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النسخة اإللكترونية
قناة 
على

صفحة٢٧
رياالن

تواصل التدابير الوقائية لتجنب كورونا 
 رغم الرفع التدريجي للقيود االحترازية .. د. يوسف المسلماني لـ                   :

في                    اليــوم
وزير الثقافة والرياضة: ٩٠٪ من 
االنحراف بسبب التفكك األسري
٧٦٠٧٢ إجمالي المتعافين من كورونا

قصـة المـاسـة «كـولينان» .. 
درة التـاج المـلكي

السعودية عرقلت استعادة 
زنجبار وعدن من االنفصاليين
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٣
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صفقات عقارية قياسية متاحف قطر تعود للجمهور بـ ٦ معارض فنية
خــالل أســبوع

تسجيل  إلــى  عــقــارٌيّ  تقريٌر  أشــار   :]  - الدوحة 
صفقات استثنائّية خالل األسبوع الماضي. وبلغ إجمالّي 
يونيو   ١٤-١٨ من  الفترة  خــالل  العقارات  تــداول  قيمة 
الدوحة  بلدّيُة  واستأثرت  تقريباً.  ريــال  مليون   ٨٠١٫٤
بأعلى صفقة من حيث القيمة من خالل بيع برج سكنّي 

في منطقة اللؤلؤة بقيمة ١٩٠ مليون ريال قطرّي.
 فــي حــيــن شــهــدت بــلــديــُة الـــريـــان بــيــع قطعة أرض 
بقيمة  معيذر  منطقة  فــي  االســتــخــدام  متعّددة  فضاء 
ثالَث  الــدوحــة  بلديُة  شهدت  كما  ريـــال،  مليون   ١٠٨٫٧
ُمتعّددة  فضاء  أرض  قطعة  لبيع  عقارّية  صفقة  أكبر 

االستخدام في منطقة مشيرب بـ ٧٠٫٦ مليون ريال.
١٣

ــــــــط احــــــتــــــرازيــــــة ــــــــواب ـــــــــق إجــــــــــــــــــراءات وض ـــــاف الــــعــــمــــلــــيــــات الـــــجـــــراحـــــيـــــة قــــــريــــــبــــــاً وف ـــــن ـــــئ اســـــت

٣

إعالن أسماء الدول التي 
طلبت االستضافة الثالثاء

بطولة العرب.. تجمع واعد 
بالتميز لمونديال ٢٠٢٢

                    تســتأنف بــث 
مباريات الدوري اإليطالي

قطر تقدمت رسمياً بطلب استضافة البطولة القارية
الدوحة - عبدالمجيد حمدي:

ــــوســــف  ي الـــــــدكـــــــتـــــــور  تـــــــوقـــــــع   
ـــي، الــــمــــديــــر الـــطـــبـــي  ـــمـــان ـــمـــســـل ال
استئناف  الــعــام،  حمد  لمستشفى 
العمليات الجراحية المعتادة قريباً 
الرفع  من  الثانية  المرحلة  خــالل 
الـــتـــدريـــجـــي لــلــقــيــود الــمــفــروضــة 
كــورونــا  فــيــروس  انتشار  بــدء  منذ 
وذلــك  «كوفيد-١٩»،  الــمــســتــجــد 
مــن خــالل اشــتــراطــات وإجـــراءات 
تطبيقها  سيتم  ًمحّددة  احترازية 

على المرضى.
 ] لـــ  المسلماني  د.  وأّكـــد   
ــتــدريــجــي لــلــقــيــود ال  أن الـــرفـــع ال
يــعــنــي الــتــخــلــي مــــن قـــبـــل أفـــــراد 
الوقائية  اإلجـــراءات  عن  المجتمع 
الــصــحــة  وزارة  حــــّددتــــهــــا  الــــتــــي 
التباعد  تطبيق  خــالل  من  العامة 
االجــتــمــاعــي وعــــدم الـــخـــروج من 
وارتــــــداء  لـــلـــضـــرورة  إال  الـــمـــنـــزل 
الكمامات والقفازات عند الخروج 
والحرص على غسل اليدين بالماء 
تعقيمهما  أو  باستمرار  والصابون 

المناسبة. بالمطهرات 

البلدية : زيادة المساحات الخضراء ٩٣٪

قطر تُشارك باجتماع دعم الصمود السوري

١٫٧٥ مليار ريال تعامالت البورصة

محاكمة قتلة خاشقجي في إسطنبول الجمعة

قطر  دولــــة  شــاركــت  قــنــا:   - بــروكــســل 
من  السوري..  الصمود  «دعم  اجتماع  في 
والذي  عليها»،  الحفاظ  إلى  الحياة  إنقاذ 
نــظــمــه قـــســـم الــــشــــرق األوســــــط وشـــمـــال 
بالمملكة  الدولّية  التنمية  بوزارة  إفريقيا 
االجتماع،  في  قطر  دولة  مّثل  الُمتحدة. 
عــبــر تــقــنــيــة االتــــصــــال الـــمـــرئـــي، ســعــادة 

الخليفي  محمد  بن  عبدالرحمن  السفير 
رئـــيـــس بــعــثــة دولـــــة قــطــر لــــدى االتـــحـــاد 

األوروبي. 
 ويـــأتـــي هـــذا االجــتــمــاع قــبــل أيــــام من 
مؤتمر بروكسل الوزاري الرابع حول دعم 
 ٢٩ يومي  عقده  الُمقّرر  والمنطقة  سوريا 

الجاري. يونيو  و٣٠ 

الدوحة - [: قادت شركات البنوك 
الماضي  األســبــوع  خــالل  البورصة  تعامالت 
قيمة  إجمالي  وبلغ   .٪٣٣ إلــى  تصل  بحصة 
وسّجل  ريـــال.  مليار   ١٫٧٥ نحو  الــتــداوالت، 
نسبته ١٫٤٥٪  مؤشر بورصة قطر انخفاضاً 
بما يعادل ١٣٥ نقطة خالل تعامالت األسبوع 

نقطة،   ٩١٨٤٫٩ مستوى  عند  ليغلق  الماضي 
وذلك بضغط من عمليات جني أرباح نفذها 
السوقية  مكاسبهم  لتحويل  المستثمرون 
الــســابــقــة إلـــى رأســمــالــيــة. وارتــفــعــت أسهم 
٢٣ شــركــة خـــالل األســبــوع الــمــاضــي، بينما 

تراجعت أسعار ٢٢ شركة أخرى.

الــدوحــة - الــجــزيــرة نـــت: أفـــاد مــراســُل 
مصادر  عــن  نــقــالً  إسطنبول  فــي  الــجــزيــرة 
قضائية تركية بأن أولى جلسات محاكمة 
الـــمـــّتـــهـــمـــيـــن بـــقـــتـــل الـــصـــحـــفـــي الـــســـعـــودي 
السعودية  القنصلية  فــي  خاشقجي  جمال 

بــإســطــنــبــول ســتــبــدأ يـــوم الــجــمــعــة ٣ يوليو 
المحاكمة  أّن  المصادر  وأضــافــت  الُمقبل، 
المتهمين  إحــضــار  لــتــعــّذر  غــيــابــيــاً  ســتــكــون 
تسليمهم  الرياض  رفض  عقب  السعودّيين 

للسلطات القضائّية التركّية. 
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مــحــمــد  أكــــد   :]  - الــــدوحــــة 
الـــحـــدائـــق  إدارة  مـــديـــر  الـــــخـــــوري، 
أنه  والبيئة،  البلدية  بــوزارة  العاّمة 
تـــّمـــت زيـــــادة الــمــســاحــات الــخــضــراء 

 ،٢٠١٠ مــنــذ   ٪٩٣ بــنــســبــة  قــطــر  فــي 
البلدية  وزارة  خطة  أن  إلــى  مشيراً 
والـــبـــيـــئـــة الــــوصــــول لــــزراعــــة مــلــيــون 
مونديال  انــطــالق  بــدايــة  قبل  شجرة 

عــن  وكـــشـــف    .٢٠٢٢ الـــعـــالـــم  كــــأس 
ُخــطــة لــلــتــعــاون مـــع هــيــئــة األشــغــال 
الــعــامــة «أشـــغـــال» إلطـــالق مــشــروع 
تــوصــيــل خـــطـــوط الــمــيــاه الــُمــعــالــجــة 

الدولة  في  الرئيسية  الطرق  لجميع 
بــهــدف اســتــغــاللــهــا فــي ري الــنــبــاتــات 

واألشجار.
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الدوحة - هيثم األشقر:

 تــســتــعــد مـــتـــاحـــف قـــطـــر الســتــئــنــاف 
يــوم  مــن  اعــتــبــاراً  أخـــرى  مـــرة  أنشطتها 
ــــعــــاء الــمــقــبــل، حــيــث أعــلــنــت عبر  األرب
التجهيز  بداية  عن  اإللكتروني  موقعها 
أعماالً  تضم  جديدة  معارض   ٦ الفتتاح 
مقتنيات  مــن  استثنائية  وروائــــع  فنية 
أخــرى  وقطعاً  الخاصة،  قطر  متاحف 
ُجلبت من جميع أنحاء العالم على سبيل 
متحف  مــن:  كــل  فــي  لتُعرض  اإلعــــارة، 
الوطني،  قطر  متحف  اإلســالمــي،  الفن 
ومــطــافــئ: مــقــر الــفــنــانــيــن، ومــتــحــف: 

المتحف العربي للفن الحديث.  

ورأي 

إنجــاز ٩٠٪ مــن تطـوير فـرضــة الخــور
المشروع يوفر ٤٠ موقفاً لليخوت و١٦٠ للمراكب

الدوحة - حسين أبوندا:

كــشــف عـــبـــداهللا مــقــلــد الــمــريــخــي، 
عــضــو الــمــجــلــس الــبــلــدي عــن الــدائــرة 

ـــ ٢٥، عــن إنــجــاز ٩٠٪ مــن األعــمــال  ال
اإلنشائّية في مشروع تطوير وتوسعة 
ـــخـــور الـــــذي مـــن الــمــتــوقــع  فـــرضـــة ال

االنتهاء منه نهاية العام الجاري.

 وأّكد لـ [ أن أعمال التوسعة 
خـــاصـــاً  مـــوقـــفـــاً   ٤٠ تـــوفـــيـــر  تـــشـــمـــل 
مــوقــفــاً  و١٦٠  الــبــحــريــة،  بــالــيــخــوت 
لــــلــــطــــرادات تـــــّم إنـــشـــاؤهـــا بــمــعــايــيــر 

ومــواصــفــات عــالــمــّيــة لــلــحــفــاظ على 
وذلــك  لــألفــراد  الــخــاّصــة  الممتلكات 
ـــادة الــكــبــيــرة فـــي عــدد  ـــزي فـــي ظـــل ال

٥المراكب في المدينة.

آســيا تتــرقـــب ملفــنا العـالـمـي
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الـــدوحـــة - قــنــا: بــعــث حــضــرة صــاحــب 
أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
فخامة  إلى  تهنئة،  ببرقية  المفدى،  البالد 

الــرئــيــس أنـــدريـــه نــيــريــنــا راجــولــيــنــا رئيس 
جــمــهــوريــة مــدغــشــقــر، بــمــنــاســبــة ذكـــرى 

استقالل بالده.

الشيخ  سمو  بعث  قنا:   - الــدوحــة 
نــائــب  ثـــانـــي  آل  حــمــد  بـــن  عـــبـــداهللا 
فخامة  إلى  تهنئة،  ببرقية  األمير، 

الــرئــيــس أنـــدريـــه نــيــريــنــا راجــولــيــنــا 
ــــة مـــدغـــشـــقـــر،  رئـــــيـــــس جــــمــــهــــوري

بالده. استقالل  ذكرى  بمناسبة 

الدوحة - قنا: بعث معالي الشيخ خالد 

رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن 

ببرقية  الداخلية،  وزيـــر  الــــوزراء  مجلس 

لويس  كريستيان  السيد  دولــة  إلــى  تهنئة، 

نتساي رئيس الوزراء لجمهورية مدغشقر، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

صاحب السمو يهنئ رئيس 
مدغشقر بذكرى استقالل بالده

نـــائب األمــير يهـنئ 
رئيــــس مدغشــــقر

رئيس الوزراء يهنئ
 نظيره في مدغشقر

ــمــع ــمــجــت ـــاظ عـــلـــى تـــمـــاســـك األســـــــرة لـــحـــمـــايـــة ال ـــف ـــح ال

دولــيــاً   طــابــعــاً  لتتخذ  الــواحــدة  ــة  ــدول ال حـــدود  أبــعــادهــا  تــتــجــاوز 

ــــــاء وكـــــيـــــف وأيـــــــــن يــــقــــضــــون أوقــــاتــــهــــم ــــــن ــــــاء األب ــــــدق الــــتــــعــــرف عــــلــــى أص

الحــوار  تمتيــن  ــى  عل يســاعد  وأبنائهمــا  الوالديــن  بيــن  ــد  الجي التواصــل 

الـــدول بــيــن  الــمــخــدرات   انــتــشــار  لــســرعــة  أدى  العلمي  ــتــقــدم  ال

ســـعـــادة  أكــــد  قـــنـــا:   - الــــدوحــــة 

الـــســـيـــد صـــــالح بــــن غـــانـــم الــعــلــي 

ورئيس  والرياضة  الثقافة  وزير 

ــلــجــنــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــوقـــايـــة مــن  ال

الحفاظ  أهمية  على  المخدرات، 

عـــلـــى تـــمـــاســـك األســــــرة لــحــمــايــة 

انـــحـــرافـــات  أي  مــــن  الـــمـــجـــتـــمـــع 

المخدرات. ومنها  سلوكية 

وأوضــــــــــــــــح ســــــــعــــــــادتــــــــه، فـــي 

كــلــمــة بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالــمــي 

لــمــنــاهــضــة تــعــاطــي الــمــخــدرات، 

سالمة  مــن  المجتمع  سالمة  أن 

يــطــرأ  تــهــديــد  أي  وأن  األســـــرة، 

عـــلـــى حـــيـــاة األســــــرة يـــؤثـــر عــلــى 

«وقد  مضيفاً  المجتمع.  تماسك 

أولــئــك  أن  خــطــأً  الــبــعــض  يــعــتــقــد 

ــــن يـــتـــعـــاطـــون الــــمــــخــــدرات  ــــذي ال

األخالقية  المبادئ  إلى  يفتقرون 

قــد  ولـــكـــنـــهـــم  اإلرادة،  قـــــوة  أو 

 ٪٩٠ يــتــفــاجــأون بـــأن أكــثــر مـــن 

إلى  يعود  السلوكي  االنحراف  من 

األسري». التفكك 

مـــن هــذا   وقــــال إنـــه انـــطـــالقـــاً 

ـــشـــخـــيـــص اتـــــخـــــذت الـــلـــجـــنـــة  ـــت ال

المخدرات  من  للوقاية  الفرعية 

شــعــار «أســـرتـــي تــحــمــيــنــي» لــهــذا 

االنحراف  من  الوقاية  ألن  العام، 

ألنه  األســري،  التماسك  تشترط 

للفرد  تحقق  التي  الوثقى  العروة 

ثقته  وتــعــزيــز  ذاتــه  بــنــاء  حاضنة 

نفسه. في 

ولــفــت ســعــادتــه إلـــى أن شــعــار 

«أســـــرتـــــي تـــحـــمـــيـــنـــي» يــتــحــقــق 

مـــن خــــالل فــتــح قـــنـــوات تــواصــل 

بــيــن أعـــضـــاء األســـــرة الـــواحـــدة.. 

فــالــتــواصــل الــجــيــد بــيــن الــوالــديــن 

وأبــنــائــهــمــا يــســاعــد عــلــى تــمــتــيــن 

الــــحــــوار واكــــتــــشــــاف الــمــشــكــالت 

ودعـــم الــســلــوك اإليــجــابــي  مــبــكــراً 

ومــتــابــعــة مـــا يـــحـــدث فـــي حــيــاة 

على  والتعرف  وبناتهما  أبنائهما 

يقضون  وأين  وكيف  أصدقائهم 

خالل  من  يتحقق  كما  أوقاتهم، 

ــــجــــاد طـــــرق لـــحـــل الــــنــــزاعــــات  إي

الــعــاطــفــيــة بـــصـــورة تــعــاونــيــة مــع 

ــيــمــهــم  ــــنــــات، وتــعــل ــــب األبـــــنـــــاء وال

كــيــفــيــة الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــحــلــول 

بــــدالً مـــن الـــمـــشـــاكـــل، والــتــفــكــيــر 

فــي الــنــتــائــج الــمــحــتــمــلــة لــلــســلــوك 

االتصال. مهارات  وتطوير 

  يـــذكـــر أنــــه بــمــوجــب الـــقـــرار 

ديــســمــبــر  فـــي  الــــصــــادر   ٤٢/ ١١٢

الــعــامــة  الجمعية  قـــررت   ،١٩٨٧

لــــألمــــم الـــمـــتـــحـــدة تـــحـــديـــد يـــوم 

لمكافحة  دولــيــاً  يــومــاً  يــونــيــو   ٢٦

اســتــخــدام الــمــخــدرات واالتــجــار 

غـــيـــر الـــمـــشـــروع بـــهـــا، مـــن أجـــل 

لتحقيق  والتعاون  العمل  تعزيز 

خال  دولي  مجتمع  إقامة  هدف 

المخدرات. استخدام  من 

االحــــتــــفــــال  هـــــــذا  ويــــــهــــــدف    

الــعــالــمــي، الـــذي يــدعــمــه كــل عــام 

األفــــراد والــمــجــتــمــعــات الــمــحــلــيــة 

جميع  في  المختلفة  والمنظمات 

الوعي  زيـــادة  إلــى  الــعــالــم،  أنــحــاء 

تمثلها  التي  الرئيسية  بالمشكلة 

المجتمع. في  المخدرات 

 وتــــم اخــتــيــار مـــوضـــوع الــيــوم 

الـــــــدولـــــــي لــــمــــنــــاهــــضــــة تـــعـــاطـــي 

الــــــمــــــخــــــدرات واالتــــــــجــــــــار غـــيـــر 

٢٠٢٠ «مــعــرفــة  لــعــام  الــمــشــروع 

للتأكيد  أفــضــل»  لــرعــايــة  أفــضــل 

فهم  تــحــســيــن  إلـــى  الــحــاجــة  عــلــى 

ــعــالــمــيــة  مــشــكــلــة الــــمــــخــــدرات ال

األفضل  المعرفة  ستؤدي  وكيف 

دولي  تعاون  تعزيز  إلى  بدورها 

أكـــبـــر لـــمـــواجـــهـــة تـــأثـــيـــرهـــا عــلــى 

واألمن. والحكم  الصحة 

٩٠٪ من االنحـــراف بســبب التفــكـك األســـري 
في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تعاطي المخدرات.. وزير الثقافة:

حل النزاعات 
العاطفية 

بصورة تعاونية 
مع األبناء والبنات

أي تهديد على 
حياة األسرة يؤثر 

على تماسك 
المجتمع

الوقاية من 
االنحراف تشترط 
التماسك األسري

التماسك األسري 
يحقق للفرد حاضنة 

بناء ذاته وتعزيز 
ثقته بنفسه 

فتح قنوات تواصل 
بين أعضاء

 األسرة الواحدة

اكتشاف المشكالت 
مبكراً ودعم 

السلوك اإليجابي 
في حياة األبناء

الـــدوحـــة - قـــنـــا: شـــاركـــت دولـــة 

باليوم  االحتفال  العالم  دول  قطر، 

الـــعـــالـــمـــي لــمــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات 

كل  مـــن  ــيــو  يــون  ٢٦ يـــوافـــق  والــــــذي 

«معرفة  شــعــار  تحت  وذلـــك  عـــام، 

أفـــضـــل لـــرعـــايـــة أفــــضــــل»، لــتــأكــيــد 

مواجهة  في  والعلم  المعرفة  دور 

مــشــكــلــة الـــمـــخـــدرات ومــخــاطــرهــا 

الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وتــــرســــيــــخ مـــفـــهـــوم 

للتصدي  المشترك  الدولي  التعاون 

المشكلة. لهذه 

بهذه  العام  هــذا  االحتفال  ويأتي 

ــــــة قــطــر تــمــضــي  الــمــنــاســبــة، ودول

التوعوية  برامجها  تطوير  في  قدماً 

وتنفيذ  الــمــخــدرات،  مخاطر  حــول 

ذات  والـــخـــطـــط  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 

ــعــاون الــدولــي  ــت الــصــلــة، وتــعــزيــز ال

لـــمـــواجـــهـــة هـــــذه اآلفــــــة الــخــطــيــرة 

والعابرة للحدود.

 وقـــــال الــــرائــــد مــحــمــد عــبــداهللا 

الــــدراســــات  إدارة  مـــديـــر  الـــخـــاطـــر 

العامة  بــــاإلدارة  الــدولــيــة  والــشــؤون 

مشكلة  إن  الـــمـــخـــدرات  لــمــكــافــحــة 

المخدرات تعد واحدة من الجرائم 

الــتــي تــهــدد أمـــن وســـالمـــة األفــــراد 

ـــمـــجـــتـــمـــعـــات، وقــــــد تــــجــــاوزت  وال

ـــواحـــدة  أبـــعـــادهـــا حـــــدود الــــدولــــة ال

كافة  على  يؤثر  دولياً  طابعاً  لتتخذ 

مجاالت الحياة.

 ولــــفــــت الـــــرائـــــد الــــخــــاطــــر، فــي 

أن  إلى  المناسبة،  بهذه  له  تصريح 

التقدم العلمي في وسائل االتصاالت 

سرعة  إلـــى  أدى  قــد  والــمــواصــالت 

من  الـــدول،  بين  اآلفــة  هــذه  انتشار 

خالل استغالل العصابات اإلجرامية 

الدنيئة  مآربها  لتحقيق  التقدم  هذا 

فــي الــتــرويــج والــتــهــريــب واالتــجــار، 

إيجاد  صعوبة  إلى  أدى  الــذي  األمــر 
بصرف  منها  للحد  جــذريــة  حــلــول 
النظر عن إمكانات الدول وحجمها 
ــهــا وخــاصــة بــعــد نــقــل هــذه  وقــدرات
العصابات ألنشطتها غير المشروعة 
ــــــحــــــدود الـــوطـــنـــيـــة  ـــــــى خـــــــــارج ال إل
واإلقليمية إلى العالمية لتصبح من 

الجرائم المنظمة العابرة للقارات.
 وأضــاف «مــن هــذا المنطلق تم 
واإلقليمي  الــدولــي  الــتــعــاون  تعزيز 
المعنية  والـــجـــهـــات  األجـــهـــزة  بــيــن 
فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات 
نهٍج  لتحقيق  المتصلة  واألنــشــطــة 
الخبرات  لــتــبــادل  وشــامــل  متكامل 
لمواجهة  والــتــجــارب  والــمــعــلــومــات 

هذه المشكلة دوليا».
الــــدراســــات  إدارة  مـــديـــر  ونـــبـــه   
العامة  بــــاإلدارة  الــدولــيــة  والــشــؤون 
لــمــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات إلـــى أن أي 
ــــــة ال تــتــمــكــن بـــمـــفـــردهـــا مــن  دول
مواجهة كافة أشكال هذه الجريمة 
الـــدول  مـــع  الـــدولـــي  الــتــعــاون  دون 
ــفــاقــيــات  االت أن  مــبــيــنــاً  األخــــــــرى.. 
ـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــالـــمـــخـــدرات،  ـــدول ال
وتــنــظــيــم الـــمـــؤتـــمـــرات والــــنــــدوات 
ــلــقــاءات الــدولــيــة الـــدوريـــة تعزز  وال

هذا التعاون.
 وأكـــــد الــــرائــــد مــحــمــد عــبــد اهللا 
الــخــاطــر أن دولــــة قــطــر تــعــد من 
التعاون  تعزيز  فــي  السباقة  الـــدول 
والـــتـــنـــســـيـــق الـــدولـــيـــيـــن مــــن خـــالل 
تــصــديــقــهــا عــلــى أحـــكـــام ومـــبـــادئ 

كافة االتفاقيات اإلقليمية والدولية 

الــمــتــعــلــقــة بــمــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات 

والـــمـــؤثـــرات الــعــقــلــيــة الــخــطــرة إلــى 

ومشاركتها  الفاعل  حضورها  جانب 

الــــمــــتــــمــــيــــزة فـــــــي الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات 

واالجتماعات ذات الصلة.

 كــمــا أكـــد أن دولــــة قــطــر تــقــوم 

بــبــنــاء عــالقــات جــيــدة مــع األجــهــزة 

وكذا  المختلفة  الــدول  في  النظيرة 
الصلة  ذات  والــهــيــئــات  الــمــنــظــمــات 
بــعــمــل مــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات على 
الــمــســتــويــيــن اإلقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي 
النجاحات  تحقيق  فــي  ســاهــم  مما 
في  المتمثلة  الميدانية  واإلنــجــازات 
إحباط العديد من عمليات التهريب 
الـــتـــي تـــســـتـــهـــدف الـــــدولـــــة وضــبــط 

المهربين.
 وفيما يتعلق بالجهود التي تبذلها 
دولة قطر في مكافحة المخدرات، 
الحساوي  زايـــد  نــاصــر  النقيب  قــال 
الــــدراســــات  إدارة  مـــديـــر  مـــســـاعـــد 
العامة  بــــاإلدارة  الــدولــيــة  والــشــؤون 
خفض  إن  الـــمـــخـــدرات  لــمــكــافــحــة 
الــطــلــب عــلــى الــمــخــدرات يــعــد ركــنــاً 
مــــن أركــــــان مـــواجـــهـــة هـــــذه اآلفــــة 
الـــخـــطـــرة، والـــحـــد مـــن انــتــشــارهــا 

وكشف مخاطرها.
  ولــفــت فــي هــذا الــســيــاق إلــى أن 
المخدرات  لمكافحة  العامة  اإلدارة 
الجانب  لــهــذا  قــصــوى  أهمية  أولـــت 
خالل  من  الطلب  بخفض  المتعلق 
بـــرامـــجـــهـــا وخـــطـــطـــهـــا الــتــشــغــيــلــيــة 
بــهــدف تــعــزيــز الــوعــي األمــنــي لــدى 
خالل  من  وذلك  والمقيم  المواطن 
ومتكاملة  موحدة  مرجعية  إيجاد 
تــمــكــنــهــم مــــن الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذه 
مما  مبكراً،  لها  والتصدي  المشكلة 
يــدعــم جــهــود الــوقــايــة والــمــكــافــحــة 
ويــــســــاهــــم فـــــي إنـــــجـــــاز األهــــــــداف 
إلــى  اإلدارة  تسعى  الــتــي  الــمــنــشــودة 

الــوعــي  مــســتــوى  رفـــع  فــي  تحقيقها 

العام بقضية المخدرات لدى الفرد 

القيم  وتعزيز  والمجتمع  واألســـرة 

اإلســـالمـــيـــة والــمــعــايــيــر األخــالقــيــة 

والمهارات الحياتية.

الــــمــــشــــروع  أن  إلــــــــى  ولـــــفـــــت   

ومخاطر  بأضرار  للتوعية  الوطني 

الــمــخــدرات يــعــد تــجــربــة رائـــدة في 

تعميق الوعي األمني والوقائي والذي 

مؤسسات  مــن  العديد  فيه  تــشــارك 

المدني  المجتمع  ومنظمات  الدولة 

بهدف تحصين كافة فئات المجتمع 

ــدرات والــمــؤثــرات  ــمــخـــ ضـــد آفـــة ال

لديهم  الوعي  مستوى  ورفع  العقلية 

اإلدمانية  السلوكيات  مخاطر  حيال 

واالنحرافية.

يتضمن  الــمــشــروع  بـــأن  وأفــــاد    

الـــعـــديـــد مــــن األنـــشـــطـــة والـــبـــرامـــج 

والـــدورات  كالمحاضرات  التوعوية 

والــــمــــعــــارض وتـــنـــظـــيـــم الــــنــــدوات 

العمل  وورش  التدريبية  والحلقات 

والـــمـــســـابـــقـــات الـــثـــقـــافـــيـــة وتـــوزيـــع 

التوعوية  والمطبوعات  اإلصـــدارات 

والخاصة  الحكومية  الــمــدارس  في 

والـــمـــعـــاهـــد والـــكـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 

والــمــدنــيــة والــجــامــعــات والــشــركــات 

ومــــؤســــســــات الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــدنـــي 

وغيرها.

كذلك يتضمن المشروع االهتمام 

بــالــتــوعــيــة اإللــكــتــرونــيــة مـــن خــالل 

بـــث فـــالشـــات وعــــبــــارات لــلــتــوعــيــة 

عبر  المخدرات  ومخاطر  بــأضــرار 

الـــشـــاشـــات اإللــكــتــرونــيــة بــاألمــاكــن 

العامة والحدائق واألندية الرياضية 

من  الــنــوع  هــذا  أن  مبيناً  وغــيــرهــا.. 

الماضي  الــعــام  اســتــهــدفــت  الــتــوعــيــة 

حوالي (١٧٠ ألف شخص).

المخـــدرات تهـــدد أمــن وســالمـة المجتمعات
شدد على أهمية التعاون الدولي المشترك للتصدي للمشكلة.. الرائد محمد الخاطر:

ع

ناصر زايد احلساويمحمد عبداهللا الخاطر

العصابات 
اإلجرامية 

استغلت 
التقدم 

العلمي 
في الترويج 

واالتجار

تعزيز 
التعاون 
الدولي 

واإلقليمي 
في مجال 
مكافحة 
المخدرات

تحقيق نهٍج 
متكامل 
وشامل 

لتبادل الخبرات 
والمعلومات 

ــمــكــافــحــة الـــمـــخـــدراتدولياً ـــعـــاون الــــدولــــي ب ـــت ــز ال ــزي ــع ـــي ت ــة ف ــاق ــب ــر س ــط ق

ــمــة ــجــري ال ـــال  ـــك أش كـــافـــة  مـــواجـــهـــة  بــمــفــردهــا  ـــــة  دول ألي  ــكــن  ــم ي ال 
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ـــــوســـــف  ــــــــوقــــــــع الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور ي ت
ـــي  ـــطـــّب الــــمــــســــلــــمــــانــــي، الـــــُمـــــديـــــر ال
استئناف  ــعــام،  ال حــمــد  لمستشفى 
الــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــّيـــة الــمــعــتــادة 
الرفع  مــن  الثانية  المرحلة  خــالل 
الـــتـــدريـــجـــي لـــلـــقـــيـــود الـــمـــفـــروضـــة 
مــنــذ بـــدء انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
وذلـــك  «كوفيد-١٩»،  الــمــســتــجــد 
مــن خـــالل اشــتــراطــات وإجــــراءات 
تطبيقها  سيتم  ُمــحــّددة  احترازّية 

المرضى. على 
وقــــــــــال د.الـــــمـــــســـــلـــــمـــــانـــــي، فـــي 
الــرفــع  إن   ،] لــــ  تــصــريــحــات 
التخلي  يعني  ال  للقيود  التدريجي 
مــــن قـــبـــل أفــــــــراد الـــُمـــجـــتـــمـــع عــن 
حددتها  الــتــي  الــوقــائــيــة  اإلجــــراءات 
خــالل  مـــن  الــعــامــة  الــصــحــة  وزارة 
وعــدم  االجــتــمــاعــي  التباعد  تطبيق 
للضرورة  إال  المنزل  من  الــخــروج 
وارتـــــــــداء الـــكـــمـــامـــات والـــقـــفـــازات 
غسل  على  والــحــرص  الــخــروج  عند 
باستمرار  والصابون  بالماء  اليدين 
المناسبة. بالُمطهرات  تعقيمهما  أو 

على  واجـــبـــات  هــنــاك  أن  وأكــــد 
الــجــمــهــور يــجــب االلـــتـــزام بــهــا في 
ــــذي قـــامـــت الـــدولـــة فــيــه  الـــوقـــت ال
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا وواجــــبــــاتــــهــــا تـــجـــاه 
الـــتـــزام  أن  مـــوضـــحـــاً  الـــمـــجـــتـــمـــع، 
مــرحــلــة  إلـــى  أّدى  مــا  هــو  الــجــمــيــع 

ُمطالباً  للقيود،  الــتــدريــجــي  الــرفــع 

التساهل  أو  التهاون  بعدم  الجميع 

الوقائّية. اإلجراءات  فى 

الــُمــقــبــلــة  الــمــرحــلــة  إن  وأضــــاف 

من  الــمــزيــد  تخفيف  تشهد  ســوف 

المعنية،  الجهات  قبل  مــن  القيود 

لـــكـــن وفــــــق شـــــــروط وإجــــــــــراءات 

مـــحـــددة، مـــا يــحــتــم عــلــى الــجــمــيــع 

هذه  تنجلي  حتى  التعاون  ضرورة 

الوعي  بأهمية  منوهاً  تماماً،  الغمة 

بــيــن جــمــيــع أفـــــراد الــُمــجــتــمــع فــي 

ــة  ـــاإلجـــراءات االحــتــرازّي االلـــتـــزام ب

فــــي جـــمـــيـــع األمـــــاكـــــن مــــن خـــالل 

فــحــص درجـــة الـــحـــرارة واالطـــالع 

الــدخــول  عــنــد  احــتــراز  تطبيق  عــلــى 

الــمــجــمــعــات  أو  ـــتـــســـّوق  ال ألمـــاكـــن 

الـــتـــجـــارّيـــة وغــيــرهــا مـــن األمـــاكـــن 

الــتــى أصــبــحــت مــتــاحــة لــلــجــمــهــور، 

في  يصّب  اإلجــراءات  تطبيق  أن  إذ 

الجميع. صالح 

الوعي  مستوى  زيادة  إلى  وأشار 

الفترة  خــالل  الُمجتمع  أفــراد  بين 

الماضية، حيث أصبح الجميع أكثر 

من  الوقاية  على  الحرص  في  وعياً 

الـــمـــرض مـــن خـــالل اتـــبـــاع الــطــرق 

في  االستمرار  إلى  داعياً  الوقائّية، 

الُمقبلة. الفترة  خالل  ذلك 

فــي  الــصــحــي  الـــنـــظـــام  أن  وأكــــد 

قـــطـــر أثــــبــــت كـــــفـــــاءة عـــالـــيـــة فــي 

إجراءات  خالل  من  الوباء  مواجهة 

فــــحــــص الـــــــحـــــــاالت واكــــتــــشــــافــــهــــا 

وفـــحـــص الـــُمـــخـــالـــطـــيـــن وعــزلــهــم 

ــــــــحــــــــاالت الــــمــــرضــــيــــة  وعـــــــــــالج ال

وتــخــصــيــص مــســتــشــفــيــات ومــراكــز 

الُمصابة  بالحاالت  خاّصة  صحّية 

وتــوســيــع قــاعــدة خــدمــات الــعــنــايــة 

الـــُمـــركـــزة لــلــتــعــامــل مـــع الـــحـــاالت 

إلـــى أن مــعــّدالت  الـــحـــاّدة، مــشــيــراً 

الوفيات  ومــعــدالت  العالية  الشفاء 

الـــنـــظـــام  أن  تـــــؤّكـــــد  الـــمـــنـــخـــفـــضـــة 

الـــســـيـــاســـة  وأن  بـــخـــيـــر  الــــصــــحــــي 

الــمــتــبــعــة فـــي الــتــعــامــل مـــع األزمـــة 

مدروس. علمي  منهج  َوفق  تسير 

في  الطبية  الخدمات  بــأن  ونــّوه 

تتوّقف،  لــم  الــعــام  حمد  مستشفى 

آخر من خالل  لكنها أخذت مساراً 

عن  المرضى  مع  بُعد  عن  التواصل 

طــريــق االتـــصـــاالت الــهــاتــفــّيــة وفــي 

بعض العيادات عن طريق االتصال 

إلــى أن الــحــاالت  الــمــرئــي، مــشــيــراً 

الــتــي تــتــطــلــب الــلــقــاء الــُمــبــاشــر مع 

الــطــبــيــب يــتــم تــرتــيــب مــواعــيــد لها 

ويـــكـــون ذلـــك مـــن خـــالل الــطــبــيــب 

الُمعالج.

ً استئـــناف العمــليات الجراحــية المعـتادة قريـبا
وفق إجراءات احترازّية سيتم تطبيقها على المرضى.. د.يوسف المسلماني لـ  :

خدمات 
مستشفى 

حمد لم 
تتوّقف.. 

لكنها أخذت 
مساراً آخر

الرفع 
التدريجي 

للقيود 
ال يعني 
التخلي 

عن التدابير 
الوقائّية

على الجميع 
االلتزام 

باإلجراءات 
االحترازّية حتى 

زوال الوباء

د.يوسف المسلماني

الصحة  وزارة  سجلت  قــنــا:   - الـــدوحـــة 
الــعــاّمــة ٩٤٦ حــالــة إصــابــة جــديــدة مــؤّكــدة 
بفيروس كورونا (كوفيد-١٩)، وشفاء ١٥٢٨ 
شــخــصــاً مـــن الــمــرضــى وذلــــك فـــي األربــــع 
إجمالي  ليصل  األخــيــرة،  ساعة  والعشرين 
عدد الُمتعافين من المرض في دولة قطر 
 ٣ تسجيل  إلى  باإلضافة  حالة،   ٧٦٠٧٢ إلى 

حاالت وفاة جديدة.
ساعة   ٢٤ ـــ  ال خــالل  ــــوزارة  ال سّجلت  كما 
الماضية، إدخال ٧ حاالت للعناية الُمركزة 
عن  الناتجة  الصحّية  المضاعفات  بسبب 
مجموع  بذلك  ليصل  بالفيروس،  اإلصابة 
في  الطبّية  الــرعــايــة  تتلقى  الــتــي  الــحــاالت 

العناية الُمركزة حالياً إلى ٢٠٠ حالة.
عدد  تناقص  إلــى  الصحة  وزارة  ولفتت 
العناية  إلــى  تحتاج  الــتــي  الــيــومــّيــة  الــحــاالت 
الُمركزة، كما أن عدد الحاالت اليومّية التي 
تحتاج دخــول المستشفى آخــذة بالتناقص، 
إلى  يعود  قد  المؤشر  أن  إلى  نبهت  ولكنها 
االرتــفــاع مــرة أخـــرى إذا قــّل الــتــزام أفــراد 

الُمجتمع باالحترازات واإلجراءات الوقائّية.
لها،  بيان  في  الصحة  وزارة  وأوضــحــت 
إصابتها  عن  الُمعلن  الجديدة  الــحــاالت  أن 
بـــالـــفـــيـــروس أمـــــس تـــــّم تــشــخــيــصــهــم من 
الصحّية  المراكز  أو  الطوارئ  أقسام  خالل 
المختلفة وذلك بسبب وجود أعراض لديهم 
وكذلك بين ُمخالطين انتقلت لهم العدوى 
سابقاً،  إصابتهم  اكتشاف  تّم  أشخاص  من 
إجــراء  العاّمة  الصحة  وزارة  تــواصــل  حيث 
األمــر  واستباقّية،  استقصائّية  فحوصات 
الذي يسهم في الكشف الُمبكر عن الحاالت.
وتـــّم إدخــــال الـــحـــاالت الــمــؤّكــد إصابتها 
المرافق  مختلف  في  التام  الصحي  للعزل 
الــطــبــّيــة بـــالـــدولـــة، حــيــث يــتــلــقــون الــعــنــايــة 
الصحّية الالزمة حسب الوضع الصحي لكل 
حــالــة. وأفــــادت الـــــوزارة أن حـــاالت الــوفــاة 
التي تّم تسجيلها أمس كانت تتلقى الرعاية 
الطبّية الالزمة، ويبلغون من العمر ٤٥ عاماً 
و٥٩ عاماً و٧٩ عاماً، وتتقّدم وزارة الصحة 
العاّمة بخالص العزاء وعظيم المواساة ألسر 

الُمتوفين.
ولفتت وزارة الصحة العاّمة إلى أن وباء 
كورونا آخٌذ في االنحسار التدريجي في دولة 
قطر وذلك بسبب االحترازات واإلجــراءات 
الوقائّية التي قامت الدولة بتطبيقها والتزم 

عدد  في  انخفاض  مع  الُمجتمع  أفـــراد  بها 

اإلصابات عن الفترة الماضية، حيث يعتبر 

نهاية  يعني  ال  لكنه  ُمطمئناً  مــؤشــراً  ذلــك 

متواجداً  يزال  ال  الفيروس  إن  حيث  الوباء، 

في المجتمع.

وبـــّيـــنـــت أن عـــــدد اإلصـــــابـــــات الــيــومــّيــة 

بالفيروس بين المواطنين والمقيمين (من 

بما  مقارنة  ازداد  قد  الــوافــدة)  العمالة  غير 

كـــان عليه فــي شــهــر مــايــو الــمــاضــي وذلــك 

برغم الهبوط في إجمالي اإلصابات اليومّية 

في دولة قطر.

ونــبــهــت إلـــى أن مــعــظــم اإلصـــابـــات في 

هاتين الفئتين تعود ألفراد األسرة الواحدة، 

بسبب  يكون  ما  غالباً  اإلصابة  مصدر  وأن 

األصــدقــاء  بعض  مــع  االجتماعي  االخــتــالط 

يتوّجب  فإنه  ولذلك  اآلخــريــن  األقـــارب  أو 

العدوى  نقل  أو  التعّرض  عــدم  مــن  الــحــذر 

خاصة إلى كبار السن والُمصابين بأمراض 

ُمزمنة.

اإلطــار  هــذا  في  الصحة  وزارة  ونصحت 

بتوخي الحذر أكثر من السابق واالستمرار 

والمحافظة  االجتماعي  التباُعد  تطبيق  في 

عــلــى تعقيم الــيــديــن ولــبــس الــقــنــاع الــواقــي 

للوجه ومراعاة الحذر عندما يكون الشخص 

بالقرب مــن أحــد أفـــراد األســـرة مــن كبار 

السن أو الُمصابين بأمراض ُمزمنة وتقليل 

عــــدد الــــزيــــارات االجــتــمــاعــّيــة الـــضـــرورّيـــة 

على  والُمحافظة  دقيقة  بــــ١٥  وتحديدها 

مسافة آمنة.

