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¶ من مقطع فيديو للمتحف على اإلنستجرام

اإللزام بارتداء الكمامات يحد من انتشار كورونا

شريعتنا تأمرنا بااللتزام 
حرصًا على املجتمع 

القرار يحث الجميع 
على االلتزام

يجب علينا التعاون 
لدعم جهود الدولة

العقوبات تم وضعها 
لغير امللتزمني

زيادة وحدات العناية املركزة 
إلى 221 سريرًا نهاية األسبوع

137 مصابًا يتلقون 
الرعاية الطبية 

في وحدات العناية 
املركزة

الحاالت الحرجة 
تتراوح أعمارهم بني 

24 إلى 91 سنة
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20 17

الصحة: ارتفاع حاالت الشفاء من كورونا إلى 3546
أمــــــس، عــن  الــــعــــامــــة،  الـــصـــحـــة  أعـــلـــنـــت وزارة 

تسجيل 1153 حــالــة إصــابــة جــديــدة مــؤكــدة 

بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، وتعافي 190 

شخصا من املرض وذلك في األربع والعشرين 

ســاعــة األخـــيـــرة، ليصل إجــمــالــي عـــدد حــاالت 

الشفاء في دولة قطر إلى 3546 حالة. 

وقـــالـــت الــــــــوزارة، فـــي بـــيـــان لـــهـــا، إن الـــحـــاالت 

ــــدة تــــعــــود ألشـــــخـــــاص مـــــن الـــعـــمـــالـــة  ــديـ ــ ــجـ ــ الـ

الـــــــوافـــــــدة كـــــانـــــوا قـــــد أصــــيــــبــــوا بـــالـــفـــيـــروس 

ــتـــشـــاف  نـــتـــيـــجـــة مـــخـــالـــطـــتـــهـــم ألفــــــــــراد تـــــم اكـ

إصــابــتــهــمســابــقــا، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تسجيل 

حـــاالت إصــابــة جــديــدة بــني مــجــمــوعــات من 

الــعــمــالــة فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة وذلــــك خــالل 

إجــراء فحوصات استقصائية من قبل فرق 

لـــوزارة الصحة،  البحث والتقصي التابعة 

األمـــــر الـــــذي أســـهـــم فـــي الــكــشــف املــبــكــر عن 

الحاالت.

ــــدة إصــابــتــهــا  ــــؤكـ ــــاالت املـ ــــحـ وتـــــم إدخـــــــال الـ

بالفيروس للعزل الصحي التام في مختلف 

ــة، حـــيـــث يــتــلــقــون  ــالــــدولــ املــــرافــــق الــطــبــيــة بــ

الــعــنــايــة الــصــحــيــة الـــالزمـــة حــســب الــوضــع 

الصحي لكل حالة.

الدوحة - قنا

صحف                                 تعمل عن بعد بنسبة 100 %
ــتـــرازيـــة الــتــي اتــخــذتــهــا  ــراءات االحـ تــطــبــيــقــا لــــإلجــ

الـــدولـــة لــلــحــد مــن آثــــار فــيــروس كـــورونـــا ،تمكنت 

الــشــرق مــن التحول الكامل  صحف مجموعة دار 

نحو العمل عن بعد بنسبة 100 % مع االحتفاظ 

الــتــحــريــريــة والـــجـــودة املتكاملة  بــكــامــل خططها 

التي عرفت بها في كافة مراحل اإلنتاج التحريري 

ــا فـــي دعــــم إســتــراتــيــجــيــة الـــدولـــة  وتـــقـــوم بــــدورهــ

اإلعالمية في مكافحة فيروس كــورونــا من خالل 

املــتــعــددة عبر مــوقــع الشرق  منصاتها اإلعــالمــيــة 

اإللكتروني وتطبيق l ومنصات الصحيفة 

عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي مــــن خـــالل 

رســائــلــهــا املــكــتــوبــة واملـــســـمـــوعـــة والــفــيــديــوهــات 

ــتـــي تــحــظــى بــمــتــابــعــة مــتــمــيــزة فــي  الـــتـــوعـــويـــة الـ

الداخل والخارج.

بـــنـــيـــة تــحــتــيــة  الـــــشـــــرق  ــلــــك مـــجـــمـــوعـــة دار  ــمــ وتــ

تــكــنــولــوجــيــة مــتــقــدمــة مــن الــتــطــبــيــقــات اإلعــالمــيــة 

الــحــديــثــة الـــتـــي مــكــنــتــهــا مـــن تــنــويــع مــنــتــجــاتــهــا 

اإلعــالمــيــة وخــدمــاتــهــا للجمهور بمعايير عالية 

من الدقة والسرعة والحضور العاجل في مواقع 

األحداث. تجدر اإلشارة إلى أن موقع الشرق يحتل 

الــصــدارة بني املواقع اإلخبارية املحلية من حيث 

مــعــدالت التصفح وردود األفــعــال التفاعلية في 

نشر املــوضــوعــات. وتــجــدر اإلشـــارة إلــى أن موقع 

ــارة  الـــشـــرق اإللــكــتــرونــي قـــد ســجــل 3.6 مــلــيــون زيـ

إلــى جانب أكثر من مليوني  خــالل أبريل املاضي 

مشاهدة لقناة الشرق على يوتيوب باإلضافة إلى 

مــا يــزيــد عــن مــلــيــون مــتــابــع  لــحــســاب l على 

تويتر وفيس بوك.

الدوحة - الشرق

بدء التسجيل املبكر 
بجامعة قطر.. غدًا

 وثائق الخارجية السعودية 
تكشف أساليب استدراج الضحايا

خطوط جديدة ترفع طاقة 
إنتاج اللحوم لـ 40 %
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صاحب السمو يهنئ
 رئيس الباراغواي

نائب األمير يهنئ
 رئيس الباراغواي

رئيس الوزراء يهنئ
 رئيس الباراغواي

الصحة تنفي ما يتم تداوله حول 
موعد قمة تفشي كورونا

نــفــت وزارة الــصــحــة الــعــامــة مــا يــتــم تـــداولـــه عــلــى وســائــل الــتــواصــل 

االجتماعي من أن قمة ذروة تفشي وباء كورونا في قطر أيام 18 و19 

و20 مايو الجاري. وقالت الوزارة عبر تغريدة على الحساب الرسمي 

في تويتر: " ما يتم تداوله في وسائل التواصل االجتماعي من أن أيام 

18 و19 و20 من الشهر الجاري قمة تفشي فيروس كوفيد 19- غير 

إلــى استقاء  صحيح، وتجدد وزارة الصحة العامة دعــوة الجمهور 

املعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أي إشاعات".

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني أمير 

الــبــالد املـــفـــدى، بــبــرقــيــة تهنئة إلـــى فــخــامــة الــرئــيــس مــاريــو عبدو 

بينتيز رئيس جمهورية باراغواي، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني ، نائب األمير ، ببرقية 

تهنئة ، الى فخامة الرئيس ماريو عبدو بينتيز رئيس جمهورية 

باراغواي ، بمناسبة ذكرى استقالل بالده .

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، الى فخامة الرئيس 

ماريو عبدو بينتيز رئيس جمهورية باراغواي، بمناسبة ذكرى 

استقالل بالده.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

وجـــه حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ 

تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الــبــالد 

املـــــفـــــدى، بـــــإرســـــال مــــســــاعــــدات طــبــيــة 

إلــــى كـــل مـــن جــمــهــوريــة كــازاخــســتــان، 

وجــمــهــوريــة أفــغــانــســتــان اإلســالمــيــة، 

ــة والــــهــــرســــك،  ــنــ ــبــــوســ وجــــمــــهــــوريــــة الــ

ــا الـــشـــمـــالـــيـــة،  ــيــ ــقــــدونــ وجــــمــــهــــوريــــة مــ

ــا  ــمـ وجــــمــــهــــوريــــة صــــربــــيــــا، وذلــــــــك دعـ

مــن دولـــة قــطــر لــلــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا 

ــي مــــكــــافــــحــــة  الــــــــــــــــدول الــــــصــــــديــــــقــــــة فــــــ

وبــــــــاء فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا املـــســـتـــجـــد( 

كوفيد19-).

صاحب السمو يوجه بإرسال 
مساعدات  طبية إلى 5 دول صديقة

الدوحة - قنا

العناية الطبية في قطر تعتمد أعلى املعايير في املتابعة والرعاية
قــــال حــســن حــمــد الـــبـــدر مــتــعــاف مـــن فــيــروس 

كــــورونــــا، إنــــه كــــان بــعــيــد جــــدًا عـــن املــخــالــطــة 

اعــتــاد على شــراء  والــزيــارات العائلية، ولكنه 

املــــواد الــغــذائــيــة مــن املــجــمــعــات، وربــمــا لعدم 

انتباهه في إحدى املرات أصيب باملرض، الفتًا 

إلــى أنــه ظــهــرت عليه بعض أعـــراض اإلرهـــاق 

ـــرض وتـــوجـــه عــلــى الـــفـــور إلـــى مستشفى  واملــ

حـــــزم مــبــيــريــك لــيــكــتــشــف بـــعـــد الــفــحــوصــات 

إصــابــتــه. وأضـــاف الــبــدر خــالل مداخلته على 

برنامج املسافة االجتماعية، أنه منذ اللحظة 

األولى من اكتشاف إصابته تلقى رعاية طبية 

ممتازة، ودخل غرفة العناية املركزة للسيطرة 

عــلــى أعــــراض املــــرض، ثــم بــعــد أيــــام قليله تم 

نقله إلى غرفة عادية لحني شفائه، ومتابعته 

لــتــنــاول الــبــروتــوكــول الــعــالج املتبع فــي دولــة 

قطر، مشيرًا إلى أن العناية الصحية في دولة 

قطر تتبع أعلى املعايير في الرعاية واملتابعة.

الـــجـــســـديـــة مـــمـــتـــازة  الـــصـــحـــة  وتـــــابـــــع: "اآلن 

ــر، ألنـــنـــا يجب  ــثـ واصـــبـــحـــت اهـــتـــم بــنــفــســي اكـ

ــــالءات ونـــحـــول املــحــن  ــتـ ــ أن نــســتــفــيــد مـــن االبـ

إلـــى مــنــح، ولــكــن الــحــالــة الــنــفــســيــة حــتــى اآلن 

غــيــر مــســتــقــرة إذ أشـــعـــر فـــي بــعــض األحـــيـــان 

بضيق في التنفس ألن تجربة املرض سيئة". 

ــراد املــجــتــمــع بــضــرورة  مــوجــهــًا نصيحته ألفــ

االلــتــزام بــإجــراءات الــدولــة، وارتـــداء الكمامات 

والــقــفــازات، والحفاظ على التباعد ســواء في 

املناسبات أو في األوقات العادية حفاظًا على 

سالمة أحبائنا وسالمة املجتمع والوطن.

ورشة حول املسؤولية االجتماعية لألفراد والشركات في مكافحة كورونا

ــمــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان، 
ّ
نــظ

أولـــى ورشــاتــهــا الــتــدريــبــيــة عــن بــعــد، ضمن 

حــمــلــة "خــلــك_فــالــبــيــت"، وذلــــك تــحــت عــنــوان 

ــكــافــحــة فــيــروس كـــورونـــا ( كــوفــيــد 19 ): 
ُ

" م

بني واجبات الفرد واملسؤولية االجتماعية 

للشركات".

ــلــــه عـــلـــي املـــحـــمـــود،  ــد عـــبـــد الــ ــ
ّ
ــي  وقــــــــال الــــســ

رئيس وحــدة العالقات واإلعــالم في اللجنة 

الوطنية لحقوق اإلنسان، إن تنظيم الورشة 

التدريبية عــن بــعــد، يــأتــي ضمن الفعاليات 

والبرامج التوعوية التي استحدثتها اللجنة 

الــراهــنــة، الناجمة عن  الــظــروف  للتعامل مــع 

ــا املــســتــجــد (كــوفــيــد  تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـ

19-)..مـــشـــيـــرا إلـــى تــنــظــيــم الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 

لــعــدد مــن الــحــمــالت الــتــوعــويــة عبر موقعها 

ــع  ــواقــ ــر مــ ــبــ ــا عــ ــهــ ــاتــ ــابــ ــســ ــــي وحــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ االلـ

ــــالم  ـــل اإلعــ ــائــ ــ ــاعـــي ووسـ ــتـــمـ ــل االجـ ــتــــواصــ الــ

املــخــتــلــفــة، إلــــى جـــانـــب الـــحـــمـــالت املــيــدانــيــة 

التي تضمنت توزيع مطبوعات ومطويات 

لتوعية مختلف فئات املجتمع حول أهمية 

ــبـــاع  ــيـــروس املـــســـتـــجـــد، واتـ ــايـــة مــــن الـــفـ ــوقـ الـ

اإلجراءات االحترازية التي أقرتها السلطات 

الرسمية.

 وأضاف إن الورشة التدريبية عن بعد تأتي 

ـــا لــلــتــوعــيــة حـــول الــتــداعــيــات الــنــاجــمــة 
ً

أيـــض

فــيــروس (كــوفــيــد- 19) وعالقتها  عــن تفشي 

بــحــقــوق اإلنــســان األســاســيــة والــتــأكــيــد على 

لــإلجــراءات االحــتــرازيــة  ضـــرورة االستجابة 

التي اتخذتها السلطات الرسمية للتعامل 

مع األزمــة، مع ضمان احترام حماية حقوق 

ه املحمود إلــى أن 
ّ

اإلنــســان األســاســيــة.   ونــو

 ملــواطــنــني ومقيمني 
ً
الـــورشـــة شــهــدت إقـــبـــاال

أيــام من  ممن رغــبــوا فــي املشاركة فيها قبل 

موعدها، وذلــك من خالل املوقع االلكتروني 

للجنة الوطنية وصفحاتها الرسمية على 

مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، مــن مختلف 

صات، بينهم موظفون في عــدد من 
ّ

التخص

الــــــوزارات والــجــهــات بــالــدولــة مــن قانونيني 

وباحثني وكذلك ناشطني من املجتمع املدني 

وتـــخـــصـــصـــات مــهــنــيــة أخــــــــرى، إلـــــى جــانــب 

مــشــاركــة مــوظــفــي الــلــجــنــة الــوطــنــيــة ليصل 

إلــى 37  إجمالي الحضور في هــذه الفعالية 

مــشــاركــا.  ومــن ضمن بــرامــج الــورشــة تقديم 

مــحــاضــرتــني، إحـــداهـــمـــا بــعــنــوان "مــنــظــومــة 

حــقــوق االنــســان وواجــبــات الــفــرد"، والثانية 

حول "املسؤولية االجتماعية للشركات".

الدوحة - قنا

انتهاء اختبارات الشهادة الثانوية للمواد التخصصية باملعهد الديني
أنهى طالب الشهادة الثانوية باملعهد 

الــديــنــي أداء اخــتــبــاراتــهــم فـــي املــــواد 

التخصصية وفق إجــراءات احترازية 

مشددة ؛ حفاظًا على صحة وسالمة 

الطالب واملالحظني. وبهذا الصدد قال 

األستاذ عبد الله راشد النعيمي مدير 

املعهد الديني: "تحرص إدارة املعهد 

على التأكد بصفة مستمرة ويومية 

من تحقيق كافة اإلجراءات االحترازية 

وفق التعليمات والتعميمات الواردة 

مــن وزارة التعليم والــتــعــلــيــم العالي 

ــة لـــجـــان  ــافــ ــل: نـــظـــافـــة وتـــعـــقـــيـــم كــ ــثــ مــ

االخـــتـــبـــارات وغــــرف انــتــظــار الــطــالب، 

ــــة على  ــاديـ ــ وتــعــلــيــق الـــلـــوحـــات اإلرشـ

جـــــدران وأرضـــيـــة لـــجـــان االخـــتـــبـــارات 

ونشرها الكترونيًا على مواقع املعهد 

ــل االجـــتـــمـــاعـــي،  ــتـــواصـ عـــلـــى شــبــكــة الـ

ــا عـــبـــر الــــرســــائــــل الــنــصــيــة  ــهــ ــالــ وإرســ

القصيرة للطالب واملالحظني.

املــعــهــد قــامــت بتوفير  وأكــــد أن إدارة 

أعــداد كافية من الكمامات والقفازات 

الــطــبــيــة، وكـــذلـــك املـــعـــقـــمـــات؛ لــتــزويــد 

جميع الــطــالب واملــالحــظــني بــهــا عند 

الـــدخـــول، مــع تــوفــيــر كــمــيــات إضافية 

مــنــهــا بــجــوار كــل لــجــان االخــتــبــارات، 

ــزل  ــعــ ـــة لــ ــ ـــرفـ ــ ــيــــص غـ ــم تــــخــــصــ ــ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ كـ

الـــــطـــــالب أو  مـــــن  أي حــــــــاالت طـــــارئـــــة 

املــالحــظــني تــحــت اشــــراف مــمــرض من 

مــؤســســة الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـــيـــة، 

ـــــــــــاألدوات الــطــبــيــة  ــا بــ ــ ــدهـ ــ ــزويـ ــ ــم تـ ــ ــ وتـ

الالزمة لرعاية تلك الحاالت.

وعـــالوة على ذلــك قــامــت إدارة املعهد 

ــل االلــــكــــتــــرونــــي املــســتــمــر  ــتــــواصــ ــالــ بــ

واليومي مع الطالب وأولياء أمورهم 

وكـــذلـــك املــالحــظــني لــتــزويــدهــم بكافة 

اإلجــــــــــــــــــراءات واإلرشــــــــــــــــــــادات بــصــفــة 

حثيثة ومــتــكــررة، بــدايــة مــن إجـــراءات 

االنتظار قبل االختبار ودخول اللجان 

والجلوس داخلها مع تــرك مساحات 

كبيرة وكافية وآمنة.. وحتى االنتهاء 

مـــن االخـــتـــبـــار والــــخــــروج املــنــظــم إلــى 

الحافالت أو سياراتهم الخاصة.

وقــــــــــد ســـــاهـــــمـــــت تـــــلـــــك اإلجــــــــــــــــــراءات 

االحــتــرازيــة املــشــددة فــي ســيــر عملية 

االختبارات في أسبوعها الثاني بكل 

هدوء ونظام وأمان. ¶ اختبارات املعهد الديني

الدوحة - الشرق

منصة "مدرس" تقدم حلوًال اجتماعية للعمال
قال السيد هيثم الحيدري الشريك املؤسس واملدير 

الــتــنــفــيــذي ملــنــصــة مــــدرس الــتــعــلــيــمــيــة اإللــكــتــرونــيــة 

ــبــــادرة "تـــواصـــلـــنـــا اهـــتـــمـــام" واملـــســـاهـــمـــة الــتــي   مــ
ّ
إن

املـــبـــادرة تهدف  تــلــك  لــدعــم  "مــــدرس"  تقدمها منصة 

لــزيــادة الربط والــدعــم بني املتطوعني والعمال ممن 

اللغة.  وبــني أن "تواصلنا اهتمام"  يتحدثون نفس 

 اجــتــمــاعــيــة تــقــنــيــة. حيث 
ً
هـــو مـــشـــروع يــقــدم حـــلـــوال

يعمل كحلقة وصل بني أكبر عدد ممكن من العمال 

في قطر واملتطوعني الذين يتحدثون بنفس لغتهم، 

آمــنــة للتحدث مــع اآلخــريــن.  مما يــوفــر لهم مساحة 

وهو كذلك بمثابة منصة يمكن تبادل االستفسارات 

الخاصة بالصحة النفسية مــن خاللها، كما تتيح 

تــلــك املــنــصــة الــفــرصــة لتثقيف هــــؤالء الــعــمــال حــول 

ا جراء جائحة (كوفيد19-) وما يتم 
ً
ما يحدث حالي

تــداولــه من املفاهيم الخاطئة والشائعات، وللتأكد 

من أنهم يدركون أن أبسط التغييرات في تصرفاتنا 

اليومية له تأثير إيجابي كبير على عملية تسطيح 

املنحنى الــوبــائــي.  وحـــول كــيــف تعمل املــنــصــة قــال 

ــة عـــمـــل املـــنـــصـــة – تــوجــد  ــيـ ــيــــدري: مــــن حـــيـــث آلـ الــــحــ

"مـــدرس" يمكن للعمال تسجيل  صفحة على موقع 

دخــولــهــم إلــيــهــا، واخــتــيــار الــلــغــة الــتــي يفضلونها، 

الـــدردشـــة الــتــي يمكنهم من  ثــم ستظهر لــهــم نــوافــذ 

خــاللــهــا الــتــحــدث إلـــى أحـــد املــتــطــوعــني. فــهــي عملية 

ا كبيًرا في 
ً

سهلة.  وقال: شهدت منصة "مدرس" نمو

ما يتعلق بالربط بني األشخاص على مدار السنوات 

الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة. وأصـــبـــحـــت ابــتــكــاراتــنــا مــعــتــرف 

ــا كــواحــدة مــن الــشــركــات الــتــي تــوفــر فرص 
ً
بها دولــي

الــتــواصــل بــني األشـــخـــاص مــن أجـــل الــحــصــول على 

خــدمــة. وعــنــدمــا تــم تصنيف (كــوفــيــد19-) كجائحة 

 .
ً
عاملية، كنا من الشركات املحلية األســرع استجابة

ــــرى، فــقــد كــنــا عــلــى قــدر  وألنـــنـــا نــعــمــل فـــي بـــلـــدان أخـ

من االستعداد ملواجهة اآلثــار املترتبة على انتشار 

الوباء قبل أن يبدأ بالظهور في قطر. 

وبني أن الفكرة جاءت في البداية من مؤسسة قطر. 

ثم بدأنا بالحوار مع كل من مؤسسة قطر ومؤسسة 

أيــادي الخير نحو  التعليم فوق الجميع، ومؤسسة 

ا 
ً

آسيا (روتـــا)، حيث ناقشنا كيفية وضــع خطة مع

وما هي أفضل الطرق لتنفيذها. في مرحلة الحقة، 

انضمت الوزارات كذلك للمشروع.

¶ هيثم الحيدري

الدوحة - الشرق

عمرو عبدالرحمن

الدوحة - الشرق
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ارتفاع حاالت الشفاء من كورونا إلى 3546 

أمــــس، عـــن تسجيل  الــعــامــة،  الــصــحــة  أعــلــنــت وزارة 

1153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا 

املـــرض  ــن  (كـــوفـــيـــد - 19)، وتـــعـــافـــي 190 شــخــصــًا مـ

وذلـــك فــي األربـــع والعشرين ســاعــة األخــيــرة، ليصل 

إجمالي عدد حاالت الشفاء في دولة قطر إلى 3546 

حـــالـــة. وقـــالـــت الــــــــوزارة، فـــي بــيــان لــهــا، إن الــحــاالت 

الجديدة تعود ألشخاص من العمالة الوافدة كانوا 

قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم ألفراد تم 

اكــتــشــاف إصابتهم ســابــقــا، بــاإلضــافــة إلــى تسجيل 

حـــاالت إصــابــة جــديــدة بــني مجموعات مــن العمالة 

ــراء فحوصات  فــي مــنــاطــق مختلفة وذلـــك خـــالل إجــ

استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة 

لـــوزارة الصحة األمــر الــذي أسهم فــي الكشف املبكر 

عن الــحــاالت. وتــم إدخــال الحاالت املؤكدة إصابتها 

بالفيروس للعزل الصحي التام في مختلف املرافق 

الــطــبــيــة بـــالـــدولـــة، حــيــث يــتــلــقــون الــعــنــايــة الصحية 

الالزمة حسب الوضع الصحي لكل حالة.

 كما ارتفعت حــاالت اإلصــابــة والــعــدوى بالفيروس 

املــواطــنــني واملــقــيــمــني وذلـــك نتيجة مخالطتهم  بــني 

ملصابني من أفراد أسرهم كانوا قد أصيبوا بدورهم 

فــي مكان العمل أو مــن خــالل الــزيــارات والتجمعات 

العائلية.

◄ سبب االرتفاع
 وأكــدت الــوزارة في هذا اإلطــار أن ارتفاع اإلصابات 

بني املواطنني واملقيمني يعود إلى عدم تقيد البعض 

باإلجراءات االحترازية، وأهمها التباعد االجتماعي 

وتقليل الخروج من املنزل والزيارات االجتماعية.

الــعــامــة أن دولـــة قطر دخلت  وذكـــرت وزارة الصحة 

الــفــيــروس والــتــي تشهد  حاليا مرحلة ذروة تفشي 

 ارتــفــاعــًا فــي عـــدد اإلصـــابـــات املسجلة يوميا، 
ً
عــــادة

د أكثر مــن أي وقت 
ّ
ولــذلــك فإنه مــن الــضــروري التقي

ــيـــة وإجـــــــــــراءات الــتــبــاعــد  مـــضـــى بـــالـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـ

االجتماعي املوصى بها. وأكدت الوزارة على أهمية 

أن يــقــوم كــبــار الــســن أو الــذيــن يــعــانــون مــن أمـــراض 

مزمنة وأفراد أسرهم باتباع سبل وإجراءات الوقاية 

املشددة لتقليل فرص خطر اإلصابة بالفيروس لدى 

فئتي كبار السن وأصحاب األمراض املزمنة والعمل 

على حمايتهم من العدوى وذلك من خالل االمتناع 

عــــن الـــــزيـــــارات االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــيــمــا تــبــقــى مــــن شــهــر 

رمضان وكذلك خالل عيد الفطر.

◄ مضاعفة الجهود 
وتعود أسباب ارتفاع أعداد اإلصابات إلى مضاعفة 

الـــــــوزارة جــهــودهــا فـــي تــتــبــع الــســالســل االنــتــقــالــيــة 

للفيروس وتوسيع دائــرة البحث عن املصابني عبر 

إجراء فحوصات مكثفة واستباقية ألعداد كبيرة من 

املخالطني لألشخاص الذين تم التأكد من إصابتهم 

بــالــفــيــروس مــؤخــرًا. ونــوهــت وزارة الــصــحــة العامة 

بـــأن عـــدد الــفــحــوصــات الــيــومــيــة الــتــي تجريها على 

األشخاص تعتمد في األســاس على عدد املخالطني 

لألفراد املؤكدة إصابتهم بالفيروس، كما أنها تقوم 

بفحوصات عشوائية في أماكن مختلفة من البالد 

كــإجــراء اســتــبــاقــي، حــيــث ان عـــدد الــفــحــوصــات التي 

يتم إجراؤها يوميًا ال يرتبط شرطًا بعدد الحاالت 

املكتشفة من ناحية االرتفاع أو االنخفاض.

◄ عدم الخروج 

وشددت على أنه مع وصول تفشي فيروس كورونا 

مرحلة الذروة في دولة قطر، فإن من الضروري عدم 

الخروج من املنزل إال للضرورة القصوى مع التأكيد 

عــلــى أهــمــيــة االلــــتــــزام بــكــافــة اإلجــــــــراءات والــتــدابــيــر 

الـــوقـــائـــيـــة لــحــمــايــة أنــفــســهــم مـــن عـــــدوى الــفــيــروس 

ومــنــهــا املــحــافــظــة عــلــى الــبــعــد االجــتــمــاعــي واملــســافــة 

اآلمنة من اآلخرين بما في ذلك مكان العمل واألماكن 

الــزيــارات  العامة واســتــخــدام الكمام الطبي وتجنب 

االجتماعية للتقليل من احتمال اإلصابة بالفيروس.

ودعت وزارة الصحة العامة أي شخص لديه أعراض 

اإلصــابــة بفيروس (كــوفــيــد19-) إلــى سرعة االتصال 

الــتــوجــه ألحد  بخط املــســاعــدة املــوحــد ( 16000)، أو 

مــراكــز الــفــحــص عــن الــفــيــروس، حــيــث انـــه كلما كــان 

الكشف عن املرض مبكرا كان العالج أسهل والتعافي 

منه أسرع.

وأشارت إلى أن مراكز الفحص الرئيسية هي: مركز 

ــة الــخــيــل الــصــحــي،  ــ مــعــيــذر الــصــحــي، ومـــركـــز روضـ

ومركز أم صالل الصحي، ومركز الغرافة الصحي.

ــوزارة خــصــصــت صــفــحــة عــلــى موقعها  ــ  يــذكــر أن الــ

االلكتروني لالطالع على آخر املعلومات واالرشادات 

املتعلقة بفيروس (كوفيد19-).

الدوحة - قنا
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حمد الطبية تدعو إلى توخي الحذر في رمضان
ــهــــور الــــى  ــمــ ــة الــــجــ ــيــ ــبــ ــد الــــطــ ــمــ ــة حــ ــســ ــــت مــــؤســ ــ دعـ

املنزل  فــي  بقائهم  أثــنــاء  الــحــذر  مــن  املــزيــد  تــوخــي 

الــحــذر  يــســاعــد  الــطــرق، حــيــث  التنقل عــلــى  وأثــنــاء 

والـــحـــرص الــشــديــد عــلــى تــجــنــب االصـــابـــات الــتــي 

يــمــكــن الــوقــايــة مــنــهــا وســيــضــمــن تـــوافـــر الـــكـــوادر 

ــرى، بــمــا فــيــهــا مــعــدات  ــ ــادر األخـ ــعـــدات واملـــصـ واملـ

ة 
َ
ــــركــــز

ُ
ـــــــرة الـــعـــنـــايـــة امل

ِّ
الـــســـالمـــة الـــشـــخـــصـــيـــة وأس

ــــى املــــصــــابــــني بـــــأعـــــراض شـــديـــدة  ــــرضـ ــة املـ ــايــ ــرعــ لــ

(كوفيد19-).  نتيجة 

ونــصــح مــخــتــصــون فــي بــرنــامــج حــمــد لــلــوقــايــة من 

ــابــــات والــــحــــوادث الــتــابــع  ــابــــات بــمــركــز االصــ االصــ

ملــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة بـــضـــرورة رفــــع مــســتــويــات 

الــحــمــايــة والـــحـــذر فـــي املـــنـــزل خـــالل شــهــر رمــضــان 

كــورونــا املستجد  فــيــروس  فــي ظــل تفشي  املــبــارك، 

19 "كـــــوفـــــيـــــد19-"، فـــمـــع ظـــهـــور الــــوبــــاء أســـهـــم فــي 

اليومية وكيفية  الحياة  العديد من مظاهر  تغيير 

املبارك؛ حيث فرضت معايير  قضاء شهر رمضان 

املــســافــة االجــتــمــاعــيــة والــحــد مــن انــتــشــار الــعــدوى 

أطول، وللحد من  لفترات  الناس في منازلهم  بقاء 

الصحية  الرعاية  لذلك على نظام  السلبي  التأثير 

ــدرة عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــرعـــايـــة ملـــرضـــى الـــحـــاالت  ــ ــقـ ــ والـ

بكوفيد19-. الشديدة 

◄ إرشادات السالمة لألطفال
ــاق حـــــــدد الـــــدكـــــتـــــور رافــــائــــيــــل  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـ

ــايـــة  ــلـــوقـ ـــج حــــمــــد لـ ــامـ ـــرنــ كــــونــــســــونــــجــــي- مــــديــــر بـ

ــات بــمــؤســســة حـــمـــد الـــطـــبـــيـــة- بــعــض  ــابــ مـــن االصــ

ــادات لــلــســالمــة الــعــامــة لــألســر الــتــي لــديــهــا  ــ االرشـ

ــال، تــحــديــد شــخــص مـــســـؤول وبـــالـــغ يــتــولــى  ــفـ أطـ

ــنـــب تــــعــــرضــــهــــم ملـــخـــاطـــر  ــجـ مــــراقــــبــــة األطــــــفــــــال لـــتـ

وحــــــــــــــوادث جـــــمـــــة فـــــــي املـــــــنـــــــزل مـــــثـــــل الـــــســـــقـــــوط، 

والــتــســمــم، والــغــرق، واالخــتــنــاق والــحــروق، وعــدم 

دون  الــــطــــاولــــة  أو  الــــســــريــــر  عـــلـــى  األطـــــفـــــال  تــــــرك 

مــراقــبــتــهــم، وابــقــاء الــســاللــم واملـــمـــرات خــالــيــة مــن 

الطفل  اصــطــدام  فــي  تتسبب  يــمــكــن  الــتــي  األشــيــاء 

الحماية  بوابات  تثبيت  ضــرورة  مع  سقوطه،  أو 

املــواد  وضــع  السلم،  الــى  الــوصــول  من  الطفل  ملنع 

الـــســـامـــة الـــتـــي تـــوجـــد فـــي املـــنـــزل مـــثـــل املــنــظــفــات 

واألدويــــة فــي خــزائــن مــغــلــقــة ملــنــع وصـــول الــطــفــل 

الـــخـــاص   40031111 بـــالـــرقـــم  واالحـــتـــفـــاظ  الـــيـــهـــا 

بـــمـــركـــز مــكــافــحــة الــتــســمــم والـــتـــواصـــل مـــعـــه عــنــد 

 مـــن هـــم دون 
ً
ــفــــال خـــاصـــة الـــحـــاجـــة، مـــراقـــبـــة األطــ

أثـــنـــاء االســتــحــمــام حــيــث  الــعــمــر  الـــعـــام األول مـــن 

يــالحــظــه  أن  غــالــبــًا بــصــمــت ودون  الـــغـــرق  يــحــدث 

أحـــد، فــالــغــرق يــســتــغــرق بــضــع ثـــوان عــنــد الــطــفــل 

ــدا مــن  ــ ــد يـــغـــرق الـــطـــفـــل فــــي كـــمـــيـــة صـــغـــيـــرة جـ ــ وقـ

يــنــبــغــي  ــذا  ــ لــ ــقــــط،  فــ انــــشــــات   3 بــــحــــدود  أي  ــاء  ــ ــ املـ

ــة الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى املـــاء،  ــيـ تــغــطــيــة كـــافـــة األوعـ

ا عــن 
ً

ابـــعـــاد كـــل مـــا يــســبــب خــطــر االخــتــنــاق بــعــيــد

الــنــقــود املــعــدنــيــة واألزرار  مــتــنــاول األطــفــال مــثــل 

واأللـــعـــاب الــصــغــيــرة، عــلــى أولـــيـــاء األمــــور انــشــاء 

مــنــطــقــة آمــنــة فــي املــنــزل بــحــيــث ال يــمــكــن لــألطــفــال 

الــدخــول الــى املــطــبــخ أثــنــاء الــطــبــخ أو الــخــبــز، مع 

توخي الحذر والتأكد من عدم وجود األطفال في 

الطعام  مثل  الــحــارة  الــســوائــل  نقل  أثــنــاء  الــطــريــق 

املفاتيح  تغطية  يجب  أوالشاي،  والقهوة  السائل 

بالستيكية  بأغطية  املستخدمة  غير  الكهربائية 

الكهربائية  واألسالك  املعطلة  األجهزة  واستبدل 

أو الــتــخــلــص مــنــهــا، الــتــأكــد مــن ســالمــة املــركــبــات؛ 

حــيــث يــجــب قــبــل تــشــغــيــل املــركــبــة، أن تــفــحــص مــا 

األطفال. اختباء  عدم  لضمان  حولها 

◄ سالمة املرأة في املطبخ
مدير  عبيد-  عائشة  الدكتورة  قدمت  جانبها  من   

مـــســـاعـــد بـــرنـــامـــج حـــمـــد لـــلـــوقـــايـــة مـــن االصـــابـــات 

للمرأة  النصائح  بعض  الطبية-  حمد  بمؤسسة 

ــيـــث يـــنـــبـــغـــي االشــــــراف  لـــلـــســـالمـــة فــــي املـــطـــبـــخ، حـ

عـــلـــى األطــــفــــال أثـــنـــاء تـــواجـــدهـــم فـــي املــــنــــزل، كــمــا 

يــجــب الـــحـــرص عــلــى عـــدم وجــــود أي مــخــاطــر قــد 

مثل  بهم  الخاصة  اللعب  أماكن  في  بها  يتعثرون 

األثاث  يكون  أن  يجب  كذلك  الكهربائية،  األسالك 

على  الــحــائــط،  الــى  ا 
ً

مستند الطويلة  األرفــف  مثل 

غــيــر مخصصة  مــنــطــقــة  انــشــاء  عــلــى  الــحــرص  األم 

األطفال  مراقبة  مع  الطبخ  منطقة  حــول  لألطفال 

املــوقــد أو أي أدوات  الـــى  لــضــمــان عـــدم وصــولــهــم 

الـــزيـــت  الــــحــــروق مـــثـــل  ســـاخـــنـــة يــمــكــن أن تــســبــب 

ــادر الـــكـــهـــربـــاء،  ــام ومــــصــ ــعـ ــطـ ــاء والـ ــ الـــســـاخـــن واملــ

عــلــى الــســيــدة تــجــنــب ارتـــداء املــالبــس الــفــضــفــاضــة 

ــد تـــتـــســـبـــب فــــي حــــدوث  ــواد قــ ـــ ــن مـ واملـــصـــنـــوعـــة مــ

الــحــريــق مــثــل الـــنـــايـــلـــون، الـــحـــرص عــلــى تــنــظــيــف 

مع  االنــزالق،  لتجنب  الــفــور  على  املنسكبة  املــواد 

ــيـــة املــطــبــخ خــالــيــة مــن  ــقـــاء ارضـ الـــحـــرص عــلــى ابـ

التعثر،  فــي  يتسبب  أن  يمكن  شــيء  وأي  االلــعــاب 

عــنــد نــقــل األطــعــمــة الــســاخــنــة كــالــحــســاء والــشــاي، 

يــجــب تــنــبــيــه مــن حــولــك لــضــمــان خــلــو املــكــان مــن 

أي شــيء يــمــكــن أن يــتــســبــب فــي الــتــعــثــر كــاألطــفــال 

كــمــا يــجــب أن تــحــفــظ األوعـــيـــة الــســاخــنــة مــغــلــقــة 

لــتــجــنــب انــســكــابــهــا وحـــدوث الـــحـــروق، الفــتــة الــى 

أنــه فــي حــال حـــدوث الــحــريــق أثــنــاء الــطــبــخ، على 

يتسبب  أن  يمكن  حيث  املاء  وضع  تجنب  السيدة 

ــود  ــريـــق والــــتــــأكــــد مــــن وجــ ــار الـــحـ ــتـــشـ ــك فــــي انـ ــ ذلـ

جــهــاز الــكــشــف عـــن الــحــريــق فـــي املــطــبــخ ومــطــفــأة 

ــل، كــمــا مـــن املـــهـــم شــحــن  ــ ــدة عــلــى األقـ ــ حـــريـــق واحـ

دوري وضمان  بشكل  أو ضغطها  الحريق  مطفأة 

بطارية  تفقد  ينبغي  كما  اليها،  السهل  الوصول 

باستمرار.  الحريق  عن  الكشف  جهاز 

وأشـــــــارت الــــدكــــتــــورة عـــائـــشـــة عــبــيــد الــــى أنــــه فــي 

ة  اضاء أي  تشغيل  عدم  يجب  الغاز  انبعاث  حال 

يــتــســبــب فــي  أن  يــمــكــن  ذلــــك  أومـــــــراوح شـــفـــط ألن 

ــتــــح األبــــــــواب  ــلــــى الــــســــيــــدة فــ ــاز، عــ ــغــــ اشــــتــــعــــال الــــ

ــيــــث يـــســـهـــم ذلــــــك فــي  ـــور حــ ــلــــى الـــــفــ والـــــنـــــوافـــــذ عــ

ــتـــســـرب، الـــحـــرص عــلــى  تــخــفــيــف تـــركـــيـــز الـــغـــاز املـ

ــاز أو االســـطـــوانـــة، يــجــب عــدم  ــغـ اغــــالق صـــمـــام الـ

اســـتـــخـــدام أعــــواد الــثــقــاب بــالــقــرب مـــن اســطــوانــة 

الـــغـــاز، واالتـــصـــال عــلــى الـــفـــور بــخــدمــة االســعــاف 

999 اذا كــان  الـــرقـــم  الــطــبــيــة عــلــى  لــحــمــد  الــتــابــعــة 

الطارئة. للمساعدة  وبحاجة  يستدعي  األمر 

¶ سالمة األطفال مسؤولية الوالدين¶ الدكتورة عائشة عبيد
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ومع ما تمر به الــدول من انتشار لجائحة 

كــــورونــــا، بــيــنــت صـــالـــح أنــــه لـــم يــكــن أحــد 

يتوقع أن تصبح هــذه األزمــة بهذا الحجم 

نــقــول إال الحمد لله على كــل حــال،  لكن ال 

الــكــادر التمريضي املتواجد في  مبينة أن 

دولــة قطر مؤهل بشكل كبير في التعامل 

ــــاالت الـــتـــي تــــــزور املـــراكـــز  ــــحـ ــع جــمــيــع الـ مــ

الصحية وفي عموم دولة قطر.

