمــا  الـــعـــيـــنـــة،  مــــن   ٪٢٨
الــــعــــرب الــمــقــيــمــون عـــلـــى الـــمـــدى 
األخرى  والجنسيات   ،٪٥٤ الطويل 

تبلغ ١٨٪.
فثينو  إلــيــنــي  الــدكــتــورة  ولــفــتــت   

إلى أن جائحة / كوفيد-١٩/  تسببت 
فـــي إحـــــداث تــأخــيــر االنــتــقــال إلــى 
الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الــــدراســــة 
ومــــن الــمــتــوقــع أن يــقــوم الــفــريــق 
الوالدة  حديثي  من  البيانات  بجمع 
واألطـــــفـــــال الـــصـــغـــار مــــع مــتــابــعــة 
األمـــهـــات وأطــفــالــهــن فـــي الــشــهــر 
إلــى  مــشــيــرة  الـــــــوالدة  بــعــد  األول 
مرتبطة  بــيــانــات  جــمــع  ســيــتــم  أنـــه 
الوالدة  بعد  ما  واكتئاب  بالرضاعة 
لألم، ومتابعة الطفل في عمر ستة 
وسنتين،  واحـــــدة،  وســنــة  أشــهــر، 
وأخـــيـــًرا فــي عــمــر األربــــع ســنــوات. 
التي  البيانات  جميع  ربــط  وسيتم 
متعددة  صحية  بنتائج  جمعها  يتم 

في نقاط زمنية مختلفة.

٧٠ ٪ مـــن الحـــوامل يعانيـــن مـن زيــادة الوزن
كشفت عنها النتائج األولية ألول دراسة أترابية عن الوالدة أجراها قطر بيوبنك:

الدرقية  الغدة  في  خلل  لديهن  و٢٠٪  الحمل  بسكري  مصابات   ٪ بالضغط ٣٧  مــصــابــات  و٩٪  نفسية  ــات  ــراب اضــط ــن  ع أبــلــغــن   ٪  ١٠

دار  أعــلــنــت  -  قنا:  الـــدوحـــة 
الــتــقــويــم الــقــطــري أنــــه ســوف 
تتعامد الشمس تماًما على خط 
وذلك  غٍد  الثالثاء  يوم  االستواء 
عند الساعة ٤:١٥ مساًء بتوقيت 
الدوحة المحلي، وهو ما يعتبر 
بداية فصل الخريف لهذا العام 
فــلــكــًيــا. وذكــــر الــدكــتــور بشير 
بــدار  الفلكي  (الخبير  مـــرزوق 
ظاهرة  أن  الــقــطــري)  التقويم 
االعتدال الخريفي من الظواهر 
يعتمد  حيث  الــهــامــة،  الفلكية 
الــفــصــول  بــاقــي  (وعـــلـــى  عليها 
األربعة) سكان الكرة األرضية، 

المناخية،  الــتــغــيــرات  لمعرفة 
إضــافــة إلــى أنــه فــي هــذا اليوم 
يــمــكــن تــحــديــد اتـــجـــاه الــشــرق 
وقت  متناهية  بدقة  والــغــرب 
على  الشمس  وغـــروب  شـــروق 
الشمس  ألن  وذلـــك  الــتــرتــيــب، 
فـــي هــــذا الـــيـــوم ســتــشــرق من 
نقطة الشرق تماًما، وستغرب 
في نقطة الغرب تماًما، إضافة 
تماًما  سيختفي  الــظــل  أن  إلــى 
عند خط االستواء وقت الزوال.

 وســــــوف تـــحـــدث فــــي هـــذا 
اليوم ظاهرة االعتدال الخريفي 
الشمالي  الــنــصــف  ســكــان  عــنــد 

بينما  األرضــــيــــة،  الـــكـــرة  مـــن 
تماًما  معاكًسا  الــوضــع  سيكون 
الجنوبي  الــنــصــف  ســكــان  عــنــد 
مــــن الــــكــــرة األرضـــــيـــــة، حيث 
ســـتـــحـــدث عـــنـــدهـــم ظـــاهـــرة 
االعــــتــــدال الــربــيــعــي فـــي ذات 
الــيــوم. وأضـــاف الــدكــتــور بشير 
مــــرزوق أنـــه ســيــتــســاوى طــول 
الليل والنهار تقريبًا عند جميع 
ســـكـــان الـــكـــرة األرضــــيــــة بمن 
فيهم سكان دولة قطر، حيث 
الثالثاء  يوم  النهار  طول  سيبلغ 
و٧  ساعة   ١٢ قطر  دولــة  على 
دقائق، بينما سيبلغ طول الليل 

١١ ساعة و٥٣ دقيقة، حيث إن 
الشمس ستُشرق هذا اليوم على 
 ٥:٢٣ الساعة  عند  قطر  سماء 

صباًحا، بينما ستغرب الشمس 
قطر  سماء  عن  اليوم  هــذا  في 
عند الساعة ٥:٣٠ مساًء بتوقيت 

الدوحة المحلي. 
أن  بالذكر  جدير  هو  ومما   
العام  هــذا  الصيف  فصل  طــول 
بلغ ٩٣ يوًما تقريبًا، بينما سيبلغ 
طول فصل الخريف هذا العام 
٩٠ يوًما تقريبًا. يذكر أن سبب 
حدوث الفصول الفلكية األربعة 
(الــــشــــتــــاء، الــــربــــيــــع، الــصــيــف، 
األرض  دوران  هــو  الــخــريــف) 
حول الشمس، إضافة إلى ميل 
مــســتــوى  عــلــى  األرض  مـــحـــور 
مــدارهــا بــزاويــة قــدرهــا ٢٣٫٥ 

درجة.
 وتـــأتـــي ظـــاهـــرة االعـــتـــدال 

الــــخــــريــــفــــي بــــعــــد االنـــــقـــــالب 
الحركة  بدأت  حيث  الصيفي، 
تدريجيًّا  للشمس  الــظــاهــريــة 
بــــاتــــجــــاه الــــجــــنــــوب بـــعـــد يـــوم 
االنقالب الصيفي، حيث كانت 
الــشــمــس مــتــعــامــدة عــلــى مــدار 
الحركة  واستمرت  السرطان، 
الـــظـــاهـــريـــة لــلــشــمــس تــقــتــرب 
مــن خــط االســـتـــواء يــوًمــا بعد 
تماًما  ستتعامد  أنها  حتى  يوم 
عــلــى خـــط االســــتــــواء فـــي يــوم 
االعتدال الخريفي يوم الثالثاء 
فإنه  معلوم  هو  وكما  الــقــادم. 
بعد حدوث االعتدال الخريفي 

حركتها  في  الشمس  ستستمر 
الـــظـــاهـــريـــة نـــحـــو الـــجـــنـــوب، 
الــنــهــار  طـــول  سيقصر  بــحــيــث 
يبلغ  حتى  الليل  طــول  ويـــزداد 
أقــصــر نــهــار عــلــى مـــدار الــعــام 
في يوم ٢١ من شهر ديسمبر 
الدوحة  توقيت  حسب  ٢٠٢٠م 
الـــمـــحـــلـــي، وفـــــي هـــــذا الـــيـــوم 
تماًما  الشمس  تتعامد  ســوف 
النصف  في  الجدي  مــدار  على 
األرضــيــة  الــكــرة  مــن  الجنوبي 
مــــــؤذنــــــة بــــمــــوعــــد االنـــــقـــــالب 
الـــشـــتـــوي عـــلـــى ســـكـــان نــصــف 

الكرة الشمالي.

غـــًدا بـدايـــة فصــــل الخـــريــــف فـــلـكـــيًّا
الشمس تتعامد على خط االستواء .. دار التقويم القطري:

محمد  الدكتور  قــال  ـ [:  الــدوحــة 
األسرة  طب  أول  استشاري  العتيبي  أمين 
فــــي مـــركـــز الــعــبــيــب الـــصـــحـــي بــمــؤســســة 
تحتل  قطر  أن  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة 
الرعاية  في  ا  جــدًّ المتقدمة  المراكز  أحــد 
بسبب  وذلك  العالم  مستوى  على  الصحية 
نظام  أن  إلى  مشيًرا  الصحي،  النظام  قوة 
طب  يتبنى  الذي  األولية  الصحية  الرعاية 
خدمات  لتقديم  أساسية  كوسيلة  األســرة 
عــالــيــة الــمــســتــوى يــعــد أحــــد أعـــمـــدة هــذا 
فيه.  والتميز  القوة  عناصر  وأحد  النظام 

الصحية  الــرعــايــة  مؤسسة  إن  وأضـــاف 
األولـــيـــة تــبــنــت رؤيــــة طــمــوحــة وهــــي: أن 
بصحة  (االرتقاء)  تحويل  في  الرواد  نكون 
ســـكـــان قــطــر وعــافــيــتــهــم، وقــــد اتــخــذت 
نظام طب األسرة وسيلة أساسية لتحقيق 
طب  أهمية  على  وللتعرف  تلك،  رؤيتها 
األســـــــرة يـــجـــب أن نـــعـــرف مــــا هــــو طــب 
التي  األساسية  المبادئ  هي  وما  األســرة، 

بني عليها طب األسرة في قطر.
هــو  األســــــــــرة  طــــــب  أن  ـــــــى  إل وأشــــــــــار 
مستمرة  خدمات  يقدم  الــذي  التخصص 

وشــامــلــة لـــألفـــراد واألســــر والــمــجــتــمــعــات 
الطبية  الــمــمــارســات  أفــضــل  إلـــى  اســتــنــاًدا 
والسريرية  العضوية  العلوم  على  المبنية 
األسرة  طب  ويقدم  والسلوكية،  والنفسية 
الجنسين  كــال  مــن  األعــمــار  لــكــل  خــدمــاتــه 
ـــكـــل األمــــــــراض الــجــســمــيــة والــنــفــســيــة  ول

والسلوكية. 
الـــرعـــايـــة  خــــدمــــات  تـــقـــديـــم  أن  وأكــــــد 
نظام  تطبيق  خــالل  مــن  األولــيــة  الصحية 
طــــب األســـــــرة هــــو الـــطـــريـــق األمــــثــــل فــي 
وتكلفة  عالية  جودة  ذات  خدمات  تقديم 

تقديم  أن  ثــبــت  أنـــه  إلـــى  مــشــيــًرا  مــعــقــولــة 
يحسن  النظام  هــذا  خــالل  مــن  الــخــدمــات 
االستغالل  ويحقق  الصحة  مــؤشــرات  كــل 
ـــمـــوارد والــــخــــدمــــات الــصــحــيــة  ـــل األمــــثــــل ل
بناء  خالل  من  الصحية  السلوكيات  ويعزز 
ومتابعة  خــدمــة  وتــقــديــم  مهنية  عــالقــة 

عابرة. وغير  ومتصلة  مستمرة 
وعـــــــدد أهــــــــداف نــــظــــام طــــب األســــــرة 
شاملة  خــدمــات  تقديم  فــي  تتمثل  والــتــي 
كانت  ســـواء  وتــعــزيــزيــة  ووقــائــيــة  عالجية 
والتركيز  سلوكية  أو  نفسية  أو  عــضــويــة 

عـــلـــى الــــفــــرد بـــاعـــتـــبـــاره مـــركـــز الــعــمــلــيــة 
ــا في  الــصــحــيــة، واعــتــبــاره شــريــًكــا أســاســيًّ
ــًضــا  الــتــخــطــيــط لــلــخــدمــة وتــطــويــرهــا وأي
الحاضنة  باعتبارها  األســرة  على  التركيز 
على  والتركيز  وصحته  للفرد  والداعمة 
صــحــة الــمــجــتــمــع إضــافــة لــتــقــديــم خــدمــة 
والفريق  الطبيب  من  متواصلة  ومتابعة 
الفعالية  مــن  قــدر  أكــبــر  يحقق  بما  نفسه 
وتــقــديــم خـــدمـــات مــتــكــامــلــة عـــن طــريــق 
يكون  وخارجية  داخلية  تحويالت  نظام 

األسرة.  طبيب  ومنسقها  مركزها 

«طب األسرة» يركز على التوعية والوقاية وتعزيز الصحة
تقديم الرعاية الطبية وفق أفضل الممارسات الطبية .. د. محمد العتيبي:

د. محمد العتيبي

ــراض األم أصــل  لفهم  تهدف  ــدراســة  ال
فــي مراحـل النمـو لـدى الموالـيد الجـدد 

ـــعـــوامـــل الــبــيــئــيــة  ــر ال ــي ــأث دراســــــة ت
ـــد الـــجـــدد ـــي ـــمـــوال عـــلـــى صـــحـــة ال
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التي  الــجــديــدة  الصحية  الــظــروف  فــرضــت 
التعليم  أســالــيــب  كــــورونــــا،  جــائــحــة  أفـــرزتـــهـــا 
من  المعتمدة  التعليم  منصات  عبر  بُعد  عن 
التعليمي،  الــنــظــام  عــلــى  الــمــشــرفــة  الــجــهــات 
بُعد  عــن  التعليم  تقنية  تــوطــيــن  أن  شــك  وال 
اســتــنــزفــت جـــهـــوًدا وخــطــًطــا وعـــمـــًال مــضــنــًيــا 
لــيــتــمــكــن الـــطـــالب والــطــالــبــات مـــن مــواصــلــة 
ومنها  الصحية  االحترازات  ظل  في  تعليمهم 
التعليم  منصات  باستعمال  المنزلي،  الحجر 
الـــتـــي قـــد تـــكـــون وســيــلــة مــســتــقــبــلــيــة إلشــاعــة 
وهو  والقارات،  للحدود  العابر  األممي  التعليم 
ما تردده بعض مؤسسات التعليم الكبرى في 
حواجز  دون  التعليم  عولمة  لتحقيق  الــغــرب 
والتعليم  التقليدي  التعليم  بين  وما  حدود،  أو 
عن بُعد، ثمة توجه ثالث هو التعليم التفاعلي 
الذي يأخذ من التعليم التقليدي والتعليم عن 
بُعد حسناتهما، وإضافة أساليب جديدة تعين 
الطالب والطالبات على بلوغ درجة من النضج 
الــمــعــرفــي تــســاعــدهــم عــلــى تــخــطــي مــشــاكــل 
هو  التفاعلي  والتعليم  عــامــة،  بصفة  التعليم 
الذي لن يتخلى عن أساليب التعليم التقليدية 
عن  بالتعليم  األخــذ  على  يعتمد  بل  والجديدة 

على  يعتمد  بينما  الــنــظــريــة،  الــمــواد  فــي  بُــعــد 
األخذ بالتعليم التقليدي في المواد العملية التي 
تقتضي الحضور للمختبرات، وإجراء التجارب 
الطالب  لمنح  لــهــا،  المخصصة  المعامل  فــي 
مشاريعهم  تنفيذ  في  المباشر  العمل  مهارات 
التي  الصيغة  هو  التفاعلي  والتعليم  التعليمية، 
يمكن أن تتحقق على المدى البعيد، وفي ذلك 
كانت  الــتــي  واألمـــــوال  للجهود  كبير  اخــتــصــار 
يَدري  ومن  التقليدي،  التعليم  نظم  تستهلكها 
جديدة  أنماط  عن  المستقبل  لنا  يكشف  ربما 
ِشباك  من  التعليم  هذا  انفلت  أن  بعد  للتعليم 
على  سيطرتها  من  للحد  التقليدية،  األساليب 
نظم التعليم، والحد من سطوتها على مراحل 
الــتــعــلــيــم الــمــخــتــلــفــة، والــخــطــوات الــتــي يمكن 
مرهونة  التفاعلي  التعليم  لتفعيل  تتخذ  أن 
دائــم،  بشكل  بينهما  الصلة  تتعالق  بعاملين 
التقنيات  ضوء  على  العمل  آليات  تقدم  وهما: 
هــذا  فــي  اكــتــشــافــهــا  يــمــكــن  والــتــي  المكتشفة 
المجال، والثاني إرادة الدول في الوصول إلى 
هذه المرحلة المتقدمة في نظامها التعليمي، 
ـــاحـــة، مــــن وفــــرة  ـــمـــت حـــســـب إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا ال
اقتصادية، وكوادر مدربة، ورغبة صادقة في 

التغيير لألفضل. 
الــطــالب  بــســلــوك  تتعلق  جــديــدة  قــيــم  ثــمــة 
فـــي تــعــامــلــهــم مـــع مــدرســيــهــم وأســاتــذتــهــم، 
لجوء  القيم  هذه  من  بُعد،  عن  التعليم  خالل 
التعامل،  هــذا  في  أرقــى  مستوى  إلــى  الطالب 
يتم  التي  األجواء  مع  االنسجام  على  والحرص 
بُعد،  عن  التعليم  منصات  عبر  معها  التفاعل 
أطفالهم  أن  األمـــور  أولــيــاء  بعض  الحــظ  وقــد 
السلبية  وانفعاالتهم  جموحهم  عن  تخلوا  قد 
الــتــي تــعــودوا عليها فــي الــمــنــزل، ولــجــأوا إلــى 
درجــات  بأقصى  والــظــهــور  والسكينة  الــهــدوء 
التعليم  منصات  على  تواجدهم  أثناء  التهذيب 
المنزل  أجــواء  في  زالــوا  ما  أنهم  مع  بُعد،  عن 
المعتادة، وهذا السلوك اإليجابي قد يحد من 
الوقت  مرور  مع  ويصبح  مستقبًال،  جموحهم 
ثقافة عامة لدى هؤالء األطفال، بعد ترويض 
السيطرة  يصعب  فوضى  من  عليه  اعتادوا  ما 
جديدة  قيًما  يكتسبون  وبذلك  أحيانًا،  عليها 
من السلوك المهذب، وهذه المالحظة ربما ال 
تبدو ظاهرة للجميع في الوقت الراهن، لكن 
األطفال،  نفوس  في  بترسيخها  كفيل  الزمن 
ــا  وتـــعـــويـــدهـــم عــلــيــهــا، لـــتـــكـــون ســـلـــوًكـــا حــســنً

حولهم  مــن  مــع  واالنــســجــام  الــرضــا  يمنحهم 
أولياء  دور  يأتي  وهنا  واألصــدقــاء،  األهــل  من 
في  األخالقية  القيم  هــذه  ترسيخ  في  األمــور 
نفوس أطفالهم وتعويدهم على االستمرار في 
كامل  في  وهم  تعليمهم  لتلقي  بها،  التمسك 
يأتي  السلوك  هــذا  أن  مع  والتهذيب،  الجدية 
الظهور  على  لحرصهم  األطفال،  لدى  تلقائيًّا 
وحتى  وزمالءهم،  مدرسيهم  يرضي  بمظهر 
أوقاتهم  بقية  في  السلوك  هذا  معهم  يستمر 
أولياء  على  فإن  بُعد،  عن  التعليم  زمن  خارج 
األمــــــور االهـــتـــمـــام بـــهـــذه الــــبــــذرة األخــالقــيــة 
تترك  وبكلمات  والثناء،  والتشجيع  بالرعاية 
ال  حتى  األطــفــال،  نفوس  في  اإليجابي  أثرها 
يعودون إلى جموحهم المعتاد بعد انتهاء المدة 
تشكله  ما  وبقدر  بُعد،  عن  للتعليم  المحددة 
والتفوق،  لــإلبــداع  دافـــع  مــن  التشجيع  كلمات 
فإن كلمات القمع تشكل ضرًرا نفسيًّا لألطفال 
من  والــحــد  الفشل،  إلــى  الغالب  فــي  يقودهم 
قدراتهم اإلبداعية ورغبتهم في التفوق. القيم 
التربوية واألخالقية المكتسبة من التعليم عن 
بعيًدا  بالتشجيع،  ينميها  مــن  إلــى  تحتاج  بُعد 

عن اإلهمال والقمع.

التعليم عن بُُعد 
والقيم الُمكتسبة

ـــهـــم ـــذت ـــوك الـــــطـــــالب فـــــي تـــعـــامـــلـــهـــم مـــــع أســـات ـــل ـــس ـــم جـــــديـــــدة تـــتـــعـــلـــق ب ـــي ــــاك ق ــــن ه
فيض الخاطرفيض الخاطر

د.كلثم جبر الكواري

alkawarik@gmail.com

 ٣٠ سيـاســة وإجـراءً جـديـًدا لـ «مـركـز أمــــان» 
ينظم ورشة تدريبية لرفع كفاءة موظفيه في مجال الحماية .. مريم المسند:

عــامــة  ـــة  ـــاس ـــي س و١١  بـــالـــســـكـــن  تــتــعــلــق  ـــة  ـــاس ـــي س  ١٩ ــرأة   ــم وال الــطــفــل  ــد  ض للعنف  ــتــصــدي  ال حـــول  بـــروتـــوكـــوالت   ٤  
ـ [:يـــنـــظـــم  الـــــدوحـــــة 
مـــركـــز الـــحـــمـــايـــة والـــتـــأهـــيـــل 
المنضوي  (أمـــان)  االجتماعي 
ــــة الــــمــــؤســــســــة  تـــــحـــــت مــــظــــل
االجــتــمــاعــي  للعمل  الــقــطــريــة 
ـــا بــعــنــوان  بـــرنـــامـــًجـــا تـــدريـــبـــيًّ
«الــــتــــدريــــب عـــلـــى الــســيــاســات 
واإلجــــــراءات والــبــروتــوكــوالت 
الـــعـــالجـــيـــة لـــمـــركـــز الــحــمــايــة 
(أمــان)،  االجتماعي  والتأهيل 
وذلـــــك لــجــمــيــع األخــصــائــيــيــن 
والعاملين في إدارتي الحماية 
وتستمر  بــالــمــركــز  والــتــأهــيــل 

حتى ١٥ أكتوبر القادم. 
تعريف  إلــى  الــورشــة  تهدف 
وتـــدريـــب الــمــشــاركــيــن بــأهــم 
الـــــســـــيـــــاســـــات واإلجــــــــــــــــراءات 
ــــوكــــوالت الــعــالجــيــة  ــــبــــروت وال
المركز،  في  المتبعة  الجديدة 
الكوادر  تطوير  إلــى  باإلضافة 
الـــعـــامـــلـــة فــــي مـــجـــال حــمــايــة 
الــــمــــرأة والـــطـــفـــل والـــتـــصـــدع 

األســــــــــــري، وذلـــــــــك لـــتـــعـــزيـــز 

والطفل،  المرأة  حماية  آليات 

وتحقيق التماسك األسري.

ويــــــــشــــــــارك فـــــــي الـــــــــــدورة 

التدريبية أكثر من ٧٠ أخصائيًّا 

من  وقانونيًّا  ونفسيًّا  اجتماعيًّا 

على  الورشة  وتعتمد  المركز، 

الجوانب  بين  الجمع  منهجية 

النظرية والتطبيقية.

مريم  األســـتـــاذة  وصــرحــت 

الــمــســنــد - الــمــديــر الــتــنــفــيــذي 

لــمــركــز أمـــــان «بـــــأن تــدريــب 

جـــمـــيـــع األخــــصــــائــــيــــيــــن عــلــى 

الـــــســـــيـــــاســـــات واإلجـــــــــــــــراءات 

ــــوكــــوالت الـــجـــديـــدة  ــــروت ــــب وال

الــمــتــبــعــة فـــي الــمــركــز حــاجــة 

ضرورية، ليكون هناك نظام 

واضح لجميع العاملين، حيث 

وإجـــراًء  سياسة   ٣٠ إعـــداد  تــم 

جديًدا، منها ١٩ سياسة تتعلق 

عامة،  سياسة  و١١  بالسكن، 

بروتوكوالت   ٤ إلى  باإلضافة 

الجنسي  للعنف  التصدي  حول 

والـــــجـــــســـــدي ضــــــد الــــطــــفــــل، 

والـــتـــصـــدي لــلــعــنــف الــجــســدي 

ــــــمــــــرأة،  ــــســــي ضــــــد ال ــــجــــن وال

الجهات  إلحــالــة  وبــروتــوكــول 

الـــخـــارجـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 

للعاملين  األخــالقــي  الــمــيــثــاق 

جديدة  وســيــاســات  بالمركز، 

خــــاصــــة بــــــاإليــــــواء فـــــي إطـــــار 

موقتًا  سكنًا  كونه  على  التأكيد 

ــنــا الـــمـــســـتـــهـــدفـــة، وكـــل  ــات ــفــئ ل

هـــذه الــســيــاســات واإلجـــــراءات 

والــــبــــروتــــوكــــوالت الــعــالجــيــة 

يـــــتـــــم تـــــــدريـــــــب الــــعــــامــــلــــيــــن 

كفاءتهم  لرفع  واألخصائيين 

وتــطــويــر عــمــلــهــم بــاســتــمــرار 

لــمــعــرفــة كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 

الفئات المستهدفة. 

 وأشارت إلى أن مخرجات 

ستشكل  ـــورشـــة  ال وتـــوصـــيـــات 

للمركز  ا  مستقبلًيّ عمل  إطــار 

ـــعـــزيـــز  يـــــتـــــم مـــــــن خــــــاللــــــه ت

للفئات  الــمــقــدمــة  الــخــدمــات 

المستهدفة. 

األســتــاذ  صــرح  جانبه  ومــن 

مـــديـــر   - خـــلـــيـــفـــة  آل  ــــدر  ــــن ب

بـــمـــركـــز  الــــحــــمــــايــــة  إدارة 

أمــــــان بـــــأن الــــورشــــة تــنــاقــش 

للمركز،  الجديدة  السياسات 

وتــركــز عــلــى أهـــم اإلجــــراءات 

ــــوكــــوالت الــعــالجــيــة  ــــبــــروت وال

الحماية  إدارتــــي  فــي  المتبعة 

والـــتـــأهـــيـــل مــمــا ســيــزيــد من 

ثقافة المشاركين والمشاركات 

إن  وأضــاف  المجال،  هــذا  في 

بعناية  تــم  لــلــورشــة  الــتــجــهــيــز 

موضوعاتها  تأتي  أن  لضمان 

ومـــخـــرجـــاتـــهـــا مـــتـــوافـــقـــة مــع 

تحديد احتياجات األخصائيين 

واألخصائيات في هذا المجال 

مـــمـــا يــعــظــم مــــن االســـتـــفـــادة 

الحقيقية من الورشة.

الــــورشــــة  أن  أضـــــــاف  كـــمـــا 

ســتــقــدم إطـــــاًرا واضـــًحـــا آللية 

الــحــمــايــة الــمــتــبــعــة فــي مركز 

أمان والتي ستسهم في زيادة 

ــلــخــدمــات الــمــقــدمــة  الـــوعـــي ل

لـــمـــســـاعـــدة وحـــمـــايـــة الــفــئــات 

المستهدفة.

مريم المسند بندر آل خليفة 

 انطالق أسبوع قطر لالستدامة ٢٠٢٠ في أكتوبر 
منصة فريدة لتعزيز رؤية االستدامة

ـــة ـــدام ـــت ـــس ـــم ـــــات األعـــــــمـــــــال ال ـــــارس ـــــم ـــــاد م ـــــم ـــــت ــــى الــــبــــيــــئــــة واع ــــل ـــــــــــادة الــــــوعــــــي بــــأهــــمــــيــــة الـــــحـــــفـــــاظ ع زي
الـــدوحـــة ـ [:يــواصــل 
مــــجــــلــــس قـــــطـــــر لـــلـــمـــبـــانـــي 
الــــخــــضــــراء، عـــضـــو مــؤســســة 
لبناء  الوطنية  حملته  قطر، 
إطــالق  مــع  مــســتــدام  مجتمع 
أسبوع  من  الخامسة  النسخة 
قـــطـــر لــــالســــتــــدامــــة، الـــــذي 
الفترة  في  فعالياته  ستجري 
من ٣١ أكتوبر إلى ٧ نوفمبر 
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ويــــعــــتــــبــــر أســــــبــــــوع قــطــر 
لــالســتــدامــة مــنــصــًة فــريــدة 
مــــن نـــوعـــهـــا لـــتـــعـــزيـــز رؤيــــة 
االســــــتــــــدامــــــة فــــــي الـــــدولـــــة 
وإشــــــــــــــــــراك الـــــمـــــؤســـــســـــات 
والــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة تــحــت 
مــــظــــلــــة واحــــــــــــدة شــــامــــلــــة، 
بـــــهـــــدف تـــحـــقـــيـــق أهــــــــداف 
ـــدامـــة فــي  ـــمـــســـت الـــتـــنـــمـــيـــة ال
قــطــر. ويــلــعــب هـــذا الــحــدث 
الوعي  زيــادة  في  مهًما  دوًرا 
البيئة  على  الحفاظ  بأهمية 
األعمال  ممارسات  واعتماد 

المستدامة.

مشعل  الــمــهــنــدس  وقــــال   
الشمري، مدير مجلس قطر 
«تتطلب  الخضراء:  للمباني 
ــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــحــــدي ــــت ال
والـــبـــيـــئـــيـــة الــــمــــعــــّقــــدة الـــتـــي 
ثابتًا  الــتــزاًمــا  الــيــوم  نواجهها 
الحكومية  الجهات  قبل  من 
المجتمع  وأفــراد  والشركات 
بــــأســــلــــوب حــــيــــاة وطـــريـــقـــة 

مستدامين. أعمال  ممارسة 
وأشار إلى أن أسبوع قطر 
لالستدامة يهدف إلى التأكيد 
ـــتـــزام  عــلــى أهــمــيــة هــــذا االل
الجمهور  إشـــراك  خــالل  مــن 
ومــــجــــتــــمــــع األعــــــــمــــــــال فـــي 
الموجهة  األنــشــطــة  مختلف 
نــــحــــو االســـــتـــــدامـــــة وإبــــــــراز 
التي  والمبادرات  االبتكارات 

االستدامة. تعزز 
قــطــر  ــــوع  أســــب أن  وبــــيــــن 
لالستدامة يسلط الضوء على 
دولــة  أحــرزتــه  الــذي  التقدم 
قــطــر فــي مــجــال االســتــدامــة 
فضًال  الــخــضــراء،  والــمــبــانــي 

عـــــــن جــــــهــــــود الــــقــــطــــاعــــيــــن 

سبيل  فـــي  والـــخـــاص  الـــعـــام 

بــــنــــاء مـــســـتـــقـــبـــٍل مـــســـتـــدام. 

الفـــتـًــا إلـــى أن الــنــســخ األربـــع 

الــســابــقــة مـــن أســـبـــوع قــطــر 

أكثر  استقطبت  لــالســتــدامــة 

من ١٠٠,٠٠٠ شخص لـ ٧٦٠ 

فــعــالــيــة فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 

هذا  نسخة  وتهدف  الــدولــة، 

ـــــى إشـــــــراك أفـــــراد  الــــعــــام إل

المجتمع بشكل أكبر وتعزيز 

المستمرة  الــوطــنــيــة  الحملة 

لــلــمــســؤولــيــة الــمــشــتــركــة في 

إعـــالن وتــنــفــيــذ الــمــمــارســات 

الـــمـــســـتـــدامـــة ضـــمـــن «تــعــهــد 

أســــبــــوع قـــطـــر لـــالســـتـــدامـــة 
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التعهد  هذا  أن  إلى  وأشــار 

لحماية  شامًال  التزاًما  يشكل 

المناخ  تغّير  ومكافحة  البيئة 

مـــن خـــالل اتـــخـــاذ إجـــــراءات 
جــريــئــة، مــثــل حــظــر الــمــواد 
االستخدام  ذات  البالستيكية 
النفايات  وتقليص  الـــواحـــد، 
عــــــن طـــــريـــــق االســـــتـــــهـــــالك 
استخدام  وإعــادة  المسؤول، 
وتعزيز  المنتجات،  وتدوير 
الــــــمــــــســــــاحــــــات الــــصــــحــــيــــة، 
والــــــحــــــفــــــاظ عــــلــــى الــــمــــيــــاه 
طريقة  واخــتــيــار  والــطــاقــة، 
واتباع  اســتــدامــة،  أكثر  سفر 
عالوة  صحي.  حياة  أسلوب 
ــــــــك، فــــإنــــه يــشــجــع  عــــلــــى ذل
الــمــؤســســات عــلــى االنــضــمــام 
إلــى االتــفــاق الــعــالــمــي لألمم 
على  والــتــصــديــق  الــمــتــحــدة، 
ــــه، وإصــــــــدار تــقــاريــر  أصــــول
االســـــــــتـــــــــدامـــــــــة، وتـــــعـــــزيـــــز 

ال  الــتــي  التشغيلية  العمليات 

كما  الــكــربــون.  عنها  ينبعث 

أنـــــه يـــتـــحـــدى األفــــــــراد عــلــى 

تــقــلــيــص انــبــعــاثــات الــكــربــون 

الفردية.

وأوضــــــــــــــــح أنـــــــــــه يـــمـــكـــن 

ألفـــــــراد الــمــجــتــمــع تــســجــيــل 

تغييرات  بــإحــداث  تعهدهم 

بينما  حــيــاتــهــم،  أســلــوب  فــي 

يـــمـــكـــن لـــلـــشـــركـــات الــتــعــهــد 

بــاتــبــاع ســيــاســات تــســاعــد في 

واســتــدامــتــهــا،  البيئة  حــمــايــة 

أنشطتهم  تسجيل  عن  فضًال 

فعالياتهم  أو  مبادراتهم  أو 

الــمــوجــهــة نــحــو االســـتـــدامـــة 

لــيــصــبــحــوا شــــركــــاء ألســـبـــوع 

.٢٠٢٠ قطر لالستدامة 

 إبراز االبتكارات والمبادرات التي تعزز  االستدامة في القطاعين العام والخاص 

مركز أمان
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بــإمــكــانــك عــمــل ذلــك عــن بُــعــد وبـــدون أي 
ما،  شيًئا  احتجت  كلما  أسمعه  ما  هذا  جهد، 
شخصّي  بحضور  السعي  اعتاد  جيل  من  وأنــا 
جهاز  رهن  اليوم  أصبحت  وأوراق،  وملفات 
يــســتــحــوذ ذاكـــرتـــي، وال يــســمــح لــي بــالــدخــول 
فأتعّلم  ا،  ِســـرًّ معه  عقدتها  مــرور  بكلمة  إّال 
مـــواصـــالت  دون  أريـــــد  مـــا  وأنـــجـــز  وأتــــســــّوق 
يستحق  إنجاز  من  له  يا  ومقابالت،  وانتظاٍر 

نملك. ما  أغلى  فالوقت  الحمد، 
قــديــًمــا وبــعــد تــبــادل الــتــحــيــة والــســالم كــان 
والموظف  الثمن،  سوى  مني  يطلب  ال  البائع 
المعاملة  لــبــدء  الشخصية  ببطاقتي  يكتفي 
رسمّية  أوراق  مــن  يطلب  مــا  ولــه  كــانــت،  أيًــا 
جــمــعــتــهــا إلتـــمـــام اإلجـــــــراءات، والــجــمــيــل أّنـــه 
استعجالي  مــدى  واحـــدة  بنظرة  ُيـــدرك  كــان 
أوراق  طــلــب  ِمـــن  أو  الــرفــض  مــن  وتــوّجــســي 
ـــا، لكن  إضــافــيــة والــــعــــودة لــلــمــراجــعــة الحـــًق
ـــعـــد وّفـــــر لــكــلــيــنــا عـــنـــاء الــشــرح  الــعــمــل عـــن بُ
مواقف  عن  والبحث  األوراق  وطباعة  الممل 

للسيارات.
المرور  وكلمات  التطبيقات  من  ثقيل  كمٌّ 
الــمــشــروطــة بــاألحــرف واألرقـــــام، وعــلــيَّ أن 
أكــتــبــهــا فـــي دفــتــر صــغــيــر أضــعــه فـــي مخبأ 
سرّي عسى أن أتذكر أحدهما أو كليهما، عدا 

أكن  لــم  رقــم  لطلب  تحّسبًا  الــشــاشــة  تصوير 
ا. مهمًّ أظنه 

على  ــــا  وأن بــحــنــان  أالمــســهــا  أزرار  مـــجـــرد 
الجهاز  هذا  يالحظ  هل  تُــرى  ُمريح،  كرسي 
من  خــوًفــا  أنــامــلــي  مــن  المنبعث  الــتــوتــر  كــم 
لــمــســة لـــم أكـــن مــتــأكــدة مـــن تــوقــيــتــهــا؟ لقد 

التعاطف. وِقّلة  الصمت  هذا  سئمت 
ـــمـــغـــريـــات  وبــــعــــيــــًدا عــــن الــــمــــعــــامــــالت وال
الــمــريــحــة مـــا زلــــت أحــــب الـــتـــســـّوق بــنــفــســي، 
والنعناع  الليمون  أشّم  الكمامة  من  وبالرغم 
نُْضرته  مدى  ألخّمن  البطيخ  على  وأطبطب 
أن  لي  كيف  خاطفة،  بنظرة  ولو  وصالحيته 
صفاء  تريني  ال  شاشة  عبر  األسماك  أشتري 
الــعــيــون وتـــــوّرد الــخــيــاشــيــم، ومـــن يــعــّوضــنــي 
طلباتي  يلّبي  كان  الذي  الجزار  صديقي  عن 
على  أوصيه  حين  وٍد  بكل  والعجيبة  الغريبة 
العظام  من  وخالية  صحيحة  خــروف  رقبة 

واللوز!  بالرز  ألحشوها 
عن  فحدثني  (جــوجــل)  بالعم  استنجدت 
في  والــمــجــاز  الــبــيــان،  علم  فــي  الــعــرب  بالغة 
اســتــعــارة عــظــام الــرقــبــة والــكــتــف وغــيــرهــمــا 
كــنــايــة عــن ذوي الــقــربــى! فــهــربــت مــنــه إلــى 

تام. وباحتراز  التجاري  المجمع 
إن تأدية األعمال بالحضور الشخصي مهما 

إيجابيًّا  فــرًقــا  تصنع  أنــهــا  إّال  مرهقة،  كــانــت 
يــفــوق الــســلــبــيــات إن ُوجــــــدت، فــاالحــتــكــاك 
ومعاناتهم  آمالهم  بكل  الخارجين  بالناس 
ووجدانية  عملية  خبرة  محصلته  وتطلعاتهم 
يــســتــحــيــل اكــتــســابــهــا عـــن بـُــعـــد، فــهــذا مـــؤدب 
وذاك سليط لسان وآخر يأخذ دورك والثاني 
بصراخ  تأبه  ال  وتلك  احتراًما،  دوره  يمنحك 
أطــفــالــهــا، وبــائــع لــحــوح وآخــر غــشــاش... تلك 

الحياة. هي 
والتحية  بالنظر  يــبــدأ  الجمع  فــي  الــتــواجــد 
من  ولقاء  األحــوال،  عن  والــســؤال  التبّسم  ثم 
نالمس  سنوات،  أو  أشهر  فراقهم  على  مضى 
بدًال  حزن،  أو  فرح  من  المخفية  مشاعرهم 
عـــن تــلــك الـــوجـــوه الــصــفــراء الــمــتــبــادلــة عبر 
شيء  ال  والمكررة!  المملة  المجانية  الرسائل 
ُيغني عن نظرة العين وسماع الصوت وتمييز 
نبرته، وال عن المزاح أو الرفق بالمهمومين.

