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وزير الصحة اللبنانـي لـ �: شكـرًا قطر
تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ 

ــبـــالد املــــفــــدى، تم  تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الـ

أمــــس تــدشــني املــســتــشــفــى املـــيـــدانـــي الـــثـــانـــي، الـــذي 

قدمته دولة قطر للبنان، وذلك في إطار املساعدات 

الــتــي تقدمها دولـــة قطر لدعم  ــدادات الطبية  ــ واإلمـ

ــم املــســتــشــفــى فــــي بــاحــة  ــيـ ــاء فـــي لـــبـــنـــان. أقـ ــقــ األشــ

مــســتــشــفــى الــجــعــيــتــاوي فـــي األشـــرفـــيـــة بــحــضــور 

سعادة الدكتور حمد حسن وزير الصحة العامة 

اللبنانية، وسعادة  األعمال  في حكومة تصريف 

الــســيــد مــحــمــد حــســن جــابــر الــجــابــر ســفــيــر دولـــة 

إلياس  والــلــواء  اللبنانية،  الجمهورية  لــدى  قطر 

شامية ممثل قائد الجيش اللبناني، وهادية أبي 

والبروفيسور  للمستشفى،  العامة  املديرة  شبلي 

ــد الــقــطــري  ــوفــ ــيـــار يـــــارد مـــديـــر املــســتــشــفــى، والــ بـ

الطبي واللوجستي الذي قام بتشييد املستشفى، 

الدبلوماسيني.  إلى عدد من  12¶ أركان السفارة والفريق القطري الطبيباإلضافة  � 16
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أبوظبي: سباق محموم ملسح التغريدات املسيئة إلسرائيل  

¶ قرقاش 2014

¶ ماجد 2013

¶ الكعبي 2014

¶ ماجد 2020

¶ الكعبي 2020

¶  عبدالله بن زايد 2014
مسيرات الغضب ألبوظبي: فلسطني مش للبيع

ــبـــي وتـــــل أبــيــب  ــاق أبـــوظـ ــفــ فـــجـــر اتــ

إقــامــة عــالقــات علنية، غضبًا  على 

ــهــــدت  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــًا وعـــــربـــــيـــــًا، وشــ

األراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  مــســيــرات 

غضب حاشدة، وحرق املتظاهرون 

فــــــي الــــــقــــــدس صــــــــــورًا لـــــولـــــي عــهــد 

أبـــوظـــبـــي مـــحـــمـــد بــــن زايــــــــد، فــيــمــا 

لـــوح الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 

ــات  ــ ــالقـ ــ ــعـ ــ أردوغــــــــــــــــــان بــــتــــعــــلــــيــــق الـ

الــدبــلــومــاســيــة مـــع أبـــوظـــبـــي الــتــي 

ــــي مـــواقـــفـــهـــا،  ــــرت تـــنـــاقـــضـــًا فـ ــهـ ــ أظـ

حيث كانت تلعن إسرائيل باألمس 

ــكـــون الــثــمــن  ــيـ وتـــغـــازلـــهـــا الــــيــــوم لـ

تصفية قضية األمة.

مـــن جــانــبــه، قـــال أمـــني ســـر اللجنة 

ــتــــحــــريــــر  ــنــــظــــمــــة الــ ــة ملــ ــذيــ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ

الفلسطينية صــائــب عــريــقــات: إن 

ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــوجــئــت  ــلـــطـ الـــسـ

بفداحة الخطوة التي أقدمت عليها 

اإلمـــــــــارات بــتــطــبــيــع عـــالقـــاتـــهـــا مــع 

إســرائــيــل، مــؤكــدًا أن االتـــفـــاق "دمــر 

مـــبـــادرة الـــســـالم الــعــربــيــة وحــقــوق 

الفلسطينيني مجانًا". 

واســتــنــكــر عــريــقــات فــي مقابلة مع 

ــرة ربـــــط أبـــوظـــبـــي قــــرارهــــا  ــزيــ الــــجــ

بخطة الــضــم اإلســرائــيــلــيــة، مــؤكــدًا 

أن قـــرار وقـــف الــضــم كـــان مطروحًا 

قبل أكثر من 3 أسابيع، حيث تلقى 

الفلسطينيون اتــصــاالت تدعوهم 

للعودة إلى املفاوضات.

كورونا ألهمتنا خدمة املجتمع

¶ ريم أبو سلو¶ عوني الحوامدة¶ حمد سعد
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صاحب السمو يهنئ رئيس باكستان

نائب األمير يهنئ رئيس باكستان

رئيس  الوزراء يهنئ نظيره الباكستاني

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 

الــدكــتــور عـــارف الرحمن  الــرئــيــس  إلـــى فــخــامــة  املــفــدى، ببرقية تهنئة 

علوي رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى 

استقالل بالده.

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

إلـــى فــخــامــة الــرئــيــس الــدكــتــور عــــارف الــرحــمــن عــلــوي رئــيــس جمهورية 

باكستان اإلسالمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بعث معالي الشيخ خالد بــن خليفة بــن عبدالعزيز آل ثــانــي، رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد عمران 

خان رئيس وزراء جمهورية باكستان اإلسالمية الشقيقة، بمناسبة 

ذكرى استقالل بالده.

صاحب السمو والرئيس التونسي يناقشان 
مستجدات الساحتني اإلقليمية والدولية

تلقى حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

 
ً
أمــيــر الــبــالد املــفــدى، اتــصــاال

ــاء أمـــــــــس، مــن  ــ ــسـ ــ هـــاتـــفـــيـــًا مـ

الــرئــيــس قيس  أخــيــه فخامة 

ســعــيــد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

التونسية الشقيقة.

 جـــرى خـــالل االتــصــال بحث 

الــعــالقــات الثنائية الوطيدة 

ــقـــني  ــيـ ــقـ ــن الـــشـ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــــني الـ ــ بـ

وآفــاق تعزيزها، إضافة إلى 

مناقشة مستجدات األوضاع 

عــلــى الــســاحــتــني اإلقــلــيــمــيــة 

ــام  ــمـ ــتـ ــل االهـ والــــدولــــيــــة مـــحـ

املشترك.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا
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حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد 

- 19" وشــفــاء 301 حــالــة فــي األربـــع والــعــشــريــن ساعة 

األخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد املتعافني من املرض 

فــي دولـــة قطر إلــى 111258.  وأصــــدرت الــــوزارة بيانًا 

حــول مستجدات فيروس "كوفيد - 19" في دولــة قطر 

تضمن التالي: 

حاالت اإلصابة والشفاء الجديدة: 

- 251 حالة مــؤكــدة جــديــدة مصابة بفيروس كورونا 

"كوفيد - 19". 

الـــ24 ساعة  - تعافي 301 شخص من الفيروس خــالل 

املاضية، ليصل بذلك العدد اإلجمالي لحاالت الشفاء 

في دولة قطر إلى 111258. 

- تــم وضـــع جميع الـــحـــاالت الــجــديــدة فــي الــعــزل وهــم 

يــتــلــقــون الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــــالزمــــة وفـــقـــا لــوضــعــهــم 

الصحي. 

وضع "كوفيد - 19" الحالي: 

ــة قــطــر فـــي الـــتـــصـــدي لــفــيــروس  ــ - نــجــحــت جـــهـــود دولـ

"كــوفــيــد - 19" وتسطيح املنحنى والــحــد من  كــورونــا 

تفشي الفيروس، مع انخفاض عدد الحاالت اليومية، 

وكذلك تراجع عدد حاالت دخول املستشفى أسبوعيًا. 

- ساهم الفحص االستباقي واملكثف للحاالت املشتبه 

في إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد - 19" في تحديد 

عــدد كبير من حــاالت اإلصــابــة املــؤكــدة بالفيروس في 

املجتمع.

- تعتبر دولة قطر من أقل دول العالم في معدل وفيات 

فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وذلك لعدة أسباب منها: 

- يقدم القطاع الصحي رعــايــة صحية عالية الجودة 

للمصابني بفيروس كورونا. 

- شريحة الشباب تشكل النسبة األكبر من سكان دولة 

قطر. 

الــحــاالت املصابة  - الفحوصات االستباقية لتحديد 

مبكرًا. 

- رفــــع الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة لــلــمــســتــشــفــيــات، خــاصــة 

وحدات العناية املركزة لضمان حصول جميع املرضى 

على الرعاية الالزمة. 

- العمل على حماية كبار السن واملــصــابــني بأمراض 

مزمنة من خطر اإلصابة بفيروس كورونا. 

الــحــاالت اليومية  الــقــيــود وانــخــفــاض عـــدد  - تخفيف 

ال يعني أن جائحة كــورونــا قــد انتهت فــي دولــة قطر، 

حيث يتم يوميًا إدخال بعض املرضى إلى املستشفى 

ممن يعانون من أعراض فيروس كورونا "كوفيد - 19" 

املتوسطة والشديدة. 

- يجب علينا اتباع جميع التدابير الوقائية لتجنب 

مـــوجـــة جـــديـــدة مـــن الـــفـــيـــروس وزيــــــادة عــــدد الـــحـــاالت 

املصابة، خاصة مع وجــود مؤشرات لحدوث ذلــك في 

العديد من دول العالم. 

- علينا اآلن أكثر من أي وقت مضى أن نتوخى الحذر 

ونحرص على حماية األفراد األكثر عرضة ملضاعفات 

فيروس كورونا "كوفيد - 19". 

ما الذي يمكنك القيام به؟ 

ـــع قـــيـــود "كـــوفـــيـــد - 19" فـــي دولـــــة قطر  بــيــنــمــا يــتــم رفـ

تـــدريـــجـــيـــًا، مـــن املـــهـــم أن يـــقـــوم الــجــمــيــع بــــدورهــــم في 

الــســيــطــرة عــلــى الـــفـــيـــروس، وذلــــك بــاتــبــاع اإلجــــــراءات 

الوقائية التالية: 

- تجنب التقارب الجسدي مع اآلخرين وتجنب األماكن 

املــزدحــمــة وكـــذلـــك تــجــنــب األمـــاكـــن املــغــلــقــة الــتــي تعج 

بالناس. 

- االلتزام بالتباعد االجتماعي. 

- ارتداء الكمامات. 

- غسل اليدين بانتظام. 

- من املهم أن نستمر في حماية كبار السن واألشخاص 

الذين يعانون من أمراض مزمنة. 

- ينصح بتطبيق اإلجــــــراءات االحــتــرازيــة والــتــدابــيــر 

الوقائية الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" عند 

التواجد في املنزل مع كبار السن وأصحاب األمراض 

املزمنة، ويشمل ذلك التباعد الجسدي وارتداء الكمامة 

واملداومة على غسل اليدين باملاء والصابون. 

- يجب على أي شخص يعاني من أعراض "كوفيد - 19" 

االتصال بخط املساعدة على الرقم 16000 أو التوجه 

مباشرة إلــى أحــد املــراكــز الصحية املــحــددة للخضوع 

ــة  ــة، وهــــي مـــراكـــز مــعــيــذر وروضــ لــلــفــحــوصــات الــــالزمــ

الخيل وأم صالل والغرافة الصحية، حيث إن اكتشاف 

املرض في وقت مبكر يسهم في سهولة الحصول على 

العالج الالزم وسرعة التعافي من املرض.

الدوحة - قنا
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111258 إجمالي عدد املتعافني من كورونا

¶ مستشفى حزم مبيريك

تحفيز الشباب على املشاركة في العمل التطوعي
ــركـــز الــــدوحــــة لــلــفــتــيــات  ــور أحـــمـــد مــمــثــل مـ ــ ــالـــت نـ قـ

بــالــيــوم العاملي  املــركــز يحتفل  إلــيــه، إن  واملــنــتــســبــة 

للشباب الذي صادف األربعاء 12 أغسطس إليمانه 

بــــأن الــشــبــاب هـــم مــســتــقــبــل الــــدولــــة، حــيــث يــتــوجــب 

علينا تذكيرهم وتحفيزهم على املشاركة وأن يكون 

لهم معنى وأثر في الدولة واملجتمع.

الــدوحــة للفتيات وبمناسبة  نــور أن مــركــز  وبينت 

اليوم العاملي للشباب نظم دورات وورشــًا مختلفة، 

منها ورشة متخصصة للمرأة والتي من شأنها أن 

تجعل لها دورًا أهم وأقــوى في املجتمع، باإلضافة 

بــكــيــفــيــة أن يــكــون رواد العمل  ــدوات  ــ إلـــى ورش ونــ

القطريون أكثر قوة في مجال األعمال. 

وبينت في مقابلة على برنامج الصباح رباح على 

الريان الفضائية، أن املركز ينظم أيضا ورشة  قناة 

ــتـــي ســـتـــكـــون عـــلـــى مــــــدار يـــومـــني حـــــول مــســاهــمــة  الـ

الشباب القطري في ساحة العمل الشبابي محليا 

ومجتمعيا، للتعريف بأهمية دور الشباب وأثرهم 

في املجتمع والعمل على إعطاء نماذج على أعمال 

ــة قطر  ــارج دولـ الــشــبــاب الــقــطــري الــتــي تــم عملها خـ

في مجالي األعمال الخيرية واإلغاثات واملساعدات 

ومجال البيئة، فيما سيتم الحديث في اليوم الثاني 

من الورشة عن أعمال الشباب القطري داخل الدولة، 

والتي من شأنها تشجيع أفراد املجتمع على العمل 

الخيري وأهميته للمجتمع.

الــتــي سيتم طرحها  املــواضــيــع  وقــالــت سيكون أول 

فــي مــجــال مــســاعــدة الــشــبــاب فــي النهضة بالتعليم 

فــي قطر إضــافــة إلــى دور الشباب فــي املــســاعــدة في 

ــا والـــحـــديـــث أيـــضـــا عـــن دور املــــرأة  جــائــحــة كــــورونــ

قـــوة وتأثير  لــهــا أن تــكــون ذات  فــي املجتمع وكــيــف 

إيجابي في املجتمع. ولفتت نور إلى أن املركز عمل 

عــلــى اخــتــيــار مــواضــيــع الــــورش بــنــاء عــلــى األهـــداف 

التي تتطلب منا تعزيز وتعليم الشباب بأهميتهم 

املــجــتــمــع وضـــــرورة مــســاعــدتــهــم للمجتمع، من  فــي 

خــالل العمل على مجموعة من األمــور أهمها بيان 

أثـــر إيجابي  لــهــم  أهميتهم فــي املجتمع وان يــكــون 

فــي املجتمع وأن يكون نابعًا مــن حــب العمل وحب 

الــتــي تــعــود بالنفع  املــشــاركــة فــي األعــمــال املختلفة 

على املجتمع.

أنــهــم يعملون عــلــى تشجيع الشباب  إلـــى  وأشــــارت 

الــقــرارات ودورهـــم في تحقيق  للمشاركة في اتخاذ 

ــرح الــتــحــديــات واحــتــيــاجــات  الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة وطــ

الــشــبــاب إلــــى جـــانـــب تــشــجــيــع املـــشـــاركـــة الــشــبــابــيــة 

ودورهم في التأثير اإليجابي والتوعية بالتحديات 

واملشكالت التي تواجه الشباب وعاملهم.

وأكــــدت نـــور أن املــركــز يــحــرص عــلــى دعـــم املــشــاركــة 

ــة لـــتـــوجـــهـــات وأهـــــــــداف املــــركــــز،  ــمــ الـــشـــبـــابـــيـــة الــــداعــ

والعمل على نشر ثقافة التطوع بال مقابل لألفراد 

واملؤسسات وزرع ثقافة التطوع في األجيال القادمة 

وزيـــــــــادة نــســبــة املـــتـــطـــوعـــني الـــقـــطـــريـــني املـــشـــاركـــني 

فـــي األنــشــطــة الــتــطــوعــيــة وتــنــظــيــم وتــقــنــيــني العمل 

التطوعي فــي قطر وتشجيع املتطوعني على طرح 

املبادرات التطوعية واحتضان الجيد منها وتدريب 

وتطوير وتأهيل وتصنيف املتطوعني.

وأوضــحــت نــور أنــه وفــي ظــل اإلجــــراءات املتبعة في 

الــدولــة فــي ظــل انتشار جائحة كــورونــا نعمل على 

إعطاء الدورات والورش املختلفة من خالل املنصات 

اإللــكــتــرونــيــة، مبينة أن مــن يــرغــب فــي املــشــاركــة في 

الورش والندوات الدخول إلى صفحة مركز الدوحة 

للفتيات على موقع االنستجرام، والعمل على وضع 

املعلومات الشخصية للشخص الراغب في املشاركة، 

مبينة أنه ومع نهاية الورش يتم العمل على إعطاء 

إلــى أن املشاركة  املشاركني شهادات مشاركة، الفتة 

للجميع وغير مقتصرة على مركز الدوحة للفتيات. 

ولــفــتــت إلـــى أن الــعــمــل فـــي مــجــال الــتــطــوع والــعــمــل 

االجتماعي يسهم بشكل فاعل في صقل شخصية 

ــد الــثــقــة  ــزيــ ــارات ويــ ــ ــهــ ــ ــرد ويـــنـــمـــي املــــواهــــب واملــ ــفــ الــ

فــي الــنــفــس ويــكــشــف أمــــورا إيــجــابــيــة مـــوجـــودة في 

الشخص األمر الذي يسهم في التأثير املباشر على 

بقية املجتمع بشكل إيجابي.  وقالت إننا يجب أن 

نتوجه ككل للتطوع والعمل على تغيير الصورة في 

ذهن البعض عن العمل التطوعي مبينة أن التوجه 

للمشاركة في العمل التطوعي يكتشف الشخص أن 

هنالك حبا في داخله لألمور التطوعية اإليجابية.

الدوحة - الشرق
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¶ نور أحمد
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ــال الـــعـــامـــة "أشـــغـــال"  ــغــ أعــلــنــت هــيــئــة األشــ

ــروع تــطــويــر  ــشــ ــال مــ ــمــ ــن بـــــدء تــنــفــيــذ أعــ عــ

الطرق والبنية التحتية في العب ولعبيب 

(الــحــزمــة الــرابــعــة)، الـــذي يقع شــرق طريق 

الـــشـــمـــال عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــقـــاطـــع الــخــيــســة 

وغــــرب شــــارع 245، حــيــث يــغــطــي الــنــطــاق 

ا من منطقة العب  الجغرافي للمشروع جزء

ا من  ولعبيب جنوب طريق الخيسة، وجزء

منطقة جريان جنيحات شماله.

ــر الــــشــــوارع  ــى تـــطـــويـ ــهــــدف املـــــشـــــروع إلــــ يــ

الداخلية والرئيسية باملنطقة مثل طريق 

ــيــــســــة وإنـــــــشـــــــاء مــــــمــــــرات مــخــصــصــة  الــــخــ

الــهــوائــيــة، إلــى جانب  للمشاة والـــدراجـــات 

تطوير مرافق البنية التحتية من شبكات 

لتصريف مياه األمطار والصرف الصحي 

وغيرها من الخدمات لتستجيب ملتطلبات 

السكان في املنطقة.

وصــــــرح املـــهـــنـــدس عـــلـــي مــحــمــد الــكــعــبــي، 

مــــديــــر مـــشـــاريـــع مــنــطــقــة الــــعــــب ولــعــبــيــب 

بــقــســم مـــشـــاريـــع املـــنـــاطـــق الـــشـــمـــالـــيـــة فــي 

الــطــرق فــي "أشــغــال"، بأن  إدارة مشروعات 

يـــخـــدم 1049 قــســيــمــة ألراضـــــي  املــــشــــروع 

املواطنني في منطقة العب ولعبيب، وذلك 

بــهــدف إنــشــاء بنية تحتية متكاملة توفر 

خــــدمــــات مـــتـــطـــورة وشــــــــوارع داخـــلـــيـــة مــن 

شأنها تعزيز انسيابية الحركة املــروريــة 

وتوفير الربط مع شبكة الطرق الرئيسية 

ــــدارس  ــرافــــق الــعــامــة بــاملــنــطــقــة مــثــل املـ واملــ

واملساجد واملجمعات التجارية.

وأضــــاف املــهــنــدس الــكــعــبــي أنـــه ســيــتــم من 

خالل املشروع تطوير وإنشاء شبكة طرق 

بـــطـــول 32 كــيــلــومــتــرا مـــع تــوفــيــر عــنــاصــر 

السالمة املرورية من أنظمة وأعمدة إنارة 

ــة وعـــالمـــات  ــاديــ ــلـــشـــوارع، ولــــوحــــات إرشــ لـ

الطريق. كما سيتم توفير مسارات للمشاة 

والــدراجــات الهوائية بطول 64 كيلومترا، 

إلــى توفير حوالي 5750 موقفًا  باإلضافة 

مخصصًا للسيارات.

كما يتضمن نطاق املــشــروع إنشاء شبكة 

صرف صحي بطول 29 كيلومترا وشبكة 

صــرف للمياه السطحية والجوفية بطول 

إلــــى جـــانـــب إنـــشـــاء شبكة  28 كــيــلــومــتــرا، 

للمياه املعالجة بطول 17 كيلومترا. كما تم 

الــصــرف الصحي الجديدة  تمديد أنابيب 

وإنــشــاء نــظــام جــديــد لــتــوزيــع تــدفــق املــيــاه 

ــا بــشــبــكــة الــــصــــرف الــصــحــي  بـــهـــا وربـــطـــهـ

الــرئــيــســيــة وزيـــــادة طــاقــتــهــا االستيعابية 

بــهــدف حــمــايــة كــامــل املــنــطــقــة مــن فيضان 

املياه خالل موسم األمطار.

وللحد من اآلثار الناجمة عن تنفيذ أعمال 

ــان املـــنـــطـــقـــة، تــــم تــقــســيــم  ــكـ الـــبـــنـــاء عـــلـــى سـ

أعمال املشروع إلى أربــع مناطق جغرافية 

يــتــم الــعــمــل بــهــا عــلــى الــتــوالــي، ويستغرق 

ــدًا، حــيــث إنــه  ــ تنفيذ كــل مــرحــلــة عــامــًا واحـ

من املخطط أن يتم االنتهاء من تنفيذ كافة 

أعــمــال املــشــروع فــي الــربــع الــثــالــث مــن عام 
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مصادر محلية
وقــد أشـــار املــهــنــدس علي الكعبي إلــى أنه 

ــال الــعــامــة  ــ ــغـ ــ فــــي ســـيـــاق دعـــــم هــيــئــة األشـ

لــلــمــصــنــعــني املــحــلــيــني ومــــبــــادرة "تــأهــيــل" 

التي أطلقتها الهيئة في عام 2017، سيتم 

االعتماد على مواد ومصنعني محليني في 

أغلب أعمال املشروع، حيث سيتم االعتماد 

على املصادر املحلية القطرية لتوريد مواد 

وعناصر مثل الجابرو وأعمدة ومصابيح 

ــــة وأنــابــيــب  ــــاديـ ــلـــوحـــات اإلرشـ اإلنـــــــارة والـ

الصرف الصحي وتصريف مياه األمطار 

واالســــفــــلــــت واملــــنــــاهــــل مـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع، 

باإلضافة إلى الخرسانة وحديد التسليح. 

ومــــن املــســتــهــدف أن تــصــل نــســبــة املــكــون 

املحلي %85 من أعمال املشروع.

يقوم بتنفيذ هذا املشروع شركة كواليتي 

بــتــكــلــفــة تبلغ   (QBS) بــيــســد ســتــراكــشــرز

حـــوالـــي 587 مــلــيــون ريـــــال قـــطـــري، ويــعــد 

ــر الــبــنــيــة  ــد مــــشــــاريــــع بــــرنــــامــــج تـــطـــويـ ــ أحــ

ــذي تـــنـــفـــذه هــيــئــة  ــ ــ الــتــحــتــيــة لــلــمــنــاطــق الـ

األشغال العامة، ويضم عددًا من املشاريع 

الـــتـــطـــويـــريـــة املــــوزعــــة عـــلـــى كـــافـــة مــنــاطــق 

البالد.
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تهاون املصلني في مسجد عمر بن الخطاب باالحترازات
شهد أكثر من 400 مسجد أمس الجمعة، 

املــئــات مــن املصلني لــصــالة الجمعة  أداء 

ــة  ــرازيــ ــتــ مــــع االلـــــتـــــزام بـــــــاالجـــــــراءات االحــ

التي أعلنت عنها وزارة األوقــاف كشرط 

الــصــلــوات باملساجد، مثل إظهار  إلقــامــة 

حالة تطبيق احــتــراز، وارتـــداء الكمامات 

والـــــــقـــــــفـــــــازات، مــــــع االلـــــــتـــــــزام بـــالـــتـــبـــاعـــد 

املـــســـاجـــد  ــعــــض  بــ ــــي. إال أن  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ

ــراءات  ــ ــاالجـ ــ ــلـــون فــيــهــا بـ ــم يـــلـــتـــزم املـــصـ لــ

االحترازية، مما يعرض املئات لإلصابة 

بفيروس كورونا كوفيد 19-.

ــكــــدس املــــئــــات مــن  ــشــــــرق" تــ ورصــــــــدت "الــــ

املــصــلــني أمـــام مسجد عــمــر بــن الــخــطــاب، 

ــتـــرازيـــة املــعــلــن  بــاملــخــالــفــة لــلــتــدابــيــر االحـ

عــنــهــا ســابــقــًا، املــتــمــثــلــة فـــي تــــرك مــســافــة 

مــتــريــن بــني املــصــلــني، وااللـــتـــزام بــارتــداء 

 عــــن االزدحـــــــــام عــقــب 
ً
الـــكـــمـــامـــات، فـــضـــال

ــاء مــــن صـــــالة الـــجـــمـــعـــة. وعــلــقــت  ــهــ ــتــ االنــ

الــــــــوزارة لـــوحـــات إرشــــاديــــة أكـــــدت فيها 

على اإلجــراءات االحترازية الالزمة، دعت 

إلــى االلــتــزام بكافة  فيها عــمــوم املصلني 

الــتــدابــيــر االحــتــرازيــة املــعــلــنــة، والــتــعــاون 

مــع املــنــظــمــني. إال أن تــوافــد أعــــداد كبيرة 

للصالة خارج املسجد حال دون إمكانية 

التحقق من التدابير االحترازية للمصلني 

في الــخــارج. وركــزت وزارة األوقـــاف على 

دعــــوة املــصــلــني لــلــوضــوء فـــي املـــنـــزل في 

ظــل عـــدم إعــــادة فــتــح أمــاكــن الــوضــوء في 

املــســاجــد، وإحـــضـــار الــســجــادة الــخــاصــة 

ــدم تــركــهــا فـــي املــســاجــد،  ــ  وعـ
ّ

بــكــل مـــصـــل

ومــــنــــع اصــــطــــحــــاب األطــــــفــــــال األقــــــــل مــن 

ــداء الــكــمــامــات  ــارتــ 15 ســـنـــة، وااللــــتــــزام بــ

طــــــــوال فــــتــــرة الــــبــــقــــاء فـــــي املــــســــجــــد، مــع 

ــراءة  ــ إحــــضــــار املـــصـــحـــف الــــخــــاص أو قــ

الــكــريــم مــن التطبيق اإللكتروني  الــقــرآن 

عــلــى الــهــاتــف الــــجــــوال، واملــحــافــظــة على 

، وتــجــنــب 
ّ

مــســافــة مــتــريــن بـــني كـــل مـــصـــل

الــزحــام عــن الــدخــول والـــخـــروج، وتجنب 

كــــان  ــتــــى وإن  ــيــــديــــن حــ ــالــ بــ ــة  ــافــــحــ املــــصــ

املصلي يرتدي القفازات.  واتخذت وزارة 

األوقــاف والشؤون اإلسالمية العديد من 

اإلجراءات االحترازية في املساجد فقد تم 

وضع عالمات على السجاد لتحدد مكان 

 كتب عليها "لطفًا ضع السجادة 
ّ

كل مصل

 
ّ

هـــنـــا"، وتــتــضــمــن املــســافــة بـــني كـــل مــصــل

من مترين إلى مترين ونصف. ونصحت 

ــــوزارة كــبــار الــســن وأصــحــاب األمـــراض  الـ

املــزمــنــة بــالــصــالة فــي املــنــزل حــرصــًا على 

سالمتهم. وأهابت الــوزارة بمن يجد في 

نفسه أعــراضــًا مرضية بإعفاء نفسه من 

الــصــالة فــي املسجد حفاظًا على صحته 

وصحة غيره من املصلني.  

¶ عدم االلتزام بالتباعد مترين¶ ازدحام أمام املسجد عقب االنتهاء من الصالة 

جامعة حمد تعزز إصدارات كتبها بالصيغة الرقمية
ة  ضمن رسالتها املتواصلة لغرس حب القراء

لدى أفراد املجتمع، تتعاون دار جامعة حمد 

املــنــازل  بــن خليفة للنشر مــع خــدمــة توصيل 

"رفــيــق" و"ســنــونــو" لتوصيل الكتب للمنازل 

عــنــد الــطــلــب فــي جــمــيــع أحــيــاء الـــدوحـــة. عبر 

ــو" الـــلـــذيـــن يمكن  ــونـ ــنـ تــطــبــيــقــي "رفــــيــــق" و"سـ

تحميلهما على الهواتف الجوالة، يستطيع 

أفــــراد املــجــتــمــع اقــتــنــاء الــكــتــب بــطــريــقــة آمــنــة، 

ضمن مختارات تضم مئات من املؤلفات التي 

ــرة. وتــشــمــل هــذه  ــ تــنــاســب جــمــيــع أفـــــراد األســ

املختارات الكتب األكاديمية والكتب األدبية 

وأنـــواع مختلفة من اإلصـــدارات الــقــادرة على 

جــذب اهتمام األطــفــال والكبار مــن الجنسني 

ــة  ــزيـ ــيـ ــلـ ــتـــني اإلنـــجـ ــغـ ــلـ ــالـ ــلــــى حـــــد ســــــــــواء، بـ عــ

والعربية.

حول هذا املوضوع، يقول منير سليم، رئيس 

خدمات النشر في دار جامعة حمد بن خليفة 

ا 
ً

لــلــنــشــر: "تــعــتــبــر كــتــب األطـــفـــال األكــثــر مبيع

لــديــنــا فــي الــوقــت الــحــالــي. ونــحــن نعتقد أنــه 

 
ً
ــعــد، فضال

ُ
ــم عــن ب

ّ
ل املـــــدارس لــلــتــعــل

ّ
مــع تــحــو

عــن عــمــل الكثير مــن األشــخــاص مــن املــنــازل، 

ــاء واألمــهــات إلــى وســائــل لتعزيز  يتطلع اآلبـ

ـــا مــن 
ً
ـــم أطـــفـــالـــهـــم إلـــكـــتـــرونـــي

ّ
مــنــهــجــيــات تـــعـــل

الرائعة  عد من األنشطة 
ُ
ة، التي ت القراء خالل 

واملشوقة وتمنح األطفال استراحة للتخفيف 

من عناء متابعة شاشات التلفاز".

