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النسخة اإللكترونية
قناة 
على

صفحة٤٠
رياالن

٤

صاحب  حضرة  استقبل  قنا:   - الــدوحــة 

أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

البحر  بقصر  مكتبه  فــي  الــمــفــدى،  الــبــالد 

بوزكير  فولكان  السيد  سعادة  أمس،  صباح 

لألمم  العامة  للجمعية  الـــ٧٥  الــدورة  رئيس 

بمناسبة  لـــه  الــمــرافــق  والـــوفـــد  الــمــتــحــدة، 

زيارتهم للبالد.

 فــي بــدايــة الــمــقــابــلــة أعــــرب ســمــو أمير 

السيد  لــســعــادة  تهانيه  عــن  الــمــفــدى  الــبــالد 

فولكان بمناسبة انتخابه رئيًسا للدورة الـ٧٥ 

متمنًيا له التوفيق والنجاح في مهامه.

 من جانبه، عّبر سعادة السيد فولكان عن 

دولة  بين  التعاون  تعزيز  لمواصلة  تطلعه 

لمستويات  وتنميته  المتحدة  واألمــم  قطر 

كما  الــقــادمــة.   رئاسته  فترة  خــالل  أرحــب 

ــلــة اســـتـــعـــراض عـــدد  جـــــرى خـــــالل الــمــقــاب

وأبـــرز  ــيــة،  والــدول اإلقليمية  الــقــضــايــا  مــن 

التطورات العالمية.

صاحب السمو يستقبل رئيس 
الجمعية العامة لألمم المتحدة

خالل  قنا: قّرر مجلُس الــوزراء  الدوحة - 
المرئّي  االّتــصــال  تقنية  عبر  أمــس  اجتماعه 
بن  خليفة  بــن  خالد  الّشيخ  معالي  برئاسة 
الــوزراء  مجلس  رئيس  ثاني،  آل  عبدالعزيز 
وزيـــر الــداخــلــّيــة إلــغــاَء قــــراِره الــصــادر بشأن 
إغـــــالق الـــمـــحـــال وإيــــقــــاف جــمــيــع األنــشــطــة 
الــتــجــارّيــة يــوَمــي الــجــمــعــة والــســبــت مــن كل 
وزير  قــرار  مشروع  على  وافــق  كما  أســبــوع. 
التنمية اإلدارّية والعمل والشؤون االجتماعّية 
بــشــأن تــحــديــد نــســبــة الــقــطــرّيــيــن إلــــى غير 

القطريين العاملين في القطاع الخاص.
ألحكام  تنفيذاً  القرار  هذا  مشروُع  ويأتي 
رْقـــم (١٤)  بــالــقــانــون  الــصــادر  العمل  قــانــون 
لسنة ٢٠٠٤.  ويهدف مشروُع القرار إلى رفع 
نسبة القطرّيين إلى (٦٠٪) من العاملين في 
تُساهم  التي  أو  للدولة  المملوكة  الشركات 
لقانون  الخاضعة  األخـــرى  والــجــهــات  فيها، 
الــتــقــاعــد والــمــعــاشــات. كــمــا يــهــدف مــشــروُع 
الــقــرار إلـــى رفـــع نسبة الــقــطــرّيــيــن بــــإدارات 

الموارد البشرّية إلى (٨٠ ٪) بتلك الجهات.
ويعامل أبناُء القطريات معاملة القطريين 
فــي حــســاب نــســبــة الــتــوطــيــن. ويــحــظــر على 
الجهات المشار إليها، تعيين الموظفين غير 
القطريين في الوظائف المشمولة بالتوطين 
التي تحّددها وزارُة التنمية اإلدارّية والعمل 

والشؤون االجتماعّية. 

زيادة نسبة القطريين في القطاع الخاص
المحال واألنشطة التجارّية تعاود نشاطها الجمعة والسبت.. مجلس الوزراء:

فيها تــســاهــم  الــتــي  أو  لــلــدولــة  المملوكة  بــالــشــركــات   ٪٦٠ إلـــى  القطريين  نسبة  رفـــع 

الدوحة - قنا: شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا 
بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية المجتمع، أمس، الحدث الذي أقامته 
كلية «وايل كورنيل» للطب في قطر بمناسبة اعتماد 

منظمة الصحة العالمية «مجموعة وبائيات األمراض 
لمكافحة  متعاوناً  مركزاً  كورنيل»  وايل  في  المعدية 

األمراض المعدية في إقليم شرق المتوسط.

وايل كورنيــل قطــر مــركـز إقليـــمي 
لمكافحــة األمراض المعديــة

صاحبة السمو شهدت اعتماد الصحة العالمية للكلية

للبترول  قطر  حصلت   :] الدوحة- 
على جائزة «أفضل شركة للعام في مجال 
االســتــكــشــاف»، ضــمــن جــوائــز شــركــة وود 
وذلك   ،٢٠٢٠ للعام  لالستكشاف  ماكنزي 
في  الُمتنامي  العالمّي  بحضورها  اعــتــرافــاً 

أّن  بــالــذكــر  جــديــر  واالســتــكــشــاف.  التنقيب 
بهذه  تفوز  التي  الثالثة  هي  للبترول  قطر 
الــجــائــزة الــمــرمــوقــة بــعــد شــركــتَــي إكــســون 

موبيل (٢٠١٨)، وتوتال (٢٠١٩). 

حصاد  شركة  أعلنت   :]  - الدوحة 
عن  الــغــذائــي  االستثمار  مجال  فــي  الــرائــدة 
على  االستحواذ  عملية  اكتمال  من  االنتهاء 
حــصــة ٢٥٪ مــن شــركــة «ســـن رايــــز فــودز 
بنجاح،  الكندية-التركية  إنــتــرنــاشــيــونــال» 
وذلــــــك عـــقـــب اســـتـــيـــفـــاء الـــطـــرفـــيـــن جــمــيــع 
عليها  المنصوص  واإلجــــراءات  المتطلبات 

بموجب اتفاقية شراء األسهم.
الرئيس  السادة،  محمد  المهندس  وقال 
هــذه  أن  نــؤكــد  حــصــاد:  لــشــركــة  التنفيذي 
الشركة  استراتيجية  مع  تتماشى  الصفقة 
تحقيق  في  كذلك  وتساهم  االستثمارية، 

قطر». لدولة  الغذائي  األمن 

المسحال  تامر  أعلن   :]  - الدوحة 
ُمـــــقـــــّدم «مـــــا خـــفـــي أعــــظــــم» عـــلـــى قــنــاة 
الـــجـــزيـــرة عـــن مـــوعـــد الــحــلــقــة الــجــديــدة 
لــلــبــرنــامــج والــــتــــي تـــتـــنـــاول مـــلـــف قــضــيــة 
آر  «بي  الشهير  الهندي  الُمستثمر  هــروب 

شيتي» من اإلمارات.
وقـــال فــي تــغــريــدة عــبــر حــســابــه بموقع 

عــنــوان  سيحمل  التحقيق  إن  أمــس  تــويــتــر 
«شــيــتــي وشــــركــــاؤه» وســيــتــم بــثــه األحـــد 
الــــقــــادم عـــلـــى شـــاشـــة الـــجـــزيـــرة الــســاعــة 
الــتــحــقــيــق  إن  ُمـــضـــيـــفـــاً  مــــســــاًء،  الـــعـــاشـــرة 
ســيــتــضــمــن «تــســريــبــات حــصــرّيــة تُــكــشــف 

ألّول مّرة».

قطر للبترول أفضل شركة في التنقيب

حصــاد تستحــوذ على ٢٥٪
من «سن رايز فودز إنترناشيونال»

«ما خفي أعظم» يفتح ملف شيتي وشركاؤه

السبيل  أن  قطر  دولــة  أكــدت  قنا:  الدوحة – 
حكومة  دعــم  هــو  الليبية  األزمـــة  لحل  الــوحــيــد 
ـــــزام بــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق  ـــــت ـــوطـــنـــي، واالل الــــوفــــاق ال
ونتائج  األمـــن،  مجلس  وقـــرارات  الصخيرات، 

مؤتمر برلين.
جـــاء ذلـــك فــي بــيــان دولـــة قــطــر الـــذي ألــقــاه 
ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ  سعادة 
الخارجية  وزيـــر  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  نــائــب 
أمام اجتماع مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

حول الحالة في ليبيا الذي عقد أمس عبر تقنية 
قطر  دولــة  إن  سعادته  وقــال  المرئي.  االتصال 
تــؤكــد مــجــددا دعــمــهــا لــجــهــود األمـــم المتحدة 
وجـــهـــود بــعــثــة األمــــم الــمــتــحــدة فـــي لــيــبــيــا في 
الجهات  إلى  دعوتها  تجدد  كما  مهمتها،  تنفيذ 
الفاعلة لضمان احترام القانون اإلنساني الدولي 
والــقــانــون الـــدولـــي لــحــقــوق اإلنـــســـان ومــســاءلــة 
المسؤولين عن االنتهاكات والجرائم الخطيرة.

قطر تدعم الجهود األممية لحل األزمة الليبية
نائب رئيس مجلس الوزراء في بيان أمام مجلس األمن:

٣ ورأي

١٣

في                    اليــوم
التعليم والصحــة يبحثــــان 
خطـة العـودة للمــدارس

١٧١ جلســــة بالمحكمــــة 
االبتدائيـــة أسبــوعياً 

ً تحويل قرية المفجر مركزاً سياحيا
افتتاحات جديدة على طريق 
الدوحة السريع والدائري السابع
١١١٪ ارتفاعاً في تراخيص البناء

تســويق الرطـب المحلي 
بالتعاون مع الميرة

٦

قطر تحّذر من استهداف الصحفيات في الوطن العربي
يتعّرضن للقتل والخطف والتهديد والتشهير

١١[ تستعرض مراحل العودة للحرم الجامعي 

٥

حسن الذوادي:

حسن  السيد  سعادة  أكد  ـ [:  الدوحة 
للمشاريع  العليا  للجنة  العام  األمين  الذوادي 
جلسة  افــتــتــاح  خـــالل  لـــه  كــلــمــة  فـــي  واإلرث 
نــقــاشــيــة إلــكــتــرونــيــة عــبــر تــقــنــيــة االتـــصـــال 
الـــمـــرئـــي نــظــمــتــهــا ســـفـــارتـــنـــا فــــي الــــواليــــات 

تــحــّضــر  قـــطـــر  أن  الــمــكــســيــكــيــة،  الـــمـــتـــحـــدة 
لــنــســخــة مــمــيــزة مـــن بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
المشجعين  ذاكرة  في  ستبقى  «قطر٢٠٢٢» 

والعالم.  للمنطقة  إرثاً 

ً مونديال قطر ٢٠٢٢ سيبقى إرثاً عالميا

١٥

١٦

الدوحة - إبراهيم صالح:

كــشــف مــصــدر مــســؤول بـــــوزارة الــبــلــديــة والــبــيــئــة عن 
تسويق الرطب المحلي بالتعاون مع شركة الميرة للمواد 
تداعيات  بسبب  الرطب  مهرجان  إلغاء  بعد  االستهالكية 
منعاً  وذلـــك  «كوفيد-١٩»،  المستجد  كــورونــا  فــيــروس 
على سالمة أفراد المجتمع والوقاية  للتجمعات وحفاظاً 

من العدوى.

٢

١٢

١٣

٧

١٧

فصل أكاديمّي جامعي للملتحقين بالخدمة الوطنية
للتوفيق بين أداء الخدمة واستكمال المسيرة التعليمّية للطلبة

١٧

العالقات القطرية 
األرجنتينية تزداد قوة

بقلم: كارلوس هيرنانديز

الدوحة- محروس رسالن:

كــشــف الــنــقــيــُب ســعــود ســعــد الــهــاجــري 
بأكاديمّية  العامة  الــعــالقــات  إدارة  ُمــديــُر 
الخدمة الوطنية عن توفير فصل أكاديمي 

كامل للطلبة الُملتحقين بأكاديمية الخدمة 
الوطنية، وذلك للتوفيق بين أداء الخدمة 
الــوطــنــيــة وتــلــبــيــة رغــبــة الــطــلــبــة وأولـــيـــاء 
التعليمية،  مسيرتهم  إكمال  في  أمورهم 
برنامج  فــي  أمــس  مشاركته  خــالل  الفــتًــا 

«حياتنا» على تلفزيون قطر، أّن الطالب 
بثالث  يمّر  الوطنية  الخدمة  يــؤدي  الــذي 
مراحل أساسية تبدأ بالتدريب التأسيسي، 

وتشمل تعلم المبادئ العسكرية.

وة
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صــاحــب  حــضــرة  بــعــث  قنا:    - الـــدوحـــة 
أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
فخامة  إلــى  تهنئة  ببرقية  المفدى  الــبــالد 

بُمناسبة  نــادر،  أبــي  رودولــفــو  لويس  السيد 
فـــــــوزه فــــي االنــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــّيــــة فــي 

جمهورية الدومينيكان.

الــشــيــخ  ســـمـــو  بـــعـــث  قـــنـــا:    - الــــدوحــــة 
األمير،  نائب  ثاني  آل  حمد  بن  عبداهللا 
لويس  السيد  فخامة  إلــى  تهنئة  ببرقية 

في  فــوزه  بمناسبة  نــادر،  أبــي  رودولــفــو 
االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـّيـــة فـــي جــمــهــوريــة 

الدومينيكان.

خالد  الشيخ  معالي  بعث  -  قنا:   الدوحة 
رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز  بــن  خليفة  بــن 
ببرقية  الــداخــلــيــة،  وزيـــر  الـــــوزراء  مجلس 

رودولــفــو  لــويــس  السيد  فخامة  إلــى  تهنئة 
االنتخابات  فــي  فــوزه  بُمناسبة  نـــادر،  أبــي 

الرئاسّية في جمهورية الدومينيكان.

الدوحة - قنا: تلقى سعادة الشيخ محمد 
بـــن عــبــدالــرحــمــن آل ثـــانـــي نـــائـــب رئــيــس 
مجلس الـــــوزراء وزيـــر الــخــارجــيــة، أمــس، 
اتصاالً هاتفياً من سعادة السيدة كانغ كيونغ 

هوا وزيرة خارجية كوريا الجنوبّية.
جرى خالل االتصال استعراض عالقات 
التعاون الثنائي، باإلضافة إلى الموضوعات 

ذات االهتمام الُمشترك.

الدكتور  سعادة  عقد   :]  - الدوحة 
مــحــمــد بـــن عــبــد الـــواحـــد الــحــمــادي وزيـــر 
مع سعادة  التعليم والتعليم العالي اجتماعاً 
الـــدكـــتـــورة حــنــان مــحــمــد الــــكــــواري وزيـــر 

الصحة العاّمة عبر االتصال المرئي أمس.
تــــّم خــــالل االجـــتـــمـــاع مــنــاقــشــة أفــضــل 

الـــتـــصـــّورات والــتــوجــهــات لــكــيــفــيــة الــعــودة 
وتنظيم  كورونا  جائحة  ظل  في  للمدارس 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــّيــة، مـــع االلــــتــــزام الــتــام 
باإلجراءات االحترازّية والتباعد االجتماعي 
والتربوي  العلمي  التحصيل  يتأثر  أن  دون 

للطلبة.

الدوحة - قنا: تلقى سعادة الشيخ محمد 
بـــن عــبــدالــرحــمــن آل ثـــانـــي نـــائـــب رئــيــس 
مجلس الـــــوزراء وزيـــر الــخــارجــيــة، أمــس، 
اتصاالً عبر تقنية الفيديو، من سعادة السيد 
الخارجية  وزير  كيروس  سوالنو  رودولفو 

في جمهورية كوستاريكا.

ـــعـــراض  جــــــرى خــــــالل االتــــــصــــــال، اســـت
عالقات التعاون الثنائي والموضوعات ذات 

االهتمام الُمشترك.
الذكرى  بُمناسبة  التهاني  تبادل  تّم  كما 
الــــعــــاشــــرة الفــــتــــتــــاح ســـــفـــــارة جـــمـــهـــوريـــة 

كوستاريكا في الدوحة.

صاحب السمو يهنئ رئيس 
الدومينيكان الُمنتخب

نائب األمير يهنئ رئيس 
الدومينيكان الُمنتخب

رئيس الوزراء يهنئ رئيس 
الدومينيكان الُمنتخب

نائب رئيس الوزراء يستعرض العالقات 
مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبّية

وزيرا التعليم والصحة يناقشان 
تصّورات العودة للمدارس

نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية 
كوستاريكا يستعرضان عالقات التعاون

جوعان  كلية  احتفلت  قنا:   - الدوحة 
الُمشتركة  واألركــان  للقيادة  جاسم  بن 
الــعــمــلــيــات  دورة  بـــتـــخـــريـــج  أمــــــــس، 
المشتركة «٢»، ودورة القيادة واألركان 

رعــايــة  تــحــت  وذلــــك  الــمــشــتــركــة « ٦»، 
الركن « طيار»   الفريق  سعادة  وحضور 
أركــان  رئيس  الغانم  شاهين  بــن  غانم 
الدورتين  في  شــارك  الُمسلحة.  القوات 

عــــدد مـــن مــنــتــســبــي مــخــتــلــف وحــــدات 
منسوبي  مــن  وعــدد  المسلحة،  الــقــوات 
كلية  أن  يُــذكــر  الشقيقة.  الـــدول  قـــوات 
جــوعــان بــن جــاســم لــلــقــيــادة واألركــــان 

أكاديمية  إلى  التحّول  بصدد  المشتركة 
الدفاعّية  للدراسات  جاسم  بن  جوعان 
واألمنّية، ومن المقّرر أن تستقبل أول 

دورة للدفاع في سبتمبر الُمقبل.

كلية جوعان بن جاسم تحتفل بتخريج دورتين تدريبيتين
برعاية وحضور رئيس األركان

الشيخ  سعادة  اجتمع  قنا:   - الدوحة 
نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  محمد 
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، 
أمس مع سعادة السيد فولكان بوزكير 
ــــــ٧٥  الـــرئـــيـــس الـــُمـــنـــتـــخـــب لـــــلـــــدورة ال
الذي  المتحدة  لألمم  العاّمة  للجمعية 

يزور البالد حالياً.
جـــرى خـــالل االجــتــمــاع اســتــعــراض 
عــالقــات الــتــعــاون الــثــنــائــي بــيــن دولــة 
قـــطـــر والـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــاّمــــة لـــألمـــم 
الموضوعات  إلى  باإلضافة  الُمتحدة، 

ذات االهتمام الُمشترك.

قطر واألمم الُمتحدة تستعرضان عالقات التعاون
نائب رئيس الوزراء يجتمع مع الرئيس الُمنتخب للدورة الـ٧٥ للجمعية العامة

شـــــــــارك  ـــــــا:  قـــــــن  - الــــــــــدوحــــــــــة 
مـــجـــلـــس الـــــــشـــــــورى، أمـــــــــس، فــي 
اجـــتـــمـــاع لــلــجــمــعــيــة الــبــرلــمــانــيــة 
ـــيـــض الــمــتــوســط حــول  لــلــبــحــر األب
كورونا  بعد  االقــتــصــادي  «التعافي 
الـــشـــركـــات  ودعــــــم  « كوفيد-١٩» 
الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة، ودعــــم 
المال  ورأس  المالية،  التكنولوجيا 
الناشئة»،  والشركات  االستثماري 

وذلك عبر تقنية االتصال المرئي.
مراجعة  إلــى  االجتماع  وهــدف   
األورو- المنطقة  من  البرلمانيين 

الحكومية  لــلــســيــاســات  متوسطية 
األكـــثـــر  ـــة  ـــتـــشـــريـــعـــّي ال واألدوات 
التحديات  معالجة  بهدف  فعالية 
مرحلة  في  المتعّددة  االقتصادية 
الوطني  المستويين  على  االنتعاش 
ـــشـــركـــات  واإلقــــلــــيــــمــــي، ودعـــــــم ال
الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين 
والعّمال، من حيث شروط سهولة 
الـــوصـــول إلــــى االئـــتـــمـــان والــكــفــاءة 
المالية والنقدية ضمن نهج إقليمي 
الشخصيات  تــبــادلــت  كــمــا  مــيــّســر.  
رفــيــعــة الــمــســتــوى مــن الــحــكــومــات 

الوطنية والمؤسسات الدولية خالل 
حول  والمقترحات  اآلراء  االجتماع 
تواجهها  الــتــي  الصعوبات  معالجة 
اإلنتاجية  والقطاعات  الحكومات 
األورو-متوسطية  الــمــنــطــقــة  فـــي 
حول  مــؤشــرات  وتقديم  والخليج، 
االقتصادي  التعافي  ضمان  كيفية 
لوباء  الحالّية  المرحلة  فــي  الــقــوي 

فيروس كورونا.
ـــــــشـــــــورى فــي  ــــل مــــجــــلــــس ال مــــث
بن  محمد  السيد  سعادة  االجتماع 

علي المعاضيد، عضو المجلس.

الشورى يُشارك في اجتماع التعافي االقتصادي بعد كورونا
عبر تقنية االتصال المرئي

الــــدوحــــة - قـــنـــا: شـــــارك مــجــلــس الـــشـــورى، 
متجّدد  بعنوان «دعــم  برلماني  لقاء  في  أمــس 
صفقة  تداعيات  ظــل  فــي  الفلسطينية  للقضية 
والــذي  «كوفيد-١٩»،  كــورونــا  وجائحة  الــقــرن 
عقدته رابطة «برلمانيون ألجل القدس»، عبر 
تقنية االتصال المرئي. وهدف اللقاء إلى إحياء 
الرابطة  أعضاء  من  البرلمانيين  بين  التواصل 

بالمنطقة، وتجديد الدعم للقضية الفلسطينية 
اإلقليمية،  الرابطة  دول  برلمانات  داخــل  مــن 
المجال  هــذا  فــي  الُمشاركين  قـــدرات  وتــعــزيــز 
وتبادل تجارب العمل وتطوير النقاش في برامج 
العمل المستقبلية حول القضية الفلسطينّية. مثل 
مجلس الشورى في هذا االجتماع، سعادة السيد 

صقر بن فهد المريخي عضو المجلس.

مجلس الشورى يُشارك في لقاء 
برلماني لدعم القضية الفلسطينية

األشغال  هيئة  انتهت   :]  - الدوحة 
صيانة  أعمال  من  مؤخراً  العاّمة «أشغال» 
وتطوير الطرق في مناطق حزم المرخية 
اإلطارّية  العقود  ضمن  وذلــك  ولجبيالت، 

لصيانة الطرق في الدولة. 
أوكـــلـــت «أشــــغــــال» األعـــمـــال لــمــقــاولــيــن 
متعّددة  عمل  فرق  قامت  حيث  محليين، 
الُمخطط  الموعد  قبل  األعمال  تلك  بإنجاز 
لها بخمسة أشهر، فتم االنتهاء منها خالل 
مــن ١٢ شـــهـــراً، وقــد  ٧ أشــهــر فــقــط بــــدالً 
وإعادة  وصيانة  وتخطيط  رصف  تضمنت 
كم   ٢١ لــحــوالــي  اإلسفلتية  الطبقة  تأهيل 
من الطرق الداخلية في كل حزم المرخية 

ولجبيالت، باستخدام مواد قطرية الصنع.
أوضــــــح الـــمـــهـــنـــدس مــحــمــد الــخــشــابــي، 
مهندس المشروع من إدارة تشغيل وصيانة 
الـــطـــرق فـــي «أشــــغــــال»، أنــــه فــيــمــا يخص 
اإلنارة، قامت «أشغال» بتركيب ١٨ عمود 
 ،(LED) إنارة جديد مزودة بمصابيح الليد
قديم  إنـــارة  مصباح   ١٨ اســتــبــدال  تــّم  فيما 
الــرؤيــة  لتحسين  جــديــدة   LED بمصابيح 
تركيب  إلى  باإلضافة  هذا  الطاقة.  وتوفير 
متر   ٧٠٠٠ بطول  األرصفة  تأهيل  وإعــادة 
عــلــى مــســاحــة ١٠ آالف مــتــر مــربــع وذلــك 
لــرّواد  وأفضل  آمنة  تجربة  تقديم  بهدف 

الطرق وقاطني هذه المناطق.

اكتمال أعمال تطوير طرق
 حزم المرخية ولجبيالت

شـــاركـــت  قـــنـــا:   - الـــــدوحـــــة 
وزارة التنمية اإلدارّية والعمل 
والــــشــــؤون االجــتــمــاعــّيــة، في 
نــــدوة عــبــر االتـــصـــال الــمــرئــي 
حــول أفــضــل الــمــمــارســات في 
خبراء  بمشاركة  العمل  مجال 

من االتحاد األوروبي.
وهــــدفــــت الــــنــــدوة لــتــوفــيــر 
منبر لتبادل الخبرات وتسليط 
الـــــضـــــوء عــــلــــى الــــمــــمــــارســــات 
الـــجـــديـــدة فـــي مــخــتــلــف دول 
وباء  أزمــة  لمعالجة  المنطقة 
وآثــــاره  (كوفيد-١٩)  كـــورونـــا 

االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة، 
حول  النظر  وجهات  ولتبادل 
مــســتــقــبــل الـــعـــمـــل فــــي ســبــيــل 
االقــتــصــادي  الــتــعــافــي  تحقيق 

المستدام.
وأوضــــــــــــح مــــحــــمــــد حــســن 
الــعــبــيــدلــي الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد 
بالوزارة  العمل  قطاع  لشؤون 
قــطــر  دولــــــــــة  حــــكــــومــــة  أن 
اتــخــذت الــتــدابــيــر االحــتــرازّيــة 
الـــالزمـــة لــمــواجــهــة الــجــائــحــة، 
ومـــن ضــمــنــهــا مــجــمــوعــة من 
الــســيــاســات االقـــتـــصـــاديـــة في 

شـــكـــل حـــزمـــة مــــن الـــحـــوافـــز 
الـــمـــالـــيـــة لـــمـــســـاعـــدة الــقــطــاع 
الــــخــــاص وبـــــرامـــــج الـــضـــمـــان 

الــــوطــــنــــي مــــع تـــأجـــيـــل ســــداد 
القروض والفوائد.

وقـــــــــــال: «عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
وزارة التنمية اإلدارية والعمل 
والشؤون االجتماعية تّم اتخاذ 
الــتــدابــيــر االحــتــرازيــة الــالزمــة 
ووضــــــع ســـيـــاســـات الــحــمــايــة 
ومساعدة  للعمال  االجتماعية 
االستجابة  في  العمل  أصحاب 
والـــتـــنـــفـــيـــذ لــــهــــذه الـــتـــدابـــيـــر، 
وتنظيم العالقة التعاقدية بين 
الطرفين خالل األزمة ضماناً 
الستدامة األعمال والتوظيف، 

المساعدة  تــقــديــم  عــن  فــضــالً 
والـــــدعـــــم وتـــوفـــيـــر خـــدمـــات 
ــعــد بــاســتــخــدام  الــــــوزارة عـــن بُ

تكنولوجيا المعلومات».
في  الــُمــشــاركــيــن  أن  يــذكــر 
الــنــدوة تــبــادلــوا الــخــبــرات في 
مــــجــــال الـــتـــوظـــيـــف وتــــدويــــر 
تجارب  على  واطلعوا  العمالة، 
كما  األوروبـــــي،  االتــحــاد  دول 
تمت اإلشارة إلى إطالق غرفة 
العمالة  تــدويــر  مــنــصــة  قــطــر 
الوطنّية  لالستراتيجية  دعماً 

للدولة.

«التنمية» تبحث أفضل ممارسات مجال العمل  
خالل ندوة مع خبراء باالتحاد األوروبي



٣ محلياتمحليات

الخميس 18 ذو القعدة 1441هـ - 9 يوليو 2020م - العدد (13942)

ــا: شــهــدت صــاحــبــة  الـــدوحـــة - قــن
الـــســـمـــو الــشــيــخــة مـــــوزا بـــنـــت نــاصــر 
قطر  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئــيــس 
المجتمع،  وتنمية  والعلوم  للتربية 
كلية  أقــامــتــه  الــــذي  الـــحـــدث  أمــــس، 
«وايـــــل كـــورنـــيـــل» لــلــطــب فـــي قطر 
بــمــنــاســبــة اعــتــمــاد مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالـــمـــيـــة «مـــجـــمـــوعـــة وبـــائـــيـــات 
األمراض المعدية في وايل كورنيل» 
األمــراض  لمكافحة  متعاوناً  مركزاً 

المتوسط. شرق  إقليم  في  المعدية 
وجـــــاء اعـــتـــمـــاد هــــذه الــمــجــمــوعــة 
أستاذ  رداد،  أبو  ليث  الدكتور  بقيادة 
وبـــائـــيـــات األمـــــــراض الـــمـــعـــديـــة فــي 
عشرة  مــن  أكثر  بعد  كورنيل،  وايــل 
أعــــوام مــن الـــدراســـات الــعــلــمــيــة في 
المعدية  األمـــراض  وبــائــيــات  مــجــال 
المختلفة  الــتــدخــالت  تأثير  وتقييم 
عــلــى الــصــعــد الــوطــنــيــة واإلقــلــيــمــيــة 
ــــة، ومـــــا لـــذلـــك مــــن دور  ــــي ــــدول وال
مـــبـــاشـــر عـــلـــى صـــيـــاغـــة ســـيـــاســـات 

العامة.  الصحة  وبرامج 
بصفة  المجموعة  اهتمام  وينصب 
خاصة على التهاب الكبد الفيروسي، 
الرئيسية  األســـبـــاب  أحـــد  يــعــد  الـــذي 
ذلك،  جانب  وإلــى  عالمياً.  للوفيات 
األمــراض  وبائيات  مجموعة  تسهم 
الجهود  في  ملموساً  إسهاماً  المعدية 
فيروس  انتشار  لمحاربة  المبذولة 
نــقــص الــمــنــاعــة الــبــشــريــة / اإليـــــدز/ ، 
والـــتـــهـــابـــات الـــمـــســـالـــك الــتــنــاســلــيــة، 
ومــــؤخــــراً مــــرض فـــيـــروس كــورونــا 

/ كوفيد-١٩/ . المستجد 
ـــمـــجـــمـــوعـــة الــــدعــــم  وســــتــــقــــدم ال
لمنظمة  والدولية  اإلقليمية  للجهود 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة، بــغــيــة االرتـــقـــاء 
ــــســــان ورفـــاهـــيـــتـــه عــبــر  بــصــحــة اإلن
واالستشارات  العلمية  البحوث  توفير 
مجال  في  مستنيرة  قرارات  التخاذ 
ســـيـــاســـات الــصــحــة الـــعـــامـــة وإنـــشـــاء 

نفسه. المجال  في  برامج 
مجموعة  إســهــامــات  أبــــرز  ومـــن 
توفير  المعدية،  األمــراض  وبائيات 
ـــتـــشـــار األمــــــراض  تــــقــــديــــرات عــــن ان
الــمــعــديــة وحــــاالت اإلصــابــة بــهــا في 
إقـــلـــيـــم شــــرق الـــمـــتـــوســـط ومــنــاطــق 
تقييمات  وإجراء  العالم،  من  أخرى 
ألنــمــاط انــتــقــال األمـــــراض الــمــعــديــة 
والـــتـــنـــبـــؤ بــــاإلصــــابــــات الــمــســتــقــبــلــيــة 
واألعـــبـــاء الــمــتــرتــبــة عــلــى األمـــراض، 
كما أن للمجموعة أيضاً سجالً حافالً 
فـــي تــقــديــم الـــدعـــم فـــي الــمــجــاالت 
تقنياً  دعـــمـــاً  قــدمــت  فــقــد  الــتــقــنــيــة، 
أعــبــاء  تــقــديــر  مــن  الــبــلــدان  لتمكين 
فاعلية  وتحليل  المعدية،  األمــراض 
الــتــدخــالت الــتــي تــقــودهــا حــكــومــات 
تـــلـــك الــــبــــلــــدان، واتـــــخـــــاذ قـــــــرارات 
باالستناد  الــعــامــة  الصحة  ســيــاســات 

العلمية. الشواهد  إلى 
حنان  الــدكــتــورة  ســعــادة  وقــالــت   

مــحــمــد الــــكــــواري، وزيــــــرة الــصــحــة 
لمؤسسة  الــعــامــة  والــمــديــرة  الــعــامــة 
مجموعة  أعــضــاء  إن  الــطــبــيــة  حــمــد 
وايل  في  المعدية  األمراض  وبائيات 
كورنيل للطب - قطر يقومون بعمل 
متميز مع كبار الخبراء والمسؤولين 
وفـــي  الـــعـــامـــة  الـــصـــحـــة  وزارة  فــــي 
مؤسسة حمد الطبية بما يكفل الحد 
كــورونــا  فــيــروس  مــرض  انتشار  مــن 

١٩/  في دولة قطر.  / كوفيد - 
 وأضافت «إن تسمية وايل كورنيل 
لــلــطــب  قــطــر كــمــركــز مــتــعــاون مع 
كبير  إنجاز  العالمية  الصحة  منظمة 
بدور  باالضطالع  لنا  سيسمح  جــداً، 
أكبر في مكافحة األمراض المعدية 
مجتمعات  في  المباشر  التأثير  ذات 
ــــشــــرق األوســــــط  ــــدان مـــنـــطـــقـــة ال ــــل ب

وخارجها». إفريقيا  وشمال 
التسمية  هــذه  نيل  «إن  وتــابــعــت: 
القطرية  الجهود  أن  يؤكد  الرسمية 
مهمين  قطاعين  لتطوير  الــدؤوبــة 
قد  والبحوث  الصحية  الرعاية  هما 
نــجــحــت بــالــفــعــل، مـــا يــمــكــنــنــا الــيــوم 
مجال  فــي  مهم  إســهــام  تقديم  مــن 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة عــلــى الــمــســتــوى 

الـــعـــالـــمـــي. أتـــقـــدم بـــاســـمـــي وبـــاســـم 
الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الــــقــــطــــاع الــصــحــي 
بــالــشــكــر الـــجـــزيـــل لــصــاحــبــة الــســمــو 
الــشــيــخــة مـــــوزا بــنــت نـــاصـــر رئــيــس 
على  قــطــر  مــؤســســة  إدارة  مــجــلــس 
لتأسيس  الــثــاقــبــة  ورؤيــتــهــا  قــيــادتــهــا 
ثــقــافــة الــتــمــيــز الــبــحــثــي فــي كــل من 
للطب  كورنيل  ووايل  قطر  مؤسسة 

قطر».
أحمد  الــدكــتــور  قـــال  جــانــبــه،  مــن 
الصحة  مــنــظــمــة  مــديــر  الــمــنــظــري، 
المتوسط،  لشرق  اإلقليمي  العالمية 
ـــيـــات  ـــائ وب مـــجـــمـــوعـــة  اعــــتــــمــــاد  إن 
وايل  طب  بكلية  المعدية  األمــراض 
كــورنــيــل فــي قــطــر مــركــزاً مــتــعــاونــاً 
يأتي  العالمية  الــصــحــة  منظمة  مــع 
استمر  الــتــعــاون  مــن  لتاريخ  تتويجاً 
ــــزمــــان فــي  أكـــثـــر مــــن عـــقـــد مــــن ال
مــجــال األمــــراض الــمــعــديــة، ويــوفــر 
في  مشتركة  ألنشطة  رسمياً  إطــاراً 

لمستقبل. ا
المتعاونة  المراكز  أن  إلى  ولفت   
مـــــع الـــمـــنـــظـــمـــة، مــــثــــل مـــجـــمـــوعـــة 
وبـــــائـــــيـــــات األمـــــــــــراض الـــمـــعـــديـــة، 
«شــــركــــاء لـــهـــم أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة فــي 

لإلقليم،  رؤيتنا  تحقيق  إلــى  سعينا 
في  هدفها  يتمثل  التي   ،٢٠٢٣ رؤية 
وبالجميع». للجميع  الصحة  تحقيق 

أن  أيــــضــــاً  وأضــــــــاف: «ويـــمـــكـــن   
يــكــون لــهــذا الــمــركــز الــمــتــعــاون دور 
مــهــم فـــي دعــــم مــــبــــادرة مــشــتــركــة 
الصحة  منظمة  بين  أخــرى  مهمة 
للتنمية  قــطــر  وصـــنـــدوق  الــعــالــمــيــة 
ـــحـــاالت الـــــطـــــوارئ، بــمــا  ــلــتــصــدي ل ل
فـــي ذلـــك األمـــــراض الــمــعــديــة مثل 
الــخــدمــات  ولــتــقــديــم  / كوفيد-١٩/ ، 
بلدان  بعض  في  األساسية  الصحية 

اإلقليم».
 وأشـــــاد مـــديـــر مــنــظــمــة الــصــحــة 
المتوسط  لشرق  اإلقليمي  العالمية 
المستوى  الــرفــيــع  السياسي  بــالــدعــم 
ـــــة قـــطـــر، وبــعــد  ـــــذي تـــقـــدمـــه دول ال
نـــظـــر الـــــقـــــادة فــــي مـــؤســـســـة قــطــر 
مــرجــعــاً  الـــعـــامـــة،  الــصــحــة  ووزارة 
إلــيــهــم الــفــضــل فــي هـــذه الــشــراكــات 
االســتــراتــيــجــيــة واالســـتـــثـــمـــارات في 

العالمية». الصحة 
 بـــدوره أعـــرب الــدكــتــور لــيــث أبــو 
وأســـتـــاذ  الـــمـــجـــمـــوعـــة  قـــائـــد  رداد، 
وبـــائـــيـــات األمـــــــراض الــمــعــديــة فــي 

بنيل  ســعــادتــه  عــن  كورنيل/   / وايــــل 
فــــريــــق الـــبـــاحـــثـــيـــن هـــــذه الــتــســمــيــة 
الـــمـــرمـــوقـــة مــــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
ـــزازه وفــخــره بــأنــه  الــعــالــمــيــة، واعـــت
عمل  دعــم  يستطيعون  ومجموعته 
محاربة  في  الدولية  المنظمة  هذه 
المترتبة  واآلثــار  المعدية  األمــراض 
عليها بين سكان قطر وبلدان إقليم 
متابعاً  وخــارجــهــا،  المتوسط  شــرق 
قدمنا  أننا  لنا  عظيم  «شرف  بقوله 
الصحة  لــــوزارة  تــقــنــيــاً  عــلــمــيــاً  دعــمــاً 
طوال  قطر  ودولــة  القطرية  العامة 

/ كوفيد-١٩/ ». جائحة 
 فـــي اإلطـــــار ذاتـــــه قــــال الــدكــتــور 
جــاويــد شــيــخ، عــمــيــد وايــــل كــورنــيــل 
جــمــيــعــاً  قــــطــــر: «نـــشـــعـــر   - لـــلـــطـــب 
فـــي وايـــــل كـــورنـــيـــل لــلــطــب - قــطــر 
المتميزة  بــاإلنــجــازات  كبير  بفخر 
لـــمـــجـــمـــوعـــة وبــــائــــيــــات األمــــــــراض 
أعضاء  كرس  فقد  بالكلية،  المعدية 
الـــمـــجـــمـــوعـــة عـــمـــلـــهـــم بـــكـــل تـــفـــاٍن 
أكثر  طــوال  الــعــامــة  الصحة  لتعزيز 
مـــن عــشــر ســـنـــوات، وهـــو مـــا أســفــر 
عــن نــيــل هـــذه الــتــســمــيــة الــمــرمــوقــة 
منظمة  مع  المتعاونة  المراكز  كأحد 
الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة. وهــــــذا الــلــقــب 
الكبير  التأثير  يظهر  إنما  المشرف 
التحتية  وبــنــيــتــنــا  لــقــدراتــنــا  عــالــمــيــاً 
قطر  فــي  هنا  أرســيــت  التي  العلمية 
بــدعــم مـــن مــؤســســة قــطــر. وبــهــذه 
الــمــنــاســبــة، أتـــقـــدم بــجــزيــل الــشــكــر 
لـــســـعـــادة الــــدكــــتــــورة حـــنـــان مــحــمــد 
الــــكــــواري وزيـــــرة الــصــحــة الــعــامــة، 
الصحة  وزارة  فــي  الــزمــالء  وســائــر 
العالمية  الــصــحــة  ومــنــظــمــة  الــعــامــة 
لــمــنــحــنــا فـــرصـــة الــعــمــل مــعــهــم في 
وسائر  كوفيد-١٩  جائحة  مواجهة 

المعدية». األمراض 
 ، /١٩  - / كوفيد  وبــاء  بداية  ومنذ   
تقوم  التي  الجهود  المجموعة  تقود 
بـــهـــا وايـــــل كـــورنـــيـــل لــلــطــب - قــطــر 
ــــدعــــم لـــــــــوزارة الــصــحــة  لـــتـــقـــديـــم ال
في  الطبية  حــمــد  ومــؤســســة  الــعــامــة 
وتنسق  المرض.  النتشار  مواجهتهما 
الــمــجــمــوعــة عــــن كـــثـــب مــــع خـــبـــراء 
الصحة  وسياسات  الصحية  الرعاية 
المذكورتين  المؤسستين  في  العامة 
العامة  الــمــؤســســات  مــن  آخــر  وعــدد 
لـــتـــوفـــيـــر تـــحـــلـــيـــالت تــقــنــيــة عــلــمــيــة 
دقــيــقــة تــدعــم االســتــجــابــة الــوطــنــيــة 

الوباء. النتشار 
ــتــســمــيــة الــرســمــيــة   وبـــمـــوجـــب ال
الـــمـــمـــنـــوحـــة مــــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالــمــيــة ســتــحــتــضــن دولــــة قــطــر، 
بـــفـــضـــل اســــتــــثــــمــــارهــــا فـــــي الـــبـــنـــيـــة 
األســـاســـيـــة لــبــحــوث الــطــب الــحــيــوي 
الــعــلــمــي،  ـــشـــري  ـــب ال الــــمــــال  ورأس 
على  تعكف  مهمة  علمية  مجموعة 
بلدان  سكان  ورفاه  بصحة  االرتقاء 

والعالم. المنطقة 

وايل كورنيل قطر مركز إقليمي لمكافحة األمراض المعدية
صاحبة السمو شهدت اعتماد منظمة الصحة العالمية للكلية مركزاً متعاوناً بالشرق األوسط

د. حنان 
الكواري: 

اعتماد 
منظمة الصحة 

العالمية إنجاز 
كبير

تأكيد نجاح 
جهود قطر 

الدؤوبة 
لتطوير 

قطاعي 
الرعاية 

الصحية 
والبحوث

المركز إسهام 
مهم في 

مجال الرعاية 
الصحية على 

المستوى 
العالمي

دور متميز 
لمجموعة 

وبائيات وايل 
كورنيل في 

مواجهة 
كورونا في 

قطر

االضطالع 
بدور أكبر في 

مكافحة 
األمراض 
المعدية 
بالشرق 
األوسط 
وشمال 
إفريقيا

د. أحمد 
المنظري: 

دعم قطري 
رفيع 

المستوى 
لمنظمة 

الصحة 
العالمية

شراكات 
استراتيجية 

واستثمارات 
في الصحة 

العالمية 
بين قطر 
والمنظمة

د. ليث أبو 
رداد: دعم 

علمي تقني 
لوزارة الصحة 

خالل جائحة 
«كوفيد - ١٩»

د. جاويد 
شيخ: تأثير 

كبير عالمياً 
لقدراتنا 
وبنيتنا 

التحتية 
العلمية في 

قطر

توفير تحليالت 
تقنية علمية 
دقيقة تدعم 

االستجابة 
الوطنية 

النتشار 
كورونا

ر

والعالم المتوسط  بشرق  اإلصابة  وحاالت  المعدية  األمراض  انتشار  عن  تقديرات 

ــات الــمــســالــك ــاب ــه ــت ــة اإليـــــدز وال ــحــارب الــمــســاهــمــة فـــي م

دعم تقني لتمكين البلدان من تقدير أعباء األمراض وتحليل فاعلية تدخالت الحكومة

ً عالميا للوفيات  الرئيسية  األسباب  كأحد  الفيروسي  الكبد  بالتهاب  االهتمام 

إجراء تقييمات ألنماط انتقال األمراض المعدية والتنبؤ باإلصابات المستقبلية

اإلنسان بصحة  لالرتقاء  العالمية  الصحة  لمنظمة  والدولية  اإلقليمية  الجهود  دعم 
توفير البحوث واالستشارات التخاذ قرارات مستنيرة في سياسات الصحة العامة
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تــــرأس   : قـــنـــا   - الــــدوحــــة 
ــــد بــن  مــــعــــالــــي الــــّشــــيــــخ خــــال
خــلــيــفــة بـــن عــبــدالــعــزيــز آل 
الــوزراء  مجلس  رئيس  ثاني، 
وزيــــر الــداخــلــّيــة، االجــتــمــاَع 
المجلُس  عقده  الذي  العادي 
ظــــهــــر أمــــــــس عــــبــــر تـــقـــنـــيـــة 

المرئّي. االّتصال 
وعـــقـــب االجـــتـــمـــاع، أدلـــى 
ســـعـــادة الــدكــتــور عــيــســى بــن 
ســـعـــد الـــجـــفـــالـــي الــنــعــيــمــي، 
بأعمال  والقائم  العدل  وزير 
مجلس  لشؤون  الدولة  وزير 

يلي: بما  الوزراء 
فــــــي بــــــدايــــــة االجـــــتـــــمـــــاع، 
ــــــــــوزراء  اســــتــــمــــع مــــجــــلــــُس ال
إلـــــى الــــشــــرح الــــــذي قـــّدمـــتـــه 
العامة  الصحة  وزير  سعادة 
حـــــــول آخـــــــر الــــمــــســــتــــجــــّدات 
انتشار  من  للحّد  والتطّورات 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا (كـــوفـــيـــد 
ـــُس  ـــمـــجـــل ال ــــــــــد  وأّك  ،(١٩  -

عـــلـــى اســـتـــمـــرار الـــعـــمـــل بــمــا 
تــــّم اتــــخــــاُذه مــــن إجــــــراءات 
سبيل  في  احترازية  وتدابير 
ُمــكــافــحــة هـــذا الـــوبـــاء، وفــي 
التدريجّي  الرفع  ُخطة  إطار 
لـــلـــقـــيـــود الـــمـــفـــروضـــة جــــراء 
فـــيـــروس كـــورونـــا (كــوفــيــد - 

يلي: ما  قّرر   ،(١٩
الــصــادر  قــــراره  إلـــغـــاء   -  ١
وإيقاف  المحال  إغالق  بشأن 
جــمــيــع األنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة 
من  والــســبــت  يــوَمــي الــجــمــعــة 

أسبوع. كل 
الــــقــــرار  بــــهــــذا  يـــعـــمـــل   -  ٢
اعـــتـــبـــاًرا مـــن يــــوم الــخــمــيــس 

.٢٠٢٠   / ٧   / ٩ الموافق 
المجلُس  نــظــر  ذلــك  وبــعــد 
فــي الــمــوضــوعــات الــُمــدرجــة 
عــلــى جـــــدول األعــــمــــال عــلــى 

التالي: النحو 
عــلــى  الــــمــــوافــــقــــة   - أوًال 
التنمية  وزيــر  قــرار  مشروع 

ـــــة والــعــمــل والــشــؤون  اإلدارّي
االجــتــمــاعــيــة بـــشـــأن تــحــديــد 
ــيــن إلــــى غــيــر  نــســبــة الــقــطــرّي
الـــقـــطـــرّيـــيـــن الـــعـــامـــلـــيـــن فــي 

الخاّص. القطاع 
القرار  هذا  مشروع  ويأتي 
العمل  قانون  ألحكام  تنفيًذا 
 (١٤) رْقــم  بالقانون  الصادر 

.٢٠٠٤ لسنة 
ويـــهـــدف مـــشـــروُع الــقــرار 
إلــــى رفــــع نــســبــة الــقــطــرّيــيــن 
في  العاملين  من   (٪٦٠) إلى 

الــشــركــات الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة 
فـــيـــهـــا،  تُـــــســـــاهـــــم  الـــــتـــــي  أو 
الخاضعة  األخرى  والجهات 
والمعاشات. التقاعد  لقانون 

القرار  مشروُع  يهدف  كما 
إلــــى رفــــع نــســبــة الــقــطــرّيــيــن 
ــــــإدارات الــــمــــوارد الــبــشــريــة  ب

الجهات. بتلك   (٪  ٨٠) إلى 
ــعــامــل أبــنــاء الــقــطــريــات  ويُ

مــــعــــامــــلــــة الــــقــــطــــريــــيــــن فــي 
التوطين. نسبة  حساب 

ويـــحـــظـــر عـــلـــى الـــجـــهـــات 
ـــــيـــــهـــــا، تـــعـــيـــيـــن  الــــــُمــــــشــــــار إل
الــمــوّظــفــيــن غــيــر الــقــطــريــيــن 
ــــوظــــائــــف الـــمـــشـــمـــولـــة  فـــــي ال
بـــالـــتـــوطـــيـــن الـــتـــي تـــحـــّددهـــا 
اإلداريــــــــة  الـــتـــنـــمـــيـــة  وزارُة 
والـــــــــعـــــــــمـــــــــل والــــــــــــشــــــــــــؤون 

االجتماعّية.
عــلــى  الـــمـــوافـــقـــة   - ثــــانــــًيــــا 
بعض  بتعديل  قانون  مشروع 
أحــــكــــام الـــمـــرســـوم بــقــانــون 
بشأن   ٢٠١٢ لسنة   (١١) رْقم 
الـــتـــنـــظـــيـــم الـــحـــكـــومـــّي لــبــيــع 
الكيماوّية  الُمنتجات  وشراء 
تنتج  الــتــي  والــبــتــروكــيــمــاوّيــة 

