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إشادة أممية بالدعم القطري للمشاريع التعليمية
خالل جلسة نقاشية استضافتها مؤسسة التعليم فوق الجميع

٢ ورأي 

ـــة ـــي ـــم ـــي ـــل ـــع ـــت ــــــحــــــكــــــومــــــات الـــــــمـــــــلـــــــيـــــــارات لـــــتـــــوفـــــيـــــر االحـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات ال ـــــــــا كـــــــلّـــــــف ال ـــــــــورون ك

٣٨٫٦ مليار ريال تداوالت البورصة

صفقات تنعش تداول العقارات

في  الــمــشــاركــون  أشـــاد  -قنا:  الـــدوحـــة 
جلسة نقاشية أممية عبر االتصال المرئي 
التعليم  مؤسسة  تــقــودهــا  الــتــي  بالجهود 
للتنمية  قــطــر  وصــنــدوق  الــجــمــيــع،  فـــوق 

والتزامهما بدعم المشاريع التعليمية.
وتــحــدث الــمــشــاركــون عــن تــأثــر تعليم 
سلبي  بشكل  تلميذ  مليار   ١,٧ مــن  أكثر 
مــمــا   «١٩  - «كـــوفـــيـــد  جـــائـــحـــة  بــســبــب 
يــضــاعــف الــصــعــوبــات عــلــى عــمــل مجتمع 
التعليم الدولي في ضمان حصول جميع 

األطفال على تعليم ابتدائي جيد. 
التعليم  مؤسسة  استضافتها  الجلسة 
فوق الجميع، كحدث جانبي رسمي على 
لمنتدى  السنوي  االجتماع  انعقاد  هامش 
المستوى  رفيع  السياسي  المتحدة  األمــم 
الذي يُعد المنبر األساسي لألمم المتحدة 
ألهداف   ٢٠٣٠ خطة  ومراجعة  لمتابعة 
التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

البعثة  مع  باالشتراك  الجلسة  ونظمت 
الدائمة لدولة قطر لدى األمم المتحدة، 
وصــــنــــدوق قــطــر لــلــتــنــمــيــة، وصـــنـــدوق 
التضامن اإلسالمي للتنمية وبنك التنمية 
رسميين  مسؤولين  وبمشاركة  اآلسيوي 

وشركاء وخبراء من جميع أنحاء العالم.

الـــدوحـــة ـ [: كــشــفــت شـــركـــة قــطــر لـــإليـــداع 
الستة  في  الــتــداول  قيم  أن  المالية  لــألوراق  المركزي 
أشهر األولى من العام الجاري بلغت ٣٨٫٦ مليار ريال 
أن  إلــى  ُمشيرة  صفقة،  ألــف   ٩٨١٫٤ تنفيذ  خــالل  من 
كبيرة  بصورة  ارتفع  الُمتداولة  األسهم  عــدد  إجمالي 
نسبته  نــمــًوا  لتسّجل  األســهــم  تجزئة  آلية  تطبيق  بعد 
لتصل  الماضي  العام  من  الفترة  بنفس  ُمقارنة   ٪٩٤٤
إلـــى ١٨٫٩ مــلــيــار ســهــم. وأوضـــحـــت بــيــانــات الــشــركــة 
قطر  بــورصــة  دخــلــوا  جــدد  ُمستثمرين   ٥١٠ نحو  أن 
عدد  ليرتفع  الــجــاري،  العام  من  األول  النصف  خــالل 
الــُمــســاهــمــيــن الــُمــعــّرفــيــن عــلــى الــنــظــام إلـــى أكــثــر من 

٩٩٣٫٤٥ ألف ُمساهم.

الدوحةـ  [: رصد تقرير شركة إزدان العقارية 
األسبوع  خــالل  العقاري  الــتــداول  لمؤشر  قوياً  صــعــوداً 
صفقات  تسجيل  البلديات  من  عــدد  وشهد  الماضي، 
استثنائية قياسية تجاوزت ١٫٥ مليار ريال من خالل 
في  أبــراج  لبيع  القيمة  في  متساوية  صفقات   ٣ إتمام 
الصعود  في  كبير  بشكل  ساهم  مما  اللؤلؤة،  منطقة 

القياسي للمؤشر. 

أظـــهـــرت   :]  - ــــدوحــــة  ال
التي  الــجــديــدة  المبهرة  اللقطات 
للجنة  الــرســمــي  الــحــســاب  نشرها 
على  واإلرث  ــلــمــشــاريــع  ل ــيــا  الــعــل
تويتر،  االجتماعي  التواصل  موقع 

رائــع  بشكل  بــالــخــور  البيت  اســتــاد 
مـــن جــمــيــع الـــنـــواحـــي.  وأظــهــرت 
الـــلـــقـــطـــات االســــتــــاد الــمــونــديــالــي 
كتحفة رياضية في المقام األول، 
سواء من ناحية الملعب واألرضية 

أو من ناحية التجهيزات الداخلية، 
مؤكدة جاهزيته من اآلن للحدث 
الكبير والهام الستضافة مباريات 
القدم  لــكــرة  الــعــالــم  كــأس  بطولة 
٢٠٢٢، حيث ينتظر قرار االفتتاح 

الــرســمــي لــيــنــضــم إلــــى الــمــالعــب 
الـــثـــالثـــة األخـــــــرى وهـــــي خــلــيــفــة 
والجنوب والمدينة التعليمية التي 

افتتحت رسمياً.

١٤

١٤

استاد البيت يتألق في انتظار االفتتاح الرسمي

نظام الفصلين األنسب للشهادة الثانويةجاسوس مصري في مكتب ميركل ضوابـط للتسـوق الغـذائي اآلمـن

مقررة األمم المتحدة: محاكمة قتلة 
٩٨٢٣٢ حالة شفاء من كوروناخاشقجي بالرياض كانت «مسرحية»

واشنطن بوست: السيسي 
يُالحق أقارب الُمعارضين

الدوحة -[: أّكد موقع «ميدل إيست أي» اكتشاف 
بجمع المعلومات  عميل للمخابرات المصرية كان مكلفاً 
حول المعارضة المصرية في ألمانيا. وكشف تقرير لوزير 
الداخلية هورست سيهوفر أن الرجل الذي يشتبه في أنه 
يتجسس لصالح الحكومة المصرية كان يعمل في المكتب 
الصحفي للمستشارة األلمانية أنجيال ميركل قبل ٧ أشهر. 
اتخذت «إجراءات  األلمانية  الشرطة  فإن  للتقرير  ووفقاً 
تنفيذية» ضد المشتبه به في ديسمبر ٢٠١٩ بعد أن تبّين 

أنه «عمل لسنوات في جهاز استخبارات مصري». 

الــدوحــة - [: حــذر خــبــراء فــي مجال 
بضوابط  االلــتــزام  عــدم  مــن  الغذائية  الصحة 
وشروط التسوق اآلمن في ظل ارتفاع درجات 
الحرارة حالياً والتي قد تصل إلى أكثر من ٤٥ 
قائمة  إلعــداد  المستهلك  ودعــوا  مئوية.  درجــة 
يــريــدهــا،  الــتــي  بــاألطــعــمــة  مسبقة  مــشــتــريــات 

الطازجة،  تليها  الجافة،  المنتجات  بتسوق  ثم 
تعبئتها  عن  فضالً  الخضار،  أو  المبردة،  سواء 
تجنبها  والـــتـــي  لـــلـــبـــرودة،  حــافــظــة  بــأكــيــاس 
واختيار  الشمس،  أشعة  أو  للحرارة،  التعرض 

التوقيت المناسب للتسوق.

جــنــيــف - وكـــــاالت: شــــّددت مــقــررة األمــم 
نطاق  خارج  اإلعدام  بحاالت  المعنية  المتحدة 
القضاء أغنيس كاالمارد، على أهمية ُمحاكمة 
الصحفي  مقتل  قضية  فــي  للُمتهمين  تركيا 

الــســعــودي جــمــال خــاشــقــجــي. وخـــالل مؤتمر 
التي  الُمحاكمة  وصفت،  جنيف،  في  صحفي 

جرت في السعودية بـ «المسرحية الساخرة».

الدوحة - قنا: سّجلت وزارة الصحة العامة 
كورونا  بفيروس  مؤكدة  جديدة  إصابة   ٥٢٠
األربــــع  فـــي  حــالــة   ٩٦١ وشـــفـــاء  (كوفيد-١٩) 
والــعــشــريــن ســـاعـــة األخــــيــــرة، لــيــرتــفــع بــذلــك 

دولة  في  المرض  من  الشفاء  حــاالت  إجمالي 
تسجيل  إلى  باإلضافة  حالة،   ٩٨٢٣٢ إلى  قطر 

٤ حاالت وفاة جديدة.

بوست  واشنطن  صحيفة  نشرت   :]  - الــدوحــة 
تقريًرا قالت فيه إن حكومة السيسي تعمل على إسكات 
ُمــنــتــقــديــهــا فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة مـــن خــــالل سجن 

أقاربهم. 
من  الــدســوقــي  ريــم  حــالــتــي  إلــى  الصحيفة  وأشــــارت   
محمد  والناشط  مصر،  في  ظلًما  ُسجنت  التي  بنسلفانيا 
ســلــطــان مــن نـــورث فرجينيا الـــذي ســاعــد عــلــى إطــالق 
سراح الدسوقي في مايو وكان سجينًا هو اآلخر بمصر.

١٣

١٣
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المتحف العربي للفن الحديث يستقبل زواره
«الــمــتــحــف  يــســتــقــبــل   :]  - الــــدوحــــة 
خالل  زواره  متحف»  الحديث:  للفن  العربي 
شــهــر يــولــيــو الــــجــــاري، مـــن خــــالل مــعــرض 
الثاني»،  الجزء   - فهرس  متحف:  «مجموعة 
وذلـــــك فـــي إطـــــار اســتــئــنــاف الـــنـــشـــاط الــعــام 
لــتــدابــيــر الصحة  بــالــمــتــاحــف فــي قــطــر وفــقــاً 

والــســالمــة الــجــديــدة. حــيــث تــم تــحــديــد عــدد 
زيــارة،  كل  في  شخصاً   ٢٥ بـ  المعرض  زوار 
وارتداء  تطبيق «احتراز»  بإظهار  االلتزام  مع 
مسبقاً  التذاكر  حجز  يتم  أن  على  الكمامة، 

اإللكتروني. الموقع  عبر 
٨

٩٧

القضاء التركي يعيد «آيا صوفيا» لقائمة المساجد الرياضات البحرية تستقطب الشباب
أنقرة - وكاالت: ألغت 
العليا  اإلداريـــة  المحكمة 
الــقــرار  أمـــس،  تركيا  فــي 
الــحــكــومــي الـــصـــادر عــام 
مسجد  بــتــحــويــل   ١٩٣٤
متحف  إلى  صوفيا»  «آيا 
، وبــمــوجــب هـــذا الــقــرار 
صوفيا»  «آيا  فتح  سُيعاد 
مـــــرة أخــــــرى بــاعــتــبــاره 

مسجداً. 
وأفـــــــــــــــــــادت وســــــائــــــل 
ـــتـــركـــيـــة بـــأن  اإلعـــــــــالم ال
الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــيــب 
مرسوماً  وقــع  أردوغــــان 
إلى  صوفيا»  «آيـــا  يــحــّول 
قرار  بعد  وذلــك  مسجد، 

المحكمة.

٩

كـتارا تطلق جـائزة الشـعر العـربي
الدوحة - [: أعلن الدكتور 
ـــمـــديـــر الـــعـــام  خــــالــــد الــســلــيــطــي ال
الثقافي  للحي  الــعــامــة  للمؤسسة 
على  الرسمي  حسابه  عبر  «كتارا» 
تــويــتــر، عــن إطـــالق جــائــزة «كــتــارا 
الجائزة  وتهدف  العربي».  للشعر 

لــتــعــمــيــق حــــب الــشــعــر فــــي قــلــوب 
األجيال المعاصرة. وستعلن قريباً 
التي  األولـــى  النسخة  تفاصيل  عــن 
ســتــنــطــلــق تــحــت عـــنـــوان «فــضــائــل 
أمــــهــــات الـــمـــؤمـــنـــيـــن، رضـــــي اهللا 

٨عنهن».

الدوحة- محروس رسالن:

اعتماد  يتم  أن  التربويين  من  عــدٌد  اقترح 
«االختبارات  المستمر  البنائي  التقييم  نظام 
القصيرة» لصفوف التعليم الُمبكر حتى الصف 
الثالث االبتدائي ولصفوف النقل حتى الحادي 
الفصلين  نــظــام  اعــتــمــاد  إلـــى  داعـــيـــن  عــشــر، 
الخـــتـــبـــارات الـــصـــف الــثــانــي عــشــر «الــشــهــادة 

الــثــانــويــة الـــعـــاّمـــة». وأوصـــــوا فــي تــصــريــحــات 
التقييم  سياسة  إعداد  على  القائمين  لـ[ 
وزاري  بقرار  الُمشكلة  اللجنة  ضمن  الجديدة 
بــتــخــصــيــص درجـــــات لــألنــشــطــة حــتــى تــكــون 
هامشّية،  وليست  المنهج  صلب  في  األنشطة 
حتى  للمنهج  وداعــمــة  مــســانــدة  تــكــون  وحــتــى 

يحقق أهدافه.
٣

الدوحة - حسين أبوندا: 

أكد عدد من محبي رياضة الدراجات 
الــمــائــيــة الــتــزامــهــم بـــإجـــراءات الــســالمــة 
تجذب  الــتــي  الــهــوايــة  ممارستهم  خــالل 
الشباب من مختلف األعمار، الفتين إلى 
مع  أن الرياضات المائية شهدت انتعاشاً 

ودخول  كورونا،  لقيود  التدريجي  الرفع 
فصل الصيف، األمر الذي زاد من إقبال 
الشباب على التوافد إلى مختلف الشواطئ 
والموانئ وهم يحملون الدراجات المائية 
المناطق  في  بها  واالستعراض  لقيادتها 

المسموح بها من قبل الجهة المعنية.
 وأكـــــد عــــدد مـــن مـــمـــارســـي الــهــوايــة 

لـــــ[ أن الـــريـــاضـــات الــبــحــريــة هي 
الصيف  فصل  في  لهم  الوحيد  المتنفس 
لـــلـــخـــروج مـــن أجــــــواء الـــمـــنـــزل والــكــتــل 
ال  الـــذي  الــواســع  الــفــضــاء  إلـــى  االسمنتية 

٦يشعرون فيه بالملل.

https://www.youtube.com/watch?v=RLFdVhIGMkM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Svk6UKCIvig&feature=youtu.be
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الدوحة - قنا: بعث حضرة صاحب الّسمّو 
البالد  أمــيــر  ثــانــي  آل  حمد  بــن  تميم  الــّشــيــخ 
السيد  فخامة  إلــى  تهنئة،  ببرقية  الُمفّدى، 

كــورنــيــلــيــوس ألــفــيــن ســمــيــث، الــحــاكــم الــعــام 
استقالل  ذكــرى  بُمناسبة  البهاماس،  لجزر 

بالده.

الدوحة - قنا: بعث سمّو الّشيخ عبداهللا 
ببرقية  األمــيــر،  نائب  ثاني  آل  حمد  بــن 
تــهــنــئــة، إلـــى فــخــامــة الــســيــد كــورنــيــلــيــوس 

ألـــفـــيـــن ســـمـــيـــث، الـــحـــاكـــم الــــعــــام لــجــزر 
الــبــهــامــاس، بــُمــنــاســبــة ذكــــرى اســتــقــالل 

بالده.

الدوحة - قنا: بعث معالي الّشيخ خالد بن 
خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس 
إلى  تهنئة،  ببرقية  الداخلّية،  وزيــر  الـــوزراء 

دولة السيد هوبرت ألكسندر مينيس، رئيس 
ذكـــرى  بــُمــنــاســبــة  ــبــهــامــاس،  ال جـــزر  وزراء 

استقالل بالده.

