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٣٫٦ مليار ريال لتطوير أراضي المواطنين
رئيس الوزراء شهد توقيع ٩ عقود جديدة لمشاريع الطرق والبنية التحتية

الدولة أولــويــات  تتصدر  المواطنين  ــي  أراض مشاريع  ـــوزراء:  ال المراحلرئيس  جميع  فــي  القطريين  المصّنعين  بــإشــراك  ــال»  «أشــغ توجيه 

الــبــالد ــاء  ــح أن مختلف  ــي  ف سكنية  قسيمة   ٥١١١ تــخــدم  الــمــشــاريــع 
المواطنين لخدمة  مناطق  بعدة  الجديدة  األراضي  تخصيص  البلدية:  وزير 
الــمــواطــنــيــن ــــي  ألراض قسيمة   ٣٤٫٩١٨ لــخــدمــة  ــع  مــشــاري أشـــغـــال:  ــس  ــي رئ

٦ و٧ورأي 

منصة لتوظيف العمالة 
المتضّررة من  كورونا

الــدوحــة - قــنــا: أطــلــقــت غــرفــة قــطــر بــالــتــعــاون مع
االجتماعّية،  والشؤون  والعمل  اإلدارّيــة  التنمية  وزارة 
السوق  في  الماهرة  العمالة  لتدوير  إلكترونّية  منصة 

المحلي. 
غرفة  موقع  خــالل  مــن  متوّفرة  المنصة  وستكون 
قطر، حيث ستتمّكن الشركات من اإلعالن عن العّمال 
أو الــمــوظــفــيــن الــُمــســرحــيــن مــن خـــالل مـــلء اســتــمــارة 
المستندات  إرفــــاق  مــع  عــامــل  أو  مــوظــف  لــكــل  خــاّصــة 

المطلوبة.
غرفة  عام  مدير  الشرقي،  حمد  صالح  السيد  وقال 
قطر، إن المنصة تهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات 
العمالة  مــع  بالتعاقد  جــديــدة  عمالة  إلــى  تحتاج  الــتــي 
الموجودة داخل الدولة والتي تّم االستغناء عنها بسبب 
تداعيات جائحة كورونا «كوفيد-١٩»، موضحاً أنه من 
خالل المنصة ستتوّفر للشركات التي تحتاج إلى عمالة 
وفقاً  بتوظيفه  تــرغــب  مــن  الخــتــيــار  الــفــرصــة  جــديــدة 

للمهن المطلوبة.

مهن واعدة وأخرى مهددة بعد كورونا

مستشار الرئيس التركي:

أقطاي،  ياسين  جدد  وكــاالت:   - عواصم 
مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجــــب طيب 
أردوغـــــــــان، مــهــاجــمــة الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، بعد أيام من بدء القضاء التركي 
محاكمة ٢٠ متهماً «غيابياً» بقضية اغتيال 
في  خاشقجي  جمال  الــســعــودي،  اإلعــالمــي 

قنصلية بالده بإسطنبول.
وكتب أقطاي في مقال مطول بصحيفة 

«يني شفق» التركية، قائالً: «ليس للسعودية 
هــؤالء  لمحاكمة  الصالحية  وال  الــقــدرة  ال 
الوقت  فــي  «المتهمين  إن:  وقـــال  القتلة» 
كبير  بــتــأثــيــر  يتمتعون  يـــزالـــون  ال  الـــراهـــن 
وصالحية قوية على القضاء في السعودية، 
كــمــا ال يـــزالـــون قـــادريـــن عــلــى الــتــأثــيــر في 

أحكام هذا القضاء».

فعاليات  غداً،  تنطلق   :]  - الدوحة 
القطاعين  بــيــن  الــشــراكــة  تــطــويــر  مــؤتــمــر 
الــعــام والــخــاص والـــذي يــهــدف إلــى توعية 
لسنة   ١٢ رقم  بالقانون  األعمال  قطاعات 
الــقــطــاعــيــن  بــيــن  الــشــراكــة  بــتــنــظــيــم   ٢٠٢٠

حّيز  دخــولــه  الــمــقــّرر  والــخــاص  الحكومي 
أول  ويــعــّد  الــجــاري،  يوليو   ١١ فــي  التنفيذ 
في  القطاعين  بين  الشراكة  يُنظم  قانون 

دولة قطر.

فعاليات  غداً،  تنطلق   :]  - الدوحة 
القطاعين  بــيــن  الــشــراكــة  تــطــويــر  مــؤتــمــر 
الــعــام والــخــاص والـــذي يــهــدف إلــى توعية 
لسنة   ١٢ رقم  بالقانون  األعمال  قطاعات 
الــقــطــاعــيــن  بــيــن  الــشــراكــة  بــتــنــظــيــم   ٢٠٢٠

حّيز  دخــولــه  الــمــقــّرر  والــخــاص  الحكومي 
أول  ويــعــّد  الــجــاري،  يوليو   ١١ فــي  التنفيذ 
في  القطاعين  بين  الشراكة  يُنظم  قانون 

دولة قطر.

الدوحة- محروس رسالن:

التعليم  بـــــوزارة  مـــســـؤوٌل  مـــصـــدٌر  كــشــف 
والتعليم العالي لـ [ أنه تقّرر أن يتمَّ البدُء 
الشهادة  خريجي  ابتعاث  طلبات  باستقبال 
للشروط  المستوفين  الــقــطــرّيــيــن  الــثــانــويــة 
إلى  المصدُر  وأشــار  الثالثاء.  غٍد  من  اعتباراً 
عبر  إلكترونياً  سيكون  الطلبات  تقديم  أّن 
بوابة االبتعاث على نافذة الخدمات بالموقع 

اإللـــكـــتـــرونـــّي لــــلــــوزارة مـــع ضـــــرورة إرفــــاق 
الُمستندات المطلوبة إلكترونّياً. وأشار إلى أّن 
الشروط العامة لالبتعاث لم تشهد أيَّ تغيير 
معدل  على  القطرّي  الطالب  حصول  وهــي 
للخدمة  وأداؤه  الــعــامــة  الــثــانــويــة  فــي   ٪٧٥
الحاالت  في  أدائها  من  استثناؤه  أو  الوطنّية 
غير  إلى  باإلضافة  القانوُن،  عليها  نّص  التي 

ذلك من االشتراطات.

السعودية عاجزة عن محاكمة قتلة خاشقجي

ً ًمؤتمر للشراكة بين القطاعين العام والخاص غدا مؤتمر للشراكة بين القطاعين العام والخاص غدا

ً استقبال طلبات ابتعاث خريجي الثانوية غدا

١٧

الدوحة - [- وقنا: شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن 
عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التوقيع 
على تسعة عقود إنشائية جديدة لمشاريع تطوير الطرق والبنية 
التحتية ألراضي المواطنين بقيمة إجمالية تقدر بحوالي ٣٫٦ مليار 
ريال قطري، لخدمة ٥١١١ قسيمة سكنية بمناطق مختلفة في 
أنحاء الدولة عبر تقنية االتصال المرئي صباح أمس. وتم خالل 
مشاريع  خطة  حــول  مختصر  عــرض  تقديم  الــمــرئــي  االتــصــال 
تطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة للعام ٢٠٢٠، باإلضافة 
إلى مميزات مشاريع البنية التحتية التي تم توقيع عقودها أمس 
والتي تشمل الطرق ومواقف السيارات وشبكات للصرف الصحي 
وصرف المياه السطحية والجوفية والمياه المعالجة. وأكد معاليه 
الجديدة  المواطنين  بأراضي  الخاصة  التحتية  البنية  مشاريع  أن 
والقائمة تتصدر أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب 
وقال  المفدى.  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
هيئة  على  التأكيد  «جـــرى  «تــويــتــر»:  عبر  تــغــريــدة  فــي  معاليه 
مراحل  كل  في  القطريين  المصّنعين  إشــراك  بوجوب  «أشغال» 
تركي  بن  عبدالعزيز  بن  عبداهللا  السيد  سعادة  وأكد   . تنفيذها» 
تخصيص  على  الــــوزارة  حــرص  والبيئة  البلدية  وزيـــر  السبيعي 
وتطوير  إنــشــاء  بــهــدف  مختلفة  مناطق  فــي  الــجــديــدة  األراضــــي 
الطرق والبنية التحتية. وقال سعادة الدكتور المهندس سعد بن 
األعــوام  خــالل  أشــغــال  قامت   : رئيس «أشــغــال»  المهندي  أحمد 
منها  سكنية،  قسيمة   ٣٤,٩١٨ حــوالــي  بخدمة  الماضية  القليلة 
٥٠٤٥ قسيمة في أراضي المواطنين الجديدة و٢٩٨٧٣ قسيمة في 

أراضي المواطنين القائمة» .

١٢ و١٣

٨

الـــدوحـــة - [: أعــلــنــت «مــتــاحــف 
الـــزوار،  أمــام  أبوابها  فتح  عن  مشيرب» 
الرفع  من  الثانية  المرحلة  ضمن  وذلــك 
التدريجي للقيود الذي أقرته اللجنة العليا 
اليوم  من  اعتباراً  وذلــك  األزمــات،  إلدارة 
األحد إلى الخميس من الساعة ٩ صباحاً 
ولغاية ٢:٣٠ بعد الظهر، مع األخذ بعين 

المتاحف  فــي  الــجــوالت  تنظيم  االعــتــبــار 
اآلمنة  االجتماعية  المسافة  مــبــدأ  وفـــق 
ودخول عدد محدد من الزوار في الوقت 
نفسه. كما يجب على الــزوار إبــراز الكود 
األخضر لتطبيق احتراز وارتــداء الكمامة 

طيلة فترة الزيارة. 

«متاحف مشيرب» تستقبل جمهورها

١٦

ـــدوحـــة ـ [: تــواصــلــت مــفــاجــآت انــتــخــابــات األنــديــة  ال
المرتقبة، حيث كان الحدث األكبر خالل الساعات الماضية ما 
قررته لجنة شؤون العضوية واالنتخابات في نادي قطر بإعالن 
للترشح،  سحيم  بن  حمد  الشيخ  سعادة  قائمة  اعتمادها  عدم 
وسط جدل قانوني حول صحة ذلك االستبعاد وإمكانية الطعن 
في القرار. وأعلن ناصر بن عبداهللا المريخي ترشحه لرئاسة 
نادي  الخور في قائمة تضم حمد بن جابر المهندي نائباً، بعد 
أمس،  مــجــدداً  الترشح  بــاب  فتح  مع  رسمياً  بــأوراقــه  تقدم  أن 
يوليو   ١٣ يــوم  مــن  الرسمي  الـــدوام  نهاية  حتى  يستمر  والـــذي 
الحالي. وعلمت  [  أن هناك ضغوطاً من عدد من أعضاء 
الجمعية العمومية لنادي الشمال من أجل ترشح ناصر شاهين 
الكعبي المدير التنفيذي الحالي للنادي لالنتخابات المرتقبة على 

منصب الرئيس.

مفاجآت في سبــاق انتخــابــات األنـديــة
جدل قانوني حول استبعاد قائمة حمد بن سحيم من نادي قطر

الدوحة - عبدالحميد غانم:

ـــــد عـــــدٌد مـــن الـــخـــبـــراء أن مـــرحـــلـــة مــا  أّك
تغييرات  تــشــهــد  ســـوف  كــورونــا  جــائــحــة  بــعــد 
الكثير  فــي  كــبــيــراً  وصــعــوداً  وتــطــوراً  جــذريــة 
فــي مهن  مــن الــمــهــن والــقــطــاعــات وتــراجــعــاً 
المهن  أن  إلــى  مشيرين  أخـــرى،  وقــطــاعــات 
الصحية  والرعاية  العلمي  بالبحث  المرتبطة 

المهن  مقدمة  في  تأتي  الدوائية  والصناعات 
والــقــطــاعــات الـــواعـــدة، بــاإلضــافــة إلــى قطاع 
والمعقمات  الغذائية  والصناعات  التكنولوجيا 
ــــجــــارة  ــــت والــــمــــنــــظــــفــــات والـــتـــطـــبـــيـــقـــات وال
والروبوتات  التوصيل  وخدمات  اإللكترونية 
والنقل  البرمجيات  وصناعة  البنوك  وقطاع 

الحكومية. اإللكترونية  والخدمات  الجوي 

١٤

توأمان ينقـذان ١٠ أشخاص من الموت
جّراء حريق نشب بمنزل جيرانهما

الدوحة - عبدالمجيد حمدي:

سالم  وصالح  عبداهللا  األَخــَوان  أنقذ   
بعد  الــمــوت  مــن  أشــخــاص   ١٠ الــســعــدي 
مـــجـــاور  مـــنـــزل  فــــي  حـــريـــق  نـــشـــب  أن 
نتيجة  الــعــزيــزيــة  بــمــنــطــقــة  لــمــنــزلــهــمــا 
تــمــاس كــهــربــائــي فــي أحـــد الــمــكــيــفــات. 
لـــم يــنــتــظــر الـــتـــوأمـــان عـــبـــداهللا وصــالــح 
وصـــول   «٢٢ بــــ «تـــويـــنـــز  الـــمـــعـــروفـــان 
لنجدة  وفــزعــا  الــمــدنــي،  الــدفــاع  قـــوات 

أن  بعد  بالمنزل  المتواجدين  األشخاص 

والدخان  النيران  ألسنة  تصاعد  شاهدا 

إلى  هرعا  وعندما  المنزل،  من  الكثيف 

المنزل المجاور سمعا أصوات استغاثات 

لسيدات وأطفال كانوا عالقين في الغرفة 

الـــوصـــول  دون  تـــحـــول  الـــنـــيـــران  وكـــانـــت 

الدخول  من  تمكنا  األخوين  لكن  إليهم، 

وإخراج األشخاص العالقين بالمنزل.

ميليشيات اإلمــارات تنهب سقطــرى

٧١ مليار ريال التبادل التجاري 
بين قطر وأمريكا

الدوحة - طوخي دوام:

حجم  ارتــفــاَع  واإلحــصــاء  التخطيط  جهاز  بــيــانــاُت  أظــهــرت 
التبادل التجاري بين دولة قطر والواليات المتحدة األمريكية 
ووفــقــاً  ريـــال.  مليار   ٧١ إلــى  الماضية  الــثــالث  الــســنــوات  خــالل 
للبيانات فقد بلغت قيمة الصادرات نحو ١٠٫٨ مليار ريال، بينما 
ليسّجل  ريــال  مليار   ٦٠٫٢ نحو  أمريكا  من  الــواردات  حجم  بلغ 

الفائُض التجاري بين البلَدين نحو ٤٩٫٢ مليار ريال.
الربعية  البيانات  إلــى  اســتــنــاداً  ـــ[  ل إحصائية  وبحسب 
لجهاز التخطيط واإلحصاء فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين 

قطر وأمريكا في عام ٢٠١٩ نحو ٢٣٫٦ مليار ريال.
١٧

https://bit.ly/2VOjXOd
https://bit.ly/2BDWuYU
https://bit.ly/2NX11sf
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حـــضـــرة  بــــعــــث  -  قــــنــــا:   الــــــدوحــــــة 
صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ تـــمـــيـــم بــن 
الــُمــفــدى،  الــبــالد  أمــيــر  ثــانــي  آل  حمد 
بــبــرقــيــة تــهــنــئــة، إلـــى أخـــيـــه فــخــامــة 

الـــرئـــيـــس عــبــدالــمــجــيــد تـــبـــون رئــيــس 
الديمقراطية  الجزائرّية  الجمهورية 
الــشــعــبــّيــة الــشــقــيــقــة، بــُمــنــاســبــة ذكــرى 

بالده. استقالل 

الدوحة -  قنا:  بعث سمو الشيخ عبداهللا 
بن حمد آل ثاني، نائب األمير، ببرقية 
عبدالمجيد  الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة، 

تــبــون رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة 
الديمقراطية الشعبّية الشقيقة، بُمناسبة 

ذكرى استقالل بالده.

الشيخ  مــعــالــي  بــعــث  -  قنا:   الـــدوحـــة 
خـــالـــد بـــن خــلــيــفــة بـــن عــبــدالــعــزيــز آل 
ـــي، رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــر  ـــان ث
ــيــة، بــبــرقــيــة تــهــنــئــة، إلـــى دولـــة  الــداخــل

الوزراء  رئيس  جراد  عبدالعزيز  الدكتور 
الديمقراطية  الجزائرية  بالجمهورية 
الــشــعــبــّيــة الــشــقــيــقــة، بــُمــنــاســبــة ذكـــرى 

استقالل بالده.

بــعــث  -  قــــنــــا:   ـــــدوحـــــة  ال
ـــد بــن  مـــعـــالـــي الـــشـــيـــخ خـــال
آل  عــبــدالــعــزيــز  بــن  خليفة 
الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني 
وزيــــر الــداخــلــيــة، بــبــرقــيــة 
تــهــنــئــة إلـــــى دولــــــة الــســيــد 
بُمناسبة  كاستيكس،  جــان 
ــــوزراء  ــــل ل تــعــيــيــنــه رئــــيــــســــاً 
بـــالـــجـــمـــهـــوريـــة الــفــرنــســّيــة 

الصديقة.

الــشــيــخ  ســمــو  بــعــث  -  قنا:  الــــدوحــــة 
عبداهللا بن حمد آل ثاني، نائب األمير، 
بــبــرقــيــة تــهــنــئــة، إلـــى فــخــامــة الــرئــيــس 

ــيــكــوالس مــــــادورو رئــيــس جــمــهــوريــة  ن
ذكــرى  بُمناسبة  البوليفارية،  فنزويال 

استقالل بالده.

الشيخ  معالي  بعث  -  قنا:   الدوحة 
لــعــزيــز  ــيــفــة بـــن عــبــدا خـــالـــد بـــن خــل
لــــــوزراء  ا مــجــلــس  رئـــيـــس  ثــــانــــي،  آل 
لـــداخـــلـــيـــة، بــبــرقــيــة تــهــنــئــة،  وزيـــــر ا

لــــرئــــيــــس نـــيـــكـــوالس  إلــــــى فــــخــــامــــة ا
مـــادورو رئــيــس جــمــهــوريــة فــنــزويــال 
ـــاســـبـــة ذكـــــرى  ـــن ـــُم لــــبــــولــــيــــفــــاريــــة، ب ا

بالده. استقالل 

الــشــيــخ  ســمــو  بــعــث  -  قنا:   الــــدوحــــة 
نــائــب  ثــــانــــي،  آل  حـــمـــد  بــــن  عــــبــــداهللا 
األمـــيـــر، بــبــرقــيــة تــهــنــئــة، إلـــى فخامة 

رئيس  فونسيكا  كارلوس  جورج  الرئيس 
بُمناسبة  األخــضــر،  الــــرأس  جــمــهــوريــة 

ذكرى استقالل بالده.

الشيخ  معالي  بعث  قــنــا:   - الــدوحــة 
خــالــد بــن خــلــيــفــة بــن عــبــدالــعــزيــز آل 
ثـــانـــي، رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيـــر 
الــداخــلــيــة، بــبــرقــيــة تــهــنــئــة، إلــى دولــة 

بــيــنــا  دي  يــولــيــســيــس  خـــوســـيـــه  الـــســـيـــد 
جمهورية  وزراء  رئيس  سيلفا،  كوريا 
الــــــرأس األخــــضــــر، بــُمــنــاســبــة ذكـــرى 

بالده. استقالل 

صاحب  حــضــرة  بعث  قنا:    - الــدوحــة 
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
إلى  تهنئة،  ببرقية  الُمفدى،  البالد  أمير 

فخامة الرئيس نيكوالس مادورو رئيس 
بُمناسبة  البوليفارية،  فنزويال  جمهورية 

ذكرى استقالل بالده.

صاحب  حضرة  بعث  -  قنا:   الــدوحــة 
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل ثاني 
أمير البالد الُمفدى، ببرقية تهنئة، إلى 

فخامة الرئيس جورج كارلوس فونسيكا 
ـــــــرأس األخـــضـــر،  ـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة ال رئ

بُمناسبة ذكرى استقالل بالده.

صاحب السمو يهنئ رئيس 
الجزائر بذكرى االستقالل

نائب األمير يهنئ رئيس الجزائر

رئيس الوزراء يهنئ نظيره الجزائري

رئيـــس الــوزراء يهــنئ 
رئيـــس وزراء فرنسا الجديد

نائب األمير يهنئ رئيس فنزويال البوليفارية

رئيس الوزراء يهنئ رئيس فنزويال البوليفارية

نائب األمير يهنئ رئيس الرأس األخضر

رئيس الوزراء يهنئ رئيس وزراء الرأس األخضر

صاحب السمو يهنئ رئيس فنزويال 
البوليفارية بذكرى االستقالل

صاحب السمو يهنئ رئيس 
الرأس األخضر بذكرى االستقالل

الدوحة - [: أعلنت جامعة كارنيجي 
ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة 
البحثي  ملتقاها  تحويل  عن  قطر،  لمؤسسة 
السنوي الُمخصص لطالب الجامعات، الذي 
إلى  العقول»،  ملتقى  «فعاليات  اسم  يحمل 

الطالب. ألعمال  رقمي  استعراض 
قد  األم  ميلون  كارنيجي  جامعة  وكانت 
في حرم  ٢٥ عاماً  أطلقت هذا الملتقى قبل 
لتقديم  بيتسبيرغ،  فــي  الرئيسي  الجامعة 
الــفــرصــة لــلــطــالب لــتــقــديــم أعــمــالــهــم إلــى 

جامعة  بــدأت   ،٢٠٠٧ عــام  وفــي  الُمجتمع. 
كــارنــيــجــي مــيــلــون فـــي قــطــر تــنــظــيــم هــذا 
التعليمّية.  بالمدينة  حرمها  فــي  الملتقى 
لــكــن الـــقـــيـــود الـــمـــفـــروضـــة نــتــيــجــة انــتــشــار 
هــذا  حــالــت  «كوفيد-١٩»  كــورونــا  جــائــحــة 
الحدث  لهذا  الُمشاركين  حضور  دون  العام 
جــامــعــة  عــلــى  حــّتــم  مـــا  وهـــو   ،٢٠٢٠ لــعــام 
التوّصل  ضرورة  قطر  في  ميلون  كارنيجي 
عرض  من  الطالب  تُمّكن  بديلة  صيغة  إلى 

مشاريعهم.

كارنيجي ميلون تستعرض أعمال 
الطالب البحثّية عبر اإلنترنت





محلياتمحليات٦

االثنين 15 ذو القعدة 1441هـ - 6 يوليو 2020م - العدد (13939)

معالي  شــهــد  وقــنــا:   ]  - الـــدوحـــة 
آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ 
ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
جديدة  إنشائية  عقود  تسعة  على  التوقيع 
التحتية  والبنية  الــطــرق  تطوير  لمشاريع 
تُقدر  إجمالية  بقيمة  المواطنين  ألراضــي 
لخدمة  قطري،  ريــال  مليار   ٣٫٦ بحوالي 
٥١١١ قسيمة سكنية بمناطق مختلفة في 
المرئي،  االتصال  تقنية  عبر  الدولة  أنحاء 

صباح أمس.
وتــــم خــــالل االتـــصـــال الــمــرئــي تــقــديــم 
عرض مختصر حول خطة مشاريع تطوير 
أراضي المواطنين الجديدة والقائمة للعام 
مشاريع  مــمــيــزات  إلــى  بــاإلضــافــة   ،٢٠٢٠

البنية التحتية التي تم توقيع عقودها، أمس 
والــتــي تشمل الــطــرق ومــواقــف الــســيــارات 
وشبكات للصرف الصحي وصرف المياه 

السطحية والجوفية والمياه المعالجة.
وأّكد سعادة السيد عبداهللا بن عبدالعزيز 

والبيئة  البلدية  وزيــر  السبيعي،  تركي  بن 
األراضـــي  تخصيص  على  الــــوزارة  حــرص 
الجديدة في مناطق مختلفة بهدف إنشاء 
وتــطــويــر الـــطـــرق والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فيها 
االحتياجات  ويلّبي  المواطنين  يخدم  بما 

نوعية  من  ويحّسن  والمستقبلية  الحالية 
الحياة في كل أنحاء قطر.

من جانبه، نّوه سعادة الدكتور المهندس 
رئيس «أشغال»  المهندي  أحمد  بن  سعد 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  معالي  بتوجيهات 

على  بالعمل  لالستمرار  الداخلية،  وزيــر 
نفس الوتيرة وبنفس االلتزام لتنفيذ كافة 
مشاريع البنية التحتية ألراضي المواطنين 
وفـــق الــخــطــط الــمــوضــوعــة، بــالــرغــم من 

األزمة االقتصادية التي يمر بها العالم.

األعــــوام  خــــالل  أشـــغـــال  قــامــت  وقـــــال: 
 ٨١٩,٤٣ حوالي  بخدمة  املاضية  القليلة 
في  قسيمة   ٥٤٠٥ منها  سكنية،  قسيمة 
و٢٩٨٧٣  الــــجــــديــــدة  الــمــواطــنــيــن  أراضـــــي 
القائمة«.  املواطنني  أراضي  في  قسيمة 
عــقــد  الـــمـــخـــطـــط  مــــن  إنـــــه  وأضـــــــــاف: 
الــمــوقــعــة  الــمــشــاريــع  مــقــاولــي  بــيــن  لـــقـــاء 
الــفــتــرة  الــمــحــلــيــيــن خــــالل  والــمــصــنــعــيــن 
التعاون والتنسيق مــن  املقبلة، بهدف زيــادة 
ـــان  ــ ـــمـ ــ ـــي وضـ ــ ـــنـ ــ ـــوطـ ــ الـ املنتج  دعـــــــــم  أجـــــــــل 
والــمــواصــفــات  الــهــيــئــة  ملعايير  مــوافــقــتــه 
املشاريع  باحتياجات  والـــــــوفـــــــاء  القطرية 
الـــزمـــنـــيـــة  لــــلــــجــــداول  تـــبـــعـــاً  إلنــــجــــازهــــا 

املوضوعة لها.

٣٫٦ مليـــار ريــال لتطــويـر أراضـــي المــواطنيـن
رئيس الوزراء شهد توقيع ٩ عقود جديدة لمشاريع الطرق والبنية التحتية

البالد أنــحــاء  مختلف  فــي  سكنية  قسيمة   ٥١١١ تخدم  المشاريع 

المعالجة والــمــيــاه  والجوفية  السطحية  المياه  لــصــرف  شبكات 
٢٠٢٠ لعام  والقائمة  الجديدة  األراضي  تطوير  مشاريع  خطة  عرض 

المقبلة ــرة  ــت ــف ال خـــالل  المحليين  والــمــصــنــعــيــن  ــمــشــاريــع  ال ــي  ــاول مــق بــيــن  ــاء  ــق ل عــقــد 
والقائمة الجديدة  المواطنين  ألراضــي  قسيمة   ٣٤,٩١٨ لخدمة  مشاريع  أشــغــال:  رئيس 
للمعايير ــه  ــت ــق مــواف وضـــمـــان  ــي  ــن ــوط ال الــمــنــتــج  ــم  ــدع ل ــتــنــســيــق  وال الــتــعــاون  زيـــــادة 

ــاة فـــي قطر ــي ــح ــة ال ــي ــوع ــة والــمــســتــقــبــلــيــة وتــحــســيــن ن ــي ــحــال ــات ال ــاج ــي ــت تــلــبــيــة االح

المشاريع حول  مختصر  لعرض  مرئي  اتصال  خالل  استمع  معاليه 

الصحي الصرف  وشبكات  السيارات  ومواقف  الطرق  تشمل  المشاريع 
وزير البلدية: تخصيص األراضي الجديدة بعدة مناطق لخدمة المواطنين

تشمل   :]  - الـــدوحـــة 
الــعــقــود اإلنــشــائــيــة الــجــديــدة 
الـــتـــي تـــم تــوقــيــعــهــا لــمــشــاريــع 
تطوير الطرق والبنية التحتية 
ألراضــــــي الــمــواطــنــيــن إنــشــاء 
من  كــيــلــومــتــراً   ٢٨١ وتــطــويــر 
 ١٠٣٥٠ مـــن  وأكـــثـــر  الـــطـــرق 
عــمــود إنــــارة، ومــا يــزيــد على 
ــلــســيــارات،  ل مـــوقـــف   ١٥٨٠٠
بــــــاإلضــــــافــــــة إلــــــــى شـــبـــكـــات 
لـــلـــصـــرف الـــصـــحـــي وصــــرف 
والــجــوفــيــة  السطحية  الــمــيــاه 
بإجمالي  الــمــعــالــجــة  والــمــيــاه 

طول ٦٨٤ كيلومتراً.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ 
المشاريع التسعة الجديدة التي 
تم توقيع عقودها خالل الربع 

الثالث من عام ٢٠٢٠.
وفـــي إطــــار اهــتــمــام هيئة 
المحلي  المنتج  بدعم  أشغال 
الذي يُعد على رأس أولوياتها 
كاستراتيجية لدعم االقتصاد 
 ،٢٠٣٠ قطر  رؤيـــة  وتحقيق 
ســيــتــم الـــتـــركـــيـــز مــــن خـــالل 
ــــجــــديــــدة عــلــى  الــــمــــشــــاريــــع ال
االعـــتـــمـــاد بــشــكــل أكـــبـــر على 
الــمــصــنــعــيــن الــقــطــريــيــن في 
ـــــمـــــواد الــــتــــي يــمــكــن  كــــافــــة ال
تصنيعها محلياً ومنها أعمدة 
والمناهيل  اإلنــارة  ومصابيح 
ــــابــــيــــب الـــــصـــــرف بــكــافــة  وأن
وعــالمــات  وأنــواعــهــا  أشكالها 

الـــطـــرق وأعــــمــــدة اإلشــــــارات 
المرورية واللوحات المرورية 
ــــتــــرلــــوك  واإلرشـــــــاديـــــــة واإلن
والــكــربــيــســتــون والــبــيــتــومــيــن 
بكافة  الكهربائية  والكابالت 
أنـــواعـــهـــا وحــــواجــــز الــســالمــة 
الــــمــــروريــــة بـــكـــافـــة أنـــواعـــهـــا 

وغيرها من المواد.
محمد  السيد  سعادة  وأّكــد 
شــافــي، رئيس  حــمــود آل  بــن 
ــبــلــدي الــمــركــزي  الــمــجــلــس ال
الجديدة  اإلنشائية  العقود  أن 
الـــتـــي تـــم تــوقــيــعــهــا لــمــشــاريــع 
تطوير الطرق والبنية التحتية 
تغطي  الــمــواطــنــيــن  ألراضـــــي 
شمال  مــن  المناطق  مختلف 

البالد إلى جنوبها.
عــلــى  شـــــافـــــي،  آل  وقــــــــال 
إلــى  نتطلع  الــتــوقــيــع:  هــامــش 
سنشهده  الــذي  التطور  رؤيــة 
ـــــســـــنـــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة  خــــــــالل ال
البنية  مــســتــوى  عــلــى  المقبلة 

التحتية والطرق في المناطق 
الـــمـــنـــدرجـــة ضـــمـــن الـــعـــقـــود 

الجديدة.
مــن جــانــبــه، أعـــرب الشيخ 
ثــــانــــي،  آل  حــــمــــد  بـــــن  عــــلــــي 
رئيس شركة «حمد بن خالد 
ـــمـــقـــاوالت» عــــن تــقــديــره  ـــل ل
لـــهـــيـــئـــة أشـــــغـــــال لــتــركــيــزهــا 
تشجيع  على  أعــوام  عــدة  منذ 
المحلية  القطرية  الــشــركــات 
البنية  تطوير  مشاريع  لتنفيذ 
التحتية في الدولة، وأضاف: 
عقد  أمس  أشغال  مع  «وقعنا 
ـــحـــزمـــة األولــــــــى لــمــشــروع  ال
صالل  أم  فــي  التحتية  البنية 
مــلــيــون   ٦٢٣ بــقــيــمــة  مــحــمــد 
ريــــال قـــطـــري، نــحــن ســعــداء 
بتوفير  ونفخر  التعاون  بهذا 
التقنية  والــمــعــرفــة  الــخــبــرة 
خالل جميع مراحل التنفيذ».

بـــــدوره قــــال الــشــيــخ خــالــد 
بـــن مــحــمــد آل ثـــانـــي، رئــيــس 

«الجابر  شركة  إدارة  مجلس 
وشركاه للمقاوالت ومشاريع 
الــــطــــاقــــة» الــــتــــي وقــــعــــت مــع 
«أشـــــــغـــــــال» عــــقــــد مــــشــــروع 
الطرق والبنية التحتية جنوب 
الثانية):  (الحزمة  سميسمة 
«اســــتــــمــــرار الــــدولــــة بــتــنــفــيــذ 
الــمــشــاريــع الــحــيــويــة والــهــامــة 
خاصة  المواطن،  تخدم  التي 
في الظروف الحالية هو دليل 
عــلــى قــدرتــهــا عــلــى مــواجــهــة 
األزمـــــــات، ونــحــن كــشــركــات 
أيدينا  نضع  أن  يسرنا  وطنية 
لتحقيق  الحكومة  أيـــدي  فــي 

المزيد من التقدم لقطر».
وقـــــــــــــــــال الـــــــســـــــيـــــــد عــــلــــي 
التنفيذي  المدير  المصطفوي 
لـــشـــركـــة الــــبــــنــــاء الـــقـــطـــريـــة: 
«وقـــعـــنـــا مــــع أشــــغــــال عـــقـــداً 
ريــــال  مـــلـــيـــون   ٣٨٤ بــقــيــمــة 
لتنفيذ مشروع العب ولعبيب 
(الـــحـــزمـــة الـــثـــانـــيـــة)، وهـــذه 

ـــــــى الــتــي  ــيــســت الــــمــــرة األول ل
نتعاون فيها مع أشغال، حيث 
سبق لنا المشاركة في مشاريع 
تطوير البنية التحتية للدولة، 
تنفيذ  على  حريصون  ونحن 
المعايير  على  بــنــاًء  المشاريع 

التي تضعها الهيئة».
من جانبه قال السيد صالح 
السليطي رئيس مجلس إدارة 
ـــشـــاءات»:  ـــإلن شـــركـــة «بـــــوم ل
ـــواضـــحـــة  ـــن الــــجــــهــــود ال ـــّم ـــث ن
المعنية  الــجــهــات  جميع  مــن 
ــتــحــتــيــة  بـــتـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة ال
للدولة لما فيه منفعة الوطن 
بتجديد  وســعــداء  والــمــواطــن، 
الـــتـــعـــاون مـــع هــيــئــة األشــغــال 
الـــعـــامـــة لــتــنــفــيــذ الــحــزمــتــيــن 
مشروع  مــن  والثانية  األولـــى 
في  التحتية  والــبــنــيــة  الــطــرق 

مبيريك».
وقال السيد هاشم عبداهللا 
الهاشمي، عضو مجلس إدارة 

شــركــة «الــتــوفــيــق وشــركــائــه 
لــــلــــمــــقــــاوالت» الــــتــــي وقــعــت 
مــع «أشـــغـــال» عــقــد مــشــروع 
في  التحتية  والــبــنــيــة  الــطــرق 
جـــنـــوب الـــمـــشـــاف (الـــحـــزمـــة 
على  أشغال  «نشكر  الثامنة): 
ثــقــتــهــا بـــالـــمـــقـــاول الــقــطــري 
وبقدرته على تنفيذ المشاريع 

التطويرية بأفضل صورة».
وقـــــال الـــمـــهـــنـــدس يــوســف 
ـــــر شــــــؤون  الــــــعــــــمــــــادي مـــــدي
الــمــشــروعــات فـــي «أشـــغـــال» 
ــعــامــة  ال األشــــغــــال  هــيــئــة  إن 
استكمال  عــلــى  ــاً  ــّي حــال تــعــمــل 
بــنــيــة  مـــشـــروعـــاً   ٣٣ أعــــمــــال 
تــحــتــيــة ألراضـــــي الــمــواطــنــيــن 
إجمالية  بتكلفة  التنفيذ  قيد 
وذلك  ريال،  مليار   ١٣٫٧ تبلغ 
لــخــدمــة أكـــثـــر مـــن ٣٠ ألــف 
على  مــوزعــة  سكنية  قسيمة 
١٧ منطقة منها الخريطيات 
ــــم وإزغـــــــوى  وروضــــــــة إقــــدي

وجــــنــــوب الــــوكــــيــــر ومـــديـــنـــة 
وجنوب  والــمــعــراض  الشمال 
غرب معيذر والعب والعبيب 
لخبا  وأم  الــدحــيــل  وجـــنـــوب 
وجريان نجيمة وشمال عين 

خالد وغيرها.
وأوضـــــــــــــــــح الـــــمـــــهـــــنـــــدس 
إدارة  مــديــر  التميمي  ســعــود 
مـــــشـــــروعـــــات الــــــطــــــرق فــي 
العقود  تــوقــيــع  أن  «أشــغــال» 
ـــــدة هــــــو جــــــــزء مــن  ـــــجـــــدي ال
الهيئة  وضعتها  التي  الخطة 
تحتية  وبــنــيــة  طــرق  لتوفير 
المواطنين  ألراضي  متطورة 
فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــن 
الــــــــــدولــــــــــة، حـــــيـــــث تـــغـــطـــي 
ترسيتها  تمت  التي  المشاريع 
جـــنـــوب  وهــــــــي  مــــنــــاطــــق   ٦
ولعبيب،  والــعــب  سميسمة، 
وشــرق  مــحــمــد،  صـــالل  وأم 
وجنوب  ومبيريك،  الوجبة، 

المشاف.

إنشــاء وتطـويـر ٢٨١ كيلــومتــراً مــن الطـــرق
بدء تنفيذ المشاريع الجديدة في الربع الثالث من العام

علي المصطفويسعود التميميصالح السليطييوسف العماديعلي بن حمد آل ثاني

والــــمــــعــــالــــجــــة ـــــة  ـــــجـــــوفـــــي وال الــــســــطــــحــــيــــة  والــــــمــــــيــــــاه  ــــــرف  ــــــص ال ــــكــــات  ــــشــــب ل كــــيــــلــــومــــتــــراً   ٦٨٤

خالد بن محمد آل ثاني

 ١٠٣٥٠
عمود إنارة 

و١٥٨٠٠ 
موقف 
للسيارات

االعتماد على 
المصنعين 
القطريين 
في تنفيذ 
المشاريع 
الجديدة

استخدام أعمدة 
ومصابيح 
ومناهيل 

وأنابيب ومواد 
بناء محلية 

الصنع

مــعــالــي  ــــــد  أّك  :]  - الـــــدوحـــــة 
عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ 
وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس  ثاني،  آل 
التحتية  البنية  مشاريع  أّن  الداخلية، 
الجديدة  المواطنين  بأراضي  الخاصة 
ــقــائــمــة تــتــصــدر أولــــويــــات الـــدولـــة  وال
تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات حــضــرة صــاحــب 
ثاني  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ  السمو 
معاليه  وقـــال  الــمــفــدى.  الــبــالد  أمــيــر 
على  الرسمي  حسابه  عبر  تغريدة  في 
توقيع  شــهــدت «الـــيـــوم»  «تــويــتــر»: « 
عدد من العقود لتنفيذ مشاريع البنية 

المواطنين  بأراضي  الخاصة  التحتية 
الـــجـــديـــدة والــقــائــمــة. وتــتــصــدر هــذه 
الــمــشــاريــع أولــــويــــات الـــدولـــة تــنــفــيــذاً 
لــتــوجــيــهــات حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو 

التأكيد  وجــرى  المفدى..  البالد  أمير 
إشــراك  بــوجــوب  ‹أشــغــال›  هيئة  على 
مراحل  كل  في  القطريين  المصنعين 

تنفيذها».

مشاريع أراضي المواطنين تتصدر أولويات الدولة
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو.. رئيس الوزراء:

https://bit.ly/2NX11sf
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العقود الجديدة لمشاريع تطوير أراضي المواطنين
العقد الثاني: العقد األّول:

مشروع الطرق والبنية التحتية
في أّم صالل محمد - الحزمة األولى

- تـــّمـــت تــرســيــتُــه عــلــى شـــركـــة «حـــمـــد بـــن خــالــد  
للمقاوالت»

ـ ٦٢٣ مليوَن ريال قيمة المشروع.
- يخدم ٥٩١ قسيمة.

