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بدء الرفع التدريجي للقيود املفروضة جراء كورونا

22

21 � 9-8-7-6

الدوحة - الشرق

¶ جانب من املؤتمر الصحفي

15

12

%50

استمرار إغالق 
املجمعات التجارية 
يومي الجمعة والسبت

تحديد عدد الزوار 
في املجمع بنسبة %30 
من طاقته االستيعابية

استمرار منح التسهيالت 
لحني مضي 6 أشهر منذ 

فرض اإلغالق

15

األوقاف تعلن عن إعادة 
فتح عدد من املساجد

أعلنت سعادة السيدة لولوة الخاطر - 

املتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا 

إلدارة األزمــات - بدء الرفع التدريجي 

املحكم للقيود املفروضة في دولة قطر 

جــراء "كــوفــيــد19-" الــذي اجتاح العالم 

أجمع، موضحة أن الرفع التدريجي ال 

القيام بــاإلجــراءات  يعني مطلقا عــدم 

ــبــــــدأ هــو  املــــ االحـــــــتـــــــرازيـــــــة، حــــيــــث إن 

املصلحة العامة والصحة والسالمة 

لكل من يعيش على أرض دولة قطر.

ــمـــر  وقــــــالــــــت ســــعــــادتــــهــــا خــــــــالل مـــؤتـ

صحفي أمــس إن هــذه السالمة تعني 

الــســالمــة فـــي أبــعــادهــا املــخــتــلــفــة مثل 

ــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــصـــحـــيـــة  ــالمــ ــســ الــ

واالقتصادية والنفسية وغيرها من 

مناشط الحياة، موضحة أنه كثيرا ما 

أكــدنــا أن مناشط الحياة املختلفة ال 

يمكن أن تتوقف إلى أجل غير مسمى، 

مؤكدة أن هذا األجــل املسمى قد حان 

لــلــبــدء بشكل تــدريــجــي وعــبــر مــراحــل 

أربـــع لــرفــع بعض القيود مــع أخــذ كل 

االحتياطات الالزمة.

ــات  ــابــ ـــى أن مــنــحــنــى اإلصــ ولـــفـــتـــت إلــ

في دولــة قطر يوضح أنــه في حــال لم 

يتم تطبيق إجــــراءات احــتــرازيــة، ولم 

يــتــم فـــرض الــقــيــود الــتــي فــرضــت فإنه 

كــــان ســيــكــون مــرتــفــعــا لــلــغــايــة، وهــو 

املنحني الـــذي مــر بــه عــدد مــن الـــدول، 

انــهــيــار األنــظــمــة الصحية  إلـــى  وأدى 

بها ولكن دولــة قطر ونتيجة اللتزام 

األغلبية وللقيود التي تم فرضها فقد 

تم التمكن من مد منحنى اإلصابات 

ملــدى زمــنــي أكــبــر أي إن نفس األعـــداد 

املصابة لو كان قد تم تسجيلها خالل 

أسبوعني على سبيل املثال ألدى ذلك 

ال سمح الله إلى الضغط الكبير على 

النظام الصحي وربما كما حــدث في 

بعض الدول انهيار هذا النظام، ولكن 

ذلـــك والــحــمــد لــلــه لــم يــحــدث فــي دولــة 

قطر، موضحة أن هناك شواهد عديدة 

عــلــى ذلـــك مــنــهــا أن دولــــة قــطــر تعتبر 

من أقل الدول عامليا في عدد الوفيات 

وغيرها من الشواهد األخرى.

مكتبة قطر الوطنية توفر 
15 ألف وثيقة عربية نادرة
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مواطنون لـ �: السفر في الصيف مخاطرة في ظل كورونا

¶ حمد النعيمي¶ إبراهيم عبدالرحمن¶ محمد املري¶ ناصر الدرويش 

¶ تصميم املتاهة في الحديقة

14

11

العالقات القطرية اليونانية 
متنامية ومتطورة

دخول 300 شركة لسوق 
الصناعات التحويلية

أشغال ترد على فنان اتهمها بالتعدي 
على فكرة املتاهة في حديقة ٦/٥

ضابط مخابرات قطري سرب 
أسرار نادي الزمالك
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قطر تدين بشدة 
هجومًا بنيجيريا

جامعة قطر تحافظ
 على املرتبة 52 

في تصنيف التايمز

أعــربــت دولــــة قــطــر عــن إدانــتــهــا واســتــنــكــارهــا الــشــديــديــن 

ــاعــــدة عــســكــريــة فــي  ــتـــهـــدف قــ لــلــهــجــوم املـــســـلـــح الــــــذي اسـ

إلـــى سقوط  مــايــدوغــوري شــمــال شــرقــي نيجيريا، وأدى 

قتلى.

وجددت وزارة الخارجية -في بيان أمس- موقف دولة قطر 

الــثــابــت مــن رفــض العنف واإلرهــــاب مهما كــانــت الــدوافــع 

ــة قــطــر لـــذوي  ــ ــعـــازي دولـ واألســــبــــاب. وعـــبـــر الـــبـــيـــان عـــن تـ

الضحايا ولحكومة وشعب نيجيريا.

حققت جامعة قطر املركز 52 في تصنيف مجلة التايمز 

للتعليم العالي(THE) للجامعات في القارة اآلسيوية لعام 

2020. وذلك للعام الثالث على التوالي، وبمراعاة الزيادة 

في الكبيرة في عدد الجامعات املتنافسة ليبلغ 500 جامعة 

تقريبا لهذا العام مقارنة بحوالي 400 جامعة في العام 

"التايمز للتعليم العالي"  املاضي حيث استخدمت مجلة 

ــارة اآلســيــويــة  ــقـ خـــالل تــصــنــيــف أفــضــل الــجــامــعــات فـــي الـ

معايير الكفاءة نفسها لتصنيفات التايمز للتعليم العالي 

للجامعات العاملية، والتي يبلغ عددها 13 معياًرا. 

 تــعــديــل هـــذه املــعــايــيــر لــكــي تــعــكــس بــشــكــٍل أفضل 
ّ
وقـــد تـــم

خصائص مؤسسات التعليم العالي في القارة اآلسيوية. 

حيث يتم تقييم الجامعات عن طريق تقييم جميع مهامها 

-الــتــدريــس والبحث ونــقــل املعرفة والتوقعات  األســاســيــة 

 
ّ

ـــعـــد
ُ
ــاٍت شـــامـــلـــة ومــــتــــوازنــــة؛ ت ــارنــ ــقــ ـــر مــ

ّ
ــة- ولـــتـــوف ــيــ الــــدولــ

ا للطلبة واألكاديميني والقادة الجامعيني 
ً

بدورها مرجع

والحكومات وقطاع الصناعة وذلــك خــالل عملية اختيار 

الجامعات.

ويتم تجميع مؤشرات الكفاءة ضمن خمس مجاالت هي: 

اإليرادات التي تحصل عليها الجامعة من قطاع الصناعة 

(%7.5)، السمعة العاملية -- املوظفون والطلبة والبحوث 

ــــرادات والسمعة  (%7.5)، البحث العلمي -- الكثافة واإليـ

الــبــحــثــيــة --  املــرجــعــيــة  الــبــحــثــيــة (%30)، االســـتـــشـــهـــادات 

الــبــحــوث (%30)، التعليم -- البيئة التعليمية  تــأثــيــرات 

.(25%)

ــدرهـــم رئــيــس  وعــبــر ســـعـــادة الـــدكـــتـــور حــســن بـــن راشــــد الـ

جــامــعــة قــطــر عــن فــخــره بتحقيق جــامــعــة قــطــر املــركــز 52 

 (THE) الــعــالــي الــتــايــمــز للتعليم  ضــمــن تــصــنــيــف مــجــلــة 

القارة اآلسيوية لعام 2020، قائال "إن هذا  للجامعات في 

اإلنجاز يسلط الضوء على جهود جامعة قطر املتواصلة 

لــتــعــزيــز مــكــانــتــهــا فــي منطقة آســـيـــا". وشــــدد عــلــى جهود 

الــبــحــث العلمي والتعليم  الــجــامــعــة لتحقيق التميز فــي 

الــجــودة والتزامها بتحفيز طالبها وتوفير أفضل  عالي 

الوسائل التعليمية لهم.

أحمد بن جاسم مستشارًا لألمير 
للشؤون االقتصادية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، أمس، األمر 

األميري رقم (4) لسنة 2020 بتعيني سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني 

مستشارا لألمير للشؤون االقتصادية.

¶ الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانيوقضى األمر األميري بالعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

جامعة قطر تكرم منتسبي قطاع البحث والدراسات العليا

ــم رئــيــس  ــدرهــ ــتـــور حــســن بـــن راشـــــد الــ م الـــدكـ كـــــرَّ

جامعة قطر منتسبي قطاع البحث والــدراســات 

الــعــلــيــا املــتــمــيــزيــن فــي حــفــل نــهــايــة الـــعـــام، الــذيــن 

تــكــاتــفــت جــهــودهــم فـــي دعــــم املـــجـــاالت البحثية 

ــيـــة الــبــحــثــيــة  ــنـ املـــتـــوافـــقـــة مــــع األولــــــويــــــات الـــوطـ

ة  واحــتــيــاجــات املــجــتــمــع وتــعــزيــز فــعــالــيــة وكــفــاء

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــعــمــلــيــات اإلداريــــــة فـــي وقــت 

تتنامى فيه التحديات االقتصادية.

ــم مـــــع الــــــذكــــــرى الـــثـــالـــثـــة  ــريــ ــكــ ــتــ تـــــوافـــــق وقـــــــت الــ

لــلــحــصــار الـــجـــائـــر عــلــى 

دولة قطر والذي تطرقت 

لـــه األســــتــــاذة الـــدكـــتـــورة 

مـــريـــم املـــعـــاضـــيـــد نــائــب 

رئيس الجامعة للبحث 

والــــــــــدراســــــــــات الـــعـــلـــيـــا، 

ــدت أن جــامــعــة قطر  ــ وأكـ

ـــر بــــــل تـــفـــوقـــت  ــأثـ ــتــ لــــــم تــ

فـــي تــطــويــر منهجيتها 

ــت  ــمــ ــهــ الــــبــــحــــثــــيــــة، وأســ

أبــحــاث جامعة  مشاريع 

قــطــر بــدعــم مــع شــراكــات 

داخـــلـــيـــة فــــي مــؤســســات 

ــة فــي  ــارجــــيــ الـــــدولـــــة وخــ

تـــطـــويـــر الــتــكــنــولــوجــيــا 

واالقتصاد القطري.

ــيـــع  ــمـ ــع جـ ــمــــ ــتــــ وقـــــــــــد اجــــ

منتسبي قــطــاع البحث 

والـــــدراســـــات الــعــلــيــا فـــي الــجــامــعــة عــبــر املــنــصــة 

اإللكترونية (WebEx)، وذلـــك اســتــمــراًرا لجهود 

جامعة قطر في الحفاظ على سالمة موظفيها، 

 لتعليمات اللجنة العليا إلدارة األزمات، 
ً

وامتثاال

وقـــد بـــرز دور جــامــعــة قــطــر كمؤسسة فــاعــلــة في 

مواجهة فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع عدد 

من مؤسسات الدولة الصحية والتعليمية.

ــطــت 
َّ
وفـــــي تـــوضـــيـــح لـــجـــهـــود جـــامـــعـــة قـــطـــر، ســل

األســتــاذة الدكتورة مريم املعاضيد الضوء على 

 ،(ERG) منحة جامعة قطر لالستجابة للطوارئ

ا من جهد البحث الدولي للتعامل 
ً
التي تعد جزء

ــم مـــبـــادرات البحث  مــع الــفــيــروس املــســتــجــد، ودعـ

الــعــلــمــي الـــســـريـــعـــة، إضـــافـــة إلــــى مــنــحــة تحفيز 

CD-) لــلــطــوارئ التطوير واالبــتــكــار لالستجابة 

ER) التي أطلقتها الجامعة لنقل أفكار الباحثني 

التالية، وذلــك نظًرا للطلب املرتفع  إلــى الخطوة 

للحلول املبتكرة.

كما أشادت الدكتورة مريم بالجهود البحثية ال 

سيما في مركز البحوث الحيوية الطبية ومعهد 

الـــبـــحـــوث االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة املــســحــيــة 

وكــلــيــة الــطــب وكــلــيــة الــهــنــدســة فــي جــامــعــة قطر، 

 بالتعاون مع مؤسسات 
ٌ
والتي كان لها دوٌر بارز

في داخــل دولــة قطر وخارجها في دعــم العملية 

البحثية وتطوير منهجيات ومخرجات البحث 

العلمي للتصدي لخطر فيروس كورونا املستجد 

(كوفيد19-).

ــاع الـــبـــحـــث  ــطــ ــقــ ــام لــ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــايــ ــهــ ــل نــ ــفــ ــــن حــ
َّ

ــم تــــضــ

ــات الــعــلــيــا إعــــالن إنـــشـــاء مــركــز جامعة  والــــدراســ

ــتـــورة نـــورة  قــطــر لــلــعــلــمــاء الــشــبــاب بــــــإدارة الـــدكـ

ــاء جــيــل  جـــبـــر آل ثـــانـــي والـــــــذي يــســهــم فــــي إنــــشــ

الــطــالب القطريني فــي مــجــاالت العلوم  مبدع مــن 

والتكنولوجيا والرياضيات، وتطوير مهاراتهم 

الــدرهــم إدارة  الــدكــتــور حسن  البحثية. كما هنأ 

ــصــول على 
ُ

دعـــم الــبــحــث - املــنــح والــعــقــود - بــالــح

 ISO 9001:2015 الــجــودة اعــتــمــاد معايير إدارة 

ا من ِقبل Bureau Veritas. وهنأ 
ً
املعترف بها عاملي

 من الدكتور حــارب الجابري لتعيينه مديًرا 
ٌ

ــل
ُ
ك

لالبتكار وامللكية الفكرية بمكتب نــائــب رئيس 

الجامعة للبحث والـــدراســـات العليا، والــدكــتــور 

عبد الباري الهسي لتعيينه مديًرا باإلنابة إلدارة 

تخطيط وتطوير البحث العلمي.

 كــمــا جــــرى أثـــنـــاء الــحــفــل تــكــريــم نــخــبــة مــمــيــزة 

الــبــحــث والــــدراســــات العليا  مــن منتسبي قــطــاع 

مـــن ِقــبــل مــكــتــب نــائــب رئــيــس الــجــامــعــة للبحث 

والدراسات العليا، والــذي تم ترشيحهم من قبل 

مدراء اإلدارات واملراكز البحثية في قطاع البحث 

ا 
ً

والـــدراســـات العليا. وهـــدف حفل التكريم أيض

 
ٌ

ــال
ّ

إلـــى تــوديــع كـــفـــاءات بحثية كـــان لــهــا دوٌر فــع

ــٍل مــن: الــدكــتــور حسن 
ُ
فــي جامعة قطر مــن ِقبل ك

بن راشــد الــدرهــم رئيس جامعة قطر واألســتــاذة 

الدكتورة مريم املعاضيد نائب رئيس الجامعة 

ــم تــكــريــم  لــلــبــحــث والــــــدراســــــات الـــعـــلـــيـــا، حـــيـــث تــ

مجموعة من املغادرين منهم األستاذة الدكتورة 

ــبـــاري الــبــاحــثــة فـــي عــلــم الــنــبــات  إخــــالص عــبــد الـ

ا بحثية فــي دراســــة الغطاء 
ً

والــتــي بــذلــت جــهــود

ــه والــــــذي تم  الــنــبــاتــي لـــدولـــة قــطــر بــكــافــة أنــــواعــ

توثيقه في إصدارات قيمة تفخر بها جامعة قطر 

وتثري مراجعها العلمية.

¶ جانب من الحفل عن بعد

ـــوزارة  ــ ــز نــــومــــاس الـــتـــابـــع لـ ــركـ ــلـــق مـ أطـ

ــة، مــــشــــروع ســـفـــراء  ــريــــاضــ الـــثـــقـــافـــة والــ

ــأتــــي املــــشــــروع،  ــقـــطـــريـــة، ويــ الـــثـــقـــافـــة الـ

ــداد جــيــل مــن الــشــبــاب من  ــ لتمكني وإعـ

الــجــنــســني، حــيــث يــســتــهــدف املـــشـــروع 

الفئة العمرية ما بني 14 إلــى 18 سنة، 

لــلــعــمــل كـــمـــدربـــني مــحــتــرفــني يــحــمــلــون 

اإلرث الثقافي و يحققون االستدامة في 

مجال التنمية البشرية و االجتماعية.

حيث يهدف املشروع إلى تحقيق رؤية 

قطر 2030 في مجال التنمية البشرية 

ــى تــعــزيــز الــهــويــة  ــ و االجــتــمــاعــيــة، وإلـ

ــم و تــقــالــيــد  ــيـ ــيـــخ قـ ــرسـ ــة و تـ ــيـ ــنـ الـــوطـ

املجتمع القطري و الحفاظ على إرثــه، 

كما يهدف إلى إعداد جيل من املدربني 

املحترفني يحمل اإلرث الثقافي و مهنة 

اآلبـــــــاء لـــألجـــيـــال الـــقـــادمـــة، 

مــــــــدربــــــــني مـــن  تـــــأهـــــيـــــل  و 

الــجــديــد على مهنة  الجيل 

ــداد إلعــدادهــم  ــ اآلبــــاء واألجـ

للمشاركة في تقديم برامج 

فـــي  املــــــشــــــاركــــــة  املـــــــركـــــــز و 

الــــفــــعــــالــــيــــات و االحــــــــــداث 

ــة، كــل  ــيــ ــاملــ ــعــ ــة و الــ ــيـ ــلـ املـــحـ

هـــذا بــاإلضــافــة إلـــى إعـــداد 

ــن الـــشـــبـــاب  ــ فــــريــــق عـــمـــل مـ

لتمثيل الثقافة القطرية في 

مونديال 2022. كما يسعى 

إلــى تمكني الشباب في  املــشــروع كذلك 

مجال إكتساب اللغات العاملية لتسهيل 

عملية التواصل و تبادل الثقافات.

نوماس يطلق مشروع سفراء الثقافة
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الرسمي  املتحدث   - الخاطر  لولوة  السيدة  أعلنت سعادة 
باسم اللجنة العليا إلدارة األزمــات - بدء الرفع التدريجي 
املحكم للقيود املفروضة في دولة قطر جراء "كوفيد19-" 
التدريجي ال  الرفع  العالم أجمع، موضحة أن  الــذي اجتاح 
الــقــيــام بـــاإلجـــراءات االحــتــرازيــة، حيث  يعني مطلقا عــدم 
إن املبدأ هو املصلحة العامة والصحة والسالمة لكل من 

يعيش على أرض دولة قطر.

وقــالــت سعادتها خــالل مؤتمر صحفي أمــس إن هذه 

الــســالمــة تــعــنــي الــســالمــة فـــي أبـــعـــادهـــا املــخــتــلــفــة مثل 

السالمة االجتماعية والصحية واالقتصادية والنفسية 

وغــيــرهــا مــن مــنــاشــط الــحــيــاة، مــوضــحــة أنـــه كــثــيــرا ما 

أكــدنــا أن مناشط الحياة املختلفة ال يمكن أن تتوقف 

إلــى أجــل غير مسمى، مؤكدة أن هــذا األجــل املسمى قد 

حـــان لــلــبــدء بــشــكــل تــدريــجــي وعــبــر مــراحــل أربــــع لرفع 

بعض القيود مع أخذ كل االحتياطات الالزمة.

ولفتت الى أن منحنى اإلصابات في دولة قطر يوضح 

أنه في حال لم يتم تطبيق إجراءات احترازية، ولم يتم 

فــرض الــقــيــود الــتــي فــرضــت فــإنــه كــان سيكون مرتفعا 

للغاية، وهو املنحني الذي مر به عدد من الدول، وأدى 

إلــــى انــهــيــار األنــظــمــة الــصــحــيــة بــهــا ولــكــن دولــــة قطر 

ونتيجة اللتزام األغلبية وللقيود التي تم فرضها فقد 

تم التمكن من مد منحنى اإلصابات ملدى زمني أكبر أي 

إن نفس االعداد املصابة لو كان قد تم تسجيلها خالل 

أسبوعني على سبيل املثال ألدى ذلك ال سمح الله الى 

الضغط الكبير على النظام الصحي وربما كما حدث 

في بعض الدول انهيار هذا النظام، ولكن ذلك والحمد 

لله لم يحدث في دولة قطر، موضحة أن هناك شواهد 

عديدة على ذلك منها ان دولة قطر تعتبر من أقل الدول 

عامليا في عدد الوفيات وغيرها من الشواهد األخرى.

وتابعت سعادتها: إنه يجب التأكيد على أن رفع القيود 

بشكل تدريجي هو ضرورة وأن اإلجــراءات االحترازية 

ما زالت قائمة.

ــامــــت عــلــيــهــا  ــتــــي قــ ــة الــ ــيــ ــز األســــاســ ــائــ ــركــ وقــــالــــت إن الــ

ــا عـــدة  ــهـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــرفــــع الـــتـــدريـــجـــي لـــلـــقـــيـــود لـ

املــثــال البعد الصحي والبعد  أبــعــاد منها على سبيل 

االقــتــصــادي والــبــعــد االجــتــمــاعــي، موضحة أن النقطة 

األولـــى هــي الــتــدرج فــي رفــع الــقــيــود بــنــاء على تحقيق 

الـــتـــوازن بــني املــخــاطــر الــصــحــيــة واملــنــافــع االجتماعية 

واالقــتــصــاديــة، ثــم املراقبة الوثيقة لتأثير رفــع القيود 

خـــالل الــفــحــوصــات وتــتــبــع املــخــالــطــني بشكل فــعــال أي 

إنها ستزيد في الفترة القادمة، ووجود قواعد وخطط 

تشغيلية واضحة إلبقاء مخاطر اإلصابة ضمن أدنى 

املستويات مثل التباعد االجتماعي على سبيل املثال.

4 مراحل لرفع القيود
وأضافت أن هناك أربــع مراحل لرفع القيود واالنتقال 

من مرحلة ألخرى يتوقف على 9 مؤشرات وعلى مدى 

االلـــتـــزام مــن الــجــمــيــع، إال أنـــه فــي حـــال عـــدم االلـــتـــزام أو 

تأثر أحد املؤشرات بشكل سلبي فهناك توجه واضح 

الــقــيــود أو تأخير البدء  أنــه يمكن إعـــادة فــرض بعض 

في املراحل التالية، موضحة أن ترتيبات اللجنة العليا 

شملت جميع القطاعات خالل الفترة املاضية، موضحة 

أنــه تمت دراســـة بعض النماذج التي تــم تطبيقها في 

عدد من الــدول التي قامت بذلك بالفعل، وتم استنتاج 

أن الجوانب االستراتيجية املشتركة بني الدول في رفع 

الــقــيــود هــي الــبــدء مــتــأخــرا مــع مــؤشــرات أداء رئيسية 

معروفة بشكل واضـــح، وتتم مراجعتها بشكل دوري 

الـــخـــطـــورة األقـــــل أوال وبـــنـــاء على  الـــقـــيـــود ذات  لـــرفـــع 

األولويات الخاصة بكل دولة.

9 مؤشرات
وقالت سعادتها "إنه بناء على هذه الدراسة تم تحديد 9 

مؤشرات مختلفة في مجاالت مختلفة مثل علة األوبئة، 

وقـــدرة النظام الصحي على تقديم الرعاية الصحية، 

وفــيــمــا يــســمــى الــصــحــة الــعــامــة، مــوضــحــة عــلــى سبيل 

املثال أنه خالل الفترة األخيرة ومن خالل االكتشافات 

الــجــديــدة عــاملــيــا وبــالــتــالــي اعــتــمــاد بــروتــوكــول جديد 

للشفاء نالحظ أن عدد الحاالت النشطة في دولة قطر 

أقل من حاالت التشافي وهذا مؤشر جيد، كما إن هناك 

مــؤشــرا آخــر وهــو مــا يــعــرف بــاســم "آر زيـــرو أو آر تي" 

وهو ما يعرف بالعدد التكاثري، أي قدرة كل شخص أو 

إمكانية كل مصاب أن ينقل العدوى ألشخاص آخرين، 

فكلما قل العدد كلما كــان ذلــك أفضل ويعني انحسار 

الوباء، موضحة أنه ولله الحمد وحسب الدراسات فإن 

العدد التكاثري في هبوط وانحسار".

ولــفــتــت ســعــادة الــســيــدة لــولــوة الــخــاطــر الـــى أن هناك 

مـــؤشـــرا آخـــر وهـــو قــــدرة الــنــظــام الــصــحــي أو الــرعــايــة 

الصحية، بحيث يجب أن تظل مــعــدالت اإلصــابــة بني 

املمارسني الصحيني منخفضة، وكذلك وجود مخزون 

الــوقــايــة الشخصية ملؤسستي حمد  كـــاف مــن مــعــدات 

الــقــدرة االستيعابية الكافية  والرعاية األولــيــة وتــوافــر 

لجميع املرضى ومعدل اإلشغال املتوقع ألسرة مرضى 

"كوفيد 19-" في وحدات العناية الحديثة واملركزة، وفي 

مــجــال الــصــحــة الــعــامــة الــقــدرة االســتــيــعــابــيــة املناسبة 

الــصــحــي والتقييم واملتابعة  الــعــزل والــحــجــر  ملــنــشــآت 

ــراء الــفــحــوصــات  املــســتــمــريــن والـــقـــدرة الــكــافــيــة عــلــى اجــ

املخبرية بشكل يومي.

وتــابــعــت: إن هـــذه املـــؤشـــرات الــتــســعــة هــي الــتــي سيتم 

الــتــدريــجــي للقيود، متطلعة إلى  الــرفــع  تتبعها خــالل 

أن تسير في االتجاه الصحيح حتى ننتقل بسالم من 

مــرحــلــة إلـــى أخــــرى. وأوضــحــت ســعــادة الــخــاطــر قائلة 

"إن القواعد األساسية هي أن رفع القيود ال يعني عدم 

التباعد االجــتــمــاعــي بــل على العكس ألن رفــع القيود 

يعني تــواجــد أعـــداد أكبر فــي مساحات معينة، ولذلك 

البــد مــن الــرقــابــة الــذاتــيــة وفــي مــواقــع العمل والــحــرص 

على توافر املعدات الشخصية ومطهرات اليد والفحص 

املــبــكــر فــي حـــال الــشــعــور بـــاألعـــراض وتــطــبــيــق احــتــراز 

الذي سيكون شرطا للدخول ألماكن العمل وغيرها من 

األماكن األخرى، ناصحة الفئات غير املحصنة من كبار 

السن وأصحاب األمــراض املزمنة واألطفال خاصة في 

املرحلتني األولــى والثانية لرفع القيود بعدم الخروج 

من املنزل اال للضرورة".

 تفاصيل خطة الرفع التدريجي 
وتابعت: إن عملية دراسة رفع القيود مرت بمراحل عدة 

مثل الخطة الرئيسية، والبطاقات الخاصة بكل قيد، 

ونــمــاذج مــن تــجــارب الـــدول املختلفة، وأخــيــرا الخطط 

التفصيلية مع كل وزارة ومؤسسة بالدولة.

ــع الــتــدريــجــي الــتــي  ــرفـ وكــشــفــت عـــن تــفــاصــيــل خــطــة الـ

تتضمن أربع مراحل، املرحلة األولى تبدأ في الخامس 

الثانية في األول  الــجــاري، ثم املرحلة  عشر من يونيو 

الثالثة فــي األول مــن أغسطس،  مــن يوليو، ثــم املرحلة 

الرابعة في األول من سبتمبر، موضحة أن  ثم املرحلة 

هــنــاك مجموعة مــن املـــؤشـــرات والــحــيــثــيــات الــتــي البــد 

املـــؤشـــرات األســاســيــة التسعة  مــن مــراعــاتــهــا وتحقيق 

للصحة لالنتقال من مرحلة إلى املرحلة التالية، وكذلك 

إمكانية تأجيل االنتقال ملرحلة تالية في حال لم تسر 

املؤشرات في االتجاه الصحيح.

 افتتاح املساجد 
ـــى ستشمل الــفــتــح الــتــدريــجــي  وقــالــت إن املــرحــلــة األولـ

لــلــمــســاجــد مـــع االخــــذ فـــي االعــتــبــار جــمــيــع اإلجــــــراءات 

االحترازية التي بدأتها بالفعل وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية في عــدد من املساجد، سيتم توسيع قاعدة 

املساجد وعددها من مرحلة ألخرى، حيث سيتم زيادة 

الثالثة زيــادة  العدد في املرحلة الثانية، وفــي املرحلة 

العدد مع إضافة صــالة الجمعة في عــدد من املساجد، 

وفــي املــرحــلــة األخــيــرة سيتم االفــتــتــاح الــكــامــل لجميع 

ــذ فـــي االعــتــبــار  ــ املــســاجــد وصـــلـــوات الــجــمــعــة مـــع االخـ

تطبيق اإلجراءات االحترازية.

وقالت إنه فيما يتعلق بالتجمعات فإنه خالل املرحلة 

الثانية سيتم السماح لعشرة أشخاص بالتجمعات في 

املجالس الخاصة واألماكن العامة، ولكن بشرط تطبيق 

الثالثة  مبدأ املسافة االجتماعية، موضحة أن املرحلة 

ســيــزيــد الــعــدد إلـــى 40 شــخــصــا وفـــي املــرحــلــة الــرابــعــة 

سيسمح بالتجمعات بشكل عــام مثل التجمعات في 

ــــراح ولــكــنــهــا ســتــكــون مــشــروطــة فــي وقتها  قــاعــات األفـ

بسعة معينة حسب ما تقدره الجهات املعنية آنذاك مع 

التأكيد على تطبيق اإلجراءات االحترازية.

 آلية رفع الحظر 
وقــالــت ســعــادة الــســيــدة لــولــوة الــخــاطــر "إنـــه فــي مجال 

ــارض وغــيــرهــا  ــعــ الــتــجــمــعــات الـــخـــاصـــة بـــاألعـــمـــال واملــ

والتجمعات الترفيهية واملسارح ودور السينما كلها 

آنـــذاك بحسب املعطيات  املــوجــودة  بــالــشــروط  مرتبطة 

إنــه من الصعب تحديدها  خــالل شهر سبتمبر، حيث 

الــقــوارب الشخصية في  حاليا، فــي قــطــاع املــواصــالت، 

الثانية السفن واليخوت  املــرحــلــة  املــرحــلــة األولــــى، فــي 

فــأقــل، ولألسر  املــؤجــرة للعائالت بسعة 10 أشــخــاص 

ــــراز، املــرحــلــة  ــتـ ــ نــفــســهــا، وهـــــي مـــشـــروطـــة بــتــطــبــيــق احـ

الرابعة سيفتح املجال لقوارب النزهة، وأيضا في ذات 

القطاع، الرحالت لخارج الدوحة للضرورة القصوى، 

وكل من يعود للدوحة سيخضع للحجر الفندقي على 

نفقته الخاصة، أو الحجر فــي أحــد املحاجر الصحية 

املخصصة من قبل وزارة الصحة العامة، ملدة أسبوعني 

كاملني، ونصحت بعدم السفر سوى لحاالت الضرورة 

القصوى، فخيار الحجر املنزلي غير متاح".

 الرحالت الجوية واملواصالت 
ــادمـــة مــن  ــرحــــالت الـــجـــويـــة الـــقـ فــــي املـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة الــ

ــات مــنــخــفــضــا،  ــابــ ــات الـــتـــي تــســجــل مـــعـــدل إصــ ــهـ الـــوجـ

واألولوية لحاملي اإلقامة، سيفتح لهم املجال للعودة 

في أول أغسطس تدريجيا حسب معطيات معينة، حتى 

ال يشكل ضغطا على القطاع الصحي، وسيخضعون 

للحجر الصحي ملدة أسبوعني كذلك، وستكون األولوية 

على سبيل املثال للطلبة أو من لديهم أسر، في املرحلة 

الرابعة ستشهد توسعة النطاق وفــق ارشـــادات وزارة 

الصحة العامة، وفيما يتعلق بمدارس تعليم السياقة 

فـــي املـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة، والـــخـــدمـــات املــــحــــدودة لــلــمــتــرو 

والحافالت ستنفذ في املرحلة الرابعة.

 املساحات الخارجية 
أما حول املساحات الخارجية والرياضات االحترافية، 

فــي املــرحــلــة األولـــى ستتاح حــدائــق مــحــدودة ملمارسة 

الرياضة، في هذه املرحلة لن يسمح لألطفال دون سن 

الــحــدائــق، وسيسمح بدخولهم في  الــــ12 سنة بــدخــول 

املرحلة الثانية ويشمل ذلك جميع الحدائق والشواطئ 

والكورنيش، املرحلة الثالثة ستتاح مساحات اللعب 

والتزلج، واملرحلة الرابعة املخيمات والنوادي الصيفية 

واألنشطة الثقافية، أمــا بالنسبة للتدريب مــن املــدرب 

إلــى شخص أو من املــدرب لخمسة أشخاص سيسمح 

فيه في املرحلة األولى في األماكن املفتوحة والصاالت 

الــكــبــيــرة لــفــئــة املــحــتــرفــني، وفـــي املــرحــلــة الــثــانــيــة ألقــل 

مـــن عــشــرة أشـــخـــاص لــلــتــدريــب فـــي األمـــاكـــن املــفــتــوحــة 

والصاالت الكبيرة للفئة الكبيرة مجموعات صغيرة، 

ثــم تــدريــبــات الــفــرق ومــنــافــســات الــفــرق بـــدون جمهور 

لــلــمــرحــلــة الــثــالــثــة مــن أغــســطــس إلـــى نــهــايــة أغــســطــس، 

املرحلة الرابعة املنافسات الدولية واملحلية مع حضور 

جماهيري يتم تحديده من قبل املعنيني حينها.

 قطاع الصحة والتعليم
في قطاع الصحة والتعليم، ستبدأ العيادات في القطاع 

الـــخـــاص فـــي املــرحــلــة األولـــــى بــســعــة %40، واســتــمــرار 

تقديم خدمات الطوارئ باستثناء الخدمات املنزلية، ثم 

سترفع النسبة إلى %60 في املرحلة الثانية، فـ%80 في 

املرحلة الثالثة إلى %100 في املرحلة الرابعة باإلضافة 

للخدمات املنزلية، أما فيما يتعلق بالحضانات ودور 

ــة األطــــفــــال فــســتــتــم بــاملــرحــلــة الــثــالــثــة، واملــرحــلــة  ــايـ رعـ

الرابعة ستشهد بدء العام الدراسي الجديد.

 قطاع األعمال والترفيه
أما بالنسبة لقطاع األعمال والترفيه، فستشمل املرحلة 

األولــــــى افــتــتــاحــا جــزئــيــا لــبــعــض املـــحـــالت فـــي مــراكــز 

الــواحــد  "املــــوالت" على أال تقل مساحة املــحــل  الــتــســوق 

عن 300 متر، وأال تتجاوز طاقة املجمع االستيعابية 

%30، وفي املرحلة الثانية افتتاح جميع مراكز التسوق 

لساعات مــحــدودة، مع رفــع الطاقة االستيعابية لذلك، 

وستفتتح أسواق بيع الجملة بساعات محددة وبطاقة 

استيعابية محددة أيضا، أما املرحلة الثالثة فستشهد 

افتتاحا كامال ملراكز التسوق مع عدم تحديد الساعات، 

أمــــا أســــــواق بــيــع الــجــمــلــة بــســعــة مــــحــــدودة وســـاعـــات 

عمل مــحــددة، والــرابــعــة افتتاحها بشكل كــامــل، الفتة 

 هــذه مسألة مرتبطة بــمــدى االلــتــزام 
َّ
إلــى أن سعادتها 

باإلجراءات وبقياس املؤشرات املختلفة، فعلى الجميع 

االلتزام الكامل من اصحاب املجمعات ومن الرواد.

بدء الرفع التدريجي املحكم للقيود املفروضة جراء كوفيد-١٩
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 قطاع املطاعم 
ــاح املـــحـــدود  ــتـ ــتـ ــم، االفـ ــاعـ ــطـ ــا قـــطـــاع املـ ــ أمـ

فـــي املــرحــلــة الــثــانــيــة بــســعــة مـــحـــددة لكل 

شـــخـــص 9 أمــــتــــار مـــربـــعـــة، أمـــــا املــرحــلــة 

الــثــالــثــة فــســتــكــون افــتــتــاحــا مـــحـــدودا مع 

نسبة اشغال تدريجي، أما املرحلة الرابعة 

فــســتــشــهــد اســتــكــمــال االفــتــتــاح الــجــزئــي، 

ــل لــلــمــتــاحــف  ــامــ ــكــ وأيـــــضـــــا االفــــتــــتــــاح الــ

واملراكز الثقافية واملكتبات، أما النوادي 

الــصــحــيــة وبـــرك الــســبــاحــة والــصــالــونــات 

ــاء فــســتــبــدأ  ــنــــســ ــال والــ ــالــــرجــ الـــخـــاصـــة بــ

بــاملــرحــلــة الــثــالــثــة بــاســتــثــنــاء الــخــدمــات 

املنزلية، وبطاقة استيعابية %50، إلى أن 

الرابعة مع  إلــى %100 فــي املرحلة  تصل 

االلــتــزام بــاإلجــراءات االحــتــرازيــة، معرجة 

ســعــادتــهــا عــلــى افـــتـــتـــاح مـــحـــدود ملــراكــز 

الـــتـــدريـــب الــخــاصــة فـــي املــرحــلــة الــثــالــثــة 

ــا املــرحــلــة الــرابــعــة افــتــتــاح كــلــي ملــراكــز  أمـ

التدريب، وخدمات الضيافة والنظافة.

قطاع العمل
وحـــول قــطــاع الــعــمــل أوضــحــت سعادتها 

قــائــلــة "إنـــــه فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــطــاع الــعــمــل 

ــــن %20 فــي  ــتــــحــــدث عــ نــ ــن  ــحــ نــ فـــحـــالـــيـــا 

املؤسسات املختلفة، فــي املرحلة الثانية 

الثالثة 80%،  ستكون %50، وفي املرحلة 

وفي املرحلة الرابعة %100، وفي هذا األمر 

البــد من االلــتــزام بــاإلجــراءات االحترازية، 

ــــل أو  ــمـ ــ ــعـ ــ ــة أربـــــــــــــاب الـ ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ وهـــــــــــذه مـ

املؤسسات، وعليهم الحرص على املسافة 

االجتماعية، توفير املطهرات الكحولية، 

الــتــأكــد مـــن تــحــمــيــل كـــل مــوظــف لتطبيق 

احتراز، وقياس درجة الحرارة لهم".
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الــخــال –رئــيــس املجموعة  الــدكــتــور عــبــد اللطيف  أكـــد 

االستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد19- 

ورئيس قسم األمراض املعدية بمؤسسة حمد الطبية، 

أن الشروع في الرفع التدريجي للقيود، يشير إلى أن 

هناك انحسار جزئي للوباء في دولــة قطر، وهــذا هو 

النظام املتبع في كافة الــدول، ال تتبدأ الــدول تخفيف 

القيود املفروضة إال لو بدأ الوباء باالنحسار الجزئي، 

بحيث يصل عامل تكاثر الفيروس إلى أقل من واحد، 

 كل شخص يعدي أقل من شخص واحد، موعزا 
َّ
أي أن

السبب إلى القيود واإلجراءات االحترازية والتزام أفراد 

املجتمع بتطبيق االجــراءات، مما أسهم في انخفاض 

عــامــل تــكــاثــر الــفــيــروس حــتــى وصـــل إلـــى 1، وعـــن رفــع 

الــحــظــر الــتــدريــجــي ســيــكــون مــعــدل انــتــشــار الــفــيــروس 

مقبول، بحيث يسمح برفع الحظر التدريجي، مشددا 

على أهمية استخدام تطبيق احتراز لدوره في وقاية 

األفراد من الفيروس، وااللتزام بنصائح وزارة الصحة 

العامة.

وشـــدد الــدكــتــور الــخــال أن عـــدم االلـــتـــزام األفــــراد بهذه 

اإلجـــــراءات بــصــورة روتــيــنــيــة فـــإن انــحــســار الــفــيــروس 

سيتراجع، وسيأخذ باالنتشار مرة أخرى، وقد يؤدي 

إلى عامل انتشار الفيروس بحيث يصعب التقدم من 

إلــى مرحلة أخــرى بالرفع التدريجي للحظر،  مرحلة 

فالوباء في انحسار محدود، لكن على الجميع التقيد 

باإلجراءات الوقائية.

عدم التوجه للمساجد 
ونـــصـــح د. عــبــدالــلــطــيــف الـــخـــال كـــل مـــن يـــعـــانـــون من 

ــكـــري والــضــغــط  االمـــــــراض املـــزمـــنـــة مــثــل الــقــلــب والـــسـ

يــتــنــاولــون ادويــــة مثبطة  واالمـــــراض التنفسية ومـــن 

الــذيــن لديهم  الــســرطــان واملـــرضـــى  للمناعة ومــرضــى 

زراعة اعضاء وكبار السن، بعدم الذهاب الى املساجد 

في املراحل االولــى حفاظا على صحتهم، وكذلك عدم 

زيــارة املــوالت واملــراكــز التجارية التي تشهد ازدحاما 

وهــــي مــخــاطــرة قـــد تــعــرضــهــم لـــإلصـــابـــة، مــشــيــرا إلــى 

صعوبة حصر جميع االمراض املزمنة، لكن االمراض 

التي تستدعي بشكل عام زيارة متكررة للمستشفيات 

تعتبر امــراضــا مزمنة، وكــذلــك مــن يعانون مــن الربو 

الشديد هم اكثر عرضة ملضاعفات االصابة بفيروس 

كورونا، اما الربو الخفيف واملتوسط اقل عرضه، لكن 

املــخــاطــرة وتــعــريــض انفسهم  نــحــن ننصحهم بــعــدم 

لإلصابة".

وفيما يتعلق بالعودة التدريجية للعمل قال د. الخال 

" ينصح ان يترك كبار السن الى املرحلة الرابعة، حيث 

يــكــون مــعــدل انــتــشــار الـــفـــيـــروس قـــد وصــــل الــــى ادنـــى 

مستوياته، بحيث ال يشكل ذلك خطورة عليهم وهذا 

كذلك ينطبق على املصابني بــاألمــراض املزمنة، الفتا 

إلى أن الوباء سوف يستمر في االنحسار كلما التزم 

ــــراءات االحــتــرازيــة املــعــمــول بها،  الــنــاس بتطبيق االجـ

بما فيها املساحات سواء في اماكن العمل واملجمعات 

التجارية او املساجد.

ــراءات  قــال د. الــخــال " الكمامة تعتبر اضــافــة الــى االجـ

الوقائية وليس بديال عــن التباعد االجتماعي، ومن 

املـــالحـــظ ان الـــنـــاس عــنــد اســتــخــدام الــكــمــامــات فانهم 

يــتــهــاونــون فـــي مــســألــة الــبــعــد االجــتــمــاعــي واملــســافــة 

االمــنــة، وهــذا يشكل خــطــورة، حيث انــه احيانا ممكن 

ان ينتقل الفيروس من خالل الكمامة اذا كان االنسان 

فــي ذروة قــدرتــه عــلــى نــقــل الــفــيــروس، وقـــد يــدخــل من 

خالل العينني، وليس فقط من خالل الجهاز التنفسي، 

لذلك يجب الحرص عند استخدام الكمامة املحافظة 

فــي ذات الــوقــت عــلــى املــســافــة االجــتــمــاعــيــة االمــنــة مع 

االخرين، وعدم الظن ان الكمامة تكفي وحدة للوقاية 

من الفيروس.