مــــن خـــــالل شـــراكـــتـــهـــا مــــع تــطــبــيــقــي "رفــــيــــق" 

و"ســـنـــونـــو"، تــســتــطــيــع دار جــامــعــة حــمــد بن 

خليفة للنشر تلبية حاجة املستهلك وتكييف 

ــيـــرة،  ــتـــغـ خـــدمـــاتـــهـــا بــــنــــاء عـــلـــى األوقـــــــــــات املـ

ــقــــراء تــنــزيــل تــطــبــيــقــي "رفـــيـــق"  ويــســتــطــيــع الــ

و"سنونو" على الهواتف الجوالة عبر نظام 

(iOS ) أو (Android ) لتصفح وشــراء قائمة 

كاملة من مختارات الكتب واملؤلفات املتوفرة 

ــــدى دار جـــامـــعـــة حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة لــلــنــشــر.  لـ

سلم الطلبات إلــى املــنــازل خــالل 60 
ُ
وســوف ت

إلى 90 دقيقة بحد أقصى.  ¶ خدمة توصيل الكتب الى املنزل
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الــنــادي العلمي بتوظيف التكنولوجيا  كما قــام 

للمساعدة في تقليل خطر انتقال فيروس كورونا، 

وحماية الطواقم الطبية، خاصة وانه يوجد لدى 

النادي األجهزة الرقمية بحكم انه يخدم املشاريع 

االبتكارية للشباب، ويساهم في تصنيعها، فضال 

عن ان املواد األولية بالفعل موجودة لدى النادي 

الــواقــي الطبي واملساعد  مما ساعدهم في إنتاج 

اآلمــن وجهاز تعديل قياس الكمام وجهاز تنقية 

وتنفس الهواء، االمر الذي وفر الكثير من الوقت، 

خــاصــة وان تــوافــر االجــهــزة الــذكــيــة مثل الطابعة 

ثــالثــيــة االبـــعـــاد، والــتــي يــتــم تصميم الــجــهــاز من 

خالل الكمبيوتر، وتقوم الطابعة الرقمية بإنتاجه 

اي ان لــهــا دورا كــبــيــرا فــي الــتــطــور عــلــى مستوى 

العالم، فضال عن دقة الجودة.

حيث شهدت الحلقة النقاشية التي نظمها النادي 

العلمي، وجــاءت بعنوان بصمة الشباب القطري 

ــة كــورونــا كــوفــيــد 19، اســهــامــات  فــي مــواجــهــة أزمـ

الــنــادي ومــشــاركــة الــشــبــاب الــقــطــري خـــالل الفترة 

اللقاء محمد القصابي مشرف  املاضية، وقد ادار 

نظم املعلومات، وشارك بها كال من املهندس عبد 

املــديــر التنفيذي، والشيخ  الرحمن خميس نائب 

عــلــي بـــن ســلــمــان آل ثــانــي رئــيــس قــســم االنــشــطــة 

والفعاليات، و املهندس صالح العبد الله مشرف 

الــنــادي  معمل التصنيع، وذلـــك فــي اطـــار احــتــفــال 

الــعــلــمــي الـــقـــطـــري بـــالـــيـــوم الـــعـــاملـــي لــلــشــبــاب وقــد 

تناولت الحلقة املشاريع التي شــارك بها النادي 

خاصة خالل جائحة كورونا، واهم هذه املشاريع 

كـــانـــت واقـــــي الـــوجـــه لــلــمــســتــشــفــى حــمــد والـــهـــالل 

الـــنـــاي في  ــــارك  الــتــعــلــيــم، وقــــد شـ االحـــمـــر ووزارة 

تصنيع جــهــاز مــعــقــم ملــمــرات املــشــاه فــي االمــاكــن 

العامة، وايضا جهاز تنقية الهواء للكوادر الطبية 

بحيث يساعد االطباء في تقليل فرص اصابتهم 

بفيروس كورونا.

◄ خطط ومعايير

مــن جــانــبــه قـــال الــشــيــخ عــلــي بــن ســلــمــان آل ثاني 

رئــيــس قسم االنــشــطــة والــفــعــالــيــات، انــه فــي بداية 

جـــائـــجـــة كــــــورونــــــا تـــــم وضــــــع عــــــدد مـــــن الــخــطــط 

واملــعــايــيــرالــتــى يــمــكــن مـــن خــاللــهــا تــفــعــيــل جميع 

اقسام النادي العلمي، حيث بدأت بمرحلة تطوير 

اجهزة ومعدات ملساعدة الكوادر الطبية مع بداية 

االزمة لتغطية االحتياجات التي تحتاجها الدولة 

بشكل كــامــل، ثــم االنــتــقــال ملرحلة تطوير البرامج 

الــنــادي العلمي للمشتركني بشكل  الــتــي يقدمها 

دائم كل عام، مشيرا إلى انه قد فكروا في عدة طرق 

ليقوموا من خاللها بتقديم هذه البرامج وبنفس 

الــطــريــقــة الـــتـــي يــقــدمــونــهــا كـــل عـــــام، مــثــل الــعــمــل 

لــذلــك تــم وضــع  التفاعلي واملــحــاضــرات العلمية، 

خطة ليتم من خاللها التفاعل مع الجمهور، من 

خــالل مواقع التواصل االجتماعي ليس فقط عن 

طريق املشاهدة. 

الله مشرف  بــدوره تحدث املهندس صالح العبد 

مــعــمــل الــتــصــنــيــع، عـــن قــيــام الـــنـــادي الــعــلــمــي منذ 

بداية ازمــة فيروس كــورونــا، بعدة مــبــادرات منها 

مــد الــجــهــات الــطــبــيــة واألمــنــيــة بــأجــهــزة الحماية 

الالزمة، مثل تصنيع واقي الوجه الطبي. ¶ مبنى النادي العلمي

الجائحة فجرت إبداعات شباب وبنات نوماس
أكدت مريم الدوسري مشرفة تدريب بمركز نوماس 

ــــوزارة الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة، عــلــى ان الــفــتــرة  الــتــابــع لـ

االســتــثــنــائــيــة الـــتـــي نــمــر بــهــا خــــالل ازمـــــة كـــورونـــا 

فــتــرة ليست بالقليلة على مـــدار 4 اشــهــر، قد  وهــي 

تــغــيــرت فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الــخــطــط واالمـــــــور، ولــكــن 

يــســتــمــر الــعــطــاء وتــســتــمــر املــعــرفــة، مــشــيــرة إلـــى ان 

ــام، وهـــذه  ــعـ مــركــز نـــومـــاس قـــد وضــــع خــطــة طــــول الـ

الــخــطــة لـــم تــتــوقــف ولــكــن تــغــيــرت اســتــراتــيــجــيــتــهــا 

حتى اعتمدت على وسائل التواصل... واشارت إلى 

انهم كانوا يعتمدون على التواصل مباشرة داخل 

املــدارس ومراكز الفتيات،  املركز وخارجه من خالل 

ولكن بعد ازمة كورونا قاموت بوضع خطة عاجلة، 

تتناسب مع االزمــة، الفتة إلى أن الخطة قد صارت 

بــشــكــل صــحــيــح ولــكــن بــطــريــقــة ابــداعــيــة وابــتــكــاريــة 

فرضتها طبيعة االزمـــة، اى ان هــذه املحنة تحولت 

إلى منحة إلهية، وقد فجرت االبداعات واالبتكارات 

لشبابنا وبنات نوماس.

وتحدثت خــالل مداخلة لها في تليفزيون قطر عن 

اهــم الــبــرامــج الــتــي حــرصــن على اســتــمــرارهــا، قائلة 

انـــه كـــان لــديــهــم مــشــروع تــطــويــر مــدربــني ومــدربــات 

نوماس، في مركز نوماس بفرعي البنني والبنات، 

وهــذه الخطة بــدأت قبل ازمــة كــورونــا بشهر، إال ان 

البرنامج كان طويل األمد يعني بحاجة إلستكماله، 

ــة، مــمــا دفــعــهــم لــلــدخــول على  ــ فــكــانــت فــي هـــذه االزمـ

مواقع التواصل االجتماعي من خالل تطبيق زووم، 

مــوضــحــة إلــــى انـــهـــم قـــد اصـــبـــحـــوا يـــقـــومـــون بعمل 

الورش اون الين، ولكن عمليا ونظريا قدر املستطاع 

املــتــاحــة، للمحاولة فــي تحقيق  بــكــاقــة االمــكــانــيــات 

اهداف ومخرجات البرنامج...

◄ ورش تدريبية

املــدربــات قد   وتابعت قائلة: والحمد لله حتى ان 

ــم الــتــدربــيــة والــنــمــوذجــيــة واخــتــبــار  ــهـ قـــدمـــن ورشـ

اجتياز البرنامج التدريبي عــن طريق االون اليــن، 

من داخــل منازلهم مما يعد انجازا كبيرا وتطوير 

مهارات املدربني واملدربات بحيث تجعلهم قادرين 

ــن داخــــــل املـــنـــزل  عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــــــورش املــخــتــلــفــة مــ

املــتــاحــة، وقــد تــم اجتياز االزمـــة، وقد  باالمكانيات 

تــخــرج حـــوالـــي مـــا بـــني 30 إلـــى 40 مـــدربـــا ومــدربــة 

من هذا البرنامج قبل حلول شهر رمضان املاضي 

بيوما واحدا تقريبا، ويعد من اهم البرامج، وايضا 

فيعتبر برنامج سفراء الثقافة القطرية ويستهدف 

شبابنا من عمر 8 إلى 18 عاما ومازالنا مستمرين 

فيه.

ــعـــوبـــات والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي واجــهــهــتــم  وعـــــن الـــصـ

خــالل هــذه الــفــتــرة، قــالــت الــدوســري انــه فــي البداية 

ــلـــق بـــاســـتـــخـــدام  ــتـــعـ ــم صــــعــــوبــــات تـ ــهــ ــتــ ــهــ ــد واجــ ــ قــ

ــبــــرامــــج اون اليـــن  الــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، خــــاصــــة وان 

تــعــد تــجــربــة جــديــدة لــلــجــمــيــع، فــضــال عــن اخــتــالف 

االعمار وايضا اختالف املهارات وحتى املستويات 

إلــى ان مــركــزهــم مــركــز يهتم  التعليمية، بــاالضــافــة 

ــه يوجد  بــالــتــراث واملــــــوروث الــثــقــافــي، مــوضــحــة انـ

املــنــتــســبــات وامــهــاتــهــم واملــــدربــــات والـــذيـــن هـــم في 

مــســتــويــات تعليمية مــخــتــلــفــة، ولــكــن الــخــبــرة كــان 

لها دور في التعامل مع هذه املدربات، خاصة وان 

املــدربــة قــد تمتلك الــخــبــرة املــعــرفــيــة وقـــد ال تمتلك 

الـــخـــبـــرة الــتــكــنــولــوجــيــة، لـــذلـــك كــــان هــــذا مـــن اكــبــر 

التحديات، بتدريبهم ومساعدتهم من خالل املركز، 

املــهــارات  املــدربــات على  وبالفعل استطعوا تــدريــب 

املبدئية للتعامل مع التكنولوجيا، وكانت تجربة 

ثرية وبالفعل كــان الفتيات تساعدن امهاتهن في 

املــنــازل على استخدام التكنولوجيا مما يعد قمة 

التواصل.

ونوهت إلى انه ايضا الفتيات من االجيال الناشئة 

واملـــشـــاركـــات فــي بــرنــامــج ســفــراء الــثــقــاقــة القطرية 

الــلــغــات االجــنــبــيــة مثل  يحصلون عــلــى دورات فــي 

ــك فــــي اطــــار  ــ ــن، وذلــ ــ االســـبـــانـــيـــة والـــتـــركـــيـــة اون اليــ

تهيئتهم ليكن سفراء للثقافة القطرية. ¶ خالل تقديم احد الورش اون الين
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نشوى فكري

أوروبا وموجة 
تفش جديدة

ــاء كـــورونـــا "كــوفــيــد - 19"  ــ ــدة مـــن وبـ ــديـ مـــوجـــة جـ
تضرب البلدان األوروبية، وتؤثر بشكل سلبي على 
اقتصادها، وبخاصة في السياحة واملطاعم وأماكن 
العرب على وجه الخصوص، فبعد  السياح  تواجد 
التعافي من الوباء القاتل في الشهور القليلة املاضية 
الكابوس بدأت  وتفاؤل الحكومات األوروبية بزوال 
األماكن تفتح أبوابها للمواطنني واملقيمني والسياح 
ــدأ ينتشر  ــارج، ولـــكـــن الـــوبـــاء بــ ــخــ ــ الـــقـــادمـــني مـــن ال
بصورة الفتة للنظر خالل شهر أغسطس الحالي 
الخليجيون  الــســيــاح  يــتــخــذ  أن  أهــمــيــة  يــؤكــد  مــمــا 
والعرب حذرهم من جديد ومنع سفرهم إلى أوروبا، 
وبخاصة العاصمة البريطانية "لندن" التي يرتادها 
النور  الخليج بشكل كبير، ومن بعدها مدينة  أهل 
الوباء من  نالها  التي  الفرنسية  العاصمة  "باريس" 

جديد خالل الفترة الحالية.
قــد رصــدت  البريطانية  الحكومة  أن  وبــالــرغــم مــن 
مــلــيــارات الــجــنــيــهــات قــبــل عـــدة أســابــيــع لتعويض 
املــؤســســات واملــطــاعــم واملـــواطـــنـــني عـــن الــخــســائــر 
الوباء فإن املوجة  التي نالتهم خالل فترة انتشار 
الــجــديــدة جــعــلــت املــواطــنــني والــســيــاح مــن الــخــارج 
الــعــامــة، وبخاصة  األمــاكــن  ارتــيــاد  يحجمون عــن 
ــم تــفــلــح فــي اســتــبــدال طــريــقــة فتح  املــطــاعــم الــتــي ل
املــطــاعــم بــاســتــخــدام طــريــقــة الــتــوصــيــل لــلــمــنــازل، 
ألن الوباء ما زال قائمًا وهو ما نشر الخوف بني 
الناس فعادت األزمة كما كانت في السابق، األمر 
الذي يزيد من خسائر القطاع الخاص في اململكة 

املتحدة على وجه الخصوص.
ونحن ال نلوم أوروبا في اتخاذ الحيطة من جديد، 
فالوفيات حول العالم تجاوزت 700 ألف شخص 
ــداد املــصــابــني وصــلــت املــاليــني، وهـــو مــا ينذر  وأعــ
بكارثة قادمة ال نعرف نهايتها خاصة في البلدان 
األوروبية والواليات املتحدة ودول أمريكا الالتينية 
الــوبــاء يجتاحها وبنسب عالية جدًا  التي مــا زال 

وبدون أي انخفاض في األرقام الكبيرة.

◄ كلمة أخيرة:

الوباء ما زال يعشش في أوروبــا، والتساهل معه 
الــدول أكثر معاناة على املــدى الطويل  يجعل هــذه 
إال إذا كانت وسائل االحتراز منه تسير على النهج 

الصحيح الذي يقي الجميع من املرض الفتاك.

Dr.alkuwari@hotmail.com

النادي العلمي يستعرض مبادراته خالل كورونا
نشوى فكري

¶ خالل الجلسة النقاشية

ـــادي الـــعـــلـــمـــي الـــقـــطـــري  ـــنــ نـــجـــح الــ
فـــي عــمــل مــــبــــادرات لــدعــم جــهــود 
انتشار  الــدولــة في مكافحة خطر 
العديد  فيروس كورونا، تضمنت 
من املشاريع واالختراعات والتي 
ــي املــطــلــوب  ــائـ ــوقـ ــــدعــــم الـ قـــدمـــت ال
ــة جــائــحــة كـــورونـــا، وذلــك  مــنــذ ازمـ
بهدف توفير سبل األمان للكوادر 
الطبية العاملة في الصفوف األولى 
ملــواجــهــة خــطــر جــائــحــة كـــورونـــا، 
الطبي  الوجهه  إنتاج واقــي  ومنها 
واملــســاعــد اآلمــــن وجـــهـــاز تعديل 
ــاز تــنــقــيــة  ــ ــهـ ــ ــام وجـ ــمــ ــكــ ــ ــاس ال ــيــ قــ
ــاد بها  ــ ــد اشـ ــواء، وقــ ــهــ ــ وتــنــفــس ال
اطباء مؤسسة حمد الطبية واثنوا 
الــتــي يقوم  املتميزة  الجهود  على 

بها النادي العلمي.
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االستعداد الستقبال العام الدراسي الجديد مسؤولية مجتمعية
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اكد عدد من االستشاريني النفسيني على حاجة الطالب و االبناء 
الى  للعودة  الــي تهيئة نفسية ومعنوية، حتى يكونوا مستعدين 
الــدراســة بسبب جائحة  الطويلة عن  املــدرســة، بعد فترة االنقطاع 
الــدراســي  الــعــام  إلــى ان االســتــعــداد الستقبال  كــورونــا، مشيرين 
الجديد سيكون هذا العام مسؤولية مجتمعية، وكل فئات املجتمع 
ــيــاء االمـــور  خـــالل هـــذه املــرحــلــة بــحــاجــة للتهيئة، حــتــى يشعر اول
التهيئة يجب  ان  "للشرق"  واالبــنــاء واملعلمني باالطمئنان، وقــالــوا 
ان تشمل تهيئة باالجراءات االحتزازية مما يخلق لديهم حالة من 
القادمة، واالندماج  االطمئنان والراحة، ويجعلهم يتقبلون املرحلة 
مرة اخرى، مؤكدين انه يجب على االهل عدم املبالغة في تخويف 
ابناءهم، وتوعيتهم باالجراءات االحترازية، وتدريبهم عليها داخل 
املنزل، و تعويدهم على تناول الطعام الصحي، و كذلك توعيتهم 
بااللتزام عند رؤية اصدقائهم خاصة بعد فترة انقطاع والتأكيد 
على التباعد... واشاروا ان للمدرسة دورا في تهيئة االبناء نفسيا 
عند عودة املدارس، من خالل عدم االكثار من القوانني واالجراءات، 
القلق والفوضى، مشددين على اهمية ان يكون  حتى ال يسبب 
لــدى املــدرســة إدارة االزمـــات، للتصرف فــي كافة املــواقــف ووضــع 

االحتماالت والحلول السريعة، من خالل نظام محدد.

نشوى فكري

¶ الطلبة بحاجة للتهيئة قبل عودة املدارس

¶ د.خالد املهندي ¶ د.فالفيا عثمان 

للمدرسة دور في 
تهيئة األبناء نفسيا 

 جميع الفئات
 بحاجة للتهيئة

ــتـــشـــاري  ــنـــدي االسـ ــالـــد املـــهـ ــد الـــدكـــتـــور خـ ــ أكـ

النفسي بمركز دعم الصحة السلوكية، على 

الــدراســي  الــعــام  الــطــالب الستقبال  ان تهيئة 

ــاء الــصــحــي  ــ ــــذكـ ضـــــــــرورة، مـــشـــيـــرا إلـــــى ان الـ

ــاة الــصــحــيــة  ــيـ ويـــشـــمـــل تــعــلــيــم االبــــنــــاء الـــحـ

ــــوع االمــــــراض بشكل  لــلــتــقــلــيــل مـــن فــــرص وقـ

عــام، ومــن ضمنها وبــاء كــورونــا خاصة وان 

الــذكــاءات الصحية  التعامل معه يقع ضمن 

الــتــي يجب غرسها فــي االبــنــاء، ويــجــب على 

االهل عدم املساهمة ان يكون فيروس كورونا 

مرض نفسيا، مما يغرس القلق والخوف في 

نفوس االبناء، خاصة وان الصحة الجسدية 

يمكن ان تؤثر على الصحة النفسية.

واشــــار إلـــى انـــه عــلــى االســــرة تعليم االطــفــال 

الـــوقـــايـــة مــــن االمــــــــراض واتــــبــــاع االجــــــــراءات 

الــتــهــيــئــة الحقيقية،  االحـــتـــرازيـــة وهــــذه هـــي 

حتى ال يسبب الــخــوف والقلق لــدى االبــنــاء، 

ــدى الــطــفــل  ــاد الـــخـــوف لــ العــتــقــادهــم ان ايـــجـ

سيجعله يحرص على االلــتــزام بــاالجــراءات 

انــه ال  الــوقــائــيــة، وهـــذا خطأ كبير، موضحا 

يــجــب تعليم اطــفــالــنــا الــقــلــق والــخــوف حتى 

يــحــافــظــون عــلــى صــحــتــهــم، بــل اتــبــاع الــذكــاء 

الــصــحــي، وهــــذا دور االســــرة بــأهــمــيــة اتــبــاع 

ــا غــســل الــيــديــن  ات الـــتـــبـــاعـــد، وايـــضـ اجـــــــراء

ــداء الـــكـــمـــام... وتـــابـــع قـــائـــال: فــالــحــالــة  وارتـــــ

ان يطبقوا  مــهــمــة ويــجــب  لــلــطــفــل  الــنــفــســيــة 

ات بـــأريـــحـــيـــة بـــــدون قـــلـــق او  هــــذه االجـــــــــراء

خــوف، ولــذلــك قــد نجد هــنــاك اطــفــال لديهم 

والــبــعــض يعتقد  القلق والــخــوف  مــن  نــوعــا 

ــرد  ــجـ ــمـ بـ ســــيــــذهــــب  ـــوف  والـــــــخــــ الــــقــــلــــق  ان 

القلق سينتقل  هــذا  ان  بــل  كــورونــا،  انــتــهــاء 

لذلك عند تشخيص  اخر،  ويظهر في شيء 

الـــحـــاالت نــرجــع إلـــى تــاريــخــهــا نــجــدهــا قد 

مـــرت بــمــواقــف خـــوف، ويــجــب عــلــى االســـرة 

ات الــطــبــيــعــيــة ولـــكـــن تـــزرع  وضــــع االجــــــــراء

بأن يمارس  النفسية  التهيئة  الطفل  داخــل 

ــــوف، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى  ــــدون خــ ات بــ االجـــــــــراء

ات كــفــيــلــة بــحــمــايــتــه مــن  ــذه االجـــــــــراء ــ ان هـ

الــفــيــروس. واعـــرب عــن امــلــه أال يــكــون هناك 

ات مبالغ فيها من قبل املدارس. اجراء

ــا مـــحـــمـــد عـــثـــمـــان  ــيــ ــــت الـــــدكـــــتـــــورة فــــالفــ ــالـ ــ قـ

ــذا الــــعــــام الـــوضـــع  ــ اخـــصـــائـــيـــة نــفــســيــة، ان هـ

املــدرســة  فــتــرة االنــقــطــاع عــن  مختلفا بسبب 

والــتــي كانت االطـــول، خاصة وانــه قــد مضى 

ــاب الـــطـــالب  ــ ــدم ذهــ ــ ــدا عـــلـــى عـ ــ ــــت كــبــيــر جـ وقـ

ــداث  ــذه الـــفـــتـــرة احــ ــد تــخــلــل هــ لــلــمــدرســة، وقــ

مختلفة، كان ابرزها انتشار فيروس كورونا 

عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، مــمــا قـــد خــلــق بعض 

القلق لــدى الــطــالب و اولــيــاء االمـــور، مشيرة 

إلـــى ان لــديــهــم قــلــق وتــخــوف اكــبــر مــع بــدايــة 

هــذا الــعــام الــدراســي...ونــوهــت إلــى ان الفترة 

املـــاضـــيـــة بـــمـــا تــضــمــنــتــه مــــن احــــــــداث اثــــرت 

ــــدوث تــغــيــر فـــي االنــشــطــة الــتــي  مـــن خــــالل حـ

ــرة، خــالل فــتــرة االجـــازة  اعــتــادت عليها األســ

الصيفية سواء من حيث السفر لخارج البالد 

وعــدم تمكنهم من ذلــك، او الــخــروج لالماكن 

الــتــرفــيــهــه او الـــخـــروج مـــع االصـــدقـــاء بشكل 

يومي، كل هذه االنشطة قد تغيرت، مما ادى 

الــطــالب بــأن االجـــازة كانت مختلفة،  لشعور 

فضال عن االلتزام بالحجر املنزلي خوفا من 

التعرض لــلــعــدوى، الفــتــة إلــى انــه يــالحــظ ان 

هناك حالة من القلق تراود البعض، وتخوف 

من الوضع العام ككل، وكيفية دخول الطالب 

املــدرســة ومـــازال يتملك االهــل تخوفات، مما 

يتطلب مزيد من التوعية والتهيئة النفسية 

للطالب واآلسر بشكل مضاعف عن كل عام... 

وتابعت قائلة: اولياء االمور يجب توعيتهم 

بــضــرورة االخـــذ بـــاالجـــراءات االحــتــرازيــة مع 

الطالب، اى انهم ايضا بحاجة للتهيئة ايضا 

الناحية الصحية، فالطالب عند دخوله  من 

انعكاسا الفكار  انــه يشكل  املــدرســة يالحظ 

ــواء الصحية  أســـرتـــه مـــن كــافــة الــنــواحــي ســ

تـــمـــلـــك االســـــرة  اذا  فـــمـــثـــال  ــة،  ــيــ ــمــ ــاديــ االكــ او 

ــن الــقــلــق فــنــجــد ان الــطــالــب  ــة عــالــيــة مـ ــ درجـ

ــة عــالــيــة مـــن الــقــلــق، اى ان  ايــضــا لــديــة درجــ

االستعداد الستقبال العام الدراسي الجديد 

ســيــكــون هـــذا الـــعـــام مــســؤولــيــة مــجــتــمــعــيــة، 

فـــكـــل فــــئــــات املـــجـــتـــمـــع خـــــالل هـــــذه املـــرحـــلـــة 

االمور  اولياء  للتهيئة، حتى يشعر  بحاجة 

باالطمئنان. واملعلمني  واالبناء 

األهل عليهم تدريب األبناء
 على التباعد واإلجراءات االحترازية 

بث الرسائل اإليجابية للعودة للمدرسة 

استشاري  املهندي  الدكتورة حمدة  قالت 

جــــائــــحــــة  ان  الشـــــــــــك  تـــــــــربـــــــــوي،  نـــــفـــــســـــي 

ت بــشــكــل مـــفـــاجـــئ، ومــا  كـــورونـــا قـــد جــــاء

ــا مـــــن الـــحـــجـــر  ــهـ ــعـ ــبـ تـ

ات  ــراء ــ املــنــزلــي واالجــ

ــتـــي  ــة، والـ ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ االحـ

كـــانـــت غـــريـــب عــلــيــنــا 

وعــــــــلــــــــى املـــــجـــــتـــــمـــــع، 

ــه مــع  ــ ــــى انـ مـــشـــيـــرة إلـ

مـــــــــــرور الـــــــوقـــــــت بـــــدأ 

االطــــــفــــــال يـــتـــكـــيـــفـــون 

واصـــــــــبـــــــــحـــــــــوا اكـــــثـــــر 

ا... واشــــــــارت  هــــــــــــــدوء

حـــالـــة  هــــنــــاك  ان  إلـــــى 

ــن الــــقــــلــــق الـــنـــفـــســـي  ــ مـ

لدخولهم  االهــل  لــدى 

املـــــدرســـــة بـــعـــد فـــتـــرة 

االنــــقــــطــــاع الـــطـــويـــلـــة 

ــبـــب خــــوفــــهــــم مــن  بـــسـ

ــلــــــى االهــــــــل  ــجــــــب عــــ االصــــــــــابــــــــــة، لـــــــذلـــــــك يــــ

ــلـــى كــيــفــيــة  ــاء عـ ــ ــنـ ــ ــــب االبـ ــدريـ ــ ــيـــد وتـ ــأكـ ــتـ الـ

ــم مـــــــن خـــــالل  ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ املـــــحـــــافـــــظـــــة عـــــلـــــى انـ

مؤكدة  اليدين،  بالتباعد وغسل  االلــتــزام 

اتـــبـــاع  فــــي  كـــبـــيـــرا  لـــألهـــل دورا  ــه  ــ انـ عـــلـــى 

وان  خـــاصـــة  الـــتـــعـــلـــيـــم،  وزارة  تــعــلــيــمــات 

وبالفعل  الــدولــة،  تعليمات  تتبع  الــوزارة 

وزارة  قــــــد وضـــــحـــــت 

ــوات  ــ ـــطــ ــ ــم خـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

ــودة الـــتـــدريـــجـــيـــة  ــ ــعـ ــ الـ

ــطــــالب، وبـــالـــتـــالـــي  ــلــ لــ

ــنــــاك عــمــل  ــكـــون هــ ــيـ سـ

قـــــــــيـــــــــاس آلثــــــــــــــر تــــلــــك 

ـــتــــابــــعــــة  الــــــــعــــــــودة ومـ

وتابعت  لها...  الدولة 

ان هناك  اعتقد  قائلة: 

الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــطـــلـــبـــة 

ـــــاقــــــــون أليـــــــــــام  يــــــــشــــــــتـــ

الــــدراســــة، ويــمــكــن ان 

دورا  هــــــنــــــاك  يــــــكــــــون 

للمساعدة  للمعلمني 

ــي تـــهـــيـــئـــة الــــطــــالب  فــــ

نـــفـــســـيـــا، خـــاصـــة وان 

ــل قــد يــنــعــكــس على  بــعــض الــقــلــق مــن االهـ

االبــنــاء، لــذلــك عــلــيــنــا الــتــأكــيــد عــلــى اتــبــاع 

من  نتخلص  االحترازية، حتى  ات  االجراء

الله.  ان شاء  قريبا  الجائحة  هذه 

ــالــــي، مـــرشـــد  ــبــ ــقــ ــة املــ ــيـ ــبـ ــدة ظـ ــيــ ــســ ــــرى الــ تــ

ــاء  ــدقــ نـــفـــســـي ومـــجـــتـــمـــعـــي بـــجـــمـــعـــيـــة اصــ

الصحة النفسية "وياك "، انه بعد جائحة 

كــورونــا قــد ظــهــر عــدد مــن األطــفــال الــذيــن 

لــــــــديــــــــهــــــــم مــــــــخــــــــاوف 

ورفـــض لــلــخــروج مــن 

ــزل، لـــشـــعـــورهـــم  ــ ــ ــنـ ــ ــ املـ

انـــــــــه املـــــــكـــــــان اآلمـــــــــن، 

يجب  انه  إلى  مشيرة 

عــــلــــى األســـــــــــرة الــــتــــي 

طــفــلــهــا  ان  اكـــتـــشـــفـــت 

الطالب يعاني من  او 

هــــــذا األمـــــــر الـــســـرعـــة 

ــل  فــــــــي بــــــــث الــــــرســــــائــــ

ـــراز  ــ ــة، وإبــ ــيــ ــابــ ــجــ االيــ

ــة  ــلــ ــيــ ــمــ الــــــــصــــــــور الــــجــ

ــمــــدارس،  ــلــ ــعــــوده لــ ــلــ لــ

واســــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــاع 

الـــــــــــــــــــــــذكـــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــات 

واملــــــــــــــنــــــــــــــاســــــــــــــبــــــــــــــات 

املدرسة. في  تحدث  كانت  التي  الجميلة 

ــر الـــطـــالـــب  ــيــ ــتــــت إلــــــى ضـــــــــرورة تــــذكــ ــفــ ولــ

ات االحــتــرازيــة  بــأهــمــيــة تــطــبــيــق االجـــــراء

ــنــــب  مـــــــن املــــــســــــافــــــة االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة وتــــجــ

الــســالم بــالــيــد، وكــذلــك أهــمــيــة غــســل الــيــد 

وتــعــقــيــمــهــا، مــوضــحــة انـــه عــنــدمــا يــشــعــر 

ــيـــه مــشــاعــر  فـ ــفـــل ان حـــديـــث األســـــــرة  الـــطـ

ــن  ــ ــئــ ــ ــمــ ــ ــطــ ــ هـــــــــــــــــــدوء ويــ

ســـتـــســـتـــقـــر نـــفـــســـيـــتـــه، 

وتـــــــقـــــــل مـــــــخـــــــاوفـــــــه،.. 

