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اقرأ في موقـع

صاحب السمو يحضر افتتاح دورة األلعاب الشتوية في بكني
 يـــحـــضـــر صــــاحــــب الـــســـمـــو 

الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل 

ثـــانـــي أمـــيـــر الـــبـــالد املـــفـــدى، 

اليوم الجمعة، افتتاح دورة 

األلــعــاب األوملــبــيــة الشتوية 

الــرابــعــة والــعــشــريــن، والــتــي 

الفترة من 4 إلى  ستقام في 

20 فبراير في بكني عاصمة 

جمهورية الصني الشعبية.

ــيــــر  ــو األمــ ــمــ ــارك ســ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ وسـ

املـــــــفـــــــدى فـــــــي اجــــتــــمــــاعــــات 

ــة الـــدولـــيـــة  ــيـ ــبـ الــلــجــنــة األوملـ

الــتــي ستنعقد على هامش 

ــدورة. يــرافــق سمو األمير  الــ

وفد رسمي.

القمة القطرية األمريكية تأكيد لدور الدوحة اإلقليمي

 أكــد تقدير مــوقــف صـــادر عــن املــركــز الــعــربــي لألبحاث 

ودراســة السياسات أن القمة القطرية األمريكية، تمثل 

 عــلــى نــجــاح قــطــر فـــي الــحــفــاظ على 
ً
مـــؤشـــرًا مــهــمــًا داال

 أســاســيــًا فــي تحقيق 
ً
دورهـــا اإلقليمي بوصفها فــاعــال

ر 
ّ
االستقرار في املنطقة، وتعب

عــــــن مــــــــدى أهــــمــــيــــة قــــطــــر فــي 

املقاربة اإلقليمية إلدارة بايدن 

وحــــظــــيــــت بــــاهــــتــــمــــام كـــبـــيـــر؛ 

ــيـــة الــقــضــايــا  ــمـ ــى أهـ ــ ــرًا إلــ نــــظــ

ـــــوجـــــت 
ُ
ــا وت ــهــ ــتــ ــاولــ الـــــتـــــي تــــنــ

ــايــــدن عــن  ــإعــــالن الـــرئـــيـــس بــ بــ

قـــراره تصنيف قطر "حليفًا رئيسيًا للواليات املتحدة 

األمــريــكــيــة مـــن خــــارج الــنــاتــو. وبـــني الــتــقــريــر أن القمة 

تطّرقت إلى جملة من القضايا اإلقليمية والدولية، وفي 

"األمـــن فــي الخليج والــشــرق األوســـط الكبير"،  متها 
ّ

مقد

ــدادات الــطــاقــة الــعــاملــيــة فــي ضــوء  ــ وضــمــان اســتــقــرار إمــ

رها بأزمة أوكرانيا، ومواصلة التنسيق 
ّ
املخاوف من تأث

الــوضــع فــي أفغانستان،  بــشــأن 

وأزمــــة املــلــف الــنــووي اإليــرانــي، 

والـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 

د صاحب السمو على بحث 
ّ

شد

ــقــــوق املــــتــــســــاويــــة لــلــشــعــب  الــــحــ

الفلسطيني مع الرئيس بايدن.

منافسات نارية وتتويج 4 رموز 
في مهرجان جزيالت العطا

قطر لم تتحدث عن تحويل شحنات غاز إلى أوروبا
الغرفة: قطر وجهة سياحية واعدة لهذه األسباب 

3

وزارة العمل: تأهيل الكوادر الوطنية للمناصب في القطاع الخاص 

مونديال 2022 يرحب بإيران وكوريا الجنوبية
ــة  ــيــــش الــــدوحــ  شـــهـــد كــــورنــ

ــع علمي  أمــــس مـــهـــرجـــان رفــ

مـــنـــتـــخـــبـــي إيــــــــــران وكــــوريــــا 

الـــلـــذيـــن حسما  الــجــنــوبــيــة، 

ــى  ــ ــًا إلــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــا رســ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــأهـ ــ تـ

 FIFA نهائيات كأس العالم

قــــطــــر 2022™،  بـــحـــضـــور 

ســــــعــــــادة حــــســــن الــــــــــــذوادي 

الــعــام للجنة العليا  األمــــني 

لــلــمــشــاريــع واإلرث ويــاســر 

الـــــــجـــــــمـــــــال املـــــــــديـــــــــر الــــــعــــــام 

لــلــجــنــة الـــعـــلـــيـــا لــلــمــشــاريــع 

ــــوي  ــولـ ــ املـ واإلرث وخــــــالــــــد 

ــة  ــولـ ــبـــطـ ــة الـ ــربــ ــجــ ــــس تــ ــيـ ــ رئـ

ــد الـــنـــعـــمـــة املـــتـــحـــدث  ــ ــالـ ــ وخـ

الرسمي للمشاريع واإلرث، 

وسعادة سفير الجمهورية 

اإلســالمــيــة اإليــرانــيــة حميد 

رضــــــا دهــــقــــانــــي، وســــعــــادة 

ــيـــر كـــــوريـــــا الـــجـــنـــويـــبـــة  ــفـ سـ

لـــي جــــون هـــــو.  وضـــمـــن 15 

منتخبًا تأهله إلى نهائيات 

ــــأس الـــعـــالـــم لــكــرة  بـــطـــولـــة كـ

القدم قطر 2022، حيث تضم 

ــانــــب قــطــر  الـــقـــائـــمـــة إلــــــى جــ

 من 
ً
الــبــلــد املــســتــضــيــف كــــال

أملــانــيــا، الـــدنـــمـــارك، فــرنــســا، 

بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، 

صربيا، إنجلترا، سويسرا، 

هـــولـــنـــدا مــــن قـــــــارة أورويـــــــا 

والـــبـــرازيـــل واألرجــنــتــني من 

أمريكا الجنوبية، باإلضافة 

إلى إيران وكوريا الجنوبية 

من القارة اآلسيوية.
835 مليون ريال صافي 

أرباح قامكو 

قــــــال ســــعــــادة املــــهــــنــــدس ســعــد 

ـــبــــي وزيــــــر  ــعـ ــكــ بــــــن شــــــريــــــدة الــ

ــــؤون الــــطــــاقــــة: إن  ــشـ ــ الـــــدولـــــة لـ

قــطــر لــم تــتــحــدث إلـــى عمالئها 

ــــني بـــــشـــــأن تـــحـــويـــل  ــويــ ــ ــيــ ــ اآلســ

ــنــــات غـــــــاز إلـــــــى أوروبــــــــــا،  شــــحــ

أنـــــــه إذا أوقــــفــــت  إلـــــــى  ــيــــرًا  مــــشــ

ــا فال  روســيــا إمــداداتــهــا ألوروبـ

يـــوجـــد بــلــد واحـــــد يــمــكــنــه سد 

هــــــذه الــــفــــجــــوة. جــــــاء ذلــــــك فــي 

حديث سعادته لوكالة رويترز، 

 الـــواليـــات املــتــحــدة - 
ّ
ـــدا أن

ّ
مـــؤك

أكبر منتج للغاز الطبيعي في 

العالم - كانت قد طلبت من قطر 

ومنتجني آخرين كبار للطاقة 

بحث ما إذا كانوا يستطيعون 

إمـــداد أوروبـــا بالغاز فــي حالة 

انـــقـــطـــاع اإلمــــــــــدادات الـــروســـيـــة 

بفعل التوتر مع أوكرانيا.

 

كشفت غرفة قطر عن انتعاش 

ــة قــطــر  ــ ــاع الـــســـفـــر فــــي دولــ قـــطـ

خــالل 2021، منوهة بسهولة 

إجـــــــــــــــــراءات الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 

مكن 
ُ
التأشيرة، وأن 88 دولــة ي

ملــواطــنــيــهــا الـــدخـــول إلـــى قطر 

دون تــأشــيــرة. وذكـــرت الغرفة 

في دراسة بعنوان "واقع قطاع 

الـــســـيـــاحـــة الـــقـــطـــري فــــي زمـــن 

كورونا - التحديات والحلول"، 

أن انفاق الــزوار الدوليني على 

السفر والسياحة في قطر بلغ 

حــوالــي 32.1 مــلــيــار ريــــال في 

ارتـــفـــاع  عــــام 2020، مــتــوقــعــة 

ــبــديــه 
ُ
هــــذا الـــرقـــم بــفــضــل مـــا ت

قطر من اهتمام خاص بقطاع 

الـــــســـــيـــــاحـــــة، مــــمــــا يــجــعــلــهــا 

ــة  ــيــ ــاملــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ وجـــــــهـــــــة سـ

بــفــضــل املـــقـــومـــات واملــمــيــزات 

الــســيــاحــيــة الــتــي تــتــوافــر في 

دولة قطر، والتسهيالت التي 

تــقــدمــهــا الـــدولـــة لـــدعـــم قــطــاع 

السياحة.

 

 نفذت وزارة العمل املرحلة األولى 

مــن تــوطــني الــوظــائــف فــي الــقــطــاع 

الــخــاص، مما يمكن للباحثني عن 

عـــمـــل مــــن الـــقـــطـــريـــني والـــقـــطـــريـــات 

ــائـــف املــتــاحــة  الـــتـــعـــرف عــلــى الـــوظـ

ــــاص،  ــــخـ فـــــي شـــــركـــــات الــــقــــطــــاع الـ

والتقدم إليها. وأكد السيد سلمان 

يوسف مــســؤول اإلعـــالم فــي وزارة 

الــريــان  العمل خــالل حديثه لقناة 

املــــرحــــلــــة األولــــــــــى مـــــن تـــوطـــني  أن 

ــقــــطــــاع الـــخـــاص  ــــي الــ الــــوظــــائــــف فـ

ــادة نسبة التوطني  إلـــى زيــ تــهــدف 

فـــي شـــركـــات الــقــطــاع الـــخـــاص في 

الــدولــة، إضــافــة إلــى تأهيل الــكــادر 

القطري مــن الجنسني لشغل هذه 

الوظائف.

الدوحة - قنا

الدوحة - الشرق 

الدوحة - الشرق 

سفير إيران يرفع علم بالده على كورنيش الدوحة

الدوحة - الشرق

الدوحة - الشرق

سعد بن شريدة الكعبي

سلمان يوسف

الدوحة - الشرق
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يحضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 

آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد املـــفـــدى، الـــيـــوم، افــتــتــاح 

الــرابــعــة  الــشــتــويــة  ــيـــة  ــبـ ــعــــاب األوملـ األلــ دورة 

والعشرين، والتي ستقام في الفترة من 4 إلى 

20 فبراير في بكني عاصمة جمهورية الصني 

الشعبية.

وسيشارك سمو األمير املفدى في اجتماعات 

اللجنة األوملبية الدولية التي ستنعقد على 

هامش الدورة. 

يرافق سمو األمير وفد رسمي.

صاحب السمو يحضر افتتاح دورة
 األلعاب الشتوية في بكني

4 محامني جدد يؤدون
 اليمني القانونية

أمني عام التعاون اإلسالمي يتسلم 
أوراق اعتماد مندوب قطر

رئيس البرملان في مونتينيغرو 
يجتمع مع سفير قطر

مسؤول أوروبي يجتمع مع 
سفيرنا لدى االتحاد األوروبي

ــي  ــ اجــتــمــع ســـعـــادة الــســيــد يـــوهـــانـــس هــــان، املـــفـــوض األوروبـ

عــبــد  الـــســـيـــد  ســـعـــادة  مـــع  واإلدارة،  املـــيـــزانـــيـــة  عـــن  املــــســــؤول 

الـــعـــزيـــز بـــن أحـــمـــد املـــالـــكـــي، ســفــيــر دولــــة قــطــر لــــدى االتـــحـــاد 

األوروبي.

الــتــعــاون الثنائي   جــرى خــالل االجــتــمــاع اســتــعــراض عــالقــات 

األوروبي. واالتحاد  قطر  دولة  بني 

اجــتــمــع ســعــادة الــســيــد الــيــكــســا بــيــتــشــيــتــش رئــيــس الــبــرملــان 

فــي جــمــهــوريــة مــونــتــيــنــيــغــرو، مــع ســعــادة الــســيــد فـــارس بــن 

رومــي الــنــعــيــمــي ســفــيــر دولــة قــطــر لــدى مــونــتــيــنــيــغــرو. جــرى 

خــالل االجــتــمــاع، اســتــعــراض عــالقــات الــتــعــاون الــثــنــائــي بــني 

البلدين.

الــعــام ملنظمة  تسلم ســعــادة السفير حسني إبــراهــيــم طــه، األمـــني 

التعاون اإلســالمــي، فــي جــدة باململكة العربية السعودية أمــس، 

أوراق اعتماد سعادة السيد بندر بن محمد العطية، مندوبًا دائما 

لدولة قطر لدى منظمة التعاون اإلسالمي.

 وجرى خالل املقابلة، استعراض العالقات بني دولة قطر واملنظمة 

وسبل دعمها وتعزيزها، والقضايا ذات االهتمام املشترك.

اجــتــمــعــت لــجــنــة قــبــول املــحــامــني، أمــــس، بــرئــاســة ســعــادة السيد 

مسعود بن محمد العامري وزيــر العدل، وذلــك في مقرها الدائم 

بمبنى الوزارة. ونظرت اللجنة في املواضيع املدرجة على جدول 

أعمالها، ومــن بينها أداء أربعة محامني جــدد اليمني القانونية 

أمـــام الــلــجــنــة، وقــبــول عـــدد مــن املــحــامــني الــجــدد تــحــت الــتــدريــب، 

والنظر في طلبات قيد عدد من أصحاب األعمال النظيرة بجداول 

ــددا من  املــحــامــني املــشــتــغــلــني. كــمــا اســتــعــرضــت الــلــجــنــة أيــضــا عــ

املــحــامــاة، واتــخــذت بشأنها  املــواضــيــع التنظيمية ألعــمــال مهنة 

القرارات املناسبة.

الدوحة - قنا

صاحب السمو يعزي خادم الحرمني الشريفني 
بوفاة األمير فيصل بن خالد آل سعود

نائب األمير يعزي
 خادم  الحرمني الشريفني

رئيس الوزراء يعزي
 خادم الحرمني الشريفني

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني أمير 

البالد املفدى، برقية تعزية، إلى أخيه خادم الحرمني الشريفني امللك 

سلمان بــن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية 

الشقيقة، بوفاة صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن خالد بن 

فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

بعث سمو الشيخ عبدالله بــن حمد آل ثاني نائب األمــيــر، برقية 

إلــى خــادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز  تعزية، 

آل سعود ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحب 

الــســمــو املــلــكــي األمـــيـــر فــيــصــل بـــن خـــالـــد بـــن فــهــد بـــن نـــاصـــر بن 

عبدالعزيز آل سعود.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تعزية، إلى خادم الحرمني 

الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية 

السعودية الشقيقة، بوفاة صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن 

خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

جدة - قنا

الدوحة - قناالدوحة - قنا

ــانـــي  ــر هـ ــــور بــــشــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ـــة الـ ــ ــ اســـتـــقـــبـــل دولـ

الـــخـــصـــاونـــة رئــــيــــس الـــــــــوزراء بــاملــمــلــكــة 

ــــس،  ــقـــة أمـ ــيـ ــقـ ــة الـــشـ ــيـ ــمـ ــهـــاشـ ــة الـ ــ ــيــ ــ األردنــ

ســعــادة الــدكــتــور عــلــي بــن صــمــيــخ املــري 

العمل.  وزير 

استعراض عالقات  املقابلة،   جرى خالل 

ــي مــــجــــال الـــعـــمـــل  ــ ــنــــائــــي فـ ــثــ الــــتــــعــــاون الــ

وســـبـــل تـــطـــويـــرهـــا، إلــــى جـــانـــب الــتــأكــيــد 

عــلــى الــتــنــســيــق املــشــتــرك واملــتــواصــل فــي 

العمالة. مجاالت 

الـــقـــطـــريـــة - األردنــــيــــة  ــلـــجـــنـــة  الـ وعــــقــــدت 

املـــشـــتـــركـــة فـــي مـــجـــال الـــعـــمـــل اجــتــمــاعــا، 

ــان  ــمــ أمــــــــــس، بــــالــــعــــاصــــمــــة األردنــــــــيــــــــة عــ

ــة ســــــعــــــادة الـــــدكـــــتـــــور عــــلــــي بـــن  بـــــرئـــــاســـ

صـــمـــيـــخ املــــــري وزيــــــر الـــعـــمـــل، وســــعــــادة 

ــــر  ــيـــة وزيـ ــتـ ــيـ ــتـ ــا اسـ ــ ــريـ ــ ــايــــف زكـ الـــســـيـــد نــ

األردني.  العمل 

ــور عــــلــــي بـــن  ــ ــتــ ــ ـــــعــــــادة الــــــدكــ  وأشـــــــــــار سـ

لــــألردن  ــه  ــارتــ إلــــى أن زيــ املــــــري،  صــمــيــخ 

تـــأتـــي ملــنــاقــشــة ســبــل فــتــح آفــــاق جــديــدة 

قيادتي  لتوجيهات  استجابة  للتعاون، 

الــبــلــديــن. وأضــــاف «تـــأتـــي هـــذه الـــزيـــارة 

فــي ســيــاق الــتــعــاون املــثــمــر بــني وزارتـــي 

ــا لـــالتـــفـــاقـــيـــة  ــقــ ــــي الـــبـــلـــديـــن وفــ الـــعـــمـــل فـ

املــــوقــــعــــة بـــيـــنـــهـــمـــا فــــي مــــجــــال اســـتـــقـــدام 

ــة ومـــــذكـــــرة الـــتـــعـــاون  ــيــــ الـــعـــمـــالـــة األردنــــ

الطرفني».  بني  الفني 

ات   وأشــاد ســعــادة وزيــر الــعــمــل بــالــكــفــاء

والــخــبــرات األردنـــيـــة.. وقـــال «إن الــســوق 

ــداد لــــالســــتــــفــــادة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اسـ الــــقــــطــــري عــ

منها». 

 مـــن جــانــبــه، نـــوه ســـعـــادة الــســيــد نــايــف 

زكــريــا اســتــيــتــيــة، بــمــســتــوى الــتــعــاون مع 

ــدا  ــل.. مـــؤكـ ــمــ ــعــ ــر فــــي مــــجــــال الــ ــطـ دولــــــة قـ

ـــني الـــبـــلـــديـــن  ــبــــرات بـ ــادل الــــخــ ــبــ ــة تــ ــيـ ــمـ أهـ

فـــي تــطــويــر آلـــيـــات تــنــظــيــم ســـوق الــعــمــل 

واالســـتـــفـــادة مـــن الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي 

ــر أيـــــــــدي مــــــاهــــــرة ومـــــــدربـــــــة فـــي  ــيـــ وتـــــوفـــ

املجاالت.  مختلف 

ــام االجـــتـــمـــاع  ــتــ ــــي خــ ــان فـ ــرفــ ــطــ  وأكـــــــد الــ

عــلــى عـــدد مـــن الــجــوانــب املــهــمــة لــتــعــزيــز 

ــــات الـــعـــمـــالـــيـــة الـــثـــنـــائـــيـــة خــــالل  ــــالقـ ــعـ ــ الـ

املقبلة. الفترة 

بودغوريتسا - قنا

بروكسل - قنا

الــبــلــديــة ممثلة  نظمت وزارة 

ــة،  ــيــ ــزراعــ بـــــــــإدارة الـــــشـــــؤون الــ

أمس، فعالية مهرجان العسل 

ــــي  ــتـ ــ ــة املـــــــــزروعـــــــــة والـ ــ ــــاحـ ــــسـ بـ

تستمر ثالثة أيام (الخميس، 

الجمعة، السبت) من الساعة 7 

. وذلك 
ً
ا وحتى 5 مساء

ً
صباح

وســـط إقـــبـــال عـــدد مـــن الــــزوار 

واملواطنني لحضور الفعالية.

وقــــال الــســيــد أحــمــد الــيــافــعــي 

ــــســــــــم االرشـــــــــــــــــــاد  رئــــــــــيــــــــــس قــــ

ــإدارة  ــ والـــخـــدمـــات الـــزراعـــيـــة بـ

الشؤون الزراعية أن منتجات 

الــعــســل املــعــروضــة فــي ساحة 

املزروعة تعد من انتاج املزارع 

املــحــلــيــة الــتــي تــتــمــيــز بــجــودة 

عــالــيــة. مــشــيــرا إلـــى أن الــهــدف 

مـــن إقـــامـــة هــــذه الــفــعــالــيــة هو 

لــلــمــزارع ومختلف  الــتــســويــق 

ــجــــات املـــحـــلـــيـــة  أنــــــــــــواع املــــنــــتــ

ــاحــــات  ــمــــل الــــســ وتــــنــــشــــيــــط عــ

ــد مــن  ــزيـ ــذب مـ ــ ــة، وجــ ــيــ ــزراعــ الــ

الـــجـــمـــهـــور لـــتـــلـــك الـــســـاحـــات، 

عــلــمــًا بــــان الـــهـــدف األســـاســـي 

ــلـــخـــضـــروات  ــج لـ ــ ــرويـ ــ ــتـ ــ هـــــو الـ

والفواكه املحلية ليأتي تنظيم 

مهرجان العسل كداعم ومكمل 

لــلــمــنــتــج األســــاســــي. وأكـــــد أن 

عــدد املــشــاركــني وصــل إلــى 18 

مــزرعــة تــعــرض منتج العسل 

بمختلف أنواعه. 

ويــتــمــيــز املــهــرجــان بــمــشــاركــة 

ــــات  ــركـ ــ ــبــــل املــــــــــــزارع وشـ مـــــن قــ

مــحــلــيــة مــتــخــصــصــة بــإنــتــاج 

ــعــــســــل، وعــــــــدد مـــــن املــــــــزارع  الــ

ــت الــــــــوزارة  ــ ــة.  و دعــ ــريــ ــقــــطــ الــ

الــجــمــهــور لــحــضــور املــهــرجــان 

خالل أيام الخميس والجمعة 

والــســبــت املــقــبــلــة، مــن الساعة 

7 صـــبـــاحـــا وحــــتــــى 5 مـــســـاء 

ــة بــســوق  ــ ــزروعـ ــ ــة املـ ــاحـ فــــي سـ

ــــزي، ال ســيــمــا  ــركـ ــ املـ ــــالل  أم صـ

وأن منتجات العسل القطري 

بــمــخــتــلــف أنــــواعــــهــــا، مــمــيــزة 

مـــن نــاحــيــة الــشــكــل والـــجـــودة 

والتنوع.

1183 إصابة جديدة 
وحالتا وفاة بكورونا

أمــــس،  ــة،  ــامــ ــعــ الــ ــة  الـــصـــحـ ــنـــت وزارة  ــلـ أعـ

تـــســـجـــيـــل ٩٥٣ حـــــالـــــة جــــــديــــــدة مــــؤكــــدة 

بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا كـــــوفـــــيـــــد-١٩ ضــمــن 

املجتمع، و٢٣٠ حالة ضمن املسافرين. كما 

الـــــوزارة عــن شــفــاء ٢٨٥٩ مصابا،  أعــلــنــت 

ـــ٢٤ ســاعــة املــاضــيــة، ليصل إجمالي  فــي الـ

حاالت الشفاء في دولة قطر إلى ٣٢٤٦٢٦. 

وتم أيضا تسجيل حالتي وفاة جديدتني 

تبلغ أعــمــارهــمــا ٦٠ و٧٧ عــامــًا، كلتاهما 

من أصحاب األمــراض املزمنة، وكانتا قد 

الــالزمــة. وأصــدرت  الــرعــايــة الطبية  تلقتا 

الـــوزارة بيانا حــول مستجدات الفيروس 

ــة تــضــمــن بـــيـــانـــات الـــبـــرنـــامـــج  ــ ــدولـ ــ ـــي الـ فـ

الوطني للتطعيم ضد «كوفيد-١٩»، حيث 

اللقاحات  تــم إعــطــاء ٥٩٠٥٧٨٠ جــرعــة مــن 

،  و  ألفـــراد املجتمع منذ بــدايــة البرنامج 

الـــيـــوم. كما  ٨٩٠٦١٢ جــرعــة مــعــززة حــتــى 

ى ٨٧٪ من إجمالي السكان تطعيمهم 
ّ
تلق

بالكامل بجرعتي اللقاح.

الدوحة - قنا

السوق القطري مستعد لالستفادة من الكفاءات األردنية

عمان - قنا

18 مزرعة في مهرجان العسل
الدوحة-الشرق

خالل فعاليات املهرجان
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القبول اإللكتروني 20 مارس للمواطنني واملقيمني
أعــلــنــت جــامــعــة قــطــر عــن بــدايــة تــقــديــم طــلــب الــقــبــول 

فــي قطر،  الــقــطــريــني واملــقــيــمــني  اإللــكــتــرونــي للطلبة 

الجدد والطلبة املحولني من جامعات أخــرى وطلبة 

درجـــــة الـــبـــكـــالـــوريـــوس الــثــانــيــة والــطــلــبــة الـــزائـــريـــن 

وطلبة دراسة املقررات في ٢٠ مارس ويستمر لغاية 

٧ يونيو املقبل وسيتم استالم املستندات املطلوبة 

من جميع املتقدمني ٣ ابريل وأيضا سيكون بإمكان 

الكلية.  التاريخ تقديم طلب لتغير  الطلبة خالل هذا 

ــر مـــوعـــد لــتــســلــيــم جــمــيــع املــســتــنــدات  ــ وســـيـــكـــون آخـ

الــدرجــات النهائية  املطلوبة والتي تتضمن كشوف 

الرسمية للمرحلة الثانوية أو كشف درجات املرحلة 

الــجــامــعــيــة، ونــتــائــج اخــتــبــارات تــحــديــد املــســتــوى إن 

وجــدت ٩ يونيو. وسيكون أيضا آخر موعد لجميع 

الــطــلــبــة املــتــقــدمــني مـــن مـــــدارس الــنــظــام الــبــريــطــانــي 

ونظام IB لتسليم النتائج املتوقعة وأيضا في نفس 

التاريخ سيكون املوعد النهائي آخر موعد الستقبال 

الكلية.  طلبات تغيير الكلية باستخدام طلب تغيير 

املــتــقــدمــني لطلب  كــمــا ان آخـــر مــوعــد لجميع الطلبة 

االســـتـــثـــنـــاء مـــن نــســبــة الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة بـــنـــاء على 

اللغة اإلنجليزية والرياضيات واإلعفاء من  درجــات 

متطلبات البرنامج التأسيسي هو ٩ يونيو. 

 الكليات البديلة 
 وقـــالـــت الــجــامــعــة إن آخــــر مـــوعـــد لــجــمــيــع الــطــلــبــة 

املتقدمني لتغيير خيارات الكليات البديلة من خالل 

حــســابــات الــقــبــول اإللــكــتــرونــيــة لــلــمــتــقــدمــني هـــو ١٦ 

قـــرارات القبول فــي حسابات  يونيو. وسيتم إعــالن 

الــقــبــول اإللــكــتــرونــيــة للمتقدمني ١٧ يــولــيــو عــلــى أن 

ــة فــي ٢٤ يــولــيــو وســيــكــون آخـــر موعد  تــبــدأ الـــدراسـ

للحذف واإلضافة ٤ أغسطس. ويتوجب على الطالب 

تــســلــيــم املــســتــنــدات املــطــلــوبــة بــنــاء عــلــى نــــوع طلب 

التقديم ويمكن تسليم األوراق واملستندات إلى إدارة 

الــقــبــول بجامعة قطر بشكل شخصي وذلـــك حسب 

األوقــات واألماكن التي حددتها الجامعة. ويتوجب 

عــلــى الــطــالب حــجــز مــوعــد لتسليم الــشــهــادات قبل 

ا 
ً

املوعد النهائي املحدد عبر الرابط االلكتروني علم

 على األوضــاع الراهنة ال يمكن استقبال 
ً
بأنه وبناء

أي طالب بجامعة قطر دون اخــذ موعد مسبق عبر 

نظام املواعيد االلكتروني.  وبمجرد استالم الطلب 

مــن قــبــل إدارة الــقــبــول فــي الــجــامــعــة، ســيــتــم إرســـال 

رسالة تأكيد على بريد الطالب اإللكتروني خالل ١٠ 

أيام عمل كحد اقصى.