يـــقـــول األطــــبــــاء إن الـــجـــزء الـــمـــســـؤول عــن 
ركود  بحالة  ُيصاب  قد  أدمغتنا  في  الذاكرة 
لم  إذا  الــزمــن،  مــرور  مــع  فاعلّيته  وتتقلص 
والرياضة  والتذكر  الحفظ  بمحاولة  نسعفه 

الحواس. كافة  باستخدام  والعقلية  البدنية 
الذاتي  الحفظ  في  سلبًا  أثرت  التكنولوجيا 
ــيــانــات ولـــألمـــاكـــن والــــطــــرقــــات، فــحــيــن  ــب ــل ل

نــعــتــاد الــيــســيــر خــلــف تــوجــيــهــات الــخــرائــط 
في  الحسي  اإلدراك  نفقد  قــد  اإللكترونية، 

تدريجيًّا. االتجاهات  تحديد 
لـــــدي امـــتـــنـــان لِـــمـــا اكــتــســبــتــه مــــن خـــالل 
مّنا  كل  نال  لقد  الناس،  مع  المباشر  التعامل 
شــيــًئــا مــعــنــويًّــا مــن اآلخـــر، فــاإلنــســان بحاجة 
بما  فخورة  فأنا  لــذا  والتعاطف،  الشعور  إلــى 
اســتــطــعــت إنـــجـــازه بــالــقــول والــعــمــل والــصــبــر 
باليد  صــافــحــتــهــم  مــن  وبــكــل  الــطــوابــيــر  فــي 
عن  بــعــيــًدا  بــشــغــٍف  كتبتها  الــتــي  وبــالــنــصــوص 
بقدرتي  ســعــيــدة  أنــنــي  كــمــا  الــمــفــاتــيــح،  لــوحــة 
وبدهشتي  التكنولوجي  التطور  مواكبة  على 
المتجددة فيما أستطيع إنجازه عن بُعد وعن 
ُقرب، لقد حظيت وأبناء جيلي بنقالت نوعية 
جهود  جمعت  حياتنا  إن  إذ  الــذكــر،  تستحق 
المشاعر  بــمــشــاركــة  والــقــلــب  والــعــقــل  الــجــســد 
بــارزة  وجدانية  صفات  فاكتسبنا  اإلنسانية، 

عاطفيًّا! ذكاًء  اليوم  يسمونها  المالمح، 
الـــلـــهـــم اجــعــلــنــا مــــن الـــســـعـــداء بــالــتــجــديــد 
وقنا  والتأكيد،  المرور  على  القدرة  وامنحنا 
شر  قنا  اللهم  بليد،  ُمــعــقــٍد  تحديث  كــل  شــّر 
جهٍد ال خير فيه وِقنا شر حياة ال أنس فيها، 
ونعوذ باهللا من شر النسيان والحزن على ما 

كان.
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طـــــــّورت    :] ـ  الــــــدوحــــــة 

جامعة قطر صوبًا زراعية شمسية 

في إطار مشروع بحثي ممول من 

قــبــل الــصــنــدوق الــقــطــري لــرعــايــة 

الوطني  والبرنامج  العلمي،  البحث 

مع  بــالــتــعــاون  البحثية  لــألولــويــات 

وزارة  في  الزراعية  البحوث  إدارة 

البلدية والبيئة. 

 وقـــــال الـــدكـــتـــور ســـعـــود غــانــي، 

الـــبـــاحـــث الـــرئـــيـــس فــــي الـــمـــشـــروع 

في  الميكانيكية  الهندسة  وأســتــاذ 

إن   : قطر  بجامعة  الهندسة  كلية 

الزجاجية  للصوبة  األولــي  النموذج 

ميدانية  الخــتــبــارات  حالًيا  يخضع 

لــتــقــيــيــم الــمــحــصــول فـــي مــزرعــة 

«مكينيس»  منطقة  فــي  (نــبــاتــي) 

ــًرا إلــــى أن  جــنــوب الــــدوحــــة، مــشــي

االخــــتــــبــــارات الـــمـــيـــدانـــيـــة لــلــصــوب 

الصيف  فصلي  خالل  أجريت  التي 

أثبتت   ،(٢٠١٩  ،٢٠١٨) الماضيين 

أنــــهــــا مـــبـــشـــرة وواعـــــــــدة لــلــغــايــة، 

معايير  تطوير  إلى  الــوزارة  وتتطلع 

نوعها  من  األولى  الزراعية  الصوب 

النموذج  هــذا  باستخدام  قطر  فــي 

األولي كنسخة ابتدائية.

الزراعية  الصوب  أن  إلــى  وأشــار 

تـــوفـــر بــيــئــة نـــمـــو مــثــالــيــة تــخــضــع 

العلمية  لــلــمــراقــبــة  الــنــبــاتــات  فــيــهــا 

أن  إال  اإلنــــتــــاج،  لـــزيـــادة  الــدقــيــقــة 

كمية  يتطلب  الــبــيــئــة  هـــذه  تــوفــيــر 

طــاقــة عــالــيــة مــمــا يــقــلــل الــهــامــش 

المناطق  فــفــي  لــلــمــزارع،  الــربــحــي 

والقاحلة،  والحارة  االستوائية  شبه 

نجد معظم هذه الطاقة مخصصة 

وجدت  المطلوب.  التبريد  لتوفير 

الشمس  ضوء  أن  وكما  أنه  الدراسة 

ضروري لنمو صحي للنباتات فإن 

المطلوب  الحد  عن  اإلضــاءة  زيــادة 

تـــــؤدي إلــــى زيـــــادة درجـــــة حــــرارة 

الــــصــــوب، مــمــا يـــــؤدي إلــــى زيــــادة 

ـــــالزم لــتــبــريــد  الــحــمــل الــــحــــراري ال

الصوب.
وأضـــــــــــــــاف: لـــــقـــــد طـــــــــرح هـــــذا 
معزولة  زراعــيــة  صــوبــة  الــمــشــروع 
المستويات  بدخول  تسمح  حــراريًــا 
ــيــة مـــن اإلشــــعــــاع الــشــمــســي  ــال الــمــث
مــــن خــــــالل عــــدســــات مــضــغــوطــة 
على  مثبتة   )   Frensel lenses)
ســقــف الـــصـــوب، تـــقـــوم الــعــدســات 
المضغوطة بتوزيع اإلشعاع الشمسي 
عــلــى صـــفـــوف الـــنـــبـــات الـــمـــوجـــودة 
أسفلها. وقد تم تقييم أداء الصوب 
الزراعية الجديدة من حيث توفير 
اإلشعاع  من  المطلوبة  المستويات 
الــشــمــســي لــنــمــو الــنــبــاتــات وتــقــلــيــل 
محاكاة  بــاســتــخــدام  التبريد  حمل 
وحــســابــات  الشمسية  األشــعــة  تــتــبــع 
الميدانية  والتجارب  التبريد  حمل 
في مزرعة (نباتي) جهة مكينيس. 
التقليدية،  الصوب  مع  وبالمقارنة 
المقترح  الجديد  التبريد  حمل  كان 

يمكن  لــذلــك،   .٪٨٠ بــحــوالــي  أقـــل 
الـــشـــمـــســـيـــة  الـــــصـــــوب  تـــحـــقـــق  أن 
المغلقة  الصوبة  فــوائــد  المقترحة 
طلب  معضلة  على  التغلب  مع  كلًيا 
شبه  المناطق  في  المرتفع  التبريد 

االستوائية والقاحلة.
الــصــوبــة  تــصــمــيــم  أن  وأوضـــــــح 
على  التغلب  إلــى  يــهــدف  الشمسية 
مرتبطتين  محددتين  مشكلتين 
الموسم  خــالل  التقليدية  بالصوب 
ــــحــــار، وهــــمــــا: هــيــكــلــهــا وعـــالـــي  ال
الـــشـــفـــافـــيـــة وكــــــفــــــاءة الـــتـــوصـــيـــل 
الـــحـــراري، حــيــث تــكــون الــجــدران 
مرغوبة  للصوبة  الشفافية  عالية 
كمية  وتــكــون  الــشــتــاء،  فصل  خــالل 
منخفضة  المتاح  الشمسي  اإلشعاع 
نــســبــًيــا. ومـــع ذلـــك، تــدخــل كميات 
كــبــيــرة مــن اإلشــعــاع الــشــمــســي إلــى 
الـــصـــوب خــــالل الــمــوســم الــصــيــفــي 
الـــحـــار بــســبــب شــفــافــيــتــهــا الــعــالــيــة. 

فـــي حــيــن أن الــطــبــيــعــة الــمــوّصــلــة 
الجديدة  الشمسية  الصوب  لجدران 
الـــنـــمـــوذجـــيـــة مــصــنــعــة مــــن مــــادة 
عـــازلـــة لـــلـــحـــرارة. ولــلــتــغــلــب على 
بدخول  يُسمح  ال  األولــى،  المشكلة 
من  إال  الدفيئة  إلــى  الشمس  ضــوء 
 (Frensel lenses ) خالل عدسات
الــمــضــغــوطــة والــمــثــبــتــة عــلــى شكل 
النباتات  فــوق  السقف  فــي  صفوف 
الـــتـــي تــنــمــو بــشــكــل خـــّطـــيِّ تــحــتــه. 
المضغوطة  العدسات  توضع  بينما 
مـــبـــاشـــرة فــــوق صـــفـــوف الــنــبــاتــات 
الــمــزروعــة. تــعــمــل تــلــك الــعــدســات 
السقف،  فــي  مثبت  إضـــاءة  كنظام 
النباتات  على  الشمس  ضــوء  وتــوزع 
من  المتبقية  الــجــدران  أمــا  فقط، 
الدفيئة فهي مغطاة بلفائف العزل 
الــــحــــراري، وبــالــتــالــي تــمــكــنــنــا من 

التغلب على المشكلة الثانية. 
 مـــــن جــــانــــبــــه، ذكــــــر الـــدكـــتـــور 

إدارة  اســتــشــاري  الخربوطلي  علي 
البلدية  بــــوزارة  الــزراعــيــة  الــبــحــوث 
على  يــعــتــمــد  الــبــحــث  أن  والــبــيــئــة 
التي  التقنيات  مــن  عــدد  اســتــخــدام 
الرابعة  الصناعية  الثورة  إلى  تستند 
وتــحــولــهــا إلـــى جـــزء ال يــتــجــزأ من 
بتطوير  وذلــك  الــزراعــي،  المجتمع 
من  فقط  ليس  الــزراعــيــة  الــصــوب 
ونظم  والــتــصــنــيــع  التصميم  حــيــث 
إلى  يتعدى  بــل  واإلضــــاءة،  التبريد 
من  لــلــزراعــة  بيئة  وابــتــكــار  تغليف 
المخلفات العضوية المحلية القابلة 
خــاصــة  مـــواصـــفـــات  ذات  لــلــتــحــلــل 
لــإلنــتــاج الـــتـــجـــاري. ومـــن الــمــتــوقــع 
الجديدة  البيئة  اســتــخــدام  يتم  أن 
بــــديــــًال عــــن الـــبـــيـــئـــات الـــمـــســـتـــوردة 

والمستخدمة حالًيا في الزراعة. 
عن  البحثية  الخطة  تنفيذ  ويتم 
التي  العمل  حــزم  مــن  عــدد  طريق 
متقاطع  و/ أو  مــتــواٍز  بشكل  تسير 

طبًقا للتداخالت بينها، حيث يأخذ 
الزراعية  البحوث  من  العمل  فريق 
عــــلــــى عــــاتــــقــــة الــــعــــمــــل األســــاســــي 
فـــي االخـــتـــبـــار الـــمـــيـــدانـــي لــلــصــوبــة 
الــمــطــورة، فــي حــيــن يــقــوم فريق 
كــلــيــة الــهــنــدســة بــالــعــمــل األســاســي 
في الحزم ذات التقنيات الهندسية 

والحسابات والتصميم.
وأشــــــــــار الــــســــيــــد حــــمــــد ســـاكـــت 
ــبــحــوث  ال إدارة  مـــديـــر  الـــشـــمـــري 
الــزراعــيــة أنـــه ألجـــل تــعــزيــز األمــن 
مشاركة  تم  فقد  المستدام  الغذائي 
كلية  مــع  الــزراعــيــة  الــبــحــوث  إدارة 
وذلك  قطر؛  جامعة  في  الهندسة 
لــتــطــويــر الــــصــــوب الــــزراعــــيــــة بــمــا 
يــتــنــاســب مـــع الـــظـــروف الــقــطــريــة 
مجال  في  التقنيات  ألحــدث  طبًقا 
الــهــنــدســة والــــزراعــــة، حــيــث تــقــوم 
ممثلة  الـــزراعـــيـــة  الــبــحــوث  إدارة 
بــــالــــطــــاقــــم الـــبـــحـــثـــي بـــالـــتـــطـــويـــر 

واالخــتــبــار مــن الــنــاحــيــة الــزراعــيــة 

لــلــتــقــنــيــات الــــتــــي تـــطـــورهـــا كــلــيــة 

البلدية  وزارة  وتــتــكــفــل  الــهــنــدســة 

والــبــيــئــة بــالــمــســاهــمــة الــعــيــنــيــة من 

الــصــوب  بــإنــشــاء  الــخــاصــة  األرض 

ومستلزمات  الــمــطــورة  الــزراعــيــة 

وبــذور  وكهرباء  مــاء  مــن  الــزراعــة 

وأســــمــــدة وكـــيـــمـــاويـــات. وتــعــتــبــر 

في  نوعية  نقلة  الــجــديــدة  الــصــوب 

والتي  المحمية  الـــزراعـــات  مــجــال 

اإلنتاج  زيــادة  يتم  أن  المتوقع  مــن 

تكاليف  تقليل  مــع  ونــوًعــا  كــًمــا  بها 

الــتــشــغــيــل مــــن طـــاقـــة واســـتـــهـــالك 

للمياه.

ــــــد الــســيــد مــســعــود جــــاراهللا  وأّك

الغذائي  األمن  إدارة  مدير  المري، 

بوزارة البلدية والبيئة، على أهمية 

في  الــفــّعــال  ودوره  الــمــشــروع  هــذا 

تحقيق  نحو  الــــوزارة  أهـــداف  دعــم 

ــغــذائــي فـــي قــطــر، وذلـــك  األمــــن ال

مستقر  إنـــتـــاج  تــحــقــيــق  خـــالل  مـــن 

لــلــمــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة عــلــى مـــدار 

السنة. كما أشاد بالتقنيات المبتكرة 

الــمــشــروع  هـــذا  عليها  يعتمد  الــتــي 

تلك  تستهدف  حيث  التبريد،  فــي 

الــالزمــة  الــطــاقــة  تقليل  الــتــقــنــيــات 

بــدوره  ســيــؤدي  مــا  وهــو  للتبريد، 

إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة 

والمساهمة في استدامتها.

الجامعـــة تطــور صـوبًا زراعية بالطاقة الشمسية 
بالتعاون مع البحوث الزراعية

الشمسية   للصوب  الميدانية  لالختبارات  مبشرة  نتائج  غــانــي:  سعود  د. 

ــــات الــمــحــمــيــة  ــــزراع ـــي مـــجـــال ال ــة ف ــي ــوع ــة ن ــل ــق ـــصـــوب الـــجـــديـــدة ن ــد الـــشـــمـــري: ال ــم ح
ـــاه  ـــي ـــم ـــل ــــــهــــــالك ل ــــف الــــتــــشــــغــــيــــل مـــــــن طــــــاقــــــة واســــــت ــــي ــــال ــــك تــــقــــلــــيــــل ت
الــغــذائــي    ـــن  األم تحقيق  نــحــو  ـــــوزارة  ال أهــــداف  يــدعــم  ــمــشــروع  ال الــمــري:  اهللا  جـــار  مــســعــود   

ــــــــدار الـــســـنـــة ـــــة عــــلــــى م ـــــي ـــــزراع ـــلـــمـــحـــاصـــيـــل ال ـــــاج مـــســـتـــقـــر ل ـــــت تـــحـــقـــيـــق إن

الشمسية  األشــعــة  تتبع  مــحــاكــاة  بــاســتــخــدام  الــتــبــريــد  حــمــل  تقليل 

الصوبة الجديدة توفر الطاقة الكهربائية واستهالك المياهحمد الشمريمسعود جار اهللا المري

وزارة  نـــفـــذت   :] ـ  الــــدوحــــة 
النظافة  بــإدارة  ممثلة  والبيئة  البلدية 
الـــعـــامـــة، حــمــلــة تــنــظــيــف لــشــاطــئ أم 
الدوحة  «مــشــروع  مــع  بالتعاون  بــاب 
بمناسبة  وذلــــك  الــبــيــئــيــة»،  لــألعــمــال 
يــوافــق  الـــذي  للنظافة  الــعــالــمــي  الــيــوم 
الــســبــت الــثــالــث مــن سبتمبر كــل عــام 

سبتمبر)،   ١٩) ــعــام  ال هـــذا  وصــــادف 
متنوعة  كميات  ورفــع  جمع  تم  حيث 

من المخلفات من الشاطئ. 
وتـــأتـــي هــــذه الــحــمــلــة ضــمــن عــدد 
 ، الـــوزارة  نفذتها  التي  الفعاليات  من 
على  بالمحافظة  اهتمامها  إطــار  في 
النظافة العامة بجميع مناطق الدولة، 

وبــخــاصــة الــشــواطــئ واســتــغــالل مثل 
هذه المناسبات العالمية لزيادة الوعي 

لدى الجمهور بأهمية النظافة. 
وكانت وزارة البلدية والبيئة ممثلة 
بإدارة النظافة العامة قد كّرمت بهذه 
النظافة  عــمــال  مــن  عــــدًدا  الــمــنــاســبــة 
تقديًرا لجهودهم اليومية في الحفاظ 

أنحاء  بمختلف  العامة  النظافة  على 
الدولة. 

والبيئة  البلدية  وزارة  أطلقت  كما 
مــســابــقــة لــلــجــمــهــور بــحــســابــهــا عــلــى 
إنستجرام حول قانون النظافة العامة، 
بـــهـــدف الـــتـــوعـــيـــة بــأهــمــيــة الــنــظــافــة 

العامة.

حملة لتنظيف شاطئ أم باب في اليوم العالمي للنظافة
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ـــــــد  أّك قــــــنــــــا:   - ــــــــدوحــــــــة  ال
ســــعــــادة الـــمـــهـــنـــدس عـــبـــداهللا 
ــــن تــركــي  ــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز ب ب
ــــــــر الـــبـــلـــديـــة  ـــيـــعـــي، وزي ـــســـب ال
الـــمـــؤســـســـات  أن  والــــبــــيــــئــــة، 
من  العديد  تــواجــه  الحكومية 
الــتــحــديــات الـــكـــبـــرى أبـــرزهـــا 
الــدولــة،  على  الجائر  الحصار 
لفيروس  العالمية  والجائحة 
وهــي  «كوفيد-١٩»،  كــورونــا 
بأن  مطالبة  نفسه  الوقت  في 
دائًما  وجاهزة  متميزة  تكون 
للعمل في ظل هذه التحديات 
ــهــا إلــى  ومــواجــهــتــهــا وتــحــويــل
فـــــــــــرص، خــــــاصــــــة فـــــــي ظـــل 
بطولة  الستضافة  االســتــعــداد 
والـــــذي   ٢٠٢٢ الـــعـــالـــم  كـــــأس 
الجهود  جميع  تضافر  يقتضي 

لهذا الحدث العالمي.
وقـــــال ســـعـــادة الــــوزيــــر في 
كــلــمــتــه بــالــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة 
األول  الــــســــنــــوي  ـــمـــنـــتـــدى  ـــل ل
ـــــــذي انــطــلــقــت  ــتــخــطــيــط ال ــل ل
أعــــمــــالــــه أمــــــس عـــبـــر تــقــنــيــة 
االتـــصـــال الــمــرئــي وبــمــشــاركــة 
جــمــيــع الــقــطــاعــات بـــالـــوزارة، 
تقتضي  الحالية  المرحلة  «إن 
التحول في إدارة األعمال التي 
بالتخطيط  وذلــــك  بــهــا  نــقــوم 
على  والمبني  للمستقبل  الجيد 
األهــداف  إلــى  للوصول  النتائج 

االستراتيجية».
المنتدى  هـــذا  أن  وأوضــــح 
نوعه  مــن  األول  يــعــد  الــســنــوي 
الفعال  الــتــواصــل  قــنــوات  لبناء 
لمناقشة  الـــوزارة  قيادات  بين 
طموحاتهم في تعزيز الفاعلية 
الــمــؤســســيــة وتــــبــــادل األفـــكـــار 
تحسين  أجــــل  ومــــن  واآلراء 
اآللـــــيـــــات الــمــتــبــعــة لـــالرتـــقـــاء 
الداخليين  المستفيدين  برضا 
ــا أنــه  والـــخـــارجـــيـــيـــن، مــضــيــًف
معالي  توجيهات  مع  انسجاًما 
الــشــيــخ خـــالـــد بـــن خــلــيــفــة بن 
عــبــدالــعــزيــز آل ثـــانـــي، رئــيــس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
بــضــرورة مــواكــبــة رؤيـــة قطر 
من  البــد  كــان   ،٢٠٣٠ الوطنية 
االستراتيجية  الخطة  تطوير 
ـــديـــة والـــبـــيـــئـــة،  ـــل ـــب ــــــــــوزارة ال ل
باشرت  الغاية  هذه  ولتحقيق 
بالخبراء  وباالستعانة  الوزارة، 

والــمــخــتــصــيــن مــــن مــخــتــلــف 
خطتها  تــطــويــر  الـــقـــطـــاعـــات، 
بالتعاون  وذلك  اإلستراتيجية 
مع أحد بيوت الخبرة العالمية 
المتخصصة في مجال صياغة 

الخطط اإلستراتيجية.
المنتدى  أن  سعادته  وأّكـــد 
لــصــانــعــي  فـــّعـــالـــة  أداة  يــمــثــل 
ــوقــوف  ــل ومـــتـــخـــذي الــــقــــرار ل
عـــلـــى الـــمـــتـــغـــيـــرات الــســريــعــة 
لــلــوزارة  والخارجية  الداخلية 
ـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات  فــــــي مـــخـــت
والبيئية  والزراعية  العمرانية 
الفجوات  وتحديد  والخدمية، 
تحقيق  تعيق  التي  والصعوبات 
الــرؤيــة والــرســالــة واألهــــداف 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، ومــــــن ثــم 
إعـــــــداد الـــخـــطـــط والـــمـــشـــاريـــع 
في  تساهم  الــتــي  والــســيــاســات 
الخطط  تنفيذ  مــســار  تــقــويــم 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــقــطــاعــات 
واإلدارات للوصول إلى الرؤية 
االستراتيجية وذلك من خالل 
لكافة  األداء  قــيــاس  مــؤشــرات 
الوزارة،  في  اإلدارية  الوحدات 
استراتيجية  مع  يتسق  ما  وهو 
قطر  لــدولــة  الوطنية  التنمية 
قطر  ورؤيــــــة   ،٢٠١٨-٢٠٢٢

الوطنية ٢٠٣٠.
األداء  في  التميز  وقــال «إن 
هو الطريق لتحقيق األهداف، 
من  البـــد  ذلـــك  يتحقق  ولــكــي 
القطري  البشري  الــكــادر  بناء 
مـــن خــــالل تــعــلــيــمــه وتــأهــيــلــه 
وتـــدريـــبـــه وصـــقـــل مـــهـــاراتـــه، 
باإلضافة إلى تقطير الوظائف 
بــالــكــفــاءات الــوطــنــيــة، وهـــذه 
مـــن األولــــويــــات الـــكـــبـــرى في 
ــــى بعض  ـــا إل الــــــــــوزارة»، الفـــتً
الــــمــــشــــاريــــع االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لها  التخطيط  تم  التي  الهامة 
التطوير  فــي  عليها  لــالعــتــمــاد 
االســــتــــراتــــيــــجــــي لـــلـــخـــدمـــات 
الشراكة  مجال  في  وخصوًصا 
بـــيـــن الـــقـــطـــاعـــيـــن الــحــكــومــي 

والخاص.

مشروعات الوزارة

واســـتـــعـــرض ســـعـــادة وزيـــر 
الـــبـــلـــديـــة والـــبـــيـــئـــة عـــــــدًدا مــن 
مـــــشـــــروعـــــات الـــــــــــــــوزارة فــي 
مـــجـــاالت شـــــؤون الــتــخــطــيــط 
الــــــعــــــمــــــرانــــــي والـــــبـــــلـــــديـــــات 

والــخــدمــات الــعــامــة والــزراعــة 

والـــــثـــــروة الــســمــكــيــة والــبــيــئــة 

والخدمات المشتركة.

وزارة  إن  ســـعـــادتـــه  وقـــــال 

الــبــلــديــة والــبــيــئــة تــعــمــل على 

تــقــديــم خــدمــاتــهــا لــلــمــواطــن 

ـــــمـــــقـــــيـــــم ولــــلــــقــــطــــاعــــيــــن  وال

الــــعــــام والــــخــــاص مــــن خـــالل 

عـــــدة مـــنـــافـــذ وفـــــي مــخــتــلــف 

عدد  يصل  حيث  الــقــطــاعــات، 

تــلــك الــخــدمــات إلـــى مــا يزيد 

مـــنـــوًهـــا  خــــدمــــة،   ٤٥٠ عـــلـــى 

ـــــضـــــرورة تـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود  ب

للعمل كمنظومة واحدة وليس 

منفصلة،  تنظيمية  كــوحــدات 

وذلك لتحسين أداء العمل في 

الخدمات المقدمة للجمهور.

تـــوظـــيـــف  أن  إلـــــــى  ــــفــــت  ول

أهــم  مــن  يعتبر  التكنولوجيا 

لتطبيق  الــمــتــقــدمــة  الــوســائــل 

وتحقيق  الـــوزارة  إستراتيجية 

وأهــدافــهــا،  ورؤيــتــهــا  رسالتها 

حــيــث تــســاهــم هــــذه الــوســيــلــة 

مـــســـاهـــمـــة فـــاعـــلـــة جـــــــًدا فــي 

تــــطــــويــــر الـــــخـــــدمـــــات ورفــــــع 

مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــة الــمــقــدمــة 

للجمهور والجهات المستفيدة 

الجميع  ــنــاول  مــت فـــي  لــتــكــون 

على مدار الساعة.

وأضــــــــــاف أنـــــــه فـــــي إطـــــار 

تحرص  بالجمهور،  اهتمامها 

الـــــــــــوزارة عـــلـــى قــــيــــاس رضـــا 

المستفيدين من خالل إطالق 

اســتــبــيــانــات رضـــا الــعــمــالء في 

مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات، كــمــا 

داخلية  استبيانات  بعمل  تقوم 

لقياس رضا الجمهور الداخلي 

«الــمــوظــفــيــن» عــن الــخــدمــات 

التي تقدمها اإلدارات المساندة 

البشرية،  الــمــوارد  إدارة  مثل 

وإدارة  المالية،  الشؤون  إدارة 

وإدارة  ـــــــة،  اإلداري الـــخـــدمـــات 

وإدارة  الـــمـــعـــلـــومـــات،  نـــظـــم 

البشري  الكادر  ألن  التدريب، 

فـــــي الـــــــــــــوزارة هـــــو الــعــنــصــر 

األساسي في عمليات التطوير 

واإلبداع واالبتكار.

إنجازات االستراتيجية

وأوضح سعادته أن من أهم 

االستراتيجية  هــذه  إنــجــازات 

مؤسسية  ثــقــافــة  زرعــــت  أنــهــا 

لـــلـــتـــخـــطـــيـــط االســـتـــراتـــيـــجـــي 

والــعــمــل الــحــكــومــي فــي سياق 

أهــــــداف وتـــوجـــهـــات إنــمــائــيــة 

مــحــددة، بــاإلضــافــة إلـــى أنها 

ســـتـــؤول إلــــى تــحــفــيــز ذهــنــيــة 

في  يــســاهــم  مــمــا  األداء  إدارة 
والفنية  البشرية  القدرات  بناء 
ــــــــــوزارة  لـــتـــحـــقـــيـــق رســـــالـــــة ال
تنفيذ  أن  مـــؤكـــًدا  ورؤيـــتـــهـــا، 
يتأتى  ال  المنشودة  الطموحات 
إال من خالل إجراءات حوكمة 
فــّعــالــة لــمــنــظــومــة اإلجـــــراءات 
المتبعة وتعزيز مبدأ الشفافية 

والمساءلة.
ـــام كــلــمــتــه أشــــاد  وفـــــي خـــت
والبيئة  البلدية  وزيـــر  ســعــادة 
بـــالـــعـــمـــل الـــــجـــــاد والـــــــــدؤوب 
لــجــمــيــع الــعــامــلــيــن بــــالــــوزارة، 
داعــــًيــــا إلــــى الــمــحــافــظــة على 
الـــعـــطـــاء الــمــتــمــيــز، والــتــطــلــع 
مشرق،  مستقبل  إلــى  بتفاؤل 
كـــمـــا شـــكـــر ســــعــــادتــــه جــمــيــع 
المشاركة  الحكومية  الجهات 
الخطة  إعــداد  في  والمتعاونة 

اإلستراتيجية.

الخطة الخمسية

المهندس  أّكـــد  جــانــبــه،  مــن 
يــوســف أحــمــد جــنــاحــي مدير 
والــــجــــودة  الــتــخــطــيــط  إدارة 
السنوي  المنتدى  عام  ومنسق 
ــــــــوزارة  ل لـــلـــتـــخـــطـــيـــط  األول 
األهــداف  أن  والبيئة،  البلدية 
هذا  عقد  وراء  مــن  الرئيسية 
الـــمـــنـــتـــدى هـــــي خـــلـــق رؤيـــــة 
مــشــتــركــة لــمــســتــقــبــل الــــــوزارة 
الخمسية  الخطة  مــدة  خــالل 
األمد  طويلة  الرؤية  ضــوء  في 
الــمــعــتــمــدة واإلســتــراتــيــجــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــــلــــدولــــة، وإتــــاحــــة 
الــفــرصــة لــكــبــار الــمــســؤولــيــن 
لـــعـــرض خــطــطــهــم مـــن أجــل 
وصــادقــة،  مفتوحة  مناقشة 
عليها  والــتــعــلــيــق  ومــراجــعــتــهــا 
ــــوزارة،  ال مصلحة  يــخــدم  بــمــا 
الصلة  ذات  القضايا  ومناقشة 

واستكشاف الحلول وتبادلها.
 وقال خالل تقديمه عرًضا 
ــا بــالــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة  مــرئــًي
لــفــعــالــيــات الــمــنــتــدى، إن هــذا 
إنشاء  أيًضا  يستهدف  المنتدى 
خط أساس لتمكين المنتديات 
التركيز  من  الالحقة  السنوية 
التحديثات  على  خــاص  بشكل 
والـــتـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى الــخــطــط 
تقديمها  تــم  الــتــي  الــتــنــفــيــذيــة 
السابقة،  التخطيط  دورة  في 
الــتــخــطــيــط  إدارة  وتـــــزويـــــد 

التنفيذية  بالخطط  والــجــودة 

مـــداوالت  ضــوء  على  المعدلة 

الــخــطــة  لتضمينها  الــمــنــتــدى 

العامة للوزارة.

ونــــــــّوه الـــمـــهـــنـــدس يــوســف 

البلدية  وزارة  برؤية  جناحي 

والبيئة وهي «االرتقاء بجودة 

قطر  رؤيــة  يحقق  بما  الحياة 

ورســالــتــهــا   ،«٢٠٣٠ الــوطــنــيــة 

وهـــــي «الـــتـــمـــيـــز فــــي تــقــديــم 

األمثل  والتخطيط  الخدمات 

لــلــمــدن مـــع الــمــحــافــظــة على 

ــبــيــئــة والـــــمـــــوارد الــطــبــيــعــيــة  ال

وتــحــقــيــق األمــــن الـــغـــذائـــي لنا 

ولألجيال القادمة».

وزارة  قـــيـــم  واســــتــــعــــرض 

ــبــيــئــة والــمــتــمــثــلــة  ــلــديــة وال ــب ال

التميز  أوًال،  المستفيد  فـــي: 

والـــــــــريـــــــــادة، والــــمــــســــؤولــــيــــة 

الــمــجــتــمــعــيــة، والـــشـــفـــافـــيـــة، 

واالنتماء المؤسسي.

بيئة مستدامة  

كــمــا تـــطـــرق إلــــى األهـــــداف 

والـــتـــطـــلـــعـــات اإلســتــراتــيــجــيــة 

طــويــلــة األجــــل لـــلـــوزارة وهــي 

مستدامة،  بيئة  على  الحفاظ 

تـــحـــقـــيـــق األمـــــــــن الـــــغـــــذائـــــي، 

صديقة  مدن  على  المحافظة 

خــضــراء  مـــرافـــق  ذات  لــلــبــيــئــة 

مستوى  رفع  وخالبة،  صحية 

ســـهـــولـــة الـــمـــعـــيـــشـــة وجــــــودة 

الــــحــــيــــاة، وتـــوفـــيـــر خـــدمـــات 

متميزة عبر قنوات متعددة.

األولـــى  الجلسة  وتضمنت   

ــــدى أمــــــــــس عـــــرض  ــــت ــــمــــن ــــل ل

واألنشطة  والمشاريع  الخطط 

ـــيـــســـيـــة لــــقــــطــــاع شـــــؤون  ـــرئ ال

حيث  الــعــمــرانــي،  الــتــخــطــيــط 

محمد  فهد  المهندس  عــرض 

ــــــــوزارة  الـــقـــحـــطـــانـــي وكــــيــــل ال

الــمــســاعــد خــطــة عــمــل قــطــاع 

الــعــمــرانــي،  التخطيط  شـــؤون 

كما قام مديرو اإلدارات التابعة 

لـــلـــقـــطـــاع وهــــــي (الــتــخــطــيــط 

العمراني - األراضي والمساحة 

- نزع الملكية - تخطيط البنية 

الــتــحــتــيــة - أمــــــالك الــــدولــــة) 

إداراتــهــم،  عمل  خطة  بعرض 

كل على حدة.