وشـــددت عــلــى أهــمــيــة 

األســـــــــــرة  تـــــــكـــــــون  ان 

ــان ولـــيـــس  ــ مـــصـــدر امــ

رعـــــــــــــــــــــــــــــب وخــــــــــــــــــــــوف 

وحـــــــــــــديـــــــــــــث ســـــلـــــبـــــي 

ــــروس، كــمــا  ــيـ ــ ــفـ ــ ــــن الـ عـ

عـــلـــيـــهـــا  املــــــدرســــــة  ان 

لـــتـــعـــزيـــز  ــيــــر  ــبــ كــ دور 

الــــصــــحــــة والــــســــالمــــة 

االحترازات  خالل  من 

والــــــــــــــصــــــــــــــرامــــــــــــــة فـــــي 

ــن  ــ ــكــ ــ ــ تــــــــنــــــــفــــــــيــــــــذهــــــــا ل

ــة ال  ــفــ ــيــ ــطــ بــــطــــريــــقــــة لــ

ــلـــى غــســل  تـــنـــفـــر الـــطـــلـــبـــة وتـــشـــجـــيـــعـــهـــم عـ

عــلــى  ــد  ــيــ ــأكــ ــتــ والــ تـــعـــقـــيـــمـــهـــا  او  ــن  ــديــ ــيــ الــ

االجتماعية. املسافة 

¶ د. حمدة املهندي

¶ ظبية املقبالي



 تأقلمت على الصعوبات وتعلمت مهارات جديدة 
قـــالـــت الــطــالــبــة ريــــم أبــــو ســلــو فـــي الــســنــة 

الـــرابـــعـــة لــتــخــصــص الــتــصــمــيــم الـــداخـــلـــي: 

الـــــدراســـــي  ــام  ــعــ ــلــ لــ ــد  ــعــ بــ ــن  الـــتـــعـــلـــم عـــ  
ّ
إن

ــيـــأت  ــا هـ ــ ــهـ ــ ــدة ألنـ ــيــ ــفــ ــة مــ ــربــ الــــجــــديــــد تــــجــ

الــطــالب لتعلم مــهــارات جــديــدة، وتأقلمت 

ــبـــدايـــة مـــن خــالل  عــلــى الـــصـــعـــوبـــات فـــي الـ

التطبيقات اإللكترونية مثل زوم وغيرها، 

ــكــــن صـــعـــوبـــتـــهـــا فــــي حــــضــــور الـــطـــالب  ولــ

كمجموعة فــي وقــت واحـــد عبر اإلنترنت 

وهذا ألقى أعباء إضافية على املعلمني.

وعلمتني كــورونــا كيفية استخدام التقنية 

في الدراسة الجامعية، واالهتمام بالتعقيم 

والتطهير والــبــيــئــة املحيطة بــنــا، مضيفة ً 

 على مقاعد 
ّ
الــطــالــبــات ممن هــن أنــهــا تحث 

ــزام بـــالـــتـــدابـــيـــر االحـــتـــرازيـــة  ــ ــتـ ــ ــة االلـ ــ ــــدراسـ الـ

وتكثيف البحث عن التكنولوجيا لتحقيق 

فائدة، وإنجاز املهمات والواجبات املطلوبة 

منا عبر اإلنترنت.

ء:

كورونا ألهمتنا مشاريع لخدمة املجتمع من األزمات

¶ املدينة التعليمية

أكد جامعيون في لقاءات لـ ء أهمية التطبيقات اإللكترونية 
فــي تسهيل الــيــوم األكــاديــمــي وإمــكــانــيــة الــدخــول ملــواقــع بحثية 
أّن جيل  الــدراســي، منوهني  لتعلم مهارات تثري املجال  وعلمية 
الــتــعــامــل مــع التكنولوجيا ألنهم  لــم يــجــد صــعــوبــة فــي  الــشــبــاب 
اعتادوا على استخدام اإلنترنت في كل مناحي الحياة وفي مجال 

إنجاز الخدمات والتعامالت.
املحلية هــيــأت روابــــط تكنولوجية  الــجــامــعــات  أّن  إلـــى  وأشـــــاروا 
مــتــطــورة تــســاعــد الــطــالب عــلــى اســتــخــدامــهــا، والــتــي تــمــكــن من 
الدخول إليها بأعداد كبيرة في وقت واحد، وأضافوا أّن كورونا 
الكثيرين على إنتاج أفكار ملهمة وعملية من األبحاث  ساعدت 
أنــهــا أكــدت  الــتــي تمثل حــلــوًال ملشكالت محلية، كما  واملــشــاريــع 
أهمية التخصصات العلمية والصحية والفنية الدقيقة في خدمة 

البشرية حال حدوث أزمة طارئة كالتي يعيشها العالم اليوم.
وقالوا: إننا جاهزون للعام الجامعي الجديد بمعارف تكنولوجية، 
وســيــحــرصــون عــلــى الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي وااللـــتـــزام بــالــتــدابــيــر 
الوقائية، باإلضافة إلى االستفادة من أوقات الحجر املنزلي في 

االستذكار والبحث وإنجاز املشاريع.

وفاء زايد

تعلمت أهمية 
الوقت في اكتساب 

خبرات ثرية 
قالت الطالبة جواهر املسند 

مــتــخــصــصــة فـــي الــتــصــمــيــم 

الـــــــــداخـــــــــلـــــــــي فــــــــــي الـــــســـــنـــــة 

لــجــامــعــة فرجينيا  الــرابــعــة 

الـــطـــالـــبـــات   
ّ
كـــومـــنـــولـــث: إن

ــام الـــتـــعـــلـــم عــن  ــظــ  نــ
ّ
اعـــــتـــــدن

 
ّ
بعد رغــم حــداثــتــه، حيث أن

بـــعـــض الــتــخــصــصــات مــثــل 

الــتــصــمــيــم يــعــتــبــر الــتــواجــد 

بــالــجــامــعــة شـــــيء أســـاســـي 

فــــي الــتــعــلــم ولـــكـــن الــلــجــوء 

لبديل تعليمي كــان صعبًا 

الـــبـــدايـــة ولــكــن الجميع  فـــي 

تأقلم عليه في ظل التباعد 

االجتماعي.

 الجيل الحالي 
ّ
وأضــافــت أن

لم يجد صعوبة في التعود 

عــلــى الــتــعــلــم عـــن بــعــد ألنــه 

منذ الصغر اعتاد استخدام 

ــة فـــــي كـــــل جــــوانــــب  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ الـ

حـــيـــاتـــه لــــذلــــك تـــقـــبـــلـــوا هـــذا 

الشيء بسهولة.

والـــتـــعـــلـــم تـــجـــربـــة مــخــتــلــفــة 

ومفيدة ويمكن للطالب أن 

يــســتــفــيــدوا مــن التقنية في 

مــجــاالت عملهم وأبحاثهم 

لخدمة أفكارهم.

كـــورونـــا   
ّ
أن إلـــــى  وأشـــــــــارت 

ســـــــــــاعـــــــــــدت الـــــــــــطـــــــــــالب فــــي 

ــر  ــثــ اســـــتـــــثـــــمـــــار الـــــــوقـــــــت أكــ

ــبـــحـــث،  فــــي االســــتــــذكــــار والـ

ــيـــروس مــكــنــهــا من  ــفـ الـ  
ّ
وأن

تــطــويــر ذاتــهــا فــي املــهــارات 

الــتــكــنــولــوجــيــة وصــقــلــتــهــا 

ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــة وأكـ بـــــــاملـــــــعـــــــرفـــــ

االستفادة من الوقت وعمل 

ــة ذاتـــــيـــــة لــتــحــقــيــق  ــعــ ــراجــ مــ

فائدة أكثر من قبل.

وقــالــت: تعلمت مــن كورونا 

ــد أن يــكــون   االنـــســـان البــ
ّ
أن

مـــســـتـــعـــدًا لـــلـــتـــأقـــلـــم مـــــع أّي 

ــــي حــيــاتــنــا  ــة فـ ــ ــارئـ ــ أزمـــــــة طـ

 التغيير ال يعني النظر 
ّ
وأن

للموضوع بطريقة سلبية 

ــه  ــيـ إنـــــمـــــا يـــمـــكـــن الــــنــــظــــر إلـ

 االنسان البد 
ّ
بإيجابية، وان

أن يستمتع بكل لحظة تمر 

في حياته سواء وقت الوباء 

أو غير ذلك من أيام الدراسة 

أو اللقاءات الجامعية.

مرحلة تتطلب 
االعتماد 

على النفس
ــارا بــركــات  ــ قـــالـــت الــطــالــبــة يـ

الــرابــعــة بجامعة  فــي السنة 

فرجينيا كــومــنــولــث لفنون 

ــم واملـــتـــخـــصـــصـــة  ــيـ ــمـ ــتـــصـ الـ

 
ّ
فـــي الــتــصــمــيــم الـــداخـــلـــي إن

الــــــدراســــــة عـــــن بـــعـــد لــيــســت 

سهلة كما يتوقعها البعض 

ألنــه يــوجــد فــرق بــني دراســة 

الشخص بمفرده عن الطالب 

بني مجموعة من زمالئه في 

ــفـــصـــل، وهــــــذا يــلــقــي عــلــّي  الـ

ــعــــبء فــــي الـــــدراســـــة لــبــذل  الــ

املزيد من الجهد.

وعلمتني كورونا االعتماد 

ــــرت  ــــيـ ــغـ ــ ــنــــــفــــــس وتـ ــ عــــــلــــــى الــ

املشاريع عبر اإلنترنت التي 

كنا ننفذها بسبب الفيروس 

ــــنـــــــي أفــــضــــل  وبـــــــالـــــــرغـــــــم أنـــ

مـــشـــاركـــة الــــطــــالب بــعــضــهــم 

داخـــل الــفــصــل الــجــامــعــي إال 

املـــرحـــلـــة زادت من   هــــذه 
ّ
أن

ــنـــي  تــعــلــيــمــي بـــمـــفـــردي وأنـ

أتعلم بطريقة مختلفة.

وتجربتي بالتعلم عن بعد 

لم تكن سهلة ألنها تتطلب 

االعتماد على النفس في كل 

شـــيء تــعــطــيــه لــنــا الــجــامــعــة 

 الجامعة 
ّ
من مواد ومنها أن

ــوعــــني  ــبــ ـــل أســ ــ ــخــــصــــص كــ تــ

ـــحـــــــان وبـــــــعـــــــد ســــمــــاع  امـــــــتــــ

ــة  ــيــ الــــتــــســــجــــيــــالت الــــصــــوتــ

نــقــوم بكتابة  لــلــمــحــاضــرات 

ملخص عنها.

وكانت كورونا شيء جديد 

يدخل عاملنا وحتى التعلم 

ــرًا مختلفًا  ــ ــان أمـ عـــن بــعــد كــ

ــيــــة،  فــــــي حــــيــــاتــــي الــــجــــامــــعــ

وقــــــــد فـــتـــحـــت لــــــي كـــــورونـــــا 

البحث أكثر عن املوضوعات 

ــع الـــتـــي أفــضــلــهــا  ــاريــ ــشــ واملــ

ــــن املـــفـــتـــرض  ــــي كــــــان مـ ــتـ ــ والـ

الــعــمــل فيها فــي املــخــتــبــرات 

ــد  ــاعـ ــبـ ــتـ الـ ــل  ــ ــي ظــ ــ فــ أنـــــــه  إال 

االجــتــمــاعــي صــرنــا ننفذها 

في املنزل وعبر اإلنترنت.

 
ّ
وتـــعـــلـــمـــت مـــــن الـــتـــقـــنـــيـــة أن

ــحـــــث عـــــــبـــــــارة اخــــتــــيــــار  ــبـــ الـــ

املــشــاريــع   
ّ
مـــوضـــوعـــات وأن

الـــجـــديـــدة دفــعــتــنــي للتعلم 

أكثر.

الجائحة أضافت لي خبرات تكنولوجية
ــات  ــدراسـ قــــال الــطــالــب حــمــد ســعــد فـــي الـ

العليا أرغـــب فــي إكــمــال دراســتــي العليا 

فــي مــســار الــهــنــدســة املــيــكــانــيــكــيــة ألنني 

حصلت على الدرجة العلمية من جامعة 

بريطانية وأسعى لالستفادة من الوقت 

في تعلم أشياء مفيدة.

وأضاف تجربته املاضية حققت له فائدة 

بتعلم الفصول الجامعية عبر اإلنترنت، 

والتطبيقات اإللكترونية الحديثة التي 

سهلت أمــور الدراسة إلى جانب الورش 

ــروف الــتــعــلــم  ــ الــتــدريــبــيــة الـــتـــي هـــيـــأت ظـ

للطالب.

ــد أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــلـــم اإللــــكــــتــــرونــــي فــي  ــ ــ وأكـ

ــل والـــبـــحـــث  ــمــ ــعــ مـــــجـــــاالت الــــــدراســــــة والــ

ــيـــرات  ــغـ ــتـ ــل املـ ــ ــــي ظـ ــلـــمـــي خــــاصــــة ً فـ ــعـ الـ

العاملية.

الفيروس حفزني لدراسة الطب 
قــــــــال الـــــطـــــالـــــب الــــجــــامــــعــــي عـــــونـــــي هـــانـــي 

ــتـــعـــد لــــدخــــول الــســنــة  ــنــــي اسـ الــــحــــوامــــدة إنــ

ــلـــم بـــدراســـة الــطــب  ــى بــالــجــامــعــة، وأحـ ــ األولــ

ألنه يستهويني ووجــدت بعد أزمــة كورونا 

 التخصصات العلمية والطبية لها دور 
ّ
أن

مؤثر في إنقاذ العالم من األوبئة.

ووجـــــدت فـــي تــجــربــة الــتــعــلــم عـــن بــعــد أنــهــا 

أفادت الطالب بالتقنيات الحديثة، وبالرغم 

 التعليم تحول 
ّ
من صعوبتها في البداية وأن

خالل فترة وجيزة إلى التعلم اإللكتروني.

وقـــد تــأقــلــمــت مـــع الــجــو الـــدراســـي بحضور 

الــدراســة عبر اإلنترنت من الثامنة صباحًا 

إلى الثانية عشرة والنصف يوميًا.

وأفادتني كورونا أنها عودت اإلنسان على 

ــد يـــكـــون طــارئــًا  تــهــيــئــة حــيــاتــه ألّي شــــيء قـ

 االنسان 
ّ
ومؤثرًا، وعلمني الفيروس أيضًا أن

عــلــيــه أال يــســتــهــني بــصــحــتــه أو بــيــئــتــه من 

حوله.

حلمي إكمال مساري في الهندسة الكيميائية
ــان فـــي الــســنــة  ــرح رمـــضـ قـــالـــت الــطــالــبــة فــ

الــــــرابــــــعــــــة مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــــي الــــهــــنــــدســــة 

 التعلم 
ّ
الكيميائية بجامعة تكساس إن

ــلــــتــــعــــود عــلــى  ــــالب لــ ــطــ ــ ــأ الــ ــيــ ــد هــ ــعــ ــن بــ ــ عــ

الــحــالــي ستكون  الــعــام   
ّ
الــصــعــوبــات وأن

بعض املقررات بالحضور والتي تتطلب 

الــتــصــامــيــم والــعــمــل الــجــمــاعــي واألخــــرى 

عبر اإلنترنت.

 تخفيض عدد الطالب 
ّ
وأشارت إلى أنه تم

 من 
ً
ــــدال فـــي كـــل صـــف لــيــكــون 10 طــــالب بـ

30 طــالــبــًا بــهــدف مــســاعــدة الـــطـــالب على 

التركيز وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.

وأضافت أنها تعلمت مهارات خالل فترة 

التباعد االجتماعي، وأنها تتهيأ إلعداد 

أبحاث ودراسات تتعلق بالجامعة.

وعن مستقبلها املهني قالت: إنني أطمح 

إلكمال دراستي في نفس املجال ملزيد من 

الخبرات والتركيز على مساري املهني.
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متحف قطر األوملبي يحتضن مقتنيات قّيمة ونادرة

كــشــفــت الــســيــدة فــيــكــتــوريــا كــوســغــروف، 

مستشارة فنية في متحف قطر األوملبي 

والرياضي، عن احتضان املتحف والذي 

من املتوقع افتتاح مبناه الجديد قريبًا، 

ــمــة مـــن املــقــتــنــيــات الـــنـــادرة 
ّ
ملــجــمــوعــة قــي

والثمينة، الفتة إلى أن ملقتنيات املتحف 

الكثير من االستعماالت العملية، بحيث 

إنها تتمتع بالجمال ولها كذلك وظيفة.

وتــحــدثــت فــيــكــتــوريــا خـــالل لــقــاء أجـــري 

معها في مدونة متاحف قطر، عن ثالثة 

املتحف  مقتنيات أساسية من مجموعة 

وهــــي ســلــســلــة مـــن مــقــتــنــيــات الـــجـــزيـــرة 

ــتـــــــي ســـتـــصـــطـــحـــب  الــــــصــــــحــــــراويــــــة، والـــــ

الجزيرة،  لهذه  فــي رحلة ممتعة  الـــزوار 

ــثــــالثــــة هــي  الــ ــيـــات  ــنـ ــتـ ــقـ املـ مـــوضـــحـــة أن 

عرض في قاعة 
ُ
"قوس رماية" والذي سي

الــتــاريــخ الــعــاملــي لــلــريــاضــة، و"مــكــشــطــة 

جــلــد بـــرونـــزيـــة" يــعــود تــاريــخــهــا لــلــقــرن 

عرض في القاعة 
ُ
الرابع قبل امليالد وست

رة 
ّ

األوملـــبـــيـــة، إلـــى جــانــب الــقــصــة املـــصـــو

"الرجل الخارق بمواجهة محمد علي".

نادرة مقتنيات 
ت فيكتوريا كوسغروف حديثها 

ّ
استهل

مـــقـــتـــنـــيـــات  مـــــن  ــا  ــهــ لــ اخــــتــــيــــار  أول  عـــــن 

ــــي يـــرافـــقـــهـــا عـــلـــى الـــجـــزيـــرة  املـــتـــحـــف كـ

التي  املقتنيات  "أحد  قائلة:  الصحراوية 

سأصحبها حتمًا معي هو قوس رماية 

ـــعـــرض فــــي قـــاعـــة الـــتـــاريـــخ الــعــاملــي 
ُ
ــي سـ

الـــطـــرفـــني  الــــقــــوس ذو  ــذا  ــ لـــلـــريـــاضـــة، هــ

املـــنـــحـــنـــيـــني لــــلــــخــــارج واملـــــصـــــنـــــوع مــن 

الــخــشــب وقـــرن حــيــوان يــزيــد طــولــه على 

ســاتــه أكثر 
ّ

، ويــمــتــاز بــأن تــقــو
ً
متر قــلــيــال

ة مـــن األقـــــــواس الـــحـــديـــثـــة، وتـــتـــفـــّرد 
ّ

حـــــد

ــل 
ِّ
ــشــك

ُ
ــر ي

ّ
قــبــضــة الـــقـــوس بــانــحــنــاء مــقــع

ــــني حـــول  ــحـ ــ ســــني واضـ
ّ

ــو ــقــ بـــنـــهـــايـــتـــيـــه تــ

مــنــتــصــف الـــقـــوس"، مــشــيــرة إلـــى أن هــذا 

الــقــوس يــتــمــتــع بــمــلــمــس رشــيــق يجعله 

ـــن أيــضــًا 
ّ

 لـــلـــغـــايـــة، ولـــكـــنـــه يـــحـــس
ً
جـــمـــيـــال

جودته على املستوى العملي.

وقـــــالـــــت: "امـــــتـــــالك قــــــوس عـــلـــى جـــزيـــرة 

مــفــيــدًا بالتأكيد  أمـــرًا  مــجــهــولــة ســيــكــون 

مـــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى الـــطـــعـــام، فــهــو 

ــات لــتــنــاول  ــوانـ ــيـ ــحـ ســيــســمــح بــصــيــد الـ

ــاك الـــتـــي  ــمـــ ــيـــد األســـ الــــلــــحــــم، وكــــذلــــك صـ

تــســبــح قــــرب ســطــح املـــيـــاه، وقــــد يــســمــح 

املــوجــودة  الفواكه  إلــى  بالوصول  أيضًا 

 خــــبــــيــــرًا فــي 
َ

ــجــــــار إن كــــنــــت أعــــلــــى األشــــ

الـــرمـــايـــة هـــي شكل  الــتــصــويــب، كــمــا أن 

مــمــتــاز مــن الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة املفيدة 

ـــة  ــعـ ــة رائــ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ لـــلـــجـــســـد والــــــــدمــــــــاغ، وطـ

 وحـــيـــدًا على 
َ

الـــوقـــت إن كـــنـــت لــتــمــضــيــة 

مــــواد لتصنيع  عـــن  فــالــبــحــث  الـــجـــزيـــرة، 

الــســهــام فـــي حــــال لـــم يــعــد بــحــوزتــك أٌي 

، هو نشاط 
ً
منها أو لم تجلب معك أصال

ــة والــتــفــكــيــر  ــيــ ــداعــ ـــي املـــــهـــــارات اإلبــ
ّ

يـــنـــم

مــن  ــر  ــيـ ــثـ ــكـ ــلـ لـ أن  ــة  ــحــ مــــوضــ ــدي"،  ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــ ال

الرياضي استعماالت  املتحف  مقتنيات 

عــمــلــيــة، بــحــيــث إنـــهـــا تــتــمــتــع بــالــجــمــال 

ولــــهــــا كــــذلــــك وظــــيــــفــــة، وتـــنـــطـــبـــق هــــذه 

القاعدة تمامًا على هذا القوس.

الصحراوية الجزيرة 
النظافة  إلــى  فيكتوريا  اهتمام  ل 

ّ
  تحو

الصحراوية،  الجزيرة  الشخصية على 

املتحف  مــن مقتنيات  األخـــرى  "الــتــحــفــة 

التي سأجلبها معي هــي مكشطة جلد 

بــرونــزيــة يــعــود تــاريــخــهــا لــلــقــرن الــرابــع 

ــة  ــاعـ ــقـ ــــعــــرض فـــــي الـ
ُ
قــــبــــل املـــــيـــــالد وســــت

ــارة  ــبـ األوملــــبــــيــــة، هـــــذه املـــكـــشـــطـــة هــــي عـ

ســة اســتــخــدمــهــا 
ّ

عــن أداة بــرونــزيــة مــقــو

ون في قديم األزمان للمحافظة 
ّ
الرياضي

ــم، فـــقـــد كـــانـــوا  ــهــ ــامــ عـــلـــى نـــظـــافـــة أجــــســ

يــــدهــــنــــون أحـــــــد أنــــــــــواع الــــــزيــــــوت عــلــى 

املكشطة  ويــســتــخــدمــون شــفــرة  جــلــدهــم 

تــمــتــاز املكشطة  ــــاخ، حــيــث  إلزالــــة األوسـ

ــمـــن مـــقـــتـــنـــيـــات مــتــحــفــنــا  ــــودة ضـ ــــوجــ املــ

ــــس مــــســــتــــطــــيــــل الـــشـــكـــل  ــلــ ــ ــقــــبــــض أمــ بــــمــ

ســة تــحــمــل الــطــراز 
ّ

يــنــتــهــي بــشــفــرة مــقــو

الروماني".

إلــى تسلية  اهتمام فيكتوريا  ــه 
ّ

تــوج ثــم 

الثالث  العمل  مــع  الجزيرة  نفسها على 

عــبــارة عــن قــصــة مــصــورة قــائــلــة: "ثــالــث 

وآخـــر عــمــل ســآخــذه مــعــي إلـــى الــجــزيــرة 

ــًا عـــــن أول  ــيـ ــلـ الــــصــــحــــراويــــة يـــخـــتـــلـــف كـ

رة 
َّ

كــتــاب قصة مــصــو إنــه  لــي،  اختيارين 

من قاعة الرياضيني في املتحف ويحمل 

الخارق بمواجهة محمد  "الرجل  عنوان 

علي" من منشورات "دي سي كوميكس"، 

ر 
َّ

املصو الكتاب  حيث يظهر على غــالف 

محمد علي والرجل الخارق (سوبرمان) 

في مواجهة داخل حلبة مالكمة لتحديد 

قارع مقاتلي 
ُ
هوية بطل األرض الذي سي

ــشــر هـــذا الــكــتــاب عـــام 1978، 
ُ
الــنــجــوم، ن

رة تتطّرق 
َّ

املصو القصص  عندما كانت 

ــرأة مــن العصر  ملــواضــيــع جــديــة أكــثــر جـ

الذهبي لهذه الكتب والتي أصبحت فيه 

واسعة االنتشار"، الفتة إلى هذا الكتاب 

الخارقني  األبــطــال  أبــرز  الــذي يظهر فيه 

رة 
ّ

املــصــو للقصص  الــذهــبــي  العصر  مــن 

م الواقع 
َ
إلى جانب بطل رياضي من عال

رة 
َّ

ــتـــب املــــصــــو ــكـ يــســتــحــضــر أســــلــــوب الـ

ــّرق  ــتـــطـ ــة ومـــواضـــيـــعـــهـــا، مــــع الـ ــمـ ــديـ ــقـ الـ

ــيـــعـــة اهـــتـــمـــام  ــلـ ــــت فـــــي طـ ــانـ ــ لـــقـــضـــايـــا كـ

الجمهور عند نشر هذا الكتاب.

ة القصة واالنخراط في  وأضافت إن قراء

ألعاب عادة ما اشتمل عليها هذا النوع 

الذين  املشاهير  "كم عدد  الكتب مثل  من 

بــوســعــك تــحــديــدهــم فـــي هـــذه الـــصـــورة" 

ــاز  ــ ــغـ ــ ــام واأللـ ــلــــويــــن بـــحـــســـب األرقــــــــ والــــتــ

أخــرى من  يساعد على تنشيط جــوانــب 

الذهنية.  املهارات 

األوملبي  املتحف 
ويــعــد مــتــحــف قــطــر األوملــبــي الــريــاضــي، 

ــتـــحـــف مـــــن نــــوعــــه فـــــي الــــعــــالــــم،  أكــــبــــر مـ

ـــن حـــيـــث املـــســـاحـــة الـــكـــلـــيـــة وســـاحـــات  مـ

للمتحف  الجديد  املبنى  الــعــرض، ويقع 

الدولي، وتمتد  مالصقا الستاد خليفة 

مـــربـــع  مــــتــــر  ألــــــــف   19 عــــلــــى  ــتــــه  مــــســــاحــ

تستوعب 6 صاالت عرض، وتضم مئات 

الــعــالــم، في  أنــحــاء  مــن جميع  املقتنيات 

حـــني ســيــشــتــمــل املــتــحــف عــلــى مــعــارض 

تــفــاعــلــيــة ومــقــتــنــيــات مــلــهــمــة وأنــشــطــة 

فريدة.

وسيلهم املتحف أفراد املجتمع ويحثهم 

عــلــى مــمــارســة الــريــاضــة واملــشــاركــة في 

ــكـــون مــرجــعــًا  ــيـ ــيـــة، وسـ ــبـــدنـ ــة الـ األنـــشـــطـ

األوملبياد  املتعلقة بتاريخ  للمعلومات 

والــــريــــاضــــة الـــقـــطـــريـــة، كـــمـــا يـــهـــدف إلـــى 

ــيـــق تــــاريــــخ الــــريــــاضــــات املــخــتــلــفــة  ــوثـ تـ

مــنــذ بــدايــاتــهــا وحــتــى الــعــصــر الــحــديــث، 

أمــام جميع  املعلومات بشأنها  وإتــاحــة 

مقيمي وزائري قطر.

