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يومية سياسية مستقلة

من قطر للعرب ومن العرب إلى العالم
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النسخة اإللكترونية
قناة 
على

صفحة٢٨
رياالن

فحوصات كورونا  في المستشفيات الخاصة
للحاالت الطارئة واالختيارية بالوحدات السريرية والجراحة .. الصحة:

٣

ــع الـــــعـــــدوى.. ومـــســـاءلـــة قـــانـــونـــيـــة لــلــمــخــالــفــيــن ــن ــم ــــــــراء وقــــائــــي ل اإلج

قطر  بــورصــة  سجلت   :]- الــدوحــة 
ارتفاعاً قوياً بنهاية تعامالت أمس، مدعومة 
بعمليات شرائية قام بها المستثمرون على 
السوقية  المكاسب  وبلغت  القيادية  األسهم 

لــألســهــم الــمــدرجــة فــي الــبــورصــة نــحــو ٧٫٢ 
لبورصة  السوقية  القيمة  لتصل  ريــال  مليار 

قطر إلى ٥٤٤٫٢ مليار ريال.

تخصصات دراسية جديدة 
في االبتعاث الخارجي

البورصة تكسب ٧٫٢ مليار ريال

١٦

فتح باب المرافعة في قضية 
نادي المرخية ٢٠ الجاري

الـــدوحـــة - [: حــصــلــت [ عــلــى صــورة 
نادي  بقضية  الخاص  االستئناف  محكمة  قــرار  من 
الشارع  في  الجدل  من  الكثير  أثارت  والتي  المرخية 
الرياضي خالل األيام القليلة الماضية، حيث قررت 

الــمــحــكــمــة فــــي جــلــســتــهــا 
يــولــيــو   ٦ الـــمـــنـــعـــقـــدة 

بـــاب  فـــتـــح   ،٢٠٢٠
الـــــمـــــرافـــــعـــــة فــي 
ـــــة مـــن  ـــــقـــــضـــــي ال
جـــديـــد وتــحــديــد 
الجاري   ٢٠ موعد 

لــــنــــظــــر الـــقـــضـــيـــة 
ـــئـــة.  ـــهـــي واكـــــتـــــمـــــال ال

وكانت القضية قد ُحجزت 
لــلــحــكــم ولــكــنــهــا تــأجــلــت إداريـــــــاً بــســبــب اإلجــــــراءات 
االحــتــرازّيــة والــتــدابــيــر الــوقــائــّيــة، لــلــحــّد مــن انتشار 

فيروس كورونا.

حملة إلزالة ١٠ آالف سيارة مهملة بالصناعية

فحص الـ «PCR» أكثر دقة من السريع

إنجاز ٣١٨,٧ ألف بيان جمركي

الــــدوحــــة - قـــنـــا: أكـــــدت مـــؤســـســـة حــمــد 
الــمــتــســلــســل  الــبــولــيــمــرز  فــحــص  أن  الــطــبــيــة 
ــيــاً  حــال الــمــعــتــمــد  الـــمـــعـــيـــار  يــمــثــل   (PCR)
بفيروس  مصاباً  الفرد  كان  إذا  ما  لتحديد 

عدمه. من   «١٩  - كورونا «كوفيد 
رئيس  الــكــواري  إيناس  الدكتورة  وقالت   
حمد  بــمــؤســســة  الــطــبــيــة  الــمــخــتــبــرات  إدارة 
المتسلسل  الــبــولــيــمــرز  فــحــص  إن  الــطــبــيــة، 
طريق  عن  إجراؤه  يتم  حيث  للغاية،  دقيق 
الفم  مــن  الخلفي  الــجــزء  مــن  مسحة  أخــذ 
بدقة  الفحص  هــذا  ويظهر  األنـــف،  وأعــلــى 

وأن  إيــجــابــيــة  الــعــيــنــة  كــانــت  إذا  مــا  شــديــدة 
الـــحـــالـــة مـــصـــابـــة بــشــكــل مـــؤكـــد بــفــيــروس 

.«١٩  - كورونا «كوفيد 
ولـــفـــتـــت إلـــــى وجـــــود فـــحـــص آخـــــر وهـــو 
فــحــص الـــســـيـــرولـــوجـــي الـــســـريـــع (الــفــحــص 
الــَمــْصــلــي) الــــذي يــتــم إجـــــراؤه عـــن طــريــق 
وخـــــز األصــــبــــع بــــصــــورة مــشــابــهــة لــفــحــص 
من  النوع  هذا  نتائج  تظهر  حيث  السكري، 
أقــل  لكنها  جـــداً  ســريــع  بــشــكــل  الــفــحــوصــات 

المتسلسل. البوليمرز  فحص  من  دقة 
٣

قطر تدين تفجير أفغانستان

ليبيا: اإلمارات تهّدد أمن المنطقة

ــــة قــطــر عن  الـــدوحـــة - قــنــا: أعـــربـــت دول
الذي  للتفجير  الشديدين  واستنكارها  إدانتها 
وأّدى  أفغانستان،  جنوبي  قندهار  فــي  وقــع 
وإصابة  األمـــن،  قــوات  مــن  قتلى  سقوط  إلــى 

آخرين من بينهم عدد من المدنيين. 
وجددت وزارة الخارجية، في بيان أمس، 

العنف  رفــض  من  الثابت  قطر  دولــة  موقف 
واإلرهـــــاب مهما كــانــت الـــدوافـــع واألســبــاب. 
وعــّبــر الــبــيــان عــن تــعــازي دولـــة قــطــر لــذوي 
الــضــحــايــا ولــحــكــومــة وشـــعـــب أفــغــانــســتــان، 

وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل. 

الليبي  المندوب  اتهم  وكــاالت:   - طرابلس 
لدى األمم المتحدة «طاهر السني» اإلمارات 
ــــالده، وتــهــديــد األمــن  بــدعــم االنـــقـــالب فــي ب

والسلم الدولي في عدة بقاع. 
 وقـــــال «الـــســـنـــي»، أمـــــام مــجــلــس األمــــن، 
إن بــالده «لــم تعد تقبل وجــود اإلمـــارات في 

حواراتها السياسية».

 وأضـــــاف أن أبــوظــبــي «لـــم تــســتــطــع حتى 
األممية  الــتــقــاريــر  فــي  ورد  مــا  تفنيد  الــيــوم 
حواراتنا  في  وجودها  نقبل  نعد  ولم  ضدها، 
بالده  توقيع  أن  «السني»  وأكــد  السياسية».  
والتحالفات  والعسكرية  األمنية  لالتفاقيات 
وغيرها مع أي دولة هو حق سيادي وشرعي. 

١٣

١٠

الدوحة - عبدالمجيد حمدي: 

تعميًما  العامة  الصحة  وزارة  أصدرت 
لــلــمــنــشــآت الـــصـــحـــيـــة الـــخـــاصـــة يــتــعــلــق 
بضرورة إجراء اختبار (PCR) لفيروس 
إدخــال  عند  وذلــك  (كوفيد-١٩)  كــورونــا 
المرضى إلى الوحدات السريرية الداخلية 
بغرض العالج أو الجراحة سواء للحاالت 
تدخالت  أي  أو  االخــتــيــاريــة  أو  الــطــارئــة 
جـــراحـــيـــة أخـــــرى بــمــا فـــي ذلــــك إجــــراء 

جراحات اليوم الواحد.
حصلت  تعميم،  فــي  الــــوزارة  وأكـــدت   
ذلـــك  أن  مــــنــــه،  نـــســـخـــة  عـــلـــى   ]
اإلجراء يأتي استكماًال للجهود التي تقوم 
بــهــا الـــدولـــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار فــيــروس 
السليم  التنفيذ  ولــضــمــان  (كوفيد-١٩)، 
إلجـــــــــراءات الـــمـــكـــافـــحـــة والــــوقــــايــــة مــن 

العدوى.
لتأجيل  المستشفيات  الــــوزارة  ودعـــت 
غير  إجــــــراءات  أي  أو  الــمــريــض  دخــــول 
إيجابية  النتيجة  كانت  حــال  في  عاجلة، 
لــلــمــريــض، الفــتــة إلـــى أن ُمــخــالــفــة هــذا 
ــــعــــّرض الـــُمـــنـــشـــأة الــصــحــّيــة  ــتــعــمــيــم تُ ال

للُمساءلة القانونية.

الدوحة - حسين أبوندا:

كــشــف صـــالـــح الـــمـــفـــتـــاح، مـــديـــر الــقــبــول 
التعليم  بوزارة  البعثات  إدارة  في  والتسجيل 
تخصصات  إدراج  تــم  أنــه  العالي،  والتعليم 
جـــديـــدة نـــــادرة ال تــــدرس فـــي الــمــؤســســات 
أو  قطر  جامعة  ســـواء  قطر  فــي  التعليمية 

وكلية  المجتمع  كلية  أو  التعليمية  المدينة 
الجامعات  مــن  وغــيــرهــا  األطلنطي  شــمــال 
والهندسة  الزراعية  الهندسة  مثل  والكليات 
البيطري،  والطب  الموانئ  وإدارة  البحرية 
الفتاً إلى أن فتح المجال أمام دراسة بعض 
احتياجات  لتلبية  يعود  النادرة  التخصصات 

سوق العمل لها.

الطبية  حمد  مؤسسة  افتتحت   :]  - الــدوحــة 
أمس بشكل جزئي مركز طوارئ المنطقة الصناعية، 
عــلــى مــســتــوى الــرعــايــة  هــامــاً  محققة بــذلــك إنـــجـــازاً 

الطارئة في دولة قطر. 

الطارئة  للحاالت  الرعاية  بتقديم  المركز  وسيقوم 
المستشفيات  تمكين  بــهــدف  المنطقة  فــي  البسيطة 
من  الــعــام  حمد  مستشفى  مثل  المتخصصة  األخـــرى 

التعامل مع الحاالت الطارئة األكثر شدة.  

٣

الدوحة ـ عنتر المراغي:

إنجاز  عن  للجمارك  العامة  الهيئة  كشفت 
خالل  بياناً   ٣١٨,٧٤٣ عــن  اإلفـــراج  إجـــراءات 
بــيــانــاً   ٢٩٧,٠٩٠ بينها  الــمــاضــي  يــونــيــو  شــهــر 
بـــإدارة جــمــارك الشحن الــجــوي والــمــطــارات 
الــجــمــارك  بــــإدارة  بــيــانــاً  و٢١,٦٤٤  الــخــاصــة، 
البيانات  نسبة  إن  الهيئة  وقــالــت  الــبــحــريــة. 
التي تم اإلفراج عنها خالل ساعة بلغت ٩٩٪ 

لجهات  بــيــانــاً   ٢٣,١٤١ تــحــويــل  إلـــى  مــشــيــرة 
الــمــحــمــيــات  إدارة  ــــأن  ب مـــنـــّوهـــة  حــكــومــيــة 
والبيئة  الــبــلــديــة  بـــــوزارة  الــفــطــريــة  والــحــيــاة 
اإلفــراج  زمــن  فــي  حكومية  جهة  أقــل  كــانــت 

ساعة.  بمتوسط 
وأشارت إلى أن البيانات أظهرت أن الهند 
كانت أكبر دولة استقبلت الصادرات القطرية 
بينما كانت الواليات المتحدة األمريكية أكثر 

دولة تم االستيراد منها.

٣

افتتاح جزئي لمركز طوارئ الصناعية
اختتام المفاوضات الدولية بقيادة قطر 
حول مستقبل األمم المتحدة والسالم

٩ ورأي 

الدوحة - إبراهيم صالح:

ـــة  انــطــلــقــت أمـــس حــمــلــة مــشــتــركــة إلزال
الصناعية  المنطقة  في  المهملة  السيارات 
تــنــفــذهــا لــجــنــة إزالـــــة الـــســـيـــارات الــمــهــمــلــة 
األعـــتـــدة  إدارة  مــــع  بـــالـــتـــعـــاون  بـــالـــدولـــة 
الــمــيــكــانــيــكــيــة وبــلــديــة الـــدوحـــة والــجــهــات 
إلــى  آالف   ٧ يــقــارب  مــا  تستهدف  األمــنــيــة 
 ٧٠ إلى   ٥٠ بمعدل  مهملة  سيارة  آالف   ١٠

يومياً. سيارة 
 وقال مرزوق مبارك المسيفري مساعد 
وعضو  الميكانيكية  األعــتــدة  إدارة  مــديــر 
ـــ [  لــجــنــة إزالــــة الــســيــارات الــمــهــمــلــة ل
إن الــلــجــنــة كــثــفــت جــهــودهــا خـــالل الــفــتــرة 
على  مستمرة  حمالت  خالل  من  الماضية 
السيارات  مــالك  داعــيــاً  بــالــدولــة،  المناطق 

المنطقة.  من  سياراتهم  برفع  للتعاون 

٥

١٥

ثــّمــن   :]  - الــــدوحــــة 
عــــدد مـــن الــمــواطــنــيــن قـــرار 
مــجــلــس الــــــــوزراء بــالــمــوافــقــة 
عـــلـــى مــــشــــروع قـــــــرار وزيــــر 
ــــــــــة والـــعـــمـــل  الــتــنــمــيــة اإلداري
بشأن  االجتماعية  والــشــؤون 
إلى  القطريين  نسبة  تحديد 
في  العاملين  القطريين  غير 
القطاع الخاص، والذي يهدف 
إلـــــى رفـــــع نــســبــة الــقــطــريــيــن 
في  العاملين  من   (٪٦٠) إلــى 
أو  للدولة  المملوكة  الشركات 
والجهات  فيها،  تساهم  التي 
األخــــــرى الــخــاضــعــة لــقــانــون 
الــتــقــاعــد والــمــعــاشــات، كذلك 
بإدارات  القطريين  نسبة  رفع 
 (٪٨٠) إلــى  البشرية  الــمــوارد 
أبناء  ومعاملة  الجهات،  بتلك 
القطريين  ُمعاملة  القطريات 

فـــي حــســاب نــســبــة الــتــوطــيــن. 
تصريحات  فــي  هـــؤالء  وقـــال 
خــاصــة لـــ [: إن الــقــرار 
المواطنين  قــيــادة  فــي  يُسهم 

تــــطــــويــــر الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
ويـــعـــكـــس الـــثـــقـــة بـــالـــقـــيـــادات 
والخبرات الوطنية، باإلضافة 
ــنــاء  إلــــى احـــتـــضـــان الــــدولــــة أب

على  وحـــرصـــهـــا  الـــقـــطـــريـــات 
ـــقـــطـــريـــات  ـــــاء ال ـــــن ـــــة أب رعـــــاي
ومنحهم األولوية، بما يُجّسد 
مــبــادئ حــقــوق اإلنـــســـان عبر 

احـــتـــســـاب أبــــنــــاء الــقــطــريــات 
فـــي نــســبــة الــتــوطــيــن والــقــيــم 

القطرية األصيلة. 

الخبرات الوطـنية تقــود تطـوير القطاع الخاص
 ثّمنوا قرار مجلس الوزراء برفع نسبة القطريين إلى ٦٠٪.. مواطنون لـ        :

٦
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الـــدوحـــة - قــنــا: بــعــث حــضــرة صــاحــب 
أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
فخامة  إلى  تعزية  ببرقية  المفدى،  البالد 

جمهورية  رئــيــس  واتــــارا  الــحــســن  الــرئــيــس 
كوت ديفوار في وفاة رئيس الوزراء أمادو 

غون كوليبالي.

الــشــيــخ  ســـمـــو  بـــعـــث  قـــنـــا:   - ــــدوحــــة  ال
األمير،  نائب  ثاني  آل  حمد  بن  عبداهللا 
بــبــرقــيــة تـــعـــزيـــة إلــــى فـــخـــامـــة الــرئــيــس 

الــحــســن واتـــــارا رئــيــس جــمــهــوريــة كــوت 
ديــفــوار فــي وفـــاة رئــيــس الـــوزراء أمــادو 

كوليبالي. غون 

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

واتــارا  الحسن  الرئيس  فخامة  إلــى  تعزية 
رئــيــس جــمــهــوريــة كـــوت ديــفــوار فــي وفــاة 

رئيس الوزراء أمادو غون كوليبالي.

الـــدوحـــة - قــنــا: شـــارك 
بن  محمد  الدكتور  سعادة 
وزير  الحمادي  عبدالواحد 
الــعــالــي،  والــتــعــلــيــم  التعليم 
عبر تقنية االتصال المرئي 
ـــــعـــــد، فـــــي اجـــتـــمـــاع  عـــــن بُ
الخامسة  الــعــاديــة  الــــدورة 
العام  للمؤتمر  والعشرين 
للتربية  العربية  للمنظمة 

والعلوم. والثقافة 
 وتهدف الدورة العادية 
الــــخــــامــــســــة والـــــعـــــشـــــرون 
لـــلـــمـــؤتـــمـــر الـــــــعـــــــام، إلــــى 
عمل  اســتــراتــيــجــيــة  تــقــديــم 
المرحلة  خـــالل  المنظمة 
عليها  والموافقة  القادمة 
الفترة  في  عملها  وتقييم 

السابقة.
أن  بــــــالــــــذكــــــر  ــــــر  جــــــدي

للتربية  العربية  المنظمة 
والــثــقــافــة والـــعـــلـــوم، الــتــي 
لها،  مقًرا  تونس  من  تتخذ 
تــعــمــل فـــي نـــطـــاق جــامــعــة 
الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وتــعــنــى 
بالثقافة  بالنهوض  أساًسا 

ــــيــــة عــــبــــر تـــطـــويـــر  ــــعــــرب ال
والثقافة  التربية  مجاالت 
المستويين  عــلــى  والــعــلــوم 
ـــــقـــــومـــــي،  اإلقـــــلـــــيـــــمـــــي وال
والــتــنــســيــق الــمــشــتــرك مــع 

الدول األعضاء.

استقبل  قــنــا:   - نيقوسيا 
فــخــامــة الـــرئـــيـــس نــيــكــوس 
أنــــاســــتــــاســــيــــاديــــس رئـــيـــس 
سعادة  قبرص،  جمهورية 
إبراهيم  بن  سلطان  السيد 
دولـــة  ســفــيــر  مــحــمــود  آل 
قطر لدى قبرص بمناسبة 

انتهاء فترة عمله.
الرئيس  فخامة  وأشـــاد   
الــقــبــرصــي بــالــجــهــود الــتــي 
خالل  السفير  سعادة  بذلها 
فترة عمله، والتي أسهمت 
في االرتقاء بالعالقات بين 
لسعادته  وتــمــنــى  الــبــلــديــن، 
الـــتـــوفـــيـــق والــــنــــجــــاح فــيــمــا 

سيعهد إليه من مهام.

 صاحب السمو يعزي رئيس
 كوت ديفوار بوفاة رئيس الوزراء

نائب األمير يعزي رئيس كوت ديفوار

رئيس الوزراء يعزي رئيس كوت ديفوار

وزير التعليم يشارك بالمؤتمر 
العام للمنظمة العربية للتربية

الرئيس القبرصي يستقبل سفيرنا

الـــدوحـــة - قــنــا : شــــارك مــجــلــس الـــشـــورى أمــــس، فــي نــدوة 
البناء  «إعــادة  بعنوان  المرئي  االتصال  تقنية  عبر  للبرلمانيين 
دور  لتعزيز   (١٩  - (كوفيد  جائحة  من  دروس  أفضل:  بشكل 
االتحاد  عقدها  الــكــوارث»،  مخاطر  من  الحد  في  البرلمانات 
البرلماني الدولي (IPU)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، 
.(UNDRR) ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

الممارسات  أفضل  على  الندوة،  خالل  المناقشات  وركــزت   
للحد من مخاطر الكوارث في العالم، ووضع عدة استراتيجيات 
جائحة  مــثــل  المستقبل  فــي  كــــوارث  حـــدوث  حـــال  فــي  وقــائــيــة 

كورونا.
مـــّثـــل مــجــلــس الــــشــــورى فـــي هــــذه الــــنــــدوة، ســـعـــادة الــســيــد 

عبدالرحمن بن يوسف الخليفي عضو المجلس.

الشــــورى يبحــــث دور  البرلمـــانــات
 فـي الحـــد من مخـــاطر الكـــوارث

شارك في ندوة للبرلمانيين عبر تقنية االتصال المرئي

الــشــورى  مجلس  شـــارك  قــنــا:   - الــدوحــة 
أمس عبر تقنية االتصال المرئي، في مؤتمر 
كوفيد-١٩»،  مرض  «تفشي  حول  برلماني 

عقدته الجمعية البرلمانية اآلسيوية. 
 ورّكــزت المناقشات خالل المؤتمر على 
اآلثــــار الــمــتــرتــبــة عــلــى تــفــشــي وبــــاء كــورونــا 
الــعــامــة  الــصــحــة  قـــطـــاع  فـــي  (كوفيد-١٩) 

واالقتصاد وغيرها من المجاالت، وأفضل 
تشغيل  وإعــادة  الوباء  لمكافحة  الممارسات 
الــمــنــطــقــة اآلســـيـــويـــة بــطــريــقــة مــســتــدامــة 

وشاملة.
االجتماع،  هذا  في  الشورى  مجلس  مّثل   
المعضادي،  حمد  بــن  راشـــد  السيد  ســعــادة 

عضو المجلس.

 .. و يشارك في مؤتمر برلماني 
آسيوي حول مكافحة كورونا

التعليم تكرم الفائزين بمسابقة نجوم المدارس
تهدف الكتشاف ورعاية المواهب اإلعالمية

وزارة  كــــّرمــــت  قـــنـــا:   - الــــدوحــــة   
التعليم والتعليم العالي أمس، الطالب 
الفائزين بالمراكز األولى في مسابقة 
الــوزارة  نظمتها  التي  الــمــدارس  نجوم 
بالشراكة مع مؤسسة الدوحة لألفالم 

. /DFI /
بن  إبراهيم  الدكتور  سعادة  وقــام   
التعليم  وزارة  وكــيــل  النعيمي  صــالــح 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي، بــتــكــريــم الــطــالب 
بُعد،  عــن  معهم  والــتــواصــل  الفائزين 
تيمز»،   «مايكروسوفت  منصة  عبر 
وهنأهم بالفوز في المسابقة، متمنًيا 
العلمية  حــيــاتــهــم  فـــي  الــتــوفــيــق  لــهــم 

والعملية. 
 وكــــــانــــــت الــــــــــــــوزارة قــــــد نـــّظـــمـــت 
ُمـــســـابـــقـــة نـــجـــوم الـــــمـــــدارس لــطــالب 
الـــمـــدارس الــحــكــومــيــة والــخــاصــة في 

نسختها  في  تناولت  التي  قطر  دولــة 
الُمشرق»،  «الجانب  مــوضــوع  األولـــى 
لتقديم  والــطــالــبــات  الــطــالب  ودعـــت 

أفـــــالم قــصــيــرة بــالــلــغــة الــعــربــيــة أو 
بــغــيــرهــا، تــعــكــس وتــعــّبــر عــن آرائــهــم 
يتعلق  فيما  وخبراتهم  وُمالحظاتهم 

بفيروس كورونا (كوفيد-١٩).
 وقامت هيئة تحكيم من مؤسسة 
ـــألفـــالم بــتــحــكــيــم األفــــالم  الــــدوحــــة ل
إلى  استناًدا  المسابقة،  في  المشاركة 
جودة النص، القصة، الفئة السينمائية 

واألصالة.
 وتـــهـــدف الــمــســابــقــة إلــــى إكــســاب 
واكتشاف  جــديــدة،  مــهــارات  الــطــالب 
ورعــايــة الــمــواهــب اإلعــالمــيــة، فضًال 
عــن شــغــل أوقــــات فـــراغ الــطــالب بما 

يفيد. 
 كــمــا تــهــدف إلــــى تــوعــيــة الــطــالب 
ـــتـــاج أفـــالم  وتــعــريــفــهــم بــإمــكــانــيــة إن
المتداول  عكس  على  هادفة  قصيرة 
فــــي الــتــطــبــيــقــات الــُمــتــخــّصــصــة فــي 
األفـــــــالم الـــقـــصـــيـــرة، والــــتــــي يــقــضــي 

معظم أبنائنا ساعات في متابعتها. 

د. إبراهيم النعيمي خالل تواصله مع الطالب عن بعد

في تغريدة على حسابها في تويتر .. الداخلية:

وزارة  أكــــــدت   :] ـ  الـــــدوحـــــة 
حـــريـــق  طـــفـــايـــة  جــــــود  أن  الــــداخــــلــــيــــة 
صـــالـــحـــة لـــالســـتـــخـــدام فـــي الــمــركــبــة، 

الحرائق. من  للسالمة  مهم  عامل 
 وقـــالـــت الـــــوزارة فـــي تــغــريــدة عــلــى 
طــفــايــة  إن  أمـــس  تــويــتــر  فـــي  حــســابــهــا 
الـــمـــركـــبـــة وســـيـــلـــة أمـــــان وســــالمــــة ال 
يـــمـــكـــن االســـتـــغـــنـــاء عـــنـــهـــا لــمــكــافــحــة 
مــن  وجـــودهـــا  إهـــمـــال  وإن  الـــحـــرائـــق 
أخـــطـــر األمـــــور الـــتـــي تـــهـــّدد الــســالمــة، 
ــــأكــــد مــن  ــــت ـــــة إلـــــــى ضــــــــــرورة ال داعـــــي

وجودها. 
فــي  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وأوضــــحــــت   
السيارات  حرائق  أن  سابقة  تغريدات 
مـــن الـــحـــوادث الــخــطــيــرة الــتــي تــنــجــم 

كبيرة،  وبــشــريــة  مــاديــة  خــســائــر  عنها 
فصل  فــي  ُمــتــزايــدة  بــصــورة  وتــحــدث 
ــــصــــيــــف بــــســــبــــب ارتـــــــفـــــــاع درجـــــــات  ال
لمركبته،  الــبــعــض  وإهــمــال  الــحــرارة، 

دوري. بشكل  بفحصها  القيام  وعدم 
المركبات  قــائــدي  الـــوزارة  وتنصح   
الدورية  الصيانة  إجراء  على  بالحرص 
دور  من  لذلك  لما  السيارة،  لكهرباء 
الحرائق  وتفادي  السالمة،  تحقق  في 
إضافة  المركبة،  لها  تتعّرض  قد  التي 
إلــــى ضـــــرورة عــــدم إيـــقـــاف الــمــركــبــة 
المواد  أو  الكهربائية  المولدات  قــرب 
بإجراءات  وااللتزام  لالشتعال،  القابلة 
(إيقاف  بالوقود  الــتــزود  عند  السالمة 

التدخين).  عدم  المحرك، 

الطفاية تحمي المركبـة من الحرائق

الدوحة -قنا: شاركت دولة 
قطر ممثلة في وزارة التنمية 
اإلداريـــــــة والــعــمــل والـــشـــؤون 
ــــة فــــــي الـــقـــمـــة  ــــمــــاعــــي االجــــت
لمنظمة  االفتراضية  العالمية 
اآلثار  لمناقشة  الدولية  العمل 
االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة 
كــورونــا  فــيــروس  خلفها  الــتــي 
/ كــــوفــــيــــدـ١٩/ ، وذلـــــك خــالل 
الـــفـــتـــرة مـــن ١ إلــــى ٩ يــولــيــو 
االتــصــال  تقنية  عبر  الــجــاري 

المرئي.
ـــقـــمـــة عــــــدًدا   ونــــاقــــشــــت ال
تتعلق  التي  الموضوعات  مــن 
بـــأثـــر الـــجـــائـــحـــة عـــلـــى نــطــاق 
العاملة،  والقوى  العمل  ســوق 
الــدول  على  التي  والسياسات 
اتــــخــــاذهــــا لـــلـــتـــصـــدي لـــآلثـــار 
السلبية التي خلفها / كوفيدـ١٩/  

على المجال االقتصادي.

 وألــــــقــــــى مــــحــــمــــد حــســن 

ـــــــــوزارة  الـــعـــبـــيـــدلـــي وكــــيــــل ال

المساعد لشؤون العمل بوزارة 

الــتــنــمــيــة اإلداريــــــــــة والـــعـــمـــل 

كلمة  االجــتــمــاعــيــة  والـــشـــؤون 

حرص  خاللها  أكد  القمة  في 

األزمة  بداية  منذ  قطر  دولــة 

عــلــى وضـــع خــطــط مــدروســة 

/ كوفيدـ  تــداعــيــات  لــمــواجــهــة 

االجتماعي  النطاق  على    /١٩

واالقـــتـــصـــادي، وســعــيــهــا إلــى 

تــوحــيــد جــهــودهــا مـــن خــالل 

الــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي والـــعـــمـــل 

الجماعي لمواجهة األزمات.

قطر  دولـــــة  أن  وأضــــــاف   

ــــعــــديــــد مــن  شـــــاركـــــت فـــــي ال

هذا  ضمن  الدولية  الفعاليات 

الــســيــاق، كــمــا قــّدمــت الــدولــة 
بــــتــــوجــــيــــهــــات مــــــن حـــضـــرة 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 
البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 
أكثر  إلى  المساعدات  المفدى 
مــن ٢٠ دولـــة تــأثــرت بتفشي 

الوباء.
 كـــمـــا أكـــــد وكـــيـــل الـــــــوزارة 
الــمــســاعــد لـــشـــؤون الــعــمــل أن 
الـــــدولـــــة ســـتـــواصـــل تــعــاونــهــا 
لتحقيق  الــمــشــتــرك  والــعــمــل 
الـــتـــعـــافـــي، وتــــقــــديــــم جــمــيــع 
المساعدات في سبيل مواجهة 
الـــــتـــــداعـــــيـــــات االقــــتــــصــــاديــــة 
لـــــألزمـــــة، مــــن أجـــــل ضــمــان 
واستقرار أطراف سوق العمل 
ــــدامــــة األعــــمــــال  كــــافــــة واســــت
مستقبل  أجل  من  والتوظيف 

أفضل. 

قطر ستواصل العمل المشترك للتعافي من كورونا 
خالل المشاركة بالقمة العالمية االفتراضية لمنظمة العمل الدولية .. محمد العبيدلي :

ــفــيــروس ــل ـــاســـات الـــتـــصـــدي ل ــل وســـي ــم ــع ــــوق ال ــى س ــل ـــــار كــــورونــــا ع ــث آث ــح ب
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تخصصات دراسّية جديدة في االبتعاث الخارجي 
الهندسة الزراعّية والبحرية وإدارة الموانئ والطب البيطري أبرزها.. صالح المفتاح:

٪٧٠ ـــــــــي  ـــــــــداخـــــــــل وال ــــــــــخــــــــــارجــــــــــي..  ال ــــــاث  ــــــع ــــــت ــــــالب ل الــــــمــــــطــــــلــــــوبــــــة  الـــــنـــــســـــبـــــة   ٪٧٥  

صالح المفتاح

كتب - حسين أبوندا:

كـــشـــف صـــالـــح الـــمـــفـــتـــاح، ُمـــديـــر 
البعثات  إدارة  في  والتسجيل  القبول 
أنه  العالي،  والتعليم  التعليم  بــوزارة 
تّم إدراج تخصصات جديدة نادرة ال 
تدرس في المؤسسات التعليمّية في 
المدينة  أو  قطر  جامعة  سواء  قطر 
وكلية  المجتمع  كلية  أو  التعليمية 
ــنــطــلــي وغـــيـــرهـــا مــن  شـــمـــال األطــل
الهندسة  مثل  والكليات  الجامعات 
وإدارة  البحرية  والهندسة  الزراعية 

الــمــوانــئ والـــطـــب الــبــيــطــري، الفــتــاً 

إلـــى أن فــتــح الــمــجــال أمـــام دراســـة 

بعض التخصصات النادرة يعود إلى 

احتياجات سوق العمل لها.

جــــــاء ذلــــــك خــــــالل لــــقــــاء خـــاص 

قناة  على  بــرنــامــج «تــراحــيــب»  مــع 

المفتاح  أكد  حيث  الفضائية،  الريان 

لمتقدمي  األســاســيــة  الـــشـــروط  أن 

لمرحلتي  الحكومية  البعثات  طلب 

أن  العليا  والــدراســات  البكالوريوس 

الجنسية  قـــطـــري  الــمــتــقــدم  يـــكـــون 

والئقاً طبياً وحسن السيرة والسلوك 

ويـــكـــون قـــد أنــهــى دراســـــة الــثــانــويــة 

الـــعـــامـــة فـــي مــــدة ال تـــزيـــد عــلــى ٣ 

ســنــوات بــدرجــة اإليــفــاد فــي األعــوام 

-٢٠١٨  ،٢٠١٧-٢٠١٨ من  الدراسّية 

.٢٠١٩، ٢٠١٩-٢٠٢٠

الــمــطــلــوبــة  الــنــســبــة  أن  وأوضــــــح 

لــــالبــــتــــعــــاث الـــــخـــــارجـــــي لـــــدراســـــة 

عن  تــقــل  أال  يــجــب  الـــبـــكـــالـــوريـــوس 

الداخلي  لالبتعاث  بالنسبة  أما   ٪٧٥

اجــتــيــاز  بـــشـــرط   ٪٧٠ الــنــســبــة  فــــإن 

اختبار االيلتس بمعدل ال يقل عن ٥ 

درجــات مع حصوله على قبول من 

الــوزارة  قوائم  على  مدرجة  جامعة 

وفق التخصصات المطلوبة.

تسببت  كــورونــا  جائحة  أن  وذكــر 

إلــى  الُمبتعثين  الطلبة  تقسيم  فــي 

٣ فــئــات، الــفــئــة األولــــى هــم الطلبة 

الـــعـــائـــدون إلــــى قــطــر بــعــد اعــتــمــاد 

الــجــامــعــات الــتــي يــــدرســــون، نــظــام 

ــــعــــد حـــتـــى فــصــل  ــــــدراســــــة عـــــن بُ ال

سيتم  فـــهـــؤالء  ــــقــــادم،  ال الـــخـــريـــف 

إعــادة  لحين  الــبــالد  داخــل  إبقاؤهم 

الــجــامــعــات فــتــح الــمــجــال لــلــدراســة 

الطلبة  هم  الثانية  والفئة  النظامّية، 

الـــذيـــن ألــزمــتــهــم الــجــامــعــات الــتــي 

لاللتحاق  بــالــحــضــور  بــهــا  يـــدرســـون 

الفئة  وهـــذه  ــقــادم  ال للفصل  الــكــلــي 

ســيــتــم صـــــرف تــــذاكــــر الـــســـفـــر لــهــا 

للعودة مرة أخرى لجامعاتهم، أما 

الفصل  خريجو  فهم  الثالثة  الفئة 

أرض  إلــى  سيعودون  الذين  الحالي 

الوطن خالل الشهر الجاري والشهر 

وزارة  تتكّفل  الفئة  وهــذه  الــقــادم، 

قيمة  بدفع  العالي  والتعليم  التعليم 

الحجر الصحي لهم مع ُمرافقيهم.

الدوحة - عبدالمجيد حمدي:

الـــعـــاّمـــة  الـــصـــحـــة  وزارة  أصـــــــدرت 
تــعــمــيــمــاً لــلــمــنــشــآت الــصــحــّيــة الــخــاّصــة 
بـــدولـــة قــطــر يــتــعــلــق بـــضـــرورة إجـــراء 
اختبار pcr لفيروس كورونا وذلك عند 
إدخال المرضى إلى الوحدات السريرية 
الــداخــلــيــة بــغــرض الــعــالج أو الــجــراحــة 
االختيارية  أو  الطارئة  للحاالت  ســواء 
أو أي تدخالت جراحّية أخرى بما في 

ذلك إجراء جراحات اليوم الواحد.
الــذي  التعميم،  فــي  ـــوزارة  ال وتابعت 
أن  مــنــه،  نسخة  عــلــى   ] حصلت 
للجهود  هـــذا اإلجـــــراء يــأتــي اســتــكــمــاالً 
التىي تقوم بها الدولة للحّد من انتشار 
أن  مــوضــحــة  «كوفيد-١٩»،  فــيــروس 
إجراء هذا االختبار يأتي لضمان التنفيذ 
والوقاية  المكافحة  إلجـــراءات  السليم 
مــن الــعــدوى مــؤكــدة أنــه يجب تأجيل 

دخـــول الــمــريــض أو أي إجــــراءات غير 
إيجابية  النتيجة  كانت  حال  في  عاجلة 
هــذا  مخالفة  أن  مــوضــحــة  لــلــمــريــض، 
ـــعـــّرض الــمــنــشــأة الــصــحــيــة  الــتــعــمــيــم ت

للمساءلة القانونية. 
الثانية  المرحلة  أن  بالذكر  الجدير 
ـــرفـــع الـــتـــدريـــجـــي لــقــيــود  مـــن ُخـــطـــة ال
تضمنت  «كوفيد-١٩»  كورونا  فيروس 
بالمستشفيات  االستيعابية  السعة  زيادة 

عن  فضالً   ٪٦٠ إلى  الخاصة  والمراكز 
استئناف العمليات الجراحّية االعتيادية 
والتي كانت قد بدأت في إطار المرحلة 
ــــادة السعة  ولــكــن مــع زي ــــى أيــضــاً  األول
للمرحلة  وفــقــاً   ٪٤٠ مــن  االستيعابية 
األولى إلى ٦٠٪ بالمرحلة الثانية، فقد 
ارتــفــع إقــبــال الــُمــراجــعــيــن عــلــى جميع 
المراكز  مــن  الكثير  فــي  التخصصات 

والمستشفيات الخاّصة.

اختبار كورونا لمرضى القطاع الصحي الخاص
«الصحة» طالبته بإجرائها قبل الدخول للوحدات السريرية أو إجراء الجراحة

تأكيداً لما نشرته  أمس.. البلدية:

١٧ يوليو آخر موعد للتسجيل في مهرجان الرطب  

صورة ضوئية لما نشرته [ في عدد أمس الخميس

لتقديم الرعاية للحاالت البسيطة.. حمد الطبية:

الدوحة - [: افتتحت مؤسسة حمد 

طــوارئ  مركز  جزئي  بشكل  أمــس  الطبّية 

إنجازاً  بذلك  ُمحققة  الصناعية،  المنطقة 

هــامــاً عــلــى مــســتــوى الــرعــايــة الــطــارئــة في 

دولة قطر. 

وسيقوم المركز بتقديم الرعاية للحاالت 

الـــطـــارئـــة الــبــســيــطــة فـــي الــمــنــطــقــة بــهــدف 

المتخصصة  األخــرى  المستشفيات  تمكين 

مع  التعامل  من  العام  حمد  مستشفى  مثل 

الحاالت الطارئة األكثر شدة. 

المنطقة  لسّكان  المركز  سُيتيح  كذلك 

على  الــحــصــول  فيها  والعاملين  الصناعية 

الرعاية التي يحتاجونها. 

وقـــــام الـــدكـــتـــور ســعــد الــكــعــبــي، رئــيــس 

والسيطرة  للتحّكم  الصحي  النظام  لجنة 

أمس  الطبية  حمد  بمؤسسة  الحوادث  على 

والطواقم  الجديد  للمركز  تفقدّية  بزيارة 

العاملة فيه. 

يُذكر أن هناك خططاً جارية قريباً لفتح 

مركز طوارئ ُمشابه في منطقة راس لفان.

افتتاح جزئي لمركز طوارئ الصناعية 
٥٢ حملة تعقيم وتطهير 

ببلدية أم صالل
بــإدارة  ممثلة  صــالل،  أم  بلدية  نفَّذت   :]  - الدوحة 
شـــؤون الــخــدمــات، خــالل شــهــور مـــارس وأبــريــل ومــايــو من 
٧٩ منطقة  العام الجاري، (٥٢) حملة تعقيم وتطهير شملت 

و١٠٢١ شارعاً.
و١٠  الُمطهرات،  مــن  مخلوط  لتر  ألــف   ٢٨٤ استخدام  تــّم 
مضخات رش ١٠ لترات محمولة على الظهر، و٤ سيارات رش 

.ULV ضغط عاٍل ُمجهزة وسيارة واحدة

حملة تعقيم وُمكافحة حشرات 
بحديقتي الشيحانية والصحراوية

بــإدارة  ممثلًة  الشيحانية،  بلدية  واصلت   :]  - الدوحة 
بالمناطق  والــتــطــهــيــر  الــتــعــقــيــم  عــمــلــيــات  الـــخـــدمـــات،  شــــؤون 
وتطهير  تعقيم  تــّم  حيث  للبلدية،  التابعة  الحيوية  والمرافق 
ورّش المبيدات لمكافحة البعوض والحشرات الطائرة في كل 

من حديقة الشيحانية والحديقة الصحراوّية.

الدوحة - قنا: أكدت مؤسسة 
فــحــص  أن  الــــطــــبــــّيــــة  حــــمــــد 
 (PCR) الُمتسلسل  البوليمرز 
حالياً  المعتمد  المعيار  يُمثل 
لتحديد ما إذا كان الفرد ُمصاباً 
بفيروس كورونا «كوفيد -١٩»  

من عدمه.
  وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة إيــنــاس 
إدارة  رئــــــيــــــس  الــــــــــكــــــــــواري، 
بمؤسسة  الطبّية  المختبرات 
فــحــص  إن  الـــطـــبـــيـــة،  حـــمـــد 
الــبــولــيــمــرز الــمــتــســلــســل دقــيــق 

عن  إجـــراؤه  يتم  حيث  للغاية، 
الجزء  من  مسحة  أخذ  طريق 
الخلفي من الفم وأعلى األنف، 
ويــظــهــر هــــذا الــفــحــص بــدقــة 
العينة  كـــانـــت  إذا  مـــا  شـــديـــدة 
ُمصابة  الــحــالــة  وأن  إيــجــابــّيــة 
كورونا  بفيروس  مؤكد  بشكل 

« كوفيد-١٩» .
فحص  وجـــود  إلـــى  ولفتت   
آخر وهو فحص السيرولوجي 
السريع (الفحص الَمْصلي) الذي 
يتم إجــــراؤه عــن طــريــق وخز 

األصبع بصورة مشابهة لفحص 
السكري، حيث تظهر نتائج هذا 

الــنــوع مــن الــفــحــوصــات بشكل 
لكنها أقل دقة من  سريع جداً 

فحص البوليمرز الُمتسلسل.
 وأوضحت أنه يتوّجب عند 
إجــــــراء فــحــص الــســيــرولــوجــي 
الــســريــع (الــفــحــص الــَمــْصــلــي) 
الطبّية  الـــبـــروتـــوكـــوالت  اتـــبـــاع 
والمبادئ التوجيهية المعتمدة، 
كما يــتــوّجــب أال يــقــوم بــإجــراء 
هذا الفحص إال الكوادر الطبّية 
الُمدّربة، وال ينصح باستخدامه 

من ِقبل الجمهور.

فحص الـ «PCR» هو المعيار الُمعتمد لكشف كورونا
دقيق للغاية ويجرى عن طريق أخذ مسحة من أعلى األنف.. حمد الطبّية:

د.إيناس الكواري

نتائج
 الفحص 
الَمْصلي 
تظهر

 بسرعة 
ولكنها أقل 

دقة  

درجــــــات  ٥ ــــن  ع ـــل  ـــق ي ال  ـــدل  ـــع ـــم ب االيـــلـــتـــس  اخـــتـــبـــار  اجـــتـــيـــاز 

الدوحة - إبراهيم صالح:

أصــحــاب  والــبــيــئــة  الــبــلــدّيــة  وزارة  دعـــت 

محاصيل  تــســويــق  فــي  الــراغــبــيــن  الـــمـــزارع 

خالل  مــن   ٢٠٢٠ لموسم  المحلية  الــرطــب 

خــالل  مــن  بالتسجيل  لــلــُمــبــادرة  الــمــيــرة، 

تعبئة االستمارة، وذلك حتى موعد أقصاه 

انفردت  لما  تأكيداً  وذلــك   ،٢٠٢٠ يوليو   ١٧

به [ أمس، حيث أوضح مصدر مطلع 

لـ [ أّنــه سيتّم اإلعـــالُن خــالل مؤتمر 

صحفي األسبوع المقبل عن جميع التفاصيل 

بشأن آلية التسويق الجديدة وكيفية مشاركة 

الـــمـــزارع واالشـــتـــراطـــات وطــريــقــة عــرض 

للمنتج  الجّيد  التسويق  يضمن  بما  الرطب، 

دون  للجمهور  وصــولــه  وســهــولــة  المحلي 

مشيًرا  الراهنة،  بالظروف  المبيعات  تأّثر 

إلى أّنه تّم إلغاء مهرجانَي الرطب والتمور 

االحــتــرازّيــة  لــإلجــراءات  تطبيًقا  الــعــام  هــذا 

للوقاية من كورونا.

ــيــة الــجــديــدة اســتــكــمــاٌل  وأضــــاف إّن اآلل

حيث  الرطب،  تسويق  في  الـــوزارة  لمسيرة 

للرطب  سنوي  مهرجان  تنظيم  يتّم  كــان 

بعد  سنوّية  كفعالية  وتــرّســخ  واقــف  بسوق 

النجاح الكبير الذي حّققته نسخ المهرجان 

الــســابــقــة، وفـــي إطــــار مــشــروعــهــا الــخــاّص 

بــتــســويــق الــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة الــمــحــلــيــة، 

المشاركة  الــمــزارع  أعـــداد  تضاعفت  حيث 

مقارنًة  مــرات،   ٤ الماضي  العام  نسخة  في 

بالنسخة األولى من المهرجان.

