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األحد 7 ذو القعدة 1441هـ - 28 يونيو 2020م - العدد )13931(

النسخة اإللكترونية
قناة 
على

صفحة36
رياالن

الــدوحــة - قــنــا: أعــلــن ســعــادة الشيخ 
ــانــي  ث بــــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن آل  مـــحـــمـــد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــر 
بمبلغ  تعهد دولــة قطر  الخارجية عن 
لمنظمة  أمــريــكــي  دوالر  مــايــيــن   10
السريع  التوصل  لدعم  العالمية  الصحة 
إليجاد معدات لفحص وعاج وتوفير 
ـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا الــمــســتــجــد  لـــقـــاح ل
)كوفيد-19(، باإلضافة إلى مساهمتها 
أمــريــكــي  دوالر  مـــلـــيـــون   20 بــمــبــلــغ 

للتحالف العالمي للقاحات )غافي(.
عن  أثناء مشاركته  وقــال سعادته،   
)كوفيد-19(  قــمــة  اخـــتـــتـــام  فـــي  بُـــعـــد 
للتعهدات التي استضافتها عن بُعد عبر 
الفيديو منظمة المواطن العالمي »غير 
الربحية«: إن دولة قطر تفخر بدعم 
حملة »الهدف العالمي: متحدون من 

أجل مستقبلنا«.
 وأعــــــــرب عــــن شـــكـــر دولـــــــة قــطــر 

للمفوضية األوروبية وحملة »المواطن 
العالمي« لريادتهما في إطاق الحملة 

المذكورة.

فــيــروس كورونا    وأكــد أن جائحة 
الصحية  أنظمتنا  تختبر  ال  المستجد 
والــتــعــلــيــمــيــة واقـــتـــصـــاداتـــنـــا فــحــســب، 

على  وقــدرتــنــا  قيمنا  أيــضــاً  تختبر  بــل 
وبالتضامن  عــاجــل  بشكل  االســتــجــابــة 

المطلوب عبر الحدود.

ً 30 مليون دوالر لدعم مكافحة كورونا عالميا
قطر تتعهد بدفع 10 ماليين دوالر لمنظمة الصحة و20 مليوناً لتحالف اللقاحات.. نائب رئيس الوزراء:

ال�����وب�����اء اخ���ت���ب���ار ألن��ظ��م��ت��ن��ا ال���ص���ح���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة واق���ت���ص���ادات���ن���ا

المطلوب وب��ال��ت��ض��ام��ن  ع��اج��ل  بشكل  االس��ت��ج��اب��ة  ع��ل��ى  وق��درت��ن��ا  قيمنا  اخ��ت��ب��ار 

4 ورأي

7

ص��رف منح�ة قط��ر لألس�ر المتعفف��ة 
بغ��زة مطل�ع األسب��وع المقب�ل  

24  

في                    الي��وماستاد المدينة التعليمية معيار جديد لالستدامة
ج��ورج ن��ادر.. سق�وط عّراب 

حص���ار قط�����ر
اإلم���ارات تح��رض أمري��كا 

على ت��ركي������ا
ميلشي��ات أب�و ظبي تعت���زم 

إعالن انفصال حضرموت
لوفيغ��ارو: أب��وظبي ت�واص��ل 

إرسال المرتزقة إلى ليبيا

16

16

بيان المملكة حول حكم منظمة التج���ارة 
العالمي���ة ي���رّوج الدع��اءات كاذب��ة

حمل��ة تضليل لتح�وي��ل األنظ�ار عن نتائج 
تق��ري��ر لجن���ة ف��ض الن��زاع

الرياض فشلَت في حماية حقوق الملكية الفكرية
التذرع باستثناء األمن القومي ال يُبرر مخالفتها

مكتب االتص��ال الحك��وم��ي 
يفن��د أكاذيب السعودي���ة

الدوحة - قنا: سّجل الميزان التجاري السلعي للدولة فائضاً 
بالشهر  قياساً  الماضي  مايو  شهر  خــال  بالمئة   22.5 بنسبة 
السابق له )أبريل 2020(، لكنه انخفض بنحو 60.4 بالمئة على 

أساس سنوي مقارنة مع مايو 2019.
 وأوضح جهاز التخطيط واإلحصاء في بيان له أمس، حول 
حقق  للدولة  السلعي  التجاري  الميزان  أن  الخارجية،  التجارة 
5.3 مليار ريال، مسجاً بذلك ارتفاعاً بنحو مليار ريال قطري 
قياساً بشهر أبريل 2020، لكنه انخفض بنحو 8.1 مليار ريال 
قيمة  أن  إلــى  الجهاز  بيانات  وتشير    .2019 مايو  مع  مقارنة 
الصادرات القطرية بلغت 13.3 مليار ريال بارتفاع نسبته 12.1 
انخفضت  حين  فــي  الــعــام..  هــذا  أبــريــل  بشهر  ُمقارنة  بالمئة 

قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 7.9 مليار ريال. 

التخطيط واإلحصاء:
5.3 مليار ريال فائضنا التجاري

الدوحة- ]: كشفت جامعة قطر أنه 
سيتم إعان قرارات القبول النهائية، للفصل 
الدراسي القادم خريف 2020 في 26 يوليو 
الــقــبــول اإللكترونية  الــقــادم، فــي حــســابــات 
الجامعة  وأوضــحــت  المتقدمين.  للطاب 

أن القبول في الكليات التابعة لها سيتم على 
أساس تنافسي جداً، بين الطاب المتقدمين 
القبول ال  وأن تحقيق الحد األدنــى لمعايير 

يعني بالضرورة القبول في التخصصات. 

األربــــعــــاء  تــــبــــدأ   :[  - الـــــدوحـــــة 
الــمــقــبــل، الــمــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن خطة 
منذ  المفروضة  للقيود  التدريجي  الرفع 
المستجد  انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا  بـــدء 
»كوفيد-19«، وتشمل السماح بالتجمعات 

بــحــد أقـــصـــى 10 أشـــخـــاص بــالــمــجــالــس 
في  والتوسع  العامة،  واألمــاكــن  الخاصة 
أمــام  افتتاحها  يُــعــاد  التي  المساجد  عــدد 
والــشــواطــئ  الــحــدائــق  وافــتــتــاح  المصلين، 

والكورنيش.

القبول تنافسي بكليات جامعة قطر

المرحلة الثانية من تخفيف القيود األربعاء

12

الدوحة - هبة البيه: 

أّكـــــد مــحــمــد فـــخـــرو، الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
ـــخـــارجـــي وتـــطـــويـــر الـــعـــاقـــات  لـــلـــتـــواصـــل  ال
استاد  تدشين  أن  بمؤسسة قطر،  المؤسسية 
جــديــداً  مــعــيــاراً  يُــضــيــف  التعليمية  الــمــديــنــة 
مختلف  في  تكريسها  وضـــرورة  لاستدامة 
المجاالت، وسيكون لهذا المرفق دور رئيسي 
أنماط  تبني  أهمية  حــول  األفـــراد  توعية  في 
األنــشــطــة،  فــي مختلف  الــُمــســتــدامــة  الــحــيــاة 
وجعلها  أهميتها  في  التفكير  على  ويحثهم 
جزءاً من حياتهم. إّن استاد المدينة التعليمية 
أكثر من مجرد مرفق رياضّي، فهو ُمصّمم 
وليكون  ذاتــه،  حد  في  للتعلم  مركزاً  ليكون 
وتلبية  اإلرث  ترسيخ  فــي  مــحــوري  دور  لــه 

احتياجات األجيال المقبلة.  

11

4

22

الدوحة - ]: تعاود المحاكم اعتباراً 
مجدداً  جلساتها  عقد  استئناف  الــيــوم  مــن 
الخامس  فــي  بها  العمل  تعليق  تــم  أن  بعد 
عشر من شهر مارس الماضي على خلفية 

اإلجــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة والـــوقـــائـــيـــة الــتــي 
فيروس  انتشار  من  للحد  الدولة  اتخذتها 

كورونا )كوفيد - 19(.   

المحاكم تستأنف عملها اليوم

6

16

16

د. محمد بن عبدالعزيز الخليفي

حكم المعاهدات 
الدولية المتتابعة التي 
تتناول ذات الموضوع

شــركــة  تـــقـــريـــر  أكـــــد   :[  - الــــدوحــــة 
الــجــهــات  الـــعـــقـــاريـــة أن  لــلــمــشــاريــع  األصـــمـــخ 
المعنية في الدولة تواصل عملها ليتم االنتهاء 
قرابة  تخدم  التي  التحتية  البنية  أعمال  من 
2020، و2270  2487 قسيمة سكنية في عام 
أوضــح  كما    .2021 عــام  فــي  سكنية  قسيمة 
عدداً  حالياً  تنفذ  المعنية  الجهات  أن  التقرير 
السكنية  القسائم  آالف  لخدمة  المشاريع  من 

فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة، مــنــهــا جــنــوب الــوكــيــر 
والـــخـــريـــطـــيـــات وإزغـــــــوى ولــعــبــيــب وشــمــال 
وغيرها.  ومعيذر  المشاف  وغرب  الناصرية 
التحتية  الــبــنــيــة  مــشــاريــع  أن  الــتــقــريــر  وبــّيــن 
موزعة على 12 منطقة لخدمة 15.108 قطع 
مناطق  ضــمــن  قسيمة   1.800 مــنــهــا  أراٍض، 

الجديدة. المواطنين  أراضي 

تطوي��ر البني���ة التحتي��ة لخ��دم��ة 
2487 قسيم��ة سكني����ة

19

beIN تفرض شروطها 
على الدوري اإليطالي

 beIN مـــجـــمـــوعـــة  فـــرضـــت   :[  - الــــدوحــــة 
رابطة  على  جــديــدة  شــروطــاً  اإلعــامــيــة،   SPORTS
ـــــــدوري اإليـــطـــالـــي لـــكـــرة الــــقــــدم بـــعـــد الـــتـــطـــورات  ال
اضــطــرت  والــتــي  الــمــاضــيــة،  األيـــام  المتاحقة خــال 
بــســبــبــهــا الــمــجــمــوعــة لـــعـــدم بـــث مـــبـــاريـــات الـــــدوري 
بداية  المباريات  إلذاعــة  عادت  ثم  الماضي،  األسبوع 

من مساء أمس األول.

لمشاهدة الفيديو إضغط هنا 

https://bit.ly/3fZG4sk
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وظائف شاغرة للقطريين وأبناء القطريات

تعلن جهة حكومية عن رغبتها في تعيين كوادر مؤهلة لشغل الوظائف التالية:

رسل السيرة الذاتية والمؤهالت العلمية
ُ
ت

وشهادات الخبرة إلى البريد اإللكتروني

recruitment2k19@gmail.com

مع ضرورة ذكر (رقم الوظيفة / المسمى الوظيفي)

في موضوع الرسالة اإللكترونية

10
5
10
5
5

F01
F02
F03
F04
F05

مدير إدارة الشؤون المالية 
أخصائي موازنة 
خبير حسابات  

أخصائي مدفوعات 
أخصائي حسابات عامة 

المسمى الوظيفي 
رقم

الوظيفة
سنوات
الخبرة

إدارة الشؤون المالية

إدارة المشتريات 

إدارات أخرى

5
5
5

P01
P02
P03

أخصائي مشتريات ومناقصات 
أخصائي عقود 

مقرر لجنة المشتريات

10
10
3
3
5
5
5
3
3
3
3

3
5

AUD01
LEG01
LEG02
LEG03
AKD01
AKD02
PUP01
PUP02
PUP03
PUP04
PUP05

TRAN01
PROJ01

مدير مكتب التدقيق الداخلي 
خبير قانوني

أخصائي قانوني
باحث قانوني

مرشد أكاديمي
أخصائي شؤون طلبة

رئيس قسم اإلعالم واالتصال
منسق عالقات عامة 

منسق فعاليات
أخصائي تواصل اجتماعي

مصمم جرافيك

مترجم 
أخصائي مشاريع 

SEC013
سكرتارية / كاتب شؤون

إدارية ومتابعة (بشرط إجادة
تحدث اللغة االنجليزية بطالقة)

2
4
5
7
5
5
3
3
3
5

SRV01
SRV02
SRV03
SRV04
SRV05
SRV06
SRV07
SRV08
SRV09
SRV010

أمين مخزن 
مشرف مخازن

مهندس معماري 
مشرف أمن وسالمة 

أخصائي صيانة 
موظف/موظفة أمن

مساعد إداري  
مندوب 

سائق
أخصائي سالمة

رسام خبرة في التصميم
الداخلي والمناظير

 - Autocad مع إجادة برامج)
(Photoshop - 3D Max

مهندس معماري خبرة في
التصميم الداخلي

Photoshop مع إجادة برامج)
(3D Max -

5
3
5
5
3
1
3
3

HR01
HR02
HR03
HR04
HR05
HR06
HR07
HR08

المسمى الوظيفي 
رقم

الوظيفة
سنوات
الخبرة

إدارة المرافق والخدمات العامة

إدارة الموارد البشرية

5

5 SRV012

SRV011

أخصائي تعيين 
منسق تعيينات

أخصائي شؤون موظفين 
أخصائي تأمين 

منسق تدريب وتطوير
مالحظ أرشيف
أخصائي تدريب

مندوب 

أعـــلـــن  قــــنــــا:    - ـــــدوحـــــة  ال
ســــعــــادة الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
نائب  ثــانــي  آل  عــبــدالــرحــمــن 
وزيــر  الــــوزراء  مجلس  رئيس 
الــخــارجــيــة عـــن تــعــهــد دولـــة 
قطر بمبلغ ١٠ ماليين دوالر 
أمـــريـــكـــي لــمــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالـــمـــيـــة لــــدعــــم الـــتـــوصـــل 
ــــع إليـــــجـــــاد مــــعــــدات  ــــســــري ال
لقاح  وتوفير  وعــالج  لفحص 
المستجد  كـــورونـــا  لــفــيــروس 
إلى  بــاإلضــافــة  (كوفيد-١٩)، 
مليون   ٢٠ بمبلغ  مساهمتها 
لــلــتــحــالــف  أمـــريـــكـــي  دوالر 
الــعــالــمــي لــلــقــاحــات (غــافــي). 
وقال سعادته، أثناء مشاركته 
ـــعـــد فـــي اخـــتـــتـــام قمة  عـــن بُ
التي  للتعهدات  (كوفيد-١٩) 

ـــعـــد عبر  اســتــضــافــتــهــا عـــن بً
ــفــيــديــو مــنــظــمــة الــمــواطــن  ال
إن  الربحية»،  العالمي «غير 
دولة قطر تفخر بدعم حملة 

متحدون  العالمي:  «الــهــدف 
من أجل مستقبلنا».

 وأعــــرب عــن شــكــر دولــة 
األوروبــيــة  للمفوضية  قــطــر 

وحــمــلــة الـــمـــواطـــن الــعــالــمــي 
لريادتهما في إطالق الحملة 

المذكورة.
 وأكــد نائب رئيس مجلس 

الـــــوزراء وزيـــر الــخــارجــيــة أن 
جـــائـــحـــة فــــيــــروس كــــورونــــا 
أنظمتنا  تختبر  ال  المستجد 
الـــــصـــــحـــــيـــــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
واقـــتـــصـــاداتـــنـــا فـــحـــســـب، بل 
وقدرتنا  قيمنا  أيضا  تختبر 
عاجل  بشكل  االستجابة  على 
وبــالــتــضــامــن الــمــطــلــوب عبر 

الحدود.
 ولـــفـــت ســعــادتــه إلــــى أنــه 
أصــبــح مــن الــضــروري اآلن، 
أكــثــر مـــن أي وقــــت مــضــى، 
ــــدعــــم الــــدولــــي  مـــضـــاعـــفـــة ال
لضمان  الــســيــاســي  وااللـــتـــزام 
اختبارات  إجــراء  إلى  التوصل 
المستجد  كـــورونـــا  لــفــيــروس 
وإيـــجـــاد عــالجــات ولــقــاحــات 

للجميع.

ً ٣٠ مليون دوالر من قطر لدعم جهود مكافحة كورونا عالميا
١٠ ماليين لمنظمة الصحة و٢٠ مليوناً للتحالف العالمي للقاحات

ــــا  ــــن ــــصــــادات ــــت واق ـــة  ـــي ـــم ـــي ـــل ـــع ـــت وال الـــصـــحـــيـــة  ـــا  ـــن ـــت ـــم ـــظ ألن اخــــتــــبــــار  الــــــوبــــــاء  الــــــــــــــــوزراء:  رئـــــيـــــس  نـــــائـــــب    

ـــة ـــل ـــحـــم ــــــواطــــــن الـــــعـــــالـــــمـــــي إلطـــــــــــالق ال ــــــم ــــــــــة وحـــــمـــــلـــــة ال ــــة األوروبــــــــــي ــــي ــــوض ــــف ــــم ــــشــــكــــر ال قـــــطـــــر ت

كشفت   :] ـ  الـــدوحـــة 
واإلرشـــــــــاد  الــــــدعــــــوة  إدارة 
الــــديــــنــــي بــــــــــوزارة األوقـــــــاف 

والــــــشــــــؤون اإلســــالمــــيــــة عــن 
 ٦ مـــــــشـــــــاركـــــــة أكـــــــثـــــــر مــــــــن 
والـــبـــنـــات  ــنــيــن  ــب ال مـــن  آالف 

فــــى الـــمـــســـابـــقـــات الـــتـــربـــويـــة 
والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، الـــثـــالث الــتــى 
رمضان،  شهر  خالل  نظمتها 

لــربــط الــبــنــيــن والـــبـــنـــات مــن 
األطـــــفـــــال بـــالـــســـنـــة الـــنـــبـــويـــة 
ـــــــى  وغـــــــــرس مـــحـــبـــتـــهـــا األول

حفظ  فــي  بــعــنــوان «دعــائــي» 
األدعـــيـــة الـــمـــأثـــورة. والــثــانــيــة 
بــعــنــوان «لـــــوِّن وامـــــرح» فــي 
ـــويـــن وتــنــمــيــة  ـــل ـــت الــــرســــم وال
ــثــالــثــة  الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة، وال
بــــــعــــــنــــــوان «قــــــصــــــص بـــنـــيـــن 

وبنات». 
اهللا  مــــــال  ـــســـيـــد  ال وأشــــــــاد 
عــبــدالــرحــمــن الــجــابــر مــديــر 
واإلرشـــــــــاد  الــــــدعــــــوة  إدارة 
ــــال الــكــبــيــر  ــــاإلقــــب الــــديــــنــــي ب
مـــــن جـــمـــهـــور الــــصــــغــــار مــن 
تتراوح  ممن  والبنات  البنين 
أعــمــارهــم بــيــن أربـــع ســنــوات 
عـــلـــى  واثــــــنــــــي عــــشــــر عــــــامــــــاً 
الـــمـــشـــاركـــة فـــي الــمــســابــقــات 
الــــــــــثــــــــــالث، حــــــيــــــث شــــــــارك 
 «٣١١٢» دعـــائـــي  بــمــســابــقــة 
لمسابقة  و«١٦٩٩»  مشاركا، 
لمسابقة  و«١٢٢٥»  التلوين، 

وبنات. بنين  قصص 
الـــــــوزارة  أن  ـــــى  إل وأشـــــــار 
لعدد  مالية  جــوائــز  خصصت 
وسيتم  وفائزة،  فائزاً   «٩٥»
البنوك  عبر  جوائزهم  إرسال 
بعد  الــبــنــكــيــة  حــســابــاتــهــم  إلـــى 
اســتــيــفــاء الـــوثـــائـــق الــمــطــلــوبــة 
منهم. وهنأ  الفائزين وتمنى 
لـــهـــم ولــلــمــشــاركــيــن جــمــيــعــاً 
وأن  والـــــســـــعـــــادة،  ـــتـــوفـــيـــق  ال
ممتعاً  وقتاً  قضوا  قد  يكونوا 
كما  وتفاعلهم،  بمشاركاتهم 

شــكــر أولــــيــــاء األمـــــور الــذيــن 
واالهتمام  الحرص  لهم  كان 
برامج  مع  أبنائهم  تفاعل  في 
ومـــســـابـــقـــات بــنــيــن وبـــنـــات، 
لديها  اإلدارة  أن  إلــى  مشيراً 
الصيفية. البرامج  من  العديد 
وحـــــظـــــيـــــت الــــمــــســــابــــقــــات 
ــــابــــعــــة واهـــــتـــــمـــــام  عـــــلـــــى مــــت
التواصل  مواقع  على  األطفال 
االجــــــتــــــمــــــاعــــــي، حـــــيـــــث بـــلـــغ 
ألف   «٣٦» من  أكثر  التفاعل 
بين  تــوزعــت  تفاعلية  حــركــة 
وريتويت،  ومشاهدة  إعجاب 

وأكثر من «٤٠٠» ألف ظهور 
خالل  المسابقات  لتغريدات 
الــفــتــرة  وهــــي  يــــومــــاً،   «٣٠»
الــتــي اســتــمــرت فــيــهــا عــرض 
إدارة  المسابقات.وأوضحت 
الـــــدعـــــوة واإلرشـــــــــاد الـــديـــنـــي 
إقامة  أهـــداف  أهــم  مــن  بــأن 
مــثــل هـــذه الــمــســابــقــات ربــط 
األطفال  من  والبنات  البنين 
بــــالــــســــنــــة الــــنــــبــــويــــة وغـــــرس 
وحفظ  قلوبهم،  في  محبتها 
النبي  عــن  الــمــأثــورة  األدعــيــة 
ــــم،  وســــل عــــلــــيــــه  اهللا  ــــى  صــــل

واالســــــتــــــفــــــادة مــــــن الــــوقــــت 
ــيــهــم بــالــنــفــع  فــيــمــا يـــعـــود عــل
والـــفـــائـــدة وســـمـــاع الــقــصــص 
الـــنـــافـــعـــة، وتــشــجــيــعــهــم عــلــى 
مـــــمـــــارســـــة هــــــوايــــــة الــــرســــم 
والترويح  للترفيه  والتلوين 
الرسالة  وإحــيــاء  النفس،  عن 
وربط  المنازل،  في  الدعوية 
الــــصــــغــــار بــــبــــرامــــج الـــشـــبـــكـــة 
الـــدعـــوة،  وإدارة  اإلســالمــيــة 
بنين  مــوقــع  رســالــة  وإيــصــال 
الدعوية  ويب  بإسالم  وبنات 

واإليمانية.

٦ آالف مـــشارك بمــسابقات الدعـوة الرمضانية

مشاركة - أدعو اهللامشاركة حول الوفاء لألم

بواقع ١٠٠ دوالر لألسرة الواحدة.. السفير العمادي:

غـــزة - قــنــا: أكـــد ســعــادة الــســفــيــر محمد 
العمادي رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار 
غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر 
المساعدات  صــرف  عملية  ستبدأ  للتنمية، 
غــزة  قــطــاع  فــي  المتعففة  لــألســر  الــنــقــديــة 

مطلع األسبوع المقبل.
عملية  أن  الـــعـــمـــادي،  الــســفــيــر  وأوضــــــح 
الـــصـــرف ســتــتــم عــبــر مــكــاتــب الـــبـــريـــد في 

أســرة،  ألــف   ١٠٠ لـــ  غــزة  قطاع  محافظات 
بواقع ١٠٠ دوالر لألسرة الواحدة.

ستتم  الــصــرف  عملية  أن  سعادته  وبــّيــن 
المختصة،  الحكومية  الجهات  مع  بالتعاون 
وضـــمـــن مــعــايــيــر الـــســـالمـــة لــلــمــســتــفــيــديــن 
والــمــحــافــظــة عــلــى مــســافــات كــافــيــة بينهم، 
المتبعة  الــوقــائــيــة  اإلجـــــراءات  ضمن  وذلـــك 
لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

صرف المنحة القطرية لألسر 
المتعففة بغزة األسبوع المقبل

الـــــمـــــســـــابـــــقـــــات  فــــــــي  ـــــــــــاً  ـــــــــــاث وإن ـــــــــــــــــــوراً  ذك ـــــن  ـــــزي ـــــمـــــي ـــــمـــــت ال مــــــــن  فــــــــــائــــــــــزاً   ٩٥ تــــــكــــــريــــــم 
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المحـــاكـــم تســــتأنــــف عمـــلهـــا الـيـــــوم
بعد تعليق الجلسات بها في مارس الماضي

ـــــــــراد أف  6 ــــــى  ــــــص أق بـــــحـــــد  ــــــــوى  ــــــــدع ال أطـــــــــــــراف  ـــــى  عـــــل يــــقــــتــــصــــر  االســـــتـــــئـــــنـــــاف  مــــحــــكــــمــــة  ــــــة  ــــــاع ق ـــــــــــول  دخ

األخـــــضـــــر ـــــــز  ـــــــرم ال ــــي  ــــل ــــام ــــح ل إال  ــــــول  ــــــدخ ــــــال ب الــــــســــــمــــــاح  ـــــــــــدم  وع ــــــــراز  ــــــــت اح تــــطــــبــــيــــق  إبـــــــــــــراز 

الــــــواحــــــدة بــــالــــجــــلــــســــة  ــــــــــوى  دع  15 ـــــاوز  ـــــج ـــــت ت ال  االبـــــتـــــدائـــــيـــــة  بـــالـــمـــحـــكـــمـــة  ـــــورة  ـــــظ ـــــن ـــــم ال ــــــــاوى  ــــــــدع ال

ـــــور بـــالـــمـــحـــكـــمـــة ـــــض ـــــح ـــــرة ال ـــــت ــــــــــوال ف ــــة ط ــــي ــــب ــــط ــــــمــــــامــــــات ال ــــــِك ــــــازات وال ــــــف ــــــق ــــــــــــــداء ال ارت

عملها  اإلي��ج��اري��ة  المنازعات  ف��ض  لجان  تباشر 
للقضاء  األعلى  المجلس  وأعلن  ال��ي��وم   من  اعتباًرا 
في تغريدة على حسابه في تويتر أمس أن القضاة 
ورؤس����اء ل��ج��ان ف��ض ال��م��ن��ازع��ات س��وف يباشرون 
تجهيزه من  ت��م  ال��ذي  الجديد  المقر  م��ن  عملهم  
األعلى  المجلس  مع  بالتنسيق  البلدية  وزارة  جانب 
ال��ازم   ال��ع��م��ل   متطلبات  ي��وف��ر   نحو  على  للقضاء 

و  المتقاضين  على  والتيسير  اللجان  عمل  إلن��ج��از 
اإلج��راءات االحترازية  إلى عدد من  المجلس  أش��ار 
الواجب االلتزام بها داخل المقر ومن بينها ضرورة 

إبراز تطبيق احتراز وارتداء الكمامات والقفازات 
المقر  ويقع  اآلم��ن��ة  بالمسافة  واالل��ت��زام  الطبية 
بشارع  اإلي��ج��اري��ة  المنازعات  ف��ض  للجان  الجديد 

الهندسة.

لجان فض المنازعات اإليجارية تباشر 
عملها من مقرها الجديد اليوم

الدوحة - نشأت أمين: 

ت���ع���اود ال���م���ح���اك���م ب�����دًءا م��ن 
جلساتها  ع��ق��د  اس��ت��ئ��ن��اف  ال��ي��وم 
ت��ع��ل��ي��ق  ت����م  أن  ب���ع���د  م�����ج�����دًدا 
ال��خ��ام��س عشر  ف��ي  ب��ه��ا  ال��ع��م��ل 
على  الماضي  مارس  شهر  من 
االح��ت��رازي��ة  اإلج���راءات  خلفية 
الدولة  اتخذتها  التي  والوقائية 
ن����ت����ش����ار ف���ي���روس  ل���ل���ح���د م����ن ا

.  )19  – )كوفيد  كورونا 
 وس����وف ي��ت��ع��ي��ن ع��ل��ى ج��م��ي��ع 
ال��م��راج��ع��ي��ن ال��ت��ق��ي��د ب��ال��ض��واب��ط 
واإلج�����راءات االح��ت��رازي��ة ال��ت��ي 
ال��م��ج��ل��س  س��ب��ق أن أع��ل��ن ع��ن��ه��ا 
مبانى  ل��دخ��ول  للقضاء  األع��ل��ى 
ضرورة  تشمل  والتي  المحاكم 
االل�����ت�����زام ب�����ارت�����داء ال���ق���ف���ازات 
وال����ِك����م����ام����ات ال���ط���ب���ي���ة ط����وال 
منع  مع  بالمبنى  التواجد  فترة 
عند  أو  ال��م��ب��ن��ى  داخ���ل  ال��ت��ج��م��ع 

الخارجية. المداخل 
وت��ت��ض��م��ن ض���واب���ط ال���دخ���ول 
أي���ًض���ا ض������رورة إب������راز ت��ط��ب��ي��ق 

بالدخول  السماح  وعدم  احتراز 
األخ���ض���ر  ال����رم����ز  ل���ح���ام���ل���ى  إال 

. فقط 
وق����������������د ح������������ث ال������م������ج������ل������س 
إبراز  ض��رورة  على  المراجعين 
األمن  لرجال  المستلم  اإلع��ان 
ع��ن��د دخ����ول ال��م��ح��ك��م��ة م��ش��دًدا 
بالمسافة  االلتزام  ضرورة  على 
اآلم������ن������ة وف������ًق������ا ل�������إرش�������ادات 
ضرورة  مع  بالموقع  الموضحة 

الشخصية. البطاقة  إحضار 
فقد  بالجلسات  يتعلق  وفيما 
ال��م��ج��ل��س أن����ه ال ي��ل��زم  أوض�����ح 
باألحكام  النطق  حضور جلسات 
حيث سيتم توفير األحكام على 
للمحاكم  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة  ال��ب��واب��ة 
وس���ي���ت���م إرس��������ال إش����ع����ار ع��ب��ر  

النصية. الرسائل 
أقصى  ح��ًدا  المجلس  وح��دد   
ل��ع��دد ال��م��ت��ق��اض��ي��ن ب��ال��ج��ل��س��ات 
بأن  منوًها  االنتظار  وبقاعات 
ال���ح���ض���ور ب��ال��م��ب��ن��ى م����ن أج���ل 
ال���ج���ل���س���ة ي���ك���ون ق���ب���ل ال���م���وع���د 
كحد  ساعة  بنصف  لها  المحدد 
أقصى على أن يقتصر الحضور 

للجلسات  ال��م��ح��ك��م��ة  م��ق��ر  إل���ى 
العاقة  صاحب  على  المنعقدة 

فقط.  الوكيل  أو 
يمكن  أن��ه  المجلس  وأوض��ح 
لكل  إلكترونًيا  اإلنابات  إرسال 
م��ح��ك��م��ة ع��ل��ى ق��ن��وات ال��ت��واص��ل 
ال���ح���اج���ة  دون  ب���ه���ا  ال����خ����اص����ة 
إلرس��������ال م����ن����دوب ال���م���ح���ام���ي 
ال��م��ح��ك��م��ة  وأن  ذل����ك  إلج������راء 
خدماتها  ت��ق��دي��م  ف��ي  ستستمر 

ع����ب����ر ال�����ب�����واب�����ة اإلل���ك���ت���رون���ي���ة 
اإللكترونية  ال��ت��واص��ل  وق��ن��وات 
ال����م����ع����ل����ن ع���ن���ه���ا ول�������ن ي��س��م��ح 
ب��دخ��ول ال��م��راج��ع��ي��ن ل��خ��دم��ات 
ال���ح���االت  ف����ي  إال  االس���ت���ق���ب���ال 
ال����ت����ي ت���س���ت���دع���ي ذل������ك وع���ب���ر 
مع  مسبق  محدد  موعد  وج��ود 

. لمحكمة ا
وق�����������د أع������ل������ن������ت م����ح����ك����م����ة 
الخاص  قرارها  في  االستئناف 

بالمحكمة  ال��ع��م��ل  ب��اس��ت��ن��ئ��ن��اف 
ل�����ت�����داب�����ي�����ر  ع�������ن م�����ج�����م�����وع�����ة ا
ب���ي���ن���ه���ا أن  االح�����ت�����رازي�����ة  م����ن 
ي��ك��ون دخ���ول ال��ق��اع��ة ألط��راف 
ل����م����ن����ظ����ورة ف���ق���ط  ل������دع������وى ا ا
أق��ص��ى ستة  ب��ح��د  وم��ح��ام��ي��ه��م 
ل����دع����وى ال���واح���دة  أف�����راد ف���ي ا
م���ن ال��ط��رف��ي��ن وال��م��ح��ام��ي��ن، 
األخ���رى  ال��ق��اع��ات  ت��ك��ون  وأن 
ن���ت���ظ���ار  ب���ك���ل ط����اب����ق أم�����اك�����ن ا

ل���ل���م���ت���ق���اض���ي���ن وال���م���ح���ام���ي���ن 
ح���س���ب ال����ض����واب����ط ال���ص���ح���ي���ة، 
ف������ض������اً ع�������ن إغ�����������اق ث����اث����ة 
لتكون  ال��م��ن��ص��ة  أم��ام  ص��ف��وف 
ال��م��س��اف��ة ب��ي��ن م��ن��ص��ة ال��ق��ض��اء 
وال��م��ت��ق��اض��ي��ن أك��ث��ر م��ن ث��اث��ة 
نسخة  ت��س��ل��ي��م  ي��ت��م  وأن  أم��ت��ار 
لألمن  يومياً  الجلسة  رول  من 
ل����دع����اوى  ل���ل���س���م���اح ألط�������راف ا
قبل  ال��م��ح��ك��م��ة  م��ب��ن��ى  ب��دخ��ول 
ب���دء  م����وع����د  م�����ن  دق�����ائ�����ق   10

فقط. الجلسات 
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��م��ح��ك��م��ة 
االب�����ت�����دائ�����ي�����ة ف����ق����د ت���ض���م���ن���ت 
ض��رورة  استنئناف  اإلج���راءات 
بمواعيد  القضاة  السادة  التزام 
ان���ع���ق���اد ال���ج���ل���س���ات وم����راع����اة 
ال����دع����اوى  ع������دد   ي���ت���ج���اوز  أال 
ف���ي  دع���������وى   15 ال����م����ن����ظ����ورة 
يجاوز  ال  وبما  الواحدة  الجلسة 
ع������دد ال����خ����ص����وم ف�����ي ال���ق���اع���ة 
وأن  ش����خ����ص����اً،   30 ال������واح������دة 
بكل  األول��ى  الجلسات  تخصص 
دائ��������رة  ل��ل��ن��ط��ق ب���ال���ح���ك���م ف��ي 
محجوزة  كانت  التي  ال��دع��اوى 

ل��ل��ح��ك��م وت����م م����ّد األج����ل ف��ي��ه��ا 
عدد. بأي 

ال���م���ج���ل���س  أن  إل�������ى  ي�����ش�����ار   
األع�������ل�������ى ل����ل����ق����ض����اء ك���������ان ق���د 
أص����در ق������راًرا ب��ت��ع��ل��ي��ق ج��ل��س��ات 
والمحكمة  االستئناف  محكمة 
االب������ت������دائ������ي������ة، ول������ج������ان ف���ض 
ال��م��ن��ازع��ات ال��ع��م��ال��ي��ة، ول��ج��ان 
ف���ض ال���م���ن���ازع���ات اإلي���ج���اري���ة، 
من  عشر  الخامس  م��ن  اع��ت��ب��اًرا 
ش���ه���ر م������ارس ال���م���اض���ي ب��ي��ن��م��ا 
ال��ق��ض��اة ف��ي نظر  اس��ت��م��ر ع��م��ل 
األم�������ور ال��م��س��ت��ع��ج��ل��ة واألم������ور 
المسائل  م��ن  وغيرها  الوقتية، 
ال���ع���اج���ل���ة، وت���ح���دي���د ال��م��واع��ي��د 
ال���ج���دي���دة ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ج��ل��س��ات 
محكمة  استمرت  كما  المؤجلة، 
في  جلساتها  ن��ظ��ر  ف��ي  التمييز 

مسبقاً. لها  المحددة  المواعيد 
وجاءت تلك اإلجراءات ضمن 
االحترازية  واإلجراءات  الجهود 
أجهزة  اتخذتها  التي  والوقائية 
ال�������دول�������ة ل����ل����ح����د م������ن ان����ت����ش����ار 
 )19  - )كوفيد  ك��ورون��ا  ف��ي��روس 

الجميع. سامة  على  وحرصاً 

https://t.me/alrayanews


٧ محلياتمحليات

األحد 7 ذو القعدة 1441هـ - 28 يونيو 2020م - العدد (13931)

مكتب االتصال الحكومي يُفّند أكاذيب السعودية
رد بالمستندات على مزاعم الرياض بشأن حكم منظمة التجارة العالمية

تذّرع 
السعودية 

باستثناء 
األمن 

القومّي 
ال يُبّرر 

ُمخالفتها 
التزاماتها 
باالتفاقية

اللجنة 
استنتجت 
تقاُعس 

السعودية 
عن اتخاذ 

إجراءات 
جنائّية ضّد 

بي آوت كيو  

المنظمة 
رفضت تذّرع 

الرياض 
بالدفاع 

عن أمنها 
القومّي 

للهروب من 
التزاماتها

ال يوجد 
استثناء يُبّرر 

التقاُعس 
السعودّي 

عن ُمالحقة 
بي آوت كيو 

جنائّياً

ـــــــــــــــــاءات كـــــاذبـــــة ــــى لـــــتـــــرويـــــج ادع ــــســــع ـــة الـــــفـــــكـــــريـــــة ي ـــي ـــك ـــل ـــم ـــل ـــــة ل ـــــودي ـــــع ـــــس ــــة ال ــــئ ــــي ــــه بــــــيــــــان ال

ـــــض الــــنــــزاع ـــة ف ـــجـــن ـــــن نــــتــــائــــج تــــقــــريــــر ل ــــــظــــــار ع ـــل األن ـــوي ـــح ـــت ــــة ل ــــودي ــــع ـــيـــل س ـــة تـــضـــل ـــل حـــم
الــــفــــكــــريــــة ــــة  ــــكــــي ــــمــــل ال ــــــوق  حــــــق وقــــــرصــــــنــــــة  ــــــة  ســــــرق ــــة  ــــح ــــاف ــــك م ــــــــاض  ــــــــري ال ـــــى  عـــــل  

مــكــتــب  فـــّنـــد   :]  - الـــــدوحـــــة 
االتــصــال الحكومي مــزاعــم وادعـــاءات 
الهيئة السعودية للملكية الفكرية حول 
التجارة  منظمة  عــن  الــصــادر  الــُحــكــم 

العالمية.
الحكومي  االتـــصـــال  مــكــتــب  وأكــــد   
في بيان أصــدره أمس أن بيان الهيئة 
الماضي  الثالثاء  في  الصادر  السعودية 
غير  االدعــــــاءات  مــن  سلسلًة  يتضّمن 
الصادر  الحكم  نتائج  حــول  الصحيحة 
عن لجنة فض النزاع التابعة لمنظمة 
الــذي  تقريرها  فــي  العالمية  الــتــجــارة 
يــحــمــل عــــنــــوان «الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية - اإلجراءات الُمتعلقة بحماية 

.«(DS٥٦٧) حقوق الملكية الفكرية
الحكومي  االتصال  مكتب  وأوضــح   
من  أن تلك االدعـــاءات الُمزّيفة جــزءاً 
إلــى  تسعى  ُممنهجة  ســعــوديــة  حملة 
وتحويل  مضللة  لمعلوماٍت  الــتــرويــج 
لتقرير  الفعلية  الــنــتــائــج  عــن  األنـــظـــار 
الــتــجــارة  بمنظمة  الـــنـــزاع  فــض  لجنة 

العالمية.
 وقـــال الــبــيــان: «هـــذه ليست المرة 
األولى التي تلجأ فيها المملكة العربية 
من  بــدالً  األساليب  تلك  إلــى  السعودية 
لمكافحة  الـــالزمـــة  اإلجــــــراءات  اتــخــاذ 
ســــرقــــة حــــقــــوق الـــمـــلـــكـــيـــة الــفــكــريــة 

وقرصنتها».
 ونوه مكتب االتصال الحكومي بأن 
النزاع  فض  لجنة  عن  الــصــادر  الُحكم 
ومــتــاح  المنظمة  مــوقــع  عــلــى  مــنــشــور 
توّصل  حيث  عليه،  لــالطــالع  للعموم 
الــحــكــم إلـــى أن الــســعــوديــة فــِشــلـَـت في 
والبد  الفكرية،  الملكية  حقوق  حماية 
لــهــا مـــن أن تــصــّحــح تــدابــيــرهــا حتى 
بموجب  التزاماتها  مع  متوافقة  تصبح 

اتفاقية تربس.
 ورداً على المعلومات الُمضلِّلة التي 
تقرير  أشــار  السعودية،  بيان  تضّمنها 

لجنة فض النزاع إلى ما يلي:
 خــلــص تــقــريــر لــجــنــة فـــض الــنــزاع 
إلى  العالمية  التجارة  لمنظمة  التابعة 
السعودية  العربية  المملكة  تـــذرع  أّن 
ـــّرر  ـــب بــاســتــثــنــاء األمــــــن الـــقـــومـــي ال يُ
اتفاقية  بموجب  اللتزاماتها  ُمخالفتها 
الــمــنــظــمــة الــمــعــنــّيــة بـــجـــوانـــب حــقــوق 
بالتجارة  الصلة  ذات  الفكرية  الملكية 
ذلك،  إلى  باإلضافة  تربس).  (اتفاقية 
اســتــنــتــجــت الــلــجــنــة فـــي تــقــريــرهــا أّن 
«تقاُعس السعودية عن اتخاذ إجراءاٍت 
يستَوفي  ال  كيو  آوت  بــي  ضــّد  جنائّية 
الـــحـــّد األدنـــــى مـــن الــمــصــداقــيــة فيما 
يتعلق بالمصالح األمنية األساسية التي 
تذّرعت بها، وبالتالي، ال يُمكن التحجج 
بحماية هذه المصالح لتبرير التقاعس 
عـــن اتـــخـــاذ اإلجــــــــــراءات الـــمـــذكـــورة» 

(تقرير اللجنة، الفقرة ٧٫٢٩٣).
فض  لجنة  استنتاج  مــن  بــالــّرغــم   -

الطارئة» –  َشــرط «الحالة  بأن  النزاع 
للتذرع  الضرورية  الشروط  أحد  وهو 

بــالــدفــاع عـــن األمــــن الــقــومــي بحسب 
فإّن  موجوداً،  كان   - اتفاقية «تربس» 
ذلـــك نــاجــٌم عــن ســلــوك الــســعــوديــة، ال 
ســيــمــا قــــرارهــــا بــقــطــع الـــعـــالقـــات مع 
المزيفة  ادعاءاتها  وتكرار  قطر  دولــة 
ـــطـــرف». وقــد  ـــت حــــول «اإلرهـــــــاب وال
عــدم  إلـــى  الـــنـــزاع  فــض  لجنة  خلصت 
تأييد االدعاءات السعودية، وذكرت في 
تقريرها: «تتحفظ اللجنة عن إبداء أي 

موقف - علنّياً كان أو ضمنياً - إزاء أي 
من هــذه االدعــــاءات، وأشـــارت اللجنة 
لرفض دولة قطر المطلق لالدعاءات 
الصادرة عن المملكة العربية السعودية 
 ٧٫٢٦٢ الـــفـــقـــرتـــان  ــلــجــنــة،  ال (تـــقـــريـــر 

و٧٫٢٦٣).
- إن المملكة العربية السعودية هي 
الـــدولـــة الــعــضــو الــوحــيــدة فــي منظمة 
التجارة العالمية التي رفضت المنظمة 

تذّرعها بالدفاع عن أمنها القومي في 
(تقرير  التزاماتها  من  الهروب  سبيل 
.((c) (ii) اللجنة، الفقرتان ٧٫٢٩٤ و٨٫١

- لـــم تــِجــد لــجــنــة فـــض الــــّنــــزاع أي 
العربية  المملكة  تقاُعس  يُبّرر  استثناء 
جنائية  إجـــراءات  اتخاذ  في  السعودية 
ضـــد بـــي آوت كــيــو (تــقــريــر الــّلــجــنــة، 

الفقرتان ٧٫٢٨٦ و٧٫٢٨٨)
أن  الــــــنــــــزاع  فـــــض  لـــجـــنـــة  رأَت   -

اتخذت  السعودية  العربية  «المملكة 
غير  أو  مباشر  بشكل  أدت  إجـــــراءاٍت 
مـــبـــاشـــر إلـــــى مـــنـــع قـــنـــاة بــــي إن من 
القانونية  االســتــشــارات  على  الــحــصــول 
الملكية  حقوق  لحماية  السعودّية  في 
دعوى  رفــع  عبر  بها  الخاصة  الفكرية 
مدنية أمام المحاكم السعودية، األمر 
الذي يتعارض مع المادتين ٤٢ و٤١٫١ 
اللجنة،  (تقرير  تــربــس»  اتفاقية  مــن 

.((b)(i)الفقرة ٨٫١
- خلص تقرير لجنة فض النزاع إلى 

إجـــراءات  أي  تتخذ  لــم  «السعودية  أن 
األدلــة  رغــم  كيو  آوت  بي  ضد  جنائية 
من  كــيــو  آوت  بــي  تشغيل  تــؤكــد  الــتــي 
للوالية  خاضعة  كيانات  أو  أفــراد  قبل 
السعودية،  العربية  للمملكة  الجنائية 
ما يؤكد أن السعودية تصّرفت بطريقٍة 
اّتفاقية  مــن   ٦١ الــمــادة  مــع  تتناقض 
b))تربس» (تقرير اللجنة، الفقرة ٨٫١

.(((i
- في الواقع، أشــارت اللجنة إلى أنه 

«إلـــى جــانــب الــتــقــاُعــس عــن اتــخــاذ أي 
كيو،  آوت  بــي  ضــد  جنائية  إجـــــراءات 
انخرَطت السلطات السعودّية في رعاية 
لعروض  المرافقة  العامة  التجمعات 
بي آوت كيو غير المرخصة لمباريات 
(تقرير   «٢٠١٨ الــعــالــم  كـــأس  بــطــولــة 

اللجنة، الفقرة ٧٫٢١٩).
إن  :بـــــي  أن  الـــلـــجـــنـــة  اســتــنــتــجــت   
وأصــحــاب الــحــقــوق الــدولــيــيــن أرســلــوا 
إلى  وتــكــراراً  مـــراراً  مفّصلة  معلومات 
بأنشطة  إلحاطتها  السعودية  السلطات 
القرصنة لبي آوت كيو، باإلضافة إلى 
تؤكد  التي  الــواســعــة  الــدالئــل  مجموعة 
أفـــراد  قــبــل  مــن  كــيــو  آوت  بــي  تشغيل 
الجنائية  لــلــواليــة  خاضعة  كــيــانــات  أو 
(تقرير  السعودية»  العربية  للمملكة 

اللجنة، الفقرة ٧٫٢١٩).
- أشــــــارت لــجــنــة فـــض الــــنــــزاع في 
تقريرها إلى أن المعلومات المذكورة 
السعودية  اإلعـــالم  وزارة  إلــى  ــلَــت  أُرِس
والـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــــإلعــــالم الــمــرئــي 
أي   ،٢٠١٨ العام  من  ابتداًء  والمسموع 
بي  قبل  من  القرصنة  أنشطة  بــدء  مع 
آوت كيو. وتجدر اإلشارة إلى أن الهيئة 
يتم  لــم  الــفــكــريــة  للملكية  الــســعــوديــة 

تأسيسها حتى عام ٢٠١٩.
-  لم تتلق بي إن أو أي من أصحاب 
من  ُمــراســالت  أي  الدوليين  الحقوق 
الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع 
تــنــوه بـــضـــرورة تــوجــيــه الــشــكــاوى إلــى 
الهيئة السعودية للملكية الفكرية أو إلى 

أي هيئة سعودية أخرى.
ـــيـــان مــكــتــب االتـــصـــال   واخـــتـــتـــم ب
الــــحــــكــــومــــي: «أصــــــــــدرت الـــســـلـــطـــات 
الــســعــوديــة بــيــانــاً أكــــدت فــيــه الــتــزامــهــا 
بـ»القيام بدورها» لوضع حد لقرصنة 

حقوق الملكية الفكرية».
 إذا كان هذا األمر صحيحاً، يتوجب 
على السعودية أن تقبل بنتائج التقرير 
وتتخذ  النزاع  فض  لجنة  عن  الصادر 
إجـــراءات تصحيحية على الــفــور. لكن 
السعودية  بــيــان  مــن  نستنتج  لــألســف، 
النتائج  من  اآلن  حتى  تعتبر  لم  بأنها 
والُحكم الذين توّصلت إليها اللجنة في 
على  ُمستمرة  أنــهــا  ويــبــدو  تقريرها، 
نفس النهج الذي اتخذته بشأن قناة بي 

آوت كيو في الماضي.

ـــنـــزاع ـــض ال ــة ف ــجــن ــر ل ــري ــق ــج ت ــائ ــت ــل ن ــب ــق ــى الـــســـعـــوديـــة ت ــل ــب ع ــوج ــت ي

تربس باتفاقية  التزاماتها  مع  لتتوافق  تدابيرها  بتصحيح  المملكة  ألزم  الُحكم 

النهج نــفــس  ـــل  ـــواص وتُ  .. والــُحــكــم  ــائــج  ــت ــن ال مـــن  ــر  ــبِ ــعــتَ ت لـــم  ــة  ــودي ــســع ال

الفكرية الملكية  حقوق  حماية  في  فِشلَت  السعودية  أن  إلى  توصل  الحكم 

حمد  جامعُة  اختتمت  ـ [:  الدوحة 
الطبيعي  الوضع  دورة «تصميم  خليفة  بن 
لمرحلة ما بعد انتهاء جائحة «كوفيد-١٩»، 
في  افتراضّية  صيفّية  مــدرســة  أّول  وهــي 
المنطقة، تهدف للبحث عن حلول جديدة 
لمجموعة من القضايا التي أثارتها الجائحة، 
وتـــحـــديـــًدا تــلــك الــمــتــعــلــقــة بـــأهـــداف األمـــم 

المتحدة للتنمية الُمستدامة.
اإلسالمية  الــدراســات  كليُة  واستضافت 
بجامعة حمد بن خليفة، المدرسَة الصيفية 
االفــتــراضــيــة، الــتــي اســتــمــّرت لــمــدة شهر، 
بالتعاون مع أكاديمية سوجالب في تركيا، 

ومــعــمــل نــوبــوكــس فــي الــمــغــرب، وبــرنــامــج 
األمــــم الــمــتــحــدة اإلنـــمـــائـــي، مــكــتــب لبنان 
في  للشباب  اإلســـالمـــي  الــتــعــاون  ومــنــتــدى 
بواقع  طالبًا،   ١١١ مشاركة  وشهدت  تركيا، 
٥٧ طالبًة و٥٤ طالبًا ينتمون ألكثر من ٢٠ 

دولة. 
  وقــد تــّم اختياُر هــؤالء الــطــالب بعناية 
وبناًء على اهتماماتهم، وخبراتهم السابقة، 
ومعرفتهم بأهداف التنمية الُمستدامة من 
منطقة  من  متقدم   ١٠٠٠ من  أكثر  ضمن 
ـــــا وآســيــا  الــشــرق األوســـــط، وقـــــارات أوروب

وإفريقيا.

ـــــَم الــــطــــالب الـــمـــشـــاركـــون إلـــى  ـــــسِّ    وُق
ُكلِّفت  شخًصا،   ٢٠ من  مكّونة  مجموعات 
بتطوير مشاريع قائمة على حلول التصميم 
بــــنــــاًء عــلــى أهـــــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
الذي  اإلبداعّي  اإلطار  باستخدام  المختارة، 

قّدمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
   وطوال هذه العملية، حصل الطالب على 
التي  سوجالب،  أكاديمية  من  مباشٍر  دعــٍم 
الــذي  نوبوكس،  ومعمل  البرنامج  صممت 
ندواٍت  عقد  البرنامج،  وشهد  قيادته.  توّلى 
رفيعي  ضــيــوف  متحدثين  مــع  إلــكــتــرونــيــٍة 
المستوى، وورش عمل إلكترونية، وبرامج 

تعاونية بين المشاركين في البرنامج. 
  وفي كّل أسبوع، عمل الطالب على مدار 
بعناية،  ــَذت  نُــفِّ الــتــي  الــمــراحــل  مــن  سلسلة 
وتعرفوا على مبادئ «اإللهام» و»التفكير» 
إبداعهم  لتعزيز  و»المشاركة»  و»التنفيذ» 
من  كبيرة  مجموعة  باستخدام  وتفاعلهم 
مرحلة  كــل  وخــالل  لهم.  المتاحة  الــمــوارد 
من تلك المراحل، أُتيحت للطالب الفرصة 
للمشاركة في نقاش مفتوح، والعمل ضمن 
األساسية  المهارات  لتطوير  فرعّية،  فــرق 
قائمة  ناجحة  استجابة  لتصميم  الــالزمــة 

على التصميم.

 جامعة حمد بن خليفة تختتم أّول مدرسة صيفية افتراضية بالمنطقة
بمشاركة ١١١ طالباً وطالبة من ٢٠ دولة

ــــــد-١٩» ــــــي ــــــوف ــــــروس «ك ــــــي ـــــاق ف ـــــي ــــــي س ــــة ف ــــدام ــــت ــــس ــــم ــــــاول أهــــــــــــداف الــــتــــنــــمــــيــــة ال ــــــن  الـــــبـــــرنـــــامـــــج ت

لمشاهدة الفيديو إضغط هنا 

https://bit.ly/3fZG4sk
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تـــــــداول نـــشـــطـــاء فــــي بــــرامــــج الـــتـــواصـــل 
الـــثـــروة  إدارة  عــــن  فـــيـــديـــو  االجـــتـــمـــاعـــي، 
السمكية، بوزارة البلدية والبيئة وهي تطلق 
عــشــريــن ألــفــا مــن ســمــك الــبــالــول «صــغــار 

الهامور» في المياه اإلقليمية القطرية.
زيـــادة  هــو  العملية،  هـــذه  مــن  والــهــدف 
من  النوع  هــذا  وإكــثــار  السمكي،  المخزون 
عليه،  الطلب  بسبب  قــطــر،  فــي  األســمــاك 

على ما يبدو.
في  الــقــطــريــيــن  أن  بـــالـــذكـــر،  والـــجـــديـــر 
زمن الغوص، لم تكن سمكة الهامور هي 
الــمــفــضــلــة لــديــهــم، ولـــم تــكــن لــهــا شعبية، 
بــعــكــس األســـمـــاك األخـــــرى، مــثــل الــربــيــب 
والبدح والكنعد والصافي والشعري وغيرها.
والــحــقــيــقــة، أن الــمــخــزون الــبــلــدي من 
أهمها  ألســبــاب  تــنــاقــصــاً،  يشهد  األســمــاك 

ـــقـــوم بــــه بــعــض  الـــصـــيـــد الـــجـــائـــر، الــــــذي ي
الــثــروة  بــهــذه  مكترثين  غــيــر  اآلســيــويــيــن، 
الصيد  شباك  بعضهم  واستخدام  الوطنية، 
الــمــخــالــف لــلــقــوانــيــن، وتـــجـــريـــف أمــاكــن 

مراعي األسماك وأماكن تكاثرها.
بهذا  السمكية  الثروة  إدارة  أحسنت  وقد 
اإلجراء، المتمثل بزيادة المخزون السمكي 
«وهي  الفشوت  بين  بالول  ألف   ٢٠ بإنزال 

أماكن تجمع ونمو هذا النوع من األسماك».
لــكــن يــبــقــى االهـــتـــمـــام أيـــضـــاً بــمــخــزون 
الروبيان، الذي تم إيقاف صيده منذ أكثر 
الحفاظ  بهدف  تقريباً،  سنة  عشرين  من 
عليه من االنقراض، وهو ما يتطلب إعداد 
اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة لــصــيــده، بــــدالً من 

ذهابه إلى الدول المجاورة األخرى.