كـــمـــا يـــضـــم املـــبـــنـــى الــــجــــديــــد لــلــمــتــحــف 

ــاضـــي،  ــرافــــق بــــث تـــخـــدم اإلعـــــــالم الـــريـ مــ

ــرة وتـــصـــمـــيـــم  ــ ــكـ ــ ــا، فـ ــمــ ــعــ ــطــ ــى ومــ ــهــ ــقــ ومــ

الــشــيــف تــــوم أيـــكـــن الــحــائــز عــلــى نجمة 

مـــيـــشـــالن، فـــي حـــني ســيــحــتــضــن مــكــتــبــة 

متاحة للجمهور تمثل مرجعًا رياضيًا، 

ــة الــــــتــــــراث والـــثـــقـــافـــة  ومــــــركــــــزًا ملــــؤســــســ

ــة  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ـــبـ ــة األوملــ ــنـ ــلـــجـ ــة لـ ــعــ ــابــ ــتــ الــ

ــن مــتــحــف قــطــر األوملـــبـــي 
ّ
مــصــمــمــا لــيــمــك

األنشطة  لتعزيز  مــع نظرائه  العمل  مــن 

عــبــر مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن املــنــصــات، 

وســـيـــقـــوم املـــتـــحـــف بــتــنــظــيــم املــــعــــارض 

ــلـــهـــمـــة  ـ
ُ
ــقــــطــــع امل ـــة وعــــــــرض الــ

ّ
الـــتـــفـــاعـــلـــي

لـــد روح 
ّ

ــو ـــة الـــتـــي تـ
ّ
ــاب الـــريـــاضـــي ــعــ واأللــ

املشاركة لدى الجمهور، وباإلضافة إلى 

تــشــجــيــع الــقــيــمــة اإليــجــابــيــة لــلــريــاضــة، 

الضوء على جذور  املتحف  إذ سيسلط 

رها 
ّ

الرياضية وأهميتها و تطو الثقافة 

في قطر وجميع أنحاء العالم، كما يقوم 

املـــتـــحـــف بـــعـــرض مـــجـــمـــوعـــة مــقــتــنــيــاتــه 

الــعــالــم لتحفيز  فـــي بـــلـــدان أخــــرى حـــول 

ــــني ســـيـــشـــكـــل املـــتـــحـــف  ــــي حـ الــــنــــقــــاش، فـ

بــه بشكل  مــركــزًا وطنيًا ودولــيــًا معترفًا 

كبير لنشره املعرفة وتشجيعه األبحاث 

ــــة وتـــســـلـــيـــطـــه الــــضــــوء عــلــى 
ّ
األكــــاديــــمــــي

الرياضة وتراثها. تاريخ 

الرياضة تاريخ 
هـــــــــذا ويــــــعــــــد مــــتــــحــــف قـــــطـــــر األوملــــــبــــــي 

الـــريـــاضـــي عـــضـــوا فـــي شــبــكــة املــتــاحــف 

ــة، الــتــي تــضــم حــالــيــا 22 متحفًا 
ّ
األوملــبــي

أوملــبــيــًا مــن جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، وقبل 

فــي عام  املتحف  الرسمي نظم  افتتاحه 

املــتــنــقــلــة في  املـــعـــارض  2012، عــــددا مـــن 

أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة حـــول الـــدوحـــة تــنــاولــت 

موضوعات مختلفة مثل تاريخ األلعاب 

األوملــبــيــة كــمــعــرض "األوملــبــيــاد: املــاضــي 

ــر" والـــــذي ســلــط الـــضـــوء عــلــى  والـــحـــاضـ

القديمة والحديثة واملشاركة  األوملبياد 

األوملــبــيــة، معرض  األلــعــاب  فــي  القطرية 

ــورة املـــالكـــمـــة مــحــمــد  ــ ــطـ ــ مـــخـــصـــص ألسـ

ــــورة"  ــطـ ــ ــنــــوان "تـــحـــيـــة إلــــــى أسـ ــعــ عـــلـــي بــ

وجـــاء املــعــرض تــكــريــمــًا لـــروح أســطــورة 

الــعــاملــيــة مــحــمــد عــلــي (1942- املـــالكـــمـــة 

املتعلقات  2016)، حيث احتضن بعض 

الفريدة املرتبطة بحياة األسطورة التي 

قــضــاهــا فــي عــالــم املــالكــمــة، ومـــن بينها 

ــقــطــت له 
ُ
مــجــمــوعــة مــن الــصــور الــتــي الــت

خالل مباراته الودية في استاد الدوحة 

عام 1971، وبعض املتعلقات ذات الصلة 

بــمــشــواره لــلــوصــول إلـــى أوملــبــيــاد رومــا 

الشهيرة  املرتبطة بمباراته  1960، وتلك 

التي خاضها ضد سوني ليستون عام 

الــعــالــم، وكذلك  بلقب  1964 وتــوج فيها 

فــاز فيها بلقب  الــتــي  النهائية  مــبــاراتــه 

ــيـــون ســبــيــنــكــس  ــالـــم عـــلـــى حـــســـاب لـ الـــعـ

إلى جانب   ،1978 أورليانز عام  في نيو 

اإلعالم"  "األوملبياد عبر وسائل  معرض 

ــدى تــطــور  ــ الــــــذي ســـلـــط الــــضــــوء عـــلـــى مـ

العالقة بــني األلــعــاب األوملــبــيــة ووســائــل 

"األلعاب  التاريخ، ومعرض  اإلعالم عبر 

القطرية  اإلنــجــازات  أبــرز  الــذي  العربية" 

خالل هذا الحدث املهم..

¶ قوس رماية سيعرض في قاعة التاريخ العاملي للرياضة¶ من املعارض السابقة للمتحف

¶ مكشطة جلد برونزية من جنوب إيطاليا ستعرض في القاعة األوملبية

¶ القصة املصورة "الرجل الخارق بمواجهة محمد علي"



◄ كيف بدأت فكرة تقديم قراءة نصوص عاملية بمسرح 
كتارا، وكيف تطورت حتى أصبحت عروضًا تنتمي ملا 

يعرف بمسرح الصورة؟
► في البداية البد من توجيه كلمة شكر ملؤسسة 
الـــحـــي الــثــقــافــي (كــــتــــارا) وعـــلـــى رأســـهـــا ســعــادة 

إبــراهــيــم السليطي، مدير عام  الــدكــتــور خالد بــن 

املؤسسة الذي طلب مني أن أقدم أعماال تتناسب 

مع فترة الصيف من خالل املسرح، وبما أننا في 

وضع ال يسمح بالتجمع وعرض مسرحيات على 

الــقــراءات املسرحية،  خشبة املــســرح، جــاءت فكرة 

وقــــد شــجــعــنــي عــلــى خــــوض هــــذه الــتــجــربــة قلة 

ــال املــســرحــيــة الــتــي تــقــدم بــالــلــغــة الــعــربــيــة  ــمـ األعـ

الفصحى، فكانت الفكرة أن نصطاد عصفورين 

يــقــال، بمعنى أن نقدم املسرح  بحجر واحــد كما 

الـــعـــاملـــي حــتــى نــظــل مــرتــبــطــني بــالــعــالــم، وكــذلــك 

نقدم تجارب مسرحية من خالل قــراءة مختارات 

ــنـــصـــوص الـــعـــاملـــيـــة يـــشـــاهـــدهـــا الــجــمــهــور  ــن الـ مــ

ويسمعها بتمعن، ويمكنه أن يعيد مشاهدتها 

ألنها تعرض على اليوتيوب، في نفس الوقت هي 

 
ً
فرصة للفنانني الشباب الذين لم يقدموا أعماال

مــســرحــيــة طــيــلــة أشــهــر بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا، 

وبالتالي فإن تجربة كهذه تعيدهم إلى املسرح، 

وتسمح لهم بأن يقدموا تجربة جديدة ومختلفة. 

قــدمــنــا حــلــقــة أولــــى وافــــق عليها املــســؤولــون في 

ــتـــارا)، ومـــن ثــم انطلقنا فــي هـــذه الــتــجــربــة مع  (كـ

طاقم عمل اتفقت معهم على أن يكونوا موجودين 

فــــي االثــــنــــي عـــشـــر عـــمـــال مـــســـرحـــيـــا طـــيـــلـــة فــتــرة 

الــنــصــوص مــع بعضنا البعض  قــرأنــا  الــصــيــف، 

وبدأنا تسجيل املسرحيات. 

◄ ما التحديات التي واجهتكم في هذه التجربة؟
► حاولت قدر املستطاع أن أبتعد عن املسرحيات 
الثقيلة التي تحتاج إلى ديكور ومالبس وحركة 

على املسرح، وحرصنا على أن نختار املسرحيات 

الــخــفــيــفــة الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى الــــحــــوار أكـــثـــر مما 

تــعــتــمــد عـــلـــى الـــفـــعـــل الـــحـــركـــي، واعـــتـــمـــدت عــلــى 

اللغة الحوارية املــوجــودة بحيث تصل املعلومة 

للمشاهد من خالل األداء.

◄ هــنــاك إجــمــاع مــن املــمــثــلــني الــــذي شـــاركـــوا فــي قـــراءة 
الــنــصــوص عــلــى أن املــخــرج ركـــز بــشــكــل أســاســي على 

اإلحساس. 
► نــعــم، هــذا صحيح. وكـــان االتــفــاق مــع املمثلني 
عــلــى أن يــعــتــبــروا املــشــاهــد مستمعا ، ومـــن هــذا 

املــنــطــلــق يــجــب أن يــوصــلــوا الــحــركــة والــفــعــل في 

الـــحـــوار املــــوجــــود، ألن املــمــثــل يـــقـــرأ الـــنـــص وهــو 

جالس على الكرسي، وبالتالي البد أن يكون على 

قـــدر كبير مــن االحــتــرافــيــة فــي التعبير بالحركة 

ــيــــديــــن حـــتـــى أســتــطــيــع  الـــفـــوقـــيـــة أي الــــوجــــه والــ

كمشاهد أن أرى الطاولة أو الكرسي أو أي جزئية 

فــي الــنــص، وقــلــت لــهــم: حـــاولـــوا أن تــخــلــقــوا هــذه 

املساحة في عقول املشاهدين. 

◄ هل أنت راض عن أداء املمثلني في هذه التجربة؟
► أنا لست راضيا تمام الرضا على أداء الشباب 
ألنــهــا تــجــربــة أولــــى وال يــمــكــن أن نــحــكــم عليها، 

الــذيــن اخترتهم  بــأن املمثلني  لــدي قناعة  ثــم ألن 

بــإمــكــانــهــم أن يــقــدمــوا أفــضــل مــمــا قـــدمـــوا، ولــكــن 

ردود الفعل التي وصلتنا من الجمهور داخل قطر 

وخارجها يشعرنا بحالة من الرضا في العموم، 

وهــنــاك تشجيع مــن مسرحيني كبار فــي الكويت 

الــعــربــيــة لتطوير  ــــدول  الـ واألردن وغــيــرهــمــا مـــن 

الفكرة، أيضا على املستوى الشخصي اقترحت 

عــلــى فــرقــة قــطــر املــســرحــيــة أن تــكــون هـــذه الفكرة 

في شكل ورشة للفنان املحلي سواء كانت ورشة 

أسبوعية أو شهرية بما أن لدينا في مقر الفرقة 

استوديو مجهزا بالصوت واإلضاءة والكاميرا. 

التركيز على  اقترحتها  التي  الــورشــة  فــي  ◄ هــل سيتم 
النصوص  أم ســيــكــون مــن ضمنها  الــنــصــوص املحلية 

العاملية؟
سنركز العمل على جميع النصوص املحلية   ►
ـــر عـــلـــى تــقــديــم  ــ والـــعـــاملـــيـــة حـــتـــى لــــو اقـــتـــصـــر األمـ

مشاهد فقط وليس بالضرورة نصا كامال. 

التجربة خــاصــة وأنــك  ◄ كيف وجـــدت نفسك فــي هــذه 
عــودت جمهور املسرح على تقديم أعمال فيها اشتغال 

على السينوغرافيا؟
ــد نـــوعـــا من  ــ ►  الــحــقــيــقــة أنـــنـــي حـــاولـــت أن أوجـ
ــــورة، وأال تــكــون  ــــصــ ــوار والــ ــ ــحـ ــ الـــتـــنـــاســـق بــــني الـ

هناك عشوائية في الصورة؛ بمعنى أنها مجرد 

مــشــاهــد مــركــبــة، حــتــى فـــي حــركــة املــونــتــاج كنت 

حريصا على أن تكون الصورة توحي للمشاهد 

بأنه بصدد مشاهدة خشبة حقيقية، ومن خالل 

املونتاج وأداء الشباب وهم جالسون على كراسي 

خلقت فضاء مسرحيا. 

أن تخلق  التجارب بإمكانها  أن مثل هــذه  ◄ هل تعتقد 
تنوعا في املشهد املسرحي القطري؟

► هناك توجه من األخــوة املسؤولني عن املسرح 
في الدولة بأن نقدم املسرح النخبوي الذي توقف 

لفترة من الزمن، وأن نقدم حاليا وألكبر قدر من 

الجمهور أعماال وتجارب مختلفة، وهو ما يخلق 

الــذي يرتكز على تنوع  نوعا من الحراك النوعي 

األفكار والتجارب. 

◄ لــوحــظ فــي األعــمــال الــتــي قــدمــت فــي فعاليات مسرح 
ــاذا هــذا  ــح عــلــى املــمــثــلــني الــشــبــاب، ملــ كـــتـــارا تــركــيــز واضــ

التوجه؟
► املمثلون الــذيــن شــاركــوا فــي قـــراءة النصوص 
هـــم مــمــثــلــون كـــبـــار عــلــى غـــــرار عــبــدالــلــه الــعــســم، 

وفيصل رشيد، وعلي الشرشني، وأسرار، وأمينة، 

وخـــالـــد خــمــيــس، وفـــاطـــمـــة الـــشـــروقـــي، وآخـــريـــن 

مــتــواجــديــن فــي الــحــركــة املــســرحــيــة الــقــطــريــة منذ 

أكثر من عشرين سنة ، وبالتالي هم نجوم ولهم 

حضورهم في املسرح القطري، وفي يوم من األيام 

كــنــت أنـــا أصــغــر مــنــهــم ســنــا، وكــنــت حـــاضـــرا في 

األعمال املسرحية، واليوم دورهم في أن يواصلوا 

املــســيــرة وأنـــا سعيد بــأن نجوما كــبــارا معي في 

هذه التجربة.

أما األسماء الرائدة في الحركة املسرحية القطرية 

فلها تقديرها وهم أساتذتنا مثل غــازي حسني، 

الــكــواري، ومجموعة كبيرة  وعلي حسن، وسيار 

مــن األســمــاء، وهــنــاك جيل آخــر أنتمي إلــيــه وهم 

ــــاري، وعــــادل  ــــصـ ــاســـم األنـ حــمــد عـــبـــدالـــرضـــا، وجـ

األنـــصـــاري، وعــبــدالــلــه عــبــدالــعــزيــز إلــــخ.. والجيل 

الـــذي سيحمل املــشــعــل هــو الــجــيــل الــحــالــي الــذي 

حــدثــتــك عــنــه، والـــذيـــن يــحــتــاجــون إلـــى مــثــل هــذه 

التجارب في املسرح النخبوي. 

◄ هل فكرت في خوض تجربة أخرى مختلفة ضمن ما 
يسمى باملسرح عن ُبعد؟

►  بكل تــأكــيــد، أرغـــب فــي خــوض تجربة مسرح 
الــذي يعرض عبر املنصات اإللكترونية،  الفرجة 

ونحاول أن نخلق نوعا جديدا من املسرح يسمى 

مسرحا فرجويا نخبويا يقدم للجمهور العادي، 

ألن الهدف أن نصل إلى كل الجمهور وليس إلى 

فئة معينة، وذلك تماشيا مع خطة وزارة الثقافة 

والرياضة بتقديم عــروض مسرحية جماهيرية، 

وإن شاء الله هذه األعمال تقدم بعد عودة الحياة 

إلى طبيعتها، وما يقدم اآلن هو تجارب بإمكاننا 

ــواء على  ــ ــمـــاال جــمــاهــيــريــة سـ أن نــخــلــق مــنــهــا أعـ

املــســرح أو عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 

وهــي عــبــارة كما قلت عــن ورش يمكن تطويرها 

إلى أعمال مسرحية بكامل عناصرها، إلى جانب 

أن هذه التجارب ربما توحي لزمالئنا املسرحيني 

اآلخــــريــــن بــــأن يــســتــلــهــمــوا مــنــهــا تـــجـــارب أخـــرى 

ــرا لــدى  ــ ــتـــرك أثـ مــخــتــلــفــة تـــكـــون أكـــثـــر نــضــجــا، وتـ

الجمهور. 

◄ مـــا اســتــعــداداتــكــم كــفــرقــة قــطــر املــســرحــيــة للموسم 
املسرحي الجديد؟

► نحن بصدد االشتغال على نص مسرحي مع 
طــاقــم الــتــألــيــف عــبــدالــرحــيــم الــصــديــقــي وتيسير 

عبدالله، ويندرج العمل ضمن ما يعرف باملسرح 

الغنائي الفرجوي، نأمل أن نقدمها للجمهور في 

املوسم املسرحي بعد أن تنجلي الجائحة. 

◄ كــيــف تـــرى الــتــنــافــس بينكم كــفــرق وشـــركـــات إنــتــاج 
للوصول إلى أكبر قاعدة من الجمهور، وتحقيق الجوائز؟
► هــو تنافس شــريــف بيننا كمسرحيني، وهــذا 
الــتــنــافــس مـــوجـــود مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات، وكـــل منا 

يسعى ألن يكون أفضل مــن اآلخـــر، وهــو تنافس 

الــهــدف فــي النهاية أن  جميل وسيظل كــذلــك، ألن 

يصل إلى الجمهور عرض مسرحي مميز.

حاورته: هاجر بوغانمي
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ء:

قراءة النصوص العاملية أعادت املمثل إلى املسرح 

¶ خالل تتويجه في املوسم املسرحي املاضي

¶ خالل تكريمه في دولة الكويت

ــثــقــافــي (كــــتــــارا) عــــرض قــــراءة  تـــواصـــل املـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــحــي ال
املــســرحــيــات الــعــاملــيــة ضــمــن فــعــالــيــات صــيــف عــن ُبــعــد، حــيــث قدمت 
لــجــمــهــورهــا أمـــس قــــراءة مــســرحــيــة "عـــش الــزوجــيــة" تــألــيــف الــكــاتــب 
ــــرف على  ــد أشـ ــاونـــت (1907-1983)، وقــ مـ االنــجــلــيــزي ســيــدريــك 
الحركة  أثــرى  الــذي  العاملي املخرج ناصر عبدالرضا  النص  مسرحة 
املسرحية القطرية بالعديد من األعمال املتميزة خاصة على مستوى 
الفضاء املسرحي، وهــو فن  أو فن صياغة وتنسيق  السينوغرافيا 

أو في  برع فيه كثيرا ســواء في األعمال املسرحية املوجهة لألطفال 
الجوائز، كــان آخرها في  العديد من  الكبار وتفرعاته، ونــال  مسرح 
املوسم املسرحي املاضي، باإلضافة إلى جائزة أفضل عرض متكامل 
في املهرجان العربي ملسرح الطفل السابع بدولة الكويت الشقيقة عن 

مسرحية "بائعة الكعك" مناصفة مع العرض الكويتي "عالم الدمى".
ملزيد من تسليط الضوء على تجربته األخــيــرة في مسرح كتارا، 
ومـــدى أهميتها فــي عـــودة روح املــســرح إلـــى الــجــمــهــور خـــالل أزمــة 
كـــورونـــا، الــتــقــت � الــفــنــان واملــخــرج نــاصــر عــبــدالــرضــا، فكان 

الحوار التالي..

¶ مشهد من قراءة نص عش الزوجية

¶ جانب من مشاركته في مسرحية "بائعة الكعك"
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الخرطوم وواشنطن.. آخر املستجدات 
ــاحـــب  ــري صـ ــ ــيـ ــ كـ قـــــــام جـــــــون  عـــــــام ٢٠١١  فــــــي 
االبــتــســامــات الــغــامــضــة والــخــادعــة ورئــيــس لجنة 
الــعــالقــات الــخــارجــيــة بــالــكــونــجــرس األمــريــكــي ثم 
وزير الخارجية الحقًا، بزيارات مكوكية للخرطوم، 
ال سيما في الشهور التي سبقت االستفتاء على 
فــصــل جـــنـــوب الــــســــودان، وتــعــمــد كـــيـــري إظــهــار 
إطراء جهير ملواقف حكومة الرئيس السابق عمر 
العسير معرفة سّر  لم يكن من  أنــه  البشير، بيد 
السياسة األمريكي  الــذي هبط على ثعلب  اللطف 

وجعله يهيم في حب الحكومة السودانية.
كانت مهمة كيري تخدير الخرطوم بوعود شطب 
الــعــقــوبــات ورفـــع اســم الــبــالد مــن قائمة اإلرهـــاب 
اللعينة حتى يمر استفتاء فصل الجنوب بسالم، 
لــقــد كـــان مــدهــشــًا حــقــًا أن أشـــاد كــيــري بحكمة 
الرئيس البشير ملوحًا برفع السودان من القائمة 

السوداء.
آخر املسرحيات األمريكية على مسرح السياسة 
ــــالن واشــنــطــن عــلــى لـــســـان وزيـــر  الـــســـودانـــيـــة إعـ
الــخــارجــيــة مــايــك بــومــبــيــو الــحــالــي، أن مــســؤولــني 
سابقني في عهد الرئيس البشير وآخرين يعملون 
الــســودان،  الوليدة في  الديمقراطية  على تقويض 
بــومــبــيــو مــضــى قــائــًال فــي أداء مــســرحــي هــزلــي: 
ــــوزراء  إن املــســؤولــني الــســابــقــني يــعــرقــلــون عــمــل ال
القادمة  االنــتــخــابــات  لتأخير  املــدنــيــني، ويــســعــون 
الــفــســاد ويــواصــلــون مساعيهم  واالنـــخـــراط فــي 

لتقويض الديمقراطية الوليدة في السودان.
ــلـــوان بــحــكــام  ــهـ ــبـ الـ ــن تــلــعــب  ــطـ ــنـ ــك أن واشـ ال شــ
ــذي يــقــوض  ــ ــ الـــخـــرطـــوم قـــديـــمـــًا وحـــديـــثـــًا؛ فـــمـــا ال
الديمقراطية املزعومة في عهد الحكومة االنتقالية، 
السابق وهــم ال حول  للنظام  السياسيون  الــقــادة 
لهم وال سلطة، ٩٠ ٪ منهم في السجون وقليل 
ــا يـــقـــوض الــحــكــومــة  ــائـــم، أم أن مـ مــنــهــم الجــــئ هـ
الــبــالد على قائمة  االنتقالية هــو وضــع واشنطن 
اإلرهـــاب وهــذا مــا يجعل أي رفــع جزئي أو حتى 

كلي للعقوبات االقتصادية حبرًا على ورق.
فعلى سبيل املثال نجد أن قرار اإلدارة األمريكية 
األخــيــر بــرفــع الــقــيــود املــالــيــة عــن األمــريــكــيــني في 
التعامل مع السودان ليس له تأثير على االقتصاد 
السوداني وال يغير في الواقع االقتصادي املنهار 
الــدول  الــســودان على قائمة  يـــزال  شيئًا، طــاملــا ال 
الراعية لإلرهاب على الرغم من انتفاء أسباب ذلك 
بسقوط النظام السابق، ولذلك تقول وزارة الخزانة 
األمريكية مبررة القيود املفروضة على التصدير 
وإعادة التصدير إلى السودان، إن السودان ال يزال 

على قائمة الدول الراعية لإلرهاب.
املكلفة فــي حكومة حــمــدوك تقول  املــالــيــة  وزيـــرة 
فـــي لــهــجــة أقــــرب إلـــى االســتــعــطــاف تــعــلــيــقــًا على 
موقف واشنطن، إن بالدها ال تستحق أن تكون 
عــلــى قــائــمــة اإلرهــــــاب، مـــؤكـــدة أن بـــالدهـــا أجـــرت 
إصالحات للنظام املصرفي وحركة تتبع األموال".

اليوم بلغ دركــًا سحيقًا  الوضع االقتصادي   إن 
بــســبــب اســـتـــمـــرار اإلجــــــــراءات األمـــريـــكـــيـــة، األمـــر 
الحكومة فحسب، وإنما  يــهــدد بسقوط  الـــذي ال 
التضخم بلغ  السودانية بأكملها، فمعدل  الــدولــة 
١٤٣٫٧٨٪ لشهر يوليو مقارنة بمعدل ١٣٦٫٣٦٪ 

في يونيو. 
قــيــودًا على منح  إنــهــا ستفرض  قــالــت   واشنطن 
الــذيــن يعملون  السابق  النظام  لــقــادة  الــتــأشــيــرات 
االنتقالية،  املدنية  السودان  على تقويض حكومة 
فهل هذا رادع كاف؟ وألم تكن تأشيرات الدخول 
إلى أمريكا ممنوعة أصًال عن املسؤولني السابقني 
ــا يــزيــد املــــرء الحصيف  ــم فـــي الــســلــطــة؟، ومــ وهــ
السابقني  القادة  شكوكًا قول واشنطن إن قائمة 
ــلــجــمــهــور؟! فكيف  الـــتـــي أعـــدتـــهـــا غــيــر مــتــاحــة ل
أنها تدعم  نصدق عقًال ومنطقًا زعــم واشنطن 
الــوزراء  املدنية االنتقالية بقيادة رئيس  الحكومة 

عبد الله حمدوك.
مــن نــافــلــة الــقــول إنـــه ال اخــتــالف وال فـــرق يذكر 
بشأن اإلستراتيجيات األمريكية تجاه اآلخر بني 
الــحــزبــني الــرئــيــســيــني الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي، 
ويذكر املصريون أنه بعد اإلطاحة بنظام الرئيس 
مــحــمــد حــســنــي مـــبـــارك فـــي ٢٠١١ تــحــدث جــون 
أمريكا  الرئيس مبارك في  ثــروة  أن  كيري مبينًا 
تجاوزت مبلغ ٣١٫٥ مليار دوالر، لكنها لم تتحرك 

ضده وهي على علم تام بحجم فساد نظامه بل 
كانت أكبر داعميه؟.

فـــي ديــســمــبــر مـــن عـــام ٢٠١١ اســتــقــبــل الــرئــيــس 
املـــغـــدور مــحــمــد مـــرســـي ورئـــيـــس حــــزب الــحــريــة 
والــعــدالــة حــيــنــهــا، جـــون كــيــري، بــرفــقــة السفيرة 
األمريكية بالقاهرة، وقد أكد ملرسي أنه لم يتفاجأ 
الحرية والعدالة للمشهد االنتخابي  بتقدم حزب 
الشعبية  لــإلرادة  إلــى احترامه  في مصر، مشيرًا 

في مصر.
 يخطئ حمدوك الذي يواجه معضالت سياسية 
االنتقالية املحدود  الفترة  وهيكلية ويطارده زمن 
كــثــيــرا بــتــعــلــيــقــه آمــــــاًال عـــراضـــًا عــلــى واشــنــطــن 
واعــتــقــاده أن مــجــرد ذهـــاب حــكــم البشير وعــزم 
البالد املضي نحو تحول ديمقراطي ليبرالي على 
نسق غربي، كفيل بفتح قلب وعقل األمريكيني 
إذ إن حــركــيــة الــعــقــل األمـــريـــكـــي وكــيــمــيــاءه أمــر 
املهدي  التعقيد، ولم ينجح من قبل الصادق  بالغ 
كرئيس وزراء (١٩٨٦ - ١٩٨٩) في كثر الجمود 
والصلف األمريكي وقد ظن أن انتخابه ديمقراطيًا 
عــقــب حــكــومــة انــتــقــالــيــة إطـــاحـــة بــحــكــم الــرئــيــس 

األسبق نميري (١٩٦٩ - ١٩٨٥). 
 لقد كانت قمة املواجهة بني البلدين عندما قصفت 
الشفاء لألدوية في قلب  الواليات املتحدة مصنع 
الخرطوم في عام ١٩٩٨م باستخدام تقنية عالية 
عبر صواريخ أطلقت من بوارج حربية في البحر 
األحــمــر، قــبــل ثــالثــة أســابــيــع مــن قــصــف املصنع 
كــتــب الــصــحــفــي األمـــريـــكـــي جــيــم هـــوغـــالنـــد في 
صحيفة نيويورك تايمز فــي ٣٠ يوليو ١٩٩٨م، 
يقول: "إّن هناك تقارير تفيد بأن أمريكا تمارس 
القديمة وتقود حربًا سرية ضد  القذرة  األالعيب 
الــــّســــودان". وســبــقــت املــواجــهــة الــعــســكــريــة بــعــام 
فــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة صــارمــة، حيث أثــرت 
على قطاعات حيوية وتقدر خسائرها بنحو ٤١ 

مليار دوالر.
فــي ذات الــوقــت ال تــتــأخــر واشــنــطــن عــن اعتماد 
بــراغــمــاتــيــة واضــحــة  حينما تطلبت مصالحها 
الــتــعــامــل مــع نــظــام تصفه بــاإلرهــابــي، فــفــي عــام 
الخارجية األمريكية دعــوة  ٢٠١٥ وجهت وزارة 
ملساعد الرئيس البشير ونائبه في حزب املؤتمر 
بــزيــارة رسمية  الــحــاكــم حــيــنــذاك للقيام  الــوطــنــي 
لــواشــنــطــن واعـــــدت لـــه بــرنــامــج لـــقـــاءات مـــع كــبــار 
ــاإلدارة األمريكية تتصل بالعالقات  بـ املسؤولني 
بني البلدين، وفي العام التالي أعلن القائم باألعمال 
ــوم اســتــئــنــاف واشــنــطــن  ــكـــي فـــي الـــخـــرطـ ــريـ األمـ
الخرطوم وفتح فرص تدريب  التعاون األمني مع 
ــرات  ــابـ ــخـ لــنــحــو ٥٠ ضــابــطــًا بــجــهــاز األمـــــن واملـ
السوداني بإشراف خبراء من وكالة االستخبارات 

.(CIA) األمريكية

1211748 2020 15 1441 25

إغاثة مستمرة وعمل 
دؤوب من أجل لبنان

إلى  املــقــدم مــن قطر  الثاني  املــيــدانــي  جــاء تدشني املستشفى 
لــبــنــان، ليؤكد الــجــديــة والــســرعــة فــي تنفيذ مــشــاريــع اإلغــاثــة 
واملــســاعــدات الطبية إلــى األشــقــاء فــي لــبــنــان، وهــو مــا كــان له 
لبنان،  فــي  الشعبي والــرســمــي  صــدى واســع على املستويني 
حــيــث تــقــدم وزيــــر الــصــحــة الــلــبــنــانــي بــالــشــكــر لــقــطــر قــيــادة 
الخير وعلى  دتنا على  قــائــًال: إن قطر عوَّ وحكومة وشعبًا، 
رسائل املحبة واملودة، وما نراه اليوم هو إحساس صادق من 
أكــد  أهمية هــذا املستشفى  اللبناني، كما  بألم املجتمع  قطر 
القطاع الصحي في  التي يواجهها  الظروف الصعبة  في ظل 
لبنان بسبب انفجار مرفأ بيروت، ما أدى إلى خروج أكثر من 

مستشفى عن العمل بالكامل أو بشكل جزئي.
الجهود من أجــل مساعدة  بــذل أقصى  لقد عملت قطر على 
الــجــهــود عكست إحــســاس قطر  اللبناني، وكــل تلك  الشعب 
بمعاناة وأوجاع لبنان الشقيقة، فإقامة مستشفى ميداني في 
باحة مستشفى الجعيتاوي سوف يسمح باستقبال املرضى 
في هذا التوقيت الحرج، وهذا األمر يكمل النقص املوجود في 
املستشفى، ال سيما وأن هذا املستشفى امليداني يتسع ألكثر 

من 500 سرير وهو مجهز تجهيزًا كامًال.
ــام تـــم إنـــشـــاء مستشفيني مــيــدانــيــني، مـــا يــؤكــد  أيــ وخــــالل 10 
حـــضـــور قــطــر وجــاهــزيــتــهــا لــتــقــديــم املـــســـاعـــدة الــــالزمــــة الــتــي 
اللبنانيون في  اللبناني، إن أشد ما يحتاجه  الشعب  يحتاجها 
الطبية والدعم الصحي، ولذلك كان البد  الوقت املساعدات  هذا 
من مد يد العون لهم بسرعة شديدة، وهو ما ترجمته املساعدات 
الطبية القطرية، عالوة على فريق كامل للبحث واإلنقاذ يتمتع 

بكفاءة عالية وخبرة واسعة في هذا املجال.
وكما هو معلوم، فالدوحة تقف دائمًا إلى جانب أشقائها في 
املحن واألزمــات، وبالتالي كانت هناك ضــرورة للوقوف إلى 
جانب لبنان ودعمه، وهو واجــب أخــوي وأخالقي مثلما هو 

ديدنها مع باقي األشقاء أو الدول األخرى الصديقة.
إن مــواقــف قــطــر املــشــرفــة مــع لــبــنــان يشهد عليها الــتــاريــخ، 
فــالــدوحــة كــانــت أول الــداعــمــني لــلــبــنــان فـــي كــافــة الـــظـــروف، 
البلد  أنها عملت كثيرًا على إحــالل االستقرار في هــذا  كما 
الشقيق، ودعمه في كافة املجاالت السياسية واالقتصادية، 
بما يعكس تميز العالقات من جانب، ومنهج قطر األخالقي 

من جانب آخر.