المفروضة  القيود  رفــع  أن  إلــى  ونبهت 

بشكل تدريجي والذي بدأت به دولة قطر 

الــوبــاء  انــحــســار  بعد  الــجــاري  يونيو   ١٥ منذ 

تطبيق  فــي  الــتــراخــي  يعني  ال  الـــبـــالد،  فــي 

ـــة من  ـــرازّي اإلجــــــــراءات والـــخـــطـــوات االحـــت

يزال  ال  الفيروس  ألن  الُمجتمع  أفــراد  ِقبل 

موجوداً في المجتمع.

وشددت على أنه في حال تراجع درجة 

الُمحتمل  فمن  الُمجتمع  أفــراد  بين  الحذر 

عــودة الــوبــاء على شكل موجة جديدة  جــداً 

من انتشار الفيروس في الُمجتمع.

وأضــافــت الــــوزارة إنــه مــن خــالل الــتــزام 

من  والحّد  الوقائّية  باإلجراءات  األشخاص 

انتشار الفيروس يمكن االنتقال من مرحلة 

إلى أخرى في رفع القيود، حيث إن األمر 

مرهون بمدى تطبيق اإلجراءات االحترازّية 

اإلمكان،  قدر  العائلّية  الزيارات  تجّنب  مع 

مــؤشــرات  وضــعــت  الــصــحــة  وزارة  أن  كــمــا 

وأسبوعي  يــومــي  بشكل  خاللها  مــن  تقّيم 

الوضع الراهن نتيجة الرفع التدريجي للقيود 

ومــــن ثـــم تــقــوم بــرفــع تــوصــيــات لمجلس 

الوزراء الموقر فيما يتعلق بالتقّدم واالنتقال 

من مرحلة لمرحلة أخرى من ُخطة رفع 

القيود. من جهة أخرى، حثت وزارة الصحة 

الــعــاّمــة أي شخص لــديــه أعـــراض اإلصــابــة 

االتصال  سرعة  إلى  (كوفيد-١٩)  بفيروس 

بخط المساعدة الموحد (١٦٠٠٠)، أو التوّجه 

ألحد مراكز الفحص عن الفيروس، حيث 

مبكرا  الــمــرض  عــن  الكشف  كــان  كلما  إنــه 

كان العالج أسهل وفرص التعافي منه أكبر 

وأسرع.

كــالً  الرئيسية  الــفــحــص  مــراكــز  وتــشــمــل 

من مركز معيذر الصحي، ومركز روضة 

الخيل الصحي، ومركز أم صالل الصحي، 

ومركز الغرافة الصحي.

على  صفحة  خصصت  الـــوزارة  أن  يُذكر 

ــكــتــرونــي لـــالطـــالع عــلــى آخــر  مــوقــعــهــا اإلل

المعلومات واإلرشــادات الُمتعلقة بفيروس 

(كوفيد-١٩).

٧٦٠٧٢ إجمـــالي الُمتــعافـــين من كــورونــا
أعلنت شفاء ١٥٢٨ حالة أمس.. الصحة:

تسجيل ٩٤٦ إصابة 
جديدة و٣ وفيات 

إدخال ٧ حاالت 
للعناية الُمركزة 

والمجموع ٢٠٠  

تناقص عدد الحاالت 
اليومّية التي تحتاج 
دخول المستشفى

عدم االلتزام 
باالحترازات قد يؤّدي 

لعودة ارتفاع 
المؤشر

اإلصابات الجديدة تّم 
تشخيصها بأقسام 
الطوارئ والمراكز 

الصحّية 

الحاالت الُمصابة 
التقطت العدوى 

من أشخاص 
ُمخالطين

مواصلة الفحوصات 
االستقصائّية 

للكشف الُمبكر عن 
الصحّية  الحاالت  الــعــنــايــة  وتــتــلــّقــى  لــلــعــزل  ــدة  ــجــدي ال الـــحـــاالت  ــــال  إدخ

ً ــا ــام ع و٧٩  و٥٩   ٤٥ ــمــر  ــع ال مـــن  تــبــلــغ  الــجــديــدة  الــوفــيــات 

 

ً
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كتب - حسين أبوندا:

أكـــد عــــدٌد مـــن الــشــبــاب أن الــتــطــّوع والــُمــشــاركــة 
التي  التعليمّية  والـــورش  والــفــعــالــيــات  األنــشــطــة  فــي 
الُمختلفة  الجهات  وباقي  الشبابية  المراكز  تقيمها 
وقت  الستثمار  األمــثــل  الــحــل  هــو  بـُـعــد  عــن  بــالــدولــة 
سيما  ال  صحيح  بشكل  الصيفية  اإلجازة  في  الفراع 
داعــيــن  «كوفيد-١٩»،  كـــورونـــا  جــائــحــة  ظـــل  فـــي 
الــجــهــات الــمــعــنــّيــة إلـــى ضــــرورة فــتــح بـــاب الــتــطــّوع 
خدمات  يقّدم  أن  يمكن  الذي  الصغير  الشباب  لفئة 

افتتاحها  أعــيــد  الــتــي  الــعــاّمــة  األمــاكــن  فــي  مختلفة 
أمـــام الــجــمــاهــيــر أو الــتــي ســيــتــم افــتــتــاحــهــا  مـــؤخـــراً 
الرفع  من  الثانية  المرحلة  انطالق  بداية  مع  قريباً 
الــثــقــافــة  وزارة  أن  إلـــى  ولــفــتــوا  لــلــقــيــود.  الــتــدريــجــي 
والــريــاضــة حــرصــت خـــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة على 
والــدورات  والفعاليات  األنشطة  من  العديد  إطــالق 
الشباب  قــدرات  تعزيز  على  تعمل  الــتــي  التدريبّية 
وتــســاهــم فــي االرتـــقـــاء بــمــهــاراتــهــم الــُمــخــتــلــفــة من 
على  الفيديو  ُمــكــالــمــات  بــرنــامــج  إلــى  الــلــجــوء  خــالل 

  .«ZOOM» اإلنترنت 
تلك  عن  اإلعــالنــات  تكثيف  ضــرورة  إلــى  داعين   
الـــــــدورات لـــجـــذب أكـــبـــر فــئــة مـــن الـــشـــبـــاب الــذيــن 

ُمفيدة. بأمور  الفراغ  أوقات  سّد  إلى  يحتاجون 
واقـــتـــرحـــوا عــلــى الــــمــــدارس والـــجـــامـــعـــات إطـــالق 
اآللـــي  والــحــاســب  اإلنــجــلــيــزيــة  الــلــغــة  لــتــعــلــم  دورات 
في  الصيفّية  اإلجــازة  الشباب  يقضي  حتى  بُعد  عن 
تطوير مهاراتهم، الفتين إلى أن مثل تلك الدورات 
هــي الــحــل األمــثــل لــقــضــاء وقــت الــفــراغ فــي أنشطة 

العلمي. بمستواهم  االرتقاء  على  تساعدهم  ُمفيدة 
من  وخاصة  الشباب  من  كبيرة  نسبة  أن  وذكروا 
ممارسة  عشاق  من  هم  والثانوية  اإلعــداديــة  طلبة 
األلــعــاب اإللــكــتــرونــيــة، ُمــقــتــرحــيــن إقــامــة بــطــوالت 
للفائزين  ومــاديــة  عينّية  جــوائــز  وتخصيص  تــحــٍد، 
تــلــك  مـــثـــل  أن  ُمـــعـــتـــبـــريـــن  األولــــــــى،  الـــمـــراكـــز  فــــي 
في  وقتهم  لقضاء  فرصة  الشباب  تمنح  الفعاليات 
أمور تحّد من التجّمعات التي يمكن أن تساهَم في 

الفيروس. نشر 

مطلـــوب برامــج الستــثمار اإلجــازة الصـيفــيـّة  
: التطوع والُمشاركة في الورش والدورات التعليمّية عن بُعد أبرزها.. شباب لـ 

المشاركة 
في عمليات 

تنظيم الدخول 
لألماكن 
العامة

ورش تدريبية 
في كافة 
التخصصات 

لتعزيز مهارات 
الشباب  

وزارة الثقافة 
تنظم فعاليات 

وورشاً 
تعليمية 

متنّوعة عن 
بُعد

تعزيز قدرات 
الشباب 

واالرتقاء 
بمهاراتهم 

تنظيم دورات 
في اللغة 
اإلنجليزية 
بالمدارس 
والجامعات

التطّوع 
يسهم بتنمية 
قدرات الشباب 

وانخراطهم 
بالُمجتمع

يعزز شعور 
الثقة بالنفس 

واكتساب 
خبرات حياتيه 

متنّوعة

استثمار 
وقت الفراغ 
في اكتساب 
مهارات جديدة

دورات لتعلم 
اللغة اإلنجليزية 
والحاسب اآللي 

عن بُعد

الشباب بإمكانهم الُمساهمة في الجهود التطوعية التي تقّدمها العديد من الجهات

أحمد الجناحي:

أكـــــد أحــــمــــد الـــجـــنـــاحـــي أن 
نتج  وما  التدريجي  القيود  رفع 
وبعض  الحدائق  فتح  من  عنه 
الـــشـــواطـــئ يــتــطــلــب زيــــــادة في 
في  للتواجد  المتطّوعين  أعــداد 
التأّكد  بــهــدف  العامة  األمــاكــن 
باإلجراءات  الجميع  التزام  من 
ــــة الــتــي  الـــوقـــائـــّيـــة واالحــــتــــرازّي
ــتــشــار الــفــيــروس،  تــحــّد مـــن ان
داعــيــاً إلــى ضـــرورة جــذب فئة 

الشباب من طلبة المدارس والجامعات لهذه 
األعمال حتى يقوموا بواجبهم نحو المجتمع 
ويـــشـــاركـــوا فـــي عــمــلــيــات تــنــظــيــم عمليات 
إعطاء  عن  فضالً  األماكن  تلك  إلى  الدخول 
النصائح والتوجيهات للجماهير. ولفت إلى 
القدرة  لديهم  الشباب  من  كبيرة  نسبة  أن 
والــطــاقــة عــلــى مــمــارســة تــلــك األعــمــال في 

والحدائق  العامة  الشواطئ 
يمكن  شباباً  هناك  أن  كما 
أن يتطّوعوا من أجل تقديم 
التوجيهات والنصائح لرّواد 
أصبحت  التي  العديد  خــور 
التدريجي  القيود  رفــع  منذ 
مــلــجــأ لــلــكــثــيــر مـــن األســـر 
والشباب. واعتبر أن التطّوع 
مــن األنــشــطــة الــتــي تساهم 
الشباب  قـــدرات  تنمية  فــي 
يحتاجون  الــذيــن  الصغار  الشباب  وخــاصــة 
األفراد  مع  الفّعال  والتواصل  االنخراط  إلى 
اآلخرين بكل سهولة نظراً ألنه يعّزز لديهم 
شعور الثقة بالنفس، والحصول على خبرات 
حياتيه متنّوعة، واستثمار وقت الفراغ في 
عن االرتقاء  اكتساب مهارات جديدة فضالً 

بالمهارات التي يمتلكها.

دعا محمد المالكي الجهات المعنّية إلى 
خاللها  من  يستطيع  خطط  وضع  ضرورة 
بشكل  الصيفّية  اإلجـــازة  استغالل  الشباب 
التباعد  حالة  مع  تــتــواءم  وبطريقة  أفضل 
الوقت  في  البالد  تعيشها  التي  االجتماعي 
المعنّية  الــجــهــات  عــلــى  مــقــتــرحــاً  الــحــالــي، 
تــخــصــصــات  فــــي  تــــدريــــب  ورش  إطــــــالق 
الحصول  فــرصــة  الــشــبــاب  لتمنح  مختلفة 
من ضياع وقت  على خبرات متعّددة بدالً 

الفراغ في أمور ال فائدة منها.

وشّدد على أهمية تجنب التجمعات في 
الــمــجــالــس فــي الــوقــت الــحــالــي أو الــذهــاب 
بـــأعـــداد كــبــيــرة إلـــى الــمــنــاطــق، خــاصــة أن 
وأن رفـــع الــقــيــود  الــخــطــر ال يــــزال قــائــمــاً 
ُخطوة  الدولة  عنه  أعلنت  الذي  التدريجي 
المجتمع  بــوعــي  الــكــامــلــة  لثقتها  اتــخــذتــهــا 
معتبراً  وُمقيمين،  مواطنين  من  القطري 
أن الـــتـــزام الــشــبــاب فـــي الــمــنــزل وتــجــّنــب 
من  للخروج  األمــثــل  الــحــل  هــو  التجمعات 

هذه األزمة.

 التطّوع أفضل نشاط لسد الفراغ

محمد المالكي: مطلوب خطط 
تحافظ على  التباُعد االجتماعي

أكــــــــد عــــيــــســــى الـــكـــبـــيـــســـي، 
ُمــشــرف أنــشــطــة وبــرامــج في 
مــركــز شــبــاب الــعــزيــزيــة، أن 
الـــمـــراكـــز الــشــبــابــيــة أطــلــقــت 
والبرامج  األنشطة  مــن  عـــدداً 
الــثــقــافــيــة والــعــلــمــّيــة عــن بُــعــد 
خـــالل إجــــازة الــصــيــف، حيث 
يــســتــطــيــع الــشــبــاب الــمــشــاركــة 
 «zoom» برنامج  خــالل  مــن 
ـــــذي يــمــكــن الــمــحــاضــر أو  وال
الـــمـــســـؤول عـــن الـــنـــشـــاط مــن 
اليـــن»  «أون  دروس  إعـــطـــاء 
التخصصات،  من  العديد  في 

الفعاليات  تلك  أن  إلــى  الفــتــاً 
الـــصـــيـــفـــيـــة مـــجـــانـــيـــة وتـــلـــّبـــي 
طــمــوحــات الــُمــشــاركــيــن نــظــراً 
مــن  عـــلـــيـــهـــا  الـــقـــائـــمـــيـــن  ألن 

أصحاب الخبرة الطويلة.
على  اإلقــبــال  أن  إلــى  ولفت 
األنـــشـــطـــة والـــفـــعـــالـــيـــات الــتــي 
لم  الشبابية  المراكز  في  تقام 
تتوقف منذ أزمة كورونا نظراً 
في  عليها  الــقــائــمــيــن  لــحــرص 
واالعتماد  التكنولوجيا  توظيف 
عــلــيــهــا فــــي إقــــامــــة فــعــالــيــات 
متنّوعة  وأنشطة  ومسابقات 
داعياً  الكثيرون،  فيها  شــارك 
الشباب إلى ضرورة المشاركة 
واألنشطة  الفعاليات  تلك  فــي 
تعلم  فــي  الــفــراغ  وقــت  لقضاء 

مــــهــــارات مــخــتــلــفــة تــفــيــدهــم 
العلمّية  حياتهم  في  مستقبالً 

والعملّية.
بالُمشاركة  الــشــبــاب  ونــصــح 
فــــي الـــــــــــدورات والـــفـــعـــالـــيـــات 
الــعــالــمــّيــة الــتــي تــقــام عــن بُعد 
واالســتــفــادة مــن وقــت الــفــراغ 
خـــالل اإلجـــــازة الــصــيــفــيــة في 
من ضياعها  أمور مفيدة بدالً 
التلفاز  مشاهدة  أو  السهر  في 
وغيرها  اإللكترونية  واأللعاب 
مــــن األنـــشـــطـــة الـــتـــي ال تــعــود 

بفائدة على الفرد.

 ورش مجانية بالمراكز الشبابية عن بُعد
عيسى الكبيسي:

ً

أكـــد عــبــدالــعــزيــز آهـــن أن 
أي  يجد  لــم  حــال  فــي  الــشــاب 
يـــمـــارســـه  أن  يـــمـــكـــن  نـــشـــاط 
في  الصيفية  اإلجـــازة  خــالل 
ظــــل تـــجـــّنـــب الـــســـفـــر بــســبــب 
أزمــــــــة كــــــورونــــــا وااللــــــتــــــزام 
بــالــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي عــلــيــه 
الصيفية  اإلجــــازة  يــؤّجــل  أن 
فــي حــال كــان مــوظــفــاً، وفــي 
الجامعة  في  طالباً  كان  حال 
صيفية  فصول  أخــذ  فيفضل 
دورات  فـــــي  الـــتـــســـجـــيـــل  أو 

لــتــطــويــر مــهــاراتــه فـــي الــلــغــة 
الحاسب  أو  مثالً  اإلنجليزية 
من  وغــيــرهــا  واإلدارة  اآللـــي 
الــمــهــارات الــمــخــتــلــفــة، الفــتــاً 
ليست  الحالية  الفترة  أن  إلى 
ســفــر،  أو  تـــجـــمـــعـــات  فــــتــــرة 
المنزل  في  الجلوس  أن  كما 
نـــشـــاط  بـــــــأي  ــــقــــيــــام  ال دون 
اجــتــمــاعــي يــــؤّدي إلـــى شــعــور 
يدفعه  ما  وهو  بالملل  الشاب 
لــتــضــيــيــع وقـــتـــه فـــي أمــــور ال 
فـــائـــدة مــنــهــا والـــحـــل يــكــمــن 

فــــي الــــلــــجــــوء إلــــــى األنـــشـــطـــة 
الــتــعــلــيــمــّيــة الـــتـــي تـــطـــّور مــن 

الفرد. مهارات 

ودعـــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــمــــــــــــــدارس 
ـــجـــامـــعـــات إلـــــى ضـــــرورة  وال
اللغة  لــتــعــلــم  دورات  تــنــظــيــم 
اإلنــجــلــيــزيــة والــحــاســب اآللــي 
وبـــاقـــي الـــمـــهـــارات األخــــرى 
وخاصة  الشباب  الستقطاب 
طــالب الــثــانــويــة واإلعــداديــة، 
تــلــك  مــــثــــل  أن  إلـــــــى  ـــــاً  الفـــــت
االرتقاء  في  تساهم  األنشطة 
المهارات  تلك  في  بقدراتهم 
في  الــوقــت  تضييع  مــن  بـــدالً 

منها. فائدة  ال  أمور 

 دورات تعلـــيميــــة عـــن بُعـــد
عبدالعزيز آهن:

الـــشـــبـــاب  أن  عـــلـــي  نـــايـــف  أكـــــد 
يــســتــطــيــعــون اســـتـــغـــالل اإلجــــــازة 
الــصــيــفــّيــة فـــي ظـــل أزمــــة انــتــشــار 
«كوفيد-١٩»  كـــرورنـــا  فـــيـــروس 
بــمــمــارســة الــعــديــد مـــن األنــشــطــة 
الجهات  تقيمها  التي  والفعاليات 
حفاظاً  وذلك  بُعد،  عن  المختلفة 
ولكن  العدوى،  من  أنفسهم  على 
باألعداد  التجّمع  قــرروا  حال  في 
يحرصوا  أن  فــالبــد  بها  المسموح 
ـــيـــمـــات  ــــى االلــــــــتــــــــزام بـــالـــتـــعـــل عــــل

الوقائّية  واإلجــراءات 
الــتــي حــددتــهــا الــدولــة 
على  ليحافظوا  وذلك 
ســـالمـــتـــهـــم وســـالمـــة 
اآلخـــريـــن مـــن خــطــر 

بالفيروس. اإلصابة 
نـــســـبـــة  أن  وذكــــــــر 
كــبــيــرة مـــن الــشــبــاب 
وخــــاصــــة مــــن طــلــبــة 
لــثــانــويــة  اإلعـــداديـــة وا

األلعاب  ممارسة  عّشاق  من  هم 

اإللــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة، 
ً إقـــامـــة  ُمــــقــــتــــرحــــا
ــــــــطــــــــوالت تـــــحـــــٍد  ب
جوائز  وتخصيص 
ـــــة  عـــيـــنـــّيـــة ومـــــادّي
لـــــلـــــفـــــائـــــزيـــــن فـــي 
لــــمــــراكــــز األولــــــى  ا
ـــــى نـــمـــنـــحـــهـــم  حـــــت
لــــفــــرصــــة لـــقـــضـــاء  ا
وقــــــتــــــهــــــم بـــشـــكـــل 
لــتــجــمــعــات الــتــي  عــن ا  ً آمــن بــعــيــدا

نـــشـــر  فـــــي  تــــســــاهــــَم  أن  يـــمـــكـــن 
لفيروس. ا

بــشــكــل  لـــصـــيـــف  ا أن  وأوضـــــــح 
لــشــبــاب  عــام فــتــرة يــفــضــل فــيــهــا ا
لممارسة  لــشــواطــئ  ا فــي  لــتــواجــد  ا
لـــســـبـــاحـــة ولــــكــــن يــجــب  يــــة ا هــــوا
إلى  الذهاب  تجّنب  الشباب  على 
تـــلـــك األمــــاكــــن فــــي مــجــمــوعــات 
كــــبــــيــــرة لـــــاللـــــتـــــزام بـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
من  تحّذر  التي  المعنّية  الجهات 

العاّمة. األماكن  في  التجّمعات 

 إطـالق بطوالت في األلعاب اإللكترونّية
نايف علي:

:  
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انجــــاز ٩٠ ٪ مــــن تطـــوير فرضـــة الخـــــور
المشروع يسهم في توفير جزء كبير من األسماك في السوق

لـــلمـــــــــــــراكــــــــــــــــب و١٦٠  لـلـــيـــــخــــــــوت  مــــــــوقــــــفـــــــــاً   ٤٠ يــــــــــــوفــــــــر  الــــمــــــــــشــــــروع  المريخي:  عبداهللا 

التطوير يلّبي 
احتياجات 

أصحاب 
المراكب 
ويحافظ 

على 
ممتلكاتهم

المواقف 
الجديدة 

أنشئت 
بمعايير 

ومواصفات 
عالمّية  

الحّد من 
انتشار مراكب 
الصيد باألحياء 

السكنّية

الجهة 
الُمنفذة 

للمشروع 
انتهت من 

أعمال صيانة 
أرضية الميناء

االنتهاء 
من تمهيد 

أرضية الميناء 
واستبدالها 

بأخرى جديدة

إعادة تأهيل 
المرسى 

القديم 
وتوفير 

المياه 
والكهرباء

منع 
الُمتنزهين 
من الصيد 

داخل 
المرسى 
وتوفير 

موظفي 
أمن

حل مشكلة 
انتشار 

القراقير على 
أرضية الميناء

كتب - حسين أبوندا:

عمليات  أن  الــمــواطــنــيــن  مــن  عـــدد  أكـــد 
تــوســعــة مــيــنــاء الـــخـــور تــعــد مـــن الــمــشــاريــع 
عدد  أكبر  توفير  في  تساهم  التي  المهمة 
مـــن مـــواقـــف الـــمـــراكـــب والـــتـــي تــحــد مــن 
ظـــاهـــرة انـــتـــشـــارهـــا فـــي رصـــيـــف الــمــيــنــاء 
فرضة  أن  معتبرين  الــســكــنــيــة،  واألحـــيـــاء 
الصيد  فــرض  أهــم  من  واحــدة  تعد  الخور 
الــتــي تــضــم مــئــات الــمــراكــب الــتــي يحرص 
أصـــحـــابـــهـــا عـــلـــى تـــوفـــيـــر جـــــزء كــبــيــر مــن 

األسماك الطازجة إلى السوق. 
وقـــــال هـــــؤالء فـــي تــصــريــحــات خــاصــة 
تــخــدم  الـــتـــطـــويـــر  عــمــلــيــات  إن  لـــــ [ 
الـــصـــيـــاديـــن وتــنــعــكــس إيـــجـــابـــا فـــي تــوفــيــر 
السمكية،  الـــثـــروة  مــن  الــســوق  احــتــيــاجــات 
الميناء  في  المراكب  أصحاب  أن  مؤكدين 
وتوفير  الــمــشــروع  مــن  االنــتــهــاء  ينتظرون 
الميناء  داخــل  المهمة  احتياجاتهم  معظم 
وأهـــمـــهـــا مـــســـتـــودعـــات لــتــخــزيــن مــعــدات 
الــصــيــد ال تــزيــد مــســاحــتــهــا عــلــى ٤ فــي ٤، 
المرسى  تأهيل  إعــادة  ضــرورة  عن  فضال 
المياه  وتوفير  بالمراكب  الــخــاص  القديم 
والكهرباء مع التشديد على منع المتنزهين 
المرسى  داخل  الصيد  بعمليات  القيام  من 
لحراسة  األمــن  موظفي  من  عــدد  وتوفير 

الميناء.

عضو  المريخي،  مقلد  عبداهللا  كشف  و 

عن   ،(٢٥) الــدائــرة  عــن  الــبــلــدي  المجلس 

في  اإلنــشــائــّيــة  األعـــمـــال  مــن   ٪٩٠ إنــجــاز 

مــشــروع تــطــويــر وتــوســعــة فــرضــة الــخــور 

الــــذي مـــن الــمــتــوقــع االنــتــهــاء مــنــه نــهــايــة 

التوسعة  أعمال  أن  مؤكداً  الجاري،  العام 

باليخوت  خاصاً  موقفاً   ٤٠ توفير  تشمل 

تــّم  لـــلـــطـــرادات  مــوقــفــاً  و١٦٠  الــبــحــريــة، 

إنــشــاؤهــا بــمــعــايــيــر ومـــواصـــفـــات عــالــمــّيــة 

لألفراد  الخاّصة  الممتلكات  على  للحفاظ 

عدد  في  الكبيرة  الــزيــادة  ظل  في  وذلــك 

المدينة. في  المراكب 

 ] لـ  خاّصة  تصريحات  في  وقــال 

فرضة  في  الجديدة  التوسعة  عمليات  إن 

الـــخـــور هـــدفـــت لــتــوفــيــر عــــدد كـــــاٍف مــن 

أبناء  إليها  يحتاج  الــتــي  الــمــراكــب  مــواقــف 
الــمــديــنــة مــمــن لــديــهــم طـــرادات اضــطــروا 
فــي  أو  الــمــيــنــاء  أرصـــفـــة  عــلــى  إليــقــافــهــا 
إلـــى أن الــخــور  الــمــنــاطــق الــســكــنــّيــة، الفــتــاً 
تـــضـــّم أكـــبـــر عــــدد مـــن مــــالك الـــمـــراكـــب 
ــــاط مــعــظــم أبـــنـــائـــهـــا بــهــذه  ــــب نــــظــــراً الرت
وألنها  البحر  مــن  قربهم  بحكم  الــهــوايــة 
آبائهم  عــن  تــوارثــوهــا  الــتــي  الــهــوايــات  مــن 

وأجدادهم.
لــمــشــروع  الـــُمـــنـــفـــذة  الـــجـــهـــة  أن  وأكـــــد 
الـــتـــطـــويـــر انـــتـــهـــت مـــــؤخـــــراً مــــن تــمــهــيــد 
أرضــــيــــة الـــمـــيـــنـــاء واســــتــــبــــدال األرضــــيــــة 
الــقــديــمــة بــأخــرى جــديــدة، وذلـــك ضمن 
ــُخــطــة الــشــامــلــة لــتــطــويــر مــيــنــاء الــخــور  ال
الذين  للصّيادين  الخدمات  توفير  بهدف 
السمكّية  المنتجات  توفير  في  يساهمون 

المحلي. للسوق 
ودعـــا الــمــريــخــي إلــى تــوفــيــر أكــبــر عــدد 
مــــن مــــواقــــف ســـفـــن الـــصـــيـــد «الـــلـــنـــجـــات 
الــخــشــبــيــة» نــظــراً لــزيــادة أعــدادهــا خــالل 
معظم  ــتــقــال  ان بــســبــب  الــمــاضــيــة  الــفــتــرة 
صيادي األسماك من أصحاب تلك السفن 
خـــالل الــســنــوات الــمــاضــيــة إلـــى الــفــرضــة، 
أن أصــحــاب الــلــنــجــات يــواجــهــون  مــعــتــبــراً 
من  والــعــودة  الــخــروج  عند  كبيرة  معاناة 
الميناء  استيعاب  عدم  بسبب  الميناء  وإلى 

اللنجات. من  الكبيرة  األعداد 

المهندي  أحمد  حسن  أكد 
كـــانـــت  الـــــخـــــور  فــــرضــــة  أن 
ــــــى الــــعــــديــــد مــن  بـــحـــاجـــة إل
عمليات التطوير لتلبية جميع 
حيث  الــصــّيــاديــن،  متطلبات 
أشــــاد بــاالنــتــهــاء مـــن أعــمــال 
الميناء  أرضية  تمهيد  إعــادة 
اإلنترلوك  أرضية  واستبدال 
والتي  اإلسفلت  من  بأرضية 
تـــســـاعـــد الــــصــــيــــاديــــن مــمــن 
يـــحـــمـــلـــون طــــراداتــــهــــم عــن 
طــريــق عــربــة الــســحــب على 
وإلى  من  والــدخــول  الخروج 

الميناء بشكل أكثر سهولة.
مـــشـــروع  أن  إلـــــى  ـــفـــت  ول
ــلــمــراكــب  تـــوفـــيـــر مــــواقــــف ل
جاءت  التي  الحلول  من  يعّد 

الــزيــادة  بسبب  موعدها  فــي 
أن  بعد  أعدادها  في  الكبيرة 
الشباب  من  كبير  عدد  توّجه 
ـــنـــشـــاط  لــــمــــمــــارســــة هـــــــذا ال
والــــخــــروج بــشــكــل مــتــواصــل 
فــي رحــــالت بــحــرّيــة بهدف 
إلى  الفتاً  النزهة،  أو  الصيد 
فــي  يـــســـاهـــم  الـــمـــشـــروع  أن 

إيـــجـــاد فـــرصـــة لــلــكــثــيــر من 
يفضلون  مــمــن  الــخــور  أبــنــاء 
ممارسة هواية الصيد بإيجاد 
من  مواقف خاّصة بهم بدالً 

إيقافها في أرضية الميناء.
ـــجـــهـــة الــمــعــنــّيــة  ودعـــــــا ال
المرسى  تطوير  على  للعمل 
بالمراكب،  الــخــاص  الــقــديــم 
في  الــصــيــادون  يحتاج  حيث 
المياه  لــخــدمــة  الــمــوقــع  هـــذا 
والـــكـــهـــربـــاء بـــاإلضـــافـــة إلــى 
دخــول  لمنع  بــوابــات  تركيب 
يقومون  الــذيــن  المتنزهين 
بالسنانير  الــصــيــد  بــعــمــلــيــات 
عـــلـــى الـــمـــرافـــئ ويــتــســبــبــون 
الصيد  مــعــّدات  تخريب  فــي 
وتـــلـــويـــث الـــمـــوقـــع، كـــمـــا أن 

خيوط السنانير الخاّصة بهم 
وتعّرضها  بالمحّركات  تعلق 
صاحب  تكلف  التي  لألعطال 
الطراد مبالغ كبيرة لصيانتها.

إلى  المعنّية  الجهة  ودعـــا 
انــتــشــار  لمشكلة  حـــل  إيـــجـــاد 
القراقير على أرضية الميناء 
وتـــوفـــيـــر مـــوقـــع خـــــاص بــهــا 
مـــن اســتــحــواذهــا على  بـــــدالً 
مــســاحــة كــبــيــرة مــن أرضــيــة 
توفير  أن  إلــى  الفتاً  الميناء، 
مواقع خاّصة بمعّدات الصيد 
أمر  هو  بالصيادين  الخاّصة 
الجهة  تضعه  أن  يجب  مهم 
الــمــعــنــّيــة فـــي عــيــن االعــتــبــار 
والقيام به في أقرب فرصة 

ممكنة.

حسن المهندي: التطوير يلّبي متطلبات أصحاب المراكب

عبدالعزيز المهندي:  

عبداهللا سالم: 

ــيــافــعــي أن عــمــلــيــات  أكــــد يـــوســـف أحـــمـــد ال
التوسعة التي تنفذها الجهة المعنّية بخصوص 
تــوفــيــر عـــدد كــبــيــر مــن مــواقــف الــمــراكــب هو 
دعم  فــي  تساهم  الــتــي  المهّمة  الــمــشــاريــع  مــن 

الصيادين الذين يساهمون في توفير األسماك 
الــطــازجــة إلـــى الــســوق الــمــحــلــي، الفــتــاً إلـــى أن 
الوقت  في  يقومون  المراكب  أصحاب  معظم 
على  عشوائي  بشكل  طراداتهم  بإيقاف  الحالي 

أرضية الميناء أو بين سفن الصيد، وهو ما قد 
يتسبب في إلحاق الضرر بها ويعّرضها للتلف. 
يتم  التي  المراكب  مواقف  تستوعب  أن  وتوقع 
إقــامــتــهــا فــي مــديــنــة الــخــور مــعــظــم الــمــراكــب 

خاصة أن عددها يزيد على ١٥٠ موقفاً، الفتاً 
كهرباء  خــدمــة  أيــضــاً  يضم  الــمــشــروع  أن  إلــى 
ومــيــاه وغــيــرهــا مــن الــخــدمــات الــمــهــّمــة التي 

يحتاج إليها الصيادون.

فرضة  تطوير  أن  المهندي  عبدالعزيز  أكــد 
الخور من أهم المشاريع التي كان سكان الخور، 
الصيد،  ومهنة  هواية  يمارسون  ممن  خاصة 
كبيراً  عــدداً  يضم  ألنــه  منه  االنتهاء  ينتظرون 
من مواقف المراكب ويعطي فرصة للصيادين 
أن  إلــى  الفتاً  لمراكبهم،  آمنة  مواقف  إليجاد 
ووفــرت  كبيرة  بجهود  عملت  المعنّية  الجهة 
معظم احتياجات الصيادين في هذا المشروع.

ودعا الجهة المعنّية إلى توفير مستودعات 

على  تزيد  ال  بأحجام  الصيد  بمعدات  خاصة 
الــشــبــاك  تــخــزيــن  الــصــيــاد  ليستطيع    ٤ فــي   ٤
مكان  في  األخرى  األدوات  وباقي  والقراقير 
المرتفعة  الـــحـــرارة  درجــــات  عــن  بــعــيــد  آمـــن 
والشمس الحارقة التي تتسبب في إتالف تلك 
مدينة  في  الصيادين  أن  إلــى  الفتاً  األدوات، 
احتياجات  مــن  كــبــيــراً  جـــزءاً  يــوّفــرون  الــخــور 
الطازجة  المحلّية  األسماك  من  الُمستهلكين 

السوق. إلى  البحر  من  مباشرة  تصل  والتي 

أكد عبداهللا سالم أن مشروع تطوير فرضة 
الــخــور يضمن الـــراحـــة لــلــصــّيــاديــن خــاصــة أن 
معظم  مــن  انتهت  للمشروع  الــُمــنــفــذة  الجهة 
المواقف  مئات  سيوّفر  أنه  إلى  الفتاً  األعمال، 
للطرادات، حيث إن معظم أبناء قطر الشباب 
بشراء  وقــامــوا  الــهــوايــة  هــذه  لممارسة  اتــجــهــوا 
في  فراغهم  أوقــات  استغالل  بهدف  المراكب 
أمــــور ُمــفــيــدة بــاإلضــافــة إلـــى صــيــد األســمــاك 

نفس  وفــي  دخلهم  لــزيــادة  الــســوق  فــي  وبيعها 
الوقت توفير الُمنتج المحلي الطازج إلى السوق.

االعتبار  بعين  لألخذ  المعنّية  الجهة  ودعــا   
فرضة  فــي  الصيادين  احتياجات  كافة  توفير 
الخور ال سيما سرعة افتتاح مصنع الثلج وزيادة 
األمور  من  وغيرها  الوقود  تعبئة  مكائن  عدد 
فــي ظــل اإلقــبــال الكبير مــن الــصــّيــاديــن الذين 

يخرجون في رحالت يومّية للصيد.

يوسف اليافعي: المواقف الجديدة تقضي على العشوائّية

توفيــر مـواقف آمــنة للصــيادين

يواكـب زيــادة عــدد مراكب الصيد

تصوير تصوير - - سمير رشيد:سمير رشيد:
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كتب - حسين أبوندا:

شــهــدت الــشــواطــئ الــعــاّمــة خــالل 

األيــــــــام الـــمـــاضـــيـــة إقـــــبـــــاالً كـــبـــيـــراً 

مــــن الـــشـــبـــاب واألســــــر بـــعـــد قــــرار 

رفــــــع الـــحـــظـــر الــــتــــدريــــجــــي الــــذي 

ـــأعـــداد  مـــنـــح الـــفـــرصـــة لــلــتــجــّمــع ب

اإلجــراءات  اتخاذ  بشرط  محدودة 

تجّنب  التي  والوقائّية  االحــتــرازّيــة 

ـــفـــيـــروس  اإلصــــــابــــــة بـــــالـــــعـــــدوى ب

العديد  خــور  كــانــت  حــيــث  كــورونــا، 

واحـــــدة مـــن أكـــثـــر الــمــنــاطــق الــتــي 

اإلجــازة  خالل  الشباب  إليها  توّجه 

األسبوعّية.

مـــن  بـــــــعـــــــدد  الــــــتــــــقــــــت   ]

متوجهين  كــانــوا  الــذيــن  المواطنين 

ـــعـــديـــد، وأكـــــــدوا أنــهــا  إلــــى خــــور ال

الـــمـــنـــطـــقـــة األكـــــثـــــر أمـــــانـــــاً نـــظـــراً 

بها؛  تتمتع  التي  الشاسعة  للمساحة 

ــتــيــح لــهــم الــفــرصــة لــلــجــلــوس  مـــا يُ

بــعــيــداً عــن اآلخـــريـــن، الفــتــيــن إلــى 

أنــهــم حــريــصــون عــلــى اتــخــاذ كافة 

اإلجــــراءات االحــتــرازّيــة والــوقــائــّيــة 

ــــواجــــد عـــلـــى الـــشـــاطـــئ،  ــــت أثـــــنـــــاء ال

عدد  مــع  بالتواجد  يلتزمون  حيث 

كما  أشخاص   ٤ يتجاوز  ال  محدود 

يــتــجــنــبــون الــُمــصــافــحــة واســتــخــدام 

األكـــــــواب الـــورقـــّيـــة أثـــنـــاء احــتــســاء 

حرصهم  عــن  فــضــالً  الــمــشــروبــات 

بشكل  الــُمــعــقــمــات  اســتــخــدام  عــلــى 

مــتــواصــل، ُمــشــّدديــن عــلــى أهــمــيــة 

الوقائّية  اإلجــراءات  بكافة  االلتزام 

الدولة  حددتها  التي  واالحــتــرازّيــة 

أثـــنـــاء الــــخــــروج لـــألمـــاكـــن الــعــامــة 

تطبيق  تــفــعــيــل  عــلــى  الـــحـــرص  مـــع 

إلى  والشباب  األسر  داعين  احتراز، 

الــخــروج مــرة واحـــدة فــي األســبــوع 

لــألمــاكــن الــعــاّمــة وتــجــّنــب الــخــروج 

الــيــومــي إلـــى تــلــك األمــاكــن حــفــاظــاً 

عــلــى ســالمــتــهــم وســالمــة أســرهــم 

العدوى.  من 

بفتح  السماح  قــرار  أن  واعتبروا 

األطفال  عن  يرّفه  العامة  الشواطئ 

أشهر   ٣ الـــ  خــالل  اضــطــروا  الــذيــن 

وعدم  بالمنزل  لاللتزام  الماضية 

ـــــخـــــروج خـــــوفـــــاً مـــــن إصـــابـــتـــهـــم  ال

سيلين  أن  إلى  الفتين  بالفيروس، 

ــــعــــديــــد هـــــي مـــــن أكـــثـــر  وخــــــــور ال

باألخرى  مقارنة  اآلمنة  الشواطئ 

محدودة  مساحات  على  تقع  التي 

ـــوكـــرة والـــغـــاريـــة وفـــويـــرط  مــثــل ال

شاسعة  بــمــســاحــة  لتمتعهما  نــظــراً 

مساحة  في  التزاحم  الــزوار  تجّنب 

ــقــة كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي بــاقــي  ضــّي

الشواطئ.

الـــعـــائـــالت  شــــواطــــئ  أن  يُــــذكــــر 

سيما  ال  أماكن  عدة  في  المنتشرة 

والفركية  والوكرة  سيلين  شواطئ 

وسميسمة والخرايج ال تزال مغلقة 

أمــــــام الـــجـــمـــهـــور، حـــيـــث تــقــتــصــر 

المفتوحة  الشواطئ  على  الــزيــارات 

سيلين  وشــاطــئ  الــعــديــد  خــور  مثل 

الــواقــعــة بــعــد طــعــس الــعــائــالت وأم 

والغارية  وفويرط  والوكرة  الحول 

والــمــرونــة والــمــفــيــر وغــيــرهــا من 

المفتوحة. األخرى  الشواطئ 

الشـــــــواطـــئ مــتـنـفـس لألســــر والـشـــباب  
في ظل الرفع التدريجي للقيود.. مواطنون لـ                 :

التجّمع بعدد 
محدود ال يتجاوز 

٤ أشخاص 

تجنب 
الُمصافحة.. 

