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من قطر للعرب ومن العرب إلى العالم
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النسخة اإللكترونية
قناة 
على

صفحة٤٨
رياالن

الدوحة - قنا: أكد محمد حسن العبيدلي 
الوكيُل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية 
اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية دعَم 
وحرصها  الخاص  للقطاع  الكامل  الـــوزارة 
المتعلقة  التشريعات  تنفيذ  يصب  أن  على 
الطرَفين،  مصلحة  فــي  والــعــمــال  بالعمل 
أضرار  بوقوع  تقبل  لن  الــوزارة  إن  مضيًفا 
على أصحاب العمل القطريين والشركات، 
كما تلتزم بتطبيق القواعد واإلجراءات عند 

طلب االنتقال.
غرفة  عقدته  اجــتــمــاع  خــالل  ذلــك  جــاء 
التنمية  بـــوزارة  مسؤولين  مــع  أمــس  قطر 
لبحث ومــنــاقــشــة مــشــاغــل رجـــال األعــمــال 
ومقترحاتهم بخصوص انعكاس التعديالت 
األخيرة لقوانين العمل على القطاع الخاص، 
حيث قال سعــادة الشيخ خليفة بن جاسم 
آل ثــانــي رئــيــس الــغــرفــة إن الــغــرفــة سوف 
أصحاب  وتظلمات  مطالبات  طرح  تواصل 
األعــــمــــال بـــشـــأن تـــعـــديـــالت قـــانـــون الــعــمــل 
ستتابع  كما  التنمية،  وزارة  مع  ومناقشتها 
التنسيق مع الوزارة في كل ما يتعلق بأمور 
المتعلقة  األخـــرى  والقضايا  العمالة  تنقل 
يهضم  ال  الـــذي  بالشكل  والــعــمــال،  بالعمل 

حق أي طرف سواء الشركات أو العمال.

التنمية لن تقبل اإلضرار بأصحاب العمل والشركات
دعم كامل للقطاع الخاص وتطبيق اإلجراءات عند انتقال العمالة.. محمد العبيدلي:

العمل قــانــون  تعديالت  بشأن  األعــمــال  أصــحــاب  تظلمات  طــرح  جــاســم:  بــن  خليفة  الشيخ 

Tawfeeq Travel

قطر  بـــنـــُك  شـــــارك   :]- الــــدوحــــة 
ــنــمــيــة ومــــجــــلــــُس األعـــــمـــــال الـــقـــطـــري  ــت ــل ل
االتصال  تقنية  عبر  مؤتمر  في  األمريكي 
الـــمـــرئـــي الســـتـــكـــشـــاف فـــــرص تــصــديــريــة 

جديدة  لمنتجاتنا في األسواق األمريكية.
الشركات  تعريف  إلــى  المؤتمر  ويــهــدف 
التي  التنسيقية  بــاالجــتــمــاعــات  األمــريــكــيــة 
تنظمها وكالة قطر لتنمية الصادرات لربط 
الــشــركــات مــن حـــول الــعــالــم بــالــمــصــدريــن 

القطريين. 
التنسيقية٢٧  االجتماعات  فــي  وتــشــارك 

ــتــجــات  ــمــن شــــركــــة قـــطـــريـــة تـــعـــمـــل فــــي ال
الكيماوية والبالستيكية، والمعدنية، ومواد 
ــبــنــاء، والــمــســتــلــزمــات الــصــحــيــة الــخــاصــة  ال
الصناعية،  والمنتجات  كــورونــا،  بجائحة 

واإللكترونيات.
 وأكــــد الــســيــد عــبــدالــعــزيــز بــن نــاصــر آل 
خــلــيــفــة، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــبــنــك قطر 
لــلــتــنــمــيــة، أن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــقــطــري 
السوق  مع  الخبرات  وتبادل  للشراكة  جاهٌز 

األمريكية.

الدوحة - [: حقق الميزاُن التجاري 
لدولة قطر فائًضا مقداُره ١٩٫٦ مليار ريال 
خـــالل الــربــع الــثــالــث عـــام ٢٠٢٠، مــقــارنــًة 
من  الثالث  للربع  التجاري  الميزان  بفائض 

عام ٢٠١٩ الذي بلغ ٣٨٫٠ مليار ريال.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان لــــجــــهــــاز الــتــخــطــيــط 
إجمالي  بلغ  فقد  أمـــس،  صـــدر   واإلحــصــاء 
قــيــمــة الــــصــــادرات الــقــطــريــة خــــالل الــربــع 

الثالث من عام ٢٠٢٠ ما قيمته ٤١٫١ مليار 
ريــال،  مليار   ٢٢٫٦ قــدره  بانخفاض  ريــال، 
من  الثالث  بالربع  مقارنة   ،٪٣٥٫٥ بنسبة 
صــادرات  إجمالي  سجل  الــذي   ،٢٠١٩ عــام 
 ٣٫٣ قــدره  وبارتفاع  ريــال،  مليار   ٦٣٫٧ بلغ 
بالربع  مقارنًة   ،٪٨٫٦ وبنسبة  ريــال،  مليار 

الثاني من عام ٢٠٢٠.

فرص واعدة لمنتجاتنا في األسواق األمريكية

١٩٫٦ مليار ريال الفائض التجاري

القطرية تحتفل في زيوريخ 
ببقاء عامين على المونديال

الدوحة - [: احتفلت الخطوط الجوية القطرية 
ببقاء عامين على انطالق كأس العالم ٢٠٢٢ في الدوحة 
على  زيــوريــخ  فــي  العالم  كــأس  مــع  لطاقمها  صــور  بنشر 
حــســابــهــا الــرســمــي عــلــى تــويــتــر أمـــس تــحــت شــعــار لقاء 
والطيران  الشريك  الوطنية  الناقلة  وكشفت  األبــطــال.  
الرسمي لـ «FIFA» عن طائرتها من طراز بوينج ٧٧٧، 

التي ازدانت خصيًصا بشعار مونديال قطر ٢٠٢٢.
وتّم رسم شعار كأس العالم يدويًّا على هذه الطائرة، 
وسيحمل المزيد من طائرات أسطول الخطوط القطرية 

شعار كأس العالم لكرة القدم.

الخاطر  نــاصــر  أكـــد   :] الدوحة- 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــكــأس الــعــالــم «قطر 
في  العمل  لسير  الكبير  ارتــيــاحــه   «٢٠٢٢
مــنــشــآت كــــأس الـــعـــالـــم، مـــشـــيـــًرا إلــــى أن 
وتــيــرة الــعــمــل تسير وفـــق الــجــدول الــذي 
واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  حــددتــه 
منذ فترة طويلة، وبدون أي تأخير رغم 
كـــل الــمــعــوقــات الــتــي تـــواجـــه فـــرق العمل 
وعلى رأسها بالطبع جائحة كورونا. وقال 
واستخدامها  المالعب  تجهيز  إن  الخاطر 
أي  تنظيم  فــي  المهمة  األمــــور  أكــثــر  مــن 
طواقم  وجــود  بسبب  مباراة  أي  أو  بطولة 
كبيرة تعمل في هذه المالعب ويجب أن 

تكون على دراية كاملة بعملها.
التي  هــي  الكبيرة  الــبــطــوالت  وأضـــاف: 

التحضيرات  وتلك  المالعب  هــذه  تختبر 
واألفــــراد  تجهيزها  تــم  الــتــي  والــمــنــشــآت 
الذين يعملون في هذه المنشآت، فبطولة 
والمقبلة   ٢٠١٩ لألندية  العالم  كــأس  مثل 
وكــأس   ٢٠١٩ الــخــلــيــج  وكــــأس   ٢٠٢١ فــي 
العرب، كل هذه البطوالت تشكل محطات 

مهمة في االستعداد لكأس العالم.
 وقــــــال: الــبــطــولــة ســتــكــون اســتــثــنــائــيــة 
مناطق  بالطبع  ومنها  النواحي  كافة  من 
تجربة  أن  اآلن  مــن  وأؤكـــد  المشجعين، 
ـــتـــي وضــعــنــاهــا  الــمــشــجــعــيــن والـــخـــطـــة ال
سيكون  وأنــه  استثنائية  تجربة  ستجعلها 
هناك العديد من المفاجآت في هذا الملف 

تحديًدا.

مفاجآت بالجملة للمشجعين خالل المونديال

الدوحة - عبدالمجيد حمدي:

حماية  مدير  الــعــوض  خالد  الــدكــتــوُر  أكــد 
األولية  الصحية  الرعاية  بمؤسسة  الصحة 
اإلنفلونزا  تطعيم  بين  تعارض  وجــود  عــدم 
المدرجة  األخـــرى  والتطعيمات  الموسمية 
تقدمها  الــتــي  األطــفــال  تطعيمات  بــجــدول 
الصحية.  بالمراكز  السليم  الطفل  عــيــادات 

تطعيم  إن   :] لــــ  الـــعـــوض  د.  وقـــــال 
اإلنـــفـــلـــونـــزا غـــيـــر نـــشـــط وال يـــتـــعـــارض مع 
عليه  الحصول  ويمكن  األخــرى  التطعيمات 
في أي وقت من خالل عيادات الطفل السليم 
بجميع المراكز الصحية مع باقي التطعيمات 
سواء في نفس وقت الحصول على التطعيمات 

أو قبلها أو بعدها دون موانع.

ال تعارض بين لقاح اإلنفلونزا والتطعيمات

: الخطاط العالمي عبيدة البنكي لـ 

الدوحة - نشأت أمين: 

أكد الخطاط العالمي عبيدة صالح البنكي، 
قطر  مصحف  أن  قــطــر،  مصحف  خــطــاط 
من  العديد  بأسلوبه  يقتدي  نــمــوذًجــا  أصــبــح 
بــبــدايــات  يتعلق  فــيــمــا  ســيــمــا  ال  الــمــصــاحــف، 
الخطية  الكثافة  وتوزيع  ونهاياتها  الصفحات 
مع  حــوار  في  البنكي،  وقــال  الصفحات.  على 
تدشين  على  ســنــوات   ١٠ مــرور  بعد   ]
آية  يمثل  قطر  مصحف  إن  قطر:  مصحف 

ـــات،  فنية فــي الــرســم والــضــبــط وكــتــابــة اآلي
حيث تم وضع شروط صارمة أمام الخطاط 
الفائز بكتابته لدرجة أنه ال يوجد اختالف أو 
تغيير في شكل الحروف في جميع صفحات 
كتابة  بشرف  فاز  أنه  إلى  مشيًرا  المصحف، 
المصحف بعد خوضه مسابقة دولية شارك 
بها ١٢٠ خطاًطا على مستوى العالم اإلسالمي 
لكتابة مصحف قطر الذي استغرقت كتابته ٥ 

آالف ساعة عمل.

مصحف قطر بات نموذًجا يُحتذى به

حمد الطبية تحذر من مخاطر التسمم باألماكن المغلقة

[ ترصد أول أيام االختبارات بالجامعة

١٦

١٣

الطلبة  تقييم  إدارة  أصــدرت   :]  - الدوحة 
اختبارات  جــداول  العالي،  والتعليم  التعليم  بــوزارة 
من  الصفوف  لطلبة  األول  الــدراســي  الفصل  نهاية 
األول إلـــى الـــحـــادي عــشــر (نـــهـــاري وتــعــلــيــم كــبــار) 
عشر  السادس  وحتى  الثاني  من  اعتباًرا  والمقررة 

في  االختباراُت  تُجرى  حيث  المقبل،  ديسمبر  من 
الــمــدارس مــع اتــخــاذ كــافــة اإلجـــــراءات االحــتــرازيــة 
حضور  في  المتمثلة  كورونا،  فيروس  من  للوقاية 
و٦٠  االخــتــبــار،  لجنة  فــي  أقــصــى  كــحــد  طــالــبًــا   ١٥
طالبًا في القاعة الرياضية، مع توفير مسافة آمنة 

االخــتــبــارات  إجـــراء  اإلدارة  وقـــررت  الــطــالب.  بين 
كل  مدة  اليوم،  في  اختباَرين  بمعدل  فترتَين  على 
اختبار ساعة ونصف، وذلك بهدف مراعاة التباعد 

االجتماعي خالل توزيع الطالب على اللجان.

«التعليم» تصدر جداول اختبارات نهاية الفصل األول

١٢

:

الدوحة - هبة البيه: 

التي  األحـــد،  أمــس  قطر  بجامعة  النهائيُة  االمــتــحــانــاُت  انطلقت 
مشددة  احترازية  إجــراءات  وسط  القادم  ديسمبر   ١٠ حتى  تتواصل 
من  الطالب  توزيُع  تم  حيث  القاعات،  إحــدى  في   ] رصدتها 
مختلف الــتــخــصــصــات عــلــى الــقــاعــات بــمــا يـُــراعـــي الــمــســافــة اآلمــنــة 
والتباعد االجتماعي بين الطالب، وبنسبة ٣٠٪ من السعة االستيعابية 
اإلجمالية للقاعات، حيث أكد عدٌد من الطالب أن االمتحانات جرت 
التدابير  كافة  مراعاة  مع  اللجان،  على  توزيعهم  وتم  سلس،  بشكل 
االحترازية، الفتين إلى أنه على الرغم من صعوبة الدراسة في هذا 
الفصل بسبب كثرة التكليفات إال أنها أفادتهم على مستوى التحصيل 

العلمي واالستعداد األمثل لالمتحانات.

١٤

١١

ضـوابـط لتركيب أجهـزة شحـن 
المركبات الكهربائية

https://youtu.be/rQvXbuHr37I
https://youtu.be/OTa5AlsVBYs
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الدوحة - قنا: بعث حضرة صاحب 
ثاني  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ  السمو 
تهنئة،  ببرقية  الــُمــفــّدى،  الــبــالد  أمير 

إلى فخامة الرئيس العماد ميشال عون 
الشقيقة،  اللبنانّية  الجمهورية  رئيس 

بُمناسبة ذكرى استقالل بالده.

ـــدوحـــة - قـــنـــا: بــعــث ســمــو الــشــيــخ  ال
عبداهللا بن حمد آل ثاني نائب األمير، 
بــبــرقــيــة تــهــنــئــة، إلـــى فــخــامــة الرئيس 

الجمهورية  رئيس  عون  ميشال  العماد 
الــلــبــنــانــيــة الــشــقــيــقــة، بــُمــنــاســبــة ذكــرى 

استقالل بالده.

الشيخ  معالي  بعث  قــنــا:  الدوحة- 
آل  عــبــدالــعــزيــز  بــن  خليفة  بــن  خــالــد 
ثـــانـــي رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيـــر 
دولــة  إلــى  تهنئة،  ببرقية  الــداخــلــيــة، 

الــوزراء  رئيس  الحريري  سعد  السيد 
الـــمـــكـــلـــف بـــالـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة 
استقالل  ذكـــرى  بُمناسبة  الشقيقة، 

بالده.

صاحــب الســمو يهنئ الرئيس 
اللبناني بذكرى االســتقالل

نائـب األمــــير يـهـــــــنئ 
الرئــيــس اللبنانــي

رئيس الوزراء يهنئ رئيس وزراء لبنان المكلف

ــــدوحــــة - قـــنـــا: شـــاركـــت  ال

دولـــــــــــــُة قـــــطـــــر أمـــــــــــس، فـــي 

االجـــتـــمـــاع الـــــــوزاري الـــــــ» ٣٠»  

للجنة التعاون الزراعي بدول 

الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

تقنية  عــبــر  وذلــــك  الــعــربــيــة، 

االّتصال المرئي.

مّثل الدولَة خالل االجتماع 

بن  عبداهللا  المهندس  سعادُة 

عبدالعزيز بن تركي السبيعي 

وزير البلدية والبيئة.

من  عــدٍد  مناقشُة  تم  وقد 

المدرجة  الرئيسية  المحاور 

والُمتعلقة  األعــمــال  بــجــدول 

المشترك  الخليجي  بالعمل 

فـــــــي قـــــطـــــاعـــــات الـــــــزراعـــــــة 

والثروة الحيوانية والسمكية، 

القرارات  متابعة  بينها  ومن 

التاسع  االجتماع  في  الصادرة 

وُمناقشة  للجنة،  والعشرين 

قـــانـــون (نـــظـــام) الــمــدخــالت 

والـــــُمـــــنـــــتـــــجـــــات الــــعــــضــــويــــة 

وقانون  التنفيذية،  والئحته 

(نـــــظـــــام) الـــحـــجـــر الــــزراعــــي 

الجماعي  والــشــراء  الــمــوحــد، 

واللقاحات  لــألدويــة  الموحد 

البيطرية، والُخطة الخليجية 

ــــة لـــُمـــكـــافـــحـــة  ــــرشــــادي االســــت

األمــــــــــــــــراض الـــــحـــــيـــــوانـــــيـــــة، 

وقــانــون (نــظــام) اإلجــــراءات 

ــــيــــة مـــــن األمـــــــــراض  ــــوقــــائ ال

والوبائية  المعدية  الحيوانية 

المجلس.  بدول  وُمكافحتها 

ــــــروة  ــــــث وفــــــــــي مــــــجــــــال ال

الــســمــكــيــة، نـــاقـــش أصــحــاب 

ـــــــــوزراء بــرنــامــج  الــــســــعــــادة ال

معاينة إنزال أسماك الكنعد، 

والــــــدلــــــيــــــل االســــــتــــــرشــــــادي 

ــــســــمــــكــــي،  لــــــــالســــــــتــــــــزراع ال

الموحد  (الــنــظــام)  والــقــانــون 

لــحــمــايــة وتــنــمــيــة واســتــغــالل 

بــدول  الحية  المائية  الــثــروة 

الــــمــــجــــلــــس، والـــــقـــــيـــــود غــيــر 

الــجــمــركــيــة، وورقــــة األمــانــة 

الــعــامــة حـــول تــعــزيــز الــعــمــل 

(مرحلة  المشترك  الخليجّي 

ــــا)،  مــــا بـــعـــد جـــائـــحـــة كــــورون

بشأن  العامة  األمانة  وورقــة 

الغذائي. األمن 

قطر تُشارك باجتماع لجنة التعاون الزراعي الخليجي
عبر تقنية االتصال المرئي

وزارُة  ــــــدأت  ب قـــنـــا:   - الـــــدوحـــــة 
والــشــؤون  والــعــمــل  اإلداريــــة  التنمية 
اإلدارة  بمعهد  ممثلًة  االجــتــمــاعــيــة 
الــعــامــة أمـــس بــرنــامــج «أســاســيــات 
الــتــدقــيــق الـــداخـــلـــي»، بــالــتــعــاون مع 

بجامعة  الــمــســتــمــّر  الــتــعــلــيــم  مــركــز 
قطر.

الذي  التدريبي،  البرنامج  يهدف 
يــشــارك بــه الــُمــخــتــّصــون فــي مجال 
الـــتـــدقـــيـــق الــــداخــــلــــي مــــن مــخــتــلــف 

الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، إلــــى تــأهــيــل 
من  للتمّكن  القطريين  الموّظفين 
مــمــارســة مــهــام الــتــدقــيــق الــداخــلــي 
بــاحــتــرافــيــة ومــهــنــيــة عــالــيــة، حيث 
يـــتـــنـــاوُل الـــبـــرنـــامـــُج فــهــم وتــطــبــيــق 

التدقيق  لعملية  األساسية  المبادئ 
الـــداخـــلـــي فـــي الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
ــتــجــارب الــعــمــلــيــة واتــبــاًعــا  ــل َوفـــًقـــا ل
دولــة  فــي  بها  المعمول  للتشريعات 

قطر.

التنمية تنظم برنامًجا تدريبيًا حول التدقيق الداخلي
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الفلبين  حكومة  رحبت  قنا:  مانيال- 
الشيخ  السمو  صــاحــب  حــضــرة  بــإعــالن 
تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد 
إجـــراء  عـــن  اهللا»،  الـــُمـــفـــّدى «حــفــظــه 

انــتــخــابــات مــجــلــس الـــشـــورى فــي شهر 
أكتوبر من العام القادم. وقالت وزارُة 
الخارجية الفلبينية، في بيان، إّن هذه 
جهود  من  جــزًءا  تعّد  الكبيرة  الخطوة 

أهداف  لتحقيق  الُمتصلة  األمير  سمّو 
رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠. وعّبر البياُن 
عـــن تــطــلــع الــفــلــبــيــن لــلــعــمــل مـــع قطر 

لتحقيق األهداف والقيم الُمشتركة.

حــكــومــة  رّحــــبــــت  -قنا:  مـــقـــديـــشـــو 
الصومال بإعالن حضرة صاحب السمو 
أمير  ثــانــي،  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ 
الــبــالد الـــُمـــفـــّدى  «حــفــظــه اهللا»، عن 
إجـــراء انــتــخــابــات مجلس الــشــورى في 

شهر أكتوبر من العام القادم.
الــخــارجــيــة  الـــشـــؤون  وزارُة  وقــالــت 
هذه  إّن  الصومالية،  الدولي  والتعاون 
تقاليد  لتعزيز  ُمهمة  تعتبر  الــخــطــوة 

الشورى بدولة قطر.

  كــــمــــا رّحـــــبـــــت لـــجـــنـــة الــــصــــداقــــة 
الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة الـــصـــومـــالـــيـــة الــقــطــريــة 
ويستند  بالمهم  ووصــفــتــه  بـــاإلعـــالن، 
العادل  الحكم  من  راسخة  تقاليد  إلــى 

والرشيد.

الفلبين ترحب بإعالن صاحب السمو 
إجـــــراء انتخـــــابـــــات الشــــورى

الصومال ترحب بإعالن صاحب السمو 
إجـــــراء انتــخــابـــــات الــشـــــورى

اعتبرته جزءًا من جهود سموه لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية

لجنة الصداقة البرلمانية أكدت أنه يستند لتقاليد راسخة من الحكم الرشيد

الـــدوحـــة - قــنــا: تـُــشـــارك دولــــُة قطر 
في االجتماع السابع واألربعين للمجلس 
الــفــنــي لــهــيــئــة الــتــقــيــيــس لــــدول مجلس 
عبر  أمــس  بــدأ  الــذي  الخليجّي  التعاون 

تقنية االّتصال المرئي ويستمر يوَمين.
يـــمـــّثـــل دولـــــــة قـــطـــر فــــي االجـــتـــمـــاع 
الــمــهــنــدس مــحــمــد بـــن ســـعـــود محمد 
القطرية  العامة  الهيئة  رئيس  المسلم 

للمواصفات والتقييس.
ــــًة مــن  ــــاقــــش االجــــــتــــــمــــــاُع جــــمــــل ــــن ي
بتنفيذ  المتعلقة  المهمة  الــمــوضــوعــات 
لهيئة  الفني  للمجلس  السابقة  القرارات 
الــتــقــيــيــس الــخــلــيــجــيــة، كــمــا يــســتــعــرض 
مذكرات مقدمة من رئاسة الهيئة في 
منها  الــصــلــة،  ذات  الــمــجــاالت  ُمختلف 
اجتماَعي  قرارات  ُمتابعة  بشأن  مذكرة 

المجلس الفني رقَمي (٤٤-٤٥).
والمقاييس  المواصفات  مجال  وفي   
يــنــاقــش االجــتــمــاع مـــذكـــرًة مــن رئــاســة 
الهيئة بشأن اعتماد الُمواصفات القياسية 
وتعديالتها،  الخليجية  الفنية  واللوائح 
إضافًة إلى عرض مذكرة أخرى بشأن 
تــحــديــث دلــيــل الــعــمــل الــفــنــي (أســلــوب 

والــلــوائــح  القياسية  الــمــواصــفــات  إخـــراج 
الــفــنــيــة الــخــلــيــجــيــة ومــشــاريــعــهــا)، كما 
خطط  بشأن  مــذكــرة  االجتماع  يناقش 
ويستعرض  ٢٠٢١م  لعام  الفنية  اللجان 
التقريُر الموحد لسير عمل اللجان الفنية 
الخليجية للمواصفات، ويناقش مذكرة 
الخليجية  الفنية  اللجان  بتقييم  تتعلق 
لعام ٢٠١٩م، ومذكرة من رئاسة هيئة 
الــتــقــيــيــس بــشــأن مــخــرجــات االجــتــمــاع 
للمترولوجيا،  التوجيهية  للجنة   (٢٩)
ومـــذكـــرة أخــــرى بــشــأن تــقــريــر رئيس 

التجمع الخليجي للمترولوجيا.
وفــــــى مــــجــــال الـــُمـــطـــابـــقـــة يــنــاقــش 
االجـــتـــمـــاع مـــذكـــرة مـــن رئـــاســـة هيئة 
الــتــقــيــيــس بــشــأن الــدلــيــل االســتــرشــادي 
(قـــــانـــــون) ســـالمـــة الــمــنــتــجــات ومــســح 
تطوير  بشأن  تتعلق  ومــذكــرة  األســـواق، 
المنظومة الخليجية للمطابقة، وتطبيق 
الــالئــحــة الــفــنــيــة الــخــلــيــجــيــة لــألجــهــزة 
الجهد  منخفضة  الكهربائية  والمعدات 

على األجهزة المنزلّية.
كــمــا ســيــتــمُّ مــنــاقــشــُة تــمــديــد الــفــتــرة 
القياسية  الُمواصفات  لَقبول  االنتقالية 

بحث  عــن  فضًال  بالمصادقة،  المتبّناة 
تـــكـــالـــيـــف بــــطــــاقــــات اقــــتــــصــــاد الــــوقــــود 
لشهادات المطابقة الخليجية للمركبات 
واإلطـــــارات. وفــي مــجــال الــتــواصــل يتم 
عــــرض مـــذكـــرة رئـــاســـة الــهــيــئــة بــشــأن 
نشر  أعــمــال  أتمتة  مــشــروع  فــي  التقدم 
واللوائح  القياسية  المواصفات  وإخــراج 

الفنية الخليجية.
المؤسسية  بالخدمات  يختّص  وفيما 
يــتــم عــــرض مـــذكـــرة بـــشـــأن الــحــســاب 
ومذكرة  ٢٠١٩م  للعام  للهيئة  الختامي 
 (٣٠) االجتماع  مخرجات  بشأن  أخــرى 

للجنة اإلدارية والمالية.
كما يبحث االجتماع مستجدات تنفيذ 
للفترة  للهيئة  اإلســتــراتــيــجــيــة  الــُخــطــة 
الُخطة  وعـــرض  ٢٠٢٠م  ٢٠١٦م-  مــن 
الخليجية  التقييس  لهيئة  اإلستراتيجية 
ويختتم  -٢٠٢٥م،  ٢٠٢١م  من  للفترة 
ــنــاقــشــة مـــذكـــرة رئــاســة  االجـــتـــمـــاع بــُم
ُمقترح  بشأن  الخليجية  التقييس  هيئة 
ببعض  للهيئة  الفني  المجلس  تفويض 
لــشــؤون  الـــوزاريـــة  اللجنة  اخــتــصــاصــات 

التقييس.

قطـــر تشارك في اجتمــاع المجلس
 الفني لهيئـــــة التقيـــيس الخليــجّية

يبحث اعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية وتعديالتها
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الهندسة  كلية  نظمت   :]  - الدوحة 
فـــي جــامــعــة قــطــر فــعــالــيــة يــــوم الــتــدريــب 
التقنية  الخبرة  أجــل  من  الطالبي  والتبادل 
تــفــاصــيــل  لــــعــــرض  وذلـــــــك   ،(IAESTE)
التقديم  وسياسات  وآلياته  للطلبة  البرنامج 
بدعم  المتوفرة،  التدريبية  الــفــرص  وأبــرز 
مــن دولــفــيــن لــلــطــاقــة الــمــحــدودة وشــركــة 

قطر للبترول المحدودة. 
جاءت الفعالية بهدف التواصل مع الطلبة، 
ولالطالع  للبرنامج  االنضمام  على  ولحثهم 
عـــلـــى أبــــــرز فـــــرص الـــتـــدريـــب الـــمـــتـــوفـــرة، 
المشاركة  الــدول  في  بها  لاللتحاق  م  والتقدُّ

في البرنامج. 
وفـــي كــلــمــتــه، قـــال الــدكــتــور خــالــد كــمــال 
قطر  بجامعة  الــهــنــدســة  كلية  عميد  نــاجــي 
«يــشــرفــنــا فـــي كــلــيــة الــهــنــدســة فـــي جــامــعــة 
الــدولــيــة  للمنظمة  الممثل  نــكــون  أن  قــطــر 
التقنية  الــخــبــرة  أجـــل  مــن  الــطــالب  لــتــبــادل 
بدورها  الهندسة  كلية  لتقوم   ،(IAESTE)
الدولة  في  المختلفة  الجهات  مع  بالتنسيق 
لــتــنــســيــب الــمــشــاركــيــن وتــســهــيــل إجــــــراءات 
في  المختلفة  الــتــدريــب  بــفــرص  التحاقهم 
للتحديات  حلول  ولوضع  المشاركة،  الدولة 
وتعزيز  المنظمة  عمل  خطط  تــواجــه  الــتــي 

التبادل بين الدول األعضاء».
للمنظمة  قطر  دولــة  «انضمت  وأضــاف: 
الــدولــيــة لــتــبــادل الــطــالب مــن أجـــل الخبرة 
مــن   ٢٠١١ عـــــام  فــــي   IAESTE الــتــقــنــيــة 

الجامعة  تسعى  حيث  قطر،  جامعة  خــالل 
مــــن خـــــالل هـــــذه الـــمـــشـــاركـــة إلـــــى تــحــقــيــق 
قادرين  أكفاء  خريجين  إعــداد  في  رسالتها 
مستقبل  صنع  فــي  بفاعلية  المساهمة  على 
الهندسة  كلية  تسعى  كما  وأمتهم.  وطنهم 
طلبتها  مـــواهـــب  لــصــقــل  قــطــر  جــامــعــة  فـــي 
بالخبرات العالمية من خالل هذا التبادل». 
لمواجهة  «نسعى  ناجي:  الدكتور  وأضاف 
المنطقة،  دول  في  الطالب  تبادل  تحديات 
الــدول،  هــذه  بين  الطالبي  التبادل  وتعزيز 
وتحسين  األساسية  القيم  تعزيز  جانب  إلى 
طرق االتصال بين األعضاء في منطقة آسيا 

الهادئ». والمحيط 
وفي تصريٍح له على الرعاية التي تقدمها 
العام  المدير  العمادي،  حسن  قال  الشركة، 
لــشــركــة دولــفــيــن لــلــطــاقــة الـــمـــحـــدودة في 
المهمة  التدريب  منصة  تصميم  «تم  قطر: 
هــــذه لــتــحــســيــن مــســتــوى مـــهـــارات الــطــالب 
كما  ــعــالــم،  ال ودول  قــطــر  فـــي  الــمــوهــوبــيــن 
جامعة  جهود  إلى  جهودنا  نضم  أن  يسعدنا 
نأمل،  نحن  الهامة.  المبادرة  هذه  في  قطر 
المتقدم  التدريب  فــرص  توفير  خــالل  مــن 
يتم  أن  الـــثـــقـــافـــات،  مـــتـــعـــددة  بــيــئــة  ضــمــن 
في  التقنية  الــتــحــديــات  مــع  بــنــجــاح  الــتــعــامــل 
المستقبل، وأن يتخرج المشاركون ليصبحوا 
م  قادة المستقبل، ويسهموا في ازدهار وتقدُّ
المنصة،  هــذه  نــرعــى  أن  يسعدنا  بــالدهــم. 

ونتمنى لجميع المشاركين حًظا طيبًا».

الدوحة - [: بدأت وزارُة التنمية 
االجتماعية  والــشــؤون  والــعــمــل  اإلداريــــة 
العمل  قطاع  خدمات  بتقديم  أمــس  يــوم 
الساعة  مــن  فــقــط  الــمــســائــّيــة  الــفــتــرة  فــي 

الهدى.  ببرج  مــســاًء  الثامنة  إلــى  الرابعة 
ودعــــــت الـــــــــــوزارُة جـــمـــيـــَع الـــُمـــراجـــعـــيـــن 
أو  اإللكترونية  الِخدمات  من  لالستفادة 

.١٦٠٠٨ الساخن  الخّط 

الجامعة تعقد يوم التبادل
الطالبي من أجل الخبرة التقنية

«التنمية» تقدم خدمات قطاع 
العمل  خــالل الفتــرة المسائيــة

انتهى   :]  - الـــدوحـــة 
من  القطري  األحــمــر  الــهــالل 
تنفيذ مشروع مواجهة انتشار 
(كوفيد-١٩)  كورونا  فيروس 
فـــــي جـــمـــهـــوريـــة كـــوســـوفـــو، 
بالشراكة مع الصليب األحمر 
الـــكـــوســـوفـــي، وذلـــــك بــهــدف 
دعـــم األســــر الــمــحــتــاجــة التي 
تــأثــرت ســلــبًــا بــالــجــائــحــة في 

كوسوفو.
يهدف المشروع إلى تزويد 
مناطق  في  المتواجدة  األســر 
األشد  واألســر  الصحي  العزل 
فيروس  جائحة  مــن  تــضــرًرا 
الغذائية  باحتياجاتها  كورونا 
والوقائية األساسية، حيث قام 
الكوسوفي  األحــمــر  الصليب 

بـــمـــبـــاشـــرة إجــــــــــراءات شــــراء 
ومستلزمات  الغذائية  الــمــواد 
الـــنـــظـــافـــة الـــشـــخـــصـــيـــة، مــن 
خــــالل تــلــقــي الــــعــــروض من 
الــشــركــات الـــمـــوردة، وإجـــراء 
دراسات الحالة الختيار األسر 

من  لالستفادة  األولــويــة  ذات 
للمعايير  وفًقا  المشروع  هذا 

المعتمدة في هذا الشأن.
وبــحــضــور ســـعـــادة األمــيــن 
الــــــعــــــام لـــلـــصـــلـــيـــب األحــــمــــر 
الـــكـــوســـوفـــي الـــســـيـــد أغـــــرون 

هــــومــــولــــي، قــــــام مــتــطــوعــو 
ـــوزيـــع الـــســـالت  ـــت الــجــمــعــيــة ب
الـــغـــذائـــيـــة وحــــــزم الــنــظــافــة 
أســـرة   ٢٧٠ عــلــى  الــشــخــصــيــة 
ــا فــي ٢٦  مــتــضــررة اقــتــصــاديً
البالد،  أنحاء  بمختلف  بلدية 

الفقر  مـــعـــدالت  تــعــتــبــر  الــتــي 
في  المعدالت  أعلى  من  فيها 
شرق أوروبا. فبحسب مكتب 
والبنك  كوسوفو  في  اإلحصاء 
مــن   ٪٥٫٢ يــعــيــش  الـــــدولـــــي، 
السكان تحت خط الفقر، كما 
البطالة  معدالت  فيها  ترتفع 
بنسبة كبيرة تصل إلى ٣٠٫٥٪.

ورغــــــــــــــــم قـــــــلـــــــة أعـــــــــــــداد 
نتيجة  والــضــحــايــا  المصابين 
ــــفــــيــــروس، فـــــإن األضـــــــرار  ال
تبدو  للجائحة  االقــتــصــاديــة 
تزايد  حيث  الوضوح،  شديدة 
عـــــدد األســــــر الـــفـــقـــيـــرة الــتــي 
ـــبـــات لــلــحــصــول  قــــدمــــت طـــل
الصليب  مــن  مساعدات  على 

األحمر الكوسوفي.

الهالل األحمر ينفذ مشروًعا لمواجهة كورونا في كوسوفو
بميزانية تبلغ ٢٠ ألف دوالر وتشمل سالت غذائية وحزم نظافة شخصية

أعلنت   :]  - الـــدوحـــة 
بــالــمــجــلــس  الـــتـــنـــفـــيـــذ  إدارُة 
أرقــام  بيع  عن  للقضاء  األعلى 
ــــارات ُمـــمـــّيـــزة عــلــى ذمــة  ســــّي
قـــضـــايـــا تـــنـــفـــيـــذّيـــة بــــإشــــراف 
بالمزاد  وذلك  التنفيذ،  قاضي 
الساعة  في  اإللكترونّي  العلني 
السادسة مساء بعد غٍد األربعاء 
على تطبيق مزادات المحاكم.

ودعت اإلدارُة الراغبين في 
الُمشاركة بالمزاد إلى التسجيل 
اإللكترونّي باستخدام البطاقة 

ــة وهـــاتـــف الـــجـــوال  الــشــخــصــّي
الـــشـــخـــصـــّي، مـــشـــيـــرًة إلــــى أن 
بالمزاد  شخص  أّي  مــشــاركــة 
تــعــتــبــر أنــــه قــــرأ ووافــــــق على 

شروط المزاد بالكامل.
اعتماد  مــدة  أّن  وأوضــحــت 
الــتــســجــيــل وتــفــعــيــل الــحــســاب 
وأن  أقــصــى،  بــحــّد  ســاعــًة   ٢٤
مــســؤولــيــة  تــتــحــمــل  ال  اإلدارة 
عــــدم الـــُمـــشـــاركـــة فـــي الـــمـــزاد 
بــســبــب عــــدم الـــمـــوافـــقـــة عــلــى 
إنـــــشـــــاء الـــــحـــــســـــاب، مـــــؤكـــــدًة 

ضـــــرورة إيـــــداع مــبــلــغ تــأمــيــن 
عن المشاركة قابل لالسترداد 
بقيمة ٥٠٠٠ ريال، ويتّم خصم 
من  اإللكتروني  الــدفــع  رســوم 

مبلغ التأمين حال االسترداد.
وأشارت إلى أّنه عند إغالق 
الـــوقـــت الـــخـــاص بـــالـــمـــزاد أو 
الــُمــوافــقــة عــلــى الـــعـــرض يــتــّم 
للشخص  نصية  رسائل  إرسال 
إلتمام  المزاد  عليه  رسا  الــذي 
ـــيـــة الــــــدفــــــع مــــــن خــــالل  عـــمـــل
ـــيـــق، وتــــســــجــــل بـــاســـم  ـــطـــب ـــت ال

الشخصية  الــبــطــاقــة  صــاحــب 
الذي رسا عليه المزاد، ويجب 
خالل  الدفع  عملية  إنهاء  عليه 
مـــدة أقــصــاهــا ٢٤ ســاعــًة من 
الموافقة،  رســالــة  تسّلم  وقــت 
البيع  عملية  إلــغــاء  سيتم  وإال 
ومــــــصــــــادرة مـــبـــلـــغ الـــتـــأمـــيـــن 
وحــــظــــر الـــــرقـــــم الـــشـــخـــصـــّي 
مــن الــدخــول فــي أي مــزايــدة 
رسوم  تضاف  كما  ُمستقبلية، 
إداريـــــــــة عـــلـــى كــــل مـــعـــروض 
ـــنـــهـــائـــّي فــي  حـــســـب الـــســـعـــر ال

المزاد.
في  إّنــــه  اإلدارة  وأضـــافـــت 
القيمة  الــمــزاد  يحقق  لم  حــال 
الــتــقــديــريــة الـــمـــحـــددة يــجــوز 
البيع  تــأجــيــل  التنفيذ  لــقــاضــي 
آخرين  لمزايدين  آخــر  لوقت 
إلــــــى حـــيـــن عــــــدم وجـــــــود أي 
الــمــزاد،  إقــفــال  فيتّم  مــزايــدة 
كما أنه في حال رفض السعر 
الــــمــــقــــّدم مــــن قـــبـــل الـــمـــزايـــد 
األخـــيـــر ســيــتــّم عـــرض الــرقــم 

مرة أخرى في المزاد.

مزاد إلكترونّي ألرقام مميزة للسيارات بعد غٍد
على ذمة قضايا تنفيذية.. المجلس األعلى للقضاء:
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ـــــــــــُة قــــطــــر إلــــــــى تـــضـــخـــيـــم  تــــســــعــــى دول
حــجــم االقــتــصــاد الــوطــنــّي وتــنــّوعــه، عبر 
النوع  فــي  وُمختلفة  ُمــتــعــّددة  استثمارات 
دول  من  واعدة  دول  عّدة  وفي  والحجم، 

العالم.
ويـــأتـــي ذلــــك مـــن خــــالل مـــؤّشـــر حــجــم 
يدلُّ  ما  وهو  النفطّي،  غير  المحلي  الناتج 
عــلــى تـــنـــّوع االقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــّي، الــــذي ال 
كمصدٍر  النفط،  دخــل  على  كثيًرا  يعتمُد 

للدخل. وحيٍد 

وأعّدت بناًء على ذلك العديد من الخطط 
أوعية  مصادر  عن  للبحث  واإلستراتيجيات 
استثمارّية كعوائد غير نفطّية لتنويع الدخل، 
والخارج،  الداخل  في  االستثمار  خــالل  من 
في العقارات والصناعات واألسهم والزراعة 
والسندات، والدخول في شراكات مع ُكبرى 

الشركات العالمّية، والُمساهمة فيها.
في  الخارجّية  االستثمارات  دوُر  أصبح 
ا  محوريًّ دوًرا  المحلّي،  الناتج  رفع  تعزيز 
السيادّي  الصندوق  دعــم  خــالل  من  ــا  هــاًمّ

في  لالستثمار،  قطر  جــهــاُز  يــديــُره  الــذي 
الوطنّي. االقتصاد  تنمية 

لــألســف، فــشــل الــكــثــيــُر مــن الــــدول في 
ــعــربــيــة  االســـتـــثـــمـــار فــــي بـــعـــض الـــــــدول ال
فيها،  الــمــلــيــارات  وخــســرت  واإلفــريــقــّيــة، 
بــســبــب ارتــــفــــاع الـــمـــخـــاطـــر نــتــيــجــة تـــفـــّرد 
بــعــض الــحــّكــام بـــالـــقـــرارات االســتــثــمــارّيــة 
المزاجية،  القرارات  وأحيانًا  واالقتصادّية 
لذلك  واألمنّي،  السياسّي  االستقرار  وعدم 
يــجــب أن نــأخــذ الــــدروس والــمــواعــظ من 

األحداث. هذه 
القطري  االقتصاد  أّن  فيه  شّك  ال  ومما 
يــــعــــّد الـــــيـــــوم أحــــــد أقـــــــوى االقــــتــــصــــادات 
اإلقــلــيــمــّيــة، ومـــن بــيــن أكــثــر االقــتــصــادات 
حافظت  إذ  العالمّي.  الصعيد  على  الواعدة 
ــتــوازنــة على  الـــبـــالُد عــلــى مـــعـــّدالت نــمــّو ُم
العالمّية،  التحديات  ُمختلف  مــن  الــرغــم 
وهــــــو مـــــا يـــتـــطـــّلـــب الــــحــــفــــاَظ عـــلـــى هـــذا 
الــنــمــّو وتــنــمــيــتــه وازدهـــــاره وتــطــويــره في 

لُمستقبل. ا

رفــــع الـنـاتــج المــحــــلـــي غــــير النفــطـــــّي
ــمــّي ــعــال ــد ال ــصــعــي ــى ال ــل ـــادات الــــواعــــدة ع ـــص ـــت ـــوم أحــــد أقـــــوى االق ـــي االقـــتـــصـــاد الــقــطــري يـــعـــّد ال

من الواقعمن الواقع

عبداهللا بن حيي بوغانم السليطي

ah.alsulaiti@yahoo.com

خصصت   :]  - الدوحة 

الـــلـــجـــنـــُة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــُة لــجــائــزة 

الــتــمــّيــز الــعــلــمــي فـــي دورتـــهـــا 

بــريــًدا  ٢٠٢١م  عــشــرة  الــرابــعــة 

ـــا خـــاًصـــا بــبــرنــامــج  إلـــكـــتـــرونـــًيّ

ونّوهت  العلمي،  التمّيز  سفراء 

الــلــجــنــة بــــأّن الــتــقــديــم لـــه يــتــّم 

عـــن طــريــق تــعــبــئــة االســتــمــارة 

وإرســالــهــا مــع الــســيــرة الــذاتــيــة 

ــــبــــريــــد اإللــــكــــتــــرونــــّي  عــــلــــى ال

aeed@ الخاص بالتقديم وهو

edu.gov.qa، وأن آخر موعد 

 ٧ للتقديم يوم االثنين الموافق 

٢٠٢٠م. ديسمبر 

ويــــهــــدف بــــرنــــامــــُج ســـفـــراء 

الـــتـــمـــّيـــز الــعــلــمــي إلــــى تــعــمــيــق 

الُمجتمع  لدى  التمّيز  مفاهيم 

االتجاهات  وتعزيز  القطري، 

ــــيــــة نــــحــــو الـــمـــعـــرفـــة  ــــجــــاب اإلي

والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، وخــــوض 

تـــجـــارب جـــديـــدة، إلــــى جــانــب 

الّشباب  لدى  االبتكار  روح  بّث 

القطري.