 تقطير الوظائف من أولويات وزارة البلدية والبيئة
خالل الجلسة االفتتاحية للمنتدى السنوي األول للتخطيط .. السبيعي :

ـــــق األهـــــــــــــــــداف ـــــي ـــــحـــــق ـــــت ــــــا ل ــــــن ــــــق ــــــري ــــــز والـــــــــجـــــــــاهـــــــــزيـــــــــة والــــــتــــــخــــــطــــــيــــــط ط ــــــي ــــــم ــــــت ال
ـــــا إلـــــــــــى فــــــرص ـــــه ـــــل ـــــحـــــوي ــــــات ومــــــواجــــــهــــــتــــــهــــــا وت ــــــدي ــــــح ــــــت ــــــــل ال ــــــــي ظ ضــــــــــــــــرورة الــــــعــــــمــــــل ف

وزير البلدية والبيئة أثناء إلقاء كلمته بحضور قيادات الوزارة

ــات الــحــكــومــيــة ــس ــؤس ــم ــات ال ــدي ــح ــــرز ت ــار وكـــورونـــا أب ــص ــح  ال

طموحاتهم  لمناقشة  ــوزارة  ال قيادات  بين  الفعال  التواصل  قنوات  بناء 

واالبــتــكــار واإلبــــداع  التطوير  فــي  أســاســي  عنصر  الــبــشــري  ــادر  ــك ال

المستفيدين  برضا  لالرتقاء  األفكار  وتبادل  المؤسسية  الفاعلية  تعزيز 

مهاراته وصــقــل  وتأهيله  وتعليمه  الــقــطــري  الــبــشــري  ــادر  ــك ال بــنــاء 

العالمية  الخبرة  بيوت  أحد  مع  بالتعاون  االستراتيجية  الخطة  تطوير 

التخطيط الجيد للمستقبل للوصول لألهداف االستراتيجية 

وزارة  قامت  ـ [:  الدوحة 
ــيــئــة مــمــثــلــة بـــــإدارة  ــب ــلــديــة وال ــب ال
بعض  بدعم  الميكانيكية  األعــتــدة 
من  بـــأعـــداد  والــبــلــديــات  اإلدارات 
الـــســـيـــارات واآللــــيــــات الـــجـــديـــدة، 
األعـــتـــدة  إدارة  خــطــة  إطـــــار  فـــي 
الــمــيــكــانــيــكــيــة لــتــطــويــر وتــحــديــث 
تزويد  خالل  من  الــوزارة  أسطول 
الــمــعــنــيــة  واإلدارات  ـــديـــات  ـــل ـــب ال
بـــــأحـــــدث الـــــســـــيـــــارات واآللـــــيـــــات 
لتحسين الخدمات المقدمة ورفع 
وتضمنت  بــالــوزارة.  العمل  جــودة 
الجديدة:  واآلليات  السيارات  هذه 
األشـــجـــار  ـــــري  ل صـــهـــاريـــج   (١٠)
سيارات   (١٠) جالون،   ٥٥٠٠ سعة 
مـــجـــهـــزة لـــــرش الـــمـــبـــيـــدات ســعــة 
٣٢م٣،  نشاالت   (١٠) ليتر،   ١٠٠٠

 (٣) أشخاص،  رافعة  سيارات   (٤)
بلدوزر، (١٠) شيول تحميل ٣م٣، 
(٢) رافعة شوكية ٦ طن تلسكوبية 
، (١) بوكلين. كما تم تسليم إدارة 
جديدة،  آلية  العامة (٣٠)  النظافة 
نــشــال  ســـيـــارات   (١٠) عــــدد  مــنــهــا 
و(١٠)  شــــوارع  «مــكــنــســة»  و(١٠) 
«جـــــــــرار» مــــع مــكــنــســة شـــــــوارع، 
وذلـــــك لـــدعـــم أســـطـــول الــنــظــافــة 
خدماتها  بمستوى  لالرتقاء  العامة 

المختلفة. 
سلطان  شــريــدة  السيد  وصـــّرح   
األعـــتـــدة  إدارة  مـــديـــر  الــرمــيــحــي 
الــمــيــكــانــيــكــيــة بـــــأن الــــهــــدف مــن 
الــوزارة  أسطول  وتطوير  تحديث 
هـــــو مـــــراعـــــاة أفــــضــــل الــمــعــايــيــر 
والــــمــــواصــــفــــات الــفــنــيــة لــآللــيــات 

ما  وآخــر  التخصصية،  والمعدات 
العالمية  الــشــركــات  إلــيــه  تــوصــلــت 
الــمــتــقــدمــة بــهــذا الــخــصــوص، مع 
أنظمة  تحديث  االعتبار  في  األخذ 
األمـــن والــســالمــة الــمــروريــة لهذه 
الـــســـيـــارات ومــــن ضــمــنــهــا اإلنــــارة 
الــتــحــذيــريــة، والـــحـــرص عــلــى أن 
تكون صديقة للبيئة. وقال إنه تم 
سيارات  الستئجار  مناقصة  طرح 
لمدة  ـــوزارة  ـــال ب لــلــخــدمــة  خفيفة 
هذه  تضمنت  وقــد  ســنــوات،  أربـــع 
ســـيـــارات  مــــرة  ألول  الــمــنــاقــصــة 
تتميز  حــيــث  خــفــيــفــة،  كــهــربــائــيــة 
هذه السيارات بترشيد مصروفات 
من  للبيئة  صديقة  وتعتبر  الوقود 
خالل التقليل من انبعاثات الغازات 
في الجو. وأكد حرص اإلدارة دائًما 

على تزويد أسطولها بأحدث أنواع 
الحديثة  التقنيات  ذات  الــســيــارات 
وبالشكل  العمل  متطلبات  حسب 
ــــــذي يــضــمــن تـــقـــديـــم خـــدمـــات  ال
بالذكر  جدير  للمجتمع.  متميزة 
الــمــيــكــانــيــكــيــة  األعــــتــــدة  إدارة  إن 
النظافة  إدارة  مع  بالتعاون  قامت 
لمدة  تدريبية  دورة  بعمل  العامة 
على  سائًقا   (٨٦) لتدريب  أســبــوع 
من  الحديثة  السيارات  هذه  قيادة 
خالل مدربين معتمدين من قبل 
الشركات الموردة وشرح وتدريب 
الــســائــقــيــن عـــلـــى كــيــفــيــة تــشــغــيــل 
أجهزة السيارات الحديثة المزودة 
لها،  اليومي  الفحص  وكيفية  بها 
وااللــــتــــزام بــالــقــوانــيــن الــمــروريــة 

والحد من السرعة.

تحديث أسطـــول البـــلدية بسيـارات وآليات جديدة
لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور

ـــة لـــــمـــــدة أربـــــــــع ســــنــــوات ـــف ـــي ــــــارات كـــهـــربـــائـــيـــة خـــف ــــــي ــــي: مـــنـــاقـــصـــة الســــتــــئــــجــــار س ــــح ــــي ــــرم شـــــريـــــدة ال

دعم أسطول وزارة البلدية والبيئة
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كتب - محروس رسالن:

أكــــــــــــــــــدت مــــــــــــــــــوزة عــــلــــي 
إدارة  ـــرة  مـــدي الــمــضــاحــكــة، 
الـــتـــوجـــيـــه الــــتــــربــــوي بــــــوزارة 
أنه  العالي،  والتعليم  التعليم 
سياسة  إللغاء  توّجه  يوجد  ال 
تقييم التعلم المدمج المرسلة 
إلى  اإلدارة  قبل  مــن  مــؤخــًرا 
الــــــــمــــــــدارس، مــــوضــــحــــة فــي 
 ] لـــ  خــاصــة  تصريحات 
أن السياسة تم تأجيلها وليس 
ــــهــــدف مـــعـــرفـــة  إلـــــغـــــاءهـــــا، ب
سيتلقون  الــذيــن  الطلبة  عــدد 
التعلم عن بُعد والطلبة الذين 

الُمدمج. بالتعلم  سيلتزمون 
الــمــســاريــن  كـــال  إن  وقـــالـــت 
منتصف  اخــتــبــارات  ســيــؤدي 
ـــفـــصـــل الـــــدراســـــي  ونــــهــــايــــة ال
الــفــرق  أن  إال  الــمــدرســة،  فــي 
فـــي الـــواجـــبـــات والــتــقــيــيــمــات 
سيقدم  فبينما  اإللكترونّية، 
واجبات  المدمج  المسار  طلبة 
وتطبيقات إلكترونّية وأخرى 
غير إلكترونية، سيقدم طلبة 
الواجبات  كل  بُعد  عند  التعلم 

فقط؛  إلكترونًيا  والتطبيقات 
مبينة أن األمر يتطلب إعداًدا 
خــاًصــا لــتــلــك الــتــقــيــيــمــات في 
الُمدمج  التعلم  مساري  ضــوء 

والتعلم عن بُعد. 
أكــــدت  اإلطــــــار  ذات  وفــــي 
سياسة  أن  المضاحكة  مــوزة 
تــقــيــيــم الـــطـــلـــبـــة فــــي الــتــعــلــم 
الرابع  من  للصفوف  المدمج 
ــــــحــــــادي عــــشــــر وهــــي  إلـــــــى ال
عليها  تــشــرف  الــتــي  الــصــفــوف 
الــــتــــربــــوي،  الـــتـــوجـــيـــه  إدارة 
قـــد راعـــــت ســـيـــاســـة الــتــقــيــيــم 
الــمــعــمــول بــهــا مــن قــبــل، فلم 
المخصصة  الــدرجــات  تتغير 
السنة  وألعــمــال  لــالخــتــبــارات 
الــمــدمــج،  التعلم  ســيــاســة  فــي 
كــمــا تـــم تــخــصــيــص درجــــات 
ـــمـــات  ـــي ـــقـــي ـــت لـــــلـــــواجـــــبـــــات وال
ــــيــــة مــــــن درجــــــة  ــــكــــتــــرون اإلل
أعـــمـــال الــســنــة، أمــــا بــالــنــســبــة 
فقد  األولــى  الثالثة  للصفوف 
أوصـــــت الـــســـيـــاســـة بـــالـــرجـــوع 
الــمــبــكــر  الــتــعــلــيــم  إدارة  ــــى  إل
ترتيب  حــال  ُمختصة  كجهة 

اختبارات لهذه الصفوف. 

ونـــــــّوهـــــــت بـــــــأن الـــجـــهـــات 
ـــــوزارة تــعــمــل  ـــــال الــمــخــتــصــة ب
اختبارات  جــداول  إعــداد  على 
مــنــتــصــف الـــفـــصـــل الــــدراســــي 
أن  الــمــقــّرر  مــن  والــتــي  األول 
تــجــرى بـــدايـــة مـــن الــعــشــريــن 
لصفوف  المقبل  أكــتــوبــر  مــن 
وحـــتـــى  األول  مــــــن  الــــنــــقــــل 
الـــحـــادي عـــشـــر، مـــع مـــراعـــاة 
ـــــراطـــــات  الـــمـــعـــايـــيـــر واالشـــــت
وقــالــت:  المطلوبة،  الصحية 
خــالل  التعليم  وزارة  تــراعــي 
وضـــــع جـــــــداول االخــــتــــبــــارات 
الــصــحــة  وزارة  اشــــتــــراطــــات 
الـــعـــامـــة وااللـــــتـــــزام بــحــضــور 

الـــطـــلـــبـــة  مـــــــن  فـــــقـــــط   ٪٣٠
وبناتنا  أبنائنا  لسالمة  ضمانًا 
صحتهم  عــلــى  مــنــا  وحـــرًصـــا 
مـــع تــطــبــيــق جــمــيــع الــتــدابــيــر 
السالمة  أسباب  كافة  واتخاذ 

المطلوبة.
الــتــوجــيــه  إدارة  أن  يـــذكـــر 
الــــتــــربــــوي بــــــــــوزارة الــتــعــلــيــم 
والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي أصـــــدرت 

قـــبـــل أيــــــــام ســـيـــاســـة تــقــيــيــم 
الــطــلــبــة فـــي الــتــعــلــم الــمــدمــج 
٢٠٢٠/   ٢٠٢١م  الدراسي  للعام 
الدراسية  المستويات  لجميع 
الحادي  إلى  األول  الصف  من 
اإلدارة  وزودت  عـــــشـــــر، 
المدارس بنسخة من السياسة 
ـــدة داعــــيــــة الــــمــــدارس  ـــجـــدي ال
إلــــى االطـــــالع عــلــيــهــا والــعــمــل 

بــمــا جــــاء فــيــهــا، كــمــا شـــددت 
المعلمين  عــلــى  الــتــأكــيــد  عــلــى 
ضــــــــرورة االلــــــتــــــزام بــــإعــــداد 
بحسب  والتطبيقات  الواجبات 
الــــمــــواصــــفــــات الــــــــــــواردة فــي 
في  وبما  وكيًفا،  كًما  السياسة 
والتقييمات  الــواجــبــات  ذلـــك 

.Teams في نظام
وتتضمن السياسة األهداف 

ـــــادئ الـــتـــقـــيـــيـــم لــلــتــعــلــم  ومـــــب
وأدوات  وأســـالـــيـــب  الــمــدمــج 
التقييم وآليات التقييم جزئًيا 
من  الصفوف  تقييم  وسياسة 
وســيــاســة  الــثــالــث  إلــــى  األول 
تــقــيــيــم الــصــفــوف مـــن الــرابــع 
وتوصيف  عــشــر  الــحــادي  إلــى 

أدوات تقييم الطلبة.
ــــهــــدف ســـيـــاســـة تــقــيــيــم  وت
التعلم  تطبيق  خـــالل  الــطــلــبــة 
المدارس  تمكين  إلى  المدمج 
مـــــن اســـــتـــــخـــــدام مـــجـــمـــوعـــة 
التقييم  أدوات  مـــن  واســـعـــة 
ــتــنــاســب الــتــعــلــم  الــمــصــمــمــة ل
الــــمــــدمــــج لــتــحــقــيــق أهــــــداف 
تــقــيــيــم مـــحـــددة، كــمــا تــهــدف 
ـــمـــيـــن مــن  ـــمـــعـــل لـــتـــمـــكـــيـــن ال
اكــــتــــشــــاف الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
تعلمهم،  في  الطلبة  يواجهها 
باإلضافة إلى إتاحتها الفرصة 
للطلبة لتلقي إرشادات فردية 
مسيرتهم  خالل  فّعال  ودعم 
الــدراســّيــة، فضًال عــن دورهــا 
الطلبة  أداء  تطور  متابعة  في 
المهارات  من  تمكنهم  ومدى 

والمعارف.

وقــضــت الــســيــاســة بـــأن يتم 
إجراء ثالثة اختبارات للصفوف 
منها  واحد  لكل  األولــى  الثالثة 
 ٣٠ وتــخــصــيــص  درجــــــة،   ١٥
درجة للتقييم الرابع والنهائي، 
ألعمال  درجة   ٢٥ وتخصيص 
تــشــمــل  أن  عـــلـــى  الـــفـــصـــلـــيـــن، 
أعـــمـــال الــفــصــل «الــتــقــيــيــمــات 
القصيرة/    الواجبات/    المشروع/    
موصية  الصفية»،  المشاركة 
القصيرة  التقييمات  بــإجــراء 
بُعد  عن  التعلم  مسار  لطالب 

إلكترونًيا.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــلــصــفــوف 
مــن الــرابــع إلــى الــحــادي عشر 
 ٣٠ ــــســــيــــاســــة  ال فـــخـــصـــصـــت 
درجـــــة الخـــتـــبـــاري مــنــتــصــف 
و٢٠  والثاني،  األول  الفصلين 
الفصل  نهاية  الختبار  درجــة 
درجات  و١٠  األول،  الدراسي 
ألعمال الفصلين، و٤٠ درجة 
الختبار نهاية الفصل الدراسي 
الثاني، مع الوضع في االعتبار 
ضــــــرورة إجــــــراء الــتــقــيــيــمــات 
القصيرة لطالب مسار التعلم 

عن بُعد إلكترونًيا.

ال توجـه إللغــاء سـياسـة تقــييم التعـلم الُمـدمـج
أكدت تأجيلها لمعرفة توزيع الطلبة على المسارين.. موزة المضاحكة لـ                    :

األول الدراسي  الفصل  ُمنتصف  اختبارات  جــداول  إلعــداد  جــارٍ  العمل 

ـــة ـــن ـــس ــــــال ال ــــــم ــــــن درجــــــــــة أع ــــات اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة م ــــم ــــي ــــي ــــق ــــت ـــــواجـــــبـــــات وال ـــــل تـــخـــصـــيـــص درجــــــــــــات ل

فقط إلكترونيًا  والتطبيقات  الواجبات  كل  بُعد  عن  التعلم  طلبة  سيقدم 

المدرسة في  الفصل  ونهاية  منتصف  اختبارات  سيؤدي  المسارين  الُمدمج كال  المسار  لطلبة  إلكترونية  وغير  إلكترونية  وتطبيقات  واجبات 

موزة المضاحكة

الطلبة في المرحلة االبتدائية يؤدون االختبارات .. أرشيفية

٦٥٪ مـن أولـياء األمـور اخـتاروا التعـلم عـن بُعـد
حتى نهاية دوام أمس األحد.. مديرون لـ                   :

الغد دوام  نهاية  حتى  االختيارات  وحصر  النماذج  تلقي  استمرار 

ــة بــالــُمــعــلــم ــاص ــة خ ــن ــة آم ــاف ــس ــب واآلخـــــر وم ــال ــط ــيــن ال ــر ب ــمــت ــصــف ال ــر ون مــت

ــعــد بُ عـــن  لــلــتــعــلــم  ـــارًا  ـــي اخـــت األمـــــر  ولــــي  رد  عــــدم  اعــتــبــار   

ـــمـــدارس ال ــى  ــل ع ـــرد  ـــال ب ــوا  ــل ــاع ــف ت األمـــــور  أولـــيـــاء  مـــن   ٪٥٠

للمدرسة الحضور  أو  واتساب  أو  اإليميل  عبر  النموذج..  لتسليم  طرق   ٣

مــن  عــــــدٌد  أكـــــد   :]  - الـــــدوحـــــة 
مــديــري الـــمـــدارس الــحــكــومــيــة لـــ[ 
استقبال  فــي  أمـــس  بـــدأت  الـــمـــدارس  أن 
نموذج تخيير ولي األمر بين نظام التعلم 
ــعــد حتى  الــمــدمــج ونـــظـــام الــتــعــلــم عـــن بُ
عبر  وذلــك  األول  الدراسي  الفصل  نهاية 
الرسائل النصية sms والبريد اإللكتروني 
إلــى  يـــدويًـــا  تسليمه  عــبــر  أو  والـــواتـــســـاب 
المدارس، وذلك في ضوء التزام المدارس 
بتنفيذ تعليمات وزارة التعليم التي قضت 
بتخيير أولياء األمور بين النظامين بعد 
رصـــد حـــاالت إصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 

«كوفيد- ١٩» في المدارس.
وبّين هؤالء أن ٥٠٪ من أولياء األمور 
خالل  مــن  الــمــدارس  على  بــالــرد  تفاعلوا 
دوام  نهاية  حتى  وذلك  السابقة  الوسائل 
 ٪٦٥ حوالي  أن  إلى  الفتين  األحــد،  أمس 
مــمــن ردوا مــن أولـــيـــاء األمــــور اخــتــاروا 
اختاروا  منهم   ٪٣٥ وأن  بُعد  عن  التعلم 

التعلم المدمج.
في  مستمرة  الــمــدارس  أن  وأوضــحــوا 
وحصر  األمــور  أولياء  من  النماذج  تلقي 
اخــتــيــاراتــهــم حــتــى غـــد الـــثـــالثـــاء وذلـــك 
بالوزارة،  الُمختصة  الجهات  إلى  لرفعها 
مع  ستعتبر  ـــمـــدارس  ال أن  إلـــى  الفــتــيــن 
نهاية اليومين المقبلين من لم يرد من 
بُعد،  عــن  للتعلم  مــخــتــاًرا  األمـــور  أولــيــاء 
الشكل  بــهــذا  أبــنــائــه  تصنيف  سيتم  وأنـــه 
أن  مضيفين  تناوبًيا،  يداوموا  لم  طالما 
أولياء  لجميع  النموذج  أرسلت  المدارس 
االنتهاء  على  األمور  أولياء  وحثت  األمور 
األربعاء  يومي  خــالل  وذلــك  سريًعا  منه 
حصر  إلى  الفتين  الماضيين،  والخميس 
رغبات أولياء األمور ورفع أسماء الطلبة 
والراغبين  بُعد  عن  التعلم  في  الراغبين 
في التعلم المدمج إلى الجهات المختصة 
بالوزارة فور االنتهاء من عملية الحصر. 
ـــــي األمــــر  ـــإمـــكـــان ول ونـــــوهـــــوا بــــأنــــه ب

مـــلء الــنــمــوذج والــتــوقــيــع عليه وإرســالــه 
عبر  أو  المدرسة  إيميل  على  إلكترونًيا 
حــســاب مــخــصــص لــتــلــقــي الـــنـــمـــاذج من 
أولــيــاء األمـــور على الــواتــســاب تــم تزويد 
أولياء األمور به، أو عبر زيارة المدرسة 
مؤكدين  ورقًيا،  المدرسة  إلى  وتسليمه 
أنـــه بــنــاًء عــلــى اخــتــيــارات أولـــيـــاء األمـــور 
سيداومون  الــذيــن  الطلبة  تحديد  سيتم 
االحتياجات  وتحديد  بالمدرسة  تناوبًيا 
الخاصة  اللوجستية  والتجهيزات  الالزمة 

بهم.
هو  اآلن  االخــتــيــار  أن  الـــــوزارة  وتــؤكــد 
اختيار نهائي لولي األمر فسيلزم به حتى 
كثيًرا  سيقدم  حيث  األول،  الفصل  نهاية 
إلدارة  توفيرها  يتم  التي  التسهيالت  من 
الــمــدرســة بــالــتــعــاون مــع أجــهــزة الــدولــة 
الصحة  وزارة  أو  مـــواصـــالت  مــن  ســـواء 
األقصى  العدد  الـــوزارة  وحــددت  العامة. 
الــــذي يــســمــح بـــه فـــي الــشــعــبــة الــدراســيــة 

مسافة  تــرك  مع  طالبًا   ١٥ وهــو  الــواحــدة 
وآخر  طالب  كل  بين  المتر  ونصف  متر 
الخاصة  اآلمــنــة  المسافة  إلــى  بــاإلضــافــة 
شرح  من خاللها  يستطيع  والتي  بالمعلم 
الدروس. يذكر أن وزارة التعليم والتعليم 
الطالب  لتعلم  مــســاريــن  حـــددت  الــعــالــي 
حتى اختبارات منتصف الفصل الدراسي 
أولــيــاء  لــدعــوة  الــمــدارس  موجهة  األول، 
أمـــور الــطــالب الخــتــيــار أحـــد الــمــســاريــن 

(التعلم المدمج، التعلم عن بُعد).
التعليم  وزارة  مــن  إيــمــانـًـا  هــذا  ويــأتــي 
بأهمية مشاركة أولياء األمور في العملية 
إكساب  واســتــمــرار  ألبــنــائــهــم،  التعليمية 
المطلوبة  والــمــهــارات  المعارف  الــطــالب 
الظروف  ظــل  فــي  الــدراســيــة  لمرحلتهم 
تداعيات  من  بهم  المحيطة  االستثنائية 
جائحة كورونا (كوفيد-١٩) ولضمان حق 
في  التعليم  فــي  فئاتهم  بجميع  الطلبة 

جميع األوقات.

وأوضحت الوزارة أن المسار األول هو 
إلى  الحضور  خــالل  من  المدمج؛  التعلم 
الحضور  جــدول  وفــق  المدرسي  المبنى 
الــمــحــدد مــن الــمــدرســة بــواقــع زيــــارة أو 
تواجد  نسبة  يحقق  بما  أسبوعًيا  زيارتين 
الــطــالب  عــــدد  مـــن   ٪٣٠ عــلــى  تـــزيـــد  ال 
اإلجــمــالــي فــي الــمــدرســة (كــمــا جـــاء في 
التعميم رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠) أما المسار 
دون  بُعد  عن  الكامل  التعلم  فهو  الثاني 

الحضور إلى المبنى المدرسي.
ودعـــت الــــوزارة الــمــدارس إلــى إرســال 
نموذج التعهد إلى أولياء األمور في جميع 
نصية  رسائل  عبر  بالمدرسة  المستويات 
أو من خالل البريد اإللكتروني ومن ثم 
حصر قوائم الطلبة في كل مسار وتزويد 
يتم  أن  على  بها،  المدارس  شــؤون  إدارة 
تنفيذ ذلك ابتداًء من يوم األحد الموافق 
تشجيع  ضــرورة  مع  الحالي  سبتمبر   ٢٠
وما  التعلم  بعملية  االلــتــزام  على  الطلبة 

وواجبات  وتقييمات  أنشطة  من  يتبعها 
ومــتــابــعــة رصـــد الــحــضــور والــغــيــاب لهم 
الهدف  تحقيق  يضمن  ما  يومي،  بشكل 

العام األكاديمي ألبنائنا الطلبة.
وأرســلــت الـــــوزارة نــمــوذج اخــتــيــار نــوع 
ــيــار الــمــســار  الــتــعــلــم عــلــى أن يــكــون اخــت
ملزًما إلى تاريخ اختبار الفصل الدراسي 
كما   ،٢٠٢٠/    ٢٠٢١ األكاديمي  للعام  األول 
أكــــدت أن اخـــتـــبـــارات مــنــتــصــف الــفــصــل 
ستعقد  الدراسي  الفصل  ونهاية  الدراسي 
في المبنى المدرسي لجميع الطلبة دون 
الحضور  احــتــســاب  وســيــتــم  اســتــثــنــاء،  أي 

والغياب للطالب في كل من المسارين.
ودعت الوزارة أولياء أمور الطالب إلى 
ضــــرورة الــتــعــاون مــع الــمــدرســة إلنــجــاح 
تعليمية  بــيــئــة  وتــوفــيــر  أبــنــائــهــم  تــعــلــم 
مـــالئـــمـــة لــتــعــلــمــهــم وتــشــجــيــعــهــم عــلــى 
االلتزام بحضور الدروس وأداء الواجبات 

اليومّية والتقييمات األسبوعّية.

مسافات آمنة بين الطلبة داخل الصف
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محـالت بيـع لـوازم التخـييم تسـتعّد للمـوسـم الشــتوي
وّفرت جميع احتياجات المخيمين واألسعار في المتناول

أسبوَعين خالل  والتسليم  الزبائن  طلبات  استقبلت  الخيام  مصانع 

ـــــا ـــــيً ـــــحـــــل ـــــــــــــواء م ـــــــــــــش ـــــــــــــدات ال ـــــــــــــع ــــــــجــــــــلــــــــســــــــات والـــــــــــمـــــــــــفـــــــــــارش وم صــــــــنــــــــاعــــــــة ال

كبيرة بَكميات  مــتــوفــرة  التخييم  ـــوازم  ل لتصنيع  ــة  ــي األول ــواّد  ــم ال

تصوير تصوير - - شاجي شاجي  الشّوايات متوفرة بأسعار في المتناول ورش تصنيع الخيام تستقبل طلبات المخيمين 

كتب - حسين أبوندا:

الرحالت  لـــوازم  بيع  مــحــالُت  تجّهزت 
لــمــوســم الــتــخــيــيــم الــشــتــوي بــتــوفــيــر كافة 
الُمستلزمات التي يحتاج إليها المخيمون، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا الـــشـــوايـــات والــجــلــســات 
العربية والمقاعد والمفارش واألرضيات، 
من  وغيرها  اإلنــارة،  كّشافات  عن  فضًال 

انتعاًشا  مبيعاتها  تشهد  التي  المستلزمات 
كبيًرا في هذه الفترة من العام.

ــُع الــمــتــخــصــصــة في  وشـــهـــدت الــمــصــان
صــنــاعــة الــخــيــام نــســبــة طــلــب عــالــيــة من 
لتفصيل  عليها  أقــبــلــوا  الــذيــن  الــُمــواطــنــيــن 
تتراوح  تجهيز  فترَة  تحتاج  التي  الخيام 
اعتمدت  كما  أسبوَعين،  إلــى  أســبــوع  مــن 
الــشــركــاُت والــمــحــالُت الــمــتــخــصــصــُة في 

بــيــع لــــــوازم الــــرحــــالت عــلــى الــصــنــاعــات 
المحلية للكثير من ُمستلزمات التخييم، 
بعض  مــن  أخـــرى  مستلزمات  واســتــيــراد 
وتركيا،  وتايالند،  الصين،  أهمها  الــدول، 

وباكستان والكويت، وُعمان.
في  المبيعات  موظفي  مــن  عــدٌد  وأّكـــد 
بمستلزمات  الخاصة  والمحالت  المصانع 
التخييم أّنهم تلقوا طلبات تفصيل الخيام 

الشهر،  قرابة  منذ  التخييم  ومستلزمات 
الفتين إلى أن المواّد األولية لتصنيع لوازم 
فضًال  كبيرة  بَكميات  متوفرة  التخييم 
عـــن الــمــســتــلــزمــات األخـــــرى مـــن مقاعد 
ومــفــارش ومــعــدات شــــواء، وغــيــرهــا من 
استعداًدا  مؤخًرا  استيرادها  تّم  التي  السلع 

للموسم.
وأشاروا إلى أّن أسعار المستلزمات هذه 

السنة لم تشهد أيَّ زيادة، مقارنة باألعوام 
الماضية، حيث تباع المقاعد بسعر يتراوح 
من ٧٠ إلى ٢٠٠ ريال على حسب الجودة، 
أما الشوايات ذات التصميم األمريكي التي 
تعمل بالغاز فتباع بسعر يتراوح من ٤٠٠ 
حسب  على  ريــال   ٢٠٠٠ إلــى  وتصل  ريــال 
الــحــجــم وبــلــد الــمــنــشــأ وبــالــنــســبــة ألفـــران 
المندي فتباع بسعر يتراوح من ٢٠٠ ريال 

إلــى ١٥٠٠ ريــــال، وكــشــافــات اإلنــــارة من 
٤٠ رياًال وتصل إلى ٢٠٠ ريال، أما خيام 
التفصيل العادية من دون إضافات فتبدأ 
مــن ١٦٠٠ ريـــال وتــصــل ٨٠٠٠  أســعــارهــا 
ريــــال، والــطــلــبــيــات الــخــاصــة مــن واجــهــة 
من  وغيرها  و»مــشــب»  للخيمة  شفافة 
اإلضـــافـــات فــتــبــاع بــأســعــار أخــــرى، ويــتــّم 

تحديدها على حسب كل إضافة.

تركـيا والصـين مصـدر رئيسـي للـوازم التخـييم

الخـيام المحـلية أعـلى جــودة مـن المســتوردة

لوازم  معظم  يبيع  لديهم  المحل  أّن  إلى  محمد  ربحي  أشــار 
استيرادها  تّم  التي  والمقاعد  والجلسات  الشوايات  من  التخييم 
إلى  بــاإلضــافــة  وتــركــيــا،  الصين  وأهــّمــهــا  مختلفة،  بــلــدان  مــن 
ُعــمــان والــكــويــت، ونــســبــة اإلقـــبـــال عــلــى الـــشـــراء مــرتــفــعــة ليس 
من  بل  التخييم  لموسم  يجهزون  الذين  الُمواطنين  من  فقط 
اإلجــازة  في  البحرية  المناطق  يـــزورون  الذين  «الكشاتة»  فئة 
األسبوعية، الفتًا إلى أن األسعار لم تختلف عن األعوام الماضية، 
وجميعها تباع بنفس القيمة، كما أن المحل وّفر أيًضا عدًدا من 
اللوازم ذات الجودة العالية التي تباع بسعر مرتفع قليًال، ولكنها 
مصنوعة من مواّد تتحمل جميع عوامل الطقس، وعليها ضمان 
يصل إلى ١٠ سنوات. وأوضح أّن أسعار الشوايات ذات التصميم 
األمــريــكــي تــبــدأ مــن ٢٠٠ ريـــال وتــصــل إلــى ٢٠٠٠ ريـــال، وهــذا 
النوع من الشويات يُفضل شراءه أصحاُب المخيمات، وآخرون 
أنــواع  تــوجــد  كما  الــمــنــزل،  داخـــل  األطعمة  إلعـــداد  يستخدمونه 
سعرها  يتراوح  التي  العالية  الجودة  ذات  المقاعد  من  مختلفة 
من ١٢٠ رياًال، وتصل إلى ٢٠٠ ريال، وأيًضا كشافات اإلنارة التي 
أيًضا  النوعيات  وهذه  المخيمات،  إلنارة  المخيمون  يستخدمها 

تُباع بأسعار مناسبة تتراوح من ٤٠ رياًال وتصل إلى ٢٠٠ ريال.

أّكد عبدالرحمن عبدالملك موظف 
في مصنع للخيام أّن المصنع حرص 
على تطوير هذه الصناعة داخل قطر 
والوصول بها إلى ُمستوى متقّدم حتى 
أصبحت أعلى جودة من المستوردة، 
األقمشة  أنـــواع  أفــضــل  نستخدم  ألنــنــا 
والـــخـــيـــوط فـــي صــنــاعــتــهــا ، مــعــتــبــًرا 
الخيام  شـــراء  عــلــى  اإلقــبــال  نسبة  أن 
ارتفعت منذ قرابة شهر، حيث توافد 
الكثيُر من المواطنين لتقديم طلبيات 
صناعتها التي تحتاج مدة تتراوح من 

أسبوع إلى أسبوَعين.
ولفت إلى أن أسعار الخيام المحلية 
تبدأ من ٧٠٠ ريال لألحجام الصغيرة، 
 ٤ مثل  الكبيرة  لألحجام  بالنسبة  أما 
في ٦ فتبدأ أسعارها من ١٦٠٠ ريال 
زادت  كلما  وتــزيــد  الــعــاديــة،  لــألنــواع 
ريــــال،   ٨٠٠٠ إلــــى  وتــصــل  الــمــســاحــة 
إضافات  المشتري  طلب   حــال  وفــي 
وزيادة  الشفاف  والواجه  المشب  مثل 
مساحة الخيمة، فتزيد أسعاُرها على 
حسب نوع الطلب واإلضافات ألسعار 

ُمرتفعة.

جزء من مستلزمات التخييم صناعة وطنية 
ـــــــد صــــابــــر عـــــبـــــداهللا مــــديــــر مــحــل  أّك
معظم  أن  الــتــخــيــيــم  مــســتــلــزمــات  لــبــيــع 
الــُمــســتــلــزمــات مــتــوفــرة مـــن الــحــقــائــب 
ــالــكــشــتــات الـــتـــي يـــضـــع فــيــهــا  الـــخـــاصـــة ب
وهــذه  والــقــهــوة،  الــشــاي  عــّدة  المخيمون 
الــنــوعــيــة يــتــم اســـتـــيـــرادهـــا مـــن الــكــويــت 
بــجــودة  وتتمتع  تــركــيــا،  وأيــًضــا  وُعــمــان 
ُمعظم  أن  كــمــا  مــنــاســب،  وســعــر  عــالــيــة 
الــمــســتــلــزمــات األخــــــرى مـــن الــكــراســي 
العربية  والجلسات  األرضية  والمفارش 

هـــي األخـــــرى تــعــتــبــر مـــن الــبــضــائــع الــتــي 
يفضل الــكــثــيــُر مــن الــمــواطــنــيــن شــراءهــا 
ونقوم  متوفرة،  وجميعها  الموسم،  في 

بصناعتها في الورشة المرفقة بالمحل.
وعــن األســعــار أوضــح أنها لــم تختلْف 
المحل  أن  رغــم  الماضية،  السنوات  عــن 
ــبــدل بــضــائــع الــكــشــتــات الــمــســتــوردة  اســت
بــبــضــائــع مــحــلــيــة، ومــعــظــم الــنــوعــيــات 
المصنوعة محلًيا نبيعها بأسعار أقلَّ من 

المستورد.

ثالجات لحفظ الثلج بمواصفات خاصة

ال نقص في لوازم التخييم  
أّكــــــد عـــمـــاد عــــبــــداهللا بـــائـــع فــــي أحـــــد مـــحـــالت بــيــع 

متوفرة  المستلزمات  جميع  أّن  التخييم  مستلزمات 

وإدارة المحل استوردت من عدة بلدان أبرزها الصين 

سيما  ال  المخيمين،  احتياجات  كافة  لتوفير  وتركيا 

الشهيرة  المحالت  من  يعّد  فيه  يعمل  الذي  المحل  أن 

من  الكثير  أن  إلى  الفتًا  التخييم،  لــوازم  ببيع  الخاصة 

محلية  صناعة  هي  المحل  في  بيعها  يتم  التي  الــمــواد 

مثل الشوايات وأفران المندي وحقائب الكشتات.

ــــســــوق الـــمـــحـــلـــي فــــي قـــطـــر يــزخــر  وأوضــــــــح أن ال

فــيــهــا،  نــقــص  أي  يــشــهــد  وال  الــتــخــيــيــم  بــمــســتــلــزمــات 

والمحل لديهم قادر على سد جزء كبير من احتياجات 

الــُمــخــيــمــيــن مـــن الـــمـــواد الــمــخــتــلــفــة مــثــل الــكــشــافــات 

العربية  والجلسات  والمقاعد  الشمسية  الطاقة  وألــواح 

والخزانات وغيرها من المواد.