المحلي  الرطب  مهرجان  أّن  إلى  ولفت 

الــــرابــــع نــجــح فـــي تــســويــق أكـــثـــر مـــن ١٧٠ 

مدى  على  الــرطــب  أنـــواع  ُمختلف  مــن  طنًا 

من  زائــــر  ألــــَف   ٥١ واســتــقــطــاب  يـــوًمـــا   ١٢

بلغ  بينما  والسياح،  والُمقيمين  الُمواطنين 

إجمالي مبيعات الرطب لموسم ٢٠١٨ أكثر 

وسبعمائة  مليون  وبقيمة  أطنان   ٢٠٥ من 

ألف ريال، في حين بلغ عدد الزّوار ٥٤ ألَف 

زائر من الُمواطنين والُمقيمين والسّياح.
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الدوحة - قنا: سجلت وزارة الصحة 
الــعــامــة ٥٥٧ إصــابــة جــديــدة مــؤكــدة 
بفيروس كورونا «كوفيد - ١٩» وشفاء 
والــعــشــريــن  ـــــع  األرب فـــي  حــالــة   ١١٦٥
ساعة األخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي 
دولة  في  المرض  من  الشفاء  حــاالت 
قطر إلى ٩٧٢٧٢ حالة، باإلضافة إلى 

تسجيل ٤ وفيات جديدة.
بخصوص  بياناً  الـــوزارة  وأصـــدرت 
دولة  في  كورونا  فيروس  مستجدات 

قطر تضمن التالي:-
حاالت اإلصابة والشفاء الجديدة

- ٥٥٧ حالة مؤكدة جديدة مصابة 

بفيروس كورونا «كوفيد - ١٩» .
مــن  شــــخــــصــــاً   ١١٦٥ تــــعــــافــــي   -

الفيروس خالل الـ٢٤ ساعة الماضية، 
لحاالت  اإلجمالي  العدد  بذلك  ليصل 

الشفاء في دولة قطر إلى ٩٧٢٧٢.
 - تسجيل أربع حاالت وفاة جديدة 
تبلغ أعمارهم ٥٢ و٥٣ و٦٣ و٧٦ عاماً، 
وجــمــيــعــهــم كـــانـــوا قـــد تــلــقــوا الــرعــايــة 

الطبية الالزمة.
- تم وضع جميع الحاالت الجديدة 
فـــي الـــعـــزل وهــــم يــتــلــقــون الــرعــايــة 
الــصــحــيــة الــــالزمــــة وفـــقـــاً لــوضــعــهــم 

الصحي.
وضع « كوفيد - ١٩»  الحالي

  نــجــحــت جـــهـــود دولـــــة قــطــر في 
 - « كوفيد  كــورونــا  لفيروس  التصدي 
من  والــحــد  المنحنى  وتسطيح    «١٩
عدد  انخفاض  مــع  الــفــيــروس،  تفشي 
الحاالت اليومية، وكذلك تراجع عدد 

حاالت دخول المستشفى أسبوعياً.
ـــاقـــي  ـــب االســـت الــــفــــحــــص  ســـــاعـــــد   -

والـــمـــكـــثـــف لـــلـــحـــاالت الــمــشــتــبــه فــي 
كـــورونـــا « كوفيد  بــفــيــروس  إصــابــتــهــا 
من  كــبــيــر  عــــدد  تــحــديــد  فـــي   «١٩  -

الحاالت اإليجابية المصابة بالفيروس 
في المجتمع.

دول  أقــل  مــن  قطر  دولــة  تعتبر   -
الــعــالــم فـــي مــعــدل وفـــيـــات فــيــروس 
لعدة  وذلــك   ، «١٩  - « كوفيد  كــورونــا 

أسباب منها:
دولة  في  السكانية  الكثافة  قلة   -١

قطر.
لتحديد  االستباقية  الفحوصات   -٢

الحاالت المصابة مبكراً.
وســــعــــة  قــــــــــــــدرة  تــــــوســــــيــــــع   -٣  
العناية  وحــدات  خاصًة  المستشفيات، 
الــــمــــركــــزة لـــضـــمـــان حـــصـــول جــمــيــع 

المرضى على الرعاية الالزمة.
٤- الــعــمــل عــلــى حــمــايــة كــبــار السن 
والــمــصــابــيــن بـــأمـــراض مــزمــنــة من 

فيروس كورونا.
عدد  وانــخــفــاض  الــقــيــود  تخفيف   -

جائحة  أن  يعني  ال  اليومية  الــحــاالت 
دولــة  فــي  انــتــهــت  قــد    «١٩  - « كوفيد 
قــطــر، حــيــث يــتــم يــومــيــاً إدخـــــال ما 
إلــى  مـــريـــض   ١٠٠ إلـــــى   ٥٠ يـــقـــارب 
أعراض  من  يعانون  ممن  المستشفى 
 «١٩  - « كـــوفـــيـــد  كـــــورونـــــا  فــــيــــروس 

المتوسطة والشديدة.
التدابير  جميع  اتــبــاع  علينا  يجب   -

الــوقــائــيــة لتجنب مــوجــة جــديــدة من 
ـــفـــيـــروس وزيــــــــادة عـــــدد الـــحـــاالت  ال
مؤشرات  وجود  مع  خاصة  المصابة، 

لــحــدوث ذلـــك فــي الــعــديــد مــن دول 
العالم.

وقــت  أي  مـــن  أكــثــر  اآلن  عــلــيــنــا   -

مــضــى أن نــتــوخــى الـــحـــذر ونــحــرص 
عــلــى حــمــايــة األفـــــراد األكــثــر عرضة 
« كوفيد  كورونا  فيروس  لمضاعفات 

«١٩ -

ما الذي يمكنك القيام به:
 - قيود» كوفيد  رفـــع  يــتــم  بينما   -

١٩»  فــي دولـــة قــطــر تــدريــجــيــاً، من 
في  دورهـــم  الجميع  يلعب  أن  المهم 

السيطرة على الفيروس، وذلك باتباع 
اإلجراءات الوقائية التالية:

- االلتزام بالتباعد الجسدي.
- ارتداء الكمامات.

- غسل اليدين بانتظام.

حماية  في  نستمر  أن  المهم  من   -

الطبية  الـــحـــاالت  وذوي  الــســن  كــبــار 
المزمنة.

يــعــانــي  شــخــص  أي  عــلــى  يــجــب   -
االتصال   «١٩  - « كوفيد  أعــراض  من 
ــــرقــــم  ــــى ال ــــخــــط الـــــمـــــســـــاعـــــدة عــــل ب

أحد  إلــى  مباشرة  التوجه  أو   ١٦٠٠٠
للخضوع  المحددة  الصحية  المراكز 
لــلــفــحــوصــات الـــالزمـــة، وهـــي مــراكــز 
صالل  أم  أو  الخيل  روضــة  أو  معيذر 
أو الــغــرافــة الــصــحــيــة، ألنـــه كــلــمــا تم 
اكـــتـــشـــاف الـــمـــرض فـــي وقــــت مبكر 
كان من األسهل الحصول على العالج 

الصحيح والتعافي منه.
الصحة  وزارة  موقع  بزيارة  قم   -  
آخر  على  للحصول  باستمرار  العامة 

المعلومات.

٩٧٢٧٢ إجمـــالي المتـــعافـين من كـــورونـــا
تسجيل ١١٦٥ حالة شفاء من المرض أمس.. وزارة الصحة:

تسجيل ٥٥٧ 
إصابة جديدة 

مؤكدة 
بالفيروس و٤ 
حاالت وفاة

حاالت الوفاة 
ألشخاص 
أعمارهم 

٥٢ و٥٣ و٦٣ 

و٧٦ عاماً

وضع 
المصابين 

الجدد في 
العزل لتلقي 

الرعاية 
الصحية 
الالزمة

جهود قطر 
نجحت في 

تسطيح 
المنحنى 

والحد من 
تفشي 
الفيروس

انخفاض 
اإلصابات 
اليومية 
وحاالت 
دخول 

المستشفى 

أسبوعياً

قطر من 
األقل عالمياً 
في معدل 

وفيات 
«كوفيد - ١٩»

تخفيف 
القيود 

وانخفاض 
الحاالت 

اليومية ال 
يعني انتهاء 

الجائحة

إدخال ما 
بين ٥٠ 

و١٠٠ مريض 
للمستشفى 

يعانون 
أعراضاً 

متوسطة 
وشديدة

ضرورة 
اتباع التدابير 

الوقائية 
لتجنب موجة 

جديدة من 
الفيروس

مطلوب 
توخي الحذر 

وحماية 
األفراد األكثر 

عرضة 
للمضاعفات

بانتظام ــن  ــدي ــي ال ــســل  وغ ــكــمــامــات  ال وارتــــــداء  ــجــســدي  ال بــالــتــبــاعــد  ـــزام  ـــت االل
الــمــزمــنــة ــة  ــي ــطــب ال الــــحــــاالت  وذوي  الـــســـن  كـــبـــار  ــة  ــاي ــم ح ــى  ــل ع ـــحـــرص  ال

الدوحة - عبدالمجيد حمدي:

ـــــهـــــدف االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  ت
الوطنية لمكافحة السكري في 
إلى   ٢٠١٦-٢٠٢٢ قطر  دولـــة 
سنوية  صــحــيــة  خــطــة  تــقــديــم 
لــكــافــة األشـــخـــاص الـــذيـــن تم 
لخطر  والمعرضين  فحصهم 
اإلصـــــابـــــة بــــمــــرض الـــســـكـــري 

بحلول ٢٠٢٢.
وتــتــضــمــن االســتــراتــيــجــيــة 
مستقبلي  تــصــور  وضـــع  أيــضــاً 
لــحــالــة مــــرض الـــســـكـــري في 
ـــــــة قـــطـــر ويـــشـــتـــمـــل هـــذا  دول
جميع  حــصــول  عــلــى  ــتــصــور  ال
فئات المجتمع على معلومات 
صـــحـــيـــحـــة تــــســــاعــــدهــــم فــي 
اخــتــيــار أنــمــاط حــيــاة صحية، 
لدعم  متعددة  أدوات  وتوفير 
صحتهم  إدارة  فى  األشخاص 

بــــطــــريــــقــــة تــــنــــاســــب أنــــمــــاط 
عن  فضالً  الشخصية  حياتهم 
على  بــنــاًء  الــخــدمــات  تصميم 

احتياجات األفراد.
كـــــمـــــا يــــتــــضــــمــــن الــــتــــصــــور 
الــمــســتــقــبــلــي لــالســتــراتــيــجــيــة 
المناسبة  العاملة  القوى  زيادة 
والــــــــــــمــــــــــــزودة بــــالــــمــــعــــرفــــة 
لتقديم  المناسبين  والتدريب 
خـــــدمـــــات مـــــــرض الـــســـكـــري 
توفير  إلى  باإلضافة  الشاملة، 
نظم معلوماتية تدعم التفاعل 
والــتــعــلــم والــمــعــالــجــة الــذاتــيــة، 
والتركيز على البحوث إليجاد 
الــحــيــاة  جـــودة  لتحسين  ســبــل 
ـــقـــديـــم خــــدمــــات مــتــعــلــقــة  وت
ـــة  بـــمـــرض الـــســـكـــري فـــي دول

قطر.
وتــــــؤكــــــد االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
أنــــه فـــي ســبــيــل عــــالج مــرض 

السكري بفاعلية يجب تمكين 
ــــمــــرضــــى مـــــن الـــمـــشـــاركـــة  ال
فـــــي عــــــالج حـــالـــتـــهـــم ذاتـــــيـــــاً، 
أن  إلـــى  الــبــيــانــات  تشير  حــيــث 
في  يشاركون  الذين  المرضى 
صحة  يحققون  أنفسهم  عالج 
أفـــضـــل وحـــمـــايـــة أفـــضـــل من 
مــضــاعــفــات مــرض الــســكــري، 
وفي المقابل يحتمل أن يواجه 
يستطيعون  ال  الذين  المرضى 
مثل  ذاتــــيــــاً،  حـــاالتـــهـــم  إدارة 
ــتــهــم ووجــبــاتــهــم  تــعــديــل أدوي
وأنــشــطــتــهــم الــبــدنــيــة، مــزيــداً 
مــــن الـــــظـــــروف الــــطــــارئــــة أو 
مـــضـــاعـــفـــات أكــــثــــر خـــطـــورة 
المنطلق  هــذا  ومــن  للمرض، 
صحية  مـــرافـــق  عــــدة  قـــامـــت 
برامج  بتنفيذ  قطر  دولــة  في 
تعليمية رائدة لتثقيف مرضى 
السكري وتمكينهم في مجال 

المعالجة الذاتية لحاالتهم.
ومـــــــن أجـــــــل إنــــــجــــــاز هــــذا 
الهدف، وهو تمكين المرضى، 
فـــــإنـــــه تـــــم خـــــــالل الــــســــنــــوات 
جارياً  العمل  ومازال  الماضية 
إلنــجــاز الــعــديــد مــن الــجــوانــب 
الهدف  هــذا  بتحقيق  الخاصة 
ومــنــهــا تــحــديــد االحــتــيــاجــات 
الــتــعــلــيــمــيــة لــمــخــتــلــف فــئــات 

الـــمـــجـــتـــمـــع، ووضـــــــع مــنــاهــج 
لهم  مناسبة  وطنية  تعليمية 
حـــتـــى نــضــمــن تــلــقــي األفـــــراد 
الـــرســـائـــل الــصــحــيــحــة حــســب 
ظــروفــهــم، وصــيــاغــة رســائــل 
مـــخـــصـــصـــة وتــــحــــديــــد نـــقـــاط 

محددة للتدخل.
وتــتــضــمــن االســتــراتــيــجــيــة 
عــدة خــطــوات أخــرى لتمكين 

الــــمــــرضــــى ومـــنـــهـــا تــصــمــيــم 
مــالئــمــة  تــعــلــيــمــيــة  دورات 
وتــنــفــيــذهــا بـــتـــكـــرار مــنــاســب 
المرضى  فئات  مــن  فئة  لكل 
الرئيسية والتي تشمل األطفال 
المصابين بمرض السكري من 
المصابين  والكبار  األول  النوع 
بـــمـــرض الــســكــري مـــن الــنــوع 
الــمــصــابــات  والـــنـــســـاء  األول، 
الحمل،  أثناء  السكري  بمرض 
بمرض  المصابين  واألطــفــال 
ــانــي،  ــث الـــســـكـــري مـــن الـــنـــوع ال
ــصــت  والـــمـــرضـــى الـــذيـــن ُشــخِّ
إصــابــتــهــم بـــمـــرض الــســكــري 
ــــوع الـــثـــانـــي حـــديـــثـــاً،  ــــن مــــن ال
بمرض  المصابين  والمرضى 
الـــســـكـــري مــــن الــــنــــوع الــثــانــي 
مـــنـــذ زمـــــن والـــــذيـــــن تــجــرى 
مـــعـــالـــجـــتـــهـــم ومـــتـــابـــعـــتـــهـــم، 
بمرض  المصابين  والمرضى 

الـــســـكـــري مــــن الــــنــــوع الــثــانــي 
غــيــر الــمــنــضــبــط، والــمــرضــى 
الــمــصــابــيــن بــمــرض الــســكــري 
يعانون  الذين  الثاني  النوع  من 

من مضاعفات.
وتـــتـــضـــمـــن الــــفــــئــــات الـــتـــي 
يجب تصميم دورات تعليمية 
بشكل  وتنفيذها  لها  مالئمة 
مـــتـــكـــرر، مـــقـــدمـــي الـــرعـــايـــة 
وأصـــــدقـــــاء وأســــــر الــمــرضــى 
الـــذيـــن لــديــهــم حــالــة مـــا قبل 
بمرض  المصابين  أو  السكري 
ـــوفـــيـــر وســـائـــل  الــــســــكــــري، وت
وطـــــــرق لــتــثــقــيــف الـــمـــريـــض 
نفسه  رعـــايـــة  مـــن  وتــمــكــيــنــه 
معلومات  تــوفــيــر  طــريــق  عــن 
لتمكين  ودقــيــقــة  مــتــنــاســقــة 
حاالتهم  إدارة  مــن  المرضى 
ومــواعــيــدهــم مــن خــالل فهم 
مـــتـــى يـــجـــب عـــلـــيـــهـــم اتـــخـــاذ 

فضالً  ولــمــاذا،  معين  تصرف 
عـــــن اتـــــبـــــاع مــنــهــجــيــة تـــعـــدد 
والتمكين  التعليم  في  القنوات 
حيث  الفاعلية  لتحقيق  وذلك 
جلسات  التعليم  قنوات  تشمل 
فـــرديـــة وحـــمـــالت وجــلــســات 
جـــمـــاعـــيـــة وفـــعـــالـــيـــات حــيــة، 
التعليمية  الــفــعــالــيــات  وتــكــون 
مــتــاحــة فـــي الــمــجــتــمــع، وفــي 

بيئات العمل والمدرسة.
أيضاً  االستراتيجية  وتركز 
عــلــى مــراقــبــة فــاعــلــيــة بــرامــج 
الــتــعــلــيــم ومــــبــــادرات الــرعــايــة 
ــــة مـــــن خــــــالل قـــيـــاس  ــــي ــــذات ال
مستوى تأثير كل نوع من أنواع 
مـــرشـــدي مـــرضـــى الــســكــري، 
وتــأثــيــر الــرســائــل األســاســيــة، 
وقــيــمــة الـــقـــنـــوات الــتــعــلــيــمــيــة 
تلبية  نــضــمــن  كـــي  الــمــخــتــلــفــة 

احتياجات األفراد.

خطة صحية سنوية للمعرضين لإلصابة بالسكري 
بحلول ٢٠٢٢ وفقاً الستراتيجية مكافحة المرض

قطر ـــي  ف الــســكــري  مــــرض  ــة  ــال ــح ل مــســتــقــبــلــي  تـــصـــور  صحيةوضــــع  حياة  أنماط  الختيار  الفئات  لجميع  الصحيحة  المعلومات  توفير 



٥ محلياتمحليات

الجمعة 19 ذو القعدة 1441هـ - 10 يوليو 2020م - العدد (13943) 

كتب – إبراهيم صالح:

انــطــلــقــت أمــــس حــمــلــة مــشــتــركــة 
إلزالة السيارات المهملة في المنطقة 
إزالة  لجنة  تنفذها  والتي  الصناعية، 
بالتعاون  بالدولة  المهملة  السيارات 
مع إدارة األعتدة الميكانيكية وبلدية 
الـــدوحـــة والــجــهــات األمــنــيــة، وذلــك 
لــوزارة  المتواصلة  الجهود  إطــار  في 
ــلــحــد مــــن هـــذه  الـــبـــلـــديـــة والـــبـــيـــئـــة ل
الظاهرة التي تشوه المنظر الجمالي 
 (١٨) رقــم  للقانون  تطبيقاً  للدولة، 
العامة،  النظافة  بشأن   ٢٠١٧ لسنة 
بخالف ما تسببه من أضرار صحية 
التي  الحملة  هذه  تأتي  حيث  وبيئية 
تــســتــهــدف رفــــع مـــايـــقـــارب مـــن ٧ -

الجهود  إطـــار  فــي  ســيــارة  آالف   ١٠
والبيئة  الــبــلــديــة  لـــــوزارة  الــمــتــواصــلــة 
تشوه  التي  الظاهرة  هــذه  من  للحد 
رقم  للقانون  تطبيقاً  العام،  المنظر 
الــنــظــافــة  بـــشـــأن   ٢٠١٧ لــســنــة   (١٨)

العامة.
بها  شــاركــت  الــتــي  الحملة  وخـــالل 
الكبيسي  فـــرج  مــحــمــد  أكـــد   ]
العامة  النظافة  إدارة  مدير  مساعد 
بــــــوزارة الــبــلــديــة والــبــيــئــة، أن هــذه 
وتستمر  أمــس  مــن  انطلقت  الحملة 
ــــــــة جــمــيــع  حـــتـــى االنــــتــــهــــاء مــــن إزال
مناطق  بجميع  المهملة  الــســيــارات 
الــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة، مــــؤكــــداً أنــه 
التي  المهملة  الــســيــارات  عــدد  وصــل 
تــم إزالــتــهــا خــالل عــام ٢٠١٩ حوالي 
١٧ ألف سيارة مهملة، منها ١٢ ألًفا 
تم  حــيــث  الــصــنــاعــيــة،  المنطقة  فــي 
سيارة  آالف   ٥ حوالي  من  التخلص 
ويجري التخلص من باقي السيارات 
يراِجع  ولــم  إزالتها  تم  التي  المهملة 
مالُكها، حيث يتم التخلص منها عن 
بإعادة  تقوم  خاصة  شركات  طريق 
أو  للخارج  وتصديرها  استخدامها 

التخلص منها بطريقة آمنة.
 ودعا مالَك السيارات والكراجات 
مع  التعاون  ضــرورة  إلى  بالصناعية 
الجهات المعنية وإزالة سياراتهم من 
المنطقة، مضيفاً أن الحملة تأتي في 
الجمالي  المنظر  على  الحرص  إطار 
ــــحــــضــــاري لــمــخــتــلــف الــمــنــاطــق  وال
مستمرة  الحملة  إن  وقــال  بالدولة، 
لحين  األخرى  الجهات  مع  بالتعاون 
ــــة بــاقــي الــســيــارات  االنــتــهــاء مــن إزال
الــعــام،  المنظر  تــشــوه  الــتــي  المهملة 
وقـــــال أن هــــذه الــحــمــلــة تــســتــهــدف 
بحدود  الموجودة  المهملة  السيارات 
بمشاركة  وذلــك  الصناعية  المنطقة 

التابعة  واآللــيــات  المعدات  مــن  عــدد 
قوة  وهي  المعنية  والجهات  للبلدية 

«لخويا» واإلدارة العامة للمرور. 
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال مـــرزوق 
مـــبـــارك الــمــســيــفــري مــســاعــد مــديــر 
وعضو  الميكانيكية  األعــتــدة  إدارة 
أنه  المهملة،  الــســيــارات  إزالـــة  لجنة 
بــنــاء عــلــى تــوجــيــهــات الــســيــد رئــيــس 
الــلــجــنــة، فــقــد تـــم الـــبـــدء فـــي حملة 
إلزالـــــــة أكـــبـــر عـــــدد مــــن الـــســـيـــارات 
نظراً  الصناعية  بالمنطقة  المهملة 
تشكله  ومـــا  المنطقة  هـــذه  ألهــمــيــة 
أن  من مكان مهم وحيوي، مضيفاً 
الفترة  خالل  جهودها  كثفت  اللجنة 
الماضية من خالل حمالت مستمرة 
أنه  متوقعاً  بــالــدولــة،  المناطق  على 
التي  المهملة  الــســيــارات  عـــدد  يــصــل 
القادمة  الفترة  خــالل  إزالتها  سيتم 
ما يقارب ٧ – ١٠ آالف سيارة مهملة 
مــــن الــمــنــطــقــة الـــصـــنـــاعـــيـــة، وذلــــك 
يــومــيــاً،  ســيــارة   ٧٠ إلـــى   ٥٠ بــمــعــدل 

لذلك نناشد مالك السيارات التعاون 
بـــرفـــع ســـيـــاراتـــهـــم مــــن الــمــنــطــقــة، 
دوري  بشكل  تقوم  اللجنة  أن  مؤكداً 
بحمالت لرفع السيارات المهملة من 
تم  حــيــث  بــالــدولــة.  الــمــنــاطــق  جميع 
رفع ٤ آالف سيارة مهملة منذ بداية 

العام الجاري. 
تستهدف  الحملة  هــذه  إن  وقــال: 
النظافة  لقانون  المخالفة  السيارات 
وســــوف   ،٢٠١٧ ـــعـــام  ل  (١٨) رقـــــم 
تــســتــمــر لــحــيــن االنـــتـــهـــاء مـــن جميع 
المركبة  رفـــع  يــتــم  حــيــث  المنطقة، 
السيارات  تجميع  وحــدة  إلــى  ونقلها 
المهملة بمناطق الحجز في المشاف 
يتم  حــيــث  صــــالل،  وأم  ومــســيــمــيــر 
طبقاً  الــقــانــونــيــة  اإلجــــــراءات  تطبيق 
بمنح   ،٢٠١٧ لسنة   ١٨ رقم  للقانون 
التصرف  يتم  بعدها  شهور،   ٦ فترة 
الذي  العلني  الــمــزاد  خــالل  من  فيها 
تـــقـــوم بـــه الـــــــــوزارة، أو عـــن طــريــق 
الشركات المحلية بالتخلص المباشر 

طريق  عــن  المهملة  الــســيــارات  مــن 
من  االســتــفــادة  أجـــل  مــن  تقطيعها 

حديد السيارات. 
مــــن جـــهـــتـــه أكـــــد حـــمـــد ســلــطــان 
الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة 
تستهدف  الحملة  أن  الدوحة  ببلدية 
مختلف  من  المهملة  السيارات  إزالة 
حيث  كامل،  بشكل  الصناعية  شوارع 
تــم رصـــد عـــدد كبير مــن الــســيــارات 
المهملة خالل الفترة الماضية وجاٍر 
الحملة  وتستمر  إزالتها،  على  العمل 
حتى االنتهاء من المنطقة الصناعية 

بشكل كامل.
 وقــــــال فــــي تـــصـــريـــحـــات خــاصــة 
بـ[: بالنسبة للسيارات المهملة 
خارج  عالقين  أصحابها  يكون  التي 
سيتم  كــورونــا  جائحة  بسبب  الــبــالد 
الــتــعــامــل مـــع كـــل ســـيـــارة وفـــقـــاً لكل 
السيارة  وحالة  لموقعها  وفقاً  حالة، 

وموقفها عام أو خاص.
وقــــــال الـــــمـــــالزم مــحــمــد جــاســم 

الــتــمــيــمــي مــــن قـــــوة «لــــخــــويــــا» إن 
الحملة تأتي بالتعاون مع لجنة إزالة 
العامة  واإلدارة  المهملة  الــســيــارات 
ــــات بــهــدف إزالــــة  ــــدوري ــلــمــرور وال ل
الــســيــارات الــمــهــمــلــة بــالــدولــة والــتــي 
حيث  بالمنطقة،  حملة  ثــالــث  تــعــد 
األمن  لحفظ  لخويا  دوريات  تتواجد 
والمشاركة بعدد من المعدات التابعة 
لها في عملية إزالة السيارات المهملة 

التي تشوه المنظر العام للمنطقة.

١٠٠٠ ريال غرامة
المشتركة  الــلــجــنــة  تــشــكــيــل  وتـــم   
بــالــدولــة  المهملة  الــســيــارات  إلزالــــة 
 (٨٩) رقــم  الــــوزاري  الــقــرار  بموجب 
الجهود  توحيد  بهدف   ،٢٠١٣ لسنة 
إزالة  من  الدولة  احتياجات  لتغطية 
السيارات المهملة التي تشوه المنظر 
الـــعـــام وتـــكـــون عــرضــة لــلــشــبــهــة في 

األماكن المختلفة في الدولة.
ونــظــمــت الــلــجــنــة  الــعــام الــمــاضــي 
مع  والتنسيق  بالتعاون  شاملة  حملة 
جــمــيــع الــبــلــديــات – كـــل عــلــى حدة-

وإيداعها  المهملة  المركبات  لسحب 
سحب  سنوياً  يتم  حيث  الحجز،  في 
 (١٥٫٠٠٠ إلـــى   ١٢٫٠٠٠) مــن  حــوالــي 
مــركــبــة مــهــمــلــة، فــيــمــا يــتــم إعــــادة 
أصحابها  إلــى  ســيــارة   (٥٠٠) حــوالــي 
كافة  باستيفاء  قيامهم  بعد  شهرياً 
المقررة  الغرامة  وســداد  اإلجـــراءات 
 (١٠٠٠) وقيمتها  المختصة  للبلدية 
ـــــال، وأيـــضـــاً ســــداد رســــوم الــنــقــل  ري
وهــي  الميكانيكية  األعـــتـــدة  إلدارة 
الخفيفة،  المركبة  لنقل  ريــال   ٥٠٠)
الثقيلة،  الــمــركــبــة  لــنــقــل  ريــــال   ٨٠٠

٢٠٠٠ ريال لنقل المعدات.
والبيئة  البلدية  وزارة  وخصصت   
موقعاً لتجميع السيارات المهملة في 
الــحــدود  ضــمــن  الــمــزروعــة  منطقة 
وقــد  صـــالل،  أم  لبلدية  الــجــغــرافــيــة 
الماضية  الــفــتــرة  خـــالل  تشغيله  تــم 
لينضم  الشمالية،  المناطق  ليخدم 
لتجميع  الــحــالــيــيــن  الــمــوقــعــيــن  إلــــى 
ــــســــيــــارات فــــي كــــل مــــن الـــمـــشـــاف  ال

بالوكرة ومسيمير.
مع  بالتنسيق  الـــوزارة  قامت  كما   
عــــدد مـــن الـــشـــركـــات الــمــتــخــصــصــة 
المهملة  السيارات  من  التخلص  في 
(ســــكــــراب)، وذلـــــك لـــشـــراء مــعــدات 
وســـــيـــــارات مــهــمــلــة غـــيـــر صــالــحــة 
األماكن  مــن  (ســكــراب)  لالستخدام 
الــــتــــي تــــحــــددهــــا الـــــــــــــوزارة، وذلـــــك 
منها  والتخلص  وفرمها  لتقطيعها 

بالطرق اآلمنة والسليمة.

 حملة إلزالـة ١٠ آالف ســيارة مهمـــلة بالصناعـــية
: نفذتها اللجنة المشتركة وشاركت بها 
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 منها بطريقة 
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إدارة  قــامــت   :  ]  - الـــدوحـــة 
الــنــظــافــة الــعــامــة بــتــنــظــيــف الــشــواطــئ 
الــــــواقــــــعــــــة ضـــــمـــــن بـــــلـــــديـــــة الـــــخـــــور 
والـــذخـــيـــرة وهـــي الــفــركــيــة والــنــوف 
وامــــريــــح  وعـــــريـــــدة  مـــطـــبـــخ  وراس 
إطار  في  وذلك  الذخيرة،  وكورنيش 
لتنظيف  والبيئة  البلدية  وزارة  جهود 

مرتاديها  الستقبال  الشواطئ  وتأهيل 
األسبوع. نهاية  عطلة  خالل  خصوصاً 

ـــنـــظـــافـــة الـــعـــامـــة  وتــــقــــوم فــــــرق ال
بـــحـــمـــلـــة تـــنـــظـــيـــف يـــومـــيـــة لـــفـــرضـــة 
الـــخـــور خــــالل الــفــتــرتــيــن الــصــبــاحــيــة 
المخلفات  وإزالــة  ورفــع  والمسائية، 
الــعــالــقــة فــي مــيــاه الــبــحــر مــن عــبــوات 

وغيرها. وبالستيكية  زجاجية 
إدارة  قــامــت  أخــــرى،  نــاحــيــة  مــن 
 ٢٢٠ الــنــظــافــة الــعــامــة بــرفــع حــوالــي  
مــن مــخــلــفــات األشــجــار وأثـــاث  طــنــاً 
متنوعة  أخــرى  ومــخــلــفــات  الــمــنــازل 
مــــن مـــنـــاطـــق الـــصـــخـــامـــة وجـــريـــان 
الظعاين. ببلدية  والخيسة  جنيحات 

وأهــــــابــــــت الــــــــــــوزارة بـــالـــجـــمـــهـــور 
الــــكــــريــــم ضـــــــــرورة الــــحــــفــــاظ عــلــى 
ــنــظــافــة الـــعـــامـــة بــجــمــيــع الــمــنــاطــق  ال
والـــــمـــــرافـــــق الـــــعـــــامـــــة، والــــتــــعــــاون 
العامة،  النظافة  إدارة  مع  والتنسيق 
عـــلـــى الـــمـــظـــهـــر الـــحـــضـــاري  حـــفـــاظـــاً 

للدولة. والجمالي 

رفع  ٢٢٠ طنًا من مخلفات األشجار وأثاث المنازل بالظعاين
 البلدية حثت الجمهور على ضرورة الحفاظ على نظافة المناطق والمرافق 

https://bit.ly/38HzzrI


محلياتمحليات٦

الجمعة 19 ذو القعدة 1441هـ - 10 يوليو 2020م - العدد (13943)

 ثّمنوا قرار مجلس الوزراء برفع نسبة القطريين إلى ٦٠٪.. مواطنون لـ        :

الخبرات القطـرية تُـســهم في تطـوير القطاع الخاص 
من  عــدد  ثّمن   :] الدوحة- 
الــمــواطــنــيــن قـــرار مــجــلــس الــــوزراء 
بـــالـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى مــــشــــروع قــــرار 
ـــــر الــتــنــمــيــة اإلداريــــــــة والــعــمــل  وزي
والـــــــشـــــــؤون االجــــتــــمــــاعــــيــــة بـــشـــأن 
غير  إلــى  الــقــطــريــيــن  نــســبــة  تــحــديــد 
الــقــطــريــيــن الــعــامــلــيــن فــي الــقــطــاع 
الـــخـــاص، والــــذي يــهــدف إلـــى رفــع 
مــن   (٪٦٠) إلـــى  الــقــطــريــيــن  نــســبــة 
المملوكة  الــشــركــات  فــي  العاملين 
فــيــهــا،  تـــســـاهـــم  الــــتــــي  أو  لـــلـــدولـــة 
والـــــجـــــهـــــات األخــــــــــرى الـــخـــاضـــعـــة 
كذلك  والمعاشات،  التقاعد  لقانون 

رفـــــع نـــســـبـــة الـــقـــطـــريـــيـــن بـــــــإدارات 
بتلك   (٪٨٠) إلــى  البشرية  الــمــوارد 
القطريات  أبناء  ومعاملة  الجهات، 
ُمـــعـــامـــلـــة الــقــطــريــيــن فـــي حــســاب 
نــســبــة الــتــوطــيــن. وقـــال هـــؤالء في 
إن  لــــ [:  خـــاصـــة  تــصــريــحــات 
الــقــرار ُيــســهــم فــي تــطــويــر الــقــطــاع 
الــخــاص وإضــفــاء الــخــبــرة ويــعــكــس 
ـــثـــقـــة بـــالـــمـــوظـــفـــيـــن الـــقـــطـــريـــيـــن  ال
والـــخـــبـــرات الـــتـــي يــمــتــلــكــونــهــا مــن 
بالخبرات  العمل  ســوق  رفــد  خــالل 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة ودعـــــــــــم االقــــــتــــــصــــــاد، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى احـــتـــضـــان الـــدولـــة 

أبـــنـــاء الـــقـــطـــريـــات وحـــرصـــهـــا عــلــى 
رعــايــة أبــنــاء الــقــطــريــات ومــنــحــهــم 
ــــجــــّســــد مــــبــــادئ  األولـــــــويـــــــة، بــــمــــا ُي
أبناء  احتساب  عبر  اإلنسان  حقوق 
الـــقـــطـــريـــات فــــي نـــســـبـــة الــتــوطــيــن 
والــقــيــم الــقــطــريــة األصــيــلــة. ودعـــا 
تنظيم  فــي  االســتــمــرار  إلـــى  هـــؤالء 
الــفــعــالــيــات الــمــخــتــلــفــة الســتــقــطــاب 
الــكــفــاءات الــقــطــريــة فــي الــمــراحــل 
يــكــون  وأن  الــمــخــتــلــفــة  الــتــعــلــيــمــيــة 
هـــنـــاك تــركــيــز عــلــى جــــذب هـــؤالء 
الفنية  بالقطاعات  للعمل  الشباب 

والحرفية. 

ـــــــات ومــــــنــــــحــــــهــــــم األولـــــــــويـــــــــة ـــــــري ـــــــط ـــــــق قــــــطــــــر حــــــريــــــصــــــة عــــــلــــــى رعـــــــــايـــــــــة أبـــــــــنـــــــــاء ال

اإلســمــاعــيــل  بــــدر  د.  أكــــد 
اإلدارة  قــــســــم  ـــــيـــــس  رئ  -

اإلدارة  بــكــلــيــة  والـــتـــســـويـــق 
قطر  بــجــامــعــة  واالقـــتـــصـــاد 
مـــجـــلـــس  قــــــــــرار  أن  عــــلــــى 
ــــــــوزراء بـــشـــأن رفــــع نــســبــة  ال
ـــيـــن فـــــي الـــقـــطـــاع  ـــقـــطـــري ال
نسبتهم  وتــحــديــد  الــخــاص، 
فــــي الــــشــــركــــات الــمــمــلــوكــة 
الـــمـــســـاهـــمـــة،  أو  لــــلــــدولــــة 
لقانون  الخاضعة  والجهات 
قــرار  والــمــعــاشــات،  التقاعد 
مصلحة  فــي  يصب  إيجابي 

واالقتصاد. الوطن 
وتابع: إن القرار من شأنه 
تــشــجــيــع الـــمـــواطـــنـــيـــن عــلــى 
االلــتــحــاق بــالــقــطــاع الــخــاص 

بـــمـــا يـــخـــفـــف الـــضـــغـــط عــن 
خاصة  الــحــكــومــي،  الــقــطــاع 
أن بــنــد األجــــور مــرتــفــع في 
الــقــطــاع الــحــكــومــي ويــمــنــح 
الــقــطــريــيــن مــــزايــــا، ومــثــل 
هـــــذا الـــــقـــــرار يـــخـــفـــف هـــذا 
الــضــغــط عــلــى الـــقـــطـــاع ألن 
للعمل  يــتــوّجــهــون  الــغــالــبــيــة 

الحكومية. المؤسسات  في 
الرفع  أهمية  إلــى  ولفت   

القطريين  لنسبة  التدريجي 
فــــــــي الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــخــــــاص 
أن  على  كذلك،  والحكومي 
مع  تدريجية،  الزيادة  تكون 
ضرورة وضع جدول زمني 
النسب  هذه  تنفيذ  وُمتابعة 
أسباب  دراســة  مع  فترة  كل 
قــلــة أعـــــداد الــقــطــريــيــن في 
الــقــطــاع الـــخـــاص مـــع وضــع 
والــمــزايــا  الــُمــحــّفــزات  بعض 

مثل  إن  وقــــال:  لــزيــادتــهــم. 
هــــذه الــــقــــرارات تــصــب في 
األمان  وتعكس  البالد  صالح 
التكدس  وتخفف  الوظيفي 
عـــــلـــــى وظـــــــائـــــــف مـــعـــيـــنـــة، 
مــثــنــًيــا عــلــى قـــــرار مــعــامــلــة 
أبـــنـــاء الـــقـــطـــريـــات مــعــامــلــة 
نسبة  حساب  في  القطريين 
الــتــوطــيــن، بــمــا يــشــّجــع أبــنــاء 
الـــوطـــن عــلــى االلـــتـــحـــاق في 

الُمختلفة.  القطاعات 

وأضــــــــــــــــــــاف: ضــــــــــــرورة 

الموظفين  منح  على  العمل 

ـــيـــن فـــــي الـــقـــطـــاع  ـــقـــطـــري ال

الـــخـــاص بــعــض الــمــمــيــزات 

والــتــحــفــيــز عــلــى االلــتــحــاق 

بــــــالــــــوظــــــائــــــف فــــــــي كــــافــــة 

القطاعات وأن تكون النسبة 

. مستقبالً ُملزمة 

د. بدر اإلسماعيل: تخفيف الضغط على القطاع الحكومي 

يعكس 
األمان 

الوظيفي 
ويخفف 
التكدس 

على وظائف 
معينة

 

يشّجع 
الكوادر 

الوطنية على 
االلتحاق 

بالقطاعات 
الُمختلفة

قـــــالـــــت الــــكــــاتــــبــــة فــــريــــدة 

الــقــرارات  هــذه  إن  العبيدلي، 

تــعــود بــالــنــفــع عــلــى الــمــجــتــمــع 

ــــح قـــطـــاع  وتــــصــــب فـــــي صــــال

األعــــــــمــــــــال شـــــبـــــه الــــرســــمــــي 

ـــــخـــــاص بــشــكــل  والـــــقـــــطـــــاع ال

ـــكـــفـــاءات  عـــــام الســـتـــيـــعـــاب ال

واالعتماد  الوطنية  والــكــوادر 

عــلــيــهــا لــتــطــويــر هــــذا الــقــطــاع 

والــنــهــوض بـــه. وتـــقـــول: رفــع 

نسبة القطريين إلى ٦٠ ٪ من 

المملوكة  بالشركات  العاملين 

فيها  تساهم  الــتــي  أو  لــلــدولــة 

الخاضعة  األخـــرى  والــجــهــات 

والمعاشات،  التقاعد  لقانون 

القطريين  نسبة  رفع  وكذلك 

إلى  البشرية  الموارد  بــإدارات 

قــرارات  الــجــهــات  بتلك   ٪  ٨٠

الواقع  تــراعــي  للغاية  ممتازة 

الـــحـــالـــي والــمــســتــقــبــلــي أيــضــاً 

ستشهد  القادمة  السنوات  ألن 

عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن خــريــجــي 

استيعابهم  ينبغي  الجامعات 

حــتــى ال يـــحـــدث تـــكـــدس فــي 

الحكومي. القطاع 

ـــــــا شـــخـــصـــيـــاً  وتــــضــــيــــف: أن

خالل  كثيرة  بمراحل  مــررت 

ـــاتـــي الـــوظـــيـــفـــيـــة وكـــانـــت  حـــي

ال  الــبــشــريــة  الــــمــــوارد  إدارات 

يـــوجـــد بــهــا ســــوى عــــدد قليل 

واألغلبية  القطريين  من  جــداً 

لــلــمــوظــفــيــن مــــن الــمــقــيــمــيــن 

،وطــبــيــعــي ومــنــطــقــي جـــداً أن 

تـــكـــون األولـــــويـــــة لــلــقــطــريــيــن 

البشرية  الـــمـــوارد  إدارات  فــي 

والطبيعي  المنطقي  هو  وهــذا 

العالم  دول  كــل  فــي  ومــوجــود 

ــــة تــمــنــح األولـــويـــة  أن كـــل دول

لــمــواطــنــيــهــا. وبـــالـــتـــالـــي  منح 

األولـــويـــة لــلــقــطــريــيــن فـــي كل 

شيء سواء في  إدارات الموارد 

الــبــشــريــة بــتــلــك الــجــهــات التي 

ذكرها قرار مجلس الوزراء أو 

غيرها.

وتـــواصـــل: مــجــلــس الـــــوزراء 

اتخذ قرارات غاية في األهمية 

لصالح المواطنين والخريجين 

ولصالح القطاع الخاص أيضاً، 

وعــلــيــنــا وضـــــع اســتــراتــيــجــيــة 

ـــــدريـــــب الـــشـــبـــاب  لـــتـــأهـــيـــل وت

وإعداد الكوادر الوطنية لإلدارة 

بحيث  الجهات،  هــذه  وقــيــادة 

التدريب  على  التأهيل  يعتمد 

الميداني وليس مجرد دورات 

نظرية.

قرار  أن  العبيدلي،  وأّكــدت 

مـــعـــامـــلـــة أبـــــنـــــاء الـــقـــطـــريـــات 

حساب  في  القطريين  معاملة 

نـــســـبـــة الــــتــــوطــــيــــن نـــمـــوذجـــي 

وفي  للغاية  وصــائــب  ومــثــالــي 

ونحن  منا  فهم  تماماً  محله 

منهم.

مطلوب استراتيجية لتأهيل الكوادر الوطنية
فريدة العبيدلي:

عبداهللا السعدي:

عبداهللا حجي السليطي:

الــــمــــحــــامــــي  يــــــقــــــول   
عبداهللا السعدي: قرارات 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الــتــي 
صـــــدرت، أمـــــس، جــيــدة 
لــلــغــايــة وتــشــّجــع الــقــطــاع 
استقطاب  على  الــخــاص 
ــــوطــــنــــيــــة،  الـــــــــكـــــــــوادر ال
واستيعاب المواطنين في 
وتشجيعهم  العمل  ســوق 
على االندماج في القطاع 

الخاص سواء الشركات المملوكة للدولة 
أو التي تساهم فيها والجهات األخرى 
والمعاشات  التقاعد  لقانون  الخاضعة 

وهذه ضمانة للموظف ومستقبله. 
 ويضيف: أي نظام عمل في العالم 
يــقــوم عــلــى إحــــالل الــمــواطــنــيــن محل 
طبيعي  أمـــر  وهـــذا  األجــنــبــي  العنصر 
وهــــذا مــا تــفــعــلــه حــكــومــتــنــا الــرشــيــدة 
لمنع التكدس في الوظائف الحكومية، 
واســتــقــطــاب أكــبــر عــــدد مــمــكــن من 
الـــخـــريـــجـــيـــن الـــقـــطـــريـــيـــن لــلــقــطــاع 

الخاص.
 وتــــــابــــــع: مــــــن أهــــم 
الــقــرارات قــرار معاملة 
معاملة  القطريات  أبناء 
حساب  فــي  الــقــطــريــيــن 
نــســبــة الـــتـــوطـــيـــن وهــــذا 
قطر  حــرص  على  دليل 
عــلــى هــــؤالء ورعــايــتــهــم 
ومــعــامــلــتــهــم مــعــامــلــة 
الـــمـــواطـــنـــيـــن ومــنــحــهــم 
األولوية في كل شيء من نسب التوطين 
ــــازات األخــــــرى.  والـــتـــوظـــيـــف واالمــــتــــي
وأّكــد أن الدولة تسعى من خالل هذه 
المستقبل  نــحــو  الــنــظــر  إلـــى  الـــقـــرارات 
بتأمين وظائف للخريجين في السنوات 
القادمة والحرص على رفد سوق العمل 
بأصحاب الخبرات من الكوادر الوطنية 
وهـــــذا فـــي الــنــهــايــة يــصــب فـــي صــالــح 
القطاع الخاص والوظيفة العامة وأيضاً 
فــي صــالــح االقــتــصــاد الــوطــنــي وجــذب 

االستثمارات.