ويـــســـعـــى بــــرنــــامــــُج ســـفـــراء 

الـــتـــمـــّيـــز الــعــلــمــي إلـــــى تــوجــيــه 

التميز  نحو  الفردية  الطاقات 

الــعــلــمــي فـــي الـــمـــجـــاالت الــتــي 

الدولة  توجهات  تحقيق  تخدم 

ــنــمــويــة وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات  ــت ال

بين  الــُمــتــمــّيــزة  والــُمــمــارســات 

الــــفــــائــــزيــــن، وتـــمـــثـــيـــل دولـــــة 

قــطــر فـــي الــمــحــافــل الــدولــيــة 

في  التوّسع  وكذلك  والمحلية، 

بالجائزة  والــتــوعــيــة  الــتــعــريــف 

عليها. والحاصلين 

التمّيز  لسفير  يكوُن  وسوف 

من  الــُمــجــتــمــع  فـــي  هـــام  دوٌر 

حــــيــــث تــــقــــديــــم مــــحــــاضــــرات 

حـــــــول الــــــجــــــائــــــزة، والــــقــــيــــام 

بـــزيـــارات مــيــدانــّيــة لــلــمــدارس 

أوراق  وتــقــديــم  والــجــامــعــات، 

عــمــل فـــي الــمــحــافــل الـــدولـــّيـــة 

والــمــحــلــّيــة، وتــنــفــيــذ مــشــاريــع 

تـــــخـــــدم أهــــــــــــداف الــــجــــائــــزة 

وتــــمــــثــــيــــلــــهــــا فــــــي عــــــــــدٍد مـــن 

واألنشطة.  الفعاليات 

الُمنظمة  الــلــجــنــة  أّن  ــذكــر  يُ

دّشنت  العلمي  التميز  لجائزة 

العلمي  التميز  سفراء  برنامج 

ـــــمـــــاضـــــي، حــيــث  األســـــــبـــــــوع ال

وضحت الدكتورة حمدة حسن 

الــســلــيــطــي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذّي 

ــــز الـــعـــلـــمـــي  ــــتــــمــــّي لـــــجـــــائـــــزة ال

مــــن خـــاللـــه رؤيــــــة الــبــرنــامــج 

وأهــــدافــــه، وقـــامـــت بــتــعــريــف 

ســـفـــراء الــتــمــّيــز الــعــلــمــّي وهــم 

ــزيــن الــذيــن  ــتــمــّي ــُم فــئــة مـــن ال

مسيرتهم  ويُواصلون  يُواكبون 

فـــي الــحــيــاة بــتــمــّيــز فـــي كــافــة 

المجاالت.

بريد إلكترونّي خاّص ببرنامج سفراء التميز العلمي
٧ ديسمبر آخر موعد للتقديم

استمارة ترشح لبرنامج سفراء التميز العلمي 

الدوحة -  قنا:  احتّل برنامُج 
الـــعـــلـــوم الـــريـــاضـــيـــة بــجــامــعــة 
-١٥١ ـــيـــن  ب ـــبـــة  ـــمـــرت ال قـــطـــر 
في  الــعــالــم  ُمــســتــوى  على   ٢٠٠
لعام  الدولّي  شنغهاي  تصنيف 
العلوم  وأقسام  للكليات   ٢٠٢٠
الترتيُب  هذا  ويضع  الرياضية. 
الـــبـــرنـــامـــَج فـــي مـــوقـــع ريــــادة 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـط 
وشــمــال إفــريــقــيــا، َوفـــًقـــا لهذا 
الــتــصــنــيــف. وحـــّقـــق الــبــرنــامــج 
تقدًما كبيًرا في مجال البحوث 
الماضية،  القليلة  السنوات  في 
وتمّكن من تحسين ترتيبه بما 
مقارنة  مرتبة   ٥٠ عن  يقّل  ال 
بـــنـــســـخـــة تـــصـــنـــيـــف شــنــغــهــاي 

الدولي لعام ٢٠١٨.
وأوضـــــحـــــت الـــجـــامـــعـــة أنـــه 
بــالــرغــم مـــن كــــون الــبــرنــامــج 
 ١٠ حــوالــي  مــع  نسبًيا،  صــغــيــًرا 
هــيــئــة  أعــــضــــاء  مــــن   ١٢ إلــــــى 
التدريس الناشطين في مجال 
الــبــحــوث، إال أنـــه يــتــنــافــس مع 
َوحــــدات كــبــرى، مــثــل: كليات 
بمجال  ُمــتــخــصــصــة  ومــعــاهــد 

أنــحــاء  بجميع  الــريــاضــة  عــلــوم 
الــعــالــم. وعــلــى مـــدى الــســنــوات 
الـــثـــالث الــمــاضــيــة، تــضــاعــفــت 
نـــتـــائـــُج األبــــحــــاث تــقــريــبًــا في 
في  الرياضية  العلوم  برنامج 
جــامــعــة قــطــر، حــيــث وصــلــت 
فــي عـــام ٢٠١٩ إلـــى حــوالــي ٥ 
مـــقـــاالت مــنــشــورة لــكــل عضو 
ـــــس فــي  ـــــدري ـــــت مــــــن هــــيــــئــــة ال
المرموقة  المحكمة  المجالت 

ودور النشر الدولية.
بكونها  المنشورات  وتتميز 
محكمة  مــجــالت  فـــي  تــصــدر 
بــُمــعــظــم تــخــصــصــات الــعــلــوم 
الــــريــــاضــــيــــة، وقــــــد ســـاعـــدت 
هــــذه الــنــوعــيــة الــمــمــتــازة من 
في  كبير  حــد  إلــى  المنشورات 
وترتيبه  البرنامج  إبــراز  زيــادة 

على المستوى الدولي.
ــــامــــج الـــعـــلـــوم  ــــرن وبــــــــــادر ب
 ،٢٠١٧ عــــام  فـــي  الـــريـــاضـــيـــة، 
لزيادة  بحثية  َوحـــدات  بإنشاء 
الــمــســاهــمــة فـــي الــمــعــرفــة في 
مـــجـــال الـــريـــاضـــة ومــمــارســة 
الــــريــــاضــــة الـــُمـــتـــعـــلـــقـــة بــقــطــر 

والـــمـــنـــطـــقـــة. وقــــــال الـــدكـــتـــور 
محفوظ عمارة، مدير برنامج 
تصريح  في  الرياضية،  العلوم 
له، إّن هذا اإلنجاز الجديد لم 
الجهد  دون  مــن  ممكنًا  يكن 
هيئة  أعـــضـــاء  لــكــل  ـــــــدؤوب  ال
اإلداري  والــطــاقــم  الــتــدريــس، 
التخصص  وطــالــبــات  وطـــالب 
الرياضّية  العلوم  برنامج  فــي 
والدعم المستمر من الجامعة.

مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، تــــوّقــــعــــت 
رئيسة  مــاجــد،  لينا  الــدكــتــورة 
ببرنامج  البحث  تمكين  لجنة 
الــعــلــوم الــريــاضــيــة الــمــزيــد من 
البحثي  اإلنـــتـــاج  فـــي  الــتــحــّســن 
للسنوات المقبلة، نظًرا للتوسع 
الــبــحــثــي وافـــتـــتـــاح مــخــتــبــرات 
ومــــعــــامــــل بـــحـــثـــيـــة فـــــي عــلــم 
وظــــائــــف األعـــــضـــــاء والـــعـــلـــوم 
الـــخـــاصـــة بـــالـــحـــركـــة بــمــجــمــع 

بجامعة  الــجــديــد  الـــريـــاضـــات 
الــمــعــامــل  إّن  وقــــالــــت  قـــطـــر. 
لمشاريع  مثالية  بيئة  الجديدة 
أصحاب  مع  المحلية  األبحاث 
المصلحة الرئيسّيين في قطر 
والُمتعاونين الدوليين، لتعزيز 
المحّليين  الــخــبــراء  مــن  شبكة 
البحثي  اإلنتاج  تحسين  بهدف 
لعلوم الرياضة واللياقة البدنّية 

بدولة قطر والمنطقة.

مـرتبة عـالمية لبرنامج العـلوم الرياضـية بالجـامعـة 
من أصل ٢٠٠ في تصنيف شنغهاي الدولّي  
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عادًة ما ُيغني األدب وقّلة الفضول عن ألف 
سؤاٍل ممن يصغي بعينيه وجوارحه دون تعليق 
أو تأنيب إلى أن يتجسد المشهد بكل جوانبه.. 
ال له فحسب بل للراوي الذي يبحث عن ذاته 

بين طّيات السرد.
ينعم أحدهم بهالة من الوّد والحكمة تُلقي 
الجميع  يحيط  لمجالسته،  والـــســـالم  الــتــحــيــة 
بــاالهــتــمــام واالحـــتـــواء، فــيــكــون ُقــطــبًــا يجذب 
استفزاز،  بــال  والفضفضة  للحديث  األصــدقــاء 
ويــغــادرونــه  األمـــل،  خيبات  عــن  بهم  فيرتقي 
البخور  دخــان  يطغى  أن  بعد  وتــفــاؤل  بارتياح 

على ما تناثر من األفواه في حضرة األسرار.
وكثيًرا ما يردد البعض بقناعٍة جملة (نحن 
لـــم نــتــغــيــر لــكــن الـــنـــاس تـــغـــيـــّرت)، ألنــهــم لم 
كما  بــالــّســن،  تقدمهم  مــع  بــالــتــوازي  ينضجوا 
أنــهــم تــوقــفــوا عــنــد ُعــمــر ُمــعــّيــن عــن استيعاب 
اختالف المسؤوليات ضمن أدوارهم المرحلية 
أحاديثهم  تتغير  فلم  والمجتمع،  األســـرة  فــي 
وفقدوا مرونتهم في التأقلم مع ذويهم حتى 

واكتفوا  التواصل،  دائــرة  نطاق  خــارج  أصبحوا 
بــاالنــزواء في ظل أقــوال مــأثــورة تتحّسر على 

الماضي وتعاتب الحاضر وتخشى المستقبل! 
الطفولة  بأصدقاء  نلتقي  حين  ذلك  ويبرز 
فنتفاجأ  جميلة،  ذكريات  بهم  جمعتنا  الذين 
وبنفس  الــخــانــة  نــفــس  فــي  زال  ال  بعضهم  أن 
السنين  عــشــرات  خــالل  يكتسب  ولــم  التفكير 
ـــذكـــر، وعـــــادة مـــا يــكــون الــلــقــاء األول  خــبــرة تُ
أنفسنا  نجد  لكننا  بالذكريات،  ومفعًما  مرًحا 
كان  فما  الملل،  بخيبة  لالنسحاب  مضطرين 
ذا  يعد  لــم  ســابــًقــا  باهتمامنا  ويحظى  ُيبهرنا 
قيمة بعد التزامنا بما هو أولى بوقتنا وجهدنا! 
االنــســحــاب مــن الــعــالقــات ســـواء كــانــت في 
سيئا  أمــًرا  ليس  وجيزة،  فترة  بعد  أو  بدايتها 
في  نحن  مــا  يختصر  صــادق  تصرف  هــو  بــل 
وهو  وضــغــوطــات،  مــجــامــالت  مــن  عنه  غنى 

حقنا في االختيار أو الرفض بال تبرير. 
والحضور  األخــالق  كــرم  أن  المعروف  من 
اإليـــجـــابـــي الـــفـــاعـــل لــلــصــحــبــة الــصــالــحــة فــي 

الــصــعــاب ُيـــوّلـــد لـــدى الــطــرف اآلخـــر المحبة 
ـــــوالء، لــكــنــه قــد يــوّســع لــديــه دائــــرة األمــل  وال
ــا في  بـــال حـــــدود مــنــطــقــيــة، وهـــــذا لــيــس عــيــبً
الــشــخــصــيــة الــمــعــطــاءة بــقــدر مـــا هـــو مساحة 
صفو  ُيعّكر  بشكل  للتجاوز  مجاًال  تتيح  رحبة 
العالقة، ألن أدب التغاضي عن التجاوزات قد 
عن  االستغناء  وعدم  بالعالقة  بالتمسك  ُيفسر 
باالستحقاق  شــعــوًرا  لديه  ُيــكــّون  مما  اآلخـــر، 
حاولوا  كّلما  بالذنب  أصدقائه  إشعار  لدرجة 

المحافظة على الحدود الشخصية.
تــربــّيــنــا عــلــى مــبــدأ الــتــمــس ألخــيــك سبعين 
اآلخرين  ظــروف  حقيقة  يعلم  أحد  فال  عــذًرا 
دوام  أن  نعلم  لكننا  حياتهم،  فــي  تغّير  ومــا 
الـــحـــال مـــن الـــُمـــحـــال، ولـــكـــل مــنــا اعــتــبــاراتــه 
ضمن  والعطاء  األخــذ  في  وطريقته  الخاصة 
يتعلق  فــيــمــا  جـــدال  وال  الــحــيــاة  فــي  أولــويــاتــه 
بــالــمــســؤولــيــات، لـــذا كــثــيــًرا مــا نــلــتــزم الــحــيــاد 
بل  عليهما  نحكم  وال  صــديــقــان،  اختلف  إذا 
بــيــنــهــمــا، واضــعــيــن أنــفــســنــا مــكــان كــل منهما 

ضمن خبرتنا بالطرفين.
وبــشــكــل عـــام مــن الــصــعــب االســتــمــرار بما 
تــربــّيــنــا عــلــيــه مــن االحـــتـــرام بــحــجــة االكــتــفــاء 
بــلــقــب عــاقــل فــي مـــــداراة الــســفــهــاء ألن ذلــك 
منك  أكبر  فــالن  مــن  مللنا  للجنون،  ســيــؤدي 
عيب، وهذا صغير الزم تحتويه، وهذا عصبي 
الخطوط  أين  انتبه..  حساس  وذاك  استحمله 
الحمراء التي يجب أال يتخطاها الجميع؟ العمر 
قصير ونحن نكبر وقدرتنا على التحمل تقل 
أنفسهم  ســـوى  يــهــمــهــم  ال  الــذيــن  مــع  خــاصــة 

ويظنون أنهم دائًما على حق.
أمـــا الــصــداقــة فــهــي الــعــالقــة الــتــي تنتعش 
بــالــمــســانــدة عــلــى الــحــق وتــفــســد بــاالســتــحــواذ 
والـــهـــيـــمـــنـــة، الـــّصـــديـــق الــحــقــيــقــي هــــو الــــذي 
على  ويــعــيــنــك  يــجــرحــك،  أن  دون  يــنــصــحــك 
الــخــالص مــن الــمــآزق وهــو يعلم أنــك أوقعت 

نفسك بها ضاربًا برأيه عرض الحائط.
مسرح  في  البطولة  دور  على  «االستحواذ   
الحياة ُيبقي البطل وحيًدا في نهاية الرواية» .

خطوط حمراء

والهيمنة ــواذ  ــح ــت ــاالس ب ــفــســد  وت الـــحـــّق  عــلــى  ــمــســانــدة  ــال ب تــنــتــعــش  ــي  ــت ال ــة  ــالق ــع ال هـــي  الــصــداقــة  خواطرخواطر  

نجوى معروف

najwa٢٢٩٦٦@gmail.com

الــدوحــة - [: تـُـشــارك 
فــي  الـــعـــامـــة  الـــصـــّحـــة  وزارُة 
ــة الــمــوّســعــة  الــحــمــلــة الــعــالــمــّي
العالمّي  بــاألســبــوع  لــالحــتــفــال 
لـــلـــتـــوعـــيـــة حـــــــول مـــــضـــــاّدات 
الــــمــــيــــكــــروبــــات، وذلـــــــك فــي 
الفترة من ١٨ إلى ٢٤ نوفمبر 
الجاري تحت شعار «مّتحدون 
ــــى مـــــضـــــادات  لــــلــــحــــفــــاظ عــــل

الميكروبات». 
ويــــعــــّد األســـــبـــــوع الـــعـــالـــمـــّي 
ـــتـــوعـــيـــة حـــــــول مـــــضـــــادات  ـــل ل
احتفال  بمثابة  الــمــيــكــروبــات 
الصحة  منظمة  أقّرته  سنوّي 
 ٢٠١٥ عــــــام  مـــنـــذ  الـــعـــالـــمـــيـــة 
ليكون حدثًا عالمًيا يهدف إلى 
مقاومة  لُمشكلة  أفضل  فهم 
ورفــع  الميكروبات  مــضــادات 
والتشجيع  بها  الــوعــي  ُمستوى 
ظاهرة  تفاقم  ُمكافحة  على 
ــــعــــدوى الـــُمـــقـــاومـــة  انـــتـــشـــار ال

لمضادات الميكروبات.
التي  المقاومة  تصاعد  ومع 
تــواجــهــهــا مــجــمــوعــة مــتــزايــدة 
مــن األدويــــة، قـــّررت منظمة 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة هــــذا الــعــام 
تــوســيــع نـــطـــاق هــــذه الــحــمــلــة 
الــمــضــادات  على  التركيز  مــن 
جميع  لتشمل  وحَدها  الحيوّية 
الميكروبات  مــضــادات  أنــــواع 
مـــثـــل الــــمــــضــــادات الـــحـــيـــوّيـــة 
ومــــــــضــــــــادات الــــفــــيــــروســــات 
ومــــــــــضــــــــــادات الـــــفـــــطـــــريـــــات 

ومضادات الطفيليات.  
األسبوع  أهـــداف  وتتضمن   
العالمّي للتوعية حول مضادات 
الــمــيــكــروبــات الــُمــســاعــدة في 
ـــهـــالك غــيــر  الــــحــــّد مــــن االســـت
الحيوية،  للمضادات  الصحيح 
ــيــتــهــا  والــــحــــفــــاظ عـــلـــى فــاعــل
ألطـــــول فـــتـــرة ُمــمــكــنــة حتى 
يــتــســّنــى لــمــن هـــم فـــي حــاجــة 

أفضل  على  يحصلوا  أن  إليها 
ــــمــــكــــن، بــــاإلضــــافــــة  عـــــــالج ُم
إلـــــــى رفـــــــع ُمــــســــتــــوى الــــوعــــي 
بــمــخــاطــر مــقــاومــة مــضــادات 
الُمستويات  على  الميكروبات 
العالمّية واإلقليمية والمحلية، 
ـــيـــق أفـــضـــل  ـــطـــب وتــــشــــجــــيــــع ت
الناس  عامة  بين  الُممارسات 
والعاملين  السياسات  وصــّنــاع 
مجال  في  الصحة  مجال  في 
صـــحـــة اإلنــــســــان والـــحـــيـــوان، 
وكذلك في القطاعات األخرى 

ذات الصلة.
ـــــــــــــــد الـــــــدكـــــــتـــــــور عـــبـــد  وأّك
اللجنة  رئيس  الــخــال  اللطيف 
لمقاومة  لــلــتــصــّدي  الــوطــنــّيــة 
تقوم  اللجنة  أن  الميكروبات 
بــدور نشط مــن أجــل تحسين 
بالقطاع  العاملين  ُممارسات 
األخــرى  والقطاعات  الصّحي 
االستخدام  بهدف  الصلة  ذات 

الميكروبات  لمضادات  األمثل 
ـــــوعـــــي بـــخـــطـــورة  وزيـــــــــــادة ال
مــــــقــــــاومــــــة الـــــمـــــيـــــكـــــروبـــــات 
لـــلـــمـــضـــادات، وكـــذلـــك اتــخــاذ 
إجـــــراءات عــاجــلــة بــشــأن ذلــك 
من خالل القطاعات الُمتعّددة 
تشمل صحة اإلنسان والحيوان 
والـــبـــيـــئـــة وغـــيـــرهـــا مــــن أجـــل 
تـــحـــقـــيـــق أهـــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة 
إليها  تــدعــو  الــتــي  الــُمــســتــدامــة 

منظمُة الصّحة العالمية.  
وأّكدت هدى الكثيري ُمدير 
اإلستراتيجي  التخطيط  إدارة 
العامة  الصحة  بـــوزارة  واألداء 
العوامل  من  العديد  هناك  أّن 
أّدت إلى تفاقم خطر مقاومة 
مــضــادات الــمــيــكــروبــات حــول 
الـــعـــالـــم، مـــن بــيــنــهــا اإلفـــــراط 
وإســاءة  األدويـــة  استخدام  في 
وفي  اإلنسان  لدى  استخدامها 
قــطــاَعــي الــمــاشــيــة والـــزراعـــة، 

المياه  إلى  االفتقار  عن  فضًال 
ببعض  والـــنـــظـــافـــة  الــنــظــيــفــة 
ــــــــدت أّن  أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. وأّك
العمل الحتواء هذه المشكلة ال 
احتفاليات  على  فقط  يقتصر 
األســـــبـــــوع الـــعـــالـــمـــي لــلــتــوعــيــة 
وإنما  الميكروبات،  بمضادات 
هـــي عــمــلــيــة مــســتــمــرة وذلـــك 
تماشًيا مع أهداف ُخطة العمل 
الــوطــنــيــة لــلــتــصــّدي لــمــضــادات 

الميكروبات. 

ارتفاع الوعي بخطورة مقاومة الميكروبات للمضادات
الصحة تحتفل باألسبوع العالمّي.. د. عبد اللطيف الخال:

ســــدرة  احـــتـــفـــل   :]  - الــــدوحــــة 
العالمي  باليوم  نوفمبر   ١٧ فــي  للطب 
ج لــلــتــوعــيــة بــتــحــديــات  لــلــمــوالــيــد الــــخــــدَّ
الُمستشفى  وأجـــرى  الــمــبــكــرة،  الــــوالدة 
عــــّدة جــلــســات إعــالمــّيــة مـــع ُمــوّظــفــيــن 
وأولياء أمور، كما أضاء المبنى الرئيسّي 
الرسمّي  اللون  وهــو  األرجــوانــي،  باللون 

الُمناسبة.   لهذه 
تشيرنينغ،  شارلوت  الدكتورُة  وقالت 
ـــيـــس قـــســـم طـــــّب األطــــفــــال حــديــثــي  رئ
الــــــوالدة فـــي ســــدرة لــلــطــب: «يـــولـــد ما 
األوان  قبل  طفل  مليون   ١٥ من  يقرب 
كل عام، وهو ما يمّثل حوالي واحٍد من 
أصـــل كــل ١٠ أطــفــال فــي جــمــيــع أنــحــاء 
الُمبّكرة  الــــوالدة  تُعتبر  كــذلــك  الــعــالــم. 
الــســبــب الــرئــيــســي لــوفــاة األطـــفـــال دون 
ســــّن الــخــامــســة عــلــى ُمــســتــوى الــعــالــم. 
قد  الناجين،  ج  الــخــدَّ لألطفال  بالنسبة 
يؤّثر العبء اإلضافي لإلعاقة الُمرتبطة 
بالطفل الخديج على العائالت واألنظمة 
ـــعـــدُّ االحـــتـــفـــال بـــهـــذا الــيــوم  الــصــحــيــة. يُ
الوعي  زيادة  نحو  رئيسيًة  خطوًة  المهم 
في  والُمتخصصين  الــعــائــالت  وتثقيف 

مجال الرعاية الصحّية حول اإلنجازات 
وإطالعهم  الــمــجــال،  هــذا  فــي  والــتــقــدم 
عــلــى مـــا يــمــكــن الــقــيــاُم بـــه لــيــس فقط 
بل  الــرعــايــة،  جــودة  تحسين  مجال  فــي 
ج أيــًضــا،  فــي إنــقــاذ حــيــاة األطــفــال الــخــدَّ
وأضافت نريد من خالل هذا االحتفال 
وحــدة  طــاقــم  لـــدور  تقديرنا  نظهر  أن 
في  الــــوالدة  لحديثي  الــمــركــزة  الــعــنــايــة 
ســـدرة وجــهــودهــم الـــدؤوبـــة فــي إنــقــاذ 
ج، والــمــرضــى في  حــيــاة األطــفــال الــخــدَّ

الُمستشفى». 
وحدة  فريُق  اجتمع  نوفمبر،   ١٧ في 
من  الــــوالدة  لحديثي  الــمــركــزة  العناية 
ســــدرة لــلــطــب مـــع الــعــائــالت الــتــي كــان 
أطــفــالــهــا مـــرضـــى فـــي وحـــــدة الــعــنــايــة 
لالحتفال  الـــــوالدة،  لــحــديــثــي  الــمــركــزة 
ــا إلــــى جــنــب مع  ــبً ــنــاســبــة جــن ــُم بـــهـــذه ال

اإلدارة الُعليا في المستشفى. 
تقديمية  عــروًضــا  الــبــرنــامــج  تضمن 
األطفال  رعاية  تقديم  تحديات  تناولت 
حــديــثــي الـــــوالدة الــمــعــقــدة، إلـــى جــانــب 
الـــتـــأّكـــد مـــن الــتــحــّكــم فـــي الــمــدخــالت 
الوالدين  دعم  وكذلك  لألطفال  الحسية 

انتهى  الــجــديــد.  مــولــودهــم  مــع  للتواصل 
ـــيـــوم بــجــولــة فـــي مــبــنــى الــُمــســتــشــفــى  ال
الـــرئـــيـــســـي شـــــــارك فـــيـــهـــا الـــمـــوظـــفـــون 
أرجوانية  عصًيا  حملوا  الذين  والضيوف 
مكان،  كل  في  العائالت  لدعم  ُمضيئة 
كــمــا كــــان هـــنـــاك مـــشـــاركـــة مـــن ثــالث 
عن  منهّن  واحــدة  كل  تحدثت  أمهات، 
التي  والتحديات  المريض  طفلها  رحلة 

واجهتها.  
وتــخــتــم الـــدكـــتـــورة تــشــيــرنــيــنــغ قــائــلــة 
«تعتمُد َوحدة العناية المركزة لحديثي 
معايير  أفضل  للطب  سدرة  في  الوالدة 
الممارسات العالمية في العناية بالطفل 
ـــًضـــا. تــتــوّفــر في  الــمــريــض وأســـرتـــه أي
وحدة  في  فردية  عائلية  أجنحة  سدرة 
العناية المركزة لحديثي الوالدة، بحيث 
الوقت  مــن  الكثير  إمــضــاء  لــألّم  نضمن 
بين  التباعد  فــتــرة  (تقليص  طفلها  مــع 
الوالدين  دور  نعّزز  كما  والطفل).  األّم 
أثبتت  حيث  أساسيين،  رعاية  كمقّدمي 
الدماغ  لحماية  ضــرورّي  أنه  الدراسات 
ولــدعــم نــمــّو األطـــفـــال حــديــثــي الــــوالدة 

للغاية». الضعفاء 

أجنحة عائلية بالعناية المركزة لحديثي الوالدة   بـ«سدرة»
ج احتفل باليوم العالمي لألطفال الخدَّ
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مــكــتــبــة قــطــر الــوطــنــيــة تُــعــتــبــر مـــن أضــخــم 
استفادًة  وأكثرها  العالم  في  العامة  المكتبات 
مــــن تــقــنــيــات ونـــظـــم الـــمـــعـــلـــومـــات الــخــاصــة 
المكتبات،  علم  لها  تــوصــل  الــتــي  بالمكتبات 
لــتــســهــيــل االســـتـــفـــادة مـــن مــصــنــفــاتــهــا، لــذلــك 
والدارسين  الباحثين  من  كبيٌر  قطاٌع  يرتادها 
وهـــواة الــقــراءة الــحــرة، وال أظــن أن أحـــًدا من 
قطر  مكتبة  يجهل  المقيمين  أو  المواطنين 
الــوطــنــيــة الــتــي تــوفــر أكــثــر مــن مــلــيــون كتاب 
من  مجموعة  مقتنياتها  وضمن  لمرتاديها، 
بثقافة  الــصــلــة  ذات  الـــنـــادرة  الــتــراثــيــة  الــكــتــب 
قامة  ووجــود  والعالم،  الخليج  منطقة  وتاريخ 
كــبــيــرة عــلــى قــمــة الــمــســؤولــيــة فــي إدارة هــذه 
بمكانة  تحظى  يجعلها  بـــأن  كفيل  الــمــكــتــبــة، 
مــرمــوقــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وهـــو ســعــادة 
الــدكــتــور حــمــد بــن عــبــدالــعــزيــز الـــكـــواري أحــد 
الحديث،  العصر  فــي  العربية  الثقافة  أعـــالم 
ــــذي جــمــع بــيــن األصــالــة  بــفــكــره الــمــســتــنــيــر ال
والمعاصرة، والذي أسهم من خالل مشاركاته 

قطر  وجــه  إبـــراز  فــي  والدبلوماسية  الثقافية 
وقد   الــعــالــم،  مستوى  على  الــمــشــرق  الثقافي 
أخذ على عاتقه (أن تكون مكتبة قطر الوطنية 
بمكانة متميزة ومعروفة في العالم، وأن ُيشار 
إليها بالبنان، مؤكًدا استمرار استكمال مسيرة 
المكتبة والبناء على ما حققه هذا الصرح من 
إنجازات لالنطالق بقوة أكبر) لتسهم في نشر 
الثقافة اإلنسانية في العالم من خالل الشراكة 
بالكتب  العالقة  ذات  العالمية  المؤسسات  مع 
والــمــكــتــبــات، ولــــه مـــن الــخــبــرة الـــواســـعـــة في 
المجاالت الثقافية والمعرفية ما يضمن بإذن 
تعتبر  التي  المكتبة  لهذه  مشرًقا  مستقبًال  اهللا 
بمبناها  ليس  بـــارزة،  وعربية  وطنية  مفخرة 
ذي الهندسة المعمارية األنيقة، ولكن أيًضا بما 
واآلداب  العلوم  في  الكتب  أمهات  من  تضمه 
التقنية  وبوسائل  وجديدها،  قديمها  والفنون 
الحديثة المتوفرة فيها للمساعدة على سهولة 
والمحافظة  ســريــع،  بشكل  للكتاب  الــوصــول 

عليه بعد القراءة أو االستعارة.             

ورغم ما ُيقال عن قلة القراء وانصراف الناس 
إنكارها،  يمكن  ال  عامة  ظاهرة  وهــذه  عنها، 
الوطنية  قــطــر  مكتبة  مبنى  يـــزور  مــن  لــكــن 
والمواظبين  عليها  المترددين  كثافة  سيالحظ 
تقدمه  ومــا  المختلفة،  أنشطتها  حضور  على 
ثقافية  ومشاركات  ومحاضرات  نــدوات  من 
مــتــنــوعــة، واســتــضــافــات ألنــشــطــة نــوعــيــة من 
ـــبـــالد وخـــارجـــهـــا، حــيــث تــتــوفــر في  داخـــــل ال
مثل  في  الممكنة  الــراحــة  عوامل  كل  أجوائها 
بأي  الحضور  يشعر  ال  حتى  المؤسسات،  هذه 
كثافة  على  االستشهاد  ويمكن  ملل،  أو  ضيق 
الذي  االزدحـــام  من  المكتبة  على  المترددين 
تعاني منه مواقف السيارات، رغم أن سيارات 
العوائل تضطر إلنزال ركابها والعودة لهم في 

وقت آخر.                                             
المكتبة  هــذا  تتبنى  أن  المناسب  من  ولعله 
فكرة  المستقبلية  مشاريعها  ضمن  العمالقة 
«مــكــتــبــة الــحــي» وهـــي فــكــرة ليست جــديــدة 
ولكنها جديرة بالعناية بعد أن أصبحت القراءة 

يوجب  مما  الــنــاس  بين  مستوياتها  أدنـــى  فــي 
تــوفــيــر الــوســائــل واألجــــــواء الــمــنــاســبــة لــإلقــبــال 
عــلــى الــــقــــراءة، خــاصــة لــــدى فــئــات األطــفــال 
والــشــبــاب، مــن خــالل الكتب والــدوريــات التي 
تــزخــر بــهــا الــمــكــتــبــات الــعــامــة، بــالــتــعــاون مع 
الثقافة  كــوزارة  المختصة  الحكومية  الجهات 
الحي  مكتبات  إلــحــاق  يمكن  كما  والــريــاضــة، 
حتى  أو  الشباب،  مراكز  أو  العامة،  بالحدائق 
األنــديــة الــريــاضــيــة، بحيث ُيــخــصــص فــي كل 
صغيرة،  لمكتبة  خــاص  مبنى  الجهات  هــذه 
حيث  من  الوطنية،  قطر  مكتبة  عليه  تشرف 
الالزمة،  العمل  وكــوادر  بالمطبوعات  إمدادها 
مع الربط اإللكتروني بالمكتبة األم لالستفادة 
هذه  تــوفــره  مــا  جــانــب  وإلـــى  مقتنياتها،  مــن 
الـــمـــكـــتـــبـــات الـــفـــرعـــيـــة مــــن فـــــرص اإلطـــــالع 
والــمــعــرفــة، فــإنــهــا فــي الــوقــت نــفــســه تخفف 

الضغط عن المكتبة األم.           
  هذه فكرة لعلها تحظى بما تستحقه من 

االهتمام.

مكتبة الحي فكرة 
تستحق االهتمام

ـــــــــــوادر الـــعـــمـــل  ـــات وك ـــوع ـــب ـــط ـــم ـــال ـــــــا ب ـــــــداده ـــى لــــكــــل مـــكـــتـــبـــة وإم ـــن ـــب تـــخـــصـــيـــص م فيض الخاطرفيض الخاطر

د.كلثم جبر الكواري

alkawarik@gmail.com 

قــالــت   :]  - ـــدوحـــة  ال

موضي الهاجري، رئيس قسم 

بمؤسسة  الــعــالجــيــة  الــتــغــذيــة 

ـــة،  ـــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األول

الصحية  األطــعــمــة  تــنــاول  إّن 

يــســاعــد فـــي الــمــحــافــظــة على 

مــســتــويــات الــســكــر فـــي الـــدم 

ضمن المعدل الطبيعي، وهي 

م  تعّد جزًءا أساسًيا في التحُكّ

فـــي مــــرض الـــســـكـــري؛ حيث 

مستويات  على  السيطرة  إّن 

ـــــدم تــقــّلــل من  الــســكــر فـــي ال

خــطــر حــــدوث الــُمــضــاعــفــات 

السكري،  بــمــرض  المرتبطة 

ويــمــكــن ألخــصــائــي الــتــغــذيــة 

خطة  وضـــع  عــلــى  يــســاعــد  أن 

لـــتـــنـــاول األطـــعـــمـــة الــصــحــيــة 

الــمــنــاســبــة لــكــّل حـــالـــة، حيث 

يـــجـــب األخـــــــذ فــــي االعـــتـــبـــار 

وزن  ومنها:  األمـــور،  ببعض 

ــــة  مــريــض الــســكــري، واألدوي

الــــتــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا، ونـــظـــام 

الــــحــــيــــاة، والــــنــــشــــاط الــبــدنــي 

ـــــرهـــــا مـــــــن الــــمــــشــــاكــــل  وغـــــي

ــعــّد  الــصــحــيــة إن ُوِجــــــدت، ويُ

األطعمة  تــنــاول  عــنــد  الــهــدف 

ـــل مـــرضـــى الــســكــري  ـــبَ مـــن ِق

هــــو الـــتـــنـــويـــع فــــي اســـتـــهـــالك 

جميع  مــن  الصحية  األطعمة 

ولكن  الغذائية،  المجموعات 

ضمن  الـــُمـــحـــددة  بــالــكــمــيــات 

خطة تناول الوجبات ومفتاح 

مــرض  إلـــى  بالنسبة  الــتــغــذيــة 

السكري هو االعتدال. 

ونـــــــّوهـــــــت إلــــــــى ضــــــــرورة 

االنـــتـــبـــاه إلــــى اخـــتـــالف خطة 

الحمية  أو  الــطــعــام  وجـــبـــات 

الــغــذائــيــة مــن مــريــٍض آلخــر، 

ـــمـــكـــن لـــلـــخـــطـــة أن  حــــيــــث ي

الُمفضلة  األطــعــمــة  تــتــضــّمــن 

تتناسب  والــتــي  شخص،  لكّل 

الغذائية،  الوجبات  خطة  مــع 

من  الـــعـــديـــد  هـــنـــاك  أّن  كــمــا 

خـــطـــط الــــوجــــبــــات الـــجـــيـــدة 

األطعمة  مراقبة  تشمل  التي 

ــــة، ومـــــــن أشـــهـــر  ــــاول ــــن ــــت ــــُم ال

الــــطــــرق الـــُمـــّتـــبـــعـــة لــمــرضــى 

السكري، هي: طريقة حساب 

لتنظيم  الــحــراريــة  الــســعــرات 

الــــــــــوزن، وطــــريــــقــــة حـــســـاب 

الكربوهيدرات للسيطرة على 

مــســتــويــات الــســكــر فـــي الـــدم، 

من  األنسب  الطريقة  وتُحّدد 

أخــصــائــي  بــاســتــشــارة  بينهما 

وفًقا  وذلك  العالجية  التغذية 

الحتياجات كل مريض.

وحـــــــــول أبـــــــــرز الـــنـــصـــائـــح 

الــغــذائــيــة لــمــرضــى الــســكــري، 

قــالــت مــوضــي الـــهـــاجـــري إّن 

ذلــــك يــشــمــل: تــنــظــيــم تــنــاول 

ــــوجــــبــــات وتــــوزيــــعــــهــــا عــلــى  ال

مـــــدار الــــيــــوم، واّتــــبــــاع نــظــام 

خاصًة  الــدهــون،  قليل  غذائي 

ـــدهـــون الــُمــشــبــعــة، وتـــنـــاول  ال

الوجبات  بين  خفيفة  وجبات 

الــرئــيــســيــة، وذلـــــك فـــي حــال 

أدوية  أو  األنسولين  استخدام 

طريقة  اّتــبــاع  أيــًضــا  السكري، 

الــطــبــق الــصــحــي الــتــي تضمن 

كافية  كميات  على  الحصول 

من الخضراوات غير النشوية 

القليلة  الــبــروتــيــن  ومـــصـــادر 
بالدهون، باإلضافة إلى تقليل 
كميات األطعمة ذات المحتوى 
الــعــالــي مـــن الــكــربــوهــيــدرات 
التي تؤدي إلى حدوث ارتفاع 
مستوى  فــي  وســريــع  مفاجئ 

ســكــر الــــــدم، حــيــث تــتــضــّمــن 

ــبــســيــطــة  هـــــــذه الــــطــــريــــقــــة ال

 ٢٢٫٩ بقياس  صحن  استخدام 

وتقسيمه  تــقــريــبًــا،  سنتيمتر 

وفًقا لما يأتي: 

الـــصـــحـــن  نــــصــــف  مــــــــلء   -

وغير  النشوية  بــالــخــضــراوات 

الــــنــــشــــويــــة،مــــثــــل: الـــســـلـــطـــة، 

والــــفــــاصــــولــــيــــاء الــــخــــضــــراء، 

والـــقـــرنـــبـــيـــط، والـــبـــروكـــلـــي، 

والـــمـــلـــفـــوف، والـــبـــاذنـــجـــان، 

والكوسا، والجزر.

- ملء ربع الصحن بمصادر 

بــالــدهــون؛  القليلة  الــبــروتــيــن 

مــثــل: الــبــقــولــيــات، والــبــيــض، 

والدجاج، السمك واللحم. 

- مـــــلء الــــربــــع اآلخــــــر مــن 

األطعمة  أو  بالحبوب  الصحن 

األرز،  مـــــثـــــل:  الـــــنـــــشـــــويـــــة، 

والــــمــــعــــكــــرونــــة، والـــبـــطـــاطـــا 

والخبز. 

ومن النصائح الغذائية اّتباع 

ومتوازن  صحي  غذائي  نظام 

اســتــخــدام  إلـــى  الــحــاجــة  دون 

أنـــــواع مــعــّيــنــة مـــن األطــعــمــة’ 

بـــعـــض  وجــــــــــــود  إّن  حـــــيـــــث 

عليها  يُكتب  الــتــي  المنتجات 

أنها مناسبة لمرضى السكري 

باقي  أّن  بــالــضــرورة  يعني  ال 

مناسبة  غــيــر  األطــعــمــة  أنــــواع 

لــــهــــؤالء الـــمـــرضـــى، كـــمـــا أّن 

لمرضى  الُمخصصة  األطعمة 

ــا  الـــســـكـــري تـــكـــون أغـــلـــى ثــمــنً

األطعمة،  أنواع  بباقي  مقارنًة 

توّفر  ال  قــد  أنها  مــن  بالرغم 

إضــافــيــة  صــحــيــة  فــــوائــــد  أّي 

لمرضى السكري. 

أيًضا خفض تناول األطعمة 

من  الـــعـــالـــي  الــمــحــتــوى  ذات 

والقليل  الُمضافة  السكريات 

مـــــن الــــعــــنــــاصــــر الــــغــــذائــــيــــة، 

خـــــاصـــــًة األطــــعــــمــــة الـــعـــالـــيـــة 

بــالــســعــرات الـــحـــراريـــة؛ مــثــل: 

ـــمـــشـــروبـــات  الــــحــــلــــويــــات، وال

الــغــازيــة، والــمــصــاصــات، كما 

كميات  مــن  بالتقليل  يُــنــصــح 

الطبخ  في  الُمستخدمة  السكر 

والــعــديــد مـــن الـــوصـــفـــات، أو 

بــدًال  البديل  السكر  اســتــخــدام 

الُملصق  قــــراءة  كــذلــك  مــنــه، 

الــــغــــذائــــي، واالنــــتــــبــــاه لــكــمــيــة 

وليس  الكلية  الكربوهيدرات 

الكمية،  وتقييم  فقط،  السكر 

حـــيـــث إنــــهــــا تـــشـــمـــل الـــســـكـــر؛ 

كــالــســكــر الـــُمـــضـــاف، إضـــافـــًة 

الُمعقدة،  الكربوهيدرات  إلى 

يجب  كما  الغذائية،  واأللياف 

الــمــنــتــجــات  أّن  إلــــى  االنـــتـــبـــاه 

الغذائية الخالية من السكر أو 

تحتوي  الــدهــون  مــن  الخالية 

أيًضا على الكربوهيدرات.

٧ نـصـــائــح للســيـطــرة على مــرض الســكري
تناول األطعمة الصحية أبرزها.. الرعاية األولية:

ــدم ال لسكر  الطبيعي  الــمــعــدل  على  تحافظ  الصحية  األطــعــمــة 

الــســكــريــات مــن  ــي  ــعــال ال الــمــحــتــوى  ذات  األطــعــمــة  تــنــاول  خــفــض 

الُمشبعة الـــدهـــون  وخـــاصـــًة  الـــدهـــون  قليل  ــي  ــذائ غ ــظــام  ن اّتـــبـــاع 
والســكر ــة  الكلي ــدرات  الكربوهي ــة  لكمي ــاه  واالنتب الغذائــي  الُملصــق  ــراءة  ق

ــــات الــرئــيــســيــة ــــوجــــب ـــن ال ـــي تـــــنـــــاول وجـــــبـــــات خـــفـــيـــفـــة ب

ـــــدار الــيــوم ـــات وتـــوزيـــعـــهـــا عــلــى م ـــوجـــب ـــاول ال ـــن ــظــيــم ت ــن ت

موضي الهاجري

عــقــد  قـــــنـــــا:   - ــــــدوحــــــة  ال

الطب  لــبــحــوث  قــطــر  معهد 

الــــحــــيــــوي الــــتــــابــــع لــجــامــعــة 

حـــمـــد بـــــن خـــلـــيـــفـــة، نـــــدوة 

العالج  طرق  استخدام  حول 

بــالــخــاليــا الــجــذعــيــة لــعــالج 

ــــســــكــــري، وذلـــــك  مــــــرض ال

فــي إطـــار بــرنــامــج الــتــعــاون 

المشترك  والتدريبي  البحثي 

للخاليا  هــارفــارد  معهد  مع 

الجذعية.

وجــمــعــت نــــدوة الــتــعــاون 

التي  الثانية،  السنوية  البحثي 

بين  اإلنــتــرنــت،  عبر  ُعــقــدت 

المؤسستين  كلتا  من  علماء 

لــــمــــنــــاقــــشــــة أنـــشـــطـــتـــهـــمـــا 

العلماء  قدم  حيث  البحثية، 

ـــشـــبـــاب الـــمـــشـــاركـــون فــي  ال

مــشــاريــع مــع مــركــز بــحــوث 

الــــســــكــــري الــــتــــابــــع لــلــمــعــهــد 

إضافية. تعريفية  عروًضا 

وشـــــــــــهـــــــــــدت الــــــــــنــــــــــدوة 

ــــقــــديــــم أعــــــضــــــاء بــمــعــهــد  ت

الجذعية  للخاليا  هــارفــارد 

مــحــاضــرتــيــن رئــيــســيــتــيــن، 

بــعــنــوان «اســتــخــدام الــخــاليــا 

الـــجـــذعـــيـــة فــــي بـــنـــاء خــاليــا 

الــجــزر لــمــرضــى الــســكــري» 

العالج  وســائــل  تطوير  حــول 

السكري،  لمرضى  الــخــلــوي 

والــــثــــانــــيــــة بــــعــــنــــوان «تــتــبــع 

النسخية»  الــمــشــاهــد  ســاللــة 

الخلية  تقنيات  تطبيق  حول 

لفهم  الـــجـــديـــدة  الــمــنــفــردة 

النمائي. األحياء  علم 

وقـــــال الـــدكـــتـــور لـــورانـــس 

ســــتــــانــــتــــون، مــــديــــر مـــركـــز 

ـــــــات  بـــــــحـــــــوث االضـــــــطـــــــراب

الـــعـــصـــبـــيـــة بـــمـــعـــهـــد قــطــر 

لــــبــــحــــوث الــــطــــب الـــحـــيـــوي 

االستشارية  اللجنة  ورئيس 

الــعــلــمــيــة فـــي الــمــعــهــد لــهــذا 

الـــبـــرنـــامـــج الـــمـــشـــتـــرك، إنــه 

مـــــنـــــذ تـــــأســـــيـــــس بــــرنــــامــــج 

والتدريبي  البحثي  التعاون 

 ،٢٠١٨ عـــام  فــي  الــمــشــتــرك 

تحقيق  الــطــرفــان  اســتــطــاع 

المشاريع.  في  ممتاز  تقدم 

فرصة  الندوة  وفرت  حيث 

أعضاء  أمام  األفكار  لتبادل 

ــــمــــي فـــي  ــــعــــل الــــمــــجــــتــــمــــع ال

المعهدين. 