وتعقيم األيدي 
بشكل مستمر

استخدام 
األكواب الورقية 

أثناء احتساء 
المشروبات 

االلتزام باإلجراءات 
الوقائّية 

وتفعيل تطبيق 
«احتراز»

الخروج مرة 
واحدة أسبوعياً 
لألماكن العامة 
تجنباً للعدوى

فتح الشواطئ 
يرّفه عن 

األطفال بعد 
ثالثة أشهر من 

اإلغالق

مساحات 
شاسعة في 

خور العديد 
تسمح بالتباُعد 
االجتماعي

وعي المواطنين 
والُمقيمين 

وااللتزام 
باإلجراءات يحدان 

من الوباء

تفعيل تطبيق 
«احتراز» يحمي 
األشخاص من 
اإلصابة بكورونا

اإلجراءات 
االحترازّية تحمي 
أفراد الُمجتمع

تصوير تصوير - - رام:رام:

التي  األولــى  المّرة  أنها  المري  خالد  أكد 
يــخــرج فــيــهــا إلـــى خـــور الــعــديــد مــنــذ الــبــدء 
بتطبيق القرارات االحترازّية والوقائّية التي 
تحّد من انتشار الفيروس، حيث ال يستطيع 
الذين  أطفاله  وجــوه  على  السعادة  وصــف 
ألنهم  المنزل  داخــل  أشهر   ٣ قرابة  جلسوا 
ذاهبون إلى مكان مفتوح ويستطيعون من 
خالله اللعب بحرية دون خوف عليهم من 
الــفــيــروس، الفــتــاً إلــى أن خــور الــعــديــد هو 
بمساحة  الموقع  لتمتع  نظراً  مكان  أفضل 
في  الــتــواجــد  حــريــة  لــألفــراد  تتيح  شاسعة 
مــواقــع بــعــيــدة عــن اآلخـــريـــن، وهـــو األمــر 

الذي يحميهم من خطر اإلصابة بالعدوى.
ودعــــا رّواد خـــور الــعــديــد إلـــى ضـــرورة 
والحرص  االحــتــرازّيــة  بــاإلجــراءات  التقّيد 
على تجنب التجّمع مع األصدقاء في الوقت 
الحالي واقتصار خروجهم برفقة أسرهم 
بذلك،  المعنّية  الجهة  سماح  لحين  وذلــك 
أن قــــرار الــســمــاح بــفــتــح الــشــواطــئ  مـــؤكـــداً 
بوعي  المعنّية  الــجــهــات  لثقة  نتيجة  جــاء 
الــمــواطــنــيــن والــُمــقــيــمــيــن، ويـــجـــب على 
الُمجتمع القطري االلتزام بكافة التعليمات 
وعدم التهاون خاصة أن الجائحة ال تزال 

قائمة ولم تنتِه.

 أول زيارة خارجّية لخور العديد

 االلتزام بالتباُعد االجتماعي على الشاطئ

أوضــــح تــركــي عــلــي أنـــه حــريــص منذ 
بــدايــة األزمــــة عــلــى االلـــتـــزام بــالــبــقــاء في 
للضرورة  إال  منه  الخروج  وعدم  المنزل 
الجهات  ألن  بــالــســعــادة  وشــعــر  الــقــصــوى 
الـــمـــعـــنـــّيـــة قـــــــررت رفــــــع الـــقـــيـــود بــشــكــل 
كان  الماضية  الفترة  أن  خاصة  تدريجي 
والتلفاز  النقال  الهاتف  بين  ضائعاً  وقته 
واألجـــهـــزة اإللــكــتــرونــيــة الــتــي ســبــبــت له 
اإلرهــاق النفسي والجسدي في آن واحد، 
الفتاً إلى أنه ال يزال ملتزماً بحالة التباعد 
االجتماعي ولكنه قرر الخروج إلى شاطئ 
شاسعة  بمساحة  يتمّيز  الذي  العديد  خور 

تجعل من زواره بعيدين عن التجمعات.
بمشهد  يتمتع  الــعــديــد  خـــور  إن  وقــــال 
خـــالب تــعــانــق فــيــه رمـــال الــصــحــراء مياه 
الخليج هي فرصة لتفريغ الطاقة السلبّية 
من الجسد واالستمتاع بالطبيعة والخروج 
من حالة الملل التي عاشها الجميع خالل 

الفترة الماضية.
وأشاد بالخدمات الصحّية التي قدمتها 

لُمصابي  الماضية  الــفــتــرة  خــالل  الــدولــة 
فــيــروس كــورونــا والــتــي جعلت مــن قطر 
واحــــدة مــن أفــضــل الــــدول الــتــي تعاملت 
مع الفيروس على مستوى العالم والدليل 
نسب  فــي  الكبير  الــتــراجــع  هــو  ذلـــك  عــلــى 
الشفاء  حــاالت  ارتفاع  عن  فضالً  اإلصابة 
بعدد  مقارنة  الوفيات  أعـــداد  وانخفاض 
اإلصابات، الفتاً إلى أن الجميع سعيد بهذا 

اإلنجاز القطري الذي يؤّكد مدى حرص 
الدولة على سالمة أبناء الُمجتمع القطري 
ومـــعـــالـــجـــتـــهـــم وفـــــق أحـــــــدث األســـالـــيـــب 
المستوى  هـــذا  عــلــى  ولــإلبــقــاء  والـــطـــرق، 
ــــتــــزام بــكــافــة  الـــمـــتـــقـــّدم يــجــب عــلــيــنــا االل
التباُعد  خــالل  مــن  والــحــرص  التعليمات 
الجائحة  هـــذه  انــتــهــاء  لحين  االجــتــمــاعــي 

نهائياً.

 الشـــواطئ فرصـــة لتفــريــغ الطـاقة  

مساحة الشاطئ الواسعة 
تحقق شرط المسافة اآلمنة 

اقتصار  الخروج
 على األسرة الواحدة

إقبال كبير على شاطئ الوكرة

ّ

أكــد راشـــد الــمــري أنــه ذهــب إلــى خور 
نفس  من  آخرين  أفراد   ٣ برفقة  العديد 
وقــتــاً  ليست  الــحــالــّيــة  الــفــتــرة  ألن  عائلته 
كان  كما  كبيرة  مجموعات  في  للخروج 
الــحــال فــي الــمــاضــي والــتــي كــانــت تــتــراوح 
 ٤ أن  مــعــتــبــراً  شــخــصــاً،   ٢٠ إلـــى   ١٠ مــن 
أشــخــاص عــدد كــاٍف لــلــخــروج فــي نزهة 
عــلــى الــشــاطــئ خـــالل هـــذه الــفــتــرة الــتــي 
فــيــروس  جــائــحــة  مــن  الــبــالد  فيها  تــعــانــي 

«كوفيد-١٩». كورونا 
ودعــــا الـــمـــري جــمــيــع الــمــتــنــزهــيــن في 

خففت  التي  العاّمة  األماكن  أو  الشواطئ 
لتفعيل  الــقــيــود  الــمــعــنــّيــة  الــجــهــات  فــيــهــا 
من  خروجهم  فترة  طيلة  احتراز  تطبيق 
سالمتهم  عــلــى  يــحــافــظــوا  حــتــى  الــمــنــزل 
على  والتعّرف  الــعــدوى  في  اإلصــابــة  من 
يجلس  أحدهم  كــان  حــال  في  المصابين 
إلــــى أن الــتــقــّيــد  بـــالـــقـــرب مــنــهــم، الفـــتـــاً 
صالح  من  ُخطوة  االحترازية  باإلجراءات 
أفراد الُمجتمع حتى تنتهي هذه الجائحة 
المعنّية  الجهات  ستضطر  طالت  إن  التي 

أخرى. مّرة  القيود  تشديد  إعادة  إلى 

تمّيز  الــتــي  الشاسعة  المساحة  أن  محسن  عــبــدالــهــادي  أكـــد 
إليها  الذهاب  على  يحرص  جعلته  ما  هي  العديد  خور  منطقة 
برفقة عدد قليل من أصدقائه، حيث لن يضطر إلى الجلوس 
بجوار مجموعات أخرى يمكن أن يتسببوا في نقل العدوى إليه 
في حال كان أحدهم مصاباً بالفيروس، الفتاً إلى أنه ال يفضل 
التواجد في الشواطئ العامة األخرى التي تّم افتتاحها في الوكرة 
للزحام  والغارية وفويرط وغيرها من الشواطئ األخرى نظراً 
الكبير الذي تشهده بسبب تواجد الكثير من األسر فيها. وشّدد 
على  والحرص  المعنّية  الجهات  بتعليمات  االلتزام  أهمية  على 
عدم النظر إلى رفع القيود بأنه نهاية األزمة بل ال بد من التزام 
الشباب الذين يضطرون للخروج إلى دواماتهم أو إلى األماكن 
العاّمة بالتباعد االجتماعي والحرص على الجلوس بعيداً عن كبار 
السن في المنزل وعدم السالم عليهم باليد أو تقبيل رؤوسهم 
ُمصابين  كانوا  حال  في  العدوى  إليهم  ينقلون  قد  أنهم  خاصة 

بالفيروس.

أعلنت  الــذي  التدريجي  القيود  رفع  إن  يعقوب:  عــادل  قال 
خور  إلى  الخروج  على  حرصي  وراء  السبب  كان  الدولة  عنه 
العديد برفقة أطفالي وأطفال شقيقي الذي يسكن معي بنفس 
المنزل، للترويح عن األطفال الذين حرصنا منذ بدء الجائحة 
األماكن  إلى  الخروج  وعدم  المنزل  في  بالبقاء  إلزامهم  على 
بتعليمات الجهات المعنّية التي وضعت  العاّمة؛ وذلك التزاماً 
عـــدداً مــن اإلجــــراءات الــوقــائــّيــة الــتــي كــانــت مــن صــالــح أفــراد 
الفيروس  مخاطر  وبسبب  الطبيعي  من  وأضــاف:  الُمجتمع. 
أن تقتصر الرحلة على أبناء األسرة الواحدة نظراً ألن الخطر 
ال يزال قائماً وما زالت الدولة حريصة على تجّنب االختالط 
والتجمعات، وعليه أنصح الجميع في حال قرروا الخروج إلى 
األماكن العاّمة التي سمحت فيها الدولة بذلك أن تقتصر على 
أفــراد األســرة التي تعيش في منزل واحــد وال بد من تجّنب 
التجمعات التي تحدث بين األصدقاء واألقارب وذلك حفاظاً 

على التباُعد االجتماعي وتجّنب اإلصابة بالعدوى.



٧ محلياتمحليات

السبت 6 ذو القعدة 1441هـ - 27 يونيو 2020م - العدد (13930)

ــاح عــــالج اإلدمـــــان  ــت ــف ــــــوازع الــديــنــي م ال
بُمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. الشيخ محمد المحمود في خطبته بجامع اإلمام:

الــــعــــالــــم      ــــوى  ــــت ــــس م ــــى  ــــل ع ــــــن  ــــــدم ُم ــــون  ــــي ــــل م  ٢٠٠ وجــــــــــود  ـــــد  ـــــؤك ت ــــة  ــــمــــي ــــعــــال ال ــــة  ــــح ــــص ال ـــــر  ـــــقـــــاري ت
الدوحة - نشأت أمين:

محمد  الشيخ  فضيلة  دعــا   
والمعنيين  الخبراء  المحمود 
بـــمـــراكـــز عــــالج اإلدمـــــــان إلــى 
ضــــــــــــرورة اعـــــتـــــمـــــاد تـــقـــويـــة 
البرامج  ضمن  الديني  الـــوازع 
الُمستخدمة في عالج وتأهيل 
الُمدمنين باعتباره من أفضل 
ـــعـــيـــن عــلــى  الــــوســــائــــل الــــتــــي تُ
التخّلص من مثل هذه اآلفات 
الـــذمـــيـــمـــة.  وأوضـــــــح الــشــيــخ 
مــحــمــد الــمــحــمــود فــي خطبة 
الــجــمــعــة الـــتـــي ألـــقـــاهـــا أمــس 
عبد  بن  محمد  اإلمــام  بجامع 
الوهاب أن من ثمرات اإليمان 
العظيمة التي ينعم بها المولى 
المؤمن  عــبــده  على  وجــّل  عــز 
لـــالمـــتـــثـــال  ـــهـــيـــئـــه  يُ أن  هـــــي 
ألوامــــــره جــــّل وعــــال وســرعــة 
االنقياد لها دون تردد، ُمشيراً 
ذلك  على  مــثــال  خير  أن  إلــى 
رضــوان  الــكــرام  الصحابة  هــم 
ولــفــت  عـــلـــيـــهـــم.   تـــعـــالـــى  اهللا 
الخمر  شــرب  ظاهرة  أن  إلــى 
السيئة  السلوكيات  مــن  كــانــت 
الُمجتمع  في  للغاية  الُمتغلغلة 
فــــــي الــــجــــاهــــلــــيــــة ومــــــــا كــــان 
أنهم  يظنون  الكرام  الصحابة 
يمكنهم االستغناء عنها مطلقاً 
من  األمـــر  جــاء  عندما  أنــه  إال 
بتحريمها  وجـــل  عــز  الــمــولــى 
على  وعــال  جــّل  ألمـــره  امتثلوا 
ــه  ــّب ون ـــــــردد.    ت ودون  الـــفـــور 
خطيب جامع اإلمام بمناسبة 
ــكــافــحــة  ــُم الــــيــــوم الـــعـــالـــمـــي ل
ظاهرة  انتشار  إلى  المخدرات 

تــعــاطــي الــمــود الـــُمـــخـــّدرة في 
والــتــي  الــعــالــم  دول  مــخــتــلــف 
الصحة  منظمة  تقارير  تؤّكد 
 ٢٠٠ مـــن  أكــثــر  أن  الــعــالــمــّيــة 
مــلــيــون إنــســان مــصــابــون بهذا 

الداء. 

نقل العدوى

مــن  الـــمـــاليـــيـــن  إن  وقـــــــال 
هــــــؤالء الـــُمـــدمـــنـــيـــن يــنــقــلــون 
الُمختلفة  باألمراض  العدوى 
عــن وفــاة  إلــى غيرهم فــضــالً 
هـــــؤالء  مـــــن  اآلالف  ــــات  مــــئ
أن  مؤكداً  عام،  كل  الُمدمنين 
أجمعوا  والُمختصين  الخبراء 
والــوســيــلــة  الــمــفــتــاح  أن  عــلــى 
الـــمـــثـــلـــى لــلــتــخــلــص مــــن هـــذا 
الوازع  زيــادة  هو  العظيم  الــداء 
باهللا  اإليــمــان  وهــو  أال  الديني 
عــــز وجــــــــل.  ولــــفــــت إلـــــى أن 
وسلم  عليه  اهللا  صــلــى  الــنــبــي 
كـــان يــحــّث أصــحــابــه رضـــوان 
يزيدوا  لكي  عليهم  تعالى  اهللا 
يــزيــد  اإليــــمــــان  ألن  إيــمــانــهــم 
بالمعصية  وينقص  بالطاعة 

والسالم  الصالة  عليه  أنه  كما 
كــــــان يــــحــــّث أصــــحــــابــــه عــلــى 
تجديد إيمانهم قائالً: «جددوا 
إيــمــانــكــم»، فـــقـــالـــوا: كــيــف يا 
رســول اهللا؟ قــال: أكــثــروا من 

«قول ال إله إال اهللا».

أعظم النعم

ونّوه الشيخ محمد المحمود 
بــأن اإليــمــان مــن أعظم النعم 
الــتــي أنــعــم اهللا تــبــارك وتعالى 
بها على العبد فهو مدار السعادة 
اآلخرة،  في  والفالح  الدنيا  في 
اإليمان  حصل  من  إن  ُمضيفاً 
فقد حصل كل خير ومن ُحرم 

اإليمان فقد ُحرم كل خير. 
امتّن  لقد  بالقول:  وأضــاف 
عـــبـــاده  عـــلـــى  وجــــــل  عـــــز  اهللا 
فقال  العظيمة  الــنــعــمــة  بــهــذه 
َعلَْيَك  «يَُمنُّوَن  وتعالى  تبارك 
ــوا َعــلـَـيَّ  ــلَــُمــوا ُقـــْل ال تَــُمــنُّ أَْن أَْس
َعلَْيُكْم  يَُمنُّ   ُ اهللاَّ بَِل  إِْسالَمُكْم 
ُكْنتُْم  إِْن  لـِـإلِيــَمــاِن  ــْم  َهــَداُك أَْن 
َصاِدِقيَن»، موضحاً أن اإليمان 
الــصــالة  عليه  الــنــبــي  بينه  كــمــا 

والسالم في حديث جبريل أن 
إلى  جــاء  الــســالم  عليه  جبريل 
النبي صلى اهللا عليه وسلم على 
عليه  النبي  فــســأل  رجــل  هيئة 
الـــصـــالة والـــســـالم عـــن مــراتــب 
ـــمـــان فــقــال  الـــديـــن ومــنــهــا اإلي
أن  والسالم  الصالة  عليه  النبي 
وكتبه  ومالئكته  بــاهللا  تــؤمــن 
ورســلــه والــيــوم اآلخـــر وتؤمن 

بالقدر خيره وشره.

اعتقاد في القلب

ليس  اإليـــمـــان  أن  وأوضـــــح 
قـــــوالً بــالــلــســان فــقــط بـــل هو 
اعـــتـــقـــاد فــــي الـــقـــلـــب وإقــــــرار 
بـــالـــلـــســـان وعــــمــــل بـــالـــجـــوارح 
بالتحلي  ليس  وهــو  واألركــــان 
وال بــالــتــمــنــي ولــكــن مـــا وقــر 
فـــي الــقــلــب وصـــدقـــه الــعــمــل، 
المطلوب  اإليــمــان  إن  مضيفاً 
تـــبـــارك  اهللا  بــــه  يـــرفـــع  الــــــذي 
وتــعــالــى الــعــبــاد هـــو إيـــمـــان له 
الفتاً  وحــالوة،  وحقيقة  طعم 
إلى قول النبي صلى اهللا عليه 
وسلم «ذاق طعم اإليمان َمن 

ــــا، وبــاإلســالم  َرِضـــــَي بـــاهللا ربًّ
د رسوًال». دينًا، وبمحمَّ

الصالة  عليه  قوله  وكذلك   
والــســالم «ثـــالث مــن كــن فيه 
وجد حالوة اإليمان: أن يكون 
اهللا ورســـولـــه أحـــب إلــيــه مما 
ال  الــمــرء  يحب  وأن  ســواهــمــا، 
أن  يــكــره  وأن  هللا،  إال  يــحــبــه 
يــعــود فــي الكفر كما يــكــره أن 

يقذف في النار».

سلوك العبد

اإليمان  أن  الخطيب  وأكــد 
سلوك  على  تظهر  حقيقة  له 
في  اجتهد  إذا  أنه  وهي  العبد 
ديـــن اهللا عـــز وجـــل فــإنــه قد 
وحقق  نفسه  في  اليقين  كمل 
وإذا  وعـــال  جـــّل  هللا  الــعــبــوديــة 
تــحــقــق فـــي نــفــس الــعــبــد فقد 
أثــمــر ثـــمـــرات عــظــيــمــة ومــن 
يـــرزقـــه  أن  الــــثــــمــــرات  هـــــذه 
المباركة،  الطيبة  الحياة  اهللا 
مــشــيــراً إلــــى قــولــه جــــّل وعــال 
«مـــن عــمــل صــالــحــاً مــن ذكــر 
أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه 

حـــيـــاة طـــيـــبـــة». وأوضـــــــح أن 
عــز  اهللا  يــحــبــهــم  الــمــؤمــنــيــن 
فيهم،  الــخــلــق  ويــحــبــب  وجـــل 
الحديث  فــي  جــاء  إنــه  مضيفاً 
ـــنـــبـــي عــلــيــه  الــــشــــريــــف عـــــن ال
اهللا  (إن  ـــــســـــالم  وال الــــصــــالة 
عبًدا  أحــب  إذا  وتعالى  تبارك 
قــد  اهللا  إن  جـــبـــريـــل:  نــــــادى 
فيحبه  فــأحــبــه،  فـــالنًـــا  أحـــب 
جبريل، ثم ينادي جبريل في 
السماء: إن اهللا قد أحب فالنًا 
السماء،  أهل  فيحبه  فأِحبوه، 
ــبــول فـــي أهــل  ــَق ويـــوضـــع لـــه ال

األرض». 

السكينة والطمأنينة

وقال إن اإليمان الحق يثمر 
كــذلــك الــســكــيــنــة والــطــمــأنــيــنــة 
الخلق  ينشدها  التي  والــســعــادة 
الحق  بقول  مستشهداً  جميعاً، 
ــوا  ـــِذيـــَن آَمــنُ تــبــارك وتــعــالــى «الَّ
ِ أََال  َوتَْطَمئُِنّ ُقلُوبُُهم بِِذْكِر اَهللاّ
اْلــُقــلـُـوُب»،  تَْطَمئُِنّ   ِ اَهللاّ ــِذْكــِر  بِ
أيضاً  يثمر  اإليمان  إن  مضيفاً 
في قلب العبد خضوعاً هللا عز 

وجــــل فــيــرضــى بــقــضــائــه جل 
وعــال.   وأشــار الشيخ المحمود 
إلى الثواب الذي أعّده اهللا لعبده 
اهللا  بقضاء  والــراضــي  المؤمن 
تــعــالــى وقــــــدره خـــيـــره وشـــره 
حــلــوه ومـــــره، الفـــتـــاً إلـــى قــول 
وسلم  عــلــيــه  اهللا  صــلــى  الــنــبــي 
أمره  إن  المؤمن  ألمــر  «عجباً 
كله له خير وليس ذلك ألحد إال 
للمؤمن: إن أصابته سراء شكر 
أصابته  وإن  لـــه،  خــيــراً  وكـــان 

ضراء صبر فكان خيراً له». 

الشعور باألمن

وقال إن من ثمرات اإليمان 
أن يكون اإلنسان آمناً في نفسه 
ألنه فّوض أمره هللا عز وجل، 
وقد قال جّل وعال في محكم 
يَْلبُِسواْ  َولـَـْم  آَمنُواْ  (الَِّذيَن  كتابه 
ــٍم أُْولـَـــئـِـــَك لَــُهــُم  ــُظــْل ــُهــم بِ ــَمــانَ إِي
ــُدوَن). وأكد  ــْهــتَ ـــُن َوُهــم ُمّ األَْم
أن الـــمـــؤمـــن الـــحـــق هـــو أمـــان 
لــُمــجــتــمــعــه فــيــحــقــق لـــه األمـــن 
مشيراً  االجــتــمــاعــي،  واألمـــــان 
إلــــى قــــول الـــرســـول صــلــى اهللا 
عليه وسلم «المسلم من سلم 
الــمــســلــمــون مـــن لــســانــه ويـــده، 
والــمــهــاجــر مــن هجر مــا نهى 
إن المؤمن  اهللا عنه»، مضيفاً 
الــحــق هــو مــن يــبــذل مــا عنده 
بأمواله  فيضحي  الناس  ألجــل 
وأوقـــاتـــه وبــكــل مــا يملك من 
أجل أن يُحقق األمن في حياة 
صلى  النبي  قــال  وقــد  الــنــاس، 
يــؤمــن  «ال  وســـلـــم  عــلــيــه  اهللا 
أحــدكــم حتى يــحــَب ألخــيــه ما 

يحب لنفسه».

اإليمان من 
أعظم النعم 

وهو مدار 
السعادة  في 
الدنيا والفالح 
في اآلخرة

حقيقة 
إيمان العبد 
تتجّسد في 

سلوكياته 
وتصرفاته 
مع الناس

 النبي كان 
يحث أصحابه 
لكي يزيدوا 

إيمانهم 

اإليمان يزيد 
بالطاعة 
وينقص 

بالمعصية 

كتب - حسين أبوندا:

مدير  الــخــوري،  محمد  أكــد 
بــوزارة  الــعــاّمــة  الــحــدائــق  إدارة 
البلدية والبيئة، أنه تمت زيادة 
قطر  في  الخضراء  المساحات 
بنسبة ٩٣٪ منذ ٢٠١٠، مشيراً 
البلدية  وزارة  خــطــة  أن  إلـــى 
والبيئة الوصول لزراعة مليون 
شـــجـــرة قـــبـــل بــــدايــــة انـــطـــالق 

مونديال كأس العالم ٢٠٢٢.
وذكــــــــــر فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
البلدية  وزارة  أن  تليفزيونية 
إدارات  عـــــدة  تـــضـــم  والـــبـــيـــئـــة 

مـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي مـــكـــافـــحـــة 
إدارة  أبـــــــرزهـــــــا  الــــتــــصــــّحــــر 
الحدائق العامة وإدارة الشؤون 
الــحــمــايــة  وإدارة  الــــزراعــــيــــة 
والحياة الفطرية وإدارة التغّير 
إدارة  كل  أن  مؤكداً  المناخي، 
التصّحر  مكافحة  على  تعمل 
في تخصصها، حيث إن إدارة 
اختصاصها  الــعــامــة  الــحــدائــق 
الـــجـــانـــب الــتــجــمــيــلــي وزيــــــادة 
الحدائق  في  الخضراء  الرقعة 
ــــشــــوارع الــرئــيــســيــة  الــعــامــة وال
والـــمـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة وذلــــك 

في  جهات  عــدة  مــع  بالتعاون 
األشغال  هيئة  أبــرزهــا  الــدولــة 

العامة «أشغال».

وكــشــف الــخــوري عــن ُخطة 
ــتــعــاون مـــع هــيــئــة األشـــغـــال  ــل ل
الــــعــــامــــة «أشــــــغــــــال» إلطـــــالق 
مــــــشــــــروع تــــوصــــيــــل خـــطـــوط 
المياه الُمعالجة لجميع الطرق 
الــرئــيــســيــة فــي الـــدولـــة بهدف 
الــنــبــاتــات  ري  فـــي  اســتــغــاللــهــا 

واألشجار.
ولفت إلى أن إدارة الحدائق 
مباشر  بشكل  تتعاون  الــعــاّمــة 
مــــع الـــقـــطـــاع الــبــيــئــي بــــــوزارة 
البلدية والبيئة لزراعة األشجار 
المرتبطة بالبيئة القطرية في 

أن  إلــى  الفتاً  العاّمة،  الحدائق 
كبيرة  نهضة  شــهــدت  الــدولــة 
في مجال الزراعات التجميلّية 
استخدام  على  التركيز  وأيضاً 
األشجار المحلّية في المشاريع 
نـــظـــراً لـــقـــدرة تــلــك األشـــجـــار 
والـــنـــبـــاتـــات عــلــى الــــتــــواؤم مع 

البيئة الصحراوّية في قطر.
ـــــــرز  أب أن  إلــــــــــى  وأشــــــــــــــار 
الدولة  تــواجــه  التي  التحدّيات 
لـــــزيـــــادة الــــرقــــعــــة الـــخـــضـــراء 
محاولة  في  يتمثل  والتشجير 
مـــواكـــبـــة الــنــهــضــة الــعــمــرانــيــة 

ســيــمــا  ال  زراعــــــيــــــة  بـــنـــهـــضـــة 
الــخــضــراء  الــرقــعــة  زيـــــادة  أن 
والـــتـــشـــجـــيـــر يـــحـــتـــاجـــان مـــدة 
بالشكل  النتائج  لظهور  طويلة 
هناك  أن  إلى  الفتاً  المطلوب، 
الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــشـــاريـــع الــتــي 

انتهت 
والبيئة  البلدية  وزارة  فيها   
والزراعة  التشجير  أعمال  من 
يستطيعوا  لــن  األفـــــراد  ولــكــن 
عام  بعد  إال  الــتــطــّور  مالحظة 
إلى  الــوصــول  حتى  عامين  أو 

الشكل النهائي.

زيـــادة المـــساحــــات الخـــضـراء بنــسبــة ٩٣٪  
محمد الخوري ُمدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة:

ــــــة بـــــــالـــــــمـــــــيـــــــاه الـــــُمـــــعـــــالـــــجـــــة ــــــســــــي ــــــي ــــــرئ ـــــــــــار بــــــــالــــــــطــــــــرق ال ـــــــــــج مــــــــــشــــــــــروع لـــــــــــــري األش

ــــن ــــي ــــن ــــواط ــــم ــــل ل ــــــمــــــجــــــان  ــــــال ب ــــــة  ــــــّي ــــــزل ــــــمــــــن ال الــــــــحــــــــدائــــــــق  تـــــصـــــمـــــيـــــم  ـــــــة  ـــــــدم خ ــــــم  ــــــدي ــــــق ت  

 محمد الخوري

 الشيخ محمد المحمودالمصلون يستمعون لخطبة الجمعة
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فنون وثقافة

الدوحة- هيثم األشقر:

تــــســــتــــعــــد مـــــتـــــاحـــــف قـــطـــر 
الســـتـــئـــنـــاف أنـــشـــطـــتـــهـــا مـــرة 
أخرى اعتباراً من يوم األربعاء 
الــمــقــبــل، حــيــث أعــلــنــت عبر 
بداية  عن  اإللكتروني  موقعها 
مــعــارض   ٦ الفــتــتــاح  التجهيز 
جــــديــــدة تـــضـــم أعــــمــــال فــنــيــة 
وروائع استثنائية من مقتنيات 
متاحف قطر الخاصة، وقطع 
أخرى ُجلبت من جميع أنحاء 
الــعــالــم عــلــى ســبــيــل اإلعـــــارة، 
متحف  مــن:  كل  في  لتُعرض 
قطر  متحف  اإلسالمي،  الفن 
الــــوطــــنــــي، ومــــطــــافــــئ: مــقــر 
المتحف  ومتحف:  الفنانين، 
وكــان  الحديث.  للفن  العربي 
هــذه  تنطلق  أن  الــمــقــرر  مــن 
الـــمـــعـــارض فـــي شــهــر مـــارس 
ظـــــروف  أن  إال  الـــــمـــــاضـــــي، 
جائحة كورونا، وتوقف جميع 
األنشطة الثقافية والفنية على 
مــســتــوى الــعــالــم حـــالـــت دون 
ومع  الوقت،  ذلك  في  اقامتها 
لطبيعتها  الحياة  عــودة  بــدايــة 
تــســتــعــد الـــمـــتـــاحـــف مــواصــلــة 
جــهــودهــا الــرامــيــة إلــى خدمة 
المجتمع المحلي والتواصل مع 

جمهورها في كل مكان.

عين الصقر

مـــن أولــــى الــمــعــارض الــتــي 

حالياً  الــمــتــاحــف  عليها  تعمل 
مـــــعـــــرض «عـــــيـــــن الـــصـــقـــر» 
فـــي «متحف  ســيــقــام  والـــــذي 
ويحتفي  اإلســــالمــــي»،  الــفــن 
بــمــقــتــنــيــات واحــــــد مــــن أهـــم 
جـــامـــعـــي الـــفـــنـــون فــــي قــطــر 
والذي يرجع له الفضل الكبير 
في وضع حجر األســاس الذي 
قــــامــــت عـــلـــيـــه الـــمـــجـــمـــوعـــات 
الــفــنــيــة فــــي مـــتـــاحـــف قــطــر. 
ويـــضـــم الـــمـــعـــرض أكـــثـــر من 
بين  تــتــنــوع  فنية  قطعة   ٣٠٠
قبل  مــا  لعصور  تعود  أحافير 

قديمة  مصرية  وآثــار  التاريخ 

وروائـــع  استشراقية  ولــوحــات 

التي  الفوتوغرافية  الصور  من 

وتُعَرض  مختلفة  أزمنة  توثِّق 

بطريقة مبهرة تعكس مفهوم 

«ُحــــجــــر الـــعـــجـــائـــب» الــقــديــم 

لتعكس بذلك ولع الشيخ سعود 

بالتاريخ الطبيعي والفنون.

استوديوهات بيكاسو

فــيــمــا ســيــحــتــضــن جــالــيــري 

ــــــــكــــــــراج فـــــــي «مـــــطـــــافـــــئ:  ال

مــــقــــر الــــفــــنــــانــــيــــن» مـــعـــرض 

حيث  بيكاسو»  «استوديوهات 
سينقل زواره في جولة حميمة 
عـــلـــى الــــفــــضــــاءات اإلبـــداعـــيـــة 
بيكاسو  بابلو  بينها  تنّقل  التي 
مــن وصــولــه إلــى باريس  بـــدءاً 
حوالي عام ١٩٠٠ كفنان شاب 
األخير  إقامته  بمقر  وانــتــهــاًء 
في جنوب فرنسا في موجان. 
إبداعية  مسيرة  امــتــداد  فعلى 
حــافــلــة، َشـــَغـــل بــيــكــاســو عــدة 
صدى  لها  كــان  اســتــوديــوهــات 
كبير في ما تركه من بصمات 
واضــحــة عــلــى مــســتــوى تــطــّور 

الــتــيــارات الــفــنــيــة الـــبـــارزة في 

عالَم الفن الحديث. 

وجوه وأماكن

أوغيت  الفنانة  معرض  أما 

كــــــــاالن «وجــــــــــوه وأمـــــاكـــــن» 

ــــقــــام فـــــــي «مــــتــــحــــف:  فــــســــي

ـــــعـــــربـــــي لـــلـــفـــن  الــــمــــتــــحــــف ال

المعرض  ويــقــدم  الــحــديــث»، 

عقود  أربعة  على  عامة  نظرة 

مـــن مــســيــرة الــفــنــانــة أوغــيــت 

خاللها  أبدعت   (١٩٣١-٢٠١٩)

لوحات ورسومات ومنحوتات 

مثيرة  مــالبــس  وتــصــمــيــمــات 

أعمالها  بــيــن  ومـــن  لــلــبــهــجــة، 

الـــمـــعـــروضـــة مــجــمــوعــة مــن 

الـــرســـومـــات الــتــي لـــم تــعــرض 

ـــــى جـــانـــب أول  مــــن قـــبـــل، إل

قفطان صممته الفنانة.

روائع الشرق القديم

الراسخة  بالعالقة  واحتفاًء 

والفريدة التي تجمع بين قطر 

والـــكـــويـــت، تـــقـــدم الــمــتــاحــف 

ـــــــــــــع الــــشــــرق  مـــــعـــــرض «روائ

الــــقــــديــــم: تـــحـــف أثــــريــــة مــن 

مجموعة الصباح». وقد جاءت 

فــكــرة إقــامــة هـــذا الــمــعــرض، 

عمالً،   ١٧٠ حوالي  يُقّدم  الذي 

انطالقاً من رغبة الشيخ ناصر 

صباح األحمد الصباح والشيخة 

حــصــة صــبــاح الــســالــم الــصــبــاح 

بــتــقــديــم مــجــمــوعــة مــخــتــارة 

تحّلى  بما  تحتفي  روائـــع  مــن 

به فنانو الشرق األدنى القديم 

من إبداع عبقري.

يطو برادة

أمـــا مــعــرض «يــطــو بـــرادة: 

حــصــلــنــا عـــلـــى الـــســـكـــاكـــر مــن 

أمـــــي الــمــثــقــفــة جـــــــداً» فــيــعــد 

فــي  فـــــــــردي  مـــــعـــــرض  أول 

األعمال  يضم  الخليج  منطقة 

عام  (الــمــولــودة  لــبــرادة  الفنية 

بتنوعها  تــتــمــيــز  الــتــي   (١٩٧١

التصوير  بين  وتتراوح  الشديد 

الفيديو  وأفـــالم  الفوتوغرافي 

التي  والتراكيب  والمنحوتات 

 ٢٠٠٩ عـــامـــي  بـــيـــن  أبـــدعـــتـــهـــا 

و٢٠١٩.

تجربة إلى األمام 

المتحف  يحتضن  وأخـــيـــراً 

ـــــي لــــلــــفــــن الــــحــــديــــث  ـــــعـــــرب ال

األمــام:  إلــى  معرض «تجربة 

الــفــن والــثــقــافــة فـــي الــدوحــة 

والــــذي   ،«١٩٦٠-٢٠٢٠ مـــن 

يــركــز عــلــى شــخــصــيــات تمثل 

مـــرجـــعـــيـــات فــــي عـــالـــم الــفــن 

والــفــكــر والــثــقــافــة وكــــان لها 

تحريك  في  الة  فعَّ مساهمات 

الــدوحــة  فــي  الثقافي  المشهد 

ألكثر من نصف قرن. ويقدم 

الـــمـــعـــرض أعــــمــــاالً لــفــنــانــيــن 

ـــــارزة، وتــتــنــوع  وشــخــصــيــات ب

هـــــذه األعــــمــــال بـــيـــن لـــوحـــات 

ومـــــــــــواد أرشــــيــــفــــيــــة وصــــــور 

وفيديوهات وتراكيب تتقصى 

الحديث  الفن  تطوير  مسيرة 

والــــمــــعــــاصــــر والــــمــــمــــارســــات 

الثقافية في قطر.

متاحف قطــر تعــود للجمهـور بـ ٦ معارض فنية 
تضم أعماالً وروائع استثنائية لمقتنيات عالمية

متحف الفن اإلسالمي يستعد لعودة الجمهورالتجهيز لمعرض عين الصقر  

الدوحة  مؤسسة  تعقد   :]  - الــدوحــة 
تفاعلية  جلسة  المقبل،  األربــعــاء  يــوم  لألفالم 
عبر تطبيق «زووم» مع مجموعة من صناع 
أالفالم الواعدين الذين دعمت المؤسسة بعض 
مــشــاريــعــهــم الــســيــنــمــأيــيــة مــن خـــالل برنامج 
القطري،  الفيلم  وصندوق  التمويلية،  المنح 
الجلسة  خــالل  األفــالم  صناع  سيتحدث  حيث 
عــن ســبــل الــتــغــلــب عــلــى الــعــوأيــق والــتــحــديــات 
الحالية بسبب كوفيد-١٩، وكيفية استمرارهم 
ظل  في  أالفـــالم  وصناعة  القصص  ســرد  في 
الــظــروف الــتــي تــمــر عــلــى الــبــشــريــة مــن أجــل 
مواصلة طريقهم لتخرج قصصهم وأعمالهم 
ـــنـــور. وســـــوف تــســتــضــيــف الــجــلــســة كــالً  إلــــى ال
سلمان  حــمــدان،  ميار  ثــانــي،  آل  خليفة  مــن: 
الـــمـــهـــنـــدي، والــــجــــوهــــرة آل ثــــانــــي. وتــســعــى 
المؤسسة لمواصلة دورها التعليمي خالل فترة 
من  مجموعة  خــالل  من  االجتماعي  التباعد 
اإلبداعية  واالستشارات  والجلسات  الفعاليات 
األفالم  صناع  مهارات  تطوير  تستهدف  التي 
والشمولية،  االطـــالع  بــحــّب  مليئة  أجـــواء  فــي 
وذلك من خالل مسارين متوازيين يسمحان 
حول  والمعلومات  واآلراء  المهارات  بتقاسم 
أبــرز  مــن  نخبة  مــع  األفـــالم  صناعة  تقنيات 
الــخــبــراء والــمــتــخــصــصــيــن. مــن جــهــة أخــرى 

الصيفي  المعسكر  ورش  فعاليات  غــداً  تنطلق 
الشبابي التي تقدمها «الدوحة لألفالم» إلثراء 
الــمــهــارات لــلــمــواهــب الــروائــيــة تــحــت إشـــراف 
تحّفز  شخصية  مشاريع  خالل  من  المدّربين 
حدٍّ  على  والنقدي  اإلبــداعــي  التفكير  جــوانــب 
سواء. حيث تنطلق في الساعة العاشرة صباحاً 
ورشـــة «صــنــاعــة األفــــالم الــوثــائــقــيــة»، والــتــي 
المشاركون  يتعّلم  مكّثفة  تمارين  ستتضّمُن  
فيها التقنيات العملية والفنية الالزمة لصناعة 
فيلٍم وثائقي، بدًءا من العناصر األساسية في 
البصرية  والــروائــيــة  الــســردي  التطوير  عملية 
طالٍب  كل  وسيعمل  القصة.  إنتاج  إلى  وصــوالً 
خــــالل الــــورشــــة عــلــى قــصــتــه الـــخـــاصـــة الــتــي 
الطالب  يساهم  بحيث  منزله،  في  يصّورها 
جميعهم في فيلٍم واحٍد جماعي يُنتجونه معاً. 
أما في الساعة الثالثة عصراً فتنطلق ورشة « 
تستعرض  والتي  المتحّركة»  الرسوم  قصص 
مراحل تتطّور الرسوم المتحّركة. ما سيتعّلُم 
وترجمتها  الفكرة  تطوير  كيفية  المشاركون 
إلـــى ســـرديـــٍة جـــّذابـــة مـــع عملهم عــلــى إنــتــاج 
برنامٍج  ضمن  قصير  متحّركٍة  رســوم  عمل 
يتخّللُه عرض بعض أفالم الرسوم المتحّركة 
والتمارين  النظرية،  والمناقشات  القصيرة، 

العملية.

صناع أفالم يبحثون سبل التغلب على كورونا 
في جلسة تفاعلية عبر تطبيق «زووم».. األربعاء 

اإلعالن الترويجي للجلسة السينمائية

يقدم   :]  - الــدوحــة 

التابع  نوماس  فتيات  مركز 

والــريــاضــة،  الثقافة  لــــوزارة 

يوم غد األحد ورشة األلعاب 

الشعبية «اللقفة»، وذلك في 

تمام الساعة الرابعة والنصف 

مــســاًء ولــمــدة ســاعــة كاملة، 

«عن  الــورشــة  ستقدم  حيث 

بــعــد» عــبــر بــرنــامــج زووم، 

Banat. وحساب االنستغرام

الــورشــة  وتــهــدف   ،Nomas

الــمــوروث  على  الحفاظ  إلــى 

الشعبي من األلعاب الخاصة 

قديماً  الــقــطــري  بالمجتمع 

وتــعــزيــز الــهــويــة والــتــرويــج 

األلعاب  خالل  من  للرياضة 

الــشــعــبــيــة، ويــســعــى الــمــركــز 

مــن خــالل الـــورش المتنوعة 

التي يقدمها لمنتسبيه «أون 

ــثــمــار أوقــــات  ــــــن»، الســت الي

الــجــلــوس فــي الــمــنــزل خالل 

فــتــرة الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي، 

المكتسبة  الــقــيــم  وتــحــقــيــق 

الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فــــــي الــــتــــرابــــط 

ــــشــــعــــور  ـــــمـــــاعـــــي، وال االجـــــت

الثقافي  للموروث  باالنتماء 

ــنــفــس  ــال وتــــعــــزيــــز الــــثــــقــــة ب

والـــتـــركـــيـــز عــلــى الـــمـــهـــارات 

الــــيــــدويــــة وتــــنــــوع األلــــعــــاب 

الشعبية من الناحية الحركية 

كثيرة  فــوائــد  لــهــا  يجعل  مــا 

بـــجـــانـــب الــمــتــعــة والــــمــــرح، 

حيث تساعد على نمو القوى 

وتنمي  والــعــقــلــيــة  الــجــســديــة 

وتزيد  والـــقـــدرات  الــمــواهــب 

والطموح،  الــذكــاء  نسبة  مــن 

على  التدريب  إلى  باإلضافة 

قوة اإلرادة واإلصرار خاصة 

األلعاب الجماعية التي تعتمد 

على الربح والخسارة وغرس 

الــقــيــم الــتــربــويــة والـــعـــادات 

ألنها  الــفــريــق  روح  وتــعــزيــز 

يعتمد  اجتماعي  طــابــع  ذات 

على المشاركة واأللفة.