يــقــول الــكــاتــب عــبــداهللا 
حــجــي الــســلــيــطــي: نــثــّمــن 
قــــــرارات مــجــلــس الــــــوزراء 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــرفـــع نسبة 
 ٪  ٦٠ إلـــــــى  ـــقـــطـــريـــيـــن  ال
بالشركات  العاملين  مــن 
التي  أو  لــلــدولــة  المملوكة 
تــســاهــم فــيــهــا والــجــهــات 
لقانون  الخاضعة  األخــرى 
قرار  والمعاشات،  التقاعد 

صائب كنا ننتظره منذ وقت طويل وهي 
نسبة البــأس بها على اعتبار أنها شركات 
وقـــطـــاعـــات تـــقـــوم عــلــى دعــــم االقــتــصــاد 
الوطني. ويضيف: لكن بعد هذه القرارات 
مطلوب ربط التعليم والمناهج الدراسية 
بسوق العمل وإعــادة تأهيل القطريين بما 
ــادرة  ن وكــفــاءات  تخصصات  مــن  يتطلب 
أثبتت  كــفــاءات  لدينا  يــوجــد  هللا  والــحــمــد 
قطر  إن  نــقــول  أن  هنا  ويكفي  وجــودهــا 
القطرية  الـــكـــفـــاءات  احــتــضــنــت  لــلــبــتــرول 
للعمل في مختلف مواقعها وأثبتوا جدارة 

وأصـــبـــحـــوا مـــن األعـــمـــدة 
الرئيسية في هذا القطاع، 
ولذلك يجب منح الفرصة 
ـــهـــم  ـــهـــم إلبـــــــــراز قـــدرات ل
لتطوير العمل اإلداري في 

قطر.
وتـــــابـــــع: عــلــيــنــا تــهــيــئــة 
ـــــكـــــفـــــاءات والــــطــــاقــــات  ال
الـــقـــطـــريـــة لــتــســلــم هـــذه 
الــشــركــات ســـواء المملوكة 
لــلــدولــة أو الــتــي تــســاهــم فيها والــجــهــات 
ـــون الــتــقــاعــد  ـــقـــان األخــــــــرى الـــخـــاضـــعـــة ل
مصاف  إلــى  بقطر  للوصول  والمعاشات 
رفع  كــذلــك  وأضــــاف:  المتقدمة.  الــــدول 
نسبة القطريين بــإدارات الموارد البشرية 
إلى ٨٠ ٪ بتلك الجهات قرار صائب يصب 
في مصلحة الشركات والكفاءات القطرية 
هي  البشرية  الـــمـــوارد  إدارات  أن  خــاصــة 
اقتصادية  مؤسسة  ألي  الرئيسي  الشريان 
اإلداريـــــة  أمـــورهـــا  لتنظيم  واســتــثــمــاريــة 

واالقتصادية والمالية والقانونية.

استقطاب الخريجين القطريين

ربط مسارات التعليم بسوق العمل

اقتصادي،  خبير  الخاطر،  عبداهللا  يؤّكد 
ورئـــيـــس تــنــفــيــذي إلحـــــدى الـــشـــركـــات، أن 
بالمواطنين  الــدفــع  هدفها  الـــقـــرارات  هــذه 
ــــكــــفــــاءات الـــوطـــنـــيـــة إلـــــى مـــوقـــع تــحــمــل  وال
المسؤولية، وقال قضينا عقوداً في محاولة 
الخاص  الــقــطــاع  ثــم  الــعــام  الــقــطــاع  لتقطير 
التي  أو  للدولة  المملوكة  الشركات  خاصة 

الخاضعة  األخـــرى  والــجــهــات  فيها  تساهم 
الخطوة  وهذه  والمعاشات،  التقاعد  لقانون 
من  الــخــبــرات  الكــتــســاب  بالمواطنين  تــدفــع 
عملية  يتماشى  مــا  وهـــو  الــمــمــارســة  خـــالل 

التقطير الستيعاب شباب الخريجين.
وقـــــــــال: مـــــن الـــطـــبـــيـــعـــي زيـــــــــادة نــســبــة 
المملوكة  بالشركات   ،٪  ٦٠ إلى  القطريين 

لــلــدولــة أو الـــتـــي تــســاهــم فــيــهــا والــجــهــات 
األخـــــــــرى الــــخــــاضــــعــــة لــــقــــانــــون الـــتـــقـــاعـــد 
في   ٪  ٨٠ إلــى  نسبتهم  ورفــع  والــمــعــاشــات، 
الــجــهــات  بــتــلــك  الــبــشــريــة  الـــمـــوارد  إدارات 
الوطنية  الكوادر  وإعداد  الخبرات  الكتساب 
للمستقبل، خاصة أننا مقبلون على مرحلة 
الجامعات  من  كبيرة  أعداد  فيها  ستتخرج 

نسبة  بــزيــادة  الــقــرارات  هــذه  مثل  وبـــدون 
الــتــقــطــيــر ســنــواجــه إشــكــالــيــة فـــي تــوظــيــف 
الدولة  الخاطر:  وأضــاف  مستقبالً.  هــؤالء 
تــجــنــي ثــمــار اســتــثــمــارهــا فــي الــبــشــر خــالل 
سنوات  منذ  ننتظر  وكنا  الماضية  السنوات 
شبه  والقطاعات  الشركات  تقطير  طويلة 
الــمــرحــلــة  لــهــذه  وصــلــنــا  واآلن  الــحــكــومــيــة 

بزيادة النسبة وهذا أمر جيد للغاية.
شــبــه  أو  األعــــمــــال  قـــطـــاع  أن  وأوضــــــــح، 
الــحــكــومــي لـــه طــبــيــعــة خــاصــة فـــي تــحــديــد 
ولديه  يحتاجها،  الــتــي  والــكــفــاءات  الــكــوادر 
الخريجين  شــبــاب  اســتــيــعــاب  عــلــى  الـــقـــدرة 
عكس القطاع الخاص الذي يترك ألصحابه 

حرية تحديد الكوادر التي يحتاجها.

عبداهللا الخاطر: استيعاب الخريجين بسوق العمل



الدوحة - نشأت أمين:

أكــــد عــــدد مـــن الــــدعــــاة  ل 
أعـــلـــى  اإلســـــــــالم  أن   ]
العام  المال  حرمة  شــأن  من 
وجعلها أشد حرمة من المال 
الــــخــــاص، ألنــــه مــــال األمــــة، 
عظيمة  عــنــايــًة  ُعــنــى  أنــه  كما 
بـــالـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى أمــــــوال 
بصيانتها،  وأَمـــَر  المسلمين، 
م الــــتــــعــــدي عـــلـــيـــهـــا ..  وحـــــــــرَّ
القليل  سلب  أن  إلى  مشيرين 
أو  ـــطـــاً  مـــنـــه ولـــــو كـــــان ِمـــْخـــَي
يفضح  ســـوف  قيمته  فــي  مــا 
الــعــبــد يـــوم الــقــيــامــة ويــذهــب 
بــحــســنــاتــه. وأشــــــاروا ألـــى إن 
الـــســـارق لــلــمــال الـــعـــام ســـارق 
 .. بعينه  لــفــرد  ولــيــس  لــألمــة 
الفتين إلى أن هناك فئة من 
الشيطان،  عليهم  لبَّس  الناس 
فـــظـــنـــوا أنـــــه مــــن حــقــهــم أن 
يــســتــخــدمــوا الــمــال الــعــام في 
أن  أو  الـــخـــاصـــة،  أمــــورهــــم 
أن  موضحين   .. منه  يأخذوا 
الرشاوى  أو  الهدايا  يقبل  من 
فــي عــمــلــه وهـــو يــظــن أن لم 
الــبــشــر  رب  فــــإن  أحـــــد،  يــــره 
عمله  مــن  يتب  لــم  وإن  يــراه 
على  يفضح  فــســوف  المشين 

الخالئق. رؤوس 
بعض  هناك  أن  وأوضحوا 
المسلم  تعين  الــتــي  األســبــاب 
عــلــى الــمــحــافــظــة عــلــى الــمــال 
الـــعـــام، بــيــنــهــا تــربــيــة الــنــفــس 
عــلــى مــراقــبــة اهللا فـــي الــســر 
المجتمع  يــكــون  وأن  والــعــلــن 
واعـــــــًيـــــــا لــــحــــقــــوقــــه مـــــدرًكـــــا 
محاسبة  ومنها  لمسؤولياته، 
الـــمـــســـؤولـــيـــن واألخــــــــذ عــلــى 
الجميع  أن  مؤكدين  أيديهم 
مــخــاطــبــون بـــحـــراســـة الــمــال 

عليه. والمحافظة  العام 

األمة مال 

فــي الــبــدايــة، قــال الــدكــتــور 
اإلســالم  إن  الصديقي  يوسف 
جــعــل لــمــال اإلنــســان الــخــاص 
حـــرمـــة وقـــــداســـــة، كـــمـــا أنـــه 
لـــم يــغــفــل أيـــًضـــا عـــن حــرمــة 
من  أعلى  إنه  بل  العام،  المال 
شــــأن هــــذه الـــحـــرمـــة لــلــمــال 
الـــعـــام، فــجــعــلــهــا أشـــد حــرمــة 
مـــن الـــمـــال الــــخــــاص، وعــنــى 
عــنــايــًة عــظــيــمــة بــالــمــحــافــظــة 
وأَمَر  المسلمين،  أمــوال  على 
م الــتــعــدي  بــصــيــانــتــهــا، وحــــــرَّ
يسيراً،  شيئاً  كان  ولو  عليها، 
فقد روى مسلم في صحيحه 
عميرة  بن  عــدى  حديث  من 
سمعت  قــال:  عنه  اهللا  رضــى 
عليه  اهللا  صــلــى  اهللا  رســــول 
وسلم يقول: “ َمْن اْستَْعَمْلنَاُه 

ــا  ــَمــنَ ِمـــْنـــُكـــْم َعـــلـَــى َعـــَمـــٍل َفــَكــتَ
ِمْخَيًطا (إبرة) َفَما َفْوَقُه َكاَن 
يَْأتِي  وســرقــة)  (خيانة  ُغــلـُـوًال 

بِِه يَْوَم اْلِقَياَمِة“ .
العام  المال  فضيلته  وقــال 
أعــــظــــم خـــــطـــــراً مـــــن الـــمـــال 
الـــمـــال  ألن  ـــــك  ذل الـــــخـــــاص، 
الــــعــــام مـــلـــك األمــــــة وهـــــو مــا 
تسميته  على  الــنــاس  اصطلح 
«مـــــــال الـــــــدولـــــــة»، ويـــدخـــل 
يمتلكها  ال  التي  األرض  فيه: 
األشــــــــخــــــــاص، والـــــمـــــرافـــــق، 
والــــمــــعــــاهــــد، والـــــــمـــــــدارس، 
والجامعات،  والمستشفيات، 
وغــيــرهــا ، .. فــكــل هـــذا مــال 
عليه،  المحافظة  يجب  عــام 
هذا  خــطــورة  تــأتــي  هنا  ومــن 
الـــمـــال، فـــالـــســـارق لـــه ســـارق 

بعينه. لفرد  ال  لألمة 

القليل سلب 

مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه أوضــــــــــح 
سلب  أن  عـــزران  عبدالعزيز 
الــقــلــيــل مــن الــمــال الــعــام ولــو 
قيمته  في  ما  أو  ِمْخَيطاً  كان 
يــفــضــح الــعــبــد يــــوم الــقــيــامــة 
واستشهد  بحسناته،  ويذهب 
أَبَـــي  عــن  الــبــخــاري  رواه  بــمــا 
ـــُه  ـــْن َع  ُ اهللاَّ َرِضــــــــَي  ــــــَرَة  ُهــــــَرْي
ــَر َولـَــْم  ــا َخــْيــبَ ــتَــْحــنَ ــوُل «اْفــتَ ــُق يَ
ــا  ــَم إِنَّ ـــًة  ِفـــضَّ َوَال  ـــا  َذَهـــبً ــْم  ــنَ ــْغ نَ
َواْلــَمــتـَـاَع  ـــَل  َواْإلِبِ اْلــبـَـَقــَر  َغنِْمنَا 
ــمَّ اْنــَصــَرْفــنـَـا َمَع  ــَط، ثُ ــَحــَوائِ َواْل
َعــلـَـْيــِه   ُ اهللاَّ َصــلَّــى   ِ اهللاَّ َرُســــوِل 
اْلــــُقــــَرى؛  َواِدي  ـــــى  إِلَ ــــَم  َوَســــلَّ
ِمْدَعٌم  لَُه  يَُقاُل  لَُه  َعْبٌد  َوَمَعُه 
بَاِب،  الضِّ بَنِي  أََحــُد  لـَـُه  أَْهـــَداُه 
َرُسوِل  َرْحَل  يَُحطُّ  ُهَو  َفبَْينََما 

إِْذ  َوَسلََّم  َعلَْيِه   ُ اهللاَّ َصلَّى   ِ اهللاَّ

أََصاَب  َحتَّى  َعائٌِر  َسْهٌم  َجاَءُه 

َذلـِــــَك اْلـــَعـــْبـــَد، َفـــَقـــاَل الـــنَّـــاُس: 

ــــَهــــاَدُة، َفـــَقـــاَل  ــــُه الــــشَّ ــا لَ ــيــئً َهــنِ

َعــلـَـْيــِه   ُ اهللاَّ َصــلَّــى   ِ اهللاَّ َرُســــوُل 

بَِيِدِه  نَْفِسي  َوالَِّذي  بَْل  َوَسلََّم: 

ــْوَم  يَ أََصــابـَـَهــا  ــي  الَّــتِ ْملََة  الشَّ إِنَّ 

تُِصْبَها  لَْم  اْلَمَغانِِم  ِمْن  َخْيبََر 

نَاًرا.                                             َعلَْيِه  لَتَْشتَِعُل  اْلَمَقاِسُم 

َفَجاَء َرُجٌل ِحيَن َسِمَع َذلَِك 

َعــلَــْيــِه   ُ اهللاَّ َصــلَّــى  ــيِّ  ــبِ ــنَّ ال ِمـــْن 

ــَم بِــِشــَراٍك أَْو بِــِشــَراَكــْيــِن  َوَســلَّ

أََصْبتُُه  ُكْنُت  َشــْيٌء  َهــَذا  َفَقاَل 

 ُ اهللاَّ َصــلَّــى   ِ اهللاَّ َرُســــوُل  ــَقــاَل  َف

أَْو  ـــــــَراٌك  ـــَم: ”ِش َوَســــلـَّ َعـــلـَــْيـــِه 

ِشَراَكاِن ِمْن نَاٍر“ . لذلك كان 

النبي – صلَّى اهللا عليه وسلَّم 

– كــثــيــًرا مــا يـَــِعـــُظ أصــحــابَــه، 

ــا لــهــم ُخـــطـــورة الــُغــلُــول  ــنً مــبــيِّ

والتي  الغنيمة،  من  والسرقة 

ـــَعـــدُّ مـــن الـــمـــال الـــعـــام الـــذي  تُ

يُحَفَظ. أن  يَنبغي 

علم  لــمــا   : فضيلته  وقـــال 

ـــا الـــــصـــــالـــــح خــــطــــورة  ـــفـــن ســـل

فإنهم  الــعــام،  الــمــال  وحــرمــة 

كـــانـــوا أبـــعـــد مـــا يــكــونــون من 

فضيلته  وساق  عليه،  التعدي 

ــــنــــمــــاذج الـــمـــشـــرفـــة  ـــعـــض ال ب

لــمــحــافــظــة ســلــف األمـــة على 

إلــى  مـــشـــيـــًرا   .. الـــعـــام  الـــمـــال 

بويع  لما  الصديق  بكر  أبــا  أن 

لــلــخــالفــة حـــدد لـــه الــصــحــابــة 

ـــبـــه مـــن بــيــت الــــمــــال، ثــم  رات

ـمــوه لــقــحــة :“نـــاقـــة ذات  ســلـَّ

يوضع  ”وعــاء  وجفنة:  لبن“، 

فــيــه الــطــعــام“، وقــطــيــفــة: “ 

البرد“  من  فيها  ويلف  تلبس 

ــمــا حـــضـــرتـــه الــــوفــــاة أمـــر  فــل
ها. بردِّ

الصحابة نهج 

بـــــــدوره أوضــــــح الـــدكـــتـــور 
فــضــل مــــراد األســـتـــاذ بــكــلــيــة 
من  فئة  هــنــاك  أن  الشريعة 
عدوهم  عليهم  لــبَّــس  الــنــاس 
إبــــلــــيــــس، وظـــــنـــــوا أنـــــــه مــن 
المال  يستخدموا  أن  حقهم 
الخاصة،  أمورهم  في  العام 
هــــذا  مـــــن  يــــــأخــــــذوا  أن  أو 
لمن  فــضــيــلــتــه  وقـــال  الـــمـــال. 
الـــرشـــاوى  أو  الـــهـــدايـــا  يــقــبــل 
لم  أن  يــظــن  وهــو  عمله  فــي 
البشر  يرك  لم  إن  أحد:  يره 
وإن  يـــراك،  الــبــشــر  رب  فــإن 
المشين  عملك  مــن  تتب  لــم 
رؤوس  عــلــى  فستفضح  ذاك 
الــخــالئــق، فــمــن أخـــذ ظــرفــاً 
به  أتــي  الــمــال  مــن  مبلغ  فيه 
يــحــمــلــه عـــلـــى عـــنـــقـــه، ومـــن 
على  بــهــا  يــأتــي  ســـيـــارة  أخـــذ 
يأتي  أرضاً  أخذ  ومن  عنقه، 

وهكذا. عنقه،  على  بها 
وأضــــاف: قــد يــقــول قــائــل: 
مـــــا بـــالـــكـــم تـــــشـــــددون عــلــى 
رســول  قــبــل  وقـــد  اهللا؟  عــبــاد 
وسلم-  عليه  اهللا  -صلى  اهللا 
الهدية؟  الــراشــدون  والخلفاء 
فــــأقــــول لـــــه: قـــــال مـــثـــل هـــذا 
الـــقـــول قــــوم لــعــمــر بـــن عــبــد 
الــــعــــزيــــز؛ واســــتــــِمــــع لــلــقــصــة 
كــمــا ذكــرهــا صــاحــب الــفــتــح: 
اْلَعِزيز  َعْبد  ْبن  ُعَمر  «اِْشتََهى 
اح َفلَْم يَِجْد ِفي بَْيته َشْيئًا  التُّفَّ
ــُه،  ــَع ــا َم ــنَ ــْب ــَرِك ــــِه، َف يَــْشــتَــِري بِ
بِأَْطبَاِق  ْير  الدَّ ِغْلَمان  اُه  َفتَلَقَّ

َها  َفَشمَّ َواِحــَدة  َفتَنَاَوَل  اح،  تُفَّ
ِفي  لَُه  َفُقْلت  اْألَْطبَاق،  َردَّ  ثُمَّ 
َذلَِك َفَقاَل: َال َحاَجة لِي ِفيِه. 
اهللاَّ  َرُســوُل  يَُكْن  أَلَــْم   : َفُقْلت 
َوأَبُو  وسلم-  عليه  اهللا  -صلى 

بَــْكــر َوُعــَمــر يـَـْقــبـَـلـُـوَن اْلــَهــِديَّــة؟ 
ــة،  ـــَك َهــِديَّ ـــئِ ــا ِألُولَ ــَه َفـــَقـــاَل: إِنَّ
ِرْشَوة». بَْعدهْم  اِل  لِْلُعمَّ َوِهَي 

النفس تربية 

ـــد  ول الـــــولـــــي  د.  وأوضــــــــح 
الــشــيــخ مــاء الــعــيــنــيــن األســتــاذ 
بـــكـــلـــيـــة الـــشـــريـــعـــة بــجــامــعــة 
بـــعـــض  ــــــاك  هــــــن أن  قـــــطـــــر 
المسلم  تعين  الــتــي  األســبــاب 
عــلــى الــمــحــافــظــة عــلــى الــمــال 
الـــعـــام وهــــي: تــربــيــة الــنــفــس 
الــســر  فــي  اهللا  مــراقــبــة  عــلــى 
والـــــعـــــلـــــن والــــخــــشــــيــــة مـــنـــه 
مــن  ــــار  ــــي اخــــت يـــــكـــــون  أن   ،
ــعــامــة  يـــتـــولـــون الـــمـــنـــاصـــب ال
قــائــًمــا عــلــى األمـــانـــة والــعــفــة 
وحــــســــن الـــخـــلـــق بـــاإلضـــافـــة 
يـــكـــون  أن  الـــــكـــــفـــــاءة،  إلــــــى 
الـــمـــجـــتـــمـــع واعــــًيــــا لــحــقــوقــه 
مـــدرًكـــا لــمــســؤولــيــاتــه ومــنــهــا 
واألخذ  المسؤولين  محاسبة 
عــــلــــى أيـــــديـــــهـــــم، فـــحـــمـــايـــة 
مخاطبون  نحن  العام  المال 
عليه،  والمحافظة  بحراسته 
أحــــد،  هـــــذا  فــــي  يـــعـــفـــى  وال 
يـــتـــولـــون  لـــمـــن  يــــفــــرض  أن 
مــنــاصــب الــدولــة، ويــقــومــون 
على  والحفاظ  رعايتها  على 
رواتب  ومقدراتها  مواردها، 
تـــكـــفـــيـــهـــم، وتـــغـــنـــيـــهـــم عــن 
الــتــطــلــع إلـــى أمــــوال الـــدولـــة، 

أخذها. في  والتحايل 

للسهو؟  يسجد  متى   -

فــي  إال  الــــــســــــالم  قــــبــــل  يـــــكـــــون  الــــســــهــــو  ســـــجـــــود 
ركعة  نقص  عن  المصلي  سّلم  إذا  حالتَين:إحداهما: 
بعد  لــلــســهــو  يــســجــد  ثـــم  يــكــمــل  فــإنــه  ــا  نــاســًي أكــثــر  أو 
السالم، هذه الحالة األولى؛ إذا سّلم عن نقص ركعة 
يقرأ  ثم  صالته  يكمل  فإنه  نبه  أو  تنبه  ثم  أكثر  أو 
للسهو  يسجد  ثم  يسلم،  ثم  التشهد  ويكمل  التحيات 
فعله  كما  األفــضــل،  هــو  هــذا  الــســالم،  بعد  سجدتَين 

نقص. عن  سلم  لما  النبي 

غالب  عــلــى  وبــنــى  عليه  أشــكــل  إذا  الــثــانــي:  الــحــال 

ــا أو  ظــنــه فــي الــصــالة، يــعــنــي: أشــكــل هــل صــلــى ثــالثً

يسلم  فإنه  أربًعا،  صلى  أنه  ظنه  على  وغلب  أربًعا، 

أنه  ظنه  على  غلب  أو  للسهو،  يسجد  ثم  الفراغ  بعد 

ثم  الــصــالة،  يكمل  ثــم  ثــالث  عــلــى  يبني  ــا  ثــالثً صــلــى 

ظنه،  غالب  على  بنى  إذا  الــســالم  بعد  للسهو  يسجد 

السجود  فإن  باليقين  عمل  اليقين،  عن  بنى  إذا  أما 

أعلم. واهللا  السالم،  قبل  يكون 

حمــاية المــال العام مسؤولية جمـاعية
أكدوا أنه أعظم حرمة من المال الخاص .. دعاة  لـ                  :

ــه ــن ــي ــع ـــــام ســــــــارق لــــألمــــة ولــــيــــس لــــفــــرد ب ـــــع ــــــارق لــــلــــمــــال ال ــــــس ال

َجِميًعا  يـَـْحــُشــُرُهــْم  «َويـَـــْوَم  تعالى  قــال 
اْإلِْنِس  ِمَن  اْستَْكثَْرتُْم  َقِد  اْلِجنِّ  َمْعَشَر  يَا 
اْستَْمتََع  َربَّنَا  اْإلِْنــِس  ِمَن  أَْولَِياُؤُهْم  َوَقــاَل 
ْلَت لَنَا  بَْعُضنَا بِبَْعٍض َوبَلَْغنَا أََجلَنَا الَِّذي أَجَّ
َقاَل النَّاُر َمْثَواُكْم َخالِِديَن ِفيَها إِالَّ َما َشاَء 
ُ إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعلِيٌم» (األنعام ١٢٨). اهللاَّ
الحشر،  يــوم  في  واقــع  هنا  فالخطاب 
وهو موّجه إلى الجن على سبيل التبكيت 
اإلنس  من  االستكثار  من  فعلوه  ما  على 
حذف  التحقير  مــن  ولمزيد  وغوايتهم 
ويــوم  والتقدير…  الــنــداء  أو  الــقــول  فعل 
يــحــشــرهــم جــمــيــعــاً فــيــنــادي عــلــيــهــم أو 

فيقال لهم واهللا تعالى أعلم.
وفــــي ســـــورة الــــذاريــــات حــمــلــت اآليـــة 
الجن  خلق  أن  مقتضاها  خبرية  جملة 

وحــده،  اهللا  عبادة  أجــل  من  هو  واإلنــس 
فـــقـــّدم ذكــــر الـــجـــن لــســبــقــه فـــي الــخــلــق، 
وذلك في قوله تعالى: (َوَما َخلَْقُت اْلِجَنّ 

َواْإلِنَس إَِالّ لَِيْعبُُدوِن) (الذاريات ٥٦).
اإلنــس  ذكـــر  جـــاء  إذا  وكــذلــك الــشــأن 
عــلــى الــجــن (فـــالبـــد مـــن سبب  مــقــدمــاً 
فــي الــســيــاق اقــتــضــى ذلـــك قـــال تــعــالــى: 
(ُقــل لَّــئِــِن اْجــتـَـَمــَعــِت اْإلِنـــُس َواْلــِجــنُّ َعلَى 
يَــْأتُــوَن  َال  ـــُقـــْرآِن  اْل َهـــَذا  ــِمــْثــِل  بِ يـَــْأتـُــوا  أَن 
َظِهيًرا)  لِبَْعٍض  بَْعُضُهْم  َكاَن  َولَْو  بِِمْثلِِه 

.(٨٨ (اإلسراء 
التحّدي  ألن  الجن  على  اإلنــس  فقّدم 
الرسول  إن  حيث  أوالً  الناس  على  وقــع 
مبعوث أصالً إلى الناس. ويعضد التقديم 

ما جاء بعد اآلية المذكورة. أيضاً 

اهللا  رســـول  أن  عــنــهــمــا  اهللا  رضـــي  عــبــاس  ابـــن  عــن 
الـــنـــاس  يــعــطــى  قـــــال: «لـــــو  وســـلـــم  عــلــيــه  اهللا  صـــلـــى 
بـــدعـــواهـــم، الدعــــى رجــــاُل أمـــــواَل قــــوٍم ودمـــاءهـــم، 

أنكر».  مــن  على  واليمين  المدعي  على  البينة  لكن 
وبعضه  هــكــذا،  وغــيــره  البيهقي  رواه  حسن  (حــديــث 

الصحيحين).  في 

بحسناته ويــذهــب  ــقــيــامــة  ال ـــوم  ي ــعــبــد  ال يــفــضــح  الــقــلــيــل  ســلــب 
العام ــمــال  ال صيانة  على  تعين  اهللا  مــراقــبــة  على  النفس  تربية 
أعناقهم على  سيحملونها  عملهم  في  والــرشــاوى  الهدايا  يقبلون  من 

سبب تقديم الجن على اإلنس في مواضع 
وتقديم اإلنس على الجن في أخرى

٧
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قال تعالى
«َوإِْن ِخْفُتْم أَالَّ تُْقِسُطوا 
َما  َفانِكُحوا  اْلَيتَاَمى  ِفــي 

َطاَب لَُكْم ِمَن النَِّساِء»
اآليــــة  نــــــزول  ســـبـــب  إن 
ففي  بجالٍء،  معناها  يبين 
بن  عــروة  أن  الصحيحين 
عائشة  السيدة  سأل  الزبير 
(وإن  تعالى:  اهللا  قول  عن 
فــي  تـــقـــســـطـــوا  أال  خـــفـــتـــم 
ابن  يــا  فقالت  الــيــتــامــى..)، 
تكون  اليتيمة  هــذه  أخــتــي 
تشركه  وليها-  حــجــر  فــي 
مالها  ويعجبه  مــالــه،  فــي 
أن  وليها  فيريد  وجمالها، 
يقسط  أن  بغير  يتزوجها 
في صداقها، فيعطيها مثل 
فنهوا  غـــيـــره،  يعطيها  مـــا 
أن  إّال  ينكحوهن  أن  عــن 
لهن  ويبلغوا  لهن،  يقسطوا 
الصداق،  في  سنتهن  أعلى 
فأمروا أن ينكحوا ما طاب 
لهم من النساء سواهن ….
الصحيح  الحديث  فهذا 
اآليــة،  نـــزول  لسبب  مبين 
بــنــكــاحــهــن  الـــمـــأمـــور  وأن 
اليتيمات،  غير  النساء  هنَّ 
وذلــــك أن بــعــض األولـــيـــاء 
اليتيمة  نــكــاح  فـــي  يــرغــب 
في  طمعا  حجره  في  التي 
مــالــهــا وجــمــالــهــا مــع ضنِّه 
من  لمثيالتها  يعطى  بــمــا 
الصداق، فنهوا عن نكاحهن 
إّال أن يقسطوا ويعدلوا في 
إعطائهن حقوقهن كاملة، 
فإن خافوا أن ال يعدلوا في 
ينكحوا  أن  فعليهم  ذلـــك، 
لهم  تــعــالــى  اهللا  أحــــل  مـــا 
ينافحن  الالتي  النساء  من 

حقوقهن  عــن  ويــكــافــحــن 

بــواســطــة  أو  بـــأنـــفـــســـهـــن، 

أوليائهن.

اآلية،  نــزول  سبب  فهذا 

وهــــــذا مــعــنــاهــا الــصــحــيــح 

الــلــغــوي،  لنسقها  الــمــوافــق 

وتــــدل عــلــيــه آيــــات أخـــرى 

مـــــنـــــهـــــا: قــــــولــــــه تــــعــــالــــى: 

(ويــســتــفــتــونــك فـــي الــنــســاء 

قل اهللا يفتيكم فيهن وما 

يــتــلــى عــلــيــكــم فـــي الــكــتــاب 

فـــي يــتــامــى الــنــســاء الــالتــي 

ال تــؤتــونــهــن مــا كــتــب لهن 

تنكحوهن)  أن  وتــرغــبــون 

[النساء: ١٢٧]، وبهذا 

تعدد  في  الغاية  أن  يتضح 

مصالح  تحقيق  الــزوجــات 

أخرى كثيرة كذلك . 

كــمــا أن جــــواز الــتــعــدد - 

لمن هو قادر عليه - له أدلة 

كثيرة، منها ترغيبه صلى 

اهللا عليه وسلم في الزواج، 

ــــة، ومــنــهــا  ــــذري وتــكــثــيــر ال

عليه  اهللا  صـــلـــى  إقــــــــراره 

وسلم لمن هو متزوج من 

واحدة  من  بأكثر  أصحابه 

على ذلك، وإنما ألغى من 

ذلك ما زاد على الحد الذي 

حــده اهللا تــعــالــى، وهــو أن 

ال يــزيــد الــرجــل على أربــع 

عصمته،  في  الحرائر  من 

كما في الموطأ والسنن أن 

الثقفي  مسلمة  بن  غيالن 

أســلــم ولــه عشر نــســوة في 

معه،  فأسلمن  الجاهلية، 

فـــأمـــره الــنــبــي صــلــى اهللا 

عليه وسلم أن يتخير أربًعا 

منهن. واهللا أعلم.

الشيخ جاسم بن محمد الجابر
رئيس لجنة البحوث والفتوى 

باالتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين-فرع قطر
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فنون وثقافة

كتب - أشرف مصطفى:

كــتــارا  دار  أمـــــس،  طـــرحـــت، 

بعنوان  جـــديـــداً  إصـــــداراً  للنشر 

المدائح  فــي  النبوية  «الشمائل 

الــقــطــريــة» - الــمــديــح الــنــبــوي 

القطري في١٠٠عام، للدكتورة 

هذا  أن  علماً  النعيمي،  مــريــم 

الـــكـــتـــاب يـــأتـــي كــحــلــقــة ضمن 

مكتبة  إصــــــدارات  مـــن  سلسلة 

كــــتــــارا الــــتــــي تــــهــــدف لــلــتــوثــيــق 

كافة  فــي  والــتــأطــيــر  والتنظير 

ويتضمن  اإلبداعية،  المجاالت 

الكتاب تجميع القصائد القطرية 

فـــي مــــدح الـــرســـول مــنــذ مــائــة 

ودراســتــهــا  تحقيقها  مــع  عـــام، 

وتحليلها.

بدوره أّكد خالد عبدالرحيم 

للنشر،  كــتــارا  دار  مــديــر  السيد 

ومـــــديـــــر الــــــشــــــؤون الــثــقــافــيــة 

خاص  تصريح  في  والفعاليات 

بميالد  ســعــادتــه  على  لــــ[ 

إصدار أدبي جديد من دار نشر 

كتارا، قائالً: تقدم كتارا لقرائها 

النصوص  مــن  مجموعة  الــيــوم 

فيوض  في  لقطريين  الشعرية 

المديح النبوي، والذي جاروا به 

قدماء الشعراء في هذا الغرض 

الــشــعــري الــســامــي فـــبـــرزوا في 

حــلــبــتــه جــامــعــيــن بــيــن اقـــتـــدار 

في المحاكاة وإبــداع في الجدة 

تقدم  إذ  كــتــارا  وإن  والــطــرافــة، 

هذا الكتاب لقرائها لتتطلع إلى 

ألقــالم  العطاء  مــن  مــزيــد  نشر 

تــخــدم هـــذا الــمــوضــوع وغــيــره 

من المواضيع السامية، وأضاف 

فــــي تــقــديــمــه لــلــكــتــاب قـــائـــًال: 

القطريين  شعر  تجمل  مثلما 

ـــشـــر وســـمـــت  ـــب ـــق ال بــــمــــدح خـــل

على  بالثناء  وارتــقــت  نصوصه 

مــــن ذكـــــر مــــدحــــه وتــمــجــيــده 

الحكيم،  الــذكــر  فــي  وتشريفه 

تــشــرفــت كــتــارا كــذلــك بــرعــايــة 

واكتست  والرقي  السمو  مواسم 

وزهـــــواً  عـــــزاً  وازدادت  فـــخـــراً 

برحابها  الــشــادون  تنفس  حين 

فـــي حـــب الــمــصــطــفــى وتــبــارى 

بشمائل  التغني  فــي  المنشدون 

النبي وتعداد معجزاته وترديد 

على  تــحــرص  وهــي  خصائصه 

لتتاح  المديحية  النصوص  نشر 

لــقــرائــهــا حــرصــاً عــلــى إنــشــادهــا 

أنحاء  في  المتلقي  بها  ليستمتع 

العالم. وأّكد السيد أن دار كتارا 

بتوفير  التميز  تــحــاول  للنشر 

المختلفة،  األفــكــار  ذات  الكتب 

األسرة  مكتبة  إثــراء  وتستهدف 

المعارف  من  متنوعة  بتشكيلة 

اآلداب  أنــواع  وشتى  المختلفة، 

لذلك  سبيلها  وفـــي  والــفــنــون، 

تــســتــخــدم كــــل ســـبـــل الـــتـــواصـــل 

مــع الـــقـــارئ فــتــوفــر لــه الكتاب 

حيث  الــطــرق،  من  العديد  عبر 

البيع من خالل الموقع الخاص 

بكتارا وتوصيل الكتب حتى باب 

المنزل، فضالً عن توفر الكتب 

بنسختها اإللكترونية. 

الدكتورة  أّكـــدت  جانبها  من 

يعد  الكتاب  أن  النعيمي  مريم 

بــمــثــابــة دراســـــة تــفــيــد األجــيــال 

الــمــتــعــاقــبــة الــتــي تــحــرص على 

ـــشـــعـــر، حـــيـــث يــأتــي  دراســــــــة ال

تحليالً  ليقدم  الجديد  اإلصــدار 

ألعـــمـــال ســبــق جــمــعــهــا وتــلــقــي 

القطريين  جــهــود  عــلــى  الــضــوء 

في شعر المديح النبوي، وتقول 

للكتاب:  تقديمها  فــي  الكاتبة 

حـــاولـــنـــا الــــوقــــوف عــلــى بعض 

خـــصـــائـــص وســــمــــات الـــشـــاعـــر 

الــمــديــحــي خـــالل تــتــبــع جــوانــب 

وقسمنا  معالمه،  بعض  تضيء 

موضحة  قسمين،  الجهد  هــذا 

أنه بالفصل األول تم البحث عن 

مــواضــيــع آثـــرت دراســتــهــا بغية 

بمنهج  تــتــصــل  جـــوانـــب  إضـــــاءة 

نصه  بــنــاء  فــي  الــقــطــري  الشعر 

روافده،  أهم  متتبعة  المديحي 

بالشعر  منها  يتصل  مــا  خاصة 

الــقــديــم مــتــوقــفــة عــنــد ظــاهــرة 

الشعر،  هذا  في  الحدثي  السرد 

الكتاب  من  الثاني  الفصل  وفي 

تمت دراسة طائفة من نصوص 

المديح لشعراء قطريين تغطي 

حقبة زمنية ممتدة من عصر 

بن  علي  بن  أحمد  مشرف  ابن 

حسين بن مشرف وحتى يومنا 

هــذا مــع توخي االعــتــمــاد خالل 

هـــــذه الـــــدراســـــة فــــي مــنــهــجــهــا 

التحليلي على الجوانب األسلوبية 

فيما   - الربط  حيث  النص  في 

وســعــهــا الــجــهــد - بــيــن الــنــص 

وبين جذوره التراثية، وقالت: 

وتــبــيــن خــــالل هــــذه الـــدراســـة 

تـــمـــركـــز الـــلـــغـــة الـــشـــعـــريـــة فــي 

قــصــيــدة الــمــديــح الــنــبــوي لــدى 

بعض الشعراء في حقل (النور) 

بوضوح  تجلى  ما  وهــو  الــداللــي 

مبارك  الشيخ  الشاعر  نص  في 

بــن ســيــف آل ثــانــي الـــذي جعل 

من هذا الحقل مرتكز صورته 

بقية  تتبعنا  وحــيــن  الــشــعــريــة، 

الحضور  هــذا  لنا  بــدا  النصوص 

لـــــهـــــذا الــــحــــقــــل فــــــي مــخــتــلــف 

القصائد فتجلت وجاهة تصدر 

هـــذا الــنــص الــــذي أرشـــدنـــا إلــى 

هـــذه الــركــيــزة الــجــوهــريــة في 

شعر المديح النبوي، وأوضحت 

الكاتبة أنه تم تخصيص خاتمة 

هـــذا الــكــتــاب لــســرد جملة من 

ـــســـمـــات والـــخـــصـــائـــص الــتــي  ال

ميزت شعر المديح النبوي في 

قـــطـــر، وأضــــافــــت: نــحــن بــهــذا 

الجهد نــروم إضــاءة جانب من 

شــعــر الــمــديــح الــقــطــري يمثل 

لشرف  وأسماها  أغراضه  أجل 

موضوعه وعلو منزلة الممدوح 

فــيــه، فــهــو نــبــي كــريــم وصــفــوة 

اهللا في خلقه.

قراءة نقدية للمديح النبوي القطري في مئة عام
قدمتها د. مريم النعيمي ضمن جهود كتارا إلثراء المكتبة القطرية

مختلفة بطرق  الكتاب  ونوفر  السبل  بكل  القارئ  مع  نتواصل  السيد:  د. مريم النعيمي: الدراسة تفيد األجيال المتعاقبة الحريصة على دراسة الشعرخالد 

د. مريم النعيميخالد السيد

حوار عن عالم صناعة األفالم 
بالمكتبة الوطـنية

تــقــيــم   :]  - الــــــدوحــــــة 
حواراً  غداً  الوطنية  قطر  مكتبة 
عبر  األفـــالم  صناعة  عــالــم  عــن 
اإلنستجرام  على  المباشر  البث 
القطري  األفــالم  صانع  بصحبة 
خــلــيــفــة الـــمـــري لــمــعــرفــة قصة 
أحالمه  تحويل  وكيفية  نجاحه 
إلــــــى حـــقـــيـــقـــة، وذلــــــــك خــــالل 
الـــفـــتـــرة مـــن الـــســـاعـــة الــســابــعــة 
وحــتــى الــثــامــنــة مــســاء عــلــمــاً أن 
الـــفـــعـــالـــيـــة مـــفـــتـــوحـــة لــلــجــمــيــع 

المنتظر  ومن  للتسجيل.  حاجة  هناك  وليس 
مع  الــمــري  خليفة  األفـــالم  صــانــع  يــنــاقــش  أن 
جــمــهــور الــمــكــتــبــة األســـس الــتــي اســتــطــاع من 
مناقشة  مع  العالم  هــذا  غمار  خــوض  خاللها 
معرفتها  إلــى  لجأ  التي  التقنية  األمــور  بعض 
األفـــالم،  عــالــم  فــي  بمهامه  الــقــيــام  أجــل  مــن 
تتوفر  أن  يجب  التي  المقاييس  مناقشة  مــع 
في الراغبين في الولوج إلى بوابة هذا العالم، 
مــمــارســتــهــا  أجــــل  مـــن  الــمــطــلــوبــة  واألدوات 
اآلخر،  ببعضها  واإللمام  بعضها  تعلم  وكيفية 

وعـــلـــى ذلـــــك قـــدمـــت الــمــكــتــبــة 
موقعها  عبر  لجمهورها  الدعوة 
ــــت مــن  ــــب اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي وطــــال
يــحــلــمــون بـــأن يــصــبــحــوا صــنــاعــاً 
لألفالم باالنضمام إليهم، حيث 
ســيــتــم إذاعـــــة الــجــلــســة فـــي بث 
في  المكتبة  حساب  عبر  مباشر 
 ،(QNL_children) إنستجرام 
خالل  من  المكتبة  تهدف  حيث 
هــــذه الــفــعــالــيــات إلــــى حــصــول 
أينما  المعرفة  على  جمهورها 
الدعوة  المكتبة  توجه  كما  العالم،  حول  كانوا 
التطبيقات  من  الرائعة  مجموعتها  الستخدام 
بالمعلومات  الحافلة  اإللكترونية  والمصادر 
والمتاحة مجاناً لجميع األعضاء. وتتيح خالل 
باستخدام  مكان  أي  من  القراءة  الفترة  تلك 
تلك  وتــشــمــل  المكتبة،  فــي  الــعــضــويــة  بــطــاقــة 
والمجالت  والدوريات  الكتب  إتاحة  الخدمة 
والـــصـــحـــف اإللــكــتــرونــيــة ومـــقـــاطـــع الــفــيــديــو 
والــمــوســيــقــى، وكـــتـــب األطــــفــــال والــيــافــعــيــن 

اإللكترونية. وأنشطتهم 

خليفة المري

«كاتب وكتاب» تناقش رواية سجناء الصمت
ناقش   :]  - الـــدوحـــة 
للمؤلفين  القطري  الملتقى 
ـــــــة «ســـجـــنـــاء الــصــمــت»  رواي
لـــلـــكـــاتـــبـــة الــــقــــطــــريــــة مــيــثــة 
جلسة  ضمن  وذلــك  سلطان، 
وتم  األسبوعية  وكتاب  كاتب 
أدارهـــا  الــتــي  الجلسة  عـــرض 
اإلعــالمــي صــالــح غــريــب في 
بث مباشر عبر قناة يوتيوب. 
وقـــالـــت مــيــثــة ســلــطــان إن 
مرحلة  لشرح  تسعى  الــروايــة 
حيث  عــمــيــق،  بشكل  الــحــزن 
ـــــت قـــــــدر الـــمـــســـتـــطـــاع  حـــــاول
روايتها  شخصيات  استبطان 
ـــهـــا مــــعــــبــــرة وجـــعـــل  لـــجـــعـــل
فتحدثت  مــشــفــرة  األحـــــداث 
الصامتة  القلوب  بلسان  فيها 
من المهمشين العاجزين عن 
التعبير، فكانت الرواية عبارة 
الــرســائــل  مــن  مجموعة  عــن 
المشفرة الموجهة لمن آثروا 
خــانــتــهــم  أن  بـــعـــد  الـــصـــمـــت 

الكلمات فحاولت  من خالل 
مــؤلــفــهــا تــضــمــيــد جــراحــهــم 
إلى  صمتهم  يتحول  ال  حتى 

جنون، وأوضحت الكاتبة أنها 
وضعت جزءاً من روحها في 
هذه الرواية فكشفت أحداثها 

المستخدمة  التعابير  وحتى 
حــــالــــة الــــــصــــــراع والـــــصـــــدام 
والضياع التي تعيشها، مشيرة 
إلـــى أنــهــا لـــم تــتــرك الــمــجــال 
لـــلـــصـــدفـــة الخــــتــــيــــار أســـمـــاء 
شخصيتها  فكل  الشخصيات، 
اخــتــارت لها اســم يــتــالءم مع 
األحداث  ومجريات  طبيعتها 
القمر،  نــور  يعني  فنورسين 
حـــيـــث قــــامــــت بـــبـــحـــث قــبــل 
من  طــرحــت  كما  اخــتــيــارهــا. 
األسئلة  بعض  الــروايــة  خــالل 
الــفــلــســفــيــة والــــوجــــوديــــة من 
بــيــنــهــا مــتــى يـــكـــون الــصــمــت 
مـــــــالذاً ومـــتـــى يــصــبــح الـــبـــوح 
جــريــمــة، حــيــث إن الــصــمــت 
السواد  لمنطقة  صاحبه  يجر 
عن  ويعزله  صاحبه  ويقوقع 
الــعــالــم فـــي جـــســـده ويــجــعــلــه 
ـــمـــشـــوش،  ـــفـــكـــر ال حـــبـــيـــس ال
وأوضــــحــــت أنـــهـــا ســعــت ألن 
تكون الرواية عاطفية نفسية 

فــقــامــت بـــقـــراءة الــعــديــد من 
الــكــتــب فـــي الــتــنــمــيــة الــذاتــيــة 
وعــــلــــم الـــنـــفـــس كـــمـــا قــــرأت 
العربية  الروايات  من  العديد 
تحسين  فـــي  ســاعــدتــهــا  الــتــي 
أســـلـــوبـــهـــا الــــســــردي لــيــخــدم 
غــايــتــهــا األســـاســـيـــة مـــن هــذا 
تكون  أن  سعت  حيث  العمل، 
مــفــيــدة ومــلــهــمــة أكـــثـــر من 
تــكــون  وأن  مــســلــيــة،  كــونــهــا 
قــــارب نــجــاة لــلــغــارقــيــن في 
الصمت إليجاد القوة الداخلية 
والــبــحــث عــن بــصــيــص الــنــور 
حـــتـــى فــــي أحـــلـــك األوقـــــــات. 
ـــهـــا تـــأثـــرت  وقــــالــــت مــيــثــة إن
إن  حتى  روايتها  بشخصيات 
بــطــلــة الـــروايـــة ســكــنــتــهــا بعد 
االنــتــهــاء مـــن كــتــابــة الـــروايـــة 
فشعرت  حياتها  على  وأثــرت 
بــألــمــهــا وحــزنــهــا ومــعــانــاتــهــا 
وبـــقـــيـــت عـــلـــى ذلـــــك الـــحـــال 

فترة.

