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يومية سياسية مستقلة

من قطر للعرب ومن العرب إلى العالم
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النسخة اإللكترونية
قناة 
على

صفحة٣٢
رياالن

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  أكد   :] الدوحة- 
حمد آل ثاني أمير البالد المفدى عمق عالقات الشعبين القطري 

والتركي.
وقـــــال ســـمـــوه عــبــر حــســابــه الـــرســـمـــي عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 
أردوغـــان  الــرئــيــس  األخ  زيـــارة  بمناسبة  االجــتــمــاعــي «تــويــتــر»: 

والــتــركــي،  الــقــطــري  الشعبين  عــالقــات  عمق  إلــى  بــارتــيــاح  نشير 
بين  المشترك  الحضاري  واإلرث  الجغرافي  الــجــوار  ونستذكر 
منطقتنا  تنمية  فــي  بــّنــاء  لتعاون  أســس  والـــذي  وتركيا،  الــعــرب 

واستقرارها، وإسهام متكامل في تقدم اإلنسانية جمعاء.
وبحث سمو األمير، وأخوه فخامة الرئيس التركي، العالقات 

وتعزيزها  بدعمها  الكفيلة  والسبل  البلدين  بين  االستراتيجية 
االقــتــصــادي  بــالــتــعــاون  يتعلق  مــا  سيما  ال  الــمــجــاالت،  شتى  فــي 
المصالح  يحقق  بما  والــدفــاع  والطاقة  والتجاري  واالستثماري 
الزعيمان  أكــد  حيث  الشقيقين،  والشعبين  للبلدين  المشتركة 
أكثر  مستويات  إلــى  البلدين  بين  الــعــالقــات  دفــع  على  عزمهما 

تعاوناً وتكامالً في جميع المجاالت.
كما ناقش الزعيمان خالل االجتماع الذي ُعقد بقصر اللؤلؤة 
عصر أمس، أبرز تطورات األوضاع في كل من فلسطين وليبيا 
ــا والــيــمــن، بــاإلضــافــة إلـــى تــبــادل وجــهــات الــنــظــر بشأن  وســوري

القضايا الدولية ذات االهتمام المشترك.

صاحب السمو: تعاون بّناء في تنمية واستقرار منطقتنا 
سموه والرئيس التركي بحثا تعزيز العالقات االستراتيجية

والــتــركــي ــقــطــري  ال الشعبين  ــات  ــالق ع عــمــق  إلـــى  ــاح  ــي ــارت ب اإلنسانيةنشير  تقدم  في  أسهما  تركيا  مع  الحضاري  واإلرث  الجغرافي  الجوار 

استثنائية،  جلسة  في   :]  - الدوحة 
بنهاية  قوية  مكاسب  قطر  بورصة  سجلت 
تـــــداوالت أمــــس، وســـط إقـــبـــال شــديــد من 
الــمــســتــثــمــريــن األجـــــانـــــب، وحـــقـــق مــؤشــر 
أن  بــعــد   ٪١٫٣٧ بــنــســبــة  ارتـــفـــاعـــاً  ــبــورصــة  ال
عند  وأغلق  نقطة،   ١٢٤ مكاسبه  تجاوزت 
المال  رأس  وربح  نقطة.   ٩٢١١٫٨٩ مستوى 
الــســوقــي لــألســهــم الــمــقــيــدة بــالــبــورصــة نحو 
مليار   ٥٣٤٫٦ إلى  ليصل  ريــال،  مليار   ١٠٫٧
في  ريال  مليار   ٥٢٣٫٩ مقابل  أمس،  ريال، 
نــهــايــة جــلــســة، أمــس األول، وتــزيــنــت أمــس 
ــــتــــداول بـــالـــلـــون األخــــضــــر، حــيــث  شـــاشـــة ال
 ٤٦ أصــــل  مـــن  شـــركـــة   ٢٦ أســـهـــم  ارتــفــعــت 

تراجعت  بينما  عليها،  التداول  تم  شركة 
واســـتـــقـــرت  أخــــــرى  شـــركـــة   ١٧ أســـهـــم 
إغالقها  مستوى  عند  شركات   ٣ أسهم 

السابق.
وشـــهـــدت تـــعـــامـــالت أمــــس نــشــاطــاً 
ارتفعت  حيث  الــتــداوالت،  في  كبيراً 
قيم التداوالت إلى ٦٥٤ مليون ريال 

جــلــســة،  فـــي   ٦٢٨ مـــقـــابـــل 
ـــغـــت  ـــل وب األول،  أمــــــــس 
 ٣٩٤ نحو  التداول  أحجام 
على  توزعت  سهم  مليون 

صفقة.   ١٠٣٩٠

الخارجية تحّذر من 
نصابي المنح الدراسّية

نظرة مستقبلية مستقرة للبنك التجاري

دراسة زيادة جلسات المحاكم

كلية التربية ضمن أفضل ٣٠٠ جامعة عالمية

٦ آالف وصفة بالمراكز 
الصحّية يومياً

الدوحة - قنا: صّرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون 
الــقــنــصــلــيــة بــــوزارة الــخــارجــيــة، بـــأن هــنــاك أشــخــاصــاً 
يــتــواصــلــون مــع الــمــواطــنــيــن والــُمــقــيــمــيــن بــدولــة قطر 
ويــعــرضــون عــلــيــهــم مــنــحــاً دراســـّيـــة بــالــخــارج بــأجــور 
السفارات  إحدى  في  موظفون  أنهم  ويدعون  رمزية، 
قطر  دولــة  مــن  المنح  هــذه  وأن  بــالــخــارج،  القطرية 
كما  الخليج،  دول  جميع  في  والمقيمين  للمواطنين 
هواتف  أرقـــام  بــه  توجد  إلكترونياً  موقعاً  لديهم  أن 
وبــيــانــات مــزيــفــة بــهــدف االســتــغــالل والــحــصــول على 

األموال.

التصنيف  وكالة  أّكــدت   :]  - الــدوحــة 
ــــد بـــــورز أن نــظــرتــهــا  الــعــالــمــيــة ســـتـــانـــدرد آن
مثنيًة  مستقّرٌة،  التجاري  للبنك  المستقبلية 
وتصنيف  األجــــل  قــصــيــر   ٢-A تصنيف  عــلــى 
الوكالة:  وقــالــت  للبنك.  األجــل  طويل   +BBB
التجاري  البنك  يقّدمها  الــتــي  االمــتــيــازات  إن 
في  بنك  أكبر  ثالث  بصفته  قطر  في  لعمالئه 

القطاع، تعكس قدرته على تحقيق األرباح.

وسّلطت وكالة التصنيف الضوء على الدور 
القطرية  السلطات  به  تضطلع  الــذي  األساسي 

في تقديم الدعم للبنك عند الحاجة.
تصّنف  إنــهــا  تقريرها  فــي  الــوكــالــة  وقــالــت 
البنك التجاري في قطر بأنه بنٌك مهٌم جّداً، 
جـــّداً  داعــمــة  قــطــر  فــي  الــســلــطــات  أّن  ونعتبر 

للقطاع المصرفي في البالد. 

التربية  كــلــيــة  حــّقــقــت   :]  - الـــدوحـــة 
بالعام  مقارنة  ملحوًظا  تقدماً  قطر  بجامعة 
الـــســـابـــق ضــمــن تــصــنــيــف شــنــغــهــاي الــعــالــمــي 
لـــلـــجـــامـــعـــات حـــســـب الـــتـــخـــصـــصـــات (الـــعـــلـــوم 
االجتماعية) ٢٠٢٠، فقد حصلت على تصنيف 

واحٍد  لمعايير  استناداً  عالمياً   ٤٠٠-  ٣٠١ من 
مـــن أقـــــوى الــتــصــنــيــفــات الــعــالــمــيــة وأكــثــرهــا 
أهـــمـــيـــة، األمـــــر الـــــذي يــشــيــر إلــــى الــُمــســتــوى 
التربية  كليُة  حّققته  الذي  المتقّدم  األكاديمي 

في هذا المجال.

الدوحة - [: أّكد الدكتوُر محمود علي المحمود 
الرعاية  بمؤّسسة  الدوائي  والتموين  المشتريات  رئيُس 
الصحية األولية  لـ [  صرف حوالي ٦ آالف وصفة 
دوائية يومياً بالمراكز الصحية التابعة للمؤسسة والبالغ 
خدمة  استمرار  إلى  ُمشيراً  صحياً،  مركزاً   ٢٧ عددها 
توصيل  خاللها  من  يتّم  والتي  للمنازل  األدويــة  توصيل 

٧٠٠ وصفة طبّية يومياً للمرضى بالمنازل.
أمــام  مفتوحة  الصحية  الــمــراكــز  صيدليات  وقـــال: 
األدويــة  توصيل  خدمة  مع  بالتزامن  وتعمل  الجمهور 

للمنازل للُمراجعين الراغبين. 

توافــق عـلى دفــع العــالقــات
إلى مستويات أكثر تعاوناً وتكـامالً

آفاق جديدة للتعاون في االقتصاد 
واالستثمار والتجارة والطاقة والدفاع

الزعيمان بحــثا التطــورات 
في فلسطين وليبيا وسوريا واليمن

وسائل اإلعالم التركية: الزيارة تفتح 
آفاقاً جديدة للعالقات االستراتيجية

٢

١٨

٢

١٠

قطــر تســّجـل أعــلى معــدالت شــفاء يومــيـة مــن الفــيروس

مـينــاء حــمـد يســتـقـبل
١٢٢ ســفينة فــي يــونيـو

١٠

١٩

الدوحة- عبدالمجيد حمدي: 

أكد الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة 
منذ ظهور  طويالً  بوزارة الصحة العامة أن قطر قطعت شوطاً 
الحالة األولى  من اإلصابة بفيروس كورونا (كوفيد - ١٩)، في 
٢٩ فبراير الماضي، وحتى تسجيل أكثر من ٨٦ ألف حالة تعاف 
من بين ما يقرب من ١٠٠ ألف حالة إصابة بالفيروس وهو ما 

يعد إنجازاً استثنائياً ينبغي لنا جميعاً أن نفخر به.
الــدالئــل  العامة  الصحة  وزارة  أصـــدرت  متصل،  ســيــاق  فــي 
رفع  مــن  الثانية  للمرحلة  االحــتــرازيــة  لــإلجــراءات  اإلرشــاديــة 

القيود المفروضة جراء جائحة فيروس كورونا.
المقرر  واإلرشــــــادات  اإلجـــــراءات  أبـــرز  الــدالئــل  وتتضمن    
الخارجية  والمساحات  والمواصالت،  التجمعات،  في  تنفيذها 
والرياضات االحترافية، والصحة والتعليم، واألعمال والترفيه، 
وذلك حسب متطلبات كل نشاط، مع التركيز على الوقاية من 
وإرشــادات  والموظفين،  الــرواد  وتوعية  ومكافحتها،  العدوى 
إلى  إضــافــة  اآلمــنــة،  المسافة  على  للحفاظ  الــجــســدي  التباعد 
المرض  لمضاعفات  عرضة  األكثر  بالفئات  خاصة  إرشـــادات 

ككبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

قطر حققت إنجازات استثنائية في مواجهة كورونا
دالئل إرشادية للمرحلة الثانية .. د. محمد بن حمد آل ثاني:

تفاصيل ص ٣ - ٥ ورأي 

٢٠

تراجعت بينما 
واســـتـــقـــرت  ى
إغالقها  توى 

س نــشــاطــاً 
ارتفعت  ث 
يون ريال 

مكاسب قوية للبورصة بـ ١٠٫٧ مليار ريال

نائب رئيس الوزراء : العالقات القطرية 
التركــية تتعــزز يــومـاً بعـد يـوم

لولوة الخاطر : دعم المسار 
الســياسـي فــي ليبــيا

.. والداخلّية تحّذر 
من الرسائل االحتيالية

٧

حصار «تعز» يشعل الغضب 
ضد السعودية واإلمارات

١٣

٨

الدوحة - نشأت أمين: 

المدير  الكعبي،  منيف  محمد  السيد  كشف 
ــتــنــفــيــذي لــلــمــحــكــمــة الــمــدنــيــة بــالــمــجــلــس  ال
األعــلــى لــلــقــضــاء عــن دراســــة بــعــض اآللــيــات 
بالمحاكم  الــجــلــســات  عــدد  لــزيــادة  الممكنة 

خــــالل الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة وزيــــــادة الـــقـــدرة 
مــراحــل  تطبيق  مــع  يتناسب  بــمــا  التشغيلية 
المفروضة  للقيود  الــتــدريــجــي  الــرفــع  خطة 
ــــدء أزمـــــة انـــتـــشـــار فـــيـــروس كـــورونـــا  مـــنـــذ ب

«كوفيد-١٩». المستجد 
٢

https://bit.ly/3eVKzEf
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 أشخاص ينتحلون صفة رسمية لخداع المواطنين والمقيمين

الـــدوحـــة - قــنــا: صــــّرح مــصــدر 
مـــــســـــؤول بــــــــــإدارة الــــشــــؤون 

ــــــــــــــوزارة  الـــــقـــــنـــــصـــــلـــــيـــــة ب
الــخــارجــيــة، بـــأن هــنــاك 
مع  يتواصلون  أشخاصاً 
والمقيمين  المواطنين 
ويعرضون  قطر  بدولة 

عــلــيــهــم مــنــحــاً دراســـيـــة 
بــالــخــارج بــأجــور رمــزيــة، 

ويــــدعــــون بــأنــهــم مــوظــفــون 
فـــي إحــــدى الـــســـفـــارات الــقــطــريــة 

بالخارج، وأن هذه المنح من دولة قطر 
دول  جميع  فــي  والمقيمين  للمواطنين 
إلكترونياً  موقعاً  لديهم  أن  كما  الخليج، 
مزيفة  وبيانات  هواتف  أرقــام  به  توجد 
بهدف االستغالل والحصول على األموال.      
األشـــخـــاص  هــــــؤالء  إن  الـــمـــصـــدر  وقــــــال 
يــتــواصــلــون مـــع الــقــطــريــيــن والــمــقــيــمــيــن 
ـــة  تـــحـــت ادعـــــــــــاءات مـــخـــتـــلـــفـــة ومـــحـــاول

الــــمــــبــــاحــــث  أن  إيـــــهـــــامـــــهـــــم 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة األمــريــكــيــة 
تــبــحــث فـــي مــلــفــاتــهــم 
مـــن واقــــع شــهــادات 
تعاملهم  أو  مزورة 
ـــحـــويـــل األمــــــوال  وت
لـــتـــلـــك الـــجـــامـــعـــات 
الـــــــــمـــــــــشـــــــــبـــــــــوهـــــــــة 
واتــــهــــامــــهــــم بــتــمــويــل 
اإلرهــــــــاب، وألجـــــل حــل 
يطالبون  وتسويتها  المشكلة 
بــتــحــويــل األمــــوال إلــيــهــم. ونـــوه الــمــصــدر 
بتوفير  تقوم  ال  الخارجية  وزارة  أن  إلى 
وعـــــرض الــمــنــح الـــدراســـيـــة والـــخـــدمـــات 
إلـــى أنــهــا ال تــقــع ضمن  الــعــامــة.. مــشــيــراً 
الحذر  إلــى  الجميع  ودعــا  اختصاصاتها، 
إليهم،  األمــوال  تحويل  وعدم  هؤالء  من 
في  المختصة  الجهات  إبــالغ  وباإلمكان 

عنهم.  الدولة 

 الخارجية تحّذر من النّصابين 
باسم المنح الدراسية  

أمين: - نشأت  الدوحة 

ـــدكـــتـــور يـــوســـف الــمــســلــمــانــي    أكـــــد ال
الــمــديــر الــطــبــي لــمــســتــشــفــى حــمــد الــعــام 
ضـــــرورة الـــتـــزام الــجــمــيــع  بـــاإلجـــراءات 
انتشار  مــن  بالحد  الُمتعلقة  االحــتــرازيــة 
الحالية  الــفــتــرة  خــالل  كــورونــا  فــيــروس 
أن  على  مشّدداً  السابق،  من  أكبر  بشكل 
والمقيمين  المواطنين  قبل  من  االلتزام 
مــن شــأنــه أن يــســاعــد فــي الـــوصـــول إلــى 
المرحلة  في  للدخول  الالزمة  المعايير 
االحــتــرازيــة  الــقــيــود  تخفيف  مــن  التالية 

أمان. بكل 
 وقــــــــال الــــدكــــتــــور الـــمـــســـلـــمـــانـــي فــي 
ــــامــــج «الــــمــــســــافــــة  ــــرن ــــب ــــحــــات ل ــــصــــري ت
االجــتــمــاعــيــة» أمـــس إن عـــدم االلـــتـــزام 
إلى  العودة  يعني  االحترازية  باإلجراءات 
الــــوراء وهـــذا مــا ال نــريــد الــوصــول إلــيــه، 
هي  كما  الفيروس  قــوة  أن  على  مــشــّدداً 
كــمــا كــانــت فــي الــســابــق، ومـــا زال قـــادراً 
الطريقة،  بنفس  والعدوى  االنتشار  على 
ـــكـــن الــــفــــرق الـــوحـــيـــد فــــي تــقــلــيــل أو  ول
الناس  التزام  مــدى  هو  اإلصــابــات  زيــادة 

قوة  فــإن  بالتالي  الوقائية،  بــاإلجــراءات 
االنــتــشــار هــي الــتــي تــغــّيــرت ولــيــس قــوة 
تعليقاً  المسلماني،  د.  وأشار  الفيروس.   
أن  إلى  األربعة،  القيود  رفع  مراحل  على 
«ال شك أن المراحل األربعة فيها تعاون 
كــبــيــر بــيــن جــمــيــع مـــؤســـســـات الـــدولـــة، 
واألماكن التي يحدث فيها االختالط وال 
اإلجــراءات  اتخاذ  سيتم  بالقوانين  تلتزم 
ـــالزمـــة مـــن الــجــهــات الــمــعــنــيــة حسب  ال
الــقــانــون، وفــي حــال ازديــــاد الــحــاالت ال 

ضوء  على  الثانية  المرحلة  في  اهللا  قّدر 

مثل  يومياً  ُمراجعتها  يتم  التي  المعايير 

للمستشفيات  والدخول  اإلصابات  زيادة 

المعايير  من  وغيرها  المركزة  والعناية 

فإنه في حال وجدنا أي تغّير غير مريح 

نرجع  أن  يمكن  فإننا  المعايير  تلك  في 

ـــعـــالج ونــنــظــر فـــي كــيــفــيــة  إلــــى خــطــة ال

المكتسبة.   الخبرة  ضمن  معها  التعامل 

ارتــــداء  أن  إلـــى  الــمــســلــمــانــي  د.  ونــــوه 

ما  وهــو  ــــرذاذ،  ال انــتــقــال  يمنع  الــكــمــامــة 

الكمامة  وارتـــداء  الــمــرض،  انتقال  يمنع 

سبب من أسباب تراجع عدد اإلصابات، 

الــدولــة  اتخذتها  الــتــي  التعليمات  وهــذه 

تــعــتــمــد عــلــى دراســــــات عــالــمــيــة، وعــلــى 

ولدينا  بــهــا،  وااللــتــزام  التقّيد  الجمهور 

لــجــنــة عــلــمــيــة تــضــم عــــدداً مــن الــخــبــراء 

يــــتــــابــــعــــون كـــــل الـــــتـــــطـــــورات الـــعـــالـــمـــيـــة 

ويــقــّدمــون لــنــا االقــتــراحــات الــتــي تخدم 

جهود الدولة في مكافحة الوباء، مشيراً 

من  أن  تؤكد  دراســـات  توجد  ال  أنــه  إلــى 

به  يُصاب  لن  بالفيروس  إصابته  سبقت 

أخرى. مرة 

كورونا لم يضعف .. وحدة انتشاره تراجعت
د. يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام

 د. يوسف المسلماني

التعايش مع 
الفيروس 

خالل المرحلة 
المقبلة يساعد 

في االنتقال 
للمرحلة الثالثة

على الجميع 
االلتزام بالتباعد 

االجتماعي 
وارتداء الكمامة 
للحد من انتشار 

الفيروس

 الوزارة ال تقوم بتوفير وعرض المنح الدراسية والخدمات العامة

نور  السيد  ســعــادة  اجتمع  قنا:   - تونس 
في  الخارجية  الشؤون  وزير  الرّي  الدين 
السيد  ســعــادة  مــع  الــتــونــســيــة  الــجــمــهــوريــة 
ســعــد بـــن نــاصــر الــحــمــيــدي ســفــيــر دولـــة 

تونس. لدى  قطر 
 جرى خالل االجتماع استعراض عالقات 
التعاون الثنائي بين البلدين، باإلضافة إلى 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

الـــدوحـــة ـ [: نــفــذ قــســم الــرقــابــة 
ببلدية  الــبــلــديــة  الــرقــابــة  بــــــإدارة  الــعــامــة 
المختصة،  الجهات  مع  بالتنسيق  الظعاين 
في  المهملة  السيارات  وإزالــة  لرفع  حملة 
الحمامة،  روضــة  لعبيب،  (العب،  مناطق 

الــخــيــســة)، أســفــرت عــن رفـــع ١٥ ســيــارة 
مــهــمــلــة، حــيــث تـــم إيـــداعـــهـــا فـــي الــمــكــان 
الــمــخــصــص بــــوحــــدة تــجــمــيــع الـــســـيـــارات 
المزروعة  بمنطقة  (الــســكــراب)   المهملة 

بأم صالل. 

 وزير الشؤون الخارجية 
التونسي يجتمع مع سفيرنا 

 حملة إلزالة السيارات 
الُمهملة ببلدية الظعاين

أمين: - نشأت  الدوحة 

منيف  محمد  السيد  أعلن   
الــكــعــبــي الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
بالمجلس  المدنية  للمحكمة 
المجلس  أن  لــلــقــضــاء  األعــلــى 
يــعــكــف حـــالـــيـــاً عـــلـــى دراســـــة 
بعض اآلليات الممكنة لزيادة 
عـــــدد الـــجـــلـــســـات بــالــمــحــاكــم 
خـــــــالل الــــمــــرحــــلــــة الــمــقــبــلــة 
بما  التشغيلية  القدرة  وزيادة 
يــتــنــاســب مــع تــطــبــيــق مــراحــل 
خــــطــــة الــــــرفــــــع الــــتــــدريــــجــــي 
بدء  منذ  الــمــفــروضــة  للقيود 
كورونا  فيروس  انتشار  أزمة 

«كوفيد-١٩». المستجد 
 وقال الكعبي، في ُمداخلة 
على  بــرنــامــج «حــيــاتــنــا»  مـــع 
المحكمة  إن  قطر،  تليفزيون 
وفقاً  القضايا  كل  مع  تتعامل 
ألســبــقــيــة الــتــســجــيــل.. مــشــيــراً 
إلى أن العدد الحالي للجلسات 
تـــم عــقــده بــشــكــل يـــتـــالءم مع 
في  االحـــتـــرازيـــة  اإلجـــــــراءات 

الراهنة.  المرحلة 
بــاإلعــالنــات  يتعلق  وفــيــمــا   
إجراءاتها  إن  قال:  القضائية، 
لــم تــتــغــيــر حــيــث يــتــم إخــطــار 
األطـــــــــراف بـــــإعـــــادة جـــدولـــة 
الــجــلــســات وإخــطــار األطـــراف 
بــالــمــواعــيــد الـــجـــديـــدة.. الفــتــاً 
إلــى أنــه تــم تــوزيــع اإلعــالنــات 

األطراف. على 

األعلى  المجلس  بــأن  ونــوه   
لـــلـــقـــضـــاء اتــــخــــذ حــــزمــــة مــن 
لتوفير  االحترازية  اإلجراءات 
تــجــربــة تــقــاضــي آمــنــة وذلــك 
عــــن طــــريــــق تـــوفـــيـــر قـــنـــوات 
بـــديـــلـــة الســـتـــقـــبـــال الــطــلــبــات 
الحاجة  دون  واالستفسارات 
خالل  من  المحكمة  لمراجعة 
اإللكترونية  الــخــدمــات  بــوابــة 

والخط  اإللــكــتــرونــي  والــبــريــد 
الــــســــاخــــن وخـــــدمـــــة «واتــــــس 

آب».
 وأوضـــــح أنــــه فـــي اإلطــــار 
إلى  الحضور  حصر  تــم  ذاتــه 
أصحاب  على  المحاكم  مقار 
أصــحــاب  أو  فــقــط  الــجــلــســات 
الــمــواعــيــد، ويــتــم الــتــأكــد من 
تطبيق  على  الصحية  الحالة 

باللون  تكون  أن  على  احتراز 
األخـــضـــر، فــضــالً عـــن قــيــاس 
ــــــــداء  درجـــــــة الــــــحــــــرارة وارت
الـــــكـــــمـــــامـــــات والــــــقــــــفــــــازات 
قــــبــــل الـــــــدخـــــــول إلـــــــى مـــقـــر 
الــمــحــكــمــة والــــتــــعــــّرف عــلــى 
طــبــيــعــة الــمــعــامــلــة الــمــطــلــوبــة 
وتـــوزيـــع األطـــــراف لــلــقــنــوات 

لصحيحة.  ا

 دراسة زيادة الجلسات والقدرة التشغيلية للمحاكم
 محمد منيف الكعبي المدير التنفيذي للمحكمة المدنية:

  د. أحمد العمادي 

كــلــيــة  حـــقـــقـــت    :]  - الــــدوحــــة 
ملحوظاً   ً تقدما قطر  بجامعة  التربية 
تصنيف  ضمن  السابق  بالعام  ُمــقــارنــة 
شــنــغــهــاي الــعــالــمــي لــلــجــامــعــات حــســب 
الـــتـــخـــّصـــصـــات (الـــعـــلـــوم االجــتــمــاعــيــة) 
من  تصنيف  على  حصلت  فقد   ،٢٠٢٠
لــمــعــايــيــر   ً اســـتـــنـــادا  ً عــالــمــيــا  ٤٠٠ -  ٣٠١
العالمية  التصنيفات  أقــوى  مــن  واحــد 
وأكــثــرهــا أهــمــيــة، األمــــر الــــذي يُــشــيــر 

الذي  الُمتقدم  األكاديمي  المستوى  إلى 
المجال. هذا  في  التربية  كلية  حققته 

كــلــيــة  عـــمـــيـــد  قـــــال  تـــعـــلـــيـــقـــه،  وفـــــي   
لـــــدكـــــتـــــور أحـــمـــد  لــــتــــربــــيــــة األســــــتــــــاذ ا ا
ــتــصــنــيــف  ــــعــــمــــادي: «يـــعـــتـــبـــر هـــــذا ال ل ا
على  لــلــحــفــاظ  الــكــلــيــة  لــجــهــود   ً انــعــكــاســا
الـــمـــعـــايـــيـــر الـــعـــالـــمـــيـــة فــــي بـــرامـــجـــهـــا 
لـــتـــمـــّيـــز وتــوفــيــر  األكـــاديـــمـــيـــة بـــهـــدف ا
جـــــودة  ذات  أكــــاديــــمــــيــــة  ــــخــــرجــــات  ُم

ً بــأن  ً دولــيــا عــالــمــيــة، كــمــا يُــعــد اعــتــرافــا
ً لــلــطــلــبــة  الــكــلــيــة قـــد أصــبــحــت مــرجــعــا
في  التربوية  والقيادات  واألكاديميين 
وفــقــاً  (الــتــربــيــة)  بـــ  يتعلق  فيما  الــدولــة 

العالمية. التعليم  لمعايير 
ســوف  الــتــصــنــيــف  وأضــــــاف: «هـــــذا   
العامين  خالل  أنفسنا  لتطوير  يُحّفزنا 
ضــمــن  نــكــون  أن  أمـــل  عــلــى  الــقــادمــيــن 

كلية».   ٢٠٠ أفضل 

كلية التربية ضمن أفضل ٣٠٠ جامعة عالمية
 ضمن تصنيف شنغهاي العالمي

الدوحة - قنا: أعلنت دار التقويم القطري أن 
األرض ستشهد ظاهرة الخسوف القمري الثالث 
خالل العام الحالي، وذلك يوم األحد ٥ من شهر 
بدر  مــع  توقيته  يتزامن  والـــذي  ٢٠٢٠م،  يوليو 

شهر (ذوالقعدة) ١٤٤١هـ.
 وذكر الدكتور بشير مرزوق /  الخبير الفلكي 
الــخــســوفــات  ثــالــث  أن  القطري/    الــتــقــويــم  بــــدار 
القمرية لهذا العام سيكون من نوع الخسوف شبه 
الظلي للقمر، حيث إن ٣٥٫٥٪ من كامل سطح 
الــقــمــر ســـوف يــدخــل منطقة شــبــه ظــل األرض 
عندما يصل الخسوف القمري ذروته، وسيكون 

مـــن الــصــعــب تــمــيــيــز هــــذا الـــخـــســـوف الــقــمــري 
بواسطة  رصــده  يمكن  ولكن  المجردة  بالعين 
التليسكوبات الفلكية، وذلك ألنه خالل هذا النوع 
من الخسوفات القمرية يتغير لون القمر فقط 
وسوف  منه.  جــزء  أي  األرض  تحجب  أن  دون 
وأمريكا  الشمالية،  أمريكا  قــارة  سكان  يتمكن 
أوروبا  شرق  وجنوب  إفريقيا،  وقــارة  الجنوبية 
من رصد ومتابعة الخسوف شبه الظلي للقمر، 
مع العلم أن سكان دولــة قطر لن يتمكنوا من 
نهاراً  حدوثه  بسبب  وذلــك  الخسوف  هذا  رصد 

بالنسبة لدولة قطر ومنطقة الشرق األوسط.

 األرض تشهد ظاهرة الخسوف القمري الثالث األحد

استعرضا المستجدات الفلسطينية والموضوعات المشتركة

الشيخ  ســعــادة  اجــتــمــع  قــنــا:   - الــدوحــة 
نائب  ثــانــي  آل  عــبــدالــرحــمــن  بــن  مــحــمــد 
الخارجية  وزيــر  الـــوزراء  مجلس  رئــيــس 
أمــــــس، مــــع الـــدكـــتـــور إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة 
رئــــيــــس الـــمـــكـــتـــب الــــســــيــــاســــي لـــحـــركـــة 
والوفد  «حــمــاس»  اإلســالمــيــة  المقاومة 

له. المرافق 
 جــــرى خــــالل االجـــتـــمـــاع اســـتـــعـــراض 
وخاصًة  الفلسطينية  القضية  مستجدات 
ــيــة لــضــم أجـــــزاء مــن  ــل الــخــطــة اإلســرائــي
ذات  ـــمـــوضـــوعـــات  وال الـــغـــربـــيـــة  الـــضـــفـــة 

المشترك. االهتمام 

نائب رئيس الوزراء يجتمع مع 
رئيس المكتب السياسي لحماس
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حـــضـــرة  بــــحــــث  قـــــنـــــا:   - ــــــدوحــــــة  ل ا

حمد  بــن  تــمــيــم  لــشــيــخ  ا لــســمــو  ا صــاحــب 

وأخوه  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل 

أردوغان  طيب  رجب  الرئيس  فخامة 

الشقيقة،  التركية  الجمهورية  رئيس 

البلدين  بين  االستراتيجية  العالقات 

لــكــفــيــلــة بــدعــمــهــا وتــعــزيــزهــا  لــســبــل ا وا

يتعلق  ما  السيما  المجاالت،  شتى  في 

بــالــتــعــاون االقــتــصــادي واالســتــثــمــاري 

لـــــدفـــــاع بــمــا  لـــطـــاقـــة وا لــــتــــجــــاري وا وا

لــمــشــتــركــة لــلــبــلــديــن  لــمــصــالــح ا يــحــقــق ا

ّكــــد  لـــشـــقـــيـــقـــيـــن، حـــيـــث أ لـــشـــعـــبـــيـــن ا وا

لـــــزعـــــيـــــمـــــان عــــزمــــهــــمــــا عـــــلـــــى دفـــــع  ا

مستويات  إلــى  البلدين  بين  العالقات 

ً وتــــكــــامــــالً فــــي جــمــيــع  أكــــثــــر تــــعــــاونــــا

لمجاالت. ا

كــمــا نـــاقـــش ســمــو األمـــيـــر وفــخــامــة 

الذي  االجتماع  خالل  التركي  الرئيس 

لـــلـــؤلـــؤة، عــصــر أمـــس ،  ُعـــقـــد بــقــصــر ا

أبـــرز تـــطـــورات األوضــــاع فــي كــل مــن 

لــيــمــن،  ــا وســـوريـــا وا ــي ــب ــي فــلــســطــيــن ول

لــنــظــر  بــاإلضــافــة إلــى تــبــادل وجــهــات ا

االهتمام  ذات  الدولية  القضايا  بشأن 

لمشترك. ا

حــضــر االجــتــمــاع عــدد مــن أصــحــاب 

لـــــــــــــوزراء، وحـــــضـــــره مــن  لـــــســـــعـــــادة ا ا

لـــتـــركـــي عــــدد مـــن أصــحــاب  لـــجـــانـــب ا ا

لـــرســـمـــي  لـــــوفـــــد ا لــــســــعــــادة أعـــــضـــــاء ا ا

الرئيس. لفخامة  المرافق 

لـــســـمـــو  ا صــــاحــــب  حــــضــــرة  قــــــــام  وأ

أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  لشيخ  ا

تكريماً  عشاء  مأدبة  لمفدى،  ا لبالد  ا

طــيــب  رجــب  لــرئــيــس  ا فــخــامــة  ألخــيــه 

لــــجــــمــــهــــوريــــة  ا رئـــــيـــــس  أردوغــــــــــــــان، 

فــق  لــمــرا ا لـــوفـــد  وا لــشــقــيــقــة  ا لــتــركــيــة  ا

أمــس. لــلــؤلــؤة  ا بــقــصــر  لــه 

لــمــأدبــة عـــدد مـــن أصــحــاب  حــضــر ا

الوزراء. السعادة 

وغـــادر فــخــامــة الــرئــيــس رجـــب طيب 

التركية  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  أردوغـــــان، 

الــشــقــيــقــة، الـــدوحـــة، مــســاء أمـــس ، بعد 

للبالد. عمل  زيارة 

والـــوفـــد  فـــخـــامـــتـــه  وداع  فــــي  وكــــــان 

الــمــرافــق لــدى مــغــادرتــه مــطــار الــدوحــة 

محمد  بن  خالد  الدكتور  سعادة  الدولي، 

الــعــطــيــة، نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 

وزير الدولة لشؤون الدفاع.

طيب  رجب  الرئيس  فخامة  ووصل 

التركية  الجمهورية  رئيس  أردوغان، 

لــشــقــيــقــة، إلــى الــدوحــة، عــصــر أمــس،  ا

للبالد. عمل  زيارة  في 

والوفد  فخامته  استقبال  في  وكان 

ــــمــــرافــــق لـــــه لــــــدى وصـــــولـــــه مـــطـــار  ل ا

لـــدكـــتـــور  ــــي، ســــعــــادة ا ــــدول ل لــــدوحــــة ا ا

رئيس  نائب  العطية،  محمد  بن  خالد 

لــشــؤون  الــدولــة  وزيــر  لــوزراء  ا مجلس 

لدفاع. ا

صـــاحب الســمو والرئيس التركي يعززان التعاون
سموه وأردوغان بحثا العالقات االستراتيجية بين البلدين

ــــكــــامــــالً  ـــــاً وت ـــــاون ـــــع ــــات أكـــــثـــــر ت ــــوي ـــــــى مــــســــت ـــــات إل ـــــالق ـــــع ـــــــع ال ــــى دف ـــــــــدا عـــزمـــهـــمـــا عــــل ــــان أك ــــم ــــي ــــزع ال

ــاع ــدف ــة وال ــاق ــط ــارة وال ــج ــت ــار وال ــم ــث ــصــاد واالســت ــت ــي االق ــدة لــلــتــعــاون ف ــدي آفـــاق ج

ـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي ـــــه ال ــــاً ألخـــــي ــــم ــــري ــــك ـــــاء ت ـــــش ــــــة ع ــــــأدب ــــو يــــقــــيــــم م ــــم ــــس صـــــاحـــــب ال

سموه والرئيس أردوغان بحثا التطورات في فلسطين وليبيا وسوريا واليمن

سموه رحب بزيارة الرئيس التركي للدوحة

صاحب  حضرة  أّكــد   :]  - الــدوحــة 
أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
الشعبين  عـــالقـــات  عــمــق  الــمــفــدى،  الـــبـــالد 
القطري والتركي. وقال سموه عبر حسابه 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــوقــع  على  الــرســمــي 
الــرئــيــس  األخ  زيــــارة  بمناسبة  تــويــتــر»:   »

عالقات  عمق  إلــى  بارتياح  نشير  أردوغـــان 
الشعبين القطري والتركي، ونستذكر الجوار 
الجغرافي واإلرث الحضاري المشترك بين 
بّناء  لتعاون  أســس  والــذي  وتركيا،  العرب 
وإسهام  واستقرارها،  منطقتنا  تنمية  في 

متكامل في تقدم اإلنسانية جمعاء.

صاحب السمو: تعاون بّناء
في تنمية واستقرار منطقتنا  

نشير بارتياح إلى عمق عالقات الشعبين القطري والتركي

بين  الــحــضــاري  واإلرث  الــجــغــرافــي  ــوار  ــج ال

العــرب وتركـــيا أســـهما فـــي تقــدم اإلنسـانية
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للعالقات  تــأكــيــداً  قــنــا:   - الــدوحــة 
الــــمــــتــــمــــيــــزة بـــــيـــــن دولـــــــــــة قـــطـــر 
والــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، وحـــرص 
كافة  في  تطويرها  على  قيادتيهما 
الــــمــــجــــاالت يــــدخــــل لــــقــــاء حــضــرة 
صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــن 
المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 
بــالــدوحــة، مــســاء أمــــس، مــع أخــيــه 
فــــخــــامــــة الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــيــب 
أردوغان رئيس الجمهورية التركية 
الشقيقة، في إطار مواصلة التنسيق 
الشقيقين  الــبــلــديــن  بــيــن  الــمــشــتــرك 
وتــعــزيــز الــعــالقــات االســتــراتــيــجــيــة 

بينهما وسبل دعمها وتطويرها.
وتــــأتــــي أهـــمـــيـــة زيـــــــارة فــخــامــة 
ــــركــــي رجـــــــب طــيــب  ــــت ــــيــــس ال ــــرئ ال
أردوغــــــان إلـــى دولــــة قــطــر، وهــي 
جائحة  بعد  بــالده  خــارج  له  األولــى 
كورونا «كوفيد - ١٩» التي اجتاحت 
العالم، في ظل التطورات المتالحقة 

والدولية. اإلقليمية  للقضايا 
ــــحــــرص الـــزعـــيـــمـــان حــضــرة  وي
المفدى،  البالد  أمير  السمو  صاحب 
الجمهورية  رئــيــس  فخامة  وأخـــوه 
دوام  عـــلـــى  الـــشـــقـــيـــقـــة،  ـــتـــركـــيـــة  ال
التنسيق فيما بينهما في إطار تعزيز 
القضايا  وبــحــث  الثنائية  الــعــالقــات 
اإلقليمية والدولية سواء عن طريق 
الــلــقــاءات الــمــبــاشــرة أو االتــصــاالت 
الهاتفية التي كان آخرها في أواخر 
الــشــهــر الــمــاضــي حــيــن تــلــقــى سمو 
هاتفياً،  اتصاالً  المفدى  البالد  أمير 
وجرى  التركي،  الرئيس  أخيه  من 
خالله بحث العالقات االستراتيجية 
ــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن والــســبــل  بــيــن ال
إضافة  وتطويرها،  بدعمها  الكفيلة 
إلــــى مــنــاقــشــة عـــــدٍد مــــن الــقــضــايــا 
االهتمام  ذات  والــدولــيــة  اإلقليمية 

المشترك.
ــــت آخــــــر زيــــــــارة لــفــخــامــة  وكــــان
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب أردوغـــــــان 
العام  من  نوفمبر  في  الــدوحــة  إلــى 
حضرة  مــع  تـــرأس  حيث  الــمــاضــي، 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
للجنة  الــخــامــســة  الــــدورة  ثــانــي،  آل 
العليا القطرية التركية، وتم خاللها 
ومذكرات  االتفاقيات  على  التوقيع 
التقدم  على  البناء  بهدف  التفاهم، 
الذي تحقق من خالل آليات اللجنة 

ومنها: االستراتيجية  العليا 
عــلــى  الـــمـــدخـــلـــة  الـــتـــعـــديـــالت   -١
اتفاق  بترتيبات  المتعلقة  االتفاقية 
تـــبـــادل الــعــمــالت الــثــنــائــيــة (الـــريـــال 
بين  والـــلـــيـــرة الــتــركــيــة)  الـــقـــطـــري 
ـــمـــركـــزي وبــنــك  مـــصـــرف قـــطـــر ال

المركزي. تركيا 
الــــتــــعــــاون  بــــشــــأن  اتــــفــــاقــــيــــة   -٢
حكومة  بين  والتكنولوجي  الصناعي 
دولـــة قــطــر وحــكــومــة الــجــمــهــوريــة 

التركية.
هــيــئــة  بــيــن  تــفــاهــم  مـــذكـــرة   -٣
التمويل  ومكتب  للمال  قطر  مركز 

التركية. الجمهورية  لرئاسة  التابع 
٤- مـــذكـــرة تــفــاهــم بــيــن وكــالــة 
تــرويــج االســتــثــمــار فــي دولـــة قطر 
لرئاسة  الــتــابــع  االســتــثــمــار  ومــكــتــب 

التركية. الجمهورية 
٥- مــذكــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون في 
مــــجــــال الـــتـــخـــطـــيـــط الـــمـــدنـــي بــيــن 
حـــكـــومـــة دولـــــــة قـــطـــر وحـــكـــومـــة 

التركية. الجمهورية 
٦- إعــــالن نـــوايـــا مــشــتــرك بــشــأن 
إنــــشــــاء مــخــتــبــر لــتــســهــيــل الـــتـــجـــارة 
وتـــعـــزيـــز حــمــايــة الــمــســتــهــلــك بــيــن 
الهيئة العامة للمواصفات والتقييس 
فـــي دولــــة قــطــر والــمــعــهــد الــتــركــي 
لــــلــــمــــواصــــفــــات فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 

التركية.
٧- مــذكــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون في 
األشغال  هيئة  بين  المعايير  مجال 
الــعــامــة (أشــــغــــال) فـــي دولــــة قطر 
ومعهد المعايير التركي (TSE) في 

التركية. الجمهورية 
مواصلة  على  الجانبان  أّكـــد  كما 
عــزمــهــمــا تــوســيــع وتـــعـــزيـــز اإلطــــار 

الثنائية. لعالقاتهما  القانوني 
ـــلـــجـــنـــة إلــــى  ويـــــعـــــود تــــأســــيــــس ال

حيث   ،٢٠١٤ الـــعـــام  مـــن  ديــســمــبــر 
وقـــــع كــــل مــــن ســـمـــو أمـــيـــر الـــبـــالد 
التركي  الــرئــيــس  وفــخــامــة  الــمــفــدى 
شارك  والتي  إنشائها،  اتفاقية  على 
الـــوزارات،  من  كبير  عــدد  بموجبها 
بــــاإلضــــافــــة إلــــــى عــــــدة مـــؤســـســـات 
في  الجانبين  من  وخاصة  حكومية 

ثنائية. تعاون  التفاقيات  التحضير 
للجنة  األولى  القمة  وضعت  وقد 
ــــدوحــــة فــي  ــهــا ال والــــتــــي اســتــضــافــت
الثنائية  الــعــالقــات   ٢٠١٥ ديــســمــبــر 
بين الدولتين على مسار مؤسساتي 
يــضــمــن لــهــا تــحــصــيــن الــمــنــجــزات 
لتتجاوز  آفــاقــهــا  ويــوســع  الــســابــقــة، 
إلى  السياسي  المستوى  على  التميز 
المجاالت  في  مماثل  تميز  تحقيق 
األخــــــــــرى الســــيــــمــــا االقــــتــــصــــاديــــة 
والثقافية  واالستثمارية  والتجارية 

أيضاً. واألمنية 
وتــشــهــد الــعــالقــات بــيــن الــدوحــة 
كافة  على  وتــنــوعــاً  تــطــوراً  وأنــقــرة، 
األصــــــعــــــدة، ومــــثــــل لــــقــــاء حـــضـــرة 
المفدى  البالد  أمير  السمو  صاحب 
مساء  التركي،  الرئيس  فخامة  مع 
أمــــــس، تـــتـــويـــجـــاً لـــتـــلـــك الـــعـــالقـــات 
الـــمـــتـــمـــيـــزة الــــتــــي تــــقــــدم نـــمـــوذجـــاً 

اإلقليمية. للعالقات 
وتـــعـــتـــبـــر الـــــعـــــالقـــــات الـــتـــركـــيـــة 
ـــكـــامـــًال  ــــقــــطــــريــــة نـــــمـــــوذجـــــاً مـــت ال
لــلــتــعــاون والــتــنــســيــق بــيــن الــشــركــاء 
ـــمـــجـــاالت  واألشــــــقــــــاء فـــــي شـــتـــى ال
والثقافية  واالقــتــصــاديــة  السياسية 
والــعــســكــريــة، حــيــث شـــهـــدت نــمــواً 
ـــســـارعـــاً مـــنـــذ فـــــرض الـــحـــصـــار  مـــت
الــدول  قبل  مــن  قطر  على  الــجــائــر 
واإلمــارات  السعودية  وهي  األربعة، 
والــــبــــحــــريــــن ومـــــصـــــر، تـــمـــثـــل فــي 
بين  التجاري  التبادل  حجم  زيــادة 

مزدهر  بمستقبل  يعد  ما  البلدين، 
تطورها  واستمرار  العالقات  لهذه 
البلدين  مصلحة  فيه  لما  ونــمــوهــا 

الشقيقين. والشعبين 
مناسبات  في  البلدان  أظهر  وقد 
تجمعهما  التي  الصداقة  أن  عديدة 
هــــي صــــداقــــة حــقــيــقــيــة راســــخــــة، 
وتـــجـــلـــى ذلـــــك فــــي وقـــوفـــهـــمـــا إلـــى 
األيـــام  فــي  الــبــعــض  بعضهما  جــانــب 
تركيا  بــذل  خــالل  سيما  ال  الصعبة، 
الـــجـــهـــود مــــن أجـــــل فــــك الــحــصــار 
الـــجـــائـــر الــــمــــفــــروض عـــلـــى قــطــر، 
وكــــذلــــك مـــوقـــف الــــدوحــــة الـــقـــوي 
والـــــداعـــــم ألنــــقــــرة إبــــــان مــحــاولــة 
هناك  وقعت  التي  الفاشلة  االنقالب 
وقــوفــهــا  ثـــم  ٢٠١٦م،  عــــام  صــيــف 
التي  األزمـــة  ذروة  فــي  بــقــوة  معها 
العام  التركية  الــلــيــرة  لها  تعرضت 
الماضي، حيث قام حضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
تركيا  بزيارة  المفدى،  البالد  أمير 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت، ووّجــــــه ســمــوه، 
بــتــقــديــم  حــيــنــه،  فـــي  اهللا،  حــفــظــه 
دولــــة قــطــر حــزمــة مــن الــمــشــاريــع 
والودائع  واالستثمارات  االقتصادية 
مليار  وخمسين  خمسة  يقارب  بما 
دوالر  مـــلـــيـــار   ١٥) قـــطـــري  ريــــــال 

لالقتصاد التركي. أمريكي) دعماً 
العالقات  أن  إلــى  اإلشـــارة  تجدر 
قديمة  تاريخية  التركية،  القطرية 
قـــائـــمـــة عـــلـــى األخــــــــوة والـــتـــفـــاهـــم 
واالحترام المتبادل، كما تستند إلى 
والحضارة  الــتــاريــخ  مــن  كبير  إرث 
الــمــشــتــركــة لــلــشــعــبــيــن الــشــقــيــقــيــن، 
في  قطر  دولــة  سفارة  دشنت  وقد 
أنقرة في فبراير عام ٢٠١٨ إصدار 
«الطابع البريدي الخاص القطري - 
بمناسبة  وذلــك  المشترك»  التركي 

مرور ٤٥ عاماً على إطالق العالقات 
الــدبــلــومــاســيــة بــيــن الــدولــتــيــن عــام 

١٩٧٣م.
مبارك  سالم  السيد  سعادة  وكان 
آل شــافــي ســفــيــر دولـــة قــطــر لــدى 
ــتــركــيــة، قـــد أوضـــح  الــجــمــهــوريــة ال
العالقات  أن  مؤخراً  له  تصريح  في 
الثنائية بين دولة قطر والجمهورية 
الـــدوام،  على  جــيــدة  كــانــت  التركية 
وشهدت العديد من المحطات التي 
المستوى  هذا  إلى  لوصولها  مهدت 
تلك  أبــرز  أن  إلــى  وأشــار  المتميز.. 
حين   ٢٠١٤ بــدأت «عــام  المحطات 
العليا  االستراتيجية  اللجنة  تأسست 
فــي الــبــلــديــن عــلــى مــســتــوى الــقــادة، 
الفاشل  االنــقــالب  بمحاولة  مـــروراً 
في تركيا عام ٢٠١٦، ووقوف دولة 
ودعمها،  الشرعية  جانب  إلى  قطر 
لقطر  الجائر  الحصار  إلى  ووصــوالً 

عام ٢٠١٧».
واعــتــبــر أن الــمــوقــف الــتــركــي في 
سبق،  لما  نتاجاً  كان   ٢٠١٧ يونيو   ٥
التكتالت  عــن  بنفسها  نــأت  فتركيا 
الـــخـــبـــيـــثـــة واخـــــــتـــــــارت االنــــتــــصــــار 
لـــمـــبـــادئـــهـــا والـــــوقـــــوف إلـــــى جــانــب 
شجاع  خيار  وهو  والمظلوم،  الحق 
وسياساتها..  مواقفها  مــع  ينسجم 
وعّبر سعادته عن تقدير قطر لهذا 

له. وتثمينها  الموقف 
وأوضـــــــح ســــعــــادة الـــســـيـــد ســالــم 
دولــــة  ســـفـــيـــر  شــــافــــي  آل  مــــبــــارك 
قــطــر لـــدى الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، 
البلدان،  شهدها  الــتــي  األزمـــات  أن 
ووقوف كل منهما إلى جانب اآلخر 
قــــادت إلــــى تــعــزيــز قــــوة الــعــالقــات 
ومـــتـــانـــتـــهـــا، وانـــعـــكـــس ذلـــــك عــلــى 
شــعــبــي الـــبـــلـــديـــن، فـــكـــان الــتــقــارب 
ولم  والشعب،  الــقــادة  مستوى  على 

تــغــّيــر تــركــيــا مــوقــفــهــا فــي الــوقــوف 
الحصار  ضد  قطر  دولة  جانب  إلى 
الــجــائــر رغــم مـــرور ثــالث ســنــوات، 
ورغـــــــم الـــضـــغـــوط الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 

تعرضت لها في سبيل ذلك.
وقــــــــال ســـــعـــــادتـــــه: «قــــطــــر مــن 
تركيا  دعـــم  فــي  تــتــردد  لــم  جانبها 
ومــســانــدتــهــا إبــــان جــمــيــع األزمــــات 
التي مرت بها، سواء خالل محاولة 
خــالل  مـــن  أو  الــفــاشــلــة  االنــــقــــالب 
الدعم االقتصادي أثناء أزمة الليرة 
خالل  مــن  أو   ،٢٠١٨ عــام  التركية 
العمالت  تبادل  اتفاقية  سقف  رفــع 

مؤخراً».
عوامل  أن  السفير  ســعــادة  ورأى 
التناغم  إلـــى  بــاإلضــافــة  مــجــتــمــعــة، 
إلــى  أدت  الــســيــاســات،  فـــي  الــكــبــيــر 
وصــــــول الــــعــــالقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة إلـــى 
مـــرحـــلـــة مـــتـــقـــدمـــة مـــــن الـــتـــمـــّيـــز 
بها  الوصول  على  و»نعمل  والتألق، 
تنسيق  وهناك  ذلــك،  من  أبعد  إلــى 
مختلف  فــي  الــجــانــبــيــن  بــيــن  وثــيــق 
الــمــلــفــات واألصــــعــــدة والــمــنــصــات 
من  الكثير  هناك  أن  كما  الدولية، 
المتبادلة  واالســتــثــمــارات  المصالح 
ــــطــــرفــــيــــن، وتـــــعـــــد تـــركـــيـــا  بــــيــــن ال
ــــى  مـــن الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة األول

القطريين». للمواطنين  والمفضلة 
الوثيق  السياسي  التنسيق  ويعتبر 
بــيــن الــجــانــبــيــن الــتــركــي والــقــطــري 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــضــايــا اإلقــلــيــمــيــة، 
نستذكر  وهنا  ينقطع،  ولم  مستمراً 
في  العليا  للجنة  المشترك  الــبــيــان 
اجــتــمــاعــهــا األخـــيـــر والـــــذي تــطــرق 
ــا اإلقــلــيــمــيــة،  لــلــعــديــد مـــن الــقــضــاي
حــيــث أّكـــــدت الــلــجــنــة عــلــى أهــمــيــة 
الخليجي  الــتــعــاون  مــجــلــس  وحــــدة 
فــي ظــل الــتــحــديــات التي  خــصــوصــاً 

تــحــيــط بــالــمــنــطــقــة، وشــــددت على 
االحترام  بمبادئ  االلتزام  ضــرورة 
للدول  الكاملة  والــســيــادة  المتبادل 
وعدم التدخل في شؤونها الداخلية 
ـــجـــوار، مـــع الــتــوضــيــح أن  وحــســن ال
ــبــنــاء هـــو الــســبــيــل الــوحــيــد  الـــحـــوار ال

إلنهاء األزمة الخليجية الراهنة.
وأّكــــــــــد الــــجــــانــــبــــان الـــتـــزامـــهـــمـــا 
في  البحرية  السالمة  على  بالحفاظ 
منطقة الخليج.. وشددا على أهمية 
تجنب أي خطاب أو عمل من شأنه 
المنطقة،  فــي  ــتــوتــرات  ال يــزيــد  أن 
ممارسة  على  األطراف  جميع  وحثا 
أقــــصــــى درجـــــــــات ضــــبــــط الـــنـــفـــس 

واالمتناع عن التصعيد.
الحاجة  عــلــى  الــجــانــبــان  أّكـــد  كــمــا 
إلــــــى الــــتــــوصــــل لـــتـــســـويـــة ســيــاســيــة 
بــشــأن قــضــيــة قــبــرص عــبــر الــحــوار 
القائمة  الحقائق  على  القائم  البناء 
ـــــمـــــســـــاواة بـــيـــن الـــشـــعـــبـــيـــن فــي  وال

الجزيرة.
 وعّبر الجانبان عن قلقهما البالغ 
إزاء الــتــطــورات األخــيــرة فــي دولــة 
حل  إمكانية  قوضت  التي  فلسطين 
التزامهما  مجدداً  وأكــدا  الدولتين. 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــعـــادلـــة 
ودعـــمـــهـــمـــا الــــقــــوي إلقــــامــــة دولــــة 
الــســيــادة  ذات  الــمــســتــقــلــة  فلسطين 
عام  حــدود  في  األراضــي  والمتصلة 

١٩٦٧ وعاصمتها القدس. 
إسرائيل  اســتــخــدام  بــشــدة  وأدانــــا 
الـــــمـــــتـــــواصـــــل لــــلــــقــــوة الــــمــــفــــرطــــة 
ضــــد الـــمـــدنـــيـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن، 
لتقويض  الــمــتــعــاقــبــة  ومــحــاوالتــهــا 
وتوسيعها  للقدس،  القانوني  الوضع 
ـــمـــســـتـــوطـــنـــات غــيــر  ـــل الـــمـــســـتـــمـــر ل
القانونية، وكذلك تدمير الممتلكات 
من  عليها  واالســتــيــالء  الفلسطينية 

اإلسرائيلية. السلطات  ِقبَل 
وأّكــــــــد الــــجــــانــــبــــان اهــتــمــامــهــمــا 
الــمــتــبــادل وتــضــامــنــهــمــا الـــتـــام في 
أشكاله  بجميع  اإلرهـــاب  مكافحة 
ومــــظــــاهــــره، وأعـــــــــادا تــأكــيــدهــمــا 
لــعــزمــهــمــا عــلــى الــتــعــاون لــمــواجــهــة 
الــتــهــديــد الـــنـــاشـــئ عـــن الــمــنــظــمــات 

اإلرهابية.
وأّكد الطرفان مواصلة التزامهما 
الــثــابــت بـــدعـــم الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
إلنـــهـــاء األزمـــــة الـــســـوريـــة بــطــريــقــة 
واستقاللها  ســوريــا  ســيــادة  تضمن 
ووحـــدتـــهـــا وســالمــتــهــا اإلقــلــيــمــيــة. 
وعــــّبــــرا عــــن رغــبــتــهــمــا فــــي رؤيــــة 
ومزدهر  وسلمي  مستقر  مستقبل 
وديمقراطي لسوريا بما يتماشى مع 

لشعبها. المشروعة  التطلعات 
الحفاظ  أهــمــيــة  الــجــانــبــان  وأّكــــد 
عــــلــــى وحـــــــــدة الــــــعــــــراق وســــالمــــة 
االستقرار  تحقيق  أجل  من  أراضيه 
ـــيـــمـــي، وشـــــــددا عـــلـــى أهــمــيــة  اإلقـــل
وحـــــدة الــيــمــن وســـيـــادتـــه ووحــــدة 
أراضـــيـــه، وضــــرورة إنــهــاء الــحــرب 
فـــــي الــــيــــمــــن مـــــن خـــــــالل تــحــقــيــق 
البناء  والــحــوار  الوطنية  المصالحة 
كأساس لتسوية سياسية دائمة وفقاً 
الصلة،  ذات  األمن  مجلس  لقرارات 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــقـــرار رقــــم ٢٢١٦ 
التعاون  مجلس  ومبادرة   ،(٢٠١٥)
ونتائج  تنفيذها،  وآلــيــة  الخليجي 

مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأّكـــــــدا كـــذلـــك عــــدم وجـــــود حل 
ليبيا،  فــي  الــدائــر  للصراع  عسكري 
وأعادا تأكيد التزامهما تجاه العملية 
ــتــي يــمــلــكــهــا ويــقــودهــا  الــســيــاســيــة ال
المتحدة  األمــم  وتــرعــاهــا  الليبيون 

إليجاد حل دائم.