نوماس يقدم ورشة لأللعاب الشعبية.. غداً 

أنـــوار  الــفــنــانــة  تستعد   :] الدوحة- 
لــطــرح أغــنــيــة جــديــدة بــالــلــهــجــة الــعــراقــيــة، 
كلمات  مــن  أســامــحــهــم»،  «مــاريــد  عنوانها 
الشاعر محمد الزبيدي وألحان علي سالم، 
مــشــيــرة إلـــى أنــهــا لــمــجــمــوعــة مــن األعــمــال 

الــغــنــائــيــة الـــتـــي ســتــطــرحــهــا 
المقبلة.  الفترة  خالل  تباعاً 
القطرية  الــمــطــربــة  وتــؤكــد 
ــــ [  فـــي تــصــريــحــات ل
العناصر  مــن  كغيرها  أنــهــا 
الـــشـــابـــة واجـــهـــت صــعــوبــات 
امــرأة،  لكونها  بداياتها  فــي 
للمجال  حبها  بفضل  لــكــن 
اســـــتـــــطـــــاعـــــت تـــــجـــــاوزهـــــا 

والوصول إلى مرحلة تعتز بها وتفتخر، آملة 
أن يفتح المجال مستقبالً للمواهب النسائية، 
موهبتهن،  إلبـــراز  الفرصة  لهن  تــتــاح  وأن 
الفتة إلى أنها وجدت دعماً كبيراً من جميع 

احتضن  مــن  ســـواء  الــســاحــة،  عــلــى  الفنانين 
الشعراء،  من  معها  تعاون  من  أو  موهبتها، 
في  مشاركتها  أن  إلــى  مشيرة  والملحنين، 
عدد من السمرات كان لها دور في نجاحها. 
في  مــحــدد  بــلــون  تتقيد  ال  أنــهــا  وأوضــحــت 
مـــجـــال الـــغـــنـــاء، وتـــحـــب أن 
الرومانسية  األغــانــي  تغني 
والـــســـريـــعـــة وكـــــل األلـــــــوان، 
نظرها  وجهة  من  فالفنان 
الــتــعــامــل  يــجــيــد  أن  يـــجـــب 
مثمنة  الغناء،  أنـــواع  كــل  مــع 
تلعبه  الــــذي  الــكــبــيــر  الـــــدور 
دعم  في  المحلية  اإلذاعـــات 
الفنان المحلي، وبحالة من 
الحراك على الساحة الغنائية، وساهمت في 
الشبابية،  المواهب  من  العديد  نجم  صعود 
الساحتين  على  القطرية  األغنية  ووضــعــت 

العربية والخليجية.

«ماريد أسامحهم».. جديد الفنانة أنوار
يــــواصــــل الـــفـــيـــلـــم الـــــســـــوري «إلــــى 

ســـمـــا» حـــصـــد جــــوائــــز مـــهـــرجـــانـــات 

بجائزة  فوزه  فبعد  العالمية،  السينما 

األكاديمية  من  وثائقي  فيلم  أفضل 

البريطانية لفنون السينما والتلفزيون 

«بـــافـــتـــا»، وتــرشــحــه لــألوســكــار عن 

قــائــمــة األفــــالم الــوثــائــقــيــة، وجــائــزة 

الــعــيــن الــذهــبــيــة فـــي مــهــرجــان كــان 

فيلم  أفضل  بجائزة  فاز  السينمائي؛ 

روائــــي طــويــل فــي مــهــرجــان «أفـــالم 

الهجرة» الدولي بتركيا. وقال رئيس 

بيلغه  نوري  المهرجان  تحكيم  لجنة 

جـــيـــالن، إن اخــتــيــار الــوثــائــقــي «إلـــى 

ســمــا» لــلــمــخــرَجــيــن وعــــد الــخــطــيــب 

جــاء  فــيــلــم،  كــأفــضــل  واتـــس  وإدوارد 

المتعلقة  األحكام  جميع  يحطم  ألنه 

جانبها  مــن  ســوريــا.  فــي  يــجــري  بــمــا 

عن  الخطيب  وعد  المخرجة  عّبرت 

الجائزة،  على  الحصول  بعد  سعادتها 

عاماً  تركيا  فــي  عــاشــت  أنــهــا  مــؤكــدة 

ونــصــف الـــعـــام، وكـــانـــت واحـــــدة من 

بريطانيا. إلى  انتقالها  قبل  الالجئين 

الوثائقية  الــجــزيــرة  أن  إلـــى  يــشــار 

انـــفـــردت فــي شــهــر مــــارس الــمــاضــي 

األول  الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي  بـــــالـــــعـــــرض 

والـــحـــصـــري لــلــفــيــلــم عــلــى شــاشــتــهــا، 

سورية  امـــرأة  قصة  الفيلم  ويحكي 

سنوات،  خمس  لمدة  نفسها  صــورت 

حــيــث كــانــت تــعــيــش فـــي حــلــب تحت 

الــقــصــف الـــروســـي وأثـــنـــاء مــحــاصــرة 

قــــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري لــلــمــديــنــة، 

لطفلتها  وإنــجــابــهــا  بــزواجــهــا  مـــرورا 

ســمــا الـــتـــي عـــاشـــت مـــع أمـــهـــا عــامــهــا 

يــغــطــي «إلـــى  الــقــصــف.  تــحــت  األول 

ســـمـــا» مــــراحــــل صــعــبــة مــــن تـــاريـــخ 

الــــثــــورة الـــســـوريـــة فـــي مــديــنــة حــلــب 

التي  الجامعية  المظاهرات  من  بــدءاً 

زمالئها  مع  المخرجة  فيها  شاركت 

ــلــحــظــات  مـــــــروراً بــكــل الــفــظــائــع وال

ـــيـــة الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي عــاشــتــهــا  ـــســـان اإلن

التي  المستشفيات  وخصوصاً  المدينة 

كانت محط اهتمام كاميرا الفيلم.

«إلى سما» يحصد جائزة مهرجان أفالم الهجرة

مشهد من فيلم «إلى سما»
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عسكريون  كشف  وكــــاالت:   - طرابلس 

ليبيون تابعون لحكومة الوفاق، الُمعترف 

بها دولــيــاً، أمــس الجمعة، وصــول أنظمة 

روســـّيـــة جــديــدة مـــضـــاّدة لــلــطــائــرات إلــى 

في  حفتر  خليفة  المتقاعد  الــلــواء  قـــوات 

مدينة سرت. وقال المتحّدث باسم قوات 

الوفاق الليبية العقيد طيار «محمد قنونو» 

عربات   ٦» إن  صحفّية،  تصريحات  فــي 

إلى  وصلت  للطائرات  مضادة  (بانتسير) 

ســـرت، قــادمــة مــن روســيــا». وأشــــار إلى 

أن وجود جسر جوي روسي لسرت حيث 

هبط «أكثر من ١١ رحلة لطائرات شحن 

روسية بمطار القرضابية جنوب المدينة». 

وأشار «قنونو» إلى أن «الطائرات الروسية 

وأسلحة  ســـوريـــون  مــرتــزقــة  متنها  عــلــى 

غرفة  باسم  المتحدث  وأفـــاد  وذخــائــر». 

تأمين وحماية سرت الجفرة «عبدالهادي 

دراه»، أمس، بوصول ست عربات بانتسير 

مضادة للطائرات إلى مدينة سرت قادمة 

من روسيا على متن أكثر من إحدى عشرة 

رحلة لطائرات شحن روسية هبطت في 

مطار القرضابية جنوب سرت، مشيراً إلى 

أن الطائرات الروسية على متنها مرتزقة 

سوريون وأسلحة وذخائر.

ويسعى الجيش الليبي التابع للوفاق بعد 

تسجيله انتصارات كبيرة على قوات اللواء 

على  للسيطرة  حفتر،  خليفة  المتقاعد 

ســرت والــجــفــرة. وســبــق أن شملت أبــرز 

الحدود  كامل  على  السيطرة  االنتصارات 

اإلداريــــــة لــطــرابــلــس، ومــديــنــة تــرهــونــة، 

الساحل  مــدن  وكــامــل  وليد  بني  ومدينة 

وبلدات  الجوية،  الوطية  وقاعدة  الغربي، 

في الجبل الغربي. وفي سياق آخر، أعربت 

مؤسسة النفط الليبية عن قلقها الشديد، 

في  الــروس  فاغنر  مرتزقة  تواجد  بشأن 

حــقــل الــــشــــرارة الــنــفــطــي، الفــتــة إلــــى أن 

نقلهم  بــعــد  بالحقل  تـــواجـــدوا  الــمــرتــزقــة 

العسكرية  الــســيــارات  عــشــرات  مــن  بقافلة 

عن  بممثلين  واالجتماع  الخميس،  مساء 

حراس المنشآت النفطّية.

مؤسسة  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  وقــــال 

في  اهللا  صــنــع  مصطفى  طــرابــلــس  نــفــط 

تـــصـــريـــحـــات نــشــرتــهــا صــفــحــة «عــمــلــيــة 

إن  «فيسبوك»،  بموقع  الغضب»  بــركــان 

أرفض  وأنــا  الليبي،  للشعب  ملك  «النفط 

أي  قبل  مــن  مــحــاوالت  أي  قاطعاً  رفــضــاً 

دولة أجنبية لمنع استئناف إنتاج النفط». 

وأشـــــار صــنــع اهللا إلـــى أن هــنــاك الــعــديــد 

النفط  غياب  مــن  المستفيدة  الـــدول  مــن 

عن  معرباً  العالمية،  األســـواق  فــي  الليبي 

استئناف  عــلــى  ليبيا  قــــدرة  لــعــدم  أســفــه 

تبذل  ليبيا  أن  وأكد  النفط.  إنتاج  عمليات 

المسؤولة  القوات  لدعم  جهدها  قصارى 

عــن اإلقــفــاالت فــي الــخــفــاء، مــشــدداً على 

أو  روس  مرتزقة  إلــى  بحاجة  «لسنا  أننا 

الحقول  فــي  آخــريــن  أجــانــب  مرتزقة  أي 

لمنع  إال  يسعون  ال  فهم  الليبية،  النفطية 

نشر  والــثــالثــاء،  الــنــفــط».  إنــتــاج  استئناف 

شركات  مع  لعقود  صــوراً  الليبي،  الجيش 

أمـــنـــّيـــة يـــتـــم بــمــوجــبــهــا جـــلـــب مــرتــزقــة 

الجنرال  ميليشيا  مــع  للقتال  ســوريــا  مــن 

الوثائق  وكشفت  حفتر.  خليفة  االنقالبي 

شهرياً  دوالر   ٢٠٠ دفـــع  عــن  الــمــصــّورة، 

دوالرات  عــلــى ١٠  عـــالوة  مـــرتـــزق،  لــكــل 

كما  عسكرية.  عملية  كــل  فــي  لمشاركته 

أظـــهـــرت أيـــضـــاً، أن الــجــنــود الــمــرتــزقــة 

يحصلون على عــالوة (زيــادة في الراتب) 

الثاني  الشهرين  خالل  دوالراً،  بـــ٢٠  تُقدر 

أبريل  منتصف  وفــي  العقد.  من  والثالث 

مسلح   ٣٠٠ نحو  روسيا  جمعت  الماضي، 

وأرسلتهم  سوريا،  جنوبي  القنيطرة  من 

لتدريب  إخضاعهم  بعد  ليبيا  في  للقتال 

قصير في معسكر تابع لها في محافظة 

حفتر  ميليشيا  وتــضــم  (وســــط).  حمص 

مــن الــمــرتــزقــة مــن إفريقيا  كــبــيــراً  عـــدداً 

والشرق األوسط، ممن يساندون الجنرال 

االنقالبي في هجومه الُمتعثر منذ ٤ أبريل 

طرابلس،  العاصمة  على  للسيطرة   ،٢٠١٩

تكّبد  دولياً،  بها  الُمعترف  الحكومة  مقر 

خالله خسائر فادحة.

الوفــاق: وصـول أسلـحة روسّية جديدة إلـى ســرت
موسكو تنشئ جسراً جوياً لنقل المرتزقة إلى المدينة

ــي ــط ــف ــن ــــــرارة ال ــــــش ـــل ال ـــق ـــر وأجـــــانـــــب يــــدخــــلــــون ح ـــن ـــاغ مــــرتــــزقــــة ف

نظام دفاع جوي روسي اغتنمته قوات الوفاق

رئيس بعثتنا لدى االتحاد األوروبي مّثل الدولة

دولـــة  شـــاركـــت  قـــنـــا:   - بـــروكـــســـل 
قــطــر فـــي اجــتــمــاع «دعــــم الــصــمــود 
لـــحـــيـــاة إلـــى  لــــســــوري: مــــن إنــــقــــاذ ا ا
لــــــذي نــظــمــه  لـــحـــفـــاظ عـــلـــيـــهـــا»، وا ا
ـــــشـــــرق األوســـــــــط وشــــمــــال  ل قــــســــم ا
ــة  ــّي لــتــنــمــيــة الــدول إفــريــقــيــا بـــــوزارة ا

ـــل دولـــة  لـــُمـــتـــحـــدة. مـــّث ــكــة ا ــالــمــمــل ب
قـــطـــر فـــي االجـــتـــمـــاع، عـــبـــر تــقــنــيــة 
لــمــرئــي، ســـعـــادة الــســفــيــر  االتـــصـــال ا
عــبــدالــرحــمــن بـــن مــحــمــد الــخــلــيــفــي 
رئـــــيـــــس بــــعــــثــــة دولــــــــة قــــطــــر لــــدى 
االتــــــــحــــــــاد األوروبــــــــــــــــــي. وافــــتــــتــــح 

االجــتــمــاع الــســيــد جــيــمــس كــلــيــفــرلــي 
لــبــريــطــانــي لــشــؤون  لـــدولـــة ا وزيــــر ا
الــشــرق األوســـط وشــمــال إفــريــقــيــا، 
وتـــال ذلـــك ُمـــداخـــالت مــمــثــلــيــن عــن 
مــنــظــمــة األمـــم الــمــتــحــدة ومــنــظــمــة 
لـــفـــاو) عـــالوة  لـــزراعـــة (ا األغـــذيـــة وا

لــُمــجــتــمــع  عـــلـــى ُمــمــثــلــي مــنــظــمــات ا
قبل  االجــتــمــاع  هــذا  ويــأتــي  الــمــدنــي. 
الــوزاري  بــروكــســل  مؤتمر  مــن  أيــام 
والمنطقة  سوريا  دعم  حول  الرابع 
يونيو  و٣٠   ٢٩ يومي  عقده  الُمقّرر 

لجاري. ا

قطــر تُشارك باجتماع  دعم الصمود الـــسوري

طــردت  وكـــــاالت:   - الشمالية  كــارولــيــنــا 
الــشــرطــة األمــريــكــيــة فـــي واليــــة كــارولــيــنــا 
تسريب  بعد  ضباطها،  من  ثالثة  الشمالّية 
عبارات  استعمالهم  يظهر  صوتي  تسجيل 
السود»  لـ»ذبح  خططاً  ويناقشون  عنصرية 
أعلنت  حين  في  أخـــرى،  أهلّية  حــرب  في 
ضباطها،  أحـــد  تــوقــيــف  نــيــويــورك  شــرطــة 
وتوجيه االتهام له بالخنق ومحاولة الخنق 
وهو  يظهره  أيــام  قبل  فيديو  تـــداول  عقب 
يستعمل أداة خنق غير قانونية لتوقيف أحد 
األشخاص. ونقلت صحيفة واشنطن بوست 

مدينة  فــي  الــشــرطــة  إدارة  عــن  األمريكية 
قولها  الشمالية  كارولينا  بوالية  ويلمنغتون 
تسبب  عنصري  صوتي  تسجيل  تسريب  إن 
في طرد كل من مايكل بينر وجيسي مور 
سجلوا  الــذيــن  جيلمور،  جيمس  والــضــابــط 
بــطــريــق الــخــطــأ حــديــثــهــم داخــــل ســيــارات 
الدورية. ويسمع بينر في التسجيل وهو يقول 
إنه يتوقع أن تؤّدي احتجاجات «حياة السود 
مهمة» إلى حرب أهلية، ليعقب بالقول «أنا 
مستعد، سأشتري بندقية هجومّية، وسوف 

نخرج ونبدأ في ذبحهم».

أنـــقـــرة - وكــــــاالت: قــــال وزيـــــر الـــدفـــاع 
الــتــركــي خــلــوصــي أكــــار، إن بـــالده أرســلــت 
«الــنــاتــو»،  األطلسي  شمال  حلف  إلــى  أدلــة 
البحرية  بـ»تحّرش»  باريس  مزاعم  تفند 
المتوسط.  في  فرنسية  بفرقاطة  التركية 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وكان 
الحادث،  إزاء  كبير  استياء  عن  أعــرب  قد 
معتبراً، االثنين، أنه يعكس حقيقة أن حلف 
سريري».  «مــوت  حالة  في  بــات  «الناتو» 
وقال أكار لتجّمع صحفي بوالية قيصري، 

شــــرق الــــبــــالد، إن أنـــقـــرة أرســـلـــت لــلــنــاتــو 
تسجيالت مصّورة عبر الرادارات، تؤّكد أن 
سفنها لم تقم بأي إجراء ُمخالف للقوانين. 
وأضاف إن القوات التركية «تتمتع بالخبرة 
الخطيرة  الحركة  تمييز  أجل  من  الالزمة 
والـــتـــحـــّرش واألنــشــطــة الـــودّيـــة والــتــعــاون 
والتضامن والتنسيق». وتابع بأن الفرقاطة 
الفرنسّية التي يدور الحديث حولها تزودت 
بالوقود من القوات التركّية قبيل «الحادثة 

المزعومة».

أمريكا: تسجيالت فيديو تطيح 
بـ ٣ ضباط شرطة واعتقال رابع

تركيا: بعثنا أدلة للناتو تفند المزاعم الفرنسّية

بيروت - دب أ: قام عدٌد من 
المواطنين في لبنان بتحّركات 
احــتــجــاجــّيــة مــنــذ صــبــاح أمــس 
احتجاجاً على األوضاع المعيشّية 
صرف  سعر  وارتفاع  الُمتردية 
ــــذي المـــس عــتــبــة الـــ  الــــــدوالر ال
وعــمــد  ــبــنــانــيــة.  ل لـــيـــرة   ٧٥٠٠
عــدد مــن المحتجين إلــى قطع 
الــطــريــق لــســاعــات فــي منطقة 
برجا (جنوب بيروت) احتجاجاً 
السيئة  المعيشّية  األوضــاع  على 
وارتــفــاع سعر صــرف الـــدوالر، 
قبل أن يتمّكن الجيش اللبناني 
من إعادة فتح المنطقة. وأطلق 
الُمحتجون على تحّركهم «ثورة 
بـــات  وضـــعـــهـــم  ألن  غــــضــــب» 
ُمزرياً ولم يعد بإمكانهم تأمين 
عدد  وقطع  ألوالدهـــم.  الطعام 
تعلبايا  طــريــق  الُمحتجين  مــن 
بــــوادي الــبــقــاع، شــرقــي لبنان، 
احتجاجاً على األوضاع المعيشّية 
ــعــاصــمــة  الــــُمــــتــــرديــــة. وفــــــي ال
بـــــيـــــروت، اقـــتـــحـــم عــــــدد مــن 
المحتجين مبنى وزارة الشؤون 

االجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــوجـــهـــوا إلـــى 

مكتب الوزير رمزي المشرفيه 

الذي لم يكن موجوداً بالوزارة، 

وطالبوا بمقابلته لالستماع إلى 

الُمحتجون  واعتبر  مطالبهم. 

«أن الــوزارة هي األهم في هذا 

وأن  الــســيــئ،  المعيشي  الــوضــع 

تجاه  بواجباته  يقوم  ال  الــوزيــر 

الــمــواطــنــيــن». وتــدخــلــت القوى 

األمـــنـــّيـــة إلقــنــاعــهــم بــالــخــروج 

مـــن الـــمـــكـــاتـــب، لــيــنــتــقــلــوا إلــى 

مــدخــل الــــــــوزارة. وفــــي بعلبك 

بـــشـــرق لـــبـــنـــان، اعـــتـــصـــم عـــدد 

مـــن الــُمــحــتــجــيــن أمـــــام قصر 

للمطالبة  المدينة،  فــي  الــعــدل 

«بمحاسبة الفاسدين واسترداد 

األمــــــوال الــمــنــهــوبــة»، رافــعــيــن 

انتشار  وسط  اللبنانّية،  األعــالم 

قصر  محيط  فــي  كثيف  أمني 

الــعــدل. وعــمــد أصــحــاب بعض 

من الشركات والمحال التجارّية 

والــمــالحــم فـــي قــــرى وبــلــدات 

قضاء مرجعيون بجنوب لبنان 

المؤقت  أو  الــتــام  اإلقـــفـــال  إلـــى 

لــمــحــالــهــم حــتــى إشـــعـــار آخـــر، 

بسبب الغالء الفاحش واالرتفاع 

المستمر لسعر صــرف الــدوالر 

األمـــريـــكـــي. مـــن جــهــتــه، أّكـــد 

رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــشــال 

عون أن الهم األول هو تحقيق 

االكتفاء الغذائي واألمن للشعب. 

الحالي  الــوضــع  أن  عـــون  ــــد  وأّك

وأرهــق  العوز  نسبة  من  زاد  قد 

همنا  «لــكــن  اللبنانيين،  كــاهــل 

تحقيق  فــي  اآلن  يكمن  األول 

االكتفاء الغذائي للشعب اللبناني 

إلى جانب األمن». وأشار إلى أن 

في  حصلت  التي  التظاهرات   »

ديمقراطيا  عمالً  كانت  البداية 

ــظــهــر حـــاجـــات الــشــعــب أمـــام  يُ

الحكم. إال أنه دخلت عليه الحقاً 

وال  الــوطــن  عــن  غريبة  عناصر 

ترتدي األطباع اللبنانّية الهادئة 

مرتدية  بالشغب،  فاستفاضت 

طــــابــــع الـــــفـــــرق الــمــتــخــصــصــة 

عون  الرئيس  وتابع  بــاإلرهــاب. 

«إن عملنا يتكامل مع ما يقوم 

لبنان،  فــي  الخيرين  جميع  بــه 

على  الُمساعدة  لجهة  سيما  ال 

تدعيم مقّومات العيش الكريم 

والــدفــاع عن اإلنــســان كي يبقى 

العيش  لقمة  تناول  على  قـــادراً 

واالستمرار في العمل». 

لبنان: احتجاجات جديدة بسبب تردي األوضاع المعيشّية
عون يتعّهد بتحقيق االكتفاء الغذائي واألمن

لبنانيون يحتجون على انهيار سعر صرف الليرة

اعـــتـــقـــلـــت  وكــــــــــــــاالت:   - بــــــغــــــداد 
ـــة مـــشـــتـــركـــة مــــن جــهــاز  ـــّي قـــــوة أمـــن
ـــــعـــــراقـــــي وجــــهــــاز  الـــــمـــــخـــــابـــــرات ال
أفــراد  مــن  عـــدداً  اإلرهـــاب  مكافحة 
جـــمـــاعـــات مــســلــحــة جــنــوبــي بـــغـــداد. 
وأفـــــادت مـــصـــادر عـــراقـــّيـــة مــطــلــعــة 
فــي  جــــــرت  الــــتــــي   - الـــعـــمـــلـــيـــة  بــــــأن 
والــبــوعــيــثــة  رجـــب»  «هـــور  منطقتي 
جـــنـــوبـــي بــــغــــداد مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس - 
مــن   ٥٠ مـــن  أكـــثـــر  اعـــتـــقـــال  شــمــلــت 
لما  انتماءها  تدّعي  جماعات  أفــراد 
اإلسالمّية.  المقاومة  فصائل  تسّمى 

أوضحت  المصادر  تلك  إن  وأضــاف 
جــــمــــاعــــات  شــــمــــلــــت  الــــعــــمــــلــــيــــة  أن 
«أصــــــحــــــاب الــــكــــهــــف»، و»عـــصـــبـــة 
لكتائب  تابعين  ومقرين  الثائرين»، 
سليماني»،  و»جــنــد  اهللا»،  «حـــزب 
فــي إشــــارة إلـــى قــائــد فــيــلــق الــقــدس 
قتل  الــذي  سليماني  قاسم  اإليــرانــي 
فـــي عــمــلــيــة أمــريــكــيــة مــطــلــع الــعــام 
القوة  إن  المصادر  وقــالــت  الــجــاري. 
ـــى الـــعـــديـــد  الـــمـــهـــاجـــمـــة عــــثــــرت عـــل
وورش  الـــكـــاتـــيـــوشـــا  صـــــواريـــــخ  مــــن 
لــتــصــنــيــع مــنــصــات إطــــالق صـــواريـــخ 

فـــي الـــمـــواقـــع الـــمـــداهـــمـــة. وذكــــرت 
جهاز  أن  الفرنسية  الصحافة  وكالة 
اعتقل  الــعــراقــي  اإلرهــــاب  مــكــافــحــة 
إليــران،  مــواٍل  فصيل  مــن  مسلحين 
الــصــاروخــيــة  الــهــجــمــات  خلفية  عــلــى 
البالد.  في  األمريكية  المصالح  ضد 
وقـــال مــصــدر حــكــومــي ومــســؤوالن 
الذين  األشخاص  إن  آخــران  أمنيان 
اعــتــقــلــوا جــنــوب بــغــداد ضــبــطــوا وفــي 
حــوزتــهــم صــواريــخ مــعــدة لــإلطــالق. 
يــنــتــمــون  هـــــؤالء  أن  إلـــــى  وأشــــــــاروا 
الــذي  اهللا  حــزب  كــتــائــب  فصيل  إلــى 

باستهداف  مـــراراً  واشــنــطــن  اتهمته 
جــنــودهــا ودبــلــومــاســيــيــهــا بــهــجــمــات 
ـــــة فـــــي الـــــــعـــــــراق. وأكـــــد  صـــــاروخـــــّي
قـــادة  مـــن   ٣ أن  حــكــومــي  مـــســـؤول 
أن  مؤكداً  اعتقلوا،  اهللا  حزب  فصيل 
المسؤول  وأضـــاف  إيــرانــي.  أحــدهــم 
سلموا  المعتقلين  الثالثة  الــقــادة  إن 
جانبه،  مــن  األمــريــكــي.  الجيش  إلــى 
دعــــا زعـــيـــم ائـــتـــالف دولــــة الــقــانــون 
نــــوري الــمــالــكــي إلـــى عـــدم االعـــتـــداء 
االنــتــقــاص  أو  الــشــعــبــي  الــحــشــد  عــلــى 

النفس. ضبُط  الجميع  وعلى  منه 

العراق: اعتقال عشرات الُمسلحين ومصادرة صواريخ
شملت أصحاب الكهف وجند سليماني وحزب اهللا العراقي

عدد من قادة الميليشيات العراقية
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وكــاالت:  المحتلة-  القدس 

آالف  عـــــــــشـــــــــرات  شــــــــــــــارك 

صـــالة  أداء  فــــي  الـــمـــصـــلـــيـــن 

ظــهــر الــجــمــعــة فــي األقــصــى، 

وســـط قــيــود وانــتــشــار مكثف 

لـــقـــوات االحـــتـــالل فـــي أنــحــاء 

ـــدة الـــقـــديـــمـــة وبــــوابــــات  ـــل ـــب ال

ـــــرة  الـــمـــســـجـــد. وأفـــــــــادت دائ

األوقــــــــاف اإلســــالمــــيــــة، بـــأن 

صـــالة  أدوا  مـــصـــل  ألــــف   ٢٠

ظـــهـــر أمــــــس فــــي األقــــصــــى، 

وجــمــيــعــهــم الــــتــــزمــــوا بــلــبــس 

الكمامة. بدوره شدد خطيب 

سليم  محمد  الشيخ  األقــصــى 

خـــــالل خــطــبــتــه عـــلـــى هــويــة 

األســـــرة الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــال 

لألسرة  الوطنية  «الهوية  إن 

الفلسطينية هي دينها، لذلك 

نهى النبي عن التشبه بالكفار 

تشبه  ومــــن  عــلــيــهــا،  حــفــاًظــا 

إلى  ولفت  منهم».  فهو  بقوم 

أن قضيتنا تعيش في ورطات 

واقتصادية  سياسية  عــديــدة 

وصــحــيــة واجــتــمــاعــيــة. وأكــد 

تمرير  على  أن «العمل  سليم 

مشروع قانون حماية األسرة 

لتثبيت  دعــم  هــو  العنف  مــن 

الـــــــورطـــــــات، فـــهـــل مـــشـــروع 

الــــتــــحــــريــــر يــــمــــر عــــبــــر هــــذا 

الــقــانــون  هـــذا  أم  الـــقـــانـــون..؟ 

خــــروج عـــن هــويــتــنــا». وبــيــن 

أن  علينا  تفرض  قضيتنا  أن 

نـــرســـخ وحـــدتـــنـــا الــســيــاســيــة. 

وقـــــال خــطــيــب األقـــصـــى إن 

قــضــيــتــنــا تـــفـــرض عــلــيــنــا أن 

نـــعـــمـــل عـــلـــى الــــــخــــــروج مــن 

ورطتنا االقتصادية بالتكافل. 

وأصــــــاف: «اإلحــــســــان يــكــون 

مــــلــــزًمــــا، فـــانـــقـــطـــاع رواتـــــب 

الــــمــــوظــــفــــيــــن يـــــوجـــــب عــلــى 

من  األمــوال  رؤوس  أصحاب 

أبناء أسرنا الفلسطينية إخراج 

للموظفين،  أموالنا  من  جزء 

ليس منة وإحسانا، بل فرًضا 

أن  إلى  سليم  ولفت  وجبًرا». 

يسمى  بــمــا  الصحية  ورطــتــنــا 

أن  علينا  تحتم  كــورونــا  وبـــاء 

ـــاألســـبـــاب الــشــرعــيــة  نـــأخـــذ ب

واعين  نكون  وأن  والصحية، 

واألســبــاب.  بــاإلرشــاد  ونلتزم 

وندد خالل الخطبة بمشروع 

حــمــايــة األســــرة مــن الــعــنــف، 

وأكـــــد أنــــه مـــرفـــوض جــمــلــًة 

وتــفــصــيــًال. مــن جــهــتــه، حــذر 

خـــطـــيـــب الـــمـــســـجـــد األقـــصـــى 

ورئـــيـــس الــهــيــئــة اإلســالمــيــة 

ـــقـــدس عــكــرمــة  الــعــلــيــا فـــي ال

اســـتـــمـــرار  أن  مـــــن  صــــبــــري 

الــصــمــت وعـــــدم كــبــح جــمــاح 

ـــــــــالل ســــــيــــــزيــــــد مـــن  االحـــــــــت

تــصــعــيــده وتــحــقــيــق أطــمــاعــه 

المسجد  عــلــى  االســتــيــالء  فــي 

األقــــصــــى وتـــحـــقـــيـــق مـــآربـــه 

بــخــطــوات مــتــســارعــة. وقـــال 

لجم  من  بد  ال  صبري: «إنــه 

ذلـــك  يـــكـــون  وال  االحـــــتـــــالل، 

ــومــاســي  ــل ــدب ال بـــالـــحـــراك  إال 

والــشــعــبــي بــشــد الـــرحـــال إلــى 

على  التضييق  رغــم  األقــصــى 

الـــمـــصـــلـــيـــيـــن». وشـــــــدد عــلــى 

ضــــــــرورة شــــد الــمــقــدســيــيــن 

الرحال والتواجد في ساحات 

األقــصــى فــي كــافــة األوقـــات، 

حــتــى يــتــمــكــنــوا مـــن حــمــايــتــه 

مـــن االقـــتـــحـــامـــات الــيــومــيــة. 

من  بـــد  صـــبـــري: «ال  وقـــــال 

إعـــــمـــــار األقـــــصـــــى بـــالـــصـــالة 

فــيــه، وهــــذا مـــا نــأمــلــه دائــًمــا 

ـــيـــن الــــذيــــن  ـــمـــقـــدســـي مــــــن ال

حماة  يكونوا  أن  دائًما  اعتادوا 

الظروف  جميع  في  لألقصى 

واألوقات».

٢٠ ألف مصل يؤدون الجمعة برحاب األقصى
خطيب المسجد: عدم كبح جماح االحتالل سيزيد أطماعه

فلسطينيون يؤدون صالة الجمعة في األقصى

عواصم- وكاالت: رحب وزير الخارجية 

تبناه  بــقــرار  الــمــالــكــي  ريـــاض  الفلسطيني 

تبني  على  ينص  أمــس  البلجيكي  البرلمان 

إسرائيل  ضم  لمخطط  مناهضة  إجــراءات 

بيان  في  المالكي  وقال  فلسطينية.  ألراض 

إن قرار البرلمان البلجيكي «إشارة واضحة 

إلمــكــانــيــة اتـــخـــاذ إجـــــــراءات عــقــابــيــة ضد 

إسرائيل» في حال تنفيذها مخطط الضم. 

واعــتــبــر أن «هـــذا الـــقـــرار يــأتــي فــي سياق 

الضم  مخططات  ضد  الدولي  الرد  تصاعد 

دولية  جبهة  تشكل  على  ويدل  اإلسرائيلية 

اجتماع  في  تجلى  كما  له،  رافضة  عريضة 

يوم  الـــوزاري  المستوى  على  األمــن  مجلس 

األربــعــاء وفــي رســائــل الــنــواب ضــد الضم». 

مؤشرات  يــوم  كل  المالكي «نــرى  وأضــاف 

عــلــى تــآكــل الـــدعـــم إلســـرائـــيـــل ولــلــحــصــانــة 

الــتــي تمتعت بــهــا لــعــقــود مــن الــزمــن رغــم 

الفلسطيني  الوزير  وتابع  انتهاكاتها».  توالي 

المحاكم  أن  إلـــى  واضــحــة  إشــــارة  «هــنــاك 

الــــدولــــيــــة، والــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي الــعــالــمــي 

والــبــرلــمــانــات والــحــكــومــات لــن تقبل ولــن 

اإلسرائيلية  الــضــم  مــحــاوالت  على  تسكت 

والتي تهدف لفرض نظام ابرتايد (الفصل 

البيان  وبحسب  فلسطين».  في  العنصري) 

أمس  البلجيكي  الفيدرالي  البرلمان  تبنى 

قرارا بشأن الضم من قبل إسرائيل ألراض 

وامــتــنــاع  صـــوت  بـــــ١٠١  محتلة  فلسطينية 

صوت  أي  وبــدون  التصويت،  عن  نائبا   ٣٩

البلجيكية  الحكومة  الــقــرار  وطــالــب  ضــد. 

التي  الدول  مع  سويا  المبادرة،  زمام  بأخذ 

تشاركها مواقفها، وعلى الصعيد األوروبي، 

لمخططها  إســرائــيــل  تنفيذ  دون  لــتــحــول 

الــفــلــســطــيــنــيــة  األرض  مــــن  أجـــــــزاء  بـــضـــم 

بلعب  الحكومة  القرار  طالب  كما  المحتلة. 

لبلورة  األوروبــي  الصعيد  على  قيادي  دور 

المناهضة  الفاعلة  اإلجـــراءات  مــن  سلسلة 

لــلــضــم فـــي حــــال أقـــدمـــت إســـرائـــيـــل على 

الحكومة  الــبــرلــمــان  ونــاشــد  الــخــطــوة.  تلك 

البلجيكية بأخذ ودعم المبادرات المناسبة 

األمــن  مجلس  خاصة  الــدولــيــة،  األطــر  فــي 

اإلجــمــاع  على  للتأكيد  الــعــامــة،  والجمعية 

الـــدولـــي فــيــمــا يــتــعــلــق بــاالحــتــكــام لــلــقــانــون 

من  الـــســـالم.  عملية  ومــرجــعــيــات  الـــدولـــي 

جهة ثانية، يعتزم البرلمان األلماني إصدار 

لمناطق  إسرائيل  ضم  خطط  يعتبر  قــرار 

واتفق  الدولي.  للقانون  مخالفة  فلسطينية 

خــبــراء الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي االئــتــالف 

الــحــاكــم األلـــمـــانـــي، الــــذي يــضــم الــتــحــالــف 

أنجيال  المستشارة  إليه  المنتمية  المسيحي 

الديمقراطي،  االشتراكي  والحزب  ميركل 

ضم  يعتبر  للبرلمان  بطلب  الــتــقــدم  على 

إسرائيل ألجزاء من الضفة الغربية وتوسيع 

بـــنـــاء الــمــســتــوطــنــات هـــنـــاك «تـــعـــارضـــا مع 

القانون الدولي». ويتضمن الطلب مناشدة 

بالتخلي  ــيــة  اإلســرائــيــل لــلــحــكــومــة  حــثــيــثــة 

عـــن هــــذه الــخــطــط، وإال ســتــكــون هــنــاك 

مــخــاوف مــن «تــبــعــات بــالــغــة عــلــى عملية 

الــســالم فــي الــشــرق األوســــط واالســتــقــرار 

اإلقــلــيــمــي». وفـــي الــمــقــابــل، رفـــض خــبــراء 

عقوبات  فــرض  بــوضــوح  الحاكم  االئــتــالف 

ضد إسرائيل، وقالوا إن الحكومة األلمانية 

مطالبة بأن توضح داخل االتحاد األوروبي 

أو  منفردة  عقوبات  حــول  «النقاشات  أن 

تــهــديــدات بــفــرض عــقــوبــات، لــن يــكــون لها 

والتفاهم  التسوية  عملية  على  بــنــاء  تأثير 

اإلسرائيلية-الفلسطينية».