تصوير المناظر الطبيعية بـ  «الشبابي للهوايات»

«الدانــة للفــتيات» يسـتكشف جمـال البيـئة القطـريـة

يــطــلــق   :]  - الـــــدوحـــــة 
ــــي  ــــضــــوئ قـــــســـــم الـــــتـــــصـــــويـــــر ال
ــلــهــوايــات  بــالــمــركــز الــشــبــابــي ل
والرياضة  الثقافة  لوزارة  التابع 
تصوير  كــيــفــيــة  عــن  غـــداً  دورة 
وتـــعـــديـــل الـــمـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة 
ـــانـــي، حــيــث  ـــث فــــي الـــمـــســـتـــوي ال
ـــــم تـــنـــفـــيـــذ الـــمـــســـتـــوى  ســـبـــق وت
الشهر  الــدورة  نفس  من  األول 
الــدورة  هــذه  وتعتبر  الماضي، 
شادي  المدرب  سيقدمها  التي 
مــن  نــصــري مــســتــوي مــتــقــدمــاً 
حــيــث الــتــقــنــيــات الــمــســتــخــدمــة 
وطــــريــــقــــة وصــــــــول الـــمـــصـــور 
ـــــوبـــــة، كـــمـــا  لــــلــــقــــطــــة الـــــمـــــطـــــل
ســيــتــعــرف خــاللــهــا الــمــشــاركــون 
عــن طــرق الــتــصــويــر والــتــعــديــل 

المنتظر  ومن  احترافي،  بشكل 
 ١٤ ١١ الى  أن تقام الدورة من 
يــولــيــو الــجــاري وتــعــمــل الــورشــة 
والــثــانــي  األول  مــســتــويــيــهــا  فـــي 
عــلــى الــتــعــريــف بــفــن الــتــصــويــر 
ـــفـــوتـــوغـــرافـــي وفـــهـــم أســســه  ال
ومـــعـــرفـــة مـــكـــّونـــاتـــه وأدواتــــــه 

ــــــة، كــمــا  الـــتـــقـــنـــيـــة واإلبــــــداعــــــّي
الُمشاركين  تــزويــد  على  تعمل 
بــمــهــارات مــخــتــلــفــة فــي مــجــال 
الـــتـــصـــويـــر مــــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
األســـــس الـــتـــي يـــجـــب االعـــتـــمـــاد 
من  المصّور  يُمكن  بما  عليها، 
الــــقــــدرة عـــلـــى تــســجــيــل الـــواقـــع 
مـــن حـــولـــه بــطــريــقــة جــمــالــيــة 
فهم  مع  الفائدة،  من  قدر  بها 
الــتــكــويــن الـــبـــصـــري وتــوظــيــفــه 
مـــــن أجـــــــل تـــجـــســـيـــد األفـــــكـــــار 
الحرص  مع  ذلك  واألحاسيس، 
وتقديم  العملي  التطبيق  على 
الــــبــــانــــورامــــا  عــــن  واٍف  شــــــرح 
كل  تخصيص  مع  والمعالجات 
يحتاج  التي  العناصر  ألحد  يوم 
على  عمله  أثناء  المصور  إليها 

وتتبع  هذا  الطبيعية،  المناظر 
«عن  التدريب  أسلوب  الورشة 
ــعــد» وتــأتــي فــي إطـــار حــرص  بُ
الـــمـــركـــز عـــلـــى تـــطـــويـــر هـــوايـــة 
الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي، وفــي 
هــــــذا اإلطــــــــار أعــــلــــن الـــمـــركـــز 
عــزمــه إطــــالق حــزمــة جــديــدة 
التدريبّية،  الــورش  مــن  أخــرى 
عــّدة  جــدولــه  عــلــى  أدرج  حــيــث 
الشباب  لجذب  تهدف  دورات 
بصورة  التصوير  ممارسة  إلى 
الُمشاركين  وتعليم  صحيحة، 
الفوتوغرافي  التصوير  مبادئ 
بـــشـــكـــل عــــــام وتـــكـــنـــيـــك بــعــض 
االخــــــتــــــصــــــاصــــــات بــــطــــريــــقــــة 
تطوير  شأنه  من  ما  احترافّية، 
الفوتوغرافي. التصوير  موهبة 

الدانة  مركز  يقدم   :]  - الــدوحــة 
للفتيات بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة 
محميات  روائــع  «اكتشف  بعنوان  فعالية 
تشجيع  بــهــدف  وذلـــك  الطبيعية»  قــطــر 

تفاصيل  على  والتعرف  بُعد  عن  السياحة 
البيئة القطرية وخصائصها، ويتم تقديم 
على  بثه  يتم  برنامج  هيئة  فــي  الفعالية 
من  الخميس  يــوم  للفتيات  الــدانــة  منصة 

كــل أســبــوع مــن الــســاحــة الــخــامــســة وعلى 
يوليو،  شهر  مدار  على  ساعة  نصف  مدار 
العمرية  الفئة  البرنامج  هــذا  ويستهدف 
هايل  د.  ويقدمه  فوق،  وما  عاماً   ١٥ من 

ــاتــات الــبــريــة  ــب ــن ــــــواوي خــبــيــر ال مــحــمــد ال
والــمــحــاصــيــل، وخـــالل الــبــرنــامــج يتوقف 
عند كل نوع من أنواع النباتات ويفرد لها 
أدق  مستعرضاً  حولها،  نقاشية  مساحة 

التفاصيل التي تجعل المتابعين على دراية 
تامة بخصائص وتفاصيل البيئة القطرية 
مع التركيز على أماكن وجودها وأوقات 

نموها.

«تحـدي وريــادة» بفــتيات العــزيزيـة
الدوحة -[: قام مركز 
خطة  بــإعــداد  العزيزية  فتيات 
متكاملة للفترة المقبلة بعنوان 
«تحدي وريادة» وتتضمن تلك 
الــخــطــة جــمــلــة مـــن الــفــعــالــيــات 
عبر  بُعد  عن  إقامتها  المنتظر 
جميعها  وتهدف  زوم،  برنامج 
لـــتـــطـــويـــر قـــــــــدرات ومــــواهــــب 
الـــفـــتـــيـــات بـــاســـتـــغـــالل أوقــــــات 
فــراغــهــن خـــالل فــتــرة اإلجـــازة 
الـــصـــيـــفـــيـــة فـــيـــمـــا هـــــو مــفــيــد، 
ومـــــن أبــــــرز الـــفـــعـــالـــيـــات الــتــي 
االستعداد  على  المركز  يعكف 
إلطـــالقـــهـــا، مــســابــقــة اكــتــشــفــي 
واربــحــي مــع مــريــم، والــمــقــرر 
 ١٢ الموافق  األحــد  يــوم  إقامتها 
يــولــيــو لــلــبــنــات مــن عــمــر ٨ إلــى 
التسوق  وأســاســيــات  عــامــاً،   ١٥
محمد  عمار  للمدرب  الرقمي 
للبنات  يــولــيــو  و١٦   ١٥ يــومــي 

من ١٥ عاماً فيما فوق، ودورو 
ـــة لــخــبــيــرة  ـــــم ومـــكـــحـــل ـــــري دي
الــمــكــيــاج عــفــراء الــمــري يومي 
عاماً   ١٥ للبنات  يوليو  و٢٢   ٢١
من  الطبخ  تعلمي  فـــوق،  فيما 
يوليو   ٢٦ يـــوم  الــمــزروعــي  نـــور 
فيما فوق،  للبنات من ١٥ عاماً 
للمدربة  والبخور  الــعــود  ريحة 

فخرية األنصاري يوم ٢٨ يوليو 
فوق،  وما  عاماً   ١٥ من  للبنات 
تقديم  الملون  بالرمل  الزراعة 
المهندسة الزراعية نور الحافظ 
يــوم ٣ أغسطس مــن ٨ إلــى ١٥ 
عــــامــــاً، الــــرســــم عـــلـــى الــحــريــر 
عاماً   ١٥ مــن  علي  نهى  تقديم 

فما فوق.

شادي نصري
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نيويورك - قنا: اختتمت في 

مقر األمم المتحدة بنيويورك 

الـــــمـــــفـــــاوضـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 

الــدولــيــة حـــول إعـــالن رؤســـاء 

بمناسبة  والحكومات  الــدول 

والسبعين  الخامسة  الــذكــرى 

لــتــأســيــس األمــــــم الــمــتــحــدة، 

شاقة  مــفــاوضــات  بعد  وذلــك 

اســــتــــمــــرت قـــــرابـــــة األربــــعــــة 

بجلسة المشاورات  أشهر بدءاً 

األولـــــــــى فـــــي شـــهـــر فـــبـــرايـــر 

الــــمــــاضــــي، وشـــــاركـــــت فــيــهــا 

جــمــيــع الــــــدول األعــــضــــاء فــي 

وتمخضت  الــمــتــحــدة،  األمـــم 

عــــن الـــتـــوصـــل إلـــــى الــصــيــغــة 

سيتم  الــذي  لإلعالن  النهائية 

سبتمبر   ٢١ بــتــاريــخ  اعــتــمــاده 

الــرفــيــع  االجــتــمــاع  فــي   ٢٠٢٠

الــمــســتــوى لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 

عــلــى مــســتــوى رؤســــاء الـــدول 

األعضاء.  للدول  والحكومات 

وقــــــد قــــــــادت الـــمـــفـــاوضـــات 

الــحــكــومــيــة الــدولــيــة، ســعــادة 

أحمد  علياء  الشيخة  السفيرة 

المندوبة  ثاني،  آل  سيف  بن 

ـــدائـــمـــة لــــدولــــة قـــطـــر لـــدى  ال

األمــــم الــمــتــحــدة، إلـــى جــانــب 

ســـعـــادة الــســفــيــرة آنــــا كــاريــن 

الدائمة  الــمــنــدوبــة  انــســتــروم، 

لـــمـــمـــلـــكـــة الـــــســـــويـــــد، وذلـــــك 

بــتــكــلــيــف مـــن رئــيــس الــــدورة 

(٧٤) للجمعية العامة، استناداً 

للجمعية   (٧٣) الـــدورة  لقرار 

العامة رقم ٧٣/ ٢٩٩. ويعكس 

القيادية  المهمة  هــذه  إنــاطــة 

المندوبة  بسعادة  والحساسة 

قبل  من  قطر  لدولة  الدائمة 

المجتمع  ثقة  المتحدة  األمــم 

الــــدولــــي بـــــدور دولـــــة قــطــر، 

الدبلوماسية  لجهود  الــداعــم 

وقدرتها  األطـــراف،  متعددة 

على بناء التوافق الدولي حول 

تهم  التي  المصيرية  القضايا 

الــمــجــمــوعــة الـــدولـــيـــة، وذلـــك 

القيادة  وحكمة  رؤيــة  بفضل 

الـــرشـــيـــدة لـــدولـــة قــطــر الــتــي 

عصرية  دولــــة  بــنــاء  أنـــجـــزت 

وتتمتع  ومزدهرة  ومتقدمة 

بــعــالقــات مـــتـــوازنـــة مـــع دول 

االحترام  إلى  وتستند  العالم، 

لتحقيق  والــتــعــاون  الــمــتــبــادل 

ومن  المتحدة.  األمم  أهداف 

ــــدول  ال أن  بـــالـــذكـــر  الـــجـــديـــر 

المتحدة  األمـــم  فــي  األعــضــاء 

تُعلق أهمية كبيرة على اعتماد 

هذا اإلعالن الحيوي للمجتمع 

بعد  يــأتــي  إنــه  حيث  الــدولــي، 

األمــم  إنــشــاء  مــن  عــامــاً   (٧٥)

توجهات  ويــعــكــس  الــمــتــحــدة، 

الدور  حيال  الدولي  المجتمع 

الــدولــيــة،  للمنظمة  الــمــنــشــود 

بكونها منظمة عالمية فريدة 

الــتــزام  مــن  شرعيتها  تستمد 

األمم  بميثاق  األعضاء  الــدول 

الــــمــــتــــحــــدة، والـــــتـــــعـــــاون فــي 

مــواجــهــة الــتــحــديــات الــدولــيــة 

اإلعالن  يُشدد  كما  المشتركة. 

ـــأكـــيـــد عــلــى  ـــت عـــلـــى إعـــــــــادة ال

مبادئ ومقاصد ميثاق األمم 

الـــمـــتـــحـــدة، وتـــعـــزيـــز الــســالم 

ومـــنـــع الـــنـــزاعـــات، واحـــتـــرام 

الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي وســــيــــادة 

الــقــانــون والـــعـــدالـــة، وتــعــزيــز 

ــنــمــيــة  ــت حــــقــــوق اإلنـــــســـــان وال

وضمان  للشعوب،  المستدامة 

الــــمــــســــاواة بـــيـــن الــــــــدول فــي 

السيادة واالستقالل، واحترام 

وحــدة أراضــي الـــدول، وعدم 

التدخل في الشؤون الداخلية، 

وحـــــل الــــنــــزاعــــات بــالــوســائــل 

السلمية.

ويـــشـــتـــمـــل اإلعـــــــالن أيـــضـــاً 

ببذل  العالم  قادة  تعهد  على 

ــتــصــدي  ــل أقــــصــــى الــــجــــهــــود ل

لــكــافــة الـــتـــحـــديـــات الــراهــنــة 

والـــــمـــــســـــتـــــجـــــدة مـــــــن أجـــــل 

الـــــوصـــــول إلــــــى عــــالــــم يــنــعــم 

بــالــســالم واألمـــن واالزدهــــار 

والــتــنــمــيــة وحــقــوق اإلنــســان، 

بــكــونــهــا الـــركـــائـــز األســاســيــة 

ــيــهــا األمــــم  ـــتـــي أنـــشـــئـــت عــل ال

الـــمـــتـــحـــدة. كــمــا يـــؤكـــد قـــادة 

الــعــالــم فـــي اإلعـــــالن بــأنــه ال 

أخرى  عالمية  منظمة  توجد 

عالم  لتحقيق  األمـــل  تــعــطــي 

أفـــضـــل وتــحــقــيــق الــمــســتــقــبــل 

الــــذي يــتــطــلــع إلـــيـــه الــجــمــيــع. 

مقاصد  بــأن  اإلعـــالن  ويــؤكــد 

ومـــــــبـــــــادئ مـــــيـــــثـــــاق األمـــــــم 

ما  الدولي  والقانون  المتحدة 

زالت خالدة وعالمية وأساساً 

أكـــثـــر  ـــعـــالـــم  ل عـــنـــه  غـــنـــى  ال 

مما  وعدالً،  وازدهــاراً  سالماً 

باالتفاقيات  االلتزام  يتوجب 

الدول  أبرمتها  التي  الدولية 

األعـــضـــاء وااللـــتـــزامـــات الــتــي 

وبناء  أنفسها،  على  قطعتها 

للمساءلة  خاضعة  مؤسسات 

القانون. وحكم 

ويُــشــيــر اإلعــــالن إلـــى تعهد 

قـــادة الــعــالــم بــتــعــزيــز الــســالم 

ومــــنــــع الـــــصـــــراعـــــات وإنــــهــــاء 

للسلم  الــمــوجــهــة  الــتــهــديــدات 

وجه  على  الــدولــيــيــن  واألمـــن 

السلمية،  بــالــوســائــل  الــســرعــة 

والــتــقــيــد بــالــمــيــثــاق ومــبــادئ 

الـــقـــانـــون الــــدولــــي وقــــــرارات 

الــصــلــة،  ذات  األمــــن  مــجــلــس 

الدولية  باالتفاقات  والتمسك 

الــخــاصــة بــنــزع الــســالح وعــدم 

االنـــــتـــــشـــــار، وتـــغـــيـــر الـــمـــنـــاخ 

كما  البيئة،  على  والمحافظة 

يُشير اإلعالن إلى أن اإلرهاب 

يشكالن  الــعــنــيــف  والــتــطــرف 

واألمن  للسلم  خطيراً  تهديداً 

الدوليين.

ويدعو اإلعالن األمين العام 

الــالزمــة  األدوات  تــعــزيــز  إلـــى 

العدائية  األعمال  انــدالع  لمنع 

وفي  والجو،  والبحر  البر  في 

يعبر  كما  السيبراني.  الفضاء 

اإلعـــــالن عـــن الـــدعـــم الــكــامــل 

لـــمـــبـــادرة األمـــيـــن الـــعـــام من 

أجــــل وقــــف عــالــمــي إلطـــالق 

ـــقـــانـــون  ـــــار، واحــــــتــــــرام ال ـــــن ال

السالم  وبناء  اإلنساني  الدولي 

إحدى  بكونه  عليه  والحفاظ 

لألمم  الرئيسية  المسؤوليات 

المتحدة.

وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــجــائــحــة 

كـــورونـــا، يُــشــيــر اإلعــــالن بــأن 

مـــتـــرابـــطـــة وال  الــــتــــحــــديــــات 

من  إال  لــهــا  الــتــصــدي  يــمــكــن 

وأن  النشطة،  التعددية  خالل 

جائحة ( كوفيد-١٩ ) تُعد أكبر 

األمم  تاريخ  في  عالمي  تحٍد 

المتحدة، حيث أنه لم يتسبب 

في الموت والمرض فحسب، 

بــــل تــســبــب أيــــضــــاً فــــي ركــــود 

اقـــتـــصـــادي عـــالـــمـــي، وتـــزايـــد 

ـــفـــقـــر والــــقــــلــــق والـــــخـــــوف،  ال

وفــــــرض ضـــغـــط هـــائـــل عــلــى 

مــجــتــمــعــاتــنــا واقـــتـــصـــاداتـــنـــا 

وإلــحــاق  الصحية،  وأنظمتنا 

ضعفاً  األكثر  بالبلدان  الضرر 

ــقــي على  ــل وهـــشـــاشـــة، مــمــا يُ

الــجــمــيــع مـــســـؤولـــيـــة تــكــثــيــف 

الـــتـــعـــاون والــتــضــامــن إلنــهــاء 

الــــوبــــاء ومـــعـــالـــجـــة عـــواقـــبـــه، 

المستقبلية  لألوبئة  والتصدي 

والتحديات العالمية األخرى.

ويــؤكــد اإلعــــالن عــلــى دور 

الــــمــــرأة والـــشـــبـــاب مـــن أجــل 

الــــســــالم والـــتـــنـــمـــيـــة، وعــــدم 

تهميشهم وتعزيز مشاركتهم 

الـــهـــادفـــة فـــي كـــافـــة مــنــاحــي 

الـــحـــيـــاة. كـــمـــا يـــتـــنـــاول كــافــة 

المسائل الجوهرية التي تمس 

الـــبـــشـــريـــة، ويــتــعــهــد بــتــعــزيــز 

لمعالجتها،  والتعاون  الشراكة 

ونص  روح  مع  يتماشى  وبما 

ميثاق األمم المتحدة.

ويُشّدد اإلعالن في خاتمته 

على أن استدامة كوكب األرض 

ورفــــاهــــيــــة األجـــــيـــــال لــعــقــود 

مــن  إال  يــتــحــقــق  لـــن  قـــادمـــة 

والبناء  الجماعي  العمل  خالل 

الـ  خالل  المحرز  التقدم  على 

٧٥ سنة الماضية منذ تأسيس 

األمـــــم الـــمـــتـــحـــدة، وبــالــتــالــي 

مصممون  الــعــالــم  قـــادة  فـــإن 

الــذي  المستقبل  ضــمــان  على 

يـــنـــشـــده الــمــجــتــمــع الــــدولــــي. 

سيتم  الــخــصــوص  هـــذا  وفـــي 

تعبئة الموارد وتعزيز الجهود 

الــســيــاســيــة  اإلرادة  وإظــــهــــار 

غــيــر الــمــســبــوقــة، والــعــمــل مع 

الـــشـــركـــاء لــتــعــزيــز الــتــنــســيــق 

أجل  من  العالمية  والحوكمة 

لألجيال  المشترك  المستقبل 

الحالية والقادمة.

ــــب قــــــــــادة الــــعــــالــــم  ــــطــــل وي

مـــن األمـــيـــن الـــعـــام أن يــقــدم 

تـــقـــريـــراً قــبــل نــهــايــة الـــــدورة 

للجمعية  والسبعين  الخامسة 

الـــعـــامـــة، يــتــضــمــن تــوصــيــات 

واالســتــجــابــة  اإلعــــالن  لتنفيذ 

ـــــيـــــة  ـــــحـــــال ــــــتــــــحــــــديــــــات ال لــــــل

ــيــة. كـــمـــا يــتــعــهــد  ــل والــمــســتــقــب

إلى  اإلعــالن  هذا  بنقل  القادة 

الشعوب روحاً ونصاً.

ــــن رئـــيـــس  هـــــــذا وقـــــــد أعــــل

الــجــمــعــيــة الــعــامــة ، مــوافــقــة 

جــمــيــع الـــــدول األعـــضـــاء على 

اعتماده  سيتم  حيث  اإلعالن، 

بــشــكــل نــهــائــي فـــي االجــتــمــاع 

الذي ستعقده الجمعية العامة 

مستوى  عــلــى  اجــتــمــاعــهــا  فـــي 

رؤساء الدول والحكومات في 

شهر سبتمبر القادم.

اختتام المفاوضات الدولية بقيادة قطر حول مستقبل األمم المتحدة والسالم
بعد مفاوضات شاقة استمرت قرابة أربعة أشهر بالشراكة مع السويد

 قطر تنال الثقة 
الدولية لدعمها 

الدبلوماسية 
وبناء التوافق 
حول القضايا 
المصيرية

القيادة الرشيدة 
أنجزت بناء 

دولة عصرية 
ومتقدمة 

وتتمتع بعالقات 
متوازنة مع 

الدول 

التأكيد على 
السالم ومنع 

النزاعات واحترام 
القانون الدولي 

وسيادة القانون 
والعدالة

تعزيز حقوق 
اإلنسان والتنمية 

المستدامة 
وضمان 

المساواة بين 
الدول بالسيادة 
واالستقالل

 احترام وحدة 
أراضي الدول 

وعدم التدخل 
في شؤونها 

الداخلية وحل 
النزاعات بالوسائل 

السلمية

اإلرهاب 
والتطرف 

العنيف يشكالن 
تهديداً خطيراً 
للسلم واألمن 

الدوليين

«كوفيد -١٩» 
تسبب في 

ركود اقتصادي 
عالمي وتزايد 
الفقر والقلق 

والخوف

موافقة جميع 
الدول على إعالن 

رؤساء الدول 
والحكومات 

بمناسبة الذكرى 
الـ٧٥ لتأسيس 
األمم المتحدة

ــا: أّكـــــدت دولـــة  جــنــيــف - قــن
العقود  مــدى  على  تبنيها  قطر 
تقوم  خارجية  سياسة  الماضية 
عــلــى تــعــزيــز وتــرقــيــة الــتــعــاون 
كافة  مــع  الدوليين  والتضامن 
الــــــدول والــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
تحقيق  أجـــل  مـــن  واإلقــلــيــمــيــة 
في  والمساهمة  العالمي  السالم 
شتى  في  التنمية  تحقيق  جهود 

المجاالت.
ــــك فـــي كــلــمــة دولـــة  جــــاء ذل
ــــتــــي ألــــقــــاهــــا ســـعـــادة  قـــطـــر ال
المنصوري  خلفان  علي  السفير 
الــمــنــدوب الـــدائـــم لــدولــة قطر 
في  المتحدة  األمم  مكتب  لدى 
التفاعلي  الــحــوار  خــالل  جنيف، 
مــــع الـــســـيـــد أوبـــــيـــــورا أوكــــافــــور 
الخبير المستقل المعني بحقوق 
اإلنــــســــان والـــتـــضـــامـــن الـــدولـــي 
بـــشـــأن تـــقـــريـــره حــــول زيـــارتـــه 
لــدولــة قــطــر، وذلـــك فــي إطــار 
الــــــــدورة الــــرابــــعــــة واألربـــعـــيـــن 

لمجلس حقوق اإلنسان.
وشـــكـــر الـــمـــنـــصـــوري، الــســيــد 
زيارته  على  أوكــافــور،  أوبــيــورا 
لــدولــة قطر فــي الــفــتــرة مــن ٢ 
وأشــاد   ،٢٠١٩ سبتمبر   ١٠ إلــى 
والبناءة  الشفافة  بالمناقشات 
والــمــثــمــرة الــتــي عــقــدهــا خــالل 
ـــارة، وقــــال «نــشــكــره على  ـــزي ال
تقريره الذي يعكس العديد من 
اإليجابية  والممارسات  النماذج 
ــــة قــطــر في  الــتــي تــتــبــنــاهــا دول
على  الــقــائــم  الــتــضــامــن  تجسيد 
المستويين  على  اإلنسان  حقوق 

الوطني والدولي.
ونـــالحـــظ مـــع الــتــقــديــر ثــنــاء 

الــســيــد الــخــبــيــر الــمــســتــقــل على 
دولـــة  أول  كــونــهــا  قــطــر  دولــــة 
في منطقة الخليج توجه دعوة 
بواليات  المكلفين  إلى  مفتوحة 
فــي إطــــار اإلجــــــراءات الــخــاصــة 
وعلى  اإلنسان،  حقوق  لمجلس 
مع  الفاعل  قطر  دولــة  انخراط 
واإلقليمية  الدولية  المنظمات 
هيئات  لمختلف  واستضافتها 
األمــــم الــمــتــحــدة، الــشــيء الــذي 
يــــعــــكــــس، كــــمــــا ذكـــــــر الــخــبــيــر 
المساهمة  حــقــيــقــة  الــمــســتــقــل، 
الكبيرة التي تقدمها دولة قطر 
األعــضــاء  الــــدول  مــع  للتضامن 
والشعوب األخرى، بما في ذلك 

في سياق حقوق اإلنسان».
وأضــــــاف الـــمـــنـــدوب الـــدائـــم 
لــــــدولــــــة قــــطــــر لــــــــدى مــكــتــب 
األمـــــم الــمــتــحــدة فـــي جــنــيــف: 
«لـــقـــد أخـــــذت حــكــومــة بـــالدي 
الخبير  السيد  بتوصيات  علماً 
تقريره،  فــي  الــــواردة  المستقل 
ويسرها أن تشير إلى أن العمل 
جاٍر بالفعل على تنفيذ عدد من 
هذه التوصيات بما في ذلك تلك 
المتعلقة بتعزيز عمل منظمات 
الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي، ومــواصــلــة 
الــــجــــهــــود الـــمـــعـــنـــيـــة بــتــحــقــيــق 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، وإدخــــال 
الــتــثــقــيــف فــــي مـــجـــال حــقــوق 
المناهج  مختلف  فــي  اإلنــســان 
الـــدراســـيـــة الــوطــنــيــة، وتــعــزيــز 
الجهود الوطنية المتعلقة بتنويع 
مــصــادر االقــتــصــاد، والــتــصــدي 
الــمــنــاخ،  لتغير  الــســلــبــيــة  لــآلثــار 
جهودها  الــدولــة  ستواصل  كما 
أيضاً في تعزيز وحماية حقوق 

ما  االعتبار  في  آخذين  العمال 
في  المستقل  الخبير  به  أوصــى 

هذا الصدد».
تبني  إلــى  المنصوري  وأشـــار 
دولـــة قــطــر عــلــى مـــدى العقود 
تقوم  خارجية  سياسة  الماضية 
عــلــى تــعــزيــز وتــرقــيــة الــتــعــاون 
كافة  مــع  الدوليين  والتضامن 
الــــــدول والــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
تحقيق  أجـــل  مـــن  واإلقــلــيــمــيــة 
في  والمساهمة  العالمي  السالم 
شتى  في  التنمية  تحقيق  جهود 
الـــمـــجـــاالت، بــمــا فـــي ذلـــك عن 
النامية  الــدول  مساعدة  طريق 
على تحقيق األهداف اإلنمائية، 
مؤكداً أن هذه السياسة تعززت 
 ٢٠٣٠ الــوطــنــيــة  قــطــر  بـــرؤيـــة 
ـــتـــي دعـــــت إلـــــى تـــعـــزيـــز دور  ال
واإلقليمي  الــدولــي  قطر  دولـــة 

اقتصادياً وسياسياً وثقافياً.
األمثلة  أبـــرز  مــن  إن  وقـــال: 
التي أشار إليها الخبير المستقل 
في تقريره في هذا الصدد هي 
جهود دولة قطر في التضامن 

الـــتـــفـــاعـــلـــي الـــــــذي يــتــمــثــل فــي 
المتأثرة  لــلــدول  الــدعــم  تقديم 
بالكوارث والنزاعات والتغيرات 
في  جهودها  وكذلك  المناخية، 
في  المتمثل  الوقائي  التضامن 
االســتــثــمــار فـــي مـــجـــال تــوفــيــر 
المستويين  على  الجيد  التعليم 
عدد  وتنفيذ  والــدولــي،  الوطني 
مــن الــبــرامــج والـــمـــبـــادرات في 
هـــــذا الــــصــــدد مــــع الـــعـــديـــد مــن 

الشركاء الدوليين.
وحـــــــول الــــجــــهــــود الـــوطـــنـــيـــة 
لــلــتــصــدي والــتــقــلــيــل مــن اآلثـــار 
قال  المناخي،  للتغير  السلبية 
ســـعـــادة الــســفــيــر عــلــي خــلــفــان 
الــمــنــصــوري الـــمـــنـــدوب الــدائــم 
األمم  مكتب  لــدى  قطر  لدولة 
الــمــتــحــدة فــي جــنــيــف: «عملت 
العديد  تنفيذ  على  قطر  دولـــة 
التي  والمبادرات  المشاريع  من 
تـــهـــدف إلــــى خــفــض الــمــلــوثــات 
ـــيـــة وتـــقـــلـــيـــل انـــبـــعـــاثـــات  ـــهـــوائ ال
وزيـــادة  الــكــربــون،  أكسيد  ثــانــي 
الطاقة  مــصــادر  على  االعــتــمــاد 

المتجددة، ويعد من أبرز جهود 
دولــــة قــطــر فــي مــجــال التغير 
الــمــنــاخــي مـــشـــروع اســتــخــدام 
الغاز الطبيعي المضغوط كوقود 
فــــي قــــطــــاع الــــنــــقــــل، وكــــوقــــود 
الــغــازات  انبعاثات  لتقليل  بديل 
تدشين  أيــضــاً  تــم  كما  الدفيئة، 
محطة أم الحول للطاقة، وهي 
أكبر محطة للطاقة في الشرق 
األوسط، وتتميز بارتفاع كفاءة 
ألفضل  واســتــخــدامــهــا  اإلنـــتـــاج، 
في  للبيئة  الصديقة  التقنيات 
وكــذلــك  الــمــيــاه،  تحلية  مــجــال 
الطبيعي  الــغــاز  وقــود  استخدام 

النظيف لخفض االنبعاثات».
وحول تعزيز وحماية حقوق 
العمال الوافدين، أّكد المنصوري 
اعــتــمــاد دولـــة قــطــر إصــالحــات 
تــشــريــعــيــة ومـــؤســـســـيـــة مــهــمــة 
الكفالة  نظام  إلغاء  رأسها  على 
واســـتـــبـــدالـــه بــنــظــام تــعــاقــدي، 
كــمــا اعــتــمــدت تــدابــيــر مــحــددة 
لــتــحــســيــن ظـــــروف وإجــــــراءات 
توظيف العمالة الوافدة، وكذلك 
األجـــور  حــمــايــة  نــظــام  تحسين 
والصحة  والــســالمــة  والتفتيش 
الوصول  سبل  وتيسير  المهنية 
ـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــمـــال،  ـــعـــدال ـــل ل
بتغيير  المتعلقة  القيود  وإزالـــة 
أصـــحـــاب الــعــمــل، مــشــيــراً إلــى 
اإلداريـــة  التنمية  وزارة  اعتماد 
االجتماعية،  والــشــؤون  والعمل 
التنمية  استراتيجية  إطـــار  فــي 
الوطنية لقطاع العمل، مشروعاً 
التوعية  حــمــلــة  لتنفيذ  جـــديـــداً 
والــذي  الــوافــدة  العمالة  بحقوق 
العمال  وعــي  زيــادة  إلــى  يهدف 

وأصــــحــــاب الـــعـــمـــل بــالــقــوانــيــن 
ورش  عدة  عقد  وتم  الجديدة، 

عمل في هذا الخصوص.
«نؤكد  المنصوري:  وأضــاف 
على ما أشار إليه السيد الخبير 
المستقل فيما يتعلق بتأثير أزمة 
الــخــلــيــج عــلــى حـــقـــوق اإلنـــســـان 
بدولة  والمقيمين  للمواطنين 
قطر السيما الحق في التعليم، 
الشعائر  ومــمــارســة  والــصــحــة، 
الـــديـــنـــيـــة، والـــتـــنـــقـــل واإلقــــامــــة 
والــذي ترتب عليه فصل األسر 
واألقارب عن بعضها البعض». 

وحــــــث ســــعــــادتــــه، الــخــبــيــر 
االهــتــمــام  إيــــالء  عــلــى  المستقل 
لـــمـــوضـــوع تـــأثـــيـــر إغــــــالق دول 
الــــحــــصــــار لــــحــــدودهــــا الـــبـــريـــة 
والــجــويــة والــبــحــريــة مــع دولــة 
قــطــر عــلــى الــجــهــود اإلنــســانــيــة 
دولة  بها  تضطلع  التي  الدولية 
قــطــر الســيــمــا فـــي ظـــل األزمـــة 

الحالية لـ»كوفيد ــ ١٩».
للسيد  شكرنا  «نجدد  وقــال: 
الــخــبــيــر الــمــســتــقــل عــلــى زيــــارة 
التي  جــهــوده  وعلى  قطر  دولــة 
بمهام  االضـــطـــالع  فـــي  يــبــذلــهــا 
استمرارنا  على  ونؤكد  واليــتــه، 
فــي دعــم هــذه الــواليــة وعزمنا 
تأكيداً  وذلك  معه  التعاون  على 
ـــابـــت والـــتـــزامـــنـــا  ـــث لــمــوقــفــنــا ال
بــالــتــضــامــن الـــدولـــي وأهــمــيــتــه 
ــــظــــروف  الســــيــــمــــا فـــــي ظـــــل ال
الــــحــــالــــيــــة الـــــتـــــي تـــجـــعـــل مــن 
الدوليين  والــتــعــاون  الــتــضــامــن 
لمجابهة  عنهما  غــنــى  ال  أمــــراً 
تواجه  التي  العديدة  التحديات 

عالمنا اليوم».

قطر تتبنى سياسة خارجية تعزز التعاون والتضامن الدوليين
لتحقيق السالم العالمي والمساهمة في جهود التنمية.. المنصوري:

قطر أول دولة 
في الخليج توجه 

دعوة مفتوحة إلى 
المكلفين بمجلس 
حقوق اإلنسان

انخراط فاعل لقطر 
مع المنظمات 

الدولية واإلقليمية 
واستضافتها 

لمختلف هيئات 
األمم المتحدة

العمل جاٍر لتنفيذ 
توصيات الخبير 

المستقل بتعزيز 
عمل منظمات 
المجتمع المدني

إدخال التثقيف 
في مجال حقوق 

اإلنسان بمختلف 
المناهج الدراسية 

الوطنية

رؤية ٢٠٣٠ دعت 
لتعزيز دور قطر 

الدولي واإلقليمي 
اقتصادياً وسياسياً 

وثقافياً

مشاريع ومبادرات 
هادفة لخفض التلوث 

وتقليل االنبعاثات 
واالعتماد على 
الطاقة المتجددة

إصالحات تشريعية 
ومؤسسية لتحسين 

ظروف وإجراءات 
توظيف العمالة 

الوافدة

أزمة الخليج أثرت 
على حقوق 

اإلنسان للمواطنين 
والمقيمين بقطر 
وفصلت األسر عن 
بعضها البعض
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تفجير إرهابي سابق في تونس 

تونس- د ب أ: أعلنت وزارة الداخلية 

مخططات  إحباط  عن  أمس  التونسية 

السياحي  الــقــطــاع  تــســتــهــدف  إرهــابــيــة 

في  الــوزارة،  وقالت  سيادية.  ومقرات 

اإللكتروني  موقعها  على  صحفي  بيان 

عملية  تنفيذ  بعد  جــاء  ذلــك  إن  أمــس، 

اســتــبــاقــيــة نــوعــيــة قــامــت بــهــا الــوحــدة 

اإلرهــاب  جــرائــم  فــي  للبحث  الوطنية 

المختصة  للمصالح  الــعــامــة  بـــــاإلدارة 

لــألمــن الــوطــنــي. وأشــــارت إلــى إيــقــاف 

الــعــنــصــر الــرئــيــســي فــي الــعــمــلــيــة، غير 

المكشوف أمنياً، بإحدى واليات تونس 

بيانها،  في  الداخلية،  وقالت  الكبرى. 

أقر  المعني،  مع  األبحاث  إنه «بتعميق 

قضائه  إبــان  التكفيري  للفكر  بتبنيه 

قضية  إطار  في  للحرية  سالبة  لعقوبة 

ـــأحـــد الـــســـجـــون بـــالـــخـــارج  حــــق عـــــام ب

واحــتــكــاكــه بــإرهــابــي خــطــيــر مــتــورط 

بنفس  إرهابية  صبغة  ذات  قضية  في 

بعد  وتخطيطه  الــســجــنــيــة،  الــمــؤســســة 

عودته إلى بالدنا للقيام بعمليات نوعية 

بــهــا عــلــى شــاكــلــة الــذئــاب الــمــنــفــردة». 

وتــابــعــت: «لــلــغــرض تــولــى اســتــقــطــاب 

عـــدد مــن الــعــنــاصــر الــحــامــلــيــن لنفس 

بتنظيم  يسمى  لــمــا  والــمــوالــيــن  الــفــكــر 

المكشوفين  غير  اإلرهـــابـــي»  «داعـــش 

أمــنــيــاً، تــم إيــقــاف الــمــتــورطــيــن منهم 

الــمــدى  عــلــى  مخططاته  تنفيذ  قــصــد 

األهــداف  تحديد  فــي  والــشــروع  البعيد 

والـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات الـــرصـــد لــلــوقــوف 

بالمقرات  األمني  االنتشار  مــدى  على 

المستهدفة.

تونس: إحباط مخططات إرهابية بعملية استباقية
تستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية

 ليبيا: اإلمارات داعمة لالنقالب وُمهّددة لألمن والسلم 
 أكدت أن وجودها في الحوارات السياسية غير مقبول

اتهم  وكـــــاالت:   - طــرابــلــس 
الــمــنــدوب الــلــيــبــي لـــدى األمــم 
الـــمـــتـــحـــدة «طــــاهــــر الــســنــي» 
اإلمـــارات بدعم االنــقــالب في 
والسلم  األمــن  وتهديد  بــالده، 
الــدولــي فــي عــدة بــقــاع. وقــال 
«السني»، أمام مجلس األمن، 
بــالده «لم  إن  األربــعــاء،  مساء 
تعد تقبل وجود اإلمــارات في 
حــواراتــهــا الــســيــاســيــة»، حسب 
األناضول. وأضاف أن أبوظبي 
تفنيد  اليوم  حتى  تستطع  «لم 
األممية  التقارير  في  ورد  ما 
ضدها، ولم نعد نقبل وجودها 
فــــي حــــواراتــــنــــا الـــســـيـــاســـيـــة». 
تــوقــيــع  أن  «الــــســــنــــي»  وأكــــــد 
بـــــالده لـــالتـــفـــاقـــيـــات األمــنــيــة 
ـــعـــســـكـــريـــة والـــتـــحـــالـــفـــات  وال
حق  هو  دولة  أي  مع  وغيرها 
ســيــادي وشــرعــي. وتــابــع: «لو 
إذن  شــرعــيــة.  غير  اتفاقياتنا 
دولــكــم  مــع  اتــفــاقــيــاتــنــا  جميع 
االقتصادية  أو  األمــنــيــة  ســـواء 
غير  أيـــًضـــا  هـــي  الــنــفــطــيــة  أو 
شـــرعـــيـــة». ونـــــــّدد «الـــســـنـــي» 

بــــ»تـــحـــديـــد خـــطـــوط حـــمـــراء 
داخــــــل أراضــــيــــنــــا، والــتــهــديــد 
ـــيـــح شــــــبــــــاب قـــبـــائـــلـــنـــا  ـــســـل ـــت ب
لـــمـــحـــاربـــة أخـــوتـــهـــم بــحــجــة 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى أمــــــن مــصــر 
الشهر  هـــّدد  حيث  الــقــومــي». 
الـــمـــاضـــي الـــرئـــيـــس الــمــصــري 
«عبدالفتاح السيسي» بالتدخل 
أن  معتبًرا  ليبيا؛  في  عسكريًا 
ـــوفـــاق»  ســيــطــرة حــكــومــة «ال
والجفرة  سرت  مدينتي  على 
وتدعم  لبالده.  أحمر»  «خط 
والسعودية  ومــصــر  اإلمــــارات 
وفـــرنـــســـا مــيــلــيــشــيــا «خــلــيــفــة 
ــــالء عــلــى  ــــي ــــالســــت ــــر» ل حــــفــــت
أبريل  منذ  طرابلس  العاصمة 
«حفتر»  ميليشيا  لكن   .٢٠١٩
تكّبدت خسائر فادحة على يد 
الُمعترف  «الــوفــاق»  حكومة 
ـــا والـــمـــدعـــومـــة من  ـــًي بــهــا دول

تركيا.
 إلــــى ذلـــــك، قــــال مــســؤول 
سيتم  إنــه  أمـــس،  بـــارز،  ليبي 
إزاحة الستار قريبًا عن جرائم 
«خــلــيــفــة حــفــتــر» الــبــشــعــة في 

بـــالده. جــاء ذلــك فــي تغريدة 
لــــعــــضــــو الــــمــــجــــلــــس األعـــــلـــــى 
«عبدالرحمن  الليبي  للدولة 
الــشــاطــر»، عــبــر حــســابــه على 
على  يومين  عقب  «تــويــتــر»، 
إعـــــالن الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الـــدولـــيـــة الــتــحــقــيــق بــجــرائــم 
«حفتر». وأوضح «الشاطر»: 

«أســـابـــيـــع وســـتـــرفـــع الــســتــارة 
عـــن حــجــم الـــجـــرائـــم الــبــشــعــة 
حفتر  عناصر  ارتكبتها  الــتــي 
اإلرهـــابـــيـــة ضـــد الــلــيــبــيــيــن». 
بتوثيق  الــكــل  «سيعلم  وتــابــع: 
وشــــهــــادة فـــريـــقـــي الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة وحـــقـــوق اإلنـــســـان». 
وأضــــــــاف مـــتـــســـائـــًال: «فـــهـــل 

في  المشاركة  الدول  ستواصل 
العدوان على إشراكه في الحل 
حينها  سيكون  والمفاوضات؟ 
ــا لــلــعــدالــة». ووافــقــت  مــطــلــوبً
الــدولــيــة،  الجنائية  المحكمة 
للتحقيق  فــريــق  إرســــال  عــلــى 
في  ميليشيا «حفتر»  بجرائم 
شرق  جنوب  كم   ٩٠) ترهونة 

طرابلس) وجنوبي العاصمة. 
«حفتر»،  ميليشيا  وشّنت 
عـــربـــيـــة  دول  مـــــن  بـــــدعـــــم 
ـــــا عــلــى  ــــــة، عـــــدوانً ــــــي وأوروب
٢٠١٩؛  أبريل   ٤ في  طرابلس 
ــلــى وجـــرحـــى  مـــا أســـقـــط قــت
دمار  بجانب  المدنيين،  بين 
خسائر  يتكّبد  أن  قبل  واسع، 

كـــــبـــــيـــــرة، وســـــــــط دعـــــــــوات 
والحل  للحوار  حالًيا  واسعة، 
المتفاقمة  لألزمة  السياسي 
مـــنـــذ ســـــنـــــوات. فــــي اإلطـــــار 
إنه  الليبي،  الجيش  قال  ذاته 
وانتهاكات  اخــتــراقــات  رصــد 
عــديــدة فــي مــنــطــقــة ســوكــنــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــبـــلـــديـــة الـــجـــفـــرة 
وســـــــط الــــــبــــــالد، ارتـــكـــبـــتـــهـــا 
ميليشيات  مــن  مــجــمــوعــات 
«الــجــنــجــاويــد» الــســودانــيــة، 
اللواء  جانب  إلــى  تقاتل  التي 

حفتر.  خليفة  المتقاعد 
الــهــادي  عــبــد  العميد  وقـــال 
غرفة  بــاســم  دراه،الــمــتــحــدث 
عمليات تأمين وحماية سرت 
والــــجــــفــــرة تـــابـــعـــة لــلــجــيــش: 
«رصـــــــدنـــــــا مـــــــؤخـــــــًرا عـــديـــد 
ــــراقــــات واالنـــتـــهـــاكـــات  االخــــت
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا مــجــمــوعــات 
لعصابات  التابعة  الجنجاويد، 
الكرامة اإلرهابية المتمركزة 
بحسب  ســـوكـــنـــة»،  بــمــنــطــقــة 
ـــــــغـــــــرفـــــــة عـــلـــى  صـــــفـــــحـــــة ال

«فيسبوك». 