قطر. دولة  في 

مجلُس  اســتــعــرض   - ثــالــثًــا 
الـــــــوزراء تـــقـــريـــًرا عـــن حــالــة 
ســــّكــــان دولــــــة قـــطـــر لــلــعــام 
اللجنة  دراسة  ونتائج   ٢٠١٩
الــدائــمــة لــلــســّكــان لــمــرئــيــات 
وُمــــــــالحــــــــظــــــــات الـــــجـــــهـــــات 
الـــمـــعـــنـــيـــة حــــــول الـــتـــقـــريـــر، 
ــــــقــــــرار  ـــــــخـــــــذ بـــــشـــــأنـــــه ال وات

لُمناسب. ا

المحال واألنشطة التجارية تعاود مزاولة أعمالها الجمعة والسبت
إلغاء قرار اإلغالق اعتباراً من اليوم .. مجلس الوزراء :

 استمرار العمل 
باإلجراءات 

والتدابير 
االحترازّية 
لمكافحة 

الوباء

المجلس 
استمع لشرح 
وزيرة الصحة 

حول آخر 
ُمستجدات الحّد 

من كورونا

الموافقة 
على مشروع 

قرار بتحديد 
نسبة 

القطرّيين لغير 
القطريين 

بالقطاع 
الخاص

رفع نسبة 
القطرّيين إلى 
٦٠٪ بالشركات 

المملوكة 
للدولة أو التي 
تساهم فيها

٨٠ ٪ نسبة 
القطرّيين 

بإدارات 
الموارد 
البشرية 

بالشركات 
المملوكة 

للدولة

ُمعاملة أبناء 
القطريات 

ُمعاملة 
القطريين 

في حساب 
نسبة 

التوطين

حظر تعيين 
الموّظفين 

غير 
القطرّيين 

في الوظائف 
المشمولة 
بالتوطين

تعديل 
مرسوم 

قانون 
التنظيم 

الحكومّي 
لبيع وشراء 

المنتجات 
الكيماوّية 

والبتروكيماوّية

٢٠١٩ للعام  قطر  سكان  حالة  عــن  تــقــريــراً  استعرض  المجلس   
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منهج أمريكي متقدم  بمدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا 
ألول مرة بمدرسة حكومية اعتبارًا من العام المقبل .. راني التوم لـ      :

كشف   :]  - الـــدوحـــة 
األكاديمي  النائب  التوم  رانــي 
ـــوم  ـــعـــل ـــل بـــــمـــــدرســـــة قـــــطـــــر ل
للبنين  الثانوية  والتكنولوجيا 
األمريكي  المنهج  تطبيق  عن 
 Advanced ـــــقـــــدم  ـــــمـــــت ال
في  مـــرة  ألول   Placement
مـــــدرســـــة حـــكـــومـــيـــة بــقــطــر 
اعـــتـــبـــاًرا مـــن الـــعـــام الـــدراســـي 
الصف  لطلبة  وذلـــك  الــمــقــبــل 

بالمدرسة. عشر  الحادي 
األكاديمي  النائب  وأوضـــح 
بـــالـــمـــدرســـة فـــي تــصــريــحــات 
المنهج  أن   ] ـــ  ل خــاصــة 
الـــــجـــــديـــــد عــــلــــمــــي تــطــبــيــقــي 
الجانب  على  باالعتماد  يتميز 
الــتــطــبــيــقــي ويـــســـهـــل عــمــلــيــة 
الــقــبــول الــجــامــعــي لــخــريــجــي 
يتميز  بأنه  منوها  المدرسة، 
أيــًضــا بــحــصــول الــطــالب عبر 
معتمدة  ساعات  على  تطبيقه 

األمريكية. الجامعات  في 
وقــــــــــال: الـــمـــنـــهـــج يــغــطــي 
االحــــتــــيــــاجــــات األكــــاديــــمــــيــــة 
متقدم  مــنــهــج  وهـــو  لــلــطــالب 
متمكنين  يكونون  وخريجوه 

العلمية. الناحية  من 
ــــــه تـــــم تـــوزيـــع  وأوضـــــــــح أن
الــــمــــســــارات الـــمـــعـــتـــمـــدة عــلــى 
الصف  إلــى  المنقولين  الطلبة 
الحادي عشر بالمدرسة وهي 
ثـــالثـــة مــــســــارات «هـــنـــدســـي، 
مبينًا  وطــبــي»،  وتكنولوجي، 
اختاروا  الطالب  من   ٪٥٠ أن 
و٣٠٪  الــــهــــنــــدســــي  ــــمــــســــار  ال
التكنولوجي  الــمــســار  اخــتــاروا 

و٢٠٪ اختاروا المسار الطبي.
وقــــــــــال: الـــــمـــــدرســـــة تــتــبــع 
مــــنــــهــــًجــــا تـــطـــبـــيـــقـــًيـــا ويـــتـــم 
االهـــتـــمـــام بــمــجــال الــتــصــمــيــم 
والعلوم  والــروبــوت  الهندسي 
الـــطـــبـــيـــة ضـــمـــن الــــمــــقــــررات 
األســـــاســـــيـــــة، مــــنــــوًهــــا بــفــتــح 
جديد  طبّي  تخصصّي  مختبر 
ـــدراســـي  ـــعـــام ال بـــالـــمـــدرســـة ال
الــمــقــبــل يــتــم االســـتـــفـــادة منه 
فـــي تـــجـــارب الـــطـــب الــحــيــوي 

الحيوية. والتكنولوجيا 
الـــمـــدرســـة  أن  إلــــى  ولـــفـــت 
تــحــقــق دمـــًجـــا كــبــيــًرا مـــا بين 
لتأهيل  والــطــب  التكنولوجيا 
الـــطـــلـــبـــة فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال، 
مــوضــحــاً أنـــه مــع زيــــادة عــدد 
الطلبة وترفعهم من صف إلى 
صــف وقــبــول دفــعــات جديدة 
مــــن الــطــلــبــة يـــتـــم اســتــكــمــال 
إجــــــــــراءات تــعــيــيــن مــعــلــمــيــن 
مختبرات  ومهندسي  جـــدد، 
تــخــصــصــيــة ســيــنــضــمــون إلــى 
العام  بداية  األكاديمي  الكادر 

المقبل. الدراسي 
قال:  الجدد  الطالب  وعن 

قـــبـــلـــنـــا دفــــعــــة جـــــديـــــدة مــن 
ــا  ــبً طــال  ٦٠ عـــددهـــا  ـــطـــالب  ال
متميًزا من الطلبة القطريين 
مـــــــن مــــــــــــــدارس حــــكــــومــــيــــة 
وخـــــــــاصـــــــــة، ســــيــــلــــتــــحــــقــــون 
المدرسة  في  التاسع  بالصف 
الــتــكــنــولــوجــيــة اعــــتــــبــــاًرا مــن 
الـــعـــام الــمــقــبــل، مــوضــًحــا أن 
جـــمـــيـــع الـــــطـــــالب حـــاصـــلـــون 
عــلــى عـــالمـــات مــرتــفــعــة فــي 
الــــعــــلــــوم وجـــمـــيـــعـــهـــم طـــالب 
مـــتـــمـــيـــزون فــــي مـــدارســـهـــم 
ولـــديـــهـــم مـــــهـــــارات وشــغــف 

العلوم. بمواد 
ولفت إلى أن جميع الطلبة 
ولغة  قدرات  الختبار  خضعوا 
الفتًا  وريــاضــيــات،  إنجليزية 
 ٦٠ أفضل  اختيار  تم  أنه  إلى 

المتقدمين. من  طالبًا 

وأبـــــــــــان أنــــــــه تــــــم إشــــعــــار 
لاللتحاق  المختارين  الطالب 
ــهــاء إجـــراءات  بــالــمــدرســة وإن

. تسجيلهم
وقــــــــــــــــــال: مــــــنــــــذ يـــــنـــــايـــــر 
ـــمـــاضـــي نـــقـــوم بــــإجــــراءات  ال
اخــتــيــار الــطــلــبــة عــلــى مــراحــل 
وعــمــل الــتــصــفــيــات الــالزمــة، 
دفـــعـــة  أول  أن  إلــــــى  الفــــتًــــا 
لـــــلـــــثـــــانـــــويـــــة الــــتــــخــــصــــصــــيــــة 
العام  في  ستكون  بالمدرسة 

٢٠٢١/  ٢٠٢٢م.
ـــــدراســـــة فــي  ــــــوه بـــــأن ال ون
باللغة  التكنولوجية  المدرسة 
ـــا إلــــى أن  اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة، الفـــتً
خــريــجــي الــمــدرســة يــكــونــون 
ــقــنــيــن لــلــغــة  مــتــمــكــنــيــن ومــت

اإلنجليزية.
تحقق  أن  ويــنــتــظــر   .. هــذا 

طفرة  التكنولوجية  المدرسة 
لــــوزارة  الــتــعــلــيــمــي  األداء  فـــي 
الـــتـــعـــلـــيـــم بـــــإعـــــداد الـــــكـــــوادر 
البالد  تحتاجها  التي  العلمية 
مــــن الـــطـــلـــبـــة الـــنـــابـــغـــيـــن فــي 
مــــــواد الـــعـــلـــوم عـــبـــر تــطــبــيــق 
على  قائم  نوعي  دراسة  نظام 
العلوم. لمواد  العملي  التطبيق 

وتــــــعــــــتــــــمــــــد الـــــــمـــــــدرســـــــة 
الــتــكــنــولــوجــيــة نـــظـــام الــتــعــلــم 
الـــقـــائـــم عـــلـــى الـــتـــكـــامـــل بــيــن 
الــــــعــــــلــــــوم والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
والــــهــــنــــدســــة والــــريــــاضــــيــــات 

.STEM
إنــــشــــاء  فــــكــــرة  أن  ــــذكــــر  ي
الــمــدرســة جـــاءت بــعــد اطــالع 
وفد رسمي من وزارة التعليم 
ـــعـــالـــي بـــرئـــاســـة  والـــتـــعـــلـــيـــم ال
ســـعـــادة الـــدكـــتـــور مــحــمــد بن 

عــبــد الــواحــد الــحــمــادي وزيــر 
الـــتـــعـــلـــيـــم والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
ـــواليـــات  خــــالل زيــــــارة إلــــى ال
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة وكــنــدا 
قــبــل عــــدة أعــــــوام عــلــى عــدة 
 ،STEM تجارب تتبنى نظام
من  االستفادة  بهدف  وذلــك 
المتميزة  الــمــدارس  خــبــرات 
فــــــي هــــــــذا الــــــمــــــجــــــال، مـــثـــل 
جيفرسون  تــومــاس  مــدرســة 

وغيرها. األمريكّية، 
جيفرسون  مــدرســة  وتــعــد 
ــــــــوزارة عــلــى  الـــتـــي اطـــلـــعـــت ال
ـــهـــا مــــــن الــــــمــــــدارس  ـــت ـــجـــرب ت
حيث  أمريكا،  في  المتمّيزة 
المتمّيزين  الطالب  تستقطب 
مستوى  لديهم  والذين  فكرياً 
على  وتعمل  الذكاء،  من  عاٍل 
لديهم،  المهارات  هذه  تنمية 

المناهج  المدرسة  وتستخدم 
 STEM عـــلـــى  تــــركــــز  الــــتــــي 
والــــــتــــــي تـــــبـــــدأ مــــــع األحـــــيـــــاء 
الــمــتــكــامــلــة، وبــرنــامــج الــلــغــة 
اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
ويــــكــــلــــل بــــمــــشــــروع مــخــتــبــر 
تــقــنــي. كــمــا تــضــم الــمــدرســة 
مـــخـــتـــبـــرات   ١٠ مـــــن  أكــــثــــر 

المتخصصة. لألبحاث 
ـــــــشـــــــطـــــــة  وتـــــــــشـــــــــمـــــــــل األن
الــالمــنــهــجــيــة فـــي الــمــدرســة 
ثقافية  مــجــمــوعــات  الــثــانــويــة 

متنوعة. رياضية  وفرًقا 
 STEM نظام أن  إلــى  يشار 
بــدراســة  يُعنى  تعلم  نــظــام  هــو 
والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 
عليه  ويـــطـــلـــق  ـــريـــاضـــيـــات  وال
إلــى  نــســبــة   STEM اخـــتـــصـــار 
الـــحـــروف األولـــــى مـــن أســمــاء 
اإلنجليزية  باللغة  الــمــواد  هــذه 
 Science، Technology،
 Engineering and

.Mathematics
من   STEM نـــظـــام  ويـــعـــد 
أحــــــــدث نــــظــــم الـــتـــعـــلـــيـــم فــي 
الـــعـــالـــم، حـــيـــث يــهــتــم بــصــفــة 
على  الــقــائــم  بالتعلم  أســاســيــة 
حـــل الــمــشــكــالت مـــع تــوظــيــف 
األســالــيــب اإلبـــداعـــيـــة، وهـــو ال 
واستظهار  حفظ  على  يشجع 
التعلم  مــفــاهــيــم  أو  الــحــقــائــق 
على  قــائــم  التعلم  أســلــوب  ألن 
حـــل الــمــشــكــالت فـــي ســيــاقــهــا 
تنمية  إلى  يؤدي  ما  الحقيقي، 
واإلبــداعــي  الهندسي،  التفكير 

لدى المتعلمين.

ـــــــــات مــــــعــــــتــــــمــــــدة بــــــالــــــجــــــامــــــعــــــات األمــــــريــــــكــــــيــــــة ـــــــــاع الــــــمــــــنــــــهــــــج يـــــمـــــنـــــح الــــــطــــــلــــــبــــــة س

فتح مختبر 
تخصصي طبي 

بالمدرسة 
العام الدراسي 

المقبل

المدرسة 
تحقق دمًجا 
كبيًرا ما بين 
التكنولوجيا 

والطب

إنهاء إجراءات 
تسجيل الطلبة 

المستجدين 
بالمدرسة

استكمال 
إجراءات تعيين 
معلمين جدد 

ومهندسي  
مختبرات 
تخصصية

راني التوم

صورة جماعية لطالب الدفعة األولى بالمدرسة مع اإلدارة

قطر بجامعة  الغاز  معالجة  أبحاث  لمركز  منحة 
مركز  حصل   :] الدوحة- 
لكلية  التابع  الغاز  معالجة  أبحاث 
ـــهـــنـــدســـة بـــجـــامـــعـــة قـــطـــر عــلــى  ال
الوطنية  األولــويــات  برنامج  منحة 
مسار   -  (NPRP) العلمي  للبحث 
الـــتـــجـــمـــعـــات الـــبـــحـــثـــيـــة والـــتـــابـــعـــة 
البحث  لرعاية  القطري  للصندوق 
قطر  معهد  مع  بالتعاون  العلمي، 
بجامعة  والــطــاقــة  الــبــيــئــة  لــبــحــوث 

حــمــد بـــن خــلــيــفــة ومــجــلــس قطر 
الخضراء. للمباني 

البحثية  التجمعات  مسار  ويأتي 
بــــــهــــــدف مــــعــــالــــجــــة الــــتــــحــــديــــات 
الوقت  في  والملحة  االستراتيجية 
التطوير  إلحــداث  إضــافــة  الــراهــن، 
بشكل  واالقـــتـــصـــادي  االجــتــمــاعــي 
مــلــمــوس. كــمــا أنـــه يــدعــم األبــحــاث 
مــتــعــددة الــمــؤســســات والــمــتــعــددة 

التحديات  لمعالجة  التخصصات 
تجديدية  بطرق  الكبيرة  والقضايا 
شـــــامـــــلـــــة عـــــلـــــى خــــــــالف الـــــطـــــرق 
الــتــقــلــيــديــة. وقـــد تـــم اإلعـــــالن عن 
المقترح  البحثي  التجمع  مــشــروع 
والـــــذي يــركــز عــلــى تــطــويــر نــظــام 
الـــكـــفـــاءة  عـــالـــي  الــــكــــربــــون  إدارة 
ــــــــة قـــطـــر،  والــــمــــســــتــــدام فـــــي دول
وتمويله بمبلغ ٥ ماليين دوالر من 

البحث  لرعاية  القطري  الصندوق 
العلمي، باإلضافة لمبلغ ١٫٤ مليون 
من  سنوات   ٥ لمدة  كتمويل  دوالر 
جــهــات صــنــاعــيــة مــشــتــركــة. يــقــدم 
ُمـــقـــتـــرح مــجــمــوعــة الــبــحــث نــهــًجــا 
وتــطــويــر  الــكــربــون  إلدارة  شـــامـــًال 
الكربون  أكسيد  ثاني  جمع  تقنيات 
وتنفيذ  مبتكرة  مـــواد  بــاســتــخــدام 
إلى  بتحويله  تقوم  جديدة  تقنيات 

كما  القيمة.  عالية  كيميائية  مــواد 
البحثية  المجموعة  وتدرس  تختبر 
اإلجـــــــراءات االقــتــصــاديــة وتــقــيــيــم 

البيئية. والتأثيرات  الحياة  دورة 
فريق  الباحثين  مجموعة  تضم 
ــــحــــاث مـــعـــالـــجـــة الـــغـــاز  مــــركــــز أب
البروفيسور  المركز  رئيس  بقيادة 
كلية  من  وباحثين  الناعس  مفتاح 
والــعــلــوم  اآلداب  وكــلــيــة  الــهــنــدســة 

بــــاإلضــــافــــة لــبــاحــثــيــن مــــن قــطــر 
ــيــمــيــش ألبـــحـــاث  شــــل ومـــعـــهـــد فــل
ومــركــز    (VITO) الــتــكــنــولــوجــيــا 
لجامعة  التابع  لالبتكار  كالجاري 
المجموعة  ضمت  كما  كــالــجــاري. 
ـــيـــة بـــــــارزة  أيـــــًضـــــا جـــــهـــــات مـــحـــل
ومؤسسة  والبيئة  البلدية  كــوزارة 
للتنمية  أجريكو  وشركة  كهرماء 

مفتاح الناعسالزراعية.

فصل أكاديمي جامعي كامل للملتحقين بالخدمة الوطنية
بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية بالدولة .. النقيب سعود الهاجري:

كتب - محروس رسالن:

كـــــشـــــف الــــنــــقــــيــــب ســــعــــود 
إدارة  مــديــر  الــهــاجــري  ســعــد 
الــعــالقــات الــعــامــة بــأكــاديــمــيــة 
الــخــدمــة الــوطــنــيــة عــن وجــود 
وبين  األكــاديــمــيــة  بين  تــعــاون 
أغـــلـــب الـــجـــهـــات األكـــاديـــمـــيـــة 
فــي دولــــة قــطــر مــثــل جامعة 
األطلنطي  شمال  وكلية  قطر 
من  وغيرها  المجتمع  وكلية 
بهدف  التعليمية  الــمــؤســســات 
تــوفــيــر فــصــل أكــاديــمــي كامل 
بأكاديمية  الملتحقين  للطلبة 
ـــــك  ــــخــــدمــــة الــــوطــــنــــيــــة وذل ال
الــخــدمــة  أداء  بــيــن  لــلــتــوفــيــق 
الطلبة  رغبة  وتلبية  الوطنية 
وأولـــيـــاء أمـــورهـــم فــي إكــمــال 

مسيرتهم التعليمية.
وأوضــــــح خــــالل مــشــاركــتــه 
على  حياتنا  برنامج  في  أمــس 
تــلــفــزيــون قــطــر، أن الــطــالــب 

الوطنية  الخدمة  يـــؤدي  الـــذي 

يــمــر بــثــالثــة مــراحــل أســاســيــة 

أوالهــــــــــا مــــرحــــلــــة الــــتــــدريــــب 

التأسيسي وتشمل تعلم مبادئ 

الــعــســكــريــة مــن حــيــث الــمــشــاة 

والـــرمـــايـــة والــلــيــاقــة الــبــدنــيــة 

يمكن  ال  الذي  األمر  وغيرها، 

أن يتخرج الطالب من الخدمة 

الوطنية إال وهو ملم بها إلماًما 

تاًما.

الــمــرحــلــة  أن  ـــــى  إل ولـــفـــت 

الـــثـــانـــيـــة تـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــدريـــب 

التخصصي وهو يستغرق فترة 

بــيــن ثــالثــة إلـــى أربــعــة أشــهــر، 

الفتًا إلى أنه بعد أن ينتهي من 

والتدريب  التأسيسي  التدريب 

في  درج  قد  يكون  التخصصي 

تخصص أو صنف من صنوف 

بأنه  منوها  المسلحة،  قــواتــنــا 

بالتدريب  البدء  يتم  ذلــك  بعد 

األكاديمي الذي يستغرق قرابة 

٦ أشهر.

الخدمة  من  اإلعفاء  وحــول 

طبية  ألسباب  دائًما  أو  مؤقتًا 

طبًيا  فحًصا  هناك  أن  أوضــح 

المستويات  أعلى  وعلى  دقيًقا 

االلتحاق  قبل  للطالب  يجرى 

إلى  الفــتــاً  الوطنية،  بالخدمة 

الخدمة  يــدخــل  ال  الطالب  أن 

الــوطــنــيــة إال بــعــد الـــتـــأكـــد أنــه 

بنسبة  الوطنية  للخدمة  جاهز 

.٪١٠٠

بعض  هناك  أن  إلــى  ولفت 

فيها  تــراعــى  الطبية  الــحــاالت 

الظروف اإلنسانية أو الصحية 

لــلــمــتــقــدم تــــم الـــتـــنـــويـــه إلــيــهــا 

بــاإلعــالن وتــم وضــع مالحظة 

عــلــيــهــا بــالــلــون األحـــمـــر وهــي 

خــاصــة بــــاألمــــراض الــمــزمــنــة 

واألمـــــــراض الــمــؤقــتــة بــهــدف 

ــتــوفــيــق بــيــن تــلــك الــجــوانــب  ال

أداء  وبين  مراعاتها  يتم  التي 

الخدمة.

طبية  لــجــنــة  لــديــنــا  وقــــــال: 

مـــعـــتـــمـــدة بــمــعــســكــر مـــقـــدام 

الوطنية  الــخــدمــة  بــأكــاديــمــيــة 

هي المختصة بأمور اإلعفاءات 

سواء كانت مؤقتة أو دائمة، لذا 

إعفاء  لديه  مــن  الجميع  ندعو 

أو المصاب بأمراض، إلحضار 

الــتــقــاريــر الــطــبــيــة الــمــعــتــمــدة 

المختصة  الــلــجــنــة  ومــراجــعــة 

حتى يحصل على قرار يناسبه 

ويناسب ظروفه الصحية.

ملزم  قطري  أي  أن  وأبــان 

بأداء الخدمة الوطنية التي تعد 

لكل مــواطــن لــرد جزء  شــرفــاَ 

قدمت  التي  لبالده  الدين  من 

له كل شيء.

 ١٨ يبلغ  قــطــري  أي  وقـــال: 

الشهادة  على  يحصل  أو  ــا  عــاَمَ

يعادلها  مــا  أو  العامة  الثانوية 

أيــهــمــا أســبــق فــهــو مــلــزم بـــأداء 

الـــخـــدمـــة الـــوطـــنـــيـــة، عــلــى أن 

الوطنية  للخدمة  نفسه  يقدم 

ستين  خــــالل  الــتــســجــيــل  عــبــر 

يوًما.

ولــفــت إلـــى أن األكــاديــمــيــة 

منصات  عــبــر  إعـــالنـًــا  وضــعــت 

مـــواقـــع  عـــلـــى  الـــــدفـــــاع  وزارة 

التواصل االجتماعي وأيًضا من 

خـــالل الــصــحــف الــرســمــيــة في 

التقديم  أن  إلــى  ــا  الفــتً الــبــالد، 

يــبــدأ مــن نشر اإلعـــالن وحتى 

األول من سبتمبر ٢٠٢٠، مبينًا 

أن االستمرار في فتح التسجيل 

نظًرا  يأتي  التوقيت  هــذا  حتى 

وتطبيق  االستثنائية  للظروف 

اإلجــراءات االحترازية في ظل 

وتم   ١٩ كوفيد  كورونا  جائحة 

إطــالــة فــتــرة الــتــقــديــم تسهيال 

على المتقدمين للتسجيل.

ــــمــــالزم  بــــــــــدوره أوضــــــــح ال

ضابط  الــكــواري  راشـــد  محمد 

الخدمة  بــأكــاديــمــيــة  الــتــدريــب 

أعلنت  األكاديمية  أن  الوطنية 

هناك  أن  التواصل  مواقع  عبر 

طـــريـــقـــتـــيـــن لـــلـــتـــســـجـــيـــل فــي 

الخدمة أمام خريجي الثانوية 

البريد  عبر  التسجيل  أوالهــمــا 

اإللـــكـــتـــرونـــي «اإليــــمــــيــــل»، أو 

الحضور إلى معسكر أكاديمية 

الــخــدمــة الــوطــنــيــة «مـــقـــدام» 

بمنطقة المزروعة مع االلتزام 

بــــاالشــــتــــراطــــات االحــــتــــرازيــــة 

الـــالزمـــة والـــخـــاصـــة بــجــائــحــة 

كورونا كوفيد ١٩ .

وبـــشـــأن أبـــــرز الــمــســتــنــدات 

المتقدم  على  قــال:  المطلوبة 

تـــــوفـــــيـــــر صـــــــــــورة الــــبــــطــــاقــــة 

جــواز  عــن  وصـــورة  الشخصية 

الــــســــفــــر وصـــــــــــورة الـــبـــطـــاقـــة 

الــصــحــيــة وصـــــــورة لــلــشــهــادة 

ـــثـــانـــويـــة وتـــفـــاصـــيـــل عـــنـــوان  ال

البطاقة  على  المدونة  المنزل 

الزرقاء أمام المنزل.

ـــــــي ـــــــم ـــــــادي ـــــــــات: تـــــأســـــيـــــســـــي وتـــــخـــــصـــــصـــــي وأك ـــــــــب ـــــــــدري ـــــحـــــق يـــــتـــــلـــــقـــــى ثـــــــالثـــــــة ت ـــــت ـــــمـــــل ال

المالزم محمد الكواريالنقيب سعود الهاجري

تعلم المبادئ 
العسكرية من 

حيث المشاة 
والرماية 

واللياقة البدنية

مراعاة الظروف 
اإلنسانية 

أو الصحية 
ألصحاب 

األمراض 
المزمنة 
والمؤقتة
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أشـــعـــــار أعــجــــبــتــــنــيمن الواقعمن الواقع
بحار  من  أعجبتني،  التي  األشعار  بعض  هــذه 
موجزة  كلمات  منها  اقتطفت  وأنهارها،  الكتب 
بعض  تحمل  وهي  وهناك..  هنا  من  استقيتها   ..
الــحــكــم والــفــلــســفــة والــمــشــاعــر الــجــمــيــلــة.. نتيجة 
تجارب اإلنسان وممارساته في هذه الحياة.. قد 

نتفق مع بعض هذه الكلمات.. وقد ال نتفق.

■■■■■■■■■■■■■■■

أِحن لـِذكراه إذا مــا َذَكْرتُـُه 

 وتنهّل عبراٌت تَِفيُض ُغروبها

■■■■■■■■■■■■■  

َك َقولُُه  َوأَكَثُر ِمن تَلقى يَُسُرّ

َك ِفعلُُه  َولِكن َقليُل َمن  يَُسُرّ

ah.alsulaiti@yahoo.com

 عبداهللا بن حيي بوغانم السليطي

 تسويق الرطب المحلّي بالتعاون مع الميرة
بعد إلغاء مهرجانَي الرطب والتمور بسبب كورونا.. مصدر لـ    :

ــل ــب ــق ــم ـــــوع ال ـــــب ــــة الــــــمــــــزارع األس ــــشــــارك ـــق وم ـــوي ـــس ـــت ــــيــــة ال ـــــــالن آل إع

الدوحة - إبراهيم صالح:

كـــشـــف مـــــصـــــدٌر مــــســــؤوٌل 
ـــــوزارة الــبــلــديــة والــبــيــئــة عن  ب
تــــســــويــــق الـــــرطـــــب الـــمـــحـــلـــّي 
بــالــتــعــاون مــع شــركــة الــمــيــرة 
إلغاء  بعد  االستهالكّية  للمواد 
مــــهــــرجــــان الـــــرطـــــب بــســبــب 
ـــداعـــيـــات فــــيــــروس كـــورونـــا  ت
المستجد «كوفيد-١٩»، وذلك 
مـــنـــًعـــا لــلــتــجــمــعــات وحـــفـــاًظـــا 
الُمجتمع  أفــــراد  ســالمــة  عــلــى 

والوقاية من العدوى.
وأوضـــــــــح الـــــمـــــصـــــدُر، فــي 
أّنــــه  لـــــ [،  تـــصـــريـــحـــات 
مؤتمر  خــالل  اإلعــــالُن  سيتّم 
صـــحـــفـــي األســــــبــــــوع الــمــقــبــل 
عـــن جــمــيــع الــتــفــاصــيــل بــشــأن 
آلـــــيـــــة الــــتــــســــويــــق الــــجــــديــــدة 
وكــيــفــيــة مـــشـــاركـــة الــــمــــزارع 
واالشـــــــتـــــــراطـــــــات وطـــريـــقـــة 
عـــرض الـــرطـــب، بــمــا يضمن 
التسويق الجيد للمنتج المحلي 
وســهــولــة وصـــولـــه لــلــجــمــهــور 
دون تأّثر المبيعات بالظروف 
الــــراهــــنــــة.. مـــشـــيـــًرا إلـــــى أّنــــه 
ــغــاء مــهــرجــانَــي الــرطــب  تـــّم إل

تطبيًقا  الـــعـــام  هــــذا  والـــتـــمـــور 
لإلجراءات االحترازّية للوقاية 

من كورونا.
الجديدة  اآللية  إّن  وأضــاف 
اســـتـــكـــمـــاٌل لــمــســيــرة الــــــوزارة 
فــــي تـــســـويـــق الــــرطــــب، حــيــث 
كــــان يـــتـــّم تــنــظــيــم مــهــرجــان 
ســنــوي لــلــرطــب بــســوق واقــف 

بعد  سنوّية  كفعالية  وتــرّســخ 
حّققته  الـــذي  الكبير  الــنــجــاح 
نـــســـخ الـــمـــهـــرجـــان الــســابــقــة، 
الخاّص  مشروعها  إطار  وفي 
الــزراعــيــة  المنتجات  بتسويق 
الـــمـــحـــلـــيـــة، حـــيـــث تــضــاعــفــت 
في  المشاركة  الــمــزارع  أعـــداد 
نسخة العام الماضي ٤ مرات، 

من  األولـــى  بالنسخة  مقارنًة 
المهرجان.

مــهــرجــان  أّن  إلــــى  وأشــــــار 
نجح  الــرابــع  المحلي  الــرطــب 
في تسويق أكثر من ١٧٠ طنًا 
من ُمختلف أنواع الرطب على 
واســتــقــطــاب  يـــوًمـــا   ١٢ مــــدى 
الُمواطنين  من  زائــر  ألــَف   ٥١

بينما  والــســيــاح،  والــُمــقــيــمــيــن 
الرطب  مبيعات  إجمالي  بلغ 
مــن  أكــــثــــر   ٢٠١٨ لــــمــــوســــم 
مليون  وبــقــيــمــة  أطــنــان   ٢٠٥
وســبــعــمــائــة ألــــف ريــــــال، في 
حـــيـــن بـــلـــغ عـــــدد الــــــــــزّوار ٥٤ 
ــواطــنــيــن  ــُم ألـــــَف زائـــــر مـــن ال

والُمقيمين والسّياح.

 قطر الخيرّية تدعم جهود مكافحة كورونا بباكستان
وّزعت ٤٠٠٠ طرد مستلزمات وقائية بمراكز الحجر

وكـــــشـــــمـــــيـــــر جـــــــــامـــــــــو  ضــــــــــــــرب  ـــــــــــــــــذي  ال الــــــــــــــزلــــــــــــــزال  ــــــــضــــــــّرري  ــــــــمــــــــت ل ـــــــــدات  ـــــــــاع ـــــــــس م  
 :]- الــــــــــــــــدوحــــــــــــــــة 
ــــة  قــــــّدمــــــت قـــــطـــــر الــــخــــيــــرّي
دعـــًمـــا لــلــمــؤّســســات الــصــحــيــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي بـــاكـــســـتـــان، 
من  طرد   ٤٠٠٠ وّزعت  حيث 
النظافة  ومــــواّد  ُمــســتــلــزمــات 
الحجر  مــراكــز  فــي  والــوقــايــة 
الــصــحــّي والــمــراكــز الــصــحــّيــة 
الــريــفــّيــة فــي جــمــيــع األقــالــيــم 
ــتــعــاون مــع  ــال ــة، ب الــبــاكــســتــانــّي
المحلّية،  الــجــهــات  مــن  عـــدٍد 
على  مــســاعــدات  وّزعــــت  كــمــا 
مــــتــــضــــرري الــــــزلــــــزال الــــذي 
ضـــرب مــنــاطــَق شــاســعــًة من 
وذلك  وكشمير،  جامو  إقليم 
الخيرية  قطر  سعي  إطار  في 
ــُمــجــابــهــة فـــيـــروس كـــورونـــا  ل
وُمساهمة  انتشاره،  من  للحّد 
مــنــهــا فـــي دعــــم جـــهـــود عـــدٍد 

الدول. من 
وشـــمـــلـــت الـــمـــنـــاطـــُق الـــتـــي 
اســتــفــادت مــن الــُمــســاعــدات، 
إقــــلــــيــــم الــــبــــنــــجــــاب (مـــظـــفـــر 
جـــاره وشـــوركـــوت وراجــنــبــور 
وإقـــلـــيـــم  خـــــــان)،  جــــي  ودي 
محمد  وتــانــدو  (بــاديــن  السند 
خــــان)، ومــقــاطــعــة كــويــتــا في 
إقـــلـــيـــم بـــلـــوشـــســـتـــان، وذلــــك 
إدارة  هــيــئــة  مــــع  ــتــنــســيــق  بــال
الُمقاطعة،  وحكومة  الكوارث 

إضــافــًة إلـــى مــنــطــقــة بــيــشــاور 
حيث  كــي،  بــي  كــي  إقليم  فــي 
مــن  طـــــرد   ٥٠٠ تـــــوزيـــــُع  ـــــّم  ت
ــنــظــافــة لــعــدد  مــســتــلــزمــات ال

الُمستشفيات. من 
الخيرية  قطر  قّدمت  كما 
المقاطعات  لحكومات  دعًما 
على  قــدراتــهــا  بناء  خــالل  مــن 
االســـتـــجـــابـــة بــتــوفــيــر الـــدعـــم 
اإلغــــاثــــي لــهــا وزيــــــادة قـــدرة 

الضعيفة. السكانّية  الفئات 
قّدمت  أخــرى،  جهة  ومــن 
باكستان  فــي  الــخــيــريــة  قــطــر 
لمتضّرري  إغاثّية  ُمساعدات 
إقليم  ضـــرب  الـــذي  الـــزلـــزال 
منها  استفاد  وكشمير  جامو 
وبتكلفة  شــخــص،   ٢٤٥,٠٠٠
 ١,٨ إجــمــالــّيــة تــقــّدر بــحــوالــي 

ريال. مليون 
ـــــــزت قـــطـــر الــخــيــرّيــة  ورّك

خــــــالل تـــنـــفـــيـــذهـــا لـــمـــشـــروع 
اإلغـــاثـــة عــلــى أشــــّد الــشــرائــح 
ـــــضـــــّررة مــــــن األســـــــر،  ـــــت ـــــُم ال
وذوي  الـــــــنـــــــســـــــاء  خـــــــاصـــــــة 
االحــتــيــاجــات الــخــاّصــة وكــبــار 
الــســّن واألطــفــال واأليــتــام في 
إزاد  إقليم   - ميربور  منطقة 

وكشمير. جامو 
ـــــمـــــســـــاعـــــداُت  وشـــــمـــــلـــــت ال
ـــــواء  تـــوفـــيـــر ُمـــســـتـــلـــزمـــات اإلي

أســـــرة،   ٢٠٠ مــنــهــا  اســـتـــفـــاد 
ــي إســعــاف واألدويــــة  وســيــارتَ
الطبّية  والــُمــعــّدات  األســاســّيــة 
الحكومية  الصحية  للمرافق 
الــــمــــتــــضــــّررة، إضـــــافـــــًة إلـــى 
ا  مـــــدًرّ ـــا  مـــشـــروًع  ٨٠ تــــوزيــــع 
 ٨٠ ـــفـــادت مـــنـــه  لـــلـــدخـــل اســـت
عـــائـــلـــة مـــتـــضـــّررة مــــن الــتــي 
نتيجة  رزقــهــا  مصدر  فقدت 

للزلزال.

المساعدات  هــذه  ووجــدت 
مــن  إيـــجـــابـــيـــة  أفـــعـــال  ردوَد 
الــمــســتــفــيــديــن الـــذيـــن عـــّبـــروا 
عـــن امــتــنــانــهــم لــلــمــتــبــّرعــيــن 
دعمهم  عــلــى  قــطــر  أهــل  مــن 
لــهــم فــي هـــذا الــوقــت الــحــرج 
ُممتلكاتهم  فيه  فقدوا  الــذي 
وتــــضــــّررت مــنــازلــهــم بــســبــب 

الزلزال.
الهيئُة  أعربت  جهتها،  من 

ـــــكـــــوارث  ال إلدارة  ــــعــــامــــة  ال
فــــي بـــاكـــســـتـــان عــــن شــكــرهــا 
وتــقــديــرهــا ألهـــل الــخــيــر في 
الخيرّية  ولقطر  قطر  دولــة 
عــلــى دعــمــهــم ومــســاعــدتــهــم 

للمتضّررين.
 ٥٫٨ بــــقــــوة  زلــــــــزال  وكـــــــان 
ريختر  بمقياس  مئوية  درجة 
 - ميربور  منطقة  ضــرب  قد 
في  وكشمير  جامو  ازاد  إقليم 

ســبــتــمــبــر مــن الــعــام الــمــاضــي 
آثــــــــاًرا  ســــّبــــب  مـــــا  ٢٠١٩م، 
تــدمــيــر  إلــــى  وأّدى  جــســيــمــة 
كــامــل،  بــشــكــل  مـــنـــازل   ٢٢٠٦
مــنــزل   ٦٠٠٠ تـــأثـــرت  بــيــنــمــا 
بــشــكــل جــــزئــــي، كـــمـــا تــســّبــب 
بــــأضــــرار كـــبـــيـــرة فـــي الــبــنــيــة 
ــلــوحــدات الــصــحــيــة  الــتــحــتــّيــة ل
األســـاســـيـــة ومـــراكـــز الــصــّحــة 

الريفية.

 إقبال على مهرجان الرطب.. أرشيفية

وُظْلُم َذوي الُقْربَى أَشُدّ َمَضاَضـًة 

 َعلى الَمْرِء ِمْن َوْقِع الُحساِم الُمهنَّدِ 
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َوَما لِي َغيُر بَابَِك يَا إِلـِٰهي

 َوَفْضلَُك لَْيَس  ُيْحَصٰى أَْو ُيَعدُّ

 بعنوان أنا وطفلي ويستهدف الحوامل واألّمهات الجديدات واألطفال

أعــلــنــت  -قنا:  ــــدوحــــة  ال
مبادرة «قطر تقرأ» إحدى 
قطر،  مــؤّســســة  ُمـــبـــادرات 
ومـــكـــتـــبـــة قـــطـــر الــوطــنــيــة 
عــــــن اإلطـــــــــــالق الـــرســـمـــي 
لــبــرنــامــج «أنـــــا وطــفــلــي»، 
وهـــي مـــبـــادرة فــريــدة من 
نـــوعـــهـــا مــصــمــمــة لــتــقــديــم 
الــدعــم لــألمــهــات الــحــوامــل 
واألمــــــــهــــــــات الـــــجـــــديـــــدات 
واألطــــــفــــــال الـــصـــغـــار مــنــذ 
الوالدة وحتى سّن العاَمين.
الـــبـــرنـــامـــج  ويـــنـــقـــســـم     
إلــــى ثــــالث مـــراحـــل: فــتــرة 
ـــــرة مــــــا بــعــد  ــــحــــمــــل فـــــت ال
الطفولة  وســنــوات  ــــوالدة  ال
تنظيم  يتّم  حيث  المبكرة، 
مـــــــواد الــــــقــــــراءة مــــن قــبــل 
مكتبة  مـــن  خـــبـــراء  لــجــنــة 
ــة، فـــي حين  قــطــر الــوطــنــّي
إلــى  الــعــمــل  ورش  تـــهـــدف 
تــزويــد األّمـــهـــات الــحــوامــل 
بــمــجــمــوعــة مـــن الــمــهــارات 
تبدأ  وموضوعات  العملية، 
مــن ُمــمــارســة الــيــوغــا قبل 
مرحلة  إلــى  وتمتّد  الـــوالدة 

القراءة لألطفال الصغار.
الـــــــجـــــــازي  ــــــــت  وقــــــــال   

الـــحـــنـــزاب، ُمـــديـــر مــبــادرة 
نتمّكن  «كــي  تقرأ/ :  / قطر 
القراء  من  جيل  إعــداد  من 
والــقــادة، نحتاج إلــى غرس 
ــــــذور الـــتـــعـــلـــم والـــفـــضـــول  ب
منذ  األطفال  في  واإلبـــداع  
ســــّن ُمـــبـــكـــرة، وذلـــــك هو 
للبرنامج  الرئيسّي  الهدف 
الحصول  فرصة  يوفر  ألنه 
على مواّد القراءة التعليمية 
الـــعـــمـــل  ورش  ومــــتــــابــــعــــة 
التفاعلّية، كما يتيح فرصَة 
لــلــتــواصــل بــيــن األشـــخـــاص 
أفكار  بينهم  تجمع  الــذيــن 
من  ُمماثلة  نظر  ووجهات 
خالل الُمناقشات وفعاليات 
أّن  إلى  مشيرة  التواصل».. 
«فترة الحمل تُعّد من أهم 

الــفــتــرات بــالــنــســبــة لــلــمــرأة 
ولـــذلـــك، ومـــن خـــالل تلك 
لتشجيع  نسعى  الــمــبــادرة، 
عبر  ودعــمــهــن  الـــعـــضـــوات 
ومرحلة  أمــومــتــهــّن  رحــلــة 
المرحلة  هـــذه  اســتــكــشــاف 

الجديدة من حياتهن».
أّن  بــــالــــذكــــر  جـــــديـــــٌر    
مبادرة «قطر تقرأ» تقّدم 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــبـــرامـــج 
الفئات  لُمختلف  األخــــرى 
الـــعـــمـــريـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
للعائلة»  الــقــراءة  «برنامج 
ـــتـــراوح  لـــألطـــفـــال الــــذيــــن ت
أعـــمـــاُرهـــم مـــن ٣ ســنــوات 
وبـــرنـــامـــج  ســـنـــة،   ١٣ إلـــــى 
المخصص  وارتــــِق»  «اقـــرأ 

للمهنيين.

 مؤسسة قطر تطلق برنامج
 القراءة ألّمهات المستقبل 
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حسن عبداهللا المحمدي

ما يدعو لألسف، أن معظم النفايات المنتشرة 
على شواطئ البالد هي مخلفات يتركها رّواد هذه 
الشواطئ وزّوارها دون أي إحساس بالمسؤولية. 
بقايا طعام، ومنتجات بالستيكية مثل األكياس 
المشروبات  وقــواريــر  الطعام  وأوعــيــة  واألكـــواب 
الفحم  ورمــاد  سجائر  وأعــقــاب  والمياه،  الغازية 
والــحــطــب الــمــســتــخــدم فـــي الــطــبــخ أو ألغـــراض 
وغيرها،  وزجــاجــيــة  ورقــيــة  ومنتجات  أخـــرى.. 
أصــبــحــت مــنــظــراً مــألــوفــاً فــي شــواطــئــنــا بــعــد أن 

يغادرها رّوادها عقب قضاء أوقات ممتعة فيها.
خالل هذه اإلجازة الصيفية، أصبحت شواطئنا 
الجميلة أكثر الوجهات التي يقبل عليها الجمهور 
لالستجمام والترويح عن النفس، خاصة في ظل 
والمقيمين  المواطنين  مــن  الكثير  تمكن  عــدم 
مـــن الــســفــر بــســبــب ظــــروف كـــورونـــا. فــمــع بــدء 
الــدولــة  فرضتها  الــتــي  للقيود  التدريجي  الــرفــع 
ضمن اإلجراءات االحترازية والوقائية للحد من 
المرحلة  في  وتحديداً  كــورونــا،  فيروس  انتشار 
الشهر  مــن  األول  الــيــوم  فــي  بـــدأت  الــتــي  الثانية 
مختلف  في  االستجمام  مظاهر  الجاري،عمت 
المخصصة  تلك  أو  العامة  ســواء  الــدولــة  شواطئ 
لــلــعــائــالت والـــنـــســـاء. وبـــاتـــت الــحــركــة فـــي هــذه 
غير  األسبوعية  اإلجــازة  خالل  خاصة  الشواطئ، 
قمامة  حاويات  وجــود  من  الرغم  وعلى  عادية. 
النفايات  لرمي  والبيئة  البلدية  وزارة  خصصتها 
من  الكثير  أن  إال  الــشــواطــئ،  هــذه  مــن  بالقرب 

الزّوار ال يلتزمون برمي مخلفاتهم فيها. 
االجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  رّواد  ويـــتـــداول 
بشكل متكرر،  صوراً ومقاطع فيديوهات لعدد 
مختلف  عــلــى  والــنــفــايــات  المخلفات  مــن  كبير 
الــــشــــواطــــئ، وهـــــو مــــا ســـبـــب حـــالـــة ســـخـــط في 
هذه  عــن  الــنــاتــج  البيئة  تــلــوث  بسبب  المجتمع، 
من  امتعاضنا  وبــقــدر  الــالمــســؤولــة.  التصرفات 
في  أنه  إال  بلدنا،  لصورة  المسيئة  المقاطع  هذه 
المقابل هب البعض لمعالجة هذا الوضع وتطوع 
شخصياً بتنظيف الشواطئ وزيادة عدد حاويات 
النظافة فيها، وهو ما شاهدناه ُيتداول أيضاً على 

مواقع التواصل االجتماعي.
أن  والبيئة  البلدية  وزارة  مــن  المطلوب  هــل 
تنشر المئات من مراقبي المحميات والشواطئ 
ومفتشي النظافة العامة على الشواطئ لمراقبة 
الحفاظ  وعدم  النظافة  بقوانين  البعض  استهتار 
عــلــى نــظــافــة الـــمـــكـــان بــعــد االســــتــــخــــدام! هــذه 
فمن  وأخــيــراً.  أوالً  الشواطئ  مــرتــادي  مسؤولية 
باب الذوق واألخالق وحسن التربية أن يحافظ 
عــلــى نظافته  عـــامـــاً  كـــل مـــن يــســتــخــدم مــرفــقــاً 
وسالمته، صحيح،أن الوزارة مطالبة بحزم أكبر 
دائماً  الــدولــة  لكن  النظافة،  قــانــون  تطبيق  فــي 
تعول وتراهن على وعي والتزام الجمهور. وقطر 
أهم  مــن  النظافة  قيمة  تعد  حيث  مسلم،  بلد 

القيم اإلسالمية.
من جهتها، تقوم وزارة البلدية والبيئة بدورها 

المنوط بأعمال التنظيف المستمر لجميع شواطئ 
الــدولــة على مــدار األســبــوع، حيث يتم التخلص 
من المخلفات والنفايات التي ترمي بها التيارات 
الـــزّوار  يتركها  التي  تلك  أو  للشواطئ،  البحرية 
المخصصة،  الحاويات  في  يرمونها  وال  خلفهم 
حفاظاً على جمالية جميع الشواطئ القطرية. وال 
نبالغ عندما نؤكد أن وزن هذه المخلفات يتجاوز 
األطنان في كل شاطئ. فهل يدرك المستهترون 
اآلثار السلبية لهذه المخلفات على البيئة البحرية؟

إن منظر المخلفات والقاذورات على الشواطئ، 
بحد ذاتـــه، أمــر مــزعــج، ولــكــن هــذه المخلفات 
أيضاً تعرض الكائنات البحرية والطيور وغيرها 
من الكائنات الحية للخطر. فنفايات البالستيك 
على  خــطــيــراً  تــهــديــداً  تشكل  الــمــثــال  سبيل  على 
األسماك والطيور والثدييات البحرية، فمنتجات 

البالستيك ال تتفكك بسهولة.
لقد نصت المادة رقم (٢) من قانون النظافة 
العامة الذي صدر في العام ٢٠١٧، وبدأ سريان 
أو  إلقاء  ُيحظر  أنه  على   ،٢٠١٨ العام  في  تنفيذه 
العامة  األماكن  في  المخلفات  تصريف  أو  ترك 
واألزقة  والممرات  والشوارع  والطرق  والميادين 
والمتنزهات  والــحــدائــق  والــســاحــات  واألرصــفــة 
العامة وشواطئ البحر واألراضي الفضاء وأسطح 
وممرات  ومناور  والشرفات  والحوائط  المباني 
ومواقف  والمباني  المنازل  وواجــهــات  وساحات 
هذه األبنية واألرصفة المالصقة لها وغيرها من 

األماكن، سواًء كانت عامة أو خاصة. كما نصت 
الــمــادة رقــم ١٥ مــن الــقــانــون ذاتـــه على معاقبة 
أشهر،  ستة  تــجــاوز  ال  مــدة  بالحبس  المخالفين 
عشرة   (١٠,٠٠٠) على  تزيد  ال  التي  وبالغرامة 

آالف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وضع  عــن  الــــوزارة  أعلنت  الماضي  الــعــام  فــي 
خــطــة لــرصــد مــخــالــفــات الــنــظــافــة الــعــامــة من 
خالل استخدام كاميرات المراقبة بمركز القيادة 
الوطني(NCC)  التابع لوزارة الداخلية. وحيث إن 
الكاميرا  عبر  النظافة  قانون  لمخالفات  الرصد 
يتم في جميع الطرق بمختلف أنحاء البالد، فما 
المانع أن يشمل ذلك الشواطئ أيضاً؟ كما يمكن 
إلزام كل من يرتاد هذه الشواطئ بإحضار أكياس 
القمامة من حجم معين لوضع المخلفات فيها 

وربطها ثم وضعها في حاويات القمامة. 
ومستمر  جــــذري  تــغــيــيــر  إحـــــداث  أن  نــــدرك 
شواطئنا  نظافة  بــشــأن  الجماهيري  الــوعــي  فــي 
لم  إن  هامة،  وسيلة  يعد  بيئتنا،  على  والحفاظ 
وهي  بــالدنــا.  نظافة  على  للحفاظ  أهمها،  تكن 
وفي  والــبــرامــج.  الخطط  من  الكثير  إلــى  تحتاج 
الحقيقة تُشكر الــوزارة على الجهود التي تبذلها
فـــي هـــذا الــجــانــب، خــاصــة مـــن خـــالل حــمــالت 
التوعية العامة، واألنشطة الجماهيرية المكثفة، 
إال أن جهوداً أخرى، يجب أن تتم، لتعزيز إحداث 
قانون  تطبيق  فــي  التشديد  ومنها  الــوعــي  هــذا 

النظافة ومعاقبة المخالفين. 