ترحيب فلسطيني بقرار
 بلجيكا المناهض للضم

مستوطنة إسرائيلية في الضفة

 ٩ أصـــيـــب  قـــنـــا:  اهللا-  رام 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن بــــالــــرصــــاص 
بالمطاط،  المغلف  المعدني 
كـــــــمـــــــا أصـــــــــيـــــــــب عـــــــشـــــــرات 
آخــــــرون بـــاالخـــتـــنـــاق بــالــغــاز 
ـــمـــســـيـــل لـــــلـــــدمـــــوع، أمـــــس،  ال
خــــالل قــمــع قــــوات االحـــتـــالل 
اإلســــرائــــيــــلــــي مـــســـيـــرة كــفــر 
المناهضة  األسبوعية،  قدوم 
لــالســتــيــطــان. وذكـــرت وكــالــة 
األنـــبـــاء الــفــلــســطــيــنــيــة « وفــــا» 
شتيوي  مــراد  السيد  عن  نقال 

مــنــســق الـــمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
جــيــش  أن  قــــــدوم،  كــفــر  فـــي 
عقب  البلدة  اقتحم  االحتالل 
قــدوم،  كفر  مسيرة  انــطــالق 
وأطــلــق وابــــال مــن الــرصــاص 
على  الــغــاز  وقــنــابــل  الــمــعــدنــي 
أدى  مـــا  فــيــهــا،  الــمــشــاركــيــن 
مـــواطـــنـــيـــن   ٩ إصـــــابـــــة  إلـــــــى 
المغلف  المعدني  بالرصاص 
بالغاز  والــعــشــرات  بالمطاط، 
جهة  مـــن  لـــلـــدمـــوع.  الــمــســيــل 
االحتالل  قــوات  نفذت  ثانية، 

ــــقــــاالت  أمــــــــــس، حــــمــــلــــة اعــــت
ومــــداهــــمــــات فــــي عـــــدد مــن 
الـــــمـــــدن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــن 
وفــي  والــخــلــيــل.  نــابــلــس  بينها 
هــذا الــصــدد، أصــيــب مــواطــن 
فــلــســطــيــنــي بـــرضـــوض عــقــب 
اعـــــتـــــداء مـــســـتـــوطـــنـــيـــن عــلــيــه 
ــــدة دومــــــــا جـــنـــوب  ــــل قــــــرب ب
نــابــلــس، فــيــمــا اعــتــقــلــت قــوات 
االحــتــالل أســيــرا مــحــررا من 
المدينة،  جنوب  بورين  بلدة 
وآخــــر مـــن قـــريـــة بـــرقـــة في 

اقتحامها  عن  فضال  شمالها، 
نابلس.  جنوب  جماعين  بلدة 
االحتالل،  قــوات  اعتقلت  كما 
أن  بعد  الخليل  من  فلسطينيا 
أوقــفــت مــركــبــتــه، بــاإلضــافــة 
السهلة  منطقة  اقــتــحــام  إلـــى 
ذلــك،  إلــى  المدينة.  ذات  فــي 
مــــنــــعــــت قـــــــــوات االحــــــتــــــالل، 
أمـــــس، عـــشـــرات مـــن أهــالــي 
سلفيت،  غــرب  حـــارس  بــلــدة 
مــــن إقــــامــــة صـــــالة الــجــمــعــة 
ـــــهـــــم الــــمــــهــــددة  فــــــي أراضـــــي

بـــالـــمـــصـــادرة. وكـــانـــت قـــوات 
صباح  منذ  قــامــت  االحــتــالل، 
القرية  مــداخــل  بــإغــالق  أمــس 
وأقـــــامـــــت حــــاجــــزا عــســكــريــا 
عــلــى الـــمـــدخـــل الـــغـــربـــي لــهــا، 
هيئة  نشطاء  وصــول  ومنعت 
واالستيطان  الجدار  مقاومة 
سلفيت  محافظة  وفعاليات 
أهاليها  لمساندة  حــارس  إلــى 
من  لــه  تتعرض  مــا  وجــه  فــي 
خاصة  واستيطان،  اعتداءات 

العال. أبو  خربة  منطقة 

الضفة: إصابات بحملة مداهمات واعتقاالت إسرائيلية

قالت  وكــــاالات:  يونس-  خــان 

تهديد  إّن  أمــس،  حماس  حركة 

كتائب الشهيد عز الدين القسام- 

عن  للحركة-  العسكري  الجناح 

ثُلث  لنحو  الضم  مخطط  تبعات 

مساحة الضفة «سيترجم واقًعا» 

وأكــــد عــضــو الــمــكــتــب الــســيــاســي 

خالل  البردويل،  صالح  لحماس 

تظاهرة حاشدة رفًضا لمخطط 

الضم في خانيونس جنوبي غزة، 

أن جريمة الضم لن تمر، ُمحّذًرا 

على  يــفــتــح  أن «االحــــتــــالل  مـــن 

جديًدا  بــابـًـا  الخطوة  بهذه  نفسه 

للصراع». وشدد أنه «على العدو 

شعب  مــع  يتعامل  أنــه  يفهم  أن 

يستكين  وال  يـــتـــراجـــع  ال  عــنــيــد 

نــهــايــة  وســيــنــتــصــر  يـــرتـــهـــب،  أو 

المطاف؛ وعليه أن يعي أيًضا أن 

سيترجم  بــاألمــس  القسام  كــالم 

واقــًعــا». وأشــار إلــى أن «الصراع 

مـــــع االحــــــتــــــالل لــــيــــس صــــراًعــــا 

صـــراع  أو  مــــجــــّزأً  أو  بــالــقــطــعــة 

حـــدود، بــل هــو صـــراع وجـــودي؛ 

الـــكـــيـــان».  هـــــذا  أو  نـــحـــن  فـــإمـــا 

لــالحــتــالل  مـــكـــان  وأضــــــاف «ال 

عـــلـــى أرضــــنــــا، وال نـــفـــرط بـــأي 

بحرها  مــن  فلسطين  مــن  ذرة 

إلـــى نــهــرهــا». ولــفــت الــبــردويــل 

بهذا  تستهين  ال  أن «حماس  إلى 

في  تخرج  لذلك  الجلل،  الحدث 

مــســيــرة خـــان يــونــس الــحــاشــدة، 

لتقول:  فعاليات  سلسلة  ضمن 

«ال لــلــضــم ومــشــاريــع االحــتــالل 

لن  حـــمـــاس  وأن  الـــتـــصـــفـــويـــة»، 

بقية  مــع  األيــــدي  مكتوفة  تــقــف 

ــفــلــســطــيــنــي».  ــــاء الـــشـــعـــب ال ــــن أب

الــســيــاســي  الــمــكــتــب  عــضــو  ورأى 

يستغل  االحــــتــــالل  أن  لــحــمــاس 

«الــــتــــشــــرذم الــــعــــربــــي وســـلـــوك 

الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة» لــيــقــوم 

بـــمـــزيـــد مـــــن اإلجـــــــــــــراءات ضــد 

الضم.  مخطط  فيها  بما  شعبنا، 

جميًعا  مـــدعـــوون  ــابــع «نــحــن  وت

لـــتـــنـــازالت  مـــجـــال  ال  لـــلـــتـــوحـــد؛ 

وذكر  ومساومات».  ومراهنات 

تريدها  التي  الصف  «وحـــدة  أن 

حـــمـــاس، عــلــى أســـــاس الــشــراكــة 

وهـــــي وحــــــدة الـــمـــقـــاومـــة الــتــي 

نـــؤكـــد أنـــنـــا نـــقـــُف خــلــفــهــا». من 

تهديدات  استحوذت  ثانية،  جهة 

كتائب  بــاســم  العسكري  الــنــاطــق 

مــا  إذا  عـــبـــيـــدة»  الـــقـــســـام «أبــــــو 

نــفــذت «إســـرائـــيـــل» تــهــديــداتــهــا 

اهتمام  على  المستوطنات  بضم 

بــــالــــغ عـــلـــى صـــفـــحـــات وســـائـــل 

الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. وتــفــاعــل 

نـــشـــطـــاء وكــــتــــاب مــــع تـــهـــديـــدات 

«#فصل_ وسم:  ودشنوا  القسام 

الـــخـــطـــاب» لـــإلشـــادة بـــه ودعـــم 

موقفه فــي وجــه االحــتــالل حال 

نــفــذ خــطــتــه الــخــطــيــرة. وأشــــاد 

بموقف  تــغــريــداتــهــم  فــي  هــــؤالء 

تتبناه  الــــذي  والــنــهــج  الــمــقــاومــة 

ـــوابـــت الــوطــنــيــة  ـــث فــــي حـــمـــايـــة ال

بــكــل زمـــان ومــكــان. ودعــــوا إلــى 

االصطفاف في موقف فلسطيني 

الوطنية  الوحدة  وتحقيق  موحد 

وتــبــنــي خــطــة مـــواجـــهـــة شــامــلــة 

لقضم  يسعى  الــذي  االحتالل  مع 

األرض الفلسطينية.

حماس: تهديد القسام عن تبعات «الضم» سيترجم للواقع
تصريحات الكتائب تستحوذ على اهتمام فلسطيني

تظاهرات فلسطينية لحماس في غزة

يهاجم الرئيس ويكشف أسراراً عائلية

رفض  نت:  الجزيرة   - واشنطن 
قاض في نيويورك منع نشر كتاب 
تصفه  ترامب  دونالد  شقيق  البنة 
فيه بأنه «أخطر رجل في العالم»، 
لكنه «يــلــقــي الــضــوء عــلــى الــتــاريــخ 
األمريكي،  الرئيس  لعائلة  القاتم» 
المقرر  ومن  النشر.  دار  قالت  كما 
في  ترامب  مــاري  كتاب  يصدر  أن 
فقط  أشــهــر   ٣ قبل   ، يوليو  نهاية 
من خوض عمها االنتخابات لوالية 
ــــرت  رئـــاســـيـــة ثـــانـــيـــة. وطـــلـــب روب
ترامب شقيق الرئيس هذا األسبوع 
بنيويورك  كوينز  في  محكمة  من 
منع نشر كتاب «كثير جدا وال يكفي 
أخطر  عائلتي  صنعت  كيف  أبـــدا: 
ــعــالــم». لــكــن الــقــاضــي  رجـــل فــي ال
صاحبة  ليست  «محكمته  إن  قــال 
قضائي  أمر  إصــدار  في  اختصاص 
يمنع نشر الكتاب». واتهم روبرت 
ترامب ماري بانتهاك اتفاق سري 
قامت  بــعــدمــا   ،٢٠٠١ فــي  وقــعــتــه 
المحكمة نفسها بتسوية نزاع حول 
والد  ترامب  لفريد  عقارات  ملكية 
دونــــالــــد وروبـــــــرت وفـــريـــد االبـــن 
 .١٩٨١ عام  توفي  الذي  ماري  والد 
وقــال روبــرت إن «محاولة ماري 
تــشــويــه عـــالقـــات الــعــائــلــة بــعــد كل 
مالية،  أربــاح  لجني  السنوات  هــذه 
لذكرى  آن  في  وظلم  مهزلة  هي 
في  وأضــاف  العزيزين».  الوالدين 
بيان رسمي أنه وباقي أفراد العائلة 

الــرائــع  «بشقيقهم  كثيرا  يــعــتــزون 

الــرئــيــس، أمـــا أعــمــال مــــاري فهي 

أعرب  المقابل،  في  حقيقي».  عار 

تيد بطرس محامي ماري ترامب 

يكون  أن  في  أمله  عن  بيان-  -في 

هذا القرار نهاية المطاف في هذه 

«الديمقراطية  إن  وقــال  القضية، 

تــزدهــر بــالــتــبــادل الــحــر لــألفــكــار، 

فال هذه المحكمة وال أي محكمة 

أخــــــرى لـــديـــهـــا الــســلــطــة النــتــهــاك 

الــــدســــتــــور» األمــــريــــكــــي. وتـــــروي 

الذي  كتابها  في  عاما)   ٥٥) مــاري 

أجواء  خفايا  صفحة،   ٢٤٠ في  يقع 

شهدتها  كما  المسمومة»  «العائلة 

فـــي مــنــزل جــديــهــا، وفـــق الــنــاشــر 

سيمون وشوستر. وقال الناشر إن 

ماري تصف في الكتاب «صدمات 

وعـــــــالقـــــــات مــــــدمــــــرة وخـــلـــيـــطـــا 

واالســـاءة».  اإلهــمــال  من  مأساويا 

الطبيبة  ترامب  ماري  أن  وأضاف 

عائلة  من  «الوحيدة  هي  النفسية 

الحقيقة  لــقــول  المستعدة  تــرامــب 

حـــول واحــــدة مــن أقـــوى الــعــائــالت 

فــي الــعــالــم وأكــثــرهــا اضــطــرابــا». 

ويــــقــــول الــــوصــــف الـــمـــنـــشـــور عــلــى 

المؤلفة  إن  الكتاب  حول  اإلنترنت 

معينة  أحــداثــا  أن  كيف  فيه  تشرح 

وأنــــمــــاطــــا عـــائـــلـــيـــة عـــامـــة خــلــقــت 

يشغل  ـــــذي  ال الـــرجـــل «الـــمـــدمـــر» 

في  بما  البيضاوي،  المكتب  حاليا 

ذلــــك الــعــالقــة الــغــريــبــة والـــضـــارة 

وابنيه  األب»  تــرامــب  «فــريــد  بين 

األكــبــر ســنــا، «فــريــد تــرامــب االبــن 

ودونـــــالـــــد». وذكـــــر مـــوقـــع «ديــلــي 

بيست» في وقت سابق هذا الشهر 

مـــاري  أن  ســيــكــشــف  الـــكـــتـــاب  أن 

التي  التقارير  مصدر  كانت  ترامب 

تايمز  نــيــويــورك  صحيفة  نشرتها 

حــــول الــــشــــؤون الــمــالــيــة لــلــرئــيــس 

ـــيـــل مــن  ـــقـــل تــــــرامــــــب، ودفـــــعـــــه ال

الضرائب المتوجبة عليه على مدى 

عقود.

قاض أمريكي يرفض منع نشر كتاب ابنة شقيق ترامب
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السعودية عرقلت استعادة زنجبار وعدن  من  االنفصاليين
 وزير النقل اليمني المستقيل:

عـــــدن - وكــــــــاالت: قـــــال وزيــــــر الــنــقــل 

الــيــمــنــي الــمــســتــقــيــل صــالــح الــجــبــوانــي إن 

الموالية  (الــقــوات  اليمني  الوطني  الجيش 

لــلــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي) كــان 

رمضان  شهر  قبل  عسكرية  حملة  سيبدأ 

الــمــاضــي الســتــعــادة زنــجــبــار وعــــدن من 

لـــإلمـــارات،  الــمــوالــيــة  الميليشيات  أيــــدي 

وأعادت  ذلك،  من  منعته  السعودية  لكن 

وحداته العسكرية إلى ثكناتها.

 وأضاف الجبواني في تصريحات لقناة 

الجزيرة مباشر: إن هذا السلوك السعودي 

اإلمـــارات»  «ميليشيات  سماها  بما  أدى 

- فـــي إشـــــارة إلــــى الــمــســلــحــيــن الــتــابــعــيــن 

تدعمه  الذي  الجنوبي  االنتقالي  للمجلس 

اإلمارات العربية المتحدة - إلى أن «تعلن 

جنوب  فــي  الــذاتــيــة»  اإلدارة  ســّمــتــهــا  مــا 

اليمن في نهاية أبريل الماضي.

 واعـــتـــبـــر الـــجـــبـــوانـــي - الـــــذي اســتــقــال 

الماضي  مـــارس  نــهــايــة  فــي  منصبه  مــن 

بــعــد خـــالف مــع رئــيــس الــحــكــومــة - هــذا 

عــن الــدســتــور اليمني  اإلعــــالن «خـــروجـــاً 

لسلطة  وإنــشــاء  الــدولــي  للقانون  وخــرقــاً 

غير شرعية»، كما اعتبر أن هذا السلوك 

العربية  المملكة  قبل  من  بالبرود  «قوبل 

السعودية».

شركاء في المناورة

 وتــــســــاءل الــجــبــوانــي مـــوجـــهـــاً خــطــابــه 

إلــــى الــســعــوديــيــن «لـــمـــاذا تــتــعــامــلــون مع 

الطريقة؟،  بهذه  عدن  في  األوضــاع  هذه 

هــل أنــتــم مــشــتــركــون بــهــذه الــمــنــاورة؟»، 

التسويف  تم  بل  الــجــواب،  يتم  وتابع «لــم 

والمطالبة بتنفيذ اتفاق الرياض». 

الرغم  على  اليمني  الجيش  إن  وقــال:   

العسكرية  بحملته  «قــــام  ذلـــك  كــل  مــن 

الـــجـــديـــدة فـــي أبـــيـــن الســـتـــعـــادة زنــجــبــار 

أسطوالً  استدعت  اإلمارات  لكن  وعدن»، 

والمدفعية  بالدبابات  محّمالً  السفن  من 

الحرارية  والــصــواريــخ  كاتيوشا  وصــواريــخ 

واأللغام، وأمّدت «ميليشياتها» بكل هذه 

األسلحة الحديثة «لتقف سداً أمام الجيش 

الوطني كي ال يدخل عدن وزنجبار».

 وتابع الجبواني «فوجئنا بأن السعودية 

ســّلــمــت جــزيــرة ســقــطــرى لــإلمــاراتــيــيــن، 

في  سعودي  جندي  ألــف  من  أكثر  هناك 

بل  هناك،  سياحاً  ليسوا  وهــم  سقطرى، 

الشرعية  مؤسسات  على  للحفاظ  جــاؤوا 

سقطرى،  أرخبيل  محافظة  في  اليمنية 

للميليشيات  الـــطـــريـــق  أفـــســـحـــوا  لــكــنــهــم 

وتسيطر  الــمــحــافــظــة  لتحتل  اإلمـــاراتـــيـــة 

عــلــى الــمــعــســكــرات فــي حــديــبــو (عــاصــمــة 

وترفع  اليمني  العلم  وتنزل  المحافظة) 

أعـــالم اإلمـــــارات وأعــــالم دولـــة الجنوب 

السابقة وعلم السلطنة المهرية».

تآمر على الشرعية

نعول  «كنا  اليمني  المسؤول  وأضـــاف   

على تدخل سعودي قوي باعتبار المملكة 

تــدّخــلــت فـــي الــيــمــن وأنـــشـــأت الــتــحــالــف 

من  صنعاء  واستعادة  الشرعية  الستعادة 

انــقــالبــاً  نـــرى  بــنــا  وإذا  الــحــوثــي،  ميليشيا 

ميليشياوياً جديداً في عدن».

 وقال: إن ذلك يعني أن «هناك تواطؤاً 

فــيــمــا جـــرى فـــي ســقــطــرى، وأن هــنــاك 

أن  معتبراً  اليمنية»،  الشرعية  على  تآمراً 

اليمن  فــي  واإلمــــارات  السعودية  «وجـــود 

بعدما جرى في سقطرى هو وجود غير 

أبناء  قبل  من  يواجه  أن  ويجب  شرعي، 

الشعب اليمني بموقف حاسم».

تـــراجـــع  إلـــــى «أن  الـــســـعـــوديـــة  ودعــــــا   

حساباتها إذا أرادت جواراً جيداً مع اليمن، 

وإذا ظلت على ما هي عليه اليوم فسيكون 

السعودي  الوجود  إزاء  آخر  شأن  لليمنيين 

في اليمن».

ــــــــــــــــــــــارات ـــــــــــرة ســــــــقــــــــطــــــــرى لــــــمــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــات اإلم ـــــــــــزي ــــــــمــــــــت ج ــــــة ســــــــلّ ــــــك ــــــل ــــــم ــــــم ال

وكـــــــــاالت:   - اســــطــــنــــبــــول 
كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر قــضــائــيــة 
تـــركـــيـــة بـــــأن أولــــــى جــلــســات 
مــحــاكــمــة الــمــتــهــمــيــن بــقــتــل 
الــصــحــفــي الـــســـعـــودي جــمــال 
خـــاشـــقـــجـــي فــــي الــقــنــصــلــيــة 
ستبدأ  بإسطنبول  السعودية 
يوليو،   ٣ المقبل  الجمعة  يوم 
أن  الـــــمـــــصـــــادر  وأضـــــــافـــــــت 
الــمــحــاكــمــة ســتــكــون غــيــابــيــاً 
لـــتـــعـــذر إحــــضــــار الــمــتــهــمــيــن 
الـــســـعـــوديـــيـــن عـــقـــب رفـــض 
للسلطات  تسليمهم  الــريــاض 

التركية. القضائية 
الــــــمــــــصــــــادر  وأفــــــــــــــــــادت   
الــقــضــائــيــة لــشــبــكــة الــجــزيــرة 
بأن المدعي العام للجمهورية 
فـــــي إســـطـــنـــبـــول طـــلـــب مــن 
الــتــركــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
إصدار مذكرة توقيف حمراء 
دولية للقبض على المتهمين 
وإحضارهم للُمحاكمة. وكان 
المدعي العام التركي قد نشر 
يوم ١١ أبريل الماضي الئحة 
االتهام الكاملة ضد ٢٠ متهماً 
تخطيط  في  شاركوا  سعودياً 
وتنفيذ عملية قتل خاشقجي 
بشكل وحشي، وتقطيع جثته 

وإخفائها يوم ٢ أكتوبر ٢٠١٨.

بــالئــحــة  والــــمــــشــــمــــولــــون   

االتــــــهــــــام والـــمـــحـــاكـــمـــة فــي 

إسطنبول هم فريق االغتيال 

عملية  نــفــذ  الــــذي  الــســعــودي 

القنصلية  في  خاشقجي  قتل 

ـــــك مــن  الــــســــعــــوديــــة، وكـــــذل

ــــهــــا، وهــــــم ســـعـــود  خــــطــــط ل

الـــقـــحـــطـــانـــي مـــســـتـــشـــار ولـــي 

الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بن 

ســـلـــمـــان، وأحـــمـــد الــعــســيــري 

نــــائــــب رئــــيــــس الـــمـــخـــابـــرات 

السعودية في ذلك الوقت.

 وتــضــّمــنــت الئــحــة االتــهــام 

صــــــوراً جـــديـــدة لــخــاشــقــجــي، 

تُنشر ألول مرة، كما تتضّمن 

القنصلية  مــوظــفــي  إفــــــادات 

الــــســــعــــوديــــة فـــــي إســـطـــنـــبـــول 

معهم.  التحقيق  جرى  الذين 

وضّمت الالئحة صور جوازات 

وبعضها   - الــمــتــهــمــيــن  ســفــر 

دبلوماسي - وأرقام هواتفهم 

التي استخدمت يوم الجريمة.

 وقال مراسل الجزيرة إن 

معلومات  الالئحة تضم أيضاً 

أجراها  التي  االتــصــاالت  عــن 

قبل  خاشقجي  اغتيال  فريق 

جانب  إلى  وبعدها،  الجريمة 

إفـــــادات الــمــوظــفــيــن األتــــراك 

ـــتـــي تــشــيــر إلـــــى أنـــــه ُطــلــب  ال

لطابق  الــصــعــود  عـــدم  مــنــهــم 

القنصل السعودي قطعياً.

 وذكــــــرت الئـــحـــة االدعـــــاء 

حــاســوب  أن  الـــتـــركـــي  الـــعـــام 

صور  على  احتوى  خاشقجي 

رســــائــــل تـــهـــديـــد لـــــه، وصــــور 

لتغريدات تنال منه وتهّدده.
 وكـــــان صــــالح خــاشــقــجــي 
نـــجـــل الـــصـــحـــفـــي الـــســـعـــودي 
المغدور نشر في مايو ماضي 
بياناً  تويتر  على  حسابه  على 
مقتضباً جاء فيه «نعلن نحن 
أبناء الشهيد جمال خاشقجي 
أننا عفونا عّمن قتل والدنا».

من  أن  مــحــلــلــون  ويـــــرى   
يُجّنب  أن  اإلعـــالن  هــذا  شــأن 
خــمــســة أشـــخـــاص لـــم تكشف 
هــويــاتــهــم وصــــــدرت أحــكــام 
بــإعــدامــهــم فــي ديــســمــبــر في 
الــســعــوديــة، تــطــبــيــق الــعــقــوبــة 

بحقهم.
عـــلـــى تــغــريــدة   وتــعــقــيــبــاً 
صــــــالح خـــاشـــقـــجـــي، قـــالـــت 
خـــديـــجـــة جـــنـــكـــيـــز خــطــيــبــة 
ليس  إنـــه  خــاشــقــجــي  جــمــال 
ألحــــــــد الــــــحــــــق فـــــــي الـــعـــفـــو 
جــريــمــة  «ألن  قـــتـــلـــتـــه  عــــن 
ــشــيــنــة لـــن تــســقــط  ــُم قــتــلــه ال
بــــــالــــــتــــــقــــــادم»، فـــــــي حـــيـــن 
وصـــــفـــــت مـــــــقـــــــّررة األمــــــم 
المعنية  الــخــاصــة  الــمــتــحــدة 
القضاء  خارج  القتل  بحاالت 
ـــعـــفـــو  أنـــــيـــــيـــــس كـــــــاالمـــــــار ال

بالمهزلة.

 بدء محاكمة قتلة خاشقجي في إسطنبول الجمعة
تشمل ٢٠ متهماً سعودياً شاركوا في تنفيذ الجريمة

 عدد من المتهمين السعوديين باغتيال خاشقجي

بسبب النقص الهائل في تمويل المساعدات اإلنسانية

صــنــعــاء - قــنــا: حــــذرت مــنــظــمــة األمــم 
عدد  أن  من  /   يونيسف/     للطفولة  المتحدة 
التغذية  ســوء  مــن  يعانون  الــذيــن  األطــفــال 
مــلــيــون   ٢٫٤ إلــــى  يــرتــفــع  قـــد  الــيــمــن  فـــي 
النقص  بسبب  المقبلة  األشهر  الستة  خالل 

اإلنسانية.  المساعدات  تمويل  في  الهائل 
أمس  المنظمة  أصدرته  تقرير  وذكــر   
من  يُعانون  الذين  األطفال  عدد  نسبة  أن 
للحياة  والــمــهــّدد  الــوخــيــم  الــتــغــذيــة  ســـوء 
ترتفع  قد  اليمن  في  الخامسة  سن  دون 
نصف  مــن  يقرب  مــا  أي  بالمئة،   ٢٠ إلــى 
إلى  منبهاً  العمر..  هذا  في  األطفال  عدد 
سن  دون  إضــافــي  طــفــل   ٦٫٦٠٠ عـــدد  أن 
ألسباب  للموت  يتعّرضون  قــد  الخامسة 
يــمــكــن الـــوقـــايـــة مــنــهــا، وذلــــك مـــع حــلــول 
ــعــام الــحــالــي بـــزيـــادة قــدرهــا ٢٨  نــهــايــة ال

بالمئة.
بحسب  األمــمــيــة،  المنظمة  ونــاشــدت   
دوالر  مـــلـــيـــون   ٤٦١ مــنــحــهــا  الـــتـــقـــريـــر، 
 ٣٩ حالياً  تمول  التي  اإلنسانية  الستجابتها 
مليون   ٥٣ إلى  إضافة  فقط،  منها  بالمئة 

فـــيـــروس  لــــمــــرض  الســـتـــجـــابـــتـــهـــا  دوالر 
تمّول  التي  (كوفيد-١٩)  المستجد  كورونا 

فقط. منها  بالمئة   ١٠
تتلق  لــم  أنــه «إذا  إلــى  الــتــقــريــر  ولــفــت   
الــمــنــظــمــة تــمــويــالً عـــاجـــًال فــســيــتــم الــدفــع 
وسيموت  المجاعة،  حافة  إلــى  باألطفال 
الــكــثــيــرون، وســيــرســل الــمــجــتــمــع الــدولــي 
األطــفــال  حــيــاة  أن  مفادها  رســالــة  حينها 
واالنهيار  والمرض  النزاع  دّمــره  بلد  في 

أهمية». ذات  ليست  االقتصادي 
مــن  عــــــدداً  أن  مــــن  الـــتـــقـــريـــر  وحـــــذر   
ومــحــاربــة  كالتطعيم  اإلنــســانــيــة  الــبــرامــج 
ـــتـــغـــذيـــة والـــمـــكـــمـــالت الـــغـــذائـــيـــة  ســــــوء ال
والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة وخــــدمــــات الــمــيــاه 
والـــصـــرف الــصــحــي والــمــقــدمــة لــمــاليــيــن 
األطـــفـــال مـــهـــّددة بــــاإلغــــالق.. الفـــتـــاً إلــى 
غير  يــمــنــي  طــفــل  مــلــيــون   ٧٫٨ حــوالــي  أن 
بسبب  التعليم  على  الحصول  على  قادرين 
يُعّرضهم  مــا  الــمــدارس،  وإغـــالق  الــحــرب 
قبل  من  والتجنيد  األطفال  عمالة  لخطر 

األطفال.  وزواج  المسلحة  الجماعات 

اليونيسف: ٢٫٤ مليون طفل
 يمني سيصابون بسوء التغذية

واشنطن - قنا: طلبت إدارة الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب من المحكمة 
العليا بالبالد إلغاء نظام «أوباما كير»، 
الـــــذي يـــوفـــر تــأمــيــنــاً صــحــيــاً لــعــشــرات 

ماليين األمريكيين.
األمريكية،  الــعــدل  وزارة  وأشـــارت   
للمحكمة،  رفعته  الــذي  االلتماس  فــي 
إلى أنه «ال يمكن فصل التكليف الفردي 
لذلك  نتيجة  وأنــه  القانون»،  باقي  عن 
«بــــات الــتــكــلــيــف حــالــيــاً غــيــر دســتــوري 
نتيجة إلغاء الكونغرس للعقوبة الناجمة 

عن عدم االلتزام».

قانون  «على  بالتالي  أنــه  وأضــافــت   
مع  يسقط  أن  التكلفة  ميسرة  الرعاية 

التكليف الفردي».
 وتــــأتــــي الـــخـــطـــوة الـــثـــالـــثـــة لــتــحــدي 
الرعاية  بـ»قانون  يُعرف  الذي  القانون، 
سّجلت  وقــت  فــي  التكلفة»،  مــيــســورة 
الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة أعـــلـــى مـــعـــدالت 
الُمستجد  كــورونــا  بــفــيــروس  لــإلصــابــة 
منذ ضــرب الــوبــاء الــبــالد. وكــان يتعين 
على ماليين األمريكيين في ظل نظام 
وإال  صحي  تأمين  شراء  كير»  «أوباما 
فرضت عليهم غرامة، لكن الكونغرس 

ألغى عام ٢٠١٧ الغرامة على األشخاص 
الــــذيــــن لــــم يـــســـّجـــلـــوا لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
التأمين بناء على ما يُعرف بـ»التكليف 
الــفــردي»، مــا يعني أنــه تــم إلــغــاء جزء 
أســاســي مــن الــنــظــام الـــذي فـــرض في 

عهد الرئيس السابق باراك أوباما. 
  ومن المفترض أن تنظر المحكمة 
المقبلة  دورتــهــا  في  القضية  في  العليا 
التي تبدأ في أكتوبر، لكن وسائل إعالم 
الُمستبعد  من  أنه  إلى  أشارت  أمريكية 
االنــتــخــابــات  قــبــل  فيها  الــنــظــر  يــتــم  أن 

الرئاسية في نوفمبر.

بيلوسي  نانسي  السيدة  عــّبــرت  وقــد   
رئيسة مجلس النواب عن إدانتها لخطوة 
إدارة ترامب ووصفتها بـ»التصرف الذي 
يحمل قسوة ال يمكن فهمها»، خصوصاً 
في ظل تفشي وباء كوفيد-١٩.. ُمشيرة 
إلى أنه في حال ُموافقة المحكمة على 
إلغاء نظام «أوباما كير»، فسيخسر ١٣٠ 
مــلــيــون أمــريــكــي يــعــانــون مــن أمـــراض 
ســابــقــة الــحــمــايــة الــتــي يــوّفــرهــا قــانــون 
الرعاية ميسرة التكلفة، بينما قد يبقى 
دون  مواطن  مليون   ٢٣ من  يقارب  ما 

تأمين. 

إدارة ترامب تطالب بإلغاء نظام «أوباما كير» للتأمين الصحي

ً

 مع دخول الحرب عامها التاسع 

جنيف - وكاالت: أعلنت األمم المتحدة، 
أّن سوريا تواجه أزمة غذائية غير مسبوقة، 
انعدام  مــن  يُعانون  مدني  مليون   ٩٫٣ وأّن 

األمن الغذائي.
المتحدثة  بـــايـــرز،  إلــيــزابــيــث  وأشـــــارت   
باسم برنامج األغذية العالمي، التابع لألمم 
المتحدة، في تصريحات صحفية بجنيف، 
أّن الحرب في سوريا دخلت عامها التاسع. 

 ولــفــتــت إلـــى أّن عـــدد الــمــدنــيــيــن الــذيــن 
يُــعــانــون مـــن انـــعـــدام األمــــن الـــغـــذائـــي، زاد 
الستة  األشهر  في  ألــف  و٤٠٠  مليون  بواقع 
الوضع  تدهور  «بايرز»  وأرجعت  الماضية. 
الــغــذائــي فــي ســوريــا، إلــى تــدهــور األوضـــاع 
االقــتــصــاديــة فـــي لــبــنــان، والــتــدابــيــر الــتــي 

اتخذت لمكافحة فيروس كورونا.

في  ارتفعت  األغــذيــة  أســعــار  أّن  وبّينت   
وإلى  بالمئة،   ٢٠٠ من  ألكثر  األخير  العام 
التي  األزمــة  قبل  عليه  كانت  ما  ضعف   ٢٠
السلة  سعر  أّن  وأوضــحــت  الــبــالد.  تشهدها 
الغذائية األساسية كان نحو ٤ آالف ليرة قبل 
األزمة، أما اآلن فقّدرت سعرها بـ ٧٦ ألف 
من  تقلل  السورية،  األســر  إّن  وقالت  ليرة. 
عدد الوجبات وتخفض من حجم الوجبات 
الغذائية، وتبيع ما تملك، وتقع في مستنقع 
 ٢٠٠ لـ  حاجتهم  المتحدثة،  وأعلنت  الدين. 
مليون دوالر من أجل مواصلة المساعدات 

الغذائية حتى نهاية العام الجاري.
 وحّذرت بأن قسماً كبيراً من المساعدات 
الغذائية التي يقّدمونها لسوريا ستتوقف في 

حال عدم تأمين الدعم.

٩٫٣ مليون سوري يواجهون أزمة غذاء غير مسبوقة 

رويــــــــتــــــــرز:   - اهللا  رام 
وزارة  بـــــيـــــانـــــات  أظــــــهــــــرت 
الـــصـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أمـــس 
جديدة  إصــابــات   ٢٠٧ تسجيل 
بــفــيــروس كـــورونـــا، فــي أعلى 
واحد  يوم  في  لإلصابات  عدد 

ــــدء انـــتـــشـــار الــفــيــروس  مــنــذ ب
فـــي مــــــارس. وقـــالـــت وزيــــرة 
بيان:  فــي  الكيلة  مــي  الصحة 
الجديدة  اإلصابات  معظم  إن 
الخليل،  محافظة  في  تتركز 
حالة   ٣٢ تسجيل  إلــى  إضــافــة 

فــي مــديــنــة الــقــدس. وذكـــرت 
 ١١» هـــــنـــــاك  أن  ـــــــرة  ـــــــوزي ال
المصابين  بــيــن  خــطــرة  حــالــة 
ــــواجــــدة فــي  ــــت بـــالـــفـــيـــروس ُم
غـــرف الــعــنــايــة الــمــكــثــفــة، في 
محافظات الخليل وبيت لحم 

على  حــالــتــان  بينها  ونــابــلــس، 
االصطناعي».  التنفس  أجهزة 
اإلصــابــات  إجمالي  إن  وقــالــت 
 ١١٧٠ منها   ١٧٩٥ إلــى  وصــل 
حالة نشطة وهناك ٦٢٠ حالة 
تــمــاثــلــت لــلــشــفــاء فـــضـــًال عــن 

وعلقت  وفـــاة.  حـــاالت  خمس 
والــــشــــؤون  األوقــــــــاف  وزارة 
الـــديـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أمـــس 
صــــــالة الـــجـــمـــعـــة بــالــمــســاجــد 
بـــــســـــبـــــب ظـــــــهـــــــور عــــــشــــــرات 

بالفيروس. اإلصابات 

٢٠٧ إصابات جديدة بكورونا في فلسطين
 في أعلى حصيلة يومية منذ انتشار الوباء
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أعلنت  وكـــــاالت:   - جــنــيــف 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة 
ولقاح  عــالج  تطوير  أن  أمــس 
مليار   ٣٠ إلــى  يحتاج  كــورونــا 
أن  أوضـــــحـــــت  كـــمـــا  دوالر. 
الـــُمـــبـــادرة الــعــالــمــيــة لــإلســراع 
بــتــطــويــر وإنــــتــــاج اخـــتـــبـــارات 
والـــلـــقـــاحـــات   ١٩-COVID
والـــعـــالجـــات ســتــتــطــلــب أكــثــر 
خــالل  دوالر  مــلــيــار   ٣٠ مـــن 

المقبل. العام 
العالمية،  المنظمة  وقالت   
الــــتــــي قــــّدمــــت تـــفـــاصـــيـــل مــا 
 ،ACT يُسمى مشروع تسريع
الـــــــذي يــــهــــدف إلــــــى تــجــمــيــع 
على  للتغلب  الدولية  الموارد 
المكلفة  «الخطط  إن  الوباء: 
الـــمـــعـــروضـــة الــــيــــوم تــتــطــلــب 
مــلــيــار   ٣١٫٣ بــقــيــمــة  تــمــويــالً 
والـــعـــالج  لــلــتــشــخــيــص  دوالر 
ــلــقــاحــات». وأضــافــت أنــه  وال
بمبلغ  اآلن  حــتــى  الــتــعــهــد  تــم 
أصــل  مـــن  دوالر  مــلــيــار   ٣٫٤
الــقــيــمــة االجــمــالــيــة. وأفـــادت 
ــــــــأن الــــلــــقــــاح  ــــمــــنــــظــــمــــة، ب ال
شركة  تطوره  الــذي  المرشح 
فيروس  ضد  «أسترازينيكا» 
كـــورونـــا هــو «عــلــى األرجـــح» 

تقدماً  واألكــثــر  الــرائــد  اللقاح 
فـــي الــعــالــم حـــالـــيـــاً. وأوضـــح 
ــمــنــظــمــة أن  كــبــيــر عـــلـــمـــاء ال
لـــــقـــــاح شـــــركـــــة «مـــــــودرنـــــــا» 
مـــرّشـــح أيـــضـــاً، مــضــيــفــاً أنــه 
«لــيــس بـــعـــيـــداً» عـــن مــرحــلــة 
لقاح  إليها  وصل  التي  التقدم 

«أسترازينيكا».
الــمــنــظــمــة  أن  وأضـــــــــاف   
تــــجــــري حـــالـــيـــاً ُمـــفـــاوضـــات 
مــــــع عــــــــدد مــــــن الــــشــــركــــات 

الــصــيــنــيــة الــُمــصــّنــعــة لــألدويــة 
ــــقــــاحــــات مــحــتــمــلــة  بـــــشـــــأن ل

لـ»كوفيد-١٩».
عـــــــام  مــــــــديــــــــر  وكــــــــــــــــان   
أدهــانــوم  تــيــدروس  المنظمة 
جــيــبــريــســوس، قـــد أعـــلـــن أن 
اللقاح قد يرى النور بعد عام، 
من  العديد  عكس  على  وذلك 
الـــتـــرجـــيـــحـــات الـــســـابـــقـــة بــأنــه 
سيظهر أواخر الصيف أو على 
السنة  بــدايــة  فــي  تقدير  أبــعــد 

المسؤول  وأوضـــح  الــجــديــدة. 
تسريع  تــم  مــا  إذا  أنــه  األمــمــي 
األبــــحــــاث الـــجـــاريـــة عــالــمــيــاً، 
أقل  وقــتــاً  األمــر  يتطلب  فقد 
تعبيره.  حسب  أشهر،  ببضعة 
كــمــا أكــد أن هــنــاك أكــثــر من 
الـــعـــمـــل  ــــجــــري  ي ــــقــــاح  ل  ١٠٠
ولــربــمــا  قــلــة  أن  إال  عــلــيــهــا، 
واحــد قــد يــكــون األوفـــر حظاً 
للتصنيع  خــبــيــر  أكــبــر  وكــــان 
لــــدى مــؤســســة مــهــمــة تــركــز 

عــلــى االســتــعــداد واالســتــجــابــة 
لألوبئة وتدعم تسعة لقاحات 
مـــحـــتـــمـــلـــة لـــــكـــــورونـــــا أعـــلـــن 
حــــّددت  الــمــؤســســة  أن  أمــــس 
إلنتاج  قدرة  لديهما  مصنعين 

٤ مليارات جرعة سنوياً.
 إلــــــــى ذلــــــــــك، حــــــــــّذر مــن 
مستوى  عــلــى  الــجــائــحــة  تـــأزم 
أن  المتوقع  من  حيث  العالم، 
يــصــل عــــدد حـــــاالت اإلصـــابـــة 
بالفيروس إلى عشرة ماليين 

يصل  وأن  الــمــقــبــل،  األســـبـــوع 
عدد الوفيات إلى ٥٠٠ ألف.

 وأضــــــــاف تـــــيـــــدروس فــي 
تلفزيونية  دائــرة  عبر  مؤتمر 
الصحة  لجنة  فــي  أعــضــاء  مــع 
بــالــبــرلــمــان األوروبــــــي مــســاء 
أمس أنه عند انتهاء الجائحة، 
يــنــبــغــي أال يـــعـــود الــعــالــم إلــى 
وضعه السابق وإنما يتعين أن 
يكون  جديداً»  يؤسس «وضعاً 
للبيئة  وُمـــراعـــاة  عــدالــة  أكــثــر 
لتغير  التصدي  على  ويُساعد 

المناخ.
 عـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، دافـــع 
عن  العالمية  المنظمة  مدير 
إثــبــات  ال  أن  مــؤكــداً  الــصــيــن، 
تأخرت  أو  تخاذلت  أنها  على 
الوباء  بشأن  العالم  إعالم  عن 

تفشيه. وبداية 
دلــيــل  أي  يـــوجـــد  ال  وقــــال   
الُمستجد  الفيروس  أن  يؤكد 
بكين  تـــدلـــي  أن  قــبــل  انــتــشــر 
بــمــعــلــومــات عــنــه. مــا أكـــد أن 
اإلجـــــراءات الــتــي اتــخــذت في 
بعد  الصينية  ووهـــان  مدينة 
فـــتـــرة مـــن ظـــهـــور كــوفــيــد١٩ 
فّعالة  كــانــت  فيها  مــرة  ألول 

وصارمة.

تطوير لقاح لكورونا يحتاج ٣٠ مليار دوالر
 فيروس كورونا أكدت أن أمصال شركة «أسترازينيكا» تعد األكثر تقدماً بالعالم .. الصحة العالمية: 

قد يضر بالمخ البشري 
لـــنـــدن - رويــــتــــرز: تـــوّصـــلـــت دراســـــة أولـــيـــة عــن 
الـــمـــرضـــى الــــذيــــن عـــولـــجـــوا بـــالـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات مــن 
هذا  أن  إلى  كورونا  فيروس  عن  الناجم  كوفيد-١٩ 
مضاعفات  ويُسبب  بالمخ  يضر  أن  يمكن  المرض 
مــثــل الــجــلــطــات الــدمــاغــيــة وااللــتــهــابــات والــذهــان 
تـــشـــبـــه الــــخــــرف فــــي بـــعـــض الــــحــــاالت  وأعــــــراضــــــاً 

الشديدة.
نــظــرة  أول  هـــي  الــنــتــائــج  إن  ــبــاحــثــون:  ال وقــــال   
ـــضـــاعـــفـــات  ـــُم تـــفـــصـــيـــلـــيـــة عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــة مـــــن ال
إجراء  ضرورة  وتؤكد  كوفيد-١٩  لمرض  العصبية 
وراءها  تقف  التي  اآلليات  الكتشاف  أكبر  دراسات 

عالجات. عن  البحث  في  والمساعدة 
 وقــــالــــت ســــــارة بـــيـــت األســـــتـــــاذة بـــكـــلـــيـــة لـــنـــدن 
الــجــامــعــيــة والـــتـــي شـــاركـــت فـــي قـــيـــادة الـــدراســـة 
كوفيد-١٩  مــضــاعــفــات  عـــن  مــهــمــة  لــمــحــة  «هــــذه 
عالجاً  تلقوا  الذين  المرضى  في  بالمخ  الصلة  ذات 
جمع  نواصل  أن  للغاية  المهم  من  بالمستشفيات. 