بــــــــــدوره أّكـــــــــد الــــدكــــتــــور 

المدير  مــيــلــتــون،  دوجـــالس 

الــــمــــشــــارك لــــألبــــحــــاث فــي 

مـــركـــز هـــــارفـــــارد، الــنــجــاح 

الــــــمــــــتــــــواصــــــل لـــــلـــــمـــــبـــــادرة 

الــمــشــتــركــة بــيــن الــجــانــبــيــن، 

ــــامــــج  ــــبــــرن حـــــيـــــث حـــــقـــــق ال

الـــمـــشـــتـــرك بــيــنــهــمــا تــقــدًمــا 

العامين  مــدار  على  مــمــتــاًزا 

الــــــمــــــاضــــــيــــــيــــــن، ويــــســــعــــى 

الـــبـــرنـــامـــج إلحــــــداث تــأثــيــر 

كــبــيــر فـــي تــطــويــر عــالجــات 

السكري.  لمرضى  خلوية 

وعــــقــــب الـــــنـــــدوة أوضــــح 

الــــدكــــتــــور عـــمـــر األجــــنــــف، 

الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــمــعــهــد 

قــــــطــــــر لــــــبــــــحــــــوث الـــــطـــــب 

الــــتــــعــــاون  أن  الــــــحــــــيــــــوي، 

المستمر مع معهد هارفارد 

لـــلـــخـــاليـــا الـــجـــذعـــيـــة يــشــكــل 

برنامج  في  أساسًيا  عنصًرا 

بحوث السكري بمعهد قطر 

لـــبـــحـــوث الـــطـــب الـــحـــيـــوي.. 

السنوية  الندوة  أن  موضًحا 

ـــا مـــشـــوًقـــا ألنــهــا  تــمــثــل حـــدثً

بين  الوطيدة  الروابط  تعزز 

التبادل  وتحفز  المؤسستين 

الــعــلــمــي بــيــن الــعــلــمــاء ذوي 

االهــتــمــام الــمــشــتــرك لــعــالج 

باستخدام  الــســكــري  مــرض 

ــــيــــب الـــقـــائـــمـــة عــلــى  األســــال

الجذعية. الخاليا 

معهد قطر يبحث عالج مرضى السكري بالخاليا الجذعية
بالتعاون مع معهد هارفارد

لورانس ستانتون دوجالس ميلتون
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د. مـــريم الــخــاطـــرد. مـــريم الــخــاطـــر

في  قال  المفدى  األمير  السمّو  صاحب 
«كوفيد  «جــائــحــة   :٤٩ الــشــورى  خــطــاب 
أمــام  الجميع  وضــعــت  الــخــطــيــرة   «١٩  -

صعبة».  وخيارات  اختبارات 
ونــشــهــد: عــنــدمــا نُــصــاب بــكــورونــا في 
بعد  الطمأنينة  مصادر  أول  فإن  قطر، 
إيـــمـــانـــك بــــاهللا هـــو أنــــك فـــي هــــذا الــبــلــد 

أمينة. أيٍد  في  وأنك  الطيب 
الرعاية  كانت   ٢٠٢٠ مارس   ١٥ فمنذ 
مـــن أعــلــى الـــهـــرم فــقــد تــــرأس صــاحــب 
إلدارة  ــيــا  ــعــل ال ــلــجــنــة  ال اجـــتـــمـــاع  الــســمــو 
األزمــــات ووقـــف عــلــى الــخــطــة الــوطــنــيــة 
الــتــنــفــيــذيــة وجــهــود الــجــهــات الــمــخــتــصــة 
للتصدي لهذا الوباء. وقد تابع سمّوه عن 
خصيًصا  أُعدت  التي  اإلجراءات  كل  كثب 
يقطن  مــن  لــكــل  الــمــرض  هـــذا  الحـــتـــواء 
والمستشفيات،  العزل  مراكز  من  قطر 
المرتبطة  الصناعات  تطوير  عن  فضًال 
بــهــذا الــمــجــال بــــدًءا مـــن مــــواد الــتــعــقــيــم 
وانـــتـــهـــاًء بـــأجـــهـــزة الــتــنــفــس. ولــــم تــكــن 
إســـهـــامـــات دولــــة قــطــر كــشــجــرة الــتــيــن 
ــهــا عــلــى جـــســـدهـــا، بــل  الـــتـــي تــفــّصــل ظــل
امــتــدت الــمــســاعــدات إلـــى مــخــتــلــف دول 
الــعــالــم مــن خـــالل الــدعــم الـــذي قــدمــتــه 
ومــواد  متنقلة  مستشفيات  مــن  الــدولــة 
سبعين  من  ألكثر  وصلت  طبية  أخــرى 

دولية. ومنظمة  دولة 
مــجــّلــة فـــوربـــس األمــريــكــيــة لــألعــمــال 
نــشــرت مـــقـــاالً أبـــريـــل الــمــاضــي بــعــنــوان 
ـــقـــاســـم الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن أفــضــل  «مـــــا ال
الــــدول اســتــجــابــة ألزمـــة كـــورونـــا؟، ومــا 
أســـبـــاب هــــذا الـــنـــجـــاح؟ إجـــابـــة فـــوربـــس 
هــي: «الــحــقــيــقــة والــحــّب والــتــكــنــولــوجــيــا 

والحسم»،
هـــنـــا فـــي قـــطـــر أيـــًضـــا عـــرفـــنـــا مــعــنــى 
زدنا  بل  للنجاح  الرباعية  اإلستراتيجية 
التي  تــلــك  ــارة  جــّب جــهــود  واحـــدة.  عليها 
تــقــوم بــهــا الـــدولـــة، فــلــم تــضــلــل الــعــالــم 
بــإخــفــاء الــحــقــائــق بـــل اتــبــعــت الــشــفــافــيــة 

فكانت  الــحــاالت  عــدد  رصــد  فــي  منهًجا 
فــشــاء  إســتــراتــيــجــيــاتــهــا،  أول  الــحــقــيــقــة 
االحــــتــــواء  مــشــهــد  تـــتـــصـــدر  أن  لـــهـــا  اهللا 
والتعافي  العالج  ونجاعة  الوفيات  وقلة 
يشهد  أن  الــســمــو  بــصــاحــب  ــا  حــريً فــكــان 
نظامنا  أثبت  الشورى:»لقد  خطاب  في 
الــــصــــحــــي جـــــدارتـــــه فـــــي الــــتــــعــــامــــل مــع 
الــجــائــحــة، فــظــلــت بـــالدنـــا، بــحــمــد اهللا، 

بها». تأثًرا  العالم  دول  أقل  من 
. قطر!  عن  فحّدثنا  الحّب  عن  أما 

فــقــد تــعــامــلــت مـــع الــجــائــحــة بــمــرونــة 
وقــّدمــت بــحــّب كــّل مــا يــمــكــن تــقــديــمــه، 
فــمــازلــت أذكـــر طــاقــم الــمــمــرضــات مع 
متجه  وهــو  الــمــبــارك  الفطر  عيد  صــالة 
العمالة  إلهــداء  العزل  مستشفيات  نحو 
للعيد،  هدية  هاتفية  بطاقات  المصابة 
الــصــورة ال تـــزال فــي هــاتــفــي بــابــتــســامــة 
حسن  عــلــى  شــاهــدة  الــتــمــريــضــي  الــكــادر 
الــــرعــــايــــة الــــــذي غـــمـــرت بــــه قـــطـــر كــل 
مـــن يــســكــن فـــيـــهـــا، وعـــلـــى الــمــســؤولــيــة 
الــمــجــتــمــعــيــة لــلــشــركــات والـــتـــفـــانـــي مــن 
فالصحة  الــصــحــيــة،  الــخــدمــات  مــقــدمــي 
مـــن أعـــلـــى هـــرمـــهـــا، وزيــــــرة الــصــحــة، 
وطــــاقــــم األطــــبــــاء والـــمـــمـــرضـــيـــن ومـــن 
وعـــمـــالـــة  إدارات  مـــــن  فـــيـــهـــا  يـــعـــمـــل 

الميداني. الشرف  وسام  يستحقون 
ثـــم كــانــت قــطــر حـــاضـــرة وبـــقـــوة مــن 
االفتراضي،  الفضاء  إلى  الميداني  الواقع 
أحــالــت  كــــورونــــا  جــائــحــة  أن  خـــصـــوًصـــا 
الــعــالــم بــأســره إلــى عــالــم رقــمــي جــديــد، 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مــــحــــّرك رئــــيــــس لــتــتــبــع 
الــجــائــحــة مـــن تــطــبــيــق «احــــتــــراز» إلــى 
الـــخـــطـــوط الــســاخــنــة لــكــل االســـتـــشـــارات 
للفحص  المبرمجة  واألساطيل  الطبية 
فــضــًال  زر،  بــضــغــطــة  ــــــدواء  ال وتـــوصـــيـــل 
عـــــن الــــمــــوقــــع اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي لــلــصــحــة 
ـــمـــنـــصـــات الـــرقـــمـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة  وال
لـــحـــمـــالت الـــلـــجـــنـــة لـــتـــحـــديـــث الـــبـــيـــانـــات 
واإلنجليزية  العربية  باللغات  والتوعية 

والــهــنــديــة والــمــااليــاالمــيــة والــفــرنــســيــة 
ومخاطبة  اللغة  كانت  لذلك  والصينية، 
أيًضا  الــلــغــات  بمختلف  قطر  ســكــان  كــل 
إســتــراتــيــجــيــة أخـــــرى خـــامـــســـة تـُــضـــاف 
وتُــحــســب لــلــدولــة عــلــى الــبــعــد الــعــالــمــي 
الجائحة  هــذه  احــتــواء  في  اإلستراتيجي 
عــــلــــى كـــــافـــــة الــــمــــســــتــــويــــات الـــســـكـــانـــيـــة 

أيًضا. واالفتراضية  الميدانية 
ــــدمــــا يـــــأتـــــي رابــــعــــهــــمــــا الـــحـــســـم  وعــــن
فـــكـــانـــت قـــطـــر خـــيـــر مـــن يـــحـــســـم، فــقــد 
يــكــون الــمــجــتــمــع فــي فــتــرة مــا قــد ضــاق 
بــالــتــشــدّد  أو  بــتــطــبــيــق «احـــتـــراز»  ذرًعــــا 
والتباعد  األولـــى  الــمــرحــلــة  قـــرارات  فــي 
ـــــــذي عـــصـــف بـــالـــنـــفـــســـيـــات والـــحـــيـــاة  ال
ـــصـــاد،  االجـــتـــمـــاعـــيـــة وشــــــيء مــــن االقـــت
عرف  األيام  مرور  بعد  بالتأكيد  ولكنه 
أزمــة  إدارة  أمــام  الحسم  ومعنى  قيمة 
وبــائــيــة هــي األولــــى مــن نــوعــهــا عــالــمــًيــا 
فـــنـــّظـــم «احـــــتـــــراز» آلــــيــــات االخــــتــــالط، 
ونــــّظــــم الـــحـــســـم اإلغـــــالقـــــات الــجــزئــيــة 
حريًا  فــكــان  الــتــوازن  فحّقق  الــمــدروســة 
أن  الشورى  في  السمو  صاحب  بخطاب 
يـــصـــدح:»وقـــد اتــضــحــت صــحــة خــيــارنــا 
الــمــرن الـــذي ال يــضــحــي بــصــحــة الــنــاس 

باالقتصاد». وال 
ــــحــــســــم مــــرحــــلــــة يــــجــــب الـــتـــنـــويـــه  وال
إلـــيـــهـــا فـــي الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة الـــقـــادمـــة 
بــتــذكــيــر الــمــجــتــمــع مـــن جــديــد بــأهــمــيــة 
التجمعات  فــي  الــكــمــامــة  ولــبــس  الــتــبــاعــد 
واالمـــتـــنـــاع عـــن الــتــقــبــيــل والــمــصــافــحــة، 
التراخي  من  نوٌع  المجتمَع  أصاب  حيث 
الفحص  ضــرورة  مع  هذا  المدة.  لطول 
عــنــد وجـــود أعـــراض وتــقــبــل الــعــزل في 
الــحــجــر  مـــواقـــع  فـــي  أو  خـــاصـــة  مـــالحـــق 
إلبــعــاد الــســالســل األســريــة الــمــمــتــدة عن 

العدوى. انتقال 
أخرى  روايــة  قطر  في  العزل  مواقع   
فيه  متكامًال  صحًيا  منتجًعا  تــعــّد  فهي 
والممرضين  األطباء  من  مجندة  جنود 

واإلداريــــيــــن والــمــتــطــوعــيــن عــلــى مـــدار 
تــوفــيــر  فــــي  جــــهــــًدا  يــــألــــون  ال  الـــســـاعـــة 
احــتــيــاجــات الــمــرضــى، فــضــًال عــن وجــود 
أســـطـــول مــتــكــامــل لــلــتــنــقــل والــتــعــقــيــم. 
خـــدمـــات احــتــرافــيــة مــتــكــامــلــة تــوفــرت 
وسط  والعمالة  والمقيمين  للمواطنين 
رعــايــة طــبــيــة كــبــيــرة جــّربــتــهــا شــخــصــًيــا 
محجره  في  كّل  معي،  سائقي  وجّربها 
ــنــكــون شـــهـــوًدا  ــــعــــّزاب» ل «الـــعـــائـــالت وال
أيـــًضـــا عــلــى الــعــنــايــة الـــتـــي تــولــيــنــا إيــاهــا 
مشكورة،  قطر  الحبيبة  دولتنا  جميًعا 
ـــســـان وصــحــة  ـــهـــا آمـــنـــت بــحــقــوق اإلن ألّن
خصصت  الذي  الوقت  في  هذا  الجميع، 
ــمــتــقــّدمــة  فـــيـــه بـــعـــض الــــــدول وحـــتـــى ال
والــــغــــنــــيــــة مـــنـــهـــا خـــــدمـــــات مـــؤســـســـات 
ـــيـــة الــحــكــومــيــة  الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األول
في  الناس  وترك  فقط،  لمواطنيها  فيها 
وتحت  الــذاتــيــة  لعنايتهم  األزمـــة  بــدايــة 
رحــمــة الــســوق الــســوداء فــي الــصــيــدلــيــات 
كلوروكين  هيدروكسي  سعر  رفعت  التي 

إسترليني. جنيه   ٨٠٠ يقارب  لما 
العظيمة  النعمة  هذه  على  هللا  الحمد 

قطر،   في 
من  خوًفا  المتوجعون  يسهر  فحينما 
الوطن  سهر  العالم،  حول  الجائحة  هذه 
ـــا نـــحـــن ومـــــن يـــقـــيـــم عــلــى  ـــن عـــلـــى راحـــت
ســــواء..  حـــد  عــلــى  الــطــيــبــة  األرض  هـــذه 
فــشــكــًرا قــطــر.. وتــحــّيــة إجـــالل وتــقــديــر 
ممثلة  وحكومته  األمير  السمو  لصاحب 
الداخلية  وزيــر  الـــوزراء  مجلس  برئيس 
ووزيـــــرة الــصــحــة وكــــّل مــمــثــلــي الــلــجــنــة 
ــا والـــعـــيـــون الـــســـاهـــرة مـــن أطـــبـــاء  ــي ــعــل ال
في  والــعــامــلــيــن  وإداريـــيـــن  ومــمــرضــيــن 

والعمالة.   واألمني  الصحي  المجال 
أن  الــــيــــوم  جــمــيــًعــا  نـــعـــي  أن  الـــمـــهـــّم   
الحسم  فلنعزز  اقتربت  الثانية  الموجة 
ويــكــفــي الــســالم بـــاإلشـــارة، وحــفــظ اهللا 

. لجميع ا

إعالمية وأكاديمّية قطرية
دكتوراه في دور اإلعالم االجتماعّي في الحراك السياسّي 
والتحّوالت االجتماعّية والسياسّية في منطقة الخليج العربّي

ــعــافــي ــت ـــي ال ــــــدول ف ــــصــــّدرت ال ــــات وت ـــي رصــــد اإلصــــاب ــا ف ــًج ــه ــن ــة م ــي ــاف ــف ــش ــر اّتـــبـــعـــت ال ــط ق

ــة ــصــحــي ــة مــــن الـــشـــركـــات وتــــفــــاٍن مــــن مـــقـــدمـــي الـــخـــدمـــات ال ــي ــمــع مـــســـؤولـــيـــة مــجــت

ــن تــقــديــمــه ــك ــم ـــحـــّب كـــــّل مــــا ي ــــت ب ــــّدم ـــة وق ـــمـــرون ــت مــــع الـــجـــائـــحـــة ب ــل ــام ــع ــــة ت ــــدول ال

ــــشــــرف الـــمـــيـــدانـــي ــــــام ال ـــاع الـــصـــحـــي يـــســـتـــحـــّقـــون وس ـــط ـــق ــــي ال جــمــيــع الـــعـــامـــلـــيـــن ف

ــة احـــتـــيـــاجـــات الـــمـــرضـــى ــي ــب ــل ــت مــــواقــــع الــــعــــزل مـــنـــتـــجـــعـــات صـــحـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة ل

كورونا قطر؟
 اختبار صعب ونجاح 

إستراتيجي

المساعدات القطرية لمواجهة 

كورونا امتدت إلى مختلف دول 

العالم

الموجة الثانية اقتربت.. فلنعزز 
الحسم ويكفي السالم باإلشارة

خدمات احترافية للمواطنين 
والمقيمين والعمالة وسط رعاية 

طبية فائقة

قطر كانت حاضرة وبقوة من 
الواقع الميداني إلى الفضاء 

االفتراضي

نـــّبـــهـــت  قـــــنـــــا:   - ــــــدوحــــــة  ال

مــــــؤّســــــســــــُة حـــــمـــــد الـــطـــبـــيـــة 

التسّمم  مخاطر  إلى  الجمهوَر 

الـــكـــربـــون  أكـــســـيـــد  أول  بـــغـــاز 

والحطب  الفحم  إشعال  جراء 

مثل  الُمغلقة  األمــاكــن  داخـــل 

لزيادة  تفاديًا  وذلك  المنازل، 

مع  الغاز  بهذا  التسّمم  حــاالت 

حــلــول فــصــل الــشــتــاء، خــاصــة 

أّن عــدد حــاالت اإلصــابــة التي 

الــطــوارئ  بأقسام  عالجها  تــّم 

بـــالـــمـــؤّســـســـة خــــــالل الـــشـــتـــاء 

إلى   ٧٠ بين  تراوحت  الماضي 

١٠٠ حالة شهريًا.

ــــــوُر جــــالل  ــــــدكــــــت وقــــــــــال ال

الـــعـــيـــســـائـــي اســــتــــشــــاري طـــّب 

بمؤسسة  والــســمــوم  الـــطـــوارئ 

حمد الطبية، إّن التعرض لغاز 

يُعتبر  الــكــربــون  أكــســيــد  أّول 

الــمــســّبــب الــرئــيــســي لــحــاالت 

أكثر  المقصودة  غير  التسمم 

إلى  الفتًا  آخــر،  عامل  أي  من 

في  النسبي  االنخفاض  مع  أّنه 

درجـــــات حـــــرارة الــجــو خــالل 

أشــهــر الــشــتــاء، تــشــهــد أقــســام 

ــــــادًة كــبــيــرة في  الــــطــــوارئ زي

يُعانون  الذين  المرضى  أعــداد 

أكسيد  أّول  بغاز  التسّمم  مــن 

الكربون.

أّول  أّن  الـــمـــعـــروف  ومــــن 

ليس  غــاز  هو  الكربون  أكسيد 

لـــه لـــــون، وال رائـــحـــة، وغــيــر 

مـــهـــّيـــج يــنــتــج عــــن االحــــتــــراق 

الكربونّي،  للوقود  الــتــام  غير 

ويـــتـــواجـــد فـــي األدخـــنـــة الــتــي 

والمركبات،  األفــران،  تنتجها 

والــــــمــــــولــــــدات الـــمـــحـــمـــولـــة، 

وحرق  والفوانيس،  والمواقد، 

الفحم أو الحطب.

العيسائي  الـــدكـــتـــوُر  وشــــّدد 

مخاطر  إدراك  أهــمــيــة  عــلــى 

أكــســيــد  أول  بــــغــــاز  الـــتـــســـّمـــم 

الــــكــــربــــون واّتــــــخــــــاذ تـــدابـــيـــر 

ــــة، حــيــث  ــــوقــــاي ــــل إضــــافــــيــــة ل

الفحم  بــحــرق  الــبــعــُض  يــقــوُم 

بــيــوتــهــم  لــتــدفــئــة  الــحــطــب  أو 

دون  الــــشــــتــــاء  أشــــهــــر  خــــــالل 

الـــتـــســـّمـــم  خـــــطـــــورة  إدراك 

الــكــربــون،  أكــســيــد  أول  بــغــاز 

الوفاة  حــاالت  بعض  وتحدث 

ـــا جـــــراء الـــتـــســـّمـــم بــهــذا  ســـنـــويً

ــــًدا اســتــنــشــاق  ــــحــــدي ــــغــــاز وت ال

َخــــــان الـــنـــاتـــج عــــن حـــرق  الــــــُدّ

األماكن  في  والحطب  الفحم 

هناك  أّن  مــوضــًحــا  المغلقة، 

مـــصـــادر أخــــرى قـــد ال يــكــون 

وتسبب  بها  درايــة  على  الناس 

أكــســيــد  أول  بــــغــــاز  الـــتـــســـّمـــم 

الكربون مثل تدخين الشيشة، 

المستخدم  الــفــحــم  إّن  حــيــث 

ــتــبــغ فـــي الــشــيــشــة  لــتــســخــيــن ال

غــاز  مــن  َكــمــيــات  مــنــه  تنبعث 

والــتــي  الــكــربــون  أكــســيــد  أول 

يحتمل أن تكون سامًة.

ــتــســمــم  ال أّن  إلــــــى  ولــــفــــت 

الـــكـــربـــون  أكـــســـيـــد  أول  بـــغـــاز 

الــعــالمــات  ألن  للغاية  خــطــيــٌر 

تــكــون  أن  يــمــكــن  واألعــــــراض 

غــيــر مــلــحــوظــة بــشــكــل خــاّص 

وتــتــشــابــه إلــــى حــــّد كــبــيــر مع 

أعــــــراض اإلنـــفـــلـــونـــزا ويــمــكــن 

أن تــظــهــر فـــي صــــورة صـــداع 

خــفــيــف، وإحـــســـاس بــالــتــعــب، 

قــــيء،  أو  ـــيـــان  وغـــث ودوار، 

وتشوش  التنفس،  فــي  وضيق 

ــــــة، وفــــــقــــــدان لـــلـــوعـــي  ــــــرؤي ال

ـــــــــزداد خـــطـــورة  فـــــي حـــيـــن ت

عندما  الــكــربــون  أكــســيــد  أّول 

المغلقة  األمــاكــن  فــي  يــتــراكــم 

جــزئــًيــا  الــمــغــلــقــة  أو  ـــا  تـــمـــاًم

بــســرعــة كـــبـــيـــرة، مــمــا يــكــون 

مـــن الــصــعــب اكــتــشــافــه، وقــد 

يــمــوت األشــــخــــاُص الــنــائــمــون 

ظهور  قــبــل  بــه  التسمم  جـــراء 

األعراض.

عرضًة  أكثر  فئاٌت  وهناك 

لــإلصــابــة بــهــذا الــتــســمــم مثل 

ــنــســاء الـــحـــوامـــل، والــمــوالــيــد  ال

الــــجــــدد، واألطـــــفـــــال الــصــغــار 

وكــبــار الــســّن، وكــذلــك الــذيــن 

مزمنة،  أمــراض  من  يُعانون 

والجهاز  الــرئــة  أمـــراض  مثل 

الــتــنــفــســّي، ومـــرضـــى الــقــلــب 

أن  يمكن  بينما  الـــدم،  وفــقــر 

أول  ـــغـــاز  ب الــتــســمــم  يــتــســّبــب 

على  اعــتــمــاًدا  الكربون  أكسيد 

ـــعـــرض لــه  ـــت درجــــــة ومــــــدة ال

وتلف  الدماغ،  في  دائــم  لتلف 

بالقلب، وحتى الوفاة.

ويـــــعـــــتـــــقـــــد الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 

األشخاص المصابين بالتسمم 

أكــســيــد  أّول  بـــغـــاز  الــخــفــيــف 

الكربون أنهم مصابون بتسمم 

غــذائــي أو إنــفــلــونــزا وبــالــتــالــي 

ويمكن  األعــراض،  يتجاهلون 

الــتــســّمــم  أعــــــــراض  تــــبــــدأ  أن 

بــالــظــهــور فــي غــضــون خمس 

ــتــعــّرض لــلــغــاز،  دقـــائـــق مـــن ال

ولــكــن قــد تــــؤّدي الــتــركــيــزات 

تأخير  إلــى  للغاز  المنخفضة 

ولذلك  األعــراض،  تلك  ظهور 

يشتبه  شخص  أي  على  يجب 

التسمم  بــأعــراض  إصابته  في 

أن  الكربون  أكسيد  أول  بغاز 

الفور  على  نقًيا  هــواء  يستنشق 

ويــطــلــب الـــُمـــســـاعـــدة الــطــبــيــة 

الطارئة.

العيسائي  الــدكــتــور  نــّبــه  كما 

إلــــى ضــــــرورة تـــوّخـــي الــحــذر 

عند التعامل مع المذيبات في 

األمــاكــن الــُمــغــلــقــة، حــيــث من 

كــلــوريــد  يــتــحــلــل  أن  الــمــمــكــن 

شائع  مذيب  وهــو  الميثيلين، 

يــتــواجــد فــي مــزيــالت الــطــالء 

أكــســيــد  أّول  إلــــى  والـــورنـــيـــش 

ــــون عـــنـــد اســـتـــنـــشـــاقـــه  ــــكــــرب ال

ويمكن أن يسّبب التسمم بغاز 

أّول أكسيد الكربون.

حمد الطبية تنّبه لمخاطر التسمم في األماكن المغلقة
بغاز أّول أكسيد الكربون نتيجة إشعال الحطب والفحم

د. جالل العيسائي: زيادة مرضى التسمم بغاز أّول أكسيد الكربون خالل الشتاء

ــل ظهــور األعراض  قــد يمــوت األشــخاص النائمــون جــراء التســمم به قب

ملحوظة غير  تكون  قد  وأعراضه  خطير  الكربون  أكسيد  أّول  بغاز  التسمم 

المغلقة األماكن  في  المذيبات  مع  التعامل  عند  الحذر  توّخي  ضــرورة 
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التعليم  تصدر جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول
للصفوف من األول حتى الحادي عشر وتنطلق ٢ ديسمبر

الدوحة – هبة البيه: 
الــطــلــبــة  تــقــيــيــم  إدارة  أصــــــدرت 

بـــــوزارة الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــعــالــي، 

جــــــداول اخـــتـــبـــارات نــهــايــة الــفــصــل 

الــصــفــوف  لــطــلــبــة  األول  ــــدراســــي  ال

نــهــاري   ) عــشــر  الـــحـــادي  إلـــى  األول 

-٢٠٢٠ الدراسي  للعام  كبار)  وتعليم 

٢٠٢١، والتي سوف تنطلق بدًءا من 

٢ ديسمبر وحتى ١٦ ديسمبر، حيث 

مع  المدارس  في  االختبارات  تُجرى 

اتــخــاذ كــافــة اإلجـــــراءات االحــتــرازيــة 

ــــا  لـــلـــوقـــايـــة مـــــن فـــــيـــــروس كــــورون

كحد  طالبًا   ١٥ تواجد  في  والمتمثلة 

أقصى في لجنة االختبار و٦٠ طالبًا 

فـــي الـــقـــاعـــة الــريــاضــيــة مـــع تــوفــيــر 

وقــررت  الــطــالب.  بين  آمنة  مسافة 

على  االخــــتــــبــــارات  إجـــــــراء  اإلدارة 

اليوم  في  اختبارين  بمعدل  فترتين 

مدة كل اختبار ساعة ونصف وذلك 

االجتماعي  التباعد  مــراعــاة  بــهــدف 

خالل توزيع الطالب على اللجان.

جدول اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول- العام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١م
من الصف األول إلى الرابع االبتدائي (نهاري) – المدارس النموذجية

الصفالتاريخاليوم
زمن االختبار

الفترة األولى من ٨٫٠٠ص- ٩٫٣٠ص 
(ساعة ونصف)

الفترة الثانية ١٠٫٠٠ص – ١١٫٣٠ص 
(ساعة ونصف)

-اللغة العربيةاألول – الثاني٢٠٢٠/١٢/٢األربعاء

الدراسات االجتماعيةاللغة اإلنجليزيةالثالث-الرابع٢٠٢٠/١٢/٣الخميس
الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات (نظري)الرياضياتاألول- الثاني٢٠٢٠/١٢/٦األحد
الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات (نظري)الرياضياتالثالث – الرابع٢٠٢٠/١٢/٧االثنين
العلوماللغة اإلنجليزيةاألول- الثاني٢٠٢٠/١٢/٩األربعاء
التربية اإلسالميةالعلومالثالث- الرابع٢٠٢٠/١٢/١٠الخميس
-اللغة العربيةالثالث- الرابع ٢٠٢٠/١٢/١٣األحد

الصف السابع (نهاري وتعليم الكبار)

التاريخاليوم
زمن االختبار

الفترة الثانية ١٠٫٠٠ص – ١١٫٣٠ص (ساعة ونصف)الفترة األولى من ٨٫٠٠ص- ٩٫٣٠ص (ساعة ونصف)
-الرياضيات٢٠٢٠/١٢/٢األربعاء

الدراسات االجتماعيةاللغة العربية٢٠٢٠/١٢/٦األحد
الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات (نظري) (النهاري فقط)العلوم٢٠٢٠/١٢/٩األربعاء
التربية اإلسالميةاللغة اإلنجليزية٢٠٢٠/١٢/١٣األحد

الصف التاسع (نهاري وتعليم الكبار)

التاريخاليوم
زمن االختبار

الفترة الثانية ١٠٫٠٠ص – ١١٫٣٠ص (ساعة ونصف)الفترة األولى من ٨٫٠٠ص- ٩٫٣٠ص (ساعة ونصف)

-الرياضيات٢٠٢٠/١٢/٥السبت

الدراسات االجتماعيةاللغة العربية٢٠٢٠/١٢/٨الثالثاء

الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات (نظري) (النهاري فقط)العلوم٢٠٢٠/١٢/١٢السبت

التربية اإلسالميةاللغة اإلنجليزية٢٠٢٠/١٢/١٥الثالثاء

الصف العاشر (مسار التعليم الموازي)

التاريخاليوم
زمن االختبار

الفترة الثانية ١٠٫٠٠ص – ١١٫٣٠ص (ساعة ونصف)الفترة األولى من ٨٫٠٠ص- ٩٫٣٠ص (ساعة ونصف)

-التربية اإلسالمية٢٠٢٠/١٢/٢األربعاء

الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات (نظري)الرياضيات٢٠٢٠/١٢/٦األحد

-اللغة اإلنجليزية٢٠٢٠/١٢/٩األربعاء

العلوم العامةاللغة العربية٢٠٢٠/١٢/١٣األحد

-الدراسات االجتماعية٢٠٢٠/١٢/١٦األربعاء

الصف الحادي عشر – المسار العلمي (نهاري وتعليم الكبار)

التاريخاليوم
زمن االختبار

الفترة الثانية ١٠٫٠٠ص – ١١٫٣٠ص (ساعة ونصف)الفترة األولى من ٨٫٠٠ص- ٩٫٣٠ص (ساعة ونصف)

التربية اإلسالميةالكيمياء٢٠٢٠/١٢/٣الخميس

اللغة العربيةالرياضيات٢٠٢٠/١٢/٧االثنين

المادة االختياريةالفيزياء٢٠٢٠/١٢/١٠الخميس

اللغة اإلنجليزيةاألحياء٢٠٢٠/١٢/١٤االثنين

الصف الحادي عشر –تعليم الكبار (مسار التعليم الموازي)

التاريخاليوم
زمن االختبار

الفترة األولى من ٨٫٠٠ص- ٩٫٣٠ص (ساعة 
الفترة الثانية ١٠٫٠٠ص – ١١٫٣٠ص (ساعة ونصف)ونصف)

التربية اإلسالميةالعلوم العامة٢٠٢٠/١٢/٣الخميس

اللغة العربيةالجغرافيا٢٠٢٠/١٢/٧االثنين

الحوسبة وتكنولوجيا المعلوماتالرياضيات العامة٢٠٢٠/١٢/١٠الخميس

اللغة اإلنجليزيةالتاريخ٢٠٢٠/١٢/١٤االثنين

الحلقة الثانية (تعليم الكبار)
زمن االختبارالمادةالتاريخاليوم

٨٫٠٠ص-٩٫٣٠ص ساعة ونصفاللغة العربية٢٠٢٠/١٢/٣الخميس
٨٫٠٠ص-٩٫٣٠ص ساعة ونصفالتربية اإلسالمية٢٠٢٠/١٢/٦األحد
٨٫٠٠ص-٩٫٣٠ص ساعة ونصفالثقافة العامة٢٠٢٠/١٢/٨الثالثاء
٨٫٠٠ص-٩٫٣٠ص ساعة ونصفاللغة اإلنجليزية٢٠٢٠/١٢/١٠الخميس
٨٫٠٠ص-٩٫٣٠ص ساعة ونصفالرياضيات٢٠٢٠/١٢/١٤االثنين

 للصفين الخامس والسادس االبتدائي (نهاري-تعليم الكبار) (مدارس الخامس والسادس)

زمن االختبارالصفالتاريخاليوم
الفترة الثانية ١٠٫٣٠ص – ١٢٫٣٠ص (ساعتان)الفترة األولى من ٨٫٠٠ص- ١٠٫٠٠ص (ساعتان)

الدراسات االجتماعيةالرياضياتالخامس٢٠٢٠/١٢/٢األربعاء
الدراسات االجتماعيةالرياضياتالسادس٢٠٢٠/١٢/٣الخميس
التربية اإلسالميةاللغة اإلنجليزيةالخامس٢٠٢٠/١٢/٦األحد
التربية اإلسالميةاللغة اإلنجليزيةالسادس٢٠٢٠/١٢/٧االثنين
-اللغة العربيةالخامس٢٠٢٠/١٢/٩األربعاء

-اللغة العربيةالسادس٢٠٢٠/١٢/١٠الخميس

الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات (نظري) (نهاري فقط)العلومالخامس٢٠٢٠/١٢/١٣األحد
الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات (نظري) (نهاري فقط)العلومالسادس٢٠٢٠/١٢/١٤االثنين

الصف الثامن (نهاري وتعليم الكبار)

زمن االختبارالتاريخاليوم
الفترة الثانية ١٠٫٠٠ص – ١١٫٣٠ص (ساعة ونصف)الفترة األولى من ٨٫٠٠ص- ٩٫٣٠ص (ساعة ونصف)

-الرياضيات٢٠٢٠/١٢/٣الخميس

الدراسات االجتماعيةاللغة العربية٢٠٢٠/١٢/٧االثنين

الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات (نظري) (النهاري فقط)العلوم٢٠٢٠/١٢/١٠الخميس

التربية اإلسالميةاللغة اإلنجليزية٢٠٢٠/١٢/١٤االثنين

الصف العاشر (نهاري وتعليم الكبار)

زمن االختبارالتاريخاليوم
الفترة الثانية ١٠٫٠٠ص – ١١٫٣٠ص (ساعة ونصف)الفترة األولى من ٨٫٠٠ص- ٩٫٣٠ص (ساعة ونصف)

األحياءالتربية اإلسالمية٢٠٢٠/١٢/٢األربعاء
الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات (نظري) (النهاري فقط)الرياضيات٢٠٢٠/١٢/٦األحد

الكيمياءاللغة اإلنجليزية٢٠٢٠/١٢/٩األربعاء

الفيزياءاللغة العربية٢٠٢٠/١٢/١٣األحد
-الدراسات االجتماعية٢٠٢٠/١٢/١٦األربعاء

الصف الحادي عشر – مسار اآلداب واإلنسانيات (نهاري وتعليم الكبار)

التاريخاليوم
زمن االختبار

الفترة الثانية ١٠٫٠٠ص – ١١٫٣٠ص (ساعة ونصف)الفترة األولى من ٨٫٠٠ص- ٩٫٣٠ص (ساعة ونصف)

التربية اإلسالميةالعلوم العامة٢٠٢٠/١٢/٣الخميس

اللغة العربيةالجغرافيا٢٠٢٠/١٢/٧االثنين

المادة االختياريةالرياضيات العامة٢٠٢٠/١٢/١٠الخميس

اللغة اإلنجليزيةالتاريخ٢٠٢٠/١٢/١٤االثنين

الصف الحادي عشر –(المسار التكنولوجي)

التاريخاليوم
زمن االختبار

الفترة الثانية ١٠٫٠٠ص – ١١٫٣٠ص (ساعة ونصف)الفترة األولى من ٨٫٠٠ص- ٩٫٣٠ص (ساعة ونصف)

التربية اإلسالميةتكنولوجيا المعلومات٢٠٢٠/١٢/٣الخميس

اللغة العربيةالرياضيات٢٠٢٠/١٢/٧االثنين

المادة االختياريةالفيزياء٢٠٢٠/١٢/١٠الخميس

اللغة اإلنجليزيةعلوم الحاسب٢٠٢٠/١٢/١٤االثنين

الحلقة األولى (تعليم الكبار)
المادة زمن االختبارالتاريخاليوم
٨٫٠٠ص-٩٫٣٠ص ساعة ونصفاللغة العربية٢٠٢٠/١٢/٢األربعاء
٨٫٠٠ص-٩٫٣٠ص ساعة ونصفالتربية اإلسالمية٢٠٢٠/١٢/٥السبت
٨٫٠٠ص-٩٫٣٠ص ساعة ونصفالثقافة العامة٢٠٢٠/١٢/٧االثنين
٨٫٠٠ص-٩٫٣٠ص ساعة ونصفاللغة اإلنجليزية٢٠٢٠/١٢/٩األربعاء
٨٫٠٠ص-٩٫٣٠ص ساعة ونصفالرياضيات٢٠٢٠/١٢/١٣األحد

للصفوف من األول إلى السادس االبتدائي (نهاري) والخامس والسادس (تعليم الكبار)

الصفالتاريخاليوم

زمن االختبار

الفترة األولى من ٨٫٠٠ص- 
٩٫٣٠ص (ساعة ونصف)

الفترة الثانية ١٠٫٠٠ص – ١١٫٣٠ص 
(ساعة ونصف)

-اللغة العربيةاألول – الثاني٢٠٢٠/١٢/٢األربعاء

الدراسات االجتماعيةاللغة اإلنجليزيةالثالث-الرابع٢٠٢٠/١٢/٣الخميس

الدراسات االجتماعيةاللغة اإلنجليزيةالخامس –السادس٢٠٢٠/١٢/٥السبت

الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات (نظري)الرياضياتاألول – الثاني٢٠٢٠/١٢/٦األحد

الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات (نظري)الرياضياتالثالث-الرابع٢٠٢٠/١٢/٧االثنين

الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات (نظري)الرياضياتالخامس-السادس٢٠٢٠/١٢/٨الثالثاء

العلوماللغة اإلنجليزيةاألول-الثاني٢٠٢٠/١٢/٩األربعاء

التربية اإلسالميةالعلومالثالث-الرابع٢٠٢٠/١٢/١٠الخميس

التربية اإلسالميةالعلومالخامس-السادس٢٠٢٠/١٢/١٢السبت

-اللغة العربيةالثالث-الرابع٢٠٢٠/١٢/١٣األحد

اللغة العربيةالخامس-السادس٢٠٢٠/١٢/١٤االثنين
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الدوحة - [: احتفلت 
جــامــعــة تــكــســاس إي أنـــد أم، 
الـــشـــريـــكـــة لــمــؤســســة قــطــر، 
للروبوتات  قطر  فريق  بنيل 
الــمــركــز  فــيــنــجــرز)  (ستيم- 
فـــيـــرســـت  تـــــحـــــدي  فــــــي   ١٩
للروبوتات  العالمي  جــلــوبــال 
شاركوا  فريًقا   ١٧٤ أصل  من 
أنحاء  جميع  من  التحدي  في 

العالم. 
ويــــعــــتــــبــــر فــــــريــــــق قـــطـــر 
لــلــروبــوتــات جــــزًءا مــن نــادي 
الـــــــروبـــــــوتـــــــات فــــــي مــنــصــة 
بجامعة  والــهــنــدســة  ــعــلــوم  ال
قطر،  في  إم  أند  إي  تكساس 
وهـــو مـــبـــادرة مــشــتــركــة بين 
القطري  والصندوق  الجامعة 

لرعاية البحث العلمي.
ويــضــم الــفــريــق ٢٥ طــالــبًــا 
 ١٤ مــن  بــالــروبــوتــات  مهتًما 
جميع  فـــي  ثـــانـــويـــة  مـــدرســـة 
أنحاء قطر، وهم: أحمد علي 

(مـــدرســـة الـــخـــور الـــدولـــيـــة)، 
وحـــــال الـــمـــغـــنـــي (أكـــاديـــمـــيـــة 
األرقم للبنات)، وسام جادام 
(مـــدرســـة الــبــيــان الــثــانــويــة)، 
وهيا الكبيسي ومحمد المري 
ومـــحـــمـــد عـــنـــان (أكـــاديـــمـــيـــة 
وأرهــــــام  -الدوحة)،  قـــطـــر 
(المدرسة  شنيد  وأبــان  خالد 
الهندية الحديثة دي بي إس)، 
والــمــيــاســة الــعــبــيــدلــي وزيــــاد 
ســــرور (مـــدرســـة الــشــويــفــات 
النصر  وعـــبـــداهللا  الـــدولـــيـــة)، 
وعبداهللا  الجناحي  وعبداهللا 
مــحــمــود والـــزبـــيـــر الـــحـــوري 
وحــمــد الــحــر (مــدرســة قطر 
الثانوية  والتكنولوجيا  للعلوم 
الل  وروهــــــيــــــت  ـــيـــن)،  ـــن ـــب ـــل ل
األمريكية  جيمس  (أكاديمية 
ـــي مــحــمــد  فــــي قــــطــــر)، وعـــل
العالمية)،  كومباس  (مدرسة 
وروبي عبد الدايم وألكساندر 
األمريكية  (المدرسة  جرين 

عساف  وناجي  الدوحة)،  في 
(مـــــدرســـــة مـــايـــكـــل ديــبــيــكــي 
فالييل  ودانـــيـــيـــل  الـــثـــانـــويـــة)، 
وديـــفـــيـــد فــالــيــيــل (مـــدرســـة 

بــيــرال الــشــعــبــيــة) وإريــــن كيم 
(مدرسة كلية الدوحة).