وعن كيفية التعامل مع املرضى املختلفني 

والذين لديهم أعــراض لالشتباه بفيروس 

كـــــــورونـــــــا، أوضـــــحـــــت صـــــالـــــح، أنـــــــه ومـــنـــذ 

دخــول املراجعني مــن املــرضــى إلــى بوابات 

ــة املـــنـــتـــشـــرة فــي  ــ ــيـ ــ ــز الـــصـــحـــيـــة األولـ ــ ــراكـ ــ املـ

مختلف مناطق الدولة، يستقبلهم الطاقم 

ــدوره يــعــمــل تصنيفا  ــ ــذي بـ الــتــمــريــضــي الــ

لــحــاالت املــراجــعــني مــن املــرضــى ســـواء كان 

ــا أو  مــشــتــبــهــا بــإصــابــتــه بــفــيــروس كـــورونـ

قادما إلى املراكز الصحية لعملية املراجعة.

تصنيف الحاالت 

وبــيــنــت أن املــمــرضــني يــقــومــون فـــي بــدايــة 

ــقــــادمــــة إلـــى  ــــاالت الــ ــحـ ــ األمــــــر بــتــصــنــيــف الـ

املــراكــز، والــتــي تحتاج فــي بعض الحاالت 

في بداية األمر إلى عملية التقييم من خالل 

إلــى املراجعني والحالة التي  عملية النظر 

يشكون منها.

ــه وبـــمـــجـــرد الــــوصــــول إلـــى  ــ ــــى انـ ولـــفـــتـــت إلـ

بوابات املراكز الصحية التي يتم تعقيمها 

عــلــى مـــدار الــســاعــة، يــتــم إعــطــاء املــراجــعــني 

مــعــقــمــا لــلــيــديــن وكــمــامــة لــتــغــطــيــة الــوجــه، 

ومــن ثم العمل على معرفة األعــراض التي 

ــوا يـــعـــانـــون من  ــانـ ـــواء كـ يـــعـــانـــون مــنــهــا ســ

السعال أو أي أعراض أخرى والعمل أيضا 

على قياس درجــة حرارتهم وتوجه إليهم 

بعض األسئلة التي تساعدهم على تقييم 

مبدئي لتلك الحاالت املراجعة.

وأكـــدت صالح أنــه وفــي حــال كانت هنالك 

أعــراض إلصابة الشخص املراجع للمراكز 

الصحية في الدولة بفيروس كورونا فعلى 

الــفــور يتم عملية عــزل املــريــض فــي الغرف 

املــخــصــصــة لــذلــك والــعــمــل عــلــى اتـــخـــاذات 

اإلجراءات املناسبة. 

خدمة الوطن 
وبـــيـــنـــت أنـــــه وفـــــي حـــــال إذا كـــــان املـــراجـــع 

قادما إلى مواعيد املرضى يتم العمل على 

توجيهه وإرشــــاده إلــى املــكــان الـــذي يجب 

الــتــوجــه إلــيــه ومــراجــعــتــه لــإلســهــام الفاعل 

والــســريــع فــي تقديم الــخــدمــات التي يكون 

بحاجة إليها بيسر وسرعة وسهولة.

الــكــوادر التمريضية  وشبهت صالح عمل 

ــلـــى مــــدار  بــعــمــل الـــجـــيـــش، حـــيـــث إنـــهـــم وعـ

الساعة مستعدون لخدمة الوطن واملواطن، 

مــــع تـــأكـــيـــدهـــا عـــلـــى أن هـــنـــالـــك تــجــهــيــزات 

للكوادر التمريضية في التعامل مع جميع 

الحاالت التي تمر على املراكز الصحية.

 الجانب النفسي 
ــالــــح عــــن أن الـــجـــانـــب  ــفـــت أفــــــــراح صــ وكـــشـ

النفسي للمريض هو من الجوانب املهمة 

نــقــوم عليها فــي عملنا، حــيــث نقوم  الــتــي 

بدعم املرضى املراجعني نفسيًا.

ــى أن مــؤســســة الــرعــايــة  ولــفــتــت صـــالـــح إلــ

الــصــحــيــة األولـــيـــة عــمــلــت عــلــى إنــشــاء خط 

تواصل للتعامل مع األشــخــاص من خالل 

عــمــلــيــة دعــمــهــم نــفــســيــا، كــمــا عــمــلــت على 

إقــامــة تــدريــبــهــم مــن خـــالل إدارة الــتــدريــب 

والــتــطــويــر فــي املــؤســســة، حيث تــم تدريب 

جميع رؤســاء التمريض في جميع املراكز 

الــدولــة على تقديم  الصحية املنتشرة فــي 

الدعم للممرضني املتواجدين في الواجهة 

ــــى أي  إلــ ــوا  ــاجــ ــتــ بـــحـــيـــث إذا احــ ــة  ــيــ ــامــ األمــ

مساعدة تقدم لهم والعمل على توجيههم 

فــي الــعــمــل عــلــى مــواجــهــة جــائــحــة كــورونــا 

ــــاالت، بـــاإلضـــافـــة إلـــى  ــحـ ــ والـــتـــعـــامـــل مــــع الـ

الـــطـــرق الــســلــيــمــة والــصــحــيــة عــنــد عملية 

إلــى منازلهم  مغادرتهم العمل وعــودتــهــم 

وفي التعامل مع أهلهم وذويهم.

توفير االحتياجات 
الــرعــايــة الصحية  إلــى أن مؤسسة  ولفتت 

عملت على توفير جميع االحتياجات من 

مـــعـــدات الــوقــايــة الــشــخــصــيــة مـــن كــمــامــات 

وقفازات وواقيات للوجه، التي من شأنها 

ــالـــراحـــة  ــبـــث الـــشـــعـــور لـــلـــمـــمـــرضـــني بـ أن تـ

والــعــزلــة عــن أي فــيــروس ال ســمــح الــلــه من 

خالل تواجدهم بشكل مباشر مع املرضى 

واملشتبه بهم، والــتــي بــدروهــا تعمل على 

عزل املمرض بشكل كامل.

مركز االتصال 
ــول مـــركـــز االتــــصــــال املــجــتــمــعــي الــــذي  ــ وحــ

أنشأته مؤسسة الرعاية الصحية األولية 

ــز الــــــذي تــم  ــركــ بــيــنــت أفـــــــراح صـــالـــح أن املــ

إنــــشــــاؤه دوره اإلســــهــــام فــــي تــقــلــيــل عـــدد 

املـــرضـــى الـــقـــادمـــني إلــــى املـــراكـــز الــصــحــيــة، 

حــيــث إن مــركــز االتـــصـــال املــجــتــمــعــي ومــن 

خــالل الــرقــم 16000 رقــم االتــصــال املشترك 

الــطــبــيــة ألي شخص  يـــقـــدم االســــتــــشــــارات 

بحاجة إليها.

وأوضحت انه وعند عملية االتصال بالرقم 

ــيــــارات مـــتـــعـــددة منها  تــظــهــر لــلــمــتــصــل خــ

االستفسار عن فيروس كورونا أو التحويل 

إلى مؤسسة الرعاية الصحية األولية، وفي 

حال تم اختيار الذهاب إلى خيار مؤسسة 

الرعاية الصحية تقوم املمرضة املختصة 

ــاالت ومـــن ثـــم تــقــوم  بــاإلجــابــة عــلــى االتـــصـ

بــاإلجــراءات املتبعة بعملية تصنيفه على 

ير املتصل بأن 
ُ

حسب االتــصــال، حيث يخ

تكون عملية االستشارة من خالل االتصال 

الــعــادي أو مــن خــالل االتــصــال عبر مكاملة 

الفيديو وعلى حسب اختيار املريض يتم 

تحويله.

مهنة مهمة 
وخــتــمــت الـــقـــول إن مــهــنــة الــتــمــريــض من 

ــي مـــن املـــهـــن اإلنــســانــيــة  املـــهـــن املـــهـــمـــة، وهــ

واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــطـــبـــيـــة، مــشــجــعــة أبــنــاء 

املــجــتــمــع الــقــطــري عــلــى دراســـــة تخصص 

أعــــــرق  لــــديــــنــــا  ــريــــض وخــــــاصــــــة أن  الــــتــــمــ

الجامعات في مجال تخصص التمريض، 

تــفــرعــا فــي هـــذه املهنة  مضيفة: إن هــنــالــك 

فهنالك مــجــال للبحوث وهــنــالــك تمريض 

يــدخــل فـــي مــجــال اإلدارة وهــنــالــك تــوســع 

إلــى املزيد  أنــنــا بحاجة  املــهــنــة، مبينة  فــي 

من الدعم والتطوير لهذه املهنة والتوجه 

نحوها. 

وخــتــمــت قــولــهــا بــتــقــديــم الــشــكــر املـــوفـــور 

لجميع الكوادر التمريضية على جهودهم 

التي يبذلونها ملواجهة جميع التحديات 

املختلفة الــذيــن يــعــدون خــط الــدفــاع األول 

في مواجهة جائحة كورونا وهــم قــادرون 

على تحمل جميع األعــبــاء الكبيرة امللقاة 

على عاتقهم.

الكادر التمريضي مؤهل للتعامل مع جميع الحاالت
قالت أفراح موسى صالح مساعد مدير إدارة التمريض 
في مؤسسة الرعاية الصحية األولية: إن املؤسسة أعدت 
ــام 2019 تــســلــط الــضــوء عــلــى أهــمــيــة دور  خــطــة فــي عـ

الكوادر التمريضية بعد إعالن منظمة الصحة العاملية مع 
الدولية  السنة  للتمريض عام 2020 هو  العاملي  املجلس 

للتمريض والقبالة.
وبينت صالح في برنامج رمضان والناس على تلفزيون 
قــطــر، أنــنــا كــنــا نــعــمــل عــلــى دعـــم هـــذه املــهــنــة مــن خــالل 

إنه  إلى عملية االستثمار فيها، متابعة  الخطة والحاجة 
فــيــروس كورونا  انتشار  ربــة ضــارة نافعة، حيث ومــع 
الــعــالــم واملنطقة جــاء جــانــب على تسليط األضـــواء  فــي 
على الكوادر الصحية ومن ضمنها الكوادر التمريضية 

بشكل كبير.

¶ أفراح موسى صالح

¶ جائحة كورونا سلطت الضوء على الكوادر الصحية 

¶ مركز الثمامة الصحي 

¶ دور كبير للممرضني في الوقت الحالي 
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التعليم عن ُبعد يواكب التكنولوجيا
 قـــرار االنــتــقــال إلـــى التعليم عن 

َّ
قــالــت جــامــعــة قــطــر إن

ــعــد يــتــمــاشــى مـــع هــدفــهــا املــتــمــثــل فـــي تــقــلــيــل نسبة 
ُ
ب

 ملــعــدل انــتــقــال 
ً
ــاء ــطـ الــتــفــاعــل فـــي الـــحـــرم الــجــامــعــي؛ إبـ

فــيــروس كــورونــا وتفشيه وحماية للمجتمع. ولفتت 

 هــنــاك تــحــديــاٍت تربوية 
َّ
م أن

َّ
انــهــا تتفه الــى  الجامعة 

ولوجستية وتكنولوجية لهذه التدابير االستثنائية 

ــيـــاديـــة، وألجـــــل ذلــــك تــعــمــل قـــيـــادة جــامــعــة  ــتـ غــيــر االعـ

قطر وموظفيها لدعم الطلبة واملجتمع بكافة الطرق 

والوساِئل.

الــوبــاء العاملي   وقالت الجامعة انــه، وفــي ظل انتشار 

يــتــكــاتــف مــجــتــمــعــنــا الـــداخـــلـــي مــــع بــعــضــه الــبــعــض، 

ـــعـــد. وقــد 
ُ
ــعــد والـــتـــدريـــب عـــن ب

ُ
حــيــث يــتــم الــعــمــل عـــن ب

تــوجــه أعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس فـــي جــامــعــة قــطــر إلــى 

عد، عبر اإلنترنت، مواكبني 
ُ
تقديم محاضراتهم عن ب

التكنولوجيا الجديدة املتاحة في هذا املضمار. وكان 

م برامجهم 
ُّ

ا معرفة كيفية الحفاظ على تقد
ً

عليهم أيض

البحثية إلى األمام في بيئة رقمية بحتة، حيث لم يعد 

إلـــى مختبراتهم  الــوصــول بشكل روتــيــنــي  بإمكانهم 

الــالزمــة للقيام  ومكتباتهم واملــــوارد العلمية األخـــرى 

بعملهم. لقد أمضى املوظفون أوقاتا طويلة إلحــداث 

تــغــيــيــر شـــامـــل فـــي كـــل مـــجـــال مـــن مـــجـــاالت الــجــامــعــة. 

وفي الوقت نفسه، يعمل األفــراد في مجتمعنا الطبي 

الــحــيــوي دون تــوقــف مـــع شـــركـــاء مــحــلــيــني وعــاملــيــني؛ 

لــتــطــويــر الــتــشــخــيــص الــســريــع والــلــقــاحــات وخـــيـــارات 

الــعــالج للفيروس املستجد، وقــد بــدأ مقدمو الرعاية 

الصحية فــي مستشفياتنا التعليمية بتقديم جميع 

مــــواردهــــم وخــدمــاتــهــم الــطــبــيــة ملــواجــهــة الـــوبـــاء دون 

التزام  أنــه كجزء من  أي تقاعس. ومــن الجدير بالذكر 

جامعة قطر تجاه أبنائها الطلبة واملوظفني والهيئة 

ـــرارات واإلجـــــــراءات  ــقـ الــتــدريــســيــة، قــامــت بـــعـــدٍد مـــن الــ

ــلـــي فـــي ظل  الـــتـــي مـــن شــأنــهــا دعــــم مــجــتــمــعــهــا الـــداخـ

املــثــال: تم إلغاء رسوم  الراهنة، فعلى سبيل  الــظــروف 

الغرامات املالية املترتبة على حذف الفصل الدراسي، 

 
ُ
ــلـــطـــوارئ، حــيــث ــــالق مــنــحــة لــالســتــجــابــة لـ كــمــا تـــم إطـ

ــذه املــنــحــة الـــجـــديـــدة املــخــصــصــة الــتــحــريــات  تـــدعـــم هــ

ــشــكــل قـــاعـــدة لــلــمــزيــد من 
ُ
ــبـــكـــرة الـــتـــي ت الـــجـــديـــدة واملـ

األبــحــاث املــتــقــدمــة، وتــتــبــع هـــذه املــنــحــة جـــدوال زمنيا 

قـــصـــيـــرا لـــتـــســـريـــع إطــــــالق املــــشــــاريــــع املـــمـــولـــة بــســبــب 

الــراهــن. ومــن جانبه قــدم مركز خدمة  طبيعة الــوضــع 

املجتمع والتعليم املستمر، التابع للجامعة، سلسلة 

عد والتي تعد استمرارا 
ُ
الـــدورات التدريبية عن ب من 

الــجــامــعــة لتلبية االحــتــيــاجــات  الـــذي تنتهجه  للنهج 

الفعلية للمجتمع أفرادا أو مؤسسات، والسعي لتنميه 

معارفهم ومهاراتهم، ســواء على املستوى الشخصي 

أو على املستوى املهني، دون الحاجة ملغادرة منازلهم 

في هــذه الفترة. وقامت الجامعة، مؤخرا، وبالتعاون 

مع وزارة البلدية والبيئة بحملة تعقيم لكافة مباينها 

ــة  ــرازيـ ــتـ ومـــرافـــقـــهـــا، وذلـــــك فـــي إطـــــار اإلجـــــــــراءات االحـ

والــوقــائــيــة الــتــي تــتــخــذهــا للحد مــن انــتــشــار فــيــروس 

كورونا املستجد (كوفيد- 19).

لقد سارعت جامعة قطر في تحويل عملية التعليم من 

على أرض الواقع إلى العالم االفتراضي، حيث وجهت 

كافة موظفيها والهيئة التدريسية الستكمال التعليم 

عد دون انقطاع، مما كان له دور كبير في 
ُ
والعمل عن ب

رفع الروح املعنوية للطلبة واملوظفني، الذين لم يتوقف 

مصيرهم التعليمي واملهني مع حدوث هذه الجائحة.

بدء التسجيل املبكر بجامعة قطر.. غدًا
20 9

ــر عــن  ــلــــن قــــطــــاع شـــــــؤون الــــطــــالب بـــجـــامـــعـــة قـــطـ أعــ

بـــــدء الــتــســجــيــل املـــبـــكـــر لــلــفــصــل الـــــدراســـــي صــيــف 

الــــجــــاري حــيــث  ــد االحــــــد 17  ــن غــ اعــــتــــبــــارا مــ  2020

الــدراســات العليا دبلوم  سيكون مخصصا لطالب 

ــــوراه ولــطــلــبــة بـــرنـــامـــج الــتــمــيــز  ــتـ ــ ومــاجــســتــيــر ودكـ

االكاديمي بمعدل 90 ساعة مكتسبة او اكثر و 75 

ســـاعـــة مــكــتــســبــة، وســيــتــم تــخــصــيــص يــــوم االثــنــني 

املوافق 18 مايو لتسجيل 60 ساعة مكتسبة و 45 

ساعة مكتسبة او اكثر اما الثالثاء 19 الجاري سيتم 

تسجيل الطلبة ملن يرغبون بــ 30 ساعة مكتسبة او 

اكثر وأيضا سيكون متاحا لجميع الطلبة. واكدت 

الجامعة ان انتهاء فترة الحذف واإلضــافــة للفصل 

الدراسي صيف 2020 ستكون يوم الخميس املوافق 

4 يونيو املقبل وسيتم رفــع العبء الــدراســي الــى 9 

ــك يـــوم األربــعــاء  ســاعــات للطلبة غــيــر املــنــذريــن وذلـ

املوافق 20 مايو الجاري ويمكن للطلبة االطالع على 

املــقــررات املطروحة مــن خــالل دليل املــقــررات كما ان 

مواعيد التسجيل التي تم اإلعالن عنها تعتمد على 

مستوى الطالب والساعات املكتسبة التي اجتازها 

الطالب وتشمل الساعات املحولة. 

انتهاء االختبارات

ومــن جانب آخــر اختتمت مــؤخــرا فــي جامعة قطر 

االخـــتـــبـــارات الــنــهــائــيــة لــلــطــلــبــة لــربــيــع 2020 ومــن 

املـــقـــرر ان يــكــون 18 الـــجـــاري اخــــر مــوعــد ألعــضــاء 

النهائية  الــدرجــات  التدريس لرصد وتقييم  هيئة 

من خالل نظام الخدمة الذاتية بانر وفي 19 مايو 

سيتم اختتام الفصل الفصل الدراسي الجاري. هذا 

النهائية  الدرجات  الطلبة االطالع على  ويستطيع 

االلكترونية  الروابط  من خالل نظام بانر وتفعيل 

لــعــرض الــخــطــط الــدراســيــة وكــشــف الـــدرجـــات يــوم 

الخميس 21 مايو. ومن املقرر ان يتم إعالن قرارات 

إعــــادة الــقــبــول فــي حــســابــات الــقــبــول اإللــكــتــرونــيــة 

الــذيــن تركوا  مــايــو ويمكن للطلبة   17 للمتقدمني 

الـــدراســـة فـــي جــامــعــة قــطــر الـــعـــودة إلـــى مــقــاعــدهــم 

الـــدراســـيـــة عـــن طــريــق تــقــديــم طــلــب إعــــادة الــقــبــول، 

حــيــث يــتــوجــب عــلــى الــطــالــب تــعــبــئــة طــلــب الــقــبــول 

اإللــكــتــرونــي خـــالل املــواعــيــد املـــحـــددة فــي الــتــقــويــم 

األكاديمي.

متطلبات القبول

 ويكون القبول بجامعة قطر على أســاس تنافسي 

بني املتقدمني وحسب القدرة االستيعابية للكليات، 

علمًا بأن تحقيق الحد األدنى من متطلبات القبول 

أو تسليم املستندات املطلوبة ال يعني بالضرورة 

إقراًرا بالقبول في جامعة قطر، وستستمر الجامعة 

باستالم طلبات التسجيل مــن الطلبة املستجدين 

لخريف 2020 ملرحلة البكالوريوس لغاية 11 يونيو 

املقبل. 

ــر فــقــد أعــلــنــت جــامــعــة قطر  ــذا وعـــلـــى صــعــيــد اخــ هــ

الــدراســي صيف 2020 باستخدام  عن طــرح الفصل 

منصة الجامعة املعتمدة في التعليم عن بعد بالك 

بــورد وبــالك بــورد اولــتــرا ومدته 8 أسابيع على ان 

يكون الحد األعلى لعدد الساعات املسجلة 9 ساعات 

مكتسبة. وسيكون اول يــوم دراســـي لفصل صيف 

2020 فــي 31 مــايــو، واخـــر يــوم فــي الــدراســة فــي 23 

يــولــيــو كــمــا سيتم اإلعــــالن عــن مــواعــيــد وتعليمات 

التسجيل لصيف 2020 فــي وقــت الحــق باإلضافة 

الـــى جـــدول املـــقـــررات املــطــروحــة. وعــلــى صعيد اخــر 

وانطالقا من حرص جامعة قطر على صحة طلبتها 

والتزاما بتطبيق اإلجراءات االحترازية للوقاية من 

تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" فقد تقرر إيقاف 

الــخــارج لجميع الطلبة لفصل  الــدراســة فــي  طلبات 

صيف 2020.

غنوة العلواني

¶ خالل اإلعداد للمحاضرات عن ُبعد 
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أكد أحمد ناصر البلم رئيس قسم اإلرشاد األكاديمي 

واملهني في وزارة التعليم والتعليم العالي، ان الوزارة 

ــارات تعليمية  حـــرصـــت عــلــى تــوفــيــر وتـــطـــويـــر مــــســ

متنوعة ومختلفة تلبي جميع احــتــيــاجــات الطلبة 

ــة إلــى  ــافـ بــمــخــتــلــف مــســتــويــاتــهــم وقـــدراتـــهـــم بـــاالضـ

ميولهم.

وكـــشـــف الــبــلــم عـــن إصــــــدار الــــــــوزارة دلـــيـــال إرشـــاديـــا 

ــافـــة إلــى  واضـــحـــا لــلــطــالب وألولــــيــــاء األمــــــور بـــاإلضـ

املــــدارس يــحــتــوي عــلــى كــافــة املـــســـارات املــتــوفــرة وكــل 

مسار املــواد املوجودة فيه، سواء املــواد التخصصية 

او االختيارية وكل مسار ألي تخصص جامعي يقود.

وحــول املــســارات التعليمية قــال في برنامج رمضان 

والناس على تلفزيون قطر، ان تلك املسارات تسمح 

للطالب بتحديد واختيار مساراتهم التعليمية والتي 

عــلــى ضــوئــهــا يـــدرســـون فـــي صــفــوف الـــحـــادي عشر 

والثاني عشر.

مواد تخصصية 
الثانوية  البلم ان هناك ثالثة مــســارات فــي  وأوضـــح 

الــعــامــة، أولــهــا املــســار العلمي ومـــن ثــم مــســار االداب 

واالنسانيات، واخيرا مسار التكنولوجيا، مشيرا إلى 

ان هناك مواد مشتركة ما بني املسارات الثالثة ويجب 

على جميع الطالب اخذ تلك املواد وهي مادة التربية 

اإلســالمــيــة ومـــادة اللغة االنجليزية ومـــادة التربية 

البدنية ومادة املهارات الحياتية والبحثية.

وأضــاف ان كل مسار من املسارات الثالث توجد فيه 

مـــواد تخصصية اجــبــاريــة تميزه عــن املــســار االخــر، 

اضــافــة إلــى ان كــل مــســار يــحــوي مجموعة مــن املــواد 

االختيارية والطالب فقط يحق له اختيار مادة واحدة 

من هذه املواد االختيارية املتوفرة.

ــــواد  ــه فــــي املــــســــار الــعــلــمــي يـــحـــوي املـ ــ ــــني الـــبـــلـــم انـ وبـ

الــلــغــة العربية  ــادة  التخصصية االجــبــاريــة وهـــي مــ

ومـــادة الرياضيات ومـــادة الفيزياء ومـــادة الكيمياء 

ومــــادة األحـــيـــاء، مــؤكــدا ان املــســار العلمي يــقــود إلــى 

جميع التخصصات الجامعية ســـواء التخصصات 

الطبية او التخصصات الهندسية والتخصصات 

الــتــكــنــولــوجــيــة وايـــضـــا إلــــى الــتــخــصــصــات االدبـــيـــة 

املختلفة ســواء العلوم السياسية والقانون واللغات 

وجميع التخصصات األخرى.

ــيـــات، بـــني الــبــلــم انــه  ــانـ ــــول مـــســـار اآلداب واالنـــسـ وحـ

يحوي مجموعة من املــواد التخصصية التي تتعلق 

بهذا املسار وهي مادة اللغة العربية ومادة الجغرافيا 

التاريخ ومادة علوم العامة ومادة رياضيات  ومادة 

العامة باالضافة ايضا إلى املواد االختيارية. 

املسار التكنولوجي
البلم  فــقــال  الــتــكــنــولــوجــي،  بــاملــســار  امـــا فيما يتعلق 

انــه يــحــوي مـــادة عــلــوم الــحــاســب ومـــادة تكنولوجيا 

املعلومات ومــادة الرياضيات ومــادة الفيزياء ومادة 

اللغة العربية.

ولفت البلم إلى ان املسار العلمي واملسار التكنولوجي 

إلــى التخصصات العلمية، فيما  يــقــودان  في الغالب 

يقود املسار األدبي اآلن فقط إلى التخصصات االدبية 

مــن ادارة اعــمــال وعــلــوم انسانية وتخصص اإلعــالم 

وغيرها من التخصصات األدبية.

وبني انه وفي السابق كان املسار األدبي يحوي مواد 

من املستوى التأسيسي يأخذ فيه الطالب الرياضيات 

وايضا بعض املواد العلمية على مستوى التأسيسي 

لكن اآلن املسارات املحدثة وبدأت من العام األكاديمي 

املاضي 2018 – 2019 اصبح املسار األدبي فقط يقود 

إلى التخصصات األدبية.

ولــفــت إلــى انــه فــي السابق كــان هــنــاك مــســاران، طبي 

وهندسي، ويكون هناك مسار أدبــي، واملسار األدبي 

او الذي كان يسمى مسار األعمال وكان يحوي بعض 

املــــواد مــثــل الــريــاضــيــات تــأســيــســي والــفــيــزيــاء كذلك 

فيكون عنده املجال إلى االلتحاق ببعض الجامعات 

وليس جميعها، مبينا ان الجامعات القوية بحاجة 

إلـــى ان يــكــون الــطــالــب دارســــا بمستوى مــتــقــدم لتلك 

املــــــواد حــتــى يــســتــطــيــع ان يــنــخــرط فـــي الــتــخــصــص 

الجامعي مثل الهندسة وحتى يستطيع أن يواصل 

دراسته الجامعية لكن اذا كان الدراسة تأسيسا في 

املواد العلمية يضطر إلى تغيير تخصص الجامعي 

ــادر عـــلـــى مـــواصـــلـــة املـــنـــهـــج املـــتـــقـــدم فــي  ــ ــه غـــيـــر قــ ــ ألنـ

الجامعة.

وقـــــال الــبــلــم ان الــــــــوزارة عــمــلــت عــلــى تــفــعــيــل نــافــذة 

إلــى عملية االرشـــاد االكــاديــمــي على برنامج  خاصة 

(مايكروسوفت تيمز) منصة التعلم عن بعد الرسمية 

وهنالك تــواصــل مستمر بــني املرشدين األكاديميني 

في املدارس مع الطالب وأولياء االمور كذلك.

 اإلرشاد األكاديمي
وكشف البلم ان مفهوم االرشاد األكاديمي هو عملية 

اعــداد وتهيئة الطالب إلى املرحلة الجامعية وسوق 

الــعــمــل، تــحــت هــــذا املــفــهــوم يـــنـــدرج أمــــور كــثــيــرة من 

ضمنها توعية الطالب بفرصه بعد املرحلة الثانوية 

تـــوعـــيـــة الـــطـــالـــب بــمــخــتــلــف الـــتـــخـــصـــصـــات، مــــا هــو 

التخصص وما هي املواد التي سوف يدرسها الطالب 

فــي الــتــخــصــص او ذاك وتــوعــيــتــه ايــضــا بــالــوظــائــف 

الــتــي تــنــدرج تحت كــل تخصص ويشمل ايــضــا هــذا 

التعريف اعــداد الطالب وتهيئته للمرحلة الجامعية 

وســــوق الــعــمــل تــوعــيــة الــطــالــب بــاملــســارات التعلمية 

املــتــوفــرة وفـــرص العمل فــي ســوق العمل ومتطلبات 

الــســوق الــجــامــعــي بــاالضــافــة إلـــى تــزويــده بــاملــهــارات 

واملعارف الالزمة التي تهيئه وتساعده على اختيار 

القرار املناسب فيما يتعلق بقدراته وميوله في املسار 

التعليمي وايضا التخصص الجامعي واملهنة. 

ورش تدريبية 
الــى ان الطالب ومــنــذ بــدايــة السنة يمر  البلم  وأشـــار 

ــذه الـــتـــوعـــيـــة بـــمـــجـــرد دخــــولــــه فــــي مـــرحـــلـــة االول  ــهـ بـ

الــثــانــوي مـــن خـــالل املـــحـــاضـــرات ومـــن خـــالل الـــورش 

التدريبية ومــن خــالل الـــزيـــارات املــيــدانــيــة ســـواء إلى 

الجامعات او الكليات او قــطــاع العمل، حيث ان كل 

ذلك يساعد في بناء معرفة جيدة عند الطالب بحيث 

يكون قادرا في النهاية على اختيار املسار التعليمي 

والتخصص الجامعي املالئم له.وقد تم إنشاء قسم 

اإلرشــــــاد األكـــاديـــمـــي بــــــإدارة الــتــوجــيــه الـــتـــربـــوي مع 

بداية العام األكاديمي 2016 – 2017م، بهدف تقديم 

ــارات وخــــدمــــات أكـــاديـــمـــيـــة ومــهــنــيــة مــتــمــيــزة  ــتـــشـ اسـ

للمرشدين املهنيني، لتمكني طالب وطالبات املرحلة 

الــثــانــويــة مــن تــحــديــد أهــدافــهــم، واكــتــشــاف قــدراتــهــم، 

وتنمية مهاراتهم، مما يساعد على تحقيق األهداف 

األكاديمية واملهنية والحياتية على نحو أفضل.

توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات الطلبة

¶ طالب خالل أداء اختبارات الثانوية - أرشيفية¶ أحمد البلم

¶ وزارة التعليم والتعليم العالي
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ــة أكــاديــمــيــة تحلل املــنــظــور اإلســالمــي  حصلت ورقـ

لالستخدام املثير للجدل ألبحاث الخاليا الجذعية، 

من إعداد آمنة العيسى الطالبة بجامعة جورجتاون 

فـــي قــطــر، عــلــى املـــركـــز الــثــانــي فـــي مــعــرض أبــحــاث 

أخالقيات الطب برعاية معهد كينيدي لألخالقيات 

في واشنطن العاصمة، أحد أقدم مراكز األخالقيات 

األكاديمية في العالم.

آمــنــة مــن قبل  قـــرار املنظمني بالفوز ملشاركة  صــدر 

لجنة متعددة التخصصات من الحكام وأعلن خالل 

حــفــل افـــتـــراضـــي لــتــوزيــع الـــجـــوائـــز عــبــر اإلنــتــرنــت. 

الــورقــة البحثية الخلفية وراء األحــكــام  تستكشف 

اإلسالمية التي توجه استخدام الخاليا الجذعية 

الجنينية في العلوم الطبية وتقييدها، وهو مجال 

بــحــثــي يــبــشــر بــالــخــيــر لــعــالج األمـــــراض التنكسية 

وفهم التنمية البشرية.

 أدى اســتــخــدام التكنولوجيا الطبية للخاليا من 

أجـــنـــة بــشــريــة إلــــى إثــــــارة مــجــمــوعــة مـــن املـــخـــاوف 

والـــنـــقـــاشـــات األخـــالقـــيـــة عــبــر الــثــقــافــات والـــبـــلـــدان. 

وأوضــحــت آمــنــة أن الــبــلــدان اإلســالمــيــة تــواجــه هذا 

إلــى التوجيه  ا ما تفتقر 
ً
ا، لكنها غالب

ً
الجدال أيض

الــــالزم لحكم سلطة ديــنــيــة، وتـــقـــول: "هــنــاك حاجة 

ملحة ملعالجة املــخــاوف 

واألســــــئــــــلــــــة األخـــــالقـــــيـــــة 

املستمرة التي تنشأ من 

وجــهــات نــظــر مجتمعية 

ــيـــة حـــول  ــنـ وثـــقـــافـــيـــة وديـ

الــــقــــضــــايــــا الـــــتـــــي تــصــل 

ـــســــائــــل  ــــــنـــــــــاول مـ إلـــــــــــى تـــ

املــحــظــورات والــجــواز في 

اإلسالم".

تشجيع للمنافسة
وقــــــــــــــد حــــــظــــــيــــــت آمــــــنــــــة 

تقديم  عــلــى  بالتشجيع 

مــادة اإلســالم  قــبــل أســتــاذ  ورقــتــهــا للمنافسة مــن 

البحوث  أستاذ  الطب،  علم  والثقافة وأخالقيات 

ا مدير مشروع 
ً

املشارك د. أيمن شبانة. وهو أيض

ــة فـــــي جـــامـــعـــة  ــ ــيـ ــ ــــالمـ األخـــــالقـــــيـــــات الـــطـــبـــيـــة اإلسـ

جـــورجـــتـــاون فـــي قــطــر، والــــذي حــصــل عــلــى ثــالث 

مــنــح مــتــتــالــيــة مـــن بــرنــامــج األولــــويــــات الــوطــنــيــة 

العلمي. البحث  لرعاية  القطري  الصندوق  التابع 

ــــــــقـــــــــــــول:  وهــــــــــــــــــــــــي تـــــ

ــمـــق  "بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد عـ

التواجد في جامعة 

جــــــــورجــــــــتــــــــاون فـــي 

ــي  ــ ــامــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ قـــــــطـــــــر اهــ

بــــــــالــــــــعــــــــالقــــــــات بــــني 

اإلســالم وأخالقيات 

ـــتـــاح 
ُ
الــــطــــب. حـــيـــث ت

ــا هـــــــذه الـــفـــرصـــة  ــنــ لــ

الــعــظــيــمــة لــلــتــعــرض 

ــعــــددة  ــتــ ملــــــجــــــاالت مــ

وتــــــــــخــــــــــصــــــــــصــــــــــات 

أوســـع، مثل األديــان 

ــة والــــــســــــيــــــاســــــة. كـــــمـــــا ســــمــــحــــت لـــنـــا  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ والـ

ــا  ــنــ ــارفــ ــعــ ــا ومــ ــنــ ــســ ــفــ ــة أنــ هــــــــذه الـــــفـــــرصـــــة بـــتـــنـــمـــيـ

 عــلــى اهــتــمــامــاتــنــا الــشــخــصــيــة فـــي مختلف 
ً
بـــنـــاء

املجاالت".

شغف بالعلوم
آمــنــة، وهــي طالبة تتخصص فــي السياسة  تشير 

الدولية في جامعة جورجتاون في قطر، الجامعة 

إنــهــا أقبلت خــالل سعيها  الشريكة ملؤسسة قــطــر، 

إلــــى دراســــــة عــلــم األديـــــــان كــتــخــصــص فـــرعـــي على 

االهــتــمــام بــأخــالقــيــات عــلــوم الــطــب، وتــقــول: "لطاملا 

كــــان لــــدي شــغــف بــالــعــلــوم والـــطـــب، ولـــهـــذا الــســبــب 

قــررت متابعتهم فــي مجال العلوم اإلنسانية. لقد 

ــة الــديــانــات فــي جــامــعــة جــورجــتــاون  وســعــت دراســ

آفاقي للتفكير في القضايا في املجال الطبي والنظر 

املــعــتــقــدات واملــمــارســات الدينية  فــي كيفية تــعــامــل 

املعاصرة مع هذه القضايا".

يذكر أن مسابقة "ذي شو كيس" هي معرض رقمي 

الــجــامــعــيــة فــي مــجــمــوعــة متنوعة  لــلــبــحــوث  محكم 

من الفئات والتخصصات حول أخالقيات الصحة 

والــبــيــئــة وأخـــالقـــيـــات عــلــم الــطــب لــلــتــكــنــولــوجــيــات 

الناشئة. يمكن االطــالع على حفل توزيع الجوائز 

االفتراضي وورقة آمنة البحثية الفائزة على موقع 

معهد كينيدي لألخالقيات.