كامل». بشكل  الفيروس  هذا  لفهم  المعلومات 
 وقـــــال الـــبـــاحـــث بــنــديــكــت مــايــكــل مـــن جــامــعــة 
من  إن  الدراسة:  قيادة  في  شارك  الذي  ليفربول 
عــلــى  ركــــزت  الـــدراســـة  هـــذه  أن  مــالحــظــة  الــمــهــم 
الفترة  فــي  البيانات  جمع  وتــم  الــشــديــدة.  الــحــاالت 
يــنــتــشــر  الـــمـــرض  كـــان  حــيــنــمــا  إبـــريـــل،  ٢و٢٦  بــيــن 

المتحدة. المملكة  في  كبير  بشكل 
 ١٢٥ أصــل  مــن   ٣٩ أن  أيــضــاً  الــدراســة  ووجـــدت   
في  تغيرات  أو  اضطراب  عالمات  أظهروا  مريضاً 
بين  من  العقلية.  الحالة  في  تحوالً  تعكس  السلوك 
محّدد  غير  وظيفي  خلل  تسعة  لــدى  كــان  هــؤالء، 

المخ. في  التهاب  لديهم  وسبعة  المخ  في 

اختلفت  وكــــاالت:   - عالمية  عــواصــم 
جميع  في  المفروضة  اإلغـــالق  عمليات 
أنحاء العالم والتي كانت تهدف لمكافحة 
من  المستجد  كــورونــا  فــيــروس  جائحة 
الجزئية  القيود  مــن  بـــدءاً  آخــر،  إلــى  بلد 
العامة.  الحياة  على  الكاملة  القيود  إلــى 
لكن مع رفع هذه القيود تدريجياً، تشهد 
في اإلصابات  حــاداً  بعض الــدول ارتفاعاً 
الجديدة بالفيروس التاجي خالل الوقت 
الراهن، ووفقاً لجامعة «جونز هوبكنز» 
فإن إجمالي عدد اإلصابات عالمياً تجاوز 
حتى  ٩٫٥ مليون إصابة وتوفي ٤٨٠ ألفاً 

اآلن.
بي  إن  لشبكة «ســي  تقرير  وبحسب   
سي»، أدت االرتفاعات األخيرة في عدد 
الحاالت إلى تزايد المخاوف من اندالع 

«الموجة الثانية» من الوباء.
يواصل  الفيروس  إن  الشبكة  وقالت   
ــــات  ــــوالي االنــــتــــشــــار فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن ال
جنوبي  فــي  تــلــك  سيما  ال   - األمــريــكــيــة 
ــــبــــالد. وبـــلـــغ عـــــدد الـــحـــاالت  وغــــربــــي ال
قياسياً، تجاوز  الجديدة في البالد رقماً 
٤٥ ألــف إصــابــة. واضــافــت انــه تــم حتى 
اآلن،تسجيل أكثر من ٢٫٤ مليون إصابة 
المتحدة،  الواليات  في  كورونا  بفيروس 

ونحو ١٢٢ ألف حالة وفاة.
الشبكة  قالت  بألمانيا  يتعلق  وفيما   
األمــريــكــيــة إن الــعــالــم كـــان يــنــظــر إلــى 

في  لنهجها  بــه  يحتذى  كمثال  ألمانيا 
اختبارات  نفذت  حيث  الوباء،  مكافحة 
مــبــكــرة واســـعـــة الـــنـــطـــاق وتــتــبــعــت أي 
ونجحت  بــالــفــيــروس،  مــصــاب  شخص 
مستوى  عــلــى  الــحــفــاظ  فــي  اآلن  حــتــى 
دخــــول الــمــســتــشــفــيــات وعــــدد الــوفــيــات 
من  أكثر  ألمانيا  وسّجلت  منخفضين. 
 ٩ وقــرابــة  بالفيروس  إصابة  ألــف   ١٩٢
وتناولت  الجائحة.  بدء  منذ  وفاة  آالف 
األوضــاع  األمريكية  اإلخــبــاريــة  الشبكة 
اإلصابات  عدد  إن  وقالت  البرازيل  في 
التي  الــدولــة  وهــي  الــبــرازيــل،  في  ارتفع 
لديها اآلن ثاني أكبر عدد من اإلصابات 
حالة  مليون   ١٫١٨ تتجاوز  العالم،  في 

مــؤكــدة ونــحــو ٥٤ ألـــف وفـــــاة.   وحــول 
الهند  إن  الشبكة  قالت  الهند  في  الوضع 
سّجلت ارتفاعاً قياسياً في عدد الحاالت 
اليومية، الخميس، والذي قارب ١٧ ألف 

إصابة خالل ٢٤ ساعة.
جامعة  جمعتها  التي  للبيانات  ووفقاً   
«جونز هوبكنز»، أصاب الفيروس ٤٧٣ 
ألف شخص في الهند وتسّبب في وفاة 

نحو ١٥ ألفاً حتى اآلن.
ـــظـــهـــر الـــبـــيـــانـــات الــــــصــــــادرة عــن   تُ
ماهاراشترا  أن  الهندية  الصحة  وزارة 
ونــيــودلــهــي وتــامــيــل نــــادو هـــي األكــثــر 
جميع  مــن   ٪٦٠ تــمــثــل  حــيــث  تـــضـــرراً، 

الحاالت المؤكدة في الهند. 

واشــنــطــن - وكـــــاالت: أعــلــن الــمــركــز 
والوقاية  األمــراض  لمكافحة  األمريكي 
المستجد  كـــورونـــا  فـــيـــروس  أن  مــنــهــا، 
أضعاف   ١٠ من  أكثر  أصــاب  كوفيد-١٩ 
ــــرقــــم الـــمـــعـــلـــن، مــــا يـــعـــنـــي أن عـــدد  ال
المصابين نحو ٢٥ مليوناً. جاء ذلك في 
ــــى بــهــا مــديــر  تــصــريــحــات صــحــفــيــة أدل
فيها  أوضــح  ريدفيلد،  روبـــرت  المركز 
أنه من الممكن أن يكون عدد المصابين 
الواليات  في  السكان  من  بالفيروس ٨٪ 
المتحدة. وأوضح أن استطالعات عينات 
الــدم الــمــأخــوذة مــن جميع أنــحــاء البالد 
ربما  األمريكيين  ماليين  أن  إلــى  تشير 
أصيبوا بالفيروس إما دون علمهم وإما 
مع أعــراض بسيطة فقط، وأضــاف أنه 
مقابل كل حالة مؤكدة تشير التقديرات 

إلى احتمال إصابة ١٠ آخرين. 
 ووفقاً لجامعة جونز هوبكنز للطب، 
أمريكي  مليون   ٢٫٤ من  يقرب  ما  فــإن 
قــد ثبتت إصــابــتــهــم بــالــفــيــروس، وقــال 
ريدفيلد: إن عينات الدم والمسحات التي 
تم جمعها من أجل اختبارات كورونا أو 
 ٪٥ بين  ما  أن  أظهرت  أخــرى  ألسباب 
و٨٪ من األمريكيين أصيبوا بالفيروس.
لطريقة  رسمية  ُمراجعة  أول  وفــي   
لجائحة  األمــريــكــيــة  الــحــكــومــة  تــصــّدي 
الحكومة  محاسبة  مكتب  ذكر  كورونا، 
فــــي الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة أن الـــمـــراكـــز 

والوقاية  األمــراض  لمكافحة  األمريكية 
منها أعلنت عن بيانات غير ُمكتملة أو 
غير متسقة الختبارات فيروس كورونا، 
مــا يــجــعــل مــن الــصــعــب مــعــرفــة معدل 
اإلصـــابـــة بــالــفــيــروس، واتـــخـــاذ قــــرارات 
المجتمعات.  فتح  ُمــعــاودة  بشأن  واعية 
من  األول  هو  تقرير  في  المركز  وقــدم 
كيفية  عن  للمشّرعين  توصيات  نوعه، 

تحسين مكافحة األزمة.
نتائجه  لــتــفــاصــيــل  اســتــعــراض  وفـــي   
بـــشـــأن بــيــانــات فـــحـــوص كــــورونــــا، قــال 
بعض  في  شملت  إن «البيانات  المكتب: 
األحـــيـــان اخــتــبــارات األجـــســـام الــُمــضــادة 
الــتــي تــرصــد اإلصـــابـــات الــســابــقــة، وفــي 
التي  العينات  عدد  إحصاء  أخرى  أحيان 

خضعت للفحص، وهو ما قد يشمل عدة 
اختبارات لشخص واحد».

بيانات  غــيــاب  أن  المكتب  وأضــــاف   
المبلغ  كورونا  لفحوص  ومتسقة  كاملة 
من  يــزيــد   ٢٠٢٠ مــايــو   ٣١ حــتــى  عــنــهــا 
اإلصابة،  معدل  ومعرفة  رصد  صعوبة 
والــتــخــفــيــف مــن أثـــر الـــعـــدوى، واتــخــاذ 

قرارات بشأن معاودة فتح المجتمعات.
 كـــمـــا انـــتـــقـــد الـــمـــركـــز غـــيـــاب خــطــة 
لمواجهة  الوطني  الــطــيــران  قــطــاع  لــدى 
مايو   ٢٠ تاريخ  حتى  المعدية  األمـــراض 
النقل  وزارة  تــصــر  حــيــن  فــي  الــمــاضــي، 
عــلــى أن الـــوكـــاالت األمــريــكــيــة األخـــرى 
يــجــب أن تــأخــذ بـــزمـــام الـــمـــبـــادرة في 

التخطيط لألوبئة. 

٢٥ مليون أمريكي أصيبوا بالفيروس  ٤ بلدان تشهد ارتفاعاً حاداً في حاالت اإلصابة 
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 البرتغال تعتزم إعادة 
إغالق العاصمة لشبونة

وزراء  رئـــيـــس  أعـــلـــن  ا:  ب  د   - لــشــبــوبــة 
معاودة  تقّرر  أنه  كوستا،  أنطونيو  البرتغال، 
لشبونة  مــنــطــقــة  مـــن  واســـعـــة  أجــــزاء  إغــــالق 
األربعاء  من  اعتباراً  أسبوعين  لمدة  الكبرى 
الـــمـــقـــبـــل، بــســبــب ازديــــــــاد عـــــدد اإلصــــابــــات 

كورونا. بفيروس 
 وســيــتــم الــســمــاح لــســكــان الــبــلــديــات الــــ ١٩ 
لشبونة  الــعــاصــمــة  مــنــطــقــة  فـــي  الــمــتــضــّررة 
بـــالـــخـــروج مـــن الـــمـــنـــازل مـــن أجــــل الــتــســوق 
وخــالل  فــقــط.  لطبيب  أو  للعمل  والــذهــاب 
بتجمعات  فقط  السماح  سيتم  الــوقــت،  هــذا 
المناطق  فــي  أشــخــاص  خمسة  على  تــزيــد  ال 
حاالت  معظم  كانت  أشهر  وقبل  المتضّررة. 
ـــا في  ـــوفـــاة واإلصــــابــــات بــفــيــروس كـــورون ال
حيث  الــشــمــالــيــة،  المنطقة  إلــى  تــعــود  الــبــالد 
إال  وفـــاة،  و٤٥٤  إصــابــة   ١٣١٥٠ تسجيل  تــم 
أن الـــعـــدوى الــجــديــدة ضــربــت هـــذه الــمــرة 

وجوارها.  العاصمة 

باريس - ا ف ب: أكدت دراســة أوروبية 
بكوفيد-١٩  األطـــفـــال  وفــيــات  أن  دولـــيـــة، 
وتحدث لدى أقل من واحد في  نادرة جداً 
المئة من الحاالت إذ ال يشتد المرض لدى 
معظمهم. وشاركت في هذه الدراسة التي 
أند  تشايلد  النسيت  مجلة «ذي  في  نشرت 
أدوليسنت هلث» الُمتخصصة، ٨٢ مؤسسة 
األولى  األوروبية  الدراسة  هذه  في  صحية 
(الذين  والُمراهقين  األطــفــال  تتناول  التي 
تتراوح أعمارهم من ثالثة أيام إلى أقل من 

١٨ عاماً).
 وأظــهــرت الـــدراســـة الــتــي قــادهــا خبراء 
من بريطانيا والنمسا وإسبانيا أنه من بين 
حوالي ٦٠٠ طفل دون سن ١٨ عاماً أصيبوا 
يُعاني  فقط  ربعهم  كان  كورونا،  بفيروس 
من مشاكل صحية. وهذه النسبة منخفضة 
من  يُعانون  الذين  البالغين  بنسبة  مقارنة 

أمـــــراض ُمــصــاحــبــة لــلــوبــاء، وشـــاركـــوا في 
دراسات سابقة.

شملتهم  بالوباء  مصاباً   ٥٨٢ بين  ومــن   
الـــــدراســـــة الـــحـــالـــيـــة، تـــوفـــي أربــــعــــة فــقــط 
ســنــوات،   ١٠ مــن  أكــثــر  يبلغون  وجميعهم 
مشكالت  مــن  أصـــًال  يعانون  منهم  واثــنــان 
صـــحـــّيـــة. وأصـــيـــبـــت نــســبــة صـــغـــيـــرة، لكن 
في  الــعــالج  يتطلب  خطير  بمرض  ملفتة، 
حالة   ٤٨ أو  المئة  فــي   ٨) المركزة  العناية 
تشمل  ال  الــدراســة  أن  علماً  أصــل ٥٨٢)  من 
الحاالت الخفيفة التي ال تحتاج إلى مساعدة 
أو طبيب. وفي المقابل، أكثر من ٩٠ طفالً 
أو ١٦ في المئة لم تظهر عليهم أي أعراض. 
 وأشــارت المجلة إلى أن معدل الوفيات 
أن  الــمــرّجــح  مــن  األطـــفـــال  لـــدى  الحقيقي 
يكون أقل بكثير من ذلك الذي لوحظ في 

الدراسة.

 وقالت الدكتورة بيغونيا سانتياغو غارسيا 
مارانيون  غريغوريو  جامعة  مستشفى  من 
فـــي مـــدريـــد الـــتـــي شـــاركـــت فـــي الـــدراســـة: 
«األطفال الذين اكتشفت لديهم فيروسات 
إضــافــيــة فــي الــجــهــاز التنفسي إضــافــة إلــى 
فيروس كورونا، كانوا أكثر ُعرضة لدخول 
العناية المركزة». وأضافت «قد يكون لهذا 
عندما  المقبل  الشتاء  فصل  في  مهمة  آثــار 
تصبح عدوى اإلنفلونزا أكثر شيوعاً». واعتبر 
أورموند  غريت  معهد  من  تيبروغ  مــارك 
ستريت لصحة األطفال في لندن كولدج أن 
النتائج ُمطمئنة. وقال: «كان معدل وفيات 
األطفال في هذا البحث منخفضاً جداً، كان 
يجب أن يكون أقل بكثير، ألن العديد من 
خفيف  مــرض  من  يُعانون  الذين  األطــفــال 
يتم  لــن  وبالتالي  الطبيب  انتباه  يلفتوا  لــم 

تضمينهم في هذه الدراسة».

وفــيات األطــفال بكــورونا نــادرة وأقــل مــن ١٪
شاركت فيها ٨٢ مؤسسة صحية بالقارة .. دراسة أوروبية:
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الدوحة - [:

رصــــــــد الـــــتـــــقـــــريـــــر الـــــعـــــقـــــاري 
إزدان  لـــــشـــــركـــــة  األســـــــبـــــــوعـــــــي 
ــــة، تـــســـجـــيـــل صـــفـــقـــات  ــــعــــقــــاري ال
ـــقـــوة فــي  اســتــثــنــائــيــة ســـاهـــمـــت ب
ارتــفــاع مــؤشــر الــتــداول الــعــقــاري 
وحسب  الــمــاضــي.  األســبــوع  خــالل 
بـــوزارة  الــعــقــاري  التسجيل  إدارة 
الــعــدل فــقــد بــلــغــت حــركــة تـــداول 
التي  المبايعات  وحجم  العقارات 
تـــم تــســجــيــلــهــا خـــالل الــفــتــرة من 
مبايعة   ١٢٨ الجاري  يونيو   ١٤-١٨
عـــقـــاريـــة بــقــيــمــة إجــمــالــيــة تــصــل 
تقريباً،  ريــال  مليون   ٨٠١٫٤ إلــى 
بلديات   ٧ على  العمليات  وتوزعت 
والـــخـــور  صــــالل  أم  بــلــديــة  هــــي: 
ـــريـــان  ـــذخـــيـــرة والــــدوحــــة وال وال
ـــوكـــرة،  والـــشـــمـــال والــظــعــايــن وال
شــمــلــت أراضــــي فــضــاء ومــســاكــن 
ـــخـــدام  ـــعـــددة االســـت ـــانـــي مـــت ومـــب
االستخدام  متعددة  فضاء  وأرضاً 
وعــــمــــارات ســكــنــيــة، واســـتـــأثـــرت 
من  صفقة  بأعلى  الدوحة  بلدية 
برج  بيع  خــالل  من  القيمة  حيث 
على  الــلــؤلــؤة  منطقة  فــي  سكني 
أمــتــار   ٥٦١٠ إلـــى  تــصــل  مــســاحــة 
مــربــعــة، بــســعــر لــلــقــدم الــمــربــعــة 
قــطــريــاً،  ريــــاالً   ٣١٤٦ إلـــى  وصـــل 
مليون   ١٩٠ إلــى  يصل  وبإجمالي 
شهدت  حــيــن  فــي  قــطــري،  ريـــال 
بــلــديــة الـــريـــان بــيــع قــطــعــة أرض 
فــضــاء مــتــعــددة االســـتـــخـــدام في 
مــنــطــقــة مـــعـــيـــذر عـــلـــى مــســاحــة 
وتـــم  مـــربـــعـــاً  مــــتــــراً   ٧٨٥٧ تــبــلــغ 
وصل  قــدم  بسعر  الصفقة  إتــمــام 
لتسجل  قــطــريــاً  ـــاالً  ري  ١٢٨٦ إلــى 
ريــــال،   مــلــيــون   ١٠٨٫٧ الــصــفــقــة 
ثالث  الــدوحــة  بلدية  شهدت  كما 
قطعة  لبيع  عقارية  صفقة  أكبر 

االستخدام  متعددة  فضاء  أرض 
مساحة  على  مشيرب  منطقة  في 
قــدم  بــســعــر  مــربــعــاً  مـــتـــراً   ٢٦٥٨
قــطــريــاً  ريـــــاالً   ٢٤٦٩ إلــــى  وصــــل 
مــلــيــون   ٧٠٫٦ الــصــفــقــة  لــتــســجــل 

ريال. 
وفـــيـــمـــا يـــلـــي قــــــــراءة مــفــصــلــة 
لـــحـــجـــم وعـــــــدد صـــفـــقـــات الــبــيــع 
المذكور،  األسبوع  خالل  والشراء 
إدارة  لــــنــــشــــرة  طــــبــــقــــاً  وذلـــــــــك 

العقاري: التسجيل 

بلدية الدوحة 

المرتبة  في  الدوحة  بلدية  حّلت 
المبايعات  حجم  حيث  من  األولــى 
الــتــي جـــرت خـــالل األســـبـــوع طبقاً 
لــلــنــشــرة الــعــقــاريــة، حــيــث سجلت 
إجمالية  بقيمة  مبايعات  البلدية 

قطري  ريــال  مليون   ٤٣٩٫٤ فاقت 
تقريباً، من إجمالي قيمة العقارات 
المتداولة على مستوى دولة قطر، 
إجــمــالــي  مـــن   ٪٥٥ نــســبــتــه  مـــا  أي 
موزعة  المتداولة،  العقارات  قيمة 
فــي  عــــقــــاريــــة  مـــبـــايـــعـــة   ٢٢ عـــلـــى 
الثمامة،  الجديدة،  اسلطة  مناطق 
المسيلة،  الــلــؤلــؤة،  العتيق،  الــغــانــم 
الــمــطــار الــعــتــيــق، أم غــويــلــيــنــة، أم 
نعيجة.  مشيرب،  لقطيفية،  لخبا، 
حيث  من  صفقة  أعلى  كانت  وقــد 
سكني  بــرج  بيع  خــالل  مــن  القيمة 
فـــي مــنــطــقــة الـــلـــؤلـــؤة، وبــإجــمــالــي 
يصل إلى ١٩٠ مليون ريال قطري، 
البلدية  صعود  فــي  ساهم  مــا  وهــو 
إلى المرتبة األولى من حيث حجم 

التداول العقاري خالل األسبوع. 

بلدية الريان  

أعلى  ثاني  الريان  بلدية  سجلت 
األسبوع  خالل  عقاري  تداول  نسبة 
الــــمــــاضــــي، حـــيـــث وصــــلــــت قــيــمــة 
إلى  البلدية  فــي  المباعة  الــعــقــارات 
ما  أي  تــقــريــبــاً  ريــــال  مــلــيــون   ٢٠٠
العقارات  إجمالي  من   ٪  ٢٥ نسبته 
الــمــتــداولــة عــلــى مــســتــوى الـــدولـــة، 
فيما ســجــل مــتــوســط ســعــر الــقــدم 
وذلك  قطرياً،  ريــاالً   ٣٧٩ المربعة 
مـــن خــــالل ٢٧ مــبــايــعــة عــقــاريــة، 
إزغــوى،  هــي  مناطق  على  مــوزعــة 
الـــغـــرافـــة، الــعــزيــزيــة، أم الــســنــيــم، 
بــــوهــــامــــور، عـــيـــن خــــالــــد، غـــرافـــة 
لوعيب،  المناصير،  فريج  الريان، 
إجمالي  وبــلــغ  مــعــيــذر،  محيرجة، 

التداول ١٠٨٫٧ مليون ريال.

بلدية الظعاين 

احـــــتـــــلـــــت بـــــلـــــديـــــة الــــظــــعــــايــــن 
قيمة  حيث  مــن  الثالثة  المرتبة 
الـــــعـــــقـــــارات الــــمــــتــــداولــــة خــــالل 
ــــوع والــــتــــي ســـجـــلـــت قــيــمــة  األســــب
مــلــيــون   ١١٣٫٣ قــدرهــا  إجــمــالــيــة 
مــا  أي  تـــقـــريـــبـــاً،  قـــطـــري  ريــــــال 
قيمة  إجــمــالــي  مــن   ٪١٤ نــســبــتــه 
مستوى  على  المتداولة  العقارات 
 ٥٣ ـــــة قـــطـــر، مــــوزعــــة عـــلـــى  دول
مـــبـــايـــعـــة عــــقــــاريــــة فــــي مــنــاطــق 
ـــعـــب،  ـــســـة، الــــصــــخــــامــــة، ال ـــخـــي ال
جـــنـــيـــحـــات،  جــــريــــان  قــــــرن،  أم 
روضــــــة الـــحـــمـــامـــة، ســمــيــســمــة، 
على  الفضاء  األرض  واستحوذت 
أغــلــب الــصــفــقــات الــتــي تــمــت في 

لبلدية.  ا

بلدية أم صالل

بلغت  عــقــاريــة  تـــداوالت  بقيمة 
تقريباً،  قطري  ريال  مليون   ٣٠٫٥
جاءت بلدية أم صالل في المرتبة 
الــــرابــــعــــة مــــن حـــيـــث الـــصـــفـــقـــات 
طبقاً  تسجيلها  تــم  الــتــي  العقارية 
لــلــنــشــرة الــعــقــاريــة الـــصـــادرة عن 
بـــوزارة  الــعــقــاري  الــتــســجــيــل  إدارة 
مــن   ٪٤ نـــســـبـــتـــه  مـــــا  أي  الـــــعـــــدل 
المتداولة  العقارات  قيمة  إجمالي 
موزعة على ١٢ صفقة عقارية في 
مناطق الخريطيات، أم العمد، أم 
صــــالل عـــلـــي، أم صــــالل مــحــمــد، 
جــنــيــحــات،  جـــريـــان  عــبــيــريــة،  أم 
عمليات   ٨ بيع  المساكن  وسجلت 
الفضاء  األرض  سجلت  حين  في   ،

٤ صفقات.

بلدية الشمال 

على  الــشــمــال  بــلــديــة  وحــصــلــت 
الـــمـــرتـــبـــة الـــخـــامـــســـة مــــن حــيــث 
الـــقـــيـــمـــة اإلجـــمـــالـــيـــة لـــلـــعـــقـــارات 
الماضي،  األســبــوع  خــالل  المباعة 
مبايعات  عــمــلــيــات  ســجــلــت  حــيــث 
قطري  ريـــال  مــلــيــون   ٦٫٦ بقيمة 
مــن   ٪١ نــســبــتــه  مـــا  أي  تـــقـــريـــبـــاً، 
المتداولة  العقارات  قيمة  إجمالي 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــدولـــــة مـــوزعـــة 
عــلــى ٣ مــنــاطــق هــي أبـــا الــظــلــوف 
ـــشـــمـــال،  والــــــرويــــــس ومــــديــــنــــة ال
مبايعات  خمس  خالل  من  وذلك 
عــقــاريــة. وقـــد جــــاءت الــعــمــلــيــات 
على هيئة ٤ عمليات تداول أرض 
ولم  فقط،  واحــد  ومسكن  فضاء 
يــتــم تـــداول أي شــكــل مــن أشــكــال 

األخرى.  العقارات 

بلدية الوكرة 

احــتــلــت بــلــديــة الـــوكـــرة الــمــرتــبــة 
السادسة من حيث قيمة العقارات 
حسبما  األســــبــــوع  خــــالل  ــمــبــاعــة  ال
إلدارة  الــعــقــاريــة  الــنــشــرة  ســجــلــت 
التسجيل العقاري، من خالل إبرام 
ثالث صفقات لبيع أرض فضاء في 
بقيمة  والــوكــيــر  الــوكــرة  منطقتي 
إجــمــالــيــة بــلــغــت ٦٫٢ مــلــيــون ريــال 

قطري تقريباً. 

  بلدية الخور والذخيرة 

ــلــديــة الــخــور  وأخــــيــــراً جـــــاءت ب
السابعة  الــمــرتــبــة  فــي  والــذخــيــرة 
ــــتــــي ســـجـــلـــت أربــــــع مــبــايــعــات  وال
لــمــســكــن وثـــــالث صــفــقــات أرض 
ــــخــــور  فـــــضـــــاء فــــــي مـــنـــطـــقـــتـــي ال
للقدم  سعر  بمتوسط  والــذخــيــرة 
قـــطـــريـــاً،  ــــــاالً  ري  ٢٢٦ إلــــى  وصــــل 
أي بــإجــمــالــي صــفــقــات فــي أنــحــاء 
البلدية وصل إلى ٥٫٣ مليون ريال 

تقريباً. قطري 

صفـقـات عقـاريـة قياسيـة خـالل أسبـوع
٨٠١ مليون ريال إجمالي التداوالت.. تقرير إزدان:

ـــــــــــؤة بـــــــــــــ ١٩٠مــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــون ريــــــــــــال  ـــــــــــؤل ـــــــــــل ـــــــي فــــــــــــي ال ـــــــن ـــــــك ــــــــــــــــرج س بــــــــيــــــــع ب

سجلت ارتفاعاً خالل شهر مايو

الدوحة - [:

كــــشــــفــــت بـــــيـــــانـــــات مـــــصـــــرف قــطــر 
ــــو٢٠٢٠ ارتـــفـــاع   الـــمـــركـــزي لــشــهــر مــــاي
ـــتـــجـــاريـــة فــي  ـــنـــوك ال ـــب اســـتـــثـــمـــارات ال
 ٠٫٥ بنحو  قطر  خــارج  المالية  األوراق 
مليار   ١٨٫١ مــســتــوى  عــنــد  ريـــال  مــلــيــار 
ريـــــال. وانــخــفــضــت مـــوجـــوداتـــهـــا لــدى 
إلى  مليار   ٢٫٩ بنحو  قطر  خارج  بنوك 
قــروض  وارتــفــعــت  ريــــال.  مــلــيــار   ٧٤٫١
خارجية  جــهــات  إلــى  المحلية  الــبــنــوك 
مــســتــوى  إلــــى  ريـــــال  مــلــيــار   ٠٫٢ بــنــحــو 
اســتــثــمــارات  واســـتـــقـــرت  ــيــار،  مــل  ٧١٫٣
خارجية  شركات  في  المحلية  البنوك 
موجوداتها  وارتفعت  مليار،   ٣٨٫٣ عند 
مليار   ٠٫٢ بــنــحــو  الــخــارج  فــي  األخـــرى 

ريال. مليار   ٣٫٩ مستوى  إلى  ريال 

ــــع الــبــنــوك  فـــي حــيــن انــخــفــضــت ودائ
قطر  داخــــل  الــبــنــوك  لـــدى  الــخــارجــيــة 
٢٦١٫٨ مليار ريال،  ١٫٩ مليار إلى  بنحو 

وارتــفــعــت مــديــونــيــة الــبــنــوك الــمــحــلــيــة 
لــلــخــارج فــي صــورة ســنــدات وشــهــادات 
 ٧٠٫٣ ١٫٩ مليار إلى مستوى  إيداع بنحو 

الودائع  أصحاب  رصيد  وارتفع  مليار. 
ـــــدى الـــبـــنـــوك الــقــطــريــة  ـــخـــارجـــيـــة ل ال
 ٢٠٧٫٤ إلـــى  ريــــال  مــلــيــار   ٥٫٦ بــمــقــدار 

مــلــيــار، ومـــن ثــم ارتــفــعــت الــمــطــلــوبــات 
مليار   ٥٣٩٫٨ إلى  ريال  مليار   ٥٫٦ بنحو 

ريال.

أداًء  الـــقـــطـــريـــة  الــــبــــنــــوك  وتـــشـــهـــد 
قــــويــــاً رغـــــم الـــتـــحـــديـــات، كــــم تــتــوســع 
فـــي خــدمــاتــهــا الـــرقـــمـــيـــة. كــمــا تــتــمــتــع 
بـــالـــنـــمـــو الـــــقـــــوي ألصــــولــــهــــا. أظـــهـــرت  
بــــيــــانــــات مــــصــــرف قــــطــــر الــــمــــركــــزي 
التجارية  الــبــنــوك  مــوجــودات  اســتــقــرار 
عند  مايو  شهر  نهاية  مع  (ومطلوباتها) 
مستوى ١٥٥٧٫٣ مليار ريال، بانخفاض 
سنوية  وبـــزيـــادة  أبــريــل،  عــن  مــحــدود 
وبنسبة  ريــال،  مليار   ١٣٠٫٨ إلــى  تصل 
إجــمــالــي  وبــلــغ   .٢٠١٩ مــايــو  عــن   ٪٩٫٢
الــنــقــد واألرصـــــدة لـــدى مــصــرف قطر 
 ٢٠٢٠ مــايــو  شهر  نهاية  مــع  الــمــركــزي 
بانخفاض  ريـــال،  مليار   ٩٢٫٧ مستوى 
مـــحـــدود عـــن أبـــريـــل وبـــزيـــادة ســنــويــة 
في  عــلــيــه  كـــان  عــمــا  مــلــيــار   ٢٠٫٢ بــنــحــو 

ريال. مليار   ٧٢٫٥ البالغ   ،٢٠١٩ مايو 

١٨٫١ مليار ريال استثمارات البنوك في األوراق المالية بالخارج

ـــــات ـــــق ـــــف ـــــص ـــــــى ٥٥٪مــــــــــــــــــــن ال ــــــحــــــوذ عـــــــل ــــــت ــــــس الــــــــــــدوحــــــــــــة ت

ـــــــــال ري ـــــــــــون  ـــــــــــي ١٠٨.٧مـــــــــــل بـــــقـــــيـــــمـــــة  أرض  ـــــة  ـــــع ـــــط ق ــــــع  ــــــي ب



١٤١٤
السبت ٦ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ٢٧ يونيو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٣٠)
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ســـــجـــــل مــــــؤشــــــر بـــــورصـــــة 
 ٪١٫٤٥ نسبته  انخفاضاً  قطر 
خالل  نقطة   ١٣٥ يــعــادل  بما 
تـــعـــامـــالت األســــبــــوع الــمــاضــي 
 ٩١٨٤٫٩ مــســتــوى  عــنــد  ليغلق 
نـــقـــطـــة، وذلــــــك بــضــغــط مــن 
نفذها  أربـــــاح  جــنــي  عــمــلــيــات 
ـــتـــحـــويـــل  الـــــمـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون ل
السابقة  الــســوقــيــة  مــكــاســبــهــم 

إلى رأسمالية.
وبلغ إجمالي قيمة التداول، 
خـــالل األســبــوع الــمــاضــي نحو 
١٫٧٥ مليار ريال، مقابل ٢٫٠٦ 
قبل  األســبــوع  فــي  ريــال  مليار 
الـــمـــاضـــي لــتــســجــل انــخــفــاضــاً 
سجلت  بينما   ،٪١٤٫٩ نسبته 
نسبته  ارتفاعاً  التداول  كميات 
سهم،  مليار   ١٫٢٩ إلى   ٪١٦٫٩
مقابل ١٫١٠ سهم في األسبوع 
السابق له، وارتفع عدد العقود 
لتصل   ٪٠٫١٧ بنسبة  المنفذة 

إلى ٤١,١٣ ألف عقد.
شركة   ٢٣ أسهم  وارتفعت 
خـــــــالل األســــــبــــــوع الــــمــــاضــــي، 

بــيــنــمــا تـــراجـــعـــت أســــعــــار ٢٢ 
شـــركـــة أخـــــــرى، واســـتـــقـــرت 
مستوى  عند  شركتين  أسهم 

إغالقهما السابق.
وتـــــصـــــدر قــــطــــاع الـــبـــنـــوك 
حيث  مــن  القطاعي  الترتيب 

قيمة األسهم بنسبة ٣٣٪، تاله 
ثم   ،٪٢١٫٨ بــنــحــو  الــخــدمــات 
قطاع العقارات بنسبة ١٨٫١٪، 
كما   ،٪١٦٫٦ الصناعة  وأخــيــراً 
المرتبة  الــبــنــوك  قــطــاع  احــتــل 
األولـــــــــى مـــــن حـــيـــث الـــعـــقـــود 

تــاله   ،٪٢٧٫٦ بنسبة  الــمــنــفــذة 
قطاع الخدمات بنسبة ٢٢٫٣٪، 
ثــــم قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــة بــنــســبــة 
قــطــاع  احـــتـــل  بــيــنــمــا   .٪٢١٫١
من  األولى  المرتبة  الخدمات 
المتداولة  األسهم  عــدد  حيث 

بحصة بلغت ٣٠٫٧٪ من العدد 
المتداولة،  لألسهم  اإلجمالي 
بنسبة  الــصــنــاعــة  قــطــاع  تــــاله 
الـــعـــقـــارات  قـــطـــاع  ثــــم   ،٪٢٣
ســهــم  وقــــــــاد   .٪١٧ بـــنـــســـبـــة 
تــعــامــالت   QNB مــجــمــوعــة 
 ٪٩٫٩ نسبتها  بحصة  األســبــوع 
يليه  اإلجــمــالــيــة،  السيولة  مــن 
سهم السالم بنحو ٦٫٣٪، وحل 
سهم الطبية ثالثاً بواقع ٦٫٢٪.

جلسات  إن  خــبــراء:  وقـــال   
ـــــوع الــــمــــاضــــي شـــهـــدت  األســـــب
انتقائية  وبــيــع  شـــراء  عمليات 
عــلــى أســهــم قــيــاديــة وهـــو ما 
دفــــــع مــــؤشــــر الـــــســـــوق لـــعـــدم 
االســتــقــرار، وأشـــــاروا إلـــى أن 
على  وتغلبه  المؤشر  تماسك 
عــمــلــيــات جــنــي األربــــــاح الــتــي 
إلى  يرجع  منه،  النيل  حاولت 
حالة التفاؤل التي تسيطر على 
الحالية  الــفــتــرة  المستثمرين 
وهـــو مـــا شــجــعــهــم عــلــى عــدم 
الــتــخــلــي عـــن أســهــمــهــم هــذه 
بأن  قناعة  على  ألنهم  الفترة 
ارتــفــاعــات  على  مقبل  الــســوق 

جيدة الفترة المقبلة.

البـنـوك تـقـود تـعـامـالت البـورصـة بنسبة ٣٣٪
١٫٢٩ مليار سهم قيمة كميات التداول في أسبوع
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خام برنت يقترب من ٤٢ دوالراً للبرميل

ملبورن ـ رويترز:

 ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الــنــفــط 
ــــواصــــل مـــكـــاســـب  ــــت أمـــــــــس، ل
بشأن  التفاؤل  بفضل  حققتها 
تــعــافــي الــطــلــب عــلــى الـــوقـــود 
الرغم  على  العالم،  أنحاء  في 
مــن ارتـــفـــاع حــــاالت اإلصــابــة 
بــفــيــروس كـــورونـــا فــي بعض 
الواليات األمريكية ومؤشرات 
النفط  إنتاج  في  انتعاش  على 
المتحدة.  الواليات  في  الخام 
ـــعـــقـــود  وأمــــــــــس، صـــــعـــــدت ال
اآلجــلــة لــخــام غـــرب تكساس 
سنتاً   ٥٧ األمــريــكــي  الــوســيــط 
إلى  بالمئة   ١٫٥ يــعــادل  مــا  أو 
لكنها  للبرميل  دوالر   ٣٩٫٢٩
تتجه صوب تسجيل انخفاض 

طفيف هذا األسبوع. 
وارتـــفـــعـــت الــعــقــود اآلجــلــة 
ما  أو  ســنــتــا   ٦٤ بــرنــت  لــخــام 
 ٤١٫٦٩ إلــى  بالمئة   ١٫٦ يعادل 

أيضاً  وتتجه  للبرميل  دوالر 
صـــــــوب تـــســـجـــيـــل انـــخـــفـــاض 
مــحــدود فــي األســـبـــوع. وقــال 
أفتار ساندو مدير أول معني 
فيليب  لـــدى  األولـــيـــة  بــالــســلــع 
فــيــوتــشــرز فــي ســنــغــافــورة إن 
أســــواق الــســلــع األولـــيـــة بصفة 
عــامــة تــتــبــنــي رؤيــــة إيــجــابــيــة 

للتعافي العالمي أمس الجمعة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــقــلــق إزاء 
ارتـــفـــاع اإلصـــابـــات بــفــيــروس 
ــــفــــاؤل حــيــال  ــــت كــــــورونــــــا. وال
تــعــافــي الــطــلــب عــلــى الـــوقـــود 
الدعم  يقدم  العالم  أنحاء  في 
لـــألســـعـــار عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الزيادة في إجمالي اإلصابات 

ـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا عــالــمــيــاً  ب
وفـــي ظــل مــؤشــرات عــلــى أن 
إنـــتـــاج الــنــفــط الــصــخــري في 
الــــواليــــات الــمــتــحــدة ســيــنــمــو. 
بيانات  إن  محللون:  ويــقــول 
تظهر  الصناعية  األقــمــار  من 
انـــتـــعـــاشـــاً قــــويــــاً فــــي حــركــة 
المرور بالصين وأوروبا وفي 

مما  المتحدة  الــواليــات  أنحاء 
يــشــيــر إلـــى تــحــســن فـــي طلب 
الـــــوقـــــود. وأظــــهــــرت بــيــانــات 
ــــــوم تـــوم  قـــدمـــتـــهـــا شــــركــــة ت
لتكنولوجيا المواقع أن الزحام 
فـــي شــنــغــهــاي فـــي األســابــيــع 
الــقــلــيــلــة الــفــائــتــة كــــان أعــلــى 
من  الفترة  نفس  مع  مقارنة 
عــادت  بينما  الــمــاضــي،  الــعــام 
حركة المرور في موسكو إلى 
مستويات العام الماضي. لكن 
ارتفاع  بشأن  مخاوف  هناك 
في  بكوفيد-١٩  اإلصــــابــــات 
واليـــات تقع جــنــوب الــواليــات 
الـــمـــتـــحـــدة مـــمـــا قــــد يــعــرقــل 
وأن  خصوصاً  الطلب،  تعافي 
بــعــض تــلــك الـــــواليـــــات، مثل 
فــلــوريــدا وتــكــســاس، مــن بين 
أكـــبـــر مــســتــهــلــكــي الــبــنــزيــن. 
إنتاج  ارتــفــاع  احتمال  أن  كما 
يكبح  األمريكي  الخام  النفط 

المكاسب. 

نمو الطلب على الوقود يرفع أسعار النفط

ًً

عواصم ـ رويترز:

اتجهت أسعار الذهب أمس لتحقيق ثالث 
مكسب أسبوعي على التوالي بفعل مخاوف 
بــشــأن ارتـــفـــاع حــــاالت اإلصـــابـــة بــفــيــروس 
كـــورونـــا فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، عــلــى الــرغــم 
األسهم  ومكاسب  الـــدوالر  صعود  أن  مــن 
يعرقالن الطلب على المعدن األصفر الذي 
يُعتبر مالذاً آمناً. وتراجع الذهب أمس في 
المعامالت الفورية ٠٫١ بالمئة إلى ١٧٥٨٫٩٥ 
دوالر لألوقية (األونصة) . وارتفع المعدن 
بداية  منذ  بالمئة  واحــد  من  أكثر  النفيس 
أعلى  األسعار  بلغت  فيما  الجاري،  األسبوع 
مــســتــوى فـــي ثــمــانــي ســـنـــوات تــقــريــبــاً عند 
وانخفضت  األربــعــاء.  يــوم  دوالر   ١٧٧٩٫٠٦
العقود األمريكية اآلجلة للذهب ٠٫٢ بالمئة 

إلى ١٧٦٧٫٢٠ دوالر.
الــمــنــتــدب  الــعــضــو  الن  بــــرايــــان  وقـــــال 

في  للتجارة  ســنــتــرال  سيلفر  جــولــد  لــدى 
تضخه  الــــذي  الـــمـــال  ســنــغــافــورة «كــمــيــة 
كمالذ  الــذهــب  بالقطع  يدعم  الحكومات 
في  كوفيد-١٩»  وضــع  استمرار  مع  آمــن، 
لكنه  عالميا.  الفائدة  أسعار  انخفاض  ظل 
عمليات  بعض  شهد  الــذهــب  بــأن  أضــاف 
مستوى  تقريباً  بلغ  أن  بعد  األربـــاح  جني 
الــــــدوالر  ــــفــــاع  ارت بــســبــب  دوالراً   ١٧٨٠
ــــدوالر  واألســـهـــم بــصــفــة عـــامـــة. ومــحــا ال
من الخسائر التي تكبدها هذا  كبيراً  جزءاً 

األسبوع.
وارتفعت أسواق األسهم اآلسيوية، لكنها 
تتجه الختتام األسبوع دون تغيير يُذكر مع 
بكوفيد-١٩  اإلصــابــة  حــاالت  ارتــفــاع  تبديد 
وترتفع  مشجعة.  اقــتــصــاديــة  بــيــانــات  إثـــر 
حــــاالت اإلصـــابـــة فــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة، 
بينما أُصيب بالمرض ٩٫٥١ مليون شخص 

في أنحاء العالم. 