ويـــــعـــــد تـــــحـــــدي فـــيـــرســـت 
جــــلــــوبــــال ُمـــنـــافـــســـة دولـــيـــة 

الروبوتات  مجال  في  سنوية 
ـــــــى نــــمــــط  مــــــصــــــمــــــمــــــة عـــــــل
 ١٤ مــن  ويتكون  األولــمــبــيــاد، 
ــا هــنــدســًيــا واجــتــمــاعــًيــا  تــحــديً

الوطنية  األكاديمية  حّددتها 
األمريكية للهندسة. وفي ظل 
أقيمت  «كوفيد-١٩»،  أزمــة 
نــســخــة الــتــحــدي لــعــام ٢٠٢٠ 

تحت  أشهر  ثالثة  مــدى  على 
المجتمعات»،  «ربــط  عنوان 
تحديات  على  اشتملت  حيث 
الــتــواصــل  بمنصات  مرتبطة 
ـــــمـــــاعـــــي وتـــــحـــــديـــــات  االجـــــت
جلسات  إلـــى  إضــافــة  تــقــنــيــة، 
للتدريب التقني وحوارات مع 
والتكنولوجيا  الــعــلــوم  خــبــراء 
والـــهـــنـــدســـة والـــريـــاضـــيـــات. 
كــــمــــا ســــاهــــم الــــتــــحــــدي فــي 
الطالب  بين  التواصل  تعزيز 
الــمــشــاركــيــن فـــي مــســابــقــات 
أنــحــاء  مختلف  مــن  الــتــحــدي 

العالم. 
وبهذا الصدد، قال الطالب 
ــــمــــري: «شــــاركــــُت  مــحــمــد ال
فــــي عــــــدة بــــرامــــج نــظــمــتــهــا 
إم  أنــــد  إي  تــكــســاس  جــامــعــة 
فــي قــطــر لــتــعــزيــز االهــتــمــام 
بمجاالت العلوم والتكنولوجيا 
ـــريـــاضـــيـــات،  والـــهـــنـــدســـة وال
مهندًسا  ألصــبــح  أطــمــح  وأنـــا 

كــي أســهــم فــي إيــجــاد حلول 
كتلك  الــمــشــكــالت،  ألصـــعـــب 
الــمــتــعــلــقــة بـــأســـالـــيـــب تــولــيــد 
ومواجهة  المتجددة  الطاقة 
العالمية.  البيئية  الــتــحــديــات 
وقــــد شــكــل تــحــدي فــيــرســت 
فرصة   ٢٠٢٠ لــعــام  جــلــوبــال 
التعلم  قـــدرات  لتعزيز  قيمة 
لــــدى الــــطــــالب، إضـــافـــة إلــى 
احــتــضــانــه مــجــتــمــًعــا مــتــنــوًعــا 
والموهوبين  المبدعين  مــن 
الـــذيـــن يــســاهــمــون مـــًعـــا في 
مــعــالــجــة أصــعــب الــتــحــديــات. 
ويلتزم أعضاء الفريق في كل 
الوسائل  جميع  بتطبيق  يــوم 
تعود  نتائج  لتحقيق  الممكنة 
بــالــنــفــع عــلــى الــعــالــم بــأســره. 
لمساهمتي  بالفخر  وأشــعــر 
العام،  لهذا  الفريق  نجاح  في 
للمشاركة  جــًدا  متحمس  وأنــا 
من  المقبل  الــعــام  نسخة  فــي 

التحدي».

فريــق قطـر للروبوتـات يحقق المرتبة فريــق قطـر للروبوتـات يحقق المرتبة ١٩١٩ عالميًا عالميًا
في تحدي فيرست جلوبال العالمي ٢٠٢٠

 ترصــد أول أيــام االختـبارات بالجـامـعة 
وسط إجراءات احترازية مشددة

التزام تام بالتباعد االجتماعي وارتداء الكمامة

سلس بشكل  جـــرت  ــات  ــحــان ــت واالم ــددة  ــش م ــة  ــرازي ــت اح تــدابــيــر 

ـــــــــرى ورقـــيـــة ـــر وأخ ـــوت ـــي ـــكـــمـــب ــــات عـــلـــى أجـــــهـــــزة ال ــــاع ــــق ــــي: امــــتــــحــــانــــات داخــــــــل ال ــــرب ــــك ــــرحــــمــــن ال عـــبـــد ال

االمــتــحــانــات ألداء  ــة  ــن اآلم ــــواء  األج تــوفــيــر  الــيــافــعــي:  د.عـــبـــداهللا 
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تصوير : سمير رشيد تصوير : سمير رشيد 

الدوحة - هبة البيه: 

ـــقـــت االمــــتــــحــــانــــات  انـــطـــل
النهائية بجامعة قطر أمس 
األحــــد، الــتــي تــتــواصــل حتى 
١٠ ديــســمــبــر الــقــادم وســط 
مشددة  احترازية  إجــراءات 
إحدى  في   ] رصدتها 
حيث  االمتحانية،  القاعات 
ـــــطـــــالب مــن  ـــــع ال ـــــوزي ـــــم ت ت
على  الــتــخــصــصــات  مختلف 
القاعات بما يراعي المسافة 
االجتماعي  والتباعد  اآلمنة 
 ٪٣٠ وبنسبة  الــطــالب،  بين 
مــــن الـــســـعـــة االســـتـــيـــعـــابـــيـــة 
حيث  لــلــقــاعــات،  اإلجــمــالــيــة 
أكـــد عـــدد مـــن الـــطـــالب أن 
بشكل  جــــرت  االمـــتـــحـــانـــات 
على  تــوزيــعــهــم  وتـــم  ســلــس 
ــــمــــت مــــراعــــاة  الــــلــــجــــان وت
االحــتــرازيــة،  التدابير  كــافــة 
الرغم  على  أنه  إلى  الفتين 
مـــن صــعــوبــة الــــدراســــة في 
هــــذا الــفــصــل بــســبــب كــثــرة 
أفادتهم  أنها  إال  التكليفات 
ـــى مـــســـتـــوى الــتــحــصــيــل  عـــل

األمثل  واالســتــعــداد  العلمي 
لالمتحانات.

وأكـــــــــــــــــــد د.عــــــــــــبــــــــــــداهللا 
ــــافــــعــــي، نـــــائـــــب رئـــيـــس  ــــي ال
للحياة  الــمــســاعــد  الــجــامــعــة 
الــــطــــالبــــيــــة والـــــخـــــدمـــــات، 
حــــــــرص الـــــجـــــامـــــعـــــة عـــلـــى 
مــصــلــحــة الـــطـــالب وتــوفــيــر 
األجـــــواء الــمــنــاســبــة والــبــيــئــة 
االمــتــحــانــات  ألداء  اآلمـــنـــة 
وقــــد أعـــــّدت خــطــة شــامــلــة 
الســـــــتـــــــقـــــــبـــــــال الـــــــطـــــــالب 
وتــوزيــعــهــم عــلــى الــقــاعــات 
مباني  كــافــة  على  الــمــوزعــة 
الــجــامــعــة مــع الــحــفــاظ على 
كــافــة الــتــدابــيــر واإلجــــراءات 
االحـــتـــرازيـــة الــمــحــددة من 
على  فــضــًال  الــصــحــة  وزارة 
تـــــوزيـــــع الـــمـــراقـــبـــيـــن عــلــى 

اللجان.
جــامــعــة  أن  إلـــــى  ولـــفـــت 
قــــطــــر وضـــــعـــــت خـــريـــطـــة 
المناسبة  والقاعات  للمباني 
حيث  من  االمتحانات  ألداء 
الـــحـــجـــم واالســـــتـــــعـــــدادات، 
وتطبيق  باتخاذ  قامت  كما 

والتدابير  اإلجــــراءات  كــافــة 
االحـــــتـــــرازيـــــة الــــضــــروريــــة 
للوقاية من فيروس كورونا 
الــقــاعــات  فــي  (كوفيد-١٩) 
ــــمــــحــــافــــظــــة عـــلـــى  مـــــثـــــل ال
الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي وتــرك 
اآلخــريــن،  مــع  آمنة  مسافة 
ارتـــــــــــداء الــــكــــمــــامــــة طـــــوال 

الـــوقـــت، تــوفــيــر الــمــعــقــمــات 
من  وغيرها  المعامل،  فــي 

االحترازية. اإلجراءات 
عــبــداهللا  قــال  جهته  مــن   
الــــمــــري، طـــالـــب فــــي كــلــيــة 
تخصص  ــعــلــوم،  وال اآلداب 
تـــــجـــــربـــــة  إن  إعــــــــــــــــــــالم: 
ـــيـــة  ـــنـــهـــائ ـــــات ال ـــــحـــــان االمـــــت

تــســيــر بــالــشــكــل األمـــثـــل من 
حــــيــــث ســــهــــولــــة الـــــوصـــــول 
وتـــوفـــيـــر كـــافـــة اإلجــــــراءات 
االحــتــرازيــة، بــاإلضــافــة إلى 
ـــوقـــت الــمــخــصــص  كــفــايــة ال

لالمتحان.
التي  التحديات  إن  وتابع: 
واجـــهـــنـــاهـــا خـــــالل الــفــتــرة 

زيــادة  فــي  تمثلت  الماضية 
بشكل  والواجبات  التكليفات 
فترة  خــالل  ومــكــثــف  كبير 
وجــــيــــزة، كـــمـــا تــــم تــكــثــيــف 
وشهدنا  الــدراســيــة  الفصول 
تـــشـــديـــًدا كــبــيــًرا مـــن جــانــب 
التدقيق  وأيــًضــا  األســـاتـــذة، 
ـــيـــر فـــــي الـــتـــكـــلـــيـــفـــات  ـــكـــب ال

وغيرها. البحوث  وزيادة 
إلـــــــــى ذلـــــــــك قـــــــــال عـــبـــد 
الـــرحـــمـــن الـــكـــربـــي، طــالــب 
قسم  والعلوم  اآلداب  بكلية 
هناك  إن  الدولية:  الشؤون 
الـــتـــزاًمـــا تـــاًمـــا بــــاإلجــــراءات 
االحـــــــتـــــــرازيـــــــة والــــتــــبــــاعــــد 
االجـــتـــمـــاعـــي، وأوضـــــــح أن 
بـــعـــض الـــمـــقـــررات حـــددت 
االمــــتــــحــــانــــات الــمــخــصــصــة 
الكمبيوتر  أجــهــزة  عبر  لها 
ولــكــن داخــــل الـــقـــاعـــات في 
وجـــود الــمــراقــبــيــن، وهــنــاك 
بــعــض الـــمـــقـــررات األخــــرى 
ـــكـــون امـــتـــحـــانـــات ورقـــيـــة  ت
الفتًا  المواد،  بعض  باستثناء 
االمتحانات  نفضل  أننا  إلــى 

الورقية.
عن  الدراسة  إن  وأضــاف: 
بُـــعـــد كـــانـــت تــجــربــة أصــعــب 
مما نتصور خاصة مع زيادة 
األعــــبــــاء والــتــكــلــيــفــات عــلــى 
الــــطــــالب فـــلـــم يـــمـــر أســـبـــوع 
بــــدون تــكــلــيــفــات وواجـــبـــات 
بحوث،  وإعـــداد  ومناقشات 
مـــــا شــــكــــل ضــــغــــًطــــا كـــبـــيـــًرا 

صعوبة  شــهــدت  كــمــا  علينا، 
فـــي الـــتـــواصـــل مـــع األســـاتـــذة 
ــــــن بـــســـبـــب  ــــــي ــــــمــــــســــــؤول وال
تـــأخـــر الــــــرد عـــلـــى رســائــلــنــا 

اإللكترونية.
صبيح،  خالد  قــال  بــدوره 
طالب بكلية اآلداب والعلوم: 
إن امتحانات الفصل الجاري 
شهدت صعوبة كبيرة فضًال 
على كثرة األعباء والتكليفات 
بشكل كبير، ما قد يؤثر على 
المعدل الخاص بالطالب في 

هذا الفصل.
التكليفات  زيــــادة  وتــابــع: 
جــعــلــتــنــا ُمــلــمــيــن بــالــمــنــهــج 
بـــشـــكـــل أكــــبــــر ومــســتــعــديــن 
لــالمــتــحــانــات عــبــر مــراجــعــة 
كافة التقديمات والمناقشات 
الــتــي قــمــت بــتــســلــيــمــهــا على 
فضالً  الدراسي  الفصل  مدار 
ـــعـــودة لــلــمــحــاضــرات  عــلــى ال
الـــــمـــــســـــجـــــلـــــة بــــــاإلضــــــافــــــة 
لــلــمــلــخــصــات وغـــيـــرهـــا من 
ساهمت  الــتــي  الــتــحــضــيــرات 
لالمتحانات  اســتــعــدادي  فــي 

النهائية.

ــقــاعــات ــم عــلــى ال ــه ــع ــوزي ــال الـــطـــالب وت ــب ــق ــة الســت خــطــة شــامــل

ــالمــتــحــان ــخــصــص ل ــم ـــت ال ـــوق ــة ال ــاي ــف ـــداهللا الــــمــــري: ك ـــب ع

ــــــداء الــكــمــامــة   ــي وارت ــاع ــم ــت ــاعــد االج ــب ــت ــى ال  الــمــحــافــظــة عــل

https://youtu.be/rQvXbuHr37I
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• بعد مرور ١٠ أعــوام على 
تــــدشــــيــــن مـــصـــحـــف قــــطــــر.. 
حـــدثـــنـــا عــــن ذكــــريــــاتــــك مــع 

كتابته.
عــــام ٢٠٠١  بـــــدأت  الــقــصــة 
عندما طرحت وزارة األوقاف 
مسابقة  اإلسالمية  والــشــؤون 
قطر،  مصحف  لكتابة  دولية 
الخطاطين  خيرة  لها  وتقدم 
المشهورين على مستوى العالم 
اإلســـــالمـــــي فــــي خــــط الــنــســخ 
وشارك فيها ١٢٠ خطاًطا وتم 
إجـــــراء تــصــفــيــة بــيــنــهــم ووقـــع 
االخــتــيــار عــلــى ســبــعــة منهم، 
المشرفة  اللجنة  طلبت  حيث 
كتابة  السبعة  الخطاطين  من 
٥ صـــفـــحـــات مــــن الــمــصــحــف 
من  طلبت  تالية  مرحلة  وفي 
كل متسابق كتابة جزءين من 
الــقــرآن الــكــريــم، أي نــحــو ٤٠ 
صفحة وعلى ضوء نتيجة تلك 
خطاطين  اختيار  تم  التصفية 
من بين السبعة لكتابة القرآن 
الــكــريــم بــشــكــل كـــامـــل، وقبل 
الشروع في الكتابة وقعت معنا 
الخصوص  بهذا  عقًدا  الـــوزارة 
في  اإلقـــامـــة  علينا  وعــرضــت 
نكون  حتى  الكتابة  أثناء  قطر 
قـــريـــبـــيـــن مـــــن الـــمـــراجـــعـــيـــن 

والمدققين.
مع  الرحلة  كانت  وكيف   •

كتابة المصحف؟
أمضيت في كتابة مصحف 
قطر نحو ٥ آالف ساعة عمل، 
وكــــانــــت الـــصـــفـــحـــة الــــواحــــدة 
العمل  من  ساعات   ٨ تستغرق 
الـــمـــتـــواصـــل، حـــيـــث لــــم تــكــن 
الــقــضــيــة عــمــلــيــة كــتــابــة فقط 
وإنـــمـــا كــــان يــســبــقــهــا دراســــة 
لــــتــــوزيــــع الـــكـــلـــمـــات فـــــي كــل 
بين  التناسق  ومــراعــاة  سطر 
جــمــيــع صــفــحــات الــمــصــحــف، 
األوقــاف  وزارة  وضعت  وقــد 
شروًطا صارمة للكتابة وكان 
يتوجب عــلــّي االلــتــزام بــهــا، ال 
ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــنــهــايــات 
اآليــــــــــات والــــمــــســــافــــات بــيــن 

الــكــلــمــات، وهــــو األمـــــر الـــذي 
كــــان يـــفـــرض عـــلـــّي ضــــرورة 
توزيع الكثافة الخطية حتى ال 
يــكــون هــنــاك مــكــان مضغوط 
الصفحة  فــي  منبسط  وآخـــر 
الـــــواحـــــدة مــثــلــمــا هــــو الـــحـــال 
الموجودة  للمصاحف  بالنسبة 
ذلك  على  وللمحافظة  حالًيا، 
كنت  اإلحساس،  من  المستوى 
حــيــن أرّد عــلــى الــهــاتــف أثــنــاء 
التوقف  على  أحــرص  الكتابة 
بــضــع دقـــائـــق قــبــل اســتــئــنــاف 
للحفاظ  أخـــرى  مــرة  الكتابة 
عــلــى مــســتــوى إحـــســـاس يــدي 
بـــالـــخـــط، وقـــــد كـــنـــت أكــتــب 
لــيــًال لــالســتــفــادة مـــن الــهــدوء 
والــســكــيــنــة الـــتـــي تــخــيــم على 
األجــواء المحيطة بي، ما كان 

يمنحني إحساًسا عالًيا بالخط.
عن  تحدثنا  أن  لــك  هــل   •
أبرز ما يميز مصحف قطر؟

عن  يتميز  قــطــر  مصحف 
الــمــصــاحــف الـــمـــوجـــودة بــعــدة 
ميزات، أبرزها أنه كان ثمرة 
لمسابقة دولية شارك بها ١٢٠ 
خطاًطا من أفضل الخطاطين 
فـــــي الــــعــــالــــم اإلســــــالمــــــي، إذ 
كتابة  تــتــم  أن  الــعــادة  درجـــت 
الــمــصــحــف بــتــكــلــيــف مــبــاشــر 
لخطاط  المعنية  الــجــهــة  مــن 
محدد، كما أن المسابقة التي 
أثمرت عن كتابته تعتبر أكبر 
على  الــعــربــي  للخط  مسابقة 
يتميز  كــمــا  الـــعـــالـــم،  مــســتــوى 
مــصــحــف قــطــر بــكــونــه آيـــات 
فــنــيــة فــــي الــــرســــم والــضــبــط 

وكتابة اآليات، حيث حرصت 
الــــــــوزارة عــلــى وضــــع شـــروط 
الفائز  الخطاط  أمــام  صارمة 
بـــكـــتـــابـــتـــه، وكـــــــان عــلــيــه مــن 
خاللها المحافظة على الرسم 
والـــضـــبـــط فـــي كـــل صــفــحــات 
الـــمـــصـــحـــف بـــشـــكـــل صــــــارم، 
حيث ال نجد اختالًفا أو تغيًرا 
جميع  في  الحروف  شكل  في 

صفحات المصحف.
كما يتميز المصحف بتوزيع 
الكثافة الخطية في الصفحات 
كلها، فال نجد خلًال في توزيع 
أو  بــازدحــام  الخطية  الكثافة 
فراغ في الكلمات أو األسطر، 
لــتــبــدو األســـطـــر والــصــفــحــات 
فــــي انـــســـجـــام تـــــام وتـــطـــابـــق، 
ــتــزام بطريقة  وكـــان هــنــاك ال

الصفحة  تبدأ  حيث  الحفاظ، 
جزء  وكــل  بآية،  وتنتهي  بآية 
في عشرين صفحة، والالفت 
بدأ  المصاحف  من  الكثير  أن 
مــصــحــف  حـــــذو  يـــحـــذو  اآلن 
قــطــر، حــيــث لـــم تــكــن هناك 
مصاحف تسير على هذا النهج 
للغاية  الجيد  ومــن  قبل،  مــن 
أن نـــرى الــتــنــافــس فــي مجال 
وال  الشريف  المصحف  كتابة 
تتوقف ميزات مصحف قطر 
عند هذا الحد فقط، حيث إن 
األوقاف قامت باختيار أفضل 
المطابع لطباعته كما اختارت 
لــه أفــضــل الــمــذهــبــيــن وكــانــت 
هـــنـــاك مـــراجـــعـــة دقـــيـــقـــة لــه 
لــدرجــة أنــه ال يوجد مصحف 
خــضــع لــلــمــراجــعــة والــتــدقــيــق 

كتلك التي خضع لها مصحف 
أول  طباعة  تمت  وقــد  قطر، 
بها  يكون  أن  دون  منه  طبعة 
خــطــأ واحــــد، وهـــذا أمـــر غير 
المصاحف  كــتــابــة  فــي  مــعــتــاد 
ألنــــه عـــــادة مـــا تــظــهــر بعض 

األخطاء في الطبعات األولى.
بـــكـــتـــابـــة  قــــمــــت  وهــــــــل   •
مـــصـــاحـــف أخــــــــرى بـــخـــالف 

مصحف قطر؟
فاتحة  كــان  قطر  مصحف 
بكتابة  قمت  حيث  لــي،  خير 
ــــــــدول  مــــصــــحــــف إلحــــــــــدى ال
كتابته،  بعد  الشقيقة  العربية 
وأعكف في الوقت الحالي على 
كتابة نسخة فنية متحفية من 
الــمــصــحــف عــلــى غــــرار النسخ 
العثماني  الخطاط  كتبها  التي 

حــصــاري  قـــرة  أحــمــد  الشهير 
بتكليف من السلطان سليمان 
بوجود  يتميز  حيث  القانوني، 
اخـــــتـــــالف فـــــي زخـــــرفـــــة كــل 

صفحاته عن األخرى.
• هل سار أحد من أبنائك 
عشق  فــي  الـــدرب  نفس  على 

الخط؟
مع األســف ال يوجد أي من 
الخط  كتابة  يهوى  من  أبنائي 
في  كثيًرا  معهم  حاولت  وقــد 
هذا األمر لكنني لم أنجح ألنها 

موهبة من اهللا عز وجل.
• وهــل هــنــاك مــن تكريم 

تعتز به؟
ــــــى وشـــــــــاح  ـــــت عــــــل حـــــصـــــل
االســــتــــحــــقــــاق مــــــن حـــضـــرة 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 

أمـــيـــر  ثـــــانـــــي  آل  حــــمــــد  بــــــن 
الــبــالد الــمــفــدى وقـــت تدشين 
الــمــصــحــف وهــــذا وســــام على 
صــــدري وتــكــريــم رفــيــع أعتز 
به، كما حصلت على الجنسية 
وأحفادي  وأبنائي  أنا  التركية 
إلنجازاتي  تقديًرا   ٢٠١٧ عــام 
العالمية في مجال الخط وفي 
مقدمتها كتابة مصحف قطر.

ـــعـــربـــي يــتــمــيــز  • الـــخـــط ال
بسمات عديدة.. ما أبرز تلك 

السمات؟
الــخــط الــعــربــي عـــبـــارة عن 
على  تنطوي  هندسية  عملية 
به  أن  كـــمـــا  صــــارمــــة  قــــواعــــد 
أنه  لدرجة  الــروح  من  مسحة 
النفسية  الحالة  يعكس  أحيانًا 
لــلــخــطــاط ولـــو كـــان الــخــطــاط 
فــرًحــا مــثــًال فـــإن ذلـــك ســوف 
الخط  على  شك  دون  ينعكس 
ولـــــــو كـــــــان مـــنـــقـــبـــًضـــا ســـوف 
وهــنــاك  أيــًضــا،  عليه  ينعكس 
ـــة لـــلـــخـــطـــاط الــشــهــيــر  مـــقـــول
الشأن  هــذا  في  عثمان  حافظ 
يــقــول فيها «لــو عــرضــت علّي 
فإنني  أسبوع  خــالل  خطوطي 
أستطيع أن أكتشف يوم السبت 
مــنــهــا وعــنــدمــا ســـألـــوه لــمــاذا؟ 
قال: ألن يوم الجمعة أستريح 
ـــــذا فــإن  ــابــة ول ــكــت فــيــه مـــن ال
أقل  تبدو  السبت  يــوم  خطوط 

مرونة».
اهتماًما  الــدول  أكثر  ومــا   •

بالخط العربي؟
التركية  إســطــنــبــول  مــديــنــة 
هــي عــاصــمــة الــخــط الــعــربــي، 
حيث تهتم الجمهورية التركية 
بالخط العربي اهتماًما كبيًرا، 
ولدى األتراك عشق كبير لهذا 
األتــراك  والخطاطون  الــخــط، 
هـــم أســـاتـــذة الــخــط الــعــربــي، 
بدليل أن الغالبية العظمى من 
الخاصة  الــدولــيــة  المسابقات 
بالخط العربي تقام في تركيا، 
تتم  مسابقات  هــنــاك  أن  كما 
مستوى  على  الخصوص  بهذا 

البلديات داخل تركيا.

بعد مرور ١٠ أعوام على تدشينه.. الخطاط العالمي عبيدة البنكي لـ  :

ـــة ـــاب ـــت ـــك ــــــوب ال ــــــل ــــــي أس ــــر ف ــــط ــــج مــــصــــحــــف ق ــــه ـــــع ن ـــــب ــــف ات ــــاح ــــص ــــم ــــــن ال كــــثــــيــــر م

مصـحـف قــطــر بـات نـمـوذًجـا يُـحـتـذى بــه
أمين: - نشأت  حوار 

خطاط  البنكي،  صالح  عبيدة  العالمي،  الخطاط  أكد 
تقتدي  نموذًجا  أصبح  قطر  مصحف  أن  قطر،  مصحف 
يتعلق  فــيــمــا  ســيــمــا  ال  الــمــصــاحــف،  مــن  الــعــديــد  بــأســلــوبــه 
الخطية  الكثافة  وتــوزيــع  ونهاياتها  الصفحات  ببدايات 

الصفحات. على 
 ١٠ وقـــال الــبــنــكــي، فــي حـــوار مــع [ بــعــد مـــرور 

قطر  مصحف  إن  قطر،  مصحف  تدشين  على  سنوات 
يــمــثــل آيــة فــنــيــة فــي الــرســم والــضــبــط وكــتــابــة اآليـــات، 
الفائز  الــخــطــاط  أمــام  صــارمــة  شــروط  وضــع  تــم  حــيــث 
شكل  في  تغيير  أو  اختالف  يوجد  ال  أنه  لدرجة  بكتابته 
الــحــروف فــي جــمــيــع صــفــحــات الــمــصــحــف، مــشــيــًرا إلــى 
مسابقة  خــوضــه  بعد  المصحف  كتابة  بــشــرف  فــاز  أنــه 
الــعــالــم  مــســتــوى  عــلــى  خــطــاًطــا   ١٢٠ بــهــا  شـــارك  دولــيــة 
كتابته  استغرقت  الذي  قطر  مصحف  لكتابة  اإلسالمي 

الــوقــت  فـــي  يــعــكــف  أنـــه  وأوضــــح  عــمــل.  ســاعــة  آالف   ٥
المصحف  من  متحفية  فنية  نسخة  كتابة  على  الحالي 
ـــشـــريـــف عـــلـــى غــــــرار الـــنـــســـخ الـــتـــي كــتــبــهــا الـــخـــطـــاط  ال
الــعــثــمــانــي الــشــهــيــر أحــمــد قـــرة حـــصـــاري بــتــكــلــيــف مــن 
من  بالكثير  تتسم  والــتــي  الــقــانــونــي  سليمان  الــســلــطــان 
اخــتــالف  بــوجــود  تتميز  حــيــث  والــجــمــال،  الــروعــة  آيــات 
فــي زخــرفــة كــل صــفــحــة مــن صــفــحــاتــه عــن األخـــرى.. 

الحوار: تفاصيل  وإلى 

ـــة ـــاب ـــت

ــر ــط ق مـــصـــحـــف  ــــل  ــــث م وتـــــدقـــــيـــــق  ــــة  ــــراجــــع ــــم ل خــــضــــع  مـــصـــحـــف  ـــــوجـــــد  ي ال 

ــة بــالــصــفــحــات ــخــطــي ــة ال ــاف ــث ــك ـــرســـم والــضــبــط وتـــوزيـــع ال ـــي ال ــة ف ــي ــن ــــة ف ــر آي ــط مــصــحــف ق

ــة الــمــصــاحــف ــاب ــت ــاد فـــي ك ــت ــع ــر م ــي ـــال أي أخــــطــــاء.. وهــــو أمــــر غ ـــــى خــرجــت ب ــعــة األول ــطــب ال

ـــطـــر ٥ آالف ســــــــــــاعــــــــــــة عــــــمــــــل اســـــتـــــغـــــرقـــــتـــــهـــــا كــــــتــــــابــــــة مـــــصـــــحـــــف ق

تصوير تصوير - - شاجيشاجيمصحف قطر آية في جمال الرسم والضبطنموذج للنسخة الفنية التي يعكف البنكي على كتابتها

ـ ـ 

مركُز  نّظم  الدوحة-[: 
برنامَج  «دريــمــة»  األيتام  رعاية 
رخــــصــــة الـــحـــضـــانـــة لـــألّمـــهـــات 
تقديم  بهدف  وذلك  الحاضنات، 
لألسر  وتــوعــوّيــة  تدريبّية  ورش 
إعــداُد  تــّم  كما  لألبناء،  الحاضنة 
العديد  يتضّمن  ُمتكامل  بَرنامج 
مـــن الــــــورش الـــتـــدريـــبـــّيـــة، ومــن 
ــــُب األّمــــهــــات  ــــدري خـــاللـــهـــا تـــــّم ت
الــحــاضــنــات عــلــى كــيــفــيــة إخــبــار 
ومن  االجتماعّي،  بوضعه  الطفل 
ثـــم تــمــت مــتــابــعــة هــــذه األســــر، 
متى تم إبالغ األبناء الُمحتضنين 
بطريقة علمّية جيدة وصحيحة، 
اإلبــالغ،  عملية  وإجــراءات  وسير 
حالة  أّي  تسجيل  عــدم  وُمتابعة 
نتيجة  نفسّية  لصدمة  تعّرضت 

وبعدها  بــوضــعــه،  الــطــفــل  إخــبــار 
شهادة  ومنحهّن  تكريمهّن  جاء 

رخصة الحضانة.
وفــــي هــــذا اإلطــــــار، أوضــحــت 
ـــابـــة  الــــمــــديــــُر الـــتـــنـــفـــيـــذُيّ بـــاإلن
األيــتــام «دريــمــة»  رعــايــة  لمركز 
بـــرنـــامـــج  أّن  الـــمـــســـنـــد،  مــــريــــم 
إطار  في  يأتي  الحضانة  رخصة 
ـــة ورؤيـــــــــة مـــركـــز  ـــيـــجـــّي إســـتـــرات
ـــام دريـــمـــة لــتــقــديــم  ـــت رعـــايـــة األي
الحاضنة  لألسر  ودورات  ورش 
والـــتـــعـــريـــف بــمــفــهــوم الــحــضــانــة 
والمجتمعّي،  العائلّي  بعدها  في 
ــــز تـــلـــك الـــــــــدورات بــشــكــل  ــــرّك وت
كــبــيــر عـــلـــى الـــجـــوانـــب الــنــفــســّيــة 
المحتضن،  للطفل  واالجتماعّية 
المدربين  مــن  ثلة  قدمها  حيث 

النفسية  الــجــوانــب  فــي  والــخــبــراء 
واالجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــــتـــــربـــــويـــــة 
األسر  بها  استهدفنا  والسلوكّية، 
الحاضنة، وانتهت تلك الدورات، 
بحصولهّن على رخصة الحضانة 
إلى  المسند  ولفتت  وتكريمهّن. 

رئيسي  بــدور  ينهض  المركز  أّن 
فـــي تــوفــيــر االحــتــضــان األســـري 
والـــُمـــتـــابـــعـــة الـــمـــســـتـــمـــّرة لــفــئــة 
األطـــفـــال األيـــتـــام، بــعــد احــتــضــان 
دريـــمـــة  إن  مـــضـــيـــفـــًة  األســـــــــر، 
أطــلــق هــذا الــبــرنــامــج إيــمــانـًـا منه 

بأهمية دمج هؤالء األبناء كمبدأ 
اجتماعي وبالدور اإليجابي الذي 
الحاضنة والممتّدة  األسرة  تلعبه 
ــــة الـــطـــفـــل  ــــي ــــرب فـــــي تـــنـــشـــئـــة وت
ورفاهه،  واستقراره  الُمحتضن 
هذا  إقامة  خــالل  من  نسعى  كما 

الفعاليات  من  وغيره  البرنامج، 
الـــُمـــمـــاثـــلـــة، إلــــى تــعــزيــز الــدمــج 
الــمــجــتــمــعــّي والــتــمــكــيــن ألبـــنـــاء 
بالمسؤولية  والــتــوعــيــة  دريـــمـــة، 
الشريحة  هــذه  تجاه  الُمجتمعية 
الــهــامــة مـــن الــُمــجــتــمــع، والــعــمــل 
إلى  الُمجتمع  نظرة  تعزيز  على 
ـــه وأقـــرانـــه  ـــأّن ــيــم، ب ــت ــي الــطــفــل ال
وهم  والــقــّوة،  واألمـــل  الُمستقبل 

رافد مهّم في المجتمع. 
األّمهات  من  مجموعٌة  وثّمن 
المركز  مــجــهــودات  الــحــاضــنــات 
يلعبه  الــــذي  اإليـــجـــابـــّي  والــــــدور 
المحتضن  بالطفل  النهوض  في 
النفسّية  بــالــجــوانــب  واالهــتــمــام 
واالجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــــتـــــربـــــويـــــة 
كما  القدرات،  وتنمية  والسلوكية 

الذي  الُمفصل  بالبرنامج  أشــدن 
ورش  خالل  من  المركز  يقدمه 
ُمــتــخــصــصــة  ودورات  عـــمـــلـــّيـــة 
شريحة  مــع  التعامل  كيفية  فــي 
التأكيد  مــع  الُمحتضنة  األطــفــال 
ــــة  ــــمــــراري ــــى ضــــــــــــرورة اســــت عــــل
والمحاضرات  التدريبّية  الــورش 

التوعوية. 
نــــّفــــذت  دريـــــمـــــة  أّن  يـــــذكـــــر 
التدريبّية  الـــورش  مــن  مجموعة 
حـــول فــنــون الــّتــعــامــل مــع الطفل 
األزمـــــــات  وإدارة  الـــُمـــحـــتـــضـــن 
التدريبية  الــــورش  مــن  وغــيــرهــا 
هذا  خــالل  الحاضنات  لألمهات 
الــــعــــام مــــع األخــــــذ بـــــاإلجـــــراءات 
فيروس  من  للوقاية  االحترازّية 

كورونا.

«دريـمــــة» يكــــّرم األمهــــات الحــاضـــنــات 
لحصولهّن على برنامج رخصة الحضانة
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٧٠٪ زيادة في توريد الخضراوات المحلية للسوق المركزي 
وسط إقبال كبير من المستهلكين.. تجار لـ   :

الخضــــراوات القطــــريــــــــة االختيـــــــار األول للمســـــــتهلــــكــــــين

المزارع القــــطرية تورد كمــــية مناســـــبة من المنتـــــجـات للســــــــوق

ريـــاًال  ٢٠ بــــ  الـــحـــار  ــفــل  ــل ــف وال ـــــاًال  ري  ١٥ بــــ  ــار  ــي ــخ ال صـــنـــدوق 

أسعـــار المـــنتج المحلي مناسبة مـــقارنة بجودة الخــضراوات المعروضة

 تحويـــل شـــارع ٣٣ بالصنــاعية إلى طريق سـريع
٤ مسارات بكل اتجاه ليستوعب ١٦ ألف مركبة بالساعة.. أشغال:

ــــة الــــغــــربــــي   ــــي ــــاع ــــصــــن ــــــكــــــســــــارات وال ـــــــي ال ـــــــشـــــــارع مــــــع شـــــــارَع ـــــــدان يـــــربـــــطـــــان ال ــــان جـــــــدي ــــع ــــاط ــــق  ت
هيئة  بــدأت  قنا:   - الدوحة 
في  «أشغال»  العامة  األشغال 
بالمنطقة   ٣٣ شــــارع  تــطــويــر 
الصناعية بطول أعمال حوالي 
٥ كــيــلــومــتــرات وتــحــويــلــه إلــى 
طـــريـــق ســـريـــع لــيــوفــر تــدفــًقــا 
مـــروريـًــا حـــًرا مــن تــقــاطــع ٣٣ 
الصناعية  شارع  على  الشرقي 
الـــشـــرقـــي وطـــريـــق الــمــنــطــقــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة وصــــــــوًال لـــشـــارع 

الصناعية الغربي. 
يــتــضــمــن الـــمـــشـــروع زيــــادة 
عـــدد مــســارات شـــارع ٣٣ من 
ــــــى أربـــــعـــــة فـــــي كــل  ثــــالثــــة إل
ألف   ١٦ نحو  ليستوعب  اتجاه 
مركبة في الساعة، إلى جانب 
من  جديدين  تقاطعين  إنشاء 
مع  الشارع  يربطان  مستويين 
والصناعية  الكسارات  شارَعي 
ــغــربــي بــــدًال مـــن الـــدواريـــن  ال

الحاليين.
ومع انتهاء أعمال المشروع 
زمــن  يختصر   ،٢٠٢٢ مطلع 
دون  كــبــيــر  بــشــكــل  الـــرحـــلـــة 
الــحــاجــة الســتــخــدام الــشــوارع 
ـــيـــة، حــــيــــث يــتــكــامــل  ـــمـــحـــل ال
المنطقة  طريق  مع   ٣٣ شــارع 
الـــصـــنـــاعـــيـــة لــيــصــل الــحــركــة 

كل  إلــى  الــدوحــة  مــن  القادمة 
مــن طــريــق ســلــوى مــن جهة 
من  السابع  الــدائــري  والطريق 

جهة أخرى.
 كــــمــــا ســـيـــحـــقـــق الـــــشـــــارع 
بين  كبيرة  مرورية  انسيابية 
شــــمــــال وجـــــنـــــوب الــمــنــطــقــة 

الصناعية والمنطقة الصناعية 
الــجــديــدة مـــن خـــالل اتــصــالــه 
رئيسية  شــــوارع  مــع  الــمــبــاشــر 
الكراجات  شــارع  مثل  محلية 
البناء  وشــارع  المناجر  وشــارع 

وشارع الطاقة.
ويــتــضــمــن الــمــشــروع إزالـــة 

ــقــديــم الــــذي يــربــط  الــــــدوار ال
ـــكـــســـارات مـــع شـــارع  شـــــارع ال
من  بــتــقــاطــع  واســـتـــبـــدالـــه   ٣٣
ضوئية،  وإشـــــارة  مــســتــويــيــن، 
ــــدوار  وكـــذلـــك ســيــتــم إزالـــــة ال
ـــــذي يـــربـــط شـــارع  الـــقـــديـــم ال
الصناعية الغربي مع شارع ٣٣ 

مستويين  من  تقاطع  وإقــامــة 
وإشارة ضوئية بدًال منه.

كـــمـــا ســيــتــضــمــن مـــشـــروع 
بنية  إنــشــاء   ٣٣ شـــارع  تــطــويــر 
تـــحـــتـــيـــة جــــــديــــــدة لـــشـــبـــكـــات 
واالتصاالت  والكهرباء  المياه 
وخطوط المياه المعالجة لري 

المسطحات الخضراء وتطوير 
شبكة الصرف الصحي وشبكة 

تصريف مياه األمطار.
ـــــصـــــدد، أكـــد  وفــــــي هــــــذا ال
المهندس بدر درويش، مدير 
الـــطـــرق  مــــشــــروعــــات  إدارة 
األشــغــال  هيئة  أن  الــســريــعــة، 

الــــعــــامــــة «أشــــــغــــــال» تـــواصـــل 
العمل على توفير شبكة طرق 
متكاملة تتناسب ورؤية قطر 
إلــى  الفـــتًـــا   ،٢٠٣٠ الــوطــنــيــة 
تأتي  الصناعية  المنطقة  أن 
ضمن أولويات «أشغال» نظًرا 
ألهميتها اإلستراتيجية، حيث 

الطرق  من  العديد  تطوير  تم 
ـــتـــي تــخــدمــهــا مـــثـــل طــريــق  ال
والطريق  الصناعية  المنطقة 
الـــــدائـــــري الـــســـابـــع وشــــارَعــــي 
والــغــربــي  الــشــرقــي  الصناعية 
باإلضافة إلى الطرق المحلية 
الــمــخــتــلــفــة الــــتــــي تــســتــهــدف 
تــطــويــر الــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة 

بشكل كامل.
وأوضــــــح أنــــه مـــن الــمــقــرر 
االنــتــهــاء مــن مــشــروع تطوير 
األول  الــــربــــع  فــــي   ٣٣ شــــــارع 
ــعــديــد  ال لـــيـــخـــدم   ٢٠٢٢ مــــن 
مــــن الــــمــــرافــــق االقـــتـــصـــاديـــة 
والــصــنــاعــيــة فـــي الــمــنــطــقــة، 
حـــيـــث يـــعـــتـــبـــر حـــلـــقـــة وصـــل 
رئـــيـــســـيـــة تـــصـــل بـــيـــن شـــرق 

وغرب المنطقة الصناعية.

بدر درويش  

كتب - حسين أبوندا:

أكــــــد عــــــدد مـــــن الــبــائــعــيــن 

فـــي الـــســـوق الـــمـــركـــزي زيــــادة 

القطرية  الــمــزارع  توريد  نسبة 

لـــلـــخـــضـــراوات الــقــطــريــة منذ 

 ٪٧٠ إلــى  الجاري  الشهر  بداية 

حيث  الصيف،  بأشهر  مقارنة 

نوعيات  تـــورد  الـــمـــزارع  كــانــت 

مـــــحـــــدودة مــــن الــمــنــتــجــات، 

المتوقع  مــن  أنـــه  الـــى  الفــتــيــن 

في  ــــاج  ــــت اإلن ذروة  تـــصـــل  أن 

ـــقـــادم بعد  مــنــتــصــف الــشــهــر ال

القطرية  الــمــزارع  جميع  جني 

المحاصيل التي بدأت بزراعتها 

فــي األراضــــي الــزراعــيــة خالل 

األسابيع الماضية.

وقال هؤالء في تصريحات 

منتجات  إن   ] لـ  خاصة 

ـــــمـــــزارع الـــقـــطـــريـــة تــحــظــى  ال

ـــــســـــوق،  ـــــجـــــار ال ــــمــــام ت ــــاهــــت ب

والمستهلكين الذين يفضلونها 

عــلــى غــيــرهــا مـــن الــمــنــتــجــات 

الـــمـــســـتـــوردة بــســبــب وصــولــهــا 

مـــبـــاشـــرة مــــن الـــــمـــــزارع إلـــى 

يتوفر  حيث  الــعــرض،  منافذ 

مع  حالًيا  المركزي  السوق  في 

بداية الموسم ما يزيد على ٢٥ 

منتًجا محلًيا من الخضراوات 

الخيار  وأبـــرزهـــا  والــورقــيــات 

والــكــوســا والــبــاذنــجــان والــقــرع 

الحار  والفلفل  واللوبيا  والذرة 

ـــفـــل الـــحـــلـــو وغـــيـــرهـــا،  والـــفـــل

المحلي  المنتج  أن  موضحين 

االختيار  هو  الخضراوات  من 

للمستهلكين  بــالــنــســبــة  األول 

الـــذيـــن يــفــضــلــونــه عــلــى غــيــره 

مـــن الــمــنــتــجــات الــمــســتــوردة، 

الفتين إلى صعوبة قيام تجار 

السوق بالتالعب في بلد المنشأ 

وبيع  المعروضة  للخضراوات 

منتج مستورد على أنه محلي 

ـــة الـــمـــشـــددة  ـــرقـــاب فــــي ظــــل ال

والــــدائــــمــــة مــــن قـــبـــل الــجــهــة 

ـــــــوزارة الــتــجــارة  الـــمـــســـؤولـــة ب

والــصــنــاعــة الــتــي تــتــبــع مصدر 

تجار  يعرضها  الــتــي  الــبــضــائــع 

الجملة والتجزئة في السوق.

المحلي  المنتج  أن  واعتبروا 

ينقطع  ال  الــــخــــضــــراوات  مـــن 

طيلة العام ولكنه يشهد تراجًعا 

في فصل الصيف، حيث تواصل 

بعض المزارع عمليات الزراعة 

وتـــورد  المحمية  الــبــيــوت  فــي 

كــمــيــات مــنــاســبــة إلـــى الــســوق، 

الفتين إلى أن المنتج القطري 

يــشــكــل أهــمــيــة كــبــيــرة للسوق 

ويلبي  الزراعي  الموسم  خالل 

جـــــزًءا كــبــيــًرا مـــن احــتــيــاجــات 

المستهلكين.

وعــــــن أســــعــــار الــمــنــتــجــات 

صــنــدوق  أن  ذكــــروا  المحلية 

ـــاًال  الــخــيــار يــبــاع بــســعــر ١٥ ري

ــــاًال  ــــ ٢٠ ري ـــحـــار ب ــفــل ال ــفــل وال

واللوبيا بـ ٣٠ رياًال والباذنجان 

الكبير بـ ١٠ رياالت والباذنجان 

والــكــوســا  ريــــاًال   ١٥ ـــ  ب الصغير 

بـ ٢٠ ريــاًال والــقــرع بـ ١٥ ريــاًال 

والخس بـ ١٠ رياالت للصندوق 

والـــــورقـــــيـــــات بــســعــر ٢ ريــــال 

للحزمة.

وأكــــــد عـــبـــدالـــســـتـــار مــحــمــد 

القطرية  الـــمـــزارع  أن  (بـــائـــع) 

تـــــــــورد كـــمـــيـــة مـــنـــاســـبـــة مــن 

السوق  إلــى  المحلية  المنتجات 

ـــــرزهـــــا الـــخـــيـــار والـــكـــوســـا  وأب

ـــبـــاذنـــجـــان بـــاإلضـــافـــة إلــى  وال

جميع أنواع الورقيات التي دخل 

األسابيع  فــي  حصادها  موسم 

معظم  أن  إلى  الفتًا  الماضية، 

المستهلكين يسألون عن المنتج 

المحلي وفي حال عدم توفره 

ينتقلون للبحث في المنتجات 

المستوردة.