طالبة بجامعة جورجتاون تفوز بمعرض أبحاث أخالقيات الطب
الدوحة - الشرق
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اإللزام بارتداء الكمامات يحد من انتشار كورونا

¶ االلتزام بتطبيق القرار ملصلحة املجتمع¶ حمالت تفتيشية للتأكد من ارتداء الكمامات

ــوزراء بــإلــزام جميع  ــ أكــد عــدد مــن املــواطــنــني واملــواطــنــات، أن قـــرار مجلس ال
الكمامات،  بــارتــداء  املــنــزل ألي سبب  مــن  الــخــروج  واملقيمني عند  املــواطــنــني 
قرار صائب ويصب في صالح جميع أفراد املجتمع، وذلك بعد ارتفاع أعداد 
االلــتــزام من  ذلــك لإلهمال وعــدم  السبب في  املصابني واملخالطني، وأرجــعــوا 
الــتــي وضعتها  االحــتــرازيــة  بــاإلجــراءات  يلتزمون  والــذيــن ال  البعض،  جــانــب 

الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا املستجد... وقالوا لـ الشرق: إن الدولة 
تبذل جهودًا كبيرة لحرصها على سالمة كل من يعيش على هذه األرض 
الطيبة، حيث إنه توجد مصانع إلنتاج الكمامات، وتم توفيرها في األسواق، 
الدولة ومساندتها من  والعمل على دعــم جهود  التعاون  أنــه يجب  مؤكدين 
خالل االلتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد االجتماعي والنظافة 
وقــد نص  الــفــيــروس...  بــهــذا  اإلصــابــة  تقليل  فــي  الشخصية، حتى نساهم 
القرار على إلزام جميع املواطنني واملقيمني عند الخروج من املنزل ألي سبب 

املركبة،  أثناء قيادة  الشخص بنفسه  تواجد  إال في حالة  الكمامات،  بارتداء 
الصدد، وفي حالة  الالزمة في هذا  اتخاذ اإلجــراءات  الداخلية  وتتولى وزارة 
عدم االلتزام بهذا القرار تطبق على املخالف العقوبات املنصوص عليها في 
املرسوم بقانون (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من األمراض املعدية، وذلك 
تزيد على (200.000)  ثــالث ســنــوات وبغرامة ال  تتجاوز  مــدة ال  بالحبس 
مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من 

غٍد األحد وحتى إشعار آخر.

نشوى فكري

د. عائشة املناعي: شريعتنا اإلسالمية تأمرنا بااللتزام حرصًا على املجتمع
أن شريعتنا  املــنــاعــي،  عــائــشــة  الـــدكـــتـــورة  أكــــدت 

ــك مـــن خــالل  ــ اإلســـالمـــيـــة تـــأمـــرنـــا بـــااللـــتـــزام، وذلـ

قـــولـــه تــعــالــي "أطـــيـــعـــوا الـــلـــه وأطـــيـــعـــوا الـــرســـول 

وأولـــي األمــر منكم"، ولــذلــك يجب االلــتــزام بكافة 

ــا تـــصـــب فــــي صـــالـــحـــنـــا،  ــهــ ــة أنــ الــــــقــــــرارات خــــاصــ

وكـــمـــا أن بــهــا مــصــلــحــة ومــنــفــعــة وحـــرصـــا على 

ــه يــجــب  ــى انــ ــراد املــجــتــمــع، مــشــيــرة إلــ ــ ســـالمـــة أفــ

عــلــى الــجــمــيــع االلـــتـــزام، حــتــى ولـــو لــم يــتــم فــرض 

عقوبات، خاصة أن هذه الجائحة وباء عام، وقد 

إننا لسنا  الله سبحانه وتــعــالــى... وقالت  انزله 

بحاجة لفرض عقوبات وغرامة مالية على غير 

املــلــتــزمــني، خــاصــة وان الــعــقــل والــشــرع واملــنــطــق 

الــتــي وضعتها  ات االحــتــرازيــة  بـــاإلجـــراء تلزمنا 

ــا، بل  الـــدولـــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـ

أن نقدمه ألنفسنا قبل اآلخرين  أبسط ما يمكن 

ــزام، مــوضــحــة أنــــه يــجــب عــلــيــنــا أيــضــا  ــتــ هـــو االلــ

ات والـــقـــرارات وبالحجر  ــراء ــ االلــتــزام بــكــافــة اإلجـ

الدولة  املنزلي دون تذمر. وتابعت قائلة: نشكر 

ــك الـــجـــهـــات املــعــنــيــة  ــذلـ الـــتـــي تـــبـــذل الـــجـــهـــود، وكـ

والكوادر الطبية الذين يبذلون قصارى جهدهم 

خالل هذه األزمة، ونحن في منازلنا آمنني، ولو 

الذين يعملون في  انفسنا مكان هــؤالء  وضعنا 

انفسهم للخطر،  الصفوف األمامية ويعرضون 

لــذلــك يــجــب علينا تــجــنــب اإلصـــابـــة، واملــســاهــمــة 

واملــســاعــدة بطريقة إيــجــابــيــة مــن خــالل االلــتــزام 

واالبتعاد عن الخطر.

د. يوسف الكاظم: يجب علينا 
التعاون لدعم جهود الدولة 

ــرار مجلس  ــد الــدكــتــور يــوســف الــكــاظــم، أن قــ أكـ

الــــوزراء بــإلــزام جميع املــواطــنــني واملقيمني عند 

الخروج من املنزل ألي سبب بارتداء الكمامات، 

قــرارا صائبا ويصب في مصلحة املواطن  يعد 

ــداد املصابني  واملــقــيــم، وخــاصــة بــعــد ارتــفــاع أعــ

واملخالطني، وذلك بسبب اإلهمال وعدم االلتزام، 

مشيرا إلى انه كان يجب اتخاذ القرار منذ فترة، 

وفــــرض الــعــقــوبــات عــلــى غــيــر املــلــتــزمــني... وقــال 

انـــه مــن واجـــب املـــواطـــن واملــقــيــم تــوعــيــة انفسنا 

ــراءات االحــتــرازيــة  بــضــرورة االلــتــزام بكافة اإلجــ

ــقــــرارات الــتــي تــفــرضــهــا الـــدولـــة، خــاصــة وان  والــ

الــدولــة تــبــذل الكثير مــن الجهود وتــدفــع أمــواال 

ــر الـــــراحـــــة لــلــمــواطــنــني  ــيـ ــوفـ ــلـــة مــــن اجــــــل تـ ــائـ طـ

واملــقــيــمــني، إال ان هــنــاك فــئــة مـــن بــعــض الــنــاس 

ليس لديهم حرص على حياتهم وال على حياة 

املحيطني بهم، ولــديــهــم  ال مــبــاالة وال يطبقون 

التباعد االجتماعي، ونتيجة هــذا اإلهمال مما 

اضــطــر الــدولــة إلصـــدار الـــقـــرارات الــتــي تلزمهم، 

منوها بأن الدولة حاولت جاهدة قدر املستطاع 

ولم تقم بتنفيذ الحظر الكلي مثل باقي الدول، 

لــدعــم جهود  الــتــعــاون  لــذلــك يجب على الجميع 

الدولة.

الــقــرار صائب وبحاجة للتطبيق  إلــى أن  ولفت 

بشكل فعلي، خاصة ان البعض ال يلتزم إال في 

حالة فــرض الــغــرامــات والــعــقــوبــات،  مضيفا إن 

الجهات املعنية والكوادر الطبية بالدولة تبذل 

ــــراد املــجــتــمــع،  جـــهـــودا كــبــيــرة مـــن اجـــل صــحــة أفـ

ولــذلــك يــجــب عــلــى جــمــيــع املــواطــنــني واملقيمني 

باعتبارهم شركاء املساهمة وااللتزام للحد من 

انتشار فيروس كورونا املستجد.

د. سيف الحجري: إجبار الجميع على االلتزام 
ــيـــف الــــحــــجــــري: إنـــــه ال  ــتــــور سـ ــدكــ قـــــال الــ

الــقــرارات لحماية  تــصــدر  الــدولــة  أن  شــك 

الــــــقــــــرارات  هـــــــذه  أن  ــة  ــ ــــاصـ خـ ــع،  ــمــ ــتــ ــجــ املــ

ــراء  ــبـ الـــخـ مــــن  ــعـــد دراســـــــة  بـ إال  ــأتــــي  تــ ال 

املجتمع  على  ولــذلــك يجب  واملختصني، 

االلـــتـــزام، مــشــيــرا إلـــى أن الـــقـــرار إلعــطــاء 

االلتزام،  على  الجميع  وإجبار  االهتمام 

ــرة صـــعـــبـــة عــلــى  ــتـ ــفـ ــر بـ ــمـ ــا نـ ــنــ خــــاصــــة أنــ

املعلومات  استيقاء  كما يجب  الجميع، 

ـــدولــــــة، والـــــحـــــرص عــلــى  ــ ــادر الـ ــ ــــصـ ــن مـ ــ مـ

الـــتـــعـــاون مـــع الــجــهــات املــعــنــيــة والـــكـــادر 

بهذا  اإلصابة  نسبة  من  للتقليل  الطبي 

ــار إلـــى انـــه كــلــمــا زادت  الـــفـــيـــروس... وأشــ

أعــــداد اإلصـــابـــة، تــشــكــل ضــغــطــا وجــهــدا 

أكــبــر عــلــى الــكــوادر الــطــبــيــة والــتــي يجب 

ــهــــودهــــم واحــــــتــــــرام الـــــقـــــرارات  تـــقـــديـــر جــ

ــى انـــه  ــ ــا إلــ ــتــ ــة، الفــ ــ ــدولــ ــ ــن الــ ــ ــادرة مـ ــ ــــصــ الــ

يــجــب الــتــركــيــز عــلــى الــرســالــة الــتــوعــويــة 

ــلـــة  ــلـــهـــا بـــــصـــــورة كـــامـ ــجــــب نـــقـ بـــحـــيـــث يــ

لـــلـــجـــالـــيـــات، كـــمـــا يـــجـــب تـــوظـــيـــف جــهــود 

الــنــاطــقــني  غـــيـــر  الـــجـــالـــيـــات  رواد  بـــعـــض 

بـــالـــعـــربـــيـــة، مــــع املـــتـــطـــوعـــني والـــجـــهـــات 

املـــعـــنـــيـــة لـــلـــوصـــول ألمــــاكــــن تـــواجـــدهـــم، 

لتوعيتهم.  الــجــهــود  تكثيف  يــتــم  بحيث 

ــاع قــد تــكــون صــعــبــة،  وأوضــــح أن األوضــ

ولــكــنــهــا تــســتــدعــي مـــن الــجــمــيــع الــصــبــر 

الـــتـــكـــافـــل أي انـــه  ــزام، فـــضـــال عــــن  ــ ــتــ ــ ــ واالل

يــجــب عــلــى أفـــراد املــجــتــمــع بـــذل الــجــهــود 

الـــضـــعـــفـــاء واملـــحـــتـــاجـــني، وان  ــدة  ــاعـ ملـــسـ

وكذلك  الخيرية،  الجمعيات  عمل  ينشط 

عـــمـــل أخـــصـــائـــيـــي عـــلـــم الـــنـــفـــس، والـــذيـــن 

خــــالل  كـــبـــيـــر  دور  ــا  ــ ــــضـ أيـ ــم  ــهـ ــيـ ــلـ عـ ــع  ــقــ يــ

هـــذه الــفــتــرة، خــاصــة أن الــنــاس بــحــاجــة 

لــرفــع املــنــاعــة، حــيــث إن الــقــلــق واإلحــبــاط 

املناعة. النفسي يضعفان 

عائشة الكواري: العقوبات 
تم وضعها لألشخاص 

غير امللتزمني 
قالت السيدة عائشة الكواري: إنه منذ البداية 

كـــان يــجــب عــلــى املــواطــنــني واملــقــيــمــني االلــتــزام 

ــة والـــــــقـــــــرارات الــتــي  ــرازيـــ ــتـــ بـــــــاإلجـــــــراءات االحـــ

ــة مـــن اجـــل مــكــافــحــة فــيــروس  وضــعــتــهــا الـــدولـ

كــــورونــــا املـــســـتـــجـــد، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن الــحــجــر 

الــصــحــي املــنــزلــي يــصــب فــي صــالــح الــجــمــيــع... 

إلــى ان هناك جــهــودا كبيرة مبذولة  وأشـــارت 

ــك نــجــد  ــ ــذلـ ــ ــة، ولـ ــ ــدولـ ــ ــالـ ــ ــهــــات بـ ــة الــــجــ ــافــ ــن كــ ــ مـ

املتطوعني في كل النقاط سواء في الجمعيات 

وغيرها، حتى يشجعوا الجميع على ضرورة 

ــداء الــكــمــامــة بــاعــتــبــارهــا إحــدى  ــارتـ ــزام بـ ــتـ االلـ

ــات ولــيــســت مـــن الــكــمــالــيــات، الفــتــة  ــروريـ الـــضـ

انــه ولله الحمد شاهدنا مصانع إلنتاج  إلــى 

الكمامات في قطر، وتم توفيرها في األسواق، 

وهــي أحــد الجهود التي يجب اإلشـــادة بها... 

الــدولــة وفـــرت كــافــة الكمامات  وتابعت قائلة: 

واملعقمات حرصا على سالمة املجتمع، ولذلك 

يــجــب عــلــيــنــا االلــــتــــزام قــــدر املــســتــطــاع بــكــافــة 

ــقـــرار، حيث  اإلجـــــــراءات، وهــنــا تــأتــي أهــمــيــة الـ

ــم وضــعــهــا لـــألشـــخـــاص غير  إن الـــعـــقـــوبـــات تـ

املــلــتــزمــني وغــيــر املــســؤولــني، والـــذيـــن البـــد من 

إلزامهم وإجبارهم على االلتزام، خاصة وسط 

ارتفاع نسبة اإلصابات، لذلك يجب أن نتعاون 

مع الدولة ونلتزم بالحجر املنزلي.

عادل الهاشمي: قرار جيد ويتناسب مع الوضع الحالي 
يرى السيد عادل الهاشمي، أن قرار مجلس الوزراء بإلزام 

الــخــروج من املنزل ألي  جميع املواطنني واملقيمني عند 

سبب بارتداء الكمامات، قرار جيد ويتناسب مع الوضع 

الحالي، مشيرا إلى أن الغرامة املفروضة هي للحث على 

االلتزام وعدم التجرؤ والخروج بدون ارتداء الكمامات، 

خاصة وان مثل هــذه الــقــرارات واإلجــــراءات االحــتــرازيــة 

حتى نعود لحياتنا الطبيعية وللوصول باملجتمع كافة 

نحو االلتزام حرصا على سالمة الجميع، مشيدا بالنقاط 

الــتــوعــويــة املـــروريـــة والــتــي بــالــفــعــل تــحــد مــن الـــزيـــارات، 

التزاور،  خاصة وان عــادة الناس في شهر رمضان هي 

الــتــواصــل االجتماعي والتكنولوجيا قد  إال أن وســائــل 

سهلت التواصل مع العائلة واألصــدقــاء... وتابع قائال: 

البــــد أن يــأخــذ الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي اهــتــمــام الــجــمــيــع، 

ارتـــداء الكمامات والــقــفــازات، ووضعها  والــحــرص على 

بعني االعتبار، فضال عن االهتمام بالنظافة الشخصية 

حرصا على صحة املحيطني واألســرة، خاصة أن هناك 

جهدا كبيرا من الدولة، ونحن أيضا علينا دور بااللتزام 

والحفاظ على التباعد االجتماعي.
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تـــحـــدث الــبــروفــيــســور جـــــوران بــيــتــروفــســكــي طــبــيــب 

ــال فــي  ــفــ ــاء لــــألطــ ــمــ ــدد الــــصــ ــغــ ــالــ ــتـــص بــ مــــعــــالــــج مـــخـ

للطب، عضو مؤسسة قطر،  أن ســدرة  للطب،  ســدرة 

ــداء الـــســـكـــري مــن  ــ قـــد وضـــعـــت بـــروتـــوكـــول عـــالجـــي لـ

ــا 
ً

الــنــوع األول لــألطــفــال والــشــبــاب بــاعــتــبــاره نــمــوذج

لـــلـــمـــمـــارســـة املـــثـــالـــيـــة، ويــعــتــمــد الـــبـــروتـــوكـــول عــلــى 

ــفــــعــــال ملـــضـــخـــة األنــــســــولــــني وتــلــعــب  ــــدام الــ ــــخـ ــتـ ــ االسـ

املضخة، حيث يتم االستغناء عن الحقن، مشيرا إلى 

هـــذا الــبــرتــوكــول يــســمــح فــي خـــالل 10 ايـــام ان يكون 

هـــنـــاك ســـيـــطـــرة تـــامـــة عـــلـــى االنـــســـولـــني، كـــمـــا يــوجــد 

بالسكري،  تكنولوجيات خــاصــة  فــي ســـدرة وهــنــاك 

كــمــا يــقــومــون بــتــرجــمــة الــبــحــوث، مــمــا يعني ان هــذا 

الـــبـــرتـــوكـــول الـــعـــالجـــي ســيــكــون مــفــيــدا لــالشــخــاص 

ــفــــت خــــــالل حــديــثــه  ــابــــني بـــــــداء الـــــســـــكـــــري... ولــ املــــصــ

لــبــرنــامــج املــســافــة االجــتــمــاعــيــة إلــى ان لــديــهــم خبرة 

مـــن مـــراكـــز اخــــرى فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة االمــريــكــيــة 

ــا حـــول هـــذا الــنــوع مــن الــعــالج، وقـــد وجـــدوا  ــ واوروبـ

لم تكن مباشرة، فقد كانت معقدة  البرتوكوالت  بأن 

تعامله  بداية  يعاني مع  املزيد ســوف  ان  مما يعنى 

مع املضخة، وسيحتاج لفترة 6 اسابيع، مشيرا إلى 

الجديد  البرتوكول  قاموا بتطوير ووضع هذا  انهم 

ويــمــكــن تــحــقــيــق االنـــتـــقـــال الـــكـــامـــل مـــن الــحــقــنــة إلــى 

ــام، االمـــر الـــذي يــعــد بمثابة  املــضــخــة خــالل عــشــرة أيـ

لهم. تحديا 

البرتوكول في املجالت  انــه تم نشر هــذا  إلــى  واشــار 

ــــالل املـــؤتـــمـــرات  ــيــــة، كـــمـــا تــــم مــنــاقــشــتــه مــــن خـ الــــدولــ

الــدولــيــة، ومــنــذ شهر فــبــرايــر املــاضــي تــم بــدأ العمل، 

تــســتــخــدم  دولـــــــة  اول  قـــطـــر  دولـــــــة  ان  إلــــــى  مـــنـــوهـــا 

املـــضـــخـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة ملـــرضـــى الـــســـكـــري فــــي الـــشـــرق 

االنــســولــني تساعد  قــائــال: مضخة  ــط... وتــابــع  االوســ

االطـــفـــال والــشــبــاب املــصــابــني عــلــى ضــبــط الــجــرعــات 

يــومــيــة، حــيــث يعتبر جهاز  إلــى حــقــن  الــحــاجــة  دون 

ــلـــى الــجــســم  ــاتــــف يــــوضــــع عـ ــكـــل هــ ــلـــى شـ خــــارجــــي عـ

لــلــتــعــامــل مــع مــســتــويــات الــســكــر فــي الـــدم لتعويض 

عد نظام حلقة مغلقة هجينا، 
ُ
الزيادة، وت او  النقص 

والشباب  األطــفــال  بنكرياس صناعي ملساعدة  دور 

األول على ضبط  الــنــوع  مــن  السكري  بــداء  املصابني 

الحاجة  يتناولونها دون  الــتــي  اإلنــســولــني  جــرعــات 

إلــــى حــقــن يــومــيــة مـــتـــكـــررة، ويـــحـــتـــاج الـــبـــروتـــوكـــول 

لــتــعــلــيــمــهــم كيفية  ــراد،  ــ لــلــتــدريــب عــلــى مــســتــوى االفــ

اســـتـــخـــدام املــضــخــة، وقــــد ســـاعـــد الـــبـــروتـــوكـــول مــنــذ 

ــع عملية عــالج نــحــو 100 
ُّ
تــنــفــيــذه، عــلــى تــســريــع تــتــب

النوع  السكري من  بــداء  املصابني  ومــراهــق من  طفل 

داء  ــادة  ــيــ عــ فــــي  لـــلـــرعـــايـــة  يـــخـــضـــعـــون  ــن  ــذيــ الــ األول 

ثمانية  العالج منذ  بــدأ  باملستشفى، حيث  السكري 

إيجابية. النتائج  عشر شهرا، وتعد 

قال الدكتور وليد قرنفلة ، مدير البحوث 

والـــســـيـــاســـات فـــي مــؤتــمــر الــقــمــة الــعــاملــي 

لــالبــتــكــار فـــي الــرعــايــة الــصــحــيــة "ويــــش"، 

مـــبـــادرة مــؤســســة قــطــر، عـــن دور الــنــظــام 

الــــغــــذائــــي ونــــمــــط الـــحـــيـــاة : لـــقـــد فــرضــت 

 ؛ 
ً
ا هائال

ً
ا صحي

ً
كورونا على العالم تحدي

إذ يضع تفشي الوباء منظومات الصحة 

الـــعـــامـــة وحـــكـــومـــات الــــــدول أمـــــام اخــتــبــار 

صعب. ويتعني علينا بكل تأكيد االلتزام 

بإتباع التوجيهات والتوصيات الصادرة 

من منظمة الصحة 

العاملية ووزارات 

الــــــــــــــصــــــــــــــحــــــــــــــة 

واملــــســــؤولــــني 

الـــحـــكـــومـــيـــني 

ــا  ــنـ ــلـــدانـ ــــي بـ فــ

بــــاإلضــــافــــة   ،

إلــــــــــى اتـــــخـــــاذ 

ــثـــل هـــذه  ــيــــاطــــات الـــبـــديـــهـــيـــة فــــي مـ ــتــ االحــ

األحوال.

ــد أنـــــه ال يــــوجــــد طــــعــــام أو عـــشـــب أو  ــ ــ وأكـ

مكمل غــذائــي واحـــد يــحــول دون اإلصــابــة 

بـــفـــيـــروس كــــورونــــا املــســتــجــد أو يــضــمــن 

تــزويــد جهاز املناعة بقوة حماية خارقة 

أفــادت  الــفــيــروس، وذلـــك حسبما  ملجابهة 

لجنة التجارة الفيدرالية األمريكية وإدارة 

الغذاء والدواء األمريكية.

 ســبــب االنـــتـــشـــار الــســريــع لــلــفــيــروس 
ّ
وأن

وتـــأثـــيـــره الــكــبــيــر عــلــى جــمــيــع الــبــشــر في 

ـــعـــزى إلــــى افــتــقــار 
ُ
شــتــى أنـــحـــاء الـــعـــالـــم ي

أجسامنا للمناعة ضده

وقـــال: ثمة جــهــود بطولية جــبــارة تجري 

على قدم وســاق من أجل التوصل لحلول 

تــتــنــوع بـــني طــــرق الــتــشــخــيــص وتــطــويــر 

الــعــقــاقــيــر الــعــالجــيــة واألجـــســـام املــضــادة 

واللقاحات.

ويـــعـــد الـــنـــوم أحــــد املــــؤشــــرات الــحــيــويــة 

عــلــى الــصــحــة والـــرفـــاه بــوجــه عــــام، ولــذا 

النوم  والحرمان من  النفسي  الضغط  أن 

ا على الجهاز 
ً
ا بالغ

ً
يؤثران تأثيًرا سلبي

املــنــاعــي ويــحــدان مــن قـــدرة الــجــســم على 

مــقــاومــة الــبــكــتــيــريــا والـــفـــيـــروســـات. وقــد 

ــع بـــعـــض األشـــخـــاص  يـــدفـــع هـــــذا الــــوضــ

ــارة مــثــل الــتــدخــني  إلـــى تــبــنــي عــــادات ضــ

بـــشـــراهـــة واإلفــــــــراط فــــي تــــنــــاول الــطــعــام 

واتـــبـــاع نــظــام غــذائــي ســـيء، األمـــر الــذي 

ــا عــلــى أداء 
ً
ــدوره تـــأثـــيـــًرا ســلــبــي ــ يـــؤثـــر بــ

املناعي. الجهاز 

وينبغي أن يــحــرص اإلنــســان على النوم 

مــدة تــتــراوح من 7 إلــى 8 ساعات كل ليلة 

أو يأخذ فترة قيلولة تــتــراوح من 20 إلى 

آثـــار قلة  ــا للتخفيف مــن 
ً
30 دقــيــقــة يــومــي

النوم. باإلضافة إلى ذلك ، يمكن ممارسة 

بعض التمارين التي تبعث على الهدوء 

واالســتــرخــاء وتــســاعــد فــي التخفيف من 

حــــدة الــقــلــق والـــتـــوتـــر والــضــغــط النفسي 

مثل األنشطة الروحانية والتأمل وتعزيز 

الوعي بالذات وممارسة املشي. 

ويمكن في هذا السياق استكشاف بعض 

الــخــيــارات املــتــاحــة عــلــى مــواقــع اإلنــتــرنــت 

الــتــي تــقــدم تــمــاريــن ريــاضــيــة أو جلسات 

ا 
ً

منزلية عبر البث املباشر. وينصح أيض

ــاء عبر  ــبـ ــاء واألحـ بــالــتــواصــل مــع األصـــدقـ

الــتــواصــل االجــتــمــاعــي املختلفة  مــنــصــات 

ــدار  ــ ــن إصـ ــدر املـــســـتـــطـــاع عــ ــ ، والـــتـــوقـــف قـ

األحكام على املشاعر واألفكار.

النشاط البدني
تفيد منظمة الصحة العاملية بأن النشاط 

املــنــتــظــم ال تقتصر مــنــافــعــه على  الــبــدنــي 

تحسني صحة أجسامنا بوجه عام، حيث 

يقلل من خطورة اإلصابة بأمراض مزمنة، 

والتحكم فــي الضغوط النفسية فحسب، 

إذ يــســاعــد مــن الــنــاحــيــة الــبــيــولــوجــيــة في 

خــفــض مــعــدالت هــرمــون الــتــوتــر وتحفيز 

إفـــراز هــرمــونــات تحسني الحالة املزاجية 

ا في 
ً

املرتبطة بالعواطف، بل يسهم أيض

تقوية املناعة.

يــــالحــــظ أن مـــعـــدالت  قـــرنـــفـــلـــة:  وقــــــــال د. 

اإلصابة بــاألمــراض عند األشخاص ممن 

يــمــارســون الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة بــصــورة 

منتظمة أقل من مثيالتها عند األشخاص 

ممن تتسم أنماط حياتهم بالخمول وقلة 

الحركة. كما يالحظ أن معدالت اإلصابة 

باألمراض عند األشخاص ممن يمارسون 

التمارين الرياضية بصورة منتظمة أقل 

من مثيالتها عند األشخاص ممن تتسم 

أنـــمـــاط حــيــاتــهــم بــالــخــمــول وقــلــة الــحــركــة 

تقليل االلتهابات.

إن الجهاز املناعي عبارة عن شبكة معقدة 

 ال غنى عن 
ّ
تتأثر بعوامل عديدة، ومن ثم

انتهاج مقاربة شاملة تؤكد على الترابط 

بني العقل والجسد والروح.

ــن األطـــعـــمـــة  ــ وتـــســـهـــم أنـــــــــواع مـــخـــتـــلـــفـــة مـ

ــات فـــي تــقــويــة جـــهـــازنـــا املــنــاعــي  ــذيـ ــغـ واملـ

وتعزيز قدرته على أداء وظائفه بفعالية 

حتى تتمكن أجسامنا من مقاومة العدوى 

واألمــــراض، ولــذا يجدر بنا أن نــبــادر إلى 

الـــحـــد مـــن الــتــعــرض لــلــمــواد الــكــيــمــيــائــيــة 

غير املرغوبة  مثل مياه الشرب املعالجة 

بتركيزات كلور عالية، والهيدروكربونات 

الــعــطــريــة مـــتـــعـــددة الـــحـــلـــقـــات، ومــبــيــدات 

اآلفات، واملعادن الثقيلة، والتلوث الجوي، 

ــــواد املــضــافــة لــألغــذيــة الــتــي قــد تثبط  واملـ

جهازنا املناعي أو يحتمل أن تجلب عليه 

آثاًرا مدمرة.

كورونا فرض تحديات صعبة واملناعة سالح ملواجهتها

قطر أول دولة تستخدم املضخة الصناعية ملرضى السكري في الشرق األوسط

الدوحة ـ الشرق

أكد الدكتور محمد الخطيب رئيس قسم 

املــركــزة بمستشفى حــزم مبيريك  العناية 

املخصصة الستقبال املصابني بفيروس 

كورونا كوفيد19-، أن قسم العناية املركزة 

زادت قــدرتــه االستيعابية حتى اآلن إلى 

201 وحدة، وبنهاية االسبوع سوف تزيد 

القدرة االستيعابية إلى 221 وحدة عناية 

مركزة.

وأضــاف د. الخطيب خالل مداخلته على 

املـــســـافـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة، أن قسم  بـــرنـــامـــج 

العناية املركز يستقبل حاليًا 137 حالة، 

الفائقة، إذ توفر الوحدة  يتلقون العناية 

جميع األجهزة الخاصة بالرعاية املركزة 

مــــن أجــــهــــزة تـــنـــفـــس صـــنـــاعـــي، وأجــــهــــزة 

إنعاش القلب وغيرها من األجهزة الطبية 

الــحــاالت الحرجة.  املــتــطــورة للتعامل مــع 

الفتًا إلــى أن أعــداد املحولني إلــى العناية 

املركز زادة في األيام األخيرة بشكل كبير، 

إال أن الوفيات مــازالــت منخفضة للغاية 

في دولة قطر.

وأوضـــــح أن قــســم الــعــنــايــة املـــركـــزة يضم 

نخبة من األطباء املتخصصني في العديد 

من املجاالت الطبية مثل أخصائي الكلي 

والــجــهــاز التنفسي والــهــضــمــي وغــيــرهــا 

ــأعــــراض  ــة بــ ــبـــطـ مــــن الـــتـــخـــصـــصـــات املـــرتـ

 عن 
ً
اإلصــــابــــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، فـــضـــال

التواصل بشكل مستمر من استشاريني 

من خارج املستشفى، وفي حال االحتياج 

ــفــــور  ــلــــى الــ ــم عــ ــهــ ــائــ ــتــــدعــ ــتــــم اســ ــم يــ ــهــ ــيــ إلــ

ملتابعة حالة مريض العناية املركزة، مع 

اتـــبـــاع بـــروتـــوكـــول عـــالج فــعــال يستخدم 

أثــبــتــت فاعليتها في  الــتــي  ــد األدويـــــة  أحـ

التجارب السريرية على مستوى العالم.

أما عن كيفية تحديد ما إذا كان املريض 

يحتاج إلى العناية املركزة من عدمه، فقد 

أشار د. الخطيب إلى أن املريض بفيروس 

كورونا عندما يتم تحويله إلى املستشفى 

نقوم بإجراء عدد من الفحوصات الطبية 

لــه مــن رســـم قــلــب ووظـــائـــف كــلــى وســرعــة 

التنفس وغيرها من الفحوصات لقياس 

املــؤشــرات الحيوية ألجهزة الجسم، وفي 

ــائـــف  ــة حـــــــدوث أي خــــــالل فــــي الـــوظـ ــالــ حــ

الحيوية، يتم إدخـــال املــريــض إلــى وحــدة 

ــزة مــبــكــرًا لــلــســيــطــرة على  ــركــ الــعــنــايــة املــ

األعراض، الفتًا إلى أن البروتوكول املتبع 

في قطر أثبت فاعليته في عالج الحاالت 

التي تطلب دخولها للعناية.

ــزة في  ــركــ وقـــــال رئـــيـــس قــســم الــعــنــايــة املــ

مــســتــشــفــى حـــزم مــبــيــريــك، إن املستشفى 

تعالج 70 حالة بالبالزما، ويــوجــد 40% 

من الحاالت استجابت للعالج بالبالزما 

وخرجت من العناية املركزة، مشددًا على 

أن الوقاية والحماية خير وسيلة للعالج 

ــالــــة فــــيــــروس كـــــورونـــــا املــســتــجــد،  فــــي حــ

ألننا ال نعلم عن هذا املرض الكثير، وكل 

الــعــالجــات املــتــاحــة تــعــالــج األعـــــراض وال 

تعالج املرض نفسه. 

ـــراض الــجــانــبــيــة عــقــب الــشــفــاء  ــ ــن األعــ وعــ

ــح د. محمد  ــ ــا، أوضـ ــورونــ ــيـــروس كــ ــن فـ مـ

الــخــطــيــب أن بـــعـــض املــــرضــــى يــصــابــون 

بــالــتــحــاب الــســحــايــا والــهــذيــان وأمــــراض 

الكلى نتيجة إصابتهم بــكــورونــا، ولكن 

بــفــضــل الــلــه فــــإن هــــذه األعــــــراض تختفي 

املــــرض  ــن  لــلــمــتــشــافــني مــ بــنــســبــة 100% 

فــي دولــة قطر. مضيفًا أن املــرضــى الذين 

دخلوا العناية املركزة تراوحت أعمارهم 

مــن 24 ســنــة إلـــى 91 ســنــة، والــصــغــار في 

العمر لم يكن لديهم أمراض مزمنة.

واختتم بقوله: "إلى اآلن هذا املرض نجهل 

إلــى التمسك  عنه الكثير، ونــحــن بحاجة 

بالطرق األساسية للعالج وهي الوقاية، 

ونــحــن نــعــمــل عــلــى مــــدار الــســاعــة لــعــالج 

املــرضــى، لــذلــك فــان افــضــل طــريــق للعالج 

هي الوقاية".
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نشوى فكري
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تستقبل اإلجابات يوميًا على الواتس آب رقم  

 
ً
اخر موعد لتلقي اإلجابات الساعة ٧ مساء

ال يحق للمتسابق إرسال أكثر من رسالة واحدة في اليوم

يذكر في الرسالة ، االسم /اإلجابة / رقم البطاقة الشخصية / اإليميل

ستخصص جائزة مالية قدرها ١٠٠٠ ريال توزع لــ ٢ من الفائزين بواقع ٥٠٠ ريال لكل فائز
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g عزة عصام محمد سعيد الدحداحي 
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والجائزة قدرها 500 ريال

اسم الفائز: رضا عبد العزيز عبدالعزيز سالم 
والجائزة قدرها 500 ريال
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اإلجابة الصحيحة:
 ادارة املصارف الوقفية 
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نشاط الطلبات اإللكترونية 
على حلويات العيد 



الـــشـــؤون اإلســالمــيــة  بـــــوزارة األوقـــــاف  لـــألوقـــاف  الــعــامــة  تعتبر اإلدارة 

البر والخير  القائمة على شؤون الوقف والوصايا بأعمال  بدولة قطر 

فــي الـــدولـــة، والــــذي يستمد أصــولــه مــن ثــوابــت الـــقـــرآن الــكــريــم والسنة 

النبوية الشريفة، ويعتبر العمل الوقفي من أقدم صور العمل املجتمعي 

اإلسالمي، الذي يهدف إلى الرقي باملجتمع من جميع النواحي الدينية 

واألســريــة واالجتماعية والصحية واالقتصادية والعلمية والثقافية 

وغيرها.

ويستمد رؤيــتــه مــن رؤيــة وزارة األوقـــاف والــشــؤون اإلســالمــيــة، والتي 

تتطلع إلى: مجتمع إسالمي معاصر، متفاعل مع هموم أمته، يتخذ من 

الشريعة واإلرث الحضاري مصدرًا ومنهاجًا، ومن الوسطية في الحياة 

.
ً
سبيال

 وتعتبر وزارة األوقــــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة هــي الــنــاظــر الــعــام على 

القرار  جميع األوقــاف في الدولة، واملعنية باإلشراف عليها، وقد حدد 

لـــــوزارة األوقـــــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة،  األمـــيـــري بــالــهــيــكــل التنظيمي 

رقم: (23) لسنة 2014م اختصاصات اإلدارة العامة لألوقاف واإلدارات 

التابعة لها، كالتالي:

أمـــوال األوقـــاف، وتطويرها  اقــتــراح السياسة العامة إلدارة واستثمار 

وتنمية إيراداتها على أســس اقتصادية، ووضــع النظم الكفيلة بذلك، 

إلــى جــانــب إدارة شـــؤون األوقــــاف واإلشــــراف عليها بما يكفل تحقيق 

أهدافها، واقــتــراح نظام لصرف عــائــدات األوقـــاف على أوجــه الوقف أو 

الــوزيــر. وتمويل إنشاء  البر املختلفة، التي يصدر بتحديدها قــرار من 

وتشغيل املشاريع الوقفية، بالتنسيق مــع الجهات املختصة، إضافة 

الــالزمــة للمشاريع الوقفية، وتسجيل األوقــاف  إلــى تخصيص األمـــوال 

وإصــدار الحجج الوقفية واعتمادها. وأيضا إدارة األوقــاف والوصايا 

في حالة عزل الناظر أو الوصي أو املعني، أو في حالة النزاع بشأنها، 

املــجــاالت التي  لــغــرض واحـــد فــي  الــوقــفــيــات املخصصة  وتنظيم إدارة 

تحقق أهدافها، واقتراح املوافقة على الصلح والتحكيم والتنازل على 

ــــاف ومـــا فــي حــكــمــهــا. ومـــن ذلـــك أيــضــا،  ــوال األوقـ الــحــقــوق بالنسبة ألمــ

اإلشـــراف على األمـــوال املــوصــى أو املتبرع بها ملــصــارف الــبــر، ومراقبة 

تنفيذ القوانني واللوائح والنظم املالية املتعلقة بأموال الوقف.

 ◄ اختصاصات إدارة املصارف الوقفية
ــداد الـــدراســـات الــالزمــة   تختص إدارة املـــصـــارف الــوقــفــيــة بــمــا يــلــي: إعــ

للمشاريع الوقفية الخيرية، وفقًا الحتياجات املجتمع، وتحقيق شروط 

الواقفني، وفق الضوابط الشرعية، إضافة إلى دراسة املشاريع الخيرية 

املقدمة من الجهات األخــرى بما يتناسب مع شــروط الواقفني وأهــداف 

املـــصـــارف الــوقــفــيــة، وفـــق الــضــوابــط الــشــرعــيــة، وتــقــديــم الــــرأي بشأنها 

للجهة املختصة بالوزارة، وتسويق وعرض املشاريع الوقفية الخيرية 

على الراغبني في الوقف أو التبرع، واتخاذ الوسائل الكفيلة بالتواصل 

الــالزمــة للتعريف بالوقف والعمل  اتــخــاذ الوسائل  معهم، عــالوة على 

على رفع مستوى الوعي به لدى أفراد املجتمع ومؤسساته، بالتنسيق 

مع الوحدات اإلدارية املعنية، وتنفيذ ومتابعة املشاريع الوقفية الخيرية 

والسعي لتطويرها، وتعزيز العالقة مع املؤسسات الوقفية الخارجية، 

بالتنسيق مع الجهات املختصة.

◄ اختصاصات إدارة االستثمار
اقــتــراح نظم إدارة استثمار أمــوال  يــلــي:  تختص إدارة االستثمار بما 

الوقف. ووضع الخطط االستثمارية التي تكفل تحقيق أهداف الوزارة، 

ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من الوزير، والعمل على دراسة العمليات 

الــوزارة فيها، واختيار أنسبها والقيام بما  االستثمارية املزمع دخــول 

يلزم للمحافظة على تحقيق التوازن بني موقف السيولة املالية املراد 

االحتفاظ بها وحجم األمــوال املستثمرة، وذلك في ضوء املــوارد املالية 

املتوافرة.

بــاملــشــاريــع املثيلة  إيــــرادات مــقــارنــة  إلــى العمل على تحقيق  بــاإلضــافــة 

بالسوق، ومتابعة استثمار العقارات الخاصة باإلدارة العامة لألوقاف 

والــعــقــارات التي تديرها. وأيضا إعــداد تقارير دوريــة ربــع سنوية عن 

وضـــع االســتــثــمــارات الــتــي تــقــوم بــهــا اإلدارة الــعــامــة لــألوقــاف ورفعها 

لعرضها عــلــى الـــوزيـــر. ومــســك الــحــســابــات الــخــاصــة بــاســتــثــمــار أمـــوال 

الوقف.