زيادة المخزون السمكي ومخزون الروبيان في المياه اإلقليمية القطرية 
ـــد الـــجـــائـــر ـــصـــي ــــاب أهـــمـــهـــا ال ــــب ـــصـــاً لــــعــــدة أس ـــاق ـــن الــــمــــخــــزون الـــســـمـــكـــي يـــشـــهـــد ت

من الواقعمن الواقع

عبداهللا بن حيي بوغانم السليطي
ah.alsulaiti@yahoo.com

 انحســـــار تدريـــجـــي لفــــيروس كــــورونـــا
تسجيل ٨٧٩ إصابة جديدة.. الصحة:

ـــــــــــــوزراء   ال لــــمــــجــــلــــس  ـــــات  ـــــي ـــــوص ـــــت ال ـــــــــــع  ورف ــــــــراهــــــــن  ال لـــــلـــــوضـــــع  ــــــي  ــــــوع ــــــب وأس يــــــومــــــي  تــــقــــيــــيــــم   
الدوحة - قنا: سجلت وزارة الصحة 
جــديــدة  إصـــابـــة  حـــالـــة   ٨٧٩ الـــعـــامـــة 
مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩)، 
وشفاء ١١٥٣ شخصا وذلك في األربع 
ليصل  األخــــيــــرة،  ســـاعـــة  والــعــشــريــن 
المرض  من  المتعافين  عدد  إجمالي 
حــالــة،   ٧٧٢٢٥ إلـــى  قــطــر  دولــــة  فـــي 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــســجــيــل حـــالـــة وفـــاة 

جديدة.
 كــمــا سجلت الـــــوزارة خـــالل الــــ ٢٤ 
ســـاعـــة الــمــاضــيــة، إدخــــــال ١٤ حــالــة 
المضاعفات  بسبب  المركزة  للعناية 
الـــصـــحـــيـــة الــــنــــاتــــجــــة عـــــن اإلصــــابــــة 
بـــالـــفـــيـــروس، لــيــصــل بـــذلـــك مــجــمــوع 
الطبية  الــرعــايــة  تتلقى  التي  الــحــاالت 
 ٢٠٥ إلــى  حاليا  الــمــركــزة  العناية  فــي 

حاالت.
تناقص  إلى  الصحة  وزارة  ولفتت   
إلى  تحتاج  التي  اليومية  الحاالت  عدد 
العناية المركزة، كما أن عدد الحاالت 
المستشفى  دخول  تحتاج  التي  اليومية 
من  نبهت  ولكنها  بالتناقص،  آخـــذة 
أن المؤشر قد يعود إلى االرتفاع مرة 
أخــرى إذا قــل الــتــزام أفـــراد المجتمع 

باالحترازات واإلجراءات الوقائية.
 وأوضــــحــــت الـــــــــــوزارة، فــــي بــيــان 
المعلن  الــجــديــدة  الـــحـــاالت  أن  ــهــا،  ل
عـــن إصــابــتــهــا بــالــفــيــروس أمــــس تم 
تشخيصهم من خالل أقسام الطوارئ 
وذلك  المختلفة  الصحية  المراكز  أو 
وكذلك  لديهم  أعــراض  وجــود  بسبب 
العدوى  لهم  انتقلت  مخالطين  بين 
إصابتهم  اكــتــشــاف  تــم  أشــخــاص  مــن 
الصحة  وزارة  تـــواصـــل  حــيــث  ســابــقــا 
استقصائية  فحوصات  إجـــراء  العامة 
واســتــبــاقــيــة األمـــــر الـــــذي يــســهــم في 

الكشف المبكر عن  الحاالت.
ـــــم إدخــــــــال الـــــحـــــاالت الـــمـــؤكـــد   وت
إصــابــتــهــا لــلــعــزل الــصــحــي الـــتـــام في 
بــالــدولــة،  الــطــبــيــة  الــمــرافــق  مختلف 
حيث يتلقون العناية الصحية الالزمة 

حسب الوضع الصحي لكل حالة.
الوفاة  حالة  بــأن  الـــوزارة  وأفـــادت   
الرعاية  تلقت  أمس  تسجيلها  تم  التي 

 ٧٧ العمر  من  ويبلغ  الالزمة،  الطبية 
العامة  الصحة  وزارة  وتتقدم  عاما.. 
بــخــالــص الــــعــــزاء وعــظــيــم الـــمـــواســـاة 

ألسرة الفقيد.
 وأشارت وزارة الصحة العامة إلى 
أن وبــــاء كـــورونـــا آخـــذ فــي االنــحــســار 
التدريجي في دولة قطر وذلك بسبب 
التي  الوقائية  واإلجــراءات  االحترازات 
بها  والــتــزم  بتطبيقها  الــدولــة  قــامــت 
عدد  في  انخفاض  مع  المجتمع  أفراد 
حيث  الماضية  الفترة  عن  اإلصــابــات 
ال  لكنه  مطمئنا  مــؤشــرا  ذلــك  يعتبر 
الفيروس  أن  حيث  الوباء  نهاية  يعني 

اليزال متواجدا في المجتمع.
اليومية  اإلصابات  عدد  أن  وبينت   

بالفيروس بين المواطنين والمقيمين 
(من غير العمالة الوافدة) قد ازدادت 
مقارنة بما كانت عليه في شهر مايو 
الــمــاضــي وذلــــك بــرغــم الــهــبــوط في 
دولــة  فــي  اليومية  اإلصــابــات  إجمالي 

قطر.
اإلصــابــات  معظم  أن  مــن  ونبهت   
في هاتين الفئتين تعود ألفراد األسرة 
الواحدة، وأن مصدر اإلصابة غالبا ما 
يكون بسبب االختالط االجتماعي مع 
اآلخرين  األقــارب  أو  األصدقاء  بعض 
عدم  من  الحذر  يتوجب  فإنه  ولذلك 
إلى  خاصة  الــعــدوى  نقل  أو  التعرض 
كـــبـــار الـــســـن والــمــصــابــيــن بـــأمـــراض 

مزمنة.

 ونصحت الــــوزارة فــي هــذا اإلطــار 
بـــتـــوخـــي الــــحــــذر أكـــثـــر مــــن الــســابــق 
ــبــاعــد  ــت واالســــتــــمــــرار فــــي تــطــبــيــق ال
تعقيم  على  والمحافظة  االجتماعي 
الــيــديــن ولــبــس الــقــنــاع الـــواقـــي للوجه 
ومراعاة الحذر عندما يكون الشخص 
بالقرب مــن أحــد أفـــراد األســـرة من 
كــبــار الــســن أو الــمــصــابــيــن بــأمــراض 
ـــــارات  ـــــزي مـــزمـــنـــة وتـــقـــلـــيـــل عــــــدد ال
االجــتــمــاعــيــة الــضــروريــة وتــحــديــدهــا 
مسافة  على  والمحافظة  دقيقة  بـــ١٥ 

آمنة.
 ونبهت وزارة الصحة العامة من أن 
رفع القيود المفروضة بشكل تدريجي 
والـــذي بــدأت بــه دولــة قطر منذ ١٥ 

في  الــوبــاء  انحسار  بعد  الــجــاري  يونيو 
تطبيق  فــي  الــتــراخــي  يعني  ال  الــبــالد، 
اإلجراءات والخطوات االحترازية من 
ما  الفيروس  ألن  المجتمع  أفراد  قبل 

يزال موجودا في المجتمع.
تراجع  حال  في  أنه  على  وشــددت   
درجة الحذر بين أفراد المجتمع فمن 
شكل  على  الوباء  عــودة  جــدا  المحتمل 
الفيروس  انتشار  مــن  جــديــدة  مــوجــة 

في المجتمع.
ـــــوزارة أنـــه مــن خــالل   وأضـــافـــت ال
التزام األشخاص باإلجراءات الوقائية 
والــحــد مــن انــتــشــار الــفــيــروس يمكن 
االنــتــقــال مــن مرحلة إلــى أخــرى في 
مرهون  األمـــر  أن  حيث  الــقــيــود  رفــع 
االحترازية  اإلجـــراءات  تطبيق  بمدى 
مـــع تــجــنــب الــــزيــــارات الــعــائــلــيــة قــدر 
الــصــحــة  وزارة  أن  كـــمـــا  اإلمـــــكـــــان، 
خاللها  مــن  تقيم  مــؤشــرات  وضــعــت 
بشكل يومي وأسبوعي الوضع الراهن 
ومن  للقيود  التدريجي  الرفع  نتيجة 
لمجلس  تـــوصـــيـــات  بـــرفـــع  تـــقـــوم  ثـــم 
بالتقدم  يتعلق  فيما  الــمــوقــر  الــــوزراء 
واالنتقال من مرحلة لمرحلة أخرى 

من خطة رفع القيود.
 مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، حـــثـــت 
شخص  أي  الـــعـــامـــة  الــصــحــة  وزارة 
ـــديـــه أعـــــــراض اإلصــــابــــة بــفــيــروس  ل
االتـــصـــال  ســـرعـــة  إلــــى  (كوفيد-١٩) 
 ،(١٦٠٠٠) الــمــوحــد  الــمــســاعــدة  بخط 
عن  الفحص  مــراكــز  ألحــد  التوجه  أو 
الفيروس، حيث أنه كلما كان الكشف 
أسهل  العالج  كان  مبكرا  المرض  عن 

وفرص التعافي منه أكبر وأسرع.
الرئيسية  الفحص  مراكز  وتشمل   
كــــال مــــن مــــركــــز مـــعـــيـــذر الـــصـــحـــي، 
ومــــركــــز روضـــــــة الـــخـــيـــل الـــصـــحـــي، 
ومركز  الــصــحــي،  صــالل  أم  ومــركــز 

الغرافة الصحي.
خصصت  ـــــــوزارة  ال أن  إلــــى  يـــشـــار   
صــفــحــة عــلــى مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي 
لـــــالطـــــالع عــــلــــى آخـــــــر الـــمـــعـــلـــومـــات 
واإلرشــــــــــــادات الــمــتــعــلــقــة بــفــيــروس 

(كوفيد-١٩).

رفع القيود 
تدريجياً 

ال يعني 
التراخي 

في 
اإلجراءات 

االحترازية 

تناقص 
عدد الحاالت 

اليومية 
التي 

تحتاج إلى 
العناية 
المركزة

التزام أفراد 
المجتمع 

وراء 
انخفاض 
اإلصابات 

عن الفترة 
الماضية 

إدخال الحاالت 
المؤكدة 

إصابتها 
للعزل 

الصحي التام 
وخضوعها 

للعالج

تعافي ١١٥٣ 
شخصاً 

خالل ٢٤ 
ساعة.. 

و٧٧٢٢٥ 
إجمالي 

حاالت 
الشفاء 

االختالط 
االجتماعي 

مع 
بعض 

األصدقاء أو 
األقارب
 سبب 

اإلصابات 

قــطــر  قــــدمــــت   :]  - الـــــدوحـــــة 
 ٣٠٠ بقيمة  طبية  مــســاعــدات  الخيرية 
الصحية  المنظومة  لــدعــم  دوالر  ألـــف 
كــورونــا  وبـــاء  مواجهة  فــي  كوسوفو  فــي 
الــمــســتــجــّد، وذلــــك فـــي إطــــار جــهــودهــا 
الفيروس  لمكافحة  المتواصلة  الدولية 
والــــــحــــــد مــــــن انــــــتــــــشــــــاره. تــــــم تـــقـــديـــم 
المساعدات التي تحتوي على ٦٥٠٠ عينة 
ــا وستة  فــحــص اخــتــبــار فــيــروس كــورون
اتفاقية  بموجب  صناعي  تنفس  أجهزة 
الــصــحــة  ووزارة  الــخــيــريــة  قــطــر  بــيــن 
الكوسوفية، وقع عليها عن وزارة الصحة 
ســـعـــادة الــســيــد أرمـــيـــنـــد زيـــمـــاي وزيـــر 
الخيرية  قطر  وعن  الكوسوفية  الصحة 

بريشتينا  الــعــاصــمــة  فــي  مكتبها  مــديــر 
الــســيــد مــحــمــود عــبــاس شــاكــر، بحضور 
ســـعـــادة الــســيــد عــلــي بـــن حــمــد الــمــري 
والذي  كوسوفا،  لدى  قطر  دولــة  سفير 
لسعادة  الــمــســاعــدات  هـــذه  بتسليم  قـــام 
وزيــر  الــكــوســوفــيــة.وقــال  الصحة  وزيـــر 
المساعدات  هذه  إن  الكوسوفي  الصحة 
سيتم توزيعها على مؤسسات المنظومة 
مضيًفا:  احــتــيــاجــاتــهــا..  حسب  الصحية 
«نستلم هذه اإلمدادات لحماية مواطنينا 
مقّدمين كل الشكر لدولة قطر ولسعادة 
الــســفــيــر ولــمــكــتــب قــطــر الــخــيــريــة في 
بل  فحسب،  التبرع  لهذا  ليس  بريشتينا 
قدمتها  التي  القّيمة  المساعدات  لجميع 

وشعبها  كوسوفو  لجمهورية  قطر  دولة 
على مّر السنين، والتي تصل قيمتها إلى 
الماليين من الدوالرات. من جهته قال 
العامة  للصحة  الــوطــنــي  المعهد  مــديــر 
بكوسوفو ناصر رمضاني: «نشكر دولة 
في  كوسوفو  لجهود  دعمها  على  قطر 
أن  مضيًفا  كوفيد-١٩»،  وبــاء  مكافحة 
هذا الدعم محل تقدير كبير وإنه يشكل 
الصحية  للمنظومة  عظيمة  مــســاعــدة 
فــي كــوســوفــا، حــيــث أنــهــا ســـوف تسهم 
المصابين  الــمــواطــنــيــن  حــيــاة  إنــقــاذ  فــي 
ــــا الــمــســتــجــد، حــيــث  بـــفـــيـــروس كــــورون
 ٦٥٠٠ الطبية  المساعدة  هــذه  تضمنت 
كــورونــا  لــفــيــروس  اخــتــبــار  فحص  عينة 

تنفس  أجــهــزة   ٦ إلــى  إضــافــة  المستجد، 
اصطناعي»

من جهته، أكد سعادة السفير علي بن 
المتميزة  العالقات  متانة  المري  حمد 
يعمل  أنــه  مضيًفا  البلدين،  تربط  التي 
عــلــى دفـــع هـــذه الــعــالقــات إلـــى األمــــام، 
وعلى توسيع أوجه التعاون المشترك في 
قطر  دولــة  إن  وقــال  المجاالت».  كافة 
وشعبها  كوسوفو  جانب  إلى  دائًما  تقف 
الصديق. كما قدم سعادته تعازيه ألسر 
وتمنى  كوسوفا،  فــي  الفيروس  ضحايا 
الشفاء العاجل للمصابين، متمنًيا كذلك 
أن تــتــمــكــن كــوســوفــا مـــن تـــجـــاوز هــذه 

األزمة بشكل سريع.

قطر الخيرية تدعم جهود مواجهة كورونا في كوسوفو
قدمت مساعدات طبية سلمها سفيرنا لوزير الصحة الكوسوفي
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لــيــس مـــن الــســهــل الـــدخـــول فـــي ُمــعــتــرك 
المطبات،  تواجهك  أن  دون  للطفل،  الكتابة 
الُمغلقة،  ــــواب  واألب الــصــعــبــة،  والــُمــنــحــدرات 
بسهولة،  تخطيها  يمكن  ال  الــتــي  واألســـــوار 
الكتابة  أســرار  على  الُمغلقة  األمــان  وبّوابات 
من  بعيد،  أمــد  منذ  صيغت  والــتــي  للطفل، 
قــبــل الـــخـــبـــراء والــُمــهــتــمــيــن بـــهـــذا الــمــجــال، 
العجيبة،  الــســر  كــلــمــات  تمتلك  أن  وعــلــيــك 
الــدروب  مغاليق  لــك  تفتح  أن  يمكنها  الــتــي 
الملونة،  الــعــالمــات  لــك  تــضــع  وأن  الــعــصــيــة، 

التي ترشدك إلى طريق السالمة.
التي  الصعوبة  بتلك  للطفل  الكتابة  ليست   
يــراهــا الــبــعــض، والــذيــن يــخــشــون االقــتــراب 
منها، كما أنها ليست سهلة يسيرة، مرصوفة 
جبلية،  طــريــق  هــي  بــل  والياسمين،  بــالــورد 
قدماك،  تطأها  أن  منذ  أبـــداً،  ممّهدة  غير 
على  تقف  فأنت  الُمتعّرجة،  الــدروب  وطول 

مشارف هاوية خطيرة. 
العقبات  تتخطى  كــيــف  تــعــرف  أن  فــإمــا   
المرصوصة أمامك، وإما أن تقع في هاوية 

ال أول لها وال آخر.. 
للطفل  الكتابة  إن  أقــول،  كنت  مــا  كثيراً   

الناعم  اللّين،  الجامد  الُممتنع،  السهل  هــي 
الشائك.. 

ألي  يــمــكــن  وال  وجــهــيــن،  ذو  درب  إنــــه   
مــن كـــان، أن ُيــمــّيــز بــيــن هــذيــن الــوجــهــيــن، 
صــافــيــة،  نــقــيــة  بــــراءة  فــي  متمثل  فــكــالهــمــا 
صــفــاء الــمــاء الــــزالل، وكــالهــمــا يحمل وشــم 
الـــطـــهـــارة والـــنـــقـــاء، وهــــو مـــا ال نـــجـــده فــي 
ــشــابــهــة فـــي مــســيــرة  ــُم الـــــــدروب األخــــــرى ال

واإلبداع..  الكتابة 
وكـــالهـــمـــا يــحــمــل عــــالمــــات االســـتـــفـــهـــام، 
والــتــعــّجــب، والـــحـــيـــرة، والـــمـــزج بــيــن الــواقــع 

والخيال.. 
ـــتـــســـمـــان بــالــمــنــطــق   كـــــال الــــوجــــهــــيــــن، ي
األفكار  تخالطه  لم  الذي  الفطري،  البسيط 
والــمــعــتــقــدات الــغــريــبــة، ولـــم يــتــعــّرف على 

مالمح الشر والفساد والكذب.. 
أصعب  وما  السبيل،  هذا  اقتحام  أسهل  ما 
الُمواصلة فيه.. فليس كل من سّطر حكاية، 
من  أو نــّظــم نــشــيــداً، يــمــكــن اعــتــبــاره جــــزءاً 
نجح  إذا  إال  الــــــدرب،  هــــذا  عــلــى  الــســائــريــن 
إبـــداعـــه، وفـــاز بــابــتــســامــة ورضـــا مــن وجــوه 

البريئة..  الطفولة 

تنسى  أن  يعني  لألطفال،  كاتباً  تصبح  أن   
وتتقّمص  الـــخـــاص،  كــيــانــك  تــنــســى  نــفــســك، 
ذلـــك الــكــيــان الــجــمــيــل، كــيــان الــطــفــولــة بكل 

الُمختلفة.  وجوانبها  أبعادها، 
في  البشرية  وُسلطتك  جبروتك  تضع  أن 
صندوق وتغلق عليه بالمفتاح، وتلقي به في 

أتون الماضي والذكريات.. 
الـــكـــبـــار  أســـلـــحـــة  تـــحـــمـــل  أن  يــمــكــنــك  ال   
وأمراضهم  الموبوءة،  وقنابلهم  ودباباتهم، 
الطفولة  مدن  في  بها  وتتجول  الُمستعصية، 

النقية..  والبراءة 
وغضبك،  حــقــدك،  تحمل  أن  يمكنك،  ال 
ربوع  بين  به  وتسير  اآلخرين،  على  وحنقك 
دروب  منها  تتكّون  التي  والسطور  الحروف 

وسبلها.  الكتابة 
وتنزل  البّتار،  سيفك  تتقّلد  أن  يمكنك  ال   
بمجرد  سيندحر  الــذي  الميدان  هــذا  إلــى  به 

رؤية الثأر بين نواياك وفكرك.. 
الطفل  فــأنــت  لــألطــفــال،  كــاتــبــاً  تــكــون  أن   
مــــرات  واألم  أخــــــرى،  تــــــارة  واألب  تــــــارة، 
وإمــام  أخــرى،  أحيان  في  والُمعّلم  ومــرات، 

المسجد في مواقف أخرى.. 

لـــألطـــفـــال، فـــأنـــت تــقــرأ  أن تـــكـــون كـــاتـــبـــاً 
تجيب  أنــت  بــهــا،  ينطقوا  أن  قــبــل  أفــكــارهــم 
على أسئلتهم قبل أن يطرحوها، أنت تقطف 
كل  يغفوا  أن  قبل  األحالم  وأحلى  أجمل  لهم 

ليلة.. 
 أن تصبح كاتباً لألطفال، فأنت فنان يلعب 
وينمقها،  ينتقيها  كــيــف  ويــعــرف  بـــاأللـــوان، 
ومــدنــاً،  وبــوابــات،  أقــواســاً،  لتكون  ويرتبها، 

وعصافيرا..  وأشجاراً،  وبساتين، 
الكائنات  وألطف  ألجمل  كاتباً  تصبح  أن   
وحلواً،  جميالً  تكون  أن  األرض،  وجــه  على 
ورقيقاً، ولطيفاً، كفراشة تنتقل بين األزهار 
تلو  واحـــداً  األســطــر  وبين  الملونة..  ـــورود  وال
اآلخـــــر، مـــدونـــاً فـــكـــرة، وحــلــمــاً، ومــســتــقــبــالً 
بقعة  كل  وفي  الصغار،  لكل  مضيئاً،  مشرقاً 

على هذه األرض الجميلة.. 
 فــلــتــكــن نــفــســك أيـــهـــا الـــكـــاتـــب الـــُمـــبـــدع، 
حتى  الــكــون،  أرجـــاء  فــي  خــيــاالتــك  ولتطلق 
تــبــنــي بــهــا آفـــاقـــاً جـــديـــدة، وآمــــــاالً كــبــيــرة، 
وخلف  دار،  كل  في  ساطعة  ملونة  وأحــالمــاً 
الغضة  القلوب  كل  وفي  واألســوار،  الجدران 

واألمل...  والحياة،  بالحب،  الُمشرقة 

ـــــــــاء الـــكـــون ـــــي أرج ـــعـــب بــــــاأللــــــوان ويـــطـــلـــق خـــيـــالـــه ف ـــل ــــان ي ــــن ــــب األطــــــفــــــال ف ــــات ك ما بين السطورما بين السطور

د. حصة العوضي

أن تصبح كاتباً 
لألطفال ..

hissaalawadi@yahoo.com

سيلين  محميتي  مـــرتـــادي  ودعــــا 
الحذر  توخي  بضرورة  العديد  وخــور 
من ظاهرة المد والجزر خالل األيام 
مياه  منسوب  الرتفاع  نظراً  القادمة، 
البحر ولوجود تحذير من رياح قوية 
اتخاذ  يُــرجــى  وعليه  عــالــيــة،  وأمــــواج 

االحتياطات الالزمة.
وقـــــال: أولــــت دولــــة قــطــر الــحــيــاة 
ـــفـــطـــريـــة أهـــمـــيـــة بــــالــــغــــة، وذلـــــك  ال
وحمايتها  وإنمائها  عليها  بالمحافظة 
مـــن االنـــــقـــــراض، وذلـــــك مـــن إنــشــاء 
العديد من مناطق الصون والمحميات 
وصيانة  حــمــايــة  بــغــرض  الطبيعية، 
ويتولى  ومكوناتها.  البيئية  األنظمة 
قــطــاع الــمــحــمــيــات الــطــبــيــعــيــة مــهــام 
على  والــحــفــاظ  المناطق  هــذه  إدارة 
السياسات  واقتراح  البيئية،  مفرداتها 
والبرامج واألنشطة الكفيلة بالحفاظ 

على عناصرها.
البيئة  نــحــو  رؤيــتــنــا  تتمثل  وتـــابـــع: 
الــقــطــريــة فــي ضــــرورة وجــــود حياة 
عليها  يــحــافــظ  مــســتــدامــة،  فــطــريــة 
من  واع،  مجتمٌع  إنمائها  على  ويعمل 
أجل مستقبل أفضل ألجيالنا القادمة، 
من  مجموعة  قطر  فــي  توجد  حيث 
وهي  الطبيعية،  البيئية  المحميات 
مـــعـــدة ومـــــــزودة بـــأحـــدث الــوســائــل 
وأكــثــرهــا تــطــوراً، مــع إيــجــاد الخبراء 

المتخصصين فيها.
كافة  واتخاذ  القانون  تطبيق  وأكــد 
المخالفين  تجاه  القانونية  اإلجــراءات 
لسنة   (٣٢) رقـــم  الــقــانــون  إن  حــيــث 
بالبيئة  اإلضــــــرار  مــنــع  بــشــأن   ١٩٩٥
مادته  في  يحظر  ومكوناتها  النباتية 

والمعدات  السيارات  «مــرور  السابعة 
واآللــــيــــات عــشــوائــيــاً بــمــنــاطــق الــبــيــئــة 
ــاتــيــة، ويــقــتــصــر مــــرورهــــا على  ــب ــن ال

الطرق المخصصة لها».
بأنه  التاسعة  المادة  تقضي  وقــال: 
«مــع عــدم اإلخـــالل بــأيــة عقوبة أشد 

يــنــص عــلــيــهــا قـــانـــون آخـــــر، يــعــاقــب 
أشهر،  ثالثة  تجاوز  ال  مــدة  بالحبس 
وبــغــرامــة ال تقل عــن ألــفــي ريـــال وال 
ـــــال، أو  تــزيــد عــلــى عــشــريــن ألــــف ري
بــإحــدى هــاتــيــن الــعــقــوبــتــيــن، كــل من 
خـــالـــف أي حـــكـــم مــــن أحــــكــــام هـــذا 

حالة  في  العقوبة  وتضاعف  القانون، 
العود».

وتــابــع: فــي جميع األحــــوال، تحكم 
النقل  وســـائـــل  بــمــصــادرة  الــمــحــكــمــة 
الــمــســتــعــمــلــة  والـــــمـــــعـــــدات  واآلالت 
فـــي ارتـــكـــاب الــمــخــالــفــة. كــمــا تحكم 

الجريمة  فــي  عليه  المحكوم  بــإلــزام 
بــالــتــعــويــض الــمــنــاســب عـــن األضــــرار 
النباتية  بالبيئة  تلحق  التي  والخسائر 

من جراء ارتكابها.
الرعي الجائر

الــمــحــمــيــات  إدارة  مـــديـــر  وكـــشـــف 
الــطــبــيــعــيــة عـــن ضــبــط عـــدد (٧) من 
مخالفات قرار حظر الرعي بمختلف 
بداية  منذ  وذلــك  بالدولة  المحميات 
الــعــام الــجــاري، واتــخــاذت اإلجـــراءات 
البيئة  على  حفاظاً  الالزمة  القانونية 

القطرية.
وقال: كانت الوزارة قد دعت مالك 
العزب وأصــحــاب اإلبــل إلــى ضــرورة 
حفاظاً  الــرعــي  حظر  بــقــرار  االلــتــزام 
عــلــى الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة والــمــســاهــمــة 
الـــوزارة  لها  تتطلع  الــتــي  الــجــهــود  فــي 
والــروض  عامة  البرية  الحياة  إلثــراء 
ـــة،  ـــدول خـــاصـــة فـــي جــمــيــع أرجــــــاء ال
حــيــث تــعــمــل الــــدوريــــات عــلــى مـــدار 
الــســاعــة لــضــبــط أي مــخــالــفــة لــقــرار 
كافة  تتخذ  وســوف  اإلبــل  رعي  حظر 
اإلجـــــــراءات الــقــانــونــيــة الـــالزمـــة بــهــذا 
الـــشـــأن، وأضـــــاف: يــأتــي قــــرار حظر 
حظر  حققه  لما  نتيجة  اإلبـــل،  رعــي 
مكنت  كثيرة  إيــجــابــيــات  مــن  الــرعــي 
من  والنباتات  والشجيرات  األشــجــار 
الروض  واستعادت  جيد  بشكل  النمو 
كبيراً  عافيتها بعد أن شهدت تدهوراً 

نتيجة الرعي الجائر.
الــمــحــمــيــات  إدارة  مـــديـــر  ولـــفـــت 
٥ مــخــالــفــات  الــطــبــيــعــيــة عــن ضــبــط 
شــــبــــاك صــــيــــد فـــــي مـــحـــمـــيـــة خــــور 

العديد.

٧٠٪ نسبة انخفاض مخالفات المحميات الطبيعية  
مقارنًة بنفس الفترة من العام الماضي..  صالح الكواري.. لـ    :

٩٠ مخالفة 
سجلتها 
الدوريات 
البيئية

 منذ 
مطلع العام

إزالة ٨ 
مخلفات 
مخيمات 
شتوية

 في 
محمية
 الريم

٧ مخالفات 
رعي جائر 

في 
مختلف 

المحميات 

مكافحة 
التعديات 

على
 الحياة 

الفطرية 
والمناطق 
الطبيعية   

كتب - إبراهيم صالح :

كشف صالح الكواري مدير إدارة المحميات الطبيعية 
في  المخالفات  انــخــفــاض  عــن  والبيئة  البلدية  بــــوزارة 
الفترة  بنفس  مقارنًة   ٪٧٠ بنسبة  الطبيعية  المحميات 
سيلين  بمحمية  أغلبها  سجلت  والتي  الماضي  العام  من 

وخور العديد.
وقال في تصريحات خاصة بـ[: تتصدر مخالفة 
إلقاء المخلفات في المحميات الثماني أبرز الضبطيات 

بداية  منذ  مخالفة   ٩٠ البيئية  الــدوريــات  سجلت  حيث 
غير  المناطق  في  المخلفات  إلقاء  أبرزها  الجاري  العام 
مخيمات  مخلفات   ٨ إزالــــة  ومــنــهــا  لــذلــك  المخصصة 
شتوية في محمية الريم إلى جانب تسجيل ٧ مخالفات 
تسجيل  عن  فضالً  المحميات،  مختلف  في  اإلبــل  رعي 
تصريح،  بــدون  وصيد  المحميات،  على  تعدٍّ  مخالفات 
وتصريف مياه صرف صحي، ورمي الدفان، وتجريف 
ورمي  المائية،  للثروات  الصيد  بأدوات  وأضرار  التربة، 

األنسجة والشبك.

على  الــواقــعــة  والمخالفات  التعديات  مكافحة  وأكــد 
الــحــيــاة الــفــطــريــة والــمــنــاطــق الــطــبــيــعــيــة بــالــمــحــمــيــات 
المختصة،  الجهات  مــع  والتنسيق  بالتعاون  الطبيعية، 
والبحرية  البرية  المحميات  وحماية  مراقبة  فضالًعن 
البيئية  المخالفات  وضبط  عليها  واإلشـــراف  (الــجــزر)، 
الــتــي تــقــع فـــي نــطــاقــهــا عــلــى مــــدار الــســاعــة مـــن خــالل 
دوريات بيئية في كافة نطاق المحميات والتي ساهمت 
مختلف  فــي  والتعديات  المخالفات  نسب  خفض  فــي 

المحميات. 

 المخلفات الصلبة أحد أبرز التعديات على البيئة البرية

بابالبلبيئيئةة ااإلضإلضــــــــــــرارارر ممــــنـنــعـع بـبــشـشــــأنأن ١٩١٩٩٥٩٥
مادته  في  يحظر  ومكوناتها  النباتية 

ببأنه التاسعة المادة  تقضيي ووقــالل: 
«مــع عــدم اإلخـــالل بــأيــة عقوبة أشد

ىدى ببــإإحــ
خـــالـــف

مخلفات الرواد تلوث الشواطئ  الرعى الجائر يدمر النباتات البرية

ضبط ٥ 
مخالفات شباك 

صيد في 
محمية خور 

العديد  

تعزيز وعي 
المجتمع 

بالحفاظ على 
حياة فطرية 
مستدامة

إلقاء 
المخلفات 

في 
المحميات أبرز 
الضبطيات

ضرورة توخي 
الحذر من المد 

والجزر في 
محميتي سيلين 

وخور العديد  
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األسبوع  العائالت  بين  الفرح  من  جوٌّ  ســاَد 
الماضي بعد اإلعالن عن نتائج الثانوية العامة 
وَفرَح الطلبة بتعبهم بعد هذا العام االستثنائي 
بسبب جائحة كورونا «كوفيد-١٩»، فلم يكن 
التعليم عن بُعد سهالً للطلبة ولألهل، خاصة 
وأنــهــم لــم يــعــتــادوا عــلــيــه وفــجــأة ومـــن غير 
مقّدمات تَغّير نمط الحياة وَشمل الدراسة بال 
شك، ولكن نسبة النجاح ُمبشرة بالخير رغم 
الــدرجــات  طلبة  أربــعــة  حقق  فقد  الــصــعــاب، 
نسبة  على  وحصلوا  الــمــواد  كــل  فــي  النهائية 
على  طــالــبــاً   ٢٥٦١ مــن  أكــثــر  وحــصــل   ،٪١٠٠
التوفيق  لهم  ونتمنى  فــوق،  فما   ٪٩٠ نسبة 
المناسبة  البيئة  توفير  على  عائالتهم  ونهنئ 
كما  الصعبة،  الــظــروف  رغــم  أبنائهم  لتفوق 
ينسوا  لن  الذين  الناجحين  الطلبة  كل  نهنئ 
والقلق  والخوف  بظروفه  الصعب  العام  هذا 
كورونا  فيروس  انتشار  نتيجة  تملكهم  الذي 
سيكون  وربــمــا  لألبد  ذاكــرتــهــم  فــي  وسُيطبع 

تحديد  وربـــمـــا  الــتــفــكــيــر  نــمــط  لتغيير  ســبــبــاً 
المسار العملي والعلمي في المستقبل. 

يفكرون  الطلبة  كــان  كــورونــا  جائحة  قبل 
فـــي دراســــــة تــخــصــصــات مــعــيــنــة بـــنـــاء على 
توجيه  األهــل  على  أن  أعتقد  ولكن  ميولهم 
أبنائهم وتنويرهم لسوق العمل في المستقبل 
بعد التغيير الذي لمسناه في الفترة األخيرة، 
دراســة  في  عمرهم  سنوات  يــهــدروا  ال  حتى 
ال  أو  المستقبل  فــي  تختفي  قــد  تخصصات 
أن  وأعتقد  عملياً،  رائــجــاً  ســوقــاً  لها  يــجــدون 
ونُظم  التكنولوجيا  بتطور  عالقة  لــه  مــا  كــل 
مهم  االفــتــراضــي  العالم  وإدارة  المعلومات 
متجه  المستقبل  ألن  الــقــادمــة  الــفــتــرة  فــي 
ما  وكل  والتمريض  الطب  أن  كما  ذلــك،  إلى 
الجينات  وعــلــم  الطبية  بــاألبــحــاث  عــالقــة  لــه 
وصناعة األدوية والهندسة الوراثية مهم أيضاً 
القسم  لخريجي  خاصة  منتٍه  غير  سوق  وله 
العلمي، التخصصات النفسية وعلم االجتماع 

األعمال،  خريطة  على  مهم  موقع  لها  أيضاً 
تغيير  يمكنها  والتي  اإلعالمية  التخصصات 
األدوات  واستخدام  العام  الــرأي  تفكير  نمط 
والـــوســـائـــل الــحــديــثــة فـــي صــنــاعــة الــمــحــتــوى 
بــمــا يــحــافــظ عــلــى الــــذوق الــعــام والــتــوجــهــات 
من  واالبــتــذال  السطحية  عن  بعيًدا  الفكرية 
من  الشباب  نرى  أن  نأمل  التي  التخصصات 
الجنسين يقبلون على دراستها، كما أن هناك 
المجال  في  خاصة  كثيرة  فنية  تخصصات 
والعمل  دراستها  على  اإلقبال  نأمل  اإلعالمي 
بها بعد التخرج ليكون المواطن موجوًدا في 
أبناء  على  االعتماد  يحقق  مما  الوظائف  كل 
الــبــلــد فــي ظــل الــتــوجــهــات الــجــديــدة لضبط 
التغيرات الديموغرافية التي تنتهجها الدولة. 
الذات  بتطوير  االهتمام  آخر  جانب  ومن 
أبــرز  مــن  العلمي  بالتحصيل  االكتفاء  وعــدم 
الــتــحــديــات الــتــي يــجــب عــلــى الــطــالــب أثــنــاء 
مكاناً،  له  يضع  أن  المستقبلية  خططه  رسم 

العائد  على  االعتماد  بعدم  العملي  والتفكير 
على  والعمل  فقط،  المستقبل  في  الوظيفي 
خاصة  مشاريع  أو  مــشــروع  وإدارة  تخطيط 
به تُعتبر مصدراً آخر للرزق، نظراً الختالف 
وربــمــا  المستقبل  فــي  الــوظــيــفــيــة  الــمــفــاهــيــم 
الطالب  على  لذلك  الوظيفي،  األمــان  انعدام 
أن يخطط لمستقبله بنظرة أعم وأشمل مما 
بعد  فالعالم  الماضية  األجــيــال  عليه  كــانــت 
كوفيد-١٩ قدم لنا إنذارات عن التغيير القادم 
والمجتمعية  العملية  الحياة  أنــمــاط  كــل  فــي 
واالقتصادية وغيرها، ويجب أن يتسلح شباب 
المستقبل لذلك ويكون على قدر من الوعي 
ليضمن  الــصــنــدوق  خـــارج  ويــفــكــر  واإلدراك 
بالشكل  دوره  وليؤدي  المجتمع،  في  مكانه 

المناسب الذي يتوافق مع التغيير العالمي. 
 تــحــيــة لــكــل الــنــاجــحــيــن والــمــقــبــلــيــن على 
على  أهميتهم  ستحدد  التي  الجامعية  الحياة 

خريطة سوق العمل.. كل التوفيق لكم. 

المستقبل فـــي  ــمــي  ــعــل وال الــعــمــلــي  ــار  ــس ــم ال تــحــديــد  وربـــمـــا  الــتــفــكــيــر  نــمــط  تــغــيــيــر  وراء  ـــا  كـــورون إيقاعاتإيقاعات 
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مسار المستقبل

الدوحة - محروس رسالن:

 أظــــهــــرت نـــتـــائـــج الـــشـــهـــادة 
والتخصصية  الــعــامــة  الــثــانــويــة 
للعام األكاديمي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠م 
فــي مــعــدالت النجاح،  ارتــفــاعــاً 
حيث بلغت نسب النجاح العامة 
ـــــمـــــدارس الـــنـــهـــاريـــة  ــبــة ال لــطــل
قـــدرهـــا  بـــــزيـــــادة   ،٪٨٥٫٢٩
٣٪ مــقــارنــة بــالــعــام الــمــاضــي 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــظـــروف 
الطالب  أدى  التي  االستثنائية 
ــــارات بــســبــب  ــــب خـــاللـــهـــا االخــــت
كوفيد  كــورونــا  جائحة  تفشي 

.١٩
من   ٪٢٢ من  أكثر  وتمكن   
طــلــبــة الـــشـــهـــادة الــثــانــويــة من 
الحصول على نسبة ٩٠٪ فأعلى 
لهذا  العامة  الثانوية  باختبارات 
ـــعـــام الـــــدراســـــي، كــمــا تمكن  ال
٤ طــــالب مـــن الــحــصــول على 
الــعــالمــات الــكــامــلــة فــي جميع 

المواد الدراسية. 
النتائج  هـــذه  خــلــف  وتــقــف   
الدولة  عملت  مهمة  ُمدخالت 
على توفيرها للوصول إلى هذا 
المستوى من الجودة سواء من 
حيث البيئة التعليمية المناسبة 
أو المناهج المالئمة أو الكوادر 
وسائل  أو  المؤهلة  التدريسية 
وطـــــــرق الــــتــــدريــــس الــحــديــثــة 
القوية  والــُمــتــابــعــة  والُمختلفة 
المختصة  القطاعات  كافة  من 
بوزارة التعليمية والتعليم العالي 
فضالً  التعليمية،  العملية  لسير 
عن االهتمام بتدريب وتطوير 
ــــكــــوادر األكــاديــمــيــة  قــــــدارت ال
التعليمية  الوسائل  أحــدث  على 
الــذي  األمـــر  منها،  وتمكينهم 
ساهم في نجاح عملية التعليم 
أهدافها  تحقيق  فــي  بُــعــد  عــن 
ــــرغــــم مــــن الــــظــــروف  عـــلـــى ال

الصعبة التي مرت بها البالد. 
 وتعكس نتائج الثانوية العامة 
الــجــهــود الــمــبــذولــة فــي تطوير 
للنهوض  الــتــعــلــيــمــيــة  الــعــمــلــيــة 
بالتعليم القطري على المستوى 
العالمي، حيث يُعد التعليم مثار 
اهتمام ودعم القيادة الرشيدة 
لـــلـــبـــالد ُمـــمـــثـــلـــة فــــي حــضــرة 
صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 
البالد  أمــيــر  ثــانــي  آل  حمد  بــن 

المفدى. 
 ويـــشـــهـــد قــــطــــاع الــتــعــلــيــم 
المرحلة  خــالل  كبيراً  اهتماماً 
الــحــالــيــة، حــيــث اســتــحــوذ على 
مليار   ٢٢٫١ بلغت  ُمخّصصات 
ريــال فــي مــوازنــة ٢٠٢٠ والتي 
إجـــمـــالـــي  مــــن   ٪١٠٫٥ تـــمـــثـــل 
الـــــمـــــصـــــروفـــــات، ومـــــــن أهـــم 
المشاريع التعليمية هي توسعات 
ومـــشـــاريـــع تــطــويــر الـــمـــدارس 

والمؤسسات التعليمية القائمة.

الــتــعــلــيــم  وزارة  وأكــــــــدت   
ميزانية  أن  الــعــالــي  والــتــعــلــيــم 
التعليم في قطر بلغت ٢٢ مليار 
ريال قطر العام الجاري، وهو 
مــا يــعــادل ١٠ ٪ مــن الــمــوازنــة 

العامة للدولة. 
الـــــمـــــوقـــــع  ـــــــعـــــــرض  واســـــــت  
ـــكـــتـــرونـــي لـــــلـــــوزارة أوجــــه  اإلل
التعليم  قــطــاع  فــي  االســتــثــمــار 
أن قـــطـــر تــعــمــل عــلــى  مــبــيــنــاً 
تــطــويــر قـــطـــاع تــعــلــيــمــي قــوي 
ومتنوع، يستجيب إلى مختلف 
الــمــعــايــيــر الــــدولــــيــــة، ويـــكـــون 
أحــد أهــم ركــائــز تحقيق قطر 
إلى  الــهــادفــة  الوطنية  لرؤيتها 
بـــنـــاء اقـــتـــصـــاد تــنــافــســي قــائــم 
عــلــى الــمــعــرفــة وتــطــويــر قــوى 
تلبي  وُمــفــكــرة  ُمــبــدعــة  عاملة 
الُمستقبلية  الــبــالد  احــتــيــاجــات 
متطلبات  لمختلف  وتستجيب 

سوق العمل. 
 وذكــــر تــقــريــر عــلــى مــوقــع 
ـــــــــــوزارة أنــــــه وفـــــقـــــاً لــلــبــنــك  ال
التعليمي  اإلنفاق  يُعد  الدولي، 
والــذي   ٢٠١٩ للعام  قطر  فــي 
إجمالي  من   ٪٣٫٣ حوالي  مّثل 

الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي، أحــــد أعــلــى 
الشرق  منطقة  في  المعدالت 
األوســـــــط وشــــمــــال إفــريــقــيــا، 
حــيــث تـــم تــخــصــيــص حــوالــي 
مليار   ٥٫٣) ريـــال  مليار   ١٩٫٢
من  الــتــعــلــيــم  لــقــطــاع  دوالر) 
الـــمـــيـــزانـــيـــة، وهـــــو مــــا يــمــثــل 

إجــمــالــي  مـــن   ٪  ٩٫٣ حـــوالـــي 
النفقات.

 وأضاف أن الجهود المبذولة 
في قطاع التعليم العالي أثمرت 
عن تبوؤ قطر المرتبة السادسة 
عالمياً في مؤشر التفكير الناقد 
الــصــادر  التقرير  حسب   ٢٠١٩

عـــــن الـــمـــنـــتـــدى االقــــتــــصــــادي 
احتلت  كما  بــدافــوس،  العالمي 
في  الــمــرتــبــة ٦ عــالــمــيــاً  أيـــضـــاً 
العاملة  القوى  مــهــارات  مؤشر 
في  والمرتبة ٨  المستقبل،  في 
مـــؤشـــر مــــهــــارات الــخــريــجــيــن 
جودة  مؤشر  في   ١٦ والمرتبة 
أصبحت  كما  المهني.  التدريب 
قطر مركزاً للتعليم العالي في 

المنطقة.
مؤسسات  وتــتــنــوع  وتــتــعــّدد   
لُمختلف  الـــبـــالد  فـــي  الــتــعــلــيــم 
الــــمــــراحــــل الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة (مـــن 
الــــروضــــة إلـــــى الـــصـــف الــثــانــي 
عـــشـــر ومــــؤســــســــات الــتــعــلــيــم 
من  أكثر  توجد  حيث  العالي)، 
أطفال  وروضـــة  مــدرســة   ٣٣٢
مناهج  ذات  ُمــســّجــلــة  خــاصــة 
مختلفاً)،  منهجاً   ٢٥) ُمختلفة 
الدولية  المناهج  ذلــك  في  بما 
ــــــمــــــدارس الــــتــــي تــســتــهــدف  وال
المجتمع،  مــكــونــات  ُمــخــتــلــف 
فــيــمــا تــضــاعــف عــــدد الــكــلــيــات 
والجامعات ومؤسسات التعليم 
الـــعـــالـــي الـــمـــرخـــصـــة الــخــاصــة 
والــحــكــومــيــة خــــالل الــســنــوات 

الــخــمــس الــمــاضــيــة لــيــصــل إلــى 
تعليم  مــؤســســة   ٣٠ مـــن  أكــثــر 

عال.
يــكــون  ألن  قــطــر  وتــســعــى   
في  مـــركـــزي  دور  للمستثمر 
خاصة  التعليم،  قطاع  تطوير 
خـــاصـــة  مـــــــــدارس  إنـــــشـــــاء  أن 
ومؤسسات تعليم عال ومراكز 
مــهــنــيــة وتــعــلــيــمــيــة وتــدريــبــيــة 
جديدة مازال من أهم أولويات 
الــــدولــــة لــلــحــفــاظ عـــلـــى مــبــدأ 

التنافسية والتنوع.
الفوائد  مــن  العديد  وتــوجــد   
وتحّفز  تــشــّجــع  الــتــي  والــمــزايــا 
التعليم  فـــي  االســتــثــمــار  عــلــى 
حـــيـــث يـــحـــق لــلــمــســتــثــمــر غير 
 ،٪١٠٠ بنسبة  التملك  القطري 
كما يمكنه الحصول على قطعة 
بأسعار  الــمــدرســة  لبناء  أرض 
تــفــضــيــلــيــة، إضـــافـــة إلعـــفـــاءات 
ضــريــبــيــة وجــمــركــيــة ُمــهــمــة، 
الدعم  أنـــواع  بمختلف  والتمتع 
والُمساندة المالية واالستشارية 

عند تأسيس المشروع. 
البنية  في  الدولة  وتستثمر   
يُعّزز  بما  التكنولوجية  التحتية 
الـــريـــادة واالبــتــكــار فــي كيفية 
مع  والــتــواصــل  الــمــدارس  إدارة 

مختلف الجهات المعنية. 
الدولية  الــمــؤشــرات  وتفيد   
المركز  قطر  تــصــّدر  للتعليم 
عالمياً  والـــرابـــع  عــربــيــاً  األول 
فــــي مــــؤشــــر جـــــــودة الــتــعــلــيــم 
المنتدى  عن  الــصــادر  العالمي 
ـــــصـــــادي الــــعــــالــــمــــي فــي  االقـــــت
كــمــا   ،٢٠١٩ ســـنـــة  دافـــــــــوس 
الثامن  الــمــركــز  قــطــر  احــتــلــت 
عــالــمــيــاً فـــي مـــؤشـــر مـــهـــارات 
الـــخـــريـــجـــيـــن، حـــســـب تــقــريــر 
الــتــنــافــســيــة الـــصـــادر عــن نفس 

الجهة لسنة ٢٠١٩.
 واحـــتـــلـــت قـــطـــر الــمــرتــبــة 
األولى عربياً والخامسة عالمياً 
فـــــي مــــؤشــــر جــــــــودة الـــنـــظـــام 
 ،٢٠١٧/ ٢٠١٨ ســنــة  التعليمي 
السابعة  الــمــرتــبــة  احــتــلــت  كــمــا 
اإلدارة  جـــــــودة  فــــي  عـــالـــمـــيـــاً 
٢٠١٧/ ٢٠١٨م،  سنة  المدرسية 
في  عالمياً  السادسة  والمرتبة 
جـــــودة الـــريـــاضـــيـــات والــعــلــوم 
والمرتبة   ،٢٠١٧/ ٢٠١٨ ســنــة 
الــعــشــريــن عــالــمــيــاً فـــي مــؤشــر 
جودة مؤسسات البحث العلمي 

سنة ٢٠١٨/ ٢٠١٩.
ـــــوأت قـــطـــر الــمــرتــبــة  ـــــب  وت
الـــخـــامـــســـة فــــي مـــجـــال تــوفــر 
سنة  والـــعـــلـــمـــاء  الــمــهــنــدســيــن 
والـــمـــرتـــبـــة   ،  ٢٠١٧/ ٢٠١٨
الـــعـــاشـــرة عــالــمــيــاً فـــي مــجــال 
حسب  االبتدائي  التعليم  جــودة 
عن  الــصــادر  التنافسية  تقرير 
العالمي  االقــتــصــادي  المنتدى 

دافوس سنة ٢٠١٧/ ٢٠١٨. 

جهود تطوير التعليم ترتقي بمخرجات الثانوية العامة  
 ٢٢ ٪ من الطلبة حصلوا على نسبة ٩٠٪ فأعلى 

توفير البيئة 
التعليمية 
والمناهج 
المناسبة 
والكوادر 

التدريسية 
المؤهلة

اعتماد وسائل 
وطرق التدريس 

الحديثة 
والمختلفة 

تدريب الكوادر 
األكاديمية على 

أحدث الوسائل 
التعليمية 

نجاح التعليم 
عن بُعد في 

تحقيق أهدافه 
رغم الظروف 

الصعبة  

توسعة تطوير 
المدارس 

والمؤسسات 
التعليمية أبرز 

المشاريع   

تطوير قطاع 
تعليمي 

قوي ومتنوع 
يستجيب 
للمعايير 
الدولية 

إعداد قوى 
عاملة 

ُمبدعة تلبي 
احتياجات البالد 

المستقبلية 

تضاعف عدد 
مؤسسات 

التعليم العالي 
خالل السنوات 

الخمس 
الماضية

الحفاظ على 
مبدأ التنافسية 
والتنوع ودعم 
االستثمار في 

التعليم

قطر أصبحت 
مركزاً للتعليم 

العالي في 
المنطقة 

االستثمار في 
البنية التحتية 
التكنولوجية 

عّزز الريادة 
واالبتكار

قطر األعلى 
إنفاقاً على 

التعليم 
بالمنطقة 

بمخّصصات 
بلغت ٢٢٫١ 
مليار ريال

والعلوم  بالرياضيات  والسادس  المدرسية  اإلدارة  بجودة  السابع  المركز   
ــن   ــي ــج ــري ــخ ــــي مـــؤشـــر مـــــهـــــارات ال ـــة عـــالـــمـــيـــا ف ـــامـــن ـــث  ال
٢٠١٩ دافوس  تقرير  في  الناقد  التفكير  مؤشر  في  عالميا  السادسة  المرتبة   
العالمي  التعليم  جــودة  مؤشر  في  عالمياً  والرابع  عربياً  األول  المركز   

للدولة  العامة  الموازنة  من   ٪١٠٫٥ تمثل  التعليم  قطاع  ُمخصصات   
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 القبول تنافسي بين الطالب بكليات جامعة قطر
٢٦ يوليو إعالن قرارات القبول النهائية في حسابات المتقدمين

ـــــول   ـــــب ـــــق ال ـــــي  ـــــن ـــــع ي ال  ــــــــســــــــب    ــــــــن ال مـــــــــن  ـــــــــــــــــى  األدن الـــــــحـــــــد  تـــــحـــــقـــــيـــــق  الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــة:    
كتبت - هبة البيه: 

 كــشــفــت جــامــعــة قــطــر أنــه 

القبول  قــــرارات  إعـــالن  سيتم 

الــنــهــائــيــة لــلــفــصــل الــــدراســــي 

الــقــادم خــريــف ٢٠٢٠ فــي ٢٦ 

يــولــيــو الــــقــــادم فـــي حــســابــات 

للطالب  اإللــكــتــرونــيــة  الــقــبــول 

إدارة  ونـــوهـــت  الــمــتــقــدمــيــن، 

القبول بالجامعة إلى أنه يمكن 

المستندات  استكمال  للطلبة 

بــعــد إعـــــالن قـــــــرارات الــقــبــول 

وعليهم  الــمــقــبــولــيــن،  للطلبة 

تــحــمــيــل جــمــيــع الــمــســتــنــدات 

خالل  من  إلكترونًيا  المطلوبة 

الطلب اإللكتروني للقبول قبل 

الموعد النهائي المحدد. 

وأوضـــــحـــــت الـــجـــامـــعـــة أن 

لها  في الكليات التابعة  القبول 

سيتم على أساس تنافسي جداً 

وأن  المتقدمين  الطالب  بين 

لمعايير  األدنـــى  الــحــد  تحقيق 

الــقــبــول ال يــعــنــي بــالــضــرورة 

الـــقـــبـــول فــــي الـــتـــخـــصـــصـــات، 

عدم  حال  في  أنه  إلى  ونبهت 

تـــحـــقـــيـــق الــــطــــالــــب الـــمـــتـــقـــدم 

األدنــى  الــحــد  الكليات  إلحـــدى 

عــدم  أو  بــهــا  الــقــبــول  لمعايير 

قــــيــــامــــه بـــتـــســـلـــيـــم الــــشــــهــــادة 

الــنــهــائــيــة األصــلــيــة بــالــمــواعــيــد 

قــرار  إلــغــاء  سيتم  الــمــحــددة، 

المسبق  اإللــكــتــرونــي  الــقــبــول 

للطالب.
أنه  إلــى  الجامعة  وأشــــارت 
ســيــتــم قــبــول طـــالب الــثــانــويــة 

الـــعـــامـــة الــــذيــــن ســيــخــوضــون 
اختبارات الدور الثاني الدراسي 
في فصل ربيع ٢٠٢١ ألنهم لن 
بالجامعة  االلتحاق  يستطيعوا 
المقبل  الدراسي  الفصل  خالل 
األمــــر  وكــــــذا   .٢٠٢٠ خـــريـــف 
القادمين  الطلبة  على  ينطبق 
مـــن أنــظــمــة تــعــلــيــمــيــة أخـــرى 
مــمــن تـــصـــدر نــتــائــجــهــم بعد 

الموعد النهائي يونيو ٢٠٢٠. 
ــيــم  ــعــل ــت ال وزارة  وكـــــانـــــت 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي أعــلــنــت عن 
ـــحـــوظ فـــــي عـــدد  ارتـــــفـــــاع مـــل
لالنضمام  المؤهلين  الطلبة 
دولــة  فــي  الوطنية  للجامعات 
من   ٢٥٦١ حــقــق  حــيــث  قــطــر 
إجــمــالــي الـــطـــالب نــســبــة فــوق 
٩٠٪ من إجمالي ١١٤٧٥ طالبًا 
أعــداد  زيــادة  يعني  ما  وطالبة 
الحاصلين على نسبة أكبر من 

٧٠٪ عن األعوام الماضية.
التي  النسب   ] وتنشر 
إلى  للدخول  الطالب  يحتاجها 
مختلف الكليات في الجامعة، 
حـــيـــث تـــطـــلـــب الـــجـــامـــعـــة أال 
يقل مــعــدل الــطــالــب عــن ٧٠٪ 
اآلداب  كــلــيــة  ـــــى  إل ـــدخـــول  ـــل ل
والــــعــــلــــوم وكـــلـــيـــة الـــشـــريـــعـــة 
وكلية  اإلسالمية  والــدراســات 
وكــلــيــة  واالقــــتــــصــــاد  اإلدارة 
الـــتـــربـــيـــة والـــهـــنـــدســـة وكــلــيــة 
الصحية  العلوم  وكلية  القانون 
ويـــحـــتـــاج الـــطـــالـــب لــلــحــصــول 
كلية  إلــى  لــلــدخــول   ٪  ٨٠ على 
النسبة  أن  حين  في  الصيدلة، 
الــمــقــبــولــة لــلــدخــول إلـــى كلية 

الطب وكلية طب األسنان ٨٥٪ 

واألولوية للطلبة القطريين.