تجاوز الذروة 
فــي خــتــام حديثه  الــخــال  الــدكــتــور عبداللطيف  وأكــد 

انــتــشــار  فـــتـــرة ذروة  تـــجـــاوز  ــول  ــؤال حــ ــ عــلــى سـ ردا 

الـــفـــيـــروس " نــحــن بـــدأنـــا فـــي تـــجـــاوز الــــــذروة، حــيــث 

ــيـــروس بــــات اقــــل مـــن واحــــد،  ــفـ عـــن عـــامـــل انـــتـــشـــار الـ

الوباء وتسطيح  ابطاء  في  اننا نجحنا  وهذا يعني 

املــنــحــنــى وتــقــلــيــل عــدد االصــابــات بــشــكــل كــبــيــر، لكن 

املــهــم هــنــا ان ذروة الـــوبـــاء قــد تــعــود مـــرة اخـــرى اذا 

ــرازات، وعــــودة  ــ ــتـ ــ تـــراخـــى املــجــتــمــع فـــي تــطــبــيــق االحـ

ــزام جـــمـــيـــع افــــــــراد املــجــتــمــع  ــتــ ــالــ ــاء مـــرتـــبـــطـــة بــ ــ ـــوبـ الــ

الحياة  التي ستكون جــزء من  الوقائية  ات  بــاإلجــراء

الــى حني  املجتمع  افـــراد  الــيــومــي لجميع  الروتينية 

املستقبل. في  للفيروس  فعال  ظهور تطعيم 

الرفع التدريجي للقيود يشير إلى انحسار وباء كورونا جزئيا 

¶ د. عبداللطيف الخال

استمرار إغالق املجمعات التجارية يومي الجمعة والسبت
ــل الـــــــوزارة  ــيــ أوضــــــح الـــســـيـــد صـــالـــح الــخــلــيــفــي –وكــ

املــســاعــد لــــوزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة-، حــول مراحل 

االفتتاح للمجمعات وغيرها قائال " فيمما يتعلق 

بــاملــراحــل الــتــي تــم الــحــديــث عــنــهــا تــم الــتــواصــل مع 

الــتــجــاريــة بشأن  الــقــطــاع الــخــاص ومـــالك املجمعات 

افــضــل طــريــقــة تــــوازن بــني صــحــة املــتــســوقــني وعـــودة 

الــى طبيعتها، وتــم تحديد مساحة  دورة االقتصاد 

300 مــتــر مــربــع لــفــتــح املـــحـــالت، وكـــذلـــك تـــم تــحــديــد 

عــــدد الــــــزوار فـــي املــجــمــع بــشــكــل عــــام الــــى 30 % من 

الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة، وشــخــص واحــــد لــكــل تسعة 

ــار، بــحــيــث ال يــكــون هــنــاك ازدحــــامــــا يــــؤدي الــى  ــتـ امـ

املــتــســوقــني، كما تم  املــســافــة االجتماعية بــني  تقليل 

ــام مثل  تــفــادي فتح املــحــالت الــتــي يــكــون فيها ازدحــ

صاالت االلعاب وردهــات الطعام وصــاالت السينما، 

كما سيبقى املجمع التجاري مغلقا يومي الجمعة 

والسبت، وكل هذا لكي يتم توفير السلع االساسية 

لــلــمــســتــهــلــكــني بـــــدون الــتــســبــب فـــي ايــــة ازدحــــامــــات، 

كما سيتم تنظيم الــدخــول والــخــروج الــى املجمعات 

التجارية مع املحافظة على لبس الكمامات وتوفير 

ــرارة لــتــكــون اقــــل من  ــحــ ــيـــاس درجـــــة الــ املــعــقــمــات وقـ

الـــعـــامـــلـــني فــي  لــلــمــتــســوقــني او  ــواء  ــ 37.8 مـــئـــويـــة ســ

املجمعات التجارية والسماح للدخول ملن هم فوق 

12 عاما واقل من 60 عاما."وأضاف الخليفي " الهدف 

االساسي هو ان يكون هناك مسؤولية مشتركة بني 

الحكومة والشعب وأصــحــاب املجمعات التجارية، 

حيث لن تتهاون الوزارة في اغالق اي من املجمعات 

التي يحدث فيها مخالفات للشروط ولو لكانت ملحل 

واحـــد سيتم اغـــالق املــجــمــع بشكل كــامــل وقـــد تفهم 

اصحاب املجمعات التجارية هذا الكالم وان الصحة 

تأتي اوال مــع عــودة العجلة االقتصادية كما كانت 

عليه من خالل فتح املحالت وزيادة التسوق ".

ردا عــلــى ســــؤال حـــول مـــدى تــأثــيــر خــطــة رفـــع القيود 

ــفــــاءات والــتــســهــيــالت الــتــي قدمتها  عــلــى بـــرامـــج االعــ

الدولة مثل برنامج الضمان الوطني الذي تم تمديده 

ــال الــســيــد الــخــلــفــي " ان اغــلــب  ــام كـــامـــل قــ ــدة عــ الــــى مــ

الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة تـــأثـــرت مـــن هــــذه الــجــائــحــة، 

وكانت توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد ال ثاني، امير البالد املفدى بضخ مبلغ 75 

مليار ريال لدعم قوة القطاع الخاص، وبدأت الحزمة 

الرئيسية في شهر مارس املاضي، واغلب التسهيالت 

كانت ملدة ستة شهور، وايضا بعد فترة رفع القيود 

التدريجية االعفاء من املياه والكهرباء سيبقى الى 15 

سبتمبر القادم، وبرنامج ضمان الوطني مدته سنة، 

واالعفاء من رســوم املناطق الصناعية واللوجستية 

ايضا سيستمر بعد فترة الرفع التدريجي، فالهدف 

هو التأكد من قوة وصالبة ومتانة القطاع الخاص، 

ويــتــم تقييم وضـــع الــقــطــاع الــخــاص شــهــريــا ملعرفة 

احتياجاته، ويتم تغيير هذه الحوافز، حيث تم اضافة 

قطاع املقاوالت بناء على رغبة وطلب القطاع الخاص، 

ونــحــن الـــيـــوم بــالــتــعــاون مـــع غــرفــة الــتــجــارة ورابــطــة 

رجـــال االعــمــال نتابع ايــة مشاكل تــطــرأ على القطاع 

الخاص، والتوجيهات كانت واضحة وهي تذليل كافة 

الصعاب امام القطاع الخاص".

¶ صالح الخليفي
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19
2020 15

فتح محدود للمساجد
فتح محدود ملنشآت الرعاية

الصحية الخاصة بطاقة %40
20% من املوظفني يباشرون

أعمالهم في أماكن العمل

الرحالت إلى خارج الدوحة للضرورة

القصوى ويخضع من يعود إلى الحجر

الفندقي ملدة أسبوعني على حسابه

القوارب الشخصية استمرار تقديم خدمات الطوارئ

افتتاح جزئي لبعض

املحالت في مراكز التسوق

ال تتجاوز الطاقة

االستيعابية للمجمع %30

حدائق محدودة

ملمارسة الرياضة

التدريب في األماكن

املفتوحة

2020 1

أداء صالة الجمعة في

54 مسجدا

فتح منشآت الرعاية

الصحية الخاصة بطاقة %80
80% من املوظفني يباشرون

أعمالهم في أماكن العمل

الرحالت الجوية القادمة من الدول

ذات الخطورة املنخفضة للمسافرين

ذوي األولوية كحاملي اإلقامة  استمرار تقديم خدمات الطوارئ

افتتاح جميع مراكز

التسوق لساعات محدودة

افتتاح محدود للمطاعم

بسعة تشغيلية منخفضة

املتاحف واملكتبات بسعة

محدودة ولساعات محددة

2020 1

50%  من املوظفني يباشرونفتح محدود للمساجد

أعمالهم في أماكن العمل

الرحالت إلى خارج الدوحة للضرورة

القصوى ويخضع من يعود إلى الحجر

الفندقي ملدة أسبوعني على حسابه

تجمعات محدودة

السفن واليخوت املؤجرة للعائالتبـ 10 أشخاص

فتح محدود ملنشآت الرعاية

الصحية الخاصة بطاقة %60

استمرار تقديم خدمات الطوارئ 

افتتاح جميع مراكز

التسوق لساعات محدودة

افتتاح محدود للمطاعم

بسعة تشغيلية منخفضة

املتاحف واملكتبات بسعة

محدودة ولساعات محددة

2020 1

تجمعات متوسطة 40 شخصا

استكمال افتتاح

املساجد وصلوات الجمعة

كافة التجمعات كحفالت الزفاف

التجمعات الخاصة باألعمال

كاملعارض واملؤتمرات

التجمعات الترفيهية واملسارح

ودور السينما

مباشرة جميع املوظفني

عملهم %100

خدمات النظافة والضيافة

افتتاح كلي ملراكز التدريب

الخاصة

 املخيمات واألنشطة الثقافية

توسعة نطاق الرحالت الجوية

وفقا إلرشادات وزارة الصحة العامة

خدمات محددة للنقل العام

كاملترو والحافالت

فتح منشآت الرعاية

الصحية الخاصة بطاقة %100

استمرار تقديم خدمات

الطوارئ

التعليم: بدء العام الدراسي 2021/2020

االفتتاح الكامل

ملراكز التسوق

االفتتاح الكامل

لألسواق 

استكمال افتتاح

املطاعم بشكل تدريجي

االفتتاح الكلي

للمتاحف واملكتبات  
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أعــلــنــت وزارة األوقــــــاف والــــشــــؤون اإلســـالمـــيـــة إعـــــادة فتح 
املساجد للصلوات باستثناء صالة الجمعة وذلك ابتداء من 

يوم اإلثنني القادم 15 يونيو الجاري.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر: 
املــســاجــد للصلوات  فــتــح  بــإعــادة  الــلــه نبشركم  بفضل مــن 
الــقــادم  ابــتــداء مــن يــوم اإلثــنــني  (باستثناء صــالة الجمعة) 
15 يونيو، وبعدد محدد من املساجد سيتم اإلعــالن عنها 

الحقًا، وذلك وفق إجراءات احترازية محددة.
ونــــشــــرت الـــــــــوزارة عـــلـــى حــســابــهــا مــقــطــع فـــيـــديـــو يــوضــح 

اإلجراءات االحترازية لعودة الصالة إلى املساجد، ومنها:
الــحــرص عــلــى الـــوضـــوء فــي املــنــزل قــبــل الـــذهـــاب للمسجد، 
حــيــث ســتــكــون الـــحـــمـــامـــات فـــي املـــســـاجـــد مــغــلــقــة.. وحــثــت 
األوقــاف املصلني على عدم الحضور مبكرا لالنتظار إذ إن 

املساجد ستفتح عند األذان فقط.
كــمــا دعـــت وزارة األوقــــاف املــصــلــني إلـــى عـــدم الــتــزاحــم على 
أن يــتــركــوا مــســافــات آمــنــة فــيــمــا بــيــنــهــم.. وفـــي الــوقــت ذاتــه 
دعت الــوزارة املصلني إلى تجنب املصافحة حتى لو كانوا 
القفازات.. وقالت: إن على كل مصل أن يتبع آداب  يرتدون 

السعال بتغطية الفم واألنف.

◄  إظهار تطبيق احتراز 
وقالت األوقــاف في توجيهاتها إنه تماشيًا مع اإلجــراءات 
االحــتــرازيــة يــرجــى إظــهــار تطبيق احــتــراز للمنظمني قبل 
دخـــول املــســجــد.. ودعـــت فــي هـــذه األثـــنـــاء إلـــى الــتــعــاون مع 
اللجنة املكلفة بإدارة املساجد طوال الوقت على أن يحضر 
كل مصل سجادته معه وال يشاركها غيره، وال يتركها في 

املسجد. 
وبشأن مكان وضع السجادات أوضحت التوجيهات اآلتي: 
يرجى وضع سجادة الصالة في األماكن التي وضعت فيها 
العالمات فقط.. ويجب ارتداء الكمامة طوال فترة وجودكم 
فــي املــســجــد.. واحـــرص على تــرك مسافة ال تقل عــن مترين 

بينك وبني اآلخرين.
ــقــــرآن فـــي املـــســـاجـــد، قـــالـــت وزارة  وبـــشـــأن كــيــفــيــة تـــــالوة الــ
املــنــزل، وال تشاركه مع أحد  األوقـــاف: احضر املصحف من 
أو اقرأ القرآن من التطبيق اإللكتروني أو أكمل القراءة في 
املــنــزل.. ولفتت األوقــــاف إلــى أن رخــصــة الــصــالة فــي املنزل 
قائمة للمرضى وكبار السن املصابني بأمراض مزمنة وفق 
اإلجــــــراءات االحـــتـــرازيـــة الــصــحــيــة وعــلــى مــرضــى األمــــراض 
ة الــقــرآن فــي املــنــزل.. كما أن رخصة  ــراء املــزمــنــة الــصــالة وقــ
الصالة في املنزل قائمة لألصحاء الذين قد ال يتسع املسجد 

لهم في املناطق ذات الكثافة السكانية.
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حديقة 5 / 6 متاهة نباتية وفكرة البصمة متداولة وال يمكن احتكارها

 
قــالــت الـــدكـــتـــورة هـــنـــادي الــهــيــل مــديــر مــركــز 
الــثــمــامــة الــصــحــي: إن املـــركـــز يــتــخــذ أقــصــى 
درجات االحتراز لحماية املراجعني واألطقم 
ــًا، وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــراجـــعـــني تــم  الـــطـــبـــيـــة مــــعــ
وضــــع خــطــة أثـــنـــاء تـــواجـــدهـــم داخــــل املــراكــز 
الصحية، فعند زيــارة املركز الصحي يوجد 
الــدخــول ألخذ  طاقم طبي متوافر مــن بــوابــة 
التاريخ املرضي من املراجع وقياس الحرارة 
وفصل الحاالت املشتبه بها وارتداء الكمامة 
الـــطـــوارئ داخــل  وتوجيههم مــبــاشــرة لقسم 
ــك تــجــنــبــًا الخـــتـــالطـــه بــالــحــاالت  ــ املــــركــــز، وذلـ
الــحــوامــل واألطــفــال  األخـــرى الروتينية مثل 
الذين يحضرون للمراكز لتلقي التطعيمات 
الروتينية الالزمة لهم، وكذلك قمنا بتنظيم 
أماكن االنتظار واالستقبال ووضع عالمات 
ونصائح للتباعد الشخصي بني املوجودين 

لضمان سالمة الجميع.
 وبــيــنــت أنـــه تـــم كــذلــك تــفــعــيــل االســتــشــارات 
ــلــــتــــواصــــل مـــــع املـــــرضـــــى فــي  الـــتـــلـــيـــفـــونـــيـــة لــ
ــن عــــيــــادات طـــب األســــرة  مــعــظــم الـــخـــدمـــات مـ
والتخصصية واألسنان والتغذية والنفسية 
واملثقفة الصحية، وتستمر هذه العيادات في 

استقبال الحاالت الطارئة.
وأيضا صرف األدوية للمرضى بتخصيص 
ــام تـــواصـــل لــصــيــدلــيــة املــــراكــــز الــصــحــيــة  ــ أرقــ
عــن طــريــق خــدمــة تــوصــيــل األدويــــة للمنازل 

ــم أكــثــر  ــن هــ ــذيــ ــا لـــكـــبـــار الـــســـن الــ وخـــصـــوصـ
عرضة لإلصابة باملرض بالتعاون مع بريد 
قـــطـــر، وذلـــــك لــتــقــلــيــل تـــــردد املـــراجـــعـــني على 
املــراكــز الصحية للحاالت الروتينية حفاظًا 

عــلــى ســالمــتــهــم ولــلــحــد 
مــــن الـــتـــزاحـــم وانـــتـــشـــار 
املــــــــــــــــرض. وبــــالــــنــــســــبــــة 
للطاقم الطبي فالجميع 
يـــــــحـــــــرص عــــــلــــــى لـــبـــس 
الكمامات وغسل اليدين 
ــدام املـــعـــقـــمـــات  ــ ــــخـ ــتـ ــ واسـ
ــد الــشــخــصــي،  ــاعـ ــبـ ــتـ والـ
ونـــعـــمـــل عـــلـــى أن نــكــون 

قدوة لباقي املتواجدين في املركز.
 وحول أفضل وأسهل الطرق لتعليم األطفال 
إرشــــــــادات صــحــيــة فـــي مــثــل هــــذه الـــظـــروف، 
قــالــت: كما للمعرفة مــن أهمية عندنا نحن 
الــكــبــار فــي تهدئتنا 
وراحــــــــة بـــالـــنـــا، فـــإن 
ــرفـــــــة والـــــفـــــهـــــم  املـــــــعـــــ
يــــــلــــــعــــــبــــــان الــــــــــــــدور 
لـــدى أطفالنا  نــفــســه 
ــره.  ــ ــمـ ــ ــــب عـ ــسـ ــ ــل حـ ــ ــ كـ
ولــذلــك وجـــب علينا 
بـــــدء شـــــرح املــشــكــلــة 
بـــالـــشـــكـــل املـــنـــاســـب 

لكل طفل حسب استيعابه وعــمــره وإعــطــاء 
املــعــلــومــات املــبــســطــة عــن الــفــيــروس واملـــرض 
وطرق الوقاية منه. واألهم من ذلك تنبيههم 
إلــى ضـــرورة عــدم تصديق كــل مــا يسمعونه 
ويــكــتــفــون بـــالـــذي يــعــرفــونــه عــبــرنــا أو عبر 
املــنــصــات املــوثــوقــة الــتــي عــلــى رأســهــا وزارة 

الصحة.
ومثًال لشرح التباعد االجتماعي يتم الطلب 
مـــن الــطــفــل أن يــمــد ذراعـــيـــه عــلــى الــجــانــبــني 
ويدور فال يسمح ألحد باالقتراب منه مسافة 
ذراعيه املمدودتني. وعــدم تماس الجسم مع 
اآلخـــريـــن أو األشـــيـــاء كــاملــنــاضــد والــكــراســي 
ــك الـــســـعـــال والـــعـــطـــاس  ــذلــ ــان، وكــ ــ ــكـ ــ ــدر اإلمـ ــ قـ

فــي املــنــاديــل وفــــورًا رمــيــهــا أو بــالــكــوع فــوق 
ــا كمثل  املـــالبـــس، كــمــا يــجــب أال ننسى دورنــ
أعلى أمــام أطفالنا فبالتزامنا نحن بقواعد 
الـــوقـــايـــة الــصــحــيــحــة نــجــعــلــهــم يــتــبــعــونــه ال 
شعوريا.  وبشأن دواعي استعمال القفازات 
أنــهــا مهمة لحماية  الــطــبــي، بينت  واملــاســك 
لــكــن بــشــرط أن تستخدم  أنفسنا واآلخـــريـــن 
بــشــكــل جــيــد وآمــــــن، حــيــث إن غــســل الــيــديــن 
بــاملــاء والــصــابــون وهـــو األســــاس لــكــن لبس 
ــــروري لــكــنــه أيــضــا نــاقــل  الـــقـــفـــازات أيــضــا ضـ
للفيروس ومن هنا علينا أال نلمس الوجه أو 
العني والفم واألنــف ونحن نرتدي القفازات 

البالستيكية أو املطاطية. 

¶ ضرورة ارتداء الكمامة بشكل صحيح¶ د. هنادي الهيل
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أكدت هيئة األشغال العامة ترحيبها بالعمل 
ــــود تـــعـــاون مسبق  مـــع الــفــنــانــني، مـــؤكـــدة وجـ
ودائــم مع الفنانني املحليني واملقيمني، حيث 
إن نجاح الفنانني القطريني مــن نجاح هيئة 
الـــعـــامـــة. وردًا عـــلـــى ادعـــــــاء الــســيــد  األشــــغــــال 
عبدالحميد الصديقي أن هنالك تعديا على 
حــقــوق امللكية الــفــكــريــة، أوضــحــت أشــغــال في 
بيان لها عبر موقعها الرسمي، أن هذا ادعاء 
غير صحيح، وذلك ألن هيئة األشغال العامة 
قد قامت بتصميم متاهة نباتية كبيرة على 
ــة قــطــر لــتــتــمــركــز فـــي قلب  ــ شــكــل خــريــطــة دولـ
الحديقة، وتــم تصميم خطوطها ومخارجها 
ومــداخــلــهــا هندسيًا بما يتماشى مــع معالم 
الحديقة األخرى واملناظر املحيطة، كما يتبع 
الــتــصــمــيــم املـــواصـــفـــات واملـــقـــايـــيـــس الــعــاملــيــة 
لــلــمــمــرات، والـــــذي يــمــيــز هــــذا الــعــمــل الــتــركــيــز 
عــلــى مـــواقـــع املــــدن الــرئــيــســيــة عــلــى الــخــريــطــة 
تــهــا بشكل يــبــرز مــواقــعــهــا.  وأضــافــت  وإضــاء
إن هـــذا الــعــمــل الــهــنــدســي تــم الــعــمــل عليه من 
بـــإدارة املهندسة حصة  قبل فريق التصميم، 
الــكــعــبــي، مــنــذ بــدايــة املـــشـــروع، ولـــم تــكــن فكرة 
املــتــاهــة مستخدمة أو مــعــروضــة مــن قــبــل أي 
جهة أو فــنــان فــي ذلــك الــحــني، ووفــقــا لقانون 

حــق املــؤلــف رقــم ٧ لــعــام ٢٠٠٢ املـــادة ٤ الفقرة 
٣ فــإن املفاهيم الرياضية ال يجوز احتكارها 
وإنـــمـــا يــمــكــن حــمــايــة الــفــكــرة املــنــبــثــقــة مــنــهــا، 
وعليه ألي شخص أن يبتكر املتاهة بالشكل 

الذي يناسب أفكاره. 
ــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــخــريــطــة دولــــــة قـــطـــر فـــإن  ــ أمـ
الـــخـــريـــطـــة مـــلـــك لــــلــــدولــــة، و"أشـــــــغـــــــال" هــيــئــة 
حكومية تقوم بإنشاء مشاريع البنية التحتية 
فــي الــدولــة، وعليه فــإن قيام "أشــغــال" بتنفيذ 

تصميم املتاهة النباتية بشكل الخريطة، ال 
يعتبر تعديًا على حقوق أي شخص، وفكرة 
املتاهات النباتية دارجة في الحدائق العاملية 
الـــخـــارج، وتــمــت إضــافــة اللمسة القطرية  فــي 
وذلك بتصميم املتاهة على شكل خريطة دولة 
املــدن الرئيسية ليكون  قطر مــع التركيز على 
عمًال متميزًا، قطر تستحق األفضل هو شعار 

الهيئة وهذا ما تحرص الهيئة على تحقيقه.
كــمــا أوضـــحـــت أن عــمــل الــســيــد عــبــدالــحــمــيــد 

الصديقي هو عبارة عن لوحة فنية على شكل 
بصمة اصبع بشكل خريطة متضمنة خطاب 
الــثــبــات لــصــاحــب الــســمــو أمــيــر الــبــالد املــفــدى 
ــه، والـــعـــمـــل الــفــنــي مــخــتــلــف تــمــامــًا  ــلـ حــفــظــه الـ
ــم تــنــفــيــذهــا  عـــن الــعــمــل الــهــنــدســي كــمــتــاهــة تـ
عــن طــريــق "أشـــغـــال"،  أمــا فــكــرة البصمة فهي 
فــكــرة مــســتــهــلــكــة عــاملــيــًا، مـــع الــعــلــم أن مــجــرد 
فــكــرة البصمة كمتاهة بشكل عـــام هــي فكرة 
مــتــداولــة فـــي مــنــاطــق عـــديـــدة فـــي الــعــالــم، أمــا 

ــبـــاط الــبــصــمــة بــخــريــطــة قــطــر فــقــد ظــهــرت  ارتـ
في عام ٢٠١٦ أي قبل عمل السيد عبدالحميد 
الــصــديــقــي وكـــانـــت عــلــى شــكــل شــعــار بصمة 
اصبع بشكل خريطة قطر، حيث فــاز الشعار 
فـــي مــســابــقــة قـــام بــهــا مــجــلــس قــطــر للمباني 
الـــخـــضـــراء وتــــم نــشــره واســتــخــدامــه فـــي قطر 
ــة، أي قبل  ــدامـ ــتـ فـــي أســـبـــوع االسـ ســنــة ٢٠١٦ 
الــتــي تم  الــصــديــقــي  الــســيــد عبدالحميد  فــكــرة 

تسجيلها في ٢٠١٨م.
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¶ تصميم الفنان القطري¶ تصميم املتاهة
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شفاء 1597 حالة من كورونا خالل 24 ساعة

ورشة عمل إلكترونية حول نظام تسجيل املواد الغذائية

ــــس، عـــن تــســجــيــل 1368  الــعــامــة أمـ أعــلــنــت وزارة الــصــحــة 

حــالــة إصــابــة جــديــدة مــؤكــدة بــفــيــروس كـــورونـــا "كــوفــيــد - 

19"، وتــعــافــي 1597 شخصا مــن املــــرض، وذلـــك فــي األربـــع 

والــعــشــريــن ســاعــة األخـــيـــرة، لــيــصــل إجــمــالــي عـــدد حـــاالت 

الــشــفــاء فـــي دولــــة قــطــر إلـــى 45935 حـــالـــة، بــاإلضــافــة إلــى 

ـــ24  تسجيل 3 حــــاالت وفــــاة. كــمــا ســجــلــت الـــــوزارة خـــالل الـ

ــيـــرة، إدخــــال 19 حــالــة لــلــعــنــايــة املـــركـــزة بسبب  ســاعــة األخـ

املــضــاعــفــات الــصــحــيــة الــنــاتــجــة عــن اإلصـــابـــة بــالــفــيــروس، 

ليصل بذلك مجموع الحاالت الحرجة التي تتلقى الرعاية 

الطبية في العناية املركزة حاليا إلى 241 حالة.

ــوزارة أن هــذه الــفــتــرة تشهد انخفاضا مــحــدودا  وذكـــرت الــ

في عدد الحاالت الحادة املصابة بالفيروس والتي تدخل 

املستشفى أو وحدة العناية املركزة، وذلك بفضل اإلجراءات 

املتخذة من قبلها ومن الجهات املعنية للحد من انتشاره، 

وأهمها تقصي املخالطني والفحص املبكر عن املــرض في 

مــراحــلــه األولــــى، حــيــث إن اكــتــشــاف اإلصـــابـــات فــي مرحلة 

مبكرة يساهم بشكل كبير في تخفيف حدة اإلصابة.

 وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن الحاالت الجديدة 

املعلن عن إصابتها بالفيروس تعود ألشخاص من العمالة 

كــانــوا قــد أصــيــبــوا نتيجة مخالطتهم ألفــــراد تم  الـــوافـــدة 

اكــتــشــاف إصــابــتــهــم ســابــقــا، بـــاإلضـــافـــة لــتــســجــيــل حـــاالت 

إصـــابـــة جـــديـــدة بـــني مــجــمــوعــات مـــن الــعــمــالــة فـــي مــنــاطــق 

مختلفة، وذلك خالل إجراء فحوصات استقصائية من قبل 

فرق البحث والتقصي التابعة لــوزارة الصحة، األمــر الذي 

أسهم في الكشف املبكر عن الــحــاالت.  كما ارتفعت حاالت 

ــعـــدوى بــالــفــيــروس بـــني املــواطــنــني واملــقــيــمــني  اإلصـــابـــة والـ

بشكل ملحوظ نتيجة مخالطتهم ملصابني من أفراد أسرهم 

الــذيــن كــانــوا قــد أصــيــبــوا بــدورهــم فــي مــكــان الــعــمــل أو من 

خالل الزيارات والتجمعات العائلية.

ــال الـــحـــاالت املـــؤكـــدة إصــابــتــهــا لــلــعــزل الصحي  ــ  وتـــم إدخـ

بــالــدولــة، حيث يتلقون  املــرافــق الطبية  الــتــام فــي مختلف 

العناية الصحية الالزمة حسب الوضع الصحي لكل حالة.  

وأفادت الــوزارة بأن حاالت الوفاة التي تم تسجيلها أمس 

كانت تتلقى الرعاية الطبية في العناية املركزة، حيث كان 

املتوفون يعانون من عدة أمراض مزمنة.. وتعود الوفيات 

ألشخاص يبلغون من العمر 50 عاما و52 عاما و65 عاما.. 

وتــتــقــدم وزارة الــصــحــة الــعــامــة بــخــالــص الـــعـــزاء وعــظــيــم 

املواساة ألسر املتوفني.

 وأكــدت الــوزارة أن جهود التصدي لفيروس "كوفيد - 19" 

فـــي دولــــة قــطــر نــجــحــت فـــي تــســطــيــح املــنــحــنــى والـــحـــد من 

قـــرارات الحظر  الــفــيــروس بنسبة كبيرة، وذلـــك بفضل  أثــر 

واإلجراءات الوقائية التي تم اتخاذها ووعي وتعاون كافة 

أفراد املجتمع، كما أن هناك انخفاضا نسبيا في متوسط 

األرقـــام فيما يتعلق بالحاالت املسجلة الجديدة وحــاالت 

دخول املستشفى.

 وحثت مــن لديه أعـــراض اإلصــابــة بفيروس "كوفيد - 19" 

بسرعة االتصال بخط املساعدة املوحد (16000)، أو التوجه 

ألحـــد مــراكــز الــفــحــص عــن الــفــيــروس، حــيــث إنـــه كــلــمــا كــان 

الكشف عن املرض مبكرا كان العالج أسهل وفرص التعافي 

منه أكبر وأسرع.

 مــن مــركــز معيذر 
ً
 وتــشــمــل مــراكــز الــفــحــص الــرئــيــســيــة كـــال

الصحي، ومــركــز روضــة الخيل الصحي، ومــركــز أم صالل 

الصحي، ومركز الغرافة الصحي.  وجــددت وزارة الصحة 

التأكيد على ضــرورة أن يقوم كبار السن أو الذين  العامة 

ــراد أســرهــم بــاتــبــاع سبل  ــ ــراض مــزمــنــة وأفـ يــعــانــون مــن أمــ

وإجـــراءات الوقاية املشددة لتقليل احتمال خطر اإلصابة 

بالفيروس لديهم والعمل على حمايتهم من العدوى، وذلك 

القناع  الزيارات االجتماعية ولبس  من خالل االمتناع عن 

وتطهير اليدين عند القرب منهم.

 وشددت على أن الفيروس وصل في دولة قطر أعلى موجة 

الــضــروري  انــتــشــاره، ولــذلــك مــن  تفش ضمن مرحلة ذروة 

حاليا مواصلة االلتزام بكافة التدابير الوقائية التي تشمل 

عــدم الخروج من املنزل إال للضرورة القصوى واملحافظة 

على التباعد االجتماعي واملسافة اآلمنة من اآلخرين بما 

في ذلك مكان العمل واألماكن العامة، واستخدام الكمامة 

الطبية وتجنب الزيارات االجتماعية للتقليل من احتمال 

اإلصــابــة بالفيروس، حيث إن عــدم االلــتــزام بذلك سيؤدي 

إلى عودة الفيروس على شكل موجة جديدة.

ــى أن الـــــــوزارة خــصــصــت صــفــحــة عــلــى مــوقــعــهــا   يـــشـــار إلــ

اإللــكــتــرونــي لـــالطـــالع عــلــى آخــــر املــعــلــومــات واإلرشـــــــادات 

املتعلقة بفيروس "كوفيد - 19".

الـــعـــامـــة، ورشـــة  الــصــحــة  نــظــمــت وزارة 

عــمــل إلــكــتــرونــيــة حــــول نـــظـــام تسجيل 

املواد الغذائية ودوره في ضمان سالمة 

ــلــــشــــركــــات املــــصــــدرة  ــذيـــــــة، وذلــــــــك لــ األغـــــ

واملستوردة في دولة قطر.  وجاء تنظيم 

الــورشــة ضمن األنشطة التوعوية التي 

قــامــت بــهــا الــــــوزارة فـــي إطــــار االحــتــفــال 

بـــ "الــيــوم الــعــاملــي لسالمة الـــغـــذاء"، الــذي 

وافق "األحد" تحت شعار "سالمة الغذاء 

مسألة تهم الجميع".

 وشارك في الورشة عدد كبير 

ــات، وهـــو  ــركــ ــشــ ــن مــمــثــلــي الــ مــ

ــا يــعــكــس االهــــتــــمــــام بــنــظــام  مــ

الــذي تم استحداثه  التسجيل 

قبل حوالي عام ونصف العام، 

وسجلت فيه نحو 700 شركة 

غــذائــيــة مــا يــزيــد على 89 ألف 

منتج غذائي.

 وقـــــدم مــخــتــصــون مـــن وزارة 

الـــــــصـــــــحـــــــة الـــــــــعـــــــــامـــــــــة، خـــــــالل 

الــــــورشــــــة، شــــرحــــا تــفــصــيــلــيــا 

ــد أهـــم  ــأحــ حــــــول الـــتـــســـجـــيـــل كــ

ـــيـــــجـــــيـــــة  املــــــــــبــــــــــادئ االســـــتـــــراتــ

ــــان ســــالمــــة  ــمـ ــ ــة لـــــضـ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــــحـ الـ

اته ومتطلباته  األغذية وإجراء

ــاء نــــظــــام  ــ ــنــ ــ ـــي بــ ــ ــه فــ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وأهـ

إلكتروني حديث للرقابة على 

املــســتــوردة واملحلية،  األغــذيــة 

ــتــــعــــريــــف  ــــى الــ بــــــاإلضــــــافــــــة إلـــــ

بإجراءات التسجيل وخطواته 

واإلجــابــة عن كافة التساؤالت 

الواردة بهذا الشأن.

إلـــى أن نــظــام تسجيل   يــشــار 

ــذائـــــيـــــة هــــــو أحــــد  املــــــــــــواد الـــــغـــ

ــمــــة الـــــتـــــي تــم  املـــــشـــــاريـــــع املــــهــ

ــل وزارة  ــ ــبـ ــ قـ ـــن  إنــــــجــــــازهــــــا مــــ

الصحة العامة بهدف توثيق 

املــواد الغذائية  املعلومات عن 

ــــدرة ورفــــع  املــــســــتــــوردة واملـــــصـ

مستوى سالمة الغذاء، وتقليل 

نــســبــة األغـــذيـــة املــرفــوضــة في 

مـــنـــافـــذ الــــــوصــــــول، وتــســهــيــل 

حــركــة الــتــجــارة وتــعــزيــز الثقة 

ــــي اإلجـــــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــيـــة،  فـ

ــلــــى تــشــجــيــع  ــاعــــد عــ ــا يــــســ ــمــ بــ

االســتــثــمــار وتطبيق األنظمة 

ــي الــــرقــــابــــة عــلــى  ــ الـــحـــديـــثـــة فـ

ــم فــي  ــاهــ ــســ ــــي تــ ــتــ ــ الــــــغــــــذاء والــ

تسهيل عملية تتبع املــخــاطــر والــرصــد 

والــتــقــلــيــل مـــن حـــــاالت الـــغـــش الــنــاتــجــة 

ــر مـــطـــابـــقـــة  عــــــن اســـــتـــــيـــــراد أغــــــذيــــــة غــــيــ

للمواصفات.
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ــتــــقــــدام /ويـــــــزة/  ــة الـــقـــطـــريـــة لــــالســ كـــثـــفـــت الــــشــــركــ

ــة عــمــالئــهــا  ــة لـــتـــأمـــني ســــالمــ ــيــ ــائــ ــا الــــوقــ ــهــــودهــ جــ

وموظفيها والعمال من تداعيات فيروس كورونا 

/كوفيد - 19/، بتطبيقها برنامج /وقــايــة/ الذي 

أطلقته مــؤخــرا، متضمنا مجموعة مــن التدابير 

الوقائية واألنشطة التوعوية الهادفة إلى الوقاية 

من اإلصابة بالفيروس والحد من انتشاره.

 ويستهدف برنامج /وقاية/ شريحتني هما: فئة 

املــوظــفــني والعمالة بالشركة، والشريحة الثانية 

املــنــزلــيــة، ويتضمن  الــعــمــالــة  املجتمعية وخــاصــة 

برنامج الشريحة األولــى تطبيق معايير الصحة 

والــســالمــة وإجـــــراءات الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي باملقر 

الـــدوريـــة، وتنفيذ  اإلداري والــســكــن والــفــحــوصــات 

بـــرامـــج تــدريــبــيــة والـــتـــوعـــيـــة عـــن طـــريـــق مختلف 

الوسائل مع املوظفني والعمال عالوة على االلتزام 

بالقرارات الحكومية ذات الصلة.

ــعــد 
ُ
وقـــد تـــم فـــي هـــذا الـــصـــدد تــطــبــيــق الــعــمــل عـــن ب

في شهر مــارس املاضي ألغلب املوظفني وتفعيل 

خاصية الــحــضــور واالنـــصـــراف عــن طــريــق بصمة 

ــان، كــمــا تــضــمــن الــبــرنــامــج  ــكــ الـــوجـــه وتـــحـــديـــد املــ

إجراءات التعقيم الداخلي والفحوصات الدورية.

ــك نــظــمــت الـــشـــركـــة الـــعـــديـــد مــن  ــ ــى ذلـ ــ ــة إلـ ــافــ  وإضــ

ــــدورات الــتــدريــبــيــة بــالــتــعــاون مــع الــهــالل األحــمــر  الـ

الــقــطــري، إلـــى جــانــب الــــورش العملية لــإلجــراءات 

الوقائية الواجب اتخاذها، وشملت برامج التوعية 

منشورات وندوات يومية، موجهة للموظفني وفئة 

العمالة.

 وتمثل برنامج الشريحة الثانية في تقديم رسائل 

تــوعــويــة للجمهور والــعــمــالء إيــمــانــا مــن الــشــركــة 

باملسؤولية املجتمعية املنوطة بها وإدراكا للدور 

املــنــزلــيــة فــي البيوت  الــعــمــالــة  الـــذي تلعبه  الكبير 

ــر،  ــ وإســـهـــامـــهـــا فــــي تــــأمــــني ســــالمــــة وصــــحــــة األســ

الــرســائــل التوعوية عــدة لغات على  وشملت هــذه 

املـــوقـــع اإللـــكـــتـــرونـــي لــلــشــركــة وعــــــددا مـــن وســائــل 

الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، واشــتــمــل الــبــرنــامــج كذلك 

على أكثر من 26 محتوى إعالميا إلى جانب نشر 3 

فيديوهات بـ 7 لغات مختلفة للوصول إلى مختلف 

الفئات والجنسيات، وإصدار ملف توعوي تفاعلي 

للوقاية من انتشار كورونا بـ 4 لغات هي العربية 

واالنجليزية والهندية والنيبالية.

 يذكر أن /ويزة/ تقوم باستقدام العمالة لصالحها 

ومــن ثــم إدارة وتشغيل خــدمــات العمالة املنزلية 

لـــدى الــغــيــر مــن خـــالل خــدمــات يــومــيــة أو مجدولة 

أو شــهــريــة، كــمــا تــقــوم بتوفير الــتــدريــب الــداخــلــي 

لإلسهام في رفــع مستوى العمالة بهدف تحقيق 

أقصى درجات الرضا لدى العمالء.

ضــمــن جــهــوده اإلنــســانــيــة ملــســانــدة القطاع 

الــصــحــي الــفــلــســطــيــنــي، بـــدأ الـــهـــالل األحــمــر 

ــدة مــن  ــ ــديــ ــ ــيـــذ مـــجـــمـــوعـــة جــ ــفـ ــنـ الــــقــــطــــري تـ

املشاريع الصحية فــي قطاع غــزة، تتضمن 

تدخالت طبية نوعية إلنقاذ أرواح املرضى 

الذين يعانون من ظروف صحية وإنسانية 

ــــد األدويـــــــة  ــــوريـ ــة، بــــاإلضــــافــــة إلــــــى تـ ــبـ ــعـ صـ

واملستلزمات الطبية الالزمة للمستشفيات، 

واملساهمة في بناء قــدرات الطواقم الطبية 

املـــحـــلـــيـــة مــــن أجـــــل تـــقـــديـــم خــــدمــــات عــالــيــة 

الجودة للسكان.

تــبــلــغ املــيــزانــيــة املــخــصــصــة لــهــذه املــشــاريــع 

الحيوية 4 ماليني دوالر أمريكي، وهي تمثل 

ــظــــروف اإلنـــســـانـــيـــة في  فـــرصـــة لــتــحــســني الــ

غزة جراء الحصار واإلغــالق املفروض على 

القطاع طوال 13 عامًا، تخللها تنفيذ الهالل 

األحــمــر الــقــطــري ملــا يــزيــد عــن 90 مــشــروعــًا 

إنــســانــيــًا مــنــذ عـــام 2010، بتكلفة إجمالية 

تجاوزت 110 ماليني دوالر أمريكي.

ــع الــصــحــيــة الـــجـــاري  ــاريـ ــرز املـــشـ ــ ــــول أبــ وحــ

أكــرم نصار مدير مكتب  تنفيذها، أشــار د. 

الهالل األحمر القطري في قطاع غزة إلى أنه 

يتم حاليًا تنفيذ 11 مشروعًا جديدًا تخدم 

تخصصات طبية مختلفة، ومنها مشروع 

ــات الـــجـــراحـــيـــة الــتــخــصــصــيــة،  ــدمـ ــخـ ــم الـ ــ دعـ

ودعم خدمات غسيل الكلى، وتوفير خدمات 

ــان،  ــرطــ ــيـــائـــي ملــــرضــــى الــــســ ــيـــمـ الـــــعـــــالج الـــكـ

الــجــراحــيــة بمستشفى  الــخــدمــات  وتــطــويــر 

األمل.

وأكــــد د. نــصــار أن هـــذه املــشــاريــع ستسهم 

فــــي تـــعـــزيـــز الـــنـــظـــام الـــصـــحـــي، الـــــــذي بـــات 

املــوارد  يعاني مــن ضعف اإلمكانيات وقلة 

الصحية خــالل السنوات األخــيــرة، مضيفًا: 

"يمول الهالل األحمر القطري هذه املشاريع 

الجديدة بميزانية إجمالية 4 ماليني دوالر 

 على التقييم 
ً
بــنــاء أمــريــكــي، وتــم اعتمادها 

الــذي أجريناه ألبــرز االحتياجات الصحية 

الضرورية لتخفيف حــدة األزمــة اإلنسانية 

في قطاع غزة".

ويعد مشروع دعم الجراحات التخصصية 

استمرارًا لبرنامج استقدام الخبرات الطبية 

والــــتــــدريــــب الـــــــذي يـــدعـــمـــه الــــهــــالل األحـــمـــر 

ــام 2010،  ــ ــزة مـــنـــذ عـ ــ ــاع غـ ــطـ ــطـــري فــــي قـ ــقـ الـ

ويتضمن املشروع التعاقد مع مجموعة من 

االســتــشــاريــني فــي تخصصات طبية هامة 

كجراحات القلب والصدر واملسالك البولية 

والتخدير والــدم واألورام، مما يعزز قدرات 

النظام الصحي على تقديم هــذه الخدمات 

الطبية، وبالتالي تقليص الحاجة لتحويل 

املرضى للعالج بالخارج.

ــشـــروع  ــذا املـ ــ ــإن هـ ــ ــك، فـ ــ ــ ــى ذل ــ ــة إلـ ــافــ وبــــاإلضــ

ــوادر الــطــبــيــة  ــكــ ــدرات الــ ــ يــســاهــم فـــي بـــنـــاء قــ

ــراف  ــ ــــالل عــمــلــهــم تـــحـــت إشـ ــن خـ املــحــلــيــة مــ

وتوجيه االستشاريني داخــل املستشفيات، 

إلــى جانب استفادتهم من برامج تدريبية 

محلية فــي الصيدلة السريرية وتــدريــبــات 

 ،(MIS) املـــنـــاظـــيـــر فـــــي جـــــراحـــــة  ــة  ــقـــدمـ ــتـ مـ

ودعـــم بــرنــامــج ماجستير اإلدارة الصحية 

وبرنامج دبلوم التخدير والعناية املركزة، 

ودعم مرضى الفينيل كيتون يوريا. ويبلغ 

املــــشــــروع 1.4 دوالر  إجـــمـــالـــي تــمــويــل هــــذا 

أمريكي.