يشمل المشروع:
- أعمال طرق بطول ٣٥٫٧ كيلومتر.

 ٤٧ بطول  الهوائّية  والــدراجــات  للمشاة  مــســارات   -

كيلومتًرا.
- ١٣١٥ عمود إنارة.

- ٤,٣١٠ مواقف للسيارات.

- شــبــكــات لــلــصــرف الــصــحــّي والـــمـــيـــاه الــســطــحــّيــة 

والجوفّية والُمعالجة.

 مشروع الطرق والبنية التحتّية في 
جنوب المشاف - الحزمة الثامنة

- تّمت ترسيتُه على شركة «التوفيق للمقاوالت».
٥١٥ مليوَن ريال قيمة المشروع.

- يخدم ٣٥٦ قسيمًة سكنية.

يشمل المشروع:
- أعمال طرق بطول ٤٠٫٥ كيلومتر.

- توفير ١,٧٣٧ عمود إنارة.
- ٦٥٠ موقًفا للسيارات.

السطحّية  والــمــيــاه  الــصــحــّي  للصرف  شبكات   -

والجوفية والمعالجة.

 مشروع الطرق والبنية التحتّية
في جنوب المشاف - الحزمة التاسعة

- تّمت ترسيتُه على ائتالف شركتَي «التنمية ألعمال 
الطرق» و»هندسة العمارة القطرّية».

- ٥٤٥ مليوَن ريال قيمة المشروع.

- يخدم ٥٩٠ قسيمًة.

يشمل المشروع:
- أعمال طرق بطول ٢٤٫٥ كيلومتر.

 ٤٦ بطول  الهوائية  والـــدّراجـــات  للمشاة  مــســارات   -

كيلومتًرا.
- ٦٩٥ عموَد إنارة.

- شــبــكــات لــلــصــرف الــصــّحــي والـــمـــيـــاه الــســطــحــّيــة 

والجوفّية والمعالجة.

 العقد 
الثالث:

العقد الرابع: 

العقد السابع:  

 العقد الخامس:

العقد الثامن:

العقد السادس: 

العقد التاسع:  

مشروع الطرق والبنية التحتّية في العب ولعبيب - 
الحزمة الثانية

- تّمت ترسيتُه على «شركة البناء القطرية».

- ٣٨٤ مليوَن ريال قيمة المشروع.

- يخدم ٨٧٣ قسيمًة سكنية.

يشمل المشروع:
- أعمال طرق بطول ٢٥٫٥ كيلومتر.

- إنشاء ٥١ كيلومتًرا من مسارات المشاة والدراجات الهوائّية.

- ٤١٧٠ موقًفا للسيارات.

- ٢,٦٠٠ عمود إنارة.

- شبكات للصرف الصحّي والمياه السطحّية والجوفّية والمعالجة.

مشروع الطرق والبنية التحتّية جنوب سميسمة – الحزمة الثانية
- تّمت ترسيتُه على شركة «الجابر وشركاه للمقاوالت ومشاريع الطاقة».

- ٣١٩ مليوَن ريال قيمة المشروع.

- يخدم ٦٢٧ قسيمًة ألراضي المواطنين.

يشمل المشروع:
- إنشاء وتطوير ٢٣ كيلومتًرا من الطرق.

- ١٤٫٥ كيلومتر من مسارات المشاة والدراجات الهوائّية.

- ٧٢٠ عمود إنارة.

- شبكات للصرف الصحّي والمياه السطحّية والجوفّية والمعالجة.

مشروع الطرق والبنية التحتّية
في مبيريك - الحزمة األولى

- تّمت ترسيتُه على شركة «بوم لإلنشاءات».

- ٣٥٥ مليوَن ريال قيمة المشروع.

- يخدم ٧١٢ قسيمًة ألراضي الُمواطنين.

يشمل المشروع:
- إنشاء وتطوير ٥٤ كيلومتًرا من الطرق.

- توفير ٩٣٥ عموَد إنارة.

- شبكات للصرف الصحّي والمياه السطحّية والجوفّية والُمعالجة.

 مشروع الطرق والبنية التحتّية في مبيريك – الحزمة الثانية
- تّمت ترسيتُه على شركة «بوم لإلنشاءات».

- ٢٨٦ مليوَن ريال قيمة المشروع.

- يخدم ٥٧٧ قسيمًة.

يشمل المشروع:
- تنفيذ أعمال طرق بطول ٣٦٫٨ كيلومتر.

- ٧١٤ عموَد إنارة.

- شبكات للصرف الصّحي والمياه السطحّية والجوفّية والُمعالجة.

 مشروع الطرق والبنية التحتّية شرق الوجبة - 
الحزمة الثالثة.

- تّمت ترسيتُه على شركة «جلفار المسند للهندسة والمقاوالت».
- ٣٢٤ مليوَن ريال قيمة المشروع.

- يخدم ٤١٧ قسيمًة ألراضي الُمواطنين.

يشمل المشروع:
- إنشاء وتطوير ٢٣٫٥ كيلومتر من الطرق.

- ٤٥ كيلومتًرا من مسارات المشاة والدّراجات الهوائّية.

- ٨٣٤ عموَد إنارة.

- ٢,٢٨٠ موقًفا للسيارات.

- شبكات للصرف الصّحي والمياه السطحّية والجوفّية والُمعالجة.

مشروع الطرق والبنية التحتّية في شرق الوجبة – الحزمة األولى
- تّمت ترسيتُه على شركة «جلفار المسند للهندسة والمقاوالت».

- ٢٦٣ مليوَن ريال قيمة المشروع.

- يخدم ٣٦٨ قسيمًة سكنية.

يشمل المشروع:
- أعمال طرق بطول ١٧ كيلومتًرا.

- مسارات للمشاة بطول ٣٤ كيلومتًرا.

- ٢٥٧٠ موقًفا للسيارات.

- ٨٠٠ عمود إنارة.

- شبكات للصرف الصّحي والمياه السطحّية والجوفّية والُمعالجة.
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العزلة،  زمــن  فــي  الكتابة  عــن  كــثــيــراً  نــقــرأ 
وكـــنـــا قـــد ذكـــرنـــا فـــي مـــقـــالـــة ســـابـــقـــة بــعــض 
األعمال األدبية التي ظهرت عن أسباب العزلة 
الغمة  وانكشاف  رحيلها  بعد  ولكن  كاألوبئة، 
تلك  وجــود  بسبب  العالم  على  سيطرت  التي 
العالم  تــاريــخ  بها  حفل  كثيرة  وهــي  األوبــئــة، 
على مر العصور، لكن في هذه المرة سنركز 
توفره  لما  األدبــي  لإلنتاج  كدافع  العزلة  على 
يمارس  أن  يــريــد  مــن  لكل  تتيح  أوقـــات  مــن 
هــوايــتــه فــي متسع مــن الــوقــت، وانــعــتــاق من 
تكنولوجيا  تدخلت  أن  بعد  العمل،  التزامات 
في  العمل  من  الناس  تمكين  في  االتصاالت 
وعــدم  االحــتــراز  لــدواعــي  استجابة  منازلهم، 
انتشار  لتالفي  المنازل  في  والبقاء،  االختالط 
ال  وأمــنــيــة  صحية  تعليمات  عــلــى  بــنــاء  الــوبــاء 
من  تقليالً  معها،  التعامل  في  للتهاون  مجال 
نــســب اإلصـــابـــات بــيــن الــنــاس، وحــفــاظــا على 

األرواح بإذنه تعالى. 
الــنــتــيــجــة أن الــــوقــــت أصـــبـــح مـــتـــاحـــا أكــثــر 

ـــهـــوايـــات لــمــمــارســة هــوايــاتــهــم،  ألصـــحـــاب ال
أصحاب  ومعهم  المعروفون  الكتاب  ومنهم 
األدبية،  الكتابة  مجال  في  الجديدة  المواهب 
النشاط  هذا  باب  لولوج  الفراغ  يدفعهم  الذين 

اإلنساني الهام. 
الفراغ وحده ال يصنع كاتباً ما لم تتوفر لديه 
اإلمكانيات واألدوات التي تساعده على دخول 
النوايا  تكفي  ال  إذ  عــالــيــة،  بثقة  الــمــيــدان  هــذا 
مجال  في  المطلوب  النجاح  لتحقيق  الحسنة 
تحديداً  األدبية  الكتابة  وأقول  األدبية،  الكتابة 
مــثــل الــقــصــة والـــروايـــة والــشــعــر، وجــمــيــع هــذه 
الفنون تحتاج إلى استعداد وتأتي الموهبة في 
هذه  صقل  ذلــك  يلي  االستعداد،  هــذا  مقدمة 
والتجريب  الــجــادة  المتأنية  بالقراءة  الموهبة 
يتعلق  ما  كل  على  واالطــالع  المستمر،  الواعي 
بهذه الفنون وبذلك يمتلك الكاتب سالحاً يتيح 
له أن يخوض معركة الكتابة األدبية وهو واثق 
من أنه لن ينهزم أمام المتلقين الذين يملكون 
ألي  نظرتهم  فــي  صــارمــة  قــواعــد  الغالب  فــي 

إنــتــاج أدبـــي جــديــد، إذا أخــذنــا فــي االعــتــبــار أن 
يقضون  أخرى  بدائل  يملكون  المتلقين  هؤالء 
فيها أوقاتهم، حين ينصرفون إلى الجيد عن 

ما هو أقل جودة.
الوقت مهما كان متِسعاً فهو ضيق جداً أمام 
يملكون  مــن  ألن  الصفر،  مــن  يــبــدأون  الــذيــن 
تجربة سابقة في الكتابة األدبية سيكون لهم 
ومع  األدبــي،  إنتاجهم  طرح  في  السبق  قصب 
ذلك البد من اإلقرار أن حتى هؤالء السابقين 
في ميدان الكتابة األدبية البد لهم من التأني 
في طرح منتجهم اإلبداعي حتى تتوفر له كل 
يجد  قد  المبتدئ  فالكاتب  النجاح،  مقومات 
له  عــذر  ال  الــمــعــروف  الكاتب  لكن  الــعــذر..  لــه 
الوقت  توفر  على  أساسا  اعتمد  عمالً  يقدم  أن 
على  وإنــتــاجــه  الـــجـــودة،  عــلــى  الـــحـــرص  دون 
العموم سيقدم نموذجا عن أدب العزلة إن صح 
التعبير، وما لم يكن هذا المنتج في المستوى 
في  الثقافي  الحراك  وباسم  باسمه  يليق  الذي 
بلده، فإنه لن يضيف جديداً، إذا لم يقدم عمالً 

متميزاً في النهاية. 
وعندما يصنف أي عمل أدبي بأنه كتب في 
«زمن العزلة» فإن ذلك ال يمنحه جواز عبور 
إن  خاصة  المتميز،  األدبــي  اإلنتاج  قائمة  إلــى 
رسالة األدب هي االرتفاع بالذائقة الفنية لدى 
المتلقي، وفتح آفاق جديدة أمامه تمكنه من 
واإلنــســانــي،  والمعرفي  الثقافي  ثــرائــه  تعميق 
وحساسية األمر هنا تتلخص في توفر الوقت، 
أقل  عمالً  قــدم  إذا  للمبدع  عــذر  ال  أنــه  بمعنى 
في المستوى مما يتوقعه المتلقي، وال مخرج 
من هذ المأزق سوى بالتأني وعدم التسرع في 
الجدد،  الكتاب  منها  يعاني  آفة  وهــذه  النشر، 
الذين يستسهلون الكتابة ويستهينون بقواعدها 

وشروطها التي تحقق لها ولهم النجاح. 
العزلة  فــتــرة  عنه  ستسفر  مــا  حتما  ســنــرى 
التي فرضها وباء كورونا على الكتاب، وما قد 
يقدمونه للساحة اإلبداعية، وحينها يمكن فرز 
الغث من السمين، وهو انتظار يأمل الجميع أنه 

لن يطول بإذن اهللا.

الكتابة في زمن العزلة

الميدان هذا  دخول  على  تساعده  التي  واألدوات  اإلمكانيات  لديه  تتوفر  لم  ما  كاتباً  يصنع  ال  وحده  الفراغ  فيض الخاطرفيض الخاطر

د.كلثم جبر الكواري

alkawarik@gmail.com

 دراسـة تأثير العزل المنزلي على األطفال والمراهقين
أطلقتها الرعاية األولية بالتعاون مع معهد الدوحة

ــــعــــزل  ال فـــــي  ـــة  ـــدف ـــه ـــت ـــس ـــم ال ـــة  ـــئ ـــف ـــل ل والــــســــلــــوكــــيــــة  ـــة  ـــي ـــس ـــف ـــن ال ــــة  ــــال ــــح ال مــــعــــرفــــة  قــــطــــبــــة:  حـــــمـــــدة  د.   
كشفت   : ـ  [  الــدوحــة 

الدكتورة حمدة قطبة، مديرة 

اإلكــلــيــنــيــكــيــة  األبــــحــــاث  إدارة 

بــمــؤســســة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 

األولية أن المؤسسة وبالتعاون 

لــلــدراســات  الــدوحــة  معهد  مــع 

الـــعـــلـــيـــا بــــــدأت بـــــإجـــــراء بــحــث 

علمي يهدف إلى معرفة مدى 

والتباعد  المنزلي  العزل  تأثير 

االجتماعي على الحالة النفسية 

والــــســــلــــوكــــيــــة عــــنــــد األطــــفــــال 

والمراهقين.

وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة حــمــدة 

على   يــركــز  الــبــحــث  إن  قــطــبــة 

األفراد الذين تتراوح أعمارهم 

باإلضافة  عاماً،   ٧-١٨ بين  ما 

التي  الــمــمــارســات  معرفة  إلــى 

لتقليل  المنزل،  في  تبنيها  تم 

الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة الــنــاتــجــة 

والتباعد  المنزلي  الــعــزل  مــن 

االجتماعي خالل فترة جائحة 

كورونا. 

الدكتور  أوضح  جانبه  ومن   

عــبــدالــجــلــيــل زيـــنـــل اســتــشــاري 

أبــحــاث الــصــحــة الــعــامــة وطــب 

الــمــجــتــمــع بــمــؤســســة الــرعــايــة 

الصحية األولية إن البحث يوفر 

من المعلومات عن  قدراً مهماً 

تمثل  لــفــئــة  الــنــفــســيــة  الــصــحــة 

خــالل  المجتمع  هـــذا  مستقبل 

األوقات غير االعتيادية كفترة 

جائحة كورونا (كوفيد- ١٩).

عــــــدد  أن  إلـــــــــــى  وأشــــــــــــــــار 

المشاركين في البرنامج تجاوز 

خـــالل  مــــشــــارك  آالف  ثـــالثـــة 

الـــســـاعـــات األولـــــى مـــن إرســــال 

المستهدفة  للفئة  االســتــبــيــان 

يقدر  والتي  نصية  رسائل  عبر 

وسبعين  مائة  بحوالي  عددها 

المسجلين  مــن  مــشــارك  ألـــف 

الصحية  الرعاية  مؤسسة  لدى 

األولية. 

األســتــاذة  أّكـــدت  جانبها  مــن 

معهد  مـــن  الــمــعــاضــيــد  ــيــاء  عــل

ــلــدراســات الــعــلــيــا أن  الـــدوحـــة ل

ـــدراســـة وبــاعــتــبــار أنــهــا  هـــذه ال

السلوكية  الــجــوانــب  على  تــركــز 

هي  واالجــتــمــاعــيــة،  والنفسية 

فــــرصــــة فـــعـــلـــيـــة الســـــتـــــدراك 

وفـــهـــم أي تـــأثـــيـــر ســلــبــي مــن 

األطــفــال  يصيب  أن  المحتمل 

والــمــراهــقــيــن جـــــراء مــعــايــشــة 

 ،٢٠٢٠ مــطــلــع  كـــورونـــا  أزمـــــة 

العالم  دول  على  أثــرت  والــتــي 

أجــمــع بــمــا فــيــهــا دولــــة قــطــر، 

التي  البحوث  إجــراء  إن  وحيث 

سيكولوجية  فــهــم  عــلــى  تــركــز 

الــفــئــتــيــن الــمــذكــورتــيــن أعـــاله 

من  الكثير  يواجه  تحدياً  يعتبر 

المختصين في مجال البحوث 

عالمياً،  واالجتماعية  النفسية 

العمرية  الفئة  هــذه  اختيار  تم 

وتــــبــــنــــي إجــــــــــــــراءات تـــحـــتـــرم 

خـــصـــوصـــيـــة وراحــــــــة األفـــــــراد 

من  البحث  هذا  في  للمشاركة 

الستبيان  رابـــط  إرســـال  خــالل 

موجه ألولياء األمور واألبناء. 

مــن  الــــــهــــــدف  أن  وبــــيــــنــــت 

الـــدراســـة هــو تــحــري الــعــوارض 

السلبية الناتجة من قضاء العزل 

المنزلي من عدمه، كاالكتئاب، 

وبعض أنواع القلق واضطرابات 

المزاج وصعوبات النوم، إضافة 

إلـــــى االنـــفـــصـــال االجـــتـــمـــاعـــي، 

األجهزة  استخدام  تأثير  وأيضاً 

اإللــكــتــرونــيــة وغــيــرهــا، والــتــي 

وضع  سيتم  فهمها  خــالل  مــن 

توصيات لمختلف الجهات التي 

والمراهقين،  األطــفــال  تــرعــى 

ســـعـــيـــاً إلعـــــــــادة دمـــجـــهـــم مــع 

المجتمع بطريقة آمنة.

 د. عبدالجليل زينل

 د. عبدالجليل 
زينل: الحصول

 على 
معلومات 
عن فترة 

غير عادية 
لفئة تمثل 
المستقبل

خالل سلسلة ورش عمل باللغتين العربية واإلنجليزية

الدوحة - [: أطلق برنامج المتطلبات 
مع  بالشراكة  العامة  الــدراســات  بعمادة  العامة 
مركز التعليم والتعليم في جامعة قطر سلسلة 
واإلنــجــلــيــزيــة  الــعــربــيــة  باللغتين  عــمــل  ورش 
بعنوان: «أفضل الممارسات حول التدريس عن 
بُــعــد»، وذلــك خــالل شهر يوليو ٢٠٢٠، حيث 
تتناول الــورش التي يقدمها نُخبة من أساتذة 
موضوعات،  عدة  العامة،  المتطلبات  برنامج 
اإللكتروني،  التعليم  في  الجودة  أهمية  منها: 
التدريس التفاعلي باستخدام برامج وتطبيقات 
تفاعلية  مــنــاقــشــات  لــخــلــق   (Padlet) مــثــل 
لتعزيز   (Genially)و الطلبة  مــع  افتراضية 

التدريس التفاعلي عن بُعد. 
كما يعرض البرنامج عدداً من استراتيجيات 
التعلم النشط والتفكير باستخدام استراتيجية 
الموضوعات  من  وغيرها  الــســت»،  «القبعات 
التعليمية  والــبــدائــل  والــحــلــول  والــمــمــارســات 
تيسير  بهدف  بُعد،  عن  بالتدريس  المرتبطة 
فرص التعلم التي يُقدمها أعضاء هيئة التدريس 
للطلبة. كما يأتي هذا البرنامج في إطار إتاحة 
نقل وتبادل الخبرات التعليمية وعرض قصص 
تصميم  في  العامة  المتطلبات  برنامج  نجاح 

ــعــد، فــي ظــل ما  وتــقــديــم الــمــحــاضــرات عــن بُ
غير  تحديات  من  العالم  بلدان  جميع  تشهده 
جائحة  تفشي  أزمــة  خلفتها  للتعليم  مسبوقة 

كوفيد - ١٩.
وعّبر األستاذ الدكتور إبراهيم الكعبي عميد 
ة في جامعة قطر عن تقديره  الدراسات العامَّ
لــهــذه الــمــبــادرة ودورهـــــا فــي تــعــزيــز أهمية 
مشاركة ونقل التجارب والخبرات بين الزمالء. 
مــن جهتها قــالــت األســـتـــاذة الــدكــتــورة رنــا 
«إن  العامة:  المتطلبات  برنامج  مدير  صبح، 
مع  تتماشى  واضــحــة  رســالــة  يتبنى  البرنامج 
أهداف ومبادئ جامعة قطر، السيما في إطار 
سبيل  في  بُعد،  عن  التعليم  ممارسات  تعزيز 
تذليل الصعوبات والتحديات التي فرضها الواقع 

الحالي».  
من جانبه قال الدكتور حسام الضامن مدير 
تأتي  المبادرة  هذه  إن  والتعلم  التعليم  مركز 
في سياق التنسيق الفّعال بين المركز وجميع 
المركز  أهــداف  يخدم  بما  والبرامج  الكليات 
الممارسات  أفضل  ودعــم  إلهام  في  المتمثلة 
في التدريس التي تعزز التعليم الفّعال لجميع 

الطلبة.   

الجامعة تبحث أفضل الممارسات 
حول التدريس عن بُعد

للحمالت  استمراراً   :]  - الدوحة 
التنمية  وزارة  تــنــفــذهــا  الــتــي  التفتيشية 
ـــــة والــعــمــل والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة  اإلداري
ووزارة  الــداخــلــيــة  وزارة  مـــع  بــالــتــنــســيــق 
ــيــئــة، عــلــى مــســاكــن الــعــمــال  ــب الــبــلــديــة وال
باألحياء السكنية، تبدأ الوزارة في المرحلة 
على  بالتفتيش  وذلك  الحملة،  من  الثانية 
مثل:  الريان  منطقة  في  السكنية  األحياء 
فــريــج الــمــره - مــعــيــذر  - الــريــان العتيق، 
باإلضافة إلى الشوارع  مثل: أم الدوم - آل 

شافي - معيذر.
وأوضــحــت التنمية أنــه تــم االنــتــهــاء من 
األحياء  جميع  شملت  التي  األولــى  المرحلة 
بمنطقة الدوحة مثل: النجمة - المنصورة - 
بن درهم - السلطة القديمة - الغانم القديم 
القديم  الــغــانــم   – غويلينة  أم   – المنتزه   -
باإلضافة  الــهــالل،  الــجــديــدة –  الــدوحــة   –
إلى مناطق األســواق مثل: شارع األصمخ - 
فريج  مشيرب-   ثاني-  بن  عبداهللا  شــارع 
نتائج  وأسفرت  وغيرها،   ....– عبدالعزيز 

المرحلة األولى التي تمت خالل الفترة من 
عن   ٢٠٢٠ يونيو   ٣٠ إلــى   ٢٠٢٠ أبــريــل   ٢٢
ومخالفة ٦٠٢٥  سكناً  على ١٤٣٠  التفتيش 

شركة.
وزير  لقرار  تنفيذاً  الحمالت  هــذه  تأتي 
الــعــمــل والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة رقـــم (١٨) 
لسنة ٢٠١٤ بتحديد اشتراطات ومواصفات 
بالتنسيق  وذلــك  للعمال،  المناسب  السكن 
مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية، وتهدف 
اشتراطات  تطبيق  مــدى  على  الوقوف  إلــى 
الصحية  السكن  واشتراطات  الالئق  السكن 
من حيث عدد الساكنين ونظافة وسالمة 
قبل  مــن  منظمة  لخطة  وفــقــاً  الــمــســكــن، 
وزارة التنمية اإلدارية للتأكد من مستويات 
المساكن وتعديل أوضاعها، وحث أصحاب 
الــعــمــل عــلــى نــقــل عــمــالــهــم إلــــى الــمــســاكــن 
العمالية  الــمــدن  فــي  للعمال  المخصصة 

المختلفة.
 وتــتــمــثــل إجــــــراءات عــمــل الــحــمــلــة على 
ووضــع  الــمــســاكــن،  عــلــى  التفتيش  يــتــم  أن 

ملصقات على المسكن المخالف مع توضيح 
تـــاريـــخ الــتــفــتــيــش ورقــــم الــمــفــتــش والــســعــة 
على  التنبيه  ويتم  سكن،  لكل  االستيعابية 
تعديل  بــضــرورة  والشركات  المستأجرين 
أوضاعهم خالل أسبوع من تاريخ التفتيش 
وإخالء العدد الزائد من العمال وفق السعة 

االستيعابية لكل سكن.
وشــددت التنمية اإلداريــة على ضرورة 
السكن  ومــواصــفــات  باشتراطات  االلــتــزام 
المناسب للعمال وفقاً للقرار الوزاري رقم 
توفير  على  ينص  والـــذي   ٢٠١٤ لسنة   ١٨
بــيــئــة صــحــيــة داخــــل الــســكــن بــعــدم زيـــادة 
المشتركة  الــغــرفــة  داخــــل  الــعــمــال  كــثــافــة 
وتخصيص مساحة لكل سرير ال تقل عن 
٦ أمــتــار مــربــعــة، وتــزويــد الــســكــن بصفة 
المناسبة  والمنظفات  بالمعقمات  دوريــة 
التهوية،  جيدة  الــغــرف  جميع  تكون  وأن 
وفـــــي حـــــال الـــمـــخـــالـــفـــة فــســيــتــم تــطــبــيــق 
اإلجـــــراءات الــقــانــونــيــة والــتــعــرض إليــقــاف 

ملف الشركة.

بدء المرحلة الثانية من حملة التفتيش على مساكن العمال 
باألحياء السكنية في منطقة الريان..التنمية:

األولــى المرحلة  خــالل  شــركــة   ٦٠٢٥ ومخالفة  سكناً   ١٤٣٠ على  التفتيش 

التفتيش 
على المساكن 

ووضع 
ملصقات على 
المخالف منها

توضيح تاريخ 
التفتيش 

ورقم المفتش 
والسعة 

االستيعابية 
لكل سكن

كتب - محروس رسالن:

التعليم  بـــوزارة  مــســؤوٌل  مصدٌر  كشف 
والتعليم العالي لـ [ أنه تقرر أن يتم 
خريجي  ابتعاث  طلبات  باستقبال  البدء 

المستوفين  القطريين  الثانوية  الشهادة 
للشروط اعتباراً من غٍد الثالثاء.

وأشار المصدر إلى أن تقديم الطلبات 
ســيــكــون إلــكــتــرونــيــاً عــبــر بــوابــة االبــتــعــاث 
على نافذة الخدمات بالموقع اإللكتروني 

المستندات  إرفــــاق  ضــــرورة  مــع  لـــلـــوزارة 
ــــى أن  الــمــطــلــوبــة إلـــكـــتـــرونـــيـــاً. وأشــــــار إل
أي  تشهد  لــم  لالبتعاث  الــعــامــة  الــشــروط 
تغيير وهي: حصول الطالب القطري على 
وأداؤه  الــعــامــة،  الثانوية  فــي   ٪٧٥ معدل 

أدائها  من  استثناؤه  أو  الوطنية  للخدمة 
فــي الـــحـــاالت الــتــي نـــّص عليها الــقــانــون، 
باإلضافة إلى غير ذلك من االشتراطات. 
تجدر اإلشــارة إلى وجود تنسيق مشترك 
بين كل من وزارة التعليم والتعليم العالي 

ووزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 
حيث  االبــتــعــاث،  بخصوص  االجتماعية 
الــعــالــي  والــتــعــلــيــم  الــتــعــلــيــم  وزارة  تــتــولــى 
وإرشاد  توجيه  من  االبتعاث  خطة  تنفيذ 
وابتعاث الطالب، فيما تقوم وزارة التنمية 

االجتماعية  والـــشـــؤون  والــعــمــل  اإلداريـــــة 
بإعداد السياسة العامة لالبتعاث، والتنسيق 
خططها  إلعـــداد  الحكومية  الــجــهــات  مــع 
ثم  ومــن  احتياجاتها  ضــوء  فــي  لالبتعاث 

إرسالها لوزارة التعليم.

ً بـدء استقبال طلبات ابتعاث خريجي الثانوية غدا
التقديم عبر البوابة اإللكترونية.. مصدر مسؤول لـ [:
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الماليين  مئات  العاّمة،  الصحة  وزارة  تنفق 
من الرياالت، لشراء وتوفير األدوية للمرضى 
مـــن الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن والـــــــــزّوار، عبر 
الصيدليات الموجودة في المستشفى والعيادات 
البالد  طــول  فــي  الُمنتشرة  الصحّية  والــمــراكــز 

وعرضها.
وزارة  قـــامـــت  األخـــــيـــــرة،  ـــســـنـــوات  ال وفـــــي 
الصحة العامة، بتطبيق عدة إجراءات وأساليب 
مختلفة، لضبط صرف األدوية، ومنع التالعب 

على  يهدر  ما  استخدامها،  إســاءة  حتى  أو  بها، 
والنفقات  والجهد  األمـــوال  من  الكثير  الــدولــة 

والوقت.
إن ربط وتفعيل خدمة إجراء صرف األدوية 
النصّية  الــرســائــل  بــوصــول  مــن الــصــيــدلــيــات، 
هذا  كان  سواء  المريض،  هاتف  على  القصيرة 
تفعل  كما  تماماً  مقيماً،  أو  مواطناً  المريض 
وكما  مــطــراش،  خــدمــة  عبر  الــداخــلــيــة  وزارة 
من  األمـــوال  وسحب  إيـــداع  عند  البنوك  تفعل 

التي  الــخــدمــات  مــن  وغيرها  العميل،  حساب 
تقّدمها الوزارات الحكومّية األخرى للجمهور،

القصيرة  النصّية  الــرســائــل  خــدمــة  وتفعيل 
عند صرف األدوية من الصيدليات للمرضى، 
الثقة  بــنــاء  منها  أهـــــداف،  عـــدة  يحقق  ســـوف 
بــيــن األطـــــــراف، ووقـــــف أي تـــالعـــب أيـــــاً كــان 
إن  بـــاألدويـــة  العبث  ووقـــف  وطــريــقــتــه،  شكله 
اسم  النصّية  الــرســائــل  تتضمن  وســـوف  وجـــد، 
وكميته  ونــوعــه  صــرف الــــدواء،  الـــذي  الطبيب 

ورقمه  المريض  واســم  تسليمه  ووقــت  وتاريخ 
الشخصي. 

الـــدولـــة لــديــهــا اآلن كـــل الــبــيــانــات الــخــاّصــة 
بالتواصل الُمباشر من خالل «العنوان الوطني» 
مـــا يــســهــل عــلــى وزارة الــصــحــة الـــعـــاّمـــة الــتــي 
الصحية  الرعاية  تقديم  في  جّبار  بجهد  تقوم 
وتفعيل  تطبيق  والمقيم،  للمواطن  الممتازة 
خاصية الرسائل النصّية القصيرة عند صرف 

األدوية من الصيدليات.

تفعيل خاصية الرسائل النصّية عند صرف األدوية من الصيدليات
والــمــقــيــم ــمــواطــن  ــل ل ــازة  ــت ــم ــم ال الــصــحــيــة  الــرعــايــة  ــقــديــم  ت فـــي  ــار  ــب ج بــجــهــد  ــوم  ــق ت ــصــحــة  ال وزارة 

من الواقعمن الواقع

عبداهللا بن حيي بوغانم السليطي

ah.alsulaiti@yahoo.com

وزارة  أعــلــنــت  قــنــا:   - الـــدوحـــة 
تسجيل  عــن  أمــس  الــعــاّمــة  الصحة 
مؤّكدة  جــديــدة  إصــابــة  حالة   ٦١٦
«كوفيد-١٩»  كـــورونـــا  بــفــيــروس 
 ٢٤ الــــ  خـــالل  حــالــة   ١٨٩٧ وشــفــاء 
إجمالي  يرفع  ما  األخــيــرة،  ساعة 
 ،٩٢٢٨٤ إلـــــى  الـــُمـــتـــعـــافـــيـــن  عـــــدد 
بــــاإلضــــافــــة الـــــى تـــســـجـــيـــل خــمــس 

جديدة.  وفاة  حاالت 
وأوضــــحــــت الـــــــوزارة فـــي بــيــان 
« كوفيد- مــســتــجــدات  حـــول  أمـــس 

تسجيل تّم  أنه    «١٩
جـــديـــدة  مــــؤكــــدة  حــــالــــة   ٦١٦  
ــــــا  مـــــصـــــابـــــة بــــــفــــــيــــــروس كــــــورون
تــعــافــي  تــــّم  كـــمـــا  « كوفيد-١٩»، 
من الفيروس خالل  ١٨٩٧ شخصاً 
لــيــصــل  الـــمـــاضـــيـــة،  ســـاعـــة   ٢٤ الــــــ 
بـــذلـــك الـــعـــدد اإلجـــمـــالـــي لــحــاالت 
الشفاء في دولة قطر إلى ٩٢٢٨٤.

تسجيل  تــّم  أنــه  الــوزارة  وبينت   
تبلغ  جــديــدة  وفـــاة  حـــاالت  خــمــس 
و٨٠  و٦٤  و٥٨  و٥٢   ٥٠ أعمارهم 
تلقوا  قــد  كــانــوا  وجميعهم  عــامــاً، 

الالزمة. الطبّية  الرعاية 
 وتــــــّم وضـــــع جـــمـــيـــع الــــحــــاالت 
يتلقون  وهــم  العزل  في  الجديدة 
الــرعــايــة الــصــحــيــة الـــالزمـــة وفــًقــا 

الصحي. لوضعهم 
وحـــــــــــــــول الـــــــــوضـــــــــع الـــــحـــــالـــــي 
أن  الـــوزارة  بينت  »كوفيد-١٩»،  لـ
«كوفيد-١٩»  مــواجــهــة  إجــــراءات 
الــــمــــطــــبــــقــــة فــــــي قــــطــــر نـــجـــحـــت 
فــــي تـــســـطـــيـــح الـــمـــنـــحـــنـــى والــــحــــّد 
مـــن انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، كــمــا تــّم 
تــســجــيــل انـــخـــفـــاض تـــدريـــجـــي فــي 

عـــدد الـــحـــاالت الــيــومــّيــة الــجــديــدة 
المستشفى  إلــى  الــدخــول  وحـــاالت 

الماضية. القليلة  األسابيع  خالل 

 كــمــا تـــّم تــســجــيــل ارتـــفـــاع عــدد 
الــوفــيــات فــي األســابــيــع األخــيــرة، 
الذين  األشخاص  إلى  ذلك  ويرجع 

قبل  الــفــيــروس  ذروة  فــي  أصــيــبــوا 
عــــدة أســـابـــيـــع، أيـــضـــاً تــــّم تــســجــيــل 
بين  اإلصـــابـــات  عـــدد  فـــي  ارتـــفـــاع 

الــــعــــائــــالت وهــــــو مـــــا يــــدعــــو إلــــى 
هذه  ألن  والحذر،  الحيطة  زيــادة 
أعلى  تــضــم  الــســكــانــّيــة  الــمــجــمــوعــة 
واألشــخــاص  السن  كبار  مــن  نسبة 
مزمنة. حاالت  من  يُعانون  الذين 
ـــه  أن ـــصـــحـــة  ال وزارة  وأكــــــــدت 
وقــت  أي  مـــن  أكـــثـــر  اآلن،  عــلــيــنــا 
ونحمي  حذرين  نكون  أن  مضى، 
للخطر. عرضة  األكثر  األشخاص 

 وقــــالــــت الـــــــــوزارة فــــي بــيــانــهــا 
ـــــــه وبــــيــــنــــمــــا يــــتــــم رفـــــــع قـــيـــود  إن
قــطــر  دولــــــة  فــــي  «كوفيد-١٩» 
يلعب  أن  الــمــهــم  مـــن  ــاً،  تــدريــجــي
الــجــمــيــع دورهـــــم فـــي الــســيــطــرة 
عــلــى الـــفـــيـــروس وذلــــك االلـــتـــزام 
ــــجــــســــدي وارتــــــــــداء  بــــالــــتــــبــــاعــــد ال
ــــيــــديــــن  ـــــكـــــمـــــامـــــات وغــــــســــــل ال ال
بــانــتــظــام، كــذلــك مـــن الــمــهــم أن 
نــســتــمــر فـــي حـــمـــايـــة كـــبـــار الــســن 
المزمنة،  الطبية  الحاالت  وذوي 
شــخــص  أي  عــــلــــى  يــــجــــب  أيـــــضـــــاً 
«كوفيد-١٩»  أعــراض  من  يعاني 
ـــصـــال بــخــط الــمــســاعــدة عــلــى  االت
مباشرة  التوّجه  أو   ١٦٠٠٠ الرقم 
ـــة  إلـــــــى أحـــــــد الـــــمـــــراكـــــز الـــصـــحـــّي
الــمــحــّددة لــلــخــضــوع لــلــفــحــوصــات 
الــــالزمــــة، وهــــي مـــراكـــز مــعــيــذر 
أو  صــالل  أم  أو  الخيل  روضــة  أو 
الــغــرافــة الــصــحــّيــة، ألنـــه كــلــمــا تــّم 
مبكر  وقت  في  المرض  اكتشاف 
على  الــحــصــول  األســهــل  مــن  كـــان 

منه. والتعافي  الصحيح  العالج 
 ودعت الوزارة إلى زيارة موقع 
بــاســتــمــرار  الــعــاّمــة  الــصــحــة  وزارة 

المعلومات. آخر  على  للحصول 

عدد الُمتعافين ٣ أضعاف الُمصابين بكورونا أمس
الصحة أعلنت تسجيل ٦١٦ إصابة جديدة وشفاء ١٨٩٧

 جانب من مؤتمر إعادة التفكير في التعليم العالي  

بــرنــامــج  نـــظـــم   :]  - الـــــدوحـــــة 

لمؤسسة  التابعة  البرامج  أحد  الفاخورة، 

«الــتــعــلــيــم فـــوق الــجــمــيــع»، وبــدعــم من 

مع  والـــشـــراكـــة  للتنمية  قــطــر  صـــنـــدوق 

أول  اإلنــمــائــي،  المتحدة  األمـــم  بــرنــامــج 

الطالب  بقيادة  كامل  افتراضي  مؤتمر 

التعليم  في  التفكير  عنوان «إعــادة  تحت 

الـــعـــالـــي.. طــريــقــة جـــديـــدة لــلــتــعــلــم لكي 

تصبح».

عبر  الــنــدوات  مــن  سلسلة  تطوير  تــّم 

من  تقديمها  تـــّم  الــتــي  اإلنــتــرنــت  شبكة 

خالل المؤتمر وإجراؤها من ِقبل طالب 

الغربية  والضفة  غــزة  مــن  فلسطينيين 

والجـــئـــيـــن ســـوريـــيـــن مـــن جــمــيــع أنــحــاء 

إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 

الــذيــن تـــأثـــروا بــشــكــل مــبــاشــر بــفــيــروس 

كتحٍد  «كوفيد-١٩»  المستجد  كــورونــا 

إضافي لحياة صعبة يعيشونها بالفعل.

االفتراضّية  المؤتمر  جلسات  وتهدف 

للتعليم  الرئيسّية  الجوانب  معالجة  إلــى 

العالي التي تأثرت بالفيروس في منطقة 

خاصة  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 

مع  الــُمــهــمــشــيــن،  بــالــشــبــاب  يتعلق  فــيــمــا 

التركيز على أربع وجهات نظر رئيسية، 

هــــي وجـــهـــة نـــظـــر صــــّنــــاع الـــســـيـــاســـات، 

الحكومّية،  غــيــر  الــدولــيــة  والــمــنــظــمــات 

والخبراء التربويين، والشباب أنفسهم.

وخــــالل الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة، قــالــت 

الـــســـيـــدة ســتــيــفــانــيــا جــيــانــيــنــي مــســاعــدة 

التعليم:  لشؤون  لليونسكو  العام  المدير 

إن التعليم ذو فائدة تعود على الُمجتمع 

بــأكــمــلــه وهــــو حـــق أســـاســـي مـــن حــقــوق 

 ٧٠ أن  اآلن  اليونسكو  وتــتــوقــع  اإلنــســان، 

مــلــيــون طــفــل وشـــاب وشــابــة مــعــّرضــون 

الرعاية  مراكز  إلــى  الــعــودة  عــدم  لخطر 

 ،٢٠٢٠ عــام  في  والجامعات  والــمــدارس 

انخفاض  أعلى  نواجه  أن  الممكن  ومــن 

قد  الــــذي  الــعــالــي  التعليم  مــســتــوى  عــلــى 

نتغلب  لـــن  شـــخـــص..  مــاليــيــن   ٥ يـــهـــّدد 

على أزمات التعليم الحالّية دون تجديد 

االلتزام والشمول العالميين».