للطالب  الــجــامــعــة  وتــســمــح 

بــالــتــقــدم لــاللــتــحــاق بــالــكــلــيــة 

الــتــي يــرغــب فــيــهــا فـــي حــال 

المطلوب  للمستوى  تحصيله 

بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن مــســار 

الثانوية  الشهادة  في  الطالب 

ووفق  الــخ).  أدبــي،..  (علمي، 

قبول  فيتم  المعلنة،  القواعد 

البرامج  في  مباشرة  الطلبة 

الـــعـــامـــة لـــكـــلـــيـــات الــجــامــعــة 

ــــحــــيــــث يـــتـــم  الــــمــــخــــتــــلــــفــــة ب

مرحلة  في  الطلبة  تخصيص 

الحـــــقـــــة فـــــي الـــتـــخـــصـــصـــات 

والــــبــــرامــــج الــــتــــي تــطــرحــهــا 

الـــــكـــــلـــــيـــــات وفـــــــــق الــــــقــــــدرة 

بين  والمنافسة  االستيعابية 

ــبــة مـــن خــــالل مــعــايــيــر  الــطــل

برنامج. لكل  القبول 

 كلية الطب 

 وأعـــــلـــــنـــــت كــــلــــيــــة الـــطـــب 

للقبول  داخــلــيــة  شــــروط  عـــن 

كـــــضـــــرورة إكـــــمـــــال الـــطـــالـــب 

مادتين مــن أصــل ثــالث مــواد 

كيمياء،  (أحــيــاء،  الثانوية  فــي 

فــــيــــزيــــاء)، وكــــذلــــك البـــــد أن 

توضح  تحفيزية  رسالة  يقدم 

الـــغـــرض مـــن دراســـــة الــطــب، 

داعمة  مستندات  أي  وتقديم 

للطلب تحتوي على مشاركات 

تــطــوعــيــة فـــي قــطــاع الــرعــايــة 

ميدانية  تــدريــبــات  الــصــحــيــة، 

الــعــمــل  أو  صــحــيــة  أو  عــلــمــيــة 

االجتماعي.

وتـــعـــد الــتــنــافــســيــة لــلــقــبــول 

فـــي كــلــيــة الـــطـــب عــالــيــة جـــداً 

بــالــنــســبــة لــلــطــلــبــة الــدولــيــيــن، 

نسبة  أن  مـــن  الـــرغـــم  وعـــلـــى 

المعيار  تــعــد  الــعــامــة  الــثــانــويــة 

الــرئــيــســي فــي الــقــبــول، ينصح 

الطلبة غير القطريين بتقديم 

مــــا يــثــبــت أداءهــــــــم الــمــتــمــيــز 

فــــي االخــــتــــبــــارات الــقــيــاســيــة 

 IELTS، TOEFL،)

 ،(…MCAT، SAT CAT

الخبرات التطوعية، أو غيرها 

أن  يمكن  التي  المؤهالت  من 

تعزز طلبات قبولهم.

٢٥ طالباً وطالبة في كلية طب األسنان

فقد  األسنان  طب  كلية  أما 
أعلنت أن القبول لديها يخضع 
للمنافسة بين المتقدمين من 
القطريين،  وغير  القطريين 
ــعــدد الـــمـــحـــدود من  ــل نـــظـــًرا ل
الــمــقــاعــد الــمــتــاحــة وهــــو ٢٥ 
قــبــول  نـــضـــمـــن  «ال  مــــقــــعــــًدا، 
الـــطـــالب الـــذيـــن لــديــهــم الــحــد 
بشكل  المتطلبات  مــن  األدنــى 

تلقائي في الكلية» .
الطلبة  يستوفي  أن  ويجب 
ــــشــــروط الـــمـــذكـــورة  جــمــيــع ال
علماً  الكلية  في  للقبول  ــاه  أدن
يكون  الكلية  فــي  الــقــبــول  بــأن 
الطالب  يــكــون  وأن  تــنــافــســًيــا، 
أو   ٦  IELTS عــلــى  حـــاصـــًال 
 ،٦٨   IPT أو   ٥٢٠  Tofel
الـــطـــالـــب  يــــكــــون  أن  ويــــجــــب 
أو   ٥٣٠  SAT عــلــى  حـــاصـــال 
 QU Math أو   ٢١  ACT

. ٢٠٠ Placer
سنة  الطالب  يقبل  أن  على 
طــالــب  ــــن يــقــبــل أي  ـــــى ول أول
اخــتــبــارات  يجتَز  لــم  تأسيسي 

التأسيسي.
أصل  مــن  مادتين  واجتياز 
ثـــــالث مــــــواد فــــي الـــمـــقـــررات 
(األحــيــاء  الثانوية  فــي  العلمية 
والـــــكـــــيـــــمـــــيـــــاء والـــــفـــــيـــــزيـــــاء) 
واألفــضــلــيــة لــمــن اجــتــاز مــادة 

األحياء في المرحلة الثانوية.
الدولية،  للمدارس  بالنسبة 
سيتم إجراء معادلة للدرجات 
وتــحــويــلــهــا إلــــى نــســبــة مــئــويــة 
ـــقـــبـــول فــي  بـــواســـطـــة قـــســـم ال

جامعة قطر. 

ــــم درجــــــــات  ــــقــــدي ــــجــــب ت ي

اخـــتـــبـــارات الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة 

والـــــريـــــاضـــــيـــــات إلــــــى مـــركـــز 

اخــتــبــارات جــامــعــة قــطــر قبل 

الطلبات،  تــقــديــم  عملية  بــدء 

تـــقـــديـــم  فــــــي  الـــــتـــــأخـــــر  وإن 

الــــدرجــــات ســــوف يـــؤثـــر على 

تقييم الطلب.

المقبولين  الطالب  أن  كما 

فـــــــي كــــلــــيــــة طـــــــب األســــــنــــــان 

للكفالة  مــؤهــلــيــن  ســيــكــونــون 

التنمية  وزارة  بــرنــامــج  مـــن 

اإلدارية، حيث ستقوم مؤسسة 

حــــمــــد الــــطــــبــــيــــة ومــــؤســــســــة 

الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة األولــــيــــة 

بكفالة الطالب الذين يوقعون 

عــلــى اتــفــاقــيــة االنــضــمــام إلــى 

العاملين بمجال طب األسنان 

فــي هــاتــيــن الــمــؤســســتــيــن بعد 

التخرج.

كلية الصيدلة 

الصيدلة  كلية  أعــلــنــت  كــمــا 

المتقدم  اجتياز  ضــرورة  عــن 

واختبار  الشخصية  للمقابلة 

ـــيـــة الـــصـــيـــدلـــة  الـــــقـــــبـــــول بـــكـــل
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مكتسبة  ســاعــة   ٣٣ واجــتــيــاز 

(مـــــقـــــررات مــــن الــمــتــطــلــبــات 

الــــعــــامــــة والـــــعـــــلـــــوم) وكـــتـــابـــة 

خطاب الــغــرض مــن الــدراســة 

أعلنت  كما  توصية  ورســالــتــي 

ـــيـــات عـــــن بــعــض  ـــكـــل بــــاقــــى ال

الشروط األخرى.

 تقنيات هندسية جديدة لتقليل تكلفة المشاريع
ابتكرها فريق علمي بتمويل من الصندوق القطري للبحث العلمي

ــــــــــــاءات ــــــــــــش ـــــــرو فــــــــــي اإلن ـــــــجـــــــاب ـــــــل ً ل ـــــــــدام أحــــــــــجــــــــــار الــــــــــــــــــــــــوادي بــــــــــديــــــــــال ـــــــــخ ـــــــــت اس
فــريــق  نــجــح   :]- الـــدوحـــة 

بـــحـــثـــي هـــنـــدســـي فـــــي اســـتـــخـــدام 

عملية  من  الناتجة  الــوادي  أحجار 

البناء  مشروعات  في  الرمل  غسل 

والـــطـــرق والـــصـــنـــاعـــات اإلنــشــائــيــة 

الــجــابــرو،  ألحــجــار  مناسب  كبديل 

األسفلت  اســتــخــدام  إلــى  بــاإلضــافــة 

المعاد تدويره في مشاريع الطرق، 

مــــا ســـيـــكـــون لــــه مــــــردود إيــجــابــي 

عــلــى االقــتــصــاد والــبــيــئــة مــن خــالل 

تـــعـــزيـــز أطــــر االســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة 

وتــقــلــيــل تــكــلــفــة الــمــشــاريــع، وذلـــك 

بــتــمــويــل مـــن الـــصـــنـــدوق الــقــطــري 

وبالتعاون  العلمي،  البحث  لرعاية 

وهيئة  والبيئة  البلدية  وزارة  بين 

وخبراء  «أشــغــال»  العامة  األشــغــال 

عالميين. واستشاريين 

لرعاية  القطري  الصندوق  كــان 

الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي مـــنـــح اإلجــــــــازة 

البحث  لــفــريــق  والــتــمــويــل  الــعــلــمــيــة 

ــعــلــمــي الــتــطــبــيــقــي الـــمـــكـــون مــن  ال

سيف  بن  محمد  مهندس  الدكتور 

ــبــلــديــة  ال وزارة  مــمــثــل  الـــــكـــــواري 

والـــبـــيـــئـــة والــــدكــــتــــور خـــالـــد حــســن 

البنية  أبحاث  لمركز  العام  المدير 

والتكنولوجيا  العلوم  بواحة  التحتية 

أيان  البروفيسور  والدكتور  قطر   -

العالمي  واالستشاري  الخبير  سميز 

 - والهندسة  الجيولوجيا  مجال  في 

ميري  والدكتور  المتحدة  المملكة 

الهندسي  واالستشاري  الخبير  ريد 

مع  وبالتعاون  المتحدة،  المملكة   -

هــيــئــة األشــغــال الــعــامــة «أشــغــال»، 

إلجـــــــــراء بــــحــــث عـــلـــمـــي هـــنـــدســـي 

اإلنشائية  المخلفات  تــدويــر  حــول 

الطبيعية  الــمــواد  بــعــض  واســتــغــالل 

االســتــغــالل األمــثــل وتــطــبــيــقــهــا في 

الهندسية. المشاريع  بعض 

ــــحــــث الــــعــــلــــمــــي عـــلـــى  ــــب ركــــــــز ال

اســــتــــخــــدام الــــنــــظــــريــــات الــعــلــمــيــة 

ـــيـــات الـــحـــديـــثـــة  ـــقـــن ـــت ـــيـــة وال ـــفـــن وال

والـــوســـائـــل الــمــتــطــورة فـــي مــجــال 

في  اإلنشائية  الــمــواد  تــدويــر  إعــادة 

المواد  واستغالل  والطرق،  المباني 

الــطــبــيــعــة االســـتـــغـــالل األمـــثـــل بــعــد 

مــعــالــجــتــهــا، وبــالــتــالــي اســتــخــدامــهــا 

والصناعات  والــطــرق  المباني  فــي 

اإلنشائية.

وقـــــــام فــــريــــق الـــبـــحـــث الــعــلــمــي 

بــالــتــفــكــيــر حـــول اســتــخــدام أحــجــار 

غسل  عملية  مــن  الناتجة  الــــوادي، 

ـــع  ـــمـــشـــاري الــــــرمــــــل، فـــــي بــــعــــض ال

الـــهـــنـــدســـيـــة الــــخــــاصــــة بـــالـــمـــبـــانـــي 

ـــــــطـــــــرق، حــيــث  واإلنـــــــــشـــــــــاءات وال

فــي  مــــوجــــودة  األحــــجــــار  هــــذه  إن 

جنوب  بمناطق  الــوديــان  تــرســبــات 

قــطــر، خــاصــة فــي مــنــاطــق الــخــرج 

يوجد  والـــذي  ومكينس  والــخــرارة 

بــهــا لــوحــدهــا مـــا يـــقـــارب مـــن ٤٫٥ 

التي  المناطق  وهــي   ، طــن  مليون 

ـــرمـــل الــمــغــســول  يــتــم اســـتـــخـــراج ال

منها، حيث إن هذه األحجار تمتاز 

بأنها على درجة عالية من الصالبة 

الدراسات  وأثبتت  والمتانة،  والقوة 

كبيرة  بصورة  استخدامها  إمكانية 
والطرق. البناء  مشروعات  في 

العلمي  الــبــحــث  فــريــق  قـــام  كــمــا 
ــيــل هــــذه األحـــجـــار  بــفــحــص وتــحــل
في  وميكانيكياً  وكيميائياً  فيزيائياً 
بريطانيا  في  متخصصة  مختبرات 
الــــطــــرق  إدارة  إلـــــــى  بـــــاإلضـــــافـــــة 
ومــخــتــبــر الــــمــــواد بــمــركــز أشــغــال 
إلدارة  الـــتـــابـــع  والــتــطــويــر  لــلــبــحــث 
الـــجـــودة والـــســـالمـــة، حــيــث أثــبــتــت 
هــذه  أن  واالخـــتـــبـــارات  الــتــحــالــيــل 
عالية،  ومتانة  بقوة  تمتاز  األحجار 
المباني  فــي  الســتــخــدامــهــا  وتــصــلــح 
والـــطـــرق والــصــنــاعــات اإلنــشــائــيــة، 
وهــــــي تـــشـــابـــه أحـــــجـــــار الـــبـــازلـــت 
والجابرو واألحجار الدلوميتية في 
تحتاج  ولكنها  وقوتها،  خصائصها 
إلزالــــــة الــــمــــواد الــجــبــســيــة وأمــــالح 
التربة  من  بها  العالقة  الكبريتات 
وكــــذلــــك الــــمــــواد الــطــيــنــيــة، ومـــن 

وفــق  الــكــســارات  فــي  تكسيرها  ثــم 
الـــتـــدرج واألحـــجـــام الــمــطــلــوبــة في 
الــمــواصــفــات الــمــعــتــمــدة، وبــالــتــالــي 
يـــمـــكـــن اســـتـــغـــاللـــهـــا فـــــي أعــــمــــال 
الــخــرســانــة بــخــلــطــهــا مـــع الــجــابــرو 
  .٪  ٥٠ بنسبة  أي  متساوية،  بنسب 
كميات  تــوفــر  الــفــريــق  الحـــظ  كــمــا 
ــــة مـــــن هــــذه  ــــصــــادي كــــبــــيــــرة واقــــت
الرمال،  غسل  مصانع  في  األحجار 
وهي ستكون بديالً مناسبًا ألحجار 
الــجــابــرو، مــا ســيــكــون لــه مـــردود 

والبيئة. االقتصاد  على  إيجابي 
ونظًرا ألهمية البحث العلمي في 
تعاون  اإلنشائية،  المشاريع  خدمة 
الــطــرق  إدارة  مــع  الــعــلــمــي  الــفــريــق 
خــالل  مــن  الــعــامــة  األشــغــال  بهيئة 
بعض  في  الــوادي  أحجار  استخدام 
ــتــالــي  الـــمـــشـــاريـــع الــهــنــدســيــة، وبــال
تــم اســتــخــدام كــمــيــات مــن أحــجــار 
الــــوادي بـــدًال مــن أحــجــار الــجــابــرو 

ــا  الــمــســتــوردة والــمــكــلــفــة اقــتــصــاديً

بكميات  البيئية،  التأثيرات  وذات 

مــواســيــر  لتغليف  ــا  طــنً  ٢٧ ـــ  ب تــقــدر 

مشاريع  أحــد  في  الصحي  الصرف 

صــالل،  أم  بمدينة  التحتية  البنية 

وأوضـــــحـــــت الـــنـــتـــائـــج الــمــخــبــريــة 

قــــوة هــــذه األحــــجــــار ومــطــابــقــتــهــا 

ــــــراطــــــات  لــــلــــمــــواصــــفــــات واالشــــــت

والــمــعــايــيــر الــمــعــتــمــدة، وذلـــك بعد 

من الخدمة. ١٨ شهراً  مرور 

الفريق  شارك  أخرى  ناحية  من 

الــعــلــمــي الـــخـــبـــراء واالســتــشــاريــيــن 

بـــهـــيـــئـــة األشــــــغــــــال الــــعــــامــــة أثــــنــــاء 

حــول  الحقلية  العلمية  الـــدراســـات 

المعاد  اإلســفــلــت  اســتــخــدام  تطبيق 

وهي  أشغال،  مشاريع  في  تدويره 

وخلط  تكسير  عــلــى  تعتمد  تقنية 

ورصف ودمك الطبقات اإلسفلتية 

مع  جديدة،  طبقات  مع  المتواجدة 

المفقود  البيوتومين  نسبة  تعويض 

ــتــيــجــة الــــعــــوامــــل الـــجـــويـــة،  مــنــهــا ن

الجديدة  للطبقات  سيكون  بحيث 

القديمة  تلك  من  أفضل  خصائص 

ـــحـــاالت، وذلــــك وفــق  فـــي بــعــض ال

يحقق  وبــمــا  الــمــتــبــعــة  الــمــواصــفــات 

فإن  وبالتالي  لها،  والــقــوة  الــجــودة 

المحافظة  في  يساهم  سوف  ذلك 

من  الطبيعية  الــدولــة  مـــوارد  عــلــى 

خـــالل تــوفــيــر كــمــيــات كــبــيــرة من 

الــبــيــوتــومــيــن واألحـــجـــار، مــن أجــل 

تـــعـــزيـــز أطــــر االســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة 

المشاريع. تكلفة  وتقليل 

لمشروع  يكون  أن  المتوقع  ومن 

وتدويره  األسفلت  استخدام  إعادة 

نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى االقـــتـــصـــاد 

والــبــيــئــة، حــيــث تــتــمــثــل فـــي إعـــادة 

من   ٪١٠٠ بنسبة  الــمــواد  استخدام 

تساهم  ســوف  كــمــا  الــطــريــق،  مـــواد 

هــــذه الــطــريــقــة فـــي تــســريــع مــدة 

تستغرقها  الــتــي  الــمــشــروع  إنـــجـــاز 

عــمــلــيــات إنــشــاء أو صــيــانــة الــطــرق 

في  الفريق  شــارك  لذلك  الــعــاديــة، 

دراســــة وتــحــلــيــل الــنــتــائــج وفــحــص 

عـــيـــنـــات مــــن الـــتـــقـــنـــيـــة الـــجـــديـــدة 

تنفيذها  تم  التي  األسفلت  لتدوير 

في ٥ مواقع في قطر وهي منطقة 

الــوكــرة والــمــطــار الــقــديــم وأزغـــوي 

ظهرت  حيث  وغيرها،  صالل  وأم 

ومشجعة  إيــجــابــيــة  الــنــتــائــج  جــمــيــع 

الحديثة  التقنية  هـــذه  الســتــخــدام 

والمبتكرة.

وأعــــــــــرب فـــــريـــــق الــــبــــحــــث عــن 

الــذي  العلمي  اإلنــجــاز  بــهــذا  فــخــره 

يـــخـــدم الــســيــاســة الـــعـــامـــة لــلــدولــة 

الــمــبــنــيــة عــلــى تــحــقــيــق االســتــدامــة 

الطبيعية  الموارد  واستغالل  البيئية 

االســـتـــغـــالل األمــــثــــل، بــمــا يــنــعــكــس 

ــــا عـــلـــى كــــفــــاءة الـــمـــشـــاريـــع  إيــــجــــابً

الوقت  توفير  خالل  من  الهندسية 

رؤية  يحقق  وبما  والمال،  والجهد 

التنمية  واستراتيجية   ٢٠٣٠ قطر 

الوطنية ٢٠١٨ – ٢٠٢٢.

د. خالد حسند. محمد سيف الكواري

تغليف 
مواسير 
الصرف 
بأحجار 

الوادي 
في مشروع 

بأم صالل

نتائج 
إيجابية 
إلعادة 

استخدام 
األسفلت 
وتدويره 

في ٥ 
مناطق

طالب الدور 
الثاني 

يمكنهم 
التقديم 

لاللتحاق 
بفصل ربيع 

 ٢٠٢١

 تحميل جميع 
المستندات 

إلكترونياً 
وتسليم 
الكشف 

الطبي في 
وقت الحق 

٨٠ ٪ كلية 
الصيدلة ..٨٥٪ 

الحد 
األدنى لكلية 

الطب 
وطب األسنان

نسب ومتطلبات القبول في الكليات
نسبة الثانوية العامةالكلية

٧٠٪التخصصات األدبية بكلية اآلداب والعلوم
٧٠٪التخصصات العلمية بكلية اآلداب والعلوم

٧٠٪اإلدارة واالقتصاد
٧٠٪التربية
٧٠٪الهندسة

٧٠٪العلوم الصحية
٧٠٪القانون
٨٠٪الصيدلة

٧٠٪الشريعة والدراسات اإلسالمية
٨٥٪الطب

٨٥٪طب األسنان
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 استــاد المدينـة التعليمـية معيار جديد لالستدامة
محمد فخرو المدير التنفيذي للتواصل الخارجي بمؤسسة قطر.. لـ    :

االستاد 
مركز رياضي 

وترفيهي 
واجتماعي 

مفتوح للجميع

مركز حيوي 
للمشاركة 

في األنشطة 
االجتماعية 
والرياضية

منارة لنقل 
قيم الرياضة 

وأنماط الحياة 
الصحية ألفراد 

المجتمع 

دور محوري 
في ترسيخ 

اإلرث وتلبية 
احتياجات 

األجيال المقبلة

توعية األفراد 
بأهمية تبني 
أنماط الحياة 
الُمستدامة

جعل 
االستدامة 

جزءاً من حياة 
األفراد اليومية

االستدامة جزء 
ال يتجزأ من 

ركيزة التنمية 
المجتمعية 

بمؤسسة قطر

فرصة إلثراء 
النشاط البدني 

والتعلم 
والمعرفة

تجسيد االبتكار 
واالستدامة 

على أرض 
الواقع من 

خالل الرياضة 

كتبت - هبة البيه: 

للتواصل  الــتــنــفــيــذي  الــمــديــر  فــخــرو،  مــحــمــد  أكـــد   
بمؤسسة  الــمــؤســســيــة  الــعــالقــات  وتــطــويــر  الــخــارجــي 
التعليمية  الــمــديــنــة  اســـتـــاد  تــدشــيــن  أن  عــلــى  قــطــر، 
تكريسها  وضــرورة  لالستدامة  جديداً  معياراً  ُيضيف 
دور  المرفق  لهذا  وسيكون  المجاالت،  مختلف  في 
أنماط  تبني  أهمية  حــول  األفــراد  توعية  في  رئيسي 
ويحثهم  األنــشــطــة،  مختلف  فــي  الُمستدامة  الــحــيــاة 
حياتهم.  من  جزءاً  وجعلها  أهميتها  في  التفكير  على 
مرفق  مجرد  من  أكثر  التعليمية  المدينة  استاد  إّن 
حد  في  للتعلم  مركزاً  ليكون  ُمصّمم  فهو  رياضّي، 

ذاتــــه، ولــيــكــون لــه دور مــحــوري فــي تــرســيــخ اإلرث 
وتلبية احتياجات األجيال المقبلة.

المجتمع  تنمية  تأتي   :] لـ  حــوار  في  وتابع   
شّتى  في  بوضوح  ذلــك  وينعكس  عملنا  جوهر  في 
من  نـُـســهــم  الــتــي  والــتــنــمــويــة  المجتمعية  ُمــبــادراتــنــا 
خــاللــهــا فـــي تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي، 
من  العديد  في  الزاوية  حجر  الصحّية  الحياة  وتعّد 
الجميع  خاللها  من  ندعو  التي  وُمبادراتنا  مشاريعنا 
وما  وُمتعة  قيم  من  تتضّمنه  بما  الرياضة  تبني  إلى 
من  وسيلة  وكونها  حياة،  كنمط  فوائد  من  أيضاً  لها 
التفاعل  تــعــّزز  الــتــي  المجتمعية  الــمــشــاركــة  وســائــل 

الجميع.  بين 
التعليمية  الــمــديــنــة  اســـتـــاد  أن  شـــك  ال  وأضــــــاف:   
رياضياً  ســُيــعــّزز مــن هــذه الــرؤيــة، بــاعــتــبــاره مــركــزاً 
لمحّبي  ليس  للجميع،  مفتوحاً  واجتماعياً  وترفيهياً 
االستاد  يعكس  حيث  للجميع،  وإنما  فحسب  الرياضة 
ويظهر  والرياضة،  الثقافة  بين  التكامل  أهمية  أيضاً 
طالب  نحو٧٠٠  أبدعها  التي  الفنية  األعمال  في  ذلــك 
قبل  مــا  التعليم  عضو  الــدوحــة،   - قطر  أكاديمية  فــي 
الجامعي في مؤسسة قطر، التي ساهمت في تشكيل 
اللمسة  يضيف  ما  وهــذا  لالستاد،  المعمارية  الهندسة 

الثقافية المحلية على نحو إبداعي. 

ـــة ـــصـــحـــي ال والــــــحــــــيــــــاة  الــــــريــــــاضــــــة  تــــبــــنــــي  ــــى  ــــل ع الــــمــــجــــتــــمــــع  ــــز  ــــّف ــــح ت ـــــــــادرات  ـــــــــب ُم  

يتجزأ  ال  جـــزء  االســتــدامــة  أن  وأوضــــح   
لمؤسسة  المجتمعية  التنمية  ركــيــزة  مــن 
طبيعة  مــن  يتضح  التحتية،  وبنيتها  قطر 
بالنسبة  أهميته  للبيئة،  الصديقة  االســتــاد 
على  المجتمع  أفــراد  يُحّفز  بما  لمجتمعنا، 
تكون  أن  لــالســتــدامــة  يــمــكــن  كــيــف  إدراك 
من الطريقة التي نصّمم بها مبانينا،  جزءاً 

وحياتنا. عاداتنا، 
 وأضاف: نحن فخورون بكونه جزءاً من 
الذي  بالدور  فخورون  وكذلك  العالم  كأس 
ســيــكــون لــهــذا االســتــاد فــي مــرحــلــة مــا بعد 
سيشّكله  وما  طويلة،  لعقود  وذلك  البطولة 
المجتمعية  لــلــحــيــاة  مــحــوريــة  نــقــطــة  مـــن 
استاد  إرث  أن  إلــى  الفــتــاً  قــطــر،  دولـــة  فــي 
الــفــرص  فــي  سيتجّلى  التعليمية  الــمــديــنــة 
الــتــي يــوفــرهــا لــلــنــاس إلثــــراء حــيــاتــهــم من 
والمعرفة،  والتعلم  البدني،  النشاط  خالل 
أرض  على  واالســتــدامــة  االبــتــكــار  وتجسيد 
هذا  أن  وأعتقد  الرياضة،  خالل  من  الواقع 
من أهم وجوه وجوانب اإلرث الذي يمكن 

الرياضية.   المرافق  تبنيه  أن 

معماري صرح 

التعليمية  المدينة  استاد  ُيضيف  كيف   •
المعمارية  والـــصـــروح  التحتية  الــبــنــى  إلـــى 

التعليمية؟ بالمدينة 
التعليمية  الــمــديــنــة  اســتــاد  أن  شــك  ال   -

ُمنشأة  أنــه  كما  ذاتــه،  بحد  معمارية  تحفة 
ريـــاضـــيـــة عــالــمــيــة الـــمـــســـتـــوى مــــن جــمــيــع 
طموح  الُمذهل  تصميمه  ويعكس  النواحي، 
العالم  كــأس  بطولة  فــي  الُمشاركين  جميع 
لتقديم   ٢٠٢٢ قــطــر   FIFA الــقــدم  لــكــرة 

مدهشة. تجربة 
 بـــاإلضـــافـــة إلــــى كـــونـــه مــرفــقــاً مــتــمــيــزاً 
الصرح  هــذا  فــإن  المعمارية،  الناحية  مــن 
يــقــع فـــي قــلــب ُمــجــتــمــع نـــابـــض بــالــحــيــاة، 
وهـــو ُمــجــتــمــع مــؤســســة قــطــر الـــذي يتميز 
واإلبداع  واالبتكار  واالستكشاف  بالمعرفة 
ــنــة  ـــتـــفـــاعـــل االجـــتـــمـــاعـــي. ســـمـــة الــمــدي وال
أفــراد  لجميع  مفتوحة  كوجهة  التعليمية 
الــزوار  مــن  الــمــزيــد  ستستقطب  المجتمع، 
والتعّرف  مرافقه  الستخدام  االستاد،  لهذا 

على أوجه مختلفة من االبتكار.
 هـــــذا مــــا يــجــعــل هـــــذا االســــتــــاد مـــركـــزاً 
للمشاركة  ومركزاً  المجتمع  ألفــراد  حيوياً 
للمشاركة  الجميع  يلتقي  حيث  االجتماعية، 
البدنية،  والــلــيــاقــة  الــريــاضــيــة  األنــشــطــة  فــي 

الرياضية. واألنشطة  األحداث  ومتابعة 

بدنية  مهارات 

الـــمـــديـــنـــة  اســـــتـــــاد  يـــتـــمـــاشـــى  كــــيــــف   •
الــتــعــلــيــمــيــة مــع رؤيــــة مــؤســســة قــطــر في 

اإلنسان؟ قدرات  إطالق 
مــنــارة،  هــو  التعليمية  الــمــديــنــة  اســتــاد   -

الحياة  وأنــمــاط  الــريــاضــة  قيم  ينقل  حيث 

القطري،  المجتمع  أفــراد  لجميع  الصحّية 

بأن  قطر  مؤسسة  رؤيــة  مع  يتماشى  وهــذا 

الــريــاضــة هــي مــصــدر لــلــطــاقــة اإليــجــابــيــة، 

والـــتـــضـــامـــن، والـــرفـــاهـــيـــة لــجــمــيــع أفــــراد 

الــمــجــتــمــع مـــن جــمــيــع األعـــمـــار والــثــقــافــات 

واالهتمامات.

 نــحــن فــي مــؤســســة قــطــر نــقــّدم بالفعل 

كي  لــألفــراد  الفرص  من  واسعة  مجموعة 

يــشــاركــوا فــي األنــشــطــة الــريــاضــيــة، بهدف 

ـــة، واكـــتـــســـاب  تــبــنــي أنــــمــــاط حـــيـــاة صـــحـــّي

مهارات بدنية وذهنية. ومن هذا المنطلق 

قوية  رسالة  التعليمية  المدينة  استاد  يحمل 

ــعــّزز  حـــول قــيــمــة األنـــمـــاط الــصــحــيــة، مـــا يُ

أهدافنا ويُساهم في تحقيق رؤيتنا.

التعليمية  المدينة  استاد  يُضيف  كذلك   

مــــعــــيــــاراً جـــــديـــــداً لـــالســـتـــدامـــة وضــــــرورة 

تــكــريــســهــا فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، لــهــذا 

به  نقوم  ما  كّل  صميم  في  االستدامة  تأتي 

المرفق  لهذا  وسيكون  قطر،  مؤسسة  في 

حـــول  األفــــــــراد  تـــوعـــيـــة  فــــي  رئـــيـــســـي  دور 

في  المستدامة  الحياة  أنماط  تبني  أهمية 

التفكير  على  ويحثهم  األنــشــطــة،  ُمختلف 

حياتهم.  مــن  جـــزءاً  وجعلها  أهميتها  فــي 

من  أكـــثـــر  الــتــعــلــيــمــيــة  الــمــديــنــة  اســـتـــاد  إّن 

ليكون  ُمصّمم  فهو  رياضّي،  مرفق  مجرد 

له  ولــيــكــون  ذاتــــه،  حــد  فــي  للتعلم  مــركــزاً 

وتلبية  اإلرث  تــرســيــخ  فـــي  مـــحـــوري  دور 

المقبلة. األجيال  احتياجات 

ترفيهي مركز 

التعليمية  المدينة  الستاد  سيكون  هل   •
قطر  مــؤســســة  مـــبـــادرات  تــعــزيــز  فــي  دور 

المجتمعية؟ التنموية 
عملنا  جوهر  في  المجتمع  تنمية  تأتي   -

مبادراتنا  شّتى  في  بوضوح  ذلــك  وينعكس 

المجتمعية والتنموية التي نُسهم من خاللها 

فــي تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي، 

وتــعــّد الــحــيــاة الــصــحــيــة حــجــر الـــزاويـــة في 

ندعو  التي  ومبادراتنا  مشاريعنا  من  العديد 

بما  الرياضة  تبني  إلى  الجميع  خاللها  من 

تــتــضــّمــنــه مــن قــيــم ومــتــعــة ومـــا لــهــا أيــضــاً 

من  وسيلة  وكونها  حياة،  كنمط  فوائد  من 

تــعــّزز  الــتــي  المجتمعية  الــمــشــاركــة  وســائــل 

الجميع. بين  التفاعل 

 ال شك أن استاد المدينة التعليمية سيعّزز 

رياضياً  مركزاً  باعتباره  الرؤية،  هذه  من 

ليس  للجميع،  مفتوحاً  واجتماعياً  وترفيهياً 

للجميع،  وإنــمــا  فحسب  الــريــاضــة  لمحّبي 

التكامل  أهمية  أيضاً  االستاد  يعكس  حيث 

في  ذلــك  ويظهر  والــريــاضــة،  الثقافة  بين 

طالب  نحو٧٠٠  أبدعها  التي  الفنية  األعمال 

في أكاديمية قطر - الدوحة، عضو التعليم 

التي  قطر،  مؤسسة  فــي  الجامعي  قبل  مــا 

المعمارية  الــهــنــدســة  تشكيل  فــي  ســاهــمــت 

الثقافية  اللمسة  يضيف  ما  وهــذا  لالستاد، 

إبداعي. نحو  على  المحلية 

جــزءاً  االستدامة  كــون  مع  ذكــرنــا،  وكما   

المجتمعية  التنمية  ركــيــزة  مــن  يــتــجــزأ  ال 

من  يتضح  التحتية،  وبنيتها  قطر  لمؤسسة 

أهميته  للبيئة،  الصديقة  االســتــاد  طبيعة 

بــالــنــســبــة لــمــجــتــمــعــنــا، بـــمـــا يــحــفــز أفـــــراد 

المجتمع على إدراك كيف يمكن لالستدامة 

نصّمم  الــتــي  الطريقة  مــن  جـــزءاً  تــكــون  أن 

وحياتنا. عاداتنا،  مبانينا،  بها 

• بالنسبة لمؤسسة قطر، ما الذي يعنيه 
أن المدينة التعليمية محطة من محطات 

بطولة كأس العالم؟
- نحن فخورون للغاية ويشرفنا أن مثل 

والمبدعة  المبتكرة  الرياضية  المنشأة  هذه 

مــن مــشــهــد الــمــديــنــة  أصــبــحــت اآلن جــــزءاً 

الزوار  من  اآلالف  عشرات  وأن  التعليمية، 

مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم ســيــكــتــشــفــونــهــا، 

ــــــى مـــاليـــيـــن ســـيـــشـــاهـــدون  بــــاإلضــــافــــة إل

ــتــي تــقــوم عــلــى أرض اســتــاد  ــمــبــاريــات ال ال

التعليمية.  المدينة 

بــالــدور الـــذي سيكون   وفــخــورون أيــضــاً 

لــهــذا االســتــاد فــي مــرحــلــة مــا بــعــد البطولة 

وذلك لعقود طويلة، وما سيشّكله من نقطة 

محورية للحياة المجتمعية في دولة قطر.

 إن إرث استاد المدينة التعليمية سيتجّلى 

ـــراء  فـــي الـــفـــرص الــتــي يــوفــرهــا لــلــنــاس إلث

والتعلم  البدني،  النشاط  خالل  من  حياتهم 

واالستدامة  االبتكار  وتجسيد  والمعرفة، 

على أرض الواقع من خالل الرياضة. أعتقد 

أن هذا من أهم وجوه وجوانب اإلرث الذي 

يمكن أن تبنيه المرافق الرياضية.

ً
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على  جديدك  عن  ماذا  بداية..   •
صعيد األعمال الوطنية؟

يجمعني  جــديــد  تـــعـــاون  هــنــاك   
تيسير  الغنائي  والشاعر  الكاتب  مع 
عبداهللا، والموزع الموسيقي محمد 
الــــمــــري، فــــي عـــمـــل وطـــنـــي جــديــد 
بعنوان «آه ياوطن»، وهو من غناء 
المجموعة، وسيتم طرحه بطريقة 
الرقمية  المنصة  على  كليب  الفيديو 
يــتــمــيــز  والـــعـــمـــل   ،«٣٦٠ «دوحـــــــة 
بــطــابــع فــنــي جـــديـــد عــلــى مــســتــوى 
التوزيع  وكذلك  والكلمات  األلــحــان 
أن  على  حرصنا  حيث  الموسيقي، 
نبرز الجانب العاطفي لحب الوطن، 
معتمداً  الحماسي،  الشكل  عن  بعيداً 
فـــــي ذلــــــك اإليـــــقـــــاعـــــات الـــقـــطـــريـــة 
الـــمـــمـــيـــزة مـــثـــل «الـــبـــســـتـــة» لــكــســر 
األغــنــيــة  عــلــى  الــمــســيــطــرة  النمطية 

الوطنية في الفترة األخيرة.
• لماذا تفضل الغناء الكورالي في 

الوطنية؟ األعمال 
الـــغـــنـــاء الـــكـــورالـــي أثـــبـــت نــجــاحــه 
فــي الــفــتــرة األخـــيـــرة، ال ســيــمــا في 
األعـــمـــال الــوطــنــيــة، غــيــر أنـــه يلقى 
قــــبــــوالً لـــــدى جــمــيــع الــمــســتــمــعــيــن، 
من  جـــمـــهـــوراً  هـــنـــاك  وأن  خـــاصـــًة 
المطربين  بــعــض  يــفــضــلــون  الــنــاس 

على حساب مطربين آخرين، وهو 
األمـــر الـــذي يجعل الــغــنــاء الــكــورالــي 
األذواق  مــخــتــلــف  مـــن  قـــبـــوالً  يــلــقــى 

وجميع الفئات العمرية.
• كيف ترى تصاعد أسهم األغنية 

الوطنية في السنوات األخيرة؟
ــــوطــــنــــيــــة هــــــي لــغــة  األغـــــنـــــيـــــة ال
التخاطب بين الشعب ووطنه، ومن 
المشاعر  عن  للتعبير  الطرق  أفضل 
واألحاسيس، وبال شك كان الحصار 
حالة  خلق  الــذي  األبــرز  الحدث  هو 
جياشة لدى المواطنين والمقيمين، 

فــــكــــانــــت األغــــــانــــــي الــــوطــــنــــيــــة هــي 
المشاعر،  لهذه  الرئيسي  المحرك 
وهو ما انعكس على تفاعل الجمهور 

معها.
فــي  مــــشــــاركــــتــــك  عـــــن  مــــــــاذا   •

مسابقات اكتشاف المواهب؟
واحدة  مشاركتان  أمامي  بالفعل 
عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــحـــلـــي مــــع إذاعـــــة 
وبــالــمــشــاركــة  إم»،  إف  «حــبــايــب 
عبدالستار،  علي  الكبير  الفنان  مع 
ـــــوان «نـــجـــم  ــــقــــام تــــحــــت عـــــن وســــت
حــبــايــب»، بــهــدف إتــاحــة الــفــرصــة 

لـــمـــن يــمــتــلــكــون أصـــــواتـــــاً غــنــائــيــة 
ــــكــــون الـــمـــســـابـــقـــة  ــــزة. وســــت مــــمــــي
المواطنين  بــيــن  للجميع  مفتوحة 
الجنسيات  مختلف  من  والمقيمين 
ومــن  الجنسين  كــال  ومــن  الــعــربــيــة 
ستكون  واألخرى  األعمار.  مختلف 
مــســابــقــة الكــتــشــاف الــمــواهــب على 
فيها  سيشارك  حيث  عالمي،  نطاق 
العالم،  دول  جميع  من  متسابقون 
عبر  وســيــتــم اإلعــــالن عــنــهــا قــريــبــاً 

االجتماعي. التواصل  منصات 
• ما تقييمك لهذه المسابقات .. 

وهل بعضها دعائي فقط؟
حــــتــــى نـــــكـــــون مـــنـــصـــفـــيـــن عــلــى 
الــمــســابــقــات  هــــذه  أن  مـــن  الـــرغـــم 
الـــهـــدف األكـــبـــر مــنــهــا دعـــائـــي، إال 
أنـــهـــا تـــمـــنـــح الـــمـــوهـــوبـــيـــن فــرصــة 
مــمــيــزة لــطــرق بـــاب اإلبــــــداع، كما 
ــهــا تــضــع الــمــتــســابــقــيــن عــلــى أول  أن
طـــريـــق االحــــتــــرافــــيــــة، فـــضـــًال عــن 
منها  يستفيد  التي  القيمة  النصائح 

التحكيم. لجان  من  المشاركون 
لبروز  • هل أصبح المجال صعباً 

مواهب فنية جديدة؟

للنجومية  فــالــطــريــق  بــالــعــكــس، 
قبل،  ذي  مــن  كــثــيــراً  أســهــل  أصــبــح 
ـــــســـــاحـــــة أصــــبــــحــــت مـــفـــتـــوحـــة  وال
األصوات  من  عدد  أكبر  الستيعاب 
تصاعد  ظــل  فــي  خــاصــًة  الــغــنــائــيــة، 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  أسهم 
فــــهــــذه الـــمـــنـــصـــات أصـــبـــحـــت هــي 
وهي  للنجاح،  الحقيقي  المقياس 
الــتــي تــتــحــكــم فــي صــنــاعــة الــنــجــم، 
بــعــيــداً عــن الــمــعــطــيــات والــمــعــايــيــر 
الـــتـــي كـــانـــت تــتــحــكــم فـــي الــســاحــة 

. ً قديما

«آه يــاوطـــن».. أغــنية غــزليـة فــي حــب قـطـر
تُعرض قريباً عبر «دوحة ٣٦٠».. مطر الكواري لـ    :

الغناء 
الكورالي 

أثبت
 نجاحه في 

األعمال 
الوطنية

المسابقات 
الغنائية 

تضع 
المواهب 
على أول 
الطريق

المنصات 
الرقمية 

المقياس 
الحقيقي 

لصناعة 
النجوم

الدوحة- هيثم األشقر:

كــشــف الــمــلــحــن مــطــر عــلــي الـــكـــواري الــنــقــاب 
عــن مــشــاركــتــه فــي عــمــل وطــنــي جــديــد بــعــنــوان 
كليب  الــفــيــديــو  بــطــريــقــة  يــعــرض  يـــاوطـــن»  «آه 
هذا  أن  إلــى  مــشــيــراً   ،«٣٦٠ «دوحـــة  منصة  عبر 
الساحة  رفد  على  الحرص  إطار  في  يأتي  العمل 
في  قطر  بحب  تتغّنى  غزلية  بــأعــمــال  الغنائية 

الحماسي  اللون  عن  بعيداً  حساس  عاطفي  إطار 
الــمــســيــطــر عــلــى األغـــنـــيـــة الــوطــنــيــة فـــي الــفــتــرة 

الحالية.
وفي سياق آخر قال الكواري في حوار خاص 
التحكيمية  الــلــجــان  فــي  مــشــاركــتــه  إن   ] لـــ 
لدعم  رغبته  إطار  في  تأتي  الغنائية  للمسابقات 
الــمــواهــب الــمــمــيــزة، وإتــاحــة الــفــرصــة لــألصــوات 
الــجــيــدة لــكــي تــدخــل الــمــجــال بــشــكــل احــتــرافــي، 

أن مثل هذه المسابقات وإن كانت تنطوي  مبيناً 

أنها  إال  اإلعالمية،  الدعاية  من  كبير  جــزء  على 

لكل من يريد أن يسلك طريق اإلبداع.  تفتح باباً 

وأشــــار إلـــى الــــدور الــكــبــيــر الـــذي تــلــعــبــه منصات 

الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي لــلــفــنــان، وقـــدرتـــهـــا على 

صــنــاعــة الــنــجــوم فــي جــمــيــع الــمــجــاالت الــفــنــيــة.. 

التفاصيل. فإلى 

يـــقـــدم   :]  - الـــــدوحـــــة 
تلفزيون ج عبر شاشته برنامجاً 
ـــوان «ســــولــــو ج»،  ـــعـــن ب جـــــديـــــداً 
يقدم  متنوع  فني  برنامج  وهــو 
مـــن خـــاللـــه أبـــــرز الــمــعــزوفــات 
الغنائية  والمقاطع  الموسيقية، 
مجموعة  إلــى  إضافة  العالمية، 
الهامة،  الفنية  المعلومات  مــن 
والــتــي تــهــدف إلـــى رفـــع الــذائــقــة 
جهة  مــن  لألطفال.  الموسيقية 
أخــــــرى بـــــدأ تـــلـــفـــزيـــون ج عــبــر 
مــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
من  يبث  جــديــداً  رياضياً  تحدياً 
خـــاللـــه مــقــطــع فــيــديــو كـــل يــوم 
جـــمـــعـــة، وذلــــــك ضـــمـــن حــمــلــة 
«ج فــي الــمــنــزل» والــتــي تهدف 
إلــى حــث األطــفــال وكــافــة أفــراد 
الرياضة  ممارسة  على  األســـرة 
مــــــن خـــــــالل «تــــــحــــــدي إيــــمــــان 

ويــونــس» والــذي يشهد مشاركة 
التدريبات الرياضية، حيث يقوم 
الـــمـــشـــاركـــون بــتــصــويــر مــقــاطــع 
فــيــديــو لــلــتــحــدي داخــــل الــمــنــزل 
ونشره عبر وسم #ج في المنزل. 
يذكر أن «تلفزيون ج» أطلق في 
حساباته  عبر  الماضية  األشــهــر 
فــي مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي 
تزامناً  المنزل»،  في  «ج  حملة 
مــــع الـــــظـــــروف الـــتـــي يـــمـــر بــهــا 

الـــعـــالـــم فـــي تــصــديــه لــفــيــروس 
كــورونــا، وذلــك من أجــل إضفاء 
الــمــزيــد مــن الــتــفــاعــل اإليــجــابــي 
وتنويع المحتوى والحرص على 
مــشــاركــتــهــم وتــفــاعــلــهــم مــع كل 
مــا تــقــدمــه الــقــنــاة مــن حمالت 
دون  ستساهم  هــادفــة،  تربوية 
شك في تقوية مــدارك األطفال 
وتــعــزيــز اســتــيــعــابــهــم لــألحــداث 

المحيطة بهم.

«سولو ج».. برنامج موسيقي جديد

مــبــادرة  ضــمــن   :] الدوحة- 

«فــيــلــم قــصــيــر كـــل أســـبـــوع» تــعــرض 

قناتها  عبر  لــألفــالم  الــدوحــة  مؤسسة 

فيلم «بــالد  يــوتــيــوب،  على  الــرســمــّيــة 

اإلبــراهــيــم،  محمد  لــلــُمــخــرج  الــلــؤلــؤ» 

رحلة  في  بالمشاهدين  يسافر  والــذي 

عبر الماضي، من خالل قصة تمتزج 

والمثابرة،  والطموحات  اآلمــال  فيها 

حــيــث يــحــكــي الــفــيــلــم قــصــة صــاحــب 

مـــتـــجـــر آللــــــئ يـــحـــكـــي لـــحـــفـــيـــده عــن 

البحر  فــي  تُــنــســى  ال  الــتــي  مــغــامــراتــه 

لصيد اللؤلؤ. ويصور الفيلم الصعوبات 

والمخاطر التي يتعرض لها الغواصون 

اللؤلؤ،  عن  البحث  في  رحلتهم  خالل 

كان  الــتــي  التضحيات  يستعرض  كما 

يـــقـــدمـــهـــا األولـــــــــون مــــن أجـــــل إعـــالـــة 

أسرهم. حيث كانوا يضطرون لقضاء 

أشـــهـــر فـــي وســــط الــبــحــر بــحــثًــا عن 

الــلــؤلــؤ الــثــمــيــن، وفـــي بــعــض األحــيــان 

كانوا يفقدون حياتهم بسبب األخطار 

الــتــي يــتــعــرضــون لــهــا خـــالل رحالتهم 

الــبــحــريــة. جــديــر بــالــذكــر أن مــبــادرة 

«فــيــلــم قــصــيــر كـــل أســــبــــوع» واحــــدة 

مؤسسة  تقدمها  التي  الفعاليات  مــن 

ــــدوحــــة لــــألفــــالم لــتــعــزيــز الـــذائـــقـــة  ال

التباعد  فترة  في  للجمهور  السينمائية 

عرض  خــالل  من  وذلــك  االجتماعي، 

أهـــــم األفــــــــالم الـــقـــصـــيـــرة الــقــطــريــة 

والعربية، والتي شاركت المؤسسة في 

إنتاجها سواء من خالل برنامج المنح 

وعلى  الــقــطــري.  األفــــالم  صــنــدوق  أو 

ـــّم عــرض  مــــدار األســابــيــع الــمــاضــيــة ت

الروائية  األفــالم  من  بــارزة  مجموعة 

الجوهرة،  منها:  القطرّية  والوثائقّية 

عامر: أسطورة الخيل العربية، حمر، 

المصعد، وفيلم قبقب.

فيـــلم «بالد اللــؤلؤ» علـى يوتيــوب  

لقطة من كليب األغنيةالعمل يالمس المشاعر بألحان عاطفية مميزة

 

 :]  - الــــــــدوحــــــــة 
شــــــــــــارك مــــــركــــــز قـــطـــر 
الــعــرب»،  «ديــــوان  للشعر 
التي  التوعوية  الحملة  في 
ضــد مخاطر  تــقــام حــالــيــاً 
تقام  والــتــي  الـــمـــخـــدرات، 
ــتــزامــن مـــع االحــتــفــال  ــال ب

المخدرات  استخدام  لمكافحة  الدولي  باليوم 
المركز  ويسلط  بها.  المشروع  غير  واالتــجــار 
الــضــوء عــلــى هـــذه اآلفـــة مــن خـــالل عـــدد من 
اإلرشــادات عبر صفحاته على مواقع التواصل 
للشاعر  بمشاركة  حملته  زيــن  كما  األزيــــات، 
ـــيـــوســـف والــــــــذي تــفــتــقــت  مــحــمــد يـــعـــقـــوب ال
قريحاته الشعرية بأبيات اتسمت بالبالغة رغم 
بساطتها، كما تميزت القصيدة الملقاة صوتياً 
بــمــصــاحــبــة الــمــوســيــقــى الـــمـــصـــورة، ضــــرورة 

لصحتهم  الــشــبــاب  اســتــثــمــار 
مفيدة،  بطريقة  وأوقــاتــهــم 
مشاهد  تضمينها  عــن  فضالً 
مــــن شـــأنـــهـــا تــحــفــيــز الــهــمــم 
ولـــمـــس الــمــشــاعــر الــوطــنــيــة. 
ـــوان العرب  ويــأتــي حــرص دي
على االنخراط في المبادرات 
المجتمعية في إطار توجه عام يشمل قطاعات 
الثقافة المختلفة للمشاركة والتعبير عن كافة 
أهمية  للشعر  بأن  علماً  والتطورات،  األحــداث 
ديوان  بصفته  المجتمعية،  التوعية  في  كبرى 
العرب، وبه يؤرخ الشعراء أفراحهم وأتراحهم 
أبيات  أن  كما  لحظات،  مــن  بــه  يــمــرون  ومــا 
الشعر الموزونة تكون أكثر وقعاً على السمع ثم 
فاعلة  على القلب فتبقى راسخة وتترك اثــاراً 

وإيجابية لدى الجمهور.

حملـة توعوية لمركز «ديوان العرب»

سلسلة  فـــي   :] الدوحة- 
جـــديـــدة مـــن بـــودكـــاســـت «حــــروب 
األعــــمــــال» تــفــتــح الـــجـــزيـــرُة مــلــفَّ 
واحدٍة من أشهر الحروب حّدة بين 
«نتفليكس» و«بلوك باستر»، أشهر 
أمريكا.  في  األفالم  تأجير  شركات 
الماضية،  الـ٢٥  السنوات  خالل  وفي 
من  باستر»  «بلوك  شركة  تمّكنت 
األفــالم،  تأجير  ســوق  على  الهيمنة 
تحوُّل  بسبب  مؤخًرا  سقطت  لكنها 
عمالئها إلى شركة «نتفليكس» من 

أكثر المنافسين الناجحين لها. 
«نتفليكس»  شركة  تسمح  حيث 
على  بــالــحــصــول  فيها  للمشتركين 
األفالم عن طريق البريد اإللكترونّي 
يُشار  اإلنترنت.  عبر  مشاهدتها  أو 
األعمال»  «حــروب  برنامج  أّن  إلى 
الذي أنتجته «ونــدري»، يرّكز على 
قــصــص الــمــنــافــســة والــــصــــراع بين 
والمستثمرين  الــُكــبــرى  الــشــركــات 

والمديرين التنفيذيين، تروي كيف 

قادهم هذا التنافس إلى نجاح هذه 

ومــن  الـــذريـــع.  فشلها  أو  الــمــشــاريــع 

بين القصص التي يتناولها البرنامج 

شركتَي  بــيــن  الــتــاريــخــيــة  المنافسة 

بين  والتنافس  وكــوكــاكــوال،  بيبسي 

فيراري والمبورجيني، وغيرها. 

ويــأتــي هـــذا الــبــرنــامــج فــي إطــار 

التزام الجزيرة بالريادة في مختلف 

الــمــجــاالت اإلعــالمــيــة، خــاصــة في 

مــجــال الــبــودكــاســت الــعــربــي، حيث 

تهدف منصة «الجزيرة بودكاست» 

ــــــــراء الـــمـــحـــتـــوى اإلعــــالمــــي  إلــــــى إث

العربي، وتطوير خدمة البودكاست 

باللغة العربية.