قطر وتركيا.. نموذج يحتذى للعالقات االستراتيجية   
صاحب السمو والرئيس أردوغان يعززان التعاون بين البلدين الشقيقين

تنسيق 
مشترك 
لالرتقاء 

بالعالقات 
نحو
آفاق
أرحب

حرص 
الزعيمين 

على تطوير 
العالقات 
المتميزة 

في كافة 
المجاالت

تشاور مستمر 
حول تطورات 

المنطقة 
والقضايا 

اإلقليمية 
والدولية 
المشتركة

اتفاقيات 
لتعزيز 

التعاون 
السياسي 

واالقتصادي 
واالستثماري 

واألمني 
والعسكري

مسار 
مؤسساتي 

للعالقات 
الثنائية 

لتوسيع 
آفاقها 

وتحصين 
المنجزات 
السابقة

نمو متسارع 
لعالقات 

البلدين 
الشقيقين 
منذ فرض 

الحصار
الجائر 

على قطر

ـــمـــرار تــطــورهــا ــات واســـت ــالق ــع ــل ــد بــمــســتــقــبــل مـــزدهـــر ل ــع ـــــادة حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري ت زي

ــة ــب ــصــع ــــي األيــــــــام ال ـــن ف ـــدي ـــل ـــب ـــكـــاتـــف ال ــــي ت ــــخــــة تـــجـــلـــت ف ــة راس ــي ــق ــي ــق ــــة ح صــــداق

ــادل ــب ــت ــم ــــــوة والـــتـــفـــاهـــم واالحـــــتـــــرام ال ـــات الــبــلــديــن تــاريــخــيــة قــائــمــة عــلــى األخ ـــالق ع

ــن ــي ــق ــي ــق ــش ال لــلــشــعــبــيــن  ـــة  ـــرك ـــت ـــش ـــم ال ـــــحـــــضـــــارة  وال ــــخ  ــــاري ــــت ال مـــــن  ـــر  ـــي كـــب إرث 

https://bit.ly/3eVKzEf
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 آفــــــاق جـــــديدة للعـــالقات االســـتراتيجية
 وسائل اإلعالم التركية تستعرض نتائج زيارة الرئيس أردوغان للدوحة

دفع 
العالقات

 إلى 
مستويات 

أكثر تعاوناً 
لخدمة 

المصالح 
المشتركة

أول رحلة 
خارجية 

ألردوغان منذ 
بداية جائحة 

كورونا 
تعكس متانة 

العالقات

تنسيق 
وتشاور 

مستمر بين
 قيادتي 

البلدين إزاء 
القضايا 

اإلقليمية 
والدولية

الدوحة - كريم المالكي:

صاحب  حــضــرة  استقبال  تــصــّدر   

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

أمــيــر الــبــالد الــمــفــدى، أخـــاه فخامة 

الرئيس رجب طيب أردوغــان رئيس 

بقصر  الشقيقة  التركية  الجمهورية 

الــلــؤلــؤة عــصــر أمـــس، ونــتــائــج زيـــارة 

الرئيس التركي للدوحة أخبار وسائل 

اإلعــــالم الــتــركــيــة، الســيــمــا أنــهــا أول 

زيارة خارجية له منذ تفّشي كورونا. 

بالعالقات  الصحف  هذه  نّوهت  وقد 

االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي تــــربــــط بــيــن 

المواقع  وأكــدت  الشقيقين.    البلدين 

اإللـــكـــتـــرونـــيـــة لــلــصــحــف ووكــــــاالت 

األنباء التركية أن الزيارة تعكس قوة 

العالقات االستراتيجية بين البلدين.

ونـــّوهـــت بــاتــفــاق الــزعــيــمــيــن على 

الــتــعــاون  لتعزيز  جــديــدة  آفــــاق  فــتــح 

السيما ما يتعلق بالتعاون االقتصادي 

ــثــمــاري والـــتـــجـــاري والــطــاقــة  واالســت

والدفاع بما يُحقق المصالح المشتركة 

حيث  الشقيقين،  والشعبين  للبلدين 

أكـــد الــزعــيــمــان عــزمــهــمــا عــلــى دفــع 

مستويات  إلى  البلدين  بين  العالقات 

وتـــكـــامـــًال فــــي جميع  أكـــثـــر تـــعـــاونـــاً 

المجاالت. 
 الديلي صباح  

 وتناولت صحيفة «الديلي صباح» 

الــتــركــيــة الــتــي تــصــدر بــاإلنــجــلــيــزيــة 

نتائج زيارة الرئيس التركي إلى قطر 

ُمشيرة إلى أنها تعكس عمق العالقات 

«الشقيقين  البلدين  بين  الــُمــتــبــادلــة 

والصديقين».

 وقالت الصحيفة: إنها أول رحلة 

خـــارجـــيـــة لــلــرئــيــس أردوغــــــــان منذ 

ما  وهـــو   ١٩  COVID جــائــحــة بـــدء 

وأشــارت  العالقات.  متانة  على  يؤكد 

الصحيفة إلى أن آخر زيارة خارجية 

أجــــراهــــا فــخــامــة الـــرئـــيـــس الــتــركــي 

أردوغــــــان كــانــت إلـــى بلجيكا فــي ٩ 

مـــارس، بــدعــوة مــن رئيس المجلس 

األوروبي. 

الــذي  باللقاء  الصحيفة  وأشـــادت   

جــمــع حــضــرة صــاحــب الــســمــو الشيخ 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بــن  تميم 

الــتــركــي،  الــرئــيــس  بفخامة  الــمــفــدى 

العالقات  بحثا  الزعيمين  أن  مؤكدة 

وجهات  أيــضــاً  وتــبــادال  البلدين   بين 

الـــنـــظـــر حـــــول الـــقـــضـــايـــا اإلقــلــيــمــيــة 

على  الصحيفة  وشــــّددت  والــدولــيــة. 

أن الزيارة إلى الدوحة تشّكل إضافة 

مهمة إلى العالقات القطرية التركية 

فضَالَ عن أنها تأتي في إطار التنسيق 

والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين 

إزاء القضايا اإلقليمية والدولية.

 وأكدت أن قطر وتركيا ترتبطان 

بــعــالقــات قــويــة منذ زمــن وتــعــّززت 

أكثر في أعقاب الموقف التركي من 

الحصار الذي فرضته على قطر كل 

والبحرين  واإلمـــارات  السعودية  من 
ومصر. 

وكالة البلقان  

البلقان  أنــبــاء  وكــالــة  سّلطت  كما   
زيـــارة  عــلــى  الــضــوء  (ابـــنـــا)  المستقلة 
طيب  رجــب  التركي  الرئيس  فخامة 
أردوغان إلى قطر يوم أمس، وقالت 
الـــوكـــالـــة إن الــــزيــــارة تـــأتـــي ُمـــعـــّززة 
دولة  بين  الجيدة  العالقات  لطبيعة 
قــطــر وتـــركـــيـــا. وقـــالـــت الـــوكـــالـــة إن 
واحــداً،  يوماً  استغرقت  العمل  زيــارة 
لكن لها دالالتها العميقة السيما أنها 
أول رحلة خارجية يقوم بها فخامة 
وأجنبية  إقليمية  دولــة  إلــى  الرئيس 

منذ بدء جائحة كوفيد ١٩.
 وأكدت أن الزيارات المتبادلة بين 
منهما  كــل  ووقـــوف  البلدين  قيادتي 
إلى جانب اآلخر خالل األزمات التي 
شهدها البلدان، عّززت قوة العالقات 
ومــتــانــتــهــا، وبـــــدا واضــــحــــاً الــتــقــارب 
األخوي على مستوى القادة والشعبين، 

كما أن تركيا وقفت إلى جانب دولة 
عليها  المفروض  الحصار  فــي  قطر 

منذ ٣ سنوات.  
بين  العالقات  إن  الوكالة  وقــالــت   
دولة قطر وتركيا أصبحت أكثر قوة، 
بعد عدد من األزمات السياسية التي 
البلدان  شهد  حيث  المنطقة  ضربت 

الشقيقان تقارباً أكبر.

وكالة األناضول  

التركية  األناضول  وكالة  سّلطت   
زيــارة  تفاصيل  على  الــضــوء  لــألنــبــاء 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  فخامة 
أردوغـــــان إلـــى دولــــة قــطــر ُمــنــوهــة 
تربط  التي  االستراتيجية  بالعالقات 
في  تأتي  الــزيــارة  وأن  البلدين  بين 
المستمر  والــتــشــاور  الــتــنــســيــق  إطــــار 
اإلقليمية  القضايا  إزاء  البلدين  بين 
والــــدولــــيــــة وتـــعـــد الـــــزيـــــارة خــطــوة 
أخرى في مسيرة العالقات الثنائية 
المواقف  لها  أّســســت  الــتــي  المميزة 

الثابتة والمبدئية لكال البلدين.

 وأشـــــــارت الـــوكـــالـــة إلــــى اجــتــمــاع 

صــاحــب الــســمــو، والــرئــيــس الــتــركــي، 

العالقات  تناول  قد  اللقاء  إن  وقالت 

االســتــراتــيــجــيــة بــيــن الــبــلــديــن وسبل 

دعمها وتعزيزها في شتى المجاالت، 

السيما ما يتعلق بالتعاون االقتصادي 

ــثــمــاري والـــتـــجـــاري والــطــاقــة  واالســت

والدفاع بما يُحقق المصالح المشتركة 

للبلدين والشعبين الشقيقين. 

ــأتــي مع   ونـــوهـــت بـــأن الـــزيـــارة ت

واألنشطة  الــحــيــاة  وعـــودة  استئناف 

حيث  الشقيقين،  الــبــلــديــن  كــال  فــي 

الجوية  الــرحــالت  أيــام  قبل  انطلقت 

بين الدوحة وإسطنبول بعد تخفيف 

الــقــيــود الــتــي فــرضــهــا  تــفــّشــي وبـــاء 

كورونا العالمي والذي تأثر به العالم 

أجــمــع، وقـــد تــمــّكــنــت قــطــر وتركيا 

مـــن الــســيــطــرة عــلــى الـــوبـــاء بفضل 

وإجراءاتهما  الصحية  منظومتيهما 

وراء  كانت  التي  الفّعالة  االحترازية 

انــخــفــاض مــســتــوى الـــوفـــيـــات جـــراء 

الفيروس مقارنة بالعديد من الدول 
اإلقــلــيــمــيــة. وتــعــكــس الـــزيـــارة متانة 

وقوة العالقة التي تربط البلدين.

تركيا برس

زيارة  برس  تركيا  موقع  وتناول   
طيب  رجب  التركي  الرئيس  فخامة 
أردوغــــــان إلـــى الــعــاصــمــة الــقــطــريــة 
إلى أنها زيارة عمل  الدوحة، مشيراً 
صاحب  حضرة  فيها  التقى  رسمية 
ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
العالقات  وبحثا  المفدى  البالد  أمير 
الصديقين  الــبــلــديــن  بــيــن  الــمــتــبــادلــة 
والــشــقــيــقــيــن وعـــــــدداً مـــن الــقــضــايــا 
االهتمام  ذات  والــدولــيــة  اإلقليمية 

المشترك. 
 وأشار الموقع إلى أن اختيار دولة 
الرئيس  لفخامة  أولــى  كوجهة  قطر 
التركي في أول زيارة خارجية يقوم 
بها منذ بداية تفّشي الفيروس التاجي 
دليل آخر على عمق العالقات القوية 

بين البلدين.

تقرير وكالة البلقان المستقلةتقرير صحيفة الديلي صباح

 

 

البيئة  لبحوث  قطر  معهد  نظم   :]  - الدوحة 
والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة عضو مؤسسة 
الُمتعلقة  الجوانب  لمناقشة  اإلنترنت  عبر  نــدوة  قطر 
النوع  هــذا  استخدام  وتعزيز  الكهربائية   بالمركبات 
من المركبات الصديقة للبيئة في قطر.   وتسعى دولة 
قطر إلى تحويل ٣ إلى ٥ بالمئة من إجمالي السيارات 
عام  بحلول  للبيئة  صديقة  ســيــارات  إلــى  الــطــرق  على 
 ٢٥ بتحويل  التزامها  على  مبني  الهدف  وهــذا   ،٢٠٢٢
بالمئة من حافالت النقل العام إلى حافالت كهربائية 
مناطق  في  كهربائية  حافالت  ونشر   ،٢٠٢٢ عــام  في 
 ٢٠٢٢ للفيفا  العالم  كــأس  خــالل  الرئيسية  الــخــدمــات 
العالم  مستوى  على  األول  المونديال  سيصبح  وبذلك 
الــــذي تُــســتــخــدم خــاللــه حــافــالت نــقــل عـــام كهربائية 
صديقة للبيئة.  وقال الدكتور مارسيللو كونتيستابيلي، 
البيئة  لبحوث  قطر  بمعهد  رئيسي  اقتصاد  عالم  وهو 
الجمهور  ثقة  لكسب  مهمة  الخطوات  والطاقة: «هذه 

بــالــســيــارات الــكــهــربــائــيــة. فـــإن تــحــويــل حــافــالت النقل 
أهمية  لــه  سيكون  للبيئة  صديقة  حــافــالت  إلــى  الــعــام 
خاصة في نقل رسالة الحكومة الُمتعلقة بالتزامها نحو 
الدكتور  وأشــار  للبيئة».    الصديقة  للسيارات  التحول 
العالم  مــن  المنطقة  هــذه  فــي  قــائــالً:  كونتيستابيللي 
اإلشــارة  الصعب  من  مكلف،  غير  الــوقــود  يُعتبر  حيث 
إلى سبب واحد ُمحّدد لغياب المركبات الكهربائية عن 
شوارع قطر؛ بل هي على األرجح عدة عوامل، من بينها 
رخص سعر الوقود، وارتفاع سعر الشراء، ونقص البنية 
التحتية لشحن هذا النوع من المركبات، باإلضافة إلى 
لقلة  الرئيسية  األسباب  بعض  وتلك  العام،  الوعي  قلة 
الُمرتفع  الــشــراء  سعر  يشّكل  قــد  وأضـــاف:  انــتــشــارهــا.  
للمركبات الكهربائية عامالً مثبطاً للغالبية من األفراد. 
حكومية،  حوافز  منح  كونتيستابيلي  الدكتور  ويقترح 
قــد تــكــون إحـــدى الــطــرق الــتــي ربــمــا ستجعل التحول 

الستخدام مركبات صديقة للبيئة أكثر جاذبية.

المجتمع،  فــي  الــوعــي  نشر  أيــضــاً  المهم  مــن  وتــابــع: 
ومساعدة األفــراد على فهم تأثير اختياراتهم الفردية 
ــبــالد. ويــجــب أن  ــل فـــي تــشــكــيــل الــبــصــمــة الــكــربــونــيــة ل
بالمركبات  لتعريفه  الجمهور  مــع  حــوار  هناك  يكون 
غير  هم  السكان  من  كبيرة  فئة  أن  حيث  الكهربائية. 
للمركبات  يمكن  التي  الهائلة  للفوائد  تماماً  ُمدركين 

الكهربائية تحقيقها فيما يتعلق بتحسين البيئة.
 وأضاف: هناك أيضاً معلومات مغلوطة شائعة حول 
المركبات الكهربائية تمثل عامالً آخر مثبطاً لشراء تلك 
الشائعات  تلك  مثل  ُمعالجة  ويقول: «يجب  السيارات. 
الــعــام  الــمــوقــف  فــي  حقيقي  تغيير  إحــــداث  فــي  لــلــبــدء 
هذه  إحدى  أن  موضحاً  الكهربائية»،  المركبات  تجاه 
المعلومات المغلوطة هي أن استخدام الكهرباء التي يتم 
إنتاجها عن طريق حرق الغاز الطبيعي، كما هو الحال 
في قطر، يلغي بشكل أساسي أي فائدة بيئية ناتجة عن 

السيارات الكهربائية. 

مطلوب تشجيع الجمهور على اقتناء المركبات الكهربائية 
 خالل ندوة نظمها معهد قطر لبحوث الطاقة 

ــال ــشــحــن عــلــى الـــطـــرق كـــل بــضــعــة أمــي ــر مــحــطــات ال ــي ــوف ــا   ت تحققه التــي  ــرة  الكبي ــد  والفوائ ــة  الكهربائي ــات  بالمركب التعريــف   

 محطة لشحن السيارات الكهربائية 

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية:

 الدوحة - [: أكد سعادة الشيخ محمد 
مجلس  رئيس  نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن  بن 
الوزراء وزير الخارجية أن العالقات القطرية 

التركية تتعّزز يوماً بعد يوم. 
وقــــال ســعــادتــه فـــي تــغــريــدة عــبــر حسابه 
الـــــرســـــمـــــي عــــلــــى «تــــــويــــــتــــــر»: «الـــــعـــــالقـــــات 

االســتــراتــيــجــيــة بــيــن دولـــة قــطــر وجــمــهــوريــة 
السيما  يــوم  بعد  يــومــاً  تتعّزز  الشقيقة  تركيا 
في مجالت التعاون االقتصادي واالستثماري 
والـــتـــجـــاري والـــطـــاقـــة والــــدفــــاع، وذلـــــك بما 
والشعبين  للبلدين  المشتركة  المصالح  يُحقق 

الشقيقين».

عالقاتنا تتعّزز يوماً بعد يوم
 مساعد وزير الخارجية لولوة الخاطر:

ســـعـــادة  قـــالـــت   :]  - الــــدوحــــة 

الــســيــدة لـــولـــوة بــنــت راشــــد بـــن محمد 

ـــــر الــخــارجــيــة  الـــخـــاطـــر، مــســاعــد وزي

الخارجية،  لــوزارة  الرسمي  المتحدث 

دعم  على  متوافقتان  وتركيا  قطر  إن 

للمضي  الليبية  الوطني  الوفاق  حكومة 

فــــي الـــمـــســـار الـــســـيـــاســـي الـــقـــائـــم عــلــى 

قرارات مجلس األمن. وقالت سعادتها 

الشأن  حول  الجزيرة  لقناة  حديث  في 

ــيــبــي أمـــــس: «هــــنــــاك تــــوافــــق كــبــيــر  ــل ال

فــي الــــرؤى بــيــن دولـــة قــطــر وتــركــيــا، 

تــدعــمــان  الـــدولـــتـــيـــن  كــــال  أن  الســـيـــمـــا 

أساسي  بشكل  الوطني  الــوفــاق  حكومة 

الــقــائــم  الــســيــاســي  الــمــســار  فــي  للمضي 

الصلة  ذات  األمن  مجلس  قرارات  على 

الــصــخــيــرات»،  واتـــفـــاق   ٢٢٥٩ الســيــمــا 

الــمــشــهــد  إلــــى  نــظــرنــا  وأضــــافــــت: «إذا 

توافق  هناك  المنظور،  هذا  من  الليبي 

نستهدف  وكــالنــا  الــدولــتــيــن  بــيــن  كبير 

الليبي  الشعب  مصلحة  األولى  بالدرجة 

واســـتـــقـــرار لــيــبــيــا مـــن خــــالل الــمــســار 

الـــســـيـــاســـي وضـــمـــن األطــــــر الــمــتــعــلــقــة 

بــالــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة ودعـــــم حــكــومــة 

على  االســتــقــرار  لبسط  الوطنى  الــوفــاق 

كافة األراضي الليبية».

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  الــــــشــــــأن  وحـــــــــول    

كانت  التي  الملفات  أهــم  من  قالت: 

حــاضــرة فــي نــقــاش الــيــوم هــو الملف 

يتعلق  فــيــمــا  وتـــحـــديـــداً  الــفــلــســطــيــنــي 

قوات  عليها  تقوم  التي  الضم  بخطة 

االحـــتـــالل اإلســـرائـــيـــلـــي ألرضــــي مــن 

من  كــالً  أن  مــؤكــدة  الغربية،  الضفة 

أنهما  بــوضــوح  تعلنان  وتــركــيــا  قــطــر 

الخطط. هذه  ترفضان 

توافق قطري - تركي على دعم المسار السياسي في ليبيا
ــــة  ــــي ــــل ــــي ــــرائ اإلس ــــــضــــــم  ال خـــــطـــــط  ـــــــــض  رف ـــــــوضـــــــوح  ب ــــن  ــــل ــــع ن  
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الجمعة 12 ذو القعدة 1441هـ - 3 يوليو 2020م - العدد (13936)

 (Hitachi Ltd
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 تكاتف المجتمع والمؤسسات لمواجهة االتجار بالُمخدرات
العميد صقر المريخي ُمدير مركز المعلومات الجنائّية لمجلس التعاون:

ــــــب تـــــــــطـــــــــّور أســـــالـــــيـــــبـــــهـــــا ووســـــــائـــــــلـــــــهـــــــا وخـــــــــطـــــــــوط تــــهــــريــــبــــهــــا ــــــري ــــــه ــــــت ـــــــات ال عـــــــصـــــــاب

مــركــز  أكــــد   :]  - الــــدوحــــة 
الــمــعــلــومــات الــجــنــائــيــة لــمــكــافــحــة 
الــــــُمــــــخــــــدرات لـــمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون 
أهمية  على  العربية  الخليج  لــدول 
وكل  المجتمع  أفـــراد  جميع  تكاتف 
ومؤسسات  الحكومّية  المؤسسات 
للعمل  الــمــجــلــس  بـــــدول  الــمــجــتــمــع 
كفريق واحــد ضــد االســتــخــدام غير 
الــمــشــروع لــلــمــخــّدرات والــمــؤثــرات 
ــيــة. جـــــاء ذلـــــك فــــي تــصــريــح  ــعــقــل ال
صـــحـــفـــي لـــلـــعـــمـــيـــد صــــقــــر راشــــــد 
بمناسبة  الــمــركــز  مــديــر  الــمــريــخــي 
المخدرات  لمكافحة  العالمي  اليوم 
في  سنوياً  به  العالم  يحتفل  والــذي 

(السادس والعشرين من يونيو). 
وقـــــــال الـــعـــمـــيـــد الـــمـــريـــخـــي فــي 
ــعــالــم بــالــيــوم  كــلــمــتــه إن احــتــفــال ال
هذا  الــمــخــدرات  لمكافحة  العالمي 
يتزامن  حــيــث  مختلفاً  يــأتــي  الــعــام 
كورونا  جائحة  انتشار  استمرار  مع 
بظاللها  ألقت  والتي   ،«١٩- «كوفيد 
ـــحـــيـــاة ومــنــهــا  عـــلـــى كــــل نــــواحــــي ال
الصحة  قــطــاعــات  رئــيــســي  وبــشــكــل 
واالقتصاد والتعليم واألمن وغيرها 
غير  جذرية  تغييرات  أحــدث  حيث 
مــســبــوقــة فـــي أســـلـــوب حــيــاتــنــا. ما 
دفــع الــحــكــومــات إلــى اتــخــاذ تدابير 
احترازية للحّد من انتشار المرض، 
كما أّدى انتشار الفيروس إلى تقييد 
حركة أكثر من نصف سكان العالم 
بشكل  وأثــر  الحدود  معابر  وإغــالق 
انخفاض  فــي  مــســبــوق  وغــيــر  كبير 
مستوى  عــلــى  االقــتــصــادي  الــنــشــاط 

العالم. 
وأضاف: «في ظل هذه الجائحة 
تحاول عصابات تهريب المخدرات 

وازع  أي  بــدون  العالم  مستوى  على 
ديني أو أخالقي في االستمرار في 
تجارتها غير المشروعة للمخدرات 
غير مكترثة بالوضع اإلنساني الذي 
فيروس  انتشار  بسبب  العالم  يعانيه 

كورونا «كوفيد-١٩». 
وأردف في القول، أنه وفي األثناء 
نجد عصابات التهريب على مستوى 
العالم تطّور من أساليبها ووسائلها 
وخـــطـــوط تــهــريــبــهــا وإخــفــائــهــا بما 
للجائحة  الحالي  الواقع  مع  يتناسب 
أمنّية  ثــغــرات  أي  عــن  لها  وتبحث 
المخدرات  تهريب  فــي  الستغاللها 
اإلغــالق  ظل  في  وترويجها  وبيعها 
الــــكــــامــــل والـــــجـــــزئـــــي لـــلـــمـــطـــارات 
والــحــدود الــبــريــة بين الــــدول، عبر 
التهريب  خطوط  تغيير  في  سعيها 
ومـــســـاراتـــه واســـتـــخـــدام اإلنــتــرنــت 
فــــي عـــمـــلـــيـــات الـــبـــيـــع والــــتــــرويــــج، 
هـــذا بــاإلضــافــة إلـــى اســتــغــالل تلك 
ـــطـــرود  ــــة ال الـــعـــصـــابـــات اإلجــــرامــــّي
في  الوسائل  من  وغيرها  البريدية 
تـــرويـــج الــــمــــواد الـــمـــخـــدرة بــجــانــب 
إخـــفـــاء وتــهــريــب الـــمـــواد الــمــخــدرة 
المركبات  مستغلين  صناعية  كسلع 

الخاصة في ترويجها.
إن  قائالً  المريخي  العميد  وتابع   
المركز قد عمل خالل فترة اإلغالق 
األعضاء  الــدول  تزويد  على  الحالية 
المواد  ترويج  بشأن  معلومات  بعدة 
على  العقلية  والــمــؤثــرات  الــمــخــّدرة 
اإلنـــتـــرنـــت، وذلــــك بــعــد الــتــأكــد من 
استغالل مروجي المخّدرات بشبكة 
في  القضايا  هذه  مثل  في  اإلنترنت 
العالم  يشهدها  التي  اإلغالق  فترات 

حالياً. 

وذكر العميد المريخي أنه وإيماناً 
بـــالـــمـــســـؤولـــيـــات والــــواجــــبــــات الــتــي 
في  والمتمثلة  المركز  بها  يضطلع 
تعزيز وتوحيد جهود دول المجلس 
فــي مــجــال مــكــافــحــة االتـــجـــار غير 
الــمــشــروع بــالــمــخــدرات والــمــؤثــرات 
الــعــقــلــيــة والـــرقـــابـــة عــلــى الــســالئــف 
الكيميائية، يسعى المركز إلى تزويد 
المجلس  بـــدول  المكافحة  أجــهــزة 
والبيانات  المستجدة  بالمعلومات 
المتخصصة  والتقارير  والتحذيرات 
االستراتيجيات  بناء  في  تسهم  التي 
على  الــمــخــدرات  لمكافحة  الفّعالة 
الــمــســتــويــيــن اإلقــلــيــمــي والــــدولــــي، 
والبيانات  المعلومات  جمع  ومنها 
وتحليلها  الـــمـــخـــدرات  واقــــع  حــــول 

باإلضافة إلى تنظيم تبادلها. 
حــافــظ  قــــد  ـــمـــركـــز  ال أن  وأكـــــــد 
المنظمات  مــع  الــدائــم  تواصله  على 
طيلة  النظيرة  والــدولــيــة  اإلقليمية 
فترة االغالق الحالية وذلك لتعزيز 
واستكماال  والتنسيق  التعاون  سبل 
ــادلــة الــســاعــيــة إلــى  ــب ــمــت لــلــجــهــود ال
تعميق أواصر التعاون في المجاالت 

ذات االهتمام المشترك مثل مجال 
حول  والــخــبــرات  المعلومات  تــبــادل 
مــكــافــحــة الــمــخــدرات والــحــد منها 
ـــة الــدولــيــة  ـــرؤي وذلـــــك فـــي إطـــــار ال
الـــتـــي تــســعــى إلــــى تــحــقــيــقــهــا األمـــم 
المتحدة والمتمثلة في إيجاد شبكة 
عالمية موحدة في مجال مكافحة 
الـــمـــخـــدرات والــــمــــؤثــــرات الــعــقــلــيــة 

والرقابة على السالئف الكيميائية.
المعلومات  مركز  مدير  وأوضــح 
أن  الــمــخــدرات  لمكافحة  الجنائية 
مــكــافــحــة هــــذه اآلفـــــة تـــقـــوم على 
ــبــادل الــمــعــلــومــات وانـــشـــاء أجــهــزة  ت
ـــيـــة والــــتــــعــــاون  وتــــشــــريــــعــــات وطـــن
المكافحة،  بنيان  عماد  هو  الدولي 
المخدرات  مكافحة  تستدعيه  لما 
كجريمة عابرة للحدود من السعي 
فاعلين  دوليين  شــركــاء  إيــجــاد  إلــى 
المعلومات  تــبــادل  عمليات  إلنــجــاح 
والخبرات ويقوم المركز بشكل دائم 
بتحديد المراكز والمنظمات األمنية 
يحقق  الـــتـــي  والـــدولـــيـــة  اإلقــلــيــمــيــة 
الــمــركــز مــن تــعــاونــه معها الــفــائــدة 
الـــمـــرجـــوة. مــضــيــفــاً بـــأنـــه وبــفــضــل 
مــن اهللا ثــم بــجــهــود مــســتــمــرة من 
المخّدرات  مكافحة  أجهزة  رجــال 
األخــرى  المعنية  األمنية  واألجــهــزة 
ومواكبة  تطوير  تم  المجلس  بــدول 
األمنية  واالستراتيجيات  السياسات 
يتناسب  بما  المكافحة  مــجــال  فــي 
مع الوضع الحالي للجائحة وحققت 
ضبط  عملية  االستراتيجيات  تلك 
وقــبــض لــعــصــابــات الــتــهــريــب بشكل 
مــتــواصــل ومــمــيــز، وهـــذا مــا أكــدتــه 
ضــبــطــيــات الـــمـــخـــّدرات الــتــي تمت 
الـــعـــام  مــــن  األول  الـــنـــصـــف  خـــــالل 

الجاري.
وأكـــــد الــعــمــيــد الــمــريــخــي بــهــذه 
جميع  تكاتف  أهمية  على  المناسبة 
افـــــراد الــمــجــتــمــع وكــــل الــمــؤســســات 
الــحــكــومــيــة ومـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع 
المدني بدول المجلس للعمل كفريق 
واحد ضد االستخدام غير المشروع 
لـــلـــمـــخـــدرات والــــمــــؤثــــرات الــعــقــلــيــة 
وتــفــويــت الــفــرصــة عــلــى الــعــصــابــات 
االجــرامــيــة الــتــي تـــروج الــمــخــدرات 
لــمــا لــهــا مـــن أضـــــرار هـــدامـــة على 
العامة  والــصــحــة  والمجتمع  الــفــرد 
وخــصــوصــا خــالل انــتــشــار األمـــراض 
المخدرات  كــون  المعدية  واألوبــئــة 
تــضــعــف مـــنـــاعـــة االنـــــســـــان وتـــهـــدر 
ــتــالــي يــكــون  عــافــيــتــه وصــحــتــه وبــال
مــعــرضــا لــإلصــابــة بــتــلــك األمــــراض 

ومنها فيروس كورونا.
واخـــتـــتـــم كــلــمــتــه مــتــوجــهــاً بــهــذه 
الــمــنــاســبــة بـــرفـــع أقـــصـــى درجــــات 
الــحــذر مــن هــذه اآلفـــة وأخــطــارهــا 
المبذولة  الرسمية  الجهود  ودعـــم 
لـــمـــكـــافـــحـــتـــهـــا والـــمـــســـاهـــمـــة بــكــل 
اإلمـــكـــانـــيـــات الـــمـــتـــاحـــة لــمــواجــهــة 
من  مجتمعاتنا  وحماية  تحدياتها 
ويالتها، والنأي بشبابنا عن مآسيها 
تشكيل  فـــي  كـــبـــيـــراً  األمـــــل  ويــبــقــى 
فـــرصـــة واعـــــــدة لــتــحــقــيــق الــمــزيــد 
مـــن الــتــوعــيــة بــأخــطــار الــمــخــدرات 
آالم  من  جمعاء  البشرية  وتحصين 
هــــذه اآلفـــــة ومــآســيــهــا الــمــفــجــعــة، 
والــحــيــاة  يــمــيــزنــا.  مــا  أكــثــر  فالعقل 
ـــمـــخـــدرات سم  أغـــلـــى مـــا لــديــنــا وال
العقول ودمار الحياة.. فدعونا نطّور 
بدون  وهوياتنا  ومجتمعاتنا  حياتنا 

المخّدرات).

استغالل 
العصابات 

الطرود 
البريدية في 
ترويج المواد 

المخّدرة

جمع 
المعلومات 

والبيانات 
حول واقع 

الُمخدرات 
وتحليلها 
وتبادلها   

تزويد أجهزة 
الُمكافحة 

بدول 
المجلس 

بالمعلومات 
المستجدة 
والبيانات

إنشاء أجهزة 
وتشريعات 

وطنّية.. 
والتعاون 

الدولي 
عماد بنيان 
الُمكافحة

تعزيز 
وتوحيد 

جهود دول 
المجلس 

في مجال 
ُمكافحة 
االتجار

إيجاد شبكة 
عالمية 
موّحدة 

في مجال 
مكافحة 

المخدرات  

العميد صقر المريخي

قــامــت   :] ـ  الــــدوحــــة 
ممثلة  والبيئة  البلدية  وزارة 
بــمــحــاجــر ومـــكـــاتـــب الــحــجــر 
الزراعي بالكشف على (٥٢٠٠) 
طناً   (١٣٤٠٧١) زنتها  إرسالية 
اإلرساليات  أنواع  مختلف  من 
ــــــــة الـــــمـــــســـــتـــــوردة  الــــــــزراعــــــــّي
منتجات  نباتية،  (إرســالــيــات 
مدخالت إنتاج)، وذلك بجميع 
الــمــنــافــذ الــجــمــركــّيــة بــالــدولــة 

خالل شهر يونيو الماضي. 
وقد تّم إتالف (٥٦) إرسالية 
لمخالفتها  طــنــاً   (١٣٢) زنتها 
قــــــانــــــون الــــحــــجــــر الــــــزراعــــــي 
وإصــابــتــهــا بــآفــات حــجــرّيــة أو 

غير حجرّية بنسب كبيرة.
 ويــعــتــبــر الــحــجــر الــزراعــي 
لــحــمــايــة  األّول  الـــدفـــاع  خـــط 
ووقـــايـــة الــنــبــات مـــن اآلفـــات 
الزراعّية وهو اإلجراء الوقائي 

ــــــى حــمــايــة  الــــــــذي يــــهــــدف إل
من  البالد  في  النباتّية  الثروة 
خــطــر اإلصـــابـــة بـــاآلفـــات من 
يقضي  والـــــذي  الـــبـــالد  خــــارج 
بــــإخــــضــــاع جـــمـــيـــع الـــنـــبـــاتـــات 
وأي  الـــزراعـــيـــة  والــمــنــتــجــات 
للوائح  خــاضــعــة  أخـــرى  مـــواد 
الــصــحــة الــنــبــاتــّيــة إلجـــــراءات 
ــــــزراعــــــي، ومــــدى  الـــحـــجـــر ال

مــطــابــقــة مــــدخــــالت اإلنـــتـــاج 
الـــزراعـــي األخـــــرى لــلــشــروط 
بها،  الــمــعــمــول  والــمــواصــفــات 
كـــمـــا تـــقـــوم مـــكـــاتـــب الــحــجــر 
ـــون  الــــــزراعــــــي بــتــطــبــيــق قـــان
الــحــجــر الـــزراعـــي رقـــم (٢٤) 
والئــــحــــتــــه  ٢٠٠٥م  لــــســــنــــة 
ــــــــقــــــــرارات  ــــة وال ــــتــــنــــفــــيــــذّي ال

والتعاميم التابعة له.

الكشف على ٥٢٠٠ إرسالية
زراعية بالمنافذ الجمركّية

والبيئة،  البلدية  وزارة  تُشارك  قنا:   - الدوحة 
االجتماع  فــي  الــحــيــوانــّيــة،  الــثــروة  بــــإدارة  ممثلة 
منظمة  تنظمه  الذي  الفني،  التشاوري  اإلقليمي 
جلسات   ٤ مــدى  على  « الفاو»   والــزراعــة  األغذية 
الــجــاري،  يــولــيــو  و٢٣  و١٥  و٢   ١ أيــــام  مــتــفــّرقــة 
فــيــروس  جــائــحــة  ألثـــر  الــتــصــدي  ســبــل  لمناقشة 
كورونا «كوفيد-١٩» على الزراعة واألمن الغذائي 

بدول إقليم الشرق األدنى وشمال إفريقيا.
بُعد» ،  «عــن  يعقد  الــذي  االجتماع  في  يشارك 
كــبــار الــمــســؤولــيــن الــفــنــيــيــن ورفــيــعــي الــمــســتــوى 
وكذلك  األعــضــاء،  الــدول  من  المعنّية  بــالــوزارات 
المنظمة،  لـــدى  منها  لــكــل  الــدائــمــون  الممثلون 
اإلنمائّية  المؤسسات  ومــن  اإلقليم  من  وخــبــراء 
والــمــالــّيــة، ومــمــثــلــو الــقــطــاع الـــخـــاص وغــيــرهــم 
يحظى  كما  األساسيين،  المصلحة  أصحاب  من 
االجتماع بدعم ومشاركة خبراء « الفاو»  وممثلي 

المنظمة في بلدان اإلقليم.
أمس  ُعقدتا  اللتان  االجتماع  جلستا  وتناولت 

«كوفيد- جائحة  عن  الناجمة  اآلثــار  أمس  وأول 
وتيرة  إلبطاء  اتخاذها  تم  التي  والتدابير   ، «١٩
انتشاره على الزراعة واألمن الغذائي، كما تطرقتا 
لــعــرض األوضــــــاع الــوظــيــفــّيــة والــمــشــاركــيــن في 

السلسلة الغذائّية والدروس المستفادة من ذلك.
وسلطت الجلستان الضوء على تدابير السياسة 
العاّمة التي يتعّين على البلدان تنفيذها من أجل 
نظم  بناء  وإعادة  األزمة،  هذه  من  التعافي  دعم 
وبمزيد  الصمود  على  أكبر  بقدرة  تتمتع  غذائّية 
من االستدامة، واالستجابة المتوقعة من «الفاو»  

لدعم البلدان في مرحلة التعافي.
ومن الُمنتظر أن تخرج عن االجتماع مجموعة 
اآلثـــار  وطـــأة  تخفيف  تستهدف  الــتــوصــيــات  مــن 
األمن  على    «١٩  - «كوفيد  جائحة  عن  الناجمة 
الغذائي والزراعة في اإلقليم، وكذلك اإلجراءات 
الالزمة لكي تصبح الزراعة والنظم الغذائّية فيه، 
صــحــّيــة أكــثــر ولــديــهــا قـــدرة أكــبــر عــلــى الصمود 

وتتمّتع بالمزيد من الشمول واالستدامة.

البلدية تبحث آثار كورونا على الزراعة واألمن الغذائي
خالل اجتماع إقليمي مع منظمة الفاو

االجتماع اإلقليمي التشاوري الفني

قـــام   :] ـ  الـــــدوحـــــة 
ـــابـــع  ـــت مـــكـــتـــب الــــكــــرعــــانــــة ال
تعدّيات  بإزالة  الريان  لبلدية 
ـــة عــبــارة  ـــدول عــلــى أمــــالك ال

عـــن مـــبـــاٍن بـــــدون تــرخــيــص 
الــغــربــّيــة،  قـــرن  أم  بــمــنــطــقــة 
وذلـــــك بـــالـــتـــعـــاون مـــع لــجــنــة 
وإدارة  الدولة  أمالك  حماية 

أمـــــالك الـــــدولـــــة، وبــحــضــور 
ــــــة، كـــمـــا  الـــــجـــــهـــــات األمــــــنــــــّي
تــمــت إزالـــة ُمــخــلــفــات الــهــدم 

لمنطقة. با

إزالة تعديات على أمالك الدولة بالريان
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 االستثمار في البشر لمواجهة تداعيات كورونا 
خالل ندوة بدعم من مؤسسة قطر.. رئيس صندوق النقد الدولي:

أكــــدت   :] الدوحة- 
رئيس  جــورجــيــفــا  كريستالينا 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي على 
األفراد  في  االستثمار  ضرورة 
االستثمار  إلــى  تحتاج  ما  بقدر 
فــــي اقـــتـــصـــاداتـــهـــا، مــوضــحــة 
التي  الــنــقــاشــيــة  الجلسة  خـــالل 
«هــارفــارد  مجلة  استضافتها 
بــيــزنــس ريــفــيــو»، وبــدعــم من 
حــمــايــة  قـــطـــر: «إن  مــؤســســة 
االقـــتـــصـــاد  وحـــمـــايـــة  األرواح 
نفس  على  تسير  العيش  وسبل 
الــــقــــدر مــــن األهـــمـــيـــة، ولــكــي 
ــعــالــم بــكــل مــرونــة  يــتــصــدى ال
ألي أزمات قادمة، من المهم 
بصحة  األفـــراد  يتمتع  أن  جـــداً 
لــديــهــم  يــــكــــون  وأن  جــــيــــدة، 
الرعاية  إلــى  الــوصــول  إمكانية 
قادرين  يكونوا  وأن  الصحية، 
على التكّيف والتعامل بطريقة 

مرنة، والتعلم عن بُعد».
وتـــابـــعـــت: «ســـتـــكـــون عـــودة 
ـــنـــمـــو االقـــــتـــــصـــــادي مـــــا بــعــد  ال
قائمة  «كوفيد-١٩»،  جائحة 
على  اعتماد الشركات واألعمال 
على العمليات الرقمية الهائلة، 

واالستثمار في البشر».
ووفــــًقــــا لـــجـــورجـــيـــفـــا، فـــإن 
الـــتـــوصـــيـــات الــمــقــتــرحــة حــول 
ســواء  الــوبــاء،  لمكافحة  الــعــالــم 
يمكن  ال  ــا،  اقــتــصــاديً أو  طــبــًيــا 
يـــقـــوم  أن  دون  تـــنـــفـــيـــذهـــا 
األشخاص بتنفيذ هذه الحلول. 

وقـــالـــت إنــــه حــتــى بــعــد تــوفــر 

سبيل  على  لقاح «كوفيد-١٩»، 

المثال، ال يوجد في العديد من 

البلدان ما يكفي من الموظفين 

الــالزمــة  الــمــرافــق  أو  الطبيين 

لحقن األفراد باللقاح، وبالتالي 

يــجــب تــعــزيــز أنــظــمــة الــرعــايــة 

اللقاح  يصبح  أن  قبل  الصحية 

جاهًزا، وهذا ال يمكن تحقيقه 

إال من خالل تمكين األفراد.

كما أكدت جورجيفا على أن 

هناك عامالً هاًما آخر للتعافي 

مـــــن األزمــــــــــة عــــلــــى الــصــعــيــد 

أن  ضــرورة  وهــو  االقتصادي، 

لمستقبل  إعــــداد  هــنــاك  يــكــون 

رقمي.

واحد  شيء  «هناك  وقالت: 

تــخــبــرنــا بـــه هــــذه األزمــــــة هو 

أن الــتــحــول الــرقــمــي يــتــســارع. 

في  التفكير  علينا  يتعين  لــذا، 

وإتاحة  فعلية  مــســاواة  تحقيق 

إمكانية الوصول إلى الخدمات 

شيء  أي  إن  وقــالــت  الرقمية. 

يتم تمكينه رقمًيا ينجح».

االتفاقيات  أن  أضــافــت  كما 

ـــــاســـــات  ـــــســـــي الــــــتــــــجــــــاريــــــة وال

تــأخــذ  أن  يـــجـــب  الـــحـــكـــومـــيـــة 

ـــســـاع نــطــاق  بــعــيــن االعـــتـــبـــار ات

لتصبح  اإللكترونية،  الــتــجــارة 

وأكثر  التكيف  على  قدرة  أكثر 

مرونة.

وشـــــددت جــورجــيــفــا كــذلــك 

ـــــى ضـــــــــــــــرورة مــــواصــــلــــة  عـــــل

الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة والــتــعــاون 

الــــــــدولــــــــي إلصـــــــــــالح الـــــضـــــرر 

االقتصادي الناجم عن جائحة 

ســيــمــا  وال  «كوفيد-١٩»، 

قائلًة:   ، المهمشة  للمجتمعات 

للغاية،  وبسيط  واضــح  «األمــر 

بعضنا  بــيــن  نــتــاجــر  فــعــنــدمــا 

سنكون  جميًعا  فإننا  البعض، 

فــــي حـــــال أفــــضــــل. وحـــيـــن ال 

التكاليف،  ترتفع  ذلـــك،  نفعل 

ويــنــخــفــض الــــدخــــل، وتــنــتــشــر 

معدالت الفقر».

فقيًرا،  كنت  «إذا  وتــابــعــت: 

تقلص  العالمية  الــتــجــارة  فــإن 

الثلث  بمقدار  تدفعه  مــا  سعر 

ـــــى ثـــالثـــة أربـــــــــاع. وبـــعـــبـــارة  إل

بشكل  تــســتــفــيــد  أنــــت  أخــــــرى، 

كبير. لذا، نحتاج إلى التأكد من 

أننا ال نفقد فائدة التجارة التي 

خدمت العالم آلالف السنين».

كما سلطت جورجيفا الضوء 

ـــفـــادة من  عــلــى أهــمــيــة االســـت

الــنــمــو االقـــتـــصـــادي الــمــســتــدام 

ــاً لــمــنــع حــــــدوث أزمـــــات  ــي ــئ ــي ب

مماثلة في المستقبل، وعبرت 

عن تفاؤلها بشأن ما سيحدث 

بعد جائحة «كوفيد-١٩».

المزيد  وأضــافــت: «ســنــرى 

ـــــمـــــام بـــــالـــــزراعـــــة  مــــــن االهـــــت

الــمــســتــدامــة وكــــل مـــا يــرتــبــط 

بأنماط الحياة األكثر استدامة، 

السياسات  وجــود  مــع   - ونــأمــل 

النمو  يــكــون  أن   - الــصــحــيــحــة 

الـــمـــســـتـــدام، واالســـتـــثـــمـــار في 

وتحقيق  المنخفض،  الكربون 

التكيف  على  الــقــادرة  التنمية 

األطراف  هي  المناخ،  تغير  مع 

الرابحة في هذه المسألة».

ولــفــتــت جــورجــيــفــا إلــــى أن 

المختلفة  الــمــمــارســات  جميع 

لـــتـــخـــفـــيـــف الـــمـــخـــاطـــر يــجــب 

بعد  وليس  الفور  على  تنفيذها 

انتهاء األزمة.