 وقــــال الــشــيــخ مـــبـــارك بـــن نــاصــر آل 

ثاني مدير إدارة االتصاالت رئيس قسم 

الــمــنــاصــرة فـــي مــؤســســة الــتــعــلــيــم فــوق 

الــجــمــيــع: مــؤتــمــر «إعـــــادة الــتــفــكــيــر في 

للتعلم»  جديدة  طريقة  العالي:  التعليم 

التعليم  مؤسسة  رؤيــة  إلــى  كبيرة  قيمة 

جديدة  فــرص  توفير  فــي  الجميع  فــوق 

فــي الــحــيــاة، وبــث روح األمـــل واالرتــقــاء 

بحياة الشباب ومعالجة الجوانب للتعليم 

الــعــالــي الــتــي تــأثــرت خـــالل هـــذه الفترة 

الصعبة التي يمّر بها التعليم حول العالم 

إثر جائحة «كوفيد-١٩»، كما أن إشراك 

يعّزز  المؤتمرات  هــذه  مثل  في  الشباب 

وتمكينهم  بأنفسهم  وثقتهم  قــدراتــهــم 

وتغيير حياتهم إلى األفضل.

استــعراض ُمســتقبل التعليــم العالي بعــد كــورونا
خالل أول مؤتمر افتراضي نظمه برنامج «الفاخورة» بقيادة الطالب

ارتفاع عدد 
الوفيات مؤخراً 
يرجع ألشخاص 

أصيبوا وقت 
الذروة  

زيادة اإلصابات 
بين العائالت 
تدعو لزيادة 

الحيطة والحذر

العائالت تضم 
أعلى نسبة 

من كبار السن 
وأصحاب 
األمراض 
الُمزمنة 

االلتزام بالتباعد 
الجسدي 

وارتداء 
الكمامات 

وغسل اليدين

االستمرار في 
حماية كبار 

السن وذوي 
الحاالت الطبية 

الُمزمنة 

 ٩٢٢٨٤
إجمالي عدد 

الُمتعافين من 
كورونا

خمس حاالت 
وفاة أعمارهم 

٥٠ و٥٢  و٥٨ 
و٦٤ و٨٠ عاماً 

 الحاالت 
الجديدة تحت 

العزل وتتلقى 
الرعاية الصحّية 

الالزمة  

نجحنا في 
تسطيح 

المنحنى والحّد 
من انتشار 
الفيروس

انخفاض 
تدريجي 

في اإلصابات 
اليومّية 
وحاالت 
الدخول 

للمستشفى 

ـــة  ـــراف ـــغ وال صـــــالل  وأم  الـــخـــيـــل  ـــــــة  وروض مـــعـــيـــذر  فــــي  كــــورونــــا  لـــفـــحـــوصـــات  مــــراكــــز   ٤
ـــومـــات ـــمـــعـــل ـــحـــصـــول عــــلــــى آخـــــــر ال ـــل ــــي لـــلـــصـــحـــة ل ــــرون ــــت ــــك ــــع اإلل ــــوق ــــم زيــــــــــارة ال

المرض أعــراض  ظهور  عند  الطبّية  الُمساعدة  طلب  في  اإلســراع 

الــمــرض مــن  والــتــعــافــي  ــالج  ــع ال يسهل  الــُمــبــكــر  االكــتــشــاف 

ـــروف الــراهــنــة ـــظ ـــال ــــروا ب ــــأث ـــاب ت ـــة قــدمــهــا شـــب ـــراضـــّي ـــت ــة نــــــدوات اف ــســل ســل
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ــا  هــــذا الــصــيــُف ســيــكــون اســتــثــنــائــًيّ
ُممّيًزا  فلنجعْله  بسبب «كوفيد-١٩»، 
إكــــراًمــــا ألنــفــســنــا وتـــقـــديـــًرا لــلــجــهــود 
والترفيه  وقايتنا  سبيل  في  المبذولة 
متاٌح  هــو  مــا  كــّل  فــي  لنستثمَر  عــّنــا، 
ـــتـــي أنـــقـــذتـــنـــا مــن  عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت ال
االنقطاع عن العالم بسبب الوباء الذي 
التزمنا  كلما  ينحسُر  لكنه  يختِف  لم 

بالتباعد االجتماعّي والتعليمات.
أتــــابــــُع بــاســتــمــتــاٍع مــجــمــوعــًة من 
ُمبادرات الُملتقى القطرّي للمؤّلفين، 
ــثــقــافــة والـــريـــاضـــة  الـــتـــابـــِع لـــــــوزارة ال
فـــي دولــــة قــطــر، لــتــشــجــيــِع أصــحــاب 
الكتابة  على  والفكر  والرسالة  الرؤية 
بصرح  لــالعــتــالء  للُمجتمع،  الــهــادفــة 
الموهوبين  قــدرات  وإطــالق  الثقافة 
ــــدور الــبــّنــاِء  والــُمــفــّكــريــن ولــتــعــزيــز ال

للمؤلفين في الُمجتمعات.
فكرك  (أطلق  حملُة  ضمنها  ومن 
(آراء  عــن  جــديــٌد  وبــرنــامــٌج  بقلمك)، 
بثينة  لإلعالمية  أســبــوع)  في  الُكّتاب 

عــبــد الــجــلــيــل، اخــــتــــارْت فــيــه بــعــَض 
الــمــقــاالت الــهــامــة حـــول حــيــاتــنــا في 
وَطــرحــْت  «كوفيد-١٩»،  أزمـــة  ظــّل 
الجوانب  حــول  الُكّتاب  نظِر  وجهاِت 
معها  الــتــعــاُمــل  وكــيــفــيــة  اإليـــجـــابـــيـــِة 
بعِض  تغيير  فــي  مــنــهــا  واالســـتـــفـــادة 
والمجتمعي،  الفردِيّ  السلوِك  أنماِط 
كــمــا طـــرحـــت آراَءهــــــــم حــــول تــــدرُّج 
طبيعتِها.  إلــى  الــحــيــاة  عـــودة  مــراحــِل 
ـــتـــبـــاهـــي وجـــــهـــــُة نــظــر  ـــفـــت ان كـــمـــا ل
أحـــِد الــُكــّتــاب فــي مــنــع َمـــن تــجــاوزوا 
ــيــن عـــاًمـــا دخــــــوَل الــُمــجــّمــعــات  الــســّت
التجارّية. يعجبني تسليُط الضوء على 
كُفرٍص  معها  والتعامل  اإليجابياِت 
تصبُّ في صالح الجميع، كما احترم 
لتبادل  المجال  وإتــاحــَة  الــرأي  حريَة 
الُمستوى  هـــذا  عــلــى  واآلراء  األفــكــار 
مؤّسساتِنا  كافِة  في  الراقي  الفكرِيّ 

اإلعالمية القطرّية.
األولــى  المحاضرَة  شــاهــدُت  أيًضا 
خبيرِة  األنـــصـــاري  بثينة  لــلــدكــتــورِة 

بشرّية،  ومــوارد  إستراتيجّي  تطوير 
للمناصب  الـــمـــرأة  (تــمــكــيــن  بــعــنــوان 
الـــقـــيـــاديـــة ضــمــن الــــرؤيــــة الــوطــنــّيــة 
أرســـى  والـــتـــي   ،(٢٠٣٠ قــطــر  لـــدولـــة 
قـــواعـــَدهـــا صـــاحـــُب الـــّســـمـــّو األمــيــر 
ـــوالـــد الــّشــيــخ حــمــد بـــن خــلــيــفــة آل  ال
أعــــادت  حــيــث  اهللا،  حــفــظــه  ـــي،  ـــان ث
األربع  الركائز  مفاهيم  شرَح  خاللها 
للرؤية، مع توضيح استثنائّي عن أن 
مع  يتنافى  ال  المرأة  تمكين  مفهوَم 
الــبــعــُض،  يعتقُد  كــمــا  الــرجــل  قــوامــة 
بالرجل،  مــســاواتَــهــا  ليس  والمطلب 
تدعم  صحّية  أسرّية  بيئة  تهيئة  بل 
فاألسرُة  والعمل،  الدراسة  في  ها  حقَّ
أساُس الُمجتمع، ومن ثم تهيئة بيئة 
تتناسب  قيادية  أدواًرا  تمنحها  عمل 
بزمالِئها  مقارنًة  وأدائها  كفاءتها  مع 
الَحْلقة  وبــانــتــظــار  واإلنـــــاِث،  الــذكــوِر 
مواقع  عبر  بثينة  للدكتورة  القادمة 

للملتقى. االجتماعّي  التواصل 
إذاعـــــــــُة الــمــلــتــقــى لـــديـــهـــا جـــــدوُل 

وتــقــّدم  أســبــوعــّي،  وأنــشــطــة  فعاليات 
حــــــواراٍت مـــع أصـــحـــاب الـــُمـــبـــادرات، 
ـــهـــم ولـــفـــتـــِح جــســور  لــمــعــرفــة أهـــداِف
ُمختلف  من  المفّكرين  مع  التواصل 
أنــحــاء الــعــالــم الــعــربــّي بــهــدف تــبــاُدِل 
الـــــخـــــبـــــراِت ومـــــشـــــاركـــــِة الـــتـــجـــارب 
الـــنـــاجـــحـــة. وعـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال ال 
وِفقرات  برامج  بعُض  هذه  الحصر، 
اإلذاعـــــــة، (لـــمـــاذا أكــــتــــب؟)، (تــجــربــة 
لــلــكــتــابــة لـــلـــطـــفـــل)، (جـــلـــســـة كــاتــب 
(العيادة  أدبي)،  نقد  (جلسة  وكتاب)، 
اللُغوّية)، (من هو المثّقف؟)، (أسرتي 

تحميني)، والكثير الكثير.
حرَصها  قطر  دولــُة  أّكــدت  لطالما 
عــلــى دعـــم وتــطــويــر حــريــة اإلعــــالم، 
انطالًقا من رهانها الثابت على الوعي 
شعبِها،  ألبناء  والمجتمعّي  السياسّي 
في  مواطنيها  حقَّ  الدولُة  أقــّرت  كما 

معرفة الحقيقة كاملة.
وكان حضرُة صاحب الّسمّو الّشيخ 
البالد  أمــيــر  ثــانــي  آل  حمد  بــن  تميم 

الُمفّدى، قد أعلن انضماَم دولة قطَر 
المدنّية  للحقوق  الــدولــّي  العهد  إلــى 
للحقوق  الــدولــّي  والــعــهــد  والسياسّية 
والثقافّية  واالجتماعّية  االقتصادّية 
ِمــــن عــلــى مــنــّصــة الــجــمــعــّيــة الــعــامــة 
لــألمــم الــُمــتــحــدة فــي دورتــهــا الثالثة 

والسبعين في عام ٢٠١٩.
نحُن نَْنعُم بحرّيِة تلقِّي المعلوماِت 
ــُمــشــاركــة بــآرائــنــا،  والــبــحــِث عــنــهــا وال
الــتــعــلـُّـم  حــــريــــة  عـــلـــى  اَهللا  وأحـــــمـــــُد 
والتثقيف الذاتّي، فليس لدينا قنواٌت 
مــحــجــوبــة،  ــيــٌة  إلــكــتــرون أو  إعـــالمـــيـــٌة 
مع  الــرشــيــدُة  حكومُتنا  تعاملت  لقد 
الُمواطن والُمقيم معاملَة األِب الواثِق 
بوعي أبناِئه على كافة األصعدة، وما 
فاعلًة  عناصَر  نــكــوَن  أن  ســوى  علينا 
لــتــحــقــيــِق أهــــــداِف الــــرؤيــــِة الــوطــنــيــة 
الحِظّ  ُحسن  ومــن  الحبيبة،  لدولتنا 

أننا نعاصُر تحقيَق جزٍء كبيٍر منها.
مــــع خــــالــــص الـــشـــكـــر واالحـــــتـــــرام 

والتقدير.

الُملتقى القطرّي للمؤلّفين

ــة لــلــُمــجــتــمــع.. لــالعــتــالء بــصــرح الثقافة ــادف ــه ــفــكــر عــلــى الــكــتــابــة ال ــة وال ــال ــرس تشجيع أصــحــاب الــرؤيــة وال خواطرخواطر
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 مبادرة الرياضة من أجل السالم بدارفور نموذج لمقاومة التطرف  
أطلقها صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية.. األمم المتحدة:

ـــــمـــــســـــتـــــدامـــــة   ال الـــــــمـــــــشـــــــاريـــــــع  وإدارة  تـــــصـــــمـــــيـــــم  ــــــى  عــــــل ــــــــــدرة  ــــــــــق ال ــــــاء  ــــــن ــــــب ل ـــــــدف  ـــــــه ت
أدرج   :]  - ــــدوحــــة  ال
المعني  المتحدة  األمــم  مكتب 
بــــالــــجــــريــــمــــة والـــــمـــــخـــــدرات 
«الرياضة  مــبــادرة   UNODC
في  والتنمية  السالم  أجــل  من 
دارفــور» التي أطلقها صندوق 
الخيرية  وقطر  للتنمية  قطر 
كــــنــــمــــوذج نــــاجــــح لـــمـــقـــاومـــة 
الفني  الــدلــيــل  فـــي  الــتــطــرف، 
بــــشــــأن «مــــنــــع الـــتـــطـــرف مــن 
خـــــالل الــــريــــاضــــة «الـــــــذي تــم 
إصــــــــداره الــخــمــيــس الــمــاضــي 
خــــــالل لــــقــــاء عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت 
من   ٢٥٠ من  أكثر  فيه  شارك 
والــخــبــراء  الــحــكــومــات  ممثلي 

من جميع أنحاء العالم.
واعــتــبــر الــدلــيــل الــفــنــي هــذه 
الــمــبــادرة «دراســــة حــالــة» تم 
الرياضة  استخدام  خاللها  من 
لــــمــــنــــع الــــعــــنــــف والــــتــــطــــرف 
ــتــوضــيــح الـــطـــرق الــمــمــكــنــة  ول
في  المناسبة  األنشطة  لتنفيذ 

مناطق دارفور.
حول  الفني  الــدلــيــل  ويــقــدم 
مـــنـــع الـــتـــطـــرف الــعــنــيــف مــن 
خــــالل الـــريـــاضـــة، والــــــذي تم 
الخبراء  مع  بالتشاور  تطويره 
ـــيـــن وكــــيــــانــــات األمــــم  ـــي ـــدول ال
المتحدة األخرى بما في ذلك 
الــيــونــيــســكــو إرشـــــــادات شــامــلــة 
حول كيفية استخدام الرياضة 
والبرامج القائمة على الرياضة 

بــشــكــل فـــعـــال لــمــنــع الــتــطــرف 

العنيف.

في  الــصــادر  التقرير  ولفت 

المبادرة  أن  إلــى  الفني  الدليل 

الـــتـــي نــفــذتــهــا مــنــظــمــة إنــقــاذ 

بــالــتــعــاون   ٢٠١٩ عــــام  الــحــلــم 

مــــع صــــنــــدوق قـــطـــر لــلــتــنــمــيــة 

وقــطــر الــخــيــريــة، وبــالــشــراكــة 

مع مختلف الكيانات الرياضية 

والــتــعــلــيــمــيــة، مــثــل أكــاديــمــيــة 

أســـبـــايـــر، تـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز 

السالم ومنع التطرف العنيف، 

كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت الـــنـــازحـــيـــن 

واستخدمت الرياضة لالندماج 

فـــي الــمــجــتــمــع وبـــنـــاء الــســالم 

والمصالحة.

تنفيذ اآلليات الخمس 

األنشطة  إن  التقرير  وقـــال 

الميدانية التي تم تنفيذها في 

دارفـــور  شــمــال  الفاشر  مدينة 

تضمنت عدة مبادرات رياضية 

وثــقــافــيــة وحـــمـــالت تــوعــويــة 

تدريبية حول الرياضة  وورشاً 

مــــن أجـــــل الــــســــالم والــتــنــمــيــة 

وكان الهدف الرئيسي هو بناء 

وإدارة  تصميم  عــلــى  الـــقـــدرة 

هذا  فــي  المستدامة  المشاريع 

المجال.

تشكيل  لنموذج  تطرق  كما 

من   ٨٠ تــضــم  مــحــلــيــة  لــجــنــة 

قادة المجتمعات المحلية من 

دارفــــور، وذلــك مــن أجــل بناء 

الثقة مع الشباب وأسرهم كما 

تــم تــوفــيــر مــكــان آمـــن مــاديــاً 

للشباب  يمكن  حيث  وثقافياً، 

االلتقاء والتفاعل من دون أي 

عقبات مما ساهم في التعاون 

وبــــنــــاء الـــثـــقـــة بـــيـــن بــعــضــهــم 

البعض.

المبادرة  إن  التقرير  وقــال 

من  فعلت  أنشطة  عــدة  نفذت 

خــاللــهــا نــهــج اآللــيــات الخمس 

لتعزيز  الــدلــيــل  تــنــاولــهــا  الــتــي 

الــــــســــــالم ومـــــنـــــع الــــتــــطــــرف، 

حـــيـــث اســـتـــهـــدفـــت الـــمـــبـــادرة 

والمجتمعات  الــنــازحــيــن  فــئــة 

دارفــور  في  المحلية  المضيفة 

ووظـــــفـــــت بـــــرامـــــج ريـــاضـــيـــة 

مـــتـــعـــددة الـــمـــجـــاالت بــهــدف 

المجتمع  فــي  االنــدمــاج  تعزيز 

تم  أنــه  مضيفاً  الــســالم،  وبــنــاء 

تطوير  على  النازحين  تدريب 

الـــمـــشـــاريـــع، وحـــــل الـــنـــزاعـــات 

والـــتـــخـــطـــيـــط االســـتـــراتـــيـــجـــي 

باإلضافة  الرياضية  والبطولة 

إلى التنظيم ومنع التطرف.

وبـــــهـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، قـــال 

الرئيس  الكواري  أحمد  يوسف 

الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــقـــطـــر الــخــيــريــة 

لــلــســالم  ــــدوحــــة  ال وثـــيـــقـــة  إن 

تــمــثــل أكــبــر إطــــار عــمــل لبناء 

الــســالم فــي دارفـــــور، وقـــد تم 

األمين  قبل  من  بها  الترحيب 

الـــعـــام لـــألمـــم الــمــتــحــدة فــور 

ــاً  الفــت  ،٢٠١١ ســنــة  تــوقــيــعــهــا 

أطلقت  الخيرية  قطر  أن  إلــى 

مـــبـــادرة «الــريــاضــة مــن أجــل 

دارفــور»  في  والتنمية  السالم 

بــالــشــراكــة مــع صــنــدوق قطر 

لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، وقـــــدمـــــت الـــدعـــم 

لــهــا لــقــنــاعــتــهــا بــــأن الــريــاضــة 

الــكــرامــة  لتعزيز  فــريــدة  أداة 

االجتماعي  والتالحم  اإلنسانية 

والـــــمـــــســـــاواة بـــيـــن مـــكـــونـــات 

المجتمعات البشرية. 

وأوضـــــح أن الــتــنــويــه بــهــذه 
مكتب  تــقــريــر  فـــي  الـــمـــبـــادرة 
األمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة الـــمـــعـــنـــي 
بـــالـــجـــرائـــم والــــمــــخــــدرات هو 
احـــتـــفـــال بــإمــكــانــيــة الــريــاضــة 
التعايش  تحقيق  فــي  ودورهـــا 
المجتمعي  واالنسجام  السلمي 
أمله  عن  معرباً  الــســودان،  في 
الباب  التقرير  هــذا  يفتح  بــأن 
إلــــى الــمــزيــد مـــن الـــمـــبـــادرات 

المشابهة في المنطقة.  
«الرياضة  مبادرة  أن  يُذكر 
مـــن أجــــل الـــســـالم والــتــنــمــيــة» 
ــــة  جـــــــاءت ضـــمـــن جــــهــــود دول
في  الــســالم  تحقيق  فــي  قــطــر 
السالم  تعزيز  بــهــدف  دارفـــور 
بين  التطرف  ومنع  والتنمية 
الرياضة  خــالل  من  النازحين 
السلمي  التعايش  أهمية  وإبراز 
ـــســـالم بـــعـــيـــداً عن  وتــحــقــيــق ال

النزاعات. 
وقّدم صندوق قطر للتنمية 
وقـــطـــر الــخــيــريــة بــتــعــاونــهــمــا 
تنموياً  نــمــوذجــاً  االستراتيجي 
فــــــريــــــداً فـــــي دارفــــــــــــور جــمــع 
والتنمية  الــســالم  إحــــالل  بــيــن 
البشرية  والتنمية  الــعــمــرانــيــة 
تشييد  على  العمل  خــالل  مــن 
األلـــعـــاب  خــمــاســي  مــلــعــبــاً   ٤٠
بــاألقــالــيــم الــخــمــســة لـــدارفـــور 
ألـــف  و٧٠٠  مـــلـــيـــون  بــقــيــمــة 

دوالر.

إغالق ١٦ مؤسسة غذائيـــة بالخــور والذخيــرة
خالل ٤٢٦٧ جولة تفتيشية بالنصف األول من العام الجاري

الدوحة ـ [:
نفَّذت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم 
الرقابة الصحية التابع إلدارة الرقابة البلدية 
النصف  خــالل  دوريـــة  تفتيشية  جولة   ٤٢٦٧
األول من العام الجاري  أسفرت عن تحرير 
للقانون رقم (٨)  (٦٩) محضر ضبط، وفقاً 
اآلدمية،  األغذية  مراقبة  بشأن   ١٩٩٠ لسنة 
وإغالق (١٦) من المحال التجارية المخالفة. 
البيطريين  األطباء  أن  البلدية  وأوضحت 
قاموا  بفحص (١٣٧٢٢) ذبيحة، بالمقاصب 
منها،  ذبيحة   (٢٤١) وإتــالف  للبلدية  التابعة 
كيلوجرام  ألــف  و٨٠٠  مليون   ١ فحص  وتــم 
من األسماك بكل من سوق األسماك وفرضة 
مــارس  أوائـــل  بها  العمل  بــدء  تــم  التي  الــخــور 
كجم   ٤٠٠٠ حـــوالـــي  إتــــالف  وتـــم  الــمــاضــي، 

أسماك غير صالحة لالستهالك اآلدمي.  
الصحية  الرقابة  مفتشي  أن  إلى  وأشــارت 

الخور  ســاحــة  على  اإلشــــراف  تــولــوا  بالبلدية 
والذخيرة لبيع المنتجات الزراعية المحلية، 
حيث بلغت كمية الخضراوات التي تم فحصها 
والفواكه  الخضراوات  من  صندوق   ٩٩٧٠٠٠
المتنوعة، كما يقوم القسم بمتابعة مستمرة 
لمقاصب الدواجن وجميع الشركات المنتجة 
والــذخــيــرة،  الــخــور  بلدية  نطاق  فــي  الكائنة 
حيث يقوم المفتشون بزيارتها بشكل دوري 
فيها  والمعالجة  التصنيع  مــراحــل  لمراجعة 
ومدى استيفائها لالشتراطات الصحية، كما 
وإرسالها  منتجاتها  مــن  عينات  سحب  يتم 
سالمتها  من  للتأكد  المركزي  المختبر  إلــى 
القطرية.  القياسية  للمواصفات  ومطابقتها 
وفــــي هــــذا اإلطـــــار تـــم إرســـــال ١٠٥ عــيــنــات 
الجاري.  العام  بداية  منذ  المركزي  للمختبر 
من جهة أخرى، استقبل القسم (٣٦) شكوى، 

جهود الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية بالخور والذخيرة  وقام باتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.

استهدفت 
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في 
دارفور 

وظفت 
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رياضية 
بهدف 
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االندماج 

في 
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ــــمــــهــــنــــدس أحـــمـــد  قــــــــال ال
التحاد  السابق  الرئيس  الجولو 
الــمــهــنــدســيــن الـــعـــرب: الــعــالــم 
كما  يــكــون  ولـــن  سيتغير  كــلــه 
كـــان قــبــل الــجــائــحــة، وهــنــاك 
وتخصصات  وقطاعات  مهن 
الفترة  كبير  بشكل  ستصعد 
الـــقـــادمـــة وأخـــــرى ســيــتــراجــع 

اإلقبال عليها.
المرتبطة  المهن  وأضــاف: 
والتكنولوجيا  العلمي  بالبحث 
والمستلزمات  الدواء  وصناعة 
اإللكترونية  والتجارة  الطبية 
وخــــــــــــدمــــــــــــات الــــــتــــــوصــــــيــــــل 
ـــكـــون فــي  والــــــروبــــــوتــــــات ســـت
مــــــقــــــدمــــــة الـــــتـــــخـــــصـــــصـــــات 
والـــقـــطـــاعـــات الـــصـــاعـــدة الــتــي 
ســــتــــعــــزز االقـــــتـــــصـــــاد بــشــكــل 
المهن  الــمــقــابــل  وفـــي  كــبــيــر، 
تتطلب  الـــتـــي  والــتــخــصــصــات 
أيدي عاملة كثيفة سوف يقل 
تختفي  قــد  أو  عليها  الــطــلــب 
تـــدريـــجـــيـــا وســـيـــحـــل مــحــلــهــا 
الــــروبــــوتــــات والــتــكــنــولــوجــيــا 
مجال  فــي  الــحــديــثــة  واآلالت 

اإلنـــــــــشـــــــــاءات والـــــمـــــقـــــاوالت 
ـــقـــطـــاعـــات  وغــــيــــرهــــا مـــــن ال

األخرى.
وتابع: في مجال اإلنشاءات 
والـــمـــقـــاوالت بــــدأت شــركــات 
الحاسب  استخدام  في  بالفعل 
اآللـــــــي الـــمـــتـــقـــدم وبـــرامـــجـــه 
وكــذلــك الـــروبـــوتـــات فــي هــذا 
ثالثية  الطباعة  وأيضا  القطاع 

األبعاد في تنفيذ المباني.
وأوضح أن برامج الحاسب 
الفترة  تدريجيا  ستحل  اآللــي 
الــمــقــبــلــة مــحــل الــمــصــمــمــيــن، 
دائما  ستكون  الــحــاجــة  أن  إال 

قليلة  بــأعــداد  لكن  للمصمم، 
ولــيــس كــمــا كـــان فــي الــســابــق، 
إلـــى جــانــب اســتــخــدام اآلالت 
في  المتقدمة  والــتــكــنــولــوجــيــا 
تــنــفــيــذ الــمــشــاريــع الــهــنــدســيــة 

خطرا  تشكل  والــتــي  المعقدة 
على العامل.

وأشــــار إلـــى أن الــتــغــيــيــرات 
الــهــائــلــة الـــتـــي ســتــدخــل عــلــى 
قـــطـــاعـــات الــصــحــة والــتــعــلــيــم 

الــخــدمــات  تــقــديــم  فــي  تتمثل 
عن بُعد خاصة في ظل التقدم 
وأن  سيما  ال  الــهــائــل،  التقني 
الجامعات  مــن  الكثير  هــنــاك 
والــمــعــاهــد األكــاديــمــيــة بــدأت 

مــنــذ فــتــرة نــظــام الــتــعــلــم عن 
بُـــعـــد وســــيــــزداد نــشــاطــهــا في 
عن  واالستغناء  المجال  ذلــك 
تـــواجـــد الــطــالــب فـــي الــمــنــشــأة 

التعليمية.

الــصــحــة  مـــجـــال  أن  وأكــــــد 
ــــــئــــــة  ــــــم األوب ـــــــطـــــــب وعــــــل وال
مسبوق  غير  صــعــودا  سيشهد 
عـــلـــى مـــســـتـــوى اإلمـــكـــانـــيـــات 
الحديثة  التقنيات  واستخدام 
المستشفيات  في  واسع  بشكل 
والـــــمـــــراكـــــز الـــصـــحـــيـــة، إلـــى 
خالل  مــن  الطبيب  أن  جانب 
هــــذه الــتــقــنــيــة ســيــتــمــكــن من 
تـــقـــديـــم اســـتـــشـــاراتـــه الــطــبــيــة 
لمرضاه عبر الهاتف وتقنيات 
سيزيد  كما  المرئي،  االتصال 
إجـــــراء الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة 
بــاســتــخــدام الـــبـــرامـــج الــذكــيــة 

والروبورتات. 
وتـــوقـــع حـــــدوث تــغــيــيــرات 
كالبنوك  أخــرى  قطاعات  في 
الرقمي  واالقتصاد  والتأمين 
كبير  بــشــكــل  ســيــصــعــد  الـــــذى 
ومهن  تخصصات  جانب  إلــى 
كثيرة سوف يزيد الطلب عليها 
مثل الحاسب اآللي والبرمجة 
وبعض التخصصات الهندسية 
الــمــتــقــدمــة ومـــشـــاريـــع األمـــن 

الغذائي.

استخدام الروبوتات والطباعة ثالثية األبعاء في البناءمهن واعدة وأخرى مهددة خالل السنوات القادمة  
التوسع في خدمات التعلم عن بُعد.. أحمد الجولو:زيادة اإلقبال على البحث العلمي والرعاية الصحية وصناعة الدواء.. خبراء لـ                    :

صعود 
قطاعات 

البنوك 
واالقتصاد 

الرقمي 
والبرمجيات 

والنقل 
الجوي

تراجع الطلب 
على مهن 

الترجمة 
والسكرتارية 

وخدمة 
العمالء 

والمحاسبة

تأثر 
وظائف 

المهندسين 
المعماريين 
والتسويق 

العقاري 
والعالقات 
العامة

برامج 
وتطبيقات 

الحاسب 
اآللي 

ستحل 
تدريجياً 

محل 
المصممين 
المعماريين

زيادة 
معدالت 

إجراء 
العمليات 
الجراحية 

بالروبوتات 
والبرامج 
الذكية

تعزيز 
التواصل 

بين األطباء 
والمرضى 

عبر تقنيات 
االتصال 
المرئي

اعتماد 
الشركات 

على 
التطبيقات 

اإللكترونية 
في البيع 

ونمو 
التجارة 
الرقمية

انتعاش 
خدمات 

التوصيل 
واالعتماد 

على 
الروبوتات 

والذكاء 
االصطناعي

توقعات 
بحدوث 
تغيرات 

كبيرة في 
الصحة 

والتعليم 
والمقاوالت 

وإصالح 
السيارات

االعتماد 
على 

المعدات 
الحديثة 
وتقليل 
العنصر 
البشري 
بقطاع 
اإلنشاءات

تطور هائل 
في مبيعات 

المعقمات 
والمنظفات 

والمستلزمات 
الصحية

انتعاش 
مبيعات 
المالبس 

واالكسسوارات 
واألثاث 

واألجهزة 
إلكترونياً

الدوحة - عبدالحميد غانم:

كورونا  جائحة  بعد  ما  مرحلة  أن  الخبراء  من  عدد  أكد 
ســـوف تــشــهــد تــغــيــيــرات جــذريــة وتـــطـــورا وصـــعـــودا كبيرا 
فــي الــكــثــيــر مــن الــمــهــن والــقــطــاعــات وتــراجــعــا فــي مهن 
المرتبطة  الــمــهــن  أن  إلـــى  مــشــيــريــن  أخـــــرى..  وقــطــاعــات 
الدوائية  والصناعات  الصحية  والــرعــايــة  العلمي  بالبحث 
باإلضافة  الــواعــدة،  والقطاعات  المهن  مقدمة  في  تأتي 
والمعقمات  الغذائية  والصناعات  التكنولوجيا  قطاع  إلــى 
وخدمات  اإللكترونية  والتجارة  والتطبيقات  والمنظفات 
البرمجيات  وصناعة  البنوك  وقطاع  والروبوتات  التوصيل 

والنقل الجوي والخدمات اإللكترونية الحكومية.
أن  لـــــ [،  تـــصـــريـــحـــات  فــــي  الــــخــــبــــراء،  وأضـــــــاف 
عليها  الــطــلــب  ســيــتــراجــع  الــتــي  والــقــطــاعــات  الــمــهــن  مــن 
الــصــالــونــات الــرجــالــيــة والــنــســائــيــة ووظـــائـــف الــعــالقــات 
والسواقة  المعماريين  والمصممين  والمحاسبة  العامة 
والــتــســويــق الـــعـــقـــاري وأعـــمـــال الــســكــرتــاريــة والــتــرجــمــة 
وخــدمــة الــعــمــالء واإلرشــــاد الــســيــاحــي ومــراكــز الــتــدريــب 
االعتماد  زيــادة  عن  فضال  البنكية،  التخصصات  وبعض 
العنصر  عــلــى  االعــتــمــاد  وتقليل  الــحــديــثــة  الــمــعــدات  عــلــى 
إلى  وأشــاروا  والــمــقــاوالت.  اإلنــشــاءات  قطاع  في  البشري 
أن أزمـــة كــورونــا ســتــعــزز عــالــمــيــا  الــتــحــول الــرقــمــي في 
أن  إذ  االقتصادية،  المجاالت  من  والكثير  التجارة  قطاع 
والمهنية  االقتصادية  الخريطة  تشكيل  أعادت  الجائحة 

للشركات. التسويق  وخطط  والتخصصية 

أحمد الجولو

خالد الكعبي:

إبراهيم المهندي:

أكد رجل األعمال خالد الكعبي، صعود 
وهــبــوط عـــدد مــن الــمــهــن بــعــد كــورونــا، 
ومـــــن أهـــــم الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي ســتــشــهــد 
صــعــودا الــصــنــاعــات الــدوائــيــة والــغــذائــيــة 
والمستلزمات  والمعقمات  والمنظفات 
الــطــبــيــة بــجــانــب الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة 
خـــاصـــة أنـــنـــا الحــظــنــا اإلنــــجــــاز الــســريــع 
المراجعين  وطلبات  معامالت  لخدمات 
عن  العمل  نــظــام  الــدولــة  أقـــرت  أن  بعد 
الطلبات  وتقديم  الجائحة  بداية  مع  بُعد 
إلــكــتــرونــيــا ســـواء الــتــراخــيــص وخــدمــات 
والتسجيل  العمراني  والتخطيط  كهرماء 

العقاري والعقود وغيرها.
بــعــد  ســيــســتــمــر  ـــــك  ذل إن  وأضـــــــــاف: 
أن ثــبــت نــجــاحــه بــشــكــل كــبــيــر لــلــغــايــة 
كــانــت  الـــمـــعـــامـــالت  بـــعـــض  أن  لــــدرجــــة 

تــنــجــز يــومــي الــجــمــعــة والــســبــت، فضال 
عــن االعــتــمــاد بشكل غــيــر مــســبــوق على 
الـــروبـــوتـــات والــــذكــــاء االصــطــنــاعــي في 
التطبيقات  وقال:  التخصصات.  مختلف 
مسبوق،  غير  بشكل  ستبرز  اإللكترونية 
تستخدمها  بـــدأت  الــشــركــات  أن  خــاصــة 
إلــى  الــجــائــحــة،  ظــل  فــي  منتجاتها  لبيع 

جانب خدمات التوصيل.
وأوضح أن مهنا كثيرة سيقل االعتماد 
عــلــيــهــا تـــدريـــجـــيـــا بــفــعــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
والــــروبــــوتــــات فـــي قـــطـــاعـــات الــهــنــدســة 
المعمارية والمحاسبة والتسويق العقاري 
والسواقة، فضال عن تقليل االعتماد على 
الــعــنــصــر الــبــشــري فــي قــطــاع اإلنـــشـــاءات 
والــمــقــاوالت واالعــتــمــاد عــلــى الــمــعــدات 

الحديثة.

انتعاش الصناعات الدوائية 
والغذائية والمعقمات

الجائحة أعادت تشكيل 
الخريطة االقتصادية والمهنية

تراجع اإلقبال على مهن التدريب 
والتأهيل واإلرشاد السياحي

عبداهللا المحشادي:

الـــخـــبـــيـــراالقـــتـــصـــادي  رأى 
الحمادي،  عبدالعزيز  الدكتور 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
داللة، أن المهن والتخصصات 
ـــتـــي صـــعـــدت مــــع الــجــائــحــة  ال
كبيرا  الــطــلــب  عــلــيــهــا  وأصـــبـــح 
بــعــضــهــا ســـيـــواصـــل تــصــاعــده 
الطلب  سيقل  اآلخــر  والبعض 
توصيل  خــدمــة  فــمــثــال  عــلــيــه، 
الــطــلــبــات لــلــمــنــازل ســتــواصــل 
للغاية  كبير  بشكل  تصاعدها 
وســــيــــكــــون بــــاإلمــــكــــان شــــراء 
كــل شـــيء تــحــتــاجــه وأنــــت في 
الـــمـــنـــزل وســيــصــبــح الـــخـــروج 

وليس  فقط  الترفيه  أجل  من 
أيضا  وقال:  التسوق.  أجل  من 
االســتــثــمــارات فــي الــصــنــاعــات 

ــيــة والــغــذائــيــة والــبــحــث  الــدوائ
العلمي وتكنولوجيا التطبيقات 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
ســـتـــرتـــفـــع وتــــتــــصــــاعــــد، لــكــن 
فـــي الــمــقــابــل نــحــن نــــرى أن 
المعقمات  على  سيقل  اإلقبال 
والـــمـــنـــظـــفـــات والـــكـــمـــامـــات 
مرتبطة  كــانــت  ألنــهــا  بالنظر 
ـــادة عــدد  ـــزي بـــالـــوبـــاء وأيـــضـــا ل

المصانع المنتجة.
ــــــع بــــــالــــــقــــــول: نـــظـــام  ــــــاب وت
ـــعـــد ســيــتــطــور  ــتــعــلــيــم عــــن بُ ال
جــــدا بــعــد كــــورونــــا وســيــصــبــح 
مــــن الـــتـــخـــصـــصـــات الــحــيــويــة 

ـــــه يــوفــر  والـــمـــهـــمـــة نـــظـــرا ألن
لكن  والمقاعد،  والمال  الوقت 
سيحرم  هــذا  الــوقــت  ذات  فــي 
المباشر  التفاعل  من  الطالب 
وبين  وبينهم  مدرسيهم  مــع 

بعضهم البعض.
ويـــواصـــل: أيــضــا الــخــدمــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة اإللــــكــــتــــرونــــيــــة 
«أونـــــــــاليـــــــــن» مــــثــــل إصــــــــدار 
العقاري  والسجل  التراخيص 
والـــعـــقـــود وغـــيـــرهـــا ســتــتــطــور 
وتـــصـــعـــد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بــعــد 
إلى  الناس  يحتاج  ولن  كورونا 

مراجعة المراكز الخدمية.

خدمات التوصيل على رأس المهن الصاعدة
عبدالعزيز الحمادي: د.