◄ اختصاصات إدارة شؤون األموال الوقفية 
تختص إدارة شؤون األموال الوقفية بما يلي: تطبيق القوانني واللوائح 

املالية املتعلقة بأموال األوقاف وتسلم املبالغ الواردة وتوريدها، عالوة 

على صرف املبالغ وفقًا للضوابط واللوائح املالية واإلداريــة املعتمدة، 

ومسك الحسابات الخاصة بأموال الوقف، وتنظيم ومتابعة ومراقبة 

العهد النقدية والنثريات واالستحقاقات الدائنة واملدينة، وأيضا اقتراح 

مشروع املوازنة السنوية والحسابات الختامي بالتنسيق مع اإلدارات 

املختلفة، واإلشــراف على أعمال املشتريات واملزايدات الخاصة بأموال 

األوقــاف وأنشطة املخازن الخاصة باملمتلكات الوقفية، باإلضافة إلى 

إعــداد املستندات الخاصة باملناقصات واملــزايــدات ومشروعات العقود 

الخاصة بأموال األوقاف.

 إن العمل الوقفي شــراكــة مجتمعية وصــدقــة جــاريــة، تثقل بها ميزان 

ـ:  ـ النبي صلى الله عليه وسلم  العبد في حياته وبعد مماته، كما قال 

(إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية أو علم ينتفع 

به أو ولد صالح يدعو له).

للمصارف الوقفية الستة إنجازات عديدة في مختلف قطاعات املجتمع، 

فهل ترغب أن يكون لك وقف ريعه على أحد املجاالت الخيرية، ويكون لك 

صدقة جارية وأجرا محتسبا إلى يوم القيامة.

 ترحب اإلدارة العامة لألوقاف ممثلة بمركز خدمة الواقفني باستقبال 

أهـــل الــخــيــر مــن الــواقــفــني وتــقــديــم الــتــســهــيــالت الــالزمــة لــهــم واستقبال 

أوقافهم عن طريق:

- الوقف أون الين باستخدام البطاقات البنكية من خالل موقع اإلدارة 

www.awqaf.gov.qa :العامة لألوقاف

sms /awqaf.gov.qa / /:http :خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط -

- التحصيل السريع على الرقم 55199996 و55199990 

- الخط الساخن 66011160.
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السؤال  الثالث والعشرون: 

إجابة السؤال الثاني والعشرين: إدارة املصارف الوقفية
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لوزارة األوقاف حق النظارة العامة على جميع األوقاف بالدولة
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املــبــارك، وذلــك  الفطر  الحلويات الستقبال عيد  تستعد محالت 
بتوفير مختلف أنواع الحلويات واملكسرات، وبدأت معظم املحال 
أيــام، وتعمل على  باستقبال طلبات وحجوزات الزبائن منذ عدة 
تجهيز الطلبات املتنوعة والخاصة بالعيد، وتحرص تلك املحالت 
على االلــتــزام بــاإلجــراءات االحــتــرازيــة للحد مــن انتشار فيروس 
كورونا "كوفيد – 19" في البالد، وذلك من خالل عملها بخدمة 
الحركة عليها تراجعت  أن  املنازل، خاصة  إلى  الطلبات  توصيل 
املــســتــجــد، إذ عملت  انــتــشــار فــيــروس كــورنــا  بشكل كبير مــنــذ 
غــالــبــيــة املــحــالت بــالــنــظــام الــجــديــد مــن خـــالل اســتــقــبــال الطلبات 

وتوصيلها خارجيا للزبائن.
للبيع عبر حساباتها على مواقع  املــحــالت  كما اتجهت بعض 
التواصل االجتماعي، ما أدى إلى نشاط عملية البيع والشراء عبر 
إلى أخرى  التي تحولت من مواقع تواصل اجتماعي  املواقع  تلك 
إلى  الجمهور واملجتمع، ما أدى أيضا  تجارية تلبي احتياجات 
الحسابات املخصصة في تجهيز وبيع  لــدى  البيع  زيــادة حركة 
الــحــلــوى مــن خـــالل مــنــصــات مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مثل 

"سناب شات واإلنستجرام".

إقبال على املنصات الرقمية لطلب حلويات العيد
محمد العقيدي 

قــال أحــمــد غــالم صــاحــب محل فــي ســوق واقـــف: إن الطلب 

متواضع خالل الفترة الحالية على حلويات العيد، ولكن 

الــحــلــوى وضــعــت بالحسبان  املــحــالت املخصصة فــي بيع 

توفير جميع أصناف الحلويات واملكسرات، باإلضافة إلى 

أنها بدأت باستقبال طلبات العيد والعمل على تجهيزها 

منذ عدة أيام.

ــار إلـــى أن أســعــار الــبــيــع ثــابــتــة ومــعــروفــة فــي محالت  وأشــ

ســوق واقـــف والــحــلــوى يتم 

بيعها بالكيلو جرام، حيث 

تــبــدأ األســعــار مــن 20 ريــاال 

وتصل إلى 40 رياال للكيلو، 

ــــك عـــلـــى حــســب  ويــعــتــمــد ذلـ

نــــوع الـــحـــلـــوى، وان الــعــشــر 

ــبــــال  األواخــــــــــر ســـيـــزيـــد اإلقــ

فيها على طلب الحلويات 

واملـــــكـــــســـــرات بـــشـــكـــل كــبــيــر 

ــــي كــل  ــــروف فـ ــعـ ــ ــو مـ ــ كـــمـــا هـ

عـــام مــثــل هـــذه األيــــام حيث 

اإلقبال الكبير على الشراء، 

الــظــروف الحالية  ورغـــم أن 

فرضت االلــتــزام بالبقاء في 

املنزل، إال أن البعض يشترون ألنفسهم وذويهم ليعيشوا 

فرحة العيد التي ال تحلو وال تكتمل إال بأجوائها الخاصة 

ووجود الحلوى على موائد األسر القطرية والعربية.

وأكد أن بعض املحالت اتجهت بعد إغالقها إلى التواصل 

مــع زبــائــنــهــا مــن خـــالل حــســابــاتــهــا عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 

االجتماعي، وهو ما أدى إلى نشاط الدعاية واإلعــالن عبر 

هــذه املــواقــع بشكل عـــام، ولــكــن تبقى مــحــالت ســوق واقــف 

الوجهة األفضل للعديد من الزبائن للشراء منها حاجيات 

عيد الفطر املبارك، حيث توفر محال سوق واقف كافة أنواع 

الحلوى واملكسرات بأصنافها وجودتها العالية.

محمد هارون: محالت اتجهت لبيع 
منتجاتها عبر مواقع التواصل 

قال محمد هارون مسؤول في احد املحالت التجارية: إن 

األوضاع الحالية التي تعيشها البالد مع انتشار فيروس 

كورونا "كوفيد – 19"، فرضت تغييرات كثيرة على حركة 

البيع، ولكن هذا ال يعني وقف حركة البيع لدى املحالت 

التجارية، حيث مــا زال عــدد مــن الــزبــائــن يــتــرددون على 

ــراء مــنــهــا  ــ ــــشـ ــلـ ــ ــــالت لـ ـــحــ ــ املـ

املـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة وكـــــل مــا 

يــحــتــاجــون إلــيــه مــن مــواد 

أساسية تدخل في تجهيز 

ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــضـ ــرمـ ــ األكــــــــــــــــالت الـ

ــد مــن  الـــيـــومـــيـــة الـــتـــي ال بــ

تـــــواجـــــدهـــــا عــــلــــى مــــوائــــد 

اإلفطار.

وأوضــــــــــــح مــــــع االقــــــتــــــراب 

ــارك،  ــبــ ــن عـــيـــد الـــفـــطـــر املــ مــ

اســـــتـــــعـــــدت مـــــحـــــالت بــيــع 

الــحــلــوى واملـــكـــســـرات منذ 

ــر الـــفـــضـــيـــل  ــهــ بـــــدايـــــة الــــشــ

لتوفير جميع الحاجيات، 

كــمــا أن بــعــض املـــحـــالت املــخــصــصــة فـــي بــيــع الــحــلــويــات 

اتجهت للبيع عبر مواقع التواصل االجتماعي، وأصبحت 

تعلن عن منتجاتها من خالل تلك املواقع، وتعمل بنظام 

التوصيل الخارجي.

أحمد غالم: تجهزنا للعيد 
بتوفير جميع أنواع الحلويات 

عبدالله النعيمي: سوق واقف وجهتنا للشراء 
قال عبدالله النعيمي: إن سوق واقف يعتبر 

وجهة املواطنني الرئيسية للشراء منه خالل 

شهر رمضان وقبيل عيد الفطر وفي جميع 

املــنــاســبــات أيــضــا، حــيــث تــوافــر املــــواد التي 

تــدخــل فــي تجهيز كــافــة أصــنــاف املــأكــوالت 

لــدى هــذه املــحــالت، وخـــالل العشر األواخـــر 

مــن شهر رمــضــان الفضيل فــي كــل عــام كان 

ــراء مــن  ــلـــشـ ــاال كـــبـــيـــرا لـ ــبــ الــــســــوق يــشــهــد إقــ

محالته التي تم إغالقها اآلن أمام الجمهور 

وفــق اإلجـــراءات االحــتــرازيــة التي وضعتها 

الــدولــة للحد مــن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 

املــســتــجــد، مــتــمــنــيــا افـــتـــتـــاح مـــحـــالت ســوق 

واقف وتحديد ساعات العمل كما هو حال 

املحال األخرى في الدولة، خاصة أن محالت 

سوق واقف تتوافر بها جميع املستلزمات 

التي يحتاجها املواطنون واملقيمون.

ولــــفــــت إلــــــى أن املـــــحـــــالت الــــتــــي اتــجــهــت 

ــلــــى مــــواقــــع  ــبــــر حـــســـابـــاتـــهـــا عــ لـــلـــبـــيـــع عــ

ــتـــمـــاعـــي تـــبـــالـــغ بــأســعــار  الـــتـــواصـــل االجـ

الــبــيــع وتــحــتــســب ســعــر خــدمــة التوصيل 

على قيمة البضاعة أو السلعة املشتراة، 

كــمــا هـــو حــــال حـــســـابـــات الــبــيــع األخــــرى 

الــشــخــصــيــة الـــتـــي ال تـــدفـــع أجـــــور عــمــالــه 

وأسعارها غالية جدا. 

كمال محمود: بدأنا باستقبال 
محدود لطلبات تجهيز الحلوى 
قــال كــمــال محمود بــائــع فــي إحـــدى املــحــالت التجارية: 

إن حــــركــــة الـــبـــيـــع تـــراجـــعـــت بـــشـــكـــل عـــــام بـــســـبـــب أزمــــة 

كورونا، ولكنها لم تتوقف، حيث إنها نشطت قبل ليلة 

القرنقعوه، ومن املتوقع 

نـــشـــاطـــهـــا بـــشـــكـــل كــبــيــر 

ــراب عــيــد الــفــطــر  ــتــ مـــع اقــ

املــــــبــــــارك، حـــيـــث الــطــلــب 

ــر عـــــلـــــى جـــمـــيـــع  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ

أصناف الحلويات التي 

يــتــم تــجــهــيــزهــا وبيعها 

عــــــلــــــى حــــــســــــب طــــلــــبــــات 

الزبائن.

ولـــفـــت إلـــــى أنـــهـــم بـــــدأوا 

بــــــاســــــتــــــقــــــبــــــال طــــلــــبــــات 

الزبائن بما يخص سالل 

الحلويات منذ عدة أيام 

ــقــــومــــون بــتــجــهــيــزهــا  ويــ

على حسب الطلب، وليس كما كان في السابق تجهيزها 

بشكل مسبق وعرضها للبيع، خاصة أن البعض لديه 

طــلــبــات مــحــددة وتــصــامــيــم يــقــوم بــإرســالــهــا إلــيــنــا عبر 

الواتساب وبدورنا نجهزها بحسب الطلب.

خليل حافظ: التزام واضح 
بارتداء الكمامات والقفازات 

قالب خليل حافظ إن األوضاع الحالية أثرت بشكل 

ملحوظ على البيع، ما جعل البعض يعتمدون على 

البيع من خالل املواقع اإللكترونية، والبعض اآلخر 

يــــــعــــــمــــــل بـــــخـــــدمـــــة 

ــازل،  ــ ــنـ ــ تـــوصـــيـــل املـ

بــــيــــنــــمــــا املـــــحـــــالت 

مـــــــــا زالـــــــــــــــت حـــتـــى 

تــــعــــمــــل وفــــق  اآلن 

أوقـــات العمل التي 

حـــددتـــهـــا الــجــهــات 

املعنية.

وأكـــــــــــد الــــتــــزامــــهــــم 

بـــكـــافـــة اإلجــــــــراءات 

االحــــــــــــــتــــــــــــــرازيــــــــــــــة، 

ــد خــــالل  ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ والـ

تواجد الزبائن في 

املحالت، باإلضافة 

إلى إلزام جميع العاملني والزبائن بارتداء الكمامات 

والــقــفــازات داخــل املــحــالت، وذلــك بهدف التقليل من 

انتشار فيروس كورونا.

¶ تصوير: راجان



ذهبت كلمح البصر 
ولفت الخطيب إلى فضائل الشهر الكريم: "هو شهر 

الــصــيــام والـــقـــيـــام، وتـــــالوة الــــقــــرآن، وشــهــر الــصــدقــة 

لــلــرحــيــل، وقـــد تصرمت  ــان يتهيأ  والـــجـــود واإلحـــسـ

أيــامــه، وانقضت لياليه كغيرها مــن األيـــام واألعـــوام 

الــتــي مــــرت عــلــيــنــا كــأنــهــا أضـــغـــاث أحـــــالم، وأطــيــاف 

سراب. مضى أوله وأوسطه، ولم يبق منه إال العشر 

األواخـــــــر الـــتـــي كــــان الــنــبــي صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وســلــم 

يخصها بمزيد من االجتهاد في الطاعة. حتى قالت 

عائشة - رضي الله عنها- "كان النبي صلى الله عليه 

وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ 

أهله".

وبني الخطيب كيف كان النبي يصوم رمضان: "كان 

يخلط أول رمضان وأوسطه بالصوم والقيام، فإذا 

ــــر عــكــف عــلــى الــعــبــادة، وطــوى  دخــلــت الــعــشــر األواخـ

فراشه، واعتزل نساءه. وتساءل: إذا كانت هذه حال 

املعصوم صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما 

تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف بحالنا؟.

مضمار سباق الطاعة 
ــال فــضــيــلــة الــشــيــخ الــنــعــمــة نــاســبــا الـــقـــول لــإلمــام  وقــ

البصري إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضماًرا 

إلــى مرضاته فسبق  لخلقه، يستبقون فيه بطاعته 

قــوم فــفــازوا، وتخلف آخـــرون فــخــابــوا، فالعجب من 

الالعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه املحسنون، 

ويخسر فيه املبطلون.

خصوصية العشر األواخر 
إلــى امليزة التي ميزت العشر األواخــر  ولفت النعمة 

من الشهر الفضيل: "جعل الله فيها ليلة القدر التي 

هي خير من ألف شهر اي ما يزيد على 83 عاما في 

الفضل والخير والبركة في العمر، حيث تقدر فيها 

مقادير الخالئق على مدار العام فيكتب فيها االحياء 

واألموات والهالكون والسعداء واالشقياء".

ــــف الــخــطــيــب لــيــلــة الـــقـــدر بــأنــهــا "لــيــلــة مــغــفــرة  ووصـ

الــذنــوب والــعــتــق مــن الــنــيــران" الفــتــا الـــى مــا جـــاء في 
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ولــفــت الـــى انـــه روي ان رســـول الــلــه صــلــى الــلــه عليه 

وسلم أري اعمار الناس من قبله او ما شاء الله من 

ذلك، فكأنه تقاصر اعمار امته ان ال يبلغوا من العمل 

ما بلغ غيرهم في طول العمر، فاعطاه الله ليلة القدر 

خيرا من الف شهر.

وسائل التواصل قد تلهي 
وقــال النعمة إن بعض أهل العلم ذهبوا الى ان ليلة 

القدر تطلب في جميع االيام العشر االواخر أشفاعه 

ــاره،  وأوتـــــاره فـــإن كـــان الــشــهــر نــاقــصــا كــانــت فــي أوتــ

وان كـــان كــامــال كــانــت فــي أشــفــاعــه، وهـــو مــا يوجب 

االجتهاد في جميع الليالي العشر. 

ايــام الشهر الفضيل   وحــث الخطيب من اجتهد في 

على الثبات على الطاعات ألن القبول بيد الله تعالى 

ودعا من قصر الى االجتهاد محذرا من التفريط في 

هذه التجارة الرابحة مع الله عز وجل.

ــرادا  ــ ــ ــرى افـ ــ ــبـــني ان تــ ــا يــــنــــدى لــــه الـــجـ ــمـ ــه مـ ــ ــال انــ ــ ــ وقـ

وجماعات من ابناء االمة وقد شغلوا انفسهم بأمور 

ال يحمد عقباها بعد ان استحوذت عليهم شياطني 

االنس والجن وسيطر عليهم هوى النفس في ضياع 

االوقات والجهود والطاقات واالنشغال في مباحات 

ادت بهم الى محرمات وتراشق اعالمي عبر وسائل 

ــل الـــحـــال بــهــم الــى  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي حــتــى وصـ

الوقوع في االعراض والسب والشتم ونحن في خير 

الشهور واعظمها.

متى نخسر رمضان؟ 
ونبه الى ان في ذلك مظنة الحرمان من األجر والثواب 
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وحذر الداعية النعمة من خسارة رمضان بقوله: ما 

اعظمه من خسران وما اقبحه من تفريط ان تمر على 

الــعــبــاد مــواســم الــخــيــرات وازمــنــة العتق مــن النيران 

ومضاعفة الحسنات ثم ال يكونوا من املقبولني الذين 

الــلــه تعالى وينالون  الــى  يغتنمونها فيما يقربهم 

شرفها ويدركون فضلها.
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أعلنت مبادرة وياكم - في - رمضان التي 

اطلقها مركز الدانة للفتيات التابع لوزارة 

الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة عـــن ثـــالث مــســابــقــات 

مختلفة في املحتوى واملضمون بغرض 

صقل مواهب الفتيات خالل فترة خليكم 

بالبيت مــن اجــل خلق نــوع مــن اكسابهن 

ــيـــدوي لــلــحــصــول على  ــهـــارات الــعــمــل الـ مـ

جوائز قيمة لكل مشتركة وقد استهدفت 

املـــســـابـــقـــات الـــفـــتـــيـــات املــنــتــســبــات وغــيــر 

املنتسبات ملركز الدانة يتم االعــالن عنها 

في حسابات السوشيال ميديا اسبوعيًا 

تــــويــــتــــر - وســـــنـــــاب شـــــــات وانــــســــتــــجــــرام 

ــيــــوب، واشـــــــــارت مـــســـؤولـــة قــســم  ــيــــوتــ والــ

املبادرات بمركز الدانة بان الهدف من هذه 

املــســابــقــات هــى اقــامــة بــرامــج وفــعــالــيــات 

للحجر املنزلي مــع زيـــادة عــدد املتابعني 

وتــنــشــيــط حـــســـابـــات الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا 

ــة لــلــفــتــيــات وبــنــاء  الــخــاصــة بــمــركــز الـــدانـ

قــاعــدة بيانات للفتيات لغير املنتسبات 

ــى الــــيــــوتــــيــــوب لــحــفــظ  ــلــ ــاة عــ ــ ــنـ ــ ــح قـ ــ ــتـ ــ وفـ

الفيديوهات املشاركة من الفئة املستهدفة 

تــحــت مــســمــى فــعــالــيــات الــحــجــر املــنــزلــي 

وبنهاية كل مسابقة يتم تكريم الفائزات 

التقييم  لــجــنــة  بــجــوائــز عــلــى حــســب رأي 

وعدد الاليكات وتشمل جوائز املسابقات 

ساعات رياضية، وجوائز نقدية.

ــى املــســابــقــات الــتــى   واشـــــارت الـــى ان اولــ

طرحت هــى مسابقة (شغل عقلك ) التى 

ــدة اســــبــــوع فــــى الـــفـــتـــرة مــن  ــ اســـتـــمـــرت ملــ

تاريخ 3الى7مايو واشرفت عليها كل من 

خــلــود رشـــوان – آالء نــهــاري وهــي عبارة 

عــــن اســـئـــلـــة وأجــــوبــــة فــــي جــمــيــع بـــرامـــج 

الــســوشــيــال مــيــديــا وتــضــمــنــت املــســابــقــة 

أسئلة اجتماعية، دينية وثقافية، وألغازا 

وتـــــم طـــــرح االســـئـــلـــة فــــي بـــرنـــامـــج فــــورم 

واالنــســتــجــرام وكـــان عـــدد االجـــابـــات 176 

اجـــابـــة وتـــم الــســحــب اون اليـــن مـــن خــالل 

برنامج الكترونى وتــم تحديد الفائزات 

من االولى حتى الثالثة وسيتم التواصل 

معهن اليصال الجوائز 

اما املسابقة الثانية جاءت بعنوان (اصنع 

بيديك ) التى استمرت اسبوعا نفذتها كل 

مــن االســتــاذة منى املير وحــنــان الشمرى 

اســتــهــدفــت جــمــيــع الــفــتــيــات املــنــتــســبــات 

الــدانــة هــي عبارة  وغير املنتسبات ملركز 

ــاث املــنــزلــي من  ــ عـــن مــســابــقــة لــصــنــع األثــ

خامات بسيطة بطريقة جمالية مبتكرة 

لــتــزيــني (املـــزهـــريـــات، الـــلـــوحـــات، الــتــحــف، 

والــرفــوف) في االنستجرام مدتها دقيقة 

واحدة 

وهـــدفـــت املــســابــقــة الــــى اســتــغــالل اوقــــات 

ــزل واقــــامــــة فــعــالــيــات  ــنــ الــــفــــراغ داخــــــل املــ

للحجر املنزلي مــع زيـــادة عــدد املتابعني 

وتــنــشــيــط حـــســـابـــات الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا 

الخاصة بمركز الدانة

ــاءت بــعــنــوان  ــا املـــســـابـــقـــة الـــثـــالـــثـــة جــــ امـــ

حــلــويــات الــعــيــد ســيــقــوم بــتــنــفــيــذهــا كل 

ــاذة جــــواهــــر املـــــــرى ونــــاديــــن  ــ ــتــ ــ مــــن االســ

البيطار تبدأ من تاريخ 17-5 حتى 5-21 

واملــســابــقــة عــبــارة عــن صــنــع الــحــلــويــات 

املـــنـــزلـــيـــة فــــي االنـــســـتـــجـــرام أو الــســنــاب 

الــــــشــــــات حــــيــــث تـــــهـــــدف املــــســــابــــقــــة الــــى 

اســـتـــغـــالل الـــوقـــت داخـــــل املـــنـــزل واقـــامـــة 

ــنــــزلــــي وتــشــجــيــع  فـــعـــالـــيـــات لـــلـــحـــجـــز املــ

ــات الـــعـــيـــد  ــويــ ــلــ الـــفـــتـــيـــات عـــلـــى عـــمـــل حــ

فـــي املـــنـــزل وتــســتــهــدف املــســابــقــة جميع 

الــفــتــيــات املــنــتــســبــات وغـــيـــر املــنــتــســبــات 

ــة  ــاركــ ــشــ ــوم املــ ــ ــقـ ــ ــث تـ ــيــ ــز الــــــدانــــــة حــ ــ ــركـ ــ ملـ

بتصوير املقادير وخطوات عمل الحلوى 

وصوال للشكل النهائى – ومدة الفيديو 

دقـــيـــقـــة ونـــــصـــــف،  واخـــــــر يــــــوم الرســــــال 

-5-21 بتاريخ  املشاركة سيكون  االعمال 

االعمال  12 ليال وستقيم  الساعه   2020

ثم  التقييم، ومــن  رأي لجنة  على حسب 

االولــى على  الجمهور للخمس  تصويت 

حــســب عـــدد الــاليــكــات فــي االنــســتــجــرام، 

ــى ثم  ــ وتــحــديــد الـــفـــائـــزات بـــاملـــراكـــز األولـ

اإلعالن عن اسم الفائزة.

¶ إعالن ألحد برامج الدانة ¶ مبنى مركز الدانة للفتيات

 مركز الدانة للفتيات يطلق مبادرة وياكم في رمضان

¶ عبد الله النعمة 

¶ رسالة األوقاف عبر الوسائل املختلفة 

¶ األربعون مصليا املشاركون في صالة الجمعة بجامع األمام 

الدوحة - الشرق

الدعوة إلحياء العشر األواخر أحدث رسائل األوقاف
الدوحة - الشرق

ــــى إحــيــاء  ــــشــــؤون اإلســـالمـــيـــة إل دعــــت وزارة األوقــــــاف وال
العشر األواخر من الشهر الكريم ونشرت الوزارة عددا من 
"البوستات" في مواقعها على وسائل التواصل االجتماعي 
العشر  إلــى االجــتــهــاد فــي  املختلفة دعــت فيها الصائمني 
األواخر. وفي خطبة الجمعة وهي الوحيدة في الدولة بحكم 
إغالق املساجد والتي تتم من منبر جامع اإلمام محمد بن 
الوهاب حثت األوقــاف املسلمني على االجتهاد فيما  عبد 
بقي من أيام الشهر الفضيل لتعويض التفريط الذي حدث 

فيما سبق من أيام رمضان. 
اإلمــام  النعمة خطيب جامع  الله  الشيخ عبد  وقــال فضيلة 
الجمعة، فجعله عيًدا  يــوم  األيـــام  اخــتــار مــن  الله تعالى  إن 
ألهــل اإلســـالم، فيه ساعة مباركة، ال يوافقها عبد مسلم 
الشهور  الله ويسأله إال أعطاه مسألته، واختار من  يدعو 
للناس  القرآن هــدى  أنــزل فيه  الــذي  املبارك  شهر رمضان 
وبينات من الهدى، واختار من رمضان العشر األواخر منه، 
إيماًنا  ألــف شهر، من قامها  بليلة هي خير من  فخصها 
واحتساًبا غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه، ومن حرم 

خيرها فهو املحروم، قد حرم الخير كله.
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أجنحة الدجاج بصلصة البافلو

ــلــــدان  ــبــ ــهــــي األمــــريــــكــــيــــة مـــــع الــ ــــون الــــطــ ــنـ ــ تـــتـــشـــابـــه فـ

الــغــربــيــة، حــيــث يــعــد الــقــمــح مــن الــحــبــوب األســاســيــة، 

كــمــا يــســتــخــدم املــطــبــخ األمــريــكــي الــتــقــلــيــدي مكونات 

ــرومــــي والــــغــــزال والــبــطــاطــس  مــحــلــيــة مـــثـــل الـــديـــك الــ

القيقب،  الحلوة والـــذرة والــقــرع وشــراب  والبطاطس 

الحمر  الهنود  التي استخدمها  الغذائية  املواد  وهي 

البقر  األوائــل، ويعد لحم  واملستوطنون األوروبــيــون 

املــشــوي وكــعــكــة ســرطــان الــبــحــر ورقـــائـــق الــبــطــاطــس 

وكـــعـــك رقـــائـــق الـــشـــوكـــوالتـــة مـــن األكــــــالت األمــريــكــيــة 

املميزة.

ــد اشــتــقــت األطــــبــــاق املـــمـــيـــزة مــثــل فــطــيــرة الــتــفــاح  وقــ

املقلي والــبــيــتــزا والهمبرغر والــنــقــانــق من  والــدجــاج 

إلى  وصفات مختلفة خاصة باملهاجرين، باإلضافة 

املقلية واألطــبــاق املكسيكية  مــا يسمى بالبطاطس 

املــأخــوذة  املعكرونة  البوريتو والتاكو وأطــبــاق  مثل 

من مصادر إيطالية. 

املطابخ في  ويعتبر املطبخ األمريكي من بني أشهر 

املــأكــوالت األمريكية تقدم في  العالم حيث أصبحت 

ــًا مـــا يــقــتــرن املــطــبــخ  ــمـ مــعــظــم املــطــاعــم الــعــاملــيــة، ودائـ

األمريكي بالوجبات السريعة إال أنه من أكثر املطابخ 

ــك لــكــونــه احــتــضــن الــعــديــد من  تــنــوعــًا فــي الــعــالــم وذلـ

القادمني للواليات  املهاجرين  أتــت مــع  التي  املطابخ 

ــيـــز املـــطـــبـــخ األمـــريـــكـــي  ــتـــمـ ــيــــة املــــتــــحــــدة، ويـ ــكــ األمــــريــ

 لـــحـــم الـــديـــك 
ً
ــة ــاصــ بــاســتــعــمــال الـــعـــديـــد الـــلـــحـــوم وخــ

إلى األسماك  البقر والغزال باإلضافة  الرومي ولحم 

وخــصــوصــًا فــي الـــواليـــات الــتــي تــقــع عــلــى الــســواحــل، 

ويستعمل القمح والذرة والبطاطس والقرع وغيرها 

من املكونات كما تختلف األطباق من منطقة ألخرى 

 
ّ

حــســب الــتــنــوع الــجــغــرافــي واملـــنـــاخـــي لــلــبــالد، وتــعــد

ــواع الــصــلــصــات الــتــي  صــلــصــة الــبــافــلــو مــن أشــهــى أنــ

الــوصــفــات، حيث  مــن  الــعــديــد  فــي تحضير  تستخدم 

التحضير،  ها سهلة 
ّ
ان الــحــارة، كما  تتميز بنكهتها 

ــر الــــوصــــفــــات  ـــهــ ـــن أشـ ــاج مــ ــ ــدجــ ــ ــر أجــــنــــحــــة الــ ــبـ ــتـ ــعـ وتـ

م كطبق 
ّ

ـــرة بـــهـــذه الــصــلــصــة، وعـــــادة مـــا تـــقـــد
ّ

املـــحـــض

ثانوي إلى جانب الطبق الرئيسي، وفيما يلي طريقة 

لتحضير أجنحة البافلو.

الدوحة - الشرق

نــنــظــف أجــنــحــة الـــدجـــاج جــيــدًا، ونــضــعــهــا فــي طــبــق مــنــاســب، ثم 

بـــاودر، والطحني، والفلفل، واملــلــح، والبابريكا،  نضيف البيكنج 

وبودرة البصل، والثوم. 

اة بالتتبيلة بشكل 
ّ
ى تصبح األجنحة مغط

ّ
نــات حت

ّ
املــكــو نقلب 

ة ثالثني دقيقة تقريبًا، ونقلي أجنحة 
ّ

كامل، ونتركها جانبًا مــد

ن مسبقًا. 
ّ

لة في الزيت املسخ
ّ
الدجاج املتب

ر صوص البافلو أثناء القلي، حيث نضع قدرًا على النار، 
ّ

نحض

ــم نــضــيــف الــكــاتــشــب  ونـــضـــع فــيــه الــــزبــــدة حــتــى تـــــذوب تـــمـــامـــًا، ثـ

نات 
ّ

والعسل، والشطة، والفلفل، وامللح، واألوريجانو، ونحرك املكو

جيدًا حتى تتماسك الصلصة.

 نسكب الصوص على األجنحة املقلية، ونزين األجنحة بالبصل 

األخصر، والبقدونس.

كيلوجرام من أجنحة الدجاج. 

عــشــر مـــالعـــق صــغــيــرة مـــن الــطــحــني 

املنخول.

 أربــــع مــالعــق صــغــيــرة مــن البيكنج 

باودر.

 ملح طعام ومسحوق الفلفل األسود. 

نـــصـــف مـــلـــعـــقـــة كـــبـــيـــرة مـــــن بــــــودرة 

البصل. 

نصف ملعقة كبيرة من بودرة الثوم.

البابريكا   نــصــف ملعقة كــبــيــرة مــن 

الحلوة.

 زيت نباتي للقلي.

◄ مكّونات صوص البافلو: 
نـــصـــف كـــــوب مــــن الـــــزبـــــدة، ونــصــف 

ــاتــــشــــب، وربــــــــع كـــوب  ــكــ ــن الــ كــــــوب مـــ

ــع كـــوب من  مــن الــشــطــة الـــحـــارة، وربـ

الـــعـــســـل. الـــقـــلـــيـــل مــــن املــــلــــح، ورشــــة 

ــن الـــفـــلـــفـــل األســــــــود، والـــقـــلـــيـــل مــن  مــ

األوريجانو.

¶ لقطة ارشيفية ليوم الوفاء في النادي العربي

اختفاء يوم الوفاء العرباوي أكبر خسائرنا 
الــكــواري نائب رئيس النادي  اعــتــرف جاسم محمد 

العربي السابق ان تجربة شهر رمضان هذه السنة 

مختلفة تماما عن االعوام املاضية التي مرت علينا، 

ــــواء  وربـــمـــا يـــكـــون مـــن الــصــعــب تـــكـــراره بــنــفــس االجـ

ــا املــســتــجــد  بـــالـــرغـــم مــــن اســـتـــمـــرار فــــيــــروس كــــورونــ

"كــوفــيــد – 19" وتــأكــيــد كـــل اهـــل الــعــلــم عــلــى ان هــذا 

الفيروس سيستمر في حياتنا لفترة غير معلومة 

بسبب عدم الوصول الى مصل وقائي يمكن ان يؤدي 

الى اختفائه في الوقت الحالي.

ــذه  الـــــــكـــــــواري ان رمـــــضـــــان هــ ــم  ــ ــاسـ ــ وقـــــــــال جـ

ــــرض الــعــزلــة  الـــســـنـــة يــعــتــمــد تـــمـــامـــا عـــلـــى فـ

الــتــي ضــربــت عــلــى شــتــى مــنــاحــي الــحــيــاة، 

الــذي  وخــاصــة فــي هــذا الشهر الفضيل 

الجماعة  عــلــى  فــي االســــاس  يعتمد 

والـــتـــجـــمـــعـــات ســــــواء بــــني االهــــل 

ــاء، كما  ــدقــ او حــتــى بـــني االصــ

انـــه يــعــتــمــد عــلــى الــجــمــاعــة 

دينيا من خــالل صالة 

الفروض والتراويح 

التي  فــي املساجد 

ــلــــئ  ــتــ كــــــــانــــــــت تــــمــ

فـــــي هـــــــذا الـــشـــهـــر 

تــحــديــدا اكــثــر مــمــا تمتلئ فــي االوقــــات االخـــرى من 

السنة. وواصل نائب رئيس النادي العربي السابق 

تصريحاته قائال: كما انه على الصعيد االجتماعي 

ــزداد بعد االفــطــار  كــانــت الــســهــرات بــني االصــدقــاء تـ

وتحديدا بعد صالة التراويح، وحتى االندية وعلى 

رأسها النادي العربي كان يعج باالنشطة الرياضية 

واالجــتــمــاعــيــة فــكــنــا نــنــظــم دورات رمــضــانــيــة فــي 

معظم اللعبات تقريبا، ولم تكن قاصرة على النادي 

الـــعـــربـــي فـــقـــط، بـــل كـــانـــت هـــنـــاك شـــركـــات وهــيــئــات 

ــي  ــنــــشــــآت الــــــنــــــادي الـــعـــربـ تـــحـــتـــضـــنـــهـــا مــ

ــشــــهــــر الـــفـــضـــيـــل،  خــــــــالل هــــــــذا الــ

ــنــــاك مـــســـابـــقـــات  ــــت هــ ــانـ ــ ــــل وكـ بـ

دينية وثقافية يستفيد منها 

ابناؤنا وشبابنا.

ولم يكتف بهذا بل قال ايضا 

ان النادي العربي كان يمتاز 

عــن غيره مــن االنــديــة بأنه 

كـــــــان كـــــل ســــنــــة يـــحـــرص 

عـــــــلـــــــى تـــــنـــــظـــــيـــــم يـــــــوم 

الــــــوفــــــاء لــتــكــريــم 

رمـــــوز الــريــاضــة 

الــــــــــــقــــــــــــطــــــــــــريــــــــــــة 

ــــة  ــامـ ــ بـــــصـــــفـــــة عـ

والـــــــعـــــــربـــــــاويـــــــة 

اللعبات وعــلــى مــر العصور،  بصفة خــاصــة فــي كــل 

وكـــان هــذا الــيــوم بمناسبة تــاريــخ نتذكر مــن خالله 

الــوطــن السيما على صعيد  مــاذا قــدم اسالفنا لهذا 

الرياضة في مختلف اللعبات وليس في كــرة القدم 

النادي  وحدها، وذلــك على اختالف مجالس ادارات 

العربي وال يوجد نــاد اخــر فــي قطر ينظم مثل هذا 

الحدث، والذي يرتبط بشهر رمضان فقط الغير دون 

غيره من شهور السنة.

ــــواري  ــكـ ــ ــم الـ ــتــــطــــرد جــــاســ اســ

قــائــال: بــصــراحــة انــنــي افتقد 

بــشــدة هـــذا الــيــوم الـــذي كنت 

التقي فيه مع رموز الرياضة 

الـــــقـــــطـــــريـــــة عـــــلـــــى مـــخـــتـــلـــف 

عصورها، ونسترجع شريط 

الــذكــريــات ونــهــنــئ املتوجني 

ــي يـــوم  ــ ــل فـ ــ ــــضـ ــائــــزة االفـ بــــجــ

ــتــــكــــريــــم، وهـــنـــاك  ــاء والــ ــ ــوفـ ــ الـ

ــتـــي  ــن االمـــــــــــور الـ ــ الــــعــــديــــد مــ

افتقدناها خالل هذا الشهر تحديدا بسبب فيروس 

كــورونــا، ولكن يجب ان نتذكر دائــمــا حديث رســول 

الله صلى الله عليه وسلم "ال ضرر وال ضرار" بمعنى 

اننا نمر بأزمة حاليا تجتاح العالم كله، وبالتالي 

ففرض العزلة فــي رمــضــان خــالل شهر رمــضــان فيه 

منفعة للناس والعباد والبــد ان نلتزم بالتعليمات 

واالجــــراءات الوقائية حتى يسلم املجتمع ككل من 

أي أذى.

وبصراحة يجب ان اؤكــد على امر مهم للغاية وهو 

ان الــقــيــادة الــرشــيــدة فـــي دولــتــنــا تــتــعــامــل مـــع هــذه 

الجائحة بكفاءة وبتوفيق من الله عز وجل وتسير 

باملجتمع نــحــو بــر االمــــان ان شـــاء الــلــه، ووفــــرت كل 

االحــتــيــاجــات لــكــل مــن يــتــواجــد عــلــى ارض قــطــر من 

مــواطــنــني ومــقــيــمــني، واســواقــنــا عــامــرة ولــلــه الحمد 

بـــالـــخـــيـــرات وال يـــوجـــد شــح 

فــي اي سلعة، وكــذلــك توجد 

رقابة صارمة على االسعار 

ومنعت تالعب التجار.