صاحب السمو يهّنئ الحاكم العام 
لجزر البهاماس بذكرى استقالل بالده

نائب األمير يهّنئ الحاكم العام لجزر البهاماس

رئيس الوزراء يهّنئ نظيره في جزر البهاماس

استضافت  قنا:   - الــدوحــة 
مـــــؤســـــســـــة الــــتــــعــــلــــيــــم فـــــوق 
عبر  نقاشية  جلسة  الجميع، 
االتــــصــــال الـــمـــرئـــي، كــحــدث 
جــانــبــي رســمــي عــلــى هامش 
انـــعـــقـــاد االجـــتـــمـــاع الــســنــوي 
لـــمـــنـــتـــدى األمـــــــم الــمــتــحــدة 
الـــســـيـــاســـي رفـــيـــع الــمــســتــوى 
ــعــد الــمــنــبــر األســاســي  الـــذي يُ
ـــألمـــم الـــمـــتـــحـــدة لــمــتــابــعــة  ل
 ٢٠٣٠ خــــطــــة  ومـــــراجـــــعـــــة 
المستدامة  التنمية  ألهــداف 

على المستوى العالمي.
 وألـــــقـــــت الـــجـــلـــســـة الـــتـــي 
/التعليم  عنوان  تحت  جــاءت 
فـــي ظـــل األوقـــــــات الــصــعــبــة 
خــالل جــائــحــة كــوفــيــد - ١٩/ 
الــضــوء عــلــى الــشــراكــات بين 
وبنوك  اإلنــمــائــيــة  الــصــنــاديــق 
والمنظمات  العالمية  التنمية 
غــيــر الــحــكــومــيــة لــُمــســاعــدة 
األطــــفــــال غــيــر الــمــلــتــحــقــيــن 

بالمدارس. 
تــــأثــــيــــر  نـــــاقـــــشـــــت  كـــــمـــــا   
الفئات  تعليم  على  الجائحة 
في  والتفكير  تهميًشا  األكثر 
كيفية زيادة التعاون وتبادل 
وإيــجــاد  المهمة  المعلومات 
حـــلـــول مــنــاســبــة لــلــتــخــفــيــف 
مـــن تــأثــيــر تــلــك الــجــائــحــة، 
ـــمـــســـاعـــدة فــــي ُمــعــالــجــة  وال
المالي  الدعم  نقص  مشكلة 
تعليمية  أنظمة  بناء  إلعــادة 

أفضل.
الــــجــــلــــســــة  ونُــــــــّظــــــــمــــــــت   
باالشتراك مع البعثة الدائمة 
لـــــدولـــــة قـــطـــر لــــــدى األمـــــم 
قطر  وصـــنـــدوق  الــمــتــحــدة، 
التضامن  وصندوق  للتنمية، 
اإلســــالمــــي لــلــتــنــمــيــة وبــنــك 
وبمشاركة  اآلسيوي  التنمية 
وشركاء  رسميين  مسؤولين 
وخــــبــــراء مـــن جــمــيــع أنــحــاء 

العالم.
ورّحـــــــــــــب الـــــمـــــشـــــاركـــــون 
الجانبي  الحدث  هذا  بتنظيم 

وأهـــمـــيـــة مــــا تـــضـــّمـــنـــه مــن 
مناقشات، ُمشيدين بالجهود 
التعليم  مؤسسة  تقودها  التي 
فـــــوق الـــجـــمـــيـــع، وصــــنــــدوق 
قــطــر لــلــتــنــمــيــة والــتــزامــهــمــا 

التعليمية. المشاريع  بدعم 
عن  المشاركون  وتحدث   
تـــأثـــر تــعــلــيــم أكـــثـــر مـــن ١,٧ 
سلبي  بــشــكــل  تــلــمــيــذ  ــيــار  مــل
 /١٩  - /كوفيد  جائحة  بسبب 
ـــضـــاعـــف الـــصـــعـــوبـــات  مـــمـــا يُ
التعليم  مــجــتــمــع  عــمــل  عــلــى 
الــدولــي فــي ضــمــان حصول 
تعليم  عــلــى  األطـــفـــال  جــمــيــع 
ابــتــدائــي جــيــد، فــي حــيــن أن 
الــعــالــم ال يــــزال يُــعــانــي من 
زيــــادة عـــدد األطـــفـــال الــذيــن 
ـــهـــم نــتــيــجــة  تــعــطــلــت دراســـت
والحاجة  الــمــدارس،  إلغــالق 
إلى زيادة التباعد االجتماعي 
بــيــن الـــنـــاس لــحــمــايــة صحة 
والتركيز  الُمجتمعات،  تلك 
عــلــى ضــمــان فـــوري وطــويــل 
إلى  باإلضافة  ومــرن  األجــل 
استمرار الحلول الُمستدامة. 

قبل  حتى  أنــه  وأوضــحــوا   
الــــجــــائــــحــــة، كــــــان عـــشـــرات 
مــــــاليــــــيــــــن األطـــــــــفـــــــــال فـــي 
الـــمـــرحـــلـــة االبـــتـــدائـــيـــة غــيــر 
وكانت  بالمدرسة  ُملتحقين 
هـــنـــاك بـــالـــفـــعـــل فـــجـــوة فــي 
الـــتـــمـــويـــل، الفـــتـــيـــن إلـــــى أن 
كّلفت   /١٩  - /كوفيد  جائحة 
لتوفير  المليارات  الحكومات 
التي  التعليمية  االحــتــيــاجــات 
تتنافس اآلن بشكل أقوى مع 

القطاعات الحيوية األخرى.
على  الـــمـــشـــاركـــون  وأكـــــد   
ضـــــرورة إعـــــادة بـــنـــاء نــظــام 
تــعــلــيــمــي يــســمــح بـــاالبـــتـــكـــار 
واالســـــــتـــــــدامـــــــة والـــــعـــــدالـــــة 
يتخّلف  ال  بحيث  والشمولية 
أحـــــد عــــن الــــركــــب وكـــذلـــك 
لحماية  أفضل،  بشكل  العمل 
طفل  مــلــيــون   ٧٠ مـــن  أكــثــر 
وشــــــاب ُمـــعـــّرضـــيـــن لــخــطــر 

عــدم الــعــودة إلــى الــمــدرســة، 
الــجــائــحــة  أن  إلـــــى  الفـــتـــيـــن 
الصحة  هشاشة  عــن  كشفت 
العالمية، وتفاقم أوجه عدم 

المساواة القائمة حالًيا.
 كـــمـــا ألــــقــــوا الــــضــــوء عــلــى 
يتجاوز  الــرقــمــّي  ــَعــلُّــم  الــتَّ أن 
مـــــــجـــــــرد الــــــــــوصــــــــــول إلــــــى 
ـــــل يــجــب  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، ب
االتصال  لتوسيع  بقوة  العمل 
المعلمين  أن  مـــن  والــتــأكــد 
استخدام  على  القدرة  لديهم 
وتــوافــرهــا  الرقمية  الــمــوارد 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــفــــصــــول 
الدراسية وأن تكون متكاملة 

مع المناهج الدراسية.
ــــام الـــجـــلـــســـة،   وفـــــــي خــــت
أصــــــدرت مــؤســســة الــتــعــلــيــم 
فــــوق الــجــمــيــع بـــيـــانًـــا أكـــدت 
فــيــه قــيــامــهــا بــتــطــويــر حلول 
تــمــويــلــيــة مــخــتــلــفــة لــتــلــبــيــة 
االحــــتــــيــــاجــــات الــتــعــلــيــمــيــة 
ـــاطـــق  ـــمـــن لـــــألطـــــفـــــال فــــــي ال
الوصول،  في  صعوبة  األكثر 
ـــهـــا عــلــى  حــــيــــث ركـــــــز عـــمـــل
الُمبتكرة  المالية  الــشــراكــات 
والــُمــســتــدامــة لــدعــم وصــول 
الـــتـــعـــلـــيـــم لـــــألطـــــفـــــال غــيــر 

بالمدرسة. الملتحقين 
تــوفــيــر  أن  الــبــيــان  وأكـــــد   
فــــــــرص وصــــــــــول الـــتـــعـــلـــيـــم 
لــألطــفــال حـــول الــعــالــم ليس 
بالمهمة السهلة، حيث زادت 
من   /١٩  - /كــوفــيــد  جــائــحــة 
الــتــعــقــيــدات الــمــتــصــلــة بــهــا، 
األطفال  من  المزيد  وتركت 
ُعــــرضــــة لــــآلثــــار الـــُمـــبـــاشـــرة 
دون  لـــلـــحـــيـــاة  والــــســــلــــبــــيــــة 

الحصول على تعليم جيد.  
«إعـــــــالن  أن  وأوضـــــــــــح   
ـــشـــراكـــات بــيــن الــمــؤســســة  ال
وشـــركـــائـــهـــا بـــاإلضـــافـــة إلــى 
الـــجـــلـــســـة الـــنـــقـــاشـــيـــة قـــــّدم 
رســــالــــة قــــويــــة لـــلـــعـــالـــم فــي 
إعــادة  إلــى  فيه  نتطلع  وقــت 
بـــنـــاء نـــظـــام تــعــلــيــمــي أقـــوى 

وأكــثــر اســتــدامــة، حــيــث إنــه 
الوضع  إلى  العودة  يمكننا  ال 
اآلن  علينا  فتوجب  الطبيعي 
أن نأخذ دروًسا من جائحة 
مًعا  والــعــمــل   /١٩  - /كــوفــيــد 
ـــخـــدام  فــــي شـــــراكـــــات واســـت
وابتكارنا  ومــواردنــا  خبرتنا 
لـــلـــوصـــول إلــــى الـــمـــزيـــد مــن 
األطـــفـــال غــيــر الــمــلــتــحــقــيــن 
بـــالـــمـــدارس والـــتـــغـــلـــب عــلــى 
الوباء،  لهذا  الُمدّمرة  اآلثــار 
توفير  على  العمل  وسنواصل 
التعليم  إلــى  الــوصــول  فــرص 
االبــــتــــدائــــي الـــنـــوعـــي الــجــيــد 
صعوبة  األكثر  المناطق  في 
وتـــحـــقـــيـــق هــــــدف الــتــنــمــيــة 

الرابع». المستدامة 
 يذكر أن الجلسة النقاشية 
ــيــم فــي  ــعــل ــت االفـــتـــراضـــيـــة /ال
خالل  الصعبة  األوقــــات  ظــل 
الــتــي   /١٩  - كــوفــيــد  جــائــحــة 
نّظمت كحدث جانبي رسمي 
رفيع المستوى، شاركت فيها 
ســــعــــادة الـــســـفـــيـــرة الــشــيــخــة 
عــلــيــاء أحـــمـــد بـــن ســيــف آل 
ثاني المندوبة الدائمة لدولة 
المتحدة،  األمـــم  لــدى  قطر 
وسعادة السيد مامادو تنغارا 
وزيـــــر خـــارجـــيـــة جــمــهــوريــة 
بن  خليفة  والــســيــد  غــامــبــيــا، 
العام  المدير  الكواري  جاسم 
لـــصـــنـــدوق قـــطـــر لــلــتــنــمــيــة، 
جيانيني  ستيفانيا  والــســيــدة 
ــــر الــــعــــام  ــــمــــدي مــــســــاعــــدة ال
التعليم،  لــشــؤون  لليونسكو 
والسيد ستيوارت سيمونسون 
المدير العام المساعد لمكتب 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة 
بــمــقــر األمـــــم الــمــتــحــدة في 
نـــيـــويـــورك، والــســيــد جــايــمــي 
المدير  تشاندوفي  سافيدرا 
البنك  فـــي  للتعليم  الـــدولـــي 
الــــدولــــي، والــســيــد بــراجــيــش 
قطاع  مجموعة  رئيس  بانث 
الــتــعــلــيــم فـــي بــنــك الــتــنــمــيــة 

اآلسيوي.

إشادة أممية بالدعم القطري للمشاريع التعليمية
خالل جلسة نقاشية استضافتها مؤسسة التعليم فوق الجميع

التعليمية االحــتــيــاجــات  ــتــوفــيــر  ل الــمــلــيــارات  ــات  ــوم ــك ــح ال كــلّــف  ـــا  ـــورون ك

التأكد 
من قدرة 
المعلمين 

على استخدام 
الموارد 

الرقمية 
وتوافرها

ضرورة إعادة 
بناء نظام 
تعليمي 

يسمح باالبتكار 
واالستدامة

تطوير حلول 
تمويلية 
ُمختلفة 

لتلبية 
االحتياجات 
التعليمية 

لألطفال 

دعم وصول 
التعليم 

لألطفال غير 
الُملتحقين 
بالمدرسة

توفير فرص 
وصول 

التعليم 
لألطفال حول 

العالم ليس 
بالمهمة 
السهلة

كورونا ترك 
المزيد من 

األطفال دون 
الحصول على 

تعليم جيد 

الدوحة - نشأت أمين:

أّن  الداخلية  وزارُة  أّكــدت 
السالمة  باشتراطات  التقيُّد 
خــــالل الــــرحــــالت الــبــحــرّيــة 
يــــحــــمــــي مــــــن الــــمــــخــــاطــــر، 
ويــضــمــن لـــمـــرتـــادي الــبــحــر 
ـــهـــم،  االســــتــــمــــتــــاَع بـــرحـــالت
ونصحت الوزارُة في تغريدة 
على حسابها في تويتر أمس 
التأّكد  بــضــرورة  الُمرتادين 
مـــــن حـــــالـــــة الــــطــــقــــس قــبــل 

التوّجه إلى البحر.
ُم بــحــري  ــــمــــقــــدَّ وكـــــــان ال
المهندي،  عــلــي  عــبــدالــعــزيــز 
ُمـــســـاعـــُد ُمــــديــــر عـــــام أمـــن 
الــــســــواحــــل والـــــــحـــــــدود، قــد 
أوضــــَح فــي مــداخــلــة سابقة 
مــــــع بــــرنــــامــــج «الـــمـــســـافـــة 
الــطــرادات  أّن  االجتماعية» 
ـــخـــاّصـــة غـــيـــر الــمــرخــصــة  ال
للنزهة  والُمخصصة  للصيد 
والــــــــ «جــــــت بـــــــوت» يــمــكــن 
نصف  حــتــى  تــحــمــل  أن  لــهــا 
الطاقة االستيعابّية للوسيطة 
الـــبـــحـــريـــة والـــمـــســـجـــلـــة فــي 
فيهم  بمن  التسيير  رخصة 
قائُد الوسيطة. أما بخصوص 
واليخوت  الخشبية  السنابيك 
 ١٠ حمل  فيمكن  الشخصّية 

أشخاص دون اعتبار الطاقم 
البحرّي.

ــــه يُــشــتــرط  ولــفــت إلـــى أّن
اســــــــتــــــــخــــــــدام الــــــوســــــائــــــط 
فقط  إليها  المشار  البحرّية 
ألفـــــراد  أو  فـــــــردي  بـــشـــكـــل 
األســــرة الـــواحـــدة مــن نفس 
الــــمــــنــــزل، إضــــافــــة لــســائــق 
الـــوســـيـــطـــة الـــبـــحـــريـــة حــتــى 
الــعــدوى  انتشار  تــفــادي  يــتــّم 
يُــســاهــم  اخـــتـــالط  وجــــود  أو 
فـــــي نــــقــــل الـــــــعـــــــدوى، كــمــا 
ـــزم االّتـــــصـــــال بــــاألرقــــام  ـــل ي
مسار  لتحديد  الــُمــخــصــصــة 

ــــــة مــــــــع ضــــــــــرورة  ــــــرحــــــل ال
الــتــقــيُّــد بـــإجـــراءات الــســالمــة 
لبس  مــن  عليها  الــُمــتــعــارف 
التباعد  واحترام  الكمامات 
االجــتــمــاعــّي، وغــيــرهــا من 

االحترازّية. اإلجراءات 
أمـــن  أفـــــــــراد  إنَّ  وقــــــــال 
الــــــــســــــــواحــــــــل ســــيــــقــــومــــون 
على  الـــعـــشـــوائـــّي  بــالــتــدقــيــق 
قــائــًال:»  البحرية،  الــوســائــط 
االلــتــزام  الجميع  مــن  نتمّنى 
حّتى  الصحّية  باالشتراطات 
باألجواء  االستمتاُع  يمكنهم 

البحرية».