 الجزيرة تفتح ملف حروب شركات تأجير األفالم
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فنون وثقافة

األفــعــال  ردود  تـــرى  كــيــف   •
الحّي؟ البّث  برامج  على 

الــــــبــــــرامــــــج  هـــــــــــذه  مــــــثــــــل   -

أصـــبـــحـــت تــلــقــى إقــــبــــاًال كــبــيــًرا 
مــن الــُمــتــابــعــيــن مــنــذ بــدء أزمــة 
تلك  مثل  أّن  شــّك  وال  كــورونــا، 
الفكرية  الحركة  تثري  البرامج 
على  الــضــوء  وتــلــقــي  والــثــقــافــيــة 
الـــتـــجـــارب الـــمـــفـــيـــدة وتـــبـــرزهـــا 
ــــهــــا تــــقــــّرب الـــمـــســـافـــات  كـــمـــا أّن
داخـــــــل الـــمـــجـــتـــمـــع، مــــع الــعــلــم 
الـــجـــديـــدة  الـــطـــريـــقـــة  تـــلـــك  أّن 
تـــتـــواءم مـــع ظـــــروف الــمــجــتــمــع 
جائحة  انتشار  ظّل  في  الحالية 
كـــــورونـــــا، ومـــــع الــــحــــرص عــلــى 
الــبــعــد االجــتــمــاعــي الــنــاشــئ من 
المتبعة،  االحترازية  اإلجراءات 
فـــــإجـــــراء الــــمــــقــــابــــالت وطـــــرح 
تفاعلّية  بطريقة  الــمــوضــوعــات 
ســـــاهـــــم بــــــصــــــورة كـــــبـــــرى فـــي 
تــقــريــب الــمــجــتــمــع مـــن بــعــضــه، 
المنصات  تلك  أثبتت  هنا  ومن 
استمرار  على  الــواســعــة  قدرتها 
ظّل  في  بديلة  كحلول  األنشطة 
أرض  عــلــى  الــفــعــالــيــات  تـــوقـــف 

الواقع.
التعامل  شكل  اختلف  هــل   •

الرقمية؟  المنصات  مع 
كـــورونـــا  جــائــحــة  ســاهــمــت   -

الحلول  مــن  الــنــاس  اقــتــراب  فــي 
بصورة  وقّربتهم  التكنولوجية 
ــتــواصــل  كـــبـــرى مـــن مــنــصــات ال
ــــــذي  االجـــــتـــــمـــــاعـــــي، األمــــــــــر ال
ســــاهــــم فـــــي تـــغـــيـــيـــر مــنــهــجــيــة 

النمط  وكذلك  العمل  وطريقة 
الـــمـــتـــعـــارف عــلــيــه بــمــا يـــتـــواءم 

مـــع ســرعــة وانـــتـــقـــال األخـــبـــار، 
وبــمــا يــلــّبــي رغــبــات الــُمــتــابــعــيــن 
اهتماًما  يُولون  أصبحوا  الذين 
ويقضون  المنّصات  لتلك  أكبر 

أطول. أوقاتًا  أمامها 
أصبحت  التي  المنهجية  ما   •

خاللها؟ من  تعمل 
الــعــمــل  أّن  جــــيــــًدا  أدرك   -

اإلعالمّي عموًما يحتاج لمرونة 
األحداث،  ومتابعة  طريقة  في 
ميديا،  السوشيال  مجال  وفــي 
األمــر  يحتاج  خــاّص  وجــه  على 
والتعامل  المرونة  تلك  لزيادة 
مجريات  تغّير  حسب  األمر  مع 
ـــهـــا وســائــل  األمــــــور، خـــاصـــة أّن
تــفــاعــلــيــة، وعــلــى ذلــك أحــرص 
عــلــى تــطــويــر أدواتــــي وطــريــقــة 
مـــعـــالـــجـــتـــي بـــــصـــــورة رشـــيـــقـــة 
أصبح  الــذي  للمتلّقي  وجــذابــة 
طرُحه  يــتــّم  بما  اهتماًما  أكــثــر 
بطريقة  التواصل  منّصات  على 
وال  التكّلف  عــن  تبتعد  سريعة 

الوقت.  من  الكثير  تستغرق 
يـــتـــفـــّوق  أن  يـــمـــكـــن  هـــــل   •
اإلعــــــالم الـــبـــديـــل عـــلـــى نــظــيــره 

؟ لتقليدّي ا
مــكــّمــل  كــلــيــهــمــا  أن  أعـــتـــقـــد 
لــــآلخــــر، فــــاإلعــــالم الــتــقــلــيــدّي 
األّول  الــــمــــصــــدر  هـــــو  ســـيـــظـــّل 
ـــمـــعـــلـــومـــة، أمــــا  ـــل والـــــمـــــوثـــــوق ل
الــعــامــلــون فــي اإلعـــالم الــبــديــل، 
ـــــهـــــم تـــــقـــــديـــــم  ـــــي فــــــيــــــجــــــب عـــــل

مــعــالــجــات مــغــايــرة فــي صــورة 
ــــذي جــــاء مــن  جـــذابـــة لــلــخــبــر ال
مــصــدر إعـــالمـــي مـــوثـــوق مــنــه، 
وتحليله  إيضاحه  على  والعمل 
ـــيـــده، وفـــــي ظـــــّل حـــرص  ـــفـــن وت
ـــــنـــــاس عــــلــــى مـــتـــابـــعـــة  بــــعــــض ال
اإلعــــالم الــبــديــل بــصــورة كــبــرى 
عاتق  عــلــى  الــمــســؤولــيــة  ازدادت 
مــــن يـــعـــمـــلـــون فــــي هـــــذا الـــنـــوع 
مـــن اإلعـــــــالم، حـــيـــث بــــات مــن 

مصدر  من  التأّكد  بهم  األحرى 
الـــمـــعـــلـــومـــة واالعـــــتـــــمـــــاد عــلــى 
الـــمـــصـــادر الـــمـــوثـــوق مــنــهــا بــمــا 
يــضــمــن عــدم انــتــشــار الــشــائــعــات 
أن  إال  الـــمـــغـــلـــوطـــة،  واألخـــــبـــــار 
الرسمية  المواقع  بعض  اعتماد 
عــلــى الــســوشــيــال مــيــديــا هــو أمــر 
يــأتــي لــمــعــرفــة الــقــائــمــيــن عــلــى 
منّصات  بــأّن  التقليدّي  اإلعــالم 
حركة  تــبــرز  الــتــي  هــي  الــتــواصــل 

الـــُمـــجـــتـــمـــع وتــــصــــّور اتـــجـــاهـــات 
هي. كما  وتعكسها  العام  الرأي 

والمنصة  اآللية  تختار  كيف   •
منشوراتك؟  عليها  تقدم  التي 

سناب  فــي  الــفــيــديــو  أســتــخــدم 
شــــات بــيــنــمــا أســـتـــخـــدم الــصــور 
عــــلــــى مــــنــــصــــة اإلنــــســــتــــجــــرام، 
أقــوم  شــيء  لــكــل  أن  أرى  حــيــث 
وفي  األنسب،  المنصة  بتقديمه 
التميز  على  أحرص  األحوال  كل 

فــــي اخـــتـــيـــار مــــا أقـــــوم بــنــشــره 
حيث  من  خصوصية  ذا  بجعله 
ـــتـــي مــــن شــأنــهــا  الـــجـــمـــالـــيـــات ال
له  وتقدم  المتلقي  عين  تجذب 
تعد  والــتــي  الــمــرجــوة،  الــفــائــدة 
طريقي  وفي  أقدمه،  ما  أساس 
ما   أقدم  ال  الفيديوهات  لتقديم 
الطويلة  الزمنية  بالمدة  يتسم 
األمــــر  ذلــــك  أن  أعـــتـــقـــد  ألنـــنـــي 
نوع  من  معينة  لقدرات  يحتاج 

أعمل  التي  غير  وأهداف  آخر، 
من  واحد  كل  أن  شك  وال  لها، 
الــعــامــلــيــن فــي مــجــال مــنــصــات 
أسلوبه  له  االجتماعي  التواصل 
يخاطب  الــتــي  واآللــيــة  الــخــاص 
عـــن طــريــقــهــا جـــمـــهـــوره، وهــو 
األمـــــر الـــــذي يــمــيــز كـــل واحـــد 
أحــرص  دائــمــاً  أنــنــي  إال  منهم، 
لــنــفــســي  تــقــيــيــًمــا  أضـــع  أال  عــلــى 
وســـط مـــن يــعــمــلــون فـــي نــفــس 
الـــــمـــــجـــــال، فـــلـــكـــل مـــنـــهـــم مــا 

يميزه. 
ــــديــــك  ل مـــــــــازالـــــــــت  هــــــــل   •
طـــمـــوحـــات تــســعــى لــتــحــقــيــقــهــا 

ميديا؟ السوشيال  على 
اليوم  حتى  حققته  بما  سعيد 
فــــي عـــالـــم مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
بــــأن ذلــك  االجـــتـــمـــاعـــي، عــلــمــاً 
لــم يــأت مــن فـــراغ ولــكــنــه جــاء 
تطوير  على  حرصي  من  نابًعا 
على  أعــمــل  ومـــازلـــت  أدواتـــــي، 
ذلك  مــن  أكــثــر  هــو  بما  الــتــزود 
يظل  اإلنــســان  بــأن  أؤمــن  ألنني 
ــعــلــم طــــــوال حـــيـــاتـــه، وعــلــى  ــت ي
ذلـــــك فـــــإن طـــمـــوحـــاتـــي تــصــل 
فـــي الــمــســتــقــبــل لــتــحــقــيــق تــوســع 
أكـــبـــر والـــــوصـــــول إلـــــى الــمــزيــد 
مــــــن الــــمــــتــــابــــعــــيــــن فــــــي قـــطـــر 
وخـــارج قــطــر عــلــى شــريــطــة أن 
مــا يــتــم تــقــديــمــه يــظــل مــتــحــلــيــاً 
المضمون  إن  حيث  باإليجابية، 
الــــهــــادف والـــجـــيـــد هـــو الــكــفــيــل 
بــتــحــقــيــق الــنــجــاح وجـــذب أكــبــر 

المتابعين. من  عدد 

اإلعالم الرسمّي والرقمّي مكّمالن لبعضهما 

الدوحة - أشرف مصطفى:

حـــــــــــــــساب  صــــــاحب  الــدوســري  محـــــــــمد  أكــّد 
القطرّيين  وأحـــُد  شــات»  «ســنــاب  على   No. Signal
الــمــؤّثــريــن عــلــى مــنــّصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــّي أّن 
األهمية  غاية  في  بــدور  يقوم  أصبح  البديل  اإلعــالم 

خالل الفترة الحالية لما تشهده الساحُة العالمّية من 
سعادته  عن  ُمعربًا  كورونا،  فيروس  جائحة  انتشار 
بطرق الطرح الجديدة التي باتت تتمّيز بها منّصات 
اإلعــالم  وسائل  أّن  إلــى  وأشــار  االجتماعّي،  التواصل 
التقليدّي والبديلة يكمل كّل منهما عمل اآلخر، مؤّكًدا 
على أّن المصدر الموثوق للمعلومة دائًما ما يأتي من 

الرسمية،  ومواقعه  التقليدّية  اإلعالم  منّصات  خالل 
ثــم تــبــدأ مــنــّصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــّي فــي بلورته 
داخل إطار ومعالجة مختلفة، كما صّرح خالل لقاء 
عقدته معه [ بأّن عقد اللقاءات والحوارات من 
في  ساهم  المنّصات  من  وغيره  اإلنستجرام  خــالل 

إحداث حالة من الحراك الفكرّي والثقافّي.

 :]  - ـــــدوحـــــة  ال
القطري  الملتقى  نّظم 
لــــــلــــــمــــــؤلــــــفــــــيــــــن عــــبــــر 
قــنــاتــه عــلــى الــيــوتــيــوب 
ــــوان  ــــعــــن مــــــحــــــاضــــــرة ب
«لـــــمـــــاذا أقـــــــرأ ولــــمــــاذا 
ـــلـــمـــحـــاضـــر  أكـــــــتـــــــب» ل
أحمد الــراشــد فــي إطــار 
ـــــعـــــداد لـــتـــدشـــيـــن  االســـــت
حــمــلــة «أطــــلــــق فــكــرك 
تحدث  حيث  بقلمك»، 

ـــكـــتـــاب مــــن مــنــطــلــق  عــــن أهـــمـــيـــة ال
وتعالى  سبحانه  اهللا  إن  حيث  ديني 
خالدة  معجزة  الكريم  القرآن  جعل 
ودســـتـــوًرا لــألمــة اإلســالمــيــة. مــعــدًدا 
ـــشـــروط األســاســيــة  مــجــمــوعــة مـــن ال
إلنجاح عمليتَي القراءة والكتابة وهي 
مفتاح  باعتبارها  بالعزيمة،  التحّلي 
بــاب الـــقـــراءة، مــشــدًدا عــلــى ضــرورة 
تـــخـــصـــيـــص مــــــدة زمـــنـــيـــة قــصــيــرة 
تصبح  حتى  عليها  والمواظبة  للقراءة 
إن  حيث  اليومي،  الروتين  من  جزًءا 
يوًما  ستتحول  القصيرة  الــمــدة  هــذه 
شعوريًا  ال  أطـــول  مــدة  إلــى  يــوم  بعد 
شوًطا  قطع  قد  نفسه  القارئ  يجد  و 

دون  الــقــراءة  في  كبيًرا 
يــصــل  ثـــــم  يـــشـــعـــر،  أن 
االستمتاع  مــرحــلــة  إلـــى 
تغذية  الــقــراءة  وتصبح 
الثانية  الخطوة  لــلــروح، 
هـــي تــخــصــيــص الــوقــت 
والـــــمـــــكـــــان الـــمـــنـــاســـب 
التي  الــقــراءة  لممارسة 
أســاســًيــا  عــنــصــًرا  تصبح 
فـــي الـــجـــدول الــيــومــي، 
المرحلة الثالثة الوصول 
إلـــى مــرحــلــة تــشــكــيــل مــهــارة اخــتــيــار 
الكتب وهي مرحلة ال يمكن الوصول 
بــالــمــراحــل  ــــمــــرور  ال بـــعـــد  إال  إلـــيـــهـــا 
قــادًرا  الــقــارئ  يصبح  حيث  السابقة، 
ــكــتــب الـــتـــي تــنــاســب  عـــلـــى  اخـــتـــيـــار ال
هي  التالية  المرحلة  وميوله،  فكره 
الكتاب  من  بأفكار  الــخــروج  مرحلة 
والــخــروج  التحليلية  الــقــدرة  وتنمية 
بــاســتــنــتــاجــات حــيــث يــحــصــل الــقــارئ 
بين  ما  لفهم  عالية  إدراك  قــوة  على 
السطور وال يقف عند السطر والمعنى 
وراءها  ما  يكشف  بل  للكلمة  الظاهر 
بعد أن يضعها في سياقها االجتماعّي 

والثقافّي. والجغرافّي  والتاريخّي 

محاضـــرة لتعـــزيــز 
ثقـــافة القـــراءة والكتـــابة

 أحمد الراشد

جــددت   :] الدوحة- 
«مـــطـــافـــئ: مــقــر الــفــنــانــيــن» 
ـــــدعـــــوة لـــجـــمـــيـــع الــفــنــانــيــن  ال
أجل  من  قطر  في  المقيمين 
النسخة  في  للمشاركة  التقدم 
اإلقامة  برنامج  مــن  المقبلة 
ــفــنــيــة، والــــــذي يـــهـــدف إلــى  ال
صقل مهاراتهم اإلبداعية من 
ابتكار  فــي  مساعدتهم  خــالل 
سعًيا  الخاصة،  الفنية  لغتهم 
أصــيــلــة  هـــويـــة  تــأســيــس  وراء 
لــلــفــن واإلبـــــــداع فـــي الـــدولـــة، 
فـــضـــًال عــــن إتــــاحــــة الــفــرصــة 
لــهــم لــلــتــعــاون مـــع نــخــبــة من 
الــفــنــانــيــن الـــمـــرمـــوقـــيـــن مــن 
والعمل  العالم  أنحاء  مختلف 
معارض  أمــنــاء  إشـــراف  تحت 
ـــــفـــــادة مــن  بـــــارزيـــــن واالســـــت

توجيهاتهم المستمرة.
وبــرنــامــج اإلقـــامـــة الــفــّنــيــة 
سنوي  بــرنــامــج  هــو  بمطافئ 
مـــدتـــه تــســعــة أشــــهــــر، حــيــث 
ســبــتــمــبــر٢٠٢١  فـــي  سينطلق 
يتم   .٢٠٢٢ يونيو  إلى  ويستمر 
خــاللــهــا تــوفــيــر اســتــوديــو فّني 
فـــي أحــــد الـــطـــوابـــق الــخــمــســة 
فرصة  وهي  مطافئ.  لمبنى 
قــطــر  فـــي  مــقــيــم  فـــنـــان  ألي 
ـــتـــطـــويـــر وصــــقــــل مـــواهـــبـــه  ل
الــفــنــيــة. ويــتــضــمــن الــبــرنــامــج 

اإلرشاد، والعمل مع القّيمين، 

وفـــعـــالـــيـــات االســـتـــديـــوهـــات 

الوصول  وإمكانية  المفتوحة 

(مختبر  المبنى  مــرافــق  إلـــى 

الــتــصــنــيــع وورشــــــــة الــخــشــب 

ومـــســـاحـــات الـــــعـــــرض). كــمــا 

ـــمـــنـــح الــــفــــنــــانــــون الـــفـــرصـــة  يُ

لــعــرض أعــمــالــهــم الــفــنــيــة في 

مـــعـــرض نــهــايــة اإلقـــامـــة في 

كراج جاليري بمطافئ.

ويــشــمــل بـــرنـــامـــج اإلقـــامـــة 

بـــدل إقــامــة يُــصــرف شــهــريـًـا، 

مــــع إمـــكـــانـــيـــة دخــــــول ورشــــة 

مختبر  واســـتـــخـــدام  الــخــشــب 

المساعدة  توفير  مع  التصنيع 

ـــي، كــمــا تــقــوم  والــــدعــــم الـــفـــّن
التوجيه  بتقديم  «مــطــافــئ» 
وإتـــــاحـــــة الـــفـــرصـــة لــلــنــقــاش 
مــدة  طــــوال  الــنــقــديــة  واآلراء 
توفير  عــن  فــضــالً  الــبــرنــامــج، 
وسائل  على  إعــالمــيــة  تغطية 
اإلعـــــــالم الــمــخــتــلــفــة، وعــلــى 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إلــــــــــى فــــرصــــة 
ـــمـــشـــاركـــة فـــــي الـــمـــعـــرض  ـــل ل
المقام في نهاية البرنامج في 

كراج جاليري.
اإلقــــامــــة  أن  ــــــى  إل يــــشــــار 
مــفــتــوحــة لــجــمــيــع الــفــنــانــيــن 
الــمــقــيــمــيــن فــي قــطــر الــذيــن 
 ٢١ تــــزيــــد أعــــمــــارهــــم عـــلـــى 
الطالب  بأن  العلم  مع  عاًما. 
الـــمـــســـجـــلـــيـــن فـــــي بـــرنـــامـــج 
أكاديمي خالل فترة اإلقامة 
كما  للتقديم.  مؤهلين  غير 
لجميع  مفتوح  البرنامج  أن 
الـــمـــمـــارســـات الـــفـــنـــيـــة، بــمــا 
ــفــنــون الــبــصــريــة  فـــي ذلـــك ال
والنحت  والتصوير  (الــرســم 
واألعــمــال  الفنية  والــوســائــط 
الجرافيك  وفنون  التركيبية 
وغـــيـــرهـــا)، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
الــــتــــصــــويــــر الــــفــــوتــــوغــــرافــــي 
الصوتية  والــفــنــون  واألفــــالم 

واألدب. والتصميم 

«مطافئ» تستقبل طلبات برنامج اإلقامة الفنية

أكــّد
ignal
الــمــؤّث
اإلعــال

والـــــثـــــقـــــافـــــّيـــــة ــــــة  الــــــفــــــكــــــرّي ــــــة  ــــــحــــــرك ال ــــــري  ــــــث ت الـــــــاليـــــــف  بـــــــرامـــــــج   

: ـ        محمد الدوسري صاحب حساب No. Signal                  لـ                      
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موزة آل إسحاقموزة آل إسحاق

بهذا  يونيو  شهر  مــن   ٢٦ فــي  العالم  يحتفل   
الــيــوم، وهــو يعتبر من أهــم األيـــام العالمية في 
األضـــواء  فيه  وتسلط  الــراهــنــة،  الــتــحــديــات  ظــل 
اإلعالمية بكثافة على مخاطر المخدرات، ورفع 
بمخاطرها  والمجتمعي  األســري  الوعي  مستوى 
واآلثــار الُمترتبة عليها ســواء كان على األســرة أو 

المجتمع، وكل منهما مكّمل لآلخر.
 وقـــد تـــم اخــتــيــار شــعــار هـــذا الـــعـــام (أســرتــي 
ــعــد الـــنـــواة األولـــــى والــركــيــزة  تــحــمــيــنــي) ألنــهــا تُ
األساسية للتنشئة النفسية واالجتماعية والتربوية 
لــألبــنــاء، وهـــي جـــزء مــن مــنــظــومــة الــمــجــتــمــع ، 
ولــكــن وربــمــا تــواجــة األســــرة فــي ظــل االنــفــتــاح 
من  سلسلة  واالقتصادي  والتكنولوجي  الثقافي 
األســــري،  واالســـتـــقـــرار  التنشئة  فــي  الــتــحــديــات 
وغياب األدوار والمسؤوليات الُمشتركة بين اآلباء 

واألمهات، إما للطالق العاطفي أو االجتماعي أو 
غياب لغة الحوار الُمشتركة بينهم أو لغياب دور 
التنشئة  على  تؤثر  عــوامــل  كلها  الــزوجــيــن،  أحــد 

واالستقرار النفسي واالجتماعي لألبناء.
وهناك عوامل أخرى كالرفاهية االقتصادية 
واالجتماعية  الدينية  القيم  زرع  وعـــدم  لألبناء 
بنفوسهم منذ الصغر وعدم فتح قنوات االتصال 
والحوار الُمباشر مع األبناء بسبب انشغال كل من 
اآلباء واألمهات بالعمل والُمجامالت االجتماعية 
وغـــيـــاب الــــــدور الــحــقــيــقــي لــلــمــجــالــس وتـــوزيـــع 
زرع  وعــدم  الصغر،  منذ  وتحّملها  المسؤوليات 
والهوايات  والتطوع  العلم  بأهمية  إيجابية  قيم 
القيم  وزرع  والمجتمع،  المنزل  فــي  وأدوارهــــم 
والرفاهية  والحياة  القيم  ومفاهيم  ألوانها  بكل 
الُمطلقة وغياب القدوة الحسنة واللغة المشتركة 

إلى  إلــى   أدت  أسباب  كلها  واألســـرة،  األبناء  بين 
االنحراف السلوكي لألبناء واللجوء إلى التدخين 
يكون  ما  المخدرة  المواد  من  التابعة  ومفرداته 
لها من أثر سلبي على األسرة واألبناء والمجتمع. 

وربـــمـــا نــجــد مـــن خـــالل هـــذا الـــيـــوم وتكثيف 
التوعية األسرية من خالل وسائل اإلعالم بالدور 
الحقيقي لألسرة وكيفية التواصل مع األبناء في 
لغة الحوار الُمشتركة وكيفية زرع القيم اإليجابية 
واألهداف المستقبلية وتوزيع األدوار المسؤوليات 
منذ الصغر، وتحديد األولويات وتشجعيهم على 
خــالل  مــن  والمجتمعية  التطوعية  الــقــيــم  زرع 
المدني  المجتمع  ومؤسسات  التطوعية  المراكز 
والتركيز على القيم الوطنية والهوية من خالل 
وكيفية  المستقبلية  واألهـــــداف  الخطط  وضـــع 
خالل  من  واألنشطة  المواهب  وتنمية  تحقيقها 

اهتماماتهم  ومواكبة  بالدولة  الشبابية  المراكز 
والسلطة  األوامــر  لغة  من  والخروج  العصر  بلغة 

خاصة.
من  عالية  نسبة  لديها  الحالية  األجــيــال  أن   
النفسي  الــدعــم  إلــى  وبــحــاجــة  والمعرفة  الــوعــي 
واالجتماعي وتعزيز القيم ووجود القدوة الحسنة 
الــتــجــارب  مــن  والــمــزيــد  والمجتمع  األســــرة  فــي 
حقيقية  الناجحة لالقتداء بها وإعطائهم فرصاً 
بما  الشبابية  الــمــبــادرات  ودعـــم  األســــرة،  خـــالل 
لديهم  والــمــعــرفــة  الــوعــي  درجــــات  مــع  تتناسب 
أصحاب  منهم  والكثير  الثقة  لــهــذه  أهــل  وهــم 
من  األزمــات  خالل  كفاءتهم  وأثبتوا  عالية  هّمة 
التطوعية  بمشاركاتهم  كــورونــا  حتى  الــحــصــار 

والعلمية والعملية. 

اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
Moza.١٤٨@hotmail.com

ــاء ــن ــة فـــي تــنــشــئــة األب ــي ــاس ـــواة األولـــــى والـــركـــيـــزة األس ـــن ــا ال ــه ـــي تــحــمــيــنــي) ألن ــار (أســـرت ــع ــار ش ــي ــت  اخ

همسة في التنمية

روضة عمران القبيسيروضة عمران القبيسي
خبير التنمية البشرية

 اإلنسانية .. أساس 
الوجود على األرض 

حنان بديعحنان بديع

مــا بــيــن الـــمـــرأة والـــمـــرآة فـــرق الــهــمــزة وهما 
رفيقتان حميمتان، ومع ذلك فإن ُمخترع المرايا 
رجل، وال أحد يدري ما إذا كان رجالً وسيماً أم ال، 
كما ال أحد يعلم إذا ما كان بريق المرايا الُمتأللئ 
كسطح الماء هو السبب في اشتهار مدينة فينيسيا 

العائمة على سطح الماء بصناعتها.
لكن قبل فينيسيا كان للمرآة تاريخها الُمتجّذر 
في القدم، وهو ما كشفت النقاب عنه أقدم مرآة 
تّم اكتشافها وكانت عبارة عن شظية كبيرة من 
الصخر المتحجر مصقولة والمعة تعود إلى أكثر 

من ٤٠٠٠ سنة قبل الميالد.
الــمــهــم أن الـــمـــرآة فـــي الــنــهــايــة هـــي انــعــكــاس 
لصورتنا، وإذا لم تكن من النوع الــرديء فهي ال 
الحقيقة  هــذه  كانت  إذا  لكن  الحقيقة..  إال  تقول 
تــحــتــاج إلــــى شــجــاعــة فــهــل يــعــكــس تــعــلــق الــمــرأة 
أن  أم  الحقيقة  مواجهة  في  ما  شجاعة  بمرآتها 
مواصفات  على  الرجل  اعتماد  إلــى  يعود  السبب 

رجولّية أخرى ال عالقة لها بالمظهر ؟
سواء كان هذا أو ذاك فإن أحدث الدراسات تؤّكد 
أن الرجال باتوا يستغرقون وقتاً أطول من النساء 
المشهد  هــذا  وأن  للخروج،  استعداداً  المرآة  أمــام 
جــداً،  منذ ســنــوات أصبح عــاديــاً  الـــذي كــان نـــادراً 
العالقة  بهذه  يعترفون  ال  ما  عادة  الرجال  أن  إال 
في  إليها  النظر  يسترقون  أنهم  رغــم  المرايا  مع 
بالتشّبه  اتهامهم  من  خوفاً  ربما  العاّمة  األماكن 
بالنساء أو اعتمادهم على مظهرهم الجّذاب بدل 

المواقف الرجولّية في تقديم أنفسهم.
الرجل  لدى  واحــد  سلوك  المرآة  إلى  النظر  إن 
والـــمـــرأة لكنه لــيــس كــذلــك مــن حــيــث الــتــجــاوب 
ما تكون نظرة الرجل إيجابية  والهدف، إذ غالباً 
وواقعّية فيما يتعلق بنظرته إلى نفسه، أما المرأة 
فإنها تبحث عن الكمال الُمستحيل وبالتالي تبقى 
حد  يصل  الــذي  القلق  ذلــك  مظهرها،  على  قلقة 
الهوس والوسواس القهري وربما وصلت إلى تلك 

المرحلة التي تخاطب فيها مرآتها قائلة: مرآتي.. 
يا مرآتي !

صورتنا  تعكس  ال  الخبيثة  الــمــرآة  هــذه  لكن 
بجمالها وقبحها فقط إنما تعكس شخصيتنا أيضاً 

دون أن ندري..
فمن ينظر إلى المرآة ويبتسم أو يقلد اآلخرين 
بمرح هو شخصية مرحة ُمحبة للحياة، أما من 
عينيه  تأّمل  في  مــركــزاً  الــمــرآة  إلــى  النظر  يطيل 
فهو صاحب شخصية تأملية تحمل في أعماقها 
عن  بــنــظــرك  تشيح  كــنــت  إذا  أمـــا  أســئــلــة كــثــيــرة، 
شخصية  صاحب  فأنت  صادفتها  مــا  إذا  المرايا 
رافــضــة وغــيــر اجــتــمــاعــّيــة، لــكــن الــمــتــشــائــم يــرى 
فــي الــمــرآة كــل شــيء عــدا نفسه وال يــصــّدق أبــداً 
من  كنت  إذا  لكن  جميلة،  تــكــون  أن  يمكن  أنــهــا 
الماضي  في  ستفكر  حينها  الحالمة  الشخصيات 
شاشة  أمـــام  وكــأنــك  مــعــاً  والمستقبل  والــحــاضــر 

سحرّية ألحالمك وأمانيك.

ال  ممن  المرايا  عّشاق  من  كنت  لو  مــاذا  لكن 
المرايا؟  إلــى  النظر  من  أنفسهم  منع  يستطيعون 
سوى  لست  فــأنــت  تقلق  فــال  هـــؤالء  مــن  كنت  إذا 
مظهرها،  على  تحافظ  جـــداً  حساسة  شخصية 
يؤرقني  لــكــن  والــديــكــور،  لـــأللـــوان  محبة  فــنــانــة 
الـــســـؤال مــتــى يــمــكــن أن تــكــذب الـــمـــرآة وتــــزّور 
بالمثل القائل (القرد في عين أمه  الحقيقة عمالً 

غزال)؟
المرايا  تكن  لــم  وإذا  صــدقــونــي..  تفعلها،  هــي 
أيضاً تكذب فمن الذي يقنع األمهات بأن أبناءهم 

قرود وليسوا غزالناً شاردة؟
تــرى هــل هــي مـــرآة الــقــلــب.. تلك الــتــي تجعل 
الحبيب يرانا في أجمل صورة حتى لو كذبته كل 

مرايا العالم؟
انــتــبــهــوا مـــن مــــرآة الــقــلــب، فــلــربــمــا خذلتكم 
بحقائق أخرى غير تلك التي ترونها في مراياكم 

وتبتسمون. hananbadih٥٨@gmail.com

الــحــقــيــقــة إال  تـــــقـــــول  وال  لــــصــــورتــــنــــا  ــــاس  ــــك ــــع ان هـــــي  الــــنــــهــــايــــة  فـــــي  ــــــرآة  ــــــم ال عن شيء ما.. 

نحن والمرايا

من كل بستان وردة

عبداهللا بن أحمد آل شاهين الكواريعبداهللا بن أحمد آل شاهين الكواري

هـــذه الــعــبــارة يــســتــخــدمــهــا الــبــعــض، 
الحقيقي  معناها  يفهم  ال  قــد  ولــكــن 
ومـــــــاذا تـــعـــنـــي، ولــــكــــن يـــقـــولـــهـــا مــثــل 
غــيــره مــن الــنــاس الــذيــن ال يــدقــقــون 
فـــي مــعــنــاهــا الــحــقــيــقــي، وهــــي طــبــًعــا 
معرفته  حسب  منا   واحد  كل  يفهمها 
وثــقــافــتــه الــتــي يــعــرفــهــا، وهــنــاك من 
يــنــظــر إلــيــهــا نـــظـــرة ســطــحــيــة فــقــط ، 
أن  مع  عنها،  البحث  نفسه  يكلف  وال 
القلة  إال  يفهمها  ال  كثيرة  معانَي  لها 
أكثر  الثقافة  مــن  تملك  التي  القليلة 
مـــن غــيــرهــا وتــبــحــث عـــن مــثــل هــذه 
إذن  البعض  على  تصعب  التي  المعاني 
أنا أحاول أن أشرح أو أبّين معنى هذه 

الخاص. مفهومي  من  طبًعا  العبارة 
أن  هي  نافعة،  ضــاره  رب  كلمة  أن 
الــبــعــض مــنــا يــحــدث لــه أمـــر  مـــا، قد 

وهو   - األمــر  واقــع  في  وهــو  يحبذه  ال 
من  ويغضب   - له  منفعة  أنه  يدري  ال 
هـــذا األمـــر وبــعــد وقـــت مــن األوقـــات 
ال  قــد  الــذي  الكثير  بالنفع  عليه  تعود 
يــتــوقــعــه وال حــتــى يــحــلــم فــيــه، ويــعــود 
من  ينقله  الــذي  العميم  بالخير  عليه 
مـــرحـــلـــة أفـــضـــل مـــن الـــســـابـــق بــكــثــيــر 
سبحانه  اهللا  تــوفــيــق  مــن  شـــيء  وهـــذا 
وتــعــالــى أن مـــا حـــدث لـــك قـــد يــكــون 
مخيلتك  عــن  غــائــب  شــيء  إلــى  نبهك 
طريق  القويم،  الطريق  إلى  وّجهك  أو 
ــا طــريــق  الـــســـعـــادة والـــهـــنـــاء وهــــو طــبــًع
جميًعا.  إليه  كلنا  نسعى  الــذي  الخير، 
هـــذا مــا اســتــطــعــت تــحــلــيــلــه أو شــرحــه 
الموضوع  هذا  طرح  في  توقفت  لعّلي 
الــمــهــم الــــذي يــجــهــل أهــمــيــتــه الــبــعــض 

. منا

رُّب ضارٍة نافعة

gmurock@gmail.comgmurock@gmail.com

د. مهندس مبارك إبراهيم الكواريد. مهندس مبارك إبراهيم الكواري

الخبراء  لنا  يقول  السالمة  دورات  فــي 
إن طول المدة في مكان واحد قد يجعل 
أمور  في  يتكاسلون  أو  ينسون  األشخاص 
فعاليات  أبجديات  من  تجد  لذا  السالمة، 
الــســالمــة هـــو عــمــل الــتــمــريــن والــــــدورات 
في  دائماً  اإلنسان  تجعل  حتى  الُمستمرة 

حذر من أسباب الحوادث.
اآلن وجــــود الــعــائــلــة فـــي الــبــيــت لــمــدة 
طويلة قــد يـــؤّدي إلــى هــذا الــتــراخــي غير 
الـــمـــقـــبـــول خـــاصـــة بــالــنــســبــة لـــألطـــفـــال، 
بقتل  مشغولون  الــكــبــار  األســـرة  فــأعــضــاء 
الـــوقـــت، وقـــد يــقــّل االهــتــمــام بــاألطــفــال 
وهــــــم ال يـــســـتـــوعـــبـــون خـــــطـــــورة بــعــض 
األجهزة الخطرة مثل األدوات الكهربائية 
حلول  هناك  الحارة،  السوائل  أو  واألفران 
آلّية  أفضل  ولكن  كثيرة،  متبعة  وآلــّيــات 
األلــوان  استخدام  هي  األطفال  مع  متبعة 
كعالمة  األحمر  اللون  فمثالً  واإلشــــارات، 
هــذا  عــن  االبــتــعــاد  إلـــى  وتنبيه  لــلــخــطــورة 
اللون، ثم وضع شريط الصق صغير على 
أو  الكهرباء  مقابس  مثل  الخطورة  أماكن 
الفرن أو غير ذلك من األدوات الخطرة، 
فيعلم األطفال أنه يجب االبتعاد عن ذلك 

معناه «يجب  الموقع، واللون األزرق مثالً 
أن يكون معك أحد» ثم نضع اللون األزرق 
الطريقة  وهــذه  وهكذا،  البركة  باب  على 
أنابيب  تــلــّون  حيث  المصانع،  فــي  متبعة 
وحــــدة الــكــلــور الــخــطــرة بــالــلــون األصــفــر 
من  المصنع  فــي  المشغلون  يــحــذر  حتى 

خطر تسّرب غاز الكلور السام.
لــقــد وجــــد خـــبـــراء الـــســـالمـــة أن وضــع 
من  ُيقلل  الخطرة  األمــاكــن  على  األلـــوان 
خطر اإلصابة بالحوادث، وبما أن الحرارة 
ارتــفــعــت فـــإن الــبــعــض مــمــن لــديــه بــرك 
شروط  يضع  وأن  ينتبه  أن  يجب  السباحة 
السالمة في البرك المنزلّية في الحسبان، 
مــثــل وضـــع األقـــفـــال عــلــى الــمــداخــل لــيــالً 
في  إال  لألطفال  بالسباحة  السماح  وعــدم 
وجـــود أحـــد مــن الــكــبــار مــع تــوفــر أدوات 

اإلنقاذ والسالمة.
هذه بعض األمور التي أحببت أن ألقَي 
والمطلوب  الوقت،  هذا  في  الضوء  عليها 
فأعضاء  السالمة،  ثقافة  لدينا  تكون  أن 
األســــرة أمــانــة فــي رقـــاب أولــيــاء األمـــور، 
البيت،  فــي  آمــنــاً  مــكــوثــاً  للجميع  نتمّنى 

وحفظ اهللا الجميع.

الحوادث وقوع  يُقلل  الخطرة  األماكن  على  األلوان  وضع 

ـــا ـــن ـــه ـــوّج ـــــــــــداث ت ــــــي حــــيــــاتــــنــــا أح ف
ــــاء ــــن ــــه ـــــادة وال ـــــع ـــــس ـــــق ال إلــــــــى طـــــري

 يمكن بلوغ أعلى المراتب اإلنسانية إذا تحّولت أقوالنا إلى أفعال

gmurock@gmail.com

من حقيبتي

Instegram: rqebaisi
Email: rqebaisi@gmail.com

الوطن،  أرض  على  باإلنسانية  ُيغني  صباح 
ُمطالِبة  العالم  شعوب  تنّدد  أوضــاع  ظل  في 
بها في كل صباح، السؤال يكُمن في أن (هل 
نــحــن نــعــي مــفــهــومــهــا الــحــقــيــقــي؟!)، ستقف 
عن  ُمــعــّبــره  صــوت  بــأعــلــى  لتصيح  الــضــمــائــر 
نحن  ما  عن  لنا  تصف  اإلنسانّية  ألن  آهاتها، 
ــا اإلنــســانــي على  نــدعــي أنـــه جـــزء مــن وجــودن

سطح الكرة األرضية. 
 الــكــتــب تــصــف لــنــا مــفــهــوم اإلنــســانــيــة في 
مصدرها اللغوي بأنها المصدر الصناعّي من 
تمييز  يتم  ارتــقــاء  صفة  وهــي  إنــســان،  كلمة 
تجعله  وصــفــات،  خصائص  من  بها  اإلنــســان 
ــــواع الــكــائــنــات  بـــدورهـــا يــخــتــلــف عــن بــقــّيــة أن
ما  هــي  اإلنــســانــّيــة  إّن  الــقــول  ويمكن  الــحــّيــة، 
يمكن  أّنــه  كما  الحيوانّية،  أو  البهيمّية  ُيــضــاّد 
من  الــمــرء  بــه  ــز  يــتــمــَيّ مــا  ــهــا  أّن عــلــى  تعريفها 
ويتفاعل  نفسه  فــي  بها  يقوم  إصــالح  أعــمــال 
يؤثر  محيط  مــن  حوله  مــن  مــع  خاللها  مــن 
ويتأثر به، وهو ما ُيسمى بالمجتمع اإلنساني، 
ومـــن وجــهــة نــظــر الــفــالســفــة فـــإن اإلنــســانــيــة 

تعني: (الحياة، والنُّْطق، والموت).
هي  الخاصة،  نظري  وجهة  من  اإلنسانّية   
مفهوم ُيعبِّر عن هدف وجود األخالق ضمن 
التعامالت الروتينية، كما أّنها تعّبر عن أساس 
وجه  على  تحقيقه  والواجب  السامي  الوجود 
مؤسس  عنه  عّبر  مــا  وهــذا  األرضــيــة،  الــكــرة 
كونت»  «أوغست  والفيلسوف  االجتماع  علم 
من  مجموعة  أنها  على  لإلنسانّية  رؤيته  في 
ر مع  ن كائناً اجتماعّياً يتطَوّ الصفات التي تُكِوّ

مرور الزمن. 
ـــطـــوي تــحــت  ـــن ــــة هـــــي كـــلـــمـــة ت  اإلنــــســــانــــّي
ُمــســّمــاهــا الــعــديــد مــن الــصــفــات الــتــي تَجعُل 
من  بالمجتمع  فــّعــاالً  عنصراً  يمتلكها  مّمن 
شــأنــه أن ُيــصــلــح مـــن شـــأن الــبــشــريــة، مــثــال 
والتعاُطف  ــة،  الــَمــحــبَّ على  قــدرتــه  ذلــك  على 
األمــور  من  وغيرها  واإلبـــداع،  اآلخــريــن،  مع 
الكائنات،  من  غيره  عن  اإلنسان  تُمِيّز  التي 

تابعاً  وليس  حقيقّياً،  إنساناً  منه  تجعل  والتي 
أخالقياتهم  في  الخرقاء  بالمخترقين  متأثراً 
تهدف  التي  الحياتية  وأهدافهم  وسلوكياتهم 
الدولي،  للمجتمع  المدني  الشكل  تشويه  إلى 
ومن جانب آخر ُيخرج الحس اإلنساني أفراد 
اآللّي،  بالروبوت  التشّبه  دائــرة  من  المجتمع 
الخالي من المشاعر أو العواطف، الذي يجعله 
أطماعهم  تحقيق  من  للفاسدين  المنال  سهل 
الحياتية  الــمــنــظــومــة  إفــســاد  فــي  وغــايــاتــهــم 

للعنصر البشري بأي شكل من األشكال.
االجتماع  علم  فالسفة  اتفق  الختام،  في   
أعــلــى  يــبــلــغ  أن  يــمــكــن  ال  اإلنــــســــان  أّن  عــلــى 
أقــّوالــه  تــحــّولــت  إذا  إّال  اإلنــســانــيــة،  الــمــراتــب 
الكمال  إلـــى  بنفسه  يــصــل  حــتــى  أفــعــال،  إلـــى 
اإلنــســانــي أمــــام نــفــســه والــمــجــتــمــع، وهــــذا ما 
بكل  تصل  الراهنة  لألوضاع  التحليالت  جعل 
إلى  ُمطلقة  حيادية  وبكل  طــرحــه،  سبق  مــا 
إســقــاط الــعــديــد مــن الــقــيــادات مــن مصفاة 
اإلنــســانــيــة. وأتــفــاجــأ أنـــي أمـــام قــائــد حقيقي 
يعيش بيننا على أرض الوطن، استمر بقيادة 
المسيرة اإلنسانية بكل ثبات وصرامة، حتى 
العالم  يسير  وقوانين  ثوابت  للمسيرة  جعل 
معالم  من  لها  ُيشابه  ما  تحقيق  ُيحاول  وهو 
وجل  عــز  الــمــولــى  أســـأل  وطــنــه،  فــي  حقيقية 
الوطن  وألبناء  دائماً،  نبضاً  للوطن  يديمه  أن 
ذاكرتنا  فــي  ُمــخــّلــد  رمــز  فهو  دافــئــاً،  حضناً 
اإلنــســانــيــة، وســيــبــقــى رايــــة لــلــوطــن عــلــى مر 
العصور واختالف األزمنة. أعتذر عن اإلطالة 
من  فقط  وهذا  إنجازاته،  مالمح  وصف  في 
أني  ولــو  باسمه،  المقرون  الحق  إيضاح  أجــل 
بالوقوف  سأكتفي  اختصاراً،  المقال  في  أرى 
معكم أمام ذكر اسمه، صاحب السمو األمير 
الوالد/  الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه 
المولى عز وجل، لألمه اإلسالمية واإلنسانية 

جمعاء.
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نادر،  جورج  سقط   :]  - الدوحة 
الــمــســتــشــار الــســابــق لــولــي عــهــد أبــوظــبــي، 
بحيازة  إدانته  بعد  قطر،  حصار  وعراب 
مواد إباحية ألطفال واستغاللهم جنسياً. 

محكمة  حكم  أبــعــاد  وتــرصــد [ 
سنوات   ١٠ بالسجن  أمريكية  فيدرالية 
إدانـــتـــه  بـــعـــد  األول،  أمـــــس  نـــــــادر،  عـــلـــى 
بالشذوذ، ليتبين للعالم من جديد صدق 
تنصفها  الــتــي  الـــدوحـــة  مــوقــف  ونـــزاهـــة 
في مواجهة ترسانة الكذب  العدالة دائماً 
والـــالأخـــالق مــن جــانــب دول الــحــصــار، 
ـــــــة نــــــادر بــمــثــل هـــذه  فــيــمــا تــكــشــف إدان
عن  واألخــالق  لــآلداب  المنافية  الجريمة 
الحصار  لــدول  «الــشــاذة»  السياسات  سر 
في المنطقة الستعانتهم بمستشارين من 

أمثال نادر. 
وأعــاد الحكم إلى األذهــان اسم جورج 
أمريكي،  لبناني  أعمال  رجل  وهو  نــادر، 
وأحد أعضاء جماعات الضغط األمريكية 
المستشار  تحقيق  فــي  رئــيــســي  وشــاهــد 
التدخل  بشأن  مولر»  «روبـــرت  الخاص 
لعام  الرئاسية  االنتخابات  فــي  الــروســي 

.٢٠١٦

عراب حصار قطر 
وفــــــي أغـــســـطـــس الــــمــــاضــــي، كــشــفــت 
اإلمارات  أن  تايمز»  صحيفة «نيويورك 
دفــعــت لــجــورج نـــادر مستشار ولــي عهد 
أبوظبي رجل األعمال اللبناني- األمريكي 
ماليين الدوالرات، حتى بعد بدء التحقيق 
الخاص «مولر»،  المحقق  قبل  من  معه 
مغرضة  حــمــالت  إدارة  بــهــدف  وذلــــك 
ضد قطر. وبحسب تقرير مولر اعترف 
نادر باستالمه مبالغ مالية من ولي عهد 
ويكيستريت  شركة  مع  للتعاقد  أبوظبي 
الــتــي تــأســســت فــي إســرائــيــل عـــام ٢٠١٠ 
واتــخــذت مــن واشــنــطــن مــقــراً لــهــا. وقد 
ــتــعــاقــد عــلــى تــقــديــم اســـتـــشـــارات  نـــص ال

جيوسياسية حول خطة حصار قطر.
كــمــا قـــال نــــادر فـــي شــهــادتــه إنـــه بعد 
تنصيب الرئيس األمريكي دونالد ترمب، 
زامل  جويل  من  كل  حضره  اجتماع  نسق 

ومايكل  ويكيستريت»  شركة  «صــاحــب 
األمريكي  القومي  األمــن  مستشار  فلين 
السابق واللواء أحمد عسيري، نائب رئيس 
سابقاً،  الــســعــوديــة  الــعــامــة  االســتــخــبــارات 
السعودية  اإلمــاراتــيــة  الجهود  مــن  كجزء 
الــجــديــدة  تـــرامـــب  إدارة  عــلــى  لــلــضــغــط 

حينها ضد قطر.

شيطنة قطر 

«إليوت  بتزويد  نــادر  جــورج  قــام  كما 
بــــرويــــدي»، رجـــل األعـــمـــال األمــريــكــي، 
وجامع التبرعات لحملة الرئيس ترامب، 
من  عليه  حصل  دوالر  مليون   ٢٫٥ بمبلغ 
ولي عهد أبو ظبي لشراء مواقف متشددة 

ضد قطر.

 وفــــــي غــــضــــون شـــهـــر واحـــــــد اتـــفـــق 
ومؤسسة  هدسون،  معهد  مع  برويدي 
الــــدفــــاع عـــن الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة لــتــنــظــيــم 
بدعم  قطر  تتهم  بواشنطن  مؤتمرات 
وتمويل اإلرهاب مقابل تمويالت طائلة. 
«إيد  الكونغرس  عضو  برويدي،  وقابل 
رويس» الذي كان يشغل حينها منصب، 
رئــيــس لــجــنــة الــعــالقــات الــخــارجــيــة في 
مجلس النواب، وقابله في أحد مطاعم 
نــيــويــورك الــفــاخــرة وأقــنــعــه «بــمــقــابــل 
لـمؤسسة  مــؤتــمــر  يــحــضــر  أن  مـــــادي» 
الــدفــاع عــن الــديــمــوقــراطــيــة بــتــاريــخ ٢٣ 
وكالة  اخــتــراق  ليلة  وهــي   -  ٢٠١٧ مايو 
األنــــبــــاء الـــقـــطـــريـــة. ويـــنـــاقـــش الــمــؤتــمــر 
أن  على  اإلرهـــاب،  بتمويل  قطر  اتــهــام 

بأنه  المؤتمر  نهاية  في  «رويــس»  يعلن 
لتصنيف  الكونغرس  إلى  بطلب  سيتقدم 
قطر كدولة داعمة لإلرهاب. وبموجب 
مــن  يـــطـــلـــب  أن  مـــنـــه  ُطــــلــــب  االتـــــفـــــاق 
داعمة  دولــة  قطر  تصنيف  الكونغرس، 
اقتصادية  عقوبات  وفــرض  لــإلرهــاب، 
عــلــيــهــا، ونــقــل الــقــاعــدة األمــريــكــيــة من 
وفعالً  الــحــصــار،  دول  إحــدى  إلــى  قطر 
قـــدم الــطــلــب لــكــن الــكــونــغــرس رفــضــه، 
األمريكي  الكونغرس  موقع  وبمراجعة 
قطر  حصار  قبل  الطلب  قدم  أنه  يتبين 

بأسبوعين.

اعترافات الشيطان

ــــادر، أنـــه ولكي  كــمــا اعــتــرف جــــورج ن

تصنيف  على  الكونغرس  موافقة  يضمن 
بأغلبية  لـــإلرهـــاب  داعـــمـــة  دولــــة  قــطــر 
أصوات منح برويدي أكثر من ٦٠٠ ألف 
دوالر وأنــفــقــهــا عــلــى مـــدار شــهــريــن في 
الكونغرس  أعــضــاء  لبعض  هــدايــا  تقديم 
مشروع  لصالح  بالتصويت  يقنعهم  لكي 

«تصنيف قطر دولة داعمة لإلرهاب». 

مؤتمرات ممولة 

وأخيراً، اعترف جورج نادر كذلك أنه 
قام بتقديم ٢.٥ مليون دوالر إلى إليوت 
بـــرويـــدي لــتــمــويــل مــؤتــمــريــن فــي معهد 
 ،٢٠١٧ أكتوبر  في  مؤتمر  منها  هدسون 
وشارك به كبير مستشاري ترامب سابقاً 
بتمويل  قطر  اتهم  حيث  بــانــون،  ستيف 

اإلرهاب وبرر حصارها. 
وكالة  كشفت   ٢٠١٨ مـــارس   ٢٥ وفــي 
تلقى  برويدي  أن  لألنباء  برس  أسوشيتد 
ــــــــدوالرات مـــن جـــــورج نــــادر،  مــاليــيــن ال
ثـــم وزع تــبــرعــات كــبــيــرة عــلــى أعــضــاء 
تشريعاً  يدرسون  كانوا  حين  بالكونغرس 
يستهدف قطر. وقالت الوكالة إنها علمت 
عبر تحقيق لها أن نادر حّول ٢٫٥ مليون 
دوالر إلى برويدي عبر شركة كندية في 
إلى  تفضي  جــهــود  لتمويل   ٢٠١٧ أبــريــل 
اتخاذ موقف أمريكي متشدد ضد قطر. 
وكــشــفــت أســوشــيــتــد بـــرس أنـــه بــعــد شهر 
من ذلك قام برويدي برعاية مؤتمر في 
واشنطن لمحاولة ربط قطر باإلرهاب.

حمالت مأجورة

كــمــا ورد فـــي تــقــريــر مـــولـــر كــذلــك، 
اعتراف جــورج نــادر بــأن اإلمـــارات دأبت 
عــلــى تـــزويـــده بــمــاليــيــن الــــــدوالرات منذ 
لشراء  أمريكا  في  يضخها  وكــان   ،٢٠١٢
مــــواقــــف ســـيـــاســـيـــة ضــــد قـــطـــر بــهــدف 
تلك  وأغــلــب  دولـــيـــاً.  وعــزلــهــا  محاربتها 
لتمويل  تتجه  كــانــت  الــمــالــيــة  الــتــدفــقــات 
بعض  مواقف  وشــراء  سياسية  مؤتمرات 
أعـــضـــاء الــكــونــغــرس والــصــحــفــيــيــن ضد 
كما  الــتــحــويــل  عملية  تــتــم  وكــانــت  قــطــر. 
ورد في اعترافات نادر في تقرير مولر، 
بــإنــشــاء جـــورج شــركــة وهــمــيــة فــي دبــي، 
ويحرر باسمها فواتير وهمية «خدمات 
إعالنية» وبموجب تلك الفواتير الوهمية 
يحول أموال ولي عهد أبوظبي إلى شركة 
اسمها، بــرويــدي  صديق  يديرها  كندية 
Xiemen Investments Limited 

ثــم يــحــول صــديــق بــرويــدي األمــــوال إلى 
الحساب البنكي الشخصي 

فيقوم  أنجلوس،  لوس  في  لـ»برويدي»   
األخـــيـــر بــإنــفــاقــهــا لـــشـــراء مـــواقـــف بعض 
مثل  قطر  ضــد  األمريكيين  المشرعين 
إلــى  بـــاإلضـــافـــة  رويـــــــس»،  الـــنـــائـــب «إد 
الــمــؤســســات الــفــكــريــة مـــثـــل، هـــدســـون، 

ومؤسسة الدفاع عن الديموقراطية.

ــوط عــــراب حــصــار قطر ــق ـــــادر.. س جــــورج ن
يواجه حكماً بالسجن ١٠ سنوات بعد إدانته بتهم أخالقية

ـــــــة مــــشــــبــــوهــــة ـــــــي ـــــــالم ــــة قـــــطـــــر عـــــبـــــر حـــــــمـــــــالت دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة وإع ــــن ــــط ــــي ــــــــــاد مـــــخـــــطـــــط ش ق

ـــاإلرهـــاب ــر ب ــط ــة مــدفــوعــة األجـــــر لـــربـــط ق ــاســي ــل مـــؤتـــمـــرات ســي ــمــوي ــت ـــرف ب ـــت اع

الــقــاهــرة - وكـــاالت: قــالــت مــصــادر إن 
الــســلــطــات الــمــصــريــة فـــرضـــت إجـــــراءات 
األطــبــاء،  نقابة  مقر  حــول  مــشــددة  أمنية 
للحيلولة  دخــولــهــا،  مــن  األطــبــاء  ومــنــعــت 
دون عــقــد مــؤتــمــر صــحــفــي كـــان مــقــرراً 
التي  الــوزراء  رئيس  تصريحات  على  للرد 
اتباعها  عبر  وذلــك  األطــبــاء،  فيها  هــاجــم 
األطباء  حــق  ومــصــادرة  البلطجة  أســلــوب 
ـــهـــامـــات الــحــكــومــيــة.  فـــي الـــــرد عــلــى االت
وأعــلــنــت الــنــقــابــة الــعــامــة ألطـــبـــاء مــصــر، 
تأجيل  «فــيــســبــوك»،  عــلــى  صفحتها  عــبــر 

حتى  تقنية،  ألســبــاب  الصحفي  المؤتمر 
إشعار آخر.