طلبة الثانوية 

 يعتبر جميع الطلبة املتقدمني لاللتحاق بجامعة 

ــــة ٢٤ ســاعــة  ــرة أو مــمــن لـــم يــتــمــوا دراسـ قــطــر ألول مـ

دراســيــة جامعية كطلبة جــدد ســـواء تــم قبولهم في 

الــبــكــالــوريــوس،  الــبــرنــامــج التأسيسي أو فــي بــرامــج 

ويمكن التقدم للحصول على قبول بجامعة قطر إما 

في فصل الخريف أو فصل الربيع من العام الدراسي. 

الــســاعــات املكتسبة للطلبة الجدد  ال يمكن تحويل 

الــذي تم  والتي حصلوا عليها قبل الفصل الدراسي 

قبولهم فيه في جامعة قطر. ويجب أن يكون الطالب 

أتــم رسميا دراســة  املتقدم للقبول بجامعة قطر قــد 

اثنتي عشرة سنة دراسية وأن يقدم كشف دراجــات 

مــصــدقــا مــن جــهــة تعليمية مــعــتــرف بــهــا وال يعتبر 

تقديم مثل هذه الشهادة أمرا كافيا للقبول بالجامعة 

حيث قد تخضع للتغيير وفقا ملعايير مختلفة منها 

قوة املتقدم العلمية وتوافر القدرة االستيعابية في 

الكلية أو في التخصص املطلوب، كما إن لكل كلية 

متطلباتها من مستوى التعليم الثانوي و إضافة أي 

شروط أخرى ملتطلبات وشروط القبول. 

٧٠ ٪ الحد األدنى للقبول 
وتعتمد نسبة الطالب في شهادة الدراسة الثانوية 

العامة عند تقدمه للقبول بالجامعة حسب النسبة 

األدنـــــــى لــلــقــبــول وهـــــي ٧٠٪ حـــيـــث ســـيـــؤخـــذ بــعــني 

الثانوية عند  االعتبار املسار التعليمي في املرحلة 

ــقــبــل حملة شــهــادات املـــدارس 
ُ
الــتــقــدم لــلــجــامــعــة. و ي

الــثــانــويــة العامة  الــشــهــادة  املستقلة بــمــوجــب نــظــام 

بــدولــة قطر (QSSC) على أســاس املجموع النهائي 

للمقررات للسنة األخيرة بالنسبة للطلبة الحاصلني 

على هذه الشهادة في العام األكاديمي ٢٠٠٩/ ٢٠١٠ 

الــذيــن حصلوا على  فما بــعــد. أمــا بالنسبة للطلبة 

الشهادة املستقلة قبل العام األكاديمي ٢٠٠٩/ ٢٠١٠ 

فتتم معادلة شهاداتهم باستخدام جــدول املعادلة 

املعتمدة في كل عام أكاديمي.

جامعة قطر

غنوة العلواني

متمثلة  واألسرة،  االجتماعية  التنمية  وزارة  نظمت 

ــــإدارة شــــؤون األســــرة مــحــاضــرة بــعــنــوان خــدمــات  بـ

املــنــزلــيــة ملنتسبي األســر  الــرخــص  مــقــدمــة ألصــحــاب 

املنتجة، وذلك عبر تطبيق «زووم» قدمت املحاضرة 

املنتجة  األســر  قسم  رئــيــس  املقبالي،  الــســيــدة ظبية 

بــــالــــوزارة. حــيــث اوضـــحـــت أن الــــــوزارة قـــدمـــت عــدة 

مشاريع بالتعاون مع جهات مختلفة في دولة قطر 

تسويقية  بيئة  وإيــجــاد  املنتجة  األســر  دعــم  بــهــدف 

تساهم في زيادة الدخل االقتصادي ومن أبرز هذه 

في  املنتجة  األسر  منتجات  مبادرة عرض  املشاريع 

امليرة. شركة 

املبادرة  هــذه  من  املنتفعني  عــدد  إن  املقبالي  وقالت 

قامت  التي  املبادرات  ومن  منتجة سنويًا.  أسرة   15

ــبـــادرة مـــشـــروع إفـــطـــار صــائــم  ــــوزارة أيــضــًا مـ بــهــا الــ

الخيرية حيث  قطر  مع جمعية  بالتعاون  السنوي 

يــتــم تــوفــيــر وجــبــات إفــطــار صــائــم مــن صــنــع األســر 

املــنــتــجــة يــومــيــًا خـــالل شــهــر رمـــضـــان ومـــا زال هــذا 

أسرة سنويا.  20 منه  تستفيد  قائم حيث  املشروع 

املنتجة األسر  لدعم  مشاريع 
ــبــــادرة مـــشـــروع  كـــمـــا تـــحـــدثـــت الـــســـيـــدة ظــبــيــة عـــن مــ

املتحدة  الشركة  املنزلية بدعم من  املشاريع  حاضنة 

اإلســـالمـــيـــة  والــــشــــؤون  األوقـــــــاف  ووزارة  لــلــتــنــمــيــة 

حــيــث تـــم دعـــم مـــشـــروع حــاضــنــة املــشــاريــع املــنــزلــيــة 

ــواق مــجــتــمــعــيــة ضــمــن مــشــاريــع قــطــاع الــحــمــايــة  أســ

ــد مــــشــــاريــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــو أحــــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة وهــــ

الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة الــثــانــيــة 2022 لــيــتــم مــنــح األســر 

املـــنـــتـــجـــة أصــــحــــاب الـــتـــراخـــيـــص املـــنـــزلـــيـــة املــســجــلــة 

ــر املــنــتــجــة مــحــل لــتــســويــق  فـــي قـــاعـــدة بــيــانــات األســ

مــنــتــجــاتــهــا. ومــن املـــبـــادرات املــتــمــيــزة كــذلــك مــبــادرة 

املنتجة حيث  لألسر  التشجيعية  الجائزة  مشروع 

األسر  بني  البناء  التنافس  قوة  الجائزة  هذه  أثبتت 

املــنــتــجــة فــهــي تــعــتــبــر حــافــزًا قــويــًا ومــشــجــعــا لــألســر 

اإلنتاج.  وتطوير  االجتهاد  على  املنتجة 

من  بــقــرار  التشجيعية  الــجــائــزة  اســتــحــداث  تــم  وقــد 

ــوزراء املــوقــر فــي اجــتــمــاعــه الــثــامــن عشر  ــ مــجــلــس الـ

19 مايو كما يلي: جائزة أفضل  2010 بتاريخ  لعام 

منتج، جائزة ألفضل  منتجة، جائزة ألفضل  أســرة 

في خمس  تم عقدها  كما  املنتجة  لألسر  وداعم  راع 

طــرح  2019 وســيــتــم  2010 وحـــتـــى  ــام  عــ مــنــذ  نــســخ 

الــنــســخــة الـــســـادســـة فـــي هـــذا الـــعـــام 2021 ويـــشـــارك 

املنتجة  األســر  من  أســرة   80 يقارب  ما  فيها  سنويا 

املــســجــلــة بــقــاعــدة الــبــيــانــات بـــالـــوزارة ويــتــم فـــوز 6 

أســـر فــي كــل نــســخــة مــن املــتــقــدمــني 3 مــنــهــم بــجــائــزة 

منتج.  أفضل  بجائزة  منهم  و3  منتجة  أسرة  أفضل 

 الخــتــصــاص إدارة 
ً
و تــأتــي هـــذه املــحــاضــرة تــفــعــيــال

املتعلقة  االستراتيجيات  تنفيذ  فــي  األســرة  شــؤون 

بـــاألســـر املــنــتــجــة، تــطــويــر وتــنــفــيــذ مــشــروعــات دعــم 

وتوفير  الــتــدريــب  خــالل  مــن  املنتجة  األســر  وتنمية 

ــدة كـــتـــوفـــيـــر مــــجــــاالت مــتــنــوعــة  ــاعــ ــســ ــات املــ ــدمــ ــخــ الــ

لــتــســويــق املــنــتــجــات، عـــالوة عــلــى تــنــظــيــم املــؤتــمــرات 

واملـــحـــاضـــرات وورش الــعــمــل لــتــطــويــر ودعـــم األســر 

املنتجة.

اإلطالق الرسمي لنظام «قطر للتعليم».. األحد
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم 

العالي، أن اإلطالق الرسمي لنظام «قطر 

املقبل  مــن األحــد  بــدءًا  للتعليم» سيكون 

الــجــاري، تحت مسمى  6 فبراير  املــوافــق 

«مـــرحـــلـــة اإلطــــــــالق الــــجــــزئــــي»، لــضــمــان 

الــتــعــلــيــمــيــة بسالسة  الــعــمــلــيــة  اســتــمــرار 

أطـــــــراف  لـــجـــمـــيـــع  مــــعــــوقــــات  ودون أي 

التعليمية. العملية 

ــن املــرحــلــة  يـــأتـــي ذلـــــك بـــعـــد االنــــتــــهــــاء مــ

اســبــوع،  ملــدة  اســتــمــرت  الــتــي  التجريبية 

لــتــعــريــف الــطــلــبــة آلــيــة اســتــخــدام النظام 

ــد، تــلــبــيــة الحـــتـــيـــاجـــات الــعــمــلــيــة  ــديـ الـــجـ

ــة وتـــطـــلـــعـــاتـــهـــا  ــ ــدولــ ــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي الــ

املستقبلية، ورغبة في مواكبة التطورات 

العاملية في أنظمة التعليم اإللكتروني.

ويــضــمــن نــظــام قــطــر لــلــتــعــلــيــم اســتــمــرار 

بــســالســة ودون أي  التعليمية  العملية 

مـــعـــوقـــات؛ فـــقـــد تــــم إعـــــــداد آلـــيـــة شــامــلــة 

لــتــفــعــيــل الــنــظــام بــعــدد مـــن املـــراحـــل، من 

ــل ضـــمـــان الــتــفــعــيــل الــســهــل واملــيــســر  أجــ

لكافة أطراف العملية التعليمية.

ــدة  ــديــ ــام مـــنـــهـــجـــيـــات جــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ـــر الـ ــ ــوفـ ــ ويــ

ــيــــات الـــتـــعـــلـــم،  ــلــ ــمــ ومـــــتـــــطـــــورة لـــــدعـــــم عــ

ــادة الــدافــعــيــة  ــ والــتــعــاون والــتــقــيــيــم، وزيـ

والتحليل، والتمكني واألتــمــتــة، ويخدم 

الـــنـــظـــام تـــوجـــهـــات حــديــثــة فـــي الــتــعــلــيــم 

مــثــل: الــتــعــلــم الــكــيــفــي، وتــلــعــيــب الــتــعــلــم، 

والتعليم املصغر. وسيتم تفعيل النظام 

الــثــانــي، للصفوف  الــدراســي  الفصل  فــي 

ــانـــي عـــشـــر، أمـــا  ــثـ ــالـــث وحـــتـــى الـ ــثـ ــن الـ مــ

بالنسبة لصفوف رياض األطفال واألول 

ــتـــدائـــي فــســيــســتــمــر الــعــمــل  والـــثـــانـــي االبـ

اآللـــيـــة  ــق  ــ تــطــبــيــق MS Teams وفـ عـــلـــى 

املطبقة. وتعتمد خطة إطالق نظام خطر 

3 مراحل أساسية، األولى  للتعليم على 

مــرحــلــة إطـــالق مــبــدئــي تــشــمــل املعلمني، 

ــــالب وأولـــــيـــــاء األمـــــــــور، والـــثـــانـــيـــة  ــطـ ــ والـ

ستكون مرحلة اإلطالق الجزئي للنظام، 

ثم مرحلة اإلطالق الكامل.

ــوزارة فــي رســالــة موجهة  ــ وأوضـــحـــت الــ

ــه ســيــتــعــني على  ــــس، أنــ ــى املــــــدارس أمـ إلــ

ــعــــرف عــلــى  ــتــ ــتـــح الــــنــــظــــام والــ الــــطــــالب فـ

ــل  ــاعــ ــفــ ــتــ ــه، والــ ــ ــيـ ــ ــة فـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ الـــــخـــــدمـــــات املـ

النظام  رابــط  التجريبي عليه مــن خــالل 

https://qeducation.edu.gov. لــلــطــالب 

الحساب  qa والــدخــول عليه باستخدام 

الرسمي وكلمة املرور.

االمــور بمتابعة  أولياء  الــوزارة  وطالبت 

ابنائهم الطالب من خالل النظام الجديد 

ــه يـــجـــب فــــي الـــبـــدايـــة أن  ــ ــــى أنـ مـــشـــيـــرة إلـ

ــيـــاء أمـــــور عــلــى  يـــكـــونـــوا مــســجــلــني كـــأولـ

 NSIS الطلبة الوطني ملعلومات  النظام 

في مدارس أبنائهم.

ونـــشـــرت الــــــــوزارة فـــيـــديـــوهـــات تــوعــويــة 

حــــــــول كـــيـــفـــيـــة اســـــتـــــخـــــدام نـــــظـــــام قــطــر 

أمــر،  للمعلم ولــلــطــالــب، وولـــي  للتعليم، 

وكــيــفــيــة الــــدخــــول الــــى الـــنـــظـــام وكــيــفــيــة 

الــحــصــول عــلــى اســــم املــســتــخــدم وكــلــمــة 

ــل فــــــي نـــظـــام  ــقــ ــنــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــفــ ــيــ ـــرور، وكــ املـــــــــــ

قـــطـــر لــلــتــعــلــم وتـــصـــفـــح الــــــــدروس وحـــل 

التقييمات.

عمرو عبدالرحمن

واجهة النظام الجديد

الجائزة التشجيعية حفزت األسر املنتجة على تطوير اإلنتاج
الدوحة-الشرق

مسؤولون قطريون وأمريكيون يناقشون مكافحة االتجار بالبشر
شـــارك مــســؤولــون مــن اللجنة الوطنية 

بــــالــــبــــشــــر، ووزارة  ــار  ــ ــجــ ــ ــة االتــ ــافـــحـ ــكـ ملـ

الـــداخـــلـــيـــة، والــنــيــابــة الــعــامــة فـــي نـــدوة 

ـــار  ــجـ ــة االتــ ــحـ افــــتــــراضــــيــــة حــــــول «مـــكـــافـ

ــقـــاضـــاة  بــــالــــبــــشــــر» نـــظـــمـــتـــهـــا وحــــــــدة مـ

االتجار بالبشر بوزارة العدل األمريكية 

للمسؤولني الحكوميني في البلدين.

 هــدفــت الــنــدوة الــتــي عــقــدت عــبــر تقنية 

ــال املـــرئـــي إلــــى دعــــم املــنــاقــشــات  االتــــصــ

ــوار  ــحــ ـــي جــــــرت خــــــالل الــ ــتـ ــة الــ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ الـ

ــع بــــني الــــواليــــات  ــرابـــ ــراتـــيـــجـــي الـــ ــتـ االسـ

املتحدة ودولة قطر، الذي عقد بواشنطن 

فــــي نــوفــمــبــر املــــاضــــي، والـــتـــركـــيـــز عــلــى 

اإلصالحات الخاصة بإنفاذ القانون.

 وقد ركزت الندوة على كيفية استخراج 

األدلة املؤيدة من خالل مقابالت ضحايا 

االتجار بالبشر، وكذلك أساليب مالحقة 

املـــتـــاجـــريـــن بــالــبــشــر، واســتــراتــيــجــيــات 

مقاضاتهم.

 وفــي هــذا الــصــدد، أكــد ســعــادة الدكتور 

ــن عـــبـــدالـــلـــه آل مـــحـــمـــود نــائــب  تـــركـــي بــ

رئيس اللجنة الوطنية ملكافحة االتجار 

بــالــبــشــر فـــي الــجــلــســة، أهــمــيــة الــتــدريــب 

ــم.. مــشــيــرا  ــاهــ ــفــ ــتــ ــرة الــ ــ ــذكـ ــ ــــن مـ ــزء مـ كــــجــ

إلـــى أهــمــيــة اســتــمــرار الــتــعــاون والــتــقــدم 

املشترك في القضاء على هذه الجريمة.

الــســيــدة ناتالي   ومــن جانبها، أشـــادت 

ــقـــائـــم بـــاألعـــمـــال فــــي الـــســـفـــارة  بـــيـــكـــر، الـ

األمريكية لدى الدولة في كلمتها خالل 

الجلسة، بــاإلصــالحــات التي قامت بها 

قطر مــؤخــرًا فــي مجال العمل والعمال، 

وبــجــهــود إنــفــاذ الــقــانــون بــهــدف حماية 

حــقــوق الــعــمــال وضــمــان عـــدم تعرضهم 

ألي صورة من صور االتجار بالبشر.

الدوحة - قنا

عد
ُ
خالل فعاليات الندوة عن ب
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أعــلــنــت وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــعــالــي، 

تنظيم فــعــالــيــات الــيــوم الــريــاضــي فــي املــــدارس يــوم 

الــثــالثــاء املقبل وفــق ضــوابــط مــحــددة، موضحة أنه 

تــم تخصيص مــدرســتــني أحــدهــمــا للبنني واألخـــرى 

للبنات من أجل إقامة األنشطة الرياضية.

وقــالــت الـــــوزارة فــي تعميم صــــادر مــن مــكــتــب وكيل 

إلــى  لــلــشــؤون التعليمية ومــرســل  املــســاعــد  الـــــوزارة 

املـــــدارس اإلعـــداديـــة والــثــانــويــة، إن فعاليات  مــــدراء 

اليوم الرياضي تهدف إلبراز الدور الريادي للوزارة 

بكافة إداراتــهــا وأقسامها واملـــدارس املنتسبة إليها 

في تقديم فعاليات رياضية متميزة في هذا اليوم.

الريـاضـي  وأضافت أنه تقرر تنظيم فعاليات اليوم 

ــيـــري  ــرار األمـ ــ ــقـ ــ ــاء عـــلـــى «الـ ــنـ ــــوم الـــثـــالثـــاء املـــقـــبـــل بـ يـ

ــيـــوم  الـ تــخــصــيــص  بــــشــــأن  لـــســـنـــة 2011  ــم (80)  ــ رقــ

ــلـــدولـــة، وقــــــرار مــجــلــس الــــــــوزراء املــوقــر  الـــريـــاضـــي لـ

بشأن االشتراطات واإلرشـــادات الخاصة باألنشطة 

والــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة لــلــحــد مــن انــتــشــار فــيــروس 

الــيــوم الرياضي للدولة  كــورونــا – 19، وبــيــان لجنة 

2022»، مؤكدا أن تلك الفعاليات تأتي «حرصا على 

املشاركة بهذه املناسبة السنوية، وإيمانا من الوزارة 

بــأهــمــيــة الـــريـــاضـــة والـــقـــيـــم اإلنــســانــيــة واألخـــالقـــيـــة 

الـــتـــي تــجــســدهــا، والـــفـــوائـــد الــصــحــيــة الـــتـــي تــتــأتــى 

مــن ممارستها، ولتعزيز ثقافة مــمــارســة الرياضة 

وجعلها أسلوب حياة».

مراكز الفعاليات
وحددت الــوزارة مركزي إقامة الفعاليات الرياضية، 

األول مدرسة اليرموك اإلعــداديــة للبنني في منطقة 

بن عمران، والثاني مدرسة ماريا القبطية اإلعدادية 

للبنات في منطقة روضة الحمام.

الـــوزارة االلــتــزام بتطبيق كافة التعليمات   وطالبت 

واإلرشـــادات الــواردة في بيان لجنة اليوم الرياضي 

2022، محددة عدد الطلبة املشاركني في الفعاليات 

بـ120 طالب أو طالبة في كل مدرسة مركز الفعاليات، 

إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس واإلدارة.

ــارت إلـــى الــفــعــالــيــات ســتــكــون لــيــوم واحـــد فقط  ــ وأشـ

الـــثـــالثـــاء املــقــبــل، مــطــالــبــة أولـــيـــاء األمـــــور بتوصيل 

ــاركـــني فــيــهــا لــلــمــدرســتــني.  أبـــنـــائـــهـــم وبـــنـــاتـــهـــم املـــشـ

وشددت على أن تقام األنشطة في املالعب الخارجية 

فقط دون استخدام قاعات الرياضة الداخلية.، وأن 

يتم مشاركة الطالب والطالبات من املرحلة اإلعدادية 

والثانوية.

 اشتراطات املشاركة
الساعة  فــي  تــبــدأ  بــأن  الفعاليات  توقيت  وحــددت 

الثانية عشر ظهرا،  الساعة  الثامنة صباحا حتى 

الفعاليات سيكون  مركز  على  اإلشــراف  أن  مبينة 

مـــن مــســؤولــيــة لــجــنــة لــتــصــمــيــم وتــنــفــيــذ الــنــشــاط 

ــه و  ــنـ ــنــــوب عـ بــــرئــــاســــة مــــديــــر املـــــدرســـــة، أو مــــن يــ

منسق  أو  البدنية،  التربية  أحد موجهي  بإشراف 

باملدرسة. البدنية  التربية 

ــأن يـــوجـــهـــان الـــدعـــوة  ــوزارة املـــركـــزيـــن بــ ــ ــ ــــت الـ ودعـ

بشرط  الــحــدث  فــي  للمشاركة  املــجــاورة  لــلــمــدارس 

أو  ــالـــب  طـ  120 املـــحـــدد وهــــو  الـــعـــدد  يـــتـــجـــاوز  أال 

املنفذة  األنشطة  املركزان جميع  يوثق  وأن  طالبة، 

خــــالل هــــذا الــــيــــوم ويـــحـــفـــظ فــــي ســـجـــل األنـــشـــطـــة، 

الصحية  واللياقة  الطبي  الكشف  أن  إلــى  منوهة 

املشاركة. املدرسة  للمشاركني سيكون مسؤولية 

وكــانــت لــجــنــة الــيــوم الــريــاضــي لــلــدولــة قــد اعلنت 

عــن إقــامــة جــمــيــع األنــشــطــة الــريــاضــيــة الــجــمــاعــيــة 

هــذا العام، في الهواء الطلق فقـط، وذلك بناء على 

وزارة  مع  وبالتنسيق  املوقر  الوزراء  قرار مجلس 

الــصــحــة الــعــامــة بــشــأن االشــتــراطــات واالرشــــادات 

ــة،  ــيـ ــريـــاضـ ــة والـــفـــعـــالـــيـــات الـ ــطـ ــاألنـــشـ الــــخــــاصــــة بـ

 .(19 كوفيد   ) كورونا  فيروس  انتشار  من  وللحد 

الفعاليـة  فـــــي  املــشـــــاركــني  عـــــدد  يــزد  أال  واشــتــرطــت 

ال  فيما  املحصنيـن،  مـن  15 شـخصا  عـن  الواحدة 

 5 عـن  الفرديـة  الفعاليـات  املشاركني في  يزيد عدد 

التطعيـم  يسـتكملوا جرعـات  لــم  ممـن  أشـــــخــاص، 

إبراز ما يثبت  12، مع شرط  الـ  األطفـال دون  مثل 

19 بــفــحـــــص املـــســـتـــضـــدات  ــــــن كـــوفـــيـــــــد  خـــلـــوهـــــــم مـ

24 سـاعة قبل املشاركة، مع التأكيد  السريع خالل 

ــلـــى ضــــــــرورة الـــــتـــــزام الـــجـــمـــيـــع، فــــي كــــل أوقـــــات  عـ

واحد. متر  عن  تقل  ال  بمسافة  بالتباعد  النشاط، 

ــزام جــمــيــع  ــ ــتــ ــ ــ ــدد الـــلـــجـــنـــة عــــلــــى ضـــــــــرورة ال ــ ــشـ ــ وتـ

ــــني، بــجــمــيــع  ــرجـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ املــــنــــظــــمــــني واملـــــشـــــاركـــــني واملـ

ــــررة، خـــاصـــة املــتــعــلــقــة  ــقـ ــ ات الـــصـــحـــيـــة املـ ــراء اإلجـــــــ

بــلــبــس الــكــمــامــات فــي جــمــيــع األوقــــات، بــاســتــثــنــاء 

مــمــارســة الـــريـــاضـــات الـــتـــي قـــد تــعــيــق أو تــصــعــب 

الــتــنــفـــــس خـــالل الــقــيــام بــهــا. وتــشــيــر الــلــجــنــة إلــى 

ــــــع أجـــــهـــــزة الــــتــــدريــــب  إمــــكــــانــــيــــة اســــتــــخــــدام جـــمـــيـ

ــارات الـــريـــاضـــة  ــ ــسـ ــ الـــريـــاضـــيـــة، فــــي الــــحــــدائــــق ومـ

قرارات  مع  يتوافق  بما  األخــرى،  األماكـن  وجميـع 

الـــخـــصـــوص، وضـــــرورة  ــذا  ــ هـ فــــي  الـــصـــحـــة  وزارة 

االلــــتــــزام بـــعـــدم مـــشـــــــاركـــة األغـــــــراض الــشــخــصــيــة، 

تكون  أن  يجب  كما  الخاصة،  الشرب  عبوات  مثل 

ــواقـــع مــعــقــمــات الـــيـــد مــتــاحــة فـــي جــمــيــع أمــاكــن  مـ

األنشطة. ممارسة 

ــه مــن  ــيـــوم الـــريـــاضـــي لـــلـــدولـــة، أنــ وتـــؤكـــد لــجــنــة الـ

الـــواجـــب عــلــى جــمــيــع املـــشـــاركـــني، تــنــزيــل تــطــبــيــق 

ــيــــث ســـيـــســـمـــح بــــاملــــشــــاركــــة فـــقـــط  ”احـــــــــتـــــــــراز“، حــ

ــة ”خـــــضـــــراء“، فـــيـــمـــا لــن  ــالـ ملــــن تـــظـــهـــر لـــديـــهـــم الـــحـ

يــســمــح لــلــمــصــابــني بــكــوفــيــد19- بــاملــشــاركــة إال إذا 

تــعــافــوا تــمــامــا، حــيــث يــكــونــون قـــد حــصــلــوا عــلــى 

أو “فحص  آر“  بــي ســي   “ لــفــحــص  ســالــبــة  نتيجة 

املــســتــضــدات الــســريــع“ وأمــضــوا ســبــعــة أيـــام بعد 

في  الصحي  العزل  مـن  يخرجوا  أن  على  اإلصابة، 

الفحص سالبة  نتيجـة  كــانــت  إذا  الــســابــع،  الــيـــــوم 

احتراز خضراء). و(حالة 

جانب من الفعاليات - ارشيفية

عمرو عبدالرحمن

الرياضة املنزلية خيار الستمرار الحفاظ على الصحة
فــرضــت جــائــحــة كــورنــا خــيــار مــمــارســة 

ــادي  ــفــ ــتــ ــا لـــــهـــــدف لــ ــيــ ــزلــ ــنــ ــة مــ ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ الــ

الـــــــــوزن  فـــــــي  ـــــــــــادة  زيــ وأي  الــــــخــــــمــــــول، 

ــيـــة،  ــنــــب تـــــدهـــــور الــــحــــالــــة الـــصـــحـ وتــــجــ

ــبــــط الــــحــــالــــة الـــنـــفـــســـيـــة  بـــــل وحــــتــــى ضــ

فمع  الناس.  من  كثير  عند  والشعورية 

تـــوفـــرت  والـــعـــزيـــمـــة وإن  الــــوقــــت  تـــوفـــر 

فستكون  املناسبة  الرياضية  األجــهــزة 

ــذابـــا  الـــتـــمـــاريـــن الـــريـــاضـــيـــة خــــيــــارا جـ

مفيد  وقــت  لتمضية  الــنــاس  مــن  لكثير 

صــــــحــــــيــــــا، ويــــــؤكــــــد 

ــــس  ــيـ ــ ــور انـ ــ ــ ــتــ ــ ــ ـــدكــ ــ ــ الـ

الـــيـــافـــعـــي مـــســـؤول 

ــافـــاة  الـــصـــحـــة واملـــعـ

واســــــتــــــشــــــاري طـــب 

املــجــتــمــع فـــي مــركــز 

لــــعــــبــــيــــب الــــصــــحــــي 

ــة  الــــــتــــــابــــــع ملــــؤســــســ

ــايــــة الــصــحــيــة  الــــرعــ

ان  األولــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــة 

لـــلـــريـــاضـــة املــنــزلــيــة 

ــا الـــتـــي  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ

ــارس بـــانـــتـــظـــام  ــ ــمـ ــ تـ

ــة عــلــى  ــمــ فـــــوائـــــد جــ

ــل املــــــــثــــــــال ال  ســـــبـــــيـــ

الحصر: 