الداخلّية تدعو للتقّيد باشتراطات 
السالمة للرحالت البحرّية

ً ــا ــى صحــة الحامــل صيف ٥ نصائــح للحفــاظ عل
أبرزها شرب السوائل وتجّنب التعرض المباشر للشمس.. د.مي السماك:

مي  د.  قــالــت   :] الدوحة- 
الـــّســـمـــاك اســـتـــشـــاري طــــّب األســــرة 
بــمــركــز مــديــنــة خــلــيــفــة بــمــؤّســســة 
فترة  الحمل  إّن  الصحية  الرعاية 
مـــهـــمـــة جـــــــًدا فـــــي حــــيــــاة الــــمــــرأة 
الفترة  وهذه  عام،  بشكل  والعائلة 
تــســتــلــزم عــنــايــة خـــاصـــة، الســيــمــا 
للحفاظ  وذلـــك  الــصــيــف  وقــت  فــي 
مــًعــا،  والــجــنــيــن  الــحــامــل  األّم  عــلــى 
والـــــصـــــيـــــف بـــــــدرجـــــــات حـــــرارتـــــه 
الـــمـــرتـــفـــعـــة قــــد يــــؤّثــــر ســـلـــبًـــا عــلــى 

اتخاُذ  وجب  لذلك  الحوامل،  النساء 
الـــتـــدابـــيـــر الـــالزمـــة لــلــحــفــاظ عــلــى 

وجنينها. لألم  جّيدة  صحة 
وقــــالــــت: درجـــــة حــــــرارة جــســم 
الـــمـــرأة الــحــامــل أعــلــى مــن درجــة 
حـــرارة جــســم غــيــر الــحــامــل بشيء 
الهرمونية  للتغّيرات  وذلك  ضئيل، 
الــمــصــاحــبــة لــلــحــمــل، وهـــــذا شــيء 
طــبــيــعــي، ويــعــرضــهــا إلـــى احــتــمــال 
صيًفا  خــاصــًة  بــالــجــفــاف،  اإلصــابــة 
الحرارة  درجات  ذات  المناطق  في 

الُمرتفعة. 
لدرجات  التعّرض  بــأّن  ونــّوهــت 
الـــــحـــــرارة الـــمـــرتـــفـــعـــة يـــــــؤّدي إلـــى 
ـــد، وبـــالـــتـــالـــي فــقــد  ـــشـــدي الــــعــــرق ال
وتــعــّرض  الجسم  ســوائــل  مــن  جــزٍء 
الجفاف  ألعـــراض  الحامل  الــمــرأة 
مــثــل الــشــعــور بــالــعــطــش، اإلرهــــاق 

السريع. واإلجهاد 
وقــــّدمــــت د.مــــــي عـــــدة نــصــائــح 
ـــحـــوامـــل لــلــحــفــاظ عــلــى  لــلــنــســاء ال
صــّحــتــهــّن وصــّحــة الــجــنــيــن، أولــهــا 

للشمس  ــتــعــّرض  ال عــــّدم  ُمــحــاولــة 
خاصة  طويلة،  لفترات  الُمباشرة 
مــن الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاًحــا إلــى 
إّن  حـــيـــث  ـــظـــهـــر،  ال بـــعـــد  الـــثـــانـــيـــة 
وإذا  حّدتها،  بأقصى  تكون  الشمس 
للشمس  والــتــعــّرض  الــخــروج  لـــزم 
الـــتـــأّكـــد مـــن وضــــع كـــريـــم الــوقــايــة 
مالبس  ولبس  الشمس،  أشعة  مــن 
فاتحة،  ألــوان  ذات  خفيفة  قطنية 
وحـــمـــل مــظــلــة شــمــســيــة، والــبــقــاء 
بــالــظــّل قـــدر اإلمــكــان خـــالل فترة 

الــــخــــروج مــــن الــــمــــنــــزل، وشــــرب 
ســــوائــــل بـــاســـتـــمـــرار.كـــمـــا نــصــحــت 
بــَكــمــيــات  الـــســـوائـــل  مـــي بــشــرب  د. 
للجفاف،  التعّرض  لتجّنب  كافية 
أكواب  ثمانية  إلي  يحتاج  فالجسُم 
ــا، وأيــًضــا  ــا تــقــريــبً مــن الــمــاء يــومــًي
الخضراوات  من  كافية  َكمية  أكل 
على  بــالــحــفــاظ  تــســاعــد  والـــفـــواكـــه 
ُمـــســـتـــوى الـــمـــاء بــالــجــســم بــالــشــكــل 
الصحّية  العصائر  وشرب  الكافي، 
تناول  عن  واالبتعاد  أيًضا،  يساعد 

المالحة.  األطعمة 
الــحــرارة  درجـــة  أّن  وأوضـــحـــت 
درجــــة   ٢٥  -  ٢٣ مــــن  الـــمـــثـــالـــيـــة 
على  للحفاظ  إّنـــه  وقــالــت  مــئــويــة، 
الحامل  المرأة  على  الحرارة  هذه 
ـــمـــكـــوث لـــفـــتـــرات  االبــــتــــعــــاد عــــن ال
حــمــام  فــــي  أو  ــالــمــطــبــخ  ب طـــويـــلـــة 
أهّمية  على  وأّكــدت  جــًدا،   ساخن 
الــحــفــاظ عــلــى الــجــلــد.   ,مــمــارســة 
ريـــاضـــة خــفــيــفــة كــالــمــشــي مـــســـاًء، 

السباحة>   د. مي السماكورياضة 

مــركــز  إدارُة  أعــلــنــت  الدوحة-[: 
الثانية  النسخة  إطـــالق  عــن  البيئة  أصــدقــاء 
من النشاط الصيفّي عن بُعد تحت شعار (أنا 
وحتى  غًدا  النشاُط  يبدأ  وسوف  استكشف)، 
شهر  لــمــدة  ويــســتــمــّر   ،٢٠٢٠ أغــســطــس   ١٣
منها  سعًيا  وذلــك  الصباحّية،  الفترة  خــالل 
وتلبية  الُمنتسبين  أبــنــائــنــا  فـــراغ  الســتــثــمــار 
بما  اإلجـــازة  خــالل  ورغباتهم  احتياجاتهم 
إشــراف  تحت  والفائدة  بالنفع  عليهم  يعود 
فــريــق مــؤّهــل ومــتــعــّدد االخــتــصــاصــات في 

إطار ترفيهّي هادف.
األنشطة  من  مجموعًة  البرنامُج  يحتوي 
ــنــقــل الــُمــنــتــســبــيــن مــــن األجــــــواء  ـــهـــادفـــة ل ال
الــروتــيــنــّيــة واالعــتــيــاديــة إلـــى جـــّو تــشــاركــي 
أنشطة  فــي  إشــراكــهــم  خــالل  مــن  وتنافسي 
الصــفــيــة فــي إطـــار تــرفــيــهــّي مــوّجــه ُمــالئــم 
حيث  واحتياجاتهم،  قدراتهم  مع  يتناسب 
الـــزراعـــة  ــنــّوعــة فـــي  إعـــــــداُد ورش مــت ـــُمّ  يـــت
الصحي  والــغــذاء  الــتــدويــر  وإعـــادة  المنزلّية 

وورش بيئّية. 

 أصدقاء البيئة يطلق النشاط الصيفي عن بُعد
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تأجيل تسجيل طلبة المعهد الديني لبداية العام الدراسي
حرصاً على سالمة الطلبة وأولياء األمور.. عبد اهللا النعيمي لـ                   :

كتب - محروس رسالن:

اقترح عدٌد من الخبراء التربويين 
أن يتم اعتماد نظام التقييم البنائي 
القصيرة»  «االخــتــبــارات  المستمر 
لصفوف التعليم الُمبكر حتى الصف 
الــثــالــث االبــتــدائــي ولــصــفــوف النقل 
حــتــى الـــحـــادي عــشــر، داعـــيـــن إلــى 
الختبارات  الفصلين  نظام  اعتماد 
الــــصــــف الـــثـــانـــي عـــشـــر «الـــشـــهـــادة 

الثانوية العاّمة».
وأوصوا في تصريحات لـ [ 
القائمين على إعداد سياسة التقييم 
الُمشكلة  الــلــجــنــة  ضــمــن  الــجــديــدة 
درجــات  بتخصيص  وزاري  بــقــرار 
في  األنشطة  تكون  حتى  لألنشطة 
صــلــب الــمــنــهــج ولــيــســت هــامــشــّيــة، 

ـــكـــون مـــســـانـــدة وداعـــمـــة  وحـــتـــى ت
ــلــمــنــهــج حـــتـــى يـــحـــقـــق أهــــدافــــه،  ل
البنائي  التقييم  نظام  أن  معتبرين 
الــمــســتــمــر والــمــطــّبــق فـــي مــراحــل 
كثير  فــي  والــنــقــل  الــمــبــكــر  التعليم 
من الدول المتقّدمة بالعالم يجعل 
العملية  عــلــى  والــقــائــمــيــن  الــمــعــلــم 
الــتــعــلــيــمــيــة عــلــى اطــــالع دائــــم على 
مــســتــوى الـــطـــالب ويــجــعــلــهــم أكــثــر 
مستويات  لــرفــع  للتدّخل  جاهزية 

الطلبة ضعاف التحصيل.
وشـــّددوا على ضــرورة أن يكون 
وليس  للتعليم  تابعاً  التقييم  نظام 
التقييم  يكون  حتى  وذلــك  العكس 
متوائماً مع المناهج الدراسّية وذلك 
العملية  من  جــزءاً  التقييم  باعتبار 

التعليمّية وليس خارجاً عنها.

الفصلين  نــظــام  أن  إلــى  وذهــبــوا 
الــدراســيــيــن حــقــق نــتــائــج إيــجــابــيــة 
خـــاصـــة فــــي الـــمـــرحـــلـــة الــنــهــائــّيــة 
كل  يرتفع  حيث  الثانوية،  للدراسة 
فــتــرة وفـــتـــرة عـــدد الــطــلــبــة الــذيــن 
يــحــصــلــون عــلــى الـــدرجـــة الــنــهــائــيــة 
نظام  أن  على  يــدّل  مــا  وهــو   ٪١٠٠
إيجابيات  لــه  الدراسيين  الفصلين 
لما  الــطــالــب  تحصيل  عــلــى  كــبــيــرة 

تعلمه خالل سنوات دراسته.
ودعـــوا إلــى أن تــكــون هــنــاك في 
المرحلة الثانوية مرحلة تعلم إعداد 
عنده  الطالب  يكون  حتى  البحوث 
فكرة إعداد البحوث المطلوبة منه 
تتطلب  التي  الجامعة  مرحلة  فــي 
كبيٍر  بشكٍل  االعتماد  فيها  الدراسة 

على إعداد البحوث.

نظــام الفصـلين األنســب للشـــهادة الثـانـويـة
قدموا ُمقترحات لوضع سياسة تقييم جديدة.. تربويون لـ                   :

االختبارات 
القصيرة 

األنسب 
لصفوف النقل 

التقييم البنائي 
المستمر 

يجعلنا على 
اطالع دائم 

على مستوى 
الطالب 

ضمان التدخل 
السريع لرفع 

مستويات 
التحصيل 
العلمي

ضرورة 
تخصيص 

درجات 
لألنشطة 

لتكون في 
صلب المنهج 

جاهزية 
كبيرة لرفع 

مستويات 
الطلبة ضعاف 

التحصيل 

تبعية نظام 
التقييم 
للتعليم 

يجعله 
متوائماً مع 

المناهج 
الدراسّية 

التقييم جزء 
من العملية 

التعليمّية 
وليس خارجاً 

عنها 

صورة من داخل لجان اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر .. أرشيفية

علي المحمود: النظام حقق 
نتائج إيجابية بالثانوية العامة

ـــيـــر الــــتــــربــــوي  يــــقــــول الـــخـــب
إدارة  مــديــر  الــمــحــمــود،  عــلــي 
التعليم  بــــــوزارة  االمــتــحــانــات 
أن  الــضــروري  مــن  إنــه  سابقاً، 
النتيجة  موقعه،  في  كٌل  نتابع، 
اإليــجــابــيــة لـــالخـــتـــبـــارات الــتــي 
كل  فــي  الطلبة  أبــنــاؤنــا  يــؤّديــهــا 
منها  األولـــى  وخــاصــة  مرحلة 
وهــــــي حـــتـــى الــــصــــف الـــثـــالـــث 
االبتدائي التي أرى أن تتم من 
المستمر،  التقييم  نظام  خالل 
داعــــيــــاً إلــــى مــنــح الــُمــدرســيــن 
والُمدرسات الثقة في أن يقوم 
به،  المنوط  بـــدوره  منهم  كــل 
الفصلين  نــظــام  أن  مــوضــحــاً 
سنوياً  وثــانــيــة  أولـــى  لفترتين 
هـــو األفـــضـــل لــبــاقــي الــصــفــوف 
األخـــــــرى مــــن الـــــرابـــــع وحــتــى 

الثاني عشر الثانوي.
وقــــــال: االخـــتـــبـــار بــالــنــســبــة 
للمراحل األخرى على فترتين 
ظل  فـــي  لطلبتنا  األفـــضـــل  هـــو 
الـــــوضـــــع الـــــــــذي تـــســـيـــر عــلــيــه 
فــيــه  ألن  الــتــعــلــيــم  ُمـــجـــريـــات 
تــخــفــيــفــاً عــلــى الــطــلــبــة فــضــالً 
التحصيل  لقياس  كاٍف  أنه  عن 

لكل  منهم  الــمــطــلــوب  الــعــلــمــي 
مرحلٍة دراسّية.

وأضــــــاف: نـــظـــام الــفــصــلــيــن 
هو األفضل لصفوف النقل من 
ولطلبة  فأعلى  االبتدائي  الرابع 
الشهادة الثانوية كذلك على أن 
تعلمه  فيما  األسئلة  وضــع  يتم 
الـــطـــالب ومــــا اســـتـــفـــادوه من 
الدراسة للمرحلة التي هم بها.
ألن  نسعى  أن  يجب  وتــابــع: 
التركيز  مــن  الــطــالب  يتمكن 
تــكــون  وأن  تــعــلــمــوه  مـــا  عـــلـــى 
الـــنـــتـــائـــج مـــوائـــمـــة وُمــتــنــاســبــة 
مــــع الــــــدراســــــة بـــحـــيـــث تــكــون 
باكتساب  مرتبطة  الُمخرجات 

المعايير.
نــــظــــام  أن  إلـــــــــى  وذهـــــــــــب 
الــفــصــلــيــن الـــدراســـيـــيـــن حــقــق 

نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة خــــاصــــة فــي 
الــمــرحــلــة الــنــهــائــّيــة لــلــدراســة 
الثانوّية، حيث يرتفع كل فترة 
وفــــتــــرة عـــــدد الــطــلــبــة الـــذيـــن 
يحصلون على الدرجة النهائّية 
١٠٠٪، وهــو مــا يـــدّل عــلــى أن 
له  الدراسيين  الفصلين  نظام 
تحصيل  على  كبيرة  إيجابيات 
الــــطــــالــــب لـــمـــا تـــعـــلـــمـــه خـــالل 

سنوات دراسته.
ودعــــا إلـــى أن تــكــون هــنــاك 
مرحلة  الثانوية  المرحلة  فــي 
تعلم إعداد البحوث حتى يكون 
الـــطـــالـــب عـــنـــده فـــكـــرة إعــــداد 
الـــبـــحـــوث الــمــطــلــوبــة مــنــه في 
تتطلب  التي  الجامعة  مرحلة 
بشكل  االعــتــمــاد  فيها  الــدراســة 

كبير على إعداد البحوث.

علي المحمود

عبد العزيز السيد: يحقق 
التواصل بين الطالب والمعلم

العزيز  عــبــد  الــتــربــوي  الخبير  اعــتــبــر 
المستقلة  المدارس  مكتب  ُمدير  السيد، 
أن  ســابــقــاً،  للتعليم  األعــلــى  بــالــمــجــلــس 
التعليم  يــتــبــع  أن  يــجــب  الــتــقــيــيــم  نــظــام 

ولـــيـــس الـــعـــكـــس وذلــــك 
حـــتـــى يــــكــــون الــتــقــيــيــم 
مـــتـــوائـــمـــاً مـــع الــمــنــاهــج 
باعتبار  وذلك  الدراسّية 
ـــقـــيـــيـــم جـــــــــــزءاً مــن  ـــت ال
العملية التعليمية وليس 

خارجاً عنها.
بالنظام  يتعلق  وفيما 
قــال:  للتقييم  األفــضــل 
ــــا مـــع نـــظـــام الــتــقــيــيــم  أن
تطبيق  عــبــر  الــمــســتــمــر 
ـــبـــارات الــقــصــيــرة  االخـــت

وحتى  الروضة  من  النقل  لطلبة  وذلــك 
الــــحــــادي عـــشـــر، ألنــــه الـــنـــظـــام األفــضــل 
والمطبق في كثير من الدول المتقدمة، 
المعلم  يجعل  النظام  هــذا  أن  إلــى  الفتاً 

على تواصل مع الطالب باستمرار وعلى 
إلمام بالمعلومة. وأضاف: نريد درجات 
إلمامه  خــالل  للطالب  وتقييماً  شهرية 
أن  إلــى  الفــتــاً  لها،  وتطبيقه  بالمعلومة 
ـــيـــن هــو  نـــــظـــــام الـــفـــصـــل
الشهادة  لطلبة  األنــســب 

الثانوية العاّمة.
ليس  التقييم  وتـــابـــع: 
غاية ورأينا أناساً خرجوا 
ــــمــــعــــّدالت مـــتـــواضـــعـــة  ب
ثــــم صــــــــاروا نــــوابــــغ فــي 
المرحلة الجامعّية وبعد 

الجامعية.
أن  نــــريــــد  ال  وزاد: 
ثـــاٍن  دور  هــنــاك  يــكــون 
فــأنــا ضـــّد الـــــدور الــثــانــي 
وضد رسوب الطالب ألنه إذا كان الطالب 
في مادة فيمكن أن يتم تقويته  ضعيفاً 
في تلك المادة في العام الذي يليه وفق 

خطط عالجّية وإثرائّية محّددة.