السبت ٢٥ ذو الحجة ١٤٤١ هـ ١٥ أغسطس ٢٠٢٠م  العدد ١١٧٤٨

مزايا تفصح عن نتائجها املالية 107 ماليني ريال صافي أرباح زاد

أفــصــحــت شــركــة زاد الــقــابــضــة عــن بــيــانــاتــهــا املــالــيــة للفترة 

املنتهية في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي الربح 107.02 

مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 115.05 مليون ريال 

الــذي سبقه، كما بلغ العائد  الــعــام  قطري لنفس الفترة مــن 

على السهم 0.45 ريـــال قــطــري للنصف األول مــن عــام 2020 

مقابل العائد على السهم 0.49 ريال قطري لنفس الفترة من 

العام الذي سبقه بحسب موقع البورصة .

املالية  بياناتها  عن  العقاري  للتطوير  مزايا  أفصحت شركة 

الربح  بلغ صافي  2020، حيث  يونيو   30 في  املنتهية  للفترة 

6.65 مــلــيــون ريـــال قــطــري مــقــابــل صــافــي الــربــح 13.63مــلــيــون 

ريــــال قـــطـــري لــنــفــس الــفــتــرة مـــن الـــعـــام الــــذي ســبــقــه، كــمــا بــلــغ 

 30 في  املنتهية  للفترة  قطري  ريال   0.006 السهم  على  العائد 

0.012 ريـــال قــطــري  الــســهــم  الــعــائــد عــلــى  2020 مــقــابــل  يــونــيــو 

. الذي سبقه  العام  من  الفترة  لنفس 
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تويتر،  لها على  التجارة والصناعة عبر تغريدة  نوهت وزارة 

إلـــى ســريــان الـــقـــرار رقـــم (4) لــســنــة 2020 بــشــأن إيــقــاف أنــشــطــة 

والخدمات  املغربي  والحمام  الصالونات واملحالت  املساج في 

الــســابــقــة، وذلـــك حتى  بـــذات األنــشــطــة  املــنــزلــيــة األخـــرى املتعلقة 

ــزام بــالــقــرارات  ــتـ ــــوزارة الــجــمــيــع إلـــى االلـ ــر، ودعــــت الــ إشـــعـــار آخــ

القانونية  ات  لة واإلجــــراء للمساء تــفــاديــًا  الــصــادرة  والتعاميم 

املــتــبــعــة، الــجــديــر بــالــذكــر نــشــرت وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة في 

وقت سابق تفاصيل املرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للقيود 

تم تمكني صالونات  التجارية، حيث  النشاطات  املفروضة على 

الــحــالقــة الــرجــالــيــة، ومــراكــز الــتــجــمــيــل الــنــســائــيــة مــن استئناف 

أعــمــالــهــا فــي 28 يــولــيــو املــاضــي، وذلـــك شــريــطــة الــحــصــول على 

مــوافــقــة بــهــذا الــشــأن، مــشــيــرة إلـــى الــخــطــوات الــتــي يــجــب املـــرور 

عليها من أجل الحصول على املوافقة املسبقة من الوزارة.

الـــعـــاملـــي: إن   Power Technology مـــوقـــع ــال  قــ

مـــعـــلـــومـــات تـــفـــيـــد بـــتـــوقـــيـــع بـــنـــكـــني يــابــانــيــني 

ــم قــــــــرض تــــمــــويــــل مـــشـــتـــرك  ــقــــديــ ــتــ اتــــفــــاقــــيــــة لــ

مـــنـــشـــأة  ــنــــاء  ــبــ لــ ــيــــون دوالر  ــلــ مــ بـــقـــيـــمـــة ٣٣٠ 

لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة فــي قــطــر بــطــاقــة تــبــلــغ ٨٠٠ 

اتفق  املــوقــع، فقد  ميجاوات، ووفقا ملعلومات 

الــدولــي  للتعاون  الــيــابــان  بنك ميزوهو وبــنــك 

للطاقة  الــخــرســعــة  تــمــويــل مــحــطــة  عــلــى   JBIC

أن يدعم  املتوقع  الشمسية في قطر، حيث من 

ــادة  املــــشــــروع جـــهـــود الــــدولــــة الـــهـــادفـــة إلــــى زيــ

إجـــمـــالـــي تــولــيــد الـــطـــاقـــة املـــتـــجـــددة إلــــى ٢٠٪ 

مــن إنــتــاج الــطــاقــة املــحــلــي بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠، 

ووفـــقـــا لــلــتــقــريــر، فــســيــقــوم املـــقـــاولـــون بــبــنــاء 

منشأة الطاقة الشمسية في الخرسعة الواقعة 

بغرب البالد، وتجهيزها بألواح كهروضوئية 

ملــا تناقلته مصادر  الــجــوانــب، وفــقــا  مــزدوجــة 

إعـــالمـــيـــة عـــن بــنــك الـــيـــابـــان لــلــتــعــاون الـــدولـــي 

الــقــرض في  أن يسهم هــذا  املتوقع  JBIC، فمن 

زيـــادة تــعــزيــز الــعــالقــات االقــتــصــاديــة متعددة 

املــســتــويــات بــني الــيــابــان وقــطــر، كــمــا ستنشئ 

ماروبيني وتــوتــال بالتعاون مع قطر، شركة 

مــنــشــأة  ــــراض خــاصــة المـــتـــالك وإدارة  أغـ ذات 

الشمسية. وبمجرد تشغيلها، سيوفر  الطاقة 

املرفق طاقة نظيفة للمؤسسة العامة القطرية 

التقرير  ملــدة ٢٥ عاما، وينوه  للكهرباء واملــاء 

ــا لــلــغــاز  ــيـ را رئـــيـــسـ
ِّ

ــــــصــــــد
ُ

بــــــأن قـــطـــر تـــعـــتـــبـــر م

سال إلى اليابان، وفي مطلع العام 
ُ
الطبيعي امل

الـــجـــاري وقــعــت قــطــر اتــفــاقــيــة إلنـــشـــاء محطة 

التي تعد  الشمسية  للطاقة  الكبرى  الخرسعة 

العالم بسعة كلية تقدر بنحو ٨٠٠  األكبر في 

ميغاوات، وتقع محطة الخرسعة غرب الدوحة 

١٠ كيلومترات، بتكلفة إجمالية  على مساحة 

السعة  ريـــال، وتــقــدر  ١٫٧ مليار  تقدر بحوالي 

الكلية للمشروع بنحو ٨٠٠ ميغاوات؛ الجدير 

الياباني عام ٢٠١٥  بالذكر رتب بنك ميزوهو 

كــتــمــويــل  مـــلـــيـــون دوالر  بــقــيــمــة ١٢٩  قــــرضــــا 

لــلــطــاقــة  ــيــــجــــاوات  مــ  ٥٢٫٥ لـــتـــطـــويـــر  مــــشــــروع 

الشمسية الكهروضوئية في األردن .

سيد محمد
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القطرية تستأنف رحالتها إلى مطار غاتويك

تواصل الخطوط الجوية القطرية املحافظة على 

مكانتها بــأنــهــا شــركــة الــطــيــران الــدولــيــة الــرائــدة 

التي تتيح خدمات ذات تصنيف خمس نجوم من 

وإلى اململكة املتحدة، وذلك مع استئناف رحالتها 

 مـــن الــخــمــيــس 
ً
ــداء ــتــ ــى مـــطـــار لـــنـــدن غـــاتـــويـــك ابــ إلــ

ر الخطوط الجوية القطرية 
ّ
املقبل، وســوف تسي

رحلة يوميًا إلى مطار لندن غاتويك على طائرة 

 ٢٢ 
ّ
مــن طـــراز بوينغ ٧٨٧ دريــمــاليــنــر، الــتــي تــضــم

مــقــعــدًا عــلــى درجــــة رجــــال األعـــمـــال و٢٣٢ مــقــعــدًا 

الــدرجــة السياحية، ومــع استئناف خدمات  على 

الخطوط القطرية إلى لندن غاتويك؛ سيرتفع عدد 

رحالتها إلى وجهاتها األربع في اململكة املتحدة 

ًا، وهــي إدنبرة – ٣ رحالت 
ّ
إلــى ٤٥ رحلة أسبوعي

أسبوعيًا ولــنــدن غــاتــويــك – رحــلــة يوميًا ولندن 

هيثرو – ٣ رحــالت يوميًا ومانشستر – رحلتان 

الباكر، الرئيس  يوميًا، وقــال سعادة السيد أكبر 

الــجــويــة القطرية:  الــخــطــوط  التنفيذي ملجموعة 

إلــى مطار  "يــســّرنــا أن نستأنف رحالتنا الجوية 

ز من 
ّ
لندن غاتويك، األمــر الــذي مــن شأنه أن يــعــز

مكانتنا بأننا شركة الطيران الدولية الرائدة التي 

م خدماتها للمسافرين فــي اململكة املتحدة، 
ّ

تــقــد

أمــام  الــفــرصــة  الــرحــالت  وسيتيح استئناف هــذه 

املسافرين في اململكة املتحدة ملواصلة رحالتهم 

ــار فــــي الـــشـــرق  ــان عـــبـــر أفـــضـــل مـــطـ ــ ــ بـــســـالســـة وأمـ

ــط، مــطــار حــمــد الـــدولـــي، إلـــى أكــثــر مـــن ٤٠  ــ األوســ

وجهة في أفريقيا، ومنطقة آسيا واملحيط الهادئ، 

والــشــرق األوســــط، وجــنــوب آســيــا، وتــابــع الباكر 

املــتــحــدة ســوقــًا إستراتيجيًا   اململكة 
ّ

"تــعــد  :
ً
قــائــال

فـــي غـــايـــة األهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة لــلــخــطــوط الــجــويــة 

القطرية، ونحن فخورون بالجهود التي بذلناها 

الستمرار رحالتنا بني اململكة املتحدة والدوحة، 

ــادة أكــثــر مــن ٢٠٠ ألـــف مسافر  مــمــا ســاعــد فــي إعــ

إلـــى بــالدهــم بـــأمـــان، كــمــا أن اســتــئــنــاف خدماتنا 

إلــى لندن غاتويك يعد مؤشرًا كبيرًا على مرونة 

دمًا إلى 
ُ
ع ق

ّ
سوق السفر في اململكة املتحدة، ونتطل

استئناف املزيد من الوجهات في اململكة املتحدة 

لدعم تعافي السياحة والتجارة في املنطقة". وقال 

الــرئــيــس التنفيذي  الــســيــد ســتــيــوارت ويــنــغــيــت، 

ملــطــار غـــاتـــويـــك: "يــســعــدنــا الــتــرحــيــب بــالــخــطــوط 

 أخــــرى فــي مــطــار غــاتــويــك 
ً
الــجــويــة الــقــطــريــة مــــرة

بعد املرحلة الحرجة التي مــّر بــه قطاع الطيران 

الــعــالــم. إن تمكني املسافرين مــن غــاتــويــك من  فــي 

الــســفــر مـــرة أخـــرى إلـــى الــعــديــد مــن الــوجــهــات في 

أفريقيا ومنطقة آسيا واملحيط الهادئ والشرق 

األوسط وأستراليا ونيوزيلندا، عبر الدوحة يعد 

 على استمرار عملية تعافي 
ً
أمرًا إيجابيًا ودليال

قـــطـــاع الـــطـــيـــران"، وأضــــــاف: "يـــجـــري مـــطـــار لــنــدن 

غاتويك العديد من التدابير االحترازية للمحافظة 

على سالمة املسافرين واملوظفني على حد سواء، 

ولــن يــدخــر جــهــدًا للمساهمة فــي اســتــعــادة الثقة 

ــل القطرية للشحن 
ّ
فــي قــطــاع السفر جـــوًا، وتــشــغ

الجوي حاليًا ثماني رحالت أسبوعيا إلى مطار 

لندن هيثرو ولندن ستانستد في اململكة املتحدة. 

لت القطرية 
ّ
وخالل أزمة جائحة كوفيد – ١٩، شغ

للشحن الــجــوي عـــددا كــبــيــرا مــن رحـــالت الشحن 

الــركــاب لنقل البضائع  املــجــدولــة وطـــائـــرات  غــيــر 

رين 
ّ

املــتــحــدة، وذلــك لدعم املصد إلــى اململكة  فقط 

البريطانيني ونــقــل اإلمــــدادات الطبية األساسية 

ومـــعـــدات الــوقــايــة الشخصية إلـــى املــنــطــقــة، ومــع 

ــى لـــنـــدن غــاتــويــك؛  ــاب إلــ ــركــ ــــالت الــ اســتــئــنــاف رحـ

ســتــقــوم الـــخـــطـــوط الــقــطــريــة بــتــشــغــيــل ٧٤ رحــلــة 

أسبوعيًا إلى اململكة املتحدة، مما يوفر أكثر من 

١٤٠٠ طن من سعة الشحن الجوي أسبوعيًا في 

كل اتجاه.
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¶ أكبر الباكر

ســجــلــت بــــورصــــة قـــطـــر مــحــصــلــة خــــضــــراء خـــالل 

تــــعــــامــــالت األســـــبـــــوع املـــــاضـــــي، مــــدعــــومــــة بــنــمــو 

جماعي للقطاعات، وانتعاش بالتداوالت والقيمة 

الــعــام بنسبة  السوقية لــألســهــم، وصــعــد املــؤشــر 

٢٫٠٣٪ ليغلق التعامالت عند النقطة ٩٦٠٢٫٤٩، 

نــقــطــة عـــن مــســتــويــات األســـبـــوع  رابـــحـــًا ١٩٠٫٦٦ 

االســبــق املنتهي فــي ٦ أغــســطــس، وبلغت القيمة 

الــســوقــيــة لــألســهــم بــنــهــايــة تـــعـــامـــالت الــخــمــيــس 

٥٥٩٫٣٤٤ مــلــيــار ريـــــال، مــقــابــل مــســتــواهــا نــهــايــة 

األسبوع املاضي عند ٥٥٠٫٧٥٩ مليار ريال، بنمو 

الـــعـــام األســـبـــوع املــاضــي  ١٫٥٦٪، ودعــــم املـــؤشـــر 

ارتفاع جماعي للقطاعات على رأسها الصناعة 

بواقع ٥٫٥٩٪، ويليه البضائع بـ٣٫٦٤٪، ويتبعهما 

الـــعـــقـــارات ١٫٧٧٪، والــنــقــل بــنــســبــة ١٫٤٢٪، كما 

ارتـــفـــع قـــطـــاع االتــــصــــاالت بــنــســبــة ١٫٠٧٪، ونــمــا 

ــفــــاع قــطــاع  ارتــ ــرًا  ــيــ بـــواقـــع ٠٫٢٧٪، وأخــ الـــتـــأمـــني 

البنوك والــخــدمــات املالية بنسبة ٠٫٢٣٪، وعلى 

مستوى األسهم، فقد ارتفع األسبوع املاضي ٢٧ 

سهمًا تقدمها الطبية بـ٢٠٫٤٥٪، بينما تراجع ١٨ 

سهمًا تقدمها قطر األول بواقع ٥٫٣٤٪، واستقر 

ــداوالت، فــقــد شــهــدت  ــ ــتـ ــ ــأن الـ ــشـ ســهــمــان فـــقـــط، وبـ

انتعاشًا ملحوظًا مقارنة باألسبوع األسبق ألنه 

لم يحتو سوى على جلستي تداول فقط، وسجلت 

السيولة األسبوع املاضي ٢٫١٨ مليار ريال، بنمو 

فـــي األســـبـــوع األســبــق  ١٢٥٫٢٠٪ عـــن مــســتــواهــا 

الــبــالــغ ٩٦٧٫٥٨ مــلــيــون ريــــال، وصــعــدت الكميات 

١٦٢٫٠١٪ إلى ١٫٢٠ مليار سهم، علمًا أنها كانت 

تبلغ في األسبوع السابق املنتهي بـ ٦ أغسطس 

نــحــو ٤٥٨٫٣٩ مــلــيــون ســهــم، ونــفــذ فـــي األســبــوع 

املــاضــي ٤٦٫٤٤ ألــف صفقة، مــقــارنــة بـــــ٢١٫٦٠ ألف 

صفقة في األسبوع األسبق، بارتفاع ١١٥٪.

محصلة أسبوعية خضراء للبورصة
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الــقــابــضــة عــن نتائجها املالية  أفــصــحــت مــجــمــوعــة إزدان 

للنصف األول املنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، حيث كشفت 

عن تحقيق أربــاح صافية قدرها ١٧٢ مليون ريــال قطري 

مقارنة بـ ٤٢١ مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام 

الــعــائــد على سهم املجموعة ٠٫٠٦ ريــال  ــل 
َّ

املــاضــي، وســج

مقابل ٠٫١٦ ريـــال خــالل الــفــتــرة ذاتــهــا الــعــام املــاضــي، كما 

ــرادات قــدرهــا ٧٣٥ مليون ريــال قطري  إيـ حققت املجموعة 

مقارنة بإيرادات بلغت ٩٥٩ مليون ريال قطري في النصف 

الــربــح التشغيلي من  بــلــغ  ــد  املـــاضـــي، وقـ الــعــام  األول مــن 

العمليات الرئيسية مبلغ ٥٢١ مليون ريال خالل النصف 

األول من عام ٢٠٢٠ مقارنة بمبلغ ٥٨٥ مليون ريــال خالل 

نفس الفترة من عــام ٢٠١٩، ويعود سبب هــذا االنخفاض 

إلـــى االنــخــفــاض الــجــوهــري فــي اإليـــــرادات وصــافــي الــربــح 

التشغيلي الخاص بقطاع الفنادق وبقطاع املوالت.

تعتبر إزدان واحـــدة مــن كبرى شــركــات التطوير العقاري 

بمنطقة الخليج من حيث القيمة السوقية، ومن الشركات 

الــعــقــاري املحلي، فضال  الــســوق  بـــدور كبير فــي  الناهضة 

ــــدًا لـــوحـــدات مــتــنــوعــة مـــن الــعــقــارات  عـــن كــونــهــا مـــوفـــرًا رائـ

السكنية و التجارية، منذ تدشني الشركة فــي عــام ١٩٩٣ 

كشركة ذات مسؤولية محدودة، عمدت املجموعة وبهدف 

الــســعــي وبشكل  إلـــى  تحقيق عــوائــد مــجــزيــة للمساهمني 

دؤوب باإلضافة إلى مجال نشاطها الرئيس – في التطوير 

العقاري لــألغــراض السكنية – نحو التوسع في مجاالت 

األعمال األخــرى، من بينها ملكية وإدارة الفنادق واملراكز 

الــتــجــاريــة الــكــبــرى كــمــا اســتــحــوذت عــلــى حــصــص ملكية 

استراتيجية في عدد من الشركات القطرية املساهمة .
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الرقم القياسي للمستهلك ينخفض في يوليو
أصدر جهاز التخطيط واإلحصاء الرقم القياسي 

ــار املــســتــهــلــك لــشــهــر يــولــيــو ٢٠٢٠، وبــلــغ  ــعـ ألسـ

 انخفاضًا 
ً
الرقم القياسي ٩٥٫٧٣ نقطة، مسجال

الـــســـابـــق  الـــشـــهـــر  بــنــســبــة ٠٫٢٣٪ مـــقـــارنـــة مــــع 

يونيو ٢٠٢٠، ومنخفضًا بنسبة ٣٫٤١٪ مقارنة 

مــع الــشــهــر املــنــاظــر يــولــيــو لــعــام ٢٠١٩. ويعتبر 

هـــذا الــبــيــان هــو الــنــشــر الــســابــع لــلــرقــم القياسي 

ألسعار املستهلك على سنة أســاس ٢٠١٨، تبعا 

لــلــنــتــائــج املــحــســوبــة مـــن بـــيـــانـــات مــســح إنــفــاق 

ودخل األسرة ٢٠١٧ - ٢٠١٨، ويستخدم تصنيف 

االستهالك الفردي حسب الغرض CIOCOP في 

تصنيف السلع االستهالكية، حيث يتكون من 

١٢ مجموعة رئيسية تبدأ من مجموعة الغذاء 

واملشروبات غير الكحولية وتنتهي بمجموعة 

ــدرج تــحــت  ــ ــنـ ــ ــات املـــتـــفـــرقـــة، وتـ ــدمــ ــخــ الـــســـلـــع والــ

املــجــمــوعــات ٧٣٧ سلعة وخــدمــة، وبالنظر  هــذه 

إلـــى األهــمــيــات النسبية 

لـــســـنـــة األســـــــــاس ٢٠١٨، 

نـــــمـــــط األســـــــر  ــد أن  ــجـــ نـــ

املعيشية لم يتغير كثيرًا 

خــالل الخمس السنوات 

الــســابــقــة، وأن األهميات 

ــامــــي  ــة بـــــــني عــ ــســــبــــيــ الــــنــ

٢٠١٣ و٢٠١٨، تكاد تكون 

مــتــســاويــة خـــالل الــفــتــرة، 

ولــــــــــــم يـــــــالحـــــــظ عـــلـــيـــهـــا 

كــــبــــيــــر، ومــــا  تــــغــــيــــّر  أي 

زالـــت مــجــمــوعــات الــغــذاء 

واملــــشــــروبــــات، والــســكــن، 

ــقــــل، والـــثـــقـــافـــة لــهــا  ــنــ والــ

األهمية األكبر لدى األسر االستهالكية.

التغير الشهري 
ــــات الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــرقـــم  ــونـ ــ ــكـ ــ وعــــنــــد مــــقــــارنــــة املـ

القياسي لشهر يوليو ٢٠٢٠ مع الشهر السابق 

يونيو ٢٠٢٠، التغير الشهري، يتضح أن هناك 

انــخــفــاضــا فـــي ســـت مــجــمــوعــات، وارتـــفـــاعـــا في 

خــمــس مــجــمــوعــات، وثــبــات الــرقــم فــي مجموعة 

واحـــدة، حــدث االنخفاض فــي مجموعة الترفيه 

والثقافة بنسبة ٥٫٧٦٪، تلتها مجموعة املالبس 

واألحـــذيـــة بنسبة ١٫٤٨٪، ومــجــمــوعــات السكن 

واملــاء والكهرباء والــغــاز وأنـــواع الــوقــود بنسبة 

الــغــذاء واملــشــروبــات بنسبة  ١٫٢٧٪، ومجموعة 

الــصــحــة بــنــســبــة ٠٫٢١٪،  ٠٫٣٨٪، ومــجــمــوعــة 

ومجموعة التعليم بنسبة ٠٫٠٦٪، ولم يحدث أي 

تغيير في مجموعة التبغ. 

فـــي حـــني ارتــفــعــت مــجــمــوعــة املــطــاعــم والــفــنــادق 

بنسبة ٤٫٦٩٪، ومــجــمــوعــة االتـــصـــاالت بنسبة 

بـــنـــســـبـــة ١٫٣٥٪،  الـــنـــقـــل  ١٫٧٧٪، ومـــجـــمـــوعـــة 

ــــرى بنسبة  ومــجــمــوعــة الــســلــع والـــخـــدمـــات األخـ

املــنــزلــيــة  ــزة  ــهـ ٠٫٥٠٪، ومــجــمــوعــة األثـــــاث واألجـ

بنسبة ٠٫٤٧٪. 

التغير السنوي 
ومــقــارنــة شهر يوليو ٢٠٢٠ مــع الشهر املناظر 

له في عــام ٢٠١٩، التغير السنوي، تبني حدوث 

ــام نــســبــتــه  ــعــ ــم الـــقـــيـــاســـي الــ ــرقــ ــفـــاض فــــي الــ انـــخـ

فــــي ســت  ــاتـــج عــــن االنـــخـــفـــاض  نـ ــــو  ٣٫٤١٪، وهـ

مــجــمــوعــات هــــي: مــجــمــوعــة الــتــرفــيــه والــثــقــافــة 

بنسبة ٢١٫٢٣٪، تلتها مجموعة السكن واملــاء 

ــــود األخـــــرى  ــوقـ ــ ــاز وأنـــــــــواع الـ ــ ــغـ ــ والـــكـــهـــربـــاء والـ

املــالبــس واألحــذيــة  بنسبة ٤٫٨٦٪، ومــجــمــوعــة 

بنسبة ٤٫٣٧٪، ومجموعة النقل بنسبة ٢٫٩٤٪، 

ومجموعة االتصاالت بنسبة ٠٫٨١٪، ومجموعة 

الغذاء واملشروبات بنسبة ٠٫٢٧٪، أما بالنسبة 

لـــالرتـــفـــاعـــات الــســنــويــة فــقــد حـــدثـــت فـــي خمس 

مجموعات هي: مجموعة التبغ بنسبة ٨٫٣٧٪، 

املــطــاعــم والــفــنــادق بنسبة ٤٫٢٩٪،  ومــجــمــوعــة 

ومــجــمــوعــة األثـــــاث واألجــــهــــزة املــنــزلــيــة بنسبة 

الــتــعــلــيــم بــنــســبــة ١٫١٤٪،  ١٫٢٦٪، ومــجــمــوعــة 

ــــرى بنسبة  ومــجــمــوعــة الــســلــع والـــخـــدمـــات األخـ

الــقــيــاســي ألســعــار  الـــرقـــم  ١٫٠٠٪، وبــاحــتــســاب 

املــســتــهــلــك لــشــهــر يــولــيــو ٢٠٢٠، بــعــد اســتــبــعــاد 

مجموعة السكن واملاء والكهرباء والغاز وأنواع 

الــوقــود األخــــرى، فــقــد وصـــل إلـــى النقطة ٩٦٫٦٨ 

 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة ٠٫٠٤٪، مقارنة مع 
ً
مسجال

الشهر السابق، يونيو ٢٠٢٠، وانخفاضًا بنسبة 

 مع شهر يوليو ٢٠١٩.
ً
٢٫٩٣٪ مقارنة ¶ تراجع مجموعة الغذاء واملشروبات
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وزير الصحة اللبناني: شكرًا لسمو األمير وللشعب القطري

¶ املسؤولون خالل تفقد مستشفى الجعيتاوي

¶ املستشفى بعد تجهيزه 

¶ الجابر يصرح للصحفيني

¶ جولة داخل امليداني 

¶ السفير وأعضاء الفريق خالل التجهيز

 10

تنفيذًا لتوجيهات حــضــرة صــاحــب السمو 

الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد 

املــفــدى، تم امــس تدشني املستشفى امليداني 

الــذي قدمته دولــة قطر للبنان، وذلك  الثاني 

في إطار املساعدات واإلمــدادات الطبية التي 

تقدمها دولة قطر لدعم األشقاء في لبنان.

ــفــــى فــــــي بـــــاحـــــة مــســتــشــفــى  ــتــــشــ أقـــــيـــــم املــــســ

الجعيتاوي فــي األشــرفــيــة بحضور سعادة 

ــر الــصــحــة الــعــامــة  الــدكــتــور حــمــد حــســن وزيــ

ــال الــلــبــنــانــيــة،  ــمــ فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف األعــ

وســعــادة السيد محمد حسن جــابــر الجابر 

اللبنانية،  سفير دولة قطر لدى الجمهورية 

قــائــد الجيش  الــيــاس شامية ممثال  والــلــواء 

اللبناني، وهادية أبي شبلي املديرة العامة 

ــارد  ــ ــار يـ ــيــ ــيــــســــور بــ ــبــــروفــ لــلــمــســتــشــفــى، والــ

مـــديـــر املــســتــشــفــى، والـــوفـــد الــقــطــري الــطــبــي 

قـــام بتشييد املستشفى  الـــذي  والــلــوجــســتــي 

باالضافة الى عدد من الدبلوماسيني. 

 وشــكــر وزيـــر الصحة الــعــامــة الــجــهــود التي 

تــقــوم بــهــا دولــــة قــطــر ملــســاعــدة لــبــنــان ولفت 

الــذي تم  الــى ان املستشفى امليداني القطري 

تــدشــيــنــه كــامــل املـــواصـــفـــات، مــؤكــدا أهميته 

فـــي ظـــل الـــظـــروف الــصــعــبــة الـــتـــي يــواجــهــهــا 

الــقــطــاع الــصــحــي فـــي لــبــنــان بــســبــب انــفــجــار 

مرفأ بيروت وخــروج اكثر من مستشفى عن 

الخدمة بالكامل او جزئيًا الى جانب مواجهة 

وباء كورونا. 

وقال الدكتور حسن "قطر عودتنا على الخير 

وعلى رسائل املحبة واملودة، وما نراه اليوم 

هــو احــســاس صـــادق مــن قــطــر بــألــم املجتمع 

اللبناني".

ــد لـــــ � ان ســــعــــادة الــســفــيــر الــجــابــر  ــ واكــ

ــل االطــقــم التي  وفــريــق عــمــلــه مــشــكــورون وكـ

بـــذلـــت جـــهـــودا عــكــســت بــالــفــعــل حــجــم االلـــم 

ـــال:  واالمــــــل بـــوجـــود االشــــقــــاء الــقــطــريــني. وقـ

ــيــــر ولــلــحــكــومــة الــقــطــريــة  شـــكـــرا لــســمــو األمــ

وللشعب القطري على هــذا العطاء متمنني 

لقطر الخير العزيزة والصديقة كل االزدهار 

والتوفيق.

◄ مساعدات قيمة 
بـــــــدوره رحـــــب مـــديـــر املــســتــشــفــى بـــكـــل دعـــم 

شـــاكـــرا دولــــة قــطــر عــلــى املـــســـانـــدة فـــي هــذه 

الظروف األليمة.

وقـــــــال الـــبـــروفـــيـــســـور بــــطــــرس يـــــــارد أشـــكـــر 

ــة وشـــعـــبـــا عــلــى  ــكـــومـ ــرا وحـ ــيــ دولــــــة قـــطـــر أمــ

هــذه املــبــادرة الــخــيــرة الــتــي اعــطــاهــا للبنان 

واملــــســــاعــــدة الـــقـــيـــمـــة لـــلـــبـــنـــان فــــي االوقـــــــات 

العادية نلمس  االوقــات  الصعبة وحتى في 

حب قطر للبنان ومساعداتها املتواصلة.