إجراءات  المصرية  السلطات  وفرضت   
أمــنــيــة مــشــددة حــول مــقــر نــقــابــة األطــبــاء 
واعــتــقــلــت أحــــد أعـــضـــائـــهـــا. كـــانـــت نــقــابــة 
على  فيه  اعترضت  بياناً  أصــدرت  األطباء 
تــصــريــحــات رئـــيـــس الـــــــوزراء «مــصــطــفــى 
مدبولي»، التي قال فيها إن تغيب األطباء 
عن المستشفيات تسبب في زيادة إصابات 
كورونا في البالد، وطالبت النقابة باعتذار 

رسمي عن هذه التصريحات.

السلطات المصرية تقمع 
األطباء وتحاصر  نقابتهم

جلسة محاكمة جورج نادر بريشة رسام سي إن إن

وكــــــــــاالت:   - واشـــــنـــــطـــــن 
أظــــهــــرت ســــجــــالت لـــــــوزارة 
اطلعت   - األمــريــكــيــة  الــعــدل 
عليها الجزيرة نت - محاولة 
بواشنطن  اإلمــاراتــي  السفير 
يـــــوســـــف الــــعــــتــــيــــبــــة تـــألـــيـــب 
مــســؤولــيــن أمــريــكــيــيــن على 
التدخل التركي بليبيا، ُمشدداً 
ــــفــــاد صـــبـــر الــجــيــش  عـــلـــى ن
الــمــصــري مــن هـــذا الــتــدخــل. 
وقــامــت هــاجــر الــعــواد -التي 
أسست شركة لوبي خاصة بها 
مساعدة  لسنوات  عملها  بعد 
بـــتـــوزيـــع رســـالـــة   - لــلــعــتــيــبــة 
إلكترونية يوم ٢٢ من الشهر 
اإلمـــارات  عــن  نيابة  الــجــاري 
شركة  باستخدام  وسفيرها، 
غامب»،على  «أكــيــن  اللوبي 
وصحفيين  وخـــبـــراء  ســاســة 
بالشأن  مهتمين  أمريكيين 

الــلــيــبــي. وتــضــمــنــت الــرســالــة 
-التي حصلت عليها الجزيرة 
لــلــدوائــر  إمـــاراتـــيـــاً  نــــداء  نت- 
تفهم  بـــضـــرورة  األمــريــكــيــة 
مخاوف القاهرة من التدخل 
الــتــركــي فـــي لــيــبــيــا، مــؤكــدة 
الخليج  دول  وقــــوف  كــذلــك 
إلـــــى جـــانـــب مـــصـــر لــتــأمــيــن 

حدودها مع ليبيا.
وجــــاء فــي الــرســالــة «لقد 
طــلــب الــســفــيــر اإلمـــاراتـــي أن 
لكل  التالية  الرسالة  أشـــارك 
مــــن يــتــتــبــع الــــشــــأن الــلــيــبــي، 
وأحــثــكــم عــلــى تــوجــيــه هــذه 
المتابعين  كــل  إلـــى  الــرســالــة 
للشأن الليبي ممن تعرفونهم 

على الفور».
 وأّكدت العواد أن رسالتها 
كبار  مسؤولين  إلــى  وصــلــت 
باإلدارة األمريكية، حيث تم 

توضيح وجهة نظر اإلمارات 
أن «الــتــحــركــات  تــــرى  الــتــي 
اتخذت  قد  ليبيا  في  التركية 
بــهــدف اســـتـــدراج مــصــر إلــى 
ليبيا،  في  العسكري  التدخل 
بجدية  مصر  تبحثه  ما  وهو 

هذه األيام».
تــهــديــد  أن  إلــــى  وأشــــــارت 
الفتاح  عبد  المصري  الرئيس 

العسكري  بالتدخل  السيسي 
فـــي لــيــبــيــا «يــجــب أن يــؤخــذ 
ما  بكل  ُقمنا  أن  بعد  بجدية 
مصر»  تتورط  ال  كي  نملكه 
واتهمت  الــلــيــبــي.  الـــنـــزاع  فــي 
ــا بــالــتــصــعــيــد  الـــرســـالـــة تــركــي
بحرية  قطعاً  أرســلــت  حيث 
السواحل  قبالة  إلــى  عسكرية 
مصر  أن  فيها  وجــاء  الليبية. 
لــــن تـــســـمـــح لــــدولــــة داعـــمـــة 
المسلمين  اإلخـــوان  لجماعة 
بالتواجد على حدودها، فهذا 
تــهــديــد وجــــودي لــهــم، وهــذا 
يـــعـــادل وجـــــود الــصــيــن بـــدالً 
مــن كــنــدا، وروســيــا بــدالً من 
للواليات  بالنسبة  المكسيك 
الرسالة  وحذرت  المتحدة». 
يعتقد  من  أن  من  اإلماراتية 
من  حــالــيــاً  تــعــانــي  لــيــبــيــا  أن 
ــــعــــنــــف، عــلــيــه  الــــفــــوضــــى وال

االنتظار لما يمكن أن تتطور 
أســوأ  لتصبح  األحـــــداث  إلــيــه 
١٠٠ مرة مما هو عليه اآلن.

ومــــــن جــــانــــب آخــــــر أّكـــــد 
للجزيرة  أمــريــكــيــون  خــبــراء 
بعين  تنظر  واشنطن  أن  نت 
الــقــلــق مـــن الــنــفــوذ الــمــتــزايــد 
وأشــار  ليبيا.  داخـــل  لــروســيــا 
السابق  السفير  مـــاك  ديــفــيــد 
بـــالـــخـــارجـــيـــة إلــــــى أنــــــه مــن 
الواضح أن هناك تصميماً في 
السماح  على «عــدم  واشنطن 
ســوريــا  ليبيا  بــجــعــل  ــلــروس  ل
السفير  رسالة  لكن  أخــرى». 
والـــقـــيـــادة اإلمـــاراتـــيـــة - إلــى 
المعنية  األمــريــكــيــة  الـــدوائـــر 
إلى  تشر  لــم  الليبي-  بالشأن 
العسكري  الــوجــود  أو  الــنــفــوذ 
الــروســي أو اإلمــاراتــي داخــل 

ليبيا.

اإلمــــارات تحّرض أمـريكا على تركــيا
في رسالة إلكترونية لسفيرها في واشنطن

ــا ليبي فــي  المصــري  التدخــل  ــة  بأهمي أمريكييــن  مســؤولين  ــاع  إقن حاولــت  أبوظبــي 

 

لوفيغارو:  اإلمارات تواصل إرسال المرتزقة إلى ليبيا

ميليشيات أبوظبي تعتزم 
إعالن انفصال حضرموت

بــاريــس - وكــــاالت: قــالــت صحيفة 
مصر  قــرع  بين  الفرنسية  لوفيغارو 
لـــطـــبـــول الــــحــــرب، والــــشــــد والـــجـــذب 
الميداني  والتقدم  -الفرنسية  التركية 
الملحوظ لمعسكر طرابلس وإضعاف 
الـــجـــنـــرال االنـــقـــالبـــي خــلــيــفــة حــفــتــر، 
االضطرابات  من  العديد  ليبيا  تشهد 
في األسابيع األخيرة، لدرجة أن وزير 
الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان 

تحدث عن «َسورنة» النزاع في ليبيا.
وتـــنـــقـــل الــصــحــيــفــة عــــن الــبــاحــث 
فـــي مــعــهــد كــلــيــنــجــنــدايــل فـــي الهـــاي 
جــــــالل الـــــحـــــرشـــــاوي تـــوضـــحـــيـــه أن 
تــركــيــا تــمــكــنــت، فـــي غـــضـــون بضعة 
عسكرية  آلــة  بــنــاء  مــن   ، فقط  أشــهــر 
تمتلك  وبــاتــت  طرابلس  فــي  حقيقية 
الليبي،  بالغرب  عسكريتين  قاعدتين 
كم   ٢١٠) مصراتة  ميناء  من  كل  في 

والقاعدة   ( طرابلس  العاصمة  شــرق 
الحدود  من  (بالقرب  للوطية  الجوية 
الــتــونــســيــة). فــي الــمــقــابــل، يــقــاتــل إلــى 
جانب قوات المشير خليفة حفتر التي 
 ٢٥٠٠ نحو  فــرنــســا،  مــن  دعــمــاً  تلقت 
الروسية  فاغنر  شركة  مرتزقة  من 
اإلمــــــارات  أن  األرجــــــح  مـــن  الـــذيـــن   ،
لهم  تدفع  من  هي  المتحدة  العربية 

مقابل خدمتهم.

 وقالت إن هناك حوالي ٣٥٠٠ من 
تشادي  و٥٠٠  السودانيين  المرتزقة 
نــظــام  مـــؤيـــدي  مـــن  ســــوري   ١٠٠٠ و 
أن  الحرشاوي  جالل  ويوضح  دمشق. 
أسبوع..  كل  يتزايد  السوريين  عــدد   »
على  اإلمـــاراتـــيـــون  يــعــثــر  أن  بــمــجــرد 
مباشرة  يرسلونهم  المرتزقة،  بعض 
مصر،  أو  برقة  إلــى  الجو  طريق  عن 

الحليفة األخرى لقوات حفتر.

عدن - وكاالت: أعلن المجلس االنتقالي 
الــجــنــوبــي االنـــقـــالبـــي الـــمـــدعـــوم إمـــاراتـــيـــاً 
استئناف ما وصفها بالفعاليات التصعيدية 
ــيــمــنــيــة فــــي مــحــافــظــة  ضــــد الـــحـــكـــومـــة ال
حضرموت شرقي البالد. ودعا «االنتقالي» 
قيادَة السلطة المحلية في حضرموت إلى 
المحافظة،  إيــرادات  ووقــف  مطالبه  تبني 
لشؤون  الذاتية  اإلدارة  بإعالن  والــمــبــادرة 
حـــضـــرمـــوت واالنـــفـــصـــال عـــن الــحــكــومــة 
الشرعية. وأرجعت ما تسمى لجنة التصعيد 
الــشــعــبــي (الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس االنــتــقــالــي) 
استئناف التصعيد لعدم استجابة الحكومة 
لــمــطــالــب تــحــســيــن مــســتــوى الـــِخـــدمـــات، 
ومعالجة الملف األمني بوادي حضرموت.

بأعمال  القائم  بــريــك  بــن  أحــمــد  وكــتــب 
رئــيــس الــمــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي، في 
مطلب  الذاتية  اإلدارة  أن  بتويتر،  حسابه 

شعبي ليس في عدن وحسب بل في جميع 
تحقيق  أن  وأضـــاف  الــجــنــوب.  محافظات 
يتجسد  الــواقــع  أرض  على  الــذاتــيــة  اإلدارة 
في  الحروب  وتجار  الفساد  رموز  بإسقاط 
حكومة الشرعية، وذلك من خالل تشكيل 
لجان اإلدارة الذاتية في جميع محافظات 

الجنوب، وفق تعبيره.
وكــتــب الــقــائــم بــأعــمــال «االنــتــقــالــي» أن 
سيخرجون  حــضــرمــوت  مــحــافــظــة  أبــنــاء 
ـــحـــددون دعــمــهــم ومــواقــفــهــم  االثــنــيــن وي
يونيو   ١٩ وفــي  للمجلس.  الــذاتــيــة  لــــإلدارة 
محافظة  على  سيطر «االنتقالي»  الجاري 
ســقــطــرى (جــنــوب شــــرق) ودشــــن إدارتــــه 
دوجاريك  ستيفان  عّبر  وقــد  لها،  الذاتية 
الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم األمــــيــــن الــــعــــام لــألمــم 
المتحدة عن قلق المنظمة من الوضع في  

سقطرى.
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شـــــارك  وكـــــــــــاالت:  غزة- 
عـــــــدد مـــــن فــــصــــائــــل الـــعـــمـــل 
الوطني واإلســالمــي أمــس في 
نظمتها  احــتــجــاجــيــة،  وقـــفـــة 
حـــركـــة الـــمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
شــوا  بـــرج  أمـــام  فلسطين  فــي 
رفًضا  غــزة،  بمدينة  حصري 
لـــ «صفقة الــقــرن» ومــؤامــرة 
واألغــوار.  الغربية  الضفة  ضم 
وأكـــد الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
حركة المقاومة خالد األزبط 
التي  الوقفة  خــالل  كلمته  في 
حــمــلــت عـــنـــوان «بــالــمــقــاومــة 
صفقة  سنسقط   ... والــوحــدة 
القرن ومؤامرة الضم للضفة 
الــغــربــيــة واألغــــــوار»، أن هــذه 
سلسلة  ضــمــن  تـــأتـــي  الــوقــفــة 
الفعاليات التي أقرتها الحركة 
فــــي مـــواجـــهـــة مــــؤامــــرة ضم 
الضفة واألغوار. ووجه األزبط 
الفلسطيني،  للشعب  رســالــة 
قـــائـــًال: إن «مـــا يــجــري الــيــوم 
هو  الفلسطينية  القضية  ضــد 
أخــطــر مــراحــل الــصــراع، وأن 
الـــصـــمـــود والــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
ـــــركـــــن األســــــــــاس فــي  هــــمــــا ال
مــواجــهــة الـــمـــؤامـــرة وتــهــويــد 
وطالب  الفلسطينية».  األرض 
الفلسطيني  الــشــعــب  ـــــط  األزب
السلمية  األنشطة  كــل  بتفعيل 
والــشــعــبــيــة والـــكـــفـــاح الــمــســلــح 

إلفــشــال مـــؤامـــرة الــضــم وكــل 
الــــمــــخــــطــــطــــات الـــتـــصـــفـــويـــة 
العربية  األمــة  ودعــا  لقضيتنا. 
واإلســــالمــــيــــة إلــــــى ضــــــرورة 
الـــنـــزول لــلــشــارع ومــنــاهــضــة 
شعبًا  فلسطين  ودعم  التطبيع 
وأرًضـــا ومــقــاومــة، قــائــًال: إن 
«مــا يجري الــيــوم مــن صمود 
إنما  المحتل  ومواجهة  شعبنا 
ــابــة عــن األمــــة بأسرها  هــو إن
والــــــقــــــدس  ـــســـطـــيـــن  فـــل ألن 
قــضــيــة أمـــــة». وفــــي رســالــتــه 
لــالحــتــالل اإلســرائــيــلــي، قــال: 
وإن  عنه  رجعة  ال  إن «القرار 
الغطرسة  عــلــى  الــعــدو  رهـــان 

العربي  والتطبيع  األمــريــكــيــة 
لن يكون ورقة نجاة أو تمرير 
والــتــهــويــد،  الــضــم  مخططات 
الشاملة  المواجهة  ستكون  بل 
وتــحــريــك كـــل الـــســـاحـــات في 
وجه العدو الصهيوني، والعمل 
على تطهير كل فلسطين من 
دنسه». وفي رسالته األخيرة، 
الذي  الــدولــي  المجتمع  طالب 
لكل  والحماية  بالسالم  يتغنى 
مـــقـــاومـــة تــســتــرد حــقــهــا إمــا 
أو  مسؤولياته  عند  بــالــوقــوف 
ترك تلك المجالس والقوانين 
تــتــحــرك  ال  الــــتــــي  الــــدولــــيــــة 
المستضعفين  وجــــه  فـــي  إال 

فـــــي هــــــذا الــــعــــالــــم وتـــنـــاصـــر 
الـــمـــعـــتـــديـــن. بــــــــدوره، طــالــب 
الــقــيــادي فـــي حــركــة حــمــاس 
كلمته،  في  رضــوان  إسماعيل 
بــوقــف  الفلسطينية  الــســلــطــة 
التي  والخطوات  التصريحات 
من شأنها تمرير عملية الضم، 
األمني  التنسيق  وقف  وكذلك 
مــع االحــتــالل. ودعــا جماهير 
النتفاضة  الفلسطيني  الشعب 
عارمة وشاملة في وجه العدو 
مخطط  إلسقاط  اإلسرائيلي 
الضم، مشدًدا على أن األغوار 
ال  عربية  أرض  كلها  والضفة 

تنازل عنها.

مكسيكو سيتي- قنا: نظمت سفارة 
المتحدة  الـــواليـــات  لـــدى  قــطــر  دولـــة 
الــمــكــســيــكــيــة، بــالــتــعــاون مـــع  جامعة 
«إيبيروأمريكانا»، جلسة حوارية عن 
بُعد حول «العالقات الثنائية القطرية 
بــمــنــاســبــة  ـــــــك  وذل الـــمـــكـــســـيـــكـــيـــة»   -
العالقات  إقامة  على  عاًما   ٤٥ مــرور 

الدبلوماسية بين البلدين.
   وشــارك في الندوة سعادة السيد 
ــــكــــواري سفير  مــحــمــد بـــن جـــاســـم ال
دولـــة قــطــر لـــدى الــمــكــســيــك، ســعــادة 
الــســيــدة غــراســيــيــال غــومــيــس غــارســيــا 
سفيرة المكسيك لدى قطر، وسعادة 
منسقة  كونتريراس  أريبال  الدكتورة 
العالقات في قسم التجارة الدولية في 

جامعة «ايبيروأمريكانا».
ــــــى آفـــــاق  ــــــكــــــواري إل   وتـــــطـــــرق ال
التي  البلدين  بين  الثنائية  الــعــالقــات 
المشترك،  والعمل  بالتعاون  تميزت 

ـــــــى تــــأســــيــــس الــــعــــالقــــات  مــــشــــيــــًرا إل
الدبلوماسية بين قطر والمكسيك في 
دولة  سفارة  وافتتاح   ١٩٧٥ يونيو   ٣٠
 ،٢٠١٤ عام  سيتي  مكسيكو  في  قطر 
في  سفارتها  المكسيك  افتتحت  فيما 

الدوحة عام ٢٠١٥.
شهدت  الثنائية  العالقات  إن  وقــال 
حضرة  زيارة  خالل  من  كبيًرا  تطوًرا 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمير البالد المفدى إلى المكسيك 
التي تعد األولى من نوعها في نوفمبر 
٢٠١٥ ، وأثمرت الزيارة توقيع العديد 
مـــن االتـــفـــاقـــيـــات والــــمــــذكــــرات، بما 
الجوية  الخدمات  اتفاقيات  ذلــك  في 
واالتفاقيات  البلدين  بين  المباشرة 
الثقافية والفنية، وفي قطاع الطاقة، 

وغيرها.
الرئيس  فخامة  زيــارة  إلى  ولفت    
إلــى  نييتو  بينيا  إنــريــكــي  المكسيكي 

حيث   ،٢٠١٦ يــنــايــر  فــي  قــطــر  دولــــة 
وقعت الدولتان اتفاقيات حول التعليم 
والــتــعــاون  المجتمع  وتنمية  والــعــلــوم 
أن  مــؤكــًدا  واإلعـــالم،  والفني  الثقافي 
الــزيــارتــيــن ســاهــمــتــا فـــي دعــــم آفـــاق 
على  البلدين  بين  الثنائية  الــعــالقــات 

كافة الُصُعد.
حرص  غوميس  أكــدت  وبــدورهــا، 
بالدها على تعزيز عالقات التعاون مع 
دولة قطر في كافة المجاالت خاصة 

في مجالي االستثمار والتجارة.
وشـــــــــددت عـــلـــى عـــمـــق الـــــروابـــــط 
الــمــشــتــركــة بــيــن قــطــر والــمــكــســيــك، 
مــن  وقـــطـــر  الــمــكــســيــك  إن  وقــــالــــت 
ومبادئ  الــســالم  قيم  عــن  المدافعين 
احترام  مثل  الــدولــي  القانون  احــتــرام 
في  الــتــدخــل  وعـــدم  الوطنية  الــســيــادة 
الــــشــــؤون الــداخــلــيــة لـــلـــدول األخــــرى 

والسعي للحل التفاوضي للخالفات.

غزة: وقفة فصائلية رفًضا لصفقة القرن والضم

قطر والمكسيك .. ٤٥ عاًما من العالقات المتنامية 

طالبت العرب بمناهضة التطبيع وبدعم الفلسطينيين

سفارتنا نظمت جلسة حوارية عن بُعد .. المشاركون:

وقفة فصائلية في غزة رفًضا لصفقة القرن

االحتالل يعتقل فلسطينيًا في القدس
اعــتــقــلــت  قـــنـــا:  المحتلة-  الـــقـــدس 
قـــوات االحــتــالل اإلســرائــيــلــي، الــيــوم، 
قلنديا  حــاجــز  عــنــد  فــلــســطــيــنــًيــا  شــابًــا 
الــعــســكــري شــمــال الـــقـــدس الــمــحــتــلــة. 

الفلسطينية  األنـــبـــاء  وكـــالـــة  وذكــــرت 
 «وفـــــا»، نــقــال عـــن شــهــود عـــيـــان، أن 
الذي  الشاب،  اعتقلت  االحتالل  قوات 
حيازته  بحجة  بعد،  هويته  تعرف  لم 

االحــتــالل  قـــوات  أن  مضيفة  ســكــيــنـًـا.. 
واحتجزت  الــمــذكــور  الحاجز  أغلقت 
مـــئـــات الـــمـــواطـــنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن 

والمركبات.

السفير محمد 
الكواري: دعم 
آفاق العالقات 

على كافة 
الُصُعد

سفيرة 
المكسيك: 

احترام القانون 
الدولي والسيادة 

الوطنية .. قيٌم 
مشتركة

سر  أمين  دعــا  أ):  ب  (د   - اهللا  رام 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
الــفــلــســطــيــنــيــة صــائــب عــريــقــات أمــس 
إلى تدخل دولي لإلفراج عن جثامين 
قتلى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل 
وتـــرفـــض الـــســـمـــاح بــدفــنــهــم. وأشــــار 
حسابه  على  نشره  بيان  في  عريقات، 
فـــي تــويــتــر، إلـــى حــالــة الـــشـــاب أحــمــد 
الجيش  برصاص  قتل  الــذي  عريقات 
في  عسكري  حــاجــز  عند  اإلســرائــيــلــي 
الضفة يــوم الــثــالثــاء الــمــاضــي. وقــال : 
تواصل  الــتــوالــي  على  الخامس  «لليوم 
ســلــطــات االحـــتـــالل اعــتــقــال الــجــثــمــان 
وال  عــريــقــات،  أحمد  للشهيد  الطاهر 
يــســمــحــون لــنــا بــدفــنــه كــمــا يــفــعــل كل 
وأضــاف  أحــبــتــهــم».  مــوت  عند  البشر 
«تم إعدام أحمد بدم بارد، هذه ليس 
قــيــم اإلنــســانــيــة، وهـــذه ليست أخــالق 

البشر، ساعدونا لإلفراج عن الجثامين 
اللجنة  وأصــدرت  للشهداء».  الطاهرة 
الليلة  الــتــحــريــر  لمنظمة  الــتــنــفــيــذيــة 
ـــا، تــلــقــت وكــالــة  قــبــل الــمــاضــيــة بـــيـــانً
منه،  نسخة  (د.ب.أ)  األلمانية  األنــبــاء 
اتهمت فيه إسرائيل باإلمعان في قتل 
بعد  التصفية  بــغــرض  الفلسطينيين 
وأكــدت  عريقات.  الــشــاب  قتل  حــادثــة 
اللجنة التنفيذية على «رفضها وإدانتها 
الحتجاز جثمان الشهيد وعدم تسليمه 
جثامين  مئات  جانب  إلــى  عائلته  إلــى 
الــــشــــهــــداء الـــمـــحـــتـــجـــزة فــــي ثـــالجـــات 
االحتالل، وفيما يسمى مقابر األرقام، 
فـــي اســتــهــتــار لــكــل الــقــيــم والـــمـــبـــادئ 
واألخــــالق اإلنــســانــيــة». وفـــي الــســيــاق، 
لحقوق  األورومتوسطي  المرصد  قال 
اإلنسان إن عشرات الحواجز العسكرية 
الغربية «باتت  الضفة  في  اإلسرائيلية 

لمجرد  للفلسطينيين  الموت  مصايد 
مخالفات  أيــة  ارتكابهم  فــي  االشــتــبــاه 
مـــا يــتــســبــب لــهــم بــالــقــتــل الــــفــــوري». 
في  األورومتوسطي  المرصد  واعتبر 
بــيــان صــحــفــي، أن اســتــشــهــاد الــشــاب 
على  واضًحا  مثاًال  إال  «ليس  عريقات 
عــمــلــيــات اإلعــــــدام الــمــمــنــهــجــة خـــارج 
على  الفلسطينيين  بحق  القانون  نطاق 
تــلــك الــحــواجــز». وبــحــســب الــمــرصــد، 
فــــإن إســـرائـــيـــل «أعـــدمـــت ٩٥ مــدنــًيــا 
فلسطينًيا بينهم ٣٦ طفالً خارج نطاق 
القانون في ٢٠١٦، حيث جرت جميع 
بذريعة  منهجي  بشكل  القتل  عمليات 
عملية  فــي  ضالعة  كــانــت  الضحية  أن 
طــعــن أو دهـــس مــزعــومــة ضــد جنود 
إســرائــيــلــيــيــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
وجود وسائل موثقة لتنفيذ مثل هذه 

الهجمات». 

عريقات يطالب بتدخل دولي 
لإلفراج عن جثامين الشهداء

استشهاد فلسطيني على حاجز بيت إيل اإلسرائيلي في الضفة

وكاالت: في خطوة  القدس المحتلة- 
خــطــيــرة تـــهـــدف لـــربـــط الــمــســتــوطــنــات 
الفلسطينية  األحـــيـــاء  وعــــزل  بــبــعــضــهــا، 
داخل القدس عن بعضها وتحويلها لجزر 
مفصولة، شرعت سلطات االحتالل بشق 
للقدس  جديد  دائــري  استيطاني  طريق 
يُطلق عليه «الطريق األمريكي». ويأتي 
إقــامــة الــطــريــق االســتــيــطــانــي فــي وقــت 
تــســتــعــد فــيــه حــكــومــة االحــــتــــالل لــلــبــدء 
بتنفيذ مخطط ضم أجزاء من الضفة، 
وإخضاعها للسيادة اإلسرائيلية. وبحسب 
بالقدس،  االحــتــالل  بلدية  فــي  مــســؤول 
الوسطى  األجــزاء  شق  فعلًيا  يجري  فإنه 
والــجــنــوبــيــة مــن الــطــريــق االســتــيــطــانــي، 
وســــوف يــتــم طــــرح مــنــاقــصــات لــلــجــزء 

الواقع في أقصى الشمال، بتكلفة متوقعة 
تبلغ ١٨٧ مليون دوالر، قرب نهاية العام 
األمريكي»  «الطريق  ويلتهم  الــجــاري. 
مئات الدونمات من أراضي قرى صور 
وعزل  المكبر،  وجبل  ليسون  وإم  باهر 
قــريــة الــشــيــخ ســعــد عــن الــمــكــبــر وصــور 
باهر. وبحسب مختصين، فإن الطريق 
االســـتـــيـــطـــانـــي ســـيـــخـــدم الــمــســتــوطــنــات 
واإلســـرائـــيـــلـــيـــيـــن فـــقـــط، ويـــهـــدف إلــى 
شرق  فــي  المستوطنات  وتقوية  تطوير 
الــــقــــدس والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وربــطــهــا 
من  وإجماًال،  المدينة.  بشوارع  المباشر 
المتوقع أن يكلف المشروع، الذي سيمتد 
الخارجية  األطــــراف  قــرب  أو  بــمــحــاذاة 
لــشــرقــي الـــقـــدس، أكــثــر مــن ربـــع مليار 

إسرائيليون  مــســؤولــون  ويــزعــم  دوالر. 
بطول  نفًقا  سيضم  الـــذي  الــطــريــق،  أن 
الــزيــتــون،  جــبــل  شـــرقـــي  كــيــلــومــتــر   ١٫٦
الـــمـــروري».  االزدحـــــام  مــن  «سيخفف 
ويـــقـــول الــبــاحــث فـــي الـــشـــأن الــمــقــدســي 
األمريكي»  إن «الطريق  حامد  أبو  فؤاد 
هــــــو جــــــــزء مــــــن مـــخـــطـــط «الــــــخــــــادم 
بشارع  القدس  مدينة  إلحاطة  الشرقي» 
لربط  الشرقية  الجهة  مــن  استيطاني 
بيت  شــرقــي  اإلسرائيلية  المستوطنات 
لـــحـــم وبـــيـــت ســــاحــــور جـــنـــوب الــضــفــة 
شرقي  أدومــيــم»  «معاليه  بمستوطنة 
القدس. ويشير إلى أن سلطات االحتالل 
جدار  بإقامة  ١٩٩٣م،  عام  بعد  شرعت 
مخطط  على  تعديًال  فأجري  عنصري، 

الــشــارع، الـــذي يــجــري شقه فــي جنوب 
شــرق الــقــدس على عــدة مــراحــل. ويبدأ 
«الطريق األمريكي» أقصى جنوب شرق 
ومستوطنة  ســاحــور  بيت  قــرب  الــقــدس 
«هار حوما»، مروًرا بصور باهر وجبل 
المكبر، ثم عن طريق نفق يبدأ من بلدة 
عند  ليخرج  الزيتون  جبل  أسفل  سلوان 
حــاجــز الــزعــيــم الــعــســكــري. ويــوضــح أن 
 ٣ على  تقسيمه  تم  االستيطاني  الطريق 
والشمالي)،  األوسط،  مقاطع (الجنوبي، 
واألوسط  الجنوبي  المقطعين  أن  مبينًا 
للشارع قيد التنفيذ حالًيا، ويمر بأراضي 
الشيخ  ومــن  المكبر  وجــبــل  بــاهــر  صــور 
في  بنفق  سلوان  بلدة  في  وينتهي  سعد 

باطن الجبل يبلغ طوله ٢ كيلو متر. 

الطريق األمريكي مخطط إسرائيلي جديد لتهويد القدس
يلتهم المئات من دونمات المدينة

الطريق األمريكي مخطط إسرائيلي جديد لتهويد القدس
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الجيش الصومالي يدمر 
مواقع للشباب 

الصومالية  الخاصة  المسلحة  القوات  تمكنت  قنا:  مقديشو- 
الشباب  حركة  لعناصر  تابعة  مواقع  تدمير  من  (الكوماندوز) 
جنوبي  السفلى  شبيلي  بمحافظة  القاعدة  بتنظيم  المرتبطة 
عسكرية  عملية  أن  الصومالية  األنــبــاء  وكــالــة  وذكـــرت  الــبــالد 
شام،  مناطق  في  الصومالي  بالجيش  الخاصة  القوات  نفذتها 
ويــومــبــس نــــور، وبــولــو بــشــيــر، ومـــبـــارك، وتــــور تــــورو التابعة 
الشباب.  حركة  عناصر  الستهداف  السفلى  شبيلي  لمحافظة 
من  العملية  خالل  من  تمكنت  الكوماندوز  قوات  أن  وأضافت 
السيطرة على تلك المناطق وتطهيرها من العناصر المسلحة، 

باإلضافة إلى االستيالء على معدات عسكرية كانت بحوزتهم.

البرلمان العربي يرحب بنتائج 
المؤتمر الدولي حول السودان 
القاهرة - قنا: رحب البرلمان العربي بالنتائج التي تمخض 
نظمته  والـــذي  الــســودان،  مــع  للشراكة  الــدولــي  المؤتمر  عنها 
ألمانيا،عن بعد، بالشراكة مع السودان واألمم المتحدة واالتحاد 
األوروبي يوم الخميس الماضي، بهدف مساعدة السودان خالل 
وتعزيز  االقــتــصــادي  االســتــقــرار  لتحقيق  االنتقالية  المرحلة 
الدولية  بالمشاركة  العربي،  البرلمان  وأشــاد  التنمية.  جهود 
األكــيــدة  الرغبة  تعكس  والــتــي  المؤتمر  شهدها  الــتــي  الــواســعــة 
تجاوز  في  ومساندته  السودان  دعم  في  الدولي  المجتمع  لدى 
معه  والوقوف  بنجاح،  وإتمامها  االنتقالية  المرحلة  تحديات 
عن  الناتجة  واإلنــســانــيــة  االقــتــصــاديــة  الــتــداعــيــات  مــن  للتعافي 
جــائــحــة كـــورونـــا. ودعـــا المجتمع الـــدولـــي والــجــهــات الــدولــيــة 
المانحة لتنفيذ التعهدات المالية الدولية التي تعهدت بها الدول 
في المؤتمر، والتحرك بشكل عاجل إلعفاء السودان من ديونه 
ومساعدته في توفير الموارد الالزمة لتلبية االحتياجات الملحة 
للشعب السوداني. وأكد البرلمان العربي على ضرورة رفع اسم 

السودان من القائمة األمريكية للدول الراعية لإلرهاب.

قيمته مليونا دوالر.. شركة ضغط أمريكية تفسخ عقدها مع حفتر 
بعد هزائمه الميدانية المتواصلة في ليبيا 

واشنطن - وكاالت: أعلنت مجموعة 
سليوشن»  «ليندن  األمريكية  الضغط 
دوالر  مـــلـــيـــونـــي  بــقــيــمــة  عـــقـــد  فـــســـخ 
يربطها، منذ مايو ٢٠١٩، مع ميلشيات 
حفتر.  خليفة  االنــقــالبــي  الليبي  الــلــواء 
أن  ريبورت  لوبي  فورين  موقع  وذكــر 
هذه الشركة أنهت عالقتها مع ميليشيا 
الــجــاري،  يونيو   ١٩ مــن  اعــتــبــاراً  حفتر 
في  بها  مني  التي  الهزائم  سلسلة  بعد 
ليبيا. وأشار الموقع إلى أن حفتر دفع 
للشركة -التي تتخذ من والية تكساس 
مقراً لها- مليوني دوالر، بموجب عقد 
وقع بين الطرفين في ٢١ مايو ٢٠١٩، 
لتقريب  وذلــــك  شـــهـــراً،   ١٣ ويــســتــمــر 

األمـــريـــكـــيـــة.  اإلدارة  مــــع  الـــعـــالقـــات 
رئيس  نــائــب  فليمينغ  جــوزيــف  ر  وبــــرَّ
الــقــراَر  التنفيذية  للشؤون  المجموعة 
معتبراً  ليبيا،  فــي  األوضـــاع  بــتــطــورات 
أنـــهـــا لـــم تــعــد تــســتــدعــي هــــذا الــعــقــد. 
أن  ريــبــورت  لوبي  فورين  موقع  ونقل 
المجموعة بصدد إنهاء تسجيلها بصفة 
عميل أجنبي، منهية بذلك العقد الذي 
ليبيا  في  الــقــرار  دعــم  بمركز  يربطها 
وهو الذراع الدبلوماسية لقوات حفتر. 
إلى  العقد  بموجب  المجموعة  وسعت 
إقناع الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
صدر  بيان  بعد  لحفتر  دعمه  بإعالن 
فــي أبــريــل الــمــاضــي، وأثــنــى فيه على 

دور اللواء المتقاعد في حماية المنشآت 
النفطية ومحاربة ما يسمى اإلرهاب. 
مع  المجموعة  اتــصــاالت  توقفت  وقــد 
الكونغرس وإدارة ترامب بداية الصيف 
فورين  موقع  كشف  ما  وفق  الماضي، 
لوبي ريبورت. ووفقا لهذا الموقع فقد 
التدخل  إثــر  حفتر،  قــوات  تقهقر  دفــع 
المتقاعد  الجنرال  يناير،  فــي  التركي 
لالستعانة بمرتزقة روس، األمر الذي 
أغــضــب الــجــيــش األمـــريـــكـــي. ونـــددت 
واشــنــطــن واألمـــــم الــمــتــحــدة بــدخــول 
الروسية  فاغنر  شركة  مــن  مرتزقة 
ومــــــن جـــنـــســـيـــات أخـــــــرى إلــــــى حــقــل 

الشرارة النفطي جنوبي ليبيا.

واشنطن غاضبة من دور مرتزقة فاغنر الروسية في ليبيا

قوات حكومة الوفاق كبدت حفتر خسائر فادحة  

دولة  أعربت  قنا:  كابول-  الدوحة- 
قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين 
لــلــتــفــجــيــر الــــــذي وقــــع فـــي الــعــاصــمــة 
ســقــوط  إلــــى  وأدى  كـــابـــول  األفــغــانــيــة 
قتيلين. وجددت وزارة الخارجية، في 
الثابت  قطر  دولــة  موقف  أمــس،  بيان 
من رفض العنف واإلرهاب مهما كانت 
الــدوافــع واألســـبـــاب. وعــبــر الــبــيــان عن 
الضحيتين  لـــذوي  قطر  دولـــة  تــعــازي 
ولــحــكــومــة وشــعــب أفــغــانــســتــان. هــذا 

انفجار  جــراء  أمــس،  شخصان،  وُقــتــل 
األفغانية  الــعــاصــمــة  فــي  نــاســفــة  عــبــوة 
كــابــول. ونــقــلــت وكــالــة «خــامــا بــرس» 
لألنباء عن مصادر أمنية أفغانية قولها 
استهدف سيارة مدنية في  إن انفجاراً 
دائرة الشرطة رقم ١٢ بكابول، أسفر 
عـــن مــقــتــل شــخــصــيــن. مـــن جــانــبــهــا، 
أكدت مصادر في لجنة حقوق اإلنسان 
تابعان  موظفان  القتيلين  أن  األفغانية 
لها،  بيان  في  اللجنة،  وأدانـــت  للجنة. 

اثنين  مقتل  عــن  أســفــر  الـــذي  الهجوم 
مـــن طــاقــمــهــا، مــضــيــفــة أنــهــا ستنشر 
االنتهاء  عقب  المعلومات  من  المزيد 
القضية.  فــي  التحقيقات  مــن  الكامل 
ولـــم تــعــلــن أي جــهــة مــســؤولــيــتــهــا عن 
قوات  أعلنت  آخر  جانب  من  الهجوم. 
عناصر   ٤ مقتل  عــن  األفغانية  األمـــن 
من حركة طالبان واعتقال ٣ آخرين، 
شمالي  جــوزجــان  بإقليم  اشتباك  فــي 
برس  خاما  وكالة  ونقلت  أفغانستان. 

التابع   «٢٠٩ شاهين  لـ»فيلق  بيان  عن 
للجيش األفغاني القول، إن اشتباكاً وقع 
األمــن  قــوات  بين  الماضية  قبل  الليلة 
في  طالبان  حركة  ومسلحي  األفغانية 
في  خاماب  بمنطقة  تابا  شوبلي  قرية 
إقــلــيــم جـــوزجـــان، وأســفــر عــن مقتل 
 ٣ واعــتــقــال  طــالــبــان  مــن  مسلحين   ٤
آخــــريــــن. وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن قـــوات 
األسلحة  بعض  أيــضــاً  صـــادرت  األمـــن 

والذخائر.

قطر تدين بشدة تفجير كابول وتعزي بالضحيتين
جددت موقفها الثابت من رفض العنف واإلرهاب

جانب من تفجير سابق في كابول

عــواصــم - وكـــاالت: دعــت وزارة 
تفكيك  إلــى  األمــريــكــيــة  الــخــارجــيــة 
وغربها  ليبيا  شرق  في  الميليشيات 
عـــقـــب انــــتــــهــــاء حــــصــــار طـــرابـــلـــس 
قــبــل أســابــيــع، وذكــــرت الــخــارجــيــة 
الوفد  أن  لها  بــيــان  فــي  األمــريــكــيــة 
دائــرة  عبر  التقى  الــذي  األمــريــكــي 

وزيــر  الماضي  األربــعــاء  تلفزيونية 
داخــلــيــة حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
تفكيك  بحث  باشاغا  فتحي  الليبي 
الــمــيــلــيــشــيــات الــمــســلــحــة، والـــوقـــف 
الـــفـــوري إلطــــالق الـــنـــار فـــي الــبــالد 
والـــعـــودة لــلــمــفــاوضــات الــســيــاســيــة 
الخارجية  بيان  وحسب  واألمنية. 

على  الحصار  انتهاء  فإن  األمريكية 
متجددة  فرصة  «أعطى  طرابلس 
لــمــعــالــجــة قــضــيــة الــمــيــلــيــشــيــات في 
شرق البالد وغربها»، وقد شددت 
الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــعــارضــتــهــا 
لـــكـــل الــــتــــدخــــالت األجـــنـــبـــيـــة. كــمــا 
قـــالـــت قـــيـــادة الــــقــــوات األمــريــكــيــة 

فـــي إفــريــقــيــا «أفـــريـــكـــوم» أمـــس، 
ــتــعــاون الــثــنــائــي  ــال إنـــهـــا مــســتــمــرة ب
مـــع الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة وتــجــمــعــهــا 
في  ذلــك  جــاء  قوية.  ارتباطات  بها 
تــصــريــحــات لــقــيــادة «أفـــريـــكـــوم» 
أدلـــــت بــهــا لــقــنــاة فــبــرايــر الــلــيــبــيــة 

الخاصة. 

أفريكوم: مستمرون بالتعـاون مع الحكومة الليبية

وكـــــــــــاالت:   - طـــــرابـــــلـــــس 
الليبي،  الداخلية  وزير  طالب 
فـــتـــحـــي بـــــاشـــــاغـــــا، االتــــحــــاد 
األوروبـــــــــــي بــــــــــإدراج شـــركـــة 
«فــــاغــــنــــر» الـــــروســـــيـــــة، فــي 
وتصنيفها  الــعــقــوبــات،  لــوائــح 
وقال  لــإلرهــاب.  راعية  جهة 
تغريدات  فــي  الليبي،  الــوزيــر 
سيطرة  إن  «تـــويـــتـــر»،  عــلــى 
الـــمـــرتـــزقـــة الــــــــــروس، عــلــى 
حــــقــــل الـــــــشـــــــرارة الـــنـــفـــطـــي، 
الجنجويد،  مجموعة  ومعهم 
تـــعـــد ســـابـــقـــة خـــطـــيـــرة نــحــو 
ســيــطــرة الــمــرتــزقــة األجــانــب 
والتحكم  الليبي  النفط  على 
بـــثـــروات الــلــيــبــيــيــن. وأكـــد أن 
على  روس  عــنــاصــر  ســيــطــرة 
ــيــبــي، يعد  ــل حـــقـــول الــنــفــط ال
لألمن القومي  تهديداً خطيراً 
مصالح  مـــن  ويـــنـــال  الــلــيــبــي، 
كـــافـــة الـــشـــركـــات األمــريــكــيــة 
الــعــالقــة  ذات  ــــــة  ــــــي واألوروب
ليبيا،  فــي  النفطي  بــالــقــطــاع 
لتغول  رهــيــنــة  ســتــكــون  الــتــي 
روســـي غير مــســبــوق. وتــابــع: 
«نؤمن بوحدة ليبيا وبالسالم 
ســبــيــالً إلنـــهـــاء األزمــــــة، ولــن 
نــــقــــبــــل مــــطــــلــــقــــاً بـــســـيـــطـــرة 
منشآت  على  روس  مرتزقة 
ليبيا،  فــي  ونفطية  عسكرية 

لألمن  تهديد  من  يشكله  لما 
الوطني واإلقليمي والدولي». 
وطـــالـــب االتــــحــــاد األوروبــــــي 
بــــإدراج «فــاغــنــر الــروســيــة»، 
ــعــقــوبــات، ومــن  فـــي لـــوائـــح ال
الــجــهــات الـــراعـــيـــة لــإلرهــاب 
«لـــمـــا اقــتــرفــتــه مـــن فــظــائــع 
وجـــرائـــم ضـــد اإلنــســانــيــة في 
الليبي،  الوزير  وكشف  ليبيا». 
دعـــمـــت  عــــربــــيــــة  دولــــــــة  أن 
حـــفـــتـــر فـــــي هــــجــــومــــه عــلــى 
طــرابــلــس، ومــولــت مــرتــزقــة 

شــــركــــة فـــاغـــنـــر الــــروســــيــــة، 
بـــتـــواطـــؤ مــنــهــا فــــي جــريــمــة 
الليبي.  النفط  إمـــدادات  قفل 
بــــــدوره دعــــا مـــنـــدوب لــيــبــيــا 
الطاهر  المتحدة،  األمم  لدى 
الـــســـنـــي، الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
وأوروبا لفرض عقوبات على 
الروسية  «فاغنر»  مرتزقة 
و«الـــجـــنـــجـــويـــد» الـــســـودانـــيـــة. 
نشرها  تغريدة  في  ذلك  جاء 
خلفية  على  تويتر  عبر  السني 
ظـــــهـــــور مـــــرتـــــزقـــــة فـــاغـــنـــر 

والجنجويد في حقل الشرارة 
وقــال  ليبيا.  جنوبي  النفطي 
األمـــــن  مـــجـــلـــس  إن  ـــســـنـــي  ال
عــاجــز عـــن مــعــاقــبــة األفــــراد 
مثل  المرتزقة  ومجموعات 
إضافة  والجنجويد،  فاغنر، 
حفتر،  خليفة  ميليشيا  إلـــى 
الــذيــن خــرقــوا كــل الـــقـــرارات 
الـــــــدولـــــــيـــــــة. وأضـــــــــــــاف أنـــــه 
«حـــان الــوقــت عــلــى الــواليــات 
تفرضا  أن  وأوروبــا  المتحدة 
عـــــقـــــوبـــــات مـــــبـــــاشـــــرة عــلــى 

هـــــؤالء وتــجــمــيــد أرصــدتــهــم 
ومــن يــمــولــهــم، شــأنــهــم شــأن 
الكيانات اإلرهابية». وأوضح 
«ثمة  أن  الليبي  الدبلوماسي 
حـــاالت ألفــــراد أقـــل خــطــورة 
من هؤالء المرتزقة شملتهم 
دون  عــــــقــــــوبــــــات»،  هـــــكـــــذا 
كشف  والــجــمــعــة،  تــفــاصــيــل. 
الجنوب  من  عسكري  مصدر 
مــن  أن «مـــرتـــزقـــة  الــلــيــبــي 
منطقة  إلـــى  وصــلــوا  الــــروس 
«أوبــــاري» جــنــوب الــبــالد في 

حقل  على  للسيطرة  محاولة 
الـــشـــرارة الــنــفــطــي الــمــتــواجــد 
هــنــاك». وقـــال الــمــصــدر، إن 
مسلحة  ســيــارة   ٦٠ «حـــوالـــي 
وصـــلـــت فــــجــــراً إلـــــى مــديــنــة 
متنها  على  تحمل  «أوبـــاري» 
«مـــرتـــزقـــة روســــــا» وبــعــض 
قــــــــوات مـــــن «الـــجـــنـــجـــويـــد» 
وسيطروا على كتيبة «طارق 
بن زياد» ومقراتها في وسط 
أن  المصدر،  وأكد  المدينة». 
«هــــؤالء الــمــرتــزقــة قــادمــون 
مـــــن مـــنـــطـــقـــة «الــــجــــفــــرة» 
وحدود مدينة «سرت»، وأن 
الجنوب  إلى  وصولهم  هدف 
حقل  على  السيطرة  هو  اآلن 
أكبر  أحد  النفطي  «الشرارة» 
ليبيا  في  النفط  إنتاج  مناطق 
الـــواقـــع فـــي جـــنـــوب الـــبـــالد». 
وكانت مؤسسة النفط الليبية 
بشأن  قلقها  عــن  أعــربــت  قــد 
روس»  «مــــرتــــزقــــة  تــــواجــــد 
النفطي،  الـــشـــرارة  حــقــل  فــي 
الـــمـــرتـــزقـــة  أن  إلــــــى  الفــــتــــة 
نقلهم  بعد  بالحقل  تــواجــدوا 
لقائهم  وبعد  الخميس،  مساء 
بممثلين عن حرس المنشآت 
هذه  رافضة  هناك،  النفطية 
التحركات أو محاوالت وقف 

استئناف النفط.

الوفاق تدعو االتحاد األوروبي لتصنيف «فاغنر» إرهابية
أكدت أن سيطرتها على حقول النفط تهديد خطير لألمن القومي الليبي 

سيطرة المرتزقة الروس والجنجويد على حقول النفط الليبية تشكل أعماالً إرهابية
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  عواصم عالمية - وكــاالت: 
جــمــعــت قـــمـــة عـــالـــمـــيـــة أمـــس 
مليار   ٦٫٩) يــــورو  مــلــيــار   ٦٫١٥
المتحدة  الــواليــات  مــن  دوالر) 
والـــــمـــــفـــــوضـــــيـــــة األوروبــــــــيــــــــة 
لمحاربة  البلدان  مــن  والعديد 
«كوفيد-١٩»، مع تشديد الكثير 
ضــرورة  على  المشاركين  مــن 
توفير اللقاح، عند التوصل إليه، 

لكل من يحتاجه.
كــمــا تــضــمــنــت الــقــمــة حــفــالً 
تلفزيونيا  أذيـــع  األمــــوال  لجمع 
في أنحاء العالم بمشاركة مايلي 
سايرس وجاستن بيبر وشاكيرا 
وهالي  كلوي  الغنائي  والثنائي 
وآشر وآخرين. وانعقدت القمة 
ضــمــن مـــبـــادرة مــشــتــركــة بين 
الـــذراع  األوروبـــيـــة،  المفوضية 
األوروبــــي،  لــالتــحــاد  التنفيذية 

ومنظمة جلوبال سيتيزن.
ــــــعــــــهــــــدت الــــمــــفــــوضــــيــــة  وت
االستثمار  بنك  مع  باالشتراك 
مليار   ٤٫٩ بــتــقــديــم  ــــــي  األوروب
دوالر)  مـــلـــيـــار   ٥٫٥) ــــــــورو  ي

والواليات المتحدة ٥٤٥ مليون 
دوالر وألمانيا ٣٨٣ مليون يورو 
وكندا ٣٠٠ مليون دوالر كندي 

(٢١٩ مليون دوالر) 
وسيتم استخدام األموال في 
اختبارات الكشف عن «كوفيد- 
والــلــقــاحــات  والـــعـــالجـــات   «١٩
لدعم أفقر  ذات الصلة، وأيضاً 
تهميشاً  وأكــثــرهــا  المجتمعات 

في العالم.
إلى ذلك اقترب عدُد وفيات 

في  المستجّد  كــورونــا  فــيــروس 
حالة  مليون  نصف  من  العالم 
مــنــذ ظـــهـــوره فـــي الــصــيــن في 
ديسمبر. وقالت وكالة الصحافة 
بلغ  الوفيات  عــدد  إن  الفرنسية 
بينما  وفـــــاة،  حــالــة  ألــــف   ٤٩٧
ماليين   ٩ المصابين  عــدد  بلغ 
منهم  تعافى  حالة  ألــف  و٩٤٠ 
٥ ماليين و٣٩٠ ألفا. والواليات 
المتحدة، التي سجلت أول وفاة 
فبراير،  مطلع  بـ»كوفيد-١٩» 

هـــي الــبــلــد األكـــثـــر تـــضـــرًرا من 
واإلصابات  الوفيات  عدد  حيث 
وفـــاة   ١٢٥,٠٣٩ تسجيلها  مـــع 
إصــابــة.   ٢,٤٦٧,٨٣٧ أصــل  مــن 
وشفي ما ال يقل عن ٦٧٠,٨٠٩ 

أشخاص.
بـــعـــد الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة، 
الدول األكثر تضرًرا بالوباء هي 
البرازيل، حيث سجلت ٥٥٩٦١ 
 ١,٢٧٤,٩٧٤ أصــــل  مـــن  وفـــــاة 
المتحدة  المملكة  تليها  إصابة، 

من  وفـــــاة   ٤٣٤١٤ بتسجيلها 
ثــّم  إصــــابــــة،   ٣٠٩,٣٦٠ أصــــل 
وفــيــات   ٣٤٧٠٨ مــــع  إيــطــالــيــا 
(٢٣٩,٩٦١ إصابة)، وفرنسا مع 
٢٩٧٧٨ وفاة (١٩٩,٣٤٣ إصابة).
 وأعلنت الصين رسمًيا ٤٦٣٤ 
إصابة  أصــل ٨٣٤٣٨  مــن  وفــاة 
(٢١ إصابة جديدة تعافى منها 

٧٨٤٤٤ شخًصا).
وأحــــــصــــــت أوروبـــــــــــــا أمــــس 
أصـــل  مـــــن  وفــــــــاة   ١٩٥,٦٥٥
بــيــنــمــا  إصـــــابـــــة،   ٢,٦٢٢,٨١٣
بـــلـــغ عـــــدد الــــوفــــيــــات الــمــعــلــنــة 
فــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة وكــنــدا 

١٣٣,٥٩٢ (٢,٥٧٠,٥٧٢ إصابة).
وذكر االتحاد اإلفريقي، في 
أحدث إحصائية له، أن إجمالي 
حــــاالت اإلصـــابـــة بــكــورونــا في 

القارة السمراء بلغ ٣٥٩٤٠٨، 
وكـــانـــت الــمــنــظــمــة األمــمــيــة 
حــــــــــــّذرت خــــــــالل الــــيــــوَمــــيــــن 
إصـــابـــات  أن  مـــن  ــيــن  الــمــاضــَي
كـــورونـــا ســتــبــلــغ قــريــبًــا الـــــ ١٠ 

ماليين.

 قمة عالمية تجمع ٦٫٩ مليار دوالر لمكافحة  الوباء
الوفيات تقترب  من ٥٠٠ ألف والفيروس يتراجع في الصيف ً للمرة األولى عالميا

أنقرة - وكاالت: أعلنت مديريُة الصحة 
في والية ديار بكر التركية (جنوب شرق)، 
نجاحها في عالج مريض بفيروس كورونا، 
اإلشعاعي  الــعــالج  لطريقة  إخــضــاعــه  عبر 
مدير  قال  صحفي،  مؤتمر  وفي  التركّي. 
بتنفيذ  تكين، «قمنا  جيهان  الوالية  صحة 
مــشــروع الــعــالج اإلشــعــاعــي أّول مـــّرة على 

مريض في ديار بكر».
وأوضــــح تــكــيــن، أن الــمــريــض كـــان في 
الكادر  أّن  مبينًا  الــمــركــزة،  العناية  وحــدة 

الطبي نال ثمرَة إخضاعه للعالج اإلشعاعي 
بكر  لديار  أزّف  أن  وأضاف «أوّد  التركي. 
وتركيا والعالم برمته، بشارة تحّول نتيجة 
فحص الكشف عن الفيروس لدى المريض 
جانبه،  مــن  السلبية».  إلــى  اإليجابية  مــن 
مستشفى  أطباء  رئيس  بايصل،  أركان  قال 
غازي يشارغيل للتعليم والبحوث في ديار 
إخضاع  على  وافق  الطبي،  الكادر  إن  بكر، 
بعد  اإلشــعــاعــي،  الــعــالج  لمشروع  المريض 

الكشف عن إصابته بكورونا.

تركيا تنجــح في عــالج
 مريض بكــورونا «إشعـاعـياً»

أعلنت  وكـــــاالت:    - نــيــودلــهــي 
عدد  أن  أمــس  الهنديُة  الحكومُة 
ـــا  الـــمـــصـــابـــيـــن بـــفـــيـــروس كـــورون
ألــف   ٥٠٠ الـــــ  تـــجـــاوز  الــمــســتــجــد 
فـــي الـــبـــالد الـــتـــي ســجــلــت رقــًمــا 
إصابة  و٥٠٠  ألًفا   ١٨ بلغ  قياسًيا 
السلطات  وقالت  واحــد.  يــوم  في 
 ٥٠٩ بـــلـــغ  اإلصــــــابــــــات  عــــــدد  إن 
الوفيات  عدد  ارتفع  بينما  آالف، 
بمرض «كوفيد-١٩» الناجم عن 
بعد  و٦٨٥  ألًفا   ١٥ إلى  الفيروس 
إضافة ٣٨٥ وفاة في الساعات الـ 

٢٤ األخيرة.
ويــــــــرى عــــلــــمــــاء األوبــــــئــــــة أن 
الــجــائــحــة لـــم تــبــلــغ بــعــد ذروتــهــا 
ــــيــــع،  الــــمــــنــــتــــظــــرة خــــــــالل أســــاب
عـــدد  يـــتـــجـــاوز  أن  ـــوقـــعـــون  ـــت وي

يوليو.  خــالل  المليون  اإلصــابــات 
وتــــــــدرس حـــكـــومـــات عــــــدد مــن 
الـــواليـــات إمــكــانــيــة إعــــادة فــرض 
إجــــــــراءات عـــــزل، بــيــنــمــا يــجــري 
تخفيف التدابير التي فرضت في 

٢٥ مــــارس بــســبــب الــضــرر الــذي 
ألحقته باالقتصاد.