ــارة إلـــى أن بــرنــامــج اســتــقــدام  ــ وتــجــدر اإلشـ

ــتـــدريـــب تــمــكــن خــالل  الـــخـــبـــرات الــطــبــيــة والـ

ــيــــريــــن مــــن إجــــــــراء تـــدخـــالت  الــــعــــامــــني األخــ

جــراحــيــة مــتــمــيــزة شــمــلــت 400 عملية قلب 

مـــفـــتـــوح، و240 عــمــلــيــة جـــراحـــة ومــنــاظــيــر 

صــدر، وحــوالــي 700 عملية مسالك بولية، 

ــــدة بــــرامــــج لــلــتــعــلــيــم  ــــالوة عـــلـــى تــنــفــيــذ عـ عــ

ــورد الــطــبــي  ــ ــبـ ــ ــا بـــرنـــامـــج الـ ــ ــرزهـ ــ الـــطـــبـــي أبـ

الـــكـــوارث  الــفــلــســطــيــنــي، ومــاجــســتــيــر إدارة 

واألزمــــــات الــصــحــيــة، ومــاجــســتــيــر الصحة 

النفسية، ودبلوم التخدير والعناية املركزة، 

وكل هذه البرامج ساهمت في تطوير قدرات 

ما يزيد عن 165 كادرًا صحيًا محليًا.

أما بخصوص مشروع دعم خدمات غسيل 

ــــح د.  ــــوضـ ــيـ ــ الـــــكـــــلـــــى، فـ

نصار أن الهالل األحمر 

القطري يولي اهتمامًا 

ــفــــيــــف  ــلــــتــــخــ كـــــــبـــــــيـــــــرًا لــ

ــة مـــن  ــ ــئـ ــ ــفـ ــ ـــن هـــــــــذه الـ ــ عــ

ــة  ــاهـــمـ ــسـ املـــــرضـــــى واملـ

في إنقاذ حياتهم، من 

خــــــــالل دعــــــــم بــــرنــــامــــج 

زراعـــــة الــكــلــى وتــوفــيــر 

الــــتــــدخــــالت املـــخـــبـــريـــة 

ـــة، لــــيــــضــــاف  الــــــــــــالزمـــــــــ

ــع ســابــقــة  ــاريـ ــشـ ــى مـ ــ إلـ

عملت على زيــادة عدد 

أجـــهـــزة غــســيــل الــكــلــى لــــدى وزارة الــصــحــة 

الفلسطينية، الفتًا إلى أن املشروع الجديد 

يتضمن توفير 10 أجهزة حديثة، إلى جانب 

الــالزمــة لتشغيلها،  األدويــــة واملستهلكات 

تـــبـــلـــغ 486,000 دوالر  بــتــكــلــفــة إجـــمـــالـــيـــة 

أمـــريـــكـــي، مــمــا ســيــســاعــد عــلــى اســتــمــراريــة 

تــقــديــم هـــذه الــخــدمــات لــفــائــدة 816 مريض 

.
ً
فشل كلوي منهم 36 طفال

وحول دعم مرضى السرطان في قطاع غزة، 

يؤكد مدير مستشفى عبد العزيز الرنتيسي 

التخصصي د. محمد أبو ندى أن املشروع 

سيوفر أدويــة العالج الكيميائي ملريضات 

ســرطــان الــثــدي وأطــفــال الــســرطــان، فــي ظل 

اســـتـــمـــرار الــنــقــص الـــحـــاد لــغــالــبــيــة األدويــــة 

املطلوبة لعالج هــؤالء املــرضــى، مما يشكل 

خطرًا داهــمــًا على حياتهم، حيث إن توافر 

جرعات كاملة من مجموعات األدويــة التي 

يجب أن يتناولها مريض السرطان يعتبر 

شـــرطـــًا أســـاســـيـــًا فـــي تـــقـــدم عــمــلــيــة شــفــائــه، 

موضحًا أن املشروع الجديد للهالل األحمر 

الـــقـــطـــري ســيــســتــفــيــد مـــنـــه 8,800 مــريــض 

ــــور، ســيــتــم  ــهـ ــ ــلـــى مـــــــدار 10 شـ ومــــريــــضــــة عـ

خاللها شراء وتوريد األدوية الالزمة لعالج 

قـــدرهـــا 888,000 دوالر  بــتــكــلــفــة  الـــســـرطـــان 

أمريكي.

وفــيــمــا يتعلق بــمــشــروع تــطــويــر الــخــدمــات 

الجراحية في مستشفى األمل، قال مدير عام 

املستشفى د. وائل مكي إن املشروع يتماشى 

مـــع الــخــطــة االســتــراتــيــجــيــة لــلــهــالل األحــمــر 

املــرافــق الصحية في  الفلسطيني لتطوير 

قـــطـــاع غــــزة ومــنــهــا مــســتــشــفــى األمــــــل، كما 

أنـــه يمثل خــدمــة متميزة ومــتــقــدمــة تــواكــب 

الــتــطــور الــحــديــث فـــي املــتــغــيــرات الصحية 

الــعــدوى، وســـوف يخدم  العاملية ومكافحة 

املرضى في املحافظات الجنوبية من قطاع 

 في أوقات األزمات.
ً
غزة وخاصة

وختم بقوله: "يركز املشروع على استكمال 

ــيــــات فــي  ــلــ ــمــ أعــــــمــــــال تـــشـــطـــيـــب غــــرفــــتــــي عــ

املــعــدات والتجهيزات  املستشفى، وتــوفــيــر 

ــــة لـــــــواحـــــــدة مــــنــــهــــا، مــمــا  ــة الـــــــالزمـــ ــيــ ــبــ ــطــ الــ

سيساهم في رفع جودة الخدمات الصحية 

فــتــرات االنــتــظــار  املــقــدمــة للمرضى وتقليل 

الــجــراحــيــة، حــيــث نجري  إلجــــراء العمليات 

بــاملــســتــشــفــى حـــوالـــي 200 عــمــلــيــة جــراحــيــة 

شهريًا. وتبلغ قيمة هــذا املشروع 486,000 

دوالر أمريكي".
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السفر صيفا محفوف باملخاطر مع استمرار انتشار كورونا

دعا مواطنون إلى تأجيل السفر صيف هذا العام عند عودة الحياة 
إلى طبيعتها وفك حظر السفر وفتح املطارات الذي كان قررته قطر 
انتشار فيروس كورونا ومــا ترتب عليه  العالم بسبب  وبقية دول 
مــن تداعيات على اإلنــســان وعلى االقــتــصــاد.. وقــال املــواطــنــون في 
استطالع أجرته الشرق إن السفر ما يزال تترتب عليه مخاطر ألن 
فيروس كورونا الذي ضرب كل دول العالم ال يزال ال يوجد له مصل 
التباعد االجتماعي  احــتــواؤه بواسطة  تــم  أنــه  تــم  الــذي  للعالج وكــل 
العالم أن تتعرض ملوجات جديدة خالل  ويمكن ألي دولــة من دول 

فترة الصيف وما بعدها..وأضافوا " إن أي مواطن ومقيم يجب أن 
يكون شعاره هذا العام " خليك في البيت أو في قطر حتى نهاية العام 
" حتى وإن أنحسر الوباء في أضيق نطاق طاملا ال يوجد له عالج 
إلى أن هذا الصيف قد يمر ثقيال على  حتى اآلن. ولفت املواطنون 
السكان في قطر إال أنه ال مفر من البقاء في الدوحة ألن معظم دول 
لو كانوا قادمني  العالم تفرض حجر صحي على مواطنيها حتى 
مــن الــخــارج كما أن الــعــودة إلــى قطر ربما تــواجــه بعض املشكالت 
أو ألي مستجدات أخــرى تتعلق بالجوانب  املــطــارات  بسبب إغــالق 
إلى  املواطنون  انتشار فيروس كورونا.ودعا  الناجمة عن  الصحية 
انتهاج أسلوب جديد خالل فترة الصيف في قطر بداية من التعود 

على قضاء الصيف في الدوحة وخلق برامج ذاتية وباملقابل يتحتم 
على املؤسسات الترفيهية والشبابية على وجه الخصوص أن تضع 
الــدوحــة ســوف تكون  أن  املــواطــنــني واملقيمني بحكم  تــجــذب  بــرامــج 
كاملة العدد هذا الصيف وأن الحياة سوف تكون كما هو الحال في 
فترة الشتاء.. ورأى مواطنون أن الصيف سوف يكون امتدادا لأليام 
العاملني  العمل جزئيا حيث أدى 20 باملائة مــن  التي توقف فيها 
العمل من املكاتب بينما أدى 80 باملائة العمل من املنازل وهذا يعني 
توفر الكثير من الوقت الذي يمكن استثماره لتعليم مهارات جديدة 
وتقنيات خاصة تعلم أداء العمل من بعد وهو األسلوب الذي سوف 

تتجه إليه الكثير من البلدان والشركات.. 

محمد دفع ا�

تأجيل السفر صيفا يضمن السالمة 

صيف هذا العام استثنائي  البد من اليقظة والتباعد االجتماعي 

تحديات أمام املراكز الشبابية 

قــال السيد حمد النعيمي منسق تخطيط بمركز 

ــنــــارتــــني بـــاملـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة بـــالـــنـــظـــر إلـــــى أن  املــ

السيطرة على فيروس كورونا في الكثير من البالد 

لــم يتم بشكل كــامــل وهــو مــا يحتم على املواطنني 

وحتى املقيمني عدم السفر صيفا هذا العام.. ودعا 

النعيمي إلى تأجيل السفر مهما كانت الضرورات 

ــه ال يـــوجـــد تــطــعــيــم لــلــوقــايــة مـــن فــيــروس  طـــاملـــا أنــ

ضاف " نعم قد يكون صعبا على الكثير 
َ
كورونا.. وأ

من الناس تقييد حركتهم والبقاء في مكان واحد 

لــو أن  النتائج ربــمــا تــكــون كــارثــيــة  لكن ال مفر ألن 

انــتــشــار حصلت بالنسبة لفيروس  مــوجــة جــديــدة 

كــورونــا كــمــا تــتــوقــع الكثير مــن الــجــهــات الصحية 

في أنحاء العالم املختلفة.. وقال إن تجنب االزدحام 

ســـواء داخـــل قطر أو خــارجــهــا خــالل الصيف الزال 

أمــرا مهما ألن األوضــاع الصحية بسبب الفيروس 

الــعــالــم بما فيها  ال زالـــت هشة فــي الكثير مــن دول 

ــدد عـــلـــى أن الـــفـــيـــروس  ــ الـــجـــهـــات الـــســـيـــاحـــيـــة.. وشــ

يمكن أن يضرب حتى البلدان التي قضت عليه ألن 

الــدراســات حتى اآلن لم تثبت علميا الطريقة التي 

ينتقل بها بني الناس.

ــالـــح عـــلـــي إن صـــيـــف هــــذا الـــعـــام صــيــف  قــــال صـ

الكلمة  مــعــانــي  بــكــل  اســتــثــنــائــي 

ال يفكر في السفر شخص مهما 

كانت الــظــروف.. وأضــاف " البد 

مــن تــقــبــل الــواقــع الــجــديــد الــذي 

فرضه انتشار هذا الوباء وذلك 

بـــتـــصـــمـــيـــم بـــــرامـــــج حــــتــــى عــلــى 

ليستفيد منها  األسرة  مستوى 

الـــصـــيـــف  إن  وقــــــــال  الـــــصـــــغـــــار.. 

فـــــرصـــــة هـــــــذا الــــــعــــــام لـــلـــجـــهـــات 

الشبابية  البرامج  في  املختصة 

لـــوضـــع بــــرامــــج خـــاصـــة مــفــيــدة 

لقطاع الصغار والشباب كما أن 

يقع عليها  السياحية  الجهات 

عـــبء تــحــديــث الــبــرامــج الــســيــاحــيــة الــتــي تــواكــب 

وقــعــت هذا  الــتــي  التغيرات 

الـــــصـــــيـــــف.. ودعـــــــــا صـــالـــح 

عــلــي هــو اآلخـــر إلـــى الــبــقــاء 

ــي الــــبــــيــــت حــــتــــى نــضــمــن  ــ فـ

بأمان  الصيف  فــتــرة  مــرور 

انتشار موجة جديدة  دون 

مـــن الــفــيــروس خــاصــة وأن 

لم  الصحية حتى  الجهات 

تــطــعــيــمــا  اآلن  حـــتـــى  تـــجـــد 

لـــــهـــــذا املـــــــــرض لـــــذلـــــك البــــد 

ــــل كــل  ــمـ ــ مـــــن االحـــــــتـــــــراز وعـ

الــتــدابــيــر لــلــوقــايــة مــن هــذا 

الفيروس. 

قـــال مــحــمــد عــلــى املــــري إن املــواطــنــني واملــقــيــمــني 

يــمــكــن أن يــتــطــلــعــوا بــحــذر شديد 

لـــلـــســـيـــاحـــة هـــــــذا الــــصــــيــــف، لــكــن 

املــــخــــاطــــر  يــــــــدركــــــــوا  أن  يــــتــــعــــني 

ــدول مـــا تـــزال  ــ املــرتــبــطــة بـــه ألن الـ

تــتــعــامــل مــــع انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس 

الـــعـــالج  ــه  لــ تـــجـــد  أن  بـــحـــذر دون 

ــنـــاجـــع.. وأضـــــاف "نـــعـــرف مــدى  الـ

ـــني  ــمـ ــيــ ــقــ تــــــرقــــــب املــــــواطــــــنــــــني واملــ

لــلــصــيــف والــســفــر. وتــضــحــيــاتــهــم 

الــضــخــمــة خــالل األشــهــر املاضية 

بــالــبــقــاء فـــي الــبــيــوت وفــــي حــالــة 

فــــــك اإلغـــــــــــالق ســـيـــجـــعـــل الــــنــــاس 

ــاط بـــشـــكـــل  ــ ــشــ ــ ــنــ ــ ــ ــــون ال ــفـ ــ ــأنـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ يـ

تدريجي.

لــيــس  ــفـــر ألنـــــــه  ــلـــسـ لـ " ال  املــــــــري  وتـــــابـــــع مـــحـــمـــد 

بــلــد ســيــكــون خاليا  هــنــاك 

مــــــن املـــــخـــــاطـــــر، طـــــاملـــــا أن 

ينتشر بني دول  الفيروس 

." العالم 

وأضـــــــــاف املــــــــري "يـــنـــبـــغـــي 

ــا الـــــــحـــــــفـــــــاظ عـــلـــى  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ

الـــــــيـــــــقـــــــظـــــــة والـــــــتـــــــبـــــــاعـــــــد 

االجتماعي واالحتياطات 

ــيــــة الـــــصـــــارمـــــة لــن  الــــصــــحــ

نــســمــح لــجــهــود الـــدولـــة أن 

ــا املــري  تــذهــب هــبــاء.. ودعـ

إلى اتباع اإلرشادات التي 

الــصــحــة  تـــصـــدرهـــا وزارة 

الصيف. خالل 

في قضاء  التفكير  عدم  إلى  الدرويش  ناصر  دعا 

ــــي مـــنـــطـــقـــة خـــــــارج قـــطـــر ألنـــه  إجــــــــازة الـــصـــيـــف فـ

اليــوجــد مــكــان فــي الــعــالــم لــم يــصــل إلــيــه فــيــروس 

مــقــيــم  أو  مـــواطـــن  أي  إن  نـــاصـــر  ــال  ــ وقـ كــــورونــــا.. 

ــذا الـــعـــام فـــي قطر  ســيــقــضــي إجـــازتـــه الــســنــويــة هـ

البــــد أن يــفــكــر فـــي وضــــع بـــرامـــج ذاتـــيـــة يــســتــفــيــد 

يركز  أن  الدرويش  واقترح  بيته..  وأهل  منها هو 

الناس على البرامج التقنية التي تساعد في أداء 

األعــمــال مــن بــعــد ألنــه الــتــوجــه الـــذي تــســيــر عليه 

مــعــظــم دول الــعــالــم.. وأضـــاف " وهــنــا يــظــهــر دور 

املراكز الشبابية والعلمية إذ عليها أن تقوم منذ 

اآلن في وضع برامج فعالة في املجال الذي سبق 

الجميع  إليه  أحــدث مجال يحتاج  ألنــه هو  ذكــره 

املـــراكـــز  ــالـــم.. وأضـــــاف " إن  الـــعـ فـــي أي بــقــعــة مـــن 

في  تتمثل  تــحــديــات  أمــامــهــا  والشبابية  العلمية 

قـــدرتـــهـــا عـــلـــى ابـــتـــكـــار بـــرامـــج فـــعـــالـــة بـــعـــيـــدة عــن 

البرامج التقليدية التي كان يشارك فيها الشباب 

ولـــم يــســتــفــيــدوا مــنــهــا كــثــيــرا بــل اضــاعــوا زمــنــهــم 

فــي بــرامــج غــيــر ذات جـــدوى مــع اســتــثــنــاء بعض 

املراكز.

¶ حمد النعيمي

¶ ناصر الدرويش 

مطلوب برامج سياحية داخلية 
ملواكبة املستجدات 

قال املهندس إبراهيم عبد الرحمن إنه يجب أن يعدل في شعار 

" خليك في البيت " إلى " خليك في قطر حتى نهاية العام " وذلك 

حتى نضمن فترة عام كامل ال يتم فيه سفر وال مخالطة لشعوب 

أخرى خشية انتشار موجة جديدة من الفيروس.. وقال املهندس 

إبــراهــيــم: إن بــقــاء املــواطــنــني واملــقــيــمــني خـــالل صــيــف هـــذا الــعــام 

ــبــــح أمـــــــرا الزمـــــــا وهــــذا  أصــ

الــجــهــات السياحية  يــدعــو 

ــادق  ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــ ومـــــــــــن بــــيــــنــــهــــا ال

بــدرجــاتــهــا املختلفة يجب 

أن تخفض األســعــار حتى 

تجذب السياح من الداخل 

ــــى خـــلـــق  ــلـ ــ ــم عـ ــهــ ــعــ وتــــشــــجــ

ــف..  ــيــ ــــالل الــــصــ ــ ــج خــ ــ ــرامــ ــ بــ

ولــــفــــت إلـــــــى أنـــــــه البـــــــد مــن 

تـــوطـــني الــســيــاحــة وســـوف 

يـــظـــهـــر ذلــــــك خــــــالل صــيــف 

ــذا الــــعــــام بـــعـــد أن تــعــود  ــ هـ

إلـــى طبيعتها ألن  األمـــــور 

ــــن الـــــخـــــارج قــد  كـــثـــيـــريـــن مـ

ــا  ــنــ ــارتــ ــن زيــ ــ ــعـــون عــ ــنـ ــمـــتـ يـ

بنفس األسباب التي تجعلنا نحن هنا في قطر نتجنب السفر 

هذا الصيف خشية اإلصابة بمرض الكورونا.. وأعــرب عن أمله 

الــجــهــات البلدية  الــجــهــات السياحية املختصة أو  فــي أن تــقــوم 

بتنفيذ مشروعات سياحية على شواطئنا سواء كان في سيلني 

في الجنوب أو في النواحي الغربية مبينا أننا في قطر نمتلك 

طبيعة ساحرة خاصة تجمع بني رمال الصحراء والبحر املمتد 

وهو ما تفتقر إليه الكثير من الدول في العالم.

¶ املهندس إبراهيم عبدالرحمن

¶ صالح علي ¶ محمد املري
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عمرو عبدالرحمن

سعادة بني طلبة الثانوية لسهولة اختبار اللغة اإلنجليزية
الثانوية أمــس االثنني، اختبار  أدى طــالب الشهادة 

ــيـــاح، حيث  الــلــغــة االنــجــلــيــزيــة وســـط حــالــة مــن االرتـ

ــار وعــلــى  ــبـ ــتـ ــاء مـــن االخـ ــهـ ــتـ خــــرج الـــطـــالب فــــور االنـ

وجوهم عالمات السعادة والسرور لتجاوز االختبار 

اللغة  بــنــجــاح بحسب قــولــهــم. وقـــد تضمن اخــتــبــار 

االنجليزية 10 أسئلة فقط منها 7 أسئلة اختيارية 

و3 أسئلة مقالية، وتنوعت من حيث املهارات التي 

تقيسها وكذلك من حيث مستويات العمق املعرفي، 

ــانــــوا ســــعــــداء بــــوضــــوح االخـــتـــبـــار  إال أن الــطــلــبــة كــ

وعـــدم غــمــوض األســئــلــة، مــؤكــديــن أن االخــتــبــار جاء 

املــقــررات التي انتهوا من دراستها قبل توقف  وفــق 

الدراسة النظامية، كما أن األسئلة كانت مشابهة إلى 

حد كبير مع أسئلة االختبارات التجريبية.

وأكد األستاذ جاسم املهندي مدير مدرسة عمر بن 

عــبــدالــعــزيــز الــثــانــويــة، أن اخــتــبــارات الــصــف الثاني 

عشر وتعليم الكبار، التي بدأت من األسبوع اتخذت 

لها كافة االجــراءات االحترازية لسالمة الطلبة، وتم 

تشكيل لجنة طـــوارئ قبل بــدء االخــتــبــارات، لوضع 

خطة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، 

ـــروف آمـــنـــة. مــوضــحــًا أن  ــراء االخـــتـــبـــارات فـــي ظـ ــ إلجـ

املدرسة قامت بوضع لوحات إرشادية عند مداخل 

املـــــدرســـــة، تــتــضــمــن كـــافـــة االجـــــــــــراءات االحــــتــــرازيــــة 

الــتــي يــجــب اتــبــاعــهــا قــبــل الــدخــول إلـــى املــدرســة من 

ــداء الــكــمــامــات والــقــفــازات، واســتــخــدام املعقمات  ارتــ

واملطهرات باستمرار.  وأشار إلى أن وزارة التعليم 

وفرت مجموعة من الحافالت املدرسية لكي تقل كل 

حافلة 8 طالب فقط، باإلضافة إلى تخصيص غرفة 

عـــزل لــلــحــاالت الــطــارئــة، وقــيــام املــشــرفــني ومــمــرض 

ــة بــقــيــاس درجـــــة الــــحــــرارة لــجــمــيــع الــطــلــبــة  ــدرســ املــ

واملعلمني واملراقبني، الفتًا أن االجراءات املتبعة يتم 

تطبيقها على املعلمني واملالحظني أيضًا، حيث يتم 

املــراقــبــني واملــشــرفــني إلكترونيًا  تــوزيــع األدوار على 

للحفاظ على التباعد االجتماعي . وقال إن املدرسة 

عــمــلــت عــلــى تحفيز الــطــلــبــة خـــالل فــتــرة الــتــعــلــم عن 

البعد لبذل مزيد من الجد واالجتهاد واالستعداد 

لــالخــتــبــارات عــن طــريــق توفير عــدة مـــواد تدريسية 

ــلـــى بـــرنـــامـــج  ــــورة لـــجـــمـــيـــع املـــــــــواد الـــعـــلـــمـــيـــة عـ مـــــصـ

مايكروسوفت تيمز، ورفع عدة فيديوهات تتضمن 

رسائل تشجيعية للطلبة، كما تم إنشاء مجموعة 

خاصة على البرنامج للرد على استفسارات الطلبة 

في الجانب األكاديمي العلمي، و تم حل عرض و حل 

و مناقشة االختبارات التجريبية، وتوضيح خريطة 

املــواد، هذا باإلضافة  جميع أسئلة االختبارات لكل 

إلى إرسال عدد من األسئلة اإلثرائية للطلبة.

¶ جانب من االختبارات                                                                                                                                                                                 تصوير: محمد فرج

أحمد القايد:  خال من الغموض

منصور الخويطر: األسئلة لم 
تخرج عن املراجعات النهائية

محمد خالد:
 تعويض 

عن صعوبة الرياضيات

اللغة  قال الطالب منصور الخويطر إن أسئلة 

اإلنجليزية لم تخرج عن املقرر الدراسي للفصل 

الدراسي الثاني والكتاب املدرسي واملراجعات 

الــنــهــائــيــة، خــاصــة املـــقـــررات الــتــي تــم تدريسها 

ــا يميز  ــم مـ ــدا أن أهــ قــبــل وقــــف الــــدراســــة، مـــؤكـ

أنــه شــامــل ومتنوع  إخــتــبــار اللغة اإلنجليزية 

وشمل على الكثير من املحاور واألسئلة الهامة 

التي تفرق بني مستويات الطلبة، وأوضــح أن 

اللغة اإلنجليزية لها وضــع خــاص عند  مـــادة 

الـــطـــالب لــذلــك فـــإن االســـتـــعـــداد الــجــيــد لــهــا من 

قبل الطلبة ساعدهم على التفاعل الكبير مع 

األسئلة.

إنــه متأكد من قدرته  قــال الطالب محمد خالد 

على الحصول على درجة مرتفعة فيه، وسوف 

تكون أفضل من نتيجة اختبار الفصل األول، 

مــشــيــرًا إلـــى أن االنــجــلــيــزيــة يــعــتــبــر مـــن أســهــل 

االخـــتـــبـــارات حــتــى اآلن، وعـــــوض الــطــلــبــة عن 

صعوبة اخــتــبــار اللغة العربية والــريــاضــيــات 

بــاألمــس، كما أنــه استغرق ســاعــة واحـــدة فقط 

لــإلجــابــة عــلــى األســئــلــة ومــراجــعــتــهــا. موضحًا 

أن املراقبني ساهموا بشكل كبير فــي تخفيف 

الضغوط على الطلبة مــن خــالل اإلجــابــة على 

أسئلتهم.

إلــى أن اختبار  أشــار محمد نــاصــر، الطالب بالشهادة الثانوية 

االنجليزية كان واضحًا، وقد استطعنا انجازه بالشكل الصحيح 

والحمد لله. مشيرًا إلى أن كل الطالب الذين اجتهدوا في الفترة 

األخـــيـــرة، تــمــكــنــوا مــن اجــتــيــاز االخــتــبــار بـــدون عــنــاء أو إحــبــاط، 

الــثــانــويــة من  موضحًا أن االخــتــبــارات التجريبية دعــمــت طــالب 

خالل اختبارات تجريبية تشبه النهائية تمامًا، وهو ما أزال عنا 

الهم والقلق، وساعدنا في التعرف على أوراق األسئلة باالختبار 

النهائي. متمنيًا أن يحقق أعلى درجــات التفوق و تجاوز كافة 

التحديات التي واجهت الطلبة بسبب الظروف الحالية من توقف 

الدراسة واالعتماد على نظام تعليمي مختلف في وقت قصير، 

شاكرًا إدارة املدرسة على كافة الجهود املبذولة من قبلهم.

ــالـــب بــالــشــهــادة  ــد عـــلـــي الـــقـــايـــد، الـــطـ ــمـ ــال أحـ ــ قـ

الـــثـــانـــويـــة إن اخـــتـــبـــار الــلــغــة االنــجــلــيــزيــة كــان 

، مــشــيــرًا إلـــى أن أســئــلــة االخــتــبــار كــانــت 
ً
ســـهـــال

فــي مضمونها،  أو غموض  لبس  واضــحــة، وال 

ما  تنوعت  وقــد  أسئلة،   10 احتوت على  وأنها 

بني موضوعي ومقالي، موضحًا أن املراجعات 

التجريبية ساعدتهم  الــنــهــائــيــة واالخــتــبــارات 

فـــي الــتــغــلــب عــلــى اخــتــبــار االنــجــلــيــزيــة بــشــكــل 

مــنــاســب وفــــي الـــوقـــت املـــحـــدد، مــنــوهــًا إلــــى أن 

املـــراجـــعـــات الــنــهــائــيــة ســاهــمــت فـــي اجــتــيــازنــا 

االخـــتـــبـــار وســــط حـــالـــة مـــن االرتــــيــــاح الــشــديــد، 

مــتــمــنــيــًا الـــحـــصـــول عــلــى درجـــــات مــتــمــيــزة فــي 

ــبــــارات مــنــتــصــف الــفــصــل  ــتــ ــل اخــ ــ االخـــتـــبـــار وكـ

العديد من  "وصلتنا  األول. وأضــاف:  الدراسي 

الـــرســـائـــل الـــتـــي تــتــضــمــن الــتــعــلــيــمــات الـــواجـــب 

بــددت  اتباعها خــالل فترة االخــتــبــارات، والــتــي 

لـــلـــمـــدرســـة و أداء  الـــحـــضـــور  مـــخـــاوفـــنـــا حـــيـــال 

االختبارات".

¶ قياس درجة حرارة الطلبة

محمد ناصر: اجتزت اختبار اإلنجليزية بدون عناء

محمد الكيالني: األسئلة مناسبة لجميع مستويات الطلبة
أشار الطالب محمد الكيالني بالصف الثاني عشر إلى 

أن اختبار اللغة اإلنجليزية كــان فــي مستوى الطالب 

ــانـــت بـــعـــيـــدة عــــن الــغــمــوض  املـــتـــوســـط وأن األســـئـــلـــة كـ

والتعقيد، حيث إن جميع األسئلة كانت مناسبة لكافة 

مــســتــويــات الـــطـــالب ويــمــكــن اإلجـــابـــة عــلــيــهــا بــســهــولــة 

ويــســر، وأكـــد أن الــلــجــان تــوفــر فيها عــامــل الــهــدوء مما 

ساعد الطالب على التركيز واإلجابة بكل سهولة. الفتًا 

إلــى أن االخــتــبــارات التجريبية كــان لها دورًا كبيرًا في 

اختياز االختبار بسهولة نظرًا لتشابه األسئلة بشكل 

كبيرة، خاصة األسئلة املتعلقة بقواعد االنجليزية.

كريم سالم: 
غالبية األسئلة من 

االختبارات التجريبية

أكد كريم سالم، الطالب بالشهادة 

الــثــانــويــة أن اخــتــبــار االنــجــلــيــزيــة 

اشـــتـــمـــل عـــلـــى 10 أســـئـــلـــة مــنــهــا 7 

أسئلة اختيارية و3 أسئلة مقالية 

ة  ــــي تـــقـــيـــس مــــــهــــــارات الـــــقـــــراء ــتـ ــ الـ

والــكــتــابــة، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه قـــد تم 

الوقت  اإلجــابــة على االخــتــبــار فــي 

األسئلة  أن  إلى  املخصص، منوهًا 

كبير  وقــت  إلــى  احتاجت  الكتابية 

وقـــــــد أخــــــــذت نـــصـــيـــب األســــــــد مــن 

ــار، الفــتــًا  ــبـ ــتـ ــوقــــت املــــحــــدد لـــالخـ الــ

الــتــجــريــبــيــة  ــارات  ــبــ ــتــ إلــــى أن االخــ

ــرا فــي حــل أسئلة 
ً
قــد أفــادتــهــم كــثــي

االخـــتـــبـــار أمــــس نـــظـــرًا لــتــشــابــهــهــا 

إلى حد كبير. 

ــمــــــدى حـــب  بــــ ــعــــــرت  " شــــ وتــــــــابــــــــع: 

ــم يـــوفـــروا  مــعــلــمــيــنــا لـــنـــا الــــذيــــن لــ

جـــمـــيـــع  عــــــلــــــى  لـــــــلـــــــرد  جــــــهــــــد  أي 

االســتــفــســارات واألســئــلــة، خــاصــة 

املباشرة بني  املناقشات  من خالل 

املــعــلــم والـــطـــالـــب و الــتــي أســهــمــت 

للفهم". أسهل  بتوفير طريقة 
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وأضــاف أن خيار وزارة التعليم والتعليم 

ــعــد الستكمال العام 
ُ
ب الــعــالــي للتعليم عــن 

األكــاديــمــي 2019/ 2020، جـــاء - بــال شــك - 

عطفا على البنية التحتية الناجحة التي 

حققتها في مجال التعليم اإللكتروني، بعد 

أن قــطــعــت شــوطــا كــبــيــرا فــي تــأســيــس هــذا 

الــنــوع مــن التعليم طيلة األعـــوام السابقة، 

تنفيذا لقرارات القيادة الرشيدة التي أكدت 

دوما على أهمية التعليم اإللكتروني الذي 

يتوافق مع النمو املعرفي الهائل في عالم 

 "LMS" ــر، مـــن خــــالل نـــظـــام ــعـــاصـ الـــيـــوم املـ

املعتمد في جميع مدارس الدولة.

◄ دراسة عن ُبعد

الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم  ــى أن وزارة  إلــ وأشــــــار 

ــتــــوى الــتــعــلــيــمــي  ــد أعـــــــدت املــــحــ ــ ــالــــي قـ ــعــ الــ

ــكـــل مــــن املـــســـتـــويـــات  ــد لـ ــعـ ــة عــــن بـ ــدراســ ــلــ لــ

ــك بــــتــــصــــويــــر وإنـــــتـــــاج  الـــــــدراســـــــيـــــــة، وذلــــــــ

الـــدروس اليومية، مــع التركيز  فيديوهات 

فــيــهــا عــلــى إكــســاب الــطــالــب مــفــاهــيــم وقيم 

هــذه الـــدروس، على روابــط إلكترونية عبر 

املنصات الرقمية التي وفرتها.

 كما لــم تغفل الــــوزارة دور أولــيــاء األمـــور، 

ــر  وأكـــــــدت أهـــمـــيـــة الــــشــــراكــــة بــــني ولـــــي األمــ

ــذا الـــخـــصـــوص، وقـــدمـــت  ــ ــة فــــي هـ ــ ــــدرسـ واملـ

لهم في إطــار الحرص على سالمة الطالب 

املــفــيــدة حــول ممارسة  عـــددا مــن النصائح 

ــــداد ملفات  الــتــعــلــم عـــن بــعــد، فــضــال عـــن إعـ

وفــيــديــوهــات تــوضــيــحــيــة وبــشــكــل مفصل 

حول كيفية تسجيل الدخول والخروج على 

منصات التعلم عــن بعد بالنسبة للطلبة 

وأولــــيــــاء أمــــورهــــم، وهــــو مـــا نــــال رضــاهــم 

واستحسانهم.

◄ دروس مصورة

وفــــــــــيــــــــــمــــــــــا يـــــخـــــص 

ـــعـــد 
ُ
ــم عـــــن ب ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ

لــــذوي االحــتــيــاجــات 

الــخــاصــة، قــال وكيل 

ــم  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ وزارة 

والتعليم العالي إن 

الـــوزارة وفــرت املــواد 

الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الــــتــــي 

تـــلـــبـــي احـــتـــيـــاجـــات 

هذه الفئة من الطلبة 

بحسب مستوى اإلعاقة ونوعها، في حني 

قــامــت مــن نــاحــيــة أخـــرى بتوجيه املـــدارس 

التخصصية الختيار أفضل معلمي املواد 

الــتــخــصــصــيــة فـــي كـــل مـــدرســـه وتــكــلــيــفــهــم 

بــتــقــديــم دروس مـــصـــوره لــلــمــواد الــنــظــريــة 

والــورش العملية ورفعها على نظام إدارة 

التعلم في موقع املــدرســة، وإرســال رسائل 

ــور تــشــعــرهــم بــبــدء بث  نصية ألولـــيـــاء األمــ

الدروس.

 وعلى صعيد املدارس الخاصة، فقد سارت 

عد بشكل جيد، كما أكد 
ُ
عملية التقييم عن ب

على ذلك سعادة الدكتور ابراهيم بن صالح 

الــتــعــلــيــم والتعليم  الــنــعــيــمــي وكــيــل وزارة 

الــعــالــي فـــي حــديــثــه لــــ"قـــنـــا"، حــيــث وصــلــت 

ــــى 100 بـــاملـــائـــة،  نــســبــة الــتــطــبــيــق فــيــهــا إلـ

إلــى تــعــدد األنظمة املستخدمة في  مشيرا 

 للخبرات املختلفة 
ً
املدارس الخاصة نتيجة

فــي نــظــام التعليم االلــكــتــرونــي، واخــتــالف 

السياسات املتبعة وفق األنظمة واملناهج 

الخاصة في كل مدرسة.

الـــتـــربـــويـــون وإدارات  الـــخـــبـــراء  ــد  ــ أكـ ــد  ــ وقـ

املــدارس واملعلمون واملختصون أن برامج 

ــطــــالب عــلــى  ــدت الــ ــاعــ ـــعـــد ســ
ُ
ــن ب الـــتـــعـــلـــم عــ

ــل الــواجــبــات  الـــوصـــول إلــــى املــحــتــوى وحــ

عبر اإلنــتــرنــت، وبالتالي قللت مــن جهود 

املـــعـــلـــمـــني فــــي عــمــلــيــة الـــتـــقـــيـــيـــم الــيــومــيــة 

واألســـبـــوعـــيـــة، ومــكــنــت املــعــلــم مـــن نــاحــيــة 

أخـــــرى مـــن مـــشـــاركـــة الـــــــدروس الــتــفــاعــلــيــة 

مـــن خــــالل اســـتـــخـــدام الـــســـبـــورة الــبــيــضــاء، 

ــيـــديـــو، ومـــن  ــفـ والـــنـــصـــوص والــــصــــوت والـ

ــــورة وحـــصـــص  ــــصــ تـــســـجـــيـــل الـــــــــــدروس املــ

ــو مــا  ــ ــدة، وهـ ــاهــ ــشــ املــ

مــكــن بـــــدوره الــطــالب 

مــــن الــــوصــــول إلــيــهــا 

في كل وقت.

منصات متعددة
وبــــــــــــالــــــــــــنــــــــــــســــــــــــبــــــــــــة 

لـــــــطـــــــالب الــــــشــــــهــــــادة 

الـــــثـــــانـــــويـــــة الــــعــــامــــة 

والــتــخــصــصــيــة، فقد 

أولـــت وزارة التعليم 

والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي أهـــمـــيـــة فـــائـــقـــة لــطــلــبــة 

ــال عـــامـــهـــم  ــمــ ـــكــ ــتـ ــة الســ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــويـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ

األكــاديــمــي 2019 / 2020 حــيــث تــم تقديم 

ــــواد والــتــأكــد  الـــــدروس الــشــامــلــة لــجــمــيــع املـ

مــن تغطية أهـــداف التعليم بــصــورة كافية 

عبر املنصات املتعددة للتعلم، والتواصل 

املستمر بني املعلمني والطلبة.

ويـــؤدي حاليا نحو 11500 طالب وطالبة 

الــدراســي الثاني  اخــتــبــارات نهاية الفصل 

لطلبة املــدارس (النهارية وتعليم الكبار) - 

الثانوية العامة - للعام الدراسي  الشهادة 

2019 / 2020 بصورة طيبة حسب الجدول 

املــعــد لــذلــك مــن الــــوزارة، مــوزعــني على 149 

مقرا، مع تخصيص حوالي 6.100 موظف 

للعمل كمالحظني وفي لجان السير.

◄ ظروف آمنة 

وعملت الوزارة في هذا السياق بالتنسيق 

مــع كــل مــن وزارة الصحة وجــهــات أخــرى 

بالدولة لضمان إجراء اختبارات الشهادة 

الــعــامــة فـــي ظــــروف آمـــنـــة، مـــع مـــراعـــاة أن 

ــن حــيــث  ــ تــــكــــون االخـــــتـــــبـــــارات مـــالئـــمـــة مـ

تــقــيــيــم  ــامـــت إدارة  قـ فــــي حــــني  املـــحـــتـــوى، 

ــــن اإلجـــــــــــــراءات لــتــنــفــيــذ  ــعــــدد مـ الـــطـــلـــبـــة بــ

االخــتــبــارات فــي ظــل هــذه الــظــروف تتمثل 

بــتــوزيــع الطلبة بحد أقــصــى 8 طــالب في 

الفصل، و40 طالبا في الصالة الرياضية 

الكبيرة وعلى بعد مسافة قد تصل إلى 4 

أمــتــار، وذلـــك لضمان عــدم حـــدوث تكدس 

في قاعات االختبارات.

 كما تــم توفير كــمــامــات وقــفــازات وأدوات 

تعقيم في جميع مقار االخــتــبــارات، ومقار 

تقدير الدرجات والكنترول، وقياس درجات 

الــــحــــرارة، فــضــال عـــن إعـــــداد دلــيــل الــصــحــة 

والسالمة لتنفيذ اختبارات نهاية الفصل 

ــي الـــثـــانـــي لــلــعــام الـــحـــالـــي، وكــذلــك  ــدراســ الــ

إعداد خطة توعية لجميع الفئات املشاركة 

ــارات، بــــاإلضــــافــــة إلـــى  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ فــــي تــنــفــيــذ االخـ

تغيير موعد االختبار ليبدأ من الساعة 9 

صباحا، حتى يتم التأكد من تنفيذ جميع 

اإلجراءات االحترازية املطلوبة.

وفي هذا الخصوص نقلت الــوزارة مبنيي 

ــادة  ــهــ ـــنـــــتـــــرول الــــشــ ــر الـــــــدرجـــــــات وكــ ــديــ ــقــ تــ

الثانوية إلى مبنيني 

ــبــــر، لـــضـــمـــان عـــدم  أكــ

حـــدوث تــكــدس أثناء 

عــمــلــيــة الــتــصــحــيــح، 

ــاء  ــ ــــضــ وتـــــــــوزيـــــــــع أعــ

لـــــجـــــان الـــتـــصـــحـــيـــح 

والــــــــكــــــــنــــــــتــــــــرول فــــي 

قــاعــات تــمــت مــراعــاة 

ــع إجــــــــــــــــراءات  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ جـ

الـــســـالمـــة والــتــبــاعــد 

املطلوبة فيها.

◄ تدابير وقائية

وأكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد 

الحمادي وزيــر التعليم والتعليم العالي، 

فــي هـــذا الــصــدد أن الـــــوزارة اتــخــذت ضمن 

اإلجـــراءات التي تقوم بها الدولة للحد من 

تفشي وبـــاء كــورونــا /كــوفــيــد - 19/، كافة 

اإلجــراءات والتدابير االحترازية والوقائية 

الـــتـــي مـــن شــأنــهــا ضـــمـــان صــحــة وســالمــة 

األبناء الطالب والطالبات، وجميع موظفي 

املدارس أثناء االختبارات.

 ونوه سعادته بأن وزارة التعليم والتعليم 

الـــعـــالـــي وضـــعـــت املــعــايــيــر واالشـــتـــراطـــات 

الخاصة بالسالمة من حيث املسافة اآلمنة 

بــني الــطــالب، وتــوفــيــر بيئة آمــنــة وصحية 

ألداء االختبارات، ومراعاة الظروف الحالية 

وتقليل زمــن االختبار وعــدد األسئلة التي 

يتضمنها كل اختبار.

 وتـــجـــري حــالــيــا عــمــلــيــة تــصــحــيــح أوراق 

ــثــــانــــويــــة الـــعـــامـــة  ــارات الــــشــــهــــادة الــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اخـ

والــتــخــصــصــيــة بــمــا فــيــهــا املــعــهــد الــديــنــي، 

وفــق جـــدول االخــتــبــارات املعلن عــنــه، ليتم 

الحقا أيضا بعد انتهاء عمليات التصحيح 

واملــراجــعــة والتدقيق، اإلعـــالن عــن النتائج 

مـــن خــــالل مــوقــع الـــــــوزارة بــعــد اعــتــمــادهــا، 

كما سيتم اســتــالم الــشــهــادات فــي املـــدارس 

للطلبة، وكـــذا إخــطــارهــم بموعد االســتــالم 

برسالة نصية.

ويؤكد النجاح الكبير لعملية التعليم عن 

عد في استكمال العام األكاديمي 2019/ 
ُ
ب

2020، أن جائحة /كورونا/ لم تؤثر في

الــعــمــلــيــة التعليمية والــتــربــويــة،  فــي ســيــر 

الــعــام  انــطــالقــة  لــبــدء أو  أو حــتــى بالنسبة 

األكاديمي الجديد.

ويـــؤشـــر عــلــى ذلـــك الـــقـــرار الــــــوزاري الـــذي 

ــمـــد بــن  ــــور مـــحـ ــتـ ــ ــدكـ أصــــــــــدره ســـــعـــــادة الـــ

ــر الــتــعــلــيــم  ــ ــ عــــبــــدالــــواحــــد الــــحــــمــــادي وزيـ

والتعليم العالي، مؤخرا بتعديل بعض 

ــلــــمــــدارس  ــقــــويــــم الــــســــنــــوي لــ ــتــ أحـــــكـــــام الــ

لــلــعــام األكـــاديـــمـــي 2019/ 2020، والــــذي 

الــدور  تكون بموجبه مواعيد اخــتــبــارات 

الـــــــثـــــــانـــــــي لـــجـــمـــيـــع 

الصفوف من (األول 

إلـــــــى الــــثــــانــــي عــشــر 

ـــــــــــــ نــــهــــاري وتــعــلــيــم 

ــام  ــ ــعـ ــ ــلـ ــ الـــــــــكـــــــــبـــــــــار) لـ

األكـــاديـــمـــي 2019 / 

2020 اعتبارًا من 23 

/ 8 / 2020 حتى 31 

/ 8/ 2020، على أن 

يبدأ دوام املوظفني 

فـــي املـــــــدارس لــلــعــام 

ــبــــارا مــن  ــتــ اعــ األكــــاديــــمــــي 2020 /2021 

19/ 8/ 2020، ويــبــدأ دوام الطلبة للعام 

األكاديمي ذاته اعتبارا من 1/ 9 /2020.