وراء  الـــســـبـــب  أن  ـــبـــر  واعـــت

المنتج  جــلــب  عــلــى  حــرصــهــم 

الـــمـــحـــلـــي يــــعــــود إلــــــى تــمــيــزه 

عـــن الــمــســتــورد فـــي أنـــه يصل 

مـــبـــاشـــرة مـــن الـــمـــزرعـــة إلــى 

السوق ما يتيح للزبون المجال 

لم  طازجة  خضراوات  لتناول 

تبريد  عمليات  ألي  تــتــعــرض 

يــمــكــن أن تــؤثــر فـــي جــودتــهــا 

أسعار  أن  موضًحا  ومــذاقــهــا، 

وغير  مناسبة  المحلي  المنتج 

التجار  يلتزم  حيث  مرتفعة، 

بــالــتــســعــيــرة الــخــاصــة بــــوزارة 

الــتــجــارة والــصــنــاعــة، كــمــا أن 

الـــســـوق الــمــركــزي تــوجــد فيه 

مــنــافــســة كــبــيــرة مـــن الــتــجــار 

نظًرا لوجود عشرات المحالت 

لكسب  تــســعــى  الـــتـــي  الــعــامــلــة 

الــــزبــــون، كــمــا أن نــســبــة ربــح 

بجودة  مقارنة  بسيطة  التجار 

في  بيعها  يتم  الــتــي  النوعيات 

السوق المركزي.

(بائع)  هــالل  بشر  وأوضـــح 

أنـــــــه يـــســـتـــحـــيـــل عــــلــــى تـــجـــار 

يتالعبوا  أن  والتجزئة  الجملة 

في  منتج  ألي  المنشأ  بلد  في 

وزارة  ألن  الــمــركــزي  الــســوق 

الــتــجــارة والــصــنــاعــة تــفــرض 

بتتبع  وتــقــوم  مــشــددة  رقــابــة 

التجار  يجلبها  التي  المنتجات 

المنتج  أن  معتبًرا  السوق،  إلى 

بالنسبة  المفضل  هو  المحلي 

لــمــعــظــم الــمــســتــهــلــكــيــن وهــم 

أيـــًضـــا يــســتــطــيــعــون الــتــفــرقــة 

المستوردة  الخضراوات  بين 

والمحلية ال سيما أن األخيرة 

ونضرة  طــازجــة  بأنها  تتميز 

أكثر من المنتجات األخرى.

تورد  المزارع  أن  إلى  ولفت 

ما يزيد على ٢٠ منتًجا أبرزها 

الــخــيــار والــكــوســا والــبــاذنــجــان 

ــتــي يبحث  يــلــيــهــا الـــورقـــيـــات ال

ويفضلونها  المستهلكون  عنها 

عــلــى الــمــســتــوردة نـــظـــًرا ألنــهــا 

تـــتـــمـــتـــع بـــــمـــــذاق أفــــضــــل مــن 

أسعار  أن  معتبًرا  الــمــســتــورد، 

معظم  في  المحلية  المنتجات 

األوقـــات تكون أقــل أيــًضــا من 

المستوردة.

الــزراعــي  المنتج  أن  وأكــــد   

بسبب  حــضــوره  أثــبــت  المحلي 

حــــــرص الــــــمــــــزارع الــقــطــريــة 

ــتــاج أجــــود األنـــــواع التي  عــلــى إن

من  المتسوقين  ذوق  تــرضــي 

ـــا إلــــى أن  الــــخــــضــــراوات، الفـــتً
الــتــجــار فــي الــســوق الــمــركــزي 
يــــوفــــرون جــمــيــع احــتــيــاجــات 
الــخــضــراوات  مــن  المتسوقين 
الجودة  ذات  المميزة  المحلية 
العالية وبأسعار منافسة أفضل 
المجمعات  أســعــار  مــن  كــثــيــًرا 

واألسواق التجارية.
مــــــن جـــهـــتـــه أكـــــــد مــحــمــد 
رســتــم أن الـــزبـــون يــســأل في 
بــدايــة دخــولــه إلـــى الــســوق عن 
خاصة  المحلية  الــخــضــراوات 
جـــودة  ألن  والـــكـــوســـا  الـــخـــيـــار 
هذين المنتجين أفضل بكثير 
ألن  المستوردة  النوعيات  من 
الـــمـــزارع تــخــتــار أفــضــل أنـــواع 
المنتجات  تلك  مــن  الفصائل 
عــلــى عــكــس الــمــســتــوردة الــتــي 
ذات  األحــيــان  بعض  في  تكون 

مذاق مر وغير مستساغ.
وعـــــن األســــعــــار أوضــــــح أن 
يباع  المحلي  الخيار  صــنــدوق 
بـ  فتباع  الكوسا  أما  ريــاًال  بـ ١٥ 
٢٠ رياًال والباذنجان بـ ١٥ رياًال 
والباذنجان الصغير بـ ٢٠ رياًال 
لــلــصــنــدوق والـــقـــرع بـــ ٢ ريــال 
فالحزمة  الورقيات  أما  للكيلو 
والكبيرة  بريال  تباع  الصغيرة 

بريالين.
جـــمـــيـــع  أن  ـــــــــى  إل ولــــــفــــــت 
من  المستهلكين  احــتــيــاجــات 
الخضراوات متوفرة في السوق 
أن  إلــى  الفتًا  مناسبة،  بأسعار 
الـــشـــراء مــن الــســوق الــمــركــزي 
أفضل بالنسبة لمن يريد الشراء 
بــالــجــمــلــة خـــاصـــة لــمــن لــديــه 
عــائــلــة كــبــيــرة، حــيــث يستطيع 
مثل  األنـــواع  جميع  يشتري  أن 
والورقيات  والطماطم  الخيار 

بسعر ُمنخفض ومناسب.

https://youtu.be/JLZeYIAUGsY
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الدوحة - عبدالمجيد حمدي :

أكد الدكتور خالد العوض مدير حماية 
الصحة بمؤسسة الرعاية الصحية األولية 
عدم وجود تعارض بين تطعيم اإلنفلونزا 
الموسمية والتطعيمات األخرى المدرجة 
بجدول تطعيمات األطفال والتي تقدمها 
عيادات الطفل السليم بالمراكز الصحية.

تطعيم  إن  لـــ[  العوض،  د.  وقــال 
اإلنــفــلــونــزا غــيــر نــشــط وال يــتــعــارض مع 
الــتــطــعــيــمــات األخــــرى ويــمــكــن الــحــصــول 
عــلــيــه فـــي أي وقـــت مـــن خـــالل عــيــادات 
الصحية  الــمــراكــز  بجميع  السليم  الطفل 
مع باقي التطعيمات سواء في نفس وقت 
أو  قبلها  أو  التطعيمات  عــلــى  الــحــصــول 

بعدها دون موانع.
لتطعيم  السنوية  الحملة  بأهمية  ونوه 
اإلنــفــلــونــزا الــمــوســمــيــة هـــذا الــعــام نتيجة 
أن  خاصة  «كوفيد-١٩»،  جائحة  انتشار 
تحديدها  يمكن  وال  متشابهة  األعــراض 
الــمــخــبــريــة،  الـــمـــســـحـــات  خــــالل  مــــن  إال 
وبــالــتــالــي فــي حـــال كــانــت هــنــاك وسيلة 
لتجنب اإلصابة بأحدهما وهي اإلنفلونزا 
الـــمـــوســـمـــيـــة، يـــنـــصـــح بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
التطعيم ضد اإلنفلونزا الموسمية، مشيًرا 
إلى زيادة عدد التطعيمات هذا العام إلى 

٥٠٠ ألف لقاح.
وأوضــــح أن هــنــاك بــعــض الــفــئــات لها 
تشمل  اللقاح  على  الحصول  في  األولــويــة 
األطــــفــــال مـــن عــمــر ٦ أشـــهـــر وحـــتـــى ٥ 
سنوات والنساء الحوامل واألشخاص فوق 
مزمنة  بــأمــراض  والــمــصــابــيــن  عــاًمــا   ٥٠
في  يعملون  ألنهم  الصحيين،  والعاملين 
التنفسية  الــفــيــروســات  فــيــهــا  تــكــثــر  بــيــئــة 

ويــــجــــب تــطــعــيــمــهــم وقــــايــــة ألنــفــســهــم 

وللمرضى الذين يتعاملون معهم.

ــــيــــة عــــــــدم اإلصـــــابـــــة  وحــــــــــول إمــــكــــان

التطعيم،  على  يحصلون  لمن  باإلنفلونزا 

عــديــدة،  التنفسية  الــفــيــروســات  إن  قـــال 

بــعــضــهــا يــســبــب نـــزلـــة الــــبــــرد وبــعــضــهــا 

كورونا،  يسبب  وبعضها  اإلنفلونزا  يسبب 

وتــطــعــيــم اإلنـــفـــلـــونـــزا يــقــي مـــن أكـــثـــر ٣ 

فـــيـــروســـات مــنــتــشــرة بــالــمــجــتــمــع والــتــي 

لدخول  وتؤدي  اإلنسان  تصيب  أن  يمكن 

واٍق  التطعيم  أن  مــوضــًحــا  المستشفى، 

وآمــــن جـــــًدا، حــيــث إنـــه ال يــحــتــوي على 

فــيــروس حــي ولــكــن يــحــتــوي عــلــى بعض 

جــزيــئــات الــفــيــروس الــتــي تــنــّبــه الــجــهــاز 

أجساًما  ضدها  ويُنتج  بالجسم  المناعي 

الحقيقي  الــفــيــروس  لــمــحــاربــة  مــضــادة 

بالبيئة. الموجود 

من  التطعيم  مــكــونــات  تغيير  وحـــول 

المنتشرة،  الفيروسات  حسب  آلخر  عام 

البرنامج  خــالل  مــن  تقوم  قطر  إن  قــال 

عينات  بأخذ  اإلنفلونزا  لترصد  الوطني 

المراجعين  مــن  مجموعة  مــن  عشوائية 

لــلــمــراكــز الــصــحــيــة الــمــصــابــيــن بــارتــفــاع 

ويتم  ونحوها  والسعال  الحرارة  درجــات 

الفيروسات  بمختبر  العينات  هذه  تحليل 

دراســة  يــتــم  كــمــا  الطبية  حــمــد  بمؤسسة 

في  المنتشرة  الــفــيــروســات  أنـــواع  جميع 

نوع  تحديد  يتم  عليه  وبــنــاًء  قطر  فضاء 

اللقاح المطلوب للعام المقبل.

يتسم  اإلنفلونزا  فيروس  أن  إلى  ولفت 

بأنه متحور جينًيا وقد يكون هذا التحور 

بسيًطا  التحور  كان  فإذا  كامًال،  أو  بسيًطا 

التي  اإلنفلونزا  نوع  بنفس  اإلصابة  يمكن 

كان  إذا  أما  قبل،  من  اإلنسان  بها  يصاب 

الــتــحــور كــامــًال فــهــذا يـــؤدي إلــى الجائحة 

جائحة  أمـــا   ،٢٠٠٩ عـــام  حـــدث  مــا  مــثــل 

«كوفيد-١٩» فهي مختلفة تماًما.

يضعف  ال  الــتــطــعــيــم  أن  إلــــى  وأشــــــار 

عن  يغني  وال  بالجسم  المناعي  الــجــهــاز 

بمثابة  هــو  بــل  لــه  الــمــنــاعــي  الــجــهــاز  دور 

إلنتاج  المناعي  للجهاز  تنشيطية  عملية 

من  للحماية  الــالزمــة  المضادة  األجــســام 

مرض اإلنفلونزا.

المستهدفة  الفئات  جميع  أن  وأوضــح 

يمكن أن تتجه مباشرة للمراكز الصحية 

ــــدون مــواعــيــد مــســبــقــة لــلــحــصــول على  ب

التطعيم أو االتصال بالرقم ١٠٧ لتسجيل 

موعد لهذا الغرض، كما أنه يمكن توفير 

التطعيمات بالمنازل للفئات التي تحصل 

خالل  من  المنزلية  الرعاية  خدمة  على 

من  التطعيم  هـــذا  عــلــى  الــحــصــول  طــلــب 

فرق الرعاية الصحية المنزلية.

ــــــه يــــتــــم عــــــرض الـــحـــصـــول  وقــــــــال إن

المرحلة  فــي  للمعلمين  التطعيم  عــلــى 

االبــتــدائــيــة وريـــاض األطــفــال كــنــوع من 

الــتــربــويــة  مــهــمــتــهــم  ألداء  لــهــم  الـــدعـــم 

بأمان، مشيًرا إلى أن الوقاية دائًما خير 

العالمي  الفيروس  هــذا  مــن  الــعــالج  مــن 

إنه  العالمية  الصحة  منظمة  تقول  الذي 

نتيجة  ســنــويـًـا  شخص  ألــف   ٦٥٠ يتوفى 

به. اإلصابة 

ال تعـارض بين لقاح اإلنفـلونزا وتطعيمات األطفـال
يمكن الحصول عليه في أي وقت بالمراكز الصحية.. د.خالد العوض لـ    :

«كوفيد-١٩» انتشار  بسبب  العام  هذا  اإلنفلونزا  للقاح  كبيرة  أهمية 

اإلنفلونزا مــن  للحماية  مــضــادة  أجــســام  إلنــتــاج  المناعي  الجهاز  وينشط  ــن  آم التطعيم 

توفير التطعيمات بالمنازل للفئات التي تحصل على خدمة الرعاية المنزلية

د.خالد العوض

وزارة  أعــلــنــت  قـــنـــا:   - الـــدوحـــة 
تسجيل  عن  أمس،  العامة،  الصحة 
١٦٧ حــالــة إصــابــة جــديــدة مــؤكــدة 
« كوفيد-١٩» ،  كـــورونـــا  بــفــيــروس 
خـــــالل األربـــــــع والـــعـــشـــريـــن ســاعــة 
إصــابــة   ١٣١ بــيــنــهــا  مـــن  األخـــيـــرة، 
محلية مسجلة بين أفراد المجتمع 
و٣٦ حالة بين المسافرين العائدين 
ـــــخـــــارج الـــــذيـــــن يــخــضــعــون  مـــــن ال
لــلــحــجــر الــصــحــي، بـــاإلضـــافـــة إلــى 

تسجيل حالة وفاة جديدة.
الـــصـــحـــة  وزارة  ســـجـــلـــت  كـــمـــا 
فـــيـــروس  مــــن  حــــالــــة   ١٨٢ شــــفــــاء 
ســاعــة   ٢٤ الـــــ  فـــي  « كوفيد-١٩» ، 
األخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد 
دولــة  فــي  الــمــرض  مــن  المتعافين 

قطر إلى ١٣٤٢٨٢.
وأصــــــدرت الـــــــوزارة بــيــانًــا حــول 
« كوفيد-١٩»   فــيــروس  مستجدات 
في قطر، أوضحت أن حالة الوفاة 
قد  وكــانــت  عـــاًمـــا)،  الــجــديــدة (٦٥ 
تــلــقــت الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة الـــالزمـــة، 
الجديدة  الحاالت  جميع  وضع  وتم 
فــي الــعــزل وهـــم يــتــلــقــون الــرعــايــة 
لوضعهم  ــا  وفــًق الـــالزمـــة  الــصــحــيــة 

الصحي.
« كوفيد-١٩»   وضـــــع  وحـــــــول 
جهود  نجحت  البيان  قال  الحالي، 
قــــطــــر فـــــي الــــتــــصــــدي لـــفـــيـــروس 
وتــســطــيــح  « كوفيد-١٩»   كـــورونـــا 
ـــــحـــــد مـــــن تــفــشــي  ـــمـــنـــحـــنـــى وال ال
الــــفــــيــــروس، مــــع انـــخـــفـــاض عـــدد 
تراجع  وكذلك  اليومية،  الحاالت 
عــــدد حــــاالت دخــــول الــمــســتــشــفــى 
أســـبـــوعـــًيـــا، كـــمـــا ســـاهـــم الــفــحــص 
ــلــحــاالت  االســـتـــبـــاقـــي والـــمـــكـــثـــف ل
الــمــشــتــبــه فـــي إصــابــتــهــا بــفــيــروس 
تحديد  فــي  « كوفيد-١٩»   كــورونــا 
عـــدد كــبــيــر مـــن حــــاالت اإلصـــابـــة 

المجتمع.  في  بالفيروس  المؤكدة 
من  تعتبر  قطر  أن  البيان  وأكــد 
وفيات  معدل  في  العالم  دول  أقل 
« كوفيد-١٩» ،  كـــورونـــا  فـــيـــروس 
وذلك لعدة أسباب منها أن القطاع 
الـــصـــحـــي يــــقــــدم رعـــــايـــــة صــحــيــة 
بفيروس  للمصابين  الجودة  عالية 
الشباب  شــريــحــة  أن  كــمــا  كـــورونـــا، 
سكان  مــن  الــكــبــرى  النسبة  تشكل 
دولــــــة قـــطـــر، أيــــًضــــا الــفــحــوصــات 
ـــاقـــيـــة لـــتـــحـــديـــد الــــحــــاالت  ـــب االســـت
ـــمـــصـــابـــة مــــبــــكــــًرا، كــــذلــــك رفـــع  ال
للمستشفيات،  االستيعابية  الطاقة 
خــاصــًة وحــــدات الــعــنــايــة الــمــركــزة 
لــضــمــان حــصــول جــمــيــع الــمــرضــى 
عــلــى الـــرعـــايـــة الــــالزمــــة، والــعــمــل 
والمصابين  السن  كبار  حماية  على 
بـــــــأمـــــــراض مــــزمــــنــــة مــــــن خــطــر 

اإلصابة بفيروس كورونا. 
تخفيف  أن  عــلــى  الــبــيــان  وشـــدد 
الــقــيــود وانــخــفــاض عـــدد الــحــاالت 
اليومية ال يعني بأن جائحة كورونا 
قــد انــتــهــت فــي دولـــة قــطــر، حيث 
المرضى  بعض  إدخـــال  يومًيا  يتم 
من  يــعــانــون  مــمــن  المستشفى  إلــى 
« كوفيد- كورونا  فيروس  أعــراض 
كما  والـــشـــديـــدة،  الــمــتــوســطــة    «١٩
الــتــدابــيــر  جــمــيــع  ــبــاع  ات علينا  يــجــب 
الــوقــائــيــة لــتــجــنــب مـــوجـــة جــديــدة 
ــــــــــــادة عــــدد  مــــــن الـــــفـــــيـــــروس وزي
الــــحــــاالت الـــمـــصـــابـــة، خـــاصـــة مــع 
وجــــــود مــــؤشــــرات لــــحــــدوث ذلـــك 
أيًضا  العالم،  دول  من  العديد  في 
يجب علينا اآلن أكثر من أي وقت 
ونحرص  الحذر،  نتوخى  أن  مضى 
عرضة  األكثر  األفــراد  حماية  على 
لـــمـــضـــاعـــفـــات فـــــيـــــروس كــــورونــــا 

« كوفيد-١٩» . 
وحــــول مـــا الــــذي يــمــكــن الــقــيــام 

ــيــان إنـــه وبــيــنــمــا يتم  ــب بـــه، قـــال ال
دولة  في  « كوفيد-١٩»   قيود  رفــع 
قطر تدريجًيا، من المهم أن يقوم 
الجميع بدورهم في السيطرة على 
التقارب  بتجنب  وذلــك  الفيروس 
الـــجـــســـدي مـــع اآلخــــريــــن وتــجــنــب 
تجنب  وكذلك  المزدحمة  األماكن 
بالناس،  تعج  التي  المغلقة  األماكن 
وااللــــتــــزام بــالــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي 
اليدين  وغــســل  الكمامات  وارتـــداء 
بـــانـــتـــظـــام، أيــــًضــــا مــــن الـــمـــهـــم أن 
نــســتــمــر فــــي حـــمـــايـــة كـــبـــار الــســن 
ـــذيـــن يـــعـــانـــون مــن  واألشــــخــــاص ال

مزمنة.  أمراض 
اإلجراءات  بتطبيق  البيان  ونصح 
االحـــتـــرازيـــة والـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــفـــــيـــــروس كــــــورونــــــا 
فــي  الـــتـــواجـــد  عــنــد  « كوفيد-١٩»  
الــمــنــزل مــع كــبــار الــســن وأصــحــاب 
ذلك  ويشمل  الــمــزمــنــة،  األمـــراض 
الكمامة  وارتـــداء  الجسدي  التباعد 
ــــمــــداومــــة عـــلـــى غـــســـل الــيــديــن  وال
على  يجب  كما  والــصــابــون،  بالماء 
أعـــــراض  مــــن  يـــعـــانـــي  شـــخـــص  أي 
بــخــط  االتــــــصــــــال  « كوفيد-١٩»  
أو   ١٦٠٠٠ الــرقــم  عــلــى  الــمــســاعــدة 
المراكز  أحــد  إلــى  مباشرة  التوجه 
الـــصـــحـــيـــة الـــــمـــــحـــــددة لـــلـــخـــضـــوع 
مركز  وهــي  الــالزمــة،  للفحوصات 
أم  أو  الــخــيــل  روضـــــة  أو  مــعــيــذر 
حيث  الصحية،  الــغــرافــة  أو  صــالل 
وقـــت  فــــي  الــــمــــرض  اكـــتـــشـــاف  إن 
الحصول  سهولة  فــي  يسهم  مبكر 
التعافي  وسرعة  الالزم  العالج  على 

من المرض. 
الموقع  زيـــارة  إلــى  الــبــيــان  ودعـــا 
العامة  الصحة  لــوزارة  اإللكتروني 
بـــاســـتـــمـــرار لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى آخـــر 

المعلومات.

١٣٤٢٨٢ إجــــمالي المتــــعافين من كــورونا  
شفاء ١٨٢ حالة أمس.. الصحة:

ــارج ــخ ال مــن  ــعــائــديــن  ل  ٣٦ مــنــهــا  ـــدة..  ـــدي ج إصــابــة   ١٦٧ تسجيل 
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أعلنت   :]  - الـــدوحـــة 
المؤسسة العامة للحي الثقافي 
الفائزين  أسماء  عن  «كــتــارا»، 
فـــي مــســابــقــة «رســـــم لــوحــة» 
مهرجان  ضمن  أطلقتها  التي 
«كــــــتــــــارا» لــلــطــفــل بــمــنــاســبــة 
احتفالها باليوم العالمي للطفل 
مع  وبـــالـــتـــعـــاون   ٢٠١٩ لــلــعــام 
اإلعــالن  تــم  حيث  قطر.  بريد 
عــن أســمــاء ســتــة فــائــزيــن في 
أصــــل «٣٩٠»  مـــن  الــمــســابــقــة 
ــا مـــن عـــشـــرات الـــدول  مــشــارًك
الـــعـــربـــيـــة واألجـــنـــبـــيـــة، مــمــن 
و١٤   ٧ بين  أعمارهم  تــتــراوح 
عــاًمــا، كــانــوا قــد تــقــدمــوا بنحو 

٥٧٢ رسمة.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أشــــاد 
الـــدكـــتـــور خـــالـــد بـــن إبــراهــيــم 
السليطي، المدير العام لكتارا، 
بالمراكز  الفائزين  بــإبــداعــات 

ــــى فــي الــمــســابــقــة، والــتــي  األول
وثــقــت الــفــعــالــيــات واألحـــــداث 
األكــــــثــــــر أهــــمــــيــــة فــــــي الـــحـــي 
بقية  برسوم  مشيًدا  الثقافي، 
األطــفــال الــمــشــاركــيــن عــلــى ما 
تــضــمــنــتــه مـــن أبـــعـــاد إبــداعــيــة 

وفنية راقية.
وأضــــــــــاف: نــحــتــفــي الـــيـــوم 
بــــإبــــداعــــات هـــــــؤالء الـــبـــراعـــم 
المتميزة،  الفنية  وإنجازاتهم 
وضم الطوابع البريدية األربعة 
البريدية  الــطــوابــع  متحف  إلــى 

ــعــربــيــة بــالــمــؤســســة الــعــامــة  ال
هذه  أن  نؤكد  الثقافي،  للحي 
الــمــبــادرة لــن تــكــون األخــيــرة، 
بل سنواصل مبادراتنا تشجيًعا 
مواهبهم  تنمية  على  ألطفالنا 
والعمل  اإلبــداعــيــة  وملكاتهم 

عــلــى تــجــســيــد أفـــكـــارهـــم في 
رســـومـــات تـــصـــدر فـــي طــوابــع 
بريدية، وسنحرص أيًضا على 
المبدعين  فــئــات  كــافــة  دعـــم 
والموهوبين إلظهار ما لديهم 
كل  منا  تستحق  إبــداعــات  مــن 

الرعاية واالهتمام.
مــــن جـــانـــبـــه، ذكــــــر الــســيــد 
الرئيس  الفهيدة،  محمد  حمد 
الــتــنــفــيــذي لــقــطــاع الــعــمــلــيــات 
الـــبـــريـــديـــة بـــبـــريـــد قـــطـــر، أن 
بــــريــــد قـــطـــر قــــــام بــتــصــمــيــم 

من  مستوحاة  بــريــديــة  طــوابــع 
المسابقة  في  الفائزة  الرسوم 
طباعة  وتــمــت  نــهــائــي،  بشكل 
آالف  و٤  مجموعة  آالف   ١٠
بطاقة تذكارية منها في أجود 
الــمــطــابــع الــدولــيــة، مـــؤكـــًدا أن 

الطوابع متاحة في جميع فروع 
الــطــوابــع  متحف  وفـــي  الــبــريــد 

البريدية العربية بـ «كتارا».
إصــــدار  أن  بــالــذكــر  جـــديـــر 
من  مستوحاة  بريدية  طــوابــع 
ينظمها  مسابقة  ضمن  رسوم 
تعتبر  «كــتــارا»  الثقافي  الحي 
للفعاليات  تــؤرخ  تجربة  ثاني 
التي  أهمية  األكــثــر  واألحـــداث 
جرت  حيث  شهدتها «كتارا»، 
طــابــع  أول  إصــــــــدار  تـــجـــربـــة 
ــــدي خــــــاص بــالــمــؤســســة  ــــري ب
العامة للحي الثقافي في مايو 
إطــالق  لــتــاريــخ  تــخــلــيــًدا   ٢٠١٥
جائزة «كتارا للرواية العربية» 
ـــــــى، والــتــي  فـــي دورتــــهــــا األول
أصــبــحــت فــيــمــا بــعــد الــجــائــزة 
األكـــثـــر حـــضـــوًرا وشــعــبــيــة في 
مستوى  على  الثقافي  المشهد 

المنطقة العربية.

ــوحــة» ــقــة «رســــم ل ــن فـــي مــســاب ــزي ــائ ٦ ف
في إطار االحتفال باليوم العالمي للطفل

اليوم  تنطلق   :]  - الدوحة 
القطرية  القناص  جمعية  مقر  في 
ـــيـــة الـــتـــســـجـــيـــل  ــــــارا، عـــمـــل فـــــي كــــــت
ومـــعـــايـــنـــة الـــصـــقـــور فــــي «بــطــولــة 
وذلـــك   ،«٢٠٢٠ الــقــنــاص  جــمــعــيــة 
صباًحا  التاسعة  الساعة  من  اعتباًرا 
ــــــى الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة والـــنـــصـــف  وإل
ظـــهـــًرا، بــيــنــمــا ســيــكــون الــتــســجــيــل 
فــي ســبــاق الــســلــوقــي خــالل الــفــتــرة 
إلى  الــرابــعــة  الساعة  مــن  المسائية 
الـــســـاعـــة الـــثـــامـــنـــة. ويـــأتـــي تــنــظــيــم 
تعتبر  التي  القناص  جمعية  بطولة 
«مهرجان  عــن  مــصــغــًرا  مــهــرجــانـًـا 
كبيرتين  بطولتين  بعد  مــرمــي»، 
للصقور  قطر  إصفري  بطولة  هما 
لـــفـــان  راس  وبــــطــــولــــة  الــــســــابــــعــــة 

الثانية. للصقور 
السليطي  سعيد  بــن  خالد  وقــال 
إن  القناص،  جمعية  بطولة  رئيس 
مسابقات  أربع  إلى  تنقسم  البطولة 
من  وتــتــكــون  الــدعــو  مسابقة  منها 
دعــو فــرخ حــر، دعــو قــرنــاس حر، 
جير  دعـــو  شــاهــيــن،  قــرنــاس  دعـــو 
فـــرخ شــاهــيــن، دعـــو جــيــر قــرنــاس 
شــاهــيــن، دعـــو جــيــر فـــرخ حـــر ثم 
وستجرى  حــر،  قرناس  جير  دعــو 
بالخور.  القراريص  أبا  منطقة  في 
والــمــســابــقــة الــثــانــيــة هـــي مــســابــقــة 
الــطــلــع والـــثـــالـــثـــة ســـبـــاق الــســلــوقــي 
والـــرابـــعـــة هـــي مــســابــقــة الــصــقــار 
الــواعــد والــصــقــار الــصــغــيــر. مــشــيــًرا 

والسلوقي  الطلع  مسابقتَي  أن  إلى 
ســـتـــجـــريـــان فــــي صـــبـــخـــة مـــرمـــي 

بــســيــلــيــن. وأوضـــــح الــســلــيــطــي، أن 
 ٢٠٢٠ الـــقـــنـــاص  جــمــعــيــة  بـــطـــولـــة 

الــجــاري  نــوفــمــبــر   ٢٧ يـــوم  تــنــطــلــق 
ديــســمــبــر   ٥ يــــــوم  إلــــــى  وتـــســـتـــمـــر 
ــا  الــمــقــبــل فـــي كـــل مـــن مــنــطــقــة أب
ــــخــــور وصـــبـــخـــة  ــــال ـــــقـــــراريـــــص ب ال
باب  أن  إلــى  الفتًا  سيلين،  مرمي 
مفتوًحا  كان  اإللكتروني  التسجيل 
مساء  وحــتــى  نوفمبر   ٢٠ يــوم  مــن 

أمس.
الواعد  الصقار  مسابقتَي  وحــول 
والـــصـــقـــار الـــصـــغـــيـــر، أوضــــــح أنـــه 
والمشاركة  فيهما  التسجيل  سيتم 
إجــراء  مكان  وفــي  اليوم  نفس  في 
عن  اإلعــالن  سيتم  حيث  البطولة، 
المشاركين  قائمة  حصر  بعد  اليوم 
للبطولة  الزمني  الــجــدول  وتــوزيــع 
إحــضــار  الــمــشــاركــيــن  عــلــى  ويتعين 
صـــــورة عـــن الـــبـــطـــاقـــة الــشــخــصــيــة 
كما  لــلــمــشــاركــيــن  الــســفــر  جـــواز  أو 
يــجــب أن يــكــون الــصــقــر الــمــشــارك 
جمعية  ورصدت  لشريحة.  حامًال 
تشجيعية  جوائز  القطرية  القناص 
لــلــفــائــزيــن فـــي الـــمـــراكـــز الــخــمــســة 

مسابقة.  كل  في  األولى 
بــطــولــة  أن  إلـــى  اإلشـــــارة  تــجــدر 
جــمــعــيــة الـــقـــنـــاص، تــعــتــبــر بــطــولــة 
تــــنــــشــــيــــطــــيــــة بــــالــــنــــســــبــــة لـــجـــمـــيـــع 
الــمــشــاركــيــن، واســـتـــعـــداًدا مــبــكــًرا 
لـــــبـــــاقـــــي الــــــبــــــطــــــوالت األخــــــــــرى، 
خـــــصـــــوًصـــــا مـــــهـــــرجـــــان مــــرمــــي، 
والـــــوقـــــوف عـــلـــى مـــــدى جـــاهـــزيـــة 

والسلقان. الصقور 

«القناص القطرية» تعلن تفاصيل بطولة ٢٠٢٠
فتح باب التسجيل في مقر الجمعية.. اليوم

الصقار الصغير

من مسابقة الطلع «أرشيفية»

أدب األوبئة في «المكتبة الوطنية»

قطر  مكتبة  تنظم   :]  - الــدوحــة 
سلسلة  ضمن  المقبل  السبت  يوم  الوطنية 
قــــــراءات فـــي مــخــطــوطــات مــكــتــبــة قــطــر 
الوباء  «أدبيات  بعنوان  محاضرة  الوطنية 
المستفادة  والــدروس  العربي  التراث  في 
هذه  تتناول  حيث  كوفيد-١٩»،  لجائحة 
الــجــلــســة قــــــراءة مــجــمــوعــة مـــن أدبـــيـــات 
وهو  العربي،  التراث  في  والوباء  الطاعون 
تــــراث ثــــريِّ مــتــنــوع يــتــســع فـــي مـــدة اثــنــي 
زكي،  محمود  المجلس  يقدم  قرنًا.  عشر 
ويعتني  بالمكتبة.  المخطوطات  إخصائي 
فــيــه خـــاصـــًة ضــمــن عــــدٍد مـــن الــنــصــوص 
الماعون»  من «بذل  المكتبة  بمخطوطتَي 
الطاعون  و»َمِجنَّة  العسقالني  حجر  البن 
والـــَوبـــاء» إللــيــاس اإلســبــانــي، الــتــي ألَّــفــهــا 
لــلــســلــطــان الــعــثــمــانــي بــيــزيــد الــثــانــي. وهــو 
بين  اإلنــســانــيــة  الــمــشــتــركــات  عــلــى  يــركــز 
الــمــاضــي والــحــاضــر، وإشـــــارات ونــصــائــح 
واجــه  كيف  منها  نستشف  وقــائــيــة،  طبية 
الــســابــقــون أزمــاتــهــم وعـــبَّـــروا عــنــهــا، مما 
يُــــقــــاِرب بــعــضــه األجــــــواء الــمــشــابــهــة الــتــي 
ـــُف مـــن وطــأتــهــا.  ـــخـــفِّ ـــوم، ويُ ـــي نــعــيــشــهــا ال
وكانت التجارب الفردية لمن عايشوا هذه 

كل  مؤلفاتهم،  في  بجالء  حاضرًة  األوبئة 
يصف  فالطبيب  صه.  تخصُّ حسب  منهم 
الـــمـــرض وعـــالجـــاتـــه وكــيــفــيــة االحـــتـــراز 
الشرعية  بــاألحــكــام  ــر  ــذِكّ يُ والفقيه  مــنــه، 
الناس  قلوب  ق  يرِقّ والواعظ  به،  المتعلقة 
ويــســوقــهــم لــحــســن الــظــن بـــاهللا والــتــوبــة، 
ـــقـــدر، واألديــــب  ـــرهـــم بــالــقــضــاء وال ـــذكِّ ويُ
الــصــورة  لينقل  مــقــاٍل  بــأبــلــِغ  الــحــال  يصف 
ــف  ـــي الـــمـــحـــزون ويــخــِفّ لـــألجـــيـــال، ويـــســـلِّ
مدار  على  الــَحــَدث  يثبِّت  والــمــؤرخ  آالمــه، 
من  الــالحــق  ليستفيد  ويحفظه  الــزمــان، 

السابق. تجارب 
ضمن  السابعة  هي  الفعالية  هذه  وتعد 
فيها  نــقــدم  وجلسات  مــحــاضــرات  سلسلة 
قــــــراءات لــمــجــمــوعــة مـــن الــمــخــطــوطــات 
مكتبة  في  المحفوظة  النادرة  التاريخية 
إخصائي  مع  لقاءات  وهي  الوطنية.  قطر 
تتيح  ضيوف،  ومحاضرين  المخطوطات 
ولمحبيه  والــتــراث  بــالــتــاريــخ  للمشتغلين 
فــرصــة الــتــعــرُّف عــلــى الــمــجــمــوعــة الــثــريــة 
التراثية،  المكتبة  مخطوطات  نفائس  من 
إضـــــافـــــة إلــــــى خــــدمــــاتــــهــــا االفــــتــــراضــــيــــة 

والرقمية.

«متحف» يواصل جلساته النقاشية.. األحد
الدوحة - هيثم األشقر:

ينظم «المتحف العربي للفن 
الــحــديــث: مــتــحــف» يـــوم األحــد 
الــمــقــبــل، جــلــســة نــقــاشــيــة عبر 
اإلنــتــرنــت حـــول مــعــرض «يطو 
ـــــرادة: حــصــلــنــا عــلــى الــســكــاكــر  ب
مـــن أمــــي الــمــثــقــفــة جـــــًدا» كما 
كتالوج  بنشر  الفعالية  تحتفي 
المعرض، بتقييم فّني وتحرير 
مــــن الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــمــعــرض 
لــــورا بـــارلـــو. وتــســتــنــد مــمــارســة 
ـــرادة  الــفــنــانــة الــمــغــربــيــة يــطــو ب
والــمــعــلــم  الـــنـــاشـــط  أدوار  ــــى  إل
والمعماري وعالم النبات وعالم 
سعي  إطــار  في  األنثروبولوجيا 
الكينونة  تعبيرات  الستكشاف 
الــجــمــاعــيــة والــــفــــرديــــة. يــركــز 
السكاكر  على  «حصلنا  معرض 
الذي   - جــًدا»  المثقفة  أمي  من 
يستضيفه متحف - على خيوط 
وســـرديـــات الــتــجــديــد والــتــطــور 
المعمارية  الهندسة  تشمل  التي 

والتعليم  الــحــضــري  والــتــحــول 
التجريبي والتنمية االجتماعية. 
األساليب  هــذه  نسج  خــالل  مــن 
متعددة التخصصات في اإلبداع 
ـــرّكـــز الــمــعــرض  واالكـــتـــشـــاف، يُ
عــلــى رغـــبـــة مــلــّحــة بــالــمــســاواة 

والتمكين والتعبير عن الذات.
حــــواًرا  الــجــلــســة  ستشهد  كــمــا 
بارلو،  لــورا  المعرض  قّيمة  مع 

ــــــــدور الــــنــــقــــاش حــــول  حــــيــــث ي
خيوط وتوّجهات تفكير الفّنانة 
وتــــجــــّلــــي ذلــــــك فــــي الـــحـــيـــوات 
في  المتمايزة  ولكن  المتوازية 
الـــوقـــت نــفــســه لــكــل مـــن والــــدة 
العلمي،  بــوزيــد  منيرة  الفنانة، 
المختصة  الفرنسية  والــبــاحــثــة 
ريفيير،  تــيــريــز  اإلنــســان  بــِعــْلــم 
والــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة الــمــعــاصــرة 

ــواتــي  ــل ســـلـــوى روضـــــة شــقــيــر ال
في  رئــيــســيــة  بـــــأدوار  يضطلعن 
هــــــذا الــــمــــعــــرض، إلــــــى جـــانـــب 
شــجــرة نــخــيــل وهــيــكــل عظمي 
لديناصور. وتسلِّط أعمال برادة 
وشخصياتها الضوء على أهمية 
عمليات  فـــي  الـــعـــامـــّي  الــجــانــب 
تستمّد  بحيث  د،  والتجدُّ التحلل 
سردها من السياقات التاريخية 
لـــبـــنـــاء األمــــــة وإســتــراتــيــجــيــات 
المقاَوَمة في الحياة االجتماعية 
والــمــنــزلــيــة إّبــــــان مــرحــلــة ما 
بــعــد االســتــقــالل. يــشــار إلـــى أن 
ــتــزامــن مـــع اخــتــتــام  الــفــعــالــيــة ت
مـــعـــرض يــطــو بــــــرادة الـــفـــردي 
«حصلنا على السكاكر من أمي 
يستضيفه  الــذي  جــًدا»  المثقفة 
«متحف: المتحف العربي للفن 
الحديث»، الدوحة، قطر من ٢ 
أغسطس إلى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠. 
كـــمـــا تــحــتــفــي الــفــعــالــيــة بــنــشــر 
فّني  بتقييم  المعرض،  كتالوج 

وتحرير لورا بارلو.

من مقتنيات معرض يطو برادة

محاضرة حول سبل تسويق الكتب
الدوحة - [: قّدم الكاتب حسن 
الملتقى  يــوتــيــوب  قــنــاة  عــبــر  األنـــــواري 
الـــقـــطـــري لــلــمــؤلــفــيــن ورشـــــة بــعــنــوان 
«كيف يسوق المؤلف لنفسه» مجموعة 
حول  الشباب  للمؤلفين  النصائح  مــن 
الـــخـــطـــوات الــتــي تــلــي طــبــاعــة الــكــتــاب 
العديد  أن  مــوضــًحــا  لــلــنــور.  وإخــراجــه 
مهمتهم  أن  يــعــتــقــدون  الــكــّتــاب  مـــن 
ــــى دار  تــنــتــهــي عــنــد تــســلــيــم الــعــمــل إل
المجهود  أن  حين  في  والتوزيع  النشر 
الحقيقي الذي يجب أن يبذله المؤلف 
أن  فيفترض  الخطوة  هــذه  بعد  يــبــدأ 
الــتــســويــق لنفسه  الــكــاتــب عــمــلــيــة  يــبــدأ 
والــتــعــريــف بــكــتــابــه، مــشــيــًرا إلــــى أن 
أقسام  عدة  إلى  تنقسم  التسويق  عملية 
المؤلف  على  يجب  حيث  أدوار،  وعدة 
لها  التي  الكتب  إهــداء  بعملية  يبدأ  أن 
العديد من الدوائر بداية من األصدقاء 
ــــم دائــــــــرة الـــمـــعـــارف  والـــــمـــــعـــــارف، ث
بها  يُقصد  والــتــي  واإلعــــالم  الثقافية، 
في  والفاعلون  اإلعالميون،  األصدقاء 
زيارات  بعدة  ويقوم  الثقافي،  المجال 
إلى  ونّوه  جهده.  بعمله وبذرة  ليعّرف 

االجتماعي  الــتــواصــل  منصات  أهمية 
ففي  كبير،  بشكل  الكاتب  تخدم  التي 
الــمــاضــي لــم يــكــن الــكــاتــب قــــادًرا على 
التسويق لنفسه إال من خالل المجالت 
واألدبية  الشعرية  الثقافية  والمالحق 
لكن  األمسيات،  حضور  خــالل  من  أو 
الـــتـــواصـــل  مـــنـــصـــات  وجــــــود  مــــع  اآلن 
االجــتــمــاعــي أصـــبـــح مـــن الــســهــل على 
الــكــاتــب نــشــر أعــمــالــه والــتــعــريــف بها 
وأصبحت عملية الوصول إلى الجمهور 
من  للنشر  خطة  وضع  سوى  تحتاج  ال 

رنانة،  وكلمات  جذابة  تصاميم  خالل 
أيًضا  له  فرصة  المنصات  هذه  وتمثل 
من  يتمكن  حتى  وآرائه،  أفكاره  لنشر 
فعالة  وسيلة  لتكون  حساباته  تفعيل 
مختلف  عليها  وينشر  لنفسه  للتسويق 
كتابه  مــن  مقتطفات  وحتى  أنشطته 
نــفــســه. وأضــــاف أنـــه عــلــى الــكــاتــب أن 
يـــكـــون نــشــيــًطــا فـــي الــمــجــال الــثــقــافــي 
ويشارك في الندوات والورش الخاصة 
بالمؤلفين والملتقيات الثقافية ليعّرف 

بنفسه وبمؤلفاته ويبرز جهوده.

الكاتب حسن األنواري
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فنون وثقافة

 «أجيال السينمائي».. حاضنة مهمة للفنون والثقافة
خالل مؤتمر صحفي على هامش فعاليات المهرجان.. فاطمة الرميحي:

ــــــم ــــــال ــــــع ــــــل ــــــــــــــــا مـــــــنـــــــحـــــــتـــــــنـــــــا رؤيـــــــــــــــــــــــة مـــــــكـــــــتـــــــمـــــــلـــــــة ل ــــــــــــــــورون ـــــــــة ك ـــــــــح ـــــــــائ ج

الدوحة- هيثم األشقر:

 أكــــــــــدت فــــاطــــمــــة حــســن 
الــرمــيــحــي، مــديــر مــهــرجــان 
أجــيــال الــســيــنــمــائــي والــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــمــؤســســة الــدوحــة 
الــنــســخــة  أن  عـــلـــى  ــــألفــــالم،  ل
أجيال  مهرجان  من  الحالية 
ســتــخــتــلــف بــشــكــل كــبــيــر عــن 
النسخ السابقة من المهرجان، 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه عــلــى الــرغــم 
من أن غالبية الفعاليات تقام 
المهرجان  أن  إال  بعد»  «عــن 
يــــــواصــــــل تــــقــــديــــم رســــالــــتــــه 
الــمــجــتــمــع،  روح  تــعــزيــز  فـــي 
والـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى جـــوهـــره 
تجربة  للمجتمع  يــوفــر  الـــذي 
فــــريــــدة، بـــاعـــتـــبـــاره حــاضــنــة 

مهمة للفنون والثقافة.
ـــــقـــــاء صـــحـــافـــي  وخــــــــــالل ل
الرميحي:  قــالــت  أمــس  أقــيــم 
يــــحــــدونــــي فـــخـــر كـــبـــيـــر بــمــا 
ــــــاه مـــــن صــــمــــود فــي  أحــــــرزن
مـــــواجـــــهـــــة تـــــحـــــديـــــات هـــــذا 
الـــعـــام لــلــحــفــاظ عــلــى تــجــربــة 
السينمائي،  أجــيــال  مهرجان 
جــديــد،  ســيــاق  فــي  وتقديمها 
إطار  ضمن  وافتراضًيا،  فعلًيا 
مهمة  لتحقيق  الــدائــم  سعينا 

ـــتـــزامـــنـــا تــجــاه  الـــمـــؤســـســـة وال

المجتمع.