ً

اإلعداد 
لمستقبل 

رقمي شرط 
للتعافي 

من كورونا 

اقتصادياً

االهتمام 
بالزراعة 
وأنماط 
الحياة
األكثر 

استدامة

ضرورة 
تعزيز أنظمة 

الرعاية 
الصحية قبل 
توفير لقاح 

كورونا 

اتساع نطاق 
التجارة 

اإللكترونية 
لتصبح أكثر 
قدرة على 

التكيف  

تحقيق 
المساواة 

وإتاحة إمكانية 
الوصول إلى 

الخدمات 
الرقمية  

تحقيق 
التنمية 
القادرة 

على التكيف 
مع تغير 

المناخ 

الداخلية تحذر من رسائل احتيالية خاصة بالبطاقة البنكية 
دعت لتجاهلها والتواصل مع إدارة الجرائم االقتصادية واإللكترونية 

عدم التجاوب 
مع 

الرسائل 
المجهولة 

التي 
تطالب 

بتحديث 
البيانات 

الشخصية

قسم  قــام   :]  - الــدوحــة 

إلدارة  الــتــابــع  الــصــحــيــة  الــرقــابــة 

الدوحة  ببلدية  البلدية  الرقابة 

الــعــام  مــن  األول  الــنــصــف  خـــالل 

الجاري بتنفيذ ١٥ ألفاً و٨٨ جولة 

المؤسسات  كافة  على  تفتيشية 

الجغرافي  النطاق  داخل  الغذائية 

الصناعية. والمنطقة  للبلدية 

تحرير  عن  الجوالت  أسفرت 

مــخــالــفــة  ضـــبـــط  مــحــضــر   ٥٨٨

للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بشأن 

تنظيم مراقبة األغذية اآلدمية، 

وإصدار وتنفيذ قرارات إغالق لـ 

مخالفة،  غــذائــيــة  مؤسسة   ١٢٩

منها   ٤٩٠ في  التصالح  تم  حيث 

بــعــد إزالـــــة أســـبـــاب الــمــخــالــفــات 

سحب  تم  كما  الغرامات،  ودفــع 

للتأكد  غــذائــيــة  مـــواد  عينة   ١٧٨

للمواصفات. مطابقتها  من 

وقام فريق األطباء البيطريين 

أنواع  كافة  بفحص  للقسم  التابع 

بالسوق  اآللي  بالمقصب  الذبائح 

ألفاً   ٤٦٠ عددها  وبلغ  المركزي 

اإلتـــــالف  وتـــــم  ذبـــيـــحـــة،  و٢٤٩ 

الكلي لـ ١٢٦٠٦ ذبائح، واإلتالف 

غير  لحوم  طن   ١٠٫٥ لـ  الجزئي 

صالحة لالستهالك اآلدمي، كما 

تم فحص ١٣٩ طناً من األسماك 

 ١٫٣ وإتـــالف  الكورنيش  بفرضة 

لالستهالك  صــالــحــة  غــيــر  طـــن  

اآلدمـــــي. واســتــقــبــل فــريــق عمل 

شكوى،   ٣٣٣ بالقسم  الــشــكــاوى 

ساعة   ٢٤ خالل  عليها  الرد  وتم 

من تاريخ استالم الشكوى.

١٥ ألف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية ببلدية الدوحة 
خالل النصف األول من العام الجاري 

بــــوزارة  الــطــبــيــعــيــة  الــمــحــمــيــات  إدارة  قـــامـــت 

البحرية  الــخــور  بــوحــدة  ممثلة  والــبــيــئــة  الــبــلــديــة 

بــتــوزيــع أكـــيـــاس جــمــع الــنــفــايــات عــلــى مـــرتـــادي 

الـــشـــواطـــئ بـــهـــدف تـــوعـــيـــة الـــجـــمـــهـــور بـــضـــرورة 

المخلفات  رمــي  وعــدم  قطر  بيئة  على  الحفاظ 

لذلك المخصصة  بالحاويات  إال 

بــالــتــعــاون  الــعــامــة  الــنــظــافــة  إدارة  نــفــذت  كــمــا 

والــشــمــال  والــذخــيــرة  الــخــور  بلديتي  مــن  كــل  مــع 

والغارية،  النوف  راس  بشاطئي  ميدانية  حمالت 

بنظافة  االلـــتـــزام  بــضــرورة  الــمــرتــاديــن  لــتــوعــيــة 

الشواطئ، حيث تم توزيع أكياس جمع المخلفات 

برمي  ومطالبتهم  تــوعــويــة،  ومــطــويــات  عليهم 

كما  لذلك،  المخصصة  الحاويات  في  المخلفات 

تم مطالبتهم باتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية 

العامة  والسالمة  الصحة  على  حرصاً  والوقائية، 

للجميع.

كــمــا قـــام فــريــق الــنــظــافــة بــتــنــظــيــف الــشــواطــئ 

وتــفــريــغ الــحــاويــات، فــي إطـــار الــمــحــافــظــة على 

وجمالها. نظافتها 

حمالت توعوية بالنظافة 
العامة لمرتادي الشواطئ 

الدوحة - نشأت أمين

بتجاهل  الــداخــلــيــة  وزارة  نصحت 
المصدر  مجهولة  النصية  الــرســائــل 
البنكية  البطاقة  بإيقاف  تفيد  والتي 
إدارة الجرائم  التواصل مع  إلى  داعية 
االقــتــصــاديــة واإللــكــتــرونــيــة بــــاإلدارة 
الــعــامــة لــلــمــبــاحــث الــجــنــائــيــة لــإلبــالغ 
عـــن مــثــل هـــذه الـــرســـائـــل، ووصــفــت 
في  حسابها  على  تغريدة  في  الــوزارة 
تويتر أمس هذه النوعية من الرسائل 
مكافحة  إدارة  وتــدعــو  باالحتيالية.  
الــجــرائــم االقــتــصــاديــة واإللــكــتــرونــيــة 
الجنائية  للمباحث  الــعــامــة  بـــــاإلدارة 
إلى  دائماً  الجمهور  الداخلية،  بــوزارة 

أهــمــيــة عـــدم الــتــجــاوب مــع الــرســائــل 
المستخدم  تــطــالــب  الــتــي  الــمــجــهــولــة 
تلك  أو  الشخصية،  البيانات  بتحديث 
التحقق  بعد  إال  روابــط  تتضمن  التي 
من المصدر المرسل، تفادياً لمشاركة 
مع  الشخصية  والبيانات  المعلومات 

جهات غير موثوق بها.
الجريمة  أن  إلـــى  اإلدارة  وتــشــيــر 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة تــعــد مـــن أكـــثـــر أنــــواع 
يقوم  حيث  وانتشاراً،  تطوراً  الجرائم 
اإلجــرامــي  أســلــوبــه  بتطوير  الــمــجــرم 
تـــوافـــقـــاً مــــع الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي، 
بـــوزارة  المختصة  الــجــهــات  وتــنــصــح 
التعامل  من  الحذر  بأهمية  الداخلية 
التي  الــمــصــدر  مجهولة  الــرســائــل  مــع 

يــســتــخــدمــهــا الــمــحــتــالــون عـــن طــريــق 
برامج   ،(SMS) المختلفة  الوسائط 
مثل  االجتماعي  التواصل  وتطبيقات 
تتضمن  حيث  وغــيــرهــا،  «واتــســاب» 
تــلــك الـــرســـائـــل روابــــــط أو عــالمــات 
يتعامل  مــالــيــة  لــمــؤســســات  تــجــاريــة 
معها المستخدم وذلك بهدف تضليله 
المعلومات  على  للحصول  الغير  من 
الــشــخــصــيــة مـــثـــل اســـــم الــمــســتــخــِدم 
وكلمة السر وأرقام بطاقات االئتمان 
وغـــيـــرهـــا، بـــغـــرض االســـتـــيـــالء على 
االنتباه  يستدعي  الــذي  األمــر  أمــوالــه، 
والـــحـــذر فــي الــتــعــامــل مــع هـــذا الــنــوع 
ضحية  للوقوع  تجنباً  األســالــيــب  مــن 

لعمليات االحتيال المالي.
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قطر حققت إنجازات اســتثنائية في مواجهة كورونا 
د. محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة:

الدوحة - عبدالمجيد حمدي :

أكـــــد الـــدكـــتـــور مــحــمــد بــن 
إدارة  مـــديـــر  ثـــانـــي  آل  حــمــد 
الصحة  بوزارة  العامة  الصحة 
قــطــعــت  قــــطــــر  أن  ــــعــــامــــة  ال
شـــــوطـــــاً طـــــويـــــًال مـــنـــذ ظـــهـــور 
كورونا  بفيروس  إصــابــة  أول 
منذ  «كوفيد-١٩»  المستجد 
فبراير  من  والعشرين  التاسع 
تسجيل  تــم  أن  إلـــى  الــمــاضــي 
تعاف  حالة  ألف   ٨٦ من  أكثر 
مــن بــيــن مــا يــقــرب مــن ١٠٠ 
بالفيروس،  إصابة  حالة  ألف 
ينبغي  استثنائياً  نجازاً  يعد  ما 
ـــــه، مـــنـــوهـــاً كــذلــك  الـــفـــخـــر ب
حد  على  الحفاظ  في  بالنجاح 
أدنــــى مــن مــعــدالت الــوفــيــات 
الــفــيــروس،  بسبب  الــعــالــم  فــي 
حالة   ١١٨ تسجيل  تــم  حــيــث 

وفاة حتى اآلن.
حمد،  بــن  محمد  د.  وقــال 

خــــالل مــؤتــمــر صــحــفــي، إن 
أسابيع  عــدة  منذ  تشهد  قطر 
أعــداد  فــي  ملحوظاً  انخفاضاً 
اإلصـــابـــات الــتــي يــتــم اإلعـــالن 
أعداد  في  وكذلك  يومياً  عنها 
إدخالهم  يتم  الذين  المرضى 
المركزة،  والعناية  للمستشفى 

ـــــــه مـــــع تــخــطــي  مــــوضــــحــــاً أن
في  البدء  تم  الــذروة،  مرحلة 
وبحذر  تدريجياً  القيود  رفــع 
على  السيطرة  بهدف  شديد، 
واالستمرار  الفيروس  انتشار 
ــــحــــفــــاظ عــــلــــى جــمــيــع  فـــــي ال
اإلجــــــــــــــــــراءات االحــــــتــــــرازيــــــة 

والـــــوقـــــائـــــيـــــة مــــثــــل الـــتـــبـــاعـــد 
الجسدي واستخدام الكمامات 
من أجل منع انتشار الفيروس 
وتفادي حدوث موجة وبائية 
جـــديـــدة لـــلـــمـــرض.. مــوضــحــاً 
في  كــبــيــراً  تــعــويــالً  هــنــاك  أن 
من  الجميع  الــتــزام  على  ذلــك 

للسيطرة  ومقيمين  مواطنين 
للحياة  والـــعـــودة  الـــوبـــاء  عــلــى 

الطبيعية.
الصحة  وزارة  أن  وأضــاف 
الــوزارات  مع  بالتعاون  قامت 
بنشر  الــحــكــومــيــة  والــهــيــئــات 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــمــــبــــادئ 

ــتــدابــيــر  الــتــوجــيــهــيــة بـــشـــأن ال
الــوقــائــيــة واإلرشــــــــادات حــول 
أفــضــل الــمــمــارســات لــضــمــان 
رفــــع تـــدريـــجـــي آمــــن لــلــقــيــود 
لحماية  فعالة  تدابير  وتنفيذ 
هــذا  أن  مــوضــحــاً  الــمــجــتــمــع، 
عدد  على  يستند  للقيود  الرفع 

الرئيسية  األداء  مؤشرات  من 
أساسية  نتيجتها  تعتبر  والتي 
الســــتــــمــــرار رفــــــع الـــمـــراحـــل 
أحد  تأثر  حــال  وفــي  القادمة 
الـــــمـــــؤشـــــرات يـــمـــكـــن إعــــــادة 
تأخير  أو  القيود  بعض  فرض 

البدء في المراحل القادمة.

ً ـــا ـــي ـــم ـــال ع ـــــــــل  األق مــــــن  الـــــــوفـــــــاة  ومـــــــعـــــــدالت   .. مـــــصـــــاب  ألــــــــف   ١٠٠ ــــن  ــــي ب مــــــن  ــــاف  ــــع ــــت م ألــــــــف   ٨٦
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المرضى 
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المركزة

دور هام 
اللتزام الجميع 
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والمستأجرة

تجنب اختالط 
ركاب القوارب 

المختلفة 
داخل البحر

استمرار 
إغالق دورات 
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ً

٥ أشخاص الحد األقصى الجتماعات الموظفين في غرفة واحدة

حمد  بن  محمد  د.  قال  للعمل،  اآلمنة  العودة  حول 
إنـــه تــقــرر تـــواجـــد ٥٠٪ مـــن الــمــوظــفــيــن كــحــد أقــصــى 
عدد  على  االجــتــمــاعــات  اقــتــصــار  مــع  العمل  مــوقــع  فــي 
٥ أشــخــاص كــحــد أقــصــى فــي نــفــس الــغــرفــة وتجنب 

استخدام نفس المكتب من قبل عدة موظفين.
يجب  الخاصة  الصحية  الرعاية  لمرافق  وبالنسبة 
أدوات  توفير  مع   ٪٦٠ التشغيلية  الطاقة  تتعدى  ال  أن 
 ٣٠ وتخصيص  العاملين،  لجميع  الشخصية  الــوقــايــة 
وضمان  االزدحــــام  لــتــفــادي  وآخـــر  مــوعــد  بين  دقيقة 
المعنية  العيادة  وتطهير  لتعقيم  الــالزم  الوقت  توفير 

بعد كل مراجع.
وتــوجــه بــالــشــكــر إلـــى جــمــيــع الــعــامــلــيــن فــي خطوط 
الــدفــاع األمــامــيــة فــي مواجهة وبــاء فــيــروس كــورونــا، 
الــدولــة  ومــؤســســات  وزارات  جميع  بــمــشــاركــة  مــشــيــداً 
فــي الــنــهــج الــجــمــاعــي لــمــواجــهــة الــفــيــروس إلـــى جانب 
وكذلك  والبحثية،  واألكــاديــمــيــة  الصحية  المؤسسات 

مذكراً  الخاص،  والقطاع  المدني  المجتمع  مؤسسات 
بأن النجاح في المرحلة الثانية لرفع القيود التدريجي 
الثالثة  للمرحلتين  اآلمن  للمرور  الضامن  هو  للقيود 

والرابعة.
ونــصــح الــجــمــيــع بـــااللـــتـــزام بــــاإلجــــراءات الــوقــائــيــة 
العدد  فوق  التجمعات  وعدم  الجسدي،  التباعد  خاصة 
للحفاظ  وذلك  للعدوى،  تجنباً  عنه  اإلعالن  تم  الذي 
عـــلـــى ســـالمـــة كـــبـــار الــــســــن، والـــمـــصـــابـــيـــن بـــأمـــراض 
الــمــزمــنــة، كــمــا أوصــــى بــتــجــنــيــب األطـــفـــال األمــاكــن 
العدوى  من  الكثير  أن  تبين  حيث  والحدائق،  العامة 
التجمعات،  سببها  الــواحــدة  األســرة  بين  تحدث  التي 
وغسل  والمطهرات  الــوجــه  قناع  الستخدام  دعــا  كما 
اإلجــراءات  هذه  أنَّ  معتبراً  والصابون،  بالماء  اليدين 
عند  كروتين  األفــراد  مع  تستمر  أن  البــد  االحترازية 
الخروج من المنزل، لالنتقال للمرحلة الثالثة بأعداد 

منخفضة. إصابات 

مدير  قـــال  االحــتــرافــيــة،  لــلــريــاضــات  بالنسبة 
مسافة  تــحــديــد  تــقــرر  إنـــه  الــعــامــة  الــصــحــة  إدارة 
أماكن  في  شخص  لكل  مربعاً  متراً   ١٦-٣٦ من 
التدريب والحفاظ على مسافات آمنة من مترين 
التدريب  أثــنــاء  األشــخــاص  بين  أمــتــار  ثــالثــة  إلــى 
 ١٠ إلــى  تصل  صغيرة  مجموعات  في  والتدريب 
و٥٠  الداخلية  األماكن  في  أقصى  كحد  أشخاص 

شخصاً في الهواء الطلق.
الكورنيش  العامة  بالحدائق  األنشطة  وبــشــأن 
والشوطئ، يسمح لألفراد التواجد في تجمعات ال 
المحافظة  من  والتحقق  أشخاص   ١٠ عن  تزيد 
على وجود مسافة ال تقل عن ٣ أمتار مع اآلخرين 

عند ممارسة الرياضة في الهواء الطلق .. وبالنسبة 
لــألســواق وأســـواق الجملة ومــراكــز الــتــســوق، دعا 
على  والتشجيع  النقدية  المعامالت  من  الحد  إلى 
استخدام بطاقات الدفع واستخدام الخدمات عبر 

التطبيقات اإللكترونية واإلنترنت.
وفيما يتعلق بالمطاعم، أكد منع تقديم خدمة 
البوفيه أو خدمة الطعام الذاتية مع الحفاظ على 
ومنع  الــطــاوالت  بين  األقــل  على  مترين  مسافة 
والمكتبات  للمتاحف  بالنسبة  أما  الشيشة،  تقديم 
من   ٪٥٠ قــصــوى  سعة  مــع  بها  العمل  بــدء  فيتم 
األرض  على  تباعد  عالمات  وضــع  مع  استيعابها 

متر ونصف.

تجنب استخدام نفس المكتب  من عدة موظفين  

١٠ أشخاص الحد األقصى 
للتدريب االحترافي بالصاالت التوجيهية  المبادئ  بأهم  يتعلق  فيما 

بشأن التدابير الوقائية، نصح د. محمد 
بن حمد الفئات غير المحصنة بما في 
أعمارهم  تزيد  الذين  األشخاص  ذلــك 
على ٦٠ عاماً والنساء الحوامل وأصحاب 
بالمنزل،  بــالــبــقــاء  الــمــزمــنــة  األمــــراض 
بـــاإلضـــافـــة إلـــى الــحــفــاظ عــلــى مــســافــة 
األشخاص  بين  أدنى  كحد  ونصف  متر 
وتخصيص مساحة ٩ أمتار مربعة لكل 

شخص في األماكن المغلقة.
ودعـــــــــا إلــــــــى تــــجــــنــــب الـــمـــصـــافـــحـــة 
بالفحص  وااللتزام  والتقبيل  والمعانقة 
الـــحـــراري واســـتـــخـــدام تــطــبــيــق احــتــراز 

وارتـــــــــداء الـــكـــمـــامـــات وغـــســـل الــيــديــن 
لمس  وتــجــنــب  بــاســتــمــرار  وتعقيمهما 
نظيفة  غير  بأيد  والفم  واألنف  العينين 
يتم  التي  لألسطح  المنتظم  والتطهير 

لمسها بشكل متكرر.
تم  أنه  أوضــح  للتجمعات،  وبالنسبة 
تــحــديــد عـــدد األشـــخـــاص بــحــد أقــصــى 
و١٠  المغلقة  األماكن  في  أفراد  خمسة 
أفـــراد فــي األمــاكــن الــخــارجــيــة وزيـــادة 

التهوية في األماكن المغلقة إن أمكن.
االستمرار  أكــد  للمساجد،  وبالنسبة 
وأمـــاكـــن  الـــمـــيـــاة  دورات  إغــــــالق  فــــي 
إحضار  على  المصلين  وتشجيع  الوضوء 

الخاصين  والمصحف  الــصــالة  ســجــادة 
لقراءة  الهاتف  تطبيق  استخدام  أو  بهم 
بالنسبة  أنه  إلى  ولفت  الكريم.  القرآن 
فقد  المستأجرة  أو  الخاصة  لــلــقــوارب 
تـــقـــرر الـــحـــد مـــن عــــدد الــــركــــاب عــلــى 
كحد  أشـــخـــاص   ١٠ إلـــى  الـــقـــارب  مــتــن 
القوارب  راكبي  اختالط  وتجنب  أقصى 
الــمــخــتــلــفــة فـــي الـــبـــحـــر، مـــوضـــحـــاً أنــه 
فإنه  الجوية  والرحالت  للسفر  بالنسبة 
يــنــصــح بـــعـــدم الــســفــر فـــي هــــذا الــوقــت 
قواعد  على  االطــالع  المسافرين  وعلى 
الــحــجــر فـــي بــلــد الـــوصـــول قــبــل الــســفــر 

وااللتزام بمتطلبات الحجر الصحي.

ضرورة بقاء الفئات غير المحصنة بالمنزل 

وزارُة  أصــدرت  قنا:   - الــدوحــة 
اإلرشادية  الدالئل  العامة  الصحة 
للمرحلة  االحــتــرازّيــة  لــإلجــراءات 
المفروضة  القيود  رفع  من  الثانية 
جـــــراء جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا 

(كوفيد-١٩).
إلى  اإلرشــاديــُة  الدالئل  وتهدف 
تقديم إرشادات مبنية على البحث 
لتيسير  الــُمــمــارســات،  أفــضــل  فــي 
تدريجياً،  لألنشطة  اآلمنة  العودة 
ــتــدابــيــر واإلجــــــراءات  مـــع وضــــع ال
الحّد  فــي  تُسهم  الــتــي  االحــتــرازّيــة 

 (١٩ (كوفيد-  فيروس  انتشار  من 
وحــمــايــة الــــرّواد والــمــوّظــفــيــن في 

كل جهة من خطر العدوى.
وتـــــتـــــضـــــّمـــــن الــــــــدالئــــــــل أبـــــــرز 
اإلجـــــراءات واإلرشــــــادات الــمــقــّرر 
ــــعــــات،  تــــنــــفــــيــــُذهــــا فــــــي الــــتــــجــــّم
والـــــــُمـــــــواصـــــــالت، والــــمــــســــاحــــات 
ـــــــة والــــــــريــــــــاضــــــــات  ـــــــخـــــــارجـــــــّي ال
والتعليم،  والــصــحــة  االحــتــرافــّيــة، 
ــــرفــــيــــه، وذلـــــك  ــــت واألعــــــمــــــال وال
حــســب ُمــتــطــلــبــات كــل نــشــاط، مع 
العدوى  من  الوقاية  على  التركيز 

وُمـــكـــافـــحـــتـــهـــا، وتـــوعـــيـــة الـــــــرّواد 
التباعد  وإرشــــادات  والــمــوّظــفــيــن، 
المسافة  عــلــى  للحفاظ  الــجــســدّي 
اآلمــــنــــة، إضــــافــــة إلـــــى إرشـــــــادات 
خـــاصـــًة بــالــفــئــات األكـــثـــر عــرضــة 
السّن  ككبار  المرض  لُمضاعفات 

مزمنة. بأمراض  والُمصابين 
وتـــتـــضـــّمـــن الـــمـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
االجتماعية  بــالــتــجــّمــعــات  الــســمــاح 
الصغيرة وبحّد أقصى ٥ أشخاص 
في األماكن الُمغلقة و١٠ أشخاص 

المفتوحة. األماكن  في 

الحذر  بتوّخي  الوزارُة  ونصحت 
وتــقــلــيــل الــــزيــــارات االجــتــمــاعــّيــة، 
بــمــا فــي ذلـــك الـــزيـــارات الــعــائــلــّيــة 
تطبيق  من  والتأّكد  اإلمكان،  قدر 
بما  الجديدة،  المرحلة  ُمتطلبات 
التدابير  جميع  اتباع  دّقة  ذلك  في 
الوقائية، كغسل اليَدين أو التعقيم 
بـــانـــتـــظـــام، وارتــــــــداء الــكــمــامــات، 
وااللــــــتــــــزام بـــالـــتـــبـــاعـــد الـــجـــســـدّي 
من  متر   ١٫٥ عــن  تقّل  ال  لمسافة 
اآلخـــــريـــــن فــــي جـــمـــيـــع األوقـــــــات 

«احتراز». تطبيق  وتنزيل 

الثانية  الــمــرحــلــة  تــتــضــّمــن  كــمــا 
فــــتــــح بــــعــــض أســــــــــواق الـــتـــجـــزئـــة 
وأســـــــــــواق الـــجـــمـــلـــة والـــمـــتـــاحـــف 
والـــمـــكـــتـــبـــات لـــلـــجـــمـــهـــور بــطــاقــة 
اســتــيــعــابــيــة مـــحـــدودة إلـــى جــانــب 
المطاعم  مــن  مــحــدود  عـــدٍد  فتح 
التباعد  لــضــمــان  مــحــدودة  بــســعــة 
الـــجـــســـدي، بـــاإلضـــافـــة إلـــــى فــتــح 
الـــــحـــــدائـــــق الــــعــــامــــة والــــشــــواطــــئ 
ـــفـــئـــات  والــــكــــورنــــيــــش لـــجـــمـــيـــع ال
الـــعـــمـــرّيـــة مــــع تــطــبــيــق إجــــــراءات 
ساحات  إغــالق  واستمرار  التباعد 

الــلــعــب، والــســمــاح بــالــتــدريــب في 
األمــــاكــــن الــمــفــتــوحــة والـــصـــاالت 
الــكــبــيــرة لــفــئــة الــُمــحــتــرفــيــن بــحــّد 

أشخاص. عشرة  أقصى 
التدريبّية  بالدورات  يُسمح  كما 
الــمــهــنــّيــة لــلــمــجــمــوعــات الــصــغــيــرة 
 ١٠ الــتــي يصل عــدد أفــرادهــا إلــى 
أشــــخــــاص فــــي أمــــاكــــن داخـــلـــّيـــة، 
شخًصا   ٥٠ إلى  تصل  ومجموعات 
تشهد  كما  الخارجية.  األماكن  في 
من  المزيد  افتتاح  الثانية  المرحلة 
الخمسة  الفروض  ألداء  المساجد 

بـــطـــاقـــة اســـتـــيـــعـــابـــيـــة مــــحــــدودة. 
بسعة  الـــتـــســـّوق  مـــراكـــز  وســتــعــمــل 
تبقى  ذلك  ومع   ،٥٠ تبلغ  متزايدة 
جــمــيــع الـــمـــطـــاعـــم داخـــــل مـــراكـــز 
الـــتـــســـّوق مــغــلــقــة. ويــســمــح بــرفــع 
للموظفين  االســتــيــعــابــيــة  الــطــاقــة 
الــــذيــــن يــــبــــاشــــرون عـــمـــلـــهـــم فــي 
الــقــطــاَعــيــن الـــعـــام والـــخـــاّص إلــى 
القيود  وتبقى  أقــصــى،  كحّد   ٪٥٠
العائدة  الرحالت  على  المفروضة 
المرحلة  في  هي  كما  الخارج  من 

تغيير. دون  األولى 

 دالئل إرشـاديــة للمرحلــة الثـانـية مـن رفع القيود
ً أصدرتها وزارة الصحة لتيسير العودة اآلمنة لألنشطة تدريجيا
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أعــلــنــت  قــــنــــا:  الـــــدوحـــــة – 
أمس،  العامة  الصحة  وزارة 
٨٩٤ حالة إصابة  عن تسجيل 
جــــديــــدة مــــؤكــــدة بـــفـــيـــروس 
وشفاء    /١٩  - / كوفيد  كورونا 
ـــــع  األرب خـــــالل  حــــالــــة   ٢٦٣٢
والعشرين ساعة األخيرة، ما 
يرفع إجمالي عدد المتعافين 
مــن الــمــرض فــي دولــة قطر 
أعــلــنــت  كـــمـــا   ،٨٦٥٩٧ إلـــــى 
حاالت   ٣ تسجيل  عن  الوزارة 
أعمارهم  تبلغ  جــديــدة  وفــاة 
٥٧ عاًما و٥٨ عاًما و٦٧ عاًما 
تلقوا  قــد  كــانــوا  وجــمــيــعــهــم   -

الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة الـــالزمـــة، 
الحاالت  جميع  وضع  تم  كما 
الــجــديــدة فـــي الـــعـــزل، وهــم 
ـــة الــصــحــيــة  ـــرعـــاي يــتــلــقــون ال
الــــــالزمــــــة وفـــــًقـــــا لــوضــعــهــم 

الصحي.
أن  ـــــــــــوزارة  ال وأوضـــــحـــــت 
/ كوفيد  مـــواجـــهـــة  إجـــــــراءات 
قــطــر  فــــي  الــمــطــبــقــة    /١٩  -

المنحنى  تسطيح  في  نجحت 
الفيروس،  انتشار  من  والحد 
كـــمـــا تــــم تــســجــيــل انــخــفــاض 
تــدريــجــي فــي عـــدد الــحــاالت 
الــيــومــيــة الـــجـــديـــدة وحـــاالت 
االســـتـــشـــفـــاء خــــالل األســابــيــع 
وأضــافــت  الــمــاضــيــة،  القليلة 
ــا في  الـــــوزارة شــهــدنــا ارتــفــاًع
عـــدد الــوفــيــات فـــي األســابــيــع 
األخـــيـــرة، ويــرجــع ذلـــك إلــى 
في  أصيبوا  الذين  األشخاص 
قبل  الــفــيــروس  انــتــشــار  ذروة 
تسجيل  تم  كما  أسابيع،  عدة 
زيادة في عدد اإلصابات بين 

العائالت.
هــذا  أن  الـــــوزارة  وأكــــدت 
هــذه  ألن  كبير  قــلــق  مــصــدر 

الــمــجــمــوعــة الــســكــانــيــة هــي 
الــتــي تــضــم أعــلــى نــســبــة من 
كـــــبـــــار الـــــســـــن واألشـــــخـــــاص 
الـــذيـــن يــعــانــون مـــن حـــاالت 
أكثر  اآلن،  وعلينا  مــزمــنــة، 
أن  مــــضــــى،  وقـــــت  أي  مــــن 
نـــــكـــــون حــــــذريــــــن ونـــحـــمـــي 
األشــــخــــاص األكــــثــــر عــرضــة 

. للخطر
بينما  أنـــه  الـــــوزارة  وبــيــنــت 
  /١٩  - / كوفيد  قيود  رفع  يتم 
فـــــي قـــطـــر تــــدريــــجــــيــــاً، مــن 
الــجــمــيــع  يـــلـــعـــب  أن  الـــمـــهـــم 
دورهــــم فــي الــســيــطــرة على 
الـــــفـــــيـــــروس وذلــــــــك بـــاتـــبـــاع 
االلتزام  الوقائية:  اإلجــراءات 
بــالــتــبــاعــد الــجــســدي، وارتـــداء 
قــنــاع الـــوجـــه وغــســل الــيــديــن 
ذلــك،  مــن  واألهـــم  بانتظام، 
أن نــســتــمــر فــي حــمــايــة كــبــار 
الطبية  الحاالت  وذوي  السن 
يــجــب  كــــذلــــك   ، الــــمــــزمــــنــــة 
من  يــعــانــي  شــخــص  أي  عــلــى 
إمــا    /١٩  - / كوفيد  أعـــــراض 
االتــــصــــال بـــخـــط الــمــســاعــدة 
على الرقم ١٦٠٠٠ أو التوجه 
مــبــاشــرة إلـــى أحـــد الــمــراكــز 
للخضوع  الــمــحــددة  الصحية 
مراكز  الالزمة:  للفحوصات 
الــخــيــل  روضـــــــة  أو  مـــعـــيـــذر 
ـــغـــرافـــة  ال أو  صــــــالل  أم  أو 
الــصــحــيــة. وهـــــذا مــهــم ألنــه 
في  المرض  اكتشاف  تم  كلما 
وقــــت مــبــكــر كــلــمــا كــــان من 
العالج  على  الحصول  األسهل 

منه. والتعافي  الصحيح 
وأكـــــــــــدت الــــــــــــــوزارة عــلــى 
ضـــرورة زيـــارة مــوقــع وزارة 
على  للحصول  العامة  الصحة 

المعلومات. آخر 

قطـــر تسجل أعلى معدالت شـفاء يومية من كورونا 
إجراءات مواجهة الوباء نجحت في تسطيح المنحنى 

تسجيل ٨٩٤  
إصابة و٣ وفيات 

أمس 

الوفيات لمرضى 
أعمارهم ٥٧ 
و٥٨ و٦٧ عاًما

الحاالت الجديدة 
في العزل 

وتتلقى الرعاية 
الصحية الالزمة

انخفاض تدريجي 
في عدد الحاالت 
اليومية الجديدة

زيادة الوفيات 
تعود ألشخاص 

أصيبوا 
في ذروة انتشار 

المرض 

غسل اليدين 
بانتظام ومواصلة  

حماية كبار السن 

تسجيل زيادة 
في عدد 

اإلصابات بين 
العائالت 

العائالت تضم 
أعلى نسبة 

من كبار السن 
والحاالت المزمنة

ضرورة الحذر 
وحماية 

األشخاص األكثر 
عرضة للخطر 

على الجميع 
لعب دورهم في 

السيطرة على 
الفيروس  

ضرورة االلتزام 
بالتباعد الجسدي 

وارتداء قناع 
الوجه

ـــــــــراض الـــمـــرض  ــــور أع ــــه ــــمــــســــاعــــدة عـــنـــد ظ طـــلـــب ال

ــــرع ـــالج أســـهـــل وأس ـــع ــجــعــل ال ـــرض مـــبـــكـــًرا ي ـــم اكـــتـــشـــاف ال
الــمــعــلــومــات  آخـــر  عــلــى  لــلــحــصــول  الــصــحــة  وزارة  ــع  ــوق م ــــارة  زي

د. محمود المحمود رئيس المشتريات والتموين الدوائي بالرعاية األولية لـ    :

الدوحة - عبدالمجيد حمدي:

أكـــد الــدكــتــور مــحــمــود عــلــي الــمــحــمــود رئيس 

الرعاية  بمؤسسة  الدوائي  والتموين  المشتريات 

آالف   ٦ حوالي  صرف  يتم  أنه  األولية  الصحية 

التابعة  الصحية  بالمراكز  يومًيا  دوائية  وصفة 

 .. صحًيا  مــركــًزا   ٢٧ عــددهــا  والــبــالــغ  للمؤسسة 

مــشــيــًرا إلـــى اســتــمــرار خــدمــة تــوصــيــل األدويــــة 

لــلــمــنــازل والــتــي يــتــم مــن خــاللــهــا تــوصــيــل ٧٠٠ 

وقــال  بالمنازل.  للمرضى  يومًيا  طبية  وصفة 

صيدليات  إن   :] لـ  تصريح  في  المحمود 

المراكز الصحية مفتوحة أمام الجمهور وتعمل 

للمنازل  األدويـــة  توصيل  خــدمــة  مــع  بالتزامن 

موضًحا   .. الراغبين  للمراجعين 

األدويـــــــــة  تــــوصــــيــــل  خـــــدمـــــة  أن 

للمنازل مجانية وتهدف لتشجيع 

المراجعين على البقاء في المنزل. 

وأضــــاف أن صــيــدلــيــات الــمــراكــز 

الضوابط  بتطبيق  تقوم  الصحية 

والشروط االحترازية مثل التباعد 

االجــــتــــمــــاعــــي مـــــن خــــــالل تـــرك 

الجمهور  مــع  المناسبة  المسافة 

الطبية  الــوصــفــات  تسليم  خـــالل 

والتأكيد  الصيدليات  نــوافــذ  على 

على  والحرص  والقفازات  الكمامة  ارتــداء  على 

تــوفــيــر الــمــعــقــمــات والــمــطــهــرات بــالــقــرب من 

طلب  أن  إلــى  ولفت  الصيدليات. 

من  يتم  األدويــــة  توصيل  خــدمــة 

خـــالل إرســـــال رســـالـــة عــلــى رقــم 

«واتس آب» تابع للمركز الصحي 

القريب من منزل المريض ويتم 

توصيل األدوية خالل يومي عمل، 

مــشــيــًرا إلـــى أن اســتــالم الــرســائــل 

الخميس  إلــــى  األحــــد  مـــن  يــكــون 

حتى  صباًحا  الثامنة  من  أسبوعًيا 

الرابعة  ومــن  الظهر  بعد  الثانية 

إلــى العاشرة مــســاًء.  وأضـــاف أن 

ومواطني  للمواطنين  مجانية  األدويــــة  رســـوم 

دول مجلس التعاون الخليجي، وبالنسبة للفئات 

غــيــر الــمــعــفــاة يــكــون الـــدفـــع عـــن طــريــق جــهــاز 

البنكية  البطاقة  باستخدام  اإللكتروني  الــدفــع 

عــنــد مــنــزل الــمــريــض. وأوضـــــح أن الــمــرضــى 

دوري  بشكل  أدويتهم  بصرف  يقومون  الذين 

أنه  مؤكًدا  الخدمة،  من  االستفادة  يستطيعون 

اآلمــن  للوصول  االشــتــراطــات  كافة  تطبيق  يتم 

لألدوية  مــبــردات  استخدام  يتم  حيث  لــألدويــة 

على  السائقين  تــدريــب  إلــى  إضــافــة  بــالــســيــارات 

ســيــارات  فــي  األدويــــة  لنقل  الصحيحة  الــطــرق 

على  تحتوي  ملصقات  تجهيز  وأيــًضــا  مكيفة 

ووضــع  للسائقين  وواضــحــة  بسيطة  إرشــــادات 

ملصقات «باركود» لضمان توصيل كيس الدواء 

الصحيح للمريض الصحيح.

٦ آالف وصـــفة بالمـــراكز الصــحية يــومـــيًا

د. محمود المحمود

أكــــد   :]  - ــــــدوحــــــة  ال

أستاذ   - تاونسند  ناثان  الدكتور 

ماجستير  برنامج  في  مساعد 

العلوم في علوم اللياقة البدنية 

والصحة بكلية العلوم الصحية 

بن  حمد  جامعة  في  والحيوية 

العلمية  الــدراســات  أن  خليفة، 

لجائحة  الكبير  التأثير  أثبتت 

نــواحــي  مختلف  عــلــى  كـــورونـــا 

الحياة االجتماعية واالقتصادية 

وكـــذلـــك الـــتـــأثـــيـــرات الــنــفــســيــة 

الــتــي طــالــت اضــطــرابــات النوم 

استطلعت  وتـــابـــع:   . واإلجـــهـــاد 

 ١٢١٠ آراء  صــيــنــيــة  دراســــــــة 

أشـــــخـــــاص خـــــــالل الـــمـــرحـــلـــة 

األولــــيــــة مـــن تــفــشــي فــيــروس 

من  أكثر  وصنف   ، كوفيد-١٩ 

الدراسة  في  المشاركين  نصف 

الــتــأثــيــر الــنــفــســي لـــألزمـــة على 

أنــه متوسط إلــى شديد، وأفــاد 

حـــوالـــي الــثــلــث أنـــهـــم تــعــرضــوا 

لقلق متوسط إلى شديد الحدة. 

ورغـــــم عــــدم إجــــــراء دراســـــات 

الــمــحــدد  الــتــأثــيــر  حـــول  علمية 

لــلــفــيــروس عــلــى جــــودة الــنــوم، 

كانت هناك العديد من التقارير 

التواصل  وسائل  على  المتداولة 

االجتماعي عن انخفاض جودة 

النوم .

   وكشف د. ناثان تاونسند أن 

النصائح العامة تشتمل على: 

   ممارسة التمارين الهوائية 

المشي  مثل  الــشــدة،  متوسطة 

السريع، لمدة ١٥٠ دقيقة على 

األقل في األسبوع، أو ممارسة 

أنــشــطــة ريـــاضـــيـــة قـــويـــة مثل 

الجري أو ركــوب الــدراجــات أو 

السباحة لمدة ٧٥ دقيقة أو أكثر 

في األســبــوع.  وأوصــى بأهمية 

مــمــارســة تــمــاريــن الــمــقــاومــة، 

وتـــمـــاريـــن الــــقــــوة والــتــحــمــل، 

واليوغا، ال سيَّما التمارين التي 

عضلية  مجموعات  تستهدف 

كبيرة مثل الساقين أو تمارين 

الــجــســم بــالــكــامــل، ولــيــس من 

الــمــرجــح أن تــــؤدي الــتــمــاريــن 

الــريــاضــيــة إلـــى تحسين جــودة 

الثابت  مــن  بــل  فحسب،  الــنــوم 

أيًضا أنها مفيدة للغاية للصحة 

العامة. 

 وأوضــح: تشتمل التدخالت 

للحفاظ  المقترحة  السلوكية 

عـــلـــى إيـــــقـــــاع يــــومــــي مــنــتــظــم 

وتحسين عادات النوم الصحية 

على التوصيات التالية: التعرض 

للضوء الطبيعي ألشعة الشمس 

أثناء فترات النهار، غرف النوم 

الــمــظــلــمــة تــحــّســن مـــن جـــودة 

ـــنـــوم، الــحــفــاظ عــلــى روتــيــن  ال

الــذهــاب  يشمل  منتظم  يــومــي 

لــلــنــوم واالســتــيــقــاظ فــي نفس 

وهــذا  يـــوم.  كــل  تقريبًا  الــوقــت 

مــهــم بــشــكــل خــــاص لــألطــفــال 

ـــا إلــــى ضــــرورة  الـــصـــغـــار، الفـــتً

يومًيا  الــوقــت  بعض  تخصيص 

ــــأمــــل» الــــذي  ــــت لـــمـــمـــارســـة «ال

يشمل أنشطًة تقلل التوتر مثل 

االســتــمــاع إلـــى الــمــوســيــقــى، أو 

القيام  أو  الموسيقي،  الــعــزف 

بأعمال فنية، أو قــراءة كتاب، 

األخــرى  االسترخاء  أنشطة  أو 

بـــــخـــــالف الـــــــنـــــــوم.  وأضـــــــاف 

قيلولة  أخــــذ  تــجــنــب  ضـــــرورة 

طــويــلــة خـــالل فـــتـــرات الــنــهــار. 

ذلــــك،  إلـــــى  احـــتـــجـــت  مــــا  وإذا 

احرص على أال تتجاوز مدتها 

٣٠ دقــيــقــة خــــالل الــفــتــرة ما 

إلى  ظهًرا  الواحدة  الساعة  بين 

الثالثة عــصــًرا، وهــو ما يحدث 

في الغالب لدى معظم الناس. 

ونبه على ضرورة تجنب قضاء 

الكثير من الوقت أمام شاشات 

ـــهـــواتـــف  ـــحـــاســـب اآللــــــــي، وال ال

الــذكــيــة، واألجـــهـــزة الــلــوحــيــة. 

وتزداد أهمية هذا األمر خالل 

فــتــرات الــلــيــل. واحــــرص أيــًضــا 

على تجنب القراءة من هاتفك 

الذكي قبل وقت النوم مباشرة 

على وجــه الــخــصــوص، مــؤكــداً 

ضـــــرورة اتــبــاع حــمــيــة غــذائــيــة 

صــحــيــة ومــــتــــوازنــــة، وتــجــنــب 

األطــعــمــة الــســريــعــة، ال ســيَّــمــا 

األطعمة السكرية المصّنعة، في 

وقٍت متأخٍر من الليل.

١٠ نصـــائح تحســـن جـودة النوم في ظل كورونا 
الرياضة والنظام الغذائي أبرزها  ..  خبير بجامعة حمد بن خليفة :

د. ناثان تاونسند

 



د. سلطان الهاشمي 

أستاذ الفقه وأصوله بكلية 
الشريعة-جامعة قطر

قضاء حوائج  الناس من صفات األنبياء 
أحبُّ الناِس إلى اهللا أنفُعهم للناس.. دعاة لـ                   :

ـــاس ـــن ـــد ال ـــن أعــــظــــم مـــــا يـــفـــســـد الـــــمـــــعـــــروف  الـــــمـــــنُّ بـــــه وذكـــــــــره ع
لماذا جاء في كتاب اهللا تعالى بين 
تعالى: «ُهــَو  قوله  في  (واو)  اســم  كل 
ــاِطــُن»  ــبَ َواْل ــاِهــُر  َوالــظَّ َواْآلَِخـــــُر  ُل  اْألَوَّ
في  الـــــواو  يـــــأِت  ولــــم   ،(٣ (الـــحـــديـــد: 
َالُم  السَّ وُس  اْلُقدُّ «اْلَملُِك  تعالى:  قوله 
ــاُر  ــَجــبَّ ــُمــَهــْيــِمــُن اْلــَعــِزيــُز اْل اْلـــُمـــْؤِمـــُن اْل
اْلُمتََكبُِّر» (الحشر: ٢٣)، وغيرها من 

اآليات؟ 
ُل َواْآلَِخُر» ألن  جاء بالواو في «اْألَوَّ

األّول عكس اآلخر.
ـــالـــذات مـــن حـــروف  ـــــواو ب لـــمـــاذا ال
العطف وليس ثم أو الفاء أو غيرهما 

من حروف العطف؟ 

مــن  الـــوحـــيـــد  الــــحــــرف  الـــــــواو  ألن 
حــــــروف الـــعـــطـــف الـــتـــي تــجــمــع بــيــن 
االســمــيــن والــضــديــن فـــي آٍن واحـــد، 
في  وجـــل  عــز  اهللا  أن  المعنى  فــكــأن 
أول،  سبحانه  فيها  هو  التي  اللحظة 

هي نْفس اللحظة التي فيها آخر.
من  آخــر  حــرف  مــثــالً  وضعنا  فلو 
والعياذ   – (أو)  مثل  العطف  حــروف 
باهللا – األول أو اآلخــر!! يعني وقعنا 
وكذلك  باهللا –  والعياذ  الشرك –  في 
لو قلنا األول فاآلخر، يعني هو األول 
ثم بعد ذلك كان آخــًرا!! وهذا شرك 

أيًضا –والعياذ باهللا

ــــه تـــعـــالـــى  قــــول
ـــَمـــَألُ  «َواْنـــَطـــلَـــَق اْل
اْمــُشــوا  أَِن  ِمــْنــُهــْم 
َواْصــــــبـِـــــُروا َعـــلـَــٰى 
ـــَذا  َهٰ إِنَّ  ــُكــْم  آلِــَهــتِ
ــــــَراُد َمــا  لَــــَشــــْيٌء ُي
ِفي  ــَذا  ــَهٰ بِ َسِمْعنَا 
إِْن  اْآلِخـــَرِة  اْلِملَِّة 
ـــَالٌق   اْخـــتِ إِالَّ  َهــــَذا 
ْكُر  أَأُْنِزَل َعلَْيِه الذِّ
ِمْن بَْينِنَا  بَْل ُهْم 
ِفــــــي َشــــــــكٍّ ِمـــــْن 
ــا  ـــــْل لَــمَّ ِذْكــــــــِري بَ

َعَذاِب» يَُذوُقوا 
يــــقــــول تـــعـــالـــى 
ــــــــراً عــــن  مــــــــخــــــــب
الـــمـــشـــركـــيـــن فــي 

اّهللا  صلى  اّهللا  رسول  بعثة  من  تعجبهم 
عزَّ  قال  كما  ونذيراً،  بشيراً  وسلم  عليه 
: «أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى  وجلَّ
رجل منهم أن أنذر الناس» اآلية، وقال 
جــلَّ وعــال هــهــنــا: «وعــجــبــوا أن جــاءهــم 
مــنــذر مــنــهــم» أي بــشــر مــثــلــهــم، وقــال 
الـــكـــافـــرون «هــــذا ســاحــر كــــذاب أجــعــل 
المعبود  أن  أَزَعَم  أي  واحداً»  إلهاً  اآللهة 
واحد ال إله إال هو؟ أنكر المشركون ذلك 
تــرك  مــن  وتــعــجــبــوا  تــعــالــى  اّهللا  قّبحهم 
عن  تلقوا  قد  كانوا  فإنهم  بــاّهللا،  الشرك 
قلوبهم،  وأُْشربته  األوثان  عبادة  آبائهم 
عليه  اّهللا  صلى  اّهللا  رسول  دعاهم  فلما 
وسلم إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفراد 
اإلله بالوحدانية، أعظموا ذلك وتعجبوا، 
ــهــاً واحــــداً إن  وقـــالـــوا: «أجــعــل اآللــهــة إل
منهم»  المأل  وانطلق  عجاب  لشيء  هذا 
وهـــم ســادتــهــم وقــادتــهــم ورؤســـاؤهـــم 
استمروا  أي  قائلين «امشوا»  وكبراؤهم 
 ، آلهتكم»  على  «واصبروا  دينكم،  على 
محمد  إليه  يدعوكم  لما  تستجيبوا  وال 
مــن الــتــوحــيــد، وقــولــه تــعــالــى «إن هــذا 
لــشــيء يــــراد» قـــال ابـــن جــريــر: إن هــذا 
الـــــذي يـــدعـــونـــا إلـــيـــه مــحــمــد صــلــى اّهللا 
به  يريد  لشيء  التوحيد  من  وسلم  عليه 
يكون  وأن  واالســتــعــالء،  عليكم  الــشــرف 
ذكر  إليه.  نجيبه  ولسنا  أتباع  منكم  له 

هذه  نــزول  سبب 
اآليات الكريمات. 
جرير،  ابــن  روى 
عــــن ابــــــن عـــبـــاس 
عنهما  اّهللا  رضــي 
قـــال: لــمــا مــرض 
أبــــو طـــالـــب دخــل 
عــلــيــه رهــــط مــن 
قـــــــريـــــــش فـــيـــهـــم 
أبــو جــهــل فــقــالــوا: 
أخـــيـــك  ـــــــن  اب إن 
يــــشــــتــــم آلـــهـــتـــنـــا، 
ويــــفــــعــــل ويـــفـــعـــل 
ويـــقـــول ويـــقـــول، 
فـــلـــو بـــعـــثـــت إلــيــه 
فــنــهــيــتــه، فــبــعــث 
النبي  فجاء  إليه، 
البيت،  فــدخــل  وســلــم،  عليه  اّهللا  صــلــى 
مجلس  قــدر  طــالــب  أبــي  وبــيــن  وبينهم 
رُجل، قال: فخشي أبو جهل، لعنه اّهللا، 
يكون  أن  طالب  أبي  جنب  إلى  جلس  إن 
أرق لــه عــلــيــه، فــوثــب فــجــلــس فــي ذلــك 
المجلس، ولم يجد رسول اّهللا صلى اّهللا 
فجلس  عمه،  قرب  مجلساً  وسلم  عليه 
ابن  أي  طالب:  أبو  له  فقال  الباب،  عند 
أخي، ما بال قومك يشكونك ويزعمون 
قال:  وتقول؟  وتقول  آلهتهم  تشتم  أنك 
رسول  وتكلم  القول،  من  عليه  وأكثروا 
اّهللا صلى اّهللا عليه وسلم فقال: (يا عم، 
يقولونها  واحدة  كلمة  على  أريدهم  إني 
تدين لهم بها العرب، وتؤدي إليهم بها 
ولقوله،  لكلمته  ففزعوا  الجزية،  العجم 
وأبيك  نعم  واحـــدة  كلمة  الــقــوم:  فــقــال 
الــواحــدة  الكلمة  بــدل  نعطيك  أي  عــشــراً 
وقــال  هــي؟  ومــا  فــقــالــوا:   ، كلمات  عشر 
أخي؟  ابــن  يا  هي  كلمة  وأي  طالب:  أبــو 
إال  إلــه  (ال  وســلــم:  عليه  اّهللا  صلى  قــال 
ثيابهم،  ينفضون  فزعين  فقاموا  اّهللا)، 
واحداً!  وهم يقولون: «أجعل اآللهة إلهاً 
هذا  من  ونزلت  عجاب»  لشيء  هذا  إن 
الــمــوضــع إلــــى قـــولـــه: «بــــل لــمــا يـــذوقـــوا 
أحمد  ورواه  جرير  ابن  أخرجه  عذاب» 
والــنــســائــي والـــتـــرمـــذي عـــن ابـــن عــبــاس 

عنهما. اّهللا  رضي 

َصلَّى   ِ اهللاَّ َرُسوَل  َسِمَع  أَنَُّه   ،ِ اهللاَّ َعْبِد  ْبِن  َجابِِر  َعْن 
«إِنَّ   : َة  بَِمكَّ َوُهــَو  اْلَفْتِح  َعــاَم  يـَـُقــوُل  ــمَ  َوَســلَّ َعلَْيِه   ُ اهللاَّ
َواْلِخْنِزيِر،  َواْلَمْيتَِة،  اْلَخْمِر،  بَْيَع  َم  َحرَّ َوَرُسولَُه   َ اهللاَّ
ُشــُحــوَم  ـــــَت  أََرأَْي  ،ِ اهللاَّ َرُســــوَل  يَــا  َفــِقــيــَل :  ــــاِم،  َواْألَْصــــنَ
اْلُجلُوُد،  بَِها  َويُْدَهُن  ُفُن،  السُّ بَِها  يُْطلَى  َفإِنَُّه  اْلَمْيتَِة، 

ــمَّ  ــــَراٌم، ثُ ــَهــا الـــنَّـــاُس، َفــَقــاَل : َال، ُهـــَو َح ــُح بِ ــْصــبِ ــْســتَ َويَ
ُ َعــلـَـْيــِه َوَســلَّــَم ِعــْنــَد َذلـِــَك :  ِ َصــلَّــى اهللاَّ َقــاَل َرُســـوُل اهللاَّ
َعلَْيِهْم  َم  َحــرَّ ا  لَمَّ َوَجــلَّ  َعزَّ   َ اهللاَّ إِنَّ  اْلَيُهوَد،   ُ اهللاَّ َقاتََل 
ــاُعــوُه َفــأََكــلـُـوا ثَــَمــنَــُه» خرجه  ــمَّ بَ ُشــُحــوَمــَهــا أَْجــَمــلُــوُه، ثُ

. ومسلم  البخاري 
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األخــوة  مــع  الشيخ  فضيلة  يــا  اشتركت   •
في مشروع استثماري (مطعم)، حيث قدم 
التجاري  السجل  وقدمت  الــمــال،  رأس  هو 
ريال  آالف  عشرة  لي شهرياً  أن يدفع  على 
ســــواء ربـــح الــمــشــروع أو خــســر، وبــعــد أن 
بــدأنــا الــمــشــروع أخــبــرنــي أحــد األخـــوة بأن 
هذه الشركة ال تتوافق مع أحكام الشركات 
أخذ  لي  يجوز  وال  اإلسالمية،  الشريعة  في 

الربح، فما رأيكم في هذه الشركة؟
على  والسالم  والصالة  وحــده  هللا  الحمد 
أجمعين  وصحبه  آلــه  وعــلــى  محمد  نبينا 

وبعد:
فــقــد جــــاء اإلســــــالم والــــنــــاس يــتــبــايــعــون 
هذه  بعض  فأقر  ويــضــاربــون،  ويقرضون 
بأن  بعضها  ونظم  بعضها،  وحــرم  العقود 

وضع ضوابط وشروطاً لها.
وهـــــذه الـــمـــشـــاركـــة اشــتــمــلــت عــلــى عــدة 

محاذير شرعية، وهي:
١- هـــذه الــشــركــة ال تــتــوافــق مــع أحــكــام 
وشروط المضاربة وهي (شركة في الربح) 
الشريكين  أحد  يقدم  أن  مقتضياتها  فمن 
ويسمى رب المال ويقدم اآلخر عمالً  ماالً 
ويسمى مضارباً، ورب المال لم يقدم ماالً، 
ليس  وهــذا  عادياً  تجارياً  سجالً  قدم  وإنما 
ماالً، وليس في حكم المال وال يمكن تقييم 

هذا السجل حسب عرف السوق.
يَْضِربُوَن  (َوآَخـــُروَن  وتعالى  تبارك  قال 
فيجب   ( ِ اهللاَّ َفْضِل  ِمْن  يَْبتَُغوَن  اْألَْرِض  ِفي 
ذلـــك  ويـــكـــتـــب  مـــــال  رأس  تـــقـــديـــم  عــلــيــك 
فــي عــقــد تــأســيــس الــشــركــة حــفــظــاً لحقوق 

الطرفين.
وليس على العامل وهو المضارب تقديم 
رأس الــمــال، بــل على العكس لــو قــدم مــاًال 

لفسدت الشركة.
٢- ال يجوز تحديد مبلغ مقطوع من الربح 
(عشرة آالف أو خمسة آالف) باإلجماع وال 
نسبة  الشريكين  بــيــن  الــربــح  يــكــون  أن  بــد 
 ٪٤٠ أو  طرف  لكل   ٪٥٠ يكون  كأن  شائعة 

لرب المال و ٦٠٪ للمضارب وهكذا.
واشـــتـــراط عــشــرة آالف فــيــه ظــلــم ألحــد 
العشرة  هـــذه  إال  يــربــح  ال  فقد  الــطــرفــيــن، 
فيظلم  أكثر  يربح  ربما  أو  العامل،  فيظلم 
االتفاق  هو  بينهما  العدل  فكان  المال،  رب 

على نسبة شائعة بين الطرفين.
واهللا أعلم.