عمان ـ قنا:

مشروع  على  أمس  الدولي،  البنك  وافق 
الدولية  التنمية  وزارة  مع  مشترك  تمويل 
دوالر  مــلــيــون   ٣٧٤ بــقــيــمــة  الــبــريــطــانــيــة، 
لحوالي  طــارئــة  نقدية  مــســاعــدات  لتقديم 
من  والــمــتــضــررة  فقيرة  أســـرة  ألــف   ٢٧٠
وبــــاء فـــيـــروس كــــورونــــا  كــوفــيــد ـ ١٩ في 
الطارئ  المشروع  إن  البنك:  وقال  األردن. 
لــلــتــحــويــالت الــنــقــديــة لــالســتــجــابــة ألزمـــة 
على  نقدياً  دعماً  سيقدم  كورونا  فيروس 
مدى ٦ أشهر إلى ١٩٠ ألف أسرة محرومة 
ال تــســتــفــيــد حــالــيــاً مـــن دعــــم الــصــنــدوق، 
باإلضافة إلى دعم برنامج «تكافل» التابع 

للحكومة األردنية، لتغطية نفقات ٥٥ ألف 
أســرة  ألــف  و٨٥   ٢٠٢٠ عــام  فقيرة  أســـرة 
عام ٢٠٢١، كما سيقّدم دعماً نقدياً إضافياً 
المستفيدة  لــألســر  أشــهــر   ٦ لــمــدة  طـــارئـــاً 
حــالــيــاً مـــن بــرنــامــج تــكــافــل لــلــوصــول إلــى 
للدعم  الــمــقــررة  االنــتــفــاع  مستويات  نفس 
النقدي الطارئ. وقال السيد ساروج كومار 
في  المشرق  لــدائــرة  اإلقليمي  المدير  جــا، 
موارد  بحشد  قام  البنك  إن  الدولي:  البنك 
مــواجــهــة  عــلــى  األردن  لــمــســاعــدة  مــالــيــة 
أن  موضحاً  كــورونــا،  لوباء  الصحية  اآلثــار 
الـــمـــشـــروع الــجــديــد يــهــدف إلــــى مــســاعــدة 
األردن على معالجة التداعيات االجتماعية 

واالقتصادية لألزمة. 

مكسب أسبوعي للذهب
ً واألوقية عند ١٧٥٩ دوالرا

٣٧٤ مليون دوالر قرض دولي لألردن

صعود أسهم أوروبا
وإير فرانس يقفز

عواصم ـ رويترز:

تلقت  إذ  أمــس،  ارتفاع  على  األوروبــيــة  األسهم  فتحت   
الــدعــم مــن تــحــديــثــات إيــجــابــيــة لــلــشــركــات، عــلــى الــرغــم 
ارتفاع  حيال  الــحــذر  يتوخون  ظلوا  المستثمرين  أن  مــن 
وأثر  المتحدة  الــواليــات  في  بكوفيد-١٩  اإلصــابــة  حــاالت 
ذلـــك عــلــى االقــتــصــاد الــعــالــمــي. وصــعــد الــمــؤشــر ستوكس 
قطاعات  قـــادت  فيما  أمـــس،  بالمئة   ٠٫٦ األوروبــــي   ٦٠٠
مكاسب  والــتــعــديــن  الــكــيــمــاويــات  وشــركــات  التكنولوجيا 
القطاع وتأرجحت األسواق هذا األسبوع بين المخاوف إزاء 
ومؤشرات  كــورونــا  بفيروس  اإلصــابــات  من  ثانية  موجة 
من  للمزيد  المركزية  والبنوك  الحكومات  تقديم  على 

الدعم االقتصادي. 
وما زال المؤشر ستوكس ٦٠٠ يمضي على مسار تسجيل 
إير  سهم  وقــفــز  بالمئة.  واحـــد  بنسبة  أسبوعية  خــســارة 
حكومتا  توصلت  أن  بعد  بالمئة  خمسة  فرانس-كيه.ال.ام 
فرنسا وهولندا إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدة لمجموعة 
تمويل  حزمة  ستقدم  إنها  األخيرة  قالت  فيما  الطيران، 
سهم  وارتفع  دوالر).  مليار   ٣٫٨١) يورو  مليار   ٣٫٤ بقيمة 
إيه.إم.اس ٥٫٧ بالمئة بعد أن نفت شركة أشباه الموصالت 
التي مقرها النمسا مزاعم لوسائل إعالم بشأن تالعب في 

السوق خالل استحواذها على أوسرام.

فرانكفورت/  هلسنكي ـ رويترز:

قـــالـــت كــريــســتــيــن الجـــــــارد رئـــيـــســـة الــبــنــك 
الــيــورو  منطقة  إن  أمــس  األوروبــــي  الــمــركــزي 
«تــخــطــت عــلــى األرجــــــح» األســـــوأ فـــي األزمــــة 
االقـــتـــصـــاديـــة الــنــاجــمــة عـــن جــائــحــة فــيــروس 
كـــوورنـــا، لــكــن الــتــعــافــي ســيــكــون غــيــر منتظم. 
وتبنت الجارد رؤية بناءة لكنها حثت السلطات 
الفيروس  يوفرها  الــتــي  الهدنة  استغالل  على 
في  الجـــارد  تعليقات  تــأتــي  لــالســتــعــداد.  حــالــيــاً 
الوقت الذي تسببت فيه المخاوف من حدوث 
موجة ثانية في صدمة للمستثمرين والشعوب 
الجــارد  وقالت  العالم.  أنحاء  في  عامة  بصفة 

على  تخطينا  اإلنـــتـــرنـــت:  عــبــر  فــعــالــيــة  خـــالل 
األرجح أسوأ نقطة وأقول ذلك مع بعض القلق 
بسبب أنه قد تكون هناك موجة ثانية شديدة 
سيكون  االنــتــعــاش  أن  مــن  وحــــذرت  بــالــطــبــع. 
يعني  مما  تــحــول   على  وينطوي  منتظم  غير 
السفر  مثل  قطاعات  فــي  الــشــركــات  بعض  أن 
الجوي أو الترفيه لن تتعافى أبداً بينما ستخرج 
شركات أخرى أقوى. ويمضي البنك المركزي 
 ١٫٣ بقيمة  سندات  شــراء  مسار  على  األوروبـــي 
تريليون يورو (١٫٤٦ تريليون دوالر) وإقراض 
مــبــلــغ مــمــاثــل لــلــبــنــوك بــأســعــار فـــائـــدة سلبية 
لحماية اقتصاد منطقة اليورو وتجنب ضغوط 

على االئتمان.

لندن ـ رويترز:

قال بنك أوف أمريكا أمس إن المستثمرين 
الــخــزانــة  أدوات  فــي  دوالر  مــلــيــار   ٢٫٦ ضــخــوا 
الــمــحــمــيــة مـــن الــتــضــخــم، وهــــي أكـــبـــر قيمة 
أوف  بنك  وأضـــاف  اإلطــــالق.  على  تستقطبها 
أمريكا في تقرير إن األسهم األمريكية والنفط 
في  فصلي  عائد  أفضل  تحقيق  صوب  يتجهان 

صناديق  شــهــدت  ذلـــك،  على  عـــالوة  عــامــاً.   ٥٠
على  أسبوعية  تــدفــقــات  أكــبــر  ســـادس  الــذهــب 
أكبر  التكنولوجيا  قطاع  سجل  فيما  اإلطـــالق، 
عمليات استرداد منذ أكتوبر ٢٠١٩. وقال بنك 
مليار   ١٩٫٢ جذبت  السندات  إن  أمريكا:  أوف 
دوالر، بينما استقطب الذهب ٢٫٩ مليار دوالر، 
فيما فقدت األسهم ٧٫٢ مليار دوالر وخسرت 

أدوات النقد ٧٫٦ مليار دوالر.

الجارد: تعافي منطقة اليورو غير منتظم

أدوات الخزانة المحمية تستقطب تدفقات قياسية



السبت ٦ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ٢٧ يونيو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٣٠)

١٥١٥   

 بعد فشلها في الحصول على حزمة إنقاذ حكومية

كانبرا ـ د ب أ:

 فـــــــــازت شـــــركـــــة االســــتــــثــــمــــارات 
كابيتال»  «بــايــن  الخاصة  األمريكية 
أستراليا»  «فيرجن  بيع شركة  بعطاء 
منافسها  سحب  عقب  وذلك  الُمفلسة 
العرض المقّدم لشراء شركة الطيران 
إدارة  مــســؤولــو  ووافـــــق  األســـتـــرالـــيـــة. 
يقع  التي  أستراليا»  فيرجن   » شركة 
بيع  على  أمــس  بريسبان  فــي  مقرها 
شـــركـــة الـــطـــيـــران الــُمــتــعــثــرة لــشــركــة 
االســـتـــثـــمـــارات األمـــريـــكـــيـــة الــخــاصــة 
في  مقرها  يقع  التي  كابيتال»  «باين 
األسهم  شركة  سحبت  وقد  بوسطن. 
بارتنرز»  كابيتال  «سايرس  الخاصة 
العرض المقدم لشراء شركة الطيران 
األســتــرالــيــة، وذلــــك لــغــيــاب مــشــاركــة 
ـــويـــت، وهـــــي شـــركـــة الــمــحــاســبــة  ـــل دي
المسؤولة عن شؤون اإلدارة، والتي تم 
أفضل  لتسمية  الثالثاء  يــوم  اختيارها 
مــقــّدم عــطــاء. وأصــبــحــت   «فيرجن 
من  مسؤولين  إدارة  تحت  أستراليا» 
خــارجــهــا فــي أبــريــل الــمــاضــي بسبب 
تــفــشــي فــــيــــروس كــــورونــــا الــمــســتــجــد 
(كوفيد١٩-)، وذلك عقب فشل شركة 
الطيران األسترالية في الحصول على 

ترك  ما  وهــو  حكومية،  إنقاذ  حزمة 
مصير ١٦ ألف عامل في الشركة في 
الطيران  شركة  وكــانــت  الــريــح.  مهب 
األســـتـــرالـــيـــة تــســّيــر رحـــــالت إلــــى ٤١ 
وجــهــة، بما فــي ذلــك الــمــدن الكبرى 
بلغت  حيث  اإلقليمية،  والمجتمعات 
الطيران  لشركة  السنوية  الُمساهمة 
األســتــرالــيــة فــي االقــتــصــاد األســتــرالــي 
نحو ١١ مليار دوالر (٦ر٧ مليار دوالر 

أمريكي).
ديلويت  شركة  إدارة  فريق  وقــال   
يجب  إنــه  أمــس  المحاسبة  لــخــدمــات 
نهاية  قبل  البيع  عملية  مــن  االنــتــهــاء 
أغــــســــطــــس، عــــقــــب الــــحــــصــــول عــلــى 

الـــمـــوافـــقـــات بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــصــويــت 
الدائنين.

 وقـــال فــوجــان ســتــروبــريــدج، أحد 
أعضاء مجلس إدارة فيرجن أستراليا: 
أكبر  ثاني  مستقبل  سيؤّمن  البيع  إن 
شركة للطيران في أستراليا، وكذلك 
وعــائــالتــهــم.  الــمــوظــفــيــن  مــن  اآلالف 
أستراليا»،  «فيرجن  شركة  وتصارع 
 ١٣٠ مــن  مكوناً  أســطــوالً  تمتلك  التي 
طـــائـــرة، لــســداد ديــــون تــقــّدر بــنــحــو ٧ 
الــوزراء  رئيس  وقــال  دوالر.  مليارات 
األســـتـــرالـــي ســكــوت مــوريــســون أمــس 
إنــــه يــشــعــر بــالــســعــادة إلتـــمـــام عملية 
ألحد  األسترالية  الطيران  شركة  بيع 

الـــمـــتـــقـــّدمـــيـــن فــــي الـــعـــطـــاء. وصـــــّرح 
موريسون في تصريحات للصحفيين 
فــي كــانــبــره «أتــطــلــع لــرؤيــة اســتــمــرار 
الــعــمــل فـــي «فــيــرجــيــن أســـتـــرالـــيـــا»، 
واألهــم من ذلك تأمين الوظائف في 
فــيــرجــيــن». وأوضــــح رئــيــس الــــوزراء 
األســـتـــرالـــي قـــائـــًال: إنـــه قــطــاع يــواجــه 

صعوبات كبيرة للغاية.  
التنفيذي  الرئيس  قال  جهته،  من   
سكورا  بــول  أستراليا  فيرجن  لشركة 
الـــطـــيـــران  شـــركـــة  إدارة  إن  أمــــــس: 
وثيق  بشكل  اآلن  ستعمل  األسترالية 
مع باين كابيتال بشأن رؤيتها للمضي 

قدماً في العمل.

 باين كابيتال األمريكية تشتري فيرجن أستراليا 

بورنموث ـ أ ف ب:

 دفـــعـــت مـــوجـــة الـــحـــر فـــي أوروبـــــــا أعــــــداداً 
ما  الشواطئ  غزو  إلى  البريطانيين  من  كبيرة 
الشرطة  استدعاء  إلــى  المحلية  السلطات  دفــع 
لــتــفــريــقــهــم فــيــمــا ال يـــــزال فـــيـــروس كـــورونـــا 

المستجد متفشياً في البالد.
 ووصلت درجة الحرارة إلى ٣٣,٣ مئوية في 

مطار هيثرو في لندن. 
جيد  أمــر  التشّمس  بــيــويــك:  مــاغــدا  وقــالــت   
واألطفال يلهون في المياه، إنه يوم جميل. أنا 
عاطلة عن العمل حالياً، فماذا يمكنني أن أفعل 
غير ذلك؟ في مواجهة الحشود المتجمعة على 
مدينة  مجلس  أعلن  توصياته،  رغــم  الشواطئ 
ذلك  أن  البالد،  جنوب  في  الساحلية  بورنموث 
هو  حدث كبير ما أدى إلى تدخل منّسق بين 
الشرطة وخدمات اإلنقاذ. وفي بيان صحافي، 
استنكر المجلس البلدي الموقف غير المسؤول 
السلطات  على  كــان  قوله،  وبحسب  والــصــادم. 
ركن  ُمخالفة   ٥٠٠ من  أكثر  تحرير  المحلية 

سيارات في أمكنة ممنوعة وسّجلت ُمخالفات 
كالمياً  قواعد منع التخييم كذلك واجهت عنفاً 
من بعض رواد الشواطئ. كما تم جمع أكثر من 

٣٣ طناً من النفايات على الساحل. 
سليد  فيكي  المدينة  مجلس  رئيسة  وكتبت   
باستقبال  لنا  يسمح  وضع  في  لسنا  البيان:  في 
هــــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الـــــــزوار فـــي الــوقــت 
مستعدين  لسنا  المجيء،  عدم  يُرجى  الراهن.. 

الستقبالكم. 
 ويوصي مسؤولو الصحة حالياً بإبقاء مسافة 
مــتــريــن بــيــن األشــخــص لمنع انــتــشــار فــيــروس 
كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من ٤٣ 
أكبر  وهو  المتحدة،  المملكة  في  شخص  ألف 
خفض  وسيتم  أوروبـــا.  في  الوفيات  من  عــدد 
تلك المسافة إلى متر واحد للسماح بإعادة فتح 
الشعر  ُمصّففي  ومحالت  والمطاعم  الحانات 
ودور السينما في الرابع من يوليو، لكن شرط 
أن تتخذ تدابير للحد من أخطار العدوى، مثل 
واعتماد  الــخــاصــة  الحماية  مــعــدات  اســتــخــدام 

أنظمة تهوية.

 حشود سياحية تتدفق على شواطئ بريطانية

كواالمبور ـ د ب أ: 

مــــــالــــــيــــــزيــــــا  تـــــــــجـــــــــري   
ُمـــحـــادثـــات مـــع ســنــغــافــورة 
«ممرات  إلقــامــة  وبــرونــاي 
خضراء» أمام حركة السفر 
تسعى  حــيــث  تــقــيــيــداً،  األقـــل 
الـــحـــكـــومـــات حـــــول الـــعـــالـــم 
إلــــى إعــــــادة فــتــح حـــدودهـــا 
لــحــاالت  ظــهــور  عـــودة  دون 
اإلصـــابـــة بــفــيــروس كــورونــا 
(كوفيد١٩-).  الـــمـــســـتـــجـــد 
ــــر الــــعــــام  ــــمــــدي وأضــــــــــاف ال
الدكتور  الماليزية  للصحة 
نـــور هــشــام عـــبـــداهللا أمـــس: 
إرشادات  تناقش  ماليزيا  إن 
الــــســــفــــر مــــــع ســــنــــغــــافــــورة 
أستراليا  وكذلك  وبروناي، 
ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا. وأوضــــح نــــور 
على  يُــشــرف  الــــذي  هــشــام، 
فــيــروس  أزمـــة  إدارة  لجنة 
كــــورونــــا فـــي مـــالـــيـــزيـــا، أن 
بـــــالده ســتــنــاقــش إرشـــــادات 

عودة حركة السفر مع دول 
أخـــــرى لــــم تــشــهــد تــســجــيــل 
جــديــدة  إصـــابـــة  حــــاالت  أي 
يــومــاً.   ٢٨ لــمــدة  بالفيروس 
للصحة  العام  المدير  وتابع 
هــذا  إن  ـــًال:  قـــائ الــمــالــيــزيــة 
األمـــــــــر قــــيــــد الـــتـــخـــطـــيـــط، 
باستئناف  نسمح  لــم  لكننا 
حــركــة الــســفــر مــع أي دولــة 
أعـــلـــن  وقـــــــد  اآلن.  حــــتــــى 

وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــمـــالـــيـــزي 
إســمــاعــيــل صـــبـــري يــعــقــوب 
إعــــادة فــتــح جــزئــي لــحــدود 
الـــبـــالد األســــبــــوع الـــمـــاضـــي، 
مــمــا ســمــح لــبــعــض الــعــّمــال 
السياحة  وراغــبــي  األجــانــب 
الـــعـــالجـــيـــة بــــالــــدخــــول، فــي 
لمواطني  الــســمــاح  تــم  حــيــن 
مــــالــــيــــزيــــا بـــــالـــــخـــــروج فــي 
أو  ـــــــــــطـــــــــــوارئ  ال حــــــــــــــاالت 

والــدراســة.  العمل  ألغـــراض 
أن  هشام إلى  نــــور  وأشـــــار 
األجـــانـــب الــُمــســافــريــن مــن 
الخضراء»  «المنطقة  دول 
ـــــــاي  ســــــنــــــغــــــافــــــورة وبـــــــرون
ال  قد  وأستراليا  ونيوزيلندا 
للحجر  للخضوع  يحتاجون 
على  يوماً   ١٤ لمدة  الصحي 
يعتمد  ذلــك  أن  مــن  الــرغــم 

على أي اتفاق متبادل .

 إسبانيا تخطط  ممرات خضراء للسفر بين ماليزيا وسنغافورة وبروناي
لدعم شركات 

الطيران
مدريد ـ د ب أ:

«ال  صـــحـــيـــفـــة  ـــقـــلـــت  ن  
مـــونـــدو» عـــن وزيــــر الــنــقــل 
اإلســـبـــانـــي خـــوســـيـــه لــويــس 
مدريد  إن  الــقــول:  أبــالــوس 
لتقديم  خطة  إعداد  بصدد 
«مــــعــــونــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» 
لــــــشــــــركــــــات الــــــطــــــيــــــران. 
الــخــطــة  أن  الــــوزيــــر  وأكـــــد 
ســــتــــكــــون جـــــاهـــــزة خــــالل 
ــيــلــة الــمــقــبــلــة،  ــقــل األيـــــــام ال
وقـــــال خــافــيــيــر جــــانــــدارا، 
رئــــيــــس رابـــــطـــــة شــــركــــات 
الـــطـــيـــران اإلســـبـــانـــيـــة، إنــه 
بتفاصيل  عــلــم  لــديــه  لــيــس 
الحكومة  وأعلنت  الخطة. 
سابق  وقــت  فــي  اإلســبــانــيــة 
خــطــطــاً تـــهـــدف إلــــى دعــم 
ــــــمــــــجــــــاالت الــــرئــــيــــســــيــــة  ال
فـــي الـــبـــالد مــثــل الــســيــاحــة 

السيارات.  وصناعة 

باريس ـ د ب أ:

 اقــتــحــم نــشــطــاء مــــؤيــــدون لــمــكــافــحــة 
مــدرج  أمــس  فرنسا  المناخي في  التغّير 
من  ساعات  بعد  باريس  في  أورلي  مطار 
طويلة  إغــالق  فترة  عقب  افتتاحه  إعــادة 
المستجد  كــورونــا  فــيــروس  تفشي  نتيجة 
حركة  نشرت  وقد  البالد.  في  (كوفيد١٩) 
صوراً  فرنسا  في  االنقراض»  ضد  «تمرد 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي تظهر  عــلــى مــوقــع ال
وهــم  ـــمـــدرج  ال لها على  تــابــعــيــن  نــشــطــاء 
األرواح  مــثــل «أنـــقـــذوا  الفــتــات  يــحــمــلــون 
ولــيــس الــطــائــرات». وقــالــت الــحــركــة إنها 

الداخلية  للرحالت  فوري  بوقف  «تطالب 
ضمان  بالسالمة:  تتعلق  واضحة  ألسباب 
كـــانـــت  األرض».  كــــوكــــب  عـــلـــى  بـــقـــائـــنـــا 
بمساعدة  وعــدت  قد  الفرنسية  الحكومة 
نتيجة  بشدة  تضّرر  الذي  الطيران،  قطاع 
قــيــود الــســفــر الــمــفــروضــة الحــتــواء تفشي 
إلى  أشــارت  لكنها  كــورونــا،  فيروس  وبــاء 
ــهــا تــريــد مـــن شـــركـــات الــطــيــران تبني  أن
عديمة  طـــائـــرات  تــصــنــيــع  مــثــل  إجــــــراءات 
 ،٢٠٣٥ عــام  بحلول  الكربونية  االنبعاثات 
الداخلية  الــرحــالت  تسيير  عــن  والــتــوقــف 
بــيــن الـــوجـــهـــات الـــتـــي تــســتــغــرق أقــــل من 

بالقطار.  الساعة  ونصف  ساعتين 

نشطاء يقتحمون مطار أورلي بعد إعادة افتتاحه 

أمستردام ـ رويترز:

أمس  الهولندية  الحكومة  قــالــت   
مليار   ٣٫٤ بقيمة  دعماً  ستقدم  إنها 
الــذراع  إلــى  دوالر)  مليار   ٣٫٨) يــورو 
كــيــه.إل.إم،  فــرانــس  إليــر  الهولندية 
ألشــهــر مـــن الـــجـــدل مع  لــتــضــع حــــداً 
فــرنــســا بـــشـــأن الــــــدور الـــــذي يــتــعــيــن 
في  بـــه  تــضــطــلــع  أن  دولــــة  كـــل  عــلــى 
صـــفـــقـــة اإلنــــــقــــــاذ بـــســـبـــب فــــيــــروس 
ـــــا. يــــأتــــي الـــتـــحـــرك بـــعـــد أن  كـــــورون
أعـــلـــنـــت بــــاريــــس عــــن حـــزمـــة إنـــقـــاذ 
إلير  يــورو  مليارات   ٧ حجمها  مالي 
الذي  الوقت  وفي  أبريل  في  فرانس 
تــتــطــلــع فــيــه الـــحـــكـــومـــات إلــــى دعــم 
السفر  تراجع  بفعل  تضّررت  صناعة 
وفي  لــســنــوات.  يستمر  أن  والمتوقع 
إطــــار الـــحـــزمـــة، ســتــعــّيــن الــحــكــومــة 
كيه.إل.إم  لمجلس  ُمراقباً  الهولندية 
دافـــعـــي  أمــــــوال  إنــــفــــاق  أن  لـــضـــمـــان 
الـــضـــرائـــب ســيــقــتــصــر عــلــى الــشــركــة 
دون  لكن  فــقــط،  الهولندية  التابعة 
الــســيــطــرة عــلــى نــشــاط الــشــركــة. كما 
صعبة،  إصالحات  الحزمة  ستفرض 
واإلنــفــاق،  األجـــور  خفض  بينها  مــن 

وتـــجـــمـــيـــد الـــمـــكـــافـــآت وتــــوزيــــعــــات 
األربــــــاح، وكـــذلـــك أهـــــداف طــمــوحــة 
مــتــعــلــقــة بــالــبــيــئــة طــلــبــهــا الــبــرلــمــان 

للمساعدة. كشرط  الهولندي 
 وقال وزير المالية الهولندي ُوبكه 
ضرورية  الحزمة  «هــذه  هويكسترا: 
لــضــمــان أن كـــيـــه.إل.إم وإيـــر فــرانــس 
تــســتــطــيــعــان مــواصــلــة الــقــيــام بــالــدور 

المهم لهما في اقتصادنا». 
طلبت  الهــاي  إن  مــصــادر:  وقالت   
الـــحـــصـــول عـــلـــى مــقــعــد فــــي مــجــلــس 
رفضت  باريس  لكن  كيه.إل.إم،  إدارة 

لمناقشة  البلدين  قــادة  واجتمع  ذلــك. 
خالفات  وثــّمــة  الــشــهــر.  هــذا  المسألة 
والهولندية  الفرنسية  الحكومتين  بين 
في  واالســتــراتــيــجــيــة  اإلدارة  بـــشـــأن 
إيـــر فــرانــس - كـــيـــه.إل.إم الــتــي نشأت 
الــنــاقــلــتــيــن  ــــدمــــاج  ان عــــن   ٢٠٠٤ فــــي 
هويكسترا:  وقال  للبلدين.  الوطنيتين 
ستضمن  الــهــولــنــديــة  الـــُمـــســـاعـــدة  إن 
إمكانية استمرار كيه.إل.إم في العمل 
حتى ٢٠٢١ على األقل، وإن الحكومة 
مــا زالــــت تــرغــب فــي تــقــديــم الــمــزيــد 
الــضــرورة.  اقتضت  إذا  المساعدة  من 

وستتلقى كيه.إل.إم قروضاً مصرفية 
بــضــمــانــات بــقــيــمــة ٢٫٤ مــلــيــار يـــورو، 
يــورو.  مليار  بقيمة  ُمــبــاشــراً  وقــرضــاً 
وقــــال هــويــكــســتــرا: إن كــونــســورتــيــوم 
سيقّدم  وأجنبياً  محلياً  بنكاً   ١١ مــن 
الــتــمــويــل. وتُـــعـــد إيـــر فـــرانـــس خططاً 
لــتــســريــح طــوعــي لــلــمــوظــفــيــن والــــذي 
الطبيعي،  التناقص  بجانب  ســيــؤثــر، 
على نحو ٢٠ بالمئة من قوتها العاملة 
آالف  و١٠  آالف   ٨ بين  يــتــراوح  ما  أو 
مسودة  كــيــه.إل.إم  وستقّدم  وظيفة. 

خطة إعادة هيكلة في يوليو.

هولندا: إنقاذ كيه.إل.إم للطيران بـ ٣,٤ مليار يورو 

ً

برلين  ـ د ب أ:

 تــعــتــزم الــحــكــومــة األلــمــانــيــة إلــــزام نــحــو ٦٧ 
ألــف ســائــح أعــادتــهــم لبرلين مــن الــخــارج إلى 
تكلفة  بتسديد  كورونا  جائحة  بسبب  أوطانهم 
 ١٠٠٠ و   ٢٠٠ بــيــن  تــتــراوح  بــأســعــار  الــرحــالت 
يــــورو. وتــهــدف هـــذه الــخــطــوة إلـــى تغطية ٤٠ 
٪ مـــن الــنــفــقــات اإلجــمــالــيــة لــحــمــلــة اإلعـــــادة 
الخارجية  وزارة  نظمتها  التي  المسبوقة  غير 
مليون   ٩٤ إلى  قيمتها  وصلت  والتي  األلمانية، 
يـــــورو. ومـــن الــمــقــرر تــرتــيــب الــُمــســاهــمــة في 
النحو  على  للعائدين  بالنسبة  الرحالت  تكاليف 
الكناري  جــزر  مــن  للرحالت  بالنسبة  الــتــالــي: 
وشمال إفريقيا، سيتعين على العائدين تسديد 
٢٠٠ يورو. وبالنسبة لرحالت العودة من جنوب 
التكلفة  ستبلغ  الكاريبي،  والبحر  إفريقيا  قارة 

أمريكا  من  للعائدين  بالنسبة  أمــا  يــورو،   ٥٠٠
الجنوبية وآسيا، فتصل التكلفة إلى ٦٠٠ يورو. 
وسيدفع كل عائد من نيوزيلندا وأستراليا ألف 
هذه  األلمانية  الخارجية  وزارة  وأعلنت  يــورو. 
األسعار عقب إرسال أول ألف فاتورة ُمستحقة 
الــتــســديــد. وكــانــت الــخــارجــيــة األلــمــانــيــة بــدأت 
شــركــات  مــع  الــمــاضــي  مـــارس   ١٧ فــي  الحملة 
في  الحدود  إغالق  تم  بعدما  وطيران،  سياحة 
كثير من الدول بسبب الجائحة. وتولت شركات 
السفر إعادة السائحين، الذين لديهم حجوزات 
الخارجية  وكانت  إضافية.  رســوم  دون  معها، 
سائحين  إلعــادة  طائرات  استأجرت  األلمانية 
غــيــر تــابــعــيــن لــشــركــات ســيــاحــيــة ومــســافــريــن 
آخرين، وسّيرت ٢٦٠ رحلة، وأعادت نحو ٦٧ 
ألف فرد من نحو ٦٥ دولة. وستطالب الوزارة 

هؤالء األفراد اآلن بتسديد تكاليف الرحالت.  

 ألمانيا تلزم السائحين العائدين بتكاليف السفر
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هل تستطيُع معرفة الفوارق الثمانية بين هاتين الصورتين في أقل من ٥ دقائق؟ لعــبة الفـــــوارق لعــبة الفـــــوارق 

سهيل: ٣٠٩
السرطان: ٦
الدبران: ٨

ْدِق؛  َعلَْيَك بِإِْخَواِن الِصّ
ـــْم؛  ـــِه ـــاِف ـــنَ َفـــِعـــْش ِفــــي أَْك
َخاِء،  َفإِنَُّهْم ِزينٌَة ِفي الَرّ
ٌة ِفي اْلــبَــَالِء. (عمر  َوُعـــَدّ

بن الخطاب)

ــثــانــي  ال مــــــراد   :١٤٤١
مدينة  دخول  من  يتمكن 
نـــــوفـــــو بـــــــــردو فـــــي قــلــب 
في  انــتــصــاره  بعد  صربيا 
معركة حصار نوفو بردو.
الــــــــواليــــــــات   :١٩٥٠
الـــمـــتـــحـــدة تــتــخــذ قـــــــراراً 
أمريكية  قــــوات  بـــإرســـال 
ـــــقـــــارة الـــكـــوريـــة  لـــشـــبـــه ال

لُمحاربة كوريا الشمالية.
أول  افــــتــــتــــاح   :١٩٥٤
ُمــــفــــاعــــل نــــــــووي إلنــــتــــاج 
الـــــطـــــاقـــــة الـــكـــهـــربـــائـــّيـــة 

بالقرب من موسكو.
أول  تـــركـــيـــب   :١٩٦٧
جهاز سحب نقود آلّي في 

العالم في مدينة لندن.
غــيــتــس  بــــيــــل   :٢٠٠٨
يــتــنــحــى عـــن مــنــصــبــه في 
مــؤســســة مــايــكــروســوفــت 
ألعمال  بالتفّرغ  لرغبته 
مـــؤســـســـة بـــيـــل ومــلــيــنــدا 

غيتس.
في  حــر  مــوجــة   :٢٠١٥
من  أكثر  تقتل  الباكستان 
أن  مـــنـــذ  شـــخـــص   ١٣٠٠
حوالي  منذ  البالد  ضربت 

نصف شهر.
٢٠١٨: مركبة هايابوسا 
٢ الفضائية اليابانية تصل 
ريــوغــو   ١٦٢١٧٣ كــويــكــب 

في مهمة جمع عينات.

٢٧ يونيو

هـــل تــســتــطــيــُع مــســاعــدة الــطــفــلــة الــصــغــيــرة فـــي عــبــور هــذه 
أقل  في  التزحلق  لعبة  إلى  الوصول  من  تتمكن  حتى  المتاهة 

من دقيقتين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 

السبت السبت 66 ذو القعدة  ذو القعدة 14411441هـ هـ - - 2727 يونيو  يونيو 20202020م م - - العدد (العدد (1393013930)) ١٦

اســــــــتــــــــخــــــــدم 
مـــــهـــــاراتـــــك فــي 
الــــــريــــــاضــــــيــــــات 
لــمــعــرفــة قــيــمــة 
كــــــــــــــــــــل رمــــــــــــــز 
حـــــتـــــى تـــتـــمـــكـــن 
مـــــــن الــــــوصــــــول 
إلــــــــــى اإلجــــــابــــــة 

الصحيحة؟

الرقم المنـاســب الرقم المنـاســب 

  حل مسابقة أمس: 

الكلمات األفقية: الكلمات األفقية: 

حل الكلمات المتقاطعة حل الكلمات المتقاطعة 

الكـلمات الرأســية: الكـلمات الرأســية: 

عام  وانتحر  البحرّية  أكسيوم  معركة  في  ُهــزم  روماني  قائد   -١
٣٠ ق.م.

٢- غلَُظ الجسم ونما - عاصمة دولة آسيوية.
٣- جمع راٍع - ملكي وخاصتي.

٤- نترفه ويطيب عيشنا - منطقة سكنية تقع في التفيا (معكوسة).
ل وتجلّد - حرف عطٍف للشك والتخيير (معكوسة). ٥- تحمَّ

٦- سقط على األرض - ثغر - مكان ينتج نباتات صغيرة متنّوعة 
لبيعها.

٧- أطول أنهار أوروبا وأغزرها - عكس عام.
٨- أكبر المقاطعات الكندية مساحة بعد نونافوت - مدينة سورية 

أثرّية.
٩- اسم علم مؤنث - أحرف متشابهة - للتفسير.

١٠ - أول رئيس للبنان تولى الرئاسة عام ١٩٢٦ حتى عام ١٩٣٤.

١- ســيــاســي ورجــــل دولــــة نــمــســاوي اشــتــهــر في 
١٩ - بطن كبير. القرن 

إيطالية  مدينة   - وأحــمــق  منطقه  فــي  أهــوج   -٢
روماني. إميليا  بإقليم 

٣- نــــوع مـــنـــاخ يــتــمــتــع بـــه لــبــنــان - مـــوقـــع أثـــري 
العمانية. ظفار  بمحافظة 
٤- قول - مدار النجوم.

ُحب   - عليها  ويجمد  الشجرة  من  يسيل  شيء   -٥
وهوى.

المثل  بــه  الــعــرب  يــضــرب  نبي   - والـــد   - قفز   -٦
الصبر. في 

جــــُل  الــــرَّ َغـــــِضـــــَب   - فــلــســطــيــن  فــــي  مـــديـــنـــة   -٧
(معكوسة).

٨- الـــذي يــســعــى فــي عــمــِل غــيــره ويــنــوب عــنــه - 
الَفَرُس. َصَهَل 

أو  االتــــحــــاديــــة  الـــعـــاصـــمـــة    - نـــاضـــج  عـــكـــس   -٩
لكندا. الفيدرالية 

١٠- اسم مسلسل تاريخي يحكي قصة النبي يوسف.

الكلـمات المتـقاطـعـة  الكلـمات المتـقاطـعـة  

أجسام «غريبة» تكمن 
قرب مركز مجرتنا

أســود  ثقب  مــن  بالقرب  غريبة  أجــســام  تترّبص 
في  الخبراء  جعل  مــا  التبانة،  درب  قلب  فــي  هائل 
حــيــرة مــن أمــرهــم. واكــتــشــف الفلكيون «فــئــة من 
 Sagittarius األجسام الغريبة» بالقرب من القوس
النجوم.  مثل  تتصّرف  ولكنها  الغاز  تشبه  والتي   ،A
ويجبر الثقب األسود، الذي يبعد ٢٦٠٠٠ سنة ضوئية 
عن األرض، األجسام على التمّدد والتراكم، اعتماداً 
جاذبيتها  بسبب  مــدارهــا،  في  وجــودهــا  مكان  على 
عام  في  كائن  أول  الفلك  علماء  واكتشف  الشديدة. 
 ٥ على  ُعثر  الحين،  ذلــك  ومنذ   .G١ اسمه   ،٢٠٠٥
أجسام أخرى، جميعها من G١ إلى G٦. ولم تجذب 
من  بالقرب  تحّركت  حتى  العلماء  اهتمام  األجسام 

الثقب األسود، ما أجبرها على التمّدد عبر الفضاء.

 البـروج البـروج
والطوالع والطوالع 

 حدث في مثل  حدث في مثل 
هذا اليوم هذا اليوم 

يومية سياسية مستقلة
صدرت في ١٠ مايو ١٩٧٩

تصدر عن

شـركـة الخـلـيـج للـنـشـر والطـبـاعــة
الدائري الثالث - منطقة الهالل - الدوحة

ص.ب : ٥٣٣

رئيس التحرير:

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

هاتف : ٤٤٤٦٦٥٦٦ - ٤٤٣٧١٣٥٣

فاكس : ٤٤٣٥٠٤٧٦

مدير التحرير:

عـبـــداللـه طــالـــب الـمـــريعـبـــداللـه طــالـــب الـمـــري
abdulla.almarri@raya.com

هاتف : ٤٤٤٦٦٥١١

هواتف أقسام التحرير

قسم المحليات :
٤٤٤٦٦٥٢٤- ٤٤٤٦٦٥١٥-٤٤٤٦٦٥١٤

local@raya.com

قسم االقتصاد :
٤٤٤٦٦٥٣١

economy@raya.com

قسم الرياضة :
٤٤٤٦٦٥٠٩ - ٤٤٤٦٦٥١٠

sport@raya.com

قسم العربي والدولي :
٤٤٤٦٦٥٠٦ - ٤٤٤٦٦٥٠٧

disknews@raya.com

القسم الثقافي
٤٤٤٦٦٥٢٢

culture@raya.com

إدارة اإلعالنات
هاتف : ٤٤٤٦٦٦١٨- ٤٤٤٦٦٦١٩ - ٤٤٤٦٦٦٥٠

اإلعـالنـات المبـوبــة :
٤٤٤٦٦٦٠٧

البــدالـــة :
٤٤٤٦٦٥٥٥

التـوزيـــع 
هاتف : ٤٤٤٦٦٦٣٦ - ٤٤٤٦٦٦٣٥
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قصــــة المــــاسة «كولـــينان» .. درة الــتاج الملــكي 
أكثر المجوهرات شهرة وأغالها قيمة

صحيفة  قـــالـــت   :] الدوحة- 
الــديــلــي مـــيـــرور الــبــريــطــانــيــة واصــفــة 
الـــمـــاســـة كـــولـــيـــنـــان بـــأنـــهـــا مــــن أكــثــر 
قيمة  وأغـــالهـــا  شـــهـــرة  الـــمـــجـــوهـــرات 
وثمناً ماسة التاج الملكي ودرته، وعلى 
البريطانية  التاج  جواهر  أن  من  الرغم 
«الفائقة  الماسة  أن  إال  وثمينة  نــادرة 
الـــعـــمـــق» تــشــكــلــت بـــالـــقـــرب مــــن لُــــّب 
مكتشفة  مــاســة  أكــبــر  وهـــي  األرض، 
عــلــى اإلطــــالق وقـــد اســتــخــدم الــخــبــراء 
أصولها.  من  للتأكد  رائــدة  ليزر  تقنية 
وأضافت الصحيفة البريطانية إن هذه 
الــمــاســة، الــتــي ال تــــزال هـــي األضــخــم 
اإلطـــالق،  عــلــى  عليها  الــعــثــور  تــم  الــتــي 
ــتــا في  تــعــد واحــــــدة مـــن مــاســتــيــن كــان
معظم  من  مرات  بثالث  أعمق  موضع 
الماس في وشاح األرض، قبل اندفاعها 
بسبب  األعــلــى  إلــى  الــمــطــاف  نهاية  فــي 

البركانية. االنفجارات 
في  منجم  في  الماسة  اكتُشفت  وقد 
وتشكل   ،١٩٠٥ عـــام  إفــريــقــيــا  جــنــوب 
جــواهــر  فـــي  الــرئــيــســيــة  الــقــطــعــة  اآلن 
الــتــاج الــبــريــطــانــي. وكــانــت قــد أُهــديــت 
بــاعــتــبــارهــا بـــــادرة ُحــســن نــيــة رمــزيــة 

وجــنــوب  بريطانيا  بــيــن  الــصــدع  لـــرأب 
الماسة  أما  البوير.  حرب  بعد  إفريقيا 
مــادة  آثــار  على  فيها  ُعثر  التي  الثانية 
الــبــريــدغــمــانــيــت، فــهــي مـــاســـة األمـــل 
الــمــكــتــشــفــة فـــي الـــهـــنـــد، والــمــحــفــوظــة 
بـــمـــعـــهـــد ســـمـــيـــثـــســـونـــيـــان بــــالــــواليــــات 

المتحدة.
وويى  الدكتور  عن  الصحيفة  ونقلت 
ـــــغ، مـــن مــعــهــد األحـــجـــار الــكــريــمــة  وان
بــالــواليــات الــمــتــحــدة قــولــه: «اكــتــشــاف 
يعني  الــمــصــدر  هــو  العميق  الــوشــاح  أن 
الماسات  هذه  في  الموجودة  المواد  أن 
خاضت رحلًة مذهلة». وتابع: «نعتقد 
األمــل  ماسة  يمنح  الــذي  الــبــورون،  أن 
قاع  فــي  يتكون  المميز،  األزرق  لونها 
الـــمـــحـــيـــطـــات. ومـــــن هــــنــــاك، تــســحــبــه 
الكيلومترات  مئات  التكتونية  الصفائح 
إلــى الــوشــاح، حيث  إلــى األسفل وصــوالً 
ويُظهر  الــمــاس.  فــي  يندمج  أن  يمكن 
ســطــح  عـــنـــاصـــر  مــــا يـــوصـــل  أن  ذلـــــك 
األرض إلى بطانها هو مساٌر ضخم من 
يعيد  الــذي  نفسه  وهــو  التدوير،  إعــادة 
إلى  الجميل  الماس  األحيان  بعض  في 
السطح وكأنه مسافر على متن الثورات 

ل الماس تحت ضغٍط  البركانية». يتشَكّ
الطبقة  وهــي  األرض،  وشــاح  في  كبير 
والنواة  السطحية  القشرة  بين  الوسطى 

المركزية.
لـــكـــن أغـــلـــب األلــــمــــاس يـــتـــكـــَوّن فــي 
على  القارية  التكتونية  الصفائح  قاعدة 
كيلومتر،   ١٥٠-٢٠٠ مــن  يــقــرب  عمق 
التي  الــنــادرة  الماسات  بعض  باستثناء 

ل في الوشاح األعمق. تتشَكّ
وقــــد رصــــد الـــفـــريـــق الــمــســتــقــر فــي 
ــيــويــورك وجــــود بــقــايــا مــعــدن يسمى  ن
الــبــريــدغــمــانــيــت فـــي كــولــيــنــان، ولــونــه 
كولينان  مــاســة  وتـــزن  مــبــيــض.  أزرق 
غــيــر  حـــالـــتـــهـــا  فـــــي  ـــــط  قـــــراري  ٣١٠٧
 ٩ مــــن  اآلن  ــــكــــَوّن  ــــت وت الـــمـــصـــقـــولـــة، 
وقد  أصغر.  حجراً  و٩٦  كبيرة  أحجار 
الدولة  وتــاج  الملكي  الصولجان  ـــَع  ُرِصّ
اإلمــــبــــراطــــوري  بــالــحــجــريــن األكـــبـــر. 
ويُطلَق على الحجر األكبر اسم كولينان 
العظيم،  اإلفــريــقــي  الــنــجــم  أو  األول، 
وهو جزٌء من الصولجان، ويبلغ حجمه 
٥٣٠ قيراطاً، وهو أكبر ماسة واضحة 
من  فريق  واكتشف  العالم.  في  القطع 
البريدغمانيت  مادة  المتحدة  الواليات 

من خالل فحص ماسة كبيرة أخرى، 
مكتشفة في جنوب إفريقيا.  