الهتمامنا  «كان  وأضافت: 

جميع  وسالمة  بصحة  الكبير 

الـــمـــشـــاركـــيـــن األثــــــــر األكـــبـــر 

لتقديم  قــراراتــنــا  تــوجــيــه  فــي 

الــــبــــرنــــامــــج بـــطـــريـــقـــة آمـــنـــة 

وهـــادفـــة. فــقــد وســعــنــا آفـــاق 

إبــــداعــــنــــا مــــن حـــيـــث تــقــديــم 

عـــنـــاصـــر جـــــديـــــدة ومـــثـــريـــة 

مـــثـــل ســيــنــمــا الــــســــيــــارات فــي 

لــوســيــل، الــتــي شــهــدت إقــبــاالً 

تحويل  أن  وتــعــّلــمــنــا  مـــذهـــًال. 

ـــامـــج  ـــرن ـــب بــــعــــض عــــنــــاصــــر ال

إلــــى الــمــنــصــات اإللــكــتــرونــيــة 

روح  نــطــاق  تــوســيــع  إلـــى  أدى 

أجــــيــــال لـــيـــصـــل لــــعــــدد أكـــبـــر 

العالم  حــول  المشاركين  مــن 

وســــاهــــم فــــي مــنــحــنــا رؤيــــة 
للعالم. مكتملة 

وأضــــافــــت قـــائـــلـــة: يــقــاس 
ـــــجـــــاح مـــــهـــــرجـــــان أجــــيــــال  ن
الــــســــيــــنــــمــــائــــي بــــــــــــدوره فـــي 
احـــتـــضـــان الـــفـــنـــون والــثــقــافــة 
ـــلـــف الـــخـــلـــفـــيـــات  مــــــن مـــخـــت
والتخصصات.  واالهتمامات 
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق شــهــد 

جــــــيــــــكــــــدوم، أكــــــبــــــر حـــــدث 
قطر،  فــي  الـــّدارجـــة  للثقافة 
بـــدايـــة مــتــواضــعــة كــبــرنــامــج 
صــــغــــيــــر ألفـــــــــــالم الــــــرســــــوم 
الـــمـــتـــحـــركـــة فــــي مـــهـــرجـــان 
أجيال، وفي عامه الثاني من 
على  تقام  التي  األحــداث  أهم 
وتابعت:  المهرجان.  هامش 
فــــي غــــضــــون عـــشـــر ســـنـــوات 

فـــقـــط، نــجــحــنــا فــــي تــحــويــل 
من  للفيلم  مجتمعنا  تــصــور 
أداة  ــــى  إل تــرفــيــهــيــة  وســيــلــة 

وتثقيفهم. الشباب  لتنمية 
وفـــــي إشـــــــارة إلـــــى تــجــربــة 
 ٢٠٢٠ أجــــــــــيــــــــــال  حــــــــكــــــــام 
الرميحي:  قالت  االفتراضية، 
شاهدُت روح أجيال في العديد 
مــــن الـــلـــحـــظـــات اآلســـــــرة مــع 

تفاعالتهم  خالل  من  الحكام 
مع  االفــتــراضــيــة  ومقابالتهم 
العام،  هــذا  الدوليين  ضيوفنا 
وهــــو خــيــر دلـــيـــل عــلــى مــدى 
الواعد  الشاب  مجتمعنا  تمّيز 

بقادة للمستقبل».
كــــمــــا نــــــّوهــــــت الـــرمـــيـــحـــي 
إلــــى تــأثــيــر مــهــرجــان أجــيــال 
عنصر  تعزيز  فــي  السينمائي 

الــمــســاواة بــيــن الــجــنــســيــن في 

صــنــاعــة الــســيــنــمــا فـــي الــعــالــم 

الـــعـــربـــي: «نـــحـــن كــمــؤســســة، 

ميزة  على  بناًء  األفــالم  نختار 

القصة، وليس من يقف خلف 

تشكل  قــطــر،  فـــي  الــكــامــيــرا. 

المائة  فــي   ٦٠ حــوالــي  الــنــســاء 

مــــن صـــانـــعـــي األفــــــــالم، لــكــن 

هذا يتعلق أكثر بأصالة العمل 

النظر  بــغــض  ــزه  وتــمــيُّ نــفــســه 

عن النوع االجتماعي للشخص 

الــــذي يــقــف خــلــف الــكــامــيــرا. 

يشّكل  ذاتـــه  بحد  األمـــر  وهـــذا 

تلقائًيا بيئة شاملة. وهو شيء 

يعكس  أن  ونـــأمـــل  بـــه  نــفــخــر 

اكتشافه  يمكن  الـــذي  اإللــهــام 

مـــــــن خـــــــــالل الـــــمـــــمـــــارســـــات 

الشمولية للجميع.

فاطمة الرميحي

الســينما صناعــة  فــي  الجنســين  بيــن  المســـاواة  تعـــزيز  عــلى  نعمــل 

كتارا تنظم حلقة نقاشية حول «الرواية واإلعالم»
العامة  الــمــؤســســة  نظمت   :]  - الــدوحــة 
لــلــحــي الــثــقــافــي كــــتــــارا، حــلــقــة نــقــاشــيــة ضــمــن 
فــعــالــيــات «صـــالـــون الــــروايــــة»، نــاقــشــت خــاللــهــا 
أهــمــيــة اإلعـــالم بــالــنــســبــة لــلــروايــة والــروائــيــيــن، 
على  المشرف  المهندي  خالد  الندوة  أدار  حيث 
الجلسة  بداية  وفي  العربية.  للرواية  كتارا  مكتبة 
أكـــد خــالــد عــبــد الــرحــيــم الــســيــد الــمــشــرف الــعــام 
اإلعــالم  أن  العربية،  للرواية  كتارا  جائزة  على 
إشكاليات  من  يعاني  العربي  الوطن  في  الثقافي 
الثقافي،  بالشأن  االهتمام  قلة  بينها  من  كبيرة، 
ودلـــل عــلــى ذلـــك بـــأن الــصــفــحــات الــثــقــافــيــة في 
به  التضحية  مايتم  أول  هــي  اليومية  الصحف 
سبب  ألي  الصحيفة  صفحات  تقليص  حال  في 
في  الثقافي  اإلعــالم  حال  أن  كما  األسباب،  من 
الصحف  مــن  بــأفــضــل  لــيــس  الــفــضــائــيــة  الــقــنــوات 
فــي  الـــثـــقـــافـــة  نـــســـبـــة  أن  نـــجـــد  حـــيـــث  الـــيـــومـــيـــة 
المائة  في  العشرة  عن  التزيد  اليومية  البرمجة 
معضلة  أن  الــســيــد  واعــتــبــر  األحــــوال.  أحــســن  فــي 
عدم  في  األولى  بالدرجة  تكمن  الثقافي  اإلعالم 

وانعكس  الثقافي،  الشأن  في  متخصصين  وجود 
ذلــــك فـــي ضــعــف الـــمـــخـــرجـــات حــيــث نــجــد أن 
الثقافية  األخبار  نقل  على  فقط  ينصب  االهتمام 

النقد. أو  التحليل  دون 

عن  السر  تاج  أمير  الروائي  تحدث  جانبه  من 
عقود  ثالثة  نحو  امتدت  التي  الروائية  تجربته 
والــدوريــات  الصحف  فــي  النشر  أن  إلــى  مــشــيــًرا 
فإن  لذلك  سهًال،  يكن  لم  الثمانينيات  حقبة  في 

تلك  فــي  اإلعــالم  إلــى  وصــل  روائــي  أو  كاتب  أي 
ويستحق  الموهبة  يملك  أنه  ذلك  يعني  الحقبة 
اآلن  مايحدث  بخالف  القراء  إلى  الوصول  فعلًيا 
نظًرا  الموهبة  اليملك  مــن  لــإلعــالم  يصل  فقد 

لــكــثــرة الــمــطــبــوعــات وظـــهـــور وســـائـــل الــتــواصــل 
مشيًرا  للقراء.  الوصول  سهلت  التي  االجتماعي 
يعني  مــا  بامتياز  جيد  قــارئ  الحالي  الجيل  أن 
انتشار  إلى  ذلك  وأرجع  قّراء،  أزمة  وجود  عدم 
أندية القراءة في جميع أرجاء المنطقة العربية، 
سّهل  االجتماعي  التواصل  وسائل  ظهور  أن  كما 
أنها  رغم  الجديدة،  لألعمال  الترويج  في  كثيًرا 
القرصنة  ظــهــور  مــثــل  الــســلــبــيــات  بــعــض  أفـــرزت 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي يـــتـــضـــرر مــنــهــا الـــروائـــيـــون 
حقوقهم  لضياع  نظًرا  سواء  حد  على  والناشرون 
العربية  للرواية  كتارا  جائزة  أن  مؤكًدا  المادية، 
أســهــمــت بــشــكــل كــبــيــر فــي لــفــت االنــتــبــاه لــإلنــتــاج 
الـــروائـــي الــعــربــي واالهــتــمــام بــالــروائــيــيــن. من 
إذاعة  أن  الكعبي  إيمان  اإلعالمية  أكدت  جانبها 
ــا كــبــيــًرا  قــطــر تـــولـــي الــجــانــب الــثــقــافــي اهــتــمــاًم
الثقافي  المشهد  إلبراز  عديدة  برامج  وخصصت 
فـــي قــطــر، وتــــرى الــكــعــبــي أن عــلــى الــكــاتــب أو 
يطرق  حتى  ينتظر  وأال  لنفسه  التسويق  المبدع 

بابه. اإلعالم 

نسخة مميزة بالتزامن 
مع كأس العالم ٢٠٢٢

ـــ [ حـــول نسخة الــمــهــرجــان عــام  وفـــي ســـؤال ل
٢٠٢٢ الــتــي ســتــقــام بــالــتــزامــن مــع بــطــولــة كـــأس العالم 
قــالــت: تلعب الصناعة اإلبــداعــيــة، الــيــوم وأكــثــر مــن أي 
وقـــت مــضــى، دوًرا مــهــًمــا فـــي الــتــفــاعــل مـــع األحــــداث 
قوتها  يعزز  ما  مالئم،  بشكل  معها  والتكيف  العالمية 
أصواتنا.  وإيصال  التغيير  وإحداث  اإللهام  في  المتأصلة 
مميزة  نسخة  لتنظيم  تستعد  المؤسسة  أن  على  مؤكدة 
التي  العالم  كــأس  بطولة  انطالق  مع  تتزامن  ومختلفة 
الفن  وســائــط  إن  حيث   ،٢٠٢٢ عــام  قطر  فــي  ستقام 
من  األفـــراد  وتــوحــد  القيود  تتجاوز  العالمية  واألفـــالم 
المجتمعات والمناطق الجغرافية المختلفة في مساحة 

مشتركة من التعلم واإلدراك البصري.

الدوحة - [: انتهى مركز شؤون 
الخاصة  الصوتية  الثيمة  من  الموسيقى 
ينتجه  الــذي  وغافية»  «قافية  لبرنامج 
مــركــز قــطــر للشعر «ديـــــوان الــعــرب»، 
وذلـــك ضمن صيغة تــعــاون تــم االتــفــاق 
عــلــيــهــا بــيــن الــجــانــبــيــن مـــن أجــــل عمل 
مقدمة موسيقية وبصمة صوتية ترتبط 
بالعمل الذي يعد باألساس برنامج شعري 
«فصيح» يقوم على غرس وتعزيز القيم 
األخــالقــيــة واإلســالمــيــة الــتــي تــعــزز من 
من  المنبثقة  والمجتمع  اإلنــســان  قيمة 

رؤية وزارة الثقافة والرياضة.
مركز  مدير  السالم  خالد  أكد  بــدوره 
المركز  مشاركة  أن  الموسيقى  شـــؤون 
تأتي في إطار حرصه على رفد الساحة 
مع  تتناسب  الــتــي  الموسيقية  بــاألعــمــال 
الموسيقى  تعد  حيث  المناسبات،  كافة 
شـــريـــك أســــاســــي لـــألعـــمـــال اإلبـــداعـــيـــة 
األخـــــرى بــاإلضــافــة إلـــى حــضــورهــا في 
العديد من المناسبات سواء كانت فنية أو 

غير فنية، بما لها من قدرة على إضفاء 
حــالــة صــفــاء نفسي وذهــنــي، فــضــًال عن 
بصورة  والترجمة  التعبير  على  قدرتها 
مــصــاحــبــة مـــن خـــالل لــغــاتــهــا الــخــاصــة، 
وأشـــــار إلــــى أن الــمــركــز يــحــرص على 
المشاركة  عبر  الموسيقية  بصمته  ترك 
شريك  بصفته  المختلفة  األنــشــطــة  فــي 
قطاعات  من  كبير  لعدد  وأساسي  مهم 
على  تعليقه  مــعــرض  وفـــي  الــمــجــتــمــع. 
أشاد  وغافية»  الجديد «قافية  البرنامج 

على  قدرتها  حيث  من  بالفكرة  السالم 
مثل  أن  مــؤكــًدا  الثقافية،  الساحة  إثـــراء 
هـــذه الــنــوعــيــة مــن الــبــرامــج مــن شأنها 
وإثــراء  للشعر،  المحب  الجمهور  زيـــادة 
بــذائــقــتــه  االرتـــقـــاء  جــانــب  إلـــى  مخيلته 
الــفــنــيــة. مـــن جــانــبــه أعــــرب شــبــيــب بن 
للشعر «ديــوان  قطر  مركز  مدير  عــرار 
العرب» عن سعادته بالتعاون المثمر مع 
مركز شؤون الموسيقى مؤكًدا أنه يأتي 
في إطار حرص ديوان العرب على رفع 
العديد  مع  والــشــراكــات  التعاون  مستوى 
المختلفة،  والــمــؤســســات  الــجــهــات  مــن 
وأوضح أن البرنامج الجديد يهدف إلى 
والمجتمعية  األخــالقــيــة  الــقــيــم  تــرســيــخ 
عزة  وتمثل  البشرية  بالروح  تسمو  التي 
ــــســــان. مـــن خــــالل تــقــديــم  وكــــرامــــة اإلن
القيم  تحمل  الــتــي  الفصيحة  الــقــصــائــد 
بتقديمها  قــام  الــتــي  السامية  والــمــبــادئ 
األديب عبد الحميد اليوسف على منصات 

ديوان العرب (تويتر واالنستجرام ) .

أعــلــنــت   :] الدوحة- 
«مــتــاحــف قــطــر» عــن إطــالق 
بـــرنـــامـــج «مــــنــــظــــار»، وذلــــك 
المتواصلة  جهودها  إطــار  فــي 
للتوعية بالمبادرات المستدامة 
لمستقبل قطر، مشيرة إلى أن 
على  يمتد  الــذي  البرنامج  هــذا 
مـــــدار عــــام كـــامـــل، يــســتــهــدف 
أعـــضـــاء فــئــتــي «بــطــاقــتــك إلــى 
و«بطاقتك  المميزة»،  الثقافة 

إلى الثقافة العائلية».
وســـــــيـــــــوفـــــــر الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
ـــمـــشـــاركـــيـــن، مـــــن هــاتــيــن  ـــل ل
على  للتعرف  فرصة  الفئتين، 
وبيئتها  وثقافتها  قطر  تــراث 
ورؤيتها للمستقبل، من خالل 
الــجــوالت  مــن  سلسلة  تنظيم 
الــعــمــل،  وورش  الـــمـــيـــدانـــيـــة، 
ـــرنـــت،  ـــت والــــــنــــــدوات عـــبـــر اإلن

والمحاضرات.
وبـــمـــنـــاســـبـــة إطـــــــــالق هــــذا 
ــــامــــج، قــــالــــت الـــســـيـــدة  ــــبــــرن ال

الرئيس  نائب  الخاطر،  عائشة 
المتحفية  لــلــشــؤون  التنفيذي 
فــــــي مــــتــــاحــــف قـــــطـــــر: يــعــد 
بـــرنـــامـــج «مـــنـــظـــار» طــريــقــة 
لمتاحف  ومــبــتــكــرة  مــتــمــيــزة 
قــطــر إلشـــــراك أعـــضـــاء فئتي 
«بــــطــــاقــــتــــك إلــــــــى الـــثـــقـــافـــة 
الـــمـــمـــيـــزة» و«بـــطـــاقـــتـــك إلــى 
مشاريع  في  العائلية»  الثقافة 
فــرقــا  ـــحـــدث  ت أن  بـــإمـــكـــانـــهـــا 
بدولة  المستدامة  التنمية  في 
قــــطــــر، واإلســـــــهـــــــام فـــيـــهـــا»، 
مشيدة بالتعاون بين «متاحف 

قـــطـــر» ومـــؤســـســـة قـــطـــر في 
المبادرات  من  العديد  تنظيم 
برؤية  للتوعية  والمحاضرات 

قطر للمستقبل.
فــعــالــيــات  أن  وأوضـــــحـــــت 
نــدوة  تنظيم  تشمل  البرنامج 
االستدامة  حول  اإلنترنت  عبر 
بقيادة  المقبل  ديسمبر   ٦ في 
مجلس قطر للمباني الخضراء، 
حيث سيناقش المشاركون في 
كيفية  اإلنترنت،  عبر  الــنــدوة، 
أكثر  بمنزل  العيش  مساهمة 
صحية  بيئة  إنشاء  في  خضرة 

فضًال  ساكنيه،  رفاهية  تعزز 
عــــن تــــبــــادل وجــــهــــات الــنــظــر 
السريعة  الــنــصــائــح  بــخــصــوص 

لمنزل أكثر صحة.
وســــيــــكــــون أعـــــضـــــاء فــئــتــي 
المميزة،  الثقافة  إلى  بطاقتك 
وبطاقتك إلى الثقافة العائلية، 
جولة  لحضور  أيًضا  مدعوون 
و٢٤   ١٠ يـــومـــي  الـــشـــقـــب  فــــي 
ـــــقـــــادم، لــمــعــرفــة  ديـــســـمـــبـــر ال
الطبيعي  الــتــراث  عــن  الــمــزيــد 
لــدولــة قــطــر، والــقــيــام بجولة 
فـــي مــركــز تـــدريـــب الــخــيــول، 
ومنتجع الخيول، واإلسطبالت 
األمــيــريــة، كــمــا ســتــتــوفــر لهم 
فرصة المشاركة في جولة في 
حديقة كهرماء للتوعية يوم ١٢ 
ديسمبر المقبل، مثلما ستكون 
لهم فرصة زيارة نادي المدينة 
يعد  الــذي  للجولف،  التعليمية 
أحد المشاريع البارزة لمؤسسة 
قطر، يوم ١٥ ديسمبر المقبل.

شؤون الموسيقى يؤلف ثيمة «قافية وغافية» المتاحــف تطلــق برنامـــج «منظـار»
في إطار التعاون الفني مع «ديوان العرب» بهدف التوعية بالمبادرات المستدامة لمستقبل قطر

عبدالحميد اليوسف
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الصباغ:  - جنان  الدوحة 

أدهـــشـــت قــنــاة الــجــزيــرة مـــؤخـــًرا ليس 
المشاهد  وإنما  فحسب،  العربي  المشاهد 
الــنــاجــحــة  بتغطيتها  الـــعـــام  مــســتــوى  عــلــى 
والــشــامــلــة والــمــحــايــدة الــتــي فــاقــت تغطية 
االنتخابات  خــالل  األخـــرى  القنوات  جميع 
األمريكية، بسبب مهنيتها عبر انتشار شبكة 
وواردة  شــاردة  كل  تابعوا  الذين  مراسليها 
الحزبين  ومواقف  األمريكية  باالنتخابات 
الـــجـــمـــهـــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي ولــتــقــريــب 
الضخم  العمل  حجم  وتبيان  أكثر  الصورة 
ومــهــنــيــتــه فــكــان ال بـــد مـــن الــحــديــث عن 
الذي  الكواليس  خلف  الكامل  العمل  فريق 
يتمم  فيها  الواحد  نحل،  كخلية  يعمل  ظل 
التغطيات  ببناء  ساعد  والـــذي  اآلخــر  عمل 
ونجاحها  وخارجها  األستوديوهات  داخــل 

وتميزها. 
فوراء الكواليس أبطال وجنود مجهولون 
ال يعرفهم المشاهد وال ينتبه لهم ولكنهم 
نجاح  في  عنهم  غنى  وال  حقيقيون  جنود 
تغطية الشبكة وكسب ثقة الجمهور، فكانوا 
ويقدمون  الــواحــد  الــفــريــق  بـــروح  يعملون 
أفـــضـــل مـــا لــديــهــم لــلــوصــول إلــــى الــهــدف 
المنشود وهو تفرد الجزيرة عربًيا ودولًيا، 
خلفها  تترك  التلفزيوني  البث  من  فساعة 
خلف  بصمت  يعمل  العاملين  مــن  جيًشا 
مخرجون  البث..  وغرف  التحكم  شاشات 
أهبة  عــلــى  وفــنــيــون  تقنيون  ومـــصـــورون 
الضغوط  من  ضغط  أي  تحت  االستعداد، 
الليل  يواصلون  اليوم،  ساعات  مــدار  وعلى 
للمشاهد.  كــامــلــة  الـــصـــورة  لــنــقــل  بــالــنــهــار 
يتألقون  الكواليس،  خلف  يعملون  أبــطــال 
األفضل..  يقدمون  جبار  وبمجهود  يومًيا 
فتحية لجنود الجزيرة المجهولين الذين ال 

تسلط عليهم األضواء. 
 قـــد اســتــطــاعــت شــبــكــة الـــجـــزيـــرة عبر 
بعدها  ومــا  األمريكية  االنتخابات  تغطية 
توصل  أن  كبير،  وتقني  فني  فريق  وعبر 
وسرعة  ودقــة  بحرفية  والمعلومة  الخبر 

وشفافية لكل بيت وكل مشاهد.
من  الــمــبــاشــرة  لتغطيتها  واســـتـــمـــراًرا 
وتسليًطا  المعركة،  وأرض  الــحــدث  قلب 
للضوء على عمل جنودها المجهولين وراء 
الــكــوالــيــس وداخــــــل غــــرف الـــبـــث، [ 
تحدثت مع عدد من هؤالء الجنود ووجهت 
وتعرفت  لعملهم  وتطرقت  التحية  لهم 

على الظروف والضغوط التي يواجهونها. 
الجزيرة  قناة  في  المخرجين  مشرف 
راشـــد إبــراهــيــم الــجــديــع الـــذي شـــارك في 
هذه التغطية، أّكــد أن نجاحها جاء نتيجة 
جهود جبارة لإلدارة الفنية تلبية للمخطط 
الــتــحــريــري الــــذي أشــــرف عــلــيــه مــبــاشــرة 
السيد أحمد السقطري مدير القناة، ويؤكد 
لتغطية  التحضير  أن   ] لـــ  الــمــخــرج 
االنــتــخــابــات األمــريــكــيــة بـــدأ مــنــذ سنتين 
وتــصــاعــدت الــوتــيــرة حــتــى مــوعــد إجــــراء 
تكن  لم  الظروف  أن  أّكد  كما  االنتخابات. 
مــواتــيــة خــاصــة فــي ظــل الــتــحــدي بظهور 
جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــــا، خــصــوًصــا أن 
الواليات المتحدة باتت تتصدر دول العالم 
فــي حـــاالت اإلصــابــة والــوفــيــات. وشهدت 
العاصمة واشنطن ارتفاًعا غير مسبوق في 

الحاالت المصابة. 
وأّكــد الجديع أن ذلك لم ينل من عزم 
اإلدارة الفنية وتم تشكيل الطاقم الفني من 
خيرة الشباب بالقناة وبتوجيه مباشر من 
التنفيذي  المدير  الفهد  فهد  أحمد  السيد 

لقطاع العمليات بالشبكة. وقال تم تحضير 
األستوديوهات في العاصمة واشنطن فنًيا 
وهندسًيا وهو ما نجحنا بتحقيقه تالًيا من 
خــالل عــدة عــوامــل كــان أبــرزهــا االنسجام 
وحرفيتهم  العمل  طاقم  أفــراد  بين  التام 
التي أبهرت الجميع، بل أبهرتني وأنا جزء 
منهم. وقال ومن خالل التوجه العام منذ 
القيادة  لدفة  السقطري  أحمد  السيد  تولي 
بــقــنــاة الــجــزيــرة وإرســـــاء قـــاعـــدة الــشــاشــة 
لنحقق  العمل  بــدأنــا  وتنوًعا  تفاعًال  األكــثــر 
الضيوف  خـــالل  مــن  ملموًسا  ــا  واقــًع ذلـــك 
وقد ساعد وجود المذيعين عثمان آي فرح 
وعبدالرحيم فقراء وفدى باسيل في إدارة 
بأسلوب  المستجدات  مع  والتعاطي  الحوار 
كبير  وبشكل  فنًيا  ساعدنا  ورشــيــق  جديد 
جًدا في تحقيق النجاح منقطع النظير الذي 
وصلت أصــداؤه إلينا ولم توقفنا عن بذل 

المزيد مجدًدا لمواصلة هذه التغطية. 
ويــــؤّكــــد الـــجـــديـــع لـــــ[ أن أعــضــاء 
الطاقم الفني واصلوا العمل فوصلوا النهار 
عاصفة  أيــام  لثالثة  بالنهار  والليل  بالليل 
على  تابعتم  كما  والمستجدات  بــاألحــداث 
الشاشة ولم ينل منهم التعب في تفانيهم 
في إرساء العقيدة اإلعالمية التي ترسخت 
للجزيرة  ينتسب  مــن  جميع  لـــدى  مهنًيا 
«الرأي والرأي اآلخر» ونقل الحقيقة، كما 
هي للمشاهد العربي أينما كان. وأشار إلى 
أن انتشار شبكة المراسلين وتوفير األدوات 
الــفــنــيــة لــهــم أســهــم فــي أكــثــر مــن ثمانية 

إثــراء  في  واشنطن  العاصمة  خــارج  مواقع 
الشاشة ومقاربة األحداث والتواصل وصوًال 
للمشاهد. وقال إن التغطية مستمرة، بإذن 
اهللا، إلى أن يتم تنصيب الرئيس األمريكي 
الفترة  طــوال  للمشاهد  وسننقل  المنتخب 
وبتغطية  األحـــــداث  مــســتــجــدات  الــقــادمــة 
ستكون أجمل من بدايتها، بإذن اهللا وكنتاج 

للتحضير المسبق.
 وأضــــــاف مـــشـــرف الــمــخــرجــيــن: لقد 
تــــم إعـــــــداد مــجــمــوعــة مــــن الـــتـــقـــاريـــر تم 
القناة  بــأســتــوديــوهــات  وتسجيلها  إنتاجها 
الخاص  الجزء  إنتاج  تم  كما  الــدوحــة،  في 
بنتائج االنتخابات وبثه على الهواء مباشرة 
الدوحة  في  الرئيسي  األخبار  استوديو  في 
لتوضيح المستجدات من أرقام وتحديثات 
ربطت مباشرة بالوكاالت الموثوقة بمتابعة 
عملية عد األصوات فأوفينا بذلك جانبًا من 

المصداقية في نقل الخبر. 
وخــتــم حــديــثــه بــتــوجــيــه شــكــره لجميع 
مــنــتــســبــي قـــطـــاع الــعــمــلــيــات مـــن مــديــري 
ورؤســـاء أقــســام وموظفين، وقـــال «أقــف 
وقفة احترام وتقدير ألفــراد طاقم العمل 
الفني والتحريري بواشنطن والطاقم الفني 

والتحريري بالدوحة».
أما المخرج أحمد المناعي، ومن خالل 
حــديــثــه لـــــ[ فـــأّكـــد جــهــل الــكــثــيــريــن 
بالمراحل التي تمر بها التغطيات اإلخبارية، 
كاالنتخابات  مهًما  الحدث  كان  إذا  خاصة 
األمريكية. وأوضح المناعي أن الكثيرين ال 

يعرفون أن التحضير للتغطية يمر بمراحل 
عدة لكي تخرج األخيرة للمشاهد بالصورة 

التي شهدناها على شاشة قناة الجزيرة. 
وتطرق المخرج في حديثه عن الجنود 
بعض  يــعــرفــهــم  ال  الــــذيــــن  الــمــجــهــولــيــن 
الــمــشــاهــديــن، بــــذات الـــقـــدر الــــذي يجهل 
البعض اآلخر ضرورة وجودهم وجهدهم. 
فهم على حد قوله، يقدمون أفضل وأجود 
جذابًا  النهائي  الشكل  يكون  كي  لديهم  ما 
عن  لـ[  المناعي  ويتحدث  للمشاهد. 
والمواقع  الداخلية  األستوديوهات  تجهيز 
الــخــارجــيــة الــتــي تــم اخــتــيــارهــا للتصوير، 
خارجية  أســتــوديــوهــات  عمل  إلــى  إضــافــة 
اســتــعــداًدا لتغطية االنــتــخــابــات، مــؤكــًدا أن 
ــــى ٢٤  األول ــــام  األي فــي  اســتــمــرت  التغطية 
جــاريــة  فــــاألحــــداث  تـــوقـــف،  دون  ســـاعـــة 
ومتسارعة فضًال عن انتظار نتائج الواليات، 
كل على حدة. وأشار المناعي إلى أن روح 
حيث  بيننا،  حاضرة  كانت  الواحد  الفريق 
يأخذ  أن  أجــل  من  العمل  على  نتناوب  كنا 
البعض قسًطا من الراحة، هذه واحدة من 
أن  يجب  ال  وقـــال:  واجهتنا  التي  الصعاب 
ننسى األهم منها أال وهي جائحة فيروس 
كورونا التي غّيرت العالم، فقد كان التعامل 
مع هذا الفيروس صعبًا نوًعا ما من حيث 
واستخدام  الوقت  طــوال  الكمامات  ارتـــداء 

المعقمات تجنبًا لإلصابة.
مــــن جـــهـــتـــه، تـــحـــدث مـــشـــرف غــرفــة 
التحكم الرئيسية بشار أبو طالب لـ[ 

عدة  لها  كــانــت  التحكم  غــرفــة  أن  مــؤكــًدا 
في  الجزيرة  مكتب  ربــط  ومنها  وظائف 
واشنطن بقناة الجزيرة في قطر ومكتب 
الجزيرة في لندن بواسطة خطوط األلياف 
الغرفة،  لهذه  الثانية  المهمة  أما  الضوئية. 
فيقول أبو طالب، من خاللها يتم تحضير 
وتحويلهم  الــواليــات  جميع  في  المراسلين 
غرفة  وظــائــف  أهــم  ومــن  المباشر.  للبث 
الصوت  جــودة  مــن  التأكد  بــرأيــه  التحكم، 
والـــصـــورة قــبــل الــنــقــل الــمــبــاشــر. ويضيف 
أنــه وفــي الــيــوم الثاني مــن وصــول الفريق 
لما  بالتحضير  البدء  تم  المتحدة  للواليات 
يتناسب مع احتياجات التغطية إضافة إلى 
االجتماعات اليومية في المكتب بواشنطن 
لمتابعة سير األمور التقنية وأي متطلبات 
اليومية  االجتماعات  إلــى  إضافة  جــديــدة، 
في   CMCR المركزية التحكم  غرفة  مع 
التقنية.  التطورات  آخــر  الستعراض  قطر 
وقال لقد عملنا خالل التغطية بشكل يومي 
ومستمر لمده ١٣ ساعة. وقبل االنتخابات 
ومدته  العمل  خطة  لوضع  اجتمعنا  بيوم 
وكان التحدي هو البث من مكتب واشنطن 
بشكل متواصل لمده ٢٤ ساعة بدون توقف 
والــحــمــد هللا الــكــل أثــبــت جــدارتــه وقــدرتــه 
عــلــى ضــغــط الــعــمــل فـــي ذلـــك الـــيـــوم. من 
أكثر الصعوبات التي واجهتني خالل عملي 
جائحة كورونا، بحيث كان البد لنا من أخذ 

الحيطة والحذر.
ومــــن جــانــبــه، أشـــــار أحـــمـــد الــســيــالوي 

مـــهـــنـــدس اتـــــصـــــاالت فــــي قـــســـم الـــتـــبـــادل 
من  الجزيرة  فريق  تمكن  إلــى  اإلخــبــاري 
يليق  كــمــا  األمــريــكــيــة  االنــتــخــابــات  تغطية 
باسم الجزيرة وكما تعود المشاهد العربي 
مــن قــنــاة الــجــزيــرة التميز دائــًمــا فــي نقل 
األحداث وتقريبه من جميع المشاهد حول 
العالم بالرغم من الصعوبات التي واجهتنا 
خصوًصا جائحة كورونا حيث إن الواليات 
المتحدة من أكثر البلدان تسجيًال لإلصابات 
في العالم. وأّكد السيالوي أن الجائحة لم 
تمنعنا مــن بــذل قــصــارى جهدنا مــع أخذ 
جميع االحتياطات التي تم توفيرها من قبل 
الجزيرة.  قناة  في  والسالمة  األمــن  قسم 
إلى  التغطية  نجاح  سبب  الــســيــالوي  وعـــزا 
الــتــخــطــيــط الــمــبــكــر واإلســتــراتــيــجــي من 
والتشغيلية  الــتــحــريــريــة  اإلدارتــــيــــن  قــبــل 
مهندس  وتحدث  التاريخي.  الحدث  لهذا 
ــــــ[ عــــن أبــــــرز مــــا تــم  ـــــصـــــاالت ل االت
التخطيط له بالنسبة للبث وتوفير المعدات 
الهندسية التي ساعدت على النقل المباشر 
جميع  ومــن  عالية  وبجودة  التغطية  لهذه 
األماكن المتاحة لهذه االنتخابات وطريقة 
تعاملنا مع تغير األحداث على أرض الواقع. 
وأّكد السيالوي أن التخطيط لهذه التغطية 
معاينة  تم  حيث  تقريبًا،  سنتين  منذ  بــدأ 
أكثر من موقع للبث في الواليات المتحدة 
قبل  وحجزها  المواقع  أفضل  اختيار  وتــم 
كنتم  التي  األماكن  وهــي  األخــرى  القنوات 
كنا  فتارة  الجزيرة  قناة  على  تشاهدونها 
نــبــث بــالــقــرب مــن الــبــيــت األبــيــض وتـــارة 
أخرى بالقرب من الكونجرس إضافة إلى 
االســتــوديــو الــخــاص بمكتب الــجــزيــرة في 
واشنطن. وأًكد تزويد فرق الجزيرة التي 
توزعت على أهم الواليات بأحدث أجهزة 
للتنقل  سهولة  وأكــثــرهــا  والــتــصــويــر  الــبــث 
مــا أعــطــى هــذه الــفــرق الفرصة أن تكون 
دائًما جاهزة وقريبة من أي حدث ونقل 
الــصــورة بــجــودة عــالــيــة، مــؤكــًدا أن الفرق 
توزعت على ثماني واليــات رئيسية. ومنذ 
فتح صــنــاديــق االقــتــراع إلــى إعـــالن الفائز 
جاهزين  الــمــراســلــون  بــقــي  بــاالنــتــخــابــات 
للظهور على رأس كل ساعة من غير كلل 
األخبار  بــأحــدث  المشاهد  لتزويد  ملل  أو 
واإلحصائيات. وأشار السيالوي في حديثه 
إلى أنه وفريق الجزيرة المبتعث لواشنطن 
بثوا من داخل غرف التحكم الموجودة في 
نسلم  فتارة  واشنطن  في  الجزيرة  مكتب 
البث لألستوديو الموجود بالقرب من البيت 
األبيض وتارة أخرى نسلم البث لألستوديو 
الــمــوجــود بــالــقــرب مــن الــكــونــجــرس وبين 
ألستوديوهات  البث  نسلم  واآلخـــر  الحين 
ــــمــــوجــــودة بــــالــــدوحــــة، هـــذا  الــــجــــزيــــرة ال
بين  التنقل  وســهــولــة  االحــتــرافــي  التناغم 
بشكل  التغطية  هــذه  ميز  االســتــوديــوهــات 
كبير، ويعود الفضل بذلك لفرق الجزيرة 
االحــتــرافــيــة الــمــوجــودة فــي الــدوحــة وفي 
توقف  دون  الــزمــالء  عمل  حيث  واشنطن 
المتواصل  البث  استمر  حيث  تعب،  ودون 
نهاية  وفي  ولياٍل.  أيــام  لعدة  انقطاع  دون 
لجميع  بالشكر  المهندس  تــوجــه  حــديــثــه، 
فـــرق الــجــزيــرة الــتــي ســاعــدتــنــا فــي نجاح 
أحمد  السيد  منهم  وخــص  التغطية  هــذه 
السقطري مدير القناة، والسيد أحمد الفهد 
والسيد  العمليات  لقطاع  التنفيذي  المدير 
العمليات  قــطــاع  مــديــر  السليطي  فــــراس 
بــالــشــبــكــة، والــســيــد مــحــمــد الــعــجــي مدير 
عمليات التبادل اإلخباري، إضافة إلى السيد 
راشد الجديع مخرج التغطية في واشنطن.

روح الفريق مفتاح نجاح تغطية الجزيرة لالنتخابات األمريكية
مخرجون ومهندسون وتقنيون جنود مجهولون عملوا على مدار الساعة خلف الكواليس

المعــدات  بأحــدث  وهندســيًا  ــا  فنيً واشــنطن  أســتوديوهات  ــز  الشــبكةتجهي فــي  العامليــن  ــدى  ل ــا  مهنيً ترســخت  ــدة  عقي بالعمــل  التفانــي 

 راشد الجديع

ــة ــول ــه ــــرهــــا س ــــزة الــــبــــث وأكــــث ــــه ــــدث أج ــــأح ــــرق ب ــــف ــــد ال ــــزوي ــــالوي: ت ــــي ــــس ال
ــة التحكــم تربــط مكتــب الجزيرة فــي واشــنطن بالقناة فــي قطــر ومكتبها فــي لندن ــو طالــب : غرف أب

ـــن ـــي ـــت ـــــذ ســـن ـــــن ــــــــــدأ م ــــر لــــلــــتــــغــــطــــيــــة ب ــــي ــــض ــــح ــــت ـــــــع: ال ـــــــجـــــــدي ال
ـــل ـــم ـــع ـــــاح أســــــاســــــه االنــــــســــــجــــــام بــــيــــن أفــــــــــــراد طـــــاقـــــم ال ـــــج ـــــن ال

للمشــاهد ــا  جذابً النهائــي  الشــكل  ليكــون  ــه  لدي مــا  أفضــل  يقــدم  المجهــول  ــدي  الجن المناعــي: 
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وكــــاالت:دعــــا   - اســطــنــبــول 
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغـــــان، االتــحــاد األوروبــــي 
المقدمة  بــالــوعــود  الــوفــاء  إلـــى 
لتركيا من أجل تأسيس تعاون 

أوثق ومثمر أكثر.
مرئي  اتصال  في  ذلك  جاء 
أجـــــراه أردوغـــــــان، أمــــس مع 
الـــمـــشـــاركـــيـــن فـــي مـــؤتـــمـــرات 
العدالة  حــزب  فــروع  نظمتها 
ــتــنــمــيــة فـــي عــــدة واليــــات  وال
تركية. وأشار إلى أن «الدولة 
الــعــثــمــانــيــة لــديــهــا مــــاض في 
عــــام،   ٦٠٠ اســـتـــمـــر  ــــــــا  أوروب
جــزًءا  نفسها  تــرى  تركيا  وأن 
ال يــتــجــزأ مـــن أوروبــــــا الــيــوم 

أيًضا».
وأوضـــــح أن «تــركــيــا كــانــت 
وال تــــزال الــعــضــو األقـــــوى في 
التحالف الغربي، وخاصة على 
األطلسي  شمال  حلف  مستوى 
ـــو)». وبــّيــن أردوغــــــان أن  ـــات (ن
بـــالده «فــّضــلــت الــغــرب دائــًمــا 
من  بــدًءا  المجاالت،  شتى  في 
لم  ما  التجارة،  وحتى  الــدفــاع 
يــجــبــرهــا الــطــرف اآلخـــر على 

البحث عن بدائل أخرى».
وأّكــد أن هذا األمــر ال يعني 
للهجمات  ستخضع  أن «تركيا 
المعايير  وازدواجية  الصريحة 
ضــــدهــــا وضـــــد شــعــبــهــا تــحــت 

ذرائع مختلفة».
وأعــــرب عــن «اعــتــقــاده في 
عــــدم وجـــــود مــشــاكــل مـــع أي 
دولة أو مؤسسة يستحيل حلها 
من خالل السياسة أو الحوار أو 

التفاوض».
ـــا االتــــحــــاد  ــــع مـــخـــاطـــبً ــــاب وت

األوروبــــــي: «أوفـــــوا بــوعــودكــم 
بـــدًءا  لــبــالدنــا  قدمتموها  الــتــي 
مــن الــعــضــويــة الــكــامــلــة وحتى 
مــلــف الــالجــئــيــن لــنــؤســس مًعا 

تعاونًا أوثق ومثمًرا أكثر».
نــفــس  عــــن  «نــــعــــّبــــر  وزاد: 
مع  عالقاتنا  أجــل  من  األمنية 

حليفتنا أمريكا أيًضا».
واســـــتـــــطـــــرد: «نـــعـــتـــقـــد أن 
هــــنــــاك عــــمــــًال كــــثــــيــــًرا يــمــكــن 
الـــقـــيـــام بـــه عــلــى الــمــســتــويــيــن 
أمريكا  مع  والعالمي  اإلقليمي 

حيال  تركيا  هــواجــس  تحترم 
أمـــن حـــدودهـــا واحــتــيــاجــاتــهــا 

الدفاعية».
كــمــا أّكــــد «وجــــود إمــكــانــات 
آسيا  بلدان  مع  للتعاون  كبيرة 
وإفريقيا، خاصة الجمهوريات 
ــنــاطــقــة بــالــتــركــيــة وروســـيـــا  ال

ودول الخليج».
وقـــــال أردوغـــــــــان: «تــركــيــا 
تــتــمــتــع بـــرؤيـــة واســـعـــة وتــريــد 
محاوالت  عن  التخلي  يتم  أن 
بذريعة  الـــزاويـــة  فــي  حــشــرهــا 

بها  أصحابها  يلتزم  ال  قــواعــد 
أصًال».

لـــدى  مــشــكــلــة  وأفــــــــاد: «ال 
تـــركـــيـــا مــــع حـــقـــوق ومــصــالــح 
العالم،  فــي  دولـــة  أي  ووحـــدة 
بــل تــتــحــرك بــمــا يــراعــي هــذه 

المبادئ».
وشــــّدد عــلــى أن «األطــــراف 
الـــــتـــــي تـــــعـــــادي تــــركــــيــــا تــقــف 
ـــمـــنـــظـــمـــات  ــــــــــا بــــجــــانــــب ال إّم
أو  االنــقــالبــيــيــن  أو  اإلرهــابــيــة 
األنـــظـــمـــة الــمــســتــبــدة». وقـــال 
كــان  «إذا  الـــتـــركـــي:  الـــرئـــيـــس 
فــضــح الــمــســاعــي الــرامــيــة إلــى 
مــواصــلــة االســتــعــمــار والــظــلــم 
ـــا، نــعــم فنحن  فـــي يــومــنــا ذنـــبً
كان  «إذا  وأردف:  مــذنــبــون». 
المظلومين  بــجــانــب  الـــوقـــوف 
والـــمـــضـــطـــهـــديـــن، وإيــــصــــال 
ـــم وحـــمـــايـــة  ـــعـــال ـــل صــــوتــــهــــم ل
ــا،  حــقــوقــهــم فـــي الــمــيــدان ذنــبً

نعم فإننا مذنبون»
وتابع: «إذا كان طلب العدالة 
المشرق  والمستقبل  والحرية 
لــلــجــمــيــع ذنـــــبًـــــا فـــنـــعـــم نــحــن 

مذنبون».