استهتار 
على شواطئنا

@almohamedi١٩٧١

ً وأخيرا أوالً  مرتاديها  مسؤولية  فنظافتها  المتجاوزين..  لمراقبة  والشواطئ  المحميات  مراقبي  نشر  مطلوباً  ليس  مرايامرايا

الدوحة – قنا: أعلنت هيئة األشغال 
الطريق  افــتــتــاح  عــن  / أشغال/   الــعــامــة 
الرابط بين الجزء الجنوبي من طريق 
الــدوحــة الــســريــع والــطــريــق ذاتـــه عبر 
كيلومترات،   ٧ بطول  مسيمير  تقاطع 
ومباشًرا  حـــًرا  ــا  مــروريً تدفًقا  ليوفر 
في  والــوكــيــر  والـــوكـــرة  مسيعيد  مــن 
اتجاه الدوحة وصوًال لشارع ٢٢ فبراير 
وطــريــق الــشــمــال، وذلـــك يـــوم السبت 
العامة  اإلدارة  مع  وبالتنسيق  المقبل 

للمرور.
وكـــــانـــــت / أشــــــغــــــال/  قـــــد افــتــتــحــت 
االتجاه المؤدي إلى الوكرة في مارس 
الــمــاضــي، وســتــقــوم بــافــتــتــاح االتــجــاه 
/ السبت/   يـــــوم  الــــوكــــرة  مــــن  الــــقــــادم 
المقبل لتسهيل الحركة المرورية في 
االتجاهين خصوًصا أن الطريق يتألف 
مــن أربــعــة إلــى ستة مــســارات فــي كل 
اتجاه تستوعب نحو أكثر من ٢٠ ألف 
مــركــبــة فــي الــســاعــة فــي االتــجــاهــيــن، 
زمــن  مــن  بالمئة   ٧٠ نــحــو  ويختصر 

الرحالت.
توفير  على  الجديد  الطريق  ويعمل 
/ استاد  مـــن  كـــل  بــيــن  مــبــاشــر  ربــــط 
بوعبود/   راس  و/ اســـــتـــــاد  الـــجـــنـــوب/  
الطريق  ألن  نــظــًرا  الثمامة/   و/ استاد 
حيث  حيوية،  طــرق  عــدة  مع  يتكامل 
يمتد من تقاطع / أم بشر/  على الطريق 
من  الجنوبي  والــجــزء  السابع  الــدائــري 
طريق الدوحة السريع مــروًرا بتقاطع 
/ الوطيات/  على / محور صباح األحمد/ ، 
وصــــــوال لــتــقــاطــع مــســيــمــيــر وطــريــق 
الــــدوحــــة الـــســـريـــع وكــــذلــــك الــطــريــق 
الـــدائـــري الــخــامــس وطــريــق المنطقة 

الصناعية وشارع روضة الخيل.
كما ستفتتح / أشغال/  المخرج األيمن 
الطريق  عــلــى  بشر/   / أم  تــقــاطــع  عــلــى 
الـــدائـــري الــســابــع أمـــام الــقــادمــيــن من 
الجنوبي  الــجــزء  عبر  والوكير  الــوكــرة 
من طريق الدوحة السريع وَمخرجين 
على  / الوطيات/   تقاطع  عند  آخــريــن 

/ محور صباح األحمد/  أمام القادمين 
من الثمامة وتقاطع سالح الجو وكذلك 
القادمين من بوهامور ومسيمير في 

اتجاه تقاطع مسيمير.
وســتــعــمــل االفـــتـــتـــاحـــات الــجــديــدة 
مختصرة  وطـــرق  بــدائــل  توفير  على 
مـــا يــخــفــف الــضــغــط الــــمــــروري على 

تقاطعات عدة.

حلقة وصل

المهندس  أكـــد  الــمــنــاســبــة،  وبــهــذه 
مشروعات  إدارة  مــن  الــغــانــم،  حسن 
الجديد  الطريق  أن  السريعة،  الطرق 
حلقة وصل مباشرة بين جنوب البالد 
من  الــقــادم  يستطيع  حيث  وشمالها 
والعكس  الــشــمــال  اتــجــاه  فــي  مسيعيد 
بــدون  وحــر  مباشر  طريق  اســتــخــدام 
إشارات ضوئية ليختصر زمن الرحلة 

بنحو ٧٠ بالمئة.
وأوضــح الغانم أنه بذلك تم افتتاح 
أمــام  مسيمير  تقاطع  أجــــزاء  معظم 
الــحــركــة الــمــروريــة حــتــى اآلن حيث 

أعمال  مــن  بالمئة   ٩٢ نحو  إنــجــاز  تــم 
يتبقى  أنه  إلى  الفتًا  الحيوي،  التقاطع 
نفق وحيد جار االنتهاء منه وافتتاحه 
قريبا ليصبح التقاطع بأكمله مفتوحا 
مسيمير  تقاطع  ويعد  الــمــرور.  أمـــام 
الجديد الذي يتألف من ثالثة مستويات 
هــو األول مــن نــوعــه فــي قــطــر نــظــًرا 
الحتوائه على تسعة أنفاق توفر تدفقا 
مروريًا حًرا كما يحتوي التقاطع على 
جسرين رئيسيين آخرين يصالن بين 
شارع روضة الخيل وطريق المنطقة 
الصناعية في كال االتجاهين والطريق 
الدائري الخامس بالجزء الجنوبي من 
طريق الدوحة السريع في اتجاه واحد، 
في  كبيرة  انسيابية  سيحقق  ما  وهــو 

حركة المرور في كافة الجهات.
ويــبــلــغ طــــول أعـــمـــال الــتــقــاطــع ٦٫١ 
كــيــلــومــتــر، حــيــث يــتــكــون الــتــقــاطــع ما 
كل  في  مسارات  أربعة  إلى  ثالثة  بين 
مركبة   ٣٠٠٠٠ نحو  لتستوعب  اتــجــاه 
وسيعمل  االتجاهين  فــي  الساعة  فــي 

الــتــقــاطــع الــجــديــد عـــن اكــتــمــالــه على 
تحسين الحركة المرورية بشكل كبير 
أكثر  بنحو  الــرحــلــة  الــزمــن  ليختصر 

من٧٠٪ من زمن الرحلة.

«التقاطع السداسي»

يعد تقاطع مسيمير أول تقاطع في 
وهي  رئيسية  طرق  ستة  يربط  قطر 
طريق الدوحة السريع والجزء الجنوبي 
مــن طــريــق الــدوحــة الــســريــع ومــحــور 
صـــبـــاح األحــــمــــد وطــــريــــق الــمــنــطــقــة 
الــصــنــاعــيــة وشــــــارع روضـــــة الــخــيــل، 

والطريق الدائري الخامس.
كـــمـــا يـــزيـــد مــــن أهـــمـــيـــة الــتــقــاطــع 
البالد  جنوب  بين  الوصل  حلقة  كونه 
ووسط الدوحة وشمالها، حيث يربط 
القادمة  الــمــروريــة  الــحــركــة  التقاطع 
من  الجنوبي  الجزء  عبر  الجنوب  من 
طــريــق الـــدوحـــة الــســريــع وصـــــوًال إلــى 
طريق الدوحة السريع وطريق الشمال.
بين  المرورية  الحركة  يربط  كما 
الــدوحــة  وقــلــب  الــصــنــاعــيــة  المنطقة 

من خالل اتصال بشارع روضة الخيل 
الذي يتقاطع مع الطريق الدائري الرابع 
الثاني  الدائري  الطريق  حتى  والثالث 
والثمامة  نعيجة  مناطق  بين  وكذلك 
ومسيمير  والــمــعــمــورة  هـــامـــور  وبــــو 
والوكير  الــوكــرة  إلــى  الــوصــول  ويسهل 

والمنطقة الصناعية.   
حيوية  منطقة  فــي  الــطــريــق  ويــقــع 
والتي تحتوي على العديد من المرافق 
الثمامة،  استاد  رأسها  وعلى  الحيوية 
أحــد مــالعــب كــأس الــعــالــم، خصوًصا 
ثالثة  عــلــى  سيتضمن  الــتــقــاطــع  وأن 
جسور للمشاة تؤمن وصول الجماهير 

إلى استاد الثمامة.
كــمــا يـــخـــدم الــتــقــاطــع الــعــديــد من 
الـــمـــنـــشـــآت الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والـــصـــحـــيـــة 
القومسيون  مثل  المهمة  والــتــجــاريــة 
الــطــبــي وهــيــئــة األرصـــــاد الــجــويــة إلــى 
المختلفة  المدارس  من  الكثير  جانب 
والــــمــــركــــز الـــصـــحـــيـــة والــمــجــمــعــات 

التجارية القريبة

تكامل التقاطع  

ويتكامل تقاطع مسيمير مع محور 
صـــبـــاح األحــــمــــد مــــن خـــــالل اتــصــالــه 
رابــًطــا  يمثل  الـــذي  الــوطــيــات  بتقاطع 
من  الجنوبي  الجزء  بين  استراتيجًيا 
طريق الدوحة السريع بطريق الدوحة 
تدفًقا  بذلك  وليوفر  الرئيسي  السريع 
مروريًا حًرا بين شمال البالد وجنوبها 
مــــــروًرا بـــالـــدوحـــة، ويـــعـــد الــمــشــروع 
مــن الــتــقــاطــعــات الــحــيــويــة فــي الــبــالد 
تتضمن  مستويين  مــن  يتألف  حيث 
ثــالثــة جــســور وأربــعــة مــمــرات سفلية 
للمركبات ليسهل الوصول إلى المناطق 
الثمامة  مــثــل  لــه  الــمــجــاورة  السكنية 
ومسيمير وبوهامور ونعيجة والوكرة 
والــوكــيــر ويــوفــر تــدفــًقــا مــروريًــا حــًرا 
أمام القادمين من هذه المناطق إلى 
مطار حمد الدولي والمناطق الجنوبية 
والدوحة ومنها إلى المناطق الشمالية 

بالبالد.

افتتاحات جديدة على طريق الدوحة السريع والدائري السابع 
تشمل طريقًا وثالثة مخارج تخفف من الضغط المروري  ..أشغال:

الطريق يتألف 
من أربعة إلى 
ستة مسارات 
في كل اتجاه

 المسارات 
تستوعب ٢٠ 

ألف مركبة 
بالساعة في 
االتجاهين

الطريق يختصر
٧٠ ٪  من زمن 

الرحالت 

ربط مباشر 
بين استادات  

الجنوب وراس 
بوعبود 
والثمامة

افتتاح  المخرج 
األيمن على 

تقاطع أم 
بشر للقادمين 

من الوكرة 
والوكير

االفتتاحات 
تشمل أيًضا 

َمخرجْين 
عند تقاطع 
الوطيات
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همسة ودهمسة ود

د.موزة المالكيد.موزة المالكي

كــشــفــت إحــــــدى الــــــدراســــــاِت أّنــــــه مــــن بــيــن 
الواليات  في  المزروعة  البذور  من  نوع   ٨٠٠٠
نوع   ٦٠٠ ســوى  يتبَقّ  لــم   ،١٩٠٣ عــام  الُمّتحدة 
فقط بحلول عام ١٩٨٣. وفي حال وقوع حرب 
ُمناخية  أو  فضائّية  كـــوارث  أو  عالمّية  نــووّيــة 
ويبقى  األبـــد،  إلــى  المحاصيُل  هــذه  ستختفي 
الحّل الوحيد لتفادي هذه الكارثة هو بناء «قبو 
بشكل  ســُيــســاهــم  مــا  الـــبـــذور»  لحماية  عــالــمــّي 

كبير في إعادة بناء الحضارات.
 Cary) تأّسس القبو على يد شركة كاري فاولر
Fowler )، بالتعاون مع المجموعة االستشارّية 
وقد   ،(CGIAR) الــدولــيــة  الــزراعــّيــة  للبحوث 
ُقدرت أعمال البناء بتسعة ماليين دوالر، وتّم 

النرويج،  حكومة  قبل  مــن  بالكامل  تمويلُها 
ويــــقــــع الـــقـــبـــو فــــي جــــزيــــرة ســبــيــتــســبــيــرجــيــن  
وتُساهم  األرض،  تحت  كهف  في  النرويجّية، 

المنظمات العالمّية في تمويل المشروع.
داخل  متًرا   ١٢٠ عمق  على  القبو  إنــشــاُء  تــّم 
ــبــارد،  جــبــل مـــن الــحــجــر الـــرمـــلـــّي فـــي ســفــال
ويــتــكــّون مـــن ثــالثــة كــهــوف كــبــيــرة، واعــتــبــر 
معزولة  المنطقة  لكون  نظًرا  المثالي  المكان 
وضم   ،٢٠٠٨ عام  في  افتتح  التجّمد،  ودائمة 
خالل السنة األولى حوالي ٤٠٠ ألف عينة من 
المتحدة  والواليات  إيرلندا  من  جاءت  البذور 
وكــــنــــدا وســـويـــســـرا وكـــولـــومـــبـــيـــا والــمــكــســيــك 
وســـوريـــا. وارتـــفـــع عــــدُد الــعــيــنــات فـــي مـــارس 

٢٠١٣ إلى ٧٧٠ ألَف عينة.
تمنع  خاصة  علب  فــي  الــبــذور  تخزين  يتّم 
إّن  النرويجية  الزراعة  وزارُة  وتقول  الرطوبة، 
لدعم  عميق  طبيعي  مجمد  بمثابة  يعد  القبو 
كــوارث  وقــوع  عند  العالم  في  الجينية  البنوك 
تــتــراوح مــا بــيــن الــحــرب الــنــوويــة واالحــتــبــاس 
فيه  الموجودة  البذور  وإن  العالمي،  الحراري 
محفوظًة  الكهرباء-  انقطاع  عند  -حتى  تظل 
فـــي درجــــة حــــرارة الــتــجــمــد مــئــتَــي عـــام على 

األقّل.
بثالث  ألمنيوم  أكياس  داخــل  توضع  الــبــذور 
بنك  على  لتدّل  رمــوز  عليها  وتوضع  طبقات، 
الجينات والحبوب القادمة منه، وعندما تصل 

صــنــاديــق الــبــذور إلـــى الــقــبــو، ال يــعــاد نقلها إال 
أواخــر  في  وبالفعل،  أرسلتها،  التي  الجهة  إلــى 
الشرق  منطقة  من  باحثون  طلب   ،٢٠١٥ عام 
ما  لتعويض  للجفاف،  مقاومة  بــذوًرا  األوسط 
فقد منها في بنك تخزين للبذور قرب مدينة 
حلب السورية، الذي دمر جزئًيا أثناء الحرب، 
ورافق تسليم الودائع عناية كبيرة، وهذا ُيظهر 
فعندما  الــبــذور،  لقبو  الحقيقي  الــهــدف  أيــًضــا 
يهم  ما  بالسياسة،  تهتّم  لن  القبو،  في  تكون 

هو الحفاظ على أمن البذور.
ثالثة أسماء أطلقت على قبو البذور العالمي

ــبــارد»، «قــبــو بــــذور الــقــيــامــة»،  «قــبــو ســفــال
و»سفينة نوح».

قبـــو البـــــذور العـــالمـــّي

 mozalmalki@hotmail.com

ـــك قــــــرب حــلــب ـــن ــــي ب ــــقــــد مـــنـــهـــا ف ــــا فُ بـــــــذور مـــقـــاومـــة لـــلـــجـــفـــاف لـــتـــعـــويـــض م

٩٦١٠٧ إجـــمــالي الُمتـعــــافين من كـــورونا
بعد شفاء ١٢٠٤ أشخاص خالل أربع وعشرين ساعة.. وزارة الصحة:

الدوحة - قنا: سّجلت وزارة 
إصــابــات   ٦٠٨ الــعــاّمــة  الصحة 
جــــديــــدة مــــؤكــــدة بـــفـــيـــروس 
وشفاء  «كوفيد-١٩»  كــورونــا 
األربـــــــع  فـــــي  حــــــــاالت   ١٢٠٤
والـــعـــشـــريـــن ســـاعـــة األخـــيـــرة 
حاالت  إجمالي  بذلك  ليرتفع 
دولة  في  المرض  من  الشفاء 
حـــــاالت،   ٩٦١٠٧ إلـــــى  قـــطـــر 
بــاإلضــافــة إلـــى تــســجــيــل أربـــع 

حاالت وفاة جديدة.
وأصـــــــدرت الــــــــوزارة بــيــانــاً 
بخصوص مستجدات فيروس 
كورونا في دولة قطر تضمن 

التالي:
حــاالت اإلصــابــة والشفاء   - 
والوفاة الجديدة: ٦٠٨ حاالت 
مــــــؤكــــــدة جــــــديــــــدة مـــصـــابـــة 
« كوفيد- ـــا  كـــورون بــفــيــروس 

. «١٩
- تعافي ١٢٠٤ أشخاص من 
الــفــيــروس خــالل الـــ ٢٤ ساعة 
العدد  بذلك  ليصل  الماضية، 
في  الشفاء  لحاالت  اإلجمالي 

دولة قطر إلى ٩٦١٠٧.
- تسجيل أربع حاالت وفاة 
جديدة تبلغ أعمارهم ٥٠ و٥٥ 
وجميعهم  عـــامـــاً،  و٧٤  و٦٧ 
الطبّية  الرعاية  تلقوا  قد  كانوا 

الالزمة.
الــحــاالت  جميع  وضــع  تــم   -
ويتلقى  الــعــزل  فــي  الــجــديــدة 
أصــحــابــهــا الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
ـــــا لـــوضـــعـــهـــم  ــــــالزمــــــة وفـــــًق ال

الصحي.
« كوفيد-١٩»  وضــــــــع   -

الحالي:

إجــــــــــــــــراءات  نـــــجـــــحـــــت   -

« كوفيد-١٩»   مـــــواجـــــهـــــة 

الـــمـــطـــبـــقـــة فــــــي قــــطــــر فـــي 

من  والحّد  المنحنى  تسطيح 

الفيروس. انتشار 

انـــخـــفـــاض  تـــســـجـــيـــل  تـــــم   -

تــدريــجــي فـــي عـــدد الــحــاالت 

ــيــومــيــة الـــجـــديـــدة وحــــاالت  ال

خالل  المستشفى  إلى  الدخول 

األسابيع القليلة الماضية.

في  الوفيات  عــدد  ارتــفــاع   -

األســـابـــيـــع األخــــيــــرة، ويــرجــع 

ذلــــك إلــــى األشـــخـــاص الــذيــن 

الــفــيــروس  ذروة  فــي  أصــيــبــوا 

قبل عدة أسابيع.

- تم تسجيل ارتفاع في عدد 

وهو  العائالت  بين  اإلصــابــات 

الحيطة  زيــــادة  إلـــى  يــدعــو  مــا 

المجموعة  هذه  ألن  والحذر، 

السكانية تضم أعلى نسبة من 

الذين  واألشخاص  السن  كبار 
يعانون من حاالت مزمنة.

مــن  أكـــثـــر  اآلن،  ــيــنــا  عــل  -

نــكــون  أن  مـــضـــى،  وقــــت  أي 
حـــذريـــن ونــحــمــي األشــخــاص 

األكثر عرضة للخطر.
ما الذي يمكنك القيام به: 

ـــمـــا يــــتــــم رفــــــــع قـــيـــود  ـــن ـــي ب
قطر  دولــة  في  «كوفيد-١٩»  
تدريجياً، من المهم أن يلعب 
السيطرة  في  دورهم  الجميع 
باتباع  وذلـــك  الــفــيــروس  على 

اإلجراءات الوقائّية التالية:
بــــالــــتــــبــــاعــــد  ـــــــــزام  ـــــــــت االل  -

الجسدي.
- ارتداء الكمامات.

- غسل اليدين بانتظام.

نــســتــمــر  أن  الـــمـــهـــم  مــــن   -

وذوي  السن  كبار  حماية  فــي 
الحاالت الطبية الُمزمنة.

شــخــص  أي  عـــلـــى  يـــجـــب   -

« كوفيد- أعـــراض  مــن  يعاني 
المساعدة  بخط  االتصال    «١٩
التوّجه  أو   ١٦٠٠٠ الرقم  على 
مـــبـــاشـــرة إلــــى أحــــد الــمــراكــز 
للخضوع  الــمــحــّددة  الــصــحــّيــة 
لــلــفــحــوصــات الـــالزمـــة، وهــي 
روضــــة  أو  مـــعـــيـــذر  مــــراكــــز 
الخيل أو أم صالل أو الغرافة 
الصحّية، ألنه كلما تم اكتشاف 
كان  مبكر  وقــت  في  المرض 
مـــن األســـهـــل الـــحـــصـــول عــلــى 
العالج الصحيح والتعافي منه.
قــم بــزيــارة مــوقــع وزارة   -

الـــصـــحـــة الـــعـــاّمـــة بــاســتــمــرار 
ـــــــى آخـــــــر  لــــــلــــــحــــــصــــــول عـــــــل

المعلومات.

سكـان قطر يرصدون كوكب الزهرة بالعـين المجّردة
يصل أبعد نقطة من الشمس غداً.. دار التقويم القطري:

الدوحة - قنا: أعلنت دار التقويم القطري 
المجموعة  كــواكــب  ألــمــع  يصل  ســـوف  أنـــه 
في  نقطة  أبــعــد  إلــى  «الزهرة»   الشمسية 
مــداره حول الشمس (نقطة األوج)، وذلك 
يوم الجمعة القادم ١٩ من شهر ذو القعدة 
٢٠٢٠م،  يوليو  مــن   ١٠ الموافق  ١٤٤١هـــــ، 
الخامسة  والدقيقة  الخامسة  الساعة  عند 

واألربعين مساًء بتوقيت الدوحة المحلي .
وأشارت إلى أنه سيكون «الزهرة» على 
من  كيلومتر  ماليين   ١٠٩ قدرها  مسافة 
كيلومتر  مليوني  وبــفــارق  تقريبًا  الشمس 
عما كان عليه يوم الجمعة الموافق ٢٠ من 
مــارس الماضي، حيث كــان الــزهــرة على 
من  كيلومتر  ماليين   ١٠٧ قدرها  مسافة 

إليها  يــصــل  نقطة  أقــــرب  وهـــي  الــشــمــس، 
الزهرة عن الشمس.

مـــرزوق (الخبير  بشير  الــدكــتــور  وذكـــر 
سكان  أن  القطري)  التقويم  بــدار  الفلكي 
قطر  ودولـــــــة  الـــعـــربـــيـــة  الــمــنــطــقــة  دول 
سيتمكنون من رصد «الزهرة»  عند أبعد 
أعلى  المجّردة  بالعين  الشمس  من  نقطة 
األفق الشرقي قبل شروق شمس الجمعة، 
علًما بأن سكان دولة قطر سيمكنهم رصد 
ساعتين  تــقــارب  زمنية  مـــدة  «الـــزهـــرة» 
ونــصــف الــســاعــة فــي ســمــاء الــفــجــر، حيث 
سيكون موعد شروق «الزهرة»  على سماء 
والدقيقة  الثانية  الساعة  عند  قطر  دولــة 
السادسة عشرة فجًرا، بينما سيكون موعد 

شروق شمس الجمعة عند الساعة الرابعة 
والــدقــيــقــة الــحــاديــة والــخــمــســيــن صــبــاًحــا 

بتوقيت الدوحة المحلي. 
ومــــن الــمــعــلــوم أن كــوكــب «الــــزهــــرة»  

كغيره من الكواكب يدور حول الشمس في 
بؤرتين،  ذي  ناقص)  إهليجي (قطع  مدار 
وتـــكـــون الــشــمــس فـــي إحــــدى بـــؤرتـــي هــذا 
المدار، ولذلك فإنه يصل إلى نقطة بعيدة 
فـــي مـــــداره حـــول الــشــمــس تــســمــى (نقطة 
مــداره  فــي  قريبة  أخـــرى  ونقطة  األوج)، 

حول الشمس تسمى (نقطة الحضيض).
إن « الزهرة»   مرزوق  د.بشير  وأضاف 
يــصــل إلــــى أبــعــد نــقــطــة فـــي مـــــداره حــول 
يوًما،  كل ٢٢٥  مرة  األوج)  الشمس (نقطة 
آخر  األوج  نقطة  إلــى  وصــل  قد  بأنه  علًمأ 
من  نوفمبر  مــن   ٢٨ الخميس  يـــوم  مـــرة 
جديد  من  سيصلها  بينما  الماضي،  العام 
يوم السبت الموافق ٢٠ من فبراير ٢٠٢١م.

كوكبي  دوران  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
محوريهما  حول  و»أورانـــوس»  «الزهرة» 
على العكس تماًما من دوران جميع كواكب 
المجموعة الشمسية حول محورها، حيث 
يدور كل من « الزهرة»  و» أورانوس» حول 
الغرب،  إلــى  الشرق  اتجاه  من  محوريهما 
اتجاه  مــن  األخــــرى  الــكــواكــب  تـــدور  بينما 

الغرب إلى الشرق.
هو  « الزهرة»   كوكب  أن  المعلوم  ومن 
ثــانــي أقـــرب الــكــواكــب مــن الشمس، حيث 
 ١٠٨ قــدرهــا  متوسطة  مسافة  عنها  يبعد 
ماليين كيلومتر، وهو أيًضا ألمع الكواكب 
في المجموعة الشمسّية، بينما يعتبر ثالث 
ألمع األجرام السماوّية بعد الشمس والقمر.

وفــــــــــاة حـــــــــــــــــاالت  و٤  ــــــــروس  ــــــــي ــــــــف ــــــــال ب جــــــــــديــــــــــدة  ــــــــــــات  إصــــــــــــاب  ٦٠٨ تـــــســـــجـــــيـــــل 

حاالت الوفاة 
ألشخاص تبلغ 
أعمارهم ٥٠ 

و٥٥ و٦٧ و٧٤ 

عاماً

وضع الُمصابين 
الجدد في 

العزل لتلقي 
الرعاية الصحّية 

الالزمة

اإلجراءات نجحت 
في تسطيح 

المنحنى والحّد 
من انتشار 
الفيروس

انخفاض 
تدريجي في 

اإلصابات 
اليومّية 

وحاالت دخول 
المستشفى

ارتفاع 
اإلصابات 

بين العائالت 
يتطلب زيادة 
الحيطة والحذر

ضرورة الحذر 
وحماية 

األشخاص 
األكثر عرضة 

للخطر

االلتزام بالتباعد 
الجسدي 

وارتداء 
الكمامات 

وغسل اليدين 
بانتظام

الحرص على 
حماية كبار 

السن وذوي 
الحاالت الطبية 

الُمزمنة
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أك���د رج����ال أع��م��ال أن االع��ت��م��اد ع��ل��ى ش��رك��ات 

ال���م���ق���اوالت ال��م��ح��ل��ي��ة ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ ال��م��ش��روع��ات 

اإلن��ش��ائ��ي��ة م��ن ش��أن��ه أن ي��س��ه��م ف��ي إن��ع��اش تلك 

ال���ش���رك���ات وي��ح��ق��ق ل��ه��ا ال��م��زي��د م���ن االس��ت��ق��رار 

العامة  األشغال  هيئة  بتوقيع  مشيدين  والتطور.. 

اإلنشائية  العقود  ع��دد من  على  »أش��غ��ال« مؤخرا 

التحتية  والبنية  الطرق  تطوير  لمشاريع  الجديدة 

ألراضي المواطنين مع عدد من الشركات بقيمة 

لخدمة  ري���ال،  مليار   3.6 بحوالي  تقدر  إجمالية 

5111 قسيمة سكنية بمختلف المناطق.

وقال المواطنون، في تصريحات ل� ]، إن 

ط��رح ال��م��ش��روع��ات ال��ج��دي��دة ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن 
بالدولة  المعنية  ال��ج��ه��ات  مختلف  ان��ش��غ��ال  رغ��م 
المستجد  ك���ورون���ا  ف���ي���روس  ج��ائ��ح��ة  ب��م��ك��اف��ح��ة 
»كوفيد-19«، يؤكد قوة ومتانة االقتصاد القطري 
لرؤية وخطط مدروسة..  وفقا  تسير  الدولة  وأن 
منوهين باستمرار مشاريع تطوير الطرق والبنية 
التي  األخرى  الخدمات  لألراضي وجميع  التحتية 

يتم تقديمها للمواطن رغم هذه الظروف.
ب��ات لديها  المحلية  ال��ش��رك��ات  أن  إل��ى  وأش����اروا 
من الخبرة ما يؤهلها لتنفيذ مختلف مشروعات 
ال���م���ق���اوالت.. داع���ي���ن إل���ى ض�����رورة ال��ت��رك��ي��ز في 
المشروعات المستقبلية على المصنعين القطريين 

في كافة المواد التي يمكن تصنيعها محلياً.

مشروعات أراضي المواطنين تنعش قطاع المقاوالت 
أشادوا بتوقيع أشغال عقوداً جديدة لتطوير البنية التحتية.. رجال أعمال لـ       :

ــــة ــــي ــــائ ــــش ــــــمــــــشــــــروعــــــات اإلن ــــع ال ــــي ــــم ــــا لـــتـــنـــفـــيـــذ ج ــــه ــــل ــــؤه ــــــات الـــــقـــــطـــــريـــــة ت ــــــرك ــــــش ـــــــرات ال ـــــــب خ

ـــــــاد الـــــقـــــطـــــري ـــــــص ـــــــت ـــــــد قـــــــــــوة ومــــــتــــــانــــــة االق ـــــــؤك ـــــــدة ت ـــــــدي ـــــــج ــــــة ال ــــــي ــــــائ ــــــش الــــــعــــــقــــــود اإلن

ــــة الــمــســتــقــبــلــيــة ــــي ــــائ ــــش ـــن الـــقـــطـــريـــيـــن فـــــي الـــــمـــــشـــــروعـــــات اإلن ـــي ـــع ـــن ـــص ـــم ــــى ال ــــز عــــل ــــتــــركــــي ضــــــــــرورة ال

 شبكة متكاملة من الطرق لخدمة أراضي المواطنين

سعيد الخيارين:

راشد المري:

ن�����������وه س�����ع�����ي�����د م���ح���م���د 
ال���خ���ي���اري���ن رج������ل أع���م���ال 
وص���اح���ب إح�����دى ش��رك��ات 
أشغال  بتركيز  ال��م��ق��اوالت 
ع���ل���ى ت���ش���ج���ي���ع ال���ش���رك���ات 
م��ش��اري��ع  لتنفيذ  ال��ق��ط��ري��ة 
ت���ط���وي���ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
ال���ع���ق���ود  أن  إل������ى  م���ش���ي���را 
اإلن���ش���ائ���ي���ة ال���ج���دي���دة ال��ت��ي 
األول  أم�����س  ت��وق��ي��ع��ه��ا  ت����م 
ل��م��ش��اري��ع ت��ط��وي��ر ال��ط��رق 

والبنية التحتية ألراضي المواطنين تأتي في 
المحلي  المنتج  بدعم  الهيئة  اهتمام  إط��ار 
الذي يُعد على رأس أولوياتها كاستراتيجية 
لدعم االقتصاد وتحقيق رؤية قطر 2030.

وق����ال: ن��ح��ن ب��ح��اج��ة ل��اع��ت��م��اد بشكل 
كافة  في  القطريين  المصنعين  على  أكبر 
ومنها  محلياً،  تصنيعها  يمكن  التي  المواد 
أع���م���دة وم��ص��اب��ي��ح اإلن�������ارة وال��م��ن��اه��ي��ل 
وأنواعها  أشكالها  بكافة  الصرف  وأنابيب 
وع����ام����ات ال����ط����رق وأع����م����دة اإلش�������ارات 
المرورية واللوحات المرورية واإلرشادية 

والكربيستون  واإلن��ت��رل��وك 
وال���ب���ي���ت���وم���ي���ن وال���ك���اب���ات 
أنواعها  بكافة  الكهربائية 
وغ��ي��ره��ا م��ن ال��م��واد خال 

المشاريع الجديدة.
اإلنشائية  العقود  وتشمل 
ال���ج���دي���دة إن���ش���اء وت��ط��وي��ر 
الطرق  م��ن  كيلومتراً   281
ع��م��ود   10350 م��ن  وأك��ث��ر 
إن�����������ارة، وم������ا ي����زي����د ع��ل��ى 
للسيارات،  م��وق��ف   15800
إض���اف���ة إل����ى ش��ب��ك��ات ل��ل��ص��رف ال��ص��ح��ي 
وصرف المياه السطحية والجوفية والمياه 

المعالجة بإجمالي طول 684 كيلومتراً.
ب��ش��رك��ات  إل����ى أن االس���ت���ع���ان���ة  وأش������ار 
ال���م���ق���اوالت ال��م��ح��ل��ي��ة ت��س��ه��م ف���ي إن��ع��اش 
الحياة  وتعيد  ال��وط��ن��ي  ال��م��ق��اوالت  ق��ط��اع 
التي  االقتصاد  عجلة  وتحرك  السوق  إلى 
تأثرت بسبب جائحة كورونا، إذ أن قطاع 
ال���م���ق���اوالت ع��ص��ب ال��ح��ي��اة االق��ت��ص��ادي��ة 
وي����ح����رك م���ع���ه ال���ع���ش���رات م����ن ال���ح���رف 

األخرى.

ق��ال رج��ل األعمال راشد 
إش����راك  ال���م���ري إن  ج���اب���ر 
المحلي  ال��م��ق��اوالت  ق��ط��اع 
ف�����ي ال����م����ش����روع����ات ال���ت���ي 
تقتصر  ال  ال���دول���ة  ت��ن��ف��ذه��ا 
ف����ائ����دت����ه ع���ل���ى ال���ش���رك���ات 
ال���ف���ائ���زة ب��ت��ل��ك ال��م��ش��اري��ع 
فقط ولكنها سوف تنعكس 
أبضا على الشركات األخرى 
عام  بشكل  المجتمع  وعلى 
حدوث  في  ستساهم  ألنها 

رواج اقتصادي في السوق بشكل عام وليس 
لدى هذه الشركات فحسب. 

ت��ك��ون ه��ن��اك رقابة  أن��ه يجب أن  وأك���د 
العاملة  الشركات  على عمل جميع  شديدة 
بهدف  وذل���ك  اإلنشائية  ال��م��ش��روع��ات  ف��ي 
ضمان التزامها بالمواصفات التي وضعتها 
أن  مضيفا  ال���دول���ة  ف��ي  المعنية  ال��ج��ه��ات 
الرقابة تلعب دورا كبيرا في مستوى تنفيذ 

أي مشروع.

ج��م��ع  م��ه��م��ة  إن  وق������ال 
المثال  سبيل  على  القمامة 
ك�����ان�����ت ف������ي ال����س����اب����ق م��ن 
ال��ب��ل��دي��ة  وزارة  اخ��ت��ص��اص 
النحو  على  األداء  يكن  ول��م 
ال��م��أم��ول ول��ك��ن ع��ن��دم��ا تم 
إس���ن���اد ه����ذه ال��م��ه��م��ة إل��ى 
القطاع  ع���دد م��ن ش��رك��ات 
ال�����خ�����اص أص���ب���ح���ن���ا ن����رى 
ه���ذا ال��م��س��ت��وى ال��رف��ي��ع من 
النظافة في الشوارع بفضل 
الرقابة التي تفرضها الجهات البلدية على 

أداء هذه الشركات. 
ال���ك���ث���ي���ر م��ن  إل������ى أن ه����ن����اك   ول����ف����ت 
ش��رك��ات ال��م��ق��اوالت ال��م��ح��ل��ي��ة ل��دي��ه��ا من 
إنجاز  معه  تستطيع  م��ا  وال��ك��ف��اءة  الخبرة 
المشروعات المسندة لها وفقا للمواصفات 
وال��م��ع��اي��ي��ر ال��م��ط��ل��وب��ة وف���ي ال��م��ق��اب��ل ف��إن 
هناك ش��رك��ات أخ��رى ل��م تصل إل��ى نفس 

المستوى من الخبرة.

قطاع المقــــاوالت مـــحـــــرك 
رئـــيسي لعــجـــلة االقـــتصــاد

الرقابة ضرورة لضمان إنجاز 
المشروعات بالجودة المطلوبة

ق�����ال ع���ب���دال���س���ام ع��ي��س��ى 
التنفيذي  الرئيس  عيسى  أب��و 
إلح���دى ش��رك��ات ال��م��ق��اوالت 
ال��ت��ي  ال���ج���دي���دة  ال���ع���ق���ود  أن 
وقعتها أش��غ��ال م��ع ع��دد من 
الشركات المحلية سوف تعود 
بالفائدة على جميع الشركات 

العاملة في مجال المقاوالت 
وليس  اختصاصه  حسب  ك��ل 
ل���ل���ش���رك���ات ال���ت���ي ت����م ت��وق��ي��ع 

العقود معها فحسب.
وق���������ال إن�������ه ك�������ان ه���ن���اك 
ت��خ��وف ل��دى البعض م��ن أن 
تؤثر على  جائحة كورونا قد 
التي  ال��ج��دي��دة  ال��م��ش��روع��ات 
ي���ت���م ط���رح���ه���ا م��ث��ل��م��ا ح���دث 
العالم  دول  م��ن  الكثير  ف��ي 
التي  ال��ج��دي��دة  ال��ع��ق��ود  أن  إال 
على  دل��ي��ل  خير  توقيعها  ت��م 
وأن  القطري  االقتصاد  ق��وة 

المشروعات لن تتوقف.
أي  أن  إل�����������ى  ول�������ف�������ت   
ت���دف���ق ل��ل��م��ش��روع��ات س��وف 
الحركة  إن��ع��اش  ف��ي  ي��س��اه��م 
االقتصادية في السوق بشكل 

ت���راب���ط���ا  ه���ن���اك  ك���ام���ل ألن 
ب���ي���ن ش����رك����ات ال���م���ق���اوالت 
م��ن   %60 ن���ح���و  ت��م��ث��ل  ال���ت���ي 
ش���رك���ات ال��ق��ط��اع ال���خ���اص.. 
الجديدة  العقود  أن  مضيفا 
إن��م��ا ه���ي ج���زء م���ن ال��خ��ط��ة 
أش��غ��ال  ال��ت��ي وض��ع��ت��ه��ا هيئة 
تحتية  وب��ن��ي��ة  ط��رق  لتوفير 
المواطنين  ألراضي  متطورة 
ف����ي م���ن���اط���ق م��خ��ت��ل��ف��ة م��ن 
ال��������دول��������ة وس������������وف ت���ل���ي���ه���ا 
م����ش����روع����ات أخ��������رى ل��ي��س 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��اس��ت��ح��ق��اق��ات 
ولكن  فحسب،  العالم  ك��أس 
العالم أيضا ومنها  بعد كأس 
م����ش����روع����ات ل���م���ا ب���ع���د ع���ام 

.2026
ال��ع��دي��د  ه���ن���اك  أن  وأك������د 

م���ن ال���م���ش���روع���ات ال���ت���ي تم 
الحالي  الوقت  في  فيها  البدء 
وهدفها ما بعد كأس العالم، 
االقتصاد  عجلة  أن  يؤكد  م��ا 
مستمرة في الدوران حتى ما 
كانت  ما  وهو  المونديال  بعد 
تتخوف منه بعض الشركات.

ه���ن���اك  أن  إل�������ى  وأش����������ار 
الكثير من الشركات الوطنية 
الخبرة  م��ن  لديها  ب��ات  ال��ت��ي 
لتنفيذ  يؤهلها  م��ا  وال��ك��ف��اءة 
م��خ��ت��ل��ف ال��م��ش��روع��ات ال��ت��ي 
ت��ط��رح��ه��ا ال����دول����ة ب��اس��ت��ث��ن��اء 
التي  المشروعات  من  القليل 
بالخبرات  لاستعانة  تحتاج 

األجنبية.

األع�������م�������ال  رج�����������ل  رأى 
ال��ع��م��ادي أن أي  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
م����ش����روع����ات ت����ش����ارك ف��ي��ه��ا 
بما في ذلك  شركات محلية 
شركات المقاوالت من شأنها 
انتعاش في  ح��ال��ة  ت��ح��دث  أن 
توصيل  أن  م��ض��ي��ف��ا  ال���س���وق، 
ال����م����راف����ق وال����خ����دم����ات إل���ى 
بواسطة  ال��م��واط��ن��ي��ن  أراض����ي 
من  ك���ان  المحلية  ال��ش��رك��ات 
المفترض أن يكون هو النهج 
ال��م��ت��ب��ع ع��ن��دن��ا   م��ن��ذ س��ن��وات 
في  ونحن  بنا  ال��ح��ال  فكيف 
المتعلقة  الظروف  مثل هذه 
بتفشي وباء كورونا، فا شك 
الحالة  ه��ذه  ف��ي  القضية  أن 
وأهمية  إلحاحا  أك��ث��ر  ت��ك��ون 
م���ن ذي ق��ب��ل، ول���ذل���ك ف��إن 
م��ا ق��ام��ت ب��ه هيئة األش��غ��ال 
ال���ع���ام���ة ه����و خ����ط����وة ج��ي��دة 

ق���ط���اع  أن  وأك�������د  ب���ال���ف���ع���ل. 
ال���م���ق���اوالت ال��م��ح��ل��ي أص��ب��ح 
ل��دي��ه م��ن ال��خ��ب��رة م��ا يمكنه 
العظمى  الغالبية  إن��ج��از  م��ن 
تنفذها  ال��ت��ي  ال��م��ش��اري��ع  م��ن 
الدولة باستثناء تلك المتعلقة 
والغاز  البترول  بمشروعات 
وال���ت���ي ت��ح��ت��اج إل����ى خ��ب��رات 
أج����ن����ب����ي����ة.   وق�������ال إن�����ه م��ن 
ال��ج��ه��ات  ت���ق���وم  األف���ض���ل أن 
ال��م��ع��ن��ي��ة ف���ي ال����دول����ة وم��ن 

العامة  األش��غ��ال  هيئة  بينها 
ب���ال���ط���ب���ع ب���ط���رح م���ث���ل ه���ذه 
الحالي  ال��وق��ت  ف��ي  المشاريع 
ب�����ه�����دف ت����ح����ري����ك ال���ع���ج���ل���ة 
السوق بشكل  االقتصادية في 
ع������ام ف���ض���ا ع�����ن م���س���اع���دة 
ال����ش����رك����ات ال���م���ح���ل���ي���ة ع��ل��ى 
االستمرار في القيام بدورها 

التي  العمرانية  النهضة  ف��ي 
ت���ش���ه���ده���ا ال�������دول�������ة.  وأك�����د 
االن����ت����ع����اش  أن  ال�����ع�����م�����ادي 
االق���ت���ص���ادي ل���ن ي���ح���دث إال 
التي  المشروعات  خ��ال  من 
قامت  ف��إذا  ال��دول��ة  تطرحها 
ال��دول��ة ب��ط��رح م��ش��اري��ع مثل 
ت���ل���ك ال���ت���ي ط��رح��ت��ه��ا ه��ي��ئ��ة 

ال��ع��ام��ة فهنا س��وف  األش��غ��ال 
لم  إذا  أم��ا  االنتعاش،  يحدث 
يتم طرحها فلن يحدث هذا 
االنتعاش ألن القطاع الخاص 
ل��ي��س ل��دي��ه م��ن اإلم��ك��ان��ي��ات 
ال����ك����ب����ي����رة م�����ا ي���م���ك���ن���ه م��ن 
تحريك عجلة االقتصاد على 

النحو المطلوب.

استمرار عجلة التنمية لما بعد مونديال 2022

االنتعاش االقتصادي مرتبط بمشاريع الدولة

عبدالسالم أبو عيسى:

عبدالعزيز العمادي:

الدوحة - نشأت أمين :
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[ تستعرض مراحل العودة للحرم الجامعي 
اعتباراً من مطلع سبتمبر القادم

ـــــــدخـــــــول الــــجــــامــــعــــة ـــــــــرط ل ـــــــــحـــــــــرارة ش ـــــــــــة ال ـــــــاس درج ـــــــي ــــــــراز وق مـــــــي فـــــطـــــيـــــس: تــــطــــبــــيــــق احــــــــت

ـــــــــــداء الـــكـــمـــامـــة  ـــاعـــد االجــــتــــمــــاعــــي وارت ـــب ـــت ـــال ــــــزام ب ــــــت ضـــــــــرورة االل

ــدة ــواح ــخــاص بــالــغــرفــة ال ــصــارهــا عــلــى ٥ أش ــت ــعــد واق ــن بُ ــمــاعــات ع عــقــد االجــت
 • كــيــف يــتــم تــطــبــيــق الــمــرحــلــة 
التدريجية  القيود  رفــع  مــن  الثانية 

بالجامعة؟
عـــودة  قــــرار  بتطبيق  الـــبـــدء  تـــم   -
الــجــامــعــة  مــوظــفــي  عــــدد  مـــن   ٪٥٠
مع  توافقاً   ٢٠٢٠ يوليو   ١ من  ابــتــداًء 
كما  التدريجي،  للرفع  الدولة  خطة 
تم تحديد الفئات التي يجب عودتها 
للرفع  الــدولــة  لخطة  تطبيقا  للعمل 
األعمال  طبيعة  على  بناء  التدريجي 
والــمــهــام والــمــســؤولــيــات الــمــحــددة 
لــهــم. وعــلــيــه، فــإن أصــحــاب المهام 
تــواجــداً  تتطلب  الــتــي  والــمــســؤولــيــات 
في  األولوية  لهم  كانت  المكاتب  في 
العودة وذلك لتحسين سير األعمال 
عن طاقة العمل في األشهر السابقة.

الفئات المستثناة

ستواصل  الــتــي  الفئات  هــي  مــا   •
عملها عن بُعد؟

- هي الفئات غير المحصنة والتي 

الــدولــة،  لقانون  وفــقــاً  تحديدها  تــم 
تــعــتــبــر فــئــة الــمــوظــفــيــن مـــن أعــمــار 
المستثناة  الفئة  من  فأكثر  عاما   ٦٠
مــن قـــرار الـــعـــودة، وفــئــة الــحــوامــل، 
المزمنة.  األمـــراض  أصــحــاب  وفئة 
ومـــن حــق هـــذه الــفــئــات الــعــمــل من 
المنزل، إذ أنه لن تلزمهم الجامعة 
إدارات  جميع  وبــاشــرت  بالحضور، 
من  بــدءا  أعمالها  الجامعة  وأقــســام 
١ يوليو ٢٠٢٠ بنسبة ٥٠٪ من طاقة 

موظفيها.
االحترازية  اإلجــــراءات  هــي  مــا   •

المطبقة بالجامعة؟
الموظفين  جميع  مــن  يتوجب   -

إظـــــهـــــار حـــــالـــــة تـــطـــبـــيـــق احـــــتـــــراز 
لــــحــــارس األمـــــن عـــنـــد مـــدخـــل كــل 
الكمامة،  وضــع  ضــرورة  مع  مبنى 
بقياس  األمـــن  حـــارس  ويــقــوم  كــمــا 
يدخل  موظف  لكل  الحرارة  درجة 
بالتباعد  االلتزام  ويشترط  للمبنى. 
ــــزام  ــــت ــــاالل ــــــــك ب االجــــتــــمــــاعــــي وذل
ـــتـــي تــم  ــــة ال بــالــمــلــصــقــات األرضــــي
من  أكثر  انتظار  حــال  فــي  وضعها 
مــــوظــــف عـــنـــد الـــمـــدخـــل الجـــتـــيـــاز 

الدخول.  اشتراطات 

التباعد االجتماعي

• كــيــف ســيــتــم تــحــقــيــق الــتــبــاعــد 
ـــمـــكـــاتـــب  االجـــــتـــــمـــــاعـــــي داخــــــــــل ال

والقاعات؟
الــمــوظــفــيــن  مــــن   ٪٥٠ بــــعــــودة   -

واإلدارات،  األقـــســـام  مــخــتــلــف  فـــي 
متوفرة  الــشــاغــرة  الــمــســاحــات  فـــإن 
لــتــحــقــيــق هــــــذا الـــــشـــــرط بــالــنــســبــة 
يتم  ال  بحيث  الــمــشــتــركــة  للمكاتب 
شــغــل جــمــيــع الــمــكــاتــب بــمــا يضمن 
تـــبـــاعـــد الـــمـــتـــواجـــديـــن فــــي الــغــرفــة 
الـــــواحـــــدة. وفــيــمــا يــخــص الــقــاعــات 
لــعــقــد االجـــتـــمـــاعـــات، فــــإن الــجــمــيــع 
عقد  تطبيقات  بــاســتــخــدام  مــلــتــزم 
االجتماعات عن بُعد، وإن لزم األمر 
عــقــد اجــتــمــاع بــحــضــور الــمــوظــفــيــن 
ال  فإنه  واحــد  مكان  في  وتواجدهم 
ألكثر  االجتماعات  هذه  بعقد  يسمح 
الواحدة  الغرفة  في  أشخاص   ٥ من 
مـــع الـــحـــرص عــلــى تــبــاعــدهــم حــول 

طاولة االجتماعات.