ـــن» ـــالي ــة «أون ــي ــرون ــت ــك ــة اإلل ــحــكــومــي تــطــور فـــي الـــخـــدمـــات ال

د. عبدالعزيز الحمادي

قــــال إبـــراهـــيـــم الـــحـــمـــدان الــمــهــنــدي، 
مـــقـــاول إنـــــشـــــاءات، إن جــائــحــة كـــورونـــا 
أعادت تشكيل خريطة العالم االقتصادية 
مهنا  وســـنـــرى  الــتــخــصــصــيــة  والــمــهــنــيــة 
وقطاعات ستصعد وتتطور بشكل مذهل 

ويــــكــــون اإلقـــــبـــــال عــلــيــهــا 
الجائحة،  زوال  بعد  كبيرا 
االعــتــمــاد  سيقل  وأخــــرى 
وأضاف:  عليها.  واإلقبال 
قطر جزء من هذا العالم 
وبــالــطــبــع ســتــتــأثــر بــهــذه 
هناك  لذلك  المتغيرات، 
مــهــن ومــــجــــاالت كــثــيــرة 
ســـتـــتـــأثـــر بـــشـــكـــل مــبــاشــر 
ـــا وســيــتــراجــع  بــعــد كـــورون
االعـــــتـــــمـــــاد عـــلـــيـــهـــا مــثــل 
ــــات الـــرجـــالـــيـــة  ــــون ــــصــــال ال

ووسائل  الترفيهية  واألمــاكــن  والنسائية 
السفريات  ومــكــاتــب  الــعــامــة  الــمــواصــالت 
ـــعـــالقـــات الــعــامــة  ومـــهـــن الــمــحــاســبــة وال
المقابل  في  وتابع:  السكرتارية.  وأعمال 
زاد االعتماد على التكنولوجيا الحديثة في 
خدمة  خاصة  الــتــجــارة،  مــجــاالت  تعزيز 

المطاعم  طلبات  مــن  للمنازل  التوصيل 
واألجهزة  المالبس  وبيع  الغذائية  والمواد 
واألثاث وأعمال التسوق من خالل البرامج 
لذلك  اإللكترونية،  والمواقع  والتطبيقات 
المواقع  تلك  على  كبيرا  االعتماد  سيكون 
في  والــتــوســع  والتطبيقات 
ــتــكــنــولــوجــيــا.  اســــتــــخــــدام ال
من  الكثير  تعيد  أن  وتوقع 
الــــشــــركــــات والـــمـــجـــمـــعـــات 
التجارية في خطط التسويق 
ــــع عــــبــــر اســــتــــخــــدام  ــــي ــــب وال
الــتــطــبــيــقــات اإللــكــتــرونــيــة 
وتتوسع في التحول الرقمي 
بعد  مــا  متغيرات  لمواكبة 
احتياجات  وتلبية  كــورونــا 
أن  إلــى  وأشــار  المتسوقين. 
الـــتـــســـوق اإللـــكـــتـــرونـــي مــن 
كورونا  بعد  األولــويــة  لــه  سيكون  المنزل 
وجـــمـــيـــع مــــحــــالت وشـــــركـــــات األغــــذيــــة 
الشهيرة التى تبيع مختلف المنتجات من 
من  وغيرها  وأثــاث  واكسسوارات  مالبس 
المنتجات ستقوم بعمل مواقع وتطبيقات 

إلكترونية متطورة للبيع.

إبراهيم المهندي

محمد النعيمي:

قـــــــــــال الــــــمــــــهــــــنــــــدس مـــحـــمـــد 
الــــنــــعــــيــــمــــي مــــحــــكــــم هــــنــــدســــي: 
على  الــضــوء  األزمــة  هــذه  سلطت 
أهـــمـــيـــة الــــــدور الـــــذي يـــقـــوم بــه 
الــعــامــلــون فــي مــجــاالت الــرعــايــة 
الــصــحــيــة والــصــنــاعــات الــدوائــيــة 
والـــمـــعـــقـــمـــات وعـــمـــال الــنــظــافــة 
بأعمال  يقومون  الذين  وأولــئــك 
الــطــهــي والــمــطــاعــم والــعــامــلــون 
بـــالـــمـــتـــاجـــر ومــــحــــالت الـــســـوبـــر 
مــــاركــــت وغـــيـــرهـــا مــــن الــمــهــن 
خالل  كبيرا  صعودا  ستشهد  التي 

المقبلة. الفترة 
وأضـــــاف: بــعــد أزمــــة كـــورونـــا 
ـــجـــوانـــب  ـــعـــض ال ـــا ب ـــن ـــضـــحـــت ل ات
أحد  المهني،  المجال  في  المهمة 
إمكانية  هــو  الــجــوانــب  هــذه  أهــم 
أكــثــر  تــصــبــح  أن  الــعــمــل  جـــهـــات 
الوظائف  من  الكثير  وأن  مرونة 

بامتياز،  بُعد  عن  إدارتها  يمكن 
التكاليف  لتقليص  يــؤدي  قــد  مــا 
واســـتـــهـــالك الـــطـــاقـــة وتـــكـــون لــه 

البيئة. على  إيجابية  آثار 
وتـــابـــع: الــمــهــن الــتــي ســتــحــقــق 
المرتبطة  المهن  هي  كبيرا  طلبا 
الــبــيــانــات  وتــحــلــيــل  بالتكنولوجيا 
وســتــشــهــد الــكــثــيــر مـــن الــجــهــات 

يتم  ولــن  ملحوظا  رقميا  تــحــوال 
التقليدي  بــاألســلــوب  االســتــمــرار 

عليه. المتعارف 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات  أن  وأوضــــــــــــح 
التقنية  ــبــرامــج  وال اإللــكــتــرونــيــة 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ســـتـــكـــون ســبــبــا 
فـــي تــقــلــيــل الـــطـــلـــب عـــلـــى بــعــض 
كبعض  الــعــمــل  ســـوق  فــي  الــمــهــن 
ـــــة مــثــل الــتــرجــمــة  الــمــهــن اإلداري
والــســكــرتــاريــة وخـــدمـــة الــعــمــالء 
وبـــــعـــــض الــــــوظــــــائــــــف الـــبـــنـــكـــيـــة 
وغــــيــــرهــــا مــــن الــــوظــــائــــف الـــتـــي 
ـــــجـــــازهـــــا بــــالــــبــــرامــــج  يــــمــــكــــن إن
الــوقــت  ذات  فـــي  لــكــن  الــتــقــنــيــة، 
يـــجـــب عـــلـــيـــنـــا تـــحـــقـــيـــق الــــتــــوازن 
ــتــكــنــولــوجــيــا  الــــــالزم لـــمـــواكـــبـــة ال
وتــوظــيــفــهــا بــالــصــورة الــمــطــلــوبــة 
تــؤدي  ال  بحيث  العمل  ســوق  فــي 

البطالة. نسبة  زيادة  إلى 

التحـول الرقـمي والتوسـع 
فـي نـظام العـمل عـن بُعـد

 محمد النعيمي

عـــبـــداهللا  الـــمـــهـــنـــدس  رأى 

حــــســــن الــــمــــحــــشــــادي عــضــو 

الــمــهــنــدســيــن  إدارة  مــجــلــس 

ـــــــه كـــلـــمـــا طـــالـــت  الــــــعــــــرب أن

جائحة  ظــل  فــي  العمل  فترة 

مع  التأقلم  بــدأ  كلما  كــورونــا 

فمثال  الجديدة،  التكنولوجيا 

االجتماعات  كانت  السابق  في 

فـــي الــعــمــل تــتــم عــلــى طــاولــة 

واحدة واآلن أصبحت تجرى 

عن بُعد باستخدام تكنولوجيا 

البرمجيات، وهذه التغييرات 

ســـــوف تــســتــمــر فــــي حــيــاتــنــا 

وتـــزيـــد فـــي الــمــســتــقــبــل، كما 

هو  سيشهد  التعليم  قطاع  أن 

للتكنولوجيا  استخداما  اآلخر 

على نطاق واسع.

وأضــــــــــــــــاف: طـــــــــول مـــــدة 

الــــجــــائــــحــــة تـــجـــعـــلـــنـــا نــتــقــبــل 

الــــتــــغــــيــــيــــرات الـــــتـــــي طـــــرأت 

عــلــى الــمــجــتــمــع خـــاصـــة أنــنــا 

بعد  الــحــيــاة  أن  جميعا  نعلم 

كورونا لن تعود إلى ما كانت 

ولذلك  الــجــائــحــة،  قبل  عليه 

الــتــكــنــولــوجــيــا والــتــطــبــيــقــات 

دورا  ســتــلــعــب  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة 

كـــبـــيـــرا فــــي حـــيـــاتـــنـــا الـــفـــتـــرة 

المثال  سبيل  على  الــقــادمــة.. 

بــــــدأت مــــعــــارض الـــســـيـــارات 

خدماتها  تعرض  والشركات 

التطبيقات  عبر  ومنتجاتها 

الناس  وأصــبــح  اإللــكــتــرونــيــة، 

يــــســــتــــخــــدمــــون اإلنـــــتـــــرنـــــت 

ــيــة  ــكــتــرون والــتــطــبــيــقــات اإلل

التوصيل  خدمة  عبر  للتسوق 

وســـتـــشـــهـــد هـــــــذه الـــخـــدمـــة 

خالل  كبيرين  وإقباال  صعودا 

الـــفـــتـــرة الــمــقــبــلــة حـــتـــى بــعــد 

انتهاء األزمة.

والتدريب  التدريس  وتابع: 

والــتــأهــيــل ســيــكــون عـــن بُــعــد 

بــــاســــتــــخــــدام الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

تغييرا  أتوقع  وال  واإلنترنت، 

كـــبـــيـــرا فــــي مـــجـــال الـــعـــمـــارة 

واإلنـــــــشـــــــاءات والــــمــــقــــاوالت 

بجانب  الـــســـيـــارات،  وإصــــالح 

ســيــتــطــورا  الــبــنــوك  نــظــام  أن 

إلـــكـــتـــرونـــيـــا أكــــثــــر وبــشــكــل 

الجهات  أن  عن  فضال  كبير، 

الــحــكــومــيــة تـــقـــدم خـــدمـــات 

الزحام  من  للحد  إلكترونية 

واألمـــــــــــراض وهـــــــذا يــســاعــد 

العمل  إنــجــاز  عــلــى  الــمــوظــف 

بشكل سريع.

وقال: صناعة النقل الجوي 

صعودا  ستشهد  والبرمجيات 

المقبلة،  الفترة  خــالل  كبيرا 

لـــكـــن فـــــي الـــمـــقـــابـــل هـــنـــاك 

عليها  االعــتــمــاد  سيقل  مــهــن 

المحاسبة  مــثــل  ــا  كــورون بــعــد 

والــعــالقــات الــعــامــة والــســواقــة 

ومــراكــز  السياحي  واإلرشــــاد 

ـــــــــدورات  ال ألن  الـــــتـــــدريـــــب، 

عن  تتم  أصبحت  التدريبية 

بُعد.

 عبداهللا المحشادي

https://bit.ly/2BDWuYU
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الدوحة - عبدالمجيد حمدي:

أنقذ األَخوان عبداهللا وصالح 

سالم السعدي ١٠ أشخاص  من 

في  حريق  نشب  أن  بعد  الموت 

منزل مجاور لمنزلهما بمنطقة 

العزيزية نتيجة تماس كهربائي 

في أحد المكيفات.

عبداهللا  الــتــوأمــان  ينتظر  لــم 

وصــالــح الــمــعــروفــان بـــ «توينز 

الــــدفــــاع  قــــــــوات  وصــــــــول   «٢٢

الــــــمــــــدنــــــي، وهــــــرعــــــا لـــنـــجـــدة 

األشخاص الموجودين بالمنزل 

ألسنة  تــصــاعــد  شــاهــدا  أن  بــعــد 

من  الكثيف  والــدخــان  الــنــيــران 

الـــمـــنـــزل، وعــنــدمــا هـــرعـــا إلــى 

أصــوات  سمعا  المجاور  المنزل 

استغاثات لسيدات وأطفال كانوا 

عــالــقــيــن فـــي الـــغـــرفـــة، وكــانــت 

الــوصــول  دون  تــحــول  الــنــيــران 

إليهم، لكن األخوين تمكنا من 

الــــدخــــول وإخــــــــراج األشـــخـــاص 

الــعــالــقــيــن بـــالـــمـــنـــزل. وتـــوجـــه 

رجـــال الــدفــاع الــمــدنــي بالشكر 

شجاعتهما  على  التوأمين  إلــى 

وفزعتهما إلنقاذ جيرانهما على 

الرغم من تصاعد الدخان الذي 

في  بضيق  إصابتهما  إلـــى  أدى 

السعدي،  صالح  وقــال  التنفس. 

إنه   :] لـــ  تصريحات  فــي 

كان يجلس مع شقيقه بالمجلس 

للدخان  تصاعًدا  الحظا  عندما 

مــن أحـــد الــمــنــازل الــمــجــاورة، 

المتصاعد  الــدخــان  تــزايــد  ومــع 

تـــوّجـــهـــا بـــســـرعـــة لــمــعــرفــة مــا 

ـــحـــدث ومـــــا إن وصـــــال حــتــى  ي

شاهدا ألسنة النيران تكاد تلتهم 

المنزل وسمعا أصوات استغاثات 

من الداخل.

وأضاف أنه استطاع وشقيقه 

إخراج جميع من كانوا بالمنزل 

حــيــث  هللا،  والــــحــــمــــد  بــــســــالم 

كــــان الــعــديــد مــنــهــم فـــي حــالــة 

الكثيف  لــلــدخــان  نتيجة  إعــيــاء 

المتصاعد، كما أن بعضهم كان 

أنه  إلــى  مــشــيــًرا   .. عليه  مغشًيا 

لم يتمكن من الوصول إلحدى 

الــخــادمــات الــتــي كــانــت تتواجد 

في الطابق العلوي من المنزل، 

إذ إن ألسنة النيران كانت كثيفة 

للمنزل،  الرئيسية  الصالة  فــي 

للطابق  وصــولــه  دون  حـــال  مــا 

الــعــلــوي، إلـــى أن وصــلــت قــوات 

الــــدفــــاع الـــمـــدنـــي واســتــخــدمــت 

المتطورة  والــمــعــدات  األجــهــزة 

في إنقاذ الخادمة. وأوضــح أنه 

كامل  مسح  بعمل  وشقيقه  قام 

للدور األرضــي بالمنزل للبحث 

عن أي شخص قد يكون مصابًا 

أو مغشًيا عليه وال يستطيع طلب 

كل  أن  إلــى  مشيًرا   .. االستغاثة 

مـــن فـــي الــمــنــزل كـــانـــوا أطــفــاًال 

العائلة  رب  يــكــن  ولـــم  ونـــســـاء، 

موجودا بل كان في عمله خارج 

المنزل، ما خلق حالة من الهلع 

من  خوًفا  والنساء  األطفال  بين 

كبير  بشكل  اتسع  الــذي  الحريق 

في لحظات قليلة وطال جميع 

أرجــــاء الــمــنــزل. وأشــــار إلـــى أن 

باالتصال  قــام  مــن  هــو  شقيقه 

بــــقــــوات الــــدفــــاع الـــمـــدنـــي الــتــي 

شكرتهما على فزعتهما لنجدة 

إنقاذ  في  والمساهمة  الجيران 

وشقيقه  أنـــه  مـــؤكـــًدا   .. الــعــائــلــة 

لـــم يــقــومــا إال بـــالـــواجـــب الـــذي 

القيام  شخص  أي  على  يتحتم 

ألنه  الموقف،  هــذا  مثل  فــي  بــه 

واجـــب إنــســانــي.  ولــفــت إلــى أنه 

عــلــى الـــرغـــم مـــن مــعــانــاتــه من 

لحظة  يــتــردد  لــم  لكنه  الـــربـــو، 

أهل  مساعدة  على  اإلقـــدام  فــي 

وشك  على  كانوا  الذين  المنزل 

أصيب  أنـــه  مــوضــًحــا  الــمــوت .. 

بضيق في التنفس وقامت قوات 

اإلســــعــــاف بــتــوفــيــر الــمــســاعــدة 

الطبية الالزمة له حتى تحسنت 

حــالــتــه. وأشــــــار إلــــى أنــــه تلقى 

الهاتفية  االتصاالت  من  العديد 

لتقديم الشكر له وشقيقه على 

 .. جــيــرانــهــمــا  إلنــقــاذ  فزعتهما 

يستدعي  ما  يوجد  ال  أنه  مؤكًدا 

الشكر، ألن ذلك واجب على كل 

شخص.

تـوأمـــــان ينقـــــذان ١٠ أشـخـــاص مــن الـمــوت
جراء حريق نشب بمنزل جيرانهما بسبب تماس كهربائي

لم أتردد 

وشقيقي 

في اقتحام 

المنزل إلنقاذ 

الجيران

أخرجنا الجميع 
باستثناء 
خادمة 

عالقة أنقذها 
رجال الدفاع 

المدني

الحريق 

اتسع ليشمل 

جميع أرجاء 

المنزل في 

لحظات قليلة

أجريت وأخي 

مسًحا كامًال 

للدور األرضي 

بحًثا عن 

مصابين

ــــــحــــــريــــــق ــــــــــن ال ـــــــــســـــــــاء م ـــــــــن ـــــــجـــــــدة األطــــــــــــفــــــــــــال وال ـــــــن ـــــــا ل ــــــــــح هــــــــبـَّ ــــــــــداهللا وصــــــــــال ــــــــــب ع

اإلنــــــســــــانــــــي الـــــــــواجـــــــــب  إال  ـــــــــــــي  وأخ أنـــــــــــا  ـــــــعـــــــل  أف ــــــــم  ل  : ـــــــــ   ل الــــــســــــعــــــدي  ـــــــح  صـــــــال

 عبداهللا وصالح السعدي

 

د.محمود الدريني:

مــحــمــود  د.  قــــال   :]  - الــــدوحــــة 
الرعاية  بمؤسسة  األســرة  طبيب  الدريني 
الــصــحــيــة األولــيــة أن أصــحــاب األمـــراض 
الــمــزمــنــة عــرضــة لــإلصــابــة بـــأي عــارض 
صـــحـــي بـــنـــســـبـــة أكــــبــــر مـــــن األشــــخــــاص 
كــورونــا،  فــيــروس  انتشار  ومــع  األصــحــاء، 
أظـــهـــرت الـــبـــيـــانـــات أن نــســبــة الـــوفـــيـــات، 
الناتجة عن الفيروس، تعود للذين يعانون 
مــن األمـــــراض الــمــزمــنــة، وقــــال: يــواجــه 

األشـــــخـــــاص الـــمـــصـــابـــون 
أكبر  خطراً  السكري  بداء 
ــــــحــــــدوث مـــضـــاعـــفـــات  ب
بــالــفــيــروس  أصـــيـــبـــوا  إذا 
الــــــتــــــاجــــــي، وعـــــــــــــادة مـــا 
يــعــانــي مــرضــى الــســكــري 
مــــن ارتـــــفـــــاع مــســتــويــات 
السكر  (كميات  الجلوكوز 
فـــــي الــــــــــدم)، مـــــا يــجــعــل 
مـــنـــاعـــتـــهـــم أضــــعــــف مــن 

غيرهم.
محمود  دكــتــور  ويــقــول 
أن  ــــمــــكــــن  الــــــدريــــــنــــــي «ي

ــــا فــــي حــــدوث  يــتــســبــب فــــيــــروس كــــورون
لدى  خطورة  أكثر  ومضاعفات  أعــراض 
مــرضــى الــســكــري، لــذا فــإن كــان مريض 
الــســكــري يــعــانــي مــن أي عـــوارض خاصة 
بكورونا، كالسعال أو ضيق التنفس، فعليه 
مراقبة نسبة السكر في الدم والعمل على 
ضــبــطــهــا، خــوفــاً مــن حــصــول هــبــوط في 

السكر».
الشخص  لــدى  يكون  أن  المرجح  ومــن 
الــمــصــاب بــأمــراض الــقــلــب نــظــام مناعي 

كورونا،  بفيروس  اإلصابة  وعند  ضعيف، 
إلى  سريع  بشكل  باالنتشار  الفيروس  يبدأ 
الــقــيــام  الــقــلــب  مــن  يتطلب  مــا  الــرئــتــيــن، 
بجهد أكبر للحصول على الدم، وعادة ال 
الجهد،  هــذا  بــذل  القلب  مريض  يستطيع 

ما يتسبب في حدوث أزمة قلبية.
فقال:  الــربــو  بمرضى  يتعلق  فيما  أمــا 
الربو من األمراض التي تؤدي إلى حدوث 
التهاب في أنابيب التنفس التي تنقل الهواء 
من وإلى الرئتين،  ويؤكد 
أن  الـــدريـــنـــي: «يــمــكــن  د. 
يــتــســبــب فـــيـــروس كــورونــا 
فــــــــي حـــــــــــــدوث مــــشــــاكــــل 
شـــخـــص،  ألي  تـــنـــفـــســـيـــة 
ولكن بالنسبة إلى مرضى
الربو فإن الخطر أكبر». 

انــتــشــار  «إن  ويـــضـــيـــف 
ــــفــــيــــروس فـــــي الـــجـــهـــاز  ال
التنفسي، يؤدي إلى حدوث 
أزمـــــــة ربـــــــو، وربــــمــــا إلـــى 
ــذا ينصح  حـــدوث وفــــاة». ل
األدوية  استخدام  بضرورة 
الــخــاصــة بــالــربــو بــانــتــظــام، كــونــهــا تخفف 
من خطر اإلصابة بنوبات الربو. إلى ذلك 
من  المزمن  الــرئــوي  االنــســداد  أن  أوضــح 
صعوبات  بحدوث  تتسبب  التي  األمــراض 
تلف  أو  الــرئــة،  انتفاخ  نتيجة  التنفس  في 
الشعب  التهاب  أو  الهوائية،  الحويصالت 
أصحاب  إصابة  احتمال  فإن  لذا  الهوائية، 
من  أكبر  التاجي  بالفيروس  المرض  هذا 
غيرهم، نتيجة التلف الحاصل في الرئة، 

ما يسّهل دخول الفيروسات إلى الجسم.

أصحاب األمراض المزمنة أكثر 
عرضة لمضاعفات كورونا

  د. محمود الدريني

كتب  –  إبراهيم صالح :

أكـــد الــمــحــامــي عـــبـــداهللا الــكــثــيــري أن 
نشر  جريمة  عن  التبليغ  أوجــب  القانون 
يحق  حيث  األشخاص  قبل  من  الشائعات 
الجريمة  هــذه  أن  رغــم  التبليغ  لــألفــراد 
لــيــســت مـــن جـــرائـــم الــشــكــوى وال يــكــون 
نصت  حيث  فيها،  طرًفا  األشخاص  أحد 
المادة ٣٢ من قانون اإلجراءات الجنائية: 
يجوز  جريمة  بوقوع  علم  من  كل  «على 
عنها  يبلغ  أن  شكوى  بغير  الــدعــوى  رفــع 
الضبط  مــأمــوري  أحــد  أو  العامة  النيابة 

القضائي».
وقال خالل مداخلة في برنامج ساعة 
في  انــســتــجــرام:  عــبــر  الــمــري  محمد  مــع 
التبليغ  بعملية  مــا  شخص  يقم  لــم  حالة 
أن  يمكن   ، الــشــائــعــات  نشر  جريمة  عــن 
ترتب  إذا  الجريمة  هذه  في  شريكاً  يعد 
الوطنية  بالمصالح  حاقت  أضــرار  عليها 
أو المساس بالنظام االجتماعي أو النظام 
العام بالدولة ، ولكن يجب أن يتم إثبات 
ــــــالغ، تــســبــب بــهــذه  أن تـــخـــاذلـــه عـــن اإلب

األضرار.
وأضــــاف: لــديــنــا قــانــونــان تــطــّرقــا إلــى 
ـــيـــة، حـــيـــث نــصــت  ـــكـــتـــرون الــــجــــرائــــم اإلل
الــجــرائــم  مكافحة  قــانــون  مــن   ٦ الــمــادة 
 ،  ٢٠١٤ لــســنــة   (١٤) رقـــم  اإللــكــتــرونــيــة 
يــعــاقــب بــالــحــبــس مــــدة ال تـــجـــاوز ثــالث 
ســـنـــوات، وبــالــغــرامــة الــتــي ال تــزيــد على 
أو  ريـــــال،  ألـــف  خــمــســمــائــة   (٥٠٠,٠٠٠)
بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو 
الشبكة  طريق  عن  إلكترونياً  موقعاً  أدار 
تقنية  وســائــل  إحــــدى  أو  الــمــعــلــومــاتــيــة، 
صحيحة،  غير  أخبار  لنشر  المعلومات، 
نظامها  أو  بقصد تعريض سالمة الدولة 
الــخــارجــي  أو  الــداخــلــي  أمــنــهــا  أو  الـــعـــام 

للخطر.

سنة،  تجاوز  ال  مدة  بالحبس  ويعاقب 
 (٢٥٠,٠٠٠) على  تزيد  ال  التي  وبالغرامة 
بإحدى  أو  ريــال،  ألف  وخمسين  مائتين 
بث  أو  رّوج  مــن  كــل  العقوبتين،  هاتين 
غير  األخــبــار  تلك  وسيلة،  بــأي  نشر،  أو 

الصحيحة بذات القصد . 
بهذه  المعنّي  الثاني  القانون  وأضاف:   
القطري  العقوبات  قــانــون  هــو  الجريمة 
رقم (٢) لسنة ٢٠٢٠ ، حيث نصت المادة 

:١٣٦
خمس  تجاوز  ال  مدة  بالحبس  يُعاقب 
ســـنـــوات وبــالــغــرامــة الــتــي ال تــزيــد على 
بإحدى  أو  ريــال،  ألــف  مائة   (١٠٠,٠٠٠)
نشر  أو  أذاع  مــن  كــل  العقوبتين،  هاتين 
أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار 
في  مثيرة،  دعاية  أو  مغرضة  أو  كاذبة 
الــداخــل أو فــي الــخــارج، مــتــى كــان ذلــك 
بــقــصــد اإلضــــرار بــالــمــصــالــح الــوطــنــيــة أو 
بالنظام  الــمــســاس  أو  الــعــام  الـــرأي  إثـــارة 

االجتماعي أو النظام العام للدولة.
عليها  المنصوص  العقوبة  وتُــضــاعــف 
الجريمة  وقعت  إذا  السابقة،  الفقرة  في 

في زمن الحرب.
مكافحة  قانون  من   ٤٤ المادة  وتابع:   
مع  أن  على  نصت  اإللكترونية  الجرائم 
عــــدم اإلخــــــالل بــــأي عــقــوبــة أشــــد ينص 

عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، 
عليها  المعاقب  الجرائم  مرتكبو  يُعاقب 
بالعقوبات  القانون  هــذا  أحكام  بموجب 

فيه. عليها  المنصوص 
وقــــال: ومـــن هــنــا فـــإن الــعــقــوبــة الــتــي 
ســـــوف تــطــبــق عـــلـــى مـــرتـــكـــب الـــجـــرائـــم 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة هـــي الــعــقــوبــة األشـــــد مــن 

القانونين.
تامة  الجريمة  هذه  تكون  متى  وقال: 
يتم  حتى  واألركـــان  الــشــروط  ومستوفاة 
الجريمة  أن  فــالــبــدايــة  عليها،  المعاقبة 
قانون  له  فرض  فعل  كل  هي  وتعريفها 
الـــعـــقـــوبـــة وبـــالـــتـــالـــي فــــإن لـــكـــل جــريــمــة 
تمت  إذا  أركـــانَـــا  جــريــمــة  ولــكــل  عــقــوبــة، 
كلها  الجرائم  إن  حيث  العقوبة،  وجبت 

بها ركنان ، ركن مادي وركن معنوي .

السلوك  هو  المادي  الركن  أن  وأوضح 

السببية  والــعــالقــة  اإلجــرامــيــة  النتيجة   ،

الجريمة  هـــذه  فــي  الــســلــوك  إن  حــيــث   ،

هـــو إذاعــــة أو إعــــادة نــشــر الــشــائــعــات أو 

الُمغرضة  أو  الكاذبة  األخبار  أو  البيانات 

أو دعــايــة مــثــيــرة فــي الـــداخـــل والــخــارج 

يترتب  ما  هي  اإلجرامية  النتيجة  وأمــا 

عرفها  والتي  نتيجة  من  الفعل  هــذا  من 

أو  الوطنية  بالمصالح  باإلضرار  القانون 

بالنظام  الــمــســاس  أو  الــعــام  الـــرأي  إثـــارة 

االجتماعي أو النظام العام بالدولة.

وأضـــــــــاف: الــــركــــن األهــــــم فــــي هـــذه 

الــجــريــمــة هـــو الـــركـــن الــمــعــنــوي والـــذي 

العام  الجنائي  القصد  بشرطين،  يتحقق 

والـــقـــصـــد الــجــنــائــي الـــخـــاص، حــيــث إن 

القصد الجنائي العام ، هو العلم واإلرادة 

أي أن يعلم الشخص بعلمه هذه يرتكب 

جــريــمــة جــنــائــيــة مــعــاقــب عــلــيــهــاً قــانــونــاً 

أن  أي  اإلرادة  تتوفر  أن  يجب  علمه  مع 

الفعل. هذا  بإتيان  الشخص  نية  تتوفر 

تجريم عدم اإلبالغ ضد ترويج بعض الشائعات 
خالل برنامج ساعة مع محمد المري عبر «انستجرام» .. المحامي عبداهللا الكثيري:

النيابة العامة 
مسؤولة عن 

إثبات جرم نشر 
الشائعات

نقل الشائعات 
ال يعد جريمة 

دون تحقق 
الركن المادي 
والمعنوي

توقيع 
العقوبة األشد 
على مرتكبي 

الجريمة في 
قانوني الجرائم 

اإللكترونية 
والعقوبات

٥ سنوات 
حبًسا وغرامة 

١٠٠ ألف 
ريال عقوبة 

الدعاية 
المثيرة  

عبداهللا الكثيري

جامعة  نظمت   :] الدوحة- 
صيفياً  مخيماً  قطر  في  جورجتاون 
افـــتـــراضـــيـــاً يـــســـمـــى «هـــويـــاكـــيـــشـــن» 
يــــديــــره الــــطــــالب الـــمـــتـــطـــوعـــون مــن 
متنوعة  مجموعة  ويقدم  الجامعة، 
مــــــن فـــــــرص اكـــــتـــــســـــاب الــــمــــعــــارف 
هيئة  أعـــضـــاء  ألطـــفـــال  واالســتــمــتــاع 
يواجهون  الذين  والعاملين  التدريس 
في  الصيفية  العزلة  من  طويلة  فترة 

المنزل.
ـــا  مـــشـــارًك  ٤٠ مــــن  أكــــثــــر  الـــتـــحـــق 
عاًما   ١٦ و   ٦ بين  أعمارهم  تتراوح 
تُعقد  مختلفة  عــمــل  ورشـــة   ١٢ فــي 
شهري  خالل  أسابيع  ستة  مدى  على 
يــونــيــو ويــولــيــو. ويـــقـــدم الــبــرنــامــج ، 
التي  «هويا»،  كلمة  بين  يجمع  الذي 
جورجتاون،  جامعة  في  طالبًا  تعني 
خيارات  للمشاركين  العطلة،  وكلمة 

مـــــــزج ومـــــــواءمـــــــة مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الحية  التفاعلية  التدريبية  الــدورات 
لــتــجــربــة مــعــســكــر صــيــفــي افــتــراضــي 

أجلهم. من  خصيصاً  مصمم 
والمشرفة  البرنامج  منسقة  تقول 
المساعد  المدير  كوهلي،  أفشا  عليه 
جامعة  فــي  الطالبي  التطوير  لقسم 
جــــورجــــتــــاون الـــجـــامـــعـــة الـــشـــريـــكـــة 
لـــمـــؤســـســـة قـــطـــر: «لـــقـــد لـــقـــي هـــذا 

الــبــرنــامــج إقـــبـــاالً ونــجــاحــاً مــفــاجــئــاً، 
وقـــــد اســـتـــفـــاد مـــنـــه ثـــمـــانـــيـــة طـــالب 
مـــتـــطـــوعـــيـــن مــــن جــــورجــــتــــاون فــي 
قــطــر والـــعـــشـــرات مـــن الــمــشــاركــيــن 
الـــصـــغـــار وحـــقـــقـــوا كـــثـــيـــًرا مـــن هــذه 
الــتــجــربــة. هــذا الــبــرنــامــج هــو مجرد 
اجتمع  التي  العديدة  السبل  من  واحد 
التعليم  مهمة  لدعم  مجتمعنا  فيها 

األزمة. هذه  خالل  والخدمة 

مخيم صيفي افتراضي في جامعة جورجتاون

https://bit.ly/2VOjXOd
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مصطفى:  - أشرف  الدوحة 

كشف الفنان التشكيلي حسن المال عن 
يحمل  والــذي  الجديد  كتابه  طرح  قرب 
خــالل  قــطــر  فــي  التشكيلي  «الــفــن  اســـم 
كتارا  دار  عــن  يــصــدر  والـــذي  عــامــا»   ٦٠
القطري  التشكيل  حركة  ويرصد  للنشر، 
متالحقة،  أجــيــال  عــدة  عــبــر  وتــطــوراتــه 
 ] لـ  تصريحات  في  المال  وأوضــح 
سلسلة  ضــمــن  كحلقة  يــأتــي  الــكــتــاب  أن 
التشكيلي  الــفــن  مــكــتــبــة  إصـــــدارات  مــن 
الــمــعــاصــر فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي، والــتــي 
العربية  المنظمة  عليها  باإلشراف  تقوم 
لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة والــعــلــوم (األلــكــســو)، 
حــيــث تــقــدم الــســلــســلــة لــمــحــة تــاريــخــيــة 
بلد،  كــل  فــي  التشكيلي  الــفــن  نــشــأة  عــن 
وأنواع هذا الفن، وعرض لكل نوع منه، 
األصالة  وعناصر  واتجاهاته،  ومدارسه 
بالمدارس  تــأثــره  ومــدى  فيه،  واإلبـــداع 
ممثلي  وكبار  األخرى،  التشكيلية  الفنية 
مع  والمعاصرين،  الــرواد  من  الفن  هذا 
تــحــلــيــل نـــمـــاذج مـــن أعــمــالــهــم الـــبـــارزة، 
ألنواع  إيضاحية  مصورة  نماذج  وإرفــاق 
يــتــم  أن  الـــمـــنـــتـــظـــر  ومـــــن  الــــفــــن،  هـــــذا 

وضـــع هـــذا الــكــتــاب فــي الــركــن الــخــاص 

اإلسكندرية. مكتبة  في  بالمنظمة 

وأشـــــار الـــمـــال إلــــى أن الـــكـــتـــاب الـــذي 

صــفــحــة   ٣٥٠ مــــن  يــــقــــرب  فـــيـــمـــا  يـــقـــع 

مـــن الــقــطــع الــمــتــوســط، يــوثــق لــلــحــركــة 

شأنه  مــن  أن  كــمــا  الــقــطــريــة  التشكيلية 

الجانب  هذا  في  القطرية  المكتبة  إثراء 

الــــذي يــعــانــي نــقــصــاً وقــلــة فـــي الــتــركــيــز 

عــلــيــه، الفـــتـــاً إلـــى أنـــه بـــدأ فـــي اإلعــــداد 

أعــوام  ثالثة  من  يقرب  ما  منذ  للكتاب 

قـــام خــاللــهــا بــالــرجــوع إلـــى الــعــديــد من 

مباشرة  بصورة  تواصل  حيث  المصادر، 

إلى  باإلضافة  المعاصرين،  الفنانين  مع 

لرصد  قطر  في  المعنية  الجهات  جميع 

تـــاريـــخ الـــحـــركـــة الــتــشــكــيــلــيــة الــمــحــلــيــة. 

عــلــى أن هــــذا الـــكـــتـــاب ســيــمــثــل  مــــؤكــــداً 

ميدان  في  باحث  أو  دارس  لكل  مرجًعا 

يتضمن  حيث  القطرية.  الجميلة  الفنون 

اللوحات  مــن  كبير  لــعــدد  صــورا  الكتاب 

ـــمـــنـــحـــوتـــات وغـــيـــرهـــا مــــن أشـــكـــال  وال

جميع  تمثل  التشكيلية،  الــفــنــون  نــمــاذج 

التشكيل  فــي  ظــهــرت  الــتــي  االتــجــاهــات 

القطري. 

ــــمــــدارس  هـــــذا ويــــتــــنــــاول الـــبـــاحـــث ال

التشكيلية  الفنية  والجماعات  والمذاهب 

الـــحـــركـــة  رواد  جــــيــــل  فـــــي  قــــطــــر  فـــــي 

األجــيــال  فــي  ثــم  الــمــعــاصــرة  التشكيلية 

حتى  الوسط،  جيل  يسميه  فيما  الالحقة 

الــمــرحــلــة الــمــعــاصــرة بــمــا قــدمــتــه من 

له  يتيح  مما  جديدة،  تشكيلية  إبداعات 

في  والمعاصرة  األصالة  موضوع  تناول 

الكتاب  يتناول  كما  الــقــطــري،  التشكيل 

الحركة  شخصية  فــي  الــمــؤثــرة  الــعــوامــل 

الـــفـــنـــيـــة فــــي قـــطـــر وســـمـــاتـــهـــا، والـــفـــن 

الــتــشــكــيــلــي الــمــعــاصــر واتــجــاهــات الــفــن. 