◄ كسب الرهان
ويؤكد الخبراء واملختصون والتربويون 

نـــجـــاح وزارة  بــمــخــتــلــف مـــســـتـــويـــاتـــهـــم، 

الــتــعــلــيــم والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي فــــي كــســب 

رهــان وتــحــدي استكمال الــعــام الــدراســي 

الــتــعــلــيــم  ــام  ــظـ نـ 2019/ 2020، ونــــجــــاح 

عــــن بـــعـــد مــــن بــــني الـــعـــديـــد مــــن الـــفـــرص 

والـــخـــيـــارات الــتــي كــانــت مــتــاحــة أمــامــهــا 

لــهــذه الغاية التربوية النبيلة، وضمان 

ســـيـــر الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة والـــتـــربـــويـــة 

دون أي عائق، وبالتالي استكمال العام 

األكــاديــمــي بــكــل الــنــجــاح واالنـــجـــاز الــذي 

ــذه التجربة  تــحــقــق. كــمــا يــؤكــد نــجــاح هـ

التعليمية اإللــكــتــرونــيــة تــطــور منظومة 

التعليم والتعلم في قطر، وتوفر املصادر 

التعليمية املتعددة، ومدى الجاهزية من 

حيث الخيارات والفرص ألي حالة طارئة 

مثل جائحة كورونا.

التعليم تستكمل العام الدراسي بنجاح رغم جائحة كورونا
الـــعـــالـــي، بــامــتــيــاز في  الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم  نــجــحــت وزارة 
الرغم من  الــدراســي 2019 / 2020،عــلــى  العام  استكمال 
" على  " كــوفــيــد 19-  فــيــروس كــورونــا املستجد  تفشي 
مستوى العالم، الذي على اثره توقفت الدراسة أو تم إلغاء 

العام األكاديمي في معظم الدول. 
الــدراســة لفترة طويلة   وبــالــرغــم مــن الخشية مــن توقف 
وعــــدم اســتــكــمــال تــدريــس املــــواد والـــعـــام الـــدراســـي ككل، 
ـــور واملــجــتــمــع عــلــى صــحــة وســالمــة  ــاء األمــ ــيـ وخــــوف أولـ
األبناء الطلبة في مثل هذه الظروف االستثنائية، اختارت 
وزارة التعليم " التعليم اإللكتروني عن ُبعد " الستكمال 
الــعــام الـــدراســـي، وبــاشــر تــبــعــًا لــذلــك الــطــالب والــطــالــبــات 
الثالث والعشرين  الــنــظــام، فــي  دراســتــهــم عــن طريق هــذا 
ــبـــارات نــهــايــة  ــتـ ــغـــت الـــــــوزارة اخـ ــارس املـــاضـــي، وألـ ــ مـــن مـ
الفصل الدراسي الثاني للصفوف من األول حتى الحادي 
بــإجــراء عملية تقييم لهؤالء  عــشــر، واستعاضت عنها 

الــطــالب، عــلــى أن يـــؤدي طـــالب الــشــهــادة الــثــانــويــة العامة 
الثاني  الدراسي  الفصل  والتخصصية، اختبارات نهاية 
كاملعتاد، علمًا بأن هذه االختبارات قد بدأت في األول من 
شهر يونيو الجاري وتستمر ملدة أسبوعني لتنتهي في 

الثالث عشر من الشهر ذاته.
املــتــخــذة للصفوف من  التقييم واملــعــايــيــر  وحـــول عملية 
إبراهيم  الدكتور  قــال سعادة  الحادي عشر،  األول حتى 
العالي  التعليم والتعليم  النعيمي وكيل وزارة  بن صالح 
في حديث خاص لوكالة األنباء القطرية "قنا" مؤخرا، إن 
التعليم  التقييم تم بشكل مــواٍز لعملية  التخطيط لعملية 
الــيــومــيــة واألســبــوعــيــة،  للتقييمات  التخطيط  مــن خـــالل 
أهـــداف  تــغــطــي جــمــيــع  أنــهــا تقييمات مــســتــمــرة  مضيفًا 
الطلبة  التعليم، وتؤكد على املسؤولية املشتركة من قبل 
واملعلمني وأولياء األمور واإلدارات املدرسية وقطاع شؤون 
التعليم، الفتا إلى أن الــوزارة تلقت مؤشرات إيجابية في 
الــشــأن، وهــنــاك محاسبة عــلــى أي تقصير لجميع  هـــذا 

األطراف املعنية بعملية التقييم في الوزارة.

¶ قياس درجة حرارة الطالب¶ الدكتور إبراهيم النعيمي

¶ حرص على سالمة الطالب في لجان االختبارات

الدوحة - قنا
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الدوحة - الشرق

فاعلو خير يوقفون 93 ألف ريال لصالح املساجد

17► TUESDAY ٩ JUNE ٢٠٢٠ Issue No ١١٦٨١ الثالثاء ١٧ شوال ١٤٤١ هـ ٩ يونيو ٢٠٢٠م  العدد ١١٦٨١ ◄

ــر" هــو بــرنــامــج إذاعـــي تقدمه اإلدارة العامة  بــرنــامــج "ذخـ

لــألوقــاف بـــوزارة األوقـــاف والــشــؤون اإلسالمية عبر أثير 

إذاعة القرآن الكريم، وذلك كل يوم أحد أول الشهر امليالدي، 

ويتناول البرنامج املشاريع الوقفية والتعريف بالوقف 

الــكــرام، وتناولت  مــن خــالل استضافة نخبة مــن املشايخ 

الحلقة املاضية املصرف الوقفي لرعاية املساجد والحث 

عــلــى الـــوقـــف عــلــى هــــذا املـــجـــال الــعــريــق فـــي اإلســـــالم عبر 

العصور كلها، وتلقت الوقفية أوقافًا بقيمة 93 ألف ريال 

قطري من الواقفني الكرام، واستضافت الحلقة التي قدمها 

عقيل الجناحي بهذه املناسبة الداعية حسام السامرائي.
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الــشــيــخــان. فكما وقـــف بــنــو الــنــجــار أرضــهــم عــلــى مسجد 

اقــتــدى بهم املسلمون  الله عليه وســلــم،  الله صلى  رســول 

طيلة العصور املتمادية منذ عصر النبوة إلى يومنا هذا 

تنافسًا على األجر واملثوبة في هذا املجال املبارك لعلمهم 

أثــره فــي املجتمع املسلم،  بمكانة املسجد ودوره وعظيم 

سواء من حيث الصالة واالعتكاف فيه أو مجاورته وقراءة 

القرآن به ونشر العلم الشرعي من خالله إلى ما يشاء الله 

تعالى، أجور ال يحصيها سوى الله تعالى ملن يضع ماله 

ويسهم في عمارة املساجد.

 ويـــذكـــر أنــــه طــبــقــا إلحــصــائــيــة إنــــجــــازات اإلدارة الــعــامــة 

لــألوقــاف ســنــة 2019م بــلــغ عـــدد املــســاجــد وبــيــوت األئــمــة 

املنفذة أو قيد االنتهاء 60 مبنى، وأمــا املساجد املصنعة 

أنــه تــم إجـــراء صيانة  فقد بلغت 17 مسجدًا، عـــالوة على 

شاملة وتوسعة لعدد 26 مسجدًا، كما تم توفير خدمات 

تكييف لعدد 56 مسجدًا وأما فيما يتعلق بالفرش فقد تم 

فرش أكثر من 16 مسجدًا، إضافة إلى تقديم أكثر من 55 

ألف خطبة ومحاضرة في مختلف مساجد الدولة.

 

الله سبحانه وتعالى على من يعمر مساجده  وقــد أثنى 

وإن مــن عــمــارة املساجد إقامتها، وترميمها وتعاهدها 

عالوة على صيانتها، ومن ذلك أيضا نظافتها وتطييبها، 

ويدخل كل ذلك في الصدقة الجارية، ولو كانت املشاركة 

بمبلغ قليل، ومما ورد في فضل بناء املساجد وأن أجرها 

ي 
ِ
ب

َ
 أ

ْ
ن

َ
يستمر لصاحبها، ما ورد في الحديث الشريف، فع

ا 
َّ

 ِمم
َّ
: «ِإن

َ
ــم

َّ
ــل

َ
س

َ
ِه و

ْ
ي

َ
ل

َ
 ع

ُ
ــه

َّ
ى الــل

َّ
ل

َ
ــِه ص

َّ
 الــل

ُ
ـــول

ُ
 َرس

َ
ــال

َ
: ق

َ
ــَرة

ْ
ــَري

ُ
ه

 
ُ
ه

َ
م

َّ
ل

َ
ا ع

ً
م

ْ
ِعل ِتِه 

ْ
و

َ
 م

َ
د

ْ
ع

َ
ب اِتِه 

َ
ن

َ
س

َ
ح

َ
ِلِه و

َ
م

َ
 ع

ْ
ِمــن  

َ
ِمــن

ْ
ــؤ

ُْ
امل  

ُ
ق

َ
ح

ْ
ل

َ
ي

ا 
ً

د
ِ

ج
ْ

س
َ

 م
ْ

و
َ
أ  ،

ُ
ــه

َ
ث رَّ

َ
ا و

ً
ف

َ
ح

ْ
ص

ُ
م

َ
، و

ُ
ه

َ
َرك

َ
ا ت

ً
اِلح

َ
ا ص

ً
ــد

َ
ل

َ
و

َ
، و

ُ
َره

َ
ش

َ
ن

َ
و

 
ً
ة

َ
ق

َ
د

َ
 ص

ْ
و

َ
، أ

ُ
ــَراه

ْ
ج

َ
ًرا أ

ْ
ه

َ
 ن

ْ
و

َ
، أ

ُ
اه

َ
ن

َ
يِل ب

ِ
ب

َّ
ِن الس

ْ
ا ِالب

ً
ت

ْ
ي

َ
 ب

ْ
و

َ
، أ

ُ
اه

َ
ن

َ
ب

ــِد 
ْ

ــع
َ
 ب

ْ
 ِمـــن

ُ
ــه

ُ
ــق

َ
ــح

ْ
ــل

َ
ــاِتــِه ي

َ
ــي

َ
ح

َ
ــِتــِه و

َّ
ــِه ِفــي ِصــح ــاِل

َ
 م

ْ
ــا ِمـــن

َ
ــه

َ
ــَرج

ْ
خ

َ
أ

ِتِه».
ْ

و
َ

م

ومــن فضل اإلنــفــاق على املساجد وتعميرها واملساهمة 

ِه 
ْ
ي

َ
ل

َ
 ع

ُ
ه

َّ
ى الل

َّ
ل

َ
يِّ ص

ِ
ب

َّ
 الن

ْ
ن

َ
في استمرارها وبنائها ما ورد ع

 
ْ

و
َ
أ ــاٍة 

َ
ــط

َ
ق ِص 

َ
ح

ْ
ف

َ
م

َ
ِه ك

َّ
ِلل ا 

ً
د

ِ
ج

ْ
س

َ
ى م

َ
ن

َ
 ب

ْ
ــن

َ
: «م

َ
ــال

َ
ق  

ُ
ــه

َّ
ن

َ
أ  

َ
ــم

َّ
ــل

َ
س

َ
و

ِة» ويقول شراح الحديث: 
َّ
ن

َ
ج

ْ
ا ِفي ال

ً
ت

ْ
ي

َ
 ب

ُ
ه

َ
 ل

ُ
ه

َّ
ى الل

َ
ن

َ
َر ب

َ
غ

ْ
ص

َ
أ

يض 
ِ
ب

َ
ت

َ
ِفيِه و م 

ِّ
ي

َ
خ

ُ
ــِذي ت

َّ
ال ا 

َ
ِضعه

ْ
و

َ
 م

َ
ــو

ُ
ــاة. ه

َ
ــط

َ
ق ِص 

َ
ح

ْ
ف

َ
م

َ
ك

ة 
َ
غ

َ
ال

َ
ب

ُْ
ِة امل

َ
ــــاد

َ
ف ــور ِإلِ

ُ
ك

ْ
ــذ

َ
ا م

َ
ـــذ

َ
ه

َ
ــَراب، و

ُّ
 الــت

ُ
ــه

ْ
ــن

َ
ص ع

َ
ح

ْ
ف

َ
ــا ت

َ
ــه

َّ
ن

َ
ِأل

ِة 
َ

ــال
َ

ــا ِلــص
ً

ِضــع
ْ

ــو
َ

ــون م
ُ
ــك

َ
 ي

ْ
ن

َ
ــد أ

ِ
ــج

ْ
ــس

َْ
 امل

ّ
ــل

َ
ق

َ
ــأ

َ
 ف

َّ
ِإال

َ
ر و

َ
غ

ِّ
ِفــي الص

 
َ

ــل
َ

ــم
َ

ح
َ

اِحـــــٍد. وقـــال الــحــافــظ ابــن حجر فــي فتح الــبــاري: و
َ

و

 
ُ

ص
َ

ح
ْ
ف

َ
ت ــِذي 

َّ
ال  

َ
ــان

َ
ــك

َْ
امل  

َّ
ن

َ
ِأل ِة، 

َ
غ

َ
ال

َ
ب

ُْ
امل ى 

َ
ل

َ
 ع

َ
ِلــك

َ
ذ اِء 

َ
م

َ
ل

ُ
ع

ْ
ال ر 

َ
ث

ْ
ك

َ
أ

اره 
َ

د
ْ
ِفي ِمق

ْ
ك

َ
 ي

َ
ِه ال

ْ
ي

َ
ل

َ
د ع

ُ
ْرق

َ
ت

َ
ا و

َ
ه

َ
ض

ْ
ي

َ
ع ِفيِه ب

َ
ض

َ
 ِلت

ُ
ه

ْ
ن

َ
اة ع

َ
ط

َ
ق

ْ
ال

 
َ

ِزيد
َ
 ي

ْ
ن

َ
ى أ

َ
ن

ْ
ع

َْ
امل

َ
اِهِرِه، و

َ
ى ظ

َ
ل

َ
 ع

َ
و

ُ
 ه

ْ
ل

َ
 ب

َ
ِقيل

َ
ِة ِفيِه... و

َ
ال

َّ
ِللص

ر، 
ْ

د
َ
ق

ْ
ا ال

َ
ذ

َ
ة ه

َ
اد

َ
ي

ِّ
 الز

َ
ك

ْ
 ِتل

ُ
ون

ُ
ك

َ
ِه ت

ْ
ي

َ
 ِإل

ُ
اج

َ
ت

ْ
ح

ُ
ًرا ي

ْ
د

َ
ٍد ق

ِ
ج

ْ
س

َ
ِفي م

اِحٍد 
َ

 و
ِّ

ل
ُ
ة ك

َّ
 ِحص

ُ
ع

َ
ق

َ
ت

َ
ف ٍد 

ِ
ج

ْ
س

َ
اِء م

َ
ن

ِ
ب ة ِفي 

َ
اع

َ
م

َ
 ج

ُ
ِرك

َ
ت

ْ
ش

َ
 ي

ْ
و

َ
أ

ر.
ْ

د
َ
ق

ْ
 ال

َ
ِلك

َ
 ذ

ْ
م

ُ
ه

ْ
ِمن

وقد أنشئ املصرف الوقفي لرعاية املساجد تلبية لرغبة 

أهل الخير من أبناء قطر الكرام وتوجههم إلى الوقف على 

املــســاجــد، ويــخــتــص هـــذا املــصــرف بــني املــصــارف الوقفية 

الستة ببناء وصــيــانــة ورعــايــة املــســاجــد، واملــســاهــمــة في 

عقد البرامج والدورات التأهيلية لالرتقاء بمستوى األئمة 

ودور املسجد.

بينما تختص إدارة املساجد في وزارة األوقاف والشؤون 

اإلســالمــيــة بــتــحــديــد احــتــيــاجــات املــنــاطــق فــي الـــدولـــة من 

املساجد واملصليات، وتــزويــد املناطق باملساجد املؤقتة 

واإلشــراف على حفظها، وإعــداد الخطة السنوية لصيانة 

املساجد ومساكن األئمة، بالتنسيق مع الجهات املختصة، 

واإلشـــراف على إعـــداد وتنفيذ أعــمــال اإلنــشــاء والصيانة 

لــلــمــســاجــد، واإلشــــــــراف عــلــى مـــشـــاريـــع تــشــيــيــد املــســاجــد 

ومــســاكــن األئـــمـــة املــمــلــوكــة لــلــوقــف مـــن حــيــث الــتــصــامــيــم 

واملواصفات الفنية والهندسية والتنفيذ، وإعــداد قاعدة 

بيانات عن املساجد واملصليات والعاملني فيها.

 ويمكن املشاركة بهذه الوقفية بعدة طرق، منها:

- عن طريق الوقف أون الين باستخدام البطاقات البنكية 

من خالل موقع اإلدارة العامة لألوقاف:

www.awqaf.gov.qa

- خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط:

http://awqaf.gov.qa/sms

- التحصيل السريع على الرقم 55199996 و55199990 

- الخط الساخن 66011160.

¶ شعار برنامج ذخر اإلذاعي



أحفاد عمر املختار
عــدت إلعدامه 

ُ
أ التي  املنصة  الشيخ املجاهد، بشموٍخ على  املختار،  وقف عمر 

ــذ يــقــرأ كــتــاب الــلــه بــخــشــوع، غــيــر ملتفت إلـــى الــجــنــود اإليطاليني  شــنــقــًا، وأخـ
الليبيني من االقتراب  الذين يحيطون به، ويمنعون جموع  املدججني بالسالح 
الكريم  الــقــرآن  انحنى بمشقٍة عظيمٍة ليضَع  إعــدامــه،  منه. وملــا حانت لحظة 
بإجالٍل على املنصة إلى جواره، ونظر إلى الناس مبتسمًا لهم، ثم أخذ ينطق 
إليه،  الهواء، فتعالت تكبيراتهم، واندفعوا  بالشهادتني حتى تدلى جسده في 

لكن الجنود منعوهم من الوصول إلى جثمانه الطاهر. 
 اليوم، بعد تسعني عامًا على استشهاده، يستلهم أحفاده سيرته، ويجعلون 
قلبه ينبض فرحًا في قبره، وهو يسمع تكبيراتهم بعد تحريرهم لطرابلس 
وترهونة، وتوجههم إلى سرت ليطهروها من مرتزقة أبوظبي الذين يقودهم 

العميل املهزوم: حفتر.
الليبي من ثالثة زوايــا، ألن نتائجها   والبــد لنا من قــراءة انتصارات الشعب 

القريبة والبعيدة ستغير مسار األحداث في العالم العربي كله:
أنها  الليبيني  انتصارات  للنظر في  اُمللفُت  السرطاني ألبوظبي:   (1) االمتداد 

َنت أمرًا ذا خطورة عظيمة على اإلمارات، هو  بيَّ
 الشماتة العظيمة التي أبدتها الشعوب تجاهها، ألن الجميع يعلمون يقينًا أن 
ولي عهد أبوظبي يقف وراء الخراب والتدمير في ليبيا واليمن، وله يد في كل 
العرب واملسلمني  أن  الشماتة  العربية واإلسالمية. وتعني تلك  أمتينا  مآسي 
أصبحوا يتعاملون معها على أنها امتداد سرطاني للكيان الصهيوني، وعدو 
وجودي ُيهدد آمالهم وأحالمهم وقضاياهم. وهذا يعني أنها فقدت كل قواها 
الناعمة، وأصبحت بال أي رصيد لها في القلوب، وهو أخطر ما يمكن لدولة 
الوقوع فيه، ألن الجميع سيعملون على إفشال كل سياساتها، وسيناصرون 
 عن محيطها القومي والديني الذي ال يمكن لتل أبيب 

ً
عليها، وستصبح معزولة

ضها عنه.  أن تعوِّ
 (2) الــصــحــوة الــوطــنــيــة فــي الــيــمــن: ألن انــتــصــارات الــلــيــبــيــني عــلــى املــشــروع 
الــشــرفــاء، ويــدفــعــهــم ملقاومة  اليمنيني  الــوطــنــيــني  ي  الــصــهــيــوإمــاراتــي ســيــقــوِّ
مشروع التخلف الحضاري والتقسيم واالحتالل الذي تقوده الرياض وأبوظبي 
قــوًة  الكافية لتمويل عمالئهما، وال تملكان  املــــوارد  لــم تعد لديهما  والــلــتــان 

 تجعلهما قادرتني على الحسم.
ً
 حقيقية

ً
عسكرية

 ولو تابعنا ما ينشره اليمنيون في وسائل التواصل االجتماعي، فسنجد أنهم 
ٍد، ترابًا وشعبًا، وبدولٍة ديمقراطيٍة ذات سيادٍة، ووطــٍن ال  ينادون بيمٍن موحَّ
يمكن لدوٍل بال مشاريع حضاريٍة عربيٍة وإنسانيٍة أن تؤثر فيه. مما يعني أن 
انتصارات ليبيا سترفع سقف مطالب اليمنيني ليصل إلى خروج االحتاللني 
السعودي واإلماراتي، وتفكيك العصابات املسلحة من عمالئهما كخطوٍة أولى 

للحل السياسي برعايٍة دوليٍة.
 (3) انتصار املشروع اإلسالمي الحديث: الذي يقوم على بناء دول ديمقراطية 
الــحــدود وفي  حقيقية، تحترم حكوماتها شعوبها، وتــرابــط جيوشها على 
الثكنات بال دور سياسي لها. وهو مشروع تحاربه بشدة السعودية واإلمارات 
 
ً
 تــريــد أن تــكــون ممثلة

ٌ
ــة ــ مـــن مــنــطــلــقــات مــخــتــلــفــة. فــالــســعــوديــة الــجــديــدة دولـ

للمسلمني من خالل قيادتها الروحية لهم، لكنها ال تمتلك مشروعًا حضاريًا 
يؤهلها لهذا األمــر، بل إنها تعمل ضد تطلعاتهم، وُتسهم في إضعافهم من 
 للصناعات والعلم 

ً
 منتجة

ً
أنها ليست دولـــة خــالل دعمها للمستبدين. كما 

والفكر واألدب، وليس فيها نموذج حكم سياسي يمكن للمسلمني القبول به. 
 أما اإلمارات، فقد سيطرت عليها أوهام ولي عهد أبوظبي في بناء إمبراطورية 
عــربــيــة إســالمــيــة تــكــون تــل أبــيــب وأبــوظــبــي مــركــزي الــقــرار فــيــهــا. ولــذلــك، تم 
استنزاف أموال اإلمــارات وسمعتها وقوتها املعنوية في حروب مدمرة تدعم 
فيها االنــقــالبــيــني واالنــفــصــالــيــني والــطــغــاة. لكنها كــالــســعــوديــة، بــال مــشــروع 

حضاري وال نموذج حكم يمكنها تقديمهما للشعوب. 
 إذن، َمــن الـــذي يمثل املــشــروع اإلســالمــي الــحــديــث؟، الــجــواب هــو تركيا التي 
 للعلم 

ٌ
تستند إلى نظام حكم ديمقراطي تعددي، وهي دولة صناعية ومنتجة

والــفــكــر، ولديها مــشــروع حــضــاري عــابــٌر للقوميات، إلــى جــانــب أنــهــا حليٌف 
الشعوب  مــوثــوٌق مؤَتمٌن وقــويٌّ سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، مما جعل 
الــتــعــاون معها  إلــى  العربية واإلســالمــيــة تحترمها، وتلتف حــولــهــا، وتتطلع 
فــي كــل املـــجـــاالت. وبــالــطــبــع، فـــإن هـــذا األمـــر يــزعــج الــريــاض وأبــوظــبــي اللتني 
تصاعدت وتيرة تقاربهما مع الكيان الصهيوني، وعدائهما لإلسالم والعروبة، 
وانشغالهما باتهام تركيا وقطر بكل األحداث حتى لو كانت حادث سيٍر في 

مدينة جدة، أو شجار بني سكارى في ملهى ليلي بدبي.

كلمة أخيرة:
قال عمر املختار: نحن ال نستسلم، ننتصر أو نموت

ib_1983@hotmail.com

الــتــنــمــيــة اإلداريـــــــــة والــعــمــل  نــظــمــت وزارة 

والــشــؤون االجتماعية بالتعاون مع مكتب 

مـــشـــروع مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة فـــي قطر 

واملــنــظــمــة الـــدولـــيـــة ألصـــحـــاب الــعــمــل نـــدوة 

ــة  ـ
ّ
ــادي ــتـــصـ ــة االقـ ــابـ ــتـــجـ ـــة االسـ

ّ
بـــعـــنـــوان خـــط

ـــة بــالــشــركــات 
ّ

لــفــيــروس كــوفــيــد 19 الـــخـــاص

ــة الـــحـــجـــم فــــي قــطــر،  ـــطـ
ّ

ــتـــوس الـــصـــغـــيـــرة واملـ

ــار بــشــأن  ــكــ والـــتـــي تـــهـــدف إلــــى لـــتـــبـــادل األفــ

تدابير محددة قصيرة األجل لدعم الشركات 

الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة، و حــمــايــة الــعــمــالــة 

في ظل أزمــة جائحة كوفيد 19، إلــى جانب 

مــنــاقــشــة أفـــضـــل املـــمـــارســـات الـــتـــي تتبعها 

الــحــكــومــات وأصــحــاب العمل مــن أجــل دعم 

تلك الشركات.

وشــارك إلــى جانب الـــوزارة ممثلون عن كل 

الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة ومــصــرف  مـــن وزارة 

قــطــر املـــركـــزي وبــنــك قــطــر لــلــتــنــمــيــة، وغــرفــة 

تجارة وصناعة قطر وصندوق دعم وتأمني 

الــعــمــال إضـــافـــة إلـــى مــشــاركــة نــائــب األمـــني 

مة الدولية ألصحاب العمل.
ّ
العام للمنظ

واســتــعــرض السيد محمد العبيدلي وكيل 

الـــــوزارة املــســاعــد لــشــؤون الــعــمــل مــن وزارة 

الــتــنــمــيــة اإلداريــــــــة والــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة 

ــراءات  خطة االستجابة االقــتــصــاديــة واإلجــ

ــطــة 
ّ

الــصــغــيــرة واملــتــوس لــلــشــركــات  املحتملة 

ــة مـــن جــهــود  الـــحـــجـــم، ومــــا تـــقـــوم بـــه الــــدولــ

مــســتــمــرة لــدعــمــهــا لــلــتــصــدي لــلــتــهــديــدات 

الـــتـــي تــتــعــرض لــهــا نــتــيــجــة تــفــشــي الـــوبـــاء 

منها إعفاء الشركات الصغيرة واملتوسطة 

الــعــزل والـــعـــالج، حيث  مــن تغطية تكاليف 

تكفلت الدولة بتوفير جميع النفقات الطبية 

والغذائية والسكنية.

إلــى التوجيهات التي أصدرتها  كما تطرق 

الـــوزارة املتعلقة بشأن اإلجـــراءات الوقائية 

الــواجــب اتباعها فــي مــكــان العمل والسكن 

وأخــرى حــول العالقة التعاقدية، وإمكانية 

االتفاق بني العمال وأصحاب العمل على أن 

ال بإجازة غير مدفوعة األجر، أو 
ّ

يقوم العم

تخفيض ساعات العمل، أو تخفيض األجر 

مؤقتًا وذلك من أجل تقليل تكاليف الشركة 

ــة، مـــمـــا يــشــجــع  ــتــ خـــــالل هـــــذه الـــفـــتـــرة املــــؤقــ

بــنــاء عــالقــات صناعية سليمة بــني العمال 

وأصحاب العمل والتضامن خــالل األزمــات 

بهدف استدامة األعمال التجارية.

ــرح الــســيــد مـــاجـــد الــخــلــيــفــي  مـــن جــانــبــه صــ

الوكيل املساعد لشؤون التجارة من وزارة 

التجارة والصناعة إلعــالن حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

البالد املفدى الخاص بحزمة الحوافز املالية 

لدعم القطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال 

قــطــري أي حــوالــي ٪10 مــن الــنــاتــج املحلي 

اإلجمالي، وسياسات وبرامج دعــم القطاع 

ــات الــصــغــيــرة  ــركـ ــاألخــــص الـــشـ الـــخـــاص وبــ

واملــتــوســطــة، مــالــيــًا ولــوجــســتــيــًا، وإعــفــاءات 

الضرائب ومدفوعات اإليجار واملرافق التي 

تم اإلعالن عنها.

وناقش السيد ماتياس ثورنز نائب األمني 

ــمــة الــدولــيــة ألصـــحـــاب العمل 
ّ
الـــعـــام لــلــمــنــظ

طة 
ّ

حجم تأثر الشركات الصغيرة واملتوس

الـــحـــجـــم عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، وعـــــرض 

التجارب الدولية من أجل دعمها ولتفادي 

خسارة الوظائف.

ــنـــدوة إلــــى تــشــكــيــل فــريــق عمل  وخــلــصــت الـ

مــن جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، 

ــــة قــــطــــر والــــشــــركــــات  ــرفـ ــ ــافـــــة الـــــــى غـ بـــــاإلضـــ

ــة بــــهــــدف تــحــقــيــق  ــطــ ــوســ ــتــ ــيــــرة واملــ الــــصــــغــ

استجابة شاملة لــألزمــة، وطـــرق مستدامة 

للتعافي من خالل العمل الجماعي وضمان 

فعالية التنفيذ.

التنمية اإلدارية تؤكد على 
إجراءات حماية العمالة

قطر الخيرية تحصل على جائزة التميز 
في مجال رعاية األيتام

¶ خالل الندوة

2.5 مليون ريال مساعدات من 
"جاسم وحمد بن جاسم الخيرية"

تـــــواصـــــل مــــؤســــســــة جــــاســــم وحـــمـــد 

بــــن جــــاســــم الـــخـــيـــريـــة مــســاعــداتــهــا 

الــشــهــريــة لــلــفــئــات املــســتــحــقــة حيث 

قـــدمـــت املــؤســســة خــــالل شــهــر مــايــو 

ألـــف  ــيـــون و500  ــلـ 2020 نـــحـــو 2 مـ

ريــــــال، كـــمـــســـاعـــدات مــقــطــوعــة ألســر 

ــمــــــل خــــيــــري  ــة ودعـــــــــــــم عــــ مـــــحـــــتـــــاجـــ

ــاالت أخــــرى وصــلــت للمؤسسة  ــ وحـ

وتــــــم بــحــثــهــا وتـــقـــديـــرهـــا وتـــوفـــيـــر 

املـــســـاعـــدات املــنــاســبــة لــهــا، انــطــالقــًا 

مــــن مــســؤولــيــاتــهــا املــجــتــمــعــيــة فــي 

قطر وتحقيقًا لرؤيتها املتمثلة في 

تــوفــيــر الــصــحــة والــتــعــلــيــم مـــن أجــل 

حياة أفضل. وقدمت مؤسسة جاسم 

وحمد بن جاسم الخيرية املساعدات 

ــقـــــطـــــوعـــــة ملـــخـــتـــلـــف  ــ ــة واملـ ــ ــريـ ــ ــهـ ــ ــــشـ الـ

ــي املــجــتــمــع  الــــشــــرائــــح املــســتــحــقــة فــ

فــي شهر مايو 2020 بلغت قيمتها 

مليون و 106 آالف و812 ريال . وبلغ 

ــدات  ــاعـ ــسـ ــن املـ ــدد املــســتــفــيــديــن مــ ــ عـ

املالية الشهرية واملقطوعة نحو 142 

حــالــة، تلقت حــوالــي 342 ألــف و500 

ريــــال، وقــدمــت املــؤســســة مــســاعــدات 

ألـــف و800 ريـــال،  عــيــنــيــة بــقــيــمــة 38 

اســتــفــاد مــنــهــا 78 حــالــة . وتــعــزيــزًا 

للتكافل االجتماعي داخــل املجتمع، 

قـــدمـــت مــؤســســة جـــاســـم وحـــمـــد بن 

جاسم الخيرية مساعدات اجتماعية 

ومالية وعينية بقيمة تجاوزت 453 

ألف ريال خالل شهر رمضان املبارك  

اشـــتـــمـــلـــت عـــلـــى مــــســــاعــــدات مــالــيــة 

ــر املــتــعــفــفــه، وتــــوزيــــع قــســائــم  لـــألسـ

شرائية ملواد غذائية بقيمة 146ألف 

ــال، تـــم صــرفــهــا عـــن طــريــق  ــ و400 ريـ

، وتــم توزيع  املــيــرة الغذائية  شــركــة 

شــيــكــات املــســاعــدات الــنــقــديــة بمبلغ 

ألــف و500 ريـــال، استفاد منها   306

244 حالة .

الدوحة - الشرق
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حصلت قطر الخيرية على جائزة التميز في 

مجال رعاية األيــتــام (كــافــل) للعام 2020"، من 

الــشــبــكــة اإلقــلــيــمــيــة لــلــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة 

ــات إقــلــيــمــيــة  ــهــ ــع مـــنـــظـــمـــات وجــ ــعـــاون مــ ــتـ ــالـ بـ

ودولــيــة، وذلــك خــالل مشاركتها فــي فعاليات 

املؤتمر العاملي الثالث لرعاية األيــتــام 2020م 

الــــذي نــظــم عــبــر الــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة عـــن بــعــد، 

بــحــضــور نــخــبــة مـــن الـــخـــبـــراء واملــســتــشــاريــن 

الدوليني في مجال العمل اإلنساني.

وتم منح قطر الخيرية الجائزة تقديرا لدورها 

ــي دعــــم خـــدمـــات رعــايــة  الــــريــــادي واملــتــمــيــز فـ

ــام الــشــامــلــة فـــي املــــجــــاالت االجــتــمــاعــيــة  ــتــ األيــ

والصحية والتربوية والترفيهية وغيرها.

◄ ورقة عمل 
وشـــاركـــت قــطــر الــخــيــريــة فـــي املــؤتــمــر بــورقــة 

ــد الــفــهــيــدة  ــ عـــمـــل قـــدمـــهـــا الـــســـيـــد فــيــصــل راشــ

الــرئــيــس التنفيذي لقطاع العمليات  مساعد 

والشراكات الدولية في قطر الخيرية بعنوان 

"الخدمات الرقمية املخصصة لأليتام في قطر 

الخيرية.. ممارسات ومبادرات واقعية".

وعـــبـــر الــســيــد فــيــصــل الــفــهــيــدة، عـــن ســعــادتــه 

بـــهـــذه الـــجـــائـــزة الـــتـــي تـــدعـــم وتــشــجــع جــهــود 

الــخــيــري، خــاصــة فيما يتعلق برعاية  العمل 

شريحة األيتام، وقال إن الجائزة تمثل حافزا 

الــخــيــريــة لــالرتــقــاء ببرامجها  لــقــطــر  إضــافــيــا 

ـــا 
ًّ

ــا كـــم ــ ــهـ ــ وتـــطـــويـــر خـــدمـــاتـــهـــا وتـــحـــســـني أدائـ

ــا، وتــوســيــع دائـــــرة املــســتــفــيــديــن مــنــهــا،  ونـــوعـ

ــتـــام، ودعــــم املـــبـــادرات التي  خــاصــة كــفــالــة األيـ

تهتم برعايتهم وكفالتهم. وأضـــاف الفهيدة 

أن نشاط قطر الخيرية اإلنساني والتنموي 

ر 
ّ

ارتبط منذ انطالقته بكفالة األيتام، وقد تطو

ــذا املـــجـــال خـــالل أكــثــر مـــن ثــالثــة  عــمــلــهــا فـــي هـ

عقود، حتى أصبحت من أكبر مظالت األيتام 

حول العالم في السنوات األخيرة، حيث تكفل 

قطر الخيرية أكثر من 175,000 ألف يتيم في 

ثـــالث قــــارات، مــن خـــالل مــبــادرة "رفـــقـــاء" وهــي 

مبادرة دولية إنسانية تهتم برعاية وتأهيل 

األيتام عن طريق إعداد وإدارة برامج وقنوات 

فاعلة تساهم في توفير العيش الكريم لهم. 

إلــى جانب  كما تقدم قطر الخيرية ملكفوليها 

ــــة صــحــيــة  ــايـ ــ ــة املــــالــــيــــة الــــشــــهــــريــــة، رعـ ــالـ ــكـــفـ الـ

وتــعــلــيــمــيــة واجــتــمــاعــيــة فــضــال عـــن الــرحــالت 

واملخيمات واألنشطة الترفيهية األخرى. 

◄ مبادرات رقمية 

واسهمت قطر الخيرية في إنشاء مراكز نوعية 

ومدن نموذجية مهمة لكفالة األيتام مثل مراكز 

األيتام في بنغالديش ومدينة الشيخة عائشة 

بــنــت حــمــد بـــن عــبــد الــلــه الــعــطــيــة الــنــمــوذجــيــة 

(رحــمــهــا الـــلـــه) لــرعــايــة األيـــتـــام ومــديــنــة طيبة 

التعليمية بالسودان. كما شهدت قطر الخيرية 

ــتــــخــــدام الــتــقــنــيــات  تـــوســـعـــا مـــلـــحـــوظـــا فــــي اســ

الــذي انعكس في تعزيز التواصل مع  الرقمية 

املستفيدين من خدماتها ومن ضمنهم األيتام، 

وتعزيز ثقة الكافلني من خالل إتاحة املعلومات 

املتعلقة باملشاريع والكفاالت، وتسهيل عملية 

التبرع للراغبني في الكفالة، وحصولهم على 

كــل مــا يتعلق بــاخــتــيــار مكفوليهم عــن طريق 

الــبــوابــة االلكترونية وتطبيقات ومــواقــع قطر 

ــهـــزة  الـــخـــيـــريـــة االلـــكـــتـــرونـــيـــة واســــتــــخــــدام األجـ

الذكية. وأسهمت التقنيات واملبادرات الرقمية 

فــي دعـــم املــســاعــدات والــخــدمــات الــتــي يحصل 

عليها األيتام وأسرهم مثل مبادرات: "رفقاء" و 

"أمنيتي" و"عاون".

الدوحة - الشرق

¶ صورة من الجائزة ¶ فيصل الفهيدة 
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 يـــؤكـــد الـــدكـــتـــور كـــولـــني ف. بــيــكــر، كبير 

ــات الــشــرق األوســـط  ــ الــقــائــمــني عــلــى دراسـ

الــبــريــطــانــيــة، فــي مــقــال منشور  باملكتبة 

بموقع مكتبة قطر الرقمية، أن مجموعة 

الـــتـــي تحتضنها  الــعــربــيــة  املــخــطــوطــات 

املكتبة البريطانية هي من أهم املجموعات 

فـــي الـــعـــالـــم، إذا تـــبـــرز تــلــك املــخــطــوطــات 

ــا فــــي األســــلــــوب والـــكـــتـــابـــة،  تـــنـــوعـــا رائــــعــ

ــذه املــجــمــوعــة بــشــهــرة  : "تــحــظــى هــ
ً
قــــائــــال

عـــاملـــيـــة لــســبــبــني؛ مــحــتــويــاتــهــا، وتـــنـــوع 

موضوعاتها، إذ تحتوي املجموعة على 

تشكيلة مــن أروع املــخــطــوطــات النفيسة 

عة عالية 
َ
للقرآن الكريم، وكذلك نسخ موق

الجودة من األعمال القانونية والتاريخية 

واألدبــــيــــة والــعــلــمــيــة املـــهـــمـــة، كــمــا تتسم 

مــوضــوعــات املجموعة بتنوعها الكبير، 

ــــرآن والــتــفــســيــر  ــقـ ــ حـــيـــث تــغــطــي عـــلـــوم الـ

الــكــالم والفقه اإلسالمي  والحديث وعلم 

ــتــــصــــوف والـــفـــلـــســـفـــة والـــنـــحـــو وفــقــه  والــ

اللغة العربية واملعاجم والشعر وأنــواع 

األدب األخــرى، والتاريخ والطوبوغرافيا 

ــقـــــى وغـــــيـــــرهـــــا مـــن  والـــــســـــيـــــر واملـــــوســـــيـــ

ــطــــب والـــنـــصـــوص  ــنـــون والـــعـــلـــوم والــ ــفـ الـ

بــــالــــدروز والــبــهــائــيــني واألدب  املــتــعــلــقــة 

ــهــــودي، وغــيــرهــا  ــيــ الــ املــســيــحــي واألدب 

مـــن املـــوضـــوعـــات مــثــل الــســحــر والــرمــايــة 

والـــصـــيـــد بــالــصــقــور وتــفــســيــر األحــــــالم"، 

موضحا أنه بدءًا من باكورة القرن الثامن 

وحــتــى الــقــرن الــتــاســع عشر املــيــالدي، تم 

االستحواذ على املخطوطات من كل من 

الــدول العربية ودول أخــرى بها جاليات 

عــربــيــة وإســـالمـــيـــة مــثــل الــهــنــد والــصــني 

وإنــدونــيــســيــا ومــالــيــزيــا وغـــرب أفريقيا، 

برز تلك املخطوطات تنوعا رائعا 
ُ
حيث ت

في األسلوب والكتابة.

ويضيف د. كــولــني:" مــن بــني املجموعات 

ــة املــــــتــــــوافــــــرة لــــــــدى مـــقـــتـــنـــيـــات  ــخـــــاصـــ الـــ

املكتبة البريطانية فــي الــوقــت الحاضر 

مجموعات تأسيس املتحف البريطاني 

ــتـــي اشــتــمــلــت على  فـــي ســنــة 1753م، والـ

مجموعات العالم الفيزيائي السير هانز 

ســـلـــون (1660-1753م) حـــيـــث تــتــضــمــن 

تلك املجموعات حوالي (120) مخطوطة 

عــربــيــة، ومــجــمــوعــة كـــلـــوديـــوس جيمس 

ــتـــي اشـــتـــراهـــا  الـ ــتـــش (1786-1821م)  ريـ

الــبــريــطــانــي فـــي ســنــة (1825م)  املــتــحــف 

ومــجــمــوعــة ريــتــشــارد جــونــســون (1753-

الــهــنــد  الــــتــــي اشـــتـــرتـــهـــا شــــركــــة  1807م) 

الشرقية في 1807م، وهذه أمثلة نموذجية 

للطريقة التي جاءت بها تلك املخطوطات 

 عـــن طـــريـــق الــهــدايــا 
ً
إلــــى املــكــتــبــة، ســــــواء

أوعـــــــن طــــريــــق شـــرائـــهـــا مــــن األشــــخــــاص 

الذين عملوا في الهند أو الشرق األوسط 

لــصــالــح بــريــطــانــيــا بــصــفــة رســمــيــة، كــان 

ريتش مقيما في بالط الباشا في بغداد 

حيث كان في وضع يؤهله إلتقان اللغات 

الــشــرقــيــة ولــجــمــع مجموعة تــضــم (390) 

مخطوطة من املخطوطات العربية، هذا 

وقـــــد تــمــكــن جـــونـــســـون مــــن خـــــالل عــمــلــه 

لــــدى شـــركـــة الــهــنــد الــشــرقــيــة فـــي لــكــنــاو 

وحـــيـــدر آبــــاد مـــن إقـــامـــة عـــالقـــات وطــيــدة 

تاب والتي حصل 
ُ
مع كبار الفنانني والك

مـــن خــاللــهــمــا عــلــى مــجــمــوعــة فـــريـــدة من 

املخطوطات.