املزمنة  باألمراض  اإلصابة  من  الوقاية 

الــســكــري  الــســمــنــة وداء  مــثــل  الــشــائــعــة 

ــــوع الـــــثـــــانـــــي، ارتــــــفــــــاع ضـــغـــط  ــنــ ــ ــ ــن ال ــ مــ

ــدم، وأمـــراض  ــدم، ارتـــفـــاع دهــنــيــات الــ الــ

ــة الـــدمـــويـــة، وغــيــرهــا،  ــيــ الـــقـــلـــب، واألوعــ

اإلصابة  احتمالية  من  الرياضة  وتقي 

بـــــــــــاألورام الـــســـرطـــانـــيـــة مـــثـــل ســـرطـــان 

والقولون.  الثدي 

أيــــــضــــــا تــــــعــــــزز الــــــريــــــاضــــــة مـــــــن ضـــبـــط 

األمـــــراض املــزمــنــة والــتــحــكــم بـــهـــا، كــمــا 

املرتبطة  املــضــاعــفــات  تــســارع  مــن  تــقــلــل 

بـــاألمـــراض املـــزمـــنـــة، وتــحــســن مـــن أداء 

ــالـــة الــنــفــســيــة  الـــجـــاهـــز الــعــصــبــي والـــحـ

لــلــفــرد، كــمــا تــحــافــظ عــلــى الـــقـــدرة عــلــى 

االجهاد  بالضغوط ومجابهة  التحكم 

الــنــفــســي املـــرتـــبـــط بــمــتــطــلــبــات الــحــيــاة 

من جودة  والرياضة تحسن  العصرية، 

ة املـــهـــنـــيـــة والـــــقـــــدرات  الــــنــــوم والــــكــــفــــاء

الــذهــنــيــة املــرتــبــطــة بــــاألداء األكــاديــمــي، 

رفع مستوى جودة  على  أيضا  وتعمل 

السن وتجعلهم  متقدمي  األفــراد  حياة 

أكــثــر قـــدرة عــلــى االعــتــمــاد عــلــى النفس 

اليومية.  مهامهم  إتمام  في 

خيارات الرياضة املنزلية
ــرا وســـهـــال  ــوفــ ــتــ ــارا مــ ــ ــيـ ــ ـــي خـ ــشـ ـــد املــ ــعـ ويــ

ألي فرد من أفراد 

ــــــــــــــرة. فــــهــــو  األســــــــ

ــادة مــتــنــقــلــة  ــ ــيــ ــ عــ

ــد  ــ ــوائـ ــ ــفـ ــ ـــر الـ ــ ــوفـ ــ تــ

ــة لـــكـــل  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ

األجـــــــــــــهـــــــــــــزة فــــي 

ــو  ــ ـــــــجـــــــســـــــم، وهــ ال

ســـهـــل الــتــطــبــيــق 

ــردا أو عــلــى  ــ ــفــ ــ مــ

ــي  ــ ــشــ ــ شـــــــــــكـــــــــــل مــ

جــمــاعــي يضفي 

جــــــــــــــــوا اســــــــريــــــــا 

مـــــمـــــتـــــعـــــا، وفــــــي 

ــدم تــوفــر  ــ ــال عـ ــ حـ

املساحة الكافية 

لــــــلــــــمــــــشــــــي فــــــــان 

ريــــــاضــــــة الــــــــدرج 

بشكل يــومــي تسهم فــي حــرق عــدد أكبر 

مــن الــســعــرات الــحــراريــة، كما أنــهــا تتيح 

تحريك مناطق تركز الشحوم في البطن، 

واألطـــــــراف الــســفــلــى وتـــعـــزز مـــن الــلــيــاقــة 

القلبية والتنفسية. غير أنها ال ينصح 

ــانـــون مــــن أمـــــــراض خــشــونــة  بـــهـــا ملــــن يـــعـ

املفاصل خصوصا الركبة أو من يعانون 

من البدانة املفرطة. 

كــمــا ان خــيــارات الــريــاضــات الــســويــديــة 

ورياضات االطالة متوفر للجميع يتيح 

شــــد الـــعـــضـــالت الـــطـــولـــيـــة وانــبــســاطــهــا 

ــزز الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة ويــخــفــف  ــعــ مـــمـــا يــ

ــر الـــعـــديـــد  ــوفــ ــتــ ــا تــ ــمــ ــــوط. كــ ــغـ ــ ــــضـ مـــــن الـ

مـــن الـــبـــرامـــج الــريــاضــيــة املــنــزلــيــة الــتــي 

تــســتــخــدم الـــكـــرســـي لــتــقــويــة الــعــضــالت 

واضـــفـــاء يـــوم حــيــوي لــلــجــهــاز الــحــركــي 

ــزة  ــ ــهـ ــ ــر األجـ ــ ــوفـ ــ لــــلــــجــــســــم، وفـــــــي حـــــــال تـ

ــزل فـــــــان بـــرمـــجـــة  ــ ــنــ ــ ــي املــ ــ الــــريــــاضــــيــــة فــ

أو شبه يومي  يــومــي  الــريــاضــة كنشاط 

للمستخدم.  أكثر يسرا  يكون 

الجرعة الرياضية األسبوعية 

ويــــنــــهــــي الـــــدكـــــتـــــور انـــــيـــــس الـــيـــافـــعـــي 

ــلـــب مــؤســســات  أغـ بـــالـــقـــول ان  حـــديـــثـــه 

الــبــحــث الــعــلــمــي تــنــصــح وتـــحـــث عــلــى 

مــمــارســة الــريــاضــة الــقــلــبــيــة الــهــوائــيــة 

ــات الـــقـــلـــب  ــ ــربـ ــ ــن ضـ ــ ـــد مـ ــزيـ ــا تــ ــ ـــي مـ ــ وهـ

 (150) بـــــمـــــعـــــدل  ــفـــــس  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ ومـــــــعـــــــدل 

ــا يــــعــــادل  ــ ـــو مـ ــ ــا. وهـ ــيــ ــوعــ ــبــ ــقــــة أســ ــيــ دقــ

ــام  أيـ ملــــدة خــمــس  يــومــيــا  (30) دقــيــقــة 

ــــوع وتـــــهـــــدف لــــلــــحــــفــــاظ عـــلـــى  ــبـ ــ ــاألسـ ــ بـ

ــة  ــامـ ــعـ ــة الــــصــــحــــة الـ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ الــــــــوزن واسـ

وتــقــلــيــل مـــن نـــســـب اإلصــــابــــة بــعــوامــل 

من  يعانون  من  أن  في حني  األختطار. 

يتلقون  مزمنة  أمــراض  أي  أو  السمنة 

الــدراســات  فتشير  دوائــيــا،  عــالجــا  لها 

أســبــوعــيــا وهــي  دقــيــقــة  أن (300)  إلـــى 

مــا تــعــادل (60) دقــيــقــة يــومــيــا لــخــمــس 

كــافــيــة لجني  بــاألســبــوع ســتــكــون  أيـــام 

الــفــوائــد الــصــحــيــة لــلــريــاضــة وتــحــســني 

املرضية.  الحالة  ضبط  مؤشرات 

ــات  ــ ــاضــ ــ ــة ريــ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ ـــح بـ ـــصـ ـــنـ ــا نـ ــ ــمـ ــ كـ

أو  األوزان  اســــتــــخــــدام  مـــثـــل  املــــقــــاومــــة 

األخـــف  األوزان  مـــن  بــــدأ  الـــجـــســـم  وزن 

أقل تزداد  األثقل مع عدد تكرارات  إلى 

ممارسة  ويفضل  الوقت.  مع  تدريجيا 

ــبــــوع  ــة مــــرتــــني فــــي األســ ــريــــاضــ هـــــذه الــ

كــحــد أدنــــى، بــحــيــث يــكــون يـــوم لــلــجــزء 

األعـــلـــى مـــن الــجــســم ويــــوم أخـــر لــلــجــزء 

ــن الـــجـــســـم يـــفـــصـــلـــهـــمـــا يـــوم  ــ ـــف مـ ــ األســ

األقل.  على  واحد  راحة 

 ال يـــوجـــد وقــــت مـــحـــدد لــجــنــي فـــوائـــد 

الطبية  املــصــادر  أغلب  ولكن  الــريــاضــة 

تــوصــي بــتــجــنــب الــريــاضــة فـــي الــفــتــرة 

ذلك  يصاحب  قد  ملا  اليوم  من  متأخرة 

الناس. من  أرق عند جزء  من 

الرياضة املنزلية

الدكتور انيس اليافعي

الدوحة-الشرق
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تأهيل الكوادر الوطنية للمناصب القيادية في القطاع الخاص
ــن تــوطــني  ــة األولـــــــى مــ ــلـ ــرحـ املـ الـــعـــمـــل  نـــفـــذت وزارة 

الوظائف في القطاع الخاص مما يمكن الباحثني عن 

عمل من القطريني والقطريات التعرف على الوظائف 

املتاحة في شركات القطاع الخاص والتقدم إليها. 

وقــد أكــد السيد سلمان يوسف مسؤول اإلعــالم في 

وزارة العمل انه بالنسبة للمرحلة األولى من توطني 

الوظائف في القطاع الخاص فقد أعلنت الوزارة عن 

هذه املرحلة في وقت سابق وتهدف إلى زيادة نسبة 

الــتــوطــني فــي شــركــات الــقــطــاع الــخــاص ومــؤســســات 

القطاع الخاص في الدولة إضافة إلى تأهيل الكادر 

القطري من قطريني وقطريات لشغل هذه املناصب 

ملا للقطاع الخاص من فــرص لهم ولتطوير أدائهم 

ولتطوير هذه املؤسسات من الخبرات القطرية. الفتا 

إلى أن الشباب الباحثني عن عمل يمتلكون الطاقة 

والــعــمــل ومــهــارات كثيرة وبــالــتــالــي فــإن االســتــفــادة 

ــا لــلــشــركــات  ــن عـــمـــل وأيــــضــ لــلــطــرفــني لــلــبــاحــثــني عــ

واملؤسسات العاملة في القطاع الخاص. 

وقــال انــه خــالل املرحلة األولــى تم طــرح 444 وظيفة 

مــقــســمــة عــلــى 48 جــهــة تـــم طــرحــهــا مـــن قــبــل وزارة 

العمل في املؤسسات والشركات العاملة في القطاع 

الخاص. 

وهــي جهات عــديــدة وتستحق كــل الشكر والتقدير 

على توفيرها الفرص الوظيفية املناسبة للباحثني 

عــن عــمــل وقـــد أبــــدت تــلــك الــجــهــات تــعــاون كــبــيــر مع 

الــعــمــل وتــعــاونــت فــي سبيل دمـــج املــواطــنــني  وزارة 

وتــأهــيــلــهــم فــي الــعــمــل فــي الــقــطــاع الــخــاص وهــنــاك 

شــركــات كــثــيــرة ومــنــهــا ودام وحــصــاد وبــنــك دخــان 

ومشيرب وبــورصــة قطر وداللــة القابضة ومصرف 

قــطــر اإلســـالمـــي والـــشـــركـــة الــقــطــريــة إلدارة املــوانــئ 

وكروة واوريدو وغيرها من الجهات األخرى العاملة 

في القطاع الخاص.

التنسيق مع الشركات الخاصة
آلــيــة التنسيق بــني وزارة العمل والــشــركــات  وحـــول 

والـــجـــهـــات الـــخـــاصـــة قــــال الــســيــد ســلــمــان ان هــنــاك 

الـــجـــهـــات  ــع  ــ الـــعـــمـــل مـ ــــني وزارة  بـ كـــبـــيـــرا  ــا  ــاونــ ــعــ تــ

والشركات واملؤسسات العاملة في القطاع الخاص 

من اجل تيسير إيجاد الفرص الوظيفية للمواطنني 

واملـــواطـــنـــات وأيـــضـــا الــتــنــســيــق مــســتــمــر بـــني وزارة 

الــعــمــل مـــع هـــذه الــجــهــات إليـــجـــاد فـــرص عــمــل أكــثــر 

بالنسبة للمواطنني واملــواطــنــات فــي هـــذه األمــاكــن 

باإلضافة إلى عملية التدريب والتأهيل لشغل هذه 

املناصب في شركات القطاع الخاص والدعم املقدم 

من قبل املواطنني واملواطنات من اجل هذه الشواغر 

في القطاع الخاص. 

وأشـــــار خــــالل حــديــثــه لــقــنــاة الـــريـــان إلــــى انــــه خــالل 

األشهر الثالثة األخيرة تم تعيني حوالي 230 باحثا 

عن عمل في القطاع الخاص وذلك من خالل مرحلة 

التوطني األولية التي تقوم بها وزارة العمل. 

كيفية التقديم
وحــــول كيفية الــتــقــديــم عــلــى تــلــك الــوظــائــف أوضــح 

السيد سلمان يتم ذلــك عــن طريق املنصة الوطنية 

للتوظيف (كـــوادر) والبــد ان نتقدم بخالص الشكر 

لــديــوان الــخــدمــة املــدنــيــة والــتــطــويــر الــحــكــومــي على 

تعاونهم الوثيق مع وزارة العمل والتي هي معنية 

فـــي دعــــم الـــقـــوة الــعــامــلــة وتـــوطـــني وظـــائـــف الــقــطــاع 

الــــخــــاص وهــــنــــاك تــنــســيــق مــســتــمــر لــتــنــظــيــم هـــذه 

الــعــمــلــيــة عــبــر املــنــصــة الــوطــنــيــة لــلــتــوظــيــف كــــوادر. 

بحيث يستطيع الباحث عن عمل مشاهدة الوظائف 

املــطــروحــة عــبــر املــنــصــة بــحــســب الــجــهــة واملـــؤهـــالت 

التخصص الذي يرغب به. 

ــة وفــــــرص اكـــبـــر فــي  ــادمــ ــل قــ ــراحــ وأكــــــد أن هـــنـــاك مــ

الــقــطــاع الـــخـــاص. وحــــول الـــوقـــت املـــقـــدر لــلــحــصــول 

ــال الــســيــد ســلــمــان ان ذلـــك يعتمد  عــلــى الــوظــيــفــة قـ

ان االنسيابية موجودة في كوادر  الجهة كما  على 

وهي سهلة االستخدام عبر مجموعة من الخطوات 

ان يسجل  للباحث عــن عمل  البسيطة حيث يمكن 

املؤهل والرغبة  الوظائف حسب  املنصة ويفرز  في 

الوظيفة ومن  فالعملية سهلة جــدا والتقديم على 

ات الـــتـــوظـــيـــف حـــســـب جـــهـــة الــعــمــل  ثــــم تـــتـــم إجــــــــراء

لــضــمــان  الـــعـــمـــل  قـــبـــل وزارة  ــن  مــ ــاك مــســتــمــر  ــنــ وهــ

التوظيف وتــكــون بــصــورة سهلة  انسيابية عملية 

ومــيــســرة لــلــمــواطــنــني واملــواطــنــات ملــن يــرغــبــون في 

العمل بالقطاع الخاص. 

 وأشــار إلــى أن خاصية الفرز املــوجــودة في املنصة 

وقال انه عن طريق املنصة تظهر الوظائف للباحثني 

عن عمل وسيختار الباحث الوظيفة التي تتناسب 

مع مؤهالته وخبرته.

غنوة العلواني

سلمان يوسف

ــيـــات مـــؤســـســـة قــطــر  ــمـ ــاديـ ــــالب أكـ حــــث طـ

ــلـــى اتــــبــــاع نـــهـــج صـــحـــي فــي  الـــشـــبـــاب عـ

ــد الــطــالــبــان عــيــســى عبد  ــ الـــريـــاضـــة، وأكـ

الله الجميلي، واملها آل عبد الجبار، من 

مـــــدارس مــؤســســة قــطــر، جــمــيــع الــشــبــاب 

في قطر إلى املشاركة في اليوم الرياضة 

للدولة، واغتنام تلك الفرصة التي تفتح 

ـــا لــتــعــلــم ريـــاضـــات جــديــدة، 
ً
أمــامــهــم آفـــاق

ــاء األمــــور  ــيـ ــهـــوا دعــــوة خــاصــة ألولـ ووجـ

الصطحاب أطفالهم للمشاركة فــي هذا 

الحدث السنوي الحماسي حتى يشبوا 

ــلـــى حــــب الــــريــــاضــــة، ويـــتـــعـــرفـــوا عــلــى  عـ

أفــراد عائالتهم  فوائدها مثلما شجعهم 

وكان لهم بالغ األثر في ترسيخ حب 

الرياضة في وجدانهم. 

وأكـــدا أهمية الثقافة الرياضية 

في نفوس الشباب ألنها تعزز 

من صحتهم وتزيد من قوتهم 

وتثري خبراتهم ومعارفهم 

الــــــيــــــومــــــيــــــة بــــــالــــــفــــــوائــــــد، 

بــالــدور الكبير  منوهني 

الذي تبذله األسرة في 

أبــنــاءهــا على  تحفيز 

الـــــريـــــاضـــــة، وجــعــلــه 

ســلــوكــا صــحــيــا في 

حياتهم.

ــالـــت الـــطـــالـــبـــة املــهــا  قـ

آل عبد الجبار، بالصف 

الــــثــــالــــث فــــي أكـــاديـــمـــيـــة 

قــطــر – الــــســــدرة، إحـــدى 

املـــــدارس الــعــامــلــة تحت 

ــا قــبــل  مــظــلــة الــتــعــلــيــم مــ

الــــجــــامــــعــــي بـــمـــؤســـســـة 

قـــطـــر: «لــــم يـــبـــدأ عشقي 

لـــــــلـــــــريـــــــاضـــــــة بــــمــــحــــض 

الــصــدفــة، فــقــد تــرعــرعــت فـــي كــنــف أســـرة 

ــث يــعــمــل  ــيــ ـــــــــا عــــــن جــــــــد، حــ
ً
ــة أب ــ ــيـ ــ ــــاضـ ريـ

والـــدي فــي االتــحــاد الــقــطــري لــكــرة الــقــدم، 

ــا  ــ ـ
ً
ــي ــ ــا دولـ ــ

ً
ــم ــكــ ــى عـــمـــلـــه حــ ــافـــــة إلـــــ ــاإلضـــ بـــ

للسباحة في شبابه، وكذلك كانت جدتي 

معلمة رياضية وعملت في لجنة رياضة 

املرأة القطرية. 

قيمة الرياضة
ـــت قــيــمــة الــريــاضــة  ــ ــت قـــائـــلـــة: «أدركــ ــ أردفــ

ــن خــــــالل الـــقـــصـــص الـــتـــي  ــا مـــ ــوائـــــدهـــ وفـــ

ــن  ــ أســــمــــعــــهــــا مـــــــن أفـــــــــــــراد أســــــــرتــــــــي، ومـ

مــتــابــعــة املــقــابــالت الــتــلــفــزيــونــيــة 

الــتــي يــتــحــدث خــاللــهــا والـــدي 

ــــرة  تــــنــــظــــيــــم دورات كـ عـــــــن 

ــاد، فــلــطــاملــا  ــاالتــــحــ ــقــــدم بــ الــ

قـــــام بــتــشــجــيــعــي ملــمــارســة 

الـــريـــاضـــة مــنــذ ســـن مــبــكــرة 

مــثــلــه، وتــقــديــم األلــعــاب 

ــا  ــدايــ ــهــ الـــــريـــــاضـــــيـــــة كــ

ــلــــى  ــزي عــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ل

االســـتـــمـــرار، لــذلــك 

يــــحــــتــــل الـــــيـــــوم 

الــــــــــريــــــــــاضــــــــــي 

لــلــدولــة مكانة 

ــدي  خـــــــاصـــــــة لــــ

ولــــــــــــــــــدى أفـــــــــــــــراد 

عــــــائــــــلــــــتــــــي. حـــيـــث 

مثل فرصة للجميع 
ُ
ي

لالستمتاع باألنشطة 

ــات  وتـــجـــربـــة الـــريـــاضـ

ــافـــة  ــة فـــــي كـ ــفـ ــلـ ــتـ املـــخـ

أنـــحـــاء قـــطـــر، فــدائــمــا 

ــوم  ــ ــيـ ــ ــقــــضــــي الـ ـــا نــ ــ مــ

الــريــاضــي فــي تفقد 

ــارا، ومــنــطــقــة  ــ ــتـ ــ ــي كـ ــــقــــامــــة فــ
ُ
ــة امل ــطـ األنـــشـ

أسباير واملدينة التعليمية. 

املها والجمباز
تـــمـــارس الــطــالــبــة الــقــطــريــة املــهــا ريــاضــة 

الـــجـــمـــبـــاز مـــنـــذ عـــــام 2019 فــــي االتـــحـــاد 

القطري للجمباز، كما بدأت هذا العام في 

حضور دروس للسباحة في نــادي السد 

الرياضي. 

ــالـــب عــيــســى الــجــمــيــلــي،  ــطـ ـ كـــمـــا نـــشـــأ الـ

بالصف العاشر في أكاديمية قطر للقادة، 

ا إحدى املدارس العاملة تحت 
ً

وهي أيض

مظلة التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة 

ر الرياضة والنشاط 
ّ

ــقــد
ُ
ت قطر، فــي أســرة 

البدني وتدرك أهميته وقوة تأثيره على 

الصحة النفسية والبدنية واالجتماعية 

لألطفال والشباب.

ــلـــي: «بـــــــــدأت رحـــلـــتـــي فــي  ــيـ ــمـ يــــقــــول الـــجـ

مــمــارســة الــريــاضــة بــانــتــظــام مــنــذ عقدت 

الـــعـــزم عــلــى تــخــفــيــف وزنـــــي، حــيــث كنت 

الــــــــــوزن وأردت  فـــــي  مـــــن زيــــــــــادة  أعـــــانـــــي 

الــحــصــول على جسم ريــاضــي. وبالفعل 

فـــي غــضــون عـــام مـــن مــمــارســة الــريــاضــة 

واتــبــاع حمية غــذائــيــة صــحــيــة، وبفضل 

تـــشـــجـــيـــع أفــــــــــراد أســــــرتــــــي، نـــجـــحـــت فــي 

إلـــى هــدفــي والــتــمــتــع باللياقة  الـــوصـــول 

البدنية التي رغبت في الحصول عليها».

الصحة النفسية

الــتــي  املــكــاســب  : «أعــتــقــد أن 
ً
قـــائـــال أردف 

الـــريـــاضـــة ال تقتصر  تــحــقــقــهــا مــمــارســة 

عـــلـــى الـــفـــوائـــد الـــبـــدنـــيـــة فـــحـــســـب، بــــل أن 

ــح عـــلـــى تــحــســني الــصــحــة  ــ ــر واضــ ــ لـــهـــا أثـ

ساعد الرياضة األفــراد 
ُ
النفسية، حيث ت

ــة الــســلــبــيــة  ــاقــ ــطــ ــن الــ ــ ــلـــص مـ ــتـــخـ عـــلـــى الـ

ــســاعــدهــم 
ُ
بـــصـــورة تــلــقــائــيــة، كــمــا أنــهــا ت

على تنظيم وقتهم واالستفادة من وقت 

الــفــراغ، بــاإلضــافــة إلــى ذلــك فــإن ممارسة 

الــــريــــاضــــة تـــنـــعـــكـــس بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 

مكنني 
ُ
ــراد بأنفسهم وهـــو مــا ي ــ ثــقــة األفـ

التأكيد عليه من 

ــــالل تــجــربــتــي  ــ خـ

الشخصية».

يمارس الجميلي 

ــل  ــيــ ــخــ ركـــــــــــــوب الــ

منذ الصغر، وقد 

شارك في العديد 

مـــــــن الـــــبـــــطـــــوالت 

ــة  ــ ــ ــول ــ ــطــ ــ مــــــــثــــــــل بــ

الــرمــايــة مــن على 

ــل  ــ ــيــ ــ ــخــ ــ ظــــــــهــــــــر الــ

ــم مـــركـــز  ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ بـ

ــرمــــي،  ــان الــ ــ ــــرسـ فـ

ــلــــى  وحـــــــــصـــــــــل عــ

املركز الثاني في 

الـــــبـــــطـــــولـــــة. كـــمـــا 

ـــمـــارس ريــاضــة الـــجـــري، ورفــــع األثــقــال، 
ُ
ي

وألعاب الكروس فيت.

غرس الرياضة في وجدان الشباب
وأضـــــاف الــجــمــيــلــي أن الـــيـــوم الــريــاضــي 

لــلــدولــة بــمــثــابــة حــــدث تــذكــيــري مــتــجــدد 

بأهمية ممارسة الرياضة البدنية، حيث 

ــعــتــبــر الـــيـــوم الــريــاضــي لــدولــة 
ُ
يـــقـــول: « ي

ــــا منها 
ً
ا الهتمام الــدولــة وإدراك

ً
قطر رمـــز

ألهمية غــرس حــب الــريــاضــة فــي وجــدان 

الــشــبــاب، بــل وكــافــة الــفــئــات الــعــمــريــة من 

ختلف الجنسيات املوجودة على أرض 
ُ

م

قطر، وذلك ملا لها 

آثـــار إيجابية  مــن 

ــتـــى  وفــــــــــوائــــــــــد شـ

عـــــــلـــــــى الـــــصـــــحـــــة 

واإلنتاجية».

: لــقــد 
ً
ــال ــائــ تـــابـــع قــ

أقـــــــــــــــــّرت الـــــــدولـــــــة 

الــــيــــوم الـــريـــاضـــي 

عطلة بهدف منح 

الــفــرصــة للجميع 

لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــي 

ــوم  ــ ــيــ ــ ــة الــ ــ ــطــ ــ ــشــ ــ أنــ

الــــــــــــــريــــــــــــــاضــــــــــــــي، 

ــيــــس عــن  ــفــ ــنــ ــتــ والــ

ضـــــغـــــوط الـــعـــمـــل 

والــــــــــــــــحــــــــــــــــيــــــــــــــــاة، 

واستعادة نشاطهم.