عبد العزيز السيد

ــــة: الـــتـــقـــيـــيـــم  ــــم ــــع ــــن د.أحـــــــمـــــــد ال
ــــــه ــــــت جــــــدارت ــــــب ــــمــــر أث ــــمــــســــت ال

دعا الخبير التربوي د.أحمد النعمة األستاذ 
اعتماد  إلــى  سابقاً،  قطر  بجامعة  المشارك 
نظام التقييم المستمر لطلبة التعليم المبكر 
أوالً  النقل  ولصفوف  التأسيسية  المرحلة  أو 

بأول على كل وحدة دراسّية.
وقـــــال: نـــظـــام الــتــقــيــيــم الــمــســتــمــر يجعل 
المعلم والقائمين على العملية التعليمية على 
ويجعلهم  الطالب  مستوى  على  دائــم  اطــالع 
أكثر جاهزية للتدخل لرفع مستويات الطلبة 
ضعاف التحصيل. وأضاف: كثير من الدول 
أثبت  ألنـــه  الــمــســتــمــر  الــتــقــيــيــم  نــظــام  تعتمد 

جــدارتــه وكــانــت لــه آثــار ملحوظة فــي تقّدم 
مستويات الطلبة، الفتاً إلى أن نظام التقييم 
المستمر يحتاج جهداً أكبر ولكنه أفضل سبل 
التقييم. وتابع: أطالب المسؤولين عن إعداد 
بتخصيص  الــجــديــدة  الطلبة  تقييم  سياسة 
في  األنشطة  تــكــون  حتى  لألنشطة  درجـــات 
صلب المنهج وليست هامشية، وحتى تكون 
مساندة ودافعة للمنهج حتى يحقق أهدافه.

قــال:  الــثــانــويــة  الــشــهــادة  لطلبة  وبالنسبة 
الثانوية  الــشــهــادة  لطلبة  واألنــســب  األفــضــل 

د.أحمد النعمةتطبيق نظام الفصلين. الطالب يجيبون عن أسئلة االختبار.. أرشيفية

الدوحة - [: كشف عبد اهللا راشد 
اإلعــدادي  الديني  المعهد  ُمدير  النعيمي، 
تسجيل  عملية  تأجيل  عن  للبنين،  الثانوي 
الــعــام  بــدايــة  إلـــى  الــديــنــي  بالمعهد  الطلبة 
كــإجــراء  ٢٠٢٠/ ٢٠٢١م  المقبل  الـــدراســـي 
احترازي وذلك حرصاً على سالمة الطلبة 
وأولــــيــــاء األمـــــور فـــي ظـــل تــفــشــي جــائــحــة 

كورونا «كوفيد-١٩» عالمياً.
لـ[:  خاصة  تصريحات  في  وقــال 
في كل عام نبدأ عملية التسجيل مع سائر 
التوقيت  نــفــس  فــي  الــحــكــومــّيــة  الـــمـــدارس 
لــلــظــروف االســتــثــنــائــّيــة التي  ولــكــن نــظــراً 
لرغبات  واستجابة  الجاري  العام  يشهدها 
على  الــطــلــبــة وأولــــيــــاء األمــــــور وحــــرصــــاً 

مصلحة الجميع تم إرجاء عملية التسجيل 
أن المعهد  إلــى بــدايــة الـــدراســـة، مــوضــحــاً 
يــفــتــح أبـــوابـــه الســتــقــبــال طـــالب الــمــدارس 
حال  والخاّصة  اعتيادي  بشكل  الحكومية 
مـــعـــادلـــة الـــشـــهـــادة وذلـــــك وفـــقـــاً لــلــطــاقــة 

االستيعابّية للمعهد.
من أبناء الدول  ونّوه بحصول ٤٠ طالباً 
اإلســـالمـــيـــة عـــلـــى مـــنـــح مـــقـــدمـــة لــطــالب 
األوقاف  وزارة  ِقبل  من  اإلسالمية  الدول 
إلى أن التقديم  والشؤون اإلسالمية، الفتاً 
الخارجي لاللتحاق بالمعهد يتم من خالل 

رابط ُمخصص تعلنه وزارة األوقاف.
المستوى  صاحب  الطالب  نمكن  وقــال: 
الكريم  القرآن  حفظ  من  والممتاز  الجيد 

الطالب  تأهيل  ويتم  كامالً 
ــــمــــواد الــتــخــصــصــيــة  فــــي ال
العربية،  واللغة  الشرعية 
مـــضـــيـــفـــاً: الــمــعــهــد يــقــدم 
خــدمــة نــوعــيــة لــلــراغــبــيــن 
شرعياً  أبنائهم  تأهيل  في 
وعلماء  أئــمــة  مــن  ليكونوا 
المستقبل.  فــي  المسلمين 
ـــدراســـيـــن  وعـــــن أعــــــــداد ال
 ٥٠٠ لدينا  قـــال:  بالمعهد 
طـــالـــب بــالــمــعــهــد الــديــنــي 
للبنين،  الثانوي  اإلعـــدادي 

 ٥٨ بينهم  من  وإداري  معلم   ١٠٠ ولدينا 
الثانوية  نتائج  وبخصوص  ومنسقاً.  معلماً 

طلبة  نجاح  معدل  أن  أكــد 
 ،٪٩٤ بــلــغ  الــديــنــي  المعهد 
الـــنـــتـــائـــج  أن  إلــــــى  الفـــــتـــــاً 
السابق،  الــعــام  مــن  أفــضــل 
إدارة  ســعــي  عــلــى  مـــشـــدداً 
لتحقيق  الــــدائــــم  الــمــعــهــد 
في  ســنــويــاً  مــضــافــة  قيمة 
نــســب الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي 
النجاح.  ومعدالت  للطلبة 
وأوضح أن الطالب يدرس 
بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى الــــمــــواد 
الـــــُمـــــقـــــررة عـــلـــى أقــــرانــــه 
بالمدارس الحكومية مواد تخصصّية مثل 
الكريم  والقرآن  والتفسير  والتوحيد  الفقه 

والــبــحــوث اإلســالمــيــة والــنــحــو والــصــرف 
إلى  الديني  المعهد  إدارة  وتتطلع  وغيرها. 
ألقرانهم  صالحين  قدوة  طلبته  يكون  أن 
تــخــصــص  أو  عـــمـــل  أو  مــــجــــال  أي  فـــــي 
تنعدم  حيث  المستقبل،  في  به  يلتحقون 
المشاكل والمخالفات السلوكية في المعهد 
يدرس  الــذي  الشرعي  العلم  ببركة  الديني 
للطالب ويزّوده بالقيم النبيلة التي تغرس 
أن  يذكر  مناسب.  إدراكـــي  عمر  مــن  فيه 
للمعهد  يأتون  الدراسّية  المنح  طلبة  بعض 
عــن اللغة  الــديــنــي وهـــم ال يــعــرفــون شــيــئــاً 
العربية وأنه خالل ٦ سنوات فقط يتخرج 
وهو  المعهد  من  اللسان  األجنبي  الطالب 
للقرآن  وحافظ  الفصحى  للعربية  متقن 

وملم بأحكام الشريعة اإلسالمية ومتمكن 
من المواد العلمّية. وقد خّرج المعهد عدداً 
الموجودين  القطريين  األئــمــة  مــن  كبيراً 
في ساحة العلم الشرعي، كما خّرج وزراء 
ومسؤولين  بالجامعة  وأســاتــذة  وســفــراء 
كـــبـــاراً تــقــلــدوا مــنــاصــب مــهــّمــة بــالــدولــة 

وخدموا الوطن.
في  قائمة  مدرسة  أقــدم  يعّد  والمعهد 
للمدرسة  امــتــداداً  يعد  حيث  قطر،  دولــة 
األثـــريـــة الــتــي أنــشــئــت فــي الــعــام ١٩٣٢م، 
ليصبح   ١٩٦١ العام  في  ضّمه  جرى  حيث 
دولــة  فــي  التعليمّية  المنظومة  مــن  جـــزءاً 
قطر تحت إشراف وزارة التربية والتعليم 

في ذلك الوقت.

ـــة ـــّي ـــالم اإلس ـــــــدول  ال ــة  ــب ــل ــط ل ــــــــاف  األوق مــــن  ــة  ــح ــن م الثانوية٤٠  بــالــشــهــادة  الــديــنــي  المعهد  طلبة  نــجــاح  مــعــّدل   ٪٩٤

عبد اهللا النعيمي
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الدوحة - عبدالحميد غانم:

ـــصـــون فـــــي مـــجـــال  حــــــــّذر مـــخـــت
االلــتــزام  عــدم  مــن  الغذائّية  الصحة 
بضوابط وشروط التسّوق اآلمن في 
ظــل ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة حالياً 
والـــتـــي قـــد تــصــل إلـــى أكــثــر مـــن ٤٥ 
خشية  الظهيرة  وقت  مئوية  درجــة 
المستهلكين  تسوق  سلة  تحّول  من 
في  خــطــيــرة،  مشاكل  إلــى  الــغــذائــيــة 
البكتيريا  أو  للتلف،  تعّرضها  حــال 
ـــظـــراً الرتــــفــــاع درجــــات  الــــضــــارة، ن
ـــــحـــــرارة، الـــتـــي تـــســـاهـــم فــــي نــمــو  ال
المنتجات  عــلــى  الــدقــيــقــة  الــكــائــنــات 
ـــّردة، والـــمـــجـــمـــدة، فـــي حــالــة  ـــمـــب ال
تــعــّرضــهــا لـــلـــذوبـــان بــطــريــقــة غير 
صــحــيــحــة، مـــا يـــعـــّزز مـــن احــتــمــال 

اإلصابة بالتسّمم الغذائي.

لـــ [  تصريحات  فــي  وقــالــوا 

فــي  الــــخــــاطــــئــــة  الــــســــلــــوكــــيــــات  إن 

«المبردة  المنتجات  ونقل  التسّوق، 

الخصوص،  وجــه  على  والمجمدة» 

تلفها  من  تعزز  الحارة،  األجــواء  في 

بصورة خطيرة، تنعكس على صحة 

حماية  يمكنهم  أنه  إال  الُمستهلكين، 

اإلجــراءات  اتباع  خالل  من  صحتهم 

واإلرشـــــــــادات الـــتـــوعـــوّيـــة الـــتـــي تــبــدأ 

مشتريات  قائمة  المستهلك  بإعداد 

مــســبــقــة بــاألطــعــمــة الـــتـــي يــريــدهــا، 

ثــــم بـــتـــســـّوق الـــمـــنـــتـــجـــات الـــجـــافـــة، 

أو  الــمــبــردة،  ســـواء  الــطــازجــة،  تليها 

بأكياس  تعبئتها  عن  فضالً  الخضار، 

تجنبها  والـــتـــي  لـــلـــبـــرودة،  حــافــظــة 

التعّرض للحرارة، أو أشعة الشمس، 

للتسّوق،  الُمناسب  التوقيت  واختيار 

بجانب الذهاب مباشرة للمنزل بعد 

االنتهاء من التسّوق.

وحـــــــّذروا بــشــدة مـــن الــتــداعــيــات 

تجول  جــراء  من  الخطيرة  الصحّية 

تجاري  مجمع  بين  ما  المستهلكين 

أو  مرتفعة  حرارة  درجة  في  وآخر 

البقاء فترة طويلة في الشارع ووجود 

بالسيارة،  والمعلبات  الغذائية  المواد 

إلى  بالتوّجه  المستهلكين  مطالبين 

التسوق  مــن  االنــتــهــاء  بعد  منازلهم 

في  األطعمة  بحفظ  وذلك  مباشرة 

تلفها  وتــفــادي  الصحيحة  أمــاكــنــهــا 

وتــفــاعــلــهــا خــاصــة الـــمـــواد الــغــذائــّيــة 

ما  البالستيكّية  العبوات  في  الُمعبأة 

ورائحتها  طعمها  تــغــّيــر  إلــى  يـــؤّدي 

وتفاعلها مع حرارة الشمس.

ً ٧ إجـراءات للتــسّوق اآلمــن للمـواد الغذائية صيفا
: حفظ األطعمة المبّردة والتأكد من تاريخ الصالحية أبرزها.. مختصون لـ 

إعداد قائمة 
ُمشتريات 

مسبقة 
باألطعمة 
المطلوبة

تسوق 
المنتجات 

الجافة ثم 
الطازجة وأخيراً 

المبّردة 

وضع 
األطعمة 

المبردة 
بأكياس 
حافظة 
للبرودة 

اختيار التوقيت 
الُمناسب يقلل 
وقت التسوق

التأكد من 
تاريخ صالحية 

األطعمة 
وجودتها

الذهاب 
مباشرة للمنزل 

وعدم البقاء 
فترة طويلة 
في الشارع

عدم وضع 
المواد 

الغذائية مع 
مواد التنظيف 

ومشتقاته 
في كيس 

واحد

حفظ 
األطعمة 

يمنع تلفها 
وتغير طعمها 

ورائحتها 

التسوق خالل 
الظهيرة 

يعّرض المواد 
الغذائية للتلف 

السريع 

تلف المياه 
والعصائر عند 

تركها في 
السيارة فترة 

طويلة

د.سحر الشمري: 

عماد عباس:

تـــقـــول د.ســـحـــر الــشــمــري، 
اختصاصية التغذية العالجّية: 
مـــن الــــضــــرورّي زيـــــادة وعــي 
الــُمــجــتــمــع بــأهــمــيــة االلـــتـــزام 
بــبــعــض اإلجــــــــراءات واألمـــــور 
الــتــي يــجــب الــقــيــام بــهــا أثــنــاء 
شراء األطعمة والمواّد الغذائّية 
في ظّل ارتفاع درجة الحرارة 
خــــالل فـــتـــرة الــصــيــف حــالــيــاً 
عند  الغذائي  التسّمم  لتفادي 
أهمية  على  مــشــّددة  تناولها، 
بثقافة  والتمتع  اآلمن  التسوق 

لكونها  الــمــجــاالت،  شــتــى  فــي  اســتــهــالكــيــة 
علينا  لذلك  ولعائالتهم،  لهم  أمان  صمام 

التمّسك بإرشادات  التسّوق اآلمن.
ووضـــعـــت د. الـــشـــمـــري عــــدة خــطــوات 
لــلــمــســتــهــلــكــيــن لــلــتــســوق اآلمــــــن فــــي ظــل 
ارتـــفـــاع درجـــــات الــــحــــرارة يــجــب اتــبــاعــهــا 
قــبــل الـــذهـــاب إلـــى األســـــواق والــمــجــمــعــات 

الـــتـــجـــاريـــة، وهـــــي: إعــــداد 
قــائــمــة مــســبــقــة بــاألطــعــمــة 
والــمــواد الــغــذائــّيــة الــتــي يود 
الختصار  شراءها  المتسوق 
الـــوقـــت، وشــــــراء األطــعــمــة 
الـــتـــي تـــكـــون بــحــالــة جــيــدة 
ومــغــلــفــة جــــيــــداً، وتــأجــيــل 
شـــراء األطــعــمــة الــمــعــّرضــة 
الــتــســوق،  نــهــايــة  إلـــى  للتلف 
إضــــــافــــــة إلــــــــى األطــــعــــمــــة 
الــمــطــبــوخــة  أو  الــمــســخــنــة 
خلط  وعـــدم  الــمــثــلــجــة،  أو 
المواد الغذائية مع مواّد التنظيف ومشتقاته 
خلط  وعــدم  للجراثيم،  اخــتــالط  أي  لمنع 
في  الباردة  األطعمة  مع  الساخنة  األطعمة 
بداية  تاريخ  من  والتأّكد  المشتريات،  سلة 
ونهاية صالحية األطعمة، ووضع األطعمة 
الـــبـــاردة بــنــفــس الــكــيــس لــلــُمــحــافــظــة على 

درجة برودتها.