وأّكد أّن المحل يعرض ثالجات تستطيع المحافظة 

مواّد  من  صناعتها  تم  حيث  أليــام،  الثلج  تماسك  على 

والمشروبات  األطعمة  وتحفظ  الــحــرارة  تسرب  تمنع 

باردة وتُباع بأسعار مرتفعة مقارنة بالنوعيات العادية، 

حيث يتراوح سعرها بين ٦٠٠ و١٥٠٠ ريال.
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فنون وثقافة

القارئ ينجذب للموضوعات المرتبطة بثقافته
: تستعد إلصدار عملها األدبي الجديد .. شمة شاهین الكواري لـ 

ــــة إلــــيــــهــــا ــــاج ــــح ــــال ــــــوري ب ــــــع ــــــــال ش ــــهــــجــــة الــــمــــحــــلــــيــــة ح ــــل ــــــن ال ــــــع قــــلــــيــــل م ــــــب بــــالــــفــــصــــحــــى م ــــــت ٔاك

عـــشـــرة   ــــة  ــــادي ــــح ال فـــــي  كـــنـــت  أن  مـــنـــذ  ـــــروائـــــيـــــة  ال الـــكـــتـــابـــة  ٔاســـــلـــــوب  أســـــرنـــــي 
ــــب ــــات ــــك ـــــــــــــي تــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى خــــــبــــــرة ومـــــلـــــكـــــة ال جـــــــــــودة الـــــعـــــمـــــل األدب

استضاف   :] الدوحة- 
للمؤلفين  الــقــطــري  الــمــلــتــقــى 
ضـــمـــن مــــــبــــــادرة «كـــلـــمـــات» 
األسبوعية، كال من اإلعالميين 
أحمد  وعــدنــان  جبيلو  محمد 
علي مــن فــرنــســا، واإلعــالمــيــة 
والـــكـــاتـــب  إســــحــــاق  آل  مــــــوزة 
من  البوعينين  خــالــد  الــدكــتــور 
قطر في جلسة بعنوان «قطر 
وفرنسا في رحلة كلمات»، تم 
الملتقى  قــنــاة  عــبــر  الــلــقــاء  بــث 
عـــلـــى يــــوتــــيــــوب. وفـــــي بـــدايـــة 
الصحفي  الكاتب  قــال  الجلسة 
حط  إنه  العلي  عدنان  السوري 
جولة  بعد  فرنسا  فــي  الــرحــال 
فــي عـــدة بــلــدان عــربــيــة نــظــًرا 
في  المستقرة  غــيــر  لــألوضــاع 
بالده سوريا، مؤكًدا أن فرنسا 
أنه  رغم  والثقافة  الجمال  بلد 
لم يختر االستقرار فيها طوًعا 
بل كان مضطًرا، مؤكًدا أن جل 
المحنة  حــول  تتمحور  كتاباته 

الــــتــــي تــعــيــشــهــا بــــــــالده، وعـــن 
بلدان  مختلف  في  المشردين 
الـــعـــالـــم. فــيــمــا أكــــد اإلعـــالمـــي 
مغربية  أصـــول  مــن  الفرنسي 
الـــكـــتـــابـــة  أن  جـــبـــيـــلـــو  مـــحـــمـــد 
الــصــحــفــيــة بــالــنــســبــة لــه هــوايــة 
أن  موضًحا  احــتــراًفــا،  وليست 
االغتراب غّير رؤيته الشمولية 
أخالقه  على  تــؤثــر  لــم  ولكنها 
أن  سيما  ال  عليها  تــرّبــى  الــتــي 

ثقافة البلدان الغربية مختلفة 
مبينًا  الــعــربــيــة.  الـــبـــلـــدان  عـــن 
أنـــه رغـــم إعــجــابــه بــالــحــضــارة 
والثقافة الفرنسية إال أنه لديه 
حنين مستمر لموطنه األصلي. 
خالد  الدكتور  قــال  جانبه  مــن 
الحديث  التاريخ  إن  البوعينين 
أكدت  العربي  الربيع  وثـــورات 
التاريخية  األحداث  من  الكثير 
الــتــي كـــان يــقــرأهــا فــي الكتب 

ولـــــــم يــــكــــن يــــصــــدق ســـهـــولـــة 
بــــروز قـــوى عــظــمــى بــســرعــة، 
وســـقـــوط أخـــــرى، لــكــنــه شهد 
ـــا تــاريــخــيــة فــي الــتــاريــخ  أحـــداثً
التاريخ  يفهم  جعلته  المعاصر 
الهام  مصادر  وكانت  القديم، 
موضًحا  الــكــتــاب،  مــن  للعديد 
أن عمله في مجاالت مختلفة 
أوسع  رؤيته  جعلت  ومتباعدة 
وأشـــمـــل، وجــعــلــه قــــــادًرا على 

فــهــم عــقــل الــــقــــارئ وتــقــديــم 
ـــمـــادة بــالــســهــولــة والــســالســة  ال
أشـــارت  فيما  ينتظرها.  الــتــي 
إســحــاق  آل  مــــوزة  اإلعـــالمـــيـــة 
فــي  اإلبــــــــــداع  لـــمـــســـة  أن  إلــــــى 
بصورة  يــوم  كــل  تتأنق  الكتابة 
مـــخـــتـــلـــفـــة طــــبــــًقــــا لـــإلضـــافـــة 
الـــفـــكـــريـــة والـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي 
يومي،  بشكل  الكاتب  يقدمها 
كل  فـــي  تستمتع  أنــهــا  مـــؤكـــدة 
موضوع،  كل  مع  بالكتابة  مرة 
صوتها  لتوصل  جديدة  وفكرة 
المختلفة  لــلــفــئــات  ورســائــلــهــا 
أنها  إلــى  الفتة  المجتمع،  مــن 
وجـــــــدت الــــفــــضــــاء الـــمـــنـــاســـب 
لــلــتــعــبــيــر عــــن كــــل مــــا يــجــول 
بــخــاطــرهــا وإيــــصــــال صــوتــهــا 
من  الفئات  مختلف  وأصـــوات 
زاوية  األسبوعي  العمود  خالل 
بالقضايا  الــمــرتــبــط  إبـــداعـــات 
الــيــومــيــة الـــتـــي تــمــس الـــشـــارع 

القطري والقضايا الدولية.

مقارنة واقع الحريات بين البلدان العربية وفرنسا
ضمن جلسات «ملتقى المؤلفين» األسبوعية

الدوحة- هيثم األشقر:

تقديم  قطر»  األطــفــال  «متحف  يــواصــل 

منصته  عبر  لألطفال  التحفيزية  فعالياته 

الــرقــمــيــة عــلــى «انـــســـتـــجـــرام» تــحــت وســم 

# مـــن_ عــائــلــتــنــا_ لــعــائــلــتــكــم، حــيــث ينظم 

ورشات  عدة  الجاري  الشهر  خالل  المتحف 

لــلــبــالــغــيــن واألطـــفـــال الســتــكــشــاف أســالــيــب 

الطبخ والخبز المختلفة مًعا، والتي يقدمها 

دامـــيـــان لــيــرو، الــشــيــف الــتــنــفــيــذي لمطعم 

جهة  من  اإلســالمــي.  الفن  متحف  في  إدام 

أخــــرى تــتــواصــل بــالــمــتــحــف نــســخــة جــديــدة 

اللعب»،  خــالل  مــن  «التعلم  فعاليات  مــن 

خاللها  مــن  لألطفال  المتحف  يتيح  والــتــي 

وصقل  الطفل  قدرات  تنمية  وسائل  أحدث 

مــواهــبــه لــمــســاعــدة األطـــفـــال واألســـــر على 

للتطور  العنان  وإطـــالق  واالزدهــــار  النجاح 

عبر  األطــفــال»  «متحف  وينشر  واإلبـــــداع. 

المنزل  من  للعب  يومية  دعــوة  االنستغرام 
بيت،  كــل  فــي  المتواجدة  الــمــواد  باستخدام 
بـــهـــدف تــشــجــيــع األطـــفـــال لــجــعــل األنــشــطــة 
وأن  اليومي  روتينهم  مــن  جـــزًءا  اإلبــداعــيــة 
قطر»  «متاحف  مجتمع  مــن  جـــزًءا  يكونوا 
خلف  من  األطــفــال  ويــرافــق  اإلنترنت.  عبر 
لالستماع  الــخــبــراء  مــن  مجموعة  الــشــاشــة 
وتنظيم  واالقتراحات  الدعم  وتقديم  لهم 
تبادل األفكار بينهم وبين العائالت األخرى. 
قيد  حــالــًيــا  وهــو  األطــفــال،  متحف  ويسعى 
قطر،  متاحف  قبل  مــن  والتطوير  اإلنــشــاء 
بإتاحة  وعائالتهم  أطفالنا  حياة  إثــراء  إلــى 
اللعب  بممارسة  لهم  تسمح  حــرة  مساحة 
كأداة للتعلم وفهم العالم من خالل اكتشاف 
متنوعة  مجموعة  المتاحف  وتوفر  الـــذات. 
من التجارب المتاحة والمحفزة والتفاعلية 
فرًصا  الطلق،  الــهــواء  في  أو  الداخلية  ســواء 

للعائالت للعب والتعلم مًعا.

الــتــراث  إدارة  تــقــيــم   :]  - الـــدوحـــة 
جلسة  والــريــاضــة  الثقافة  بــــوزارة  والــهــويــة 
ثــقــافــيــة غـــــًدا فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الــعــاشــرة 
صــبــاًحــا، فــي قــاعــة بــيــت الــحــكــمــة الــواقــعــة 
فيها  وتحاضر  الــوزارة،  بمقر  الثاني  بالدور 
المصممة القطرية إلهام األنصاري، وسوف 
تـــتـــحـــدث خـــــالل الـــمـــحـــاضـــرة عــــن األزيــــــاء 
وسبل  تطويرها،  وكيفية  القطرية  الشعبية 
العالمية  الــتــصــامــيــم  فـــي  مــنــهــا  االســـتـــفـــادة 
من  مجموعة  مــع  الــمــدربــة  تصممها  الــتــي 
المصممات القطريات، فيما سيدير الجلسة 

صالح غريب. وستقوم خالل الجلسة بعرض 
نماذج من تصاميمها وكيفية تطوير األزياء 
والهوية  التراث  إدارة  ستقوم  كما  الشعبية. 
فيها  تتناول  شهر  كل  ثقافية  جلسات  بعقد 
مفردات التراث والهوية القطرية. يشار إلى 
مجموعة  صاحبة  األنصاري،  المصممة  أن 
العديد  على  حصلت  الراقية،  لألزياء  إلهام 
مــن الــجــوائــز خــالل مشاركتها الــواســعــة في 
مـــعـــارض أقــيــمــت بـــالـــدوحـــة وأخــــــرى في 
تصل  ألن  تتطلع  جعلها  مــا  الــخــلــيــج،  دول 

تصميماتها إلى العالمية.  

متحف األطفال يواصل فعالياته اإلبداعية 

جلسة عن األزياء الشعبية بوزارة الثقافة

جانب من ورش الطبخ 

يــقــدم   :]  - الـــدوحـــة 
مــتــحــف الــفــن اإلســـالمـــي يــوم 
قــراءة  أسبوع  كل  من  االثنين 
تحت  وذلـــك  كــتــاب  أو  لقصة 
وســــم «قــطــر تـــقـــرأ»، والــتــي 
تــــهــــدف إلــــــى دعــــــم مــــبــــادرة 
«قطر تقرأ» والتي تهدف إلى 
للتوعية  وطــنــي  حــــراك  خــلــق 
ــــــقــــــراءة وفــــوائــــد  بـــأهـــمـــيـــة ال
أوســاط  جميع  بين  المطالعة 
وفــي  قــطــر.  بــدولــة  المجتمع 
الحملة  انــطــلــقــت   ٢٠١٩ عـــام 
الــوطــنــيــة الـــقـــراءة مــن جديد 
تــحــت شـــعـــار «قـــطـــر تـــقـــرأ». 
تطّورت  الحملة،  تــطــّور  ومــع 
ــــــــة مــــؤســــســــة قــــطــــر لــمــا  رؤي
ثقافة  عليه  تــكــون  أن  يمكن 
ينبغي  التي  والفئات  الــقــراءة، 

الحملة،  هـــذه  تستهدفها  أن 
وما  إليهم،  للوصول  والسبيل 
بناء  أجــل  من  تحقيقه  يمكن 
مجتمع قارئ. وكانت النتيجة 
هـــي مـــبـــادرة «قــطــر تــقــرأ»، 
التي تعد خطوة تالية طبيعية 

المسيرة،  هــذه  في  ومبتكرة 
ولــكــن بــاســم جــديــد وبــرامــج 
المشاركة  على  تشّجع  جديدة 
الفئات  من  مزيًدا  وتستهدف 
المجتمعية، وفي الوقت نفسه 
تــســهــم فــــي تــحــقــيــق الـــهـــدف 

ــلــحــمــلــة. وتـــهـــدف  األســــمــــى ل
االستراتيجية الجديدة للحملة 
ـــقـــّراء  إلــــى تــعــزيــز مــجــتــمــع ال
في  المعرفة  عــن  والباحثين 
أنحاء دولة قطر، وإلى تعزيز 
القراءة  على  والــقــدرة  اإلبـــداع 

والكتابة. وهي موجهة لجميع 
الفئات العمرية والمجموعات 
السكانية المقيمة بدولة قطر. 
وتــســعــى مــؤســســة قــطــر من 
خـــالل مــبــادرة «قــطــر تــقــرأ» 
القراءة  حب  وإزكــاء  إنماء  إلى 
بطريقة  الــبــالد  مستوى  على 
شـــامـــلـــة وجــــذابــــة ومـــالئـــمـــة. 
وهـــدفـــهـــا هـــو تــوعــيــة ســكــان 
دولة قطر من جميع األعمار 
والثقافات والخلفيات بأهمية 
ومجتمعاتنا،  لحياتنا  القراءة 
تــأخــذهــم  أن  يمكنها  وكــيــف 
في رحلة معرفية تفضي بهم 
إلــى اهــتــمــامــات ومــوضــوعــات 
على  وتدّلهم  جديدة،  وأفكار 
طـــرق جــديــدة لــرؤيــة الــعــالــم 

من مناظير مختلفة.

«قطر تقرأ» في متحف الفن اإلسالمي

:  

الدوحة - أشرف مصطفى: 

كـــشـــفـــت الـــــروائـــــيـــــة شــمــة 
شــــــاهــــــیــــــن الـــــــــــكـــــــــــواري عـــن 
اســـتـــعـــداداتـــهـــا إلصـــــــدار عــمــل 
أدبي جديد يدور حول أحداث 
يتعدى عمرها ١٥٠ عاًما، كما 
صــرحــت أنــهــا بــصــدد االنــتــهــاء 
مـــن روايـــــة أخــــرى تــــدور في 
إطـــار تــراثــي، جــاء ذلــك خالل 
على  للتعرف  لـــ [  حـــوار 
األدبية،  مشاريعها  مستجدات 
ــــذي يــتــســم به  وعـــن الــشــكــل ال
ــــألحــــداث،  طـــريـــقـــة بـــنـــائـــهـــا ل
وكذلك  بها  تكتب  التي  واللغة 
الــفــئــات الــمــســتــهــدفــة، كــمــا تم 
الــتــطــرق خـــالل الـــحـــوار ألبــرز 
على  الــــقــــادرة  الـــمـــوضـــوعـــات 
األدبية  لألعمال  القراء  جــذب 
فـــــــي قـــــطـــــر حـــــســـــب وجــــهــــة 
ـــظـــرهـــا، كـــمـــا تـــحـــدثـــت عــن  ن
يخص  فيما  التفاصيل  بعض 
مــشــوارهــا فــي مــجــال الــروايــة 
وعـــــن ســـبـــب اخـــتـــيـــارهـــا هـــذا 
كما  بالتحديد،  األدبـــي  الشكل 
قـــدمـــت نــصــائــحــهــا مـــن أجــل 
ــقــراءة..  ال على  الــنــاس  تشجيع 

فإلى التفاصيل:
عـــن  حــــدثــــيــــنــــا  بـــــــدايـــــــة   •
مـــشـــاريـــعـــك الــــجــــديــــدة فــي 

المجال األدبي؟

أعــمــل عــلــى روايـــــة جــديــدة 
عــنــوانــهــا فــي «ذاكـــرتـــي مكان 
الـــجـــذور»، ســـوف تــصــدر عن 
للطباعة  حمد  بن  خليفة  دار 
والــنــشــر، وهـــي تــــٔورخ لــتــاريــخ 
عــائــلــة مــتــخــيــلــة، تــعــيــش في 
واحـــدة مــن قــرى الشمال في 
قطر، قبل نحو مئة وخمسين 

عــاًمــا. كما أعــكــف حــالــًيــا على 
إنجاز رواية جديدة وهي شبه 
جو  في  تدور  الكتابة،  مكتملة 
التراث البحري القطري، علًما 
الكتابات  مــن  الــنــوع  هـــذا  بـــأن 
بين  ما  يجمع  ألنه  يستهويني، 
ما  ويعكس  والــروايــة،  الــتــراث 

أعتُزّ به من هوية محلية.

مع  كيف كــانــت بــدايــاتــك   •
الـــروايـــة ولـــمـــاذا اخـــتـــرِت هــذا 

اللون تحديًدا؟
الـــبـــدايـــة كـــانـــت مـــن خــالل 
ـــروايـــة «ذهــــب مع  قـــراءتـــي ل
الــــــريــــــح»، حــيــنــهــا كـــنـــت فــي 
الــحــاديــة عــشــرة مــن عــمــري، 
وجـــذبـــنـــي ٔاســـــلـــــوب الــكــتــابــة 

الروائية، ولمزيد من المتعة، 
قــــــــررُت الـــكـــتـــابـــة، وكـــٔانـــنـــي 
واحــــــدة مـــن تــلــك الــشــخــوص 
اخترت  ذلك  وعلى  الخيالية. 
األكثر  لكونه  الــروائــي،  الشكل 
قـــــــدرة عـــلـــى إرضــــــــاء ذوقــــي 
أستمتع  فــٔانــا  األدبــــي،  وحــســي 
بــاألســلــوب الــســردي، ووصــف 

الزمان والمكان، والتنقل عبر 
األحداث، واختالق الشخوص، 
ومتابعة حياتهم، وسبر ٔاغوار 
تشريحها  خالل  من  ٔانفسهم، 

وتحليلها عبر الحوارات.
• ما هي ٔاكثر الموضوعات 

جذبًا للقراء في قطر؟ 
بطبيعته  القطري  المجتمع 

ٔان  ٔاعــــتــــقــــد  لـــــــذا  مــــحــــافــــظ، 
التي  المطروحة  الموضوعات 
وتعبر  المجتمع  ثقافة  تعكس 
ـــه وتـــقـــالـــيـــده، هي  عـــن عـــادات

األكثر جذبًا.
• ما هي اللغة التي تكتبين 
بــهــا؟ ومـــا هـــي ٔاكـــثـــر الــفــئــات 

المستهدفة؟

ؤاحــيــانًــا  بالفصحى،  ٔاكــتــب 
ٔاضــــيــــف بـــضـــعـــة ٔاســــطــــر مــن 
الــــلــــهــــجــــة الــــمــــحــــلــــيــــة، حــــال 
شــعــوري بــالــحــاجــة إلــيــهــا، مع 
حــرصــي عــلــى وضــــع تــعــريــف 
بالمصطلحات  الــهــامــش،  فــي 
وذلــك  المحلية،  والــمــفــردات 
بــــغــــرض الـــتـــوضـــيـــح لـــلـــقـــارئ 
الـــــعـــــربـــــي، وأســـــتـــــهـــــدف فــي 
األغـــــلـــــب، فـــئـــة الــــكــــبــــار، مــع 
حرصي على التواصل مع فئة 
الــيــافــعــيــن، وفـــي هـــذا اإلطـــار 
ســبــق وكــتــبــت لــهــم عــــدًدا من 

الروايات.
فـــتـــرة  ٔان  تــــريــــن  هـــــل   •
على  ستؤثر  المنزلي  الحجر 

الساحة األدبية؟
جــــودة  ٔاو  كـــثـــرة  ٔان  أرى 
على  تعتمد  ال  األدبــــي  الــعــمــل 
على  تعتمد  بل  الحجر،  فترة 
خـــبـــرة ومــلــكــة الــكــتــابــة لــدى 
الـــكـــاتـــب نــفــســه، وســــــواء كــان 
الـــكـــاتـــب الــحــقــيــقــي والــجــيــد، 
فـــي فـــتـــرة حــجــر مــنــزلــي ٔام 
جــيــًدا.  عــمــًال  سينتُج  فــٕانــه  ال، 
وفي العادة، تستغرق األعمال 
زمنًيا  وقــتًــا  الــجــيــدة،  األدبــيــة 
كـــبـــيـــًرا، وهـــنـــا أنـــصـــح بــــأن ال 
يــســتــعــجــل صــاحــبــهــا الــنــشــر، 
وعليه أن يضع ذلك األمر في 

اهتماماته. آخر 
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ـــة ـــي ـــن ـــف ــــي ال ــــرت ــــمــــســــي ــــة ل ــــم ــــه ـــــــة م ــــة إضـــــــاف ــــق ــــاب ــــس ــــم ـــــــي ال مـــــشـــــاركـــــتـــــي ف

ــرة كبيرة ــر الضوئــي فــي قطــر يشــهد طف التصوي
: اختير كعضو لجنة تحكيم مسابقة lensculture.. العبيدلي لـ 

عـــن  حـــــدثـــــنـــــا  بـــــــــدايـــــــــًة   •
مــــشــــاركــــتــــك فـــــي مـــســـابـــقـــة 

lensculture الدولية؟
- تــــم اخــــتــــيــــاري مــــن قــبــل 
ألكون   ،lensculture مؤسسة
مسابقتها  تحكيم  لجنة  ضمن 
الدولية للتصوير الضوئي لعام 
٢٠٢٠، والتي تهدف الكتشاف 
مــواهــب الــتــصــويــر الــمــعــاصــرة 
حـــــول الــــعــــالــــم، حـــيـــث ســيــتــم 
على  بـــنـــاًء  فـــائـــًزا   ٤٨ اخــتــيــار 
التقييم النقدي الذي ستقدمه 
األعمال  حــول  التحكيم  لجنة 

المشاركة.
أهــــمــــيــــة  ــــــــــرى  ت كـــــيـــــف   •
هذه  في  للمشاركة  اختيارك 

المسابقة؟ 
شبكة  هـــي   lensculture
تــصــويــر ومــجــلــة إلــكــتــرونــيــة 
حـــول الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 
الــمــعــاصــر فــي الــفــن واإلعـــالم 
والسياسة والتجارة والثقافات 

الــشــعــبــيــة فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
جوائز  برعاية  وتــقــوم  العالم. 
الفوتوغرافي  للتصوير  ومنح 
الدولية عدة مرات في السنة، 
التصوير  مــعــارض  عــن  فــضــًال 
وجــاء  المتنقلة.  الفوتوغرافي 
اخـــتـــيـــاري ضــمــن كــوكــبــة من 
مجال  فــي  المحكمين  أفضل 

العالم،  حول  الضوئي  التصوير 
ـــذيـــن يــنــتــمــون لــمــؤســســات  وال
ثـــقـــافـــيـــة وهـــيـــئـــات مــتــحــفــيــة 
عريقة، ومشاركتي تعد إضافة 
مــهــمــة لــمــســيــرتــي فـــي مــجــال 
على  تؤكد  أنها  كما  التصوير، 
في  المميزة  قطر  إســهــامــات 
استطاعت  والتي  المجال،  هذا 

تضع  أن  أبنائها  جهود  بفضل 
العالمية  الخريطة  على  نفسها 

في فن التصوير الضوئي.
• مــــا تــقــيــيــمــك لــمــســتــقــبــل 
التصوير الضوئي في قطر؟

في  الضوئي  التصوير  فن   -

قــطــر يــشــهــد طـــفـــرة كــبــيــرة، 
خاصًة مع طغيان التكنولوجيا 

أنـــواع  مختلف  عــلــى  الــرقــمــيــة 
القطرية  والــمــواهــب  الــفــنــون، 
الــــــمــــــوجــــــودة عــــلــــى الـــســـاحـــة 
كبيرة،  بسرعة  تتطور  حالًيا 
ولــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى الـــتـــواءم 
التي  المختلفة  المتغيرات  مع 
تطرأ على هذا المجال، لذلك 
أنصحهم بالتركيز أثناء إنجاز 

أعـــمـــالـــهـــم الـــفـــنـــيـــة، والــبــحــث 
عن  فضًال  الدائمين،  واالطالع 
االحتكاك بالثقافات المختلفة 
الــــتــــي تــــســــاهــــم فـــــي تــشــكــيــل 
الــخــلــفــيــة الــفــنــيــة والـــخـــبـــرات 

التصويرية لديهم.
• هل أثرت جائحة كورونا 

على فن التصوير الضوئي؟

جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا أثــــرت   -

بشكل كبير على جميع مفاصل 
وقد  الفنون،  سيما  ال  الحياة، 
على  بظاللها  الجائحة  ألــقــت 
جــمــيــع الــفــعــالــيــات واألنــشــطــة 
الــــخــــارجــــيــــة، لــــذلــــك اكــتــفــت 
الـــســـاحـــة الــفــنــيــة خـــــالل هـــذه 
والمحاضرات  بالورش  الفترة 
والتي  بُــعــد»،  تُــقــام «عــن  التي 
أرى أنــهــا لــهــا جــانــب إيــجــابــي 
يــخــتــص بــتــقــديــم الــمــعــلــومــة، 
وتنمية الجانب النظري، لكنها 
التجارب  عن  تغني  ال  بالطبع 

العملية.
يعتز  لقطات  مصور  لكل   •
بها، فحدثنا عن أهم لقطات 

مشوارك الفني.
الـــصـــور  مـــــن  مـــجـــمـــوعـــة   -

خــالل   ٢٠٠٩ عــــام  الــتــقــطــتــهــا 
مدينة  مشروع  في  مشاركتي 
مــــشــــيــــرب، حــــيــــث الــتــقــطــت 
مجموعة من الصور للعاملين 

بـــهـــذا الــــمــــشــــروع، كـــنـــوع مــن 
الدعم والتقدير لدورهم الهام 
في تطوير الدوحة، ومحاولة 
مــنــي لــلــتــقــرب مــنــهــم وفــهــم 
ــاتــهــم وتـــحـــديـــاتـــهـــم،  ــب مــتــطــل
وكــــانــــت تـــلـــك الــــصــــور تــجــســد 
جباههم  وعلى  العمال  وجــوه 
بالسلع  الـــخـــاص  ـــاركـــود»  ـــب «ال
مني  رسالة  في  االستهالكية، 
ألصحاب الشركات بأن العامل 
إنسان له مطالب واحتياجات، 
ردود  المعرض  هذا  لقي  وقد 
أفـــعـــال مــتــمــيــزة، خـــاصـــًة أن 
قــطــر ومـــنـــذ فـــوزهـــا بــشــرف 
 ٢٠٢٢ الـــعـــالـــم  كـــــأس  تــنــظــيــم 
شرسة  إعالمية  حملة  تــواجــه 
ومـــــغـــــرضـــــة، حــــــــول حـــقـــوق 
الـــعـــامـــلـــيـــن، ونــــحــــن بــــدورنــــا 
لدينا  يكون  أن  يجب  كفنانين 
نــقــدم  بـــــأن  مــجــتــمــعــي،  دور 
خالل  مــن  لقضايانا  معالجة 

الفن.

ـــي ـــل ـــم ـــع ال ـــــب  ـــــان ـــــج ال عـــــــن  ــــي  ــــغــــن ت ال  بـُـــــعــــــد  عـــــــن  تــــــقــــــام  الــــــتــــــي  الـــــــــــــورش 

الدوحة - هيثم األشقر:

للجنة  انضمامه  عــن  العبيدلي  خليفة  الــفــنــان  كشف 
 ،lensculture تحكيم المسابقة الدولية للتصوير الضوئي
ُمعربًا عن سعادته لتواجده وسط نخبة من أهم خبراء 

التصوير حول العالم، مؤكًدا أن إسهامات قطر المميزة 

العالمية  الخريطة  على  وضعتها  الضوئي  التصوير  في 

مع [  حــوار  في  العبيدلي  وأشــار  المجال.  هــذا  في 

التكنولوجي  التطور  ظل  في  الضوئي  التصوير  لمستقبل 

كما  الــفــنــون.  على  الرقمية  التقنيات  وطغيان  الــحــالــي، 

الفني،  الــمــجــال  على  كــورونــا  جائحة  تأثير  إلــى  تــطــرق 

فإلى  ورش «األونالين»..  من  االستفادة  تعظيم  وكيفية 

التفاصيل:

مسابقة lensculture الدولية للتصويرمن أعمال الفنان خليفة العبيدلي

ينظم   :]  - الــدوحــة 
مـــركـــز «اإلفـــــــال» اإلقــلــيــمــي 
فـــي مــكــتــبــة قــطــر الــوطــنــيــة 
الـــمـــقـــبـــل  أكـــــتـــــوبـــــر   ٦ يــــــــوم 
بعنوان «العالمات  محاضرة 
عمر  لــمــعــرفــة  أداة  الــمــائــيــة 
الـــــمـــــخـــــطـــــوطـــــات»، وذلــــــك 
بالتعاون مع المكتبة الوطنية 
الـــجـــزائـــريـــة، وتـــهـــدف هــذه 
على  لــلــتــعــرف  الـــمـــحـــاضـــرة 
تـــجـــربـــة الــمــكــتــبــة الــوطــنــيــة 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة فــــــي دراســـــــة 
ــــيــــة فــي  ــــمــــائ الـــــعـــــالمـــــات ال
المخطوطات وكيفية صنعها 
والـــــهـــــدف مــــن اســتــعــمــالــهــا 
وأهــمــيــتــهــا فــي تــقــديــر عمر 
الــــمــــخــــطــــوط والــــتــــعــــريــــف 
ــــــــــــــــــاألدوات والــــتــــقــــنــــيــــات  ب
عن  البحث  في  المستخدمة 
ودراستها.  المائية  العالمات 
وكـــيـــف تـــســـاهـــم الـــعـــالمـــات 
النسخة  معرفة  فــي  المائية 
ومــتــى  الــمــحــقــق  عـــنـــد  األم 
بعض  يــســتــقــدم  أو  يــســتــبــعــد 
عمله،  فــي  المعتمدة  النسخ 
ومـــاهـــي الــمــصــادر الــورقــيــة 
في  المعتمدة  واإللكترونية 
البحث عن العالمات المائية. 
كـــمـــا ســيــتــم عـــــرض كــيــفــيــة 

التفريق بين الورق اإلسالمي 
والورق األوروبي الخالي من 
 Jean عند  المائية  العالمات 
يتحدث  وســــوف   .Irigoin
خـــــــالل هـــــــذه الـــمـــحـــاضـــرة 
فــطــومــة بـــن يــحــيــى، رئــيــس 
ـــحـــة الـــمـــخـــطـــوطـــات  مـــصـــل
المكتبة  النادرة،  والمؤلفات 
فيما  الــجــزائــريــة،  الــوطــنــيــة 
ســــيــــديــــر الــــــنــــــدوة مــكــســيــم 
ــــصــــرة أخــــصــــائــــي صــيــانــة  ن
الــــــكــــــتــــــب، مــــكــــتــــبــــة قـــطـــر 
الـــوطـــنـــيـــة. وتـــســـعـــى مــكــتــبــة 
قطر الوطنية لالستمرار في 
دورهـــا الــريــادي فــي تنسيق 
التراثية  المواد  صيانة  جهود 
الـــدول  فــي  عليها  والــحــفــاظ 
الــعــربــيــة والـــشـــرق األوســــط. 
وفي إطار هذا الــدور، تعمل 
تنظيم  عــلــى  قــطــر  مــكــتــبــة 

وتنسيق برامج بناء القدرات، 
الممارسات  أفضل  وتطوير 
فــي صــيــانــة الـــمـــواد الــتــراثــيــة 
في قطر والمنطقة العربية، 
كــمــا ســتــواصــل جــهــودهــا في 
التراث  بقضايا  الوعي  تعزيز 
والحفاظ عليه وصيانته بين 
الــمــتــخــصــصــيــن فـــضـــًال عــن 

الجمهور العام.
ويــعــتــبــر مـــركـــز الــحــفــظ 
والـــتـــرمـــيـــم الـــتـــابـــع لــمــكــتــبــة 
المراكز  مــن  الوطنية  قطر 
الشرق  منطقة  فــي  الــرائــدة 
األوســـــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا، 
المعايير  مـــع  يــتــوافــق  حــيــث 
الـــدولـــيـــة الــمــعــمــول بــهــا في 
عــمــلــيــات حــفــظ ومــعــالــجــة 
وتــرمــيــم الــوثــائــق الــتــراثــيــة. 
ــــــوفــــــر فــــــــي الـــــمـــــركـــــز  ــــــت وت
أحــــــــدث األجــــــهــــــزة الــفــنــيــة 

الــخــاصــة بــمــعــالــجــة وحــفــظ 
وتــرمــيــم الــوثــائــق الــتــراثــيــة، 
ـــــوحـــــدات الــمــجــهــزة  مـــثـــل ال
بعمليات  الخاصة  بــاإلضــاءة 
الــتــرمــيــم، وأجـــهـــزة تــفــريــغ 
ومكابس  والتقطيع،  الــهــواء 
ــــيــــكــــيــــة خـــــاصـــــة،  هــــيــــدرول
وتقييم  لمعالجة  وأجـــهـــزة 
ووحـــدات  واألوراق،  الــكــتــب 
خــاصــة لــلــتــخــزيــن، ورفـــوف 
واألوراق  الــوثــائــق  لتجفيف 
الــتــي تــمــت مــعــالــجــتــهــا. كما 
سيوفر المركز أيًضا منطقة 
المخاطر  مــن  للحد  خــاصــة 
الــبــيــولــوجــيــة فـــي الــمــكــتــبــات 
ـــيـــات مــعــالــجــة  ـــــنـــــاء عـــمـــل أث
الــوثــائــق، ومــيــكــروســكــوبــات 
الــمــواد  لتحليل  الــدقــة  عالية 
وتحديد  المختلفة  التراثية 

خصائصها.

:]  - الدوحة 
يــســتــعــد مـــركـــز الــفــنــون الــبــصــريــة 
ــثــقــافــة والـــريـــاضـــة  لـــتـــابـــع لـــــوزارة ال ا
خــالل شــهــر أكــتــوبــر الــمــقــبــل إلطــالق 
حـــزمـــة مـــن الــــورش الــتــدريــبــيــة فــي 
مــجــاالت الــحــفــر الــطــبــاعــي والــرســم 
والــخــط الــعــربــي والــنــحــت وســتــعــمــل 
تــلــك الــــورش بــكــامــل طــاقــتــهــا داخـــل 
لــــتــــأكــــيــــد عــلــى  لــــمــــركــــز مـــــع ا مــــقــــر ا
ـــــة، ويـــوفـــر  اإلجــــــــــراءات االحـــــتـــــرازّي
المنتظرة  الورش  تلك  خالل  المركز 
مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــحـــاضـــرات الــتــي 
ــا  تـــهـــدف لــتــثــقــيــف الــمــنــتــســبــيــن فــنــًي
ــا  ــبً ـــــورش جــان ل مـــن خــــالل تــضــمــيــن ا
التطبيقي  الــجــزء  جــانــب  إلــى  نــظــريًــا 
العمل  مــمــارســة  خــاللــه  ســيــتــم  الـــذي 
بــــــصــــــورة عــــمــــلــــيــــة تــــحــــت إشــــــــراف 
هذا  وفــي  بالمركز.  الفنون  معلمي 
الـــســـيـــاق يـــقـــدم الـــمـــركـــز فـــي مــقــره 
الـــقـــائـــم بـــالـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــحــي 
الــثــقــافــي كـــتـــارا، خـــالل الــفــتــرة مــن 
«الحفر  ورشــة  أكــتــوبــر   ٢٩ وحــتــى   ٤
والــتــي  لـــلـــيـــثـــوغـــراف»،  ا  - الــطــبــاعــي 
كما  رضــوان.  وســام  الفنانة  تقدمها 
ســيــقــام خـــالل نــفــس الــفــتــرة ورشـــة 
لــلــخــزف تــحــت عـــنـــوان «جـــداريـــات 
ـــارز»،  ـــب ل تـــراثـــيـــة بـــأســـلـــوب الــنــحــت ا
لــــتــــي ســيــقــدمــهــا الـــفـــنـــان وصــفــي  وا
ـــوفـــر الـــمـــركـــز خـــالل  ـــحـــديـــدي. وي ال
من  مجموعة  المنتظرة  الورش  تلك 
الــمــحــاضــرات الــتــي تــهــدف لــتــثــقــيــف 

تضمين  خــالل  مــن  فــنــًيــا  المنتسبين 
ـــا إلــــى جــانــب  ـــا نـــظـــريً لــــــورش جـــانـــبً ا
خالله  سيتم  الذي  التطبيقي  الجزء 
تحت  عملية  بصورة  العمل  ممارسة 
إشــــراف مــعــلــمــي الــفــنــون بــالــمــركــز، 
العمل  يــتــم  مــشــروع  جــانــب  إلــى  هــذا 
معارض  إقامة  أجل  من  حالًيا  عليه 
ًء  قــطــريــة فــي الــخــارج، بــمــا يــعــّد إثــرا
علًما  االنــفــتــاح،  نــحــو  الــتــوّجــه  لــفــكــرة 
ــــــى ســـتـــبـــدأ مــن  بـــــأن الـــمـــحـــطـــة األول
من  النوعية  تلك  وستكون  اليونان، 
الــمــعــارض تــبــادلــّيــة، كــمــا ســيــســتــمــر 

الــمــركــز فــي تــقــديــم مــســابــقــاتــه الــتــي 
لــــمــــواهــــب فــي  ــــهــــدف الكــــتــــشــــاف ا ت
تتم  أن  على  مختلفة،  عمرية  فئات 
إقــامــة الــفــعــالــيــات بــصــورة مــبــاشــرة 
ــــى جـــانـــب الـــفـــعـــالـــيـــات واألنـــشـــطـــة  إل
الــتــواصــل  مــواقــع  عــبــر  ستستمر  الــتــي 
ـــفـــنـــون  ـــال لــــخــــاصــــة ب االجــــتــــمــــاعــــي ا
لـــبـــصـــريـــة، حــيــث يـــحـــرص الــمــركــز  ا
عــلــى عــــرض أعـــمـــال الـــفـــائـــزيـــن فــي 
مـــســـابـــقـــاتـــه مــــن أجــــــل الـــمـــســـاهـــمـــة 
فــــي تــــرويــــج تـــلـــك األعــــمــــال ودعــــم 

. عيها مبد

«اإلفال» ينظم محاضرة لمعرفة عمر المخطوطات
ورش إبداعية متنوعة في «الفنون البصرية» بالتعاون مع المكتبة الوطنية الجزائرية

الــســلــطــات  أعــلــنــت  أ:  ب  د   - تــونــس 
نادرة  أثرية  قطعات  استعادة  التونسية 
تــعــود لــعــهــد قــرطــاج مــن بــيــنــهــا «درع 
عالقة  كــانــت  والــتــي  الشهير،  حنبعل» 
في العاصمة اإليطالية روما، وسمحت 

وزارة الثقافة بنقل ٨٠ قطعة من إرث 
تونس  في  سلطتها  بسطت  التي  قرطاج 
قرون  ثمانية  لنحو  المتوسط  وحوض 
«كوليسيوم  في  لعرضها  الميالد،  قبل 
رومــــــا» بــمــنــاســبــة مـــعـــرض «قـــرطـــاج 

األســــطــــورة الـــخـــالـــدة» الـــــذي نــظــمــتــه 
سبتمبر  بين  اإليطالية  الثقافة  وزارة 
وتـــعـــطـــل   . ومــــــــــــــــارس٢٠٢٠   ،٢٠١٩
استعادة القطع ال سيما القطعة النادرة 
حنبعل»  «درع  بتسمية  عــرفــت  الــتــي 

بفترة  الــمــرتــبــطــة  الــســفــر  قــيــود  بسبب 
وفــًدا  تونس  وأرسلت  الصحي.  الحجر 
روما  إلــى  للتراث  الوطني  المعهد  من 
األســبــوع الــجــاري لــتــأمــيــن عـــودة هــذه 
الشعبية  ذات  الــــدرع  ــــارت  وأث الــقــطــع. 