كما انها نجحت في الجانب 

الــــصــــحــــي والــــطــــبــــي تـــمـــامـــا 

بـــــتـــــوفـــــيـــــر اعـــــــلـــــــى درجـــــــــــات 

الــرعــايــة الــطــبــيــة ملـــن يــصــاب 

بــهــذا الــفــيــروس ولــلــه الحمد 

اقـــــــــل نــــســــبــــة وفـــــــيـــــــات عـــلـــى 

مستوى العالم مــوجــودة في قطر، ونتمنى ان شاء 

الله ان يستمر هذا االمر حتى يختفي الوباء، وكذلك 

تــقــوم بأكبر عــدد مــن املــســح لكشف جميع الــحــاالت 

االيجابية ملنعها من االخــتــالط من املجتمع، ولهذا 

يجب ان اختم تصريحاتي بتوجيه الشكر والحمد 

لله عز وجل على نعمة قطر.

جابر أبوالنجا
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ــن عــمــر رضــــي الــلــه  ــن ابــ عـ

عنهما قال: "فرض رسول 

الـــــلـــــه صــــلــــى الـــــلـــــه عـــلـــيـــه 

وســــلــــم زكــــــــاة الــــفــــطــــر مــن 

رمــــــضــــــان عــــلــــى الـــــنـــــاس، 

أو صاعا  تمر،  صاعا من 

مـــن شــعــيــر، عــلــى كـــل حــر 

أنثى، من  أو  أو عبد، ذكر 

البخاري  (رواه  املسلمني" 

ومسلم).

ــــد أحــمــد بن  ِل
ُ

فــي مــديــنــة بــغــداد عــاصــمــة دولـــة الــخــالفــة و

ني به أبــوه عناية 
ُ
طولون في 23 من رمضان 220هــــ، وع

الفقه والحديث،  مه الفنون العسكرية، وتلقى 
ّ
فائقة؛ فعل

وتــــردد عــلــى حــلــقــات الــعــلــمــاء يــنــهــل مــنــهــا، ثــم رحـــل إلــى 

 على رغبته؛ 
ً
طرسوس بعد أن تولى بعض أمورها بناء

الــذيــن اشــتــهــروا بالفقه  ليكون على مقربة مــن علمائها 

ــار مــوضــع ثقة  والــحــديــث والــتــفــســيــر، وبــعــد رجــوعــه صـ

الخلفاء العباسيني لعلمه وشجاعته.

الــــصــــدور خـــزائـــن األســــــــرار، والـــشـــفـــاه 

ــفــــاتــــيــــحــــهــــا ،  أقـــــفـــــالـــــهـــــا، واأللـــــــســـــــن مــ

فــلــيــحــفــظ  كــل امـــرئ مــفــتــاح ســـره. وال 

إلى  تركن  كفر، وال  وإن  تقطع صديقًا 

عدو وإن شكر.

في أي سورة وردت اآلية الكريمة: السؤال الثالث والعشرون 
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السؤال الثالث والعشرون 

ما سبب تسمية سورة الحجر بهذا االسم ؟

األسواق تستعد الستقبال طلبات عيد الفطر

الدوحة - الشرق

دعوة مرضى فقر الدم ألخذ الحيطة أثناء الصيام
دعــــت مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة جميع 

الــدم األنيميا  املرضى املصابني بفقر 

ــيـــاطـــات الــصــحــيــة  ــتـ ــــى اتــــخــــاذ االحـ إلـ

الالزمة والحذر من أن يؤدي الصيام 

الـــدم وظهور  أعـــراض فقر  إلــى تفاقم 

أعــراض الجفاف وانخفاض مستوى 

ــا يـــؤثـــر عــلــى  الـــســـكـــر بــــالــــدم، وهـــــو مــ

مستوى قدرة أعضاء الجسم والدماغ 

إلــى  بـــاإلضـــافـــة  عــلــى أداء وظــائــفــهــا 

شعور املريض بالضعف واإلرهاق. 

وأوضـــحـــت مــؤســســة حــمــد أنـــه يمكن 

ــقــــر الـــــــــدم أن  ــى فــ ــ ــــرضـ بـــشـــكـــل عـــــــام ملـ

يصوموا خــالل شهر رمــضــان بشكل 

ــيــــاطــــات  ــتــ ــــرط اتـــــخـــــاذ االحــ ــــشـ آمـــــــن بـ

ــنــــظــــام الـــغـــذائـــي  ــاع الــ الـــــالزمـــــة واتـــــبـــ

ــن للشخص  املــنــاســب. حــيــث مـــن اآلمــ

املصاب بنقص في الحديد أن يصوم 

خــالل شهر رمــضــان إال أنــه مــن املهم 

املــريــض عــلــى قــســط واٍف  أن يحصل 

ــن الــــــراحــــــة، حـــيـــث تـــكـــمـــن املــشــكــلــة  ــ مـ

الحقيقية لألشخاص املصابني بفقر 

الــدم في امتصاص الحديد بالجسم 

وليس في نقص الحديد في نظامهم 

الـــغـــذائـــي.  ويــســاعــد تــنــاول األطــعــمــة 

الـــغـــنـــيـــة بــفــيــتــامــني ســــي كــالــلــيــمــون 

والــــطــــمــــاطــــم مـــــع األطــــعــــمــــة الـــغـــنـــيـــة 

بـــالـــحـــديـــد الـــجـــســـم عـــلـــى امــتــصــاص 

ـــعـــد فــيــتــامــني ســي 
ُ
الـــحـــديـــد، حـــيـــث ي

محفزًا قويًا على امتصاص الحديد، 

نصح بتناول األغذية الغنية 
ُ
ولذلك ي

الــوجــبــة مع  بفيتامني ســي فــي نفس 

ــة الــغــنــيــة بــالــحــديــد. وينصح  ــذيـ األغـ

مــتــخــصــصــو الـــتـــغـــذيـــة بـــعـــدم تـــنـــاول 

ــع الـــوجـــبـــات فقد  الـــقـــهـــوة والــــشــــاي مـ

إلــى تقليل كمية الحديد  يـــؤدي ذلــك 

التي يمتصها الجسم. كما أن األغذية 

الــغــنــيــة بــالــكــالــســيــوم كــالــلــنب الــرائــب 

(الــــزبــــادي) والـــجـــنب والــحــلــيــب تــؤثــر 

أيضًا على امتصاص الجسم للحديد 

حيث تجعل عملية امتصاص الجسم 

لـــلـــحـــديـــد مــــن األغـــــذيـــــة أو املـــكـــمـــالت 

الغذائية أكثر صعوبة.



سمية تيشة

إسالم بوقريعة

15 11657 2020 16 1441 23

سنوات العسرة معرض يروي قصة األوبئة في الخليج
يروي متحف قطر الوطني قصة األوبئة 

الــتــي اجــتــاحــت منطقة الــخــلــيــج الــعــربــي 

إلـــى  املـــمـــتـــدة مــــن 1903م  الـــفـــتـــرة  خـــــالل 

1919م، مـــا تــســبــب فـــي وفــــاة الــكــثــيــر من 

ــــزوح آخـــريـــن، وذلــــك مـــن خــالل  الـــنـــاس ونـ

تخصيص معرض كامل عن تلك الفترة 

يحمل عنوان "سنوات العسرة" في صالة 

"اكتشاف النفط".

ــة  ــيــ ــاريــــخــ ويــــــضــــــم املـــــــعـــــــرض وثـــــــائـــــــق تــ

ـــن أرشــــيــــف  ــهــــــــادات مـــ ـــــــالت وشــــــ ومــــــــراسـ

الــتــاريــخ الشفاهي تكشف مــدى خطورة 

هــذه األوبــئــة واملــعــانــاة التي عاشها أهل 

املــنــطــقــة مــمــا أدى ذلـــك إلـــى وفــــاة الكثير 

منهم ونزوح آخرين بسبب املجاعة التي 

ــــذي شكل  ــر الـ ــ خــلــفــتــهــا تــلــك األوبـــئـــة األمـ

أزمــة حقيقية فــي تــاريــخ منطقة الخليج 

العربي.

سنة الرحمة
وفـــي أرشـــيـــف الــتــاريــخ الــشــفــاهــي يــوثــق 

سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، 

الحكايات املؤملة التي سمعها من الكبار 

الـــذيـــن عـــاصـــروا "ســنــة الـــرحـــمـــة"، فــخــالل 

عامي 1918م و1919م اجتاحت اإلنفلونزا 

اإلســبــانــيــة مــنــاطــق واســـعـــة مـــن الــعــالــم، 

حــيــث وصـــل هـــذا الـــوبـــاء إلـــى قــطــر وأدى 

إلـــى مـــوت الــكــثــيــر مــن ســكــانــهــا، وهـــروب 

ــراء الـــربـــع  ــ ــحـ ــ ــيـــريـــن مـــنـــهـــم إلــــــى صـ ــثـ ــكـ الـ

الخالي، فيقول الشيخ فيصل في فيديو 

مــصــور نــشــره متحف قطر الــوطــنــي عبر 

حــســابــه فــي االنــســتــجــرام: "جـــدي الشيخ 

فيصل بن ثاني (رحمه الله) مات في سنة 

الرحمة وهو لم يصل الثالثني من عمره، 

ــات هـــو وزوجـــتـــه  ــ فــقــد تـــأثـــر بـــالـــوبـــاء ومـ

وســـتـــة عــشــر شــخــصــا مـــن نــفــس الــفــريــج 

في ثالثة أيــام"، الفتًا إلى أن صديق جده 

هو من روى لهم كارثة هذا الوباء وكيف 

فتك بالناس وما رأه العائدون بعد ثالث 

سنوات من الهروب الجماعي من الوباء 

ــن مـــوت  ــع الـــخـــالـــي مــ ــربــ ــحــــراء الــ إلـــــى صــ

النافقة على  الناس في منازلهم، واإلبــل 

ا 
ً
لــم تجد مــن يسقيها، واصف املــاء  عيون 

ــة" بـــالـــكـــارثـــة عــلــى منطقة  ــمـ "ســـنـــة الـــرحـ

الخليج العربي.

انتشار األوبئة
وقــد كــانــت قطر فــي أوائـــل الــقــرن التاسع 

عــشــر وأوائـــــــل الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، تعتمد 

بشكل كبير على البحر كمصدر أساسي 

للرزق، وكانت مدنها وبلداتها الساحلية 

الــدوام  الــبــحــارة والــتــجــارة على  تستقبل 

الــعــالــم، مــمــا جعلها  أنــحــاء  مــن مختلف 

عــرضــة لــألوبــئــة واألمــــــراض الــتــي كــانــوا 

انــتــشــر  فـــفـــي ســـنـــة 1903م  يــحــمــلــونــهــا، 

مرض الجدري في كامل منطقة الخليج، 

وتعرض املنطقة أيضا ملوجات من مرض 

الكوليرا خالل الفترة من عام 1904م، إلى 

عـــام 1911م، وفـــي عـــام 1918م اجــتــاحــت 

اإلنـــفـــلـــونـــزا اإلســـبـــانـــيـــة مــنــاطــق واســعــة 

مــن الــعــالــم، حــيــث وصـــل هـــذا الــوبــاء إلــى 

قطر وأدى إلى موت الكثير من سكانها، 

ــــذه الــســنــة  ــــل قـــطـــر عـــلـــى هـ ــلـــق أهـ ــــد أطـ وقـ

الــرحــمــة" وذلــك لكثرة الترحم  اســم "سنة 

على األمـــوات خاللها، وفــي سنة 1820م، 

ضرب الطاعون شمال البالد مما اضطر 

ــنـــاجـــون لـــلـــفـــرار بــســبــب املـــجـــاعـــة الــتــي  الـ

خلفها الوباء.

وتـــبـــلـــغ مـــســـاحـــة مــتــحــف قـــطـــر الــوطــنــي 

52 ألـــف مــتــر مـــربـــع، فــيــمــا تــمــتــد صـــاالت 

الـــعـــرض عــلــى مــســافــة تـــقـــدر بــنــحــو 1.5 

ــت صــــاالت الــعــرض 
َ

ــســم
ُ
ــد ق كــيــلــومــتــر، وقـ

 بالفترة التي 
ً
ا لتسلسل زمني؛ ابتداء

ً
وفق

ل شــبــه الـــجـــزيـــرة الــقــطــريــة 
ّ

ســبــقــت تـــحـــو

ــــى مــنــطــقــة مـــأهـــولـــة بـــالـــســـكـــان وحــتــى  إلـ

وقتنا الحاضر، ويحكي املتحف تاريخ 

ــا فــــي شـــكـــل قــصــة  دولـــــــة قـــطـــر وتــــطــــورهــ

تتكشف مالمحها عبر سلسلة من األفالم 

املــتــعــددة واملقتنيات األثرية  والــوســائــط 

ــيـــة واملــــجــــوهــــرات، وغـــيـــرهـــا مــن  ــراثـ ــتـ والـ

الكنوز الثمينة واملخطوطات والوثائق. 

وحــــــول الـــحـــديـــقـــة، تــنــتــشــر أعــــمــــال فــنــيــة 

أبـــدعـــهـــا فـــنـــانـــون بــــــــارزون بــتــكــلــيــف مــن 

ــافـــة عــنــاصــر  مــتــحــف قــطــر الــوطــنــي إلضـ

ــتـــي يــرويــهــا  بـــصـــريـــة جــــديــــدة لــلــقــصــة الـ

ــــول مــــســــار املـــتـــحـــف،  ــلــــى طــ املـــتـــحـــف، وعــ

يــتــم ســـرد الــقــصــة فــي أجــــواء سينمائية 

مبهرة من خالل سلسلة من ثمانية أفالم 

ا ملتحف قطر الوطني 
ً

ــت خصيص
َ

نــِتــج
ُ
أ

ل صانعي أفالم عامليني مشهورين 
َ
من ِقب

بــالــتــعــاون مــع مؤسسة الــدوحــة لــألفــالم. 

تــمــتــد هـــذه الـــعـــروض الــســيــنــمــائــيــة على 

ــدران املــنــحــنــيــة واملـــمـــتـــدة لـــصـــاالت  ــ ــجـ ــ الـ

ار املتحف بشحنات 
َّ

الــعــرض، فتغمر زو

ر 
ّ
ة بأجواء الرحلة وقد عب

َ
فعم

ُ
عاطفية م

ــــالم عـــن فصل  ـــاع األفـ
ّ
كـــل صــانــع مـــن صـــن

من فصول قصة قطر بطريقته الخاصة؛ 

لــيــخــوض الـــزائـــر بـــذلـــك مــغــامــرة ممتعة 

ــا ومـــلـــيـــئـــة بـــاملـــفـــاجـــآت  ــ ـ
ً

ــم ــ ومــــتــــجــــددة دائـ

البصرية.

¶ من صاالت العرض ¶ من مقطع فيديو للمتحف على اإلنستجرام

قـــدمـــت املـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــحــي الــثــقــافــي 

( كـــتـــارا) أول مــعــرض افــتــراضــي لــهــا عبر 

مــخــتــلــف مــنــصــاتــهــا فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 

االجتماعي يحمل عنوان "أرض الطيبني" 

الــكــواري،  للفنان التشكيلي عــلــي دســمــال 

ويــتــضــمــن املـــعـــرض الــعــديــد مـــن الــلــوحــات 

ــتـــي تــجــســد الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة لــلــمــجــتــمــع  الـ

والـــذكـــريـــات الــتــي عــاشــهــا واملــشــاهــد التي 

ــرة الــجــمــهــور، ويــســتــمــر في  ــ تــبــقــى فـــي ذاكـ

عرض مختلف اللوحات واإلبــداعــات التي 

إلــى غــايــة نهاية السنة  املــبــدعــون  يقدمها 

وذلـــــــك ضـــمـــن أهــــــــداف املـــؤســـســـة الـــدائـــمـــة 

الثقافي.  إلــى دعــم املبدعني وإثـــراء املشهد 

ودعـــا ســعــادة الــدكــتــور خــالــد بــن ابــراهــيــم 

الــعــام للمؤسسة العامة  املــديــر  السليطي 

للحي الــثــقــافــي كــتــارا الــجــمــهــور مــن خــالل 

ــــرض عـــلـــى حـــســـابـــات كــــتــــارا فــي  فـــيـــديـــو عـ

مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي إلــــى زيــــارة 

املـــعـــرض االفـــتـــراضـــي والــتــعــرف عــلــيــه عن 

قرب.

وقال د. خالد السليطي من خالل الفيديو: 

"كــتــارا دأبــت على تنظيم املــعــارض الفنية 

بشكل مستمر وألن األمر يتطلب تعليق كل 

األنشطة والفعاليات في معظم املؤسسات 

في الدولة لذلك ارتأينا أن نمنح الجمهور 

فرصة جديدة للتعرف على جديد الفنانني 

واكتشاف إبداعاتهم ولوحاتهم الفنية من 

املــعــارض االفتراضية، حيث  خــالل تنظيم 

يمكن للجمهور زيارة املعرض االفتراضي 

عــلــى مــوقــع كــتــارا، والــتــحــيــة لــكــل الفنانني 

الــــذيــــن تــــعــــاونــــوا مـــعـــنـــا فــــي تــنــظــيــم هـــذه 

الفعاليات". 

الــكــواري  الــفــنــان  "نــشــكــر  وتــابــع السليطي 

الــذي قــدم لنا هــذا املــعــرض بعنوان "أرض 

الــطــيــبــني" وهــــو عـــبـــارة عـــن مــعــرض يضم 

الــعــديــد مـــن الـــصـــور والـــلـــوحـــات الــخــاصــة 

بالفنان والتي تعكس العديد من الذكريات 

واملشاهد الخاصة باملجتمع التي عاشها 

في السابق ولذلك أدعو الجميع إلى زيارة 

املعرض االفتراضي للتعرف على مختلف 

الفنون املقدمة".

بــــدوره قـــال الــفــنــان عــلــي دســمــال الــكــواري: 

ــــرض  ــعـ ــ ــع فـــــــي هـــــــــذا املـ ــيــ ــمــ ــالــــجــ "أرحـــــــــــــب بــ

ــوعـــه كـــمـــا اشــكــر  ــتــــراضــــي األول مــــن نـ االفــ

مؤسسة الحي الثقافي وعلى رأسها املدير 

العام الدكتور خالد السليطي على إتاحة 

الــفــرصــة إلقــامــة هـــذا املــعــرض االفــتــراضــي 

للمرة األولى بسبب الظروف الصعبة التي 

تحتم إلــغــاء كــل الــفــعــالــيــات والــنــشــاطــات". 

ـــن خــــالل هــذا  ــائـــال: "مـ ــواري قـ ــكــ ــاف الــ ــ واضــ

املـــعـــرض كــنــت أرغـــــب فـــي إيـــصـــال رســالــة 

واســتــرجــاع ذكــريــات جميلة كــان الجميع 

ــا،  ــيـــروس كـــورونـ يــعــيــشــهــا قــبــل انـــتـــشـــار فـ

ــنـــاس بـــاأليـــام  ـــى تــذكــيــر الـ حــيــث يـــهـــدف إلـ

الــحــال قبل هذا  الــتــي كــان عليها  الجميلة 

الوباء. قمت بتصوير العديد من املشاهد 

ــور، وأتـــمـــنـــى أن يـــزور  ونــقــلــهــا عــبــر الــــصــ

الجمهور املــعــرض للتعرف على مختلف 

اللوحات التي تعرض فيه".

"أرض  االفـــــــتـــــــراضـــــــي  املـــــــعـــــــرض  ويــــــعــــــد 

الـــطـــيـــبـــني" مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات والـــنـــشـــاطـــات 

الـــتـــي تــقــدمــهــا مـــؤســـســـة الـــحـــي الــثــقــافــي 

للعمل  الــذي خصصته  برنامجها  ضمن 

الثقافي  املشهد  دعــم  بعد ومــواصــلــة  عــن 

ونـــشـــر الـــوعـــي ومـــواصـــلـــة دعــــم املــبــدعــني 

فـــي شــتــى املــــجــــاالت بـــإقـــامـــة الـــعـــديـــد مــن 

ــــري وتـــــدعـــــم بــهــا  ــثـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الــــنــــشــــاطــــات الـ

منذ  كــتــارا  وقــدمــت  والــجــمــهــور،  الفنانني 

ات االحــــتــــرازيــــة  ــة تــطــبــيــق اإلجــــــــــراء ــدايــ بــ

البرامج  العديد من  النشاطات،  وتعليق 

املختلفة،  واملــســابــقــات  الــهــادفــة  الثقافية 

الجمهور  قبل  كبيرا من  تفاعال  وشهدت 

الرمضانية. الفترة  في  خاصة 

أرض الطيبني أول معرض افتراضي يقدمه الحي الثقافي

¶ تغريدة د. خالد السليطي¶ جانب من املعرض االفتراضي

¶ واجهة متحف قطر الوطني
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ــيـــة اشــتــهــرت  قـــالـــت نــاشــطــة ســيــاســيــة ســـودانـ
بــبــث مــقــاطــع صــوتــيــة عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
االجتماعي في آخر تسجيالتها وهي تخاطب 
ابناء وطنها: "علينا أن نودع بعضنا فال ندري 
القريب كسودانيني يضمنا  فقد ال نلتقي في 
ــة". وعــلــى الـــرغـــم من  ــروفـ ــعـ الـــوطـــن بـــحـــدوده املـ
أن حــديــث تــلــك الــنــاشــطــة يــبــدو كــنــوع مــن الفن 
الكاريكاتور  نــوع مــن  أو  التراجيدي  املسرحي 
إليه نتيجة  أن ما ذهبت  الساخر، إال  الصوتي 
مــنــطــقــيــة لــحــالــة عــبــثــيــة تــعــيــشــهــا الـــبـــالد حيث 
تبدو الدولة غائبة وفاقدة للسيطرة على الرقعة 

الجغرافية التي تسمى السودان. 
القبلية،  التي تمسك بتالبيبها  الغائبة  والــدولــة 
تـــفـــشـــل فـــــي تـــكـــويـــن املــــؤســــســــات الـــرســـمـــيـــة 
والشعبية، وتعجز عن اجتراح صيغة توافقية 
بني القوى االجتماعية والسياسية لتنمية الوالء 
القومي على حساب  الوالء الجزئي والقبلي في 
سياسات تعليمية وإعالمية متفق عليها، وفي 
للحيلولة دون نفوذ  الــتــوافــق على قيود فاعلة 

القبيلة في مؤسسات الدولة.
الـــــســـــودان إال ونـــســـمـــع عــن  ال يـــمـــر يـــــوم فــــي 
اشتباكات قبلية وعرقية شرقا وغربا وجنوبا؛ 
آخرها ما شهدته منطقة جبال النوبة املحاذية 
لــدولــة جــنــوب الــســودان مــن انــهــيــار أمــنــى كبير 
ــي الـــطـــرقـــات  ــلــــب  فــ ــداث قـــتـــل ونـــهـــب وســ وأحــــــ
واملنازل تحت سمع وبصر حكومة والية جنوب 
كردفان، وبلغ من السوء أن حوصر الوالي في 
منزله األحـــد املــاضــي وفـــاق مــا تــم حــصــره من 
جرحى وضحايا املائة شخص. وتعود القصة 
لتمرد كتيبة تتبع للجيش قوامها إحدى قبائل 
النوبة كانوا قد انسلخوا في أواخر التسعينات 
الحركة  الشعبية وانضموا للجيش. وجاء  من 
تمردها إثر نهب مسلح راح ضحيته أحد أفراد 
الكتيبة أثناء النزاع مع أحد العناصر من قبيلة 
أخرى، فكانت ردة الفعل من قيادة الكتيبة حرق 
وضرب وقتل في وسط عاصمة الوالية وداخل 

السوق على أساس الجنس واللون. 
"داحس وغبراء" جاهلية  العرب قصص تتكرر 
في البالد؛ ففي 2015 دارت معارك بني قبيلتني 
فـــي واليــــة شــــرق دارفــــــور حــيــث مــئــات القتلى 
القبيلتني. معركة  والجرحى في إحــدى معارك 
فــيــهــا، أســلــحــة ثقيلة متنوعة مثل  اســتــخــدمــت 
صـــواريـــخ الــكــاتــيــوشــا وقـــذائـــف (آر بـــي جـــى). 
املعركة دارت في ظل حكومة  تلُكم  أن  املدهش 
مركزية كانت  أكثر سيطرة من الحالية فأعدت 
قوة جرارة للفصل بني القبيلتني قبل أن تتحول 

ديارهما إلى ديار خراب، وحوض يباب.
لح؛ كيف لحكومة منوط بها إيجاد  التساؤل املـُ

لــلــنــاس، أن تسمح بــاســتــمــرار الــتــوتــرات  األمـــن 
ــقــبــلــيــة واملــجــتــمــعــيــة املــســلــحــة مــهــمــا كــانــت  ال
ــروف،  ومــهــمــا كـــانـــت املـــــبـــــررات؟. وكــيــف  ــ ــظـ ــ الـ
إدارة دولــة بها  انتقالي ضعيف  يتسنى لحكم 
تــنــوع ثــقــافــي وإثــنــي ومــنــاخــي جعله يحتضن 
قــارة  املــوجــودة فــي  العرقية  معظم املجموعات 
افريقيا، فهو يضم 518 مجموعة قبلية تتحدث 

بأكثر من 119 لغة؟. 
وبدال من أن يكون هذا التنوع مصدر قوة إال أن 
النظام السياسي في السودان فشل في إدارته 
ومـــن ثـــّم تــحــول هـــذا الــتــعــدد إلـــى عــامــل ضعف 
ابــن خلدون في مقدمته  وانطبقت عليه مقولة 
ــال فــيــهــا: (األوطــــــان الكثيرة  الــشــهــيــرة  الــتــي قـ
القبائل والعصائب قل ان تستحكم فيها دولة، 
والسبب فــي ذلــك اخــتــالف اآلراء واألهــــواء، وان 
وراء كل رأي منها هوى وعصبية تمانع دونها 
الــدولــة والــخــروج عليها  فيكثر االنتفاض على 

في كل وقت). 
إن مصطلح "القبيلة" يشير إلى كيان اجتماعي 
حـــامـــل لــلــقــيــم ورابـــــط بـــني الــجــمــاعــة يـــوفـــر لها 
"القبلية" فهو  أمــا مصطلح  الحماية واملصالح. 
يــنــطــوي عــلــى عــصــبــيــة، حــيــث يــصــبــح مــدلــول 

القبيلة احساسًا وإدراكــًا   ُهـوية، ليعطي عضو 
بــأنــهــا تــشــكــل لـــه ُهـــويـــة تــطــغــى عــلــى الــُهــويــات 
الُهوية الوطنية. فتغدو نزعة،  األخرى بما فيها 
بــل تشكل ألعــضــائــهــا تــصــورا بــوجــود حــدود 
القبيلة. وتجتمع  اجتماعية وحدتها األساسية 
القبيلة على قلب رجل واحــد للوقوف في وجه 
خطر يهددها تدفعها إلى ذلك غريزة البقاء، أو 
للمحافظة على  وضعها فــي مواجهة  السعي 
الــقــبــائــل والــجــمــاعــات األخــــرى. وتــكــون القبيلة 
أكثر حساسية حينما تكون أقلية في مجتمع 

تسيطر عليه قبائل أخرى.
القبلي  الــشــأن  السياسي فــي  العبث  ألــبــس  لقد 
أبناء القبائل الوادعة شيعا يذيق بعضهم بأس 
القبلي  الــصــراع  أخــذ  الحظ فقد  بعض. ولسوء 
ــــســــودان يــرتــبــط بــبــنــيــة الـــدولـــة ونــظــامــهــا  فـــي ال
السياسي.  السياسي، وبــالــضــرورة بخطابها 
فتحول الــنــزاع االجــتــمــاعــي إلــى صـــراع مسلح. 
الــنــزاع ظاهرة قابلة  للتطور وصــوال إلى  وغــدا 
حــالــة الـــصـــراع (الـــنـــزاع املــســلــح) بــفــعــل الخطل 
السياسي، فيصبح ظــاهــرة ومعضلة تتجاوز 
طبيعة النزاع القبلي التقليدي، الذي يتم احتواؤه 
عادة باألعراف القبلية أو ما يعرف في السودان 

بنظام اإلدارة األهلية.  
السياسية على تسييس  التدخالت  لقد عملت 
القبيلة، مما أحدث استقطابا سياسيا وتوظيفا 
اتجاهات عــديــدة. وأيقظت  القبلي فــي  للصراع 
الجهوية ما كــان نائمًا من فتنة الصراع  عــودة 
الــقــبــلــي الـــدامـــي  فــي أرجــــاء عــديــدة مــن الــبــالد. 
التقليدية صاحبة  القبيلة  تــعــد مــؤســســة  ولـــم 
القبيلة ال   الواقعي مــوجــودة. وأصبحت  النفوذ 
هي منظمة حديثة، بقواعدها الحديثة، وال هي 
التليدة. والنتيجة املركبة  تقليدية، بتقاليدها 
فوضى في النشاط السياسي املليء باألحزاب 
الحزبية. فقد أدى  القبلية وبالقبائل  السياسية 
إلــى إضــعــاف ميكانيزمات  السياسي  التدخل 
املجتمع فانهارت عناصر الضبط االجتماعي. 

  النتيجة العاصفة أن السودان أصبح اليوم دولة 
تفتقر إلى سلطة وطنية تحقق التوافق الوطني 
الدولة وبالضرورة توفر حقوق  وتبسط هيبة 
القبلية املختلفة. ولـــن يتحقق   وأمـــن مــكــونــاتــه 
الدولة  لم تحسن  السالم االجتماعي ما  أركــان 
إدارة التعدد اإلثني والعرقي والديني بما يزيل 
أفــراد املجتمع. وال يتحقق  البغض والــعــداء بني 
السالم واألمن بعقد اتفاقات يعود ريعها ألمراء 
الحرب. فالتنوع عرفته املجتمعات البشرية منذ 
زمــن بعيد، وهــو قيمة ومــصــدر قــوة إن تمكن 

السياسيون من إدارتها إدارة سليمة.

قطر تواصل مساعدة 
الدول الصديقة

في إطــار قيامها بدورها اإلنساني على كافة املستويات، 
تواصل قطر مساعدة الدول الصديقة، حيث وجه حضرة 
البالد  أمير  آل ثاني  الشيخ تميم بن حمد  السمو  صاحب 
املفدى، أمس بإرسال مساعدات طبية إلى كل من جمهورية 
كازاخستان، وجمهورية أفغانستان اإلسالمية، وجمهورية 
ــــهــــرســــك، وجـــمـــهـــوريـــة مـــقـــدونـــيـــا الــشــمــالــيــة،  الـــبـــوســـنـــة وال
وجــمــهــوريــة صــربــيــا. وتــأتــي تــلــك املــســاعــدات الــقــطــريــة في 
ــدول في  ــ ــتــي تــبــذلــهــا مــخــتــلــف الـ ســيــاق دعــمــهــا لــلــجــهــود ال

مكافحة وباء كورونا الذي تفشى في كافة أرجاء العالم.
الــدول  الدوحة من جانبها ال تألو جهدا في مساندة كافة 
الداعمة  القطرية  الــجــهــود  الــوبــاء، وتعكس هــذه  جـــراء هــذا 
إلى  التي تقف  للعالم سياسة قطر األخالقية واإلنسانية 
ــدول فـــي أزمـــاتـــهـــا، كــمــا تــعــكــس إيــمــانــهــا الــشــديــد  ــ ــوار الـ جــ
بضرورة العمل الجماعي وتنسيق الجهود من أجل محاربة 
هـــذا الــفــيــروس الــخــطــيــر الــــذي تــســبــب فــي أزمــــة عــاملــيــة لها 

تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية عديدة. 
الجماعي والتعاون  التحرك  الــدوحــة شعار  ولطاملا رفعت 
التضامن  أن  ، باعتبار  من أجــل مواجهة فيروس كورونا 
النجاح  الحالي يضمن أعلى درجــات  الوقت  والتكاتف في 
الــوبــاء ال يخص دولـــة بعينها، وإنــمــا يطال  الجماعي، ألن 
القطري محل إشــادة  املوقف  العالم. ولذلك كــان  كافة دول 
وتــقــديــر مــن الــقــاصــي والـــدانـــي، حــيــث تــوجــهــت الكثير من 
الدول بالشكر والثناء لقطر حكومة وشعبا على ما تقدمه 
من دعم ومساعدات طبية في هذا الوقت الحرج من جانب، 
إلى  العالم وإعادتهم  العالقني عامليا من جميع دول  ونقل 
ــر، حــيــث كــانــت الــخــطــوط الــجــويــة  أوطــانــهــم مـــن جــانــب آخــ
للمسافرين من كل  القطرية بمثابة شريان حياة رئيسي 

مكان، وكذلك نقل البضائع. 
الــدول  الــوقــوف إلــى جــوار  إن قطر تضرب املثل العليا فــي 
الجوانب األخالقية  أن  الــدول، بحكم  الصديقة وغيرها من 
الدولية، فالصديق  العالقات  واإلنسانية ليست بعيدة عن 
وقت الضيق، ففي ظل األزمات ال تنسى الدول أبدا من وقف 
داعما لها. وعلى هــذا األســاس يجب أن يتم إرســاء دعائم 
العالقات بني الدول في إطار إعالء قيم التعاون والتضامن 
املجرد، وهو ما تؤمن به قطر تماما وتقوم به فعليا، خاصة 

في تلك األوقات العصيبة التي تجتاح العالم.
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أملـــح الــرئــيــس األمــريــكــي دونـــالـــد تـــرامـــب إلـــى مــزيــد 

التدهور في عالقته مع الصني بسبب فيروس  من 

كورونا املستجد، في حني تبنى الشيوخ األمريكي 

ــرامـــب إنــه  ــال تـ ــ تــشــريــعــا يـــدعـــو ملــعــاقــبــة الـــصـــني وقـ

ال يــريــد الــتــحــدث إلـــى الــرئــيــس شــي جــني بــيــنــغ في 

الوقت الحالي بل ذهــب بعيدا لــإلشــارة إلــى أنــه قد 

العالم.  اقتصاد في  أكبر  العالقات مع ثاني  يقطع 

ــر الــخــارجــيــة األمــريــكــي مــايــك  مـــن جــهــتــه، أدان وزيــ

بــومــبــيــو مـــا وصــفــه بــمــحــاوالت الـــحـــزب الــشــيــوعــي 

الصيني سرقة األبحاث األمريكية ملكافحة فيروس 

إلى  الخارجية األمريكية في بيان  كورونا.وأشارت 

بــاالرتــبــاط  اتهمتهم  إلكترونية لقراصنة  هجمات 

بــالــصــني وتــســتــهــدف ســـرقـــة مــعــلــومــات وبــيــانــات 

عـــن األبـــحـــاث الـــجـــاريـــة الـــخـــاصـــة بـــكـــورونـــا.ودعـــت 

الخارجية األمريكية الصني إلى وقف هذه األنشطة 

الــتــي وصــفــتــهــا بــالــخــبــيــثــة، مــعــتــبــرة أنــهــا تــعــرض 

للخطر الــجــهــود الــجــاريــة لــلــتــوصــل إلـــى عـــالج آمــن 

وفـــعـــال. وأعــــرب تــرامــب عــن أمــلــه فــي الــتــوصــل إلــى 

لقاح ضد الفيروس بحلول نهاية العام "وربما في 

"نعتقد  البيت األبيض  أقــرب".وقــال ترامب من  وقت 

أننا سنحقق نتائج جيدة جدا بشكل سريع جدا".

وفيات وإصابات 
بــحــيــاة 303038  املــســتــجــد  كـــورونـــا  فـــيـــروس  أودى 

شخصا في العالم، أكثر من %80 منهم في أوروبا 

ــتــــحــــدة، كـــمـــا وصـــــل عـــــدد املـــصـــابـــني  والــــــواليــــــات املــ

تــعــافــى منهم 1700174  إلـــى 4520208  بــالــفــيــروس 

شخصا.وذلك منذ ظهوره في ديسمبر املاضي في 

ل 
ّ

الــذي سج البلد  املتحدة  الــواليــات  الصني.وتبقى 

املــمــلــكــة  تــلــيــهــا  الـــوفـــيـــات (86887)،  مـــن  ــدد  عــ أكـــبـــر 

فــرنــســا  ثـــم  املــتــحــدة (33614) وإيــطــالــيــا (31368) 

أحــصــت روســيــا  (27425) وإســبــانــيــا (27321). و 

10 آالف و598 إصابة جديدة ثاني دولة  وسجلت 

فــي الــعــالــم مــن حــيــث عـــدد اإلصـــابـــات مــع 262 ألــفــا 

ــابـــة ليصل  أملـــانـــيـــا 913 اصـ و843 حــالــة.وســجــلــت 

الـــوفـــيـــات 101  ــــدد  عـ ــــى 173152 وارتــــفــــع  إلـ الــــعــــدد 

ليصل إلــى 7824وســجــلــت الــبــرازيــل أ عــددا قياسيا 

ــابـــات فــي يـــوم واحــــد بــلــغ 13944،  جــديــدا مــن اإلصـ

إضــافــة إلـــى 844 وفــــاة جــديــدة وبــذلــك يــرتــفــع عــدد 

اإلصابات املؤكدة في البرازيل منذ بدء التفشي إلى 

إلــى 13933. وقالت  الــوفــيــات  202918، ويــزيــد عــدد 

لجنة الصحة الوطنية في الصني إن البالد سجلت 

أربــع حــاالت إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما 

ــا فــحــصــت نــحــو  ــهـ ــالـــت الـــســـلـــطـــات فــــي ووهــــــان انـ قـ

الروسي  الرئيس  أعلن  ثلث سكانها. وفــي روسيا، 

ــر  ــة فـــالـــيـــري فـــالـــكـــوف وزيـ ــابـ فــالديــمــيــر بـــوتـــني إصـ

الــتــعــلــيــم بــفــيــروس كـــورونـــا املــســتــجــد، مــمــا يجعله 

رابع وزير وسادس مسؤول كبير على األقل يصاب 

بــه رسميا  تــجــاوز عــدد املصابني  الــذي  بالفيروس 

250 ألفا في أنحاء البالد.