الفنانين  ألهم  تفصيلية  دراســة  ويقدم 

الــقــطــريــيــن عــبــر مــراحــلــهــم الــمــخــتــلــفــة 

أهمية  تقتصر  وال  األجــيــال،  حيث  مــن 

للحركة  يـــؤرخ  كــونــه  عــلــى  الــكــتــاب  هـــذا 

تنبع  أهميته  إن  بل  قطر،  في  التشكيلية 

تفاصيل  عــلــى  مــؤلــفــه  إطـــالع  ســعــة  مــن 

هــــذه الــحــركــة بــكــافــة جــوانــبــهــا الــفــنــيــة 

ــفــكــريــة، ووضــعــهــا في  والــتــعــبــيــريــة وال

عــمــل تــاريــخــي ونــقــدي يــكــشــف الــمــشــوار 

فنية. بطريقة 

كتــاب جـديـد يرصــد الفـن التشكيلي القطــري
يطرح بالتعاون بين كتارا واأللكسو.. حسن المال لـ     :

حسن المالجانب من معرض الفن التشكيلي القطري- أرشيفية

ً ــــــا ــــــام ع  ٦٠ ــــــــــــالل  خ ـــــن  ـــــي ـــــي ـــــمـــــحـــــل ال الــــــمــــــبــــــدعــــــيــــــن  ـــــــــــــــرز  ألب تــــفــــصــــيــــلــــيــــة  دراســــــــــــــــــة   

عدســة الشعر عــبر
 أثــير إذاعة قــطر

الــبــرامــجــي  مخططها  إطـــار  فــي   :] الدوحة- 
الشعر  على  مميزة  إطاللة  قطر  إذاعــة  تقدم  الحالي 
الــعــربــي مــن خـــالل بــرنــامــج «عــدســة الــشــعــر»، واســم 
آلــة  إلــى  تشير  الــتــي  الــعــدســة  مــن  مستوحى  الــبــرنــامــج 
لدى  الكاميرا  بمثابة  القصائد  تعتبر  حيث  التصوير، 
الشعراء، ومن خالل الحلقات اليومية تستطلع مقدمة 
ألبرز  الدقة  عالية  التصاوير  المحمود  زينب  البرنامج 
الــشــعــراء الــعــرب، مــع الــتــركــيــز عــلــى مــوضــوع الــوصــف 
من  مجموعة  خالل  من  الشعراء  بعض  به  لمع  وكيف 

المميزة.  القصائد 
الساعة  تمام  في  يومياً  يبث  البرنامج  أن  إلى  يشار 
الـــدورة  خــالل  اإلذاعـــة  وتــقــدم  عــصــراً.  والــربــع  الثالثة 
أكبر  استقطاب  إلــى  يهدف  متنوعا  مخططا  الحالية 
الــبــرامــج  مــن  بــاقــة  خــالل  مــن  المستمعين،  مــن  عــدد 
األصـــوات  عــن  فــضــالً  والــتــثــقــيــف،  الــتــرفــيــه  بــيــن  تجمع 
في  إبرازها  على  اإلذاعــة  إدارة  تحرص  التي  الجديدة 

برامجية. ودورة  مخطط  كل 

جلسات  ضمن   :] الدوحة- 
«اقرأني فإني هذا الكتاب»، استضاف 
الدكتور  للمؤلفين  القطري  الملتقى 
ومشرف  مساعد  أستاذ  عابد  محمد 
الــــبــــحــــوث فـــــي قــــســــم الـــمـــاجـــســـتـــيـــر 
وآدابــهــا  العربية  اللغة  فــي  والبحوث 
في  كاليكوت  بجامعة  فــاروق  بكلية 
كيراال بالهند، حيث استعرض خالل 
محاضرته القيم اإلنسانية في القصة 
إبراز  خالل  من  القطرية،  القصيرة 
جمال  مــن  كــل  أعــمــال  فــي  مالمحها 
عابد  وأوضـــح  عبيد.  وســمــيــرة  فــايــز 
قطر  دولــة  فــي  القصيرة  القصة  أن 

واالتــجــاهــات  األســالــيــب  بتنوع  تمتاز 
ـــمـــوضـــوعـــات، وتـــعـــالـــج الــعــنــاصــر  وال
اإلنــســانــيــة كــمــا تــوضــحــه مـــن صـــراع 
اإلنسان ونفسه والفرد ومجتمعه في 
اإلنسانية،  القيم  هــذه  ترسيخ  سبيل 
تستند  الــقــيــم  هــــذه  أن  إلــــى  مــشــيــرا 
واجتماعي  وتاريخي  ديني  إرث  إلى 
ثـــــٍر. وعــــــّرج عــلــى عــــدد مـــن األمــــور 
دولــة  فــي  القصة  بتطور  تتعلق  التي 
المولد،  حديثة  أنها  إلــى  الفتا  قطر، 
الظهور.  من  أسبق  فهي  الرواية  أما 
هي  القصيرة  القصة  أن  إلــى  منوها 
الفن المسيطر في حياتنا المعاصرة، 

حـــيـــث تــفــتــحــت الــــمــــواهــــب األدبـــيـــة 
فـــي قــطــر وأصــبــحــت الــقــصــة ســيــدة 
الـــمـــوقـــف. وذكــــر الــبــاحــث الــهــنــدي، 
أن قــطــر أنــجــبــت عـــددا مــن األســمــاء 

بينهم  من  القصة  سماء  في  الالمعة 
المريخي،  إبــراهــيــم  النعمة،  يوسف 
نورة  عبدالملك،  أحمد  جبر،  كلثم 
زهـــــرة  رشـــــيـــــد،  حـــســـن  ســــعــــد،  آل 
بــشــرى  ــــكــــواري،  ال وداد  الـــمـــالـــكـــي، 
النعيمي،  هدى  خليفة،  دالل  ناصر، 
نــورا  الشيب،  راشــد  الــيــوســف،  شعاع 
وعن  كثير.  وغيرهم  فــرج،  محمد 
ــبــيــن جــمــال  ــكــات ــل ســـبـــب اخـــتـــيـــاره ل
وســمــيــرة، أوضــــح عــابــد أنــهــمــا من 
أكـــثـــر الــكــتــاب الـــذيـــن تـــنـــاوال الــقــيــم 
ـــيـــة فــــي قــصــصــهــمــا، حــيــث  اإلنـــســـان
إلـــى  أعـــمـــالـــه  فــــي  يــســعــى  فـــايـــز  إن 

إحـــيـــاء الــقــيــم اإلنــســانــيــة والــثــقــافــيــة 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة وشـــعـــر بـــــأن هــنــاك 
قيمه  إلى  المجتمع  عودة  إلى  حاجة 
األصيلة، لكي يستطيع الجيل الجديد 
وهو  الصحيح،  الطريق  إلــى  الــعــودة 
ما تتحدث عنه أعمال سميرة عبيد. 
عبدالحق  الدكتور  أوضح  جانبه  من 
بلعابد مدير الجلسة، أن الهدف من 
في  عاداتنا  تغيير  هو  اللقاءات  هذه 
أن  نستذكر  وأن  النقدية،  الــقــراءات 
الــقــراءة هــي قــراءتــان، األولـــى نحيا 
بها  نحيا  والثانية  للفهم،  تناوال  بها 

للعلم. تناوال 

استعراض القيم اإلنسانية في القصة القطرية
ضمن جلسات «اقرأني فإني هذا الكتاب»

دورة للمبتــدئين فــي األلوان المائية.. اليـوم

قــــدمــــت   :]  - الـــــــــدوحـــــــــة 
الــخــبــيــرة االســتــراتــيــجــيــة الــدكــتــورة 
حملة  إطـــار  ضــمــن  األنــصــاري  بثينة 
محاضرة  بقلمك»،  فــكــرك  «أطــلــق 
بــعــنــوان «تــمــكــيــن الـــمـــرأة الــقــطــريــة 
 ،«٢٠٣٠ الوطنية  الــرؤيــة  خــالل  مــن 
مــــؤكــــدة عـــلـــى أنــــهــــا كــــانــــت بــمــثــابــة 
خــريــطــة طــريــق لــتــحــويــل قــطــر إلــى 
تحقيق  عــلــى  قـــادر  مــتــقــدم  مــجــتــمــع 
وتلبية  المستدامة،  التنمية  أهــداف 
احـــتـــيـــاجـــات الـــمـــواطـــنـــيـــن، حــيــث أن 

من  العديد  على  تحتوي  الرؤية  هذه 
األهـــــداف االســتــراتــيــجــيــة ولــوضــعــهــا 
حـــيـــز الـــتـــطـــبـــيـــق وتـــرجـــمـــتـــهـــا عــلــى 
من  الــعــديــد  مـــن  البـــد  الـــواقـــع  أرض 
الـــمـــبـــادرات والـــمـــشـــاريـــع والــقــوانــيــن 
والـــمـــوارد الــمــالــيــة، ال بــد مــن تــوفــر 
عـــنـــصـــر بــــشــــري فــــاعــــل قـــــــادر عــلــى 
تــرجــمــة األهـــــداف. وتــتــكــون «رؤيـــة 
ركــــائــــز  أربــــــــع  مـــــن   «٢٠٣٠ قــــطــــر 
أســـاســـيـــة وهــــي الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة، 
والبيئية،  االجتماعية،  االقتصادية، 

هو  الــبــشــري  الــعــنــصــر  أن  واعــتــبــرت 
مـــحـــرك الــمــجــتــمــعــات لـــذلـــك ســعــت 
ـــــــة قـــطـــر إلــــــى االســــتــــثــــمــــار فــي  دول
الــتــعــلــيــم، وتـــطـــويـــره، لــتــتــمــكــن مــن 
إثـــبـــات قــدرتــهــا عــلــى تــخــريــج قـــادة 
مــــن الـــشـــبـــاب الـــمـــتـــفـــوق والــــكــــفء، 
صحي  بنظام  قطر  تمتع  عــن  فضالً 
عــالــمــي بــمــســتــوى عــالجــي عــــال. أمــا 
بالتنمية  والــمــتــعــلــق  الــثــانــي  الــعــنــصــر 
تنويع  في  قطر  فنجحت  االقتصادية 
تكتف  ولـــم  االقــتــصــاديــة،  أنــشــطــتــهــا 

امتدت  بــل  الــطــاقــة،  فــي  باالستثمار 
وتمكنت  والحيواني  الزراعي  للقطاع 
مــــن تــحــقــيــق االكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي فــي 
الركيزة  أما  القطاعات،  من  الكثير 
الــثــالــثــة وهـــي الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، 
فـــقـــد اســـتـــطـــاعـــت الـــــدولـــــة تــحــقــيــق 
الــتــمــاســك الــمــجــتــمــعــي، والــمــحــافــظــة 
عــلــى الـــهـــويـــة الــعــربــيــة اإلســـالمـــيـــة، 
صــار  الــقــطــري  المجتمع  أن  الســيــمــا 
ـــمـــازج  فـــســـيـــفـــســـاء ثـــقـــافـــيـــة بـــفـــعـــل ت

أرضه. على  المختلفة  الثقافات 

«رؤية ٢٠٣٠» تدعم دور المرأة القطرية
في محاضرة ضمن مبادرة «أطلق فكرك بقلمك»

 

الدوحة - أشرف مصطفى:

تبدأ في متحف قطر الوطني اليوم 
عبر  للمبتدٔيين  الرسم  فن  في  دورة 
جزيرة  بعنوان «ذكــريــات  إالنــتــرنــت، 
األساسي  المحور  وســيــدور  النخيل» 
أاللــوان  استخدام  طــرق  حــول  للدورة 
جميع  الــمــشــاركــون  ليتعلم  الــمــأيــيــة، 
من  النوعية  بتلك  الــرســم  ٔاســاســيــات 
أاللــــــــوان، مـــع الــتــركــيــز عــلــى اخــتــيــار 
وكيفية  المناسبة،  وأاللــــوان  أالوراق 
بطريقة  واحـــــدة  فـــرشـــاة  اســـتـــخـــدام 
مختلفة،  فــنــيــة  ٔالغـــــراض  صحيحة 
وتصميم المذكرات اليومية، وستقام 

الــــدورة يـــوم االثــنــيــن مــن كــل أســبــوع 
كما  يــولــيــو   ٢٧  ،٢٠  ،١٣  ،٦ أيـــام  فــي 
خــالل  أغــســطــس  شــهــر  فــي  ستستمر 
نفسه.  الــشــهــر  مـــن   ١٧  ،١٠  ،٣ أيــــام 
تستهدف  التي  الورشة  مدة  وستكون 
بحيث  كاملتين  ساعتين  الكبار  فئة 
للمتدرب  استفادة  أقصى  تقديم  يتم 
من  لتخريجه  المتاحف  تسعى  الــذي 
باألساسيات  ملماً  الــدورة  هذه  خالل 
مــن أدواتـــــه بــحــيــث يسهل  ومــتــمــكــنــاً 
عليه االنــخــراط فــي هــذا الــعــالــم من 
ومواصلة  نفسه  تــدريــب  بعد  الفنون 
صــقــل مـــهـــاراتـــه، وســـتـــقـــام الـــورشـــة 
حتى  السابعة  الــســاعــة  مــن  بالتحديد 

 .Zoom منصة عــلــى  مــســاًء  الــتــاســعــة 
وفي نهاية الدورة يتمكن المشاركون 
من رسم لوحة فنية بأاللوان المأيية، 
تكون مستوحاة من المناظر الطبيعية 
قطر،  فــي  النخيل  لجزيرة  الجميلة 
إضــــافــــة لــتــصــمــيــم بـــطـــاقـــات مــلــونــة 
ورســم ثــالث لــوحــات ٔاخـــرى صغيرة 
سيتعلمونها،  الــتــي  الــمــهــارات  تعكس 
الالزمة  الفنية  المواد  جميع  وستكون 
الذي  قطر»،  آرت  متجر «كــاس  من 
قبل  لــلــمــشــاركــيــن  بتسليمها  يــتــكــفــل 
بـــأنـــه سيتم  ـــــــدورة، عــلــمــاً  انـــطـــالق ال
بعد  حضور  شهادات  المتدربين  منح 

االنتهاء من الورشة.
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فنون وثقافة

مــتــاحــف  أعـــلـــنـــت   :] الدوحة- 
والسياحية  الثقافية  الــوجــهــة  مــشــيــرب، 
فــي مــشــيــرب قــلــب الـــدوحـــة، عــن إعـــادة 
ــــزوار وذلـــك ضمن  فــتــح أبــوابــهــا أمـــام ال
الــمــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الــرفــع الــتــدريــجــي 
إلدارة  العليا  اللجنة  أقرته  الــذي  للقيود 
األزمــــــات فـــي قــطــر. وفـــي هـــذا الــســيــاق 
األحد  يــوم  من  الــزوار  المتاحف  تستقبل 
حتى  صباحاً   ٩ الساعة  من  الخميس  إلى 
٢:٣٠ بعد الظهر، مع األخذ بعين االعتبار 
مبدأ  وفق  المتاحف  في  الجوالت  تنظيم 
عدد  ودخول  اآلمنة  االجتماعية  المسافة 

كما  نفسه.  الوقت  في  الــزوار  من  محدد 
األخضر  الــكــود  إبـــراز  الـــزوار  على  يجب 
طيلة  الكمامة  وارتــــداء  احــتــراز  لتطبيق 
فــتــرة الـــزيـــارة. إلــى جــانــب ذلـــك، قامت 
شاملة  تعقيم  بحملة  مشيرب  متاحف 
للمحافظة على السالمة العامة ولتضمن 

ومريحة. آمنة  تجربة  للجميع 
وفـــــــي هـــــــذا اإلطــــــــــار قـــــــال الــــدكــــتــــور 
حــافــظ عــلــي رئــيــس مــتــاحــف مــشــيــرب: 
يــســّرنــا اســتــقــبــال الـــــزوار مــن جــديــد في 
بـــيـــوت «مـــتـــاحـــف مـــشـــيـــرب» الــتــراثــيــة 
الثقافة  من  بــأوقــات  لالستمتاع  األربــعــة 

الثقافي  الصرح  هذا  ويستقبل  والمعرفة. 
الرائد الزوار ضمن أوقات محددة حالياً 
لينعم  محدودة  استيعابية  قدرة  وضمن 
في  اتــخــذنــا  وقـــد  آمــنــة.  بتجربة  الــــزوار 
الالزمة  الوقائية  التدابير  كافة  المتاحف 
وقــمــنــا بــحــمــلــة تــعــقــيــم شــامــلــة العــتــمــاد 

للجميع». السالمة  معايير  أعلى 
مهماً  معلماً  مشيرب  متاحف  وتعتبر 
ورئـــيـــســـيـــاً فـــي مــشــيــرب قــلــب الـــدوحـــة 
تراثية  بيوت  أربعة  بتاريخ  تحتفي  حيث 
وتـــســـاهـــم فـــي تــحــقــيــق رؤيـــــة مــشــيــرب 
العقارية في تقديم أول مشروع مستدام 

في قطر. تقع متاحف مشيرب في الحي 
التراثي في قلب العاصمة القديم وتشكل 
جـــــزءاً مــهــمــاً مـــن تـــاريـــخ قــطــر. وتــوفــر 
والمعارض  ترميمها  أعيد  التي  المباني 
التي تضمها هذه المتاحف مساحة مهمة 
للمجتمع للتعرف عن قرب على مختلف 
جـــوانـــب الــحــيــاة فـــي قــطــر فـــي الــمــاضــي 
التي  الكبيرة  االقــتــصــاديــة  النهضة  قبل 
دوراً  جلمود  بــن  بيت  ويـــؤدي  شهدتها. 
مظاهر  ومحاربة  التوعية  في  محورياً 
االســتــرقــاق عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، حيث 
في  والمثابرة  الصبر  مظاهر  يستعرض 

مــواجــهــة الــعــديــد مــن الــمــحــن والــصــعــاب 
الِرّق  قضية  البيت  يعرض  كما  اإلنسانية. 
والــمــســاهــمــات الـــمـــتـــعـــّددة االجــتــمــاعــيــة 
والــثــقــافــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة الــتــى قــّدمــهــا 
اإلنسانية.  الــحــضــارات  إنــمــاء  فــي  الرقيق 
قصصاً  جــاســم  بــن  محمد  بــيــت  ويــســرد 
مـــن الــمــاضــي والـــحـــاضـــر، حــيــث نــســافــر 
ــنــتــأمــل مـــاضـــي الـــدوحـــة  عـــبـــر الـــزمـــن ل
وعــراقــة اإلرث الــمــعــمــاري األصــيــل. أمــا 
ـــــرواد  بــيــت الـــشـــركـــة فــيــســرد قــصــص ال
في  ونشاط  بكد  عملوا  الذين  القطريين 
حياتهم  ووهـــبـــوا  قــديــمــاً  الــنــفــط  حــقــول 

مـــن أجــــل بـــنـــاء وطــنــهــم وتــأمــيــن لقمة 
أول  وكــانــوا  وأســرهــم،  ألبنائهم  العيش 
في  حاسم  تحّول  إحداث  في  ساهم  من 
اكتشاف  فــتــرة  خــالل  قطر  نمو  مسيرة 
حياة  الــرضــوانــي  بيت  يستعرض  النفط. 
الــعــائــلــة الــقــطــريــة قــديــمــاً، ومـــن خــالل 
ـــتـــعـــرف عـــلـــى كــــل مــا  زيــــارتــــه يــمــكــن ال
بني  وقــد  الــزمــن.  من  الفترة  تلك  يمّيز 
بــيــت الــرضــوانــي فــي عــشــريــنــيــات الــقــرن 
الــمــاضــي، فــي مــوقــع يــفــصــل بــيــن أقــدم 
الجسرة  حي  هما  الدوحة،  مدينة  أحياء 

مشيرب. وحي 

متاحف مشيرب تفتح أبوابها من جديد للجمهور
متخذة كافة التدابير لتوفير زيارة آمنة

ـــــة ـــــســـــالم ـــــر ال ـــــي ـــــاي ـــــع ـــــــى م ـــــــل ــــــة العـــــــتـــــــمـــــــاد أع ـــــة تـــــعـــــقـــــيـــــم شــــــامــــــل ـــــل ـــــــي: حـــــم ـــــــل ـــــــظ ع ـــــــاف ح

الدوحة- هيثم األشقر:

 انــطــلــقــت أمـــــس فـــعـــالـــيـــات ورشــــة 

«الــــمــــعــــســــكــــر الــــصــــيــــفــــي لـــلـــتـــصـــويـــر 

الــفــوتــوغــرافــي والـــفـــنـــون الــبــصــريــة»، 

والذي تقدمه مؤسسة الدوحة لألفالم 

عاماً،   ٨-١٧ العمرية  الفئة  في  للشباب 

بــهــدف إثـــراء الــمــهــارات الــروائــيــة لهم 

مـــن خــــالل مــشــاريــع شــخــصــيــة تــحــّفــز 

جـــوانـــب الــتــفــكــيــر اإلبــــداعــــي والــنــقــدي 

في  المشاركون  ويتعّلُم  سواء.  حدٍّ  على 

لتوليف  النظرية  القواعد  الورشة  هذه 

الـــصـــور ورســــم قــصــٍص بــصــريــة، بما 

أعمق  إدراٍك  اكتساب  على  يساعدهم 

المختلفة.  السينمائي  التصوير  أللــوان 

الخاص  بمحتواه  طالٍب  كل  وسيساهم 

فيه  يترك  إلكتروني  كتاٍب  إخــراج  في 

وتــقــام  الشخصية.  بصمته  طــالــب  كــل 

الـــورشـــة تــحــت إشــــراف الــمــدربــة تانيا 

األعمال  مجال  في  الخبيرة  حبجوقة 

بجاذبيٍة  أعمالها  تتسم  والتي  الوثائقية 

ملحوظة حققت لها مكانًة مميزة بين 

نظرائها من المصّورين الفوتوغرافيين 

بالسهل  أشبه  أسلوب  من  به  تتمّتع  لما 

الممتنع، كما تشارك أيضا المدربة بيان 

دحدح وهي فنانة متعّددة التخّصصات 

تركز في أعمالها على المزج بين عالم 

الــفــن الــرقــمــي والــفــن الــواقــعــي بطرق 

روائيٍة مؤّثرة. حيث عملت على كتابة 

وإخـــــراج الــفــيــلــم الــقــصــيــر «شــشــبــرك» 

مـــع مــؤســســة الــــدوحــــة لـــألفـــالم الـــذي 

للسينما  مــالــمــو  مــهــرجــان  فــي  ُعــــِرض 

للسينما  شيكاغو  ومهرجان  العربية، 

إدراكــــاً  أكسبها  مــا  وهـــو  الفلسطينية، 

بــأســاســيــات الــروائــيــة الــســرديــة وكيف 

أّسست  كما  بــصــريــاً.  تجسيدها  يــكــون 

وصّممت «سرج» وهو مقعٌد متحّرك 

لــلــرســم تــســتــخــدمــه إلعـــطـــاء ورشــــات 

رســــٍم مــتــنــّقــلــة. يــشــار إلـــى أن الــورشــة 

حيث  الجاري،  يوليو   ٣٠ حتى  تتواصل 

الين»  «أون  الدراسية  الجلسات  تُعَقد 

والسبت  واألربعاء  واالثنين  األحــد  أيــام 

من كل أسبوع.

انطالق ورشة المعسكر الصيفي للفنون البصرية
الــحــلــقــة  ســلــطــت   :] الدوحة- 
خاصة»  «سهرة  برنامج  من  الجديدة 
عــبــر أثــيــر إذاعـــة صـــوت الــخــلــيــج الــضــوء 
عــلــى الــجــلــســات الــغــنــائــيــة الـــتـــي قــدمــهــا 
الــفــنــان الــكــويــتــي يــوســف الــمــهــنــا، والــتــي 
أغنياتها  بعض  بث  وتم  اإلذاعة  أنتجتها 
مــثــل «عــشــقــتــك»،  مــرة  وألول  حــصــريــاً 
ـــنـــديـــم، وغــــنــــاء الــفــنــانــة  مــــن كـــلـــمـــات ال
«كنت  وأغنية  الــفــارس،  سينا  الكويتية 
زعـــالنـــة مـــنـــك» مـــن كـــلـــمـــات الــعــمــانــي 
طـــــارش قـــطـــن وغـــنـــاء الــكــويــتــيــة ســيــنــا 
الـــــفـــــارس، وأغـــنـــيـــة «كـــــن لــــي حــبــيــبــي 
وغناء  زهير  البهاء  كلمات  من  وحدي» 
بعض  عــن  فــضــالً  حـــداد،  رنـــا  الــمــصــريــة 
الـــجـــلـــســـات األخــــــرى والـــتـــي ســيــتــم بــث 
بــعــضــهــا خـــالل عــيــد األضــحــى الــمــبــارك. 
وصــــرح مــهــنــا خـــالل الــحــلــقــة أنـــه لــحــن 
خـــالل  ســـامـــريـــة  أغـــنـــيـــة   ٣٠ مـــن  أكـــثـــر 
مـــشـــواره الــفــنــي، وتــــم بـــث أغــنــيــة «أال 
يــاعــبــرة تـــجـــرى»، مـــن جــلــســات صــوت 
فيصل  الفنان  بصوت  الحصرية،  الخليج 
المرطة.  عايشة  للراحلة  وهــي  السعد، 
بعض  كتب  أنه  مرة  ألول  المهنا  وذكر 
األغـــانـــي الــتــي كــانــت مـــن ألــحــانــه أيــضــاً 
وجلسة  «النديم»،  وهو  آخر  اسم  تحت 
«عــشــقــتــك»، فــضــالً عــن أغــنــيــة قــديــمــة 
الــحــريــبــي «ليش  صــالــح  الــراحــل  لــلــفــنــان 
بالشاعر  االتــصــال  تــم  كــمــا  يــعــنــي»،  بــس 
عن  تحدث  الذي  قطن  طارش  العماني 
الــجــلــســات الــجــديــدة وهـــو كــاتــب لــثــالث 
أغــنــيــات مــنــهــا. وتـــحـــدث الــمــهــنــا أيــضــاً 
األغنية  وتطور  االنتقالية  المرحلة  عن 

وحتى  الخمسينيات  بين  مــا  الخليجية 
الفترة  تلك  تغيرت  وكيف  السبعينيات، 
كما  شــرقــيــة،  مــوســيــقــيــة  آالت  بــدخــول 
ذات  عمري»  «حلفت  أغنية  قصة  سرد 
حسين  الــراحــل  للفنان  الشرقي  الطابع 
فضالً  سلطان،  ماجد  وكلمات  جاسم، 
عــن تــطــرقــه إلـــى الــحــديــث عــن تــعــاونــه 
مــع الــفــنــان مــحــمــد الــمــســبــاح فــي أغــنــيــة 
«ســـــرى حـــبـــك»، وفــــي خـــتـــام الــحــلــقــة 
لتبنيها  الخليج  صوت  إذاعة  مهنا  شكر 
ـــــدة. وشـــــهـــــدت الـــحـــلـــقـــة  ـــــا جـــــدي أصـــــوات
ــتــيــن ســيــنــا  ــفــنــان ــل مــــداخــــالت هـــاتـــفـــيـــة ل
الــفــارس ورنـــا حـــداد والــفــنــان إبــراهــيــم 
تجاربهم  عن  فيها  تحدثوا  عبدالعظيم، 
أن  يــذكــر  الخليجية.  باللهجة  الغنائية 
آمنة  وتــقــديــم  إعــداد  مــن  كــانــت  الحلقة 
إشــراف  عــلــي،  عيسى  تنفيذ  الــحــمــادي، 

المنصوري. سالم  عام 

سهرة على أنغام الموسيقى
 في «صوت الخليج»

الخور  فتيات  مركز  ينّظم   :] الدوحة- 
على  صفحته  عبر  تفاعلية  ثقافية  أمسية  الليلة 
ضمن  وذلـــك  «مكتبتنا»،  بــعــنــوان  اإلنــســتــجــرام 
برنامجه الصيفي الذي يهدف من خالله لتقديم 
الثقافة  إثـــراء  شأنها  مــن  الـــورش  مــن  مجموعة 
العامة لدى منتسبات المركز، وتتضّمن الورشة 
المنتظر أن تبدأ في تمام الساعة الخامسة مساًء 
مجموعة من السبل التي تحث النشء على القراءة 
والــتــعــلــق بــالــكــتــاب، حــيــث ســيــتــم الــحــديــث عن 
وعلى  الكتب،  عوالم  داخــل  الجوانب  من  العديد 
عبر  تفاعلية  بطريقة  التناول  سيتم  آخر  جانب 

تنفيذ  يضمن  بما  بالورشة  المنتسبات  تعليقات 
وتعد  مباشرة.  بطريقة  واألفــكــار  المهام  بعض 
حققه  الــذي  الكبير  للنجاح  امتداًدا  الورشة  هذه 
البرنامج منذ إطالقه وتحقيقه تفاعًال طيبًا من 
قبل المنتسبات. حيث يحرص المركز من خالل 
تفعيل األنــشــطــة الــثــقــافــيــة خـــالل أزمـــة كــورونــا 
على تنمية المهارات الثقافية وتنظيم واستثمار 
على  بالفائدة  يعود  بما  استغالله  وحسن  الوقت 
على  عــالوة  والمجتمع،  المركز  فتيات  من  كل 
الفتيات  لدى  والثقافية  الفكرية  الجوانب  تنمية 

واكتشاف المواهب وصقلها.

«مكتبتنا».. أمسية ثقافية عبر إنستجرام

مـــركـــز  ـــظـــم  ن  :] الدوحة- 
الــــوجــــدان الـــحـــضـــاري الـــتـــابـــع لـــــوزارة 
الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة ورشــــة تــدريــبــيــة 
قيمة  القيم..  تطبيق  «آليات  بعنوان  
بالشراكة  وذلـــك  نــمــوذجــا»،  الــرحــمــة 
مــــــع مـــــركـــــز نـــــيـــــويـــــورك لـــلـــتـــواصـــل 
التراحمي، وذلك بهدف تبسيط مادة 
التراحمي،  بالتواصل  الخاصة  القيم 

وطــــرق تــفــعــيــلــهــا كــقــيــمــة فـــي ســلــوك 
أفـــــــراد الــمــجــتــمــع الـــيـــومـــيـــة وأثـــرهـــا 
عــلــى أفـــــراد الــمــجــتــمــع، وذلــــك تحت 
الحناوي،  شاهيناز  الــمــدربــة  إشـــراف 
مركز  فريق  حضور  الورشة  وشهدت 
الـــوجـــدان الــحــضــاري، بــاإلضــافــة إلــى 
داخـــل  الــتــربــويــيــن  الـــخـــبـــراء  مـــن   ٢٥
ـــــورشـــــة فــي  قـــــطـــــر.  وتـــــأتـــــي هــــــذه ال

القيم  بــدراســة  الــمــركــز  اهــتــمــام  اطـــار 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة األصـــيـــلـــة، وتــوصــيــلــهــا 
لــألجــيــال، وتــوضــيــح الــمــفــاهــيــم الــتــي 
تـــواجـــه الـــشـــبـــاب والــمــجــتــمــع، وبــيــان 
صمام  لتشكيل  لــهــا،  الصحيح  الــوجــه 
المجتمع  فــي  قيمي  مفاهيمي  أمــان 
يــســهــم فــي تــعــزيــز الــوضــع الــحــضــاري 
لــلــمــجــتــمــع. كــمــا يــعــمــل الــمــركــز على 

ونشرها  القيم  بأهمّية  الــوعــي  زيــادة 
وتطويرها  الناشئة  لــدى  وترسيخها 
من  االجتماعّية  الــّشــرائــح  جميع  لــدى 
التثقيفّية  الــوســائــط  اســتــغــالل  خـــالل 
والـــوســـائـــل الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة ودعـــم 
مــنــاهــج الــتــعــلــيــم بــمــحــتــويــات تــثــري 
مع  بالّتنسيق  لألجيال  القيمي  الّرصيد 

المختّصة. الجهات 

ورشـــة للتـــواصل في «الوجدان الحضاري»
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إســـطـــنـــبـــول - وكـــــــــــاالت: جــــــــّدد يــاســيــن 
أقـــطـــاي، ُمــســتــشــار الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب 
العربية  للمملكة  مهاجمته  أردوغــان،  طيب 
التركي  القضاء  بــدء  من  أيــام  بعد  السعودية، 
اغتيال  بقضية  (غيابياً)  متهماً   ٢٠ محاكمة 
اإلعـــالمـــي الــســعــودي، جــمــال خــاشــقــجــي في 

قنصلية بالده بإسطنبول.
بصحيفة  مطّول  مقال  في  أقطاي  وكتب 
«يني شفق» التركّية، قائالً: «ليس للسعودية 
ال القدرة وال الصالحية على محاكمة هؤالء 
القتلة»، في إشارة إلى قتلة الصحفي السعودي 
في  «المتهمين  إن  وقــال  خاشقجي.  جمال 
الوقت الراهن ال يزالون يتمتعون بتأثير كبير 
السعودية،  في  القضاء  على  قوية  وصالحية 
كما ال يزالون قادرين على التأثير في أحكام 

هذا القضاء».
وأضاف: «تعتبر جريمة اغتيال خاشقجي 
القضايا  أكثر  مــن  واحـــدة  ارتكابها  يــوم  منذ 
على  النقاشات  من  الكثير  حولها  دارت  التي 
الــمــســتــوى الــعــالــمــي، وكــــان لــهــا الــكــثــيــر من 
الــتــأثــيــرات الــكــبــيــرة عــلــى تـــوازنـــات الــعــالقــات 

والُمحرضون  الجريمة،  ومرتكبو  الــدولــيــة. 
من  كثيراً  يوم  كل  يرتكبون  يزالون  ال  عليها 
داخــل  اإلنــســان  حــقــوق  وينتهكون  الــجــرائــم، 

بالدهم وخارجها».
وشّدد على أنه «إذا كان الناس يتحدثون عن 
مخاوف بشأن أن يستغل البعض هذه الواقعة 
ضــد الــســعــوديــة، فـــإن هـــؤالء الــبــعــض لديهم 
الكثير من األدلة التي يمكن أن يستخدموها 
ضد السعودية، لكن كل هذه األدلة تبقى بال 

قيمة أمام جريمة خاشقجي».
هنا  «نحن  بالقول  مقاله  أقطاي  وواصــل 
نحن  بــل  وحــســب،  الجريمة  عــن  نــتــحــّدث  ال 
كذلك أمام جملة من األكاذيب المتوالية التي 
واحــدة  وكــل  العام،  الــرأي  لتضليل  اختلقوها 
الجريمة  هـــذه  عــلــى  التستر  مــحــاوالت  مــن 
منذ ارتكابها إلى اليوم تعتبر جرائم إضافية 
للجريمة األصلّية». وأضاف إن «عدم السماح 
بــدخــول  تــركــيــا  فــي  القضائيين  للمسؤولين 
موقع الجريمة إال بعد ١٠ أيام من وقوعها، 
قدم  على  التنظيف  لعمل  كافية  فــتــرة  هــي 
للتخلص  الجميع  ومسمع  مرأى  أمام  وساق 

من أدلة الجريمة، أما النائب العام السعودي 
الــــذي جـــاء إلـــى تــركــيــا فــبــدالً مــن أن يــقــّدم 
معلومات حول مصير جثة خاشقجي وأقوال 
حتى  طلب  فقد  يــديــه،  بين  الــتــي  المتهمين 
المحمول  وحاسوبه  خاشقجي  هاتف  بيانات 
وأصول مذكراته ليس من أجل إقرار العدل، 
بل في سبيل تعتيم األدلة ليصّب في مصلحة 
الرئيس  ُمستشار  وأكــد  الجريمة».  ُمرتكبي 
ــالــقــول «حــمــل الــقــضــاء الــســعــودي  ــتــركــي ب ال
فقط  متهمين  لخمسة  الجريمة  مسؤولية 
النيابة  إليهم  توصلت  متهماً   ٢٠ أصــل  مــن 
أمر  بحقهم  وأصــدرت  إسطنبول  في  العامة 
وُمحّرضان  فــاعــالً،   ١٨ منهم  كــان  توقيف، 
حكماً  المحكمة  أصــــدرت  أن  وبــعــد  اثــنــان، 
بـــإعـــدام هـــؤالء الــخــمــســة وتــبــرئــة اآلخــريــن، 
ألغت حتى حكم اإلعدام بحق هؤالء الخمسة 
بعدما صّرح نجل خاشقجي بأن أسرته عفت 

عنهم».
وتساءل أقطاي «هل يمكن أن يكون ألبناء 
جمال خاشقجي صالحية العفو عن ُمرتكبي 
متعلق  بُعد  ولها  الجرائم،  أم  تعتبر  جريمة 

بكونها وكأنها ارتكبت بحق البشرية كلها؟ هل 
أن  بها  تحججوا  التي  الشريعة  ألحكام  يمكن 
يزعمون  مــن  يكن  وهــل  كــهــذا؟  ألمــر  تسمح 
أنهم يستندون للشريعة في هذه القضية أي 
احترام للشريعة ذاتها؟ فهذه أسئلة مستقلة ال 

شك أنها تنير دربنا في هذا المقام».
حقيقة  عــن  يكشف  هـــذا  وأضــــاف: «لــكــن 
ال  للسعودية  ليس  أنــه  وهــي  أال  وضــوح،  بكل 
هــؤالء  ُمحاكمة  على  الصالحية  وال  الــقــدرة 
الراهن  الوقت  في  المتهمين  أن  ذلك  القتلة، 
وصالحية  كبير  بتأثير  يتمتعون  يــزالــون  ال 
قوية على القضاء في السعودية، كما ال يزالون 
قادرين على التأثير في أحكام هذا القضاء».

في  المشّددة  العقوبات  محكمة  ووافــقــت 
إســطــنــبــول، عــلــى قــبــول الئــحــة االتـــهـــام التي 
قدمتها النيابة العامة التركّية ضّد ٢٠ مواطناً 
الُمستشار  القحطاني،  سعود  منهم  سعودياً، 
وأحــمــد  الــســعــودي  الملكي  بــالــديــوان  الــســابــق 
االستخبارات  لرئيس  السابق  النائب  عسيري 
ــكــة، عـــلـــى خــلــفــيــة جـــريـــمـــة قــتــل  فــــي الــمــمــل

الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

السعـــودية عــاجـزة عن ُمحاكمة قتلة خاشقجي
مستشار الرئيس التركّي:

 خطيبة خاشقجي تتحّدث للصحفيين بعد الجلسة األولى للُمحاكمة في إسطنبول

 تديرها ميليشيات مدعومة من أبوظبي.. توثيق حقوقي:

الهاي - وكاالت: كشف توثيق حقوقي عن 
القسري  لالختفاء  اليمنيين  مئات  تعّرض 
في سجون تديرها ميليشيات تابعة لدولة 
اإلمــــارات فــي جــنــوب الــبــالد ضمن جرائم 

أبوظبي المستمّرة بحق المدنيين.
وقالت منظمة «مواطنة لحقوق اإلنسان» 
هولندا  فــي  الهـــاي  مدينة  مــن  تتخذ  الــتــي 
شخصاً   ٣٢٧ اختفاء  وثقت  إنها  لها،  مقراً 
في سجون سرية تديرها اإلمــارات، وذلك 
خالل السنوات األربع الماضية، فيما اختفى 
٩٠ شــخــصــاً فـــي أمـــاكـــن احــتــجــاز تــديــرهــا 
الـــســـعـــوديـــة. وفــــي الــســيــاق نــفــســه، سجلت 
المنظمة اختفاء ٣٥٣ شخصاً في معسكرات 
التعذيب التي تـُـدار من ِقبل الحوثيين. جاء 
بعنوان  المنظمة  أصدرته  تقرير  في  ذلــك 
في  االحتجاز  أماكن  وشمل  العتمة“،  ”في 
صنعاء وتــعــز وعـــدن وحــضــرمــوت ومــدن 
أخــــــرى. فـــي هــــذه األثــــنــــاء قـــالـــت منظمة 
«هــيــومــن رايــتــس ووتـــــش» الــحــقــوقــّيــة إّن 
المعتقلين في مركز احتجاز في محافظة 
لسيطرة  الخاضعة  اليمن  جنوب  في  عدن 

مخاطر  يــواجــهــون  اإلمـــــــارات  مــيــلــيــشــيــات 
فــيــروس «كــورونــا»  جـــّراء  وخيمة  صحّية 

الذي ينتشر سريعاً.
وبـــئـــر أحـــمـــد هـــو مـــركـــز احـــتـــجـــاز غير 
رسمي ومكتّظ في معسكر خاضع لسيطرة 
الــمــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي“ الــمــدعــوم 
مـــن اإلمــــــــارات. أخـــبـــرت قــريــبــات خمسة 
سلطات  أّن  رايـــتـــس   هــيــومــن  محتجزين 
مركز االحتجاز نقلت في أبريل ٤٤ محتجزاً 
أمتار   ١٠ مساحتها  تتخّطى  ال  غرفة  إلــى 
مرّبعة، احتُجز فيها سابقاً أربعة أشخاص. 
يفتقر المحتجزون إلى كمامات، وقفازات، 
ومــنــتــجــات الــنــظــافــة الــشــخــصــيــة الـــالزمـــة 
لحماية أنفسهم من فيروس كورونا، وإلى 
خدمات الرعاية الصحّية األساسية. وأكدت 
السلطات  تــّتــخــذ  أن  ينبغي  أنـــه  المنظمة 
الفائق  االكــتــظــاظ  لتخفيف  خــطــوات  فـــوراً 
والــحــّد مــن خــطــر تفشي الــفــيــروس، بـــدءاً 
باإلفراج عن الُمحتجزين من دون تهمة أو 
حقوقهم  ممارستهم  لمجّرد  الُمحتجزين 

األساسّية.

اخــتفاء ٣٧٢ يمنــياً قــسراً 
فــي سجـــون اإلمــــارات

عدن - وكاالت: قالت وسائل 

اإلمــــــارات  إن  ــة،  يــمــنــّي إعـــــالم 

عبر  ُمخططاتها  بتنفيذ  بدأت 

المجلس االنتقالي الجنوبي في 

سقطرى،  أرخــبــيــل  محافظة 

بعد أسابيع من السيطرة عليها 

وإبـــعـــاد الــمــحــافــظ إلـــى خـــارج 

الجزيرة.

ونــقــل تــلــفــزيــون «بــلــقــيــس» 

يمنية  مـــصـــادر  عـــن  الـــخـــاص 

مــحــلــّيــة قــولــهــا، إن اإلمـــــارات 

عسكري  موقٍع  بإنشاء  شرعت 

اســتــراتــيــجــي غــربــي الــجــزيــرة 

الواقعة شرق المحيط الهندي.

وأشــــارت الــمــصــادر إلـــى أن 

المواقع  أهــم  مــن  يــعــّد  الموقع 

الُمطلة  االستطالعية  الجبلية 

استحداثه  وسيتم  البحر،  على 

كموقع عسكري ألول مرة.

أن  الــــــمــــــصــــــادر  وذكــــــــــــرت 

في  خليفة  مــؤســســة  مــســؤول 

المزروعي،  خلفان  سقطرى 

الموقع  تسلم  حــاول  وأن  سبق 

مـــــن الـــمـــشـــايـــخ وقـــــــــّدم لــهــم 

عروضاً وإغراءات قبل سيطرة 

االنـــتـــقـــالـــي عــلــى الــمــحــافــظــة، 

لكنهم رفضوا ذلك.

إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، اقــــتــــحــــمــــت 

الجنوبي  االنتقالي  ميليشيات 

بعض  إمــــاراتــــيــــاً،  الـــمـــدعـــومـــة 

جزيرة  في  الحكومية  الدوائر 

ســــقــــطــــرى (كــــــبــــــرى الــــجــــزر 

بمحتوياتها،  وعبثوا  اليمنّية) 

حكومية،  ســيــارات  نهبوا  كما 

إثر رفض مسؤوليها العمل مع 

المجلس. 

وكـــشـــفـــت مــــصــــادر أمـــنـــّيـــة 

عــن حــمــلــة اقــتــحــامــات ونهب 

حكومّية  مرافق  لها  تعرضت 

فــــي جــــزيــــرة ســـقـــطـــرى مــن 

تابعة  مسلحة  ميليشيات  ِقبل 

(المدعوم  االنتقالي  للمجلس 

إمــــاراتــــيــــاً). وهــــي الــمــحــافــظــة 

ميليشيا  عليها  سيطرت  التي 

االنتقالي، في التاسع عشر من 

الــشــهــر الــمــاضــي بــتــواطــؤ من 

القوات السعودية المتواجدة في 

الحكومة  واعتبرت  الجزيرة، 

الــشــرعــيــة خـــطـــوات االنــتــقــالــي 

باالنقالب الُمتكامل األركان. 

ــــمــــصــــادر إلـــى  وأشــــــــــارت ال

جميع  بتغيير  االنــتــقــالــي  قــيــام 

الـــقـــيـــادات والــمــديــريــن الــذيــن 

وإحــالل  بــالــوالء،  له  يدينون  ال 

عـــنـــاصـــر بـــديـــلـــة بــعــضــهــا مــن 

خــــــارج الــمــحــافــظــة وبــعــضــهــا 

وشملت  مــتــدنــيــة.  بــمــؤهــالت 

في  مهّمة  مناصب  التغييرات 

وإدارة  الــشــرطــة،  عـــام  إدارة 

الهجرة والــجــوازات، واألحــوال 

المدنّية، وإدارة شرطة السير، 

والـــنـــجـــدة، والـــدفـــاع الــمــدنــي، 

وخفر السواحل، وأمن الميناء، 

وإدارة  الـــجـــنـــائـــي،  والـــبـــحـــث 

بالمحافظة،  المعنوي  التوجيه 

إضافة إلى قيادة الجيش. 

إن  محلّية،  مصادر  وقالت 

في  االنتقالي  المجلس  رئيس 

سقطرى رأفت الثقلي، وعدداً 

مــــن الــــقــــيــــادات الـــعـــســـكـــرّيـــة، 

وصــلــت إلـــى الــمــوقــع فــي رأس 

ُقــــطــــيــــنــــان الســـــتـــــالمـــــه مــن 

مـــشـــايـــخ الــمــنــطــقــة. وذكـــــرت 

المصادر، أن مسؤول مؤسسة 

خلفان  ســقــطــرى  فــي  خليفة 

الـــمـــزروعـــي، ســبــق أن َحــــاوَل 

ــَم الــمــوقــع مـــن الــمــشــايــخ،  تــســّل

وإغــراءات  عروضاً  لهم  وقــدم 

قــبــل ســيــطــرة االنــتــقــالــي على 

الــمــحــافــظــة، لــكــنــهــم رفــضــوا 

ذلـــك. وتــأتــي هـــذه الــتــطــّورات 

فـــي الـــجـــزيـــرة بــالــتــزامــن مع 

اســــتــــمــــرار الـــــمـــــشـــــاورات بــيــن 

ـــحـــكـــومـــة واالنــــتــــقــــالــــي فــي  ال

الرياض لتشكيل وزاري جديد 

مناصفة بين الشمال والجنوب 

يــكــون لــالنــتــقــالــي تــأثــيــر كبير 

فيها.

وتــمــكــنــت قــــــوات الــمــجــلــس 

(المدعومة  الجنوبي  االنتقالي 

إمـــاراتـــًيـــا) مــن الــســيــطــرة على 

جزيرة سقطرى في ١٩ يونيو 

الــمــاضــي، حــيــث إن الــجــزيــرة 

الــتــراث  مــواقــع  كــأحــد  مصنفة 

العالمي.

 من جهة أخــرى أّكــد وزير 

الحكومة  من  الُمستقيل  النقل 

أن  الجبواني،  صالح  اليمنّية، 

الـــريـــاض  فـــي  مــــشــــاورات  أي 

وجودها  مبّرر  الشرعية  تفقد 

لن تكون ُملزمة.

تغريدة  في  الجبواني  وقــال 

نـــشـــرهـــا عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: أي 

تفضي  الرياض  في  مشاورات 

إلـــــــى تـــمـــكـــيـــن الـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الــذيــن يــســعــون لــبــنــاء دولــتــهــم 

حسب  الــعــنــصــرّيــة  المناطقية 

المشيئة اإلماراتية جنوباً تنسف 

الــمــرجــعــيــات الـــثـــالث الـــتـــي ال 

تعترف بها الميليشيات وتفقد 

الشرعية مبّرر وجودها.

وأضــــــاف: لــذلــك لـــن نــكــون 

ًملزمين بشيء للرئيس هادي 

أو الــســعــوديــة فــحــذار قــبــل أن 

يقع الفأس في الرأس.

وتــــحــــّدث مــســتــشــارون في 

ومــســؤولــون  اليمنية  الــرئــاســة 

حـــكـــومـــيـــون عــــن ضـــغـــوطـــات 

واإلمــارات  السعودية  تمارسها 

لفرض رئيس وزراء للحكومة 

الـــمـــفـــتـــرض تــشــكــيــلــهــا وفـــق 

ــــــــاض»، لــكــن  ــــــــري «اتــــــفــــــاق ال

على  للقفز  تهدف  الضغوطات 

االتفاق والبدء بالجزء السياسي 

من  «االنتقالي»  بتمكين  منه 

الــُمــشــاركــة فــي الــحــكــومــة قبل 

تنفيذ الجزء العسكري الُمتعلق 

بسحب السالح واالنسحاب من 

المؤسسات.

اإلمارات تبدأ إنشاء قاعدة عسكرّية في سقطرى
الميليشيات االنفصالّية تنفذ حمالت دهم ونهب بالجزيرة

 في حادثة تشير لرائحة اغتيال سياسي جديد

فيينا - وكاالت: قالت الشرطة النمساوية 
إن معارًضا شيشانًيا ُقتل بالرصاص قرب 
ُمتزايد  قلق  وسط  وذلــك  فيينا،  العاصمة 
عــلــى أمـــن الــمــعــارضــيــن الــشــيــشــانــيــيــن في 

المنفى، الذين يعدون خصوًما للكرملين.
وُعــثــر على الــمــعــارض (٤٣ عــاًمــا) الــذي 
ب»  «مارتن.  باسم  السلطات  عنه  عرفت 
أمس األّول مقتوًال بطلقات نارية، َوفق ما 
أعلنته الشرطة أمس في بيان، مشيرًة إلى 

أنه طالب لجوء.
وقـــالـــت صــحــف نــمــســاويــة إّنـــــه يــجــري 
الــتــعــامــل مـــع الــواقــعــة بــاعــتــبــارهــا اغــتــيــاًال 

سياسًيا محتمًال.
أوقفت  إّنها  الشرطة  قالت  جانبها،  من 
رجلَين من الشيشان (٤٧ عاًما و٣٧ عاًما)، 

أحدهما في مدينة لينز على بُعد ٢٠٠ كلم 
من فيينا، للتحقيق معهما بشأن الجريمة.
وقــالــت الــشــرطــة والــنــيــابــة إّن «دوافــــع 
الــجــريــمــة ال تــــزال غــيــر واضـــحـــة». وأّكـــد 
المتحدث باسم النيابة أن القتيل معارض 

للحكومة الشيشانية.
وفــــي فـــبـــرايـــر الـــمـــاضـــي، صــــّد مــــدّون 
الــشــيــشــانــي  لــلــرئــيــس  -معارض  شــيــشــانــي 
مــســلــًحــا  مـــهـــاجـــًمـــا  قديروف-  رمــــضــــان 

بمطرقة.
وفي يناير الماضي، ُعثر على المعارض 
مقتوًال  علييف  عــمــران  الــبــارز  الشيشاني 
بــغــرفــة فـــي فـــنـــدق بــمــديــنــة لــيــل شــمــالــي 
فرنسا، وأوردت التحقيقاُت أّنه طعن ١٣٥ 

مرة.

 مقتل معارض شيشاني في النمسا بالرصاص
مــجــلــُة  نــــشــــرت  وكـــــــــاالت:  واشنطن- 
فيه  سّلطت  تقريًرا  األمريكّيُة  «بوليتيكو» 
االنتخابّية  الحملة  أداء  تراجع  على  الضوَء 
ـــالـــد تـــرامـــب، مــعــتــبــرًة أّنــهــا  لــلــرئــيــس دون
الُمنافسة،  دائــرة  في  إبــقــاءه  تحاول  باتت 
بــعــد أن كـــانـــت عــلــى ثــقــة كــبــيــرة بــفــوزه 
ــوضــح الــتــقــريــُر أّن تــرامــب كان  ســابــًقــا. ويُ
الــواليــات  يطال  تأثيره  بــأّن  يتفاخر  دائــًمــا 
على  تقليديًا  المحسوبة  أي  «الــــزرقــــاء»، 
الحزب الديمقراطّي، مثل مينسوتا ونيفادا 
ونيوهامشير ونيو مكسيكو. وينقل التقرير 
عن مسؤولين في حملته أّن الواليات التي 
فيها  الفوز  الرئيس  على  الصعب  من  بــات 
يواصل  لكنه  بدعايته،  مستهدفًة  تعد  لــم 
اإلعــالنــات  شـــراء  عمليات  عــبــر  الــمــقــاومــة 
التلفزيونية الضخمة. وتنفق الحملُة أمواًال 
ربحها  التي  الــواليــات  على  للحفاظ  هائلة 

عام ٢٠١٦ ودعم الواليات التي يتسّيد فيها 
الجمهوريون مثل جورجيا ومقاطعات في 
ينافُس  أّنــه  ترامب  حملُة  وتؤّكد  فلوريدا. 
في كل الواليات الثالثين التي فاز بها عام 
٢٠١٦، وأّن غريمه الديمقراطّي جو بايدن 
ناخبيه  قبل  من  تأييده  ضعف  من  يُعاني 
ضيق.  تــقــّدمــه  هــامــش  وأّن  الُمحتملين، 
لــكــّن عــــدًدا مــن الــمــســؤولــيــن فــي الحملة، 
الجمهورّي،  والحزب  اإلدارة  في  وكذلك 
فيما  خسائر  من  مخاوفهم  عن  يعّبرون 
يعرف بحزام الصدأ الذي يضّم واليات في 
الوسط األمريكّي مثل ميشيغان ويسكنسن. 
وينقل التقريُر عن مصدر مّطلع أن األيام 
التي كان الحزب يتوّقع فيها انتصاًرا كاسًحا 
قــد وّلــــت، ويــحــاول فــريــق الــرئــيــس إعـــادة 
النظر في التوّقعات بناًء على تقليل هامش 

الخسارة.

حملة ترامب االنتخابّية تفقد الثقة بفوزه
 رغم إنفاقها أمواالً هائلة لالحتفاظ بدعم الجمهورّيين.. بوليتيكو:
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الــجــزائــر  شيعت  وكــــاالت:   - الــجــزائــر 
٢٤ مـــن قــــادة الــمــقــاومــة  أمــــس، رفــــات 
استرجاعها  تم  التي  ورفاقهم،  الشعبية 
عسكرية  جنازة  في  فرنسا،  من  الجمعة 
السياسيين  القادة  كبار  حضرها  رسمية 
والــعــســكــريــيــن. وتــقــدم مــراســم الــدفــن، 
العالية  بمقبرة  الشهداء  بمربع  تمت  التي 
فـــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة حــيــث يــرقــد 
الجزائري  الرئيس  الجزائر،  قــادة  كبار 
للقوات  األعلى  القائد  تبون،  المجيد  عبد 
وجرى  الوطني.  الــدفــاع  وزيــر  المسلحة 
نفيهم  تم  الذين  المقاومين،  رفات  نقل 

نحو  قبل  استشهادهم   بعد  فرنسا  إلــى 
في  جماجمهم  عــرض  ليتم  عــامــاً   ١٧٠
الفرنسية  بالعاصمة  «اإلنــســان»  متحف 
ــثــقــافــة « مــفــدي  بـــاريـــس، مـــن قــصــر ال
على  الــجــزائــريــة  العاصمة  فــي  زكــريــاء» 
مــتــن عــربــات عــســكــريــة حــتــى الــمــقــبــرة. 
وأشاد الطيب زيتوني، وزير المجاهدين 
تأبينية  كلمة  في  القدماء)  (المحاربين 
األشاوس  المقاومين  وخصال  بنضاالت 
الــذيــن قــدمــوا أنــفــســهــم فــــداء لــلــجــزائــر، 
بتضحيات  لالقتداء  الجديد  الجيل  داعياً 
هــــؤالء األبــــطــــال. كــمــا نــــوه بــــ «الــخــطــوة 

الــتــاريــخــيــة لــلــرئــيــس تــبــون» الـــذي عمل 
جــاهــداً عــلــى اســتــعــادة رفـــات وجــمــاجــم 
بعودة  تبون،  رحب  والسبت  المقاومين. 
خالل  الجزائريين  المقاومين  جماجم 
أن  متمنياً  الــفــرنــســي،  االســتــعــمــار  حقبة 
تـــقـــوم فــرنــســا «بـــخـــطـــوات مــمــاثــلــة فــي 
بهذه  فرنسا  أن  اعتبر  كما  المستقبل»، 
الــخــطــوة، قــدمــت « نــصــف اعــتــذاراتــهــا» 
هذه  خــالل  ارتكبتها  الــتــي  الــجــرائــم  عــن 
الـــفـــتـــرة، مــتــمــنــيــاً فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن 
كامل  وتقدم  المنهج  نفس  على  «تواصل 
الجزائريون  الــنــواب  وكــان  اعــتــذاراتــهــا». 

أقـــــروا قـــانـــونـــاً «تـــاريـــخـــيـــاً» يــنــص عــلــى 
للذاكرة،  يــومــاً  مايو  مــن  الثامن  اعتماد 
الــتــي   ١٩٤٥ مــــجــــازر  لــــذكــــرى  تـــخـــلـــيـــداً 
مدينتي  فــي  الفرنسية  الــقــوات  ارتكبتها 
ســطــيــف وقــســنــطــيــنــة (شـــــــرق). وتــريــد 
ملف  تــطــرح  أن  الــجــزائــريــة  الــســلــطــات 
«الــمــفــقــوديــن» أثــنــاء «ثــــورة الــتــحــريــر» 
من  أكثر  عددهم  البالغ   (١٩٥٤-١٩٦٢)
الملف  وأيــضــاً  الــجــزائــر،  بــحــســب   ٢٢٠٠
الــخــاص بــالــتــجــارب الــنــوويــة الــفــرنــســيــة 
ولّما  ضحايا  أوقعت  الصحراء «التي  في 

تزل».

الجزائر تواري الثرى رفات ٢٤ مقاوماً لالستعمار الفرنسي
بجنازة عسكرية رسمية شارك فيها كبار القادة

جزائريون يقرأون الفاتحة على جثامين شهداء المقاومة 

تعهدت برد رادع في الوقت والمكان المناسبين 

مصادر  قالت  وكـــاالت:   - طرابلس 
الليبية  الـــوفـــاق  حــكــومــة  فـــي  رســمــيــة 
أن طــائــرة حــربــيــة اســتــهــدفــت مــواقــع 
التابعة  العسكرية  الوطية  قاعدة  داخل 
البالد،  غربي  الوطني  الوفاق  لحكومة 
أسفر  الــقــصــف  أن  الــمــصــادر  وأعــلــنــت 
الجوي  للدفاع  منظومة  إعــطــاب  عــن 
لكن دون وقوع خسائر بشرية. وقالت 
وزارة الدفاع الليبية: إن طيراناً أجنبياً 
لــقــوات الــلــواء االنــقــالبــي خليفة  داعــمــاً 
حفتر قصف قاعدة الوطية الليلة قبل 
لتحقيق  بائسة  محاولة  فــي  الماضية 
نصر مــعــنــوي»، وتــعــهــدت بــالــرد على 
على  الـــرادع  وقــالــت : «ردنـــا  القصف، 
قـــصـــف قــــاعــــدة الـــوطـــيـــة ســـيـــأتـــي فــي 
الـــوقـــت والــمــكــان الــمــنــاســبــيــن». على 
صــعــيــد آخـــــر، أعـــلـــن الــجــيــش الــلــيــبــي 
من   ١٩٠» أن  الـــوفـــاق  لـــقـــوات  ــتــابــع  ال
طـــالب الــكــلــيــة الــعــســكــريــة بــطــرابــلــس، 
قصف  أثناء  بها  يدرسون  كانوا  والذين 
خليفة  االنــقــالبــي  الــجــنــرال  ميليشيا 
غادروا  الجاري،  العام  أوائل  لها  حفتر 
جاء  دراستهم».  الستكمال  تركيا  إلى 
سعيد  طــيــار  العميد  لــســان  عــلــى  ذلـــك 
الـــمـــالـــطـــي، الــمــتــحــدث بـــاســـم الــكــلــيــة 
صفحة  نقلته  مــا  بحسب  العسكرية، 
عملية «بركان الغضب» التابعة لجيش 
وقــال  فيسبوك.  على  الــوفــاق  حكومة 

(فــي  المستجد  دفــعــتــي  «إن  الــمــالــطــي 
(بسنوات  والمتقدم  دراســتــهــم)  بــدايــة 
طيران  استهدفهما  -اللتين  الــدراســة) 
حفتر أثناء تدريباتهم في الكلية مطلع 
العام الجاري-غادروا الجمعة إلى تركيا 
الكليات  إحــدى  فــي  دراستهم  إلكــمــال 
الــعــســكــريــة هــــنــــاك». وأوضــــــح أيــضــاً 
طالباً   ٢٥ تــضــم  المستجد  «دفــعــة  أن 
في  شــهــراً،   ٢٢ دراستهم  وستستغرق 
طالباً   ١٦٥ المتقدم  دفعة  تضم  حين 
أشهر».  خمسة  دراستهم  وستستغرق 
ورغــــم إبـــعـــاد قــــوات حــفــتــر مــنــذ عــدة 
أسابيع عن ضواحي طرابلس ومنطقة 
التي  األلغام  زالــت  فما  عموماً،  الغرب 
زرعتها باألحياء السكنية تفتك بالعديد 
مدنيان  أصيب  حيث  المدنيين،  مــن 
بــجــروح مــتــفــاوتــة جــــراء انــفــجــار لغم 
أرضي داخل حي سكني بمنطقة عين 
زارة والتي كان يتمركز فيها مسلحون 
مـــن شــركــة فــاغــنــر الـــروســـيـــة، خــالل 
هجوم قوات حفتر على المدينة والذي 
استمر أكثر من عام. وشهدت األحياء 
طرابلس  جــنــوب  السكنية  والــمــنــاطــق 
العديد من حوادث انفجار األلغام التي 
أودت بأرواح عسكريين مختصين في 
لعدد  إضافة  األلغام،  تفكيك  عمليات 
من المدنيين الذين نزحوا من بيوتهم 

ثم عادوا إليها عقب سيطرة الوفاق.

ليبيا: طائرة مجهولة تقصف 
مواقع بقاعدة الوطية

الـــخـــرطـــوم - وكـــــــاالت: اتـــهـــم حــزب 
االنتقالية  الــحــكــومــة  ســودانــي  مــعــارض 
بــرئــاســة عــبــد اهللا حـــمـــدوك، بــاإلخــفــاء 
الـــقـــســـري لــلــمــعــارضــيــن، عـــلـــى خــلــفــيــة 
االعــتــقــاالت األخــيــرة الــتــي طــالــت عـــدداً 
المؤتمر  حــزب  وقـــال  الــســودانــيــيــن.  مــن 
الـــشـــعـــبـــي الــــــذي أســـســـه الــــراحــــل حــســن 
الــتــرابــي، فــي بــيــان، إنــنــا «نــتــابــع حملة 
االعــتــقــاالت الــســيــاســيــة غــيــر الــقــانــونــيــة، 

الـــتـــي طـــالـــت كــــــوادر وقــــيــــادات أحــــزاب 
واضــح  انــتــهــاك  فــي  سياسيين،  ونــشــطــاء 
لـــلـــحـــريـــات وحـــقـــوق اإلنــــســــان، وخـــرق 
عهودهم  لكافة  االنتقالية  الفترة  شركاء 
ومــواثــيــقــهــم». وأكـــد الــحــزب أن «هــذه 
تفضح  التعسفية  السياسية  االعــتــقــاالت 
ادعــــــــاءات الــحــكــومــة فـــي ســعــيــهــا لــبــنــاء 
القانون،  حكم  وسيادة  المؤسسات  دولة 
ــبــائــنــة لـــشـــعـــارات الـــثـــورة  ومــجــانــبــتــهــا ال

السودانية في الحرية والسالم والعدالة». 
تخوفاً  تظهر  الحملة  «هـــذه  أن  ورأى 
واضــــحــــاً مـــن اتـــســـاع رقـــعـــة الــمــعــارضــة 
الــجــمــاهــيــريــة الــســلــمــيــة الــتــي تــمــتــد في 
المدن واألحياء والواليات، بعد أن ضاق 
في  الحكومة  سياسات  من  ذرعــاً  الناس 
االقــتــصــاد والــصــحــة، والــتــعــلــيــم وحفظ 
األمـــن، واالســتــقــرار». وأشـــار إلــى تلقي 
بتعرض  المعتقلين  أســر  من  معلومات 

بعضهم لإلخفاء القسري، وعدم معرفة 
ذلك «انتهاكاً  أماكن احتجازهم، معتبراً 
لكل القوانين واألخالق». وطالب الحزب 
الـــــــرأي الــــعــــام وكـــــل مــنــظــمــات حــقــوق 
والــدولــيــة  واإلقليمية  الوطنية  اإلنــســان 
بالقيام بواجبها في الكشف عن انتهاكات 
حــقــوق اإلنــســان فــي الــســودان، والضغط 
المعتقلين  سراح  إلطالق  السلطات  على 

الرأي. ومعتقلي  السياسيين 

حزب الترابي يتهم حكومة السودان باإلخفاء القسري للمعارضين

باريس حصلت على دعم ٨ دول بالناتو من أصل ٣٠ .. لوفيغارو:

باريس - الجزيرة نت: قالت صحيفة 
لوفيغارو الفرنسية إن باريس خسرت في 
المواجهة مع تركيا في البحر المتوسط، 
عملية  مــن  الــمــؤقــت  انسحابها  وأعــلــنــت 
الــمــراقــبــة الــبــحــريــة، مــمــا يــعــنــي تمكن 
السفن التركية من التحرك بحرية قبالة 
سواحل ليبيا تحت أنظار فرنسا العاجزة. 
التحرش  حادثة  أن  لوفيغارو  وأضــافــت 
في  تمثلت  إنــهــا  قــيــل  -التي  الــمــزعــومــة 
على  ضوئية»  رادارات  ومضات  «إطالق 
الفرقاطة الفرنسية كوربيه في ١٠ يونيو 
الماضي من قبل ٣ زوارق تركية ترافق 
سفينة شحن تركية- كانت هي الحادث 
رد  دون  ظل  أنه  إلى  مشيرة  المفصلي، 

من فرنسا.
وأوردت الصحيفة ما نقل عن وزيرة 
الـــجـــيـــوش الــفــرنــســيــة فـــلـــورانـــس بــارلــي 
فـــي جــلــســة اســتــمــاع أمــــام الــبــرلــمــانــيــيــن 
للدفاع  الفرعية  اللجنة  في  األوروبيين 
ــــيــــيــــن  حـــيـــن قــــالــــت مـــخـــاطـــبـــة األوروب
حـــلـــفـــاء،  نــــكــــون  أن  الـــمـــفـــتـــرض  «مـــــن 
الحليف  ينتهك  أن  المقبول  مــن  وليس 
ويهدد  التحالف  يفرضها  الــتــي  الــقــواعــد 
بـــاريـــس  أن  ومـــــع  يـــســـتـــجـــوبـــونـــه».  مــــن 
تــدافــع عــن روايــتــهــا لــلــحــادث بــأن وزارة 
الــجــيــوش الــفــرنــســيــة لــديــهــا اعــتــراضــات 
أنــقــرة  فـــإن  كهرومغناطيسية  صـــور  أو 
أو  االســتــهــداف  اتــهــامــات  جميع  دحضت 
باريس  مــن  وطلبت  الــعــدوانــي،  الــســلــوك 
كلف  الــذي  التقرير  أن  كما  «االعــتــذار»، 
به حلف شمال األطلسي لم يحل النزاع. 

إن «هذا  الناتو  في  رسمي  مصدر  وقــال 
الحلفاء  بين  وسيناقش  ســري  التقرير 
في المستقبل القريب»، في حين أشارت 
الصحيفة إلى وجود ارتباك داخل الحلف. 
وقالت الصحيفة إن معظم أعضاء الناتو 
فرنسا  وإن  القضية،  عن  االبتعاد  فضلوا 
دول   ٨ مــن  إال  الــدعــم  عــلــى  تحصل  لــم 
-ليست من بينها الواليات المتحدة- من 

أصل ٣٠ دولة.
أن  الصحيفة  أكدت  أخرى،  جهة  من 
األوروبــيــة  العملية  تدعم  ستظل  فرنسا 
بحريتها  فــي  ضــابــطــاً  لــكــن  «إيــريــنــي»، 
قــال إنــه «لــن يــكــون هــنــاك مــجــال كبير 
-حسب  يــعــنــي  مــــا  وهـــــو  لــــلــــمــــنــــاورة»، 

قـــدرات  ســتــبــنــي  فــرنــســا  أن  الصحيفة- 

التحركات  لــرصــد  مستقلة  استخبارية 

الموقف  يضعف  مــا  لكن  المنطقة.  فــي 

الفرنسي -بحسب الصحيفة- هو ما تُتهم 

ليبيا،  في  مزدوجة  لعبة  من  باريس  به 

إذ دعمت فرنسا قوات الجنرال االنقالبي 

خــلــيــفــة حــفــتــر الـــمـــدعـــوم مـــن روســـيـــا. 

خروق  على  بالصمت  باريس  تُتهم  كما 

الــحــظــر عــنــدمــا تـــكـــون لــصــالــح حــفــتــر. 

كل  على  إنــه  بالقول  الصحيفة  وتختتم 

حال يبدو أن فرنسا ومعها أوروبا فقدتا 

أي نوع من السيطرة على مآالت األزمة 

في ليبيا.

فرنسا تخسر المواجهة مع تركيا في ليبيا 
منظومة  أحــبــطــت  وكــــاالت:   - بــغــداد 
«بـــاتـــريـــوت» الــصــاروخــيــة فـــي الـــعـــراق، 
هجوماً صاروخياً حاول استهداف سفارة 
الواليات المتحدة األمريكية في المنطقة 
الــخــضــراء. وبــهــذا تــكــون الــمــنــظــومــة قد 
نــجــحــت وبــعــد أقـــل مــن ٢٤ ســاعــة على 
تنصيبها، في صد أول هجوم صاروخي 
تــشــنــه مــجــمــوعــات مــســلــحــة. فــيــمــا أطــاح 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برئيس 
الذي  الفياض  فالح  الشعبي  الحشد  هيئة 
األمن  جهاز  مستشار  منصب  يشغل  كان 
له  خــلــفــاً  وعـــيـــن   ،٢٠١٤ مــنــذ  الـــوطـــنـــي 
األعرجي.  قاسم  السابق  الداخلية  وزيــر 
مكافحة  جهاز  عمليات  قائد  عين  كما 
اإلرهاب الفريق عبد الغني رئيساً للجهاز 
الذي كان يشغله الفياض أيضاً. إلى ذلك 
أفـــــادت خــلــيــة اإلعـــــالم األمـــنـــي بــإطــالق 
صاروخ من نوع كاتيوشا ِمن منطقة علي 
الصالح ببغداد باتجاه المنطقة الخضراء، 
حــيــث ســقــط بــجــوار أحـــد الــمــنــازل، مما 
أدى إلى جرح طفل وحصول أضرار في 
هجوم  إحباط  عن  كشفت  كما  المنازل. 
تم  حيث  الــعــظــام،  أم  منطقة  فــي  آخــر 
ضبط صاروخ نوع كاتيوشا أيضاً وقاعدة 
الــصــاروخ  هـــذا  أن  تبين  وقـــد  اإلطـــــالق، 
شمالي  التاجي  معسكر  نحو  موجهاً  كان 
الــعــاصــمــة الـــعـــراقـــيـــة. وقـــالـــت مــصــادر 
رام»  «ســي  منظومة  إن  عراقية  أمنية 

المضادة  الدفاعية  األمريكية  البالستية 
أمس  فجر  أطلقت  والصواريخ  للقذائف 
عـــدة طــلــقــات مــن داخــــل مــقــر الــســفــارة 
األمريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد. 
في  مــــوجــــودة  رام»  «ســــي  ومــنــظــومــة 
عام  منذ  أمريكية  مصادر  وفــق  العراق 
٢٠٠٨، بينما أفادت مصادر عراقية بأن 
خالل  بــغــداد  فــي  جــهــزت  قــد  المنظومة 
فــبــرايــر الــمــاضــي. مــن جــانــب آخــر عين 
قاسم  السابق  الداخلية  وزيـــر  الكاظمي 
األعرجي مستشاراً لجهاز األمن الوطني، 
وتـــرتـــبـــط مــســتــشــاريــة األمــــــن الــوطــنــي 

المسلحة،  للقوات  العام  بالقائد  مباشرة 
وتتولى مهمة تقديم االستشارات األمنية 
والــعــســكــريــة، فــي حين أن جــهــاز األمــن 
وزارتـــي  عــن  مستقلة  مــؤســســة  الــوطــنــي 
ــيــة وتــتــولــى الــعــمــل إلــى  الـــدفـــاع والــداخــل
جانب قوات وزارة الداخلية لضبط األمن 
وقت  في  الكاظمي  اختار  كما  الداخلي. 
إلدارة  عــســكــريــتــيــن  شخصيتين  ســابــق 
عثمان  وهما  والدفاع،  الداخلية  وزارتــي 
أبــرز  مــن  وهما  عــنــاد،  وجمعة  الغانمي 
ضد  الحرب  مرحلة  في  الكبار  الضباط 

تنظيم داعش.

إطالق مضادات صواريخ من السفارة األمريكية في بغداد 
الكاظمي يطيح بفالح الفياض من رئاسة الجهاز األمني

غواصات تركية تنطلق باتجاه المتوسط

صاروخ كاتيوشا سقط قرب السفارة األمريكية بالمنطقة



الـــكـــويـــت – وكـــــــاالت: دعــا 

ســـمـــو أمـــيـــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ 

الصباح  الجابر  األحمد  صباح 

الهيئة  أمــنــاء  مجلس  أعــضــاء 

ـــعـــامـــة لــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد  ال

بدورهم  القيام  إلى  (نزاهة) 

يثبت  من  كل  وإحالة  بحزم، 

إلى  فــســاد  شبهة  تهمة  عليه 

ذلك  تــردد.جــاء  دون  القضاء 

خالل استقبال األمير ألعضاء 

المجلس بقصر السيف، صباح 

أمـــــس، بــحــضــور ولــــي الــعــهــد 

«نـــــــواف األحـــــمـــــد»، ورئـــيـــس 

مجلس الوزراء «صباح الخالد 

الــصــبــاح»، وفــقــا لــمــا أوردتـــه 

(كونا). الكويتية  األنباء  وكالة 

أمام  القانونية  اليمين  وأدى 

ســمــو الــشــيــخ صــبــاح كــل مــن: 

رئــيــس الــهــيــئــة «عــبــدالــعــزيــز 

ــلــطــيــف اإلبــــراهــــيــــم»،  عــبــدال

ونــــــائــــــب الـــــرئـــــيـــــس «نــــــــواف 

واألعضاء:  المهمل»،  عبداهللا 

«خــالــد عــبــدالــرزاق الــخــالــد»، 

و«مــــــشــــــاعــــــل عــــبــــدالــــعــــزيــــز 

الـــهـــاجـــري»، و«حـــســـام سيد 

عـــلـــي بـــهـــبـــهـــانـــي»، و«نــــــواف 

عبداهللا البدر»، و«عبدالعزيز 

بمناسبة  المنصور»،  منصور 

تــســلــمــهــم مـــهـــام مــنــاصــبــهــم 

صباح  الشيخ  الــجــديــدة.وقــال 

في كلمة االستقبال: «يسرني 

وأهــنــئــكــم  بـــكـــم  أرحــــــب  أن 

بــاخــتــيــاركــم لــمــجــلــس أمــنــاء 

الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــمــكــافــحــة 

الفساد راجًيا لكم كل التوفيق 

ــا عــن خالص  والـــســـداد مــعــربً

الــشــكــر والــتــقــديــر إلخــوانــكــم 

رئيس وأمناء الهيئة السابقين 

المسيرة  تستكملون  أنتم  وها 

المسؤولية  هـــذه  بتحميلكم 

الـــجـــســـيـــمـــة وهــــــــذه األمــــانــــة 

الــعــظــيــمــة الــتــي أنــيــطــت بكم 

لها».وأبدى  أهــل  أنتم  والتي 

ســـمـــوه أســـفـــه مـــن بــعــض ما 

يُبث في بعض وسائل اإلعالم 

ـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي من  وال

«إســــــــاءات بــالــغــة واتـــهـــامـــات 

بــغــيــر دلــيــل» تــظــهــر الــكــويــت 

للفساد  مــرتــًعــا  بــاتــت  وكــأنــهــا 

ومـــــالًذا لـــه، مـــشـــدًدا عــلــى أن 

مــســؤولــيــة أعـــضـــاء «نـــزاهـــة» 

كــبــيــرة فـــي «الــتــصــدي لــهــذه 

واالدعـــاءات  الظالمة  الحملة 

الـــبـــاطـــلـــة».كـــمـــا وجـــــه أمــيــر 

الــــكــــويــــت أعـــــضـــــاء الــمــجــلــس 

ومشاركة  تــعــاون  تفعيل  إلــى 

المجتمع  وهيئات  مؤسسات 

مكافحة  جــهــود  فــي  الــمــدنــي 

الــفــســاد وتــوعــيــة الــمــواطــنــيــن 

بـــضـــرورة وأهــمــيــة دورهــــم 

بالذكر  بــهــا.جــديــر  اإليــجــابــي 

لمكافحة  الــعــامــة  الهيئة  أن 

الفساد في الكويت أنشئت في 

الشفافية  مبدأ  إلرساء  ٢٠١٦؛ 

والــــنــــزاهــــة فــــي الــمــعــامــالت 

ـــــة واإلداريــــــــــــــة  ـــــصـــــادي االقـــــت

الــرشــيــدة  اإلدارة  وتــحــقــيــق 

مهامها؛  أبــرز  لــألمــوال.ومــن 

الفساد  مكافحة  على  العمل 

وحجز  مرتكبيه،  ومالحقة 

والعائدات  األمــوال  واســتــرداد 

وفقاً  ممارسته  عــن  الناتجة 

لـــلـــقـــانـــون، وحـــمـــايـــة أجــهــزة 

الدولة من الرشوة والمتاجرة 

بـــالـــنـــفـــوذ، وســــــوء اســـتـــخـــدام 

السلطة لتحقيق منافع خاصة 

ومنع الوساطة والمحسوبية.

أمير الكويت يدعو لمكافحة الفسـاد بحزم
تركيا تؤكد  أن ما تريده مصر في ليبيا غير قابل للتطبيقخالل اجتماعه مع مجلس أمناء النزاهة

عــــواصــــم – وكــــــــاالت: أكـــد 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجـــــب 
طــيــب أردوغــــــــان، أمـــــس، أن 
المكايد  كــافــة  أحبطت  بـــالده 
ـــحـــاك  ـــــمـــــؤامـــــرات الــــتــــي تُ وال
ضــدهــا فــي شـــرق الــمــتــوســط.

جــــاء ذلــــك فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا 
خالل مشاركته من إسطنبول 
عبر تقنية الفيديو كونفرانس، 
محطات  تشغيل  مــراســم  فــي 
الكهرومائية  الــطــاقــة  لتوليد 
الــبــالد.  شــمــال  أوردو  بــواليــة 
االتحاد  استثناء  يخص  وفيما 
األوروبي لتركيا من رفع قيود 
أردوغـــان: «نوايا  قــال  السفر، 
االتــــحــــاد األوروبــــــــي واضــحــة 
تفضيل  خــــالل  مـــن  لــلــعــيــان، 
غياب  مــن  تعاني  الــتــي  الـــدول 
الــشــفــافــيــة عــلــى تــركــيــا». من 
الدفاع  وزيــر  أكــد  آخــر  جانب 
الـــتـــركـــي، «خـــلـــوصـــي أكـــــار»، 
ـــادرة مصر  رفــــض بـــــالده مـــب
الــخــاصــة بــوقــف إطــــالق الــنــار 
تريد  ما  أن  معتبًرا  ليبيا،  في 
المصرية  الــســلــطــات  تحقيقه 
أمــــــر غـــيـــر قــــابــــل لــلــتــطــبــيــق. 
وخــــــالل اجـــتـــمـــاع أجـــــــراه مــع 
ليبيا  في  األتـــراك  العسكريين 
قيادة  ضمن  بمهام  المكلفين 

الـــتـــعـــاون األمـــنـــي والـــتـــدريـــب 
ـــمـــســـاعـــدة واالســــتــــشــــارات  وال
رئيس  بحضور  طرابلس،  في 
أركان الجيش التركي، «ياشار 
جـــولـــر»، قــــال «أكــــــار» «لــقــد 
ـــركـــوا نـــص االتــــفــــاق الــســابــق  ت
من  الــعــديــد  عليه  اتــفــق  الـــذي 
أن  ويحاولون  الــدول،  رؤســاء 
يصنعوا شيئا من عند أنفسهم 
فــي الــقــاهــرة». ورأى «أكــار» 
على  يــحــرض  األمــــر  هـــذا  أن 
«الــمــواجــهــة غــيــر الــقــانــونــيــة»، 
مــضــيــًفــا: «مــصــر تـــحـــاول أن 
كل  ولكن  بنفسها  شيئا  تصنع 
ما تفعله غير قابل للتطبيق». 

واعــتــبــر وزيـــر الــدفــاع التركي 
ال  المصرية  السلطات  نوايا  أن 
األشكال  من  شكل  بأي  تسهم 
تثبيت  أو  الــحــلــول  إيــجــاد  فــي 
شعب  في  والتضامن  الــوحــدة 
ليبيا، حيث تسعى القاهرة إلى 
تحقيق مصالحها الخاصة بها، 
ُمــردًفــا: «نــوايــاهــم واضــحــة». 
وأشــــار «أكـــــار» مــع ذلـــك إلــى 
لــيــبــيــا  فــــي  تــنــشــط  تـــركـــيـــا  أن 
بدعوة من حكومتها الشرعية 
بــــرئــــاســــة رئــــيــــس الــمــجــلــس 
ـــســـراج»،  الـــرئـــاســـي، «فـــايـــز ال
المبرمة  االتفاقات  وبموجب 

بين أنقرة وطرابلس.