باختفائها  تكهنات  تونس  في  الواسعة 
فـــي وســـائـــل اإلعـــــالم الــمــحــلــيــة ونــشــر 
لكن  الـــدرع»  «رجــعــت  هاشتاج  نشطاء 
باختفاء  تقارير  أي  نفت  الثقافة  وزارة 

األثرية. القطعة 

تونس تستعيد «درع حنبعل» من روما

:  
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الـــجـــزائـــر - األنــــاضــــول: أعــلــن 
المجيد  عبد  الــجــزائــري  الرئيس 
بــــــالده «لـــن  أن  أمــــــس،  تــــبــــون، 
تشارك ولن تبارك الهرولة نحو 

العالقات مع إسرائيل».
 جاء ذلك في مقابلة للرئيس 
محلية،  إعــالم  وســائــل  مــع  تبون 
نـــقـــل الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــجــــزائــــري 
وقال  منها.  مقتطفات  الرسمي 
نوًعا  هــنــاك  أن  أرى  تــبــون: «أنـــا 
مــــن الــــهــــرولــــة نـــحـــو الـــعـــالقـــات 
مــع إســرائــيــل ونــحــن لــن نشارك 
ــبــاركــهــا، والــقــضــيــة  فــيــهــا ولــــن ن
مقّدسة  تبقى  عندنا  الفلسطينية 
الجزائري  وللشعب  إلينا  بالنسبة 

برمته». 
وتـــــابـــــع: «لــــيــــس هــــنــــاك حــل 
بــدولــة  إال  الفلسطينية  للقضية 
 ١٩٦٧ عام  حدود  في  فلسطينية 
وعاصمتها القدس الشريف، وإذا 
أعلنت هذه الدولة سيحل مشكلة 
الــــشــــرق األوســــــــــط». وأضــــــاف: 
«الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــنــدنــا 

ولن  القضايا  أم  وهــي  مقدسة، 
تحل إال بإقامة دولة فلسطينية، 
وعــاصــمــتــهــا   ١٩٦٧ حــــدود  عــلــى 

القدس الشريف». 
أنه  الــجــزائــري  الرئيس  وذكــر 
«ســيــكــّرر كــالمــه عــن الــعــالقــات 
مـــع إســرائــيــل فـــي خــطــابــه أمـــام 
الجمعية العامة لألمم المتحدة»، 
رسمًيا  اإلعـــالن  أن  على  مــشــدًدا 
الفلسطينية  «الـــدولـــة  قــيــام  عــن 
وعــاصــمــتــهــا   ١٩٦٧ حـــــدود  فـــي 
القدس الشريف، سيكون مفتاًحا 

لحل أزمات الشرق األوسط». 
وتصريحات تبون أول رد فعل 
توقيع  بشأن  الجزائر  من  رسمي 
اتفاقيتي  والــبــحــريــن،  اإلمــــارات 
سبتمبر   ١٥ وفــي  إســرائــيــل.  مــع 
الـــــــجـــــــاري، وقـــــعـــــت اإلمــــــــــارات 
ــفــاقــيــتــي إقـــامـــة  والـــبـــحـــريـــن، ات
العالقات الكاملة مع إسرائيل في 
البيت األبيض، برعاية أمريكّية، 
في  الــغــضــب  حــالــة  متجاهلتين 

األوساط الشعبّية العربّية.

الرئيس الجزائري: لن نُهرول نحو العالقات مع إسرائيل
أكد أن بالده ال تُبارك االتفاقيات مع االحتالل

ــطــقــة ــمــن ـــاح حــــل أزمـــــــات ال ـــت ـــف ـــة وم ـــدس ـــق ــة ُم ــي ــن ــي ــط ــس ــل ــف تحمل أسلحة وأجهزة رادار وأجهزة اتصاالتالـــقـــضـــيـــة ال

عـــدن - وكــــاالت: قـــال مــســؤول محلي 
الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  إلــى  بــالغ  في 
إن سفينة إماراتية دخلت ميناء سقطرى 
تنسيق  أو  إذن  دون  الــســبــت  األول  أمـــس 
مـــع ســلــطــات الــمــيــنــاء. وأبـــلـــغ مــديــر عــام 
سليمان،  سعيد  ريـــاض  ســقــطــرى  مــيــنــاء 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء ســـالـــم 
 AD) اإلماراتية السفينة  بدخول  الخنبشي 

ASTRA) بطريقة مخالفة. 
دخلت  الــســفــيــنــة  أن  ســلــيــمــان  وأضــــاف 
الميناء  ســلــطــات  مــن  إذن  «دون  الــمــيــنــاء 
وفق  الرسمية  اإلجراءات  استكمال  ودون 

والقانون».  النظام 
سفينة  ترسو  أسبوعين  من  أكثر  ومنذ 
ومنعت  ســقــطــرى،  مــيــنــاء  فـــي  إمـــاراتـــيـــة 
خفر السواحل وإدارة الميناء من تفتيشها، 

وفق وسائل إعالم محلية. 

دون  الميناء  إلى  دخلت  التي  والسفينة 
تصريح من الحكومة لم يعرف بعد نوعية 
نشطاء  أن  غير  متنها  على  التي  الحمولة 
السفينة  أن  تــحــدثــت  إعــالمــيــة  ووســـائـــل 
وأجــهــزة  رادار  وأجـــهـــزة  أســلــحــة  تــحــمــل 

اتصاالت تستخدم في عمليات التجسس.
إلى ذلك، أطلقت قوات يمنية مدعومة 
ـــا، أمــــس، الـــنـــار بــكــثــافــة لــتــفــريــق  ـــًي إمـــارات
الخدمات  تردي  على  غاضبين  محتجين 
شرقي  حــضــرمــوت،  بمحافظة  الــعــامــة، 

البالد.
أن «مــحــتــجــيــن  عـــيـــان،  شـــهـــود  وذكـــــر 
غــاضــبــيــن أقــــدمــــوا عـــلـــى قـــطـــع الــــشــــوارع 
ــــمــــكــــال مـــركـــز  الــــرئــــيــــســــيــــة بــــمــــديــــنــــة ال
اإلطــارات،  في  النار  وأشعلوا  المحافظة، 
احــتــجــاًجــا عــلــى تـــــردي الـــخـــدمـــات وفــي 

الكهرباء». مقدمتها 

اإلمـارات تُدخـل سـفينة
تجـسس إلـى سـقـطرى

دبــــي - وكـــــــاالت: نـــشـــرت وســـائـــل إعـــالم 
وحــســابــات رســمــّيــة إســرائــيــلــيــة عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، مــقــطــع فــيــديــو ألول 
حــــاخــــام يــــهــــودي فــــي اإلمــــــــــارات، «يـــهـــودا 
ـــبـــوق الــيــهــودي  ســــارنــــا»، وهــــو يــنــفــخ فـــي ال
الــعــبــريــة،  الــســنــة  رأس  بــمــنــاســبــة  (الــشــوفــار) 
الـــســـحـــاب  ـــاطـــحـــات  ن وراؤه  تـــظـــهـــر  بــيــنــمــا 

دبي. في  الشاهقة 
إسرائيل»  أوف  «تايمز  صحيفة  ووصفت 
نهاية  فــي  تــأتــي  مــنــاســبــة»  »لــفــتــة  بـــ الــفــيــديــو 
أســـبـــوع شــهــد تــوقــيــع مــعــاهــدة الـــســـالم بــيــن 

الخليجية. والدولة  (إسرائيل) 
ويـــبـــدأ الــيــهــود احــتــفــالــهــم بــــرأس الــســنــة، 
بــإقــامــة الــصــلــوات ثـــم الــنــفــخ فـــي الــشــوفــار، 
وهـــو نـــوع مــن أنــــواع الــبــوق الــمــصــنــوعــة من 
النبي  قــصــة  إلــى  يــرمــز  حــيــث  الــكــبــش،  قــرن 

ــنــه إســـحـــاق، بــحــســب  ــاب إبـــراهـــيـــم وفـــدائـــه ب
اليهودّية. الرواية 

وبــحــســب الــصــحــيــفــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، فــإن 
األســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة شــهــدت ظــهــور 
أعــضــاء مــن الــجــالــيــة الــيــهــوديــة بـــاإلمـــارات، 
ألفين  بــيــن  يــتــراوح  عــددهــا  أن  يـُـعــتــقــد  الــتــي 
قــادتــهــا  أشــــاد  فــيــمــا  شــخــص،  آالف  وثـــالثـــة 

البلدين. بين  الجديدة  بالصداقة 
المجلس  رئــيــس  وكــذلــك  وكــان «ســارنــا»، 
كــريــيــل»،  اإلمـــــارات، «روس  فــي  الــيــهــودي 
الذين  المجتمع  ممثلي  من  العديد  بين  من 
التوقيع  حفل  لحضور  واشنطن  إلى  سافروا 
أقامت  الــذي  التــفــاق «إبــراهــيــم»  الــتــاريــخــي 
اإلمـــارات،  مــع  عــالقــات  (إســرائــيــل)  بموجبه 
ووقــعــت اتــفــاق دعـــم الــســالم مــع الــبــحــريــن، 
ترامب». األمريكي «دونالد  الرئيس  برعاية 

أول حاخام يهودي ينفخ الشوفار في اإلمارات
احتفاًال برأس السنة العبرية رغم االستنفار األمني الكثيف بجميع  المحافظات

القاهرة - وكاالت: خرجت مظاهرة في 
قرية الكداية بمحافظة الجيزة بمصر ضد 
رغم  وذلـــك  السيسي،  الــفــتــاح  عبد  الــرئــيــس 
قوات  ِقبَل  من  والتشديد  األمني  االستنفار 
مصورة  مقاطع  وأظهرت  المصرية.  األمــن 
إقـــــدام الــمــتــظــاهــريــن عــلــى تحطيم إحــدى 
سيارات الشرطة، وسط تشجيع من األهالي 
الحاضرين بالرغم من تصدي الشرطة لهم. 
السيسي  تدعو  الفــتــات  المتظاهرون  ورفـــع 
المتظاهرين  عــشــرات  وهتف  الرحيل.  إلــى 
دعـــوات  بعد  السيسي،  نــظــام  ضــد  بهتافات 
للخروج في مظاهرات أمس دعا إليها الفنان 

والمقاول محمد علي.
وحلت أمس الذكرى األولى لدعوة احتجاج 
دعا لها المقاول محمد علي، موجود خارج 
الــبــالد، وأســفــرت آنـــذاك عــن خـــروج أعــداد 
محدودة بعدد من الميادين وتوقيف المئات، 
معظمهم.  ســـراح  السلطات  تطلق  أن  قبل 
وكرر محمد علي، دعوته السابقة لالحتجاج 
أمس وسط هدوء تام بشوارع مصر وانتشار 
أمني مكثف، بحسب مشاهدات وتغريدات 
االجتماعي.  التواصل  منصات  على  منتشرة 
ومنذ أيــام، تشهد مناطق ومــدن في مصر 
الساحات  فــي  خــاصــة  أمــنــي  استنفار  حــالــة 
الرئيسية في المحافظات، في حين تتواصل 
االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  عبر  الــدعــوات 
للنزول في مظاهرات بالشوارع والميادين، 

مطالبة برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي.
في  االجتماعي  التواصل  مواقع  وشهدت 
مصر، صباح أمـــس، حــرب وســـوم فــي ظل 
التي  بالسيسي،  لإلطاحة  التظاهر  دعـــوات 
أطلقها الممثل ومقاول الجيش السابق محمد 

علي وتفاعل معها نشطاء وسياسيون.

واستبقت أجهزة األمن االحتجاجات بشن 
حملة اعتقاالت شملت رموًزا سياسية، بينها 
المهدي،  أمــيــن  الــيــســاري  السياسي  المفكر 
وعــــدد مـــن الــنــشــطــاء، ال ســيــمــا فـــي مدينة 

السويس شرقي البالد.
للنظام  مــوالــيــة  إعـــالم  وســائــل  شنت  كما 
هجوًما حاًدا على دعوات التظاهر، واعتبرتها 
جزءًا من مؤامرة خارجية تستهدف إسقاط 
الـــدولـــة. ودشــــن اإلعــــالم الــمــصــري وســوًمــا 
«هاشتاجات» مضادة تدعو الرئيس المصري 
وسوم  على  للرد  وذلــك  السلطة،  في  للبقاء 
تدعوه  الــمــعــارضــة  أطلقتها  «هــاشــتــاجــات» 
للرحيل. ومنذ أسابيع، تتواصل الدعوات عبر 
منصات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي لــلــنــزول إلى 
واألوضــاع  السيسي  ضد  لالحتجاج  الميادين 

االقتصادية والسياسية في البالد.
البسطاء  المواطنين  صرخات  وقــع  وعلى 
مـــن إزالــــــة مــنــازلــهــم وتـــشـــريـــدهـــم، أشــعــل 
السيسي حرب الوسوم على وسائل التواصل 
لوقع  الجميع  من  ترقب  وسط  االجتماعي، 

صداها على أرض الواقع.
الدولية،  العفو  منظمة  طالبت  ذلــك،  إلى 
أمـــس بــإطــالق ســـراح نــشــطــاء مصريين تم 
دعــوة  خلفية  على  الماضي  الــعــام  توقيفهم 
لالحتجاج وقالت المنظمة في تغريدة «إن 
اليوم «أمس» يصادف الذكرى السنوية ألكبر 
حملة ضد المحتجين في مصر منذ وصول 
الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم 
ما  المنظمة «اعتُقل  وأضافت   .«٢٠١٤ عام 
الماضي،  الــعــام  شخص   ٤٠٠٠ عــن  يقل  ال 
حتى  يشاركوا  لم  ونشطاء  صحفيون  بينهم 
في االحتجاجات»، وقالت «يقبع العديد في 

السجن بتهٍم ال أساس لها تتعلق باإلرهاب».

مظاهرة في قلب مصر
 تُطالب برحيل السيسي

الــقــدس الــمــحــتــلــة - وكـــــاالت: منذ 

بشكل  عالقات  إقامة  اإلمــارات  إعالن 

اإلسرائيلي  االحــتــالل  دولــة  مــع  كامل 

لم تتوقف مؤسساتها الخاصة والعامة 

المختلفة عن االندفاع نحو القطاعين 

الــحــكــومــي والـــخـــاص اإلســرائــيــلــيــيــن 

أبــرز  متبادلة.  اتفاقيات  إبـــرام  ألجــل 

تــلــك االتـــفـــاقـــيـــات هـــي الـــتـــي عــقــدهــا 

مــصــرف «أبــوظــبــي اإلســـالمـــي»، في 

١٧ سبتمبر ٢٠٢٠، مع بنك «لئومي» 

على  الــمــدرج  االستيطاني  اإلسرائيلي 

عن  الصادرة  السوداء  األمنية  القائمة 

لألمم  الــتــابــع  اإلنــســان  حــقــوق  مجلس 

على  الماضي،  فبراير  فــي  المتحدة، 

المستوطنات.  فــي  االســتــثــمــار  خلفية 

التفاهم  مــذكــرة  أن  مراقبون  ويــرى 

بــيــن الــمــصــرف اإلمــــاراتــــي ونــظــيــره 

اإلسرائيلي دعم مباشر من اإلمارات 

لــلــمــســتــوطــنــات، وتــســهــيــل اقــتــصــادي 

بالمناطق  اإلقــامــة  فــي  للمستوطنين 

الفلسطينية الُمحتلة.

وتــؤكــد الــــدول األعـــضـــاء فــي األمــم 

ـــــــي، أن  الــمــتــحــدة، واالتـــحـــاد األوروب

الضفة  في  اإلسرائيلية  المستوطنات 

الغربية المحتلة تعتبر انتهاًكا للقانون 

الدولي.

التنفيذية  المديرة  الحسيني،  مها 

لمنظمة «إمباكت» الدولية لسياسات 

حــقــوق اإلنـــســـان، تــؤكــد أن اتــفــاقــيــات 

الــــتــــعــــاون بـــيـــن مــــؤســــســــات وبـــنـــوك 
تشكل  قد  إماراتية  وأخرى  إسرائيلية 
ــتــحــدة  ــُم مــخــالــفــة لـــمـــبـــادئ األمـــــم ال
التجارية  األعــمــال  بــشــأن  التوجيهية 
مؤسسة  وأبـــــرزت  اإلنـــســـان.  وحــقــوق 
الـــفـــكـــر، وفـــــق حـــديـــث «الــحــســيــنــي» 
مؤسسات  تورط  أونالين»،  لـ»الخليج 
جسيمة  بانتهاكات  إسرائيلية  وبنوك 
ـــســـان ومــعــايــيــر الــقــانــون  لــحــقــوق اإلن
اإلنــســانــي الــدولــي مــن خــالل األنشطة 
المستوطنات  مــع  أو  فــي  المصرفية 
الـــمـــقـــامـــة بــشــكــل غـــيـــر قـــانـــونـــي فــي 
األراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة. 
اتفاقيات  ستجعل  الحسيني،  وبحسب 
التعاون بين مؤسسات وبنوك إماراتية 
شريًكا  منها  اإلسرائيلية  نظيرتها  مع 

الفلسطينيين،  لحقوق  االنتهاكات  في 
أراضيهم  مصادرة  ذلــك  ضمن  ومــن 
بحقهم،  والتمييز  قانوني  غير  بشكل 
الــدولــي  لــلــقــانــون  مخالفة  يشكل  بــمــا 
لــحــقــوق اإلنـــســـان والــقــانــون اإلنــســانــي 

الدولي.  
وتــمــثــل أنــشــطــة بــنــوك «إســرائــيــل» 
ـــمـــســـتـــوطـــنـــات الــــمــــقــــامــــة فــي  فـــــي ال
وفق  المحتلة،  الفلسطينية  األراضـــي 
لكونها  جــســيــًمــا؛  ــا  انــتــهــاًك الــحــســيــنــي، 
تــســهــم فــي بــنــاء وشــــراء وبــيــع مــنــازل 
غــيــر  بــشــكــل  صـــــــودرت  أراٍض  عـــلـــى 
ـــدعـــم لــلــمــجــالــس  ـــقـــدم ال قـــانـــونـــي؛ وت
المستوطنات  توسيع  لتسهيل  المحلية 
والــنــقــل غــيــر الــقــانــونــي لــلــســكــان على 
حساب الفلسطينيين. وتتدخل البنوك 

اإلسرائيلية بطريقة مباشرة ومهمة؛ 

عقارية  مصلحة  على  تستحوذ  فهي 

حتى  وترافقها  التطوير  مشاريع  فــي 

النهاية، والحديث للحسيني.

كما  الــبــنــوك،  تلك  نــشــاطــات  وتثير 

تــبــيــن الـــحـــســـيـــنـــي، مــــخــــاوف تــتــعــلــق 

بــالــنــهــب؛ بــســبــب ســيــاســات مــصــادرة 

االحتالل  جيش  يتبناها  التي  األراضــي 

إمكانية  تصعب  والــتــي  اإلســرائــيــلــي، 

التأكد من حرية مالكي األراضــي في 

الموافقة.

الــمــســؤولــة الــحــقــوقــيــة كــشــفــت أن 

تسهيالت  تــقــدم  اإلســرائــيــلــيــة  الــبــنــوك 

ألعــمــال االســتــيــطــان اإلســرائــيــلــي في 

بما  الــمــحــتــلــة؛  الفلسطينية  األراضـــــي 

يشمل منح القروض المالية وقروض 

والجماعات  لــألفــراد  العقاري  الرهن 

في  الــمــســاكــن  بتملك  يــرغــبــون  مــمــن 

الــمــســتــوطــنــات، كــمــا تــشــغــل أجــهــزة 

الصراف اآللي والفروع فيها.

 وأمام ُخطوة البنك اإلماراتي دعت 

المديرة التنفيذية لمنظمة «إمباكت» 

الـــدولـــيـــة لــســيــاســات حـــقـــوق اإلنـــســـان 

الـــبـــنـــوك والــــشــــركــــات فــــي اإلمـــــــارات 

تـــجـــاريـــة  تــــعــــامــــالت  أي  وقــــــف  إلــــــى 

مـــع مــؤســســات إســرائــيــلــيــة مــتــورطــة 

تعتبر  التي  المستوطنات  في  بأنشطة 

اإلنساني  القانون  حسب  شرعية  غير 

الدولّي.

اإلمارات تُمول االستيطان اإلسرائيلي في فلسطين
مصرف «أبوظبي اإلسالمي» وقع مذكرة تفاهم مع بنك استيطاني

فلسطيني أعزل يدافع عن أرضه في وجه المستوطنين الذين تدعمهم أبو ظبي
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محمد بن زايد نفــذ انقــــالبًا شـــامًال في اإلمارات
بتوقيع اتفاق إقامة العالقات مع إسرائيل.. دبلوماسية أمريكية:

أّكــدت  وكـــاالت:   - واشنطن 
ولي  أن  أمريكية  دبلوماسية 
زايــد  بــن  محمد  أبوظبي  عهد 
الدولة  في  شامًال  انقالبًا  نفذ 
وصلت أحدث محطاته حديثًا 
إلعــــالن اتـــفـــاق إشـــهـــار إقــامــة 

العالقات مع إسرائيل.
وقالت باربارا ليف السفيرة 
دولــة  فــي  السابقة  األمــريــكــيــة 
اإلمــــــارات خـــالل األعـــــوام من 
انقالب  إن   ،  ٢٠١٨ إلــى   ٢٠١٤
وثوابت  مواقف  شمل  زايد  ابن 
للتمهيد  التاريخية  اإلمــــارات 
مع  العالقات  إلقامة  المتدرج 

إسرائيل.
وذكــــــــرت لـــيـــف فــــي نـــــدوٍة 
نـــظـــمـــهـــا ”مــــعــــهــــد واشـــنـــطـــن 
عبر  األدنــــى“  الــشــرق  لسياسة 
اتخذ  زايـــد  ابــن  أن  اإلنــتــرنــت، 
ســلــســلــة مــــن الــــخــــطــــوات فــي 
الشعور  لتعزيز  الماضي  العقد 
اإلماراتية،  بالقومية  المتميز 

خاصًة في أوساط الشباب.
هــــــذه  أّن  وأوضــــــــــحــــــــــت 

الـــمـــبـــادرات عــكــســت مــخــاوف 
من أّن أساليب الحياة الحديثة 
بـــــدأت تـــؤثـــر عــلــى الــمــجــتــمــع، 
ثــقــافــتــهــا،  تــفــقــد  الـــدولـــة  وأّن 
يفتقد  سنًا  األصغر  الجيل  وأّن 
تجاه  بالمسؤولية  الشعور  إلــى 

الدولة.
عن  فضالً  أّنــه  ليف  وتابعت 
ـــك، كــانــت قــيــادة اإلمــــارات  ذل
العالقات  إقــامــة  حــالــة  تختبر 
فــي  أو  شــعــبــهــا  بـــيـــن  ســــــواء   -

الــتــغــطــيــة  أن  كــمــا  الــمــنــطــقــة، 
إلسرائيل  اإلماراتية  اإلعالمية 

لم تكن انفعالية.
وفــــــــــي حــــــيــــــن انــــتــــهــــجــــت 
الـــــقـــــيـــــادة مـــــقـــــاربـــــة حــــــذرة 
لــلــوفــد  الــعــلــنــّي  الــظــهــور  إزاء 
اإلســـــرائـــــيـــــلـــــّي حــــيــــن بـــــدأت 
اجتماعات  تستضيف  أبوظبي 
ـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة  ”ال
الـــمـــتـــجـــددة“ الــتــابــعــة لــألمــم 
إيالء  تّم   ،٢٠١٥ في  المتحدة 
أهــمــيــة مــتــزايــدة ومــقــصــودة 
ــــصــــاالت عـــلـــى مـــســـتـــوى  ــــالت ل

األفـــــــــــــــراد، وكــــــــــان الــــهــــدف 
مــــن هـــــذه الــــخــــطــــوات جــعــل 
في  متفرًدا  اإلمــارات  موقف 
الــمــنــطــقــة فــي نــظــر الــواليــات 
على  شعبها  ونــظــر  الــمــتــحــدة 

قالت. كما  سواء،  حدٍّ 

ـــــــه فـــــي حــيــن  وأضـــــافـــــت أّن
اســتــنــدت إقــامــة الــعــالقــات مع 
إســـرائـــيـــل إلــــى عـــوامـــل أمــنــيــة 
وطــنــيــة بــالــنــســبــة لـــإلمـــارات، 
أيًضا  اإلمــاراتــيــون  اعتبر  فقد 
الـــخـــطـــوة أســـاســـيـــة مــــن أجـــل 

تــعــزيــز الــروابــط مــع الــواليــات 
الـــمـــتـــحـــدة، والــــحــــفــــاظ عــلــى 
دعـــم الــحــزبــيــن الــديــمــقــراطــّي 
والـــجـــمـــهـــورّي فـــي واشــنــطــن، 
ــــــــقــــــــاء بــــالــــعــــالقــــة إلــــى  واالرت
”الــــنــــادي“ الـــّخـــاص لــلــشــركــاء 

إسرائيل،  مثل  االستراتيجيين 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى الـــوصـــول إلــى 
بعض أنظمة الدفاع المتقدمة 
الـــــتـــــي لــــطــــالــــمــــا ســـــعـــــوا إلــــى 
امــتــالكــهــا، طــبــًقــا ألقــوالــهــا في 
الندوة الُمفترضة، التي شارك 

فــيــهــا أيــًضــا مــديــر الــخــارجــّيــة 
دوري  ـــًقـــا،  ســـابِ اإلســرائــيــلــّيــة 
غـــولـــد، الـــمـــقـــّرب مـــن رئــيــس 

الوزراء، بنيامين نتنياهو.
أيًضا  ”هــنــاك  ليف  وتابعت 
أوســاط  فــي  التفكير  مــن  نــوع 
قـــيـــادة اإلمــــــارات مـــفـــاده بـــأّن 
ما  حقبة  نحو  تسير  المنطقة 
بعد أمريكا، وفي هذا الصدد، 
بمثابة  االتــفــاق  اعــتــبــار  يمكن 
تـــحـــّوط ضـــد هــــذا االحــتــمــال، 
حـــيـــث تــســعــى اإلمـــــــــارات إلـــى 
عالقٍة دفاعية/ أمنية مع القوة 
الــعــظــمــى فـــي الــمــنــطــقــة، أي 

إسرائيل“.
أوضـــــــــــحـــــــــــت الــــــســــــفــــــيــــــرة 
غالبًا  أنــه  السابقة،  األمريكية 
الخارجية  السياسة  تتصف  ما 
اإلمــــاراتــــيــــة بــأنــهــا تــمــيــل إلــى 
الــمــخــاطــرة، وكــانــت الــخــطــوة 
االســتــراتــيــجــّيــة بــاتــجــاه إقــامــة 
بمثابة  إسرائيل  مع  العالقات 
مـــخـــاطـــرة مــــدروســــة بــشــكــل 
دقـــــيـــــق، وســــــّرعــــــت اتــــجــــاًهــــا 

كـــــان جـــلـــًيـــا بـــــاألســـــاس، وفـــي 
الـــــــمـــــــوازاة، كــــانــــت واشـــنـــطـــن 
تـــواجـــه صــعــوبــات مــنــذ بعض 
الـــوقـــت حـــول كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
إماراتية  خارجية  سياسة  مع 
أكـــثـــر جــــــرأًة، ومــــن الــمــرجــح 
األمــريــكــيــة  اإلدارة  تــلــعــب  أْن 
دوًرا  الديمقراطية  الرئاسية 

أكثر أهمية.
وأضافت ليف، أّن اإلمارات 
جــّربــت تــدخــالٍت أكــثــر حــزًمــا 
في اليمن وليبيا، ففي اليمن، 
أصـــبـــحـــت الــتــكــالــيــف بــاهــظــة 
العهد  بــولــي  دفـــع  مــمــا  لــلــغــايــة 
إلـــــى اتــــخــــاذ الـــــقـــــرار الــصــعــب 
بــاالنــســحــاب ، ومــــن جــهــتــهــا، 
تــمــثــل لــيــبــيــا مــــثــــاالً عـــلـــى مــد 
األمر  بعيًدا،  أياديها  اإلمــارات 
في  األرجــح  على  سيؤثر  الــذي 
قـــــرار الــكــونــغــرس بـــشـــأن بيع 
طائرات مقاتلة من نوع ”إف-
األنــظــمــة  مـــن  وغـــيـــرهـــا   “٣٥
المتقدمة إلى أبوظبي، بحسب 

أقوالها.

مجموعة الحبتور دبي 
تفتتح مكتبًا في إسرائيل

مقرها  التي  الحبتور  مجموعة  وكاالت:أعلنت   - دبــي 
(إسرائيل)،  في  لتمثيلها  مكتبًا  ستفتح  أنها  أمــس،  دبــي، 
وذلك بعيد توقيع اتفاق إقامة العالقات بين أبوظبي وتل 

أبيب.
ـــجـــري الــمــجــمــوعــة، الـــتـــي يـــرأســـهـــا رجــــل األعـــمـــال  وت
مع  محادثات  الحبتور»،  أحمد  «خلف  الــبــارز  اإلمــاراتــي 
رحالت  لتدشين  «يسرائير»  اإلسرائيلية  الطيران  شركة 

تجارية مباشرة بين البلدين.
لإلعالن  اإلعــداد  يجرى  إنه  بيان  في  «الحبتور»  وقــال 

عن عدد من مشاريع التعاون خالل األيام المقبلة.
شركات  محفظتها  تضم  عائلية  مجموعة  و»الحبتور» 

تعمل بقطاعات الضيافة والتشييد والتعليم والسيارات.
ـــجـــري الــمــجــمــوعــة، الـــتـــي يـــرأســـهـــا رجــــل األعـــمـــال  وت
اإلماراتي البارز خلف أحمد الحبتور، محادثات مع شركة 
تجارية  رحــالت  لتدشين  يسرائير  اإلسرائيلية  الطيران 
يجري  إنه  بيان  في  الحبتور  وقال  البلدين.  بين  مباشرة 
اإلعداد لإلعالن عن عدد من مشاريع التعاون خالل األيام 

المقبلة.
لالستثمار»  أبــوظــبــي  أعــلــن «مــكــتــب  ســابــق،  وقــت  فــي 
استعداده الفتتاح «أول مكتب تمثيلي له خارج اإلمارات»، 

لدى االحتالل اإلسرائيلي.
 وجاء في بيان لمكتب أبوظبي لالستثمار، وهو مؤسسة 
حكومية، أن اإلعالن عن الخطوة يأتي في إطار النقاشات 

المستمرة مع مؤسسة «استثمر في إسرائيل».
وأضاف البيان أن المكتب سيتم افتتاحه في تل أبيب، 
ويهدف «لبحث فرص االستثمار والشراكات المتاحة بين 

وإسرائيل». أبوظبي 
بنك  وقع  االحتالل،  مع  االقتصادي  التعاون  إطار  وفي 
أبوظبي  «بنك  مع  تفاهم  مذكرتي  اإلسرائيلي  «لئومي» 
وسائل  وذكــرت  الوطني».  دبــي  اإلمـــارات  و»بنك  األول» 
هو  وّقــع  اإلســالمــي»  أبوظبي  أن «مصرف  محلية  إعــالم 

اآلخر مع البنك اإلسرائيلي.

التيار  بخالف  وكــاالت:   - المحتلة  القدس 
الــصــهــيــونــي الــمــركــزي حـــذر وزيـــر خــارجــيــة 
إسرائيل األسبق يوسي بيلين من أن استمرار 
دون  فحسب  عربية  دول  مع  اتفاقات  توقيع 
الفلسطينية  القضية  األهــم  مشكلتها  تسوية 
فيها  تحكم  عنصري  نــظــام  دولــة  سيجعلها 

أقلية يهودية أغلبية عربية فلسطينية.
بيلين وهو أحد مهندسي اتفاق أوسلو قال 
هيوم“  ”يسرائيل  صحيفة  نشرته  مقال  في 
القادمة  العبرية  السنة  تــكــون  ألن  يــدعــو  إنــه 
من  فيتخلصون  اإلسرائيليين  على  خير  سنة 
وباء كورونا وأن تصلح أحوالهم وأن يضمنوا 
ألنــفــســهــم مــســتــقــبــًال ال تــحــكــم فــيــه األقــلــيــة 
دائــرة  توسع  وأن  العربية  األغلبية  اليهودية 
إقامة العالقات مع الدول العربية التي تفهم 

قيمة العالقات العلنية مع تل أبيب.
العالقات  هذه  أن  نفهم  أن  «علينا  وتابع: 
بــديــالً  ليست  وعــمــيــقــة،  واســعــة  كــانــت  مهما 
خطر  إلسرائيل:  األصعب  المشكلة  حل  عن 
يهودية  أقلية  فيها  تحكم  دولــة  إلــى  التحول 
أغلبية عربية بشكل مباشر أو غير مباشر».

يتمنى بيلين أال يركل «المدعون بالقيادة» 
العالم  فــي  أقيمت  التي  الــدولــيــة  المؤسسات 
أيديهم  يسحبوا  وأال  الــعــالــمــيــة  الــحــرب  بــعــد 

منها.
ويـــعـــود بــيــلــيــن لــمــخــاطــبــة اإلســرائــيــلــيــيــن 
وبين  بينهم  الحدود  أن  ”يفهموا  أن  متمنًيا 
وحيوية  مشتركة  مصلحة  هي  الفلسطينيين 
لــلــطــرفــيــن وأن يــشــكــل مــن يــدعــون الــقــيــادة 
ينظرون  من  يربوا  فال  الشاب  للجيش  قدوة 

للوجود  الــواعــدة  الــمــؤســســات  أن  على  إليهم 

السليم للديمقراطية عفنة ومصابة بالسياسة 

هم  عينوهم  الذين  الحمى  حماة  حتى  وأن 

على  يربوا  أال  بالثقة.  جديرين  ليسوا  أنفسهم 

أنه ال توجد ضرورة الحترام قرار المحكمة 

وأن االنتصار في صندوق االقتراع ال يحترم 

إال إذا انتصروا هم، وأنه ال توجد أي مشكلة 

اتفاقات  على  الــمــفــاوضــات  طلب  إعـــادة  فــي 

وموقعة“. مكتوبة 

وتــتــنــبــه بـــهـــذا الـــســـيـــاق مـــحـــررة الـــشـــؤون 

السياسية في صحيفة ”هآرتس“ نوعا النداو 

تدعو  واشنطن  في  وقعت  التي  االتفاقية  أن 

إلـــى ”الــتــعــايــش“ ولــكــن لــيــس فــيــهــا اعــتــراف 

تطالب  كانت  كما  يهودية  كــدولــة  بإسرائيل 

المفاوضات  الستئناف  كشرط  الفلسطينيين 

وجود  لعدم  المقابل  في  تتنبه  كما  السياسية. 

أي ذكـــر لــحــل الــدولــتــيــن فــي اتــفــاقــي إقــامــة 

العالقات بين االحتالل واإلمارات والبحرين.

سهلة  غــيــر  مــهــمــة  كــانــت  هـــذه  أن  وتـــنـــوه 

تــقــف أمــــام مـــن قـــامـــوا بــصــيــاغــة االتــفــاقــات 

بــيــن إســرائــيــل واإلمـــــارات والــبــحــريــن: ”فــي 

الــمــاراثــون الـــذي كـــان يــســابــق الــزمــن والـــذي 

اســتــمــر أقـــل مـــن أســـبـــوع كـــان يــجــب عليهم 

ثالث  األمريكيين  مــع  بالتنسيق  يصيغوا  أن 

إبــراهــيــم“،  هــي (”اتــفــاقــات  مختلفة  وثــائــق 

اتــفــاق ســالم مــع اإلمـــارات وإعـــالن ســالم مع 

البحرين)، حيث ال يتم قول أي شيء فيها“.