يـــــــقـــــــول عـــــــمـــــــاد عـــــبـــــاس، 
العالجّية:  التغذية  اختصاصي 
مــــــع حـــــلـــــول فــــصــــل الـــصـــيـــف 
وارتـــــفـــــاع درجـــــــات الــــحــــرارة 
اتباع  والـــضـــروري  المهم  مــن 
إرشــــــــــادات وضــــوابــــط تــجــعــل 
وسليمة  آمنة  الــتــســّوق  عملية 
ظــّل  فــي  الــغــذائــيــة  للمنتجات 
ارتفاع درجات الحرارة لتجّنب 
مــخــاطــر تــلــوثــهــا بــالــبــكــتــيــريــا 
الـــضـــارة أو تــلــفــهــا، وبــالــتــالــي 
الُمستهلكين  تــحــذيــر  يــنــبــغــي 

المواّد  على  المرتفعة  الحرارة  مخاطر  من 
الــغــذائــيــة والــتــي تُــســاهــم فــي نــمــّو الكائنات 
الدقيقة على المنتجات المبردة، والمجّمدة.
من  والــدواجــن  اللحوم  تعتبر  ويضيف: 
الوقت  وفي  لإلنسان  الرئيسية  االحتياجات 
لسرعة  الــخــطــورة  عالية  مـــواّد  تعتبر  ذاتـــه 
تأثرها بالعوامل المحيطة التي قد تؤدي إلى 
تلفها، لذا يجب أن تكون اللحوم والدواجن 
المجّمدة آخر المشتريات للُمستهلك والتأّكد 

الثالجة  داخــل  عرضها  من 
الــُمــخــصــصــة أثــنــاء الــشــراء، 
مع ضرورة مراعاة وضعها 
لتجّنب  مغلفة  أكــيــاس  فــي 
باقي  مع  عصارتها  تسريب 
الـــمـــواد الــغــذائــيــة ووضــعــهــا 
للمنزل  الـــوصـــول  بــمــجــرد 
داخـــل الــثــالجــة» الــفــريــزر» 
لضمان  مباشرة  طهيها  أو 

عدم تلفها.
وتـــابـــع بـــالـــقـــول: بــجــانــب 
ذلك ينبغي استعمال أدوات 
والدواجن،  للحوم  واحــدة  منفصلة  تقطيع 
لألكل  المعّدة  لألطعمة  أخــرى  واستعمال 
لمنع  والفاكهة،  والــخــضــراوات  الخبز  مثل 
ضــرورة  بجانب  الــضــارة،  البكتيريا  انتشار 
ـــــدواجـــــن فــــي درجـــــات  طـــهـــي الـــلـــحـــوم وال
الضارة  البكتيريا  على  للقضاء  آمنة  حــرارة 
مع  والليستيريا،  والسالمونيال  كــوالي  مثل 
والــدواجــن  للحوم  خاّصة  أطباق  استعمال 

قبل الطهي.

 شراء األطعمة المعرضة
 للتلف في نهاية التسوق

استعمال أطباق خاصة باللحوم 
والدواجن قبل الطهي

يـــــقـــــول د.مـــــحـــــمـــــد ســيــف 

ــــــديــــــر مـــركـــز  الـــــــــكـــــــــواري، ُم

الــــدراســــات الــبــيــئــّيــة والــبــلــدّيــة 

ثبت  والــبــيــئــة:  البلدية  بــــوزارة 

علمياً أن ارتفاع درجة الحرارة 

يـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى الــمــنــتــجــات 

تتلف  حيث  الغذائية،  والــمــواد 

الغذائية  المواد  بعض  الحرارة 

والـــروب  واألجـــبـــان  كالحليب 

وما شابهها، حيث تحفظ هذه 

منخفضة  حــــرارة  فــي  الــمــواد 

تصل بعض األحيان إلى ٣ أو ٥ 

عند  وبالتالي  مئوية،  درجــات 

حــرارة  درجـــات  إلــى  تعّرضها 

درجة   ٤٥ من  أكثر  إلــى  تصل 

فإنها سرعان ما تتلف وتصبح 

غــــيــــر صــــالــــحــــة لـــالســـتـــهـــالك 

اآلدمـــــــــي، وبـــالـــمـــثـــل الـــلـــحـــوم 

الــمــجــمــدة وغــيــرهــا، مــحــذراً 

مــن الــســلــوكــيــات الــخــاطــئــة في 

التوقيت  اختيار  وعدم  التسوق 

المناسب. 

ـــــنـــــصـــــح  ويـــــــــــضـــــــــــيـــــــــــف: ن

بال  آمـــن  لــتــســوق  المستهلكين 

عدم  وضــمــان  صحية  مشاكل 

الغذائية،  والــســلــع  الــمــواد  تلف 

بــــعــــدم الــــتــــســــّوق فــــي فـــتـــرات 

الشمس  تكون  حيث  الظهيرة 

عــمــوديــة وتــكــون الــحــرارة في 

أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا، وبــالــتــالــي 

يفضل الــتــســّوق فــي الــمــســاء أو 

مع بداية النهار.

بالقول:  د.الكواري  ويواصل 

كــذلــك مـــن الــنــصــائــح الــهــامــة 

عــــــدم الـــــذهـــــاب إلــــــى أمـــاكـــن 

بقاء  يعني  ما  للتسوق؛  أخــرى 

في  أطول  مدة  الغذائية  المواد 

ترك  عدم  يجب  كما  السيارة، 

عــبــوات الــمــيــاه والــعــصــائــر في 

السيارة فترة طويلة وتعرضها 

باستمرار؛  الــشــديــدة  لــلــحــرارة 

«جــزيــئــات  تفاعلها  يسبب  مــا 

مما  الــحــرارة  البالستيك»مع 

ــــى تــغــيــيــر فـــي طعم  ـــــؤدي إل ي

بجانب  العصائر  وهــذه  المياه 

خطورتها الصحّية.

 جزيئات البالستيك تتفاعل 
مع الحرارة وتسّبب أضراراً صحية

د.محمد سيف الكواري:  

د.محمد سيف الكواري
د.سحر الشمري 

 عماد عباس

يــــقــــول د.خـــــالـــــد الـــمـــقـــدم، 
العالجّية:  التغذية  اســتــشــاري 
درجــــــة الـــــحـــــرارة لـــهـــا تــأثــيــر 
مـــبـــاشـــر وغـــيـــر مـــبـــاشـــر عــلــى 
الـــمـــواد الــغــذائــّيــة ســــواء كــانــت 
حـــمـــراء أو بــيــضــاء أو  لــحــومــاً 
والعصائر  ــبــان  واألل األســمــاك 
والـــمـــيـــاه والــمــعــلــبــات عــمــومــاً 

وغيرها.
المباشر  الــتــأثــيــر  ويــضــيــف: 
الحرارة  درجة  ارتفاع  أن  هنا 
معلبة  غــذائــّيــة  مــــواد  أي  مـــع 
بالستيكية  مــــواد  فــي  خــاصــة 
يـــحـــصـــل تـــفـــاعـــل يـــنـــتـــج عــنــه 
مـــواد ســامــة تــؤثــر على الــمــواد 
الـــغـــذائـــيـــة، أمــــا الــتــأثــيــر غير 

المباشر فهو يكون عن طريق 
ـــواع  الـــضـــوء، وهـــنـــاك بــعــض أن
من األغذية يجب أال تتعرض 
وتتفاعل  تــتــأثــر  ألنــهــا  لــلــضــوء 
عند  بالمثل  سامة  مواد  وتنتج 
تــعــرض الـــمـــواد الــبــالســتــيــكــيــة 
ألشـــعـــة الـــشـــمـــس يــنــتــج عــنــهــا 
مــــادة «الــديــوكــســيــن» الــســامــة 
وهي تعمل على زيادة في نمو 
األورام  بعض  وتسبب  الخاليا 
خبيثة  أو  حميدة  كانت  ســواء 
الجسم،  فــي  األورام  وزيــــادة 
عدم  جـــداً  المهم  مــن  ولــذلــك 
ألشعة  الغذائية  المواد  تعرض 
تؤثر  ألنــهــا  المباشرة  الشمس 
بـــشـــكـــل شــــامــــل عـــلـــى خــــواص 

المواد الغذائية سواء الكيميائية 

أو الطبيعية أو الفيزيائية.

وأوضح أن المياه تمثل ٧٠٪ 

األغذية،  معظم  محتوى  من 

اإلنــــســــان  جـــســـم  مـــــن  و٧٣٪ 

ـــاه وبــالــتــالــي  عــــبــــارة عــــن مـــي

نستهلكها  غــذائــيــة  مـــادة  أكــثــر 

يــومــيــاً هــي الــمــيــاه وتــعــّرضــهــا 

العبوات  فــي  الشمس  لــحــرارة 

جــداً  خطير  أمــر  البالستيكية 

ـــــه يـــحـــدث انــــطــــالق مــــادة  ألن

«الــديــوكــســيــن» وارتــفــاع مــادة 

البولي اثيلين التي تتكون منها 

ويحصل  البالستيكية  الــمــواد 

تفاعل ما بين المياه والعبوات 

الــبــالســتــيــكــيــة الـــتـــي تــتــعــّرض 

لــلــشــمــس يــنــتــج عــنــهــا مــشــاكــل 

خــطــيــرة جــــداً مــثــل تــغــّيــر في 

الــطــعــم والــرائــحــة وتــغــّيــر في 

الخصائص.

تفاعل المواد الغذائية عند تعّرضها للحرارة
د.خالد المقدم:

د.خالد المقدم

ـ  
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الدوحة - إبراهيم صالح:

شهدت محالُت الخياطة في سوق العلي 
لتفصيل  والُمقيمين  الُمواطنين  من  إقباًال 
الــثــيــاب مـــع قــــرب حـــلـــول عــيــد األضــحــى 
ــــتــــزام بـــــاإلجـــــراءات  الــــُمــــبــــارك، وســـــط ال
االحترازّية والتدابير الوقائية التي حّددتها 
الـــجـــهـــاُت الــمــعــنــيــُة مـــن قـــيـــاس درجــــات 
الــــحــــرارة وارتـــــــداء الــكــمــامــات والــتــعــقــيــم 

ــلــمــحــالت وتــطــهــيــر مــقــابــض  الــــــــدوري ل
فضًال  الزبائن،  دخــول  وبعد  قبل  األبــواب 
وتحقيق  اآلمــنــة  بالمسافة  االلـــتـــزام  عــن 
الــتــبــاعــد الــجــســدّي وااللــــتــــزام بـــأن تــكــون 
الحالة الصحية باللون األخضر على تطبيق 
«احتراز». وأّكد عدٌد من الُمواطنين، في 
تصريحات لـ [ خالل جولة بالسوق، 
الــــتــــزام مـــحـــالت الــخــيــاطــة بــــاإلجــــراءات 
االحـــتـــرازيـــة لــلــحــّد مـــن انــتــشــار فــيــروس 

وحرص  «كوفيد-١٩»،  المستجد  كورونا 
الـــزبـــائـــن والـــعـــامـــلـــيـــن بـــالـــمـــحـــالت عــلــى 
والتباعد  اآلمنة  المسافة  على  المحافظة 
تفصيل  أسعار  أّن  إلى  وأشــاروا  الجسدي. 
الثياب واألقمشة ثابتة دون ارتفاع، بينما 
األسعار  بتخفيض  المحّالت  بعض  تقوم 
 ٢٠ تخفيض  يتّم  حيث  الــزبــائــن،  لجذب 
ريـــــاًال لــلــثــوب الـــواحـــد. وأّكــــــدوا حرصهم 
لتجنب  مــبــكــًرا  العيد  ثــيــاب  تفصيل  على 

االزدحام في ظّل توفير محالت الخياطة 
بتسليم  والتزامها  األقمشة  أنــواع  مختلف 
الــثــيــاب فــي مــوعــد ال يــتــعــّدى ٣ أيـــام. من 
زيــادة  الخياطين  مــن  عــدٌد  أّكــد  جانبهم، 
مع  الثياب  تفصيل  على  المواطنين  إقبال 
وفي  المبارك،  األضحى  عيد  حلول  قرب 
المفروضة  للقيود  التدريجّي  الــرفــع  ظــّل 

واستئناف المحالت باألسواق لنشاطها.
األقمشة،  مــن  الُمفضلة  األنـــواع  وحــول 

تفصيل  يفّضلون  الزبائن  أّن  إلــى  أشـــاورا 
ولكزس،  وتيوبو  شكيبو  أنــواع  من  الثياب 
حـــيـــث تـــــتـــــراوح أســــعــــار تــفــصــيــل الـــثـــوب 
للشخص البالغ منها بين ١٠٠ و١٧٠ رياًال، 
إذ إّن متر القماش شكيبو يباع بـ ٣٠ رياًال 
و٣٥ رياًال لتيوبو و٢٠ رياًال للكزس، بينما 

يتراوح سعر التفصيل بين ٥٠ و٦٠ رياًال.

 انتعاش محالت الخـياطة مع قـرب حلـول العــيد
رصدت التزام الزبائن والخّياطين باإلجراءات االحترازية

أسعار 
التفصيل 

ثابتة.. 
ومحالت 

خفضت ٢٠ 
رياالً للثوب

تحقيق 
التباعد 

االجتماعّي 
.. و٣ زبائن 

الحد األقصى 
بالمحل

سعر الثوب 
للشخص 

البالغ يتراوح 
بين ١٠٠ 

و١٧٠ رياالً

تصوير تصوير - - رام :رام :

الــثــيــاب  تفصيل  أســعــار  انــخــفــاَض  الــمــري  ســالــم  أّكـــد 
ضمن  الـــواحـــد،  لــلــثــوب  ريــــاًال   ٢٠ الــمــحــالت  بــعــض  فــي 
الــعــروض الــتــي تــقــّدمــهــا لــجــذب الــزبــائــن، ُمــشــيــًرا إلــى 
قرب  مــع  تــزايــد  فــي  الحالية  الفترة  خــالل  اإلقــبــال  أّن 
حــلــول عــيــد األضــحــى الــُمــبــارك. وقـــال: أنــا زبـــون دائــم 
وذلك  ســنــوات،   ١٠ من  أكثر  منذ  الخياطة  محل  لــدى 
الموعد  فــي  التسليم  عــن  فــضــًال  التفصيل،  فــي  لتمّيزه 
واالنتظار  االحــتــرازّيــة   بــاإلجــراءات  وااللــتــزام  المحّدد 

زحام. وجود  حال  السيارة  داخل 

 االنتظار داخل السيارة حال وجود زحام
ـــحـــمـــادي  نـــــــّوه يــــوســــف ال
بــالــتــزام مــحــالت الــخــيــاطــة 
باإلجراءات  العلي  سوق  في 
ــــــة لــــلــــحــــّد مــن  االحــــــتــــــرازّي
ـــشـــار فــــيــــروس كـــورونـــا  ـــت ان
والــــتــــي حـــّددتـــهـــا الـــجـــهـــات 
الـــمـــعـــنـــيـــة بـــــالـــــدولـــــة، مــن 
قـــيـــاس درجـــــــات الــــحــــرارة 

الـــحـــالـــة  أن  مــــن  والــــتــــأّكــــد 
الــصــحــيــة بـــالـــلـــون األخــضــر 
فضًال  احتراز،  تطبيق  على 
عــــــن ارتــــــــــــداء الــــكــــمــــامــــات 
والـــتـــشـــديـــد عـــلـــى الــمــســافــة 
اآلمـــنـــة وتــحــقــيــق الــتــبــاعــد 
االجــــتــــمــــاعــــّي، إلـــــى جـــانـــب 
للمحالت  المستمّر  التعقيم 

ومــــقــــابــــض األبــــــــــواب قــبــل 
الزبائن. دخول  وبعد 

التفصيل،  أســعــار  وحــول 
ارتفاًعا  تشهد  لــم  إّنــهــا  قــال 
الماضية،  بالفترة  مقارنة 
دائــم  زبــون  أنــه  إلــى  مشيًرا 
ويــتــعــامــل مــع نــفــس الــمــحــّل 
٥ سنوات، ما  منذ أكثر من 

يــمــنــحــه مــيــزًة فــي األســعــار 
ال  إذ  التسليم،  مواعيد  وفي 
أكثر  الثياب  تفصيل  يتعّدى 
قمت  وأضاف:  أيام.   ٣ من 
قــرار  منذ  الثياب  بتفصيل 
ــة  ــتــجــارّي عــــودة األنـــشـــطـــة ال
ـــم  ـــا لــــلــــزحــــام وتـــســـّل تـــجـــنـــبً

وقت. أسرع  في  الثياب 

 تعقيم دوري للمحالت ومقابض األبواب

أســـعـــاَر  أّن  الـــعـــذبـــة  عــــبــــداهللا  أّكــــــد 
تــفــصــيــل الـــثـــيـــاب بـــســـوق الــعــلــي ثــابــتــة 
ظّل  فــي  يُــذكــر،  ارتــفــاع  أَي  تشهد  ولــم 
الــــتــــزام الــخــيــاطــيــن بـــقـــوائـــم األســـعـــار 
الـــمـــعـــروضـــة لـــلـــزبـــائـــن، مـــشـــيـــًرا إلـــى 
بسيًطا  ــا  تــفــاوتً تــشــهــد  قــد  األســعــار  أّن 

انتعشت  وقـــال:  الــقــمــاش.  أنـــواع  حسب 
مع  العلي  ســوق  فــي  الخياطة  مــحــالت 
حيث  الُمبارك،  األضحى  عيد  اقتراب 
ثياب  تفصيل  على  المواطنون  يحرص 
ظّل  في  االزدحام  لتجّنب  مبكًرا  العيد 
أنواع  مختلف  الخياطة  محالت  توفير 

األقـــمـــشـــة. وأضــــــاف: تــتــمــّيــز مــحــالت 
الثياب  بتفصيل  العلي  بسوق  الخياطة 
بــأســعــار ُمــنــاســبــة وســرعــة فــي إنــجــاز 
طــلــبــات الــزبــائــن وتــســلــيــم الــثــيــاب في 
الثياب  تسليم  يتّم  حيث  وقــت،  أســرع 

٣ أيام. خالل 

تفصيل الثياب مبكراً لتجّنب الزحام على  بالتشديد  الـــكـــواري  صــالــح  عــبــدالــرحــمــن  طــالــب 
الــمــحــالت وتــوعــيــة الــعــامــلــيــن بــهــا بـــضـــرورة االلـــتـــزام 
باإلجراءات االحترازّية دون تهاون، مع ارتداء الِكمامات 
بشكل دائم. وقال: هناك التزام كبير من قبل الخّياطين 
وجود  أّن  إال  االحترازية،  والتدابير  باإلجراءات  بالسوق 
بعض األشخاص غير الُملتزمين يتطلب تكثيف الحمالت 
على منطقة األسواق حفاًظا على الصّحة العامة، خاصًة 
على  كبير  إقــبــاٍل  مــن  تشهده  لما  الحالية  الفترة  خــالل 

تفصيل الثياب وشراء مالبس العيد. 