ويطمح الجميلي إلى اتباع خطى أخويه 

في ممارسة ركوب الخيل حيث كان لهم 

الفضل في تعليمه أساسيات الرياضة، 

ويعتقد أن شباب املجتمع القطري يبرز 

بــصــفــة خــاصــة فــي الــريــاضــات الشعبية 

مثل ركوب الخيل، ويسعى إلى املنافسة 

 على املستوى املحلي والدولي.
ً
مستقبال

طالب أكاديميات مؤسسة قطر يؤكدون تعزيز الرياضة لدى الشباب

املها تمارس الرياضة 

عيسى الجميلي 

الدوحة-الشرق

املها آل عبد الجبار 



0612286 2022 4 1443 3

75 1056

االستخدام املفرط ملواقع التواصل خطر على املراهقني

أكـــد مــركــز دعـــم الــصــحــة الــســلــوكــيــة أن اســتــخــدام 

وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، يــؤثــر على سلوك 

الــشــبــاب واملـــراهـــقـــني بــشــكــل ســلــبــي، ويــتــمــثــل في 

ــة،  ــامـ ــعـ ــة الـ ــات الـــصـــحـ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ ــهــــور أعـــــــــراض اضـ ظــ

كــمــا يــــؤدي االســـتـــخـــدام املـــفـــرط ملـــواقـــع الــتــواصــل 

إلــى ظهور أعــراض اضطرابات النوم  االجتماعي 

واألعـــراض االكتئابية مثل القلق، باإلضافة إلى 

ظهـور االضطرابات السلوكية مثل فقدان الشعور 

بالوقت، واستخدام مواقع التواصل االجتماعي 

في أوقــات غير مناسبة... وأوضــح في دراســة قام 

بها املركز، وجاءت تحت عنوان «مواقع التواصل 

االجــتــمــاعــي والــتــغــيــر فـــي الــســلــوك لـــدى الــشــبــاب 

واملراهقني»، وقد شارك بالدراسة 1056 شخصا، 

إلــى 75 % مــن عينة  حيث تصل نسبة القطريني 

إلــى 25 %،  الــدراســة، بينما نسبة غير القطريني 

الـــذكـــور نــســبــة 29.30 %، ونــســبــة اإلنـــاث  ويــمــثــل 

.% 70.70

وقـــد تــم اخــتــيــار عينة الـــدراســـة بشكل عــشــوائــي، 

مــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أن يــــكــــون هــــنــــاك تـــكـــافـــؤ بــني 

طلبة املـــدارس والجامعات، وقــد أوصــت الــدراســة 

الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا «الــــشــــرق» بـــضـــرورة وضــع 

استراتيجيات للتدخل املبكر للحـد من التداعيات 

ــرة فـــي دولـــــة قـــطـــر، وذلـــك  ــاهـ ــظـ الــســلــبــيــة لـــهـــذه الـ

الــدراســـــات والــبــحــوث املستقبلية التي  مــن خــالل 

تتناول البنية املعرفية والنفسية واالجتماعية 

الــقــادرة على تمييز العالم  للمراهقني، والشباب 

االفـــتـــراضـــي مـــن الـــعـــالـــم الــحــقــيــقــي، كــمــا أوصـــت 

بالتحكم في كيفية استخداماتهم ملواقع التواصل 

ــقــــني والــــشــــبــــاب  ــراهــ ــاملــ ــاعــــي والــــتــــنــــبــــؤ بــ ــمــ ــتــ االجــ

املــعــرضــني، لــالســتــخــدام املــفــرط ملــواقــع الــتــواصــل 

االجــتــمــاعـــــي، بــالــتـــــالــي وضــعــهـــــم تــحـــــت املــالحــظــة 

ــاء أو املــدرســني والعاملني  واملــراقــبــة مــن قــبــل اآلبــ

معهم، مما يزيد من سبل الوقاية من املخاطر من 

الشبكات االجتماعية لهذه الفئة.

أهداف الدراسة 
ــل  ــائـ ــلـــى وسـ ــتــــعــــرف عـ ــــدف الــــــدراســــــة إلــــــى الــ ــهـ ــ وتـ

ــا بــني  ــتـــخـــدامـ ــر اسـ ــثــ ــاعـــي األكــ ــمـ ــتـ الــــتــــواصــــل االجـ

الشباب واملراهقني، والتعرف على معدالت انتشار 

ــاعـــي بــني  ــمـ ــتـ ـــل الــــتــــواصــــل االجـ ــائـ ــتــــخــــدام وســ اســ

الشباب واملراهقني، كما تهدف إلى تحديد كيفية 

اســتــخــدام الشباب واملــراهــقــني لوسائل التواصل 

االجتماعي في حياتهم اليومية، وتحديد ما إذا 

كان الشباب واملراهقون يفضلون وسائل التواصل 

االجتماعي كوسيلة لالتصال بدال من األساليب 

التقليدية، باإلضافة إلى التعرف على اآلثار التي 

تحدثها وسائل التواصل االجتماعي على تغير 

السلوك بني الشباب واملراهقني، وتحديد املخاطر 

الــدراســة  التي تنشأ عــن استخدامها. كما تهدف 

إلـــى قــيــاس مــســتــوى الــوعــي بــاســتــخــدام مختلف 

مواقع شبكات التواصل االجتماعي، ودراسة نوع 

الــتــي تــتــم مناقشتها على  الــقــضــايــا االجــتــمــاعــيــة 

مواقع التواصل االجتماعي، ومعرفة مدى مالءمة 

املعلومات الواردة من مواقع الشبكات االجتماعية 

لــفــئــة املــراهــقــني والــشــبــاب، وأيــضــا الــتــعــرف على 

اهـــــم اضــطــرابــات الشخصية املــصــاحــبــة لــإلفــراط 

فــي اســتــخــدام وســائــل الــتــواصــل االجتماعي على 

الشباب واملراهقني. 

الشباب واملراهقون
وتأتي أهمية الدراسة، 

أنــــــــه مــــــن املـــــتـــــوقـــــع أن 

ــفـــر نـــتـــائـــجـــهـــا عــن  تـــسـ

ــــي  ســـــــــــــد الـــــــــنـــــــــقـــــــــص فـ

املعلومات الكافية عن 

آثـــار وســائــل التواصل 

االجتماعي على فئات 

الــــشــــبــــاب واملــــراهــــقــــني 

وتغيير سلوكهم، وقـد 

تكون نتائج هذه الدراسة مفيدة أيضا لصانعي 

ــرارات فــــي مــخــتــلــف قـــطـــاعـــات  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـــســـيـــاســـات والـ

الــحــكــومــة، عــلــى سبيل املــثــال، فــي قــطــاع التعليم 

سيتم إعالم مطوري املناهج الدراسية عند وضع 

املناهج الدراسية للمراهقني والشباب، وفي وزارة 

الـــصـــحـــة، ســتــســاعــد األطــــبــــاء واالخــتــصــاصــيــني 

الــذيــن  النفسيني واالجــتــمــاعــيــني وخــاصــة أولــئــك 

يــتــعــامــلــون مــع اإلرشــــاد 

النفسي لفئات الشباب 

واملــــــراهــــــقــــــني لـــلـــتـــعـــرف 

على األدوات التي يمكن 

اســتــخــدامــهــا لــلــتــواصــل 

الــــــفــــــعــــــال مــــــــع الــــفــــئــــات 

املـــخـــتـــلـــفـــة مــــن الـــشـــبـــاب 

واملراهقني، ومن املرجح 

أن تؤثر نتائج الدراسة 

على املزيد من البحوث 

العلمية من قبل باحثني 

آخـــــــريـــــــن قـــــــد يــــكــــونــــون 

ــــــذا املـــجـــال  ــهـ مــهــتــمــني بـ

مـــن املــعــرفــة والـــشـــروع فـــي وضـــع اســتــراتــيــجــيــات 

التدخل املناسب للحدد من تأثير مواقع التواصل 

االجتماعي على الشباب واملراهقني في دولة قطر.

نتائج الدراسة 
إلـــــى أن 33.5 % مـــــن  الـــــدراســـــة  نـــتـــائـــج  وأشـــــــــــارت 

املــراهــقــني والــشــبــاب الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم بني 

16 و31 عاما في دولــة قطر، يستخدمون شبكات 

التواصل االجتماعي يوميا، ونسبة عالية 68 % 

يقومون بفتح اإلنترنت قبل النوم، ويعد الواتس 

اب واإلنــســتــغــرام وســنــاب شـــات والــيــوتــيــوب أكثر 

ــل االجـــتـــمـــاعـــي اســـتـــخـــدامـــًا لـــدى  ــتـــواصـ وســــائــــل الـ

الشباب واملراهقني من الذكور واإلنــاث والقطريني 

وغــيــر الــقــطــريــني ولـــدى الــفــئــات الــعــمــريــة املختلفة 

مـــن خـــالل الــرســائــل الــعــاديــة والــــدردشــــة والــصــور 

والــفــيــديــوهــات، حيث يفضل الــشــبــاب واملــراهــقــون 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي عن استخدام 

وسائل التواصل التقليدية (الزيارات وجها لوجه، 

ــل الـــنـــصـــيـــة، الـــبـــريـــد اإللـــكـــتـــرونـــي) بـــدافـــع  ــائـ الـــرسـ

الترفيه في املقام األول. 

ــقـــني إلــى  وفــيــمــا يــتــعــلـــــق بـــدوافـــع الــشــبــاب واملـــراهـ

ــمــــاعــــي، بـــدال  ــتــ ــتــــواصــــل االجــ ــتــــخــــدام مــــواقــــع الــ اســ

مــن وســائــل الــتــواصــل الــتــقــلــيــديــة، تــتــفــق النتيجة 

الحالية مــع نتائج دراســـات أخـــرى، والــتــي أشــارت 

إلى أن الدافع األساسي الستخدام الشباب ملواقع 

التواصل االجتماعي هو التسلية وكسر الحواجز 

الــجــنــس اآلخـــــر، وأن التسلية  ــاورة  ــحـ فـــي جــــرأة مـ

والــتــعــارف مــن أهــم دوافـــع األشــخــاص فــي املجتمع 

الستخدام مواقع التواصل االجتماعي.

وأوضحت نتائج الدراسة أن هناك تداعيات سلبية 

الستخدام مواقع التواصل االجتماعـي لدى فئتي 

املراهقني والشباب، تتمثل في العزلـة واالنفصال 

عن الواقع الحقيقي واالنخراط في عـالم افتراضي. 

ــــــة الــتــداعــيــات  ــا تـــزايـــد االهـــتـــمـــام بـــدراسـ إال انــــه مـــ

املعرفية والسلوكية واالجتماعية ملوقع التواصل 

االجــتــمــاعــي تــزايــدت معـه املــخــاوف والــقــلــق تجاه 

لــدى فئتي املراهقني  املــواقــع خــاصــة  مخاطـر هـــــذه 

والشباب، كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة بني 

االستخدام املفرط لوسائل التواصل االجتماعي، 

واملــــشــــكــــالت الـــصـــحـــيـــة، واضــــطــــرابــــات فــــي الـــنـــوم 

واالضــطــرابــات الخاصة باالكتئاب واالضطرابات 

لـيـال للكمبيوتـر  السلوكية، فاالستخدام املتأخـر 

الــنــوم املتأخر،  أو للهواتـف املحمولة يتسبب فــي 

ما يزيد من الشعور بالتعب، علما أن النوم السيئ 

يقلل من القدرات املعرفية واإلدراكية.

نشوى فكري
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واحة قطر هيأت منشآت عاملية 
لبناء مختبرات بحوث املياه 

استدامة العمل 
الشركة؟ عمل  طبيعة  في  االستدامة  تعني  ماذا   ◄

ناجحة،  شركة  كــل  أساسيات  مــن  االســتــدامــة   ►

ــة الـــعـــمـــال  ــدامــ ــتــ ــتــــدامــــة الـــبـــيـــئـــة واســ ــاك اســ ــنــ وهــ

ــي مـــركـــز  ــا. نـــحـــن فــ ــيــــرهــ ــة املــــــــوارد وغــ ــتــــدامــ واســ

بواحة  املياه  الستدامة  العاملي  كونوكوفيلبس 

قــطــر لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا نــعــمــل بــمــشــاريــع 

ــيــــاه ودورهـــــــا فــي  عــــده تـــركـــز عـــلـــى اســـتـــدامـــة املــ

ــات  ــركـ ـــاز، وشـ ــغـ ــراج الـــنـــفـــط والــ ــخـ ــتـ عــمــلــيــات اسـ

ــر مــن  ــثــ ــيـــات أكــ ــمـ ــكـ ــامـــل يـــومـــيـــا بـ ــعـ ــتـ الــــبــــتــــرول تـ

املـــيـــاه، حــيــث يــصــاحــب إنـــتـــاج كـــل بــرمــيــل واحـــد 

5 بــرامــيــل مــن املــيــاه  3 إلــى  مــن الــبــتــرول تــقــريــبــا 

للبترول.  املصاحبة 

استخدام املياه 
العمل؟ آلية  في  االستدامة  تطبقون  كيف   ◄

► نـــركـــز فـــي عــمــلــيــاتــنــا عــلــى تــقــلــيــل اســتــخــدام 

تكنولوجيا  وتطبيق  املحالة  او  الطبيعية  املياه 

ــاه املـــصـــاحـــبـــة لــلــبــتــرول  ــيــ إلعــــــادة اســــتــــخــــدام املــ

التخلص  وعند  مكلفة  وغير  اقتصادية  بطريقة 

مـــن هـــذه املـــيـــاه نــفــعــل ذلـــك مـــن غــيــر تــأثــيــر عــلــى 

البيئة.

 استدامة املشاريع 
فـــي  ـــة  ــ ــدامـ ــ ــتــ ــ ــة االســ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ ــت  ــقــ ــقــ ــلــــيــــًا حــ فــــعــ ــل  ــ ◄ هــ

؟ وإنتاجها  مشاريعها 
► نــعــم، هــنــاك مــشــاريــع عـــده لــشــركــتــنــا فــي هــذا 

بمشروع  شركاء  نحن  املثال  سبيل  على  املجال، 

بــنــاء وحــدات معالجة  قــطــر غــاز، ومــن خــاللــه تــم 

لــلــمــيــاه بــواســطــة االغــشــيــة لــتــقــلــيــل حــجــم املــيــاه 

ــهـــدرة وإعـــــادة اســـتـــخـــدام املـــيـــاه املــعــالــجــة فــي  املـ

العمل  فريق  ساعدنا  وقد  الصناعية  العمليات 

عـــلـــى إجـــــراء كــثــيــر مـــن االخــــتــــبــــارات فـــي املــعــمــل 

ــا املـــعـــلـــومـــات والـــخـــبـــرات لـــنـــجـــاح هـــذا  ــنـ ــاركـ وشـ

املشروع.

بمشاركة  بحثي  مشروع  من  أكثر  كذلك  ولدينا   

صـــنـــدوق قــطــر الــوطــنــي لــلــبــحــث الــعــلــمــي وعـــدد 

تقليل  بمجال  والعاملية  املحلية  الجامعات  مــن 

ــاقـــة  ــطـ الـ ــراج  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ او  املــــــهــــــدرة  املـــــيـــــاه  ــم  حــــجــ

وعملياتنا  مشاريعنا  من  كثير  وفي  الخضراء، 

ــدام املـــيـــاه  ــتــــخــ ــز عـــلـــى إعــــــــادة اســ ــركــ الـــعـــاملـــيـــة نــ

والغاز. النفط  مع  املستخرجة 

مفهوم تربوي 
املفهوم  هذا  ترسيخ  في  والخبراء  العاملني  دور  ما   ◄

الناس؟ لدى 
► لــديــنــا مــركــز لــلــزوار فــيــه نــمــاذج ومــعــلــومــات 

كل  ودور  املــيــاه  بأهمية  املــدارس  اطــفــال  لتعليم 

في  عدة  فعاليات  ولدينا  عليها،  باملحافظة  فرد 

هـــذا املــجــال مــع كــهــرمــاء وقــطــرغــاز والــجــامــعــات 

املــحــلــيــة لــتــرشــيــد املــجــتــمــع لـــضـــرورة املــحــافــظــة 

قطر. في  املياه  على 

دور الواحة 
االستدامة؟ تعزيز  في  الواحة  دور  عن  ماذا   ◄

► الــواحــة هــي حــاضــنــة ملــراكــز عــدة تــعــمــل على 

ــافــــة  ــكــ تـــــعـــــزيـــــز االســـــــتـــــــدامـــــــة بــ

ــا املـــــيـــــاه  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ـــاالت مـ املــــــــجـــــ

االنـــبـــعـــاثـــات  تـــقـــلـــيـــل  أو 

الــكــربــونــيــة او 

تــحــســني الــبــيــئــة الــبــحــريــة او اســـتـــخـــدام الــطــاقــة 

تثمر  ســوف  التي  املــجــاالت  مــن  وغــيــره  املتجددة 

قطر في  االستدامة  مفهوم  بتقدم 

إمكانيات للشركات الحاضنة.
ــة مــــن إمـــكـــانـــيـــات وخــــدمــــات  ــ ــــواحـ الـ ــيــــأت  ◄ ومـــــــاذا هــ

ــلـــشـــركـــات بــصــفــتــهــا حــاضــنــة  لـ
الشركات؟ لكل 

ــا  ــنــ لــ هــــــــيــــــــأت  الــــــــــواحــــــــــة   ►

ــــوى  ــتـ ــ ــــسـ مــــــنــــــشــــــآت عــــــلــــــى مـ

ــرات  ــبــ عــــــاملــــــي لـــــبـــــنـــــاء مــــخــــتــ

مــــتــــقــــدمــــه، بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــى 

ــقــــة  ــبــ ـــب طــ تـــــعـــــيـــــني وتــــــــــدريـــــــ

عـــامـــلـــة مــتــخــصــصــة إلجــــراء 

بـــحـــوث مـــتـــطـــورة فـــي مــجــال 

االستدامة. 

وأبحاثنا في استدامة املياه 

اآلن مــعــروفــة عــلــى الــصــعــيــد 

الـــــــداخـــــــلـــــــي والـــــــعـــــــاملـــــــي مـــن 

العلمية  األوراق  نشر  خــالل 

الفرق  بني  املعرفة  ومشاركة 

الــعــامــلــة بــهــذا املــجــال، نــحــن 

ــرة  ــبــ ــة وخــ ــقــ الـــــيـــــوم مــــركــــز ثــ

املياه  استدامة  باختصاص 

ــا وإعـــــــــــادة  ــهــ ــتــ ــجــ ــالــ ــعــ مـــــــن مــ

اســتــخــدامــهــا ونـــشـــر الــوعــي 

بأهميتها.

توجه عاملي 
نــحــو  عــــاملــــي  تــــوجــــه  ◄ هــــنــــاك 

ملاذا؟ االستدامة.. 
محليًا،  وليس  عاملي  مجهود  هي  االستدامة   ►

ــر  ــذا االمــ ــ ــلـــى هـ ــد أن تـــعـــمـــل عـ ــ ـــدول البـ ــ ــ ال ــل  ــ وكـ

املــهــم وتــقــدم مــا لــديــهــا الســتــدامــة االرض و 

استدامة  املثال  سبيل  وعلى  معا.  البشرية 

البشر ألن هذا  أمر مهم لجميع  املياه هو 

املــــورد مـــحـــدود الــكــمــيــة ومـــع ازيـــاد 

عـــــــدد الــــبــــشــــريــــة واحــــتــــيــــاجــــات 

الـــــــزراعـــــــة والــــصــــنــــاعــــة لـــهـــذا 

ــدود الـــكـــمـــيـــة  املـــــــــــورد مــــــحــــ

ان  املــــــــهــــــــم  مـــــــــن  اصــــــــبــــــــح 

يــبــذل الــجــمــيــع املــجــهــود 

عليه. للحفاظ 

تحديات بيئية
تـــحـــديـــات  هـــنـــاك   ◄
تـــــــواجـــــــه شـــــركـــــات 
اإلنــــــتــــــاج الـــبـــيـــئـــي 

عصرنا؟ في 
 ►

الــــتــــحــــديــــات 

هـــي ابــتــكــار 

الـــــــحـــــــلـــــــول 

ــة، والبــــد أن تــكــون  ــدامـ ــتـ املــنــاســبــة لــضــمــان االسـ

افـــكـــار اقــتــصــاديــة ولــيــســت كــثــيــرة الــكــلــفــة، لــذلــك 

املتقدمة  التكنولوجيا  في  لالبتكار  حاجه  هناك 

للبيئة   صــديــقــة 
ً
تــوفــر حــلــوال ان  لــهــا  يــمــكــن  الــتــي 

ــنـــاك عـــديـــد مــن  ومــــع ذلــــك تـــدعـــم االســـتـــدامـــة، وهـ

املــشــاريــع الــتــي تــعــمــل عــلــى تــحــلــيــة مــيــاه الــبــحــر 

الطاقة  استخدام  بواسطة 

ــتـــجـــددة مـــن الـــشـــمـــس او  املـ

ـــاح وهـــــذ ســـيـــكـــون لــه  ــريــ ــ الـ

ــة  ــ ــــدامـ ــتـ ــ ــر نـــــافـــــع السـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ تـ

املـــيـــاه فـــي مــنــطــقــه الــخــلــيــج 

العربي.

ــة  ــ ــيــ ــ ــ ــؤول ــ ــســ ــ املــ هـــــــــي  مـــــــــا   ◄  

ــلــشــركــات تــجــاه  االجــتــمــاعــيــة ل
البيئة؟

يـــجـــب  الــــــشــــــركــــــات  ــل  كـــــ  ►

 
ً
ــلــــوال وحــ ــارًا  ــ ــكـ ــ افـ ــدم  ــقــ تــ أن 

ــة  ــتــــدامــ تـــســـاعـــد عـــلـــى االســ

بها،  تعمل  التي  الدول  في 

كــونــوكــوفــيــلــبــس  و شـــركـــه 

قــــــــــــــــررت انــــــــــشــــــــــاء املـــــــركـــــــز 

ــاملـــي الســـتـــدامـــة املـــيـــاه  ــعـ الـ

ــلـــوم  ــعـ ــلـ فــــــي واحـــــــــة قــــطــــر لـ

والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الهـــمـــيـــة 

ــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدامـ ــ ــ ــتـ ــ ــ املــــــــــيــــــــــاه واسـ

فــــــــي قـــــــطـــــــر، وفــــــــــي جـــمـــيـــع 

عــــمــــلــــيــــاتــــنــــا الــــصــــنــــاعــــيــــه 

هــنــا و حـــول الــعــالــم، نــحــن 

ــل بـــــهـــــذا املــــــجــــــال مـــع  ــمــ ــعــ نــ

شــركــائــنــا بــكــهــرمــاء وقــطــر 

غــــاز والـــجـــامـــعـــات ومـــراكـــز 

ــزيـــز اهـــمـــيـــة  ــعـ ــتـ ــة لـ ــيــ ــاملــ ــعــ ــيـــة والــ ــلـ ــبــــحــــوث املـــحـ الــ

ــم مـــن  ــــم وهــــــــذا قــــســ ــهـ ــ ــذا املـــــــــورد املـ ــ ــ ــة هـ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ اسـ

قطر  في  لشركتنا  االجتماعية  املسؤولية 

االستدامة؟ مجال  في  قطر  دور  ترون  كيف   ◄
ــال  ــجــ مــ ــــي  ــ فـ ــه  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ املـ الــــــــــــدول  ــن  ــ ــ مـ ــر  ــ ــطـ ــ قـ  ►

ــز  ــ ــراكـ ــ املـ ــن  ــ مــ ــر  ــيــ ــثــ ــكــ الــ ــاك  ــ ــنـ ــ االســــــتــــــدامــــــه، و هـ

بــمــؤســســه قــطــر وخــاصــة بــواحــه قــطــر لــلــعــلــوم 

ــلـــى مـــشـــاريـــع  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــتــــي تـــعـــمـــل عـ

بـــهـــدف تـــعـــزيـــز االســـتـــدامـــة فـــي مـــجـــاالت عـــدة، 

ــنــــاك مــــشــــاريــــع عـــــده فــي  فـــفـــي مــــجــــال املــــيــــاه هــ

قــطــرالعــاده اســتــخــدام املــيــاه فــي الــصــنــاعــه او 

الــتــبــريــد او فـــي ســقــي املــســطــحــات الـــخـــضـــراء، 

وهــــــنــــــاك مـــــشـــــاريـــــع بــــحــــثــــيــــه لـــتـــحـــلـــيـــه املــــيــــاه 

ــع اســــتــــخــــدام الـــطـــاقـــه  بـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا افـــضـــل مــ

املـــتـــجـــدده، وال شـــك حـــديـــقـــه كـــهـــرمـــاء لــتــوعــيــه 

ــيـــل عـــلـــى اهـــمـــيـــه املـــيـــاه وضـــــروره  املــجــتــمــع دلـ

صعيد  على  مهم  مشروع  هو  عليها  املحافظه 

الــدولــه، وســيــجــنــي ثــمــاره فــي الــســنــني الــقــادمــه 

هو  بالواحه  املياه  الستدامه  العاملي  ومركزنا 

مـــن الـــفـــرق الــعــامــلــه بــهــذا املـــجـــال، وقـــد حــقــقــنــا 

منذ  املاضيه  سنوات  العشر  في  عده  انجازات 

تــأســيــســنــا ونــتــطــلــع الـــى املــزيــد مــن االنــجــازات 

القريب. املستقبل  في 

جانب من تثقيف طالب املدارسجانب من التوعية الطالبية بأهمية املياه

ــز  ــركــ ـــــــــم مــــــديــــــر مــ أكـــــــــد الــــــدكــــــتــــــور ســــــامــــــر أدهـــ
كونوكوفيليبس العاملي الستدامة املياه بواحة قطر 
للعلوم والتكنولوجيا أّن قطر لديها أرضية بحثية 
املــيــاه، ولــديــهــا مشاريع  لتعزيز اســتــدامــة  خصبة 

رائدة إلعادة استخدام املياه في الصناعة أو التبريد 
أو في سقي املسطحات الخضراء أو برامج بحثية 
أفــضــل مــع اســتــخــدام  املــيــاه بتكنولوجيا  لتحلية 
للعلوم  قــطــر  أّن واحــــة  مــنــوهــًا  املـــتـــجـــددة،  ــطــاقــة  ال
للمؤسسات  والتكنولوجيا بمؤسسة قطر داعمة 
النمو من خالل  املحلية والعاملية وتتيح لها فرص 

الــنــوعــيــة.وقــال في  الــخــبــرات البحثية واإلمــكــانــيــات 
إّن قطر تتيح للشركات االستدامة  حــوار للشرق: 
الــبــيــئــيــة بـــهـــدف تــعــزيــز املـــســـؤولـــيـــة االجــتــمــاعــيــة 
واالرتقاء بها من أجل الخروج بنوعية مميزة من 
فرص االستدامة في البيئة واملياه والطاقة املتجددة، 
البيئية  الثقافة  العاملي يركز على  أّن املركز  منوهًا 

من خالل مركز تعليمي وإرشادي لطالب املدارس 
والباحثني لتعريفهم بكيفية إجراء أبحاث عن املياه 
التكاتف  بــالــدولــة، وهـــذا  الجهات  بالتعاون مــع كــل 
البرامج اإلنتاجية والناجحة في  العديد مــن  أثمر 

مجال املياه.
فإلى الحوار:

وفاء زايد
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خطة عالجية فردية لكل منتسب بمركز الشفلح

أكد الدكتور محمد صالح تلفت - مدير إدارة الخدمات 

املــركــز، يخدم االعــاقــات  العالجية بمركز الشفلح، ان 

الذهنية واضطراب طيف التوحد بكل اطيافها وانه 

مــركــز مــخــتــص بــــذوي االعـــاقـــة، مــشــيــرا إلـــى ان إدارة 

الخدمات العالجية في املركز تتكون من عدة خدمات 

منها خــدمــات تعليمية وتأهيلية وعــالجــيــة، مبينا 

ان قسم الخدمات التأهيلية، يحدد من خالله فريق 

التأهيل مــدى ونـــوع اإلعــاقــة وأســبــابــهــا، حيث يقوم 

عــلــى إشــــراك األطـــفـــال وأســـرهـــم فــي جــلــســات الــعــالج، 

ودمـــج وتوجيه هــذه الخطط العالجية فــي حياتهم 

اليومية، لتحقيق مــهــارات جــديــدة وتعزيز مستوى 

ــذا الــقــســم 3 خــدمــات  ــارات املــــوجــــودة، ويــتــبــع هــ ــهــ املــ

اساسية وهي وحدة العالج الطبيعي، ووحدة العالج 

الوظيفي، ووحدة عالج النطق واللغة. 

ــح ان وحــــدة الـــعـــالج الــطــبــيــعــي تــشــمــل الــقــيــام  ــ واوضـ

فــإذا كــان املنتسب  بالحركات االساسية في الجسم، 

يجلس على كــرســي متحرك او مــصــاب بشلل، فيتم 

الــحــركــات االســاســيــة للجسم، مبينا ان  عــمــل جميع 

وحدة العالج الوظيفي اى القيام بالحركات الدقيقة 

الــقــص باملقص وهي  القلم ومــهــارة  فــقــط، مثل مسك 

احدى املهارات الحياتية اليومية، فكل طفل يفترض 

اعتماده على نفسه ويقوم بها، باإلضافة إلى تعلمه 

مـــهـــارات اخــــرى مــثــل االكــــل بنفسه وتــرتــيــب 

سريره وغيرها من املهارات االخــرى.. 