إجراءات التعقيم 

التعقيم  إجــــــراءات  عـــن  ومـــــاذا   •
داخل المرافق المختلفة؟

- قـــمـــنـــا بـــخـــفـــض أعــــــــداد عــمــال 

للدوام  حضورهم  ويقتصر  النظافة 
الرسمية  العمل  ســاعــات  نهاية  بعد 
المكاتب  وتعقيم  بتنظيف  ليقوموا 
والساحات،  والممرات  والحمامات 
أيضاً تمت زيادة عدد مكائن تعقيم 
األيدي منذ بداية الجائحة والتي يتم 
التأكد من وجود مادة التعقيم فيها 
العمل،  ساعات  خالل  منتظم  بشكل 
كذلك تم تقليل عدد مداخل المبنى 
الدخول  وذلك لضبط عملية  الواحد 
اآلمن مع تطبيق اشتراطات الدخول. 
الـــمـــرافـــق  إدارة  تـــحـــرص  أيــــضــــاً 
تنظيف  عــلــى  الـــعـــامـــة  والـــخـــدمـــات 
مــكــاتــب الــمــوظــفــيــن خــــارج ســاعــات 
األسطح  وتطهير  الرسمية  الــــدوام 
الـــتـــي يـــتـــم لــمــســهــا بــشــكــل مــتــكــرر 
مكاتب  مــثــل:  األخـــــرى،  واألســـطـــح 
والهواتف  المفاتيح  ولــوحــات  العمل 
والـــــدرابـــــزيـــــن ومـــقـــابـــض األبـــــــواب 
بتعقيم  وتـــقـــوم  الـــمـــيـــاه،  ودورات 

المباني بشكل متكرر ودوري حرًصا 
على تطبيق اإلجراءات االحترازية.

العودة التدريجية

لـــلـــعـــودة  خـــطـــتـــكـــم  هــــــي  مــــــا   •
التدريجية للحياة الطبيعية؟

- تــتــبــع الــجــامــعــة خــطــة الـــدولـــة 
بمرحلة  مرحلة  الــتــدريــجــي  للرفع 
االستجابة  خطط  بموجبها  وتبني 
بحسب  تعديلها  يتم  قد  التي  المرنة 

مستجدات األوضاع.
وعــلــيــه فــإنــنــا نــتــابــع وعـــــن كثب 
قـــرارات الــدولــة الــصــادرة وتناقشها 
في لجانها التنفيذية والعليا الخاصة 
بــالــصــحــة والــســالمــة فـــي الــجــامــعــة. 
الــمــخــطــط  مــــن  فـــإنـــه  اآلن  وحـــتـــى 
 (٪٨٠) بطاقة  الــمــوظــفــون  يــعــود  أن 
 ٢٠٢٠ أغسطس   ١ تاريخ  من  اعتباراً 
تــمــاشــيــاً مـــع خــطــة الـــدولـــة لــدخــول 
اإلقــرار  يتم  لم  ما  الثالثة-  المرحلة 
خالف ذلك من قبل الدولة بحسب 
حـــالـــة انــتــشــار أو انــحــســار فــيــروس 
إلى  باإلضافة  (كوفيد-١٩)،  كورونا 
اإلجراءات الوقائية التي تم تطبيقها 
(مــــثــــل الـــتـــأكـــد مــــن حــــالــــة تــطــبــيــق 
احــــتــــراز، فــــرض لــبــس الــكــمــامــات، 

االجتماعي،  التباعد  مسافة  تحقيق 
استخدام  المعقمات،  مكائن  توفير 
شاشات العرض المرئي في مختلف 
السلوكيات  لعرض  الجامعة  مباني 

الوقائية).

بدء العام الدراسي

• وماذا عن إمكانية العودة بطاقة 
١٠٠٪ مع مراحل العودة القادمة؟

- الجامعة وضعت خططاً للتعامل 
المباشر مع حاالت اكتشاف المرض 
فــي الــحــرم الــجــامــعــي كــمــا ويــجــري 
الــعــمــل عــلــى دراســـــة جــــدوى حــلــول 
عملية فعالة قبل بدء العام الدراسي 
الهيئة  وأعضاء  الموظفين  ومباشرة 
 ،٪١٠٠ بطاقة  والطلبة  التدريسية 
كــتــوفــيــر كـــامـــيـــرات تـــقـــوم بــقــيــاس 
درجات الحرارة عند المداخل وذلك 

لتجنب االزدحام عند المداخل.
وفي حال تم النجاح بالدخول إلى 
الدولة  خطة  مــن  الــرابــعــة  المرحلة 
لــلــرفــع الــتــدريــجــي فــإنــه يــلــزم من 
جميع الموظفين االنتظام بالحضور 
إلى الحرم الجامعي مع تطبيق بعض 
الـــمـــمـــارســـات االحـــتـــرازيـــة كـــارتـــداء 
الكمامات، ويستثنى من ذلك الفئات 

تحديدها  تــم  والــتــي  المحصنة  غير 
لقانون الدولة (أعمار ٦٠ عاما  وفقاً 
فأكثر، أصحاب األمراض المزمنة، 

الحوامل).

العائدون من الخارج

وأعضاء  الموظفين  عــن  ومـــاذا   •
هيئة التدريس خارج البالد؟

- الــجــامــعــة اتـــخـــذت اإلجـــــــراءات 
ـــوبـــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــعـــودة  الـــمـــطـــل
الموظفين وأعضاء الهيئة التدريسية 
الذين غادروا البالد وذلك لتذليل أي 
الدولة  في  تواجدهم  تحيل  عقبات 
كما وتتبع الجامعة سياسة الدولة في 
من  العائدين  لجميع  الحجر  فرض 
مباشرتهم  تنظيم  مع  الدولة  خارج 

للعمل الرسمي عن بُعد.
• ومـــتـــى يــمــكــن عــــــودة الــحــيــاة 

لطبيعتها داخل الجامعة؟ 
- من المتوقع بذلك أن تتم العودة 

الحرم  داخــل  طبيعي  بشكل  للحياة 
سبتمبر   ١ مـــن  اعـــتـــبـــاراً  الــجــامــعــي 
الــدولــة  لخطة  اتــبــاعــاً  وذلـــك   ٢٠٢٠
مـــا لـــم يــتــم اإلقــــــرار بــخــالف ذلـــك. 
حــيــث ســيــعــود الـــمـــوظـــفـــون بــطــاقــة 
أي  أيــضــاً  الــجــامــعــة  وستتبع   .٪١٠٠
قــيــود وقــائــيــة تــفــرضــهــا الـــدولـــة مع 
دخــــول الــمــرحــلــة الــرابــعــة حــيــث أن 
عودة الحياة لطبيعتها ال تعني انتهاء 
الــجــائــحــة بــالــكــامــل وعــلــيــه البـــد من 
عدد  تطبيق  ضمان  مــع  القيود  رفــع 
تجدر  االحــتــرازيــة.  الممارسات  من 
اإلشــــــارة بـــأن جــمــيــع الــتــدابــيــر الــتــي 
تتخذها الجامعة يتم تمريرها على 
جميع منتسبيها عن طريق تعميمات 

رسمية ترسل بالبريد اإللكتروني.

منع االزدحام

• مــــا هــــي إجـــــــــراءات الــحــمــايــة 
ــــتــــعــــامــــالت الـــــمـــــبـــــاشـــــرة بـــيـــن  ــــل ل

والطالب؟ الموظفين 
- ســيــتــم فـــرض تــطــبــيــق مــســافــة 

االزدحام  ومنع  االجتماعي  التباعد 
فـــــي أمـــــاكـــــن تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
لـــلـــطـــالب، بـــاإلضـــافـــة الـــتـــأكـــد مــن 
ارتداء الكمامات وتوفير المعقمات 
تعامالت  فيها  تتم  التي  بالمناطق 

مباشرة.

اإللكترونية الخدمات 

بعض  على  اإلبــقــاء  سيتم  هــل   •
العمل  أو  اإللــكــتــرونــيــة  الــخــدمــات 
ــــعــــد وعــــقــــد االجـــتـــمـــاعـــات  عـــــن بُ

أونالين؟
االجتماعات  بعقد  يتعلق  فيما   -

ســـــيـــــتـــــم اســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــقـــــنـــــوات 
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة كـــمـــنـــصـــات لــعــقــد 
ـــقـــاءات واالجـــتـــمـــاعـــات، مـــا لــم  ـــل ال
ـــحـــضـــور  ـــال تــــقــــتــــض الــــــــضــــــــرورة ب
الــشــخــصــي لـــقـــاعـــات االجــتــمــاعــات 
االحـــتـــرازات  كــافــة  تطبيق  وســيــتــم 
ـــــــداء الــــكــــمــــامــــات وتـــوفـــيـــر  كـــــــارت
بمسافات  واالحــتــفــاظ  الــمــعــقــمــات 

االجتماعي. التباعد 

الغذائية الخدمات 

الغذائية  الــخــدمــات  عــن  مـــاذا   •
عودتها؟ وشروط  الجامعة  في 

- ســيــتــم إلــــــزام والـــتـــأكـــيـــد عــلــى 

الغذائية  الخدمات  موظفي  جميع 
ـــمـــطـــاعـــم ومـــنـــافـــذ  فــــي مـــجـــمـــع ال
األغــــــذيــــــة الـــــمـــــوزعـــــة فـــــي أرجــــــاء 
اإلرشــادات  باتباع  الجامعي  الحرم 
الــوقــائــيــة الــمــعــمــول بــهــا أصـــًال قبل 
الكمامات  كلبس  كــورونــا:  جائحة 
والــــــقــــــفــــــازات وتـــــوفـــــيـــــر مـــكـــائـــن 
ـــــاع مـــمـــارســـات  ـــــب الـــمـــعـــقـــمـــات وات
إعداد  غرف  في  المعتادة  النظافة 
جميع  عــلــيــهــم  وســتــســري  الــطــعــام. 
إجـــــراءات الـــدخـــول (قــيــاس درجــة 
تطبيق  حــال  مــن  الــتــأكــد  الــحــرارة، 

التعقيم). ممر  عبور  احتراز، 

المواصالت

المواصالت  خدمة  عن  ومــاذا   •
الجامعة؟ داخل 

- سيتم توفير خدمة المواصالت 

بشكل تدريجي وعند عودة الطالب 
ســيــتــم تــوفــيــرهــا بــشــكــل كــامــل، مع 
االلـــتـــزام بــــاإلجــــراءات االحــتــرازيــة 
النقل  لــوســائــل  مستمر  تعقيم  مــن 
والتأكد من ارتداء الكمامات وحالة 
الطلبة  مــن  الــبــاصــات  مستخدمي 
طريق  عــن  والسائقين  والــطــالــبــات 

احتراز. تطبيق 

االلتزام باإلجراءات االحترازية خالل عودة الموظفين

توفير ملصقات ورول من إجراءات السالمة

ـــد ـــع ــــــن بُ ــــة يــــعــــمــــلــــون ع ــــن ــــزم ــــم ــــــل وأصـــــــحـــــــاب األمــــــــــــــراض ال ــــــوام ــــــح ـــــن وال ـــــس ـــــار ال ـــــب ك
مستمر توفير خدمة المواصالت بشكل تدريجي وااللتزام باإلجراءات االحترازية بشكل  ــــواب  األب ومــقــابــض  واألســطــح  الــمــبــانــي  تعقيم 

استخدام 
المنصات 

اإللكترونية 
لعقد اللقاءات 
واالجتماعات   

خفض أعداد 
عمال النظافة 

وقصر 
حضورهم 

خارج أوقات 
الدوام  

تنظيف 
وتعقيم 
المكاتب 

والممرات 
ومختلف 

مرافق 
الجامعة 

زيادة عدد 
أجهزة تعقيم 

األيدي منذ 
بداية الجائحة 

تقليل عدد 
مداخل 

المبنى الواحد 
وتطبيق 

االشتراطات 
االحترازية

كتبت - هبة البيه: 

أعــلــنــت الــمــهــنــدســة مـــي فــطــيــس مـــديـــرة إدارة 
المرافق والخدمات العامة، عن مباشرة ٥٠٪ من 
موظفي الجامعة أعمالهم ابتداء من ١ يوليو وذلك 
في إطار اتباع الجامعة خطة الدولة للرفع التدريجي 
للقيود، موضحة أنه من المخطط استكمال العودة 
للحرم الجامعي مع دخول المرحلة الرابعة للرفع 
اإلقــرار  يتم  لم  ما  سبتمبر  أول  للقيود  التدريجي 

خالف ذلك من قبل الدولة بحسب حالة انتشار أو 
انحسار فايروس كورونا (كوفيد-١٩)، إضافة إلى 
التأكد  مثل  تطبيقها  تم  التي  الوقائية  اإلجـــراءات 
من حالة تطبيق احتراز، فرض لبس الكمامات، 
تحقيق مسافة التباعد االجتماعي، توفير مكائن 
الــمــعــقــمــات، اســتــخــدام شــاشــات الــعــرض المرئي 
السلوكيات  لعرض  الجامعة  مباني  مختلف  فــي 

الوقائية.
وقــالــت فــي حـــوار مــع [ إنــه مــن المتوقع 

الحرم  داخل  طبيعي  بشكل  للحياة  العودة  تتم  أن 
الجامعي اعتباراً من ١ سبتمبر ٢٠٢٠ وذلك اتباعاً 
لخطة الدولة، مؤكدة أنه سيتم خفض أعداد عمال 
نهاية  بعد  ــلــدوام  ل حــضــورهــم  ويقتصر  النظافة 
وتعقيم  بتنظيف  ليقوموا  الرسمية  العمل  ساعات 
كما  والساحات،  والممرات  والحمامات  المكاتب 
تمت زيادة عدد مكائن تعقيم األيدي وتقليل عدد 
مداخل المبنى الواحد وذلك لضبط عملية الدخول 

اآلمن مع تطبيق اشتراطات الدخول.
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ً  ١٧١ جلـــسة بالمحــكمـة االبتــدائية أســبوعـيا
بعد قرار األعلى للقضاء بزيادتها .. محامون لـ [:

ـــــــنـــــــاجـــــــزة  ـــــــــة ال ـــــــــعـــــــــدال ـــــة تــــــحــــــقــــــق ال ـــــم ـــــك ـــــح ـــــم ـــــال ـــــــجـــــــلـــــــســـــــات ب ـــــــــــــدد ال ـــــــــــــــــــادة ع زي

عدد 
الجلسات 

الحالية 
بالمحكمة 
٨٤ والقرار 
في صالح 
المتقاضين

 الجنايات 
تعقد 

جلستها 
مرتين 

أسبوعًيا 
والدوائر 

الكلية 
باألسرة ثالثة 

أيام

قرار 
زيادة 
عدد 

الجلسات 
يدخل حيز 

التطبيق ١٦ 
أغسطس 

تحريك 
القضايا 

التي تأخر 
الفصل 

فيها 
بسبب 

كورونا  

 الدوائر 
المدنية 

الكلية 
والجزئية 

تعقد 
جلساتها 

ثالثة أيام 
أسبوعًيا لكل 

دائرة  

مساعدة 
المتقاضين 

بالحصول 
على 

حقوقهم 

سريعاً

الدوحة – نشأت أمين:

أكد عدد من المحامين أن القرار الذي أصدره سعادة رئيس المحكمة االبتدائية مؤخًرا 
المحكمة  دوائــر  جلسات  عــدد  مضاعفة  إلــى  يــؤدي  ســوف  المحكمة  جلسات  عــدد  بــزيــادة 
لترتفع من ٨٤ جلسة في األسبوع حالًيا إلى  ١٧١ جلسة ما بين مدنية وأسرة وجنح وجنايات 

مع بدء دخول القرار حيز التطبيق في ١٦ أغسطس القادم.
مثل  صــدور  يترقبون  كــان  المحامين  إن  لـ [  خاصة  تصريحات  في  هــؤالء  وقــال 
هذا القرار بهدف تحريك القضايا التي تأخر الفصل فيها بسبب تعليق الجلسات بالمحاكم 
على خلفية اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تفشي جائحة كورونا منذ 
تساهم  سوف  االبتدائية  بالمحكمة  الجلسات  عدد  زيادة  أن  مؤكدين  الماضي،  مارس   ١٥
في سرعة دوران عجلة التقاضي الفتين إلى أن القرار تضمن زيادة عدد جلسات الدوائر 
مرة  من  بدالً  دائــرة  لكل  أسبوعًيا  أيام  ثالثة  انعقادها  يكون  لكي  والجزئية  الكلية  المدنية 
بذات  تستمر  سوف  فإنها  المستعجلة  للدعاوى  وبالنسبة  الحالي.  الوقت  في  فقط   واحدة 
اآللية والمواعيد وهي ثالثة أيام أسبوعًيا، بينما تعقد الدوائر الكلية بمحكمة األسرة جلساتها 
ثالثة أيام أسبوعَيا بدالً من مرة واحدة  و الجنايات مرتين أسبوعًيا بدالً من مرة واحدة.                                                                                                
 وشــددوا على أنه مع الترحيب بالقرار إال أنه يجب على كافة المراجعين أال يغفلوا عن 
التمسك بكافة اإلجراءات والضوابط االحترازية التي وضعها المجلس األعلى للقضاء بهدف 

المحافظة على صحة وأمن المتقاضين.

الذي  بالتوجه  المحامي  اليافعي  حمد  أشاد 
عدد  بــزيــادة  للقضاء  األعــلــى  المجلس  اتــخــذه 
مواعيد  وتعديل  االبتدائية  المحكمة  جلسات 
انعقادها، وذلك بعد مرور األسبوع األول من 
إلى  الفــتــاً  مــجــدداً،  عملها  المحاكم  استئناف 
أننا في فترة الصيف ومن شأن صدور القرار 
في هذا التوقيت أن يساهم في تعويض المدة 
قاربت  والتي  خاللها  الجلسات  تعليق  تم  التي 
نبدأ  عندما  فإنه  بالتالي  و  أشهر  األربعة  على 
الموسم القضائي الجديد الذي ينطلق في شهر 

أعداد  في  توازن  هناك  سيكون  القادم  أكتوبر 
القضايا الموجودة بالمحاكم. 

ـــقـــرار الــــذي أصـــــدره رئــيــس  وأوضـــــح أن ال
ــتــدائــيــة بــهــذا الــخــصــوص يــأتــي  الــمــحــكــمــة االب
من  واالنتهاء  الناجزة  العدالة  تحقيق  بهدف 
خالل  نظرها  توقف  التي  القضائية  الــدعــاوى 
والضوابط  اإلجـــراءات  نتيجة  الماضية  الفترة 
انتشار  لمواجهة  اتخاذها  تم  التي  االحترازية 

فيروس كورونا.
بالمحاكم  الــجــلــســات  عـــدد  زيــــادة  أن  وأكـــد 

خالل المرحلة المقبلة وزيادة القدرة التشغيلية 
لها يتعين أن يتناسب مع تطبيق مراحل خطة 
بدء  منذ  المفروضة  للقيود  التدريجي  الرفع 
ــا إلــى أن  أزمـــة انــتــشــار فــيــروس كــورونــا، الفــتً
من  عـــدداً  بالفعل  اتــخــذت  قــد  كانت  المحاكم 
دخول  قصر  أن  بينها  من  االحترازية  التدابير 
القاعات على أطراف الدعوى المنظورة فقط 
ومحاميهم بحد أقصى ستة أفراد في الدعوى 
الـــواحـــدة مــن الــطــرفــيــن والــمــحــامــيــن وكــذلــك 
إغالق ثالثة صفوف أمام المنصة بحيث تكون 

المسافة بين منصة القضاء والمتقاضين أكثر 
من ثالثة أمتار وأن يتم تسليم نسخة من رول 
الجلسة يومياً لألمن للسماح ألطراف الدعاوى 
من  دقــائــق   ١٠ قبل  المحكمة  مبنى  بــدخــول 
تنظر  أن  وأيــًضــا  فــقــط   الجلسات  بــدء  ميعاد 
يتم  فقط  دعــوى   ١٥ عــدد  جلسة  بكل  الــدائــرة 
اخــتــيــارهــا وإعـــالنـــهـــا حــســب أولــــويــــات الــعــمــل 
مشيًرا إلــى أن كل هــذه اإلجـــراءات من شأنها 
أن توفر األمن والسالمة للقضاة و المحامين 

والمتقاضين أيًضا.

تعـويــض مـدة تعلـــيق الجــلسـات بالمحــكمـة
حمد اليافعي :

وصـــــــف مـــحـــمـــد هــــــادي 
الــخــيــاريــن الــمــحــامــي قـــرار 
ـــســـات  ـــجـــل زيــــــــــــادة عــــــــدد ال
بأنه  االبــتــدائــيــة  بالمحكمة 
صــائــب إلـــى أبــعــد الـــحـــدود، 
الفتًا إلــى أنــه ســوف يساهم 
عجلة  دوران  ســـرعـــة  فـــي 
الـــتـــقـــاضـــي الــــتــــي ســـبـــق أن 
تـــعـــطـــلـــت بـــســـبـــب جـــائـــحـــة 
كــورونــا الــتــي ألــقــت بظاللها 
على العالم كله وليس قطر 
فــحــســب.  وشـــــدد عــلــى أنــه 
أنه  إال  بالقرار  الترحيب  مع 
عن  جميًعا  نغفل  أال  يــجــب 
الــتــمــســك بــكــافــة اإلجـــــراءات 
التي  االحــتــرازيــة  والضوابط 
وضـــعـــهـــا الــمــجــلــس األعـــلـــى 
المحافظة  بــهــدف  للقضاء 

على صحة وأمن المتقاضين 
االعتماد  ضــرورة  إلى  داعًيا 
التكنولوجية  الــوســائــل  على 
القضايا  بيانات  تحصيل  في 
بـــــهـــــدف تـــخـــفـــيـــف الــــعــــبء 
ــــضــــغــــط  الـــمـــلـــقـــى عــلــى  وال
أن  موضًحا  المحاكم  كاهل 
الـــقـــرار تــضــمــن زيــــادة عــدد 
جــلــســات الــــدوائــــر الــمــدنــيــة 
ـــيـــة والــــجــــزئــــيــــة لــكــي  الـــكـــل
يــكــون انــعــقــادهــا ثــالثــة أيــام 
ــا لــكــل دائـــــرة بـــدًال  أســبــوعــًي
مــن مــرة واحـــدة فقط  في 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي وبــالــنــســبــة 
فإنها  المستعجلة  للدعاوى 
اآللــيــة  بــــذات  تستمر  ســـوف 
أيــام  ثالثة  وهــي  والمواعيد 

أسبوعًيا . 

ولفت إلى أنه فيما يتعلق 
بـــمـــحـــكـــمـــة األســـــــــــرة  فــــإن 
دوائرها الكلية سوف تنعقد 
ثـــالثـــة أيـــــام أســبــوعــًيــا بـــدًال 
من مرة واحــدة  والجزئية 
مــرتــيــن أســبــوعــًيــا بــــدًال من 
مرة واحدة باستثناء الدائرة 
شـــؤون  بمبنى  تنعقد  الــتــي 
الـــجـــنـــايـــات  و  الـــقـــاصـــريـــن 

مــرتــيــن أســبــوعــًيــا بــــدًال من 
مرة واحدة.                                                                                                                                  
و الجنح المستأنفة سوف 
جلساتها  دائـــــرة  كـــل  تــعــقــد  
مــرتــيــن أســبــوعــًيــا بــــدًال من 
مـــــرة واحـــــــــدة  و بــالــنــســبــة 
لــلــجــنــح فـــــإن الـــــدوائـــــر من 
ــعــشــريــن  ــــــــى وحــــتــــى ال األول
فــــســــوف تـــعـــقـــد كــــل دائــــــرة 
مـــنـــهـــا جـــلـــســـاتـــهـــا مـــرتـــيـــن 
أســـبـــوعـــًيـــا بـــــدًال مـــن مـــرة،  
أمـــا الـــدوائـــر مــن ٢١ وحتى 
الـــعـــدد  يــــكــــون  فــــســــوف   ٢٥
ذاتــــه مـــن الــجــلــســات بحيث 
(األوامـــر   ٢١ الــدائــرة  تنعقد 
الجنائية) طوال أيام األسبوع 
والــدوائــر من ٢٢ وحتى ٢٥ 

مرتين أسبوعًيا.

الـــــحـــــداد  دواد  مـــحـــســـن  أوضـــــــــح 
الــمــحــامــي أن زيــــادة عـــدد الــجــلــســات 
ممتاز  قــرار  هو  االبتدائية  بالمحكمة 
كــــان يــتــرقــبــه الـــمـــحـــامـــون لــتــحــريــك 
القضايا التي تأخر الفصل فيها بسبب 
تعليق الجلسات بالمحاكم على خلفية 
اتخذتها  التي  االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات 
الدولة لمواجهة تفشي جائحة كورونا 

منذ ١٥ مارس الماضي.
ســــوف  الــــــقــــــرار  أن  ـــــــى  إل ولـــــفـــــت 
يــعــمــل عــلــى تـــالفـــي الـــتـــداعـــيـــات الــتــي 
يساعد  وســوف  اإليــقــاف  مــدة  خلفتها 

الــمــحــامــيــن عـــلـــى  مـــبـــاشـــرة قــضــايــا 
مضيًفا  بمكاتبهم  الموجودة  موكليهم 
زيــادة  يعني  الجلسات  عــدد  زيــادة  أن 
الــدوائــر  تنظرها  الــتــي  الــقــضــايــا  عـــدد 
فــبــدًال  األســبــوع  مـــدار  عــلــى  المختلفة 
من أن تكون للدائرة جلسة واحدة أو 
جلستين في األسبوع على سبيل المثال 
سيتم  الجديد  الــقــرار  ضــوء  على  فإنه 

زيادة عددها بحيث تكون ثالثة.  
وأكـــد أن فــوائــد الــقــرار لــن تقتصر 
عـــلـــى الـــمـــحـــامـــيـــن فـــحـــســـب ولــكــنــهــا 
المتقاضين  عــلــى  أيــًضــا  تــعــود  ســـوف 

الحصول  بمقدورهم  سيكون  الــذيــن 
هو  مما  أســرع  بإيقاع  حقوقهم  على 
أمله  عــن  معربًا  حــالــًيــا،  الــوضــع  عليه 
بجميع  الــمــســائــي  الـــــدوام  تعميم  فــي 
الــمــحــاكــم لــيــعــود الــوضــع إلـــى مــا كــان 
كــورونــا  وبـــاء  تفّشي  قبل  الــحــال  عليه 
مضيًفا أن الدوام المسائي موجود في 
إال  الحالي  الوقت  في  المحاكم  بعض 
جميع  على  تعميمه  هــو  الــمــأمــول  أن 
من  المحامون  يتمكن  حتى  المحاكم 
المتعلقة  اإلداريــة  األمــور  بعض  إنجاز 

بقضايا موكليهم.

ضرورة االلتزام باإلجراءات االحترازية

نأمل زيادة جلسات جميع  المحاكم  

محمد الخيارين : 

محسن الحداد :

نهار النعيمي :

قـــال نــهــار راشــــد الــنــعــيــمــي الــمــحــامــي إنــه 
بــمــوجــب قـــــرار زيــــــادة جــلــســات الــمــحــكــمــة 
من  اعتباًرا  به  العمل  سيتم  الــذي  االبتدائية 
إلى  يــؤدي  ســوف  فــإنــه  الــقــادم  أغسطس   ١٦
يقارب  مــا  إلــى  ليصل  الجلسات  عــدد  زيــادة 
مدنية  قضايا  بين  ما  أسبوعًيا  جلسة   (١٧١)

وجنايات. وجنح  وأسرة 
وأضـــــــــــاف: لــــقــــد ســــبــــق أن 
المحكمة  رئيس  سعادة  أصدر 
االبـــتـــدائـــيـــة قـــــــراًرا آخــــر وهــو 
الـــمـــعـــمـــول بــــه حـــالـــًيـــا بــتــوزيــع 
فيها  العمل  وتحديد  القاعات 
وقد وصل عدد الجلسات وفًقا 
لــهــذا الــقــرار إلــى حــوالــي (٨٤) 
ــا وقــد  ــا تــقــريــبً جــلــســة أســبــوعــًي
للقرار  وفًقا  العدد  هــذا  ارتفع 

الجديد بأكثر من  ٥٠ ٪.
الــظــروف  ظــل  فــي  أنـــه  النعيمي  واعــتــبــر   
التي  االحــتــرازيــة  واإلجــــــراءات  االســتــثــنــائــيــة 
األعلى  المجلس  ومقدمتها  الدولة  تتخذها 
للقضاء فإن قرار زيادة عدد الجلسات يصب 
فـــي مــصــلــحــة الــمــتــقــاضــيــن وكـــذلـــك ســرعــة 
في  مساهمته  عن  فضًال  القضايا  في  الفصل 

وناجزة. آمنة  تقاضي  تجربة  توفير 
ونـــوه بــأنــه مــن خـــالل مــتــابــعــتــه كــمــحــاٍم، 
المجلس  بــأن  المحاكم  لجلسات  وحــضــوره 
األعـــــلـــــى لـــلـــقـــضـــاء قـــــد اتــــخــــذ حــــزمــــة مــن 
وتقديم  التقاضي  تسهيل  بهدف  اإلجــراءات 
الــخــدمــات لــجــمــهــور الــمــتــقــاضــيــن والـــســـادة 
ـــــا إلــــــى أن  ـــمـــحـــامـــيـــن الفـــــتً ال
مـــن هــــذه الـــخـــدمـــات تــقــديــم 
بُعد  عــن  والـــدعـــاوى  الــطــلــبــات 
مــــن خـــــالل بـــرنـــامـــج (بــــوابــــة 
الــــمــــحــــاكــــم اإللــــكــــتــــرونــــيــــة) 
ــــــك تـــخـــصـــيـــص بـــريـــد  وكــــــذل
لكل  هاتفي  وخــط  إلــكــتــرونــي 
مــحــكــمــة الســتــقــبــال الــطــلــبــات 

واالستفسارات. 
قام  المجلس  أن  إلى  ولفت 
كـــذلـــك بــتــبــنــي مــجــمــوعــة من 
داخل  تطبيقها  وتــم  االحــتــرازيــة  اإلجـــراءات 
ومــن  فيها  الــحــضــور  حــال  الــمــحــاكــم  مــبــانــي 
احتراز،  تطبيق  تثبيت  عن  الكشف  أبــرزهــا 
إجـــراءات  وتطبيق  الــحــرارة  درجـــة  وقــيــاس 
تصب  أمــور  كلها  وهــذه  االجتماعي  التباعد 

في الصالح العام .

 إجـــراءات لتســهيل التقــاضـــي
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الدوحة - هيثم األشقر:

وقعت «متاحف قطر» اتفاقية لتحويل 

قرية المفجر التراثية، إلى مركز سياحي 

وذلــك  القديمة  سماتها  على  الحفاظ  مــع 

بـــهـــدف إعــــــادة إحـــيـــاء الـــتـــراث الــقــطــري، 

ترميم  مشاريع  أهــم  من  المشروع  ويُعد 

القرى التراثية بدعم من القطاع الخاص. 

مع  بالتعاون  سيشور  مجموعة  وستعمل 

وإدارة  األثـــريـــة  والــمــواقــع  الــمــبــانــي  إدارة 

أعلى  ضمان  على  الثقافي  التراث  ترميم 

الترميم،  فــي  والمهنية  الــجــودة  درجـــات 

ويتضمن المشروع نشاطات تراثية صديقة 

ضمن  الطلق  الــهــواء  فــي  ومتحفاً  للبيئة، 

عوامل جذب متعددة.

وتـــــراجـــــع مـــتـــاحـــف قـــطـــر بـــاســـتـــمـــرار 

إحياء  وإعــــادة  وصــيــانــة  لحماية  خططها 

أنحاء  كافة  فــي  التراثية  والــقــرى  البيوت 

قــطــر، وقـــد قــامــت مـــؤخـــراً بــتــوقــيــع عقد 

أكبر  إحــدى  البحر،  شاطئ  مجموعة  مــع 

المتعددة  والــمــقــاوالت  الهندسة  شــركــات 

برئيسها  والممثلة  قطر  في  التخصصات 

لترميم  المهندي،  سالم  السيد  التنفيذي 

المستوطنة  المفجر،  قرية  تأهيل  وإعــادة 

اإلســالمــيــة الــمــهــجــورة فــي شــمــال قطر.  

ويــقــوم فــريــق اآلثـــار والــتــرمــيــم بالتنقيب 

الماضي  في  كانت  قطر،  من  مناطق  في 

تعرف ازدهاراً كبيراً، وترميمها وصونها، 

مـــن قـــرى وتــجــمــعــات ســكــنــيــة تــعــود إلــى 

الـــعـــصـــر الــــبــــرونــــزي وقــــصــــور الـــعـــصـــور 

عشر،  التاسع  الــقــرن  وحــصــون  الــوســطــى، 

والــــقــــرى واألبــــــــراج والـــمـــســـاجـــد. ويــشــمــل 

قطاع التراث الثقافي التابع لمتاحف قطر 

مـــجـــاالت اآلثـــــار، والــحــفــاظ عــلــى الــطــابــع 

تقوم  حيث  الثقافية،  والسياحة  المعماري 

المتاحف بإدارة اآلثار والممارسات األثرية 

في قطر ثم حفظها وحمايتها وتعزيزها. 

ومن أجل تحقيق التقدم في مجال اآلثار 

بشكل عــام، تقوم بفتح أبـــواب الــحــوار مع 

المجتمع الدولي، حيث تقوم بشكل منتظم 

بقاع  مختلف  مــن  اخصائيين  باستضافة 

مناطق  في  اآلثــار  فريق  يعمل  كما  العالم. 

أخــرى من العالم أيــضــاً، وهــو ما يتيح له 

تبادل المعارف والخبرات، مثل المشروع 

يهدف  والـــذي  لــآلثــار،  الــســودانــي  القطري 

في  الــتــراث  وحماية  البحوث  تطوير  إلــى 

جمهورية السودان. من جهة أخرى يقوم 

فــريــق الــصــون الــمــعــمــاري بـــإعـــادة تأهيل 

ال  قطر،  دولــة  بشمال  التاريخية  المباني 

سيما فــي مـــدن الــشــمــال، والـــرويـــس وأبــو 

ظلوف، بهدف فتح أبواب المواقع التراثية 

أعمال  أمام الجمهور. وقد أجرينا مؤخراً 

ظلوف  أبــو  بمسجد  تأهيل  وإعــادة  ترميم 

ومـــخـــفـــر شـــرطـــة الـــــرويـــــس. كـــمـــا تعمل 

المتاحف على العديد من مشاريع الترميم 

في جميع أنحاء قطر، وذلك بهدف توسيع 

أعمالها وتأثيرها في المجتمع. حيث تضم 

التنفيذ  قــيــد  ترميمية  مــشــاريــع  الــقــائــمــة 

وأخرى في مرحلة التخطيط.

ً  مشــروع لتحـويـل قـريـة المفجـر مـركزاً سيـاحيا
في إطار خطط المتاحف إلعادة إحياء التراث القطري

جانب من توقيع االتفاقية

الدوحة - [: استضاف الملتقى 
الــقــطــري لــلــمــؤلــفــيــن ضــمــن مــبــادرة 
الباحثة  الكتاب»،  هــذا  فإني  «اقــرأنــي 
فرنان  أســمــاء  الــدكــتــورة  والمترجمة 
فرنسا  لمعرض  الثقافية  المستشارة 
للكتاب ، حيث أشــادت بهذه المبادرة 
الثقافية  للساحة  إثـــراء  اعتبرتها  التي 
القطرية والعربية، لما لها من أهمية 
النقد  على  التشجيع  ناحية  مــن  ســـواء 
العديد  على  الــضــوء  تسليط  أو  الــبــنــاء، 

من األعمال األدبية التي تحتاج قراءة 
أنها  إلـــى  مــشــيــرة  ومــتــبــصــرة.  متأنية 
اختارت طرح موضوع الرواية القطرية 
بـــيـــن صـــدقـــيـــة الـــتـــاريـــخـــي وتــخــيــلــيــة 
ألهمية هذا الموضوع،  السردي، نظراً 
حيث أصبحت معظم الجوائز العالمية 
تنزع للتشجيع على الروايات التاريخية 
وتستنطقها سردياً، معتبرة أن الرواية 
التاريخية اكتسبت أهميتها من منطلق 
كل  أن  باعتبار  تتناولها  التي  األحـــداث 

روايــــــة تــاريــخــيــة تــســلــط الـــضـــوء على 
جـــوانـــب خــفــيــة مـــن أحـــــداث الــتــاريــخ، 
وبـــذلـــك تــصــبــح دائـــــرة مـــن الــمــعــارف 
ونتنج  بينها  فيما  تتفاعل  التاريخية، 
كــتــابــات أدبـــيـــة تـــحـــاول قـــــراءة الــواقــع 
األحـــداث  بعض  فــي  وتبحث  المعيش 
الــغــائــبــة عــن الــمــشــهــد الـــعـــام، وتغطي 
النقص في المكتبات العالمية، وتميط 
الــلــثــام عــن بــعــض األحـــــداث الغامضة 
والــمــبــهــمــة فــي تــاريــخ شــبــه الــجــزيــرة 

الــعــربــيــة، مــوضــحــة أن أكــبــر محتوى 
لـــلـــتـــاريـــخ الـــعـــربـــي ولـــشـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
المكتبات  أرشيف  في  موجود  العربية 
األروربية، وعلى وجه التحديد ألمانيا 
وفــرنــســا.  وقــالــت إن اإلشــكــالــيــة التي 
تــطــرح لـــدى الــنــقــاد هــي كــيــف يمكن 
التمييز بين الحقيقة التاريخية والنص 
الــســردي الـــذي يسعى إلرضــــاء قــرائــه 
وعرض  جهة،  من  الخيال  خالل  من 
الـــوقـــائـــع الــتــاريــخــيــة والــتــحــقــيــق في 

أن  مؤكدة  ثانية،  جهة  من  صدقيتها 
الصعبة،  المعادلة  هــذه  أنجح  الكاتب 
حيث تحرر من وصاية المرجع الخام، 
وأعاد تشكيل األحداث التاريخية وفق 
بناءه  مستلهماً  جديدة،  سردية  رؤيــة 
المتوازي لألحداث من وقائع تاريخية 
صـــاغـــهـــا فــــي ســـــرد مـــتـــشـــابـــك، شــيــق 

وشائك، وبشكل درامي. 

الرواية القطرية بين الحقيقة التاريخية والنص السردي
في جلسة لمبادرة «اقرأني فإني هذا الكتاب»

فعاليات  إطـــار  فــي   :]- الــدوحــة 
برنامج «صيف الدانة» نظم مركز الدانة 
والرياضة  الثقافة  لـــوزارة  التابع  للفتيات 
أنماط  «تصميم  بعنوان  بُعد  عــن  ورشـــة 
ـــمـــدربـــة فــاطــمــة  الــــكــــرتــــون» قــدمــتــهــا ال
النصف، حيث شهدت إقباالً كبيراً من قبل 
محبي هذا الشكل من الفنون، واستهدفت 
الورشة الفتيات من سن ١٥ سنة فما فوق 
رســم  الــفــتــيــات  تعليم  كيفية  وأوضـــحـــت 
احترافية  بصورة  الكرتونية  الشخصيات 
وناقشت الورشة العديد من المحاور ذات 
عن  مقدمة  منها  الكاركتر  برسم  الصلة 
الحالي،  بالعالم  الــفــن  وأهــمــيــة  الــرســم، 
تكوين  وفــهــمــهــا،  وســمــاتــهــا  الشخصيات 
الــشــخــصــيــات، كــيــف نـــكـــون شــخــصــيــاتــنــا 
تأليف  طريقة  القصص،  أهميه  ولــمــاذا، 
على  النصف  أّكــدت  جانبها  من  القصص. 
أهمية مثل هذه الورش في صقل مواهب 
إلى  للوصول  مهاراتهن  وتطوير  الفتيات 
أهدافهن، وفتح المجال أمامهن للدخول 
إلى هذا النوع من الفن الجميل خاصة في 

فترة الحجر المنزلي، مشيرة إلى التفاعل 
تركته  لما  الــمــشــاركــات،  قبل  مــن  الكبير 
الورشة من انطباع إيجابي على نفوسهن 
وأوضــــحــــن أنـــهـــا تــجــربــة مــفــيــدة لــهــن، 
مبدعات  الفتيات  أن  النصف  وأوضــحــت 

في هذا المجال ولتطوير هذا الجانب من 
الــفــن، شــددت على ضـــرورة كسر حاجز 
الـــخـــوف، وذلـــــك مـــن خــــالل االســتــمــرار 
بــالــتــدريــب لــكــســب الــخــبــره واالســتــمــتــاع 

بفنهم ألنفسهن قبل اآلخرين.

فتيات الدانة يبدعن في ورشة الكرتون

جانب من إبداعات المشاركات في الورشة

الدوحة - [: تعرض 
الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــحــي 
فعاليات  ضمن  غداً  الثقافي 
«مــســرح كـــتـــارا» قــــراءة في 
ـــة»،  ـــصـــامـــول مــســرحــيــة «ال
وذلـــــــك فــــي تـــمـــام الــســاعــة 
الثانية ظــهــراً، يُــشــار إلــى أن 
تقدم  كتارا  مسرح  فعاليات 
مستوحاة  عــروضــاً  أسبوعياً 
مــــــن نـــــصـــــوص مـــســـرحـــيـــة 
عالمية أو عربية، بمشاركة 
الفنانين،  من  مميزة  نخبة 
وذلـــك عــن طــريــق منصات 
الــــــتــــــواصــــــل االجــــتــــمــــاعــــي. 
وتــشــيــكــوف طــبــيــب وكــاتــب 
مــســرحــي ومــؤلــف قصصي 
روســــــي كــبــيــر يــنــظــر إلــيــه 
عــلــى أنـــه مــن أفــضــل كتاب 
الـــقـــصـــص الـــقـــصـــيـــرة عــلــى 

مـــدى الـــتـــاريـــخ، ومـــن كــبــار 
األدبــاء الــروس. كتب المئات 
التي  القصيرة  القصص  من 
إبداعات  منها  الكثير  اعتبر 
فــنــيــة كــالســيــكــيــة، كــمــا أن 
مــســرحــيــاتــه كـــان لــهــا تأثير 

عــظــيــم عــلــى درامــــــا الــقــرن 
الـــعـــشـــريـــن. بـــــدأ تــشــيــخــوف 
الــكــتــابــة عــنــدمــا كـــان طــالــبــاً 
جامعة  فــي  الطب  كلية  فــي 
الكتابة  يترك  ولــم  موسكو، 
حـــتـــى أصــــبــــح مـــــن أعـــظـــم 

تشيكوف  وتــخــلــى  ـــــــاء.  األدب
عن المسرح بعد كارثة حفل 
 «The Seagull» الـــنـــورس 
تم  ولــكــن   ،١٨٩٦ عـــام  فـــي 
إحــيــاء الــمــســرحــيــة فــي عــام 
قسطنطين  قبل  مــن   ١٨٩٨
مسرح  فــي  ستانيسالفسكي 
موسكو للفنون، التي أنتجت 
فــي وقـــت الحـــق أيــضــاً العم 
وعــرضــت  لتشيخوف  فــانــيــا 
وكــان  لــه  مسرحَيّتين  آخــر 
األخــــوات  مــــرة،  ألول  ذلـــك 
الــــثــــالث وبــــســــتــــان الــــكــــرز، 
وشــــكــــلــــت هـــــــذه األعـــــمـــــال 
العمل  لفرقة  تحدياً  األربعة 
وكــــذلــــك لــلــجــمــاهــيــر، ألن 
بـ  تميزت  تشيخوف  أعــمــال 
«مزاجية المسرح» و»الحياة 

المغمورة في النص».

ً « مسرح كتارا» يعرض الصامولة غدا

اإلعالمي  كشف   :] الدوحة- 
تامر المسحال عن تحقيق جديد من 
يوم  وذلـــك  أعــظــم»،  خفي  ملف «مــا 
األحد المقبل في تمام الساعة العاشرة 
مـــســـاًء عــلــى شـــاشـــة قـــنـــاة الـــجـــزيـــرة، 
وتـــحـــمـــل الـــحـــلـــقـــة عـــــنـــــوان «شــيــتــي 
تسريبات  يعرض  حيث  وشــركــاؤه»، 
ملف  فــي  مــرة  ألّول  تكشف  حصرية 

قــضــيــة هـــــروب الــمــســتــثــمــر الــهــنــدي 
اإلمـــــارات.  مــن  شيتي  آر  بــي  الــشــهــيــر 
ــتــغــريــدة الـــتـــي أعـــلـــن من  وشـــهـــدت ال
الجديدة  الحلقة  عن  المسحال  خاللها 
«تويتر»  على   الشخصي  حسابه  عبر 
تــفــاعــًال كــبــيــًرا مـــن قــبــل الــمــغــرديــن، 
أعظم»  خفي  «مــا  أن  على  مؤكدين 
من أهم البرامج التي تكشف الحقائق 

وتـــفـــضـــح األكــــــاذيــــــب، لـــمـــا فـــيـــه مــن 
كبير  بشكل  ساهمت  خفية  معلومات 
في إظهار عيوب وسقطات العديد من 

الدول.
الملياردير  هــروب  قضية  وهــزت 
العام  ـــرأي  ال شيتي»  آر  «بــي  الــهــنــدي 
بــعــد احــتــيــالــه عــلــى بـــنـــوك إمـــاراتـــيـــة 
وأشـــــارت  دوالر.  ــيــار  مــل  ٦٫٦ بــمــبــلــغ 

مسؤولين  توّرط  إلى  إعالمّية  مصادر 
إمــاراتــيــيــن بــالــقــضــيــة وأنـــهـــم شــركــاء 
يُذكر  االحتيال.  عملية  في  رئيسيون 
خسائر  تــكــّبــدت  إمــاراتــًيــا  بنًكا   ١٢ أّن 
ديون  هيئة  على  الــدوالرات  بمليارات 
استدانها «بي آر شيتي» لصالح شركته 
وضــحــاهــا  لــيــلــة  وفــــي  ســــي“  أم  ”إن 

هرب بطائرة خاّصة إلى بلده الهند.

«ما خفي أعظم» يفتح ملف «شيتي  وشركاؤه»
 صاحب أكبر عملية نصب في التاريخ
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فنون وثقافة

الدوحة - أشرف مصطفى:

أعــلــنــت الــلــجــنــة الــُمــنــظــمــة لــمــهــرجــان 

برنامج  عــن  الــثــانــيــة  نسخته  فــي  األلــــوان 

فــعــالــيــاتــهــا الــمــقــّرر انــطــالقــهــا أون اليــن 

غــــداً الــجــمــعــة عــبــر الــبــث الــُمــبــاشــر على 

من  الــعــديــد  تــقــديــم  سيتم  حــيــث  زووم، 

األنشطة الفنّية التي من شأنها الُمساهمة 

فــي تــأهــيــل ذوي االحــتــيــاجــات الــخــاّصــة 

ـــمـــواهـــب الـــفـــنـــّيـــة وتــعــزيــز  واكـــتـــشـــاف ال

قدرات ذوي اإلعاقة باللجوء للفن كأحد 

أبــــرز أشـــكـــال تــطــويــر الــــــذات، عــلــمــاً أن 

الــمــهــرجــان يــتــزامــن مــع تــدشــيــن منصة 

لألشخاص  إلــكــتــرونــيــة  عــالــمــيــة  قــطــريــة 

ذوي اإلعاقة تهتم باإلبداعات والمواهب 

المختلفة لألشخاص ذوي اإلعاقة بعنوان 

«مـــوقـــع اإلبــــــداع والــمــوهــبــة لــألشــخــاص 

الحفل  بــرنــامــج  ويشمل  اإلعـــاقـــة».  ذوي 

جانب  إلــى  الُمشاركين  ألعــمــال  مــعــرضــاً 

لمناقشة  «تميز»  بعنوان  نقاشّية  حلقة 

مخرجات مهرجان األلوان الثاني، وذلك 

والفن  بالتربية  ُمتخصصين  باستضافة 

يتواصل  أن  المقّرر  ومن  دول.  عدة  من 

الـــمـــهـــرجـــان عــلــى مـــــدار يـــومـــيـــن، حيث 

مساء  الــســادســة  الساعة  تــمــام  فــي  ينطلق 

غـــد، حــيــث ســيــديــر الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة 

اإلعالمي عبداهللا يوسف الرميحي، فيما 

والثاني  األول  اليومين  برنامجي  يرافق 

مترجم لغة اإلشارة حسام الدين محيي. 