توعية العاملين بالمحالت باإلجراءات االحترازّية

 جامعة الدراسات تدعو للتسجيل المبّكر 
في ماجستير األعمال اإلستراتيجية

أعــلــنــت   :]  - الـــدوحـــة 
إلدارة  العليا  الدراسات  جامعُة 
األعـــمـــال، عـــن تــقــديــم عــرض 
المبكر  الــتــســجــيــل  عــنــد  خـــاص 
فــــــي بـــــرنـــــامـــــج الـــمـــاجـــســـتـــيـــر 
وحــدة  إدارة  فــي  الــمــتــخــّصــص 
ــــة  ــــجــــّي ــــي ــــرات األعــــــــمــــــــال اإلســــت
تــــقــــّدمــــه  الــــــــــذي   (SBUM)

قطر.  في  الجامعة 
البرنامج  هــذا  تصميم  وتــّم 
األعـــــمـــــال  ورّواد  لــــلــــخــــبــــراء 
مهاراتهم  تعزيز  في  الراغبين 
الـــقـــيـــادّيـــة واإلدارّيــــــــة والـــذيـــن 
أعمالهم  إدارة  إلــى  يتطّلعون 
فــي  الـــخـــاصـــة  شـــركـــاتـــهـــم  أو 
البرنامج  يوّفر  كما  الُمستقبل. 
يساعدهم  للُمشاركين  تدريبًا 
فــي الــســيــطــرة عــلــى الــتــحــّوالت 
المهنية،  حياتهم  في  األساسية 
الالزمة  بالمهارات  ويزّودهم 

القادمة.  التحديات  لُمواجهة 
عبداهللا  قــال  الــصــدد،  وبهذا 

عــــبــــدالــــدائــــم، مــــديــــر تــطــويــر 
األعــمــال والــمــبــيــعــات والــقــبــول 
ــــجــــامــــعــــي فــــــي الــــجــــامــــعــــة:  ال
«يــتــمــّيــز بــرنــامــج الــمــاجــســتــيــر 
الـــمـــتـــخـــصـــص الـــــــذي نـــقـــّدمـــه 
بـــجـــاذبـــيـــة أكـــثـــر لــلــُمــشــاركــيــن 
ــيــن بــفــضــل الــحــســم  ــحــتــمــل ــُم ال
ونتطّلع  المبكر.  التسجيل  عند 
الجديدة  الدفعة  استقبال  إلــى 
فــــــي بـــــرنـــــامـــــج الـــمـــاجـــســـتـــيـــر 
وحــدة  إدارة  فــي  الــمــتــخــصــص 

األعــمــال اإلســتــراتــيــجــّيــة، الــذي 
 ،٢٠٢٠ نـــوفـــمـــبـــر  فــــي  ســـيـــبـــدأ 
التي  البرامج  من  واحــًدا  ويعد 
حيث  كــبــيــًرا،  استحسانًا  القــت 
مرور  مع  متزايًدا  رواًجا  شهد 
األعــــــوام. وســيــحــرص الـــكـــادُر 
ــســتــوى  ــُم ــيــمــّي عـــالـــمـــي ال ــتــعــل ال
وأساليب  محتوى  تقديم  على 
تـــعـــلـــيـــم تـــجـــمـــع بــــيــــن الـــبـــحـــث 
لتطبيق  العملّية  والتطبيقات 
أفـــضـــل الـــُمـــمـــارســـات الــدولــيــة 

لُمستقبلية».  وا
وتـــقـــّدم جــامــعــة الـــدراســـات 
فــي  األعـــــمـــــال  إلدارة  الـــعـــلـــيـــا 
قـــطـــر بــــرنــــامــــج الــمــاجــســتــيــر 
الـــــمـــــتـــــخـــــصـــــص عـــــلـــــى شـــكـــل 
شهًرا   ١٨ لمدة  مرنة  وحــدات 
بدًءا  مراحل،  ثالث  من  تتألف 
الرئيسي  الدراسي  المنهاج  من 
الـــمـــخـــتـــص بـــاإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والتغيير.  والــقــيــادة  والتمويل 
ويــمــتــاز الــبــرنــامــج بــأطــروحــة 
مـــهـــنـــّيـــة تـــتـــيـــح لـــلـــُمـــشـــاركـــيـــن 
ُمعينة  تحدّيات  على  التركيز 
تـــرتـــبـــط بـــقـــطـــاعـــات عــمــلــهــم، 
ــــــوٍل ُمـــفـــصـــلـــة  وتـــــقـــــديـــــم حــــــل
ومــــــدروســــــة لـــمـــعـــالـــجـــة تــلــك 
الـــــتـــــحـــــديـــــات. ويــــعــــكــــس هــــذا 
ـــبـــرنـــامـــج الــــتــــزام الــجــامــعــة  ال
االقتصاد  بناء  في  بالُمساهمة 
الــمــعــرفــّي فــي قــطــر، وتــعــزيــز 
الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة لــلــشــركــات 

عموًما. المنطقة  في 

التابُع  العامة  الرقابة  قسُم  نفَّذ   :] الدوحة- 
خالل  والذخيرة  الخور  ببلدية  البلدّية  الرقابة  إلدارة 
النصف األّول من العام الجاري ١٦٧٣ جولة تفتيشّية.

 أسفرت الجوالُت عن تحرير ٢٤٩ محضر ضبط 
بشأن   ٢٠١٧ لسنة   (١٨) رْقــم  القانون  ألحــكــام  َوفــًقــا 

الّنظافة العامة، وإزالة ١٨٤ سيارة مهملة.

١٦٧٣ جولة تفتيشية بالخور والذخيرة

https://www.youtube.com/watch?v=tt2Y4NSP5fM&feature=youtu.be
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كتب - حسين أبوندا: 

ـــــد عـــــدٌد مــــن مــحــبــي ريــــاضــــة الــــدراجــــات  أّك
الــمــائــيــة الــتــزامــهــم بـــإجـــراءات الــســالمــة خــالل 
مــمــارســتــهــم الــهــوايــة الــتــي تــجــذب الــشــبــاب من 
مــخــتــلــف األعـــمـــار، الفــتــيــن إلـــى أن الــريــاضــات 
مــع الــرفــع الــتــدريــجــي  الــمــائــيــة شــهــدت انــتــعــاشــاً 
لــقــيــود كــورونــا، ودخـــول فــصــل الــصــيــف، األمــر 
الشواطئ  مختلف  على  الشباب  إقبال  زاد  الذي 
والـــمـــوانـــئ وهـــم يــحــمــلــون الــــدراجــــات الــمــائــيــة 
ــــعــــراض بـــهـــا فــــي الــمــنــاطــق  لـــقـــيـــادتـــهـــا واالســــت

المعنية. الجهة  قبل  من  بها  المسموح 
الهواية  هذه  ممارسي  من  بعدد  التقت   ]
المهمة  األماكن  من  يُعد  الــذي  الشيوخ  ميناء  في 
ــتــوافــد إلــيــهــا عــشــاق هــــذه الـــهـــوايـــة إلنــــزال  الــتــي ي
دراجاتهم، حيث أكدوا أن الرياضات البحرية هي 
للخروج  الصيف  فصل  في  لهم  الوحيد  المتنفس 
الفضاء  إلــى  االسمنتية  والكتل  المنزل  أجــواء  من 
إلى  الفتين  بالملل،  فيه  يشعرون  ال  الذي  الواسع 
بدرجة  تتمتع  المائية  الدراجات  ركوب  هواية  أن 

اســتــخــدامــهــا بالشكل  أمــــان عــالــيــة فـــي حـــال تـــم 
ارتداء  على  يمارسها  من  حرص  بجانب  الصحيح 
ســتــرة الــنــجــاة الــتــي تحميه مــن الــغــرق فــي حــال 

منها. سقوطه 
المعنية  الجهات  من  نفسه  الوقت  في  وطالبوا 
االهــتــمــام أكــثــر بــهــذه الــريــاضــة مــن خــالل توفير 
حيث  المائية  الدراجات  إلنــزال  مخصصة  أماكن 
يضطرون إلى مزاحمة أصحاب الطرادات الكبيرة 
في  المتنزهين  أو  األســمــاك  بــصــيــادي  الــخــاصــة 
فضالً  الشيوخ،  ميناء  على  الواقعة  التنزيل  منطقة 
عن ضرورة توفير أماكن خاصة يستطيعون من 
من التزّود بها  خاللها التزّود بخدمة الوقود بدالً 
معتبرين  الصيد،  بمراكب  الخاصة  األمــاكــن  في 
كبيرة  أهمية  تشكل  أصبحت  الــريــاضــة  هــذه  أن 
يمارسونها  ممن  الشباب  من  كبيرة  شريحة  لدى 

باستمرار، خاصة خالل اإلجازة الصيفية.
وكانت وزارة البلدية والبيئة نّوهت بضرورة 

عدم تواجد سائقي الزوارق والدراجات البحرية 
 ٤٠٠ مسافة  واالبتعاد  الشاطئ  قرب  (سكوترات) 

متر عن أماكن السباحة.

الريــاضــات ا لبحــريـــة تســتقـطـب الشــباب 
المتنفس الوحيد لهم بعد إلغاء رحالت السفر

للخطر  ـــن  ـــري اآلخ حــيــاة  تــعــرض  ــة  ــي ــراض ــع ــت االس الـــحـــركـــات 

التهور   وعــدم  والتركيز  الخبرة  تتطلب  المائية  الــدراجــات  قيادة 

متر    ٤٠٠ بمسافة  الشاطئ  على  السباحة  مــواقــع  عــن  االبــتــعــاد 

اإللكترونية األلعاب  عن  بعيداً  النفسية  الراحة  تمنح  ممارستها 
مطلوب منطقة تنزيل خاصة باالسكوترات لتجنب مزاحمة المراكب

ارتــداء ســترة النجــاة 
وعــدم االســتعراض

فحص دوري للمحرك والمكابح 

الـــريـــاضـــات  أن  الـــيـــافـــعـــي  خــلــيــفــة  أّكــــــد 
المائية  الــدراجــات  ركــوب  ،خاصة  البحرية 
هي من أهم الهوايات التي يحرص الشباب 

فصل  فــي  ممارستها  على 
الــــصــــيــــف، حــــيــــث تــتــمــيــز 
بــدرجــة أمـــان عــالــيــة نــظــراً 
األمــان  وسائل  كافة  لتوفر 
فــيــهــا مــــن ســــــوار مـــربـــوط 
بمفتاح التشغيل يتم تعليقه 
فــــي الــــيــــد، حـــيـــث تــتــوقــف 
الــــدراجــــة عـــن الــعــمــل فــور 
ســـقـــوط قـــائـــدهـــا وهـــــو مــا 
أمان  بدرجة  تتمتع  يجعلها 

عــالــيــة مــقــارنــة بــالــريــاضــات األخــــرى مثل 
قيادة الدراجات النارية على سبيل المثال.

وأوضـــــح أنــــه يــتــطــلــب أيـــضـــاً مـــن ســائــق 
الـــدراجـــة الــمــائــيــة اتــخــاذ إجــــــراءات أخــرى 
سترة  ارتــــداء  فــي  تتمثل  ســالمــتــه  لــضــمــان 
الــــنــــجــــاة والـــــحـــــرص عــلــى 
تــجــنــب الـــقـــيـــام بــحــركــات 
استعراضية في حال كان ال 
لهذه  جديداً  ممارساً  يــزال 
الشباب  أن  معتبراً  الهواية، 
الـــذيـــن يــقــومــون بــحــركــات 
اســتــعــراضــيــة لــديــهــم خبرة 
النوع  هذا  قيادة  في  كبيرة 
يجدون  وال  الــدراجــات  من 
صـــعـــوبـــة فــــي أدائــــهــــا عــلــى 
يعرضوا  أن  يمكن  الذين  المبتدئين  عكس 

حياتهم وحياة اآلخرين للخطر.

أوضــــح حــمــد الــمــري أن دخــــول اإلجــــازة 

البالد  خــارج  بالسفر  رغبته  وعــدم  الصيفية 

دفعه لممارسة هذه الهواية بشكل متواصل، 

أن  خاصة خالل اإلجــازة األسبوعية، معتبراً 

ال  الرطوبة  ونسبة  العالية  الــحــرارة  درجـــات 

تمنعان عــشــاق هــذه الــهــوايــة مــن أدائــهــا ألن 

يشعرون  يجعلهم  ال  المياه  داخــل  وجودهم 

قبل  وقـــال  الــحــار.  الطقس  مــع  مشكلة  بـــأي 

ممارسة هواية ركوب الدراجات المائية يجب 

وجود  وعــدم  المحركات  سالمة  من  التأكد 

فور  المكابح  سالمة  إلى  باإلضافة  تسريب، 

نزول قائدها إلى المياه وعدم وجود مشكلة 

في المقود من خالل عمل اختبار يقود فيه 

سائق الدراجة بسرعة بطيئة.

مطلوب منطقة تنزيل خاصة 
بالدراجات المائية 

دعا الشيخ محمد آل ثاني الجهات المعنية 

الــدراجــات  لتنزيل  مخصص  مكان  لتوفير 

الــمــائــيــة والــجــيــت بــــوت وجــمــيــع الــوســائــط 

غير  بغرض  استخدامها  يتم  التي  البحرية 

مناطق  فــي  زحــــام  حــــدوث  لتجنب  الــصــيــد 

الــتــنــزيــل الــواقــعــة فــي الــمــوانــئ ، مــعــتــبــراً أن 

أصبحت  المائية  الـــدراجـــات  قــيــادة  ريــاضــة 

أن  ويجب  الشباب  مــن  كبيراً  عـــدداً  تجذب 

بها  كــبــيــراً  تــولــي الــجــهــات المعنية اهــتــمــامــاً 

الجميع.  وسالمة  أمن  على  الحفاظ  بهدف 

ولفت إلى أن ما يميز هواية ركوب الدراجات 

الــهــوايــات  أكــثــر  مــن  أنــهــا  فــي  يتمثل  المائية 

ـــخـــاذ عــــدد من  ــــد مـــن ات اآلمـــنـــة ولـــكـــن الب

الشروط التي تضمن سالمة قائدها وأبرزها 

بعد  ممارستها  وعــدم  النجاة  سترة  ـــداء  ارت

غياب الشمس  واالبتعاد عن مواقع السباحة 

على الشاطئ بمسافة ال تقل عن الـ٤٠٠ متر 

حتى ال يعرضوا حياة السباحين للخطر.

االلتزام بإجراءات األمن والسالمة 
أّكــد حسن عــبــداهللا أنــه يــمــارس هذه 
الهواية بشكل متواصل ولديه خبرة في 
االلتزام  على  حريص  أنــه  كما  القيادة، 
ــــإجــــراءات األمـــــن والـــســـالمـــة وارتــــــداء  ب

من  تحميه  التي  النجاة  سترة 
الـــغـــرق فـــي حـــال ســقــوطــه من 

الدراجة  ركــوب  أن  إلــى  الفتاً  الــدراجــة، 
والبعد  تركيز  إلى  تحتاج  هواية  المائية 
عن التهور واألهــم من ذلك الخبرة إذا 

ما أراد قائد الدراجة االستعراض بها.
الدراجات  ركــوب  هواية  أن  وأوضــح 
تستغل وقت الفراغ الذي يعيشه الشباب 

من  فــي اإلجـــازة الصيفية، وذلــك بــدالً 
أو  المغلقة  األمــاكــن  فــي  وقتهم  ضــيــاع 
االنشغال بالهواتف واإللعاب اإللكترونية 
إلى  للخروج  فرصة  وتعتبر  والتلفاز، 
بالراحة  الشعور  لهم  يتيح  رحب  فضاء 

النفسية.