وقـــال خــالل لــقــاء مــع تلفزيون قطر: 

لــديــنــا وحــــدة عـــالج الــنــطــق والــلــغــة، 

ــى حـــســـب  ــ ــلــ وكـــــــــــل مــــنــــتــــســــب عــــ

مستواه، وإذا كان لديه مشكلة 

في النطق او توحد، وايضا 

الــعــمــل عــلــى حـــل مــشــكــالت 

نـــوعـــيـــة  اكـــــــل  الــــبــــلــــع، او 

مـــحـــددة مـــن الــطــعــام، 

حيث ان كل منتسب 

فـــي املـــركـــز يــوضــع 

له خطة عالجية فردية، من خالل عمل ملف متكامل 

يتم مناقشته مع االهل، حيث يجتمع الفريق املعالج 

مــع االخــصــائــي الــنــفــســي، ومــــدرس الــتــربــيــة الخاصة 

ومــع الطبيب واملــمــرض، كلهم يضعون خطة كاملة 

بداية العام، ثم يتم مراجعتها كل فصل ووضع جميع 

االهداف بحيث تتناسب مع قدراته واحتياجاته. 

وأشــار د. تلفت انهم يوجد لديهم العيادات الطبية 

في كل وحــدة وتشمل االعــاقــات البسيطة واإلعاقات 

الشديدة وعيادة ايضا للتوحد، هذه العيادات تقوم 

بتقديم جميع الخدمات للمنتسب، وكل ما يحتاجه 

مــن فــحــوصــات وادويــــة يــومــيــة، ومتابعته فــي حالة 

االمـــــــراض املـــزمـــنـــة واملـــتـــابـــعـــة مـــع طــبــيــبــه املــخــتــص، 

بــاإلضــافــة إلـــى حـــاالت الـــطـــوارئ والـــحـــاالت اليومية 

التي يتم رصدها.

الخطط التطويرية
وفيما يتعلق بالخطط التطويرية والتي تستهدف 

تطوير اداء العاملني باملركز، اوضح انه لديهم لكل فئة 

من الفئات املختصون املرخصون من وزارة الصحة 

ــاء واملــمــرضــني،  ــبــ مــثــل املــعــالــجــني الــطــبــيــعــيــني واالطــ

حيث ان كل شخص لديه تخصص فني يتعامل مع 

ذوي االعــاقــة، البــد ان يــكــون مرخصا ســـواء مــن قبل 

الــجــزء  انـــه حــالــيــا  الــصــحــة، مبينا  وزارة التعليم او 

ا من رخصته، اى انه يجب ان  التطويري يعتبر جزء

يتم وضع نقاط تطويرية كل سنة كشرط 

ــتــــطــــرد  ــيــــص. واســ ــتــــرخــ ــد الــ ــديـ ــجـ ــتـ لـ

قــائــال: امــا الــجــزء املتعلق باملركز، 

فــــقــــد عـــمـــلـــنـــا ســـلـــســـلـــة بــــوبــــاث 

التطويرية، وهي سلسلة لعمل 

ــارات الـــتـــطـــويـــريـــة، والـــتـــي  ــ ــهـ ــ املـ

ــا عــلــى  ــهــ ــاللــ ـــن خــ ــ تـــحـــصـــل مـ

تــرخــيــص مـــعـــني، اى انــنــا 

ــد اســتــقــطــبــنــا فــريــقــا  قــ

مــن بــوبــاث بالخارج 

لـــتـــدريـــب الــعــامــلــني 

لــديــنــا وإعـــطـــائـــهـــم الـــتـــراخـــيـــص، وكـــــان ذلــــك مـــا قبل 

ــا بـــعـــدهـــا فــيــتــم الـــتـــواصـــل عــن  ــ ــا، امـ ــ ــــورونـ جـــائـــحـــة كـ

ــن، ولــديــنــا ابـــحـــاث وتـــم نــشــرهــا في  طــريــق االون اليــ

مـــجـــالت عــلــمــيــة وهـــــي خـــاصـــة بـــالـــتـــوحـــد بــالــنــســبــة 

للتشخيص والتكنولوجيا املــســانــدة، عندنا ايضا 

بحثان بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة بالنسبة 

املــســانــدة، وهــي  للتكنولوجيا 

االشياء التطويرية، خاصة وان 

اى برنامج جديد متعلق بذوي 

االعــــاقــــة نــــحــــاول تــقــنــيــنــه عــلــى 

البيئة املحلية و يتم تطبيقه.

الـــــكـــــوادر  ــفــــت، ان  ــلــ تــ وأكـــــــــد د. 

والخبرات تنعكس على تقديم 

املــطــلــوبــة ملنتسبي  ــدمـــات  الـــخـ

املركز، ووجود الكوادر أمر هام، 

لــيــس فــقــط الـــشـــهـــادة الــعــلــمــيــة، 

ــــك الـــخـــبـــرة  ــذلـ ــ ــا كـ ــ ــــضـ ــا ايـ وانـــــمـــ

الـــتـــي  ــة ذوي االعـــــاقـــــة  ــيــ ونــــوعــ

تــعــامــل مــعــهــم، مــشــيــرا إلــــى ان 

انــــواع مختلفة من  تــعــامــلــه مــع 

ذوي االعاقة، يجعله على اطالع 

مع جميع انواع االعاقات، ويطور لها برامج كلما كان 

اكثر مهارة في التعامل مع ذوي االعاقة.

آلية القبول
وحــول آلية قبول الطالب في مركز الشفلح، نوه إلى 

انـــه لــديــهــم قــســم الــقــبــول والــتــســجــيــل، والــــذي يتطلب 

الــرســمــيــة مــثــل البطاقة  وجـــود االوراق واملــســتــنــدات 

الصحية والتقارير الطبية وغيرها مــن االوراق، ثم 

التقييم، والــذي يتواجد فيه فريق  يدخل إلى مرحلة 

مــتــعــدد الــتــخــصــصــات، وذلـــك لتقييم املــتــقــدم مــن كل 

الجوانب تقييم علمي، مبينا انه ايضا لديهم تقييم 

اســتــشــاري ألولــيــاء االمـــور الـــذي يــرغــبــون فــي معرفة 

نــقــدم تقييم االســتــشــارات  انــنــا  مستوى ابنائهم، اى 

وتقييم الدخول، باإلضافة إلى عمل اختبارات خاصة 

بطيف التوحد وتستغرق اسبوعا كامال، وذلك ملعرفة 

نــوع الطيف إذا كــان بسيطا او 

مــتــوســطــا او شـــديـــدا، وإذا كــان 

لديه توحد ام ال... واضاف: واذا 

كــان يعاني من اضــطــراب طيف 

الـــتـــوحـــد، يـــقـــدم لـــه املـــركـــز كــافــة 

ــــوالدة وحــتــى  الــخــدمــات مــنــذ الــ

ســن 21، ولــديــنــا ايــضــا برنامج 

الــتــدخــل املــبــكــر لــلــحــاالت حتى 

سن 6 سنوات، وال يوجد قوائم 

انتظار اى انه بمجرد تقييميه 

يــدخــل مــبــاشــرة للمركز وتــقــدم 

ــذا  ــ ــات، وهــ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــه جـــمـــيـــع الــ ــ لــ

بــرنــامــج تــم تــطــويــره بالتعاون 

مع جامعة هارفاد منذ سنتني.

الــجــديــر بــالــذكــر ان مــركــز الــشــفــلــح يــمــثــل واحـــــدا من 

املراكز العالجية الهامة التي يحتاجها ذوو االعاقة، 

ــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــكـــفـــاءات  مـــعـــتـــمـــدا فــــي عـــمـــلـــه عـ

الوطنية املتخصصة، باإلضافة إلى تقنيات تعليمية 

وعــالجــيــة حــديــثــة، ويــقــدم املــركــز خــدمــات نموذجية 

لــــذوي اإلعـــاقـــة الــذهــنــيــة والــتــوحــد الــذيــن ال تــتــجــاوز 

أعمارهم 21 سنة، في مجال التعليم والتأهيل، وكذلك 

التوعية املجتمعية بقضاياهم وحقوقهم في سبيل 

حصولهم على حياة أكثر استقاللية، وإدماجهم في 

املجتمع.

املركز يوفر خدمات تعليمية وتأهيلية وعالجية

نشوى فكري

د. محمد تلفت

5 فرق تبدأ منافسات بطولة القاليل اليوم
تنطلق اليوم منافسات املجموعة األولى في بطولة 

القاليل للصيد التقليدي بنسختها الحادية عشرة 

2022، حيث يدخل عساسو فــرق املجموعة األولــى 

الـــتـــي تــضــم الـــســـد، ولــجــلــعــة، وحــــالــــول، وشـــامـــان، 

ــفـــتـــرة  ــة إلــــــى مـــحـــمـــيـــة «لــــعــــريــــق» فـــــي الـ ــلـ ــيـ ــسـ ــعـ والـ

ة الختيار املكان األنسب لكل فريق. وتنظم 
ّ
الصباحي

النسخة الحادية عشرة تحت رعاية صندوق دعم 

األنشطة االجتماعية والرياضية «دعم».

وينافس 25 فريقًا مقسمني على 5 مجموعات على 

حــجــز مــقــعــد فــي نــهــائــيــات الــبــطــولــة مــن أجـــل الــفــوز 

املــركــز األول وقــدرهــا مليون ريــال أو املركز  بجائزة 

الثانية وقدرها 700 ألف ريال أوالثالث وقدرها 500 

ــرت الــلــجــنــة املــنــظــمــة لــلــبــطــولــة، أنها  ــال. وذكــ ألـــف ريــ

ســتــقــدم مــكــافــأة تأهيلية قــدرهــا 10 آالف ريـــال لكل 

عــضــو مــشــارك فــي فــريــق مــتــأهــل لــنــهــائــيــات بطولة 

الــقــاليــل، وخــصــصــت أيــضــا مــكــافــأة قـــدرهـــا 5 آالف 

ريال لكل عضو مشارك بفريق لم يتأهل للنهائيات 

بشرط أن يكون متنافسا طوال فترة املجموعة وذلك 

حتى يوم الخروج. بينما تبلغ جائزة أفضل تغطية 

صحفية للصحف املحلية 10 آالف ريال.

ــارك الــعــلــي  ــ ــبـ ــ ــن مـــحـــمـــد مـ ــ ــد بـ ــالــ ــع الـــســـيـــد خــ ــ ــوقـ ــ وتـ

املعاضيد، رئيس اللجنة املنظمة لبطولة «القاليل» 

للصيد الــتــقــلــيــدي، أن تــشــهــد مــنــافــســات هـــذا الــعــام 

إثارة وتشويقا، مؤكدًا أن البطولة القاليل تعتبر من 

أهم البطوالت ملمارسة حقيقة املقناص كواقع والتي 

تــعــكــس مـــهـــارة الــقــنــاص الــقــطــري فـــي طـــرق الصيد 

التقليدية املــوروثــة واملــعــروفــة فــي الثقافة العربية 

والقطرية على وجه الخصوص.

الصيد من اليوم األول
مـــن جــانــبــه، عــبــر الــســيــد مــحــمــد بـــن نــهــار النعيمي 

نــــائــــب رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة املـــنـــظـــمـــة لـــبـــطـــولـــة الـــقـــاليـــل 

املــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي، عــــن تــمــنــيــاتــه بــالــتــوفــيــق لــفــرق 

ــى الــتــي ســتــبــدأ مــنــافــســاتــهــا الــيــوم  ــ املــجــمــوعــة األولـ

الجمعة، موضحا أن نسخة هذا العام مختلفة بأن 

الصيد سيبدأ من اليوم 

األول على عكس النسخ 

املاضية التي كانت تتيح 

مــجــاال لــدخــول الــعــســاس 

ــتـــار مــكــان  ــان يـــخـ ــ الـــــــذي كــ

إقـــامـــة الـــفـــريـــق وذلـــــك بفضل 

مـــعـــرفـــة جـــمـــيـــع الــــفــــرق بــطــبــيــعــة 

املحمية.

وأكد النعيمي أن اللجان املنظمة تعمل على 

مدار أيام البطولة لتوفير كافة متطلبات إنجاح 

ــفـــرق بــأهــمــيــة  ــددت عــلــى جــمــيــع الـ ــ الــبــطــولــة، وشــ

االلتزام بكافة اإلجـــراءات االحترازية بالتنسيق مع 

وزارة الصحة.

ودعا إلى ضرورة توظيف التكنولوجيا والتي منها 

ــل الــتــواصــل  ــائـ بــرنــامــج ســنــاب شــــات الــقــاليــل ووسـ

ــام وكـــكـــل عـــام  ــعــ ــواكــــب هـــــذا الــ ــاعـــي الـــتـــي تــ ــمـ ــتـ االجـ

مــجــريــات الــبــطــولــة مــنــذ بــدايــاتــهــا مـــن خـــالل فــريــق 

متكامل متخصص في هــذا املجال لعكس الصورة 

التشويقية للبطولة، وإلظهار كافة مراحل الصيد، 

ــك فــيــه تــشــويــق  بــاإليــجــابــيــات والــســلــبــيــات، ألن ذلــ

للمشاهد، ويرسم ما وراء الكواليس.

وأشــاد النعيمي بتعاون كافة الجهات واملؤسسات 

فـــي املــجــتــمــع ســعــيــًا مــنــهــا لــلــمــســاهــمــة فـــي إنــجــاح 

البطولة، التي اعتبر أنها فرصة للشباب القطري 

إلحياء تراث املاضي من خالل ميدان يتوفر فيه كافة 

األدوات، مؤكدًا أنه وبعد 11 عاما من عمر البطولة 

ــــؤالء املــــشــــاركــــون أنـــهـــم قــــــــادرون عــلــى  ــبـــت هــ فـــقـــد أثـ

تحمل الصعاب واملــشــاق، وأثبتوا 

جــديــة فــي االلــتــزام بشروط 

وضوابط املشاركة.

ظبي.. حبارى.. كروان
وتــــدور أحــــداث املــنــافــســة فــي منطقة الــقــاليــل والــتــي 

تــقــع جــنــوب قــطــر ضــمــن محمية طبيعية ويــتــرتــب 

عــلــى املــتــســابــقــني صــيــد اكــبــر عـــدد من 

الطرائد وهي ( الظبي والحبارى 

والـــكـــروان) والــتــي تــقــوم اللجنة 

املـــنـــظـــمـــة لـــلـــبـــطـــولـــة بــتــوفــيــر 

هــذه الطرائد إذ يتم إطــالق 

مــــــا ســــبــــق مــــــن الــــطــــرائــــد 

ــدود املــســاحــة  ــ ضـــمـــن حــ

املخصصة للمسابقة 

مع العلم بــأن جميع 

الـــــــطـــــــرائـــــــد مـــعـــلـــمـــة 

بشرائح تحمل اسم 

ــــل،  ــــاليـ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــــولـ ــــطـ بـ

وتـــحـــســـب عـــالمـــات 

الــطــرائــد حــســب كل 

طــــــــريــــــــدة فـــيـــحـــصـــل 

الــفــريــق الـــذي يصطاد 

الظبي على (80) نقطة 

الـــحـــبـــارى فيحصل  ــا  أمــ

صــــــائــــــدهــــــا عـــــلـــــى (30) 

نقطة فيما يحصل صائد 

الكروان على (25) نقطة.
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معرض فني يصاحب مهرجان كتارا للخيل العربية

رحلة إبداعية جديدة لجماعة الفنون التشكيلية

إبراهيم  بــن  خــالــد  د.  أ.  افتتح ســعــادة 

الـــســـلـــيـــطـــي، رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة املــنــظــمــة 

العربية  للخيل  الدولي  كتارا  ملهرجان 

للحي  العامة  للمؤسسة  العام  واملدير 

للفنان  الفني  املعرض  كــتــارا،  الثقافي 

املعمار.  التشكيلي علي 

وبهذه املناسبة أكد سعادة أ. د. خالد 

بــــن إبـــراهـــيـــم الــســلــيــطــي أن مــهــرجــان 

العربية مهرجان  للخيل  الدولي  كتارا 

ثــــري يــجــمــع بـــني الـــريـــاضـــة والــثــقــافــة 

ــر لــلــجــمــهــور نــشــاطــا  والـــفـــنـــون ويــــوفــ

يتعرف من خالله  راقيا  فنيا وثقافيا 

على أهمية الخيل في الثقافة القطرية 

ــا. كــمــا  ــومــ ــمــ ــة عــ ــيــ ــربــ ــعــ خـــصـــوصـــا والــ

للمعرض  العالي  املستوى  أثنى على 

وأهــمــيــة الـــلـــوحـــات الــتــي تـــم عــرضــهــا، 

مــــؤكــــدا أن كــــتــــارا لــيــســت فـــقـــط جــســرا 

وإنما هي  والشعوب  الثقافات  لتالقي 

الفنون ومختلف  لتالقي  أيضا جسر 

أنـــــــواع اإلبــــــــداع.وبــــــــدوره قـــــال الـــفـــنـــان 

لــه تجربة  إن  املــعــمــار  عــلــي  التشكيلي 

ــم الــخــيــل امـــتـــدت ألكــثــر  كــبــيــرة فـــي رسـ

تقريبا حاول من خاللها  32 عاما  من 

أن يــخــوض تــجــارب مــتــنــوعــة وفـــي كل 

مــــرة يـــقـــدم أعـــمـــاال فــنــيــة تــتــنــاســب مــع 

املـــرحـــلـــة الـــتـــي يـــعـــيـــشـــهـــا. مـــعـــربـــا عــن 

ســعــادتــه بــاملــشــاركــة بــمــعــرضــه الــفــنــي 

املــصــاحــبــة ملهرجان  الــفــعــالــيــات  ضــمــن 

أن  العربية. يذكر  للخيل  الدولي  كتارا 

املعرض يضم 18 لوحة رسمها الفنان 

عــن الــخــيــل الــعــربــيــة، ويــتــواصــل حتى 

12 فبراير الجاري. 

 مــهــرجــان كــتــارا الــدولــي 
ّ
يــشــار إلـــى أن

ــــم عــــــــــددا مـــن  ــة يـــــضـ ــ ــيـ ــ ــــربـ ــعـ ــ ــيــــل الـ ــلــــخــ لــ

الفعاليات الثقافية والفنية تهدف الى 

إبراز مكانة الخيل العربية في الثقافة 

الرسم،  والفنون واآلداب، منها منطقة 

ــعــــرض  ــــون الــــخــــيــــل، ومــ ــنـ ــ ومـــــعـــــرض فـ

الــشــقــب)، بمشاركة  (أســاطــيــر  لــلــصــور 

الرسم على  الفنانني وفعالية  عدد من 

ســـرج الــخــيــل، بــاإلضــافــة الـــى عـــدد من 

املتنوعة  والفنية  الثقافية  الفعاليات 

(لعبة  لــألطــفــال  الــحــصــان  ركــوب  منها 

بــــونــــي)، وعـــــرض لــلــخــيــالــة األمـــيـــريـــة، 

وألــعــاب تــركــيــب الــخــيــل، ورســـم ثالثي 

املوسيقية  اآلالت  األبعاد، وعزف على 

ــارع)، ومــــــزاد عــلــى  ــ ــشـ ــ الـــعـــربـــيـــة (فــــن الـ

ــنـــون  ــفـ ــقــــة الـ ــيــــة، ومــــســــابــ ــنــ ــفــ ــقــــطــــع الــ الــ

ــم لـــلـــحـــكـــايـــات  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــلــــيــــة، وتـ الــــتــــشــــكــــيــ

ــن الـــتـــاريـــخ  حـــــول أســــطــــورة الـــخـــيـــل مــ

(مجلة  وإطــالق مجلة عربية  الــعــربــي، 

كــتــابــني جديدين  الــجــزيــريــة) وتــدشــني 

الخيل. عن 

تــقــيــم جــمــاعــة الــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة- قطر 

ــديــــدة فــــي الـــهـــواء  ــيــــوم رحـــلـــة فــنــيــة جــ الــ

الــطــلــق، وذلــــك فـــي مـــزرعـــة حــيــنــة ســاملــة، 

وتعد الرحلة األولى للجماعة خالل العام 

الحالي، لتضاف إلى سلسلة من الرحالت 

الفنية الخارجية، التي سبق أن أقامتها 

الجماعة خالل العام املاضي.وقال الفنان 

التشكيلي عبدالرحمن املــطــاوعــة، مدير 

جــمــاعــة الــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة، إن الــرحــلــة 

الــتــاســعــة صباحًا،  الفنية ستنطلق فــي 

ــة الــــســــادســــة  ــاعــ ــســ ــل حــــتــــى الــ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ وتـ

ــهــــواء  مــــســــاء، مـــســـتـــهـــدفـــة الــــرســــم فــــي الــ

الــطــلــق، وقــضــاء وقـــت مــمــتــع فــي تجربة 

جديدة تهتم بإعادة التدوير والنباتات 

العضوية ورسم األعمال الفنية من وحي 

املزرعة.

الــفــنــيــة، ســوف  وتـــابـــع: إن أداء األعـــمـــال 

يتخلله قيام الفنانني املشاركني بزيارة 

املزرعة والتعرف على مرافقها وأهدافها 

فــــي إعـــــــادة الـــتـــدويـــر وزراعــــــــة الــنــبــاتــات 

صديقة للصحراء، والهندسة املعمارية 

إلـــى أن األعــمــال  وتنمية املــجــتــمــع، الفــتــًا 

الــفــنــيــة خــــالل الــرحــلــة ســــوف تــتــنــوع ما 

ــتـــشـــات والــتــصــويــر  ــكـ بــــني الــــرســــم واالسـ

الفوتوغرافي. 

ــت الـــجـــمـــاعـــة رحــالتــهــا  ــامــ وســـبـــق أن أقــ

الــفــنــيــة فــي عـــدة مــواقــع بــالــهــواء الــطــلــق، 

الــدوحــة،  الــخــور، وفــرضــة  ومنها مدينة 

وسيلني، وتستهدف مثل هــذه الرحالت 

 عـــن تــعــزيــز 
ً
إنـــجـــاز أعـــمـــال فــنــيــة، فـــضـــال

ــاركــــني، عــــالوة  الــــحــــوار الـــفـــنـــي بــــني املــــشــ

عــلــى تـــبـــادل الــخــبــرات واألفـــكـــار بينهم، 

الــفــن التشكيلي  ــدارس  ــمـ بـ الــعــالقــة  ذات 

املتنوعة، ملا تضمه الجماعة من خبرات 

وأجيال متفاوتة.

الــســيــاق، تضم جماعة الفنون  وفــي هــذا 

ــتــــنــــوعــــة مــن  ــلـــيـــة مــــجــــمــــوعــــة مــ ــيـ الـــتـــشـــكـ

الفنانني املواطنني واملقيمني، كما انضم 

ــــن الــخــلــيــج  ــانـــني مـ ــنـ ــك فـ ــ ــ ــد ذل ــعـ ــم بـ ــهـ ــيـ إلـ

الــعــربــيــة، حــيــث تمكنوا جميعا  والــــدول 

خــالل الفترة املاضية مــن إنــجــاز العديد 

مـــن األعـــمـــال الــفــنــيــة فـــي الـــهـــواء الــطــلــق، 

منذ بدء نشاط الجماعة مع مطلع العام 

املــاضــي، والـــذي أسفر عــن ميالد العديد 

مــن األعــمــال التشكيلية املتميزة، والتي 

تــنــوعــت مـــدارســـهـــا وأســالــيــبــهــا الــفــنــيــة، 

وذلك عبر مجاالت فنية مختلفة، ما بني 

الرسم والطباعة، مستلهمة األعمال التي 

يتم إنجازها من املواقع التي تنظم فيها 

الرحالت الفنية.

الدوحة - الشرق

طه عبدالرحمن

فنانون في إحدى رحالت الجماعة

من إبداعات املعرضد. السليطي يتفاعل مع اللوحات 

فعاليات متعددة في مركز نوماستعلم العربية لغير الناطقني بها

خيال علمي وتشويق وكوميديا في السينما

فــــــي إطـــــــــار فــــعــــالــــيــــات االحــــتــــفــــال 

ــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة  ــاملــــي لـ ــعــ ــيــــوم الــ ــالــ بــ

ــقـــطـــري  ــقـــى الـ ــتـ ــلـ ــتــــي يـــقـــيـــمـــهـــا املـ الــ

ــع  لــــلــــمــــؤلــــفــــني بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــــــع مـ

للتربية  الوطنية  القطرية  اللجنة 

والـــــــــــــثـــــــــــــقـــــــــــــافـــــــــــــة 

والـــــــعـــــــلـــــــوم قــــــدم 

الــخــبــيــر الــلــغــوي 

أحــمــد الــحــســانــي 

مـــــــــــــــحـــــــــــــــاضـــــــــــــــرة 

بــعــنــوان «كــيــفــيــة 

تـــــــعـــــــلـــــــم الــــــلــــــغــــــة 

الــعــربــيــة لــلــطــالب 

ــقــــني  ــنــــاطــ ــر الــ ــ ــيـ ــ غـ

بـــــــــــــــهـــــــــــــــا»، عــــــبــــــر 

قـــــــنـــــــاة املــــلــــتــــقــــى 

باليوتيوب.

 وأكــد الــحــســانــي 

فـــي  ــــب  ــبـ ــ ــسـ ــ الـ أن 

ــة  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ تـــــعـــــلـــــيـــــم الـ

الــــعــــربــــيــــة لـــغـــيـــر 

ــا  ــهـ ــــني بـ ــقـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ الـ

ــلـــغـــة،  يـــكـــمـــن فــــي تـــوظـــيـــف هـــــذه الـ

واســـتـــهـــل حـــديـــثـــه بــكــيــفــيــة تــعــلــيــم 

ـــتــــوى  ــسـ ــة مــــــن املــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ الـ

مـــشـــددًا  الـــتـــمـــهـــيـــدي،  أو  الـــصـــفـــري 

ــلــــى ضـــــــــرورة الــــقــــيــــام بـــتـــحـــديـــد  عــ

مـــســـتـــوى الـــطـــالـــب فـــي الـــلـــغـــة عــبــر 

ــتـــحـــان كـــتـــابـــي وشــفــهــي  إجــــــراء امـ

ملــن يــتــم تــعــلــيــمــه مــن الــصــفــر، يــتــم 

ا مــــن حـــــروف الــلــغــة  تــعــلــيــمــه بـــــدء

أول  فـــــــي  وأشـــــكـــــالـــــهـــــا  ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ

ومخارج  الكلمة  وآخــر  ومنتصف 

ــلـــك الــــحــــروف بــــالــــوقــــوف عــلــيــهــا  تـ

الكلمات  تعليم  يتم  ثم  بالسكون، 

ــور، ثــــــم تـــعـــلـــيـــم  مـــــقـــــرونـــــة بـــــالـــــصـــ

ــر  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ األسـ

مثل  شفهيا 

الـــــتـــــعـــــريـــــف 

ــــس  ــ ــفـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ

والــــــتــــــحــــــيــــــة 

والــــتــــعــــارف 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

اآلخرين.

بعد  وتابع: 

ذلــــــــــــك وفـــــــي 

درس  كــــــــــــل 

يـــتـــم إعـــطـــاء 

مـــــجـــــمـــــوعـــــة 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

الــــــكــــــلــــــمــــــات 

مـــــــــقـــــــــرونـــــــــة 

ة  ــقــــراء ــقــــوم الــــطــــالب بــ بـــالـــصـــور يــ

ــاع  ــمــ ــتــ ــد االســ ــعــ ــات بــ ــمــ ــلــ ــكــ ــذه الــ ــ ــ هـ

ــم اســــــتــــــخــــــدام هـــــذه  ــ ــتــ ــ إلـــــيـــــهـــــا، ويــ

ــمــــوذجــــي  الــــكــــلــــمــــات فــــــي حـــــــــوار نــ

بـــــــني األســــــــتــــــــاذ والــــــتــــــالمــــــيــــــذ، ثـــم 

ــإدارة مــجــمــوعــة مــن  يــقــوم املــعــلــم بـ

الطالب. وبني  بينه  الحوارات 

أكـــد الــســيــد صـــالح املــنــاعــي، مــديــر مــركــز 

ــة الـــعـــديـــد من  ــامـ ــز إقـ ــركـ ــزم املـ نــــومــــاس، عــ

الفعاليات، ومنها إقامة مخيم للبنني في 

أمــاكــن مــتــفــرقــة، مــوضــحــًا أن هـــذا املخيم 

يــخــتــلــف تــمــامــًا عـــن املــخــيــمــات الــكــشــفــيــة 

الـــعـــاديـــة، والـــتـــي تـــهـــدف لــتــعــلــيــم الــبــنــني 

جملة من عادات املجتمع القطري.