كورونا عربيا
الـــســـعـــوديـــة تــســجــيــل أعــلــى  الــصــحــة  اعــلــنــت وزارة 

حصيلة لحاالت جديدة مصابة بفيروس كورونا، 

تــوزعــت فــي مختلف املـــدن واملــنــاطــق، وتـــم تسجيل 

2039 حالة إصــابــة جــديــدة ليبلغ إجمالي الحاالت 

بــيــنــهــا 27535  ــة،  ــالـ املــمــلــكــة 46869 حـ فـــي  املــصــابــة 

حالة وتم تسجيل 1429 حالة شفاء جديدة، ليصل 

مجموع حاالت الشفاء إلى 19051 حالة، وتم تسجيل 

10 وفـــيـــات جــــديــــدة، لــيــصــل مــجــمــوع الـــوفـــيـــات في 

ا.وسجلت االمـــارات ٢١٬٠٨٤ 
ً

إلــى 283 شخص اململكة 

اصــابــة و٦٬٩٣٠ حــالــة شــفــاء و٢٠٨ وفــيــات وسجلت 

البحرين ٦٬١٩٨ حالة مؤكدة و٢٬٣٥٣ حالة شفاء و١٠ 

وفيات. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 885 

إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عــدد الحاالت 

إلــى 12860، كما أعلنت تسجيل  املسجلة في البالد 

8 حــاالت وفــاة بسبب اإلصــابــة بالفيروس ليصبح 

مجموع حاالت الوفاة املسجلة جراء كورونا بالبالد 

إلى 96 حالة كما اعلنت عن شفاء 189 حالة ليرتفع 

بذلك عــدد الــحــاالت التي تعافت إلــى 3640 حــالــة. و 

أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل 284 حالة 

ي للحاالت 
ّ
الكل الــعــدد  إصــابــة جــديــدة ليرتفع بــذلــك 

املــســجــلــة فـــي الــســلــطــنــة إلــــى 4625 حـــالـــة. وأعــلــنــت 

الــــوزارة عــن وفـــاة مــواطــنــة عمانية  ليصل مجموع 

عدد الوفيات بالسلطنة إلى 19وفاة. وأعلنت تونس، 

ــات أو وفـــيـــات جـــديـــدة،  ــابــ أنـــهـــا لـــم تــســجــل أيــــة إصــ

الــتــوالــي. وقــالــت إن عدد  وذلــك لليوم الخامس على 

ألــف و32 حــالــة، فيما استقر  اإلصــابــات استقر عند 

عـــدد الــوفــيــات عــنــد 45. وســجــلــت مــوريــتــانــيــا أربـــع 

حاالت إصابة جديدة ليرتفع إجمالي اإلصابات إلى 

عشرين بعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق خلو 

البالد من الفيروس .وسجلت مصر 399 حالة إصابة 

جديدة و 21 حالة وفاة، مما يرفع إجمالي الوفيات 

بسبب الفيروس إلى 592 شخصا. 

لقاح مجاني 
ــه زعــمــاء وقــــادة وخــبــراء دعـــوة غــيــر مسبوقة  ـ

ّ
 وج

لقاحات  بتوفير  بالحصول على ضمانات  تنادي 

للمرض،  كــورونــا وتشخيص وعــالجــات  لــفــيــروس 

للجميع وباملجان. جاء ذلك في رسالة وقع عليها 

السابقني  العالم  زعــمــاء وخــبــراء  مــن   140 مــن  أكثر 

ــي مــرتــقــب  ــراضــ ــتــ ــتــــمــــاع افــ ــيــــني، قـــبـــيـــل اجــ ــالــ والــــحــ

لــــــوزراء الــصــحــة تــعــقــده جــمــعــيــة الــصــحــة الــعــامــة 

فــي 18 مــايــو الـــجـــاري. وطــالــبــوا بـــأن تــكــون جميع 

الــلــقــاحــات والـــعـــالجـــات واالخــــتــــبــــارات خــالــيــة مــن 

ــنــتــج بــكــمــيــات وفــيــرة وأن 
ُ
ات االخـــتـــراع وأن ت بــــراء

يــتــم تــوزيــعــهــا بــالــعــدل وأن تــكــون مــتــاحــة للجميع 

الدول ومجانا. ولجميع 

ت بتنسيق من برنامج 
ّ

 وحذرت الرسالة، التي أعد

املعني باإليدز (UNAIDS) ومنظمة  املتحدة  األمــم 

أوكسفام، من أنه ال يمكن للعالم أن يتحمل تكاليف 

الحاجة  االحتكارات واملنافسة وأن يقف في طريق 

الزعماء بإحراز تقدم  األرواح. وأقــّر  العاملية إلنقاذ 

وبتعاون الكثير من الدول واملنظمات العاملية على 

نحو متعدد األطراف في مجاالت األبحاث والتنمية 

والتمويل والوصول، بما في ذلك املساهمة بمبلغ 

الــجــاري خــالل مؤتمر  4 مايو  8 مليارات دوالر في 

االتــحــاد األوروبــــي للتصدي لفيروس  دولـــي عــقــده 

ــتــــان أن مــعــالــجــة مــرضــى  ــا. وأظـــهـــرت دراســ كــــورونــ

كـــوفـــيـــد19- بــعــقــار املـــالريـــا هــيــدروكــســيــكــلــوروكــني 

لــم يــكــن لــه تــأثــيــر إيــجــابــي وتــســبــب فــي مضاعفات 

صحية أخرى. 

وقال رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو إن على 

الكنديني قبول أن العالم سيتغير حتى إذا اكتشف 

الجائحة،  لقاحا لفيروس كورونا وانتهت  العلماء 

وحـــث املــواطــنــني عــلــى الــتــكــيــف مــع مــعــايــيــر جــديــدة 

ستتطلب سلوكيات معدلة. 

ها تدرس 
ّ
أن العاملية أمس   وأعلنت منظمة الصحة 

إمكانية وجود رابط بني وباء كوفيد19- ومتالزمة 

كــاواســاكــي الــتــي تـــؤدي إلــى أمـــراض التهابية لدى 

ــانــــوم  ــام لــلــمــنــظــمــة ادهــ ــعــ ــر الــ ــديــ االطــــفــــال وقــــــال املــ

غيبريسوس إن العلماء والباحثني يعملون بسرعة 

ــاد حـــلـــول لـــكـــورونـــا ، لــكــن ال يــمــكــن  "مـــذهـــلـــة" إليـــجـ

التغلب عــلــى الــوبــاء إال بــالــتــوزيــع الــعــادل لــألدويــة 

ان يصيب  املنظمة في دراسة  واللقاحات. وتوقعت 

الوباء ربع مليون شخص في افريقيا  وفي فرنسا 

ـــراض  ــنــــوات عـــانـــى مــــن اعــ تـــوفـــي طـــفـــل عـــمـــره 9 ســ

شبيهة بأعراض مرض كاواساكي . 

سلوفينيا أول دولة أوروبية تعلن انتهاء كورونا 

¶ صينيون يلبسون الكمامات في بكني - ا ف ب ¶ سلوفيني يرفع علم بالده في ليوبليانا - ا ف ب

أدى فــيــروس كـــورونـــا حــتــى اآلن إلــى 
مــــن 303 آالف شــخــص  أكـــثـــر  وفــــــاة 
فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، فـــي حني 
القضاء  أعلنت أول دولــة أوروبــيــة عــن 
التوتر  الوباء بها، بينما تصاعد  على 
املتحدة والصني.وأعلنت  الــواليــات  بني 
حكومة سلوفينيا انتهاء وباء فيروس 
كورونا رسميا في البالد، لتصبح أول 
دولــة أوروبــيــة تفعل ذلــك، بعدما أكدت 
السلطات أقل من سبع إصابات جديدة 
يوميا بالفيروس على مدى األسبوعني 
املاضيني. وقالت الحكومة في بيان إن 
إلــى سلوفينيا اآلن من دول  الوافدين 
االتــحــاد األوروبــــي لــم يــعــودوا ملزمني 
بــدخــول الــحــجــر الــصــحــي ســبــعــة أيــام 
على األقل كما كانت عليها الحال منذ 
مطلع أبريل. وسجلت الدولة التي يبلغ 
عدد سكانها مليوني نسمة، واملتاخمة 
ــن إيـــطـــالـــيـــا والـــنـــمـــســـا واملـــجـــر  لـــكـــل مــ
بــفــيــروس  ــيــــا، 1464 إصـــابـــة  وكــــرواتــ
ــا حـــتـــى اآلن و103 وفـــيـــات.  ــ ــورونـ ــ كـ
وقالت الحكومة إنه سيظل يتعني على 
املــواطــنــني اتــبــاع قــواعــد أســاســيــة ملنع 

االنتشار املحتمل للعدوى.

عواصم - وكاالت:

¶ هولندي في العناية املركزة في الهاي - ا ف ب 
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وأضاف غريفيث في كلمته: "األمم املتحدة 

ــريـــق قـــابـــلـــة لــلــتــنــفــيــذ،  قـــدمـــت خـــريـــطـــة طـ

واألمر متروك ملن يمتلكون السالح والقوة 

الــقــرارات لتحقيق ذلــك".  وإمكانية اتخاذ 

وأعرب عن شعوره بـ"اإلحباط إزاء املوقف 

ــذي يــدعــو لــلــقــلــق الـــخـــاص".  الــعــســكــري الــ

وأضــاف أنــه "مــصــدوم من إعــالن املجلس 

االنـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي املــــدعــــوم إمـــاراتـــيـــا 

ا 
ً

اتــخــذت، حكم والخطوات الالحقة التي 

ـــا فــي مــحــافــظــات الــجــنــوب". ومضى 
ً
ذاتـــي

ــائـــال: "الــــتــــوتــــرات الــعــســكــريــة تــتــصــاعــد  قـ

فــي الــجــنــوب خــاصــة فــي محافظتي أبني 

ــن هـــنـــا أدعــــــــو إلـــى  وســــقــــطــــرى، وإنــــــــي مـــ

ضبط النفس، وأدعــو املجلس االنتقالي 

الــفــوري التفاق  إلــى التطبيق  والحكومة 

الــريــاض". وأقــر غريفيث، في إفــادتــه، بأن 

"هــنــاك مــفــاوضــات جــاريــة (بـــني األطـــراف 

الــيــمــنــيــة بـــرعـــايـــة أمـــمـــيـــة) حــالــيــا لــوقــف 

إطـــالق الــنــار، وأن املــفــاوضــات اســتــفــادت 

من الدعم الدبلوماسي اإلقليمي والدولي 

املتضافر"، دون تفاصيل 

ــائـــال:  ــر. واســــــتــــــدرك قـ ــ ــثـ ــ أكـ

"الـــيـــمـــنـــيـــون مـــحـــقـــون فــي 

ــاإلحــــبــــاط مــن  الــــشــــعــــور بــ

بــطء الــوتــيــرة، ونــأمــل بأن 

ــات  ــاوضــ ــفــ ــذه املــ ــ ــ ــلـــل هـ ــكـ تـ

قـــــريـــــبـــــا، وأن  بــــالــــنــــجــــاح 

تـــــســـــتـــــجـــــيـــــب مــــــبــــــاشــــــرة 

الــذيــن  لـــنـــداءات اليمنيني 

يــــحــــتــــاجــــون بـــــشـــــدة إلــــى 

عــودة قدر من الهدوء إلى 

ــــى أن  ــفـــت إلـ حـــيـــاتـــهـــم". ولـ

"مسودات االتفاقيات التي 

ــفــــاوض بــشــأنــهــا  ــتــ يـــتـــم الــ

ــع األطــــــــــــــــراف  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ مــــــــــع جــ

ســتــضــع الــيــمــن فــي بــدايــة 

ــار  ــ ــمــ ــ ــار اإلعــ ــ ــســ ــ إعـــــــــــــادة مــ

ــة". واســتــطــرد  ــالـــحـ واملـــصـ

أن "هـــذا املستقبل واقعي 

ـــن بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر".  ــكـ ــمــ ومــ

وأعرب غريفيث، عن "القلق الشديد بشأن 

تفشي فــيــروس كــورونــا وأمــــراض تشمل 

املالريا والكوليرا وحمى الضنك، جنوبي 

اليمن". كما أشار إلى أن "السيول الغزيرة 

كشفت ضعف البنية التحتية، وفاقمت 

الــكــهــربــائــي التي  الــتــيــار  انــقــطــاع  مشكلة 

كانت سيئة بالفعل، وأصبحت الخدمات 

ــلـــن  ــار". وأعـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــة االنـ ــافــ ــلـــى حــ الـــعـــامـــة عـ

الــجــنــوبــي" تشكيل  "املــجــلــس االنــتــقــالــي 

لجنة عليا إلدارة األنشطة االقتصادية، 

ــره مــوقــعــه  ــان نـــشـ ــيـ ــال املـــجـــلـــس فــــي بـ ــ وقــ

بــيــدي، 
ُ
اإللــكــتــرونــي: "أصـــدر عــيــدروس الــز

رئيس املجلس االنتقالي الجنوبي، قرارا 

بشأن تشكيل اللجنة االقتصادية العليا 

للمجلس االنتقالي الجنوبي".

ــه، وصــــــف املـــــنـــــدوب الــيــمــنــي  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ

ــم املــتــحــدة عــبــد الـــلـــه الــســعــدي  ــ لــــدى األمـ

إعـــالن املــجــلــس االنــتــقــالــي "حــكــمــا ذاتــيــا" 

اليمني بأنه "خطوة متهورة،  بالجنوب 

ورفــض واضــح التــفــاق الــريــاض"، حسب 

الرسمية (ســبــأ).  اليمنية  األنــبــاء  وكــالــة 

األمــن،  أمــام مجلس  له  واعتبر، في كلمة 

هــذا اإلعــالن "امــتــدادا لتمرد مسلح بــدأه 

"لــم يكتف  في أغسطس 2019". وأضــاف: 

املــجــلــس االنــتــقــالــي بــرفــض االســتــجــابــة 

ــــوات والــــبــــيــــانــــات الـــــــصـــــــادرة عــن  ــدعـ ــ ــلـ ــ لـ

الــتــحــالــف واملــجــتــمــع الـــدولـــي، ومــجــلــس 

املــتــهــورة، بل  أفعاله  للرجوع عــن  األمـــن، 

اســـتـــمـــر فــــي زعــــزعــــة األمـــــن واالســـتـــقـــرار 

ــرق)،  ــ ــيـــل ســـقـــطـــرى (شــ ــبـ بــمــحــافــظــة أرخـ

والـــحـــشـــد الـــعـــســـكـــري املــســتــفــز فــــي أبـــني 

ــنـــدوب الــيــمــن عــلــى  (جــــنــــوب)". وشـــــدد مـ

"ضــــــرورة انـــصـــيـــاع املــجــلــس االنــتــقــالــي، 

الدستوري، والعودة  وإلغاء إعالنه غير 

لــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق الــــريــــاض، ومــقــتــضــيــاتــه 

املــوقــع عليها".  املزمنة  وفقا للمصفوفة 

الحكومة  الــدولــي،  األمــن  وطالب مجلس 

الجنوبي"،  االنتقالي  اليمنية و"املجلس 

العسكري بينهما،  التوتر  بخفض حــدة 

واالنـــخـــراط فــي "اتــفــاق الـــريـــاض" املــوقــع 

بـــني الـــجـــانـــبـــني. جــــاء ذلــــك فـــي "عــنــاصــر 

ــا  ــيــ ــتــــونــ صــــحــــفــــيــــة" وزعـــــــتـــــــه بــــعــــثــــة اســ

ــم املــتــحــدة  ــ عـــلـــى الــصــحــفــيــني بــمــقــر األمــ

بــــنــــيــــويــــورك، عــــقــــب انــــتــــهــــاء جــلــســتــني؛ 

واحـــدة علنية واألخــــرى مغلقة، ملجلس 

األمــن الــدولــي حــول األوضـــاع اإلنسانية 

ــنـــاصـــر  ــعـ ــة فــــي الـــيـــمـــن. و"الـ ــيـ ــيـــاسـ والـــسـ

الصحفية" هي أقل ما يصدر عن مجلس 

ــيــــر،  ــتــــأثــ األمــــــــن مـــــن حــــيــــث األهــــمــــيــــة والــ

الرئاسية  بــالــقــرارات والــبــيــانــات  مقارنة 

تــلــيــهــا الـــبـــيـــانـــات الــصــحــفــيــة الــــصــــادرة 

ــاء املــجــلــس  ــلـــس. وأعـــــــرب أعــــضــ مــــن املـــجـ

عــن "الــقــلــق بــشــأن األعــمــال الــعــدائــيــة بني 

الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والــحــوثــيــني، وكــذلــك 

بـــشـــأن  املـــــفـــــاوضـــــات  بــــــطء وتـــــيـــــرة  إزاء 

ــبـــعـــوث األمــــمــــي لــلــتــوصــل  مـــقـــتـــرحـــات املـ

النار على  إلــى اتفاق بشأن وقــف إطــالق 

ــنــــي". وبـــحـــســـب املـــصـــدر  الــصــعــيــد الــــوطــ

اليمنية  "الحكومة  نفسه، طالب املجلس 

الجنوبي بتخفيف  واملجلس االنتقالي 

التوترات العسكرية واالنخراط في  حدة 

ــال وزيـــر  اتـــفـــاق الــــريــــاض". مـــن جــانــبــه، قـ

الــــدولــــة بـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الــســودانــيــة 

الحكومة االنتقالية  إن  الــديــن  عمر قمر 

ــادة غــالــبــيــة  ــ ــ بــــالــــســــودان نــجــحــت فــــي إعـ

تــم إرسالهم  الــذيــن  السودانيني  الجنود 

لـــلـــحـــرب بـــالـــيـــمـــن. وأضـــــــاف الــــوزيــــر فــي 

تــصــريــحــات لــوكــالــة ســبــوتــنــك الــروســيــة 

أن الـــحـــكـــومـــة تــتــعــامــل مـــع مـــلـــف الــيــمــن 

كواحدة من مشكالت ورثتها من النظام 

الـــســـابـــق. وقــــد رحــبــت أحـــــزاب ســودانــيــة 

بالخطوة رغم وصفها باملتأخرة، بينما 

الجنود  أن ملف  يــرى خــبــراء عسكريون 

الــســودانــيــني فـــي الــيــمــن هـــو بــيــد املــكــون 

العسكري بعيدا عن املدنيني.

عواصم - وكاالت

الدولية  "أطباء بال حدود"  قالت منظمة 

ــه مـــن املــســتــحــيــل مــعــرفــة  اإلنـــســـانـــيـــة، إنــ

املـــدى الــكــامــل النــتــشــار فــيــروس كــورونــا 

املــســتــجــد (كــوفــيــد19-) فــي الــيــمــن، نــظــًرا 

فــــحــــوصــــات  إجـــــــــــراء  عــــلــــى  ــدرة  الـــــــقـــــ ألن 

ــة. وذكـــــرت  ــايـ ــغـ ــلـ ــدودة لـ ــ ــحـ ــ ــيــــروس مـ ــفــ الــ

املنظمة في بيان اطلعت عليه األناضول 

أن "الـــســـلـــطـــات الــيــمــنــيــة أعــلــنــت عـــن 85 

حالة إصابة بالفيروس، وتوفي من بني 

هـــؤالء 12 شــخــصــًا. وأضــافــت: "مــع ذلــك، 

إجـــراء فحوصات  الــقــدرة على  نــظــًرا ألن 

كـــشـــف كـــوفـــيـــد 19 فــــي الـــيـــمـــن مـــحـــدودة 

لــلــغــايــة، فــمــن املــســتــحــيــل مــعــرفــة املـــدى 

ــيـــروس". وتــابــعــت:  ــفـ الــكــامــل النــتــشــار الـ

ــــدود مــركــز  ــبـــاء بـــال حـ "تـــديـــر مــنــظــمــة أطـ

ــــالج كـــوفـــيـــد 19 فــــي مــســتــشــفــى األمــــل  عـ

بــعــدن مــنــذ الــســابــع مــن مــايــو الـــجـــاري". 

وأردفــــــــــت: "لـــديـــنـــا فــــريــــق مــــن املـــوظـــفـــني 

مــدار  والــدولــيــني يعملون على  املحليني 

الـــســـاعـــة فـــي املــســتــشــفــى لــتــقــديــم أفــضــل 

ــابــــني".  ــلـــمـــرضـــى املــــصــ ــة مـــمـــكـــنـــة لـ ــ ــايـ ــ رعـ

وأضافت املنظمة "ما نراه في عدن هو أن 

املستشفى  إلى  يأتون  األشخاص  بعض 

أكثر  عــالجــهــم  مــا يجعل  مــتــأخــر،  بشكل 

صــعــوبــة". مــن جــهــة اخـــرى، نــفــذ عــشــرات 

الــنــشــطــاء بــمــحــافــظــة تــعــز وســـط الــيــمــن، 

بالكشف عن  للمطالبة  احتجاحية  وقفة 

مــصــيــر مـــصـــور صــحــفــي اخــتــفــى مــطــلــع 

مــايــو الـــجـــاري. فــيــمــا اتــهــم رئــيــس لجنة 

التدريب والتأهيل في نقابة الصحفيني 

الــيــمــنــيــني "نــبــيــل األســـيـــدي" فــي مــنــشــور 

األمني  الحزام  قــوات  بــوك"  “الفيس  على 

ــا بـــمـــحـــافـــظـــة لــحــج  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ املــــدعــــومــــة إمـ

بـــاخـــتـــطـــاف املــــصــــور الــصــحــفــي "أصـــيـــل 

ســويــد" تــحــت تــهــم وصــفــهــا بـــ "املــلــفــقــة". 

السلطات  بـــ"تــقــاعــس"  املــحــتــجــون،  ونـــدد 

فــــي مــحــافــظــة تـــعـــز عــــن مــتــابــعــة قــضــيــة 

ــفــــاء ســــويــــد، وطــــالــــبــــوهــــا بـــالـــقـــيـــام  ــتــ اخــ

ــاء املـــحـــافـــظـــة  ــة أبــــنــ ــايـ ــمـ ــا فــــي حـ ــ ــــدورهـ بـ

مــــن "الـــتـــعـــســـفـــات" الـــتـــي تـــطـــالـــهـــم أثـــنـــاء 

اليمنية. وتتهم  املحافظات  بــني  التنقل 

منظمات وجهات حقوقية، قوات الحزام 

ــات تــشــمــل  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــاب مـ ــ ــكـ ــ ــارتـ ــ األمـــــنـــــي بـ

ــنـــع ملــواطــنــني  ــقـــال واملـ ــتـ "الــتــعــســف واالعـ

ــة مــن  ــيـ ــالـ ــمـ ــن مــــحــــافــــظــــات شـ ــ ــــني مـ ــادمـ ــ قـ

ــــدن"،  ــول عـــاصـــمـــة الــــبــــالد املـــؤقـــتـــة عـ دخـــ

األمني مثل هذه  الحزام  ينفي  وعــادة ال 

االنتقالي  املجلس  االتــهــامــات. ويتحكم 

األمور في عدن،  بزمام  إماراتيا  املدعوم 

منذ أغسطس املاضي، عقب قتال شرس 

ــتـــهـــى بــطــرد  ــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة انـ ــقـ ــ مــــع الـ

بتدبير  اإلمـــارات  اتهمت  التي  الحكومة 

انــقــالب جماعة  بعد  ثــان عليها،  انــقــالب 

ــبــــي.  ــــي، وهــــــو مـــــا تـــنـــفـــيـــه أبــــوظــ ــــوثـ ــــحـ الـ

ــنـــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي فــــي الــيــمــن،  ــلـ وأعـ

بـ"املغرر  16 ممن وصفتهم  إطالق سراح 

بالعاصمة  توقيفهم  والذين سبق  بهم"، 

"أنــشــطــة مشبوهة"  صنعاء على خلفية 

تــخــدم الــتــحــالــف الــعــربــي. ذكــــرت وكــالــة 

"تم  الــحــوثــيــة:  لــألنــبــاء بنسختها  "ســبــأ" 

اإلفــــــراج فـــي صــنــعــاء الـــيـــوم عـــن 16 مــن 

املـــغـــرر بــهــم الـــذيـــن تـــم الــتــحــفــظ عــلــيــهــم 

ــلـــجـــان الــشــعــبــيــة".  مـــن قـــبـــل الـــجـــيـــش والـ

ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن نــائــب مــديــر دائـــرة 

الجماعة،  فــي  العسكرية  االســتــخــبــارات 

الــعــمــيــد حــســني هــاشــم، قــولــه إن "املــفــرج 

تبادل  املسجلني في كشوفات  عنهم من 

 
ً
ــفـــظ عـــلـــيـــهـــم بـــنـــاء ــتـــحـ األســــــــــرى، وتــــــم الـ

لقيامهم  اســتــخــبــاراتــيــة  مــعــلــومــات  عــلــى 

ولم  الــعــدوان".  بأنشطة مشبوهة تخدم 

يــــقــــدم هــــاشــــم أي تـــفـــاصـــيـــل عــــن املـــفـــرج 

عــنــهــم، ومـــتـــى تـــم تــوقــيــفــهــم، وعـــلـــى أي 

خلفية تم إطالق سراحهم.

ال يمكن معرفة مدى انتشار كورونا في اليمن

¶ مريض بكورونا يتلقى العالج في عدن - ا ف ب 

عواصم - وكاالت

األمم املتحدة تقدم خريطة طريق لسالم اليمن 

¶ غريفيث محبط من اعالن املجلس االنتقالي - ارشيفية

¶ املندوب اليمني يخاطب مجلس االمن -األناضول

أعــلــن املــبــعــوث األمــمــي الــخــاص إلـــى اليمن 
مارتن غريفيث، تقديم خريطة طريق "قابلة 
للتنفيذ"، لألطراف اليمنية، لتحقيق السالم 

في البالد. 
واعتبر املبعوث األممي أن تفعيل الخريطة 
مـــتـــروك لــــ"مـــن يــمــتــلــكــون الـــســـالح والـــقـــوة 
ــقــــرارات". جـــاء ذلـــك في  ــ وإمــكــانــيــة اتــخــاذ ال
إفادة قدمها غريفيث، خالل جلسة مجلس 
ــرة تلفزيونية  انــعــقــدت عبر دائـ الــتــي  األمـــن 
ــأن األوضــــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــشـ ــ مـــغـــلـــقـــة، بـ
واإلنــســانــيــة فــي الــيــمــن. وفــي إفــادتــه، حذر 
غريفيث، من أن "فيروس كورونا والتباطؤ 
ــهـــددان بــاملــزيــد من  االقـــتـــصـــادي الــعــاملــي يـ
املحن في اليمن الذي عانى بالفعل أكثر من 

أي دولة أخرى". 
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الدوحة - الشرق

محمد بن سلمان يتقي غضب واشنطن بصفقات عسكرية
قـــال مــوقــع إنــتــلــجــنــس أونــاليــن املــتــخــصــص 

فـــي املــعــلــومــات والــتــقــاريــر املــخــابــراتــيــة إن 

ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

ــام  ــ اضــــطــــر إلعــــــــادة فــــتــــح ســــــوق الـــــدفـــــاع أمـ

ــة غـــضـــب  ــهــــدئــ ــتــ ــشــــــركــــــات األمـــــريـــــكـــــيـــــة، لــ الــــ

ــرب  ــحــ ــأن آثــــــــار الــ ــ ــشـ ــ الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة بـ

الــنــفــطــيــة بـــني الـــريـــاض ومـــوســـكـــو. بــحــســب 

"الـــــجـــــزيـــــرة نــــــت" وذكــــــــر املـــــوقـــــع أنــــــه تـــوقـــع 

ــك الـــتـــطـــور  ــ قـــبـــل أكـــثـــر مــــن شـــهـــر حــــــدوث ذلـ

عــنــدمــا جــرى إنــهــاء عــمــل األملــانــي أنــدريــاس 

الــســعــوديــة  لــلــشــركــة  تنفيذيا  رئــيــســا  شــويــر 

لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، وتــعــيــني ولــيــد أبــو 

للشركة، وهو  مؤقتا  تنفيذيا  رئيسا  خالد 

مــا شــكــل "خــبــرا ســارا لــلــشــركــات األمــريــكــيــة" 

عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر املــــوقــــع. وأشــــــار الــتــقــريــر 

إلـــى أن أبــــرز املـــجـــاالت الـــتـــي شـــهـــدت عـــودة 

الــشــركــات األمــريــكــيــة هــي الــعــقــود الــبــحــريــة، 

حــيــث جــرى تــوقــيــع صفقة فــي نــهــايــة أبــريــل 

ــارة فــــي الـــبـــحـــريـــة  ــحــ ــبــ املــــاضــــي لــــتــــدريــــب الــ

األمريكية  اإلدارة  وكانت  السعودية.  امللكية 

أكـــدت قــبــل أســبــوع تــقــاريــر صــحــفــيــة أفـــادت 

ــن بــــصــــدد ســــحــــب بـــطـــاريـــتـــي  ــطــ ــنــ بــــــأن واشــ

قد  كانت  السعودية  من  باتريوت  صواريخ 

منشآت  على  الهجوم  أعقاب  في  أرسلتهما 

باإلضافة  املــاضــي،  الــعــام  السعودية  النفط 

أمريكيني.  مقاتلة وعسكريني  طــائــرات  إلــى 

ــيــــة األمــــريــــكــــي مـــايـــك  وأكـــــــد وزيـــــــر الــــخــــارجــ

بــومــبــيــو صــحــة تــلــك الــتــقــاريــر، لــكــنــه قــال إن 

ذلـــك ال يــشــيــر إلـــى تـــراجـــع الـــدعـــم األمــريــكــي 

للضغط  ليس محاولة  أنــه  كما  للسعودية، 

عـــلـــى الــــريــــاض بـــشـــأن الـــقـــضـــايـــا الــنــفــطــيــة. 

دقيقة  مرحلة  التطورات ضمن  تلك  ت  وجاء

ــنــــطــــن والـــــريـــــاض،  فــــي الــــعــــالقــــات بــــني واشــ

ــبــــب الــــحــــرب  حــــيــــث تــــــوتــــــرت األجــــــــــــواء بــــســ

ــة فــــي أســـــــواق الــنــفــط  ــيــ الـــســـعـــوديـــة الــــروســ

الــعــاملــيــة، والـــتـــي كــانــت مـــن أســـبـــاب انــهــيــار 

األســـعـــار وألــحــقــت ضــــررا شـــديـــدا بــشــركــات 

ــقــــب املـــبـــعـــوث  ــة. وقـــــــد عــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــفــــط األمـ ــنــ الــ

ــرانــــي بــرايــن  األمـــريـــكـــي املــكــلــف بــاملــلــف اإليــ

هــــــوك عـــلـــى قـــــــرار بـــــــالده ســـحـــب بـــطـــاريـــات 

ــيـــني  ــكـ ــريـ ــــود أمـ ـــنـ ــــوت وجــ ــريـ ــ ــاتـ ــ ــخ بـ ــ ــواريــ ــ صــ

مـــن الــســعــوديــة بــالــقــول إن مـــا يــســعــى إلــيــه 

األمريكي دونالد ترامب هو تعزيز  الرئيس 

قـــدرات الــســعــوديــة،  وأعــلــنــت وزارة الــدفــاع 

بوينغ  منح شركة  (البنتاغون)   األمريكية 

ملياري  على  تزيد  بقيمة  عقدين  األمريكية 

ألــــــف صــــــاروخ  مـــــن  أكــــثــــر  لــــتــــوريــــد  دوالر، 

جـــو أرض وصـــواريـــخ مـــضـــادة لــلــســفــن إلــى 

السعودية.

فـــي حكومة  الــخــارجــيــة  مـــن جــهــتــهــا، رحــبــت وزارة 

ــاق بــتــصــريــحــات األمـــــني الـــعـــام لــحــلــف شــمــال  الــــوفــ

األطلسي ينس ستولتنبرغ، بشأن استعداد الحلف 

الــــوفــــاق، وأنـــــه "ال يــمــكــن للمجتمع  لـــدعـــم حــكــومــة 

الدولي وضعها في كفة واحــدة مع القيادة العامة". 

«ردع الـــعـــدوان»، ما  وأكـــدت غــيــاب اإلرادة الــدولــيــة لــــ

إلـــى «اســتــمــرار قــصــف املستشفيات واملــدنــيــني  أدى 

وقتل األبرياء والتنكيل باالسرى». من جهته، أدان 

ــانـــي هــايــكــو مــــاس الــهــجــمــات  وزيــــر الــخــارجــيــة األملـ

ــرة الـــتـــي تــعــرضــت لــهــا الــعــاصــمــة طــرابــلــس  ــيــ األخــ

أعـــداد الضحايا  الــدولــي، وتــزايــد  ومــطــار معيتيقة 

الــتــي أطلقها  املــدنــيــني، مــؤكــدا أن عملية «إيــريــنــي» 

االتحاد األوروبي، ستسهم بشكل متوازن في تنفيذ 

قــــرار حــظــر األســلــحــة، وذلــــك بــحــســب بــوابــة الــوســط 

ــيــــرة، تــمــكــنــت قـــوات  الــلــيــبــيــة. خــــالل األســـابـــيـــع األخــ

حكومة الوفاق من تدمير عدد من املواقع واملعدات 

العسكرية والطائرات الحربية التابعة للواء املتقاعد 

خليفة حفتر، في حني شددت حصارها على قاعدة 

الوطية اإلستراتيجية غربي ليبيا. ووفقا ملعلومات 

ــاضــــول، فــــإن عــمــلــيــة "عــاصــفــة  أحــصــتــهــا وكـــالـــة األنــ

السالم" التي تشنها قوات الوفاق منذ أواخر مارس 

املـــاضـــي، تــمــكــنــت مـــن تــحــيــيــد عـــدد كــبــيــر مـــن قـــوات 

حفتر، وتدمير أربــع مقاتالت ومروحية وطائرتني 

ــــع  ــدافـ ــ ــــات واملـ ــابـ ــ ــدبـ ــ ــن الـ ــ ــــدد كـــبـــيـــر مـ مـــســـيـــرتـــني وعـــ

الثقيلة. وكــان رئيس حكومة  واملــدرعــات واألسلحة 

الوفاق فايز السراج قــال في وقــت سابق، إن عملية 

عــاصــفــة الــســالم ســتــكــون بــمــثــابــة الــــرد الــقــوي على 

اإلرهابيني املعتدين. وتشمل عملية عاصفة السالم 

ثــــالث جـــبـــهـــات، هـــي الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، وقـــاعـــدة 

الـــوطـــيـــة (غـــربـــي لــيــبــيــا)، وبـــوقـــريـــن (شـــــرق مــديــنــة 

هت 
ّ

مصراتة). وقــد أصــدرت قــوات الوفاق بيانا وج

فيه تحذيرا أخيرا لقوات حفتر املتحصنة في قاعدة 

الــدولــة على  الــوطــيــة، مــؤكــدة عزمها بسط سيطرة 

الــقــاعــدة وكـــل ربـــوع لــيــبــيــا. بــاملــقــابــل، أطــلــقــت قــوات 

حفتر فجر صواريخ عدة على مناطق سكنية وسط 

العاصمة طرابلس ومستشفى، مما أسفر عن إصابة 

14 مدنيا بجروح.

من جهة أخرى، كشف تقرير سري لألمم املتحدة عن 

نشر فريق من املرتزقة الغربيني في ليبيا في يوني 

املاضي بهدف مساعدة قوات اللواء املتقاعد خليفة 

حفتر، ونشر التقرير موقع بلومبيرغ األمريكي نقال 

عن دبلوماسيني اطلعوا على محتويات تقرير فريق 

الــعــقــوبــات بمجلس األمـــن فــي فبراير  خــبــراء لجنة 

ــاء فـــي الــتــقــريــر أن املــرتــزقــة املــرتــبــطــني  املـــاضـــي. وجــ

إلــى ليبيا في  بشركتني مقرهما فــي دبـــي، ســافــروا 

يونيو املاضي لفترة وجيزة للمساهمة في هجوم 

حفتر على العاصمة طرابلس. وأضـــاف التقرير أن 

إلـــى شــركــتــي "النكستر  الــغــربــيــني ينتمون  املــرتــزقــة 

ستة دي أم سي سي" Lancaster 6 DMCC و"أوبوس 

 Opus (أوبــــــوس إلدارة األصــــــول) "ــيـــت كــابــيــتــال أسـ

Capital Asset Limited FZE، وكلتاهما مسجلتان 

فـــي املـــنـــاطـــق الـــحـــرة بـــدولـــة اإلمـــــــــارات. وأوضــــــح أن 

الشركتني مولتا ووجهتا عملية لتزويد قوات حفتر 

ــدرات إلــكــتــرونــيــة  ــ بــمــروحــيــات وطـــائـــرات مــســيــرة وقـ

عبر شبكة معقدة من الشركات الوهمية. ولم يحدد 

التقرير هويات فريق املرتزقة الغربيني املؤلف من 

أكــد أن الفريق كــان بقيادة  أنــه  عشرين شخصا، إال 

مـــواطـــن مـــن جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا. وأضــــــاف أن الــفــريــق 

سرعان ما انسحب من ليبيا فجأة على منت قاربني 

إلــى مالطا، ولــم يــحــدد محققو األمـــم املتحدة سبب 

أبــريــل املاضي  االنسحاب املفاجئ للفريق. وفــي 24 

قالت صحيفة "تايمز أوف مالطا" إن القضاء املحلي 

ه تهمة خرق عقوبات االتحاد األوروبي املفروضة 
ّ

وج

ــال، أحــدهــم تــاجــر ســالح.  على ليبيا إلــى خمسة رجـ

الـــذي يــدعــى جيمس  الــرجــل  وتــكــشــف التفاصيل أن 

فينيش، استخدم زوارق مطاطية عسكرية إلخــراج 

مرتزقة من ليبيا من دون إخطار السلطات. وبحسب 

ثر 
ُ
الصحيفة ذاتــهــا، فــإن قــاربــا مسجال فــي مالطا ع

عليه في ميناء الزويتينة الليبي على بعد حوالي 

150 كيلومترا جنوب بنغازي في أغسطس املاضي، 

أثار شكوكا حول استخدامه لتهريب أشخاص إلى 

داخل وخارج البالد، مما دفع السلطات الليبية إلى 

فتح تحقيق. ويقول االدعاء املالطي إن تاجر السالح 

تعاقد مع اإلمــارات العربية املتحدة لتنفيذ عمليات 

إجالء وترحيل سرية في ليبيا، معتبرا أن ذلك جرى 

دون إذن السلطات املختصة.

األطلسي مستعد لدعم حكومة الوفاق الليبية

¶ تقرير انتلجنس أونالين

(النيتو) ينس ستولتنبرغ استعداد  األطلسي  العام لحلف شمال  األمــني  أبــدى 
تركيا من  الليبية، في حني طلبت  الوطني  الوفاق  الدعم لحكومة  لتقديم  الحلف 
املتوسط. وتعد تصريحات ستولتنبرغ  الغاز في شرق  للتنقيب عن  إذنا  ليبيا 
عن استعداد النيتو لدعم حكومة الوفاق تطورا الفتا، في وقت تثير فيه هجمات 
مــواقــف دولية  طــرابــلــس  فــي  الدبلوماسية  والــبــعــثــات  املــدنــيــني  قـــوات حفتر على 
منددة، بحسب "الجزيرة نت". وفي مقابلة مع صحيفة "ال ريبوبليكا" اإليطالية، 
قال األمني العام للحلف األطلسي إن الحلف يدعم جهود األمم املتحدة للتوصل 
إلى اتفاق سالم في ليبيا. وأضاف أن هناك حظرا على األسلحة في ليبيا يجب 
التي  الــقــوات  ــراف. لكنه أوضـــح أن ذلــك ال يعني وضــع  احــتــرامــه مــن جميع األطــ
املتحدة، على  األمم  قبل  بها من  املعترف  السراج،  فايز  يقودها حفتر وحكومة 
التركي رجب  الرئيس  مــع  أخـــرى، بحث ستولتنبرغ  مــن جهة  املستوى نفسه. 
طيب أردوغان القضايا اإلقليمية وعلى رأسها تطورات األوضاع في ليبيا وفي 
نيويورك، جددت األمم املتحدة الدعوة إلى وقف القتال في ليبيا من أجل مقاومة 

تفشي فيروس كورونا. 