وانتشر الفيروس خصوًصا في 
اكتظاًظا  األكــثــر  الهندية  الــمــدن 
بالسكان. وتجاوز عدد اإلصابات 

بلغ  حيث  نيودلهي  العاصمة  في 
حوالي ثمانين ألًفا، عدَد تلك التي 

ُسجلت في مومباي.
وكانت الحكومة تتوقع أن يصل 
في  ألف   ٥٠٠ إلى  اإلصابات  عدد 

عربات  حالًيا  وتستخدم  يوليو، 
المصابين.  الســتــقــبــال  قـــطـــارات 
وقــاعــادت  فــنــادق  تستخدم  كــمــا 
حــفــالت لــتــخــفــيــف الــضــغــط عن 
الحكومة  وتــواجــه  المستشفيات. 
الهندية انتقادات بسبب تقصيرها 
ويتهمها  الــفــحــوص  إجـــــراء  فـــي 
الحقيقي  الــعــدد  بــإخــفــاء  خــبــراء 
المرتبة  الهند  وتحتّل  للمصابين. 
ـــعـــالـــم فــــي عـــدد  الــــرابــــعــــة فــــي ال
المتحدة  الواليات  بعد  اإلصابات 
حصيلة  لكن  وروسيا،  والبرازيل 
وقال   بكثير.   أقــّل  فيها  الوفيات 
إن الوباء قد يشهد «ذروات عدة» 
فــي الــهــنــد «فـــي األشــهــر المقبلة 
يــجــري  ـــفـــيـــروس  ال انـــتـــشـــار  ألن 

بدرجات متفاوتة في البالد».

الهند: ارتفاع اإلصابات بالفيروس إلى نصف مليون
علمــاء يدرســون المشاكل زيادة التفّشي في المدن الكبرى وتوقعات بموجة ثانية

الصحيــة المتعـــددة لكورونا
واشنطن- رويترز: قال أطباء وخبراء 
فــي األمــــراض الــمــعــديــة، إّن الــعــلــمــاء ال 
الكم  لفهم  الــطــريــق  يتلّمسون  يــزالــون 
الهائل من المشاكل الصحية التي يسببها 
قد  والــتــي  المستجد،  ــا  كــورون فــيــروس 
تبقى  أضــــرار  منها  بعض  على  يترتب 
األنظمة  بسببها  وتــعــانــي  الــمــرضــى  مــع 
الدكتور  وقــال  مقبلة.  لسنوات  الصحية 
إريك توبول، طبيب القلب ومدير معهد 
سكريبس لبحوث تطبيقات العلوم في ال 
جوال بكاليفورنيا:»كنا نعتقد أنه مجرد 
فــيــروس تــنــّفــســّي، واتــضــح أنـــه يذهب 
ويطارد  للقلب،  ويــتــوّجــه  للبنكرياس، 
الـــكـــبـــد، والـــــمـــــّخ، والـــكـــلـــى، واألعــــضــــاء 
في  بتقديرنا  ذلــك  يكن  ولــم  األخـــرى، 
التنفس،  ضيق  إلى  وباإلضافة  البداية». 
يمكن أن يتعرض مرضى «كوفيد-١٩» 
الضــطــرابــات تجلط الــدم والــتــي يمكن 
الدماغية  للسكتات  مقدمة  تــكــون  أن 

وااللتهابات الشديدة التي تهاجم الكثير 
للفيروس  ويمكن  الجسم.  أعضاء  من 
عصبية  بمضاعفات  يتسبب  أن  أيــًضــا 
تتراوح بين: الصداع، والدوخة، وفقدان 
حاسة التذوق أو الشم، ونوبات التشنج، 
والتشوش، واالرتباك. ويمكن أن يكون 
وباهظ  مكتمل  وغــيــر  بطيئًا  التعافي 
جــودة  على  كبيرة  تأثيرات  مــع  الثمن، 
الحياة. وقــالــت الــدكــتــورة ســاديــة خــان، 
نــورث  فــي  القلب  أمـــراض  اختصاصية 
وســـتـــرن مــديــســيــن فـــي شــيــكــاجــو، إن 
كــثــرة األعــــــراض الــنــاجــمــة عـــن مــرض 
إلى  فريد  شــيء  وتنوعها  «كوفيد-١٩» 
حد ما. وأضافت «خان» أنه مع اإلصابة 
المشاكل  أصــحــاب  يــكــون  بــاألنــفــلــونــزا، 
الكامنة في القلب أكثر عرضة لمخاطر 
هذا  في  الدهشة  يثير  ما  المضاعفات، 
الفيروس هو المدى الواسع للمضاعفات 

خارج حدود الرئتين. 

د. محمد بن عبدالعزيز الخليفيد. محمد بن عبدالعزيز الخليفي

الــقــانــون  فــي  عليها  المستقر  الــمــبــادئ  مــن 
الدولية  الــمــعــاهــدات  بتنفيذ  االلــتــزام  الــدولــي 
بحسن نية. وهذا ما أّكدت عليه اتفاقيتا فيينا 
في  و١٩٨٦   ١٩٦٩ لعامي  المعاهدات  لقانون 
عليه  استقرت  وكذلك  المشتركة،   ٢٦ الــمــادة 
االلتزام  ويمتد  الدولية.  العدل  محكمة  أحكام 
الطرف  الــدولــة  تصرفات  كافة  إلــى  بالتنفيذ 
دولية  معاهدات  من  تبرمه  ما  ذلــك  في  بما 
بــعــد ذلــــك ســـيـــان كـــانـــت الــمــعــاهــدة مـــع ذات 
أطراف المعاهدة السابقة أو مع غيرهم حتى 
ال يعد هذا التصرف، إذا ما انطوى على إخالل 
للمسؤولية  مرتباً  مشروع  غير  فعالً  بالتنفيذ، 

القانونية الدولية. 
ـــفـــاقـــات الــالحــقــة  وقــــد أثــــــارت مــســألــة االت
لمعاهدة سابقة تتناول الموضوع ذاته أو البعض 
الــدولــي  الــعــمــل  فــي  تـــســـاؤالت  بالتنظيم  مــنــه 
لمعرفة مدى ما لهذه االتفاقات الالحقة من 
قــوة تنفيذية وآثـــار ذلــك فــي حــال االخــتــالف 
والتعارض مع سابقتها. ولبيان الحكم القانوني 

في هذه المسألة نتطرق للنقاط التالية:
على  المتحدة  األمــم  ميثاق  أحكام  سمو   -١

غيرها من االتفاقات الدولية:
نصت المادة ١٠٣ من ميثاق األمم المتحدة 
على أنه «إذا تعارضت االلتزامات التي يرتبط 
الميثاق  لهذا  وفقاً  المتحدة  األمــم  أعضاء  بها 
مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به، فالعبرة 
بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق». بذلك 
متعددة   - االتفاقات  السابقة  الــمــادة  اعتبرت 
بها  يرتبط  الــتــي   - ثنائية  أو  كــانــت  األطــــراف 
ـــواردة  األطــــراف وتــتــعــارض مــع االلــتــزامــات ال
في ميثاق األمم المتحدة ال اعتبار لها وتكون 

السيادة في التطبيق هي ألحكام الميثاق. وهو 
ما يعني أن ما ورد في ميثاق األمم المتحدة 
يتعارض  بما  يؤخذ  وال  تطبيقه،  الــواجــب  هــو 
معها من أحكام في أي معاهدة دولية أخرى، 
األمم  ميثاق  لنفاذ  الحقاً  أو  سابقاً  كان  سيان 
اإلخــالل  على  المخالفة  انطوت  وإذا  المتحدة. 
وفق  المنظمة  في  الطرف  الدولة  بالتزامات 
أمام  قانونية  مسؤولية  الدولة  تتحمل  الميثاق 

المنظمة وفق أحكام الميثاق.
وأكثر من هذا قررت اتفاقيتا فيينا لقانون 
الـــمـــعـــاهـــدات - فـــي الــــمــــادة ٥٢ الــمــشــتــركــة - 
إبرامها  تم  إذا  معاهدة  ألي  المطلق  البطالن 
استخدامها  أو  الــقــوة  باستعمال  تهديد  نتيجة 
في  الواردة  الدولي  القانون  لمبادئ  بالمخالفة 
يوجد  هــذا  من  وأكثر  المتحدة.  األمــم  ميثاق 
اتـــجـــاه قــــوي فـــي الــفــقــه وفــــي لــجــنــة الــقــانــون 
الدولي نحو اعتبار المبادئ الــواردة في ميثاق 
األمم المتحدة ومقاصدها من القواعد اآلمرة 
أي  مطلقاً  باطالً  يقع  التي  الدولي  القانون  في 

نص أو اتفاق يغايرها.
٢- حــكــم الـــمـــعـــاهـــدات الــمــخــالــفــة ألحــكــام 

المعاهدات المؤسسة لمنظمات دولية:
تــنــشــأ الــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــتــحــقــيــق أهــــداف 
مـــعـــيـــنـــة، عـــامـــة أو مــتــخــصــصــة، مــــن خـــالل 
الـــتـــعـــاون االخـــتـــيـــاري بــيــن الـــــدول األطـــــراف، 
وبــالــتــالــي يــتــنــافــى مـــع ذلـــك إبـــــرام أي طــرف 
التي  المنظمة  أهـــداف  مــع  تتعارض  معاهدة 
قررتها المعاهدة المؤسسة (الوثيقة المؤسسة) 
للمنظمة وما يرتبط بها من اتفاقات مكملة أو 
القرارات  مع  يتعارض  قد  ما  وكذلك  تنفيذية 
ذلك  حــدث  وإذا  الــدولــيــة.  للمنظمة  الملزمة 

المخالفة  األطــــراف  الـــدول  أو  الــدولــة  تتحمل 
وفق  الدولية  المنظمة  أمام  قانونية  مسؤولية 

أحكام الوثيقة المؤسسة للمنظمة.
تنظم  التي  المتتالية  المعاهدات  حكم   -٣

موضوعاً واحداً كلياً أو جزئياً:
أن  يجب  هنا  القانوني  الحكم  على  للتعرف 

نتطرق للمسائل التالية:
- معاهدات متتالية تُعقد بين ذات األطراف 

ســـيـــان كـــانـــت مـــعـــاهـــدات ثــنــائــيــة أو مــتــعــددة 
األطراف: وفقاً لقانون المعاهدات، ما لم يكن 
الحلول  أو  األولــى  المعاهدة  تعديل  هو  الهدف 
في  األولـــى  بالمعاهدة  العمل  يستمر  محلها، 
الــحــدود الــتــي ال تــتــعــارض فيها أحــكــامــهــا مع 

أحكام المعاهدة التالية. 
متعددة  معاهدة  فــي  طــرف  دولـــة  إبـــرام   -
ثنائية  تــالــيــة  مــعــاهــدة  ثــنــائــيــة،  أو  األطــــــراف 
مــع دولــــة غــيــر طـــرف فــي األولـــــى، تــتــعــارض 
يكن  لــم  إذا  األولــــى:  أحــكــام  مــع  أحكامها  فــي 
الـــتـــعـــارض فـــي الــســبــب والـــغـــايـــة الــجــوهــريــة 
المعاهدة  سريان  فيستمر  األولـــى،  للمعاهدة 
األولي وتسري المعاهدة الثانية فيما ال يخالف 
على  تعمل  أن  المخالفة  الدولة  وعلى  األولــى، 
قانونية  مسؤولية  تحملت  وإال  المخالفة  إزالــة 
األولــى.  المعاهدة  أطــراف  مواجهة  في  دولية 
أمــــا إذا كــــان الـــتـــعـــارض فـــي الــســبــب والــغــايــة 
الــدولــة  تتحمل  األولــــى  للمعاهدة  الــجــوهــريــة 
قانونية  مسؤولية  الثانية  المعاهدة  المبرمة 
من  ذلك  عن  ينتج  ما  بتعويض  تلزمها  دولية 
إنهاء  األطــراف  األخــرى  للدول  ويحق  أضــرار، 
العمل بالمعاهدة في مواجهة الدولة المخالفة.

٤- حــكــم الــمــعــاهــدة الــخــاضــعــة لــمــعــاهــدة 

الحقة أو لمعاهدة سابقة: 
أنها  يقرر  معاهدة  في  صريح  نص  ورد  إذا 
أخرى  معاهدة  ألحكام  تطبيقها  في  خاضعة 
أحكام  من  تضمنته  ما  أن  أو  سابقة  أو  الحقة 
ال يتعارض مع أحكام هذه المعاهدة األخرى، 
فإن هذه المعاهدة األخرى الالحقة أو السابقة 
التطبيق.  أو  التفسير  فــي  األســـاس  هــي  تــكــون 
على  األولوية  لها  تكون  المعاهدة  هذه  أن  أي 
المعاهدة الخاضعة لها في حال وجود خالف 
في المضمون أو في النطاق واألبعاد. وهذا ما 
أقرته المادة ٣٠ المشتركة في اتفاقيتي فيينا 

لقانون المعاهدات. 
خالصة ما سبق: 

إن الـــوضـــع الــقــانــونــي لــلــمــعــاهــدة الــالحــقــة 
ومدى  السابقة  المعاهدة  طبيعة  على  يتوقف 
وموقف  األحكام،  في  تعارضهما  أو  اتفاقهما 
من  منهم  البعض  أو  األولى  المعاهدة  أطراف 
مخالفات  ارتـــكـــاب  وعــــدم  أحــكــامــهــا  احـــتـــرام 
من  للمتضرر  يــبــرر  مــا  ألحــكــامــهــا  جــوهــريــة 
وإبـــرام  بها  العمل  إيــقــاف  أو  إنــهــاءهــا  أطــرافــهــا 
دول  مع  الموضوع  ذات  في  مغايرة  اتفاقيات 

غيرها. 
تعزيز  غايتها  اتفاقات  الدولة  إبــرام  أن  كما 
الــعــالقــات  مــن  مختلفة  جــوانــب  فــي  الــتــعــاون 
المتبادلة وكذا تعزيز التعاون األمني والعسكري 
والعون  والمساعدة  المشترك  الدفاع  فيها  بما 
المتبادل في مكافحة الجرائم محل االهتمام 
الدولي، ال يمثل خروجاً أو مخالفة لمعاهدات 
هذه  فــي  المشترك  للتعاون  أبرمتها  سابقة 
أو  المعاهدات  تلك  كانت  جماعية  المجاالت، 

ثنائية.

ـــا ـــن ـــي ـــي ـــــي ف ـــــت ـــــي ـــــاق ـــــف ــــــــاً الت ــــــــق ــــذ الـــــــمـــــــعـــــــاهـــــــدات وف ــــي ــــف ــــن ــــت ــــــــــزام ب ــــــــــت االل

ـــة ـــي ـــدول ـــا مـــــن االتـــــفـــــاقـــــات ال ـــره ـــي ـــى غ ـــل ـــدة ع ـــح ـــت ـــم ـــــــم ال ـــاق األم ـــث ـــي ـــو أحـــــكـــــام م ـــم س

حكم المعاهدات 
الدولية المتتابعة 

المتعلقة بالموضوع ذاته
ال اعتبار لالتفاقات التي تتعارض 
مع االلتزامات الواردة بالميثاق

إخالل أي دولة بااللتزامات يحملها 
المنظمة أمام  قانونية  مسؤولية 

إبرامها  تم  معاهدة  أي  بطالن 
القوة باستعمال  تهديد  نتيجة 



المقاالت المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط  وال تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة

الكثير  يعرفون  ال  المحدثين  من  الكثير 
عن الشاعر الُمبدع والقامة إسماعيل حسن 
محمد  الــراحــل  الفنان  بقصائده  شــدا  الــذي 
وردي منذ بداياته األولى وحقق من خاللها 
االنــتــشــار الــكــبــيــر، فــإســمــاعــيــل حــســن الــذي 
ليست لديه صورة فوتوغرافية أو تسجيالت 
تلفزيونية كان ُمبدعاً لحد الثمالة، كما كان 
سابقاً لعصره في العديد من قصائده، وهي 
بالعشرات، ولعل من أجمل إبداعاته الوطنية 

قصيدة (ديل اهلي) التي يقول فيها: 
بالدي سهول بالدي حقول

بالدي الجنة للشافوها أوللبرة بيها سمع
بالد ناساً تكرم الضيف

أطراف  ومن  جعان  يجيها  الطير  وحتى 
تقيها شبع

بالدي أمان، بلدي حنان وناسا ُحنان
يكفكفوا دمعة المفجوع

يحبو الدار يموتو عشان حقوق الجار
محل قبلت القاهم ..

معايا .. معايا زي ضلي
تـــصـــور كــيــف يـــكـــون الـــحـــال لـــو مـــا كنت 

سوداني
وأهل الحارة ما أهلي ؟؟.

ـــتـــالحـــم الـــــرائـــــع جــــّســــده تـــرابـــط  هـــــذا ال
حيث  قطر  الــثــانــي  بلدهم  فــي  السودانيين 
اســتــدعــوا عــبــر حــمــلــة (أيــديــنــا لــلــبــلــد) الــتــي 
برعاية  ُمــقــّدرة  ُمساهمات  خاللها  جمعوا 
جمعية قــطــر الــخــيــريــة وعــــدد مــن رجــال 
قطر األفاضل وتحت إشراف تجّمع لروابط 
المهنية ورابــطــة الــمــرأة الــســودانــيــة «ســوا» 

ُمساهمة وعوناً ألهلنا في السودان لمواجهة 
ووصــلــت   ،١٩- كــوفــيــد  كــــورونــــا  فـــيـــروس 
السابعة  فــي  الــخــرطــوم  مــطــار  إلــى  الشحنة 
من مساء يوم السبت الموافق ٢٠ يونيو٢٠٢٠ 
وهي شحنة ُمستلزمات طبية نحو٧ أطنان 
تم شراؤها من الصين بقيمة تفوق الـ ٥٠٠ 
الــصــحــة  وزارة  جـــهـــود  لـــدعـــم  دوالر  ألــــف 

االتحادية في مكافحة جائحة كورونا.  
وزيــر  السيد  الحملة  استقبال  فــي  وكــان   
الــصــحــة االتـــحـــاديـــة الـــدكـــتـــور أكــــــرم علي 
القائم  العنزي  طــالل  السيد  وســعــادة  الــتــوم 
والسيد  السودان  في  قطر  بسفارة  باألعمال 
حسين كرماش مدير مكتب قطر الخيرية 
بالخرطوم والسيد كنان ندار ممثل اليونيسف 
من  العليا  اللجنة  مــن  وأعــضــاء  بالخرطوم 
«أيــديــنــا  حملة  ومــنــســق  الصحية  الـــطـــوارئ 
سكرتير  صبير  ياسر  الباشمهندس  للبلد» 
عام رابطة المهندسين والعضو المشارك في 

لجنة الطوارئ العليا.
خالل  مــن  بالتبرع  الــروابــط  وســاهــمــت   
حيث  الوطني  قطر  ببنك  الخاص  الحساب 
ـــال  ــــف ري بــلــغ مــجــمــوع الـــتـــبـــرعـــات ٣٣٥ أل
مستلزمات  شــــراء  فـــي  ســتــســتــخــدم  والـــتـــي 
في  االتحادية  الصحة  وزارة  تحّددها  طبية 

الخرطوم.
 وتنتهز الروابط المهنية ورابطة المرأة 
للتعبير  الــســانــحــة  هـــذه  الــســودانــيــة «ســـــوا» 
عــن عــمــيــق شــكــرهــا وتــقــديــرهــا إلـــى دولــة 
قــطــر أمـــيـــراً وحــكــومــة وشــعــبــاً لــجــعــل هــذا 
يجده  ما  جانب  إلى  ممكناً  المنشود  الهدف 
السودانيون من رعاية واحترام ُمتبادل، كما 
القطرية  اإلنسانية  الجهود  الــروابــط  ثّمنت 
لمكافحة جائحة كورونا على مستوى العالم 
وأيـــضـــاً عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي مــن حيث 
التدابير االحترازية وتقديم الرعاية الصحّية 
مجاناً للمواطنين والمقيمين على حد سواء.  
للدبلوماسية  تتويجاً  حدث  ما  وباعتبار   
الصحفي  تساءل  إليها،  سعينا  التي  الشعبية 
المكي  محمد  لــنــدن  فــي  الُمقيم  الــســودانــي 
أحـــمـــد عــبــر مـــقـــال رائـــــع بــثــه فـــي الــفــضــاء 
االســفــيــري (هـــل تــفــتــح دبــلــومــاســيــة الــعــون 
بين  والتفاهمات  التواصل  جسور  اإلنساني 
الخرطوم والدوحة ؟) ويضيف (إن المأمول 
أن يفتح هذا التواصل باباً للتواصل السياسي 
لتحقيق  وقـــطـــر  الــــســــودان  حــكــومــتــي  بــيــن 
االحترام  قيم  إلى  استناداً  ُمشتركة  مصالح 

المتبادل). 
 إن نــجــاح الــدبــلــومــاســيــة الــشــعــبــيــة الــتــي 

كانت  قطر  في  المهنية  الــروابــط  اعتمدتها 

مــنــهــاجــاً وديـــدنـــاً فــي فــتــح األبـــــواب واســعــة 

لــعــالقــات قــديــمــة وُمــتــجــذرة بــيــن الــدوحــة 

والــخــرطــوم، وقــد عّبر عــن هــذا الــتــوق عبر 

عثمان  نمر  البروفيسور  تلفزيونية  حــوارات 

بشير والمهندس ياسر صبير والبروف فاتح 

إن  إسماعيل.  أمــل  واألســتــاذة  الملك  بشير 

فتح هذه الُمبادرات اإلنساينة نافذة إلعادة 

مسارها  إلــى  القطرية  السودانية  العالقات 

الصحيح، خاصة أن أيدي قطر البيضاء في 

الفضاء السوداني مازالت ماثلة للعيان خاصة 

والتنمية  االســـتـــقـــرار  مـــن  حــالــة  خــلــق  فـــي 

وبــذلــت  ُملتهباً  كـــان  الـــذي  دارفــــور  إلقــلــيــم 

الجهود اإلنسانية والمادية، وهو ما يحفظه 

الوالد  ولألمير  قطر  لحكومة  السودان  أهل 

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني - حفظه اهللا 

ورعاه -.

 وقد استُقبلت الحملة اإلنسانية من قطر 

غامرة  وســعــادة  كبير  بترحاب  للخرطوم 

كانت  كما  الــوطــن  لشرايين  العافية  أعـــادت 

التغطية اإلعالمية ُمبهرة وحرفية.

الــعــالقــات  حميمية  تــتــواصــل  أن  ونــأمــل   

بين الشعبين الشقيقين في قطر والسودان 

للتعاون  وشاسعة  واسعة  آفــاق  هناك  حيث 

الُمشترك لما فيه مصلحة البلدين وستواصل 

السودانية  المرأة  ورابطة  المهنية  الــروابــط 

«ســـــــوا» جـــهـــودهـــا لــتــحــقــيــق هـــــذه اآلمـــــال 

في  والمدنية  للديمقراطية  دعماً  المنشودة 

السودان المتطلع لألمن واالستقرار والتطور.

إذا مـــا نــزعــنــا عـــن الــخــطــاب الــســيــاســي 
ـــــمـــــعـــــارض فــــــي الــــمــــهــــجــــر رمــــزيــــاتــــه  ال
والتضحيات  بالشهداء  المتعلقة  العاطفية 
والمعتقالت، وغيرها مما يدغدغ مشاعر 
واقعيا  تعمل  أن  بــدون  والدهماء،  العامة 
لهذا  المحصلة  فإن  هناك،  الواقع  لتغيير 
سلة  إلى  بالنظر  كارثية  ستكون  الخطاب 

األهداف التي لم نحصد منها شيئا.
إنه خطاب غير متحرر من أناه الضيقة 
خطاب  المنهزمة،  المظلومية  وذاتــيــتــه 
مــحــبــوس بــيــن جـــــدران غــربــتــه األربـــعـــة، 
فـــي حــيــن يــكــتــســب كـــل خـــطـــاب جــــدواه 
ومغزاه من قدرته على التواؤم بين الواقع 
مستعليا  ال  فيهما،  واالنخراط  والحقيقة، 
ـــرار الــــتــــواريــــخ واألمــــجــــاد  ـــاجـــت عــلــيــهــمــا ب
وبإجراء األسطوانات القديمة المشروخة، 

ضعفه  إلى  المشيرة  المظلوميات  وتكرار 
وقلة حيلته وهوانه على الناس.

ثــمــة حــاجــة مــلــحــة اآلن، ولــيــس غـــدا، 
إلـــى أن يــتــكــرم أصـــحـــاب هـــذا الــخــطــاب 
اللطائمية  الــشــعــارات  ومحتكرو  الــرثــائــي 
إلــــى االنـــطـــالق لــعــوالــم أخــــــرى، غــيــر ما 
الست  السنوات  طوال  هؤالء  وأدمنه  أتقنه 
فيها  امتدت  والتي  مضت،  التي  العجاف 
ــعــربــي إلــى  الــــثــــورات الـــمـــضـــادة لــلــربــيــع ال

فراغنا بسببهم.
بــدايــتــه  فـــي  الـــعـــربـــي  الـــربـــيـــع  بــــدا  وإذا 
كــمــصــفــاة غــربــلــت مـــواقـــف ســاســة تــغــنــوا 
بــالــديــمــقــراطــيــة، ومـــا لــبــثــوا أن انــكــشــفــوا 

أمـــــــام تـــرهـــيـــب الـــعـــســـكـــري وتـــرغـــيـــبـــه، 
وتحوالتهم  البراجماتية،  أزمتهم  فتعّرت 
السياسية واألخالقية الفاسدة، فإنه حرّي 
الربيع  يفضح  أن  الــقــادمــة  جولته  فــي  بــه 
خواءات كل خطاب فاسد، ال سيما خطاب 
وال  يـــؤدي  الـــذي  المهجر  فــي  الــمــعــارضــة 
وال  ويتمظهر  يتموقع،  وال  ويحّوم  يؤثر، 
اإلقــدام،  عن  باإلعالم  مستغنيا  يتجوهر، 
وبــمــعــركــة مــتــوهــمــة اســمــهــا الـــوعـــي، عن 

معركة حقيقية ملموسة عنوانها السعي.
وإذا كــــان الــربــيــع قـــد فــــرض فـــي بــدء 
تــوهــجــه مــفــاهــيــمــه الــشــعــبــيــة ومــطــالــبــه 
والكرامة  االجتماعية  والعدالة  كالحرية 

والــديــمــقــراطــيــة، وحــولــهــا مــن مــطــويــات 
ـــئـــات األمـــــــــم الـــمـــتـــحـــدة  ـــهـــي ونــــــشــــــرات ل
والـــمـــنـــظـــمـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة ومــنــظــمــات 
من  ملموسة  قيم  إلــى  الــمــدنــي  المجتمع 
طريقته  على  صياغتها  وأعــاد  ودم،  لحم 
الــحــاصــة بــدم الــشــهــداء وكــفــاحــات الــثــوار، 
الــواقــع،  أرض  على  المناضلين  وهتافات 
يراجع  أن  العربي  الربيع  على  لزاما  فإنه 
خــطــابــه اإلغــــاثــــي ويــنــطــلــق فـــي الــجــولــة 
القادمة من الواقع إلى اإلعالم، ال العكس، 
ولن يتأتى ذلك إال بتغيير مديري الجولة 
األولى؛ كي يكون هناك هواء جديد ونقي 
للجولة الثانية، يتم التمكين فيها للشباب 

الورثة األصليين لهذا الربيع.
إن أعظم ما يمكن أن يقدمه اإلغاثيون 
إذا  اهللا  ولـــوجـــه  هـــــؤالء،  مــهــجــرهــم  فـــي 
مع  الملموسة  المشاركة  هــو  أخلصوا،  مــا 
ســائــر عــنــاصــر الــقــوى الــفــاعــلــة، والــبــحــث 
عنها وإيجادها، على األرض ال الشاشات، 
الســتــكــمــال الــجــوالت بــوســائــل مــشــروعــة، 
بالعمل  حيوي  لواقع  وتحويلها  وإقــرارهــا 
مــجــتــمــعــيــن فـــي ظــاللــهــا واالنــــطــــالق من 

أرضها بدون خطٍف لثمارها.
أن  لهم،  ينبغي  ومــا  هــؤالء،  يفعل  وأال 
هو  مــا  وال  الــجــوهــر،  على  الهيكل  يغلبوا 
حــزبــي عــلــى مـــا هـــو وطـــنـــي، وال مـــا هم 

هو  مــا  وال  معرفي،  هــو  مــا  على  سياسي 
فئوي  هو  ما  وال  كلي،  هو  ما  على  جزئي 

على ما هو وطني.
فــي  تــــســــارع  وجـــمـــاعـــات  حــــركــــات  إن 
شيئا  تنهل  أن  بــدون  الشعارات  ألوية  رفع 
ولـــو يــســيــرا مـــن مــيــاه الـــواقـــع بــمــالبــســاتــه 
ومقتضياته، وبدون أن تبحث عن أجوبة 
وبدون  معاصرة،  معيشية  يومية  ألسئلة 
أن تمتلك الحد األدنى من الخبرة المتاحة 
الشعار  رفــع  أغنى  كأنما  الــوعــرة،  للمهام 
أصال،  تحقيقه  إمكانية  من  التحقق  عن 
المقاصدية  الرؤية  النعدام  يرجع  ما  وهو 
لدى هؤالء، وإن تنبس بحرف يحاربوك، 

ويقتلوا أرواحهم!!

نقال عن عربي ٢١

اختار جون بولتون المستشار السابق لألمن القومي األمريكي لكتابه عنوان 
لكشف  ذلــك»  حدث  حيث  الغرفة  أو «في  األحــداث»  شهدت  التي  «الغرفة 
بقادة  وعالقاته  تــرامــب،  الرئيس  أصــدرهــا  التي  الــقــرارات  وكواليس  خفايا 
وحكام العالم، التي تخلص منها إلى أن ترامب ُيمارس السياسة على طريقة 
المقاوالت، وعلى استعداد لفعل أي شيء مقابل «حلب» المال من دول الخليج.
في  العشرين  قمة  في  بينج  جين  شي  الصيني  الرئيس  مع  حديثه  منها   
أوساكا، حيث رأى ترامب أن استيراد المنتجات الزراعية الصينية من القمح 

وفول الصويا سيلعب دوراً كبيراً في دعمه!.
 فــي هـــذا الــلــقــاء اســتــمــع تــرامــب إلـــى شـــرح الــرئــيــس الصيني عــن األســبــاب 
داعماً  ترامب  رد  فكان  شينجيانغ،  في  االعتقال  معسكرات  لبناء  دعته  التي 
للمعسكرات والعتقال أبناء الشعب الصيني «ترامب رأى أنه يجب أن تواصل 
الصين بناء هذه المعسكرات معتقداً أنها بالضبط الشيء الصحيح الذي ينبغي 

عمله».
 في الفصل السابع من كتاب «الغرفة التي شهدت األحداث»؛ يقول جون 
بولتون إن ترامب ُمعجب بالزعماء السلطويين أمثال بوتين وأردوغان الذي 

استطاع الحصول بنجاح على ما أراد من اإلدارة األمريكية في كل القضايا.
 وأن أردوغان يصل إلى كل ما يريد حين 
من  ترامب  فيها  انزعج  التي  المرة  يطلب، 
أردوغــــان بسبب رفــضــه اإلفـــراج عــن القس 

األمريكي برونسون.
 قــال تــرامــب ألردوغــــان: «أنـــت صديقي 
الــمــقــّرب.. كــل مــا أطلبه منك إطــالق ســراح 
يشعرون  أمــريــكــا  مسيحيي  إن  بــرونــســون، 
بــالــغــضــب مـــن ســجــن بـــرونـــســـون، وكـــــادوا 

يصلون إلى الجنون».
ــا كــــادوا  ــمــو تــركــي  رد أردوغـــــــــان: «ُمــســل
بسبب  الجنون  مرحلة  إلــى  يصلوا  أن  أيــضــاً 

تصّرفات أمريكا». 
رد ترامب: هم كذلك في كل دول العالم، وهم أحرار.

له  وقــال  السيطرة  عــن  وأردوغــــان  تــرامــب  بين  الُمكالمة  خرجت  حينها   
تم  وبالفعل  تركيا،  على  عقوبات  ستفرض  القس  عن  ُيفرج  لم  إن  ترامب 
فرض عقوبات على وزير الداخلية التركي ووزير العدل، لكن ترامب انزعج 
بعد ذلك من هذه العقوبات، ورأى في العقوبات إهانة للدولة التركية، وأخبر 
على  الجمركية  الضرائب  بزيادة  العقوبات  تتعلق  أن  يتمنى  كان  بأنه  بولتون 
الواردات األمريكية القادمة من تركيا مثل الحديد واأللومنيوم وهو ما حدث 

بعد ذلك...
 كــان تــرامــب يــؤمــن بــأن أردوغــــان لــن يــفــرق معه فــرض عــقــوبــات على 
االقتصادية  الضغوط  ممارسة  عليه  سيؤثر  ولكن  حكومته،  فــي  أشــحــاص 

والسياسية حتى يفرج عن القس برونسون.
لدى  عدو  إلى  أردوغــان  وتحول  الضغوط،  بهذه  تركيا  حصار  تم  وبالفعل   

ترامب بعد أن كان ُيخاطبه بصديقي الُمقّرب.
البيت  في  ترامب  واستقبله  روبنسون،  األمريكي  القس  عن  اإلفـــراج  تم   
األبــيــض حيث أدى الــصــالة ودعـــا لــه، وكـــان تــرامــب معني بــاألمــر ألن هذا 

سيساعده كثيراً في األصوات االنتخابية.
أردوغـــان  وأعــطــى  العشرين  قمة  فــي  ذلــك  بعد  وأردوغــــان  تــرامــب  التقى   
التي  التهم  مــن  البنك  بـــراءة  تفاصيل  يحوي  خلق،  بنك  عــن  ملفاً  لترامب 

وجهتها له وزارة العدل األمريكية داخل الواليات المتحدة.
تهمة  مــن  تركيا  بـــراءة  فــي  أثــق  وقـــال:  الملف  صفحات  فــي  تــرامــب  قّلب 

انتهاك العقوبات األمريكية على إيران.
هذه المقتطفات من كتاب المستشار السابق لألمن القومي األمريكي جون 
بولتون « الغرفة التي شهدت األحــداث» تكشف تفاصيل كثيرة عن صناعة 
القرار لدى ترامب وإدارتــه مع تركيا وقد نقلتها كما هي، دون تدخل مني، 

وهي تفتح الحديث عن الدور المصري الدولي والدور التركي والخليجي. 
 ربما تلعب المقاالت الصحفية والبرامج التلفزيونية والدراما أدواراً عظيمة 
وقع  الكواليس  وكاشفة  األســرار  حاملة  للكتب  تبقى  لكن  الطغاة،  كشف  في 
خاص في العالم، هي تشبه كتابة «السيرة الذاتية» للشخصيات التي مّرت عبر 
التاريخ، واإلنسان بطبعه يميل إلى معرفة غير المعروف، واالطالع على غير 
للساسة  شاهدها  التي  والقرارات  األخبار  وراء  ما  يعرف  أنه  ُيحاول  المألوف، 
والحّكام عبر صفحات الصحف والشاشات. ويبقى للكتابة عن البيت األبيض 
وقع خاص، من كتاب بوب ودورد عن نيكسون وفضيحة ووتر جيت لكتابه 
عن ترامب « الخوف.. ترامب في البيت األبيض»، لكتاب مايكل وولف «نار 

وغضب»، وليس انتهاء بكتاب جون بولتون «الغرفة التي شهدت األحداث». 
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األحداث 
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 أهميــــة توثيـــق 
العلم وحفظــه

 استفــد من اإلجـــازة الصيفيــــة 

 ما زالت شمس اليابان تشرق

 لقد حث ديننا الحنيف على طلب العلم 
لهم  ليكون  للناس  وتبليغه  أنــواعــه  بكافة 
قواماً وأساساً في أمور الحياة الدنيا والفوز 
بـــاآلخـــرة وفـــي مــجــال نــقــل الــعــلــم ونــشــره 
هناك حديث للترمذي، قال فيه رسول اهللا 
ُ امرأً سِمَع  َر اَهللاّ صلى اهللا عليه وسلم: (نَضّ
ا حديثًا فحِفَظُه حتَّى يبلَِّغُه غيَرُه فُرَبّ  منَّ
حامِل فقٍه ليَس بَفقيٍه وُرَبّ حامِل فقٍه إلى 

من هَو أفَقُه منُه). 
سنوياً  القطريين  الطلبة  مئات  يتخّرج   
العالمية  األبــحــاث  ومعاهد  الجامعات  من 
في  أو  األولــى  الجامعية  المرحلة  في  ســواء 
أبحاثاً  ويعملون  العليا  الــدراســات  مــراحــل 
مــرمــوقــة فــي كــافــة مــجــاالت العلم بحيث 
تعتبر األبحاث الجامعية واألدب المتمثل في 
الشعر والقصة والرواية والمسرحية توثيقاً 
لألحداث التاريخية والسياسية واالجتماعية 
التي تمر بها األمم والحضارات وقد تزدهر 
قيادتنا  ورؤيـــة  اهللا  مــن  بفضل  الــدولــة  بها 

الرشيدة. 
 ولـــكـــن أبـــــرز مـــا يــنــقــصــنــا كــإعــالمــيــيــن 

وأكـــاديـــمـــيـــيـــن هـــو صــعــوبــة الــــوصــــول إلــى 
القطرية  الجامعية  والــرســائــل  اإلصــــدارات 
في  المتمثلة  ورقــيــاً  أو  إلكترونياً  العريقة 
الرسائل العلمية التي ناقشت قضايا التعليم 
األبــحــاث  مــن  وغــيــرهــا  والمجتمع  والبيئة 
والعربي  الــقــطــري  بالمجتمع  الصلة  ذات 
والتي ناقشها إخواننا األكاديميون القطريون 
ألن  وتصلح  العالمية  الجامعات  أعــرق  في 

تكون في المناهج الدراسية. 
قطر  مكتبة  جــهــود  تــضــافــر  نتمنى  كــم 
اإلصـــــدارات  إدارة  مــع  بــالــتــعــاون  الــوطــنــيــة 
والـــتـــرجـــمـــة بــــــــوزارة الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة 
القطري  الملتقى  أعــضــاء  كافة  وبمشاركة 
لــلــمــؤلــفــيــن فـــي مــجــال إعـــــادة طــبــع ونــشــر 
النتاج المعرفي المرموق لكافة الخريجين 
مقاالت  في  المتمثل  البارعين  والمؤلفين 
ــــات وأبــحــاث ومــجــمــوعــات قصصية  ورواي
من  واالســتــفــادة  المكتبات  إلــى  وتــوزيــعــهــا 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي لــإلعــالن عن 
إعــادة  وكذلك  واألدبـــي  الفكري  مخزونها 

نشرها بالتعاون مع دور النشر القطرية.  

بخير  وأنــتــم  صيفية  إجــــازة  كــل   
الطلبة.  وأخواتي  أخواني 

كل إجازة وأنتم في طريقكم نحو 
التقدم والنجاح واإلبداع. 

اإلجــازة  هــذه  استغالل  فــي  لنبدأ   
الُمشاركة  خالل  من  استغالل  أحسن 
فــي األنــشــطــة الــتــي تــفــيــدنــا وتــحــّســن 

قدراتنا.  من 
بالسهر  اإلجــــازة  أيـــام  نــضــّيــع  فــال   
لــــيــــالً أمـــــــام شـــــاشـــــات الـــتـــلـــفـــزيـــون 
نهاراً،  والنوم  اإللكترونية  واأللعاب 
صحتنا  على  ضــررة  يقتصر  ال  فهذا 
يُضّيع  بــل  فقط  والعقلية  الجسدية 
نستفيد  أن  دون  حياتنا  مــن  جـــزءاً 

منه. 
األشــيــاء  عــن  نبحث  أن  علينا  لــذا   
بالسعادة  وتشعرنا  فيها  نرغب  التي 

نمارسها.  ونحن 
فمن يعشق القراءة عليه أن يبحث 
عــن الــكــتــب الــتــي يــريــد أن يــقــرأهــا، 
فـــالـــقـــراءة تــجــعــلــك واســــع الــمــعــرفــة 
واالطالع وتثري مفرداتك اللغوية. 

 نـــحـــن أّمــــــة اقـــــــرأ، ومـــــن يــهــوى 
أو  الموسيقى  تعلم  أو  اللغات،  تعّلم 

هناك  الطبخ،  فــن  تعلم  أو  الــرســم، 
عنها  ابحث  اإلنــتــرنــت،  على  دورات 

ترغبه. فيما  وسّجل 
ومن يرغب في حفظ  كتاب اهللا 

الكريم فليبدأ في التسجيل وليبارك 
اهللا في جهدك وسعيك. 

من األشياء المهمة ممارسة  أيضاً 
الـــــريـــــاضـــــة فــــهــــي تــــقــــوي عـــضـــالت 

بدنية.  لياقة  وتكسبك  جسمك 
فالحياة لعبة وعلينا أن ندير هذه 
الحياة بشكل جيد لكي نسعد ونشعر 

فيها.  بالراحة 

 «المعجزة االقتصادية اليابانية»، 

هو االسم الذي يُطلق على الظاهرة 

الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي الــــيــــابــــان لــلــفــتــرة 

والتي  االقــتــصــادي،  للنمو  القياسية 

بدأت عام ١٩٥٥ وحتى عام ١٩٩٠.

المحلي  الناتج  إجمالي  قّدر  فقد   

في اليابان عام ١٩٦٥ بما يزيد على 

 ١٥ وبعد  أمريكي.  دوالر  مليار   ٩١

إجمالي  ارتفع   ،١٩٨٠ عام  أي  عاماً، 

 ١٫٠٦٥ قــيــمــتــه  مـــا  الــمــحــلــي  الــنــاتــج 

تريليون دوالر أمريكي حيث أصبح 

ُملهمة  تــجــربــة  الــيــابــانــي  االقــتــصــاد 

يستشهد  أجــمــع،  الــعــالــم  فــي  ورائـــدة 

بها خبراء االقتصاد والتنمية، وتعقد 

على  والوقوف  والمؤتمرات  الندوات 

تطورها. وكيفية  نجاحها  أسباب 

 فــي عــام ١٩٤٥ دّمـــرت الــواليــات 

الــــمــــتــــحــــدة األمــــريــــكــــيــــة مـــديـــنـــتـــي 

اليابانيتين  ونــاجــازاكــي  هيروشيما 

لضمان استسالم االيابان في الحرب 

استسلمت  وبالفعل  الثانية،  العالمية 

على  اليابانيون  واستيقظ  الــيــابــان، 

مدينة   ٦٧ شــمــل  هــائــل  دمـــار  واقـــع 

يــابــانــيــة وخــّلــف دمــــاراً لــحــق بـــ ٥١٪ 

من العاصمة طوكيو وحدها.

الزمن  من  قليلة  عقود  بعد  لكن   

كانت كفيلة بتحويل اليابان إلى قوة 

الــواليــات  إال  تضاهيها  ال  اقتصادية 

الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة (قــبــل صــعــود 

التي  حالياً)  الثانية  للمرتبة  الصين 

كانت في وقت الحق تبحث دروس 

اليابانية. االقتصادية  النهضة 

 هناك عدة أسئلة مونديالية غاية 

في األهمية يمكن طرحها كاآلتي: 

ماذا تستفيد الدولة المستضيفة من 

العالم  كــأس  أو  الــمــونــديــال  تنظيم 

لكرة القدم التي تعتبر اللعبة األكثر 

تتعّرض  هــل  الــعــالــم؟!،  فــي  شعبية 

الدولة المستضيفة للمونديال ألكبر 

أرباح  أكبر  تحقق  أم  مالية  خسائر 

أو  هــو  ومــا  الــمــونــديــال؟،  انتهاء  بعد 

مــن هــو الــرابــح األكــبــر مــن تنظيم 

الـــمـــونـــديـــال؟ وهــــل يــمــكــن تــحــديــد 

المونديالي  الــحــســاب  كشف  نتيجة 

ال  بسيطة  حسابية  وبعملية  بــدقــة 

حصر  عبر  دقــائــق  خمس  تستغرق 

الــمــدخــالت وتــحــديــد الــمــخــرجــات 

والـــمـــنـــصـــرفـــات ومــــن ثـــم تــحــديــد 

تحديد  أن  أم  الــنــهــائــيــة؟  الــنــتــيــجــة 

الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة لــكــشــف حــســاب 

ألن  ممكن  غــيــر  بــدقــة  الــمــونــديــال 

جـــــرد الـــحـــســـاب الـــمـــونـــديـــالـــي هــو 

عــمــلــيــة حــســابــيــة مــعــقــدة ومــطــولــة 

بسبب  األعــوام  عشرات  تستغرق  قد 

المتغيرة  الــمــونــديــالــيــة  الــمــعــطــيــات 

منها  تــتــولــد  والـــتـــي  والـــمـــتـــراكـــمـــة 

إيرادات مستمرة ؟. 
الـــــدولـــــة  أن  الـــــقـــــول  يـــمـــكـــنـــنـــا   
الــمــســتــضــيــفــة لـــلـــمـــونـــديـــال تــحــقــق 
مكاسب طائلة وُمستمرة بدليل أن 
استضافت  قــد  دول  خــمــس  هــنــاك 
المكسيك،  وهي  مرتين  المونديال 

البرازيل، اإيطاليا، فرنسا، وألمانيا، 
فإذا كانت هذه الــدول قد تعّرضت 
استضافة  من  مالية  خسارة  ألكبر 
فلماذا  األولــى  المرة  في  المونديال 
نــظــمــتــه فـــي الـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة؟! هل 
هــنــاك أي دولـــة فــي الــعــالــم تسعى 

عمداً لكى تتكّبد أكبر خسارتين؟!.
 أمــــــا الـــمـــكـــاســـب االقـــتـــصـــاديـــة 
الضخمة للمونديال فهي غير قابلة 
ألنها  الــدقــيــق  المحاسبي  للتحديد 
قبل  تبدأ  فهي  باالستمرارية  تتسم 
وتستمر  الــمــونــديــال  وبــعــد  وأثـــنـــاء 
لـــفـــتـــرات زمـــنـــيـــة غـــيـــر ُمــــحــــّددة، 
حساب  كــشــف  أن  الــقــول  وخــالصــة 

المونديال شديد التعقيد ألنه يشتمل 
ُمتحّركة  حسابية  معطيات  عــلــى 
للتحديد  قــابــلــة  وغــيــر  وُمــتــغــّيــرة 
الــزمــنــي الــدقــيــق وهـــو لــيــس شديد 
البقالة  حساب  كشف  مثل  البساطة 
الذي يشتمل على ُمعطيات حسابية 
تحديد  يــمــكــن  ال  وبــالــتــالــي  ثــابــتــة، 
الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لــكــشــف الــحــســاب 
الــمــونــديــالــي بــعــد انــتــهــاء الــمــونــديــال 
التعامل  مجرد  بــأن  علماً  ُمباشرًة 
بنفس  المونديال  حساب  كشف  مع 
حساب  كشف  مــع  التعامل  طريقة 
الرتكاب أكبر  البقالة سيؤدي حتماً 

خطأ حسابي في التاريخ البشري!.

حساب  كشف  أن  المالحظ  من   
أن  يُثبت  ٢٠١٨م  روســيــا  مــونــديــال 
دوالر  ــيــار  مــل  ١٤ ــفــقــت  أن ـــا  روســـي
وحققت  المونديالية  المنشآت  على 
إيرادات تجاوزت ١٣٫٥ مليار دوالر 
ـــديـــال وحـــــده،  ـــمـــون خـــــالل شـــهـــر ال
من  عائداتها  تبلغ  أن  المتوقع  ومن 
والسياحي  االقــتــصــادي  االســتــغــالل 
الــمــونــديــالــيــة،  لــلــمــشــاريــع  المستمر 
خــالل  دوالر  مــلــيــار   ٣٠ مـــن  أكــثــر 
أمــا  ٢٠١٨-٢٠٢٣م.  مـــن  الـــفـــتـــرة 
مــونــديــال قــطــر فــمــن الــمــتــوقــع أن 
تكون اإليرادات التي ستجنيها قطر 
٢٠٢٢م  مونديال  وبعد  وأثــنــاء  قبل 

هــي األعــلــى فــي تــاريــخ الــمــونــديــال 
عــلــمــاً بــــأن هــنــاك دراســـــة أعــّدتــهــا 
األثر  حــول   ٢٠٢٢ قطر  ملّف  لجنة 
مونديال  استضافة  من  االقتصادي 
ستحّقق  قطر  أن  أكـــدت  ٢٠٢٢م، 
فـــوائـــد اقــتــصــاديــة ضــخــمــة؛ حيث 
المحّرك  بمثابة  المونديال  سيكون 
األساسي لتحقيق الرؤية المستقبليَّة 

لدولة قطر ٢٠٣٠م.
تنظيم  أن  القول  يُمكن  أخــيــراً،   
ــحــقــق أكــبــر مــكــاســب  الــمــونــديــال يُ
عـــالـــمـــيـــة ألكــــبــــر ثــــالثــــة رابـــحـــيـــن، 
فالدولة المنظمة للمونديال تكسب 
غير  زمنية  فترة  خــالل  المليارات 
االقتصادي  االستغالل  من  ُمحّددة 
المونديالية  للمنشآت  والــســيــاحــي 
ومــــــن ارتـــــفـــــاع تـــرتـــيـــب عــالمــتــهــا 
الــتــجــاريــة وُمــســاهــمــتــهــا فــي زيـــادة 
دخلها القومي، والفيفا، الذي يقوم 
الــمــونــديــال،  إدارة  نــفــقــات  بــتــحــّمــل 
يـــكـــســـب الــــمــــلــــيــــارات مـــــن حـــقـــوق 
التسويق  حــقــوق  التلفزيوني،  الــبــّث 
ـــة، الـــعـــالمـــات الــتــجــاريــة،  ـــرعـــاي وال
وإيــــــرادات تــذاكــر الــمــبــاريــات، أمــا 
ــيــارات الــبــشــر فـــي جــمــيــع أنــحــاء  مــل
ـــحـــقـــقـــون أكـــبـــر  ـــهـــم يُ الــــعــــالــــم فـــإن
على  بالحصول  المعنوية  المكاسب 
أكبر قدر من المتعة الفنية المتولدة 

من أجمل المباريات المونديالية. 

كشــــف حـساب تنظـــيم المــونـديـــال
من المتوقع أن تكون اإليرادات التي ستجنيها قطر األعلى في تاريخ المونديال

 مروان سمور

عائشة الجاسمعائشة الجاسم

أحمد علي الحماديأحمد علي الحمادي

فيصل الدابيفيصل الدابي
رفعه الكواريرفعه الكواري

 ماذا فعـل التباعـد 
االجتمــاعي؟

االجتماعي  التواصل  ُمحادثات  إحدى  في   
لـــفـــت انـــتـــبـــاهـــي فــــي إحــــــدى الـــمـــجـــمـــوعـــات 
كان  آب،  الــواتــس  قائمه  فــي  لــدي  الُمضافة 
التباعد  وهو  البعض،  يُضايق  موضوع  هناك 
ــعــد الــعــنــصــر األهــــم في  االجــتــمــاعــي الــــذي يُ
اآلن،  المرضية  اإلصابة  حاالت  عدد  تقليل 
أن  يـــرى  نــظــره  وجــهــة  مـــن  الــبــعــض  أن  إال 
الــتــبــاعــد قــد يُــشــتــت الــعــائــلــة وتــأثــيــره ســوف 
إلى  وتطّرقوا   ،١٩  - كوفيد  أزمة  بعد  يظهر 
هو  الُمهم  االتــجــاه  أن  إال   ، اتــجــاه  مــن  أكــثــر 
وتخفيف  المنزل  في  الجلوس  على  االعتياد 
ــــارات الــعــائــلــيــة، مـــا يـــــؤدي إلــى  ــــزي نــســبــة ال
قــول الــبــعــض بــأنــه «الــقــطــاعــة»، ولــكــن من 
جــانــب آخـــر يـــرى أن كـــورونـــا عـــاد بــفــائــدة 
وإثبات  المنافقين،  عدد  كشف  في  عظيمة 
حول  الستار  وكشف  الحقيقيين،  األصــدقــاء 
ـــارات بــقــصــد «نـــروح  ـــزي الـــذيـــن يــتــبــادلــون ال
في  المهم  والسؤال  فالنة»  أو  فالناً  نجامل 

أنتم؟. أين  هو..  األزمة  هذه 
 شــهــدنــا الــراحــة الــنــفــســيــة حــيــال مــوضــوع 
ـــــارات  ـــــزي الــــــزيــــــارات اإلجـــــبـــــاريـــــة، نـــعـــم ال
آخــر  اإلجــبــاريــة، أن يـــزور شــخــص شــخــصــاً 
مــن أجــل شــخــص آخـــر، هــذه تــســمــى زيــارة 
المصطلح  تغّير  الوقت  مع  ولكن  إجبارية، 
فالن  أجل  من  يكون  بأن  ذوقاً  أكثر  فأصبح 
ــعــد ُمــجــامــلــة  أو فــالنــة، ولــكــن فــي اآلخـــر يُ
قامت  كــورونــا  فــأزمــة  األولــى،  الــدرجــه  مــن 
بــالــحــل واخـــتـــصـــرت كـــل الـــطـــرق بــالــتــبــاعــد 

االجتماعي.
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٢٢٢٢

 الدورة الجديدة للمجلس مطلع يوليو

الدوحة - قنا: 

 أعــلــنــت غــرفــة الــتــجــارة الــدولــيــة 
الشيخ  سعادة  انتخاب  عن  قطر  في 
ثاني  آل  محمد  بن  جاسم  بن  خليفة 
رئــيــس غــرفــة قــطــر ورئـــيـــس غــرفــة 
في  التجارة الدولية في قطر، عضواً 
الــتــجــارة  لــغــرفــة  التنفيذي  المجلس 
العاصمة  في  ومقرها   ICC الدولية 

باريس. الفرنسية 
 ويــــلــــعــــب الـــمـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
دوراً  ــــيــــة  الــــدول ــــتــــجــــارة  ال ـــغـــرفـــة  ل
حـــيـــويـــاً فـــي الـــتـــجـــارة عــلــى مــســتــوى 
الــعــالــم، مــن حــيــث رســـم الــســيــاســات 
بالتجارة  الُمتعلقة  واالستراتيجيات 
ـــجـــارة عــبــر  ـــت الــــدولــــيــــة، وتــســهــيــل ال
الــعــالــم، وتــقــديــم ومــنــاقــشــة األفــكــار 
واآلراء التي تصب في تعزيز التجارة 
الــــدولــــيــــة واالنـــــفـــــتـــــاح االقــــتــــصــــادي 

العالمي.