ـــم يــــأتــــي مــــع عــــودة 
ّ
ــذا املـــخـــي ــ ــال إن هــ ــ ــ وقـ

جــمــلــة مـــن الـــــــدورات املـــبـــاشـــرة فـــي املــركــز 

ــتـــوقـــف نــتــيــجــة  وأمــــاكــــن مــتــفــرقــة بـــعـــد الـ

ــة 
ّ
ـــا إلــــى نــي

ً
ــة، الفـــت ــرازيــ ــتــ اإلجـــــــــراءات االحــ

إقــامــة العديد مــن الفعاليات خالل  املــركــز 

املــركــز سيتابع   
َّ
أن إلــى  املستقبل. مــشــيــًرا 

 لــلــدورات 
ً
عــقــد ورشـــاتـــه عــن بــعــد، إضـــافـــة

ـــة 
ّ
ــــة والـــبـــحـــري

ّ
ــــة والــــــرحــــــالت الــــبــــري

ّ
ــي الــــحــ

ــدة 
ّ
والــــــورش الــنــوعــيــة واملــوســمــيــة املــتــقــي

ــدد عــلــى  ــ بــــشــــروط الـــســـالمـــة الـــعـــامـــة. وشــ

وجــــود الــعــديــد مــن األمـــاكـــن الــتــي تتمتع 

بقدر كبير مــن الجمال فــي قطر والــتــي ال 

يــعــلــم األطـــفـــال عــنــهــا وتــهــدف الــفــعــالــيــات 

إلى تعريفهم باملناطق واملباني القديمة؛ 

إلثـــــراء ثــقــافــتــهــم الــتــاريــخــيــة، والــتــعــريــف 

بــــإنــــجــــازات األجــــــــداد وطــبــيــعــة حــيــاتــهــم. 

ــالــــدورات  ـــة االلـــتـــحـــاق بــ
ّ
وأوضــــــح إمـــكـــانـــي

مــن خـــالل التسجيل فــي أنــشــطــة وبــرامــج 

املركز املختلفة عبر صفحاته عبر وسائل 

ــع نــومــاس  ــوقـ الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي ومـ

اإللــكــتــرونــي، والــتــي مــن املــقــرر انطالقها 

ضــــمــــن حــــزمــــة مـــــن األنــــشــــطــــة املـــتـــنـــوعـــة 

الــــتــــي ســيــقــدمــهــا املــــركــــز ضـــمـــن حــرصــه 

على املساهمة فــي تحقيق إستراتيجية 

وزارة الــثــقــافــة الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى تــدعــيــم 

ــنــــشء والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا.  ــــدى الــ الــــتــــراث لـ

ــة الــفــعــالــيــات واألنــشــطــة 
ّ
ولــفــت إلـــى نــوعــي

املقدمة للبنني، والتي تتكون من دورات 

ــقــــارة، واملـــقـــنـــاص،  املـــجـــلـــس، والــــصــ آداب 

ــلـــيـــدي، إلـــى  ــقـ ــتـ والــــعــــرضــــة، والـــــغـــــوص الـ

جانب فعالية بعنوان «ديرتي بر وبحر»، 

وتــعــلــم الـــريـــاضـــات اإلســالمــيــة كــالــرمــايــة 

الــخــيــل والــســبــاحــة، فيما تتمثل  وركــــوب 

بــآداب املقعد  الفعاليات املقدمة للفتيات 

وإعــداد الفوالة، وفن الخياطة والتطريز، 

 عـــن فــعــالــيــة 
ً
املــــوروثــــات الــشــعــبــيــة فـــضـــال

«ديرتي بر وبحر» وإدارة املنزل.

تعرض صاالت السينما املحلية هذا األسبوع 

مــجــمــوعــة مـــن األفـــــالم الــســيــنــمــائــيــة الــعــاملــيــة 

املتنوعة، بالتزامن مــع عرضها فــي مختلف 

دور العرض في أنحاء العالم، والتي تتنوع 

بــني الــخــيــال العلمي والــتــشــويــق، إلـــى جانب 

أفالم الكوميديا واألكشن. ومن ضمن األفالم 

الــخــيــال العلمي والتشويق  املــعــروضــة فيلم 

«الست سيرفايفرس»، وكذلك فيلم الكوميديا 

«ذا هيتنغ غيم». كما تشهد صاالت السينما 

الــقــطــريــة عـــرض الــفــيــلــم الــعــربــي «مــهــمــه مش 

ــه»، املـــصـــنـــف ضـــمـــن أفــــــالم الــكــومــيــديــا  ــمـ ــهـ مـ

واالكشن.وسيتم أيضًا عرض فيلم الكوميديا 

العربي «تماسيح النيل» . 

الدوحة - الشرق
الدوحة - الشرق

صالح املناعي

 الدوحة - قنا

أحمد الحساني أثناء  املحاضرة



alqadidi@hotmail.com

●  كاتب تونسي  

اإلثــنــني 31 يناير 2022 تاريخيا بأتم  يــوم  كــان 
أعــلــن عــن محطة سياسية  الــعــبــارة، ألنـــه  معنى 
جديدة في العالقات الدولية بتصنيف دولة قطر 
املتحدة شريكا إستراتيجيا.  الــواليــات  مــن قبل 
الــخــطــوة كــانــت متوقعة مــن قــبــل املجتمع  وهـــذه 
الـــدولـــي، وأشــــادت بــهــا الــصــحــف األمــريــكــيــة قبل 
الذين  الدبلوماسية األمريكية  غيرها مع خبراء 
ــر بــاملــنــزلــة  ــايـــدن أقــ أجـــمـــعـــوا عــلــى أن الـــرئـــيـــس بـ
الرفيعة التي استحقتها دولة قطر بفضل حكمة 
الشيخ تميم بن  السمو  أميرها حضرة صاحب 
حمد آل ثاني، مما بوأ قطر مكانة وسيط الخير 
املنطقة والــعــالــم والحامية  والــســالم واألمــــن فــي 
املتحمسة للقانون الدولي واحترام ميثاق منظمة 

األمم املتحدة. 
تــتــويــجــا ملــســيــرة  قــــرار اإلدارة األمــريــكــيــة  ــاء  جــ
أزمــات كانت تهدد  العالم  قطرية مباركة جنبت 
بــاالنــدالع فــي عديد مناطق مــن الــشــرق األوســط 
وأطفأت فتائل كثيرة كانت تشتعل هنا وهناك 

لتهدد السالم اإلقليمي الهش. 
يوم اإلثنني بحث حضرة صاحب السمو الشيخ 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الـــبـــالد، وفـــــخــامــة 
الـــــرئـــــيـــــس جـــو بـــايـــدن، رئــيــس الـــواليـــات املــتــحــدة 
الـثـنـائـي  الـتـعـاون  األمريكية الصديقة عـالقـات 
االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي الـــــوطـــــيـــــدة بـــني الــبــلــديــن وســبــل 
املـجـاالت. كما  تنميتها وتعزيزها فــي مختلف 
ــذي عــقــد بــالــبــيــت األبــيــض  ـــ بحثا خـــــالل الــلــقــاء ال
أبرز املستجدات إقليميا ودوليا، وصرح الرئيس 
األمريكي في بداية الـلـقـاء فرحب فـخامـته بـسـمـو 
الــيــوم  األمـيـر قـائال: »يــسـرني أن «يكون بيننا 
بـه عالقة رائـعـة منذ  صــديــق حـقـيـقـي تجمعنا 
الرئاسة ومن قبلها.. سمو الشيخ أرحـب  توليت 
الرئيس  األبــيــض». وأشـــاد فخامة  البيت  بـك فـي 
لـخـمـسـني  تـمـتـد  الــتــي  البلدين  بـايـدن بــشــراكــة 
املــنــصــرم  الـــــعـــــام  فــــــــي  تــــــــصــــــــدرت  عــامــا والــــــــتــــــــي 
واجـهـة الكثير مـن املصالح األمريكية من ضمنها 
ـــــالء عـــــشـــــرات اآلالف مـــــن األفــــــــغــــــــان، وحفظ  إجـــ
االستقرار في غزة عبر تقديم املساعدات إلنقاذ 

حياة الفلسطينيني والتعامل مع التهديدات.
وفيما يتعلق بجدول أعمال سمو األمير والرئيس 
بـايـدن أكــد فـخـامـتـه أن الكثير من املسائل تشمل 
ــــط  ــشــــرق األوسـ ــ ــــن فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج وال ـــ األمــ
الــعــاملــيــة ومـواصـلـة  الــطــاقــة  إمـــــدادات  واســتــقــرار 
الـشـعـب األفـغـانـي وتعزيز  لـدعـم  الـثـنـائـي  الـعـمـل 
التجاري واالستثماري بــني مـجـمـوعـة  التعاون 
الـقـطـريـة مــع شــركــة بوينغ،  الـجـويـة  الـخـطـوط 
ــدة مـــن أكــبــر الــصــفــقــات الــتــي  ــ مــعــتــبــرا أنــهــا واحـ
أبرمتها بوينغ على اإلطــالق وستخلق عشرات 
اآلالف مـــن فـــرص الــعــمــل املــجــزيــة فـــي الـــواليـــات 
الـرئـيـس  قـــــال فخامة  املــتــحــدة. وعـــــن دولــــــــة قطر 

مــوثــوق  بـايـدن: «قطر صــديــق عــزيــز وشــريــك 
بـتـصـنـيـف  نـيـتـي  الـكـونـغـرس  وقـــــادر وسـأبـلـغ 
املـتـحـدة  لـلـواليـات  بـكـونـهـا حليفا رئيسيا  قـطـر 
أهـمـيـة  يـعـكـس  بـمـا  الــنــاتــو  ـــــارج حـلـف  مـــــن خـــ
عـالقـاتـنـا»، مـؤكـدا فـخـامـتـه أن هـذه الخطوة كان 
يجب أن تتخذ منذ وقـت طـويـل، كما أعـرب عـن 
شكره لسمو األمـيـر على الـزيـارة والـتـزام سموه 
تــجــاه عــالقــات الــصــداقــة بــني الــبــلــديــن والشعبني 

الصديقني.
األمـــــيـــــر عـــــن خالص  ـــــرب سـمـو  أعـــ مـــــن جـانـبـه 
الـلـقـاء و  بـايـدن عـلـى حـفـاوة  للـرئـيـس  شـكـره 
بـالـغ األهـمـيـة، حيث يـصـادف  الـعـام 2022   ّ أن 
الـعـالقـات  إقـــــامـــــة  عـــــامـــــًا عـلـى  ـــــرور خــمــســني  مـــ
الـدبـلـومـاسـيـة بـني دولــة قـطـر والــواليــات املـتـحـدة 
املتينة، وبما  العالقات  اعــتــزازه بهذه  معربا عن 
املنطقة  أمــن  البلدان منذ تأسيسها حــول  حققه 

منوها سموه بما يتوفر عليه البلدان من عوامل 
ــأوا هــامــا فـــي عملهما ســويــًا في  قـــوة بــلــغــت شــ
الـصـدد عـبـر سـمـوه عـن  أفغانستان. وفي هــذا 
فـخـره بـاملـسـاعـدة في إجالء عشرات اآلالف من 
األشخاص من أفغانستان، مشيرا كـذلـك إلــى أنــه 
مــتــعــددة  الــرئــيــس قـضـايـا  يبـحـث مــع فـخـامـة 
الـفـلـسـطـيـنـي وغـيـرهـا  الـشـعـب  تـشـمـل حــقــوق 
املـنـطـقـة بما يجمع قطر والواليات  مــن قـضـايـا 
أكـــــد على مـواصـلـة  املـتـحـدة مـن عـالقـات، كما 
السالم في  السبل لتحقيق  العمل سويًا إليجاد 

املنطقة. 
ــة  ــيــ ــكــ كــــمــــا اهــــتــــمــــت كـــــبـــــرى الــــصــــحــــف األمــــريــ
إلى  السمو  (الواشنطن بوست) بزيارة صاحب 
القمة  الثالثاء املاضي: «إن  واشنطن وقالت يوم 
القطرية األمريكية تعتبر عالمة تحول استثنائي 
في العالقات وحـظـيـت الزيــــارة بــاهــتــمــام واســــع 
فـــــــــــي الـــــصـــــحـــــف ووســـــائـــــل اإلعـــــــالم األمــريــكــيــة 
ــــى أهــمــيــة  الـــكـــبـــرى، حــيــث تــطــرقــت الــصــحــيــفــة إل
األجندة والقضايا التي تـطـرقـت إلـيـهـا مـحـادثـات 
فــي  املتحدة، وأكــــــدت  الواليات  األمـيـر في  سـمـو 
تــقــريــر نــشــرتــه أن الــقــمــة الــقــطــريــة األمــريــكــيــة 
ركــزت عـلـى املـسـاعـدة فـي تعزيز إمـــدادات الـغـاز 
الـطـبـيـعـي إلــى أوروبـــا في حــال تـصـاعـدت أزمــة 
تـدفـقـهـا  إلــى حـرب وقــطــعــت روســيــا  أوكـرانـيـا 
لـلـصـحـيـفـة:  املــســؤولــني  لــلــقــارة، وقــــــــال أحــد 
ــات بـــــني الـــــقـــــطـــــريـــــني واألوروبــــــــيــــــــني  ــاقـــــشـــ ــنـــ «املـــ
فــي  بــيــنــهــم  لـلـتنسيق  واألمـــــريـــــكـــــيـــــني جــــــــاريــــــــة 

األزمــــة».
ومــــن جــهــتــهــا عــلــقــت وكـــالـــة (بــلــومــبــيــرغ) على 
الزيارة فقالت: «قرر الرئيس األمريكي جو بايدن 
قــطــر حليفا رئيسيا مــن خــارج  ــة  تصنيف دولـ
أثناء  «الناتو»، وجــاء ذلك  حلف شمال األطلسي 
حــديــثــه فــي الــبــيــت األبــيــض مــع أمــيــر قــطــر سمو 
الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي، الـــذي قـــام بــأول 
ــارة لــزعــيــم خــلــيــجــي إلـــى واشــنــطــن فـــي عهد  ــ زيـ
بـــايـــدن. وأشــــاد بــايــدن بـــ »الــعــالقــات الــقــويــة» مع 
قــطــر، مــؤكــدا أن الــدوحــة كــانــت «مــركــزيــة للعديد 
الحيوية»، بما فــي ذلــك مساعدة  مــن مصالحنا 
البعثة األمريكية في أفغانستان وجهود اإلخالء 
ــي، وتـــقـــديـــم املـــســـاعـــدات  ــ ــاضـ ــ فــــي أغـــســـطـــس املـ
للمحاصرين في قطاع غزة  و»الضغط املستمر» 
الـــدولـــة. وأضــــاف بــايــدن أنـــه سيبلغ  عــلــى تنظيم 
ــإدراج قــطــر كــــ »حــلــيــف رئــيــســي»  الــكــونــغــرس بــــ
ــنــاتــو»، وهـــو «مــا  ــارج شــمــال األطــلــســي «ال مــن خـ
سيعكس أهمية عالقاتنا». وتابع: «أعتقد أن هذا 
انــتــظــاره... قطر صديقة جيدة وشريك  قــد طــال 

موثوق».

أبعاد الشراكة اإلستراتيجية بني الدوحة وواشنطن

Æ

أعالم املنتخبات
 على أرض الحلم

جاءت االحتفالية التي نظمتها اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
إلى  الجنوبية  إيـــران وكــوريــا  أمــس بمناسبة تأهل منتخبي 
قــارة آســيــا، ترحيبا  العالم «قطر 2022»عـــن  نهائيات كــأس 
بــانــضــمــام الــبــلــديــن إلـــى املــتــأهــلــني إلـــى مــونــديــال قــطــر الـــذي 

تستضيفه الدوحة في شهري نوفمبر وديسمبر املقبلني.
املنتخبني ترحيبا  تــم خــاللــهــا رفـــع علمي  الــتــي  االحــتــفــالــيــة 
التي ستزور قطر خالل منافسات  املونديالية  بجماهيرهما 
كأس العالم تعد الثالثة التي يتم فيها رفع أعالم الدول املتأهلة، 
بعد أن سبق االحتفال برفع أعــالم عدة دول احتفاًال بتأهل 

منتخباتهم.
وقد القت مبادرة رفع أعالم الدول املتأهلة ملونديال قطر ردود 
أفعال إيجابية، خاصة من سفراء الدول التي حسمت تأهلها، 
ــادرة غــيــر املــســبــوقــة الــتــي تحظى  ــبـ حــيــث أشـــــادوا بــفــكــرة املـ
الوطن  الــذي هو رمــز  بالَعلم  باهتمام كبير نظرا الرتباطها 

والكرامة في جميع الدول.
إلــى بطولة  املتأهلة  املنتخبات  أعـــالم  ويظهر مــهــرجــان رفــع 
كــــأس الــعــالــم قــطــر 2022 الـــصـــورة املــمــيــزة لــالســتــعــدادات 
أول  التي تقوم بها دولــة قطر مــن أجــل استضافة  الضخمة 
نسخة عربية بمواصفات قياسية تجعلها األفضل على مر 
التاريخ واالنتقال بالجماهير إلى فعاليات واعدة لالستضافة، 
الحلم،  الــدوحــة تتعرف شيئا فشيئا على أرض  بــدأت  حيث 
حــيــث تـــقـــام فــعــالــيــات الــبــطــولــة الـــتـــي ســتــكــون األفـــضـــل في 
الرياضية تتزامن مع  أن االحتفالية  الــقــدم. على  تــاريــخ كــرة 
مواصلة الخطى الكتمال مشاريع البنية التحتية واللوجستية 
الستضافة املونديال، وتحقيق كافة املتطلبات التي تليق بأول 

بطولة للمونديال تستضيفها املنطقة العربية.

www.al-sharq.com

alsharq@al-sharq.com

يومية سياسية جامعة صدرت في 1 سبتمبر 1987م.
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بايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم داعش

الــرئــيــس األمــريــكــي جــو بــايــدن، أمــس، مقتل  أعــلــن 

زعــيــم تــنــظــيــم داعــش فــي عــمــلــيــة عــســكــريــة لــلــقــوات 

ــايــــدن، فــي  األمـــريـــكـــيـــة فـــي شـــمـــال ســــوريــــا.وقــــال بــ

ــوات  ــقــ الــ الـــبـــيـــت األبـــــيـــــض، إن  ــــن  ــيــــان صـــــــادر عـ بــ

املــســلــحــة تــمــكــنــت مـــن الــقــضــاء عــلــى أبـــو إبــراهــيــم 

الــهــاشــمــي الــقــرشــي، زعــيــم داعــــش. وكــانــت وزارة 

فــي وقــت ســابــق تنفيذ  أعــلــنــت  األمــريــكــيــة  الــدفــاع 

مــهــمــة نــاجــحــة ملــكــافــحــة اإلرهــــاب فــي شــمــال غــرب 

ــربــــي املــــتــــحــــدث بـــاســـم  ــيــ ســــــوريــــــا. وأكــــــــد جــــــون كــ

الــبــنــتــاغــون، أنـــه لــم يــتــم تــســجــيــل أي خــســائــر فــي 

ــن الـــتـــحـــالـــف  ــة. ويــــشــ ــيــ ــكــ ــريــ ــوات األمــ ــ ــقـ ــ ــفــــوف الـ صــ

الــــــدولــــــي بــــقــــيــــادة الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة عـــمـــلـــيـــات 

تــســتــهــدف فــلــول الــخــاليــا الــنــائــمــة لــتــنــظــيــم داعــش 

بــوتــيــرة أكـــبـــر فـــي شـــمـــال شـــرق ســوريــا.وبــحــســب 

ــزال  الـــجـــزيـــرة فـــقـــوات الـــتـــحـــالـــف نـــفـــذت عــمــلــيــة إنــ

جـــوي اســتــهــدف مــنــزال فــي ريـــف إدلـــب الــشــمــالــي؛ 

األقل- بينهم أطفال.  12 -على  مما أسفر عن مقتل 

ونــقــلــت الـــجـــزيـــرة عـــن مـــصـــادر مــحــلــيــة قــولــهــم إن 

قت 
ّ
حل الــدولــي  للتحالف  تابعة  مروحية  طــائــرات 

ــر بــلــوط فــي ريـــف إدلــب  فـــوق مــنــطــقــتــي أطــمــة وديـ

محيط  في  جوي  إنــزال  بعملية  وقامت  الشمالي، 

12 شــخــصــا،  ــفـــر عـــن مــقــتــل  ــلـــدة أطـــمـــة؛ مـــمـــا أسـ بـ

طـــــائـــــرات  نـــــســـــاء.وشـــــنـــــت  و3  أطــــــفــــــال   7 بـــيـــنـــهـــم 

الــتــحــالــف -الــــذي شــكــلــتــه واشــنــطــن لــقــتــال تــنــظــيــم 

ــالـــرشـــاشـــات  6 هـــجـــمـــات بـ ــبـــل ســــنــــوات-  داعــــــش قـ

ـــمـــع صــــوت اشـــتـــبـــاكـــات بــعــد عــمــلــيــة 
ُ

الــثــقــيــلــة، وس

الجوي. اإلنزال 

الـــــقـــــوات  إن  أمــــريــــكــــيــــة  إعـــــــــالم  وقــــــالــــــت وســــــائــــــل 

ــا بـــعـــد  ــهــ ــة لــ ــعــ ــابــ األمــــريــــكــــيــــة دمــــــــرت مــــروحــــيــــة تــ

تــــعــــرضــــهــــا لـــعـــطـــل أثـــــنـــــاء الـــــــغـــــــارة، فـــيـــمـــا أكـــــدت 

الــعــمــلــيــة  أن  جــــورنــــال»  ســـتـــريـــت  «وول  صــحــيــفــة 

املباني  من  عدد  وتدمير  قتلى  سقوط  عن  أسفرت 

العملية  أن  وأضــافــت  الــنــار،  تــبــادل إلطــالق  خــالل 

املاضية. القليلة  األيام  في  لها  التخطيط  تم 

واشنطن- قنا

مكان تنفيذ الهجوم الرئيس األمريكي 

العالقات األمريكية القطرية: من شراكة إستراتيجية إلى تحالف
ــن املــــركــــز  ــ ــقــــديــــر مــــوقــــف صـــــــادر عـ أكــــــد تــ

الـــعـــربـــي لـــألبـــحـــاث ودراســـــة الــســيــاســات 

األمـــريـــكـــيـــة حــظــيــت  الـــقـــطـــريـــة  ــقـــمـــة  الـ أن 

ــر؛ نــــــظــــــًرا إلــــــــى أهـــمـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــام كـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاهـ ــ بـ

ــوجــت 
ُ
الــقــضــايــا الـــتـــي تــنــاولــتــهــا. وقــــد ت

بــــــإعــــــالن الـــــرئـــــيـــــس بــــــايــــــدن عــــــن قــــــــراره 

للواليات  رئيسيًا  ا 
ً
«حليف قطر  تصنيف 

ــارج الـــنـــاتـــو.  ــ املـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة مـــن خـ

إلى جملة  القمة تطّرقت  أن  التقرير  وبني 

مــن الــقــضــايــا اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، وفــي 

ــــن فـــي الــخــلــيــج والـــشـــرق  مــتــهــا «األمـ
ّ

مــقــد

ــيــــر»، وضــــمــــان اســـتـــقـــرار  ــبــ ــكــ األوســــــــط الــ

ــوء  ــــي ضــ ــة فـ ــيــ ــاملــ ــعــ ـــة الــ إمــــــــــــدادات الــــطــــاقـ

ـــرهـــا بـــأزمـــة أوكـــرانـــيـــا، 
ّ
ــاوف مـــن تـــأث ــخـ املـ

ــع  ــأن الــــوضــ ــ ــشـ ــ ــة الـــتـــنـــســـيـــق بـ ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ ومـ

فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وأزمـــــة املـــلـــف الـــنـــووي 

اإليـــرانـــي، والــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 

د حــــضــــرة صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ 
ّ

شــــــد

تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي عــلــى أنـــه بــحــث 

ــقــــوق  فـــيـــهـــا مـــــع الــــرئــــيــــس بـــــايـــــدن «الــــحــ

ــيــــنــــي».  ــلــــســــطــ ــفــ ــلــــشــــعــــب الــ املـــــتـــــســـــاويـــــة لــ

ـــبـــل تــعــزيــز 
ُ

ــا، س ــ
ً

ــة، أيــــض ــمـ ــقـ وتـــنـــاولـــت الـ

ــثـــمـــاري بــني  ــتـ الـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري واالسـ

ــتــــحــــدة، والـــعـــالقـــات  قـــطـــر والـــــواليـــــات املــ

ــتـــي  ــة الـ ــركــ ــتــ ــشــ ــة املــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــة واألمـ ـــيــ ــاعـ ــدفــ الــ

بــعــد  كــــبــــيــــًرا  ــوًرا  ــ ــطـ ــ تـ تـــشـــهـــد  أن  ــــتــــوقــــع 
ُ
ي

ـــا 
ً
ــر حـــلـــيـــف ــطــ إعــــــــالن بـــــايـــــدن تـــصـــنـــيـــف قــ

الناتو. حلف  خارج  من  لبالده  رئيسيًا 

أزمة أوكرانيا
ــلــت أزمـــة أوكــرانــيــا أبـــرز املــوضــوعــات 

ّ
مــث

ــة  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الــــــتــــــي نــــاقــــشــــتــــهــــا الـــــقـــــمـــــة األمـ

ــة، خــــاصــــة فـــــي ضــــــوء مـــســـاعـــي  ــريــ ــطــ ــقــ الــ

ــوارئ  ــ ــ طـ ـــطــــط  خـ ــع  ــ ــــوضـ لـ ــدن  ــ ــايــ ــ بــ إدارة 

فــــــي حــــــــال إقـــــــــــدام الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي، 

فـــالديـــمـــيـــر بــــوتــــني، عـــلـــى قـــطـــع إمــــــدادات 

أّي  على  ا 
ًّ

رد أوروبــا  عــن  الطبيعي  الــغــاز 

عــقــوبــة اقــتــصــاديــة غــربــيــة قــد تــســتــهــدف 

غــــزو  ــلــــى  عــ ــا  ــ ــيـ ــ روسـ ــــدمـــــت  أقـ  
ْ
إن بــــــــالده، 

قـــطـــر هــي   
ّ
أن إلـــــى  أوكــــرانــــيــــا. وبـــالـــنـــظـــر 

ر لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
ّ

أكـــبـــر مـــنـــتـــج ومــــصــــد

على  إنــهــا تسيطر  إذ  الــعــالــم،  فــي  ــســال 
ُ
امل

ــا 
ً
ــعــد ركــن

ُ
22 فــي املــئــة مــن ســوقــه، فــإنــهــا ت

ـــا فـــي خـــطـــط الــــواليــــات املــتــحــدة 
ًّ
أســـاســـي

لــتــأمــني «مـــصـــادر بــديــلــة» لــتــعــويــض أّي 

ــد روســــــــيٍّ ألوروبــــــــــا. وشــــــــددت قــطــر  ــاقــ فــ

أي  في  ا 
ً
طرف تكون  أن  تريد  ال  أنها  على 

اســتــقــطــاب ســيــاســي. وقـــد اهـــتـــم حــضــرة 

ـــْرح أجـــنـــدات قــطــريــة 
َ
صــاحــب الــســمــو بـــط

قضايا  منها  األعمال؛  جدول  على  أخرى 

ــلـــســـطـــني، كـــمـــا أنـــه  ــيـــة، وقـــضـــيـــة فـ ــمـ ــيـ ــلـ إقـ

ــاقــــة؛ فــي  لــــم يـــصـــطـــحـــب مـــعـــه وزيـــــــر الــــطــ

 مــوضــوع الــغــاز لــيــس هو 
ّ
ــارة إلــى أن إشـ

قطر   
ّ
لكن الــزيــارة.  في  الرئيس  املوضوع 

مع  للتعاون  مستعدة  أنها  ا، 
ً

أيض أكدت، 

مدركة  فهي  ومستهلكيه،  الغاز  منتجي 

ألهـــمـــيـــة هـــــذا املـــــوضـــــوع بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 

مكانتها.  تعزيز  ثم  ومن  أوروبا؛ 

الوضع األفغاني
قـــطـــري  دور  إلـــــى  بــــايــــدن  إدارة  تـــتـــطـــلـــع 

ـــــــــال فـــــــــي الــــــتــــــعــــــامــــــل مـــــــــع الــــــوضــــــع 
ّ

فـــــــــع

األفـــغـــانـــي، خـــاصـــة بــعــد أن صــــارت قــطــر 

ــدة فــي  ــتـــحـ ــات املـ ــ ــواليـ ــ ــالـــح الـ تـــرعـــى مـــصـ

قــواتــهــا منها  انــســحــاب  مــنــذ  أفــغــانــســتــان 

ــتــــدت  ــــي. وقــــــد امــ ــــاضــ ــيــــف املــ خــــــالل الــــصــ

ــات املــــتــــحــــدة فــي  ــلــــواليــ ــطـــر لــ مــــســــاعــــدة قـ

ــلــــى مــــــدى ثــــالث  املـــــوضـــــوع األفــــغــــانــــي عــ

امــتــداد ســنــوات  أمــريــكــيــة؛ وعــلــى  إدارات 

عـــديـــدة، اســتــضــافــت قــطــر جــــوالت حـــوار 

انتهت  املــتــحــدة،  والــواليــات  بــني طــالــبــان 

ــل إلـــــــــى «اتــــــــفــــــــاق الــــــــدوحــــــــة»،  ــتـــــوصـــ بـــــالـــ

االنــــســــحــــاب  ومــــنــــذ   .2020 فــــبــــرايــــر  ــي  فـــ

ــت  األمــــــريــــــكــــــي مـــــــن أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، قــــامــ

الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة، بــالــتــنــســيــق 

ــثـــر مــن  مـــع الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، بــنــقــل أكـ

ا 
ً
جــــزء ألــــف شـــخـــص، واســـتـــضـــافـــت   124

مــنــهــم فــي مــخــيــمــات خــاصــة فــي الــدوحــة، 

ــلــــبــــات لـــجـــوئـــهـــم  ــــي طــ  فـ
ّ

ــت ــ ــبـ ــ ــــني الـ ـــى حـ ــ إلـ

تطلب  بايدن  إدارة  تزال  وال  ووجهاتهم. 