 

مجموعة قيمة ونادرة
ويــتــابــع د. دكــتــور كــولــني ف. بيكر، كبير 

ــات الــشــرق األوســـط  ــ الــقــائــمــني عــلــى دراسـ

بــاملــكــتــبــة الــبــريــطــانــيــة، حــديــثــه عـــن هــذه 

املــخــطــوطــات الــقــيــمــة بــقــولــه: "كــــان واريـــن 

هــاســتــيــنــجــز (1732-1818م) والــنــقــيــب 

روبـــــرت تــايــلــور (1788-1852م) مـــن بني 

موظفي الحكومة اآلخرين الذين تمتعوا 

بــوضــع مـــؤهـــل، حــيــث عــمــل هاستينجز 

ــيـــة الــبــنــغــالــيــة، وكــــان  فــــي الـــخـــدمـــة املـــدنـ

أيضا حاكم البنغال (1772م)، ثم الحاكم 

لــلــبــالد (1773-1785م) وقـــد أنــفــق  الـــعـــام 

 طــائــلــة عــلــى تكوين 
ً
هــاســتــيــنــجــز أمــــــواال

مجموعته كــي يستفيد منها إبــان عمله 

الــهــنــد. حــتــى وإن كـــانـــت مجموعته  فـــي 

ال تـــضـــاهـــي مـــجـــمـــوعـــة جــــونــــســــون، إال 

أنــهــا تــحــتــوي عــلــى الــعــديــد مـــن األعــمــال 

املــهــمــة وبـــعـــض املــخــطــوطــات الــفــارســيــة 

ــات تــوضــيــحــيــة  ــ ــومــ ــ ـــي تـــتـــضـــمـــن رســ ــتـ الــ

دقـــيـــقـــة، مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، كــــان تــايــلــور 

ــارع وعــمــل فــي بــوشــهــر وطــهــران  لــغــوي بـ

والــبــصــرة قــبــل أن يــخــلــف ريــتــش كمقيم 

ــــداد، وفـــــي 1860م قـــام  ــغـ ــ بـ ــي  ســـيـــاســـي فــ

زوج ابنته ت.ك. لينش ببيع مجموعته 

الــتــي تــضــمــنــت (246) مــخــطــوطــة عربية 

إلى املتحف البريطاني، ثم أضيف اثنان 

مــــن املـــخـــطـــوطـــات الـــهـــامـــة األخــــــــرى إلـــى 

مجموعات املخطوطات العربية بعدما 

حــصــلــت املــكــتــبــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــلــيــهــمــا 

مـــن جــامــعــني لــلــمــخــطــوطــات فـــي املــمــلــكــة 

ــان تــــومــــاس هـــــــوارد (1586- ــ املـــتـــحـــدة. كـ

1646م) اإليــرل الثاني ألرونـــدل، سياسي 

ومــن جامعي األعــمــال الفنية حيث جمع 

(550) مخطوطة موجودة اآلن في املكتبة 

البريطانية، منها (43) مخطوطة عربية 

أهــديــت إلـــى الجمعية امللكية واشــتــراهــا 

منه املتحف البريطاني في سنة 1831م، 

هذا وقد قام جورج الرابع (1820-1830م) 

بنقل مجموعة مخطوطات املــلــك جــورج 

الثالث التي تتضمن سبعة مخطوطات 

عربية، إلى املتحف البريطاني في 1823م.

اهتمام أوروبي
ونوه د. كولني ف. بيكر في نهاية حديثه، 

إلى أن تلك املخطوطات تمثل ما تبقى من 

املكتبة امللكية ألباطرة املغول في 1858م، 

وخالل الفترة بني (1638-1858م) تم إهداء 

عـــدة مــخــطــوطــات مــن مكتبة املــغــول إلــى 

رؤســـــاء الـــــدول وغــيــرهــم مـــن األشــخــاص 

املــرمــوقــني رفــيــعــي املــســتــوى، وفـــي أوائـــل 

1810م، وقع العديد منها في أيــدي هواة 

جــمــع الــتــحــف"، مــشــيــرًا إلـــى أن الحكومة 

ــتـــرت مــخــطــوطــات املــكــتــبــة  فـــي الــهــنــد اشـ

امللكية في 1859م بمبلغ (14،955) روبية 

وبعد بيع قرابة (1،120) مجلدا، تم نقل 

الباقي إلى مكتب الهند في 1876م، وقال:" 

تكونت املجموعة على مر القرون القليلة 

املــاضــيــة بــطــريــقــة اســتــثــنــائــيــة، إذ يرجع 

ــــى نمو  تـــطـــورهـــا املـــبـــكـــر فــــي األســـــــاس إلـ

التجارة البريطانية واملصالح السياسية 

في كل من منطقة الشرق األوسط والعالم 

اإلسالمي أجمع، ال سيما في شبه القارة 

الـــهـــنـــديـــة، ويـــعـــكـــس تـــطـــورهـــا االهـــتـــمـــام 

األوروبي الكبير بالدراسات الشرقية إبان 

القرنني الثامن عشر والتاسع عشر، حيث 

يعكس حجمها وتنوعها العملية التي 

تم من خاللها زيادة عدد من املجموعات 

الـــــخـــــاصـــــة الـــــتـــــي كــــونــــهــــا املـــــســـــؤولـــــون 

واملــبــشــرون والــبــاحــثــون والــرحــالــة بفعل 

ــيـــرة الــتــي قــام  عــمــلــيــات االســـتـــحـــواذ األخـ

بــهــا أمــنــاء املــتــحــف الــبــريــطــانــي واملكتبة 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــتــشــكــيــل مــجــمــوعــة عــامــة 

ضخمة ومصدر دولي مميز.

تراث األمة
ــر املــــزيــــد مــــن املـــعـــلـــومـــات حـــول  ــوافــ ــتــ وتــ

مجموعة املخطوطات العربية وفهارسها 

عــلــى مــوقــع اإلنــتــرنــت الـــخـــاص باملكتبة 

البريطانية، كما يمكن اإلطــالع على هذه 

املـــخـــطـــوطـــات وغـــيـــرهـــا مـــن خــــالل زيــــارة 

املــوقــع اإللــكــتــرونــي ملكتبة قطر الرقمية، 

 مــكــتــبــة قــطــر الــرقــمــيــة، الــتــي 
ُ

ــــد
َّ

ــــع
ُ
هــــذا وت

طــلــقــت بــتــاريــخ 22 أكــتــوبــر 2014، ثمرة 
ُ
أ

ملشروع الشراكة مع املكتبة البريطانية، 

وتحتوي على مئات اآلالف من صفحات 

الــوثــائــق والــســجــالت مــن أرشــيــف مكتب 

حكومة اململكة املتحدة فــي الهند، التي 

ــة قطر  ــدولـ تــتــعــلــق بــالــتــاريــخ الـــحـــديـــث لـ

واملـــنـــطـــقـــة وتـــغـــطـــي الـــفـــتـــرة الــتــاريــخــيــة 

ــابــــع عـــشـــر حــتــى  ــــرن الــــســ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ ــن بـ ــ مـ

منتصف القرن العشرين، باإلضافة إلى 

مخطوطات العلوم العربية واإلسالمية 

الــتــي تــعــود إلـــى الــقــرن الــعــاشــر املــيــالدي 

فــي الــعــصــر الــذهــبــي لــلــحــضــارة العربية 

واإلسالمية.

ــجـــــدر اإلشـــــــــــــارة إلــــــــى أن جـــمـــيـــع هــــذه  تـــ

ــائــــق  ــات والــــوثــ ــوطــ ــطــ ــخــ الـــصـــفـــحـــات واملــ

متاحة بشكل مجاني مع وصف باللغتني 

الــعــربــيــة واإلنــجــلــيــزيــة لجميع املهتمني 

والباحثني في جميع أنحاء العالم، والتي 

تــؤكــد عــلــى رســالــة مكتبة قــطــر الوطنية 

املتمثلة في نشر املعرفة، وصقل ملكات 

اإلبـــداع، وتعزيز االبتكار، والحفاظ على 

ــة مـــن أجـــل املــســتــقــبــل، وتمكني  ــراث األمــ تــ

ــراد املجتمع مــن التأثير اإليــجــابــي في  أفـ

مجتمعهم عبر توفير بيئة استثنائية 

ــاف والـــتـــعـــرف عــلــى  ــكـــشـ ــتـ لــلــتــعــلــم واالسـ

الحضارة العربية واإلسالمية والتي تعد 

من أعظم الحضارات على وجه األرض.

مكتبة قطر الرقمية توفر مجموعة نادرة
 من املخطوطات العربية

¶ شعار النبالة لعائلة أروندل منقوش بالكلمات على غالف

¶ مخطوطة عربية بختم كلوديوس جيمس ريتش¶ ختم روبرت تايلور على مخطوطة عربية
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بالتراث  واملهتمني  للباحثني  الرقمية  تتيح مكتبة قطر 
الـــعـــربـــي واإلســــــالمــــــي، مـــجـــمـــوعـــة مــــن املـــخـــطـــوطـــات 
عاملية  بإشادة  التي حظيت  والقيمة،  الــنــادرة  العربية 
بــاعــتــبــارهــا واحـــدة مــن أكــبــر وأرقـــى املــجــمــوعــات في 
أوروبـــــا وأمـــريـــكـــا الــشــمــالــيــة، حــيــث تــضــم املــجــمــوعــة 
ألف   (15) قــرابــة  البريطانية،  املكتبة  إلــى  تــعــود  الــتــي 
ألف مجلد، وتتألف  مخطوطة مصنفة في نحو (14) 
ــتــاريــخــيــة:  ــن املـــجـــمـــوعـــات ال ــن اثــنــتــني مـ املــجــمــوعــة مـ

املــخــطــوطــات الــعــربــيــة املـــوجـــودة فـــي مــكــتــبــة املــتــحــف 
التابعة  املكتبة  في  املوجودة  وتلك  القديم،  البريطاني 
الخارجية  وزارة  من  جــزءا  كانت  والتي  الهند،  ملكتب 

البريطانية سابقًا.
وتـــحـــظـــى هــــذه املـــجـــمـــوعـــة بـــشـــهـــرة عـــاملـــيـــة لــســبــبــني؛ 
تــحــتــوي  إذ  مـــوضـــوعـــاتـــهـــا،  وتــــنــــوع  ــا،  ــهـ ــاتـ ــتـــويـ مـــحـ
املجموعة على تشكيلة من أروع املخطوطات النفيسة 
لــلــقــرآن الــكــريــم، وكــذلــك نــســخ مــوَقــعــة عــالــيــة الــجــودة 
والعلمية  واألدبــيــة  والتاريخية  القانونية  األعمال  من 

املهمة.

سمية تيشة
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إعالن الفائزين في مسابقة كتابة نص ملسرح الدمى

كتارا تستقبل أكثر من 500 مشاركة في مسابقة رسم لوحة

ــري لـــلـــمـــؤلـــفـــني عــبــر  ــطــ ــقــ ــتـــقـــى الــ ــلـ ــن املـ ـــلــ أعـ

حساباته الرسمية على مــواقــع التواصل 

ــن فــي  ــزيــ ــائــ ــفــ ــاعــــي عـــــن أســـــمـــــاء الــ ــمــ ــتــ االجــ

ــى  ــدمــ ــرح الــ ــ ــسـ ــ ـــص ملـ ــ ــة نـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ مــــســــابــــقــــة «كـ

ــتـــي أطــلــقــهــا مــنــتــصــف شــهــر  لـــألطـــفـــال» الـ

أبــريــل املــاضــي بالتعاون مــع مركز شــؤون 

املسرح، وتبلغ قيمة الجائزة 10.000 ريال 

لكل مــن الفائزين بــاملــراتــب الــثــالث األولــى. 

وقــــد خــلــصــت الــلــجــنــة إلــــى قــائــمــة قــصــيــرة 

تضم خمسة نصوص مرشحة الى املرحلة 

الــنــهــائــيــة مـــن بـــني 44 عــمــال مــشــاركــا هــي: 

"عـــنـــز ســابــقــا " لــتــيــســيــر عــبــد الـــلـــه، و"تــلــة 

األمنيات" لريم اليافعي، و"وردة الصحراء" 

للينا العالي، و"الصياد الطيب" لخالد عبد 

الهادي، و"التجربة" لعبد الله عبد الباري، 

حيث استجابت أعمالهم للشروط املحددة، 

الله وريم  حيث حصل كل من تيسير عبد 

اليافعي ولينا العالي على املراتب الثالث 

اللتزامهم باملعايير الفنية املتعارف عليها 

في مجال الكتابة املسرحية املوجهة للطفل 

بشكل عام، ومسرح الدمى بشكل خاص.

وأكـــد مــركــز شـــؤون املــســرح الــتــزامــه بإنتاج 

ـــى وهــــو "عــنــز  الــنــص الــفــائــز بــاملــرتــبــة األولــ

سابقا" لتيسير عبد الله بعد إجراء ما يلزم 

من تعديالت عليه بما يتوافق مع معايير 

"فضاء الدمى"، وضمانا لتقديم عرض الئق 

بجمهور مسرح الطفل. كما الحظت لجنة 

التحكيم افــتــقــاد مــعــظــم األعـــمـــال املــشــاركــة 

للخيال، واستغراقها في املباشرة الحوارية، 

وأوصــت بتشجيع الكتاب على التدرب في 

مجال الكتابة املسرحية بشكل عام، والكتابة 

املسرحية للطفل بشكل خـــاص، وتشجيع 

الــراغــبــني منهم فــي الكتابة ملــســرح الــدمــى، 

بإقامة ورشات متخصصة مع فريق فضاء 

الــدمــى الــتــابــع ملــركــز شــــؤون املـــســـرح، نظرا 

لوجود نصوص جيدة، لكنها قد ال تكون 

مناسبة لهذا النوع واالبتعاد عن النمطية 

والـــتـــكـــرار فـــي الــشــخــصــيــات، وتقليلها مع 

الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تـــطـــويـــرهـــا بــالــتــركــيــز على 

الــفــرجــة املــســرحــيــة بالشكل األمــثــل إضــافــة 

إلى الحرص على أن يكون العرض مدفوعا 

ــة، وتـــحـــفـــيـــز املـــشـــاعـــر  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــال والـ ــيـ ــخـ بـــالـ

اإلنسانية، واالستمرار في تنظيم مسابقات 

لــلــكــتــابــة املـــســـرحـــيـــة، نـــظـــرا ملــــا تــخــلــقــه من 

اب على اإلبداع.
ّ
منافسة عند الكت

قيم الهوية 
من جهته عبر امللتقى القطري للمؤلفني أن 

األعمال الفائزة نجحت في تجسيد األفكار 

املرتبطة بالقيم األخالقية والثقافة املحلية 

ـــا املــلــتــقــى الــكــتــاب  ــ ــطـــري، ودعـ ــقـ لــلــشــعــب الـ

واملـــؤلـــفـــني واملــهــتــمــني ملـــراعـــاة قــيــم الــهــويــة 

الوطنية التي يعتمد عليها في التأثير على 

النشء بطريقة إيجابية ويشمل ذلك القيم 

الوطنية واإلنسانية، والتطلعات الوطنية 

اإليجابية، والعلم واملعرفة والبحث العلمي 

وتجاوز التحديات وغيرها من القيم التي 

ترتكز على ثــوابــتــه وهـــي الــديــن اإلســالمــي 

والــلــغــة العربية والــهــويــة الثقافية. ويقدم 

امللتقى برامج متنوعة تشمل تعزيز القيم 

الوطنية في الكتابة من خالل برامج متنوعة 

يمكن الرجوع لها في قناة امللتقى القطري 

للمؤلفني.

¶ لينا العالي¶ تيسير عبد الله

¶ تنويه للمسابقة 

أعلنت املؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، عن 

استالم 572 رسمة من 390 مشاركًا، في مسابقة 

كــتــارا "رســــم لـــوحـــة"، ويـــتـــوزع املــشــاركــون الــذيــن 

تتراوح أعمارهم بني 7 و14 سنة على 46 جنسية 

مــن قــطــر، والــهــنــد، ومــصــر، وســوريــا وباكستان، 

كما شارك في املسابقة أطفال من أمريكا، وكندا، 

والــيــابــان، وإيطاليا، وتــركــيــا، واململكة املتحدة، 

واندونيسيا، وكازاخستان، والسودان.

وكانت كتارا أطلقت مسابقة "رسم لوحة" ضمن 

مــهــرجــان كـــتـــارا لــألطــفــال فـــي نــوفــمــبــر املــاضــي، 

بــمــنــاســبــة الــيــوم الــعــاملــي لــلــطــفــل، بــالــتــعــاون مع 

بريد قطر، وكــان يــوم 30 أبريل املاضي هو آخر 

موعد الستالم املشاركات عبر البريد االلكتروني.

ــار أفــــضــــل 6 رســــومــــات  ــيــ ــتــ ــم اخــ ــ ــــرز تـ ــفـ ــ ــد الـ ــعــ وبــ

املــال (13 سنة)،  الله يوسف  والفائزون هــم: عبد 

 Sunetta Earn (7 ونجالء الــدرهــم (9 ســنــوات)، و

ســـنـــوات) مــن مــالــيــزيــا، و Simra Shamshad من 

الــهــنــد (14 ســنــة)، و Kashinadh S.R، وعــمــره 9 

سنوات، وإلهام بوغانمي من فرنسا (11 سنة). 

الفائزة ستتم طباعتها على  والرسومات الست 

الــعــاملــي للطفل  الــيــوم  طــوابــع بــريــديــة بمناسبة 

 عن جوائز نقدية 
ً
املوافق 20 نوفمبر املقبل، فضال

للرسومات الفائزة بواقع 2500 ريال قطري لكل 

فائز.

تجدر اإلشــارة إلــى أن غالبية دول العام تحتفل 

بيوم العاملي للطفل، في 20 نوفمبر من كل عام 

وذلـــــك حــســب تــوصــيــة الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــألمــم 

املتحدة فــي عــام 1954م، ويــصــادف هــذا التاريخ 

إعالن األمم املتحدة عن حقوق الطفل.

ويــكــتــســب الـــيـــوم الــعــاملــي لــلــطــفــل أهــمــيــة خــاصــة 

بالنسبة للمؤسسة العامة للحي الثقافي - كتارا، 

والتي تتوجه ببرامج وأنشطة خاصة باألطفال 

طوال العام، تستهدف تنمية مهاراتهم، ورعاية 

ــيـــوم يمثل  ــفـــال بـــهـــذا الـ ــتـ املــبــدعــني مــنــهــم، واالحـ

تتويجا لجهود املؤسسة املستمرة في تحقيق 

أقصى درجات الرفاه لفئة األطفال. 

وكـــانـــت كـــتـــارا قـــد أطــلــقــت مــهــرجــانــًا لــلــطــفــل في 

نــوفــمــبــر املـــاضـــي، بــالــتــزامــن مـــع الـــيـــوم الــعــاملــي 

للطفل، واشتمل على فعاليات عديدة، من بينها 

ورش في الرسم والنحت والحرف اليدوية، الى 

جــانــب فــعــالــيــات الــقــبــة الــفــلــكــيــة وألـــعـــاب الــضــاد 

والــتــي تشمل ألــعــاب وفــقــرات يــؤديــهــا حكواتي، 

كما تضمن املهرجان فعاليات كتاتيب األطفال، 

املشتملة على مــســرح للطفل وأنشطة مختلفة، 

إلـــى جــانــب فــعــالــيــات تــعــلــيــم فـــن الــخــط الــعــربــي، 

وفـــعـــالـــيـــات املـــهـــنـــدس الــصــغــيــر، بـــاإلضـــافـــة الــى 

الــكــامــيــرا) لتنمية مــهــارة األطــفــال  فعالية (أمــــام 

االذاعية من خالل استوديو مصغر.

يــذكــر أن املؤسسة العامة للحي الثقافي، كتارا 

أطــلــقــت مــجــمــوعــة مــنــوعــة مـــن املـــســـابـــقـــات عبر 

الــتــواصــل االجــتــمــاعــي،  منصاتها عــلــى وســائــل 

ــة  ــرازيـ ــتـ بـــالـــتـــزامـــن مــــع ســــريــــان اإلجــــــــــراءات االحـ

للوقاية من فيروس كــوفــيــد19-، ومنع انتشاره، 

جانب منها موجه للمجتمع املحلي (املواطنني 

واملــقــيــمــني) فــي دولـــة قــطــر، ومــســابــقــات مفتوحة 

لــلــمــشــاركــات الــدولــيــة واملــحــلــيــة عــلــى حــد ســـواء، 

عد.
ُ
وجميع هذه املسابقات تتم من ب

وتنوعت املسابقات ما بني ثقافية، أدبية وفنية 

وخصصت لكل مسابقة جــوائــز نقدية، والجزء 

األكبر من هذه املسابقات موجه لفئة األطفال، من 

سن 5 وحتى 15 سنة ومن بينها مسابقة "أجمل 

تــــالوة"، وكــذلــك أطــلــقــت مسابقة "لــوحــة ورســـام" 

عــلــى تــطــبــيــق االنـــســـتـــجـــرام، ومــســابــقــة الــكــتــابــة 

بــالــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة لــلــطــالب والـــكـــبـــار، وشــــارك 

 عن باقة من 
ً
فيها أكثر من 1800 متسابق، فضال

املسابقات الدينية والثقافية والتراثية أطلقت 

خــــالل شــهــر رمـــضـــان الــفــضــيــل لــجــمــيــع الــفــئــات 

العمرية.

¶ رسمة الطفلة نجالء الدرهم¶ رسمة الطفل عبدالله املال

تناول برنامج "للقصة بقية" على قناة الجزيرة، في 

حلقته مساء أمــس، إخفاقات اإلعــالم السعودي في 

االلــتــزام باملهنية وحرفية العمل اإلعــالمــي وصــوال 

إلــــى تـــدنـــي وانــــحــــدار مــســتــوى الـــخـــطـــاب اإلعـــالمـــي 

بالقذف والتشهير واختالق األخبار واالستخفاف 

بــعــقــول جــمــهــوره لــتــقــديــم رســائــل إعــالمــيــة مضللة 

الفيلم أوجــه التشابه بني  ومنافية للواقع، وتــنــاول 

اإلعـــالم املــصــري والــســعــودي، كما تــطــرق إلــى الــدور 

الذي تلعبه الجيوش االلكترونية املدعومة سعوديا 

للترويج للخطاب اإلعالمي السعودي.

ركزت الحلقة الجديدة من "للقصة بقية" الذي تقدمه 

اإلعالمية فيروز زياني، على دور اإلعالم السعودي 

فــي تــأجــيــج أزمــــات سياسية بالتحريض وتشويه 

الخصوم وكــيــل الشتائم، ودوره كــذلــك فــي صناعة 

األخبار املزيفة وفبركة الحقائق. وتم خالل الحلقة 

تسليط الضوء على تدني مستوى خطاب املحللني 

واإلعــالمــيــني الــســعــوديــني الــذيــن يــتــصــدرون املشهد 

اإلعـــالمـــي الـــســـعـــودي بـــاأللـــفـــاظ وضــحــالــة الــثــقــافــة، 

تتبع منافية اإلعــالم السعودي للمعايير األخالقية 

ــــول الــتــعــامــل الــديــنــي مـــع الــخــصــوم  واألعــــــراف وأصـ

لدرجة التطاول على أعراض الخصوم.

ــاء اإلعـــــالم  ــقـ ــتـ ــد اسـ ــاولـــت الــحــلــقــة أيـــضـــا شــــواهــ ــنـ تـ

الـــســـعـــودي مـــن اإلعـــــالم املـــصـــري أدواتــــــه وأســالــيــبــه 

الهجومية واغتيال الخصوم وفبركة األخبار وكيل 

الــشــتــائــم وحــتــى الــتــشــابــه فــي مــضــامــني االتــهــامــات 

للخصوم. ورصــدت تبدل فحوى الخطاب اإلعالمي 

الـــســـعـــودي بــتــغــيــر املــــواقــــف الـــرســـمـــيـــة الــســعــوديــة 

واالكتفاء بالرواية الرسمية وتجاهل باقي الروايات.

أمــثــلــة حـــول تضخيم اإلعـــالم  واســتــعــرضــت الحلقة 

الــســعــودي االحــتــفــاء بامللك وولـــي العهد دون باقي 

أفــراد العائلة املالكة بعبارات ووصــوف مبالغ فيها 

لــم تــحــدث لهما، إضافة  إنــجــازات  بــاملــديــح وبنسب 

الـــى تــبــيــان عــالقــة الــجــيــوش االلــكــتــرونــيــة بــاإلعــالم 

الــــســــعــــودي والـــــــــدور الــــــذي تـــمـــارســـه عـــلـــى وســـائـــل 

الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي لــلــتــرويــج لـــرســـائـــل اإلعــــالم 

السعودي والدور املتبادل فيما بينهما لخلق أخبار 

مزيفة.

يـــذكـــر أن بـــرنـــامـــج "لــلــقــصــة بــقــيــة" يــبــث مـــســـاء يــوم 

اإلثــنــني مــن كــل أســبــوع على قــنــاة الــجــزيــرة وتقدمه 

اإلعالمية فيروز زياني. 

ولــلــبــرنــامــج خــصــوصــيــة كـــونـــه يــشــتــمــل عــلــى جــزء 

متعلق بفيلم وثائقي، والجزء اآلخر متعلق بالحوار 

ــتـــوديـــو، والــــجــــزآن هــمــا جــنــاحــا الــبــرنــامــج  فـــي االسـ

يحلق بهما أسبوعيا، ويحط في االستوديو كل يوم 

إثنني في الساعة العاشرة مساء بمادة قيمة تفيد 

املشاهد.

"للقصة بقية" يرصد دور اإلعالم السعودي في األزمة

¶ فيروز زياني
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¢
كــان يــوم الــخــامــس مــن يونيو / حــزيــران عام 
الخليج  الكبرى في تاريخ  الفاجعة  2017 يوم 
الخليجي  تــاريــخــنــا  ان  احــســب  الـــعـــربـــي، وال 
املــعــاصــر قــد شــهــد  يــومــا آخــر يــدانــيــه تجزئة 
، وخرابا ودمــارا وهوانا وانكسارا.  وانحالال 
انه يوم فرض الحصار على قطر  من اشقاء 
كنا نحسبهم سندا ومعينا ليس لقطر وحدها 
وانما لدول الخليج العربي كافة  واالمة العربية 
عامة .لكنهم خيبوا امالنا نحن معشر مواطني 
 " الخليجي  التعاون  " دول مجلس  ما يسمى 
بما فعلوا . املحزن انهم بنوا اسباب حصارهم 
ــة قــطــر عــلــى اكــاذيــب اخــتــلــقــوهــا  وال  عــلــى دولـ
اساس لها من الصحة . يقودني  اختيار ذلك 
الــتــاريــخ الــخــامــس مــن حــزيــران الـــى اســتــدعــاء  
الخامس من حزيران عام 1967م يوم العدوان 
االســرائــيــلــي  عــلــى مــصــر وســـوريـــة واالردن 
الشقيق  والسؤال هل هناك عالقة ارتباط بني 
ذينك التاريخني ؟ هل استنتج ان االول عدوان 
احتاللي ملشروع توسعي صهيوني  والثاني 
مشروع ابتزاز وتوسع. اني احتار في االجابة 
ــرك للقارئ  ــنــوع مــن االســئــلــة  واتــ عــلــى ذلـــك ال

الكريم ان يقرر في ذلك الشأن  .
¨

ــان الــدبــلــومــاســيــة الــقــطــريــة فوجئت   الجــــدال بـ
خذت على حني غرة  واصيب 

ُ
بقرار الحصار وأ

الجميع بــالــذهــول  ولــكــن ســرعــان مــا تمالكت 
الــدبــلــومــاســيــة  الــقــطــريــة  واســتــجــمــعــت قــواهــا 
وأهم عناصر تلك القوة " الثقة بالنفس وبعدالة 
الشيخ محمد بن  الخارجية  "  وزيــر  مواقفها 
عبد الرحمن ال ثاني عني في منصبه هذا في 
امــامــه برنامج عمل  ، وكـــان  مطلع عــام 2016 
دبــلــومــاســي طـــويـــل  ومـــن اهـــم ذلـــك الــبــرنــامــج 
الطويل انجاز تحقيق املصالحة  وحل النزاعات 
سلميا في اكثر من جبهة ،من افغانستان الى 
امريكا الى لبنان وايران والعراق وغزة  والقرن 
االفريقي  واليمن  والسودان. وبدون مقدمات  
الــدولــة  القطرية و  الخارجية  السياسة  تــواجــه 
بكل اركــانــهــا  اخــطــر ازمـــة وهــو اطـــالق حرب 
اعالمية  شرسة ضد قطر وقياداتها يتبعها  
فرض حصار شامل  برا بحرا جوا من اقرب 

الناس الى قطر شعبا وقيادة . 
انــهــا حــــرب عــلــى كـــل الــصــعــد " دبــلــومــاســيــة 
، واعــالمــيــة واقــتــصــاديــة وامــنــيــة  وسياسية 
الــحــرب لتجنيد جــيــوش من  " وامـــتـــدت هـــذه 
االعالميني  من كل ارجــاء املعمورة  لتشويه 
ســمــعــة قــطــر فــي املــجــتــمــع الـــدولـــي ووصــمــهــا 
بتهمة االرهاب  بهدف النيل منها . لكن قطر 

اســتــطــاعــت مــنــذ الــيــوم االول  الــتــصــدي لتلك 
الدبلوماسية  قــائــد  انطلق   . الــحــرب الشرسه 
ال  الــرحــمــن   بــن عبد  الشيخ محمد  القطرية 
الفاعلة عبر قــارات  الــدول  الــى عواصم  ثاني  
الحصار  اكاذيب وادعـــاءات دول  ليفند  العالم 
، كــان وحــده في املــيــدان الــدولــي ، بينما رمت 
بــكــل ثقلها  ــفــاعــلــة  ال ــثـــالث  الـ الـــحـــصـــار  دول 
فــي الــســاحــة الــدولــيــة   كـــان  يسبقه الــى تلك 
العواصم الدولية املؤثرة  وزراء خارجية اقدم 
مــنــه فــي املــنــصــب  واكــثــرهــم تــجــربــة  وكــذلــك 
حــكــام ومــســؤولــون كــبــار مــن دول الحصار 
فــي تــلــك الــعــواصــم االجــنــبــيــة . كــانــت مهارته 
الــدبــلــومــاســيــة اكــثــر اقــنــاعــا لـــدى نــظــرائــه في 
ــعــالــم الـــخـــارجـــي ، نــجــح الــشــيــخ مــحــمــد بن  ال
اقناع  ال ثاني  في مهمته في  الرحمن   عبد 
قـــادة الــعــالــم املستهدف  بــعــدالــة مــواقــف دولــة 
التي روج  التهم  قطر واثبات براءتها من كل 
لــهــا  ثــالــوث الــحــصــار .  وفــي حــزيــران شهر 
انــكــســار مجلس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي  تحقق 
فيه  االنتصار لقطر  على كل من عاداها و 
حاصرها بفضل الله وحكمة وبراعة ومهارة 

الدبلوماسية القطرية الشاملة .

©
ــرو   ــتـ ــايـــسـ ــــاضـــــــي  كــــــــان مـ ــــــوع املـــ فــــــي االســـــــبـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــقـــطـــريـــة الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
عــبــد الــرحــمــن ال ثــانــي عــلــى شــاشــة الــجــزيــرة  
ــوار مــفــتــوح مـــع املــذيــعــة املــرمــوقــة ليلى  فـــي حــ
اعــطــى فــرشــة كاملة عــن الحصار  الشيخلي  
ــا تـــم انـــجـــازه فـــي مــواجــهــة تـــلـــك" الــفــاجــعــة  ومــ
"  الخليجيبة  واكــد فــي حـــواره ذلــك بــان دولــة 
قطر ما برحت تدعو الى حوار بناء يجمع بني 
الــســيــادة  احـــتـــرام  ــــراف مبني عــلــى  جميع االطـ
لكل االطـــراف  واحــتــرام خصوصية  كل دولة  
بعيدا عن التعالي  وعــدم التدخل في الشؤون 
الداخلية لدول املجلس.وقال: " ان مبادرة الشيخ 
صــبــاح االحـــمـــد الــصــبــاح امــيــر دولــــة الــكــويــت 
مــا زالـــت على الــطــاولــة ، و هــنــاك  جــهــود تبذل 
لحوار جديد ولكن حتى االن لم تظهر مالمح 
تلك الجهود ." واشار الى ان االدارة االمريكية 
لــرأب الصدع في  الفترة  تدلي بدلوها في هــذه 
ــت الـــى فتح  مــجــلــس الـــتـــعـــاون  الــخــلــيــجــي ودعــ
القطري ولكن حتى  للطيران  الجوية  املجاالت 
هذه اللحظة ليس هناك جديد في االمر ..نائب 
رئيس مجلس الوزراء  وزير الخارجية الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن ال ثاني  كان في حواره  
وبكل هــدوء وثقة بالنفس وبشرعية قضيته  
كانت اجاباته في حواره مع السيدة الشيخلي  
لــم يكن منفعال   ، ــراف  تمثل رســائــل لكل االطـ
الحقيقة   الــى  يــقــود  يــطــرح عليه ســـؤال  عندما 
اقــرانــه مسؤولو دول الحصار في  كما يفعل 
لغة  ،كانت  تغريداتهم و مقابالتهم الصحفية 
الــخــطــاب الــســيــاســي  ســامــيــة لــم يــتــطــاول ولــم 
امليامني  اقرانه وزراء الحصار  يشمت  بفشل 
القوة  الناعمة يعينها  الدبلوماسية  .انها حقا 
انتصارات  الناعمة  ولــهــذا تحققت  االعالمية 
ــيـــا اقـــتـــصـــاديـــا   ــنـ ــلـــى كــــل الـــصـــعـــد امـ لـــقـــطـــر عـ
ــا وعــــلــــى الــصــعــيــد  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــ ــا ودب ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
الدولية .وختم  الساحة  امتداد  االعالمي  على 
العام  الدبلوماسية واالعالمية  مطلع  جهوده 
الــرابــع للحصار الــظــالــم عــلــى قــطــر بــحــوار مع 
صحيفة اللوموند الفرنسية الشهيره  قال في 
رده عن سؤال حول مستقبل مجلس التعاون 
الخليجي ،والى جانب أمور اخرى، " ان املجلس 
لسوء الحظ مازال مشلوال ال يستطيع الحراك .
: دبلوماسية قطرية هــادئــة وقــوة  الــقــول  اخــر 
اعـــالمـــيـــة نــاعــمــة وجــبــهــة داخـــلـــيـــة مــتــمــاســكــة  
حققت قــطــر انــتــصــاراتــهــا فــي شــهــر يــونــيــو /
ــزيــــران شــهــر االنـــكـــســـار ملــجــلــس الــتــعــاون   حــ

واالنتصار لقطر .

شهر يونيو /   حزيران شهر االنكسار واالنتصار 

تخفيف القيود مشروط 
بتطبيق املحاذير 

جاء إعالن اللجنة العليا إلدارة األزمات عن بدء الرفع 
الــتــدريــجــي لــلــقــيــود املــفــروضــة فـــي دولــــة قــطــر جـــراء 
كوفيد19- انطالقا من أن مناشط الحياة املختلفة في 

الدولة ال يمكن أن تتوقف إلى أجل غير مسمى.
ومــن ثم كــان القرار برفع بعض القيود مع أخــذ كافة 

االحتياطات الالزمة.
التي اتخذتها دولــة قطر جاءت  اإلجــراءات االحترازية 
متناسبة مــع منحنى اإلصــابــات بــالــوبــاء، ولــو لــم يتم 
فرض تلك اإلجراءات لكان هناك ضغط على املنظومة 
الصحية في البالد، لكن بحمد الله فإن معدل الوفيات 
جراء الفيروس في قطر يعد من بني الدول األقل عامليا 
نتيجة ما اتخذته قطر من إجــراءات لتحقيق السالمة 

لكل من يعيش على أرضها.
ــإن الـــرفـــع الــتــدريــجــي لــلــقــيــود وفــــق عــدة  ومــــن هــنــا فــ
األبــعــاد الصحية  يــراعــي  اللجنة  أعلنت عنها  مــراحــل 
الــتــوازن بني  واالقتصادية واالجتماعية وبما يحقق 
املــخــاطــر واملــنــافــع مــع اســتــمــرار املــراقــبــة والــتــتــبــع ومــا 
يقتضيه وجــــود أعــــداد أكــبــر فــي مــســاحــات مــحــددة 
من التشديد على بقاء التباعد االجتماعي في الفترة 
املقبلة إلبقاء مخاطر اإلصابة بالفيروس ضمن أدنى 

املستويات.
املــفــروضــة ملواجهة  للقيود  التدريجي  الــرفــع  أن  على 
ــــاء يـــضـــاعـــف مـــســـؤولـــيـــة الـــجـــمـــيـــع مــــن األفــــــراد  ــوبـ ــ الـ
واملؤسسات وال يعني مطلقا التساهل أو عدم القيام 
بـــاإلجـــراءات االحــتــرازيــة، فــعــدم االلـــتـــزام أو تــأثــر أحــد 
القيود  املؤشرات بشكل سلبي سيعيد فرض بعض 
أو تأخير البدء في املراحل التالية، ومن هنا ال بد من 
الرقابة الذاتية، والفحص املبكر وتوافر املعدات الالزمة 
للفئات املعرضة  املنزل  بالبقاء في  للوقاية وااللــتــزام 
للعدوى أكثر من غيرها وعدم الخروج من املنزل إال 

للضرورة. 
العليا إلدارة األزمات  اللجنة  الذي تنطلق منه   فاملبدأ 
في التصدي لهذا الوباء هو املصلحة العامة والصحة 

والسالمة لكل من يعيش على أرض قطر.
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بغداد - قنا

أثينا - قنا

العالقات القطرية اليونانية متنامية ومتطورة
2022

أكــد ســعــادة السيد عبد العزيز علي النعمة سفير 

دولة قطر لدى الجمهورية اليونانية، على التطور 

املستمر لــعــالقــات الــدوحــة وأثــيــنــا، ومــا تشهده من 

تنام اقتصادي كبير في ظل تأسيس مجلس أعمال 

قــطــري يــونــانــي يختص بــالــقــطــاع الــخــاص لتفعيل 

االســتــثــمــار بــني الــبــلــديــن. وقـــال ســعــادة الــســيــد عبد 

الــعــزيــز عــلــي الــنــعــمــة فــي مــقــابــلــة مــع وكــالــة األنــبــاء 

اليونانية، إن العالقات القطرية اليونانية في حالة 

مـــن الــتــطــور املــســتــمــر بــفــضــل الــتــواصــل الـــدائـــم بني 

املسؤولني في البلدين والزيارات الرسمية املتبادلة 

بوفود رفيعة املستوى.

ــذا الــســيــاق إلـــى وجــــود اهــتــمــام قــطــري  ولــفــت فـــي هـ

ــائــــال: إن دولــــــة قــطــر  ــان، قــ ــونــ ــيــ بـــاالســـتـــثـــمـــار فــــي الــ

اهــتــمــامــهــا بـــارز فــي مــجــال االســتــثــمــار وفـــي نشاط 

متصاعد على الصعيدين االقليمي والدولي، مشيرا 

إلى أن دولــة قطر ترفع سقف اهتمامها في الحراك 

االستثماري في اليونان بناء على اتفاقيات خاصة 

فـــي مــجــال االســتــثــمــار بـــني الــجــانــبــني، ومـــبـــرزا في 

هــذا الصدد تأسيس مجلس أعمال قطري يوناني 

يختص بالقطاع الخاص لتفعيل االستثمار. وقال 

ــة قــطــر تــعــامــلــت مـــع جــائــحــة "كــــورونــــا" على  إن دولــ

إلــى عــدة ركــائــز ملكافحة  الصعيد املحلي، اســتــنــادا 

الوباء تشمل: توعية املجتمع، وإجراء الفحوصات، 

وتــوفــيــر أســـرة كــافــيــة الســتــقــبــال الــحــاالت املــصــابــة، 

وتخصيص عــدد من املستشفيات لعالج املصابني 

ــده بــعــدد كــاف  بــفــيــروس كــورونــا "كــوفــيــد - 19"، ومـ

ــن األســـــــرة. وأشــــــار الــنــعــمــة إلــــى جــعــل دولـــــة قطر  مـ

التعاون والتكافل العاملي سبيال رئيسيا ملواجهة 

جـــائـــحـــة كــــورونــــا /كـــوفـــيـــد - 

19/ في العالم، عبر تقديمها 

مــســاعــدات إنــســانــيــة للعديد 

ــدول الــصــديــقــة، مــنــهــا:  ــ مـــن الــ

ــان وايــــــــــران وألـــــبـــــانـــــيـــــا،  ــنـ ــبـ لـ

ــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة  ــطــــني وجـ ــســ ــلــ وفــ

ــو الـــــديـــــمــقـــــراطـــــيـــــة  ــــ ــغـ ــكـــونـ الـ

وجــمــهــوريــة أنــغــوال والــصــني 

ونــيــبــال والــــواليــــات املــتــحــدة 

وإيطاليا ورواندا والصومال 

ــــدول  وغـــيـــرهـــا، إيـــمـــانـــا مــنــهــا بــأهــمــيــة مـــســـانـــدة الـ

الشقيقة والصديقة في مكافحة الفيروس. وأوضح 

أن دولة قطر تنطلق في قناعتها هذه من أن ضمان 

صحة وسالمة جميع املواطنني واملقيمني وتنسيق 

تــســهــيــل االســـتـــجـــابـــة، وتـــقـــديـــم املـــســـاعـــدات لــلــدول 

املــحــتــاجــة ملــكــافــحــة كـــورونـــا تمثل أولـــويـــة قــصــوى، 

ــرارا لـــضـــرورة الـــتـــعـــاون الـــدولـــي  ــكــ ــــت مـــــرارا وتــ ودعـ

ــــول الــحــصــار املـــفـــروض  لــتــجــاوز هــــذه املـــحـــنـــة.  وحـ

على دولــة قطر، أكــد سفير دولــة قطر لــدى اليونان، 

الــدوحــة نجحت فــي التغلب عــلــى هـــذا الحصار  أن 

الجائر والخروج من دائرة آثاره السلبية، مضيفا أن 

الشعب القطري طــوى صفحته وراء ظهره، وحوله 

إلــى حافز لتحقيق املزيد من اإلنــجــازات السياسية 

والدبلوماسية واالقتصادية والصناعية. ولفت إلى 

أن دولــة قطر، منذ بــدء األزمــة 

الــحــوار  إلــى  الخليجية، دعــت 

وظـــلـــت مــتــســامــيــة عــلــى مــبــدأ 

املعاملة باملثل، ولم تقم بطرد 

الــحــصــار،  أي مــن رعــايــا دول 

تـــشـــتـــت شـــمـــل أي عــائــلــة  أو 

خليجية.

 وفي شأن االتفاق املبرم بني 

الـــواليـــات املــتــحــدة وطــالــبــان 

بالدوحة، قال إن هذا االتفاق 

ــه أهـــمـــيـــة كــبــيــرة،  ـــة قـــطـــر لــ ــ ــة دولـ ــايـ ــرعـ ــم بـ ــذي تــ ــ الــ

ووصــفــه بــأنــه "إنــجــاز تــاريــخــي" يسهم فــي إحــالل 

الــســالم بــاملــنــطــقــة، ويــعــزز األمـــل فــي إنــهــاء الــحــرب 

املـــســـتـــمـــرة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان مـــنـــذ نـــحـــو 18 عــامــا 

وهــي أطـــول حـــروب الــواليــات املــتــحــدة الــخــارجــيــة. 