واوضـــــــح ان املـــســـاعـــدة الـــقـــطـــريـــة املــتــمــثــلــة 

فــــي اقــــامــــة مــســتــشــفــى مــــيــــدانــــي فــــي بـــاحـــة 

ــــوف تـــســـمـــح لــلــمــســتــشــفــى  ــتـــاوي ســ ــيـ ــعـ الـــجـ

الظرف الصعب  باستقبال املرضى في هــذا 

التي لحقت  الجسيمة  الــى االضــرار  بالنظر 

ــراء  بــاملــســتــشــفــى الــلــبــنــانــي الــجــعــيــتــاوي جـ

االنفجار ومن ثم سيكون املستشفى امليداني 

خدمة كبيرة للمرضى وللمستشفى. ولفت 

ــــى اهـــمـــيـــة املــســتــشــفــى املـــيـــدانـــي الــقــطــري  الـ

كونه في باحة املستشفى ويتفاعل مباشرة 

مــعــه ويــكــمــل الــنــقــص املــوجــود فــي املستفى 

الجعيتاوي 

وشكرت ابي شبلي دولة قطر على تقديمها 

للمستشفى امليداني نظرا للحاجة الشديدة 

الــتــي اصــابــت  الــيــه بــعــد االضــــرار الجسيمة 

الجعيتاوي. مستشفى 

◄ مستشفيان في 10 أيام 

السفير محمد حسن  من جهته نوه سعادة 

جـــابـــر الـــجـــابـــر "بـــأنـــنـــا اســتــطــعــنــا خــــالل 10 

مــيــدانــيــني، وأشـــاد  انــشــاء مستشفيني  ايــــام 

القطري على سرعته  التقني  الفريق  بقدرة 

بتشييد املستشفى امليداني في الجعيتاوي 

والذي لم يستغرق سوى ثالثة ايام. وأكد ان 

لبنان  إلى جانب  دولــة قطر موجودة دائما 

وجاهزة لتقديم املساعدة الالزمة. 

املــيــدانــي يتسع  أن هــذا املستشفى  وأوضـــح 

ألكــثــر مــن 500 ســريــر وهـــو مــجــهــز تجهيزا 

ــم يتم  ــه ولــضــيــق املـــســـاحـــة لـ ــامـــال، غــيــر انــ كـ

وضع كل هذه األسرة. 

وتــــــــم تـــجـــهـــيـــز املـــســـتـــشـــفـــى بــــــمــــــواد طــبــيــة 

وصيدلية مزودة باألدوية، إلى جانب غرفة 

مــركــزة وقسم لعالج  عمليات وغــرفــة عناية 

السرطان بناء على طلب املستشفى.

القطري األول  املــيــدانــي  أن املستشفى  يــذكــر 

تـــم تــدشــيــنــه فـــي بـــيـــروت يـــوم 11 أغــســطــس 

الجاري في مستشفى الروم - بيروت، وذلك 

في إطار املساعدات واإلمدادات الطبية التي 

انــفــجــار مرفأ  قــطــر إلغــاثــة ضــحــايــا  تقدمها 

بيروت.

القطرية  أن املساعدات  السفير  وأكد سعادة 

ــة وحــســبــمــا  ــادمـ ــقـ مــســتــمــرة خــــالل األيــــــام الـ

تــقــتــضــي الـــحـــاجـــة وهـــــي بـــمـــعـــدل طــائــرتــني 

يوميا، ولفت الى ان "قطر الخيرية" و"الهالل 

االحــمــر الــقــطــري" بــاشــرا تــوزيــع املــســاعــدات 

وحمالت االغاثة.

ــفــــار  ــنــ ــتــ ان االســ ــيــــر  ــفــ الــــســ ــادة  ــ  وأكـــــــــد ســــــعــ

للمساعدة في قطر مستمر وهو ال يقتصر 

عــلــى الــجــهــات الــرســمــيــة، حــيــث إن الــشــعــب 

القطري واملقيمني في دولة قطر يساهمون 

الخيرية"  "قطر  الدعم وكذلك  في تقديم هذا 

ــقـــطـــري"، ولـــفـــت إلــــى أن  ــهــــالل األحـــمـــر الـ و"الــ

املتابعة والتنسيق مستمران مع املسؤولني 

اللبنانيني ومع قيادة الجيش اللبناني. 

وأشــار إلــى أنــه "سيكون هناك دعــم اضافي 

ــراء  لـــتـــرمـــيـــم بـــعـــض املـــســـاكـــن املــــتــــضــــررة جــ

االنــفــجــار، هــذا بــاإلضــافــة الــى تــوزيــع املــواد 

والحصص الغذائية على العائالت". 

ــادة الـــســـفـــيـــر الـــجـــابـــر لــلــبــنــان  ــعــ وتـــمـــنـــى ســ

ان يتخطى  الحكومة آمال  التوفيق بتشكيل 

اللبنانيون املشكلة مــؤكــدًا تضامن  االخــوة 

قطر مع لبنان.

السفير برفقة  االفتتاح جــال سعادة   وبعد 

ــر الـــصـــحـــة ومــــديــــر املــســتــشــفــى  ــ مـــعـــالـــي وزيــ

والـــدبـــلـــومـــاســـيـــني وتـــفـــقـــدوا األضـــــــرار الــتــي 

لحقت باملستشفى جراء االنفجار.

بيروت - الشرق

¶ اركان السفارة والفريق القطري الطبي



أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن تركيا يمكنها 

تــعــلــيــق الـــعـــالقـــات الــدبــلــومــاســيــة مـــع اإلمــــــــارات، أو 

أبـــو ظــبــي عــلــى خلفية اتفاقية  ســحــب سفيرها مــن 

بــني اإلمـــارات وإســرائــيــل.وفــي تصريحات عقب أداء 

صــــالة الــجــمــعــة بــمــديــنــة إســطــنــبــول، قــــال أردوغـــــان 

ــا أو  ــهـ ــارتـ ــفـ "يــــبــــدو أن فــلــســطــني بــــصــــدد إغـــــــالق سـ

أبــوظــبــي).. األمـــر نفسه ينطبق  سحب السفير (مــن 

ــا أيــضــا  ــ ــا بــالــنــســبــة لــنــا أيـــضـــا". وأضــــــاف: "أنـ
ً
حــالــي

أعطيت وزيــر خارجيتي (مولود تشاووش أوغلو) 

الــتــعــلــيــمــات، وقــلــت يــمــكــن أن تــكــون لــنــا خــطــوة من 

الــعــالقــات الدبلوماسية بشكل خاص  قبيل تعليق 

مع إدارة أبوظبي أو سحب سفيرنا نحن كذلك".وأكد 

أردوغان: "ألننا نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني.. 

ا".
ً

لم ولن نترك فلسطني لقمة سائغة ألحد أبد

و قالت تركيا إن التاريخ لن ينسى ولن يغفر مطلقا 

"السلوك املنافق" لدولة اإلمارات العربية املتحدة في 

إبــرام اتفاق مع إسرائيل لتطبيع العالقات. وذكرت 

وزارة الخارجية أن الشعب الفلسطيني وحكومته 

على حق في إظهار رد فعل قوي على االتفاق، الذي 

يعيد صياغة املشهد السياسي في الشرق األوسط 

من القضية الفلسطينية إلى التصدي لنفوذ إيران. 

وقـــالـــت الــــــوزارة فـــي بــيــان "تـــاريـــخ وضــمــيــر شــعــوب 

املنطقة لن ينسى ولن يغفر أبدا هذا السلوك املنافق 

ــارات وخــيــانــة القضية الفلسطينية من  ــ لــدولــة اإلمـ

أجل مصالحها املحدودة". وأضاف البيان "إنه ألمر 

مقلق للغاية أن تــحــاول اإلمــــارات، بخطوة أحــاديــة، 

الــســالم العربية (2002) التي  أن تتخلص مــن خطة 

وضعتها جامعة الدول العربية. وليس من املعقول 

إطـــالقـــا أن يــتــم تــقــديــم هــــذا اإلعــــــالن الـــثـــالثـــي على 

أنـــه يــدعــم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة".والــخــمــيــس، أعلن 

الرئيس األمريكي دونــالــد تــرامــب، توصل اإلمـــارات 

وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العالقات واصفا إياه بـ 

"التاريخي".وقوبل االتفاق بتنديد فلسطيني واسع 

ــارزة، مثل "حــمــاس" و"فــتــح"  مــن الــقــيــادة وفــصــائــل بــ

و"الجهاد اإلسالمي".

وفــي ردود االفــعــال، قــال األب مانويل مسلم، رئيس 

الــقــدس، إن  الهيئة الشعبية العاملية لعدالة وســالم 

"القدس مدينة الله وال يجوز ألحد أن يتخلى عنها، 

وكـــل املــطــبــعــني غــربــاء ألنــهــم بــــدون الــقــدس".وتــابــع: 

الله والعرب واملسلمني واملسيحيني  "القدس مدينة 

والــفــلــســطــيــنــيــني األحــــــرار، فـــي كــافــة أرجـــــاء الــعــالــم". 

وشدد على أنه "ال يجوز ألحد أن يتخلى عن القدس 

ـــِمـــل كــرامــتــهــا أو عــنــفــوانــهــا أو قــدســيــتــهــا أو 
ْ
ـــه

ُ
ي أو 

دها القومي". 
ْ

ع
ُ
جمالها أو تاريخها أو هويتها أو ب

مـــي االشـــتـــراكـــي، 
ّ

ــقـــد ــتـ وفـــــي اعـــتـــبـــر رئـــيـــس حـــــزب الـ

ــفــــاق بـــني اإلمــــــــارات وإســـرائـــيـــل  ولـــيـــد،جـــنـــبـــالط، االتــ

"مناورة انتخابية" لصالح الرئيس األمريكي دونالد 

ترامب.وتابع: "منذ إنشاء دولة إسرائيل على أرض 

فلسطني الــعــربــيــة، ومــوجــات االســتــيــطــان الــيــهــودي 

ومــصــادرة األراضـــي والتهجير ال تتوقف".وأوضح 

جنبالط أن "االحتالل اإلسرائيلي للجوالن والقدس، 

مثل احتالل النازيني لباريس وفرنسا، آمل أن يدرك 

العرب خطورة الوضع قبل فوات اآلوان وضياع كل 

فــلــســطــني". وفـــي غــضــون ذلــــك، بــايــنــت آراء املحللني 

واملعلقني في منطقة الشرق األوســط لالتفاق املبرم 

بــني إســرائــيــل واإلمــــــارات بــني مــن وصــفــهــا بخطوة 

تــاريــخــيــة ومـــن قـــال إنــهــا إعــــالن إلنـــقـــاذ مـــاء الــوجــه 

لقيادات تسعى للتغلب على مشاكلها. و قال صقور 

إسرائيليون إن االتفاق يؤذن بــزوال صيغة "األرض 

مقابل السالم" التي قامت على أساسها املفاوضات 

اإلسرائيلية الفلسطينية لعشرات السنني في حني 

اتهم فلسطينيون اإلمــارات بخيانة قضيتهم.و قال 

أموس يادلني، مدير معهد دراسات األمن الوطني في 

إسرائيل إن السعودية ستتابع عن كثب هذا التطور 

الــذي وصفه بأنه "بــالــون اخــتــبــار". وقــال إن االتفاق 

يشير إلى أن مستشاري البيت االبيض يعتقدون أن 

ضم املستوطنات اإلسرائيلية "سيقضي على" خطة 

الرئيس دونالد ترامب للسالم التي أعلنت في وقت 

سابق من العام الحالي.وأضاف يادلني أن االتفاق 

"من ناحية ينقذ خطة ترامب ومن الناحية األخرى 

يمنح إسرائيل إنجازا دبلوماسيا". 

مـــن جــهــتــهــا، قــالــت حــنــان عـــشـــراوي عــضــو اللجنة 

التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية في تغريدة 

على تويتر "عسى أال تــذوقــوا مـــرارة سرقة وطنكم، 

وأال تشعروا بألم العيش في األسر تحت االحتالل، 

بــيــتــكــم أو قــتــل أحـــبـــائـــكـــم، وأال  تـــشـــهـــدوا هــــدم  وأال 

يخونكم أصـــدقـــاؤكـــم‘".وقـــال هــانــي املــصــري املحلل 

ــه يــخــشــى أن يــحــدث  ــ ــه إنـ ــلـ الـ الــفــلــســطــيــنــي فــــي رام 

ضــم األراضــــي رغـــم كــل شـــيء. وكــتــب عــلــى فيسبوك 

يــقــول "نــتــنــيــاهــو قـــال إن خــطــة الــضــم ال زالــــت على 

ــة  ــيـ ــديــــة إمـــاراتـ الــــطــــاولــــة". وأضـــــــاف أن االتــــفــــاق "هــ

ــتـــالل. تــطــبــيــع كـــامـــل لـــلـــعـــالقـــات بــني  مــجــانــيــة لـــالحـ

اإلمــــــــارات وإســـرائـــيـــل مــقــابــل تــجــمــيــد خــطــة الــضــم 

وليس إلغائها على أن تطبق في إطار تطبيق رؤية 

ترامب" وقــال عدنان أبو عامر املحلل السياسي في 

غـــزة "االتـــفـــاق وجـــه صفعة قــاســيــة لــلــرئــيــس عباس 

وجــعــلــه يــبــدو وحـــيـــدا فـــي الــســاحــة خــاصــة فـــي ظل 

الــتــصــريــحــات املــصــريــة والــبــحــريــنــيــة الـــتـــي رحــبــت 

بــاالتــفــاق". وأضـــاف "إســرائــيــل لديها نظرة تتجاوز 

الثنائي لالتفاق. هذا االتفاق قد يفتح أبواب  البعد 

عواصم دول عربية أخرى قد تحذو حذو االمــارات".

وأعربت حركة الجهاد اإلسالمي عن شجبها اتفاق 

التطبيع بني اإلمارات واالحتالل اإلسرائيلي. واعتبر 

ا 
ً

املتحدث باسم الحركة داود شهاب االتفاق خروج

عــن اإلجــمــاع الــقــومــي، وشــرعــنــة لــالحــتــالل، وإنــقــاذا 

للحكومة اإلســرائــيــلــيــة مــن مــأزِقــهــا وأزمــاتــهــا.وقــال 

نائب رئيس الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر 

الشيخ كمال خطيب إن االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي 

هو مجرد إعالن على املأل ملا كان خفيا منذ سنوات، 

مشيرا إلى دور أبو ظبي في شراء عقارات بالقدس 

ثم بيعها لإلسرائيليني.

ــال بـــيـــان لـــحـــزب لــيــكــود الـــذي  ــك، قــ ــ ـــي غـــضـــون ذلـ وفـ

يتزعمه نتنياهو "للمرة األولـــى فــي التاريخ يكسر 

رئـــيـــس الــــــــوزراء نــتــنــيــاهــو ‘صــيــغــة األرض مــقــابــل 

‘الــســالم مقابل  اتــفــاقــا قائما على  الــســالم‘ ويحقق 

السالم‘".

الــزمــيــل بمؤسسة كارنيجي  قـــال آرون دافــيــد ميلر 

الـــوزراء  لرويترز عبر البريد اإللكتروني إن رئيس 

ــارات وإدارة  اإلســرائــيــلــي بــنــيــامــني "نــتــنــيــاهــو واإلمــــ

تــرامــب اســتــغــلــوا املــوقــف لــصــالــحــهــم. لكني أعــتــرف 

بأن ذلك في غاية املهارة. فهذا فوز كبير للثالثة".و 

قــالــت جماعة املسيحيون  فــي تــغــريــدة على تــويــتــر، 

املتحدون مــن أجــل إسرائيل وهــي جماعة إنجيلية 

فـــرد: "تشيد  تــقــول إن عــدد أتباعها ثمانية مــاليــني 

الجماعة بالتطبيع التاريخي للعالقات بني اإلمارات 

العربية املتحدة وإسرائيل".

عواصم - وكاالت

تركيا يمكنها تعليق العالقات الدبلوماسية مع أبوظبي 

¶  أردوغان يتحدث للصحفيني - األناضول 

اتحاد العلماء: اتفاق أبوظبي 
وتل أبيب خيانة عظمى

نــدد االتــحــاد العاملي لعلماء املسلمني 

باتفاق تطبيع العالقات بني اإلمــارات 

ــطــــت فــيــه  ـــــــذي تــــوســ وإســــــرائــــــيــــــل، والــــ

ــدة، ووصـــــفـــــه بـــأنـــه  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـــــــواليـــــــات املـ

خيانة عظمى، وقــال االتحاد في بيان 

امــــس، إن االتـــفـــاق بــني رئــيــس الــــوزراء 

اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو، وولــي 

عهد أبــو ظبي محمد بن زايــد "خيانة 

عظمى ومكافأة كبرى لجرائم املحتلني 

الــصــهــايــنــة بــالــقــدس الــشــريــف وبــحــق 

الفلسطينيني".

وأضاف أن االتفاق الذي تضمن تعليق 

إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، 

بمثابة اعتراف ضمني بحق إسرائيل 

في بسط سيادتها على الضفة املحتلة.

بأن   
َ
اإلسالمية  

َ
األمــة االتــحــاد  وناشد 

يـــكـــون لـــهـــا مـــوقـــف حـــاســـم بــالــرفــض 

ــنــــازالت، وبــالــحــفــاظ  مــمــا اعــتــبــرهــا تــ

األولــى  املسلمني  لقضية  الــعــمــل  عــلــى 

وحقوق الفلسطينيني من خالل خطة 

الفلسطينيني  دعــا  إستراتيجية.كما 

إلـــى تــوحــيــد جــهــودهــم لــلــحــفــاظ على 

ــالــــب جـــمـــيـــع الــعــلــمــاء  قــضــيــتــهــم، وطــ

ــفــــكــــريــــن والـــســـيـــاســـيـــني بـــالـــقـــيـــام  واملــ

الفلسطينية. القضية  بواجبهم تجاه 

ــي لـــعـــلـــمـــاء  ــ ــاملـ ــ ــعـ ــ ــاد الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وشـــــــــدد االتـ

ــة ال تــضــعــف  ــ األمــ أن  عـــلـــى  املـــســـلـــمـــني 

التي  الخيانات،  هــذه  عزيمتها بمثل 

هــي غــثــاء كــغــثــاء الــســيــل، فــالــحــق هو 

الـــــذي يــبــقــى ويــنــتــصــر فـــي الــنــهــايــة، 

- حسب مصطلح  الفرنجة  احتل  فقد 

ــــدس وغــــيــــرهــــا  ــقــ ــ الــ  - الــــــديــــــن  صـــــــالح 

ومــعــهــم خــونــة الــعــرب وغــيــرهــم أكــثــر 

من ٩٠ سنة ثم هزموا شر هزيمة".

رئيس وزراء إسرائيل زار اإلمارات مرتني 
قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" -املقربة من 

ــوزراء اإلســرائــيــلــي- إن بنيامني  ــ الـ رئــيــس 

نــتــنــيــاهــو زار اإلمــــــارات ســـرا مــرتــني على 

ــــرى مــحــادثــات مـــع املــســؤولــني  ــل، وأجـ ــ األقـ

اإلمــــــاراتــــــيــــــني اســــتــــمــــرت ســـــاعـــــات عـــــدة، 

اتــفــاق تطبيع  ضمن االتــصــاالت لصياغة 

العالقات.بحسب"الجزيرة نت".

ــاتـــني الـــزيـــارتـــني  ورافـــــــق نــتــنــيــاهــو فــــي هـ

 مجلس األمن 
ُ

اللتني لم يعلن عنهما رئيس

القومي مئير بن شبات.وذكرت الصحيفة 

الــعــالقــات سبقته  أن اإلعــــالن عــن تطبيع 

خطوات عديدة لبناء الثقة. 

القناة 12 اإلسرائيلية  أفادت  من جهتها، 

بــــأن وفـــــدا إســرائــيــلــيــا رفــيــعــا ســيــتــوجــه 

األســـبـــوع املــقــبــل إلـــى اإلمــــــارات، فــي إطــار 

ــفــــاق تــطــبــيــع الـــعـــالقـــات مــعــهــا.ونــقــلــت  اتــ

عــن مــســؤول إســرائــيــلــي كبير -لــم تسمه- 

ــبــــارا  كــ مــــســــؤولــــني  الـــــوفـــــد ســـيـــلـــتـــقـــي  أن 

بالحكومة اإلماراتية للتحضير لتوقيع 

االتفاق املتوقع في غضون عدة أسابيع.

ــن جـــهـــتـــهـــا، ذكــــــرت صــحــيــفــة يــديــعــوت  مــ

ــاد يــوســي  ــ ــــوسـ أحـــــرونـــــوت أن رئــــيــــس املـ

ـــارات  ــ ــــى اإلمــ كـــوهـــني ســيــتــوجــه قـــريـــبـــا إلـ

ــاق الـــســـالم   ــفــ ــي تـــفـــاصـــيـــل اتــ لــلــتــبــاحــث فــ

ــــاق ، خــاصــة  ــفـ ــ وســـيـــبـــحـــث تـــفـــاصـــيـــل االتـ

الشق األمني منه،  فيما يأتي أبــرز نقاط 

ــل ابــيــب:تــطــبــيــع  االتـــفـــاق بـــني ابــوظــبــي وتـ

الــــعــــالقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بـــشـــكـــل كــامــل 

ــارات والــــســــفــــراء- إطــــالق  ــفــ ــســ ــادل الــ ــبــ - تــ

رحالت جوية مباشرة بني أبو ظبي وتل 

أبــيــب- االســتــثــمــار املــبــاشــر لـــإلمـــارات في 

اتفاقيات ثنائية تتعلق  إسرائيل- توقيع 

بقطاعات السياحة واألمـــن واالتــصــاالت 

والتكنولوجيا- االستثمار فــي قطاعات 

ــال مــصــدر  ــ ــك، قـ ــ الــــطــــاقــــة.  فــــي غـــضـــون ذلــ

إسرائيلي للقناة 11 الرسمية إن البحرين 

التالية في إعــالن تطبيع  الــدولــة  ستكون 

ــيـــل، مــشــيــرا إلــــى أن  ــرائـ عــالقــاتــهــا مـــع إسـ

املنامة وتــل أبيب وصلت  املحادثات بني 

إلى مراحل متقدمة.

¶ نتنياهو وكوهني وبن زايد 
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يروى أن األمير بشير الشهابي أحد أمراء لبنان 

قديما قال لخادمه يومًا:

نفسي تشتهي أكلة باذنجان.. 

فقال الخادم: الباذنجان، بارك الله في الباذنجان 

ــأكـــوالت، لــحــم بــال شــحــم، ســمــك بال  هــو ســيــد املـ

حـــســـك، يـــؤكـــل مــقــلــيــًا، ويـــؤكـــل مــشــويــًا، ويــؤكــل 

، ويؤكل مكدوسا... 
ً
محشيًا، ويؤكل مخلال

أيــام فنالني  فقال األمير: ولكني أكلت منه قبل 

منه ألم في معدتي.

فقال الخادم: الباذنجان؟؟!!

لعنة الله على الباذنجان.!!

فإنه ثقيل، غليظ، نفاخ، أسود الوجه!! 

فقال له األمير: ويحك.. تمدح الشيء وتذمه في 

وقت واحد ؟!!

فقال الخادم: يا موالي أنا خادم لألمير ولست 

خادما للباذنجان، إذا قــال األمير نعم، قلت له 

نعم، وإذا قال ال.. قلت ال !! 

** هــكــذا هــم الــيــوم أبــــواق أبـــو ظــبــي يــمــدحــون 

الشيء بعد أن ذموه.

 قرارات الجامعة العربية كانت تقتضي ضرورة 

الرجوع ملبادرة السالم العربية في أي خطوات 

للسالم بما يحفظ الحقوق الفلسطينية فكان 

أن رددت الكثير من االتهامات هنا وهناك ببيع 

أبــو ظبي اليوم سال  القضية الفلسطينية لكن 

لــعــابــهــا ملــشــاريــع اقــتــصــاديــة وعـــد بــهــا االتــفــاق 

مع إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني، 

ــلــــى الـــقـــضـــيـــة  ــاكــــون عــ ــبــ ــتــ ــغـــــريـــــب أن مـــــن يــ والـــ

الفلسطينية باألمس هم من يهاجمونها اليوم. 

ــم الـــــــذي كـــال  ــيــ ــنـــهـــم ســــعــــود الـــقـــحـــطـــانـــي دلــ ومـ

االتـــهـــامـــات لــقــطــر بـــال أدلــــة حـــول الــعــالقــات مع 

إسرائيل وهي انتهاكات بال أدلة مقابل حقائق 

تسوقها االخبار التي تتناقل عن االتفاق الذي 

ــيـــل ويــقــضــي بــإقــامــة  تـــم بـــني االمـــــــارات وإســـرائـ

عالقات كاملة.

كما فعل عبد الخالق عبد الله وقرقاش الشيء 

ــه والـــبـــوق الظبياني  نــفــســه بــمــدح الـــشـــيء وذمــ

مريم الكعبي وغيرهم.

السياسيون والخبراء أجمعوا على انه خطوة 

تــشــكــل خــيــانــة عــظــمــى لـــألمـــة الــعــربــيــة وطــعــنــة 

ــيـــل جــمــدت  لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وان اســـرائـ

ضــــم الـــضـــفـــة لــتــضــم االمـــــــــارات أوال، فـــاخـــتـــراق 

الــدولــة  الخليج كــان حلما تاريخيا للقادة فــي 

اإلسرائيلية.

ــــى املــــــهــــــرولــــــني أن  ــلـ ــ والـــــــــســـــــــؤال الـــــــــــذي كـــــــــان عـ

أقــدمــوا عليه فــي صالح  يجيبوا عــلــيــه: هــل مــا 

القادة  الفلسطينيني ؟ اإلجــابــة قالها بــوضــوح 

الفلسطينيون في مختلف الفصائل. 

الــســلــطــة والــفــصــائــل كــافــة أجــمــعــت عــلــى رفــض 

االتفاق بني االمارات وإسرائيل وأكدوا انه ليس 

في صالح القضية الفلسطينية.

الشيطان في التفاصيل 
األخــطــر فــي االتــفــاق الـــذي يــرحــب بــه ابـــواق ابو 

ظبي الــيــوم يكمن فــي الشق االقــتــصــادي ووفــق 

ــــرت الــتــقــاريــر بـــل والــصــحــف الــســعــوديــة  مـــا ذكـ

فإن االمــارات ستكون املحطة االخيرة في قطار 

الهايبرلوب الذي يربط مشروع نيوم بالرياض 

وجدة.

ــة فـــــــإن االتـــــــفـــــــاق بــني  ــنــ ــلــ ــعــ ووفـــــــــق الــــخــــطــــة املــ

التكامل  ــارات وإســرائــيــل يضمن تحقيق  االمــ

االقــــتــــصــــادي وهـــــــذا ســـيـــكـــون بـــمـــد خــــط نــقــل 

تكنولوجيا  السرعة بأحدث  فائق  هايبرلوب 

والسعودية  االماراتية  االراضــي  النقل ويشق 

 48 اقل من  الرياض في  الى  العمق ويصل  في 

دقيقة.

 املــــشــــروع تـــحـــدث عــنــه مــحــمــد بـــن ســلــمــان في 

تقديم مــشــروع نيوم وبشر بأنه سيكون بيئة 

اعمال وحلم املستقبل وسيارات تطير وأشياء 

على غرار عرش بلقيس تأتي من املتوسط إلى 

الخليج في أقل من ساعتني.

ــنـــاة روســــيــــا الــــيــــوم فــــي تــقــريــر  وكـــشـــفـــت عـــنـــه قـ

مـــن دبـــي حــيــث عــرضــت شــركــة فــرجــن كبسولة 

"هايبرلوب وان" وهي أنبوب مفرغ ينقل الركاب 

داخله في مركبات خاصة، بسرعة ألف كيلومتر 

في الساعة، وذلك في إطار معرض دبي الدولي 

للسيارات.

وقال هارج داليوال املدير اإلداري لـ "هايبرلوب 

وان" فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــــط والـــهـــنـــد إن 

الــكــبــســولــة قــــادرة عــلــى نــقــل 16000 مــســافــر في 

الــســاعــة، وبــإمــكــانــهــا نــقــل الــركــاب بــني أبوظبي 

ودبي خالل أقل من 12 دقيقة ومن أبو ظبي إلى 

الرياض في 48 دقيقة.

البضائع تنتقل في 48 دقيقة فقط بني أبو ظبي 

والـــريـــاض وبـــني الـــريـــاض وجـــدة فــي 46 دقيقة 

وبني جدة ونيوم في 40 دقيقة. 

بمعنى ان البضائع ستنتقل عبر الحبل السري 

تحت األراضــي السعودية بني ابو ظبي ونيوم 

في 134 دقيقة. 

ثم يختفي الخط تحت مياه العقبة وصوال الى 

ميناء إيالت اإلسرائيلي ومنه الى اشدود على 

املــتــوســط حيث يــجــري اآلن تشييد خط  البحر 

ايالت اشدود.

شـــركـــة "هـــايـــبـــرلـــوب ون" الــعــاملــيــة أعــلــنــت بــدء 

النقل املستقبلية  الحقيقية لخطوط  تجاربها 

التي ستمكن اإلنسان من التنقل بسرعة تفوق 

الــطــائــرات، عبر كبسولة تجري بمجال  سرعة 

مــغــنــاطــيــســي مـــع تــقــلــيــل الــتــكــالــيــف وتــقــلــيــص 

االنتظار، من خالل أول خط تجريبي في  زمن 

العالم. 

ــو ظــبــي مـــهـــرولـــة الــى  وكـــعـــادتـــهـــا ســـارعـــت أبــ

ــائــــط  ــحــ ــــرب عــــــــرض الــ ــــضــ املـــــــشـــــــروع الــــــــــذي يــ

ويقدم هدية مجانية  العربية  القمم  بمقررات 

تجميد إلعالن  بمجرد  اكتفت  التي  إلسرائيل 

ــيـــة لــتــضــم  ــفـــة الـــغـــربـ قــــــرار ضــــم أراضـــــــي الـــضـ

اإلمارات أوال. ¶ اتهموا قطر وهرولوا

إمارات التناقضات اتهمت قطر وكانت أول املهرولني

¶ هايبرلوب سيخترق االراضي السعودية  ¶ محطة هايبرلوب دبي- نيوم حلم سال له لعاب ابو ظبي 

¶ التزام تاريخي بعدم التطبيع !¶ احد ابواق ابو ظبي كان يعارض التطبيع

¶ وسيم يوسف عارض التطبيع فأين هو اليوم ؟

¶ الكعبي اعتبرت التعامل مع اسرائيل خيانة عظمى

¶ التحول الكبير ألبواق ابو ظبي

¶ االتحاد وجهت اتهامات لقطر بال ادلة

¶ عبد الخالق عبد الله عارض التطبيع وسكت

¶ الكعبي تتحول 360 درجة

¶ دليم اتهم قطر

¶ قرقاش عمى مفضوح¶ نيوم نقطة االتصال بني تل ابيب والخليج
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القدس المحتلة - بيروت -وكاالت:

¶ حرق صورة بن زايد في القدس

 الفلسطينيون يعتبرون االتفاق خيانة للقضية 
ــن بــــــوســــــت" أن  ــطــــ ــفـــة "واشــــــنــــ ــيـ ــحـ أكــــــــد تــــقــــريــــر لـــصـ

الــفــلــســطــيــنــني نـــــددوا بـــإعـــالن اإلمـــــــارات عـــن قـــرارهـــا 

بإقامة عالقات رسمية مع إسرائيل باعتباره خيانة 

ــربـــي مـــفـــتـــرض ونـــكـــســـة ســاحــقــة  مــــن قـــبـــل حــلــيــف عـ

ا 
ً
"انتهاك لتطلعاتهم الوطنية.كانت خطوة اإلمــارات 

ــا" لــلــتــفــاهــمــات، الـــتـــي تـــم الــكــشــف عــنــهــا في  ــ
ً

ــارخ صــ

القمم العربية على مر السنني، والتي أوضحت أنه 

ال ينبغي أن يكون هناك "تطبيع بني الدول العربية 

وإسرائيل قبل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على 

حدود عام 1967. وعاصمتها القدس "، بحسب جمال 

محيسن، القيادي البارز في حركة فتح، ودعا الدول 

ــــراءات عقابية ضد  الــعــربــيــة األخــــرى إلـــى اتــخــاذ إجـ

اإلمــارات.كــمــا بــني التقرير الــصــادر أمــس و ترجمته 

أقــرب الحلفاء  الشرق أن البحرين ومصر وهما من 

اإلقليميني لإلمارات، أشادتا باالتفاق.