 ٣٠٠ ريال السـتئجار الدراجـة بالسـاعـة
أن  النعيمي  عــبــداهللا  أعــتــبــر 
النارية  الدراجات  ركوب  هواية 
من  كبير  لعدد  بديالً  أصبحت 
الـــشـــبـــاب الـــقـــطـــري الـــــذي قــرر 
البالد،  خارج  السفر  رحلة  الغاء 
حــيــث أصـــبـــح هـــــؤالء يــقــومــون 
بــرحــالت جــمــاعــيــة تــضــم ٤ أو 
الهواية،  لممارسة  أشــخــاص   ٥
الــــزيــــادة  هـــــذه  أن  إلـــــى  الفــــتــــاً 
فـــي أعــــــداد مـــمـــارســـي الــهــوايــة 
يــتــطــلــب مـــن الــجــهــة الــمــعــنــيــة 
تــوفــيــر أمـــاكـــن آمـــنـــة لــلــتــزود 
بــالــوقــود بـــدالً مــن الــلــجــوء إلــى 
بمراكب  الخاصة  الوقود  منافذ 
الـــصـــيـــد والــــتــــي تــشــهــد زحـــامـــاً 

كــبــيــراً مـــن الــصــيــاديــن. ولــفــت 
مــائــيــة  دراجــــــة  شـــــراء  أن  ــــى  إل
بالنسبة  استئجارها  من  أفضل 
مرات   ٣ بمعدل  يمارسها  لمن 
أسبوعياً وأكثر أما بالنسبة لمن 
فإن  الشهر  فــي  مــرة  يمارسها 
الفئة  لــهــذه  أفــضــل  االســتــئــجــار 
ال  االستئجار  قيمة  أن  خــاصــة 
تزيد عن ٣٠٠ ريال في الساعة، 
مـــؤكـــداً أنـــه حـــرص عــلــى شــراء 
بمبلغ  أسبوعين  منذ  الــدراجــة 
٥٢ ألـــف ريــــال واســتــخــدمــهــا ٧ 
حتى  استخدامها  وينوي  مرات 
مرتين  بمعدل  الصيف  انــتــهــاء 

إلى ٣ مرات في األسبوع.

تصوير: سمير رشيدتصوير: سمير رشيد

https://www.youtube.com/watch?v=RLFdVhIGMkM&feature=youtu.be
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الدوحة - نشأت أمين:

حـــســـن  مــــحــــمــــد  د.  أكــــــــــد 
إنما  الــحــضــارات  أن  المريخي 
ـــهـــض بـــنـــهـــضـــة األخـــــــــالق،  ـــن ت
صالح  وأن  بانهيارها،  وتنهار 
أمر األمم مرجعه إلى األخالق 
إلى  الفــتــاً  القيم،  على  المبنية 
أنــه كــم مــن األمـــم بــدت قوية 
وعــنــدمــا أرخـــت حبل األخــالق 
أفرادها  بين  بالقيم  والتهاون 
د.  وقــــال  الــضــعــف.  فــيــهــا  دب 
الجمعة  خطبة  فــي  المريخي 
التي ألقاها أمس بجامع اإلمام 
محمد بن عبدالوهاب إن القيم 
سائر  عند  مستحبة  كــانــت  إذا 
األمم فإنها عندنا أهل اإلسالم 
واجــبــة وأســاســيــة تــتــواصــى بها 
ــهــا  األمـــــة جــيــال بــعــد جــيــل وأن
مطلقة وال مساومة عليها وال 
ظــرف،  أي  تحت  عنها  تــنــازل 
تطويعها  يــتــم  الـــظـــروف  وأن 

للقيم والمبادئ.
المحافظة على القيم

ولفت إلى أن الشعوب تموت 
مــــن أجـــــل قــيــمــهــا وعــقــيــدتــهــا 
وتـــكـــافـــح مــــن أجـــــل مــبــادئــهــا 
وتــنــافــح لــتــبــقــى وتــتــحــمــل في 
سبيل ذلك كل ألم، مشددا على 
القيم  على  المحافظة  ضــرورة 
بــدورهــا  تــقــوم  لــكــي  وتفعيلها 
في حماية المجتمع وحراسته، 
دينه  على  الغيور  أن  إلــى  الفتا 
وأمــــتــــه لــيــتــقــطــع قـــلـــبـــه حــيــن 
يرخى  أو  تتحطم  القيم  يــرى 
حبلها أو يدنس ثوبها ويخدش 

حياؤها.
أمة  لكل  بأن  الخطيب  ونــوه 

إذا  وتــعــلــو  تنهض  وآدابـــــا  قيما 
تخلت  إذا  أمـــا  بــهــا،  اعــتــصــمــت 
فقد  حــبــلــهــا  أرخــــــت  أو  عــنــهــا 

هبطت وهزلت وضعفت. 
إلــــى أن هـــنـــاء الــدنــيــا  الفـــتـــاً 
وجـــمـــالـــهـــا وكــــريــــم الـــعـــواقـــب 
لـــلـــدول والـــشـــعـــوب إنــمــا يــكــون 
وارف  وتحت  قيمها  ظالل  في 
أخــالقــهــا، وأن فــخــر كـــل أمــة 
وجماعة بعد صالح دينها يكون 
نبينا  إن  مضيفا:  قيمها،  بسمو 
وسلم  عليه  اهللا  صلى  محمد 
مكارم  تتميم  في  بعثته  حصر 
األخالق حيث قال عليه الصالة 
ـــســـالم: «إنـــمـــا بــعــثــت ألتــمــم  وال

مكارم األخالق»
األديان الربانية

إذا  إنـــه  الــمــريــخــي  د.  وقــــال 
كـــانـــت األديــــــان الــربــانــيــة روح 
أجسادها  هي  القيم  فإن  األمم 
وأنــه ال جسد بال روح وال روح 
الربانية  األديـــان  وأن  جسد  بال 
نبت  والقيم  السماء،  غيث  هي 
هذا الغيث، وأن القيم والمبادئ 
تحتضنها  نــبــتــه  اإلســــــالم  فـــي 
فإذا  الديانة،  وترويها  الفطرة 
فـــســـدت الـــفـــطـــرة ونـــقـــص نبع 
الــديــن لـــدى الــنــاس ذبــلــت نبتة 
الــقــيــم وتـــحـــول زهـــرهـــا شــوكــا 

وصار غصنها حطبا. 
ولـــفـــت إلــــى أنــــه فـــي عــصــور 
ظلمة  تــســتــطــع  ـــم  ل الــجــاهــلــيــة 
الــجــهــل فـــي هـــذا الــمــجــتــمــع أن 
تــطــمــس بــقــيــة نــــور فـــي نــفــوس 
ـــا مــن  بـــعـــض أفـــــــــراده فـــوجـــدن
الخمر  يــشــرب  لــم  مــن  بينهم 
أبـــــدا ومــــن لـــم يــــزن ومــــن لم 
الوعد،  يخلف  لــم  ومــن  يكذب 

عن  طرفه  يغض  من  ووجــدنــا 
مسواها،  يــواريــهــا  حتى  جــارتــه 
الــســلــوكــيــات  هــــذه  أن  مــضــيــفــا 
كــانــت شــمــوعــا خــافــتــه تحتضر 
دجى  فــي  تنطفئ  أن  وتــوشــك 
فشاء  الــدامــس،  الجاهلي  الليل 
تشرق  أن  وتعالى  سبحانه  اهللا 
شمس اإليمان والتوحيد بمبعث 
وسلم،  عليه  اهللا  صلى  محمد 
فــــأضــــاءت هـــــذه الـــشـــمـــوع من 
فأشرقت  والنبوة  اإليــمــان  نــور 
على أهلها نورا وضياء وكرامة 
اإلسالم  قيم  وتدفقت  وسموا، 
ومــــبــــادئ اإليــــمــــان مـــن خــالل 

آيات الوحي.
عقيدة األمة

وقــال خطيب جامع اإلمــام: 
القيم والمبادئ هي الخصائص 
عقيدة  مــن  النابعة  والــصــفــات 
األمة والتي توجه السلوك وهي 
أســــاس لــلــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام 
واالستقرار في المجتمع، وهي 

الــــــوازع بــيــن الـــحـــالل والـــحـــرام 
إلى  مشيرا  والــصــواب،  والخطأ 
أنــهــا كــثــيــرة جـــدا وذكــــر منها: 
اإليــــمــــان واإلســــــــالم واألمــــانــــة 
وتــقــديــر الــنــعــم وحـــب الــحــالل 
وبـــغـــض الــــحــــرام والـــنـــهـــي عن 
المنكر والحياء والستر والغيرة 
والــفــضــيــلــة والــحــجــاب والــعــفــة 
وغـــيـــر ذلــــك مـــن الــقــيــم الــتــى 
جـــــاءت فـــي كـــتـــاب اهللا وســنــة 
وسلم،  عليه  اهللا  صلى  رسوله 

الــقــيــم  هـــــذه  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــرا 
وحياء  نورا  أهلها  على  أشرقت 

وكرامة وسموا. 
ونـــــوه بــــأن هــــذه الــقــيــم هي 
المجتمع  يحمي  الــذي  الميزان 
ويــحــفــظ تــوازنــه ويَــحــول بينه 
الشهوات  ونشر  الــنــزوات  وبين 
الدين  حرمة  تحفظ  أنها  كما 
مــوارد  وتقي  والسمعة  والخلق 
السوء بإذن اهللا تعالى، كما تقي 
أسفات السلوكيات والتصرفات 
الجرائم  المجتمع  عــن  وتــدفــع 
والـــــتـــــردي واألخــــــــالق الــســيــئــة 
قــيــمــة  ذا  الــمــجــتــمــع  وتـــجـــعـــل 
تحلي  أنها  كما  درجته،  وترفع 
وطيب  األخـــالق  بجميل  الــفــرد 
الفعال وتجعله ذا قيمة ووزن. 

توجيهات نبوية
وأضاف: لقد أمر اهللا تبارك 
القيم  بهذه  باالعتصام  وتعالى 
وسنة  كتابه  فــي  بها  أمــر  التي 
وسلم  عليه  اهللا  صلى  رســولــه 

َوْجَهَك  وعال «َفأَِقْم  جل  فقال 
الَّتِي   ِ اهللاَّ ِفْطَرَت  َحنِيًفا  يِن  لِلدِّ
ــْبــِديــَل  ــَطــَر الـــنَّـــاَس َعــلـَـْيــَهــا َال تَ َف
يــُن اْلــَقــيِّــُم  لِــــَك الــدِّ ِ َذٰ لـِـَخــْلــِق اهللاَّ
يَْعلَُموَن»  َال  النَّاِس  أَْكثََر  َولَِٰكنَّ 
أقـــم  «وأن  ســـبـــحـــانـــه  وقـــــــال 
وجهك للدين حنيفا وال تكونن 
مــن الــمــشــركــيــن» وقــــال أيضا 
اْستَِجيبُوا  آَمنُوا  الَّــِذيــَن  أَيَُّها  «يَــا 
لَِما  َدَعــاُكــْم  إَِذا  ُســوِل  ــلــرَّ َولِ  ِ ِهللاَّ
يَُحوُل   َ اهللاَّ أَنَّ  َواْعلَُموا  يُْحِييُكْم 
ــِه  ــْي ــِه َوأَنَّـــــُه إِلَ ــبِ ــْل ــْيــَن اْلـــَمـــْرِء َوَق بَ

تُْحَشُروَن». 
 ولــفــت إلـــى أن الــمــولــى عز 
وجل حذر من التخلي عن هذه 
القيم أو المساومة عليها فقال 
ـــَواَءُهـــْم  أَْه ــبِــْع  تَــتَّ «َوَال  سبحانه 
َعــن  ــوَك  ــنُ ــتِ ــْف يَ أَن  َواْحـــــَذْرُهـــــْم 

ُ إِلَْيَك».  بَْعِض َما أَنَزَل اهللاَّ
 أعقل البشر

أن  على  المريخي  د.  وشــدد 
أعـــقـــل الــبــشــر وأشـــرفـــهـــم هم 

األنبياء والرسل، الفتا إلى أنهم 
بالقيم  بالعناية  يــوصــون  كــانــوا 
الــربــانــيــة وهـــم أعــلــم بــهــا، كما 
وتــعــالــى  ســبــحــانــه  اهللا  علمهم 
رســولــه  هـــذا  بــالــقــول:  مضيفا 
وسلم  عليه  اهللا  صلى  محمد 
أوالدكم  (ُمُروا  فيقول  يوصينا 
بالصالة وهم أبناء سبع سنين، 
أبناء  وهــم  عليها  واضــربــوهــم 
ــيــنــهــم فــي  َعـــــْشـــــر، وفـــــرقـــــوا ب

المضاجع).
ونوه بأن هذا سيدنا إبراهيم 
عليه السالم يقول لبنيه «يَا بَنِيَّ 
يَن َفَال  َ اْصَطَفٰى لَُكُم الدِّ إِنَّ اهللاَّ

ْسلُِموَن». تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَنتُم مُّ
وكذلك يعقوب عليه الصالة 
َمــا  ــيــِه  ــنِ ــبَ لِ َقـــــاَل  والـــســـالم «إِْذ 
نَْعبُُد  َقالُوا  بَْعِدي  ِمن  تَْعبُُدوَن 
ـــَك إِْبـــَراِهـــيـــَم  ـــائِ ــــــَه آبَ ـــَك َوإِلَٰ ـــَه إِلَٰ
ًها َواِحًدا  َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق إِلَٰ
ولقمان  ُمْسلُِموَن»،  لَُه  َونَْحُن 
عــلــيــه الـــســـالم الـــــذي أكــــد على 
التي  القيم  من  مجموعة  ولده 
توحيد  وهــي  بأعظمها  بــدأهــا 
اهللا عز وجل «يَا بُنَيَّ َال تُْشِرْك 
َعِظيٌم»  لَُظْلٌم  ْرَك  الشِّ إِنَّ   ِ بِاهللاَّ
ثـــم بــبــر الـــوالـــديـــن والـــتـــواضـــع 
عن  والنهي  بالمعروف  واألمر 
وااللتفات  الكبر  وترك  المنكر 
إلى عظيم قدرة اهللا عز وجل. 

عماد المجتمعات
وأكـــــــد الـــخـــطـــيـــب عـــلـــى أن 
للمجتمعات  عــمــاد  هــي  القيم 
وأركـــان لــلــدول وأوتـــاد لألمم 
أو  وهــــنــــت  أو  ضــــربــــت  فـــــــإذا 
ـــِهـــُم  أرخــــــي حــبــلــهــا َخــــــرَّ َعـــلَـــْي
ــْقــُف ِمــن َفــْوِقــِهــْم َوأَتَـــاُهـــُم  الــسَّ
اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث َال يَْشُعُروَن، 

رزيلة  رؤيـــت  مــا  أنــه  مضيفا: 
تهدم القيم كرزيلة الطغيان. 

استغنى  إذا  أنـــه  إلـــى  ولــفــت 
أو  جـــاهـــه  أو  بــمــالــه  اإلنــــســــان 
ــــجــــاوز حـــده  ســـلـــطـــانـــه فـــقـــد ت
الخالل  وكــريــم  الــعــدل  ونقص 
عــــنــــده، مــــؤكــــدا أنـــــه لــــن تــجــد 
ووســيــلــتــه  إال  لــلــقــيــم  مــحــاربــا 
وأداتــه هي بعض ما أغناه اهللا 
تــعــالــى بــه مــن الــمــال والــجــاه، 
أنــهــا  كـــمـــا  الـــقـــيـــم  أن  مــضــيــفــا 
ســبــب فـــي الــحــفــظ والــكــرامــة 
واالستقامة فإنه يجب حفظها 
وصيانتها وتأديب من يتعرض 

لها أو يتعداها.
التهاون في القيم

تـــهـــويـــن  أن  مــــــن  وحــــــــــذر 
الــقــيــم فــي الــنــفــوس شــر وبــالء 
خــذالن،  شأنها  مــن  والتقليل 
خيانة  مكانها  غيرها  وإحــالل 
في  مــتــأصــل  ديــنــي  إرث  ألنــهــا 
نهضت  وقـــد  اإلســـــالم  جــــذور 
بــهــا بــعــد اهللا تـــبـــارك وتــعــالــى 
الـــــقـــــرون األولــــــــى وقـــــد ربـــى 
عــلــيــه  اهللا  صــلــى  اهللا  رســـــول 
فارتقوا  عليها  أصحابه  وسلم 
فـــي ســلــم األخــــــالق وأشـــرفـــوا 
أيدهم  نالت  حتى  الدنيا  على 
الــنــجــم وجــلــســوا عــلــى نــاصــيــة 

الشمس. 
وقـــال د. الــمــريــخــي: وألنــه 
على  الــمــخــذولــيــن  بــعــض  درج 
باعتبارها  القيم  من  التهوين 
مـــن الــرجــعــيــة كــمــا يــتــبــاهــون 
بـــذلـــك ويـــــنـــــادون لـــكـــي يــحــل 
محلها قيم العالم الجديد فإن 
هـــذه دعـــوة تــرفــع عــنــهــا كفار 

قريش ومشركو العرب.