خليفة  الشيخ  سعادة  انتخاب  وتم   
بـــن جــاســم آل ثــانــي خـــالل اجــتــمــاع 
الــمــجــلــس الــعــالــمــي لــغــرفــة الــتــجــارة 
الدولية، على أن تبدأ دورة المجلس 
مطلع  من  اعتباراً  الجديد  التنفيذي 

المقبل. يوليو 
كليفيخ  بــن  خــالــد  الــدكــتــور  وقـــال   

الــــهــــاجــــري األمــــيــــن الــــعــــام لــغــرفــة 
ــيــة فـــي قــطــر وعــضــو  ــتــجــارة الــدول ال
إن  قــــطــــر:  غــــرفــــة  إدارة  مـــجـــلـــس 
انــتــخــاب ســـعـــادة الــشــيــخ خــلــيــفــة بن 
جــاســم آل ثــانــي لــعــضــويــة الــمــجــلــس 
الذي  الجديدة  دورتــه  في  التنفيذي 
يــتــزامــن مــع الــعــديــد مــن الــتــحــديــات 

لما  نتيجة  جاء  العالمية،  االقتصادية 
واسعة  خبرات  من  سعادته  به  يتمتع 
في  رائــد  ودوره  األعــمــال  مجال  في 

الدولية. التجارة  غرفة 
ـــهـــا، أشــــــــــادت غـــرفـــة   مـــــن جـــهـــت
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة فـــي بـــاريـــس عبر 
بالدور  الرسمي  اإللكتروني  موقعها 
خليفة  الشيخ  ســعــادة  بــه  يقوم  الــذي 
تسهيل  سبيل  في  ثاني  آل  جاسم  بن 
الــتــجــارة الــدولــيــة وإطـــــالق مــبــادرة 
ـــجـــارة الـــعـــالـــمـــيـــة، وهـــي  ـــت أجــــنــــدة ال
ُمـــبـــادرة مــشــتــركــة بــيــن غــرفــة قطر 
عن  فضالً  الدولية،  التجارة  وغرفة 
التجارة  تعزيز  فــي  الحثيثة  جــهــوده 
الـــمـــفـــتـــوحـــة واالســــتــــثــــمــــار، وكـــذلـــك 
العالمية  الــغــرف  مــؤتــمــر  اســتــضــافــة 
 .٢٠١٣ عـــــام  الــــدوحــــة  فــــي  الـــثـــامـــن 
وتــمــثــل الــغــرفــة الــدولــيــة فــي بــاريــس 
 ١٠٠ من  أكثر  من  شركة  مليون   ٤٥

العالم.  حول  دولة 

الشيخ خليفة بن جاسم عضواً في تنفيذي الغرفة الدولية

د. خالد الهاجري   خليفة بن جاسم آل ثاني

 موزعة على ١٢ منطقة لخدمة ١٥ ألف قطعة أرض .. «األصمخ»: 

الدوحة - [: 

شــــركــــة  تـــــقـــــريـــــر  قـــــــــال   
العقارية:  للمشاريع  األصمخ 
فــي  ــمــعــنــيــة  ال الـــجـــهـــات  إن 
ليتم  عملها  تــواصــل  الــدولــة 
البنية  أعــمــال  مــن  ــتــهــاء  االن
قــرابــة  تــخــدم  الــتــي  التحتية 
في  ســكــنــيــة  قــســيــمــة   ٢٤٨٧
قسيمة  و٢٢٧٠   ،٢٠٢٠ عــام 

سكنية في عام ٢٠٢١. 
 كــمــا أوضـــح الــتــقــريــر أن 
حالياً  تنفذ  المعنية  الجهات 
لخدمة  المشاريع  من  عدداً 
الــســكــنــيــة  الـــقـــســـائـــم  آالف 
فــــــي مــــنــــاطــــق مـــخـــتـــلـــفـــة، 
مـــــنـــــهـــــا جـــــــنـــــــوب الـــــوكـــــيـــــر 
والــــخــــريــــطــــيــــات وإزغـــــــوى 
الناصرية  وشــمــال  ولعبيب 
وغــــرب الــمــشــاف ومــعــيــذر 
ـــن الــتــقــريــر  ـــّي وغـــيـــرهـــا. وب
التحتية  البنية  ُمــشــاريــع  أن 
مــنــطــقــة   ١٢ عـــلـــى  ُمــــوزعــــة 
قــطــعــة   ١٥٫١٠٨ ـــخـــدمـــة  ل
قسيمة   ١٫٨٠٠ منها  أرض، 

ضــــمــــن مــــنــــاطــــق أراضــــــــي 
الجديدة. المواطنين 

هــذه  أن  الــتــقــريــر  وأكــــد   
بانتعاش  ستُساهم  المشاريع 
القطاع العقاري بشكل كبير، 
زيادة  على  إيجابياً  وستؤثر 
وحركة  العقاري  االستثمار 
اإلنـــــشـــــاء والــــبــــنــــاء فــــي تــلــك 
تلك  ستساهم  كما  المناطق، 
الطلب  زيـــادة  فــي  المشاريع 
عــــلــــى األراضــــــــــــي فـــــي تــلــك 
الــمــنــطــقــة. وقــــال الــتــقــريــر: 
فــي  ــمــعــنــيــة  ال الـــجـــهـــات  إن 
لتنفيذ  عملها  تواصل  الدولة 
تطوير  مشاريع  مــن  العديد 
عالوة   ،٢٠٢٠ خالل  الطرق 
عـــلـــى تــنــفــيــذ خـــطـــة تــطــويــر 
 ٣٠ تحويل  تتضّمن  الــطــرق 
بــإشــارات  لــتــقــاطــعــات  دواراً 

مرورية.
إن  الـــــتـــــقـــــريـــــر:  وقـــــــــــال 
الـــدولـــة أرســــت الــعــديــد من 
خطتها  ضمن  المشروعات 
لــمــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
المشاريع  هذه  إن  وأضــاف: 

تتضّمن ٣٢ مشروعاً لخدمة 
أراضي المواطنين والمناطق 
والقائمة  الجديدة  السكنية 
مليار   ١٥٫٨ تــبــلــغ  بــمــيــزانــيــة 
لتطوير  ريال، و٢٣ مشروعاً 
بميزانية  الــداخــلــيــة  الــطــرق 
أن  مبيناً  ريـــال.  مــلــيــارات   ٣
معدل اإلنفاق الحكومي يُعد 
مــن أهـــم الــعــوامــل الــمــؤديــة 

إلى نمو القطاع العقاري.
 وعـــلـــى صــعــيــد مــشــاريــع 
ــــعــــة، قــــال  ــــســــري الــــــطــــــرق ال
أبـــــرز  مـــــن  إن  الــــتــــقــــريــــر: 
الــمــشــاريــع فــي هـــذا الــمــجــال 
في  نــوعــيــة  نقلة  وســتــحــدث 
النقل البري وستشّكل عصب 
شـــبـــكـــة الـــــطـــــرق فـــــي قــطــر 
هـــي؛ مــحــور صــبــاح األحــمــد 
تحقيق  عــلــى  سيعمل  الـــذي 
جنوب  بين  كبيرة  انسيابية 
وسينتهي  وشمالها  الدوحة 
 ،٢٠٢١ العام  في  منه  العمل 
المجد  طريق  إلى  باإلضافة 
الذي تم تدشينه في فبراير 
ــــمــــاضــــي ويــــربــــط  ـــــعـــــام ال ال

جـــنـــوب الـــدوحـــة بــشــمــالــهــا، 
وطــــريــــق الــــخــــور الــســاحــلــي 
الـــــذي يــمــتــد عــلــى طــــول ٣٣ 
جنوب  مــن  ابــتــداًء  كيلومتراً 
نــــادي الــغــولــف وصـــــوالً إلــى 

إستاد البيت في الخور.
أن  الــــتــــقــــريــــر  وأوضـــــــــــح 
هــــــذه الــــمــــشــــاريــــع ســتــتــصــل 
فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــرافـــق 
ـــة  ـــجـــاري ـــت االقــــتــــصــــاديــــة وال
والـــــــمـــــــنـــــــشـــــــآت الــــصــــحــــيــــة 
على  وستعمل  والتعليمية، 
تــعــمــيــر الــمــنــاطــق الــمــحــاذيــة 
سكنية  مــنــاطــق  وخــلــق  لــهــا 

جديدة.
 وبــّيــن الــتــقــريــر أن الــعــام 
ســيــشــهــد   ،٢٠٢٠ الــــحــــالــــي 
إنــــــجــــــاز عــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
للطرق  الــجــديــدة  الــمــشــاريــع 
في  ستساهم  التي  السريعة، 
ــعــقــاري في  دعـــم الــقــطــاع ال
على  وستؤثر  المناطق  تلك 
حركة الطلب، كما ستساهم 
هــــــذه الــــمــــشــــاريــــع بــتــعــزيــز 

أعمال شركات المقاوالت. 

 مشاريع البنية التحتية تعّزز حركة اإلنشاء 

الدوحة -[:

عبداهللا  بن  أحمد  السيد  سعادة  شــارك 
الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، في 
المنظمة  لمجلس   ١٣٥/ ١٣٦ الدورة  أعمال 
بُعد  عــن  ُعقد  والـــذي  للجمارك،  العالمية 
يـــوم الــخــمــيــس الــمــاضــي بــســبــب تــداعــيــات 
كوفيد- جــائــحــة  جـــــراء  الـــعـــامـــة  الــصــحــة 

١٩خــــالل الــفــتــرة الــحــالــيــة.  وعــبــر وســائــل 

دولة   ١٢٧ ممثلو  شــارك  المرئي  االتــصــال 
في مناقشة عدد من الموضوعات المدونة 
مناقشة  ضمنها  من  األعــمــال،  جــدول  في 
تــعــديــالت تــصــويــب الــنــظــام الــمــنــســق وفــقــاً 
يونيو   ٢٨ فــي  الــمــؤرخــة  المجلس  لتوصية 
٢٠١٩ بشأن تعديل النظام المنسق، واعتماد 
تسمية  تــعــديــل  بــشــأن   ١٦ الـــمـــادة  تــوصــيــة 
الــنــظــام الــمــنــســق، بــاإلضــافــة إلـــى مناقشة 

شؤون الميزانية والشؤون المالية.

قطر تشارك في اجتماع مجلس 
المنظمة العالمية للجمارك

رئيس الهيئة العامة للجمارك خالل مشاركته في االجتماع



األحد ٧ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ٢٨ يونيو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٣١)

٢٣٢٣   

: توفر جوالت بالوحدات السكنية والتجارية.. خبراء لـ 

تقنية الواقع االفتراضي تحفز المبيعات العقارية 
ــــــــن   ــــــــأجــــــــري ــــــــســــــــت ــــــــم ـــــــة احـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــاجـــــــــــات الــــــــمــــــــســــــــتــــــــثــــــــمــــــــريــــــــن وال ـــــــي ـــــــب ـــــــل ت

قــــــــــالــــــــــت مــــــريــــــم 
ـــــطـــــان الــــجــــاســــم  ســـــل
مــــــديــــــرة الــــعــــالقــــات 
الـــــعـــــامـــــة واالتــــــصــــــال 
بــــــشــــــركــــــة مــــشــــيــــرب 
تقنية  إن  الـــعـــقـــاريـــة، 
الــــــواقــــــع االفــــتــــراضــــي 
بــــــاتــــــت تـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
الــــشــــركــــات الـــعـــقـــاريـــة 
حـــــالـــــيـــــاً بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
تتيح  جـــديـــدة  خـــدمـــة 
ــبــاحــثــيــن  لــلــعــمــالء وال
استكشاف  ســكــن  عــن 
الــــــوحــــــدات الــســكــنــيــة 

والتجارية واإلدارية التي تمتلكها، مشيرة 
إلـــى أن شــركــة مــشــيــرب قــامــت مــؤخــراً 
بــعــرض شــقــق الــخــيــل الــســكــنــيــة الــجــديــدة 
الحاجة  دون  الــدوحــة  قلب  مشيرب  فــي 
الواقع  تقنية  خالل  من  منازلهم  لمغادرة 

االفتراضي. 
وأضافت إن هذه الخدمة الرقمية تتيح 
بتقنية  افــتــراضــيــة  بجولة  الــقــيــام  فــرصــة 
٣٦٠ درجة في داخل الشقق تحاكي تماماً 
تجربة  للعمالء  لتوفر  الحقيقية،  الزيارة 
مــمــيــزة لـــالطـــالع عـــن قــــرب عــلــى أدق 

الشقق،  في  التفاصيل 
مشيرب  تــعــمــل  حــيــث 
الــعــقــاريــة عــلــى الـــدوام 
ـــمـــاد وســـائـــل  ـــــى اعـــت إل
تــكــنــولــوجــيــة مــبــتــكــرة 
تطلعات  تلبي  وحديثة 
الـــــــعـــــــمـــــــالء وتــــجــــعــــل 
مــــن حـــصـــولـــهـــم عــلــى 
والمنتجات  الخدمات 
خصوصاً  يــســيــراً  أمــــراً 
ـــة  ـــمـــرحـــل فــــــي ظــــــل ال
الــــحــــالــــيــــة مــــــن وبــــــاء 

كورونا.
أن  وأوضـــــــــــحـــــــــــت 
الـــزيـــارة االفــتــراضــيــة لــشــقــق الــخــيــل تعد 
االستراتيجية  الشركة  خطط  مــن  جـــزءاً 
الحلول  ابتكار  في  التكنولوجيا  الستخدام 
العمالء  تــجــارب  مــن  تجعل  الــتــي  العملية 
زيـــارة  بإمكانهم  وأصــبــح  وآمــنــة،  سهلة 
الحاجة  دون  لمسة  بمجرد  الشقق  كافة 
لــمــغــادرة مــنــازلــهــم، كــمــا تــتــوفــر الــجــولــة 
االفــتــراضــيــة أيــضــاً لــســاحــة الــخــيــل، وهــي 
حــديــقــة مــفــتــوحــة لــلــقــاطــنــيــن ومــجــهــزة 
لــقــضــاء فـــتـــرات االســـتـــراحـــة والـــلـــقـــاءات 

العائلية.

قـــــال الـــســـيـــد أحــمــد 
العام  المدير  العروقي 
لـــــشـــــركـــــة «روتـــــــــــس» 
لــلــخــدمــات الــعــقــاريــة، 
الواقع  تقنية  نجاح  إن 
االفــــــــــتــــــــــراضــــــــــي فـــي 
الــتــســويــق الــعــقــاري في 
قوة  على  تعتمد  قطر 
الشركات  ومصداقية 
الــعــقــاريــة فــي الــســوق، 
تـــتـــمـــتـــع  أن  فـــــــالبـــــــد 
تستخدم  التي  الشركة 
بالسمعة  التقنية  هــذه 
والمصداقية  الحسنة 

المشتري  يتفاجأ  ال  بحيث  تعامالتها،  في 
شاهده  عما  مختلف  بــواقــع  المستأجر  أو 
عــلــى مـــوقـــع الـــشـــركـــة، وبــالــتــالــي تــحــدث 
وأضاف  الصدد.  هذا  في  كثيرة  مشكالت 
للتسويق  مــثــالــيــًة  تعتبر  التقنية  هـــذه  إن 
الستخدامه في  العقاري، ومحتوى جذاباً 
بدورها  التي  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
الــعــقــارات،  وتأجير  بيع  فــرص  مــن  تــزيــد 

والــــفــــنــــادق، مــوضــحــاً 
المناطق  بين  مــن  أنــه 
التي يشرق فيها الواقع 
االفــــــتــــــراضــــــي قـــطـــاع 
الــعــقــارات. وأشــــار إلى 
أن الــواقــع االفــتــراضــي 
في العقارات واحد من 
أهم تطبيقات التسويق 
ــــــعــــــقــــــاري حـــــالـــــيـــــاً،  ال
كبير  بــشــكــل  وســـاهـــم 
فــي نمو وتــطــور قطاع 
مستوى  على  العقارات 
الــــعــــالــــم والـــمـــنـــطـــقـــة، 
طريقه  يــتــلــمــس  وبــــدأ 
متوقعاً  كــورونــا،  جائحة  بعد  قــطــر،  فــي 
أنه بحلول العام ٢٠٢٢ سوف تبلغ صناعة 
دوالر  مــلــيــار   ٢٠٩٫٢ االفـــتـــراضـــي  الـــواقـــع 
أمريكى، فالواقع االفتراضي قطعة فريدة 
من التكنولوجيا التي توفر شيئًا ما للجميع، 
وهناك الكثير من فوائد وتطبيقات الواقع 
االفتراضي، فهو يوفر االنغماس والترفيه 

بطريقة جديدة بالكامل.

مريم الجاسم: مشيرب رائدة 
في الجوالت االفتراضية 

أحمد العروقي: نجاحها رهن 
بمصداقية الشركات

مريم الجاسم

أحمد العروقي

يرى السيد علي آل إسحاق - خبير 
الــواقــع  تقنية  أن   - عــقــاري  ومــثــمــن 
االفــــتــــراضــــي ثـــالثـــي األبــــعــــاد تــعــتــبــر 
في  العقاري  للتسويق  طريقة  أفضل 
الـــوقـــت الــــراهــــن، ولـــيـــس مــســتــقــبــالً، 
تشاهد  أن  بــيــن  كــبــيــر  فـــرق  فــهــنــاك 
الـــوحـــدة الــعــقــاريــة الــتــي تــرغــب في 
فيها  وتــتــجــول  إيــجــارهــا  أو  شــرائــهــا 
خالل  مــن  تــراهــا  أن  وبــيــن  بنفسك، 

تكنولوجية. تقنية 
في  تساهم  التقنية  هذه  إن  وقــال 
وعدم  العقاري  السوق  حركة  تنشيط 

يساعد  األمــر  هذا  وبالتأكيد  ركــوده، 
العقاري  التسويق  نطاق  توسيع  على 
ويـــجـــعـــل الـــمـــبـــيـــعـــات أكــــثــــر ســـرعـــة 
التقنية  لــهــذه  كــمــا  ولــكــن  وربــحــيــة، 
منها  أضـــرار،  أيــضــاً  فلها  فــوائــد  مــن 
في  مــوجــوداً  يكون  ال  قد  تــراه  ما  أن 
الـــواقـــع، لـــذا فــإنــنــي أنــصــح الــراغــبــيــن 
يستخدموا  أن  اإليجار  أو  الشراء  في 
الموجودة  المشاريع  في  التقنية  هذه 
بــالــفــعــل ولــيــس الــتــي ســيــتــم إنــشــاؤهــا 
االفتراضي  التجول  بعد  ثم  مستقبالً، 
هذه  وجــود  مــن  الــتــأكــد  عليهم  فيها 

العقد. توقيع  قبل  فعال  المشاريع 
أن  إسحاق  آل  علي  السيد  وأضاف 
يكون  أن  يــمــكــن  االفــتــراضــي  الــواقــع 
التي  العقارية  للمشاريع  أكثر  مفيداً 
االنتقال  في  البعيدون  الناس  يعجز 
عــلــى  يــتــعــيــن  وال  لــمــعــايــنــتــهــا،  لـــهـــا 
األشـــخـــاص قــضــاء بــعــض الــوقــت في 
الوصول إلى العقار، خاصة وأن هذه 
عقاري  وسيط  أي  يريد  ال  المشاريع 
أو عميل قضاء وقت طويل عالق في 
حــركــة الـــمـــرور أو حــتــى فـــي رحــلــة 

العقار. إلى  طويلة 

علي آل إسحاق: تساهم في تنشيط حركة السوق 

علي آل إسحاق

أكدت دراسة حديثة عن تقنية الواقع 
االفـــتـــراضـــي ثــالثــي األبــــعــــاد، أن هــذه 
التقنية تتيح اكتشاف إمكانيات جديدة 
الــعــقــار،  أو  الــمــنــشــأة  لتطوير  بــالــكــامــل 
يمكن  الــخــاصــيــة،  هــــذه  وبــاســتــخــدام 
للمشروع  بالضبط  نتوقعه  مــا  تحديد 

العقاري.
تصبح  ال  الفارغة  الغرف  أن  ورغــم 
مــريــحــة وجــــذابــــة، ولـــكـــن مـــع الـــواقـــع 
المنزل  تجعل  أن  يمكن  االفــتــراضــي، 
ــالــكــامــل، حيث  يـــبـــدو وكـــأنـــه مـــؤثـــث ب
يــمــكــنــك الــحــصــول عــلــى طــــراز األثـــاث 
المفضل لدى العميل وتضمينه وبذلك 
تــضــمــن أن يــشــعــر الـــزبـــون بــشــيء من 
العقار  هــذا  وأن  والخصوصية  الــراحــة 

ينتمي له.

االفتراضي  الواقع  تقنية  أن  وذكرت 
إذا  العقار  بيع  فــرص  مــن  تزيد  ســوف 
ما اكتشف الزبون كيف سيبدو بالفعل، 
وســيــكــون هــنــاك عــمــالء ســعــداء أكــثــر، 
وهــــو مـــا يــعــزز مـــن فــــرص الــشــركــات 
العقارية لتسويق عقاراتها بشكل فريد، 
من  العديد  هــنــاك  تكن  لــم  اذا  السيما 
الواقع  تكنولوجيا  لديها  التي  الشركات 

االفتراضي في المنطقة. 
الـــــواقـــــع  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  أن  ورغـــــــــم 
ــــدو كـــاســـتـــثـــمـــار  ــــب االفـــــتـــــراضـــــي قـــــد ت
مــكــلــف، إال أنــهــا تــســاعــد الــشــركــة على 
تنظيم  إلــى  تحتاج  فــال  البعيد،  الــمــدى 
بقدر  شخصياً  عرضها  أو  الخصائص 
االفتراضي  الواقع  تقنية  إلى  تحتاج  ما 
استخدام  حيث  لالستخدام،  الجاهزة 

بنطاق  الفيديو  مقاطع  مثل  التقنيات 
٣٦٠ درجة ومقاطع الفيديو اإلرشادية، 
افتراضية  بــجــوالت  الــقــيــام  تتيح  فهي 
توفير  يــمــكــن  كــمــا  لــهــا،  الــتــوجــه  دون 
المال من خالل عدد أقل من الجوالت 
تساعد  كما  العقار،  في  واالستثمارات 

في تحقيق المبيعات.
أساسياً  عــنــصــراً  يشكل  الــتــواصــل  إن 
في كافة جوانب الحياة، ولكن بصورة 
مرة  فكم  العقارات،  قطاع  في  خاصة 
اضــــطــــررت إلــــى اإلجــــابــــة عـــن أســئــلــة 
بــســيــطــة مـــن الـــعـــمـــالء؟ يــســألــونــك أيــن 
توجد الغالية أو أين تجد الثرموستات؟ 
قد  ولكن  مساعدتهم،  يسّرك  بالطبع، 
األمر  شرح  محاولة  الصعب  من  يكون 
عندما ال تكون هناك، ولكن باستخدام 

تقنية الواقع االفتراضي، يمكنك تحديد 
على  لعرضه  المنزل  من  محدد  جــزء 
تسهل  مــشــاهــدات  تــوفــر  فهي  العميل، 

األمور على كل شخص.
رؤيــة  مــن  الــعــمــالء  يتمكن  وعــنــدمــا 
والــتــعــديــالت،  بــالــمــفــروشــات  منازلهم 
يــشــعــرون أنــهــم يــمــتــلــكــونــهــا، وعــنــدمــا 
من   VR نسخة  إلنــشــاء  الــوقــت  تقضي 
المنزل، فإن ذلك يجعلها أكثر واقعية 
بــالــنــســبــة لــهــم، فــعــنــدمــا يــمــشــون حــول 
منزلهم في سماعة رأس بتقنية الواقع 
قلبهم،  في  المنزل  يصبح  االفتراضي، 
في  رائًعا  منزًال  وتبيع  األحــالم  وتحقق 
العميل  يــشــعــر  وعــنــدمــا  الـــوقـــت،  نــفــس 
سيأتي  بالفعل  الــمــنــزل  يمتلك  وكــأنــه 

البيع بشكل طبيعي. 

الخدمات التكنولوجية تعزز أرباح الشركات العقارية

الدوحة - أحمد سيد 

الـــــواقـــــع  تـــقـــنـــيـــة  أن  ـــــون  عـــــقـــــاري أكـــــــد 
االفـــــتـــــراضـــــي الــــتــــي بـــــــدأت تــســتــخــدمــهــا 
شـــركـــات الـــوســـاطـــة والـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري 
والتجارية  السكنية  وحــداتــهــا  تسويق  فــي 
فــي  مـــتـــزايـــداً  ـــتـــشـــاراً  واإلداريــــــــة تــشــهــد ان

األخيرة. الفترة 
الخدمة  إن  االقتصادية  لـ [  وقالوا 
متزايداً  إقــبــاالً  شهدت  الجديدة  الرقمية 
عــلــى هــــذه الــتــقــنــيــة مـــن قــبــل الــشــركــات 
السيما  التملك،  أو  اإليجار  في  والراغبين 
وأنــــهــــا تـــتـــيـــح الـــتـــجـــول داخــــــل الــــوحــــدات 
دقيق،  بشكل  البيع  أو  لإليجار  المعروضة 
مع  تتواكب  التقنية  هذه  أن  إلى  مشيرين 
يتعلق  فيما  خاصة  االحترازية  اإلجراءات 

االجتماعي. بالتباعد 
وأشاروا إلى أن تقنية الواقع االفتراضي 
تــلــبــي حـــاجـــة الــمــســتــثــمــريــن الــعــقــاريــيــن 
عقارية  وحدات  اقتناء  في  والمستأجرين 
اســتــمــرار  فــي  تــســاهــم  وبــالــتــالــي  مختلفة، 
الــــتــــداوالت الـــعـــقـــاريـــة واســـتـــقـــرارهـــا بــمــا 

العقاري. القطاع  حيوية  على  يحافظ 
الرقمية  المنصات  استخدام  إن  وقالوا 
والـــتـــطـــبـــيـــقـــات بـــالـــهـــواتـــف ســـاهـــم كــثــيــراً 
فـــي اســتــقــطــاب الـــعـــمـــالء، مــشــدديــن عــلــى 
بالشركات  العمل  آلــيــات  تطوير  ضــرورة 
تحدث  قد  تحديات  أي  لمواجهة  العقارية 
في  االستثمار  أن  إلى  الفتين  بالمستقبل، 
لمواصلة  ركــيــزة  التكنولوجية  الخدمات 

المكاسب. وتحقيق  النمو 

أكــــد الــمــهــنــدس نـــاصـــر األنـــصـــاري 
«جست  شــركــة  إدارة  مجلس  رئــيــس 
ريـــل اســتــايــت» لــلــخــدمــات الــعــقــاريــة، 
والتكنولوجيا،  المعلومات  تقنية  أن 
السيما تقنية الواقع االفتراضي، يجب 
أن تــكــون حــاضــرة فــي أعــمــالــنــا ســواء 
مابعد  القادمة  المرحلة  في  أو  حالياً 
كورونا، حيث من المالحظ أن هناك 
قرارات  أخذ  على  اعتادوا  قد  كثيرين 
وخيارات عن بُعد، وقد وفرت الكثير 
مــن الــشــركــات هــذه الــخــدمــات والتي 
وجــدواهــا  فاعليتها  مـــدى  لــهــا  تــبــيــن 
خـــاصـــة فـــي تــوفــيــر حــجــم الــمــكــاتــب 
وسرعة التواصل مع العمالء، وهنالك 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــتــطــبــيــقــات الــخــاصــة 
جميع  توفر  التي  العقارية  بالشركات 
أو  للتأجير  ســـواء  للعمالء  الــخــدمــات 

بعد  مــا  خــدمــات  هنالك  وأيــضــاً  البيع 
خدمة  الــمــثــال  سبيل  وعــلــى  الــتــعــاقــد، 
الــصــيــانــة ال يــوجــد أي اتـــصـــال مــرئــي 
التطبيق  اســتــخــدم  فــقــط  صــوتــي،  أو 
ستجد  وتلقائياً  الخدمة  عــن  وابــحــث 
جميع استفساراتك تمت اإلجابة عنها، 
مواكبة  الضروري  من  أنه  إلى  منوها 
الــعــصــر واالهـــتـــمـــام بــعــنــصــر إدخــــال 
فقط  لــيــس  أعــمــالــنــا  فــي  التكنولوجيا 
أيضاً  بل  الخدمات،  تقديم  خالل  من 
خلل  من  والحد  العمالة  عــدد  لتوفير 

التوازن بالتركيبة السكانية.
وقال إن استخدام منصات التواصل 
االجــتــمــاعــيــة والــتــطــبــيــقــات بــالــهــواتــف 
العمالء  استقطاب  في  كثيراً  ساهمت 
أيضاً  ساهمت  منها  الكثير  وهنالك 
حيث  االجتماعي،  التباعد  تحقيق  في 

يــمــكــنــك الـــدخـــول لـــهـــذه الــتــطــبــيــقــات 
وتتابع المعروض وتحجز موعداً، ثم 
الطبيعة  على  الــعــقــار  وتــعــايــن  تــذهــب 
يتم  التأجير،  فــي  رغبتك  حالة  وفــي 

من  وموقعاً  إلكترونياً  العقد  إرســـال 
قبل المالك، وما على المستأجر سوى 
تــســلــيــم الــشــيــكــات لــمــنــدوب الــشــركــة 

المؤجرة. 
وأضـــاف نــاصــر األنــصــاري أنــه من 
المهم للشركات بدون استثناء التوجه 
أي  لمواجهة  عملها  آليات  تطوير  إلى 
مثلما  بالمستقبل  تحدث  قد  تحديات 
حدث في وباء كورونا، لذا يجب إعادة 
الــحــســابــات، فــالــســوق مــــازال مــوجــوداً 
الكثيرين  وأنصح  مغرية،  والعروض 
للسفر  الــفــرصــة  لهم  تسنح  لــم  ممن 
أن  الــحــالــي  للوضع  نــظــراً  الصيف  فــي 
هذه  اقتناص  في  أموالهم  يستثمروا 
الفرص، مشيراً إلى أن قطر أصبحت 
دولــــة ســيــاحــيــة مـــن الـــدرجـــة األولـــى 

ونستطيع التمتع بها.

ناصر األنصاري: توفير للتكلفة والوقت والعمالة

ناصر األنصاري
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األحد ٧ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ٢٨ يونيو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٣١)

  

الدوحة -قنا:

 ســجــل الــمــيــزان الــتــجــاري 
يمثل  والـــذي  لــلــدولــة  السلعي 
الفرق بين إجمالي الصادرات 
 ٢٢٫٥ بنسبة  فائضا  والواردات 
بـــالـــمـــئـــة خــــــالل شـــهـــر مـــايـــو 
الماضي قياسا بالشهر السابق 
لــكــنــه   ،(٢٠٢٠ (أبـــــريـــــل  ــــه  ل
بالمئة   ٦٠٫٤ بــنــحــو  انــخــفــض 
عــلــى أســـاس ســنــوي (مــقــارنــة 

مع مايو ٢٠١٩).
التخطيط  جــهــاز  وأوضــــح 
أمس،  له  بيان  في  واإلحصاء 
حــول الــتــجــارة الــخــارجــيــة أن 
الـــمـــيـــزان الـــتـــجـــاري الــســلــعــي 
٥٫٣ مليار ريال،  للدولة حقق 
بنحو    ارتــفــاعــا  بــذلــك  مسجال 
تقريبا  قــطــري  ريــــال  مــلــيــار 

 ،٢٠٢٠ أبـــريـــل  بــشــهــر  قــيــاســا 
لكنه انخفض بنحو ٨٫١ مليار 
ريال مقارنة مع مايو ٢٠١٩.

إلى  الجهاز  بيانات  وتشير 
القطرية  الصادرات  قيمة  أن 
ـــــي تـــشـــمـــل الــــــصــــــادرات  ـــــت (ال
وإعـــادة  المحلي  المنشأ  ذات 
مليار   ١٣٫٣ بلغت  التصدير) 
نسبته  بانخفاض  تقريبا  ريال 
بشهر  مــقــارنــة  بــالــمــئــة   ٤١٫٤
وبــارتــفــاع   ،٢٠١٩ عـــام  مــايــو 
مــقــارنــة  بــالــمــئــة   ١٢٫١ نسبته 
بــشــهــر أبــــريــــل هـــــذا الــــعــــام.. 
فــــي حـــيـــن انــخــفــضــت قــيــمــة 
الــــــــــــواردات الـــســـلـــعـــيـــة لــتــصــل 
ريــــال  مـــلـــيـــار   ٧٫٩ نـــحـــو  إلـــــى 
 ١٣٫٧ قــــدره  ســـنـــوي  بــتــراجــع 
بالمئة   ٦٫٠ وبارتفاع  بالمئة، 
بــالــمــقــارنــة مـــع شــهــر إبــريــل 

.٢٠٢٠
وســــــــــــجــــــــــــلــــــــــــت قــــــيــــــمــــــة 
صــــــــادرات «غــــــــازات الــنــفــط 
والــهــيــدروكــربــونــات الــغــازيــة 
األخـــــــرى» انــخــفــاضــا ســنــويــا 
 ٢٠١٩ مـــايـــو  بـــيـــن  (مـــقـــارنـــة 

 ٣٩٫٧ بنسبة   ،(٢٠٢٠ ومــايــو 
 ٨٫٢ نــحــو  إلــى  لتصل  بــالــمــئــة، 
مــلــيــار ريــــــال، فــيــمــا ســجــلــت 
قــيــمــة «زيــــوت نــفــط وزيـــوت 
ما  خام»  قارية  معدنية  مواد 
ريــال،  مليار   ١٫٣ مــن  يــقــرب 

مـــقـــدراه  ســـنـــوي  بــتــراجــع  أي 
انخفضت  كما  بالمئة..   ٦٧٫٥
نفط  صــادرات «زيــوت  قيمة 
من  عليها  متحصل  وزيــــوت 
مــــــواد مــعــدنــيــة قــــاريــــة غــيــر 
بــالــمــئــة،   ٦٨٫٨ بــنــحــو  خـــــام» 

لتسجل نحو ٠٫٥ مليار ريال.
واحــتــلــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
صدارة دول المقصد بالنسبة 
شهر  خالل  الدولة  لصادرات 
مــــايــــو هــــــذا الـــــعـــــام وبــقــيــمــة 
أي  تــقــريــبــا  ريــــال  مــلــيــار   ٢٫١

من  بــالــمــئــة   ١٥٫٩ نــســبــتــه  مـــا 
ــــصــــادرات  إجـــمـــالـــي قــيــمــة ال
بقيمة  الصين  تليها  القطرية، 
١٫٩ مليار ريال قطري تقريبا 
بــالــمــئــة   ١٤٫١ نــســبــتــه  مـــا  أي 
ثم  القيمة،  تلك  إجمالي  من 
١٫٦ مليار ريال  اليابان بقيمة 

بالمئة.  ١١٫٩ وبنسبة  تقريبا 
وجـــــــــــــــــــــاءت مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
«عــنــفــات نــفــاثــه» عــلــى رأس 
قـــائـــمـــة الـــــــــــواردات الــســلــعــيــة 
مــلــيــار   ١٫٠ وبــقــيــمــة  لــلــدولــة 
 ٥٥٫٨ ريــــال، بــارتــفــاع نــســبــتــه 
بـــالـــمـــئـــة، تـــلـــيـــهـــا مــجــمــوعــة 
«أجــــــزاء الـــطـــائـــرات الــعــاديــة 
بنحو  العمودية»  والــطــائــرات 
بــانــخــفــاض  ريــــال  مــلــيــار   ٠٫٣
مجموعة  ثــم  بــالــمــئــة،   ١٥٫٧
«الـــــســـــيـــــارات وغــــيــــرهــــا مــن 

المصممة  الــســيــارة  الــعــربــات 
التي  األشخاص»  لنقل  أساسا 
ريال  مليار   ٠٫٢ قيمتها  بلغت 
نسبته  وبـــانـــخـــفـــاض  تــقــريــبــا 
شهر  مع  مقارنة  بالمئة   ٥٢٫١

مايو عام ٢٠١٩.
وتصدرت الواليات المتحدة 
المنشأ  دول  قائمة  األمريكية 
بالنسبة لواردات الدولة خالل 
وبقيمة  الــمــاضــي،  مايو  شهر 
٢٫١ مليار ريال تقريبا وبنسبة 
إجــمــالــي  مــــن  بــالــمــئــة   ٢٦٫٥
ثم  السلعية،  الـــــواردات  قيمة 
الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة بــقــيــمــة 
نسبته  ما  أي  ريــال  مليار   ١٫٣
الــصــيــن  تــلــيــهــا  بــالــمــئــة،   ١٦٫٥
ما  أي  ريــال  مليار   ١٫١ بقيمة 
قيمة  من  بالمئة   ١٣٫٣ نسبته 

الواردات.

٥٫٣ ملـيـار ريــال فائضـنـا التـجــاري فــي مـايــو    
سجل ارتفاعاً بنسبة ٢٢٫٥٪ خالل شهر.. التخطيط  واإلحصاء:

ـــــــــــــواردات ـــــــــــــل ــــــــــــار ل ــــــــــــي ــــــــــــل ــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــادرات.. و٧٫٩م ــــــــــــــــــال ال ــــــــــــار ري ــــــــــــي ــــــــــــل ١٣٫٣م

خالل االحتفال باليوم العالمي للمشاريع.. بنك الدوحة:

الدوحة -[:

أكد الدكتور. ر. سيتارامان، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــبــنــك 
الدوحة أن الشركات الصغيرة 
والــمــتــوســطــة الــمــســجــلــة في 
قطرتتميز بإمكانية حصولها 
عــلــى تــكــنــولــوجــيــا مــتــقــدمــة، 
بشروط  ائتمانية  وتسهيالت 

ميسرة، ومميزات ضريبية.
قام  الدوحة  بنك  إن  وقال 
بمنح تسهيالت ائتمانية بقيمة 
ريـــال  مــلــيــار   ١٫٥ عــلــى  تــزيــد 
قطري ألكثر من ٧٥٠ عميال. 
ـــا لــلــشــركــات  كــمــا قـــــّدم دعـــًم
خالل  والمتوسطة  الصغيرة 
األوقات العصيبة مثل الحصار 
في  وذلـــك  كــورونــا،  وجائحة 

شكل تقديم تمويل إضافي أو 
تأجيل للدفعات باإلضافة إلى 
الدعم من خالل البرامج التي 

ترعاها الحكومة.
وأشـــــــارخـــــــالل مـــشـــاركـــتـــه 
ـــــــة عـــبـــر  ـــــــي فـــــــى نــــــــــــدوة دول
اإلنــــتــــرنــــت نــظــمــتــهــا غـــرفـــة 
الصغيرة  الــمــؤســســات  تــجــارة 
ـــــوســـــطـــــة ومــــجــــلــــس  ـــــمـــــت وال

المؤسسات  صـــادرات  تــرويــج 
الـــصـــغـــيـــرة والــمــتــوســطــةإلــى 
طليعة  فــي  الــدوحــة  بــنــك  أن 
الــبــنــوك فــي قــطــر فــي مجال 
تــمــويــل الــمــشــاريــع الــصــغــيــرة 
الحلول  وتقديم  والمتوسطة 
المتكاملة  المالية  والخدمات 
لــــهــــا، فــــي جـــمـــيـــع قـــطـــاعـــات 
االقــــــتــــــصــــــاد فــــــى الـــتـــصـــنـــيـــع 

ــــخــــدمــــات أو  ــــجــــارة وال ــــت وال
تمويل  أو  الضيافة  أو  التعليم 

سلسلة التوريد.
قطر  مـــصـــرف  إن  وقـــــال 
المؤسسات  يصّنف  المركزي 
الــــصــــغــــيــــرة والــــمــــتــــوســــطــــة 
الــمــســجــلــة كــشــركــات فــرديــة 
مــســؤولــيــة  ذات  شـــركـــات  أو 
مـــحـــدودة لــلــمــؤســســات الــتــي 
ـــمـــارس أنــشــطــتــهــا لـــمـــدة ال  ت
تـــقـــل عــــن عـــامـــيـــن وتــمــتــلــك 
تــقــل  ال  بــقــيــمــة  مـــــال  رأس 
قطري  ريـــال   ٢٠٠,٠٠٠ عــن 
وحــــجــــم الـــمـــبـــيـــعـــات لــديــهــا 
مـــلـــيـــون   ١٠٠ يـــــتـــــجـــــاوز  ال 
ريـــــال قـــطـــري والــتــســهــيــالت 
 ٤٠ تـــتـــجـــاوز  ال  االئـــتـــمـــانـــيـــة 

مليون ريال قطري. 

وقــال إن دولــة قطر تقدم 
للمستثمرين  مــالــيــة  حـــوافـــز 
مصانع  إنــشــاء  فــي  الــراغــبــيــن 
بنك  أن  إلــى  قطرمشيرا  فــي 
قطر  فــي  بــنــك  أول  الـــدوحـــة 
يبدأ تمويل المشاريع الصغيرة 
بإنشاء  قام  حيث  والمتوسطة 
وحـــــدة مــتــخــصــصــة فـــي عــام 

٢٠٠٨ باسم «تطوير».
آخــرون  متحدثون  شـــارك 
فــــي الـــــنـــــدوة مــنــهــم ســـعـــادة 
ــــد ســـــانـــــجـــــاي كــــومــــار  ــــســــي ال
فـــيـــرمـــا، ســفــيــر الــهــنــد لــدى 
شاندراكانت  والسيد  اليابان، 
ســالــونــخــي، مــؤســس ورئــيــس 
غـــرفـــة الـــمـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة 
ومركز  الهندية  والمتوسطة 

الهند للتجارة الدولية.

١٫٥ مليار ريال تسهيالت للشركات الصغيرة والمتوسطة
الـــبـــنـــكـــيـــة ــــســــهــــيــــالت  ــــت ال ــــــن  م ــــــادوا  ــــــف ــــــت اس ــــالً  ــــي ــــم ع  ٧٥٠

مؤسسة عبد اهللا العطية للطاقة:

الدوحة -[:

 أكـــد تــقــريــر مــؤســســة عبد 
للطاقة  العطية  حمد  بن  اهللا 
والتنمية المستدامة أن أسعار 
انخفاض  على  أغلقت  النفط 
ارتــفــاع  ظــل  فــي  الجمعة  يــوم 
ــــة بــفــيــروس  حــــــاالت اإلصــــاب
الـــــواليـــــات  فـــــي  كوفيد-١٩ 
عن  فضالً  والصين،  المتحدة 
إنتاج  ارتفاع  بشأن  المخاوف 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة الــمــتــزايــد 
في حين أن مخزونات الخام 
التزال عند مستويات قياسية. 
ونـــــوه بــــأن الــعــقــود اآلجــلــة 
لخام برنت كانت قد استقرت 
أي  دوالر،   ٤٠٫٩١ سعر  عند 
 ،٪١ بلغ  أســبــوعــي  بانخفاض 
اآلجلة  العقود  تراجعت  بينما 
الوسيط  تكساس  غرب  لخام 
أي  دوالر،   ٣٨٫٤٩ ســعــر  إلـــى 

بانخفاض أسبوعي بلغ ١٫٦٪.
زيــــادة  إن  الــتــقــريــر  وقــــال 
األســـعـــار الــســابــقــة فــي أســـواق 
الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة، الــتــي 

بشأن  التفاؤل  بفضل  تحققت 
الــبــري  التنقل  حــركــة  ارتــفــاع 
الــوقــود،  على  الطلب  وزيــــادة 
ـــمـــخـــاوف  تــــالشــــت بـــســـبـــب ال
اإلصابة  معدالت  ارتــفــاع  من 
بشكل  كوفيد-١٩  بــفــيــروس 
كـــبـــيـــر مـــــا قـــــد يــــحــــول دون 
انتعاش الطلب. وأشار التقرير 
في  القياسي  الخفض  أن  إلــى 
إمدادات الخام من قبل أوبك 
وشــركــائــهــا قـــد أبــقــى أســـواق 
عليه  كانت  مما  أقــوى  النفط 
في شهر أبريل، بعد أن وصل 

دوالراً   ١٦ إلـــى  بــرنــت  ســعــر 
مستوى  أدنـــى  وهــو  للبرميل 
لــه مــنــذ ٢١ عـــامـــاً، فــي حين 
تـــم تـــــداول الـــخـــام األمــريــكــي 
بـــأســـعـــار أقـــــل مــــن الـــصـــفـــر. 
قــرار  المستثمرون  ويترقب 
أوبك وشركائها بشأن تمديد 
بعد  لإلنتاج  القياسي  قطعهم 

شهر يوليو.

الغاز

ظلت  فقد  للتقرير  ووفــقــا 
المسال  الطبيعي  الغاز  أسعار 
فـــــي آســــيــــا ثــــابــــتــــة األســــبــــوع 

الـــمـــاضـــي فـــي ظـــل اســتــمــرار 
تدفق الشحنات الفورية، على 
ـــرغـــم مـــن اســـتـــمـــرار إلــغــاء  ال
شـــحـــن الــــغــــاز مــــن الــــواليــــات 
األوضاع  سوء  بسبب  المتحدة 

االقتصادية. 
الغاز  سعر  متوسط    ويُقدر 
الطبيعي المسال الذي سُيسلم 
في شهر أغسطس إلى شمال 
دوالراً   ٢٫٢٠ بنحو  آسيا  شرق 
لــكــل مــلــيــون وحــــدة حــراريــة 
بــريــطــانــيــة، وهـــو ســعــر أدنــى 

قليالً عن األسبوع السابق.

يــقــوم  أن  الـــمـــتـــوقـــع  ومـــــن 
مشترو الغاز الطبيعي المسال 
 ٤٥ إلــــى   ٤٠ بــيــن  مـــا  بـــإلـــغـــاء 
شـــحـــنـــة كــــانــــت ســـتـــصـــل فــي 
الــواليــات  مــن  أغسطس  شهر 
انتعاش  بــطء  بسبب  المتحدة 
الــطــلــب اآلســـيـــوي عــلــى الــغــاز 
واالرتــــــــفــــــــاع الــــقــــيــــاســــي فــي 
مــخــزونــات الــغــاز األوروبــيــة. 
لــكــن بــعــض الـــمـــصـــادر قــالــت 
فــي  الـــشـــحـــنـــات  تــحــمــيــل  إن 
أغـــســـطـــس ســـيـــكـــون ُمـــجـــديـــاً 
أكثر مقارنة مع شهري يونيو 
ويوليو، حيث شهدت األسعار 
تسمى  حــالــة  أغسطس  لشهر 
«كونتانجو» يكون فيها السعر 
أعــلــى مـــن األشـــهـــر الــســابــقــة، 
تكلفة  انــخــفــاض  على  عـــالوة 
ألسعار  بالنسبة  أمــا  الشحن.  
فقد  األمريكي  الطبيعي  الغاز 
انــخــفــضــت بـــأكـــثـــر مــــن ١٠٪ 
األسبوع الماضي، لتقترب إلى 
أدنــــى مــســتــوى لــهــا خـــالل ٢٥ 
تراجع  اســتــمــرار  بسبب  عــامــاً 

الطلب.

عقود النفط اآلجلة تستقر عند ٤٠٫٩ دوالر 
الــــــــــــــســــــــــــــــــــوق تــــــــمـــــــــــاســــــــــــــك  وراء  ــــدادات  ـــــ ـــــ اإلم خـــــــــــفــــــــض 

ً

WallPost ERPتوفر ٦٠ يوماً اشتراكاً مجانياً لتجربة حل

الدوحة-[:

من  لعمالئها  ستقدم  أنها   Ooredoo أعلنت
تتيح  يوماً   ٦٠ لمدة  مجانياً  اشتراكاً  الشركات 
لــهــم مــن خــاللــه تــجــربــة الـــوحـــدات األســاســيــة 
مـــوارد  لتخطيط   ERP WallPost حــل  فــي 
الـــمـــؤســـســـات انـــطـــالقـــاً مــــن جـــهـــودهـــا لــدعــم 
المؤسسات وموظفيها الذين يزاولون أعمالهم 

عن بُعد.
تشمل  الــتــجــربــة  فـــتـــرة  أن  إلــــى  وأشـــــــارت   
أسبوعاً واحداً لتنفيذ الخدمة، مع إمكانية طلب 
الشركات االستفادة من تجربة الخدمة مجاناً 

حتى نهاية شهر يوليو المقبل. 
حل اســتــخــدام  للشركات  يمكن  إنــه  وقــالــت 

إدارة  مـــن  تــتــمــكــن  حــتــى   ERP WallPost
عمليات  مــثــل  بُــعــد،  عــن  الــرئــيــســيــة  عملياتها 
عالقات  وإدارة  والمبيعات  البشرية  الــمــوارد 
العمالء والكثير غير ذلك باستخدام هذا الحل.

لتخطيط   ERP WallPost حـــل  ويــجــمــع 
خــبــرات   Ooredoo مـــن  الــمــؤســســات  مـــــوارد 
الشركة في أعمال االتصاالت مع خبرات تطوير 
 Smart Management البرمجيات من شركة
وذكـــاء  المحاسبة  وخــبــرات   ،IT Solutions

.Moore Stephens األعمال من شركة
فــوري  بشكل  البيانات  إلــى  الــوصــول  ويمكن 
مـــن أي جـــهـــاز ومــــن أي مـــكـــان فـــي الــعــالــم، 
باستخدام أداة لوحة المعلومات المركزية من 
 iOS خالل التطبيقات الذكية المتوفرة ألجهزة

  .Androidو
وأكــــــد يـــوســـف عــــبــــداهللا الــكــبــيــســي، رئــيــس 
بتقديم  قطرالتزامها   Ooredoo في  العمليات 
الدعم لعمالئها من الشركات ومساعدتهم على 

التكيف مع ظروف العمل في بيئات متغيرة. 
وأضــاف: ومن خالل منح الشركات فرصة 
 ،Ooredoo من WallPost ERP لتجربة حل
ســتــتــمــكــن تــلــك الــشــركــات مـــن مــعــرفــة مــدى 
بكفاءة،  عملياتها  إدارة  مواصلة  على  قدرتها 
حتى أثناء ممارسة الموظفين مالهم عن بُعد، 
األخرى  المزايا  من  العديد  تجربة  يمكنها  كما 
االستفادة  يمكن  والتي  الحل  هذا  يوفرها  التي 
وبــاء  انتشار  فترة  انتهاء  بعد  حتى  أيــضــاً  منها 

كورونا. 
االشتراك  تقديم  بأن  ثقة  على  نحن  وتابع: 
للكثير  عديدة  بفوائد  سيعود  للعمالء  المجاني 
من  المزيد  توفير  إلــى  ونتطلع  الشركات،  من 

مثل هذه الحلول في األشهر القادمة.

Ooredoo تعزز العمل عن بُعد بالشركات

 عبر ُمناقصة تستمر حتى ٥ يوليو.. المواصالت: 

كتب - أكرم الكراد:

واالتــصــاالت  الــمــواصــالت  وزارة  دعـــت   
الـــشـــركـــات الـــراغـــبـــة فـــي تــقــديــم خــدمــات 
الفحص الفني والمعاينة للوسائط البحرية 
وتــركــيــب لــوحــات الــوســائــط الــبــحــريــة إلــى 
ومختومة  ُموقعة  للتأهيل  طلباتها  تقديم 
بــخــاتــم الـــشـــركـــة، وُمــســتــوفــيــة الـــشـــروط 
الموجودة على البّوابة اإللكترونية الخاضعة 
لــــوزارة الــمــواصــالت واالتــصــاالت الخاصة 

.tender.www.gov.qa للمناقصات
 وأكدت الوزارة عبر موقعها اإللكتروني 
الــرســمــي على اإلنــتــرنــت، أنــه عقب إبــرام 
اختيارها  تــم  الــتــي  الــشــركــات  مــع  االتــفــاق 
ــــيــــة الـــعـــمـــل بـــيـــن الـــشـــركـــات  ســـتـــكـــون آل
والُمستفيدين بصورة مباشرة، مشيرة إلى 
وتقديم  الُمناقصة،  وثــائــق  طلب  إمكانية 
إلــى  بــالــمــنــاقــصــة  المتعلقة  االســتــفــســارات 
البوابة  نفس  خــالل  مــن  الُمختصة  اإلدارة 

خــالل  وذلـــــك   ،tender.www.gov.qa
الــمــدة مــن تــاريــخ اإلعـــالن وحــتــى ١٠ أيــام 
قبل تــاريــخ اإلقــفــال الــُمــحــّدد فــي الخامس 

من شهر يوليو المقبل. 
 كما أعلنت لجنة المناقصات والمزايدات 
تمديد  عن  واالتصاالت  المواصالت  بوزارة 
إلدارة  اإلطــاريــة  االتفاقية  مناقصة  طــرح 
وُمــراجــعــة  الــوطــنــيــة  االســتــراتــيــجــيــة  تنفيذ 
إطــــار ضــمــان الــمــعــلــومــات الــوطــنــي، حتى 
الــخــامــس مــن شــهــر يــولــيــو الــمــقــبــل، وفــقــاً 
تقديم  ُمقّدمتها  في  الــُمــحــّددة،  للشروط 
وُموقعة  المظروفين،  بنظام  الــعــطــاءات 
ومختومة بخاتم الشركة من خالل الموقع 
اإللكتروني tender.www.gov.qa، ويحق 
حضور  مندوبيهم  أو  العطاءات  لُمقدمي 
التالي  الثالثاء  يــوم  المظاريف  فض  جلسة 
االجتماعات  بغرفة  وذلــك  اإلغــالق  لتاريخ 
العاشرة  الساعة   ١٥ الطابق  الــوزارة  بمبني 

صباحاً. 