 قــال التقرير أن الــقــادة اإلمــاراتــيــون روجـــوا الــى أن 

إلــى اتفاق،  الخطوة مــع اسرائيل محاولة للتوصل 

كانوا يتصرفون نيابة عن الفلسطينيني من خالل 

انـــتـــزاع تــنــازل مــن إســرائــيــل بــعــدم الــســعــي إلـــى ضم 

إلــى أن  الرسمي لــألراضــي الفلسطينية، مما يشير 

اإلمـــارات توجه ضربة لجبهة عربية جماعية. ومع 

ذلـــك، فــقــد تــركــت جــهــود املــنــطــقــة مقسمة كــمــا كانت 

ـــا وعــزلــة 
ً
ــــا، وجــعــلــت الــفــلــســطــيــنــيــني أكــثــر حـــزن

ً
دائــــم

مــن ذي قــبــل. فــي الــســعــوديــة، نــشــر آالف األشــخــاص 

تــدويــنــات على تويتر تــديــن خــطــوة اإلمــــارات، تحت 

"التطبيع خيانة". و نشر خبير سياسي بارز  وســم 

فــي اإلمــــارات على تــويــتــر: رمــز تعبيري بــاكــي، دون 

ــة الـــصـــارمـــة الــتــي  ــدولـ تــعــلــيــق تــخــوفــا مـــن قـــوانـــني الـ

تحظر املعارضة و التعبير عن الرأي.

 ووصفت حــمــاس،، االتــفــاق بـ "الجبانة" و "االعــتــداء 

السافر على حقوقنا الدينية والوطنية والتاريخية 

ــــي ظـــهـــر الــشــعــب  ــــي فـــلـــســـطـــني، وطـــعـــنـــة غـــــــــادرة فـ فـ

الــفــلــســطــيــنــي وقــــــوات مـــقـــاومـــتـــه، ومـــحـــاولـــة بــائــســة 

الــهــادفــة  للتأثير عــلــى مــســار نضالهم ومــقــاومــتــهــم 

".وأدانـــت السلطة الفلسطينية  إلــى هزيمة االحتالل 

الحاكمة في الضفة الغربية االتفاق ووصفته بأنه 

"خيانة للقدس" و "عدوان على الشعب الفلسطيني".

ــنـــطـــن بـــوســـت" أن ديـــانـــا بــوتــو،  وذكـــــر تــقــريــر "واشـ

املحامية الفلسطينية واملستشارة السابقة ملنظمة 

الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة،قــالــت "إنـــهـــم يـــؤذونـــنـــا في 

الواقع..قد ألغوا صوتنا و تابعت "لسنا بحاجة إلى 

أي شخص يتحدث نيابة عنا". وقــال يوسف منير، 

ــارات فعليا تــؤكــد إننا  ــ : "إن اإلمــ مــحــلــل فلسطيني 

خرجنا عن موقف اإلجماع العربي".

 و أضاف: "نحن نعرض التطبيع - ليس مقابل اتفاق 

ا للقانون الدولي - ولكن 
ً
سالم مع الفلسطينيني وفق

مقابل ال شيء هناك عالمة استفهام كبيرة هي، ما 

وراء هذا؟"كما ذهــب عــدد من املحليلني إن اإلمــارات  

كانت تسعى إلى توثيق العالقات مع إسرائيل وراء 

الــكــوالــيــس لــســنــوات وأضــــاف مــنــيــر: "أخـــذ األمـــر من 

لــم يكن  إلــى عالقة مكشوفة هــو شــيء  عالقة مغلقة 

على اإلمارات القيام به".

 و بــدورهــا قــالــت يــاســمــني فــــاروق، الــزمــيــلــة الــزائــرة 

الــشــرق األوســـط فــي مؤسسة كارنيغي  فــي برنامج 

لــلــســالم الــــدولــــي، إن أحــــد تــفــســيــرات هــــذا الــتــحــول 

هــــو أن اإلمـــــــــارات كـــانـــت تــــحــــاول إصــــــالح عــالقــتــهــا 

مـــع مــنــتــقــديــهــا فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة مـــع اقـــتـــراب 

االنتخابات الرئاسية األمريكية.على مدى السنوات 

القليلة املاضية، واجهت اإلمــارات انتقادات، خاصة 

من أعضاء الكونجرس، بسبب سياستها الخارجية 

الــعــدوانــيــة، والــتــي تضمنت الــتــدخــل الــعــســكــري في 

النزاعات األهلية في اليمن وليبيا.

فــاروق إن عــبــارات الدعم من الحزبني أكدت   وقالت 

ــه  ــــت: "إنــ ــافـ ــ كـــيـــف أن تـــواصـــلـــهـــا مــــع إســـرائـــيـــل وأضـ

بالتأكيد ليس انتصاًرا للفلسطينيني".

عواطف بن علي

فلسطينيون يحرقون صور ولي عهد أبوظبي
ــورًا  ــرق فــلــســطــيــنــيــون، امــــس الــجــمــعــة، صـ ــ أحـ

ــد، خــالل  ــ لــولــي عــهــد ابــوظــبــي  مــحــمــد بـــن زايـ

مــظــاهــرات فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وفـــي الــقــدس، 

تــــنــــديــــدًا بــــاتــــفــــاق ابــــوظــــبــــي مـــــع إســــرائــــيــــل، 

وحـــمـــل املـــحـــتـــجـــون صــــــورًا لــــنب زايــــــد تــصــفــه 

 عن 
ً
بـــ"الــخــائــن"،وأفــاد مــراســل األنــاضــول نــقــال

الفلسطينيني  مـــن  املـــئـــات  بـــأن  عـــيـــان،  شــهــود 

خـــرجـــوا فـــي مــظــاهــرات بــمــنــاطــق مــتــفــرقــة من 

الغربية تنديدًا باتفاق اإلماراتالقامة  الضفة 

عــالقــات رسمية مــع إســرائــيــل وفــي بــلــدة يطا 

بمحافظة الخليل أحرق مجموعة من امللثمني 

عــلــم اإلمـــــــارات، خـــالل وقــفــة مـــنـــددة بــاالتــفــاق 

الفلسطينيون  املــديــنــة.  واتــهــم  خرجت وســط 

القدس اإلمارات بالتواطؤ مع  الغاضبون في 

األقــصــى للخطر  إســرائــيــل وتعريض املسجد 

وذلك أثناء صالة الجمعة. 

ووصــــــــــــف املـــــــشـــــــاركـــــــون بـــــالـــــوقـــــفـــــة االتــــــفــــــاق 

بــــ"الـــخـــيـــانـــي"، حـــســـب الـــشـــهـــود. وفـــــي مــديــنــة 

نــابــلــس نـــدد املــئــات بــاالتــفــاق، خـــالل مــظــاهــرة 

خــــرجــــت عــــقــــب صـــــــالة الــــجــــمــــعــــة، فـــــي مــــيــــدان 

ــــط املـــديـــنـــة، كـــمـــا داس شــبــان  ــشــــهــــداء" وسـ "الــ

ــــورًا لــرئــيــس الـــــوزراء  شـــاركـــوا بـــاملـــظـــاهـــرة، صـ

اإلســرائــيــلــي بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، وولــــي عهد 

أبــو ظبي، قبل حرقها، كما حمل املتظاهرون 

الفتات تحمل عبارات منددة باالتفاق، بينها 

"فلسطني مــش للبيع"و "ال لخيانة فلسطني". 

إلـــى محمد بــن زايــــد.. الطريق  و"مـــن فلسطني 

ــاء شــهــدائــنــا ولــيــس  ــقـــدس مــعــبــدة بـــدمـ ــى الـ إلــ

بنزوة الخائنني.أما في بلدة حارس بمحافظة 

سلفيت فقد رفع محتجون فلسطينيون، صورًا 

لنب زايد، بعد وشمها بعالمة "إكس". وأصيب 

أربعة فلسطينيني بالرصاص املعدني املغلف 

باملطاط، والعشرات بحاالت االختناق بالغاز 

املــســيــل لــلــدمــوع، خـــالل قــمــع جــيــش االحــتــالل 

ــــدوم" األســبــوعــيــة  اإلســرائــيــلــي مــســيــرة "كــفــر قـ

السلمية والــتــي خرجت رفضا ملــحــاوالت ضم 

أجــزاء من الضفة الغربية. وشهدت املخيمات 

الفلسطينية في لبنان، الجمعة، إضرابا شمل 

كــافــة املــؤســســات واألســــــواق واملــتــاجــر، ضمن 

االحتجاجات املتصاعدة على اتفاق التطبيع 

بني اإلمارات وإسرائيل.

وقـــال أمــني ســر حــركــة "فــتــح" فــي لبنان فتحي 

ــرادات، فـــي تــصــريــحــات صــحــفــيــة، إن  ــ ــعـ ــ ــو الـ أبــ

"اإلضراب الشامل عم املخيمات كافة في لبنان 

ورفــعــت الــرايــات الــســوداء فــوق أســطــح املــنــازل 

الــفــصــائــل الفلسطينية باملخيمات". ومــقــرات 

ــراب الــــذي شــمــل املــؤســســات  ــ وأضــــاف أن اإلضـ

واملــتــاجــر واألســـــــواق، جـــاء تــعــبــيــرا عـــن رفــض 

ــاره التـــفـــاق  ــكــ ــنــ ــتــ الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي واســ

"املذل".وطالب القيادي في  اإلمــارات وإسرائيل 

ــــدول الــعــربــيــة واإلســـالمـــيـــة بــــ "رفـــض  "فـــتـــح"، الـ

اتفاق التطبيع اإلماراتي املجاني".

ــغــــردون عـــــرب، امـــس،  مـــن جــهــة أخــــــرى، شـــن مــ

هــاشــتــاغــًا (وســـمـــًا) بــاســم "الــتــطــبــيــع خــيــانــة"، 

للتعبير عن غضبهم ضد اتفاق اإلمـــارات  مع 

إســرائــيــل. ولــقــي الــهــاشــتــاغ آالف املــشــاركــات، 

بــالــتــغــريــدات والــــصــــور والـــفـــيـــديـــوهـــات، على 

االتفاق اإلماراتي - االسرائيلي الذي اعتبروه 

"إجـــهـــاضـــًا" لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة و"خــيــانــة" 

لــدمــاء شــهــدائــهــا.واســتــحــضــر مــغــردون صــورًا 

لــلــطــفــل الــفــلــســطــيــنــي الــشــهــيــد مــحــمــد الـــــدرة، 

الذي قتل بنيران االحتالل اإلسرائيلي، أواخر 

سبتمبر 2000، أثناء االنتفاضة الفلسطينية 

رفت بـ"انتفاضة األقصى".كما 
ُ
الثانية أو ما ع

تداولت آالف الحسابات على موقع التغريدات 

الــدرة أثناء مقتله، مدونًا عليها  تويتر، صور 

عــبــارات الــرثــاء والــتــنــديــد، إذ يتصادف حلول 

ــراه الــعــشــريــن الــشــهــر املــقــبــل.إذ قـــال حساب  ذكــ

بــاســم "لــيــان بــغــداد" عبر تويتر: "الــســالم على 

الــدرة لن ننساه"،  دمــاء األبرياء خيانة. محمد 

فــيــمــا نــشــر حـــســـاب بـــاســـم "أمـــيـــنـــة بــوشــيــري" 

صورة الدرة، متسائلة: "كيف نرحب بالتطبيع 

مــع الــقــاتــل؟!".بــيــنــمــا ذكــر حــســاب بــاســم "أحمد 

عـــبـــدالـــعـــزيـــز" تـــحـــت صـــــــورة الـــشـــهـــيـــد الـــــــدرة: 

"سنعود للصهاينة وسنقاتلكم على األراضي 

لــن نــنــســى مــا حــيــيــنــا". وبــقــولــه  الفلسطينية. 

"أولــئــك الذين تربطهم عالقات ومعاهدات مع 

إسرائيل خانوا القضية الفلسطينية وطعنوا 

الفلسطينيني املضطهدين".

ــقــــدت عــــضــــو الـــكـــونـــغـــرس  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، انــــتــ

ــة رشــــيــــدة طــلــيــب،  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ األمــــريــــكــــي، الـ

 أن هــذه 
ً
ــارات وإســرائــيــل، مــشــيــرة ــ اتــفــاق اإلمـ

الفلسطينيني  لن تخفف من معاناة  الصفقة 

ــالــــت طــلــيــب،  بــــل ســـتـــزيـــد مــــن تــطــبــيــعــهــا. وقــ

فـــي تــغــريــدة عــلــى تــويــتــر" إن لـــب املــســألــة لم 

بالفصل  وإنــمــا  لــألراضــي،  يتعلق بضم  يكن 

واملدمر. املتواصل  العنصري 

نقل امللياردير اليهودي األميركي حاييم سابان 

عن ولــي العهد السعودي محمد بن سلمان قوله 

إنه يخشى من الهجوم عليه في حال أقام عالقات 

علنية مع إسرائيل.وكشف سابان -الذي توسط من 

أجل إبرام اتفاق السالم بني اإلمارات وإسرائيل- في 

حديث لصحيفة يديعوت أحرونوت عن أنه التقى 

على مــأدبــة عشاء محمد بــن سلمان وســألــه: ملــاذا 

يبقي العالقات مع إسرائيل تحت الــرادار؟ ملــاذا ال 

يخرج ويقود األمور؟ فأجابه أنه يستطيع أن ينفذ 

ذلـــك فــي لــحــظــة، لكنه يخشى مــن حـــدوث فوضى 

داخــل بــالده أيضا. وأضــاف سابان أن اإلماراتيني 

كــانــوا شــجــعــانــا فــي إعـــالن االتـــفـــاق مــع إســرائــيــل؛ 

وتمنى أن يقود ذلك إلى إقناع دول أخرى باملضي 

ــذا الـــطـــريـــق، بـــمـــا فــيــهــا الـــســـعـــوديـــة حــســب  ــ فــــي هـ

"الــجــزيــرة نــت".مــن جانبه، وصــف الكاتب توماس 

فريدمان االتفاق اإلسرائيلي اإلماراتي بأنه زلزال 

جيوسياسي ضرب منطقة الشرق األوســط، وقال 

إن وصف ترامب له بـ"االختراق الضخم" هو وصف 

مستحق.

ــال فــريــدمــان فــي مــقــال لــه بصحيفة نــيــويــورك   وقـ

تايمز إن هــذا االتفاق ليس بحجم زيــارة الرئيس 

الــســادات للقدس في 1977،  أنــور  املصري األسبق 

وال مصافحة الرئيس الفلسطيني السابق ياسر 

عرفات إلسحق رابني في 1993، لكنه قريب منهما 

ألنه يؤثر على كل القوى الكبيرة في املنطقة.

وخــتــم فــريــدمــان قــائــال: إنــه تــابــع شــؤون الــشــرق 

يقول  أن  للغاية ويستطع،  مدة طويلة  األوســط 

اآلن بــاطــمــئــنــان "إن هــذه املــنــطــقــة لــن تــعــود كما 

أبدا". كانت 

بن سلمان يخشى الفوضى في السعودية
الدوحة - الشرق

¶ واشنطن بوست

¶ تقرير واشنطن بوست



¶ شرمان يحذر من خطر اي برنامج نووي سعودي - رويترز

السعودية ال يمكن الوثوق بها في أسلحة نووية
ــي مــجــلــس  ــقـــراطـــي فــ ــمـ حـــــذر الـــنـــائـــب الـــديـ

ــــي بــــــــراد شــــيــــرمــــان مــن  ــكـ ــ ــريـ ــ الــــــنــــــواب األمـ

الوثوق باململكة العربية السعودية فيما 

يتعلق بــأي برنامج نــووي. ووجــه النائب 

االمــريــكــي بـــراد شيرمان رســالــة إلــى وزيــر 

الـــخـــارجـــيـــة مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، طـــلـــب فــيــهــا 

إجــابــات على عــدد مــن األسئلة عــن جهود 

الحكومة األمريكية في التعامل مع شراكة 

الــســعــوديــة مــع املــؤســســة الــنــوويــة املدنية 

الصينية، ومنع اململكة من القيام بأنشطة 

يمكن أن تعزز قدرتها على امتالك سالح 

نــــووي. وقـــال شــيــرمــان، الــنــائــب عــن واليــة 

كــالــيــفــورنــيــا، فــي بــيــان نــشــره فــي حسابه 

الرسمي بتويتر إن "الحكومة التي قتلت 

الصحفي جمال خاشقجي بمنشار عظام 

ال يــنــبــغــي الـــوثـــوق بــهــا بــأســلــحــة نــوويــة" 

وفقا للجزيرة نت.

الــواليــات املتحدة أن تشعر  ورأى أن على 

بقلق عميق فيما يتعلق بالتقرير األخير 

لــصــحــيــفــة وول ســـتـــريـــت جــــورنــــال بــهــذا 

الــشــأن، الفتا إلــى أنــه يــحــاول منذ سنوات 

الــــبــــرنــــامــــج  الــــخــــطــــر حـــــــول  نــــــاقــــــوس  دق 

النووي السعودي، واحتمال أن تستخدم 

املــمــلــكــة الــطــاقــة الـــنـــوويـــة املــدنــيــة كــغــطــاء 

لــبــرنــامــج أســلــحــة ســـري. وكــانــت صحيفة 

وول ستريت جــورنــال قد كشفت في وقت 

ــذا الـــشـــهـــر مـــعـــلـــومـــات تــفــيــد  ــ ــابـــق مــــن هـ سـ

ــرا، بــمــســاعــدة  ــ ــأن الــســعــوديــة أنـــشـــأت سـ بــ

الصني، منشأة الستخراج الكعكة الصفراء 

لليورانيوم من خام اليورانيوم.

ــــورك تـــايـــمـــز  ــــويـ ــيـ ــ ــا، نــــشــــرت نـ ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ

ــاالت  ــ ــأن وكـ ــ ــرا يــفــيــد بـ ــريـ ــقـ ــبــــوع تـ قـــبـــل أســ

االســـتـــخـــبـــارات األمــريــكــيــة تـــقـــوم بــتــدقــيــق 

سري حول الجهود الجارية في السعودية 

ــــدرة  ــع الــــصــــني - لـــبـــنـــاء قـ ــ - بــــالــــتــــعــــاون مـ

صناعية على إنتاج الوقود النووي.

ونــقــلــت عـــن مــســؤولــني أمــريــكــيــني أن هــذا 

الــتــدقــيــق أثــــار مـــخـــاوف مـــن أنـــه قـــد تــكــون 

ــنــــاك جــــهــــود ســـعـــوديـــة صــيــنــيــة ســريــة  هــ

ملــعــالــجــة الــيــورانــيــوم الــخــام بــشــكــل يمكن 

لــوقــود نــووي.  تخصيبه الحــقــا وتحويله 

وأشـــــــارت إلــــى أن وكــــــاالت االســـتـــخـــبـــارات 

األمــريــكــيــة حــــددت هــيــكــال مكتمال حديثا 

بالقرب من منطقة إنتاج األلواح الشمسية 

بالقرب من العاصمة السعودية الرياض، 

الـــتـــي يــشــك بــعــض املــحــلــلــني الــحــكــومــيــني 

والــخــبــراء الــخــارجــيــني فــي أنــهــا قــد تكون 

واحــــدة مــن عـــدد مــن املــواقــع الــنــوويــة غير 

املعلنة.

الدوحة - الشرق

الرياض: قضية الجبري تسمم العالقات مع واشنطن
نقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية عــن مــســؤول رفيع 

فــي الـــديـــوان املــلــكــي الــســعــودي أن الـــريـــاض تحضر 

ردها على الدعوى التي رفعها ضابط االستخبارات 

السعودي السابق سعد الجبري في واشنطن على 

ولــي العهد األمــيــر محمد بــن سلمان، والــتــي يتهمه 

الــدعــوى القضائية  د 
ّ

فيها بمحاولة اغتياله.  وتــهــد

التي رفعها مسؤول االستخبارات السعودي السابق 

بــإفــشــاء أســرار  الــجــبــري، فــي محكمة أمريكية  سعد 

ــة الــحــكــم فـــي الــســعــوديــة، مع  ــ ــل أروقـ مــلــكــيــة مـــن داخــ

عاء املسؤول أن ولي العهد محمد بن سلمان حاول 
ّ

اد

اغتياله.

الــديــوان امللكي السعودي  واعتبر مصدر مقرب من 

أن دعـــوى ســعــد الــجــبــري املــكــونــة مــن 107 صفحات 

ــبــــوع املــــاضــــي، ال أســـــاس لـــهـــا. وأصـــــر عــلــى أن  األســ

املـــســـؤول الــســابــق فـــي جــهــاز االســتــخــبــارات يــواجــه 

مـــزاعـــم فــســاد خــطــيــرة فـــي املــمــلــكــة. واتـــهـــم املــســؤول 

ــال إنـــه ضــالــع في  الــســعــودي الــجــبــري بــالــفــســاد، وقــ

قــضــايــا فــســاد بــمــلــيــارات الــــــدوالرات إبــــان عــمــلــه في 

الــتــي رفعها  الـــدعـــوى  الــداخــلــيــة. واعــتــبــر أن  وزارة 

الجبري على ولي العهد السعودي واهية وال تستند 

إلى أي أدلة، إال أنها قد تسمم العالقات بني الرياض 

وواشنطن، على حد تعبيره.

ــتـــي شــمــلــت اتـــهـــام  ويــــرجــــح أن تـــتـــحـــول الــقــضــيــة الـ

الجبري لـنب سلمان بتدبير اعتقال نجله وابنته في 

إلــى نــزاع علني  اململكة دون توجيه اتهامات لهما، 

يؤدي إلى كشف بعض أوجه صراعات القوة والنفوذ 

في السعودية.

وهـــي املــــرة األولـــــى الــتــي يــرفــع فــيــهــا مـــســـؤول كبير 

سابق دعوى ضد ولي العهد. وفي حال ثبتت صحة 

ما ورد في الدعوى، فإنها ستلقي مزيدا من الضوء 

عــلــى مـــا يــعــتــبــره مــراقــبــون حــمــلــة حــكــومــيــة ضــاريــة 

ملالحقة الخصوم واملنتقدين في الخارج.

واتهم الجبري األمير محمد بن سلمان بإرسال فرقة 

إلــى كــنــدا، حيث يعيش فــي املنفى، بهدف قتله  قتل 

تل بها الصحفي 
ُ
وتقطيعه بالطريقة نفسها التي ق

جمال خاشقجي في قنصلية اململكة في اسطنبول 

ــه. وجـــــاء فـــي الــــدعــــوى أن  ــولـ ــد قـ ــام 2018، عــلــى حـ عــ

الـــجـــبـــري هــــو أكــــثــــر شــخــصــيــة يــــرغــــب ولـــــي الــعــهــد 

بــالــتــخــلــص مــنــهــا. وأضــــاف مــســؤول االســتــخــبــارات 

السابق أن ولي العهد السعودي يريد التخلص منه 

بسبب قربه من ولي العهد السابق محمد بن نايف 

الــذي حــل محمد بــن سلمان مكانه فــي واليــة العهد 

في 2017، وألنه يعرف الكثير عن نشاطات له يمكن 

أن تلحق ضررا بالعالقات بني واشنطن والرياض.

وأصدرت محكمة واشنطن الفيدرالية أوامر استدعاء 

قضائية بحق محمد بن سلمان و13 شخصا آخرين 

لـــلـــرد عــلــى اتـــهـــامـــات ســعــد الــجــبــري لــهــم بــمــحــاولــة 

ــــي الـــعـــهـــد تــســتــهــدف  اغـــتـــيـــالـــه، وبــــاإلضــــافــــة إلـــــى ولـ

الدعوى مقربني منه بينهم سعود القحطاني وأحمد 

عسيري وبدر العساكر.

وتــشــمــل اســتــدعــاءات املــحــكــمــة، الــتــي اطــلــعــت عليها 

ــزيـــرة قــبــل كــشــف تــفــاصــيــلــهــا، كـــال مـــن يــوســف  الـــجـ

الراجحي وليلى أبو الجدايل، املقيمني في الواليات 

ــاءات  ــ املــتــحــدة، وقـــد طلبت املــحــكــمــة الـــرد عــلــى االدعـ

خـــالل مـــدة أقــصــاهــا 21 يـــومـــا.  وفـــي تعليقها على 

ــبـــت الـــخـــارجـــيـــة األمـــريـــكـــيـــة  ــالـ ــري، طـ ــبــ ــجــ دعـــــــوى الــ

الــســلــطــات الـــســـعـــوديـــة بــــاإلفــــراج عـــن نــجــلــيــه (ابــنــه 

وابـــنـــتـــه) املــعــتــقــلــني، وتـــقـــول عــائــلــة الــجــبــري إنــهــمــا 

بمثابة رهينتني.

يذكر أن السلطات الكندية شــددت إجـــراءات حماية 

ــعـــودي الـــســـابـــق والــــذي  مــســتــشــار ولــــي الــعــهــد الـــسـ

بـــدوره في  أشـــادت أوســـاط االستخبارات األمريكية 

مكافحة اإلرهاب عندما كان على رأس عمله.

تــشــمــل الـــدعـــوى مـــراســـالت عــبــر تــطــبــيــق "واتـــســـاب" 

ــنـــاع الــجــبــري بـــالـــعـــودة إلــــى املــمــلــكــة بــعــد إعــفــاء  القـ

األمـــيـــر مــحــمــد بـــن نـــايـــف مـــن مــنــصــبــه، عــبــر إغـــرائـــه 

بــعــرض عــمــل، قــبــل أن تــجــري مــحــاولــة فــاشــلــة عبر 

االنتربول لترحيله. وأكــد الجبري أنه بعد 13 يوما 

من اغتيال خاشقجي في الثاني من أكتوبر 2018، 

وصــل فريق يضم "مرتزقة شخصيني" لولي العهد 

فــي "فــرقــة الــنــمــر"، عــلــى حــد قــولــه، إلـــى كــنــدا، لقتله. 

وأضاف أن الفريق كان يضم متخصصني في الطب 

الــشــرعــي ومــعــدات شبيهة بــمــعــدات املجموعة التي 

لــم يتم العثور  قامت بتقطيع جثة خاشقجي التي 

عليها بــعــد. وأكـــد مــســؤول ســعــودي رفــيــع املستوى 

لوكالة فرانس بــرس أن الحكومة تستعد للرد على 

الــدعــوى القضائية في املحكمة االمريكية، في حني 

لم تنف كندا االدعــاء بأنها اعترضت فرقة االغتيال 

الــســعــوديــة. وأعــــرب مــســؤولــون ســابــقــون فــي وكــالــة 

االســتــخــبــارات املــركــزيــة األمريكية (ســي آي ايــه) عن 

ــادوا بـــه كــشــريــك فـــي جــهــود  ــ ــ دعــمــهــم لــلــجــبــري، وأشـ

ــاب بــعــدمــا ســاعــد بحسب هـــؤالء في  ــ مــكــافــحــة اإلرهـ

إحباط عدة هجمات ضد املصالح األمريكية.

ــدعـــوى فـــي الـــواليـــات   ومــــن غــيــر الـــواضـــح مــصــيــر الـ

املتحدة حيث ال يقيم الجبري وال ولــي العهد. لكن 

ال يــــزال مـــن املــمــكــن أن تــشــكــل الــقــضــيــة مــصــدر قلق 

للرياض ألنها تؤكد أن الجبري يمتلك "معلومات 

حــســاســة ومــهــيــنــة" عـــن ولــــي الـــعـــهـــد، بــمــا فـــي ذلــك 

تسجيالت سيتم نشرها فــي حــال مقتله. ومــن بني 

املعلومات التي وردت أنه في عام 2015 شجع األمير 

محمد سرا روسيا على التدخل في الصراع السوري، 

وهــــي خـــطـــوة أثــــــارت غــضــب وكـــالـــة االســـتـــخـــبـــارات 

ــك، بــدأت  املــركــزيــة االمــريــكــيــة. وبــعــد شــهــريــن مــنــذ ذلـ

القوات الروسية تدخلها، مما قضى فعليا على أي 

فرصة لتحقيق نصر عسكري للمعارضة السورية 

التي قالت اململكة إنها تدعمها.

وقــالــت الــخــبــيــرة فــي شـــؤون الــشــرق األوســــط بسمة 

ــى كـــنـــدا فـــي ذروة  ــال فـــرقـــة قــتــل إلــ ــ املـــومـــنـــي إن إرســ

الــغــضــب الــعــاملــي بــشــأن مقتل خــاشــقــجــي، إذا تــأكــد، 

يظهر أن الرياض تعتبر الجبري "مصدرا للمخاطر 

الــســيــاســيــة" عليها. وأضــافــت األســـتـــاذة فــي جامعة 

واتــرلــو الــكــنــديــة "مــالحــقــة املــنــافــســني بــهــذه الطريقة 

تظهر أيضا أن محمد بن سلمان يشعر بأنه ال يمكن 

املساس به".

وقوبلت اتهامات الكسب غير املشروع ضد الجبري 

بتشكيك في مجتمع االستخبارات األمريكي، حيث 

قال مسؤول سابق في وكالة االستخبارات املركزية 

لوكالة فرانس برس "كل من يعرف سعد والسعودية 

ــــادر عــلــيــه مــحــمــد بـــن ســلــمــان، لن  ويـــعـــرف مـــا هـــو قـ

يصدق ذلك".

¶ الجبري وبن سلمان (الجزيرة)

الدوحة - الشرق، وكاالت
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االتفاق اإلسرائيلي اإلماراتي ال يشمل التخلي عن خطة الضم
أكــــدت مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة أن االتـــفـــاق 

بني إسرائيل واإلمارات ال يشمل تخلي تل 

أبــيــب عــن خــطــة الــضــم. وقــالــت املــنــظــمــة في 

"كــمــا ورد بشكل  أمــــس:  تــغــريــدات  ســلــســلــة 

ــاق بــــني إســـرائـــيـــل  ــفــ واضــــــح، ال يــشــمــل االتــ

ــــا عــن 
ً

ــل تــــمــــام ــيــ ــرائــ واإلمـــــــــــارات تـــخـــلـــي إســ

خــطــطــهــا الـــســـاعـــيـــة ملـــزيـــد مــــن الـــضـــم غــيــر 

الــقــانــونــي لــلــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة. بــل ال 

تـــزال تــواصــل إســرائــيــل بــنــاء مــســتــوطــنــات 

ــيـــة وتـــنـــتـــهـــك بـــشـــكـــل مــنــهــجــي  ــانـــونـ ــر قـ ــيـ غـ

حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني هناك".