الملكي  الــتــاج  مجوهرات  أن  ويــذكــر 
العظمى  لبريطانيا  المتحدة  للمملكة 
ــحــفــظ فـــي بــرج  وأيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة تُ
لندن. وتضم المجموعة الملكية العديد 
واألحجار  الوسطى  العصور  جواهر  من 
أقــدم  تــواريــخ  إلــى  ترجع  التي  الكريمة 
الملكية  والــصــوالــج  التيجان  مــن  كثيراً 
الـــي تــوضــع عــلــيــهــا الـــيـــوم. وقـــد ارتـــدى 
منذ قدم التاريخ، ولكن  الملوك تيجاناً 
في إنجلترا، كان ويليام الفاتح هو أول 
من بدأ هذه العادة، عام ١٠٦٦ ميالدياً، 
كنيسة  في  تتويجه  حفل  مراسم  خالل 
صــار  الـــذي  التقليد  وهـــو  وستمنستر، 
ذلك  منذ  تقريباً  الملوك  جميع  يتبعه 
الحين. وتتضمن جواهر التيجان بعض 
العناصر الغريبة مثل الصوالج والمالعق 
من  وغيرها  الخيول  وعصا  والسيوف 
للعامة  الـــجـــواهـــر  ـــعـــرض  وتُ األدوات. 
في  عليها  الــضــوء  ويــزيــد  دائــــم،  بشكل 
افتتاح  مثل  الخاصة  المناسبات  بعض 
ومــآدب  الملكي،  بالخطاب  الــبــرلــمــان 

ملكة يريطانيا مرتدية التاجالدولة الرسمية.

العمل عن بُعد حاجة ملحة أم اضطرار فرضته كورونا؟ غابة االنتحار .. طبيعة ساحرة ورعب قاتل
منذ السبعينيات انطلقت دعوات لتطبيقه جثث الضحايا تختفي والذاهب إليها ال يعود

دفــعــت   :] الدوحة- 
من  بالكثير  كــورونــا  جــائــحــة 
الــمــوظــفــيــن إلــــى الــعــمــل من 
المنازل وتعود الكثيرون على 
الــدول  من  الكثير  لكن  ذلــك، 
ـــــدأت تــنــاقــش بـــشـــدة فــوائــد  ب
الــعــمــل عـــن بُــعــد ومــــن بينها 
الموظفين  دعت  التي  اليابان، 
إلى البقاء في المنزل حتى بعد 
رفــع حالة الــطــوارئ بها. وبدأ 
العالم  في  اقتصاد  أكبر  ثالث 
مـــالحـــظـــة فــــوائــــد ومـــســـاوئ 
الــعــمــل عــن بــعــد. فــهــل العمل 
عن بُعد حاجة حقيقية يجب 
أم  المؤسسات  إليها  تتجه  أن 
أنــه اضــطــرار مــؤقــت فرضته 
كــــورونــــا؟ رغــــم أن الـــدعـــوات 
بُعد  عن  العمل  فكرة  لتطبيق 

قد انطلقت منذ السبعينيات. 
قــبــل أربـــعـــة عـــقـــود وعــلــى 
أعـــمـــدة صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بــــــــوســــــــت» تــــــــســــــــاءل كـــبـــيـــر 
االقـــتـــصـــاديـــيـــن فــــي الــلــجــنــة 
األمريكية للتنمية االقتصادية 
فــرانــك شــيــف، عــن مــا يمكن 
العمل  فــكــرة  لتشجيع  فــعــلــه 
مــــن الــــمــــنــــزل. وفــــــي وقــتــنــا 

الــحــالــي وبــســبــب مـــا أفــرزتــه 
تداعيات كورونا أصبح أمامنا 
من  ذلــك.  عن  واضحة  إجابة 
أنـــه ال مــفــر مــن اإلقـــــرار بــأن 
الــعــمــل عــن بــعــد أمـــر أســاســي 
وفي  الــمــعــاصــرة،  حياتنا  فــي 
تـــقـــريـــر نــــشــــره مــــوقــــع «ذي 

كــونــفــرزيــشــن» 
األســــــتــــــرالــــــي، 
اعــتــبــر الــكــاتــب 
واالس  أنــــــدرو 
جــــائــــحــــة  أن 
شكلت  كــورونــا 
الـــــــــفـــــــــرصـــــــــة 
ــــــيــــــة  ــــــال ــــــمــــــث ال
لـــلـــتـــحـــول نــحــو 
بُعد  عن  العمل 
مـــثـــلـــمـــا تـــوقـــع 
الــــخــــبــــراء مــنــذ 
الــســبــعــيــنــيــات، 

بالضرورة  يعني  ال  ذلك  لكن 
نــــهــــايــــة عــــصــــر الــــعــــمــــل فــي 

المكاتب.
يـــواكـــب  أن  الـــمـــهـــم  ومـــــن 
نـــــمـــــوذج الـــمـــكـــتـــب الـــمـــفـــتـــوح 
التطورات الحالية حتى يتسنى 
األساسي  هدفه  يحقق  أن  له 

باعتباره مساحة عمل جماعية 
ـــعـــد،  ـــعـــززهـــا الـــعـــمـــل عــــن بُ ي
ويــحــقــق الــتــكــامــل الــمــطــلــوب 
مع العمل عن بُعد. كان جاك 
المنظرين  أبـــرز  أحــد  نيلس، 
في  اإللكتروني  العمل  لفكرة 
ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي 
مع  نشر  حيث 
ــــــه فــي  زمــــــالئ
جنوب  جامعة 
كاليفورنيا قبل 
ثـــــالثـــــة عـــقـــود 
بعنوان  تقريراً 
بين  مــفــاضــلــة 
«االتــــــصــــــاالت 
والــمــواصــالت: 
أفــــــــــــــــــكــــــــــــــــــار 
لــلــمــســتــقــبــل» 
تـــــــنـــــــاول فـــيـــه 
فـــكـــرة الــعــمــل 
ـــعـــد، لــكــنــه خــلــص عــام  عـــن بُ
عليه  كــان  أن «مــا  إلــى   ٢٠١٥
ال   ،١٩٧٤ عـــــام  فــــي  الــــحــــال 
يزال كذلك حتى يومنا هذا». 
مقاله  فـــي   ١٩٧٩ عـــام  وفـــي 
بــوســت،  واشــنــطــن  بصحيفة 
حــــــدد فـــــرانـــــك شـــيـــف ثــالثــة 

اعتراضات رئيسية على العمل 
من المنزل، هي كيفية التأكد 
أو  الموظفين،  أداء  جودة  من 
أســاســاً،  يعملون  كــانــوا  إذا  مــا 
للتواصل  الموظفين  وحــاجــة 
مصادر  وتعدد  زمالئهم،  مع 
اإللــــهــــاء فـــي الـــمـــنـــزل. وفــنــد 
شـــيـــف تـــلـــك االعــــتــــراضــــات، 
موضحاً أن الخبراء اتفقوا على 
أنــه مــن األفــضــل قياس األداء 
وتحقيق  ـــاج  ـــت اإلن خــــالل  مـــن 
األهـــــــداف، كــمــا بـــرهـــن على 
قد  الــمــكــتــب  فــــي  الــعــمــل  أن 
يــكــون أكــثــر إلــهــاء مــن العمل 
في المنزل. ويرى الكاتب أن 
الــوضــع الــذي نجم عــن تفشي 
جــاء  «كوفيد-١٩»  فـــيـــروس 
الذين  أولئك  نظريات  ليدعم 
دافــعــوا عــن فــكــرة العمل عن 
بُـــعـــد مــنــذ عـــشـــرات الــســنــيــن، 
حــــيــــث رحــــــــب بــــهــــا مــعــظــم 
الــمــوظــفــيــن والــمــديــريــن في 
أنهم  وأكــدوا  الماضية  الفترة 
اســـتـــطـــاعـــوا تــــأديــــة مــهــامــهــم 
عن  وعــبــروا  وجــه  أكمل  على 
رغــبــتــهــم فـــي اســـتـــمـــرار هــذا 
الوضع بعد انتهاء أزمة كورونا.

ومــــــــــــــــــن بـــــــــيـــــــــن حـــــجـــــج 
عن  العمل  على  المعترضين 
الموظفين  حــاجــة  هـــو  بُـــعـــد، 
بشكل  بينهم  فيما  لــلــتــواصــل 
في  الــكــبــيــر  ودوره  مــبــاشــر 
تــــعــــزيــــز مــــنــــظــــومــــة الـــعـــمـــل 
ـــــجـــــمـــــاعـــــي. وفـــــــــي مــــقــــال  ال
لــبــاحــثــيــن إيــــثــــان بــرنــشــتــايــن 
«الحقيقة  بعنوان  وابــر  وبين 
حـــول الــمــكــاتــب الــمــفــتــوحــة»، 
نـُــشـــر فـــي مــجــلــة «هــــارفــــارد 
بــيــزنــس ريــفــيــو» فــي نوفمبر 
«أحـــد  أن  ذكــــرا   ،٢٠١٩ عـــام 
إليها  توصل  التي  النتائج  أهم 
عـــلـــم االجــــتــــمــــاع يــتــمــثــل فــي 
حقيقة أن القرب أو التقارب 
يــعــزز الــتــفــاعــل االجــتــمــاعــي». 
وأثبت وابر من خالل تجربة 
التفاعل  احتماالت  أن  عملية، 
بــيــن الــمــوظــفــيــن فـــي مكتب 
أم  شخصياً  أكان  -سواء  واحد 
على  أساساً  تعتمد  إلكترونياً- 

المسافة التي تفصل بينهم.

االنتحار  غابة  تقع   :] الدوحة- 
منطقة  فــي  «أوكــيــغــاهــارا»  أو  اليابانية 
عديدة،  لسنوات  الرعب  وسّببت  كوشو، 
وهي الغابة األكبر على امتداد ٣ قرون، 
وبـــهـــا بـــركـــان هـــائـــل عــلــى ذلــــك الــجــبــل 
على  بالثلوج  المكلل  الــعــمــالق  البركاني 
في  فوجي  جبل  سفوح  عند  العام،  مــدار 
اليابان، حيث ينتشر الجليد على الحمم 
قمم  الــبــصــر،  مــرمــى  وعــلــى  المتصلبة، 
المتالطمة  والـــســـرو  الــشــوكــران  أشــجــار 
كثيفة  غــابــة  لتشكل  مهيب  منظر  فــي 
وتكّونت  «أوكيغاهارا».  باسم  معروفة 
على  لتمتد  قرون  منذ  المتشابكة  الغابة 
مربًعا. ولطالما تسببت  مساحة ١٢ ميالً 
الغابة األسطورية في فزع حّكام اليابان 
وكانت  منه.  البعض  راح  الــذي  وشعبها، 
توصف بأنها أفضل مكان للموت، وهي 
في  االنـــتـــحـــار  أمـــاكـــن  أشــهــر  أحــــد  اآلن 
العالم، حيث إنها تشهد سنويًا ما يتراوح 
على  انــتــحــار،  حــالــة   ١٠٠ إلـــى   ٣٠ بــيــن 
تبذل  اليابانية  الحكومة  أن  من  الرغم 
جهدها لمنع هذه الظاهرة. ويعتقد بأن 

الذاهب اليها ال يعود منها.
وعــنــدمــا تــســيــر هـــنـــاك فـــي األســـفـــل، 
المفعمة  الطبيعة  بقوة  شعور  يخالجك 
ــــكــــوارث، فــالــرحــلــة  بــرائــحــة الـــمـــوت وال
لــلــروح،  باختبار  تــكــون  مــا  أشــبــه  هــنــاك 
لكنها ترتبط بماض مرعب وقاتم بقي 

حتى  الياباني  الشعب  أذهـــان  فــي  عالًقا 
فقط،  الــمــاضــي  الــعــام  ففي  هـــذا.  يومنا 
شهرة  أمريكية  أفـــالم  ثــالثــة  استلهمت 
ومرتع  المنتحرين»  «جنة  بأنها  الغابة 
هي،  األفــالم  وهــذه  الطبيعية.  للخوارق 
فــيــلــم «بــحــر األشـــجـــار» بــطــولــة النجم 
«مــاثــيــو مــاكــونــهــي»، وفــيــلــم «الــغــابــة» 
بـــطـــولـــة «نــــاتــــالــــي دورمـــــــــــار»، وفــيــلــم 
«حــديــقــة الــشــعــب». وقــبــل هـــذه األفـــالم 
نفسها  الغابة  كانت  ســنــوات،  ســت  بنحو 
االنتحار»،  «غابة  الوثائقي  الفيلم  بطلة 
الذي نُشر على موقع «يوتيوب» وحظي 
مشاهدة،  مليون  الـ١٥  تفوق  بمشاهدات 
وعّزز فكرة أن الناس يذهبون إلى الغابة 

لكي ينتحروا.
وبــمــجــرد رؤيــتــك لــلــغــابــة ســتــرى أن 
الطحالب تغطي األشجار المستقرة على 
الحمم البركانية، وهو األمر الذي جعلها 
التقليدية.  التربة  إلى  الحاجة  دون  تنمو 
وهناك ثقوب عديدة تكمن بين أشجار 
السرو  بأشجار  تعرف  ما  أو  الهاينوكي، 
ـــيـــابـــانـــي، هـــــذه الـــثـــقـــوب نـــاجـــمـــة عــن  ال
انــبــعــاثــات الــبــخــار الــعــنــيــفــة. تــبــدو الغابة 
تصوير  أماكن  أحد  كأنها  األولــى  للوهلة 

فيلم رعب في هوليوود.
الحكومة  وضعتها  قــد  الفــتــة  وهــنــاك 
اليابانية تدعو فيها ذوي الميول االنتحارية 
االنتحار  منع  منظمات  مع  التواصل  إلى 

المحليون  السكان  ويعتقد  دخولها.  قبل 
مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة أن الـــغـــابـــة حــافــلــة 
إحــصــاءات  وفــي  و«األروا».  بالشياطين 
الغابة  إلى  ذهب  اليابان،  في   ٢٠١٠ لعام 
 ٥٤ لالنتحار،  محاولة  في  شخصاً   ٢٤٧
منهم ماتوا في الغابة. وهناك الكثير من 
السياح الذين يزورون أوكيغاهارا سنويًا، 
طبيعية  مــنــاظــر  مـــن  تــخــلــو  ال  فــالــغــابــة 
خالبة في النهار، خصوصاً عند أطرافها 
أحد  ال  لكن  سايكو،  بحيرة  من  القريبة 
يــتــجــرأ عــلــى الــتــوغــل فــي الــغــابــة بــعــيــًدا، 
فــمــخــّيــمــات الــســيــاح تــكــاد تــقــتــصــر على 
وال  الغابة،  أطــراف  من  األول  الكيلومتر 
ذلك  من  أبعد  الــذهــاب  على  يجرؤ  أحــد 
األول  الكيلومتر  فبعد  الــضــيــاع،  خشية 
ومتداخلة  وموحشة  ساكنة  الغابة  تكون 
بشكل يثير رعب أغلب الناس. ومن بين 
أن  هي  الغابة  هذه  حول  المهمة  األشياء 
فيها،  يــنــتــحــرون  ال  المحليين  الــســكــان 
ومن  بــهــا،  المعسكرات  إقــامــة  ويحظر 
تختفي،  الضحايا  جثث  أن  أيضاً  الالفت 
راهب  هو  فيها  مات  من  أول  إن  ويقال 
بــــوذي، حــيــث خـــرج فــي رحــلــة لتطهير 
جوًعا،  مات  حيث  منها  يعد  ولم  النفس 
لكن لم يتم التأكد مما إذا كان قتل نفسه 
اعتاد  وبعدها  طريقه،  ضل  أنه  أم  عمًدا 
الرهبان البوذيون أداء مناسكهم في تلك 

الغابة تيمنًا بها.

بُعد  عــن  العمل  نحو  للتحول  مثالية  فرصة  ــدم  ق كــورونــا  تفشي 

هل فوائد العمل عن بُعد أكثر من مساوئه؟

الحكومة اليابانية تبذل جهدها لمنع ظاهرة االنتحار

اليابان دعت 
الموظفين 
للبقاء في 

المنزل حتى 
بعد رفع 
الطوارئ
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رياح قوية متوّقعة على 
بعض المناطق خالل النهار

ال يوجد

على الساحل :

في البحر :

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٣٢-٢١.٣٥٣٥-١٥.٣٩٠٩.٤١-٠٣.٣٩الرويس

٢٨-١٤.٤٧٣٧-٢٠.٤٦٠٢.١١-٠٨.٣٥دخان

٣٠-١٤.١٤٣٦-٢٠.١٣٠١.٤٩-٠٨.١٨أبوسمرة

بالتوقيت المحلي

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٢٨-٢٢.٤٩٤١-٠٠.٠٠١٠.١٢-١٤.١٠مسيعيد

٢٨-٢١.٥٨٤١-١٤.٠٠٠٩.١٣-٠٥.٢٩الوكرة

٣٣-٢١.٠٨٣٩-١٤.٥٧٠٧.٥٠-٠٤.٢٧الدوحة

٣٢-٢١.٠٠٣٨-١٣.٣١٠٧٫٥٤-٠٤.٣١الخور

٣:١٦الفجر

٤:٤٦الشروق

١١:٣٧الظهر

٣:٠٠العصر

٦:٣٠المغرب

٨:٠٠العشاء

االســتــرخــاء  كــراســي  تنتشر  ب):  ف  (أ  ميالنو- 
ومـــظـــالت الــشــمــس عــلــى الــعــشــب األخـــضـــر وســط 
للمدينة  بـــات  إذ  مــيــالنــو،  فــي  الــســحــاب  نــاطــحــات 
«شاطئها» المبتكر، يستمتع به سكانها في محاولة 
لــنــســيــان مــا عــانــوه جــــراء تــفــّشــي فــيــروس كــورونــا 
«ليدو  (باإليطالية  بــام»  «شاطئ  ويقع  المستجد. 
بام») في حي بورتا نويفا العصري، تحيط به أبراج 
اس  و»اتــش  «يونيكريديتو»  ومنها  المصارف  أهم 
بــي ســي» و»بـــي ان بــي بــاريــبــا». وتــحــت المظالت 
جو  في  المدينة  سكان  من  عدٌد  استلقى  الثمانين، 

يشبه جو العطلة، من دون أن ينسوا التزام إجراءات 
 ٢١) غاتي  فرانشيسكا  وقالت  االجتماعي.  التباعد 
عاًما)، وهي طالبة تتخصص في االقتصاد «إنه يوم 
رائع. الجو حار جًدا، لذا قّررت وصديقتي أن نأتي 
سيستري  من  شابة  ورأت  ونسترخي».  لنتشّمس 
أّن  ليغوريا،  مقاطعة  ساحل  عند  الواقعة  ليفانتي، 
االستلقاء وسط ناطحات السحاب «أمر غريب، ال 
ذلك  مع  لكنه  البحر،  شاطئ  على  االستلقاء  يشبه 
أمـــر رائـــع جــــًدا». وأضــافــت «إنــهــا طــريــقــة جميلة 

للهروب من رتابة المدينة». 

نيودلهي-رويترز: ذكر مكتب رئيس 
الــهــنــد  شــــرق  فـــي  بــيــهــار  ــــة  والي وزراء 
أمس أن صواعق برق قتلت ٨٣ شخًصا 
وتشيع  بــالــواليــة.  منطقة   ٢٤ نحو  فــي 
موسم  بدء  مع  والرعد  البرق  عواصف 

موسمية  ــاًحــا  ري يشهد  الـــذي  األمــطــار 
وقــال  الهند.  شــمــال  معظم  على  تــهــّب 
متحدث باسم الحكومة إنه لم ترد بعد 

تقارير عن عدٍد المصابين.
وكان مجلس تعزيز أنظمة المراقبة 

الــمــرنــة لــلــُمــنــاخ ذكـــر فــي تــقــريــر الــعــام 
من  أكثر  عن  أبلغت  بيهار  أن  الماضي 
 ١٧٠ بــحــيــاة  أودت  بـــرق  حـــادثـــة   ٢٢٥
شخًصا في الفترة بين أّول أبريل و٣١ 

يوليو ٢٠١٩.

ميالنو تبتكر شواطَئ بين ناطحات السحاب 

 مقتل ٨٣ شخصاً في صواعق برق بالهند

انهيار  ُمــواجــهــة  فــي  ب):  ف  (أ  سافار- 
الطلبات من العالمات التجارّية الغربّية في 
ظّل جائحة «كوفيد-١٩»، منحت العديد من 
جديدة  حياة  بنغالدش  في  المالبس  مصانع 
بعدما ُطلب منها إنتاج أقنعة واقية وقفازات 
يزال  ال  ذلــك،  ومع  للتصدير.  طبية  وأثــواٌب 
مئات اآلالف من العّمال الذين كانوا يعملون 
للتصدير  الــمــوّجــهــة  الــمــالبــس  مــصــانــع  فـــي 
الجديدة  الطلبات  رغــم  العمل  عن  عاطلين 
في  الغربّية.  األســـواق  في  االنتعاش  وبعض 
شمال  فــي  الصناعية  ســافــار  مدينة  مصانع 
مناوبات  في  العمال  من  اآلالُف  يعمل  دكا، 

األسبوع  في  أيام  ستة  ساعات  ثماني  مدتُها 
وقــال  الشخصية.  الــوقــايــة  مــعــدات  لصناعة 
سيد نافيد حسين الرئيس التنفيذي لمصنع 
لعالمات  رئيسي  موّرد  وهي  «بيكسيمكو»، 
و»كــالــفــيــن  «زارا»  مــثــل  عــالــمــيــة  تــجــاريــة 
كالين» و»تومي هيلفيغر»، «رأينا الفرصة 
تصنيع  إلى  تحّولنا  الفور  وعلى  فبراير،  في 
شركة  قامت  الشخصية».  الــوقــايــة  مــعــدات 
 ٦,٥ بتصدير  الماضي  الشهر  «بيكسيمكو» 
مــلــيــون رداء طــبــي إلـــى الــعــالمــة الــتــجــاريــة 
معدات  تصدير  وتتوّقع  «هينز»  األمريكّية 

وقاية بقيمة ٢٥٠ مليون دوالر هذا العام.

 كورونا يعيد األمل لمصانع النسيج في بنغالدش

نــــّددت  ب):  ف  (أ  برازيليا- 
منظمُة غرينبيس باالرتفاع الحاّد 
للتنقيب  الــغــابــات  إزالـــة  نسبة  فــي 
عن الذهب في المناطق المحمية 
األمـــازون  فــي  األصــلــّيــيــن  للسكان 
األربعة  األشــهــر  خــالل  البرازيلّية 
األولــــى مــن الــعــام. واســتــنــاًدا إلــى 
بواسطة  جمعها  تم  التي  البيانات 
األقــــمــــار االصــطــنــاعــيــة مـــن قبل 
الفضاء،  ألبحاث  الوطنّي  المعهد 
أوضــــحــــت مــنــظــمــُة الــــدفــــاع عــن 
الــبــيــئــة غــيــر الــحــكــومــّيــة هـــذه في 
أزيل  وأبريل،  يناير  بين  أّنه  بيان 
إلنشاء  الغابات  من  هكتار   ٨٧٩,٨
مــنــاجــم غــيــر قـــانـــونـــّيـــة، بـــزيـــادة 
٨٠,٦٢ ٪ عن العام الماضي خالل 

نفسها.  الفترة 
ــــســــكــــان  وفــــــــــي مـــــحـــــمـــــيـــــات ال
 ٤٣٤,٩ مساحة  أزيــلــت  األصلّيين، 
هـــكـــتـــار مــــن الــــغــــابــــات ألغـــــراض 
الثلث  خــالل  الــذهــب  عــن  التنقيب 

األول من العام الحالي وهذا يزيد 
بنسبة ١٣,٤٤ ٪ عما كان عليه في 
بداية العام ٢٠١٩. ووفًقا لمنظمة 
غــريــنــبــيــس، تـــّم إجــــراء ٧٢ ٪ من 
في  الــذهــب  عــن  التنقيب  عمليات 
ــبــرازيــل بــيــن يــنــايــر وأبـــريـــل في  ال
رغم  األصلّيين  السّكان  محميات 

أن هذا األمر محظور. 
وتزامن ذلك مع التفّشي الكبير 
الــبــرازيــل  فــي  «كوفيد-١٩»  لــوبــاء 
الذي أصاب أكثر من ٧٧٠٠ شخص 
من السكان األصليين تُوفي منهم 
ألرقــام  وفًقا   ،٣٥٠ من  يقرب  ما 
مــن رابــطــة الــشــعــوب األصــلــيــة في 

مارسال  كــارول  وقالت  البرازيل. 
من منظمة غرينبيس في البرازيل 
هم  المناجم  عّمال  أّن  إلى  «نظًرا 
ناقلون محتملون لفيروس كورونا 
تتخذ  لــم  إذا  األصــلــّيــيــن،  للسكان 
العواقب  تــكــون  قــد  عاجلة  تدابير 

كارثّية في المنطقة».

عندما  ب):  ف  (أ  طوكيو- 
الشارع  فــي  مرمًيا  قــفــاًزا  يــرى 
في مدينته طوكيو، ال يستطيع 
كوجي إيشي أن يقاوم... فيقف 
وجــوده.  لتوثيق  صــوًرا  ويلتقط 
وخـــــالل أكـــثـــر مـــن ١٥ عـــاًمـــا، 
صــــّور إيــشــي عـــــدًدا كــبــيــًرا من 
الـــقـــفـــازات الــمــفــردة الــمــرمــيــة 
فــي شــــوارع طــوكــيــو وخــارجــهــا 
وحـــرص عــلــى تــوثــيــق الــتــواريــخ 
بها  المتعّلقة  الــتــفــاصــيــل  وكـــل 
من  البالغ  إيشي  ويعتبر  بدّقة. 
العمر ٣٩ عاًما أّن هذا األمر هو 
«لعنة»  إنــه  يــقــول  لكنه  شغف 
ــــًضــــا. ويــــوضــــح «أعــــيــــش مــع  أي
وجود  احتمال  من  دائــم  خوف 
يمكنني  ال  ـــجـــوار.  ال فـــي  قــفــاز 
باللعنة».  ســـوى  األمـــر  وصـــف 
يملك  الــذي  الوحيد  ليس  وهــو 

هذا الشغف. ففي أنحاء العالم، 
ظهرت ثقافة مزدهرة لتوثيق 
الـــقـــفـــازات الــمــفــردة الــمــرمــيــة 
مــع الــعــديــد مــن حــســابــات على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 

مــثــل «لــونــغ  لــهــؤالء  مخصصة 
لوست غلوفز» و»لوست غلوف 
النجم  شــارك  وقــد  سايتنغز». 
تـــــوم هـــانـــكـــس مــحــبــيــه صـــــوًرا 
حتى  مـــتـــروكـــة  ألكــــســــســــوارات 

أنــه شــارك أخيًرا صــورة لقفاز 
إعــالنــه  عــنــد  مــهــمــل  مستشفى 
بـ»كوفيد-١٩».  إصــابــتــه  عـــن 
ـــكـــن إيــــشــــي هـــــو األبـــــــــرز فــي  ل
بدأ  المهملة.  القفازات  تصوير 
عندما   ٢٠٠٤ الــعــام  فــي  هوسه 
اللون  أصــفــر  عــامــل  قــفــاز  رأى 
مـــرمـــًيـــا قــــرب مــنــزلــه وقــــّرر 
التقاط صورة له بهاتفه الجديد 
تلك  عــن  ويــقــول  للطي.  القابل 
الـــتـــجـــربـــة «شــــعــــرت بــصــدمــة 
بصاعقة».  لــإلصــابــة  مشابهة 
ومنذ ذلــك الــوقــت، صــّور أكثر 
موثًِّقا  قــفــاز  آالف  خمسة  مــن 
وكان  بها.  الخاّصة  المعلومات 
يعثر عليها مرمية في الشوارع 
معلقة  أو  الــمــيــاه  قــنــوات  وفـــي 
على الــمــخــاريــط الــمــرورّيــة أو 

حتى شواطئ البحر.

 غرينبيس تندد بإزالة غابات األمازون

يابانّي مهووس بتصوير القفازات المرمية
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الدوحة.. عاصمة الرياضة واجتماع الشمل العربي

مـــــرة جــــديــــدة تــثــبــت الـــــدوحـــــة أنــهــا 
فقطر  العربي،  الشمل  الجتماع  عاصمة 
العربي  الــصــف  تــوحــد  أن  أرادت  الــخــيــر 
خير  فاتحة  لتكون  الرياضة  طريق  عن 
بحيث  العربية،  الــوحــدة  لتحقيق  وأمــل 
ما  قــطــر  أرض  عــلــى  الـــريـــاضـــة  تــجــمــع 
فرقته السياسة، فالدوحة تؤكد للجميع 
مرة أخرى أنها عاصمة الرياضة العربية 
العالم  مستوى  على  الــريــاضــي  والتميز 
مـــن خــــالل طــرحــهــا مــــبــــادرة ريــاضــيــة 
واللجنة  الــكــرة  اتــحــاد  إعـــالن  بعد  رائــعــة 

بطولة  تنظيم  واإلرث،  للمشاريع  العليا 
الدوحة  فــي  العربية  للمنتخبات  دولــيــة 
من ١-١٨ ديسمبر ٢٠٢١، لتكون محطة 
هــامــة عــلــى طــريــق االســـتـــعـــداد لبطولة 
تنطلق  الــتــي   ٢٠٢٢ قــطــر  الــعــالــم  كـــأس 
ويشارك   ،٢٠٢٢ نوفمبر   ٢١ منافساتها 
فقطر  عــربــيــاً،  منتخباً   ٢٢ البطولة  فــي 
وليس قوالً  وعمالً  تثبت من جديد فعالً 
مونديال  هو   ٢٠٢٢ مونديال  أن  فقط، 
العرب كل العرب، وأن كأس العالم ٢٠٢٢ 
الذي تستضيفه قطر للمرة األولى حقق 

معنوياً  لــلــعــرب  الــمــكــاســب  مــن  الــعــديــد 
ورياضياً وكروياً.

العربية،  للمنتخبات  الدوليُة  البطولُة 
إنــجــاز كــبــيــٌر بــكــل الــمــقــايــيــس، وفــرصــة 
القطرّيُة  العقليُة  صنعتها  ذهبية  وفكرة 
رغـــم الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي يــمــّر بها 
العالُم في الوقت الحالي، حيث نجحت 
فــي الــخــروج بفكرة رائــعــة ســوف تكتب 
عالم  كــأس  ألّول  المبهر  النجاح  مبّكًرا 
والطموح  فــاإلبــداع  عــربــّيــة،  أرض  على 
أبـــدا  يــعــتــرف  وال  يــتــوقــف  ال  الـــقـــطـــري 

بالحدود، فقطر اليوم تستعد للمونديال 
وبنية  عصرية  رياضية  بمالعب  الحلم 
تقريباً  اكتملت  حــيــث  مــتــطــورة  تحتية 
آخرها  ولعل  الــمــونــديــال،  مالعب  كافة 
استاد المدينة التعليمية جوهرة الصحراء 
ــــــذي قـــــدم صــــــورة مـــشـــرقـــة لـــإلبـــداع  ال

القطري، فالمستحيل ليس قطرياً أبداً.
الــبــطــولــة الــدولــيــة ســتــكــون أيــضــا لكل 
وبالتالي   ،٢٠٢٢ مــونــديــال  مثل  الــعــرب 
فـــإن كـــل الـــعـــرب مـــدعـــوون لــلــعــب على 
الـــشـــرق  فـــــي  مــــونــــديــــال  أول  مــــالعــــب 

األوســط، قبل أن تلعب عليه المنتخبات 
العالم  كــأس  إلــى  ستتأهل  التي  العالمية 
٢٠٢٢، وهو مكسب معنوي كبير وشرف 
لــكــل مــنــتــخــب عـــربـــي أن يـــشـــارك في 
على  تجريبية  بطولة  فإقامة  البطولة، 
أرض الدولة المنظمة لكأس العالم أمر 
اعـــتـــاده الــجــمــيــع فــي الــســنــوات األخــيــرة 
مــن خـــالل إقــامــة بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
للقارات قبل عام من انطالق المونديال 
للوقوف على جاهزية الدولة المنظمة، 
العربية  للمنتخبات  الــدولــيــة  والــبــطــولــة 

أكـــبـــر مـــن بــطــولــة الــــقــــارات مـــن حيث 
باهتمام  وستحظى  الــكــيــف،  قبل  الــكــم 
تملكه  لما  نــظــرا  كبير،  عالمي  إعــالمــي 
سمعة  مــن  الــعــربــيــة  المنتخبات  بــعــض 
اهتمام  مــحــط  الــبــطــولــة  تجعل  عالمية 
العالم الكروي، فقطر التي اعتادت على 
الكبرى  الرياضية  التظاهرات  استضافة 
هـــا هـــي الـــيـــوم تــفــتــح ذراعـــيـــهـــا لــألشــقــاء 
الـــعـــرب لــيــخــوضــوا الــتــنــافــس الــريــاضــي 
الــشــريــف عــلــى أرضـــهـــا، فــقــطــر المحبة 

ستظل دوماً دوحة للعروبة.

رأيرأي

الدوحة تفتح ذراعيها لألشقاء العرب ليخوضوا التنافس الرياضي الشريف على أرضهاقطر تستعد للمونديال الحلم بمالعب رياضية عصرية وبنية تحتية متطورة

مسلسل عن أجهزة 
االستخبارات األلمانّية

 المكسيك: تعلّق العمل 
بمشروع قطار المايا

برلين- (أ ف ب): ألّول مّرة في ألمانيا، يتّم إعداد مسلسل 
تلفزيوني عن االستخبارات الوطنّية بعد اإلنتاجات الناجحة 
لهذا النوع من المسلسالت ومن أبرزها «بورو دي ليجاند» 
في فرنسا و»هومالند» و»٢٤» األمريكيان. وقالت شركة 
اإلنتاج «اريانا كرامبيه» المسؤولة عن هذا المشروع «حتى 
اآلن لم يتكلم أي مسلسل عن كواليس أجهزة االستخبارات 
آخَر  المسلسُل  دي)».وسيتناول  ان  األلمانية (بي  الخارجية 

المستجّدات الحاصلة والتغّيرات على كل الصعد.

بتعليق  مكسيكية  محكمة  أمــرت  ب:  ف  أ  مكسيكو- 
العمل في مشروع «قطار المايا»، وهو خّط سكك حديد 
شرق  جنوب  في  المايا  أراضــي  عبر  يمّر  للجدل  مثير 
األصليين  الــســكــان  مــن  مجموعة  قــّدمــت  بعدما  الــبــالد 
طلبًا للقضاء. وخط سكك الحديد هذا الذي تبلغ كلفته 
أندريس  اليساري  للرئيس  مشروع  هو  دوالر  مليار   ٦,٢
مانويل لوبيز أوبــرادور الذي قال إن حكومته ستخضع 

للحكم.
اليومي  الصحفي  مؤتمره  في  أوبــرادور  لوبيز  وقــال 
قاٍض  أو  سلطة  أمرتنا  إذا  المحكمة.  قــرارات  «سنلتزم 
إلى  المايا»  «قطار  ويهدف  فسنلتزم».  العمل،  بوقف 
ربط منتجعات كاريبية مثل كانكون وباليا ديل كارمن 
بالينكوي  مثل  المايا  لحضارة  القديمة  األثرية  بالمواقع 
وتشيتشن إيتزا مروًرا بالداخل الفقير في جنوب شرق 
المكسيك عــلــى طـــول الــطــريــق. ويـــوم االثــنــيــن، أمــرت 
لحماية  المشروع  على  للعمل  مــؤّقــت  بوقف  المحكمة 
فترة  طــوال  اإلتنية  تشول  لجماعة  الصحة»  في  «الحّق 
منظمة  عــن  صــادر  لبيان  وفــًقــا  «كوفيد-١٩»،  جائحة 

«إنديغنيشن» للدفاع عن حقوق السكان األصلّيين.

اكــتــشــف  ب:  ف  باريس-أ 
جــســٌم غـــامـــٌض عــلــى مــســافــة 
ضـــوئـــّيـــة  ســـنـــة  مـــلـــيـــون   ٨٠٠
بــــاســــتــــخــــدام  األرض  مــــــن 
مــــــســــــتــــــشــــــعــــــرات مــــــوجــــــات 
الجاذبية وهو إما أحد أصغر 
أحـــد  أو  الــــــســــــوداء  الــــثــــقــــوب 
أكـــبـــر الـــنـــجـــوم الــنــيــوتــرونــيــة 
وفــق  اآلن،  حــتــى  الــمــكــتــشــفــة 
مـــــا قـــــــال عــــلــــمــــاء. وتـــمـــكـــن 
مــقــيــاس «أدفــانــســد فــيــرغــو» 
فــــــــي مـــــــرصـــــــد الـــــجـــــاذبـــــيـــــة 
إيطاليا،  في  (إيغو)  األوروبي 
ومــــــرصــــــدان فــــي الــــواليــــات 
ــــحــــدة، مـــــن اكـــتـــشـــاف  ــــمــــت ال
وحدد  الماضي.  العام  الجسم 
وزنه بأنه يفوق وزن الشمس 
بــــــــــ٢,٦ مـــــــرة. وهـــــــذا األمـــــر 
»فجوة  بـ  يعرف  فيما  يضعه 
غياب  يعني  ما  الكون  كثافة» 
حّدي  بين  المرصودة  األشياء 

الــكــثــافــة الــشــمــســيــة الــبــالــغــيــن 
إن  الــعــلــمــاء  وقـــــال  و٥.   ٢,٦
اندمج  عندما  تشكل  الجسم 
جـــســـم آخـــــر غـــيـــر مـــعـــروف 
مــــع ثـــقـــب أســــــود كــبــيــر قــبــل 
ســنــة،  مـــلـــيـــون   ٨٠٠ حــــوالــــي 
انــبــعــاث  إلـــــى  أّدى  مــــا  وهـــــو 
مـــــوجـــــة جـــــاذبـــــيـــــة ضـــخـــمـــة 
األرض.  على  رصــدهــا  يمكن 

النيوترونية  النجوم  وتتكون 
ـــــســـــوداء عــنــدمــا  والــــثــــقــــوب ال
تـــحـــتـــرق الـــنـــجـــوم الــضــخــمــة 
ــنــووي  مـــن خـــالل وقـــودهـــا ال
تعرف  ظــواهــر  فــي  وتــنــفــجــر 
األعظمية  المستعرات  باسم 
النجوم  وتميل  (ســوبــرنــوفــا). 
إلــــى  األخـــــــــف  الـــــــنـــــــواة  ذات 
تـــكـــويـــن نـــجـــوم نــيــوتــرونــيــة. 

ـــنـــهـــار األثــــقــــل إلـــــى داخــــل  وت
الــثــقــوب الـــســـوداء الــتــي تــكــون 
وتمتّص  جــًدا  مكثفة  كتلتها 
جــاذبــيــتــهــا الــغــبــار والـــغـــازات 
مــــن الــــمــــجــــرات الــمــحــيــطــة. 
وقـــال الــفــريــق الــمــســؤول عن 
مجلة  فــي  نشر  الــذي  البحث 
«آســـتـــروفـــيـــزيـــكـــال جـــورنـــال 
تفسيرات  هناك  إن  ليترز»، 
عــــّدة مــحــتــمــلــة لــطــبــيــعــة هــذا 
أّن  أبـــــرزهـــــا  ومـــــن  الـــجـــســـم 
الـــجـــســـم األصــــلــــي ربـــمـــا كـــان 
ـــا صـــغـــيـــًرا  ـــًي ـــيـــوتـــرون نـــجـــًمـــا ن
بالكامل»  ابتالُعه  «تّم  نسبًيا 
وتنقل  أســـود.  ثــقــب  بــواســطــة 
تنبأ  الــتــي  الــجــاذبــيــة  مــوجــات 
ألـــبـــرت أيــنــشــتــايــن بــوجــودهــا 
الــــطــــاقــــة كــــإشــــعــــاع جـــاذبـــيـــة 
مـــا يــســمــح لـــمـــعـــّدات الــكــشــف 
التي  الكتلة  ماهية  باستنتاج 

بتكّونها. تسّببت 

 جسم غامض في الفضاء أصغر ثقب أسود

https://t.me/alrayanews
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