هي  ســـالم  اتـــفـــاقـــات  صــيــاغــة  إن  وتـــقـــول 

مـــهـــمـــة مـــعـــقـــدة جــــــًدا عـــنـــدمـــا يــــكــــون بــيــن 
طــرفــيــن، نــاهــيــك عــن أن يــكــون بــيــن أربــعــة 
أطــــــراف، لـــذلـــك فــــإن الـــهـــدف األســـمـــى في 
جًدا  قصيرة  فترة  في  الوثائق  هذه  صياغة 
هــو االبــتــعــاد عــن أي مــقــولــة تــثــيــر نــقــاشــات 
وتــحــفــظــات لـــدى أي طـــرف مــن األطــــراف. 
وتوضح أن هدًفا آخر كان من وراء كواليس 
من  نوًعا  ستشكل  أنها  وهــو  االتفاقات  هــذه 
األخرى،  للدول  بالنسبة  حتى  الثابت  اإلطار 
عالقات  إقامة  مبادرة  إلى  انضمت  حال  في 
كبير  تفصيل  غياب  ظل  وفــي  إسرائيل،  مع 
الحًقا  الصياغة  هذه  نسخ  باإلمكان  سيكون 

وهكذا. هي  مثلما 
وتضيف: ”النتيجة التي تم الحصول عليها 
في نهاية المطاف هي كومة إعالنات داعمة 
عام  بشكل  المتبع  باألسلوب  العالمي  للسالم 
في مسابقة ملكة الجمال ”ميس يونفيرس“، 
الشخص  نفس  السابق  في  عليها  أشرف  التي 
رئــيــس  الــــســــالم،  مــــبــــادرة  اآلن  يـــقـــود  الـــــذي 

الواليات المتحدة دونالد ترامب.
ــــداو أن ”هــــذه االتـــفـــاقـــات ال  وتـــّشـــدد الن
بــيــن  ســــالم  كـــاتـــفـــاق  إلــــــزام  أي  لــهــا  يـــوجـــد 
الــــــدول، بـــل الـــحـــديـــث يـــــدور عـــن نــــوع مــن 
إعـــالن نــوايــا عـــام ورمــــزي لــوصــف الــحــدث 
الموقعين  نحن  شاكلة:  على  واشنطن  في 
السالم  على  الــحــفــاظ  أهمية  نــدرك  أدنـــاه، 
وتــعــزيــزه فــي الــشــرق األوســـط وفــي أرجــاء 
وتعايش  متبادل  فهم  إلــى  اســتــنــاًدا  العالم، 
واحـــتـــرام اإلنــســان وحــريــتــه، بــمــا فــي ذلــك 

الديني». الحق 

إقامة العالقات مع العرب تحول إسرائيل لدولة عنصرية
دون حل القضية الفلسطينية.. وزير إسرائيلي سابق:

 إسرائيـــل تعتـــزم مد خـــط نفــط من اإلمــارات
لتجاوز مشكلة مضيق هرمز والتهديدات اإليرانية

القدس المحتلة - وكاالت:  كشفت صحيفة عبرية، 
أمس، عن محادثات عقدت بين مسؤولين إسرائيليين 
وإماراتيين، إلنشاء خط أنابيب نفط وصوًال إلى دولة 

االحتالل اإلسرائيلي.
وقالت صحيفة، «غلوبس» اإلسرائيلية المتخصصة 
بالشؤون االقتصادية، إن مسؤولين إسرائيليين أجروا 
مــحــادثــات فــي اإلمـــــارات إلنــشــاء خــط انــابــيــب نــفــط ، 
ومنه  األحمر،  البحر  عبر  ميناء «إيــالت»  إلــى  وصــوًال 

إلى ميناء أشكلون.
لنقل  سيكون  المشروع  هــذا  أن  الصحيفة  وذكـــرت 
الخام إلى األسواق األوروبية، ويعد التفاًفا على مساري 

مضيق هرمز وسواحل الصومال.

لقناة  ضــربــة  سيشكل  الــمــشــروع،  هـــذا  أن  وأكــــدت 
السويس، كما سيوفر تكاليف نقل الخام بواسطة ناقالت 
النفط عبر قناة السويس. ورجحت الصحيفة أن تجني 

«إسرائيل» مبالغ طائلة سنويًا من هذا المشروع.
ويـــقـــوم الـــمـــشـــروع، وفــــق الــصــحــيــفــة، عــلــى ربــط 
بري،  أنابيب  خط  األول  بديلين،  خالل  من  النقطتين 
والثاني بحري، وهذا األخير يعتمد على ناقالت النفط؛ 
الوضع  خلفية  على  بيئية  مخاطر  يحمل  الــذي  األمــر 
الخيار  يتبقى  فيما  إيــالت،  خليج  في  الحساس  البيئي 
األول، والذي تقول الصحيفة إنه سيواجه انتقادات أيًضا 

من المنظمات العاملة في مجال حماية البيئة.
للمشروع  األساسي  المغزى  فإن  الصحيفة،  وحسب 

تصب  استراتيجية  أبعاًدا  أيًضا  يحمل  لكنه  اقتصادي، 
في مصلحة دول الخليج، حيث سيقلص كلفة تصدير 
ال  البحرية،  الــمــســارات  عبر  الــغــرب  أســـواق  إلــى  النفط 
من  ســواء  للخطر،  وعرضة  طويلة  األخــيــرة  أن  سيما 
جانب إيران أو بسبب ظاهرة القرصنة قبالة السواحل 

الصومالية.
سبتمبر  شهر  مطلع  تحدثت  إعــالم  وســائــل  وكــانــت 
داخل  لالستخدام  نفطها  تهيئ  اإلمـــارات  أن  الــجــاري، 
«إســــرائــــيــــل»، مـــن خــــالل شـــركـــة خـــطـــوط «إيــــــالت - 
عسقالن» جنوبي إسرائيل، قبل أن يصل إلى مشتريه 
«إسرائيل»  داخــل  تكريره  ويتم  المتوسط،  البحر  في 

في مصفاتي نفط بسعة ٣٠٠ ألف برميل يومًيا.

هللا عبداللطيف الزياني وعبداهللا بن زايد ونتنياهو 
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بــــاريــــس - قـــنـــا: فــــي إطــــار 

ـــــعـــــام الـــثـــقـــافـــي  ــــشــــاطــــات ال ن

 ، «٢ ٠ ٢ ٠ نسا فر - قطر »

شـــاركـــت ســـفـــارة دولــــة قطر 

األولــى،  وللمرة  فرنسا،  لــدى 

والثالثين  الـسابعة  الدورة  في 

لـــتـــظـــاهـــرة فـــعـــالـــيـــات «أيـــــام 

وافتتح  األوروبــــيــــة».  الــتــراث 

الـــفـــعـــالـــيـــات بــمــقــر الـــســـفـــارة 

أمس  باريس  العاصمة  بوسط 

عــلــي  الــشــيــخ  ســـعـــادة  األول، 

سفير  ثـــانـــي،  آل  جـــاســـم  بـــن 

الجمهورية  لــدى  قطر  دولـــة 

الفرنسية.

فتحت  الــمــنــاســبــة،  وبـــهـــذه 

السفارة أبوابها أمام الجمهور، 

حيث تــوافــد عــدد مــن الـــزوار 

الـــــقـــــادمـــــيـــــن مـــــــن بـــــاريـــــس 

األخرى،  الفرنسية  والمناطق 

المعروف  السفارة  مبنى  إلــى 

«الندولفو- قــــصــــر  ــــاســــم  ب

عام  بناؤه  تم  الــذي  كاركانو» 

بــالــجــداريــات  ويــزخــر   ،١٨٦٨

واللوحات الزيتية التي ُرسمت 

ــــــه وســــقــــوفــــه،  عــــلــــى جــــــدران

فــضــًال عـــن مــنــحــوتــات أشــهــر 

الـــــرســـــامـــــيـــــن والــــنــــحــــاتــــيــــن 

الفرنسيين واألوروبيين.

سفارة  مشاركة  وبمناسبة 

دولة قطر هذا العام في هذه 

عدد  أدرج  الثقافية،  الفعالية 

الفرنسية  اإلعــالم  وسائل  من 

في  قطر  دولــة  ســفــارة  مبنى 

المباني  قائمة  على  بــاريــس، 

أبوابها  فتحت  التي  الباريسية 

بمناسبة «أيام  الجمهور  أمام 

وشملت  األوروبــيــة»،  الــتــراث 

ومبنى  اإلليزيه  قصر  القائمة 

مجلس النواب ومبنى مجلس 

الـــشـــيـــوخ وقـــصـــر مــاتــيــنــيــون، 

بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى عـــــــدد مــن 

أبــــرز الــمــتــاحــف والــجــامــعــات 

والــــمــــكــــتــــبــــات الــــتــــاريــــخــــيــــة 

والمواقع األثرية في العاصمة 

باريس.

إلى  السفارة  انضمام  ويأتي 

هذه التظاهرة الثقافية للعام 

حــرصــهــا  إطــــــار  فــــي   ،٢٠٢٠

قطر  دولــــة  دور  إبـــــراز  عــلــى 

في تعزيز االهتمام بالثقافة، 

الثقافي  الــعــام  خـــالل  الســيــمــا 

وفرنسا،  قطر  بين  المشترك 

الثقافة  تحققه  أن  يمكن  لما 

ــــقــــارب بـــيـــن الـــشـــعـــوب  مــــن ت

وذلك وفًقا لرؤية دولة قطر 

الوطنية ٢٠٣٠.

كـــمـــا عـــكـــســـت الـــمـــشـــاركـــة 

فــي هـــذا الــحــدث ســعــي دولــة 

قطر الـــدؤوب إلبــقــاء الــتــراث 

الفعاليات  ضمن  حيًّا  الثقافي 

وهذا  المختلفة.  والمناسبات 

خير دليل على عمق الصداقة 

والجمهورية  قطر  دولــة  بين 

لغة  تعزيز  وتواصل  الفرنسية 

الــتــفــاهــم الــمــشــتــرك وتــوطــيــد 

ـــدعـــم بــيــن الــبــلــديــن  أوجـــــه ال

والشعبين.

سفارتنا في باريس تشارك في أيام التراث األوروبية
في إطار نشاطات العام الثقافي «قطر- فرنسا ٢٠٢٠»

«الندولفو-كاركانو» قــصــر  بــاســم  ــمــعــروف  ال ــســفــارة  ال مبنى  إلـــى  تـــوافـــدوا  ــــزوار  ال

مقدمة من «قطر الخيرية» وسلمتها سفارتنا بداكار

ــــة قطر  داكـــــار - قــنــا: ســّلــمــت ســـفـــارة دول
لـــدى جــمــهــوريــة الــســنــغــال، مــســاعــدات طبية 
«قطر  من  مقدمة  غذائية،  وســالًال  ووقائية 
العليا  الهيئة  في  ممثلة  السنغال  إلى  الخيرية» 
محاربة  جهود  في  للمساعدة  وذلــك  للوقف، 
تسليم  حضر   .«١٩ «كوفيد  كــورونــا  فــيــروس 
المساعدات، السيدة حليمة جوب رئيسة الهيئة 
العليا للوقف، وعدد من المسؤولين بالحكومة 
كــردي  بــن  محمد  السيد  وســعــادة  السنغالية، 
طالب المري، سفير دولة قطر لدى السنغال. 
لدولة  بالشكر  جوب،  حليمة  السيدة  وتقدمت 
قــطــر، على مــبــادرتــهــا اإلنــســانــيــة، وأكـــدت أن 
مع  وتــعــاونــهــا  تنسيقها  ســتــواصــل  مــؤســســتــهــا 

في  معها  الشراكة  لتحقيق  الخيرية»  «قطر 
السيد  سعادة  أكد  جانبه،  من  المجاالت.  كافة 
تقديم  أن  الــمــري،  طــالــب  كـــردي  بــن  محمد 
الــمــســاعــدات مــن دولــــة قــطــر إلـــى جــمــهــوريــة 
السنغال، يأتي لدعمها ومساندتها في جهودها 
الرامية إلى مكافحة جائحة كورونا. وقال إن 
دولة قطر رأت منذ بداية الوباء، أن ال سبيل 
الحتوائه والقضاء عليه في العالم إال بالتعاون 
ماديًا  بعًضا  بعضها  الدول  ومــؤازرة  والتكاتف 

وإنسانًيا. ومعنويًا 
الثنائية  العالقات  متانة  على  التأكيد  وجدد 
تعتبر  المساعدات  هذه  إن  وقال  البلدين،  بين 

مثاًال حيًّا لتميز العالقات.

مساعدات طبية وغذائية قطرية 
للسنغـــال لمحــاربــة كورونــا

رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ تبرز دور الثقافة في تحقيق التقارب بين الشعوب

تايالند  فــي  تواصلت  قنا:   - بانكوك 
االحـــتـــجـــاجـــات الــمــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة 
للمطالبة  الــتــوالــي  عــلــى  الــثــانــي  لــلــيــوم 
مصادر  وذكــرت  البالد.  في  باإلصالح 
االحـــتـــجـــاجـــات  قــــــادة  أن  ـــديـــة  ـــايـــالن ت
قــــامــــوا بـــتـــقـــديـــم قـــائـــمـــة بــمــطــالــبــهــم 
إلـــى قــائــد شــرطــة الــعــاصــمــة بــاكــابــونــج 
بــونــجــبــيــتــرا، لــكــي يــتــم تــقــديــمــهــا إلــى 

على  القائمة  وتحتوي  الملك.  مجلس 
ثــالثــة مــطــالــب رئــيــســيــة، وهـــي إصــالح 
ـــقـــالـــة رئــــيــــس الــــــــوزراء  الـــنـــظـــام واســـت
الـــتـــايـــالنـــدي الـــجـــنـــرال بـــرايـــوت تــشــان 
ـــشـــا وحــكــومــتــه وصـــيـــاغـــة دســتــور  أوت
محل  ليحل  ديــمــقــراطــيــة  أكــثــر  جــديــد 
ألف   ٣٠ حوالي  وكان  الحالي.  الدستور 
االحتجاجات  فــي  شــاركــوا  قــد  شخص 

حرم  باقتحام  السبت  يــوم  بــدأت  التي 
إلى  تنتقل  أن  قبل  جامعة «ثاماسات» 
لتسليم  التايالندي  الملك  مجلس  مقر 
منظمو  أعــلــن  وقـــد  الــمــطــالــب.  قــائــمــة 
آخــر  تجمع  تنظيم  عــن  االحــتــجــاجــات 
البرلمان  خــارج  المقبل  الخميس  يــوم 
١٤ أكــتــوبــر  ــايــالنــدي، وتــجــمــع يـــوم  ــت ال

المقبل.

تايالند: تواصل االحتجاجات المناهضة للحكومة
كلف  وكـــــــاالت:  الجزائر- 

ـــــري عــبــد  ـــــجـــــزائ ــــيــــس ال ــــرئ ال

الــمــجــيــد تــبــون لــجــنــة بــإعــداد 

مـــــشـــــروع مــــراجــــعــــة قــــانــــون 

بيان  وفق  بالبالد،  االنتخابات 

ـــاســـة الــجــمــهــوريــة  نــشــرتــه رئ

الــــجــــزائــــريــــة عـــبـــر حــســابــهــا 

وبحسب  السبت.  «فيسبوك»، 

اللجنة  فـــإن  الــرئــاســي  الــبــيــان 

الــــوطــــنــــيــــة مـــكـــلـــفـــة بـــــإعـــــداد 

مــــشــــروع مـــراجـــعـــة الـــقـــانـــون 

الـــعـــضـــوي الــمــتــعــلــق بــالــنــظــام 

برئاسة  وستكون  االنتخابي، 

الــبــروفــيــســور أحــمــد لــعــرابــة. 

وتــكــون مــهــمــة الــلــجــنــة، وفــق 

ـــان، «تـــحـــديـــد مــقــايــيــس  ـــي ـــب ال

نهائًيا  تقطع  شفافة  انتخابية 

مع ممارسات الماضي السلبية 

في  (الكوتا)  المحاصصة  بمنع 

الذمم  وشــراء  المقاعد  توزيع 

والفصل بين المال والسياسة، 

كـــشـــروط ال بـــد مــنــهــا لــخــلــق 

الــحــيــاة الــســيــاســيــة، وضــمــان 

ودون  حــًقــا  تــعــبــر  انــتــخــابــات 

الشعبية،  اإلرادة  عــن  مــنــازع 
مؤسسات  عنها  تنبثق  وبذلك 
ذات  نــظــيــفــة،  ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
مــــــســــــتــــــوى ومــــــصــــــداقــــــيــــــة، 
ســيــمــا  ال  لــلــشــبــاب  مــفــتــوحــة 
والمجتمع  منهم،  الجامعيين 
الـــمـــدنـــي». وذكـــــر الــبــيــان أن 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة «الـــتـــزم 
بأن  االنتخابية  الحملة  أثــنــاء 
من  للراغبين  الدولة،  تتحمل 
حملتهم  مــصــاريــف  الــشــبــاب، 
االنتخابية، كي ال يقعوا فريسة 
لــلــمــال الــفــاســد أو الــمــشــبــوه». 

المقاييس  تــراعــي  أن  ويــجــب 
الكفاءة  بين  «الجمع  الجديدة 
المترشحين،  فــي  والــتــجــربــة 
خــاصــة فـــي الـــمـــدن الــكــبــرى، 
أي  تــحــرم  أن  يــنــبــغــي  ال  كــمــا 
يــتــمــتــع  مــــواطــــن  أو  مـــواطـــنـــة 
والمدنية  السياسية  بحقوقه 
من الترشح ألسباب سياسية، 
ضمانًا لتوفير فرص متكافئة 
والرقي  الترشح،  في  للجميع 
االجــــتــــمــــاعــــي والــــســــيــــاســــي»، 
كــمــا جــــاء فـــي الـــبـــيـــان. ومــن 
في  الجزائر  تشهد  أن  المقرر 

استفتاء  إجراء  المقبل  نوفمبر 

التعديل  مــشــروع  على  شعبي 

الدستوري. واألربعاء الماضي، 

لإلدالء  الجزائريين  تبون  دعا 

تعديل  استفتاء  في  بأصواتهم 

البرلمان  تزكية  إثر  الدستور، 

للكتل  غياب  وسط  للمشروع 

تعديل  تبون  ويعد  المعارضة. 

الدستور بمثابة حجر األساس 

في إصالحات جذرية وعد بها 

قبل وبعد اعتالئه سدة الحكم 

في ١٩ ديسمبر الماضي.

الجزائر: تبون يعين لجنة لمراجعة قانون االنتخابات
لمحاربة شراء الذمم والفصل بين المال والسياسة

أعلنت  وكـــاالت:   - طرابلس 
أمــس  الــلــيــبــيــة،  الـــدفـــاع  وزارة 
سياسي  حل  أي  على  انفتاحها 
خــلــيــفــة  االنــــقــــالبــــي  يــــكــــون  ال 
حــفــتــر طـــرًفـــا فــيــه، خــصــوًصــا 
بــعــد الـــمـــجـــازر الــتــي ارتــكــبــهــا. 
جـــاء ذلـــك فــي تــصــريــح لــوزيــر 
الــــدفــــاع الــلــيــبــي صــــالح الــديــن 
عــــلــــي الــــــنــــــمــــــروش، نـــشـــرتـــه 
الــصــفــحــة الــرســمــيــة لـــلـــوزارة. 
أي  «نرفض  النمروش،  وقــال 
ألبطال  تمثيل  فيه  ليس  حــوار 
نعتز  الـــذيـــن  الــغــضــب  بـــركـــان 
ونــفــتــخــر بــهــم وبــبــطــوالتــهــم 
وأردف «لن  سطروها».  التي 
الطاهرة  الشهداء  لدماء  نتنكر 
األرض  عـــــن  ذادوا  ـــــن  ـــــذي ال
بالمعتدين  وألحقوا  والــعــرض 
والــخــذالن».  الهزيمة  اآلثمين 

وتابع: «منفتحون على أي حل 
سياسي ال يكون مجرم الحرب 
حـــفـــتـــر طـــــرًفـــــا فــــيــــه، وذلـــــك 
بــعــد الــمــجــازر الــتــي ارتــكــبــهــا، 
عــدوانــه  خلفه  الـــذي  والـــدمـــار 
اآلثـــم عــلــى طــرابــلــس». ويــأتــي 

رفض  بعد  النمروش،  تصريح 
قـــائـــد عــســكــري لــيــبــي التــفــاق 
المجلس  ورئــيــس  حــفــتــر  بــيــن 
به  (مــعــتــرف  الليبي  الــرئــاســي 
بشأن  معيتيق،  أحمد  دولــًيــا)، 
اســتــئــنــاف وتـــصـــديـــر الــنــفــط. 

العسكرية  المنطقة  آمر  وأفاد 
اللواء  الليبي،  بالجيش  الغربية 
أســـامـــة جـــويـــلـــي، بــــأن «هـــذه 
الــمــهــازل لــن تــمــر وأي اتــفــاق 
مصيره  ســيــكــون  مــعــلــن  غــيــر 
قال  آخر  صعيد  على  الفشل». 

مــهــنــدســان يــعــمــالن فــي حقل 
الــــشــــرارة الــنــفــطــي الــلــيــبــي إن 
الــعــمــال فـــي الــحــقــل الــرئــيــســي 
اســـتـــأنـــفـــوا الـــعـــمـــلـــيـــات بــعــدمــا 
أعـــلـــنـــت الـــمـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
ـــا جـــزئـــًيـــا لــحــالــة  لــلــنــفــط رفـــًع
الــقــوة الــقــاهــرة. وأوضــحــا أنه 
جـــرى اســتــئــنــاف اإلشـــعـــال في 
مصوًرا  تسجيًال  وقدما  الحقل 
لذلك، وأضافا: إن المهندسين 
يعودون إلى المنطقة منذ يوم 
توقيت  يــتــضــح  ولـــم  األربـــعـــاء. 
اســتــئــنــاف اإلنـــتـــاج ولـــم يصدر 
تعقيب حتى اآلن من مؤسسة 
النفط. وقالت شركتان تابعتان 
لـــلـــمـــؤســـســـة إنـــهـــمـــا أصــــدرتــــا 
توجيهات للعاملين ببدء العمل 
للتحضير الستئناف اإلنتاج في 

أسرع وقت ممكن.

مسؤول عسكري ليبي: ال وجود لحفتر بالحل السياسي لألزمة
استئناف العمل في بعض منشآت النفط

جانب من انتشال ألغام وقنابل حفتر في طرابلس

تونس: النهضة 
تحذر المشيشي 
من تجاهلها

تــونــس - وكـــــاالت: حـــّذرت 
حـــركـــة الــنــهــضــة فـــي تــونــس، 
ـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء «هــــشــــام  رئ
ــــخــــاذ أي  الــمــشــيــشــي» مـــن اّت
الــتــشــاور  دون  ســيــاســي  قـــرار 
في  ورهنت  معها،  والتنسيق 
الوقت ذاته استمرار الحكومة 
بــــتــــحــــويــــلــــهــــا إلــــــــى حـــكـــومـــة 
سياسّية، وقال رئيس مجلس 
شـــــورى حـــركـــة «الــنــهــضــة»، 
«عـــبـــدالـــكـــريـــم الــــهــــارونــــي» 
اســتــمــرار  شـــــروط  إن «مــــن 
حـــكـــومـــة هـــشـــام الــمــشــيــشــي، 
النهضة  حــركــة  مــع  الــتــشــاور 
فـــي الـــــقـــــرارات والــتــعــيــيــنــات 
واإلصـــــــالحـــــــات إلــــــى جـــانـــب 
الوقت  مع  التطور  على  العمل 
لــتــصــبــح حـــكـــومـــة الــمــشــيــشــي 

سياسية». حكومة 

الصومال: رئيس الوزراء
 ينشد ثقة البرلمان 

مقديشو - وكاالت: طالب رئيس الوزراء الصومالي المكلف، 
محمد حسين روبلي، أمس، مجلس الشعب (البرلمان)، بمنحه 
رئيس  لقائه  خالل  ذلك  جاء  الحكومة.  تشكيل  أجل  من  الثقة 
مودي،  شيخ  الولي  عبد  ونائبه  شيخ،  مرسل  محمد  البرلمان 
إضافًة إلى عدد من األعضاء اآلخرين، وفق إذاعة «مقديشو» 
الحكومية. والخميس، كلف الرئيس الصومالي محمد عبد اهللا 
فرماجو، روبلي بتشكيل حكومة جديدة، بعدما فقدت حكومة 
سلفه حسن علي خيرى، ثقة البرلمان. وسحب البرلمان الثقة 
خطة  بإعداد  وعدها  تنفيذ  في  خيري،إلخفاقها  حكومة  من 
لشخص  واحــد  صــوت  قاعدة  على  برلمانية  انتخابات  إلجــراء 
واحــــد. ومـــن الــمــتــوقــع أن يعقد الــبــرلــمــان الــصــومــالــي، الــيــوم 
عدمه  من  الثقة  منح  على  للتصويت  استثنائية  جلسة  االثنين، 
حصول  على  الــبــالد،  دســتــور  وينص  المكلف.  الــــوزراء  لرئيس 
رئيس الــوزراء المكلف على ثلثي أصوات البرلمان (مكون من 
وتنتظر  يوًما.   ٣٠ خــالل  جديدة  حكومة  لتشكيل  نائبًا)،   ٢٧٥
انتخابات  إجــراء  إلــى  البالد  إيصال  أهمها  عــدة  ملفات  روبلى 
مخرجات  على  البرلمان  مصادقة  بعد  وبرلمانية،  رئاسية 
الفيدرالية.  األقاليم  ورؤساء  الحكومة  بين  التشاوري  المؤتمر 
في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة الصومالية إجراء االنتخابات 

البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد دون تأجيل.
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قطر  دولـــة  أّكــــدت  قــنــا:   - الــدوحــة 
عـــلـــى مــوقــفــهــا الـــثـــابـــت مــــن الــقــضــيــة 
إنهاء  على  ينص  والــذي  الفلسطينية، 
االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي وإقـــامـــة دولـــة 
فــلــســطــيــن وعــاصــمــتــهــا الــقــدس ضــمــن 

إطـــــار الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة وقــــــرارات 
مــنــح  مـــع  الــصــلــة  ذات  األمــــن  مــجــلــس 
كـــافـــة الــالجــئــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن حــق 
ــــعــــودة، وهــــو مـــا تــــرى دولـــــة قــطــر  ال
أنـــه الــحــل الـــجـــذري والــمــســتــدام لــهــذا 

سبعين  مــن  ألكــثــر  دام  الــذي  الــصــراع 
. ًما عا

بــيــان  فــي  الــخــارجــيــة  وزارة  وقــالــت 
نــرى  أن  الــمــؤســف  لــمــن  ــــه  أمــــس: «إن
بــعــض الــحــمــالت اإلعـــالمـــيـــة الــمــضــلــلــة 

الــتــي تـــحـــاول خــلــط الــقــضــايــا وتــشــويــه 
صـــــــــورة دولـــــــــة قــــطــــر عــــلــــى حـــســـاب 
وحقوقه  الــشــقــيــق  الفلسطيني  الــشــعــب 
الفارقة  اللحظة  هــذه  فــي  المشروعة 

الصراع». تاريخ  من 

لن  قطر  دولة  أن  إلى  البيان  وأشار 
من  تستطيعه  ما  تقديم  في  جهًدا  تألو 
األشــقــاء  مــعــانــاة  مــن  للتخفيف  الــدعــم 
ــيــيــن وحــــتــــى نـــيـــل الــشــعــب  ــن ــســطــي ــفــل ال

المشروعة. حقوقه  كافة  الفلسطيني 

موقـــف قطـري ثابــت من القــضية الفلســطيـنية
الحمالت اإلعالمية المضللة تحاول خلط القضايا وتشويه صورة قطر

ــا القــدس ــة فلســطين وعاصمته ــالل اإلســرائيلي وإقامــة دول ــاء االحت ــن إنه ــي ــي ــن ــي ــســط ــل ــف ـــن ال ـــي ـــئ ـــالج ـــة ال ـــاف ـــك حـــــق الـــــعـــــودة ل

ــــاء الــفــلــســطــيــنــيــيــن ــــق ـــاة األش ــخــفــيــف مــــن مـــعـــان ــت ــل ـــو جــــهــــًدا فــــي تـــقـــديـــم الــــدعــــم ل ـــأل قـــطـــر لــــن ت

عـــاًمـــا  ٧٠ مــــن  ـــر  ـــث ألك دام  الــــــذي  ــــصــــراع  ال ــي  ــه ــن ت األمــــــن  ــس  ــل ــج م وقـــــــــرارات  ـــة  ـــي ـــدول ال الـــشـــرعـــيـــة 

فلسطيني  مصدر  نفى  وكــاالت:   - غــزة 
جديد  اختراق  أي  حدوث  أمس،  مسؤول، 
بين  األسرى  تبادل  صفقة  مفاوضات  في 
تعنت  بسبب  و»إســرائــيــل»  حماس  حركة 
األخيرة. وأوضح المصدر لـ موقع صحيفة 
لم  اإلسرائيلية  الحكومة  أن  «الــقــدس»، 
ملف  في  جدّية  أي   - اللحظة  حتى   - تبِد 
الذي  الحراك  بعد  األســرى،  تبادل  صفقة 
حصل فــي األيـــام األخــيــرة. ولــفــت إلــى أن 
لمرونة  استعدادها  أبــدت  حماس  حركة 
أكـــبـــر فـــي الــمــلــف، بـــهـــدف إطـــــالق ســـراح 
السن والمرضى والنساء  كبار  من  األسرى 

اإلفراج  بعد  اعتقالهم  االحتالل  أعاد  ومن 
التي  األحــرار»  صفقة «وفــاء  ضمن  عنهم 
تــضــمــنــت إطـــــالق ســـــراح الـــجـــنـــدي جــلــعــاد 
أسيًرا   ١٠٢٧ سراح  إطالق  مقابل  شاليط، 
األوضـــاع  أن  وأكــــد،   .٢٠١١ عـــام  وأســيــرة 
تُــــراوح مــكــانــهــا، ولـــم يــحــدث أي اخــتــراق 
حقيقي في ظل تعّنت االحتالل ومراوغته 
على  داخلية  خــالفــات  هناك  أن  بــاالّدعــاء 
في  واألمــنــي  السياسي  المستويين  صعيد 
المصدر،  وبّين  الصفقة.  بشأن  إسرائيل، 
قوبلت  حــمــاس  أبــدتــهــا  الــتــي  الــمــرونــة  أن 

بمراوغة إسرائيلية واضحة.

تعنت إسرائيلي بشأن
 إتمام صفقة تبادل لألسرى

أسرى االحتالل لدى حماس

ــــدة جــــدي ــــة  ــــكــــي أمــــري ـــطـــجـــة  ـــل ب ــــات  ــــوب ــــق ــــع ال ـــر  ـــب ـــت ـــع ت طــــــهــــــران   

ووكـــــاالت:  قــنــا   - اهللا  رام 
المستوطنين،  عشرات  اقتحم 
أمـــــــــس، الــــمــــســــجــــد األقــــصــــى 
الــمــبــارك مــن بـــاب الــمــغــاربــة 
شرطة  مــن  مــشــددة  بحراسة 
ـــفـــاًال بــحــلــول  االحـــــتـــــالل، احـــت
وتأتي  العبرية».  السنة  «رأس 
ــــحــــامــــات، عــقــب  هــــــذه االقــــت
دعـــــــوات مــتــطــرفــة أطــلــقــتــهــا 
الهيكل  «منظمات  تسمى  مــا 
اقتحامات  لتنفيذ  المزعوم»، 
واســـــعـــــة لـــلـــمـــســـجـــد األقـــصـــى 
السنة  رأس  عيد  مع  بالتزامن 
األول،  أمـــس  ومــنــذ  الــعــبــريــة. 
فــــرضــــت شــــرطــــة االحــــتــــالل 
ــا  حـــــصـــــاًرا وإغــــــالًقــــــا مــحــكــًم
المحتلة  الــقــدس  مدينة  على 
ومداخل البلدة القديمة، حيث 
نــصــبــت الـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة 
ــــر الـــحـــديـــديـــة عــلــى  ــــســــوات وال
الـــشـــوارع والـــطـــرق بــالــمــديــنــة 
ومــحــيــطــهــا. وأفــــــادت دائــــرة 
بالقدس  اإلســالمــيــة  األوقـــاف 
مــرتــديــن  ــا  مــســتــوطــنً  ٧٦ بـــأن 
ــتــوراتــيــة الــخــاصــة  الــمــالبــس ال
العبرية»  الــســنــة  «رأس  بعيد 
اقـــتـــحـــمـــوا الــمــســجــد األقـــصـــى 

خـــــالل الـــفـــتـــرة الـــصـــبـــاحـــيـــة، 
ونــظــمــوا جــــوالت اســتــفــزازيــة 
فـــي بـــاحـــاتـــه. وأوضــــحــــت أن 
الــمــســتــوطــنــيــن دنـــســـوا بــاحــات 
بــعــضــهــم  وأدى  األقــــــصــــــى، 
طـــقـــوًســـا وشـــعـــائـــر تــلــمــوديــة 
فــــي الـــجـــهـــة الـــشـــرقـــيـــة مــنــه، 
«الهيكل»  عن  شروًحا  وتلقوا 
شــرطــة  تــــزال  وال  الـــمـــزعـــوم. 
االحـــــتـــــالل تــــواصــــل مــالحــقــة 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن ومــنــعــهــم من 
وتضييق  لــألقــصــى،  الـــدخـــول 

المسجد  حــراس  على  الخناق 
وموظفي األوقاف، وإبعادهم 
عــــــن الـــــمـــــســـــجـــــد. ووضـــــعـــــت 
«جماعات الهيكل» على رأس 
أولـــويـــاتـــهـــا الــنــفــخ فـــي الــبــوق 
أمــــس إلعــــالن بـــدايـــة «الــســنــة 
األقصى،  داخــل  من  العبرية» 
استراتيجية  إطـــار  فــي  وذلـــك 
طقوسها  كافة  لفرض  جديدة 
عــلــى  ورًدا  األقــــصــــى.  داخـــــل 
ــــدعــــوات الــمــتــطــرفــة،  هــــذه ال
وشخصيات  مــؤســســات  دعــت 

مــقــدســيــة إلـــــى شــــد الـــرحـــال 
لــلــمــســجــد األقـــصـــى والـــربـــاط 
مــن  مـــحـــاولـــة  أي  لــصــد  فــيــه 
المستوطنين القتحام المسجد 
ــتــلــمــوديــة  ال الـــطـــقـــوس  وأداء 
فـــــي ســـــاحـــــاتـــــه. وفـــــــي وقــــت 
األوقاف  دائرة  قررت  سابق، 
ــــــة عـــــــــدم إغـــــــالق  اإلســــــالمــــــي
تبّين  بعدما  األقصى،  المسجد 
ستمسح  االحتالل  سلطات  أن 
لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــيـــن بـــاقـــتـــحـــامـــه 
المقررة  اإلغــالق  فترة  خالل 

لـــمـــدة ثـــالثـــة أســـابـــيـــع، داعــيــة 
يــصــل  أن  يــســتــطــيــع  مــــن  كــــل 
الــشــروط  ضمن  المسجد  إلــى 
لعمارته.  والقانونية  الصحية 
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة واصــــلــــت 
ــيــوم  ــل ســـلـــطـــات االحــــــتــــــالل، ل
ـــتـــوالـــي إغـــالق  الـــثـــانـــي عـــلـــى ال
الشريف،  اإلبراهيمي  الحرم 
ومـــنـــع إقــــامــــة الــــصــــالة فــيــه، 
بــحــجــة «األعـــيـــاد الــيــهــوديــة». 
وقـــــــال حـــفـــظـــي أبــــــو ســنــيــنــة 
مـــديـــر الـــحـــرم اإلبــراهــيــمــي، 
األنباء  وكالة  بثته  تصريح  في 
ســلــطــات  إن  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
االحــــــتــــــالل أغــــلــــقــــت الــــحــــرم 
اإلبــــراهــــيــــمــــي مـــنـــذ الـــســـبـــت، 
الــســنــة  رأس  لــمــنــاســبــة «عــيــد 
سنينة  أبو  وأضــاف  العبرية». 
الــحــرم  ســيــغــلــق  االحـــتـــالل  أن 
ـــرات،  ـــمـــي عـــلـــى فـــت ـــراهـــي اإلب
حيث سيتم إغالقه في السابع 
والعشرين والثامن والعشرين 
لمناسبة  الــجــاري،  الشهر  من 
التاسع  وفي  الغفران»،  «عيد 
المقبل،  الــشــهــر  مــن  والــســابــع 

العرش».  لمناسبة «عيد 

االحتالل يحاصر القدس ويغلق الحرم اإلبراهيمي
المستوطنون يدنسون مجدًدا األقصى

مستوطنون يدنسون األقصى

بتقديمهم طلبات عرقلت تشكيل حكومة أديب

بيروت - وكاالت: انتقد بطريرك الموارنة 
في لبنان بشارة بطرس الراعي بعض الزعماء 
إنها  قــال  طلبات  لتقديمهم  أمــس  اللبنانيين 
شلًال  وتحدث  جديدة  حكومة  تشكيل  تعرقل 
ســيــاســًيــا فــي بــلــد يــعــانــي مــن أزمــــة شــديــدة. 
وتساءل البطريرك كيف يمكن لطائفة واحدة 
المطالبة «بوزارة معينة». وأضاف في العظة 
التي ألقاها رأس الكنيسة المارونية في لبنان 
أثناء قداس أمس أن بالده تواجه أسوأ أزماتها 
منذ انتهاء الحرب األهلية عام ١٩٩٠ وجرت 
العادة على تقاسم السلطة فيها بين المسلمين 

والــمــســيــحــيــيــن. وقـــــال الـــراعـــي «بـــــأي صفة 
لها،  ملك  كأنها  معينة  بــوزارة  طائفة  تطالب 
على  الحصول  حتى  الحكومة،  تأليف  وتعطل 
مبتغاها، وهي بذلك تتسبب بشلل سياسي». 
وأضاف أن اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب 
إلى   ١٩٧٥ عام  من  استمرت  أن  بعد  األهلية 
لطائفة  وزارة  كــل  يخصص  لــم   ١٩٩٠ عـــام 
دون أخرى. من جهة ثانية بحث يان كوبيش 
لبنان  فــي  المتحدة  لــألمــم  الــخــاص  المنسق 
الغيط  أبو  أحمد  مع  هناك  التطورات  أحــدث 

األمين العام لجامعة الدول العربية أمس.