مــســاعــدة قــطــر فــي إنــهــاء هــذا املــلــف، ومــا 

ديبلوماسية  كــقــنــاة  إلــيــهــا  تــحــتــاج  زالــت 

عن   
ً

فضال طالبان،  حكومة  مع  للتواصل 

الــدولــي. وقــد توصلت  كــابــل  مــطــار  إدارة 

قطر وطــالــبــان مــؤخــًرا إلــى اتــفــاق إلعــادة 

تركية.  - قطرية  بمشاركة  تشغيله 

امللف النووي اإليراني
مـــبـــاحـــثـــات حـــضـــرة صـــاحـــب الـــســـمـــو مــع 

الــنــووي  االتــفــاق  بــايــدن ناقشت  الــرئــيــس 

عــلــى  يـــقـــوم  ال  قـــطـــر  دور   
ّ
وإن اإليــــرانــــي، 

القنوات  تستغل  إنــهــا  بــل  الــرســائــل،  نقل 

املــفــتــوحــة مــع الـــواليـــات املــتــحــدة وإيـــران 

ــنــــظــــر»، ويــهــمــهــا  ــهــــات الــ ـــ «تـــقـــريـــب وجــ لــ

ــاق بـــشـــأن الـــبـــرنـــامـــج  ــفــ ــى اتــ ــ الـــتـــوصـــل إلـ

اإليراني. النووي 

ــا ألداء  ــهـ ــلـ يـــؤهـ  
ٍ
ــع ــ ــوقـ ــ مـ ــــي  فـ قـــطـــر  ــد  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
وت

دور الــوســاطــة بـــني الــطــرفــني؛ نـــظـــًرا إلــى 

ــان وزيــر  عــالقــتــهــا الــجــيــدة بــكــلــيــهــمــا. وكـ

ــام مــن  ــ أيـ قـــبـــل  إيـــــران  قـــد زار  الـــخـــارجـــيـــة 

ت  ــاء ــ الـــقـــطـــريـــة - األمـــريـــكـــيـــة، وجـ الـــقـــمـــة 

هــــذه الــــزيــــارة بـــعـــد زيــــــارة قــــام بـــهـــا إلـــى 

ــي،  ــ ــرانــ ــ ــة اإليــ ــيــ ــارجــ ــخــ ـــر الــ ــ ــ ــة وزيـ ــ ــدوحــ ــ الــ

 وزيــر 
ّ
 إن

ّ
حــســني أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، ثـــم

السمو  صاحب  سبق  القطري  الخارجية 

إلـــى واشــنــطــن، فــي ظــل مــعــلــومــات تــشــيــر 

إلـــى أن إيـــران قــد تــوافــق عــلــى االجــتــمــاع 

ــع املــــفــــاوضــــني األمــــريــــكــــيــــني،  ــر مـــ املــــبــــاشــ

ــــى اإلفـــــــــــراج عـــــن بــــعــــض املـــعـــتـــقـــلـــني  ــلـ ــ وعـ

ــن أصـــــــــول إيـــــرانـــــيـــــة فـــي  ــ األمــــريــــكــــيــــني مــ

ا 
ً

جهد قطر  تبذل  أمــران  وهما  سجونها، 

تحقيقهما. في 

العالقات التجارية
الـــقـــطـــريـــة   - األمــــريــــكــــيــــة  الــــقــــمــــة  ــــلــــت 

ّ
مــــث

ــا، ملـــنـــاقـــشـــة الــــعــــالقــــات  ــ ــ
ً

ــــض ــبــــة، أيــ ــنــــاســ مــ

هــا  الــتــجــاريــة وتــعــزيــزهــا؛ إذ جــرى أثــنــاء

اإلعــــــالن عـــن صــفــقــة ضــخــمــة بـــني شــركــة 

«بــويــنــغ» األمــريــكــيــة والــخــطــوط الــجــويــة 

ــــعــــت فــــي الـــبـــيـــت األبـــيـــض. 
ِّ
ق

ُ
الـــقـــطـــريـــة، و

ــر  وبـــــحـــــســـــب هـــــــــذه الـــــصـــــفـــــقـــــة، فـــــــــإن قـــطـ

102 طــائــرة  ســتــشــتــري مــا قــد يــصــل إلـــى 

مــلــيــار دوالر   34 تــبــلــغ  بــقــيــمــة إجــمــالــيــة 

ــتـــفـــيـــد مــــــن هــــذه  ــا. وســـــــــوف يـــسـ ــ ـ
ً
ــب ــ ــريـ ــ ــقـ ــ تـ

 38 رون أمـــريـــكـــيـــون فــــي 
ّ

الـــصـــفـــقـــة مــــصــــد

فـــرصـــة   35000 يـــوفـــر  ــــوف  سـ ــا  مــ ــة؛  ــ ــ واليـ

مــلــيــار دوالر   2.6  
ّ
 عـــن ضـــخ

ً
فــضــال عـــمـــٍل، 

ــكـــي. وفــي  ــريـ ـــا فـــي االقـــتـــصـــاد األمـ
ًّ
ســـنـــوي

املــقــابــل، فــإن قــطــر ســتــحــصــل، فــي الــفــتــرة 

أســـــطـــــول  أحـــــــــــدث  عـــــلـــــى   ،2027-2023

ة  ــٌر يــزيــد مــن كــفــاء ، وهـــو أمـ جـــويٍّ عـــاملـــيٍّ

خــطــوطــهــا الــجــويــة، ويــقــلــل مـــن تــكــالــيــف 

ــة.قــــطــــر حــلــيــف  ــيــ ــنــ ــزمــ ــفــــر ومـــــــــدده الــ الــــســ

الناتو خارج  من  رئيسي 

أشــار الــرئــيــس بــايــدن، فــي رســالــتــه إلــى 

ا 
ًّ
رسمي فيها  يخطره  التي  الكونغرس 

ـــا رئــيــســيــًا مــن 
ً
بــتــصــنــيــف قـــطـــر «حـــلـــيـــف

خـــــارج الــــنــــاتــــو»، إلــــى أنــــه يـــقـــوم بــذلــك 

سنوات  طوال  قطر  ملساهمات  «تقديًرا 

عـــــديـــــدة فـــــي الــــجــــهــــود الــــتــــي تـــقـــودهـــا 

ــاق مــنــطــقــة  ــطـ الــــواليــــات املـــتـــحـــدة فــــي نـ

األمريكية،  الوسطى  القيادة  مسؤولية 

ــــا بــمــصــلــحــتــنــا الـــوطـــنـــيـــة فــي 
ً
واعــــتــــراف

ــتــــعــــاون الــــدفــــاعــــي واألمـــنـــي  تـــعـــمـــيـــق الــ

تكون  وبــهــذا،  قــطــر».  دولــة  مــع  الثنائي 

ــالـــــث دولــــــــة خـــلـــيـــجـــيـــة تـــحـــظـــى  قــــطــــر ثـــ

والبحرين،  الكويت  بعد  الصفة،  بهذه 

ــا. ورغــم 
ًّ
والــدولــة الــتــاســعــة عــشــرة عــاملــي

الواليات  أن  يعني  التصنيف ال  أن هذا 

ــاع عــــن الـــــدول  ــدفــ ــالــ ــة بــ املـــتـــحـــدة مـــلـــزمـ

ــه يــــنــــدرج - بــحــســب  ــإنـ ــه، فـ ــيـ ــة فـ ــدرجــ املــ

األمــريــكــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  تـــعـــريـــف 

لــيــمــنــح  الــــقــــانــــون األمــــريــــكــــي،  تـــحـــت   -

دة فــي 
ّ

الـــطـــرف املــعــنــّي امـــتـــيـــازات مـــحـــد

ــنـــي  ــاعـــي واألمـ ــدفـ ــاون الـ ــعـ ــتـ مـــجـــاالت الـ

ــر  ــــو بــــمــــنــــزلــــة مــــؤشــ والـــــــتـــــــجـــــــاري، وهــــ

الــوثــيــقــة بــني  الــعــالقــات   عــلــى 
ّ

قـــوي دال

الـــواليـــات املــتــحــدة والـــدولـــة املــشــمــولــة 

املوقف  تقدير  وخــلــت  التصنيف.  بــهــذا 

ــا  ـ
ًّ

ــم ــهـ مـ مـــــؤشـــــًرا  ــثـــل  ــمـ تـ الـــقـــمـــة  أن  إلــــــى 

الـــحـــفـــاظ  ــي  ــ فـ ــر  قــــطــ نــــجــــاح  ــلــــى  عــ  
ًّ

داال

ــا 
ًّ
 أســاســي

ً
عــلــى دورهـــا بــوصــفــهــا فــاعــال

ـــا، عـــن مــدى 
ً

ـــر أيـــض
ّ
فـــي املــنــطــقــة؛ وتـــعـــب

ــة اإلقـــلـــيـــمـــيـــة  ــاربــ ــقــ أهـــمـــيـــة قـــطـــر فــــي املــ

فــي  ذلـــــك  ــهـــر  ظـ مـــثـــلـــمـــا  ــــدن؛  ــايـ ــ بـ إلدارة 

ــزة، ومـــحـــاربـــة  ــ أفـــغـــانـــســـتـــان، وقـــطـــاع غـ

في  االستقرار  على  والحفاظ  اإلرهــاب، 

بــروزهــا بوصفها  إلــى   
ً
إضــافــة اإلقــلــيــم، 

ــا فــي أزمــة أوكــرانــيــا، وأزمــة 
ًّ

 مــهــم
ً

فــاعــال

وغيرهما. اإليراني،  النووي  امللف 

الدوحة - الشرق

تقدير موقف صادر عن املركز العربي

صاحب السمو خالل محادثاته مع الرئيس األمريكي 
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مسن فلسطيني يكافح لتوفير لقمة العيش
في شارع الرمال وسط مدينة غزة، يجلس 

الحاج أبو وسام الهرباوي 74- عاما - أمام 

بــســطــتــه الــخــشــبــيــة يـــرتـــب الــقــطــع املــغــلــفــة 

مـــن الــســمــســمــيــة والــفــســتــقــيــة والــكــعــكــبــان 

ــــذرة املــلــونــة والـــقـــرع الــعــســلــي وغيرها  والـ

مــن الــحــلــوى املــشــكــلــة الــتــي صنعها بيده 

منذ الصباح، محاوال تجاهل الحرق الذي 

يعانيه في قدمه ولفه بقطعة قماش بعد 

املــاء  الــذائــب فــي  أن انسكب عليها السكر 

املغلي قبل بضعة أيــام.يــروي ل «الشرق»: 

«كــانــت الــقــدر املــلــيء بــاملــاء والسكر املغلي 

كــبــيــرا وثــقــيــال فــاخــتــل تـــوازنـــي وانــســكــب 

على قدمي، إنه مؤلم للغاية، ولكن الحمد 

لله على كل حال، فتوفير لقمة العيش في 

قطاع غزة ليس باألمر الهني، إنه بحاجة 

لـــذلـــك ال يمكنني  لــكــد وتــضــحــيــة وصـــبـــر 

ــيـــت مـــهـــمـــا أوجـــعـــنـــي».  ــبـ الـــجـــلـــوس فــــي الـ

الــيــوم، استيقظ  الرابعة فجر ذلــك  الساعة 

أبــــو وســــام نــشــيــطــا، جــهــز نــفــســه وانــطــلــق 

قـــرأ بعضا  الــصــالة، ثــم  للمسجد منتظرا 

من آيات القرآن الكريم وعاد للبيت مطمئن 

القلب تقابله زوجته باالبتسامة والدعاء.

سند الحياة
دقـــــت الـــســـاعـــة الــــســــادســــة صـــبـــاحـــا، فــبــدأ 

ــلــــوى، لــم  بــرفــقــتــهــا يـــجـــهـــز لـــصـــنـــاعـــة الــــحــ

يتوقفا عــن العمل حتى الحادية عشر إال 

لــتــأديــة صــالة الضحى وتــنــاول شيئا من 

طعام اإلفطار صنعته أم وسام. يقول فيها: 

الــحــيــاة وحبيبتي مهما  «هـــي ســنــدي فــي 

كبرنا ومأل الشيب رؤوسنا، هي من تقف 

بــجــانــبــي تــســاعــدنــي فــي صــنــاعــة الحلوى 

رغــم معاناتها من أمــراض كثيرة وصعبة 

كـــان الــلــه فـــي عــونــهــا».ويــضــيــف مــمــازحــا: 

«أكــثــر األوقـــات الــتــي نقضيها مــع بعضنا 

البعض في املطبخ وفي املستشفى من أجل 

معالجتها، لكننا بعد مغادرة املستشفى 

بالعادة نذهب إلى ميناء غزة لتغيير جو 

بعيدا عن رائحة األدوية واملعقمات، نقابل 

الــبــحــر ونــشــتــري فــنــجــانــي قــهــوة ونحكي 

الــهــربــاوي أب  الــحــاج  فــي شئون حياتنا». 

لثالث بنات تــزوجــن لكن ظروفهن املادية 

صعبة للغاية فــي ظــل تفشي البطالة في 

قطاع غــزة، فيضطر ليساعدهن ويصرف 

عــلــيــهــن دومــــا رغـــم احــتــيــاجــه لــكــل شيقل. 

يعلق:» اليد العليا خير من اليد السفلى، 

ــاري فـــي الـــحـــيـــاة، لـــذلـــك ال أبــخــل  ــعـ ــك شـ ذلــ

على بناتي وأزواجهن مهما ضاق الحال».

ــلـــشـــرق» أن قــيــمــة الـــوقـــت في  ويـــوضـــح «لـ

حياته عظيمة، فيسعى لعدم إضاعة ولو 

ثانية منه إال في عمل مفيد، فيبيع للزبائن 

وبـــمـــجـــرد مـــغـــادرتـــهـــم يـــبـــدأ فـــي قــــــراءة ما 

يحفظه من القرآن الكريم « ال قيمة للعمل 

فـــوز إذا كـــان اإلنـــســـان بعيدا  والــتــعــب وال 

ــا عــلــى الــتــقــرب  ــه لــذلــك أحــــرص دومــ عــن ربـ

إلــيــه».الــهــربــاوي الـــذي يــعــود بــأصــولــه إلى 

مــديــنــة الــرمــلــة املــهــجــرة عــلــى يــد االحــتــالل 

الــيــوم في  الصهيوني عـــام 1948 ويــســكــن 

حـــي الــشــجــاعــيــة شــــرق مــديــنــة غــــزة تعلم 

صناعة تلك الحلوى وخاصة حلوى القرع 

الــعــســلــي فـــي طــفــولــتــه مـــن صـــديـــق والــــده 

اللبناني، وابتدأ البيع مع والــده منذ كان 

الــيــوم. فــي عمر الخامسة عشر حتى هــذا 

ــل األســــــواق،  ــل يــــوم وفــــي كـ ــع كـ ــيـ يـــبـــني: «أبـ

فيوم الجمعة أذهــب لسوق اليرموك الذي 

يغلق ظهرا ويوم األحد أذهب لسوق األحد 

الشعبي في بلدة بيت الهيا، فأتنقل حيث 

يــكــثــر الـــنـــاس لــكــن بــســطــتــي املــســتــقــرة في 

شارع الرمال بمدينة غزة».ولم يكن الحاج 

يــصــنــع ويـــبـــيـــع تـــلـــك الـــحـــلـــوى املـــعـــروضـــة 

النابلسية  إنــمــا كـــان يصنع حــلــوى  فــقــط، 

واالســطــنــبــولــيــة، لــكــن ضــعــف نــظــره الــيــوم 

حال دون االستمرار في صنعهما.

الشعور باملسئولية
جــمــع الــهــربــاوي الــكــثــيــر مــن الــزبــائــن وقــد 

كـــســـب ثــقــتــهــم الـــكـــبـــيـــرة لــحــســن مــعــامــلــتــه 

ــــك عـــــــن حــــرصــــه  ــيـ ــ ــاهـ ــ ــــف حـــــديـــــثـــــه، نـ ــطــ ــ ولــ

وشعوره باملسئولية تجاه الناس، فيقول: 

ــذاق الـــحـــلـــو جــــدا،  ــ ــ ــيـــرون يـــحـــبـــون املـ ــثـ ــكـ «الـ

لكنني أخفف السكر ألنــه من أشــد األعــداء 

لإلنسان، وهــذا ما أوضحه للزبائن دوما 

ــا الــــقــــرع فــلــه  ــ خــــاصــــة مــــرضــــى الـــســـكـــر، أمــ

ــوائـــد عــظــيــمــة لــلــغــايــة لــصــحــة اإلنـــســـان،  فـ

لــلــنــاس وقـــد دونــتــهــا وألصقتها  أحــكــيــهــا 

على الشجرة بــجــواري». ويضيف: «أحــب 

أن أقدم شيئا مفيدا، فأنا لن أكون سعيدا 

املــال مقابل اإلضــرار  إذا ربحت الكثير من 

بــــالــــنــــاس، فـــكـــل اعـــمـــالـــنـــا مـــهـــمـــا صـــغـــرت 

القيامة، وعمري لم  سنحاسب عليها يوم 

يتبق منه قدر ما مضى».

الجامعة العربية ترحب بتقرير منظمة العفو بشأن االنتهاكات اإلسرائيلية 
أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استغرابها 

ملــواقــف بــعــض الــــدول الــتــي أعــلــنــت رفــضــهــا لتقرير 

منظمة العفو الدولية، بشأن ارتكاب إسرائيل القوة 

القائمة باالحتالل لجريمة الفصل العنصري بحق 

بــيــان لها  ــوزارة فــي  الــ شعبنا الفلسطيني. وذكـــرت 

الــدفــاع الدائم  الــدول مواصلة  أمــس، أن اختيار تلك 

عن إسرائيل مهما ارتكبت من جرائم، رغم أن األدلة 

دامغة واملعلومات والــشــهــادات موثقة في التقرير، 

يوفر لها الحماية املطلقة من املساءلة واملحاسبة 

الــدولــي  أيــة جريمة ترتكبها أو خــرق للقانون  عــن 

تقترفه. ورأت في مواقف تلك الدول كتصرف تمييزي 

في حماية إسرائيل والتغطية على جرائمها، علما 

أن املطلوب هو التعامل معها مثلها مثل أي دولة، 

القانون وخــارج  البقاء فــوق  وعــدم تشجيعها على 

دوائـــــــر املـــحـــاســـبـــة، مــــؤكــــدة أن مــهــاجــمــة إســـرائـــيـــل 

وحلفائها لتقرير أمنستي يعزز من صدقيته. فيما 

رحــبــت الــجــامــعــة الــعــربــيــة  بــتــقــريــر مــنــظــمــة الــعــفــو 

الــدولــيــة بــشــأن االنــتــهــاكــات اإلســرائــيــلــيــة الوحشية 

ضد الشعب الفلسطيني مؤخرا والــذي كشفت فيه 

عن «نظام هيمنة وحشي وفصل عنصري، وجريمة 

ضد اإلنسانية»، تفرضه دولة االحتالل على الشعب 

اقــتــحــم مستوطنون أمــس،  الفلسطيني.  مــيــدانــيــا، 

املسجد األقــصــى املــبــارك، بحراسة مــشــددة مــن قبل 

شــرطــة االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي، فــيــمــا جـــرى اعــتــقــال 

ستة فلسطينيني بالضفة الغربية. واقتحم عشرات 

املستوطنني املسجد األقصى من جهة باب املغاربة، 

ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا 

تلمودية فــي املنطقة الشرقية منه.واعتقلت قــوات 

االحتالل اإلسرائيلي ستة فلسطينيني في مناطق 

متفرقة بالضفة الغربية. 

القدس المحتلة - قنا

الحاج أبو وسام الهرباوي

غزة- حنان مطير

روى األسير الفلسطيني زكريا الزبيدي، 

ــنـــت لـــحـــظـــات  ــدة تـــضـــمـ ــ ــديــ ــ تـــفـــاصـــيـــل جــ

ــفــــاس، عـــن الـــهـــروب الــكــبــيــر،  تــحــبــس األنــ

ــع خــمــســة أســــــرى آخـــريـــن  ــذه مــ ــ
ّ
ــف الــــــذي نــ

مــــن ســـجـــن الـــجـــلـــمـــة اإلســــرائــــيــــلــــي فــــي 6 

سبتمبر/أيلول املاضي.

شرت هيئة شؤون األسرى واملحررين 
َ
ون

الــتــحــريــر الفلسطينية،  الــتــابــعــة ملنظمة 

روايــة الزبيدي، نقال عن محاميته حنان 

الــتــي تمكنت، قبل يــومــني، من  الخطيب، 

زيــارتــه ألول مــرة فــي قسم الــعــزل بسجن 

«ريمونيم».

ويقول الزبيدي، وهــو قيادي في كتائب 

شــهــداء األقـــصـــى، املــحــســوبــة عــلــى حركة 

ــتــــح»: «كـــنـــت أقــبــع  الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي «فــ

الــجــلــبــوع عــنــدمــا كشف  بقسم 4 بسجن 

لـــي األســـيـــر أيـــهـــم كــمــمــجــي قــبــل حــوالــي 

أســبــوعــني مـــن الــعــمــلــيــة، عــنــهــا، فــقــلــت له 

بــأنــنــي أشــعــر بــذلــك ألنــنــي أســمــع بالليل 

ــرب، وأقـــــــــول فــي  ــتــــغــ ــنــــت اســ أصـــــــــوات وكــ

نــفــســي: أيــعــقــل أن أحــــد األســـــرى يخطط 

للهرب».

وتابع: «سألني أيهم عن رأيي باملشاركة 

بعملية الهروب، فأبلغته موافقتي».

ــن الــعــمــلــيــة  ــ ــــوع مـ ــبـ ــ ــل أسـ ــبــ وأضــــــــــاف: «قــ

(الــتــي تــم منها  طلبت االنــتــقــال لغرفتهم 

ــلـــى املــــوضــــوع  ــــلــــع عـ
ّ
ــكـــي أط الــــــهــــــروب)، لـ

سألتهم عن التكتيكات والخطة املرسومة 

وكيف سنسير بالنفق؟ ألنني لم أجرب 

الدخول لنفق من قبل».

وإضافة إلى الزبيدي، شارك في الهروب 

األســـــــرى: مــحــمــود الـــعـــارضـــة، ويــعــقــوب 

قادري، وأيهم كممجي، ونضال انفعيات، 

الــعــارضــة، وجميعهم مــن حركة  ومحمد 

الجهاد اإلسالمي.

وتــابــع الــزبــيــدي: «أخــبــرونــي بــأن التقدم 

ــلــــزون  ــكــــون بـــطـــريـــقـــة الــــحــ ــيــ بـــالـــنـــفـــق ســ

(االعتماد على القدمني)».

ويشير إلــى أن األســرى اضــطــروا لتبكير 

عملية الهروب، بعد أن ثارت شكوك أحد 

السجانني، عقب اكتشافه ترابا مبلوال.

ويــضــيــف: «عــنــدهــا أخـــبـــرت الــشــبــاب، أن 

الوضع ال يحتمل ويجب أن نخرج الليلة 

من النفق».

يــتــابــع الــزبــيــدي: «بــالــبــدايــة دخـــل النفق، 

مناضل انفيعات وتاله محمد العارضة، 

وبعده يعقوب قادري وأنا، وبعدي أيهم 

كممجي وآخرنا كان محمود العارضة».

ــر الــفــلــســطــيــنــي إلــــــى أن  ــ ــيـ ــ ويـــشـــيـــر األسـ

صــعــوبــات كــبــيــرة واجــهــتــه داخـــل النفق، 

 وشعرت أن جسمي ال 
ُ

حيث قــال: «عِلقت

يتحرك، واستمر هذا حوالي ربع ساعة، 

وكانت املنطقة مظلمة، فأحسست بأنني 

بمنطقة البرزخ، بني األرض والسماء».

وتابع: «عندها طلب مني أيهم ومحمود، 

مــواصــلــة املــســيــر، وأخــبــرت يعقوب الــذي 

ــامـــي بــأنــنــي عـــالـــق وال أســتــطــيــع  ــان أمـ كــ

ــلـــى الــنــفــق  ــعــــودون عـ ــتــ ــتــــحــــرك، فـــهـــم مــ الــ

والسير به، ألنهم جربوه من قبل، أما أنا 

فــهــذه أول مــرة أســيــر بــه ولــم أعــتــد عليه، 

وبعد محاوالت عديدة واصلت املسير».

وأضــــــاف: «وصــــل يــعــقــوب فــوهــة الــنــفــق، 

نهك الــقــوى، أمــا أنــا فرفعت يــدي وقــام 
ُ

م

مناضل نفيعات بانتشالي وإخراجي من 

فوهة النفق، وخرجنا جميعًا».

ــادت  وتــــابــــع: «عـــنـــدمـــا قــطــعــنــا الــــشــــارع كـ

ســيــارة أن تــدهــس أيــهــم، وعــنــدهــا أيقنا 

بـــأنـــه ســيــتــم اإلبــــــالغ عــنــا ونـــحـــن نــجــري 

رأينا طيارة هليكوبتر وسيارات شرطة، 

فتأكدنا انه تم اإلبالغ عنا».

ــيـــدي: «بـــعـــد حـــوالـــي كيلو  ــــاف الـــزبـ وأضــ

ــم يعد  مــتــر مـــن املــســيــر تــعــب يــعــقــوب، ولـ

ــال لــنــا:  ــ يـــقـــوى عــلــى الـــجـــري، فــتــوقــف وقـ

اتــركــونــي واذهــبــوا املهم أن تنجوا أنتم، 

فرفضنا جميعا وقلت له اتكئ علي وأنا 

سأسندك».

وبعد أن وصلوا قرية الناعورة (شمالي 

إســــرائــــيــــل)، يـــقـــول الـــزبـــيـــدي: «اغــتــســلــنــا 

باملسجد، واستبدلنا مالبسنا».

ويـــكـــشـــف أن األســـــــرى كــــانــــوا يــنــتــظــرون 

سيارة، كان من املقرر أن تحضر لنقلهم.