تنظيم واستضافة  دولــة قطر من  وحــول توقعات 

بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2022، أكـــد الــســفــيــر الــنــعــمــة 

ريــاضــيــة باستضافتها  قبلة  بــاتــت  قــطــر  دولـــة  أن 

الــعــالــم 2022، وتــرحــب بــالــقــادمــني لحضور  لــكــأس 

املـــونـــديـــال الـــــذي ســـيـــقـــام ألول مــــرة فـــي املــنــطــقــة، 

الجارية الستضافته  التحضيرات  أن  إلــى  مشيرا 

ــاق و"ســيــحــظــى املــشــجــعــون  ــ ــدم وسـ تــســيــر عــلــى قــ

والزوار بتجربة ال مثيل لها"، مؤكدا أن دولة قطر 

العالم.  فريدة من كأس  بإقامة نسخة  العالم  تعد 

إلى  التي توجه  االتهامات  وردا على ســؤال حــول 

إن  النعمة،  العمال، قال  دولة قطر في ملف حقوق 

دولة قطر تولي اهتماما كبيرا مللف حقوق العمال 

وذلك في إطار تعزيز وضمان حقوق اإلنسان في 

الـــدولـــة مـــن خـــالل إصــــدار قـــانـــون اإلقـــامـــة الــدائــمــة 

للعمالة الوافدة، وتعديل دخول وخروج الوافدين 

وإقــامــتــهــم، وإصــــدار قــانــون إنــشــاء صــنــدوق دعــم 

لجان فض  قرار  الوافدة، واصــدار  العمالة  وتأمني 

الدولة.  في  العمالية  املنازعات 

ــــالل الــفــتــرة  ــة قـــطـــر أنــــجــــزت خـ ــ ــــى أن دولــ ولـــفـــت إلـ

بقوانني  يتعلق  فيما  األخــيــرة إصــالحــات شــامــلــة 

ــة فــي  ــيـ ــاسـ ونـــظـــم الـــعـــمـــل لــتــرســيــخ الـــحـــقـــوق االسـ

دولــة قطر تضع حقوق  أن  باعتبار  العمل،  مجال 

جــمــيــع الـــعـــمـــال الـــوافـــديـــن فـــي بـــــؤرة ســيــاســاتــهــا 

االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، مــشــددا عــلــى ضــرورة 

القطرية لحماية  الحكومة  مــع  أي حــوار  أن يكون 

أجــنــدات  أي  عــن  هــادفــا وبعيدا  العمال وحقوقهم 

ومكاسب خاصة.

¶ الوعد.. كأس العالم 2022¶ السفير عبد العزيز علي النعمة

تونس: جدل حول لقاء الفخفاخ التشاوري

العراق يطلق عملية عسكرية تستهدف تنظيم داعش

انتقد مكتب شــبــاب حــركــة النهضة التونسية، عدم 

ــيـــاس الــفــخــفــاخ لــلــشــبــاب  ــوة رئـــيـــس الــحــكــومــة إلـ ــ دعـ

ــاوري لـــه،  ــ ــشـ ــ ــقــــاء تـ ــــالل لــ ــابـــات واألحــــــــــــزاب، خــ ــقـ ــنـ ــالـ بـ

الــدعــوات على مجموعة مــن الشباب دون  واقــتــصــار 

ذكــر معايير اختيارهم. جــاء ذلــك في بيان أمــس عن 

الــحــركــة، اطــلــعــت األنـــاضـــول عــلــى نسخة مــنــه. وكــان 

الـــفـــخـــفـــاخ، أشـــــرف الــجــمــعــة عــلــى لـــقـــاء مـــع عــــدد من 

ممثلي منظمات املجتمع املدني الشبابية وناشطني 

فـــي مـــجـــاالت مــخــتــلــفــة كـــــــاإلدارة والـــطـــب والــهــنــدســة 

وتطوير التطبيقات واأللعاب االلكترونية والتدوين 

على شبكات التواصل االجتماعي، وفق بيان سابق 

لــرئــاســة الــحــكــومــة. وأثـــــار الــلــقــاء جــــدال فـــي تــونــس، 

خاصة أن عددا من الحضور كانوا من بني املؤثرين 

على مواقع التواصل االجتماعي السيما إنستجرام 

وأصحاب أعداد كبيرة من املتابعني. وانقسمت اآلراء، 

بــني مــن اعــتــبــر وجـــود هـــؤالء فــي مــثــل هـــذه الــلــقــاءات 

التشاورية ضروريا نظرا لتأثيرهم الكبير الذي يعد 

فــي حــد ذاتـــه مــن املــهــن االفــتــراضــيــة الــجــديــدة، وبــني 

مـــن اعــتــبــر هــــؤالء مــجــرد وجــــوه تــســويــقــيــة لــســلــع أو 

مواد تجميل أو غيرها. وانتقدت الحركة عدم دعوة 

الــشــبــاب املــنــظــم فــي الــنــقــابــات واملــنــظــمــات الطالبية 

واألحــزاب السياسية خاصة وأنهم كانوا في طليعة 

املتطوعني الذين ساندوا جهود الدولة في مكافحة 

كـــورونـــا.  كــمــا دعـــت الــحــركــة، الــفــخــفــاخ، إلـــى تنظيم 

جــلــســة حــــوار مـــع الــبــاحــثــني الــشــبــان واملــعــطــلــني عن 

العمل والشباب الفاعل في الشأن العام من مختلف 

األحـــزاب السياسية واملنظمات الطالبية والهيئات 

النقابية.

تونس - ا*ناضول

إثيوبيا: سد 
النهضة لن يعود 

بالضرر على أي طرف

ــد رئـــيـــس الـــــــوزراء اإلثـــيـــوبـــي آبــي  أكــ

ــد  ــ "سـ ــروع  ــ ــ ــشـ ــ ــ مـ أن  أمــــــــــس،  أحـــــــمـــــــد، 

ــعـــود بـــالـــضـــرر عــلــى  الـــنـــهـــضـــة" لــــن يـ

تــســعــى  "ال  بــــــــالده  وأن  طــــــــرف،  أي 

إللــحــاق األذى بــاآلخــريــن". جـــاء ذلــك 

أحمد  آبــي  بها  أدلــى  فــي تصريحات 

خـــالل الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة لــلــدورة 

اإلثيوبي،  النواب  البرملانية ملجلس 

ــاء الــرســمــيــة.  ــبــ أوردتــــهــــا وكـــالـــة األنــ

بــالده ال تسعى إللحاق  أن  وأوضـــح 

"نــقــيــم سد  قـــائـــال:  بـــاآلخـــريـــن،  األذى 

ـــل نـــمـــو إثـــيـــوبـــيـــا".  ــن أجــ الـــنـــهـــضـــة مــ

ــــالده  ــد عـــلـــى أن بـ ــمــ ــي أحــ ــ آبــ وشـــــــدد 

بــمــعــدل  مـــلـــيـــارات دوالر،   6 خـــســـرت 

الــتــراخــي في  مــلــيــار كــل عـــام، نتيجة 

تــنــفــيــذ املـــشـــروع.و قـــال نــائــب رئــيــس 

اإلثــيــوبــي ديميك ميكونني،  الـــوزراء 

إن بـــنـــاء ســـد الــنــهــضــة يـــجـــري عــلــى 

قـــدم وســــاق، فـــي مــحــاولــة لــبــدء مــلء 

املـــيـــاه بــــاإلطــــار الـــزمـــنـــي املـــحـــدد لــه. 

وأكـــد مــيــكــونــني، خــالل تــرؤســه لوفد 

األحـــــــد،  الــــنــــهــــضــــة  ســــــد  مـــــوقـــــع  زار 

إن بـــنـــاء الـــســـد وصــــل إلــــى مــرحــلــتــه 

املــحــددة، بــدعــم شعبي قــوي ورقــابــة 

حــكــومــيــة وثــيــقــة. وقـــــال: "نـــحـــن اآلن 

األولــى  املرحلة  أن نشهد  على وشــك 

للمشروع بجهد  السارة  األخبار  من 

لبدء ملء  إثيوبيا  منسق". وتخطط 

السد  في موسم األمطار لهذا العام، 

ــلــــول يــولــيــو  والـــــــذي يـــتـــزامـــن مــــع حــ

املقبل. 

أديس أبابا - ا*ناضول

¶ قوات من الجيش العراقي - ارشيفية 

الــقــوات االمنية العراقية أمــس،   اطلقت 

ـــدًا  ــواجـ عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة تـــســـتـــهـــدف تــ

لعناصر من تنظيم داعش قرب الحدود 

مع ســوريــا. وقالت مصادر عسكرية إن 

الــعــمــلــيــة انــطــلــقــت بــعــمــق الــصــحــراء في 

جزيرة نينوى للقضاء على فلول داعش 

وتطهير الشريط الحدودي بني العراق 

وســـوريـــا. مــضــيــفــة أن الــعــمــلــيــة يــشــارك 

فيها فرق من الجيش العراقي، وبإسناد 

من طيران الجيش والهندسة العسكرية.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع التركية، 

ــة مــســلــحــني  ــعــ ــاء عـــلـــى أربــ ــقـــضـ أمــــــس، الـ

ــمـــة حـــــــزب الـــعـــمـــال  ــنـــظـ ــر مـ ــاصــ ــنــ ــن عــ ــ مــ

الكردستاني املحظورة بي كا كا، وذلك 

في غارة جوية بمنطقة أفاشني شمالي 

العراق. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه 

"بفضل عمليات االستطالع واملراقبة تم 

رصــد أربــعــة مــن مسلحي بــي كــا كــا في 

منطقة أفاشني العراقية". 

وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــاملـــظـــاهـــرات، دعـــا رجــل 

ــلــــطــــات  ــدر الــــســ ــ ــ ـــصـ ــ ــ ــــدى ال ــتـ ــ ــقـ ــ ـــن مـ ــ ــديــ ــ ــ الـ

ــة الــتــجــمــعــات  ــافـ ــــى مـــنـــع كـ ــة، إلـ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ

ــــالد، ملـــنـــع تــفــشــي  ــبـ ــ ـــي الـ ــــرات فـ ــاهـ ــ ــظـ ــ واملـ

ــوة الــصــدر  ــا". تــأتــي دعـ فــيــروس "كـــورونـ

بعد اتساع االحتجاجات في محافظات 

قـــار واملثنى  (الــديــوانــيــة وذي  جــنــوبــيــة 

والـــنـــجـــف)، املــطــالــبــة بــرحــيــل مــســؤولــي 

ــبـــب الــــفــــســــاد املــــالــــي  املــــحــــافــــظــــات، بـــسـ

واإلداري وسوء إدارة مؤسسات الدولة 

ونقص الخدمات. وقال الصدر في بيان، 

صــــدر أمــــس إن "هـــنـــاك مـــن يــنــكــر آيـــات 

الــلــه (الـــوبـــاء) وهـــم بــذلــك يستصغرون 

قدرة الله تعالى من حيث يعلمون أو ال 

يعلمون".
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إصابات كورونا تتخطى سبعة ماليني في العالم
تــخــطــت حــصــيــلــة اإلصـــابـــات 
كـــورونـــا املستجد  بــفــيــروس 
فــــي الـــعـــالـــم ســـبـــعـــة مـــاليـــني، 
وتخطت حصيلة اإلصــابــات 
ـــ400  الـ الالتينية  أمــريــكــا  فــي 
ألــف. وباتت سانتياغو حيث 
ــل 18  يــعــيــش ســبــعــة مـــن أصـ
مليون شخص فــي تشيلي، 
ــلــوبــاء إذ  ــبـــؤرة الــرئــيــســيــة ل الـ
ــة مــن  ــائــ ــي املــ ــلـــت 80 فــ ــّجـ ُسـ
فــيــهــا، فيما تبدو  اإلصـــابـــات 
خدمات الرعاية الصحية على 
حصي ما ال 

ُ
وشك االنهيار. وأ

يقّل عن 7,003,851 إصابة 
كـــورونـــا املستجد  بــفــيــروس 
بــيــنــهــا 402,867  الــعــالــم  فـــي 
وفاة وخصوصًا في أوروبا، 
الـــقـــارة األكــثــر تــضــررا جــراء 
الوباء مع 2,275,305 إصابة 
ــاة، والــواليــات  و183,542 وفــ
مـــــع 1,942,363  املــــتــــحــــدة 
بـــيـــنـــهـــا 110,514  إصـــــابـــــة 
وفــاة. وقــال باحثون أمس إن 
العام واسعة  العزل  ــراءات  إجـ
الــنــطــاق الـــتـــي تــشــمــل إغـــالق 
ــدارس خفضت  ــ ــ املــتــاجــر واملـ
ــيــــروس  مـــــعـــــدالت انــــتــــقــــال فــ
كــورونــا املستجد في أوروبــا 
بـــمـــا يــكــفــي لــلــســيــطــرة عــلــى 
انــتــشــاره وربــمــا حــالــت دون 
ــاة أكــثــر مــن ثــالثــة ماليني  وفـ
ــلـــمـــاء مــن  ــال عـ ــ ــ شــــخــــص. وقـ
جامعة إمبريال كوليدج لندن 
فــي دراســتــهــم املــســتــنــدة إلــى 
نــــمــــوذج عــــن تـــأثـــيـــر اإلغـــــالق 
الـــخـــطـــوات  ــة إن  ــ ــ ــي 11 دول فــ
خذ معظمها  اتُّ التي  املــشــددة 
إلـــى  مــــــــارس آذار أدت  فـــــي 
"تــأثــيــر جـــوهـــري" وســاعــدت 
في هبوط رقم تكاثر العدوى 
ــد بــحــلــول  ــ ــل مــــن واحــ ــ ــــى أقـ إلـ

أوائل مايو.

14

نيوزيلندا تنتصر
الـــوزراء  وفــي نيوزيلندا، قالت رئيسة 

جـــاســـيـــنـــدا أرديــــــــرن امــــــس  إنـــــه ســيــتــم 

ــل الــتــدابــيــر املــتــعــلــقــة بــفــيــروس  ــع كـ رفــ

كــورونــا ابــتــداء مــن الــثــالثــاء باستثناء 

قيود إغالق الحدود بعد القضاء على 

سجل أي 
ُ
الــفــيــروس، وذلــك بعد أن لــم ت

حـــاالت إصــابــة نشطة جــديــدة مــنــذ 28 

فبراير املاضي. وأضافت أرديرن - خالل 

مؤتمر صحفي - أن نيوزيلندا ستنتقل 

إلـــى املــســتــوى األول مــن حــالــة التأهب 

العام، وسيكون متاحا بموجبها إقامة 

املناسبات العامة والخاصة دون قيود، 

لــقــطــاعــات تــجــارة التجزئة  كــمــا يمكن 

ــمــــل بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي،  ــعــ والــــفــــنــــدقــــة الــ

ــام اســـتـــئـــنـــاف  ــ ــعـ ــ ــل الــــنــــقــــل الـ ــ ــائـ ــ ــــوسـ ولـ

نشاطها. وفي الدانمارك، أعلنت وزارة 

الصحة أنها رفعت الحد املسموح به 

فـــي الــتــجــمــعــات الـــعـــامـــة مـــن 10 أفــــراد 

إلـــــى 50 فـــــــردا مــــع تــخــفــيــفــهــا تـــدابـــيـــر 

الــحــد مــن انــتــشــار كــورونــا. كما أعلنت 

نــائــبــة رئــيــس  جــادويــجــا إميليفيتش 

وزراء بولندا أنها ال ترى حاجة لفرض 

قــيــود جــديــدة أو إعــــادة فـــرض الــقــيــود 

الــســابــقــة الــخــاصــة بــفــيــروس كــورونــا، 

عــلــى الـــرغـــم مـــن االرتـــفـــاع املــفــاجــئ في 

حاالت اإلصابة في األيــام املاضية. في 

غضون ذلك، قال متحدث باسم رئيس 

وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن 

املؤشرات األولية تكشف عن "مستوى 

جــيــد مـــن االلــــتــــزام" بــالــحــجــر الــصــحــي 

الــذي قــررت بريطانيا تطبيقه ملــدة 14 

الــخــارج. وقال  يوما على القادمني من 

املتحدث للصحفيني "جميع املؤشرات 

تكشف عــن مــســتــوى جــيــد مــن االلــتــزام 

تـــؤدي األغــلــبــيــة الساحقة  ونــتــوقــع أن 

مـــن الـــنـــاس دورهــــــا فـــي املـــســـاعـــدة في 

وقــف انتشار هــذا املـــرض". وأضـــاف أن 

ــنـــاس على  ــــاس ذلــــك هـــو مــوافــقــة الـ أسـ

تقديم البيانات الالزمة عنهم. ومضى 

يقول "العلم واضح.. إذا قمنا بالحد من 

خطر ظهور إصابات جديدة تأتي من 

الخارج يمكننا أن نساعد في الحد من 

احتمال أن تكون هناك موجة ثانية من 

فيروس كورونا".

وفيات وإصابات 
ارتفع عــدد حــاالت الــوفــاة الناجمة عن 

اإلصــابــة بفيروس كــورونــا فــي اململكة 

املــتــحــدة بــواقــع 55 حــالــة ليصل العدد 

اإلجمالي إلى 40597 

واوصت السلطات االيرانية مواطنيها 

بــوضــع الــكــمــامــات فــي األمــاكــن العامة 

ــابــــات بــفــيــروس  بــعــد أن ســجــلــت االصــ

كــورونــا املستجد ارتفاعا يوميا و 70 

وفـــاة إضــافــيــة جـــراء الــفــيــروس و2403 

اصـــابـــات جــديــدة يــومــيــة وارتـــفـــع عــدد 

الـــوفـــيـــات إلــــى 8351 واإلصــــابــــات إلــى 

الـ  173832. وتــجــاوزت باكستان عتبة 

100 ألف إصابة وهو رقم يعكس بشكل 

أقـــل الـــواقـــع فــي هـــذا الــبــلــد حــيــث بــدأت 

املستشفيات بتجاوز طاقاتها. وأعلنت 

الحكومة عن تسجيل 103,671 إصابة 

بـــوبـــاء كـــوفـــيـــد19-. وكـــانـــت قـــد أشـــارت 

األحـــــد إلــــى أن الـــوفـــيـــات قـــد تـــجـــاوزت 

ـــلـــت 
ّ

عـــتـــبـــة األلــــفــــني فــــي الـــــبـــــالد. وســـج

تشيلي الواقعة أعــدادًا قياسية مع 96 

ــاة و6405 إصـــابـــات، مـــا يــرفــع عــدد  وفــ

لــكــن  ــــى 2290.  إلـ الـــوفـــيـــات اإلجـــمـــالـــي 

فــي الــبــرازيــل ثــالــث دولـــة أكــثــر تــضــررًا 

مـــن الـــوبـــاء فـــي الــعــالــم بــعــد الـــواليـــات 

املــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، أعــلــن حــاكــم ريــو 

ــراءات الــعــزل.  دي جــانــيــرو تخفيف اجــ

ــدادًا  ونـــشـــرت الــحــكــومــة الــبــرازيــلــيــة أعــ

ــات فــي  ــ ــابــ ــ مــتــبــايــنــة لـــلـــوفـــيـــات واإلصــ

24 ســاعــة، فــأفــادت حصيلة أولـــى عن 

فـــيـــمـــا أشــــــارت  ــيــــة  1382 وفـــــــاة إضــــافــ

ــاة. وجـــاء  ــ حــصــيــلــة ثــانــيــة إلـــى 525 وفـ

الــثــانــيــة أيــضــًا تسجيل  فــي الحصيلة 

ألــــف إصـــابـــة مــقــابــل 12500  قـــرابـــة 19 

فــي الحصيلة األولـــى. فــي كــل األحـــوال 

تخطت الحصيلة الرسمية في البالد 

عتبة الـــ36 ألــف وفــاة، علمًا أن العلماء 

 
ّ

فـــي الـــبـــرازيـــل يــعــتــبــرون أنــــه عــــدد أقـــل

بكثير مــن األرقـــام فــي الــواقــع. وأعلنت 

روســـيـــا أنـــهـــا ســتــعــيــد فــتــح حـــدودهـــا 

ــقـــة مــنــذ  ــلـ ــــت مـــغـ ــانـ ــ ــا كـ ــعــــدمــ ــا بــ ــيــ ــزئــ جــ

مــارس بسبب تفشي فــيــروس كورونا 

املستجد في حني أكدت بلدية موسكو 

أنها سترفع اعتبارا من اليوم اجراءات 

قة في املدين تفرض اململكة 
ّ
العزل املطب

ــادمـــني مـــن الـــخـــارج  ــقـ املـــتـــحـــدة عــلــى الـ

ــا ملــدة 
ّ
اعــتــبــارا مــن الــيــوم حــجــرا صــحــي

ـــا لــتــجــنــب اســـتـــيـــراد إصـــابـــات 
ً

14 يـــوم

جديدة بفيروس كورونا املستجد، في 

ل مصدر قلق 
ّ
إجــراء مثير للجدل يشك

بالنسبة لقطاعي الطيران والسياحة. 

ــيـــروس  ــفـ ــة لـ ــابــ ــجــ ــتــ وقــــــــال مــــركــــز االســ

ــا إن عـــدد الــوفــيــات ارتـــفـــع إلــى  كـــورونـ

5971 بعد تسجيل 112 حالة وفاة في 

الــســاعــات األربـــع والــعــشــريــن املاضية، 

ــاف املــركــز أنـــه تــم تسجيل 8985  وأضــ

ــدة بـــالـــفـــيـــروس، لــيــصــل  ــديــ ــة جــ ــابــ إصــ

بــذلــك إجــمــالــي الـــحـــاالت إلـــى 476658. 

ــال رئـــيـــس جــواتــيــمــاال ألــيــخــانــدرو  ــ وقـ

أثـــبـــتـــت  ــاتــــي إن االخــــــتــــــبــــــارات  ــيــــامــ جــ

إصابة 18 موظفا في مكتبه ومرافقيه 

األمــنــيــني بــفــيــروس كـــورونـــا املستجد 

ولــذلــك فــإنــه سيعمل عــن بــعــد وسيتم 

تعقيم مكاتب الرئاسة. وأعلنت لجنة 

الـــصـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي الـــصـــني الـــيـــوم 

ــاالت إصـــابـــة جــديــدة  ــع حــ تــســجــيــل أربــ

مـــؤكـــدة وحــالــتــي إصـــابـــة بـــال أعــــراض 

ــــمـــــرض كـــــوفـــــيـــــد19- فـــــي بـــــر الـــصـــني  بـ

الـــرئـــيـــســـي بـــنـــهـــايـــة يـــــوم الـــســـابـــع مــن 

يونيو. وقالت وزارة الصحة البرازيلية 

إنـــه تــم تسجيل إجــمــالــي 37312 حالة 

وفــــاة بــفــيــروس كـــورونـــا فـــي حـــني بلغ 

إجمالي حاالت اإلصابة 685427 حالة 

ــحــت تــشــيــلــي حــصــيــلــة ضــحــايــا 
ّ

وصــح

ــا املـــســـتـــجـــد، مــضــيــفــة  ــورونــ فــــيــــروس كــ

653 وفـــاة حصلت فــي مـــارس وأبــريــل، 

مــا يــرفــع إجــمــالــي الــوفــيــات فــي الــبــالد 

إلـــى 2290 مــع تسجيل عـــدد إصــابــات 

ووفيات قياسي.

كورونا عربيًا 
الــعــمــانــيــة عن  الــصــحــة  أعــلــنــت وزارة 

ــة جــديــدة  ــابـ ــاالت إصـ ــ تــســجــيــل 604 حـ

منها 344 إصابة تعود لعمانيني و260 

ي 
ّ
لغيرهم. وذكرت الوزارة أن العدد الكل

لـــإلصـــابـــات املــســجــلــة بــالــفــيــروس بلغ 

الــوفــيــات 81، فيما  17486 حالة وعــدد 

تماثلت 3793 حــالــة للشفاء. وأشـــارت 

ــاالت الــتــي  ــحــ إلــــى أن إجـــمـــالـــي عــــدد الــ

تخضع للعالج في العناية املركزة من 

اإلصــابــة بــالــفــيــروس، بلغت 75 حــالــة. 

وسجلت وزارة الصحة الكويتية، 662 

إصــابــة جــديــدة ليرتفع بــذلــك إجمالي 

عـــدد الــحــاالت املسجلة فــي الــبــالد إلــى 

ــل مــجــمــوع عــدد  ــ ــاالت ووصـ ــ 32510 حـ

ــة وأعـــلـــنـــت  ــالــ الـــــوفـــــاة 269 حــ حـــــــاالت 

الــوزارة شفاء 1037 حالة من املصابني 

بــفــيــروس كـــورونـــا لــيــرتــفــع بــذلــك عــدد 

الحاالت التي تعافت وتماثلت للشفاء 

إلــى 21242 حالة. وسجلت السعودية 

ــابــــات و 746 وفـــــاة وســجــلــت  105 اصــ

االمـــارات 38,808 اصابات و 276 وفاة 

الـــبـــحـــريـــن 14,763 اصـــابـــة  وســـجـــلـــت 

و 26 وفــــــاة وســـجـــلـــت مـــصـــر 34,079 

اصابة و 1,237 وفاة. من جهتها، قالت 

إنــه "في  "لــومــونــد" الفرنسية  صحيفة 

الــذي تــم فيه القبض على أكثر  الــوقــت 

مــــن 500 شـــخـــص النـــتـــقـــادهـــم طــريــقــة 

تـــعـــامـــل الـــحـــكـــومـــة املـــصـــريـــة مــــع وبــــاء 

كورونا، تحول األطباء - وفقا للشبكة 

الــعــربــيــة ملــعــلــومــات حــقــوق اإلنـــســـان - 

البلد".  إلــى هــدف لحملة قمع فــي هــذا 

وفـــي مــقــال بقلم هيلني ســالــون، قالت 

الصحيفة الفرنسية إن "أحمد" - وهو 

طــبــيــب مـــصـــري يــعــمــل فـــي املــســتــشــفــى 

املــخــصــص لــعــالج ضــحــايــا كــوفــيــد19- 

بإحدى ضواحي القاهرة - وصف حالة 

العاملني الطبيني بأنها "مروعة"، حيث 

"يفتقر األطباء إلى معدات الوقاية، وال 

ــبـــارات فـــحـــص، وال  ــتـ تـــوجـــد لــديــهــم اخـ

أماكن للحجر الصحي.

¶ نقل مريض أمريكي إلى املستشفى - رويترز 

عواصم - وكاالت

¶ كورونا ضاعف معاناة املصريني- الجزيرة 

1,237
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العاهل األردني: كورونا غيرت العالم وأصبحت املعركة الكبرى
اعــتــبــر الــعــاهــل األردنــــــي املـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــثــانــي 

اإلثنني ان فيروس كورونا املستجد "غيرت العالم" 

وأصبحت "املعركة الكبرى"، داعيا مواطنيه إلى 

الـــحـــذر فـــي عــمــلــيــة اســتــئــنــاف االنــشــطــة "حــتــى ال 

نعود إلى الوراء خطوتني". وما زال األردن بمنأى 

 واســـع للوباء مــع تسجيل 831 
ٍّ

نسبيًا مــن تــفــش

إصابة مؤكدة بالفيروس وتسع وفيات، بحسب 

األرقام الرسمية لوزارة الصحة. ونقل بيان صادر 

عن الــديــوان امللكي عن امللك عبد الله قوله خالل 

لقائه عددا من الكتاب والصحفيني األردنيني في 

قصر الحسينية في عمان، "كورونا غيرت العالم، 

الــذي تحدثت عنه  ومفهوم إعــادة ضبط العوملة 

مؤخرًا يعني أننا نعيش في عالم جديد، وال بد 

من تعاون الدول فيما بينها، وأن تنأى خالفاتها 

جــانــبــًا، كـــون املــعــركــة الــكــبــرى أصــبــحــت كــورونــا 

وتبعاتها". وأضاف "أعتقد أننا سنخرج من أزمة 

كورونا في اإلقليم أقوى مما دخلناها، وسنكون 

الــذيــن يخرجون منها، ونرتب  الــنــاس  مــن أوائـــل 

"نــجــاح األردن  إلــى  أمــورنــا على األرض"، مشيرا 

في الحفاظ على مستوى منخفض من اإلصابات 

بفيروس كورونا ومنع انتشاره". 

 ولكن امللك عبد الله حذر في املقابل من خطورة 

"التخلي عن اإلجــراءات الوقائية التي اتبعت في 

الفترة املــاضــيــة". وقــال "صحيح أن األوضـــاع في 

األردن مطمئنة، لكن هــذا ال يعني التراجع عما 

تــعــودنــا عليه خـــالل األســابــيــع املــاضــيــة، ويجب 

الـــحـــذر فـــي عــمــلــيــة االنـــفـــتـــاح حــتــى ال نــعــود إلــى 

ــــوراء خــطــوتــني، وال بــد مــن االلـــتـــزام بــالــقــرارات  الـ

الــحــكــومــيــة، حــتــى ال نــقــع فــي أي خــطــأ بالشهور 

املقبلة".

عمان- أ ف 
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دعــــت أبــوظــبــي الــجــيــش املـــصـــري الــــى ســرعــة الــتــدخــل 

لتحقيق الردع في ليبيا ومساعدة حفتر.

وطــالــب األكــاديــمــي والــســيــاســي ومــســتــشــار ولـــي عهد 

ابـــوظـــبـــي عـــبـــد الـــخـــالـــق عـــبـــد الـــلـــه الـــجـــيـــش املـــصـــري 

بالتدخل كما حث ضاحي خلفان في تغريدات عديدة 

مصر على التدخل ملمحا ان الشأن الليبي يهم مصر. 

وخــالل الساعات املاضية، أفــاد موقع "ديفينس بلوغ" 

املعني بالشؤون األمنية، بأن القوات املسلحة املصرية 

نشرت دبابات أبرامز القتالية على الحدود مع ليبيا، 

إلــى تحليق طــائــرات هليكوبتر بالقرب من  باإلضافة 

الحدود. 

ونقل موقع قناة الحرة عن الصحفي ومحلل الطيران 

العسكري باباك تغافي على حسابه في تويتر مقطع 

فيديو يظهر ما قال إنها قافلة عسكرية مصرية مع 18 

دبابة قتال رئيسية من طراز M1A2 أبرامز، بالقرب من 

الحدود مع ليبيا.

وكتب تغافي فــي تغريدة: "هــذا الفيديو املسجل منذ 

دقائق يظهر 18 دبابة M1A2 أبرامز الرئيسية للجيش 

املصري على الحدود مع ليبيا مستعدة لدخول البالد 

الستخدامها ضد حكومة الوفاق. 

ــلـــواء مــحــمــود خــلــف رئــيــس  ونــقــل مــوقــع الـــحـــرة عـــن الـ

الحرس الجمهوري السابق، ومؤسس سالح الصاعقة 

في الجيش الليبي، قوله أن مصر لن تتدخل عسكريا 

في ليبيا، ألن الخريطة تظهر ضآلة املساحة املتنازع 

الليبي، بينما التــزال القوات  عليها في أقصى الغرب 

الــتــابــعــة لحفتر تسيطر عــلــى شـــرق وجــنــوب ووســط 

ليبيا.

وقــال الخبير العسكري واملستشار بأكاديمية ناصر 

العسكرية اللواء جمال مظلوم لـ"موقع الحرة": ما أعلمه 

أن هــنــاك أخـــبـــارا عــن تــحــركــات عــســكــريــة، ولـــن تخرج 

تصريحات رسمية مــن الجانب املــصــري بــشــأن ذلــك"، 

مضيفا "أعــتــقــد أن مــصــر شــعــرت بــالــخــطــر وأن األمــن 

أصبح مهددا". 

ومــنــذ 2014، وظـــهـــور حــفــتــر فـــي مــقــطــع مــتــلــفــز يــدعــو 

إلــى االنــقــالب على املؤتمر العام وحكومة الوفاق  فيه 

الوطني املعترف بها دوليا، بدأت مصر واإلمارات في 

دعمه ماليًا وعسكريًا، وتحولت قاعدة محمد نجيب 

ــطـــروح عــلــى الــــحــــدود الــلــيــبــيــة مــركــزا  فـــي مــحــافــظــة مـ

لتدريب قوات حفتر على األسلحة الجديدة التي ترسل 

لدعمه.

الليبي، فجر امس أن طيرانا إماراتيا  أعلن الجيش 

داعـــمـــا ملــلــيــشــيــا الـــجـــنـــرال االنـــقـــالبـــي خــلــيــفــة حــفــتــر، 

استهدف مستشفى ميدانيا جنوب مدينة مصراتة.

وقال حساب عملية "بركان الغضب" التابعة للجيش 

الــلــيــبــي، عــبــر "فــيــســبــوك"، إن "ذلــــك يــأتــي اســتــمــراًرا 

للسجل اإلجرامي ملليشيا حفتر في استهداف فرق 

اإلسعاف واألطقم الطبية".

ــران اإلمــــــاراتــــــي املـــســـيـــر (بـــــدون  ــيــ ــطــ وأوضــــــــح أن "الــ

طيار) الداعم ملجرم الحرب املتمرد حفتر استهدف 

مــســتــشــفــى مـــيـــدانـــيـــا بــمــنــطــقــة أبـــوقـــريـــن (115 كــلــم 

جنوب مصراتة) مسببًا أضراًرا مادية في املستشفى 

وسيارات اإلسعاف".

فيما قــتــل 10 أفــــراد مــن الــجــيــش الليبي امـــس جــراء 

أنــه روســـي، محاور  استهداف طــيــران حربي يعتقد 

الـــقـــتـــال فـــي مــديــنــة ســــرت (شـــــــرق)، بــحــســب مــصــدر 

عسكري.

الليبي  الــجــيــش  وقـــال املــصــدر إن "10 مــن منتسبي 

قتلوا نتيجة قصف طيران أجنبي نفاث، يرجح أن 

ًا".
ّ
يكون روسي

وأضــــاف املــصــدر مفضال عـــدم ذكـــر اســمــه أن مدينة 

سرت تشهد حاليًا تحليقًا مكثفًا للطيران األجنبي 

الداعم للجنرال االنقالبي خليفة حفتر.

ويأتي القصف األخير بعد ساعات من إعالن الجيش 

الــلــيــبــي، تــحــريــر منطقتي جــــارف والــقــبــيــبــة جنوب 

سرت من مليشيا حفتر ضمن عملية "دروب النصر

الــوفــاق الوطني  فــي السياق، تــواصــل قــوات حكومة 

استعداداتها لدخول مدينة سرت.

وبحث القائد األعلى للجيش الليبي رئيس الحكومة 

ــراج، مـــســـاء امــــس االول، ســيــر الــعــمــلــيــات  فـــائـــز الــــســ

الــعــســكــريــة فـــي ســــرت مـــع رئـــيـــس غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 

امليدانية العقيد إبراهيم بيت املال.

جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه السراج مع بيت 

املال، بحسب بيان صادر عن املركز اإلعالمي لعملية 

"بركان الغضب"، 

وذكــــر الــبــيــان أن الــجــانــبــني بــحــثــا آخـــر املــســتــجــدات 

الليبي  امليدانية لسير العمليات العسكرية للجيش 

بمواجهة مليشيا الجنرال االنقالبي خليفة حفتر، 

والوقوف على جاهزية القوات لتنفيذ املهام املوكلة 

إليها.

املــال باالنتصارات التي  الــســراج، العقيد بيت  وهنأ 

حققها الجيش ضد مليشيا حفتر.

ــلــــى طــــريــــق طــــرد  ــلــــى "املـــــضـــــي قــــدمــــا عــ كــــمــــا أكـــــــد عــ

الــعــصــابــات اإلجــرامــيــة واملــرتــزقــة الــذيــن جــــاءوا إلــى 

ليبيا من كل حدب وصوب".

ومساء األحد، أعلن الجيش الليبي، تحرير منطقتي 

جــــارف والــقــبــيــبــة، جــنــوب مــديــنــة ســـرت (شــــرق) من 

مليشيا حفتر.

ــال إن أي مــحــاوالت  مــن جــانــبــه، قـــال العميد بــيــت املـ

إليــقــاف تــقــدم قـــوات الــوفــاق بــاتــجــاه مدينة ســرت ال 

طائل من ورائها.

الــواقــعــة وســط الساحل  وتكمن أهمية مدينة ســرت 

الــلــيــبــي فـــي كــونــهــا تــفــتــح الــطــريــق بــاتــجــاه منطقة 

الــبــالد كما  الــهــالل النفطي اإلستراتيجية فــي شــرق 

تــحــتــوي عــلــى قـــاعـــدة الــقــرضــابــيــة الــجــويــة ومــيــنــاء 

بحري، وغير بعيد عنها تقع قاعدة الجفرة الجوية 

الليبية، وتحاول  وهــي من أكبر القواعد العسكرية 

ــدول املـــؤيـــدة له  ــ وســائــل اإلعــــالم املــقــربــة لــحــفــتــر، والـ

تصوير ســرت على أنها خط أحمر دولــي، وفــي ظل 

إخفاقها فــي وقــف الهجوم بالطرق العسكرية على 

املــديــنــة فــإنــهــا تــحــاول اســتــخــدام الــعــوامــل النفسية، 

تارة عبر تسريب شائعات بأن روسيا أبلغت حكومة 

ــارة أخــرى  الــوفــاق بــضــرورة عـــدم اقــتــحــام ســـرت، وتــ

بمحاولة الترويج على أن ســرت خط أحمر مصري 

بــاعــتــبــارهــا مــفــتــاح الـــشـــرق. كــمــا تـــحـــاول اســتــنــفــار 

سكان شــرق ليبيا، ومحاولة تصوير الهجوم على 

ســرت بأنه هجوم من غــرب ليبيا على شرقها، رغم 

أن بنغازي كانت خاضعة لحكومة طرابلس أغلب 

الوقت منذ إسقاط القذافي.

فــيــمــا أعــلــنــت كــتــائــب أمــنــيــة فـــي أوبـــــــاري (جـــنـــوب) 

الليبية، امس، تأييدها وتمسكها بالحكومة الليبية 

املــعــتــرف بها دولــيــا، معربة عــن اســتــعــدادهــا للعمل 

على استعادة السيادة الوطنية.

جـــاء ذلـــك فــي بــيــان صــــادر عــن كــتــائــب أمــنــيــة تابعة 

الليبي والثوار والقوة املساندة في املدينة  للجيش 

الــتــابــعــة للحكومة الــلــيــبــيــة، نــشــره املــركــز اإلعــالمــي 

لعملية "بركان الغضب".

ــال الــبــيــان: "نـــجـــدد تــأيــيــدنــا وتــمــســكــنــا بحكومة  وقــ

ــارك  ــبــ ــا دولـــــيـــــا، ونــ ــهـ الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي املــــعــــتــــرف بـ

االنتصارات التي تحققت على أيدي جيشنا وثوارنا 

البواسل في رد العدوان على عاصمتنا، واالنتصار 

على مشروع قوى البغي والطغيان التي تسعى إلى 

تدمير بالدنا وإعادة تمكني حكم الفرد".

وأضاف: "كما نعلن أننا على أهبة االستعداد للعمل 

على استعادة الوطن وهيبته وسيادته، بما يحقق 

للشعب الليبي الحرية فوق أرضه بدون وصاية من 

أحد".

وأكــــد أن "قــواتــنــا الــعــســكــريــة والـــقـــوة املــســانــدة رهــن 

إشارة آمر (قائد) منطقة سبها العسكرية (جنوب)".

فــي املــقــابــل، أرســلــت قـــوات حفتر تــعــزيــزات عسكرية 

إلى محاور القتال غرب املدينة، يأتي ذلك بعد حشد 

الجيش املزيد من القوات على ضواحي مدينة سرت 

استعدادا لتحريرها من عــدة مــحــاور، وفــق مصادر 

عسكرية.

وكـــان الــنــاطــق بــاســم حفتر أحــمــد املــســمــاري قــال إن 

حــكــومــة الــــوفــــاق لـــم تــســيــطــر عــلــى مــديــنــة تــرهــونــة 

بالتفوق العسكري، ولكن بسبب خذالن دول صديقة 

لم يسمها.

نيت مليشيا حفتر، فــي الفترة األخــيــرة، بهزائم 
ُ

وم

عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن، الجمعة، 

الخامس من يونيو تحرير مدينة ترهونة الواقعة 

على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من 

إعالنه استكمال تحرير العاصمة.

طيران إماراتي يقصف مستشفى جنوب مصراتة

¶ حشود عسكرية تقترب من سرت¶ الدخان يتصاعد بعد القصف االماراتي

طرابلس - ا*ناضول - وكاالت

مصر تنشر دبابات أبرامز على حدودها مع ليبيا

¶ رتل دبابات مصرية ينتشر على الحدود مع ليبيا
القاهرة - وكاالت

الحل في ليبيا لن يتحقق إال بإشراف أممي
 الحل السياسي في ليبيا، 

ّ
أكــد االتحاد األوروبـــي أن

ينبغي أن يكون ضمن إطار عملية برلني املدعومة من 

قبل األمم املتحدة.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم املفوضية األوروبية 

بيتر ستانو، امس في موجزه الصحفي اليومي الذي 

تطرق خالله إلى التطورات في ليبيا.

ــى طـــاولـــة  ــ وشــــــدد عـــلـــى ضـــــــرورة عــــــودة األطــــــــراف إلـ

املفاوضات، مشيرا إلى أن الحل العسكري غير ممكن 

في ليبيا.

وفي معرض حديثه عن املبادرة السياسية املصرية 

الجديدة حول ليبيا، قال ستانو "كل خطوة مرتبطة 

بعملية األمم املتحدة وتعزز السالم واالستقرار هي 

خطوة إيجابية، غير أن الحل السياسي الشامل في 

ليبيا ينبغي تنفيذه في إطار األمم املتحدة وعملية 

بــرلــني".فــيــمــا بــحــث رئــيــس بعثة االتـــحـــاد األوروبــــي 

لدى طرابلس آالن بوجيا، مع وزير الخارجية الليبي 

محمد طاهر سيالة، مستجدات األوضاع في البالد.

وقال بوجيا إنه بحث أهمية املشاركة الجادة من كال 

الجانبني بمحادثات اللجنة العسكرية املشتركة 5+5 

تحت رعاية األمم املتحدة، لتحقيق وقف إطالق النار. 

وأعرب عن أمله في أن تؤدي التطورات األخيرة على 

أرض الواقع في ليبيا إلى العودة للمسار السياسي. 

فيما أملح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى أنه 

قد يتم إخراج حفتر من املشهد الليبي في أي لحظة، 

مــؤكــدا أن الــتــطــورات تشير إلـــى ذلـــك . حيث أشـــارت 

أنباء الى بقائه في مصر تحت حماية مشددة .

كـــانـــت األمـــــم املـــتـــحـــدة، دعــــت األطـــــــراف الــلــيــبــيــة إلــى 

"الـــشـــروع ســريــعــا فــي مــحــادثــات الــلــجــنــة العسكرية 

املشتركة 5+5 من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف 

إطالق النار".

ــان، إن  ــيــ ــة فــــي لــيــبــيــا، فــــي بــ ــيـ ــمـ ــالــــت الــبــعــثــة األمـ وقــ

ــارم  ــات 5+5 يـــجـــب أن تـــقـــتـــرن بــتــنــفــيــذ صــ ــادثــ ــحــ "مــ

واحترام تام لقرار مجلس األمن بشأن حظر األسلحة 

املفروض على ليبيا".  في السياق جدد كل من املغرب 

وتونس، اإلعــراب عن تمسكهما باتفاق الصخيرات 

السياسي كمرجعية أساسية ملعالجة النزاع املسلح 

في جارتهما ليبيا. 

 وقالت وزارة الخارجية الليبية إن وزيــر الخارجية 

املغربي، ناصر بوريطة، أجرى اتصاال هاتفيا بوزير 

الخارجية الليبي، محمد الطاهر سيالة.

 وأضافت: "أكد الوزير املغربي أن االتفاق السياسي، 

املــوقــع بمدينة الــصــخــيــرات املــغــربــيــة، هــو املرجعية 

األساسية ألي حل سياسي في ليبيا".

 وتابعت: "كما أكد الجانبان على ضــرورة التنسيق 

والتشاور املستمر بني البلدين".

 ويأتي املوقف املغربي غداة إعالن الرئيس املصري، 

عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، بــحــضــور حفتر فــي الــقــاهــرة 

السبت مــبــادرة تقترح وقــف إطـــالق الــنــار، بــدايــة من 

أمــــس، وااللـــتـــزام بحظر تــصــديــر الــســالح إلـــى ليبيا 

والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية.