أردوغان يدعو أوروبا للوفاء بالوعود المقدمة لتركيا
بملف العضوية الكاملة وقضية الالجئين لتأسيس تعاون أوثق الحركة تحّمل االحتالل مسؤولية التصعيد

حــربــيــة  طــــائــــرات  شــنــت  أ):  ب  (د  غزة- 
إســرائــيــلــيــة أمـــس ســلــســلــة غــــارات جــويــة على 
مـــواقـــع تــابــعــة لــحــركــة «حـــمـــاس» فـــي قــطــاع 
الغارات  أن  فلسطينية  مصادر  وذكــرت  غــزة. 
استهدفت عدًدا من المواقع العسكرية لحماس 
وأراضــــــَي زراعـــيـــة فــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة من 
مادية،  وخسائر  أضراًرا  خلف  ما  غزة،  قطاع 
االنفجارات  دوي  وسمع  إصابات.  وقــوع  دون 
فـــي أجــــــواء قـــطـــاع غــــزة عــنــد ســـاعـــات فــجــر 
أمـــس. مــن جــهــتــه، أعــلــن الــجــيــش اإلســرائــيــلــي 
أنــه أغـــار فــي ســاعــة مــبــكــرة مــن صــبــاح أمــس 
قطاع  في  حماس  لحركة  تابعة  أهــداف  على 
باسم  المتحدث  أدرعي،  أفيخاي  وكتب  غزة. 
الجيش اإلسرائيلي لإلعالم العربي: «رًدا على 
طائرات  أغارت  عسقالن،  نحو  صاروخ  إطالق 
تابعة  أهــداف  عــدة  على  قليل  قبل  إسرائيلية 
بين  مـــن  أن  وأوضــــــح  غــــــزة».  فـــي  لــحــمــاس 
وســائــل  إلنــتــاج  مــوقــعــْيــن  المستهدفة  الــمــواقــع 
تحتية  بنى  إلــى  باإلضافة  صاروخية،  قتالية 
ــابــع لــقــوة  تــحــت أرضـــيـــة ومــجــمــع تــدريــبــات ت

حــمــاس الــبــحــريــة. مــن جــهــتــهــا، قــالــت حركة 
غير  تـــــزال  ال  إســـرائـــيـــل  إن  «حـــمـــاس»أمـــس 
قطاع  عــن  الــحــصــار  رفـــع  بـــإجـــراءات  ملتزمة 
ذلك.  عن  التداعيات  مسؤولية  وتتحمل  غــزة 
برهوم،  فــوزي  حماس  باسم  الناطق  وصــرح 
االحــتــالل  تحميل  بـــأن «اســتــمــرار  بــيــان،  فــي 
اإلســرائــيــلــي حــركــة حــمــاس الــمــســؤولــيــة عما 
يــجــري فــي قــطــاع غـــزة، هــو لــخــلــق مــبــررات 
استمرار الحصار والقصف والعدوان». واعتبر 
مسؤولياتها  من  إسرائيل «تتهرب  أن  برهوم 
تجاه معاناة مليوني فلسطيني محاصرين في 
القطاع، في ظل كارثة إنسانية وتفشي جائحة 
فـــيـــروس كــــورونــــا». وقــــال إن «الـــــذي يــحــدد 
االحتالل  سلوك  هــو  المقبلة  المرحلة  معالم 
اإلسرائيلي وسياساته، وما زال سلوًكا عدوانًيا 
ويمنع  الحصار،  إنهاء  بإجراءات  ملتزم  وغير 
مواجهة  ومستلزمات  الطبية  المعدات  دخول 
إسرائيل  على  أن  وأضــاف  كــورونــا».  فيروس 
الحصار  «استمرار  تداعيات  جميع  تتحمل  أن 

والعدوان». والتصعيد 

غـــزة: الجــيش اإلســـــرائيلي
يقصــف مـــواقع لحـــمـــاس

(أ ف ب) غارات إسرائيلية على غزة      

تركيا:  اإلدارة 
األمريكية لن 

تتجاهل تركيا 
أيًا كان رئيسها

قنا: قال السيد إبراهيم قالن  أنقرة - 
مــتــحــدث الــرئــاســة الــتــركــيــة، أمـــس، إن 
اإلدارة األمريكية ال يمكنها تبّني موقف 
مـــن شــأنــه أن يــتــجــاهــل تــركــيــا أيـــا كــان 
جيوسياسية».  ضــرورة  «فهذه  رئيسها 
تلفزيونية،  مقابلة  فــي  قــالــن،  وأوضـــح 
أو  بــايــدن  جــو  إدارة  جـــاءت  أنـــه «ســــواء 
قلنا  تـــرامـــب،  دونـــالـــد  إدارة  اســتــمــرت 
قضيتان  لديها  تركيا  المبدأ:  حيث  من 

عالقاتها  في  القومي  لألمن  أساسيتان 
مـــع الــــواليــــات الـــمـــتـــحـــدة». وأشــــــار إلــى 
كا  (بــي  منظمة  هــي  األولــى  القضية  أن 
كـــا) أي الـــدعـــم الــــذي تــقــدمــه الـــواليـــات 
سوريا  فــي  امــتــدادهــا  عبر  لها  المتحدة 
مــضــيــًفــا  ك)  ب  ي     / د  ي  (ب  تــنــظــيــم 
أمـــــا الـــقـــضـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، فـــهـــي مــنــظــمــة 
المتحدة  الواليات  تتخذ  لم  التي  /  غولن/   
احتضان  في  وتستمر  ضدها،  إجــراءات 

ـــمـــهـــا وبــــقــــيــــة أعــــضــــائــــهــــا. ولـــفـــت  زعـــي
قــالــن إلـــى وجـــود قــضــايــا أخـــرى تخص 
وأنظمة  التجارة  مثل  الثنائية  العالقات 
/  إس-٤٠٠/   الروسية للدفاع الجوي ومنع 
تــركــيــا،  إلـــى  /  إف-٣٥/    مــقــاتــالت  تسليم 
تتولى  عندما  بايدن  إدارة  أن  إلى  مشيًرا 
تجاهل  يمكن  ال  بــأنــه  ســتــدرك  مهامها 
سينعكس  ذلك  ألن  المنطقة،  في  تركيا 

أيًضا. عليها  سلبًا 

بمناسبة   الذكرى الـ ٣١ لالتفاقية الدولية لحقوق الطفل

القاهرة- قنا: جّددت جامعُة الدول العربية 
الــتــأكــيــَد عــلــى الــتــزامــهــا الــكــامــل تــجــاه قضايا 
وحمايته  حــقــوقــه  وتــرســيــخ  الــعــربــّي  الــطــفــل 
مــن كــافــة أشــكــال الــعــنــف وقـــت الــســلــم وأثــنــاء 
المنازعات، وما بعد النزاعات، وذلك بُمناسبة 
مرور ٣١ عاًما على االتفاقية الدولية لحقوق 
الطفل. وأّكدت الجامعُة العربية، في بيان لها 
أمس، التزامها بكافة حقوق الطفل المنصوص 
وعزمها  الــدولــّيــة،  االتفاقية  هــذه  فــي  عليها 
قابلة  ملموسة  خطوات  تحقيق  على  الــدؤوب 
للتنفيذ من أجل التطبيق الكامل لالتفاقية بما 
يُسهم في تكوين موقف عربي موحد يكرس 
وتمثل  العربي  الطفل  حقوق  برعاية  االلتزام 
سياًجا واقًيا يحميه في أوقات السلم والحرب 
ضــمــن مــنــظــومــة ُمــتــكــامــلــة تــشــمــل مــجــاالت 
وقالت  والصحة.  والوقاية  والحماية  التعليم 
إّنها تعمل من خالل المجالس الوزارية العربية 
الُمتخصصة والقمم العربية على وضع قضايا 
أهم  ضمن  وحمايته  الطفل  حقوق  مناصرة 
أولــويــتــهــا لــمــواصــلــة الــجــهــود لــوضــع الخطط 
بأوضاع  لالرتقاء  واإلستراتيجيات  والبرامج 
حقوقية  مــقــاربــات  إطـــار  فــي  الــعــربــي  الطفل 

تُراعي مصلحة الطفل من كاّفة النواحي.
وأشار البياُن إلى الجهود التي تبذلها جامعة 
على  تحليلّية  دراســـة  إلعـــداد  العربية  الـــدول 
عــاًمــا   ٣١ مـــرور  بمناسبة  الــعــربــي  الــُمــســتــوى 
أثر  لقياس  الطفل  حقوق  اتفاقية  إصــدار  على 
والتقدم  الطفل  حقوق  تعزيز  على  االتفاقية 

الـــمـــحـــرز فـــي تــنــفــيــذ االتـــفـــاقـــيـــة فـــي الــــدول 
األعضاء، ورصد المعوقات في مجال مالءمة 
الطفل  حقوق  اتفاقّية  أحكام  مع  التشريعات 
وبروتوكوالتها االختيارية. وانطالًقا من الدور 
المعنية  بالجهات  المنوط  والــمــحــوري  الــهــام 
الدول  في  األطفال  وحماية  حقوق  بمجاالت 
األعـــضـــاء، دعـــت جــامــعــُة الــــدول الــعــربــيــة إلــى 
الفاعلة  الــشــراكــات  خــالل  مــن  التعاون  تعزيز 
اإلقليمية  والُمنّظمات  الوطنية  اآللــيــات  بين 
والـــدولـــيـــة الــمــعــنــيــة لــمــتــابــعــة وتــقــيــيــم مـــا تــّم 
الــتــوصــُل إلــيــه مــن تــدابــيــر وإجـــــراءات لحماية 
حقوق الطفل العربي ورعايته، خاصًة في ظّل 
من  عــدٍد  فــي  تحّققت  التي  المكاسب  تــراجــع 
مسلحة  صــراعــات  تشهد  التي  األعــضــاء  الــدول 
على  سلبًا  انعكست  مفاهيم  من  أفرزته  ومــا 

وضع األطفال داخل مجتمعاتنا العربية.
بالخطوات  العربية  الدول  جامعُة  وأشــادت 
هذا  فــي  العربية  الـــدوُل  بذلتها  الــتــي  العملية 
المواثيق  على  المصادقة  حّد  متجاوزًة  الشأن 
مرحلة  إلــى  الــدولــيــة  لالتفاقيات  واالنــضــمــام 
لحماية  ومشروعات  خطط  بوضع  المبادرة 
الوطنّي  السياق  ضمن  العربي  الطفل  حقوق 
لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وهو 
تحتل  الطفولة  قضايا  معه  باتت  الــذي  األمــر 
ـــويـــات مــتــقــّدمــة عــلــى أجـــنـــدة الــحــكــومــات  أول
الدافعة  وقّوتها  األمــة  أمــَل  باعتبارها  العربية 
من  تواجهه  ما  إزاء  أمنها  وصمام  للُمستقبل 

تحدياٍت.

رام اهللا- وكاالت: أعلن مسؤوٌل فلسطينٌي، 
أمس، رفض الدول العربية الُمضيفة لالجئين 
لجوء  افتراضّي،  اجتماع  خالل  الفلسطينيين، 
وكالة «أونروا» األممية إلى تقليص خدماتها 
دائرة  رئيس  وقال  موظفيها.  رواتب  وتجزئة 
الــالجــئــيــن فــي منظمة الــتــحــريــر، أحــمــد أبــو 
المضيفة  العربية  بــيــان: «الـــدول  فــي  هــولــي، 
لالجئين الفلسطينيين عقدت، األحد، اجتماًعا 
تقليص  رفضها  وأكـــدت  بُــعــد،  عــن  افــتــراضــًيــا 

األونروا خدماتها أو اللجوء إلى تجزئة رواتب 
موظفيها للتعاطي مع أزمتها المالية».

وأوضح أبو هولي، أن االجتماع ُعقد برئاسة 
وفلسطين  ولــبــنــان  ســوريــا  وُمــشــاركــة  األردن 

ومصر وجامعة الدول العربية.
لتوفير  استغاثة  نـــداَء  «أونــــروا»  وأطلقت    
لدفع  الجاري،  الشهر  خالل  دوالر  مليون   ٧٠
ـــا)، وتــقــديــم  ـــًف رواتــــب مــوّظــفــيــهــا (نــحــو ٢٨ أل

خدمات التعليم والصحة.

الجامـعــة العــربيـة تؤّكـد التزامــها 
الكامـــل بقـضــايا الطـفـل الـعـــربي

الدول العــربّية المضـيفة لالجــئين 
ترفض تقـليص خـدمـات «أونروا»

 - طـــــرابـــــلـــــس   - الـــــــربـــــــاط 
وكــــــــــــــاالت: قــــــــال مــــســــؤول 
بــالــخــارجــيــة الــمــغــربــيــة، إن 
مجلس  الــتــئــام  «مــــشــــاورات 
الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي وتـــوحـــيـــده 
ـــــوم االثـــنـــيـــن  ـــــي ســـتـــنـــطـــلـــق ال
فــــي طـــنـــجـــة أقــــصــــى شــمــال 
المغرب». وأضاف المسؤول، 
ــا عـــدم نــشــر اســمــه، أن  طــالــبً
بين  ستجمع  الجلسات  «هذه 
الليبي  النواب  مجلس  أعضاء 
بشقيه في العاصمة طرابلس 
دون  طــــــبــــــرق»،  ــــنــــة  ومــــدي
تــفــاصــيــل أخـــــــرى. ويــعــتــزم 
ـــــواب  ـــــن أعــــــضــــــاء مــــجــــلــــس ال
مشاورات  جلسة  عقد  الليبي 
استجابة  طنجة،  في  موحدة 
البرلمان  من  رسمية  لدعوة 
لتوحيد  خطوة  في  المغربي، 

الجسم التشريعي في البالد.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال عــبــد 
الوهاب زوليه، عضو مجلس 
والموجود  بطرابلس،  النواب 
نحو  إن  بـــالـــمـــغـــرب،  حـــالـــًيـــا 

ــا لــيــبــًيــا عـــقـــدوا لــقــاًء  ٧٥ نــائــبً
تمهيديًا أمس، سبق الجلسات 
ـــرســـمـــيـــة الــــتــــي ســتــنــطــلــق  ال
االثــنــيــن، فـــور حــضــور بقية 
بعد  يصلوا  لم  الذين  الــنــواب، 

بسبب عراقيل لوجستية.
ــقــاء  ــل ال هـــــذا  أن  وأضـــــــاف 
حضر  مــن  عــقــده  التمهيدي 
لقاء  سيعقد  فيما  النواب  من 

تمهيدي آخر ليًال.
وكــــــــان مـــــن الــــمــــقــــرر أن 
تــنــطــلــق الـــمـــشـــاورات رســمــًيــا 

أمس غير أنه في وقت سابق 
امس، قال برلماني ليبي، إن 
أكثر من ٤٠ نائبًا من مجلس 
الـــــنـــــواب بـــطـــبـــرق (شـــــــرق)، 
سيتوجهون إلى المغرب، بعد 
السبت  عراقيل  واجهتهم  أن 
تتعلق بحجز الطيران. و قال 
مجلس  عضو  فحيمة،  صالح 
ــنــواب بــطــبــرق: «وصـــل ٢٥  ال
مدينة  إلــى  طبرق  نــواب  مــن 
ــيــوم ســأتــوجــه أنــا  طــنــجــة، وال
وأكثر من ٤٠ نائبًا إلى هناك 

انطالقا من مطار بنينيا (في 
بــنــغــازي - شــــــرق)». ويــفــوق 
بشقيه  المجلس  أعضاء  عــدد 
طــــبــــرق وطــــرابــــلــــس الـــمـــائـــة 
وسبعين عضًوا لكن ال يمكن 
تحديد العدد على وجه الدقة 
واالستقاالت  الوفيات  بسبب 
الــــفــــرديــــة.  إلــــى ذلــــك أعــلــن 
رصد  أمــس،  الليبي،  الجيش 
ضخمة  عسكرية  تحشيدات 
خليفة  االنـــقـــالبـــي  لــمــلــيــشــيــا 
حــفــتــر، فـــي مــديــنــة بــنــغــازي 

(شرق) متجهة غربي البالد.
دراه،  ـــــــهـــــــادي  ال وقــــــــــال 
عمليات  غرفة  باسم  الناطق 
«سرت-الجفرة»  تــحــريــر 
قواتهم  إن  للجيش)،  (تابعة 
ضخمة  «تحشيدات  رصــدت 
بمنطقتي  حــفــتــر  لميليشيا 
(الـــهـــواري) و(ســـي فـــرج) في 
بنغازي، متجهة إلى المنطقة 
أن  دراه،  وأضــاف  الغربية». 
الجيش رصد أيضا تحشيدات 
في  حــفــتــر  لميليشيا  أخــــرى 
ميناء سرت (شمال)، وكذلك 
فــي مــديــنــة الــجــفــرة (شــمــال 
غرب بنغازي)، دون معرفة 
التحشيدات  هذه  من  الهدف 
يخرق  أن  وتوقع  العسكرية. 
حفتر وقَف إطالق النار وكل 
االتفاقيات التي تهدف إلنهاء 

األزمة الليبية.
شأن  من  أن  دراه،  واعتبر 
العسكرية  الــتــحــركــات  هـــذه 
اللجنة  اتفاق  تنفيذ  «عرقلة 
العسكرية المشتركة (٥+٥)».

انطالق مشاورات مجلس النواب الليبي بشقيه اليوم في طنجة
الجيش يتهم ميليشيات حفتر بتحريك تحشيدات إلى الغرب

رام اهللا - وكـــاالت: نــّفــذت قــواُت 
االحـــتـــالل الــعــديــد مـــن الــُمــداهــمــات 
بالضفة  متفّرقة  مناطق  طالت  التي 
المستوطن  فــيــه  قـــاد  كــمــا  الــغــربــيــة، 
الــمــتــطــرف يـــهـــودا غــلــيــك اقــتــحــاًمــا 
جــديــًدا لــبــاحــات الــمــســجــد األقــصــى، 
في الوقت الذي حّذر فيه مسؤولون 
فــلــســطــيــنــيــون مـــن نـــوايـــا االحـــتـــالل 
استيطاني  مشروع  «أخطر»  لتنفيذ 
إجبار  ويشمل  القدس،  مدينة  يمّس 

في  أراضــيــهــا  تسجيل  عــلــى   سكانها 
قواُت  وقامت  اإلسرائيلي.  «الطابو» 
ـــلـــي بــمــداهــمــة  ـــي ــــالل اإلســـرائ االحــــت

خربة يرزا باألغوار الشمالية.    
نائب  االحــتــالل  شرطة  واعتقلت   
مدير عــام أوقـــاف الــقــدس وشــؤون 
الــمــســجــد األقـــصـــى الـــمـــبـــارك نــاجــح 
عــضــَويــن  اســتــدعــت  بينما  بــكــيــرات، 

بإقليم حركة فتح للتحقيق معهما.
وأفـــــــادت مــــصــــادٌر مــحــلــيــة بــــأّن 

عناصر من شرطة االحتالل اعتقلوا 
مكتبه  مــن  خــروجــه  لــدى  بكيرات، 
الـــكـــائـــن خـــــارج بــــاب الــســلــســلــة أحــد 
أبــــواب الــمــســجــد األقــصــى، عــلــًمــا أّن 
سلطات االحتالل أبعدته منذ نحو ٣ 
لمدة  وُمحيطه  األقصى  عن  أسابيع 

٦ أشهر.
جماعات  عـــادت  فــقــد  ذلـــك،  إلـــى 
الــُمــســتــوطــنــيــن ونـــّفـــذت اقــتــحــامــات 
األقــصــى،  المسجد  لــبــاحــات  جــديــدة 

بــحــمــايــة أمــنــيــة مــــشــــّددة وّفــرتــهــا 
شـــرطـــة االحــــتــــالل الـــخـــاصـــة، بــعــد 
اإلجــازة  بسبب  التوّقف،  من  يوَمين 
األســـبـــوعـــيـــة. ودخـــــل الــُمــســتــوطــنــون 
يهودا  المتطرف  المستوطن  بقيادة 
ـــيـــك، مــــن «بـــــــاب الـــمـــغـــاربـــة»،  غـــل
وأجـــــــروا جــــــوالت اســـتـــفـــزازيـــة فــي 
لشروحات  خاللها  استمعوا  المكان، 
حول الهيكل المزعوم، قبل الخروج 

من «باب السلسلة».

المتطرف غليك يقود اقتحام األقصى بحماية أمنية
االحتالل يعتقل نائب مدير أوقاف القدس
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نـــشـــرت  وكــــــــــــــاالت:   - واشـــــنـــــطـــــن 
األمريكية  بــوســت  واشــنــطــن  صحيفة 
فيه  حثت  مقاًال  السبت  افتتاحيتها  في 
بــالــبــدء  بــايــدن  جــو  المنتخب  الــرئــيــس 
للرئيس  مختلفة  رســالــة  إيــصــال  على 
مفادها  السيسي  عبدالفتاح  المصري 
قد  مصر  تجاه  األمريكية  السياسة  أن 
تغيرت. وذّكرت الصحيفة بما غرد به 
السيسي،  عن  الماضي  يوليو  في  بايدن 
حين قال «ال مزيد من الشيكات على 
المفضل»،  ترامب  ديكتاتور  لـ»  بياض 
األكثر  بــأنــه «الــحــاكــم  السيسي  واصــفــة 
قـــمـــًعـــا فــــي تــــاريــــخ مـــصـــر الـــحـــديـــث». 
الرئيس  لــدى  أن  الصحيفة  وأضــافــت 
فــرصــة  اآلن  الــمــنــتــخــب  األمــــريــــكــــي 
الصحيفة  وأشارت  التعهد.  بهذا  للوفاء 
العتقال نظام السيسي للمدير التنفيذي 
اآلخرين  الموظفين  كبار  مــن  واثنين 
ــــمــــبــــادرة الــمــصــريــة  فــــي مــنــظــمــة «ال
للحقوق الشخصية « األسبوع الماضي، 
تبرر  ما  عــادة  ترامب  إدارة  أن  وكيف 
إال  تتجاهلها،  أو  الــجــرائــم  هـــذه  مــثــل 
أمريكيين.  بمواطنين  تتعلق  كانت  إذا 
ينبغي  بايدن  أن  إلى  الصحيفة  ولفتت 
عليه توضيح أن إدارته القادمة ستكون 

مختلفة في التعامل مع هذه األمور.
الحملة  هــذه  أن  الصحيفة  وأّكـــدت 

األخـــيـــرة تـــضـــاف إلــــى حـــمـــالت نــظــام 
الصحفيين  مــن  الكثير  ضــد  السيسي 
الــمــســتــقــلــيــن والـــنـــشـــطـــاء الــســيــاســيــيــن 
المستمرة  المدني  المجتمع  ومنظمات 
من  أكــثــر  بسببها  واعــتــقــل  أشــهــر  منذ 
القمع  هــذا  أن  وأردفـــت  شخص.   ٩٠٠
السيسي،  لــنــظــام  الــمــمــيــزة  الــســمــة  هــو 
الذي قام منذ وصوله إلى السلطة في 
حكومة  ضد   ٢٠١٣ عام  دموي  انقالب 
عــشــرات  بسجن  ديــمــقــراطــًيــا  منتخبة 
وقتل  وتعذيب  المصريين  من  اآلالف 
واخــتــتــمــت  آخـــريـــن.  آالف  إخـــفـــاء  أو 

الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه «يجب 
عــلــى الــســيــد بـــايـــدن الــتــحــدث عــالنــيــة 
القضية  يــثــيــر  أن  يــجــب  كــمــا  كـــذلـــك، 
من  يتلقاها  هاتفية  مكالمة  أي  فــي 
بإحياء  تعهد  فقد  الــمــصــري،  الرئيس 
للديمقراطية  المتحدة  الــواليــات  دعــم 
وحــــقــــوق اإلنــــســــان فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
هدًفا  مصر  تكون  أن  وينبغي  العالم، 

رئيسًيا لهذا الجهد».
شخصية   ٢٠٠ نــحــو  ــــع  وَقّ ذلـــك  إلـــى 
بيانًا  العالم،  حول  وحقوقية  أكاديمية 
يــطــالــبــون فــيــه الــســلــطــات الــمــصــريــة 
بـــاإلفـــراج الــفــوري عــن ٣ مــن قــيــادات 
للحقوق  المصرية  «المبادرة  منظمة 
الــشــخــصــيــة» أُوقـــفـــوا قــبــل أيــــام، فيما 
تــصــف الــقــاهــرة االنـــتـــقـــادات الــدولــيــة 
فعل  «ردود  بــأنــهــا  الــتــوقــيــفــات  لــهــذه 
ـــل  ـــدُخّ ــنــتــاجــات مــغــلــوطــة»، و»ت واســت
مرفوض في الشؤون الداخلية» للبالد.
أمرت  قد  المصرية  النيابة  وكانت   
مصريين،  حقوقيين  نشطاء   ٣ بحبس 
كـــمـــا وجـــهـــت إلـــيـــهـــم تـــهـــم «االنـــتـــمـــاء 
وهو  إرهابية»،  وجماعات  لتنظيمات 
دولية،  منظمات  وصفته  الــذي  األمــر 
وأكاديميون، ودول غربية بـ»القرارات 
الــمــوقــعــون عليه:  وقـــال  االنــتــقــامــيــة». 
اعتقلت  مــســبــوقــة،  غــيــر  خــطــوة  «فـــي 

قوات األمن المصرية في ١٥ نوفمبر ، 
محمد بشير، المدير اإلداري للمبادرة 
إحــدى  الشخصية،  للحقوق  المصرية 
أبــــــرز مـــنـــظـــمـــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 

وأكثرها شهرة في مصر».
كـــمـــا تـــابـــع الـــبـــيـــان: «رغـــــم اإلدانـــــة 
الدولية الشديدة لهذا اإلجراء، اعتقلت 
نوفمبر،   ١٨ فــي  المصرية،  السلطات 
مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة 
ـــارة (كـــمـــا اعــتــقــلــت الــمــديــر  كـــريـــم عـــّن
عبدالرازق  جاسر  للمبادرة  التنفيذي 

في ١٩ نوفمبر.
عون على هذا البيان   واستنكر الموِقّ
بــاإلرهــاب،  للموقوفين  تهم  «توجيه 
والذي يأتي عقب استضافة منظمتهم 
منها  ١٤ دولة،  من  كباًرا  دبلوماسيين 

كندا والمملكة المتحدة والنرويج».
إزاء  العميق  «قلقهم  عــن  وأعـــربـــوا 
تشنها  الــتــي  الــمــتــصــاعــدة  الــقــمــع  حملة 
الــســلــطــات الــمــصــريــة ضـــد مــنــظــمــات 

المجتمع المدني في األيام األخيرة».
المصرية  الحكومة  البيان  وطالب   
ـــــفـــــوري عـــــن مــوظــفــي  بــــــــ»اإلفـــــــراج ال
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 
الدوافع  ذات  التحقيقات  جميع  ووقف 
الــســيــاســيــة ضـــد مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع 

المدني في البالد».

واشنطن بوست: حان الوقت ليسمع السيسي رسالة أمريكية مختلفة 
وصفته بدكتاتور ترامب المفضل

مـــعـــتـــقـــلـــيـــن عـــــــن  ــــــــوري  ــــــــف ال ـــــــــراج  ـــــــــاإلف ب مـــــصـــــر  ـــــبـــــون  يـــــطـــــال الـــــعـــــالـــــم  حـــــــــول  شــــخــــصــــيــــة   ٢٠٠

في أول سابقة مع دولة عربية

القدس المحتلة - وكاالت: قالت صحيفة 
إن  أمــس،  اإلسرائيلية،  بوست  جيروزاليم 
على  صـــادق  اإلســرائــيــلــي،  الـــــوزراء  مجلس 
واإلماراتيين  لإلسرائيليين  تسمح  اتفاقية 
تأشيرة.  دون  مــن  الدولتين  بين  بالسفر 
الــــــــوزراء  رئــــيــــس  إن  الــصــحــيــفــة  وقــــالــــت 
إلى  أشـــار  نتنياهو،  بنيامين  اإلســرائــيــلــي، 
أنها االتفاقية األولى من نوعها التي توقعها 

إسرائيل مع دولة عربية.
وقــــال إن :«هــــذه الــخــطــوة مــهــمــة جــًدا 
الــعــالقــات  وســتــقــوي  الــمــتــبــادلــة،  للسياحة 
العالم  أن  مؤكًدا  االقتصادية»،  والــروابــط 
يرى تغييًرا هائًال يحصل في المنطقة على 

صعيد العالقات.
في  التغيير  مــؤشــرات  أن  نتنياهو  وزاد 
وزيــر  «زيـــارة  فــي  رؤيتها  يمكن  المنطقة 
األسبوع  الــقــدس  إلــى  البحريني  الخارجية 

الــمــاضــي، وامــتــنــاع الــســودان عــن التصويت 
عــلــى قـــرار مــنــاهــض إلســرائــيــل فــي األمــم 

المتحدة».
ستبدأ   ٢٠٢١ مــارس  مطلع  من  واعتباًرا 
رحالت  اإلماراتية  للطيران  االتحاد  شركة 
يــومــيــة مــبــاشــرة إلـــى إســرائــيــل، وتخطط 
شركة فالي دبي لتشغيل ١٤ رحلة أسبوعية 

إلى تل أبيب منذ الشهر الحالي.
جني  إلـــى  وإســرائــيــل  اإلمـــــارات  وتتطلع 
في  تطبيع الــعــالقــات ســريــًعــا  ثــمــار اتــفــاق 
والتجارة،  والتكنولوجيا  السياحة  قطاعات 
مصاعب  تــشــهــدان  الدولتين  أن  خــصــوًصــا 
اقتصادية على خلفية اإلغالقات المرتبطة 
السنوات  وفــي  المستجد.  كورونا  بفيروس 
الدول  من  لعدد  إسرائيل  تقربت  األخيرة، 
واإلمـــارات  البحرين  خصوًصا  الخليجية، 

اللتين تتشاركان العداء نفسه حيال إيران.

إسرائيل تقر اتفاقية للسفر
مع اإلمارات من دون تأشيرة

القدس المحتلة - وكاالت: روى 
زيارته  تفاصيل  إسرائيلي  صحفي 
الــتــي قــــام بــهــا األســـبـــوع الــمــاضــي، 
إلـــى دبـــي، لــحــضــور لــقــاء أكــاديــمــي 

مشترك.
في  يميني»،  درور  ورصــد «بن 
مقال نشرته «يديعوت أحرونوت» 
العبرية، ما أسماه «ترحيبًا وتعاطًفا 
كبيرين، خالل زيارته لدبي»، الفتًا 
إلــى أنــه عقد مــن قبل لــقــاءات مع 
األكاديميين والطالب حول العالم، 
الموجة  هذه  مثل  يشهد  لم  «لكنه 
مــن الــتــعــاطــف مــعــه كــإســرائــيــلــي»، 

حسب قوله.
ــــرحــــيــــب  ــــت وحـــــــــــــول حــــــجــــــم ال
شابتان  «دخلت  قــال:  والتعاطف، 
كانت  كلتاهما  الــحــانــة،  محليتان 
تقليدية،  ســـــوداء  مــالبــس  تـــرتـــدي 
ــــى أخــمــص  ــــــرأس إل تــغــطــي مـــن ال
الحماية  قناع  جانب  إلــى  القدمين 

مـــن كـــورونـــا، اعــتــقــدت أن هـــؤالء 
زيــارتــي،  لمقاطعة  جــئــن  الــنــســاء، 
ما  أدرك  أن  قبل  الــدقــائــق،  مــرت 

يجري».
وأضاف: «اقتربت مني إحداهما 
اإلنجليزية،  باللغة  نفسها  لتقديم 
يدها  ومــــّدت  لبنى  اســمــي  وقــالــت 
أن  أدركــــت  وحــيــنــهــا  عــلــّي،  لتسلم 
الشابات اللواتي يرتدين العباءة كن 
ضــمــّن الــمــجــمــوعــة الــتــي حــضــرت 
اجــتــمــاًعــا خـــاًصـــا بــاألكــاديــمــيــيــن». 
وعــــن أجـــــواء اجــتــمــاعــه بــعــدد من 
األكــاديــمــيــيــن فــي دبــــي، قـــال «بــن 
يــمــيــنــي»: «لـــم تــكــن هــنــاك حاجة 
لـــلـــجـــدل حــــــول الـــــصـــــراع الـــعـــربـــي 
اللقاءات  تتناول  ولــم  اإلسرائيلي، 
داخــــل الـــدوائـــر الــمــثــقــفــة نــقــاشــات 
بل  ورائــهــا،  مــن  طــائــل  ال  سياسية 
بعضها  مشتركة  مــشــاريــع  تــنــاولــت 
الــقــريــب،  المستقبل  فــي  ســيــحــدث 

في مجال الزراعة يتم تنفيذ هذه 
المشاريع بالفعل».

كما وصف الصحفي اإلسرائيلي، 
زيارته لسوق الخضار، قائالً: «عند 
الــمــدخــل الــرئــيــســي لــســوق الــفــواكــه 
والخضراوات المركزي، كان علينا 
ما  نــصــدق  ولــم  أعيننا،  نــفــرك  أن 

رأيـــنـــاه، حــيــث كـــان هــنــاك عـــدد ال 
اإلسرائيلية،  األعــالم  من  له  حصر 
المنتجات  مصدر  إلــى  تشير  والتي 
الــطــازجــة، ورأيــــت حــجــم اإلقــبــال 
وقــال «بن  المنتجات».  هــذه  على 
يـــمـــيـــنـــي»، إنـــــه قـــابـــل فــــي إحــــدى 
األمــســيــات رجـــل األعــمــال المحلي 

«ثــانــي الـــشـــيـــراوي»، وفـــي حديث 
الفلسطيني  الـــصـــراع  عـــن  بينهما 
يميني»،  قـــال «بـــن  اإلســرائــيــلــي، 
حكومته  أن  أخبره  «الشيراوي  إن 
ســاهــمــت بــقــدر كــبــيــر مـــن الــدعــم 
لكّن  الفلسطينية،  للقضية  المالي 
أخـــطـــاءهـــم مـــتـــكـــررة، وأصــبــحــت 

كثيرة وهم ال يدركون أن أنصارهم 
في العالم العربي يغيرون االتجاه».

إلى  اإلسرائيلي  الصحفي  ولفت 
اإلمــاراتــي  األعــمــال  رجـــل  مقابلته 
«عندما  قــائــًال:  الحبتور»،  «خلف 
غـــادرنـــا مــنــزل الـــشـــيـــراوي، قــرابــة 
مكالمة  وردت  الــلــيــل،  مــنــتــصــف 
الحبتور،  الملياردير  مــن  هاتفية 
أحـــــد أغـــنـــى رجــــــال األعــــمــــال فــي 
اإلمـــــــــارات، والــــــذي ارتـــبـــط اســمــه 
بـــمـــفـــاوضـــات لــعــقــد صــفــقــات في 
إسرائيل». وأضاف: «دعانا الحبتور 
إلى زيارته، وحين وصلنا دار نقاش 
إسرائيل  بين  العالقات  حــول  بيننا 
واإلمــــارات، حيث قــال الحبتور إن 
مع  ســـالم  اتفاقية  لديها  إســرائــيــل 
لديها  معنا  ولكن  واألردن،  مصر 

تطبيع بشكل عميق ومختلف».
ـــابـــع والــــكــــالم لــــ»الـــحـــبـــتـــور»:  وت
دولــــة  رئـــيـــس  نــشــكــر  أن  «يـــجـــب 

إسرائيل)  وزراء  و(رئيس  اإلمــارات 
لن  بدونهم  األمريكي)  و(الرئيس 

يكون هناك اتفاق».
ـــتـــرك  «يُ يــمــيــنــي»:  «بـــــن  وزاد 
ألنهم  الــركــب  وراء  الفلسطينيون 
يختارون دائًما الرفض ألي مبادرة 
ســــالم.. إنـــه ألمـــر مــؤســف، هناك 
مــن يــريــدون حــل الــصــراع بتحويل 
إســرائــيــل إلـــى وحــــش، بــمــن فيهم 
بــعــض اإلســرائــيــلــيــيــن. والــنــتــيــجــة 
الــــوحــــيــــدة هـــــي تـــعـــزيـــز الـــرفـــض 

ومعاداة السامية».
وختم حديثه عن الزيارة بالقول: 
«أخبرتني سمية إحدى المشاركات 
في جلسات الحوار إنها بحاجة إلى 
مزيد من الوفود من أجل معرفة 
إسرائيل  وليس  الحقيقية  إسرائيل 
الـــتـــي تـــصـــورهـــا وســـائـــل اإلعـــــالم، 
التغيير  روح  تمثل  وغيرها  وهــذه 

في العالم العربي».

صحفي إسرائيلي: وجدت ترحيبًا غير مسبوق باإلمارات
روى تفاصيل زيارته لدبي ولقاءاته مع مجموعات شبابية

 الصحفي اإلسرائيلي يزور معرض منتجات زراعية  إسرائيلية

اإلمــــــارات  تــكــتــِف  لـــم  وكـــــــاالت:  دبي- 

بــتــمــريــر إقــامــة الــعــالقــات الــمــشــبــوهــة مع 

االحــــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي لــشــعــوبــهــا فــقــط، 

للوصول  أخــرى  أدوات  اســتــخــدام  فــبــدأت 

مع  العالقة  لتسهيل  العربية،  الشعوب  إلى 

المصري  الفنان  فاستخدمت  «إسرائيل»، 

مبتغاها،  إلـــى  لــلــوصــول  رمــضــان  مــحــمــد 

وجمعت  الــواســعــة.  لشعبيته  استغالل  فــي 

بعدد  المصري  الفنان  دبــي  في  اإلمـــارات 

أبرزهم  كان  اإلسرائيليين،  الفنانين  من 

ولكنها  آدم،  عومير  اإلسرائيلي  المطرب 

العربي  الشعبي  الغضب  من  حالة  أحدثت 

والــمــصــري، وهــو مــا يُــعــد فــشــًال لسلطات 

اإلمـــــــارات فـــي مـــحـــاوالت إحـــــداث قــبــول 

صــورة  ج  وروَّ لـــ»إســرائــيــل».  عربي  شعبي 

المغرد  اإلسرائيلي،  مــع  المصري  الفنان 

اإلماراتي المثير للجدل، حمد المزروعي، 

ولكن بعد ردود الفعل الغاضب خاصة من 

ساعة  نحو  بعد  حذفها  إلــى  ســارع  مصر، 

من نشرها.

 وســارعــت «إســرائــيــل» إلــى إعـــادة نشر 

الــــصــــورة، حــيــث قــــام حـــســـاب «إســـرائـــيـــل 

بـــالـــعـــربـــيـــة»، الـــتـــابـــع لــــــــوزارة الــخــارجــيــة 

اإلسرائيلية، بالتغريدة بها من جديد على 

حسابه بموقع «تويتر».

الــخــارجــيــة  وزارة  حــســاب  جــانــب  وإلــــى 

باسم  المتحدث  أيًضا  نشرها  اإلسرائيلية، 

جــيــش االحــــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي، أفــيــخــاي 

أدرعــــــي، وعــلــق قـــائـــًال: «مــــا أجــمــل الــفــن 

ـــســـالم! الــفــنــان الــمــصــري  والــمــوســيــقــى وال

القدير محمد رمضان مع الفنان اإلسرائيلي 

المتألق عومير آدام في دبي».

 وبـــــدأت اإلمـــــــارات مـــن فـــتـــرة، تقديم 

الهدايا إلى الفنان المصري رمضان؛ لكسبه 

أجندتها،  لتنفيذ  استخدامه  ثم  صفها  في 

بإقامة  توجهها  لقبول  مسعاها  في  خاصة 

الــعــالقــات مـــع إســـرائـــيـــل، وبــعــد مـــا حصل 

عليه رمــضــان مــن هــدايــا عينية، تــم جره 

إقامة  توجه  لقبول  الــتــرويــج  مستنقع  إلــى 
العالقات مع إسرائيل، من خالل استخدامه 
في تجميل صورته للعالم العربي، بعد نشر 
صور له مع فنانين «إسرائيليين» في دبي.

 وأكد المحلل السياسي المصري، قطب 
استغالل  على  عملت  اإلمــارات  أن  العربي، 
ترويج  أجــل  مــن  رمــضــان،  محمد  شعبية 
لـــقـــرارهـــا إقـــامـــة الـــعـــالقـــات مـــع االحــتــالل 
لم  ولكنها  عاديًا،  أمًرا  وجعله  اإلسرائيلي، 

تنجح في ذلك. وقال: لقد «تركت صورة 
رمـــضـــان حــالــة غــضــب عــــارم فـــي الــشــارع 
المصري، ولم تنجح اإلمارات في الوصول 
المصري  الفنان  دفع  ما  وهو  هدفها،  إلى 
إلــى الــتــراجــع بشكل ســريــع والــقــول إنــه لم 

يعرف من الذي تصور معه».
ولـــم يــــدرك رمـــضـــان، حــســب الــعــربــي، 
ــحــدثــه الـــصـــورة، «لــكــونــه جــاهــًال  مـــا قـــد تُ
مقتل،  في  نفسه  أصــاب  حيث  بالسياسة، 

ولم تنجح كل محاوالته تهدئة الشارع، أو 

تقليدي  موقف  لها  التي  المصرية  النخب 

مــن التطبيع». ووصــل رمــضــان إلــى دبــي، 

دعوة  تلقيه  بعد  مصريين،  لنشطاء  وفًقا 

بن  خليفة  بــن  حمد  تــدعــى  شخصية  مــن 

محمد آل نهيان، ورئيس الجالية اليهودية 

في اإلمارات «سولي وولف».

ووفق النشطاء، وصل رمضان إلى دبي 

اإلسرائيلي  الفنان  والتقى  خاصة،  بطائرة 

آدام، وهو جندي سابق في جيش االحتالل، 

اإلسرائيلي  غنى  حيث  ساعات،  أربع  لمدة 

(تعالي  المعروفة  أغنيته  العبرية  باللغة 

اآلن)، وشاركه فيها الفنان المصري.

هاجم  االجتماعي  التواصل  مواقع  وعلى 

الــعــرب والــمــصــريــون الــفــنــان رمــضــان بعد 

وسط  اإلسرائيلي،  الفنان  مع  صورته  نشر 

مطالبات بسحب عضويته من نقابة المهن 

المصري  الــســيــاســي  واســتــذكــر  التمثيلية. 

على  نشرها  تغريدة  في   ، رفعت  محمود 

اليهود  طلبه  مــا  «تــويــتــر»،  بموقع  حسابه 

عام ١٩٤٨ من الفنانة ليلى مراد للسفر إلى 

«إسرائيل»؛ لتشجيع سفر اليهود إليها مقابل 

مليون   ٥٠ تقريبًا  وتــعــادل  جنيه،  ألــف   ٥٠

رفــضــت..  ولكنها  الــوقــت،  هـــذا  فــي  دوالر 

وأظهرت حالة الغضب الشعبية العربية من 

صورة رمضان مع الفنان اإلسرائيلي، مدى 

رفض الشعوب العربية إلقامة العالقات مع 

«إســرائــيــل»، وهــو ما أبــرزه تقرير لموقع 

تقرير  اإلسرائيلي.ووصف  كــان»  «ريشت 

الــمــوقــع اإلســرائــيــلــي الــصــورة بــأنــهــا تحكي 

قصة «سالم حزينة» مع العرب.

وفي تقريره قال الموقع: «في اإلمارات 

بعد ثالثة أشهر من إعالن إقامة العالقات، 

العلم  ذات  اإلســرائــيــلــيــة  الــمــنــتــجــات  تــقــف 

في  األســــواق،  فــي  بفخر  واألبــيــض  األزرق 

ما  مسألة  مــع  يتعاملون  يــزالــون  ال  مصر 

مع  تصويره  تــم  أنــه  يعلم  الممثل  كــان  إذا 

إسرائيلي».