أردوغان: أحـــبطنا كافــــــة المكايـد 
ضـــــدنـــا في شــــرق المــتوســـــط

إسرائيل تبني ١٦٤ وحدة استيطانية في بيت لحم
اعتقاالت بالضفة وانتهاكات بحق الصيادين في غزة

ــا:  قــن  - الــمــحــتــلــة  الــــقــــدس 
ـــطـــات االحــــتــــالل  ـــنـــت ســـل أعـــل
في  العمل  بدء  عن  اإلسرائيلي 
استيطانية  وحــــدة   ١٦٤ بــنــاء 
ـــــــدة، فــــــي مـــســـتـــوطـــنـــة  جـــــــدي
«نــفــيــه دانـــيـــال» جــنــوب بيت 
لـــحـــم. ونــقــلــت وكـــالـــة األنـــبـــاء 
حسن  عــن  (وفـــا)  الفلسطينية 
بــريــجــيــة مــديــر مــكــتــب هيئة 
واالستيطان  الــجــدار  مقاومة 
فــي بــيــت لــحــم، قــولــه إن هــذا 
من  يأتي  االستيطاني  التوسع 
أجـــــل إنــــشــــاء حــــي جـــديـــد فــي 
مــســتــوطــنــة «نـــفـــيـــه دانــــيــــال» 
ـــــوف»  بــــاســــم حـــــي «نــــفــــيــــه ن
االســـتـــيـــطـــانـــي، عـــلـــى حــســاب 
أراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــيــن فــي 
وهو  ونحالين،  الخضر  بلدتي 
مــــا ســيــســلــب الــــعــــشــــرات مــن 

الدونمات الزراعية. 
هــــــذا  أن  إلـــــــــــى  وأشــــــــــــــــار 
الــتــوســع االســتــيــطــانــي يــنــدرج 
ضـــمـــن ســـيـــاســـة «تـــســـمـــيـــن» 
مشروع  ضمن  المستوطنات 

الكبرى»،  «الــقــدس  يسمى  ما 
واستغالًال للوضع الراهن بفعل 
جــائــحــة كـــورونـــا، حــيــث يقوم 
حماية  وتــحــت  الــمــســتــوطــنــون 
قـــــوات االحــــتــــالل بــاالســتــيــالء 
عــلــى مـــســـاحـــات شــاســعــة من 
األراضـــــــي، فـــي ظـــل الــســيــاســة 
بتسليم  الــمــتــمــثــلــة  الـــجـــديـــدة 

إخطارات إخالء وترحيل. 
االحتالل  سلطات  أن  يذكر 
أقــــــرت فــــي مـــايـــو الـــمـــاضـــي، 
تــوســيــع مــســتــوطــنــة / إفـــــــرات/  
جـــنـــوب الــضــفــة الــغــربــيــة من 
خالل بناء اآلالف من الوحدات 
بواقع  الــجــديــدة،  االستيطانية 
مــســاحــة  عـــلـــى  وحــــــدة   ٧٠٠٠

١١٠٠ دونم. 
مـــن جــهــة ثــانــيــة، اعــتــقــلــت 
قــــوات االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي 
أمـــــس، ثـــالثـــة مــواطــنــيــن من 
الضفة الغربية المحتلة بينهم 

طالب في جامعة بيرزيت. 
وقال نادي األسير إن قوات 
االحــــتــــالل اعــتــقــلــت الــمــواطــن 

من  سل  أبو  خالد  الكريم  عبد 

الذي  بالخليل  العروب  مخيم 

تــعــرض العــتــداء أثــنــاء عملية 

جامعة  في  والطالب  اعتقاله، 

بيرزيت صالح مجدي أبو زيد 

من رام اهللا، والذي اعتقل من 

على حاجز طّيار بالقرب من 

قــريــة الــخــان األحــمــر، عــالوة 

عــــلــــى مــــــواطــــــن آخـــــــر جــــرى 

اعــتــقــالــه مـــن حـــي الـــطـــور في 

الــــقــــدس وهــــــو حــــجــــازي أبـــو 

صبيح. 

ـــــــى ذلـــــــــك، قـــــــال مـــركـــز  إل

حــقــوقــي فــلــســطــيــنــي إنــــه وثــق 

االحــتــالل  لــقــوات  انتهاكا   ١٧٢

اإلســـرائـــيـــلـــي بـــحـــق مــمــتــهــنــي 

خالل  غــزة،  قطاع  في  الصيد 
الــــعــــام  مـــــن  األول  الــــنــــصــــف 
الـــــــجـــــــاري. وأوضــــــــــح مـــركـــز 
في  اإلنــســان  لحقوق  الــمــيــزان 
تـــقـــريـــر بـــعـــنـــوان / بـــحـــر غـــزة 
هــذه  أن  االقـــــتـــــراب/ ،  خــطــر 
أنماط  فــي  تتركز  االنتهاكات 
مساحة  تقييد  هــي  رئــيــســيــة، 
فيها  بالعمل  المسموح  الصيد 
لــلــصــيــاديــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن، 
ــــــنــــــار تـــجـــاهـــهـــم  وإطــــــــــــالق ال
ـــبـــحـــر،  وهـــــــم فـــــي عـــــــرض ال
وإيـــــقـــــاع الـــقـــتـــلـــى والـــجـــرحـــى 
فـــــي صـــفـــوفـــهـــم، ومـــالحـــقـــة 
الـــصـــيـــاديـــن ومـــراكـــبـــهـــم فــي 
عــــرض الــبــحــر، واعــتــقــالــهــم، 
وأخــــــــيــــــــًرا االســـــتـــــيـــــالء عــلــى 
مراكبهم والمعدات الموجودة 
شباك  وتخريب  متنها،  على 
الكهربائية  والمولدات  الصيد 

واإلشارات الضوئية.
 وأشــار المركز إلى أن تلك 
االنتهاكات انعكست على أعداد 
إذ  الصيد،  قطاع  في  العاملين 

والعاملين  الصيادين  عدد  بلغ 

فـــــــي الـــــــحـــــــرف الـــمـــرتـــبـــطـــة 

بــغــزة   ،٢٠١٩ لــلــعــام  بــالــصــيــد 

بينهم  مـــن  عـــمـــال،   (٥٦٠٦)

حين  فــي  صــيــاديــن،   (٣٦٠٦)

ذكــــــرت إحـــصـــائـــيـــات ســابــقــة 

لــلــجــهــاز الــمــركــزي لــإلحــصــاء 

العاملين  عــدد  أن  الفلسطيني 

في القطاع ذاته في عام ١٩٩٧ 

كان (١٠,٠٠٠) عامل.

ــــه بــفــعــل هــذه   وأضــــــاف أن

أصبح  المستمرة،  االنتهاكات 

والصيادون  عموًما،  العاملون 

عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، من 

ضـــمـــن الـــفـــئـــات األشــــــد فـــقـــًرا 

في  الفلسطيني  المجتمع  فــي 

قــطــاع غـــزة، مـــؤكـــًدا أن هــذه 

الممارسات تسهم في تقويض 

قــطــاع الــعــمــل الــبــحــري بــغــزة 

ــا أمــام  وتــشــكــل عــائــًقــا أســاســًي

أدواره  تــأديــة  فــي  اســتــمــراره 

االقتصادية والغذائية.

مستوطنة إسرائيلية في الضفة

إثيوبيا: ارتفاع ضحايا 
االحتجاجات إلى ١٥٦ قتيالً

إقليمي  أمني  مسؤول  قال  رويترز:  أبابا –  أديس 
حتفهم  لقوا  الــذيــن  عــدد  إن  أمــس  إثيوبيا  فــي  بــارز 
اغتيال  عقب  البالد  شهدتها  التي  االحتجاجات  في 
مبدئية  حصيلة  مــن   ١٥٦ إلـــى  قــفــز  مــشــهــور  مــغــن 
اغتيال  إثر  االحتجاجات  وخرجت  قتيًال.   ٨٠ بلغت 
الــمــغــنــي هــاشــالــو هــونــديــســا مــســاء االثــنــيــن الــمــاضــي 
وامـــتـــدت تــلــك االحــتــجــاجــات مــن أديــــس أبــابــا إلــى 
محمد  جبريل  بها.وقال  المحيطة  أوروميا  منطقة 
تلك  إن  أورومــيــا  فــي  والــســالم  األمــن  مكتب  مــديــر 
فقط  أورومــيــا  منطقة  فــي  للقتلى  هــي  الحصيلة 
في  والمصابين  القتلى  من  عدد  أكبر  شهدت  والتي 
قد  القتلى  حصيلة  أن  االحــتــجــاجــات.وأضــاف  تلك 
ترتفع نظًرا لعدد المصابين الذين ال يزالون يتلقون 
من   ١٤٥ أن  إلــى  وأشـــار  المستشفيات.  فــي  عــالًجــا 
القتلى مدنيون بينما لقي ١١ من أفراد قوات األمن 

حتفهم.

اللجنة  سر  أمين  أعلن  وكــاالت:   - اهللا  رام 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب 

عــريــقــات، عــن اجــتــمــاع وزاري عــربــي، الــيــوم 

اإلسرائيلية،  الضم  مخططات  لبحث  االثنين، 

إذا  الــعــرب  األشــقــاء  يُعيد  أن  أمــلــه  عــن  معربًا 

مــا أقــدمــت دولـــة االحــتــالل عــلــى تنفيذ هــذه 

الخطوة، النظر في المعاهدات الموقعة معها، 

دون  العربية  السالم  بمبادرة  للتمسك  إضافة 

تغيير.

فلسطين  صــــوت  إلذاعــــــة  عـــريـــقـــات  وقـــــال 

أمــــس، «إن الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس يــواصــل 

مؤخًرا  أرسل  حيث  العالم،  قادة  مع  اتصاالته 

تفيد  العالم،  دول  لكل  شخصية  رسائل  سبع 

بأن القيادة أعلنت تحللها من االتفاقيات كافة 

خطة  نتنياهو  إعـــالن  عــلــى  رًدا  إســرائــيــل  مــع 

الضم»، مؤكًدا أن تنفيذ الضم يعني فعلًيا أن 

ألنه  الفلسطينية  السلطة  تدمير  يريد  نتنياهو 

بيد  وأداة  خدماتية  سلطة  إلــى  تحويلها  يريد 

االحتالل، وهو ما لم نسمح به مطلًقا».

وأضاف، أن الرئيس عباس دعا دول العالم 

في رسائله إلى عقد مؤتمر دولي للسالم كامل 

وحل  الدولي  القانون  أساس  على  الصالحيات 

قضايا الوضع النهائي بما يضمن إنهاء االحتالل 

على حــدود عــام ١٩٦٧ واإلفـــراج عن األســرى 

وفق جدول زمني محدد.

وكشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 

العامة  الجمعية  مع  تبذل  جهود  عن  التحرير 

لـــألمـــم الــمــتــحــدة لــعــقــد جــلــســة لـــإلعـــالن عن 

لمحاسبة  الــضــم  ضــد  دولــــي  ائــتــالف  تشكيل 

ومساءلة إسرائيل في حال قيامها بذلك.

عريقات :وزاري عربي اليوم لبحث مخططات الضم اإلسرائيلية

١٩ عربي ودوليعربي ودولي
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عــــواصــــم - وكـــــــــاالت: ارتــــفــــع عـــدد 
الجديد  كـــورونـــا  بــفــيــروس  المصابين 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم إلـــى نــحــو ١١ 
بلغ  بينما  مــصــاب،  ألــف  و٤٣٠  مليونا 
ــفــا وفــق  عـــدد الــوفــيــات قـــرابـــة ٥٣٧ أل
أحدث اإلحصائيات العالمية وبلغ عدد 

المتعافين ٦ ماليين و٤٨٠ ألفا.
ووفــــقــــا لـــإلحـــصـــائـــيـــات، تـــصـــدرت 
من  بأكثر  القائمة  المتحدة  الــواليــات 
٢٫٨ مليون إصابة، من بينها قرابة ١٣٠ 
ثانية  البرازيل  حلت  بينما  وفــاة،  حالة 
بأكثر من ١٫٥٧ مليون إصابة وما يزيد 

على ٦٤ ألف وفاة.
وكانت المراكز األمريكية لمكافحة 
األمراض والوقاية منها عدلت حصيلتها 
لعدد حاالت اإلصابة والوفاة بفيروس 
كورونا في الواليات المتحدة يوم السبت 
و٦٦١  جديدة  إصابة  حالة   ٥٧٧١٨ إلى 
حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد 
إصابة  حالة   ٢,٧٨٩,٦٧٨ إلى  اإلصابات 

و١٢٩,٣٠٥ حاالت وفاة.
وأحــيــت الـــواليـــات الــمــتــحــدة السبت 
عـــيـــدهـــا الـــوطـــنـــي فــــي أجـــــــواء شـــديـــدة 
الــــخــــطــــورة فـــــي خــــضــــّم أزمـــــــة وبـــــاء 
كوفيد-١٩ الذي يتفشى بشكل سريع في 
المجاورة  المكسيك  في  وكذلك  البالد 
وجنوب  الالتينية  أمريكا  دول  وسائر 
الرابع  احتفاالت  تخفيف  وتّم  إفريقيا. 
األمريكي  االستقالل»  يوليو «يــوم  من 
في وقت سّجلت الواليات المتحدة في 
اليوم نفسه ٤٣٧٤٢ إصابة جديدة و٢٥٢ 
وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجّد، 
بحسب جامعة جونز هوبكنز. وُسّجلت 
في األيام الثالثة السابقة أعداداً قياسية 
لإلصابات الجديدة، بينها أكثر من ٥٧ 

ألفاً الجمعة.
دونــالــد  األمـــريـــكـــي  الــرئــيــس  أن  إال 
تـــرامـــب قــّلــل مــــرة جـــديـــدة مـــن شــأن 
التفشي المتسارع للمرض، أثناء احتفال 

السبت في حدائق البيت األبيض. وقال: 
«حــقــقــنــا تــقــدمــا كــبــيــرا واســتــراتــيــجــيــة 
تــعــمــل بــشــكــل جـــيـــد» مــشــيــراً إلــــى أنــه 
سيكون  لــقــاحــاً  عــالجــاً  أو  بـــأن  مقتنع 
على األرجح متوفراً «قبل نهاية العام». 
الصين  على  بعنف  تــرامــب  حمل  كما 
التي ُسجلت فيها أول إصابة بفيروس 
كورونا المستجد، مؤكدا أنها «يجب أن 
تُحاَسب» وفي حصيلة جديدة مرتفعة 
ولكنها أقل من األيام الثالثة الماضية، 
نحو  أمــس  المتحدة  الــواليــات  أحــصــت 
٤٤ ألف إصابة باإلضافة إلى ٢٥٢ حالة 
اإلصابات  إجمالي  يرفع  ما  وهو  وفاة، 
إلى  والوفيات  ألفا،  و٨٢٣  مليونين  إلى 
نحو ١٣٠ ألفا. وقالت السلطات الصحية 
فـــي واليـــــة فـــلـــوريـــدا إن عــــدد حـــاالت 
اإلصـــابـــة الـــمـــؤكـــدة بــفــيــروس كــورونــا 
 ١١ بلغت  قياسية  يومية  زيـــادة  سجل 

للمرة  وذلــك  السبت،  أمــس  و٤٥٨  ألفا 
فيها  يزيد  التي  أيــام  ثالثة  فــي  الثانية 

عدد اإلصابات على ١٠ آالف حالة.
البرازيل  سجلت  أخـــرى،  جهة  مــن 
نحو ٣٨  األخيرة  الـــ ٢٤  الساعات  خــالل 
ألـــف إصـــابـــة جـــديـــدة ومـــا يــقــرب من 
بفيروس  إضــافــيــة  وفــــاة  حــالــة   ١١٠٠
كــورونــا، وقــد تــجــاوز الــعــدد اإلجمالي 
مليون  الــبــلــد ١٫٥  هـــذا  فــي  لــإلصــابــات 

إصابة، باإلضافة إلى ٦٤ ألف وفاة.
وهـــي تــأتــي بــعــد الـــواليـــات المتحدة 
من حيث الدول األكثر تضررا بالوباء، 
فقد سجلت البرازيل نحو ٦٤ ألف وفاة 
مــن أصـــل مــلــيــون و٥٣٩ ألـــف إصــابــة، 
 ٤٤ بتسجيلها  المتحدة  المملكة  تليها 
ألــف وفــاة من أصــل ٢٨٥ ألــف إصابة، 
ألف  و٢٤١  وفـــاة،  ألــف   ٣٥ إيطاليا  ثــم 
وفــاة  ألـــف  بنحو ٣٠  وفــرنــســا  إصـــابـــة، 

مقابل ٢٠٣ آالف إصابة.
وبـــاتـــت الــمــكــســيــك، الــتــي يــبــلــغ عــدد 
سكانها ١٢٧ مليونا، والتي تشهد بدورها 
عالميا  الخامسة  للوباء،  سريعا  تفشيا 
تجاوزت  التي  الوفيات  عدد  حيث  من 
٣٠ ألـــفـــا، وقـــد أحــصــت فـــي الــســاعــات 
األربع والعشرين الماضية عددا قياسيا 
من اإلصابات ناهز سبعة آالف إصابة 

ليتجاوز اإلجمالي ٢٥٢ ألفا.
تفشي  يتسارع  أفريقيا،  جنوب  وفي 
فــيــروس كـــورونـــا، وقـــد سجلت الــبــالد 
حصيلة قياسية من اإلصابات تجاوزت 

١٠ آالف إصابة.
زيــادة  تسجيل  وبعد  أستراليا،  وفــي 
فيكتوريا،  بوالية  اإلصابات  في  مقلقة 
وقف  إلـــى  كــبــرى  طبية  جمعية  دعـــت 
مؤقت لتخفيف إجـــراءات اإلغــالق في 

كل أنحاء البالد.

ً حاالت الشفـاء من الوباء تتجــاوز ٦ مالييـن عالميا
أمريكا تحتفل بعيدها الوطني في أجواء خطيرة

بمحاسبتها ــد  ــوع ــت وي كــــورونــــا   بــنــشــر  لــلــصــيــن  ـــهـــامـــات  االت يــجــدد  تـــرامـــب   
لعدم فاعليتهما ضد كورونا

جـــنـــيـــف - وكــــــــــاالت: أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة عــــن إنــــهــــاء الـــتـــجـــارب 
كلوروكين»  «هيدروكسي  هما  للدواءين، 
و»لوبينافير»/ »ريتونافير» لعدم فاعليتهما 
ضــد فــيــروس كــورونــا. وأشــــارت المنظمة 
إلى أن الــدواءيــن «لم يحققا  في بيان لها، 
ــنــســبــة الــــوفــــيــــات لــلــمــصــابــيــن  تــخــفــيــضــا ل
خفضاها  أو  المستشفيات،  في  بكوفيد-١٩ 
قليال». وأضافت المنظمة أن قرارها وقف 
في  المصابين  عالج  فقط  يخص  التجارب 
الــمــســتــشــفــيــات، ولـــن يــؤثــر عــلــى دراســــات 
أخـــــرى، حــيــث يــســتــخــدم الــــــــدواءان لــعــالج 

المرضى خارج المستشفيات أو للوقاية.
وكـــــــان الــــدكــــتــــور تـــــيـــــدروس أدهــــانــــوم 
الصحة  منظمة  عـــام  مــديــر  غيبريسوس، 
حوالي  أن  لــه،  بيان  فــي  أكــد  قــد  العالمية، 
قــبــول  تــــم  دولــــــة   ٣٩ فــــي  مـــريـــض   ٥٥٠٠
التضامن  تجربة  فــي  اآلن  حتى  تطوعهم 
على  العالمية  الصحة  منظمة  تجريها  التي 
لتقييم  كــورونــا،  لــفــيــروس  دواء  مــن  أكــثــر 

فعاليتها في محاربة الفيروس.
ويبحث جــانــب آخــر مــن الــتــجــارب التي 
تــقــودهــا مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة األثـــر 
تنتجه  الــذي  ريمديسيفير  لعقار  المحتمل 
مرضى  عــالج  في  ساينسيز  جيلياد  شركة 

كوفيد-١٩.
المنظمة،  تقودها  التي  التجارب  وبــدأت 
أنــواع  بخمسة  التضامن،  تــجــارب  وتسمى 
لفيروس  محتمل  عــالج  مكونات  عن  بحثا 
كـــورونـــا الــمــســتــجــد وهــــي: ســـتـــانـــدارد كير 
كلوروكين  وهــيــدروكــســي  وريمديسيفير 
إلــيــهــا  مـــضـــافـــا  ولوبينافير-ريتونافير 

إنترفيرون.
كما أن هناك نحو ١٨ لقاحا تجريبيا ضد 
الفيروس جار اختبارها على البشر من بين 

قرابة ١٥٠ عالجا يجري تطويرها.
من جهته، قال الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب إن جهود البحث في بالده ستتوصل 
إلى إنتاج لقاح ضد الفيروس قبل نهاية العام 

الحالي.

«الصحة العالمية» تنهي التجارب 
على هيدروكسي كلوروكين ولوبينافير

رئيس غانا يبدأ 
بعزل نفسه بعد 
مخالطته مصاباً 

بكورونا
ـــنـــت  أعـــل ا:  دب   - أكــــــــــرا 
الرئيس  أن  غانا  في  الحكومة 
نفسه  سيعزل  أدو  أكــوفــو  نــانــا 
نــصــيــحــة  عــلــى  بـــنـــاء  يـــومـــاً   ١٤
أظـــهـــرت  أن  بـــعـــد  األطــــــبــــــاء، 
االخــــتــــبــــارات إصــــابــــة شــخــص 
المحيطة  القريبة  الدائرة  من 
بـــه بــفــيــروس كـــورونـــا. وقـــال 
أظهرت  اليوم،  «حتى  البيان: 
االخــــتــــبــــارات عـــــدم إصـــابـــتـــه، 
ولــــكــــنــــه اخـــــتـــــار اتـــــخـــــاذ هــــذا 
اإلجــــــراء انـــطـــالقـــاً مـــن زيــــادة 
الرئيس  أن  وأضــاف  الــحــذر». 
ســـيـــواصـــل الــعــمــل خــــالل تــلــك 
الــفــتــرة الـــتـــزامـــاً بــبــروتــوكــول 
األمـــــان الـــخـــاص بـــ«كــوفــيــد - 

.«١٩
ولم يذكر البيان ما إذا كان 
هــــذا الــشــخــص الـــمـــصـــاب مــن 
الموظفين أم من أفراد أسرة 

الرئيس.

صنداي  صحيفة  ذكرت  لندن-وكاالت: 
التوصل  مــن  اقتربت  بريطانيا  أن  تايمز 
التفاق بقيمة ٥٠٠ مليون جنيه استرليني 
سانوفي  شركتي  مع  دوالر)  مليون   ٦٢٤)
وغالكسو سميث كالين للحصول على ٦٠ 
تطوره  محتمل  لــقــاح  مــن  جــرعــة  مليون 
الشركتان للوقاية من كوفيد-١٩. وأضافت 
شراء  خيار  تبحث  بريطانيا  أن  الصحيفة 
على  التجارب  في  فاعليته  ثبتت  إذا  اللقاح 
البشر التي من المقرر أن تبدأ في سبتمبر 
أو  عـــالجـــات  حــالــيــا  تـــوجـــد  وال  الــمــقــبــل. 

لقاحات معتمدة لمرض كوفيد-١٩.
 والــتــوصــل إلـــى لــقــاحــات فــعــالــة يعتبر 
أصابت  جائحة  لوقف  األهمية  بالغ  أمــرا 
العالم  أنحاء  في  الماليين  بحياة  وأودت 

دون ظهور أي مؤشر على أنها تخبو.
وشـــركـــات أســتــرازيــنــيــكــا الــبــريــطــانــيــة 
األمريكية  وفــايــزر  الفرنسية  وســانــوفــي 
كلها  البريطانية  كالين  سميث  وغالكسو 
لقاحاتها  تطوير  من  مختلفة  مراحل  في 

للمرض. المرشحة 
ويــــجــــري حـــالـــيـــا تـــجـــربـــة نـــحـــو عــشــرة 

ويتوقع  البشر،  على  لكوفيد-١٩  لقاحات 

الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال 

بين ١٢ و١٨ شهرا من بداية التطوير.

وكــــان بــاحــثــون فــي جــامــعــة أكــســفــورد 

أجرت  تجريبيا،  لقاحا  طوروا  البريطانية 

شــركــة أســـتـــرا زيــنــيــكــا لــصــنــاعــة األدويــــة 

تجارب سريرية واسعة النطاق عليه.

التجارب  مرحلة  فــي  الــلــقــاح  يـــزال  وال 

الــتــجــارب  نــتــائــج  جــــاءت  وإذا  الــســريــريــة. 

مقنعة لمنظمي سوق العقاقير الطبية بأنه 

عملية  تبدأ  أن  المتوقع  فمن  وفعال  آمــن 

التسليم بحلول نهاية ٢٠٢٠.

كما من المقرر أن تبدأ شركة جونسون 

آنــــد جــونــســون تـــجـــارب عــلــى مــتــطــوعــيــن 

في  كوفيد-١٩  لمرض  المحتمل  للقاحها 

النصف الثاني من يوليو.
وكـــان رئــيــس شــركــة «ســانــوفــي» قــال، 
ستضمن  الشركة  إن  الــمــاضــي،  مــايــو  فــي 

وصول أي لقاح مضاد لمرض كوفيد-١٩، 
بمجرد الموافقة عليه، إلى كل بقاع العالم 
فــي وقـــت واحــــد. وقــــال ســيــرج وايــنــبــرج 
«لن  الثانية  الفرنسية  التلفزيونية  للقناة 
وأضاف:  مقدمة».  دفعة  دولة  أي  تمنح 
ــا عــــدة وحــــدات  ــن «نــحــن مــنــظــمــون ولــدي
تــصــنــيــع. بــعــضــهــا فـــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة 
وفــرنــســا».  أوروبـــا  فــي  منها  الكثير  لكن 
 ٣٢ في  صناعيا  موقعا   ٧٣ سانوفي  وتدير 
بعد  عليه  مــصــدق  لــقــاح  يــوجــد  وال  دولـــة. 
كورونا  فيروس  يسببه  الذي  المرض  ضد 

المستجد.

 إلى ذلك قالت وزارة الصحة البريطانية، 

 ٨٫٤ تخصيص  قــررت  بريطانيا  إن  أمــس، 

مليون   ١٠٫٤٩) اســتــرلــيــنــي  جــنــيــه  مــلــيــون 

التأثيرات  لفحص  جديدة  لدراسة  دوالر) 

على المدى البعيد لمرض كوفيد-١٩ على 

الــمــرضــى. ولــوحــظ أن فــيــروس كــورونــا 

بكوفيد-١٩  لإلصابة  يؤدي  الذي  المستجد 

يــســبــب الــعــديــد مـــن الـــتـــأثـــيـــرات الــصــحــيــة 

الجهاز  مشاكل  بــخــالف  المرضى  لبعض 

التنفسي الفورية، ولكن بالنسبة للمصابين 

الذين ال تظهر عليهم األعــراض، فإن أثر 
الفيروس غير مفهوم تماما.

وقـــــال وزيـــــر الــصــحــة مــــات هــانــكــوك 
ـــواصـــل مــعــركــتــنــا  الــبــريــطــانــيــة: ونـــحـــن ن
ضــــد هـــــذه الـــجـــائـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، فــإنــنــا 
الــذي  التأثير  عــن  والمزيد  المزيد  نتعلم 
الصحة  على  فقط  ليس  المرض،  يحدثه 
البدنية  الــصــحــة  عــلــى  ولــكــن  الــمــبــاشــرة، 
ــيــة عــلــى الـــمـــدى الـــطـــويـــل أيــضــا.  ــعــقــل وال
آالف  عــشــرة  إن  الــصــحــة  وزارة  وقـــالـــت 
شــخــص ســيــشــاركــون فـــي الــــدراســــة الــتــي 
في  والمستشفيات  ليستر  جامعة  تقودها 
الرئة  مــن  عينات  أخــذ  وسيتم  المدينة. 
أيضا  للتقييم  وستخضع  للمرضى  والــدم 
وسيتم  الــمــتــقــدم،  الــتــصــويــر  طــريــق  عــن 
جديدة  أشكال  لتطوير  النتائج  استخدام 

من العالج الشخصي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس 
عن  سابق  وقت  في  تحدث  قد  جونسون، 
شــــروط لــمــن يــرغــب بـــإجـــراء فــحــوصــات 
طــبــيــة لــلــكــشــف عـــن احــتــمــالــيــة اإلصـــابـــة 

بالفيروس.

بريطانيا تقترب من شراء لقاح كورونا بـ ٦٢٤ مليون دوالر
خصصت ١٠ ماليين دوالر لدراسة تأثيرات  الفيروس

يج ي

نيودلهي - وكاالت: أعلنت الهند قفزة 
في  ساعة   ٢٤ مــدار  على  أخــرى  قياسية 
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا، لتسجل 
ما يقرب من ٢٥ ألف حالة جديدة، وهو 
وسجلت  لإلصابات.  يومي  معدل  أعلى 
مــؤكــدة،  حــالــة   ٢٤,٨٥٠ الــصــحــة  وزارة 
أمس، ليصل إجمالي عدد اإلصابات على 
يجعل  مما   ،٦٧٣,١٦٥ إلى  البالد  مستوى 
الــهــنــد رابــــع أكــثــر الــمــنــاطــق تـــضـــررا في 
والبرازيل  المتحدة  الــواليــات  بعد  العالم 

وروسيا.
كما سجلت أعلى معدل يومي للوفيات 
خـــالل  جـــديـــدة  وفـــــاة  حـــالـــة   ٦١٣ وهــــو 
الوفيات  عدد  ليرتفع  الماضية،  الساعات 

في الهند إلى ١٩,٢٦٨ حالة وفاة.
وكــــــان الـــمـــجـــلـــس الـــهـــنـــدي لــألبــحــاث 
الطبية، الوكالة التي تقود جهود مكافحة 
أغسطس   ١٥ حدد  البالد،  في  كوفيد-١٩ 
ــــذي يـــصـــادف يــــوم اســتــقــالل  الــمــقــبــل، ال
الهند، كهدف لتطوير لقاح ضد فيروس 
محققي  مــن  وطــلــب  المستجد،  كــورونــا 

المشاركين  تسجيل  السريرية  التجارب 
بــحــلــول ٧ يــولــيــو. ولــكــن كــبــيــرة الــعــلــمــاء 
فـــي مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة ســمــيــة 
الــجــدول  مــن  قلقها  أبـــدت  ســوامــيــنــاثــان 
الــزمــنــي لــلــتــجــارب الــســريــريــة، وقــالــت، 
واير  ذا  صحيفة  مع  مقابلة  في  السبت، 
الهندية، إنه بشكل أكثر واقعية، ستكون 

بــعــض نــتــائــج الــمــرحــلــة األولـــــى مــتــاحــة 
األمــــور  ســـــارت  «إذا  أغــســطــس  بــحــلــول 
الهندي  المجلس  قــال  و  للخطة».  وفقا 
لألبحاث الطبية، وهو أكبر هيئة أبحاث 
ســريــريــة فــي الــهــنــد، الــســبــت، إن قـــراره 
لفيروس  محتمل  للقاح  السريع  باإلنتاج 
كــــورونــــا يــتــفــق مـــع الــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة. 

وتـــطـــور هــــذا الـــلـــقـــاح، بــشــكــل مــشــتــرك، 
شــركــة بـــهـــارات لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة 
(بــــهــــارات بـــيـــوتـــك) الــهــنــديــة والــمــجــلــس 
بين  مــن  وهــو  الطبية  لألبحاث  الهندي 
عالميا  اخــتــبــارهــا  يــجــري  لــقــاحــات  عـــدة 

لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
وأثــــار الــجــدول الــزمــنــي الـــذي حــدده 

ـــهـــنـــدي لـــألبـــحـــاث الــطــبــيــة  الـــمـــجـــلـــس ال
انـــتـــقـــادات مـــن خـــبـــراء الــصــحــة بــالــهــنــد 
هـــذه  أن  مــــن  قــلــقــهــم  أبـــــــدوا  ــــن  ــــذي وال
المرضى  ســالمــة  ستعرض  االخــتــبــارات 
والــــقــــيــــم األخــــالقــــيــــة لـــلـــخـــطـــر. وقـــــال 
المجلس  باسم  المتحدث  شارما  لوكيش 
الــهــنــدي لــألبــحــاث الــطــبــيــة لــرويــتــرز إن 
التجارب  نتائج  على  يعتمد  شــيء  كــل   »
الــــســــريــــريــــة». وذكـــــــر بــــيــــان الــمــجــلــس 
الــهــنــدي لــألبــحــاث الــطــبــيــة أن الــرســالــة 
الروتين  تقليص  «استهدفت  المسربة 
تجاوز  دون  الــضــروري  غير  الحكومي 
بتجنيد  والتعجيل  ضــروريــة  عملية  أي 

المشاركين». 

قفزة قياسـية جديدة إلصابات الفيروس بالهند
وسط تحذير من لقاح محتمل

عربي ودوليعربي ودولي٢٠
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الديلي  صحيفة  قالت  الدوحة-[: 
ميل البريطانية إن كتابا جديدا سيصدر في 
بريطانيا سوف يستهدف تفاصيل وأسرار 
عالقة األمير «ويليام» وشقيقه «هاري»، 
نــجــلــي األمـــيـــرة الــراحــلــة ديـــانـــا، ويــتــنــاول 
«ملوك  عــنــوان  حمل  الـــذي  الكتاب  مؤلفا 
في حرب» أسرار شخصيتين مرموقتين 
ويحظيان باهتمام شديد من قبل الجمهور 
بشكل عام. ويقول ملخص الكتاب: «تمت 
يتم  لــم  لــكــن  األمـــــور،  مــن  الكثير  تغطية 
فهمها، فقد عاش ولدا ديانا تحت المراقبة 
السنة  أن  كما  والدتــهــمــا،  منذ  المستمرة 
والنصف الماضية قد شكلت انهياراً مدمراً 

لرابطهما الذي لم يكن قابالً للكسر».
الملكية  العائلة  أن  الكتاب  مؤلفا  وزعــم 
في بريطانيا كانت تعيش حالة من القلق، 
حــيــال انـــدفـــاع األمــيــر هــــاري لـــلـــزواج من 
ميغان ماركل، لدرجة أّن كيت ميدلتون، 
رته من  زوجة شقيقه األمير هاري قد حَذّ
كيت  أَنّ  إلــى  ميل  الديلي  وأشــــارت  ذلـــك. 
حثَّت األمير هاري على التأنِّي ألَنّ اندماج 
من  الكثير  سيستغرق  العائلة  فــي  ميغان 

«الوقت، والرعاية، واالنتباه».
وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة أن 
الكتاب يبحث في كيفية تأثر العالقة بين 
ميدلتون  كــيــت  بــزوجــتــيــهــمــا؛  الشقيقين 
ومــيــغــان مـــاركـــل، كــمــا أن عــالقــة األمــيــر 
هاري بشقيقه األمير ويليام وكيت ال تزال 
مقطوعة بعد انتقاله إلى لوس أنجلوس مع 
واضح  عــداٍء  وسط  آرتشي،  ونجله  زوجته 
مع شقيقه وشائعات عن خالفات بين كيت 
تقارير  عــن  الصحيفة  وكشفت  ومــيــغــان. 

حول أَنّ أحد أسباب الخالف بين الشقيقين 

كــان اإلنــفــاق الــبــذخ مــن جــانــب هـــاري في 

أعقاب حفل زفافه.

دفع  هــاري  أَنّ  إلــى  الصحيفة  وأشـــارت 

أشهر  غضون  في  دوالراً   ٧٣٨٠ من  أكثر 

على عالجات الوخز باإلبر «من أجل حياٍة 

أكثر صحية»، واستمتع بشهر عسل للطفل 

هيكفيلد  منتجع  فــي  ساسكس  دوقـــة  مــع 

هامبشاير،  مــقــاطــعــة  فــي  الــفــاخــر  بــلــيــس 

ويُشاع أَنّ اإلقامة لثالث لياٍل بلغت كلفتها 

أَنّ  الــواضــح  ومــن  دوالر.  ألــف  حــوالــي ٤٠ 

األمير ويليام كان قلقاً حيال عالقة األمير 

وسأل  ماركل،  بميغان  الرومانسية  هــاري 

شقيقه ما إذا ستكون زوجة مناسبة.

حسن  الــتــدّخــل  إَنّ  إلـــى  الــكــتــاب  ويشير 

ساسكس،  دوق  اســتــحــســان  يــلــَق  لــم  الــنــيــة 

دة. وذهب ُمؤلفو  الذي اعتبره إهانًة ُمتعَمّ

الــكــتــاب إلــــى أَنّ األمـــيـــر هـــــاري انــجــذب 

«ثقتها،  بفضل  المستقبلية  زوجــتــه  إلـــى 

والتزامها، ودوافعها، وطموحها، ألّنه كان 

ليحل  نــمــوذٍج  عــن  منه  وعـــٍي  دون  يبحث 

محل أمه التي ُحــِرَم منها بقسوة في سن 

الضعف». ويبدو أن المخاوف التي تسيطر 

على األمــيــر هـــاري أســفــرت عــن اقتناعه 

القصر  ومــســاعــدي  الملكية  الــعــائــلــة  بـــأّن 

ضده هو وزوجته الجديدة. ويعتقد مؤلفا 

الكتاب أَنّ هواجس هاري ال أساس لها من 

الصحة، إذ إّن العديد من مسؤولي القصر 

كانوا من محبي ميغان. 

وقــالــت الــديــلــي ميل إَنّ األمــيــر هــاري 

بــــدأ اإلنــــفــــاق الـــبـــذخ بــعــد مــــغــــادرة قصر 

كينسينغتون، الذي كان يتشاركه مع شقيقه 

وزوجته دوق ودوقة كامبريدج (٣٨ عاماً). 

كوتاج  فــروغــمــور  منزل  إلــى  انتقل  حيث 

على أراضي قلعة وندسور مع ميغان، في 

أعقاب حفل زفافهما وإنفاق ٢٫٩٥ مليون 

دوالر من أموال دافعي الضرائب لتجديد 

المبلغ.  بــســداد  الــزوجــان  وتعّهد  الــمــنــزل، 

إنفاقه  في  هاري  األمير  ميغان  وشاركت 

إلى  عطري،  وعــالج  تدليك  جلسات  على 

جانب إنفاق أكثر من ٥٨٨,٦٧٨ دوالرا على 

مــالبــس األمــومــة. وكــمــا يــبــدو أن حقيقة 

أثــارت  األمــــوال  مــن  للكثير  ميغان  إنــفــاق 

حفيظة حتى الملكة إليزابيث الُمحافظة 

تقليدياً.

ساسكس  دوق  أّن  الــمــؤلــفــان  ويعتقد 

«مـــثـــقـــل بـــالـــهـــمـــوم ولــــيــــس فـــــي أفــضــل 

في  الملكية  العائلة  مغادرة  بعد  حاالته»، 

مــارس ٢٠٢٠. إلــى ذلــك، يُشاع أّنــه يُكافح 

في  الجديدة  حياته  مــع  التكّيف  أجــل  مــن 

هــولــيــوود، ويشعر بـــ»الــعــذاب ســـراً» حيال 

قراره بالتنازل عن واجباته الملكية. وكان 

مصدر مقرب قد ذكر أن عالق الشقيقين 

«تغيرت إلــى األبـــد» وأنهما لــن يــعــودا إلى 

سابق عهدهما.

« ملوك في حرب» يكشف أسرار عالقة األميَرين وليام وهاري
كتاب جديد يفكك أسباب الخالف بين الشقيقين

األمير هاري وميغان واألمير وليام وكيت ميدلتون

ــت انـــهـــيـــاراً  ــل ــك ـــنـــصـــف الــمــاضــيــة ش الــســنــة وال
للكسر قــابــلــة  تــكــن  لــم  ــي  ــت ال لعالقتهما  مـــدمـــراً 

ــل ــارك ــان م ــغ ــي ــــــزواج مـــن م رتــــه مـــن ال ـــر هـــــاري حــــَذّ ـــي ــون زوجـــــة األم ــت ــدل ــي ــت م ــي ك

حـــذرت  الدوحة-[: 

مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــبـــاحـــثـــيـــن 

والخبراء مما يمكن أن تفعله 

أمــام  الطويلة  العمل  ســاعــات 

اآللية  والحواسيب  الكمبيوتر 

فــي عين الــشــخــص. وأشـــارت 

صـــحـــيـــفـــة «أوفـــثـــالـــمـــلـــوجـــي 

المتخصصة  الصحية  تايمز» 

ــيــة  األلــمــان ـــرابـــطـــة  ال أن  إلـــــى 

ــعــيــون، حـــــذروا من  ألطـــبـــاء ال

أن ســاعــات الــعــمــل الــطــويــلــة، 

الموظفين  تصيب  أن  يمكن 

بمتالزمة «عين المكتب».