 وأفــــادت الــخــارجــيــة الــتــونــســيــة، فــي بــيــان بـــأن وزيــر 

الخارجية التونسي، نور الدين الري، أجرى مكاملات 

هــاتــفــيــة مــنــفــصــلــة مـــع نــظــرائــه الــلــيــبــي والـــجـــزائـــري 

واملغربي ناصر بوريطة، واملصري تناولت تطورات 

ــاع فــي املنطقة فيما يتعلق أســاســا بالشأن  ــ األوضـ

الليبي.  وجددت تونس، خالل هذه املكاملات، مواقفها 

الـــثـــابـــتـــة والــــداعــــمــــة لــلــشــعــب الـــلـــيـــبـــي وملـــؤســـســـات 

ــرارات الشرعية الــدولــيــة ذات  دولــتــه، كما حــددتــهــا قــ

الصلة واالتفاق السياسي، بما يضمن وحــدة ليبيا 

وسيادتها وأمنها واستقرارها.

 ومن دون ذكر املبادرة املصرية صراحة، قالت وزارة 

الخارجية الجزائرية، عبر بيان إن الجزائر "أخــذت 

علما بــاملــبــادرة السياسية األخــيــرة مــن أجــل الوقف 

الفوري إلطالق النار والعمل على إيجاد حل سياسي 

لألزمة الليبية".

من جهتها أعربت وزارة الخارجية الروسية، امس 

اء" على 
ّ
عن أملها في رد الحكومة الليبية "بشكل بن

إعالن القاهرة بشأن حل األزمة الليبية فيما فسر بأنه 

انحياز روسي للمبادرة املصرية.

بروكسل - عواصم - ا*ناضول
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واشنطن: مشروع قانون ملكافحة العنصرية

كشف الديمقراطيون بقيادة مجموعة 

مـــن الـــنـــواب الـــســـود عـــن تــشــريــع شــامــل 

امــــس يـــهـــدف ملــكــافــحــة الــعــنــف والــظــلــم 

ــه الــــشــــرطــــة،  ــبـ ــكـ ــرتـ الــــعــــنــــصــــري الــــــــذي تـ

وذلــــك بــعــد أســبــوعــني مـــن وفــــاة جـــورج 

فــلــويــد بــعــدمــا اعــتــقــلــتــه شـــرطـــة مــديــنــة 

مــنــيــابــولــيــس مـــمـــا أدى الحــتــجــاجــات 

واســـعـــة الــنــطــاق. ومـــن املـــقـــرر أن يتخذ 

مشروع القانون املؤلف من 134 صفحة 

خطوات كبيرة تشمل السماح لضحايا 

ســـــــوء ســــلــــوك الــــشــــرطــــة بـــمـــقـــاضـــاتـــهـــا 

للحصول على تعويضات وحظر تكبيل 

املعتقل مــع الضغط على رقبته وإلـــزام 

ــاذ الـــقـــانـــون بــاســتــخــدام  ــفـ ــراد قــــوة إنـ ــ أفــ

ــــرض  كــــامــــيــــرات تـــثـــبـــت بـــمـــالبـــســـهـــم وفـ

قيود على استخدام القوة املميتة، كما 

يــســهــل إجــــــراء تــحــقــيــقــات مــســتــقــلــة مع 

ــا  مـــراكـــز الــشــرطــة الـــتـــي يــرتــكــب أفـــرادهـ

انماطا من ســوء السلوك. وتعهد أغلب 

ــاء مــجــلــس مـــديـــنـــة مــنــيــابــولــيــس  أعــــضــ

األمريكية بحل قــوة الشرطة التي جثا 

أحــد رجــالــهــا بركبته على عنق جــورج 

ــاتــــه بــيــنــمــا  فـــلـــويـــد مـــمـــا تــســبــب فــــي وفــ

ــتــــجــــاجــــات لــلــحــقــوق  ــر احــ ــبــ طـــالـــبـــت أكــ

ــدة مــنــذ  ــحــ ــتــ ــي الــــــواليــــــات املــ ــ ــة فـ ــيــ ــدنــ املــ

أكـــثـــر مـــن 50 عـــامـــا بــــإجــــراء إصـــالحـــات 

كــبــيــرة. ومــنــذ مقتل فــلــويــد وهـــو أســود 

أعـــزل عــلــى يــد رجـــل شــرطــة أبــيــض قبل 

يــــقــــول "ال أســتــطــيــع  أســــبــــوعــــني وهـــــــو 

التنفس" اجتاحت املظاهرات دولة ترفع 

بـــبـــطء إجــــــــراءات الـــعـــزل الـــعـــام املــطــبــقــة 

بــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا. وعــلــى الــرغــم 

من وقــوع أعمال عنف في األيــام األولى 

ــارت سلمية  مـــن االحــتــجــاجــات فــقــد صــ

فــي األغــلــب فــي اآلونـــة األخــيــرة. وعمقت 

االحتجاجات أزمــة سياسية يواجهها 

الرئيس دونــالــد ترامب الــذي هــدد أكثر 

ــرة بــنــشــر الــجــيــش فـــي الــــشــــوارع.  مـــن مــ

وتــجــمــعــت حـــشـــود ضــخــمــة فــــي مــطــلــع 

األســـبـــوع فــي مختلف أنــحــاء الــواليــات 

املتحدة وفي أوروبا. وتعكر صفو الجو 

الــحــمــاســي خـــالل االحــتــجــاجــات عندما 

اندفع رجــل بسيارته وســط متظاهرين 

في سياتل ثم أطلق النار على متظاهر 

تصدى له وأصابه. وقــال نيكي وليامز 

وهـــو أســــود مـــن مــحــاربــي ســـالح الــجــو 

القدماء شــارك في مسيرة في واشنطن 

"عندي رجال شرطة في أسرتي، وأؤمن 

بـــوجـــود لـــلـــشـــرطـــة... لــكــن أعــتــقــد أن من 

الــضــروري إجــراء إصــالح".ولــم يكن يرد 

عــلــى األذهـــــان قــبــل أســبــوعــني أن يــكــون 

هناك احتمال لقيام منيابوليس بحل 

قـــوات الشرطة فيها. وتعهد تسعة من 

ــاء مــجــلــس املـــديـــنـــة وعـــددهـــم  بـــني أعـــضـ

يـــكـــون  ــة وأن  ــرطــ ــشــ الــ بـــحـــل إدارة   13

الـــبـــديـــل لــهــا نـــمـــوذج لــلــســالمــة الــعــامــة 

يــقــوده السكان لكن أعــضــاء املجلس لم 

يخوضوا في التفاصيل. ومثل الشرطي 

ــــورج فــلــويــد،  ـــهـــم بــقــتــل جــ
ّ
األبــــيــــض املـــت

األميركي األسود الذي أثار مقتله موجة 

احتجاجات واسعة في الواليات املتحدة 

وخــارجــهــا، لــلــمــرة األولــــى أمـــام قاضية 

دت كفالة 
ّ

محكمة في مينيابوليس حــد

مالية قدرها مليون دوالر إلخالء سبيله 

إلــى رمز  ل جــورج فلويد 
ّ

بشروط.وتحو

لدى املنددين بالعنف املمارس من قبل 

ره أحد 
ّ

الشرطة بعد انتشار فيديو صو

ــارة يــظــهــر الــشــرطــي األبـــيـــض ديــريــك  ــ املـ

شوفني وهو يضغط لنحو تسع دقائق 

بركبته على عنق فلويد املثبت أرضــا 

د "ال 
ّ

ل اليدين، وهــو يــرد
ّ
على بطنه مكب

الــتــنــفــس".ومــن سجنه املــشــدد  يمكنني 

الـــحـــراســـة مــثــل شــوفــني بــــزي الــســجــنــاء 

البرتقالي عبر الفيديو أمــام القاضية.

وفـــي الــجــلــســة األولــــى الــتــي عــقــدت بعد 

دت 
ّ

ــلــــويــــد، حــــــد ــن مــــــوت فــ ــبــــوعــــني مـــ أســ

الـــقـــاضـــيـــة جـــانـــيـــس ريـــديـــنـــغ بــمــلــيــون 

دوالر قيمة الكفالة املالية مقابل إخالء 

الــســبــيــل املـــشـــروط لــلــشــرطــي الــبــالــغ 44 

عاما، وتم تحديد موعد الجلسة املقبلة 

هت لشوفني 
ّ

ج
ُ

يوم 29 يونيو.وبعدما و

ــة  بــــــادئ األمــــــر تــهــمــة الـــقـــتـــل مــــن الـــدرجـ

النيابة العامة توصيف  الثالثة، أعادت 

إلــى القتل من  دت التهمة 
ّ

الوقائع وشـــد

الدرجة الثانية، بحيث تصل عقوبتها 

إلى الحبس 40 عاما في حال إدانته.أما 

الشرطيون الثالثة الذين كانوا يرافقونه 

عند توقيف فلويد، فوجهت إليهم تهمة 

التواطؤ ووضعوا قيد التوقيف، بعدما 

لـــم تـــوجـــه إلــيــهــم أي تــهــمــة فـــي مــرحــلــة 

أولى.

واشنطن - وكاالت

ــوام مـــرت عــلــى انــطــالقــة قــطــر الــجــديــدة، تلك  ثــالثــة أعــ
لها وال  بأزمة ال مبرر  التي جاءت مدفوعة  االنطالقة 
منطق خلفها، وحيث إن القارئ الكريم أصبح ضليعًا 
فــي تفاصيل األزمـــة وتــداعــيــاتــهــا لــم يــعــد اجــتــرار ما 
اليوم  املهم  ولكن  أهمية،  ذا  فيه  املواقف  وتبيان  حدث 
ــو الـــحـــديـــث عـــن مــســتــقــبــل قــطــر واملــنــطــقــة فـــي ظل  هـ
الحالي  األزمــة  لواقع  األخيرة، وكيف يمكن  التطورات 

أن يؤثر على السيناريوهات املختلفة.
عــنــدمــا نـــقـــول إن الـــخـــامـــس مـــن يــونــيــو لـــعـــام 2017 
بــذلــك مجرد  فــال نقصد  لقطر  انــطــالقــة جــديــدة  كـــان 
املناكفة السياسية، فواقع األمر أن قطر على مستوى 
االقـــتـــصـــاد والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة واملـــحـــلـــيـــة مـــرت 
التحديات  األســاســي  دافــعــهــا  كــان  ة  بــتــحــوالت كبير 
اإلقليمي  السياسي  واالتــجــاه  الحصار  عــن  الناجمة 
االقتصاد تحول  رافقه، فعلى مستوى  الذي  والدولي 
والــذي  الــذاتــي  االكتفاء  باتجاه  االهتمام بشكل كبير 
تحقق بشكل كبير في العديد من السلع االستهالكية 
الرغم من  االقتصاد على  لنمط سلوكي في  وتحول 
السوق  التوريد وحجم  املرتبطة بسالسل  التحديات 
في قطر، وال شك أن املرحلة القادمة ستشهد التحول 
نحو التصدير كما تم في قطاع األلبان مثًال، والتحدي 
االستدامة  إلــى  البناء  مــن مرحلة  الــخــروج  هــو  الــقــادم 
أربــاحــًا تؤهلها  املنتجة  الــقــطــاعــات  إن تحقق  بحيث 
لالستمرار في اإلنتاج دون دعم حكومي كبير، ولكن 
الــتــحــديــات االقــتــصــاديــة املــقــبــلــة مــن جــــراء انــخــفــاض 
املترتبة  والخسائر  الطاقة  والطلب في قطاع  األسعار 
على جائحة كورونا واألزمة العاملية املرتقبة ستجعل 
ــراءات تــضــمــن الــحــفــاظ  ــ قــطــر كــغــيــرهــا تــتــجــه نــحــو إجـ
الكثير  النفقات مما سيؤخر  السيولة وخفض  على 

القطاعات ولكن  التوسعية في مختلف  املشاريع  من 
والــذي يشكل  املحلي  االقتصاد  بناء  سيستمر جهد 

هاجس أمن وطنيا قبل أن يكون أولوية اقتصادية.
الخيارات  أن  يبدو  الخارجية  السياسة  على مستوى 
الــتــوجــه نحو  إطـــار  فــي  تــأتــي  القطرية  االستراتيجية 
الناعمة واالقتصادية  أدوات قطر  العاملية واستخدام 
والقضايا  املحافل  البالد في  تعزيز دور  الصلبة في 
الــدولــيــة، ورأيـــنـــا ذلـــك بــــارزًا مــن خـــالل تــعــاظــم الــدعــم 
ــم املــتــحــدة ووكــاالتــهــا  ــ ــادرات الــقــطــريــة فـــي األمـ ــ ــبـ ــ واملـ
البارز في مفاوضات  الــدور  وفــي  املختلفة  وهيئاتها 
طالبان مع الواليات املتحدة واملواجهة العاملية لجائحة 
كــورونــا، فــي كــل هــذه امللفات تــجــاوزت قطر سياقها 

اإلقليمي وحجمها االستراتيجي ونجحت في تحقيق 
مكاسب وإطالق مبادرات دولية، وبعد أن كان التحدي 
الخارجي األكبر بالنسبة لقطر يكمن في كبح جماح 
الــيــوم يتمثل فــي دعـــم املــحــور  الــحــصــار أصــبــح  دول 
املؤيد لإلرادة الشعبية واالستقرار اإليجابي املستدام 
في املنطقة والعالم، وتزامن ذكرى الحصار هذا العام 
الشرعية في  الحكومة  التي تحققها  االنتصارات  مع 
قــطــر وحليفتها  لــســيــاســات  نــجــاح  مــؤشــر  هــو  ليبيا 
تركيا في دعم االستقرار وال شك انها ستمثل رافعة 

للتغيير اإليجابي في املنطقة.
العامة في  السياسة  أن عملية صناعة  محليًا ال شك 
قطر مقبلة على تحوالت كبيرة حيث إن التركيز في 

املرحلة السابقة كان على املشاريع االستراتيجية في 
البنية التحتية وتلك املرتبطة بكأس العالم، االتجاه في 
املرحلة القادمة يبدو أنه سيتركز على ترشيد نماذج 
الحكومية بشكل يضمن  الهياكل  الحوكمة وتجويد 
الــبــنــاء عــلــى إنـــجـــازات املــرحــلــة الــقــادمــة واالســتــفــادة 
ـــدور اإلقــلــيــمــي  مــن مــخــرجــاتــهــا، وفـــي إطـــار اتــســاع الـ
الوطنية  الــبــنــى  تــعــزيــز  لــزامــًا  والــدولــي لقطر ســيــكــون 
بما يضمن القدرة على التعامل مع املتطلبات الكبيرة 
العمل  اإلطــار  هــذا  ويأتي في  االستثنائي،  الــدور  لهذا 
الــشــورى  انــتــخــابــات مجلس  قــانــون  املستمر إلنــجــاز 
السياسية،  الــذي سيمثل طــورًا جديدًا في حياة قطر 
يــضــاف إلــى ذلــك أن إكــراهــات االقــتــصــاد فــي املرحلة 
إجـــراءات وطنية تضمن  إلــى  الحاجة  املقبلة ستعني 
ــقـــدرات املحلية  ــدم تــأثــر الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة وبــنــاء الـ عـ
ويــتــم ذلـــك مــن خـــالل تــوجــيــه اإلنــفــاق نــحــو املــشــاريــع 

االستراتيجية وذات املردود الوطني املباشر.
ــة فــاعــلــة فـــي الــســيــاق الــدولــي  ــ قــطــر الــجــديــدة هـــي دول
الشاملة  الرشيدة  الحوكمة  مستمرة في االتجاه نحو 
واقــتــصــاد وطــنــي صــلــب يعتمد عــلــى االســتــثــمــار في 
الــقــدرات  وبــنــاء  إلــى جـــوار تصدير منتجاتها  الــطــاقــة 
الوطنية إلى جوار االستثمار في األسواق العاملية، أما 
الــوصــول التــفــاق ما  إمكانية  والــحــديــث عــن  الحصار 
خالل املرحلة القادمة فهو في إطار دعم هذه الصورة 
الجديدة وليس التراجع عنها، ولذلك نجد التركيز على 
يمثل  ما  بالطيران وهــو  واملتعلق  اإلنساني  الجانبني 
املقبلة مشرقة  املــرحــلــة  األســاســيــة،  الوطنية  األولــويــة 
املعوقات،  بالحيوية برغم  التحديات، ومفعمة  برغم 
فاحفظ اللهم قطر أميرًا وحكومة وشعبًا، حتى تكون 

نبراسًا للحق واالزدهار في العالم.

قطر بعد 3 أعوام.. االستثمار في املستقبل

mansari@qu.edu.qa

¶ النظرة األخيرة لجثمان فلويد - ا ف ب 

¶ أمريكي وابنه يحمالن صورة فلويد - ا ف ب 

أستاذ علم االجتماع السياسي املساعد - جامعة قطر



بيروت -أماني جحا

بــعــد غـــيـــاب عـــن الــســاحــة ال يــخــلــو مـــن احــتــجــاجــات 

ــق الـــــدولـــــة وبـــيـــوت  ــ ــرافـ ــ مـــتـــواضـــعـــة امـــــــام بـــعـــض مـ

ــا يـــعـــود الـــشـــارع  الــســيــاســيــني بــســبــب ازمـــــة كــــورونــ

الــى ما  الــدعــوة  الــســاحــة. كــانــت  الــى  الــيــوم  اللبناني 

سمى 6-6 للعودة الى الشارع من قبل بعض احزاب 

احداث شرخ  يراهن على  البعض  السلطة مما جعل 

املنتفضني. بني 

رامي عيسى، مهندس مدني وأحد اعضاء مجموعة 

شـــبـــاب املـــصـــرف احـــــدى املـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي رفــضــت 

السبت. نهار  في تحرك  املشاركة 

ــة بـــان  ــدايـ ــبـ يـــقـــول عــيــســى انــــه كــــان واضـــحـــا مـــنـــذ الـ

بــعــض احـــزاب الــســلــطــة هــي اســـاس الــدعــوة لــلــعــودة 

الــذي  الــى التضخيم االعــالمــي  الــشــارع، إضــافــة  الــى 

ــا، ونـــحـــن اي مــجــمــوعــة  رافـــــق الــــدعــــوة كــــان واضــــحــ

شــبــاب املــصــرف مــنــذ انــطــالق انــتــفــاضــة ١٧ تــشــريــن، 

اعـــلـــنـــا ان انــتــفــاضــتــنــا مـــوجـــهـــة ضـــد كـــل املــنــظــومــة 

الحكم  فــتــرة  ولــم نختصر  اســتــثــنــاء،  دون  الــحــاكــمــة 

التاريخية  االحـــزاب  انــمــا ضــد  بــالــســنــوات األخــيــرة، 

الـــتـــي ســاهــمــت بــتــدهــور الـــوضـــع واعـــتـــمـــاد نــمــوذج 

 فشله، وبالتالي استغالل 
ّ

اقتصادي وسياسي تبني

قــبــل احــزاب  املــحــقــة مــن  الــشــارع ومــطــالــبــه املعيشية 

ســـيـــاســـيـــة بــســبــب كـــيـــديـــاتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة مــــن اجـــل 

اســتــعــادة شــعــبــيــتــهــا هــو امـــر غــيــر مــقــبــول بــعــد اآلن 

ولن نرضى به، 

يــلــفــت الــنــظــر رامــــي الــــى انــــه مــنــذ ١٧ تــشــريــن حــتــى 

ــيــــوم لــــم تــلــتــق املـــجـــمـــوعـــات املــنــتــفــضــة جــمــيــعــهــا  الــ

مــعــا فـــي تـــحـــرك ألســـبـــاب كــثــيــرة، ولـــذلـــك فــتــضــخــيــم 

ه، 
ّ
في غير محل املنتفضة هو  املجموعات  فــرز  فكرة 

ــــور ال  ــذكـ ــ ـــي الـــتـــحـــرك املـ ــا ان عـــــدم مـــشـــاركـــتـــنـــا فـ ــمـ كـ

انما  مــنــهــا،  وانسحبنا  الــســاحــة  اخلينا  انــنــا  يعني 

بــاخــتــصــار انـــنـــا رفــضــنــا املـــشـــاركـــة بــتــحــرك تــقــوده 

عناوين  السلطة تحت  في  أحزاب سياسية مشاركة 

انقسام  الى عدم  نهدف ونسعى  اننا  كما  سياسية، 

اليوم  لذلك نضع  الشارع، بفرزه مطلبيا وسياسيا، 

لدينا تحركات  كانت  كما  املقبلة  التحركات  مخطط 

كل مجموعات  فيها  لم يشارك  كثيرة سابقا هادفة 

االنتفاضة.

الطائفي هي معركة طويلة االمد  النظام  املعركة مع 

رامــي،  يقول  بتحرك هنا وتحرك هناك  لن تنحصر 

التحركات  مــن  آخــر  لنوع  بــدايــة جــديــدة  ليس  و٦/ ٦ 

كــمــا حــاولــت االحـــزاب املــشــاركــة اظــهــاره، مــازلــنــا في 

مواقعنا نسعى الى تحركات ضد السلطة ونضعها 

امـــــام اســـتـــحـــقـــاقـــاتـــهـــا، ومـــحـــاولـــتـــنـــا رفـــــض الــنــظــام 

في  عادلة ستبقى  مدنية  بدولة  واملطالبة  البغيض 

اولوياتنا ال بل هى سبب تحركنا دائما.  م 
ّ
سل

ــلــــتــــقــــي كـــل  ــل تـــــحـــــرك تــ ــر انــــــــه فــــــي كــــ ال بــــــد مــــــن ذكــــــ

املشاركة  امكانية  في  للبحث  املنتفضة  املجموعات 

في التحرك او رفضه، وان كان يدل ذلك على احترام 

اراء بعضنا بعضا، 

والرافضني  املشاركني  بعيدا عن  انه  ويختم عيسى 

٦ / ٦ ان الــعــنــوان الـــذي حمله  لــلــمــشــاركــة فــي تــحــرك 

املـــشـــاركـــون هـــو االنـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة املــبــكــرة فــى 

ــقـــوة الــســيــاســيــة املــــوجــــودة وفــــى ظــل  ظـــل ســـطـــوة الـ

عــادل ونسبي وخــارج  انتخابي  قــانــون  عــدم وجــود 

ذات صالحيات  اال حكومة  يقرره  لن  الطائفي  القيد 

استثنائية.

فـــي مــقــلــب آخـــر بــاســل صـــالـــح، دكـــتـــور مــحــاضــر في 

"لحقي"  فــي مجموعة  ونــاشــط  اللبنانية،  الــجــامــعــة 

ــراك املـــدنـــي الــنــاشــط  وهــــي احـــــدى مـــجـــمـــوعـــات الــــحــ

عــلــى الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، بــبــيــانــهــا الــرســمــي قـــررت 

ــرك مــــن مــنــطــلــق ان  ــتـــحـ املـــجـــمـــوعـــة املــــشــــاركــــة فــــي الـ

الــســاحــة لــلــجــمــيــع، وان املــجــمــوعــة هــي عــلــى األرض 

مـــنـــذ بــــدايــــة الـــتـــحـــركـــات ولــــن تــخــلــي الـــســـاحـــة فــقــط 

املجموعات  اعلنت عنها  التي  املطالب  ترفض  ألنها 

التحرك. لهذا  الداعية 

اساس  اتخذ على  باملشاركة  القرار  ان  يؤكد  صالح 

٣ أيـــــام  ــن  ــا ال يــــقــــل عـــ نــــقــــاش طــــويــــل ومـــــــــــداوالت ملـــ

يتأرجع  القرار  املجموعة، وكان  افراد  متواصلة بني 

بــني املــشــاركــة وعــدمــهــا وايــهــمــا األجـــدى، الــى جانب 

الــنــقــاش مــع املــجــمــوعــات االخـــرى والــتــنــســيــق معها، 

الى أن حسم األمر باملشاركة مع عدد من املجموعات 

الــتــي ارتــــأت الــتــواجــد فـــي الــســاحــة وعــــدم إخــالئــهــا 

االقتصادي  الــوضــع  ان  منها:  يذكر  عــديــدة  ألســبــاب 

االنهيار  ان  الى األسوأ وكما نعلم  انحدار  في حالة 

الرئيسية النتفاضة  االســبــاب  احــد  االقتصادي هو 

١٧ تشرين، كذلك رفض الطبقة السياسية املوجودة 

االنهيار هو عنوان عريض  الى  البلد  اوصلت  التي 

١٧ تشرين. انتفاضة  من عناوين 

بــعــد مــرحــلــة الــحــجــر بــســبــب كـــورونـــا كـــان ال بــد من 

الــعــودة الــى الــشــارع بحسب صــالــح، ولــكــن الــعــنــوان 

الـــذي حــاولــت قـــوى الــســلــطــة ان تــســتــغــل بــه الــشــارع 

ــد مــن  ــان ال بــ ــ ــرة" كـ ــو "انـــتـــخـــابـــات نـــيـــابـــيـــة مـــبـــكـ ــ وهـ

اجندات  لتنفيذ  الــشــارع  استخدام  لرفض  املشاركة 

الساحة ضدها. في  متواجدون  سياسية نحن 

للتحرك  الــدعــوة  فــي  بهما  الــعــنــوانــني سمعنا  بــاقــي 

كـــانـــا عــمــال اســتــخــبــاراتــيــا بــامــتــيــاز وعـــمـــل اجــهــزة 

عليها، اعتدنا  ال طاملا  امنية 

ـــيـــبـــت عــــن الــســاحــة 
ُّ
ــارات غ ــعــ ــــذه الــــشــ والـــدلـــيـــل ان هـ

ــود عـــدد ال يــذكــر مــن الــيــافــطــات الــتــي  حــقــيــقــة، ووجــ

١٧٠١ وغيرهما  او   ١٥٥٩ القرار  تطبيق  تحمل طلب 

يؤكد ذلك وهو ما اسقط مقولة ان الفرز سيتم على 

التظاهرة. في هذه  اساسها 

يـــؤكـــد صـــالـــح ان قــــرار املـــشـــاركـــة نـــابـــع مـــن ضــــرورة 

ــد  ــتــــواجــ حـــيـــاتـــيـــة ومـــعـــيـــشـــيـــة واالهــــــــــم ضــــــــــرورة الــ

بــالــســاحــة وعـــدم اخــالئــهــا، ونــحــن كــمــجــمــوعــة نــؤكــد 

ــم تـــأت بــحــلــول  ان الــحــكــومــة لـــم تــقــم بــواجــبــاتــهــا ولـ

بل  ال  اليوم  نعيشه  الــذي  االقتصادي  االنهيار  ملنع 

االنهيار ذهبت حكومة  مع  تعاملها بخفة  عــدا عن 

الى ما هو اسوأ، فمارست منطق املحاصصة  دياب 

بــصــورة اســـوأ مــن الــســابــق، ومـــا حــصــل بخصوص 

ابــتــزاز  معمل سلعاتا كــان خــيــر دلــيــل عــلــى ذلــك مــن 

ــة، كــــذلــــك مــلــف  ــلــــطــ ــزاز مــــضــــاد ألطـــــــــراف الــــســ ــ ــ ــتـ ــ ــ وابـ

تم  امللفات كيف  مــن  القضائية وغيرها  التعيينات 

التعامل معها.

حــكــومــة ديــــاب اعـــتـــمـــدت ســيــاســة اإلطـــاحـــة بــكــل مــا 

انــجــزتــه انــتــفــاضــة تــشــريــن، واســتــكــمــال الــســيــاســات 

ــارات  ــيــ ــخــ الــ كـــمـــا ان  ــا،  ــهـ ــيـ ــلـ ــد عـ ــيــ ــأكــ ــتــ الـــســـابـــقـــة والــ

االقــتــصــاديــة الــتــي اتــخــذتــهــا امــعــنــت فــي رهــن البلد 

الدولي.  النقد  الخارجية كصندوق  للقوى 

نـــحـــن الـــيـــوم بـــوضـــع مــعــيــشــي ســـيـــيء جـــــدا، الـــغـــالء 

ــلـــدوالر، فــقــدان  املــعــيــشــي، ســعــر الــصــرف بــالــنــســبــة لـ

قــيــمــتــهــا،  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ألكـــثـــر مــــن ٦٠٪� مــــن  ــرة  ــيـ ــلـ الـ

الـــوضـــع الــصــحــي والــتــعــلــيــمــي املـــتـــراجـــع، والــبــطــالــة 

ــــى اكـــثـــر مــــن مــلــيــون  ــتـــوقـــع ان تـــصـــل الـ الـــتـــي مــــن املـ

شــخــص لــتــعــداد ســكــانــي ٤ مــاليــني نــســمــة وغــيــرهــا، 

التام. االنهيار  الى  الطريق  في  مما يجعلنا 

ــا كــانــت  ــهـ ــالـــح انـ ــقـــول صـ بـــالـــتـــالـــي املـــشـــاركـــة كـــمـــا يـ

الســـبـــاب اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة بــالــدرجــة االولـــى 

ال نخلي  الثانية، حتى  بالدرجة  والسباب سياسية 

شـــرخ بني  خــلــق  اهــدافــهــم  اهـــم  للمستغلني  الــســاحــة 

ابـــنـــاء ١٧ تـــشـــريـــن وتــنــفــيــذ كـــيـــدهـــم الـــســـيـــاســـي فــي 

الشعبية.  واملطالب  الشعب  ساحة 

ــــزاب مــطــالــب الــنــاس كــان  وكـــي ال تــســتــغــل هـــذه األحـ

اجــل خلق مظلة شرعية ملشاركة  مــن  املشاركة  قــرار 

التحرك.  في هذا  الحقيقية  الناس 

تــواجــدنــا فــي الــســاحــة فــي هـــذا الــيــوم تــحــديــدا، وان 

االول النطالق  الــيــوم  منذ  تــواجــد  هــنــاك مجموعات 

نتركها يوما. لم  واننا  اليوم،  االنتفاضة حتى هذا 

لــحــقــي وبــعــد مــشــاركــتــهــا بــالــتــحــرك، اصــــدرت بــيــانــا 

الـــذيـــن  ــنــــاس  الــ بــــه  قـــــام   ٦/ ٦ تــــحــــّرك  أن  فـــيـــه  تــــؤكــــد 

ا 
ً

وبعيد يومنا،  إلى  ١٧ تشرين  منذ  للشارع  تداعوا 

جــــنــــدات الــســيــاســيــة. مــطــالــب الــنــاس 
ٔ
مـــن جــمــيــع اال

ـــة، غــــذاء، تــعــلــيــم، بــيــئــة نظيفة 
ّ

واضـــحـــة: عــمــل، صـــح

الناس. وال  ى مطالب 
ّ
تتبن للجميع! ولحقي  وسكن 

ــزاب واملــجــمــوعــات  ــ  بــعــض األحـ
ّ
ــخــفــى عــلــى أحـــد أن

ُ
ي

ــة تــــحــــاول ركـــــوب الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي، إن  ــازيـ ــهـ ــتـ االنـ

ــادة تــرســيــخ  ــ كــــان لـــدوافـــع وصــولــيــة أو مـــن أجــــل إعـ

١٧ تشرين.  لحظة  مــنــذ  انــقــســامــات طائفية سقطت 

املــنــظــومــة  كـــانـــت  أعـــلـــى! وإذا  الـــنـــاس   صــــوت 
ّ
ولـــكـــن

الــحــاكــمــة وحــكــومــتــهــا الــفــاشــلــة غــيــر قـــادرتـــني عــلــى 

الوحيد  فــالــحــل  الــنــاس وحــقــوقــهــم،  مــطــالــب  تحقيق 

قوى  عــن  ة 
ّ
انتقالية مستقل هــو عبر حكومة  املمكن 

ية 
ٔ
استثناي تــمــلــك صــالحــيــات  وأحــزابــهــا؛  املــنــظــومــة 

ق العدالة االجتماعية والكرامة 
ّ
وتعمل من أجل تحق

ــيـــة وتـــحـــمـــي الــــنــــاس مــــن تـــبـــعـــات االنـــهـــيـــار  ــانـ االٕنـــسـ

إلــيــه ســيــاســات املنظومة  قــادتــنــا  الـــذي  االقــتــصــادي 

بان  باسل  املتعاقبة. يختتم  الحاكمة وحكوماتها 

الفتنوي  لــم تجد لخطابها  التي  السياسية  الــقــوى 

فذهبت  الفعلية حــوصــرت  الــســاحــة  عــلــى  وجـــود  اى 

على  اعتدنا  ايضا  نــزاع طائفية  اختالق ساحة  الى 

السياسية  السلطة  كلما وجــدت  مشاهدتها سابقا 

مأزق. في  نفسها 

اللبنانيون يعودون إلى الشارع مجددا

¶ الجيش في مواجهة املتظاهرين - ا ف ب 

¶ الجيش في مواجهة املتظاهرين - ا ف ب 

لبناني أنا وحظي عاثر.. مدونة صغيرة
كــنــت أتــفــحــص إحـــــدى املــــدونــــات لــصــديــقــي أحــمــد، 

ا 
ّ
وجدته يكتب عنا جميعًا: حتى في رفض الظلم، كن

أصحاب حٍظ عاثر.

أذكر أنني كنت أتحدث مع أحد أصدقائي مستندين 

ـــدران اآليــلــة للسقوط فــي أحـــد شـــوارع 
ُ

إلـــى أحـــد الـــج

البلدة، عندما مر من أمامنا ذلك الشخص، فشعرت 

ــــات قـــلـــبـــي تـــضـــاعـــفـــت ويــــــداي  ــربـ ــ بـــــاالضـــــطـــــراب، ضـ

ارتجفتا، والعرق بدأ يتصبب من جبيني.

وســط هــذا االضــطــراب، شعر صديقي بــأن فــي األمــر 

ــا، شــيــئــًا غــريــبــًا يــحــدث، فــســألــنــي عــن سبب  شــيــئــًا مـ

 هـــذا الــرجــل هــنــاك، 
ً
ضــيــاعــي هــــذا، فــأجــبــتــه مــبــاشــرة

مــشــيــرة إلــيــه دون أن يـــرانـــي، ضــربــنــي وهـــددنـــي في 

الــيــوم الـــذي قــررنــا فيه الــنــزول إلــى الــشــارع باحثني 

كاأليتام عن حقوقنا.

شرعت أغطي وجهي بيدّي، كأنني أطلب أن تنشق 

األرض وتبتلعني، أن اختفي وكــفــى، لكن األمـــر مّر 

بسالم، لم يلحظ ذلك الوغد وجودنا، وفي الليل بعد 

صــوالت وجــوالت في شــوارع البلدة، دون أّي وجهة 

ب 
ّ
محددة، قصدنا مقهى لنستريح من املسير ونرط

ــك الــشــخــص الـــذي  حــنــجــرتــيــنــا، فــوجــدنــاه هــنــاك (ذلــ

عــري عند الظهيرة)، فجلسنا في مكاٍن 
ُ
تسبب في ذ

بعيٍد عنه، حيث من املستحيل أن يلحظ وجودنا.

ــشــاهــد التحركات 
ُ
ــشــيــر إلـــى الــتــلــفــاز وهـــو ي

ُ
رأيــنــاه ي

فــي أمــريــكــا ويـــصـــرخ: "أنـــظـــروا إلــيــهــم، أنـــظـــروا كيف 

 
ّ

د
ُ
محى، والب

ُ
 للظلم أن ي

ّ
د

ُ
تثور الناس على الظلم، الب

أقـــدام شعوبهم، انتقامًا  للظاملني أن يسقطوا تحت 

لكل اللحظات التي عاشوها مسحوقني تحت وطأة 

ديهم".
ّ

جال

 أن أصرخ في 
ُ

 أن أضربه، لقد أثار حنقي، أردت
ُ

أردت

ها امللعون؟ مــاذا عن طاغوتنا؟ 
ّ
أي ا 

ّ
"مــاذا عن وجهه: 

نــثــور عليه؟ أال يحق أليـــادي اآلبــاء  أال يحق لنا أن 

 
ّ

بــالــرخــاء بعد كل املتعبات أن تستقر أخــيــرًا وتنعم 

هـــذا الــتــعــب؟ مــــاذا عــن الــصــرخــات الــتــي خــرجــت من 

ــهـــات، أال يــحــق لــهــا االســتــقــرار فــي آذان  ـ
ّ

حــنــاجــر األم

مـــوا 
ّ

ــــــروا حــيــاتــهــن، وهـــد
ّ

ــــؤالء الــعــابــثــني الـــذيـــن دم هـ

أســرهــن، ســرقــوا عملهن ومالهن، وشـــّردوا أوالدهــن 

ان والشابات 
ّ
بني بلٍد هنا وبلٍد هناك؟ ماذا عن الشب

رقوا قبل أن يحصلوا على شيء بعد، سرق 
ُ

الذين س

أمــــام أعــيــنــهــم. هــــؤالء جميعا وغــيــرهــم،  مستقبلهم 

ها الوغد االنتفاض على طواغيتنا 
ّ
أي  لهم 

ّ
أال يحق

ثر؟ الذين تمادوا بسحقنا وإذاللنا، حتى نحصل 
ُ
الك

 هذه القذارة 
ّ

على الفتات في النهاية؟ أال ترى أن كل

التي نعيش فيها، تستحق الثورة؟ فبالنسبة لشعب 

بغض النظر عن قذارة السياسة، وأنف أمريكا الذي 

 بلد من البلدان، بالنسبة لشعبه أقله 
ّ

حشر في كل
ُ
ي

هل يختلف طاغوتهم عن طواغيتنا في شيء؟".

لو لم تكن لحظات ١٧ تشرين وما تبعها من لحظات 

ــم الـــوصـــول إلـــى الــغــايــة، لــو لــم تكن  فـــرح وأمــــل ووهــ

ا 
ً
 ميت

ُ
 في حاٍل أفضل. كنت

ُ
لحظة النشوة تلك، لكنت

فأعادتني الجموع والصيحات إلى الحياة، ثم قتلني 

اإلحــبــاط مـــرة أخــــرى، قــيــل: "نــحــن نـــدرك الــفــراغ حني 

نملؤه" 

 شعٌب ينتفض 
ّ

أصبحت أنظر نظرة الغيرة، تجاه كل

على وجه األرض، مهما كانت األسباب.

بيروت - الشرق
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حمالت االعتقال الجماعي جريمة وفق القانون الدولي
أدانـــت وزارة الــخــارجــيــة واملــغــتــربــني، حملة 

االعـــتـــقـــاالت املـــســـعـــورة الــتــي تــشــنــهــا قـــوات 

امــتــداد األرض الفلسطينية،  االحــتــالل على 

ــة. ورأت  ــلـ ــتـ ــة بـــمـــديـــنـــة الــــقــــدس املـــحـ خــــاصــ

ــــس االثــــنــــني، أن  ــا، أمـ ــهـ ــان لـ ــيـ الـــــــــوزارة فــــي بـ

ــلــــة بــحــجــج  ــــاالت املــــتــــواصــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــمــــالت االعـ حــ

ملــا تقوم  تــأتــي اســتــكــمــاال  وذرائـــــع مختلفة 

بــه قــــوات االحـــتـــالل وشــرطــتــه مــن اجــــراءات 

وتدابير الهدف منها تكريس أسرلة القدس 

واستكمال مخططات ضمها وتنفيذ وعد 

تـــرمـــب املــــشــــؤوم بــشــأنــهــا ومـــحـــاولـــة خنق 

الوجود الفلسطيني في املدينة املقدسة.

وحملت الحكومة االســرائــيــلــيــة املسؤولية 

ــبـــاشـــرة عـــن حـــمـــالت االعــتــقــال  الــكــامــلــة واملـ

الــتــعــســفــي والـــعـــشـــوائـــي والـــجـــمـــاعـــي ضــد 

املواطنني املقدسيني ونتائجها وتداعياتها 

الــقــانــون  بصفتها جــريــمــة يــحــاســب عليها 

الدولي والقانون االنساني الدولي. وطالبت 

ــي والـــهـــيـــئـــات  ــ ــدولـ ــ الـــخـــارجـــيـــة املـــجـــتـــمـــع الـ

واملــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة املــحــلــيــة والـــدولـــيـــة 

ومجلس حقوق االنسان والصليب االحمر 

الــدولــي رفــع أصــواتــهــم عاليا فــي وجــه هذه 

الــحــمــالت الــظــالمــيــة الــهــادفــة الـــى الــنــيــل من 

ــقـــدس. وأكــــدت  صــمــود أبـــنـــاء شــعــبــنــا فـــي الـ

أن اجـــراءات وتدابير االحــتــالل ضــد القدس 

ومواطنيها لن تنال من صمود املقدسيني 

بل ستزيدهم تمسكا بحقوقهم وأرضهم

واعتقلت قــوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس 

22 فلسطينيا من الضفة الغربية غالبيتهم 

مــن الــقــدس املــحــتــلــة. وذكــــرت وكــالــة األنــبــاء 

ــادر مــحــلــيــة  ــ ــــصـ ــــن مـ الــفــلــســطــيــنــيــة نـــقـــال عـ

وشــهــود عــيــان، أن قـــوات االحــتــالل اعتقلت 

21 مــواطــنــا مــن الــقــدس، كما اعتقلت قــوات 

الــحــديــديــة  االحـــتـــالل فلسطينيا مــن خــربــة 

فــي األغــــوار الشمالية،ووفقا ملــســؤول ملف 

األغـــوار بمحافظة طــوبــاس معتز بــشــارات، 

فـــــإن قــــــوات مــــن جـــيـــش االحــــتــــالل اقــتــحــمــت 

املــنــطــقــة، واعــتــقــلــت املـــواطـــن لــطــفــي محمد 

بــنــي عــــــودة.  كــمــا اعــتــقــلــت قــــوات االحــتــالل 

اإلسرائيلي، ثالثة فتية، من بلدتي الخضر 

وبــيــت فــجــار جــنــوب بــيــت لــحــم، مــن بينهم 

األســيــر املــحــرر نــصــر الــلــه إبــراهــيــم صبيح، 

بــعــد أن داهـــمـــت مـــنـــازل ذويـــهـــم وفــتــشــتــهــا. 

وفي القدس املحتلة اعتقلت قوات االحتالل 

فــلــســطــيــنــيــا ،وذلـــــــــك عـــلـــى أحــــــد الـــحـــواجـــز 

العسكرية في بلدة العيزية.

ــلــــي بــنــيــامــني  ــيــ ــرائــ ــيــــس الـــــــــــوزراء اإلســ ـــال رئــ ــ قـ

 أجــــــــزاء مــن 
ّ
نـــتـــنـــيـــاهـــو، إن تــنــفــيــذ خـــطـــة ضـــــم

الضفة الغربية املحتلة، سيتم خــالل أسابيع، 

ولــن يشمل مــوافــقــة حكومته على إقــامــة دولــة 

فلسطينية. جاء ذلك في تصريحات لنتنياهو 

ــــادة 12 مستوطنة  قـ ــــدوة جــمــعــتــه مـــع  نـ خــــالل 

الـــ13 العبرية  القناة  بالضفة الغربية، بحسب 

ــاف نــتــنــيــاهــو: "عــمــلــيــة الــضــم  ــ الـــخـــاصـــة. وأضــ

ستتم خالل أسابيع، ولن تتضمن إقامة دولة 

الــحــكــومــة (اإلســرائــيــلــيــة)  فــلــســطــيــنــيــة، إذا أن 

ـــه "لـــم يتم 
ّ
لــن تــوافــق عــلــى ذلــــك". وأشــــار إلـــى أن

حتى اآلن" االنتهاء من رسم الخرائط املتعلقة 

. وشــدد نتنياهو على "ضــرورة اغتنام 
ّ
بالضم

ــذه الــفــرصــة الـــتـــي لـــم تــتــكــرر مــنــذ 73 عــامــا،  هــ

خــاصــة مــع وجـــود الــرئــيــس األمــريــكــي دونــالــد 

تـــرامـــب، فــي الــبــيــت األبـــيـــض". وقــــال: "يــجــب أن 

ــرامـــب يــعــتــقــد أنـــنـــا لــســنــا مهتمني  ال نــجــعــل تـ

بــالــخــطــة (صــفــقــة الـــقـــرن)". وتــأتــي تصريحات 

نتنياهو بشأن عدم شمول خطة الضم املوافقة 

إثــر اتهامات من  إقــامــة دولــة فلسطينية،  على 

لــه بقبول الحكومة اإلسرائيلية  املستوطنني 

لقيامها. ويمثل قادة املستوطنات الـ 12، الذين 

التقاهم نتنياهو قرابة ربــع مليون مستوطن 

إســرائــيــلــي يعيشون فــيــهــا. ونــقــلــت الــقــنــاة 13، 

عن مصادر (لم تسمها) من قادة املستوطنات 

الذين اجتمع معهم نتنياهو، قولها إن "األخير 

أبــلــغــهــم أنـــه ســعــى لتطبيق خــطــة الــضــم حتى 

قــبــل األول مـــن يــولــيــو املــقــبــل، ولـــكـــن ألســبــاب 

ـــا قــرر 
ً
مـــفـــاوضـــات االئــــتــــالف الــحــكــومــي ســـابـــق

الـــتـــأجـــيـــل حـــتـــى الـــشـــهـــر املـــقـــبـــل". وفـــــي أبـــريـــل 

املــاضــي، اتــفــق نتنياهو مــع زعــيــم حــزب "أزرق 

أبيض" بيني غانتس، على أن تبدأ عملية الضم 

أول يوليو املقبل، وتشمل غور األردن وجميع 

املــســتــوطــنــات اإلســرائــيــلــيــة بــالــضــفــة الــغــربــيــة. 