دبلوماسي  اتفاق  يمكن ألي  "ال  وأضافت: 

أن يــغــيــر الــواجــبــات الــقــانــونــيــة إلســرائــيــل 

اإلنــســانــي  الــقــانــون  بــمــوجــب  كــقــوة محتلة 

ــون الـــــــدولـــــــي لـــحـــقـــوق  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـــــــدولـــــــي والـ

الــفــلــســطــيــنــيــني  ــرم  ــحــ يــ أن  وال  ــان،  ــ ــســ ــ اإلنــ

الــتــي يكفلها  الــحــمــايــة  مــن حــقــوقــهــم ومـــن 

ــانـــــون الــــــــدولــــــــي". وطــــالــــبــــت املـــنـــظـــمـــة  ــقـــ الـــ

عــمــلــيــة  أي  تــشــمــل  أن  ــرورة  بــــضــ الـــدولـــيـــة 

إلى سالم عادل ودائم في إسرائيل  تهدف 

اإلسرائيلية  املستوطنات  إزالة  وفلسطني 

غــيــر الــقــانــونــيــة، ووضـــع حــد لــالنــتــهــاكــات 

املـــنـــهـــجـــيـــة لـــحـــقـــوق اإلنــــــســــــان، وتـــحـــقـــيـــق 

الـــعـــدالـــة والـــتـــعـــويـــض لــضــحــايــا الـــجـــرائـــم 

ــار إلـــى  ــي.  يــــشــ ــ ـــدولــ ــ ــانــــون الـ ــقــ ــمـــوجـــب الــ بـ

أن رئـــيـــس الــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــني 

أن خــطــتــه  االول  أمــــس  أكــــد  قـــد  نــتــنــيــاهــو 

ـــة عــلــى  ــيـ ــلــ ــيــ ـــرائــ ــادة اإلسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيـــق الـ ــبـ ــتـــطـ لـ

مــســتــوطــنــات الــضــفــة الــغــربــيــة لـــم تــتــغــيــر. 

ــاف نــتــنــيــاهــو فـــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي،  ــ وأضــ

تـــعـــقـــيـــبـــا عــــلــــى االتـــــــفـــــــاق بــــــني إســــرائــــيــــل 

لتنفيذ  خــطــتــي  فــي  تــغــيــيــر  "ال  ــارات:  ــ واإلمـ

بالتنسيق  الغربية  الضفة  في  الضم  خطة 

الــكــامــل مـــع الــــواليــــات املـــتـــحـــدة". وأوضــــح 

الـــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي أن املــخــطــط  رئـــيـــس 

من  بطلب  مؤقتا،  تأجيله  تم  لكن  يلغ،  لم 

ترامب. دونالد  األمريكي  الرئيس 

ــو قــــــــد أعـــــــلـــــــن ســــابــــقــــا  ــ ــاهـ ــيـــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ  وكــــــــــــان نـ

واســــعــــة  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  أراض  عــــزمــــه ضـــــم 

بــالــضــفــة الــغــربــيــة، تــشــمــل مــنــطــقــة األغـــوار 

مــن  األول  ــــي  فـ الــــكــــبــــرى،  ــنــــات  واملــــســــتــــوطــ

ــأ الــعــمــلــيــة  ــ ــ ــه أرجـ ــنـ ــكـ ــي، ولـ ــ ــاضـ ــ ــيـــو املـ ــولـ يـ

وعدم  داخــل حكومته،  في  بسبب خالفات 

وجـــود اتــفــاق مــع اإلدارة األمــريــكــيــة حــول 

العملية.

الدوحة - الشرق

¶ موقف منظمة العفو الدولية من االتفاق اإلسرائيلي اإلماراتي



ــراقــــي، أمــــــس، أن رتـــــل مــركــبــات  ــعــ أعـــلـــن الـــجـــيـــش الــ

لـــشـــركـــات مــتــعــاقــدة مـــع الــتــحــالــف الــــدولــــي بــقــيــادة 

الواليات املتحدة األمريكية استهدف بعبوة ناسفة 

جــنــوبــي الــبــالد. وقــالــت خلية اإلعــــالم األمــنــي وهــي 

مؤسسة تتبع الدفاع في بيان لها، إن "عبوة ناسفة 

انفجرت على إحدى مركبات رتل لشركات متعاقدة 

ــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي قـــرب جــســر الــديــوانــيــة  مـــع قــ

(جنوب) الخط السريع" دون ذكر مزيد من التفاصيل 

حول الجهة املنفذة. وأضاف البيان، أن الهجوم على 

الرتل "لم يخلف أي أضرار". وعادة ما تقوم الشركات 

املتعاقدة مع التحالف الدولي بنقل معدات خاصة 

به.

وهــــذا الــهــجــوم هــو الــثــانــي مــن نــوعــه خـــالل أقـــل من 

إلــى هجوم بعبوة  24 ساعة، اذ تعرض رتــل مماثل 

ناسفة في محافظة ذي قــار جنوبي البالد، ما أدى 

الى احتراق إحدى مركباته، بحسب الدفاع العراقية.

ــزايـــدت وتــيــرة الــهــجــمــات ضــد الــتــحــالــف الــدولــي  وتـ

بـــقـــيـــادة الــــواليــــات املـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة والـــشـــركـــات 

املتعاقدة معه منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في 

الحرس الثوري اإليراني، قاسم سليماني، والقيادي 

بهيئة الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي املهندس، 

في غارة جوية أمريكية ببغداد في 3 يناير املاضي. 

وتـــتـــهـــم واشـــنـــطـــن كـــتـــائـــب "حـــــــزب الــــلــــه" الـــعـــراقـــي، 

وفصائل أخرى بالوقوف وراء الهجمات.

وإثــــــر الـــهـــجـــمـــات الـــصـــاروخـــيـــة انـــســـحـــبـــت الـــقـــوات 

األمريكية مــن 7 مــواقــع وقــواعــد عسكرية فــي عموم 

الــعــراق على مــدى األشــهــر املــاضــيــة، فــي إطــار إعــادة 

التموضع. وتزامنت الضربات األخيرة مع استئناف 

الـــحـــوار األمـــريـــكـــي الـــعـــراقـــي الــــذي عــارضــتــه بعض 

الفصائل املوالية إليران.

استهداف مركبات تابعة للتحالف الدولي جنوب العراق
بغداد - ا7ناضول

الدوحة- الشرق-إسطنبول- ا7ناضول

مجزرة رابعة.. جريمة لن يمحوها الزمن

ــلـــت أمـــــس الــــذكــــرى  يــــأتــــي ذلـــــك فـــيـــمـــا حـ

ــة، فـــقـــبـــل ســبــع  ــ ــعـ ــ ــزرة رابـ ــجــ الـــســـابـــعـــة ملــ

ــاعـــي  ــمـ ســـــنـــــوات اســــتــــنــــزف املــــــــوت الـــجـ

املعارضني  املصريني  املجاني مئات من 

ــان كــــل ذنــبــهــم  ــ ــقـــالب الـــعـــســـكـــري، كـ لـــالنـ

ــــدوا شــرعــيــة الــرئــيــس املــنــتــخــب  أنــهــم أيـ

ــم  ــكـــان جـــزاؤهـ وقـــتـــئـــذ مــحــمــد مـــرســـي فـ

اعتصامهم بميداني  فــض  القتل خــالل 

الــواقــعــني في  الــعــدويــة والنهضة  رابــعــة 

شرق القاهرة وغربها يوم 14 أغسطس 

.2013

الـــبـــالد  ــه  بــ ــــرت  ــا مـ ــع مــ ــ وحـــتـــى اآلن، ومـ

ــداث خــــالل الـــســـنـــوات الــعــجــاف،  ــ مـــن أحــ

ــة عـــدد  ــلـــى وجـــــه الــــدقــ ال أحـــــد يــــعــــرف عـ

قــتــلــى املــذبــحــة، فــضــال عــن أن الــقــتــلــة لم 

الوضع  إن  بل  يخضعوا ألي محاسبة، 

كان معكوسا!

ــانـــــت أرقـــــــــام مـــتـــبـــايـــنـــة صــــــــدرت عــن  وكـــ

جــهــات رســمــيــة وحــقــوقــيــة تــخــص عــدد 

املجلس  أكـــد  فبينما  املــذبــحــة،  ضــحــايــا 

ــقــــومــــي لـــحـــقـــوق اإلنـــــســـــان - مــنــظــمــة  الــ

الـــعـــدد بــلــغ 632  حــقــوقــيــة رســمــيــة - أن 

تـــرى مــنــظــمــات حــقــوقــيــة محلية  قــتــيــال، 

ــم تــخــطــى األلـــــــف، أمـــا  ــرقــ ودولــــيــــة أن الــ

جـــمـــاعـــة اإلخـــــــوان املــســلــمــني فـــقـــالـــت إن 

عدد الضحايا تجاوز ألفي ضحية، إلى 

جانب آالف املصابني.

واألكـــثـــر إدهـــاشـــا مــن عـــدم مــعــرفــة أعـــداد 

الضحايا أو محاسبة القاتل هو ما جرى 

مــن معاقبة الضحية، ففي يــولــيــو2018، 

أصــدرت محكمة مصرية حكما باإلعدام 

فــي القضية  عــلــى 75 مــعــارضــا للسلطة 

املعروفة إعالميا بـ"فض اعتصام رابعة"، 

ــــرى يــنــظــر  ــانـــب ســـبـــع قـــضـــايـــا أخــ ــــى جـ إلـ

ــاء تـــخـــص اتـــهـــامـــات الــقــتــل  ــقـــضـ فــيــهــا الـ

العمد وتدمير ممتلكات عامة ومقاومة 

السلطات.

ــاب  ــيــ ورغـــــــــم ضــــبــــابــــيــــة املــــعــــلــــومــــات وغــ

الـــعـــدالـــة، تــبــقــى حــقــيــقــة واضـــحـــة تخص 

املذبحة كونها إحدى أكبر عمليات القتل 

ــخ مـــصـــر الـــحـــديـــث،  ــاريــ ــي تــ الـــجـــمـــاعـــي فــ

وواحدة من كبرى وقائع قتل املتظاهرين 

فــي العالم فــي يــوم واحـــد، وفــق مــا ذكــرت 

تقارير حقوقية دولية. غير أن ما شكلته 

جــريــمــة فــض اعــتــصــامــي رابــعــة الــعــدويــة 

والــنــهــضــة فــي الــوعــي الــجــمــعــي املــصــري 

يصعب نسيانه أو تــدويــره بحيث يفيد 

ســلــطــة االنــــقــــالب الـــعـــســـكـــري، حـــســـب مــا 

يؤكد مراقبون للمشهد السياسي. 

الــســابــعــة للمذبحة ظهرت  الــذكــرى  ومـــع 

ــة الــجــريــمــة  ــدة لــتــعــيــد بـــشـــاعـ وســـــــوم عــــ

ــام القتل"  إلـــى أذهــــان املــصــريــني منها "أيــ

و"فاكرين رابعة" و"ذكرى رابعة"، وتصدر 

وسم "رابعة" مواقع التواصل االجتماعي 

ــات واملـــــغـــــرديـــــن. كـــذلـــك  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ بــــــــآالف املـ

أصدرت منظمات حقوقية محلية ودولية 

بيانات إدانــة للمذبحة التي جــرت بحق 

املعارضني لالنقالب العسكري في مصر 

قــبــل ســبــع ســنــوات، وطــالــبــت بالتحقيق 

ــي الـــجـــريـــمـــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا  الــــدولــــي فــ

السلطة.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش 

مذبحة رابــعــة أســـوأ واقــعــة قتل جماعي 

ــا "إن  ــهـ ــان لـ ــيــ ــــي بــ ـــر. وذكـــــــــرت فـ ــــي مــــصـ فـ

مذبحة رابعة، التي لم تحقق فيها سلطة 

السيسي حتى بعد سبع ســنــوات، كانت 

قــتــل جــمــاعــي للمتظاهرين  أســـوأ واقــعــة 

في تاريخ مصر الحديث". ودعت املنظمة 

إلى فتح تحقيق دولي مستقل في مذبحة 

رابعة، موضحة عدم خضوع أي مسؤول 

حكومي أو أي من عناصر األمن للتحقيق 

أو املـــقـــاضـــاة فـــي مــصــر بــتــهــمــة ارتـــكـــاب 

كم على 
ُ

انتهاكات فــي رابــعــة، فــي حــني ح

الــكــثــيــر مـــن الــنــاجــني بـــاإلعـــدام والــســجــن 

لــفــتــرات طــويــلــة فــي مــحــاكــمــات وصفتها 

بغير العادلة.

ويرى مدير مركز ضحايا لحقوق اإلنسان 

هيثم أبو خليل، أن هناك تقصيرا شديدا 

بالنسبة للتحرك الحقوقي والقانوني 

ــن املــــعــــارضــــة بـــعـــد وقــــــــوع الـــجـــريـــمـــة،  ــ مـ

مــشــيــرا إلـــى مــحــاولــة وحـــيـــدة مـــن جــانــب 

حــزب الحرية والعدالة لرفع قضية أمام 

املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة فـــي الهـــاي 

ضــد مرتكبي مــجــزرة رابــعــة. وأضـــاف أن 

الحزب أنفق مئات اآلالف من الجنيهات 

اإلســتــرلــيــنــيــة عـــلـــى تـــلـــك الـــقـــضـــيـــة، لــكــن 

لألسف لم تستكمل املحكمة النظر فيها 

بسبب نقص املستندات، واعتبار الحرية 

ــة لــرفــع  ــفـ ــيـــر ذي صـ ــا غـ ــانـ ــيـ والــــعــــدالــــة كـ

"أعــقــب هــذه القضية  القضية. واســتــطــرد 

مـــحـــاوالت قــانــونــيــة فـــرديـــة ثـــم حــالــة من 

ـــش"، مــشــيــرا  ــدهــ ــ ــاذل املـ ــتــــخــ ــكـــون والــ الـــسـ

فــي الــوقــت نفسه إلــى الــدعــم الــذي حصل 

عليه النظام املصري من دول السعودية 

ــارات وإســرائــيــل مــن أجـــل اســتــقــرار  ــ واإلمــ

األوضــاع لجنرالت الجيش وعدم تدويل 

القضية.

الــقــيــادي بجماعة اإلخـــوان املسلمني  أمــا 

ــداث  ــرأى أن األحــ أحــمــد رامــــي الــحــوفــي فــ

ــة  ــ ــعـ ــ ــثــــل "رابـ ــــخ مــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــة فـــــى الـ ــيـ ــلـ ــفـــصـ املـ

الــشــق امللحمي منها أو  الــعــدويــة" ســـواء 

الــجــريــمــة ال يــمــحــى أثـــرهـــا مـــن الـــذاكـــرة 

حـــتـــى وإن خـــفـــت الـــحـــديـــث عـــنـــهـــا؛ فــهــي 

تظل حــاضــرة فــي وعــي الجميع بما في 

ــك الــقــتــلــة. وفـــي حــديــثــه لــلــجــزيــرة نــت،  ذلـ

اعتبر الحوفي أن مذبحة رابعة الجريمة 

الــتــأســيــســيــة الــتــى بــنــى عــلــيــهــا االنــقــالب 

العسكري نظامه، وتابع "لذلك فالسلطة 

ــوات الـــســـبـــع بــحــاجــة  ــنـ ــسـ ــرور الـ ــ ــم مــ ــ ورغــ

تــنــفــي عــن نفسها جريمة  إلـــى أن  دائــمــا 

القتل".

وفــــي اإلطــــــار نــفــســه، تـــحـــدث األكـــاديـــمـــي 

والــبــرملــانــي السابق جــمــال حشمت حول 

ــة، "ألنــــه  حــــضــــور ذكـــــــرى اعـــتـــصـــام رابـــــعـــ

ــد نــمــوذج الــدولــة الــتــي يتطلع إليها 
ّ

جــس

الشعب املصري الحر املمثل بعينة رابعة، 

ــتــــي وقــــعــــت بــحــق  وســـتـــبـــقـــى املـــذبـــحـــة الــ

املــعــتــصــمــني نــمــوذجــا لــلــحــريــة والــكــرامــة 

رغم كل ما فيها من دماء وجراح". وخالل 

نــــدوة نــظــمــهــا مــركــز حـــريـــات لــلــدراســات 

ــيــــة - مـــقـــره  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــة واإلســ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ

الــذكــرى السابعة  إسطنبول - بمناسبة 

ملــذبــحــة رابـــعـــة بــمــصــر، أضـــــاف حشمت 

أن "الــــصــــراع فـــي رابـــعـــة هـــو صـــــراع بني 

حــق وبــاطــل، ورابــعــة جــولــة ضــمــن حلقة 

متكررة، ولــن تكون نهاية املــطــاف". وأكد 

ا من  أن الــنــظــام املـــصـــري لـــن يــكــون جــــزء

الحل، معتبرا إيــاه عائقا أمــام أي موقف 

الســتــرداد الــحــقــوق واســتــعــادة الحريات 

في البالد.

¶ املجزرة ستظل تطارد مرتكبيها

دفن القيادي البارز بجماعة اإلخوان عصام العريان، فجر أمس، 
أمنية،  القاهرة، وسط تشديدات  العاصمة  بإحدى مقابر شرقي 
القانوني لألناضول،  املــصــدر  وفــق مصدر قانوني مطلع. وقــال 
الجمعة بحضور 12 شخصا من أسرته  العريان دفــن فجر  إن 
ومحاميه، وسط تشديدات أمنية مكثفة. وأوضح املصدر، مفضال 
عــدم ذكــر اســمــه، أن الــدفــن تــم بمقبرة مــرشــدي جماعة اإلخـــوان 
القاهرة. وتابع أن شهادة وفاة  الوفاء واألمــل، شرقي  في منطقة 
أمــرت  الــعــامــة  النيابة  الــعــريــان تشير لتعرضه ألزمـــة قلبية، وأن 

بتشريح جثمانه وانتهت إلى عدم وجود شبهة جنائية.
نــقــل أجــهــزة األمـــن جثمان  أكـــدت صحيفة محلية  مــن جــانــبــهــا، 
الوفاء واألمــل، بعد إصدار  العريان من داخــل السجن إلى مقابر 
العامة تصريحا بالدفن والــتــأكــد مــن عــدم وجـــود شبهة  النيابة 

جنائية في الوفاة.

¶ آالف الضحايا في مجزرة رابعة

¶ أم وابنها الشهيد في رابعة
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القضية 
الفلسطينية 

تجد المساندة 
من  دول التينية 
وال تجدها من 

ذوي القربى.

طقس حار 
وغبار خفيف

توقعت إدارة األرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم/السبت/ حارا 

الــســاحــل.. وفي  جــدا نسبيا مــع بعض السحب وغــبــار خفيف على 

البحر يصاحب الطقس غبار خفيف مع بعض السحب، محذرة من 

رياح قوية وأمواج عالية ببعض املناطق في البداية.

وتــكــون الــريــاح عــلــى الــســاحــل، فــي الــغــالــب، شمالية غــربــيــة بسرعة 

تــتــراوح بــني 8 عقد و18 عــقــدة، ثــم تنخفض إلــى مــا بــني 4 عقد و14 

عقدة.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بني 

10 عقد و20 عقدة، وتصل إلى 24 عقدة ببعض املناطق في البداية.

 ويتراوح مدى الرؤية األفقية بني 4 و8 كيلومترات.

 ويتراوح ارتفاع املوج على الساحل بني قدمني و4 أقدام، ويصل إلى 

5 أقـــدام ببعض املناطق فــي الــبــدايــة.. وفــي البحر يــتــراوح بــني 3 و6 

أقدام، ويرتفع إلى 8 أقدام ببعض املناطق في البداية.

 أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /36/ درجة مئوية.

الدوحة - قنا

املــجــتــمــع بــمــؤســســة  تــنــمــيــة  أعـــلـــنـــت إدارة 

قطر، عن إطــالق "مخيم العائلة املجتمعي" 

عبر اإلنترنت، لتعزيز معرفة األطفال عبر 

مجموعة مــن الــفــعــالــيــات املــتــنــوعــة فــي جو 

عــائــلــي مــمــتــع ومــــرح.وســــوف يــمــتــد املخيم 

ــد املـــوافـــق 16   مـــن األحــ
ً
ــدء عــلــى أســبــوعــني بــ

أغسطس وحتى 29 أغسطس .

وتــســتــضــيــف مـــؤســـســـة قـــطـــر خـــــالل فــصــل 

الــصــيــف، بــاقــة مــتــنــوعــة مـــن الــبــرامــج الــتــي 

تستهدف جميع فئات املجتمع، بما في ذلك 

فصول الرياضة، ودروس الطبخ للعائالت، 

واملسابقات واملخيمات الترفيهية. وتنظم 

أنشطة تناسب الجميع وتلبي اهتماماتهم 

فـــي أنـــحـــاء املــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة، مــمــا يتيح 

للبالغني واألطفال قضاء وقت ممتع ومفيد 

خالل فترة الصيف.

وتــعــكــس بـــرامـــج مــؤســســة قــطــر الــصــيــفــيــة، 

الــبــيــئــة املـــتـــنـــوعـــة، والـــحـــيـــويـــة واملـــتـــطـــورة 

للمدينة التعليمية، حيث ستفتح املــراكــز 

ــراد املجتمع  ــ واألمـــاكـــن أبــوابــهــا لــجــمــيــع أفـ

والـــــــزوار فـــي قــطــر، لــالســتــرخــاء ومــمــارســة 

الرياضة والتعلم واملشاركة املجتمعية.

مؤسسة قطر تطلق مخيم العائلة املجتمعي

5

طالبنا يحصدون املراكز 
األولى في مسابقة عاملية

البلدية تواصل مهرجان 
الرطب في أفرع امليرة

تــأهــلــت خمسة مــشــاريــع مــن مــدرســة 

الثانوية  قطر للعلوم والتكنولوجيا 

لــلــبــنــني، لــلــتــصــفــيــات الـــنـــهـــائـــيـــة فــي 

املسابقة العاملية للشباب في العلوم 

والتكنولوجيا، التي أقيمت في هونغ 

ــغ فــــي األول مــــن أغـــســـطـــس، مــن  ــونـ كـ

خالل تقنية التواصل عبر اإلنترنت.

حــيــث تــم تــقــديــم 93 مــشــروعــا بحثيا 

للمسابقة من جميع أنحاء العالم، في 

مــجــالــي الــفــيــزيــاء والــهــنــدســة بمعدل 

46 مــشــروعــا مــقــدمــا، وعــلــوم األحــيــاء 

والكيمياء بمعدل 47 مشروعا.

وقد حصل طلبة مدرسة قطر للعلوم 

والتكنولوجيا على املركزين الثاني 

، بينما نالت ثالثة من 
َ
والثالث عامليا

املشاريع القطرية املشاركة، شهادات 

تقدير ألفكار املشاريع وتصاميمها.

 Medicine Tracker وقد حصل مشروع

 Device for Improving Medication

Adherence والـــذي قــام على تطويره 

كــل مــن الــطــالــب غــانــم عــبــد الــلــه املــري 

والطالب يوسف معاذ إبراهيم، على 

املــركــز الثاني، بينما حصل مشروع 

قـــام على  Smart School Bus والــــذي 

تــطــويــره كـــل مـــن الــطــالــب حــمــد عبد 

الــعــزيــز الـــحـــر والـــطـــالـــب مــحــمــد عبد 

الرحمن السقطري والطالب عبد الله 

عــبــد الـــرحـــمـــن مـــحـــمـــود، عــلــى املــركــز 

الثالث.

ــعــــرض  ــة لــ ــ ــــرصــ ــة فــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــد املـ ــ ــعــ ــ وتــ

إنــجــازات الشباب في مجالي العلوم 

واالبتكار.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة، عن استمرار مهرجان الرطب املحلية، بالتعاون 

ــار اهــتــمــام الــــــوزارة بتحسني  مـــع شــركــة املـــيـــرة لــلــمــواد االســتــهــالكــيــة. فـــي اطــ

التسويق املحلي للمنتجات الزراعية القطرية، ايمانًا منها بأهمية التسويق 

الفاقد، بما يخلق الطلب املتزايد  في تحسني جــودة اإلنتاج الزراعي وتقليل 

املــــزارع عــلــى اســتــخــدام التكنولوجيا الحديثة  عليها، ويــســاهــم فــي تحفيز 

املتطورة في املجال الزراعي.

وتستضيف امليرة مهرجان الرطب املحلية ألول مرة هذا العام، عبر فروعها 

قام سنويًا في سوق 
ُ
التي تصل إلى 54 فرعًا في شتى أنحاء قطر، حيث كان ي

واقــف، وتعتزم الشركة بهذه املناسبة، إطــالق عــروض ترويجية خاصة على 

الرطب املحلية. 

وتتصف الرطب املنتجة محليًا بصفات إنتاجية وتسويقية متميزة كونها 

 كبيرًا من املستهلكني، كما تتصف 
ً
طازجة وذات جودة مرتفعة وتلقى إقباال

بتنوع االصــنــاف املميزة بها، حيث سيشهد املهرجان هــذا العام عــرض أهم 

ــــواع الــبــرحــي والــشــيــشــي  ــــواع الـــرطـــب املــحــلــيــة املــنــتــجــة بــالــدولــة وتــشــمــل انـ أنـ

وإخالص وغيرها من أنواع الرطب املحلية املميزة.

¶ الطالب املشاركون

¶ مهرجان الرطب املحلي

4 أشخاص الحد األقصى للتواجد في املركبات
أكـــدت وزارة الــداخــلــيــة عــبــر تــغــريــدة عــلــى حسابها الــرســمــي عــلــى موقع 

تويتر، أن جميع املواطنني واملقيمني ملزمني عند الخروج واالنتقال، بعدم 

تواجد أكثر من أربعة أشخاص في املركبة بما فيهم السائق ويستثنى 

من ذلك العائالت مع ضرورة التقيد بارتداء الكمام.

وكان العميد عبد الله املفتاح مدير إدارة العالقات العامة بوزارة الداخلية 

وعضو اللجنة العليا إلدارة األزمات، قد أكد أول أمس أن تطبيق "احتراز" 

مهم جــدًا في هــذه املرحلة وال يجب االكتفاء بــإبــرازه عند بوابات العمل 

ــــوالت واملــجــمــعــات، مـــشـــددًا عــلــى أن  لــلــدخــول أو عــبــر مـــداخـــل بـــوابـــات املـ

التطبيق يجب أن يكون فعاال في كل وقت بكل (خواصه التشغيلية).

وأوضــح أنه ال يجب إلغاء أي من الخواص التشغيلية لتطبيق "احتراز" 

مثل البلوتوث أو إلغاء أي من خواصه وإرجاعها مرة أخرى ألن التطبيق 

ال يقوم بالدور الوقائي الكامل مع هذا السلوك، ويجب أن يكون فعاال عند 

الكل ويجب أن يبرز للدوريات األمنية أو عند الطلب من جانب األشخاص 

في أماكن املجمعات والعمل والتجمعات.

وأشـــار إلــى أن إجــــراءات الــداخــلــيــة جـــاءت لتؤكد وتــعــزز حــرص املــواطــن 

القيام بــاإلجــراءات االحترازية للوقاية من فيروس كورونا،  واملقيم على 

موضحًا أن دوريــات وزارة الداخلية تقف على التزام الناس باإلجراءات 

االحــتــرازيــة فــي الــطــرق العامة مثل ارتـــداء الكمامات والــعــدد املــحــدد في 

املركبات باإلضافة إلى تطبيق احتراز. ¶ جانب من إرشادات وزارة الداخلية

نـــظـــم مــــركــــز شــــبــــاب الـــعـــزيـــزيـــة جــلــســة 

ــة الـــــيـــــوم الـــعـــاملـــي  ــبـ ــنـــاسـ ــمـ نـــقـــاشـــيـــة بـ

للشباب، وذلـــك تحت عــنــوان (الشباب 

القطري.. مساهمات محلية وتطلعات 

عاملية) شـــارك فيها نخبة مــن الشباب 

املتميزين فــي مــجــاالت مختلفة، حيث 

الــحــلــقــة أون اليــــن عــبــر منصة  قـــدمـــت 

املــــركــــز عـــلـــى اإلنـــســـتـــقـــرام تــمــاشــيــًا مــع 

الــتــي تتخذها  ــراءات االحـــتـــرازيـــة  ــ ــ اإلجـ

جهات الدولة.

املــشــاركــون مساهمات الشباب  وتــنــاول 

القطري على الصعيد املحلي وتطلعاته 

الــــى الــعــاملــيــة فـــي الــعــديــد مـــن املـــجـــاالت 

ــلـــوغ ذلـــك  ــبـ وكـــيـــفـــيـــة تــهــيــئــة األجـــــــــواء لـ

الــهــدف، وتـــم تسليط الــضــوء عــلــى أبــرز 

ــمــــات ومــــشــــاركــــات  ــاهــ نــــشــــاطــــات ومــــســ

الـــشـــبـــاب الـــقـــطـــري مــحــلــيــا فــــي تــعــزيــز 

الـــعـــادات والــتــقــالــيــد واملـــــوروث الــقــطــري 

األصــيــل وكــيــف يــكــون لــهــذه املــشــاركــات 

ــة لــلــمــجــتــمــع  ــ ــالـ ــ ــي تـــوجـــيـــه رسـ ــ األثــــــــر فـ

الــعــمــل التطوعي  املــشــاركــة فــي  بأهمية 

ــة  ــ ــدولـ ــ ــود الـ ــ ــهـ ــ ــدة جـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ والـــــخـــــيـــــري ملـ

وبــخــاصــة فــي أوقــــات األزمـــــات مــن مثل 

أزمة جائحة كورونا.

ــذلـــك  ــة كـ ــيــ ــاشــ ــقــ ــنــ ــة الــ ــقــ ــلــ وشــــمــــلــــت الــــحــ

الــتــجــارب الشبابية  اســتــعــراض لبعض 

ــادة األعـــمـــال  ــ الــنــاجــحــة فـــي مـــجـــاالت ريــ

والــكــتــابــة والـــفـــن الــتــشــكــيــلــي والــتــنــاظــر 

وغــيــرهــا مـــن الــتــجــارب الــنــاجــحــة لــعــدد 

من الشباب القطري ممن حققوا النجاح 

فــي مجاالتهم وتخصصاتهم املختلفة 

وأصـــبـــحـــوا بــحــق قــــدوة لــآلخــريــن ممن 

يــتــطــلــعــون الـــــى كـــتـــابـــة أســـمـــائـــهـــم بــني 

هؤالء. ¶ خالل الجلسة النقاشية 
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"شباب العزيزية" يناقش تطلعات الشباب
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