الدوحة - نشأت أمين:

أكد عدد من الدعاة عظمة 
األجـــــر والــــثــــواب الـــــذي أعـــده 
يسعى  لمن  وجــل  عــز  المولى 
المسلمين،  حوائج  قضاء  في 
الفـــتـــيـــن إلـــــى قـــــول الـــرســـول 
أحــبُّ  وســلــم  عليه  اهللا  صــلــى 
للناس  أنفُعهم  اهللا  إلى  الناِس 
وأحـــــــــبُّ األعــــــمــــــاِل إلــــــى اهللا 
أو  مسلم  على  تُْدِخلُه  ُســـُروٌر 
تَْقِضى  أو  ــًة  ُكــْربَ عنه  تـَـْكــِشــُف 
ُجوعاً  عنه  تَْطُرُد  أو  َدْيناً  عنه 
المسلِم  أخي  مع  أمشَى  وألَْن 
ـــىَّ مــن أن  فــي حــاجــٍة أحــبُّ إِلَ
أعـــتـــكـــَف فــــي هـــــذا الــمــســجــِد 

شهًرا»
وقال هؤالء في تصريحات 
الساعي  إن   ] لـــ  خــاصــة 
فـــي قـــضـــاء الـــحـــوائـــج مــوعــود 
بــــاإلعــــانــــة، مـــؤيـــد بــالــتــوفــيــق 
الناس  خدمة  أن  إلــى  الفتين 
ومــــســــايــــرة الــمــســتــضــعــفــيــن 
ـــيـــل عـــلـــى طـــيـــب الــمــنــبــت،  دل
القلب،  وصفاء  األصل،  ونقاء 
نــبــالء  وإن  الــســريــرة  وحــســن 
اإلســـــالم وأعـــــالم األمــــة كــأن 

الحوائج. قضاء  شأنهم 
وحذر الدعاة من أن أعظم 
ما يفسد المعروف، المنُّ به، 
مؤكدين  الناس،  عند  وذكــره 
وأن  الصنيعة  تهدم  المنة  أن 
الــمــعــروف ال يــتــم إال بــثــالث: 
وســتــره،  وتــصــغــيــره  تعجيله 
هنأه،  اإلنسان  عجله  إذا  فإنه 
وإذا  عـــظـــمـــه،  ــــره  صــــغَّ وإذا 

تممه. ستره 

الكروب تفريج 

فضيلة  أوضــح  الــبــدايــة  فــي 
الــدكــتــور عــبــداهللا الـــســـادة أن 
كشف  في  والسعي  الناس  نفع 
األنبياء  صفات  مــن  كروبهم 
ــا إلــى مــا فعله  والــرســل، الفــتً
ســيــدنــا يــوســف عــلــيــه الــســالم 
مـــع إخـــوتـــه عــنــدمــا جــهــزهــم 
بـــجـــهـــازهـــم، ولـــــم يــبــخــســهــم 
ـــا مـــنـــه وكــــذلــــك ســيــدنــا  شـــيـــئً
لــمــا  السالم-  -عليه  مـــوســـى 
عليه  وجـــد  مــديــن  مـــاء  ورد 
أمــــــة مـــــن الـــــنـــــاس يـــســـقـــون، 
ووجـــد مــن دونــهــم امــرأتــيــن 
مــســتــضــعــفــتــيــن، رفـــع الــحــجــر 
حتى  لهما  وســقــى  الــبــئــر  عــن 

أغنامهما. ُرويت 
الــمــؤمــنــيــن  أم  إن  وقــــــال 
خديجة رضي اهللا عنها تقول 
في وصف نبينا محمد -صلى 
«إنـــــك  وسلم-:  عـــلـــيـــه  اهللا 

الكل،  وتحمل  الرحم،  لتصل 
ــكــِســب الــمــعــدوم، وتُــْقــري  وتُ
الــضــيــف، وتــعــيــن عــلــى نــوائــب 

الحق».
أن  إلـــى  الـــســـادة  د.  ولــفــت 
عليه  اهللا  صلى  محمٌد  سيدنا 
حــاجــة  عـــن  ســئــل  إذا  وســـلـــم 
حاجته،  عــن  الــســائــل  يــردَّ  لــم 
اهللا  رضــي  جابر  يقول  حيث 
اهللا  رســـول  ســئــل  عنه-: «مــا 
شيئًا  وسلم-  عليه  اهللا  -صلى 

عليه  قـــال  بــل  ال  فــقــال:  قــط 
أحـــبُّ   “  : والــــســــالم  الـــصـــالة 
الناِس إلى اهللا أنفُعهم للناس 
وأحــــــــبُّ األعــــــمــــــاِل إلــــــى اهللا 
أو  مسلم  على  تُْدِخلُه  ُســُروٌر 
تَْقِضى  أو  ُكــْربَــًة  عنه  تَْكِشُف 
ُجوعاً  عنه  تَْطُرُد  أو  َدْيناً  عنه 
المسلِم  أخي  مع  أمشَى  وألَْن 
فــي حــاجــٍة أحــبُّ إِلَــىَّ مــن أن 
أعـــتـــكـــَف فــــي هـــــذا الــمــســجــِد 
شـــهـــًرا»  ولــفــت إلـــى أن على 
هـــــــذا الــــنــــهــــج الــــقــــويــــم ســــار 
حيث  والصالحون،  الصحابة 
رضي  الخطاب  بن  عمر  كان 
األرامــــــل،  يــتــعــاهــد  عــنــه  اهللا 
يسقي لهن الماء ليالً وكان أبو 
على  يطوف  اهللا  رحمه  وائــل 
نــســاء الــحــي وعــجــائــزهــن كل 
يوم، فيشتري لهن جوائحهن 

يُصلحهن.  وما 

 مسايرة المستضعفين

د.  فضيلة  قــال  جــانــبــه  مــن 

خدمة  إن  الــقــحــطــانــي  عــايــش 
الناس ومسايرة المستضعفين 
دلـــيـــل عـــلـــى طـــيـــب الــمــنــبــت، 
القلب،  وصفاء  األصــل،  ونقاء 
المولى  وإن  السريرة،  وحسن 
عـــز وجــــل يــرحــم مـــن عــبــاده 
أقــواٌم  هللا  مضيًفا:  الــرحــمــاء، 
يــخــتــصــهــم بـــالـــنـــعـــم لــمــنــافــع 
الــعــبــاد. ولــفــت إلـــى أن جـــزاء 
التفريِج تفريُج كربات وكشُف 
مستشهًدا  اآلخــرة،  في  غموٍم 
بــــقــــول الــــــرســــــول صـــلـــى اهللا 
َعْن  نَفَّس  وسلم-: «َمــْن  عليه 
ْنيا  الدُّ ُكرب  مْن  ُكْربًة  ُمْؤِمٍن 
نفَّس اهللاَّ عْنه ُكْربًة مْن ُكَرب 
يــوِم اْلــِقــيــاَمــِة» وفــي لفظ له: 
ه أن ينجيه اهللا من  «من سرَّ
فلينفس  الــقــيــامــة  يـــوم  كـــرب 

عن معسٍر أو يَضع عنه» .

باإلعانة موعود 

مــحــمــد  د.  فـــضـــيـــلـــة  أمـــــــا 
الساعي  بأن  نّوه  فقد  الصغير 
فـــــي قــــضــــاء حـــــوائـــــج الـــنـــاس 
ـــــة، مـــؤيـــد  ـــــاإلعـــــان مـــــوعـــــود ب
عـــون  فــــي  واهللا  بـــالـــتـــوفـــيـــق، 
عون  في  العبد  كــان  ما  العبد 
خدمة  فــي  إن  مضيًفا  أخــيــه 
الـــــنـــــاس بـــــركـــــٌة فـــــي الــــوقــــت 
ــر  والــعــمــل، وتــيــســيــُر مـــا تــعــسَّ
مــــن األمــــــــــور، يــــقــــول الــنــبــي 
وسلم-:  عــلــيــه  اهللا  -صلى 

«مـــن يــّســر عــلــى ُمــعــســر يسر 
اهللا عليه في الدنيا واآلخرة» 

ويــبــيــن لــنــا الــنــبــيُّ فــي حــديــٍث 
َمَشى  «وَمــن  فيقوُل:  حسٍن، 
ــوٍم حــتــى يُـــثـــبـِــَت لــُه  مـــع مــظــل
على  قــَدَمــْيــِه  اُهللا  ثَــبَّــَت  ــُه؛  حــقَّ
الصراِط يوَم تزوُل األقداُم».

نــبــالء  إن  فــضــيــلــتــه  وقــــــال 
اإلســـــالم وأعـــــالم األمــــة كــان 
شأنهم قضاء الحوائج، مشيًرا 
-رحمه  الــقــيــم  ابـــن  قـــول  إلـــى 
اإلســــالم  شـــيـــخ  «كـــــان  اهللا-: 
ابـــــــن تـــيـــمـــيـــة يـــســـعـــى ســـعـــًيـــا 
الناس»  حوائج  لقضاء  شديًدا 
مــضــيــًفــا: بـــهـــذا جــــاء الـــديـــن؛ 
ومعاملة  عــبــادٌة  وعمل،  علٌم 
واإلحسان  المعروف  ببذل  و 
تــحــســن الــخــاتــمــة، وتـُــصـــرف 
مـــيـــتـــة الـــــســـــوء، يــــقــــول عــلــيــه 
الـــصـــالة والــــســــالم: «صــنــائــع 
السوء  مصارع  تقي  المعروف 
واآلفــــــات والـــهـــلـــكـــات، وأهـــل 
أهل  هم  الدنيا  في  المعروف 

المعروف في اآلخرة»

باإلعانة موعود 

الداعية  فضيلة  أكد  بــدوره 
بــذل  فــي  أن  الشبلي  عــمــر  د. 
ــلــضــعــفــاء ومـــســـانـــدة  الــــجــــاه ل
نفٌع  والمسكنة  العاهات  ذوي 
فـــي الــعــاجــل واآلجــــــل، يــقــول 
«رب  وسلم:  عليه  اهللا  صلى 
باألبواب  مدفوع  أغبر  أشعث 

لو أقَسَم على اهللا ألبره» 
الــمــرء  حــاجــة  ُقــضــيــت  وإذا 
فــيــنــبــغــي الــثــنــاء عــلــى الــشــافــع 

يقول  عــنــده،  المشفوع  وعلى 

عــلــيــه الـــصـــالة والــــســــالم: «ال 

يــشــكــُر  ال  مـــــن  اَهللا  يـــشـــكـــُر 

الـــنـــاَس» ويــقــول: «مـــن صنع 

ـــا فــكــافــئــوه،  إلـــيـــكـــم مـــعـــروًف

تكافئونه  مــا  تــجــدوا  لــم  فـــإن 

فادعوا له حتى تروا أنكم قد 

كافأتموه».

الوقوع  من  فضيلته  وحذر 

فــي الــمــحــاذيــر الــشــرعــيــة في 

مــن  أن  مــــؤكــــًدا  الــــبــــاب  هـــــذا 

أعــظــم مــا يــفــســد الــمــعــروف: 

الناس،  عند  وذكــره  به،  المنُّ 

فـــالـــمـــنـــة تــــهــــدم الـــصـــنـــيـــعـــة، 

إذا  الـــمـــعـــروف  فـــي  خــيــر  وال 

يتم  ال  والــمــعــروف  أحــصــي، 

وتصغيره  تعجيله  بثالث:  إال 

هنأه،  عجله  إذا  فإنه  وستره، 

وإذا  عـــظـــمـــه،  ــــره  صــــغَّ وإذا 

تممه. ستره 

 ولفت إلى أن من محاذير 

أمــر  فــي  تشفع  أن  الــشــفــاعــة: 

مــحــرم، أو فــي اقــتــطــاع حق 

امـــرئ مــســلــم، أو فــي إلــحــاق 

في  أو  غــيــره،  أو  بــه  الــضــرر 

تــأخــيــر  أو  الـــمـــؤخـــر،  تــقــديــم 

المقدم، واإلسالم دين العدل 

عن  وينهى  بالمصلحة  يأمر 

الشفاعة  أن  مؤكًدا  المفسدة، 

فــــــي الـــــــحـــــــدود مــــــن أعـــظـــم 

المنكرات.

د. عايش القحطانيد. محمد الصغيرد. عمر الشبليد. عبداهللا السادة

األصــل ــاء  ــق ون المنبت  طــيــب  عــلــى  ــيــل  دل المستضعفين  مــســايــرة 

بالتوفيق ــد  ــؤّي م ــاإلعــانــة  ب ــود  ــوع م ــحــوائــج  ال قــضــاء  ــي  ف الــســاعــي 

السوء ميتة  وتُــصــرف  الخاتمة  تحسن  واإلحــســان  المعروف  ببذل 

ــج ــحــوائ ــهــم قــضــاء ال ــأن ــــة كــــان ش ـــــالم األم ـــــالم وأع نــبــالء اإلس

ليالً ــمــاء  ال لهن  ويسقي  األرامــــل  يتعاهد  ــان  ك الــخــطــاب  بــن  عمر 

ـــــل ـــل واآلج ـــاج ـــع ــــي ال ــــجــــاه لـــلـــضـــعـــفـــاء  نـــفـــٌع ف ـــــذل ال ب
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فنون وثقافة

 أقــوم بتوظيــف الفن الحـديث في تصوير التراث
يستعد إلقامة معرض شخصي بعد انفراج األزمة.. علي النعمة:

ــــر ــــي ــــــــــــي كــــب ــــــــــــداع ـــــــن مـــــــــــخـــــــــــزون إب ـــــــوي ـــــــك ـــــي مـــــــــــن ت ـــــن ـــــت ـــــن ـــــك ــــــــــــا م ــــــــــــورون ـــــــــــــــــة ك أزم
كتب – أشرف مصطفى:

النعمة  عــلــي  الــفــنــان  كــشــف 
معرض  إلقامة  استعداده  عن 
شخصي جديد بعد انتهاء أزمة 
كـــورونـــا الــحــالــيــة، مـــؤكـــداً أنــه 
مجموعة  إلنجاز  حالياً  يعكف 
مــن أعــمــالــه الــفــنــيــة الــجــديــدة 
عشق  على  حرصه  تؤكد  التي 
ــــتــــراث حـــيـــث يـــقـــوم بــرســم  ال
بما  ومزجها  البيئة  مــفــردات 
هـــو حـــداثـــي، وهـــو مـــا يتجلى 
مشاركاته  أحــدث  في  واضــحــاً 
الــمــتــمــثــلــة فـــي مــجــمــوعــة من 
اللوحات التي يتم عرضها حالًيا 
ضمن معرض ٥٠ في ٥٠ الذي 
على  المرخية  جاليري  يقيمه 
طريقة المعارض االفتراضية، 
ويـــركـــز خـــاللـــه عــلــى ريــاضــة 
جماليات  مستعرًضا  القنص، 
الــصــقــور الــعــربــيــة والــحــبــاري 
اللجوء  على  الضوء  تسليط  مع 
تصوير  في  الحديث  الفن  إلــى 
حوار  خالل  ذلك  جاء  التراث، 
بــعــد  مــــعــــه [  أجــــــرتــــــه 
على  للتعرف  الــمــشــاركــة  تلك 
مــســتــجــداتــه الــفــنــيــة والــعــديــد 
القطاع  تهم  التي  القضايا  من 

النعمة  تحدث  حيث  التشكيلي 
الفنية  محطته  تفاصيل  عــن 
الــحــالــيــة، مــســتــعــرضــاً أســلــوبــه 
إلى  ـــوان  األل وأقـــرب  وتقنياته 

فرشاته.
- مـــــا جـــــديـــــدك ومـــــــا هــي 

المحطة اإلبداعية التي تتوقف 
عندها اليوم؟

تكوين  عــلــى  حــالــيــاً  أعــكــف 
من  سيتمثل  إبداعي  مخزون 
خالل معرض شخصي سوف 
األزمــة،  انتهاء  بعد  عنه  يُعلن 
حيث استفدت بال شك - شأني 
الفنانين  جميع  شــأن  ذلــك  في 
االجتماعي  البعد  حالة  مــن   –
خــالل  المجتمع  بــه  مــر  الـــذي 
فتمكنت  األخـــــيـــــرة،  الـــفـــتـــرة 

مـــــن إنـــــتـــــاج مـــجـــمـــوعـــة مــن 

األعـــمـــال الــتــي تــؤكــد حــرصــي 

عـــلـــى الــــــتــــــراث مـــــن مــنــظــور 

حداثي، فتعّمقي في المدرسة 

وعشقي  الــواقــعــيــة  التشكيلية 

للتراث دفعني لرسم مفردات 

البيئة، وهو ما يمكن متابعته 

عــن كــثــب مــن خـــالل تفحص 

أعـــمـــالـــي األخــــيــــرة الــمــتــوفــرة 

 ٥٠ في   ٥٠ معرض  في  حالًيا 

ال  وفيها  المرخية،  بجاليري 

أكــتــفــي بنقل الـــواقـــع كــمــا هــو، 

اإلضــافــة  على  أحـــرص  لكنني 

عـــلـــيـــه مــــن عــــنــــدي بــلــمــســات 

تــقــديــم العمل  فــنــيــة، مــحــاوالً 

برؤيتي الخاصة لهذه الطبيعة 

على  إطاللة  ليكون  المنقولة، 

وأقّدمها  أعيشها  خاصة  حالة 

للمتلقي.

ــــأســــرك الـــواقـــعـــيـــة  هــــل ت  -

وحــدهــا وتـــأخـــذك بــعــيــًدا عن 

باقي األشكال؟

أقـــوم بــدمــج الــفــن الحديث 

فأنا  الواقعية،  اللوحات  داخــل 

بأبجديات  مـــررت  فنان  كــأي 

الـــفـــن األولــــــى حــيــث مــرحــلــة 

الــشــفــافــيــة فـــي صـــغـــري حتى 

أصــبــحــت مــتــمــرســاً فـــي الــفــن 

رأيــت  أن  بعد  وذلـــك  الــواقــعــي 

أن ذلــك هــو أســاس الفن منذ 

الــــذي  األول  ــــســــان  اإلن عـــصـــر 

نفسه  عن  ليعّبر  رسومه  قــّدم 

وال  ومباشر،  مفهوم  بأسلوب 

ــنــا الـــيـــوم ومـــع الــتــطــور  شـــك إن

الواقعية  اللوحة  نقّدم  أصبحنا 

بــالــعــمــل عــلــى الـــلـــون الــحــديــث 

مـــبـــرزيـــن الــبــيــئــة والــطــبــيــعــة 

بــتــقــنــيــات مـــتـــنـــوعـــة، ولـــذلـــك 

والتجريب  البحث  دائم  فإنني 

لــلــوصــول إلــــى أشـــكـــال أخـــرى 

الـــهـــدف،  ذات  إلــــى  بـــي  تــصــل 

علماً بأن الوصول إلى األهداف 

عدة  خــالل  من  يتم  أن  يمكن 

مــرحــلــة  أن  شـــك  وال  طـــــرق، 

أهم  من  تعد  البورتريه  رســم 

وذلــك  لــي،  بالنسبة  الــمــراحــل 

الــتــفــاصــيــل  جــذبــتــنــي  أن  بــعــد 

ورســـمـــت الــطــبــيــعــة وركــــزت 

فــــي أعـــمـــالـــي عــلــى مـــفـــردات 

الـــتـــراث الــقــطــري مـــن سفن، 

خيول، صقور وكل ما تحتويه 

أن  شــك  وال  الــقــطــريــة،  بيئتنا 

االستمتاع بالرسم هو قاعدتي 

األولى التي انطلق منها.

- ومـــا الــطــريــق الــــذي تعبر 

مــن خــاللــه إلـــى أهـــدافـــك في 

الوقت الحالي؟

الواقعية هي المحطة األولى 

فنان  أي  عليها  من  يعبر  التي 

فني  شــكــل  أي  إلــــى  لــلــوصــول 

آخــــــر، فـــفـــي الــــوقــــت الــحــالــي 

تفاصيل  أدق  اللــتــقــاط  أســعــى 

في  بترجمته  وأقــــوم  الـــواقـــع، 

طريقتي  على  إبداعية  أعمال 

فاللوحة بالنسبة لي هي نسيج 

مــتــنــاغــم مـــن مـــا هـــو مــوجــود 

حــولــنــا ويــتــمــثــل فــي مــفــردات 

عليها  أدخـــلـــه  ومـــا  الــطــبــيــعــة، 

فأصبح  معه  واستدام  اإلنسان 

فالواقعية  الــتــراث،  مــن  جـــزءاً 

ركيزة  هي  عليها  أعتمد  التي 

أساسية في بحثي عن الجمال 

ســــالــــكــــاً خــــــالل ذلــــــك طـــريـــق 

اإلبهار اللوني.

- مــا هــي أكــثــر األلـــوان التي 

تسيطر على أعمالك؟

هي  لــي  بالنسبة  اللوحة  إن 

بـــانـــورامـــا لــونــيــة تــعــتــمــد على 

مكونات  بين  المتناغم  النسيج 

الــطــبــيــعــة، لــذلــك فــإنــنــي ألجا 

الــمــوجــودة  األوان  إلـــى  دائـــمـــاً 

في الطبيعة مبتعداً عن ما هو 

يعتمد على التداخالت اللونية.

لــتــســويــق  ــــك  ــــل وســــائ مـــــا   -

أعمالك اإلبداعية؟

أســتــخــدم وســائــل الــتــواصــل 

االجـــتـــمـــاعـــي فـــي ذلــــك األمـــر 

وبالفعل  االنستجرام،  وخاصة 

الطريقة  لتلك  جدوى  وجدت 

إلى  تأتي  حيث  التسويق،  مــن 

رســـائـــل بــاســتــمــرار تــطــالــبــنــي 

بـــعـــرض الـــمـــزيـــد مــــن جــديــد 

أعمالي، ولكنني أرى أن العمل 

ـــســـّوق نــفــســه فـــي أي  الــجــيــد ي

مكان.

الفنان علي النعمة

مرحلة رسم 
البورتريه 
تعد من 

أهم 
المراحل 

بالنسبة لي

الدوحة - [: تقدم مكتبة قطر الوطنية ندوة 

مكافحة  حــول  يوليو   ٧ الموافق  المقبل  الثالثاء  يــوم 

الوثائقي  لــلــتــراث  الــقــانــونــي  غير  والـــتـــداول  التهريب 

الوثائقي  الــتــراث  مجال  في  المتخصصين  تستهدف 

وضــبــاط إنــفــاذ الــقــانــون ذات الــصــلــة، وتــقــام الجلسة 

عن بُعد عبر منصة VoiceBoxer، في تمام الساعة 

الكلمة  وستكون  ســاعــة،  مــدار  وعلى  ظــهــراً  الــواحــدة 

السليطي،  حمدة  للدكتورة  الجلسة  أثناء  االفتتاحية 

األمـــيـــن الـــعـــام لــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــقــطــريــة لــلــتــربــيــة، 

رجاء  د.  المتحدثون:  سيكون  بينما  والعلوم،  الثقافة 

في  الوطنية  الكتب  لــدار  العامة  المديرة  سالمة،  بن 

تونس، د.الشرقي دهمالي، عضو المجلس االستشاري 

المغربية،  المملكة  مــن  للمتاحف  الــدولــي  للمجلس 

في  اإلقليمي  (إفـــال)  مــركــز  مــديــر  إيــبــيــغ،  وستيفان 

مكسيم  الــنــدوة  سيدير  فيما  الوطنية،  قطر  مكتبة 

نـــصـــرة، أخــصــائــي صــيــانــة الــكــتــب فـــي مــكــتــبــة قطر 

الــوطــنــيــة. وســتــنــاقــش هـــذه الــفــعــالــيــة تــصــاعــد وتــيــرة 

عمليات الــتــهــريــب واالتـــجـــار غــيــر الــقــانــونــي بــالــمــواد 

حــول  األرشــيــفــيــة  والــمــراكــز  المكتبات  مــن  الــتــراثــيــة 

العالم خالل السنوات األخيرة، حيث ازداد انتشار هذه 

وشمال  األوســـط  الــشــرق  مناطق  فــي  أكثر  الــظــاهــرة 

الــدول  عــدد  بسبب  أفريقيا  ووســط  وغــرب  أفريقيا 

وتسلط  واالضــطــرابــات،  الــصــراعــات  مــن  المتضررة 

كثيرة  دولــيــة  منظمات  تركيز  على  الــضــوء  الــنــدوة 

مسؤولة عن مواجهة االتجار باآلثار المهربة جهودها 

التاريخية  للقطع  القانوني  غير  الــتــداول  على  بالفعل 

بقدر  سوى  الوثائقي  التراث  يحظ  لم  بينما  والفنية، 

يسير من جهود الحماية، وذلك بالرغم من أنه أكثر 

عرضة للخطر لعدم وجود تشريعات محلية توفر له 

غير  بصورة  وتهريبه  نقله  ولسهولة  الكافية  الحماية 

الذي  «حماية»  مشروع  عــرض  سيتم  كما  قانونية، 

اقترحته مكتبة قطر الوطنية لدعم الجهود المبذولة 

للتراث  الــقــانــونــي  غــيــر  والـــتـــداول  االتــجــار  لمكافحة 

منصة  على  اإلنترنت  عبر  الفعالية  ستُعقد  الوثائقي. 

.VoiceBoxer

مكافحة التداول غير القانوني للتراث في ندوة بالمكتبة الوطنية
يونس  مــركــز  يستعد   :]  - الـــدوحـــة 

إمره الثقافي التركي بالدوحة إلطالق دورات 

لفئة  التركية،  اللغة  لتعليم  ومكثفة  مجانية 

يوليو،  مــن  الــخــامــس  فــي  وذلـــك  المبتدئين، 

 ١٢ بمعدل  الــجــاري،  يوليو   ٢٦ حتى  وتستمر 

منصة  استخدام  عبر  وذلــك  أسبوعًيا،  ساعة 

زووم للتعليم عن بُعد.  

وأشار الدكتور سلجوق قوجة مدير مركز 

إلى  الدوحة  في  التركي  الثقافي  إمــره  يونس 

المجانية  المكثفة  التعليمية  ــــــدورات  ال أن 

لتعليم اللغة التركية لفئة المبتدئين التي تبدأ 

يــوم األحــد المقبل، ستشهد التحاق نحو ٥٠٠ 

طالب وطالبة، بإشراف مدرسين ومدرسات 

مــؤهــالت عــلــى درجــــة عــالــيــة ومــتــمــيــزة من 

بــأن عــدد الطالب  الــكــفــاءة والــخــبــرة، منوهاً 

وطالبة  طالبًا   (٢٠) إلــى   (١٠) بين  سيتراوح 

لألطفال  خاصة  فصول  افتتاح  إلى  باإلضافة 

الــذيــن تــتــراوح أعمارهم بين ٩ ســنــوات و١٥ 

مستمر  المركز  أن  د.قــوجــة  وأوضـــح  عــاًمــا. 

بــاســتــخــدام مــنــصــة زووم فـــي الــتــعــلــيــم عن 

لتجنب  الوقائية  اإلجــــراءات  مع  تماشًيا  بعد، 

كورونا  بفيروس  والــعــدوى  اإلصــابــة  أســبــاب 

المستجد «كوفيد – ١٩»، الفتًا إلى أن المركز 

أجل  من  المستمرة  التقنية  التطورات  يواكب 

تسهيل العملية التعليمية وتمكين المشاركين 

باإلمكانيات الالزمة لتنمية مهاراتهم وتطوير 

مستوياتهم. وأضاف مدير يونس أمره الثقافي 

التركي بالدوحة : إن إقامة هذه الدورات يأتي 

في مقدمة األنشطة والفعاليات التي يطلقها 

مشيًرا  التركية،  واللغة  الثقافة  لنشر  المركز 

إلى الــدور الفعال الــذي يقوم به مركز يونس 

إمره في مجال الدبلوماسية الثقافية».

دورات لتعليم التركية
في«يونس إمره الثقافي»  

الدوحة - [: انتهت إدارة مركز شباب 
الــعــزيــزيــة مــن إعــــداد بــرنــامــج مــتــنــوع للنشاط 
شعار  تحت  والــبــنــات  البنين  لقسميه  الصيفي 

وسيتم  ــــــادة»،  وري «تــحــدي 
عن  الصيفي  البرنامج  تنفيذ 
ــعــد تــمــاشــيــاً مــع اإلجـــــراءات  بُ
التي  االحـــتـــرازيـــة  والــتــدابــيــر 
للحد  الدولة  جهات  تتخذها 
كــورونــا  فــيــروس  انتشار  مــن 
الــمــســتــجــد، ويــتــضــمــن ورًشـــا 
ودورات ومسابقات مختلفة 
لــتــنــمــيــة مــــهــــارات وقـــــدرات 
الــمــشــاركــيــن والـــمـــشـــاركـــات 
ومـــســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى قــضــاء 
ــــهــــم خــــــالل اإلجــــــــازة  أوقــــات

الصيفية في أشياء مفيدة.
ومـــن بــيــن الــبــرامــج الــتــي 

أساسيات  ورشــة  البنين  لقسم  طرحها  سيتم 
لغة  ورشـــة  وســــؤال،  قصة  مسابقة  الــمــونــتــاج، 
والتقديم  الصوت  تركيز  مبادئ  دورة  الجسد، 
اإلذاعي، دورة الحساب الذهني، دورة برمجة 

القائد،  الــشــبــاب  ورشـــة  للمبتدئين،  الــروبــوت 
دورة  السليم،  والجسم  الصحية  التغذية  ورشة 
قوتك  نقاط  اكتشف  ورشة  األولية،  اإلسعافات 

لتحقيق النجاح.
أمــــا الـــبـــرامـــج الــتــي سيتم 
فهي  الــبــنــات  لقسم  طــرحــهــا 
الحرير،  على  الــرســم  دورة 
مــســابــقــة اكــتــشــفــي واربـــحـــي 
مــع مــريــم، ورشــــة الــزراعــة 
دورة  والــــمــــلــــون،  ـــالـــرمـــل  ب
الرقمي،  الــتــســوق  أســاســيــات 
دورة  ومكحلة،  ديرم  دورة 
ريحة  ورشــة  الطبخ،  تعلمي 

العود والبخور.
سوف  ذلــك  إلــى  باإلضافة 
بمركز  الــفــتــيــات  قــســم  ينفذ 
شـــبـــاب الـــعـــزيـــزيـــة بــرنــامــج 
«الــشــقــرديــة» بــالــتــعــاون مـــع مــركــز نــومــاس، 
ويــتــضــمــن مــجــمــوعــة مـــن الــــــورش هـــي آداب 
إدارة  وبحر،  بر  ديرتي  الفوالة،  إعداد  المقعد، 

المنزل، الموروثات الشعبية.

دورات وورش إبداعية ومسابقات 
بشباب وفتيات العزيزية

الدوحة - [:  بث مركز شؤون 
منصاته  عبر  جــديــًدا  فيديو  الموسيقى 
بعنوان  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
بداية  فيه  استعرض  فــيــروس»  «قصة 
البشرية  شهدتها  التي  الصعبة  الرحلة 
مــع انــتــشــار كــوفــيــد ١٩، حــيــث اســتــطــاع 

الـــمـــوســـيـــقـــار خــالــد 
الــــــــســــــــالــــــــم خـــــــالل 
قـــطـــعـــة مــوســيــقــيــة 
الــعــزف عــلــى أوتـــار 
والتعبير  اإلنــســانــيــة 
ــــدون كــلــمــات عن  ب
ـــحـــظـــات الــضــعــف  ل
واألمــــــل والــمــعــانــاة 
ثم االنتصار، وذلك 
مجموعة  بمرافقة 
مـــــــــن الـــــمـــــشـــــاهـــــد 
الــــمــــصــــورة والـــتـــي 
عــّبــرت عــن الــحــالــة 
الـــــمـــــراد إيـــصـــالـــهـــا، 

على  بــالــبــشــريــة  حـــاق  مــا  كــل  فلخصت 
مـــــدار األشـــهـــر الـــمـــاضـــيـــة، حــيــث ركــز 
الـــفـــيـــديـــو عـــلـــى بـــعـــض حـــــــاالت األمــــل 
العالمين  رب  إلـــى  بــالــتــقــرب  والــتــمــنــي 
مــع اســتــعــراض جــهــود األطــبــاء وتكاتف 
الــشــوارع  وخلو  التعليمات  باتباع  البشر 
الموسيقى  وصــلــت  أن  إلــى  والــمــرافــق، 
انتصار  لحظة  إلــى  المطاف  نهاية  فــي 

الـــبـــشـــريـــة عـــلـــى كـــــورونـــــا، ويــســتــهــدف 
الــفــيــديــو خــالل فــتــرة زمــنــيــة ال تتعدى 
أربع دقائق أحاسيس ومشاعر ووجدان 
تستطيع  عالمية  لغة  باستخدام  المتلقي 
مــخــاطــبــة الــبــشــر بـــاخـــتـــالف لــغــاتــهــم، 
ـــد الـــســـالـــم،  والـــعـــمـــل مــــن ألــــحــــان خـــال
سلسع،  إيــــاد  تـــوزيـــع 
عبداهللا  عــام  منسق 
الــــصــــايــــغ، عـــالقـــات 
عــــامــــة نــــــور ذيـــــب، 
ــــــــــاج مـــــركـــــز  ــــــــــت وإن
الموسيقى،  شـــؤون 
الفيديو  ويــأتــي  هــذا 
ـــــــد الـــــــــذي  ـــــــجـــــــدي ال
صــــــدر عــــن شــــؤون 
الـــمـــوســـيـــقـــى إطـــــار 
الــحــمــلــة الــتــوعــويــة 
ـــــقـــــّدمـــــهـــــا  الـــــــتـــــــي يُ
المركز لدعم جهود 
مواجهة  في  الدولة 
الوعي  تعزيز  بهدف  كــورونــا،  فيروس 
الــصــحــي الــمــجــتــمــعــي، مـــع الــعــمــل على 
تواكب  جديدة  بوسائل  التواصل  تفعيل 
الــمــتــغــيــرات الـــتـــي فــرضــتــهــا إجـــــراءات 
ـــوقـــايـــة. حــيــث تـــقـــوم خــطــة الــمــركــز  ال
عــلــى الــعــمــل ضــمــن خــطــيــن مــتــوازيــيــن 
ومــبــادرات  توعوية،  حمالت  يتضمنان 

هادفة. تفاعلية 

شؤون الموسيقى تختصر معاناة 
البشرية في «قصة فيروس»

متاحف مشيرب 
تفتح أبوابها أمام الجمهور

أمــام  أبــوابــهــا  فتح  عــن  مشيرب  متاحف  أعلنت   :]- الــدوحــة 
من  مجموعة  أوجــــدت  ولكنها  الــجــاري  الــشــهــر  بــدايــة  مــنــذ  الــجــمــهــور 
يُطلب  حيث  المتاحف،  وموظفي  الــزوار  سالمة  لضمان  االشتراطات 
لتطبيق  األخضر  الصحة  رمز  وإظهار  الوجه،  قناع  ارتــداء  الجميع  من 
االجتماعي.  التباعد  بقواعد  وااللــتــزام  المتاحف  دخــول  قبل  «احــتــراز» 
كما سيتم مراقبة عدد الزوار من قبل موظفي خدمات الزوار لضمان 
أيــام  خــالل  الــزيــارة  ســاعــات  بــأن  علماً  المطلوبة،  السعة  قيود  احــتــرام 
بعد  والنصف  الثانية  وحتى  صباحاً  التاسعة  الساعة  من  فقط  األسبوع 

الظهر ما عدا يومي الجمعة والسبت.
الـــزوار  مشيرب  متاحف  تتضمنها  الــتــي  األربــعــة  الــبــيــوت  وتستقبل 
تاريخ  من  واجتماعية  ثقافية  جوانب  اكتشاف  في  جديد  من  ليعودوا 
التفاعل  من  الــزوار  يمكن  محيطاً  يخلق  الذي  األمر  وهو  قطر،  تطور 
وتبادل الحوار واألفكار حول الماضي والحاضر والمستقبل، كما تشكل 
الــدرامــي  القصصي  واألســلــوب  التفاعلية  والــشــاشــات  الــعــرض  طريقة 
ترفيهية  بعناصر  الزائر  إلى  الوصول  على  قادراً  بيت  كل  تجعل  عوامل 

لتجربة ممتعة بشكل عام.
وقد قامت بتطوير متاحف مشيرب لتروي فصوالً من تاريخ دولة 
مشيرب  حي  قصة  على  التركيز  خــالل  من  تطورها  ومــراحــل  قطر 
لقطر  االجتماعي  التاريخ  تستعرض  بوابة  البيوت  وتعتبر  التاريخي. 
وتوثقه وتشجع التفاعل معه على المستويين الثقافي واالجتماعي من 
جلمود  بن  بيت  بني  حيث  والتطور،  للنمو  قطر  أهــداف  تحقيق  أجل 
عبر  الــرق  تــجــارة  على  بالضوء  يلقي  العالم  فــي  متحف  أول  ليصبح 
أول  مقر  يعد  الــذي  الشركة  بيت  يقع  جانبه،  وإلــى  الهندي،  المحيط 
لقضاء  القطريون  الــرواد  به  يجتمع  بيت  وأول  قطر  في  نفط  شركة 
فترات راحتهم القصيرة وعلى الناحية األخرى، يقف بيت محمد بن 
مركزاً  تعتبر  كانت  التي  القديمة  مشيرب  بذكريات  ليحتفظ  جاسم 
على  قــائــمــاً  زال  فما  الــرضــوانــي  بيت  أمــا  آنــــذاك،  وتــجــاريــاً  اجتماعياً 
األســرة  حياة  وأســلــوب  طريقة  على  شــاهــداً  القوية  القديمة  أساساته 

قديماً. القطرية 

لقطة من الفيديو



١٣ عربي ودوليعربي ودولي

الجمعة 12 ذو القعدة 1441هـ - 3 يوليو 2020م - العدد (13936)

 نائبة وزير خارجية المكسيك تشيد بالشراكة االستراتيجية مع قطر
خالل ندوة نظمتها سفارتنا بمكسيكوستي بمناسبة مرور٤٥ عاماً على العالقات بين البلدين 

قـــنـــا:   - ســـيـــتـــي  مـــكـــســـيـــكـــو 

نظمت سفارة دولة قطر لدى 

الواليات المتحدة المكسيكية، 

المرئي،  االتــصــال  عبر  نـــدوة 

عـــامـــاً   ٤٥ مــــــرور  بــمــنــاســبــة 

الدبلوماسية  الــعــالقــات  عــلــى 

والمكسيك،  قطر  دولـــة  بين 

بمشاركة شخصيات بارزة.

 وشـــــاركـــــت فــــي الــــنــــدوة، 

ديلغادو  مارتا  السيدة  سعادة 

ــــة وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــــب ــــائ ن

الُمتعّددة  للشؤون  المكسيكي 

األطــــــراف وحـــقـــوق اإلنـــســـان، 

والــســيــنــاتــورة كـــــورا بــيــنــيــدو، 

ــــعــــالقــــات  ــــســــة لــــجــــنــــة ال ــــي رئ

الــخــارجــيــة (آســـيـــا والــمــحــيــط 

ــــهــــادئ إفـــريـــقـــيـــا) بــمــجــلــس  ال

والــنــائــب  المكسيكي،  الــشــيــوخ 

لجنة  رئيس  بيريز  سيرخيو 

القطرية  البرلمانية  الصداقة 

- المكسيكية، والسيدة جميلة 

العربية  الــغــرفــة  رئيسة  تــومــا 

وسعادة  والــتــجــارة،  للصناعة 

الــــســــيــــد مـــحـــمـــد بـــــن جـــاســـم 

الــــكــــواري ســفــيــر دولـــــة قطر 

لــــــدى الـــمـــكـــســـيـــك، وســــعــــادة 

الـــســـيـــدة غــراســيــيــال غــومــيــس 

غـــارســـيـــا ســـفـــيـــرة الــمــكــســيــك 

لدى قطر.

 وأشـــــــــــادت نــــائــــبــــة وزيـــــر 

الُمتعّددة  للشؤون  الخارجية 

األطــــــراف وحـــقـــوق اإلنـــســـان، 

عن  نــيــابــة  وجهتها  كلمة  فــي 

ســــعــــادة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 

قطر  بين  الوثيقة  بالعالقات 

في  شــهــدت  الــتــي  والمكسيك 

هاماً  تطوراً  األخيرة  السنوات 

في  خاصة  مجاالت  عــدة  في 

/ كوفيد  كورونا  أزمة  مواجهة 

قطر  دولـــة  وشــكــرت   ، /١٩  -

عــلــى دعــمــهــا لــلــمــكــســيــك في 

مواجهة هذه األزمة.

دولة  إن  سعادتها:  وقالت   

قـــطـــر شــــريــــك اســـتـــراتـــيـــجـــي 

ـــمـــكـــســـيـــك فــــــي الـــــشـــــؤون  ـــل ل
والسياسة  األطــراف  المتعّددة 
الدولية، وتحّدثت عن سياسة 
دولة قطر الخارجية الداعمة 
جائحة  مــواجــهــة  فــي  لــلــدول 

كورونا.

سفير  أكــــد  جــهــتــه،  ومــــن   
قــطــر لــــدى الــمــكــســيــك، على 
الدبلوماسي  التمثيل  أهــمــيــة 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن فـــــي تـــوســـيـــع 
ـــــعـــــاون، مـــشـــيـــراً  ـــــت دائــــــــــرة ال
إلــــى الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك في 

مـــواجـــهـــة جـــائـــحـــة كــــورونــــا، 
التي  الُمساهمة  إلــى  وتــطــرق 
بادرت بها دولة قطر مؤخراً 
لدعم  دوالر  ألف   ٢٠٠ بقيمة 
الــمــكــســيــك فــي شـــراء مــعــدات 
تقديراً  الطبي  للطاقم  طبية 

لجهودها في مواجهة / كوفيد 
. /١٩ -

 وبــدورهــا، رّكــزت سفيرة 
الــمــكــســيــك لــــدى دولـــــة قطر 
الثنائية  العالقات  تطور  على 
بــيــن الــبــلــديــن والـــتـــي شــهــدت 

تـــعـــاونـــاً كـــبـــيـــراً فـــي مــجــاالت 

ــتــمــثــيــل الـــدولـــي  الـــتـــجـــارة وال

واالستثمارات.

 مـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، أشــــــارت 

ــــعــــالقــــات  ــــســــة لــــجــــنــــة ال ــــي رئ

الـــخـــارجـــيـــة (آســـيـــا - الـــهـــادئ 

مجلس  أن  إلــــى  إفــريــقــيــا)   -

عن  يعمل  المكسيكي  الشيوخ 

الثنائية  العالقات  لدعم  كثب 

مــــن خــــالل الــــحــــوار وتــفــعــيــل 

االتفاقيات.  فيما شّدد رئيس 

لــجــنــة الـــصـــداقـــة الــبــرلــمــانــيــة 

على  المكسيكية،   - القطرية 

بين  التجاري  التبادل  أهمية 

العالقات  أن  مــؤكــداً  البلدين، 

تطوراً  تشهد  بينهما  التجارية 

كــــبــــيــــراً خــــاصــــة فـــــي مـــجـــال 

الــــصــــادرات الــمــكــســيــكــيــة إلــى 

ـــــقـــــطـــــري، وعـــلـــى  الــــــســــــوق ال

األخــــص فـــي مــجــال األغــذيــة 

ــــــزراعــــــيــــــة وغـــــيـــــرهـــــا مــن  ال

الــمــنــتــجــات.   ومـــن جــانــبــهــا، 

العربية  الغرفة  رئيسة  قالت 

للصناعة والتجارة: إن التبادل 

التجاري بين قطر والمكسيك 

 ١٣٤ فــــاق   ،٢٠١٩ الـــعـــام  فـــي 

وفقاً  أمــريــكــي  دوالر  مليون 

وزارة  مـــن  رســمــيــة  ألرقــــــام 

المكسيكية. االقتصاد 

كورونا جائحة  لمواجهة  للمكسيك  قطر  مــن  دوالر  ــف  أل  ٢٠٠  التبادل التجاري بين البلدين في العام ٢٠١٩ فاق ١٣٤ مليون دوالر أمريكي  

 العالقات 
القطرية 

المكسيكية 
شهدت 

تطوراً 
وتعاوناً كبيراً 
في مجاالت 

التجارة 
واالستثمار 

قطر تجّدد التأكيد على تعزيز وحماية حقوق الطفل 
شّددت على اعتبارها أولوية في خطتها التنموية

جـــــــّددت  قـــــنـــــا:   - جـــنـــيـــف 
أنها  على  التأكيد  قطر  دولـــة 
وحماية  تــعــزيــز  مــســألــة  تــولــي 
كبيرة،  أهمية  الطفل  حقوق 
خطتها  في  أولــويــة  وتعتبرها 
بالدرجة  تعتمد  التي  التنموية 
األولــــــى عــلــى االســـتـــثـــمـــار في 
الــثــروة الــبــشــريــة.  وعــلــى هذا 
األســــاس، أكـــدت دولـــة قطر، 
حــرصــهــا عــلــى تــوفــيــر الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة الـــــالزمـــــة والــبــيــئــة 
الــصــحــيــة الــمــنــاســبــة لــضــمــان 
ـــمـــة لــجــمــيــع  ـــي ـــســـل الـــــنـــــشـــــأة ال
األطـــفـــال عــلــى أراضــيــهــا. جــاء 
ذلـــك فـــي كــلــمــة دولــــة قــطــر، 

خـــالل الــنــقــاش الــســنــوي حــول 
حقوق  بمجلس  الطفل  حقوق 
السيد  ألقاها  والــتــي  اإلنــســان، 
ثالث  سكرتير  النعمة  طـــالل 
بـــالـــوفـــد الـــدائـــم لـــدولـــة قطر 
بجنيف.  المتحدة  األمــم  لــدى 
إن  النعمة،  طالل  السيد  وقال 
توفير  بــأن  تؤمن  قطر  دولــة 

شرط  هو  ونظيفة  آمنة  بيئة 
األطفال  يستطيع  كي  أساسي 
ويتمتعوا  ويــنــمــوا  يــكــبــروا  أن 
بــحــقــوقــهــم، وأشــــــار إلــــى أن 
البيئة  أبــعــاد  يُعالج  نهج  اتــبــاع 
الصحية أمر في غاية األهمية 
إلعمال التمتع بحقوق االنسان 
وتحقيق الرفاه وجعل الكوكب 

ُمـــســـتـــدامـــاً.  وأضـــــــاف: «مــن 
ما  تعكس  التي  النماذج  بعض 
قامت وال تزال تقوم به دولة 
البيئة  توفير  سبيل  فــي  قطر 
الصحية للطفل، هي جهودها 
الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا فــــي الـــتـــصـــدي 
المناخي  للتغير  السلبية  لآلثار 
هذا  وفي  الهوائي».   والتلوث 

رصد  يتم  أنــه  أكــد  الخصوص 
مــلــوثــات الــهــواء فــي الــمــدارس 
من  الــوقــايــة  ألجــل  الحكومية 
آثـــــارهـــــا، إلـــــى جـــانـــب مــــا تــم 
التعليم  لــمــوضــوع  ادمــــاج  مــن 
الدراسية  المناهج  في  البيئي 
لـــألطـــفـــال، وتــخــصــيــص يـــوم 
توعية  بــقــصــد  لــلــبــيــئــة  وطــنــي 

ــا الــبــيــئــيــة  ــقــضــاي ــال األطــــفــــال ب
وتـــشـــجـــيـــع مـــشـــاركـــتـــهـــم فــي 
إن  النعمة،  وقــال  ُمعالجتها.  
جهودها  تــواصــل  قطر،  دولــة 
عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي، في 
التنموية  الــمــســاعــدات  تــقــديــم 
لدعم الدول النامية والمتأثرة 
والتغّيرات  البيئية  بــالــكــوارث 

المناخية.  وأشار إلى أن قطر 
جــزًءا  الصدد  هــذا  في  وّجهت 
المساعدات  هــذه  مــن  مــقــّدراً 
لـــتـــقـــديـــم خــــدمــــات أســـاســـيـــة 
حيوية  مجاالت  في  لألطفال 
وغــيــرهــا.   والــصــحــة  كالتعليم 
بــرنــامــج «عّلم  أن  إلــى  ولــفــت 
طــــــفــــــالً»، الــــتــــابــــع لــمــؤســســة 

التعليم فوق الجميع القطرية، 
قـــــام بــــدعــــم مـــشـــاريـــع تــوفــر 
لألطفال  الجيد  التعليم  فرص 
الــذيــن حــرمــوا مــن هــذا الحق 
بــســبــب الــــنــــزاعــــات الــمــســلــحــة 
الطبيعية  الــــكــــوارث  وبــســبــب 
مــثــل الــفــيــضــانــات وغــيــرهــا.  
وأكــــد عــلــى عـــزم دولــــة قطر 
االســـــتـــــمـــــرار فـــــي جـــهـــودهـــا 
الطفل  حقوق  حماية  لضمان 
نشأتهم  ضــمــان  ذلــك  فــي  بما 
ـــة  ـــئـــة آمـــــنـــــة وصـــحـــّي ـــي فـــــي ب
كأولوية  وُمستدامة  ونظيفة 
قـــصـــوى فـــي جــمــيــع الــخــطــط 

والسياسات الوطنية.