عواصم - وكاالت

¶ ينس ستولتنبرغ- ارشيفية  ¶ وزير خارجية املانيا - ارشيفية 

¶  فينيش نقل مرتزقة بزوارق مطاطية - الجزيرة 

أملانيا تدين الهجمات على 
طرابلس ومطار معيتيقة
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الدوحة - الشرق

وثائق الخارجية السعودية تكشف أساليب استدراج الضحايا

وثــــائــــق الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة تــكــشــف 

ــــت بــهــا  ــامـ ــ ــــــوادث مـــمـــاثـــلـــة مـــــا قـ وفـــــــي حــــ

االســتــخــبــارات الــســعــوديــة فــي قنصليات 

ــــي تــســمــى "  الـــســـعـــوديـــة فــــي الــــخــــارج وهـ

" أن اســتــدراج الضحية يتم وفق  نجدية 

خــطــة تــضــعــهــا لــجــنــة يــتــم تــشــكــيــلــهــا من 

وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة 

ــارات حـــيـــث تــجــتــمــع  ــبــ ــتــــخــ الــــدفــــاع واالســ

اللجنة وتــضــع خططها وتــقــتــرح خططا 

بديلة في حــال تم اكتشاف محاذير على 

تنفيذ الخطة ويتم إطالع مكتب صاحب 

السمو امللكي ولــي العهد أوال بــأول على 

كل التفاصيل. 

تم ذلك في عمليات بسيطة لم تكن تحتاج 

كل ذلك الجهد، وتم بشكل مكثف لتنفيذ 

جــريــمــة قــتــل جــمــال خــاشــقــجــي ومــالحــقــة 

املعارضني السعوديني في الخارج وعلى 

رأســـهـــم ســعــد الــفــقــيــه وعــمــر عــبــد الــعــزيــز 

ومـــــضـــــاوي الــــرشــــيــــد وغــــانــــم الــــدوســــري 

واالمير خالد بن فرحان ومحمد املسعري 

ومن قبل سلطان بن تركي بن عبد العزيز 

ــرة بــســمــة بــنــت  ــ ــيـ ــ ــرا االمـ ــ ــيـ ــ ــرهـــم وأخـ وغـــيـ

ســـعـــود الـــتـــي ســنــفــردهــا بــحــلــقــة خــاصــة 

عن وثائق تتبعها ومالحقتها منذ اكثر 

مـــن عــقــديــن حــتــى اعــتــقــالــهــا قــبــل شــهــور 

واختفاؤها امس االول. 

حــســب وثـــائـــق الــخــارجــيــة يــتــركــز معظم 

املـــارقـــني فــي لــنــدن وهــــذا هــو االســــم الــذي 

ــلــــى املــــعــــارضــــني  ــة عــ ــوديــ ــعــ ــســ اطـــلـــقـــتـــه الــ

ووصــفــتــهــم بــأنــهــم مــرضــى نفسيني وفــق 

البرقيات.

الـــخـــارجـــيـــة تــخــصــيــص  ــبـــت وزارة  ــلـ وطـ

ميزانية قدرها 400 الف جنيه استرليني 

ــارقـــني فـــي بــريــطــانــيــا وأفــــادت  ملــالحــقــة املـ

فــي احــــدى الــبــرقــيــات املــرســلــة الـــى سفير 

السعودية في لندن بصدور االمر السامي 

الكريم بتكليف وزارة الداخلية بموضوع 

متابعة املنشقني ألنــهــا أعــلــم بــاملــوضــوع 

ولديها خلفيات كثيرة عنهم. 

سوابق السعودية في استدراج الضحايا 

عديدة ومنها ما ورد في البرقيات املسربة 

في اكثر من مناسبة أبسطها تخطيطها 

الســـتـــدراج تــاجــر تــأشــيــرات يــدعــى ستار 

هـــــادي ( عـــراقـــي ) ســعــى لــتــقــديــم رشـــوة 

لقنصلية اململكة في برلني للحصول على 

تأشيرات حــج لعراقيني غير مقيمني في 

أملانيا وطلب 2000 تأشيرة حج مقابل 4.5 

مليون دوالر فتم االتفاق على استدراجه 

إلى السعودية للقبض عليه متلبسا.

ــــت الـــخـــارجـــيـــة والـــــديـــــوان املــلــكــي  ــــداولـ وتـ

ومــــــكــــــتــــــب ولــــــــــــي الــــــعــــــهــــــد الــــــســــــعــــــودي 

واالســتــخــبــارات اكثر مــن 7 برقيات حول 

ــاع بـــه ولــم  ــقــ هــــذا الــشــخــص وكــيــفــيــة االيــ

تـــجـــرؤ الـــســـفـــارة فــــي بـــرلـــني عـــلـــى اتـــخـــاذ 

خطوة قبل الرجوع الى مكتب ولي العهد.

 وفــشــلــت الــخــطــة بــعــد كـــل تــلــك الــبــرقــيــات 

افــتــقــدت لعنصر مهم  ألنــه وبــكــل بساطة 

وهو املبلغ محل الرشوة والــذي يجب ان 

يــقــدمــه الـــراشـــي فــي أملــانــيــا. وهـــي حــادثــة 

تكشف سذاجة التخطيط وانه ربما جرى 

في جلسة لعب البلوت بحضور مندوب 

الــداخــلــيــة ومـــنـــدوب عــن وزارة  عــن وزارة 

الــخــارجــيــة ومـــنـــدوب عـــن االســتــخــبــارات 

الــعــامــة حــيــث يــتــم إطــــالع املــنــدوبــني على 

مــلــف الــقــضــيــة واملـــخـــاطـــبـــات الـــتـــي تمت 

بحقها.

لــكــن املــلــفــت فـــي تــلــك الــبــرقــيــات املــتــعــلــقــة 

بــشــخــص لــم يــكــن لــه كــل تــلــك االهــمــيــة اال 

انـــهـــا جــريــمــة رشـــــوة مـــرفـــوضـــة بــالــطــبــع 

لكن ما يجب التوقف عنده هو ان النظام 

الــــســــعــــودي ال يــــقــــدم عـــلـــى شــــــيء وغـــيـــر 

مــســمــوح ألحـــد بـــأن يــتــصــرف اي تصرف 

ــــودة لــخــمــس جـــهـــات تــجــتــمــع  ــعـ ــ بــــــدون الـ

وتقرر وهي مكتب صاحب السمو امللكي 

الــخــارجــيــة - وزارة  الــعــهــد - وزارة  ولــــي 

الداخلية - وزارة الدفاع - االستخبارات، 

ــد انـــهـــا  ــ ــؤكـ ــ ـــن املـ ــي مــ ــتــ ــات الــ ــهــ ــجــ وهــــــي الــ

ــا فــــــي مــلــف  ــ ــوهـ ــ ــدلـ ــ ــعــــت وأدلــــــــــــت بـ ــمــ ــتــ اجــ

الصحفي جمال خاشقجي.

هذا االسلوب الذي تكشف عنه العديد من 

البرقيات املــســربــة للخارجية السعودية 

في االيقاع بالضحية هو بالتأكيد ما تم 

مع جمال خاشقجي حيث تم استدراجه 

ــــي واشـــنـــطـــن  ــارة الــــســــعــــوديــــة فـ ــ ــفـ ــ الــــــى سـ

بمعرفة شقيق ولــي العهد سفير اململكة 

في واشنطن االمير خالد بن سلمان ومن 

ثم اقناع خاشقجي بالسفر الى اسطنبول 

الســـتـــخـــراج الــتــصــديــق الـــــذي يـــريـــده من 

قنصلية اململكة التي دخلها ولــم يخرج 

منها.

ــات الـــســـعـــوديـــة  ــيــ ــرقــ ــعــــت بــ ــابــ ـــق وتــ ــبـ وســ

الصحفي السعودي حمزة كاشغري الذي 

اتهم باالساءة الى الدين االسالمي ونبيه 

الــكــريــم صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم والحــقــتــه 

الــــســــفــــارات الـــســـعـــوديـــة فــــي نـــيـــوزيـــلـــنـــدا 

وماليزيا حتى تم ترحيله من ماليزيا الى 

السعودية وتحركت منظمات عديدة منها 

االتــحــاد االوروبـــي محذرة السعودية من 

االنتقام والتنكيل به وقيل انه تاب وقبلت 

قــت املــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
ّ

تــوبــتــه حــيــث صــد

بــالــريــاض عــلــى تــوبــتــه دون  املتخصصة 

أن تأمر باإلفراج عنه، وأفرجت السلطات 

املــوافــق 30  الــثــالثــاء  السعودية عنه فجر 

أكتوبر 2013.

زرع متعاون
واقعة اخرى الستدراج مواطنة سعودية 

اسمها نورا غادرت اململكة الى جمهورية 

الــتــشــيــك فــــي طــريــقــهــا ملـــديـــنـــة مـــاملـــو فــي 

السويد. حيث تكشف البرقية ان املواطنة 

الــلــجــوء  ( مــوالــيــد 1986 ) تــســعــى لــطــلــب 

السياسي ووصلت الى برنو في التشيك 

قادمة من جدة عن طريق دبي وبراغ. 

تــــفــــيــــد الـــــبـــــرقـــــيـــــة بـــــــــأن مــــكــــتــــب رئـــــاســـــة 

االســتــخــبــارات الــعــامــة قــام بـــزرع متعاون 

مــعــهــا ومــقــابــلــتــهــا فــي الــتــشــيــك إلقناعها 

بالعدول عن طلبها اللجوء إال انها قررت 

السفر الى السويد وتواصلت مع شخص 

يــدعــى ابــــو نــايــف قــابــلــتــه فــــور وصــولــهــا 

وشـــــرح لــهــا اجــــــــراءات طــلــب الـــلـــجـــوء في 

الـــســـويـــد وبــــني لــهــا حــجــم املـــعـــانـــاة الــتــي 

ستالقيها والتعقيدات التي ستواجهها 

مــمــا جــعــلــهــا تــشــعــر بـــاالحـــبـــاط والـــعـــودة 

الـــى بــرنــو فـــي الــتــشــيــك. وحــســب الــبــرقــيــة 

قــــام مــكــتــب الـــرئـــاســـة بــتــوجــيــه املــتــعــاون 

باحتوائها وثنيها عن طلب اللجوء وقام 

املـــتـــعـــاون بــمــقــابــلــتــهــا وايـــضـــاح صــعــوبــة 

ــذي  ــــت الــ ــــوقـ اجــــــــــراءات طـــلـــب الـــلـــجـــوء والـ

يــتــطــلــبــه انــتــظــار الــبــت فـــي طــلــبــهــا ســـواء 

بــالــقــبــول او الـــرفـــض مــمــا جــعــلــهــا تقتنع 

بــالــعــودة الـــى املــمــلــكــة. وافــــادت البرقيات 

بأن املذكورة قــررت العودة الى جدة على 

الخطوط االماراتية على الرحلة املغادرة 

الى دبي ومنها الى جدة.

 وصــلــت املـــذكـــورة الـــى جـــدة وتــابــعــتــهــا 

ــبـــارات حــيــث قـــامـــت بــاالتــصــال  ــتـــخـ االسـ

بـــشـــخـــص ســــــــوري مـــقـــيـــم فـــــي الـــتـــشـــيـــك 

ــاء وجـــــودهـــــا هـــنـــاك  ــ ــنـ ــ ــلـــيـــه اثـ تـــعـــرفـــت عـ

وأخـــبـــرتـــه بـــأنـــهـــا نـــدمـــت عـــلـــى عــودتــهــا 

اوضاعها  بترتيب  اململكة وستقوم  الى 

ــددا إلـــــى الـــتـــشـــيـــك. وطــلــب  ــجــ لـــلـــعـــودة مــ

رئــيــس االســـتـــخـــبـــارات االمـــيـــر مــقــرن بن 

عــبــد الـــعـــزيـــز فـــي الــبــرقــيــة الـــتـــي وقــعــهــا 

تكليف   " "الخادم  بلقب  باسمه مسبوقا 

اسباب  بالوقوف على  املختصة  الجهة 

السياسي  اللجوء  لطلب  املذكورة  سعي 

لثنيها عن  ومــحــاولــة معالجة وضعها 

ذلك. 

ــدام الـــقـــوة  ــتـــخـ تــكــشــف الـــبـــرقـــيـــات عــــن اسـ

املــارقــات ففي قانون امللحمة  الناعمة مع 

ــذا ما  الــســعــوديــة مــمــنــوع ذبـــح اإلنــــاث وهـ

تتبعه السعودية اآلن مــع األمــيــرة بسمة 

املعتقلة منذ شهور والــتــي أبلغ مكتبها 

بانقطاع االخــبــار عنها امــس االول وهو 

مـــوضـــوع الــحــلــقــة الــتــالــيــة مـــن الــبــرقــيــات 

املسربة.

¶ خطط استدراج سعودية معارضة ¶ املعارضون في نظر النظام السعودي مرضى نفسيون¶ االستخبارات والقصر شريكان في كل عمليات اململكة بالخارج¶ 400 الف استرليني ملتابعة املارقني

يــوم تنفيذ  الثاني من أكتوبر 2018 كــان 
القتل بحق الصحفي السعودي  جريمة 
جــمــال خــاشــقــجــي، كـــان هـــذا الــيــوم ذروة 
خطة التخلص من الصحفي الذي تتبعته 
الــخــارج عــلــى كثرة  ســفــارات اململكة فــي 

جوالته في دول العالم.
خطة استدراج خاشقجي والتخلص منه 
لـــم تــكــن ولـــيـــدة الــصــدفــة كــمــا ادعــــى ولــي 
العهد الذي أنكر وادعى ان الضحية دخل 
ــاد واعــتــرف  الــســفــارة وخــــرج مــنــهــا ثــم عـ
بأنه حدثت مشادة بني الضحية وبعض 
ــاد وأقـــر  املـــواطـــنـــني فـــي الــقــنــصــلــيــة، ثـــم عــ
بأنه تم قتله على يد عناصر أمنية داخل 

القنصلية إثر مشاجرة.
ــائــــق وزارة  ــوثــ ــ ل مـــتـــجـــدد  ــعــــراض  ــتــ ــاســ بــ
التي نشرها موقع  الخارجية السعودية 
ويــكــلــيــكــس، تــأكــد لــلــشــرق أن ولـــي العهد 
على علم تام بكل خطوة تتم في السفارات 
السعودية في الخارج وانه على علم بكل 
ــتـــدراج  ــرى الــتــخــطــيــط لــهــا السـ خـــطـــوة جــ
خـــاشـــقـــجـــي قـــبـــل تــنــفــيــذهــا مـــنـــذ رصـــد 
الضحية في واشنطن ومن ثم استدراجه 
الـــى قــنــصــلــيــة الــســعــوديــة فـــي اســطــنــبــول 
للتخلص منه والخطة نفسها مع االميرة 
ــــتــــي تــــم اســــتــــدراجــــهــــا ومـــــن ثــم  بـــســـمـــة ال
اعتقالها واختفاؤها حسبما أكد مكتبها 

أمس االول.

¶ خاشقجي

¶ كل التحركات يبلغ بها ولي العهد

¶ متابعة للصحفي حمزة كاشغري

¶ ابالغ القصر بكافة انشطة السفارات

¶ 5 جهات الستدراج تاجر تأشيرات عراقي 
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الدوحة - الشرق

عــزلــت قــــوات االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي، 

صـــبـــاح امـــــس، بـــلـــدة يــعــبــد بــالــضــفــة 

ــتـــــلـــــة، عـــــــن الــــعــــالــــم  الـــــغـــــربـــــيـــــة املـــــحـــ

الخارجي، واعتقلت املزيد من الشبان 

الفلسطينيني في البلدة، وذلــك على 

خلفية مقتل جــنــدي اســرائــيــلــي قبل 

ايـــــام فـــي الـــبـــلـــدة بــعــد ســـقـــوط حجر 

ــه مــــن ســـطـــح مــبــنــى خـــالل  ــ عـــلـــى رأســ

عملية اقتحام نفذتها قوات االحتالل 

العتقال فلسطينيني.

ــــالل األيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة املــــاضــــيــــة  وخــــــ

ــــالل، الـــبـــلـــدة  ــتــ ــ اقـــتـــحـــمـــت قـــــــوات االحــ

ـــرات وشـــنـــت فــيــهــا حملة  ــ ــرات املـ عـــشـ

ــالــــت عـــشـــرات  ــة طــ ــ ــعـ ــ اعــــتــــقــــاالت واسـ

الــفــلــســطــيــنــيــني، وداهـــــمـــــت عـــشـــرات 

ــال والــنــســاء،  ــفـ املـــنـــازل، وروعـــــت األطـ

وأطلقت مئات القنابل الغازية التي 

ــات، كــمــا  ــئـــ تــســبــبــت فــــي اخـــتـــنـــاق املـــ

أصابت عــددا آخــر بالرصاص الحي 

واملــعــدنــي املــغــلــف بــاملــطــاط. وطــالــت 

ــلــــت نــحــو  ــمــ ــلــــة االعــــــتــــــقــــــاالت شــ ــمــ حــ

خمسني فلسطينيا في البلدة. 

 وذكـــرت وكــالــة األنــبــاء الفلسطينية، 

أن قــــــوات االحــــتــــالل أغـــلـــقـــت املـــدخـــل 

الـــرئـــيـــســـي (الــــشــــرقــــي) لـــبـــلـــدة يــعــبــد، 

ــه  ــيـــل والــــحــــجــــارة ثــــم عـــززتـ ــبـــرامـ ــالـ بـ

ــيــــة، ومـــنـــعـــت  ــتــ ــنــ بـــاملـــكـــعـــبـــات االســــمــ

الــفــلــســطــيــنــيــني مـــن املـــــــرور، فـــي حني 

ــة، طــرقــا  ــيـ ــرابـ ــتـ أغـــلـــقـــت بـــالـــســـواتـــر الـ

فرعية في محيط البلدة، وباملكعبات 

اإلســمــنــتــيــة الـــشـــارع الـــواصـــل بينها 

وقرى النزلة وطــورة الغربية وطورة 

ــة، فــــــي مـــــحـــــاولـــــة إلحــــكــــام  ــيـــ ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ الـ

الـــحـــصـــار عـــلـــى الـــبـــلـــدة وعـــزلـــهـــا عــن 

مــحــيــطــهــا الـــخـــارجـــي.وأوضـــحـــت أن 

تلك القوات اعتقلت شابا فلسطينيا 

البلدة،  عقب مداهمة منزل ذويــه في 

ــرة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــ ــ ـــأسـ ــ ــت بــ ــلــ ــكــ ــا نــ ــ ــمـ ــ كـ

ــــى أن  ــيـــرة إلــ بـــطـــريـــقـــة هـــمـــجـــيـــة، مـــشـ

إصابات مباشرة في الرأس والوجه، 

لــحــقــت بــهــم ونــقــلــوا عــلــى اثـــرهـــا إلــى 

ــا اقـــتـــحـــمـــت قـــــوات  املـــســـتـــشـــفـــى. كــــمــ

االحتالل منزل األسير املحرر عدنان 

ـــلـــت 
ّ
ــدت عـــلـــيـــه ونـــك ــ ــتـ ــ ــة، واعـ ــمــــارشــ حــ

بــأســرتــه وأصـــابـــت بعضهم بــجــروح 

ــى املــســتــشــفــى،  ــ اســــتــــدعــــت نــقــلــهــم إلــ

وأصيب عدنان حمارشة، وهو رجل 

مـــقـــعـــد، بــــجــــروح فــــي الـــــــرأس نــتــيــجــة 

ضربه بشدة.

وقالت ليلى حمارشة على حسابها 

ــنــــود  الــــجــ ــفــــيــــســــبــــوك إن عــــــشــــــرات  بــ

اقتحموا منزل عائلتها ببلدة يعبد 

شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة بــعــد تفجير 

الباب وضربوا والدها املقعد ضربا 

وحشيا بأعقاب البنادق وكذلك عمها 

واثنني من أشقائها وهما األسيرين 

ــــس، مـــؤكـــدة نقل  املـــحـــرريـــن عــمــر وأنــ

إلــى املستشفى، مضيفة أن  الجميع 

االعتداء طال جدتها ووالدتها أيضا. 

وكــانــت قـــوات االحــتــالل اإلســرائــيــلــي، 

اعتقلت، خمسة فلسطينيني، ثالثة 

منهم من بلدة بيتا جنوب محافظة 

نــابــلــس، واثــنــان مــن قــريــة كــفــر قــدوم 

شرق قلقيلية.

االحتالل يعزل بلدة يعبد وينكل بأسير محرر مقعد

¶ األسير املحرر املقعد عدنان حمارشة عقب ضربه بوحشية من قبل قوات االحتالل - الجزيرة 

نشر وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جاويش 

ــة دعــــــم لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــ ــالـ ــ أوغـــــلـــــو، رسـ

ـــ72 للنكبة الفلسطينية.  ــ الـ الـــذكـــرى  بــمــنــاســبــة 

وقـــال جــاويــش أوغــلــو فــي تــغــريــدة عــلــى تويتر 

امــس: "سنستمر في الدفاع عن كرامة وتحرير 

واستقالل إخواننا الفلسطينيني ضد سياسات 

اإلحــتــالل واإلضــطــهــاد فــي فلسطني ومــحــاوالت 

الــضــم غــيــر الــشــرعــيــة وخــطــط الــســالم املــزعــومــة 

الــوزيــر رسالته  التي ولــدت وهــي ميتة". ونشر 

باللغتني التركية والعربية مع وسم "النكبة72".

ــــف تــجــمــع لــفــلــســطــيــنــي  ـــرى، وصـ ــ  مــــن جـــهـــة أخــ

ــــرى جــائــحــة  ــــس الــنــكــبــة بـــأنـــهـــا ذكــ ــارج، أمـ ــ ــخـ ــ الـ

سياسية وإنسانية القتالع الشعب الفلسطيني 

من أرضه قبل 72 عاما.

جاء ذلك في بيان للمؤتمر الشعبي لفلسطيني 

الــخــارج (مقره بــيــروت) بمناسبة ذكــرى النكبة 

ــام.  ــايـــو مــــن كــــل عــ الــفــلــســطــيــنــيــة املــــوافــــق 15 مـ

الــقــضــيــة الفلسطينية هي  الــبــيــان أن  وأوضــــح 

الــصــراع فــي املنطقة، وأن األمــة العربية  جوهر 

واإلســالمــيــة وأحـــرار الــعــالــم، شــركــاء فــي مرحلة 

النضال ضد إسرائيل لتحرير األرض.

 اليوم الذكرى الثانية والسبعون 
ّ

وتابع: "تحل

للنكبة الفلسطينية، فــي ظــل جــائــحــة صحية 

تــجــتــاح الــبــشــريــة جــمــعــاء، وجــائــحــة سياسية 

ــتـــالع الــشــعــب  ــاقـ وإنـــســـانـــيـــة بــــــدأت فــصــولــهــا بـ

الفلسطيني من أرضه قبل 72 عامًا".

ــودة ملـــســـيـــرة الـــنـــضـــال  ــعـــ ودعـــــــا الـــبـــيـــان إلـــــى الـــ

ــا "الــكــفــاح  ــهـ بــكــافــة الــســبــل املـــتـــاحـــة وعـــلـــى رأسـ

املــســلــح"، ووقـــف كــل أشــكــال الــتــعــاون والتطبيع 

مــع إســرائــيــل، وســحــب أي اعــتــراف بكيانه غير 

الشرعي.

وطالب الفصائل الفلسطينية بالوحدة والعمل 

على أســس وقــواعــد وطنية ملواجهة االحــتــالل، 

بــالــواقــع العربي  الــنــهــوض  مــشــددا على أهمية 

ــلـــغ مــــن الـــــتـــــردي ذروتــــــــه فــي  الــــرســــمــــي الـــــــذي بـ

"الهرولة غير املسبوقة للتطبيع".

ــة االحــــتــــالل  ــلـــطـ كــــمــــا نـــــــدد الـــتـــجـــمـــع بـــــقـــــرار سـ

اإلسرائيلي لضم أراض فلسطينية في الضفة 

الغربية املحتلة، وتغيير معالم املدينة املقدسة، 

وفق البيان ذاته. و"املؤتمر الشعبي لفلسطينيي 

الــخــارج" هو تجمع شــارك في تأسيسه نحو 6 

آالف فلسطيني من مختلف دول العالم، وأعلن 

عن إطالقه في فبراير 2017 بتركيا، ويتخذ من 

طلق الفلسطينيون مصطلح 
ُ
بيروت مقرا له. وي

الــنــكــبــة عــلــى عــمــلــيــة تــهــجــيــرهــم مـــن أراضــيــهــم، 

أيـــدي "عــصــابــات صهيونية مسلحة" عام  على 

إلــى  فــلــســطــيــنــي  ألــــف  1948، دفـــعـــت نــحــو 800 

ــم، هـــربـــا مـــن مـــذابـــح ارتــكــبــتــهــا  ــارهــ مـــغـــادرة ديــ

إلــى مقتل  هــذه العصابات الصهيونية، وأدت 

نــحــو 15 ألـــف فــلــســطــيــنــي.  وبــلــغ إجــمــالــي عــدد 

الالجئني الفلسطينيني حوالي 5.6 ماليني، وفق 

أحــدث إحصاء لوكالة غوث وتشغيل الالجئني 

الفلسطينيني (األونروا) عام 2019.
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¶ مسنة فلسطينية في مخيم لالجئني - ا ف ب

6

االحتالل يقمع مسيرات منددة 
باالستيطان في الضفة

ــي أمـــــس مــســيــرتــني رافــضــتــني  ــلـ ــيـ ــرائـ قــمــعــت قــــــوات االحــــتــــالل اإلسـ

إلــى إصابة  لالستيطان، شمالي الضفة الغربية املحتلة، مما أدى 

ــنـــاق.  وبــحــســب  ــتـ 6 فــلــســطــيــنــيــني بـــجـــروح والـــعـــشـــرات بـــحـــاالت اخـ

شهود عيان، فقد قمعت قوات االحتالل مسيرة شارك فيها عشرات 

الفلسطينيني في بلدة الساوية، بمحافظة نابلس، خرجت تنديدا 

البلدة لتوسيع مستوطنات.  بقرار إسرائيلي بمصادرة أراض في 

وذكـــر الــشــهــود أن قـــوات االحــتــالل اســتــخــدمــت الــرصــاص املطاطي 

وقــنــابــل الــغــاز املــســيــل لــلــدمــوع لــتــفــريــق املــتــظــاهــريــن. مــن جانبها، 

بــيــان، إن طواقمها  الــهــالل األحــمــر الفلسطيني، فــي  قــالــت جمعية 

فـــي بــلــدة الـــســـاويـــة تــعــامــلــت مـــع 6 مــصــابــني بــقــنــابــل الـــغـــاز بشكل 

مباشر وبالرصاص املعدني املغلف باملطاط. وأشــارت إلى إصابة 

الــغــاز املسيل للدموع  العشرات بــحــاالت اختناق، إثــر استنشاقهم 

تــم معالجتهم مــيــدانــيــا.  ولــألســبــوع الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، ينظم 

أهالي الساوية مسيرة منددة باالستيطان، ردا على قرار إسرائيل 

بمصادرة عشرات الدونمات، لتوسيع مستوطنات قريبة من البلدة.  

وفــي بلدة كفر قــدوم شرقي مدينة قلقيلية (شــمــال)، قمعت  قــوات 

االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي املــســيــرة األســبــوعــيــة املـــنـــددة بــاالســتــيــطــان، 

مستخدمة الرصاص املطاطي وقنابل الغاز املسيل للدموع. وقال 

منسق لجان املقاومة الشعبية في البلدة مــراد اشتيوي، في بيان، 

إن عشرات املشاركني أصيبوا بحاالت اختناق إثر استنشاقهم الغاز 

املــســيــل لــلــدمــوع، وتـــم تــقــديــم الــعــالج لــهــم مــيــدانــيــا. وتــنــظــم فــي كفر 

قدوم مسيرة أسبوعية منددة باالستيطان، عادة ما تقمعها قوات 

االحتالل.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف 

مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس املحتلة، يسكنون 

في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

مــن جــهــة أخــــرى، أصــيــب صــيــاد فلسطيني، امـــس، بــرصــاص قــوات 

أثــنــاء عمله فــي عــرض البحر قبالة  بحرية االحــتــالل اإلســرائــيــلــي، 

شاطئ شمالي قطاع غزة. وذكرت صفحة توثيق االنتهاكات بحق 

صيادي غزة على "فيسبوك"، التابعة التحاد لجان العمل الزراعي، 

أبــو عميرة (26 عاما) أصيب بعيار معدني في  أن "الصياد أحمد 

ل للمستشفى".
ُ
الرأس، ونق

ولفت االتحاد، أن الحادث وقع بعد أن فتحت زوارق اإلحتالل نيران 

قــبــالــة شاطئ  قــــوارب صــيــد فلسطينية  الــرشــاشــة تــجــاه  أسلحتها 

"الــواحــة"، بمحافظة شمالي القطاع. واتهم قــوات اإلحتالل  منطقة 

بتعمد إطـــالق الــنــار عــلــى الــصــيــاد رغـــم وجــــوده عــلــى بــعــد 3 أمــيــال 

بحرية من شاطئ غزة ضمن املسافة املسموح بها إسرائيليا لعمل 

الصيادين الفلسطينيني. ولم تصدر وزارة الصحة بغزة توضيحا 

حول حالة الصياد، كما لم يصدر أي تعقيب من الجيش اإلسرائيلي 

حول الحادث.

ويــــقــــول مــــســــؤولــــون فــلــســطــيــنــيــون فــــي غــــــزة، إن قــــــوات الــبــحــريــة 

اإلسرائيلية تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب 

الصيادين، وتصيب وتعتقل عددًا منهم.

¶ فلسطيني اصيب خالل مسيرة في بلدة الساوية - ا ف ب

ــرات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ تــــصــــاعــــدت الـ

ــرار اســرائــيــلــي محتمل  والــدولــيــة مــن أي قـ

بضم أراض فلسطينية، حيث 

الثاني أمــس إن  الله   قــال ملك األردن عبد 

ــــدام كــبــيــر مع  "إســـرائـــيـــل" ســتــدخــل فـــي صـ

ت أجزاء من الضفة الغربية 
ّ

اململكة إذا ضم

املـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــة، 

ــن  مـــــــــــــحـــــــــــــذًرا مــ

انهيار السلطة 

الــفــلــســطــيــنــيــة. 

وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف 

فــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــوار 

مـــــــــع صـــحـــيـــفـــة 

"ديـــــــر شــبــيــغــل" 

األملانية، "إذا ما 

ت إسرائيل 
ّ

ضم

 
ً
بــالــفــعــل أجـــــزاء

مــــــــــــن الــــــضــــــفــــــة 

الــغــربــيــة فــي تــمــوز، فـــإن ذلـــك ســيــؤدي إلــى 

ِصدام كبير مع اململكة األردنية الهاشمية". 

بــشــأن إمــكــانــيــة تعليق  ا عــلــى ســــؤال 
ً

ورد

مــعــاهــدة الــســالم بــني الــجــانــبــني، قـــال امللك 

عــبــدالــلــه: "ال أريـــد أن أطــلــق الــتــهــديــدات أو 

ا للخالف واملشاحنات، لكننا 
ً

أن أهيئ جو

ــيــــارات". ولـــفـــت إلــــى أن  ــــدرس جــمــيــع الــــخــ نـ

 الــدولــتــني هــو السبيل الــوحــيــد الــذي 
ّ

"حـــل

ا".
ً

سيمكننا من املضي قدم

من جهته، أكد رئيس الحكومة الفلسطينية 

ــادة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــقـ مــحــمــد اشــتــيــة أن الـ

ســــتــــكــــون بــــصــــدد اتـــــخـــــاذ قــــــــرار مــفــصــلــي 

ــرار الـــضـــم فـــي حــال  ــ وتـــاريـــخـــي ملــواجــهــة قـ

أعــلــنــتــه الــحــكــومــة االســرائــيــلــيــة الــجــديــدة، 

فيما يبحث وزراء 

خـــــــــارجـــــــــيـــــــــة دول 

االتـــحـــاد األوروبــــي 

الـــصـــيـــغ املــقــتــرحــة 

للرد على إسرائيل 

حـــــــــال قـــــــــــررت ضـــم 

أجـــــــزاء مــــن الــضــفــة 

الـــــــغـــــــربـــــــيـــــــة. ومــــــن 

جــــهــــتــــهــــا، حـــــــذرت 

األمم املتحدة خالل 

مـــــؤتـــــمـــــر صـــحـــفـــي 

ــان  ــفــ ــيــ ــتــ عـــــــقـــــــده ســ

دوجــــاريــــك املـــتـــحـــدث بـــاســـم األمـــــني الــعــام 

لـــألمـــم املــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش من 

أن أي إجــــراء إســرائــيــلــي أحــــادي الــجــانــب، 

خــاصــة ضــم أراض فلسطينية فــي الضفة 

الغربية املحتلة، سيلحق ضررا بمبدأ حل 

الدولتني.

ضم الضفة سيؤدي إلى ِصدام كبير مع اململكة
عواصم - وكاالت

¶ االستيطان يتواصل في الضفة - ا ف ب

خطيب األقصى يخصص 
خطبة الجمعة للنكبة

خصص خطيب املسجد األقصى الشيخ محمد 

حسني خطبة الجمعة الرابعة من رمضان في 

املــســجــد األقـــصـــى لــلــحــديــث عـــن ذكــــرى النكبة 

أمــام عــدد مــحــدود مــن موظفي دائـــرة األوقــاف 

ــــتـــــمـــــرار اإلجــــــــــــراءات  ورجــــــــــال الــــــديــــــن، مـــــع اسـ

املفروضة بسبب فيروس كورونا. وقال الشيخ 

ــيـــوم من  ــذا الـ حــســني فـــي خــطــبــتــه "فــــي مــثــل هــ

سنة 1948 كانت نكبة فلسطني الحبيبة، كان 

العدوان على هذه األرض املباركة جراء وعود 

استعمارية ومخططات شيطانية إلقامة كيان 

غــاشــم ظــالــم فــي أرض فلسطني املــبــاركــة على 

حساب شعبها". وأضاف "ما زالت هذه النكبة 

مستمرة بأشكال مختلفة الهدف منها تصفية 

الــوجــود الفلسطيني". وتحدث عن حق عودة 

ــق الـــعـــودة  الـــالجـــئـــني الــفــلــســطــيــنــيــني فـــقـــال "حــ

لــن يـــزول بــالــتــقــادم ولــن تنساه األجـــيـــال.. فما 

زالــت مفاتيح البيوت الفلسطينية في جيوب 

أصــحــابــهــا فـــي مــخــيــمــات الــشــتــات وغــيــرهــا".  

وفـــــي مـــشـــاهـــد نـــــــــادرة، ربــــمــــا لــــم يــــرهــــا ثــالــث 

الحرمني الشريفني في تاريخه، جلس بضعة 

ــم يــضــعــون  ــ مــــن مـــوظـــفـــي دائـــــــرة األوقــــــــاف وهـ

الــكــمــامــات ويــحــافــظــون عــلــى مــســافــات فيما 

بينهم امتثاال للقيود املفروضة بسبب وبــاء 

كورونا.
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الدوحة - الشرق

بغداد - قنا- االناضول

كابول- ا9ناضول

النظام املصري يسجن أقارب املعارضني في الخارج
ــال الــكــاتــب ديـــكـــالن والـــــش فـــي تــقــريــره  قــ

الــقــاهــرة:  نــيــويــورك تايمز مــن  بصحيفة 

ــارج مــصــر املــنــتــقــدون يــتــحــدثــون  ــ ــه خـ إنــ

بحرية، وداخلها العائالت تدفع الثمن. 

ــــني فــــــي مــصــر  ــؤولــ ــ ــســ ــ وأضــــــــــــاف بــــــــأن املــ

يسجنون أقارب النقاد البارزين للرئيس 

عبد الفتاح السيسي في املنفى.

 وضـــرب الــكــاتــب مــثــال ألحـــدث مــحــاوالت 

الــنــظــام املـــصـــري إلســـكـــات كـــل املــعــارضــة 

ــا شـــــــــارك الـــنـــاشـــط  ــنــــدمــ فـــــي الــــــخــــــارج عــ

اإلعــالمــي واملــــدون املــصــري الشهير عبد 

املــاضــي بمقطع  الله الشريف فــي مــارس 

فـــيـــديـــو مــــــروع لـــضـــابـــط بــالــجــيــش وهـــو 

يقطع إصبع جثة شاب مجهول ويضرم 

فــيــهــا الــــنــــار، فـــي أكـــثـــر الــلــقــطــات املــثــيــرة 

للصدمة الــتــي خــرجــت مــن ســيــنــاء حيث 

يحارب الجيش املصري ما يطلق عليهم 

باملتشددين االسالميني في حرب خفية، 

بحسب "الجزيرة نت".

 لكن بعد أيــام اقتحم رجــال األمــن منازل 

أقاربه في مدينة اإلسكندرية الساحلية 

واعتقلوا شقيقيه بتهم اإلرهــــاب. واآلن 

يــعــيــش الـــشـــريـــف خـــــارج الــبــلــد آمـــنـــا من 

بطش قـــوات األمـــن املــصــريــة بينما يقبع 

ــاه فـــــي ســــجــــن شــــديــــد الــــحــــراســــة  ــقـ ــيـ ــقـ شـ

ــــى مــا  ــــش إلـ ــار والــ ــ ــ ــارج الــــقــــاهــــرة. وأشـ ــ خــ

تــقــولــه مــجــمــوعــات حـــقـــوق اإلنــــســــان من 

أن الــحــكــومــة املـــصـــريـــة الـــتـــي خــنــقــت كل 

نقد داخــلــي تقريبا تــحــاول اآلن إسكات 

املنتقدين في الخارج بسجن ذويهم في 

مــصــر، وأنـــهـــا مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام املــاضــي 

ـــارب نـــحـــو 15 مـــعـــارضـــا فــي  ــ اعــتــقــلــت أقــ

املــنــفــى، حيث حطم رجـــال األمـــن األبـــواب 

ــيـــة وصــــــــادروا الـــنـــقـــود وجــــــوازات  األمـــامـ

ــروا الـــوالـــديـــن عــلــى شجب  ــبــ الــســفــر وأجــ

ــاء  ــتـــجـــزوا آبـ أبــنــائــهــم عــلــى الــتــلــفــاز واحـ

ــوة واتـــهـــم الــعــديــد مــنــهــم بـــاإلرهـــاب  ــ وإخـ

وسجنوا.

وقـــــال عــمــر مـــجـــدي مـــن هــيــومــن رايــتــس 

ــقــــت مـــنـــذ عــــــام 2016  ـــي وثــ ــتـ ووتـــــــــش، الــ

غـــارات على عــائــالت املــعــارضــني املنفيني 

"مـــا يــحــدث لــيــس ســـوى عــقــاب جــمــاعــي". 

ــل  ــن األقـــــــــــارب عـــلـــى األقـــ وذكــــــــر أن 20 مـــ

اعتقلوا وحوكموا. وأشــار والــش إلــى ما 

قـــالـــه الـــشـــريـــف أن املـــســـؤولـــني فـــي مصر 

أخــبــروه بــأنــه إذا أوقـــف بــثــه الــنــقــدي من 

خالل صفحته على يوتيوب فسيطلقون 

سراح إخوته. وقال "أشعر بضيق شديد 

وفقدت شهيتي. فأمي وأبي يتصالن بي 

دائما ويبكيان في الهاتف ويطلبان منى 

التوقف. وال أعرف ماذا أفعل".