وأضــــــاف: «ُســـّجـــلـــت لــديــنــا 
على  اعــتــداء  عملية  مــن  أكــثــر 
ومزارعهم  المواطنين  منازل 
الـــــخـــــاصـــــة، بـــــهـــــدف ســـرقـــة 
إضافة  والممتلكات،  األمـــوال 
مقار  على  المسلح  السطو  إلى 
الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة، وأبـــرزهـــا 
شـــركـــة الـــمـــواشـــي والـــلـــحـــوم، 
لتتخذها هذه الشراذم مركًزا 

لتدريب العناصر الوافدة». 
وتـــابـــع: «فـــي الـــوقـــت الـــذي 
احـــتـــج فــيــه أهـــالـــي الــمــنــطــقــة 
رد  ليكون  األعمال،  هذه  على 
مجموعة  باعتقال  العصابات 
مــن األهــالــي، والـــزج بهم في 
لهم».  التابعة  الظالم  سجون 
عــربــيــة  دول  مـــــن  وبـــــدعـــــم 
دول  مــن  وُمــرتــزقــة  وغربية 
حفتر  قــــوات  تـــنـــازع  عـــديـــدة، 
الُمعترف  الليبية،  الــحــكــومــة 
بـــهـــا دولـــــًيـــــا، عـــلـــى الــشــرعــيــة 
والـــســـلـــطـــة فــــي الـــبـــلـــد الــغــنــي 
بـــالـــنـــفـــط، مــــا أســــقــــط قــتــلــى 
وجــــرحــــى بـــيـــن الـــمـــدنـــيـــيـــن، 

بجانب دمار مادي واسع. 

الـــجـــفـــرة  ـــون  ـــب ـــه ـــن وي ــــاالت  ــــق ــــت اع ــــذون  ــــّف ــــن ي ــــة  ــــزق ــــرت ــــُم وال قـــــريـــــبـًــــا..  حـــفـــتـــر  جـــــرائـــــم  عـــــن  الــــســــتــــار  إزاحـــــــــة    

  حفتر تعّمد استهداف المدنيين والمستشفيات في عدوانه على طرابلس

قطر تؤّكد الحاجة لزيادة ُمستوى الدعم لضحايا اإلرهاب
 في ظل الظروف االستثنائية لجائحة كورونا

في  ـــه  أّن قــطــر  دولــــُة  أّكــــدت  قــنــا:  نيويورك- 
جائحة  عن  الناجمة  االستثنائّية  الّظروف  ظّل 
لزيادة  حاجة  هناك  فإّن  «كوفيد-١٩»  كورونا 
ُمستوى الدعم لضحايا اإلرهاب، فهم جزٌء من 
صعوبات  من  به  يتأّثر  بما  ويتأثرون  المجتمع 

نتيجًة للجائحة.
السفيرة  سعادة  وّجهته  بيان  في  ذلــك  جــاء 
الّشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب 
في  المتحدة،  األمـــم  لــدى  قطر  لــدولــة  الــدائــم 
لمعاناة  الــثــالــثــة «الــتــصــّدي  الــدراســّيــة  الــحــلــقــة 
التحديات»،  تسوُده  ُمناخ  في  اإلرهــاب  ضحايا 
ـــكـــافـــحـــة اإلرهـــــــاب  ـــــــك خــــــالل أســـــبـــــوع ُم وذل
ــعــام ٢٠٢٠ الــــذي تــعــقــده األمـــُم  االفـــتـــراضـــي ل
اإلستراتيجّية  التحديات  عنوان  تحت  المتحدة 
تسوده  ُمناخ  في  اإلرهـــاب  لُمكافحة  والعملية 

جائحة عالمّية.
ـــولـــي أهــمــيــًة  وقـــالـــت ســعــادتــهــا إّن قــطــر تُ
وتقديم  اإلرهاب  ضحايا  حقوق  لمسألة  كبيرًة 
الفاعل  الـــدور  مــع  يتماشى  وهـــذا  لــهــم،  الــدعــم 
حقوق  وحماية  اإلرهـــاب،  ُمكافحة  في  لقطر 
أشّد  عن  والمساءلة  اإلنسانّي،  والعمل  اإلنسان، 
جــزًءا  قطر  وّجــهــت  وعليه،  خــطــورة  الــجــرائــم 
المتأثرة  المناطق  إلى  اإلنسانّية  ُمساعداتها  من 
إلى  قّدمتها  الــتــي  الــُمــســاعــدة  مثل  بـــاإلرهـــاب، 
الموصل بالعراق، وإّن دولة قطر من الداعمين 
لألمم  التابع  التحقيق  فريق  لعمل  الرئيسّيين 
المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة 

من جانب داعش «    يونيتاد»    ، كما أّن دولة قطر 
العامة  الجمعية  لــقــرارات  الداعمين  أقــوى  من 
حـــول ضــحــايــا اإلرهـــــاب، وبــــادرت لــتــكــون من 
ضحايا  أصــدقــاء  لمجموعة  ــســة  الــمــؤِسّ الــــدول 
وأفغانستان  إسبانيا  بجهود  ُمشيدة  اإلرهـــاب، 

في قيادة أعمال هذه المجموعة.
وأوضحت أّنه عندما نعالج 

مــحــنــة ضــحــايــا اإلرهــــاب 
ــــــاخ مــــمــــلــــوء  فـــــــي مــــــن

بالتحديات، علينا أن 
الــحــرب  أّن  نــتــذكــر 
عـــــلـــــى اإلرهـــــــــــــاب 
تــرمــي الســتــئــصــال 
هــــــــــــــــــــذه اآلفـــــــــــــــة 
ومــعــالــجــة أســبــابــهــا 

الــــــجــــــذريــــــة، ومـــنـــع 
ـــاة  ـــمـــعـــان األضــــــــــرار وال

الـــتـــي تــلــحــق بــالــضــحــايــا، 
إلنسانّيتهم  انــتــهــاك  أي  ومــنــع 

وكـــرامـــتـــهـــم، فــالــضــحــايــا هـــم الــبــعــد 
اإلنــســانــّي ألثــر اإلرهــــاب، ولــهــم دور هـــاٌمّ في 
من  العنيف  والتطّرف  اإلرهـــاب  على  الحرب 
الخطاب  ضــالل  وكشف  صوتهم  إسماع  خــالل 
اإلرهابي واألجندات اإلرهابّية وآثارها الفعلية 
المتأثرة  الــمــنــاطــق  فــي  الــعــاديــيــن  الــنــاس  عــلــى 

باإلرهاب.
وأّكـــــدت ســعــادتــهــا أّنـــه يــتــعــّيــن عــلــى الجميع 

كواجب أخالقي دعم ضحايا اإلرهاب، وضمان 
لكرامتهم  واحــتــرام  بتعاطف  معهم  التعامل 
االلتزام  يجب  باألطفال،  األمــر  يتعّلق  وعندما 
بحقوقهم ويجب أن تكون مصالحهم الفضلى 
أمر  إهــمــال  ينبغي  وال  الــوســائــل،  بكل  أولــويــة 
بــاألمــن  تــتــعــّلــق  ألســـبـــاب  معيشتهم 

الوطني.
هــــت بـــأنـــه عــنــدمــا  ــــَوّ ون
يُواجه ضحايا اإلرهاب 
تــــحــــديــــات إضـــافـــيـــة 
مثل  لعوامل  نتيجة 
جـــائـــحـــة عــالــمــّيــة، 
نــتــعــرف  أن  عــلــيــنــا 
على هذه التحديات 
تُؤخذ  أن  أجــل  مــن 
ـــبـــار فــي  بــعــيــن االعـــت
ســـيـــاق تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
ولــعــّل  اإلرهـــــاب،  لضحايا 
أّول هذه التحديات أن جائحة 
قمة  إلــــى  قـــفـــزت  قـــد  «    كوفيد-١٩»     
األولويات، وأصبحت الشاغل الرئيسي للجميع.

وفي الشهر القادم سيكون يوم ٢١ أغسطس 
الــيــوم الــدولــّي إلحــيــاء ذكــرى ضحايا اإلرهــاب 
وإجاللهم، ما يوّفر فرصة لتجديد هذا الزخم 
والـــقـــيـــام بــأنــشــطــة عــلــى ُمــخــتــلــف الــمــســتــويــات 
لتجديد االلتزام الراسخ بتعزيز التعاون الدولّي 
لــمــنــع اإلرهـــــاب وُمــكــافــحــتــه، وتــكــريــم ودعــم 

ــنــاجــيــن مــنــه، وتــعــزيــز وحــمــايــة  ضــحــايــاه وال
وبحرياتهم  اإلنــســان  بحقوق  الكامل  تمّتعهم 

األساسية.
ــهــا عــلــى أّن لــلــدول واألمـــم  ـــــدت ســعــادتُ وأّك
اإلرهــاب  ضحايا  دعم  في  هاًما  دوًرا  المتحدة 
من خــالل برامجها، ومــن دواعــي الــســرور أّن 
الشراكة  عليها  تركز  التي  المجاالت  ضمن  من 
الــمــتــمــيــزة الــقــائــمــة بــيــن دولــــة قــطــر ومكتب 
مجال  هــو  اإلرهـــاب  لمكافحة  المتحدة  األمــم 
تقديم الدعم لضحايا اإلرهاب، حيث يَُعّد ذلك 
مكافحة  لمكتب  اإلستراتيجية  األولــويــات  من 
الذي  المالي  الدعم  من  تستفيد  التي  اإلرهــاب 

تقّدمه دولة قطر لدعم برامج المكتب.
اإلرهــاب»  ضحايا  بجهود «وحــدة  وأشـــادت 
الُمتواصل  الــدعــم  تقديم  فــي  للمكتب  التابعة 
الُمتغيرات  وُمواكبة  اإلرهاب،  لضحايا  ال  والفَعّ
«بّوابة  اإللكترونّي  الموقع  وتحديث  الطارئة، 
لكي  اإلرهــــاب»  ضحايا  لدعم  المتحدة  األمــم 
الحصول  في  وغيرهم  الضحايا  منها  يستفيد 
عــلــى الــمــعــلــومــات والـــمـــوارد الــمــفــيــدة فــي هــذا 
مكتب  مع  للعمل  التطّلع  عن  معربًة  المجال، 
األمـــــم الــمــتــحــدة لــُمــكــافــحــة اإلرهـــــــاب لــدعــم 

خططه الُمستقبلية في هذا المجال الهام.
ــهــا عن  وفـــي خــتــام بــيــانــهــا، أعـــربـــت ســعــادتُ
يحتاجون  فهم  اإلرهــاب،  ضحايا  مع  التضامن 
مستمر،  وبــشــكــل  أشــكــالــه  بمختلف  الــتــضــامــن 

أثناء جائحة «    كوفيد- ١٩»     وبعدها.

اإلنــــســــانــــّي والــــعــــمــــل  اإلنــــــســــــان  حـــــقـــــوق  وحــــمــــايــــة  اإلرهــــــــــــاب  مـــكـــافـــحـــة  فــــــي  لـــقـــطـــر  فـــــاعـــــل  دور    

واحــــتــــرام ــف  ــاط ــع ــت ب ــم  ــه ــع م الـــتـــعـــامـــل  وضــــمــــان  اإلرهــــــــاب  ضـــحـــايـــا  ـــم  ـــدع ب أخــــالقــــي  كــــواجــــب  مـــطـــالـــبـــون  ــع  ــي ــم ــج ال    
ــا ــضــحــاي ــل ــــم ل ــــدع ـــــــــاب لـــتـــقـــديـــم ال ـــحـــدة لـــمـــكـــافـــحـــة اإلره ـــت ـــم ـــب األمـــــــم ال ـــت ـــك ـــطـــر وم ـــن ق ـــي ــــة مـــتـــمـــيـــزة ب ــــراك   ش

ذه المجموعة.
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قطر تدين تفجير أفغانستان وتعزي بالضحايا
جددت موقفها الثابت من رفض العنف واإلرهاب

ـــدوحـــة – قـــنـــا: أعــربــت  ال
ـــــــة قـــطـــر عـــــن إدانـــتـــهـــا  دول
واســـتـــنـــكـــارهـــا الـــشـــديـــديـــن 
ــتــفــجــيــر الـــــــذي وقـــــع فــي  ــل ل
أفغانستان،  جنوبي  قندهار 
قــتــلــى  ســــقــــوط  إلـــــى  وأدى 
مــن قـــوات األمــــن، وإصــابــة 
من  عدد  بينهم  من  آخرين 
وزارة  وجـــددت  الــمــدنــيــيــن. 
أمس،  بيان  في  الخارجية، 
مــوقــف دولــــة قــطــر الــثــابــت 
واإلرهاب  العنف  رفض  من 
ـــــــدوافـــــــع  ــــــت ال مــــهــــمــــا كــــــان
عن  البيان  وعبر  واألسباب. 
تـــعـــازي دولـــــة قــطــر لـــذوي 
وشعب  ولحكومة  الضحايا 
أفــــغــــانــــســــتــــان، وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــا 
لــلــجــرحــى بــالــشــفــاء الــعــاجــل. 
٣ مـــن عــنــاصــر  هــــذا وقـــتـــل 

قــــــــــوات األمــــــــــن األفــــغــــانــــي 
شخًصا    ١٤ وأصــيــب  أمــس، 
سيارة  انفجار  جراء  آخرين 
تــحــمــل مــتــفــجــرات يــقــودهــا 
انـــــتـــــحـــــاري فـــــي قــــنــــدهــــار، 
وقالت  أفــغــانــســتــان.  جنوبي 
إن  األفــــغــــانــــيــــة  الــــســــلــــطــــات 
طالبان  حركة  من  انتحاريًا 
فــــجــــر ســــــيــــــارة عـــســـكـــريـــة 
بعدما  بالمتفجرات  محملة 
إقامة  مقر  مــن  بها  اقــتــرب 
ومقر  قندهار  إقليم  حاكم 
أحمد  بهير  وقــال  الشرطة. 
أحــــمــــدي الـــمـــتـــحـــدث بــاســم 
«في  قندهار:  إقليم  حاكم 
حـــــوالـــــي الــــســــاعــــة الـــرابـــعـــة 
ـــعـــرض انـــتـــحـــاري  فــــجــــًرا، ت
تابعة  كــبــيــرة  شــاحــنــة  يــقــود 
لـــقـــوة أمــنــيــة إلطـــــالق الــنــار 

مــن قــبــل قـــوات األمـــن قبل 
لكنه  هــدفــه،  إلـــى  الـــوصـــول 
نـــفـــذ الــتــفــجــيــر قــــرب مــقــر 
السكني  والــمــجــمــع  الــشــرطــة 
ثالثة  أن  للحاكم»..مضيًفا 
مـــــن أفـــــــــراد قـــــــوات األمـــــن 
شــخــًصــا   ١٤ وأصـــيـــب  قــتــلــوا 
آخـــريـــن، بــيــنــهــم مــدنــيــون، 
ومجمع  الشرطة  مقر  وأن 
الـــحـــاكـــم تـــعـــرضـــا ألضـــــرار 
وقع  الذي  الهجوم  في  بالغة 
كــوت». والـــي  «شــا  بمنطقة 
طالبان  حــركــة  أعلنت  وقــد 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن الـــحـــادث.
وقـــالـــت، فـــي بــيــان لــهــا، إن 
يستخدم  كان  الشرطة  مقر 
لعمليات  عــســكــري  كــمــركــز 
قـــــوات األمـــــن ضـــد مــقــاتــلــي 

جانب من تفجير سابق في أفغانستانالحركة.

قــال  وكــــــاالت:   - اهللا  رام 

لإلحصاء  الــمــركــزي  الــجــهــاز 

 ١١٢ حــوالــي  إن  الفلسطيني 

مـــوجـــودون  فلسطيني  ألـــف 

فـــي الــتــجــمــعــات الـــتـــي يــنــوي 

االحــتــالل اإلســرائــيــلــي ضمها  

جــاء   .٢٠٢٠ عــــام  مــنــتــصــف 

ذلــــــك فــــي تـــقـــريـــر أصــــــدره 

اإلحصاء أمس استعرض فيه 

فلسطين  في  السكان  أوضــاع 

بـــمـــنـــاســـبـــة الــــيــــوم الــعــالــمــي 

لــلــســكــان الـــذي يــصــادف يــوم 

غد السبت، لفت فيه إلى أنه 

بناء على التقديرات السكانية 

الــتــي أعــدهــا الــجــهــاز، هناك 

حوالي ١٣٫٥ مليون فلسطيني 

فــي الــعــالــم. وأوضـــح أن من 

الـــعـــدد اإلجـــمـــالـــي، نــحــو ٥٫١ 

دولــة  فــي  فلسطيني  مــلــيــون 

المقدر  عدد  ويبلغ  فلسطين. 

لــســكــان الــضــفــة حــوالــي ٣٫٠٥ 

مــلــيــون نــســمــة، بــيــنــمــا قــدر 

عدد سكان غزة لنفس العام 

نسمة.  مليون   ٢٫٠٥ بحوالي 

وتــــقــــدر نــســبــة األفـــــــــراد فــي 

سنة)   ٠-١٤) العمريـة  الفئة 

 ٢٠٢٠ الــــعــــام  مــنــتــصــف  فــــي 

مــجــمــل  مــــن   ٪٣٨ بـــحـــوالـــي 

بـواقع  فلسطين،  فـي  السكان 

في  و٤١٪  الــضــفــة  فــي   ٪٣٦

غـــــــزة. ويــــالحــــظ انـــخـــفـــاض 

نــســبــة األفــــــــراد الــــذيــــن تــبــلــغ 
فأكثر)  سنة   ٦٥) أعــمــارهــم 
حـــيـــث قــــــدرت نــســبــتــهــم فــي 
بحوالي   ٢٠٢٠ عــام  منتصف 
 ٪٤ بــواقــع  فلسطين،  فــي   ٪٣
غـــزة.  فـــي  و٣٪  الــضــفــة  فـــي 
وحــســب اإلحـــصـــاء، فــقــد بلغ 
الفلسطينية  التجمعات  عــدد 
ـــنـــوي  ـــــتـــــي ي ــــضــــفــــة ال فــــــي ال
تجمًعا   ٤٣ ضمها  االحـــتـــالل 
موزعة على النحو التالي: ١٠ 
الضفة,  شمال  فــي  تجمعات 
٣٠ تجمًعا في وسط الضفة، 
الضفة،  جــنــوب  تــجــمــعــات   ٣
حيث قدر عدد الفلسطينيين 
بمساحة  فيها ١١٢,٤٢٧ فرداً 
كم٢.   ٤٧٧٫٣ قدرها  إجمالية 

السكانية  اإلسقاطات  وتشير 
الخام  المواليد  معدل  أن  إلى 
في فلسطين بلغ ٢٩٫٩ مولوداً 
عام  السكان  مــن   ١٠٠٠ لكل 
المعدل  هذا  بلغ  حيث   ٢٠٢٠
 ٣٣٫٤ مقابل   ٢٧٫٥ الضفة  في 
فـــي غـــــزة. مـــن جـــانـــب آخــر 
بــلــغ مـــعـــدل الـــوفـــيـــات الــخــام 
 ٣٫٧ فلسطين  فــي  الــمــقــدرة 
من   ١٠٠٠ لــكــل  وفــــاة  حــالــة 
فبلغ   ،٢٠٢٠ عــــام  الـــســـكـــان 
 ٣٫٤ مــقــابــل   ٣٫٩ الــضــفــة  فـــي 
التقديرات  وتشير  غــزة.  في 
المبنية على نتائج مسح القوى 
والتعداد   ٢٠١٩ عــام  العاملة 
الــــعــــام لــلــســكــان والــمــســاكــن 
إلـــــى   ٢٠١٧ ـــــمـــــنـــــشـــــآت  وال

حجم  متوسط  في  انخفاض 
مقارنة  فلسطين  في  األسرة 
انخفض  حيث   ،٢٠٠٧ بــعــام 
مــتــوســط حــجــم األســــرة إلــى 
مقارنة   ٢٠١٩ عام  فــرداً   ٥٫١
في   .٢٠٠٧ عــام  فـــرداً   ٥٫٨ بـــ 
هــــذا الـــســـيـــاق انــخــفــض هــذا 
الــمــتــوســط فـــي الــضــفــة إلــى 
مقارنة   ٢٠١٩ عام  فــرداً   ٤٫٩
 ،٢٠٠٧ عــــام  فــــــرداً   ٥٫٥ مـــع 
متوسط  انخفض  غــزة  وفــي 
فــرداً   ٥٫٥ إلــى  األســـرة  حجم 
مع  مقارنة   ٢٠١٩ الــعــام  فــي 
وتشير   .٢٠٠٧ العام  في   ٦٫٥
مـــعـــدل  أن  ــــــى  إل الــــبــــيــــانــــات 
الـــبـــطـــالـــة مــــن الــمــشــاركــيــن 
العام  في  العاملة  القوى  في 

٢٠١٩ بلغ ٢٥٪ في فلسطين، 

و٤٥٪  الضفة  في   ٪١٥ بواقع 

فــي غـــزة. كــمــا وصـــل معدل 

الــبــطــالــة فـــي فــلــســطــيــن بين 

القوى  في  المشاركات  اإلناث 

مــقــابــل   ٪٤١ إلـــــى  الـــعـــامـــلـــة 

المشاركين  الذكور  بين   ٪٢١

فــي الــقــوى الــعــامــلــة. وارتــفــع 

متوسط إنفاق الفرد الشهري 

عام  فــي  الغربية  الضفة  فــي 

 ،٢٠١١ بالعام  مقارنة   ٢٠١٧

فــقــد ارتــفــع مــن ١٨٨ ديــنــاراً 

لــعــام ٢٠١١ إلــى ٢٢٠  ــيــاً  أردن

بزيادة  أي   ٢٠١٧ عام  ديناراً 

مقدارها ١٧٪. بينما انخفض 

فــــي قـــطـــاع غـــــزة مــــن ١١٠ 

 ٩١ إلــــى   ٢٠١١ عــــام  دنــانــيــر 

بتراجع  أي   ٢٠١٧ عام  ديناراً 

خــط  وبـــلـــغ   .٪١٧ مـــــقـــــداره 

الــفــقــر لـــألســـرة الــمــرجــعــيــة 

أفــراد،  خمسة  من  (المكونة 

أطفال)  وثالثة  اثنين  بالغين 

ــســطــيــن خــــــالل عـــام  فــــي فــل

شيقالً   ٢,٤٧٠ حــوالــي   ٢٠١٧

جديداً (حوالي ٦٧١  إسرائيلياً 

بلغ  بينما  أمــريــكــي)،  دوالر 

(الشديد)  المدقع  الفقر  خط 

ــنــفــس األســـــــرة الــمــرجــعــيــة  ل

شـــيـــقـــًال   ١,٩٧٤ حـــــــوالـــــــي 

جديداً (حوالي ٥٣٦  إسرائيلياً 

دوالر أمريكي).

١١٢ ألف فلسطيني في تجمعات مخطط  الضم
حوالي ١٣٫٥ مليون في العالم.. جهاز  اإلحصاء المركزي:

مستوطنة إسرائيلية في الضفة

وكـــاالت: جــددت هيئة  الــقــدس  المحتلة -  
الــعــمــل األهــلــي والــوطــنــي فــي الــقــدس رفضها 
لــلــشــروط الــتــي تــم وضــعــهــا مـــؤخـــراً  مــن قبل 
في  بند  بإضافة  والمتعلقة  األوروبـــي،  االتحاد 
لوائح  ضمنها  مــن  قــيــوًدا  يشمل  العقد  ملحق 

«اإلرهاب»، حسب تعريفهم.
خالله  ناقشت  للهيئة  اجتماع  في  ذلــك  جــاء 
الراهن  بالوضع  المتعلقة  القضايا  من  العديد 
المعقد،  الــمــقــدســة  الــمــديــنــة  بــوضــع  والــخــاصــة 
األهــلــي  الــمــجــتــمــع  بــمــؤســســات  تتعلق  وقــضــايــا 

الفلسطيني. 
كما ناقش االجتماع قضايا مصيرية أخرى، 
قدر  عملها  واستمرار  عليها  الحفاظ  وأهمية 
التي  والصعوبات  العقبات  كل  رغم  المستطاع، 
االحتالل  قبل  من  المرحلة  هــذه  في  نواجهها 
على  ذلك  وتأثير  الكورونا  وباء  انتشار  ونتيجة 

عمل المؤسسات في المدينة.
المنظمات  شبكة  عضو  قــال  الــســيــاق،  وفــي 
لمؤسسة  الــعــام  والــمــديــر  الفلسطينية  األهلية 
في  «نحن  جبارين  شعوان  الفلسطينية،  الحق 

شبكة المنظمات األهلية لغاية اآلن لم يعرض 
من  اإلرهـــاب  بشرط  المتعلق  البند  هــذا  علينا 
قبل االتحاد األوروبي، ودعت شبكة المنظمات 
األهلية إلى اجتماع لمناقشة إمكانية طرح هذا 
الشرط، لكنها لم تجتمع بسبب أزمة كورونا».

في  والوطني  األهــلــي  العمل  هيئة  ونــاشــدت 
األهلية  الــمــؤســســات  جميع  بــدورهــا،  الــقــدس، 
باالتحاد  الخاصة  العقود  على  التوقيع  برفض 
تضع  أخـــــرى  مــانــحــة  جــهــة  أي  أو  األوروبـــــــي 
ضمن عقودها وملحقاتها بنوًدا تصف الفصائل 
المؤسسات  تطالب  أو  باإلرهابية  الفلسطينية 
الشعب  على  والشرطي  الرقيب  دور  بممارسة 

الفلسطيني.
على  الــمــوقــعــة  الــمــؤســســات  الهيئة  وطــالــبــت 
من  باالنسحاب  األوروبـــي  االتــحــاد  مــع  العقود 
هذه العقود، وأشادت بالمؤسسات التي رفضت 
االنصياع والتوقيع على تلك العقود، كما طالبت 
بالكامل  البنود  هــذه  بــإزالــة  األوروبـــي  االتــحــاد 
النضال  فــي  الفلسطيني  الشعب  حــق  واحــتــرام 

وعدم تجريم األحزاب الوطنية الفلسطينية.

هيئة مقدسية ترفض شروط تمويل أوروبية

التركية  السلطات  أوقــفــت  قــنــا:   – أنــقــرة 
تنظيم  ضـــد  أمــنــيــة  عــمــلــيــة  خــــالل  أمـــــس، 
بانتمائهم  مشتبه  أشــخــاص   ١٠ «داعــــش» 
للتنظيم في مدينة إسطنبول. ونقلت وكالة 
«األنـــــاضـــــول» لــألنــبــاء عـــن مـــصـــادر أمــنــيــة 
نفذت  اإلرهــــاب  مكافحة  فــرق  إن  قــولــهــا، 
بأنهم  يشتبه  أشخاص  على  للقبض  عملية 
بـ  المرتبطين  األجــانــب»  «اإلرهــابــيــيــن  مــن 
انتشرت  الفرق  أن  إلــى  وأشــارت  «داعـــش». 
فــي ١٠ أقــضــيــة تــابــعــة إلســطــنــبــول، وألــقــت 
القبض على ١٠ أشخاص، بينهم أذربيجاني 

و٣  وأوزبــــكــــي  وفــلــســطــيــنــي  ســـوريـــيـــن،  و٤ 
ـــــراك، كــمــا تـــم ضــبــط مــســدســات فــارغــة  أت
التي  األمــاكــن  في  السلكية  اتصال  وأجــهــزة 
إن  مطلعة،  مصادر  وقالت  العملية.  شملتها 
الترحيل  بإجراءات  بدأت  األمنية  السلطات 
واألوزبــكــي،  والفلسطيني  الــســوريــيــن  بــحــق 
المواطنين  مــع  التحقيقات  تــتــواصــل  بينما 
السلطات  أن  يذكر  واألذربــيــجــانــي.  األتـــراك 
الــتــركــيــة، أوقــفــت فــي ٢٠ يــونــيــو الــمــاضــي، 
في  داعــــش  لتنظيم  بــاالنــتــمــاء  مــشــتــبــًهــا   ٢٤

أنقرة. العاصمة 

تركيا : اعتقال ١٠ دواعش في إسطنبول

غزة- وكاالت: أكدت حركة الجهاد اإلسالمي 
متحدة،  الــمــقــاومــة  أن  أمـــس،  فلسطين،  فــي 
وإمكاناتها  خبراتها  وتتراكم  قــوة  تــزداد  وهــي 
وتتطور أساليبها وقدراتها. وقالت الحركة في 
بيان صحفي أمس، بمناسبة الذكرى السادسة 
لعدوان ٢٠١٤ على غزة، إن «المقاومة ماضية 
في مشاغلة االحتالل، ولن تسمح له باالستفراد 
شبر  أي  على  باالستيالء  له  تسلم  ولن  بشعبنا، 
مــن أرضــنــا». وأضــافــت الــحــركــة أن «معركة 
تفاصيلها  بــكــل  شــكــلــت  الـــمـــرصـــوص  الــبــنــيــان 
محطة فاصلة في مسيرة المقاومة الفلسطينية 
التي أخذت على عاتقها مسؤولية كسر معادالٍت 
ســعــى االحـــتـــالل إلـــى فــرضــهــا، مــســتــخــدمــاً كل 
وأشــارت  واإلرهــــاب».  والقتل  الحصار  أدوات 
تضع  وهــي  تتطور،  المقاومة  أن «وســائــل  إلــى 
الــيــوم فــي صــلــب أولــويــاتــهــا جملة مــن األمـــور 
الضرورية الستمرار معركة الدفاع عن األرض 
والمقدسات وحماية أبناء شعبنا، وهي تواصل 

وقراه  ومدنه  الوطن  ساحات  كل  لتكون  العمل 
وبلداته ساحات اشتباك ومواجهة مع االحتالل، 
ليدافع الثوار عن أبناء شعبهم وعن أرضهم وال 
الصهاينة».  والمجرمين  للمعتدين  يتركونها 
ــثــوابــت  وشـــــــددت الـــحـــركـــة عـــلـــى تــمــســكــهــا بــال
الــوطــنــيــة، وبــالــوحــدة كــأســاس مــتــيــن لحماية 
موقف  على  شعبنا  قـــوى  كــل  وجــمــع  حقوقنا، 
والتصدي  بأرضنا،  مساس  أي  ورفــض  ثــابــت، 
لــكــل الـــمـــؤامـــرات والــصــفــقــات والــمــخــطــطــات. 
وذكـــــرت «الـــجـــهـــاد» أن شــعــبــنــا أثــبــت فـــي كل 
قــادر  أنــه  خاضها،  الــتــي  والــمــعــارك  المحطات 
صدق  على  المقاومة  وبرهنت  الصمود،  على 
مواقفها بالدماء والتضحيات وبفعلها الجهادي 
التخلي  وبصالبة مقاتليها الذين ال يقبلون أبداً 
عن واجباتهم ومسؤولياتهم الوطنية». وحذرت 
الحركة االحتالل اإلسرائيلي من مغبة اإلقدام 
المقاومة  أن  مؤكدة  عــدوان،  أي  ارتكاب  على 

مستعدة للرد والمواجهة بكل قوة وبسالة.

الجهاد: المقاومة متحدة وماضية في مواجهة االحتالل
بمناسبة الذكرى السادسة لعدوان ٢٠١٤ على غزة

غارات إسرائيلة خالل عدوان ٢٠١٤ على غزة

إسرائيل تعتقل ١٨ فلسطينيًا 
بينهم قيادات من حماس

وحركة  الفلسطيني  األسير  نــادي  قال  (رويــتــرز):  اهللا-  رام 

اعتقلت        اإلسرائيلية  الــقــوات  إن  حماس  اإلسالمية  المقاومة 
فجر أمس ١٨ فلسطينًيا بينهم قيادات في الحركة من الضفة 
االحتالل  قــوات  «اعتقلت  بيان  فــي  الــنــادي  وأضـــاف  الغربية. 

اإلسرائيلي، الليلة قبل الماضية وفجر أمس ١٨ مواطناً بينهم 

حركة  وقالت  بيرزيت».  جامعة  في  وطالبة  سابقون،  أسرى 

حماس في بيان «إن عملية اعتقال القياديين في حركة حماس 
محاولة  هي  اهللا،  رام  من  كويك  أبــو  وحسين  الطويل  جمال 

من االحتالل للتأثير على مسار العمل الوطني المشترك، الذي 
والتوسع».   الضم  في  ومشروعه  االحتالل  مواجهة  إلى  يهدف 

وبرزت في األيام األخيرة بوادر للمصالحة بين حركتي فتح 

وحماس إلنهاء ١٣ عاًما من االنقسام تمثلت في عقد مؤتمر 

المركزية  اللجنة  عضو  الــرجــوب  لجبريل  مشترك  صحفي 
نائب  ــعــاروري  ال وصــالــح  اهللا،  رام  فــي  الــمــوجــود  فتح  لحركة 

رئيس حركة حماس الموجود في لبنان بثه التلفزيون الرسمي 
للسلطة الفلسطينية في حدث نادر منذ سنوات.  وقالت حماس 

«الرد على عمليات االعتقال التي تقوم بها قوات االحتالل بحق 

الشخصيات المؤثرة في شعبنا، هي مزيد من العمل الوطني 
المشترك القائم على الوحدة ومواجهة االحتالل.
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حـــــّذر  وكـــــــــــاالت:   - جـــنـــيـــف 

الصحة  لمنظمة  الــعــام  المدير 

الــعــالــمــيــة تــــيــــدروس أدهـــانـــوم 

ـــــســـــوس أمـــــــــــس مـــن  ـــــري ـــــب غـــــي

«انــقــســامــات» األســــرة الــدولــيــة 

التي تساهم في استمرار تفشي 

يومين  بــعــد  كوفيد-١٩،  وبــــاء 

المتحدة  الــواليــات  إعـــالن  على 

المنظمة.  من  انسحابها  رسمًيا 

إلى  متحدثًا  غيبريسوس  وقــال 

دبلوماسيي الدول األعضاء «لن 

نتمكن من التغلب على الجائحة 

إن كنا منقسمين».

تشكيل  الــمــنــظــمــة  وأعــلــنــت   

لــجــنــة ُمــســتــقــلــة مــــن الــخــبــراء 

نزيه»  «تقييم  بــإجــراء  ُمكلفة 

إلدارتـــــهـــــا ألزمــــــة تــفــشــي وبــــاء 

بـ»تجنب  والــســمــاح  كوفيد-١٩ 

المستقبل»،  فــي  مماثلة  مــآس 

في وقت تواجه الهيئة انتقادات 

شـــديـــدة لــطــريــقــة تــعــامــلــهــا مع 

األزمــة الصحية.  وقــال المدير 

العام لمنظمة الصحة تيدروس 

متحدثًا  غيبريسوس  أدهــانــوم 

األعضاء  الــدول  دبلوماسيي  إلى 

رئيسة  أن  أعــلــن  أن  «يشرفني 

(النيوزيلندية)  السابقة  ـــوزراء  ال

هيلين كالرك والرئيسة السابقة 

(الـــلـــيـــبـــيـــريـــة) إيـــلـــن جــونــســون 

ســيــرلــيــف وافـــقـــتـــا عـــلـــى تــولــي 

رئاسة لجنة التقييم التي نطلق 

المستقلة  الــلــجــنــة  اســــم  عــلــيــهــا 

لــالســتــعــداد لــألوبــئــة الــعــالــمــيــة 

والــتــعــامــل مـــعـــهـــا».  وقــــال «ال 

يمكنني تصور شخصيتين أكثر 

التقييم  هــذا  إلجـــراء  استقاللية 

النزيه ومساعدتنا على فهم ما 

به  القيام  بنا  يجدر  ومــا  جــرى 

في  المآسي  هــذه  مثل  لتفادي 

المستقبل»..

 وقـــــــــال غـــيـــبـــريـــســـوس فــي 

المتحدة  الـــواليـــات  إلـــى  تلميح 

على  الــتــغــلــب  مــن  نتمكن  «لـــن 

منقسمين»،  كــنــا  إن  الــجــائــحــة 

محذًرا بأن «انقسامات» األسرة 

الــدولــيــة تــســاهــم فــي اســتــمــرار 

وأضــاف «التهديد  الوباء.  تفشي 

ليس  اليوم  نواجهه  الــذي  األكبر 

الــــفــــيــــروس نـــفـــســـه، بــــل نــقــص 

الزعامة والتضامن». 

 وشـــــــــــــّدد الـــــمـــــديـــــر الــــعــــام 

أدهانوم  «تــيــدروس  للمنظمة، 

اجتماع  خـــالل  جــيــبــريــســوس»، 

عبر اإلنترنت مع ممثلي الدول 

عددها  البالغ  المنظمة  أعــضــاء 

«لــيــس  كـــورونـــا  أن  عــلــى   ،١٩٤

تحت السيطرة في معظم أنحاء 

ودعا  ســـوًءا».  يــزداد  بل  العالم، 

إلى الوحدة بين الدول من أجل 

الفيروس،  هزيمة  من  التمكن 

على  التغلب  يمكننا  «ال  قــائــالً: 

فاالنقسامات  انقسمنا؛  إذا  الوباء 

تمنح كورونا ميزة».

 وأكد مدير عام المنظمة في 

يتسارع  «الوباء  انتشار  أن  حينه 

ولم يبلغ ذروته بعد»، مضيًفا: 

ـــا ُمــــعــــّرضــــون  ــــحــــن جـــمـــيـــًع «ن

لــــإلصــــابــــة بـــــكـــــورونـــــا». وقــــال 

غــيــبــريــســوس: «أنــــا فــخــور بــأن 

أعلن أن رئيسة وزراء نيوزيلندا 

ورئيس  كــالرك  هيلين  السابقة 

جونسون  إلــيــن  الــســابــق  ليبيريا 

رئاسة  على  اتفقا  قد  سيرليف 

عن  كناية  وهــي  التقييم،  لجنة 

هيئة مستقلة».

ــــت مــنــظــمــة الــصــحــة   وقــــال

الـــحـــاالت  عـــــدد  إن  الــعــالــمــيــة، 

هـــو ثــالثــة أمـــثـــال عـــدد حـــاالت 

اإلنفلونزا التي تسّجل سنويًا.

 واقـــــــتـــــــرب عــــــــدد ضـــحـــايـــا 

فـــيـــروس كـــورونـــا حـــول الــعــالــم 

من ٥٥٥ ألف وفاة، فيما تجاوز 

تفشي  بدء  منذ  المصابين  عدد 

الف  و٢٣٠  مليون   ١٢ ـــ  ال الــوبــاء 

ماليين   ٧ تعافى  فيما  مصاب 

و١١٥ ألًفا.

المتحدة  الــواليــات  وتــتــصــدر 

قــائــمــة الــــــدول األكـــثـــر تـــضـــرًرا 

أكثر  اآلن  حــتــى  ســّجــلــت  حــيــث 

مــن ١٣٢ ألـــف حــالــة وفــــاة، و٣ 

ماليين و٥٠ ألف إصابة.

الــصــحــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت   

البرازيلية أمس، تسجيل ٤٤٧٥١ 

حالة إصابة جديدة بكوفيد-١٩، 

الماضية،  الــســاعــة  الـــــ٢٤  خـــالل 

اإلصــابــات  عــدد  إجمالي  ليصل 

و١٦٠  ألـــًفـــا  و٧١٣  مــلــيــون  إلـــى 

بالفيروس  مؤكدة  إصابة  حالة 

في جميع أنحاء البالد.

 ووفقاً لوزارة الصحة سّجلت 

البرازيل أمس ١٢٢٣ حالة وفاة 

ليصل  بكوفيد-١٩،  جــــديــــدة 

ــــــى٦٧٩٦٤  إجــمــالــي الـــوفـــيـــات إل

الــوزارة  أعلنت  كما  وفــاة.  حالة 

أن إجمالي عدد حاالت التعافي 

 ١٠٢٠٩٠١ حتى  بلغ  الــوبــاء  مــن 

حالة.

سّجلت  الثالثة  المرتبة  وفي   

وفاة  حالة  ألــف   ٤٤٫٦ بريطانيا 

وأكـــثـــر مـــن ٢٨٨ ألـــف إصــابــة، 

ــيــا بــنــحــو ٣٥ ألــف  تــلــيــهــا إيــطــال

حالة وفاة وأكثر من ٢٤٢ ألف 

إصابة.

وبــحــســب آخــــر اإلحـــصـــاءات 

واألرقــــــــــــام لـــجـــامـــعـــة «جـــونـــز 

في  المكسيك  بــاتــت  هــوبــكــنــز» 

توفي  حيث  الخامسة  المرتبة 

بدء  منذ  شخص  ألــف   ٣٣ نحو 

تفشي فيروس كورونا، وتجاوز 

ألـــف   ٢٧٥ الـــمـــصـــابـــيـــن  عــــــدد 

مصاب. 

 وحـــصـــد فــــيــــروس كـــورونـــا 

ألف   ٣٠ نحو  أرواح  فرنسا  فــي 

المصابين  عــدد  وبــلــغ  شــخــص، 

مــصــاب  آالف   ٢٠٦ مـــن  أكـــثـــر 

منذ بدء تفشي الفيروس، تليها 

من  أكثر  سّجلت  حيث  إسبانيا 

ألف  و٢٥٢  وفــاة  حالة  ألــف   ٢٨

إصابة.

 وسّجلت الهند، التي باتت في 

المرتبة الثامنة في قائمة الدول 

األكثر تضرًرا من تفشي الوباء، 

وفــــــاة نــحــو ٢١ ألـــــف شــخــص، 

وأكثر من ٧٤٢ ألف إصابة. 

 ورغـــم أن روســيــا تــأتــي في 

الـــمـــرتـــبـــة الــــرابــــعــــة مــــن حــيــث 

اإلصابات، إذ سّجلت حتى اآلن 

أكــثــرمــن ٧٠٠ ألـــف إصــابــة، إال 

تتجاوز  لم  الوفيات  حصيلة  أن 

تفشي  بدء  منذ  حالة  ألف   ١٠٫٧

فيروس كورونا.

الصحة العالمية: كورونا خارج السيطرة والوضع يزداد سوءًا
 شّكلت لجنة لمراجعة االستجابة للجائحة وحّذرت من االنقسام 

بــالــعــالــم مـــصـــاب  ــن  ــي ــالي م  ٧ وتــعــافــي  ـــوع  أســـب مـــن  أقــــل  ـــي  ف ـــة  إصـــاب ــون  ــي ــل م  

 برصد ٥٨ ألف إصابة خالل يوم

واشــنــطــن - وكــــــاالت: فـــي رقـــم مــفــزع 
جــديــد، ســّجــلــت الـــواليـــات الــمــتــحــدة أكثر 
بمرض  جديدة  إصابة  حالة  ألــف   ٥٨ من 
كوفيد-١٩، أمس وهو أعلى رقم للحاالت 
تسّجله دولة واحدة في يوم واحد، بحسب 

«رويترز».
 وكــــانــــت جـــامـــعـــة «جــــونــــز هــوبــكــنــز»، 
أن  نقلت  الـــوبـــاء،  أرقــــام  بتتبع  الــُمــخــتــصــة 
إصـــابـــات الــفــيــروس بـــالـــواليـــات الــمــتــحــدة 
لكن  ساعة،   ٢٤ خــالل  ألًفا  ـــ٦٠  ال تــجــاوزت 
«رويــــتــــرز» اعــتــبــرت أن رقــــم الـــيـــوم هو 

األعلى منذ تفشي الفيروس. 
 وتــــواجــــه الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة صــيــًفــا 
وزيـــادة فــي حـــاالت اإلصــابــة، حيث  كئيباً 
اضــطــرت كــثــيــر مــن الـــواليـــات إلـــى إغــالق 
الــحــانــات والــشــواطــئ الــعــامــة فــي محاولة 

لكبح الزيادة.
آالف   ١٠ من  يقرب  ما  إلــى  وباإلضافة 
حالة جديدة في والية فلوريدا، سّجلت كل 
من  أكثر  وتكساس  كاليفورنيا  واليتي  من 

سبعة آالف حالة جديدة. 

 وشهدت واليات تنيسي ووست فرجينيا 
الحاالت  في  قياسية  يومية  زيــادات  ويوتا 

الجديدة.
وترتفع اإلصابات في ٤٢ والية من بين 
رويــتــرز  أعــدتــه  تحليل  حــســب  واليــــة،   ٥٠
للحاالت في األسبوعين الماضيين، مقارنة 

باألسبوعين السابقين عليهما.
ترامب  دونــالــد  الرئيس  اســتــمــرار  ومــع   
وضع  متجنبًا  الوباء،  شأن  من  التقليل  في 
كمامة ومواصًال مخاطبة تجمعات كبيرة، 
إن الــتــوّصــل إلــى لقاح بــات على بعد  قــائــالً 
بالمئة»   ٩٩» أن  ومـــؤكـــًدا  فــقــط،  شــهــور 
مــن الــحــاالت ليست خــطــيــرة، بــدأ سخط 
إثارة  مع  بالتصاعد،  المحليين  المسؤولين 
البعض فكرة فرض أوامر جديدة للحجر 

المنزلي.
اليومية  اإلصـــابـــات  حصيلة  وعـــــاودت   
المتحدة  الـــواليـــات  فــي  كــورونــا  بــفــيــروس 
االرتـــفـــاع فــي األســبــوعــيــن الــمــاضــيــيــن، مع 
في  قياسية  زيــادة  الواليات  بعض  تسجيل 

أعداد المرضى. 