بـــغـــداد - وكــــــاالت: ألــقــت شــرطــة ديــالــى 
ــا بــعــمــلــيــات دهــم  الــقــبــض عــلــى ١٩ مــطــلــوبً
المحافظة.  في  مدن   ٥ في  نفذت  وتفتيش 
وقــــــال الـــعـــمـــيـــد نـــهـــاد الــــمــــهــــداوي الــنــاطــق 
اإلعالمي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل 
الشرطة  إّن  لألنباء  العراقية  الوطنية  الوكالة 
ألقت القبض على ١٩مطلوبًا صادرة بحقهم 
مــــذكــــرات قـــبـــض قــضــائــيــة بــتــهــم جــنــائــيــة 
المداهمة  عمليات  أن  وأضـــاف  وإرهــابــيــة. 
والــتــفــتــيــش جـــرت فــي بــعــقــوبــة والــمــقــداديــة 
والــخــالــص وهــبــهــب وبــنــي ســعــد. مــن جهة 

ثانية عثرت قوات الشرطة على ٨ أوكار في 
في  القيادة  وذكرت  سامراء.  عمليات  قاطع 
لألنباء  العراقية  الوطنية  الوكالة  تلقت  بيان 
قائد  لتوجيهات  وتنفيذاً  أنــه  مــنــه:»  نسخة 
قــواطــع  بتطهير  االتــحــاديــة  الــشــرطــة  قـــوات 
االستباقية،  العمليات  وتنفيذ  الــمــســؤولــيــة 
عملية  بــالــشــرطــة  الـــرابـــعـــة  الــفــرقــة  نــفــذت 
االستخباري  بالجهد  مسنودة  واسعة  أمنية 
عشر  الخامس  اللواء  مسؤولية  قاطع  ضمن 
المبطنة  االروائــيــة  الــقــنــاة  منطقة  لتفتيش 

حاوي نهر العظيم.

لبنان: البطريرك يتهم بعض
 الزعماء بالتسبب بشلل سياسي

العراق: اعتقال ١٩ مطلوبًا
 في ديالى

 واشــنــطــن - وكــــاالت : أعلن 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــريـــكـــي 
كافة  أن  أمــس،   ، بومبيو  مايك 
األمم  من  المفروضة  العقوبات 
الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى إيـــــــران دخــلــت 
ــنــفــيــذ مـــــرة أخـــــــرى..  ــت حـــيـــز ال
مــحــذًرا مــن «عــواقــب» ستطال 
مــن يــخــالــف هـــذه الــعــقــوبــات أو 
بومبيو  وقــال  اختراقها.  يحاول 
فــي بــيــان أوردتـــــه شبكة «ســي 
واشنطن  إن  اإلخبارية،  إن»  إن 
في  األمــن  مجلس  رئيس  نبهت 
أن  إلـــى  الــمــاضــي،  أغسطس   ٢٠
إيران ال تنفذ التزاماتها المتعلقة 
بداية  مثل  ما  الــنــووي،  باالتفاق 
يـــوًمـــا،  اســتــغــرقــت ٣٠  لــعــمــلــيــة 
إلعادة فرض العقوبات األممية 
في  التنفيذ  حيز  دخــلــت  والــتــي 
وأوضـــح  الـــجـــاري.  سبتمبر   ١٩
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــريـــكـــي 
الــدوافــع التي قــادت بــالده لهذه 
«الــخــطــوة الــحــاســمــة»، مــشــيــًرا 
إلـــــى أن ذلـــــك يـــعـــود إلـــــى عــدم 
الـــتـــزام إيــــران بــاالتــفــاق الــنــووي 
بتمديد  األمــــن  مــجــلــس  وفــشــل 
ـــمـــفـــروض  حـــظـــر األســــلــــحــــة ال
عــلــى طــــهــــران، والــمــطــبــق منذ 
وزيــــر  أعــــلــــن  كـــمـــا  ـــــا.  عـــــاًم  ١٣
الــخــارجــيــة األمــريــكــي أن بــالده 
ستتخذ إجــراءات إضافية للتأكد 
األممية  الــعــقــوبــات  تطبيق  مــن 

وأكد  طــهــران،  على  المفروضة 
على أن نهج «الضغط األقصى» 
تجاه إيــران سيستمر. أمــا وزير 
الـــخـــارجـــيـــة اإليــــــرانــــــي مــحــمــد 
التحرك  إن  فقال  ظريف  جــواد 
األمـــريـــكـــي إلعـــــــادة الــعــقــوبــات 
الدولية على إيران مجرد دعاية 
ضــمــن حــمــلــة الــرئــيــس دونــالــد 
تأثير  وال  االنــتــخــابــيــة،  تــرامــب 
حقيقًيا لها. وأضــاف ظريف أن 
واشنطن فشلت في إعادة فرض 
أن  واستبعد  األممية،  العقوبات 
على  «الثانوية»  العقوبات  تؤثر 
شراء طهران أسلحة من الصين 

وروسيا. 
«األمـــريـــكـــيـــيـــن  إن  وقـــــــــال 

يــــــتــــــصــــــرفــــــون كـــبـــلـــطـــجـــيـــيـــن 
ويفرضون العقوبات. يجب على 
كيف  يقرر  أن  الدولي  المجتمع 
وتعليًقا  البلطجة».  هــذه  يواجه 
على إعادة العقوبات األممية على 
تخت  مجيد  السيد  أّكـــد  إيــــران، 
روانجي سفير إيــران ومندوبها 
ــــدائــــم لـــــدى األمــــــم الــمــتــحــدة  ال
فــي رســالــة وجهها إلــى كــل من 
المتحدة  لــألمــم  الـــعـــام  األمـــيـــن 
ورئــــيــــس مـــجـــلـــس األمـــــــــن، أن 
مطالبة الواليات المتحدة بإعادة 
الحظر الذي رفع بموجب القرار 
صدقية  أي  لها  «ليست   ،٢٢٣١
أثر  وال  باطلة  أنها  كما  قانونية 
لــهــا». مــن جــانــبــه، أبــلــغ األمــيــن 

أنطونيو  المتحدة  لــألمــم  الــعــام 
غوتيريش مجلس األمن الدولي 
أنــه ال يستطيع اتــخــاذ أي إجــراء 
إزاء إعــالن أمريكا إعــادة فرض 
كـــل عـــقـــوبـــات األمـــــم الــمــتــحــدة 
على إيران، نظًرا لوجود «شك» 
غوتيريش  وقــــال  الــمــســألــة.  فــي 
«يــوجــد  للمجلس-  رســالــة  -في 

شـــك عــلــى مـــا يـــبـــدو بـــشـــأن إذا 
كانت العملية قد بــدأت بالفعل، 
ـــــه بــشــأن  ـــوقـــت ذات وشــــك فـــي ال
يــزال  ال  العقوبات  إنــهــاء  كــان  إذا 
ســـاري الــمــفــعــول». وأضـــاف «ال 
يمضي  أن  الــعــام  لألمين  يمكن 
قـــدًمـــا وكـــــأن مــثــل هــــذا الــشــك 
غــيــر مـــوجـــود». وفـــي الــمــقــابــل، 

رفــضــت ١٣ دولـــــة - مـــن أصــل 
١٥ األعضاء في مجلس األمن - 
بال  واعتبرته  األمريكي،  الــقــرار 
القرار  على  ورًدا  قانوني.  أساس 
فرنسا  مندوب  قــال  األمريكي، 
فـــي األمــــم الــمــتــحــدة نــيــكــوالس 
وألمانيا  فرنسا  إن  ريفيير  دو 
وبـــريـــطـــانـــيـــا ســتــبــقــى مــلــتــزمــة 
الــنــووي،  االتــفــاق  كــامــل  بتنفيذ 
للمضي  الوحيد  السبيل  باعتباره 
ـــواء بــرنــامــج إيــــران  قـــدًمـــا الحـــت
النووي، مؤكًدا أن رفع العقوبات 
األممية عن إيران سيستمر، وأن 
إيران ستبقى خاضعة للمحاسبة 
ــتــزامــاتــهــا. وفــي  ــال حــتــى تــفــي ب
بريطانيا  أّكــــدت  ســابــق،  وقـــت 
رســالــة  -في  وألــمــانــيــا  وفــرنــســا 
رفــضــهــا  األمن-  مــجــلــس  إلـــــى 
الخطوة األمريكية، مشيرة إلى 
إلعـــادة  إجــــراء  أو  قـــرار  أي  أن 
المتحدة  األمــم  عقوبات  فرض 
أثر  أي  بــال  سيكون  إيـــران  على 
قـــانـــونـــي. ومــــن جــهــتــهــا، قــالــت 
على  الحفاظ  جهود  إن  روســيــا 
بشأن  إيــران  مع  الدولي  االتفاق 
بـــرنـــامـــج األخــــيــــرة الــــنــــووي ال 
الواليات  داعية  مستمرة،  تــزال 
باسم  الــتــحــدث  لــعــدم  المتحدة 
بشأن  بيانها  بعد  األمــن  مجلس 
استمرار العقوبات األممية على 

إيران.

أمريكا تعيد فرض العقوبات األممية على إيران
وسط شكوك من غوتيريش وتنديد روسي ورفض أوروبي
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أقــرت  وكـــاالت:   - جنيف 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة 
ــــوكــــوًال يـــنـــظـــم إجـــــراء  ــــروت ب
اخـــــتـــــبـــــارات، عــــلــــى أدويــــــة 
كــعــالجــات  إفــريــقــيــة  عشبية 
كــورونــا،  لفيروس  محتملة 

أخرى. وبائية  وأمراض 
كوفيد-١٩  انــتــشــار  وأثــــار 
قــضــيــة اســـتـــخـــدام األدويـــــة 
الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة فــــــــي عــــــالج 
وتأتي  المعاصرة،  األمراض 
مــصــادقــة مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالـــمـــيـــة لـــتـــشـــجـــع بــشــكــل 
بمعايير  االختبارات،  واضح 
المستخدمة  لــتــلــك  مــمــاثــلــة 

المختبرات. في 
وقبل أشهر تعرض رئيس 
راجولينا  أنــدريــه  مدغشقر 
لــــــــــالزدراء، بـــعـــد مــحــاولــتــه 
«كوفيد- لمشروب  الترويج 

المستخلص  أورغــانــيــكــس»، 

(أرتيميسيا)  الشيح  نبتة  من 
لعالج فيروس كورونا، رغم 
فــعــالــيــة الــنــبــتــة الــمــثــبــتــة في 

المالريا. عالج 
منظمة  مــن  خــبــراء  وأقــّر 
الــــصــــحــــة مـــــع زمــــــــالء لــهــم 
إفريقيتين  منظمتين  مــن 
إلجراء  بروتوكوال،  أخريين 
الثالثة  الــمــرحــلــة  اخــتــبــارات 
مــــن الــــتــــجــــارب الـــســـريـــريـــة 
عــلــى أدويـــــة عــشــبــيــة لــعــالج 
إلـــى  إضــــافــــة  كوفيد-١٩، 
لتأسيس  وصالحيات  ميثاق 
مــجــلــس لــمــراقــبــة الــســالمــة، 
ــبــيــانــات لــلــتــجــارب  وجــمــع ال
ـــى األدويـــــــة  الــــســــريــــريــــة عـــل

بيان. وفق  العشبية، 
وأشــــــــار الــــبــــيــــان إلــــــى أن 
الـــــمـــــرحـــــلـــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة مـــن 
ــــــارات الــــســــريــــريــــة  ــــــب االخــــــت
إلى  تصل  مجموعة  (تخص 

مــعــرضــة  شـــخـــص  آالف   ٣
لتقدير  محورية،  لالختبار) 
المنتجات  وفــعــالــيــة  ســالمــة 

الـــطـــبـــيـــة الــــجــــديــــدة بــشــكــل 
كامل.

المدير  عــن  الــبــيــان  ونــقــل 

اإلقـــــلـــــيـــــمـــــي فــــــي مـــنـــظـــمـــة 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة بــروســبــر 
«إذا  قـــــولـــــه:  تـــومـــوســـيـــمـــى 

تـــبـــيـــنـــت ســــالمــــة ونـــجـــاعـــة 
الطب  منتجات  أحد  وجودة 
الـــتـــقـــلـــيـــدي، فـــــإن مــنــظــمــة 

الــصــحــة الــعــالــمــيــة ســتــوصــي 
ـــــــه)، مــــن أجـــــل تــصــنــيــعــه  (ب
ــا بــشــكــل ســريــع وعــلــى  مــحــلــيًّ

واسع». نطاق 
ــــظــــمــــة  ــــمــــن وأقــــــــــــــــــرت ال
ــبــروتــوكــول بــالــشــراكــة مع  ال
لمكافحة  اإلفريقي  المركز 
األمـــــراض والـــوقـــايـــة مــنــهــا، 
ومفوضية االتحاد اإلفريقي 

االجتماعية. للشؤون 
توموسيمي: «إن  وأضاف 
تفشي  مثل  كوفيد-١٩  ظهور 
ـــبـــوال فـــي غــرب  فـــيـــروس إي
على  الــضــوء  سلط  إفــريــقــيــا، 
الـــحـــاجـــة إلــــى نــظــم صــحــيــة 
البحث  برامج  وســّرع  قوية، 
ـــتـــطـــويـــر، بـــمـــا فــــي ذلـــك  وال

التقليدي». الطب 
ولــــم يــشــر الـــمـــســـؤول في 
منظمة الصحة إلى مشروب 
رئيس مدغشقر، الذي جرى 

في  واسع  نطاق  على  توزيعه 
العديد  إلــى  وبيع  مدغشقر، 
خاصة  األخرى،  البلدان  من 

إفريقيا. في 
وفـــــي مــــايــــو، قـــــال مــديــر 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة 
فــــي إفـــريـــقـــيـــا مــاتــشــيــديــســو 
مــويــتــي لـــوســـائـــل إعــالمــيــة، 
اإلفــريــقــيــة  الـــحـــكـــومـــات  إن 
بإخضاع   ٢٠٠٠ عام  التزمت 
«الـــــعـــــالجـــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة» 
السريرية،  الــتــجــارب  لنفس 
مــــثــــل األدويـــــــــــــة األخـــــــــرى. 
وأضـــــاف مــويــتــي الـــقـــول إنــه 
الــحــاجــة  يــفــهــم  أن  يستطيع 
شــيء  عــن  للبحث  والـــدوافـــع 
قال  لكنه  يساعد،  أن  يمكن 
بــشــدة  تــرغــب  الــمــنــظــمــة  إن 
ــــارات  ــــب فـــــي تـــشـــجـــيـــع االخــــت
الــعــلــمــيــة، الــتــي الــتــزمــت بها 

نفسها. الحكومات 

منظمة الصحة تقّر إجراء اختبارات على أعشاب طبية
كعالجات محتملة لكورونا وأمراض وبائية أخرى 

رئــيــس  نــائــب  تــوفــي  وكــــــاالت:  موسكو- 
أمس،  بارنويف،  أوكتام  أوزبكستان،  وزراء 
بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت 
حكومة  لـــدى  كـــورونـــا  أزمــــة  إدارة  غــرفــة 
ـــبـــالد. وأوضـــحـــت الــغــرفــة أن الــمــســؤول  ال
توفي عن عمر ٥٦ سنة «بسبب مضاعفات 

المرض الناجم عن فيروس كورونا».

أوزبــكــســتــان  فــي  الــصــحــة  وزارة  وكــانــت 

أن  الماضي،  يوليو  شهر  أواخــر  ذكــرت  قد 

بـــارنـــويـــف أدخــــل الــمــســتــشــفــى بــعــد الــكــشــف 

كان  أنه  الحًقا  وعلم  بكورونا،  إصابته  عن 

يتلقى العالج في أحد المستشفيات الخاصة 

بالعاصمة طشقند، ثم في ألمانيا.
وكـــــان بـــارنـــويـــف يـــشـــرف فـــي الــحــكــومــة 

األوزبكستانية على قطاع الزراعة والغذاء.
بــكــورونــا  األولــــى  اإلصــابــة  تسجيل  ومــنــذ 
في أوزبكستان في ١٥ مارس، ارتفع العدد 

في  المسجلة  اإلصـــابـــة  لــحــاالت  اإلجــمــالــي 
البالد إلى ٥١٢٣٥، توفي من المصابين ٤٢٩ 
شخًصا.   ٤٧٢٧١ للشفاء  وتــمــاثــل  شــخــًصــا، 
وتراجعت وتيرة اإلصابات اليومية الجديدة 
 ٦٠٠-٧٠٠ من  الماضي  أغسطس  شهر  في 
إلى ٢٠٠-٣٠٠ حالة، لكن منحنى اإلصابات 

عاد إلى االرتفاع في شهر سبتمبر الحالي.

وفاة نائب رئيس حكومة 
أوزبكستان بكورونا

دخـــل  ب:  ف  أ   - مــــدريــــد 
حــــوالــــي مـــلـــيـــون شـــخـــص مــن 
ســكــان مــنــطــقــة مـــدريـــد أمــس 
على  جديدة  مشددة  قيود  في 
حـــريـــة الــتــنــقــل حــيــز الــتــنــفــيــذ 
الثانية  الــمــوجــة  وقـــف  بــهــدف 
ــتــشــار فـــيـــروس كــورونــا  مـــن ان
الــمــســتــجــد. وهــــذه اإلجــــــراءات 
التي أعلنت الجمعة دخلت حيز 
ولــمــدة  االثــنــيــن  الــيــوم  التنفيذ 

أسبوعين.
سكان هذه المناطق المعنية 
الذين  ألًفا   ٨٥٠ عددهم  البالغ 
سكان  عــدد  من   ٪١٣ يشكلون 
يتمكنوا  لن  العاصمة،  ضواحي 
إال  أحيائهم  مــن  الــخــروج  مــن 
التوجه  مثل  ضرورية  ألسباب 
إلى العمل أو زيارة الطبيب أو 

نقل أوالدهم إلى المدارس.
من  المقابل  في  سيتمكنون 
الــتــنــقــل بــحــريــة داخــــل الــحــي. 
سيحظر  نــفــســهــا،  بــالــطــريــقــة 
الــدخــول إلــى هــذه المناطق إال 

لهذه األسباب األساسية.
المحلية  السلطات  وتــوصــي 
منازلهم  في  «بالبقاء  السكان 
أن  التأكيد  مع  الوقت»  غالبية 
كما  منزلًيا  حجًرا  ليس  األمــر 

حصل في الربيع.
في هذه األحياء أو المناطق 
في الضواحي الواقعة خصوًصا 
فـــي الـــجـــنـــوب الـــمـــحـــروم من 
المتنزهات  ستغلق  العاصمة، 
الحانات  وكذلك  المتاجر  فيما 

قــدرة  مــن  ستحد  والــمــطــاعــم 
استيعابها إلى ٥٠٪.

سيخفض  آخــر،  جانب  مــن 
عــدد األشــخــاص الــذيــن يسمح 
بتجمعهم من عشرة إلى ستة 

في كل أنحاء المنطقة.
وســيــكــون عــلــى الــســكــان أن 
لتبرير  خطية  وثيقة  يــبــرزوا 
تــنــقــلــهــم وســـتـــقـــوم الــشــرطــة 
الـــبـــلـــديـــة بـــعـــمـــلـــيـــات تــدقــيــق 
الشرطة  مــن  بــدعــم  عــشــوائــيــة 

الوطنية والحرس الوطني.
وتــظــاهــر مــئــات األشــخــاص 
اإلجــراءات  هذه  على  احتجاًجا 
ــــجــــديــــدة ظـــهـــًرا  ــــجــــديــــدة ال ال
فـــي األحــــيــــاء الــمــعــنــيــة وأمــــام 
الـــبـــرلـــمـــان الـــمـــحـــلـــي بـــدعـــوة 
مــــن مـــنـــظـــمـــات، مــــن أقــصــى 
الــيــســار خــصــوًصــا. وكــتــب على 

المتظاهرون  رفــعــهــا  الفــتــات 
الــــطــــبــــقــــي»  لــــلــــحــــجــــر  «ال 
واآلن  حينا  يــدمــرون  و«إنــهــم 
فيكتوريا  وقالت  يحجروننا». 
تبلغ  عــام  قطاع  موظفة  وهــي 
٦٣ عاًما إن «المراكز الصحية 
تـــعـــمـــل مـــنـــذ ســــنــــوات بــالــحــد 
األدنــــى مــن الــمــوظــفــيــن، ليس 
أطـــبـــاء  أو  مـــمـــرضـــات  لـــديـــهـــا 
وهذه األزمة فاقمت الوضع».

الممرضة  قالت  جهتها  من 
عاًما   ٣١ البالغة  بيريز  بيتانيا 
«لـــديـــنـــا انـــطـــبـــاع أنـــــه يــجــري 
مواصلة  يمكننا  بنا:  االستهزاء 
مناطق  في  العمل  إلــى  التوجه 
أخـــــرى ال تــخــضــع لــحــجــر مع 
مــــخــــاطــــر زيــــــــــادة الـــــعـــــدوى، 
ويمكننا أيًضا أن نعدي بعضنا 

البعض داخل منطقتنا».

 وتــلــتــقــي رئـــيـــســـة مــنــطــقــة 
مـــدريـــد إيـــزابـــيـــل ديــــاز ايــوســو 
ـــمـــحـــافـــظـــة الــــتــــي واجــــهــــت  ال
انتقادات شديدة بسبب إدارتها 
بيدرو  الـــوزراء  رئيس  األزمـــة، 
على  دلــيــل  فــي  الــيــوم  سانشيز 
قـــلـــق الـــحـــكـــومـــة الـــمـــركـــزيـــة، 
مــســائــل  إدارة  أن  حـــيـــن  فــــي 
مبدئًيا  تــعــود  الــعــامــة  الــصــحــة 
سانشيز  وقـــال  الــمــنــاطــق.  إلـــى 
فـــي مــقــابــلــة مــتــلــفــزة «نـــرى 
عدد  ألن  قلقنا  تثير  معطيات 
الــحــاالت (فــي مــدريــد) يشكل 
ضـــعـــفـــي الـــمـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي 
وعـــــدد الــــحــــاالت الـــتـــي تــدخــل 
الــمــســتــشــفــى ثـــالثـــة أضـــعـــاف» 
المعدل العام. وأضاف «لكنني 
عــــزل  فـــــــرض  فـــــي  أفــــكــــر  ال 
تـــام فــي الـــبـــالد». وتــابــع «مــن 

إغــالق  يمكننا  ال  أنــه  الصحيح 
بالطبع  الفيروس  ألن  باب  أي 
أعتقد  لكنني  مــعــروف،  غــيــر 
للتمكن  األدوات  لدينا  بات  أنه 
منحنى»  وتغيير  احــتــواء  مــن 
التي  إسبانيا  وكــانــت  الــعــدوى. 
خضعت في الربيع ألحد أقسى 
إجـــــراءات الــحــجــر فــي الــعــالــم، 
شـــهـــدت مــنــذ يــولــيــو ارتـــفـــاًعـــا 
كبيًرا في عدد الحاالت إلى أن 
أصبحت الدولة التي تعد أعلى 
عدد  مــع  مقارنة  حــاالت  عــدد 

السكان في االتحاد األوروبي.
وتـــجـــاوزت إســبــانــيــا إحـــدى 
الــــدول األكــثــر تــضــرًرا بــالــوبــاء 
في أوروبــا، هذا األسبوع عتبة 
ألـــف  و٦٠٠  وفـــــــاة  ألــــــف   ٣٠
األرقــام  بحسب  مؤكدة  إصابة 

الرسمية.

مدريد تفرض قيوًدا على التنقل تجاه مليون شخص
في مواجهة جديدة للفيروس

لــنــدن - وكــــاالت: قــال وزيـــر الصحة 
الــبــريــطــانــي مــــات هـــانـــكـــوك أمــــس إن 
بــــالده وصــلــت إلـــى نــقــطــة حــاســمــة في 
المستجد،  كــورونــا  لفيروس  مواجهتها 
مـــحـــذًرا مــن احــتــمــال فـــرض إجــــراءات 
عزل عام للمرة الثانية إذا لم يتبع الناس 
القواعد الحكومية لوقف انتشار المرض. 
بكوفيد-١٩  الـــعـــدوى  حــــاالت  وشــهــدت 
تــزايــًدا حــاًدا فــاق أربعة آالف يوميًّا في 
ووصف  بريطانيا  في  الماضية  األسابيع 
رئــيــس الـــــوزراء بــوريــس جــونــســون وضع 
فرضت  بينما  ثانية  موجة  بأنه  التفشي 
مناطق في أنحاء البالد إجراءات وقيوًدا 
أكــثــر صــرامــة الحــتــواء انــتــشــار الــمــرض. 
وقال هانكوك لقناة سكاي نيوز «تواجه 

الـــبـــالد نــقــطــة حــاســمــة وأمــامــنــا خــيــار. 
وقال: الخيار هو أنه إما أن يتبع الجميع 
القواعد.. أو سنضطر التخاذ مزيد من 
وقت  فــي  هانكوك  وقـــال  اإلجــــــراءات». 
(بــي. البريطانية  اإلذاعـــــة  لهيئة  الحـــق 

بــي.ســي) إن فــرض إجـــراءات عــزل عام 
لمرة ثانية خيار مطروح.

وأضــاف «ال أستبعد األمــر.. ال أريده 
أن يحدث».

كل  البريطاني  الصحة  وزيـــر  وتــوعــد 
من  المنزلي  العزل  قواعد  يخالف  من 
المخالطين  أو  بــالــفــيــروس  المصابين 
لهم بفرض غرامات قد تصل في بعض 
إسترليني،  جنيه  آالف   ١٠ إلى  األحيان 
ـــه ســيــتــم تــشــديــد اإلجــــــراءات  مــضــيــًفــا أن

الـــوقـــائـــيـــة فــــي حـــــال لــــم يــتــم االلــــتــــزام 
بالقواعد.

وتــعــد الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة حــالــًيــا 
من  التدريجية  اإلجـــــراءات  مــن  سلسلة 
ثالث مراحل لفرض قيود مشددة على 
تــجــمــع األفــــــراد، فـــي مــســعــى لــلــحــد من 
الفترة  خــالل  الوباء  تفشي  معدل  زيــادة 

المقبل مع اقتراب فصل الشتاء.
احتمالية  المقترحة  الــقــيــود  وتشمل 
إغــالق أجــزاء من قطاع الضيافة، لكبح 
ـــاء، مـــع اإلبـــقـــاء على  ـــوب مــوجــة تــفــشــي ال

المدارس وأماكن العمل مفتوحة.
وأعلن جونسون  فرض غرامة تصل 
إلى عشرة آالف جنيه استرليني (١٢٩٠٠ 
دوالر) لمن يخالفون في إنجلترا قواعد 

جديدة تلزمهم بالعزل الذاتي إذا خالطوا 
تشديد  إلى  وإضافة  بكوفيد-١٩.  مصابًا 
قيود التجمعات في أنحاء البالد، فرضت 
بريطانيا «إجــراءات  في  ومناطق  مــدن 
أكثر  إضافية  قيوًدا  تضع  محلية»  عزل 
صـــرامـــة تــتــعــلــق بــعــدد ومـــكـــان اجــتــمــاع 

األفراد.
ولـــدى ســؤالــه عــن تــصــريــحــات أدلــى 
يوم  خان  صــادق  لندن  بلدية  رئيس  بها 
الجمعة وقال فيها إن احتماالت فرض 
علق  تتزايد،  العاصمة  في  جديدة  قيود 
هــانــكــوك بــالــقــول «أجــريــت نــقــاشــات... 
المعنية  والــفــرق  لندن  بلدية  رئيس  مع 
إضافية  مناقشات  إلجــراء  اليوم  تجتمع 

عما قد يتطلبه الوضع».

بقيود صارمة وغرامات.. بريطانيا تواجه الموجة الثانية
بعدما وصلت نقطة حاسمة بانتشار كورونا

واليــــة  تــــواصــــل  ب:  ف  أ   - الغـــــــوس 
الغوس في نيجيريا إجراءات رفع العزل 
االثنين  الــيــوم  الــمــدارس  فــتــح  إعـــادة  مــع 
بوباء  المرتبطة  الصحية  القيود  أن  رغم 
أعــلــنــت  كــمــا  قــائــمــة  تــــزال  ال  كوفيد-١٩ 

السلطات.
وقـــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم حـــاكـــم الـــواليـــة 
ــيــغــا اكــــوســــي فــــي بـــيـــان األحــــــد إن  غــبــوي
«الــحــاكــم أمـــر بــاســتــئــنــاف الــــدروس في 
الــمــدارس الــعــامــة والــخــاصــة اعــتــبــاًرا من 

لكن  سبتمبر»،   ٢١ الموافق  االثنين  اليوم 
الــعــودة إلـــى مــقــاعــد الـــدراســـة مــحــصــورة 
بـــبـــعـــض الـــمـــســـتـــويـــات فــــي الـــمـــؤســـســـات 

العامة. التعليمية 
إلــــــى  ذلـــــك أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
بفيروس  المصابين  عــدد  أن  العالمية،، 
بلغ  إفريقيا  بلدان  في  المستجد  كــورونــا 
تسجيل  بــعــد  حــالــة،  ألـــف  و٣٩٠  مــلــيــونًــا 
ساعة   ٤٨ الـــ  خــالل  جديدة  حالة   ١٦٨٥٩

الماضية. 

نيجيــريا تعيــد فتـــح المـدارس 
بقيـــود صحيــة صارمــة
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لم  وكــــاالت:   - المحتلة  الــقــدس 
تـــتـــوقـــف يــــوًمــــا مـــطـــامـــع االحـــتـــالل 
اليهودية  والــجــمــاعــات  اإلســرائــيــلــي 
الــمــتــطــرفــة فـــي الــمــســجــد األقــصــى 
الــــــمــــــبــــــارك، الـــــــــذي يُـــــعـــــد عــــنــــوان 
االستهداف األكبر في مدينة القدس 
الــمــحــتــلــة، فـــي مـــحـــاولـــة خــطــيــرة 
لـــفـــرض الـــســـيـــادة الــكــامــلــة عــلــيــه، 
وتستغل  اإلسالمية.  هويته  وتغيير 
كافة،  الــظــروف  االحــتــالل  سلطات 
وجائحة  اليهودية  األعياد  فيها  بما 
«كورونا» من أجل تحقيق أجندتها 
في المسجد األقصى، وتغيير الوضع 
الـــتـــاريـــخـــي الـــقـــائـــم فـــيـــه، فـــي ظل 
استمرار الصمت العربي اإلسالمي، 
نحو  العربية  الــدول  بعض  وتهافت 
وتشكل  «إســـرائـــيـــل».  مــع  التطبيع 
أمس  بــدأت  التي  اليهودية،  األعياد 
بعيد «رأس السنة العبرية»، مروًرا 
وصوًال  والعرش»  بعيدي «الغفران 
إلـــى عــيــد «بــهــجــة الـــتـــوراة»، والــتــي 
تنتهي بـ ١١ أكتوبر المقبل، خطورة 
كــبــيــرة عــلــى األقـــصـــى، لــمــا تشهده 
والمخاطر  لالعتداءات  تصاعد  من 
ورغــم  المسجد.  لها  يتعرض  الــتــي 
فــــرض حــكــومــة االحـــتـــالل إغـــالًقـــا 
المحتلة  القدس  مدينة  على  شامًال 
تفشي  بسبب  أســابــيــع،  ثــالثــة  لــمــدة 
مــا  أن  إال  ــــــا»،  «كــــــورون فــــيــــروس 
تسمى «جماعات الهيكل» المزعوم 
تـــنـــوي تــنــفــيــذ اقـــتـــحـــامـــات واســعــة 
بالبوق  والــنــفــخ  األقــصــى،  للمسجد 
طقوس «السجود»  وتنفيذ  بداخله، 
علنية  صــلــوات  مــع  المسجد  داخـــل 
وتصويرها للعلن. وفي وقت سابق، 
اإلسالمية  األوقــــاف  دائـــرة  قـــّررت 
عدم إغالق المسجد األقصى، بعدما 
ستمسح  االحتالل  سلطات  أن  تبين 

للُمستوطنين باقتحامه خالل فترة 
اإلغالق، داعية كل من يستطيع أن 
الشروط  ضمن  المسجد  إلــى  يصل 
وفي  لعمارته.  والقانونية  الصحية 
كـــل عــــام، تــســتــبــق قــــوات االحــتــالل 
رواد  واعــتــقــال  بمالحقة  أعــيــادهــا 
األقصى وموظفيه، وإصدار عشرات 
قــــــرارات اإلبـــعـــاد بــحــقــهــم لــفــتــرات 
مــتــفــاوتــة، مــن أجــل إتــاحــة األجـــواء 
اقتحاماتهم  لتنفيذ  للمستوطنين 
وصــلــواتــهــم الــتــلــمــوديــة دون قــيــود. 
السواتر  االحــتــالل  شــرطــة  ونصبت 
الــحــديــديــة والــحــواجــز الــعــســكــريــة، 
ووضـــعـــت األشـــرطـــة الـــحـــمـــراء في 
الــــشــــوارع الــرئــيــســة وعـــلـــى مــداخــل 
كما  المقدسية،  واألحــيــاء  الــبــلــدات 
القديمة  البلدة  شــوارع  في  انتشرت 
ومحيطها، وبدت الشوارع واألحياء 
المقدسيون  ويتخوف  خالية.  شبه 

من استغالل االحتالل فترة األعياد 
على  جديد  واقــع  لفرض  واإلغـــالق 
القديمة،  والبلدة  المسجد األقصى 
التي  المخاطر  حجم  إلــى  ُمنبهين 
تُهدد المسجد، ومن إعطاء االحتالل 
أّي مجال لفرض أجندته فيه تحت 

ذريعة «كورونا» أو غيرها.

مسارات خطيرة

ويـــخـــطـــط االحـــــتـــــالل لــتــحــقــيــق 
ثالثة مسارات خطيرة في المسجد 
لــزيــادة  أعــيــاده  ويستغل  األقــصــى، 
المقتحمين  الــمــســتــوطــنــيــن  أعـــــداد 
مدير  نائب  يرى  ما  وفق  للمسجد. 
عـــام أوقــــاف الــقــدس الــشــيــخ ناجح 
بكيرات ويوضح بكيرات أن المسار 
األول هــو إيــجــاد قــدم فــي المسجد 
األقــصــى مــن خــالل إلــغــاء القداسة 
اإلسالمية والهوية العربية للمسجد 
وجعله مكانًا مقدًسا لليهود. ويشير 

على  بالعمل  بــدأ  االحــتــالل  أن  إلــى 
تــحــقــيــق هــــذا الـــمـــســـار، مـــن خــالل 
ُمــــحــــاصــــرة األقــــصــــى واســـتـــمـــرار 
حائط  وتحويل  أسفله،  الحفريات 
ـــســـمـــى «حـــائـــط  الـــــبـــــراق إلـــــى مــــا يُ
مفاتيح  على  والسيطرة  المبكي»، 
بــــاب الــمــغــاربــة لــكــي يـــدخـــل أكــبــر 
الُمتطرفين  المقتحمين  من  عــدد 
لـــلـــمـــســـجـــد مــــــع زيـــــــــــادة ســــاعــــات 
هــنــاك  أن  ويـــؤكـــد  االقـــتـــحـــامـــات. 
لجعل  حثيثة  إسرائيلية  محاوالت 
المكان مقدًسا لدى اليهود، وتنفيذ 
مخطط التقسيم المكاني لألقصى، 
لكنه شّدد على أن المسجد األقصى 
الـــشـــراكـــة.  وال  الـــقـــســـمـــة  يــقــبــل  ال 
بكيرات-  وفق   - االحتالل  ويحاول 
ضــــرب الــــجــــذور األســـاســـيـــة لــهــذه 
الـــقـــداســـة، بــحــيــث يــســتــغــل أعـــيـــاده 
المسار  أمــا  الــمــســار.  هــذا  لتكريس 

االحتالل  سعي  فــي  فيتمثل  الثاني 
تـــجـــفـــيـــف الــــــوجــــــود الــــبــــشــــري فــي 
األقــصــى مــن أجــل تحقيق وجــوده 
وإحالل صورة بشرية جديدة، من 
وُمالحقة  واالعتقال  اإلبعاد  خالل 
ـــــحـــــراس،  مـــوظـــفـــي األوقــــــــــاف وال
وكذلك نصب الحواجز على بوابات 
الفلسطيني  التواجد  لمنع  المسجد 
فــيــه وفــــرض قــيــود ُمـــشـــّددة على 
الــــدخــــول إلـــيـــه. والـــمـــســـار الــثــالــث، 
المسجد  عــلــى  األخــطــر  ــعــد  يُ الــــذي 
فيتمثل  بكيرات،  بحسب  األقصى، 
في مساعي االحتالل لجعل القدس 
لتحقيق  يهودية  عاصمة  واألقصى 
ـــهـــوديـــة»،  ـــي مــــشــــروع «الــــــدولــــــة ال
وفــــرض ســـيـــادة بــعــنــوان «الــقــدس 

عاصمة لالحتالل».