ـــال  ـــف ــع األط ــي ــم ــج ــة ل ــم ــي ــل ــس ـــأة ال ـــش ـــن ـــبـــيـــئـــة الــصــحــيــة الـــمـــنـــاســـبـــة لـــضـــمـــان ال ــة الــــالزمــــة وال ــي ــت ــح ــت تـــوفـــيـــر الــبــنــيــة ال

الطبيعية ــوارث  ــك وال الــنــزاعــات  بسبب  المحرومين  لألطفال  الجيد  التعليم  وّفــر  طــفــالً»  «عــلّــم  برنامج 
المناخية  والتغيرات  البيئية  بــالــكــوارث  والمتأثرة  النامية  الـــدول  لدعم  التنموية  المساعدات  تقديم 
الــهــوائــي ــوث  ــل ــت وال الــمــنــاخــي  للتغير  السلبية  ــار  ــآلث ل وتــتــصــدى  الــبــشــريــة  الــثــروة  ــي  ف تستثمر  قــطــر   

 أكدت أن سياسة ترامب تجاه سوريا ناجحة  منظمة حقوقية توثق اختفاء مئات اليمنيين

تــعــز - وكـــــاالت: تــظــاهــر 
تعز  في  الناشطين  عشرات 
بإسقاط  للُمطالبة  اليمنية، 
حـــصـــار فـــرضـــتـــه مــيــلــيــشــيــا 
مــــدعــــومــــة إمـــــاراتـــــيـــــاً عــلــى 
ومينائها  المحافظة  سواحل 

االستراتيجي. 
الـــمـــتـــظـــاهـــرون  ورّدد   
بالتحالف  ُمــنــّددة  هــتــافــات 
الــــــعــــــربــــــي والــــحــــوثــــيــــيــــن، 
ومــــيــــلــــيــــشــــيــــات مــــدعــــومــــة 
إماراتيا تسيطر على سواحل 
ـــهـــا.  ـــائ ـــن الــــمــــحــــافــــظــــة ومـــي
وتــتــحــكــم قـــــوات مــدعــومــة 
ـــــعـــــرف بـــاســـم  إمــــــاراتــــــيــــــاً تُ
«المقاومة الوطنية» بقيادة 
شقيق  نــجــل  صــالــح،  طـــارق 
الــرئــيــس الـــراحـــل عــلــي عبد 
اهللا صالح، في زمام مدينة 
الـــمـــخـــا (الـــمـــنـــفـــذ الـــبـــحـــري 
لــتــعــز) وتـــرفـــض تــســلــيــمــهــا 
إلـــى الــســلــطــات الــحــكــومــيــة.  
وقــــــال الـــُمـــتـــظـــاهـــرون فــي 
الــتــحــالــف  «دول  إن  بـــيـــان: 
المطاف  نهاية  في  انحرفت 
بـــتـــدخـــلـــهـــا الـــعـــســـكـــري إلـــى 

إســقــاط الــدولــة وإخــراجــهــا 

ـــــة». ودعــــــا  ـــــمـــــعـــــادل مــــــن ال

إسقاط  «سرعة  إلــى  البيان 

الــحــصــار عــن تــعــز (جــنــوبــاً) 

الغربي  الــســاحــل  واســتــعــادة 

(يـــخـــضـــع لـــســـيـــطـــرة قــــوات 

بموانئه  إمــاراتــيــاً)  مدعومة 

وخطوط إمداداته».  واتهم 

ســــيــــاســــيــــون وعـــســـكـــريـــون 

بـــالـــيـــمـــن، دولـــــة اإلمــــــارات 

بــــالــــســــعــــي لــــفــــصــــل ســـاحـــل 

مـــحـــافـــظـــة تـــعـــز (جــــنــــوبــــاً) 

عــــــن مـــــركـــــز الـــمـــحـــافـــظـــة 

وعــــزلــــه جـــغـــرافـــيـــاً لــيــســهــل 

قوات  سيطرة  تحت  إبقاؤه 

منظمة  وقالت  لها،  موالية 

اختفاء  وّثقت  إنها  حقوقية 

ســجــون  فــــي  شـــخـــصـــاً   ٣٢٧

ســـرّيـــة تــديــرهــا اإلمـــــارات، 

ــــوات  ــــســــن وذلــــــــــك خــــــــالل ال

األربــــــع الـــمـــاضـــيـــة. وحــســب 

لحقوق  «مــواطــنــة  مــنــظــمــة 

الفترة  فــي  فــإنــه  اإلنــســان»، 

شــخــصــاً   ٩٠ اخــتــفــى  نــفــســهــا 

تديرها  احتجاز  أماكن  في 

الـــســـعـــوديـــة. وفـــــي الــســيــاق 

نـــفـــســـه، ســـّجـــلـــت الــمــنــظــمــة 

فــي  شـــخـــصـــاً   ٣٥٣ اخـــتـــفـــاء 

مــعــســكــرات الــتــعــذيــب الــتــي 

تدار من قبل الحوثيين. 

مــجــلــة  كـــشـــفـــت  وكـــــــــاالت:  واشـــنـــطـــن - 
فورين بوليسي األمريكية أن نظام الرئيس 
الـــســـوري بــّشــار األســــد بـــدأ بــالــتــصــدع تحت 
مقال  فــي  المجلة  وقــالــت  الضغوط،  وطــأة 
لــلــكــاتــب الــصــحــفــي جــونــاثــان ســبــايــيــر تحت 
عنوان «سياسة ترامب في سوريا ناجحة»، 
إنه بعد عامين من احتفاله بالنصر، يُواجه 
نــظــام الــرئــيــس الــســوري بــشــار األســـد موجة 
أخــرى مــن االضــطــرابــات والــتــمــّرد الشعبي 
فــي ظــل االنــهــيــار الــســريــع لــالقــتــصــاد، فما 
الــــذي تــغــّيــر خـــالل عــامــيــن فــقــط؟، وكــيــف 
أن  المقال  ورأى  كارثة؟.  إلى  النصر  تحّول 
تــرامــب  إدارة  اتبعتها  الــتــي  االســتــراتــيــجــيــة 
بـــشـــأن ســـوريـــا أفـــلـــحـــت فـــي تـــحـــويـــل نــصــر 
الرئيس السوري إلى رماد من خالل الضغط 
ــهــادئ والــُمــســتــمــر، ولـــم يــبــق ســـوى إقــنــاع  ال
روسيا بالتوقف عن دعم نظام األسد، وهو 
ما لم يتحقق بعد. وأشار إلى بعض مظاهر 
ـــســـوري،  األزمــــــة الـــتـــي يــمــر بــهــا الـــنـــظـــام ال
محافظة  فــي  الــمــحــدود  الشعبي  كــالــتــمــرد 
األولــى  الــشــرارة  منها  انطلقت  الــتــي  درعـــا، 
 ،٢٠١١ لــلــثــورة ضــد الــنــظــام الـــســـوري عـــام 
مدينة  شهدتها  التي  العاصفة  والمظاهرات 
الذي  السريع  االنهيار  واستمرار  الــســويــداء، 
كثيرون  يتوقف  لــم  البلد.  اقتصاد  يشهده 
إلى  الخاص  األمريكي  المبعوث  تعليق  عند 

 ١٢ يوم  قال  الــذي  جيفري،  جيمس  سوريا 
مايو الماضي إن مهمته كانت تحويل سوريا 
فيما  اتضح  ولكن  للروس»،  «مستنقع  إلى 
يكن  لــم  الكلمات  تلك  مــن  الــهــدف  أن  بعد 
فقط نقل شعور عام بمعارضة المخططات 
الروسية في سوريا، وإنما كانت عنواناً يُحيل 
منع  إلى  الرامية  اإلجراءات  من  سلسلة  إلى 
ظل  فــي  ســوريــا  فــي  الطبيعية  الحياة  عــودة 
ُمتجّددة  أزمات  وإثــارة  األسد،  نظام  حكم 
موسكو  من  لكل  مكسب  من  البلد  لتحويل 
للمقال.  وفقاً  عليهما،  عــبء  إلــى  وطــهــران 
الرئيسية  الــوســيــلــة  أن  إلـــى  الــكــاتــب  وأشــــار 
التي استخدمتها واشنطن لتحقيق األهداف 
الــســوري،  االقتصاد  خنق  كانت  الــذكــر  آنفة 
وقد راهنت على حاجة األسد الماّسة للمال 
إلعـــادة إعــمــار الــبــلــد الـــذي مــّزقــتــه الــحــرب 
وإيران،  روسيا  الرئيسيين،  حليفيه  وعجٍز 
عن تقديم المساعدة المالية بسبب األزمات 
البَلدان  بها  يمر  التي  الصعبة  االقتصادية 
فـــي ظـــل تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا وانــهــيــار 
أســــعــــار الـــنـــفـــط والـــعـــقـــوبـــات االقـــتـــصـــاديـــة 
معوقات  ضــمــن  طــهــران  عــلــى  الــمــفــروضــة 
تكلفة  فــإن  المتحدة  لألمم  ووفــقــاً  أخــرى. 
مليار   ٢٥٠ بنحو  تقّدر  سوريا  إعمار  إعــادة 
الناتج  أضعاف   ٤ يُمثل  المبلغ  وهذا  دوالر، 

المحلي اإلجمالي لسوريا قبل الحرب. 

 فورين بوليسي: نظام األسد يتصّدع تحت الضغوط حصار «تعز» يُشعل المظاهرات ضد الرياض وأبوظبي
 طائرات سورية وروسية

 بقاعدة ليبية تديرها اإلمارات 
مراقبة  فــي  ُمختصة  مــواقــع  أكــدت  وكـــاالت:    - طرابلس 
روسيا  من  شحن  طائرات  وصول  رصدها  الطيران  حركات 
وســوريــا إلــى قــاعــدة ليبية تــديــرهــا دولـــة اإلمــــارات، وذلــك 
بالنفاق  المتحدة  األمم  سابق  أممي  مبعوث  اتهام  مع  تزامناً 

الليبي. الملف  مع  تعاملها  في 
حــركــة  بــرصــد  الــمــخــتــص  بـــوكـــس»  مــوقــع «رادار  وقــــال   
للنظام  تابعة   «٧٦ «إليوشن-  شحن  طــائــرة  أن  الــطــيــران، 
الـــســـوري انــطــلــقــت، مــســاء االثــنــيــن الــمــاضــي، مــن الــعــاصــمــة 
غابت  أنها  إلى  ُمشيراً  مصر،  إلى  ومنها  الالذقية  إلى  دمشق 
ـــــرادار بــعــد وصــولــهــا إلـــى غـــرب مــديــنــة اإلســكــنــدريــة  عــن ال

المصرية.
 وبـــّث مــوقــع «فــاليــت أويـــر» الــُمــخــتــص بــرصــد الــطــيــران 
توّضح مسار الطائرة بعد دخولها مصر، حيث اتجهت  صوراً 
إلى مطار قاعدة «الخادم» في ليبيا، التي تديرها اإلمارات 

حفتر. خليفة  المتقاعد  اللواء  قوات  لدعم 
 وظهرت هذه الطائرة مرة أخرى الثالثاء الماضي غرب 

سوريا. إلى  عائدة  مصر  من  تخرج  وهي  اإلسكندرية 
 كما رصد الموقع طائرة شحن روسية من الطراز نفسه، 
الــالذقــيــة  فــي  «حميميم»  مــطــار  إلــى  مــوســكــو  مــن  انطلقت 
غابت  ثم  ليبيا  مع  الحدود  إلى  ثم  مصر  إلى  ومنه  السورية، 
هذه  توجه  إلى  «البوسفور»  مرصد  أشار  فيما  الــرادار،  عن 

الليبية. «الخادم»  قاعدة  نحو  الروسية  الطائرة 
 وهذه ليست المرة األولى التي توّثق فيها جهات ومصادر 
تقرير  تحّدث  فقد  لحفتر،  وروســيــا  اإلمـــارات  دعــم  دولية 
ُمرتزقة  لنقل  جوية  حركة  عن  الماضي،  أبريل  في  أممي، 
اللواء  قوات  جانب  إلى  بالقتال  للُمشاركة  وسوريا  روسيا  من 

الليبي.  الشرق  على  يسيطر  الذي  المتقاعد 
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وكــاالت:   - الغربية  الضفة 
أكــــدت حــركــتــا حــمــاس وفتح 
أمـــــس االتــــفــــاق عـــلـــى إفـــشـــال 
مـــشـــروع الـــضـــم اإلســرائــيــلــي 
وشعبنا  كوادرهما  ودعتا  مًعا، 
إلــــى االنــــخــــراط فـــي كـــل فعل 
مـــيـــدانـــي مــــن أجـــــل مــواجــهــة 
وطالب  اإلسرائيلية.  المشاريع 
السياسي  المكتب  رئيس  نائب 
لـــحـــمـــاس صـــالـــح الـــــعـــــاروري 
المركزية  اللجنة  سر  وأمين 
الرجوب  جبريل  فتح  لحركة 
مشترك،  صحفي  مؤتمر  في 
ـــــــة  ـــــــورة رؤي ـــــــل بــــــــضــــــــرورة ب
لمواجهة  موحدة  استراتيجية 
وقال  اإلسرائيلية.  المؤامرات 
ــــــعــــــاروري فــــي كـــلـــمـــة عــبــر  ال
«اذا  إنــه  كونفرنس»  «الفيديو 
اســتــطــاع الــكــيــان اإلســرائــيــلــي 
تــمــريــر مــخــطــط الــضــم على 
ــغــربــيــة  جـــــزء مــــن الـــضـــفـــة ال
الضم  مسلسل  ٔان  يعني  فــهــذا 
«إذا  وأضــــــــاف  ســـيـــســـتـــمـــر». 
بـــدأ الــضــم وســيــطــر االحــتــالل 
والكتل  واألغـــوار  الــقــدس  على 
االســتــيــطــانــيــة وعــلــى الــطــرق، 
المزيد  لضم  الشهية  فستُفتح 
مــن أراضــــي الــضــفــة». وأشـــار 
الــــعــــاروري إلـــى أن االحــتــالل 
ســيــنــتــقــل بـــعـــد تــنــفــيــذ الــضــم 
ـــــى الــتــفــكــيــر فــــي مــعــالــجــة  إل
الفلسطينيين  السكان  موضوع 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، والـــذي 
التهجير  فــي  بسوابقه  يُــعــرف 
والـــتـــرحـــيـــل. وتــــابــــع «ســيــبــدأ 
االحـــــــتـــــــالل بــــالــــضــــغــــط عــلــى 
المعيشي  الــوضــع  فــي  الــســكــان 
واألمـــــنـــــي ويـــفـــتـــح لـــهـــم بـــاب 

الهجرة ألماكن أكثر استقراًرا 

لترحيلهم من الضفة». 

يعتبر  االحـــتـــالل  أن  وبــّيــن 

الميعاد»،  «أرض  الضفة  أن 

«وهم مستعدون للذهاب إلى 

خيارات خطيرة في الضفة». 

وقال: «ُفرض علينا أن نواجه 

يسعنا  وال  المخططات،  هــذه 

نتعايش  ٔاو  نمّرر  ٔاو  نسكت  ٔان 

مــع هــذا الــواقــع بــأي حــال من 

األحـــــــــــوال». واعـــتـــبـــر ُخـــطـــوة 

الــضــم إلـــغـــاًء لــلــحــل الــســيــاســي 

بقيام دولتين، «ألنه ال يمكن 

بـــهـــذا الـــمـــشـــروع إنـــشـــاء دولـــة 

وغــزة  الضفة  فــي  فلسطينية 

والقدس». 

يمكن  ال  أنــــه  إلــــى  وأشــــــار 

الـــوطـــنـــيـــة  الـــــقـــــوى  مـــــن  ٔالي 

الـــوســـط  الــــحــــلــــول  تـــقـــبـــل  ٔان 

فــــي الــــخــــيــــارات الــمــطــروحــة 

واإلدارة  االحــــــــتــــــــالل  مـــــــن 

الوقوف  إلى  ودعا  األمريكية. 

وقــــفــــة حـــقـــيـــقـــيـــة وصــــادقــــة 

لـــلـــتـــصـــدي لــــمــــشــــروع الـــضـــم 

وفعلنا،  سبق  «وقــد  وإفشاله، 

ذلــــك».  نـــكـــّرر  أن  ونــســتــطــيــع 

وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــمــكــتــب 

نكن  «لــم  لــحــمــاس:  السياسي 

نــحــن وفــتــح مــخــتــلــفــيــن على 

والتصدي  االحــتــالل  مــواجــهــة 

كنا  عندما  حتى  لمخططاته، 

على خالف مع فتح». وأضاف 

وال  خــالفــاتــنــا  تجميد  «علينا 

نـــتـــوقـــف عـــنـــدهـــا لــمــصــلــحــة 

وجــوهــري  استراتيجي  اتــفــاق 

فـــي الــتــنــاقــض الــــوجــــودي مع 

العاروري  وأوضح  االحتالل». 

العمل  إن  تقول  «التجربة  أن 

الـــمـــشـــتـــرك فـــــي االنـــتـــفـــاضـــة 

األولـــــى والــثــانــيــة نــجــحــت في 

االحتالل»،  مخططات  إفشال 

مًعا  عملنا  «عندما  أنــه  مبينًا 

فرضنا على االحتالل التراجع 

وأضــــاف «يجب  والـــتـــنـــازل». 

ســاحــة  أن  جــمــيــًعــا  نــــدرك  ٔان 

الــضــفــة  هــــي  اآلن  الـــمـــعـــركـــة 

بكل  جــاهــز  غــزة  فــي  وشعبنا 

عبيدة  أبـــو  وأعـــلـــن  الـــوســـائـــل، 

إعــــالن  الــــضــــم  أن  والــــقــــســــام 

حــــــــرب، لــــكــــن فـــــي الـــنـــهـــايـــة 

نـــحـــن فــــي الـــضـــفـــة يـــجـــب أن 

هذا  فــي  الفصل  كلمتنا  نــقــول 

المشروع».

أن  بحماس  القيادي  وأكــد   

حركته جاهزة للعمل الموّحد 

التضحيات  وتقديم  والوطني، 

وتحقيق  االحـــتـــالل  لــمــواجــهــة 

االنــتــصــار. أمــا الــلــواء الــرجــوب 

ومتزنًا  هادئًا  حــواًرا  إن  فقال 

جرى مع حركة حماس خالل 

الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة، مــضــيــًفــا 

«وصــلــنــا لــمــرحــلــة نــمــوذجــّيــة 

مع  عليها  البناء  نريد  وخّالقة 

وأكد  الوطني».  العمل  فصائل 

أن ردة فعل شعبنا أظهرت أن 

لرفضه  وطنياً  إجماعاً  هناك 

األمريكية- الـــمـــؤامـــرة  لــهــذه 

اإلسرائيلية. 

جــرى  مـــا  أن  إلــــى  وأشــــــار 

فــــــي مــــــــدن الــــضــــفــــة وغــــــزة 

وتــــّوج بــالــحــراك الـــذي حصل 

فـــــي بـــعـــض الـــــــــدول «أظـــهـــر 

ــتــصــروا  ان الــفــلــســطــيــنــيــيــن  أن 

لــقــضــيــتــهــم والــجــمــيــع تــحــدث 

بـــلـــغـــة واحـــــــــدة وتــــحــــت عــلــم 

واحـــــد هـــو عــلــم فــلــســطــيــن». 

وقـــال: «نــحــن الــيــوم سنخرج 

بـــصـــوت واحــــــد وتـــحـــت عــلــم 

رؤيــة  بناء  على  ونعمل  واحــد 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـــاســـتـــحـــقـــاق 

لـــمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات فــيــمــا 

يتعلق بقيادة الشارع بمشاركة 

ــــًدا عــن  ــــعــــي كـــــل الــــفــــصــــائــــل ب

الــتــنــاقــضــات والــتــرســبــات في 

الـــعـــالقـــة». وأضــــــاف: «نــحــن 

ــــدة  ســـنـــفـــتـــح صــــفــــحــــة جــــدي

وســـنـــقـــّدم نـــمـــوذًجـــا لــشــعــبــنــا 

وأسرانا والشهداء».

فتح وحماس تعلنان الوحدة ضد ُمخطط الضم
أكدتا أهمية بلورة رؤية استراتيجية لمواجهة المؤامرات اإلسرائيلّية

العاروري خالل مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرنس مع الرجوب إلفشال مخطط الضم (أ ف ب)

لمواجهة صفقة القرن ومخططات  االحتالل

قــال  وكـــــــاالت:   - لـــنـــدن 
خـــــالـــــد مــــشــــعــــل الــــرئــــيــــس 
السياسي  للمكتب  الــســابــق 
السبيل  إن  حماس  لحركة 
المشروع  لمواجهة  األنجع 
األراضــي  لضم  اإلسرائيلي 
و»صــــفــــقــــة الــــــقــــــرن» هــو 
تــغــيــيــر وظـــيـــفـــة الــســلــطــة، 
المواجهة  قلب  في  لتكون 
واالشــتــبــاك مــع االحــتــالل.
الــســلــطــة  حـــل  أن  واعـــتـــبـــر 
خيار  الفلسطينية  الوطنّية 
خـــيـــار  فــــشــــل  إذا  مـــمـــكـــن 
توّحد  وإذا  الوظيفة،  تغيير 

الفلسطينيون. عليه 
إن  أيـــــــــــضـــــــــــاً  وقــــــــــــــــــال 
هــــــذا األمــــــــر يــــحــــتــــاج إلــــى 
دراســــــة ومــــشــــاورات بــيــن 
أمــاكــن  فــي  الفلسطينيين 
وجـــودهـــم كـــافـــة، مــشــيــراً 
إلــــى أنــــه مـــع حـــل الــســلــطــة 
الــتــوافــق  هــــذا  حــــدث  «إذا 
البديلة  الــرؤيــة  إيــجــاد  مــع 
الــــــجــــــاّدة» وفـــــق بـــرنـــامـــج 
تفضي  ال  ودراســــة  وطــنــي 

الفوضى. من  حالة  إلى 
جـــــاء ذلـــــك فــــي حــديــث 
بـــــنـــــدوة نـــظـــمـــهـــا مـــنـــتـــدى 
ــتــفــكــيــر الـــعـــربـــي بــلــنــدن  ال
بـــعـــنـــوان «الــفــلــســطــيــنــيــون 
وســــبــــل مــــواجــــهــــة صــفــقــة 

الضم». ومشروع  القرن 
وحــــــّذر مــشــعــل مــــن أن 
تـــأجـــيـــل االحـــــتـــــالل تــنــفــيــذ 
قــــــرار ضــــم األراضـــــــــي قــد 
يــــنــــطــــلــــي عـــــلـــــى خــــديــــعــــة 

ــــــــــؤّدي إلــــى  ــــة، ت ــــكــــي أمــــري
االســــــــتــــــــرخــــــــاء وتــــأجــــيــــل 
الـــفـــعـــالـــيـــات فــــي مــواجــهــة 
الـــمـــخـــطـــط اإلســــرائــــيــــلــــي. 
جـــرى  «مــــــا  إن  وأضــــــــاف 
محاولة  ليس  األيــام،  هــذه 
ـــنـــي رئـــيـــس  ـــث أمــــريــــكــــيــــة ل
ـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة اإلســـرائـــيـــل
تنفيذ  عن  نتنياهو  بنيامين 
خـــطـــة الــــضــــم» قــــائــــالً إن 
أمريكية  أســاســاً  المصيبة 
«تتمثل  إسرائيلية  بصياغة 
بـــصـــفـــقـــة الــــــقــــــرن، ونـــقـــل 
ومن  القدس،  إلى  السفارة 

الضم». مشروع  ثم 
وعـــــاد مــشــعــل مــوضــحــاً 
 - األمــــريــــكــــي  الـــــوفـــــد  أن 
بمباحثاته في تل أبيب، في 
شركاء  بين  التباينات  ظل 
«الـــحـــكـــومـــة الــصــهــيــونــيــة» 
غانتس»  وبــيــنــي  (نــتــنــيــاهــو 
الـــضـــم  تــــأجــــيــــل  حــــــــاول   -

مـــن يــولــيــو إلــــى ســبــتــمــبــر، 

وتــــطــــبــــيــــق الــــــضــــــم عـــلـــى 
ــتــقــســيــط».  ــال مـــراحـــل «وب
وحـــســـب الـــرئـــيـــس الــســابــق 
لـــحـــركـــة حــــمــــاس، يــهــدف 
هذا  وراء  من  األمريكيون 

أمرين: إلى  المقترح 
ـــهـــمـــا، الـــتـــأثـــيـــر عــلــى  أول
انــــــتــــــخــــــابــــــات الــــــــواليــــــــات 
الــمــتــحــدة لــصــالــح الــرئــيــس 
«المرتبك  تــرامــب  دونــالــد 
حظوظه  انــخــفــاض  نتيجة 
فــي األوســـاط اإلســرائــيــلــّيــة 
الثاني  واألمـــر  بــواشــنــطــن» 
الموقف  تفكيك  «محاولة 
الــــــعــــــربــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
مسألة  في  األردن  وتحييد 
مشعل  وأكـــد  الــغــور».  ضــم 
خــديــعــة  يــــجــــري  «مـــــا  أن 
تــســتــهــدف  ال  أمـــريـــكـــيـــة، 
تــغــيــيــر  وال  الــــضــــم  إلــــغــــاء 
جــــوهــــره، ولــــكــــّن الــبــحــث 
عــــن إخــــــراج عـــبـــر تــكــتــيــك 

ُمضلل».

خالد مشعل يُطالب بتغيير
وظيفة السلطة الفلسطينّية

جانب من لقاء سابق بين مشعل وعباس  

االحتالل يعتقل ٧ 
فلسطينيين في الضفة

رام اهللا - قنا: اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
عــدة  اقتحامها  خـــالل  فلسطينيين  سبعة  أمـــس، 
الغربية.  الــضــفــة  مــحــافــظــات  مختلف  فــي  بــلــدات 
األنباء  لوكالة  محلّية  ومصادر  األسير  نادي  وأفاد 

ثالثة  اعتقلت  االحــتــالل  قـــوات  بــأن  الفلسطينية، 
محافظة  في  رابــع،  على  بالضرب  واعتدت  شبان 
جنين. كما اعتقلت تلك القوات فتيين من محافظة 

الخليل، وشابين آخرين من طولكرم.

وكــــــــــاالت:   - الـــــخـــــرطـــــوم 
الوطني  المؤتمر  حــزب  اتــهــم 
الحكومة  السودان  في  الُمنحل 
اعــتــقــاالت  بتنفيذ  االنــتــقــالــيــة 
اإلجــراءات  اتباع  دون  تعسفّية 
ــة، وهـــو مـــا قـــال إنــه  الــقــانــونــّي
يـــهـــّدد ســـالم الـــبـــالد ويــجــّرهــا 
إلـــى الــفــتــنــة. وطــالــب الــحــزب 
الحاكم سابقاً األربعاء الماضي 
المعتقلين  كــل  ســراح  بــإطــالق 
ـــى رأســـهـــم  الــســيــاســيــيــن وعـــل
جاء  غــنــدور.  إبــراهــيــم  رئيسه 
ذلـــــك فــــي بــــيــــان صـــــــادر عــن 
الــحــزب - الـــذي تـــّم حــلــه بعد 
إقـــــرار قـــانـــون تــفــكــيــك نــظــام 
البشير  عمر  المعزول  الرئيس 
نوفمبر  فــي  ســاريــاً  ليصبح   -

الــســيــادة  مــجــلــســي  مـــن   ٢٠١٩
والـــــــــــــــوزراء. وقــــــــال الــــحــــزب 
عجز  إن  له  بيان  في  المنحل 
إلى  دفعها  وفشلها  الحكومة 
ـــقـــيـــام بــــهــــذه االعــــتــــقــــاالت،  ال
مضيفاً  رئيسه،  اعتقال  ومنها 
إن هذه االعتقاالت لن تخيف 
يرى  وهو  الوطني»  «المؤتمر 

الـــدولـــة تــنــهــار. واتــهــم الــبــيــان 
الــــــحــــــزَب الــــشــــيــــوعــــي وقـــــوى 
يقود  مــشــروع  بتنفيذ  الــيــســار 
إلـــــى تــفــتــيــت الــــبــــالد وتــهــديــد 
ســــالمــــتــــهــــا، مــــــؤكــــــداً تــمــســك 
بالخيار  الــوطــنــي»  «الــمــؤتــمــر 
كل  ورفـــض  والـــحـــوار  السلمي 

ـــــواع الــعــنــف، وقـــــال إنــــه لن  أن
إال  الــمــواجــهــة  خــيــار  إلــى  يلجأ 
واالثنين  ذلــك.  على  أُجبر  إذا 
الــمــاضــي، اعــتــقــلــت الــســلــطــات 
غـــــــنـــــــدور مـــــــن مـــــنـــــزلـــــه فـــي 
بحسب  الــخــرطــوم،  الــعــاصــمــة 
مـــــا أفـــــــاد بـــــه نـــجـــلـــه لـــوكـــالـــة 

األنــــاضــــول. وكــــان الــمــتــحــّدث 
باسم الحكومة، فيصل محمد 
صـــالـــح، قـــد أعــلــن فـــي بــيــان، 
االثنين الماضي، توقيف تسعة 
المنحل  الــحــزب  قــيــادات  مــن 
والحركة اإلسالمّية، قبل نحو 
عشرة أيام، بدعوى أنهم كانوا 

يــنــســقــون لــتــحــركــات ُمــعــاديــة. 
بحسب  الــُمــعــتــقــلــيــن،  وأبــــــرز 
صالح، عبد القادر محمد زين 
االسالمّية  الحركة  عام  أمين 
بــواليــة الــخــرطــوم، ولـــواء أمن 
مــتــقــاعــد عــمــر نــمــر مــحــافــظ 

للخرطوم. سابق 

السودان: حزب البشير الُمنحل يلّوح بخيار المواجهة
اتهم الحكومة بتنفيذ اعتقاالت تعسفّية وطالب بإطالق سراح رئيسه

قوات األمن تمنع الُمحتجين من الولوج إلى القيادة العاّمة

بغداد - قنا: أعلنت خلية اإلعالم األمني 
عسكرّية  عملية  انطالق  أمس،  العراق  في 
تنظيم  عــنــاصــر  بــقــايــا  لــمــالحــقــة  واســـعـــة 
وذكــرت  بــغــداد.  شمال  مناطق  فــي  داعــش 
الُمسلحة  الــقــوات  أن  لها  بيان  فــي  الخلية 
أمــنــّيــة  عــمــلــيــة  بتنفيذ  بــاشــرت  الــعــراقــيــة 
واسعة شمالي بغداد شاركت فيها قطاعات 
عــســكــرّيــة قــتــالــّيــة وبـــإســـنـــاد مـــن طــيــران 
العملية  هــذه  إن  البيان  وأضـــاف  الجيش. 

دقيقة  استخباراتية  لمعلومات  وفقاً  تأتي 
وتفتيش  داعــــش  عــنــاصــر  بــقــايــا  لــمــالحــقــة 
واالستقرار،  األمــن  لتعزيز  المناطق  هــذه 
وحماية  المطلوبين  عــلــى  الــقــبــض  وإلــقــاء 
وفي  فيها.  العراقيين  المواطنين  مصالح 
العراقّية  الدفاع  وزارة  أعلنت  اإلطار،  هذا 
في  ُمسلحة  مجموعة  على  القبض  أمــس، 
شمال  سامراء  مدينة  جنوبي  يثرب  بلدة 

العراق.

مجلس  رئــيــس  أكـــد  أ:  ب  د   - بــيــروت 
الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب أمس 
أن جهات محلّية وخارجّية عملت وتعمل 
على إدخال لبنان في صراعات المنطقة، 
عــن مــمــارســات دبــلــومــاســيــة فيها  كــاشــفــاً 
ـــة.  ـــّي ـــدول خــــروقــــات كـــبـــيـــرة لــــألعــــراف ال
أمس  لــإلعــالم»  الوطنية  «الوكالة  ونقلت 
جلسة  خالل  كلمة  خالل  قوله،  دياب  عن 
مــجــلــس الـــــــوزراء الــمــنــعــقــدة فـــي الــســرايــا 
الــحــكــومــيــة، «عــنــدمــا شــكــلــنــا الــحــكــومــة، 
ــيــهــا اســـــم حـــكـــومـــة مــواجــهــة  أطـــلـــقـــنـــا عــل

الــتــحــديــات، ألنــنــا كــنــا نــعــلــم أنــنــا ســنــواجــه 
تـــراكـــمـــات كـــبـــيـــرة وأزمــــــــات ضــخــمــة». 
وأضـــــاف: لـــم نــكــن خــائــفــيــن مـــن خــوض 
هـــذه الــمــعــركــة إلنــقــاذ الــبــلــد، وكــنــا نعلم 
وأننا  كبيرة،  ستكون  التضحيات  أن  أيضاً 
ســنــخــســر الــكــثــيــر، مـــع ذلــــك، لـــم نــتــردد، 
إنقاذّية  بمهمة  نقوم  أننا  ُمقتنعين  وكنا 
أوالدنـــا.  ومستقبل  والــنــاس  للبلد  وطنّية 
عن  سنبتعد  إننا  قلنا  البداية،  ومن  وتابع: 
السياسة، ليس لدينا أي طموح سياسي، ال 

لدينا. انتخابّية  رغبات 

العراق: انطالق عملية عسكرّية شمال بغداد

دياب: جهات تعمل إلدخال
 لبنان بصراعات المنطقة

الجزائر تستعيد 
رفات ٢٤ مقاوماً ضّد 
االستعمار الفرنسي

الــرئــيــس  أعــلــن  ب:  اف   - الــجــزائــر 
الــجــزائــري عــبــد الــمــجــيــد تــبــون خــالل 
حــفــل عــســكــري فــي ذكـــرى االســتــقــالل 
 ٢٤ رفـــات  ستسترجع  بـــالده  أن  أمــس 
ضـــد االســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي.  مـــقـــاومـــاً 
وقــــال تــبــون فـــي خــطــاب أمــــام قـــادة 
بمطار  ستحّط  ســاعــات  «بعد  الجيش 

هـــــواري بــومــديــن طـــائـــرات عــســكــريــة 
رفات  متنها  وعلى  فرنسا  من  قادمة 
الــشــعــبــيــة  ـــمـــقـــاومـــة  ال قــــــادة  مــــن   ٢٤
ـــَضـــى عــلــى ِحـــرمـــانـِــِهـــم  ورفـــاقـــهـــم، َم
مــن حــقــهــم الــطــبِــيــعــي واإلنـــَســـانـِــي في 
وجـــاء  ســـنـــة».   ١٧٠ ِمـــن  أكــثــر  الـــدفـــِن 
ـــــذي يــشــغــل أيـــضـــاً  ــمــة تـــبـــون ال فـــي كــل

هذه  «احتفاالت  الدفاع  وزير  منصب 
أيــضــاً  ســتــكــون  االســتــقــالل  بعيد  الــســنــة 
لــحــظــة مـــن الــلــحــظــات الــحــاســمــة في 
باسترجاع  تتمّيز  فهي  األمـــة،  تــاريــخ 
المقاومة  شهداء  مْن  مجموعة  رفات 
ـــة األبـــــطـــــال الـــــذيـــــن تـــصـــدوا  الـــشـــعـــبـــّي
لــبــدايــات االحـــتـــالل الــفــرنــســي الــغــاشــم 

و١٨٦٥».   ١٨٣٨ بــيــن  مــا  الــفــتــرة  فــي 
أن  إال  الــمــتــوحــش  الــعــدو  وتــابــع «أبـــى 
أجسامهم  عن  رؤوسهم  آنــذاك  يقطع 
الــطــاهــرة نــكــايــة فــي الـــثـــّوار، ثــم قطع 
بــهــا الــبــحــر حــتــى ال تـــكـــون قــبــورهــم 
جماجم  وتــتــواجــد  لــلــمــقــاومــة».  رمـــزاً 
الــمــقــاومــيــن الــجــزائــريــيــن وأشــهــرهــم 

الــشــيــخ بــوغــلــة والــشــيــخ بــــوزيــــان، فــي 
شــرق  جــنــوب  فــي  الــزعــاطــشــة  منطقة 
ـــجـــزائـــر. وكـــــان الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي  ال
زيــارة  خــالل  تعّهد  مــاكــرون  إيمانويل 
لــلــجــزائــر فـــي الـــســـادس مـــن ديــســمــبــر 
الموجودة  الجزائريين  رفــات  بــإعــادة 

باريس. في  اإلنسان  متحف  في 
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اتهمها بالنفاق.. غسان سالمة:

نـــّدد  وكــــــاالت:   - عـــواصـــم 

الـــمـــبـــعـــوث األمــــمــــي الــســابــق 

ــيــبــيــا غـــســـان ســـالمـــة بــمــا  ــل ب

ـــفـــاق بـــعـــض الـــــدول  ســـمـــاه ن

بـــمـــجـــلـــس األمـــــــن الـــــدولـــــي، 

مــتــهــمــاً إيـــاهـــا بــأنــهــا وجــهــت 

بدعمها  الظهر»  في  «طعنة 

حــفــتــر فــي هــجــومــه الــفــاشــل 

ـــــى طـــــــرابـــــــلـــــــس. وقــــــــال  عـــــل

ــنــانــي فــي  ــب ــل الـــدبـــلـــومـــاســـي ال

مــقــابــلــة مــع «مــركــز الــحــوار 

أعد  «لــم  األربــعــاء  اإلنساني» 

الــيــوم  فــفــي  دور،  أي  أمــلــك 

الـــذي هــاجــم فــيــه طــرابــلــس، 

غالبيتهم  بدعم  حفتر  حظي 

أعـــضـــاء مــجــلــس األمـــــن فــي 

لالنتقاد  نــتــعــّرض  كــنــا  حــيــن 

فــي لــيــبــيــا ألنــنــا لــم نــوقــفــه». 

للبعثة  رئيساً  تسميته  ومنذ 

 ،٢٠١٧ يــونــيــو  فـــي  األمــمــيــة 

تقّدم  تحقيق  سالمة  حــاول 

طرفي  بين  المحادثات  فــي 

ـــنـــزاع إليـــجـــاد حــــل، لــكــنــهــا  ال

ــــر مـــــن مـــــرة.  تــــعــــثــــرت أكــــث

األممي  المبعوث  واســتــطــرد 

المحادثات  هذه  بأن  السابق 

قـــوضـــهـــا هـــجـــوم حــفــتــر فــي 

طــرابــلــس  عــلــى   ٢٠١٩ أبــريــل 

للحوار  مؤتمر  من  أيام  قبل 

كانت  غــدامــس،  فــي  الــوطــنــي 

تــــعــــد لـــــه األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 

قــــبــــل ذلـــــــك بـــــمـــــدة طـــويـــلـــة 

بــمــســاعــدة «مـــركـــز الـــحـــوار 

أن  سالمة  ورأى  اإلنساني». 

هـــجـــوم حــفــتــر الـــــذي أطــلــق 

بـــدعـــم عــســكــري مـــن مــصــر 

وكذلك  وروســيــا  واإلمـــارات 

باريس  تنفيه  فرنسي  بدعم 

عــمــلــيــة  تــــوقــــف  إلـــــى  «أّدى 

الـــســـالم الـــتـــي عــمــلــنــا عــلــيــهــا 

لــمــدة عــام كــامــل». وأضــاف 

تلك  نفاق  أن  تفهمون  «هنا 

المرحلة،  هــذه  فــي  الـــدول، 

وصـــــل إلـــــى مــــراحــــل تــجــعــل 

جـــداً».  إشــكــالــيــاً  عملكم  مــن 

دوالً  «إن  ســــالمــــة  وقــــــــال 

بدعم  فقط  تكتِف  لم  مهّمة 

حـــفـــتـــر، بـــل تــــواطــــأت عـــمـــداً 

الوطني»  المؤتمر  عقد  ضد 

ليبيا).  (غــربــي  غــدامــس  فــي 

ــــوا  وأضـــــــــــــــاف: «لـــــــــم يــــكــــون

المؤتمر.  يعقد»  أن  يريدون 

وتــــابــــع «أنــــــا غـــاضـــب جـــــداً» 

الــدولــي  الــنــظــام  أن  مــعــتــبــراً 

الـــقـــائـــم حـــالـــيـــاً «مــتــضــعــضــع 

تـــــمـــــامـــــاً» خــــصــــوصــــاً فــيــمــا 

العسكري  «بــالــتــدّخــل  يتصل 

الـــــمـــــبـــــاشـــــر فـــــــي نــــــزاعــــــات 

محلّية». 

وأعـــــــرب عــــن أســـفـــه ألن 

لـــم  مــــهــــمــــة  دول  «قـــــــــــادة 

ضـــمـــيـــر».  أي  لـــديـــهـــم  يـــعـــد 

منصبه  من  سالمة  واستقال 

فـــي مـــــارس الـــمـــاضـــي قــائــالً 

تتحمل  تــعــد  لـــم  صــحــتــه  إن 

تــلــك الــوتــيــرة مــن اإلجــهــاد، 

ومـــؤكـــداً أنـــه ســعــى لــعــامــيــن 

الليبيين  شمل  لّم  إلى  وأكثر 

وكـــبـــح الــــتــــدّخــــل الـــخـــارجـــي 

البالد. وحدة  وصون 

دول بمجــلس األمــن دعــمـت 
هجــوم حفـتـر وطـعـنتني فـي الظـهـر

 طرابلس - وكاالت: قال رئيس الحكومة 
التحّركات  إن  أمــس،  الــســراج،  فائز  الليبّية 
اإلقليمية  الساحتين  على  الحالية  السياسية 
والــدولــيــة «لــيــســت ســـوى مـــنـــاورات إليــجــاد 
خالل  ذلك  جاء  بعينها».  لشخصيات  أدوار 
الخارجية  وزيـــر  مــع  أجـــراه  هاتفي  اتــصــال 
بيان  بحسب  لــودريــان،  إيــف  جــان  الفرنسي 
على  صفحتها  عبر  الليبّية  الحكومة  نشرته 
تحدث  السراج  أن  البيان  وأوضــح  فيسبوك. 
عما يجري من تحركات سياسّية بخصوص 
والــدولــّيــة،  اإلقليمية  الساحتين  على  ليبيا 
قـــائـــًال إنــهــا «لــيــســت مـــبـــادرات إليـــجـــاد حل 
لــألزمــة، بــل هــي مــنــاورات تستهدف فقط 

إيجاد أدوار لشخصيات بعينها».
االنــقــالبــي  الــجــنــرال  مليشيا  تــراجــع  ومـــع 
الــحــدود  كــامــل  وخــســارتــهــا  حــفــتــر،  خليفة 
المدن  وأغلب  طرابلس،  للعاصمة  اإلداريــة 
واألماكن في المنطقة الغربية أمام الجيش 

مــا يسّمى  الــلــيــبــي، طــرحــت مــصــر مـــؤخـــراً 
غير  الليبية»،  األزمة  لحل  القاهرة  «إعالن 
أنه قوبل برفض قاطع من الحكومة الليبّية 

ودول أخرى.
أيــــضــــاً، ســلــط الــــســــراج، خــــالل االتـــصـــال 
تم  على «مــا  الــضــوء  لــودريــان،  مــع  الهاتفي 
اكــتــشــافــه مــن مــقــابــر جــمــاعــيــة فــي مدينة 
وكذلك  طــرابــلــس)،  شــرق  (جــنــوب  ترهونة 
زرع مليشيا حفتر لأللغام في المناطق التي 
تـــّم تــحــريــرهــا». وقـــال إن «هـــذه الــجــرائــم 
البشعة غير المسبوقة هي موضع قلق بالغ، 
وال  الليبيين،  لجميع  شديدة  صدمة  وتمثل 

بد من تقديم الجناة إلى العدالة».
كما شّدد السراج، على الضرورة القصوى 
لرفع اإلغالق عن المواقع النفطّية واستئناف 
إن «خــســائــر اإلغـــالق  إنــتــاج الــنــفــط، قــائــالً 
المتكّررة على مدار السنوات الماضية فاقت 

ربع تريليون دوالر».

السراج: التحركات الحالية مناورات 
إليجاد أدوار لشخصيات محددة

خالل اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسي

السيد  قــال  قــنــا:  نــيــويــورك 

أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش األمــيــن 

الـــعـــام لـــألمـــم الـــمـــتـــحـــدة أن 

ــــا  انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس كــــورون

قد  كوفيد-١٩)   ) الــمــســتــجــد 

فـــاقـــم مـــن احـــتـــمـــاالت عــدم 

بين  والـــمـــســـاواة  االســـتـــقـــرار 

العنف  وتــصــاعــد  الــجــنــســيــن، 

االجتماعي  النوع  على  القائم 

وتعطيل  الــمــنــزلــي،  والــعــنــف 

عمليات السالم الهشة.

ـــعـــام  وأضـــــــــاف األمـــــيـــــن ال

خـــالل الــجــلــســة االفــتــراضــيــة 

ـــــح  ـــــجـــــوائ تـــــحـــــت شــــــعــــــار «ال

واألمن» التي عقدها مجلس 

األمن الدولي أنه يمكن رؤية 

كوفيد-١٩  جــائــحــة  عـــواقـــب 

حتى  البلدان  من  العديد  في 

في تلك التي كان ينظر إليها 

عــلــى أنــهــا «مــســتــقــرة» حيث 

المؤسسات  فــي  الثقة  تتآكل 

ــــعــــامــــة بـــشـــكـــل أكــــبــــر فــي  ال

األمـــــاكـــــن الــــتــــي يــــــرى فــيــهــا 

تعالج  لم  السلطات  أن  الناس 

الجائحة بشكل فعال.

ومــنــذ مـــارس هـــذا الــعــام، 

انتخابية  عملية   ١٨ أجــريــت 

بــــدايــــة  مــــنــــذ  اســــتــــفــــتــــاء  أو 

الـــجـــائـــحـــة، وتــــم إرجــــــاء ٢٤ 

مـــنـــهـــا، وتـــــم الـــحـــفـــاظ عــلــى 

٣٩عملية  لـــ  األولــيــة  الــتــواريــخ 

انتخابية حتى اآلن.

وأشـــــــــار غـــوتـــيـــريـــش إلـــى 

أنـــه مـــع الــقــيــود الــمــفــروضــة 

الــــتــــي تـــحـــد مـــــن الـــحـــركـــة، 

(كوفيد-١٩)  جائحة  جعلت 

الــدبــلــومــاســيــة أكــثــر تــحــديــا. 

على  المناقشات  تعتمد  حيث 

الــمــشــاركــة االفــتــراضــيــة في 

أغــلــب األحـــيـــان وهـــو مـــا قد 

يصعب ترسيخ الثقة وتعزيز 

هي  التي  التسوية  في  الرغبة 

فــــي صـــمـــيـــم الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 

الوقائية، على حد تعبيره.

الـــجـــائـــحـــة  أن  وأوضــــــــــح 

غيرت الحسابات بشكل واسع 

الـــنـــطـــاق. وقــــــال: «يــتــعــرض 

ورفاهيتنا  الــجــمــاعــي  األمـــن 

الـــمـــشـــتـــركـــة لـــلـــهـــجـــوم عــلــى 

بقيادة  الجبهات،  من  العديد 

مرض ال هوادة فيه وتفاقمه 

العالمية». الهشاشة 

الــتــحــدي  أن  عــلــى  وشـــــدد 

األرواح  «إنــــقــــاذ  هـــو  الـــقـــائـــم 

الــيــوم مــع دعــم أركـــان األمــن 

استعداده  على  مؤكدا  للغد»، 

ـــدعـــم مــجــلــس األمــــــن بـــأي  ل

هــذه  مــمــكــنــة «ألن  طــريــقــة 

الــهــيــئــة تــقــوم بــجــزء أســاســي 

من االستجابة».

دولـــــة   ١٨٠ ـــــــدت  أي وقــــــد 

عــضــوة ودولــــة مــراقــبــة غير 

عــضــوة نـــداءات األمــيــن العام 

النار،  إلطــالق  عالمي  لوقف 

بــاإلضــافــة إلــى أكــثــر مــن ٢٠ 

حــــركــــة مــســلــحــة وكـــيـــانـــات 

 ٨٠٠ مــــــن  وأكــــــثــــــر  أخـــــــــرى 

منظمة مجتمع مدني.

وكـــــان مــجــلــس األمـــــن قد 

اعــتــمــد بــاإلجــمــاع يـــوم أمــس 

 ٢٥٣٢ ـــــقـــــرار  ال ـــــــعـــــــاء/  /األرب

الـــــداعـــــي إلــــــى «وقـــــــف عـــام 

في  القتالية  لألعمال  وفوري 

جــدول  على  الــحــاالت  جميع 

أعماله».

كورونا  فاقم العنف االجتماعي وعطل عمليات السالم
إجراء ١٨ عملية انتخابية واستفتاء منذ بداية الجائحة .. غوتيريش:  أنقرة تطالب باريس باالعتذار بشأن حادث المتوسط

الخارجية الليبية: تونس تدعم حكومة الوفاق

الروس يمنحون بوتين حق 
تمديد حكمه حتى عام ٢٠٣٦

الخارجية  وزيــر  طالب  ب:  أف   - برلين 
ـــركـــي مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو بـــاريـــس  ـــت ال
«خاطئة»  معلومات  اعتبره  عما  بــاالعــتــذار 
بــخــصــوص حـــادث بــحــري بــيــن الــبــلــديــن في 
الــبــحــر الــمــتــوســط.وقــال جــاويــش أوغــلــو في 
بــرلــيــن «نــنــتــظــر مــن فــرنــســا أن تــعــتــذر. أن 
تــعــتــذر بـــال شــــــروط». وأضـــــاف «مــــن غير 
خاطئة  تــأكــيــدات  فرنسا  تــقــدم  أن  المقبول 
اتهمت  أن  بعد  تــركــيــا»،ذلــك  ضــد  وتتحرك 
فرقاطاتها  إحــدى  باستهداف  انقرة  باريس 
لحلف  أمنية  بحرية  عملية  فــي  الــمــشــاركــة 

وتابع  المتوسط.  البحر  في  األطلسي  شمال 
األلماني  نظيره  مــع  صحفي  مؤتمر  خــالل 
هايكو ماس «يجب أن نكون صادقين:فرنسا 
وحلف  األوروبـــي  لالتحاد  الحقيقة  تقول  ال 
أن  صحيحا  «ليس  األطلسي»،مضيفا  شمال 
فرنسية». لفرقاطة  تحذيرا  أطلقت  سفننا 
وقـــال جــاويــش أوغــلــو «نــحــن نــحــرص كثيرا 
على ظهور الحقيقة». وكانت باريس اتهمت 
تــركــيــا بــاســتــهــداف إحـــدى فــرقــاطــاتــهــا أثــنــاء 
فحص سفن يشتبه بانتهاكها حظر األسلحة 

المفروض على ليبيا. 

وزارة  قــــالــــت   : طرابلس-وكاالت 
أكــــدت  تــــونــــس  إن  الـــلـــيـــبـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة 
المعترف  الــوفــاق  لحكومة  الكامل  دعمها 
ـــيـــا، وأعـــربـــت عـــن تــأيــيــدهــا لــحــل  بــهــا دول
وأضافت  جارتها.  في  النزاع  ينهي  سياسي 
ــــان عــــلــــى صــفــحــتــهــا  ــــي الــــخــــارجــــيــــة فـــــي ب
التونسي  الخارجية  وزير  أن  »فيسبوك»،  بـ
ــــري، أجــــرى اتـــصـــاال هــاتــفــيــا  نـــور الـــديـــن ال
بــنــظــيــره الــلــيــبــي مــحــمــد الــطــاهــر ســيــالــة، 
لحكومة  الــكــامــل  بــالده  دعــم  عــن  وأعـــرب 
تؤيد  «تــونــس  أن  مضيفا  الــوطــنــي،  الــوفــاق 
تونس  لــيــبــيــا».وتــتــبــنــى  فــي  الــســيــاســي  الــحــل 

مــوقــفــا تــقــلــيــديــا مـــن الــشــرعــيــة فـــي لــيــبــيــا 
يـــتـــمـــاهـــي مــــع اعــــتــــراف األمــــــم الــمــتــحــدة 
بــحــكــومــة الــوفــاق الــتــي انــبــثــقــت عــن اتــفــاق 
بــالــرغــم  وذلــــك   .٢٠١٥ عـــام  الــصــخــيــرات 
صدرت  بالغريبة  وصفت  تصريحات  من 
مؤخرا،  سعيد  قيس  التونسي  الرئيس  عن 
وضع  الليبيين  على  «يــجــب  إنــه  فيها  قــال 
دســتــور مــؤقــت، على غــرار الــدســتــور الــذي 
 ،٢٠٢٠ سنة  أفغانستان  فــي  وضــعــه  جــرى 
«شرعية  ليبيا  فــي  الدولية  الشرعية  وأن 
من  بــالده  أن  مؤكدا  تــدوم،  ولــن  مؤقتة» 

ليبيا.  في  يحدث  مما  تضررا  الدول  أكثر 

 ٪٧٧٫٩٢ بنسبة  الـــروس  الناخبون  صـــّوت  وكــــاالت:   - موسكو 

لصالح التعديالت الدستورّية التي تجيز للرئيس فالديمير بوتين 

صدر  نهائي  إلحصاء  وفقاً   ،٢٠٣٦ عــام  حتى  السلطة  في  البقاء 

كبيرة».  «كــذبــة  بأنها  المعارضة  وصفتها  نتيجة  وهــي  أمـــس، 

وبلغت نسبة المشاركة في التصويت نحو ٦٥٪ على مستوى البالد، 

ما  فإن  االنتخابات  لجنة  عن  الصادرة  الرسمّية  لألرقام  ووفقاً 

نسبتهم نحو ٢١٪ عارضوا تلك التعديالت. 