الــســالم  األول  الـــيـــوم  بــرنــامــج  ويــتــضــمــن 

بــلــغــة اإلشـــــارة يعقبه  الــوطــنــي مــتــرجــمــاً 

الـــقـــرآن الــكــريــم ثـــم كــلــمــة دكـــتـــورة هال 

أغنية  تليها  الــمــهــرجــان،  رئيسة  السعيد 

فيديوهات  بث  مع  «باألمل»  المهرجان 

لــلــُمــشــاركــيــن، وتــقــديــم نــبــذة عــن الجهة 

لذوي  العالمي  الدوحة  «مركز  المنظمة 

تعريفي  وعــرض  الخاّصة»  االحتياجات 

لــلــُمــشــاركــيــن، يــعــقــبــه افــتــتــاح الــمــعــرض 

ــتــشــكــيــلــي والـــفـــن  االفــــتــــراضــــي لـــلـــفـــن ال

المشاركين  إلحـــدى  وكــلــمــة  التطبيقي، 

اليوم  فعاليات  نهاية  وفــي  بالمهرجان، 

اليوم  وفي  التوصيات،  عرض  يتم  األول 

حــوارّيــة  جلسة  الــمــهــرجــان  يشهد  الــثــانــي 

بثينة  اإلعالمية  تقّدمها  «تميز»  بعنوان 

عــبــد الــجــلــيــل، ثـــم نــبــذة مــخــتــصــرة عن 

تضم  أن  الُمزمع  ومــن  هــذا  المهرجان، 

سمير  الدكتور  من  كالً  الحوارّية  الجلسة 

الخبير  المهرجان  رئيس  نائب  سمرين 

الصم  لغة  ومذيع  اإلعــاقــة  ذوي  بقضايا 

غريب  عــواد  أيمن  والدكتور  بالجزيرة، 

التطبيقّية،  البلقاء  جامعة  فــي  األســتــاذ 

وخــبــيــر فـــي مــســرح الـــدرامـــا ومــســتــشــار 

التعليمّية  المؤسسات  من  للعديد  تربوي 

صادق  والدكتور  الخيرّية،  والجمعيات 

حــســيــن مـــن الـــعـــراق األســـتـــاذ الــجــامــعــي 

والباحث والناشط االجتماعي في مجال 

ورئيس  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق 

مــنــظــمــة بــــرايــــل لــتــأهــيــل الــمــكــفــوفــيــن 

بن  محمد  والــدكــتــور  الــبــصــر،  وضــعــاف 

سيف الكواري السفير الدولي للمسؤولية 

للترويج  األممي  والمفّوض  االجتماعّية 

بأهداف األمم المتحدة، والدكتور فيصل 

مركز  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  الــكــوهــجــي 

للمكفوفين،  والثقافي  االجتماعي  قطر 

ومـــوزة آل إســحــاق الــكــاتــبــة واإلعــالمــّيــة 

الرعاية  بمؤسسة  اإلعــالم  قسم  ورئيس 

التجارب  فــقــرة  وفــي  األولــيــة،  الصحية 

الـــشـــخـــصـــّيـــة ســـيـــكـــون الــــدكــــتــــور نــاجــي 

الكويتّية  الجمعية  عضو  الــحــاي  يــوســف 

جانب  إلــى  حــاضــراً،  التشكيلية  للفنون 

برنامج  ومعّدة  اإلعالمّية  بوزناق  نبيلة 

«مــوجــودو» لــألشــخــاص ذوي اإلعــاقــة، 

ُمــدرســة  مــديــر  رعــبــوب  سعيد  ومحمد 

ـــرة مــــن ســلــطــنــة عـــمـــان،  ـــّي ـــن الـــعـــقـــول ال

فنانة  الــمــال  مــريــم  التشكيلّية  والــفــنــانــة 

قطر. من 

مهرجان األلوان.. يدعم ذوي اإلعاقة من خالل الفن
تنطلق فعاليات نسخته الثانية «عن بُعد».. غداً

ورشة للخط العربي
الدوحة - [: يقّدم مركز الفنون البصرية التابع لوزارة 
ورشة  من  واألخــيــرة  الرابعة  الحلقة  اليوم  والرياضة  الثقافة 
حسان  التشكيلي  الفنان  خاللها  يحاضر  والتي  العربي،  الخط 
شالر على طريقة البث الُمباشر عبر قناة المركز في اليوتيوب، 
حيث سيقّدم تعريفاً لقواعد توصيل الحروف ويواصل الحديث 
حول كتابة الكلمات المفردة، كما سيقوم بتدريبات على إنجاز 
العديد من الخطوط مع التركيز على انسيابيتها وإعطائها الشكل 
الجمالي المطلوب ليتمم بذلك ورشته التي استمّرت على مدار 
األسابيع الماضية، كما كان متابعو مركز الفنون البصرية على 
الحديدي  وصفي  للفنان  الخزف  فن  ورشــة  الستئناف  موعد 
بإنهاء ورشته  مشرف قسم الخزف بالمركز والذي قام أيضاً 
من خالل تقديمه ألربع حلقات تناول فيها كل ما يتطلبه األمر 
من الُمبتدئين لالنخراط في هذا الفن، هذا إلى جانب ورشة 

الرسم للفنان معمر تازي، وورشة فنون الحفر الطباعي.

الــدوحــة - [: تنظم مؤسسة 
الجديدة  النسخة  لــألفــالم،  الــدوحــة 
مــن ورشتها الــبــارزة «حــزايــة لكتابة 
لمساعدة  صممت  والــتــي  السيناريو» 
كّتاب السيناريو، والمخرجين الناشئين 
على  وقدراتهم  مهاراتهم  تعزيز  في 
روائــيٍّ  فيلٍم  سيناريو  وكتابة  تطوير 
طـــويـــل أصـــيـــل مــــن خـــــالل جــلــســات 
فــردّيــة.  وتعليقات  معّمقة  جماعية 
وتــتــأّلــف الــورشــة مــن ثــالث جلسات، 
وتمتّد الجلسة الواحدة إلى خمسة أيام 
خالل  كاملة  الــورشــة  تنتهي  أن  على 
الــمــشــاركــون  الــُمــقــبــل. سيعمل  يــنــايــر 
ضمن مجموعات صغيرة بدعم من 
مرشدين متمّرسين ويتم تشجيعهم 
على تطوير قصص شخصية تعكس 
الحياة المعاصرة في الشرق األوسط. 
كما يتم اختيار الُمشاركين على أساس 
وقدرتهم  نصوصهم،  فكرة  جـــدارة 
على الكتابة، ورؤيتهم ومنهجيتهم، 
وأعمالهم السابقة. وفي هذا السياق، 

قــــالــــت فـــاطـــمـــة حـــســـن الـــرمـــيـــحـــي، 
الدوحة  لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس 
أساس  هي  السيناريو  كتابة  لــألفــالم: 
الفيلم وشكل من أشكال الفنون بحد 
في  أساسًيا  جانبًا  وباعتبارها  ذاتــهــا. 
تــطــويــر األفـــــالم، تــعــّد ورشــــة حــزايــة 
في  المتخصصة  الــســيــنــاريــو  لــكــتــابــة 
مــؤســســة الــــدوحــــة لـــألفـــالم تــجــربــًة 

فــــارقــــًة تــمــّكــن صـــنـــاع األفـــــــالم من 
تــلــمــس واســـتـــكـــشـــاف قـــدرتـــهـــم على 
اإلبداع وصوتهم الشخصي. وأضافت: 
«تـــقـــدم الـــورشـــة نــظــرة شــامــلــة على 
عملية كتابة السيناريو من الشخصية 
جلسة  إلــى  الموضوع  وتطوير  األولية 
كالً  تغطي  والــتــي  النهائية،  الــعــرض 
والعملية.  اإلبداعية  المنظورات  من 

وتساعد الورشة المشاركين على إدراك 
إمــكــانــات روايـــاتـــهـــم وتــوســيــع أفــكــار 
الــقــصــة إلـــى أعــمــال جــذابــة للسينما، 
مع التنبه إلى التفكير بواقعية بكيفية 
تــرجــمــة نــصــوصــهــم إلـــى أفــــالم بــنــاًء 
ــشــار إلــى  عــلــى مــيــزانــيــات مختلفة. يُ
أن مــدربــي الــورشــة لــهــذا الــعــام هم: 
المخرجة الفلسطينية المشهورة، آن 

أعمالها  عرضت  التي  جــاســر،  مــاري 
ألول مرة كمختارات رسمّية في كان 
وبرلين وفينيسيا ولوكارنو وتيلورايد. 
الطويلة  الــروائــيــة  أعمالها  وتنافست 
لألوسكار  الترشح  سباق  فــي  الثالثة 
بـــاســـم فــلــســطــيــن، وجــــويــــل طــعــمــة 
وهـــي مــســتــشــارة نــصــوص ومعالجة 
نــصــوص تــتــمــّتــع بــخــبــرة واســـعـــة في 
داراس،  وماثيو  والتلفزيون،  السينما 
مــصــمــم عـــــدد مــــن بــــرامــــج تــطــويــر 
ــــشــــارات الــخــاصــة  الـــمـــواهـــب واالســــت
باألفالم التي تنشُط في مختلف أنحاء 
الــعــالــم الــيــوم، بما فــي ذلـــك «ورشـــة 
 Pop Up Film و»برنامج المونتاج» 
 Full Circle و»ورشة  «Residency
Lab». وستتأهل المشاريع المشاركة 
على  للحصول  للتقديم  الــورشــة  فــي 
 ،Pop Up Film Residency جائزة
ويقام  أسابيع   ٣ مــّدتــه  برنامج  وهــو 
 Pop Up فـــي أحــــد مـــقـــّرات شــبــكــة

السينمائّية في العام الُمقبل.

حــزاية.. تستكشف مهارات صــّناع األفــــالم 
تنطلق نسختها الجديدة بـ ٣ جلسات.. فاطمة الرميحي:

جلسات أون الين لتطوير مهارات كتاب السيناريو

«تراثيات».. ١٢ لوحة تروي جماليات الموروث الشعبي
تنظمه كتارا بتقنية الواقع االفتراضي

ــــــــرســــــــم ـــــــــــــــالل ال ــــــــطــــــــر مــــــــــــن خ ـــــــق تــــــــــــاريــــــــــــخ ق ـــــــي ـــــــوث ـــــــت ــــــــــوم: أســــــــــعــــــــــى ل ــــــــــس ــــــــــوج ب
تــواصــل  فـــي   :]  - الـــدوحـــة 
أطلقت  بُعد،  عن  الفنّية  لفعالياتها 
الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــحــي الــثــقــافــي 
بعنوان  افتراضياً  معرضاً  «كــتــارا» 
حسن  التشكيلي  للفنان  «تراثيات» 
بوجسوم، حيث حقق المعرض منذ 
يومه األول تفاعالً كبيراً من محّبي 
الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي وعـــشـــاق الـــتـــراث 
الـــقـــطـــري، ويـــأتـــي هــــذا الــمــعــرض 
الصحية  االشــتــراطــات  على  حفاظاً 
لــلــوقــايــة مـــن اإلصــــابــــة بــفــيــروس 
فرصة  لــلــزائــريــن  ليتيح  كـــورونـــا، 
الـــتـــجـــّول واالطــــــالع عــلــى إبـــداعـــات 
بوجسوم،  حسن  التشكيلي  الــفــنــان 
عبر تقنية الواقع االفتراضي وزيارة 
التواصل  وسائل  في  كتارا  منصات 
واقعية  مــحــاكــاة  فــي  االجــتــمــاعــي، 
ويضم  الفنّية.  الــمــعــارض  لتجربة 
للفنان  فــنــيــة  لــوحــة   ١٢ الــمــعــرض 
أنجز  بــوجــســوم،  حــســن  التشكيلي 
المنزلي،  الحجر  فترة  في  بعضها 
ـــوبـــه الــفــنــي  لــتــعــكــس رؤيــــتــــه وأســـل
التراث  خالله  من  يستحضر  الــذي 

الــقــطــري وذكــريــاتــه الــتــي ال تــزال 
عــالــقــة فــي ذاكـــرتـــه الــبــصــريــة منذ 
ارتباطه  بوجسوم  ويوضح  الصغر. 
بــالــتــراث الــقــطــري قــائــالً: عالقتي 
بالتراث عالقة حنين إلى الماضي، 
وهي عالقة مرتبطة بتاريخ بالدي 
خالل  مــن  توثيقه  إلــى  أتـــوق  الـــذي 
الرسم. مشيراً إلى أن هناك أعماالً 

الكهوف  في  الصخور  على  رسمت 
وجـــــدران الــمــعــابــد الــقــديــمــة عــرف 
اإلنسان  تــاريــخ  خاللها  مــن  العلماء 
الـــقـــديـــم، لــتــأتــي بــعــدهــا األعـــمـــال 
تشكيلية  لوحات  شكل  على  الفنية 
يعيشها  التي  الحياة  يصف  بعضها 
مــؤكــداً  ومجتمعه،  وبيئته  الــفــنــان 
التراث  نقل  في  ساهم  ذلك  كل  أن 

واستخدم  بعده.  أتت  التي  لألجيال 
الـــفـــنـــان فـــي رســــم بــعــض لــوحــاتــه 
مع  وتعامل  الــجــاف،  األســـود  القلم 
بحجم  الــورق  مثل  مألوفة  خامات 
العمل  إنــجــاز  لسهولة  وذلـــك   ،A٣
بــدون ألـــوان وإلظــهــار مــزايــا القلم 
األسود وجمال خطوطه حين يبرز 
ـــور والــتــفــاصــيــل  ـــن مـــواقـــع الـــظـــل وال

حين  في  اللوحة،  لعناصر  الدقيقة 
استخدم في لوحاته األخرى األلوان 
الـــدافـــئـــة بــتــدرجــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة، 
للعمل،  الــجــمــالــي  الــطــابــع  إلضــفــاء 
ورونقها  أسلوبها  خامة  لكل  حيث 
وجــمــالــهــا. مــن جهة أخـــرى، أشــاد 
بوجسوم  حــســن  التشكيلي  الــفــنــان 
بالمعارض االفتراضية التي تنظمها 

كـــتـــارا عــلــى مــنــصــاتــهــا فـــي مــواقــع 
أنها  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، مــؤكــداً 
كــتــارا،  عليها  تشكر  طيبة  مــبــادرة 
المعارض  هــذه  مثل  تساهم  حيث 
الــحــركــة  تنشيط  فــي  االفــتــراضــيــة 
التشكيلية في قطر وإظهار إبداعات 
الفنانين، كما تساهم في سد فراغ 
كبير فرضه وباء كورونا وما سببه 

مــن صــعــوبــة فــي إقــامــة الــمــعــارض 
ــة. وأعــــرب عــن أمــلــه بــأن  ــواقــعــّي ال
في  التقنية  هــذه  استخدام  يستمر 
ومرادف  مكّمل  كجانب  المستقبل 
كل  ليتمكن  الــواقــعــّيــة،  لــلــمــعــارض 
واقــعــيــاً  مــعــرض  متابعة  فــاتــه  مــن 
من مشاهدته افتراضياً على مواقع 

التواصل.
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الوحيد  السبيل  أّن  قطر  دولُة  أّكدت  -قنا:  الدوحة 
الوطني،  الوفاق  حكومة  دعم  هو  الليبية  األزمة  لحّل 
وااللتزام بتنفيذ اتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس 
األمن، ونتائج ُمؤتمر برلين. جاء ذلك في بيان دولة 
قطر الذي ألقاه سعادة الّشيخ محمد بن عبدالرحمن 
الخارجّية  وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني  آل 
المتحدة  لــألمــم  الــتــابــع  األمـــن  مجلس  اجــتــمــاع  أمـــام 
حـــول الــحــالــة فــي ليبيا الـــذي عــقــد أمـــس عــبــر تقنية 
االتصال المرئي. وقال سعادته:» منذ أكثر من عام، 
لهجمات  مــســرًحــا  طــرابــلــس  الليبية  العاصمة  كــانــت 
المدنيين  استهدفت  التي  الشرعية،  غير  الميليشيات 
بها  المعترف  الشرعية  والحكومة  األبــريــاء  الليبيين 
دولًيا. وقد ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون اإلنساني 
الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك 
الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، حتى في خضم 
وباء «كوفيد-١٩»، عندما استهدفت ضربة صاروخية 
مستشفى مجهًزا لعالج مرضى الفيروس التاجي في 
طرابلس».    وأشار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الخارجّية، إلى أن األلغام األرضية التي وضعتها 
تلك الميليشيات أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا 
الليبيين، ناهيك عن استمرار عمليات القتل المنهجية 
الدولي  المجتمع  أّن  إلــى  الفتًا  القضاء،  نطاق  خــارج 
المناطق  فــي  الجماعية  المقابر  أيــًضــا  مــؤخــًرا  شهد 
الشرعية،  غير  الميليشيات  عليها  تسيطر  كانت  التي 
وقال:» إن دولة قطر تكرر إدانتها لهذه الممارسات 
الخطيرة وغير القانونية. كما تحّذر من دعم طرف 
معين ضد طــرف آخــر»، وأضـــاف:» لقد أصبح من 
هو  الليبية  األزمـــة  لحل  الــوحــيــد  السبيل  أّن  الــواضــح 
اتفاق  بتنفيذ  وااللتزام  الوطني،  الوفاق  حكومة  دعم 
مؤتمر  ونتائج  األمن،  مجلس  وقــرارات  الصخيرات، 
برلين». وأشار سعادة الّشيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني، إلى إقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

بحكومة  اعترف  الــذي  الصخيرات،  اتفاق  باإلجماع 
الشرعية  التنفيذية  السلطة  بوصفها  الوطنّي  الــوفــاق 
الوحيدة في ليبيا. وقال «لألسف، أيدت بعض الدول 
هذا االتفاق في البداية، لكنها لم تحترم االتفاق بعد 
وتمكينها  المتعارضة  الفصائل  دعم  خالل  من  ذلك 
ضد الحكومة. هذه هي الطريقة التي وصلنا بها إلى 
ما نحن عليه اآلن». وشّدد سعادته على أن المجتمع 
الدولي إذا كان جاًدا في حل هذه الحالة، فإن أي حل 
سياسي متفق عليه يقوم على الحوار والتفاهم يجب 
لمحاسبة  وفــّعــالــة  واضــحــة  دولــيــة  آلــيــة  يتضّمن  أن 
ــــدول الــتــي ال تــلــتــزم بــهــذه االتـــفـــاقـــات. وقـــــال:» ال  ال
الفصائل  بعض  يُحاسب  أن  الــدولــي  للمجتمع  ينبغي 
أيًضا  عليه  بل  فحسب،  ليبيا  في  الراهن  الوضع  على 
أن يحاسب البلدان التي تمكنها من انتهاكات القانون 
ضد  منهجية  انــتــهــاكــات  شــهــدنــا  ولــألســف،  الـــدولـــي. 
الدولي  المجتمع  التزم  بينما  الوطني  الوفاق  حكومة 
الصمت». وأّكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني، على ضرورة العودة إلى المفاوضات والحوار 
إننا   «: وقـــال  االنتقالية.  الفترة  واستكمال  الوطني 
ويحقق  ووحدتها،  ليبيا  سيادة  يحفظ  حل  إلى  ندعو 
تطلعات الشعب الليبي»، ويؤدي إلى بناء الدولة التي 
يسعى الليبيون إليها ويستحقونها، بعيًدا عن المصالح 
الضيقة، والطموحات الشخصية، واألجندات الخبيثة، 
والـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي غــيــر الـــمـــشـــروع. ويــجــب على 
بإخالص  يعمال  أن  المتحدة  واألمم  الدولي  الُمجتمع 
الهدف.  هــذا  لتحقيق  الـــالزم  الــدعــم  توفير  أجــل  مــن 
وقـــال ســعــادتــه إّن دولـــة قطر تــؤّكــد مــجــدًدا دعمها 
لجهود األمم المتحدة وجهود بعثة األمم المتحدة في 
ليبيا في تنفيذ َمهمتها، كما تجّدد دعوتها إلى الجهات 
الــفــاعــلــة لــضــمــان احـــتـــرام الــقــانــون اإلنــســانــي الــدولــي 
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ومساءلة المسؤولين 

عن االنتهاكات والجرائم الخطيرة.

قطر: دعم حكومة الوفاق السبيل الوحيد لحل األزمة الليبّية
  نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية شارك باجتماع مجلس األمن حول ليبيا 

ـــيـــن ـــــــــن ونــــتــــائــــج ُمــــؤتــــمــــر بـــرل ـــس األم ـــل ـــج ــــــــــــــرارات م ــــرات وق ــــي ــــخ ــــص ـــذ اتــــــفــــــاق ال ـــي ـــف ـــن ـــت ـــــــزام ب ـــــــت  االل

ـــة ـــي ـــال ـــق ـــت ـــــّي واســــتــــكــــمــــال الـــــفـــــتـــــرة االن ـــــن ـــــوط ـــــمـــــفـــــاوضـــــات والـــــــحـــــــوار ال  ضـــــــــــرورة الـــــــعـــــــودة إلـــــــى ال

ــــشــــعــــب الـــلـــيـــبـــي ــــات ال ــــع ــــطــــلّ ـــــا ويـــــحـــــّقـــــق ت ـــــه ـــــدت ـــا ووح ـــي ـــب ـــي  الـــــــدعـــــــوة إلـــــــى حـــــــّل يـــحـــفـــظ ســــــيــــــادة ل

ـــهـــا ـــهـــمـــت ـــا فــــــي تـــنـــفـــيـــذ َم ـــي ـــب ـــي ـــل  قــــطــــر تـــــؤكـــــد دعــــمــــهــــا لــــجــــهــــود بــــعــــثــــة األمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة ب

 قطر تدين 
الُممارسات 

الخطيرة 
وعمليات القتل 
المنهجية خارج 
نطاق القضاء

 الميليشيات 
استهدفت األبرياء 

وارتكبت انتهاكات 
خطيرة وهاجمت 
المرافق الصحّية 

بطرابلس 

بعض الدول أّيدت 
اتفاق الصخيرات 

لكنها دعمت 
الفصائل الُمعارضة 

ومّكنتها ضد 
الحكومة

الميليشيات 
وضعت ألغاًما 
أرضية أسفرت 

عن سقوط 
عشرات الضحايا 

الليبيين 

 المجتمع الدولي 
مطالب بمحاسبة 

الدول التي مّكنت 
الفصائل من 

انتهاكات القانون 
الدولي

المجتمع الدولّي 
شهد على 

المقابر الجماعية 
بمناطق سيطرة 

الميليشيات غير 
الشرعية

الدوحة- [: أّكد برنامج «الحقيقة» 
على  قطر  تلفزيون  على  أمــس  حلقته  فــي 
عمق العالقات القطرية التركية اإلستراتيجية 
الرئيس  فخامة  ـــارة  زي على  الــضــوء  مسلًطا 
التركي رجــب طيب أردوغـــان األخــيــرة إلى 
بين  الــقــويــة  للعالقات  وترسيخها  الــدوحــة 

الشعبَين الشقيَقين. 
وأشــــــار تــقــريــر الــحــلــقــة إلــــى أن «زيـــــارة 
الجمهورية  رئيس  لفخامة  األولــى  هي  عمل 
جائحة  بعد  بـــالده  خـــارج  الشقيقة  التركية 
الدوحة  بين  العالقة  عمق  جّسدت  كــورونــا، 
أجــراهــا  الــتــي  المباحثات  وعكست  وأنــقــرة، 
الُمفّدى  البالد  أمير  الّسمّو  صاحب  حضرة 
وأخوه فخامة الرئيس التركي عمق العالقات 
تطّرقت  حيث  البلَدين،  بين  اإلستراتيجية 
إلـــى ســبــل دعـــم وتــعــزيــز الــتــعــاون فــي شّتى 
الـــمـــجـــاالت، الســيــمــا مـــا يــتــعــلــق بــاالقــتــصــاد 
بما  والــدفــاع  والطاقة  والتجارة  واالستثمار 

يحّقق المصالح المشتركة للبلَدين والشعبَين 
حضرة  أّن  إلــى  التقرير  ونـــّوه  الشقيَقين».  
صاحب الّسمّو أمير البالد الُمفّدى، أشاد في 
تغريدة على حساب سمّوه الرسمي على موقع 
وجــاء  التركية  القطرية  بــالــعــالقــات  تــويــتــر، 
الرئيس  األخ  زيــارة  «بمناسبة  التغريدة  في 
عالقات  عمق  إلــى  بــارتــيــاح  نشير  أردوغــــان 
الشعبَين القطري والتركي، ونستذكر الجوار 
بين  الُمشترك  الحضاري  واإلرث  الجغرافي 
العرب وتركيا، والذي أسس لتعاون بناء في 
تنمية منطقتنا واستقرارها وإسهاًما متكامًال 

في تقدم اإلنسانّية جمعاء». 
وتركيا  قطر  عالقة  إّن  التقرير  وأضــاف 
نموذًجا  الماضية  السنوات  مــدار  على  مثلت 
مميًزا في التعاون والتعاضد وحّققت قفزات 
عليها  بــنــي  راســخــة  ألرضــيــة  أســســت  مهمة 
الكثير من الشراكات في مختلف المجاالت 
ــا إلـــى أنـــه مع  وعــلــى كثير مــن الــصــعــد، الفــتً

بين  العليا  اإلستراتيجية  اللجنة  أعمال  بــدء 
البلدين في عام ٢٠١٤، تم التوقيع على حوالي 
وعلى  الــمــجــاالت.  مختلف  فــي  اتفاقية   ٥٢
التناغم  ظــل  الماضية  القليلة  األعــــوام  مـــدار 
فيما  خاصة  وأنــقــرة،  الــدوحــة  عالقة  يصبغ 
الــرؤى  وتــوافــق  الخارجية  بالسياسة  يتعلق 
والتوجهات إزاء األحداث اإلقليمية والدولية، 
السيما القضية الفلسطينية واألزمة السورية، 

وليبيا فضًال عن الدعم الثنائي الُمتبادل. 
وخــتــم الــتــقــريــر بــأّنــه فــي ظــل الــتــغــيــرات 
والعالم  المنطقة  شهدتها  الــتــي  المتسارعة 
بين  العالقة  ظلت  الماضية،  السنوات  خــالل 
تركيا وقــطــر راســخــة بــل وتــوطــدت مــع كل 
منعطف كانت تشهده المنطقة، وهو ما يؤّكد 
على صــالبــة ومــتــانــة هــذه الــشــراكــة المبنية 
الُمستندة  واالحــتــرام  والتفاهم  اإلخــوة  على 
بين  والــحــضــارة  التاريخ  مــن  كبير  إرث  إلــى 

الشعبَين الشقيَقين.

قطر وتركيا..شراكة إستراتيجية نموذجية بكافة المجاالت 
في حلقة برنامج «الحقيقة» على تلفزيون قطر 

وأنــــــقــــــرة ـــــــــدوحـــــــــة  ال ـــــن  ـــــي ب ــــــة  ــــــالق ــــــع ال ــــــة  ــــــان ــــــت وم صــــــالبــــــة  جــــــســــــدت  أردوغــــــــــــــــــــان  ـــــــــــــــارة  زي  

اســتــعــرض   :] الدوحة- 

برنامج «الحقيقة» في حلقته أمس 

ما وصفه بالسيناريوهات المفتوحة 

لـــالزمـــة الــلــيــبــيــة بــيــن الـــتـــطـــّورات 

الميدانية والتحّركات الدبلوماسية.

في  أنــه  للبرنامج  تقرير  وذكـــر 

من  األولـــــى  هـــي  عــســكــريــة  عملية 

حكومة  قــوات  سيطرة  منذ  نوعها 

منتصف  في  عليها  الوطني  الوفاق 

استهداف  تــم  الماضي،  مايو  شهر 

قاعدة الوطية العسكرية في الغرب 

طائرتان  نفذتها  والعملية  الليبي، 

أجـــنـــبـــيـــتـــان إحــــداهــــمــــا مـــســـيـــرة، 
دون  عسكرية  معدات  واستهدفت 
أن تسفر عن أضــرار بشرية، وفي 
حكومة  قــالــت  لــهــا،  فــعــل  رد  أول 
العملية  هـــذه  إّن  الــوطــنــي  الـــوفـــاق 
تؤكد استمرار اللواء المتقاعد خليفة 

الحكومة  عــلــى  عــدوانــه  فــي  حفتر 
األجــنــبــي  الــطــيــران  وأن  الــشــرعــيــة 
على  التشويش  يحاول  يدعمه  الذي 
االنتصارات التي حققتها قواتها على 

األرض. 
وأضاف التقرير إن هذه العملية 

تــأتــي فــي وقــت تتجه فيه األنــظــار 
بقوة إلى حجم التدخل األجنبي في 
مجريات  فــي  تأثيره  ومـــدى  ليبيا 
الــرئــاســة  وأن  الــســيــاســيــة،  العملية 
الـــمـــصـــريـــة تـــحـــدثـــت عــــن خــطــط 
عــســكــريــة لــتــأمــيــن الــعــمــق الــغــربــي 

أن  بعد  ليبيا  مع  وحــدودهــا  لمصر 
كان الرئيس المصري قد هدد في 
وقت سابق بالتدخل المباشر بغطاء 
شرعي من خالل مجلس النواب في 
المؤسسة  رئيس  أعلن  كما  طبرق، 
قوات  أن  ليبيا  في  للنفط  الوطنية 

أجنبية دخلت ميناء السدرة النفطي 
شرقي البالد بهدف عسكرة الميناء 
وهذه العملية هي الثانية بعد دخول 
مــرتــزقــة شــركــة فــاغــنــر الــروســيــة 
بتسهيل  النفطي  الشرارة  حقل  إلى 
مــــن حـــــرس الـــمـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة 

الــتــابــع لــقــوات حــفــتــر، األمــــر الــذي 

في  الفرنسية  االســتــثــمــارات  يــهــدد 

نفى  السياق  هــذا  وفــي  الحقل.  هــذا 

الرئيس الفرنسي في ندوة صحفية 

األلمانية  المستشارة  مــع  مشتركة 

أنـــجـــيـــال مـــيـــركـــل، دعـــمـــه لــحــفــتــر 

وأعلن عدم رضاه عن هجومه على 

العاصمة طرابلس، كما اعتبر أن ما 

تقوم به شركة فاغنر يمثل تهديًدا 

لــلــمــصــالــح الــفــرنــســيــة االقــتــصــاديــة 

واألمـــــنـــــيـــــة فـــــي كـــــامـــــل الـــســـاحـــل 

اإلفريقّي.

 سينـــاريوهــات مفتــوحـــة لألزمـــة الليبيــــة
بين التطّورات الميدانية والتحركات الدبلوماسية.. برنامج الحقيقة:



على  قطر  دولــة  أكــدت  قنا:   - جنيف 
الــــــدور الــمــهــم الـــــذي يــمــكــن أن تــلــعــبــه 
تيسير  في  الحديثة  الرقمّية  التكنولوجيا 
التقّدم البشري والمساهمة الكبيرة التي 
وحماية  تعزيز  فــي  تقّدمها  أن  يمكن 
حــقــوق اإلنــســان والــحــريــات األســاســيــة، 
قد  الــتــكــنــولــوجــيــا  ذات  أن  إلـــى  مــشــيــرة 
يــتــم اســتــخــدامــهــا فـــي مـــجـــاالت تــهــّدد 
عبر  سيما  ال  لــلــدول  الــســيــبــرانــي  األمـــن 
اســـتـــخـــدام األخـــبـــار الـــزائـــفـــة والــتــالعــب 
ذلك  جاء  االجتماعي.  التواصل  بمنصات 
السيد  ألقاها  التي  قطر  دولــة  كلمة  في 
سكرتير  الــبــوعــيــنــيــن،  عـــبـــداهللا  مــحــمــد 
خالل  بجنيف،  الــدائــم  الــوفــد  لــدى  ثـــاٍن 
حــلــقــة الــنــقــاش ضــمــن الـــــدورة الــرابــعــة 
واألربــــعــــيــــن لــمــجــلــس حـــقـــوق اإلنـــســـان 
حـــــول اآلثــــــــار والـــــفـــــرص والـــتـــحـــديـــات 
الرقمية  التكنولوجيات  على  المترتبة 
بتعزيز  يتعلق  فيما  والناشئة  الجديدة 
السيد  وقـــال  اإلنـــســـان.  حــقــوق  وحــمــايــة 
الكبير  التقّدم  إطــار  فــي  إنــه  البوعينين 
وتكنولوجيا  العلوم  مجال  شهده  الــذي 

فقد  مؤخراً،  قطر  دولة  في  المعلومات 

ــتــوّجــه نــحــو تــوظــيــف الــتــكــنــولــوجــيــا  تــم ال

الدولة،  تقّدمها  التي  الخدمات  لتعزيز 

كالتعليم  حيوية  مــجــاالت  فــي  سيما  ال 

والـــصـــحـــة وغـــيـــرهـــا. وأضـــــاف «يــعــتــبــر 

تنفذه  الذي  اإللكتروني  التعليم  برنامج 

بدولة  الــعــالــي  والتعليم  التعليم  وزارة 

قــطــر فـــي الــــمــــدارس الــحــكــومــّيــة مــنــذ 

التي  الرائدة  المبادرات  إحــدى  سنوات، 

التعليمية،  العملية  تطوير  إلــى  تــهــدف 

وتـــقـــديـــم خـــدمـــات إلــكــتــرونــّيــة قــائــمــة 

المتكاملة  الــرقــمــيــة  الــتــكــنــولــوجــيــا  عــلــى 
التعليم  جــودة  وتحسين  لتعزيز  وذلــك 
والــتــعــلــم، مــمــا ســانــد الــطــالب فــي دولــة 
قــطــر عــلــى اســتــكــمــال دراســتــهــم خــالل 
دولـــة  أن  وبـــّيـــن  «كوفيد-١٩».  أزمــــة 
قطر عملت على تنفيذ برامج ومشاريع 
المعلومات  تكنولوجيا  اســتــخــدام  تيسر 
واالتــــصــــاالت لــجــمــيــع فــئــات الــمــجــتــمــع، 
منها على سبيل المثال «برنامج تدريب 
حــكــومــة قــطــر الــرقــمــيــة» الـــذي يهدف 
عالية  وقيادية  إداريــة  قــدرات  بناء  إلــى 
لضمان  وذلـــك  الجنسين،  مــن  الــكــفــاءة 
البالد  في  الرقمي  التحّول  خطط  تنفيذ 
قطر  حــكــومــة  اســتــراتــيــجــيــة  وأهــــــداف 
توّجه  كلمته  ختام  وفي   .٢٠٢٠ الرقمّية 
كيفية  حـــول  بـــســـؤال  الــبــوعــيــنــيــن  الــســيــد 
الرقمية  التكنولوجيا  اســتــخــدام  تعزيز 
الراهنة  العالمية  التحديات  مواجهة  في 
ـــة،  ـــئ وعـــلـــى رأســـهـــا الـــقـــضـــاء عــلــى األوب
التكنولوجيا  نــقــل  تيسير  يمكن  وكــيــف 
قيود  دون  للجميع  وإتاحتها  المتقّدمة 

ال سيما للدول النامية.

قطر: دور مهم للتكنولوجيا الرقمّية في التقدم البشري
تساهم في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسّية يتعرضن للقتل والخطف والتهديد والتشهير من قِبل «الذباب اإللكتروني»

جنيف - قنا: أعربت دولة 
قـــطـــر عــــن بـــالـــغ الـــقـــلـــق مــن 
اســـتـــهـــداف الــصــحــفــيــات في 
لممارستهن  العربي،  الوطن 
مــهــنــة الــصــحــافــة ولــكــونــهــن 
أيضاً نساء، وتعرضهن للقتل 
والــخــطــف والــتــهــديــد فــضــالً 
منصات  عــلــى  التشهير  عــن 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي مــن 
ــســمــى بــــ»الـــذبـــاب  ِقـــبـــل مـــا يُ
لبعض  الــتــابــع  اإللــكــتــرونــي» 
الدول. جاء ذلك خالل كلمة 
دولة قطر التي ألقاها السيد 

عبداهللا خليفة السويدي، سكرتير ثاٍن لدى 
الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب األمم 
المتحدة في جنيف، خالل الحوار التفاعلي 

حــــــــول تــــقــــريــــر الـــــمـــــقـــــّررة 
الـــخـــاصـــة الــمــعــنــّيــة بــمــســألــة 
وأسبابه  الــمــرأة  ضــد  العنف 
ـــــر الـــســـيـــد  وعـــــواقـــــبـــــه. وعـــــّب
السويدي عن إدانة دولة قطر 
الشديدة لتعّرض الصحفيين 
النساء  الصحفيات  وخــاصــة 
لـــلـــمـــضـــايـــقـــات واإلســــــــــاءات 
وتشويه  والتخويف  والتهديد 
الـــســـمـــعـــة وتـــلـــفـــيـــق األخــــبــــار 
يصل  الـــذي  والعنف  الــكــاذبــة 
بهدف  القتل،  حد  إلى  أحياناً 

ـــهـــن  ـــت تـــــقـــــويـــــض مـــصـــداقـــي
ـــهـــن وثـــنـــيـــهـــن عــن  وإســـكـــات
العمل أو عن تناول مواضيع 
دولـــة  أن  وأوضـــــح  ُمــعــيــنــة. 
قـــطـــر تـــولـــي أهـــمـــيـــة بــالــغــة 
لموضوع حرية التعبير كحق 
اإلنسان،  حقوق  من  أساسي 
حماية  ضــرورة  على  مؤكداً 
حقهم  وضــمــان  الصحفيين 
والتعبير،  الـــرأي  حــريــة  فــي 
قــيــود  أيـــــة  وضـــــع  يـــتـــم  وأال 
إال فـــي إطـــــار مـــا تــســمــح به 
المعايير الدولّية، خاصة في 
جائحة  فيه  العالم  يواجه  الــذي  الوقت  هذا 
تــقــديــم  ضـــمـــان  وأهـــمـــيـــة  «كوفيد-١٩»، 
الصحفيين ووسائل اإلعالم تغطية إخبارية 
زيادة  في  للمساعدة  دقيقة 
ينقذ  أن  يمكن  الــذي  الوعي 
الـــنـــاس.  مـــن  الــعــديــد  أرواح 
ودعا في ختام كلمته الدول 
بمسؤولياتها  االضطالع  إلــى 
الصحفيين  حماية  لضمان 
الصحفيات،  ضمنهم  ومــن 
عن  المسؤولين  وُمــحــاســبــة 
ارتكاب االنتهاكات والجرائم 
حصولهن  وضــمــان  بحقهن 
ـــــصـــــاف  ـــــت ـــــل االن ـــــى ســـــب عـــــل

الُمناسبة.

قلق قطري بالغ الستهداف 
الــزائــفــة الصحفيات بالوطن العربي  األخــبــار  عــبــر  ــدول  ــل ل الــســيــبــرانــي  ـــن  األم لتهديد  تُــســتــخــدم  التكنولوجيا 

والــصــحــة  كالتعليم  ــة  ــوّي ــحــي ال ــات  ــدم ــخ ال لــتــعــزيــز  الــتــكــنــولــوجــيــا  ــت  وظــف قــطــر 

التكنولوجيا ساندت 
الطالب في قطر 

على استكمال 
دراستهم خالل 

أزمة «كوفيد-١٩»

العمل على تنفيذ 
برامج ومشاريع 

تُيّسر استخدام 
تكنولوجيا 

المعلومات 
واالتصاالت لجميع 

الفئات

إدانة شديدة 
لتعّرض الصحفيات 

للمضايقات 
واإلساءات 

والتهديد لتقويض 
مصداقيتهن 

قطر تولي 
أهمية بالغة 
لحرية التعبير 

كحق أساسي 
من حقوق 

اإلنسان

في ترهونة ووصفتها باألفران البشرية

األنـــــاضـــــول:   - طــــرابــــلــــس 
أمــس،  ليبّية،  فضائية  بثت 
مـــقـــطـــعـــاً مــــــصــــــوراً يــظــهــر 
أمــــاكــــن احـــتـــجـــاز وصــفــتــهــا 
كانت  بشرية»،  بأنها «أفران 
الجنرال  ميليشيا  تستخدمها 
في  حفتر،  خليفة  االنقالبي 
شرق  جنوب  ترهونة  مدينة 
لتعذيب  طرابلس،  العاصمة 
الُمعارضين. ويُسلط المقطع، 
الذي بثته فضائية «فبراير» 
(خــاصــة)، الــضــوء على شكل 
االنتهاكات  أشــكــال  مــن  آخــر 
حفتر  ميليشيا  ارتكبتها  التي 
بــحــق ُمــعــارضــيــهــا، بــخــالف 
المقابر الجماعّية، وعمليات 
مــنــاطــق  فــــي  األلـــــغـــــام  زرع 
المدنيين ومنازلهم. وتظهر 
ضّيقة  زنــازيــن  المقطع  فــي 
للمحتجز  يــمــكــن  ال  لــلــغــايــة 
داخــلــهــا ســــوى الــجــلــوس في 
وضــع الــقــرفــصــاء، مــع أبــواب 
اإلغــــالق.  محكمة  حــديــديــة 
ـــفـــضـــائـــيـــة عــلــى  وعــــلــــقــــت ال
الــمــقــطــع قـــائـــلـــة: «زنــــازيــــن 
تستخدمها  كانت  جداً  ضيقة 

عــصــابــة الـــكـــانـــي اإلرهـــابـــيـــة 
في  حفتر  لميليشيا  التابعة 
جــنــوب  كـــلـــم   ٩٠) تـــرهـــونـــة 
شرق طرابلس)، حيث يوضع 
الــســجــيــن بـــداخـــلـــهـــا وتـــوقـــد 
العلوي».  سطحها  على  النار 
ــــازيــــن  ــــزن مــــشــــاهــــد هـــــــذه ال
أثــــــــارت غـــضـــب واســـتـــنـــكـــار 
التواصل.  مواقع  على  نشطاء 
وتـــســـاءل نــاشــط ُمــســتــنــكــراً: 

حــوار  أي  عــن  عليكم  «بـــاهللا 
يـــتـــكـــلـــمـــون؟.. كـــيـــف يــكــون 
الحوار مع عصابات إجرامّية 
فــي  رحــــمــــة  ذرة  تـــمـــلـــك  ال 
قــلــبــهــا؟». وأضـــــاف: «هـــؤالء 
الجنائّية  المحاكم  مكانهم 
والقصاص العادل». ووافقت 
الدولّية  الجنائّية  المحكمة 
للتحقيق  فريق  إرســـال  على 

في جرائم حفتر.

قناة ليبية تكشف عن أماكن 
تعذيب لميليشيات حفتر

هللا

أكـــد  األنــــــاضــــــول:   - أنــــقــــرة 

ـــمـــتـــحـــّدث بــــاســــم الـــرئـــاســـة  ال

الــتــركــّيــة إبــراهــيــم قـــالـــن، أن 

بالده تدعم الحكومة الشرعية 

فـــــي لـــيـــبـــيـــا بــــمــــوجــــب اتــــفــــاق 

بين  الُمبرم  العسكري  التعاون 

ديسمبر  في  وطرابلس  أنقرة 

مقابلة  في  ذلك  جاء  الماضي. 

مــع وكــالــة األنــاضــول. وأوضــح 

الـــتـــركـــي  الـــتـــدخـــل  أن  قــــالــــن 

ــــر مـــجـــريـــات  فـــــي لـــيـــبـــيـــا غــــّي

ـــاكـــات فــي  ـــب األحـــــــداث واالشـــت

هـــذا الــبــلــد، وحــقــق تـــوازنـــاً في 

الجميع.  بــه  أقــر  االشــتــبــاكــات، 

وأضـــاف قــالــن: «لـــوال الــرؤيــة 

الـــصـــحـــيـــحـــة لـــلـــرئـــيـــس رجـــب 

التدخل،  فــي  أردوغــــان  طيب 

ليبيا  فــي  االشــتــبــاكــات  لــكــانــت 

ـــــاس  ســــــتــــــزداد وســــيــــمــــوت أن

انقسام  كــان  وربــمــا  كــثــيــرون، 

وأردف  مــحــّتــمــاً».  أمـــراً  ليبيا 

يــوجــد طرفان  قــائــالً: «حــالــيــاً 

في ليبيا، تركيا تبذل قصارى 

جـــهـــدهـــا مـــــن أجــــــل تــحــقــيــق 

تـــقـــّدم فـــي الــمــســار الــســيــاســي 

المتحدة،  األمـــم  مظلة  تحت 

حق  لها  السراج  فائز  وحكومة 

الـــدفـــاع الــشــرعــي عـــن الــنــفــس 

وتعاوننا  حفتر،  هجمات  ضد 

يستمر  الــــســــراج  حــكــومــة  مـــع 

فــي هــذا اإلطــــار». وأشـــار إلى 

حل  أن  مـــراراً  تؤكد  تركيا  أن 

لن  ليبيا  فــي  الــقــائــمــة  األزمــــة 

من  أن  مبيناً  عسكرياً،  يكون 

تقّدم  تحقيق  تركيا  أولــويــات 

اســتــنــاداً  السياسي  الــمــســار  فــي 

إلــــى مـــبـــادئ مــؤتــمــر بــرلــيــن. 

السراج  حكومة  أن  إلــى  ولفت 

حيال  إيــجــابــّيــة  مــواقــف  تبنت 

يواصل  فيما  السياسي،  المسار 

ظبي  أبـــو  اتــفــاقــيــة  مــنــذ  حفتر 

في أبريل ٢٠١٩، انتهاك كافة 

اتفاقات وقف إطالق النار ولم 

ــة  ــّي يــلــتــزم بـــالـــمـــبـــادرات الــدول

لحل األزمة الليبية. وأكد قالن 

وعد  بــأي  يلتزم  لــم  حفتر  أن 

من  وأنــــه  اآلن،  حــتــى  قــطــعــه 

الطبيعي أّال تثق حكومة السراج 

ـــوعـــود الـــجـــنـــرال االنـــقـــالبـــي.  ب

مؤتمر  «في  قائالً:  واستطرد 

بـــرلـــيـــن كـــانـــت هـــنـــاك دعــــوة 

وحكومة  الــنــار،  إطــالق  لوقف 

السرج لم تعارض هذه الدعوة 

كافة  انسحاب  اشترطت  لكنها 

اتفاقية  حـــدود  إلــى  األطــــراف 

 ،٢٠١٥ عـــــــام  ــــرات  ــــصــــخــــي ال

وبموجب تلك االتفاقية ينبغي 

من  حفتر  ميليشيا  انــســحــاب 

ــــجــــفــــرة». وذكــــر  الــــســــرت وال

قــالــن أن حــكــومــة الــســراج لن 

حفتر  يــســتــخــدم  بــــأن  تــســمــح 

هــاتــيــن الــمــديــنــتــيــن كــقــاعــدة 

لــلــقــيــام بــعــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة. 

وتابع قائالً: «كل دعوة أطلقها 

حفتر لوقف إطالق نار أو حل 

سياسي، كانت بمثابة تحضير 

أرضية مناسبة العتداء جديد، 

لذا فإن حكومة السراج محقة 

ـــقـــة بـــحـــفـــتـــر».  ـــث فـــــي عــــــدم ال

جانب  «هناك  قالن:  وأردف 

مهم للغاية يجهلها الكثيرون، 

لموارد  حفتر  حصار  أن  وهــو 

 ٦ آخر  ليبيا  في  والغاز  النفط 

بالبالد  أضــــراراً  ألــحــق  أشــهــر، 

دوالر،  مـــلـــيـــارات  ـــــ٥  ب ــــقــــّدر  تُ

الليبي  الطاقة  وزيــر  أبلغ  وقــد 

قبل  طرابلس  زار  الــذي  وفدنا 

ليبيا  خــســائــر  بـــأن  أســابــيــع،   ٣

 ٢٥٠ تــجــاوز   ٢٠١١ عـــام  مــنــذ 

أنقرة  أن  وأكد  دوالر».  مليار 

االستقرار  تحقيق  إلــى  تهدف 

فـــي الــمــنــطــقــة وضـــمـــان أمــن 

تـــســـاؤالت  عــلــى  ورداً  تــركــيــا. 

حول  الداخلّية  الجهات  بعض 

ليبيا،  فــي  تركيا  تــواجــد  سبب 

األمني  «المفهوم  قــالــن:  قــال 

أصــــبــــح عـــالـــمـــيـــاً، وفــــــي هـــذا 

نحافظ  أن  يمكننا  ال  الــعــصــر 

خالل  مــن  القومي  أمننا  على 

ــتــواجــد داخــــل حــــدود بــالدنــا  ال

مرتبط  تــركــيــا  فــأمــن  فــقــط، 

وشــــرق  الــــجــــوار  دول  ـــأمـــن  ب

«ليبيا  وأردف:  الــمــتــوســط». 

جــــــــارة لـــنـــا فـــــي الـــمـــتـــوســـط، 

تركيا  حبس  يــريــدون  والــذيــن 

داخـــــل حــــدودهــــا هــــم الـــذيـــن 

يسألون عن سبب تواجد تركيا 

ـــعـــراق  فـــي لــيــبــيــا وســــوريــــا وال

في  تـــطـــّور  وأي  وفــلــســطــيــن، 

مباشر  بشكل  يــؤثــر  المنطقة 

على أمن تركيا، عبر اإلرهاب 

والـــهـــجـــرة، ومــــا يـــحـــدث في 

مباشر  بشكل  يؤثر  حالياً  ليبيا 

على أمن تركيا والناتو».