وقــالــت الــرابــطــة األلــمــانــيــة 

ألطـــبـــاء الــعــيــون إن مــتــالزمــة 

 Office) الـــمـــكـــتـــب»  «عـــيـــن 

تــهــاجــم   (Eye Syndrome

مــــوظــــفــــي الــــعــــمــــل الــمــكــتــبــي 

بــصــفــة خــــاصــــة، وذلــــــك مــن 

طويلة  لفترات  الجلوس  جراء 

أن  إال  الحاسوب.  شاشة  أمــام 

تهاجم  بــاتــت  المتالزمة  تلك 

حيث  المكتبي  العمل  موظفي 

بها،  لإلصابة  عرضة  أصبحوا 

اضطروا  الذين  أولئك  خاصة 

والجلوس  المنزل  فــي  للعمل 

شاشات  أمــام  أطــول  لساعات 

العديد  أن  يــذكــر  الــحــاســوب.  

مـــن الــمــوظــفــيــن والــعــامــلــيــن 

ألوقــات أكثر  أخــذوا يجلسون 

مـــن الـــســـابـــق بــعــد مـــا فــرضــه 

كــورونــا  فــيــروس  وبـــاء  تفشي 

حــيــث تــحــولــت الـــمـــنـــازل إلــى 

مكاتب للعمل المتواصل.

وتــشــيــر األبــــحــــاث إلــــى أن 

متالزمة «عين المكتب» التي 

تحدث بسبب الجلوس لساعات 

طويلة أمام الحاسوب، تتسبب 

فـــي إبـــطـــاء حـــركـــة الـــرمـــوش 

مضاره  لــه  وهــذا  العين  أمــام 

وبسبب  العين.  على  المباشرة 

االخــــتــــراعــــات الــعــلــمــيــة فـــإن 

يتسبب  الرموش  حركة  إبطاء 

في عدم ترطيب سطح العين 

ــالــصــورة  ــالــســائــل الـــدمـــعـــي ب ب

الكافية ما يتسبب في جفافها 
وإصــابــتــهــا بـــأمـــراض أخـــرى 

أخطر.
متالزمة  أعـــراض  وتتمثل 
احــمــرار  فــي  المكتب»  «عــيــن 

الـــعـــيـــن وجـــفـــافـــهـــا والـــشـــعـــور 
بحرقان ووجود جسم غريب 
بها مع زيادة إفرازات الدموع. 
ولـــمـــواجـــهـــة مـــتـــالزمـــة عــيــن 
فــتــرات  أخـــذ  ينبغي  الــمــكــتــب 

راحــــــــة بـــشـــكـــل مـــنـــتـــظـــم مــع 

الـــَرمـــش بــشــكــل مــقــصــود من 

حــيــن إلــــى آخـــــر، كــمــا يمكن 

استخدام الدموع االصطناعية 

مــن أجـــل تــرطــيــب الــعــيــن في 

حـــال تـــدهـــور الـــحـــال بــصــورة 

كبيرة.

االنتباه  يجب  عــام  وبشكل 

التي  الرقمية  الــحــيــاة  أن  إلــى 

نشهدها اليوم قد جلبت معها 

أمراضا وآثارا مدمرة للصحة 

لـــم نــكــن نــعــرفــهــا مـــن قــبــل، 

تطوًرا،  التقنية  ازدادت  وكلما 

الــبــشــريــة  كـــســـل  مــعــهــا  ازداد 

معها  زادت  بديهية  ونتيجة 

األمــــــراض الــنــاتــجــة عـــن قلة 

الــحــركــة والــجــلــوس بــأوضــاع 

الكثير  أكــــدت  وقـــد  خــاطــئــة. 

مـــن الــــدراســــات عــلــى أنــــه إذا 

عن  الــجــلــوس  ســـاعـــات  زادت 

الحاسوب  أمــام  ســاعــات  ســت 

فإن  التسلية   ربــمــا  أو  للعمل 

بــأمــراض  إصــابــتــك  احتمالية 

زادت  قــد  ومخاطرها  القلب 

تــقــوم  كــنــت  إذا   ،٪٦٤ بــنــســبــة 

بـــذلـــك فـــأيـــًضـــا قــــد قــصــصــت 

مــــن عـــمـــرك ٧ ســــنــــوات مــن 

الـــحـــيـــاة الـــجـــيـــدة، إنــــك أيــًضــا 

عــرضــة لــإلصــابــة بــنــوع معين 

فإن  ببساطة  الــســرطــان،  مــن 

الــــجــــلــــوس لــــفــــتــــرات طــويــلــة 

يقتلك.

منبه  إعـــداد  المهم  مــن  لــذا 

ساعة،  كل  بالوقوف  للتذكير 

ببعض  االســتــعــانــة  ويــمــكــنــك 

الـــتـــطـــبـــيـــقـــات مـــثـــل مــتــابــعــة 

الــــوقــــت الــــــذي تــقــضــيــه أثـــنـــاء 

العمل وضبط جلسات بمقدار 

الجلسات  تلك  يتخلل  ســاعــة، 

ربع  بمقدار  مصغرة  جلسات 

ســاعــة لــلــوقــوف والــتــمــدد، أو 

الــتــمــشــيــة حـــــول الــمــكــتــب أو 

راحة  سيمنحك  وهذا  خارًجا 

لــكــل أجــــزاء الــجــســد بــمــا فيها 

العين.

الجلوس أمام الكمبيوتر يسبب متالزمة «عين المكتب»
موظفو العمل المكتبي عرضة لإلصابة بها

موظفو المكاتب أحد ضحاياها

دراســــة  أظــــهــــرت  الدوحة-[: 
مــن  الـــمـــنـــاعـــة  أن  جـــــديـــــدة  ســــويــــديــــة 
األشخاص  بعض  لــدى  كــورونــا  فيروس 
كان  الــذي  من  بمرتين  أعلى  تكون  قد 
مــصــابــي  ثــلــث  وأن  الـــعـــلـــمـــاء،  يـــتـــصـــوره 
بحسب  أعــراض،  من  يعانون  ال  كورونا 
إكسبريس.  الــديــلــي  صحيفة  ذكــرتــه  مــا 
وقــــالــــت الـــصـــحـــيـــفـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إن 
الـــدراســـة قــد وجـــدت أن الــحــصــانــة من 
الــفــيــروســات الــتــاجــيــة يــمــكــن أن تــكــون 
مــــرة،  ألول  يـــعـــتـــقـــد  كــــــان  مــــا  ضـــعـــف 
األشخاص  عدد  نسبة  تكون  أن  ويمكن 
مرتفعة.  التاجي  للفيروس  المناعيين 
بحثا  الــســويــديــون  الــعــلــمــاء  أجــــرى  وقـــد 
جــديــدا حــول الــطــريــقــة الــتــي تــقــاوم بها 
يمكن  أنــه  ووجـــدوا  الــمــرض،  أجسامنا 
من  العامة  المناعة  مستويات  تكون  أن 
كان  مما  مرتين  أعلى  التاجي  الفيروس 

مرة. ألول  يعتقد 

قــد  ذلــــك  إن  الــصــحــيــفــة:  وأضـــافـــت 
األصـــحـــاء  األشــــخــــاص  ثـــلـــث  أن  يـــعـــنـــي 
قــد  أعــــــراض  أي  يـــظـــهـــرون  ال  الـــذيـــن 
المناعة.  من  عال  مستوى  لديهم  يكون 
يأتي  ال  الحصانة  دليل  فإن  ذلك،  ومع 
التي  األســاســيــة  الــمــضــادة  األجــســام  مــن 
يـــتـــحـــدث عــنــهــا الـــعـــلـــمـــاء، فـــقـــد أثــبــتــت 
الجمهور  في  الحصانة  قياس  محاوالت 
أنها غير موثوقة في الغالب حتى اآلن، 
المضادة. األجسام  على  التركيز  بسبب 

ــــدراســــة الـــجـــديـــدة الــتــي  وبـــحـــســـب ال
السويد،  في  كارولينسكا  معهد  أجراها 
مستويات  أن  إلى  أشارت  البيانات  فإن 
الــمــنــاعــة أعــلــى مــرتــيــن مــن الــتــقــديــرات 
ــــى الـــنـــظـــر فــي  الـــحـــالـــيـــة. بـــاإلضـــافـــة إل
األجـــســـام الــمــضــادة، فــحــص الــبــاحــثــون 
من  نوع  وهي  التائية،  الخاليا  مستويات 
جهاز  تساعد  التي  البيضاء  الــدم  خاليا 

الفيروسات. محاربة  على  المناعة 

وقــد وجــد الــعــلــمــاء أن أولــئــك الــذيــن 
يــــعــــانــــون مـــــن أعـــــــــراض خـــفـــيـــفـــة مــن 
يــبــدوا  لـــم  الـــذيـــن  أو  كـــورونـــا  فـــيـــروس 
أعــــراًضــــا، ال يـــــزال لـــديـــهـــم مـــا يــســمــى 
”الـــخـــاليـــا الـــتـــائـــيـــة“، عــلــى الـــرغـــم مــن 

نتائجهم  أن  على  التأكيد  على  حرصهم 
لــــم تــخــضــع بـــعـــد لـــمـــراجـــعـــة الـــنـــظـــراء. 
وقـــــــال مـــــاركـــــوس بـــــوغـــــرت، األســــتــــاذ 
الــمــســاعــد فـــي مــركــز الــطــب الــمــعــدي، 
خاليا  مــن  نــوع  هــي  الــتــائــيــة  الــخــاليــا  إن 

التعرف  في  المتخصصة  البيضاء  الدم 
عــلــى الــفــيــروســات وهـــي جـــزء أســاســي 
نتائجنا  أن  وأوضح  المناعة.  جهاز  من 
ـــا ضـــعـــف عـــدد  تـــشـــيـــر إلـــــى أنـــــه تـــقـــريـــبً
الخاليا  مناعة  طوروا  الذين  األشخاص 
يمكننا  الــذيــن  بــأولــئــك  مــقــارنــًة  التائية 

لديهم. المضادة  األجسام  اكتشاف 
مــن   ٪٣٠ أن  إلـــى  ــيــانــات  ــب ال وتــشــيــر 
الـــمـــتـــبـــرعـــيـــن بــــالــــدم الـــصـــحـــي الـــذيـــن 
تـــــم دراســـــتـــــهـــــم وجـــــــد أنــــهــــم طـــــــوروا 
تلك  ضعف   - التائية»  الخاليا  «مناعة 
ومع  المضادة.  األجسام  مع  الموجودة 
هو  مــا  الــمــعــروف  غير  مــن  فــإنــه  ذلــك، 
مــســتــوى الــحــصــانــة الــمــعــطــاة مــن خــالل 
اســتــجــابــة الــخــاليــا الــتــائــيــة، عــلــى الــرغــم 
مــن أنـــه يــعــتــقــد أن األجــســام الــمــضــادة 
ويأتي  أشهر.   ٦ إلى   ٣ من  فقط  تستمر 
فيه  تظهر  الذي  الوقت  في  التطور  هذا 
عدد  أن  البريطانية  الحكومية  البيانات 

 ٪١٠ بنسبة  انخفض  اليومية  الــوفــيــات 
األسبوع. في 

كانت  الــوبــاء،  مــن  مبكر  وقــت  وفــي   
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة تـــدرس ســيــاســة 
حــصــانــة الــقــطــيــع، الــتــي تــتــطــلــب إصــابــة 
إســقــاط  تـــم  ولــكــن  الــســكــان،  مـــن   ٪٦٠
الناتجة  الفاشية  بأن  توقعات  على  ذلك 
 NHS مـــســـتـــشـــفـــيـــات  عــــلــــى  ســـتـــطـــغـــى 
حاالت  من  اآلالف  مئات  في  وتتسبب 
الـــوفـــاة. ويــشــيــر أخـــذ عــيــنــات الــمــنــاعــة 
حوالي  أن  إلــى  الــبــالد  أنــحــاء  جميع  فــي 
طــوروا  إنجلترا  فــي  األشــخــاص  مــن   ٪٧
في   ٪١٧ إلى  وترتفع  مضادة،  أجساًما 
بسبب  أعلى  يكون  قد  هذا  ولكن  لندن، 

التائية. الخاليا 
بأن  أوضــح  كارولينسكا  معهد  لكن 
تخضع  لم  أنها  لدرجة  جديدة  النتائج 
مجلة  فــي  نشرها  قبل  للمراجعة  بعد 

. علمية

المنـــاعة ضــد الوبــاء أقــوى مرتين من المتوقع
ثلث مصـــابي كــورونا ال يعــــانون من أعــراض.. دراسة سويدية:

اختبارات المناعة ضرورية لمعرفة كيفية مقاومة الفيروس
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هل تستطيع معرفة الفوارق الثمانية بين هاتَين الصورتَين في أقلَّ من ٥ دقائق؟ لعــبة الفـــــوارق لعــبة الفـــــوارق 

سهيل: ٣١٨
السرطان: ١٥

الهقعة: ٤

ـــــواجـــــهـــــة الـــخـــطـــر  ُم
مــّرة خــيــٌر مــن الخوف 

الدائم.

:١٤٨٤
الــــبــــّحــــار الــبــرتــغــالــي 
ديـــــوغـــــو كــــــام يــكــتــشــف 

مصّب نهر الكونغو.
 :١٥٧٣

تــــــأســــــيــــــس مــــديــــنــــة 
قـــرطـــبـــة األرجــنــتــيــنــيــة 
عــــلــــى يـــــد جـــيـــرونـــيـــمـــو 

لويس دي كابريرا.
:١٧٨٥

اختيار الدوالر كعملة 
ـــحـــدة  ـــمـــّت لـــــلـــــواليـــــات ال

باإلجماع.
:١٨٨٥

ينجح  بــاســتــيــر  لــــوي 
ضّد  لقاحه  اختبار  فــي 
طفل  عــلــى  ــكــلــب  ال داء 

مصاب بالمرض.
:١٩٤٠

اغــــتــــيــــال الـــســـيـــاســـي 
الــــســــورّي الـــدكـــتـــور عبد 

الرحمن الشهبندر.
:٢٠٠٥

الـــلـــجـــنـــة األولـــمـــبـــيـــة 
الـــــدولـــــيـــــة تــــعــــلــــن عــن 
اخـــتـــيـــار مـــديـــنـــة لــنــدن 
الحـــــتـــــضـــــان األلـــــعـــــاب 
األولمبية الصيفّية لسنة 

.٢٠١٢
:٢٠١٨

اليابان تعدم أساهارا 
شـــوكـــو الـــعـــقـــل الـــمـــدّبـــر 
الــســاريــن  بــغــاز  للهجوم 
على مترو أنفاق طوكيو 

سنة ١٩٩٥.

٦ يوليو

اجــتــيــاز  عــلــى  األرض  جـــرذ  حــيــوان  ُمــســاعــدة  تستطيع  هــل 
المتاهة حّتى يتمّكن من الوصول إلى طريق الخروج في أقّل 

من دقيقتَين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 

االثنين ١٥ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ٦ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٣٩) ٢٢

اســــــــتــــــــخــــــــدم 
مـــــهـــــاراتـــــك فــي 
الــــــريــــــاضــــــيــــــات 
لــمــعــرفــة قــيــمــة 
كــــــــــــــــــــــّل رمـــــــــــز 
حـــــّتـــــى تـــتـــمـــّكـــن 
مـــــــن الــــــوصــــــول 
إلــــــــــى اإلجــــــابــــــة 

الصحيحة؟

الرقم المنـاســب الرقم المنـاســب 

 حل مسابقة أمس:  حل مسابقة أمس: 

الكلمات األفقية: الكلمات األفقية: 

حل الكلمات المتقاطعة حل الكلمات المتقاطعة 

الكـلمات الرأســية: الكـلمات الرأســية: 

١- أصمت - مدينة قطرّية ساحلّية.
٢- نقرأ القرآن (معكوسة) - حرف جر.

٣- بهجة وسرور (معكوسة) - مدينة إيطالّية.
مدينة   - (معكوسة)  بــالــِجــراحــة  األمــــراض  يعالجون  أطــّبــاء   -٤

مغربّية تاريخية.
٥- نجمة سينمائّية وتلفزيونّية تونسية (معكوسة) - فقد عقله.

٦- لفظة ألم (معكوسة) - رئيس سابق لالتحاد األوروبــيّ لكرة 
القدم (معكوسة).

٧- رجل دين مسيحّي (معكوسة) - سقط - متشابهان.
٨- نظير - أغنية لسعاد حسني.

٩- ناٍد رياضي خليجي - مريض (معكوسة).
١٠- نجم كرة قدم خليجّي معتزل (معكوسة).

شقيق   - مــعــروف  فلسطينّي  سياسّي  لقب   -١
(معكوسة).

٢- من دول أمريكا الالتينّية - يخصني.
٣- أعشق - فقدان األمل.

٤- من أنهار لبنان – ثَّبت وحّذر (معكوسة).
 - راحلة (معكوسة)  عربّية  سينمائّية  نجمة   -٥

لكل ُمشكلة (معكوسة).

عمالقة  أمريكّية  طائرات  شركة   - شاطئ   -٦
(معكوسة).

٧- عاتب - حّرم اإلسالم أكَل لحمها (معكوسة).
٨- لفظة ضيق - صحارى.

٩- أديب وروائّي عربّي راحل (معكوسة).
١٠- طــبــيــب ُمــســلــم قــديــم (مــعــكــوســة) - ســار 

بالليل.

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
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ال يوجد

ال يوجد

على الساحل :

في البحر :

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٣٢ - ٠٢٤٢ : ١٨ – ٠٤ : ١٥٠٦ : ١٢ – ٢٤ : ٠٠الرويس

٣٠ - ٥٧٤٤ : ٢٢ – ٥٤ : ٥١١٠ : ١٦ – ٣٥ : ٠٤دخان

٢٨ – ٥٥٤٧ : ٢٢ –  ٣٧ : ٥٦١٠ : ١٥ – ١٤ : ٠٤أبوسمرة

بالتوقيت المحلي

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٢٨ - ٤٩٤٧ : ١٩ – ٤٨ : ٤٣٠٤ : ١١ – ١٦ : ٠٣مسيعيد

٢٨ - ٠٩٤٧ : ١٩ – ٤٧ : ١٩٠٣ : ١١ – ٣٨ : ٠١الوكرة

٣٦ - ٤٨٤٦ : ١٧ – ٠٤ : ٠٤  ٣١ : ١١ – ٠٠ : ٠١الدوحة

٣٠ - ٤٥  ٢٣ : ١٧ – ٠١ : ٠٠٠٣ : ٠٠ – ٤٥ : ٠٧الخور

٣:٢٠الفجر

٤:٤٩الشروق

١١:٣٩الظهر

٣:٠٢العصر

٦:٣٠المغرب

٨:٠٠العشاء

ُمــتــظــاهــرون  أســقــط  ب:  ف  أ   - واشــنــطــن 
تــمــثــال كــريــســتــوفــر كـــولـــومـــبـــوس فـــي مــديــنــة 
بالتيمور الواقعة على الساحل الشرقي للواليات 
معالم  يستهدف  هجوم  أحــدث  في  الُمتحدة، 
أو تماثيل لشخصيات تاريخّية تتعلق بالعبودّية 
أو االستعمار. وظهر في صور نشرتها صحيفة 
يقومون  ُمــتــظــاهــرون  اليومّية  صــن  بالتيمور 
بواسطة  اإليطالي  الُمستكشف  تمثال  بإسقاط 
وينظر  إيتالي.  ليتل  منطقة  من  بالقرب  حبل 
تّم  طالما  الــذي  كولومبوس،  إلــى  اآلن  البعض 

أمريكا»  اكتشف  الذي  بأنه «الشخص  االحتفاء 
على أنه رمز قدوم األوروبيين واالستيالء على 
االحتجاجات  أعقاب  وفي  لهم.  تعود  ال  أراٍض 
ـــمـــســـاواة الـــعـــرقـــّيـــة الــتــي  الــُمــنــاهــضــة لـــعـــدم ال
من  أمريكي  وهــو  فلويد،  جــورج  وفــاة  أثارتها 
في  أبيض  شرطي  يد  على  قتل  إفريقي  أصــل 
مينيابوليس في ٢٥ مايو، تّم إسقاط وُمهاجمة 
الــعــديــد مــن الــتــمــاثــيــل الــتــي تــجــّســد شخصيات 
في  التمييز  أو  االستعماري  بالتاريخ  مرتبطة 

الواليات الُمتحدة وأماكن أخرى من العالم.

إسقاط تمثال كولومبوس 
في بالتيمور األمريكّية

ا:  ب  د   - جـــانـــيـــرو  دي  ريـــــو 
ضــربــت  الـــتـــي  الـــعـــواصـــف  أودت 
جـــنـــوب الــــبــــرازيــــل بـــحـــيـــاة مــــا ال 
عــلــى مــدار  يــقــّل عــن ١٢ شــخــصــاً 
األيـــــــــام الــــمــــاضــــيــــة. وقــــــد تــفــقــد 
جايير  خــايــر  الــبــرازيــلــي  الــرئــيــس 
مروحية  طــائــرة  فــي  بــولــســونــارو 
مدينة  حول  الُمتضّررة  المنطقة 
الــوضــع.  لتقييم  فــلــوريــنــاوبــولــيــس 
وريو  كاتارينا  سانتا  واليتا  وكانت 
درانـــــــدي دو ســــول قـــد تــعــرضــتــا 
سلطات  وصفتها  قوية،  لعواصف 
خارج  «باإلعصار  المدني  الدفاع 
باردة.  بجبهة  لصلته  االستوائي» 
وقــد تــضــررت عــّدة مــنــازل، وتــّم 
إعـــالن حــالــة الــطــوارئ فــي واليــة 

كاتارينا. سانتا 

ً البرازيل: العواصف تودي بحياة ١٢ شخصا

نيوزيلندا: فشل وصول 
أقمار اصطناعّية للفضاء

ويلينغتون - أ ف ب: فقد صاروخ تجاري ناقل لألقمار 
االصطناعّية بعد إطالقه أمس من قاعدة في نيوزيلندا، 
على ما أعلنت شركة «روكت الب» المالكة له. وكتب 
مؤسس الشركة وُمديرها بيتر بيك عبر تويتر «فقدنا 
وقــال  المهمة».  خــالل  متأّخر  وقــت  فــي  الرحلة  هــذه 
للفشل في وضــع األقــمــار االصطناعّية  «أنــا آســف جــداً 
سنحّدد  أننا  لكم  «نؤّكد  مضيفاً  الــمــدار»،  في  لزبائننا 
المشكلة ونصححها ونعود إلى منصة اإلطالق قريباً». 
وتقّدم «روكيت الب» نفسها على أنها شركة أمريكية 
الُمستثمرين  بين  ومــن  نيوزيلندا.  في  لها  مقراً  تتخذ 
فيها شركات أمريكية معروفة هي «كوسال فنتشرز» 
و»بــيــســيــمــر فــنــتــشــر بـــارتـــنـــرز» و»لــوكــهــيــد مـــارتـــن» 
و»بروموس فنتشرز» و»داتا كوليكتيف». هذه المهّمة 
الــفــاشــلــة كــانــت الــثــالــثــة عــشــرة الــتــي تنفذها «روكــيــت 
الب». وأشارت «روكيت الب» في إعالن عبر موقعها 
اإللكتروني إلى أنها واجهت «مشكلة» بعد أربع دقائق 
على انطالق المهمة. وأوضحت أنها تعمل مع السلطات 
األمريكّية المعنّية لتحديد سبب الحادث. وأكد بيك أن 
لشركات  اصطناعية  أقمار  سبعة  يحمل  كان  الصاروخ 
و»بالنيت»  إلكترونيكس»  و»كــانــون  «سبايسفاليت» 

و»إن سبايس ميشنز».

كيتو - أ ف ب: أطلق أفــراد في قبيلة أمازونية 
فــي اإلكـــــوادور ستة أشــخــاص كــانــوا قــد خطفوهم 
للُمطالبة بإعادة رفات زعيمهم الذي توفي بسبب 
فيروس كورونا الُمستجد، وفق ما أعلنت الحكومة. 
وقام أفراد في القبيلة الخميس بخطف شرطيين 
قرية  فــي  اثنين  ومدنيين  اثنين  وجنديين  اثنين 
دفن  وتـــّم  البيروفية.  للحدود  الــُمــحــاذيــة  كــومــاي 
زعــيــم قبيلتهم، الــــذي تــوفــي بــعــد إصــابــتــه بــوبــاء 
للسلطات،  الصحّية  للمعايير  وفًقا  «كوفيد-١٩»، 
ولكن تّم استخراج الجثة في نهاية األمر وإعادتها 
إلى القبيلة. وكتبت وزيرة الداخلية ماريا بوال رومو 
على تويتر أن «المواطنين الُمفرج عنهم» خضعوا 

لفحوص طبّية بعد اعتقالهم في مقاطعة باستازا في 
غابة األمازون في جنوب شرق اإلكوادور. وأضافت 
«يقّدر عدد الناس الذي احتجزوا المخطوفين بنحو 
أجل  من  المفاوضات  أن  موضحة  شخص»،   ٦٠٠
إطالق سراح الرهائن جرت برئاسة قائد الشرطة 
أن  إلــى  السبت  الشرطة  وأشـــارت  كاريلو.  باتريسيو 
فريقاً خاصاً نفذ عملية «استخراج الجثة والتعّرف 
على ُهوية» زعيم القبيلة الذي نقلته السلطات إلى 
كوماي. وتعّد األكوادور التي يبلغ عدد سكانها ١٧٫١ 
مليون نسمة، إحدى أكثر الدول تضرراً بالوباء في 
أمريكا الالتينية، مع تسجيل أكثر من ٦١ ألف إصابة 

بينها ٤٨٠٠ وفاة.

مــهــرجــانــات  نــظــمــت  ب:  ف  أ   - بـــيـــروت 
الموسيقّية  حفلتها  أمس  مساء  الدولّية  بعلبك 
الــوحــيــدة لــهــذا الـــعـــام مـــن دون جــمــهــور في 
الــمــعــبــد الـــرومـــانـــي شــــرق لــبــنــان، فـــي حــدث 
يــــرتــــدي رمــــزّيــــة كـــبـــيـــرة فــــي ظــــل االنـــهـــيـــار 
االقـــتـــصـــادي الــــذي تــشــهــده الـــبـــالد والــتــبــعــات 
هــذا  ويُــقــام  «كوفيد-١٩».  لــجــائــحــة  الــســلــبــّيــة 
بمناسبة  الــصــمــود»،  بــعــنــوان «صـــوت  الــحــدث 
االحتفال بالذكرى المئوّية إلعالن دولة لبنان 
الكبير ومرور ٢٥٠ عاماً على والدة بيتهوفن. 

الفيلهارمونية  األوركسترا  أحيتها  الحفلة  هذه 
هــاروت  المايسترو  بقيادة  اللبنانية  الوطنّية 
فـــازلـــيـــان داخــــل جـــــدران مــعــبــد بـــاخـــوس في 
لبنان،  شـــرق  فــي  الــواقــعــة  الــرومــانــّيــة  القلعة 
وقــالــت رئــيــســة الــمــهــرجــانــات نــايــلــة دو فريج 
لبنان  إن  للقول  «طريقة  هو  الحدث  هــذا  إن 
وفنياً  ثقافياً  يأبى أن يموت وبأّن لدينا قطاعاً 
للغاية»، ُمضيفة «نريد إيصال  وُمبدعاً  ُمنتجاً 
تستمّر  أن  يجب  الثقافّية  الحياة  بــأن  رســالــة 

لكن بطريقة جديدة».

قبيلة أمازونية تُفرج عن رهائن 
مقابل جثمان زعيمها

«صوت الصمود».. حفلة بال جمهور في بعلبك

قضى  ب:  ف  أ   - بريزبين 
غـــّواص جـــراء هــجــوم تعّرض 
لــــه مــــن ســمــكــة قـــــرش لـــدى 
مـــمـــارســـتـــه صـــيـــد األســــمــــاك 
ــــرمــــح قــــبــــالــــة الــــســــواحــــل  ــــال ب
على  الـــشـــرقـــّيـــة،  األســـتـــرالـــيـــة 
وتعّرض  الــشــرطــة.  أعلنت  مــا 
عــــامــــاً   ٣٦ الـــــبـــــالـــــغ  الــــــرجــــــل 
لـــلـــعـــّض فــــي إحـــــــدى ســاقــيــه 
أيــالنــد  فــريــزر  منطقة  قـــرب 
الــســيــاحــيــة عــلــى بُـــعـــد حــوالــي 
الــشــمــال  إلــــى  مــتــر  كــيــلــو   ٤٠٠
وحاول  بريزبين.  مدينة  من 
الرجل  إنقاذ  وممرض  طبيب 
عـــلـــى الـــشـــاطـــئ قـــبـــل وصــــول 
فــرق اإلغــاثــة، غير أنــه توفي 
المكان  فــي  بــإصــابــتــه  ُمــتــأثــراً 
وفـــــق الـــشـــرطـــة. ولـــــم تـــحـــّدد 
الــقــرش.  سمكة  نــوع  الــشــرطــة 
وهذه رابعة حادثة من نوعها 

هجوم  جراء  ضحايا  فيها  يقع 
ســمــكــة قــــرش فـــي أســتــرالــيــا 
بلدية  رئيس  وقــال  العام.  هذا 
سيمور  جــورج  كوست  فريزر 
عبر فيسبوك «هذا يوم حزين 
للغاية لُمجتمعنا. نتوّجه بأحر 

الـــتـــعـــازي لــعــائــلــة هــــذا الــشــاب 
وأصدقائه». وتسّجل أستراليا 
هجمات  ُمــعــّدالت  أعلى  أحــد 
أســـمـــاك الـــقـــرش فـــي الــعــالــم، 
غير أن الوفيات الناجمة عنها 

تبقى قليلة.

مقتل غّواص في هجوم لسمكة قرش



مشاريع أراضي 
المواطنين تتصدر 
أولويات الدولة

األخيرةاألخيرةاالثنين 15 ذو القعدة 1441هـ - 6 يوليو 2020م - العدد (13939)

االهتمام بأراضي المواطنين والتنمية العمرانية
بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  تأكيد 
الــوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز 
التحتية  البنية  مشاريع  أن  الداخلية،  وزيــر 
الــخــاصــة بـــأراضـــي الــمــواطــنــيــن الــجــديــدة 
والقائمة تتصدر أولويات الدولة ينطلق من 
توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البالد 
المفدى بأهمية تنفيذ هذه المشاريع والتي 
وهندسية  عمرانية  نقلة  إلحـــداث  تــهــدف 
كبرى بقطر وتوفر جميع مقومات الحياة 
تشريف  جاء  هنا  ومن  القطري،  للمواطن 
معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 

جديدة  إنشائية  عقود  تسعة  على  التوقيع 
لــمــشــاريــع تــطــويــر الــطــرق والــبــنــيــة التحتية 
تقدر  إجمالية  بقيمة  المواطنين  ألراضـــي 
لخدمة  قــطــري،  ريـــال  مليار   ٣٫٦ بــحــوالــي 
في  مختلفة  بمناطق  سكنية  قسيمة   ٥١١١

أنحاء الدولة عبر تقنية االتصال المرئي. 
إن تشريف معالي رئيس مجلس الوزراء 
العقود  على  التوقيع  مراسم  الداخلية  وزير 
الجديدة يؤكد اهتمام الدولة بتطوير البنية 
التحتية وتوفير الخدمات للمواطن القطري 
أن  وخاصة  األولــويــات  أهــم  من  باعتبارها 

الموضوعة  الخطة  ضمن  الــمــشــاريــع  هــذه 
الــمــواطــنــيــن  أراضـــــي  لــتــطــويــر   ٢٠٢٠ لــعــام 
قطر.  أنــحــاء  جميع  فــي  والقائمة  الجديدة 
ومــــن هــنــا جــــاءت أهــمــيــة هــــذه الــمــشــاريــع 
الجديدة باعتبار أنها توفر الخدمات ألكثر 
من خمسة آالف و١١١ قسيمة سكنية في 

مناطق مختلفة في أنحاء الدولة.
أنها  مــن  تنبع  المشاريع  هــذه  أهمية  إن 
التحتية  الــبــنــيــة  مــشــاريــع  مــمــيــزات  تــشــمــل 
مــن الــطــرق ومــواقــف الــســيــارات وشبكات 
السطحية  المياه  وصرف  الصحي  للصرف 

والجوفية والمياه المعالجة وتنفيذها يؤكد 
األراضــــي  تخصيص  عــلــى  الـــدولـــة  حـــرص 
يخدم  بما  مختلفة  مناطق  فــي  الــجــديــدة 
الحالية  االحــتــيــاجــات  ويــلــّبــي  الــمــواطــنــيــن 
والمستقبلية ويحّسن من نوعية الحياة في 

كل أنحاء قطر.
 كما أن أهمية هذه المشاريع تنبع من أن 
تنفيذها يعتمد على المصنعين القطريين، 
بالمنتج  الــدولــة  اهتمام  يــؤكــد  الـــذي  األمـــر 
األولويات  على  ووضعه  وتشجيعه  المحلي 
كاستراتيجية لدعم االقتصاد وتحقيق رؤية 

اإلنشائية  العقود  تشمل  حيث   ٢٠٣٠ قطر 
تطوير  لمشاريع  توقيعها  تم  التي  الجديدة 
المواطنين  ألراضي  التحتية  والبنية  الطرق 
الطرق  مــن  كيلومتراً   ٢٨١ وتطوير  إنــشــاء 
وأكــثــر مــن ١٠٣٥٠ عــمــود إنــــارة ومـــا يزيد 
باإلضافة  للسيارات،  موقف   ١٥٨٠٠ على 
إلــــى شــبــكــات لــلــصــرف الــصــحــي وصـــرف 
المياه السطحية والجوفية والمياه المعالجة 

بإجمالي طول ٦٨٤ كيلومتراً.
إن ميزة هذه المشاريع الخاصة بأراضي 
الـــمـــواطـــنـــيـــن جــــــاءت مــــن أنـــهـــا مــصــمــمــة 

نوعية  وهندسية  عمرانية  نقلة  إلحـــداث 
وتعليمية وصحية كبرى بالدولة وتنفيذها 
بإنجاز  الــتــحــدي  قبلت  قــد  قطر  أن  يــؤكــد 
وتــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات الــنــهــضــة الــعــمــرانــيــة 
من  التحتية  البنية  مجاالت  في  والتنموية 
في  ومــدارس  ومستشفيات  وجسور  طرق 
إطار خطة واستراتيجية ضمن رؤية قطر 
تظهر  معالمها  بدأت  والتي   ٢٠٣٠ الوطنية 
التي  الطموحة  المشاريع  هــذه  خــالل  مــن 
المتقدمة  الـــدول  قائمة  فــي  قطر  ستضع 

وتنموياً. عمرانياً 

رأيرأي

التحتية  والبنية  الطرق  تطوير  لمشاريع  جديدة  إنشائية  عقود   ٩ نوعيةتوقيع  وهندسية  عمرانية  نقلة  إلحـــداث  مصممة  الــجــديــدة  المشاريع 

 وايل كورنيل تبحث تأثير 
التباعد الجسدي

الـــــــــــــــدوحـــــــــــــــة - 
يُــــلــــقــــي   :]
الـــــدكـــــتـــــوُر جـــاويـــد 
شــيــخ، عــمــيــد وايـــل 
كـــــورنـــــيـــــل لـــلـــطـــّب 
وأســــتــــاذ  قــــطــــر،   -

ــــطــــب الـــنـــفـــســـّي،  ال
ُمـــــحـــــاضـــــرًة عــبــر 
بعنوان:  اإلنــتــرنــت  
المسافتَين:  «قّصة 
بالتباعد  الــتــوصــيــة 
وبتقليل  الــجــســدّي 
االجتماعّي  التباعد 

الساعة  فــي  وذلـــك  كوفيد-١٩»،  جــائــحــة  تــفــّشــي  خـــالل 
الرابعة من بعد ظهر األربعاء القادم.

اإلكلينيكّية  الُمحاضرات  سلسلة  ضمن  والُمحاضرة 
القطرّي  المجلس  في  االعتماد  إدارة  قبل  من  الُمعتمدة 
للتخّصصات الصحّية في قطر، ومجلس اعتماد التعليم 

الطّبي المستمّر في الواليات الُمّتحدة. 

 حصيلة كبيرة لضحايا 
الصواعق في الهند

صواعق  جــراء  األقـــّل  على  شخًصا   ١٤٧ قضى  ب:  -أف  الهند 
ضربت واليَة بيهار في شرق الهند خالل األّيام العشرة األخيرة 
في حصيلة كبيرة لضحايا الصواعق على امتداد السنوات الماضية 
على ما أعلنت السلطات أمس، محذرًة من ظواهر قصوى على 
صعيد األحوال الجوّية في الُمستقبل جّراء التغّير الُمناخي. وتصل 
الحصيلُة إلى ٢١٥ شخًصا من ُمزارعين وعّمال ريفّيين ومرّبي 
مواٍش منذ نهاية مارس في هذه الوالية األفقر بحسب السلطات. 
األرصــاد  في  خبراء  من  الطارئة «علمت  األوضـــاع  وزيـــُر  وقــال 
الجوية ومسؤولين أّن ارتفاع درجات الحرارة جراء التغّير الُمناخي 

هو السبب الرئيسي الزدياد صواعق البرق».

يــشــارك   :] الدوحة- 
ُمــنــتــســبــو الــجــمــعــّيــة الــقــطــرّيــة 
االحــتــيــاجــات  ذوي  لــتــأهــيــل 
الثانية  النسخة  فــي  الــخــاّصــة 
مـــــن «مــــهــــرجــــان األلـــــــــوان» 
فعالياتُه  يــبــدأ  الــذي  العالمّي 
عــــن بُــــعــــد الـــجـــمـــعـــة الــــقــــادم 
الدوحة  مركز  من  وبُمبادرة 
الــعــالــمــّي لـــذوي االحــتــيــاجــات 
شــعــار «تمّيز  تــحــت  الــخــاّصــة 
مهرجانًا  ويــعــّد  اليـــن»،  أون 
ـــا يــظــهــر الــمــســؤولــيــة  عـــالـــمـــًيّ
الــمــجــتــمــعــّيــة الــُمــشــتــركــة من 
خـــــالل الــــتــــعــــاون الـــُمـــشـــتـــرك 
بـــــــيـــــــن مــــــــركــــــــز الــــــــدوحــــــــة 
الــعــالــمــّي لـــذوي االحــتــيــاجــات 
اإلقليمّية  والشبكة  الــخــاّصــة 
لـــلـــمـــســـؤولـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ـــيـــفـــول الــــدولــــّيــــة  ومــــنــــّصــــة ب
لـــلـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــّي وفـــريـــق 
ـــــوعـــــوّي الــــمــــوّحــــد  ـــــت قــــطــــر ال

ومــلــتــقــى الــُمــبــدعــيــن الــعــرب 
عــلــى  مـــــّرة  وألّول  بــتــركــيــا، 
معرٌض  يُقام  العالم  ُمستوى 
افتراضيٌّ على منّصة رقمية، 
ُمــتــخــصــص لــألشــخــاص ذوي 

اإلعاقة.

الجمعّية  ُمبدعو  ــشــارك  ويُ
فّنية  لــوحــات  عــبــر  الــقــطــرّيــة 
ُمــــتــــمــــّيــــزة، وضــــمــــن كــوكــبــة 
كــبــيــرة مـــن الــُمــبــدعــيــن مــن 
اإلعــــاقــــة  ذوي  األشــــــخــــــاص 
ــــمــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الــــــــــدول  ب

الخليجّية والعربّية ومن عّدة 
العالم،  أنــحــاء  بُمختلف  دول 
وذلـــــك بـــمـــعـــرض افـــتـــراضـــّي 
وعبر  اإلنــتــرنــت،  شبكة  عــبــر 
اللوحات  من  كبيرة  مجموعة 

البديعة. الفّنية 

معرض افتراضّي لمبدعي القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات

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