وأشارت النتائج، إلى أن ضابط المخابرات السوفييتية السابق 

رئيس  أو  كرئيس  عاماً   ٢٠ من  أكثر  منذ  روسيا  يحكم  الــذي   -

أخريين  مرتين  الــتــرّشــح  فــي  بالحق  بسهولة  سيفوز   - لــلــوزراء 

للرئاسة بعد انتهاء واليته الحالّية عام ٢٠٢٤. وقالت رئيسة لجنة 

االنتخابات المركزية إيال بامفيلوفا إن نسبة المشاركة بلغت ٦٥٪ 

التأثير  يمكنها  خروقات  تسجل  لم  اللجنة  إن  وأضافت  تقريباً، 

على نتائج التصويت، وتتيح بعض هذه التعديالت للرئيس الحالي 

الترّشح لفترتين بعد انتهاء عهدته الحالّية. 

ومــمــا شــجــع الــنــاخــبــيــن عــلــى الــمــشــاركــة فــي الــتــصــويــت إجـــراء 

تسلط  إعالنّية  وحملة  سكنّية،  شققاً  تقدم  جوائز  على  سحوبات 

مثل  شعبّية  لها  الحزمة  ذات  فــي  أخــرى  تعديالت  على  الــضــوء 

حماية معاشات التقاعد. وبأمر من بوتين جرى تحويل مبلغ ١٠ 

آالف روبل (١٤١ دوالراً) منحة مالّية لمرة واحدة إلى كل واحدة 

االقتراع،  لمراكز  أمس  توجهت  أطفال  لديها  الناخبين  أسر  من 

على  نُظمت  التي  التصويت  عملية  من  األخير  اليوم  في  لتشارك 

كورونا.  فيروس  تفشي  من  للحّد  محاولة  في  أيــام  سبعة  مدى 

وقال مسؤولو االنتخابات إن نسبة اإلقبال بلغت نحو ٦٥٪، ونسبة 

إذا  التعديالت  على  الموافقة  لتتم   ٪٥٠ هي  المطلوبة  الُمشاركة 

حظيت بتأييد أغلبية بسيطة من الناخبين.

أديس أبابا - وكاالت: شّيع اإلثيوبيون في 
أديــس  العاصمة  غــرب  جــنــوب  أمــبــو  مدينة 
الذي  هونديسا،  هاشالو  الفنان  جثمان  أبابا 
ُمسلحين  يـــد  عــلــى  الــمــاضــي  االثــنــيــن  ُقــتــل 

مجهولين.
أطلقت  الشرطة  إن  المدينة  سكان  وقــال 
مقر  دخــــول  مــن  لمنعهم  الـــهـــواء  فــي  ــنــار  ال
ـــهـــا طــلــبــت مــنــهــم الــــعــــودة إلــى  ــــعــــزاء، وإن ال
من  مــنــازلــهــم.  كما ذكــر ســكــان أن أفــــراداً 
الــجــيــش والـــشـــرطـــة االتـــحـــادّيـــة والــشــرطــة 
المحلّية انتشروا في الشوارع، ومنعوا الحشود 
من دخول الملعب الذي أقيمت فيه الجنازة 
كيلومتر  مئة  نحو  مسافة  على  أمبو  بمدينة 

غربي أديس أبابا.
لرويترز «أمر  المغني  أقــارب  أحد  وقال 
ُمحزن للغاية أال يرافق جثمانه سوى بضعة 
من  اآلخرين  األمن  قوات  تمنع  بينما  أفــراد 

الحضور».
وقد أحدث مقتل هونديسا صدمة كبيرة 
منها  ينحدر  الــتــي  األورومــــو  قومية  وســط 
رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد، وقد نعاه 

ووصفه بأنه كان «ملهماً للشباب».
ـــــرو زوجـــة  ـــقـــت ســانــتــو ديــمــيــســيــو دي وأل
المغني كلمة قصيرة بعد أن وضع الُمعزون 

أكاليل الزهور.
في  سيبقى  يــمــت،  لــم  وقــالــت «هــاشــالــو 
قلبي وقلوب الماليين في األورومو لألبد». 
تــذكــاري  نصب  بإقامة  وأضــافــت: «أطــالــب 

حيث أريــق دمــه». أثــار مقتل هونديسا (٣٦ 
عنف  أعـــمـــال  تخللتها  احــتــجــاجــات  عـــامـــاً) 

تسببت في مقتل ٨١ شخصاً.
هونديسا  اإلثيوبي  الُمطرب  جثمان  ونقل 
إلى ثكنة عسكرّية بعد منع دفنه بالعاصمة

استمّرت االحتجاجات الدامية في إثيوبيا 

عــلــى مــقــتــل الــمــطــرب والــشــاعــر األورومــــي 
هاشالو هونديسا ليبلغ عدد القتلى فيها أكثر 

من ٨٠ شخصاً.
ــــذي ذاق مـــرارة   بـــزغ نــجــم هــونــديــســا ال
ضد  االحــتــجــاجــات  خــالل  السياسي  السجن 

الحكومة اإلثيوبية.

لكن رصاصات قليلة كانت كافية للقضاء 
والشاعر  الفنان  األورومـــو  ثــورة  صــوت  على 
هـــاشـــالـــو هــونــديــســا الـــــذي حـــّركـــت ألــحــانــه 
ثـــّوار ذلــك اإلقليم الــذي يشكو مــن مــرارات 
الــتــهــمــيــش، وظــلــم الــجــالــســيــن عــلــى كــراســي 

الحكم في أديس أبابا.

إثيــوبيــا تشــيع جثمـان المغــني هـونديســا
إطالق نار في الهواء وانتشار كثيف للجيش والشرطة
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عواصم - وكـــاالت:  ذكرت 
جـــامـــعـــة «جــــونــــز هــوبــكــنــز» 
 ٢١٧,٧ أن  أمــــس  األمــريــكــيــة 
بفيروس  جديدة  إصابة  ألــف 
أنحاء  في  رصدها  تم  كورونا 
ساعة،   ٢٤ آخــر  خــالل  العالم 
لـــتـــرتـــفـــع الــحــصــيــلــة إلـــــى ١٠ 

ماليين و٨٥٠ ألفاً.
 وحـــســـب عـــــداد الــجــامــعــة، 
ـــوفـــيـــات فــي  فـــــإن إجـــمـــالـــي ال
فيما  ألــــفــــاً   ٥٢٠ بـــلـــغ  الـــعـــالـــم 
 ٦ مجموعه  مــا  للشفاء  تماثل 
شــخــص.  ألــــف   ٧٠ و  مــاليــيــن 
وتـــحـــتـــل الـــــواليـــــات الــمــتــحــدة 
ـــــى بــيــن الــــدول  الــمــرتــبــة األول
تسجيلها  مــع  إصـــابـــة،  األكــثــر 
 ٦٨٦ على  يزيد  ومــا  مليونين 
ألف حالة، تليها البرازيل (نحو 
وروسيا  ألـــف)،  و٤٤٨  مليون 
 ٦٠٤) ـــهـــنـــد  وال ألـــــفـــــاً)   ٦٥٤)
(حـــوالـــي  وبـــريـــطـــانـــيـــا  آالف) 
٣١٥ ألفاً). وفي إفريقيا قالت 
لمنظمة  اإلقــلــيــمــيــة  الــمــديــرة 
إفريقيا  فــي  العالمية  الصحة 
أن  تــعــتــقــد  ال  الــمــنــظــمــة  إن 
اإلصـــــابـــــات غـــيـــر الــمــكــتــشــفــة 
إفريقيا  في  كورونا  بفيروس 
كثيرة، مــع وجــود وفــيــات لم 

يتم اإلبالغ عنها.
مويتي  ماتشيديسو  وقالت   
«نعتقد  صحفي:  مؤتمر  فــي 
في  التهوين  بعض  هــنــاك  أن 
الحاالت» ُمضيفة أن منظمة 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة تــعــمــل مع 
الــــــــدول لــتــحــســيــن إجــــــــراءات 
لرويترز  تقدير  وأفــاد  التتبع. 
يستند إلى إحصاءات حكومية 
بأن  الصحة  منظمة  وبيانات 
و٦٣  إفريقيا سّجلت ٤١٦ ألفاً 
إصـــابـــة مـــؤكـــدة بـــكـــورونـــا مع 
وفاة ١٠٢٩٧ وتعافي ١٩٦ ألفاً 
و٩٤٤ مريضاً.  وتبنى مجلس 
قــراراً  باإلجماع  الدولي  األمــن 
ــــطــــالــــب بــــوقــــف الــــنــــزاعــــات  يُ
عملية  لــتــســهــيــل  الـــعـــالـــم  فـــي 

ـــا  مــكــافــحــة فــــيــــروس كـــورون
ثالثة  من  أكثر  بعد  المستجد 
حثيثة  مفاوضات  على  أشهر 
بــحــســب دبــلــومــاســيــيــن. وأعــد 
الــقــرار الـــذي تــم تبنيه خــالل 
تصويت خطي، كل من فرنسا 
وتونس اللتين رحبتا بتمريره. 
في  التونسي  السفير  ووصـــف 
قبطني  قيس  المتحدة  األمــم 
ـــ»الــمــكــســب  ــنــتــيــجــة ب هـــــذه ال

التاريخي» للبلدين.
تطبيق  في  خبراء  ويشّكك   
النص بعد الشلل الطويل الذي 
طــــال الــمــجــلــس وســـاهـــم في 

تقويض مصداقيته.
 والنص الذي عّطلته ألشهر 
ــــواليــــات  كــــل مــــن الـــصـــيـــن وال
ُمعارضتهما  بسبب  المتحدة، 
لذكر منظمة الصحة العالمية 
الدعوة  دعــم  إلــى  يرمي  فيه، 
الــتــي أطــلــقــهــا فـــي ٢٣ مـــارس 
المتحدة  لألمم  الــعــام  األمــيــن 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش لــوقــف 
ــــار فــــي الـــعـــالـــم.  ــــن إلطـــــــالق ال
فوري  بـ»وقف  القرار  وطالب 
لــكــافــة الـــنـــزاعـــات» الــُمــدرجــة 

باستثناء  األمــــن  مــجــلــس  فـــي 
الــــمــــعــــارك ضــــد الـــجـــمـــاعـــات 
ـــطـــالـــب أيـــضـــاً  الـــجـــهـــاديـــة. ويُ
يوماً  لتسعين  إنسانية  بـ»هدنة 
تقديم  لتسهيل  األقــــل»  عــلــى 

المساعدة الدولية للشعوب. 
 والقرار ال يتضّمن كما في 
تشير  فقرات  السابقة  نسخته 
العالمية  الصحة  منظمة  إلــى 
الواليات  بشدة  عارضتها  التي 
المتحدة في الثامن من مايو. 
تم  إنــه  دبلوماسيون  وقــال   
إيـــجـــاد تــســويــة بـــُمـــبـــادرة من 
دائمة  غير  الــدولــة  إندونيسيا 
األمـــن.  مجلس  فــي  الــعــضــويــة 
المقّدمة  في  فقرة  وأضيفت 
اكتفت التذكير بتبني الجمعية 
لقرار  المتحدة  لألمم  العامة 

في الثاني من أبريل.
 وفــي النص حــول ضــرورة 
الـــتـــضـــامـــن عـــالـــمـــيـــاً لــتــخــطــي 
العامة  الجمعية  دعــت  الــوبــاء، 
في  األعـــضـــاء   ١٩٣ الـــــ  ـــــدول  ال
األمــــم الــمــتــحــدة «لــتــقــدم كل 
الـــدعـــم والـــتـــعـــاون الــالزمــيــن 

لمنظمة الصحة العالمية». 

 وقــبــلــت الــصــيــن اإلشــــــارة 
التي  العامة  الجمعية  نص  إلى 
كانت تريد إبراز دور منظمة 
عكس  عــلــى  العالمية  الــصــحــة 
الواليات المتحدة التي قطعت 
األممية  بالمنظمة  عالقاتها 
أزمـــة  إدارة  بـــســـوء  الــمــتــهــمــة 
فــــيــــروس كــــورونــــا ورفـــضـــت 
أي إشـــــارة إلــيــهــا صـــراحـــة أو 
ضــمــنــاً. وقـــرار مجلس األمــن 
رســـمـــي  مـــــوقـــــف  أول  هــــــو 
حقيقي منذ اندالع أسوأ أزمة 
مطلع  فـــي   ١٩٤٥ الـــعـــام  مــنــذ 
في  اجتماع  وباستثناء  السنة. 
الـــتـــاســـع مــــن أبــــريــــل نــظــمــتــه 
غير  البلدان  واستونيا،  ألمانيا 
األمــن،  مجلس  فــي  العضوين 
اآلن  حــــتــــى  الـــمـــجـــلـــس  لـــــــزم 
الــصــمــت حــــول الـــوبـــاء الــقــاتــل 
أقطار  كافة  في  يتفشى  الــذي 

العالم. 
اجتماع  يعقد  أن  ويــتــوقــع   
بمبادرة  ُمجدداً  الخميس  ثان 
ألمانيا، الرئيسة الحالية ألعلى 
هـــيـــئـــة تـــنـــفـــيـــذيـــة فــــي األمــــم 

المتحدة لشهر يوليو.

 واألســـبـــوع الــمــاضــي رّحــب 
غــوتــيــريــش بــــأن يــكــون طلبه 
بــوقــف إطـــالق الــنــار دعــم من 
وأكــثــر مــن عشرين  ١٨٠ بــلــداً 
أقر  لكنه  مسّلحة.  مجموعة 

بأن هذه الخطوة لم تطبق.
أن «إعالناً  أوساطه  وترى   
ومــــوّحــــداً» مــن مجلس  قــويــاً 
يــتــرجــم  أن  «يــــجــــب  األمـــــــن 
دعوته لوقف إطالق النار على 

األرض».
 وصّرح ريتشارد غوان من 
مــجــمــوعــة األزمــــــات الــدولــيــة 
يــكــون  أن  الــمــســتــبــعــد  «مـــــن 
الــدولــي  األمـــن  مجلس  لــقــرار 
وقـــع فــعــلــي فـــي عـــدة مناطق 
نــــزاع». وأضــــاف «بــعــد أشهر 
مــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــصــعــبــة 
تسمح هذه الخطوة بإنقاذ ماء 
المجلس  وتابع «لكن  الوجه». 
فـــــّوت فـــرصـــة تــعــزيــز دعـــوة 
المتحدة  لألمم  الــعــام  األمــيــن 
ــنــار  لــصــالــح وقــــف إلطـــــالق ال
في أبريل أو مايو عندما كان 
بـــقـــدور قـــــرار إحــــــداث فـــارق 

حقيقي».

 ٢١٧ ألــف إصــابـة جـديـدة بالعــالـم 
مجلس األمن يُطالب بوقف النزاعات لتسهيل مكافحة الوباء 

  تظاهرات بجنوب إفريقيا ضد التطعيم

تفشي الوباء بأمريكا وكولومبيا والمكسيك

أعلنت  وكـــاالت:   - برازيليا 
أّن  البرازيلّية  الصّحة  وزارة 
كوفيد-١٩  وفـــيـــات  حــصــيــلــة 
تجاوزت ٦٠ ألفاً، بعد تسجيل 
إضــافــّيــة  وفـــــاة   ١٠٣٨ الـــبـــالد 
المستجد  ـــا  كـــورون بــفــيــروس 
خـــــــــالل الــــــســــــاعــــــات األربـــــــــع 

والعشرين الماضية.
الحصيلة  تــرتــفــع  وبــذلــك،   
كوفيد-١٩  لوفيات  اإلجمالّية 
فــي الــبــرازيــل إلـــى ستين ألــفــاً 
الوزارة  بيانات  بحسب  و٦٣٢، 
العلمّي  المجتمع  يعتبر  الــتــي 
األرقـــام  مــن  بكثير  أقـــّل  أنــهــا 
هو  أيــضــاً  والمقلق  الحقيقّية. 
الذي  الجديدة  اإلصابات  عدد 
بلغ ٤٦ ألفاً و٧١٢ في الساعات 
الـــــ٢٤ األخـــيـــرة، ووصــــل عــدد 
حـــاالت اإلصــابــة الــمــؤكــدة في 
مــلــيــون  ٤٥ر١  إلــــى  الـــبـــرازيـــل 
جمعتها  بيانات  بحسب  حالة، 
جـــــامـــــعـــــة جــــــونــــــز هـــوبـــكـــنـــز 
وفي  لألنباء.  بلومبرج  ووكالة 
وزارة  ســـّجـــلـــت  الـــمـــكـــســـيـــك، 
جديدة  إصــابــة   ٥٦٨١ الصحة 
وفاة  و٧٤١  كــورونــا  بفيروس 
لــيــرتــفــع إجـــمـــالـــي اإلصـــابـــات 
ـــفـــاً  أل  ٢٣١ ــــــى  إل الـــــبـــــالد  فـــــي 
 ٢٨٥١٠ إلــى  والــوفــيــات  و٧٧٠ 
عدد  يتجاوز  وبــذلــك  حـــاالت. 
الــــوفــــيــــات بــســبــب الـــفـــيـــروس 
فــــي الــمــكــســيــك نـــظـــيـــره فــي 
عدد  إجمالي  بلغ  التي  إسبانيا 
المتوفين لديها أمس  ٢٨٣٦٣. 
أعداد  تخّطت  كولومبيا،  وفي 
اإلصابات المؤّكدة بكوفيد-١٩ 
ألف  المئة  عتبة  كولومبيا  في 
إصابة، حسب ما أعلنت وزارة 
الصّحة، بعد نحو ٤ أشهر من 
البالد.  في  حالة  أّول  اكتشاف 
ومـــع تــســجــيــل كــولــومــبــيــا الــتــي 
 ٤,١٦٣ نسمة  مليون   ٥٠ تضّم 
واحد،  يوم  في  جديدة  إصابة 
ــــات  ــــفــــع إجــــمــــالــــّي اإلصــــاب ارت
 ١٠٢,٠٠٩ إلـــى   ١٩  - بــكــوفــيــد 

استناداً  مارس،   ٦ منذ  حاالت 

إلـــى الــنــشــرة الــيــومــّيــة لــــوزارة 

الـــصـــّحـــة. كــمــا ســّجــلــت الــبــالد 

١٣٦ وفاة جديدة بالفيروس، 

الوفيات  إجمالّي  بذلك  ليصل 

جّراء الوباء إلى ٣,٤٧٠. وأعلِن 

أشـــخـــاص.   ٤٣,٤٠٧ تـــعـــافـــي 

والوفيات  اإلصابات  وارتفعت 

الفيروس  جــراء  كولومبيا  في 

أمـــر  أن  مـــنـــذ  كـــبـــيـــر  بـــشـــكـــل 

الــرئــيــس إيــفــان دوكـــي أواخـــر 

أبــــريــــل بــتــخــفــيــف إجــــــــراءات 

ألفاً   ٥٢ نحو  وُسّجلت  الحجر. 

و٨٩٨ إصابة جديدة بفيروس 

الواليات  في  الُمستجّد  كورونا 

ســاعــة   ٢٤ خـــــالل  الـــمـــتـــحـــدة 

فــي رقـــم قــيــاســي مــنــذ بــدايــة 

لجامعة  إحصاء  حسب  الوباء، 

يرتفع  وبذلك  هوبكنز،  جونز 

بكوفيد-١٩  اإلصابات  إجمالي 

في الواليات المتحدة إلى نحو 

٢,٧ مليون.

 وســــّجــــلــــت الـــــبـــــالد أيـــضـــاً 

في  بــالــفــيــروس  وفــيــات   ٧٠٦

إجــمــالــي  لــيــرتــفــع  ســـاعـــة،   ٢٤

وفيات كوفيد-١٩ في الواليات 

و٢٨.  ألــفــاً   ١٢٨ إلــى  المتحدة 

الُمكتشفة  اإلصـــابـــات  وعــــدد 

المتحدة،  الواليات  في  حديثًا 

مــضــى  وقـــــت  أّي  مــــن  أعـــلـــى 

فإن  كذلك  الــوبــاء.  ظهور  منذ 

تتطلب  الـــتـــي  الــــحــــاالت  عــــدد 

دخول المستشفيات يتزايد في 

عــدد مــن بــؤر الــوبــاء، كما هو 

هيوستن (تكساس)  في  الحال 

وفينيكس (أريزونا).

 وســـّجـــلـــت تــكــســاس رقــمــاً 

قــــيــــاســــّيــــاً يــــومــــّيــــاً فـــــي عـــدد 

 ٨٠٧٦ أحــصــت  إذ  اإلصـــابـــات، 

إصابة جديدة بكوفيد-١٩، أي 

ما يقرب من ألف إصابة أكثر 

من اليوم السابق.

 وفي ضوء هذه الزيادة في 

أعـــــداد اإلصــــابــــات، اضــطــرت 

بعض الواليات إلى التمّهل في 

عملية الخروج من الحجر.

 فـــقـــد قــــــّرر حـــاكـــم واليــــة 

كاليفورنيا غافين نيوسوم منع 

أماكن  في  المطاعم  خدمات 

مغلقة في لوس أنجليس و١٨ 

مقاطعة أخرى في الوالية.

 وقــــــــال الـــطـــبـــيـــب ديـــفـــيـــد 

روبـــن مــديــر مــركــز األبــحــاث 

فـــي مــســتــشــفــى األطــــفــــال في 

فيالدلفيا إن «غياب رد وطني 

فرض وضع  حازم وخصوصاً 

البالد  أنحاء  جميع  في  كمامة 

ســيــواصــل تــهــديــد اســتــمــراريــة 

اقــتــصــادنــا وقــــــدرة مــدارســنــا 

عــلــى إعـــــادة فــتــح أبــوابــهــا في 

الخريف». 

 إصــابـــات كــورونا بالــبرازيل 
تتجــــــاوز ١٫٤٥ مليـــون 

ً

الهند: اإلصابات 
بكورونا تتجاوز 

٦٠٠ ألف 
وكــــــــاالت:      - نـــيـــودلـــهـــي 
أعــلــنــت الــســلــطــات الــهــنــديــة 
أمس، عن تسجيل أكثر من 
جــديــدة  إصــابــة  ألـــف   ١٩,١
ــــا خـــالل  بـــفـــيـــروس كــــورون
لتبلغ  الماضية،  ساعة  الـ٢٤ 
بـــذلـــك حــصــيــلــة اإلصـــابـــات 

في البالد ٦٠٤٦٤١ حالة. 
الصحة  وزارة  وذكـــرت   
إجمالي  أن  األسرة  ورعاية 
وصل  بالفيروس  الــوفــيــات 
تسجيل  بــعــد   ١٧٨٣٤ إلــــى 
فــي  جـــــديـــــدة،  وفــــــاة   ٤٣٤
١١٨٨١ مريضاً  حين تماثل 
للشفاء خالل اليوم الماضي 
المتعافين  مجموع  ليرتفع 

إلى ٣٥٩٨٥٩.
 ورغم تسجيل ما يقرب 
جديدة  إصابة  ألف   ٢٠ من 
خــــــالل األيـــــــــام األخـــــيـــــرة، 
تخفيف  الــســلــطــات  تــواصــل 
قــواعــد الــعــزل الــعــام، حيث 
مرحلة  عن  االثنين  أعلنت 
جديدة من تخفيف القيود، 
المزيد  باستئناف  لتسمح 
االقتصادية،  األنشطة  مــن 
مــع اســتــمــرار فــرض العزل 
عالية  المناطق  بعض  على 
وتعتبر  السكانية.  الكثافة 
الهند رابع أكثر دول العالم 
إصــــــابــــــة بــــــوبــــــاء فــــيــــروس 
كــــــورونــــــا بــــعــــد الــــــواليــــــات 
ـــــل  ـــــرازي ـــــب الـــــمـــــتـــــحـــــدة، وال

وروسيا.

بعد إثبات فاعليته وتوزيعه داخلياً على ٣٥ إقليماً 

صـــنـــدوق  أعـــلـــن  وكــــــــاالت:   - مـــوســـكـــو 
وشركة  الــروســي  المباشرة  االستثمارات 
«خــيــمــرار» الــروســيــة لــصــنــاعــة األدويــــة، 
عـــقـــار «أفــيــفــافــيــر»  صـــــّدرت  روســـيـــا  أن 
ومن  الماضي،  يونيو  فــي  بيالروسيا  إلــى 
الــمــتــوقــع تــســلــيــمــه إلــــى كـــازاخـــســـتـــان فــي 

الــمــســتــقــبــل الـــقـــريـــب.  وأضـــــاف صــنــدوق 
بيانه  في  الروسي  المباشرة  االستثمارات 
في  أقــلــيــمــاً   ٣٥ إلـــى  الـــــدواء  تــســلــيــم  «تـــم 
إلى  الروسي  المنتج  وصل  كذلك  روسيا، 
تسليمه  وســيــتــم  بــيــالروســيــا،  جــمــهــوريــة 
إلـــى كــازاخــســتــان قـــريـــبـــاً». وتـــابـــع الــبــيــان 

مفاوضات  هــنــاك  ذلــك،  إلــى  «بــاإلضــافــة 
جــاريــة حـــول تــصــديــر عــقــار «أفــيــفــافــيــر» 
كما  الــالتــيــنــيــة،  أمــريــكــا  دول  مـــن  ــعــدد  ل
الــمــســتــقــلــة  الــــــــدول  رابــــطــــة  دول  تـــهـــتـــم 
والـــشـــرق األوســـــط ومــنــاطــق أخــــرى من 
لفيروس  المضاد  الروسي  بالمنتج  العالم 

المستجد». كورونا 
 وكــــــان  مـــركـــز «فـــيـــكـــتـــور» الـــروســـي 
والفيروسات،  األوبئة  علم  في  المختص 
ـــارات األولـــيـــة الــتــي  ـــب قـــد أعـــلـــن أن االخـــت
فيروس  ضد  للقاح  نماذج   ٣ على  أُجريت 

بنجاح. تّمت  كورنا، 

مدير  عــن  وكــالــة «نــوفــوســتــي»  ونقلت   
النماذج  أن  ماكسيوتوف،  رينات  المركز 
ـــقـــاح ضـــــد فـــــيـــــروس كــــورونــــا  ـــل الــــثــــالثــــة ل
على  اختبارها  فــي  نجحت  «كوفيد-١٩» 
للتصدي  الــمــصــابــيــن  لـــدى  مــنــاعــة  تــكــويــن 

للفيروس.

روسيا تصّدر عقار أفيفافير لعالج المصابين بكورونا

 الصين تستعد لتفّش 
ُمحتمل للفيروس وتدعو 

لوضع خطط طوارئ
بــكــيــن - وكــــــــاالت: أعـــلـــنـــت الــســلــطــات 
الصحية في الصين، أمس، أن الحكومات 
الــمــحــلــيــة والــمــؤســســات الــطــبــيــة يــجــب أن 
تزيد الطاقة االحتياطية لفحوص فيروس 
كورونا استعداداً لزيادة الطلب عليها وسط 
لجنة  وصــّرحــت  محتملة.   تفش  حـــاالت 
الصحة الوطنية في توجيهات على موقعها 
اإللـــكـــتـــرونـــي أنــــه يــتــعــيــن عــلــى الــســلــطــات 
لتتمّكن  طـــــوارئ  خــطــط  وضــــع  الــمــحــلــيــة 
اختبارات  مــن  طاقتها  زيـــادة  مــن  بسرعة 

الحمض النووي.
 وتشير التوجيهات إلى أن نتائج فحوص 
الحمض النووي تظهر خالل ست ساعات 

للمرضى في مستشفيات الحميات. 
الصينية  المركزية  الحكومة  وأصدرت   
أمراً لجميع المدن، بتكثيف عمليات البحث 
عن المصابين بالفيروس، ممن لم تظهر 
للمرض،  الشائعة  األعراض  من  أياً  عليهم 
وتكثيف اختبار «الناقالت الصامتة»، التي 
تعني أشخاصاً يحملون المرض وال تظهر 

عليهم أي من أعراضه. 

ـــواصـــل  ي وكــــــــــاالت:   - لــــنــــدن 
لقاح  تطوير  وراء  السعي  العالم 
المستجد،  كورونا  فيروس  ضد 
مرشحاً  لقاحاً   ١٥ يخضع  حيث 
ـــارات مــكــثــفــة عــلــى أمــل  ـــب الخـــت
أســرع  فــي  للوباء  لعالج  التوصل 
صـــحـــيـــفـــة «ذا  ونـــقـــلـــت  وقـــــــت. 
غــــــارديــــــان» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــن 
رئــيــســة الــفــريــق الـــمـــســـؤول عن 
بريطانيا،  في  اللقاحات  تطوير 
تتوقع  إنها  قولها،  بنغهام  كيت 
الــتــوصــل لــلــقــاح فــي أوائــــل الــعــام 
المقبل، مشيرة إلى أن اللقاح قد 
يساعد في البداية على «تخفيف 
جانبها  ومــن  فقط.   األعــراض» 
أوضـــحـــت الــبــروفــيــســورة ســـارة 
جلبيرت من جامعة «أكسفورد» 
الـــتـــي تــعــمــل عــلــى تــطــويــر لــقــاح 
ـــــــا، أن  ضــــــد فــــــيــــــروس كـــــــورون
لطرح  الــزمــن  يُسابقون  العلماء 
أن  دون  وقــــت،  بــأســرع  الــعــالج 

لذلك.  ُمحّدد  موعد  عن  تكشف 
وبـــحـــســـب بــنــغــهــام فـــــإن فــريــق 
ســـــارة مـــتـــقـــّدم كـــثـــيـــراً ُمــقــارنــة 
بــمــســاعــي بــاقــي الــشــركــات حــول 
العالم فيما يتعلق بتطوير اللقاح 
«أبحاث  أن  مضيفة  المرتقب، 
غطت  باللقاح  الخاصة  أكسفورد 
عناصر  أبــرزهــا  كــثــيــرة  جــوانــب 
الطليعة،  فــي  لــتــكــون  الــفــعــالــيــة، 
تبدأ  لم  شركات  على  ومتقّدمة 

بعد بتجاربها».
جامعة  عــلــمــاء  فــريــق  وكــــان   
الشهر  هــذا  أعلنوا  قــد  أكــســفــورد 
عن تحقيق تقدم كبير في عالج 

األجسام المضادة ضد المرض.
نيوز»  لشبكة «سكاي  ووفقاً   
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، يـــمـــضـــي عــلــمــاء 
أكسفورد في اختباراتهم بسرعة 
الواعد،  العالج  هذا  حول  كبيرة، 
في مشروع منفصل عن اللقاح، 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي عــــــالج األكـــثـــر 

الــفــئــات تـــضـــرراً مـــن الــفــيــروس 

الـــتـــاجـــي، وخـــصـــوصـــاً فــئــة كــبــار 

في  ضعفاً  يُــعــانــون  ومــن  الــســن، 

الــجــهــاز الــمــنــاعــي، مــا قــد يــؤثــر 

بشكل  أجسامهم  استجابة  على 

فّعال ألي لقاح محتمل.

التنفيذي  الــرئــيــس  ووصــــف   

لشركة «أسترا زينيكا» العمالقة 

لـــــألدويـــــة، والــــتــــي تـــتـــعـــاون مــع 

علماء أكسفورد في إنتاج اللقاح، 

وعــــــــالج األجــــــســــــام الــــمــــضــــادة، 

باسكال سوريوت، عالج األجسام 

الــُمــضــادة الـــواعـــد، بــأنــه «مــزيــج 

مـــن جــســديــن مـــضـــاديـــن»، في 

جـــرعـــة واحــــــدة، قـــد تــقــلــل من 

فرصة تطوير الشخص لمقاومة 

مـــنـــاعـــيـــة ألحــــدهــــمــــا، بــحــســب 

«تلغراف»  لصحيفة  تصريحات 

أن  من  الرغم  على  البريطانية. 
عالج األجسام الُمضادة قد يكون 
حــيــويــاً وفـــّعـــاالً لــبــعــض الــفــئــات، 
غير أن سوريوت، يؤكد أن إنتاج 
الــلــقــاح ضـــد الــفــيــروس ال يـــزال 

يمثل األولوية.
التنفيذي  الــرئــيــس  وأضــــاف   
ـــــة الــعــمــالقــة، أن  لــشــركــة األدوي
ــــاج عــــــالج األجــــســــام  ــــت تــكــلــفــة إن
بكثير  أعلى  المحتمل،  المضادة 

من تكلفة إنتاج اللقاحات.
ــــرا   ووّقــــــعــــــت شــــركــــة «أســــت
زيـــنـــيـــكـــا» عـــــقـــــداً مـــــع جــامــعــة 
أكـــســـفـــورد الــبــريــطــانــيــة، إلنــتــاج 
مــاليــيــن الـــجـــرعـــات مـــن الــلــقــاح 
حــال  فــي  لــلــفــيــروس،  المحتمل 

ثبتت فعاليته.
ــا  ـــنـــت شــركــت  إلــــــى ذلــــــك أعـــل
 Pfizerو األلــمــانــيــة  بيونتكتش 
األمــريــكــيــة عــن نــتــائــج إيــجــابــيــة 

للتجارب األولية على البشر.

جامعة أكسفورد تُخِضع ١٥ لقاحاً الختبارات مكثفة
 تفاؤل بنتائج ُمبّشرة لعقار ألماني أمريكي

ً
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المالكي:  كريم  ترجمة- 

إن  األمريكية  إن  إن  ســي  شبكة  قــالــت 

الــــواليــــات الــمــتــحــدة اشـــتـــرت تــقــريــبــاً كل 

الــكــمــيــات الــتــي ســيــتــم إنــتــاجــهــا مــن عقار 

المقبلة،  الــثــالثــة  ولــألشــهــر  ريمديسيفير 

ــــعــــد الــريــمــديــســيــفــيــر الــــعــــالج الــوحــيــد  ويُ

المعروف الذي يستخدم ضد «كوفيد-١٩» 

والذي تنتجه شركة «جلعاد» األمريكية.

األمريكية  الصحة  وزارة  أعلنت  وقــد 

أنها حصلت على ١٠٠٪ من اإلنتاج المتوقع 

يوليو،  لشهر  األدويــــة  مــن  جلعاد  لشركة 

أغــســطــس  لــشــهــري  إنــتــاجــهــا  مـــن  و٩٠٪ 

والخدمات  الصحة  وزير  وقال  وسبتمبر. 

البشرية أليكس عازار في بيان «لقد أبرم 

ــالــد تــرامــب اتــفــاقــيــة مذهلة  الــرئــيــس دون

لضمان حصول األمريكيين على أول عالج 

مرّخص لكوفيد-١٩».

الصحة  وزارة  قــامــت  لــلــبــيــان،  ووفــًقــا 

األمــريــكــيــة بــتــأمــيــن أكــثــر مــن ٥٠٠ ألــف 

للفيروسات  الــمــضــاد  الــــدواء  مــن  جــرعــة 

األمريكية  المستشفيات  في  الستخدامها 

عقار  ويــعــد  المقبل.  سبتمبر  شهر  حتى 

الــذي  الــوحــيــد  الــــدواء  هــو  الريمديسيفير 

لــديــه تــرخــيــص لــالســتــخــدام فـــي حـــاالت 

والــــــــدواء  الـــــغـــــذاء  إدارة  مــــن  ـــــطـــــوارئ  ال

وهو  التاجي،  الفيروس  لعالج  األمريكية 

حاصل على براءة اختراع من قبل جلعاد 

.Gilead Sciences ساينس

االخــتــبــارات  إن  إن:  إن  السي  وأضــافــت 

ويقلص  يخّفض  ريمديسيفير  أن  كشفت 

بعد  مــدة التعافي، رغــم أنــه ليس واضــحــاً 

ما إذا كان يحسن معدالت إنقاذ المرضى 

بـــفـــيـــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد مـــن عــدمــه. 

ويذكر أن شركة «جلعاد» وقعت في أيار- 

ترخيصاً  تمنح  اتفاقية  على  الماضي  مايو 

المتحدة،  الـــواليـــات  خـــارج  الــعــقــار  إلنــتــاج 

ولكن اإلنتاج ال يزال في مراحله المبكرة.

وقـــالـــت الــشــبــكــة األمــريــكــيــة إن الــــدواء 

تأثير  له  وكــان  نجاعته  أثبت  الــذي  اآلخــر 

فـــعـــال عــلــى مـــرضـــى كــــورونــــا، هـــو عــقــار 

لاللتهابات،  الــمــضــاد  «ديــكــســامــيــثــازون» 

الـــــذي يــنــتــمــي لــعــائــلــة «الـــســـتـــيـــرويـــدات»، 

بــحــســب مــا أثــبــتــتــه الــبــحــوث األولـــيـــة التي 

هذا  وأن  المتحدة،  المملكة  فــي  أجــريــت 

ــــــدواء يــقــلــل مـــن الـــوفـــيـــات فـــي صــفــوف  ال

بحالة  هم  من  وخاصة  كــورونــا،  مرضى 

حــرجــة، وهـــو مــفــيــد فــي تــوفــيــر الــرعــايــة 

الـــداعـــمـــة ألصـــحـــاب األعـــــــراض الــشــديــدة 

أو  التنفس  أجــهــزة  إلـــى  يــحــتــاجــون  الــذيــن 

األكسجين.

 ١٫٥ بــإمــداد  جلعاد  شركة  تبرعت  وقــد 

إلى  ريمديسيفير  دواء  من  جرعة  مليون 

بلدان في جميع أنحاء العالم، والتي تقول 

إنها كافية لحوالي ١٤٠ ألف دورة عالجية. 

وقد تم حجز ما يقرب من مليون جرعة 

لصالح الواليات المتحدة، وفًقا لـما ذكرته 

خرجت  وقـــد  األمــريــكــيــة.  الــصــحــة  وزارة 

آخــــر شــحــنــة لــلــحــكــومــة األمـــريـــكـــيـــة من 

ــــدواء الــمــضــاد لــلــفــيــروســات الــمــتــبــرع به  ال

على  جلعاد  شــركــة  وتعمل  األســبــوع.  هــذا 

المعروف  غير  من  ولكن  إنتاجها،  زيــادة 

هذا  في  منه  المتاحة  الكمية  ستكون  كم 

الصيف.

وقالت شركة جلعاد إنها تخطط لتوفير 

بحلول  عالجية  دورة  ألــف   ٥٠٠ من  أكثر 

بحلول  دورة  مليوني  من  وأكثر  أكتوبر، 

الــواضــح  غــيــر  مــن  لــكــن  الـــقـــادم،  ديسمبر 

كيف سيتم توزيعها دولًيا.

ومــــن جــانــبــهــا قـــالـــت مــنــظــمــة الــصــحــة 

من  التحقق  على  تعمل  إنها  أمس  العالمية 

المتحدة  الواليات  بأن  تفيد  التي  التقارير 

تـــخـــزن بـــرامـــج إعــــــادة الــتــصــمــيــم. وقـــال 

التنفيذي  الــمــديــر  ريــــان،  مــايــك  الــدكــتــور 

لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة 

الــعــالــمــيــة، فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي «نــحــن 

وسائل  فــي  ـــواردة  ال بالتقارير  درايـــة  على 

اإلعـــالم حــول هــذا الــشــراء أو شـــراء أسهم 

نعمل  أننا  الــواضــح  ومــن  التصميم،  إعـــادة 

إلى  للوصول  وشركائنا  زمالئنا  خالل  من 

واالخــتــبــارات  األدويــــة  على  العمل  تسريع 

أجل  من  لكوفيد-١٩  المضادة  واللقاحات 

توضيح هذا التقرير والتحقق منه».

وقال ريان «من الواضح أن هناك الكثير 

من الناس حول العالم يعانون جداً من هذا 

الجميع  حصول  نضمن  أن  ونريد  المرض 

عــلــى الــعــالجــات والـــتـــدخـــالت الــضــروريــة 

إلنقاذ األرواح». وأضاف: «نحن ملتزمون 

بالوصول  شركائنا  ومــع  كمنظمة،  تماًما 

العادل إلى التدخالت المنقذة للحياة».

وقال رايان إن منظمة الصحة العالمية 

على   - المتحدة  الواليات  مع  العمل  تواصل 

الــرغــم مــن أن الــرئــيــس تــرامــب قـــال إنــه 

نواصل  وقال «نحن  المنظمة.  عن  انفصل 

الواليات  في  التقنيين  نظرائنا  مع  العمل 

المتحدة في جميع األمور المتعلقة بالعلوم 

والصحة العامة».

وكـــانـــت شــركــة جــلــعــاد قـــد أعــلــنــت في 

قررت  أنها  أيام  ثالثة  قبل  مفتوح  خطاب 

قنينة  لــكــل  دوالًرا   ٣٩٠ ســعــر  تــحــديــد 

دانييل  وقال  المتقدمة.  الــدول  لحكومات 

والــرئــيــس  اإلدارة  مجلس  رئــيــس  أوداي، 

الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة جـــلـــعـــاد لــلــعــلــوم فــي 

التي  النموذجية  العالج  دورة  إن  الرسالة، 

تستغرق خمسة أيام ستشمل ست قوارير، 

مريض.  لكل  دوالًرا   ٢٣٤٠ تــعــادل  والــتــي 

وســــيــــكــــون ســـعـــر الــــمــــريــــض األمـــريـــكـــي 

تأمين  لديهم  الــذيــن  (أولــئــك  الــنــمــوذجــي 

والرعاية  الطبية  الرعاية  برامج  أو  خاص 

لكل  دوالًرا   ٥٢٠ الــحــكــومــيــة)  الــطــبــيــة 

دوالًرا   ٣١٢٠ مجموعه  مــا  هــذا  زجــاجــة. 

للعالج لمدة خمسة أيام.

لألدوية  المصنعة  الشركة  توصلت  وقد 

أيــًضــا إلـــى اتــفــاقــيــات مــع خــمــســة صانعي 

الشرق  من  بلدان  ثالثة  في  عامين  أدويــة 

األوســــــــط، مـــمـــا يــتــيــح لـــهـــم إنــــتــــاج عــقــار 

من  تتكون  قائمة  لصالح  الريمديسيفير 

ومتوسط  منخفض  دخل  ذات  دولــة   ١٢٧

منخفض في الغالب.

وتــعــد الـــواليـــات الــمــتــحــدة أحـــد الــبــلــدان 

كوفيد-١٩،  جــائــحــة  مــن  تـــضـــّرراً  األكــثــر 

صعيد  على  أو  اإلصابات  صعيد  على  سواء 

االزدياد  من  للحّد  محاولة  وفي  الوفيات. 

بالفيروس،  المصابين  أعـــداد  فــي  الكبير 

تدابير  فرض  األمريكية  السلطات  أعادت 

اإلغالق في عدة واليات.

الواليات المتحدة تشتري معظم  إنتاج دواء ريمديسيفير 
: C.N.N ..بموجب عقد أبرمه ترامب مع شركة أمريكية

وزارة الصحة 
األمريكية أمنت 

٥٠٠ ألف 
جرعة 

الستخدامها 
بالمستشفيات

الريمديسيفير 
الدواء الوحيد 

الذي لديه 
ترخيص 

لالستخدام 
في حاالت 
الطوارئ

تقرير سي إن إن

دويتشة  مــوقــع  قــال   :] الدوحة- 
إلى  تــوصــلــوا  بريطانيين  علماء  إن  فيليه 
لمدة  عميق  أحمر  ضــوء  في  التحديق  أن 
يــســاعــد فــي الحفاظ  ثـــالث دقــائــق يــومــيــاً 
عــلــى قــــوة الــبــصــر، حــيــث تـــقـــوم نــبــضــات 
الموجة  طويل  األحمر  الضوء  من  قصيرة 
وكشفت  الــعــيــن.  شبكية  خــاليــا  بتنشيط 
نوعها،  من  األولى  وهي  الحديثة  الدراسة 
لدقائق  داكـــن  أحــمــر  ضــوء  إلــى  النظر  أن 
معدودة يمكن أن يُحدث فارقاً كبيراً في 
في  التقدم  مع  نظرك  ضعف  ازديــاد  منع 
السن، وأوضح التقرير أن تحسين ضعف 
النظر المتزايد سيكون سهالً مثل تنظيف 
األسنان أو الحالقة، وما دامت الدراسات 
تحفظ  فربما  األمــر  ستدعم  المستقبلية 

لك نظرك.
وأضــــاف الــمــوقــع انـــه بــحــســب الــدراســة 
الــجــديــدة الــتــي نُــشــرت هـــذا األســـبـــوع في 
دورية ذي جورنالس أوف جيرونتولوجي 
العلمية، فإذا تكّررت النتائج في الدراسات 
والــدواء  الغذاء  إدارة  وأقّرتها  المستقبلية، 
بعصر  الضوء  هــذا  يبشر  ربما  األمريكية، 
الوصول  فيه  البشر  لماليين  يمكن  جديد 
إلى عالج منزلي وسهل ألعينهم. وأضافت 
حماية  خــط  يمنحهم  ربــمــا  أنــه  الــدراســة 

الطبيعية  الشيخوخة  عمليات  ضد  جديداً 
للضوء  أعيننا  حساسية  مــنــا  تــســرق  الــتــي 

والقدرة على تمييز األلوان.
شخصاً  الـــدراســـة ٢٤  فــي  شــــارك  وقـــد 
مسبقة.  مــن مــشــاكــل بــصــريــة  ال يــعــانــون 
وقـــام الــعــلــمــاء فــي الــبــدايــة بفحص مــدى 
حساسية مستقبالت الضوء بالشبكية لدى 
المشاركين، وتتكون هذه المستقبالت من 
رؤية  عن  المسؤولة  المخروطية  الخاليا 
عن  المسؤولة  العصوية  والخاليا  األلـــوان، 
المحيطية،  فــي الــظــالم والــرؤيــة  الــرؤيــة 
الواقعة خــارج مركز  وهــي رؤيــة األشــيــاء 

الرؤية الرئيسي.
ونقل الموقع عن ُمعد الدراسة الرئيسي 
غــلــيــن جـــيـــفـــري، أســـتـــاذ عــلــم األعـــصـــاب 
كوليدج  لــنــدن  بجامعة  الــرمــد  معهد  فــي 
قوله: «لست بحاجة الستخدامها لفترات 
طويلة لتحصل على نتائج قوية». وأضاف 
جــيــفــري أن الــعــلــم يــنــجــح فـــي هــــذا ألن 
الميتوكوندريا،  صحة  من  يحّسن  الضوء 

التي تعمل عمل البطارية في الخاليا. ألن 
من  الكثير  فــي  مــتــورطــة  الــمــيــتــوكــونــدريــا 
االستنتاجات  هــذه  لمثل  يمكن  األمــراض 
أن تؤدي بنا إلى عالجات جديدة ألمراض 

مثل الشلل الرعاش والقدم السكري.

دراســة  مجرد  صغيرة،  الــدراســة  كانت 
تجريبية الختبار الفكرة. واختبر الباحثون 
أعمارهم  تــتــراوح  امــــرأة،  و١٢  رجـــًال   ١٢
مشارك  لكل  وأعــطــوا  عــامــاً.  و٧٢   ٢٨ بين 
ضــوءاً  يبعث  الــيــد،  بحجم  ضوئياً  مــصــدراً 

وهذا  نانومتراً.   ٦٧٠ الموجي  طوله  أحمر 
في  موجي  طــول  أطــول  نحو  يميل  الطول 
من  قليالً  وأقــصــر  المرئي،  الــضــوء  نطاق 
طــول األشــعــة تحت الــحــمــراء، الــتــي تكون 
وقضى  البشرية.  للعين  مرئية  غير  عادة 
النظر  من  يومياً  دقائق  ثالث  المشاركون 

إلى الضوء لمدة أسبوعين.
المخاريط  من  كل  على  األضـــواء  تعمل 
والــعــصــي فـــي الــعــيــن. والـــمـــخـــاريـــط هي 
الــخــاليــا الـــتـــي تــســتــقــبــل الـــصـــورة وتــحــدد 
األلــــــــوان، وتــعــمــل عــلــى نـــحـــٍو أفـــضـــل في 
الظروف ذات اإلضاءة الجيدة. أما العصي 
خاليا  فهي  الــخــاليــا،  غالبية  ــل  تُــشــِكّ الــتــي 
الــشــبــكــيــة الــمــتــخــصــصــة فـــي الــــرؤيــــة في 
األمريكية  للجمعية  وفقاً  الخافت،  الضوء 
للرمد. وقاس الباحثون وظيفة المخاريط 
التعرف  طريق  عن  المشاركين  أعين  في 
مع  قليل  تباين  ذات  ملونة  حــروف  على 
األلوان المحيطة. وقاسوا حساسية العصي 
بــالــتــعــرف عــلــى اإلشـــــــارات الــضــوئــيــة في 

 ٪١٤ بنسبة  تحّسن  هناك  وكــان  الــظــالم. 
في القدرة على رؤية األلوان، أي حساسية 
الــمــخــاريــط لــتــبــايــن األلــــــوان لــــدى جميع 

المشاركين.
لــكــن الــتــحــّســن لـــدى الــمــشــاركــيــن ممن 
تجاوزت أعمارهم األربعين عاماً كان أكبر 
المخاريط  حساسية  تحسن  بسبب  بكثير 
لديهم نتيجة لتباين األلوان بنسبة ٢٠٪ على 
العمرية  الفئة  هذه  وشهدت  الدراسة.  مر 
أيضاً زيادة في حساسية العصي، المرتبطة 
بالقدرة على رؤية األضواء الخافتة. حظي 
المشاركون ممن كانت أعمارهم أقل من 
٤٠ أيضاً ببعض التحسن، لكنه لم يكن مثل 
القفزة التي شهدها المشاركون األكبر سناً، 
فأعين صغار السن لم تكن تتراجع كفاءتها 

بمقدار األعين العجوز.
التكلفة  يضاف إلى نجاح التجربة أيضاً 
فالكّشاف  المصابيح،  هــذه  إلنتاج  القليلة 
الــواحــد كــّلــف العلماء مــا يــعــادل ١٣ يــورو. 
كّشافات  استخدام  من  الحذر  وجب  لكن 
لـــم يــتــم اخـــتـــبـــارهـــا مـــن قــبــل عــلــمــاء أو 
وغيرها،  المنزل  في  مصنوعة  كّشافات 
والتي من الممكن أن تؤذي شبكية العين 
دون  الخاطئ  االستخدام  حالة  في  بشدة 

إشراف طبيب مختص.

الضــــوء األحمـــر يســاعد علـى تحســين البــصر
ماليين البشر سيعالجون أنفسهم في منازلهم.. دراسة بريطانية:

منازلهم فــي  بصرهم  تحسين  على  البشر  ماليين  يساعد  جــديــد  بعصر  تبشر  ــة  ــدراس ال
بصرك ضعف  ازديــــاد  ويمنع  كــبــيــراً  ــاً  ــارق ف ــحــدث  يُ لــدقــائــق  داكـــن  أحــمــر  ــوء  ض ــى  إل النظر 

الضوء األحمر ساعد في تحسين بصر البعض

ــــــا ــــــورون ــــــرضــــــى ك ـــــــاذ م ـــــــق ـــــــي إن ـــــــه ف ـــــــدرت ـــــر مــــــعــــــروفــــــة ق ـــــكـــــن غـــــي ـــــي ل ـــــعـــــاف ـــــت ـــــــــدة ال ــــص م ــــل ــــق ي

وزير الصحة والخدمات البشرية أليكس عازار
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الدوحة - [: 

 كــشــفــت الــنــشــرة الــشــهــريــة 
لـــمـــصـــرف قـــطـــر الـــمـــركـــزي 
مع  البنوك  ودائــع  إجمالي  أن 
بلغ   ٢٠٢٠ مــايــو  شــهــر  نــهــايــة 
وقد  ريــال،  مليار   ٨٦٤٫٤ نحو 
تـــــوّزع إجــمــالــي الــــودائــــع بين 
ودائع القطاع الخاص، وودائع 
الــقــطــاع الـــعـــام، وودائـــــع غير 
الــمــقــيــمــيــن. وحــســب الــنــشــرة 
ودائــع  ارتفعت  فقد  الشهرية 
القطاع الخاص في شهر مايو 
 ٣٩١٫٨ إلــى  ريــال  مليار  بنحو 
 ٣٩٠٫٨ بــنــحــو  مــقــارنــة  مــلــيــار 
و٣٦٠٫٨  أبــــريــــل،  فـــي  ــيــار  مــل
مــلــيــار ريـــال قــبــل ســنــة (بنمو 
انخفضت  حــيــن  فــي   .(٪  ٨٫٥
ودائع القطاع العام بنحو ٢١٫٥ 
مليار   ٢٦٥٫٢ إلى  لتصل  مليار 
مليار   ٢٨٦٫٧ بـ  مقارنة  ريــال 
ريـــــال فـــي أبـــريـــل الـــمـــاضـــي، 
سنة  قبل  ريال  مليار  و٢٥٧٫١ 
وارتـــفـــعـــت   ٢٠١٩ مـــايـــو  فــــي 
بنحو  المقيمين  غــيــر  ودائــــع 

مليار   ٢٠٧٫٤ إلـــى  مــلــيــار   ٥٫٦

مليار   ١٨٨٫٤ وكــانــت  ــــال،  ري

ريال قبل سنة. 