تركيا: ندعم الحكومة الليبّية بموجب اتفاق التعاون العسكري
أكدت أن تدخلها غّير مجريات األحداث وحقق التوازن باالشتباكات

جانب من لقاء سابق بين أردوغان والسراج في إسطنبول

استشهاد أسير في سجن إسرائيلي بعد ُمعاناة مع المرض
الفصائل تُحّمل االحتالل المسؤولية

األســيــر  نــــادي  أعــلــن  وكـــــاالت:   - اهللا  رام 
اإلسرائيلية  السجون  ومصلحة  الفلسطيني 
بعد  أمــس  الغرابلي  سعدي  األســيــر  استشهاد 
مـــعـــانـــاة مـــع «مـــــرض الـــســـرطـــان وأمـــــراض 
السجون  في  عاماً   ٢٦ قضائه  وبعد  أخــرى»، 
اإلســرائــيــلــيــة. وقـــال نـــادي األســيــر «استشهد 
والمعتقل  غــزة  من  الغرابلي  سعدي  األسير 
وحّمل  االحتالل».  سجون  في  عاماً   ٢٦ منذ 
نــــادي األســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي مــســؤولــيــة وفـــاة 
الغرابلي الذي «واجه جريمة اإلهمال الطّبي 
على مدار سنوات اعتقاله». وقال نادي األسير 
المتعّمد  الــطــبــي  «اإلهـــمـــال  إن  الفلسطيني 

 ،١٩٦٧ العام  منذ  أسيراً   ٦٩ باستشهاد  تسبب 
قــضــوا داخـــل السجون  مــن أصــل ٢٢٤ أســيــراً 
هيئة  رئيس  حــّذر  جهته،  من  اإلسرائيلية». 
الفلسطينيين  والــمــحــّرريــن  األســـرى  شـــؤون 
قــــــدري أبـــــو بـــكـــر مــــن «اســــتــــمــــرار مــســلــســل 
اإلهمال الطبي في السجون الذي سيؤّدي إلى 
استشهاد المزيد من األسرى المرضى الذين 
جهتها،  مــن  أســيــر».   ٧٠٠ عــددهــم  يــتــجــاوز 
وفصائل  حقوقّية  ومؤسسات  هيئات  حملت 
الــمــســؤولــيــة  االحـــتـــالل  ســلــطــات  فلسطينية 
الــكــامــلــة عــن قــتــل الــشــهــيــد ســعــدي الــغــرابــلــي 
عضو  وحمل  الطّبي.  اإلهمال  سياسة  بسبب 

ومسؤول  حماس  لحركة  السياسي  المكتب 
مـــلـــف األســـــــرى مـــوســـى دوديـــــــن االحـــتـــالل 
استشهاد  عن  والمباشرة  الكاملة  المسؤولية 
الـــغـــرابـــلـــي، بــعــد أن تُـــــرك أعـــــزَل تــحــت آلــة 
لكبر  مــراعــاة  دون  الــطــّبــي  واإلهــمــال  القتل 
قالت  فيما  الصعبة.  الصحية  وحــالــتــه  سنه 
 ٢٦ قضى  الغرابلي  األسير  إن  الجهاد  حركة 
في  والعدوان،  الظلم  آالم  يتجّرع  وهو  عاًما 
والقانونية  الــدولــيــة  المؤسسات  تجاهل  ظــل 
المرضى،  األســرى  إخوانه  ومعاناة  لمعاناته 
وسط  الممنهج  اإلعــدام  بفعل  ارتقى  أن  إلــى 
صــمــت الــهــيــئــات الــحــقــوقــّيــة. مـــن جــانــبــهــا، 

أكـــدت دائـــرة األســـرى فــي حــركــة المقاومة 
واضــح  دلــيــل  الغرابلي  استشهاد  أن  الشعبية 
األســرى  يعانيها  التي  الطبي  اإلهــمــال  لحالة 
بــالــســجــون. وشــــددت الــحــركــة عــلــى أن هــذه 
الـــحـــادثـــة الــمــتــكــّررة ضـــد األســـــرى جــريــمــة 
إسرائيلية جديدة تُضاف إلى سلسلة جرائمه 
كافة  الــحــركــة  وطــالــبــت  ســجــونــه.  ومصلحة 
والدولّية  واإلعالمية  الحقوقية  المؤسسات 
تحمل مسؤوليتها والوقوف مع األسرى الذين 
لسياسة  ومــســتــمــر  دائــــم  بــشــكــل  يــتــعــّرضــون 
اإلهمال الطّبي التي حصدت حتى اآلن أرواح 

٢٢٣ من أبناء الحركة األسيرة. ًفلسطينيون ينشرون صور الشهيد تنديداً باستشهاده في غزة

عربي ودوليعربي ودولي١٦

الخميس 18 ذو القعدة 1441هـ - 9 يوليو 2020م - العدد (13942)



كارلوس هيرنانديزكارلوس هيرنانديز

يوليو   ٩ في  بالضبط،  سنوات   ٢٠٤ منذ 
األرجنتين  جــمــهــوريــة  أعــلــنــت   ،١٨١٦ عــام 
استقاللها في مقاطعة توكومان، المقاطعة 

األصغر في جميع أنحاء البالد. 
ومـــنـــذ ذلــــك الـــتـــاريـــخ، بــــدأ تـــاريـــخ ثــري 
السنين،  مر  على  وتطور  باألحداث  ومليء 
للبلد  وناجح  ممتاز  مثال  إلى  بلدنا  وتحول 
أعراق  فيه  نشأت  حيث  الثقافات،  متعدد 
كل  قبل  ولكن  متنوعة،  وثقافات  وديانات 
هــو أن يكون  شـــيء، كــان أهــم شــيء دائــمــاً 
أرجــنــتــيــنــيــاً، حــيــث إن ذلــــك كــــان الــرابــط 

المتين للوحدة بين جميع هذه الجوانب.
من  الوطني  الــيــوم  بــهــذا  االحــتــفــال  إن     
الرغم  فعلى  للغاية.  مميز  شيء  هو  الخليج 
دولــة  عــن  تفصلنا  الــتــي  الــمــســافــة  أن  مــن 
كيلومتر،   ١٣٠٠٠ حــوالــي  جــغــرافــيــاً  قــطــر 

بــشــدة،  مــتــحــدة  الــثــنــائــيــة  الــعــالقــات  أن  إال 
المشتركة  اإلنجازات  خالل  من  فقط  ليس 
المتبادل  العميق  شعورنا  خــالل  من  ولكن 

بالصداقة.
   لقد أقامت بالدنا العالقات الدبلوماسية 
في عام ١٩٧٤ من خالل بيان مشترك، ثم 
تفاهم  مــذكــرة  على  التوقيع  تــم  ذلــك  بعد 

لفتح سفارتنا في الدوحة عام ١٩٩٤.
   ومنذ ذلك الحين، ازدادت قوة العالقة 
وثابت  سريع  بشكل  وقطر  األرجنتين  بين 
ودون انقطاع في طريق تحقيق اإلنجازات 
الــتــي لــم يــتــمــكــن الــحــصــار الــجــائــر مــن أن 

يعيقها. أو  يؤخرها 
دولــة  فــيــه  زادت  الــــذي  الــوقــت  وفـــي     
قــطــر مـــن صـــادراتـــهـــا واســتــثــمــاراتــهــا في 
ذلك،  ومــع  صــادراتــنــا.  بــزيــادة  قمنا  بلدنا، 

ال يــمــكــن حـــصـــر كـــل شــــيء فـــي الــنــاحــيــة 
تمكنا  قد  إننا  حيث  التجارية.  االقتصادية 
في  تعاوننا  في  ممتازة  نتائج  تحقيق  من 
مــجــال الــتــعــلــيــم، وكـــذلـــك فـــي الــمــجــاالت 
الــثــقــافــيــة والـــريـــاضـــيـــة. وهــــذا يــســاهــم بال 
ومستدام  واقــعــي  تكامل  تحقيق  فــي  شــك 

الوقت. بمرور  لشعوبنا 
عملنا  عــلــى  واضـــحـــة  أدلــــة  لــديــنــا  ــنــا  إن    
الـــمـــشـــتـــرك، حـــيـــث إنـــــه خـــــالل الــعــامــيــن 
ــا مـــن الـــتـــوصـــل إلــــى ما  الــمــاضــيــيــن تــمــكــّن
مــذكــرات  أو  اتــفــاقــيــة   ٤٠ حـــوالـــي  يـــقـــارب 
عليها  التوقيع  تم  التي  تلك  تتضمن  تفاهم 
المرحلة  في  أو  للتوقيع  جاهزة  أو  بالفعل، 

األخيرة من المفاوضات.
في  األرجنتين  جمهورية  وجدت  لقد     
الحضور  ذات  والكريمة  الغنية  الدولة  قطر 

الملحوظ على المستوى اإلقليمي والدولي، 
فقط  ليس  ودعمها  بمساعدتها  والمعروفة 
لــلــدول الــنــامــيــة ولــكــن أيــضــاً عــلــى الــســاحــة 
إقليمية  رائدة  وأصبحت  الدولية،  اإلنسانية 

في هذا المجال. 
   مــن جــانــبــهــا، وجـــدت دولـــة قــطــر في 
استراتيجياً  شريكاً  فقط  ليس  األرجنتين 
آمــال  لديها  دولــة  أيــضــاً  ولكن  بــه،  موثوقاً 
مــنــاظــر  ذات  مــســالــمــة  دولــــــة  لــلــبــشــريــة، 

طبيعية خالبة وشعب ودود للغاية.
فقط  وعــلــيــنــا  مــنــدمــجــة،  عــالقــتــنــا  إن     
البعض  بعضنا  مــع  مــتــبــادل  بــشــكــل  الــعــمــل 
بــعــد يـــــوم. وهـــــذه مهمة  لــتــعــمــيــقــهــا يـــومـــاً 
تشترك  بلدينا،  مثل  لبلدين  بالنسبة  سهلة 
األساسية  والمفاهيم  الِقيم  فــي  شعوبهما 

مثل األسرة والصداقة والوالء.

العـــالقات القطــرية األرجنـــتينية تــزداد قـــوة
ــــة والــــريــــاضــــة ــــاف ــــق ــــث ـــم وال ـــي ـــل ـــع ـــت ــــائــــج مــــمــــتــــازة فـــــي ال ــــا حــــقــــق نــــت تــــعــــاونــــن

 سفير جمهورية األرجنتين

وصـــف   :] الدوحة- 
بـــرنـــامـــُج «الــحــقــيــقــة» فــرض 
المملكة المتحدة عقوبات على 
قتلة الصحفي السعودي جمال 
الجديدة  بالصفعة  خاشقجي 
مــــن الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــّيــة 

للرياض.  
وقــــــــــال تـــــقـــــريـــــُر بـــرنـــامـــج 
أمــس  حلقته  فــي  «الــحــقــيــقــة» 
«صفعة جديدة تتلّقاها الرياض 
عـــلـــى وقــــــع جـــريـــمـــة اغـــتـــيـــال 
الــصــحــفــي جـــمـــال خــاشــقــجــي 
والـــصـــفـــعـــة هـــــذه الـــــمـــــّرة مــن 
أعلن  إذ  البريطانية،  الحكومة 
ــة الــبــريــطــانــّي  وزيــــر الــخــارجــّي
دومينيك راب فرض عقوبات 
على ٤٩ شخصية وجهة أجنبية 
ُمّتهمين بانتهاك حقوق اإلنسان 
من بينهم شخصّيات سعودّية 
رفيعة متهمة بالضلوع في قتل 
الــصــحــفــّي جــمــال خــاشــقــجــي، 
وشـــمـــلـــت قـــائـــمـــة الـــعـــقـــوبـــات 
البريطانية ٢٠ سعوديًا أبرزهم 
ســعــود الــقــحــطــانــي الــُمــســتــشــار 
الـــســـابـــق فـــي الــــديــــوان الــمــلــكــي 
السعودي، واللواء أحمد عسيري 
السعودّي،  العهد  ولي  ُمستشار 
ـــــب الـــــســـــابـــــق لـــُمـــديـــر  ـــــائ ـــــن وال

المخابرات العامة، والمتحّدث 
الــســابــق بــاســم الــتــحــالــف الـــذي 
اليمن،  فــي  الــســعــودّيــة  تـــقـــوُده 
بالُمخابرات  آخـــرون  وضباط 
ُمتهمون باغتيال خاشقجي في 
بإسطنبول  السعودية  القنصلّية 

عام ٢٠١٨.
وقالت الخارجيُة البريطانيُة 
كان  الذي  القحطاني  سعود  إّن 
ُمــســتــشــاًرا فــي الــديــوان الملكّي 
عملية  وأدار  خطط  السعودي 
قتل خاشقجي مستعينًا بفريق 
مــكــّون مــن ١٥ شــخــًصــا، وأن 
أحـــمـــد عــســيــري مــــتــــوّرط في 

كبيًرا  مسؤوًال  وكان  الجريمة، 
ضــمــن الــفــريــق، وقــــال الــوزيــر 
ــبــرلــمــان  الـــبـــريـــطـــانـــي أمــــــام ال
أصـــول  ســيــجــّمــد  الـــقـــانـــون  إّن 
حقوق  انــتــهــاك  فــي  الضالعين 
دخــول  مــن  ويمنعهم  اإلنــســان 

المملكة المتحدة.  
ونــقــل الــتــقــريــر عـــن عــضــوة 
مــجــلــس الـــعـــمـــوم الــبــريــطــانــي 
لــيــزا نــــادي قــولــهــا: نــدعــو إلــى 
ُمـــالحـــقـــة الــُمــجــرمــيــن الــذيــن 
وعلى  خاشقجي،  جمال  قتلوا 
المملكة المتحدة اتخاذ سياسة 
أكــثــر تـــشـــّدًدا تــجــاه الــســعــوديــة، 

والتوّقف عن بيع األسلحة لها، 
المتحدة  الواليات  رّحبت  فيما 
األمــريــكــيــة بــالئــحــة الــعــقــوبــات 
نوعها،  من  األولــى  البريطانّية 
واعــــتــــبــــر وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
األمريكي مايك بومبيو الالئحة 
خاشقجي  قــتــلــة  شــمــلــت  الــتــي 
بين  للتعاون  جديد  عهد  بداية 
فعالة  وأداة  وبريطانيا  بـــالده 
لــمــحــاســبــة مــرتــكــبــي الــجــرائــم 

ضد اإلنسانية عبر العالم.  
هــذه  أّن  الــتــقــريــر  وأوضــــح 
الـــتـــطـــّورات تــزامــنــت مـــع بــدء 
لـ  تركيا  فــي  غيابية  محاكمة 

قضية  في  سعوديًا  متهًما   ٢٠
مـــقـــتـــل الـــصـــحـــفـــي الـــســـعـــودي 
جـــمـــال خـــاشـــقـــجـــي، وأّكـــــدت 
ــهــا أعـــدت  الــنــيــابــة الــتــركــيــة أن
االستماع  بعد  ــهــام  االّت الئــحــة 
لـــكـــافـــة األطــــــــراف واالطــــــالع 
عـــلـــى الـــمـــكـــالـــمـــات الــهــاتــفــيــة 
وكــامــيــرات الــمــراقــبــة وجــمــع 
كــافــة األدلــــة حـــول الــجــريــمــة. 
وأصـــــــدرت الــنــيــابــة الــتــركــيــة 
بحّق  حــمــراء  توقيف  مــذكــرة 
األشــــخــــاص الـــعـــشـــريـــن وأنــــه 
تــــّم إبـــــالغ الـــشـــرطـــة الــدولــيــة 
اإلنــــــــتــــــــربــــــــول والـــــســـــلـــــطـــــات 
تسليمهم  بــطــلــب  الــســعــوديــة 
ُمحاكمتهم،  إلتمام  تركيا  إلى 
ومـــن جــهــتــهــا، قــالــت مــقــّررة 
األمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة الــمــعــنــيــة 
نطاق  خــارج  اإلعـــدام  بجرائم 
الــقــانــون أنــيــيــس كـــاالمـــار، إّن 
الــمــحــاكــمــة قـــد ال تــصــل إلــى 
حتًما  ستكون  لكنها  مبتغاها 
في  تّمت  التي  من  عــدًال  أكثر 
السعودية، وأّكدت أنه إذا تمت 
إدانــــــة الــقــحــطــانــي وعــســيــري 
خاشقجي،  مقتل  قضية  فــي 
فــيــجــب مــعــرفــة مــمــن تــلــّقــوا 

ومحاكمتهم. األوامر 

 صفعة جديدة للرياض بعقوبات بريطانّية على قتلة خاشقجي
 بتجميد أصولهم ومنعهم من دخول المملكة المتحدة

ًّ

بعد كشف زيفها وأهدافها الخبيثة

واشنطن - وكاالت:  بدأت صحف أمريكية 
ودولـــيـــة بــحــذف مــقــاالت تــشــيــد بـــاإلمـــارات 
وتــحــرض عــلــى قــطــر وتــركــيــا ودول أخــرى 
بعد أن كشف موقع «ديلي بيست» اإلخباري 

األمريكي زيفها.
وكان الموقع كشف عن وجود شبكة تضم 
أكثر من ١٩ شخصية وهمية نشرت عشرات 
مــقــاالت الـــرأي فــي وســائــل إعـــالم أمريكية 
الــشــرق  فــي  ومــنــشــورات  وصــحــف  محافظة 
على  وتحرض  اإلمـــارات  على  تثني  األوســط 

قطر وتركيا وإيران.
وامــتــنــعــت صــحــيــفــة جـــيـــروزالـــيـــم بــوســت 
اإلسرائيلية في اتصال مع محررها الرئيسي 
التي  المقاالت  بشأن  تعليق  بــأي  اإلدالء  عــن 

شاركت في نشر بعضها.
الوهميين  ــاب  الــكــّت أن  الــتــحــقــيــق  وســجــل 
«آراب  هما  موقعين  فــي  مساهمات  نــشــروا 
نـــاو»  و»بــيــرشــيــا   (The Arab Eye) آي» 
(Persia Now)، كما نشروا مقاالت رأي في 
نفسها،  لــألهــداف  تـــروج  المنصات  عــشــرات 
ومــنــهــا انــتــقــاد قــطــر، وبــشــكــل خـــاص شبكة 

الجزيرة اإلخبارية.
وتابع الموقع أن هؤالء الكّتاب انتقدوا دور 
طرفي  أحد  دعمها  ووصفوا  ليبيا،  في  تركيا 
التي  السيئة»  «األخــبــار  بـــ  ليبيا  فــي  الــصــراع 
الطاقة  مـــوارد  تدفق  مــن  إلــى «الــحــد  تهدف 
ــــــا، وأنــــه إســفــيــن يــدق  الــحــيــويــة» إلـــى أوروب

بهدف إثارة االنقسام داخل حلف الناتو، كما 
كرمان  توكل  فيسبوك  شبكة  تعيين  انتقدوا 

في مجلس إدارتها.
وأفاد الموقع بأن أنشطة الشبكة تعود إلى 
يوليو ٢٠١٩، وأنها أنشأت حسابات على تويتر 
أصحابها  وقــدم   ،٢٠٢٠ أبريل  أو  مــارس  في 
سياسيون  مــســتــشــارون  أنــهــم  عــلــى  أنــفــســهــم 
وصــحــفــيــون مــســتــقــلــون مــقــيــمــون غــالــبــا في 
عواصم أوروبية.وأشار إلى أن أعضاء الشبكة 
والمهنية  األكاديمية  سجالتهم  بشأن  كذبوا 
صــوًرا  واستخدموا  إن»،  «لينكد  موقع  على 

مزيفة أو مسروقة.
المسروقة  الشخصية  الصور  كل  إن  وقــال 
التي استخدمها أعضاء الشبكة تم التالعب بها 
محرك  استخدام  عبر  اكتشافها  يتم  ال  حتى 

البحث غوغل.
موقع  قــرر  المعلومات  هــذه  فضح  وبــعــد 
منهم  شــخــًصــا،   ١٥ حــســابــات  تــعــلــيــق  تــويــتــر 
حساب الشخص الوهمي رافاييل بيداني، على 
سياسات  الشبكة  هــذه  أعــضــاء  خــرق  خلفية 

تويتر التي تمنع التالعب بالمنصات.
بيست  للديلي  تويتر  باسم  متحدث  وقــال 
في بيان: ”باستخدام التكنولوجيا والمراجعة 
البشرية والشراكات مع الباحثين والمنظمات 
القضايا،  هذه  تدرس  التي  األخرى  المستقلة 
نــعــمــل عــلــى تــحــديــد الــتــالعــب بــالــمــنــصــة في 

خدمتنا واتخاذ اإلجراءات الالزمة“.

صحف أمريكية ودولية تحذف 
مقاالت تحرض على قطر

مؤسسة  قالت  وكــاالت:   - واشنطن 
كــارنــيــجــي ألبــحــاث الــســالم إن إمـــارة 
تمّكن  التي  البؤر  من  واحــدة  تعد  دبي 
والتدفقات  والجريمة  العالمي  للفساد 
إلى  وأشــارت  المشروعة،  غير  المالية 
في  المسؤولين  على  الضغط  ضــرورة 
دولة اإلمــارات لتنفيذ إصالحات حتى 
ال يتضرر االستقرار والسالم العالميان.
وتــســتــهــل الــمــؤســســة تــقــريــًرا طــويــًال 
تسهيل  فـــي  دبــــي  «دور  عـــنـــوانـــه  لــهــا 
العالمية  الــمــالــيــة  والــتــدفــقــات  الــفــســاد 
فاسدين  إن  بالقول  المشروعة»  غير 
العالم  أنــحــاء  جميع  مــن  ومــجــرمــيــن 
ويجدون  منها،  أو  دبــي  عبر  يعملون 
ــا ألنــشــطــتــهــم في  ــًم ــا مــالئ فــيــهــا مــكــانً
غــســل األمـــــوال، بينهم أمــــراء الــحــرب 
األفــــــغــــــان والـــــعـــــصـــــابـــــات الــــروســــيــــة 
واللصوص النيجيريون وغاسلو األموال 
األوروبــــيــــون ومــهــربــو الــذهــب بشرق 

أفريقيا.
ويقول التقرير المطول إن ما دعم 
ازدهـــــــار دبــــي هـــو الـــتـــدفـــق الــمــســتــمــر 
عن  الناتجة  المشروعة  غير  للعائدات 
تدفق  ساعد  وقــد  والجريمة،  الفساد 
هــذه الــثــروات في اإلمـــارة على تغذية 
إلى  حّولها  كما  فيها،  الــعــقــارات  ســوق 
مـــركـــز رئــيــســي لــتــجــارة الـــذهـــب في 

العالم.
في  أنــه  إلــى  االنتباه  التقرير  ويلفت 
الــوقــت نــفــســه يــواصــل كــل مــن الــقــادة 
غض  الــدولــي  والمجتمع  اإلمــاراتــيــيــن 
الـــطـــرف عـــن الــســلــوكــيــات اإلشــكــالــيــة 
التي  والممارسات  اإلداريـــة  والثغرات 
ــا  تــجــعــل دبـــــي وجـــهـــة جــــذابــــة عــالــمــًي

لألموال القذرة.
ــــر بــأنــه فــي الــوقــت الـــذي يعيد  وذّك
فــيــه الــــقــــادة فـــي واشـــنـــطـــن والــعــديــد 
تقييم  األخـــرى  الغربية  العواصم  مــن 
استراتيجياتهم وعالقاتهم في الخليج 
لتعكس الحقائق الجيوسياسية المتغيرة 
والــــضــــرورات االقــتــصــاديــة الــجــديــدة 
الشركاء  مــع  الــمــتــزايــدة  واالخــتــالفــات 
اإلقليميين بشأن مجموعة من قضايا 
تدوم  لن  فرصة  هناك  فــإن  السياسة 
دور  بشأن  للمخاوف  للتصدي  طويال 
دبي في تمكين الفساد العالمي وآثاره 

المتعددة المزعزعة لالستقرار.
بــهــذا  الـــقـــيـــام  إن  الـــتـــقـــريـــر  وقــــــال 
لسبب  دقيًقا  فهًما  سيتطلب  اإلصــالح 
ظهور الفساد وكيفية تحوله إلى عنصر 

مركزي في االقتصاد السياسي لدبي.
لجذب  بنيت  اإلمـــــارة  أن  وأوضــــح 
المشترين األجانب، وتكتظ بأبراج من 
اإلنسان  صنع  مــن  وجــزر  راقــيــة  شقق 

مــرصــعــة بــفــيــالت فــــاخــــرة، وتــطــور 
مصدًرا  وأصــبــح  فيها  الــعــقــارات  ســوق 
مطوري  ألن  الملوثة،  األمـــوال  لجذب 
يقبلون  العقاريين  والــوكــالء  الــعــقــارات 
المشتبه  األشخاص  من  ضخمة  مبالغ 
الوظائف  شاغلي  ومــن  سياسًيا،  بهم 
وشركائهم،  عائالتهم  وكذلك  العامة 
المشبوهين،  المشترين  من  وغيرهم 
وحـــتـــى األفــــــــراد الــــذيــــن تــســتــهــدفــهــم 
دبــي  يستخدمون  الــدولــيــة  الــعــقــوبــات 
لــغــســل األمـــــوال بــســبــب ضــعــف الــلــوائــح 

والتراخي.
وبحسب تقرير كارنيجي، تعد دبي 
الذهب  محاور  أكبر  من  واحــدة  اآلن 
فــي الــعــالــم، وهـــي أيــًضــا مــكــان لغسل 
من  خاصة  يدويًا،  المستخرج  الذهب 
مناطق الــصــراعــات فــي شــرق ووســط 
أفريقيا، وتسمح الممارسات التجارية 
لهذا  التنظيمية  والــثــغــرات  المبهمة 
الـــذهـــب الــمــغــســول بـــدخـــول األســـــواق 

العالمية على نطاق واسع.
يقارب  ما  مع  أنــه  التقرير  وأضــاف 
٣٠ منطقة تجارة حرة تعد دبي مالذا 
لغسل األمـــــوال عــلــى أســــاس الــتــجــارة، 
وتــعــمــل هـــذه الــمــنــاطــق بــالــحــد األدنـــى 
مـــن اإلشــــــراف الــتــنــظــيــمــي أو فــرض 
بإخفاء  للشركات  وتسمح  الــجــمــارك، 

العائدات اإلجرامية من خالل اإلفراط 
في خفض السعر الحقيقي بالفواتير أو 
وتزوير  المتعددة،  وبالفواتير  رفعها، 

الوثائق التجارية األخرى.
ونــبــه الــتــقــريــر إلــــى أن مـــا يــحــدث 
فــي دبــي ودولـــة اإلمــــارات مــهــم، ألن 
للواليات  استراتيجية  أهمية  لكلتيهما 
أخـــرى،  ودول  وبــريــطــانــيــا  الــمــتــحــدة 
ألن اإلمـــارات هي واحـــدة من شركاء 
واشـــنـــطـــن ولــــنــــدن الــرئــيــســيــيــن فــي 
ولدبي  المنطقة،  في  والتجارة  األمــن 
عالقات تاريخية وتجارية  -خصوًصا- 

وثيقة مع إيران المجاورة.
ـــــــرز تــــحــــديــــات مــكــافــحــة  ومــــــن أب
دبي  فــي  المنظمة  والجريمة  الفساد 
الواسع  النطاق  هو  كارنيجي-  -بحسب 
والحجم الكبير للتدفقات المالية غير 
العالمية  التيسير  وشبكات  المشروعة 

التي تنتهي في اإلمارة أو تعبرها.
اإلشكالية  الــروابــط  هــذه  وتتقاطع 
السياسة  اهتمامات  من  مجموعة  مع 
ـــفـــيـــة األخــــــــرى،  ـــوظـــي اإلقـــلـــيـــمـــيـــة وال
تتسم  -التي  دبـــي  تــرفــض  مــا  ــا  ــبً وغــال
الـــمـــحـــاوالت  والتشويش-  بـــالـــســـريـــة 
الخارجية لتمييز ما إذا كان اللصوص 
والــمــجــرمــون يــشــتــرون الــعــقــارات أو 

يغسلون األموال من خالل اإلمارة.

دبي أصبحــت بــؤرة للفســاد العــالمي 
مؤسسة كارنيجي ألبحاث السالم:

١٧ عربي ودوليعربي ودولي
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اشترت صحفيين للترويج لسياسة إجهاض ثورات الربيع العربي

فرنسي  تحقيق  حذر  وكاالت:   - باريس 
اإلمـــارات  لــدولــة  مشبوهة  تــحــركــات  مــن 
تــســتــهــدف كـــســـب الـــنـــفـــوذ اإلعــــالمــــي فــي 
بغرض  صحافيين  ذمم  شراء  عبر  فرنسا 

الترويج لرؤيتها لشرق أوسط سلطوي.
ـــشـــره مــوقــع  ــتــحــقــيــق الــــــذي ن وذكــــــر ال
أن  الفرنسي،  االستقصائي  بارت“  ”ميديا 
فرنسا  في  النفوذ  تمارس  اإلمــارات  دولــة 
من خالل شراء الصحافيين؛ وذلك بهدف 
زايد  بن  محمد  أبوظبي  عهد  لولي  السماح 
بنشر فكره ورسالته وإدامة رؤيته لشرق 

أوسط سلطوي ومستقر.
إلى  زايد  بن  سعي  عن  التحقيق  وكشف 
الــتــدخــل فــي إســــالم فــرنــســا عــبــر وســطــاء 
ومــؤثــريــن راســخــيــن بــالــفــعــل فــي وســائــل 
ونشر  التواصل  بعمليات  يقومون  اإلعالم، 
مختصين،  مع  مقابالت  ونشر  المقاالت 
تــصــب فــي خــانــة تــلــمــيــع ســيــاســة أبــوظــبــي 
في  سلطوية  أنظمة  فــرض  إلــى  الــهــادفــة 
األمن  راية ”ضمان  تحت  األوسط  الشرق 

واالستقرار“.
أبوظبي  عهد  ولــي  إن  التحقيق  وقـــال   
يــســتــغــل تــســاهــل بــعــضــهــم مـــع مــمــارســاتــه 
مثل:  العربي  العالم  فــي  الضمير  عديمة 
إســكــات عــمــلــيــات الــتــحــول الــديــمــقــراطــي، 

ــــســــان، واألعــــــداد  وانـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق اإلن
الكبيرة للوفيات في جميع مسارح الحرب 
حــيــث يـــحـــاول فــــرض بــصــمــتــه لــتــحــقــيــق 
حلمه بأن يصبح الرجل األقوى في العالم 

العربي.
بموقع  مدونته  في  نشره  مقال  في  و   
ميديا بارت الفرنسي قال الكاتب والمحلل 
«إن  فــوركــادي  هنري  الفرنسي  السياسي 
ولي عهد أبو ظبي -سعًيا منه لنشر فكره 
ورســالــتــه وتــوطــيــد رؤيــتــه لــشــرق أوســط 
على  منه  وحرًصا  االستبداد،  عبر  مستقر 
دفع بيادقه إلى األمام للتدخل في صميم 
كي  يحتاج  أنه  يــدرك  فرنسا-  إســالم  قلب 
يــحــقــق أهـــدافـــه إلـــى اســتــخــدام أشــخــاص 
مــؤثــريــن مــعــروفــيــن بــالــفــعــل فــي وســائــل 

اإلعالم».
تــحــقــيــق  يـــمـــكـــن  ال  ـــكـــاتـــب  ـــل ل ووفـــــقـــــا 
مع  الـــتـــواصـــل  دون  مـــن  ســيــاســيــة  مــــآرب 
مــتــخــصــصــيــن وخــــبــــراء، ونـــشـــر مــقــاالت 
شريطة  مــعــهــم،  مــقــابــالت  وإجـــــراء  لــهــم 
ال  حتى  المعروفة  األسماء  من  يكونوا  أن 
يثيروا الشك لدى الرأي العام، وأن يخفوا 
بعض  أن  والـــواقـــع  الــحــقــيــقــيــة،  دوافــعــهــم 
ال يستحيي من  هؤالء -بحسب فوركادي- 

القيام بأي شيء.

تحركات إماراتية مشبوهة
 في فرنسا لكسب النفوذ اإلعالمي
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أودى  وكــــاالت:   - عــواصــم 
الفيروس بحياة ما ال يقل عن 
العالم  فــي  شخص  ألــف   ٥٥٠
وفــــق تـــعـــداد لــوكــالــة فــرانــس 
بــــرس اســـتـــنـــاداً إلــــى مــصــادر 

رسمّية أمس.
 ١٢ إصابة  رسمّياً  وُسّجلت 
بلداً   ١٩٦ فــي  شخص  مليون 
ومــنــطــقــة بـــالـــفـــيـــروس مــنــذ 
منهم  تــعــافــى  تــفــشــيــه،  بــــدء 
ستة ماليين و٩٥٠ ألفا ومئة 

شخص على األقل.
األرقـــــام  هــــذه  تــعــكــس  وال 
الحقيقي  العدد  من  جــزءا  إال 
دول  تجري  ال  إذ  لإلصابات، 
ــلــحــاالت  ل إال  فـــحـــوصـــا  عـــــدة 
تعطي  فيما  خــطــورة،  األكــثــر 
دول أخرى أولوية في إجراء 
الـــفـــحـــوص لــتــتــبــع مــخــالــطــي 
الـــمـــصـــابـــيـــن، ويـــمـــلـــك عـــدد 
إمكانات  الفقيرة  الـــدول  مــن 

فحص محدودة.
والـــواليـــات الــمــتــحــدة، التي 
بكوفيد-١٩  وفاة  أول  سجلت 
مطلع فبراير، هي البلد األكثر 
تضرراً من حيث عدد الوفيات 
 ١٣١ تسجيلها  مع  واإلصابات 
أصــل  مـــن  وفـــــاة  و٤٨٠  ألـــفـــا 
و٠٩٨  ألـــفـــا  و٩٩٦  مــلــيــونــيــن 
عن  يقل  ال  ما  وشفي  إصابة. 

٩٣٦ ألفا و٤٧٦ شخصا.
الواليات  حصيلة  والمست 
الــمــتــحــدة ٣ مــاليــيــن إصــابــة 
حالة،  ألــف   ٢٩٩٦ بلوغها  مــع 
مليونا  البرازيل  سجلت  فيما 
 ٧٤٢,٤ والهند  ألــف،  و٦٨٨,٥ 
ألــف   ٦٩٣,٢ وروســـيـــا  ألـــــف، 

أحـــــدث  يـــشـــمـــل  ال  (الــــــرقــــــم 
إحصائية نشرت أمس) وبيرو 

٣٠٩,٢ ألف حالة.
ثالثة  على  يزيد  ما  وُسّجل 
مـــاليـــيـــن إصــــابــــة بـــفـــيـــروس 
أمريكا  في  المستجّد  كــورونــا 
الالتينّية والكاريبي، أكثر من 
نــصــفــهــا فـــي الـــبـــرازيـــل، وفــق 
تــعــداد أجــرتــه وكــالــة فــرانــس 
ــــــرس أمــــــس اســـــتـــــنـــــاداً إلـــى  ب

مصادر رسمّية.
وباتت هذه المنطقة البؤرة 
وذلك  العالمي،  للوباء  الحالّية 
إصابة   ٣,٠٢٣,٨١٣ بتسجيلها 
نصفها  وفــاة  ألــف   ١٤٠ ونحو 
تــقــريــبــاً فـــي الـــبـــرازيـــل الــتــي 
تــضــّرراً  األكــثــر  البلد  أصبحت 
بعد  العالم  في  الفيروس  من 

الواليات المتحدة.
وســــــّجــــــلــــــت الـــــــبـــــــرازيـــــــل، 
من  وأكثر  ١,٦٦٨,٥٨٩إصــابــة 
٦٦ ألف وفاة جّراء الفيروس، 
أحِصيت  التي  المكسيك  تليها 
فــيــهــا أكــثــر ٢٦١ ألـــف إصــابــة 
وفاة.  ألف   ٣١ على  يزيد  وما 
وفي البيرو، هناك ما يقرب 
وزهــاء  إصابة  آالف   ٣١٠ من 
أّن  يــبــدو  وال  وفــــاة،   ١٠,٩٥٢
أّي  تخفيف  إلــى  تّتجه  الــبــالد 
مـــن إجـــــــراءات اإلغـــــالق الــتــي 
كــــانــــت اّتـــخـــذتـــهـــا لــمــواجــهــة 
الـــــفـــــيـــــروس. وفــــــي تــشــيــلــي، 
ُســّجــلــت أكــثــر مــن ٣٠٠ ألــف 
إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 
جــــــّراء الـــفـــيـــروس أكـــثـــر من 

.٦٤٠٠

اإلفريقية  القارة  وتخطت   
إصابة  ألف  الـــ٥٠٠  عتبة  امس 
ـــفـــيـــروس كــــورونــــا  مــــؤكــــدة ب
مرض  يسبب  الــذي  المستجد 
آخــر  وحــســب  «كوفيد-١٩». 
على  السيطرة  مراكز  بيانات 
ــــة مــنــهــا  ــــوقــــاي األمـــــــــراض وال
الــتــابــعــة لــالتــحــاد اإلفــريــقــي، 
ســجــلــت فـــي الـــقـــارة الــســمــراء 
إصــابــة   ٥٠٨٠٨٦ اآلن  حــتــى 
حالة   ١١٩٥٥ منها  بالعدوى، 

وفاة و٢٤٥٠٦٨ حالة شفاء.
هذه  من  عــدد  أكبر  ويعود 
حـــالـــة)   ٢٢٣٫٨) اإلصـــــابـــــات 
وتليها  الجنوبية  إفريقيا  إلــى 
منطقة شمال إفريقيا بـ١١٥٫٦ 

ألف حالة.
جنوب  جمهورية  وتتصدر 

إفـــريـــقـــيـــا قـــائـــمـــة أكـــبـــر بـــؤر 
كـــورونـــا فـــي الـــقـــارة الــســمــراء 
بــــــــــــ٢١٥٨٥٥ إصــــابــــة مـــؤكـــدة 
بالوباء منها ٣٥٠٢ حالة وفاة، 
إصابة  بـــ٧٧٢٧٩  مصر  وتليها 

منها ٣٤٨٩ حالة وفاة.
ولـــفـــت الــــفــــرع اإلفـــريـــقـــي 
لــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة 
على  المتحدة  لــألمــم  التابعة 
حسابه في «تويتر» إلى زيادة 
الـــمـــخـــاوف بـــشـــأن االرتــــفــــاع 
المصابين  أعــــداد  فــي  الــحــاد 
من  عــدد  فــي  بـ»كوفيد-١٩» 
دول الـــقـــارة، مــشــيــرا إلـــى أن 
سجلت  إفــريــقــيــة  ـــــة  دول  ٢٢
حصيلة  في  بضعفين  ارتفاعا 
اإلصــــــــابــــــــات خــــــــالل الـــشـــهـــر 

األخير.

ً إصابات كورونا تقارب ١٢ مليوناً عالميا
بينها ثالثة ماليين في أمريكا الالتينية والكاريبي

القتلى  حصيلة  ارتفعت  ب:  ف  أبابا-أ  أديس 
جّراء االحتجاجات وأعمال العنف العرقي التي 
اندلعت في إثيوبيا األسبوع الماضي على خلفية 
مــقــتــل مــغــن شــعــبــي مــن قــومــيــة أورومـــــو إلــى 
٢٣٩، وفق ما أعلنت الشرطة. وقتل مجهولون 
يعتبره  الذي  هونديسا،  هاشالو  الشعبي  المغني 
لمعاناتهم  صــوتــا  أورومــــو  أفــــراد  مــن  الــكــثــيــر 
توترا  أثــار  ما  الماضي،  األسبوع  التهميش  من 
في  الديموقراطية  إلــى  االنتقال  يهدد  عرقيا 
الـــبـــالد. وانــدلــعــت احــتــجــاجــات فـــي الــعــاصــمــة 
المحيطة  أورومــيــا  منطقة  وفــي  أبــابــا  أديـــس 
التي تتحّدر منها أكبر قومية في البالد لطالما 
البلد  فــي  ومــضــطــهــدة  مهمشة  بــأنــهــا  شــعــرت 
عمليات  مــســؤولــون  ونــســب  األعـــــراق.  مــتــعــدد 
قوات  استخدمتها  التي  القاتلة  القوة  إلى  القتل 
األمـــن والــعــنــف الــعــرقــي. وقـــال الــمــســؤول في 

على  قدير  مصطفى  أوروميا  منطقة  شرطة 
الذي  العنف  «جــّراء  أمــس  الرسمي  التلفزيون 
شرطة  عناصر  تسعة  لقي  المنطقة،  في  وقــع 
وخمسة عناصر ميليشيا و٢١٥ مدنيا حتفهم». 
مقتل  عن  أبابا  أديس  شرطة  أعلنت  أن  وسبق 
عــشــرة أشــخــاص فــي الــعــاصــمــة. وبــلــغــت آخــر 
 ١٦٦ األسبوع  نهاية  عطلة  في  للقتلى  حصيلة 
شخصا. وتحّدث مصطفى عن «أضرار كبيرة 
وخاصة.  حكومية  لممتلكات  نهب»  وعمليات 
به  مشتبه   ٣٥٠٠ من  أكثر  توقيف  وقــال: «تم 
للسيطرة على هذه االضطرابات. كانوا عناصر 
مستغلين  هجمات  نــّفــذوا  للسالم  مناهضين 
مــقــتــل الــفــنــان كــذريــعــة لــتــفــكــيــك الــمــنــظــومــة 
الــدســتــوريــة بــالــقــوة». وأفـــاد أنــه عــلــى «أفـــراد 
أورومــــــو أن يــكــونــوا حــاضــنــيــن لــلــمــجــمــوعــات 

العرقية التي تعيش بينهم».

لندن - رويترز: قال رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، أمس، إنه يتحمل المسؤولية 
جائحة  لتفشي  الحكومة  استجابة  عن  الكاملة 
فيروس كورونا نافيا أن يكون قد حاول إلقاء 
اللوم على العاملين في قطاع الرعاية الصحية 

في انتشار عدوى كوفيد-١٩.
وتعرض جونسون النتقادات بسبب قوله إن 
بعض دور الرعاية لم تتبع اإلجراءات للحد من 
الــوفــيــات بــالــمــرض، وطــلــب منه زعــيــم حزب 
االعتذار.  مرارا  ستارمر  كير  المعارض  العمال 

لكن رئيس الوزراء لم يعتذر.
وقال جونسون أمام البرلمان «آخر ما أريد 
القيام به هو إلقاء اللوم على العاملين بالرعاية 
منهم  أي  يتصور  أن  أو  حــدث  فيما  الصحية 
«عندما  وأضــــاف:  عليهم».  الــلــوم  ألــقــي  أنــنــي 

أتحمل  فــأنــا  المسؤولية،  بتحمل  األمـــر  يتعلق 
الــمــســؤولــيــة الــكــامــلــة عــمــا حــــدث. مــا لــم يكن 
معروفا للجميع في بداية التفشي أن الفيروس 
أعـــراض  مــن  يــعــانــون  ال  أشــخــاص  مــن  ينتقل 
لغيرهم ولذلك غيرنا اإلرشادات والتوجيهات.

وفي برلين قالت المستشارة أنجيال ميركل 
أمـــس إن صـــون الــحــقــوق األســاســيــة، وتــعــزيــز 
للنظام  والــتــحــول  الــمــنــاخ،  وحماية  التضامن، 
الــرقــمــي، والـــــدور األوروبــــــي فـــي الــعــالــم هي 
أولويات  قائمة  رأس  تحتل  التي  الموضوعات 
لمدة  األوروبــي  لالتحاد  رئاستها  خالل  ألمانيا 
ســتــة أشـــهـــر. وقـــالـــت مــيــركــل فـــي كــلــمــة أمـــام 
أعضاء البرلمان األوروبي في بروكسل: «نريد 
كورونا)  فيروس  من (أزمــة  أوروبــا  تخرج  أن 

أكثر وحدة وأشد قوة».

إثيوبــيا: ٢٣٩ قتيالً حصيلة
أعمــــال العــنف العرقيـــة

جونسون: أتحمل المسؤولية كاملة 
عن استجابة الحكومة للوباء

صحيفة  كشفت  وكــــاالت:   - واشــنــطــن 

مــذكــرات  أن  األمريكية  تايمز  نــيــويــورك 

ابنة شقيق دونالد ترامب «أكثر مما ينبغي 

عائلتي  صنعت  كــيــف  أبـــــدا..  كـــاف  وغــيــر 

نشرها  المقرر  العالم»؟  في  رجــل  أخطر 

األسبوع المقبل تصف الرئيس بأنه مصاب 

بالنرجسية المرضية، وتتهمه بالغش في 

وتبّني  الجامعة  لــدخــول  القبول  امتحان 

للصحيفة  ووفقا  حــيــاة».  أسلوب  «الغش 

-التي تلقت نسخة من الكتاب قبل نشره- 

فــــإن مـــذكـــرات مــــاري تـــرامـــب ابــنــة األخ 

األكـــبـــر لــلــرئــيــس األمـــريـــكـــي تــصــف كيف 

والوحشية  والخلل  الظالم  من  عقودا  أن 
حــولــت عــمــهــا إلـــى زعــيــم مــتــهــور «يــهــدد 
االقـــتـــصـــادي  وأمـــنـــه  الـــعـــالـــم  صــحــة  اآلن 
ناشر  وصف  حسب  االجتماعي»  ونسيجه 
تقرير  وأفـــاد  وشوستر.  سايمون  الكتاب 
أن  تدعي  المذكرات  بــأن  تايمز  نيويورك 
اختبار  إلجراء  لشخص  مبلغا  دفع  ترامب 
القبول في الجامعة نيابة عنه عندما كان 
نيويورك،  بمدينة  الثانوية  المرحلة  فــي 
نالها  التي  العالية  النتائج  بفضل  وتمكن 
في ذلك االختبار من دخول كلية وارتون 
بنسلفانيا.  جامعة  في  لألعمال  المرموقة 

كــمــا اســتــشــهــد الـــكـــتـــاب بــتــعــلــيــق مـــاريـــان 
تــرامــب،  الــرئــيــس  شقيقة  بــــاري  تــرامــب 
في  سابقا  عملت  متقاعدة  قاضية  وهــي 
محكمة استئناف اتحادية، والتي قالت إن 
لديها تحفظات على كفاءة دونالد ترامب 
لتولي منصب الرئاسة بعيد إعالن ترشحه 
لالنتخابات الرئاسية عام ٢٠١٥، ووصفته 
في  وشككت  بالمهرج،  عائلي  غداء  خالل 
ترامب  مــاري  ونقلت  الــفــوز،  على  قدرته 
عن عمتها القول: «إن المرة الوحيدة التي 
عندما  كانت  الكنيسة  دونــالــد  فيها  دخــل 
محير  أمــر  إنــه  هــنــاك،  الكاميرات  كانت 
ليست  أنـــه  إلـــى  يــرجــع  ذلـــك  لــكــن  للعقل، 
وأفــادت  اإلطـــالق».  على  مبادئ  أي  لديه 

-وهي  ترامب  مــاري  بأن  تايمز  نيويورك 
اختصاصية في الطب النفسي- أكدت في 
كتابها أن عمها الرئيس تنطبق عليه جميع 
على  يتم  التي  التسعة  السريرية  المعايير 
بالنرجسية،  المصابين  تشخيص  أساسها 
يكفي  ال  التصنيف  ذلـــك  أن  إلـــى  مشيرة 
المتعددة  النفسية  المشاكل  جميع  لوصف 
التي يعاني منها. وكتبت ماري: «الحقيقة 
للغاية،  مــعــقــدة  ــالــد  دون أمــــراض  أن  هــي 
وسلوكياته غير قابلة للتفسير في كثير من 
األحيان، لدرجة أن التوصل إلى تشخيص 
مجموعة  يتطلب  لحالته  وشــامــل  دقــيــق 
كاملة من االختبارات النفسية والفيزيائية 

العصبية التي لن يقبل إجراءها أبدا».

ماري ترامب: الرئيس يتبنى الخداع.. والغش منهج حياة
شقيقته وصفته بمهرج ال يتحلى بأي مبادئ

٦٠ ألف إصابة بكورونا 
خالل ٢٤ ساعة بأمريكا

تحذير من موجة محتملة من اإلصابات 
بتلف دماغي مرتبط بالفيروس

واشنطن - وكاالت: ُسّجلت ٦٠,٢٠٩ إصابات جديدة 
ساعة  وعشرين  أربع  خالل  المستجّد  كورونا  بفيروس 
بداية  منذ  قياسّي  رقــم  وهــو  المتحدة،  الــواليــات  فــي 
الــجــائــحــة، بــحــســب إحـــصـــاء لــجــامــعــة جــونــز هوبكنز. 
كوفيد-١٩  جـــراء  شخص   ١١٠٠ مــن  أكــثــر  تــوّفــي  كما 
والعشرين  األربـــع  الساعات  في  المتحدة  الــواليــات  في 
إلى  أراضيها  على  الوفيات  إجمالي  ليرتفع  الماضية، 
١٣١,٣٦٢ منذ بداية األزمة الصحية العالمية. ويضرب 
وبـــاء كوفيد-١٩ مــنــذ أســابــيــع واليــــات جــنــوب وغــرب 

الواليات المتحدة.
ومع استمرار الرئيس دونالد ترامب في التقليل من 
الوباء، متجنبا وضع كمامة ومواصال مخاطبة تجمعات 
إن التوصل إلى لقاح بات على بُعد شهور  كبيرة، قائالً 
فــقــط ومــؤكــدا أن «٩٩ بــالــمــئــة» مــن الــحــاالت ليست 
بالتصاعد،  المحليين  المسؤولين  سخط  بدأ  خطيرة، 
مــع إثـــارة البعض فكرة فــرض أوامـــر جــديــدة للحجر 

المنزلي.
خــبــراء  كبير  تقييم  مــع  يتفق  ال  أنـــه  تــرامــب  وأكـــد 
األمــــــراض الــمــعــديــة فـــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة أنــطــونــي 
في  البالد  تواجهه  الذي  الخطير  الوضع  بشأن  فاوتشي 
وقال  المستجد.  كورونا  فيروس  تفشي  يتواصل  وقت 
فاوتشي  المعدية  لــألمــراض  األمــريــكــي  المعهد  مدير 
وتويتر  فيسبوك  على  مباشرة  بثها  تم  تصريحات  في 

االثنين إن «الوضع الحالي غير جيد حقا».

لندن - رويترز: حذر علماء أمس من موجة محتملة 

من اإلصابات بتلف دماغي ناتج عن اإلصابة بفيروس 

كــورونــا حيث أشـــارت أدلـــة جــديــدة إلــى أن كوفيد-١٩ 

يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات شديدة بالجهاز العصبي 

من بينها االلتهاب والذهان والهذيان. ووصفت دراسة 

أجــراهــا بــاحــثــون فــي جامعة لــنــدن ٤٣ حــالــة لمرضى 

في  مــؤقــت  وظيفي  اخــتــالل  مــن  إمـــا  عــانــوا  كوفيد-١٩ 

أو  األعــصــاب  في  تلف  أو  دماغية،  جلطات  أو  الــدمــاغ، 

آثار خطيرة أخرى في الدماغ. ويعزز البحث دراسات 

يصيب  أن  يمكن  المرض  أن  إلى  أيضا  خلصت  حديثة 

الدماغ بتلف.

في  األعــصــاب  علم  معهد  مــن  زانــــدي  مايكل  وقـــال 

جامعة لندن الــذي شــارك في اإلشــراف على الدراسة: 

«سنرى ما إذا كنا سنشهد جائحة على نطاق كبير من 

تلف الدماغ المرتبط بالجائحة- قد تكون مماثلة لجائحة 

التهاب الدماغ السباتي في عشرينيات وثالثينيات القرن 

الماضي بعد جائحة اإلنفلونزا في عام ١٩١٨».