ويضيف: «عندما لم تأت السيارة لنقلنا، 

ــاب أمــلــنــا، وقـــررنـــا االنــفــصــال ألزواج،  خـ

وكان نصيبي مع محمد العارضة».

وتـــابـــع الـــزبـــيـــدي: «واصــلــنــا أنـــا ومحمد 

نا 
ّ

ــان هم املــســيــر بــطــريــق ال نــعــرفــهــا، وكــ

الــخــروج مــن الــبــلــدة (الـــنـــاعـــورة). مشينا 

حــوالــي 7 ســاعــات اختبأنا بعدها داخــل 

بــالــقــرب مــن مستعمرة بمنطقة  شــجــرة، 

صناعية».

وأكـــمـــل الـــزبـــيـــدي: «قـــبـــل الــقــبــض علينا 

ــاء،  ــيــــوم، اخـــتـــبـــأنـــا بــمــبــنــى قـــيـــد اإلنــــشــ بــ

ــن اإلســرائــيــلــيــة  ــ ــد دخـــلـــت أجـــهـــزة األمـ وقــ

لــلــتــفــتــيــش عــلــيــنــا ولــــم تــجــدنــا، وقــــد كنا 

مختبئني بالطابق الثاني».

وعن ساعة القبض عليه مع رفيقه، يقول 

الزبيدي إنها كانت بعد حديثه لشخص 

كان برفقة طفلته.

ويضيف: «بعدها بدقائق رأينا طائرات 

ــوات كــبــيــرة مـــن جيش  ــ الــهــلــيــكــوبــتــر، وقــ

االحتالل».

وتابع: «دخلنا تحت سيارة كبيرة، وكان 

محمد يضع على رأســه حجرا كحماية، 

وبعد مرور حوالي 3 إلى 4 ساعات، تعَب 

محمد من الحجر، مما اضطره للتخلص 

ــد الـــجـــنـــود وتـــم  ــ مـــنـــهـــا، وعـــنـــدهـــا رآه أحـ

القبض علينا، وإعـــادة اعتقالنا بالقرب 

مـــن قــريــة أم الــغــنــم، فـــي مــنــطــقــة الجليل 

بــتــاريــخ 11 أيلول/سبتمبر من  األســفــل 

العام املاضي».

الزبيدي يروي تفاصيل جديدة عن «الهروب الكبير»
رام ا8 - ا7ناضول
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تقرير العفو الدولية يثير غضب دولة الفصل العنصري

ــة "فــصــل  ــ ـــ دولــ ــــف اســـرائـــيـــل بــ ــــات وصـ بـ

عنصري"، متواترا في تقارير املنظمات 

ــيــــة.  ــلــ ــيــ الـــحـــقـــوقـــيـــة الــــدولــــيــــة واالســــرائــ

وتصف تلك التقارير قوانني السلطات 

اإلسرائيلية وسياساتها وممارساتها 

فــي إســرائــيــل وفــي  ضــد الفلسطينيني 

األراضــي الفلسطينية، بأنها تصل إلى 

حــد الفصل العنصري، وتــفــرض القمع 

الــســكــان الفلسطينيني  والهيمنة عــلــى 

لـــصـــالـــح اإلســــرائــــيــــلــــيــــني الــــيــــهــــود، فــي 

ــة  حــــني تــتــجــاهــل إســـرائـــيـــل كـــافـــة االدلـــ

التي جــاءت فــي التقارير، مستمرة في 

اتها الوحشية على الفلسطينيني  اعتداء

واعــتــقــال املـــئـــات مــنــهــم، بــاالضــافــة الــى 

ــازل في  ــنــ الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري وهـــــدم املــ

الــقــدس املــحــتــلــة، واملــمــارســات القمعية 

ــفـــة ضـــــد املــــدنــــيــــني فـــــي الـــضـــفـــة  ــيـ ــنـ ــعـ الـ

الغربية املحتلة، من دون تهمة، فضال 

عــــن مــواصــلــتــهــا تـــوســـع املــســتــوطــنــات 

ــيــــة.وفــــي  ــقــــانــــونــ ــيــــر الــ ــة غــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ

الــتــقــاريــر، خــلــصــت منظمة العفو  ــر  آخـ

الـــدولـــيـــة "أمــنــســتــي" فـــي تــقــريــر نــشــرتــه 

إلــى أن السلطات اإلسرائيلية  الثالثاء، 

"تـــــفـــــرض نــــظــــام فـــصـــل عـــنـــصـــري ضــد 

الـــذيـــن يعيشون  جــمــيــع الفلسطينيني 

تحت سيطرتها الفعلية، ســـواء كانوا 

ــي إســــرائــــيــــل أو األراضــــــي  يـــعـــيـــشـــون فــ

الفلسطينية املحتلة أو في بلدان أخرى 

كالجئني"، وقدمت املنظمة الدولية في 

تــقــريــرهــا أدلـــــة جـــديـــدة عــلــى الــطــبــيــعــة 

ــلـــي  ــيـ ــيـــة لـــالضـــطـــهـــاد اإلســـرائـ املـــؤســـسـ

الـــقـــوانـــني  ــى أن  لــلــفــلــســطــيــنــيــني، وعــــلــ

ــمــة 
َّ

ــة مــصــم ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ والـــســـيـــاســـات اإلسـ

ــان الــفــلــســطــيــنــيــني مــن  ــرمـ ــدًا لـــحـ ــديـ تـــحـ

حــقــوقــهــم. ووثـــق الــتــقــريــر تــحــت عــنــوان 

"نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري (أبــارتــهــايــد) 

اإلســرائــيــلــي ضــد الفلسطينيني: نظام 

قاس يقوم على الهيمنة والجرائم ضد 

اإلنسانية"، عمليات االستيالء الهائلة 

على األراضي واملمتلكات الفلسطينية، 

وأعـــمـــال الــقــتــل غــيــر املــشــروعــة، والــنــقــل 

الـــــقـــــســـــري، والـــــقـــــيـــــود الـــــشـــــديـــــدة عــلــى 

الــتــنــقــل، وحــرمــان الفلسطينيني  حــريــة 

مـــن حـــقـــوق املـــواطـــنـــة والــجــنــســيــة الــتــي 

ــزاء مــن نــظــام يــرقــى إلى  تشكل كلها أجـ

مــســتــوى الــفــصــل الــعــنــصــري بــمــوجــب 

ــون الــــــــدولــــــــي. ودعــــــــــت مــنــظــمــة  ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ال

الــدولــيــة، املحكمة الجنائية إلى  العفو 

الــنــظــر فـــي جــريــمــة الــفــصــل الــعــنــصــري 

فــــي ســــيــــاق تــحــقــيــقــاتــهــا الـــحـــالـــيـــة فــي 

األراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة، كما 

الـــدول بممارسة الوالية  تناشد جميع 

الــشــامــلــة وتــقــديــم مرتكبي  الــقــضــائــيــة 

الــعــدالــة. إلــى  جــرائــم الفصل العنصري 

وقبل نشر التقرير، قالت "امنستي" إن 

تقريرها الجديد "مــن أكثر األبحاث 

ــقــــات  ــيــ ــقــ ــتــــحــ والــ

الـــتـــي أجــرتــهــا مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 

ــيـــوم"،  ــمـــوال حــتــى الـ لــلــوضــع عــمــقــا وشـ

ــلـــطـــات  وهـــــــو مـــــا اثـــــــــار امــــتــــعــــاض الـــسـ

ــلـــيـــة الـــتـــي هـــاجـــمـــت املــنــظــمــة  االســـرائـــيـ

الدولية، مستبقة نشر التقرير، وقالت 

وزارة الخارجية اإلسرائيلية، في بيان 

االثــنــني " تــرفــض دولـــة إســرائــيــل رفضا 

قاطعا كل االدعاءات الكاذبة التي وردت 

في تقرير منظمة العفو الدولية". وقالت 

ــل فــي  ــيـ ــرائـ ان الـــتـــقـــريـــر "يـــنـــفـــي حــــق إسـ

الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي. 

ممت لغته املتطرفة وتشويه السياق 
ُ

ص

ــاء الـــشـــيـــطـــنـــة عــلــى  ــ ــــفـ ــاريــــخــــي إلضـ ــتــ الــ

إسرائيل وصب الوقود على نار معاداة 

السامية". 

ترحيب بالتقرير
وفي السياق، القى تقرير العفو الدولية 

الــــذي "رصــــد وكــشــف عــن نــظــام الفصل 

العنصري اإلسرائيلي، وعن السياسات 

ــات الــعــنــصــريــة ضـــد الــشــعــب  ــارسـ ــمـ واملـ

الفلسطيني"، ترحيبا كــبــيــرا مــن دولــة 

الـــخـــارجـــيـــة  ــــت وزارة  ــالـ ــ فـــلـــســـطـــني، وقـ

الفلسطينية في بيان، ان التقرير"إثبات 

ــل دولــــــــة فــصــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــأن إسـ ــ ــ ـــي بـ ــافــ ــ إضـ

لــتــهــا". وطالبت  عــنــصــري ويــجــب مــســاء

الــوزارة الجمعية العامة لألمم املتحدة 

ــاع إســـرائـــيـــل  ــإخـــضـ ومـــجـــلـــس األمـــــــن، بـ

ــا دعــــت  ــمــ ــة. كــ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــحـ ــ لــــة واملـ ــلــــمــــســــاء لــ

الجنائية الدولية إلى "اتخاذ اإلجراءات 

لــيــشــمــل  الــــــــالزمــــــــة، ودون مــــمــــاطــــلــــة، 

ــاب إســـرائـــيـــل  ــكــ تــحــقــيــقــهــا رســـمـــيـــا، ارتــ

لــجــريــمــة الــفــصــل الــعــنــصــري كــجــريــمــة 

ــن جــــهــــتــــه، أدان  ــ ــة".ومـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ــد اإلنـ ــ ضـ

ــطـــي"  ــتـــوسـ ــد "األورومـ املـــرصـ

لــحــقــوق اإلنـــســـان، الــهــجــوم الـــذي شنته 

اسرائيل ضد منظمة العفو على خلفية 

الـــتـــقـــريـــر الــــــذي اتـــهـــمـــت فـــيـــه إســـرائـــيـــل 

ــال  ـــة "فـــصـــل عــــنــــصــــري". وقــ بـــأنـــهـــا دولـــ

ــيـــل تشن  ــرائـ ــيـــان، ان "إسـ املـــرصـــد فـــي بـ

ــد مــنــظــمــة الــعــفــو  حــمــلــة الــشــيــطــنــة ضــ

ــمــنــهــجــة 
ُ

ــاق حــمــلــة م ــيـ ــيــــة، فــــي سـ الــــدولــ

ضد املدافعني عن حقوق اإلنــســان، بما 

فــي ذلــك منظمات وعــامــلــون، ومحاولة 

ــيـــك فــي  ــكـ ــتـــشـ وصـــمـــهـــم بــــــاإلرهــــــاب والـ

نزاهة عملهم، وفرض الترهيب ضدهم 

ــتـــحـــريـــض واملـــالحـــقـــة  ــــي ذلــــــك الـ بـــمـــا فـ

واالعتقال واالغتيال املعنوي".ووصف 

املرصد التصريحات اإلسرائيلية، ضد 

بـ "املشينة التي تفتقر  املنظمة الدولية 

للمصداقية والــعــدالــة"، داعــيــا إسرائيل 

لـــ"إجــراء مراجعة لسياستها التمييزية 

وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق اإلنسان، 

بدال من مهاجمة املنظمات الحقوقية".

كــمــا رحـــب املـــركـــز اإلســرائــيــلــي لحقوق 

اإلنسان في األراضي املحتلة "بتسيلم"، 

بالتقرير مــؤكــدا ان "إســرائــيــل تــمــارس 

الفصل العنصري ضــد الفلسطينيني". 

وقــــال "بــتــســيــلــم" ان "هــــذا الــتــقــريــر الــذي 

ــد مــن  يــضــيــف لــبــنــة مــهــمــة إلـــــى الـــعـــديـ

ــول املــــوضــــوع،  ــ ـــابـــقـــة حــ
ّ

الـــتـــقـــاريـــر الـــس

ــر عــلــى إجــمــاع جديد 
ّ

هــو بمثابة مــؤش

يتوافق على حقيقة أن إســرائــيــل تدير 

نظام تفوق يهودي، في املنطقة املمتدة 

بني النهر والبحر".

واستنكر املركز االسرائيلي، االتهامات 

ــة  الـــــــتـــــــي وجـــــهـــــهـــــا وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــ

اإلسرائيلي يائير البيد ملنظمة العفو 

الــذي قــال إنها "ليست منظمة  الدولية، 

لحقوق اإلنسان، ولكنها مجرد منظمة 

راديــكــالــيــة أخـــرى تـــردد صـــدى الــدعــايــة 

ــة"، واتــهــمــهــا بــانــهــا  دون دراســــــة جــــديــ

"تنفي حــق إســرائــيــل بــالــوجــود، كدولة 

يــــهــــوديــــة".وردا عـــن تــلــك اتـــهـــامـــات، قــال 

"املــخــاوف التي عبر عنها  "بتسيلم" ان 

ــة إســرائــيــل يــائــيــر البــيــد، 
ّ
وزيـــر خــارجــي

وكــذلــك مــزاعــم شتى منظمات الترويج 

 
ّ

والدعاية من أن هذه محاولة لنفي حق

جود، تكشف أنهم 
ُ

دولة إسرائيل في الو

يعتبرون نظام التفوق اليهودي مبرر 

وينبغي أن يــدوم". وأضــاف "من تهدده 

ساواة والحفاظ على حقوق 
ُ
املطالبة بامل

عارض هذه القيم، 
ُ
اإلنسان، يكشف أنه ي

ــذه املــطــالــب تــمــس بــه،  ــن يــقــول أن هـ ومـ

علن عمليا في أي طرف يقف".
ُ
ي

دولة فصل عنصري
وكانت منظمتا هيومن رايتس ووتش 

ــتـــا فــي  ــالـ الــــدولــــيــــة، و"بـــتـــســـيـــلـــم"، قــــد قـ

تقريرين منفصلني خالل العام املاضي، 

ــكــــب جـــــرائـــــم فــصــل  تــــرتــ إن إســـــرائـــــيـــــل 

عــنــصــري.وفــي ابـــريـــل املـــاضـــي، اتهمت 

ــل بــانــتــهــاج  ــيــ ــرائــ ـــس إســ ــتـ هـــيـــومـــن رايــ

سياسات فصل عنصري واضطهاد في 

معاملة الفلسطينيني واألقلية العربية 

بها تبلغ حــد الجرائم ضــد اإلنسانية. 

وقــــالــــت انـــــــذاك إن تـــقـــريـــرهـــا ال يــســعــى 

لتشبيه إسرائيل بجنوب إفريقيا إبان 

فــتــرة الــفــصــل الــعــنــصــري، وإنـــمـــا يقيم 

مــا إن كانت أفــعــال وســيــاســات بعينها 

تمثل تمييزا عنصريا بحسب تعريف 

القانون الدولي.واشارت هيومن رايتس 

فــي تــقــريــرهــا، إلــى الــقــيــود اإلسرائيلية 

عــلــى حــركــة الفلسطينيني واالســتــيــالء 

لــهــم  عـــلـــى أراض مــمــلــوكــة 

إلقامة مستوطنات يهودية في مناطق 

احتلتها في حرب عام 1967 باعتبارها 

أمــثــلــة عــلــى ســيــاســات وصــفــتــهــا بأنها 

ــاد.  ــهــ ــطــ ــم فـــصـــل عـــنـــصـــري واضــ ــ ــرائـ ــ جـ

كــمــا ســلــط الـــضـــوء عــلــى مــجــمــوعــة من 

االنــــتــــهــــاكــــات ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــني فــي 

ــة، تـــشـــمـــل مــــصــــادرة  ــلـ ــتـ األراضــــــــــي املـــحـ

األراضــــي على نــطــاق واســـع والــحــرمــان 

مـــن حـــقـــوق اإلقــــامــــة وتــعــلــيــق الــحــقــوق 

ــرقـــى إلــــى مــســتــوى األفـــعـــال  املـــدنـــيـــة وتـ

ــتـــهـــاكـــات الــخــطــيــرة  الـــالإنـــســـانـــيـــة واالنـ

للحقوق األساسية للفلسطينيني. وقال 

التقرير ان "الحكومة اإلسرائيلية هي 

الــســلــطــة الــرئــيــســيــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

ــــل واألراضـــــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

ــر  ــهـ ــي هـــــــذه املـــــنـــــاطـــــق، أظـ ــ ــة. فــ ــلــ ــتــ ــحــ املــ

املسؤولون اإلسرائيليون نية تمييزية 

ــاء الــهــيــمــنــة عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــني  ــقــ إلبــ

ــرة الـــيـــهـــود  ــطــ ــيــ ــان ســ ــ ــمـ ــ ــن خـــــــالل ضـ ــ مــ

اإلســرائــيــلــيــني عــلــى األرض والتركيبة 

السكانية".

املــركــز  الــعــام 2021، وصـــف  ومـــع مطلع 

الحقوقي االسرائيلي "بتسيلم" للمرة 

االولى، إسرائيل بـ"دولة فصل عنصري 

ــنــــظــــام  "الــ ـــؤكـــــدا أن  مــ (أبــــــارتــــــهــــــايــــــد)"، 

اإلسرائيلي يسعى إلى تحقيق وإدامــة 

تــفــوق يــهــودي فــي املساحة املمتدة من 

الــبــحــر (األبـــيـــض  إلــــى  الــنــهــر (األردن) 

املتوسط)"، في إشارة ألراضي فلسطني 

نـــهـــر األردن والــبــحــر  بــــني  الـــتـــاريـــخـــيـــة 

ــتــــي تـــضـــم اآلن  ــتــــوســــط، الــ األبــــيــــض املــ

إســـرائـــيـــل والــضــفــة الــغــربــيــة بــمــا فيها 

القدس، وقطاع غزة. 

وقالت "بتسيلم" في ورقة موقف، ان "كل 

املنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل- 

ــر وفــــــي الــضــفــة  داخــــــــل الــــخــــط األخـــــضـــ

الغربية وشــرقــي الــقــدس وقــطــاع غــزة - 

يقوم نظام واحد يعمل وفق مبدأ ناظم 

واحـــــد: تــحــقــيــق وإدامــــــة تـــفـــوق جــمــاعــة 

من البشر (اليهود) على جماعة أخرى 

(الفلسطينيني)"، مشددة على "انه نظام 

فصل عنصري – أبارتهايد، في الحالة 

اإلســرائــيــلــيــة لــم ينشأ هـــذا الــنــظــام بني 

حاها وإنما تأسس واتضحت 
ُ

ليلة وض

الــزمــن".وأشــارت املنظمة  معامله بــمــرور 

االسرائيلية إلى أن "الوسيلة األساسية 

التي تسخرها إسرائيل لتحقيق مبدأ 

الــتــفــوق الــيــهــودي هـــي هــنــدســة الحيز 

جغرافيًا وديمغرافيًا وسياسيًا: يدير 

اليهود حياتهم في حيز واحد متواصل 

يتمتعون فيه بالحقوق الكاملة وتقرير 

ــلــــى عـــكـــس ذلــــك،  ــالــــت "وعــ املـــصـــيـــر". وقــ

يعيش الفلسطينيون في حيز مشظى 

إلى معازل مختلفة وإسرائيل تقرر أي 

الحقوق تمنح للفلسطينيني في كل من 

هذه املعازل وأيها تسلب- وفي جميعها 

هي حقوق منقوصة مقارنة بالحقوق 

التي يتمتع بها اليهود".

هاجر العرفاوي

حتى األطفال لم يسلموا من جرائم االضطهاد

اضطهاد واذالل للفلسطينينيسياسة هدم املنازل وتهجير السكان جزء من نظام الفصل العنصري



14 % زيادة مبيعات الساحات الزراعية
بــلــغ إجــمــالــي مــبــيــعــات ســاحــات 

املنتج الــزراعــي الــقــطــري فــي كل 

مــــن ســـاحـــة املـــــزروعـــــة والـــخـــور 

والـــذخـــيـــرة والــــوكــــرة والــشــمــال 

والــشــيــحــانــيــة مــن الــخــضــراوات 

ــة خــــالل شــهــر  ــازجـ ــطـ املــحــلــيــة الـ

يــنــايــر 2022م حـــوالـــي (2814) 

طنًا، بنسبة زيادة 14 % مقرنة 

بشهر يناير العام املاضي. كما 

املنتج  بلغت مبيعات ساحات 

ــلـــي مــــن الــعــســل  الـــــزراعـــــي املـــحـ

كـــغ من  كـــغ و764  حـــوالـــي 916 

املــحــلــيــة و7582 علبة  الــتــمــور 

مشروم قطري. 

ــا يــمــيــز املــبــيــعــات  ــم مــ ــ ــــن أهـ ومـ

والـــــعـــــرض خــــــالل هــــــذا الــشــهــر 

العديد من الخضراوات  ظهور 

ــًا  ــتـــي القــــت رواجــ الــقــطــريــة، والـ

كبيرًا من املستهلكني .

الداخلية تحذر من االختناق بدخان حطب التدفئة
حـــذرت وزارة الــداخــلــيــة مــن مــخــاطــر اســتــخــدام الفحم 

والحطب للتدفئة في األماكن املغلقة، مؤكدة أن الدخان 

الــنــاتــج عــن إشــعــال الــنــار فــي الفحم والــحــطــب يتسبب 

في وقوع حوادث االختناق، وقالت الوزارة في تغريدة 

نــشــرتــهــا أمـــس عــبــر حــســابــهــا الــرســمــي فــي تــويــتــر، إن 

إشــعــال الــخــشــب والــفــحــم لــلــحــصــول عــلــى الــتــدفــئــة في 

ــاكـــن املــعــلــقــة يــــؤدي إلـــى انــبــعــاث غـــاز أول أكسيد  األمـ

ــوادث االخــتــنــاق،  الــكــربــون الــســام الـــذي يتسبب فــي حــ

ودعــــت الـــــــوزارة األفــــــراد إلــــى تــجــنــب إشـــعـــال الـــنـــار في 

األماكن العامة وذلك لضمان سالمتهم.

املحمود خطيب الجمعة بجامع 
اإلمام واملريخي بالشيوخ

رفع 75 طن مخلفات خالل يناير

أسفرت جهود إدارة النظافة العامة بقطاع شؤون الخدمات العامة 

خالل شهر يناير املاضي، عن رفع حوالي 74.902 طن من املخلفات، 

شملت مخلفات منزلية وإنشائية وصلبة، باإلضافة إلى (27.296) 

طن مخلفات الرمي العشوائي.

وقد تمت إزالــة 6271 إطــارًا تالفًا، و35 لوحة إرشادية مهملة، و766 

حــيــوانــا نــافــقــا، 306 ســـيـــارات مــهــمــلــة، كــمــا تــم تــحــريــر 187 مخالفة 

لقانون النظافة العامة. كما نفذت اإلدارة 1626 طلبًا خاصًا بخدمة 

الجمهور، كما وفرت اإلدارة 612 حاوية مخلفات جديدة و414 عقد 

حاوية وغسل 15.775 حاوية.

الــداعــيــة فضيلة  ــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة أن  ــ أعــلــنــت وزارة األوقـ

الــيــوم  املــحــمــود، ســيــكــون خطيب الجمعة  الــشــيــخ محمد مــحــمــود 

بجامع اإلمام محمد بن عبدالوهاب، بينما سيكون الداعية فضيلة 

الشيخ د. محمد حسن املريخي، خطيبًا بجامع الشيوخ، وسوف 

يكون عنوان الخطبة في كال الجامعني «اذكروا نعمة الله عليكم».

 وقد اتخذت وزارة األوقــاف كافة اإلجــراءات االحترازية والوقائية 

من فيروس كورونا، ملن يحضر الخطبة في جميع الجوامع التي 

إبـــراز تطبيق احــتــراز للمنظمني  تقام فيها صــالة الجمعة، وهــي: 

قبل دخــول الجامع، إحضار كل شخص سجادة الصالة الخاصة 

به، مع مراعاة ارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافة متر واحد بني 

املصلني أثناء الخطبة.

د. محمد املريخي

من جهود إدارة النظافة

محمد املحمود

الدوحة-الشرق

الدوحة - الشرق

الدوحة - الشرق

544 جولة تفتيش على منشآت غذائية بالشمال

الشمال ممثلة بقسم  نفذت بلدية 

الــتــابــع إلدارة  الــصــحــيــة  الـــرقـــابـــة 

البلدية خالل شهر يناير  الرقابة 

تـــفـــتـــيـــشـــا دوريــــــا  ــي، 544  ــ ــاضــ ــ املــ

عــلــى املــنــشــآت الــغــذائــيــة الــتــابــعــة 

لـــلـــحـــدود اإلداريــــــــــة لـــلـــبـــلـــديـــة، تــم 

خاللها تحرير عــدد مــن محاضر 

ــفــــة وفـــــقـــــًا ألحــــكــــام  ــالــ ــخــ ضــــبــــط مــ

لـــســـنـــة 1990   (8) رقــــــم  الــــقــــانــــون 

بـــشـــأن مـــراقـــبـــة األغــــذيــــة اآلدمـــيـــة. 

ــام مــفــتــشــو الـــرقـــابـــة الــصــحــيــة  ــ وقـ

بــتــكــثــيــف الــعــمــل والـــتـــركـــيـــز عــلــى 

املــقــصــب اآللـــــي وســـــوق األســـمـــاك 

 214 الرويس، وتم فحص  بميناء 

فـــحـــص 97570  ــم  تــ كـــمـــا  ــيـــحـــة،  ذبـ

ــــالف 32  ــ ــاك، وإتـ ــ ــمـ ــ كـــجـــم مــــن األسـ

ــم األســـــمـــــاك الـــــفـــــاســـــدة.  كــمــا  كـــجـ

ـــة الـــصـــحـــيـــة  ــابــ ــ ــرقـ ــ ــم الـ ــســ ــع قــ ــ ــابـ ــ تـ

ات االحـــتـــرازيـــة  تــطــبــيــق اإلجــــــــــراء

ــــة بـــخـــصـــوص الـــتـــأكـــد مــن  الـــــالزمـ

صــحــة وســـالمـــة جــمــيــع الــعــامــلــني 

األغــذيــة وخلوهم من  فــي محالت 

أمـــراض، والتزامهم بالنظافة  أي 

ـــادات والــســلــوكــيــات  ــعـ الــعــامــة والــ

ــافــــة  ــة، ونــــظــ ــمــ ــيــ ــلــ ــة الــــســ ــيــ الــــصــــحــ

ــحــــالت بـــصـــورة  ــذه املــ ــ وتـــعـــقـــيـــم هـ

ــن أي  ــ ــ ــــص مـ ــلـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــرة والـ ـــمــ ــتـ ــســ مــ

بــــصــــورة  نــــفــــايــــات  أو  مـــخـــلـــفـــات 

فورية.

الدوحة- الشرق

من الجوالت التفتيشية

الصحة تستأنف 
تقديم طلبات شهادة 

امليالد األحد

أعلنت وزارة الصحة العامة استئناف تقديم 

طـــلـــبـــات الـــحـــصـــول عـــلـــى مــســتــخــرج رســمــي 

مـــن شـــهـــادة املـــيـــالد، وتــقــديــم طــلــبــات لجنة 

املواليد والوفيات للمراجعني، وذلك اعتبارًا 

من األحد املوافق 6 فبراير 2022 من الساعة 

السابعة والــنــصــف صباحا وحــتــى الساعة 

الثانية عشرة والنصف ظهرا، بنافذتي رقم 

7 - 8  بمبنى وزارة الصحة العامة الطابق 

األرضي.

وأعلنت وزارة الصحة العامة عبر موقعها 

الرسمي عبر تويتر إيقاف استقبال الطلبات 

عــبــر الــبــريــد اإللــكــتــرونــي، وذلـــك اعــتــبــارًا من 

الــدوام الرسمي ليوم األربعاء املوافق  نهاية 

الثاني من فبراير 2022.

الدوحة - الشرق

الدوحة - الشرق