واليـات أمـريكية تسـّجل 
أرقـاًما مفزعـة للوبـاء

مراكز  قالت  (رويــتــرز):   - نيروبي 
مــكــافــحــة األمــــــراض والـــوقـــايـــة مــنــهــا 
ينبغي  إنه  الخميس  أمس  إفريقيا  في 
ـــــــادة فــحــوص  لــــلــــدول اإلفـــريـــقـــيـــة زي
فـــيـــروس كــــورونــــا الــمــســتــجــد وإلـــــزام 
تجاوز  مع  الكمامات  باستخدام  الناس 
ــــقــــارة نــصــف  ــــعــــدوى فــــي ال حــــــاالت ال

مؤكدة. إصابة  مليون 
 وقــــال جـــون نــكــيــنــجــاســونــج رئــيــس 
األمراض  لمكافحة  اإلفريقية  المراكز 
والـــوقـــايـــة مــنــهــا: إن حــــاالت اإلصــابــة 

في  بالمئة   ٢٤ بنسبة  زادت  الــجــديــدة 
الماضي.  األسبوع  في  القارة 

حــالــة   ٥١٢٤٩٩ إفــريــقــيــا  وســّجــلــت 
وفـــاة  حــالــة  و١١٩٣٠  مـــؤكـــدة  إصـــابـــة 
حــتــى أمـــس الــخــمــيــس وفـــقـــاً لــبــيــانــات 
حــكــومــيــة وبـــيـــانـــات مــنــظــمــة الــصــحــة 

العالمية.
مؤتمر  فــي  نكينجاسونج  وأضـــاف   
صحفي عبر اإلنترنت من أديس أبابا: 

كاملة». دفع  قوة  تكتسب  «الجائحة 
 وقـــــــــال إنـــــــه يــــجــــب عــــلــــى الـــــــدول 

ـــتـــي ال تـــوجـــد بــيــانــات  اإلفـــريـــقـــيـــة، ال
أن  منها،  الكثير  لــدى  بالثقة  جــديــرة 
لتشجيع  بــالــجــرأة  يــتــســم  نــهــًجــا  تتبنى 
الناس على استخدام الكمامات وزيادة 

الحاالت. وتعقب  الفحوص 
وينقذ  أرواًحا  سينقذ  وأضاف «هذا 

االقتصاد».
 وقال نكينجاسونج: إن خمس دول 
٧١ بالمئة من حاالت  إفريقية سّجلت 
وجنوب  ونيجيريا  مصر  هي  اإلصابة، 

والجزائر. وغانا  إفريقيا 

إفريقيا تطالب بزيادة الفحوص مع تجاوز اإلصابات ٥٠٠ ألف خمسة ماليين أسترالي 
في الحجر ُمجدًدا 

الذي  كوفيد-١٩  وباء  أجبر  ب):  ف  (أ   - ملبورن 
الصحة  لمنظمة  وفًقا  العالم  في  انتشاره  يتسارع 
العزل  تدابير  فرض  إعادة  على  أستراليا  العالمية، 
والبالغ  الــبــالد،  في  مدينة  أكبر  ثاني  ملبورن،  في 
عدد سكانها خمسة ماليين نسمة، في الوقت الذي 
مليونًا.    ١٢ العالم  في  اإلصــابــات  عــدد  فيه  تخطى 
ورغم أن أستراليا ال تزال بعيدة عن حصيلة دول 
نحو  بتسجيلها  والــبــرازيــل  المتحدة  الــواليــات  مثل 
مدينة  تشهد  وفــيــات،   ١٠٦ بينها  إصــابــة  آالف   ٩
بتسجيلها  كوفيد-١٩  لــوبــاء  جــديــًدا  تفشًيا  ملبورن 
نكسة  في  يومًيا،  جديدة  إصابة  مئة  نحو  أيام  منذ 
للسلطات التي كانت تبدو قادرة على السيطرة على 

فيروس كورونا المستجد.
لستة  منازلهم  بالتزام  أمــًرا  المواطنون  وتلقى   
ممارسة  أو  للعمل  إال  الخروج  من  ومنعوا  أسابيع، 

الرياضية أو التمون بالمواد األساسية.
وتمنع المطاعم والمقاهي من تقديم أطباق إال 
وصاالت  الرياضية  النوادي  أرغمت  فيما  للخارج، 

السينما على إغالق أبوابها من جديد.
 وأكد دانيال أندروز رئيس وزراء والية فيكتوريا 
وعــاصــمــتــهــا مــلــبــورن، أن هـــذا هـــو الــحــل الــوحــيــد 
أن  الُمحتمل»  «مــن  ذلـــك،  بــخــالف  ألنــه  الممكن 
من  البضائع  نفدت  وقد  اإلصابات.  تسّجل «آالف» 
رفوف المتاجر في ملبورن  قبل ساعات من دخول 

تدابير العزل الجديدة حيز التنفيذ. 

علماء يحّذرون من االنتقال 
الصامت للفيروس

واشنطن - وكــاالت: دعمت دراسة طبية حديثة أجريت في ثالث 
جامعات أمريكية وكندية رائــدة الدراسات السابقة التي حذرت من 
تظهر  ال  الذين  األشخاص  طريق  عن  كورونا  عــدوى  انتقال  خطورة 
عليهم األعراض.  وجاء في تقرير لموقع «U.S. News» بعنوان «انتقال 
العدوى الصامت هو المحّرك األول لحاالت تفشي كورونا» أن الدراسة 
وجدت أن نصف اإلصابات الجديدة بالفيروس مرتبطة بأشخاص ال 

تظهر عليهم أعراض.
 وأشــار األطباء، الذين نشروا دراستهم في دوريــة PNAS التابعة 
لألكاديمية الوطنية األمريكية للعلوم، إلى أن نحو ٤٨٪ من األشخاص 
الذين ال تظهر عليهم األعراض ينقلون العدوى، ما يُشير إلى «انتقال 
المرض الصامت» الذي يمكن أن يزيد من حاالت تفشي المرض حتى 

لو تم عزل األشخاص ممن تظهر عليهم األعراض.
 وقال مؤلفو الدراسة، وهم من كلية ييل للصحة العامة وجامعة 
فلوريدا وجامعة يورك في تورونتو، إن النتائج التي توّصلوا إليها «تسّلط 
األساسي  المحّرك  باعتباره  الصامت  العدوى  انتقال  دور  على  الضوء 
مثل  للتخفيف،  استراتيجيات  إلــى  الحاجة  وتؤكد  كوفيد-١٩  لتفشي 
ينقلون  الــذيــن  األشــخــاص  وعـــزل  لتحديد  المخالطة  حـــاالت  تعقب 

العدوى قبل ظهور األعراض».
 وكانت المراكز األمريكية لمكافحة األمراض والوقاية منها التابعة 
لوزارة الصحة األمريكية قد توّصلت في مايو الماضي إلى أن حوالي 

ثلث المصابين بكورونا ال تظهر عليهم األعراض.
 ووجدت أن نسبة ٤٠٪ من انتقال الفيروس تحدث قبل أن يشعر 
الناس بالمرض، ُمحّذرة من أن هذه األرقام قابلة للتغيير مع معرفة 

المزيد عن الوباء. 

موسكو - وكاالت:  اعتمدت وزارة 
الصحة الروسية عقار «كورونافير» 
الوطني ضد فيروس كورونا الُمصّنع 
 ،«R-Pharm» شـــركـــة  قـــبـــل  مــــن 
ليصبح بذلك ثالث عقار يحصل على 

اعتماد وزارة الصحة.
 ومــــن الـــمـــقـــرر أنــــه بــعــد اســتــالم 
شــــهــــادة الــتــســجــيــل إرســـــــال الــــــدواء 
مناطق  في  المستشفيات  إلى  الجديد 
الـــبـــالد بــمــا فــيــهــا الــعــاصــمــة مــوســكــو 

الشركة  وقالت  بطرسبرغ.  ومدينة 
ـــــه ســـيـــتـــم اســــتــــخــــدام الـــــــــدواء فــي  إن
سيحظر  لــكــن  فــقــط،  المستشفيات 
وفي  والمرضعات،  للحوامل،  إعطاؤ 
حــالــة وجــــود قــصــور كــلــوي وكــبــدي 
الـــدواء  اســتــخــدام  يمنع  كــذلــك  حـــاد، 
من قبل أشخاص تقل أعمارهم عن 

١٨ عاًما.
الروسية  الصحة  وزارة  أن  يذكر   
كـــانـــت قـــد وافـــقـــت فـــي نــهــايــة مــايــو 

لـــوبـــاء  دواء  أول  عـــلـــى  الــــمــــاضــــي 
«كوفيد-١٩»، صنع من قبل صندوق 
االستثمار المباشر الروسي والشركة 
أطلق  حيث  رار»،  «خيم  الكيميائية 

عليه «آفيفافير».
 وأعــــلــــنــــت الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
الختبار  األولية  النتائج  أن  الروسية، 
عــلــى  الــمــحــلــي  «أفـــيـــفـــافـــيـــر»  دواء 
أظهرت  كورونا  بفيروس  المصابين 

فعاليته بنسبة ٩٠٪.

 وفي نهاية شهر يونيو حصل عقار 
«أريــبــلــيــفــيــر» الــمــطــور فـــي روســيــا 
على  المستجد  كورونا  فيروس  ضد 
موقع  حسب  الصحة  وزارة  موافقة 

للعقاقير. الحكومية  الالئحة 
 وبذلك يصبح العقار الجديد الذي 
الــروســيــة  الــصــحــة  وزارة  اعــتــمــدتــه 
الصنع  روســي  طبي  مستحضر  ثالث 
لـــعـــالج فــــيــــروس كــــورونــــا ومــــرض 

كوفيد ١٩ الناجم عنه.

 الصحة الروسية تعتمد ثالث دواء وطني للعالج من كورونا
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حـــــــّذرت  ب:  ف  ا   - نـــــيـــــويـــــورك 
األمـــــم الــمــتــحــدة أمــــس بــــأن جــائــحــة 
من  مليوناً   ٤٥ تدفع  قد  «كوفيد-١٩» 
سكان أمريكا الالتينية والكاريبي من 
المصنفين حالياً في طبقات اجتماعّية 
ـــدد  ــــى خـــط الـــفـــقـــر. ون مــتــوســطــة، إل
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
غــوتــيــريــش فــي بــيــان أنـــه «فـــي سياق 
مــن الــالمــســاواة الــصــارخــة، وارتــفــاع 
ــعــمــالــة غــيــر الــنــظــامــيــة،  مــــعــــّدالت ال
وتــفــتــت الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة، مــرة 
جديدة الشعوب واألفراد األكثر ضعفاً 
هم األكثر تضرراً». وأصبحت أمريكا 
الالتينية والكاريبي بؤرة كبرى للوباء 
ماليين  ثالثة  مــن  أكثر  سّجلت  وقــد 
إصابة بـ»كوفيد-١٩» أكثر من نصفها 

فــي الــبــرازيــل، وفـــق حصيلة أعــّدتــهــا 
ـــة فـــرانـــس بــــرس هــــذا األســـبـــوع  وكـــال
ــنــاداً إلـــى مــصــادر رســمــّيــة. وبعد  اســت
ــبــرازيــل، الــــدول األكــثــر تــضــرراً من  ال
المكسيك،  هــي  المنطقة  فــي  الـــوبـــاء 

والبيرو، والتشيلي.
ــــــذي نــشــر  وبـــحـــســـب غـــوتـــيـــريـــش ال
في  الجائحة  بتداعيات  خاصاً  تقريراً 
الناتج  إجمالي  فــإن  الالتينية،  أمريكا 
المحلي في المنطقة سيسجل تراجعاً 
بنسبة ٩٫١ بالمئة، هو األسوأ منذ قرن.
واعــــتــــبــــرت األمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة أن 
أكثر  ستكون  االقــتــصــادّيــة  التداعيات 
إلى أن الجائحة تضرب  نظراً  تدميراً 
المنطقة التي تسجل منذ سبع سنوات 
ضعيفاً، وفي توقيت ال تزال فيه  نمواً 

الـــالمـــســـاواة قــائــمــة مـــع عــــدم تأمين 
الــتــغــطــيــة الــصــحــّيــة أو مــيــاه الــشــرب 

لماليين األشخاص.
وتـــتـــوقـــع األمـــــم الــمــتــحــدة ارتـــفـــاع 
بالمئة  سبعة  بنسبة  الفقر  مــعــّدالت 
في العام ٢٠٢٠، أي زيــادة قدرها ٤٥ 
للفقراء  اإلجمالي  العدد  ترفع  مليوناً 
 ٣٧٫٢ نسبته  مــا  أي  مــلــيــونــاً،   ٢٣٠ إلــى 
الالتينية  أمــريــكــا  ســكــان  مــن  بالمئة 

والكاريبي.
ــــعــــّدالت الــفــقــر  كـــذلـــك ســــتــــزداد ُم
زيــادة  أي  بالمئة،   ٤٫٥ بنسبة  المدقع 
قدرها ٢٨ مليوناً ترفع العدد اإلجمالي 
لــمــن هـــم ضــمــن هـــذا الــتــصــنــيــف إلــى 
سكان  مــن  بالمئة   ١٥٫٥) مــلــيــونــاً   ٩٦

المنطقة).

للجنة  التنفيذّية  األمينة  وحـــّذرت 
ألمريكا  االقتصادية  المتحدة  األمـــم 
الــالتــيــنــيــة ومــنــطــقــة الــبــحــر الــكــاريــبــي 
أليسيا بارسينا بأن هؤالء «ستتهّددهم 
المتحدة  األمــم  واعتبرت  المجاعة». 
تصديها  إطــار  في  الحكومات  على  أن 
ـــألزمـــة ومـــســـاعـــدة الـــفـــقـــراء تــوفــيــر  ل
مــداخــيــل أســـاســـّيـــة طـــارئـــة وإعـــانـــات 

لُمكافحة المجاعة.
األمر  هــذا  أن  المنظمة  وأوضــحــت 
يعني توفير ما معّدله ١٤٠ دوالراً في 

الشهر للفرد.
الدولي  المجتمع  غوتيريش  وطالب 
بـــ»تــوفــيــر ســيــولــة ومــســاعــدة مــالــّيــة» 
لــــدول أمــريــكــا الــالتــيــنــيــة والــكــاريــبــي 

و»تخفيف ديونها».

تحذير أممي من تحّول ٤٥ مليوناً إلى خط الفقر
من سّكان أمريكا الالتينية والكاريبي بسبب كورونا

غالبية  صّوتت  ب:  ف  أ  الهاي- 
الــــــــدول األعـــــضـــــاء فــــي الــمــجــلــس 
األسلحة  حظر  لمنظمة  التنفيذي 
التحرك  لصالح  أمــس  الكيميائية 
ألول  حــــّمــــل  تـــحـــقـــيـــق  عـــلـــى  بــــنــــاء 
مـــــــّرة الــــنــــظــــام الـــــســـــوري بــشــكــل 
واضـــــح مـــســـؤولـــيـــة شـــن هــجــمــات 
بـــغـــاز لـــألعـــصـــاب، وفــــق مـــا أفـــاد 
ــومــاســيــون. وتـــوصـــل الــتــقــريــر  ــل دب
جديد  تحقيق  فريق  صاغه  الــذي 
ـــظـــمـــة حــــظــــر األســــلــــحــــة  فــــــي مـــن
الــجــو  ســــالح  أن  إلــــى  الــكــيــمــيــائــيــة 
السارين  غــازي  استخدم  الــســوري 
والــــكــــلــــور عـــلـــى بــــلــــدة الــلــطــامــنــة 
فـــي مــحــافــظــة حـــمـــاه فـــي مـــارس 
روســـيـــا  إال  تـــصـــّوت  ــــم  ول  .٢٠١٧
وإيــــــــــــران والـــــصـــــيـــــن ضــــــد قــــــرار 
حظر  لمنظمة  التنفيذي  المجلس 
هيئة  (وهـــو  الكيميائية  األســلــحــة 
يضم  المنظمة،  فــي  الــقــرار  صنع 
األعـــضـــاء  ـــــــ١٩٣  ال الـــــدول  مـــن   ٤١
فـــيـــهـــا). ويـــّتـــهـــم الـــــقـــــرار ســـوريـــا 
بــخــرق مــعــاهــدة حــظــر األســلــحــة 
ـــمـــنـــدوب  الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة. وقـــــــال ال
الــبــريــطــانــي بــيــتــر ويـــلـــســـون عــلــى 
لــصــالــح  صــوتــت  الــــدول  إن  تــويــتــر 
فريق  تقرير  على  بناء  «التحّرك 
الــتــحــقــيــق والــــتــــحــــري»، مــتــحــدثــا 
عـــن «تـــصـــويـــت بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة 

لـــوضـــع حـــد الســـتـــخـــدام األســلــحــة 
الذي  القرار  وحــّض  الكيميائية». 
الــســوري  الجانب  فرنسا  اقترحته 
عــلــى «تــصــحــيــح الـــوضـــع» وطــالــب 
مـــديـــر مــنــظــمــة حـــظـــر األســـلـــحـــة 

بشأن  تقرير  بتقديم  الكيميائية 
الــمــلــف، وفـــق مـــا أفــــاد الــمــنــدوب 
خطاب  فــي  فــاســي  لــوي  الــفــرنــســي 
أمـــــــام الـــمـــجـــلـــس هــــــذا األســــبــــوع. 
ــــرفــــع الــــمــــلــــف إلــــى  كــــمــــا قــــضــــى ب

لكافة  الــمــقــبــل  الــســنــوي  االجــتــمــاع 
الــــدول األعـــضـــاء فـــي نــوفــمــبــر مع 
التي  اإلجـــراءات  بــشــأن  «تــوصــيــات 
يــمــكــن اّتــــخــــاذهــــا... فـــي حــــال لــم 

األمر». يعالج 

«حظر الكيماوي» تعتزم معاقبة دمشق بشأن السارين

ًًالنظام السوري استخدم كل األسلحة المحرمة دولياً لقتل شعبه 

حكومّي  بيان  قــال  وكـــاالت:   - الخرطوم 
فــي الـــســـودان أمـــس إّن رئــيــس الـــــوزراء عبد 
اهللا حمدوك قبل استقالة ستة وزراء بينهم 
وزراء المالية والخارجية والطاقة في تعديل 
بإعفاء  قــراراً  حمدوك  أصــدر  كما  حكومي. 
ــــر الــصــحــة، وكــلــف آخـــريـــن بتصريف  وزي
وزراء  تعيين  لحين  الـــــوزارات  هــذه  أعــمــال 

جدد. 
الــوزراء  مجلس  في  وزاري  مصدر  وقــال 
بناء  اســتــقــاالتــهــم  قــدمــوا  الـــــوزراء  جميع  إن 
على طلب حمدوك الذي تعّهد خالل الفترة 
الماضية بإجراء تعديالت وزارية ليلة مواكب 
٣٠ يونيو الماضي التي طالبت بتصحيح مسار 
الثورة. وأفاد إعالم مجلس الوزراء السوداني 
وزاريــاً، وبأّن  بأن حمدوك سيجري تعديالً 
في  جــاء  بما  الــتــزامــاً  يأتي  الــــوزاري  التعديل 

خطاب وجهه للشعب السوداني في ٢٩ يونيو 
الماضي، عشية مواكب ٣٠ يونيو التي طالبت 
وبإنجاز  الــســودانــيــة  الــثــورة  مــســار  بتصحيح 
اســتــحــقــاقــات الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة، وبــإقــالــة 
الحكومة. وترتبط هذه التطورات باالقتراب 
الجبهة  فصائل  مــع  ســالم  اتــفــاق  توقيع  مــن 
االتفاق  تم  حيث  جوبا،  مدينة  في  الثورية 
بشكل مبدئي على تقاسم السلطة ولم يتبقَّ 
غير قليل من التفاصيل إلنجاز اتفاق السالم 
الـــذي يــتــوقــع أن يــكــون خـــالل أســبــوع طبقاً 

لوساطة جنوب السودان. 
وكــان حــمــدوك وعــد فــي خطابه األخير 
أسبوَعين،  خــالل  حاسمة  إجـــراءات  باتخاذ 
ـــقـــادات حـــــادة تـــقـــدم لــحــكــومــتــه  ـــت وســــط ان
بمستحقات  اإليـــفـــاء  فــي  بــالــفــشــل  وتــصــفــهــا 

الفترة االنتقالية.

قــال  -وكاالت:  دمـــشـــق 
رامـــــــــــي مـــــخـــــلـــــوف رجـــــل 
األعـــمـــال وابــــن خـــال بشار 
ـــــس الــــنــــظــــام  ـــــي األســــــــــد رئ
السوري إّن الجهات األمنية 
تستمر في اعتقال موظفي 
شركاته  فــي  األول  الــصــف 
مـــــــن أجـــــــــل مـــــــا وصـــفـــهـــا 
للتنازل  إخضاعه  محاولة 
لهم. وأضاف - في تدوينه 
على صفحته في فيسبوك- 
إن هذا النظام سّرح مئات 

الموظفين من شركاته التي استولى عليها، 
وقـــام بحل إحـــدى الــشــركــات الــتــي تدعم 
وأوضح  بقروض.  المحدود  الدخل  ذوي 
مخلوف أن هذه اإلجراءات - التي وصفها 
عليه  لــلــضــغــط  تــهــدف  القانونية-  بــغــيــر 
للتنازل عن أمالكه وأمواله، لصالح الفقراء 
والمحتاجين، على حّد قوله. وطلب نهاية 
على  التعليق  عـــدم  متابعيه  مــن  كــالمــه 
السوري  األمــن  «ألن  الشخصية  صفحته 
يتابع األشخاص الذين يعلقون فيتعرضون 
إمــا للضغط أو االعــتــقــال». يُــشــار إلــى أن 
الــســوري  النظام  رئــيــس  بين  نشب  خــالًفــا 
ومخلوف منذ أشهر، على خلفية مشاكل 
بــيــن األخــيــر وبــيــن أســمــاء زوجـــة األســـد. 

مــنــتــصــف مــــايــــو الـــمـــاضـــي 
بتسجيلين  مــخــلــوف  خـــرج 
فيهما  يــشــتــكــي  مــصــوريــن 
ــــادة الــعــبء الــمــادي  مــن زي
على  النظام  يفرضه  الــذي 
بدفع  ومطالبته  شــركــاتــه، 
بمليارات  إضافية  ضرائب 
الـــــلـــــيـــــرات. وكــــــــان يــنــتــقــد 
أسلوب إدارة االقتصاد منذ 
منتصف عام ٢٠١٩، وحتى 
قبل ذلك منذ بداية الحرب 
في البالد مطلع عام ٢٠١١. 
األعمال  رجال  أكبر  من  مخلوف  ويعتبر 
من  واســتــفــاد  الــســوري،  للنظام  التابعين 
صــلــة الـــقـــرابـــة الــتــي تــربــطــه بـــاألســـد في 
تــشــكــيــل ثــــروة كــبــيــرة. وكــــان أحـــد أبـــرز 
«رموز الفساد» التي هاجمتها المظاهرات 
ـــدالع الــثــورة فــي مــارس  فــي الــبــالد بعد ان
٢٠١١. ويتهم النظام شركة سيريتل بأنها 
مدينة بمبلغ ١٣٤ مليار ليرة، أي نحو ٧٧ 
مليون دوالر بحسب سعر الصرف الحالي 
من  مخلوف  يُتهم  كما  الموازية.  بالسوق 
دور  بلعب  غربية  ودول  المعارضة  قبل 
ضد  الــحــربــي  المجهود  تمويل  فــي  كبير 
لعقوبات  ويخضع   ،٢٠١١ عام  منذ  شعبه 

أمريكية وأوروبية.

الجزائر- دب أ: عين الرئيس الجزائري 
للقوات  األعــلــى  القائد  تــبــون،  المجيد  عبد 
الــمــســلــحــة، وزيـــــر الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي أمــس 
ــــواء عـــمـــر تــلــمــســانــي، قــــائــــداً لــلــنــاحــيــة  ــــل ال
الــلــواء  لــلــمــرحــوم  خــلــفــاً  الــرابــعــة  العسكرية 
اقتراح  على  بناء  ذلك  جاء  عاليمية.  حسان 
مـــن الــفــريــق الــســعــيــد شــنــقــريــحــة، رئــيــس 
أفــادت  حسبما  الــجــزائــري،  الجيش  أركــان 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة وقــالــت الــرئــاســة، في 

بــيــان صــحــفــي أمــــس، إن الــرئــيــس تــبــون، 
يتضمن إنــهــاء مــهــام الــلــواء  وقــع مــرســومــاً 
الــقــوات  ألركــــان  رئــيــســاً  بصفته  تــلــمــســانــي، 
الــــبــــريــــة لـــلـــجـــيـــش الـــــجـــــزائـــــري. وتــعــتــبــر 
المناطق  مــن  الــرابــعــة  العسكرية  الــنــاحــيــة 
االســتــراتــيــجــيــة فـــي الـــجـــزائـــر اقــتــصــاديــاً 
إلى  اختصاصها  نطاق  يمتد  حيث  وأمنياً، 
بها  توجد  أنه  عن  فضالً  ليبيا،  مع  الحدود 

الحقول الغنية من النفط والغاز.

 السودان: تعديل وزاري على حكومة حمدوك

رامي مخلوف: نظام األسد 
يواصل تصفية شركاتي

الجزائر: قائد جديد لمنطقة حدودية مع ليبيا 

واشــنــطــن - وكـــــاالت: وفــًقــا 
لــتــقــيــيــم إســـتـــراتـــيـــجـــّي جــديــد 
ـــــــــوزارة الـــــدفـــــاع األمـــريـــكـــيـــة  ل
(الـــبـــنـــتـــاجـــون)؛ تــمــثــل الــصــيــن 
أكبر تهديد للواليات المتحدة، 
ورفعت رسمًيا إلى قمة قائمة 
أخطر المنافسين. وذكر تقرير 
أن  البريطانية  تايمز  بصحيفة 
مارك  األمريكي  الدفاع  وزيــر 
الجيوش  قــادة  من  طلب  إسبر 
إعـــــــــــادة مــــعــــايــــرة الــــتــــدريــــب 
والــعــمــلــيــات بــمــا يــتــنــاســب مع 
قــدرات بكين. وقــال إسبر في 
البنتاجون  موظفي  إلى  رسالة 
بمناسبة مرور عامه األول في 
جعل  الجيش  على  إن  منصبه؛ 
الــصــيــن «الــتــهــديــد الــمــتــســارع 
وبرامجنا  مدارسنا  جميع  في 
وتـــدريـــبـــنـــا». وأضــــــاف «نــحــن 
بين  المنافسة  عصر  فــي  اآلن 
ثم  والــصــيــن،  العظمى  الــقــوى 
روســـيـــا، وهــمــا تــشــكــالن أكبر 
مــنــافــســيــنــا اإلســتــراتــيــجــيــيــن». 
ــــى أن  وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إل
إستراتيجية الدفاع التي قّدمها 
ــفــه جــيــمــس مـــاتـــيـــس عـــام  ســل
وروســيــا  الــصــيــن  كــانــت   ٢٠١٨
فــيــهــا عــلــى قـــدم الــمــســاواة مع 

«خــــصــــوم الــــقــــوى الــعــظــمــى» 
للواليات المتحدة. وأضافت إن 
المتحدة  الــواليــات  بين  التوتر 
وأذكته  يتفاقم،  كــان  والصين 
ــنــافــســة حـــول  الـــــروايـــــات الــمــت
الــــتــــجــــارة وســــرقــــة الــمــلــكــيــة 
الــفــكــريــة والـــقـــرصـــنـــة، فــضــًال 
الصينية  الــتــأثــيــر  حــمــالت  عــن 
واالســـــتـــــخـــــبـــــارات الــــمــــضــــادة 

لبكين  الــعــســكــريــة  واألنــشــطــة 
الــهــادي.  المحيط  منطقة  فــي 
ولفتت تايمز كذلك إلى وجود 
الصين  ترسانة  بشأن  تــوتــرات 
الــــنــــوويــــة الــــمــــتــــزايــــدة، حــيــث 
بكين  تـــرامـــب  إدارة  طــالــبــت 
بـــاالنـــضـــمـــام إلــــى مــحــادثــاتــهــا 
معاهدة  لصياغة  موسكو  مــع 
أسلحة متعددة األطراف. لكن 

بكين اعتبرت المطالب خدعة 
المعاهدة  لنبذ  واشــنــطــن  مــن 
اقترحت  ذلـــك  ومـــع  الــثــنــائــيــة، 
قلصت  إذا  تـــشـــارك  قـــد  أنـــهـــا 
الواليات المتحدة ترسانتها إلى 
لن  عرض  وهو  الصين،  حجم 
يقبله الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب أبًدا، حسب تايمز. كما 
التحقيقات  مكتب  مدير  حّذر 

راي  كـــريـــســـتـــوفـــر  ــــي  ــــفــــدرال ال
ــــمــــاضــــي مـــــن أن  الـــــثـــــالثـــــاء ال
مسعى  في  «منخرطة  الصين 
العظمى  الــقــوة  لتصبح  شــامــل 
الوحيدة في العالم بأي وسيلة 
ضــــــروريــــــة»، وتـــمـــثـــل «أكـــبـــر 
تــهــديــد طــويــل األمــــد لــمــعــارف 
أمـــتـــنـــا ومـــلـــكـــيـــتـــنـــا الـــفـــكـــريـــة 
ــــــا االقــــتــــصــــادي».  والزدهــــــارن
فــي  وتــــــؤيــــــده   - راي  وقــــــــال 
ذلــــــــك نــــصــــف الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الـــمـــضـــادة لــالســتــخــبــارات في 
الضرر  إن  المتحدة-  الــواليــات 
االقــــتــــصــــادي الـــــــذي أوقـــعـــتـــه 
سرقة الصين للملكية الفكرية 
كــــان «مــــذهــــًال»، مــضــيــًفــا إن 
«الــمــخــاطــر كــبــيــرة لــلــغــايــة». 
ـــفـــة إلــــى  ـــصـــحـــي وألـــــمـــــحـــــت ال
أنــــه فـــي الـــعـــام الــمــاضــي تمت 
مــــراجــــعــــة وتــــحــــديــــث جــمــيــع 
خــطــط الــبــنــتــاجــون الــحــربــيــة 
بعد  الصين،  لمواجهة  الحالية 
أن اعــتــبــرت مــحــاكــاة ســابــقــة 
في  الُعليا  الــيــد  لها  الصين  أن 
منطقة آسيا والمحيط الهادي 
من  الضخم  مخزونها  بسبب 
الصواريخ الباليستّية والصواريخ 

المضادة للسفن.

البنتاجون: الصين أخطر تهديد عسكري ألمريكا
تفّوقت على روسيا

رامي مخلوف
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كتب ـ عنتر المراغي: 

 أّكد السيد معتز الخياط، رئيس 
القابضة  أوربـــاكـــون  إدارة  مجلس 
ــــزازه بــحــصــول الـــشـــركـــة على  اعــــت
جائزة السالمة الدولية لدولة قطر، 
بسالمة  الشركة  التزام  إلى  مشيراً 
لهم  آمنة  بيئة  وتوفير  الموظفين 
فــي كــافــة مــواقــع الــعــمــل. وأعـــرب 
الـــخـــيـــاط عـــن شـــكـــره لــلــمــشــرفــيــن 
لتفانيهم  أورباكون  في  العمل  على 
عمالنا  وسالمة  بصحة  والتزامهم 
في كل مشروع على حدة. وأضاف 
الـــخـــيـــاط: ســتــبــقــى أولـــويـــتـــنـــا فــي 
شركائنا  مع  وبالتعاون  أوربــاكــون 
هي تطبيق أعلى المعايير العالمية 

لسالمة العمال.
 وفي سياق متصل ، أعرب رامز 
الخياط، نائب رئيس مجلس اإلدارة 
ــتــنــفــيــذي ألوربــــاكــــون  والـــمـــديـــر ال
الـــقـــابـــضـــة عــــن فـــخـــره واعــــتــــزازه 
تمثل  قائالً:  اإلنجاز،  هذا  بتحقيق 
أولوياتنا  إحــدى  والسالمة  الصحة 
التي تعزز استدامة أعمال شركاتنا 
عمالئها.  مع  عالقاتها  واستمرارية 
أوربــــاكــــون  الــــتــــزام  إن  وأضـــــــاف: 
يساهم  والسالمة  الصحة  بمعايير 
االجتماعية  مسؤوليتها  تحقيق  في 
بين  وآمــنــة  صحية  حــيــاة  لضمان 

أفراد المجتمع.
هـــذا، وكــانــت شــركــة أوربــاكــون 

حصدت  قد  والــمــقــاوالت  للتجارة 
جائزة السالمة الدولية لعام ٢٠٢٠ 
ضمن ١٦ مؤسسة عالمية متميزة 
السالمة  مجلس  يمنحها  والــتــي   ،
 British Safety) الــبــريــطــانــي 
اللــتــزام  مــنــه  تــقــديــراً   (Council
أوربــــاكــــون بــالــحــفــاظ عــلــى صحة 

وسالمة عمالها ومواقع عملها.
 ولــلــعــام الــثــانــي والــســتــيــن على 
السالمة  «جــوائــز  منح  يتم  التوالي 
من  العالمية  للمؤسسات  الدولية» 
لتوصيات  وفقاً  العالم  أنحاء  جميع 
والــتــي  المستقلة،  التحكيم  لجنة 
تثبت  واضــحــة  معايير  إلــى  تستند 
االلـــــتـــــزام الــــتــــام بـــأســـس الــســالمــة 
فـــي أمـــاكـــن الــعــمــل والـــوقـــايـــة من 
الصحية  األمـــــراض  أو  اإلصـــابـــات 

ــعــام  الــمــرتــبــطــة بــالــعــمــل خــــالل ال
الــــمــــاضــــي. كـــمـــا يــــقــــوم الــمــجــلــس 
بــتــكــريــم الــمــؤســســات الــتــي أبـــدت 
ـــزامـــاً بــتــحــقــيــق راحـــــة وصــحــة  ـــت ال

العمال.
 ٥٠٩ فـــــازت   ٢٠٢٠ عـــــام  وفـــــي 
مـــــؤســـــســـــات بـــــجـــــائـــــزة الـــســـالمـــة 
ــــتــــي تـــشـــمـــل جــمــيــع  ــــيــــة، وال ــــدول ال

الــقــطــاعــات مــن عـــدة مــنــاطــق هي 
وآسيا  وإفريقيا  المتحدة  المملكة 
والشرق األوسط. وقد تم منح ٨٧ 
االمتياز  فئة  من  الجائزة  مؤسسة 
فئة  مــن  الــجــائــزة  مــؤســســة  و٢٥٠ 
الــجــائــزة  مــؤســســة  و١٧٢  الـــجـــدارة 
عـــــدداً  أن  إال  ـــجـــاح،  ـــن ال فـــئـــة  مــــن 
قــلــيــالً جــــداً مـــن الــمــؤســســات تُـــوج 

بالجائزة على مستوى دولة المقر 
.(Country Award)

وفـــي هـــذا الــســيــاق، هــنــأ الــســيــد 
مايك روبنسون، الرئيس التنفيذي 
شركة  البريطاني  السالمة  لمجلس 
بالجائزة  تتويجها  على  أوربــاكــون 
عــــن دولـــــــة قـــطـــر ضـــمـــن جـــوائـــز 
كما   ،٢٠٢٠ لعام  الدولية  السالمة 
بتطبيق  أوربـــاكـــون  بــالــتــزام  أشـــاد 
العالمية  والــمــعــايــيــر  الــمــمــارســات 
وسالمة  صحة  على  الــحــفــاظ  فــي 
ضمن  عملهم  مواقع  في  موظفيها 
أو  اإلصابات  من  خالية  عمل  بيئة 

األمراض الصحية.
وأوضــــــح الــســيــد روبـــنـــســـون أن 
البريطاني  السالمة  مجلس  رؤيــة 
تــتــمــثــل فـــي حــمــايــة أي عــامــل في 

أي مكان في العالم من اإلصابات 
والوصول  العمل،  أثناء  واألمــراض 
إلــــى فــهــم شــامــل ال يــقــتــصــر على 
إصــــدار الــتــشــريــعــات بــل يــمــتــد إلــى 
الصحة  لمتطلبات  الكامل  التطبيق 
والـــســـالمـــة وعــــوامــــل الــــراحــــة في 
تحويل  أجـــل  مـــن  الــعــمــل،  أمـــاكـــن 
هذه الممارسات إلى واقع ملموس 
يــحــفــز الــجــمــيــع عــلــى جــعــل مــواقــع 
اإليجابية  للطاقة  مــصــدراً  العمل 

التي تحقق المصلحة العامة.
أوربــــاكــــون  شـــركـــة  أن  يُــــذكــــر   
هــي   ، والــــــمــــــقــــــاوالت  لــــلــــتــــجــــارة 
اإلنــشــاءات  لخدمات  دولية  شركة 
دولـــة  فـــي   ٢٠١١ عــــام  وتـــأســـســـت 
قطر، وهي شركة رائدة في قطاع 
من  ترخيص  على  وحــائــزة  البناء 

فئة الــدرجــة األولـــى. وتــهــدف إلى 
وتطوير  قــادمــة»،  ألجيال  «البناء 
ومرافق  عصرية  سكنية  مشاريع 
أعـــــمـــــال ومــــصــــانــــع مــــمــــيــــزة، مــع 
القادمة  األجــيــال  رفاهية  مــراعــاة 
التي  المشاريع  جميع  فــي  بالدولة 

تقوم بتنفيذها.
كــمــا تــحــافــظ أوربـــــاكـــــون عــلــى 
ســجــل إنــــجــــازات رائـــــد مـــن خــالل 
امـــتـــالك مــجــمــوعــة مــحــتــرفــة من 
والمتسمين  الــمــدربــيــن  المهنيين 
بــالــتــفــكــيــر االســتــراتــيــجــي الــمــبــدع 
التصميم  عــمــلــيــات  فـــي  والــســريــع 
عالمية  مــشــاريــع  إلنــجــاز  ــبــنــاء،  وال
الـــمـــســـتـــوى بـــحـــلـــول مـــبـــتـــكـــرة فــي 
توقعات  تــتــجــاوز  قياسية  فــتــرات 

العمالء.
وتــــرتــــكــــز مـــكـــانـــة أوربــــــاكــــــون 
المتكاملة  قدراتها  على  المرموقة 
عــلــى تــســلــيــم الــمــشــاريــع الــجــاهــزة 
الــجــودة،  معايير  أعلى  ضمان  مــع 
ـــزامـــهـــا بــالــتــمــيــز  ـــت ـــال مــــدفــــوعــــة ب
وإيمانها بدورها الوطني في العمل 
المجتمعات  رفاهية  حماية  على 

التي تعمل بها.
ذهبياً  راعــيــاً  أوربـــاكـــون  وكــانــت 
الــشــراكــة  لــتــطــويــر  األول  للمؤتمر 
بــيــن الــقــطــاعــيــن الــعــام والــخــاص، 
بالتعاون  قطر  غرفة  نظمته  الذي 
عبر  مــؤخــراً  «حوكمة»  مركز  مع 

نظام االتصال المرئي.

أوربـاكـون تحـصـد جـائــزة السـالمة الـدولـيـــة 
ضمن ١٦ مؤسسة عالمية متميزة من مجلس السالمة البريطاني

ـــــبـــــيـــــئـــــة اآلمـــــنـــــة  ــــــر ال ــــــي ــــــوف ـــــن وت ـــــي ـــــمـــــوظـــــف ـــــــاط: مـــــلـــــتـــــزمـــــون بـــــســـــالمـــــة ال ـــــــخـــــــي مـــــعـــــتـــــز ال

الــــــــــجــــــــــاري يــــــــولــــــــيــــــــو  مــــــنــــــتــــــصــــــف  جــــــــــــديــــــــــــدة  وجــــــــــــهــــــــــــات   ٦ تــــــــدشــــــــيــــــــن 

الدوحة - [:

الــجــويــة  الــخــطــوط  تستمر 
شبكة  تــوســعــة  فــي  الــقــطــريــة 
بتشيغل  الــعــالــمــيــة  وجــهــاتــهــا 
إلـــى  أســـبـــوعـــيـــاً  ـــة  رحـــل  ٣٥٠
إفـــريـــقـــيـــا  فـــــي  وجـــــهـــــة   ٦٠
وأوروبا  وآسيا  واألمريكتين 
ومــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط، 
ــــفــــاع وجـــهـــات  مــــا يــعــنــى ارت
 ٪٨٠ بنسبة  الوطنية  الناقلة 
مـــنـــذ مـــايـــو الـــمـــاضـــي الــــذي 
٣٠ رحــلــة  كــانــت تــشــغــل فــيــه 

العالم.  حول 
تلفزيون  بثه  تقرير  وقال 
الــخــطــوط  إن  أمــــس،  قــطــر، 
الــجــويــة الــقــطــريــة اســتــعــادت 
وجــهــاتــهــا  شــبــكــة  مـــن   ٪٣٥
عالمية  وجهة   ١٧٠ تبلغ  التي 
كانت تطير إليها، مشيراً إلى 
استأنفت  الوطنية  الناقلة  أن 
عدداً كبيراً من الرحالت في 
وقت قياسي رغم التحديات 
الــتــشــغــيــلــيــة الــعــالــمــيــة الــتــي 
في  كورونا  جائحة  فرضتها 

الدولية.  المطارات 
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن 
الــقــطــريــة بـــصـــدد اســتــئــنــاف 
وجـــهـــات   ٦ إلــــــى  رحــــالتــــهــــا 

ـــيـــو  ـــول دولــــــيــــــة مــــنــــتــــصــــف ي
 ٢١ الـــجـــاري وســــوف تــســّيــر 

الوجهات.  هذه  إلى  رحلة 
وكانت القطرية قد أعلنت 
عــن اســتــئــنــاف رحــالتــهــا إلــى 
والــتــي  عــالــمــيــة،  وجـــهـــة   ٦٠
تــشــمــل مـــيـــالنـــو وبـــودابـــســـت 
وبــــالــــي وبــــيــــرث عـــبـــر مــقــر 
عــمــلــيــاتــهــا فـــي مـــطـــار حــمــد 

الدولي.
وذكــــرت الــنــاقــة الــوطــنــيــة 
عــبــر حــســابــهــا الــرســمــي أنــهــا 
ــاً  أســبــوعــي رحـــلـــة   ٣٩ تـــســـّيـــر 
إلــى ٦ وجــهــات فــي الــواليــات 
وذلــك  األمريكية،  المتحدة 

الجاري. يوليو  خالل 
وكـــــــشـــــــفـــــــت الــــــخــــــطــــــوط 
الـــــقـــــطـــــريـــــة عـــــــن تــــدشــــيــــن 
 ٣ ـــتـــو (  تـــورن إلـــــى  رحـــالتـــهـــا 
وإلـــى   ، أســـبـــوعـــيـــاً)  رحـــــالت 
أسبوعياً)  رحالت   ٣  ) أنقرة 
اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن أمــــــس وإلـــــى 
أسبوعياً)  رحالت   ٤) زنجبار 
وإلــى  يوليو،   ١١ مــن  اعــتــبــاراً 
رحـــــالت   ٣  ) كـــلـــيـــمـــنـــجـــارو 
يــولــيــو،   ١٣ فــــي  أســـبـــوعـــيـــاً) 
رحالت   ٤  ) بوخارست  وإلى 
 ٤) وصــــوفــــيــــا  أســــبــــوعــــيــــاً)، 
رحالت أسبوعياً)، والبندقية 

وذلــك  أسبوعياً)  رحــالت   ٣)
يوليو.  ١٥ في 

بالعمل  القطرية  وتستمر 
عــــن كـــثـــب مــــع الـــحـــكـــومـــات 
الـــعـــالـــمـــيـــة إلعــــــــادة تــشــغــيــل 
ــــتــــجــــاريــــة إلــــى  ــــهــــا ال رحــــالت
ـــــد مـــــــن الـــــوجـــــهـــــات  ـــــمـــــزي ال
الـــعـــالـــمـــيـــة بــــالــــتــــزامــــن مــع 
المفروضة  الــقــيــود  تخفيف 

السفر. على 
تخفيف  في  الناقلة  وتأمل 
الــــقــــيــــود الــــمــــفــــروضــــة عــلــى 
الــســفــر خــــالل شــهــر يــولــيــو، 
ثلثي  الســتــعــادة  تطلعها  مــع 

كانت  الــتــي  الــوجــهــات  شبكة 
ــر رحـــالتـــهـــا قــبــل أزمـــة  تــســّي
نــهــايــة  قـــبـــل   ،١٩- كـــوفـــيـــد 
تسعى  كــمــا  الـــجـــاري،  الــشــهــر 
الــنــاقــلــة إلـــى مــضــاعــفــة عــدد 
مع  يوليو  شهر  في  رحالتها 
تقريباً،  رحلة   ٣٥٠٠ جدولة 
في  رحــلــة   ٢١٠٠ ـــ  ب مــقــارنــة 

يونيو.  شهر 
الجوية  الخطوط  وتبوأت   
الـــقـــطـــريـــة مـــــركـــــزاً ريــــاديــــاً 
خــــالل هــــذه األزمــــــة بــفــضــل 
جـــهـــودهـــا الــحــثــيــثــة لــلــعــودة 
بــالــمــســافــريــن إلـــى بــلــدانــهــم 

ســيــمــا  ال  وســـــــــالم،  بـــــأمـــــان 
عـــنـــد مـــقـــارنـــتـــهـــا بـــشـــركـــات 
عّلقت  التي  األخرى  الطيران 

 . تها عمليا
تشغيل  الــنــاقــلــة  وتـــواصـــل 
متنوعة  شبكة  إلــى  رحالتها 
العالم،  حــول  الــوجــهــات  مــن 
المسافرين  دفع  الــذي  األمــر 
إلـــــى الـــثـــقـــة بـــهـــا واالعـــتـــمـــاد 
على  حــرصــهــا  ومــــع  عــلــيــهــا. 
عدم انخفاض عدد الوجهات 
عــلــى شــبــكــتــهــا الــعــالــمــيــة إلــى 

٢٠ وجهة. أقل من 
الجوية  الخطوط  وتمكنت 

القطرية من البقاء على إطالع 
بـــآخـــر اإلجــــــــــراءات الـــدولـــيـــة 
مع  الــمــطــارات،  فــي  المطبقة 
اتـــبـــاع أحــــدث تــدابــيــر األمـــان 
والسالمة والتنظيف والتعقيم 
ســــواًء عــلــى مــتــن رحــالتــهــا أو 
في مقر عملياتها مطار حمد 
الــــدولــــي الـــــذي حــــاز مـــؤخـــراً 
جـــــائـــــزة أفــــضــــل مــــطــــار فــي 
الشرق األوسط للعام السادس 

على التوالي.
واســـــتـــــأنـــــفـــــت الــــخــــطــــوط 
الــجــويــة الــقــطــريــة رحــالتــهــا 
إلــــــــى بـــــودابـــــســـــت عـــاصـــمـــة 

ــــالث  ــــمــــعــــدل ث ــــا ب ــــغــــاري هــــن
رحـــالت أســبــوعــيــاً، وتــواصــل 
الــنــاقــلــة إعــــــادة بـــنـــاء شــبــكــة 

تدريجياً. العالمية  وجهاتها 
الوطنية  الــنــاقــلــة  وأشــــارت 
عــبــر حــســابــهــا الــرســمــي على 
تــويــتــر إلـــى أن طــائــرتــهــا من 
 ١٠٠٠-A٣٥٠ إيــربــاص  طــراز 
حلقت إلى عدد من الوجهات 
حـــّطـــت  حـــيـــث  مـــــــرة،  ألول 
باولو  ســاو  فــي  األولـــى  للمرة 
وبـــويـــنـــس آيــــــرس لــمــســاعــدة 
إلى  الــعــودة  على  المسافرين 
بـــــالدهـــــم، كـــمـــا هــبــطــت فــي 
أحــــــدث وجـــهـــاتـــهـــا الــعــالــمــيــة 

بريزبن للمرة األولى.
القطرية  الخطوط  وتكثف 
مــن إجــــــراءات الــســالمــة على 
حماية  بهدف  رحالتها  متن 
الـــركـــاب وطـــواقـــم الــطــيــران، 
حـــيـــث أجــــــــرت حــــزمــــة مــن 
الــتــعــديــالت عــلــى خــدمــاتــهــا، 
بــمــا فـــي ذلــــك ارتـــــــداء أفــــراد 
طـــاقـــم الـــضـــيـــافـــة الــعــامــلــيــن 
واقــيــة،  لبدلة  الــرحــالت  على 
وتــــقــــديــــم الـــــخـــــدمـــــات عــلــى 
يقلل  جــديــد  بشكل  الــرحــالت 
مـــن االتــــصــــال بــيــن الـــركـــاب 

والطاقم.