وفي دراسة جامعة لندن المنشورة في مجلة (برين) 

جرى تشخيص إصابة تسعة مرضى يعانون من التهاب 

في الدماغ بنوع نادر يطلق عليه التهاب الدماغ والنخاع 

الحاد المنتشر وهو أكثر انتشارا بين األطفال وقد ينجم 

عن إصابة فيروسية.

شــركــة  قـــالـــت  وكـــــــاالت:  بنجالور- 
باناسيا بايوتك الهندية أمس إنها تسير 
إلنتاج  المقرر  الزمني  للجدول  وفــقــا 
للوقاية  محتمل  مصل  مــن  كمية  أول 
يناير  بــحــلــول  كوفيد-١٩  مـــرض  مــن 
إنها  بــيــان  فــي  الــشــركــة  وقــالــت   .٢٠٢١
تــســتــهــدف إنــتــاج ٥٠٠ ألـــف جــرعــة في 
من   ٢٠٢٢ فــي  جــرعــة  ومــلــيــار   ٢٠٢١

المصل المحتمل.
 إلــــى ذلــــك تـــوّصـــل تــحــقــيــق أجــرتــه 
بــي بــي ســي إلـــى أن عــقــاريــن مهمين 
بكورونا  المصابين  لعالج  يستخدمان 

فـــــي الــــهــــنــــد، وهــــمــــا ريـــمـــديـــســـيـــفـــيـــر 
بشكل  متوفرين  غير  وتوسيليزوماب، 
كاف وإنهما يباعان بأسعار باهظة في 

السوق السوداء الرائجة.
هذا  على  الحصول  إن  التقرير  وقال 
الدواء كان من المستحيالت، إذ بدا أن 
ريمديسيفير غير متوفر في أي مكان.

عشرات  أنه «وبعد  مريض  وأوضــح 
على  الحصول  من  تمكنت  المكالمات، 
الدواء، ولكني اضطررت أن أدفع مبلغا 
كنت  األصـــلـــي.  ســعــره  أضــعــاف   ٧ يبلغ 
الحقيقة،  فــي  ثمن  أي  لــدفــع  مستعدا 

ولذا فأنا أشفق على الذين ال يستطيعون 
تأمين المبلغ الالزم».

التي  المعاناة  إن  األمــر،  حقيقة  في 
للعديد  مألوفا  أمرا  تعد  شارما  بها  مّر 
من األسر المستعدة لعمل أي شيء في 
سبيل إنقاذ حياة أعزائها. يقول البعض 
إنهم أجبروا على دفع مبالغ باهظة في 
سوق  مــن  الـــدواء  على  الحصول  سبيل 

للعقاقير يقع في دلهي القديمة.
وتمكنت بي بي سي من التواصل مع 
عدد من العاملين في هذا السوق الذين 
ولكن  الــدواء  توفير  بإمكانهم  إن  قالوا 

بالسعر «المناسب».
  وقـــــد ارتــــفــــع الـــطـــلـــب عـــلـــى عــقــار 
ريــمــديــســيــفــيــر بــعــد أن أثــبــتــت بــحــوث 
ســريــريــة أجــريــت فــي بــلــدان شــتــى أن 
بإمكانه تقليص المدة التي يعاني فيها 
المرضى من أعراض كوفيد ١٩ من ١٥ 

إلى ١١ يوما.
وحـــّذر خــبــراء بــأن هــذا العقار ليس 
بغياب  ولكن  للمرض،  سحريا»  «دواء 
أي عقار ناجع يكثر األطباء الهنود من 
وصفه لمرضاهم مما يزيد من الطلب 

عليه.

شركة هندية تتوقع إنتاج مليار جرعة من األمصال في ٢٠٢٢
انتشار ظاهرة بيع عقاقير الفيروس بالسوق السوداء
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 معارضة في الكونغرس لنقل التكنولوجيا العسكرّية للسعودية
النّواب طالبوا بالكشف عن تفاصيل الصادرات.. فورين بوليسي:

تقرير  ذكـــر   :]  - الــدوحــة 
نــشــرتــه مــجــلــة «فـــوريـــن بــولــيــســي» 
الديمقراطيين  النواب  من  عدداً  أن 
تـــرامـــب  الـــرئـــيـــس  إدارة  طـــالـــبـــوا 
بـــالـــكـــشـــف عــــن تـــفـــاصـــيـــل الـــعـــقـــود 
الـــجـــانـــبـــيـــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بــصــفــقــات 
وقال  للسعودية.  األمريكّية  السالح 
ستة  مـــن  جـــاء  الــطــلــب  إن  الــمــجــلــة 
النائبة  بزعامة  ديمقراطيين  نواب 
ويعّبر  بورتر  كاتي  كاليفورنيا  عن 
عــن آخـــر مــلــمــح مــن الـــصـــراع بين 
الــكــونــغــرس والــقــائــد األعـــلـــى حــول 
األبيض  البيت  بين  الدافئة  العالقة 
ويــريــد  الـــعـــربـــّيـــة.  الــخــلــيــج  ودول 
معلومات  كشف  اإلدارة  من  النواب 
للرياض  تسمح  التي  الصفقات  عن 
التصنيع  تكنولوجيا  من  جزء  بنقل 
صناعاتها  لتنمية  جــهــودهــا  لــدعــم 

العسكرّية.
وكانت المجلة قد أشارت إلى أن 
التقليد  بإنهاء  تفكر  تــرامــب  إدارة 
الـــطـــويـــل حــــول إعـــــالم الــكــونــغــرس 
بشكل رسمي حول مبيعات السالح. 
مع  جديدة  بصفقة  اإلدارة  وتفكر 
في  يــرون  النّواب  ولكن  السعودية. 
الــمــمــارســة الــتــي تــقــوم عــلــى عقود 
«تحلية»  عليها  ويطلقون  جانبية 
الصفقات  بأن  ترامب  زعم  تقّوض 

إلى  ستؤّدي  عهده  في  وقعت  التي 
خلق «مليون» فرصة عمل جديدة 

لألمريكيين.
وكــشــف تــحــلــيــل أجـــــراه الــمــركــز 
الدولي للسياسة حجم فرص العمل 
السالح  صفقات  بسبب  نتجت  التي 
السعودية وأنها تتراوح  األمريكية - 
ما بين ٢٠ ألف إلى ٤٠ الف وظيفة. 
وكــتــب الـــنـــواب إلـــى كـــورديـــل هيل، 
نائب وزير التجارة باإلنابة لشؤون 
ألننا  إليك  نكتب  واألمــن:  الصناعة 
في  بالغت  ترامب  إدارة  أن  نعتقد 
المنافع  عن  صارخ  وبشكل  الحديث 
االقــتــصــاديــة مــن تــصــديــر الــســالح، 
خـــاصـــة إلــــى الـــســـعـــوديـــة، ونــعــتــقــد 
إلــى  التكنولوجيا  نــقــل  عمليات  أن 
السعودية كجزء من مبيعات السالح 
األخـــيـــرة تــضــعــف قــــدرة الــصــنــاعــة 
العنف  وتغذي  األمريكية  العسكرية 

في الشرق األوسط.
بمبيعات  التدقيق  النواب  وحاول 
الـــســـالح إلـــى الـــشـــرق األوســـــط منذ 
 ٢٠١٩ مايو  في  ترامب  إدارة  قيام 
باإلعالن عن حالة الطوارئ القومية 
لــــتــــجــــاوز مــــعــــارضــــة الـــكـــونـــغـــرس 
إلـــى  ســــــالح  صـــفـــقـــة   ٢٢ وتـــمـــريـــر 
ما  واألردن،  واإلمــــارات  السعودية 
قاد إلى توبيخ حاد من الكونغرس. 

ومن جانبها قدمت إدارة ترامب 
لتعميق  كــوســيــلــة  الــســالح  صــفــقــات 
عـــالقـــاتـــهـــا مــــع عــــــدد مــــن الــــــدول 
األجنبية. وقبل شهرين واجه وزير 
الــدفــاع مـــارك إســبــر مــعــارضــة من 
إليزابيث  الديمقراطية  السيناتورة 
واريـــــــن ألنـــــه رفـــــض إبــــعــــاد نــفــســه 
ــــقــــرارات الــمــتــعــلــقــة بــشــركــة  عـــن ال

ريثيون والتي تقوم بتصنيع القنابل 
خاصة  للسعودية،  بدقة  الموجهة 
أنـــه كـــان مــن الــلــوبــيــات الــتــي تعمل 

الشركة.  لصالح 
الــتــبــايــن  إن  الـــمـــجـــلـــة  ــــقــــول  وت  
الـــواضـــح فـــي الــمــصــالــح الــخــارجــّيــة 
جلياً  بــدا  والــريــاض  واشــنــطــن  بين 
فـــي الــكــابــيــتــال هــيــل حــيــث حـــاول 

الكونغرس دفع وزارة الدفاع لوقف 
مـــهـــام تــوفــيــر الـــوقـــود لــلــمــقــاتــالت 
ونشر  اليمن  حــرب  فــي  الــســعــوديــة 
في  األمــريــكــيــة  الـــقـــوات  مــن  آالف 
الــســعــوديــة الــعــام الــمــاضــي. وقــالــت 
بـــورتـــر لــلــمــجــلــة: مــنــح هــــذا الــنــوع 
مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا إلــــى الــســعــوديــة 
واإلمـــــــارات يــظــل مـــصـــدراً لــلــقــلــق، 
وعــلــى الــكــونــغــرس الــتــحــقــيــق، ليس 
حقوق  تــهــّدد  الــصــفــقــات  هـــذه  ألن 
اإلنـــســـان واألمـــــن اإلقــلــيــمــي ولــكــن 
ـــهـــا تــضــعــف قـــــــدرات صــنــاعــتــنــا  ألن

الدفاعّية.
ترامب  تلويح  إن  المجلة  وتقول 
بـــأن هـــذه الــصــفــقــات تــعــتــبــر دفــعــة 
لــلــصــنــاعــة الــعــســكــريــة األمــريــكــيــة 
مع  يتناقض  الــوظــائــف  ســوق  ونــمــو 
اللتين  واإلمــــارات  السعودية  رغــبــة 
الملك  ينتظران  عهد  وليا  يقودهما 
وينظران لتقوية الصناعة العسكرية 
باتجاه  الــدفــع  مــن  كــجــزء  المحلية 
مع  ولكنهما  االقتصادي.  التحديث 
ذلك حريصتان على شراء المعّدات 

األمريكّية.  العسكرية 
ولــــّوح تــرامــب بـــزيـــادة الــتــعــاون 
العسكري والتعاون في اإلنتاج أثناء 
مايو  في  للسعودية  األولــى  زيارته 
لم  المتحدة  الواليات  ولكن   .٢٠١٧

باتفاقيات  الــوقــت  ذلــك  منذ  تــلــّوح 
ـــتـــعـــاون هــــذه والـــتـــي تـــصـــل إلـــى  ال
السالح  قيمة  من   ٪٦٠ أو   ٥٠ نسبة 
إلـــى الــســعــوديــة واإلمــــــارات. وقــال 
مــســاعــد فــي الــكــونــغــرس: ”أعــتــقــد 
عــلــى  يــعــمــلــون  الـــذيـــن  مــعــظــم  أن 
إيجابياً  يــرونــه  ال  اإلدارة  فــي  هــذا 
النقل“  عمليات  على  الحفاظ  في 
و“لــــم يــكــرر تـــرامـــب هـــذا الــكــالم 
مــنــذ زيـــارتـــه“ لــلــســعــوديــة. وخــلــف 
األضـــــــــواء أصــــبــــح بـــيـــتـــر نــــافــــارو، 
البيت  في  لترامب  األكبر  الحليف 
األبــــيــــض والــــــــذي يـــعـــمـــل كــمــديــر 
من  والــتــجــارة،  التصنيع  لــســيــاســة 
إلى  الــســالح  لبيع  الــكــبــار  المؤيدين 
إلــى  الـــنـــواب  ودفــــع  الــخــلــيــج.  دول 
الذكية  القنابل  بيع  على  المصادقة 
الـــتـــي تــصــنــعــهــا ريــثــيــون إلــــى دول 
الحرب  بسبب  توقفها  بعد  الخليج 
الــوحــشــيــة الــتــي تــقــودهــا الــســعــوديــة 
بايندر،  سيث  ويــقــول  الــيــمــن.  فــي 
مـــن مـــشـــروع الــديــمــقــراطــيــة فــي 
بــواشــنــطــن: ”لقد  األوســـط  الــشــرق 
وتجاوزوا  العالقة  تقييم  في  بالغوا 
في  ــتــهــاكــات فــاضــحــة وأعــــرافــــاً  ان
عن  الحديث  في  وأفرطوا  العالقة 
كل  على  وقدموها  السالح  مبيعات 

شريك“. من  تتوقعه  عرف 

النواب  
الديمقراطيون 

يعتقدون 
أن نقل 

التكنولوجيا 
للسعودية 

يُغذي العنف 
بالشرق األوسط

بورتر: بيع 
هذا النوع 

من 
التكنولوجيا 

للسعودية 
واإلمارات يُثير 

القلق 

تقرير فورين بوليسي حول الُمعارضة الشديدة لنقل التكنولوجيا للسعودية

صحيفة  نــشــرت   :]  - الـــدوحـــة 
الــــغــــارديــــان الـــبـــريـــطـــانـــّيـــة تـــقـــريـــراً عــن 
الــُمــســلــمــيــن فـــي بــريــطــانــيــا وُمــعــانــاتــهــم 
وباء  تفشي  أزمــة  بداية  منذ  بــدأت  التي 
من  أوضاعهم  التقرير  وتناول  كورونا، 
على  موتى  مغّسلة  به  تحدثت  ما  خــالل 
الصحيفة  وقــالــت  اإلســالمــّيــة.  الطريقة 
لرنين  استجابت  حين  بيغوم  ُجسنة  إن 
وجدت  صباحاً،  الواحدة  الساعة  هاتفها 
للتو  فقدته  الــذي  والــدهــا  تبكي  ُمتصلة 
جّراء إصابته بالفيروس، وبدا لسان حال 
ُجسنة يقول لماذا يُعاني مسلمو بريطانيا 
من كورونا أكثر من غيرهم؟ وأصبحت 
تعيش  التي  البنغالي،  األصل  ذات  ُجسنة، 
هذا  على  معتادة  الُمتحدة،  المملكة  في 
الوضع الجديد، رغم أنها ليست مستشارة 
بسبب  ولكن  شيخة  أو  طبيبة  أو  نفسّية 

مهنتها كُمغّسلة موتى.
وأشـــار تقرير الــغــارديــان إلــى أنــه بعد 
آالف  ُحـــرمـــت  «كوفيد-١٩»،  تــفــشــي 
الُمقّدسة.  الدينية  الشعائر  هذه  العائالت 
من  سيل  سنة)   ٤٥) جسنة  على  وينهال 
الــمــكــالــمــات مـــن أشـــخـــاص مــكــلــومــيــن، 
يزيد  الــفــيــروس  تأثير  أن  مــن  وحـــّذرت 
مجتمع  في  النفسّية  الخسائر  تفاقم  من 

ألحقت به الجائحة ضرراً بالغاً.
ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــــن الــمــتــطــّوعــة 
على  يقتصر  ال  األمـــر  أن  مــن  الُمسلمة 
بل  فحسب،  شخصاً  فقدت  عــائــالت  أن 
وشـــعـــرت أنــهــا ال يــمــكــنــهــا الــتــغــلــب على 
الشعائر  اتــبــاع  يمكنها  ال  ألنها  أحــزانــهــا، 
الدينّية الصحيحة لدفن موتاها، وبعض 
الموتى يُدفنون بالمالبس التي دخلوا بها 
في  جلبهم  يتم  حيث  المستشفى،  إلــى 

حقيبة سوداء ويدفنون على هذا النحو.
وتــنــقــل الــصــحــيــفــة عـــن جــســنــة قولها 
خطورة  أدركـــوا  مجتمعنا  في  الناس  إن 
مــا يــحــدث مــتــأخــراً، ولــكــن حالما بــدأوا 
الــشــعــائــر  أداء  عـــن  عــجــزهــم  يــالحــظــون 
الصحيحة، بدأ الشيوخ يشعرون بالذعر، 
واســـتـــوعـــبـــوا حــقــيــقــة مــــا يــــحــــدث. لــقــد 
قائلة:  وتضيف  الكثيرين».  هــذا  أيقظ 
غرينفيل،  بحادث  الوقت  هــذا  «ذكــرنــي 
على  استولى  الــذي  الهائل  الــرعــب  وهــذا 
الُمجتمع. يوجد العديد من أوجه التشابه 
بــيــن الــحــدثــيــن رغــــم أنــهــمــا مــخــتــلــفــان 
للغاية، إذ يسود شعور هائل بالحزن على 

من قضى نحبه خالل كوفيد-١٩».
مكتب  أجـــراه  تحليل  أظهر  وقــد  هــذا 
الُمرتبطة  للوفيات  الوطنّية  اإلحصاءات 
ــتــرا وويــــلــــز، حسب  بـــكـــورونـــا فـــي إنــجــل

العرق، أن األشخاص من أصول إفريقّية 
ُمعرضون  العرقية  واألقليات  وآسيوية 
بشكل أكبر لخطر الوفاة بسبب الفيروس. 
نشرته  تقرير  وجــد  نفسه،  الــوقــت  وفــي 
الشهر  إنجلترا،  في  العاّمة  الصحة  هيئة 
الماضي، أن معّدل الوفاة بين األشخاص 
معدل  ضــعــف  يبلغ  بنغالية  أصـــول  مــن 
وأضافت  البيض.  نظرائهم  بين  الــوفــاة 
جسنة، التي توفيت والدة زوجها مؤخراً 
جــــــّراء إصــابــتــهــا بـــكـــورونـــا: «الــصــدمــة 
ســتــدوم طـــويـــًال. أخــبــرنــي بــعــض الــنــاس 
أنهم تصيبهم نوبات القلق، ألن أقاربهم 
ــة،  لـــم يــدفــنــوا وفـــقـــاً لــلــشــعــائــر اإلســالمــّي
ويـــشـــعـــرون بـــالـــذنـــب». وتـــقـــول: «رغـــم 
فعله،  يُمكنهم  مــا  بأيديهم  ليس  أنــهــم 
التام،  بالعجز  الناس  المرض  هذا  أَشَعر 

وسيكون لذلك تأثير سيدوم طويالً».

الوبــاء أشـــد وطــأة على ُمسلمي بريطـانـيا 
ال يدفنون موتاهم وفقاً للطريقة اإلسالمّية.. الغارديان:

تقرير الغارديان

 «كورونا»يُفقد الجواز األمريكي الكثير من امتيازاته
دول منعت األمريكيين من دخول أراضيها.. بيزنس انسايدر:

ــــــا ــــــورون ــــب ك ــــب ــــس ـــــن ب ـــــي ـــــي ـــــك ـــــري ـــــــي وجــــــــــه األم ـــــت حــــــــدودهــــــــا ف ـــــق ـــــل ــــــــــــــدول أغ ـــــــن ال مــــجــــمــــوعــــة م
بــيــزنــس  مـــوقـــع  قــــال   :]  - الــــدوحــــة 
انـــســـايـــدر فـــي تــقــريــر نـُــشـــر أمـــــس: بــعــد أن 
بـــدأت الــعــديــد مــن الــبــلــدان فــي جميع أنحاء 
ألنها  حــدودهــا  وتفتح  القيود  تخفف  العالم 
كورونا  فيروس  تفشي  على  تسيطر  أخــذت 
«كوفيد-١٩»، قامت تلك الدول بخطوات تحّد 
من أو تمنع سفر مواطنيها إلى البلدان التي 
ينتشر فيها الفيروس، بما في ذلك الواليات 
المتحدة. وقال الموقع إن ذلك يشير إلى أن 
التي  الميزة  فقَد  قد  األمريكي  السفر  جــواز 
كان يمنحها لمن يحمله بدخول أغلب دول 
العالم دون الحاجة لتأشيرة، بعد أن قررت 
مجموعة من الدول منع دخول األمريكيين 
إليها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 
أمريكيين  خمسة  أن  إلـــى  الــتــقــريــر  وأشــــار 
على  اإليطالية  سردينيا  جزيرة  إلى  سافروا 
مــتــن طـــائـــرة خــاصــة ُمــنــعــوا مـــن الـــدخـــول، 
ويــدعــو الــحــكــام فــي الــمــكــســيــك إلـــى تشديد 

من  األمريكيين  لمنع  الحدودّية  اإلجـــراءات 
الموقع  ونقل  الفيروس.  ونشر  البالد  دخــول 
المشاركين  أحــد  كــوشــيــنــوف،  ديــمــتــري  عــن 
الــذي  الجنسية»،  جـــودة  إنــشــاء «مــؤشــر  فــي 
مختلف  عليها  تحصل  التي  الميزات  يقيس 
العامل  هي  الجنسية  إن  قوله: «  الجنسيات، 
على  المساواة  انعدام  استمرار  وراء  الرئيسي 
مستوى العالم اليوم». كما أضاف كوشينوف: 
«وجواز السفر األمريكي بالطبع يرمز دوماً 
ألعلى مستوى مــن هــذا االمــتــيــاز». وأوضــح 
إلى  سافروا  الذين  األمريكيين  حالة  في  أنه 
من  نتهم  مَكّ الــتــي  الــثــروة  رغـــم  ســرديــنــيــا، 
يمكنهم  فــهــذا «لــم  خــاصــة،  بــطــائــرة  السفر 
من التغلب على قصور جواز السفر األمريكي 
اليوم». ويُشار إلى أن بعض دول العالم تغلق 
األمريكيين، بعد اقتراب تفشي  أمام  أبوابها 
في  األســوأ   - المتحدة  الــواليــات  في  المرض 
و١٣١٫٠٠٠  إصــابــة  مــاليــيــن   ٣ مــن   - الــعــالــم 

حالة وفاة. هذا وتجاوزت الواليات المتحدة 
األسبوع الماضي ٥٠ ألف حالة جديدة يومياً 
مـــن حـــــاالت اإلصــــابــــة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا، 
واســتــمــّر هــذا االرتــفــاع هــذا األســبــوع، حيث 
ارتفاعاً  والمدن  الواليات  من  العديد  سجلت 
دخــول  أو  الــجــديــدة،  اإلصــابــات  فــي  قياسياً 

المستشفيات، أو الوفيات.
ــبــعــد االتــــحــــاد األوروبـــــــــي، األســـبـــوع  واســت
الـــمـــاضـــي، الــــواليــــات الــمــتــحــدة مـــن قــائــمــة 
الدول التي يُسمح لها بزيارة الدول األعضاء 
بــســبــب أدائــــهــــا الــضــعــيــف فـــي الــتــعــامــل مع 
كانت  عندما  مـــارس،  وفــي  الــمــرض.  تفشي 
ترامب  منع  أوروبــــا،  فــي  تتصاعد  الــحــاالت 
معظم مواطني االتحاد األوروبي من دخول 
الـــواليـــات الــُمــتــحــدة فــي مــحــاولــة لــلــحــّد من 
نيويورك  لصحيفة  ووفــقــاً  الــمــرض.  تفشي 
تايمز، فإن خسارة هذا االمتياز هي ما عاناه 
آخرون ُكثر ممن يحملون جنسيات أخرى. 

تايمز:  نيويورك  لصحيفة  كوشينوف  وقــال 
ببساطة  لألمريكيين  توّضح  الجائحة  «هذه 
الوظيفة  عن  بالفعل  العالم  بقية  يعرفه  ما 

الرئيسية للجنسية في العالم».
بينما قالت شبكة CNN، في أحدث قراءة 
لمؤشر هينلي لجوازات السفر، الذي يصنف 
جــــوازات  حــســب  الــعــالــم  دول  دوري  بــشــكــل 
السفر األقوى من حيث حرية تنقل مواطنيها 
المتحدة  الــواليــات  جـــاءت  الــعــالــم،  دول  فــي 
بالنظر  أنــه  إال  السابعة،  المرتبة  في  رسمياً 
من  المسافرين  على  المفروض  الحظر  إلى 
تصبح  الــواقــع  فــي  فإنها  المتحدة،  الــواليــات 
قريبة من دول مثل المكسيك. وقالت شبكة 
نفسه  بالمستوى  األمريكيون  CNN: «يتمتع 
المكسيك  لمواطني  السفر  حرّية  من  تقريباً 
(رقم ٢٥ على مؤشر هينلي لجوازات السفر، 
 ،٢٨ (رقـــــم  وأوروغــــــــــواي   (١٥٩ بــمــجــمــوع 

بمجموع ١٥٣)». تقرير بيزنس انسايدر

ــازة ــجــن ال شــعــائــر  إقـــامـــة  مـــن  ُحـــرمـــت  ــالت  ــائ ــع ال آالف  «كوفيد-١٩»  تــفــشــي  بــعــد 



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

تاريخ  تصنيف  فــي  مجموعتان  هــنــاك 
القرن  في  تضعه  األولى  المجموعة  جحا، 
عشر  الخامس  القرن  وبــدايــة  عشر  الــرابــع 
وتيمور  األول  بيازيد  زمن  أي  الميالديين 

وقرمنيد الثاني،
في حين تضعه المجموعة األخرى في 
القرن الثالث عشر» في زمن سلجوق عالء 
الدين».. يؤكد ذلك د. محمد رجب النجار 
ــعــربــي» الـــصـــادر عن  فـــي كــتــابــه «جــحــا ال
سلسلة عالم المعرفة الصادرة في الكويت، 
ويؤكد أن الرأي األول قد استمد أدلته مما 
شلبي،  إكسيليا  رحـــالت  قــصــص  فــي  جـــاء 
ذلك  قصة  المثال  سبيل  على  ذكــر  حيث 
اللقاء بين تيمور والخوجة في الحمامات، 
لشراء  استعداده  عن  الخوجة  أعلن  حينما 
فــدانــاً  أربعين  مقابل  لنك  تيمور  قميص 
تيمور  أمـــا   - فــقــط  القميص  قيمة  هــي   -

من  الــرغــم  على  شيئاً،  يــســاوي  فــال  نفسه 
الشك  الدين  نصر  مــادة  كاتب  نشارك  أننا 
في حدوث هذه النادرة الستحالة التلفظ 
إذا  إال  تيمور  حضرة  في  القول  هــذا  بمثل 
إعجاباً  الفكاهة،  بــاب  مــن  األخــيــر  تقبلها 
منه بشخصية نصر الدين، وعلى كل حال 
الــذي  وديـــز «جــحــا»  كانتيمير  ـــاح  أت فــقــد 
وهــذا  «خــوجــة»،  إلــى  عليهم  غريباً  يبدو 

الرأي ينادي به باسيه ويصر عليه.
وهـــو  األســــبــــق  هــــو  الـــعـــربـــي  جـــحـــا  إذن 
األســـــاس، وهـــو الــــذي ألــصــقــت أشــيــاء من 
األتــراك،  جحا  خوجة  الدين  بنصر  تأليفه 

أمـــا جــحــا راوي األحـــاديـــث الــنــبــويــة وأحــد 

الــتــابــعــيــن، فــالــغــريــب أنـــه تــوفــي فــي نفس 

هـ،   ١٦٠ عــام  جحا  فيه  مــات  الـــذي  الــعــام 

حــيــث يــقــول ابـــن شــاكــر الــكــتــبــي المتوفى 

وفيها  هـــ   ١٦٠ سنة  وفــي  هـــ: «   ٧٦٤ عــام 

توفي دجين أبو الغصن بن ثابت اليربوعي 

البصري المعروف بجحا، روى  عنه أنس 

عمر  مــولــى  أســلــم  عنه  وروى  مــالــك،  بــن 

بــن الــخــطــاب وهــشــام بــن عــــروة، وروى 

عــنــه ابـــن الــمــبــارك، ومــســلــم بــن إبــراهــيــم 

األصمعي، وآخرون.

قال النسائي: ليس بثقة، قال الشيرازي 

فــي األلــقــاب: إنــه جــحــا، والـــذي يــقــال فيه 

مــكــذوب عــلــيــه، وكـــان فــتــى ظــريــفــاً، ولــه 

جـــيـــران مــخــنــثــون يــمــازحــونــه ويـــزيـــدون 

يتوهم  والدجين،  حبان:  ابن  وقال  عليه، 

كذلك،  وليس  جحا،  أنه  أصحابنا  أحــداث 

ولكن وفاتهما في سنة ستين ومائة، وأما 

جحا فاسمه نوح، قال الحافظ ابن عساكر: 

عاش أكثر من مائة سنة».

لــكــن رجـــب الــنــجــار يــخــالــف األمـــر بــأن 

الــمــتــأخــريــن مـــن الــعــلــمــاء وجـــــدوا حــرجــاً 

هذا «التابعي»  إلى  الحمق  نــوادر  نسبة  في 

أحسن  على  أو  غــيــره..  أنــه  فزعموا  جحا، 

الفروض هو نفسه!

الشخصيتين  فــي  تــوافــق  هــنــاك  بالطبع 

الكنية  حيث  من  بينهما،  وصل  وعالمات 

ومــــن حــيــث ســـرعـــة الــبــديــهــة والــــذكــــاء، 

و»الـــمـــقـــالـــب»، بـــل ووفــاتــهــمــا فـــي نفس 

العام!.

الشيخ الــدمــيــري الـــذي تــوفــي عــام ٨٠٧ 

الفكاهي  واحـــدة،  شخصية  أنهما  أكــد  هـــ، 

وراوي األحاديث النبوية.

نصر  الشيخ  فهو  لنك  تيمور  جحا  أمــا 

الدين خوجة التركي وبلدته التي نزل فيها 

به  قبر  هناك  وله  شهر)،  آق   ) هي  الفيل 

كرامات تحدث عنه عباس محمود العقاد 

في كتابه أنه من يمر من أمام قبر جحا 

هذا وال يضحك يصاب بمكروه وأن جحا 

الذي  األلماني  حتى  أو  التركي  أو  العربي 

جحا  أو  الوسطى  العصور  في  يعيش  كــان 

والحيلة  بالذكاء  يتميزون  كلهم  الصيني.. 

الحمق  وإدعـــاء  والسالطين،  الحكام  على 

ويتواجدون  الناس،  في  وعمل «المقالب» 

فــــي الـــحـــكـــايـــات دائـــــمـــــاً مــــع زوجـــاتـــهـــم 

جحا  فحمار  إذن  وحميرهم..  وأوالدهــم 

واحـــد وزوجــتــه وابــنــه كــذلــك، يــؤكــد هــذا 
بقوله  يــونــس  عبدالحميد  الــدكــتــور  أيــضــاً 
العقل،  ناقص  أو  مخبوالً  جحا  يكن  «لــم 
لكنه كان يتناول األمور من أقرب الزوايا 
لصنيع  مناقضاً  فيبدو  والــواقــع،  الحق  إلى 
قريباً،  الحق  يتصورون  ال  الذين  اآلخرين 
ويمدون أبصارهم وبصائرهم إلى بعيد، 
في  الصراحة  غاية  صريحاً  كــان  أنــه  كما 
التعبير عن نفسه، ال يشغل باله بأن اإلطار 
االجتماعي كثيراً ما يفرض على الناس أن 
تنطبق  الصفة  وهــذه  يــرمــزوا،  أو  يسكتوا 
لرغباته  دائــمــاً  يستسلم  فهو  أمثاله،  على 
به  الخاصة  الفلسفة  وهــذه  لحظاتها،  في 
والكبت  الــخــوف  مــن  بــريــئــاً  دائــمــاً  تجعله 
التي  هي  ولعلها  غيره،  من  أقوى  وتبرزه 
من  إلى  تكون  ما  أقرب  شخصيته  جعلت 

يسقط عنه التكليف االجتماعي».
الذي  المصري  جحا  على  هــذا  وينطبق 
صنعه الخيال الشعبي وأضاف إليه ونضج 
أكثر بين المزارعين والفالحين والبسطاء 
آن  في  وحكمة  وأضحوكة  أمثولة  وصــار 

واحد.
نحن  جحانا  نـــوادر  مــن  العديد  وهــنــاك 
رجل  وجـــاءه  قاضياً  كــان  جحا  أن  ومنها 
فــقــال لــــه: هــنــاك كــلــب بــــال عــلــى حــائــط 
فكيف نطهره، فقال له جحا: تهد الحائط 
ولكنه  الــرجــل:  فقال  مــرات،  سبع  وتبنيه 
الحائط الذي بيني وبينك، فقال جحا: أما 

هذا الحائط فقليل من الماء يطهره.

عــــــودة رفــــــات شـــهـــدائـــنـــا الــمــيــامــيــن فــي 
الـــذكـــرى الــثــامــنــة والــخــمــســيــن لــالســتــقــالل، 
بــعــد احـــتـــجـــاز قـــســـري لــمــا يـــربـــو عــلــى ١٧٠ 
تُشكل  بـــاريـــس،  فــي  اإلنـــســـان  بمتحف  عــامــاً 
يحق  فارقة،  رمزية  ولحظة  تاريخّياً  حدثاً 
بكل  وشعبياً،  رسمّياً  بها  االحتفاء  للجزائر 
بعيداً  بــاألمــجــاد،  واالعــتــزاز  النصر  مظاهر 
عن وساوس االستغالل السياسي، كما يحاول 
كل  إلفساد  البالد،  في  الُمرجفون  ترويجها 
ــتــقــاص من  فــرحــة وطــنــيــة بــالــتــشــويــش واالن

أهمية المكتسبات المادية والمعنوية.
فرنسا  حصدتها  الــتــي  الجماجم  تلك  إّن 
الُمجرمة، بجّز رؤوس المقاومين األبطال، 
منها لترهيب الجزائريين حتى يعدلوا  سعياً 
عـــن مــحــاربــتــهــا، هـــي الـــيـــوم وســـــام شــرف 
وفخر للشعب الجزائري األبّي، توّثق لبسالته 
وعرضه،  أرضـــه  عــن  الــدفــاع  فــي  التاريخية 
االستعمار  وحشية  على  شاهدة  تبقى  مثلما 
ما  عكس  لــديــه،  اإلنسانية  وانــعــدام  الفرنسي 

كان يزعم بشأن التمدن والحضارة.
عاشته  الــــذي  الــرهــيــب  الــمــوقــف  أّن  كــمــا 
األشـــاوس،  رمــوزهــا  تستقبل  وهــي  الجزائر، 
التضحيات  حجم  الجمعّية  الذاكرة  إلى  يُعيد 
والبذل واإليثار لدى جيل المقاومة والتحرر 
عبء  من  اليوم  يزيد  ما  وهــو  الوطن،  ألجــل 
المسؤولية األخالقية في الحفاظ على ُمنجز 
االســتــقــالل والــبــنــاء عــلــيــه، لــتــعــزيــز الــســيــادة 

الوطنية بكل تجلياتها.
مّر  على  الــمــبــارك،  الجيل  ذلــك  أدى  لقد 
الحقب، دوره التاريخي بكل شجاعة وتفاٍن، 
ومــــن الــخــيــانــة الــتــنــّكــر ألفــضــالــه أو إثــقــالــه 
بإخفاقات الالحقين من الخلف، ناهيك عن 
في  بــذلــوا  الــتــي  األمــانــة  صيانة  فــي  التقصير 

سبيلها دماءهم الزكّية وأرواحهم الطاهرة.
وبهذا الــصــدد، من اإلنــصــاف اإلقـــرار بأن 

الرئيس عبد المجيد تبون يبدو حريصاً على 
تفعيل ملف الذاكرة، وهو ما تجّسد عبر عدة 
القناة  إطــالق  منها  مؤخراً،  اتخذها  قــرارات 
التلفزيونية المتخصصة، وترسيم يوم وطني 
مكلفاً  بالرئاسة  مستشار  وتعيين  لتخليدها، 
بــهــا، بــل تشير الــتــســريــبــات إلـــى أن مــشــروع 
عليه  العمل  جـــاٍر  االستعمار  تجريم  قــانــون 

بالبرلمان.
ــفــاء بــالــحــدث الــجــلــل على  غــيــر أّن االحــت
أهميته، ال يعفينا أبداً من النظر في الزاوية 
األخرى تجاه الواقع والمستقبل، لنسأل أنفسنا 
الجماجم  استرجاع  يكفي  هل  صراحة:  بكل 
من فرنسا؟ وهل يمكن أن نتخلص من آثار 

العهد الفرنسي بمجّرد التغني بمجد تليد؟.
بنيامين  الــفــرنــســي  الــــمــــؤّرخ  ســـّجـــل  لــقــد 
ســطــوراً فــي آخــر حـــوار لــه مــع وكــالــة األنــبــاء 

الستعادة  عالمية  «حــركــة  تناِمي  الفرنسية 
فرنسا  تبقى  أن  يمكن  وال  الــشــعــوب،  تــاريــخ 
قضية  تسوية  أّن  يعني  ما  منها»،  منأى  في 
وحتى  االحتالل  بجرائم  واالعتراف  الذاكرة 
منها،  مفّر  ال  آتية  الفترة  تلك  عن  االعــتــذار 
من  داخلّياً  التخّلص  هو  األكبر  التحّدي  وأّن 
اآلثار السلبّية لالستعمار على الصعيد الثقافي 
ذات  دولة  نْبني  حتى  واالقتصادي،  واللغوي 
سيادة تواجه فرنسا وغيرها من قوى العالم 

النّد للنّد بكل عنفوان.
مفتوحة  تــــزال  ال  فــرنــســا  مـــع  مــعــركــتــنــا 
عليها  الضغط  وأولها  كثيرة،  جبهات  على 
مهّني،  فرحات  االنفصاليين،  زعيم  لطرد 
ترعاه  حيث  منظمات،  من  به  يرتبط  وما 
لـ  رئــيــســاً  بصفته  إعــالمــهــا  ويــقــّدمــه  بــاريــس 
«الــحــكــومــة الــقــبــأيــلــيــة الــمــٔوقــتــة»، وأحـــرار 

المنطقة منه براء.
إّن اســتــكــمــال الــمــســعــى الــوطــنــي الــصــادق 
يقتضي  الــســابــقــة،  الــتــركــة  مــن  التخلص  فــي 
المبررة  غير  واالحتكارات  االمتيازات  وقف 
للشركات الفرنسية، في كثير من القطاعات 
المسؤولين  وإبعاد  بل  الحساسة،  االقتصادّية 
السامين المعروفين بوالئهم لها، في مختلف 
اإلدارات والمستويات، مقابل ترقية الشراكة 
المنفتحة والمتوازنة مع كافة القوى الدولية.

مثلما يستوجب األمر تفعيل مسار التعريب 
المعطل عملّياً، إلنهاء اللوثة والوصاية اللغوية 
الفرنسية في اإلدارات الجزائرية العليا، موازاة 
نحو  الــلــغــوي  لــالنــتــقــال  الـــجـــاّد  التحضير  مــع 
مختلف  في  أولــى  أجنبية  كلغة  اإلنجليزية، 
من  القادمة  األجيال  لتحرير  التعليم،  أطوار 

عقدة لغة آيلة للزوال.

ويبقى رهان الوصول إلى اقتصاد إنتاجي 
عصري، متحّرر من قبضة الريع البترولي، 
في  المستقبل  نحو  للعبور  األمـــان  جسر  هــو 
إذ  فرنسا،  مع  متكافئة  ثنائية  عالقات  بلوغ 
الجديدة  النقدية  األوراق  تحمل  أْن  «جميل 
داللتها  لها  رمزية  وهذه  التاريخية،  رموزنا 
وفعلها النفسي بال شك، لكن سيكون أجمل 
هذا  ألن  االقتصادية،  قيمتها  لها  نعطي  أن 
هو ما يحّول الرمزية إلى أثر فعلي، يلمسه 
كتب  مثلما  الشرائية»،  قدرته  في  المواطن 
الزميل حاتم غندير. إن كل ما أوردناه أعاله 
الوطني  االستقالل  الستكمال  متطلبات  من 
بإنجاز  مرهوناً  يظّل  األمــس،  مستعِمر  على 
بالدنا  ينقل  الــذي  العميق  السياسي  اإلصــالح 
والشرعية  والقانون  الحق  دولــة  مصاف  إلى 
والعدالة، بما يضمن تماسك جبهتها الداخلية 
وتعبئة طاقاتها، وتفعيل قدراتها ضمن رؤية 

الجزائر الجديدة.

نقالً عن عربي ٢١

تنوي  التي  الخطوات  باهتمام  واإلسالمية  والعربية  الفلسطينية  األوســاط  تتابع 
الحكومة الصهيونية القيام بها الستكمال تنفيذ ما يسمى صفقة القرن، وال سيما 
بغض  األردن،  وغور  الغربية  الضفة  من  جديدة  مناطق  لضم  العملية  اإلجــراءات 

النظر عن موعد التنفيذ وإمكانية تأجيله.
المرحلة  فــي  إليها  اللجوء  يمكن  الــتــي  الــخــيــارات  كــل  األوســــاط  هــذه  وتـــدرس 
األنظمة  بعض  ومــن  أمريكًيا  الــمــدعــوم  الصهيوني  التصعيد  لمواجهة  المقبلة، 
العربية. وتشهد العاصمة اللبنانية سلسلة لقاءات واجتماعات بين القوى المقاومة 
اللبنانية والفلسطينية، وكذلك عبر التشاور مع العديد من قيادات األحزاب العربية 
واإلسالمية لبحث آفاق المرحلة المقبلة والمخاطر القادمة وكيفية مواجهة هذه 

المخاطر.
األمين  برحيل  التعازي  تقّبل  هامش  على  عقدت  التي  اللقاءات  شّكلت  وقــد 
العام السابق لحركة الجهاد اإلسالمي، الدكتور رمضان عبد اهللا شّلح، في بيروت 
القيادات  من  كبير  عــدد  بين  والبحث  للتداول  فرصة  وطــهــران،  وغــزة  ودمشق 
العربية واإلسالمية والقوى الفلسطينية، لبحث التطورات الجارية وكيفية التصدي 

العملي للخطوات القادمة من قبل الصهاينة الستكمال تطبيق صفقة القرن.
وعلى  فلسطين  في  الجارية  التطورات  الفلسطينية  المقاومة  قوى  تقّيم  كيف 
الصعيدين العربي واإلسالمي؟ وما هي نقاط القوة والضعف على صعيد المقاومة 

والواقع الفسطيني؟ وما الخيارات واالحتماالت المتوقعة للمرحلة المقبلة؟
قيادي بارز في المقاومة عرض في هذه اللقاءات رؤية قوى المقاومة لما يجري. 
وهذه أبرز النقاط التي تحدث عنها: ما يجري اليوم هو استكمال لتطبيق ما يسمى 
الفلسطينية  القضية  لتصفية  األمريكي  اإلسرائيلي–  المشروع  أو  القرن،  صفقة 
وبدعم من بعض األنظمة العربية. والخطوات القادمة ليست مفاجئة ألحد بل هي 
تأكيد لما هو واقع على األرض منذ سنوات، وهي تعني إسقاط كل مشاريع التسوية 
القائمة  الفلسطينية  السلطة  من  بقي  ما  وتصفية  أوسلو،  اتفاق  نتائج  كل  وإنهاء 
التي  للمخططات  نتيجة  ذلـــك  وكـــل  الـــيـــوم. 
أدت  والتي  الماضية،  السنوات  خــالل  طبقت 
لمحاصرة قوى المقاومة في الضفة، ونتيجة 
وعــدم  الفلسطينية  الساحة  فــي  االنقسامات 
الفلسطيني  السياسي  المشروع  على  االتــفــاق 

الموحد.
وأمـــــا عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــربـــي واإلســـالمـــي 
الواقع  بــأن  الــبــارز؛  المقاوم  القيادي  فيعترف 
العربي واإلسالمي ليس على ما يرام في ظل 
انشغال الشعوب العربية واإلسالمية بهمومها 
الــُقــطــريــة، وفـــي ظــل الــصــراعــات والــحــروب 
القضية  حضور  لتراجع  أدت  والتي  القائمة، 
وتــمــريــر  الــشــعــوب،  هـــذه  لـــدى  الفلسطينية 
خطوات صفقة القرن السابقة بدون ردود فعل فاعلة وحقيقية. لكن في المقابل، 
فإن قوى المقاومة وال سيما في قطاع غزة ولبنان؛ نجحت في بناء قوة قتالية 
وعسكرية متميزة وقادرة على الردع. وأما في الضفة الغربية والقدس المحتلة، 

فرغم الظروف الصعبة فإن العمليات مستمرة بأشكال مختلفة.
ويــضــيــف الــقــيــادي الــمــقــاوم الـــبـــارز: رغـــم مــخــاطــر صفقة الــقــرن عــلــى الــوضــع 
الفلسطيني والدول العربية، فإنها في المقابل تشكل فرصة مناسبة إلعادة تقييم 
الفلسطينية  السلطة  قبل  مــن  سيما  وال  عــام،  بشكل  الفلسطيني  الــمــشــروع  واقــع 
والتي ستجد نفسها أمام تحديات جديدة وخطيرة وأمام حائط مسدود، فإما أن 
تستسلم لألمر الواقع وينتهي دورها وموقعها رغم ضعف وإشكاالت هذا الدور، 
أو أنها ستعمد لقلب الطاولة على اإلسرائيليين واألمريكيين وتنهي كل نتائج اتفاق 

أوسلو، وتتحول إلى قوة مقاومة شعبية وسياسية فاعلة.
ورغم أن هذا االحتمال صعب وضعيف، لكنه سيكون الخيار األفضل، وسينقذ 
لتوحيد  الــعــودة  أمــام  مــجــدًدا  الباب  ويفتح  ومشاكلها،  أزماتها  من  السلطة  هــذه 

الموقف الفلسطيني وبناء المشروع السياسي الفلسطيني المستقل والمقاوم.
ولبنان،  غــزة  قــطــاع  فــي  سيما  وال  المقاومة  قــوى  لــواقــع  تشريحه  إطـــار  وفــي 
وعالقاتها بمحور المقاومة، يقول القيادي البارز: «لقد حققنا في السنوات األخيرة 
نجاحات مهمة في بناء قوة المقاومة على جميع الُصعد، وأصبحنا قادرين على 
تهديد الكيان الصهيوني، وأصبحت لدينا قدرات صاروخية وإلكترونية وميدانية 
مــمــيــزة، رغـــم الــحــصــار والــعــقــوبــات والـــظـــروف المالية الــقــاســيــة. وهــنــاك تعاون 
أو  السياسية  التباينات  بعض  رغم  المنطقة،  في  المقاومة  قوى  كل  بين  وتنسيق 
وعلينا  وميدانية،  سياسية  جديدة  مرحلة  في  اليوم  نحن  الفكرية.  أو  التنظيمية 
االستفادة من التطورات الجديدة لنعيد األولوية للقضية الفلسطينية، ووقف كل 
الحروب والصراعات في المنطقة والحذر من العودة للحروب األهلية والصراعات 
البينية. وهناك مسؤولية كبيرة علينا جميعا لمواجهة مختلف التحديات الداخلية 
والخارجية، وال سيما على صعيد بناء المجتمع المقاوم ومواجهة األوضاع المعيشية 
واالجتماعية واالقتصادية الصعبة، لكن في المقابل يجب أن ال تؤدي هذه األوضاع 

إلى تقديم تنازالت سياسية أو التراجع عن خيارات المقاومة والصمود».
ويختم القيادي المقاوم بالقول: «نحن أمام مرحلة جديدة وتحديات كبيرة، 
في  المقاومة  قوى  من  -وبدعم  المقاوم  الفلسطيني  الشعب  بأن  ثقة  على  ولكننا 
العالم العربي واإلسالمي- سيكون قادًرا على المواجهة. ونحن تعلمنا أنه كلما وصل 
هذا الشعب إلى حائط مسدود سياسيا سيعود لخيار المقاومة الشاملة، وهذا هو 

الخيار الوحيد لمواجهة هذه الصفقة والقرارات اإلسرائيلية الجديدة».
نقال عن «عربي ٢١»

تاريخ الفكاهة في مصر «١٠»
المقاومة الفلسطينية.. نقاط القوة والضعف

قاسم قصير

هل يكفي استرجاع الجماجم من فرنسا ؟

قوى المقاومة 
نجحت في بناء 

قوة قتالية 
وعسكرية 

متميزة وقادرة 
على الردع

جحا راوي األحاديث النبوية وأحد التابعين توفي 

تليد؟ بــمــجــد  الــتــغــنــي  ــمــجــّرد  ب الــفــرنــســي  الــعــهــد  آثــــار  مــن  نتخلص  أن  يــمــكــن  هــل 
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العالم في فترة ذروة الجائحة

أعلنت   ٢٠١٩ ديسمبر  في 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة 
كوفيد  كــورونــا  فــيــروس  عــن 
من  انتشاره  بدأ  والذي   ،١٩-

مـــديـــنـــة ووهــــــان الــصــيــنــيــة، 
وقـــــــــــد ظـــــــهـــــــرت أعـــــــــــراض 
الـــــــمـــــــرض وهــــــــــي الــــحــــمــــى 
والــســعــال الــجــاف واإلرهــــاق 
في  واآلالم  الــحــلــق  وجــفــاف 
تكون  قــد  والــصــداع،  الــجــســم 
في  وتشتد  خفيفة  األعراض 
وعدم  المصاب  إهمال  حالة 

له. الصحية  الرعاية  تقديم 
 ١٩- كـــوفـــيـــد  تـــــحـــــّول  ثـــــم 
مـــن فـــيـــروس إلــــى جــائــحــة، 
فــقــد انــتــشــر بــســرعــة مــذهــلــة 
وتـــضـــرر   ، ـــم  ـــعـــال ال حــــّيــــرت 
االقــــــــــتــــــــــصــــــــــاد وتــــــوقــــــفــــــت 
حـــركـــة الـــطـــيـــران الـــتـــجـــاري 
والــمــحــالت الــتــجــاريــة مــاعــدا 
الـــصـــيـــدلـــيـــات والـــمـــجـــمـــعـــات 

ئية. لغذا ا

الـــــدول  مـــعـــظـــم  اتــــخــــذت   
إجـــراءات احــتــرازيــة مــشــددة 
اإلصــابــة  مــن  الــنــاس  لحماية 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، وكــــان 
النقطة  االجــتــمــاعــي  الــتــبــاعــد 

فــــي مـــوضـــوع  الــمــهــمــة جـــــداً 
جــــائــــحــــة كــــــــورونــــــــا، حـــيـــث 
يــنــتــشــر أيــنــمــا وجـــد اكــتــظــاظ 
المغلقة  األمــاكــن  فــي  الــبــشــر 
ــتــجــاريــة  ــتــجــمــعــات ال مــثــل ال

الــســيــنــمــا  ودور  واألســــــــــوق 
ــــــق  ــــــحــــــدائ والـــــــمـــــــالعـــــــب وال
وأمــاكــن الــعــبــادة، فــالــتــبــاعــد 
في  مهماً  أصبح  االجتماعي 
هــــذه الـــفـــتـــرة وكــلــمــا الــتــزم 

ـــه الــتــأثــيــر  ـــنـــاس بـــه كــــان ل ال
صحيح. والعكس  اإليجابي 

ذروة  فـــــــــتـــــــــرة  وفــــــــــــــي 
الــــجــــائــــحــــة، حـــثـــت مــنــظــمــة 
تـــزال  وال  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة 
التعاون  ضــرورة  على  تحث 
لــمــواجــهــة الــجــائــحــة، ورأيــنــا 
ـــهـــا  ـــات إمـــكـــان وظـــــفـــــت  دوالً 
منفردة،  الجائحة  لمحاربة 
فـــي  تـــــــتـــــــردد  لـــــــم  ودوالً 
مـــــّد غـــيـــرهـــا بـــالـــمـــســـاعـــدات 
الــطــبــيــة، فــكــشــفــت الــجــائــحــة 
عـــــن خـــلـــل تـــــعـــــاون الـــنـــظـــام 
الــصــحــي الــعــالــمــي، واألســــوأ 
دول  مــــوازنــــات  تـــواضـــع  عـــن 
بما  مــقــارنــة  لــلــصــحــة  الــعــالــم 

للسالح. تخصصه 
دول  أتــســتــفــيــد  والــــســــؤال: 
الجائحة  عاصفة  من  العالم 
سابق  إلى  كانت  كما  تعود  أم 
كــفــيــلــة  األيـــــــــام  ؟،  عــــهــــدهــــا 

باإلجابة.