 التسهيالت االئتمانية

 وانـــخـــفـــضـــت الــتــســهــيــالت 

الــمــمــنــوحــة مـــن الـــبـــنـــوك في 

مايو ٢٠٢٠ لتصل إلى ١٠٥٩٫٨ 

مليار   ١٠٦٨ مــن  ريــال  مليار 

ريـــــال فـــي أبـــريـــل الـــمـــاضـــي، 

ـــهـــا كــــانــــت أعــــلــــى مــن  ـــكـــن ول

مـــســـتـــواهـــا قـــبـــل ســـنـــة الــبــالــغ 

٩٥٥٫٧ مليار ريال.

أن  ــــنــــشــــرة  ال وأظــــــهــــــرت   

االئـــتـــمـــان الــمــمــنــوح لــلــقــطــاع 

أبريل  فــي  انخفض  قــد  الــعــام 

من  ريــــال  مــلــيــار   ٣١٠٫٣ إلـــى 

مستوى ٣٢١٫٣ مليار ريال في 

ولكنه  الــمــاضــي،  أبــريــل  شهر 

 ٪٧ بنسبة  أعلى  يــزال  ال  كــان 

عن مستواه قبل سنة في مايو 

٢٠١٩ البالغ ٢٩٠ مليار ريال.

 وفــــــــي الــــمــــقــــابــــل ارتــــفــــع 

االئـــتـــمـــان الــمــمــنــوح لــلــقــطــاع 

الخاص عن شهر أبريل بنحو 

 ٦٧٨٫٣ إلــى  ليصل  مليار   ٢٫٦

مقارنة  مايو  في  ريــال  مليار 

أبــريــل  فـــي  مــلــيــار   ٦٧٥٫٧ ــــ  ب

قبل  مليار  و٥٨٤٫٨  الماضي، 

سنة.

الممنوح  االئتمان  واستقر   

للخارج في شهر مايو بارتفاع 

 ٧١٫٣ إلــــــى  لـــيـــصـــل  مــــحــــدود 

مليار   ٧١٫١ مــن  ريـــال  مــلــيــار 

في أبريل ٢٠٢٠ ، ولكنه كان 

قبل  ريــال  مليار   ٨١ مــن  أقــل 

سنة.

 القطاع الخاص 

 وبالنسبة لالئتمان الممنوح 

فقد  المحلي  الخاص  للقطاع 

االئتمان  أن  النشرة  أظــهــرت 

الــمــمــنــوح لــقــطــاع الــخــدمــات 

حيث  كـــان هـــو األســـــرع نـــمـــواً 

تقريباً  عــامــيــن  فــي  تــضــاعــف 

مــنــذ بــــدء الـــحـــصـــار، واحــتــل 

المرتبة األولى في مايو بنحو 

مــقــارنــة  ريــــال  مــلــيــار   ١٧٧٫٦

أبــريــل،  فـــي  مــلــيــار   ١٧٦٫٤ بــــ 

و١٢٠٫٦ مليار ريال قبل سنة. 

العقارات  قطاع  ائتمان  وجــاء 

فـــي الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي بــقــيــمــة 

مايو  فــي  ريـــال  مــلــيــار   ١٥١٫٢

ريال  مليار   ١٥٠٫٤ بـ  مقارنة 

في أبريل، و١٥٦٫٣ مليار قبل 

سنة.

 وجـــاء قــطــاع الــتــجــارة في 
الــمــركــز الــثــالــث بــقــيــمــة ١٤٢ 
مــلــيــار فـــي مـــايـــو مـــقـــارنـــة بـــ 
أبريل  في  ريــال  مليار   ١٤٠٫٨
ريال  مليار  و١١٧٫٣  الماضي، 
قـــبـــل ســـنـــة.واســـتـــقـــر ائــتــمــان 
المركز  في  االستهالك  قطاع 
مليار   ١٣٩٫٤ بقيمة  الـــرابـــع، 
ريــــــال فــــي مـــايـــو مـــقـــارنـــة بـــ 
شهر  فــي  ريـــال  مليار   ١٣٩٫٦
أبريل الماضي، و١٣٠٫٢ مليار 

قبل سنة.
 وانــخــفــض ائــتــمــان قــطــاع 
الــــمــــقــــاولــــيــــن فــــــي الـــمـــركـــز 
الخامس، في شهر مايو بنحو 
 ٣٦٫٨ إلـــى  لــيــصــل  مــلــيــار   ٠٫٥
مليار   ٣٧٫٣ بـ  مقارنة  مليار، 
و٣٤٫٤  الــمــاضــي،  أبــريــل  فــي 
ــيــار قــبــل ســـنـــة. فـــي حين  مــل
الصناعة  قطاع  ائتمان  ارتفع 
ـــســـادس قــلــيــالً  فـــي الــمــركــز ال
ريال  مليار   ١٩٫٢ مستوى  إلى 
ريــال  مــلــيــار   ١٩٫١ ـــ  ب مــقــارنــة 
في أبريل، و ١٦٫٥ مليار ريال 

قبل سنة.

 ٨٦٤٫٤ مــــلــيـــار ريـــال ودائـــع الـبـنــــوك 
سّجلت نمواً بنسبة ٨٫٦ ٪ خالل عام 

الــــــــخــــــــاص ـــــــلـــــــقـــــــطـــــــاع  ل ـــــــالت  ـــــــي ـــــــســـــــه ـــــــت ال ـــــــــصـــــــــّدر  ـــــــــت ي ــــــــــات  ــــــــــخــــــــــدم ال قـــــــــطـــــــــاع   

الدوحة - [:

ــــة الــتــصــنــيــف   أّكــــــــدت وكــــال
الــعــالــمــيــة ســـتـــانـــدرد آنـــد بـــورز 
للبنك  المستقبلية  نظرتها  أن 
الـــتـــجـــاري مــســتــقــّرٌة، ومــثــنــيــًة 
قــصــيــر   ٢-A تـــصـــنـــيـــف  عــــلــــى 
طويل   +BBB وتصنيف  األجــل 

للبنك. األجل 
إن  ـــــــة:  ـــــــوكـــــــال ال ـــــــت  وقـــــــال  
الـــتـــصـــنـــيـــفـــات واالمـــــتـــــيـــــازات 
الــتــي يــقــّدمــهــا الــبــنــك الــتــجــاري 
ثالث  بصفته  قطر  في  لعمالئه 

تعكس  الــقــطــاع،  فــي  بنك  أكبر 
األرباح. تحقيق  على  قدرته 

التصنيف  وكــالــة  وســّلــطــت   
الـــضـــوء عــلــى الــــــدور األســـاســـي 
الــــــذي تــضــطــلــع بــــه الــســلــطــات 
الــقــطــريــة فـــي تــقــديــم الــدعــم 

الحاجة. عند  للبنك 
 وقالت الوكالة في تقريرها 
في  التجاري  البنك  تصّنف  إنها 
ا،  جدًّ مهٌم  بنٌك  أنه  على  قطر 
قطر  في  السلطات  أّن  وتعتبر 
المصرفي  للقطاع  ا  جــدًّ داعمة 

البالد. في 

جـــــوزيـــــف  الـــــســـــيـــــد  وقــــــــــال   
آبــــراهــــام، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لــمــجــمــوعــة الــبــنــك الـــتـــجـــاري: 
الـــنـــظـــرة  عــــلــــى  الــــتــــأكــــيــــد  إن 
الــمــســتــقــبــلــيــة الـــمـــســـتـــقـــرة مــن 
ســتــانــدرد آنـــد بــــورز يــعــود إلــى 
الحكيمة  االقــتــصــاديــة  اإلدارة 
والفّعالة من قبل حكومة دولة 
قــطــر والــمــصــرف الــمــركــزي، 
التي  التحديات  من  الرغم  على 
فيروس (كوفيد-١٩).  يطرحها 
تــصــنــيــف  أن  إلــــــى  وأشــــــــار   
ـــأتـــي بــعــد  الـــبـــنـــك الــــتــــجــــاري، ي

المماثلة  مــوديــز  وكــالــة  نــظــرة 
والــمــســتــقــّرة لــلــبــنــك الــتــجــاري. 
الــتــصــنــيــفــات  هـــــذه  تــعــكــس  إذ 
الــوكــاالت  ثــقــة  مـــدى  مجتمعًة 
هــــذه بـــمـــؤشـــرات الــبــنــك عــلــى 
والــســيــولــة،  الــمــال  رأس  صعيد 
ـــنـــي عـــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه  ـــث وت

الفّعال.  وتطبيقها  الواضحة 
 ويــتــمــتــع الـــبـــنـــك الـــتـــجـــاري 
حـــــالـــــيـــــاً بـــتـــصـــنـــيـــفـــات قـــويـــة 
مـــــن عـــــــدة وكــــــــــاالت رفـــيـــعـــة 
ـــمـــســـتـــوى. فـــبـــاإلضـــافـــة إلـــى  ال
المستقبلية  الــنــظــرة  تــصــنــيــف 

مــن   +BBB األجـــــــل  طـــويـــلـــة 
ــــورز، تم  قــبــل ســتــانــدرد آنـــد ب
المستقبلية  الــنــظــرة  تــصــنــيــف 
طويلة األجل للبنك A من قبل 
موديز.  قبل  من   Aو٣ فيتش، 

والــتــوقــعــات 
لُمستقبلية  ا
ـــــــك  ـــــــن ـــــــب ـــــــل ل
ُمـــــســـــتـــــقـــــرة 
مـــــــــــن قــــبــــل 
جــــــــــمــــــــــيــــــــــع 
الــتــصــنــيــفــات 

االئتمانية. 

نظرة مستقبلية مستقرة للبنك التجــاري
منحته تصنيف BBB+ طويل األجل .. ستاندرد آند بورز :

جـــــ
رد
ـظ
لل
م  

مــن  +BBB ــــل
ــــورز، تم آنـــد ب د
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الدوحة - [: 

 أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين 
قطر  بورصة  موقع  عبر  التأمين  وإعــادة 
للجمعية  االحتياطي  االجتماع  تأجيل  عن 
العامة العادية بناًء على تعليمات مصرف 
قــطــر الـــمـــركـــزي، وســيــتــم اإلعــــــالن عــن 
العامة  الجمعية  الجتماع  الجديد  الموعد 

الــــعــــاديــــة الحــــقــــاً. كـــمـــا أعـــلـــنـــت الــشــركــة 
التأمين  وإعــادة  للتأمين  العامة  القطرية 
عـــن مـــوافـــقـــة مــجــلــس إدارتــــهــــا الــمــؤقــت 
عــلــى اســتــقــالــة الــســيــد حــســن أحــمــد حسن 
التنفيذي  الرئيس  منصب  من  اإلفرنجي 
لــلــمــجــمــوعــة وتــكــلــيــف الــســيــد ســعــيــد أبــو 
غـــربـــيـــه بـــمـــنـــصـــب الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 

تاريخه. من  بداية  باإلنابة  للمجموعة 

 العامة للتأمين تؤجل
 االجتماع االحتياطي للعمومية

الدوحة - [: 

 واصـــــلـــــت الــــشــــركــــات الـــُمـــســـاهـــمـــة 
الــُمــدرجــة فــي بــورصــة قــطــر اإلعـــالن 
عن مواعيد اإلفصاح عن نتائج النصف 
األول من العام الجاري ٢٠٢٠. وأعلنت 
شـــركـــة اإلجـــــــارة الــقــابــضــة أمــــس عن 
المالية  البيانات  عــن  اإلفــصــاح  عزمها 
 ٢٠٢٠/ ٦/ ٣٠ فــــي  الــمــنــتــهــيــة  ــفــتــرة  ــل ل
وذلك يوم الخميس ٢٣ من شهر يوليو 
الشركات  عدد  يرتفع  وبذلك  الجاري. 

الُمساهمة التي أعلنت مواعيد إفصاحها 
إلى ١٢ شركة. 

نــتــائــج   QNB مــجــمــوعــة وتــــدّشــــن   
 ١٢ يــوم  حـــّددت  حيث  األول،  النصف 
يــولــيــو الـــجـــاري مـــوعـــداً لــإلفــصــاح عن 
عام  من  األول  للنصف  المالية  بياناتها 
٢٠٢٠ . وأعلن مصرف الريان ١٣ يوليو 
البيانات  عن  لإلفصاح  مــوعــداً  الــجــاري 
المالية للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/ ٦/ ٣٠ 
. وحــّددت ثالث شركات يوم ١٥ يوليو 
بياناتها  عــن  لإلفصاح  مــوعــداً  الــجــاري 

المالية للنصف األول من العام وهي : 
«المصرف»  اإلســالمــي  قطر  مصرف 
شركة قطر للوقود (وقود) شركة قطر 
لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) وأعلنت 
شـــركـــة إنـــمـــاء الــقــابــضــة (الــمــجــمــوعــة 
عزمها  عن  سابقاً)  القابضة  اإلسالمية 
اإلفــــصــــاح عـــن الــبــيــانــات الــمــالــيــة يــوم 
وحــّددت  الــجــاري.  يولوي   ١٦ الخميس 
موعداً  القطرية  والماء  الكهرباء  شركة 
النصفية  المالية  بياناتها  عن  لإلفصاح 
يـــوم األحـــد ١٩ يــولــيــو الـــجـــاري. وأعــلــن 

عن  اإلفــصــاح  عزمه  عن  األهلي  البنك 
يوليو   ٢٠ االثنين  يــوم  المالية  البيانات 

الجاري. 
المستثمرين  مــجــمــوعــة  وحـــــّددت   
القطريين اإلفصاح عن البيانات المالية 
وأعلنت  الــجــاري.  يوليو  الثالثاء٢١  يــوم 
عن  اإلفـــصـــاح  عــزمــهــا  عــن   Ooredoo
يوليو   ٢٨ الثالثاء  يــوم  المالية  البيانات 
الــــجــــاري. وأعـــلـــن بــنــك الــــدوحــــة عن 
عزمه اإلفصاح عن البيانات المالية يوم 

اإلثنين ٢٧ يوليو الجاري.

١٢ شركة حّددت مواعيد اإلفصاح عن النتائج النصفية 



الجمعة ١٢ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ٣ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٣٦)

١٩١٩   

الدوحة- أكرم الكراد:

أجرته  خــاص  مسح  أظهر 
ألداء  االقــــتــــصــــاديــــة   ]
يونيو  شهر  خالل  حمد  ميناء 
واردات  ــــفــــاع  ارت الـــمـــاضـــي، 
بنسبة  الــنــمــطــيــة  الـــحـــاويـــات 
تــمــت  بـــمـــا  مـــقـــارنـــة   ٪٤٫٣٧
مـــنـــاولـــتـــه خــــالل شـــهـــر مــايــو 
الــزيــادة  بلغت  حيث  الــســابــق، 
حــــاويــــة   ٤٧١٦ ــــشــــهــــريــــة  ال

نمطية. 
كيوتيرمنلز  شركة  وقالت 
وتــشــغــيــل  إدارة  تــتــولــى  الـــتـــي 
الــمــرحــلــة األولــــى مـــن مــيــنــاء 
الــعــمــلــيــات  قـــطـــاع  إن  حـــمـــد 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة لـــمـــيـــنـــاء حــمــد 
 ١١٢٫٥١٢ مـــنـــاولـــة  اســـتـــطـــاع 
الماضي،  الشهر  خالل  حاوية 
حـــاويـــة   ١٠٧٫٧٩٦ مـــقـــابـــل 
يعكس  ما  السابق،  مايو  خالل 
الـــــدور الــكــبــيــر لــمــوانــي قطر 
فـــي ضــمــان اســتــقــرار الــســوق 
تنفيذ  واســـتـــمـــرار  الــمــحــلــي، 
عن  فضالً  التنموية،  المشاريع 

دورهـــــا الــحــيــوي فـــي تــعــزيــز 
الـــخـــطـــط الـــهـــادفـــة لــتــحــويــل 
دولة قطر إلى مركز تجاري 

المنطقة. في  نابض  إقليمي 
الرئيس  بيست  نيفيل  وأكد 
التنفيذي للشركة في تغريدة 
لــــــه عــــبــــر مـــــوقـــــع الــــتــــواصــــل 
أن  على  «تويتر»  االجتماعي 
الشركة  حققتها  التي  النتائج 
خــــالل شــهــر يــونــيــو الــمــاضــي 

كـــانـــت رائـــــعـــــة، مـــنـــوهـــاً إلـــى 
العمليات  قــــدرة  فــي  ارتـــفـــاع 
للشركة،  الجديدة  التشغيلية 
حـــيـــث بـــلـــغ إجـــمـــالـــي حــركــة 
 ٣٣٫٢٢ يــونــيــو  لــشــهــر  الــرافــعــة 

gmph في الساعة.
وأظــــهــــر الـــمـــســـح الـــخـــاص 
أيــــضــــاً ارتــــفــــاعــــاً فــــي حــركــة 
الــبــضــائــع الــعــامــة، الــتــي نمت 
خـــالل شــهــر يــونــيــو بــمــا يصل 

بالشهر  مقارنة   ٪٩٩٫٧١ إلــى 
الـــــــذي قـــبـــلـــه، حـــيـــث قـــامـــت 
المسح  وبــحــســب  كيوترمنلز 
 ٦٣٫٩٠٩ بـــمـــنـــاولـــة  الــــخــــاص 
مقابل  يونيو  خــالل  طــن  ألــف 
٣٢ ألـــف طـــن خــالل  مــنــاولــة 
مــايــو الــمــاضــي، وذلـــك ضمن 
الـــجـــهـــود الــحــثــيــثــة الـــرامـــيـــة 
لــــضــــمــــان اســـــتـــــمـــــرار تـــدفـــق 
احتياجات  وتلبية  اإلمدادات، 

البضائع  مــن  المحلية  الــســوق 
والـــلـــحـــوم والــــمــــواد الــغــذائــيــة 

ومواد البناء وغير ذلك.
ــــشــــركــــة  كـــــمـــــا قــــــدمــــــت ال
 ١٢٢ خــدمــاتــهــا الــمــتــعــددة لــــ 
بميناء  رست  تجارية  سفينة 
محملة  يــونــيــو،  خـــالل  حــمــد 
الــتــجــاريــة  الــبــضــائــع  بمختلف 
والـــســـلـــع االســـتـــهـــالكـــيـــة، فــي 
الــســائــبــة،  الــبــضــائــع  مقدمتها 

ـــغ إجــــمــــالــــي الـــــــوارد  ـــل الــــتــــي ب
مــنــهــا خـــالل الــشــهــر الــمــاضــي 
قــطــاع  وفــــي  طـــنـــاً،   ٩٥٫٦٧٩
استقبل  والمعدات،  السيارات 
مــيــنــاء حــمــد الــشــهــر الــمــاضــي 
الــســيــارات  مــن  وحـــدة   ٢٨٩٦
والــــــمــــــعــــــدات، وفـــــــي قـــطـــاع 
الــــثــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة، قــامــت 
 ١٩٫٨١٢ بمناولة  كيوترمنلز 
الـــذي  األمـــــر  مـــاشـــيـــة،  رأس 

يــؤكــد الـــــدور الــكــبــيــر لــمــيــنــاء 
حـــمـــد فــــي تـــعـــزيـــز الـــتـــجـــارة 
الــبــحــريــة لــلــدولــة مــن خــالل 
زيــــــــــادة حــــجــــم الــــــصــــــادرات 
التبادل  وتعظيم  والـــواردات، 
ـــجـــاري بـــيـــن دولــــــة قــطــر  ـــت ال
إلـــى  الــــعــــالــــم،  دول  وبـــقـــيـــة 
فــي  ـــحـــيـــوي  ال دوره  جـــانـــب 
مصادر  وتنويع  النمو  تحفيز 
يحقق  بما  القطري  االقتصاد 

الوطنية  قطر  رؤيـــة  أهـــداف 
.٢٠٣٠

واحــداً  حمد  ميناء  ويعتبر 
مــــن أكـــبـــر مـــشـــاريـــع تــطــويــر 
العالم،  مستوى  على  الموانئ 
ومـــــن أفــــضــــل الــــمــــوانــــئ مــن 
حـــيـــث الـــســـرعـــة فــــي تــفــتــيــش 
الــحــاويــات خــالل يــوم واحــد، 
لــتــصــل قـــدرتـــه االســتــيــعــابــيــة 
ويمّهد  حــاويــة،  ألــف   ٢٤ إلــى 
انطالقة  أمام  الطريق  الميناء 
مــرحــلــة جــديــدة مــن الــتــمــّيــز 
تطوير  مــجــال  فــي  والـــريـــادة 
الــمــوانــئ الــتــجــاريــة فــي قطر 
والـــمـــنـــطـــقـــة كــــكــــل، خـــاصـــة 
بـــعـــد إطــــــالق مــجــمــوعــة مــن 
العالمية  المالحية  الخطوط 
الــمــبــاشــرة وغــيــر الــمــبــاشــرة 
تــربــط مــيــنــاء حــمــد بــالــعــديــد 
ـــــمـــــوانـــــئ الـــعـــالـــمـــيـــة،  مــــــن ال
كبير  بــشــكــل  ســاهــمــت  والــتــي 
فــــي تـــوفـــيـــر حــــلــــول ســريــعــة 
ـــمـــصـــدريـــن  ـــل ومــــضــــمــــونــــة ل
والـــمـــورديـــن الــمــحــلــيــيــن من 

العالم. أنحاء  مختلف 

منـاولـة ١١٢٫٥ ألـف حـاويــة بمينـاء حـمـد 
١٢٢ سفينة تجارية رست خالل يونيو.. كيوترمنلز: 

٩٩٫٧٪ ٤٫٣٧٪ ارتفـــاعـــاً فــــــي واردات الـــحـــاويـــات الـــنـــمـــطـــيـــة  ارتــــفــــاع  بــنــســبــة  عـــامـــة  ــع  ــائ ــض ب ـــن  ط ــــف  أل  ٦٤

ً

فرانكفورت- أ ف ب:

أعـــلـــنـــت شـــركـــة إيــــربــــاص األوروبــــيــــة 
ستتمكن  أنــهــا  أمــس  الــطــائــرات  لصناعة 
ألــمــانــيــا  فـــي  وظــيــفــة   ٣٥٠٠ إنـــقـــاذ  مـــن 
وفــرنــســا إذا مــا ّقــدمــت بــرلــيــن وبــاريــس 
 ١٥ إلــغــاء  تعتزم  الــتــي  للمجموعة  دعــمــاً 
تداعيات  خلفية  على  عالمياً  وظيفة  ألف 

كوفيد-١٩. جائحة 
للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وصــّرح 
غــيــوم فــــوري لــصــحــيــفــة «ديــــر شــبــيــغــل» 
ــتــمــّكــن مــن  األســـبـــوعـــيـــة األلـــمـــانـــيـــة «ســن
دعماً  تلقينا  إن  وظيفة   ٥٠٠ على  اإلبقاء 
برنامجها  عبر  األلــمــانــيــة  الحكومة  مــن 
لــتــطــويــر مــحــركــات الـــطـــائـــرات الــعــامــلــة 
«تــمــديــد  إن  وتــــابــــع  بـــالـــهـــيـــدروجـــيـــن». 
 ٢٤ بـــرامـــج خــفــض ســـاعـــات الــعــمــل إلـــى 
وظــيــفــة   ١٥٠٠ يــنــقــذ  أن  يــمــكــن  شـــهـــراً 
تلقيهم  أن  فــــوري  وأضــــاف  إضــافــيــة». 

سيمّكن  الفرنسية  الحكومة  مــن  دعــمــاً 
في  وظيفة   ١٥٠٠ إنقاذ  من  المجموعة 
أعربتا  وألــمــانــيــا  فــرنــســا  وكــانــت  فــرنــســا. 
ــائــهــمــا حـــيـــال تـــوّجـــه  ــي عــــن اســت مــــؤخــــراً 
من  آالف  خمسة  نــحــو  لتسريح  الــشــركــة 
مــوظــفــيــهــا فـــي كـــل مـــن الــبــلــديــن. وفــي 
ــــى تـــوزيـــع عـــادل  حـــيـــن دعــــت بـــرلـــيـــن إل
أن  بــاريــس  اعــتــبــرت  الــتــســريــح،  لعمليات 

فيه». «مبالغ  المعلن  العدد 
إن «تــأثــيــر  لــلــصــحــيــفــة  فـــــوري  وقـــــال 
السفر  قطاع  على  كورونا  فيروس  أزمة 
كان وال يزال كارثيا»، بعدما تسببت  جواً 
الــجــائــحــة بــتــوقــف نــحــو ثــلــثــي أســاطــيــل 
شــركــات الــطــيــران فــي األشــهــر األخــيــرة. 
بنسبة  اإلنــتــاج  خــفــض  إيــربــاص  وتــعــتــزم 

المقبل. والعام  العام  هذا  بالمئة   ٤٠
اســتــقــرار  ضــمــان  «يمكننا  فـــوري  قـــال 
عدد  تعديل  الضروري  من  لكن  الشركة، 

العمال». 

فوري: دعم إيرباص ينقذ ٣٥٠٠ وظيفة
تشهد إعادة فتح المقاهي والمطاعم والفنادق 

لندن ـ د ب أ:

للمرحلة  بريطانيا  تستعد 
الــتــالــيــة مـــن رفــــع إجــــــراءات 
اإلغـــــــــالق االقـــــتـــــصـــــادي يـــوم 
إعادة  وتشمل  المقبل،  السبت 
فـــتـــح الـــمـــقـــاهـــي والــمــطــاعــم 
ـــأمـــل  والـــــــفـــــــنـــــــادق، حــــيــــث ت
الـــحـــكـــومـــة والــــشــــركــــات فــي 
هـــذه  تــــعــــزز  أن  بـــريـــطـــانـــيـــا 
الــــــخــــــطــــــوة مــــــســــــار تـــعـــافـــي 
االقتصاد البريطاني. وذكرت 
وكـــالـــة بــلــومــبــرج لــألنــبــاء أن 
غــداً   - العظيم»  «السبت  يــوم 
- يــمــثــل مــرحــلــة جــديــدة في 
ـــصـــاد بــعــد  إعـــــــادة فـــتـــح االقـــت
المفروضة  القيود  من  شهور 

عــلــى األنـــشـــطـــة االقــتــصــاديــة 
بريطانيا،  فــي  واالجــتــمــاعــيــة 
كورونا  فيروس  انتشار  لوقف 

المستجد.
 يــــأتــــي ذلـــــك فـــيـــمـــا أبــــدى 
السياسة  لجنة  أعــضــاء  بعض 

الـــنـــقـــديـــة فــــي بـــنـــك إنــجــلــتــرا 
الــمــركــزي تـــفـــاؤالً حــــذراً في 
حين يتعافى االقتصاد ببطء، 

أنه  إلى  تشير  المؤشرات  فإن 
الصحيح،  االتجاه  في  يمضي 
الـــنـــشـــاط  إن  قــــــالــــــوا  حــــيــــث 
عافيته  يستعيد  االقــتــصــادي 

بأسرع مما توقعوا.
ــــــل، حــــــذر  ــــــمــــــقــــــاب فــــــــي ال
النقد  صندوق  من  مسؤولون 
الــــدولــــي ومــنــظــمــة الــتــعــاون 
االقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة مــن 
ـــعـــافـــي الـــســـريـــع  ـــت صـــعـــوبـــة ال
وقالت  البريطاني.  لالقتصاد 
خبراء  كبيرة  جوبيناث  جيتا 
االقــتــصــاد فــي صــنــدوق النقد 
الدولي أمس إن خوفها يتمثل 
في أن يؤدي أي ارتفاع أولي 
لـــلـــنـــشـــاط االقـــــتـــــصـــــادي إلـــى 
«حالة أكثر بطئاً» فيما بعد. 

ً مرحلة جديدة لتخفيف القيود في بريطانيا.. غدا

األكاديمية أقامت حفالً افتراضياً

الدوحة - قنا:

احـــتـــفـــلـــت أكـــاديـــمـــيـــة قـــطـــر لــعــلــوم 
جديدة  دفعة  بتخريج  أمــس،  الطيران 
مـــــن طــــالبــــهــــا وذلــــــــك بــــإقــــامــــة حــفــل 
منصات  جــمــيــع  فــي  بــثــه  تــم  افــتــراضــي 
ألكاديمية  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
ــــطــــيــــران. وأوضــــحــــت  قـــطـــر لـــعـــلـــوم ال
األكــاديــمــيــة فـــي بــيــان لــهــا، أن إقــامــة 
ــعــد جـــاء انــطــالقــاً  حــفــل الــتــخــريــج عــن بُ
مــــن االلـــــتـــــزام بـــالـــمـــعـــايـــيـــر والـــخـــطـــط 
تتخذها  الــتــي  االحــتــرازيــة  واإلجــــراءات 
ـــتـــشـــار فـــيـــروس  الــــدولــــة لـــلـــحـــد مــــن ان

(كوفيد-١٩). كورونا 
-٢٠١٩ الــخــريــجــيــن  دفــعــة  وتــضــم    
اجتازوا  وطالبة  طالب   ١٠٠ نحو   ٢٠٢٠
بــرامــج األكــاديــمــيــة بــنــجــاح، كــبــرنــامــج 
تـــدريـــب الـــطـــيـــاريـــن وهـــنـــدســـة صــيــانــة 

والمراقبة  الجوية  واألرصــاد  الطائرات 
إلدارة  الــمــتــقــدم  والـــبـــرنـــامـــج  الـــجـــويـــة 

الطيران.
   وهـــنـــأ ســـعـــادة الــســيــد جـــاســـم بــن 
ـــمـــواصـــالت  ســـيـــف الــســلــيــطــي وزيــــــر ال
واالتـــصـــاالت، الــطــلــبــة الــخــريــجــيــن في 
لهم  سعادته  وجهها  التي  الكلمة  نــص 
خـــــالل الـــحـــفـــل االفــــتــــراضــــي، مـــشـــيـــداً 
بــتــفــانــيــهــم ومـــثـــابـــرتـــهـــم لــيــصــلــوا إلـــى 
الظروف  ظل  في  حققوه،  الذي  النجاح 
الــصــحــيــة االســتــثــنــائــيــة الـــتـــي يــشــهــدهــا 

اليوم. العالم 
   وأشــــاد ســعــادة وزيـــر الــمــواصــالت 
على  الخريجين  بــحــرص  واالتــصــاالت 
والعمل،  اإلصــرار  درجــات  أعلى  إظهار 
التخصصات  فــي  مــتــمــيــزيــن  لــيــصــبــحــوا 

درسوها. التي 
أكاديمية  «تفخر  ســعــادتــه  وتــابــع      

للدول  تقدم  بأن  الطيران  لعلوم  قطر 
الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة دفـــعـــة جـــديـــدة 
مـــن الــخــريــجــيــن الـــذيـــن تــلــقــوا تــأهــيــالً 
متطلبات  مــع  ينسجم  مــتــقــدمــاً  عــلــمــيــاً 
الــعــصــر ويـــضـــاهـــي بــمــســتــويــاتــه كــبــرى 

العالم». حول  والمعاهد  األكاديميات 
على  الــخــريــجــيــن  ســعــادتــه  وحـــث     
البناء  مسيرة  إلكــمــال  العطاء  مواصلة 
مــــن أجـــــل غـــــٍد واعــــــد ووطــــــن مــتــقــدم 
فــي  الـــعـــالـــم  دول  بــيــن  مــكــانــتــه  يــتــبــوأ 

أكثر  مــن  يعتبر  الــذي  الــطــيــران  مــجــال 
العالم. في  تقدماً  الصناعات 

جبر  الشيخ  سعادة  هنأ  جهته،  من     
بن حمد آل ثاني، مدير عام األكاديمية 
االفــتــراضــي،  الــحــفــل  خـــالل  كلمته  فــي 
على  المميز  اإلنــجــاز  بــهــذا  الخريجين 
التي  والصعوبات  الظروف  من  الرغم 
يــواجــهــهــا الـــعـــالـــم مـــع جــائــحــة كـــورونـــا 
أوجــه  معظم  تعطيل  إلــى  أدت  والــتــي 

الحياة.
الظروف  تلك  رغم  قائال:  وأضاف    
التقدير  يستحق  ما  فيكم  رأيت  أنني  إال 
والـــثـــنـــاء مـــن صــبــر والــــتــــزام لــتــحــقــيــق 
يرفع  ما  وهذا  وتطلعاتكم  طموحاتكم 
ما  التخريج  وهذا  أكثر،  عنكم  توقعاتنا 
والبذل  العطاء  من  لمزيد  بداية  إال  هو 

المختلفة. الطيران  مجاالت  في 
حمد  بن  جبر  الشيخ  سعادة  وأشاد    

آل ثــانــي بــخــريــجــي هـــذا الـــعـــام مــؤكــداً 
على  مدلال  ومميزون  مختلفون  أنهم 
ذلــــك بـــأنـــه رغــــم كـــل الـــظـــروف وبــكــل 
مقر  في  اختباراتهم  الطالب  أدى  فخر 
استجابة  الشفافية  وبمنتهى  األكاديمية 
االحترازية  لــإلجــراءات  وفــقــاً  للقوانين 
الـــتـــي تــــم الــتــنــســيــق لـــهـــا مــــع الـــجـــهـــات 
الــمــخــتــصــة مـــمـــا يــعــنــي اســتــحــقــاقــهــم 
لـــهـــذا الــنــجــاح وبـــكـــل جـــــدارة فـــي هــذه 
الــــظــــروف االســتــثــنــائــيــة. وتـــابـــع «لــقــد 
الصعوبات  كــافــة  األكــاديــمــيــة  تــجــاوزت 
من  والحثيث  المتواصل  وبالدعم  بكم 
السليطي  سيف  بن  جاسم  السيد  سعادة 
فكل  واالتــــصــــاالت  الـــمـــواصـــالت  وزيــــر 
سعادته  واختتم  ذلــك».  على  له  الشكر 
مواصلة  على  الخريجين  بحث  كلمته 
الــعــطــاء واإلخـــــالص فــي الــعــمــل مــؤكــداً 
األمانة. وحملة  األكاديمية  سفراء  أنهم 

تخريـج ١٠٠ طالـب بـ «قـطر لعلـوم الطيـران»   
ــــــالً عـــــلـــــمـــــيـــــاً يــــــــواكــــــــب الــــعــــصــــر ــــــي ــــــأه ــــــجــــــون تـــــلـــــقـــــوا ت ــــــخــــــري وزيـــــــــــــر الـــــــــمـــــــــواصـــــــــالت: ال

جبر بن حمد آل ثاني جاسم بن سيف السليطي 
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باقي القطاعاتالعقاراتالخدماتالبنوكالقطـــاع

٢٤٫٥٪٢٠٫٧٪١٤٫٩٪٣٩٫٩٪النسبة

نســـــــــــب  الشـــــــــراء
أجانبخليجيون     قطريون     
٪٢٧٫٧٣٪٢٫٥٥٪٦٩٫٧٢

نســـــــــــب  البيــــــــــع
أجانبخليجيون     قطريون     
٪٢٤٫٦٩٪٢٫٤٠٪ ٧٢٫٩١

٪السعرالشركة
١٫٦٥٩٫٩٩البنك الخليجي
٠٫٦٧٦٫٩٥قطر وعمان

٤٫٢١٦٫٧٤إنماء
١٫٣٨٦٫٤٨بلدنا
١٫٢٠٦٫٠١إزدان

٪السعرالشركة
١٫٧٩٢٫٨١الخليج التكافلي

٤٫٩٦٢٫٦٥مخازن
١٫٠١١٫٩٤الدوحة للتأمين
٣٫٨٢٠٫٩٦البنك التجاري

٠٫٩٣ ١٦٫٠٣وقود

القيمةالسعرالشركة

١٫٢٠٧٥٤٢٢٣٢٤إزدان

٠٫٤٦٤٠٨٠٠٧٤٧السالم

٠٫٨٦٣٦٢٥٢٠٧٥مزايا

١٫٦٥٣٥٦٥٩١٢٨البنك الخليجي

١٫٣٨٣٠٠٧٦٢٦٩بلدنا

القيمة اإلجمالية للتداولإجمالي عدد األسهمإجمالي الصفقات المنفذة الـتـغـيـر٪الـتـغـيـرالمؤشر السابقالمؤشر الحالي

٩٫٢١١٫٨٩٩٫٠٨٧٫٧٦١٢٤٫١٣١٫٣٧١٠٣٩٠٣٩٤٫١٦٤٫٥٩٦٦٥٤٫٨٦٧٫٤٦٠٫٧٩

القطاعات األكثر تداوالً بالبورصةالقطاعات األكثر تداوالً بالبورصة

األسهم األكثر نشاطاً بالبورصةاألسهم األكثر نشاطاً بالبورصة األكثر 
ارتفاعاً

االكثر 
انخفاضاً

نســـب التـــداولنســـب التـــداول

ألكثرألكثر 
تفاعاًرتفاعاً
رر
رتفاعاً

االكثراالكثر
انخفاض
رر
انخفاض

بدعم من أسهم قيادية

الدوحة - [:

سجلت  اســتــثــنــائــيــة،  جلسة  فــي   
بورصة قطر مكاسب قوية بنهاية 
شديد  إقبال  وسط  أمس  تــداوالت 
وحقق  األجانب،  المستثمرين  من 
بنسبة  ارتـــفـــاعـــاً  الــبــورصــة  مــؤشــر 
مكاسبه  تجاوزت  أن  بعد   ٪  ١٫٣٧
مستوى  عــنــد  وأغــلــق  نــقــطــة،   ١٢٤
مؤشر  ارتفع  كما  نقطة،   ٩٢١١٫٨٩
 ٪٠٫٩٥ بــنــحــو  اإلســــالمــــي  الــــريــــان 
وصعد  نــقــطــة،   ٣٦٨٨ إلـــى  لــيــصــل 
األسهم  لجميع  قطر  مؤشر  أيضاً 
 ٢٨٧٧ عــنــد  وأغــلــق   ٪١٫٥٩ بنسبة 
السوقي  الــمــال  رأس  وربــح  نقطة. 

لــألســهــم الــمــقــيــدة بــالــبــورصــة نحو 
إلـــى  لــيــصــل  ـــــــال،  ري مـــلـــيـــار   ١٠٫٧
مقابل  أمـــس،  ريـــال  مــلــيــار   ٥٣٤٫٦
٥٢٣٫٩ مليار ريال في نهاية جلسة 
شاشة  أمــس  وتزينت  األول،  أمــس 
الــــتــــداول بـــالـــلـــون األخـــضـــر حيث 
ارتفعت أسهم ٢٦ شركة من أصل 
أمس،  ٤٦ شركة تم التداول عليها 
شركة   ١٧ أســهــم  تــراجــعــت  بينما 
أخرى واستقرت أسهم ٣ شركات 

عند مستوى إغالقها السابق.
نشاًطا  أمــس  تعامالت  وشهدت 
كبيًرا في التداوالت، حيث ارتفعت 
مليون   ٦٥٤ إلـــى  الــــتــــداوالت  قــيــم 
أمس  جلسة  في   ٦٢٨ مقابل  ريــال 

نحو  التداول  أحجام  وبلغت  األول، 
على  تـــوزعـــت  ســهــم  مــلــيــون   ٣٩٤

١٠٣٩٠ صفقة.
ــــســــوق قـــبـــل نــهــايــة  ــــعــــرض ال وت
الـــجـــلـــســـة إلــــــى ضـــغـــط بــعــمــلــيــات 
ــــاح وهـــو أمـــر فتح  بــيــع لجني األرب
الــمــجــال القــتــنــاص فــرص الــشــراء، 
التوقعات  مــع  الــســوق  أداء  وتطابق 
ـــهـــا مــاضــيــة  ـــتـــي أشـــــــارت إلـــــى أن ال
خالل  جــديــدة  مستويات  لتسجيل 
الجلسات المقبلة. وعلى صعيد أداء 
شبه  ارتفاًعا  فسجلت  القطاعات، 
الصناعة  قــطــاع  بــصــدارة  جــمــاعــي 
الــنــقــل  قــطــاع  تــــاله   ،٪٣٫٠٧ بــنــحــو 
البنوك  قطاع  ثم   ٪١٫٧ نسبته  بنمو 

قطاع  وارتفع   ،٪١٫٦ قدرها  بنسبة 
وبينما   ،٪٠٫٧٢ بنسبة  ــعــقــارات  ال
بنسبة  الـــخـــدمـــات  قـــطـــاع  ـــراجـــع  ت
٠٫٤٩٪، وانخفض قطاع االتصاالت 

بنسبة ٠٫١٠٪.
بدعم  أمس  السوق  ارتفاع  وجــاء 
من أسهم قيادية، ومن الواضح أن 
هناك تفاؤالً بمستقبل السوق خالل 
دافــعــاً  ذلــك  وكـــان  المقبلة  الــفــتــرة 
للمستثمرين في زيادة مشترياتهم 
من األسهم مع وضوح اتجاه السوق 
واختفى  التوقعات  خالفت  والــتــي 
فــيــه أي تــبــاطــؤ لــهــا وبـــزيـــادة في 
التفاؤل بشأن ما ستحققه األسهم 
من مكاسب خالل الفترة المقبلة.

ارتفاع قوي للبورصة.. والمكاسب ١٠٫٧ مليـار  ريـال

٥٤٧٥ صفقة بـ ٦٣ مليون دوالر

تراجع مع تأثر الطلب على المالذ اآلمن

الكويت ـ قنا :

تعامالتها  أمــس  الكويت،  بورصة  أنهت 
ـــفـــاع مـــؤشـــر الــســوق  األســـبـــوعـــيـــة، عــلــى ارت
مستوى  ليبلغ  نقطة  ٥٤ر٢١  بمقدار  العام 
في  ٤٢ر٠  بنسبة  بارتفاع  نقطة  ٨٠ر٥١٢٣ 
المئة.وتم تداول كمية أسهم بلغت ٨٣ر٨٣ 
مليون سهم تمت عبر ٥٤٧٥ صفقة بقيمة 
مليون  ٥٦ر٦٣  (نحو  دينار  مليون  ١٨ر١٧ 
الرئيسي  السوق  مؤشر  وانخفض  دوالر). 
بمقدار ٥ر١ نقطة ليبلغ مستوى ٥٧ر٤١٨٤ 
المئة  فــي  ٠٤ر٠  بنسبة  بانخفاض  نقطة، 
من خالل كمية أسهم بلغت ٣٩ر٤٢ مليون 
٧ر٣  بقيمة  صفقة،   ٢٦٨٧ عبر  تمت  سهم 

دوالر). مليون  ٦٩ر١٣  (نحو  دينار  مليون 
كــمــا ارتـــفـــع مــؤشــر الـــســـوق األول بــمــقــدار 
٤٣ر٥٥٩٩  مــســتــوى  لــيــبــلــغ  نــقــطــة  ٠٤ر٣٣ 
المئة  في  ٥٩ر٠  بلغت  صعود  بنسبة  نقطة 
من خالل كمية أسهم بلغت ٤٣ر٤١ مليون 
سهم تمت عبر ٢٧٨٨ صفقة بقيمة ٤ر١٣ 
دوالر).  مليون  ٥ر٤٩  (نحو  ديــنــار  مليون 
وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 
مستوى  لــيــبــلــغ  نــقــطــة  ٦ر٣  بــمــقــدار   ،(٥٠
١٦ر٤١٧٦ نقطة بنسبة هبوط بلغت ٠٩ر٠ 
فــي الــمــئــة مــن خـــالل كــمــيــة أســهــم بلغت 
٥ر٣٠ مليون سهم تمت عبر ١٧٣٧ صفقة 
بقيمة ٦ر٢ مليون دينار (نحو ٦ر٩ مليون 

دوالر).

عواصم ـ رويترز: 

عن  أمس  الذهب  تراجع 
أعـــوام  ثمانية  ذروة  قـــرب 
والـــتـــي بــلــغــهــا فـــي الــجــلــســة 
بيانات  إحــيــاء  مــع  الــســابــقــة 
قــــويــــة عــــن الـــتـــصـــنـــيـــع فــي 
ونتائج  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات 
واعـــــــــــدة لـــــتـــــجـــــارب لـــقـــاح 
التعافي  آلمـــال  كوفيد-١٩ 
حد  بما  السريع  االقتصادي 
الــمــالذات  على  الطلب  مــن 

اآلمنة. 
وهــــبــــط الـــــذهـــــب أمـــس 
 ٠٫٢ الفورية  التعامالت  في 
دوالر   ١٧٦٦٫٧٩ إلى  بالمئة 
بعدما  (األونــصــة)،  لألوقية 
ســجــل أعــلــى مــســتــوى منذ 

عند  األربــعــاء   ٢٠١٢ أكتوبر 
وتــراجــع  دوالر.   ١٧٨٨٫٩٦
ــــذهــــب فــــي الـــمـــعـــامـــالت  ال
اآلجـــــــلـــــــة فـــــــي الـــــــواليـــــــات 
إلــى  بــالــمــئــة   ٠٫٢ الــمــتــحــدة 

١٧٧٦٫٨٠ دوالر.
وقـــــال مــايــكــل مــكــارثــي 
لدى  االستراتيجيين  كبير 
ســـــــي.إم.ســـــــي مـــاركـــتـــس: 

ــــعــــام الـــمـــوالـــي  الـــمـــوقـــف ال
لـــلـــنـــمـــو فـــــي األســـــــــــواق هــو 
ـــا نــشــهــد الــقــلــيــل  ـــن ســـبـــب أن
الــذهــب،  على  الضغط  مــن 
تـــحـــركـــات  أن  مــــضــــيــــًفــــا: 
السوق تعكس الشد والجذب 
ارتفاع    مــن  المخاوف  بين 
اإلصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 

وآمال التوصل إلى لقاح. 

ارتفاع مؤشر بورصة الكويت  األسبوعي

الذهب قرب ذروة ثمانية أعوام

 سلة أوبك.. يتجاوز ٤٠ دوالرًا

لندن - رويترز:

 ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الــنــفــط 
أمـــــــــــس بــــــعــــــدمــــــا أظــــــهــــــرت 
البطالة  فــي  تراجًعا  البيانات 
األمــريــكــيــة وانــخــفــاًضــا حـــاًدا 
فــي مــخــزونــات الــخــام، لكن 
طفرة  أن  مــن  الــقــلــق  بــواعــث 
كورونا  فيروس  إصابات  في 
بالواليات المتحدة قد تعرقل 
تــعــافــي الــطــلــب عــلــى الـــوقـــود 
ــــمــــكــــاســــب.وزادت  كـــبـــحـــت ال
الــــوظــــائــــف األمـــريـــكـــيـــة غــيــر 
وظيفة  مليون   ٤٫٨ الــزراعــيــة 
في يونيو حسبما ذكرته وزارة 
الــعــمــل أمـــــس، وهــــو مـــا فــاق 

التوقعات.
وأمس، كانت العقود اآلجلة 
لخام برنت مرتفعة ٧٨ سنتًا 
لتصل  بالمئة   ١٫٨٦ يعادل  بما 
للبرميل،  دوالر   ٤٢٫٨١ إلـــى 

بــالــمــئــة   ١٫٨ صـــعـــودهـــا  بـــعـــد 
وزادت  السابقة.  الجلسة  فــي 
غرب  األمريكي  الخام  عقود 
أو  سنتًا   ٦٦ الوسيط  تكساس 
 ٤٠٫٤٨ مسجلة  بالمئة   ١٫٦٦
أن  بـــعـــد  لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دوالر 

ارتفعت ١٫٤ بالمئة األربعاء.
مخزونات  تــراجــعــت  فيما 
مليون   ٧٫٢ األمريكية  الــخــام 

قــيــاســيــة  ذروة  مـــن  بــرمــيــل 
متجاوزة  الــمــاضــي،  األســبــوع 
المحللون،  تــوقــعــه  مــا  بكثير 
إدارة  بــيــانــات  أفـــادت  حسبما 
قيام  مــع  الــطــاقــة،  معلومات 
شــــركــــات الـــتـــكـــريـــر بــــزيــــادة 
اإلنـــتـــاج وانــحــســار الــــــواردات. 
وقــــال هــــاري شــيــلــنــجــوريــان، 
مــديــر أبــحــاث الــســلــع األولــيــة 

أسعار  باريبا:  بــي.إن.بــي  فــي 
الـــنـــفـــط راوحــــــــت نــطــاقــاتــهــا 
عليها  مــا  أوبـــك  أدت  بــعــدمــا 
على صعيد المعروض، ليبقى 
الرئيسي  الــتــيــقــن  عـــدم  وجـــه 
مــتــمــثــالً فـــي تــعــافــي الــطــلــب.
والخام تجاوز توقعات تراجع 
الـــمـــخـــزون لــكــن مــخــزونــات 
يعني  ما  وهو  زادت،  البنزين 

أن التعافي توقف ألسبوع على 
األقل.

ومــــن جــهــة ثــانــيــة، ارتــفــع 
ســــعــــر ســــلــــة نــــفــــط مــنــظــمــة 
الــبــلــدان الــمــصــدرة لــلــبــتــرول 
لــلــبــرمــيــل  دوالًرا   ٤٠ فـــــوق 
ـــمـــرة األولـــــــــى فـــــي أربـــعـــة  ـــل ل
أشــهــر، نــظــًرا الرتــفــاع أسعار 
لبيانات  وفًقا  الرسمية،  البيع 
من المنظمة.وبلغ سعر السلة 
٤٢٫٦٦ دوالر للبرميل في أول 
يوليو بما يزيد نحو ١٢ بالمئة 
مقارنة مع اليوم السابق، وهو 
أيًضا أعلى مستوى منذ الثالث 
األرقــــام. بحسب  مـــارس  مــن 
وتــرجــع الــزيــادة، التي جــاءت 
رغـــم مــكــاســب أكــثــر تــواضــًعــا 
للفترة ذاتها في العقود اآلجلة 
لــبــرنــت، إلــــى ارتـــفـــاع أســعــار 
الــبــيــع الــرســمــيــة لــلــعــديــد من 

المنتجين في المنظمة.