الجوية  الخطوط  وتــبــوأت 
خالل  ريادياً  مكاناً  القطرية 
أزمـــــــة كـــــورونـــــا مــــن خـــالل 
جـــهـــودهـــا الــحــثــيــثــة لــلــعــودة 
بــالــمــســافــريــن إلـــى بــلــدانــهــم 
سّيرت  حيث  وسالم،  بأمان 
عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الــرحــالت 
إلــــى الـــعـــديـــد مـــن الــوجــهــات 
مــقــارنــة بــشــركــات الــطــيــران 
أكبر  بذلك  لتصبح  األخرى، 
شـــركـــة طـــيـــران فـــي الــعــالــم 
عــلــى مــــدار األشـــهـــر الــثــالثــة 

الماضية. 
وســـاهـــمـــت هـــــذه الــجــهــود 
فــــي بـــنـــاء جـــســـور مــــن الــثــقــة 
بـــيـــن الـــنـــاقـــلـــة والــمــســافــريــن 
والـــــحـــــكـــــومـــــات والـــــشـــــركـــــاء 
الــعــالــمــيــيــن، بــكــونــهــا شــركــة 
الـــــطـــــيـــــران الـــــتـــــي يــمــكــنــهــم 

االعتماد عليها.
وفــــي وقــــت شـــهـــد تــعــلــيــق 
قبل  مـــن  الــطــيــران  رحــــالت 
الطيران  شركات  من  العديد 
الخطوط  استمرت  العالمية، 
تشغيل  في  القطرية  الجوية 
رحــالتــهــا إلـــى شــبــكــة كــبــيــرة 
في  لتساهم  الــوجــهــات،  مــن 
مــلــيــون   ١٫٨ مـــن  أكـــثـــر  نــقــل 

بلدانهم. إلى  مسافر 

٨٠ ٪ ارتفاع الوجهات العالمية للخطوط القطرية 
الناقلة الوطنية استعادت ٣٥٪ من شبكتها الدولية

ً

  مايك روبنسون  رامز الخياط   معتز الخياط  

ـــة  ـــدام ـــت ــــا  لـــتـــعـــزيـــز االس ــــن ــــات ــــوي ــــن أول ـــصـــحـــة والــــســــالمــــة م رامـــــــز الــــخــــيــــاط: ال
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١٥١٥   

كتب ـ عنتر المراغي:

 كـــشـــفـــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 

للجمارك عن إنجاز إجراءات 

بيانًا   ٣١٨,٧٤٣ عــن  اإلفــــراج 

خــــالل شــهــر يــونــيــو الــمــاضــي 

بــإدارة  بيانًا   ٢٩٧,٠٩٠ بينها 

جـــــمـــــارك الــــشــــحــــن الــــجــــوي 

والـــــــمـــــــطـــــــارات الـــــخـــــاصـــــة، 

بــــــــإدارة  بــــيــــانًــــا  و٢١,٦٤٤ 

البحرية.  الجمارك 

نشرتها  في  الهيئة  وقالت   

إن  الـــشـــهـــريـــة:  اإلحـــصـــائـــيـــة 

ــــي تــم  ــــت نـــســـبـــة الــــبــــيــــانــــات ال

اإلفــــــراج عــنــهــا خــــالل ســاعــة 

إلـــى  مـــشـــيـــرة   ،٪  ٩٩ بــلــغــت 

لجهات  بيانًا   ٢٣,١٤١ تحويل 

إدارة  بــأن  منوهة  حكومية، 

الفطرية  والحياة  المحميات 

كانت  والبيئة  البلدية  بــوزارة 

زمن  في  حكومية  جهة  أقل 

ساعة. بمتوسط  اإلفراج 

إلــــى  الـــهـــيـــئـــة  وأشـــــــــــارت   
مـــحـــضـــر   ٢٨٧ تـــــســـــجـــــيـــــل 
البيانات  بــأن  منوهة  ضبط، 
الهند  أن  أظهرت  الجمركية 
استقبلت  دولــــة  أكــبــر  كــانــت 
الــــــــــصــــــــــادرات الـــــقـــــطـــــريـــــة، 
بــيــنــمــا كــانــت أكــثــر دولــــة تم 
االســــتــــيــــراد مــنــهــا الــــواليــــات 

األمريكية.  المتحدة 
 وأكــــــدت الــهــيــئــة الــعــامــة 
ـــــــت  ــــجــــمــــارك أنـــــهـــــا قـــامــــ ــــل ل
ـــــل «واتــســــــــاب»عـــــلــى  بــتــفــعــيـــ
الــرقـــــم الــمــخــصـــــص لــمــركـــــز 
 ،٤٤٤٥٨٩٩٩ العمالء  خدمـة 
ـــارات  الســـــــتـــقـــبـــال االســـتـــفـــســــ
يتعلـق  فــيـــــمــا  والــمــالحــظـــــات 
عليهــا  والــرد  الهيئــة  بعمــل 
ــلـــــى مـــــــــــدار الــســــــــاعــة، فــي  عـــ
عـلى  الــهــيــئـــــة  حـــــرص  إطـــــــار 
ــا  تـــســـــــهـــيـــل الــــتــــواصـــــــــل بــيــنــهـــ

ــن  ـــ ـــة الــمــتــعــامــل ـــيـــن كـــافــــ وبــــ

والمراجعيـن. 

مـــن  ــــة  ــــئ ــــهــــي ال وأكـــــــــــــدت   

خـــــــالل نـــشـــرتـــهـــا الـــشـــهـــريـــة 

ــيــات  ـــتـــقـــرار عــمــل ــــ ــــ عـــلـــى اســــ

ــــة وفــــق  ــــدول ــــل ـــــيـــــراد ل االســـــت

الفتة  الطبيعية،  الــمــعــّدالت 

الخدمات  بعض  تدشين  إلى 

خدمة  بــمــركــز  اإللــكــتــرونــيــة 

النديب  خــدمــة  مــثــل  الــعــمــالء 

حــيــث قــامـــــت الــهــيــئــة الــعــامــة 

الحزمة  بتدشين  للجمارك 

ــــن الــــخــــدمـــــــــات  ـــــــــــى مـــــ األول
خدمـة  لمركـز  اإللكرتونيـة 
ــم عــبــر  الـــعـــمـــالء، والـــتـــــــي تــتـــ
بــــوابــــة «الــــنــــديـــــــــب»، ويـــأتـــي 
ــا مـــــع الــخــطـــــة  ــًي ذلــــك تــمــاشـــ
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــهـــيـــئـــــــة . 
هــنــاك  أن  الــهــيــئـــــة  وتـــفـــيـــــــد 
الخدمات  كافة  ألتمتـة  خطة 
خدمـة  مــركــز  يقّدمها  التـي 
المنافذ  في  ومكاتبه  العمالء 
عملية  تّمت  وقـد  الجمركيـة، 
األتـــمـــتـــة مــــن خـــــالل إنـــشـــــــاء 
اإللكرتونيـة  للخدمـات  بوابـة 
جميـع  تسـاعد  على «النديب» 
في  الهيئـة  مـــــع  المتعاملين 
المتعلقـة  معامالتهـم  إجـراء 
بــخــدمـــــة الــعــمــالء عــلــى مــدار 

السـاعة.
أمـــــــا بــالــنــســـــبــة لــلــخــدمــات 
إلكترونًيا  تطبيقهـا  تم  التـي 

فــي مــركـــــز خــدمــة الــعــمــالء، 

ــــد أكــــثــــر  ـــــ ــــحــــدي فـــــقـــــد تـــــــم ت

ًــا مـــــن  ـــ ــب الـــخـــدمـــاتـــاألكـــثـــر طــل

ــجــيــل  ــــعــــمــــالء، كــتــســـ ـــل ال قـــبــــ

الـــــــشـــــــركـــــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــــــــة، 

لــلــشــركــات،  أدوار  وإضــافـــــة 

الجمركيـة،  الغرامات  ودفـع 

ــتــمــر الــعــمـــــل مـــــع  كـــمـــا ســيــســـ

بشـكل  المتبقيـة  الــخــدمـــــات 

ــــورة جـــزئـــيـــــــة  ـــــي بــــصـــــ ورقــــــ

الخدمـات  كافـة  إدراج  لحين 

اإللــكــرتــونــيــة عــلــى الــنــظـــــام، 

وذلـــك خــالل الــعـــــام الــجـــــاري 

فــيـــــه  ســـــيــتــم  الــــــذي   ،٢٠٢٠

تـــحـــويـــل جـــمـــيـــع الـــخـــدمـــــــات 

ـــكـــل إلــــكــــتــــرونــــي، وقــــد  بـــشــــ

العمـل  هـــذا  الــهــيــئــة  أنــجـــــزت 

مـن  عـــــدد  تــعــاون  خــالل  مـن 

للهيئـة  ــيــة  الــداخــل اإلدارات 

الــعــمــلــيـــــات  إدارة  أبـــرزهـــــــا 

إضافـة  المخاطـر،  وتحليـل 

معلوماتيـة. شركـة  إلى 

اإلفراج عن ٣١٨,٧ ألـف بــيان جمركي فـي يونـــيو
 إنجاز ٩٩٪ من المعامالت خالل ساعة .. هيئة الجمارك:

ـــــــــفـــــــــســـــــــارات االســـــــــت ــــــي  ــــــق ــــــل ــــــت ل ـــــــــاب  ــــــــــ ـــــــــســــــــــ وات ـــــــة  ــــــــ ــــــــ خـــــــدم تـــــخـــــصـــــيـــــــــــــــــص   

ــــب ــــدي ــــن ال خــــــدمــــــة  بـــــمـــــركـــــز  ـــــة  ـــــي ـــــرون ـــــت ـــــك اإلل ــــــات  ــــــخــــــدم ال تـــــدشـــــيـــــن   

خالل فيديو جديد عبر منصات 

الدوحة - [:

الخبير  الــهــور  الرحيم  د.عــبــد  استعرض   
االقتصادي خالل فيديو جديد عبر منصات 
[ كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع األشــــخــــاص 
أن  وأوضــــح  األزمـــــات.  وقـــت  فــي  السلبيين 
مكونات  من  جــزء  هم  السلبيين  األشــخــاص 
المجتمع وبالتالي نحن جميًعا نتعّرض لهم. 
هو  السلبي  الشخص  تعريف  أن  إلــى  وأشـــار 
حال  فــي  أنــه  فكرة  على  دائــًمــا  يعتمد  الــذي 
سيئ وأنه ال محال يتجه إلى حال أكثر سوًءا 
هذا  على  الــواقــع  معطيات  كــل  مــع  ويتفاعل 
األساس. كما يعتقد أن كل ما يدور حوله هو 
مصيدة ليقع فيها. وأضاف أن هناك أسبابًا 
الشخصيات  مــن  الــنــوع  هــذا  لتكوين  كثيرة 
ومنها ُمعاناة فترة الطفولة والبيئة التي نشأ 
فيها الشخص والقدوات من األشخاص الذين 
فيها  نشأ  التي  العائلة  وثقافة  مسيرهم  تبع 
والعديد  بها  مــر  التي  الشخصية  والــتــجــارب 
المجال  يتسع  ال  الــتــي  األســبــاب  مــن  الــعــديــد 
السلبية  أن  عــلــى  الــهــور  د.  وأكــــد  لــذكــرهــا، 
شخص  أي  تواجد  وأن  ُمعد  شيء  والتشاؤم 
بالقرب من شخص ُمتشائم فإنه في النهاية 
سُيصبح متشائًما وسلبًيا مثله.   وأضاف: لذا 
فإن أول خطوة لعدم التأثر باألفكار السلبية 
هــي االنــســحــاب مــنــهــم فــي أقــــرب فــرصــة، 
وهنا تأتي القدرة الحاسمة على اتخاذ القرار 
الهور  د.  وأضـــاف  ومـــدروس.  حاسم  بشكل 
أن فترة األزمات هي الفترة الذهبية  لهؤالء 
األشخاص إلبراز مواهبهم في نشر السلبية. 
وقال: إن هذا الشعور إذا انتشر في الشركات 

أداء  على  سلبًا  سينعكس  فإنه  والمؤسسات 
الــمــوظــفــيــن وعـــلـــى جـــــودة وكــمــيــة اإلنـــتـــاج، 
وبالتالي  الوظيفي،  االســتــقــرار  على  وأيــًضــا 
بطريقة  معهم  التعامل  اإلدارة  على  وجــب 
العاملين  على  تأثيرهم  عدم  تضمن  مهنية 
تقنيات  هناك  د.الــهــور:  وقــال  الشركة.  فــي 
يجب على األفراد تعلمها الستخدامها وقت 
على  ســواء  السلبيين  األشــخــاص  مــع  التعامل 
أهمها  ومــن  العملي  أو  الشخصي  المستوى 
تأثر  ودون  تفاعل  دون  السمع  طريقة  تعلم 
ــا مــن مــبــدأ أخـــذ الــقــرار  بــمــا يُـــقـــال، انــطــالًق
الشخص  بأفكار  التأثر  وعــدم  ُمسبق  بشكل 
السلبي، أي أن يتحول السمع إلى شكله اآللي 
الــقــدرة  إفــقــادهــم  وبالتالي  التفاعلي،  دون 
عــلــى الــتــأثــيــر الــمــبــاشــر. وأكـــد د. الــهــور على 
أساسي  وُمتطلب  مصدر  هي  اإليجابية  أن 

للحياة والعمل والنجاح مًعا. 

لندن - قنا: 

 أظهرت بيانات بريطانية أن كلفة اإلنفاق 
(كوفيد  كــورونــا  وبـــاء  أزمـــة  على  الحكومي 
جنيه  مليار   ١٩٠ بدايتها،  منذ  بلغت   (١٩  -

إسترليني. وقالت وزارة الخزانة البريطانية، 
األزمــة  تداعيات  على  الحكومي  اإلنــفــاق  إن 
الشهر  منذ  بالمئة   ٤٠ قــدرهــا  زيـــادة  شهد 
الــمــاضــي، مــع اســتــمــرار الــحــكــومــة فــي دفــع 
كافة  في  العاملين  رواتب  من  األكبر  النسبة 
القطاعات الُمتضّررة من حالة اإلغالق العام. 
الصحة  قطاع  على  اإلضافي  اإلنفاق  وشّكل 
الــنــصــيــب األكـــبـــر مـــن الــــزيــــادة فـــي اإلنــفــاق 
الــحــكــومــي، حــيــث خــّصــصــت الــحــكــومــة ١٥ 
الوقاية  معدات  لشراء  إسترليني  جنيه  مليار 

للكوادر الطبية، و١٠ مليارات إضافية إلنشاء 
أنــظــمــة اخـــتـــبـــارات الــكــشــف عـــن الــفــيــروس 
الــدراســات  معهد  ويتوقع  المصابين.  وتتبع 
بين  الفجوة  تــزداد  أن  بريطانيا  في  المالية 
من  الحكومة  تجمعه  وما  الحكومي  اإلنفاق 
جنيه  مليار   ٣٠٠ نحو  إلى  الضرائب  عائدات 
ضغًطا  سيمثل  الــذي  األمــر  وهــو  إسترليني، 
كــبــيــًرا على الــمــوازنــة الــعــامــة لــلــبــالد. وكانت 
أمس  أعلنت  قد  البريطانية  الخزانة  وزارة 
األول عن تخصيص ملياري جنيه إسترليني 
إلطالق برنامج يهدف لخلق وظائف جديدة 
للشباب، في مسعى للتخفيف من أزمة فقد 
نحو ٦٠٠ ألف شخص وظائفهم خالل الفترة 
مــن مـــارس وحــتــى مــايــو الــمــاضــيــيــن، جـــّراء 

تفشي وباء كورونا في البالد. 

 د. الهور يستعرض التعامل مع 
الشخص السلبي في وقت األزمات 

 كورونا يُكلّف الخزانة البريطانية ١٩٠ مليار جنيه  

 د.عبد الرحيم الهور

 خالل ندوة بالتعاون مع جامعة HECParis ووزارة التنمية

كتب - أكرم الكراد: 

 عقدت وزارة المواصالت 
ــــــــصــــــــاالت بــــالــــتــــعــــاون  واالت
 HECParis جـــامـــعـــة  مــــع 
التنمية  وزارة  وبــمــشــاركــة 
«إدارة  بعنوان  ندوة  والعمل 
ــعــد»،  وقـــيـــادة الــفــرق عــن بُ
وذلك في إطار جهود وزارة 
الــــمــــواصــــالت واالتـــــصـــــاالت 
لدعم قطاع نظم المعلومات 
فـــــــي مــــخــــتــــلــــف الــــجــــهــــات 
الحكومية لمواجهة تحديات 
 ،١٩- كوفيد  الراهنة  األزمــة 
وفــــهــــم أحـــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات 
فــضــالً عــن صــقــل الــمــهــارات 
ـــيـــة  ـــفـــن الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة وال
والـــــقـــــيـــــاديـــــة لـــلـــمـــوظـــفـــيـــن 
تكنولوجيا  بقطاع  العاملين 
بما  واالتصاالت  المعلومات 
يُــســهــم فــي تــحــقــيــق أهـــداف 
وبناء  الرقمية  قطر  حكومة 

المنشود. الرقمي  المستقبل 
الــــــنــــــدوة  خـــــــــالل  ـــــــــم  وت  
اســــتــــعــــراض أهــــــم وســـائـــل 

عــن  الــــعــــمــــل  فـــــــرق  إدارة 
ــعــد، وأكــثــرهــا فــاعــلــيــة في  بُ
بُعد،  عن  العمل  فــرق  إدارة 
وذلــــــــك مـــــن وجـــــهـــــة نــظــر 
الــقــيــاديــيــن واإلداريــــيــــن في 
الــــمــــؤســــســــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، 
ـــمـــشـــاركـــون مــن  وتـــمـــّكـــن ال
طــــرح األســـئـــلـــة، وُمـــشـــاركـــة 
ومعرفة  الراهنة  تحدياتهم 

عليها.  التغلب  طرق 
 وتــــــأتــــــي هـــــــذه الـــــنـــــدوة 
الــنــدوات  مــن  سلسلة  ضمن 
والــــــحــــــلــــــقــــــات الــــنــــقــــاشــــيــــة 

االفـــتـــراضـــيـــة الـــتـــي عــقــدهــا 
ـــامـــج تــــدريــــب حــكــومــة  بـــرن
قــــطــــر الــــرقــــمــــيــــة بـــــــــوزارة 
الــــمــــواصــــالت واالتـــــصـــــاالت 
عــــبــــر اإلنـــــتـــــرنـــــت لــتــســلــيــط 
الـــضـــوء عــلــى آخــــر األبــحــاث 
والــتــطــبــيــقــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
المتعلقة  والدولية  المحلية 
بــجــائــحــة كــــورونــــا (كــوفــيــد 
اســـتـــخـــدامـــهـــا  ومـــــــدى   (١٩
لــمــواجــهــة الــتــحــديــات خــالل 

هذه األزمة.
ســـلـــســـلـــة  وتـــــســـــتـــــهـــــدف   

النقاشية  والحلقات  الندوات 
الـــتـــي تــنــفــذ بـــالـــتـــعـــاون مــع 
وطنية  أكاديمية  مؤسسات 
وعـــالـــمـــيـــة كـــجـــامـــعـــة حــمــد 
الــدوحــة  ومعهد  خليفة  بــن 
 HEC لــلــدراســات وجــامــعــة
إلـــــى  بــــــاإلضــــــافــــــة   Paris
شـــركـــات عــالــمــيــة كـــهـــواوي 
ــــا  ــــوجــــي ــــول ــــكــــن مــــــوظــــــفــــــي ت
الـــمـــعـــلـــومـــات فــــي الــجــهــات 

المختلفة. الحكومية 
 كـــمـــا نـــاقـــشـــت الــســلــســلــة 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن األبــــحــــاث 

الــمــحــلــيــة، فـــضـــًال عـــن عــدد 
والموضوعات  التقنيات  من 
الــمــهــمــة بــمــا فـــي ذلـــك دور 
تــكــنــولــوجــيــا الـــبـــلـــوك تــشــيــن 
ومـــــــدى االســـــتـــــفـــــادة مــنــهــا 
لــــدعــــم الــــجــــهــــود الــعــالــمــيــة 
فيروس  لمكافحة  المبذولة 
ـــــا وآلـــــيـــــة تــطــبــيــقــهــا  كـــــورون
ـــــمـــــدن الـــذكـــيـــة  ـــأمـــيـــن ال ـــت ل
تأثير  مناقشة  إلى  باإلضافة 
التوريد  ســالســل  على  الــوبــاء 
تــحــلــيــل  وأدوات  ــعــالــمــيــة  ال

البيانات. 

 المواصالت تستعرض وسائل «إدارة وقيادة الفرق عن بُعد» 

ً

عواصم ـ رويترز:  

مطلعان  مـــصـــدران  قـــال   
مــنــحــت  الـــصـــيـــن  إن  أمــــــس 
شــركــة تــشــيــجــيــانــغ لــلــبــتــرول 
والــــــكــــــيــــــمــــــاويــــــات رخــــصــــة 
لــتــصــديــر مــنــتــجــات الــنــفــط 
الــمــكــّررة مــمــا يــجــعــلــهــا أول 
شــــــركــــــة خــــــاصــــــة لـــتـــكـــريـــر 
الـــنـــفـــط تـــحـــصـــل عـــلـــى مــثــل 
ــــتــــرخــــيــــص. وتـــتـــيـــح  هـــــــذا ال
هـــذه الــرخــصــة لــلــشــركــة بيع 
ُمباشرة  النفطية  المنتجات 
لــلــســوق الـــدولـــيـــة ومــنــافــســة 
ـــتـــي  ــــكــــريــــر ال ــــت شــــــركــــــات ال
والُمساهمة  الــدولــة  تملكها 
تخمة  ضــغــوط  تــخــفــيــف  فــي 
الــــــمــــــعــــــروض فـــــــي الـــــســـــوق 

أحد  لكن  الصينية.  المحلية 
المصدرين، قال: إن الشركة 
للحصول  حاجة  في  تــزال  ال 
عــلــى حــصــة حــكــومــيــة تــحــّدد 
حـــجـــم صــــادراتــــهــــا قـــبـــل أن 
تـــبـــدأ فـــي إرســــــال شــحــنــات. 

يُسمح  الــراهــن  الــوقــت  وفـــي 
تكرير  شــركــات  لبضع  فقط 
مــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة بــتــصــديــر 
مــنــتــجــات الــنــفــط الـــُمـــكـــّررة 
ومــنــهــا ســيــنــوبــك ومــؤســســة 
الصينية  الــوطــنــيــة  ــبــتــرول  ال

(ســــي.إن.بــــي.ســــي) وشــركــة 
الــــصــــيــــن الــــوطــــنــــيــــة لــلــنــفــط 
وسينوكم  (كــنــوك)  الــبــحــري 
جــــروب والـــشـــركـــة الــوطــنــيــة 
الــصــيــنــيــة لـــوقـــود الـــطـــيـــران. 
وتــــمــــارس شــــركــــات تــكــريــر 

الـــنـــفـــط الــمــســتــقــلــة ضــغــوًطــا 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة مـــنـــذ وقـــت 
بتصدير  لــهــا  لــلــســمــاح  طــويــل 
الــوقــود الــمــكــرر. وقـــال وانــغ 
تــــشــــاو مـــحـــلـــل الــــنــــفــــط فــي 
جــروب  انــفــورمــيــشــن  سبليم 
ومـــــقـــــرهـــــا الـــــصـــــيـــــن: مـــن 
شركات  تحصل  أن  الُمستبعد 
على  أخــرى  ُمستقلة  تكرير 
تشيجيانغ  تصدير.  تراخيص 
في  تقع  ألنــهــا  نــظــًرا  استثناء 
مــنــطــقــة تــــجــــارة حـــــرة لــهــا 
ســـيـــاســـة خــــاصــــة. وأنــــشــــأت 
الــصــيــن مــنــطــقــة تـــجـــارة في 
مــديــنــة تــشــوشــان الــســاحــلــيــة 
عام  في  تشيجيانغ  إقليم  في 
النفط  تجارة  لتعزيز   ٢٠١٧

والغاز. 

 رخصة خاصة لتصدير الوقود بالصين 
لمشاهدة الحلقة إضغط هنا 

https://bit.ly/3gCGoxA


١٦١٦
الجمعة ١٩ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ١٠ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٤٣)

  

باقي القطاعاتالعقاراتالخدماتالبنوكالقطـــاع

٢١٫٩٪٣١٫٥٪١١٫٨٪٣٤٫٨٪النسبة

نســـــــــــب  الشـــــــــراء
أجانبخليجيون     قطريون     
٪٣٠٫٤٦٪١٫٨٧٪٦٧٫٦٦

نســـــــــــب  البيــــــــــع
أجانبخليجيون     قطريون     
٪٢٧٫٣٣٪٢٫٧٣٪ ٦٩٫٩٥

%السعرالشركة
١٫٣٥٩٫٩٥الطبية
٠٫٤٥٧٫٠٦السالم
٣٫٢٢٣٫٩٧بروة

١٫١٩٣٫٧٤قطر االول
QNB١٨٫١٥٢٫٧٧

%السعرالشركة
١٫٥٠٢٫٦٠داللة

٠٫٦٥١٫٩٥قطر وعمان
٢٫٨٠١٫٨٦المناعي

١٦٫١٩١٫٥٨كهرباء وماء
٢٫٢٣١٫١١المستثمرين القطريين

القيمةالسعرالشركة

١٫٢١٤٣٧٠٩٧٢٦المتحدة للتنمية

٣٫٢٢٣٦٥١١٠٣٠بروة

٠٫٤٥٣٠١٥٠٢٩١السالم

٠٫٨٣٢٥٠١٠٠٠٢االجارة

١٫٣٥٢٢٩٤١٠٠١ الطبية

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

٩٫٣١٦٫٤٤٩٫٢٢٤٫٨٠٩١٫٦٤٠٫٩٩١١٥٦٨٢٩٩٫٤٤٦٫٨٤٤٥٩٨٫٨١١٫٨٣٧٫٣٤

القطاعات األكثر تداوالً بالبورصةالقطاعات األكثر تداوالً بالبورصة

األسهم األكثر نشاطاً بالبورصةاألسهم األكثر نشاطاً بالبورصة األكثر 
ارتفاعاً

االكثر 
انخفاضاً

نســـب التـــداولنســـب التـــداول

ألكثرألكثر 
رتفاعاً
رر
رتفاعاً

االكثراالكثر
انخفاض
رر
انخفاض

التداوالت تصل إلى ٥٩٩ مليون ريال

الدوحة - [:

ســجــلــت بـــورصـــة قــطــر ارتــفــاعــاً 

ــــاً بـــنـــهـــايـــة تـــعـــامـــالت أمــــس،  قــــوي

مدعومة بعمليات شرائّية قام بها 

الُمستثمرون على األسهم القيادية 

وســـيـــطـــر الـــــلـــــون األخـــــضـــــر عــلــى 

شــاشــات الــســوق مــن بــدايــة الجلسة 

ارتــفــاع  إلـــى  أّدى  مــا  نهايتها،  إلـــى 

بما  نقطة   ٩١ بنحو  أمــس  المؤشر 

مستوى  عند  وأغلق   ٪٠٫٩٩ نسبته 

مؤشر  ارتــفــع  كما  نقطة،   ٩٣١٦٫٤

 ٪٠٫٧٤ بــنــحــو  اإلســــالمــــي  الــــريــــان 

وصعد  نقطة،   ٣٧٣٢ عند  وأغــلــق 

األسهم  لجميع  قطر  مؤشر  أيضاً 

 ٢٩١١ إلــــى  لــيــصــل   ٪١٫٢٨ بــنــســبــة 

نقطة. 

وجــــــــاء ارتــــــفــــــاع الـــــســـــوق أمـــس 

مـــصـــحـــوبـــاً بــــارتــــفــــاع الـــــتـــــداوالت 

حيث  الــســابــقــة،  بالجلسة  مــقــارنــة 

 ٥٩٩ نحو  أمس  التداول  قيم  بلغت 

مليون   ٥٩١ مــقــابــل  ريــــال  مــلــيــون 

بينما  الــســابــقــة،  الجلسة  فــي  ريـــال 

لتصل  الـــتـــداول  أحــجــام  انخفضت 

 ٣٠٩ مقابل  سهم  مليون   ٢٩٩ إلــى 

ماليين سهم في جلسة أمس األول 

من خالل تنفيذ ١١٥٧٦ صفقة.

وبـــلـــغـــت الـــمـــكـــاســـب الـــســـوقـــّيـــة 

لــألســهــم الــمــدرجــة فـــي الــبــورصــة 

القيمة  لتصل  ريــال  مليار   ٧٫٢ نحو 

 ٥٤٤٫٢ إلى  قطر  لبورصة  السوقية 

ــيــار ريــــــال، وتـــــّم أمــــس تــــداول  مــل

مــنــهــا  ارتــــفــــع  شــــركــــة،   ٤٧ أســـهـــم 

تــراجــعــت  بينما  شــركــة   ٣٠ أســهــم 

أسهم ١١ شركة أخرى، واستقّرت 

مستوى  عند  الشركات  باقي  أسهم 

إغــالقــهــا الــســابــق، وشــهــدت جلسة 

قوى  بين  حامية  مــنــاورات  أمــس 

جني  عمليات  وسط  والبيع  الشراء 

األسهم  لها  تعرضت  الــتــي  ـــاح  األرب

الــثــقــيــلــة فـــي أعـــقـــاب االرتـــفـــاعـــات 

الماضية،  األيــام  في  سجلتها  التي 

لكن السوق نجح في التصدي لهذه 

الــعــمــلــيــات وحـــافـــظ عــلــى غــالــبــيــة 

مكاسبه.

وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى الـــمـــســـاهـــمـــة 

شبه  ارتــفــاعــاً  سجلت  الــقــطــاعــّيــة، 

الــعــقــارات  قــطــاع  بــصــدارة  جماعي 

قــطــاع  تــــاله   ،٪٢ نــســبــتــه  بـــارتـــفـــاع 

نسبته  نمواً  سّجل  الــذي  الخدمات 

بــارتــفــاع  الــبــنــوك  قــطــاع  ثــم   ،٪١٫٧

قطاع  أيــضــاً  وارتــفــع   ،٪١٫٥ نسبته 

وصعد   ،٪١٫٠٨ بنسبة  االتــصــاالت 

قطاع الصناعة بنحو ٠٫٧٤٪، بينما 

 ،٪٠٫٢ بنسبة  التأمين  قطاع  تراجع 

وواصــــــل مـــؤشـــر الـــســـوق ارتــفــاعــه 

األسبوع الحالي بدعم من عمليات 

شــــراء نــفــذهــا الــُمــســتــثــمــرون على 

ُمستغلين  الماضية  الجلسات  مدى 

انخفاض أسعار بعض األسهم.

ارتفاع قوي للبورصة.. والمكاسب ٧٫٢ مليار ريال

الدوحة - [:

أعلن بنك بروة عن أسماء 
الـــفـــائـــزيـــن بـــجـــوائـــز الــســحــب 
الــُمــتــعــلــق بـــحـــســـاب الــتــوفــيــر 
«ثــــراء» الــمــتــوافــق مــع أحكام 
الشريعة والذي أجري بالمقر 
الرئيسي للبنك، حيث فاز كل 
من العمالء مارلو انجلو وبينه 
نقدّية  بجوائز  الــمــري  تــركــي 
ريال   ٥٠٫٠٠٠ منها  كل  قيمة 

قطري.
كذلك، فاز كل من العمالء، 
ميسكاث شريفودين ومحمد 
نقدّية  بجوائز  العبادي  هاشم 
 ٢٥٫٠٠٠ مـــنـــهـــا  كـــــل  قـــيـــمـــة 
ريــال قطري. وقــد تــّم إجــراء 

ممثل  إشـــراف  تحت  السحب 
الــنــوعــّيــة  الـــتـــراخـــيـــص  إدارة 
ـــة األســــــــواق بــــــوزارة  ومـــراقـــب

التجارة والصناعة.
ويـــتـــيـــح حــــســــاب الــتــوفــيــر 
فوز ٤٢ عميالً  «ثــراء» شهرياً 

 ٥٫٠٠٠ بقيمة  نقدّية  بجائزة 
ـــــــــال قـــــطـــــري وعـــمـــيـــلـــيـــن  ري
بقيمة  نقدية  بجائزة  آخرين 
لكل  قـــطـــري  ريـــــال   ١٠٫٠٠٠
ـــــح. بـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلـــك،  راب
يـــمـــّكـــن «ثــــــــراء» بــصــفــة ربـــع 

ســنــويــة عــمــيــلــيــن مـــن الــفــوز 
بجائزة نقدية بقيمة ٢٥٫٠٠٠ 
ريـــــــال قــــطــــري لـــكـــل مــنــهــمــا 
آخرين  اثنين  فــوز  عن  فضالً 
بجائزة نقدّية قيمتها ٥٠٫٠٠٠ 
ـــكـــل رابــــــح،  ريـــــــال قــــطــــري ل

وصـــوالً إلــى اإلعـــالن عــن فوز 
بالجائزة  سنوياً  واحــد  عميل 
الــنــقــديــة الــكــبــرى والــتــي تبلغ 
ريــــال   ١٫٠٠٠٫٠٠٠ قــيــمــتــهــا 
قـــطـــري. وعـــلـــيـــه، يــبــلــغ عــدد 
الـــفـــائـــزيـــن الــُمــشــتــركــيــن في 
حساب «ثراء» ٣٦٥ فائزاً، مع 
مجموعها  يصل  نقدّية  جوائز 

إلى ٣٫٢٩٠٫٠٠٠ ريال قطري.
ــــــــــراء»  يــــتــــيــــح حـــــســـــاب «ث
المصرفية  المنتجات  مــزايــا 
ــــتــــي تــتــضــمــن  الـــمـــبـــتـــكـــرة وال
عــــمــــلــــيــــات ســــحــــب وإيــــــــــداع 
ومـــعـــامـــالت تــحــويــل األمــــوال 
مــــــن مـــخـــتـــلـــف الـــحـــســـابـــات 
األخــــــــــــرى وعـــــبـــــر مــخــتــلــف 

القنوات المصرفّية.

بنك بروة يُعلن الفائزين بجوائز «ثراء»
مسقط ـ قنا: 

عند   ،(٣٠) مسقط  ســـوق  مــؤشــر  أغــلــق 
مستوى ٣٤٩٤٫٠١ نقطة ُمرتفعاً ٠٫٤٢ نقطة 
وبــنــســبــة ٠٫٠١٢ بــالــمــئــة مــقــارنــة مــع آخــر 
جلسة تداول والتي أغلق فيها عند مستوى 
اليومّية  النشرة  وذكــرت  نقطة.   ٣٤٩٣٫٥٩
بلغت  بــالــســوق  الـــتـــداول  قيمة  أن  لــلــســوق، 

أمس ٦٧٧ ألفاً و٩٩٥ رياالً عمانياً منخفضة 
تــداول  جلسة  آخــر  عن  بالمئة   ٣٥٫٨ بنسبة 
والتي كانت قد بلغت مليوناً و٥٥ ألفاً و٩٩٢ 
عمانياً. وأشارت إلى انخفاض القيمة  رياالً 
مسقط  بسوق  المدرجة  للشركات  السوقّية 
عن  بالمائة   ٠٫٠٣١ بنسبة  المالّية  لــألوراق 
آخــر يــوم تـــداول وبلغت مــا يــقــارب ١٨٫٦٥ 

مليار ريال عماني.

ارتفاع مؤشر سوق مسقط

الدوالر يتراجع واليوان يرتفع   
طوكيو ـ رويترز: 

تــراجــع الـــــدوالر مــقــابــل ُمــعــظــم الــعــمــالت أمـــس، حيث 
قلصت مــوجــة ارتــفــاع عــلــى أصـــول أعــلــى مــخــاطــرة مثل 
اآلمن  المالذ  على  الطلب  األولّية  والسلع  العالمّية  األسهم 
أعلى  إلــى  الصيني  الــيــوان  وصــعــد  األمــريــكــّيــة.  العملة  فــي 
مكاسبه  مواصالً  الــدوالر  مقابل  أشهر  أربعة  في  مستوى 
مستثمرون  عــّزز  حيث  األخــيــرة،  اآلونــة  في  حققها  التي 
بفعل  الصينية  األسهم  في  مراكزهم  القطاعات  كافة  من 
اقتصاد  أكــبــر  ثــانــي  فــي  انــتــعــاش  عــلــى  متنامية  مــؤشــرات 
بانتشار  المتعلقة  المستمّرة  المخاوف  تُبقي  وقد  عالمي. 
فيروس كورونا تداول بعض العمالت في نطاق محدود، 
لكن خسائر الدوالر تزيد تدريجياً، حيث تميل المعنويات 
لرهانات أعلى مخاطرة بفضل النمو االقتصادي في األمد 
إلى  بالمئة   ٠٫٣ الــيــورو  مقابل  الـــدوالر  وانخفض  الطويل. 
وتراجع  شهر.  فــي  مستوى  أدنــى  ُمسجالً  دوالر   ١٫١٣٦٥
في  مستوى  أقــل  إلــى  اإلسترليني  الجنيه  مقابل  الـــدوالر 
مقابل  اإلسترليني  وزاد  دوالر.   ١٫٢٦٣٧ عند  أسابيع  ثالثة 

اليورو إلى ٨٩٫٩٧ بنس.

عواصم ـ رويترز:

 ارتـــفـــع الـــذهـــب فـــوق الــمــســتــوى الــُمــهــم 
البالغ ١٨٠٠ دوالر لألوقية أمس، إذ فاقت 
الــمــخــاوف بــشــأن تــزايــد حــــاالت اإلصــابــة 
اقتصادي  تعاٍف  في  اآلمال  بـ»كوفيد-١٩» 
تغّير  أي  أمــس  يــطــرأ  ولــم  ســريــع.  عالمي 
الفورية  المعامالت  في  الذهب  على  يُذكر 
(األونصة)،  لألوقية  دوالر   ١٨١٢٫٢٠ عند 
بعد أن ارتفع ألعلى مستوياته منذ سبتمبر 
األربــــعــــاء  دوالر   ١٨١٧٫٧١ عـــنـــد   ٢٠١١
الـــمـــاضـــي. وارتـــفـــعـــت الــعــقــود األمــريــكــيــة 
دوالر.   ١٨٢٣٫٢٠ إلى   ٪٠٫٢ للذهب  اآلجلة 
وقال إدوارد مويا كبير ُمحللي السوق لدى 
حالة  في  المتعاملين  إن  للسمسرة  أوانــدا 
من اإلرهاق نوعاً ما بعد أن تخطى المعدن 
مستوى ١٨٠٠ دوالر، لكن ال يبدو أن أحداً 
الــتــداوالت  هــذه  عــن  التخلي  على  متلهف 

بشدة  لالرتفاع  متجهاً  يبدو  فالذهب  بعد 
لديه  الطويل،  أو  القصير  األمــد  فــي  ســواء 
إلى  يذهب  لكي  الُمحفزات  من  يكفي  ما 
مستوى قياسي قبل نهاية العام، وفي إبقاء 
االقتصادّية  التداعيات  من  المخاوف  على 
لــلــجــائــحــة، أشــــار مــســؤولــون فـــي مجلس 
االحــتــيــاطــي االتـــحـــادي (الــبــنــك الــمــركــزي 
األمريكي) إلى أن التعافي في أكبر اقتصاد 

في العالم ربما يتعثر.
المالية  وزيـــر  تعّهد  ذلـــك،  غــضــون  فــي 
مليار   ٣٨ قــدره  إضافي  بمبلغ  البريطاني 
دوالر لتفادي أزمة بطالة. ويميل التحفيز 
في  تحوطاً  يُعتبر  الــذي  الذهب،  دعم  إلى 
مـــواجـــهـــة الــتــضــخــم وانـــخـــفـــاض الــعــمــلــة. 
ــمــعــادن الــنــفــيــســة األخـــــرى،  ــل وبــالــنــســبــة ل
دوالر   ١٩٢٦٫٦٧ إلى   ٪٠٫٦ البالديوم  ارتفع 
 ٨٤٤٫٣٩ إلى   ٪٠٫١ البالتين  وزاد  لألوقية، 

دوالر.  

الذهب يتماسك فوق مستوى ١٨٠٠ دوالر

طوكيو ـ رويترز: 

عـــــــــاودت أســــهــــم الـــيـــابـــان 
االرتـــــــفـــــــاع أمـــــــس مـــدعـــومـــة 
ـــــطـــــة  ـــــب ـــــرت ـــــُم بـــــــاألســـــــهـــــــم ال
بــالــتــكــنــولــوجــيــا عــقــب ارتـــفـــاع 
لكن  ـــة،  األمـــريـــكـــّي نــظــيــرتــهــا 
الـــمـــكـــاســـب كـــانـــت مـــحـــدودة 
فيروس  حاالت  ارتفاع  بسبب 
وزاد  الــــــبــــــالد.  فـــــي  كــــــورونــــــا 
 ٪٠٫٤ القياسي  نيكي  المؤشر 
ليعاود  نقطة،   ٢٢٥٢٩٫٢٩ إلى 
بنسبة  انخفاض  مــن  الصعود 
السابقة.  الجلسة  فــي   ٪٠٫٧٨
على المؤشر  وتقّدم ٦٣ سهماً 
 .١٥٨ تــــراجــــع  بــيــنــمــا  نـــيـــكـــي 
وواصــــلــــت الــــســــوق مــكــاســبــهــا 
بـــدعـــم مــــن أســـهـــم الــمــؤشــر 
شنغهاي المجمع التي ارتفعت 

معنويات  لكن  الثامن.  لليوم 
الـــُمـــســـتـــثـــمـــريـــن ســــرعــــان مــا 
تــقــوضــت بــفــعــل تــســجــيــل ٢٢٤ 
بفيروس  جديدة  إصابة  حالة 
كورونا في طوكيو أمس، لتبلغ 
الحاالت بذلك مستوى قياسياً 
فعل  رد  وكــان  مرتفعاً.  يومياً 
بيانات  تجاه  مــحــدوداً  الــســوق 
غير متوقع في  تُظهر ارتفاعاً 

اليابانية  اآلالت  شراء  طلبيات 
بعد  مـــايـــو  فـــي   ٪١٫٧ بــنــســبــة 
أبريل  فــي   ٪١٢ نسبته  تــراجــع 
بــســبــب الـــجـــائـــحـــة. وتــقــدمــت 
المرتبطة  الــمــحــلــّيــة  األســـهـــم 
سجل  أن  بــعــد  بــالــتــكــنــولــوجــيــا 
الــمــؤشــر نـــاســـداك رابــــع أعــلــى 
مــســتــوى إغـــــالق قــيــاســي في 

خمسة أيام األربعاء الماضي.