دعوات للرباط

 ويُــحــذر بــكــيــرات مــن خــطــورة 

هــــذه الـــمـــســـارات عـــلـــى األقـــصـــى، 
ُمؤكًدا في الوقت نفسه أن االحتالل 
الـــســـيـــادة  فــــي  حــــق  أي  يـــمـــلـــك  ال 
الهوية  عــنــوان  ألنــه  األقــصــى،  على 
اإلســالمــيــة،  الــعــربــيــة  الفلسطينية 
األبدية  العاصمة  للقدس  وعــنــوان 
لــفــلــســطــيــن. ويُـــوضـــح بــكــيــرات أن 
مــــا تــســمــى «جـــمـــاعـــات الــهــيــكــل» 
الـــمـــزعـــوم تـــشـــّكـــل خــــطــــًرا كــبــيــًرا 
مساعيها  خــالل  من  األقصى  على 
لـــتـــنـــفـــيـــذ اقـــــتـــــحـــــامـــــات واســـــعـــــة 
لــلــمــســجــد، ونـــفـــخ الـــبـــوق داخـــلـــه. 
أن  نـــدرك  أن  علينا  يجب  «لــذلــك 
ستبقى  أبــوابــه  وأن  مسجدنا  هــذا 
مفتوحة أمام المصلين، وعلى كل 
إليه  الرحال  يشد  أن  يستطيع  من 
إلعماره وتكثيف الرباط فيه لصد 
اقــتــحــامــات الــمــتــطــرفــيــن، ومــنــع 
مخططاته  تــنــفــيــذ  مـــن  االحـــتـــالل 

بــحــق األقـــصـــى، ُمــســتــغــًال األعـــيـــاد 
كورونا».  جائحة  بحجة  واإلغــالق 
شعبية  ودعــوات  تحذيرات  وكانت 
مـــقـــدســـيـــة أطـــلـــقـــت لـــمـــنـــع إغــــالق 
تجربة  مــن  واالســتــفــادة  األقــصــى 
اإلغـــــــالق الـــســـابـــقـــة الـــتـــي فــرضــت 
بــــــإرادة االحـــتـــالل عــلــى مــــدى ٦٩ 
خطيرة  تبعات  لها  وكــانــت  يــوًمــا، 
المقدسيون  وأعلن  األقصى.  على 
رفـــضـــهـــم تــــدخــــل االحـــــتـــــالل فــي 
األقــصــى، وتــفــويــت الــفــرصــة عليه 
ومنعه من االستفراد فيه. ويناشد 
بــكــيــرات الــمــلــك األردنــــي عــبــد اهللا 
وبشكل  الــعــاجــل  بــالــتــدخــل  الــثــانــي 
ُمــبــاشــر والــضــغــط عــلــى االحــتــالل، 
بحق  واعتداءاته  ممارساته  لوقف 
تنفيذ  عرقلة  فيها  بما  األقــصــى، 
في  األردنــيــة  والوصاية  المشاريع، 

المسجد.

 إســـرائيل تخطط لتحقـــيق أجنـدتها في األقصى 
 استغلت االحتفال باألعياد اليهودية وكورونا

المســجد  فــي  ــرة  خطي مســارات  ــة  ثالث ــق  لتحقي يُخطــط  ــالل  االقــتــحــامــات االحت لــصــد  فــيــه  ــاط  ــرب ال وتكثيف  ــال  ــرح ال لــشــد  دعــــوات 

 مستوطنون يؤدون طقوًسا تلمودية في األقصى المسجد األقصى

لبنان  سجون  أكبر  وكــاالت:   - بيروت 
يــغــلــي. كــــورونــــا دّب الــهــلــع فـــي صــفــوف 
الـــســـجـــنـــاء وذويــــهــــم وســـّجـــانـــيـــهـــم. عـــدد 
اإلصابات بالعدوى يُناهز المئتين في ظل 
شكوى السجناء من إهمال يُهّدد حياتهم. 
أما إدارة السجن، فتبذل قصارى جهدها 
فــي ظــل عــجــٍز عــن وقــف تــمــّدد الــعــدوى. 
يستعد نزالء السجن المركزي في رومية 
يتحدث  قــريــبـًـا.  تنطلق  كبرى  النتفاضة 
ــِعــّدون لها.  هــؤالء عــن ُمــفــاجــأة ُمــدوّيــة يُ
احتجاًجا  النفس  قتل  أّن  أحدهم  يهِمس 
خيٌر من انتظار الموت من جّراء المرض. 
بابًا  القضبان  خلف  المنسيُّون  يــتــُرك  لــم 
إال طــرقــوه. وّجــهــوا عــشــرات الــُمــنــاشــدات 
بالصوت والصورة من داخل سجنهم إلى 
والدينية.  السياسية  المرجعيات  ُمختلف 
والصحافيين  المسؤولين  هواتف  أمطروا 

بعشرات االتصاالت. 
حــتــى الــســجــنــاء األجـــانـــب أقــلــقــوا راحــة 
ســفــرائــهــم طــلــبـًـا لــُمــســاعــدة لــم تـــأِت بعد. 
كــانــوا يــســتــغــيــثــون إلنــقــاذهــم مــن مصير 
انتشار  ظــل  فــي  ينتظرهم  يــرونــه  أســـود 
ــنــار في  ـــا بــيــن الــســجــنــاء كــال وبــــاء كـــورون
لم  أحــًدا  لكّن  بالتصعيد،  هــّددوا  الهشيم. 
يــكــتــرث. اعــتــصــم الــعــشــرات مــن ذويــهــم 
أمام السجن ُمطالبين بإقرار العفو العام، 

لكنهم عبثًا كانوا يُحاولون. 
وإدارة  الــصــحــة  وزارة  إعــــالن  ورغــــم 
أّن  إال  السيطرة،  تحت  الوضع  أّن  السجن 
تُسّجل  ذلـــك.  بعكس  يشي  السجناء  حــال 
أجـــنـــحـــة الـــســـجـــن إصــــابــــات يـــومـــيـــة بــيــن 
بمبنى  المعروف  «ب»،  المبنى  السجناء. 
اإلرهــــــــاب، تـــصـــّدر الــمــشــهــد، تـــجـــاوزت 
إصــابــات كــورونــا فــيــه ١٥٠ إصــابــة، كــان 
ـــطـــابـــق» الـــشـــيـــخ خــالــد  بــيــنــهــم «أمــــيــــر ال
في  صــيــتــه  ذاع  الـــــذي  الــُمــتــهــم  حــبــلــص، 
الرجل  نُِقل  سنوات.  قبل  بحّنين  أحــداث 

إلـــى الــمــســتــشــفــى بــحــالــة حـــِرجـــة. كــذلــك 

ــِقــل ســجــيــن نــاهــز الــثــمــانــيــن مــن العمر  نُ

المستشفى  إلـــى  المحكومين  مبنى  مــن 

بــأن  عــلــًمــا  «كوفيد-١٩»،  بـــ  إصــابــتــه  إثـــر 

العمل  بـــدأ  الــتــي  الــســجــن  إدارة  إجـــــراءات 

بــهــا مــع اإلعــــالن عــن أول حــالــة كــورونــا 

كــانــت الــفــصــل بــيــن الــســجــنــاء وزمــالئــهــم 

في  يُعزلوا  أن  على  الُعمر  في  المتقّدمين 

التي  االتصاالت  تتوقف  ال  منفصل.  مبنى 

يحكي  المركزي.  السجن  داخــل  من  تــِرُد 

للحقيقة  وإخـــفـــاٍء  إهـــمـــاٍل  عــن  الــســجــنــاء 

تمارسهما السلطات السياسية واألمنية. 

يـــــقـــــول أحـــــــد الــــســــجــــنــــاء مــــــن مــبــنــى 

يوّزعوا  لم  كــاذبــون،  «إنهم  المحكومين: 

ما  بعكس  والــُمــعــقــمــات  الــكــمــامــات  علينا 

السجين  يُــرِســل  اإلعــــالم».  فــي  يزعمونه 

سجناء  عــشــرة  فــيــه  يُــظــهــر  فــيــديــو  نفسه 

كمامات  ويرتدون  أنفسهم  عن  يُعّرفون 

مصنوعة يدويًا في غرفة صغيرة، حيث 

يخرج صوت مصّور الفيديو ليقول: «هذه 

في  العزل».  غرفة  يُسّمونها  التي  الغرفة 

مختلفة.  بأعمار  سجناء  يَظهر  الفيديو 

سجين آخــر يُــرســل الئــحــة بــأســمــاء ١٢٠ 

سجينًا خضعوا لفحص كورونا، كاشًفا عن 

المحكومين  مبنى  في  إصابة   ٦٤ تسجيل 

حتى اآلن. ويتحّدث السجين المذكور عن 

عزل أربعة أشخاص حالتهم حرجة، نُِقل 

مــوازاة  فــي  المستشفى.  إلــى  منهم  اثــنــان 

الــســجــنــاء،  يعيشها  الــتــي  الــعــامــة  الــتــعــبــئــة 

تستنفر إدارة السجن كل قدراتِها مع العلم 

بــأّن الــعــدوى أصــابــت عـــدًدا مــن العناصر 

األمــنــيــيــن. فــي األيــــام الــتــي مــــّرت، كثير 

من العناصر لم يناموا. استنفاٌر في أعلى 

أّن  تؤكد  التي  المصادر  بحسب  مستوياته 

جميع  لها  تخضع  يومية  تعقيم  عمليات 

الــمــبــانــي بــخــالف اّدعــــاء الــســجــنــاء. كذلك 

على  ُوزِّعت  الكمامات  أّن  المصادر  تؤكد 

متحدثة  مــرة،  مــن  أكثر  السجناء  جميع 

إحداها  الكمامات،  من  نوعين  توزيع  عن 

تُغسل  واألخــــرى  واحــــدة  لــمــرة  تُستعمل 

لُيعاد استعمالها. 

 ٢٠٠ تُناهز  اإلصابات  أعــداد  أّن  ورغم 

أّن  إال  األمــنــيــة،  الــمــصــادر  بحسب  إصــابــة 

الخلية األمنية التي ُشّكلت في السجن منذ 

شهر فبراير الماضي ساعدت في الحؤول 

خالل  السجن  إلى  الفيروس  وصول  دون 

الهلع  حال  عن  أما  األولــى.  كورونا  موجة 

الذي يُسيطر على السجن والتصعيد الذي 

يُهّدد به السجناء، فتقول المصادر األمنية 

نجاة  حبل  كورونا  في  يــرون  السجناء  إّن 

قد يُنقذهم من السجن ويُساعد في إقرار 

العفو العام. وتعليًقا على عدم نقل السجناء 

تكشف  منفصل،  مبنى  إلــى  السن  الكبار 

رفضوا  منهم  عــدًدا  أّن  األمنية  المصادر 

االنتقال بادئ األمر، لكنهم عادوا وأذعنوا 

أن  المصادر  ورأت  الفيروس.  انتشار  بعد 

بــعــض الــســجــنــاء عــمــد إلـــى تــهــديــد سجناء 

آخرين إن هم قبِلوا باالنتقال، بذريعة أّن 

وجودهم قد يُساعد في إقرار العفو. 

المبنى «ج»  أن  إلى  المصادر  وأشــارت 

ص لعزل السجناء. غير أّن المصادر  ُخصِّ

األمنية نفسها ال تُخفف من حجم الخطر 

الـــذي يــتــهــّدد الــســجــنــاء، ُمــتــرقــبــة خطوة 

قضائية جريئة لتخفيف االكتظاظ وإخالء 

سبيل عدد كبير من السجناء حرًصا على 

حياتهم. أما عن كيفية وصول كورونا إلى 

السجن، فذكرت المصادر وجود إجراءات 

صارمة كانت ُمّتبعة لعالج السجناء داخل 

السجن حرًصا على عدم انتقال الفيروس 

المصادر  أّن  إال  المستشفيات.  أحــد  مــن 

استدعت  طــارئــة  حالة  أّن  ذكــرت  نفسها 

السجناء  مــبــنــى  مــن  ســجــنــاء  بــضــعــة  نــقــل 

ذوي الــخــصــوصــيــة األمــنــيــة الــمــعــروف بـ 

أّن  كاشفة  المستشفى،  إلــى  «اإلرهــــاب» 

انتقلت  ثم  بالعدوى  أصيب  السجناء  أحد 

باقي السجناء. أما مبنى المحكومين  إلى 

أحد  من  إليه  انتقلت  العدوى  أّن  فُيعتقد 

العناصر األمنيين.

السوار اإللكتروني

للتخفيف  ابــــتــــداًء  الـــعـــام  الــعــفــو  ـــــِرح  ُط

مــــن اكـــتـــظـــاظ الـــســـجـــنـــاء، لـــكـــّن خـــالف 

الـــســـاســـة أســـقـــطـــه. جـــــاء وبـــــــاء كــــورونــــا 

حلٍّ  عــن  البحث  على  المسؤولين  لُيجبر 

بـــديـــل، فــكــان الـــســـوار اإللــكــتــرونــي الـــذي 

منازلهم  فــي  الــســجــنــاء  بــاحــتــجــاز  يــســمــح 

إال  فرنسية،  هبة  عن  ُحكي  ومراقبتهم. 

أّن الــمــشــروع تــوّقــف فــجــأة رغــم طرحه 

مــنــذ أشــهــر طــويــلــة. تــقــول الــمــصــادر إّن 

مــــشــــروع الـــــســـــوار اإللـــكـــتـــرونـــي ســقــط، 

مصادر  ذكرته  األول  سببين؛  عن  كاشفة 

برمجته  أن  تبين  أنه  إلى  الفتة  قضائية، 

مــن إنــتــاج إســرائــيــلــي. أمـــا الــســبــب الثاني 

فــذكــرتــه مــصــادر وزاريـــــة ُمــتــحــدثــة عن 

كــلــفــة الــصــيــانــة الــعــالــيــة الــتــي َدفــعــت إلــى 

صــــرف الــنــظــر عـــن الـــمـــشـــروع. غــيــر أّن 

المصادر نفسها تكشف أّن هناك مشروًعا 

بالتخفيف  يسمح  له  اإلعداد  يجري  بديًال 

من االكتظاظ في السجون ويُنقل السجناء 

بموجبه إلى منازلهم لقضاء محكوميتهم 

فيها.

كـــــورونــــا يُشـــــــعل سجــــن رومـــيــــة
نحو التمّرد الكبير

ــو ــف ــع ـــــــرار ال ـــد فــــي إق ـــاع ـــس ـــاة قــــد يُ ـــج ــــــرون فــــي الــــوبــــاء حـــبـــل ن الـــســـجـــنـــاء ي

تظاهرات في بيروت تطالب بإطالق السجناء من سجن رومية        (أ ف ب)سجن رومية

ــات المرجعي لمختلــف  الســجن  داخــل  مــن  والصــورة  بالصــوت  الُمناشــدات  عشــرات  ــه  توجي
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كــثــيــرٌة هـــي إبــــداعــــات خـــالـــق الـــكـــون.. 
وكـــثـــيـــرٌة هـــي الــمــشــاهــد فــيــه الــتــي تُثير 
دهشتنا وتتركنا نعيش لحظاِت تأمل في 
عظمة إبداعه وجمال تكوينه.. ومن تلك 
ذات  األنهار  من  العديد  جــاءت  اإلبــداعــات 

تسحر  والتي  العجيبة،  والمزايا  الصفات 
البشر بجمالها الطبيعّي وغرابتها.. وخالل 
الـــســـطـــور الـــقـــادمـــة نـــعـــرض بــعــض هــذه 
األنهار. وتعتبر األنهار واحدًة من األماكن 
كانت  حــيــث  لــإلنــســان،  الــهــامــة  الطبيعية 

الحضارات  من  العديد  قيام  على  شاهدًة 
ــة  ــّي ـــاريـــخ كـــالـــحـــضـــارة الــفــرعــون ـــت عـــبـــر ال
والصينّية، وكان اإلنسان وما زال يستعمل 
مــيــاهــهــا فـــي الـــشـــرب والــــــري والـــزراعـــة 
والصيد وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها 

من األمور، كما أنها من أهّم وسائل نقل 
المسافرين والبضائع. وقد أصبحت األنهاُر 
المعالم  على  والــتــعــّرف  للترفيه  وســيــلــًة 
أشهر  زيـــارة  عند  والتاريخية  السياحّية 

المدن العالمّية.

أغــرب األنهـار حــــول الــعـالــــم
صفات ومزايا عجيبة تسحر البشر 

األمازون- البرازيل

الفقاعات - الهند

األصفر - الصين

قلعة القطن -تركيا

كانو كريستال - كولومبيا 

بورتو برنسيسا -الفلبين

ريو تينتو األحمر - إسبانيا

الميكونغ- آسيا 

الدانوب - أوروبا 
يُعتبر نهر األمازون أطول نهر في العالم ويتمّيز بعمقه وقوة تدّفقه ويمّر 
الحيوانات  أنــواع  ثلث  من  ألكثر  هاًما  موطنًا  تعّد  مطيرة  استوائية  غابات  عبر 
البرية في العالم كاألسماك التي تشمل سمكة البرانية المعروفة بأكل اللحوم 
وأسماك البيراروكو الضخمة، ويُعتبر الحوض أيًضا موطنًا لحيوانات مثل أفعى 
األناكوندا، والقرود، والببغاوات، والكسالن، وأنواع عدة من الحشرات. وتضّم 
غابة األمازون المطيرة تشكيلة ضخمة من الحياة النباتية، حيث وجد العلماء 
في  األمــازونــيــُة  المجتمعاُت  شاركت  وقــد  النباتات.  من  نــوع   ٣,٠٠٠ من  أكثر 
ظهور النظم الزراعية في مرتفعات أمريكا الجنوبّية، وربما ساهمت بصورة 

مباشرة في تأسيس النسيج االجتماعّي والدينّي لحضارة األنديز.

يقع هذا نهرالفقاعات في الهند وُسمي بهذا االسم بسبب تحّول الماء فيه إلى 
فقاعات بسبب نسبة التلّوث العالية، وبسببها تحّولت مياه النهر إلى طبقة من 
الحكومُة  أنفقت  وقد  تقريبًا،  متر   ٦٠٠ إلى  النهر  هذا  طول  ويصل  الفقاعات، 

الهندية مبالَغ طائلًة لتنقية النهر لكن دون فائدة.

يبلغ طول هذا النهر ٥٤٦٤ كم تقريبًا وهو يعّد خامس أطول نهر في العالم، 
وهو يقع في الصين، وينبع من جبال البيانكاال، ويصّب في بحر بوهاي، هذا 
مساحة  النهر  حوض  ويشغل  والرواسب،  الطين  من  كبيرة  َكمية  يحمل  النهر 

تصل ١٠٨٧٩٣٠كم مربع تقريبًا.

تــقــع هـــذه األنــهــار فــي تــركــيــا عــلــى بــحــر الــمــنــدريــز، وهـــي منطقة سياحية 
وعالجية حيث يقصُدها الناس للعالج بمياهها المعدنية.

يقع نهر كانو كريستال في كولومبيا وتظهر ألوانه في فترة محددة فقط من 
هذا  قاع  في  وتنبت  وانقطاعه،  المطر  بين  تكون  ما  غالبًا  الفترة  وهذه  العام، 
النهر نبتة تسّمى ماكارينا، وهذه النبتة تنسج خيوًطا داخل الماء باللون األحمر 
وهو يسمى أيًضا بالنهر ذي الخمسة ألوان، وهذا النهر يقع في منطقة معزولة 
أُعيد  ولكن  سنوات،  لعدة  المنطقة  هذه  إغالق  تّم  وقد  إليها،  الوصول  يصعب 
فتُحها من جديد ليستمتع السياُح بجمال وسحر الطبيعة الخالبة الُمتجّسدة في 

هذا النهر.

يقع نهر بورتو برنسيسا في الفلبين، وهو يجري تحت سطح األرض، وهو 
ضمن  يقع  النهر  وهــذا  العالم،  في  األرض  سطح  تحت  يجري  نهر  أطــول  يعد 
جبل من الحجر الجيري، وقد تكّونت عند مصب هذا النهر بحيرة تحتوي على 

أشجار ونباتات جميلة.

تكثر  منطقة  فــي  إسبانيا  غــرب  جنوب  فــي  األحــمــر  تينتو  ريــو  نهر  يقع 
قاع  في  الموجودة  المعادن  بسبب  األحمر  اللون  النهر  وأخذ  المعادن،  بها 

والنحاس.  الحديد  مثل  أحمر  لونها  والتي  النهر 
من  يــخــرج  الــذي  الــصــرف  هــي  النهر  هــذا  يواجهها  الــتــي  المشاكل  ومــن 

لبلة.  نهر  أيًضا  النهر  هذا  على  يطلق  كما  فيه،  ويصّب  المناجم 
تشابه  ُوجد  وقد  الهوائية،  البكيتريا  به  وجد  أنه  النهر  هذا  فوائد  ومن 
على  تجاربها  ناسا  وكالة  أجرت  ولهذا  المريخ،  وتربة  النهر  هذا  تربة  بين 

ال. أم  المريخ  في  وجفت  وهل  مياه  وجود  من  التأّكد  بغرض  النهر  هذا 

أراضــي  عبر  ويــمــّر  الصين  فــي  التبت  إقليم  جــبــال  مــن  الميكونغ  نهر  ينبع 
الصين وميانمار والوس وتايالند وكمبوديا وفيتنام إلى أن يدخل بحر الصين 
الجنوبي، ويُعتبر من أطول وأجمل األنهار في جنوب شرق آسيا، إذ يصل طوله 
إلى ١٨٠٠كم. ويسّمى في التبت بنهر الصخور، بينما يسمى باللغة التايالندية أّم 
األنهار، مختصره الميكونغ، ويحتضن النهر آالف النباتات والطيور والزواحف 
والــزراعــة  للطاقة  مهّم  مصدر  أّنــه  كما  واألســمــاك،  والبرمائيات  والثدييات 

والبيئة.

يعتبر نهر الدانوب أطول نهر في االتحاد األوروبّي، حيث يبلغ طوله حوالي 
٣٠٠٠ كم، ويمّر النهر عبر أوروبا من وسطها إلى شرقها.

 ويلقب نهر الدانوب بنهر العواصم؛ لكونه يمّر بين أربٍع من أجمل العواصم 
األوروبية. ويبدأ النهر عند مدينة دوناوشينغن األلمانية في ملتقى نهَري بريج 
وبريجش، اللذين ينبعان من الغابة السوداء في ألمانيا. ويواصل النهر جريانه 
عبر ١٠ دول أوروبية، ثم يصّب في البحر األسود مكّونًا دلتا تشترك فيها ثالث 
دول هي رومانيا، ومولدافيا، وأوكرانيا. وكثيًرا ما يذهب السياح في جوالت 
لمشاهدة  وذلك  الدانوب،  عواصم  إحدى  زيارة  عند  الدانوب  نهر  ضفاف  على 

ُمختلف المعالم السياحية الُمتواجدة هناك.
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هل تستطيُع معرفَة الفوارق الثمانية بين هاتَين الصورتَين في أقلَّ من ٣ دقائق؟ لعــبة الفـــــوارق لعــبة الفـــــوارق 

سهيل: ٢٩
السنبلة: ٣٠
الزبرة: ٢

وال  الــــعــــلــــَم  أطــــــلـُـــــب 
الخيَر  أبَعَد  فما..  تكَسل 
عــلــى أهـــل الــكــَســْل (ابــن 

الوردّي).

:١٧٩٢

إلــــــــــغــــــــــاء الــــــنــــــظــــــام 

الــمــلــكــّي وإعـــــالن قــيــام 

الجمهورية في فرنسا.

 :١٨٤٣

مضيق  تــغــزو  تشيلي 

تحت  ليصبح  مــاجــالن 

سيادتها.

 :١٩٤٣

انــــــتــــــخــــــاب بــــــشــــــارة 

الخوري رئيًسا للبنان.

 :١٩٥٩

عــبــد الـــكـــريـــم قــاســم 

ــــإعــــدام ضــبــاط  يـــأمـــر ب

ناصرّيين اتهموا بالتآمر 

عليه.

:١٩٧٩

في  عسكرّي  انــقــالب 

يزيح  الوسطى  إفريقيا 

عن  بوكاسا  بيدل  جــان 

الحكم.

 :١٩٩٧

مسّلحون في الجزائر 

يذبحون ٥٣ شخًصا في 

«قرية قلب الكبير».

:٢٠١٦

قبالة  مــركــب  غـــرق   

ســـاحـــل مــنــطــقــة رشــيــد 

لغرق  أّدى  مــا  بــمــصــر، 

أكثر ٢٠٤ أشخاص كانوا 

على متنها.

٢١ سبتمبر

هــل تستطيُع مــســاعــدَة الــفــتــاة الــصــغــيــرة فــي اخــتــراق هــذه 
من  أقــلَّ  فــي  منزلها  إلــى  الــوصــول  مــن  تتمّكن  حّتى  المتاهة 

دقيقتَين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 

االثنين ٤ صفر ١٤٤٢هـ - ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠١٦) ٢٣
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أعـــلـــنـــت  قــــنــــا:   - ــــبــــرا  كــــان
األسترالية  «كونيبو»  محطة 
صواريخها  أول  إطـــالق  عــن 
التجارية نحو الفضاء. ويمتاز 
المسمى  األسترالي  الصاروخ 
حجمه،  بــصــغــر  «دارت»  بــــ 
الــصــاروخ  وزن  يتعدى  ال  إذ 
يقارب  بينما  كيلوجراًما   ٣٥
طــولــه مــتــًرا ونــصــف الــمــتــر، 
ويــســتــطــيــع الـــــصـــــاروخ بــلــوغ 
الــغــالف  فـــي  كــيــلــومــتــر   ١٠٠
الـــــجـــــوي لــــــــــألرض. وجـــــرى 
إطـــــالق الــــصــــاروخ فـــي إطـــار 
الجوية  للقوات  جريكو  خطة 
الصاروخ  ليحمل  األسترالية 
رأًســـــــا اســتــكــشــافــًيــا صــغــيــًرا 
مــهــمــتــه اســـتـــطـــالع األجــــــواء 
األســتــرالــيــة. وقــالــت وزيـــرة 
الـــحـــربـــيـــة «إن  الـــصـــنـــاعـــات 
بتكنولوجيا  يعمل  الــصــاروخ 
باستخدام  تعنى  التي  الفضاء 
لــتــنــفــيــذ  صــــغــــيــــرة  أدوات 

مهمات ضرورية للبالد». 

أستراليا تطلق أول 
صاروخ نحو الفضاء تفاعل أولياء األمور 

مع دعوة «التعليم» 
لتحديد المسار الدراسي 
لألبناء في صالح الطالب 
والعملية التعليمية
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ال يوجد
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قطر تجدد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية

من  الثابت  موقفها  قطر  دولــة  تأكيد 
على  ينّص  والـــذي  الفلسطينية،  القضية 
دولة  وإقامة  اإلسرائيلي،  االحتالل  إنهاء 
فلسطين، وعاصمتها القدس، هو تجديد 
لــهــذا الــمــوقــف الــثــابــت والـــواضـــح، والـــذي 
تشكيك  أي  فــــإن  ولـــذلـــك  فــيــه،  لــبــث  ال 
وإنما  مكانه،  في  ليس  الموقف  هــذا  في 
ومــحــاولــة  الــواقــع  مغالطة  عــلــى  يــنــطــوي 
حول  بلبلة  بخلق  العكر  الماء  في  الصيد 
الــمــوقــف الــقــطــري الــثــابــت والـــواضـــح من 

المتواصل  ودعمها  الفلسطينية  القضية 
للشعب الفلسطيني.  إّن قطر، كما أّكدت 
وزارة الخارجية في بيانها أمس، ترى أن 
الفلسطينية يجب  الحل الجذري للقضية 
أن يــتــم ضــمــن إطــــار الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
مع  الصلة  ذات  األمـــن  مجلس  وقــــرارات 
حق  الفلسطينيين  الالجئين  كــافــة  منح 
حدود  ضمن  المستقلة  لدولتهم  الــعــودة 

عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف.
 مــن الــمــؤســف حــًقــا أن تــحــاول بعض 

ــلــة خــلــط  الـــحـــمـــالت اإلعـــالمـــيـــة الــمــضــل
القضايا وتشويه صورة قطر على حساب 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــشــقــيــق وحــقــوقــه 
المشروعة في هذه اللحظة الفارقة من 
تــاريــخ الــصــراع، رغــم أن مــن يقف وراء 
هذه الحمالت يدرك حقيقة موقف قطر 
األمر  الفلسطينية،  القضية  تجاه  الثابت 
المغرضة  الحمالت  هــذه  أن  يؤكد  الــذي 
قطر  مــواقــف  تشويه  هدفها  والــمــأجــورة 
قطر  أن  تــدرك  أن  وعليها  منها،  والنيل 

لــــن تـــذعـــن لـــهـــذه الـــحـــمـــالت الــمــضــلــلــة 
والمغرضة، وأنها لن تغير مواقفها الثابتة 
أن  كما  الفلسطيني.   للشعب  والــداعــمــة 
قطر لن تألو جهًدا في تقديم ما تستطيعه 
للتخفيف  والسياسي  الــمــادي  الدعم  من 
وحتى  الفلسطينيين  األشقاء  معاناة  من 
بإقامة  الــمــشــروعــة  حقوقهم  كــافــة  نــيــل 
ستظل  مواقفها  وإن  المستقلة،  دولتهم 
في  الفلسطينية  القضية  بجعل  هــي  كما 
الرسمي  المستويين  على  أولوياتها  سلم 

الفلسطينية  القضية  أن  كما  والــشــعــبــي، 
فــي قلوب  حــاضــرة  ــــدوام  عــلــى ال ستظل 
وعقول أهل قطر.  ومن هنا فإن تأكيد 
إسرائيل  مع  عالقات  تقيم  لن  أنها  قطر 
وتجديد  الفلسطينية،  القضية  حــل  قبل 
الـــتـــزامـــهـــا بـــمـــبـــادرة الــــســــالم الــعــربــيــة، 
للحقوق  الــداعــم  لموقفها  تجديد  بمثابة 
لقد  عنها.  تتخلى  لن  والتي  الفلسطينية 
الفلسطيني،  الــحــق  مــع  تقف  قطر  ظلت 
كما ظلت ترفض تغول أي نظام أو كيان 

يريد التصرف في الحقوق الثابتة للشعب 
من  شبر  أي  عــن  التنازل  أو  الفلسطيني 
حل  أو  رأي  فــرض  أو  المحتلة  األراضـــي 
الحقوق  هذه  أن  باعتبار  الجانب  أحــادي 
لــيــســت مــحــل مــســاومــة وأن مــثــل هــذه 
والمغرضة  المضللة  اإلعالمية  الحمالت 
مــوقــفــهــا  ألن  قــــطــــر،  ـــى  عـــل تــــؤثــــر  لـــــن 
بتمسكها بــالــســالم الــعــادل  واضـــح وثــابــت 
القضية  لحل  إستراتيجًيا  خــيــاًرا  والــدائــم 

الفلسطينية.

رأيرأي
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جامعة فرجينيا كومنولث 
تستقبل ٨٤ طالبًا جديًدا

كلية  كومنولث  فرجينيا  جامعُة  استقبلت   :] ـ  الدوحة 
جنسية   ٢١ يشكلون  جــديــًدا  طالبًا   ٨٤ قطر  في  التصميم  فنون 
مختلفة ليصبح إجمالي عدد الطالب هذا العام ٣٣٣ طالبًا وطالبة. 
ورحبت  جــديــًدا.  موظًفا   ١٤ الــعــام  هــذا  الجامعة  استقبلت  كما 
بالطالب  قطر،  لمؤسسة  الشريكة  الجامعات  إحــدى  الجامعة 
والموظفين وأعضاء الهيئة التدريسية في العام الدراسي األكاديمي 
الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١، حيث تتبع الجامعة في هذا الفصل الدراسي 
مع  اإلنترنت (أونــاليــن)  عبر  الفصول  عقد  بين  ما  يدمج  نظاًما 
إتاحة الفرصة للطلبة والعاملين بالجامعة في إمكانية الوصول 
إلى الموارد الموجودة في الحرم الجامعي مثل مختبر التصنيع 
الرقمي ومكتبة المواد ومركز ابتكار الوسائط، وذلك من خالل 

إجراء ترتيبات مسبقة مع اتخاذ احتياطات السالمة الالزمة.

وزارُة  قــامــت   :]- الـــدوحـــة 
البلدية والبيئة بالتعاون مع عدٍد من 
بمخالفة  بــالــدولــة  المعنية  الــجــهــات 
العزب  على  حملة  ضمن  عــزبــة   ٦٠

المخالفة بغرض تصحيح أوضاعها.
ــــــــــوزارُة فــــي حــســابــهــا  وأشــــــــارت ال
الـــرســـمـــي عـــلـــى مــــوقــــع تـــويـــتـــر إلـــى 
ـــّم  ـــت وســـي مــــســــتــــمــــّرة  الـــحـــمـــلـــة  أن 
اتــخــاذ اإلجــــــراءات الـــالزمـــة فــي حــّق 
مراجعة  لضرورة  داعيًة  المخالفين، 

أقــرب  فــي  الــحــيــوانــيــة  الـــثـــروة  إدارة 
وقت ممكن.

ــًة بـــــإدارة  وكـــانـــت الـــــــــوزارُة مــمــثــل
الثروة الحيوانية، قد طالبت أصحاَب 
االلــتــزام  بــضــرورة  الــعــزب  تراخيص 
بشروط التعاقد، ومن بينها أن يكون 
كفالة  على  بالعزبة  العاملين  جميع 
المنشأة  قيد  كفالة  على  أو  صاحبها 
التابع لها ترخيص العزبة، وفي حال 
الُمخالفة سيتم اتخاذ كافة اإلجراءات 

عزب  أصحاب  دعــت   كما  القانونية. 
الــمــجــمــعــات والـــعـــزب الـــجـــوالـــة، إلــى 
الخاصة  بالشروط  االلــتــزام  ضــرورة 
بالعزب، وإزالة كافة أنواع المخالفات 

والتجاوزات الموجودة.
ونــــّوهــــت الـــــــــوزارة بـــــأن األجـــهـــزة 
المختصة بها ستقوم بتنفيذ حمالت 
خــالل  الــعــزب  مــواقــع  عــلــى  تفتيشية 
االلــتــزام  مــن  للتأّكد  المقبلة  الــفــتــرة 
بـــشـــروط الـــتـــعـــاقـــد، ورصـــــد وإزالـــــة 

اإلجراءات  واتخاذ  المخالفات،  جميع 
الالزمة بشأنها.

ـــعـــاون  ـــــضـــــرورة ت كـــمـــا أهـــــابـــــت ب
الــوزارة  مفتشي  مع  العزب  أصحاب 
وإزالـــــــة جــمــيــع الــمــخــالــفــات امــتــثــاًال 
ـــوائـــح واالشـــتـــراطـــات  ـــل لــلــقــوانــيــن وال
المنظمة، ونبهت إلى أن من يخالف 
الــقــانــونــيــة  لــلــمــســاءلــة  سيخضع  ذلـــك 
ـــا ألحـــكـــام الـــقـــوانـــيـــن الــمــطــبــقــة  وفـــًق

والسارية بهذا الشأن.

البلـــدية تخـــالــــف ٦٠ عـــزبــــة 
خالل حملة نفذتها بالتعاون مع عدد من الجهات

المختصُة   الــجــهــاُت  قــامــت  - قنا:   الــدوحــة 
اشتراطات  خالفوا  أشخاص   ٤ بضبط  أمــس، 
الــذي  للتعهد  َوفــًقــا  المنزلي  الصحي  الــعــزل 
االشتراطات  تلك  بتطبيق  خالله  من  التزموا 
الــــمــــحــــددة مــــن الـــجـــهـــات الــصــحــيــة والـــتـــي 
َوفًقا  القانونية  للمساءلة  مخالفيها  تعرض 
إلجراءات الجهات الصحية في البالد. وتأتي 
لــإلجــراءات  إنــفــاًذا  المخالفين  ضبط  عملية 
االحــتــرازيــة الــمــعــمــول بــهــا فــي الــبــالد والــتــي 
وزارة  فــي  ممثلة  الصحية  الــجــهــات  أقــرتــهــا 
الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان 
تحقيق السالمة العامة، منًعا النتشار فيروس 
للنيابة  الــمــخــالــفــيــن  إحـــالـــة  وجـــــاٍر  كـــورونـــا. 

المختصة وهم: 
١- مختار إبراهيم

٢- محمد نبيل يوسف عبداهللا
٣-  سهيل الرحمن عزيز الرحمن أنصاري
٤-  خالد ناجي عبدالحافظ عبداهللا العجي

 وتــــدعــــو الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة فــــي الـــدولـــة 
ـــمـــيـــن فــــــي الـــحـــجـــر  ـــمـــقـــي الــــمــــواطــــنــــيــــن وال
الــصــحــي الــمــنــزلــي إلــــى ضــــــرورة االلـــتـــزام 
الـــتـــام بـــاالشـــتـــراطـــات الــمــحــددة مـــن وزارة 
وســالمــة  لسالمتهم  ضــمــانًــا  الــعــامــة  الــصــحــة 
اآلخـــريـــن. ونــبــهــت إلـــى أن كــل مــن يخالف 
للعقوبات  نفسه  سيعرض  االشتراطات  تلك 
المنصوص عليها َوفًقا ألحكام المادة (٢٥٣) 
من قانون العقوبات رقم (١١) لسنة ٢٠٠٤م، 
وأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ١٩٩٠ بشأن 
الوقاية من األمراض المعدية، والقانون رقم 

(١٧) لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية المجتمع.

إحالة ٤ أشخاص للنيابة خالفوا 
اشتراطات العزل الصحي المنزلي

سيرك أمام جمهورٍ في السيارات 
ســيــرك  مـــهـــّرج  يـــقـــّدم  ب:  ف  أ  سيول- 
كــــوري جــنــوبــي وبــهــلــوانــيــوه عــروضــهــم في 
سيول خالل عطلة هذا األسبوع أمام جمهور 
في سياراته، من دون مدرجات وال خيمة، 
كورونا  فيروس  عدوى  انتقال  لخطر  تفاديًا 
الــمــســتــجــد. ويـــقـــام هـــذا الـــعـــرض عـــــادًة في 
السنة  هــذه  أرجــئ  لكّنه  عــام،  كــل  مــن  مايو 
ال  ولكي  كوفيد-١٩.  جائحة  بسبب  مرتين 

الفيروس،  تفّشي  فــي  سببًا  السيرك  يــكــون 
يتمثل  الــحــل  أن  أخـــيـــًرا  الــمــنــّظــمــون  وجــــد 
فــي إقــامــة الــعــرض فــي الــهــواء الــطــلــق، على 
طريقة الـ«درايف إن»، حيث يشاهده أفراد 
مدير  وقــال  سياراتهم.  فــي  وهــم  الجمهور 
بيونغهي  تشو  سيول  في  الشارع  فنون  مركز 
«من المهم جًدا أن تقام الفنون التي يضمها 

السيرك حتى في زمن الجائحة». 
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