ارتــفـــاع أســعــار الــنـفــــط

روسيا  تتوقع  تقليص تخفيضات  
النفط  في  أغسطس

موسكوـ رويترز:

قــــال وزيـــــر الـــطـــاقـــة الـــروســـي 

ألـــكـــســـنـــدر نـــــوفـــــاك أمــــــــس: مــن 

مـــجـــمـــوعـــة  تــــبــــدأ  أن  الــــمــــتــــوقــــع 

تخفيف  الــنــفــط  لــمــنــتــجــي  أوبــــك 

من  بــدًءا  الــخــام  إنــتــاج  تخفيضات 

عليه  اتُــفــق  مــا  بــحــســب  أغــســطــس 

فــي الــســابــق. كــمــا قــــال: إن ســوق 

توازنا  تحقق  قــد  العالمية  النفط 

يوليو  فــي  والــطــلــب  الــعــرض  بــيــن 

الخام،  في  نقًصا  تواجه  وربما  بل 
بــيــنــمــا قـــد ال يــتــعــافــى اســتــهــالك 
الـــنـــفـــط إلــــى مـــســـتـــويـــات مــــا قــبــل 
نهاية  حتى  كورونا  فيروس  أزمة 
تضم  -التي  أوبك  واتفقت   .٢٠٢١
النفط  إنتاج  خفض  على  روسيا- 
برميل  مــلــيــون   ٩٫٧ بنحو  إجــمــاال 
عشرة  نــحــو  يــعــادل  مــا  أو  يــومــًيــا، 
العالمي،  االســتــهــالك  مــن  بالمئة 
لــــمــــواجــــهــــة تـــــداعـــــيـــــات جـــائـــحـــة 

كورونا. فيروس 

لندن ـ رويترز:

التي  كــبــلــر  مــن  تــقــديــرات  أفـــادت 
أوبــــك  أن  الـــنـــفـــط  شـــحـــنـــات  ــبــع  ــت ــت ت
خـــفـــضـــت صــــــــادرات الــــخــــام بـــواقـــع 
فــي  ـــا  يـــومـــًي بـــرمـــيـــل  مـــلـــيـــون   ١٫٨٤
يــونــيــو مــقــارنــة مــع مــســتــويــات مــايــو 
لخفض  اتفاق  تنفيذ  على  تعكف  إذ 

آخرين. وحلفاء  روسيا  مع  اإلنتاج 
وقـــالـــت كــبــلــر فـــي تــقــريــر أُرســـل 
صــادرات  إن  اإللــكــتــرونــي:  بــالــبــريــد 
ــــغــــت فـــي  أوبـــــــــــك مـــــــن الـــــــخـــــــام بــــل
بــرمــيــل  مـــلـــيـــون   ١٧٫٢ الـــمـــتـــوســـط 

يـــومـــًيـــا الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي. واتــفــقــت 
للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة 
ــعــرف  (أوبـــــك) وحــلــفــاؤهــا، فــيــمــا يُ
بــــاســــم مـــجـــمـــوعـــة أوبــــــــــك+، عــلــى 
قــدره  النفط  إلنــتــاج  قياسي  خفض 
اعــتــبــاًرا  ــا  يــومــًي بــرمــيــل  مــلــيــون   ٩٫٧
لــتــعــويــض  الــمــاضــي  مـــايـــو   أول  مـــن 
ـــخـــفـــاض األســــعــــار والـــطـــلـــب  أثـــــر ان

كورونا. فيروس  أزمة  بسبب 
وخـــلـــص مـــســـح أجــــرتــــه رويـــتـــرز 
أوبـــك  إنـــتـــاج  أن  إلـــى  األســـبـــوع  هـــذا 
يــومــًيــا  بــرمــيــل  مــلــيــون   ١٫٩٢ تــراجــع 

يونيو. في 

تراجع صادرات نفط  أوبك في يونيو
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٢١٢١   

٨٠ ٪ يرفضون السفر بسبب الحجر الصحي.. إياتا:

عواصم ـ أ ف ب :

حـــّذر اتــحــاد الــنــقــل الــجــوي الــدولــي 
أمس من أّن إجراءات الحجر الصحي 
كورونا  بفيروس  المرتبطة  الصارمة 
وشــرق  إفــريــقــيــة  دول  فــي  المستجد 
أوسطية، تعرقل استئناف السفر مما 
وإفــالس  الخسائر  مــن  لمزيد  يـــؤّدي 

شركات الطيران.
رئيس  نائب  البكري  محمد  وحــث 
اتـــحـــاد الــنــقــل الـــجـــوي الـــدولـــي (إيـــاتـــا) 
إلفريقيا والشرق األوسط في مؤتمر 
صــحــفــي افـــتـــراضـــي الــحــكــومــات في 
مالية  مساعدة  تقديم  على  المنطقة 
إن  قــائــالً  الــطــيــران،  لــشــركــات  عاجلة 
دوالر  مليار   ١٢٣ وضعت  العالم  دول 
لمساعدة القطاع، بينما تعهدت بعض 
بـ٨٠٠  وإفريقيا  األوســط  الشرق  دول 

مليون دوالر فقط.
احتمال  مــن  بالقلق  نشعر  وقــــال: 
فقدان الكثير من شركات النقل هذه 
إذا لم تقدم الحكومات الدعم الالزم، 
داعــيــاً إلـــى تــــوازن بــيــن حــمــايــة صحة 

المواطنين وإعادة تنشيط االقتصادات 
عند  الصحي  للحجر  بــدائــل  وتطبيق 
الــوصــول. وتــابــع: إن إجـــراءات الحجر 
الصحي التي تفرضها الحكومة في ٣٦ 
األوســط  والــشــرق  إفريقيا  عبر  دولــة 
تمثل ٤٠ في المئة من جميع إجراءات 
العالم.  مستوى  على  الصحي  الحجر 
وأقــدمــت دول الــشــرق األوســـط على 
عمليات إغالق هائلة لمكافحة تفشي 

فـــيـــروس كـــورونـــا الــمــســتــجــد ووقـــف 
المطارات.  وإغــالق  الجوية  الــرحــالت 
واستأنفت بعض شركات الطيران في 
مــؤخــراً  الجزئية  عملياتها  المنطقة 
ولكن وسط متطلبات صحية صارمة 
بما في ذلك إجراء فحوص الفيروس 
وقال  الوصول.  عند  الصحي  والحجر 
 ٨٠ من  أكثر  رغبة  عدم  مع  البكري: 
فــي الــمــئــة مــن الــمــســافــريــن فــي حــال 

تأثير  فــإن  الــصــحــي،  الحجر  إلــزامــيــة 
هــــذه اإلجــــــــراءات هـــو أن الـــبـــلـــدان ال 
حدودها  كانت  لــو  حتى  مغلقة  تــزال 
مـــفـــتـــوحـــة. وفــــــي أحـــــــدث تـــوقـــعـــاتـــه 
الـــــصـــــادرة أمـــــس قـــــال االتـــــحـــــاد: إّن 
األوسط  الشرق  في  الطيران  شركات 
ستفقد نحو ٥٦ في المئة من إيراداتها 
العام  هذا  الركاب  من  المئة  في  و٥٥ 

مقارنة بعام ٢٠١٩.

١٢٣ مليار دوالر مساعدات حكومية  لقطاع الطيران

٥٥ مليار دوالر خسائر السفر 
والسياحة بإفريقيا

دكار ـ رويترز:

قــالــت أمـــانـــي أبـــو زيـــد مــفــوضــة 
التحتية  للبنية  اإلفــريــقــي  االتــحــاد 
إفريقيا  دول  إن  أمـــس:  والــطــاقــة 
دوالر  مــلــيــار   ٥٥ قـــرابـــة  خـــســـرت 
في  والسياحة  السفر  إيــرادات  من 
فيروس  جائحة  بسبب  أشهر  ثالثة 

كـــورونـــا. وأضـــافـــت خـــالل مــؤتــمــر 
سيتأثر  الطيران  قطاع  أن  صحفي 
إجــراءات  طــول  بسبب  كبير  بشكل 
لمنع  الحدود  وإغــالق  العام  العزل 

الفيروس. انتشار 
الطيران  شركات  بعض  وقالت: 
لما  مستمرة  تــظــل  لــن  الــقــارة  فــي 

.١٩- كوفيد  بعد 

قروض لـ ٥ شركات طيران أمريكية

واشنطن - (د ب أ):

تــوصــلــت خــمــس شـــركـــات طــيــران 
أمريكية إلى اتفاق مع وزارة الخزانة 
بشأن شروط للحصول على قروض، 
فــي الــوقــت الـــذي تسعى فــيــه جــاهــدة 
السفر  في  الحاد  االنخفاض  لمواجهة 

بسبب جائحة كورونا.
األمريكية  الخزانة  وزارة  وأفــادت 
فــــي بــــيــــان بــــــأن الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 

األمــــريــــكــــيــــة وشــــــركــــــات فـــرونـــتـــيـــر 
إيــراليــنــز وهــــاواي إيــراليــنــز وســكــاي 
إيرالينز  وسبيريت  إيــراليــنــز  ويــســت 
تكون  وســوف  نــوايــا.  خطابات  وقعت 
وقال  الـــدوالرات.  بمليارات  القروض 
في  منوشين  ستيفن  الــخــزانــة  وزيـــر 
بيان: «المحادثات مع شركات طيران 
وضــع  إلـــى  ونتطلع  مــســتــمــرة،  أخـــرى 
في  االتفاقات  على  األخيرة  اللمسات 

أقرب وقت ممكن».

عّمان ـ وكاالت: 

الــســيــاحــة  خــطــة  بــتــطــبــيــق  األردن  يــبــدأ 
عبر  الــجــاري  يوليو  شهر  خــالل  العالجية 
طلبات  الستقبال  «سالمتك»  منصة  فتح 
الراغبين بالسفر إلى األردن، لتلقي العالج 
مــن دول الــمــنــطــقــة، والــخــلــيــج، والــعــالــم. 
وقــالــت وزيـــرة السياحة واآلثـــار األردنــيــة، 
خطة  تطبيق  إجــــراءات  إن  شــويــكــة:  مجد 
العالجية»  «للسياحة  األردنــيــة  الحكومة 
مرحلة  منذ  تبدأ  مؤخراً،  عنها  أعلن  التي 
مــا قــبــل الــســفــر، ســـواء جـــواً أو بــــراً، وذلــك 
المخصصة  «ســالمــتــك»  منصة  فتح  عبر 
إلــى  بالسفر  الــراغــبــيــن  طــلــبــات  الســتــقــبــال 
المنطقة،  دول  من  العالج  لتلقي  األردن، 
يكون  أن  المقرر  ومن  والعالم.  والخليج، 
المنصة  إلطالق  موعداً  يوليو  من  الخامس 
اإللكترونية التفاعلية «سالمتك»، لتقديم 
طلبات السفر لرحلة العالج إلى المستشفى 
مــبــاشــرة، عــلــى أن يــكــون الــــرد خـــالل ٢٤ 
أن  المرجح،  ومــن  لشويكة.  وفــقــاً  ســاعــة، 
الــرحــالت  أولــــى  بــاســتــقــبــال  األردن  يــبــدأ 
الشهر  أواســط  العالجية،  السياحة  لطلبات 
الجاري، إذ سيستغرق تدقيق الطلبات نحو 

أسبوع بعد افتتاح المنصة.
وأوضـــحـــت شــويــكــة أن الــبــروتــوكــوالت 

الــصــحــة،  وزارة  مـــن  بــالــكــامــل  اعــتــمــدت 
وتشمل تقديم الفحوصات المخبرية والتي 
كورونا»  بـ»فيروس  اإلصابة  سلبية  تؤكد 
ولفتت  الــعــالج.  رحــلــة  وخـــالل  السفر  قبل 
غير  شويكة إلى أن العام ٢٠١٩ سجل نسباً 
«مسبوقة» بالنمو في قطاع السياحة، وبما 
يــقــدر بــأكــثــر مــن ١٠ فــي الــمــائــة، مقارنة 
يشهد  أال  شويكة  ورجحت  الجاري.  بالعام 
تدريجياً  تعافياً  عموماً،  السياحي  القطاع 
قــبــل عـــام ٢٠٢١ بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا، 
بالقطاع  لــحــقــت  الــتــي  األضـــــرار  إن  قــائــلــة 
حقيقية».  وكــلــفــة  كــلــفــة  ــهــا  الــســيــاحــي :»ل
األردنية  واآلثــار  السياحة  وزيــرة  وأشــارت 
إلى أن هناك العديد من الدول التي تعتمد 
على األردن كوجهة للسياحة العالجية، بما 
والــعــراق،  وفلسطين،  الخليج،  دول  فيها 
والجزائر، وقبرص.  وبّينت أن اإلجراءات 
المتبعة  اإلجراءات  عن  تختلف  براً  المتبعة 
إن  قــالــت:  العملية،  هـــذه  ولتنظيم  جــــواً. 
الطيران  لرحالت  متاحة  ليست  المطارات 
العادية، لكن في حال طلب العالج من دولة 
لــلــرحــالت،  تسيير  هــنــاك  ســيــكــون  معينة 
هذه  وفــي  المعنية،  الجهات  مــع  باالتفاق 
معه  وسنتعامل  استثنائي،  الوضع  المرحلة 
بطريقة مختصرة ومختلفة عن الطريقة 

التقليدية سابقاً.

طوكيو ـ د ب أ: 

عدد  إن  أمــس  اليابانية  الحكومة  قالت 
األشـــخـــاص الـــذيـــن فـــقـــدوا وظــائــفــهــم في 
الـــيـــابـــان بــســبــب الـــتـــداعـــيـــات االقــتــصــاديــة 
الناتجة عن تفشي وباء كورونا، قد تجاوز 
٣١ ألفاً و٧٠٠ شخص. وقد شهد شهر يونيو 
فصل ١٢ ألفاً و٦٨٨ شخصاً من وظائفهم، 
بالمقارنة مع ٢٦٥٤ شخصاً في أبريل و١٢ 

و٩٥٢ في مايو، بحسب وزارة الصحة  ألفاً 
والعمل والرعاية االجتماعية، إال أنه يُعتقد 
أن العدد الفعلي لفقدان الوظائف أكبر من 
ذلــك. وقالت الـــوزارة إنــه في ظل األضــرار 
الوباء،  بسبب  السياحة  بقطاع  لحقت  التي 
الوظائف  فقد  نسب  مــن   ٪٢٠ حــوالــي  فــإن 
تم تسجيلها في مجال المساكن التي تؤجر 
للسائحين، وتليها نسبة ٩ر١٤٪ في صناعة 

المطاعم و٧ر١٤٪ في قطاع التصنيع.

األردن يفتح أبوابه للسياحة العالجية

اليابان: اآلالف فقدوا وظائفهم بسبب تضرر السياحة

في جزيرة معزولة عن الفيروس

سانتا كروز دل إيسلوتي ـ أ ف ب:  

في  يــبــدو مـــن الــمــســتــحــيــل عــمــلــيــاً 
الكاريبي  البحر  من  صغيرة  جزيرة 
تدابير  تطبيق  كولومبيا،  قبالة  تقع 
تقتضيها  الــتــي  االجــتــمــاعــي  الــتــبــاعــد 
المستجد،  كورونا  فيروس  مواجهة 
األكثر  مــن  الــجــزيــرة  هــذه  تُعتَبَر  إذ 
ـــم، مــــع كــثــافــة  ـــعـــال اكـــتـــظـــاظـــاً فــــي ال
هكتار  فــي  نسمة   ٥٠٠ تبلغ  سكانية 
واحـــد. وقــال أدريـــان كــارابــايــو  وهو 
دلــــيــــل ســـيـــاحـــي: نـــحـــن مـــعـــزولـــون 
وبـــعـــيـــدون مـــن الـــفـــيـــروس، ولــكــن 
ال شـــّك فـــي أنــنــا خـــائـــفـــون   مـــن أن 
يحمل  شــخــص  الــجــزيــرة  إلـــى  يــأتــي 
الـــفـــيـــروس، ويــنــقــل إلــيــنــا الـــعـــدوى، 
فـــنـــمـــوت جـــمـــيـــعـــاً. وتـــفـــوق الــكــثــافــة 
الـــســـكـــانـــيـــة فـــــي ســـانـــتـــا كـــــــروز دل 
إيـــســـلـــوتـــي الـــكـــثـــافـــة الـــســـكـــانـــيـــة فــي 
حــي مــانــهــاتــن فــي مــديــنــة نــيــويــورك 
شخصاً   ٢٦٨ يعيش  حيث  األمريكية، 
وتــعــانــي  مـــرّبـــع.  كــيــلــومــتــر   ٠,٠١ فــي 
هــــذه الـــجـــزيـــرة مـــنـــذ عـــقـــود نــقــصــاً 
فـــي الـــمـــيـــاه وانـــقـــطـــاعـــات مــتــكــررة 
لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي، فــضــالً عــن أنــهــا 
تــفــتــقــر إلـــى األطـــبـــاء، لــكــّن ســكــانــهــا 
باالبتكار  المشكالت  هــذه  يواجهون 

والــتــضــامــن، لــكــّن فــيــروس كــورونــا 
الــمــســتــجــد يــشــكــل تــهــديــداً لــلــجــزيــرة 
المختصر  باسمها  أكــثــر  الــمــعــروفــة 
الــصــغــيــرة).  إيــســلــوتــي (الــجــزيــرة  إل 
تــجــاوزت  كولومبيا  فــي  فــاإلصــابــات 
المئة ألف من السكان البالغ عددهم 
٥٠ مـــلـــيـــونـــاً، فـــي حــيــن وصــــل عــدد 

 .٣٤٠٠ إلى  الوفيات 
من  بالمركب  ساعتين  بعد  وعلى 
الـــجـــزيـــرة، تــقــع مــديــنــة كــارتــاخــيــنــا 
الــتــي تــشــكــل مــركــزاً ســيــاحــيــاً مــهــمــاً، 
وهـــي تــعــانــي راهـــنـــاً أكــبــر نــســبــة من 

ــــا فــي  اإلصـــــابـــــات بـــفـــيـــروس كــــورون
كوفيد-١٩  النتقال  وتفادياً  كولومبيا. 
إلــــى الـــجـــزيـــرة، اعــتــمــد مــســؤولــوهــا 
كل  عــلــى  ينبغي  للحجر  بــروتــوكــوالً 
إليها  ويعود  الجزيرة  يغادر  شخص 

يلتزمه. أن 
 وعـــمـــًال بــهــذا الـــبـــروتـــوكـــول، فــإن 
الرئيسي»  «البّر  قصد  الذي  أدريان، 
لــمــوعــد طـــبـــّي، الـــتـــزم مــــّذاك حــجــراً 
فــي  يــــومــــاً   ١٤ لـــمـــدة  ذاتــــيــــاً  صـــحـــيـــاً 
ــــمــــجــــاورة،  جـــــزيـــــرة تـــيـــنـــتـــيـــنـــبـــان ال
وهـــي أكــبــر مــســاحــة بــقــلــيــل مـــن إل 

بمختلف  الــبــحــر،  ويحيط  إيــســلــوتــي. 
والخضراء،  الزرقاء  اللونية  تموجاته 
بــالــجــزيــرة الـــتـــي تــشــّكــل كـــومـــة من 
شاطئ.  دون  من  المتداخلة  األكــواخ 
والحـــظـــت عــالــمــة األنــثــروبــولــوجــيــا 
أندريا ليفا أن الجائحة كشفت وجود 
مــشــكــالت هــيــكــلــيــة قــديــمــة. وأبـــدت 
لــيــفــا اهــتــمــامــاً بــرصــد الــحــلــول الــتــي 
بأنفسهم،  الجزيرة  سكان  سيجدها 
ضبط  المستحيل  من  أن  اعتبرت  إذ 
ـــمـــاعـــي فــي  تــطــبــيــق الـــتـــبـــاعـــد االجـــت

سكانياً.   مكتظة  جزيرة 

برلين  ـ د ب أ:

ــــصــــادرة عن  أظـــهـــرت الـــبـــيـــانـــات ال
شــــركــــات الـــســـيـــاحـــة فــــي ألـــمـــانـــيـــا أن 
المصاريف  كاملة  الرحالت  حجوزات 
لــلــســيــاحــة الــخــارجــيــة لــشــهــري يــولــيــو 
الــحــالــي وأغــســطــس الــمــقــبــل، عـــادت 
لــــلــــزيــــادة بـــــصـــــورة مـــلـــحـــوظـــة مــنــذ 

لصحف  تصريحات  وفــي  أسبوعين. 
قالت  اإلعــالمــيــة،  (فــونــكــه)  مجموعة 
السياحة  لشركات  االتحادية  الرابطة 
اآلن  تـــحـــول  االهـــتـــمـــام  إن  األلــمــانــيــة 
إلــــى الـــرحـــالت الــجــويــة إلــــى منطقة 
كانت  بعدما  وذلـــك  المتوسط  البحر 
الـــحـــجـــوزات قـــاصـــرة عــلــى الــرحــالت 
أربعة  نحو  قبل  تقريباً  ألمانيا  داخــل 

أســـابـــيـــع. وكـــانـــت أغـــلـــب الـــحـــجـــوزات 
الجديدة من نصيب الجزر اإلسبانية، 
إذ حجز ١٥٪ من العمالء في األسبوع 
مثل  البليار،  جــزر  إلــى  رحلة  الماضي 
رحلة   ٪١١ وحجز  ايبيثا،  أو  مايوركا 
إلى جزر الكناري. وبلغت نسبة العمالء 
الذين حجزوا رحلة إلى اليونان ٢١٪. 
لرحالت  الحاجزين  نسبة  كانت  بينما 

وكرواتيا  وإيطاليا  النمسا  من  كل  إلى 
أقل من ١٠٪. كانت الحكومة األلمانية 
فرضتها  التي  السفر  تحذيرات  رفعت 
فـــي مــــارس بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا، 
حالياً،  أوروبــيــة  دولـــة   ٣٢ لـــ  بالنسبة 
بينما تستمر هذه التحذيرات بالنسبة 
ألكثر من ١٦٠ دولة من خارج االتحاد 
األوروبي، حتى نهاية أغسطس المقبل.

التباعد االجتماعي مستحيل في الكاريبي

ألمانيا: تزايد حجوزات السياحة الخارجية

ألول مرة في ٢٠٢٠

روما - (رويترز):

قــالــت مــنــظــمــة األغـــذيـــة والـــزراعـــة الــتــابــعــة 
لألمم المتحدة (فاو) أمس الخميس إن أسعار 
ارتفاع  أول  سجلت  يونيو  فــي  العالمية  الــغــذاء 
بعد  طــفــيــفــاً  لــهــا فــي ٢٠٢٠ بــمــا يــمــثــل تــعــافــيــاً 
انخفاضات حادة تسببت فيها جائحة فيروس 

كورونا.
وبلغ متوسط مؤشر فاو ألسعار الغذاء، الذي 
الحبوب  مــن  لسلة  الشهرية  الــتــغــيــرات  يقيس 
واللحوم  األلــبــان  ومنتجات  النباتية  والــزيــوت 
بارتفاع  الماضي  الشهر  نقطة   ٩٣٫٢ والسكر، 
عدلت  إنها  فــاو  وقالت  مــايــو.   عن  بالمئة   ٢٫٤
األســاس  فترة  غيرت  إذ  مؤشراتها  كل  أســاس 

إلى ٢٠١٤-٢٠١٦ بعد أن كانت ٢٠٠٢-٢٠٠٤.
األســـواق،  فــي  الضبابية  اســتــمــرار  ظــل  وفــي 

ــاتــيــة والــســكــر  ــب ــن انــتــعــشــت أســـعـــار الــــزيــــوت ال
ــبــان لتصل ألعــلــى مــســتــوى في  ومــنــتــجــات األل
في  شهدتها  حادة  انخفاضات  بعد  أشهر  عدة 
مايو ، لكن أغلب أسعار الحبوب واللحوم ظلت 
أسعار  مؤشر  وقفز  نزولية.  لضغوط  تتعرض 
أن  بعد  يونيو  في  بالمئة   ١١٫٣ النباتية  الزيوت 

هبط ألربعة أشهر متوالية.  
ارتفع  السكر  أسعار  مؤشر  أن  فاو  وأضافت 
مؤشر  وصعد  شهري  أساس  على  بالمئة   ١٠٫٦
منتجات األلبان أربعة بالمئة لكن كل مكوناته 
بقت دون أسعارها قبل الجائحة. وعدلت فاو 
في  الحبوب  لموسم  بــالــزيــادة  توقعاتها  أيــضــاً 
يبلغ  أن  وتنبأت  طــن  مليون   ٩٫٣ بنحو   ٢٠٢٠
بزيادة  طن  مليار    ٢٫٧٩ قرابة  العالمي  اإلنتاج 
الــحــصــاد القياسي  ثــالثــة بــالــمــئــة عــن مــســتــوى 

المسجل في ٢٠١٩.

فاو: أسعار الغذاء ترتفع في يونيو

بكين- (رويترز): 

ذكر بيان صادر عن وزارة التجارة  أمس  أن 
الصين قالت إنها ملتزمة تجاه ١١ دولة أخرى 
على  جيد  بشكل  تعمل  إمــداد  سالسل  بضمان 

الرغم من الجائحة.

بالعمل  ملتزمون  «نحن  البيان  في  وقالت 
مع جميع الدول ذات التفكير المتماثل لضمان 
تظل  وأن  عوائق،  دون  التجارة  تدفق  استمرار 
وموانئنا  مطاراتنا  مثل  المهمة  التحتية  البنية 
وسالمة  استمرارية  لدعم  مفتوحة  البحرية 

سالسل التوريد عالمياً».

الصين ملتزمة بتيسير سالسل اإلمداد
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هل تستطيع معرفة الفوارق الثمانية بين هاتين الصورتين في أقل من ٥ دقائق؟ لعــبة الفـــــوارق لعــبة الفـــــوارق 

سهيل: ٣١٥
السرطان: ١٢

الهقعة: ١

لــصــالة  األول  األذان 
 ١٠٫٥٨ الــســاعــة  الجمعة 

صباحاً.

:١٢٥٠
يعتقلون  الــمــســلــمــون 
مــــلــــك فــــرنــــســــا لـــويـــس 
ــــاســــع فـــــي مـــعـــركـــة  ــــت ال
الحملة  خالل  فارسكور 

الصليبية السابعة.
:١٦٠٨

الفرنسي  المستكشف 
شــامــبــالن  دو  صــمــويــل 

يؤسس مدينة كيبك.
:١٨١٩

ــــاح الـــرســـمـــي  ــــت االفــــت
ألول صندوق توفير في 
تحت  المتحدة  الواليات 
اســم «بــنــك الــمــدخــرات 

لنيويورك».
:١٨٨٦

والمخترع  المهندس 
األلـــــمـــــانـــــي كــــــــارل بــنــز 
أول  قــيــادة  مــن  يتمكن 
بمحرك  تــعــمــل  ســيــارة 

بخاري من اختراعه.
:١٩٢٨

بــث  أول  انــــــطــــــالق 
في  بــاأللــوان  تلفزيوني 

لندن.
:١٩٤٨

ــيــد فــي  ــعــب تـــحـــريـــر ال
األنتيل  جــزر  مستعمرة 

الدنماركية.
:٢٠١٩

ــــة  طـــــــائـــــــراٌت حــــربــــَيّ
تـــــــقـــــــصـــــــُف مـــــــــركـــــــــًزا 
لِــلــُمــهــاجــريــن األفـــارقـــة 
ـــلـــس  فــــي مـــديـــنـــة طـــرابُ

الغرب.

٣ يوليو

هل تستطيع مساعدة سفينة الشحن في عبور هذه المتاهة 
حتى تتمكن من إيصال حمولتها لسيارات الشحن في أقل من 

دقيقتين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 

الجمعة ١٢ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ٣ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٣٦) ٢٢

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- لالستثناء - مدينة إيطالية معروفة.

 - (معكوسة)  مرتفع   - (معكوسة)  عــازلــة  خفيفة  مــادة   -٢

رغب.

٣- بطل قطري سابق في ألعاب القوى.

٤- يبصرون (معكوسة) - حوائط.

٥- مخرج سينمائي عربي راحل.

- رئيسة وزراء هندية راحلة. َوَمْعُروفاً  ٦- أَْعَطى بِّراً 

٧- وحدة موازين - كثير - وقت.

٨- رياضة فروسية معروفة (معكوسة) - سارق.

٩- أداة موسيقية بدائية (معكوسة) - أحاسيسي.

١٠- نظير - ال ينجب - ال يسمعون.

راحل. عالمي  أمريكي  سينمائي  نجم   -١
فــرنــســيــة  مــغــنــيــة   - فــرنــســيــة  مــديــنــة   -٢

(معكوسة). راحلة  عالمية 
عالمي. فرنسي  سينمائي  نجم   -٣

حروب. نصف   - الخاملة  الغازات  من   -٤
الــحــشــرات  مـــن   - (مــعــكــوســة)  أذنــــب   -٥

. معكوسة) )
مــحــمــد  لــــراحــــل  ا ــلــمــوســيــقــار  ل أغـــنـــيـــة   -٦

لوهاب. عبدا
 - لـــبـــشـــريـــة  أبـــوا  - (مـــعـــكـــوســـة)  عــســيــر   -٧

والدة.
(معكوسة). مرتفع   - خوفي   -٨

الــحــشــرات  مــن   - قــديــم  أوروبــي  لــقــب   -٩
. معكوسة) )

ذكــرت  فــاكــهــة   - الــجــســم  أجـــزاء  مــن   -١٠
بحر.  - الكريم  القرآن  في 

الكلـمات المتـقاطـعـة  الكلـمات المتـقاطـعـة  

 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

أنقــاض مبــان غريبـــة على المــريخ
اكـــتـــشـــف ســــكــــوت واريـــــنـــــغ، عـــالـــم 
األجـــــســـــام الـــفـــضـــائـــيـــة الـــمـــجـــهـــولـــة، 
فـــي صـــور مــنــشــورة لــســطــح الــكــوكــب 
ذات  غــريــبــة  مـــبـــاٍن  أنـــقـــاض  األحـــمـــر 
موحدة،  وسماكة  مستقيمة  جدران 
كــبــقــايــا هــيــكــل شــبــيــه بــمــبــنــى أنــشــأه 
اإلنـــــســـــان. ولــــهــــذا الـــهـــيـــكـــل جـــــدران 
متصلة  واحــد،  سمك  ذات  متساوية 
بــبــعــضــهــا مــكــونــة حـــجـــرات مــخــتــلــفــة 

حة.  لمسا ا
تكون  قــد  واريــنــغ،  لسكوت  ووفــًقــا 
ذكية  كائنات  صنع  من  المباني  هذه 
الكوكب  عــلــى  تعيش  الــقــامــة  قــصــيــرة 
األحــمــر. ويــلــفــت الــعــالــم االنــتــبــاه إلــى 
مـــوحـــد،  ُســـمـــك  الــــجــــدران  لـــهـــذه  أن 
يــكــون  أن  يــمــكــن  ال  لـــه  وفـــًقـــا  وهــــذا 

طبيعية. ظواهر  تأثير  عن  ناتًجا 
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رياح قوية متوقعة مع أمواج 
عالية من فترة الظهيرة

على الساحل :

في البحر :

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٣٠ - ٤٨٣٥ : ١٥ – ٢٤ : ٤٦٠٣ : ٢٢ – ٤٣ : ٠٩الرويس

٢٧ - ٣١٤٢ : ٢٠ – ١١ : ١٩٠٨ : ١٤ – ٥٣ : ٠١دخان

٢٨ – ٣٣٣٩ : ٢٠ –  ١١ : ٢٠٠٨ : ١٣ – ٤٥ : ٠٠أبوسمرة

بالتوقيت المحلي

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٣٠ - ٥٧٣٩ : ١٧ – ٢١ : ١٤٠٢ : ١٠ – ١٦ : ٠٠مسيعيد

٣٠ - ٣٨٣٩ : ١٧ – ٢٥ : ٢٦٠١ : ٢٣ – ٣٥ : ٠٩الوكرة

٣١ - ٠٣٤٠ : ١٦ – ٢٩ : ٠١  ٢٠ : ٢٣ – ١٢ : ٠٩الدوحة

٢٨ - ٣٨ ٠٠ : ٠٠ – ٢٧ : ٠٢١٥ : ٢١ – ٣٨ : ٠٨الخور

٣:١٩الفجر

٤:٤٨الشروق

١١:٣٨الظهر

٣:٠١العصر

٦:٣٠المغرب

٨:٠٠العشاء

إرجاء إطالق صاروخ فيغا لمنتصف أغسطس
جديد  مــوعــد  حـــدد  ب:  ف  أ  باريس- 

إلطالق صــاروخ «فيغا» األوروبــي في ١٧ 

أغسطس المقبل من مركز كورو الفضائي 

بعدما أرجــئ مــرات عــدة بسبب األحــوال 

الجوية غير المواتية بتاتاً، على ما أعلنت 

«أريـــــان ســبــايــس». وهــــذا خــامــس إرجـــاء 

إلطالق هذا الصاروخ الخفيف الذي سبق 

وقد  الــمــاضــي.  الصيف  بخلل  أصــيــب  أن 

أرجئ مرة أولى في مارس بسبب جائحة 

كوفيد-١٩ ومن ثم ثالث مرات متتالية في 

نهاية يونيو بسبب هبوب ريــاح قوية على 

غويانا  في  الفضاء  مركز  في  عــال  ارتفاع 

نحو  الشمال  باتجاه  إطالقه  دون  حال  ما 

مدار الشمس. وأوضحت «أريان سبايس» 

تحسن  أي  حــصــول  يــتــوقــع  بــيــان «ال  فــي 

القصير  الــمــدى  على  الطقس  أحـــوال  فــي 

فــقــررت أريــــان ســبــايــس إرجــــاء اإلطـــالق 

مواتية  الرياح  تكون  عندما  أغسطس  إلــى 

أكثر». ومن المفترض أن يحمل صاروخ 

في  لوضعها  اصطناعياً  قمراً   ٥٣ «فيغا» 

من ١٣  مــدار منخفض لحساب ٢١ زبوناً 

دولة. وتتكون هذه المجموعة من سبعة 

بين ١٥  صغيرة (وزنها  اصطناعية  أقمار 

قمراً  إلى ٤٦  باإلضافة  كيلوغراماً)  و١٥٠ 

يراوح وزنها بين  أصغر حجماً  اصطناعياً 

٣٠٠ غرام و١١ كيلوغراماً.

للبيع الشقة التي ولد فيها غيفارا باألرجنتين
األرجنتين- أ ف ب: وضعت قيد البيع 

الشقة التي ولد فيها رمز الثورة الكوبية 

األرجنتيني إرنستو «تشي» غيفارا والتي 

تجتذب آالف السياح في مدينة روزاريو 

األرجــنــتــيــنــيــة. وتــقــع الــشــقــة فــي الطبقة 

الثانية من مبنى يضم خمس طبقات في 

وسط هذه المدينة التي تبعد حوالي ٣٤٠ 

كيلومتراً شمال العاصمة بيونس أيريس، 

وهي واسعة من النمط البورجوازي، لم 

راهناً  الشقة  ويملك  الــزمــن.  مــع  تتغير 

فرانسيسكو  األرجنتيني  األعــمــال  رجــل 

فـــاروخـــيـــا الـــــذي يــعــيــش فـــي الـــبـــرازيـــل. 

المكان  تحويل  يعتزم  فــاروخــيــا  وكـــان 

تَر  لم  الفكرة  هــذا  لكّن  ثقافياً،  مــركــزاً 

لشراء  عروضاً  إن  فاروخيا  وقــال  النور. 

الشقة وردت «من دول عــدة»، ممتنعاً 

وتبلغ  لبيعها.  المحدد  السعر  كشف  عن 

مساحة الشقة ٢٢٠ متراً مربعاً، وتحوي 

مــراحــل  مختلف  مـــن  ـــ«تــشــي»  ل صـــــوراً 

حياته، بدءاً باألشهر األولى بعد والدته، 

التي  الشهيرة  الــصــورة  تلك  إلــى  وصـــوالً 

التقطها له المصور ألبرتو كوردا، وباتت 

للثورة الكوبية، وفيها يبدو طويل  رمــزاً 

عسكرية  قبعة  يعتمر  وملتحياً،  الشعر 

تاريخياً،  خضراء. وصنف المبنى موقعاً 

وهو يُعتَبَر المحطة الرئيسية في «مسار 

ــــذي اعــتــمــدتــه بــلــديــة الــمــديــنــة  تــشــي» ال

ويــشــمــل الــمــواقــع الــتــي طبعت الــســنــوات 

األولى من حياة إرنستو غيفارا. 

ً ًً

يونيو أسوأ شهر على صعيد الحرائق في األمازون  الهند: ١٠٠ إصابة بكورونا بعد حفل زواج ومأتم
ب:  ف  أ  جانيرو-  دي  ريـــو 
في  الغابات  حــرائــق  عــدد  ارتــفــع 
مــنــطــقــة األمــــــازون الــبــرازيــلــيــة 
مقارنة  يونيو  في   ٪١٩,٥ بنسبة 
بــــالــــشــــهــــر نـــفـــســـه مــــــن الـــســـنـــة 
بؤرة،   ٢٢٤٨ رصد  مع  الماضية 
وهو األسوأ منذ ١٣ عاماً على ما 
أظهرت بيانات رسمية. ويشّكل 
الجاف  الموسم  بدء  يونيو  شهر 
وتـــؤكـــد هـــذه األرقـــــام تــوقــعــات 
الحالي  الــعــام  أن  رأوا  محّللين 
سيكون أسوأ من ٢٠١٩، عندما 
ـــار ارتــفــاع عـــدد الــحــرائــق في  أث
استنكار  موجة  األمـــازون  غابة 
فــي الــعــالــم بـــأســـره. ولـــم يسبق 
ألبحاث  الوطني  المعهد  لموقع 
بمتابعة  يسمح  الـــذي  األراضــــي 
بـــالـــوقـــت الــحــقــيــقــي لــتــنــبــيــهــات 
الــحــرائــق الــمــرصــودة بــاألقــمــار 
عــن  كـــشـــف  أن  االصـــطـــنـــاعـــيـــة 
هــــذا الـــعـــدد الــمــرتــفــع مـــن بــؤر 
الـــحـــرائـــق فـــي هــــذا الــشــهــر من 
 ٣٥١٩)  ٢٠٠٧ الــعــام  منذ  السنة 

يتوقع  المصدر  هذا  لكن  بؤرة). 
خصوصاً  أغــســطــس  فــي  األســــوأ 
بــعــدمــا ســجــلــت أكـــثـــر مـــن ٣٠ 
ألـــــف بــــــؤرة حـــريـــق فــــي ٢٠١٩ 
مــمــا  مــــــرات  ـــثـــالث  ب ـــر  أكـــث أي 
وغالبية   .٢٠١٨ في  عليه  كانت 
متعمدة  األمــازون  في  الحرائق 
ومرتبطة مباشرة بنزع أشجار 
الـــغـــابـــة ويــتــســبــب بـــهـــا إجـــمـــاالً 
مــــزارعــــون يـــحـــرقـــون مــنــاطــق 
ليتمكنوا  األشــجــار  منها  أزيــلــت 

مـــن زراعــتــهــا أو تــحــويــلــهــا إلــى 
قطع  وكـــان  لمواشيهم.  مــرعــى 
أشـــجـــار الــغــابــات مــرتــفــعــاً جـــداً 
فــي الــبــرازيــل حــتــى قــبــل حلول 
على  إزالتها  مع  الجاف  الموسم 
مربع  كيلومتر  ألــفــي  مــن  أكــثــر 
بــيــن يــنــايــر ومـــايـــو أي بــزيــادة 
بالفترة  مــقــارنــة   ٪٣٤ نسبتها 
ما  على   ٢٠١٩ العام  من  نفسها 
للمعهد  األخيرة  البيانات  تظهر 

الوطني ألبحاث األراضي. 

شــخــصــت  ب:  ف  أ  نيودلهي- 
إصابة مئة شخص تقريباً بفيروس 
بعدما  الهند  فــي  المستجد  كــورونــا 
في  قليلة  أيــام  غضون  في  شــاركــوا 
حفل زواج ومأتم شاب كان مصاباً 
كوفيد-١٩،  بــمــرض  األرجــــح  عــلــى 
محلي.  طبي  مسؤول  ذكر  ما  على 
شــخــص   ٤٠٠ مــــن  أكـــثـــر  وشـــــــارك 
فــي واليــــة بــيــهــار (شـــمـــال) فــي ١٥ 
السادسة  في  شــاب  زواج  في  يونيو 
والـــعـــشـــريـــن كــــان يــعــانــي أعـــراضـــاً 
المستجد  كــورونــا  بفيروس  شبيهة 
يومين  إثــر  وفاته  بعد  مأتمه  وفــي 
كــيــشــور  راج  وقــــــــال  ذلــــــــك.  عـــلـــى 
شوداري مسؤول قطاع الصحة في 
باتنا، عاصمة والية بيهار، «أصيب 
الزواج  في  إما  شاركوا  شخصاً   ١١١
وإمــــا فــي الــمــأتــم. وحــــددت هــويــة 
في  ووضــعــوا  اآلخــريــن  المشاركين 
مخيماً  السلطات  وأقامت  العزل». 
خـــاصـــاً لــفــحــص األشـــخـــاص الــذيــن 
حضروا التجمعين بعد ارتفاع كبير 
المعنية.  البلدة  فــي  اإلصــابــات  فــي 

الــعــريــس.  عــائــلــة  مــع  تحقيق  وفــتــح 

ويجهل األطباء إن كان هذا األخير 

مصدر انتقال العدوى، إذ إن العائلة 

إلــى إحــراق جثته قبل  عمدت فــوراً 

تثبت  ولــم  للفحوصات.  إخضاعها 

إصــابــة أي مــن أقــاربــه أو زوجــتــه 

الجديدة بالفيروس. وكان مهندس 

الــمــعــلــومــاتــيــة هــــذا مـــن غـــارغـــاون 

القريبة من نيودلهي عاد إلى دياره 

وكان  زواجه  من  فقط  أسبوع  قبل 

يعاني من الحمى واإلسهال، على ما 

أكد شوداري. وقد أدخل المستشفى 

لفترة قصيرة، إال أن عائلته تمكنت 

تناول  بعد  المنزل  إلــى  إعادته  من 

العقاقير واحتفلت بزواجه بحضور 

الشاب  العريس  وتوفي  مدعو.   ٣٠٠

في منزله بعد يومين على الزواج. 

وحضر نحو ٢٠٠ شخص مأتمه.

وكـــــــــــاالت:   - عــــــمــــــان 
أقــــــدمــــــت أردنـــــــيـــــــة مـــن 
ـــــــــد، عــلــى  مـــحـــافـــظـــة إرب
هي  قضائية  دعــوى  رفــع 
األغــــــرب عـــلـــى اإلطـــــالق. 
وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر فــي 
األردنــــيــــة  الــــعــــدل  وزارة 
ــــــام الــــمــــدعــــيــــة  عـــــــن قــــــي
بــــــــرفــــــــع دعـــــــــــــــوى بـــــــدل 
أضــــرار مــعــنــويــة ومــاديــة 
لــحــق  ـــــــذي  ال األذى  عـــــن 

 . بقطتيها
حــيــث قــامــت الــمــدعــيــة 
بـــــــتـــــــرك قــــطــــتــــيــــهــــا فـــي 
مــكــان مــخــصــص لــرعــايــة 
الــــحــــيــــوانــــات، وســــافــــرت 
إلحدى دول الجوار، لكن 
لــــــدى عــــودتــــهــــا فـــوجـــئـــت 
المتدهور. قطتيها  بوضع 

 وقــــالــــت إنـــهـــمـــا كــانــتــا 
تـــرفـــضـــان الـــطـــعـــام، مــمــا 
صحياً  لفحصهما  دفعها 
ونــفــســيــاً، وحــصــلــت عــلــى 
تــقــريــر طــبــي بــذلــك. من 
جهته، أكد أسد الشواهين 
أن  على  المدعية  محامي 
الــــدعــــوى مـــنـــظـــورة لـــدى 
ـــــــد،  مـــحـــكـــمـــة صــــلــــح إرب
وبـــشـــكـــل جــــدي وبــحــســب 

أصــــــــــــول الــــمــــحــــاكــــمــــات 
الـــمـــتـــبـــعـــة كـــــــأي إنــــســــان 
مــتــضــرر. وأشــــار إلـــى أن 
األولــى  هــي  القضية  هــذه 
األردن،  فـــي  نــوعــهــا  مـــن 
في  سيترافع  بأنه  منوهاً 
يسبق  ولــم  القضية،  هــذه 
القضايا  هذه  قبول  تم  أن 
مــن قــبــل الــمــحــامــيــن وال 

القضائية. الهيئات  حتى 

ترفـــع دعـــوى قضـــائيــة 
ً لتضــــرر قطتـــيها نفســـيا
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زيارة مهمة لتعزيز الشراكة القطرية التركية
دولــة  بــيــن  المتميزة  لــلــعــالقــات  تــأكــيــداً 
قــطــر والـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة، وحـــرص 
كافة  في  تطويرها  على  البلدين  قيادتي 
المجاالت، جاءت المباحثات التي عقدها 
حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بن 
حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد الــمــفــدى، مع 
أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان 
ــتــركــيــة الــشــقــيــقــة.  رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ال
وتــســتــمــد هـــذه الــمــبــاحــثــات أهــمــيــتــهــا من 
أهــمــيــة الــعــالقــات الــقــطــريــة الــتــركــيــة التي 
تــحــّولــت مــن عــالقــات تــعــاون ثــنــائــي إلــى 
شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة فـــي جميع 
الـــمـــجـــاالت، ولـــذلـــك جـــاء تــأكــيــد صــاحــب 

الرئيس  األخ  زيـــارة  بمناسبة  بأنه  السمو، 
أردوغان، نشير بارتياح إلى عمق عالقات 
الــشــعــبــيــن الــقــطــري والـــتـــركـــي، ونــســتــذكــر 
الـــحـــضـــاري  واإلرث  الـــجـــغـــرافـــي  الــــجــــوار 
الــمــشــتــرك بــيــن الـــعـــرب وتـــركـــيـــا، والــــذي 
منطقتنا  تــنــمــيــة  فـــي  بـــّنـــاء  لــتــعــاون  أســـس 
تقدم  في  متكامل  وإســهــام  واستقرارها، 

اإلنسانية جمعاء.
 لقد جاءت زيارة الرئيس أردوغان إلى 
المشترك  التنسيق  مواصلة  لتؤّكد  الدوحة 
العالقات  وتعزيز  الشقيقين  البلدين  بين 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــيــنــهــمــا وســــبــــل دعــمــهــا 
األولى  أنها  من  تنبع  وأهميتها  وتطويرها، 

للرئيس أردوغان خارج تركيا بعد جائحة 
ــعــالــم، فـــي ظل  كـــورونـــا الــتــي اجــتــاحــت ال
اإلقليمية  للقضايا  المتالحقة  الــتــطــورات 
ــــيــــة، األمــــــر الــــــذي يــــؤّكــــد حـــرص  والــــدول
الــزعــيــمــيــن عــلــى مــواصــلــة الــتــنــســيــق فيما 
الثنائية  العالقات  تعزيز  إطــار  في  بينهما 
ســواء  والــدولــيــة  اإلقليمية  القضايا  وبحث 
عن طريق اللقاءات المباشرة أو االتصاالت 
على  تــدل  الــزيــارة  هــذه  أن  كما  الهاتفية، 
متانة العالقات االستراتيجية بين البلدين 
ــــحــــرص الـــمـــشـــتـــرك عــلــى  الــشــقــيــقــيــن وال
التعاون  مجاالت  في  وتطويرها،  دعمها 
االقــــتــــصــــادي واالســـتـــثـــمـــاري والـــتـــجـــاري 

والـــطـــاقـــة والــــدفــــاع بــمــا يــحــقــق الــمــصــالــح 
المشتركة للبلدين.

 لــقــد جـــــاءت نــتــائــج الــمــبــاحــثــات الــتــي 
فخامة  أخــيــه  مــع  السمو  صــاحــب  أجــراهــا 
الـــرئـــيـــس أردوغــــــــان لـــتـــؤّكـــد عــلــى أهــمــيــة 
العالقات القطرية التركية والتي أصبحت 
بين  والتنسيق  للتعاون  متكامالً  نموذجاً 
الـــشـــركـــاء واألشــــقــــاء فـــي شــتــى الــمــجــاالت 
الـــســـيـــاســـيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
متسارعاً  نمواً  شهدت  حيث  والعسكرية، 
منذ فرض الحصار الجائر على قطر عام 
٢٠١٧، وإن األزمات، التي شهدها البلدان، 
أمر  اآلخــر  جانب  إلــى  منهما  كل  ووقــوف 

ومتانتها،  الــعــالقــات  قــوة  تعزيز  إلــى  قــاد 
فكان  البلدين،  شعبي  على  ذلك  وانعكس 
الــتــقــارب عــلــى مــســتــوى الـــقـــادة والــشــعــب، 
إلى  الوقوف  في  موقفها  تركيا  تغير  ولم 
أن  كما  الجائر،  الحصار  ضد  قطر  جانب 
قطر من جانبها لم تتردد في دعم تركيا 
ومساندتها إبان جميع األزمات التي مرت 
الفاشل  االنقالب  محاولة  خالل  سواء  بها، 
أو من خالل الدعم االقتصادي أثناء أزمة 
الليرة التركية عام ٢٠١٨، أو من خالل رفع 

سقف اتفاقية تبادل العمالت مؤخراً».
الــــدوحــــة  إلـــــى  أردوغــــــــــان  زيــــــــارة  إن   
تــكــتــســب أهــمــيــتــهــا مــــن أهـــمـــيـــة وعــمــق 

الــــعــــالقــــات الـــقـــطـــريـــة الـــتـــركـــيـــة والــــــدور 
إقليمياً  البلدان  يلعبه  ظل  الــذي  اإليجابي 
بشراكتها  تعتز  قطر  فإن  ولذلك  ودولياً، 
على  تقوم  ألنها  تركيا،  مع  االستراتيجية 
لتعزيزها  مشتركة  ورغــبــة  قــويــة  ركــائــز 
والــحــفــاظ عــلــيــهــا، كــمــا أن الــبــلــديــن ومــن 
والـــرؤى  االســتــراتــيــجــيــة  شراكتهما  خــالل 
الدولية  القضايا  مختلف  حول  المتطابقة 
ليبيا  فـــي  األوضــــــاع  خـــاصـــة  واإلقــلــيــمــيــة 
وســـوريـــا، شــّكــال نــمــوذجــاً لــلــعــمــل الــثــنــائــي 
اإلقليمية  الملفات  مواجهة  في  المشترك 
بجدية  معها  والتعامل  الشائكة،  والدولية 

ومصداقية.

رأيرأي

تطابق الرؤى حول القضايا اإلقليمية والدولية جعل الشراكة نموذجيةمـباحـثات الزعـيمـين تـؤكـد عـمـق العـالقـات والتنســـيق والتشـــاور

إلزام سائقي شاحنتَين 
بإزالة مخلفات ألقياها بالبّر

الشيخ عبداهللا النعمة خطيباً للجمعة بجامع اإلماماألرصاد تحّذر مرتادي البحر من التيار الساحب

سائقي  الــدوحــة  بلدية  ألــزمــت  ـ [:  الــدوحــة 
في  المخلفات  رمـــي  أثــنــاء  ضبطهما  بــعــد  شاحنتَين 
أراٍض فضاء بمنطقة الثمامة الجديدة، بإزالة أسباب 

المخالفة ورفع هذه المخلفات وتنظيف الموقع.
في  العاملين  جميع  قيام  بضرورة  البلديُة  ونّوهت 
برمي  بااللتزام  والــدفــان  الُمخّلفات  ونقل  المشاريع 

الُمخّلفات في المواقع الُمخّصصة لذلك.

حّذرت   :] ـ الدوحة 
ـــة  الـــجـــوّي األرصـــــــــاد  إدارُة 
التيار  مــن  الــبــحــر  مــرتــادي 
الـــــســـــاحـــــب وهـــــــو ظــــاهــــرة 
طــبــيــعــّيــة خــطــرة قــد تـــؤّدي 
تيار  عن  عبارة  الغرق،  إلى 
مائّي ضّيق يندفع فيه الماء 
الشاطئ  من  كبيرة  بسرعة 
إلـــى داخـــل الــبــحــر، ويــكــون 
ــــا وال  لــــونــــه قــــاتــــًمــــا أحــــيــــانً
يجعله  مــا  أمـــواج  بــه  يــوجــد 
ـــا لــلــســبــاحــة.  ـــا مـــغـــريً مـــكـــانً
وقــــــّدمــــــت ثـــــــالث نـــصـــائـــح 
ــــألشــــخــــاص حـــــــال الـــعـــلـــق  ل
بــالــتــيــار الـــســـاحـــب، تــتــمــّثــل 
فــي الــحــفــاظ عــلــى الــهــدوء، 
الــســاحــب  الـــتـــيـــار  إن  حــيــث 
األســـــفـــــل،  إلــــــــى  يـــــدفـــــع  ال 
ـــب الـــســـبـــاحـــة عــكــس  وتـــجـــّن
الــتــيــار ومــحــاولــة الــســبــاحــة 

الـــيـــســـار  أو  ـــيـــمـــيـــن  ال ــــــى  إل
حتى  للشاطئ  مـــواٍز  بشكل 
التيار  منطقة  من  الخروج 
إلى  بالسباحة  ثم  الساحب، 
الـــشـــاطـــئ، وأمـــــا فـــي حــالــة 

السباحة  على  المقدرة  عدم 
فــــيــــجــــب عـــــلـــــى الـــشـــخـــص 
مــحــاولــة الــطــفــو فــوق الــمــاء 
بـــهـــدوء وطـــلـــب الــُمــســاعــدة 

اآلخرين. من 

أعلنت   :] ـ  الــدوحــة 
والـــشـــؤون  األوقــــــاف  وزارُة 
الــــداعــــيــــَة  أّن  اإلســـــالمـــــّيـــــة 
الـــقـــطـــري الـــشـــيـــَخ عـــبـــداهللا 
مـــحـــمـــد الـــنـــعـــمـــة، ســيــكــون 
خــــطــــيــــَب الــــُجــــُمــــعــــة الــــيــــوم 
بــجــامــع اإلمــــــام مــحــمــد بن 
عبد الــوهــاب، وســوف يكون 
محوُر الخطبة حول «أحكام 

الستر على الُمسلمين».
وتُـــــقـــــام صــــــالُة الـــُجـــُمـــعـــة 
بجامع اإلمام كما هو مقّرر 
شرًعا بـ ٤٠ رجًال على األقّل 
على مذهب اإلمام أحمد بن 
حنبل، وقد تّم اختياُر هؤالء 
وزارة  ِقـــبـــل  مـــن  األربـــعـــيـــن 
ومؤّذني  أئمة  من  األوقـــاف 
ـــجـــامـــع وبــــعــــض مـــوّظـــفـــي  ال

الوزارة.
األوقــاف  وزارُة  واتــخــذت 
االحترازّية  اإلجـــراءات  كافَة 

ــــة مـــــن فـــيـــروس  ــــوقــــائــــّي وال
خطبَة  يحضر  لمن  كورونا، 
ـــّم فــحــُص  الــجــمــعــة، حــيــث ت
الُمصّلين الذين تّم اختياُرهم 
لــــلــــتــــأّكــــد مـــــن ســـالمـــتـــهـــم، 

وتــخــصــيــص ســـّجـــادة صــالة 
لــكــل شـــخـــص، مـــع ُمـــراعـــاة 
فيما  كــافــيــة  مــســافــة  ــــرك  ت
بين الُمصّلين، تطبيًقا لمبدأ 

التباعد االجتماعّي.

https://bit.ly/3cH3Rfq
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