أســهــم اليـابــان تنـتـعـش
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١٧١٧   

تولوز ـ رويترز :

 ســــانــــدت الـــحـــكـــومـــة الــفــرنــســيــة 
ـــفـــادي  ـــت الــــمــــطــــالــــبــــات الـــنـــقـــابـــيـــة ل
إيــربــاص  فــي  اإللــزامــيــة  التسريحات 
أمـــــس بــيــنــمــا نـــظـــم مـــئـــات الــعــمــال 
مطار  إلى  الشركة  مقر  من  مسيرة 

تولوز-بالنياك.
ــغــاء مــا يصل  وتــعــتــزم إيـــربـــاص إل
تــراجــع  بسبب  وظــيــفــة  ألـــف   ١٥ إلـــى 
فــــي الـــطـــلـــب جــــــراء أزمــــــة فـــيـــروس 
السفر  حــركــة  قلصت  الــتــي  كــورونــا، 
الـــجـــوي بـــشـــدة وأضـــــرت بـــاألوضـــاع 
الــمــالــيــة لــشــركــات الــطــيــران وحــثــت 
ـــدولـــة لــالقــتــصــاد أجــنــيــس  ـــــرة ال وزي
عــلــى  إيـــــربـــــاص  بانييه-روناشيه 
وهي  اإللزامية،  التسريحات  تفادي 
النقابات  رفعتها  التي  ذاتها  المطالب 
في فرنسا وألمانيا حيث أكبر مصانع 

الشركة. 

أبــلــغــت إذاعــــــة كــالســيــك «يــنــبــغــي 

اإللزامية،  التسريحات  عن  العزوف 

مما يعني إتاحة حق االختيار للجميع 

وتوفير المساعدة لهم؛ ذاك موقفنا». 

العمال  عدد  أن  رويترز  شهود  وأبلغ 

الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي تـــــولـــــوز، حــيــث 

إيرباص من كبار أرباب العمل، كان 

نظموا  الذين  اآلالف  من  بكثير  أقــل 

مــســيــرة بـــمـــحـــاذاة مـــــدرج طـــائـــرات 

الثالثاء.  يوم  وجيزة  لفترة  وأضربوا 

هذا، وتسهم الصناعات الجوية بنسبة 

٤٠ بالمئة من الوظائف الصناعية في 

منطقة أوكسيتاني، إذ يعمل بها ١١٠ 

آالف شخص في ١١٠٠ شركة توريد 

إيــربــاص  وتــوظــف  وصــغــيــرة.  كبيرة 

نفسها ٢٧ ألف شخص هناك.

فرنسا تدعو لتفادي شطب ١٥ ألف وظيفة بإيرباص
وسط مسيرات نقابية وعمالية

٢١ مليار دوالر خسائر 
السياحة الروسية

موسكو ـ قنا:

خسائر  أن  أمــس  للسياحة،  الــروســي  االتــحــاد  أعلن   
من  األول  الــنــصــف  خـــالل  الــســيــاحــة  قــطــاع  فـــي  الـــبـــالد 
 ٢١ (حــوالــي  روبــل  تريليون  ٥ر١  بلغت  الــجــاري،  الــعــام 
رئيس  إغــنــاتــيــيــف  أنــدريــه  الــســيــد  وقـــال  دوالر).  مــلــيــار 
قطاع  إن  أمس،  تصريح  في  للسياحة،  الروسي  االتحاد 
السياحة في بالده سيحتاج إلى سنة ونصف السنة على 
األقل ليتعافى ويعود إلى ما كان عليه قبل أزمة تفشي 

 .١٩  - كوفيد  كورونا  فيروس 
الروسية  السياحية  الرحالت  منظمي  رابطة  وكانت 
أولــى  إلجـــراء  تخطيطها  ســابــق،  وقــت  فــي  أعــلــنــت  قــد 
موعد  في  الخارج  إلى  روسيا  من  السياحية  الرحالت 

المقبل. أغسطس  شهر  من  األول  أقصاه 

بسبب كورونا .. ستاندرد أند بورز: 

لتهدئة مخاوف المفوضية األوروبية 

لندن - رويترز:

ـــــــورز جـــلـــوبـــال   قــــالــــت ســــتــــانــــدرد أنــــــد ب
أزمــــة  إن  أمـــــس  االئـــتـــمـــانـــيـــة  لــلــتــصــنــيــفــات 
أنحاء  فــي  البنوك  ستكلف  كــورونــا  فــيــروس 
العالم خسائر قيمتها ٢٫١ تريليون دوالر في 

القروض بنهاية العام القادم.
وتوقعت ستاندرد أند بورز أن تبلغ خسائر 

الـــقـــروض فـــي الـــعـــام الــحــالــي ١٫٣ تــريــلــيــون 
مستوى  مــثــلــي  عــلــى  يــزيــد  مــا  وهـــو  دوالر، 
بالمئة   ٦٠ حوالي  يكون  أن  ورجحت   .٢٠١٩
من تلك الخسائر في منطقة آسيا والمحيط 
 - النسبية  الزيادات  أكبر  كانت  وإن  الهادي، 
بما يتجاوز المثلين في المتوسط مقارنة مع 
٢٠١٩ - ستحدث في أمريكا الشمالية وغرب 

أوروبا.

واشنطن ـ د ب أ: 

األمريكية  الــعــمــل  وزارة  بــيــانــات  كشفت 
طلب  مــلــيــون  ٣١ر١  تــســجــيــل  تـــم  ـــه  أن أمـــس 
األسبوع الماضي، وهو أقل من العدد الذي تم 
تراجعت  وقد  سبقه.  الــذي  األسبوع  تسجيله 
بواقع  الماضي  األسبوع  البطالة  إعانة  طلبات 
سبقه.  الذي  باألسبوع  مقارنة  طلب  ألف   ١٤

٠٦ر١٨  البطالة  إعــانــة  طلبات  إجمالي  وبلغ 
مليون طلب. وكان سوق العمل األمريكي قد 
تضرر بسبب تفشي فيروس كورونا. ويشهد 
عدد من الواليات، يقدر بأكثر من ٣٠ والية 
حــالــيــاً، زيــــادة جــديــدة فــي حـــاالت اإلصــابــة 
الواليات  بعض  يدفع  مما  كورونا،  بفيروس 
أو  االقــتــصــاد  فــتــح  إعــــادة  إجــــــراءات  لتعليق 

إغالقه مجدداً.

باريس ـ د ب أ :

 ذكرت شركة «ألستوم» الفرنسية لتصنيع 
بسلسلة  تلتزم  ســوف  أنــهــا  أمــس  الــقــطــارات 
مــن عــمــلــيــات ســحــب االســتــثــمــارات لتهدئة 
صفقة  بشأن  األوروبية  المفوضية  مخاوف 
من  الحديدية  السكك  ألعمال  مقررة  شــراء 
شركة بومباردييه الكندية. ويتعين أن توافق 
المفوضية على الصفقة على أسس تنافسية. 
وأثـــــارت الــمــفــوضــيــة الــعــام الــمــاضــي غضب 
بحجب  واأللــمــانــيــة  الــفــرنــســيــة  الحكومتين 
عمالق  مــع  لالندماج  أللستوم  سابقة  خطة 
الــصــنــاعــة األلــمــانــيــة «ســيــمــنــس» فــي مجال 
الــســكــك الــحــديــديــة. وقــالــت ألــســتــوم إنـــه في 
المفوضية،  مع  المبدئية  المحادثات  أعقاب 
إلنتاج  اإلقليمي  خطها  بيع  الشركة  اقترحت 
الــقــطــارات «كـــوراديـــا بــولــيــفــالــنــت» وكــذلــك 

مصنع رايــخــشــوفــن فــي شـــرق فــرنــســا حيث 
بيع  أيــضــاً  ألــســتــوم  وتــعــرض  تصنيعها.  يــتــم 
الـــقـــطـــارات اإلقــلــيــمــيــة «تــالــنــت ٣» الــتــابــعــة 
لبومباردييه ومنشآت اإلنتاج ذات الصلة في 
مساهمات  وكذلك  بألمانيا،  هينيجسدورف 
بومباردييه في قطارات «في ٣٠٠ زيفيرو» 
فبراير  في  ألستوم  السرعة. ووافقت  فائقة 
الخاصة  الحديدية  السكك  أعمال  شراء  على 
٨ر٥  بين  ما  مقابل  ألمانيا  في  ببومباردييه 
 ٧ إلــى  مليار  (٦ر٦  يــورو  مليار  و٢ر٦  مليار 
مليارات دوالر بالسعر الحالي). وقالت أمس 
النصف  في  الشراء  إكمال  تتوقع  مازالت  إنها 
بالصفقة  فرنسا  وأشــادت   .٢٠٢١ من  األول 
على  إشـــارة  تمثل  بأنها  ووصفتها  الــمــقــررة 
أن أوروبا يمكنها إنشاء شركات قادرة على 
والصينية  األمريكية  نظيرتها  مع  المنافسة 

العمالقة.  

 ٢ تريليون دوالر خسائر البنوك 

تراجع طلبات البطالة في أمريكا 

«ألستوم» تعرض سحب صفقة 
«بومباردييه» الكندية 

تعافي استهالك البنزين بأمريكا

عواصم ـ رويترز: 

تـــراجـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط 
نــحــو ثــالثــة بــالــمــئــة أمـــس إذ 
يــخــشــى الــمــســتــثــمــرون من 
ـــهـــالك الــــوقــــود  تــــهــــاوي اســـت
مــــــجــــــدداً بـــفـــعـــل إغــــالقــــات 
شاملة جديدة الحتواء انتشار 
فيروس كورونا في الواليات 
الـــمـــتـــحـــدة. وأمــــــــس، كــانــت 
الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام برنت 
بما  دوالر   ١٫١١ منخفضة 
يعادل ٢٫٦ بالمئة إلى ٤٢٫١٨ 
أن  بـــعـــد  لــلــبــرمــيــل،  دوالر 
زادت ٠٫٥ بالمئة. وانخفضت 
عقود الخام األمريكي غرب 
تكساس الوسيط ١٫٣٧ دوالر 
 ٣٩٫٥٣ لتسجل  بالمئة   ٣٫٤ أو 
وقـــالـــت  لـــلـــبـــرمـــيـــل.  دوالر 
لــــويــــز ديـــــكـــــســـــون، مــحــلــلــة 
أســـــواق الــنــفــط فـــي ريــســتــاد 
كوفيد-١٩  «حــاالت  إنرجي، 
الواليات  في  االرتفاع  تواصل 
الــــمــــتــــحــــدة والـــمـــتـــعـــامـــلـــون 

يـــتـــســـاءلـــون مـــتـــى ســيــنــتــهــي 
سيتغير  مــتــى  الـــوضـــع،  هـــذا 
استمرار  ظل  في  المنحنى.. 
فــي  كوفيد-١٩  عــــاصــــفــــة 
والبرازيل  المتحدة  الواليات 
الطلب  فـــإن  أخــــرى،  ودول 

على المحك».
لدى  فارجا  تاماس  وقــال 
أسوسيتس  أويـــل  بـــي.فـــي.إم 
للحركة  محدود  نطاق  «إنــه 

بـــســـبـــب الـــــمـــــخـــــاوف حـــيـــال 
مـــوجـــة ثــانــيــة مـــن فــيــروس 
كـــورونـــا مــقــابــل قـــوة أســـواق 
األســـهـــم، عــلــى األخــــص في 
بيانات  تمنع  بينما  الــصــيــن، 
الــواليــات  فــي  البنزين  بشأن 
من  النفط  أســعــار  المتحدة 
سيختفي  الـــدعـــم  الـــهـــبـــوط.. 
ارتفاع  مع  األســبــوع  هــذا  بعد 
حـــــــاالت فـــــيـــــروس كــــورونــــا 

أمريكية.  واليــــات  عـــدة  فــي 
واألكــــثــــر تــرجــيــحــاً حـــدوث 
نزول.. واستئناف الصادرات 
قـــدمـــاً،  مــضــى  إذ  ــيــبــيــة،  ــل ال
يميل  آخــــر  تـــطـــوراً  ســيــكــون 
السوق  أن  كما  الــهــبــوط.  إلــى 
اجتماع  قبيل  ثبات  حالة  في 
للجنة  الجاري  يوليو   ١٥ في 
من  الــســوق  بمراقبة  معنية 
مــنــظــمــة الــبــلــدان الــمــصــدرة 

وحلفائها.  (أوبـــك)  للبترول 
وارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الــنــفــط 
إدارة  بـــيـــانـــات  أظـــهـــرت  إذ 
األمريكية  الطاقة  معلومات 
انخفاض مخزونات البنزين 
فــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة ٤٫٨ 
ــــوع  مــــلــــيــــون بــــرمــــيــــل األســــب
الماضي، بما يزيد كثيراً عما 
كـــان يــتــوقــعــه الــمــحــلــلــون، إذ 
مليون   ٨٫٨ إلى  الطلب  ارتفع 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً وهـــــو أعــلــى 
مستوى منذ ٢٠ مارس. لكن 
ارتفاع حاالت كوفيد-١٩ في 
أمريكية  واليــات  عدة  أنحاء 
عـــزز احــتــمــال تــجــدد فــرض 
إجـــــراءات الــعــزل الــعــام التي 
ســتــكــبــح عـــلـــى األرجــــــــح أي 
انــتــعــاش مــســتــمــر فـــي طلب 
الـــوقـــود. ويــبــقــي ذلـــك عقود 
الـــخـــامـــيـــن الــقــيــاســيــيــن فــي 
نطاقات ضيقة هذا األسبوع، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا تقبع 

فوق ٤٠ دوالراً للبرميل.

مخاوف كورونا تهبط بالنفط ٣٪ 

بانكوك ـ د ب أ:

 انــتــعــشــت مــبــيــعــات الـــتـــجـــزئـــة واإلنــــتــــاج 
ــا خــــالل شــهــر مــايــو  ــيــزي الــصــنــاعــي فـــي مــال
إجــراءات  السلطات  أنهت  أن  عقب  الماضي، 
اإلغالق التي استمرت سبعة أسابيع وألحقت 
الــضــرر بــاالقــتــصــاد، وكــانــت تــهــدف الحــتــواء 
مبيعات  وكـــانـــت  كــــورونــــا.  فـــيـــروس  تــفــشــي 
مايو  في  ٣ر٢٦٪  بنسبة  ارتفعت  قد  التجزئة 
الماضي مقارنة بشهر أبريل الماضي، عقب 
في  التجارية  المراكز  من  الكثير  فتح  إعــادة 
ارتفعت  حين  في  الماضي،  مايو  من  الــرابــع 
١ر١٩٪  بنسبة  الــصــنــاعــي  الــقــطــاع  مــبــيــعــات 
واإلنتاج الصناعي بنسبة ٢ر١٨٪. وأرجع كبير 
المسؤولين في قطاع اإلحصاء محمد عزير 

جميع  فتح  إعـــادة  إلــى  االرتــفــاع  هــذا  يالدين 
األنشطة  واستئناف  االقتصادية  القطاعات 
الــتــجــاريــة مــطــلــع مــايــو الــمــاضــي. ومـــازالـــت 
األجانب،  الزائرين  أمام  مغلقة  البالد  حدود 
فيما تعد ضربة أخرى لالقتصاد الذي تمثل 
إجمالي  من   ٪١٥ إلــى   ١٠ نحو  السياحة  فيه 
الناتج المحلي في األعوام التي تشهد ازدحاما. 
الفيروس  تفشي  تــداعــيــات  لتخفيف  وسعياً 
وإجــــــراءات اإلغــــالق فــي الـــداخـــل والـــخـــارج، 
حكومي  بإنفاق  الماليزية  الحكومة  تعهدت 
يبلغ نحو خمس إجمالي الناتج المحلي. وكان 
أن  مــن  حــذر  قــد  الماليزي  المركزي  البنك 
العام  خالل   ٪٢ بنسبة  ينكمش  قد  االقتصاد 
الماضي، في حين قال صندوق النقد الدولي 

إن نسبة االنكماش قد تصل إلى ٨ر٣٪.

انتعاش مبيعات التجزئة في ماليزيا جودة الهواء والتباعد االجتماعي 
أبرز قضايا النقل الجوي

جنيف ـ وكاالت :

أشار أحدث استطالعات االتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» 
السفر  فــي  الــثــقــة  اســتــعــادة  فــي  الرئيسية  الــقــضــايــا  بــعــض  إلـــى 
بشكل  الحقائق  توصيل  إلى  سيحتاج  القطاع  أن  مؤكداً  الجوي، 
متن  على  المسافرين  اهتمامات  أن  إلــى  الفــتــاً  فاعلية،  أكثر 

الطائرة تشمل ما يلي:
جودة الهواء على متن الطائرة .. حيث لم يتخذ المسافرون 
 ٪٥٧ يعتقد  بينما  المقصورة،  هواء  جودة  بشأن  واضحاً  قــراراً 
 ٪٥٥ أشار  حين  في  خطيرة،  الهواء  جودة  أن  المسافرين  من 
كغرف  تــمــامــاً  نظيفة  الــهــواء  جـــودة  أن  يفهمون  أنــهــم  منهم 
الطائرات  فــي  الــهــواء  جــودة  أن  كما  بالمستشفيات.  العمليات 
تقوم  حيث  المغلقة،  البيئات  معظم  من  أفضل  تعد  الحديثة 
بضخ الهواء الجديد كل دقيقتين إلى ثالث دقائق في حين تقوم 
ساعة،  كل  مرات  ثالث  أو  مرتين  الجديد  الهواء  بضخ  المباني 
فضالً عن نظام تصفية جزيئات الهواء (HEPA) الذي يتخلص 
من أكثر من ٩٩٫٩٩٩٪ من الجراثيم بما فيها فيروس كورونا.

أما عن التباعد االجتماعي، فتنصح الحكومات بارتداء قناع 
التباعد  إجــراء  الممكن  من  يكون  ال  عندما  الوجه)  تغطية  (أو 
االجتماعي، كما هو الحال في وسائل النقل العام، والتي تتوافق 
مــع مــا وضــحــه الــخــبــراء الــذيــن وضــعــوا خــطــة «اإلقـــــالع» في 
مقربة  على  الركاب  جلوس  وأثناء  ذلــك،  إلى  إضافة  (إيــكــاو)، 
من  المقصورة  هواء  تدفق  فإن  الطائرة،  متن  على  بعض  من 
السقف إلى األرض. هذا يحد من االنتشار المحتمل للفيروسات 

أو الجراثيم للخلف أو لألمام في المقصورة.
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هل تستطيع معرفة الفوارق الثمانية بين هاتين الصورتين في أقل من ٥ دقائق؟ لعــبة الفـــــوارق لعــبة الفـــــوارق 

سهيل: ٣٢٢
السرطان: ١٩

الهقعة: ٨

لــصــالة  األول  األذان 
 ١٠٫٥٩ الــســاعــة  الجمعة 

صباحاً.

المستكــشــــف   :١٧٨٩

الــــــكــــــنــــــدي ألــــكــــســــنــــدر 

ماكينزي يصل إلى دلتا 

نــهــر أطـــلـــق عــلــيــه اســم 

نــهــر مــاكــيــنــزي تــيــمــنًــا 

باسمه.

اســــتـــســــــالم   :١٨٣٠

للقوات  الجزائر  مدينة 

الفرنسية.

١٩١٩: الرئيس األمريكي 

يــعــرض  ويـــلـــســـون  وودرو 

التي  فرساي  معاهدة  نص 

ــمــيــة  ــعــال أنــــهــــت الــــحــــرب ال

األولى.

هيوز  هـــوارد   :١٩٣٨

ـــا قــيــاســًيــا  يــحــطــم رقـــًم

جديًدا في دورانه حول 

ذلك  حقق  وقد  العالم، 

و١٤  ســـــاعـــــة   ٩١ فــــــي 

دقيقة.

الصــــهـــــــاينــــة   :١٩٤٨

يــســتــولــون عــلــى مــطــار 

اللد.

الــبــرلــمـــــــــــــــــان   :١٩٧٣

الــــبــــاكــــســــتــــانــــي يــــوافــــق 

عــــلــــى مـــــشـــــروع قـــــرار 

يــــقــــر فــــيــــه بـــاعـــتـــرافـــه 

التي  بنجالديش  بدولة 

انفصلت عن باكستان.

زعيم  اغتيال   :٢٠٠٦

الــمــجــاهــديــن الــشــيــشــان 

شامل باساييف على يد 

المخابرات الروسية.

١٠ يوليو

صاحب  هــو  الثالثة  الالعبين  مــن  أي  معرفة  تستطيع  هــل 
إلى  يوصل  الــذي  الصحيح  الطريق  اختيار  طريق  عن  الهدف 

المرمى في أقل من دقيقتين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 

الجمعة ١٩ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ١٠ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٤٣) ١٨

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- من أسماء اهللا الحسنى - رمز رياضي.
٢- شعور - خليط من حوامض دهنية يستعَمل للتنظيف.

٣- ألبوم غنائي للمطرب محمد منير صدر عام ٢٠٠٣.
٤- حروف متشابهة - أداة نصب - قادم.

٥- امرأة سياسية سريالنكية رأست الحكومة من ١٩٦٠ إلى 
.٢٠٠٠

٦- ممتلئ الجسم - حقد في النفس (معكوسة).
٧- أديب وروائي وكاتب صحفي عربي راحل.

٨- تجمعك - نهاية (معكوسة) - والدة.
تأسس  قطري  رياضي  نــاد   - (معكوسة)  والقتال  الحرب   -٩

سنة ١٩٦٩.
١٠- صحيفة فرنسية معروفة (معكوسة).

العال  وزهـــرة  رســتــم  لــزكــي  عــربــي  فيلم   -١
وفايزة أحمد.

٢- مــن ســـور الــقــرآن الــكــريــم (مــعــكــوســة) - 
نتكلم برديء القول.

٣- أديب وروائي عربي راحل.
٤- الــَقــطــيــُع مــن كـــّل شـــيٍء (مــعــكــوســة) - ما 

ر من الشيء (معكوسة). تكسَّ
٥- مدينة مغربية (معكوسة) - رمز رياضي 

(معكوسة).
٦- معركة إسالمية - نظير.

٧- حروف متشابهة - اسم عائلة وزير إعالم 
عراقي سابق.

٨- أَْسر - تجدها في غيوم - للتمني.
٩- لــقــب نــجــم كــــرة قــــدم بـــرازيـــلـــي ســابــق 

(معكوسة) - فيلسوف أوروبي راحل.
١٠- فقد عقله - مكتمل - بسط.

الكلـمات المتـقاطـعـة  الكلـمات المتـقاطـعـة  

توهج أحمر غامض 
في مركز درب التبانة

في  غامض  أحمر  توهج  اكتشف 
مركز درب التبانة ألول مرة، يشع 
من منطقة تعرف باسم «القرص 
على  الــضــوء  إلــقــاء  يمكنها  الــمــائــل» 
مجرتنا  لــقــوة  األســـاســـي  الــمــصــدر 
الفلكيون  واســتــخــدم  الــحــلــزونــيــة. 
 Wisconsin H-Alpha تلسكوب 
تــشــيــلــي،  فـــي  ومـــقـــره   ،Mapper
لتحقيق االكتشاف المثير لالهتمام. 
الفلكيين  العلماء  من  فريق  ويقول 
منبهة  عالمة  هذه  إن  األمريكيين 
القادم   - المتأين  الهيدروجين  لغاز 
من النجوم المتكونة حديثا. وقاموا 
األلـــوان  بمقارنة  الــمــصــدر  بتحديد 
من  القادم  المرئي  للضوء  األخــرى 

النيتروجين واألكسجين المتأين.

 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

٢٩-٢٠.٣١٣٦-١٤.٤٥٠٨.٥٤-٠٢.٥١الرويس

٢٩-١٤.٠٠٤٠-٢٠.٠١٠١.١٥-٠٧.٣٩دخان

٢٨-١٣.٢٣٤٤-١٨.٥٣٠١.٠٢-٠٧.١٢أبوسمرة

بالتوقيت المحلي

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٢٩-٢١.٤٨٤٣-٠٠.٠٠٠٨.١٩-١٣.١٧مسيعيد

٢٩-٢١.١٠٤٣-٠٠.٠٠٠٨.٥١-٠٥.٠٧الوكرة

٣٣-٢٠.٠٥٤٤-١٣،٤٢٠٦.٥٠-٠٣،٤٣الدوحة

٣٢-١٩.٢١٤٢-١٠.٤٩٠٦.١٤-٠٢.٤٨الخور

٣:٢٢الفجر

٤:٥١الشروق

١١:٣٩الظهر

٣:٠٣العصر

٦:٣٠المغرب

٨:٠٠العشاء

شدته  تبلغ  زلـــزال  ضــرب  ب:  ف  أ  بوغوتا- 
شرق  شــمــال  ريختر  مقياس  على  درجـــة   ٥,٥
يتم  لــم  لكن  الخميس  األربــعــاء  ليل  كولومبيا 
اإلعــــالن عــن ضــحــايــا أو خــســائــر مــاديــة حتى 
للجيولوجيا.  الوطني  المعهد  ذكر  حسبما  اآلن، 
وكتب جهاز الرصد الجيولوجي الكولومبي في 
األرضية  الــهــزة  مركز  أن  تويتر  على  تغريدة 
ــانــدر،  ــت ـــاتـــوكـــا فـــي مــنــطــقــة ســان حــــدد فـــي زاب
الساعة  عند  األربــعــاء  وقــع  الــزلــزال  أن  موضحاً 

(٠٣,٢٢ أمس) على عمق ١٤٩ كيلومتراً. وشعر 

العاصمة  بينها  المدن  من  عــدد  سكان  بالهزة 

بــوغــوتــا (وســـــط) وتــونــجــا (وســـــط) ومــيــديــيــن 

(شمال شرق) وإيباغي (شمال شرق)، كما كتب 

االجتماعي.  التواصل  وسائل  على  كولومبيون 

وأعلنت اإلدارة الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث 

سكانها  شعر  التي  في «المناطق  إجــراءات  عن 

بالهزة األرضية» لتحديد أي أضرار محتملة.

زلزال بقوة ٥,٥ درجة يضرب كولومبيا

التركية  الداخلية  وزارة  أعلنت  أ:  ب  د  إسطنبول- 
أمـــس مــقــتــل ثــالثــة مـــن قــــوات الـــــدرك وإصـــابـــة ستة 
ألعاب  مخلفات  تحمل  شاحنة  انفجار  جــراء  آخرين 
ثاني  وهو  البالد،  غربي  شمال  صقاريا  بوالية  نارية، 
اإلذاعة  هيئة  وذكرت  أسبوع.  خالل  نوعه  من  انفجار 
كانت  الشاحنة  أن  تــي»  آر  «تــي  التركية  والتلفزيون 
األسبوع  دامــيــاً  انــفــجــاراً  شهد  مصنع  مــن  مــواد  تحمل 
الــمــاضــي، مــضــيــفــة أنـــه لـــم يــتــضــح عــلــى الـــفـــور سبب 
انفجار أمس. ونقلت األناضول عن حاكم الوالية جتين 
أوقــطــاي كــالــديــريــم إنـــه كـــان يــجــري نــقــل مـــواد غير 
قريب.  محجر  في  السيطرة  تحت  إلبطالها  منفجرة 
وأضافت  النقل.  على  يشرف  كان  الــدرك  أن  وأضــاف 
«تي آر تي» أن الشرطة طوقت منطقة االنفجار، وأن 

سيارات اإلسعاف وفرق اإلنقاذ هرعت إلى المنطقة.

انفجار مخلفات ألعاب نارية في تركيا 

السلطات  أعــلــنــت  أ:  ب  د  أنجليس-  لـــوس 
فقدان  األربــعــاء،  مساء  المتحدة  الواليات  في 
التي  ريــفــيــرا،  نايا  الشابة  األمريكية  الممثلة 
التلفزيوني  المسلسل  فــي  بــدورهــا  اشــتــهــرت 
األمـــريـــكـــي الــشــهــيــر «جــــلــــي»، وذلــــــك بــعــد 

أن اســتــقــلــت قــاربــا فــي بــحــيــرة بــيــرو بــواليــة 
فينتورا  مقاطعة  شرطة  وقالت  كاليفورنيا. 
ـــتـــر»: «تــــم تــحــديــد هــويــة  ـــوي عــبــر مـــوقـــع «ت
الشخص المفقود في بحيرة بيرو على أنه نايا 
من لوس أنجليس». وذكرت  ريفيرا ٣٣ عاماً 

قارباً  استأجرت  نايا  أن  محلية  إعالم  وسائل 
برفقة  الظهر  بعد  الواحدة  الساعة  حوالي  في 
البالغ من العمر أربعة أعوام. وذكرت  طفلها 
شبكة سي بي إس لوس أنجليس أنه تم العثور 
يصاب  أن  دون  الحــق،  وقت  في  الطفل  على 

بـــــأذى، وكــــان بــمــفــرده فـــي الــــقــــارب. وقـــال 
ذهبت  بعدما  تعد  لــم  والــدتــه  إن  للمحققين 
بحث  عملية  الــســلــطــات  وأطــلــقــت  لــلــســبــاحــة. 
دون  محتملة»،  غــرق  «ضحية  عــن  وإنــقــاذ 

التوصل لشيء حتى اآلن.

السلطات األمريكية تعلن فقدان الممثلة نايا ريفيرا

انــتــظــاره  طــــال  بــعــدمــا  ب:  ف  أ  سوريا- 
لديدان القز التي غّيبتها سنوات الحرب، قّرر 
وتجهيزاتها  بورشته  االحتفاظ  سعود  محمد 
وتحويلها متحفاً في وسط سوريا، على أمل 
محمد  وقــّســم  بــالــحــيــاة.  مــجــدداً  تنبض  أن 
قسم  جــزأيــن:  إلــى  منزله  عــامــاً)   ٦٥) سعود 
مــخــصــص إلقــامــتــه مــع عــائــلــتــه بينما حــّول 
اآلخر، وهو األكبر، إلى متحف واسع يختصر 
بها  تُعرف  التي  الحرير  صناعة  مراحل  كل 
بلدته ديــر مــامــا فــي ريــف حــمــاه. فــي باحة 
شرانق  بعض  سعود  تــرك  الكبيرة،  المنزل 
داخل  الصغيرة  البيوض  تشبه  التي  الحرير 
بشكل  تــدور  كبيرة  خشبية  وعجلة  أوعــيــة، 
بعد  الحرير  خيوط  خاللها  من  يصنع  يدوي 
إال  ســوريــا  فــي  يــوجــد  ويــقــول «ال  تجميعها. 
واليوم  الصنعة،  هــذه  تمتهن  عــائــالت  ثــالث 
أقاتُل وحيداً في بلدتي من أجل إبقائها على 
قيد الحياة». والتقت فرانس برس سعود قبل 

عائلة   ٤٨ عن  حينها  وتحدث  سنوات،  عشر 
في ١٦ قرية تعمل في دودة القز. وبلغ إنتاج 
كيلوغراماً،   ٣٥ من  أكثر   ٢٠١٠ العام  عائلته 
قبل أن يتوّقف بشكل شبه كامل نهاية العام 
٢٠١١ مع بدء النزاع في سوريا. وقد أنتجت 
 .٢٠١٠ الــعــام  الــحــريــر  مــن  طــن   ٣,١ الــبــالد 
وأبنائه  زوجته  مع  يعمل  أن  الرجل  واعــتــاَد 
يعيش  الــذي  الــتــوت  شجر  زراعـــة  فــي  الثالثة 
الستخراج  الشرانق  إنتاج  ثم  القز،  دود  عليه 
مغزل  على  وحياكتها  منها،  الحرير  خيوط 
خشبي قديم، لتخرج في النهاية قطع قماش 
الطبيعي  الــحــريــر  مــن  مصنوعة  مــالبــس  أو 
يلقب  الـــذي  محمد  ويــضــيــف  كــامــل.  بشكل 
أن  «قـــّررت  الحرير  صناعة  كــار»  «شيخ  بـــ 
أنه  أدركــُت  عندما  متحف  إلى  منزلي  أحّول 
حتى  الــحــريــر،  صناعة  مــراحــل  جميع  يضم 
يطلب  من  كل  يزورها  سياحية  نقطة  يغدو 

الحرير ويحّبه».

صـانع حـرير حـّول مـنزله 
متحــفاً فــي ســوريا 

األخــضــر)  (الـــســـالم  جرينبيس  منظمة  مــن  نــشــطــاء  قـــام  أ:  ب  د  باريس- 

المعنية بالبيئة أمس بتسلق رافعة ضخمة تم إحضارها ألعمال الترميم أعلى 

العام  له  تعرضت  الــذي  المدمر  الحريق  بعد  باريس  في  نــوتــردام  كاتدرائية 

الماضي. وأظهرت اللقطات التي صورتها جرينبيس الفتة كتب عليها «المناخ 

- دعونا نعمل» معلقة على أحد جانبي ذراع الرافعة، أعلى الجزيرة المقامة 

عليها الكاتدرائية التي أصبحت اآلن خالية وبال سقف. ودعت المنظمة الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بذل المزيد من الجهد من أجل المناخ، متهمة 

إياه بأن أقواله بشأن البيئة ال تقابلها أفعال. وقال جان فرانسوا جوليار، المدير 

العام لمنظمة جرينبيس فرنسا، في بيان إن هناك حاجة إلى قوانين ملزمة 

«غير  وتحول   ، القصير  المدى  على  رئيسية  وإجـــراءات  الكبرى،  للشركات 

مسبوق» في سياسة الحكومة واستثماراتها «لتجنب كارثة مناخية». وأشارت 

المنظمة إلى تقرير نشر األربعاء من جانب المجلس األعلى المستقل للمناخ، 

والذي قال إن االنخفاض في انبعاثات الغازات الدفيئة حتى اآلن يشير إلى أن 

فرنسا ليست على المسار الصحيح لتحقيق األهداف للسنوات القادمة.

«جرينبيس» تعلق الفتة على رافعة ترميم نوتردام 



اإلقبال على االبتعاث 
بالتخصصات النادرة 

يرفد سوق العمل 
بالكفاءات القطرية

األخيرةاألخيرةالجمعة 19 ذو القعدة 1441هـ - 10 يوليو 2020م - العدد (13943)

قطر تتبّنى سياسة خارجية تعّزز التعاون والتضامن الدوليَّين

العقود  مــدى  على  تبّنيها  قطر  تأكيُد 
الــمــاضــيــة ســيــاســًة خــارجــيــًة تــقــوم على 
تــعــزيــز وتـــرقـــيـــة الـــّتـــعـــاون والــّتــضــامــن 
والُمنّظمات  الـــدول  كــاّفــة  مــع  الــدولــيَّــيــن 
الـــدولـــّيـــة واإلقــلــيــمــّيــة مـــن أجـــل تحقيق 
جهود  فــي  والُمساهمة  العالمّي  الــســالم 
الــمــجــاالت،  شــّتــى  فـــي  الــتــنــمــيــة  تحقيق 
يــنــطــلــُق مـــن مــواقــفــهــا الــمــبــدئــّيــة بــشــأن 
ولذلك  الدولّية،  الُمنّظمات  مع  الّتعاون 
كــانــت هـــذه الــمــواقــُف مــحــلَّ إشــــادٍة من 
أوبــيــورا  السيد  إشــــادة  وآخــرهــا  الجميع، 
أوكافور الخبير الُمستقّل المعني بحقوق 
اإلنــســان والــّتــضــامــن الــدولــّي الـــذي قــّدم 

لمجلس  قطر  إلى  زيارته  بشأن  تقريَره 
حقوق اإلنسان، والذي عكس فيه النماذَج 
والُممارسات اإليجابّية التي تتبّناها قطر 
في تجسيد التضاُمن القائم على حقوق 
اإلنسان على الُمستويَين الوطنّي والدولّي.
ــــد الخبير   لــقــد كــانــت قـــطـــُر، كــمــا أّك
الخليج  منطقة  في  دولــة  أّوَل  المستقل، 
الُمكّلفين  إلـــى  مــفــتــوحــًة  دعـــــوًة  تـــوّجـــه 
بــواليــات فــي إطـــار اإلجـــــراءات الخاّصة 
ظّلت  أنها  كما  اإلنــســان،  حقوق  لمجلس 
على انخراط فاعٍل مع الُمنظمات الدولية 
هيئات  ُمختلَف  واستضافت  واإلقليمّية 
األمــــم الــمــتــحــدة، األمـــــُر الــــذي يــعــكــُس، 

تقّدمها  التي  الكبيرة  الُمساهمة  حقيقَة 
ــضــامــن مــــع الـــــــدول األعـــضـــاء  ــّت ــل قــطــر ل
حقوق  ذلك  في  بما  األخــرى،  والّشعوب 
على  تبّنت  قــد  قطر  أّن  كما  اإلنــســان».  
خارجّية  سياسة  الماضية  العقود  مــدى 
تـــقـــوم عـــلـــى تـــعـــزيـــز وتـــرقـــيـــة الـــّتـــعـــاون 
ــيــن مــع كــاّفــة الـــدول  والــتــضــامــن الــدولــيَّ
والُمنّظمات الدولّية واإلقليمّية من أجل 
في  والُمساهمة  العالمّي  السالم  تحقيق 
جهود تحقيق التنمية في شّتى المجاالت، 
بما في ذلك عن طريق ُمساعدة الدول 
اإلنمائية،  األهــداف  تحقيق  على  النامية 
قطر  برؤية  تــعــّززت  السياسة  هــذه  وأن 

الوطنّية ٢٠٣٠ التي دعت إلى تعزيز دور 
اقتصاديًا  واإلقليمّي  الــدولــّي  قطر  دولــة 

وسياسًيا وثقافًيا.
لقد لعبت قطُر دوًرا فاعًال في جهود 
التضامن التفاعلي وقّدمت الدعَم للدول 
الُمتأّثرة بالكوارث والنزاعات والتغّيرات 
في  جهوَدها  استثمرت  كما  الُمناخية، 
مجال  فــي  الُمتمّثل  الــوقــائــّي  التضامن 
المستويَين  على  الــجــّيــد  التعليم  توفير 
الــوطــنــّي والــــدولــــّي، ونـــّفـــذت عـــــدًدا من 
ـــبـــادرات فـــي هـــذا الــصــدد  ـــُم ــبــرامــج وال ال
كما  الــدولــّيــيــن،  الشركاء  مــن  العديد  مــع 
المشاريع  من  العديد  تنفيذ  على  عملت 

والــــُمــــبــــادرات الــتــي تــهــدف إلــــى خفض 
ثاني  انبعاثات  وتقليل  الهوائّية  الملّوثات 
أكسيد الــكــربــون، وزيـــادة االعــتــمــاد على 

مصادر الطاقة المتجددة. 
إنَّ الجهوَد التي بذلتها قطُر في مجال 
الوافدين  العمال  حقوق  وحماية  تعزيز 
مــحــّل إشـــــادة الــجــمــيــع، حــيــث اعــتــمــدت 
ُمهمة  ومؤسسيًة  تشريعيًة  إصــالحــاٍت 
على رأسها إلغاُء نظام الكفالة واستبداله 
بــنــظــام تــعــاقــدّي، كــمــا اعــتــمــدت تدابير 
وإجــــــراءات  ظــــروف  لتحسين  مـــحـــّددة 
على  وعملت  الــوافــدة،  العمالة  توظيف 
والتفتيش  األجــور  حماية  نظام  تحسين 

والسالمة والصّحة المهنّية. 
 لــقــد أنــصــف الــخــبــيــُر الــمــســتــقــُل قطَر 
الجائر  الــحــصــار  بــتــداعــيــات  يتعّلق  فيما 
في  والُمقيمين  القطرّيين  تأّثر  بتأكيده 
وُممارسة  والــصــّحــة،  التعليم،  مــجــاالت 
الشعائر الدينّية، والتنّقل واإلقامة والذي 
تــرّتــب عليه فصُل األســر واألقــــارب عن 
ــبــعــض، ولـــذلـــك فــمــن الــمــهــّم  بــعــضــهــا ال
خاصًة  كــبــيــًرا،  اهتماًما  الــمــوضــوع  إيـــالء 
ـــر أيــًضــا عــلــى الجهود  أّن الــحــصــار قــد أّث
دولُة  بها  تضطلع  التي  الدولّية  اإلنسانّية 
الحالية  األزمــــة  ظــّل  فــي  السيما  قــطــر، 

لوباء كورونا.

رأيرأي

بها ويشيد  قطر  ينصف  اإلنسان  بحقوق  المعني  المستقل  الخبير  تقرير   قطر اعتمدت إصالحات واسعة في مجال تعزيز وحماية حقوق العمال الوافدين 

[:أعــلــنــت   - الــــدوحــــة 

ــــشــــؤون  وال األوقـــــــــاف  وزارة 

القطري  الداعية  أن  اإلسالمّية 

الــشــيــخ الــدكــتــور مــحــمــد حسن 

خطيب  ســيــكــون  الـــمـــريـــخـــي، 

ــيــوم بــجــامــع اإلمـــام  الــجــمــعــة ال

مـــحـــمـــد بـــــن عــــبــــد الـــــوهـــــاب، 

وســـوف يــكــون مــحــور الخطبة 

حول «القيم اإلسالمية».

وتُقام صالة الجمعة بجامع 

اإلمــــام كــمــا هــو مــقــّرر شــرعــاً 

على  األقـــــل  عــلــى  رجـــــًال   ٤٠ بــــ 

مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، 

وقد تّم اختيار هؤالء األربعين 

من  األوقــــاف  وزارة  ِقــبــل  مــن 

وبعض  الجامع  ومــؤذنــي  أئمة 

موظفي الوزارة.

األوقـــــاف  وزارة  واتــــخــــذت 

كــافــة اإلجــــــراءات االحــتــرازّيــة 

والوقائّية من فيروس كورونا، 

الجمعة،  خطبة  يحضر  لــمــن 

ــــّم فـــحـــُص الــُمــصــّلــيــن  حــيــث ت

الذين تم اختيارهم للتأّكد من 

سجادة  وتخصيص  سالمتهم، 

صالة لكل شخص، مع مراعاة 

بين  فيما  كافية  مسافة  تــرك 

المصلين، تطبيقاً لمبدأ التباُعد 

االجتماعي.

ستة  مـــن  فــريــق  قــطــع  ب:  ف  ا   - هــلــســنــكــي 
فنلنديين بحر البلطيق الذي يفصل بالدهم عن 
إستونيا بواسطة مركب صنعوه بأنفسهم، يعمل 
على الطاقة الشمسّية فقط، وذلك بهدف التوعية 
بـ «الطاقة الخضراء» الصديقة للبيئة. واستغرق 
تالين  اإلستونية  العاصمة  إلــى  المركب  وصــول 
العبارات  أن  علماً  ســاعــات،  عشر  هلسنكي  من 
وساعتين  ساعتين  بين  مــا  إلــى  تحتاج  الــعــاديــة 
 ٤٠ البالغة  المسافة  هــذه  لقطع  الساعة  ونصف 
بحرياً (٩٠ كيلومتراً). وقال صاحب فكرة  ميالً 
الــمــركــب  هـــذا  إن  كابيليهتو،  جــاّنــي  الــمــشــروع 
«اليدوّي الصنع ولكن الُمصّمم من محترفين»، 

يبلغ طوله حوالي عشرة أمتار ويشبه سهماً تعلوه 
ألواح الطاقة الشمسّية. وأضاف إن الرحلة جرت 
من  قليالً  قلقين  «كنا  وتابع:  جــداً.  جّيد  بشكل 
الكهربائّية  الطاقة  من  يكفي  ما  لدينا  يكون  أال 
للوصول إلى تالين، لكّن الطقس كان أفضل مما 
التي  األولـــى  الــمــّرة  ليست  وهــي  متوقعاً».  كــان 
مراكب  بواسطة  البلطيق  بحر  كابيليهتو  يقطع 
العام  ففي  شمسّية.  بألواح  مزّودة  تقليدّية  غير 
على  وتالين  هلسنكي  بين  الرحلة  أنجز   ،٢٠١٨
يُعيد  أن  قبل  عائم،  (سونا)  بخاري  حمام  متن 
الــكــّرة بعد ســنــة، ولــكــن هــذه الــمــرة على متن 

مغطس جاكوزي.

د.المريخي خطيباً للجمعة بجامع اإلمام يعبرون البلطيق بمركب يعمل بالطاقة الشمسّية

صانعة أطقم الرؤساء 
األمريكيين تُشهر إفالسها

واشنطن - أ ف ب: بعدما ألبست أكثرية الرؤساء األمريكيين 
عالمّية،  شخصيات  اهتمام  وقمصانها  أطقمها  واستقطبت 
عقب  إفالسها  األمريكّية  بـــراذرز»  «بروكس  ماركة  أشهرت 
تكّبدها خسائر فادحة جراء أزمة كورونا. وقد طلبت الشركة 
حــاالت  بــشــأن  األمــريــكــي  الــقــانــون  بموجب  القانونّية  الحماية 
بمنأى  أنفسها  هيكلة  إعـــادة  للشركات  يتيح  والـــذي  اإلفـــالس 
في  إنشائها  منذ  األمريكية  الشركة  ألبست  وقــد  دائنيها.  عن 
ولينكولن  كينيدي  بينهم  األمريكيين  الرؤساء  أكثرية   ١٨١٨

وروزفيلت.

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