 تأهيل الشركات لخدمات الفحص 
والُمعاينة للوسائط البحرية 



األحد ٧ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ٢٨ يونيو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٣١)

٢٥٢٥   

الباب المفتو حالباب المفتو ح

من  الفكرية  الحقوق  حماية  قضية  تُــعــد 
المعاصرة،  المعلوماتية  الثورة  مظاهر  أبرز 
الصراع  مراكز  أكبر  أحد  تُعد  الوقت  وبنفس 
حيث  العالم،  فــي  المنتجة  الــدول  أكبر  بين 
يظهر التعقيد في مفهوم الحق الفكري بين 
سلعة،  أو  منتج  إلــى  وتحويلها  الفكرة  طــرح 
واإلضافة  بالتطوير  بالقيام  اآلخر  حق  وبين 
مبنياً  جديداً  منتجاً  ليكون  الفكرة  تلك  إلى 
ـــيـــة، وهـــــذا االخـــتـــالف  عـــلـــى الـــفـــكـــرة األصـــل
المتحدة  الــواليــات  بين  اآلن  األكــبــر  هــو  ُيعد 

والصين.
إنني في هذا البحث أود التعرض لمفهوم 
الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة عــلــى مــســتــوى األفــــــراد، 
فكرة  طــرح  مــا  شخصاً  أن  نسمع  مــا  فكثيراً 
مكتوبة أو مروية على جهة معينة أو نشرها 
مع  للعمل  بها  تــقــدم  أو  بــأخــرى  أو  بطريقة 
إحــــدى الــجــهــات ولــــم تــقــبــل مـــنـــه، لــيــتــفــاجــأ 
تطبيقها  تـــم  قـــد  الـــفـــكـــرة  هــــذه  أن  بــعــدهــا 
اإلشــارة  دون  األصــلــي،  صاحبها  عن  بمعزل 
بعين  األخـــذ  ودون  مــعــه  الــتــعــاون  ودون  لــه 

االعـــتـــبـــار حــقــوقــه بــتــلــك الـــفـــكـــرة، والـــســـؤال 
التعامل  كيفية  هــو  هــنــا  والـــضـــروري  الــمــلــح 
ناحية  من  والمشاريع  االبتكارية  األفكار  مع 
بعض  نطرح  وهنا  وقانونية  وعملية  أخالقية 
في  أنــــه  أوالً  وهــــي  والـــحـــلـــول  االقـــتـــراحـــات 
البداية لدى صاحب أي فكرة أو مقترح عمل 
خالل  من  وفكرته  اقتراحه  ملكية  يثبت  أن 
عمل  كمقترح  اإللــكــتــرونــي  بالبريد  إرســالــهــا 
ليثبت  وذلك  معها،  التعامل  يود  التي  للجهة 
في  الفكرة  صاحب  هو  أنه  الجهة  تلك  على 
تاريخ محدد يمكن الرجوع له بها، والخطوة 
األفكار  هــذه  تسجيل  خــالل  من  هي  الثانية 
الملكية  بــحــمــايــة  الــخــاصــة  الــمــؤســســات  فــي 
الــفــكــريــة بــشــكــل ســريــع ومـــبـــاشـــر، عــلــمــاً أن 
رســــوم تــســجــيــل وحــمــايــة الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة 
ليست مكلفة بل قد تكون في بعض األحيان 
رمـــزيـــة، ومـــن ثــم يــنــتــقــل لــلــمــرحــلــة الــثــالــثــة 
وهي إذا تم تطبيق الفكرة دون مشاركته بها 
المطورة  القوانين  فإن  منها  حقه  إعطائه  أو 
تكون  أن  يجب  االخــتــصــاص  ذات  والــجــهــات 

هي المرجع، وكذلك على الجهات اإلعالمية 
إثــــــارة مـــوضـــوع حــمــايــة الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة 
المجتمع  فئات  ومشاركة  به  التوعية  ونشر 
بــمــخــتــلــف شــرائــحــهــا بـــهـــذا الـــخـــصـــوص مــن 
وإشراك  والمقاالت  والندوات  البرامج  خالل 
ونقابات  العالقة  ذات  الحكومية  المؤسسات 
في  وغيرهم،  والموظفين  العمال  وممثلي 

إطار نشر التوعية بهذا األمر.
وهــــذا يــطــرح تـــســـاؤالً كــبــيــراً حـــول الــقــيــم 
األخــــالقــــيــــة وعـــالقـــتـــهـــا بـــالـــعـــرف والــــديــــن 
الحقوق  على  الــتــعــدي  إن  حيث   ، والــقــانــون 
الفكرية لفرد أو مؤسسة هو سرقة مباشرة 
صاحبها،  له  يحللها  لم  ما  للشخص  تحل  ال 
ويــحــضــرنــي حــديــث لــلــرســول عــلــيــه الــصــالة 
رُســــول  أنَّ  الـــنـــاس،  حـــقـــوق  حــــول  والـــســـالم 
اهللاَّ  «يْغِفُر  َقــاَل:  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللاَّ 

مسلٌم. رواه  ْيَن»  الدَّ إالَّ  ذنب  ُكلَّ  هيِد  للشَّ
مراعاة  مع  الــّديــن،  من  أشــد  السرقة  وإّن 
بعض  بال  فما   ، اإلســالم  في  الشهيد  مرتبة 
بعض  بال  وما  العباد  حقوق  استمرأوا  الناس 

المتعاملين  حــقــوق  عــن  تغاضت  الــشــركــات 
وال  ديـــنـــي  وال  أخـــالقـــي  رادع  دون  مــعــهــا، 
ظل  في  نعيش  أننا  والعجيب  قانوني،  حتى 
والعرف  الدين  يحكمها  إسالمية  مجتمعات 
واألخــــالق والــجــمــيــع تــقــريــبــاً يــرجــو مــن اهللا 
الــتــوفــيــق والـــســـداد فــي الــدنــيــا واآلخـــــرة، ما 
يتعلق  بما  اإليــمــان  وفــكــر  مفهوم  عــن  يعبر 
يتعلق  وعندما  اهللا،  مع  والتعامل  بالعبادات 
األمر بالمعامالت والحقوق والواجبات تجاه 
اآلخـــريـــن تــجــد الــبــعــض يــبــحــث عــن مــخــارج 
للجانب  أصــالً  اهتماماً  يعير  ال  وقــد  التبرير 
الــخــلــقــي الــتــعــامــلــي إذا لــم يــكــن هــنــاك نص 
،إن  اآلخــريــن  حقوق  يحمي  مباشر  قانوني 
ذلـــك مــنــتــهــى الــتــنــاقــض وقــمــة االزدواجـــيـــة 
الصحيح  الفكر  عن  االنسالخ  إلى  تشير  التي 
يكون  أن  وجـــب  لــذلــك  الــقــويــمــة،  واألخــــالق 
لحقوق  حامياً  مانعاً  مــحــدداً  رادعــاً  القانون 
واألخــالق  للعرف  األمــور  تترك  وأال  الجميع 
ألنه ليس الجميع على علم أو على التزام بها 

، واهللا من وراء القصد.

اهللا رســـــــــول  ـــــــدق  ص ـــــــــَن»  ْي ـــــــــدَّ ال إالَّ  ـــــــب  ذن ـــــــــلَّ  ُك ــــهــــيــــِد  لــــلــــشَّ اهللاَّ  «يــــــْغــــــِفــــــُر 

ـــون  ـــان ـــق ـــل ال ـــب ــــــــالق ق ــا مـــنـــظـــومـــة األخ ــه ــي ــم ــح ـــة ت ـــري ـــك ــــة مــلــكــيــة ف ــــي ــــداع ـــــكـــــار اإلب األف

الكتابة بأقالم 
اآلخرين 

د. عبد الرحيم الهور

DRALHOUR@GMAIL.COM 

اعتباراً من أغسطس المقبل

القطرية تسّير ٢٦ رحلة أسبوعية إلى ألمانيا والنمسا وسويسرا

يشمل الصين بشروط.. وحظر للواليات المتحدة

بروكسل- (أ ف ب) :

تــتــجــه الــــدول األوروبـــيـــة التــخــاذ قــرار 
بــــشــــأن اقـــــتـــــراح حـــــول الئــــحــــة تـــضـــم ١٥ 
االتــحــاد  بــدخــول  لمواطنيها  يُسمح  دولـــة 
يوليو،  مــن  األول  مــن  اعــتــبــاراً  األوروبــــي، 
الصين  وتشمل  المتحدة  الواليات  تستثني 
دبلوماسية  مصادر  أفــادت  كما  بشروط، 

أمس األول.
لسفراء  اجتماع  خالل  الالئحة  ووضعت 
الجمعة.  مساء  شنغن  وفضاء  االتحاد  دول 
ولـــــم يــتــخــذ الـــبـــعـــض أي مـــوقـــف وأمـــــام 
العواصم مهلة حتى الساعة ١٨,٠٠ من نهار 
بحسب  رد  إلعــطــاء  غ)  ت   ١٦,٠٠) السبت 
مصادر أوروبية، تتخذ الرئاسة الكرواتية 

الدورية بعدها المسار الواجب اتباعه.

وتتضمن الالئحة ١٤ بلداً هي: الجزائر 
وأســـتـــرالـــيـــا وكـــنـــدا وجـــورجـــيـــا والـــيـــابـــان 
ــيــنــيــغــرو والـــمـــغـــرب ونــيــوزيــلــنــدا  ــت ومــون
ـــيـــا وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة  ـــــــــدا وصـــرب وروان
وتــايــالنــد وتــونــس واألوروغــــــوي، إضــافــة 
إلـــى الــصــيــن شـــرط الــمــعــامــلــة بــالــمــثــل أي 
أن تــســتــقــبــل عــلــى أراضــيــهــا الــمــســافــريــن 
بحسب  األوروبـــي  االتــحــاد  مــن  القادمين 
رعــايــا  يستقبل  كــمــا  دبــلــومــاســي.  مــصــدر 
أندورا وموناكو والفاتيكان وسان مارينو. 
وال تــشــمــل الــقــائــمــة الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
حيث  من  كوفيد-١٩  بوباء  تضرراً  األكثر 
 ١٢٤٧٣٢ مــع  والــوفــيــات  اإلصـــابـــات  عـــدد 
٢,٤ مــلــيــون حــالــة، وال الــبــرازيــل  وفـــاة لـــ 
ستتم  إنه  أوروبي  مصدر  وقال  وروسيا. 

أسبوعين. كل  القائمة  مراجعة 

أوروبا تفتح الحدود لـ ١٥ دولة أول يوليو

الدوحة- قنا: 

 ،(QNB) تقرير  رجــح 
احــتــمــالــيــة قـــيـــام االتـــحـــاد 
األوروبـــــــي بــتــنــفــيــذ جــولــة 
تـــحـــفـــيـــز مــــالــــي جـــريـــئـــة 
المواقف  من  الرغم  على 
الجولة،  لــهــذه  المعارضة 
مشيراً إلى ظهور تحديات 
جـــديـــدة فـــي ظـــل انــشــغــال 
الدول األعضاء في االتحاد 
األوروبـــــــي بــالــتــعــامــل مع 
الــــعــــواقــــب االقـــتـــصـــاديـــة 
ــــــــا  لــــــــفــــــــيــــــــروس كــــــــورون

(كوفيد-١٩).
وأوضـــــــــــــــح الــــتــــقــــريــــر 
الــســلــبــيــة  ـــيـــرات  ـــأث ـــت ال أن 
ـــكـــمـــاشـــيـــة الــنــاتــجــة  واالن
(كوفيد-١٩)  صــدمــة  عــن 
تــتــطــلــب ُمـــــجـــــدداً زيـــــادة 
وهو  المبتكرة،  السياسات 
تحقيق  بــدوره  يتطلب  ما 
ــــمــــزيــــد مـــــن الـــتـــكـــامـــل  ال
فـــي االتــــحــــاد األوروبـــــــي، 
ويــتــطــلــب هـــــذا الــتــكــامــل 

الـــفـــعـــل  ردود  تــــــجــــــاوز 
المتخذة عبر السياسيات، 
الـــحـــلـــول الــتــكــنــوقــراطــيــة 
الـــــتـــــي يــــقــــدمــــهــــا الـــبـــنـــك 
الــــمــــركــــزي األوروبـــــــــــي، 
فــبــعــد عــــدة جـــــوالت مــن 
النقدية  الــســيــاســة  تيسير 
فـــــي أوروبـــــــــــا مـــنـــذ عـــام 
أســعــار  أصــبــحــت   ،٢٠٠٨
الـــــفـــــائـــــدة بــــالــــفــــعــــل فــي 
الــمــنــطــقــة الــســلــبــيــة وبـــات 

غير  أداة  الكمي  التيسير 
فـــّعـــالـــة، ولـــيـــس بــمــقــدور 
األوروبي  المركزي  البنك 
وحده توفير ما يكفي من 
الــتــحــفــيــز لــدعــم الــتــعــافــي 
الــــــســــــريــــــع مـــــــن صــــدمــــة 

(كوفيد-١٩).
 (QNB) تــحــلــيــل  ـــــّوه  ون
إلــى أنــه فــي ظــل العواقب 
االقـــتـــصـــاديـــة واإلنــســانــيــة 
 (١٩- (كـــوفـــيـــد  لـــصـــدمـــة 

األدوات  ومـــــحـــــدوديـــــة 
النقدية، يبدو أن المحرك 
األوروبي الكبير يتجه نحو 
سياسة مالية أكثر مرونة 
فــــي جـــمـــيـــع الــــمــــجــــاالت، 
 ،٢٠٢٠ مــــايــــو   ١٨ فـــفـــي 
اقــــتــــرحــــت الـــمـــســـتـــشـــارة 
ميركل  أنــجــيــال  األلــمــانــيــة 
ــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي  وال
إيــمــانــويــل مــاكــرون خطة 
بقيمة  طــمــوحــة  تــحــفــيــز 
كإنفاق  يـــورو  مليار   ٥٠٠
مــــالــــي إضـــــافـــــي، والـــتـــي 
يـــــرتـــــقـــــب دمـــــجـــــهـــــا فـــي 
ميزانية االتحاد األوروبي 
ـــــــــدوق اإلنـــــــعـــــــاش  وصـــــــــن
األوروبــــــــــي، وشـــكـــل هـــذا 
المقترح الفرنسي األلماني 
ـــقـــاعـــدة الـــتـــي اســتــنــدت  ال
إلــيــهــا وثــيــقــة الــمــفــوضــيــة 
ـــــيـــــة الــمــطــروحــة  األوروب
حالياً للمناقشة والموافقة 
مــن قــبــل الــــدول األعــضــاء 
فــــي االتـــــحـــــاد األوروبــــــــي 

داخل المجلس األوروبي.

QNB: جولة تحفيز مالية أوروبية جريئة

كتب ـ عاطف الجبالي:

القطرية  الجوية  الخطوط  أعلنت 
عــبــر حــســابــهــا الــرســمــي عــلــى تــويــتــر 
إلى  أسبوعية،  رحلة   ٢٦ تسيير  عــن 
بــرلــيــن وفــرانــكــفــورت ومــيــونــخ في 
وجنيف  النمسا  فــي  وفيينا  ألمانيا، 
مطلع  وذلــك  سويسرا،  في  وزيوريخ 
الناقلة  وتــواصــل  الــمــقــبــل،  أغــســطــس 
وجهاتها  شبكة  بــنــاء  إعـــادة  الوطنية 

تدريجي. بشكل  العالمية 
وتــكــثــف الــخــطــوط الــقــطــريــة من 
رحالتها  متن  على  السالمة  إجراءات 
ـــهـــدف حـــمـــايـــة الــــركــــاب وطـــواقـــم  ب
الطيران، حيث أجرت الناقلة حزمة 
مــن الــتــعــديــالت عــلــى خــدمــاتــهــا، بما 
في ذلك ارتداء أفراد طاقم الضيافة 
العاملين على الرحالت لبدلة واقية، 
وتــقــديــم الــخــدمــات عــلــى الــرحــالت 
بين  االتصال  من  يقلل  جديد  بشكل 

والطاقم.   الركاب 
وتـــبـــوأت الــنــاقــلــة الــوطــنــيــة مــكــانــاً 
ريـــــاديـــــاً خـــــالل أزمــــــة كــــورونــــا مــن 
خـــــالل جـــهـــودهـــا الــحــثــيــثــة لــلــعــودة 
بــالــمــســافــريــن إلــــى بــلــدانــهــم بــأمــان 

وسالم، حيث سّيرت عدداً كبيراً من 
الوجهات  مــن  الــعــديــد  إلــى  الــرحــالت 
األخــرى،  الطيران  بشركات  مقارنة 
لــتــصــبــح بــذلــك أكــبــر شــركــة طــيــران 
الثالثة  األشهر  مــدار  على  العالم  في 
الــمــاضــيــة. وســاهــمــت هـــذه الــجــهــود 
الناقلة  بين  الثقة  من  جسور  بناء  في 
والشركاء  والحكومات  والمسافرين 
الطيران  شــركــة  بكونها  العالميين، 

عليها. االعتماد  يمكنهم  التي 
ــيــق رحــــالت  فــــي وقـــــت شـــهـــد تــعــل

الــــطــــيــــران مـــــن قـــبـــل الــــعــــديــــد مــن 
استمرت  العالمية،  الطيران  شركات 
الخطوط الجوية القطرية في تشغيل 
رحــــالتــــهــــا إلــــــى شـــبـــكـــة كـــبـــيـــرة مــن 
من  أكثر  نقل  في  لتساهم  الوجهات، 

بلدانهم.  إلى  مسافر  مليون   ١٫٨
وقــــــامــــــت الـــــخـــــطـــــوط الـــقـــطـــريـــة 
التجارية  سياستها  بتحديث  مؤخراً 
لـــمـــنـــح الـــمـــســـافـــريـــن الــــمــــزيــــد مــن 
التخطيط  عند  والــخــيــارات  المرونة 
لــــــرحــــــالتــــــهــــــم، حـــــيـــــث ســـيـــحـــظـــى 

تاريخ  تغيير  بإمكانية  الــمــســافــرون 
ســفــرهــم لـــعـــدد غــيــر مـــحـــدود مــن 
تغيير  من  سيتمكنون  كما  الــمــرات، 
مسافة  تبعد  أنها  مادام  السفر  وجهة 
الــوجــهــة  مـــن  مــيــل   ٥٠٠٠ مـــن  أقــــل 
األصلية، وذلك بدون رسوم إضافية 
المقبل،  ديسمبر  نهاية  قبل  للسفر 
وســتــكــون جــمــيــع تــذاكــر الــســفــر التي 
نهاية  تاريخ  حتى  للسفر  حجزها  تّم 
عامين  لمدة  صالحة  الــجــاري  الــعــام 

من تاريخ اإلصدار.

بسبب نزاع بشأن ديون

دبي - (رويترز):

عليها  اطلعت  قانونّية  وثــائــُق  أظــهــرت   
أرسلت  نيويورك  في  محكمة  أّن  رويترز 
مذكرات استدعاء لالتحاد للطيران ووكالة 
األسبوع  هذا  االئتمانية  للتصنيفات  فيتش 
طلبًا لوثيقة تشكل محوًرا لنزاع بشأن ديون 
بقيمة ١٫٢ مليار دوالر صادرة عن الناقلة 
تملكها  طيران  وشركات  ألبوظبي  التابعة 
من  مستثمرون،  ويطلب  جــزئــّي.  بشكل 
المتخصصة  األصول  إلدارة  باي  بلو  بينهم 
في أدوات الدخل الثابت، النفاذ إلى «اتفاق 
تــحــمــل ديـــــن» وّقـــعـــتـــه االتــــحــــاد والــنــاقــلــة 
اإليطالية أليطاليا في ٢٠١٦، قبل أن تشهر 

أليطاليا إفالسها.
وأصـــــدرت االتـــحـــاُد ســـنـــداٍت فــي ٢٠١٥ 
خــاص  غــــرض  ذات  شــركــة  عــبــر  و٢٠١٦ 
والتي  بارتنرز،  إي.إيــه  أمستردام،  مقّرها 
االتحاد  على  الحين  ذلك  في  المال  وزعت 
وشـــــركـــــات طــــيــــران أخــــــــرى، مــــن بــيــنــهــا 

أليطاليا.
وبــحــســب إفـــصـــاحـــات قــّدمــتــهــا إي.إيـــــه 
بــارتــنــرز لــبــورصــة لــنــدن وتــقــريــر لفيتش 
االتــحــاد  وافــقــت   ،٢٠١٧ مــايــو  فــي  صــــادر 
أليطاليا  على  المستحّق  الدين  تغطية  على 

بموجب اتفاق تحّمل الدين.
الــوثــيــقــة  أّن  الـــمـــســـتـــثـــمـــرون  ويـــعـــتـــقـــد 
المال  مــن  جــزء  استعادة  فــي  ستساعدهم 
الذي استثمروه في السندات وطلبوا النفاذ 
في  يونيو   ١٦ في  أقاموها  دعوى  في  إليها 
للمنطقة  األمــريــكــيــة  الــجــزئــيــة  المحكمة 
رويترز  واّطلعت  نيويورك.  من  الجنوبية 

على نسخة من الدعوى.
ووافــــق الــقــاضــي ب.كــيــفــيــن كــاســل على 

ُسلمت  استدعاء  مذكرات  وأصــدر  طلبهم 
واالتحاد  لفيتش  المسجلين  للوكالء  باليد 
في نيويورك تأمرهم باإلفصاح عن اتفاق 
عليها  اطلعت  قانونية  لوثائق  وفًقا  الدين 
المسألة  على  مطلع  مصدر  وقال  رويترز. 
إن أمـــــام االتــــحــــاد وفــيــتــش حــتــى الــســابــع 
معارضته.  أو  األمـــر  على  لــلــرد  يوليو  مــن 
وامــتــنــعــت فــيــتــش عـــن الــتــعــلــيــق ولــــم تــرد 

أليطاليا حتى اآلن على طلب للتعقيب.
متحدث  قــال  القصة،  هــذه  نشر  وبــعــد 
ــــحــــاد لـــلـــطـــيـــران فــــي تــصــريــح  بـــاســـم االت
لــرويــتــرز «االتـــحـــاد لــلــطــيــران لــم تــصــدر 
واحدة  لكنها  بارتنرز  إي.إيه  عبر  سندات 
إي.إيــه  مــن  المقترضين  مــن  العديد  مــن 
باي  بلو  باسم  متحدث  وأحــال  بارتنرز». 
المستثمرين،  مجموعة  إلى  التعليق  طلب 
الـــتـــي قـــالـــت إنـــهـــا تـــــدرس االنــــخــــراط في 
الطيران  وشركات  االتحاد  مع  مشاورات 
بيان  فــي  المجموعة  وقــالــت  لــهــا.  التابعة 
ـــريـــد اإللــــكــــتــــرونــــي «نــســتــكــشــف  ـــب عـــبـــر ال
وراغبين  منفتحين  نظل  لكننا  خياراتنا، 
فــي االنـــخـــراط مــع االتـــحـــاد». يــأتــي طلب 
حــامــلــي الــســنــدات بــعــد مـــحـــاوالت سابقة 
الدين،  هيكلة  إلعـــادة  حلول  على  للعثور 
أبريل،  في  تقديمه  جرى  مقترًحا  شملت 

ولم ترد عليه االتحاد.
ــُة الــمــمــلــوكــة ألبــوظــبــي  ــاقــل ــن وأنــفــقــت ال
استحواذ  عمليات  في  الـــدوالرات  مليارات 
تحقيق  فــي  فشلت  طــيــران  شــركــات  عــلــى 
العائدات المتوقعة. وأفلست بعض شركات 
الــطــيــران الــتــي دخــلــت مــعــهــا االتـــحـــاد في 
شــراكــة مــنــذ ذلـــك الــحــيــن ويــجــري تـــداول 
السندات الصادرة في عاَمي ٢٠١٥ و٢٠١٦ 

عند نحو ٤٥ سنتًا في الدوالر.

محكمة بنيويورك تستدعي االتحاد للطيران

تونس تفتح الحدود 
وتستأنف الرحالت الدولية

تونس - (د ب أ): 

في  الدولية  الطيران  حركة  استؤنفت 
مـــطـــارات تــونــس مــنــذ الــســاعــات األولـــى 
أمـــس  بعد فــتــرة إغـــالق جـــاوزت ثالثة 
وحطت  كـــورونـــا.  جــائــحــة  بسبب  أشــهــر 
أولى الرحالت  أمس في مطار قرطاج 
الليل،  منتصف  عند  بالعاصمة  الــدولــي 
وهي رحلة قادمة من فرنسا للخطوط 
الــفــرنــســيــة، كــمــا حــطــت طـــائـــرة لنفس 
الساعة  عند  باريس  من  قادمة  الشركة 
٩ و٤٥ دقيقة بالتوقيت المحلي، بحسب

المدير  وقال  المدني.  الطيران  مدير 
قـــرطـــاج  مــــطــــار  إن  الـــمـــكـــي  الـــحـــبـــيـــب 
مــن الــمــقــرر أن يــشــهــد  يـــوم أمـــس تسع 
رحـــــالت مــــغــــادرة، مـــن بــيــنــهــا رحـــالت 
فرانكفورت  مثل  أوروبــيــة  وجهات  إلــى 
في  المكي،  أوضح  كما  وباريس.  وروما 
الخاصة  إلذاعــــة «جـــوهـــرة»  تــصــريــحــه 
أمــــس، أن مـــطـــاري الــمــنــســتــيــر وجــربــة 
أن  مضيفاً  رحــالت،  أيضاً    سيستقبالن 
حركة الطيران ستعمل بنسبة ٣٠ بالمئة 
بداية  مع  تصاعدياً  نسقاً  ستشهد  لكنها 
شهر يوليو المقبل تاريخ فتح العديد من 

الدول األوروبية لمجالها الجوي.

ً ً
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لعــبة الفـــــوارق لعــبة الفـــــوارق  هل تستطيع معرفة الفوارق الثمانية بين هاتين الصورتين في أقل من ٥ دقائق؟

 سهيل: ٣١٠
السرطان: ٧
الدبران: ٩

جاِهالً  العالُِم  يَزاُل  ال 
بما علَِم حتى يعَمَل به، 
فإذا عِمَل به كان عالماً.

الــحــكـــــــــــــــــومــة   :١٨٨٢
رسمًيا  تقّرر  البريطانية 

احتالل مصر.
أمير  اغــتــيــال   :١٩١٤
النمساوية  اإلمبراطورية 
الــــــمــــــجــــــريــــــة فــــــرانــــــس 
أدى  الـــــــذي  ـــانـــد  ـــن فـــردي
إلشـــعـــال فــتــيــل الــحــرب 

العالمية األولى.
االنتداب  سلطة   :١٩٢٢
تعّين  سوريا  على  الفرنسي 
رئيًسا  بركات  بك  صبحي 

عليها.
األمريكي  الرئيس   :١٩٥٧
دوايـــــــــت أيـــــزنـــــهـــــاور يــفــتــتــح 
الـــــمـــــركـــــز اإلســــــــالمــــــــي فـــي 

واشنطن.
مايك  المالكم   :١٩٩٧
تــــايــــســــون يـــخـــســـر أمــــام 
غريمه إيفاندر هوليفيلد 
وذلك عندما قام بقضم 
جزء من أذنه أثناء سير 

المباراة.
٢٠٠٤: الحاكم المدني 
فــي الــعــراق بـــول بريمر 
يُــســّلــم مــقــالــيــد الــســلــطــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
الـــمـــؤقـــتـــة قـــبـــل الــمــوعــد 

المحّدد بيومين.
هجوم  وقـــوع   :٢٠١٦
بتركيا  أتــاتــورك  بمطار 
شخًصا   ٤١ ضحيته  راح 

وإصابة ١٤٧ آخرين.

٢٨ يونيو

 هل تستطيع مساعدة الشرطي الصغير في عبور هذه المتاهة 
حتى يتمكن من القبض على اللص في أقل من دقيقتين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 
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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: 

١- معاهد تعليم عالية - الجمر الطافئ يُتخذ كوقود.
جزيرة  عاصمة   - والــشــّر  الخير  فــي  عهد  مــن  يُــْقــَطــع  مــا   -٢

مالطة.
الرئيسية  األنهار  من   - الطريق  جانب  على  للمشاة  مسار   -٣

في أوروبا.
٤- إِماٌء وخادمات - حرف أبجدي.

٥- ِخْصٌب أو ورك - البِّر أو فعل ما هو خيٌر لآلخرين.
٦- شركة إلنتاج أجهزة األلعاب اإللكترونية - متشابهان.

٧- ابن األسد - آلة إيقاعية موسيقية.
٨- نقع في الشدائد - نبات من الخضراوات الورقية مثل الخس.

٩- مغٍن لبناني شهير ولد عام ١٩٤٥ - عكس نََعم.
١٠- شاعر غنائي ومغٍن لبناني.

١- أول رئيس للواليات المتحدة األمريكية.
ريــاح  مــع  منخفض  جــوي  ضغط  منطقة   -٢

حلزونية قوية - ظهور.
عائلة  اســـم   - مــدرســة  إدارة  يتسّلم  مــن   -٣

مؤسس جماعة اإلخوان المسلمين.
٤- ماركة سيارات - عكس شر.

٥- للتأفف - أوجاع - أزال الدهان عن الحائط.
إنجليزي  طبيب   - الصلصات  أنـــواع  مــن   -٦

اكتشف لقاحاً ضد الجدري.
بنو  قبائل  بين  شهيرة  معركة   - للتمني   -٧

هالل وجيوش المعز بن باديس.
٨- إلهة الحّب والجمال عند الرومان - َخِشٌن 

. وَفظٌّ
٩- حّك وأزال - أحرف متشابهة - يأتي بعد.

١٠- قرية لبنانية تقع قرب الحدود اللبنانية 
الفلسطينية.

الكلـمات المتـقاطـعـة  الكلـمات المتـقاطـعـة  

فطــر العرجـون
 يعتبر فطر العرجون من النباتات الفطرية 
العالم  مــنــاطــق  مــن  الكثير  فــي  الــســامــة  غــيــر 
وأشــهــرهــا شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة، ويطلق 
بعد  مباشرة  لظهوره  البرق)  اسم (بنت  عليه 
البرق  لقدرة  الــبــرق؛  يصاحبها  التي  األمــطــار 
األزوت (الــنــيــتــروجــيــن)  أكــاســيــد  ــــة  إذاب عــلــى 
فــي الــهــواء الــجــوي لتنزل مــع مــيــاه األمــطــار، 
ثـــّم يــظــهــر هـــذا الــفــطــر الــــذي يــوجــد بكثافة 
الطينية.  وشبه  الرملية  األراضــي  سطح  على 
الطويل،  بالساق  العرجون  فطر  نبات  ويتميز 
منتفخ  بــيــضــاوي  رأس  الــســاق  عــلــى  ويــتــرّبــع 
الشكل وهو عبارة عن مادة بيضاء يتغير لونها 
إلى اللون البني عندما ينضج مع اشتداد أشعة 
الشمس في شهر آذار. ويتميز بقيمته الغذائية 

العالية التي يمّد بها الجسم.

 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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ال يوجد

ال يوجد

على الساحل :

في البحر :

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٣١-٢٢.٣٨٣٧-١٦.٤٢١٠.٤٢-٠٤.٣٠الرويس

٢٧-١٥.٣٦٣٨-٢١.٣٦٠٢.٥٨-٠٩.٢٤دخان

٣٢-١٥.١١٣٨-٢١.٠١٠٢.٤٤-٠٩.٠٣أبوسمرة

بالتوقيت المحلي

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٢٧-٢٣.٢٩٤١-٠٠.٠٠١٢.١٠-٠٧.٢٠مسيعيد

٢٧-٢٢.٣٨٤١-١٦.٣٧١٠.٣٥-٠٦.١٠الوكرة

٣١-٢١.٥٦٤٣-١٦.٠٣١٠.٥٣-٠٥.١٧الدوحة

٣٠-٢١.١٦٤٢-١٤.٢٥٠٩.٠٧-٠٥.١٥الخور

٣:١٦الفجر

٤:٤٦الشروق: 

١١:٣٧الظهر

٣:٠٠العصر

٦:٣٠المغرب

٨:٠٠العشاء

  ٣ قتلــــى وفقــدان ١٢ آخـــريـــن 
بعاصفة في الصين

بكين- قنا: لقي ثالثة أشخاص مصرعهم 
المطيرة  العاصفة  جــراء  آخــرون   ١٢ وفقد 
الــتــي اجــتــاحــت مــقــاطــعــَة ســيــتــشــوان جــنــوب 
المحلية-  السلطاُت  وقــالــت  الصين.  غــربــي 
إن  لألنباء-  شينخوا»   » وكالة  ذكرته  وفيما 
األمــطــار الــغــزيــرة الــتــي صــاحــبــت الــعــاصــفــة 
تحّولت إلى سيول، ما أّدى إلى تدمير قرية 
وُفقد  مصرعه،  شخص  لقي  حيث  داماوو، 

سيارة  انــزالق  إلــى  وأشــارت  آخــرون.  تسعة 
بعد  نهر  في  غرقتا  حيث  صغيرة،  وحافلة 
ما  الــطــريــق،  مــن  قطاًعا  الفيضان  دّمــر  أن 
ثالثة  وفــقــدان  شخَصين  مصرع  عن  أسفر 
البحث  عمليات  تواصل  إلــى  الفتة  آخــريــن، 
تّم  أّنــه  أوضــحــت  المفقودين.  عــن  واإلنــقــاذ 
أمــاكــن  إلـــى  شــخــص   ٧٠٠٠ مـــن  أكــثــر  نــقــل 

آمنة.

تــعــتــزم  ب):  ف  (أ  سوفا- 
جــــــزر فـــيـــدجـــي الــــتــــي يــعــانــي 
الّتكالها  نظًرا  شلًال  اقتصادها 
ــــســــيــــاحــــة،  الــــــــواســــــــع عـــــلـــــى ال
اســـتـــحـــداث «فـــقـــاعـــة» خــالــيــة 
المستجد  كورونا  فيروس  من 
الــهــادئ،  المحيط  جــنــوب  فــي 
من  اآلتــيــن  لــلــزوار  مخصصة 
أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا، وهــمــا 
لمعظم  الرئيسيان  المصدران 
ـــقـــصـــدون  الــــســــيــــاح الـــــذيـــــن ي
هـــــذا األرخــــبــــيــــل. وخــصــصــت 
«الــفــقــاعــة بـــوال» (وهـــي كلمة 
باللغة  الــخــيــر»  «صــبــاح  تعني 
الـــفـــيـــدجـــيـــة) مــنــطــقــة لــكــبــار 
الشخصيات يمكث فيها السياح 
والنيوزيلنديون  األســتــرالــيــون 
مــنــذ نــزولــهــم مـــن الــطــائــرة، 
منتجع  ــــى  إل يــنــقــلــوا  أن  قــبــل 
بـــــحـــــري مـــــــعـــــــزول. وكــــانــــت 
أســـتـــرالـــيـــا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا بــدأتــا 

فـــي مـــايـــو الــفــائــت مــحــادثــات 
الســــتــــحــــداث «فـــقـــاعـــتـــهـــمـــا» 
الــخــاصــة الــمــشــتــركــة، عــلــى أن 
تــعــفــيــا مــواطــنــيــهــمــا الــراغــبــيــن 
الفقاعة،  هذه  من  اإلفادة  في 
على  فرضت  التي  القيود  مــن 
فيروس  تفّشي  لتفادي  السفر 
كورونا المستجد، على أن يتّم 

جزر  إلى  الفقاعة  هذه  توسيع 
حركة  لكن  الــهــادئ.  المحيط 
محدودة داخل  السفر ال تزال 
أســتــرالــيــا، حــيــث ظــهــرت بــؤر 
«كوفيد-١٩»  لـــوبـــاء  جـــديـــدة 
المستبعد  ومن  ملبورن،  حول 
تالًيا رفع القيود على السفر قبل 
البلَدين  بين  المقبل  سبتمبر 

الــلــذيــن يــفــصــل بــحــر تــاســمــان 
وزراء  رئــيــس  وقــــال  بــيــنــهــمــا. 
فــيــدجــي فـــرانـــك بــايــنــيــمــارامــا 
أستراليا  استعداد  مــوازاة  «في 
فقاعتهما،  إلطالق  ونيوزيلندا 
مــــــن شــــــــأن نـــــجـــــاح فـــيـــدجـــي 
المماثل إن لم يكن األكبر في 
أن  كورونا،  فيروس  مكافحة 

الطريق  لفتح  مؤهلين  يجعلنا 
(أمــــــــام مـــــعـــــاودة الـــســـيـــاحـــة) 
وأّكــد  الـــهـــادئ».  المحيط  فــي 
ستتيح  بـــــوال»  «الـــفـــقـــاعـــة  أن 
والنيوزيلنديين  لألستراليين 
توفره  ما  أفضل  من  «اإلفــادة 
جــزر فــيــدجــي، مــع الــبــقــاء في 
مــــنــــأى عــــن ســــكــــان فــيــدجــي 
وعــن الــســيــاح اآلخــريــن الــذيــن 
ـــقـــصـــدون األرخــــبــــيــــل».  قــــد ي
الحجر  إجــــراءات  إن  وأضـــاف 
ـــغـــى الحــــًقــــا  الــــصــــحــــي قـــــد تـــل
يخضعون  الــذيــن  الــســيــاح  لــكــل 
بفيروس  الــخــاصــة  للفحوص 
أنهم  ويتبين  المستجد  كورونا 
ـــه، وألولــئــك  غــيــر مــصــابــيــن ب
ضمن  مصّنف  بلد  من  اآلتين 
الـــــــدول الـــتـــي ســـيـــطـــرت عــلــى 
ولـــم  «كوفيد-١٩».  وبــــــــاء 
ــًدا من  يــعــط بــايــنــيــمــارامــا مــزي

التفاصيل في هذا الشأن.

جزر فيدجي تقيم فقاعة سياحية خالية من كورونا

األضواء  مصمم  يبرع  األناضول:   - أنقرة 
الــتــركــي «أوغــــوز مـــراد يــلــمــاز» فــي تطويع 
بأعمال  منها  ليخرج  المعدنية،  الــنــفــايــات 
فنية وهندسية ومختلف أشكال الحيوانات. 
األوبــرا  دار  فــي  أضـــواء  مصمم  يلماز  يعمل 
والــبــالــيــه بــواليــة صــامــســون شــمــالــي تركيا، 
بتحويلها  ليقوم  المعدنية  النُّفايات  ويجمع 
فــي ورشــتــه بــالــمــنــزل إلـــى أعــمــال فــنــيــة. ال 
يبحث يــلــمــاز عــن ربـــح مــن أعــمــالــه، حيث 
حديثه  في  ومعارفه.  أصدقائه  إلى  يهديها 
هواية  إن  التركي،  المصمم  قال  لألناضول، 
بدأت  وتطويعها  المعدنية  النفايات  تصميم 
عمل  أن  وأوضــح  صغيًرا.  كــان  عندما  لديه 
جــــده فــنــي كـــهـــربـــاء فـــي مــؤســســة الــبــريــد 
التركية، جعله على مقربة من المستلزمات 

قطعة  «كــل  وقــال:  والكهربائية.  المعدنية 
ولكنني  لالستعمال،  صالحية  مــدة  لديها 
بعد  النفايات  في  القطع  هذه  رمي  أحب  ال 
انــتــهــاء صــالحــيــتــهــا». وأضـــــاف: «أســتــخــدم 
المعدنية  الــمــخــلــفــات  تصميم  فــي  خــيــالــي 
األشياء  مختلف  بصنع  وأقــوم  أجمعها  التي 
منها». وأّكــد يلماز ضــرورة أن يمارس كل 
شــخــص فـــي هـــذه الــحــيــاة هـــوايـــات شبيهة 
معادن  بدمج  أحيانًا  وتابع: «أقوم  بهوايته. 
كهربائية،  بــأســالك  أعــالــجــهــا  ثــم  مختلفة 
وفي األخير أخرج بأشكال حيوانات وأحيانًا 
سيارة أو روبوت أو شيء مختلف». ولفت 
 ٣-٤ قرابة  ورشته  في  يعمل  أّنــه  إلــى  يلماز 
ساعات يومًيا، يقضيها في تحويل النُّفايات 

إلى أعمال فنية.

تركّي يبرع بتحويل النفايات 
المعدنية إلى أعمال فنية

جنيف- (أ ف ب): أعلنت المنظمة 

بــرًقــا  أّن  الــجــويــة  لــألرصــاد  العالمية 

 ٧٠٠ عبر ســمــاء الــبــرازيــل ألكــثــر مــن 

 ٢٠١٨ أكــــتــــوبــــر   ٣١ فــــي  كـــيـــلـــومـــتـــر 

بــرق  ألطـــول  الــقــيــاســي  الــرقــم  يحمل 

تـــم تــســجــيــلــه عـــلـــى اإلطــــــالق بــفــضــل 

اســــتــــخــــدام تـــقـــنـــيـــات جــــديــــدة. وتــــّم 

الــتــحــقــق مــن رقـــم قــيــاســي آخـــر من 

قــبــل خــبــراء الــمــنــظــمــة فــي الــظــواهــر 

ــنــاخــيــة الــقــصــوى وهــو  ــُم الــجــويــة وال

ـــبـــرق الـــــذي اســـتـــمـــّر ألطـــــول فــتــرة  ال
شمال  سماء  في  برق  إلى  يعود  وهو 
لمدة   ٢٠١٩ مــارس   ٤ في  األرجنتين 
١٦,٧٣ ثــانــيــة، وهـــي أطـــول مـــدة تــّم 
رصــدهــا عــلــى اإلطـــــالق. وامــتــد هــذا 
الــبــرق الـــذي مــّر فــي ســمــاء الــبــرازيــل 
المسافة  تعادل  لمسافة   ٢٠١٨ العام 
الواليات  في  وواشنطن  بوسطن  بين 

الــمــتــحــدة أو بــيــن لــنــدن وبــــازل في 
ســويــســرا وفـــًقـــا لــلــمــنــظــمــة. والـــرقـــم 
فوق  مّر  برق  ألطول  السابق  القياسي 
 ٢٠ في  األمريكية  أوكالهوما  واليــة 
 ٣٢١ مسافة  على  وامتّد   ٢٠٠٧ يونيو 
السابق  القياسي  الرقم  أما  كيلومتًرا. 

في  بـــرق  فيها  يستمّر  فــتــرة  ألطـــول 
السماء فسجل فوق جنوب فرنسا في 
٣٠ أغسطس ٢٠١٢ وكان ٧,٧٤ ثانية. 
وتـــم الــتــحــقــق مـــن صــحــة الــســجــالت 
الذي  األخير  التقدم  بفضل  الجديدة 
أحــــــرز فــــي خــــرائــــط الــــبــــرق بــفــضــل 

األقــمــار  عــلــى  وضــعــت  الــتــي  األدوات 
بالقياس  تسمح  والــتــي  االصطناعية 
فوق  ومدته  البرق  لـ «طول  المستمّر 
مــنــاطــق جــغــرافــيــة واســعــة الــنــطــاق» 
رئيس  سيرفيني  راندال  قال  ما  َوفق 

المنظمة. في  الخبراء  لجنة 

 رقــم قياسي لبـرق مــّر في سمـاء البرازيــل

الــنــفــايــات  ارتــفــعــت  ب):  ف  (أ  بانكوك- 
البالستيكية بشكل كبير في تايالند أحد أكبر 
الملوثين في العالم، مع جائحة «كوفيد-١٩» 
وتعّج  الــمــنــازل.  إلــى  الطعام  طلب  وطــفــرة 
بينما  البالستيكية،  بالعلب  المياه  مجاري 
ويتقدم  باألكياس.  تزخر  النفايات  مكبات 
مركب تابع لبلدية بانكوك في شبكة قنوات 
ــتــايــالنــديــة بـــهـــدف جــمــع أكــبــر  الــعــاصــمــة ال
بسد  تهدد  التي  النفايات  من  ممكنة  كمية 
البالغ  المدينة  في  المبتذلة  المياه  مجاري 
عدد سكانها ١١ مليون نسمة. وتنتشر قناني 
بكميات  نوع  كل  من  والحاويات  البالستيك 
هــائــلــة فـــي الـــقـــنـــوات الــضــيــقــة مـــا يــعــرقــل 

تختلط  غالبيتها  في  وهي  المالحة.  حركة 
بــالــنــبــات ومــخــلــفــات الـــغـــذاء مــا يــجــعــل من 
ويجارن  ويقول  تدويرها.  إعادة  المستحيل 
للبيئة  التايالندي  المعهد  رئيس  سيماشايا 
«لقد تضاعفت تقريبًا النفايات البالستيكية 
أبريل  فــي  ومــــارس.  يناير  بين  الــمــدن  فــي 
هذا  يثير   .٪٦٢ بنسبة  بانكوك  في  ارتفعت 
البيئة  عن  المدافعة  وتقول  القلق».  الوضع 
ساتيدتاناسارن  رالين  التايالندية  األمريكية 
الــمــعــروفــة بــاســم لــيــلــي والــبــالــغــة ١٢ عــاًمــا 
تونبرغ  غريتا  السويدية  خطى  على  وتسير 
فتًكا  أكثر  يصبح  قد  بالبالستيكي  «التلّوث 

من فيروس كورونا المستجد».

 ارتفاع النفايات البالستيكية في تايالند



االنخفاض التدريجّي 
في أعداد المصابين 

بـ«كورونا» دعوة لمزيد 
من االلتزام باإلجراءات 

االحترازّية  
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ً مبادرة قطرية جديدة لدعم جهود مكافحة كورونا عالميا
يـــومـــاً بــعــد يــــوم تــثــبــت قــطــر لــلــعــالــم 
وحب  ســالم  رســالــة  صاحبة  أنــهــا  أجــمــع 
يوماً  تــتــوان  لــم  الخير  فقطر  للجميع، 
الهادفة  الريادية  المبادرات  تقديم  عن 
لــخــيــر اإلنـــســـانـــيـــة، كــمــا أنـــهـــا تــقــف في 
الصف األمامي الداعم ألي توجه يجلب 
التي  األيـــام  هــذه  ففي  للجميع،  الخير 
يــخــوض فيها الــعــالــم حــربــه الــضــروس 
ضــد وبــــاء كـــورونـــا، عــمــدت قــطــر رغــم 
انشغالها بمعركتها الوطنية ضد المرض 
في  الــدول  من  للعديد  العون  يــدن  لمد 
حسن  عند  وكانت  أجمع،  العالم  قــارات 

أرسلت  حيث  واألصـــدقـــاء  األشــقــاء  ظــن 
من  الــدول  لتلك  عاجلة  طبية  معونات 
أجل تعزيز صمودها في مواجهة الوباء، 
وكـــذلـــك دعـــمـــت بــالــتــبــرعــات الــســخــيــة 
ولعل  الــوبــاء  لمحاربة  األمــمــيــة  الــجــهــود 
آخرها ما أعلن عنه سعادة نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تعهد 
أمريكي  دوالر  ماليين   ١٠ بمبلغ  قطر 
لمنظمة الصحة العالمية لدعم التوصل 
وعــالج  لفحص  مــعــدات  إليــجــاد  السريع 
المستجد  كورونا  لفيروس  لقاح  وتوفير 
مساهمتها  إلى  باإلضافة  (كوفيد-١٩)، 

بمبلغ ٢٠ مليون دوالر أمريكي للتحالف 
العالمي للقاحات «غافي».

بدعم  تفخر  سعادته  أكــد  كما  قطر 
حــمــلــة «الـــهـــدف الــعــالــمــي: مــتــحــدون 
مـــن أجــــل مــســتــقــبــلــنــا»، وأعــــــرب عــن 
شـــكـــر قـــطـــر لــلــمــفــوضــيــة األوروبـــــيـــــة 
لريادتهما  الــعــالــمــي  الــمــواطــن  وحــمــلــة 
فــــــي إطــــــــــالق الــــحــــمــــلــــة الـــــمـــــذكـــــورة. 
المستجد  كـــورونـــا  فـــيـــروس  فــجــائــحــة 
والتعليمية  الصحية  أنظمتنا  تختبر  ال 
أيضا  تختبر  بــل  فحسب،  واقتصاداتنا 
بشكل  االستجابة  على  وقدرتنا  قيمنا 

عـــاجـــل وبـــالـــتـــضـــامـــن الـــمـــطـــلـــوب عــبــر 
أصبح  أنــه  إلــى  سعادته  ولفت  الــحــدود، 
أي  مــــن  أكـــثـــر  اآلن،  الـــــضـــــروري  مــــن 
الدولي  الدعم  مضاعفة  مضى،  وقــت 
وااللـــتـــزام الــســيــاســي لــضــمــان الــتــوصــل 
كورونا  لفيروس  اختبارات  إجــراء  إلــى 
ولــقــاحــات  عــالجــات  وإيــجــاد  المستجد 
أكــثــر  مــطــالــب  اآلن  فــالــعــالــم  لــلــجــمــيــع، 
ورص  لــالتــحــاد  مــضــى  وقــــت  أي  مـــن 
الصفوف من أجل مواجهة الوباء الذي 
أصــبــح يــشــكــل خـــطـــراً عــلــى اإلنــســانــيــة، 
نــاهــيــك عــن تــداعــيــاتــه الــكــارثــيــة الــتــي 

استثناء  بال  الدول  جميع  منها  تضررت 
متفاوتة. بنسب  كانت  وإن 

المتأّثرة  للدول  القطرّية  المساعداُت 
التي  وآخــرهــا  المستجّد،  كــورونــا  بــوبــاء 
قــّدمــتــهــا لــجــمــهــورّيــة بــيــالروســيــا تــعــّد 
انــعــكــاًســا لــلــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي ظــّلــت 
الوباء  هذا  تفّشي  لمحاربة  قطر  تبذلها 
ــــّي اإلنـــســـانـــّي  عـــالـــمـــًيـــا، فـــالـــدعـــم اإلغــــاث
لـــلـــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة لــمــواجــهــة 
هـــذا الـــوبـــاء يــعــكــس قــنــاعــًة كــامــلــة لــدى 
الــقــيــادة الــقــطــريــة الــرشــيــدة بــأّنــه مهما 
قطر  فــإن  والمصاعب  التحديات  كانت 

اإلغــاثــي  الــدعــم  تقديم  عــن  تتوقف  لــن 
العالم،  مــن  بقعة  أي  فــي  للمحتاجين 
مما يؤكد أن قطر تعمل من أجل حماية 
صحة وأمن وسالمة اإلنسانية وأنها من 
سيسجلها  حــتــمــا  الــتــي  مــواقــفــهــا  خـــالل 
التاريخ أصبحت قدوة للجميع في مجال 
على  واإلنــســانــي،  اإلغــاثــي  الدعم  تقديم 
الرغم من انشغالها واهتمامها بتحصين 
الوضع الداخلي لحمايته من وباء كورونا 
وتداعياته المختلفة، فإن قطر لم تنس 
دورها وواجبها اإلنساني تجاه األصدقاء 

واألشقاء وتقديم العون لهم.

رأيرأي

اإلنسانية لخير  الــهــادفــة  الجهود  ــم  دع عــن  يــومــاً  تــتــوان  لــم  أجمعقطر  العالم  قارات  وصلت  المرض  لمواجهة  القطرية  الطبية  المساعدات 

كولومبيا- (أ ف ب): عندما 

طفلها  أنـــغـــوال  ديـــانـــا  أنــجــبــت 

من  تكافح  كــانــت  جيفرسون 

الشابة  فــالــمــرأة  الــبــقــاء.  أجـــل 

أدخـــلـــت  عــــاًمــــا   ٣٦ الـــبـــالـــغـــة 

فــــــي غــــيــــبــــوبــــة اصـــطـــنـــاعـــيـــة 

لــلــتــمــكــن مـــن أن تــضــع ابــنــهــا 

إلصــابــتــهــا بــفــيــروس كــورونــا 

ـــــظـــــًرا لــحــالــة  الـــمـــســـتـــجـــد. ون

ــيــن بــســبــب  رئـــتَـــيـــهـــا الــمــنــهــكــتَ

أجــرى  «كوفيد-١٩»  مـــرض 

لها  قــيــصــريــة  عملية  األطـــبـــاء 

وولــــد ابــنــهــا جــيــفــرســون قبل 

والدته  موعد  من  أسبوًعا   ١٤

األســـاســـيـــة. وقـــالـــت الــطــبــيــبــة 

المتخصصة  فيالسكيس  باوال 

بــالــطــب الـــداخـــلـــي فـــي عــيــادة 

كالي  مدينة  فــي  فيرساييس 

(جـــنـــوب شـــــرق) «إنـــهـــا حــالــة 

أثــــــارت الــكــثــيــر مـــن الــضــغــط 

جًدا  قليلة  النجاة  حــاالت  ألن 

فــي وضـــع بــهــذه الــخــطــورة». 

إلى  الثالثينية  المرأة  أدخلت 

المستشفى في ١٥ مايو بسبب 

إصابتها بحمى مرتفعة. وبعد 

غيبوبة  في  أدخلت  أيام  ثالثة 

اصـــطـــنـــاعـــيـــة وأبـــقـــيـــت فــيــهــا 

وبسبب  العملية.  إجـــراء  حتى 

حــمــلــهــا، أبــقــيــت فـــي وضــعــيــة 

درجـــة   ٤٥ بـــزاويـــة  الـــجـــلـــوس 

في حين أن األشخاص الذين 

يعانون من التهاب رئوي حاد 

يمّددون على البطون لتسهيل 

بعد  جيفرسون  ولــد  التنفس. 

٢٤ أســبــوًعــا ونــصــف األســبــوع 

أن  دون  ومـــــن  الـــحـــمـــل  مــــن 

يكون مصابًا بفيروس كورونا 

فيالسكيس  وقالت  المستجد. 

يستمّر  أن  لــإلنــســان  «يــمــكــن 

في الحياة اعتباًرا من األسبوع 

الرابع والعشرين مع وزن جيد 

والــكــثــيــر مــن الــتــكــنــولــوجــيــا». 

ـــيـــب األطـــــفـــــال  وأوضــــــــــح طـــب

ــــذي شـــارك  ــيــفــو ال إدويـــــن أول

وزن  أن  الــتــولــيــد  عــمــلــيــة  فـــي 

ســريــًعــا  يــرتــفــع  راح  الــرضــيــع 

فشيئًا.  شيئًا  يتحسن  ووضعه 

وأضــــاف «ُولــــد مــع صــعــوبــات 

واضطررنا  التنفس  في  كبيرة 

إلــــى إنـــعـــاشـــه». وقـــالـــت ديــانــا 

بـــصـــوت ضــعــيــف «إنــــــه ألمـــر 

وســاعــدنــا  ناضلنا  بــأنــنــا  مــؤثــر 

األطـــبـــاء عــلــى الـــصـــمـــود». وال 

أصيبت  كــيــف  الــشــابــة  تــعــرف 

منه  شفيت  الــذي  بالفيروس 

أنــهــا  ــتــهــا  عــائــل ــــد  وتــــؤّك اآلن. 

احــتــرمــت الــحــجــر الــمــفــروض 

منذ ٢٥ مارس في كولومبيا.

كولومبية تنجب طفلها وهي في غيبوبة حمد الطبّية تدعو الّتباع إرشادات 
السالمة بالشواطئ وبرك السباحة

شـــــّددت  -قنا:  الــــدوحــــة 
على  الطبّية  حمد  مــؤســســُة 
أهمية اّتخاذ أفراد المجتمع 
لـــلـــتـــدابـــيـــر واالحــــتــــيــــاطــــات 
ـــــالزمـــــة عـــنـــد ارتــــيــــادهــــم  ال
لــلــشــواطــئ وبـــــرك الــســبــاحــة 
ـــا لـــلـــتـــعـــّرض  وذلــــــــك تـــجـــنـــبً

لمخاطر الغرق.
  وأوضــــح الــدكــتــور خالد 
عبد النور استشاري أّول طّب 

الطوارئ ومدير مركز حمد الدولي للتدريب بمؤّسسة حمد 
الطبية أّن نسبة ٩٠ بالمئة من إجمالي حاالت الغرق تكون 
تصل  بينما  دون،  فما  ســنــوات   ١٠ عمر  مــن  األطــفــال  بين 
لألطفال  الغرق  حــاالت  إجمالي  من  بالمئة   ٧٠ إلــى  النسبة 
دون ٤ ســنــوات.   وأضــاف إّنــه غالبًا ما تقع معظم حوادث 
مع  تزامنًا  البحر  في  العام  من  الوقت  هذا  مثل  في  الغرق 
في  وكذلك  والترفيه  لالستمتاع  الشواطئ  إلى  األســر  لجوء 
أحواض حمامات السباحة سواء الخارجية أو المنزلية، حيث 
تزداد عوامل الخطورة عندما يكون األولياء غير مرافقين 

ألطفالهم أثناء السباحة.

التعليم تؤّكد عدم صحة 
سيناريوهات متداولة للعام المقبل

العالي  والتعليم  التعليم  وزارُة  أّكــدت   :]  - الــدوحــة 
ـــّم تـــداولـــه على  عــــدَم صــّحــة جــــدول ت

بـــــرامـــــج الـــــتـــــواصـــــل االجــــتــــمــــاعــــّي 
يــتــضــمــن  ســـيـــنـــاريـــوهـــات الــعــام 
الدراسي المقبل في ظّل جائحة 
كــــورونــــا. وقـــالـــت الــــــــوزارة فــي 
على  الخصوص  بهذا  لها  تغريدة 

«تويتر»  بموقع  الرسمّي  حسابها 
ودعــت  صحيح،  غير  الخبر  هــذا  إن 

الرسمية. مصادرها  من  المعلومات  استيقاء  إلى 

لـــه على 
عــــّي 

م 
 
 
ى 

ر» 
دعت

   الدكتور خالد عبد النور

https://bit.ly/37SzUYu
https://bit.ly/3cH3Rfq
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