الــوزراء اإلسرائيلي، في  ومؤخرا، أعلن رئيس 

أكــثــر مــن مــنــاســبــة، أن حكومته تــريــد الــشــروع 

الــضــم فــي يــولــيــو.وأشــار نتنياهو أن  بعملية 

مساحة األراضــي التي تعتزم إسرائيل ضمها 

تقدر بـ30 باملائة من الضفة الغربية. وردا على 

ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 

الشهر املاضي، أن منظمة التحرير الفلسطينية 

 من االتفاقيات مع إسرائيل والواليات 
ّ

في حل

املتحدة. 

ــر الــخــارجــيــة وشـــؤون  وفـــي األثـــنـــاء بــحــث وزيــ

ــائـــب رئــيــس  ــفـــدي مــــع نـ ــن الـــصـ ــمـ املـــغـــتـــربـــني أيـ

الــــوزراء، وزيـــر الخارجية األيــرلــنــدي سايمون 

كوفني، ووزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو 

ــم أراض  ــرار ضـ ــ ــذي يــمــثــلــه تــنــفــيــذ قـ ــ الــخــطــر الـ

فلسطينية على حل الدولتني، وفرص تحقيق 

ــي الــــــعــــــادل. وأكـــــــد الـــصـــفـــدي  ــمـ ــيـ ــلـ ــــالم اإلقـ ــــسـ الـ

وكــوفــنــي خـــالل اتــصــال بينهما أمـــس االثــنــني، 

ــــذي يــعــد خـــرقـــًا لــلــقــانــون  ــرار الـــضـــم الـ ــ رفــــض قـ

ــــني. وثـــمـــن  ــتـ ــ ــــدولـ ــويـــضـــًا لـــحـــل الـ الـــــدولـــــي وتـــقـ

الــصــفــدي املـــوقـــف اإليـــرلـــنـــدي والـــجـــهـــود الــتــي 

تقوم بها ايرلندا في سياق االتحاد األوروبــي 

وعــبــر محافل ثنائية ودولــيــة أخـــرى للحؤول 

القرار والتحذير من تبعاته. كما  دون تطبيق 

بحث الصفدي سبل منع قــرار الضم مع وزير 

خــارجــيــة فــنــلــنــدا بــيــكــا هــافــيــســتــو فـــي اتــصــال 

هــاتــفــي. وأكـــد الــصــفــدي ضـــرورة بــذل كــل جهد 

ممكن ملنع قـــرار الــضــم، وإنــقــاذ فــرص تحقيق 

الــذي  الــعــادل مــن الخطر غير املسبوق  الــســالم 

ــرار إن نــفــذ. وشــكــر الــصــفــدي وزيـــر  ــقـ يــمــثــلــه الـ

ــــالده  ــــف بـ ــواقـ ــ ــنـــدي عـــلـــى مـ ــلـ ــنـ ــفـ ــة الـ ــيــ الــــخــــارجــ

الرافضة لقرار الضم، واملتمسكة بحل الدولتني 

 وحيدًا لحل 
ً
على أساس القانون الدولي سبيال

الـــصـــراع. وأكـــد الــصــفــدي خـــالل مــحــادثــاتــه مع 

الوزيرين أهمية الدور األوروبي في جهود منع 

تنفيذ الــضــم وحـــل الـــصـــراع وتــحــقــيــق الــســالم 

الـــعـــادل الــــذي تــقــبــلــه الــشــعــوب، واعــتــمــدتــه كل 

الدول العربية خيارًا استراتيجيًا.

مــن جانب آخــر، شــارك عــشــرات الفلسطينيني، 

الله  أمــس، في مسيرة احتجاجية بمدينة رام 

وســط الضفة الغربية املحتلة، رفضا العتزام 

إسرائيل ضم أجزاء من الضفة لسيادتها مطلع 

يــولــيــو املــقــبــل. ورفــــع املـــشـــاركـــون فـــي املــســيــرة 

الله،  التي انطلقت من ميدان املنارة وسط رام 

ــــالم الــفــلــســطــيــنــيــة،  وجـــابـــت عــــدة شــــــوارع، األعــ

ورددوا هــتــافــات تــنــدد بــخــطــة الــضــم. وشـــارك 

ــن مـــخـــتـــلـــف الـــفـــصـــائـــل  ــ ــــي املــــســــيــــرة، قـــــــادة مـ فـ

الفلسطينية.

وقــــــــال واصــــــــل أبـــــــو يـــــوســـــف، عــــضــــو الــلــجــنــة 

التنفيذية ملنظمة التحرير، لوكالة األناضول، 

على هامش املسيرة إن "املسيرة رسالة للعالم 

بــــأن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــوحـــد فـــي رفــضــه 

لــصــفــقــة الــــقــــرن األمــــريــــكــــيــــة، وملـــخـــطـــط الــضــم 

اإلسرائيلي". وأضاف "اليوم لزاما على الشعب 

الــفــلــســطــيــنــي، وكـــل الــفــصــائــل إنـــهـــاء االنــقــســام 

واســـتـــعـــادة الــــوحــــدة ملـــواجـــهـــة املـــخـــاطـــر الــتــي 

تحدق بالقضية".

ــة الــتــحــريــر  ــيــــس حــــركــ ــائــــب رئــ بــــــــــدوره، قــــــال نــ

"فــتــح"، محمود العالول،  الوطني الفلسطيني 

"يــرفــض  الــشــعــب الفلسطيني  لـــه إن  فـــي كــلــمــة 

كــل االتــفــاقــيــات ويــؤكــد على اســتــمــرار النضال 

املــشــروع مــن أجـــل نــيــل الــحــريــة وإقــامــة الــدولــة 

املــســتــقــلــة". وأضــــاف فــي كلمة له  الفلسطينية 

ــادر عــلــى إفـــشـــال كل  خـــالل املــســيــرة "شــعــبــنــا قــ

مــخــطــطــات االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي املـــدعـــوم من 

اإلدارة األميركية".

وتــعــتــزم الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة بـــدء إجــــراءات 

ضــــم غــــــور األردن، واملـــســـتـــوطـــنـــات بــالــضــفــة 

الــغــربــيــة فـــي األول مـــن يــولــيــو املــقــبــل. وتشير 

تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم اإلسرائيلي 

ســيــصــل إلــــى أكــثــر مـــن 30 بــاملــئــة مـــن مــســاحــة 

الضفة. وردا على الخطوة اإلسرائيلية، أعلن 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أصبح 

 مــن جميع االتــفــاقــات والتفاهمات مع 
ّ

فــي حــل

الــحــكــومــتــني األمــريــكــيــة واإلســـرائـــيـــلـــيـــة، ومــن 

جــمــيــع االلـــتـــزامـــات املــتــرتــبــة عــلــيــهــا بــمــا فيها 

األمنية.

وفي السياق، أعطب مستوطنون إسرائيليون، 

أمــس، إطـــارات 8 مركبات فلسطينية، جنوبي 

ــــوا 
ّ
ــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وخــــط نـــابـــلـــس شـــمـــالـــي الـــضـ

ــدران مـــنـــازل. وقــال  شـــعـــارات عــنــصــريــة عــلــى جــ

غــســان دغــلــس، مــســؤول مــلــف االســتــيــطــان في 

ــكـــومـــي)، لــوكــالــة  شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة (حـ

األنــــــاضــــــول، إن مـــجـــمـــوعـــة مــــن املــســتــوطــنــني 

داهموا بلدة الساوية فجرا، وأعطبوا إطــارات 

8 مركبات.

 شعارات 
ّ
وأضاف دغلس، إن االعتداء شمل خط

باللغة الــعــبــريــة، مــعــاديــة لــلــعــرب، على جــدران 

عـــدد مــن املـــنـــازل. وعــــادة مــا تــتــعــرض الــبــلــدات 

ــة،  ــيـ ــربـ ــغـ واملـــــســـــاجـــــد، فـــــي مــــنــــاطــــق الــــضــــفــــة الـ

العتداءات املستوطنني.

خطة الضم خالل أسابيع ولن تشمل القبول 
بدولة فلسطينية

¶ نتنياهو يشرح خطة الضم- أرشيفية
عواصم- وكاالت

القدس المحتلة -قنا-وفا

¶ شاب فلسطيني في قبضة قوات االحتالل- رويترز

بشاعة تسكن بيننا!
اإلمارات وما أدراك ما اإلمارات؟! وأبوظبي وتعلمون جميعا من هي 

أبوظبي!.
هي التي دست أنفها الكبير في كل دولة وعاثت فيها فسادا ودمارًا!.
هي الرأس املدبر والعقل املخطط لحصار قطر وهي التي تتآمر حتى 
اآلن ضد أي محاولة لحل األزمة الخليجية رغم أنها األولى من دول 

الخليج املتضررة منها!.
القرار  السعودية وباتت عاصمة  السياسة  التي هيمنت على  وهــي 
السعودي فيما يخص أزمة الخليج واستمرار الحصار الجائر على 

قطر!.
أبوظبي تمثل اليوم تهديدا لسالمة أي بلد خليجي وعربي وهذا من 
األمور الواضحة التي بات العالم كله يعرفها عن هذه العاصمة التي 
يديرها محمد بن زايد الذي همش دور ووجود رئيس الدولة الحقيقي 

الذي ما عاد أحد يعرف مصيره اليوم!.
فماذا يريد محمد بن زايد وهو الذي ظل سنني وراء تغيير السعودية 
من دولة مسلمة تقوم في شرائعها وقوانينها على الدين اإلسالمي 
إلى دولة شبه علمانية، كما ظهر ذلك في حديث سفير اإلمارات في 
واشنطن، حينما قال في لقاء خرج بعد حصار قطر بأيام معدودة 
إن بالده تسعى لعلمنة دول الخليج وعلى رأسها السعودية وقطر، 
وهـــذا مــا انــجــرفــت لــه الــريــاض بــكــافــة محافظاتها ومــدنــهــا رغـــم أن 
كثيرين من املغردين السعوديني استنكروا هذا التصريح الظبياني، 
الداخلية، لكن حكومتهم لم يكن  الذي اعتبروه تدخال في شؤونهم 
لها رد رسمي على ما جاء على لسان يوسف العتيبة سفير أبوظبي 
بالواليات املتحدة األمريكية، وإنما كان الحديث على ما يبدو أنه وافق 
أهله فتحولت اململكة العربية السعودية الجديدة من دولة ملتزمة إلى 
دولة متفتحة بطريقة عجيبة وخالية من أي التزام ديني وخلقي إال ما 
رحم الله فيهم، فهل كان هذا صدفة أن تنجح اإلمارات في السعودية 
وتفشل فشال ذريعا في قطر التي ستظل عصية عليها وعلى غيرها 

بحول الله وقوته؟!. 
أبوظبي اليوم تعد األقوى في مصر شأنها شأن السعودية بفضل 
البالد  له أن يستمر رئيسا دمــر  الــذي ما كــان  السيسي  عبدالفتاح 
التي  أبوظبي  لــه، ال سيما  السعودية واإلمـــارات  لــوال وقــوف  والعباد 
الــخــارجــيــة، فجعلتها واجــهــة لــصــراعــات ليبيا،  تــديــر شـــؤون مصر 
وما تفعله أبوظبي في الخفاء تظهره القاهرة في العلن، واليوم خير 
الدموي  الحاضر  أن اإلمـــارات كانت ومــا زالــت وراء كل  شاهد على 
الذي تعيشه ليبيا وأن هزائم حفتر األخيرة جعلته يسارع لحضن 
أبوظبي، لعله يلقى املواساة التي ينشدها، لكن محمد بن زايد وجهه 
للذهاب إلى مصر، ويستقبله السيسي الذي خرج الحقا بإعالن أقل 
ما يوصف أنه مهزلة قصد السيسي بها مرتزقته ومرتزقة اإلمارات 
ابن  ليبيا فماذا يريد  وفرنسا حينما دعــا لخروج كل األجانب من 

زايد اليوم ؟!
أما دور اإلمــارات في اليمن فحدث وال حرج فال بقعة في هذا البلد 
الذي كان جميال وسعيدا إال وكانت بصمة أبوظبي واضحة فيها ال 
سيما الجنوب فيه فباتت أبوظبي املتحكمة في العاصمة االقتصادية 
التي  السرية  فــيــروس كــورونــا واملعتقالت  عــدن فنشرت فيها وبــاء 
املدينة واستولت على موانئها  سجنت فيها خيرة شباب ورجـــال 
ــام ال يخضع  ومــنــافــذهــا الــبــحــريــة والــبــريــة الــغــنــيــة واغــتــالــت كـــل إمــ
اآلثــمــة نحو  امــتــدت أصابعها  الدموية بينما  لسياستها االحتاللية 
جزيرة سقطرى التاريخية فسرقت من أشجارها وتراثها التاريخي 
وصنعت لها تاريخا مزورًا يعود آلالف السنني بينما غدى الشمال 
ألعوبة تحت طائراتها وغاراتها فقتلت وجّوعت وامتهنت القتل كأي 
الــذي ال  اليوم تمضي بثبات املجرم  مرتزق رخيص ولألسف فهي 
إعــدامــه ســواء  أن يلقى مــن يعتقله ويسجنه حتى مــوعــد  يستطيع 
الــســودان نهاية بأرضها هــي وتحديدا  أو  فــي تونس وال الصومال 
الظلم  التي تتضمن أشــد مواطنيها ضــراوة ضد  املظلمة  سجونها 
الذي جعله محمد بن زايد عمال يترزق منه بشراهة فإلى متى يابن 

زايد ؟!.

 ebalsaad@gmail.com
 @ebtesam777



فنان يحول الحصى إلى أعمال فنية

18 ألف فرخ فالمنغو تبصر النور في إزمير

النمر الجوال في األسر إلى األبد

تسعينية شغوفة باأللعاب 
اإللكترونية

قمر صناعي لتدمير 
النفايات الفضائية

عرض بورتريه رامبرانت 
في مزاد سوذبيز

أبصر 18 ألف فرخ من طيور الفالمنغو النور في 

جزيرة "جنة الطيور" االصطناعية بوالية إزمير 

غربي تركيا. وبنيت هذه الجزيرة عام 2012 على 

مــســاحــة 6.5 دونــــم، وفـــي كــل عـــام تستقطب هــذه 

الــجــزيــرة الــواقــعــة فــي دلتا "غــديــز" بــإزمــيــر، املزيد 

مـــن طــيــور الــفــالمــنــغــو ســنــويــا لــوضــع بيوضها 

وتفريخ صــغــارهــا. وعملت فــرق مديرية املنطقة 

الرابعة لحماية الطبيعة والحدائق الوطنية في 

الــظــروف املالئمة في الجزيرة  إزمير على تهيئة 

االصــطــنــاعــيــة لــتــعــشــيــش طــيــور الــفــالمــنــغــو، من 

ــة الــجــزيــرة  ــاطــ ــتـــربـــة، وإحــ قــبــيــل أعـــمـــال تــلــيــني الـ

بسياج خشبي لحماية البيض مــن الحيوانات 

البرية. ونتيجة لهذه األعــمــال والــرعــايــة وتوفير 

البيئة املالئمة، فرخت بيوض الفالمنغو 18 ألف 

فــراخ الفالمنغو  الــعــام. وتنتقل  طير صغير هــذا 

إلى املــاء بعد 20 أو 25 يوما من التفقيس. وبعد 

ــرخ الــفــالمــنــغــو شــهــريــن مع  الــتــفــقــيــس يــقــضــي فــ

أبويه، واعتبارا من الشهر الثالث يتعلم الطيران 

والــعــيــش بــمــفــرده فـــي الــطــبــيــعــة. وأوضـــحـــت قــره 

بولت أنه ال نسمح على اإلطــالق باقتراب الناس 

من الجزيرة في هذه الفترة.. ولهذا السبب تتكاثر 

الطيور هنا بشكل مــريــح، ولــقــد فقس هــذا العام 

حوالي 18 ألف طير فالمنغو في الجزيرة".

الفنان وو رونغ-بي بيع  اعتاد 

الحصى املطلية مــع رســومــات 

معقدة في شــوارع تايوان منذ 

ــنــــان الــــشــــارع  ــدأ فــ ــ 40 عــــامــــا. بــ

البالغ من العمر 64 عاما الذي 

يطلق عليه املعجبون بأعماله 

ــم عــلــى  ــ ــرسـ ــ ــون"، الـ ــ ــتــ ــ ــل ســ ــ ــكـ ــ "أنـ

صــــخــــور صـــغـــيـــرة لــتــقــديــمــهــا 

كــهــدايــا عــيــد املـــيـــالد لــتــالمــيــذه 

ــا.  ــابــ ــا كـــــــان مــــــدّرســــــا شــ ــنــــدمــ عــ

ونجحت فكرته وتمكن الحقا 

مــــن اجـــتـــيـــاز اخـــتـــبـــار لــيــصــبــح 

ــمـــل رخـــصـــة  فــــنــــان شــــــــارع يـــحـ

تـــتـــيـــح لــــه مـــمـــارســـة عـــمـــلـــه فــي 

ــيــــه. ويــــــــرى وو رســــومــــه  ــبــ ــايــ تــ

ــى أنـــــهـــــا أكـــــثـــــر مــــــن مـــجـــرد  عــــلــ

زيــنــة ويــعــتــبــرهــا وســيــلــة لنقل 

الـــتـــمـــنـــيـــات الـــطـــيـــبـــة لـــزبـــائـــنـــه. 

وقــال هــذا الفنان من "محترفه" 

أمــــام أحــــد املــتــاجــر فـــي تايبيه 

"غــالــبــا مـــا أخــبــرهــم بـــأن هــنــاك 

مفهوما إيجابيا وراء كل حجر 

وأتمنى أن يجدوه مفيدا بطرق 

مـــعـــيـــنـــة". ومـــــن أكــــثــــر األنــــمــــاط 

الــتــي يرسمها أوراق  الشعبية 

نبات الجنكو أو شجرة املعبد 

الــتــي تــعــرف فـــي لــغــة املــنــدريــن 

بـ"يني ســني" وهــي عبارة تعني 

أيضا تمني السعادة لشخص 

مــــــــا. ومــــــــن الـــــــرســـــــوم األخــــــــرى 

ــا، الــســمــك  الـــتـــي يــنــجــزهــا أيـــضـ

وهـــي تــرمــز إلـــى اإليــجــابــيــة في 

الـــصـــيـــنـــيـــة ألن كــلــمــة  ــافـــة  ــقـ ــثـ الـ

الــوفــرة.  سمكة تــدل أيضا على 

ــداعـــات مستوحاة  وبــعــض اإلبـ

مـــن بــعــض مــجــتــمــعــات تــايــوان 

ــلــــــك املـــــــوجـــــــودة  األصـــــلـــــيـــــة وتــــ

خارجها. وقال وو: "إن ثقافات 

الشعوب األصلية حــول العالم 

لــهــا مــفــاهــيــم مــتــشــابــهــة، وأنـــا 

أستوحي رسومي من الطواطم 

التي تمثل حيوية الحياة".

قــال مسؤولون هــنــود: إن نمرًا ملتهمًا للبشر 

 عن مقتل ثالثة أشخاص، سيمضي 
ً
ومسؤوال

بقية حياته في األســر، بعدما رأوا أنه "خطير 

جدًا" ليبقى طليقًا، ال سيما وأنه كثير التنقل 

بــني أرجــــاء الــبــلــد قــاطــعــًا مــئــات الــكــيــلــومــتــرات 

فــي رحــالتــه الطويلة، والــتــي كــان يمر خاللها 

ال، يشتبه 
ّ

الـــجـــو الــنــمــر  بمناطق فيها ســكــان. 

في أنه هاجم قطعان مواٍش أيضًا، وانتقل من 

والية ماهاراشترا في غرب البالد، إلى منطقة 

بيتول في والية ماديا براديش قاطعًا مسافة 

تزيد على 500 كيلومتر. مسؤول الحياة البرية 

س.ك. ماندال، قال للوكالة: "أعطيناه فرصًا عدة 

للعودة إلى البرية إال أنه كان يعود لالقتراب 

مــــن مـــنـــاطـــق مــــأهــــولــــة"، وأوضـــــــح أن "الـــخـــيـــار 

الوحيد املتبقي هو وضعه في األســر لضمان 

ســالمــة الــنــمــر والـــبـــشـــر". كــانــت وســـائـــل إعـــالم 

محلية قد لقبت الحيوان بأنه النمر "الجوال"، 

وألقي القبض عليه للمرة األولــى في ديسمبر 

2018، بعد رحلته الطويلة، وأبــقــي فــي األســر 

مـــدة شــهــريــن، وجــهــز الــنــمــر بــطــوق إلكتروني 

نقل بني محمية للنمور 
ُ
لتعقب تحركاته وراح ي

ومــتــنــزه وطــنــي وبــحــســب الــوكــالــة الــفــرنــســيــة، 

تــضــم الــهــنــد حـــوالـــى 70 % مـــن نــمــور الــعــالــم، 

وقالت الحكومة العام املاضي إن عدد النمور 

ارتفع إلى 2967 في 2018، من أدنى مستوى له 

مسجل في 2006 وقدره 1411 نمرًا فقط.

تقوم اليابانية هاماكو موري البالغة من العمر تسعني 

عاما يوميا بتمارين للمحافظة على رشاقة أصابعها، 

الــصــوف أو التطريز بــل ملمارسة األلعاب  ليس لحياكة 

اإللكترونية. موري تمضي ثالث ساعات أو أكثر يوميا 

في محاربة الوحوش وشن هجمات في عوالم افتراضية 

ضمن ألعابها اإللكترونية املفضلة، وتملك أيضا قناة 

خاصة عبر "يوتيوب" ملتابعيها. وتقول صاحبة الشعر 

األشــيــب خــالل مقابلة مــع وكــالــة األنــبــاء الفرنسية عبر 

"أنا شغوفة بممارسة األلعاب اإللكترونية كل  اإلنترنت 

يــوم"، وتضيف "أتمتع بكل يــوم". وشــددت على أن الفوز 

على أحــد أعدائها على الشاشة يساعدها في التخلص 

من الضغط النفسي والتوتر. ومــوري ناعمة املظهر مع 

شعر مربوط بأناقة ونظارتني. وتبدأ املقاطع املصورة 

الــتــي تبثها عــبــر قــنــاتــهــا عــلــى "يــوتــيــوب" بتحية وديــة 

وانــحــنــاءة، إال أن تصرفاتها املتزنة هــذه تختفي مــا إن 

تبدأ اللعب فتتحول إلى مطلقة نار شرسة، في لعبة "كول 

"فــي نير:  أوف ديــوتــي" أو مستخدمة متمرسة للسيف 

أوتماتا". وتقيم موري في شيبا بجنوب شرق اليابان مع 

عائلتها، وهي صاحبة رقم قياسي مــدرج في موسوعة 

"يــوتــيــوب". ويقول  "غينيس" كعميدة سن الالعبني عبر 

حــفــيــدهــا الــوحــيــد كــيــيــســوكــه نـــاغـــاو "43 عـــامـــا" لــوكــالــة 

األنباء الفرنسية "تمارس هذه األلعاب على الــدوام. أظن 

أنها مختلفة قليال عن الناس العاديني، فهم ال يتحمسون 

كما تفعل على ألعاب الفيديو". موري ليست جديدة على 

عالم األلعاب، فقد مارست أكثر من مائتي لعبة منذ بدأت 

هذه الهواية قبل أربعني عاما، فكانت أول منصة ألعاب 

اقتنتها مــن نــوع "كاسيت فيجن" فــي عــام 1981، بعدما 

أثار هوس أوالدها باللعبة فضولها. وتقول "اكتشفت أن 

ثمة أمرا مثيرا جدا في العالم".

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية (JAXA)، عن تصميم قمر 

صناعي مهمته التخلص من الحطام وتدمير النفايات 

ــراك أحـــد أشــهــر شــركــات  الــفــضــائــيــة. وتــنــوي الــوكــالــة إشــ

الــيــابــان فــي البحوث الفيزيائية بــهــذا املــشــروع،  معاهد 

وســوف يجهز هــذا القمر الصناعي بمولد أشعة ليزر، 

لــتــوجــيــه األشــعــة إلـــى قــطــع الــحــطــام الــفــضــائــي (األقــمــار 

الصناعية واملــركــبــات الفضائية غير العاملة، ومــراحــل 

الــصــواريــخ املستهلكة وغيرها) أوال ومــن ثــم رميها في 

الــغــالف الــجــوي لـــألرض. ولــم تعلن الوكالة أي تفاصيل 

عن القمر الصناعي، بيد أن العلماء يتوقعون أن يخضع 

بعد ثــالث ســنــوات إلــى أول اختبار فــي الفضاء. وتجدر 

اإلشـــــــارة، إلــــى أن عــــدد قــطــع الــنــفــايــات الــفــضــائــيــة الــتــي 

مقاساتها أكبر من 10 سم، أكثر من 20 ألف قطعة.

عــــــــــــــــرض واحــــــــــــــــــــد مــــــــــــن آخــــــــر 

الـــــــبـــــــورتـــــــريـــــــهـــــــات الــــــذاتــــــيــــــة 

ــــود مــلــكــيــتــه  ــعـ ــ ــــت تـ ــرانـ ــ ــبـ ــ ــرامـ ــ لـ

إلــــــــى جـــــهـــــات خـــــاصـــــة لــلــبــيــع 

بــــني 12 و16  يــــتــــراوح  بــســعــر 

ــه اســـتـــرلـــيـــنـــي  ــيــ ــنــ ــــون جــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ

وفــق مــا أعلنت دار "سوذبيز" 

لــلــمــزادات ولـــم يــتــبــق إال ثــالث 

بــــورتــــريــــهــــات ذاتــــيــــة لـــلـــرســـام 

ــنـــدي فــــي أيــــــدي جــهــات  الـــهـــولـ

خــاصــة. فقد بــاعــت "ســوذبــيــز" 

ــام 2003،  ــ ــدا عـ ــ ــ ــنـــدن واحـ لـ فــــي 

وهــنــاك رســـم آخـــر فــي معرض 

اسكتلندا الوطني على سبيل 

اإلعــارة طويلة األجل. والثالث 

وهــو األقـــدم بينها، سيعرض 

ــدن  ــيـــع فــــــي مــــــــــزاد فــــــي لـــنـ ــلـــبـ لـ

ــذا الـــرســـم  ــ فــــي 28 يـــولـــيـــو. وهــ

الذاتي هو واحد من 80 رسما 

أنجزها رامبرانت خالل حياته 

املهنية، وقد رسمها في نهاية 

كــــان يبلغ  عــــام 1632 عــنــدمــا 

ــتــــه فــي  ــامــ ــد إقــ ــعــ ــا وبــ ــامــ 26 عــ

أمستردام ويتمتع بأول نجاح 

تــجــاري لــه. وقـــال املــســؤول في 

الـــــــدار جــــــورج غـــــــوردن "يــمــكــن 

الــتــعــرف عــلــى وجـــه رامــبــرانــت 

على الــفــور فــي كــل مرحلة من 

مراحل بلوغه، أكثر بكثير من 

أي رســام آخــر". وأضــاف "نحن 

الــلــوحــة أنــجــزت  نعلم أن هـــذه 

في فترة قصيرة جدا ألنه رسم 

عها 
ّ
الخلفية أوال، وعندما وق

كـــانـــت الخلفية  انــتــهــائــه  عــنــد 

ــذلـــك انـــدمـــج  ال تــــــزال مــبــلــلــة، لـ

التوقيع معها.

فيتامني "ك" مكافح 
قوي لكورونا

كشفت دراســـة علمية حديثة أن فيتامني "ك" 

يمكن أن يساعد بــصــورة كبيرة فــي مكافحة 

فيروس كورونا املستجد املسبب ملرض "كوفيد 

الــدراســة املنشورة على موقع  19". وأوضــحــت 

"تايمز نيوز ناو" أن تناول فيتامني "ك" ضمن 

نظام غذائي صحي، يمكنه أن يساعد بصورة 

كبيرة في مكافحة فيروس كورونا املستجد. 

ففي الوقت الذي تحاول فيه البلدان في معظم 

أنحاء العالم تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، 

أو اخــتــبــار طـــرق جــديــدة لــلــعــالج مــنــه، يقترح 

الـــخـــبـــراء الـــبـــقـــاء بــصــحــة جـــيـــدة قــــدر اإلمـــكـــان 

والـــحـــفـــاظ عــلــى تــعــزيــز الــجــهــاز املــنــاعــي ملنع 

اإلصابة بمضاعفات ناجمة عن عدوى "كوفيد 

- 19". ووجد الباحثون أن معظم املرضى الذين 

لقوا حتفهم أو دخلوا وحدات العناية املركزة 

بسبب إصابتهم بـ"كوفيد - 19" كانوا يعانون 

من نقص حاد في فيتامني "ك"، ما يشير إلى أن 

تعزيز ذلك الفيتامني قد يحسن فرص النجاة 

من اإلصابة أو بعد اإلصابة بعدوى كورونا، 

فيتامني "ك" هــو عنصر غــذائــي مــهــم، يساعد 

فـــي إنـــتـــاج الــبــروتــيــنــات، الــتــي تــنــظــم التخثر 

ا. قــال الدكتور 
ً

ويمكن أن يحمي الرئتني أيض

روب جانسني "نصيحتي هي تناول مكمالت 

فيتامني ك، حتى لو لم يساعد في عالج كوفيد 

- 19 الـــشـــديـــد، فــهــو جــيــد لـــألوعـــيـــة الــدمــويــة 

ــا لـــلـــرئـــتـــني"، ويــمــكــن  ــام وربــــمــــا أيــــضــ ــظــ ــعــ والــ

الــحــصــول عــلــى فــيــتــامــني "ك" مـــن عــــدد واســـع 

من األطعمة واملغذيات، التي يمكن إضافتها 

إلى نظام غذائي صحي متوازن. وجاءت أبرز 

التالي: الخضراوات  تلك األطعمة على النحو 

الورقية - األسماك - البيض - الجنب.
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التاريخ سيسجل 
مواقف قطر 
التاريخية في 

دعم الشعوب 
خالل جائحة 

كورونا.

الدوحة - قنا

الدوحة - الشرق

è اضحكوا وابتسموا ما أمكنكم ذلك
ــان كــثــيــر الــشــكــاة،  هــنــاك أصـــنـــاف مـــن الــبــشــر ال أطــيــق صــحــبــتــهــا: اإلنـــسـ
والحسود والعبوس، أو ذلك الصنف من الناس الذي كلما قال أحدهم طرفة 
أبدى تعجبه من ضحك اآلخرين، أو قال: نوت فاني، (not funny) فهكذا 
صارت عبارة "مش/ مو حلوة" تستبدل بما يقابلها باإلنجليزية، املهم أنني 
زلـــزاًال في ما حوله، وأحب  الــذي يضحك (ويعطس) ويحدث  من الصنف 
كل إنسان بشوش ضحوك، ولكنني ال أحب الضحك على اآلخرين أو على 
عثراتهم، والله ينجيني من الكورونا ألن عطستي تنثر الرذاذ ملسافة خمسة 

أمتار مع هزة أرضية.
عندما كنت مدرسًا في "الخرطوم بحري الثانوية"، كان من عادتي أن أقف 
أمام حجرة الدراسة لنحو ثالث دقائق بعد رنني جرس بداية الحصة، حتى 
أنني  الحجرة قبلي، مما كــان يعني ضمنا  الــطــالب دخــول  يتسنى لجميع 
الحصة  الدراسة بعد دخولي فيها، وفي  إلى حجرة  ال أسمح بدخول طالب 
الثالثة من ذات يوم جاء طالب بعد بداية الحصة بعشرين دقيقة ونقر الباب 
طالبا اإلذن بالدخول، فقلت له إنني لن أسمح له بالدخول ألنه تأخر لعشرين 
دقيقة، فإذا به يصيح: أنا في الحقيقة متأخر 3 ساعات. فقلت له: في الحالة 
دي ارجــع بيتكم، فقال منفعًال: طلعت من بيتنا 5 صباحًا وأبــوي وصلني 
بالحمار لغاية خط اللواري (الشاحنات)، ومن لوري إلى لوري ومن حافلة إلى 
حافلة، ثم من موقف الحافالت إلى املدرسة كداري (سيرًا على األقدام)، تقول 
لي "ارجع"؟ أنت ما نصيح؟ وما نصيح في العامية السودانية تعني "مجنون".
وطوال هذا املوال كان الطالب يجلسون صامتني تمامًا، ولكن ما أن شكك 
ذلك الطالب في قواي العقلية حتى سمعت أحدهم يقول بصوت خافت: يا 
ساتر! ثم تفجرت األوضاع بانفجاري ضاحكًا بهستيريا، وسقط الكتاب 
والطباشير من يدي، ثم انتقلت العدوى إلى الطالب، فتفجرت الضحكات، 
وخرج املدرسون من بقية الفصول وعلى وجوه بعضهم االستياء بسبب 
أنني بندر شاه  إلى  انتبهوا  إلى دهشة عندما  "اإلزعـــاج" وتحول االستياء 

الجالس في مركز الفوضى، ومايسترو الضحك الهستيري.
لم يكن مألوفًا أن يتفوه طالب بأي كلمة مسيئة أمام املدرسني، ولهذا كان 
تــقــال عند توقع  طــالــب مــا محقا عندما هتف "يــا ســاتــر"، وهــي كما نعلم 
الطالب عن مــدى سالمة  عواقب وخيمة، ولكنني ضحكت عندما تساءل 
قواي العقلية، ألنني أدركت أنني مارست درجة من الغطرسة اإلدارية – دون 
قصد - عندما رفضت السماح له بدخول غرفة الدراسة، غير مدرك لحجم 
معاناته كي يصل إلى املدرسة، وألن عبارة "أنــت ما نصيح؟" خرجت من 

فمه بعفوية أهلنا الطيبني.
الــزمــالء، ونــحــن مجموعة مــن املــدرســني نجلس تحت  الحــقــًا سألني أحــد 
اُملعدية، فسردت عليه  املــدرســة، عن سبب قهقهتي  شجر ظليل في فناء 
ما حصل فقال: صحيح مجنون، وانفجر الجميع ضاحكني، فخرج علينا 
الحكاية ضحك قليًال، واستدعى  املــدرســة، وعندما سمع تفاصيل  مدير 
ذلك الطالب ثم طلب من مجموعة املدرسني أن ينظروا إليه جيدًا، ثم قال: ما 
في مدرس تاني يعاقبه على التأخر في الوصول إلى املدرسة. (أنظر عقلية 

التربوي الحقيقي).
أكتب وأتكلم عن الضحك، بل اإلعالء  أن  أريــد  الواقعة ألنني  استعدت تلك 
بــأن يكون الضحك روشتة/ وصفة يومية نتلقاها  من شــأن الضحك، بل 
العمل والدراسة وأينما يكون تجمع بشري، ألن هناك  البيوت وأماكن  في 
من يعتبرون الضحك، نوعًا من الرخاوة عند الرجال وامليوعة وقلة الحياء 
عند النساء، ونردد مقولة "الضحك بال سبب قلة أدب"، وكأنها نص مقدس، 
األمــر ال يستطيع كائن أن يضحك فــي غياب "سبب"  بينما وفــي حقيقة 
مــضــحــك، مــا لــم يــكــن مــنــافــقــا (كـــالـــذي يــضــحــك لــكــل ســخــافــة تــصــدر عن 

"املدير")، أو خائفًا من شخص ما وتريد أن تمتص انفعاله وغضبه.
وبسبب نظرتنا السلبية للضحك صارت من العبارات الدارجة في ثقافتنا 
"ضحك على العقول"، و"فالن ضحك علينا" وهنا يعني الضحك االستهبال 
واالستغفال، وليس انفجار األصوات العفوي الذي يرتج له الجسم وترتاح 

له النفس.

jafabbas19@gmail.com

إغالق منشآت غذائية مخالفة بالخور والذخيرة
ت بــلــديــة الـــخـــور والــذخــيــرة 

َ
ـــذ

َّ
ــف نـ

الــرقــابــة الصحية  بــقــســم  مــمــثــلــة 

الــبــلــديــة  الـــرقـــابـــة  الـــتـــابـــع إلدارة 

املـــــــــاضـــــــــي، 686  مـــــــايـــــــو  خـــــــــــالل 

جـــولـــة تــفــتــيــشــيــة عــلــى عــــدد من 

املـــشـــروعـــات اإلنــتــاجــيــة الــكــبــرى 

الـــواقـــعـــة ضــمــن نـــطـــاق الــبــلــديــة، 

ــتــــي تـــعـــنـــى بـــاملـــنـــتـــج الـــقـــطـــري  الــ

املــحــلــى مــن األلــبــان ومنتجاتها 

ــر والـــــدجـــــاج الـــطـــازج  ــائـ ــعـــصـ والـ

وبيض املــائــدة، وكــذا العديد من 

املــنــشــآت واملـــؤســـســـات الــغــذائــيــة 

داخل مدينتي الخور والذخيرة، 

ــة إلــــــى تـــنـــفـــيـــذ 37 حــمــلــة  ــ ــافـ ــ إضـ

ــاء  ــ ــبـ ــ ــة ألطـ ــ ــئـ ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ ــتــــركــــة ومـ مــــشــ

ومفتشي القسم.

وتم خالل هذا الشهر تحرير 17 

مــحــضــر ضــبــط ملــنــشــآت غــذائــيــة 

القانون رقم (8)  مخالفة ألحكام 

لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة 

ــــالق  ــم اإلغـ ــ ــة، وتـ ــ ــيـ ــ ــذيــــة اآلدمـ األغــ

لــعــدد 7 منشآت غذائية  اإلداري 

مخالفة.

الــــكــــشــــف عــــلــــى 3549  تــــــم  كــــمــــا 

ــــنــــــام واألبـــــقـــــار  مـــــن ذبـــــائـــــح األغــ

باملقاصب التابعة لبلدية الخور 

والذخيرة وإتــالف كلي لعدد 61 

ــلـــة، كـــمـــا تــــم فــحــص  ذبـــيـــحـــة كـــامـ

628050 كــــجــــم مــــــن األســـــمـــــاك 

وإتــالف حوالى 1061 كجم منها 

ــمــــاك وفــرضــة  بـــمـــزاد ســــوق األســ

الخور التي تم استحداث العمل 

بها خالل الفترة األخيرة.

ــــي تـــنـــفـــيـــذ هــــــذه الـــحـــمـــالت  ــأتـ ــ ويـ

والـــجـــوالت التفتيشية فــي إطــار 

ــذاء آمــن  ــ الـــحـــرص عــلــى تــقــديــم غـ

ــزام  ــتـ لــلــمــســتــهــلــكــني، وضــــمــــان الـ

ــة واملـــحـــال  ــيـ ــذائـ ــغـ املــــؤســــســــات الـ

الـــتـــجـــاريـــة بـــالـــقـــوانـــني الــخــاصــة 

باألغذية اآلدمية، وضمان إعداد 

وتحضير وحفظ املواد الغذائية 

في ظروف صحية.

¶ خالل الجوالت التفتيشية

4 كواكب تقترب من القمر في سماء قطر

أعــلــنــت دار الــتــقــويــم الــقــطــري أن أربــعــة من 

كـــواكـــب مــجــمــوعــتــنــا الــشــمــســيــة (املــشــتــري، 

وزحــــل، واملـــريـــخ، والـــزهـــرة) ســتــزيــن سماء 

قطر خــالل شهر يونيو الــجــاري، وسيصل 

ــواكــــب إلــــــى أقـــــــرب نــقــطــة  ــكــ ــذه الــ ــ كــــل مــــن هــ

ــات مــخــتــلــفــة خــــالل هــذا  ــ مـــن الــقــمــر فـــي أوقــ

ــــة قطر  ــافـــة إلــــى أن ســـكـــان دولـ الــشــهــر، إضـ

وجميع دول املنطقة العربية سيتمكنون 

مــن رؤيـــة ورصـــد الــكــواكــب األربــعــة بالعني 

ــة خـــالل الشهر  املـــجـــردة فـــي ســمــاء كـــل دولــ

ــر د. بــشــيــر مـــــرزوق الــخــبــيــر  ــ الــــجــــاري. وذكـ

ــدار الــتــقــويــم الــقــطــري أن ســكــان  ــ الــفــلــكــي بـ

دولـــة قطر سيتمكنون مــن متابعة ورصــد 

عــمــالق مجموعتنا الشمسية (املــشــتــري)، 

والـــكـــوكـــب ذي الــحــلــقــات الــجــمــيــلــة (زحــــل) 

عـــنـــد أقــــــرب نــقــطــة مــــن الـــقـــمـــر مـــســـاء أمـــس 

الــيــوم، علما أن كال  اإلثــنــني، وحتى صباح 

مــن املــشــتــرى وزحـــل وصــال أقـــرب نقطة من 

ــــس، وســيــشــكــل  ــوال مـــســـاء أمـ ــ قــمــر شــهــر شـ

األجــــــرام الــثــالثــة مــنــظــر مــثــلــث رائــــع طـــوال 

ــة  ــل، ويـــمـــكـــن لـــســـكـــان دولــــــة قـــطـــر رؤيــ ــيـ ــلـ الـ

ورصــــد املــشــتــرى وزحــــل مــع الــقــمــر بالعني 

املجردة أعلى األفق الشرقي من بعد شروق 

كوكب زحل عند الساعة التاسعة والدقيقة 

الــســادســة عــشــرة مــن مــســاء أمـــس بتوقيت 

الدوحة املحلي وحتى قبيل شروق شمس 

اليوم الثالثاء عند الساعة الرابعة والدقيقة 

الثالثة واألربعني بتوقيت الدوحة املحلي.

الدوحة - قنا

سدرة للطب يجري جراحة معقدة 
للمجاري الهوائية

كشف "سدرة للطب"، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 

املجتمع، عن إجرائه عملية جراحية ناجحة إلعادة ترميم الحنجرة 

والقصبة الهوائية لطفلة ولدت مصابة بمرض نادر في الحلق.

وذكــر بيان صحفي لسدرة للطب، أن الطفلة ولــدت مصابة بوترة 

الــحــنــجــرة (نــســيــج شــبــكــي فــي الــحــنــجــرة) وتــضــيــق تــحــت املــزمــار، 

ويعني ذلك أن الجزء العلوي من القصبة الهوائية كان ضيقا جدا 

وكانت حنجرتها مغطاة بطبقة سميكة من نسيج شبكي الشكل 

مــمــا يجعل عملية التنفس الطبيعية صــعــبــة، وتــعــد هـــذه الحالة 

املرضية عيبا خلقيا نــادرا يقدر معدل حدوثه بإصابة واحــدة من 

بني كل مليون و400 ألف طفل. 

وقــــــال الــــدكــــتــــور فــيــصــل عـــبـــدالـــقـــادر رئـــيـــس قـــســـم األنــــــف واألذن 

والحنجرة في "ســدرة للطب" إن الطفلة املريضة نقلت إلــى "ســدرة 

للطب" فــي أواخـــر عــام 2019 وكــان مــن املهم الحصول على صــورة 

كاملة لحالتها ألجــل التخطيط لبرنامج الرعاية الصحيح، حيث 

من الوارد في بعض األحيان التشخيص الخاطئ لوترة الحنجرة 

باعتبارها حالة ربو، إضافة إلى أن أعراض التنفس الخشن وضيق 

التنفس متشابهة بشكل كبير، ودون تدخل فوري فستكون سالكية 

مجاريها الهوائية في خطر.