فشل إماراتي باستخدام « فنان مصري» في الترويج  للعالقات مع إسرائيل
صورته مع مطرب إسرائيلي أثارت غضبًا واستنكارًا عربيًا

جاسر عبدالرازق



عربي ودوليعربي ودولي٢٢

االثنين 8 ربيع اآلخر 1442هـ - 23 نوفمبر 2020م - العدد (14079)

 فقــراء العـالم في انتظـار لَقاح  رخيـص لكـورونا  
أسترا وأوكسفورد تجهزان  بديًال بتكلفة أقل

سعــــــــــــــــــــــــــر لقــــــــــــاح مــــــوديـــــــــرنــــــــا  مـــــــــا بــــــــيــــــــــــن ٢٥ و٣٧ دوالرًا  وســـــبوتــــــــيــــــــــنــــــــــكV بـ ١٩٫٥  دوالر
وكـــاالت:   - موسكو   - واشــنــطــن 
األمريكية  مبيرج  بلو  وكالة  قالت 
نجاحات  إن  أمــس،  لها  تقرير  في 
الــــتــــجــــارب مــــن شـــركـــتـــي فـــايـــزر 
ومــوديــرنــا إلنــتــاج األدويــــة عــززت 
على  الحصول  اقــتــراب  فــي  اآلمــال 
الُمستجد،  كــورونــا  لفيروس  لــقــاٍح 
حول  الفقيرة  الــدول  يخدم  سوف 

العالم.
قريبًا  تــصــدر  أن  ر  الــُمــقــَرّ فمن 
المرحلة  من  الُمستخلََصة  النتائج 
شركة  لقاح  دراســات  من  النهائية 
مخاطر  ــر  ــبَ ــعــتَ وتُ زيــنــيــكــا،  أســتــرا 
الدخل  ذات  للدول  بالنسبة  اللقاح 
ـــط هــائــلــة،  الــمــنــخــفــض والـــمـــتـــوِسّ
جـــرى  ــــــذي  ال ـــقـــاح  ـــل ال أن  خـــاصـــة 
تـــطـــويـــره مــــن جـــانـــب أســــتــــرا مــع 
يمثل  ســــوف  أوكـــســـفـــورد  جــامــعــة 
أكثر من ٤٠٪ من اإلمــدادات التي 
ســتــذهــب إلـــى تــلــك الــبــلــدان، بــنــاًء 
شركة  تتبَّعتها  التي  الصفقات  على 

لألبحاث. أيرفينيتي 
زينيكا  أسترا  لقاح  يصنع  وفيما 
دة مـــن الــهــنــد  فـــي بــــلــــداٍن مـــتـــعـــِدّ
إلــــــى الـــــبـــــرازيـــــل، وســـــــوف يـــكـــون 
ــلــقــاح  مــــن األســــهــــل تــــوزيــــع هــــذا ال
عــلــى نــطــاٍق أوســــع مــن الــلــقــاحــات 

ن فــي درجــات  ــخــَزّ األخـــرى التي تُ
لم  إذا  ولـــكـــن  ــــرودة،  ــــب ال شـــديـــدة 
المتحدة  المملكة  شــركــاء  ن  يتمَكّ
الفاعلية  مــســتــويــات  مطابقة  مــن 
فايزر  شركتا  متها  قَدّ التي  العالية 
الجائحة  تستمر  فقد  ومــوديــرنــا، 
ــــمــــرض فــي  فــــي نـــشـــر الــــمــــوت وال
الــبــلــدان الــتــي ســتــعــتــمــد عــلــى هــذا 

اللقاح. 
تــكــافــح  أن  ـــــح  الـــــُمـــــرَجّ ومــــــن   
تلبية  أجــل  مــن  الطبية  اإلمـــدادات 
الطلب في األشهر التي تتلو وصول 
اللقاحات، ما يثير المخاوف بشأن 

الوصول إلى شتى أرجاء العالم. 
من جانبه قال مارك إكليستون 
ــص فــي الــقــانــون  تــورنــر، الــُمــتــخــِصّ
كيلي  بجامعة  المعدية  واألمــراض 
فــــي إنـــجـــلـــتـــرا: «تـــعـــيـــش الــغــالــبــيــة 
ـــان الــعــالــم في  الــعــظــمــى مـــن ســـَكّ
ـــطـــة  ـــــداٍن مــنــخــفــضــة ومـــتـــوِسّ بـــــل
مشكلة  مجرد  ليست  إنها  الدخل، 
للناس هناك، هذه مشكلٌة لمعظم 

الناس في العالم». 
ــــَق بـــرنـــامـــٌج  فــــي الـــمـــقـــابـــل حــــَقّ
خــطــواٍت   Covax ــى  ــســَمّ يُ عــالــمــي 
كــبــيــرة فــي جــهــٍد طــمــوح مــن أجــل 
بشكٍل  المستقبلية  اللقاحات  نشر 

العالم،  أنــحــاء  جميع  فــي  منصٍف 

ا َدَفَع عشرات الدول لالنضمام  ِمَمّ

وتــأمــيــن صــفــقــات بــــــ٧٠٠ مــلــيــون 

جرعة حتى اآلن. 

ـــلَـــت  مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى تـــوَصّ

ــفــاٍق  شــركــة أســـتـــرا زيــنــيــكــا إلـــى ات

ـــادرة، بــيــنــمــا واَفـــــَق  ـــمـــب لــتــزويــد ال

بالهند  سيروم  معهد  شمل  تعاوٌن 

عـــلـــى تـــســـريـــع إنــــتــــاج لـــقـــاح أســـتـــرا 

ذات  لــلــدول  نوفافاكس  أو  زينيكا 

ــط،  الـــدخـــل الــمــنــخــفــض والــمــتــوِسّ

للجرعة  دوالرات   ٣ أقصاه  بسعٍر 

الـــواحـــدة، مــع خــيــار تــأمــيــٍن أكــبــر. 

وتبع ذلك اتفاق Covax مع شركة 

سميث  جاالكسو  وشركة  سونافي 

كالين الشهر الماضي. 

البرنامج  ــع  يــتــوَقّ الــمــقــابــل،  فــي 

ــــقــــوده مــنــظــمــة الــصــحــة  الـــــــذي ت

الـــعـــالـــمـــيـــة وائـــــتـــــالف ابــــتــــكــــارات 

ــــــب لـــــــألدويـــــــة وتــــحــــالــــف  الــــــتــــــأُهّ

الصفقات  من  المزيد  اللقاحات، 

تواصل  فيما  المقبلة.  األسابيع  في 

جنبًا  وبــيــوأنــتــيــك،  فــايــزر  شــركــتــا 

محادثاٍت  موديرنا،  مع  جنٍب  إلى 
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ـــلَـــت مــجــمــوعــة  فـــي حــيــن تـــوَصّ

أكثر  أن  إلــى  البحثية  أيرفينيتي 

منخفض  دخٍل  ذات  دولة   ٥٠ من 
جرعات  على  ستحصل  ومتوسط 
وأوكــســفــورد،  زينيكا  أســتــرا  لــقــاح 
في مناطق تشمل أمريكا الالتينية 
وآسيا  األوســط  والشرق  وإفريقيا 
وأوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة، إلــــى جــانــب 

الغنية. الحكومات 
وتـــــســـــعـــــى شــــــركــــــة مـــــوديـــــرنـــــا 
ضد  لقاحها  تسويق  إلى  األمريكية 
نطاق،  أوسع  على  كورونا  فيروس 
نسبة  أيـــــام  قــبــل  أعــلــنــت  أن  بــعــد 

نجاعة كبيرة للقاح الواعد.
ويـــتـــراوح ســعــر الــلــقــاح بــيــن ٢٥ 
حين  فــي  لــلــجــرعــة،  دوالًرا  و٣٧ 
للشركة،  التنفيذي  الرئيس  اعتبر 
ـــفـــان بــــانــــســــل فـــــي تـــصـــريـــح  ـــي ســـت
ســـونـــتـــاغ»  أم  لــصــحــيــفــة «فـــيـــلـــت 
إذا  عـــــادل،  الــســعــر  أن  األلــمــانــيــة، 
قـــــــورن بـــحـــجـــم الـــتـــكـــالـــيـــف حـــال 

أصيب شخص بفيروس كورونا.
ســعــر  إن  روســــيــــا  قـــالـــت  فــيــمــا 
الـــلـــقـــاح الـــــروســـــي ضــــد فـــيـــروس 
سيكون   «V-سبوتنيك» كـــورونـــا 
أقــــــل بـــكـــثـــيـــر مـــــن ســـعـــر لــقــاحــي 
«فــايــزر» و«مــوديــرنــا»، وجــاء في 
الرسمي  الحساب  على  نشر  تعليق 
المعلنة  األســـعـــار  لـــ«ســبــوتــنــيــك»: 

لــجــرعــة  دوالر   ١٩,٥ والـــبـــالـــغـــة 

مــن لــقــاح «فـــايـــزر» ومـــا بــيــن ٢٥ 

لــقــاح  مــــن  لـــجـــرعـــة  دوالًرا  و٣٧ 

أن  الــواقــع  فــي  تعني  ــا»،  «مــوديــرن

-٥٠ و  دوالًرا   ٣٩ ستبلغ  التكاليف 

الواحد،  للشخص  تباًعا  دوالًرا   ٧٤

إلى  الــواحــد  الشخص  يحتاج  حيث 

ـــقـــاحـــات فـــايـــزر  جـــرعـــتـــيـــن مــــن ل

وسبوتنيك. وموديرنا 

اإلدارة  مــــنــــحــــت  ذلــــــــك  إلــــــــى 

األمـــريـــكـــّيـــة لــألغــذيــة والــعــقــاقــيــر 

عــاجــلــة  مـــوافـــقـــة  إيــــــه)  دي  (إف 

لكوفيد-١٩  عــــــالج  الســــتــــخــــدام 

الحيوّية  التكنولوجيا  شركة  طّورته 

ــنــيــرون» وكــــان اســتُــخــدم  «ريــجــي

األمريكي  الرئيس  لعالج  خصوًصا 

دونالد ترامب.

أن  ثـــبُـــت  أن  بــعــد  ذلــــك  ويـــأتـــي 

عــــــالج ريــــجــــيــــنــــيــــرون، الـــمـــســـّمـــى 

من  مــزيــج  وهــو  ريجن-كوف-٢، 

اثــنــيــن مـــن األجــــســــام الـــمـــضـــاّدة، 

التي  كوفيد-١٩  حــاالت  مــن  يُقّلل 

تــســتــلــزم دخــــــول الــمــســتــشــفــى أو 

الذين  لألشخاص  الطوارئ،  غرف 

يعانون أمراًضا ثانوية أو «أمراًضا 

مصاحبة».

لـــنـــدن - وكـــــــاالت: قـــالـــت صــحــيــفــة 
العلماء  إن  أمــس  البريطانية،  التايمز 
آالف   ٤ نــحــو  يــراقــبــون  الــبــريــطــانــيــيــن 
تــحــور مــن تــحــورات فــيــروس كــورونــا، 
وســـــط مــــخــــاوف مــــن نـــشـــوء ســــالالت 
جديدة، تملك قدرة أكبر على مقاومة 
حتى  المتوفرة  والــعــالجــات  اللقاحات 

اآلن.
الحكومة  أن  إلــى  الصحيفة  تشير  و 
الجنيهات  ماليين  تستثمر  البريطانية 
الفيروس،  من  مختلفة  أنــواع  لدراسة 
الــلــقــاحــات  الــعــلــمــاء أن  بــعــد أن أوضـــح 
أن  يمكن  كــورونــا  لــفــيــروس  الــمــضــادة 
كبيًرا  ارتــفــاًعــا  نفسه  الــوقــت  فــي  تسبب 
سالالت  وظهور  الفيروس  طفرات  في 

جديدة.
يعد  هذا  أن  إلى  أيًضا  العلماء  وأشــار 
فــيــروس  يــحــاول  إذ  طبيعًيا،  فــعــل  رد 
كـــورونـــا مــقــاومــة االنــــقــــراض. ويــقــول 
تحاول  التي  التحورات  بعض  إن  خبراء 
تنتشر  الـــمـــضـــادة  لــألجــســام  الــتــصــدي 

بالفعل في جميع أنحاء البالد.
مـــن جــانــبــهــا، قــالــت الــبــروفــيــســورة 
شــــــــارون بـــيـــكـــوك، مــــديــــرة بـــرنـــامـــج 
فــي   ١٩ كـــوفـــيـــد  فــــيــــروس  «جــــيــــنــــوم 
هيئة  وهــي   ،(COG-UK) بريطانيا» 
أُنــشــئــت لــتــقــديــم تــحــلــيــل جــيــنــي ســريــع 

لــمــســار الــفــيــروس وتــحــوراتــه، إنـــه «ال 

لــتــحــورات  الــمــراقــبــة  تكثيف  عــن  غــنــى 

الفيروس».

«ألن  بقولها  ذلــك  بيكون  وفــســرت 

الـــعـــديـــد مـــن الـــلـــقـــاحـــات الـــتـــي يــجــري 

نفسها  النقطة  تستهدف  عليها  العمل 

الشوكية  النتوءات  وهي  الفيروس،  في 

البروز  وهــذا  سطحه.  على  البروتينية 

جزء  هو  سبايك،  بروتين  البروتيني، 

من الفيروس يشبه اإلبرة ويمّكنه من 

غزو الخاليا البشرية».

 وينتظر العالم لقاح فيروس كورونا 

وســـط مـــخـــاوف مـــن الــعــلــمــاء بــظــهــور 

سالالت جديدة للفيروس. 

اضطلع  بــيــكــوك  فــريــق  أن  ــذكــر  يُ و   

 ١٠٠ من  ألكثر  الجيني  التسلسل  بتتبع 

ألف عينة من فيروس كورونا، وهو ما 

يقرب من نصف العدد الذي تم جمعه 

في جميع أنحاء العالم منذ بدء الوباء. 

الــغــالــبــيــة  إن  بـــيـــكـــوك  قـــالـــت  فــيــمــا 

العظمى من تلك التحورات غير ضارة، 

للبشر.  مــفــيــدة  منها  «قــلــة»  إن  حــتــى 

خالل  اختفت  الطفرات  معظم  أن  كما 

ظهرت  التي  نفسها  بالسرعة  الجائحة 

بها.  وقالت بيكوك إن اإلجراء الحاسم 

العلماء  إليه  سيسعى  مــا  هــو  األمــر  فــي 

مـــن دراســــــة عــيــنــات مـــن األشـــخـــاص 

زالــوا  مــا  لكنهم  التطعيم،  تلقوا  الــذيــن 

يتطور  كيف  لمعرفة  وذلــك  مصابين، 

الفيروس.

علماء يخشون سالالت جديدة لكورونا تهدد بإفشال اللقاحات
يراقبون ٤ آالف تحّور للفيروس

أديس أبابا - وكــاالت: أعلن 

يستعد  أنـــه  اإلثــيــوبــي  الــجــيــش 

لــمــحــاصــرة عــاصــمــة تــيــجــراي 

على  سيطرته  بعد  بالدبابات، 

في  باإلقليم،  واســعــة  مناطق 

المتحدة  األمـــم  توقعت  حين 

ارتــــفــــاع أعــــــداد الـــفـــاريـــن إلــى 

المجاورة  إثيوبيا  من  السودان 

إلى ٢٠٠ ألف الجئ.

ونــقــل الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 

عــن الــمــتــحــدث بــاســم الجيش 

اإلثــــيــــوبــــي ديـــغـــيـــن تــســيــغــايــي 

الـــــقـــــوات  أن  األحــــــــــد  أمــــــــس 

الدبابات  ستستخدم  االتحادية 

على  لــلــســيــطــرة  والــمــدفــعــيــة 

مركز  وهــي  ميكيلي،  مدينة 

شمالي  (الواقع  تيجراي  إقليم 

البالد على الحدود مع إريتريا 

والسودان)، ويبلغ عدد سكانها 

نصف مليون نسمة.

وتـــــحـــــدث تـــســـيـــغـــايـــي عــن 

للسيطرة  الــمــرتــقــبــة  الــعــمــلــيــة 

على ميكيلي بوصفها حاسمة، 

ودعــــا الــســكــان لــالحــتــمــاء ألن 

الــجــيــش قـــد يــقــصــف الــمــديــنــة 

بالتعامل  مــتــوعــدا  بــالــمــدافــع، 

«بــــــال رحــــمــــة» مــــع مــســلــحــي 

جبهة تيجراي.

وقـــالـــت مـــصـــادر إعــالمــيــة 
للجيش  تابعة  مــروحــيــات  أن 
المدينة  فــي  مــنــشــورات  ألــقــت 
تطالب فيها السكان بالبقاء في 
تعزيزات  أن  مؤكًدا  منازلهم، 
عــســكــريــة وحـــــشـــــوًدا ضــخــمــة 
بـــــــــدأت تـــتـــجـــه نــــحــــو مـــديـــنـــة 
مــيــكــيــلــي، وهــــي آخــــر الــمــدن 

الكبرى المتبقية بيد الجبهة.
وأفادت المصادر  بأن قوات 
تيجراي  شعب  تحرير  جبهة 
 ٪٨٠ نــحــو  اآلن  حــتــى  خــســرت 
من مساحة اإلقليم، بعد تقدم 
جميع  مــن  الحكومية  الــقــوات 

المحاور.

مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت لجنة 
أن  أمــس  الحكومية  الــطــوارئ 
الــجــيــش ســيــطــر عــلــى مــديــنــة 
تبعد  الـــتـــي  حــمــســوس  عـــداقـــا 
ميكيلي،  شمال  كيلومتًرا   ٩٧
مــؤكــدة اســتــمــراره فــي التقدم 

باتجاه عاصمة تيجراي.
الجيش  ســيــطــر  حــيــن  وفـــي 
فــي  كــــبــــرى  مــــــدن   ١٠ عـــلـــى 
والشمالية  الــغــربــيــة  المنطقة 
والسودان،  إلريتريا  المحاذية 
ومـــنـــاطـــق جــنــوبــيــة وشــرقــيــة 
مـــــحـــــاذيـــــة إلقــــلــــيــــمــــي عـــفـــار 
وأمـــــــهـــــــرة، قــــالــــت ســـلـــطـــات 
للحكومة  المناهضة  اإلقــلــيــم 

المدن  من  انسحبت  قواتها  إن 

ـــقـــوات  الـــكـــبـــرى الســـــتـــــدراج ال

االتحادية لمعركة حاسمة في 

مواقع مختارة.

وكان الجيش أكد -في بيان 

بعد  ميكيلي،  بــاتــجــاه  تقدمه 

مدينة  عــلــى  ســيــطــرتــه  إعـــالن 

عــديــجــرات، ثــانــي أكــبــر مــدن 

تيجراي، وتبعد ١١٦ كيلومتًرا 

شمال مركز اإلقليم المعزول 

تــقــريــبًــا عــن الــعــالــم بــعــد قطع 

االتـــصـــاالت عــنــه مــنــذ انــطــالق 

العملية العسكرية الحالية.

الجيش اإلثيوبي يستعد لمحاصرة عاصمة تيجراي بالدبابات
بعد سيطرته على مناطق واسعة في اإلقليم 

ترامب يخسر ٣٣ دعوى قضائية ضد االنتخابات
ضغوط متزايدة عليه لقبول الهزيمة

هزيمة  بعد  وكـــاالت:   - واشــنــطــن 
قـــضـــائـــيـــة مـــوجـــعـــة فـــــي الــمــحــكــمــة 
يــواجــه  بنسلفانيا،  بــواليــة  االتــحــاديــة 
الــرئــيــس األمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب 
ضـــــغـــــوًطـــــا مـــــتـــــزايـــــدة مــــــن رفــــاقــــه 
الرامية  جهوده  لوقف  الجمهوريين 
لــقــلــب نــتــيــجــة انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة، 
أمام  بالهزيمة  اإلقـــرار  على  وحمله 

الديمقراطي جو بايدن.
وفي السياق ذاته، قال مارك إلياس 
مــحــامــي حــمــلــة الــرئــيــس الــمــنــتــخــب 
دونالد  الرئيس  حملة  إن  بايدن،  جو 

ترامب خسرت ٣٣ دعوى قضائية.
الرقمية  منصته  عبر  إلياس  وذكر 
المخصصة  دوكيت»   «ديموكراسي 
لتتبع الدعاوى القضائية لالنتخابات، 
دعــوى   ٤٢ رفــعــت  تــرامــب  حملة  أن 
تــزال  وال  االنــتــخــابــات،  بعد  قضائية 

منها ١٦ في قاعات المحاكم.
هذه  فــإن  ذاتــه،  المصدر  وبحسب 
الــقــضــايــا رفــعــت فــي ٦ واليــــات، هي 
وويسكونسن  وبنسلفانيا  ميشيغان 
وجــورجــيــا، بــاإلضــافــة إلـــى أريــزونــا 

ونيفادا.

وقـــالـــت رئــيــســة لــجــنــة الــمــحــامــيــن 
كــالرك  كريستين  الــمــدنــيــة  للحقوق 
مسماًرا  األمـــر  هــذا  يــدق  أن  «ينبغي 
في نعش أي محاولة أخرى يقوم بها 
المحاكم  الستخدام  ترامب  الرئيس 
االتـــحـــاديـــة لــقــلــب نــتــيــجــة انــتــخــابــات 

.«٢٠٢٠
وبــــــــــــدأ بـــــعـــــض رفــــــــــــاق تـــــرامـــــب 
الجمهوريين في الكونغرس ينفّضون 
مــــن حــــولــــه. فـــقـــد قـــــال الـــســـيـــنـــاتـــور 
الــجــمــهــوري بــــات تـــومـــي إن الــحــكــم 
نصر  إلحـــراز  فرصة  أي  على  قضى 

ترامب  ودعــا  بنسلفانيا،  في  قضائي 
لإلقرار بالهزيمة في االنتخابات.

وفي وقت سابق، دعت ليز تشيني 
عــضــو الــفــريــق الــقــيــادي الــجــمــهــوري 
بــمــجــلــس الـــنـــواب، تـــرامـــب الحــتــرام 
لم  إذا  االنتخابية»  عمليتنا  «قدسية 

يحرز نجاًحا في المحكمة.
 ويقول منتقدون إن رفض ترامب 
اإلقرار بهزيمته له تداعيات خطيرة 
التصدي  وجهود  القومي  األمــن  على 
بحياة  أودى  الذي  كورونا،  لفيروس 

ما يقرب من ٢٥٥ ألف أمريكي.
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مـــا ُكـــتـــب مـــن أجــلــك 
ـــــه رغـــــم  ـــــال ـــــن ســــــــــوف ت
يُكتب  لــم  ومــا  ضعفك، 
تناله  فــلــن  أجــلــك،  مــن 

رغم قوتك.

 :١٨٢٤
انــــتــــصــــار األســــطــــول 
المصرّي على األسطول 
ــانــّي فـــي «مــوقــعــة  ــيــون ال

ستمباال».
 :١٩٨٩

هـــــدم جــــــدار بــرلــيــن 
بالكامل.

 :٢٠٠١
ــيــال مــحــمــود أبــو  اغــت
القسام  قادة  أحد  هنود 
ـــــاح الــــعــــســــكــــرّي  ـــــجـــــن ال
لــــحــــركــــة حـــــمـــــاس فــي 

نابلس في فلسطين.
 :٢٠٠٥

انــــــــتــــــــخــــــــاب إلــــــيــــــن 
جـــــونـــــســـــون ســـيـــرلـــيـــف 
لتصبح  لليبيريا،  رئيسة 
تـــتـــوّلـــى  امـــــــــــرأة  أّول 
مـــنـــصـــب الـــرئـــيـــس فــي 

إفريقيا كّلها.
 :٢٠٠٧

الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــّي 
إمـــــيـــــل لـــــحـــــود يــــقــــّرر 
تــســلــيــم الــجــيــش األمـــن 
فــي الــبــالد بــســبــب عــدم 
انــتــخــاب رئـــيـــس جــديــد 

للجمهورّية.
 :٢٠١١

علي  اليمني  الرئيس 
يــوّقــع  صـــالـــح  اهللا  عــبــد 
على المبادرة الخليجية 
لـــحـــّل األزمــــــة الــيــمــنــيــة 
عن  بتنّحيه  والــقــاضــيــة 

الحكم.

٢٣ نوفمبر

المتاهة  هذه  عبور  في  الشقي  األرنب  ُمساعدة  تستطيُع  هل 
من  أقـــلَّ  فــي  اليقطين  ثــمــرة  إلــى  الــوصــول  مــن  يتمّكن  حتى 

دقيقتَين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 
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اســــــتــــــخــــــدم 
في  مـــهـــاراتـــك 
ــــات  ــــاضــــي ــــري ال
قيمة  لمعرفة 
كــــــــــــــــــّل رمـــــــــز 
ـــى تــتــمــّكــن  حـــّت
مـــــن الــــوصــــول 
إلـــــــى اإلجـــــابـــــة 

الصحيحة؟

الرقم المنـاســب الرقم المنـاســب 

  حل مسابقة أمس: 

الكلمات األفقية: الكلمات األفقية: 

حل الكلمات المتقاطعة حل الكلمات المتقاطعة 
الكـلمات الرأســية: الكـلمات الرأســية: 

حرُف   - ودار  طاف   - (معكوسة)  جبََر  من  مبالغة  صيغة   -١
جزٍم.

٢- ممثل سينمائّي سودانّي تُوفي عام ٢٠٠٧.
عال   - (معكوسة)  التربية  في  وتساهل  رّقــة   - جر  حــرف   -٣

وارتفع (معكوسة).
٤- اسم علم مؤنث (مبعثرة) - ما يَعقب النهاَر.

٥- من األلعاب التي تستخدم فيها العصا لضرب الكرات.
٦- أَلُف أَلٍف (معكوسة) - أطعن أو أصدم (معكوسة).

٧- أرضى (معكوسة) - خالف الهداية والرشد.
الم. ٨- بحر (معكوسة) - والدة النَّبّي عيسى عليه السَّ

٩- أكبر قارة في األرض - ما يتساقط من الحديد أثناء كشطه.
١٠- مغنٍّ وممثل مصرّي يُلَقّب بالملك.

١- فــيــلــم مــصــري لــلــكــاتــب مــحــمــود أبــوزيــد 
(معكوسة) - حرمه اإلسالم في اللعب.

٢- عـــالـــم وطــبــيــب مــســلــم اكــتــشــف الـــــدورة 
الدموّية الصغرى.

٣- إحسان - لعنوا - نصف حريم.
٤- عالم وفلكّي إيطالّي قديم توصل لُكروية 

األرض - نصف جراح.
٥- َظَهَر وبان - دولة غير ساحلية في غرب 

إفريقيا (معكوسة).

أقـــاَم   - (مــبــعــثــرة)  والــنــافــع  الــتــام  بمعنى   -٦
وحبََس.

٧- سئم وضجر (معكوسة) - درجة موسيقية 
(معكوسة) - عليل (معكوسة).

٨- نجم كرة قدم وهّداف قطري سابق لعب 
لنادي السد.

٩- عاتب - داس بقدمه – من أجزاء الجسم 
(معكوسة).

١٠- أكلة أردنية معروفة - الِحين من الدهر.

الكلـمات المتـقاطـعـة  الكلـمات المتـقاطـعـة  

 البـروج البـروج
والطوالع والطوالع 

 حدث في مثل  حدث في مثل 
هذا اليوم هذا اليوم 

يومية سياسية مستقلة

صدرت في ١٠ مايو ١٩٧٩

تصدر عن

شـركـة الخـلـيـج للـنـشـر والطـبـاعــة
الدائري الثالث - منطقة الهالل - الدوحة

ص.ب : ٥٣٣

رئيس التحرير:

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

هاتف : ٤٤٤٦٦٥٦٦ - ٤٤٣٧١٣٥٣

فاكس : ٤٤٣٥٠٤٧٦

هواتف أقسام التحرير

قسم المحليات :

٤٤٤٦٦٥٢٤- ٤٤٤٦٦٥١٥-٤٤٤٦٦٥١٤

local@raya.com

قسم االقتصاد :

٤٤٤٦٦٥٣١

economy@raya.com

قسم الرياضة :

٤٤٤٦٦٥٠٩ - ٤٤٤٦٦٥١٠

sport@raya.com

قسم العربي والدولي :

٤٤٤٦٦٥٠٦ - ٤٤٤٦٦٥٠٧

disknews@raya.com

القسم الثقافي

٤٤٤٦٦٥٢٢

culture@raya.com

إدارة اإلعالنات
هاتف : ٤٤٤٦٦٦١٨- ٤٤٤٦٦٦١٩ - ٤٤٤٦٦٦٥٠

اإلعـالنـات المبـوبــة :
٤٤٤٦٦٦٠٧

البــدالـــة :
٤٤٤٦٦٥٥٥

التـوزيـــع 
هاتف : ٤٤٤٦٦٦٣٦ - ٤٤٤٦٦٦٣٥



تــعــّرضــت  قــنــا:  الجزائر- 
ـــــــــة ســــكــــيــــكــــدة جـــنـــوب  والي
لهّزة  أمس،  الجزائر،  غرب 
 ٥٫٢ قـــوتـــهـــا  بــلــغــت  أرضــــيــــة 
ريختر.  مقياس  على  درجــة 
وأفـــــاد مــركــز األبـــحـــاث في 
علم الفلك والفيزياء الفلكية 
والــجــيــوفــيــزيــاء الــجــزائــري، 
في بيان له أمس، بأّنه حّدد 
مــركــز الـــهـــّزة عــلــى بــعــد ١٢ 
كــم جــنــوب غـــرب الــحــروش 
أن  دون  ســكــيــكــدة،  بـــواليـــة 
تصدر عن السلطات المحلية 
خسائر  وقـــوع  عــن  أنــبــاء  أي 
ـــشـــار  يُ مـــــاديـــــة.  أو  بـــشـــريـــة 
تــتــعــّرض  الـــجـــزائـــر  أّن  إلــــى 
لــهــّزات  واآلخـــر  الحين  بين 
كان  حيث  وزالزل،  أرضــيــة 
البالد  شهدته  زلــزاٌل  أعنَفها 
قوته  بلغت   ٢٠٠٣ مــايــو  فــي 
بمقتل  وتــســّبــب  درجـــة،   ٨٫٦

٢٢٧٧ شخًصا.

هّزة بقوة ٥٫٢ درجة 
تضرب الجزائر

مطلوب تجّنب إشعال 
الفحم والحطب 

للتدفئة في األماكن 
المغلقة
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تسريع العمل في مالعب مونديال قطر ٢٠٢٢

ــــطــــالق الـــحـــدث  قـــبـــل عـــامـــيـــن مــــن ان
ثابتة  بخطى  قطر  تسير  األهــم،  العالمي 
لكرة  العالم  كــأس  بطولة  استضافة  نحو 
للمرة  ستقام  التي   «٢٠٢٢ «قطر  القدم 
األولى في منطقة الشرق األوسط والعالم 
رسمًيا  منافساتها  ستنطلق  التي  العربي، 
خــــالل الـــفـــتـــرة مـــن ٢١ نــوفــمــبــر وحــتــى 
وستشّرف   ٢٠٢٢ الــعــام  مــن  ديسمبر   ١٨
قــطــر،لــيــس مــواطــنــيــهــا وال أشــقــاءهــا في 
دول الخليج والعالم العربي فحسب، إنما 
بنيلها  التحدي  قبلت  ألنها  أجمع  العالم 
الكروية  البطولة  هــذه  استضافة  شــرف 

العالمية المهمة. 
لقد تحولت قطر إلى خلية نحل للعمل 
من أجل التحضير الالزم لهذه المناسبة، 
حيث ظلت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، 
الجهة المسؤولة عن تسليم مشاريع البنية 
بطولة  قطر  الستضافة  الالزمة  التحتية 
كأس العالم لكرة القدم، تواصل جهودها 
الستكمال كافة األعمال بمالعب البطولة 
التي تتسارع وتيرة أعمال البناء بها حالًيا، 
وقد تم اإلعالن عن جاهزية ثالثة منها، 
والجنوب،  الــدولــي،  خليفة  مالعب  وهــي 

والمدينة التعليمية.

 الـــعـــمـــل جـــــــاٍر بــــوتــــيــــرة ســـريـــعـــة فــي 
االســـــتـــــادات الــخــمــســة الــمــتــبــقــيــة، األمـــر 
الثمانية  الــمــالعــب  جميع  أن  يــؤكــد  الـــذي 
ستكون جاهزة قبل بدء المونديال بوقت 
أمام  مواتية  ستكون  الفرصة  وأن  كــاٍف، 
قــطــر الخــتــبــار جــاهــزيــة هـــذه الــمــالعــب 
الــمــشــجــعــيــن  آالف  الســـتـــقـــبـــال  تـــحـــســـبـًــا 
ولذلك  المونديال،  هذا  منافسات  خالل 
ــا أن تــعــلــن الــلــجــنــة جــاهــزيــة  لــيــس غــريــبً
المباراة  سيستضيف  الـــذي  البيت  ملعب 
االفــتــتــاحــيــة مـــن الـــمـــونـــديـــال وحــصــولــه 
لتقييم  العالمية  المنظومة  شــهــادة  على 

االستدامة «جي ساس».
واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  نشر  إن 
تــــقــــريــــًرا حـــــول آخـــــر تـــــطـــــورات أعـــمـــال 
لكأس  المستضيفة  الــمــالعــب  فــي  الــبــنــاء 
التي  مميزاتها  استعراض  بجانب  العالم، 
ستساعد الزوار القادمين إلى قطر خالل 
الـــمـــونـــديـــال الــــكــــروي عــلــى قـــضـــاء وقــت 
لتشجيع  الــمــبــاريــات  حــضــور  أثــنــاء  ممتع 
فرقهم المفضلة في أجواء تتسم باألمن 
والسالمة، يؤكد مدى الجدية والجاهزية 
مدى  يؤكد  كما  الــحــدث،  هــذا  الستقبال 

الشفافية التي تدير بها اللجنة العمل،

للمشاريع  العليا  اللجنة  نجاح  أن  كما   
واإلرث في تأمين آالف الغرف المطلوبة 
قبل أكثر من سنتين على انطالقه نتيجة 
التعاون مع وزارة التنمية اإلدارية والعمل 
والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة، يــؤكــد جــاهــزيــة 
غير  مونديالية  بطولة  الستضافة  قطر 
مــســبــوقــة، حــيــث إن الـــدولـــة مـــن خــالل 
ــتــجــهــيــزات الـــتـــي تــمــت فـــي الــمــنــشــآت  ال
الــريــاضــيــة والــمــتــرو والــفــنــادق والــغــرف 
فريًدا  عالمًيا  موندياًال  ستنظم  الخاصة 
وغير مسبوق يؤكد قدرة قطر على قبول 

التحدي ويشرف الجميع.

 لــقــد شــهــدت قــطــر عــلــى مــــدار العقد 
الــمــاضــي نقلة حــضــاريــة كــبــيــرة فــي ظل 
أنــشــأت  حــيــث   ،٢٠٣٠ الــوطــنــيــة  رؤيــتــهــا 
الحديثة،  الرياضية  المرافق  من  العديد 
عصرية  مــواصــالت  شبكة  إلــى  باإلضافة 
في إطار استعداداتها الستضافة مونديال 
٢٠٢٢، ولذلك فإن هذه المنشآت والتطور 
التراكمية  والخبرات  البالد  تشهده  الــذي 
ستمكن قطر بإذن اهللا من الحصول على 
من  المقبلة  النسخ  إحــدى  استضافة  حق 
دورة األلعاب األولمبية والبارالمبية وإنها 

ستكون دورة ُمشّرفة للجميع.

رأيرأي

وفنادق قطر تسير بخطى ثابتة نحو استضافة بطولة مونديالية غير مسبوقة ومواصالت  مترو  من  التحتية  البنية  واكتمال  المتبقية  الخمسة  االستادات  إنشاء  في  جارٍ  العمل 

حالة الطقس في دولة قطرحالة الطقس في دولة قطر

 شمالية غربية ١٥-٢٥ عقدة مع هبات تصل ٣٠ عقدة أحيانًا

البحر

التحذيرات
  ال يوجد

 شمالّية غربية ٨-١٨ عقدة

الرياح

الخور
Alkour

الدوحة
Doha

مسيعيد
Mesaieed

ابو سمرة
Abu Samra

الرويس
Ruwais

دخان
Dukhan

١٥ - ١٨٢٨ - ٣٠

٢٠ - ٢٦
٢٢ - ٢٨

٢٣ - ٢٦

٢٣ - ٢٧

4:354:35الفجرالفجر
5:565:56الشروقالشروق
11:2011:20الظهرالظهر
2:232:23العصرالعصر
4:464:46المغربالمغرب
6:166:16العشاءالعشاء

مواقيت الصالةمواقيت الصالة
مواقيت المد والجزر

أعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٠٠ : ٠٠ - ٣٧ : ٠٠١٢ : ٠٠ - ٠٣ : ٢٢مسيعيد

٠٠ : ٠٠ - ١٨ : ٠٠١١ : ٠٠ - ٠٦ : ٢٠الوكرة

٠٠ : ٠٠ - ١١ : ١١  ٥١ : ١٩ - ٤٩ : ٠٣الدوحة

٣٥ : ٢٠ - ٠٧ : ٢٢٠٩ : ١٧ - ٠٣ : ٠٠الخور

٠٠ : ٠٠ - ١٥ : ١١١١ : ١٨ - ١٧ : ٠٥الرويس

٠٧ : ١٦ - ١٥ : ٤٧٠٤ : ٢٢ - ١١ : ١٠دخان

٤٨ : ١٥ -  ٢٧ : ٥٧٠٣ : ٢٣ - ١٧ : ٠٩أبوسمرة

إحالة ٥٣ شخًصا للنيابة لعدم 
تقّيدهم بارتداء الِكمامات

إحالة ٧ ُمخالفين الشتراطات 
العزل المنزلّي للنيابة

شخًصا   ٥٣ بإحالة  المختصُة  الجهاُت  قامت  -قنا:  الدوحة 
للنيابة العامة لعدم تقّيدهم بارتداء الكمامة في األماكن التي 
١٠ أشخاص آخرين إلى النيابة  تتطلب ذلك. كما تّمت إحالة 
العامة أيًضا لُمخالفتهم الحّد المسموح به في المركبة الواحدة 
العائلة  باستثناء  السائق  فيهم  بمن  أشخاص   (٤) بـ  والمحّدد 
الـــوزراء  مجلس  لــقــرار  اســتــنــاًدا  اإلجـــراء  ويأتي هذا  الــواحــدة. 
لسنة ١٩٩٠ بشأن   (١٧) رقم  بقانون  المرسوم  وعلى  الموّقر 
األمراض المعدية، واإلجراءات الوقائية واالحترازّية المعمول 

بها للحّد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩).  
بــضــرورة  الــكــريــم  الــجــمــهــوَر  المختصُة  الــجــهــاُت  ونــاشــدت 
حفاًظا  بها  المعمول  والوقائية  االحترازية  بالقرارات  االلتزام 
كورونا  فيروس  انتشار  من  اآلخرين  وسالمة  سالمتهم  على 

الُمجتمع. في 

 ٧ بضبط  أمــس،  المختصُة  الجهاُت  قامت  قنا:   - الدوحة 
َوفــًقــا  المنزلي  الصحي  الــعــزل  اشــتــراطــات  خالفوا  أشــخــاص 
االشتراطات  تلك  بتطبيق  خالله  مــن  التزموا  الــذي  للتعّهد 
ُمخالفيها  تــعــّرض  والــتــي  الــصــحــيــة  الــجــهــات  مــن  الــمــحــّددة 
لــلــمــســاءلــة الــقــانــونــيــة َوفـــًقـــا إلجـــــــراءات الـــجـــهـــات الــصــحــيــة 
إنــفــاًذا  الــُمــخــالــفــيــن  هـــؤالء  ضــبــط  عملية  وتــأتــي  الــبــالد.  فــي 
أقّرتها  والتي  البالد  في  بها  المعمول  االحترازية  لإلجراءات 
والجهات  العامة  الصحة  وزارة  في  ممثلًة  الصحية  الجهات 
النتشار  منًعا  العامة،  السالمة  تحقيق  لضمان  لها  الُمساندة 

كورونا. فيروس 
وجاٍر إحالة األشخاص الُمخالفين للنيابة الُمختصة وهم:

مياه. محمد   -١
٢- محمد إمداد اهللا.

الشيخ.  ياسين  الطيب   -٣
٤- محمد سالم صالح راشد. 

خليل بن حبيب.   -٥
السليطي.  أحمد  سعود   -٦

محمود. عيسى  مالك   -٧
والُمقيمين  الُمواطنين  الدولة  في  المعنيُة  الجهاُت  ودعت 
فــي الــحــجــر الــصــحــي الــمــنــزلــّي إلـــى ضــــرورة االلـــتـــزام الــتــام 
ضمانًا  الــعــامــة  الصحة  وزارة  مــن  الــمــحــّددة  بــاالشــتــراطــات 

اآلخرين. وسالمة  لسالمتهم 
سيعّرض  االشتراطات  تلك  يخالف  َمن  كل  أّن  إلى  ونّبهت 
المادة (٢٥٣)  ألحكام  َوفًقا  عليها  المنصوص  للعقوبات  نفسه 
من قانون العقوبات رقم (١١) لسنة ٢٠٠٤م، وأحكام القانون 
المعدية،  األمراض  من  الوقاية  بشأن   ١٩٩٠ لسنة   (١٧) رقم 

٢٠٠٢ بشأن حماية المجتمع. والقانون رقم (١٧) لسنة 

نــــيــــويــــورك - وكـــــــــاالت: قــــالــــت مـــجـــلـــُة تــكــش 
إكسبلورور، إّن مجموعة علماء فيزياء من جامعة 
على  حصل  مــن  أّول  أصبحت  نــيــويــورك،  مدينة 
مياه تبقى سائلة حتى عند تبريدها لدرجة حرارة 

ناقص ٦٨ مئوية.
خالل  تمكنت  المجموعة  إّن  المجلة،  وأضافت 
هذه الدراسة، من إثبات أن الماء بحّد ذاته، يتكّون 
السوائل،  مــن  األقـــّل  على  مختلَفين،  نوَعين  مــن 

ويتمتعان بخصائص فيزيائية مختلفة.
من الناحية النظرية، يمكن أن يظّل الماء سائًال 
عــنــد درجــــات حــــرارة تــقــارب نــاقــص ٧٠ درجــة 
مئوية، ولكن تحقيق ذلك على أرض الواقع، كان 

في غاية الصعوبة.

لكن مجموعة الفيزيائيين األمريكيين، نجحت 
تبريد  طــريــق  عــن  لــيــس  المشكلة،  هـــذه  حـــّل  فــي 
الماء، بل عن طريق تسخين الجليد غير المتبلور 
ذي الكثافة العالية بطريقة خاصة باستخدام ليزر 
نبضات  إنــتــاج  على  الــقــادر  الــحــمــراء  تحت  األشــعــة 

إشعاع حرارية قوية جًدا، ولكنها قصيرة جًدا.
ويُالحظ أّن ومضات الضوء هذه كانت قصيرة 
جًدا، لدرجة أن كثافة عينة الماء لم تتغير عندما 
برؤية  مــّرة  ألّول  للعلماء  هذا  سمح  الجليد.  ذاب 
كيفية تشكل المياه عالية الكثافة ومتابعة تحولها 
عن  الكثافة  خفيف  مــاء  إلــى   - انتقالية  مرحلة   -

طــريــق إضــــاءة الــجــلــيــد الـــذائـــب بــاســتــخــدام ليزر 
األشعة السينّية.

الحصول على ماء يبقى سائًال عند ٦٨ درجة تحت الصفر

قتيل بهجوم سمكة 
قرش في أستراليا

سيدني- أ ف ب: قضى رجل بعدما هاجمته 
شمال  فــي  ســيــاحــّي  شــاطــئ  عند  قــرش  سمكة 
غــــرب أســـتـــرالـــيـــا، عــلــى مـــا أعــلــنــت الــســلــطــات 
األحــد  صباح  الحادثة  ووقــعــت  أمــس.  المحلية 
الساحل  على  الــواقــع  بيتش  كايبل  شــاطــئ  عند 

الشمالي لوالية أستراليا الغربية. 
وقـــد تُـــوفـــي الـــرجـــل مــتــأثــًرا بــجــروحــه بعد 
إخــراجــه مــن المياه رغــم تــدّخــل فــرق اإلغاثة 
وفاة  بيان  في  الوالية  شرطة  وأّكــدت  إلنقاذه. 

الرجل «في ظروف قاسية». 

بقايا ضحيتَين لثوران بركان 
فيزوف قبل ٢٠٠٠ عام

شخَصين  رفــات  بقايا  على  ُعثر  ب:  ف  أ  بومبي- 

عام  ألَفي  نحو  قبل  فيزوف  بركان  ثــوران  في  قضيا 

على  بومبي،  مدينة  أطـــراف  عند  تنقيب  موقع  فــي 

مــا أعــلــن مــســؤولــون فــي الــمــوقــع األثــــري اإليــطــالــي. 

وقال المسؤولون عن الموقع قرب مدينة نابولي في 

قضيا  لشخَصين  عظمَيين  هيكلَين  على  «ُعثر  بيان 

الرفات  أّن  الباحثون  ويعتقد  البركان.  ثــوران»  جراء 

لعبد شاب، ورجل ثرّي أكبر سنًا يقدر بأنه يبلغ ٤٠ 

آثار  إلى  باالستناد  يستعبده،  كان  أنه  ويعتقد  عاًما، 

مالبسهما ومظهرهما الجسدي.


	RAYA-MAIN-2311_P01
	RAYA-MAIN-2311_P02
	RAYA-MAIN-2311_P03
	RAYA-MAIN-2311_P04
	RAYA-MAIN-2311_P05_new
	RAYA-MAIN-2311_P06
	RAYA-MAIN-2311_P07
	RAYA-MAIN-2311_P08
	RAYA-MAIN-2311_P09
	RAYA-MAIN-2311_P10
	RAYA-MAIN-2311_P11
	RAYA-MAIN-2311_P12
	RAYA-MAIN-2311_P13
	RAYA-MAIN-2311_P14
	RAYA-MAIN-2311_P15
	RAYA-MAIN-2311_P16
	RAYA-MAIN-2311_P17
	RAYA-MAIN-2311_P18
	RAYA-MAIN-2311_P19
	RAYA-MAIN-2311_P20
	RAYA-MAIN-2311_P21
	RAYA-MAIN-2311_P22
	RAYA-MAIN-2311_P23
	RAYA-MAIN-2311_P24