وأملــــح الــكــاتــب إلـــى أن حــكــام مــصــر طاملا 

ــتـــخـــدمـــوا مـــثـــل هـــــذه األســــالــــيــــب ضــد  اسـ

ــــدرات املــشــتــبــه بــهــم  ــــخـ عــــائــــالت تـــجـــار املـ

والجهاديني، ولكن مع تصعيد الرئيس 

الــســيــســي الــقــمــع فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة 

ــائـــــالت  ــ وســـــــــع تـــــركـــــيـــــزه الســــــتــــــهــــــداف عـ

املــــــعــــــارضــــــني املــــنــــفــــيــــني والـــصـــحـــفـــيـــني 

والشخصيات الفكرية. 

وذكـــر فــي ذلــك حــالــة حديثة ملمثل منفي 

ــان وجــــــه فـــيـــهـــا نـــــداء  هـــــو مـــحـــمـــد شـــــومـــ

عاطفيا على فيسبوك من تركيا إلطالق 

ــال إنهما  قـ الــلــذيــن  ســــراح شقيقه وابــنــه 

ــدوره فــــي فــيــلــم ســلــط  ــ ــ ســجــنــا انـــتـــقـــامـــا لـ

الضوء على وحشية الشرطة.

وأضـــاف والــش أن السيسي داخــل مصر 

ســجــن مــعــارضــيــه وقــهــر وســائــل اإلعـــالم 

ــزة  ــهــ ــــوذت أجــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــد كـــبـــيـــر واســ ــ إلـــــــى حــ

مخابراته على حصص في أكبر شبكات 

ــة، وحــــظــــرت أكــــثــــر مــن  ــلـــفـــزة الــــخــــاصــ الـــتـ

بــل راقــبــت املسلسالت  500 مــوقــع ويــــب، 

التلفزيونية الشهيرة التي يلتف حولها 

املـــصـــريـــون حــالــيــا خــــالل شــهــر رمــضــان 

املبارك. ومع ذلك أردف الكاتب بأن قبضة 

الــنــظــام الــحــديــديــة عــلــى وســـائـــل اإلعـــالم 

املصرية واملــواد املشابهة التي تبثها كل 

القنوات الخاصة واملوالية له ربما تكون 

قد ساعدت دون قصد في تعزيز صورة 

ــــالم واملـــدونـــني املــقــيــمــني في  وســـائـــل اإلعـ

الخارج.

ــره بــمــا  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــام تـ ــ ــتـ ــ ـــي خـ ــ ـــد فـ ـــهـ ــشـ ـــتــ واسـ

ــيـــاســـات الـــشـــرق  ــحـــاضـــر فــــي سـ قـــالـــه املـ

ــمـــــاوث عــــز الـــديـــن  األوســــــط بــكــلــيــة دارتـــ

هــديــة ملعارضيه  يــقــدم  "الــنــظــام  فيشير 

كانت  "إذا  اإلسالميني". وأضاف فيشير 

الــشــيء  تــقــول  التلفزيونية  الــقــنــوات  كــل 

العنوان  الصحف تحمل  نفسه وجميع 

ــلـــى األقــــــل إلـــى  نـــفـــســـه فــــأنــــت بـــحـــاجـــة عـ

النظام.  أو  الــرئــيــس  مــن  شخص يسخر 

ــك فـــــي هـــــــذه املـــنـــافـــذ  ــم يـــــجـــــدون ذلـــــ وهـــــ

اإلعالمية".

¶ تقرير الصحيفة 

¶ قوات عسكرية عراقية

ــيـــش الــــعــــراقــــي، أمــــــس، مــقــتــل  ــلــــن الـــجـ أعــ

ضــابــط وجـــنـــدي وإصـــابـــة 4 آخـــريـــن من 

ناسفة، شمالي  انفجار عبوة  قواته في 

مــحــافــظــة بـــغـــداد. وقـــالـــت خــلــيــة اإلعــــالم 

األمـــنـــي بــالــجــيــش، فـــي بـــيـــان، إن "عــبــوة 

ناسفة انفجرت مساء الخميس على قوة 

عــســكــريــة تــابــعــة لــقــيــادة عــمــلــيــات بــغــداد 

العاصمة". الطارمية شمالي  بقضاء 

أســـفـــر  االنــــفــــجــــار  أن  ــان  ــيــ ــبــ الــ وأوضـــــــــح 

عـــن مــقــتــل ضــابــط بــرتــبــة رائــــد وجــنــدي، 

ــروح مــتــفــاوتــة  ــجــ ـــن بــ ــريـ ــة 4 آخــ ــ ــابـ ــ وإصـ

الخطورة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 

عــن الــتــفــجــيــر، إال أن مــســؤولــني عــراقــيــني 

يــوجــهــون أصــابــع االتــهــام فــي مــثــل هــذه 

الــهــجــمــات لــتــنــظــيــم "داعــــــش" اإلرهـــابـــي. 

الــشــهــور األخـــيـــرة، زادت وتــيــرة  وخــــالل 

هـــجـــمـــات مــســلــحــني يــشــتــبــه بـــأنـــهـــم مــن 

تنظيم "داعش"، ال سيما في املنطقة بني 

املعروفة  الدين وديالى،  كركوك وصالح 

املوت". "مثلث  باسم 

كما قتل 7 عناصر من تنظيم داعش في 

غــــارة نــفــذهــا طـــيـــران لــلــتــحــالــف الـــدولـــي 

العراق. وقالت  التنظيم، شمالي  ملكافحة 

بــالــعــراق، في  املشتركة  العمليات  قــيــادة 

بــيــان، إن طــيــران الــتــحــالــف الـــدولـــي شن 

ــهـــوف فــــي صـــحـــراء  ــكـ ــد الـ ــ غــــــارة عـــلـــى أحـ

نينوى  الــحــضــر بمحافظة  غــرب  جــنــوب 

ــفـــر عــــن مــقــتــل  شـــمـــالـــي الــــعــــراق، مـــمـــا أسـ

7 مـــن عــنــاصــر تــنــظــيــم داعـــــش. مـــن جهة 

ــنـــي  ــنـــت خـــلـــيـــة اإلعــــــــالم األمـ ــلـ أخــــــــرى، أعـ

أحدهما  اثنني،  مقتل عسكريني عراقيني 

آخرين  أربعة  رائد، وجرح  برتبة  ضابط 

ــراء انـــفـــجـــار عـــبـــوة نــاســفــة فـــي قــضــاء  ــ جـ

الــطــارمــيــة شــمــالــي بـــغـــداد.. كــمــا أصــيــب 

ــد الــشــعــبــي"  ــشـ ــحـ ــن عـــنـــاصـــر "الـ ثـــالثـــة مــ

ــراء انـــفـــجـــار عـــبـــوة نــاســفــة فـــي قــضــاء  ــ جـ

ديالى. خانقني بمحافظة 

وفي نفس السياق، قال مصدران عسكريان 

بـــالـــعـــراق، أمــــس، إن 6 مــدنــيــني قــتــلــوا في 

هجمات متفرقة شنها عناصر من تنظيم 

"داعـــش" اإلرهــابــي، فــي محافظتي صالح 

الدين (شمال) وديالى (شرق).

ــادة  ــيــ ــقــ ــيــــب بــ ــقــ وقــــــــــال ســــعــــد مــــحــــمــــد، نــ

عــمــلــيــات صـــالح الـــديـــن (تــتــبــع الــجــيــش) 

إن "مـــســـلـــحـــي داعــــــش شـــنـــوا فــــي ســاعــة 

ــًا  ــومـ ــة هـــجـ ــعــ ــمــ ــجــ ــيــــل الــ ـــن لــ ــ ــرة مـ ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ مـ

عــلــى مــنــزل مـــســـؤول مــحــلــي (لـــم يــســمــه) 

جنوبي محافظة صالح الدين". وأوضح 

الــهــجــوم أســفــر عــن مقتل  لــألنــاضــول أن 

4 أشــــخــــاص، بــيــنــهــم املــــســــؤول املــحــلــي، 

النيران في منزله. وإضرام 

مـــن جـــانـــبـــه، قــــال جــمــيــل الـــعـــبـــيـــدي، رائـــد 

ــيــــش فــي  ــالــــجــ ــة الــــخــــامــــســــة بــ ــرقـــ ــفـــ فــــــي الـــ

ا، 
ً
ديــالــي، إن مسلحي داعـــش قتلوا مدني

شــرقــي املــحــافــظــة، دون تــوضــيــح أســبــاب 

ــــول أن عـــبـــوة  ــاضــ ــ ــــألنــ لــ ذلــــــــــك. وأضــــــــــــاف 

نــاســفــة اســتــهــدفــت مــركــبــة تــابــعــة لــقــوات 

الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي، مـــمـــا أدى إلـــــى مــقــتــل 

ــريـــن،  ــنـــني آخـ ــرح اثـ ــ ــد عـــنـــاصـــرهـــا، وجــ ــ أحـ

ــع أن 5 مــدنــيــني  ــابـ بــاملــحــافــظــة ذاتــــهــــا. وتـ

أصيبوا فــي سقوط قــذائــف "هـــاون"، فيما 

أصــيــب آخـــر بــنــيــران قــنــاص مـــن "داعــــش" 

فــي ديــالــي. يــذكــر أن الــعــراق أعــلــن أواخــر 

تــنــظــيــم  عـــلـــى  ــاء  ــقــــضــ الــ ــن  ــ عـ  2017 عــــــام 

كان  التي  املناطق  كافة  داعــش، وتحرير 

فلول  زالــت  ما  ذلــك  يسيطر عليها ورغــم 

تنفذ هجمات  النائمة  التنظيم وخالياه 

ــال  ــ ـــني واآلخـــــــــر مـــســـتـــهـــدفـــة رجـ ــحـ ــــني الــ بـ

األمــــن والــجــيــش واملـــدنـــيـــني، فـــي مــنــاطــق 

مـــتـــفـــرقـــة مــــن الـــــعـــــراق. وســـيـــطـــر تــنــظــيــم 

داعش في عام 2014 على مناطق واسعة 

ــه فــــقــــد كـــــل األراضــــــــي  ــنـ ــكـ مـــــن الــــــعــــــراق، لـ

الــتــي ســيــطــر عــلــيــهــا بــعــد حـــرب ضــاريــة، 

ــوات  ــقــ ــع الــ ــ ــمــــرت ثــــــالث ســـــنـــــوات، مـ ــتــ اســ

ــة بـــتـــحـــالـــف دولـــــي  ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ ــة املـ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ

األمريكية. املتحدة  الواليات  بقيادة 

ثالثي الحكم في السودان يتفق 
على وقف املالسنات

خليل زاد: داعش وراء هجمات كابول وننكرهار

ــي الـــــخـــــاص إلــــى  ــ ــكـ ــ ــــريـ قـــــــال املــــبــــعــــوث األمـ

أفغانستان، زملــاي خليل زاد، إن الهجمات 

الــدمــويــة التي وقعت فــي العاصمة كابول 

وواليــــــة نــنــغــهــارفــي 12 مـــايـــو، نـــفـــذت من 

قــبــل تــنــظــيــم "داعـــــش" اإلرهــــابــــي. جـــاء ذلــك 

فــي تصريح نشره فــي حسابه على موقع 

التواصل االجتماعي، الجمعة، حيث أشار 

إلـــى أن داعـــش يــعــارض مــحــادثــات الــســالم 

املـــقـــررة بـــني الــحــكــومــة األفــغــانــيــة وحــركــة 

طــالــبــان، ولــذلــك قـــام بــشــن تــلــك الــهــجــمــات. 

وأكـــد خليل زاد أن داعـــش يعتبر تهديدا 

إلــى أن  كبيرا ألفغانستان والــعــالــم. ولــفــت 

داعـــــش يـــحـــاول خــلــق صـــــراع مــذهــبــي في 

أفغانستان كما في العراق وسوريا.

تل 48 شخصا في تفجير 
ُ
وفي 12 مايو، ق

ــفـــى فــي  ــتـــشـ وهــــــجــــــوم مــــســــلــــح، عــــلــــى مـــسـ

العاصمة كــابــول، وجــنــازة زعيم قبلي في 

والية ننكرهار في نفس اليوم، ونفت حركة 

املــذكــوريــن.مــن  طالبان تبنيها للهجومني 

جهة أخـــرى، قتل ثــالثــة أفـــراد مــن الشرطة 

ــات وقـــعـــت مــع  ــاكـ ــبـ ــتـ ــة خـــــالل اشـ ــيـ ــانـ ــغـ األفـ

عــنــاصــر حــركــة طــالــبــان فـــي واليــــة قــنــدوز 

شــمــالــي أفــغــانــســتــان. وقـــال الــنــاطــق باسم 

مديرية أمن قندوز، "هجرت الله أكبري" في 

تصريح للصحفيني، أمــس، إن اشتباكات 

مسلحة وقعت بني قوات الشرطة وعناصر 

حركة طالبان في قضاء "خان آباد" التابع 

للوالية.

اتفق ثالثي الحكم بالسودان - مجلسا 

الــــســــيــــادة والـــــــــــــوزراء وقـــــــوى الـــحـــريـــة 

ــنــــات  ــلــــى وقـــــــف املــــالســ ــيــــر- عــ ــيــ ــغــ ــتــ والــ

اإلعـــالمـــيـــة بـــشـــأن الــقــضــايــا الــخــالفــيــة 

بــــالــــشــــارع  الــــــــــذي دار  الــــــجــــــدل  عــــقــــب 

حــــــــــــــــــــول إقــــــــــالــــــــــة 

وزيــــــــــــــر الــــصــــحــــة 

الــــــــــــــســــــــــــــودانــــــــــــــي 

ــتــــه.  ــالــ إقــ أو عـــــــدم 

جــــــــــــــاء ذلــــــــــــــك فــــي 

ــادر عــن  بــــيــــان صـــــ

اآللــــيــــة اإلعـــالمـــيـــة 

املشتركة الخاصة 

بـــــــــمـــــــــصـــــــــفـــــــــوفـــــــــة 

املرحلة االنتقالية 

بــــالــــبــــالد، مـــؤكـــدا 

أن األطـــــــــــــــــــــــراف 

الــــــثــــــالثــــــة أكــــــــــدوا 

عـــــزمـــــهـــــم الــــعــــمــــل 

ــمـــال  ــكـ ــتـ ــا السـ ــعــ مــ

ــلـــــة  مـــــــهـــــــام املـــــرحـــ

ــد نــشــب  ــقــــالــــيــــة. وكــــــــان خــــــالف قـــ ــتــ االنــ

بـــني ثـــالثـــي الــحــكــم بـــالـــســـودان بــشــأن 

إقــالــة أكـــرم عــلــي الــتــوم وزيـــر الصحة، 

إذ أعـــلـــن مــجــلــس الـــســـيـــادة، فـــي بــيــان 

على صفحته فــي فيسبوك، أن رئيس 

ــمــــدوك ســيــتــخــذ  الـــــــــوزراء عـــبـــد الـــلـــه حــ

الخطوات الدستورية الالزمة إلقالته، 

فــــي حــــني نـــفـــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 

ــقـــا في  وقـــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر الحـ

ــــود اتــــفــــاق أو  بـــيـــانـــني مــنــفــصــلــني، وجــ

تــوصــيــة بـــإقـــالـــة الــــوزيــــر. وعـــقـــب نفي 

الحكومة السودانية ما ورد بمنشور 

مجلس السيادة أعاد املجلس منشوره 

الــذي  على فيسبوك بعد إزالــتــه، األمـــر 

أثار جدال واسعا وسط الجمهور.

ــاء  ــبـ لـــألنـ ــودان  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ ــة  ــ ــالـ ــ وأوردت وكـ

الــحــكــومــيــة أن اآللـــيـــة اإلعـــالمـــيـــة دعــت 

األطـــراف الثالثة للحرص على تجنب 

تــــنــــاول الــقــضــايــا 

الـــــــخـــــــالفـــــــيـــــــة فــــي 

اإلعــــــــــــــــــــالم لــــحــــني 

ــفــــاق املــشــتــرك  االتــ

حــولــهــا وااللـــتـــزام 

فــــــي حــــــــال عــــرض 

أي قــــــــضــــــــيــــــــة 

ــز عــلــى  ــيــ ــركــ ــتــ ــالــ بــ

جــوهــر الــقــضــايــا، 

واالبـــــــتـــــــعـــــــاد عـــن 

األشـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــاص 

التباين  وتوظيف 

إلثــــــــــــــراء الــــــحــــــوار 

الديمقراطي الحر 

تــحــقــيــقــا لــتــعــزيــز 

شـــــــراكـــــــة أطـــــــــراف 

املرحلة االنتقالية.

ــة الــــوزيــــر أو  ــالـ ــول إقـ ودار الـــخـــالف حــ

عــــدم إقــالــتــه لــــدى نــقــاش بــشــأن وضــع 

ــبــــالد، بـــني مــؤيــد  ــا فـــي الــ وبـــــاء كــــورونــ

ألداء الوزير ومعارض له داخل أطراف 

ــة. وأفــــــــاد أحـــــــدث بــيــان  ــثــــالثــ الـــحـــكـــم الــ

ــوزارة الــصــحــة الــســودانــيــة عـــن وبـــاء  ــ لــ

فيروس كورونا املستجد (كوفيد19-) 

بأن العدد الكلي لإلصابات بلغ 1964 

حالة بينها 91 وفاة، بينما تعافى 205 

أشخاص.

¶ وزير الصحة السوداني

7

مقتل عسكريني ومدنيني في هجمات بالعراق
الخرطوم - وكاالت

11657 2020 16 1441 23 22



23 11657 2020 16 1441 23

سوق الزاوية في غزة يتحدى كورونا

ــي الــبــيــت  ــ ــنـــنـــي أصــــنــــع فـ ــيــــف: "لـــكـ ويــــضــ

فـــــوانـــــيـــــس مـــخـــتـــلـــفـــة تــــمــــامــــًا عــــــن هــــذه 

إنــهــا فوانيس مصنوعة من  املــســتــوردة، 

الـــقـــديـــمـــة، حني  الــكــتــب والـــدفـــاتـــر  أوراق 

أصنعها أشعر بمتعة كبيرة، فإن تصنع 

بيدك شيئا ما يجعلك تشعر بقيمته أكثر 

مــمــا لـــو اشــتــريــتــه بــســهــولــة". ويـــواصـــل:" 

جــدي هو صاحب هــذه البسطة باألصل 

وأنــا أساعده، دائمًا يقول لي "اصــرف قد 

دي"، فأشعر بثقته الكبيرة 
ْ
ما بدك يا ِسي

تجاهي وبالتالي أحرص على أال أصرف 

ــقـــصـــوى فـــأنـــا ال  شــيــئــًا إال لـــلـــضـــرورة الـ

أستغل طيبته".

ــأتـــي لــســوق  ــرز اهللا يـ ــ ــــالء حـ ــو عـ ــ ــد أبـ الـــجـ

الــزاويــة مــن الــســاعــة الــواحــدة ظــهــرًا يقف 

على بسطته وبني الفينة واألخــرى يرش 

الوريقات الطرية بقطرات املاء فتنتعش،  

يــعــبــر: "مــعــهــا تنتعش روحـــي الصائمة، 

 على 
ً
وتلك القطرات تضفي ملعانًا وجماال

الـــزبـــون إلــيــهــا". ويــقــول  األوراق فــتــجــذب 

لــم يكن عملي األســاســّي  البيع   ":l لـــ

ــل إنـــنـــي مــهــنــّي مــنــذ عمر  فـــي الـــحـــيـــاة، بـ

هـــان 
ّ

الـــرابـــعـــة عـــشـــرة، لــقــد عــمــلــت فـــي الـــد

ــبــاكــة وصــيــانــة الـــبـــالط والــقــصــارة 
ّ

والــس

وغيرها، لكن تلك املهن لم تعد تروق لي 

 ابن 
ّ

د
َ

حتى لجأت لتلك البسطة، فأنا الج

 من العمل". 
ّ

الــذي ال يمل ة 
ّ
جاعي

ُّ
حــّي الش

ويـــضـــيـــف: "عـــنـــد الــعــصــر يـــأتـــي حــفــيــدي 

 فــالــوقــفــة 
ً
لــيــســاعــدنــي ويــريــحــنــي قــلــيــال

لفترة طويلة متعبة بالتأكيد".

أغاني رمضان
ــل 

ّ
ــــوق، تــتــســل

ّ
ــس ــل الــ ــ ــق داخـ

ّ
قــبــل أن تــتــعــم

ــــوات األغـــانـــي الــرمــضــانــيــة  ملــســامــِعــك أصـ

 هــــاللــــك يـــــا رمــــضــــان" 
ّ

ــا "هــــــــل رهــ
ّ

ــد ــتــــصــ تــ

و"وحــــوي يــا وحـــــوي.." و"رمـــضـــان جــانــا" 

اخــل وإن لم تكن 
ّ

الــد إلــى  ك قدماك 
ُ
لتسوق

ة، فيقابلك بائع الزينة وفوانيس 
ّ
لديك ني

 
ُ
حت االبتسامة

ّ
رمضان البيطار وقد وش

ـــب عـــرِقـــه 
ّ
ــم تـــصـــب ــ ــلـــمـــاِتـــه رغـ ـــه وكـ

َ
مـــالمـــح

 يسأل عن 
ٌّ

والتفاف الناس من حوِله، كــل

ــن نـــوِعـــه  ــ ــه، وعـ ــ ــــودتـ ســـعـــر الـــفـــانـــوس وجـ

 :l وإمكانية بقائه وصالِحه. يقول لـ

"هـــــذه الــبــضــاعــة قـــديـــمـــة، جــئــنــا بــهــا من 

ــــوام، ولـــم يــدخــل أي شــيء  الــصــني قــبــل أعـ

جديد بسبب الحصار وجائحة كورونا، 

لذلك فإننا نبيع بخسارة". ويضيف:" لكن 

حتى وإن كانت البضاعة خاسرة إال أن 

سِعدهم، لذلك 
ُ
الــنــاس وي ــفــرح 

ُ
ي وجــودهــا 

قـــدوم شهر رمضان   قبل 
ً
 ضــجــة

ُ
افتعلت

املبارك كي أراهم سعداء من خالل عرض 

الزينة بطريقة جميلة تجتذب املواطنني 

حتى ال يــكــاد أحــد يمر إال ويــقــف ليمتع 

نظره بها".

"الغالبية ينظرون ويسألون عن  ويتبع: 

السعر ثم يعودون أدراجهم بسبب سوء 

وضعهم املادي، والبعض يشتري"، وهذه 

ــًا -  ــامـ الـــحـــاجـــة فـــاطـــمـــة الــــصــــوص 58- عـ

تروي لـ l أنها أمضت 35 عامًا تبيع 

ة، 
ّ
ــمــم الــنــعــنــاع فــي ســـوق الـــزاويـــة بــغــز

َ
ض

 يــدهــا ألحــد، 
ّ

ــد إلطــعــام أطــفــالــهــا وعــــدم مـ

أجمل هذه األشهر من العام شهر رمضان 

املبارك وفق قولها. وتوضح:" أنطلق من 

جباليا إلى بيت الهيا مشيًا على األقدام 

فـــأشـــتـــري الـــنـــعـــنـــاع ثــــم أســـتـــقـــل ســـيـــارة 

وأذهــــب إلـــى ســـوق الـــزاويـــة حــيــث مكاني 

الخاص الذي ال يمكنني أن أتركه، وبعد 

االنتهاء من البيع أعود وقد حصلت على 

إلــى 25 شيكال".  ا يصل 
ً

مبلغ بسيط جــد

وتعبر الصوص عن أسفها جــراء إغالق 

املساجد بسبب جائحة كورونا داعية اهللا 

أن تنتهي ويعود املسجد العمري -الذي 

ال يبعد عــن مــكــان ِجــلــســِتــهــا فــي الــســوق 

ــار -يـــصـــدح بــصــوت  ــتــ ســــوى بــعــض األمــ

 باملصلني.
ّ
صالة التراويح ويعج

الطهو للفقراء
ــزة حــيــث حي  وإلـــــى l مـــن مــديــنــة غــ

اب 
ّ
الــحــاج ولــيــد الحط الشجاعية اعــتــاد 

ــام بيته للفقراء  أمـ "الــجــريــشــة"  أن يطهو 

مــن أهـــل الــحــي فــي شــهــر رمـــضـــان، وهــذا 

هــو الــعــام الــرابــع الـــذي يــواصــل فــيــه هــذا 

العمل، يقول لـ l: "إنها فرصة للتقرب 

هللا تــعــالــى، فــنــحــن لـــن نــجــنــي مـــن الــدنــيــا 

سوى عملنا الصالح"، ويضيف:" ابتدأت 

بصنع الجريشة في قدر متوسط فرأيت 

ــلء أوعــيــتــهــم  ــقــبــلــون عـــلـــّي ملــ
ُ
الــكــثــيــريــن ي

 
ُّ

ــت
ِ
بفرح، فاشتريت قــدرًا أكثر اتساعًا وب

ــلـــة الــتــراثــيــة ملـــا يــكــفــي لـ  أصـــنـــع تــلــك األكـ

130 عائلة، ووعدت نفسي أن أستمر في 

الــنــهــايــة". ويتبع:  صنعها للفقراء حتى 

"فـــي ظــل جــائــحــة كــورونــا فــقــد الكثيرون 

من أصحاب البيوت عملهم، فيأتيهم هذا 

الــطــبــق لــيــخــفــف عــنــهــم شــيــئــًا يــســيــرًا من 

احتياجاتهم، ويكفيني أن أستمع منهم 

الدعاء لي في هذا الشهر الفضيل". ويبني 

الحطاب أن الناس من حوله تتجمهر دون 

اكـــتـــراث لــخــطــورة كـــورونـــا الــتــي تجتاح 

العالم، وغير متخذين بأسباب الوقاية، 

إلــى اطمئنانهم أن الحاالت  مرجعا ذلــك 

املصابة ليست داخل القطاع، معبرًا: "أهل 

هـــذه املــنــطــقــة بــســطــاء ويـــأخـــذون األمـــور 

ببساطة". أما بائع حلوى القطائف التي 

اعــتــاد الــغــزيــون عــلــى تــنــاولــهــا فــي شهر 

رمضان فيقول:" حركة الشراء هذا العام 

ضعيفة مقارنة باألعوام املاضية، لكنني 

أعلم أن غزة قــادرة على صنع الفرح رغم 

كل الظروف الصعبة التي تلم بها، لذلك 

فإنني مستمر في البيع ككل عام".

ــــوان – 12عـــامـــًا -  أمـــا الــصــغــيــرة النـــا رضـ

فرمضان هذا العام هو األجمل بالنسبة 

ت في جماعة 
ّ
لها فلم يسبق لها وأن صل

 l مــع عــائــلــتــهــا الــكــبــيــرة مــوضــحــة لـــ

"بسبب إغالق املساجد وقاية من فيروس 

كــــورونــــا فـــقـــد بــتــنــا نــجــمــع أنــفــســنــا فــي 

الـــعـــمـــارة كـــلـــهـــا، ونـــصـــلـــي جـــمـــاعـــة، بــعــد 

ــبـــون لـــلـــصـــالة فــي  ــان الــــرجــــال يـــذهـ ــ أن كـ

ــة ومــلــيــئــة  ــعــ املــــســــاجــــد، إنـــهـــا أجـــــــواء رائــ

بالسعادة والحب". أما في سوق "فراس" 

فقد أمــضــى الــحــاج حلمي الــغــول املهجر 

ــام 1948 مــن قــريــة هــربــيــا أكــثــر مــن 50  عـ

عاما يبيع الحبوب، ويجني املال الحالل، 

 وها هو يعيد ختمه 
ً
لقد ختم القرآن مرة

من جديد.

ة، 
ّ
يـــقـــول لــــ l: "اهللا خــيــر حـــافـــٍظ لـــغـــز

فــاالبــتــالءات الكثيرة التي عاشها قطاع 

غزة جعلت أصحابه ال يكترثون بجائحة 

كورونا وال بغيرها، إنما نوكل أمرنا هللا 

فــقــط". ويــضــيــف: "رمــضــان رائـــع فــي غــزة 

عــلــى بــســاطــتــه، وبــســاطــة أهـــلـــه، فــأشــيــاء 

إنــنــا ال  ــفــِرح الصغير والكبير، 
ُ
ت بسيطة 

أمــام البيت  نحتاج ألكثر من حبال زينٍة 

وفانوس متوهج وصوت القرآن وأسماء 

اللي الحسنى تصدح مــن حولنا لنقول 

إننا أسعد الناس في رمضان".

¶ أهالي غزة يتسوقون 

ــاِوم هــيــبــَتــه، وال رائـــحـــَتـــه، فــعــبــُق  ــقــ لـــن تــ
ليتغلغل فــي زوايـــا قلِبك،  الــتــاريــخ يسمو 
حتى وإن كنت غريب الجنسّية وبال أنف 
العبق وتلمسه  فلسطينّي، ستشّم ذلــك 
البال  الحجارة والــجــدران، فما  في وجــوه 
ــبــــارك؟ ال جــائــحــة  فـــي شــهــر رمـــضـــان املــ
كورونا وال حصار وال فقر وال سوء في 
األوضـــاع االقتصادية يمكنها أن توقف 
الغزيني عن زيارة سوق الّزاوية الذي يعّد 
واحدًا من األسواق األثرية اُملقام في البلدة 
الذي تعّج شوارعه وزواياه  القديمة بغزة، 
باملتسوقني والــبــاعــة واملــتــفــّرجــني مــن كل 
أنــحــاء الــقــطــاع، حــيــث يــتــواّفــر فــيــه كــل ما 
الــغــزّي. فها هو جهاد  أن يحتاجه  يمكن 
الريفي - 12 عامًا - اعتاد يوميًا أن يبيع 
عــلــى تــلــك الــبــســطــة املــلــيــئــة بــالــخــضــراوات 
الـــورقـــيـــة الــــدائــــم الـــطـــلـــب عــلــيــهــا تــحــديــدًا 
ــبـــارك كــالــجــرجــيــر  فـــي شــهــر رمـــضـــان املـ
ــفــجــل وغـــيـــرهـــا، يــقــول لـ  والــبــقــدونــس وال
�: "في شهر رمضان تبدو األجواء 
فــي ســوق الــزاويــة أجــمــل، فالفوانيس من 
إنها ُتشعرني  مور،  التُّ أنــواع  أمامي وكــل 

بالبهجة والتغيير".

غزة- حنان مطير

¶ طفلة تحمل الجريشة ¶ تمور في الزاوية  ¶ الحطاب يطهو للفقراء 

¶ فاطمة الصوص  ¶ زينة رمضان 
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االلتزام بتطبيق 
االحترازات الطبية 
وارتداء الكمامة 

مسؤولية 
شخصية وأخالقية 

تجاه المجتمع.

الدوحة- الشرق

نماء ينظم جلسة حول التجارة اإللكترونية

يــنــظــم مــركــز نــمــاء الــجــلــســة االســتــشــاريــة بــزنــس وقـــهـــوة خـــالل االســبــوع 

"التجارة االلكترونية وإنشاء التطبيق  الجاري، التي ستتناول موضوع 

االلــكــتــرونــي ملــشــروعــك" مــع املـــدرب رمـــزان النعيمي، كما عقد املــركــز أمس 

ــــدرب خــالــد  الــجــمــعــة حــلــقــة عــبــر انــســتــجــرام حـــول الـــزراعـــة املــنــزلــيــة مـــع املـ

الهاجري، ضمن سلسلة حلقات خلك في البيت مع نماء.

ويقوم مركز نماء بتنظيم سلسلة حلقات لتنمية مهارات املشاركني في 

املــجــاالت مع نخبة مميزة من املختصني والــهــواة ضمن الحملة  مختلف 

التوعوية ”خلك فــي البيت مــع نــمــاء“ التي تهدف إلــى شغل أوقـــــات فــراغ 

الشباب وعائالتهم أثناء تواجدهم في املنزل ببرامج وفعاليات مفيدة.

¶ مركز نماء

االنتهاء من أعمال رصف تقاطع العسيري

انتهت هيئة األشغال العامة من أعمال إعادة رصف 

جسر تقاطع العسيري (املــعــروف بتقاطع مــدمــاك) 

واســـتـــبـــدال الــطــبــقــة اإلســفــلــتــيــة ووضـــــع الــعــالمــات 

األرضية على الجسر وصبغ األرصفة ضمن األعمال 

ــرق فــــي مــخــتــلــف  ــطــ ــة الــ ــانـ ــيـ ـــة لــتــشــغــيــل وصـ ـــدوريــ الــ

املناطق، بهدف تقديم تجربة أفضل لرواد الطريق.

ــم تــمــنــع الـــظـــروف الـــراهـــنـــة أشـــغـــال مـــن مــواصــلــة  ولــ

الــطــرق والبنية  مشاريعها املتعلقة بتطوير شبكة 

التحتية، مع االلتزام باالجراءات االحترازية للوقاية 

مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا، حــيــث اعــلــنــت مـــن يــومــني عن 

االنتهاء من تنفيذ حوالي 4 كيلو مترات من الطرق 

املـــحـــيـــطـــة بــمــحــطــة بــــتــــرول أم الــــجــــواشــــن الـــتـــي تــم 

افتتاحها مؤخرًا، وتقع على تقاطع طريق املجد مع 

طــريــق دخـــان وبــني تقاطع أم الــجــواشــن وتــقــاطــع أم 

األفاعي، وذلك بهدف توفير مداخل آمنة ملستخدمي 

محطة البترول

وتــتــبــع "أشــــغــــال" إســتــراتــيــجــيــة تـــهـــدف إلــــى تسليم 

مشاريع حديثة وفق املستويات العاملية، وباعتماد 

املــمــارســات فــي مــجــال تطوير وإدارة البنية  أفــضــل 

تــتــبــع نــمــوذجــًا قــويــًا للتعهيد على  الــتــحــتــيــة. كــمــا 

الــصــعــيــد االســتــراتــيــجــي، إضـــافـــة إلــــى الـــشـــراكـــة مع 

الــشــركــات املحلية والعاملية، وذلــك بهدف أن  أفضل 

تصبح قطر في مصاف أكثر الدول تطورًا ونموًا في 

العالم.

مناظرة لطالب املدارس حول قوانني الحفاظ على البيئة

أقيمت باألمس مناظرة عامة بني الفرق األولــى في 

فــئــة الناطقني   - لــلــمــوســم  ــــدارس  املـ دوري مــنــاظــرات 

بــالــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة كلغة أجــنــبــيــة - حــيــث تناظرت 

ــقـــوانـــني واإلجــــــــــراءات لــلــحــفــاظ على  الـــفـــرق حــــول الـ

البيئة. شهدت املناظرة مواجهة بني متناظرين من 

مــدرســة مصعب بــن عمير ومــدرســة رابــعــة العدوية 

ــذه املــنــاظــرات  وتــمــت املــنــاظــرة عـــن بــعــد. وتـــنـــدرج هـ

ــتـــكـــون مــــن ســــت دورات تـــعـــنـــى -  ضـــمـــن ســلــســلــة تـ

عــلــى الـــخـــصـــوص - بــمــنــاقــشــة عــــدد مـــن الــنــظــريــات 

ــــالب فــي  ــطـ ــ ــة. وســـيـــنـــخـــرط الـ ــ ــجـ ــ ــرائـ ــ والـــفـــلـــســـفـــات الـ

مناقشات تفاعلية ومقاربة موضوعات بحثية مع 

ري النقاش حول قضايا تشمل على الخصوص 
ّ
مسي

املــبــادئ االقــتــصــاديــة والــعــالقــات الــدولــيــة واألخـــالق. 

الثانوية  املــدارس  وتوجه هــذه الفعالية للطالب في 

والجامعات. ويعد مركز مناظرات قطر هو املنظمة 

ــة قــطــر، وقــد  الــوطــنــيــة الــوحــيــدة لــلــمــنــاظــرات فــي دولـ

تأسس في عام 2008 بهدف نشر ثقافة املناظرة في 

دولة قطر والوطن العربي وعلى مستوى العالم.

¶ جانب من املناظرة عن ُبعد

الدوحة- الشرق

الدوحة - الشرق

الدوحة- الشرق

طريق العسيري بعد التجديد

األرصاد تتوقع طقسا 
حارا نهارا

توقعت ادارة االرصاد الجوية أن يكون الطقس حارا نهارا مع بعض 

السحب ومعتدال ليال على الساحل، وفي البحر يصاحب الطقس 

بعض السحب.

 وتـــكـــون الـــريـــاح عــلــى الــســاحــل شــمــالــيــة غــربــيــة وشــمــالــيــة شرقية 

بسرعة تتراوح بني 5 و 16 عقدة. وفي البحر تكون الرياح شمالية 

غربية الى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بني 3 و 12 عقدة.

 ويتراوح مدى الرؤية األفقية بني 4 و8 كيلومترات.

 ويـــتـــراوح ارتـــفـــاع املــــوج عــلــى الــســاحــل بــني قـــدم واحــــدة واثــنــتــني.. 

ويتراوح بني قدم و3 أقدام داخل البحر.

 أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /35/ درجة مئوية.

 وتكون مواعيد املد والجزر كالتالي: 

 الدوحة: أدنى جزر في السابعة و 56 دقيقة صباحا.

 الوكرة: أعلى مد في الحادية عشرة و 48 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر 

في السابعة و 58 دقيقة صباحا.

 مسيعيد: أدنى جزر في الحادية عشرة صباحا.

 الخور: أعلى مد في الثامنة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة 

والنصف ظهرا 

 الرويس: أعلى مد في الثانية عشرة ظهرا.. وأدنى جزر في الخامسة 

و 21 دقيقة مساء.

 دخــــان: أعــلــى مــد فــي الــرابــعــة و35 دقــيــقــة عــصــرا.. وأدنــــى جـــزر في 

العاشرة صباحا.

الدوحة - قنا
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إلزام األفراد بارتداء الكمامات خارج املنزل غدًا األحد

ــرار مــجــلــس الــــــوزراء بـــإلـــزام جميع  ــد تــنــفــيــذ قــ يــبــدأ مـــن غـــٍد األحــ

املــواطــنــني واملقيمني عند الــخــروج مــن املــنــزل ألي سبب بــارتــداء 

الــكــمــامــات، إال فــي حــالــة تــواجــد الــشــخــص بنفسه أثــنــاء قــيــادة 

املركبة، وتتولى وزارة الداخلية اتخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا 

الصدد. 

ــقـــرار تــطــبــق على  ووفـــقـــًا لــلــقــرار فـــي حــالــة عـــدم االلـــتـــزام بــهــذا الـ

املخالف العقوبات املنصوص عليها فــي املــرســوم بقانون "17" 

لسنة 1990 بشأن الوقاية من األمــراض املعدية، وذلــك بالحبس 

مــدة ال تتجاوز ثــالث ســنــوات وبــغــرامــة ال تزيد على (200.000) 

مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت سابقًا عن آلية لتوزيع 

الكمامات وتمكينها للمواطنني واملقيمني من خالل الصيدليات، 

عبر البطاقة الشخصية. وحــددت أيضًا الحصة املخصصة لكل 

.
ً
بطاقة شخصية "لكل شخص" بـ20 كمامة بسعر 40 رياال