ً

الرحلــة مـــع كــــورونـــا
ــــاعــــة ــــمــــن ال ــــــوة  ــــــق ب ــــــاب  ــــــشــــــب ال ــــر  ــــت ــــغ ي وأال  ــــــهــــــاون  ــــــت ن أال  ـــــجـــــب  ي

محمود منصر إسحاقمحمود منصر إسحاق

قد ترى المصاب أمامك، 
تزور  قد  به،  تشعر  ال  لكنك 
يئن من ألمه، لكنك  مريضاً 
تعزي  قــد  شــعــوره،  تعش  لــم 
لكنك  فــقــيــده،  فـــي  مــصــابــاً 
لـــم تــعــش شـــعـــوره، قـــد نــرى 
األشياء من حولنا ونظن أننا 
نتخيل  ال  بــل  عنها،  بعيدون 

أننا فيها. 
ونـــحـــن نـــعـــيـــش فــــي هـــذه 
األرض  تـــاريـــخ  مـــن  الـــفـــتـــرة 
ومــع  عــالــمــيــة،  صحية  أزمـــة 
اقــتــصــادات  عــــروش  هــد  داء 
عــــجــــزت  عـــــظـــــمـــــى،  دول 
عـــــــــن هــــــــدهــــــــا الــــــــحــــــــروب 
والـــمـــؤامـــرات، لــكــن كــورونــا 
اســتــطــاع فــعــل ذلـــك، كــورونــا 
يغازل  الــذي  الصعب  السهل، 
أجـــســـادنـــا مـــن حــيــث نـــدري 
وال ندري، نمشي بين الناس 
ونــتــجــول فـــي األســـــواق وهــو 
بحذر  يتخطانا  نراه،  ال  معنا 
بعنف،يختارنا  علينا  وينقض 
من بين الوسط وال يأخذ منا 
تــارة،  بــه  نستهين  المنعزل، 

ويذعرنا تارات عدة، نستبعد 
وقد  ودارنا  بيتنا  في  وجوده 

يكون في فراشنا. 
ــــيــــن  ــــقــــوان ــــال نــــســــتــــخــــف ب
والــتــعــلــيــمــات الـــتـــي وضــعــت 
ـــــا،  ـــــن مــــــــــن أجـــــــــــــل ســـــالمـــــت
والقفاز،  الكمامة  ونتجاهل 

ونـــتـــزاور، وكـــأن الــدنــيــا في 
عـــــــــرس، وفــــــجــــــأة نــلــتــقــط 
كــــورونــــا بــلــمــســة حـــانـــيـــة أو 
بسالم  أو  بريئة،  بمصافحة 
ثم  رده،  مــن  نــخــجــل  عــابــر 
المضنية  كورونا  رحلة  تبدأ 
الطرية  الغضة  أجسادنا  في 

شـــمـــس  تـــــــقـــــــاوم  ال  الــــــتــــــي 
نتوجه  وبــعــدهــا   ، الــظــهــيــرة 
إلـــى بــيــوتــنــا نــعــانــق أطــفــالــنــا 
فيكونون  نسائنا  مع  ونجلس 
ينتقل  إما  اهللا  مشيئة  تحت 
ينجيهم  أو  إلــيــهــم  الــمــرض 

اهللا. 

أمــا نــحــن فــتــبــدأ عــالمــات 
عالية  بحرارة  علينا  كورونا 
التهابات  أو  قاسية،  وحمى 
فــــي الــــصــــدر ومـــضـــاعـــفـــات 
فــــي الـــجـــســـد، فـــنـــنـــهـــار فــي 
وأنين،  ألم  بين  ما  الفراش 
وعـــزلـــة وحــنــيــن إلـــى أهــلــنــا 
نحتاج  وقــت  في   ، وأحبابنا 
ذلك  من  واألشــد  لدعمهم، 
في  فندخل  النفسي،  التعب 
شيطانية،  ووساوس  أوهام 
ـــمـــوت  والــــبــــعــــض يـــنـــتـــظـــر ال
نهاية  اختاره  الــذي  الرحيم 
لـــمـــرضـــه، وقــــد يـــكـــون اهللا 

منه. نجاته  كتب 
خـــطـــيـــرة  الــــمــــســــألــــة  إن 
والــــــتــــــهــــــاون فــــيــــهــــا يــــنــــذر 
بــــــــكــــــــوارث جــــمــــاعــــيــــة قـــد 
تــصــادف أمـــراضـــاً مــزمــنــة، 
هزيلي  الــســن  فــي  كــبــاراً  أو 
الــــجــــســــد، لــــــذا يـــجـــب عـــدم 
وأال  المرض،  بهذا  التهاون 
وقــوة  الــشــبــاب  بصحة  نغتر 
الـــمـــنـــاعـــة، فــقــد تــنــقــلــه إلــى 
جــســم آخــــر قــلــيــل الــمــنــاعــة 
تجِن  فــال  بــالــعــمــر،  كبير  أو 
خطيئتهم  وتــحــمــل  عــلــيــهــم 

نهايتهم. ووبال 
فــإن  الــحــذر،  كــل  فلنحذر 
خــصــوصــاً  ســـبـــبـــاً،  داء  لـــكـــل 
الثانية  الــمــرحــلــة  بــدايــة  بــعــد 
مـــن انـــفـــتـــاح بــقــيــة األنــشــطــة 
التجمعات  وزيادة  التجارية، 
الجائرة  والمخالطة   ، فيها 
من  اهللا  حمانا  الــنــاس،  بين 

كل داء ومرض.

عبدالرزاق العنزي عبدالرزاق العنزي 
Bn_lafi٢٠٢٢@hotmail.com

أما آن األوان لتعود
 المياه لمجاريها؟

ومنها  يــتــبــدد  مــا  ومــنــهــا  لــغــيــمــة  ا تــلــو  لــغــيــمــة  ا تــأتــي 

بالعالم  تحيط  التي  الغيمة  ولكن   ،ً مــطــرا ينزل  مــا 

المطر!. منها  نزل  هي  وال  تبددت  هي  ال  اإلسالمي 

شتى،  ونــزاعــات  حــروب  فــي  ونــحــن  مضت  أعــوام 

لــــدول  وجــــوع وفـــقـــر وشـــتـــات ودمـــــار حـــل بــبــعــض ا

أن  يـــكـــاد  جــــرف  شـــفـــا  عـــلـــى  وأخـــــرى   ، اإلســـالمـــيـــة 

لها  الطــائــل  وحـــروب  لــســلــطــة  ا عــلــى  نــزاعــات  يــنــهــار، 

للمسلمين. وتهجير  وقتل 

وحــدتــنــا وقــوتــنــا الــتــي نــتــغــنــى بــهــا أصــبــحــت مــجــرد 

أصبح  اإلسالمي  العالم  إن  األطالل،  على  وبكاء  حلم 

حــقــل تــجــارب لــألســلــحــة وكــذلــك مــحــاولــة الــتــفــرقــة 

يعلمون  ألنهم  بينهم،  والمذهبيه  العنصرية  ونشر 

إيمانهم. وقوة  باتحادهم  المسلمين  قوة  أن 

ولــن  يــجــمــعــهــا  لـــن  لــمــتــفــرقــة  ا لــمــســلــمــيــن  ا قــلــوب 

وجــل،  عــز  بـــاهللا  نــهــا  يــمــا إ قـــوة  ســـوى  صــفــهــا  يــوحــد 

بالحوار  إال  تنتهي  لن  بيننا  فيما  لتي  ا والخالفات 

مــنــصــات  وبــعــض  األطـــراف،  جــمــيــع  بــيــن  لــتــفــاهــم  وا

لــفــتــن  ا ثــارة  إ فــي   ً ســبــبــا كــانــت  االجــتــمــاعــي  لــتــواصــل  ا

يـــضـــاً  أ لـــشـــعـــوب  ا وبـــيـــن  األفــــــراد  بـــيـــن  عــــات  لــــنــــزا وا

لــمــنــصــات  ا لــتــلــك  بــيــة  اإليــجــا نــبــهــا  جــوا مــن  لــرغــم  وبــا

لــعــاقــل  وا لــســلــبــيــة  ا نــب  لــجــوا ا مــن  لــكــثــيــر  ا لــهــا  أن  إال 

. استخدامها يتقن  كيف  يعرف  من 

ويــعــود  لمجاريها  لــمــيــاه  ا تــعــود  ألن  األوان  آن  أمــا 

لــعــالــم اإلســالمــي بــأبــنــائــه  كــل الجــئ لــبــلــده ويــزهــر ا

عانى  طــفــٍل  لــكــل  البسمة  وتــعــود  االقــتــصــاد  ويــزدهــر 

الحروب. مر 

وفاء مسفر الياميوفاء مسفر اليامي

دروب المحبة وذكريات خالدة
ليُل  اللقاء  ولشمس  نهاية،  بــدايــة  لــكــّل 
للخلف،  جـــوادي  عنق  ألــوي  هــأنــذا  وداع. 
فناء  فــي  أمضيتها  عــامــاً  عشرين  مــودعــاً 
دوحــــة الــمــجــد، دوحــــة الــعــز والــكــرامــة، 
ــــهــــا وأنـــــــا أزهـــــــو بــــثــــوب الـــشـــبـــاب  َقــــِدمــــتُ
وعــنــفــوانــه، وحـــان وقـــت فــراقــهــا وغــبــار 
الرحلة  بالبياض.   مفرقي  يصبغ  الزمن 
خاللها  استمتعُت  النهاية،  على  شــارفــت 
القلُم  يعجُز  باهرٍة  وليالي  ٍرائــعــٍة،  بأيام 
عند  القلُب  ويقف   ، ورسمها  وصفها  عن 
حافلًة بكّل بديع، أعواماً  البوح بها ،أعواماً 
تــكــتــب أحـــداثـــهـــا بــمــاء الـــذهـــب ، وتــنــســُج 
فيها  رافقتني  الــزمــرد.  بحبيبات  أثوابها 
دروَب  مــعــاً  سلكنا   ، الــطــاهــرة  أرواَحــكــم 
المودة  حــروَف  ونسْجنا  واإلخــاء  المحبة 
وديــعــة  عــنــدكــم  نفسي  وضــعــت  والــعــطــاء. 
فهي  ذكرياتي  وأودعــتــكــم  أودعــكــم،  فــال 
بــأعــنــاقــكــم ، وهـــذه الــحــقــبــة مــن عــمــري 
واألحــداث  اإلنــســان  ملؤها  نفيسة،  حقبة 
لم  الــعــشــريــن  بــلــغــت  وإن  ،فــهــي  والــعــمــل 

العجاف. السنين  من  تكن 
شمُس الوداع أوشكْت، وسفينة الرحيل 
ـــزمـــن، انـــطـــوى بــســاطــهــا  تــمــخــر عـــبـــاب ال
وانــتــهــت أحــداثــهــا وانــقــضــت أحــالمــهــا. ما 
فأنِسُت  بكم،  جمعتني  أيــام  مــن  أجملَها 
صــحــبــتــكــم وطــابــت لــي مــجــالــســكــم أيــامــاً 
أزهاراً  لتكون  الذكريات  حديقة  أودعتها 
تجوب  بالعطر،  نابضة  ووروداً  شامخة، 

النجاح!. قمم  فوق  معاً  حّلقنا  الفضاء. 
حــــان الـــــــوداع، فـــقـــارب الــــــوداع يــســيــر، 
ولــلــقــارب شــــراع، غــيــر أّن هـــذا الــرحــيــل 
رحــيــل اســتــمــرار، فمن اعــتــاد الــتــرحــال ال 
يــلــقــي عــصــاه إال فــي الــمــحــطــة األخــيــرة ، 

جسد. أو  لعصا  تحتاج  ال  رحلة  فهناك 
قــبــل الــســبــعــيــن بــخــطــوٍة أحـــــاوُل أن ال 
المسيِر،  على  عزمت  فقد  روحــي،  أنفث 
فر،  السَّ عــنــاِء  مــن  ألخفف  قلبي  وانتعلت 
ــَق مــــدن األحـــقـــاد،  ــغــل ــتُ تــتــحــرر األقـــــالم ل
ــــــزرُع الــمــســاحــات الــبــيــضــاء فـــي حــنــايــا  وتُ
أسرها،  من  األغنيات  فتُطلُِق  حباً،  القلب 
فتكتشَف  المبعثرة،  الــروح  بقايا  وتُلملَم 
مـــــواطـــــَن الـــخـــيـــر فــــي داخــــلــــي ، ألهــــزم 
وأغسل  أجاهدها  بالسوء،  األّمـارة  نفسي 
رسالة  وأكــتــُب   ، ولــســانــي  وجــســدي  قلبي 
ضميري،  في  ينامون  الذين  لكّل  اعتذار 
في  خناجرهم  ويغرسون  نومي  فيقلقون 
يوم  ذات  بأني  إلحساسي  ذاكرتي  أحشاء 
سببت لهم بعض األلم. وأحرص على أن 
بلون  نقية  وبينهم  بيني  المساحات  أبقي 

الثلج.
ــتــقــيــتــهــم عـــبـــر رحــلــتــي  لـــكـــل الــــذيــــن ال
فــي هـــذه الــحــيــاة، فــي الــعــمــل والــمــســجــد 
بالسعادة  لكم  أمنياتي  األزرق،  والفضاء 

والهناء.

محمد غالب الربابعةمحمد غالب الربابعة

إن سيرة اإلنسان هي جزء مخلد لكل منا فهناك شخصيات 
على مر العصور سطرت سيرتها لتكون جزءاً من تاريخ األمة 

فتلك اآلثار الواضحة تركت لمقام كل منهم ذكرى جميلة.
إن التعديل الجذري لكل منا ال يحتاج للكثير، فصفاء النية 
وطيبة  منك  خالدة  ذكرى  لجعل   كفيل  واإلخــالص  والتفاني 
للبشرية، فاالعتراف الكامل لتحقيق الخير يجعلك إنساناً بكل 
في  المساهمة  وبالتالي  أعواماً  بذكرك  وكفيل  الكلمة،  معنى 

بناء مجتمع راٍق.
لهذه  زهرة  منك  ويجعل  للحياة  استجابة  االحترام  كذلك 
أفكار  ذوي  أنــاســاً  منا  يجعل  الطيبة  بالكلمة  والشعور  الدنيا 
فنحن  والمبادئ،  باألخالق  محصناً  مجتمعاً  لنبني  مستنيرة 
لسنا بحاجة للكالم بقدر ما نحتاج للعمل الحسن لنترك وراءنا 

أثراً طيباً. 

رنا عرفات إرحيمرنا عرفات إرحيم
Ranaarheim@hotmail.com

السيرة العطرة
يبحث  الخليقة  بدء  منذ  اإلنسان 
الكون  هــذا  في  لسعادته  سبٍل  عن 
مشاعر  عــن  بــاحــثــاً  يــظــل  الــفــســيــح، 
اإلنساني،  والــوفــاء  والــصــدق  الحب 
وعــــن الــــحــــروف الـــتـــي تـــؤكـــد قــوة 
الــــمــــشــــاعــــر، وإظـــــهـــــار اإلعــــجــــاب 
واآلخــر  الحين  بين  عنه  والتعبير 

رقيقة.  بعبارات 
الــــحــــب خـــلـــيـــط مــــن الـــمـــشـــاعـــر 
تحمل  التي  والتصرفات  اإلنسانية 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــــمــــــودة والــــــــدفء 
واالحترام والرغبة. والحب يحمل 
ـــجـــذاب  مــعــانــي عـــديـــدة مــنــهــا االن
لوجود  النفسية  والحاجة  العاطفي 
الــــطــــرف اآلخــــــر، يــمــنــح اإلنـــســـان 
ـــده مــــن أحــاســيــس  أجـــمـــل مــــا عـــن

ومـــشـــاعـــر مــــن خـــــالل الــــحــــروف 
أرواح  أعـــمـــاق  لــيــرفــع  والــكــلــمــات 
وعدم  اليأس  تسرب  الذين  أولئك 
مكاناً  ويــحــتــل  حــولــهــم  لــمــن  الــثــقــة 
المفقودة  إنسانيتهم  غياهب  فــي 
ـــتـــقـــارب الـــروحـــي  بـــاالنـــســـجـــام وال
اإلنسانية. أبناء  بين  الحوار  وصدق 

الــحــب هــو الــســالح الــقــوي الــذي 
يــمــد الــــروح بــالــطــمــأنــيــنــة والــعــمــل 
فــقــط  لـــيـــس  ــــحــــب  وال واإلرادة، 
ـــــألشـــــخـــــاص بــــــل هــــــو لــــألشــــيــــاء  ل
واألمــــاكــــن والـــذكـــريـــات الــجــمــيــلــة 
الحب  األيــام.  طيلة  تصاحبنا  التي 
ــــــــروح وهــــــو الــــوقــــود  هــــو غـــــــذاء ال
كانت  وإن  الــســاكــن.  يــحــرك  الـــذي 
الــحــروف أهــم مــن الــكــلــمــات عند 

الكلمات  فــإن  الــحــب،  عــن  التعبير 
في  تــبــقــى هـــي األخـــــرى أجــــراســــاً 

األذن تذكرنا بإعجاب من نحب.
يــكــتــب الـــشـــاعـــر عـــمـــن يــحــبــهــا، 
فــيــرى كــأنــه فــي كــل حــرف معنى 
لــلــحــيــاة ألنـــه ال يــكــتــب حـــرفـــاً، بل 
ـــعـــواطـــف  يـــخـــط صــــــورة قـــلـــبـــه وال
كانت  ولــو  حية،  تبقى  التي  الحية 
ــــجــــدران، ألنــهــا  مـــرســـومـــة عــلــى ال
تنتهي  الـــذي  شكلها  فــي  تجمع  ال 
أدوار  فـــي  تــمــر  أن  بــعــد  إال  إلـــيـــه 
يرسم  ما  هو  الحرف  وإن  الحياة. 
ـــلـــك الــــهــــمــــوم وتــــلــــك األمـــنـــيـــات  ت
مشاعره  يعكس  خاللها  مــن  الــتــي 
جنباتها  فــي  الصادقة  وأحاسيسه 
ــعــاطــفــيــة، وبـــذلـــك اســـتـــطـــاع أن  ال

رسمته  لــمــا  مــقــارنــاً  عــالــمــاً  يــخــلــق 
عاطفة ومشاعر الشاعر المتأججة 
بالعاطفة.  إن كلمة «أحبك» كلمة 
المحبة  عــن  تعبر  حــنــونــة  بسيطة 
ترفع  والوفاء  واإلخــالص  والمؤدة 
الــمــعــنــويــات إلــى أقــصــى حــد. هــذه 
تكلف  ال  الساحرة  الجميلة  الكلمة 
شــيــئــاً ولــكــن لــهــا مــفــعــول الــســحــر، 
تــخــفــف مــن عـــبء الــحــيــاة وقــســوة 
إلى  السامع  بسحرها  وترفع  األيام 
الرقيقة  بمساتها  السابعة  السماء 

العاطفية.    ومشاعرها 
ــــم يــــعــــرف لـــوعـــة  فــــي عـــصـــر ل
الــقــلــب ولـــم يـــذق لـــذة الــحــب أنــا 
ــــغــــرب،  ــــشــــرق وال غــــريــــب فــــي ال
أعــــيــــش وحــــــــدة وأتــــــحــــــدث إلــــى 

نـــفـــســـي وأخــــفــــف مــــن أشـــجـــانـــي 
يــمــر   ً اســـمـــا هـــنـــاك  إن  وآالمــــــي. 
عـــلـــى ســمــعــي وأغــــــرق فـــي بــحــر 
يـــفـــرقـــنـــي  الـــــوقـــــت  وإذا  دمــــعــــي 
أن  لـــو  شــمــعــي.  ويــنــطــفــي  أذوب 
الـــحـــب كـــلـــمـــات تـــكـــتـــب، النــتــهــت 
أرواح  الــــحــــب  لــــكــــن  أقــــــالمــــــي، 
تـــوهـــب، حــيــنــمــا تــتــوقــف روحـــي 
في  أجــده  الــذي  الــروح  عشق  عــن 
عشق  عن  قلمي  سيتوقف  نفسي، 
عندما  الــورق،  وتقبيل  الحروف 
بـــالـــواقـــع  أراه  أنـــنـــي  أحـــلـــم  أنـــــام 
أراه  أن  أتــمــنــى  أصــحــو  وعــنــدمــا 

أحالمي. في  ثانية 

د. معراج أحمد معراج الندويد. معراج أحمد معراج الندوي
merajjnu@gmail.com

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

سهيل: ٣٢١
السرطان: ١٨

الهقعة: ٧

ناطق  ينطُق  كــان  إِن 
من فضٍة.. فالصمت دٌر 

زانَه الياقوُت.

:٧١١
زيــاد  بــن  طــارق  القائد 
يــنــجــح فـــي الــســيــطــرة 
على شمال إسبانيا في 
اإلسالمي  الفتح  بداية 

لشبه جزيرة أيبيريا.
:١٨٥٠

يتولى  فيلمور  ميالرد 
رئــــــــاســــــــة الــــــــواليــــــــات 
الـــمـــتـــحـــدة بـــعـــد وفــــاة 
الرئيس زكاري تايلور.

:١٩٥٢
نوري  حكومة  استقالة 

السعيد في العراق.
:١٩٩١

جنوب  انضمام  إعـــادة 
ــا إلــــى الــلــجــنــة  ــقــي إفــري
بعد  الدولية  األولمبية 
طـــردهـــا قــبــل ثــالثــيــن 

سنة.
:٢٠٠٣

إطالق النسخة العربية 
من ويكيبيديا.

:٢٠٠٤
محكمة العدل الدولية 
تـــقـــر بــــعــــدم شــرعــيــة 
الــجــدار الــفــاصــل الــذي 
بـــنـــتـــه إســـــرائـــــيـــــل فــي 

الضفة الغربية.
:٢٠١٧

يعلن  العراقي  الجيش 
عـــن اســـتـــعـــادة مــديــنــة 
من  بالكامل  الموصل 

قبضة تنظيم داعش.

٩ يوليو

هــل تستطيع مــســاعــدة األطــفــال الــثــالثــة عــلــى اجــتــيــاز هــذه 
المتاهة حتى يتمكن كل منهم من الوصول إلى قطعة الحلوى 

الخاصة به في أقل من دقيقتين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 

الخميس ١٨ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ٩ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٤٢) ٢٢

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

الصحيحة؟

الرقم المنـاســب الرقم المنـاســب 

 حل مسابقة أمس: 

الكلمات األفقية: الكلمات األفقية: 

حل الكلمات المتقاطعة حل الكلمات المتقاطعة 

الكـلمات الرأســية: الكـلمات الرأســية: 

١- مادة سامة بالسجائر - خالف أثبت.
٢- ِعقاب أو نازلة (معكوسة) - ملكة سبأ.

٣- بلد أوروبي كان يتبع االتحاد السوفييتي - درجة موسيقية.
٤- أصيل ورفيع النسب (معكوسة) - اسم علم للمذكر.

٥- ضاق صدُره (معكوسة) - من أسماء اهللا الحسنى.
٦- لقب شاعر عباسي معروف - اكتمل (معكوسة).

٧- نجم كرة قدم بولندي قديم (معكوسة) - أَْسُقْط.
. ٨- رمز رياضي (معكوسة) - حيوان أليف - َصلَُب واْشتَدَّ

٩- مدينة فرنسية - عاصمة أوروبية.
ـــــدورة الــدمــويــة  ١٠- عــالــم وطــبــيــب مــســلــم قــديــم اكــتــشــف ال

بالجسم.

يستخدم  خشب   - وأَضــاَء (معكوسة)  لمع   -١
لتنظيف األسنان (معكوسة).

٢- نجم كرة قدم وهداف ليبي.
والــــد   - (مـــعـــكـــوســـة)  الــحــيــلــة  يــســتــعــمــل   -٣

(معكوسة) - للنفي.
٤- فيلم عربي لعماد حمدي ومديحة يسري.

الــســوائــل  أوزان  مــن   - (مــعــكــوســة)  تشتم   -٥
(معكوسة).

٦- بواسطتي - أدلة دامغة واضحة.
هرب   - الجنوبية  بأمريكا  جبال  سلسلة   -٧

(معكوسة).
مالي   - رداء   - (مــعــكــوســة)  الــدجــاج  بــيــت   -٨

(مبعثرة)
رياضة   - (معكوسة)  إسرائيلية  صحيفة   -٩

الكرة الصفراء.
١٠- يمشي - بحيرة إفريقية.

الكلـمات المتـقاطـعـة  الكلـمات المتـقاطـعـة  

سحابة غريبة فوق 
مدينة نيو مكسيكو

ظــهــرت ســحــابــة غــريــبــة فـــوق مدينة 
نيو مكسيكو تشبه بشكل غريب السفينة 
الضخمة في فيلم الخيال العلمي للغزو 
 Independence لـــــألرض،  الــفــضــائــي 
من  الـــرغـــم  وعـــلـــى   .١٩٩٦ عــــام   Day
تـــداول الــعــديــد مــن نــظــريــات الــمــؤامــرة 
إال  فضائياً،  غــزواً  كونها  السحابة  حــول 
معروفة  طقس  ظاهرة  الواقع  في  أنها 
باسم «السحابة الخارقة» والتي تتشكل 
عندما تصطدم الجبهة األمامية الباردة 
وتم  الــرطــب.  الــدافــئ  بالهواء  للعواصف 
الـــتـــقـــاط مــقــطــع فـــيـــديـــو يـــصـــور حـــدث 
حيث  كلوفيس،  مدينة  في  هذا  الطقس 
يمكن رؤية غروب رائع مع البرق وهو 
على  الضخمة  السحابة  وســط  يــضــرب 

شكل قرص.

 البـروج البـروج
والطوالع والطوالع 

 حدث في مثل  حدث في مثل 
هذا اليوم هذا اليوم 

يومية سياسية مستقلة
صدرت في ١٠ مايو ١٩٧٩

تصدر عن

شـركـة الخـلـيـج للـنـشـر والطـبـاعــة
الدائري الثالث - منطقة الهالل - الدوحة

ص.ب : ٥٣٣

رئيس التحرير:

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

هاتف : ٤٤٤٦٦٥٦٦ - ٤٤٣٧١٣٥٣

فاكس : ٤٤٣٥٠٤٧٦

مدير التحرير:

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

هاتف : ٤٤٤٦٦٥١١

هواتف أقسام التحرير

قسم المحليات :
٤٤٤٦٦٥٢٤- ٤٤٤٦٦٥١٥-٤٤٤٦٦٥١٤

local@raya.com

قسم االقتصاد :
٤٤٤٦٦٥٣١

economy@raya.com

قسم الرياضة :
٤٤٤٦٦٥٠٩ - ٤٤٤٦٦٥١٠

sport@raya.com

قسم العربي والدولي :
٤٤٤٦٦٥٠٦ - ٤٤٤٦٦٥٠٧

disknews@raya.com

القسم الثقافي
٤٤٤٦٦٥٢٢

culture@raya.com

إدارة اإلعالنات
هاتف : ٤٤٤٦٦٦١٨- ٤٤٤٦٦٦١٩ - ٤٤٤٦٦٦٥٠

اإلعـالنـات المبـوبــة :
٤٤٤٦٦٦٠٧

البــدالـــة :
٤٤٤٦٦٥٥٥

التـوزيـــع 
هاتف : ٤٤٤٦٦٦٣٦ - ٤٤٤٦٦٦٣٥
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ال يوجد

ال يوجد

على الساحل :

في البحر :

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٣١-١٩.٥٥٣٥-١٤.٠٩٠٨.١٣-٠٢.١٨الرويس

٢٩-١٣.١٥٣٧-١٩.١٣٠٠.٢٩-٠٦.٥٥دخان

٢٨-١٢.٤٤٤٣-١٨.١٠٠٠.٢١-٠٦.٣٠أبوسمرة

بالتوقيت المحلي

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٣٠-٢١.٢٥٤٠-٠٠.٠٠٠٧.١٨-١٢.٥٩مسيعيد

٣٠-٢٠.٣٨٤٠-٠٠.٠٠٠٧.٢٤-١٢.١٢الوكرة

٣٢-١٩.٣٣٤٢-١٣.٢١٠٦.٠٦-٠٣.٠٣الدوحة

٣١-١٨.٥٥٤١-٠٠.٠٠٠٥.٢٧-٠٩.٤٨الخور

٣:٢٢الفجر

٤:٥٠الشروق 

١١:٣٩الظهر

٣:٠٣العصر

٦:٣٠المغرب

٨:٠٠العشاء

وزارة  ــــذت  ــــفَّ ن  :]  - الـــــدوحـــــة 
التأهيل  بــوحــدة  ممثلة  والبيئة  البلدية 
الـــبـــري بــقــســم الــحــيــاة الــفــطــريــة الــتــابــع 
خالل  الفطرية  والحياة  الحماية  إلدارة 
تــفــتــيــشــيــة  جـــولـــة   ٤١ ـــمـــاضـــي،  ال يـــونـــيـــو 

البنية  مشاريع  ومواقع  رة  المسوَّ للروض 
الــتــحــتــيــة، وذلـــــك لـــرصـــد الــمــخــالــفــات 
ــاتــهــا  ــب ـــعـــة مــتــطــل ـــاب ـــهـــا ومـــت الــــخــــاصــــة ب
الدورية  التقارير  وإعــداد  واحتياجاتها 

. لها حو

٤١ جولة متابعة للرُّوض المسوَّرة

السدرة  مركز  مــن  مــوّظــٍف   ١٠٠ شــارك   :]  - الــدوحــة 
بالدم،  للتبّرع  المخّصصة  الُمتنقلة  الحافلة  في  بالدم  للتبّرع 
التي أطلقها مركُز التبّرع بالدم التابع لمؤسسة حمد الطبية في 
رئيُس  فــورد،  جيسون  الدكتوُر  ع  شجَّ وقد  هــذا،   .٢٠٢٠ يوليو   ٨
الّناس  للطب  سدرة  في  المخبرّي  والطّب  األمــراض  علم  قسم 
على التبّرع بالدم قائالً: «أشعر بالغبطة ألنني قادٌر على التبّرع 
بصفتي  قطر.  في  المرضى  والبالغين  األطفال  لُمساعدة  بالدم 
استشارّياً في نقل الدم، أعلم أن دمي سُيستخدم إلنقاذ األرواح، 
سدرة  في  واألّمهات  األطفال  لمساعدة  يُعطى  أن  يمكن  حيث 
للطّب، وكذلك للمرضى في مؤّسسة حمد الطبية وفي جميع 
أنحاء قطر. تمتلك قطر نظاماً آمناً للغاية في نقل الدم، آمُل أن 
يخصص الناُس الوقَت للتبّرع بالدم، فهو أمٌر مطلوٌب اآلن أكثر 

من أي وقت مضى بسبب الوباء».
تّم جمع ما يقرب ٤٠ وحدة من الدم من حملة التبّرع في 
وإنقاذ  عالج  في  ذلك  يُساهم  أن  يُمكن  للطب.  السدرة  مركز 

حياة أكثر من ٤٠ شخصاً بالغاً أو ١٠٠ طفٍل.

١٠٠ متـــبّرع بالـــدم فــي ســدرة للـطب

باريس - (أ ف ب): استخدم 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
منصة  األولى  للمرة  ماكرون 
«تيك توك» لتهنئة الناجحين 
العامة  الــثــانــويــة  الــشــهــادة  فــي 
بــــعــــد ســــنــــة «خـــــــارجـــــــة عـــن 
الــــمــــألــــوف» فــــي فـــيـــديـــو نـــال 
استحساناً كبيراً وجلب له ١٤٥ 
الرئيس  وقـــال  مــشــتــرك.  ألــف 
ــــذي صــــور واقــفــاً  الــفــرنــســي ال
فــي حــدائــق الــقــصــر الــرئــاســي 

بعد ساعات على صدور نتائج 
حال  «فــي  الرسمية  الــشــهــادة 
الثانوية  شهادة  على  حصلتهم 
ــتــو هـــــذه الـــرســـالـــة  ــل الـــعـــامـــة ل
لقد  تهانينا!  إلــيــكــم.  مــوجــهــة 
أتــــى ذلــــك نــتــيــجــة لــعــمــلــكــم». 
القصير  الــشــريــط  فـــي  وتـــابـــع 
«أنـــتـــم الـــجـــيـــل الـــــذي نــســمــيــه 
أحـــيـــانـــاً جــيــل عـــالـــم مـــا بــعــد» 
كورونا. وأضاف «لقد عرفتم 
ســنــة خـــارجـــة عـــن الــمــألــوف، 

طويلة  وأســابــيــع  جائحة  سنة 
خاللها  حــرمــتــم  الــمــنــزل  فــي 
مـــن لـــقـــاء أصـــدقـــائـــكـــم ومــن 
وقد  طبيعي».  بشكل  الدراسة 
الرسمية  االمــتــحــانــات  ألغيت 
فـــــــي فـــــرنـــــســـــا واســــتــــبــــدلــــت 
وختم  متواصلة».  باختبارات 
يـــقـــول «جــيــلــكــم أمـــــام عــالــم 
يــنــبــغــي ابــــتــــكــــاره مــــن جــديــد 
تضامناً  وأكــثــر  أقـــوى  لــيــكــون 

للبيئة».  ومراعاة 

أول فيـــديو لماكـــرون عــبر تـيك تـوك

جوني  هوليوود  نجم  نفى  (رويــتــرز):   - لندن 

ديب أنه صفع زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد 

لندن  فــي  العليا  المحكمة  أمـــام  شــهــادتــه  خـــالل 

صن،  صحيفة  ضد  تشهير  دعــوى  أقــام  أن  وبعد 

سألت محامية الصحيفة ديب عن حادثة وقعت 

وقالت  ضربها.  إنــه  قيل  عندما  هيرد  منزل  في 

منه،  ســخــرت  عندما  الغضب  تملكه  المحامية 

ثالث ٣  بصفعها  ذلك  بعد  قام  أنه  واس  وذكــرت 

مرات. وقال ديب: «هذا غير صحيح، لم يحدث». 

جوني ديب ينفي صفع زوجته 

الرباط -وكالة المغرب العربي لالنباء: أعلن  
المغاربة  للمواطنين  يمكن  أنــه  أمــس  المغرب 
والــمــقــيــمــيــن األجـــانـــب بــالــمــمــلــكــة وعــائــالتــهــم 
الدخول إليها  ابتداء من ١٤ يوليو الجاري ، عند 
منتصف الليل، وذلك عبر نقاط العبور الجوية 

والبحرية .
 وأضافت إن الخطوط الجوية الوطنية ستسير  
عدداً من الرحالت الجوية إلنجاح هذه العملية، 
حيث يتعين على المسافرين  قبل صعود الطائرة 

عن  مدته  التقل   (PCR) الكشف اختبار  تقديم 
سيتم  كما  سيريولوجي.  اختبار  وكذا  ساعة   ٤٨
تسيير  بواخر لهذا الغرض حصرياً من ميناءي 
أي  باستثناء  بايطاليا،  وجــنــوى  بفرنسا،  سيت 
ميناء آخر ،  يتعين  فيه على المسافرين بهذه 
البواخر تقديم اختبار (PCR) ال تقل مدته عن 
الصارمة  الصحية  بالتدابير  والتقيد  ساعة   ٤٨
كشف  اختبار  إجـــراء  يمكن  ،كــمــا  بها  الموصى 

(PCR) خالل السفر.

المغــرب: استئنــاف الرحــالت 
الجويــة والبحــرية  ١٤ يوليو

ارتفاع قياسي لمبيعات 
األسلحة في أمريكا

الصغيرة  األسلحة  مبيعات  ارتفعت  وكـــاالت:   - واشنطن 
 ،٪١٤٥٫٣ بنسبة  يونيو  خــالل  األمريكية  المتحدة  بــالــواليــات 
مقارنة مع الشهر نفسه من عام ٢٠١٩. جاء ذلك في تقرير 
صدر عن شركة أمريكية تسمى «سمول آرمز أناليتيكس آند 
فوركاستينغ  المتخصصة في إصدار تحليالت وتوقعات حول 
-الذي  التقرير  والبنادق.  كالمسدسات  الصغيرة  األسلحة  بيع 
اعتمد على معلومات يرصدها نظام المراقبة الجنائية الفورية 

.(FBI) «التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي

كاالركا - (أ ف ب): مع بدء تفشي وباء كورونا 
يمضي  أن  غوميس  ألبرتو  النباتات  عالم  اختار 
أقامها  التي  الغّناء  الحديقة  داخــل  الحجر  فترة 
في كولومبيا، البلد الذي ينعم بتنوع حيوي من 
الموظفين  دون  مــن  الــعــالــم.  حــول  األغــنــى  بين 
الثالثين الذين يرافقونه عادة وبعيداً من عائلته 
المقيمة في بوغوتا، يكافح هذا العالم البالغ ٧٢ 
عاماً للحفاظ على الحديقة التي رأت النور على 
يده قبل أكثر من أربعة عقود. غير أن فيروس 
ويوضح  إغالقها.  على  أرغمه  المستجد  كورونا 
غــومــيــس بــيــن األجـــنـــاس الـــــــ٦٠٠ مـــن الــنــبــاتــات 
عشر  أربعة  مساحة  على  المزروعة  المستوطنة 
النباتية  الحديقة  هــذه  فــي  هنا  «أعــيــش  هكتارا 
في كينديو منذ شهر مارس ألن الوباء أرغمني 
على مالزمة المكان». وعند بدء تدابير الحجر 

في كولومبيا في ٢٥ مارس الحتواء تفشي الوباء، 
تبدد المورد األساسي لإليرادات في هذا المتنزه 
الواقع في كاالركا بمقاطعة كينديو الغنية بأشجار 
البن في غرب كولومبيا، أي السياحة في المنطقة 
ومـــذاك،  سنوياً.  زائـــر  ألــف   ٦٠٠ تستقطب  التي 
والمساعد  والحارس  البستاني  دور  ألبرتو  يؤدي 
المنزلي و»الديكتاتور»، على ما يقول ضاحكاً إذ 
«ال ورقة تتحرك من دون إذني». ولالستمرار 
في دفع رواتب الموظفين، طرق الرجل السبعيني 
بــاب المصارف لكن مــن دون جـــدوى. ثــم لجأ 
إلـــى االقـــتـــراض عــلــى أســــاس «مـــعـــدالت فــائــدة 
فاحشة» وأطلق نداء استغاثة عبر وسائل التواصل 
أوجــدت  الــرجــل «لقد  هــذا  ويــذّكــر  االجتماعي. 
على أن األزمة الصحية  هذه الحديقة»، مشدداً 

أرغمته على إيجاد حلول لالستمرار.

عــالــم يحـــّول حــديقــــة
إلى لجنة نباتية خالل الحجر
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انتصــار  طبــي عــالمــي جــديـــد لقطـــر
ـــمـــاد مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــّيــة  اعـــت
مجموعة وبائيات األمــراض الُمعدية في 
لمكافحة  متعاوناً  مركزاً  كورنيل»  «وايــل 
األمـــــــــراض الـــمـــعـــديـــة فــــي إقـــلـــيـــم شـــرق 
المتوسط، بعد أكثر من عشرة أعوام من 
الـــدراســـات الــعــلــمــّيــة فــي مــجــال وبــائــيــات 
األمراض المعدية وتقييم تأثير التدخالت 
واإلقليمية  الوطنية  الصعد  على  المختلفة 
مباشر  دور  مـــن  لــذلــك  ومــــا  والـــدولـــيـــة، 
عــلــى صــيــاغــة ســيــاســات وبـــرامـــج الصحة 
لدولة  كبيراً  علمياً  انتصاراً  يعتبر  العامة، 
قطر بصفة عامة ولمؤسسة قطر للتربية 

خاصة،  بصفة  المجتمع  وتنمية  والعلوم 
ـــدولـــي يــعــّد  بــاعــتــبــار أن هــــذا االعـــتـــمـــاد ال
اعترافاً بـ «وايل كورنيل» وبحوثها خاصة 
أبحاث التهاب الكبد الفيروسي، الذي يعّد 

أحد األسباب الرئيسية للوفيات عالمياً.
توفير  فــي  أسهمت  المجموعة  أن  كما 
الُمعدية  األمـــراض  انتشار  عــن  تقديرات 
وحـــــاالت اإلصـــابـــة بــهــا فـــي إقــلــيــم شــرق 
الــمــتــوســط ومــنــاطــق أخــــرى مــن الــعــالــم، 
وأجرت تقييمات ألنماط انتقال األمراض 
المستقبلّية  بــاإلصــابــات  والتنبؤ  الُمعدية 
واألعـــبـــاء الــمــتــرتــبــة عــلــى األمــــــراض، كما 

من  الــبــلــدان  لتمكين  تقنياً  دعــمــاً  قدمت 
وتحليل  المعدية،  األمـــراض  أعباء  تقدير 
حكومات  تقودها  التي  التدخالت  فعالية 
تــلــك الــبــلــدان، واتــخــاذ قــــرارات سياسات 
الــصــحــة الــعــاّمــة بــاالســتــنــاد إلـــى الــشــواهــد 
الــعــلــمــّيــة، ومـــن هــنــا فـــإن اعــتــمــادهــا من 
تقديراً  جاء  العالمية  الصحة  منظمة  ِقبل 
لـــجـــهـــودهـــا ودورهـــــــــا خـــاصـــة أن فــريــق 

المجموعة ظل يقوم بعمل متمّيز، وإن
كمركز  للطب  كورنيل  وايــل  تسمية  إن 
متعاون مع منظمة الصحة العالمية إنجاز 
كبير جداً، سيسمح لدولة قطر باالضطالع 

بدور أكبر في ُمكافحة األمراض المعدية 
ذات التأثير المباشر في مجتمعات بلدان 
إفريقيا  وشــمــال  األوســـط  الــشــرق  منطقة 
مهتمة  الــــدولــــة  أن  خـــاصـــة  وخـــارجـــهـــا، 
الــرعــايــة  هــمــا  مهمين  قطاعين  بتطوير 
بالفعل  نجحت  وقــد  والــبــحــوث،  الصحية 
في ذلك؛ ما مكنها من تقديم إسهام مهم 
في مجال الرعاية الصحّية على المستوى 

العالمي. 
للمجموعة  الـــدولـــي  االعــتــمــاد  هـــذا  إن 
استمر  الــتــعــاون  مــن  لتاريخ  تتويجاً  يأتي 
أكــثــر مـــن عــقــد مـــن الـــزمـــان فـــي مــجــال 

األمــــــراض الــُمــعــديــة مـــع الــمــنــظــمــة وإنـــه 
سيوفر إطاراً رسمياً ألنشطة مشتركة في 
سيسهم  الــتــعــاون  هــذا  أن  كما  المستقبل، 
فــي دعــم مــبــادرة مشتركة مهمة أخــرى 
وصــنــدوق  العالمية  الصحة  منظمة  بين 
الطوارئ،  لحاالت  للتصدي  للتنمية  قطر 
وتقديم  المعدية  األمـــراض  ذلــك  في  بما 
بعض  فــي  األســاســيــة  الصحية  الــخــدمــات 
بلدان اإلقليم، ولذا فمن حق الجميع في 
يفخروا  أن  قــطــر   - للطب  كــورنــيــل  وايـــل 
وبائيات  لمجموعة  المتمّيزة  باإلنجازات 
األمــراض المعدية والتي أسفرت عن نيل 

المراكز  كــأحــد  المرموقة  التسمية  هــذه 
المتعاونة مع منظمة الصحة العالمّية. 

إن أهمية هذا اللقب المشّرف تنبع من 
لقدرات  عالمياً  الكبير  التأثير  يظهر  أنــه 
قطر وبنياتها التحتية العلمّية التي أرستها، 
وإنه بموجب التسمية الرسمية الممنوحة 
ستحتضن  العالمّية  الصحة  منظمة  مــن 
قـــطـــر، بــفــضــل اســـتـــثـــمـــارهـــا فــــي الــبــنــيــة 
ورأس  الــحــيــوي  الــطــب  لبحوث  األســاســّيــة 
علمّية  مجموعة  العلمي،  البشري  الــمــال 
ورفاه  بصحة  االرتقاء  على  تعكف  مهمة 

سّكان بلدان المنطقة والعالم.

رأيرأي

ً المعديةاعتماد الصحة العالمية مجموعة وبائيات األمراض الُمعدية في «وايل كورنيل» مركزاً متعاونا ــــراض  األم ُمــكــافــحــة  ــي  ف قــطــر  دور  يــعــزز  المنظمة  ـــرار  ق

 تعيينات جديدة بجامعة قطر

أعلنت   :]  - الـــدوحـــة 
ــعــيــيــن  جــــامــــعــــة قــــطــــرعــــن ت
الـــدكـــتـــور خـــالـــد مــحــمــد فــرج 
لإلستراتيجية  رئيًسا  الخنجي 
الــدكــتــورة  وتعيين  والــتــطــويــر، 
إيـــــمـــــان مـــحـــمـــد مــصــطــفــوي 
لشؤون  الجامعة  لرئيس  نائبًا 
ــــطــــالب، وتــعــيــيــن الـــدكـــتـــور  ال
درويش عبدالرحمن العمادي، 
ُمستشاًرا بمكتب رئيس جامعة 
قطر، وذلك اعتباًرا من تاريخ 
الدكتور  شغل   .٢٠٢٠ يوليو   ٧
رئيس  نائب  منصَب  الخنجي 
الـــجـــامـــعـــة لــــشــــؤون الـــطـــالب 
فــي جــامــعــة قــطــر مــنــذ ٢٠١٥ 
وحــتــى تـــاريـــخ تــعــيــيــنــه رئــيــًســا 
لــإلســتــراتــيــجــيــة والـــتـــطـــويـــر، 
وعـــمـــلـــت الـــــدكـــــتـــــورة إيـــمـــان 

مــصــطــفــوي كــأســتــاذ مــشــارك 
اإلنــــجــــلــــيــــزّي  األدب  بـــقـــســـم 
اآلداب  ــيــة  بــكــل والـــلـــســـانـــيـــات 
كنائب  تعيينها  حتى  والــعــلــوم 
لـــشـــؤون الــــطــــالب، فـــي حين 
العمادي  درويــش  الدكتور  بــدأ 
مــســيــرتــه الــمــهــنــيــة فـــي حقل 
سنة،   ٣٠ منذ  الــعــالــي  التعليم 

ُمــعــظــمــهــا فـــي جــامــعــة قــطــر، 
أكاديمية  مناصَب  شغل  حيث 

قيادية ُمختلفة.
وتأتي هذه التعيينات انطالًقا 
من الغايات اإلستراتيجية التي 
نّصت عليها إستراتيجّية جامعة 
قطر ٢٠١٨-٢٠٢٢ بشأن التمّيز 

المؤّسسي.

د. الخنجي رئيساً لإلستراتيجية 
ود.إيمان مصطفوي نائباً للرئيس

د.درويش العماديد.خالد الخنجي

حملة تعقيم للمرافق 
والمنشآت بالشمال

ممثلة  الــشــمــال  بــلــديــة  ــذت  نــفَّ الدوحة-[: 
الــخــدمــات،  شـــؤون  إلدارة  الــتــابــع  الــّنــظــافــة  بــقــســم 
حــمــلــة تــعــقــيــم وتــطــهــيــر لــكــافــة الـــشـــوارع والــمــحــاّل 
الـــتـــجـــارّيـــة فـــي كـــّل مـــن مـــدن الــشــمــال والـــرويـــس 
وأبـــوظـــلـــوف، بــاإلضــافــة إلـــى الــمــنــطــقــة الــصــنــاعــّيــة 
كما  الــمــيــرة،  وجــمــعــّيــة  الــصــحــّي  الــرويــس  ومــركــز 
للبلدية  التابعة  واآلليات  السيارات  كاّفة  تعقيم  تّم 

العامة. الّنظافة  وإدارة 

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