األخـــــــــــــالق مـــــــن ثـــــــوابـــــــت األمـــــــة  
في خطبته بجامع اإلمام محمد بن عبدالوهاب.. د. المريخي:

القيم   نبتة  ذبلت  الناس  لــدى  الدين  نبع  ونقص  الفطرة  فسدت  ــاإذا  ــه ــالل ــح ــان ـــــاألخـــــالق وتـــنـــهـــار ب ــــارات تـــنـــهـــض ب ــــض ــــح ال

وزارة  ســجــلــت  ـــا:  قـــن  - الــــدوحــــة 
الــصــحــة الــعــامــة ٥٢٠ إصــابــة جــديــدة 
مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) 
وشفاء ٩٦١ حالة في األربع والعشرين 
ساعة األخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي 
دولة  في  المرض  من  الشفاء  حاالت 
قطر إلى ٩٨٢٣٢ حالة، باإلضافة إلى 

تسجيل ٤ حاالت وفاة جديدة.
بخصوص  بيانا  الــوزارة  وأصــدرت 
مستجدات فيروس كورونا في دولة 
اإلصابة  حــاالت  أن  فيه  بينت  قطر، 
حالة   ٥٢٠ الجديدة،  والوفاة  والشفاء 
مـــؤكـــدة جـــديـــدة مــصــابــة بــفــيــروس 
تعافى  كــمــا  «كوفيد-١٩»،  كـــورونـــا 
خــالل  الـــفـــيـــروس  مـــن  شــخــصــاً   ٩٦١
بذلك  ليصل  الماضية،  ساعة   ٢٤ الـــ 
في  الشفاء  لــحــاالت  اإلجــمــالــي  الــعــدد 

دولة قطر إلى ٩٨٢٣٢.
كـــذلـــك تـــم تــســجــيــل أربـــــع حـــاالت 
وفاة جديدة تبلغ أعمار أصحابها ٣٠ 
و٥٧ و٧٠ و٩١  عاماً، وجميعهم كانوا 

قد تلقوا الرعاية الطبية الالزمة.
 كـــمـــا تــــم وضـــــع جــمــيــع الـــحـــاالت 
يتلقون  وهـــم  الـــعـــزل  فـــي  الــجــديــدة 
ــــالزمــــة وفـــًقـــا  الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة ال

الصحي. لوضعهم 
دولة  جهود  أن  الصحة  وأوضحت 
لفيروس  التصدي  في  نجحت  قطر 
وتــســطــيــح  (كوفيد-١٩)  كـــــورونـــــا 
المنحنى والحد من تفشي الفيروس، 
اليومية،  الحاالت  عدد  انخفاض  مع 
وكــذلــك تــراجــع عـــدد حـــاالت دخــول 
الــمــســتــشــفــى أســـبـــوعـــيـــاً، وأضــــافــــت: 
والمكثف  االستباقي  الفحص  ساعد 
لــــلــــحــــاالت الـــمـــشـــتـــبـــه فــــي إصــابــتــهــا 
في  (كوفيد-١٩)  كـــورونـــا  بــفــيــروس 
تـــحـــديـــد عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــحـــاالت 
اإليــجــابــيــة الــمــصــابــة بــالــفــيــروس في 

المجتمع.
دول  أقـــل  مــن  قــطــر  دولـــة  تعتبر 

الــعــالــم فــي مــعــدل وفــيــات فــيــروس 
لــعــدة  وذلــــك  (كوفيد-١٩)،  كـــورونـــا 
السكانية  الــكــثــافــة  قــلــة  منها  أســبــاب 
فــــــي دولـــــــــة قــــطــــر والــــفــــحــــوصــــات 

المصابة  الحاالت  لتحديد  االستباقية 
مــبــكــراً، كــذلــك تــوســيــع قـــدرة وسعة 
العناية  وحدات  خاصًة  المستشفيات، 
الـــمـــركـــزة لـــضـــمـــان حـــصـــول جــمــيــع 

الـــمـــرضـــى عــلــى الـــرعـــايـــة الـــالزمـــة، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى حـــمـــايـــة كـــبـــار الــســن 
والــمــصــابــيــن بـــأمـــراض مــزمــنــة من 
فيروس كورونا، أيضا تخفيف القيود 

وانـــخـــفـــاض عــــدد الـــحـــاالت الــيــومــيــة 
قد  (كوفيد-١٩)  جائحة  أن  يعني  ال 
انــتــهــت فـــي دولــــة قــطــر، حــيــث يتم 
إلى   ٥٠ من  يقارب  ما  إدخــال  يومياً 
ممن  المستشفى  إلـــى  مــريــض   ١٠٠
كورونا  فيروس  أعراض  من  يعانون 

والشديدة. المتوسطة  (كوفيد-١٩) 
وأكـــــدت الــــــوزارة أنـــه يــجــب اتــبــاع 
جميع التدابير الوقائية لتجنب موجة 
جــديــدة مــن الــفــيــروس وزيـــادة عدد 
وجود  مع  خاصة  المصابة،  الحاالت 
مــؤشــرات لــحــدوث ذلــك فــي العديد 

من دول العالم.
مــن  أكـــثـــر  اآلن  ــا  ــن ــي عــل وقــــالــــت: 
الــحــذر  نــتــوخــى  أن  مــضــى  وقـــت  أي 
ونـــــحـــــرص عــــلــــى حــــمــــايــــة األفــــــــراد 
فيروس  لمضاعفات  عرضة  األكــثــر 
أنه  وأضــافــت  (كوفيد-١٩)،  كــورونــا 
في  كوفيد-١٩  قيود  رفــع  يتم  بينما 
أن  المهم  من  تدريجياً،  قطر  دولــة 
السيطرة  في  دورهــم  الجميع  يلعب 
االلــتــزام  عبر  وذلــك  الــفــيــروس  على 
الكمامات  وارتداء  الجسدي  بالتباعد 
ـــيـــديـــن بـــانـــتـــظـــام، كــذلــك  وغـــســـل ال
مـــن الــمــهــم أن نــســتــمــر فـــي حــمــايــة 
الطبية  الــحــاالت  وذوي  الــســن  كــبــار 
شخص  أي  عــلــى  ويــجــب  الــمــزمــنــة، 
كوفيد-١٩  أعــــــــراض  مـــــن  ـــعـــانـــي  ي
الرقم  على  المساعدة  بخط  االتصال 
أحد  إلى  مباشرة  التوجه  أو   ١٦٠٠٠
للخضوع  المحددة  الصحية  المراكز 
مراكز  وهــي  الــالزمــة،  للفحوصات 
معيذر أو روضة الخيل أو أم صالل 
تم  كلما  ألنـــه  الــصــحــيــة،  الــغــرافــة  أو 
مبكر  وقـــت  فـــي  الـــمـــرض  اكــتــشــاف 
على  الحصول  األسهل  من  كان  كلما 

منه. والتعافي  الصحيح  العالج 
ودعــت الــوزارة إلــى زيــارة موقعها 
على  للحصول  باستمرار  اإللكتروني 

المعلومات. آخر 

٩٨٢٣٢ إجــمــالي المـتـعـافـين مــن كــورونـا
سجلت شفاء ٩٦١ حالة أمس.. الصحة:

د. محمد  المريخي

من إحدى صلوات الجمعة بجامع اإلمام « أرشيفية »

تسجيل ٥٢٠ إصابة 
جديدة و٤ وفيات 

أمس

الوفيات أعمارهم 
٣٠ و٥٧ و٧٠ و٩١ 

عاماً   

جميع الحاالت 
الجديدة تحت العزل 

وتتلقى الرعاية 
الصحية  

جهود التصدي 
لفيروس كورونا 

نجحت في تسطيح 
المنحنى 

انخفاض عدد 
اإلصابات اليومية 

وحاالت الدخول 
للمستشفى 

الفحص االستباقي 
كشف عدداً 

كبيراً من الحاالت 
اإليجابية    

قطر من األقل 
عالمياً في معدل 

وفيات «كوفيد-١٩» 

حماية كبار السن 
والمصابين بأمراض 
مزمنة من كورونا 

تخفيف القيود 
وانخفاض اإلصابات 

ال يعني انتهاء 
الجائحة

إدخال ٥٠ إلى ١٠٠ 
إصابة متوسطة 

وشديدة يومياً إلى 
المستشفى

ضرورة اتباع التدابير 
الوقائية لتجنب 

موجة جديدة 
للفيروس

توخي الحذر 
وحماية األفراد 

األكثر عرضة 
لمضاعفات المرض

االلــتزام بالتبــاعد الجســدي وارتـــداء الكـــمامات وغــسل اليديــن  

االطالع عــلى آخـــر المعلومــات في موقعــها اإللكــتروني للصحة
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فنون وثقافة

وجهت   :] الدوحة- 
للموسيقى  قــطــر  أكــاديــمــيــة 
من  الفنية  للمواهب  الدعوة 
األطــــفــــال والـــيـــافـــعـــيـــن، مــن 
سلسلة  فــي  الــمــشــاركــة  أجـــل 
األنــشــطــة والــفــعــالــيــات الــتــي 
تـــقـــدمـــهـــا ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات 
مــخــيــم الــمــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة 
والتي  «مخيمنا»،  الصيفي 
مجموعة  خــاللــه  مــن  تــقــدم 
الـــــحـــــلـــــقـــــات الــــمــــوســــيــــقــــيــــة 
الــــمــــشــــوقــــة لــــالطــــفــــال فــي 
الــــــــمــــــــراحــــــــل الـــــــدراســـــــيـــــــة 
الــمــخــتــلــفــة، وذلـــــك بــهــدف 
تـــقـــديـــم تـــعـــلـــيـــم مــوســيــقــي 
شـــــــامـــــــل لــــلــــمــــوســــيــــقــــيــــيــــن 
الــواعــديــن مــن الــشــبــاب، عن 
من  مستمدة  مناهج  طريق 
الـــنـــظـــريـــات والـــمـــمـــارســـات 
ـــقـــيـــة تـــــمـــــزج بــيــن  ـــمـــوســـي ال

الـــمـــوســـيـــقـــى الـــكـــالســـيـــكـــيـــة 
الــشــرقــيــة والــغــربــيــة. يــشــار 
الــمــخــيــم  ــيــات  فــعــال أن  إلــــى 
الجاري.  يوليو   ٣٠ يوم  حتى 
ـــســـعـــى األكــــاديــــمــــيــــة إلـــى  وت
لتوفير  السبل  أفضل  تحقيق 
في  متميز  تعليمي  مستوى 

حيث  الحالية.  الظروف  ظل 

يـــعـــمـــل األكــــاديــــمــــيــــون عــلــى 

للتدريس  برنامجهم  تجهيز 

بُعد  عن  والتدريب  والتعليم 

بــمــا يــتــنــاســب مـــع مـــا فــتــرة 

االجتماعي. التباعد 

تنظم   :] الدوحة- 
«مؤسسة قطر» ندوة عبر 
اإلنترنت للكاتبة ليلى سعد، 
وذلك يوم األربعاء المقبل، 
قضايا  الندوة  تناقش  حيث 
الــعــرق والــهــويــة فــي القرن 
وليلى  والعشرين،  الحادي 
وصاحبة  مؤلفة  هي  سعد 
 Me and White كـــتـــاب 
Supremacy األعلى مبيًعا 
تايمز  نيويورك  قوائم  على 
وصـــــنـــــداي تـــايـــمـــز، وهـــي 
ــــًضــــا مـــتـــحـــدثـــة عــالــمــيــة  أي
صوتية  مـــدونـــة  وصــاحــبــة 
قضايا  عـــن  فــيــهــا  تــتــحــدث 
ــهــويــة والــقــيــادة  الـــِعـــرق وال
والــــــــتــــــــحــــــــّول الـــشـــخـــصـــي 
ـــغـــيـــيـــر االجــــتــــمــــاعــــي.  ـــت وال
سبًقا  الكتاب  هــذا  ويشّكل 

فــــي مـــجـــالـــه لـــمـــا لــــه مــن 
مواجهة  في  تثقيفي  تأثير 
الــعــنــصــريــة، وســـرعـــان ما 
وجد طريقه لقوائم األعلى 
مـــبـــيـــًعـــا لـــــدى «نـــيـــويـــورك 
إيــــه  إس  ــــــــو  و»ي تــــايــــمــــز» 
سعد  ليلى  تعيش  تـــوداي». 
حــالــًيــا فــي دولـــة قــطــر، إال 
في  وترعرعت  ُولــدت  أنها 
الغرب. ومن واقع خلفيتها 

عربية  كامرأة  االجتماعية 
مــســلــمــة ســــمــــراء الـــبـــشـــرة 
تــــنــــتــــمــــي ألصـــــــــــول شـــــرق 
الجنسية  وتحمل  إفريقية 
تستقر  فإنها  البريطانية، 
فـــي نــقــطــة تـــمـــاس فــريــدة 
بــيــن الــعــديــد مــن الــهــوّيــات 
قــادرة  تجعلها  والــثــقــافــات 
عــلــى طــــرح وجـــهـــات نظر 

ثرية ومثيرة لالهتمام.

ورش موســــيقـية في «مخــيمنا»

ليلى سعد تنافش قضايا العرق والُهوية

شـــاركـــت   :] الدوحة- 

وزارة  فــــي  مــمــثــلــة  قـــطـــر  دولــــــة 

ـــاضـــة فـــي ورشـــة  ـــري الــثــقــافــة وال

العامة  األمانة  نظمتها  التي  العمل 

الخليج  لــــدول  الــتــعــاون  لمجلس 

الخليج  (شــبــاب  بــعــنــوان  الــعــربــيــة 

فـــي مــرحــلــة جــائــحــة كــــورونــــا - 

ـــــفـــــرص)، وذلــــك  الـــتـــحـــديـــات وال

عــبــر تــقــنــيــة االتــــصــــال الــمــرئــي، 

الخبراء  مــن  مجموعة  بمشاركة 

والــمــخــتــصــيــن بــالــعــمــل الــشــبــابــي، 

وعدد من الشباب المتميزين في 

وناقشت  الــتــعــاون.  مجلس  دول 

ضمنها  من  محاور  عــدة  الــورشــة 

المبادرات التى قامت بها الوزارات 

والــمــؤســســات الــمــعــنــيــة بــالــشــبــاب 

خالل أزمة كورونا، ودور الشباب 

فــي هـــذه الــمــرحــلــة، كــمــا ناقشت 

المستقبلية  والنظرة  المقترحات 
ـــــــدور الــــشــــبــــاب فـــــي األزمـــــــــات.  ل
ـــمـــشـــاركـــة الــقــطــريــة  وتـــكـــلـــلـــت ال
فــي هـــذه الــورشــة بــالــنــجــاح حيث 

عكست الدور الذي بذلته الجهات 
الــمــعــنــيــة بــعــمــل الــقــطــاع الــشــبــابــي 
خــــالل هــــذه الــجــائــحــة، وعــبــرت 
بلغه  الـــذي  التمكين  مستوى  عــن 

الــــشــــبــــاب الــــقــــطــــري مـــــن خـــالل 
الفاعلة  الــمــشــاركــة  عــلــى  إصــــراره 
في  ليساهم  المجاالت  جميع  في 

نهضة مجتمعه وتقدم اإلنسانية.

الثقافة تشارك بورشة للشباب الخليجي

من فعاليات أكاديمية قطر للموسيقى- أرشيفية

غالف الكتاب

يستقبل   :] الدوحة- 

«الـــمـــتـــحـــف الــــعــــربــــي لــلــفــن 

الحديث: متحف» زّواره خالل 

شهر يوليو الجاري، من خالل 

متحف:  «مجموعة  معرض 

فـــهـــرس - الــــجــــزء الـــثـــانـــي»، 

وذلــــــك فــــي إطــــــار اســتــئــنــاف 

في  بالمتاحف  الــعــام  الــّنــشــاط 

قــطــر َوفـــًقـــا لــتــدابــيــر الصحة 

تّم  حيث  الجديدة،  والسالمة 

المعرض  زّوار  عـــدد  تــحــديــد 

فــي كــل زيـــارة،  بـــ ٢٥ شخصاً 

مــع االلـــتـــزام بــإظــهــار تطبيق 

الكمامة،  ــــداء  وارت «احـــتـــراز» 

ـــســـالمـــة تـــّم  ـــد مــــن ال ـــمـــزي ول

اإلعــــــالن عـــن إيـــقـــاف خــدمــة 

حافلة متحف مؤقتاً، على أن 

عبر  يتّم حجز التذاكر مسبقاً 

الموقع اإللكتروني. 

متحف:  مجموعة  وتتكّون 

المتحف العربي للفن الحديث 

الــفــنــيــة،  األعــــمــــال  آالف  مـــن 

فريدة  كمجموعة  تعّد  وهــي 

مــــن نـــوعـــهـــا لـــلـــفـــّن الــحــديــث 

العشرين  للقرنَين  والمعاصر 

ُمجَمعًة  والعشرين،  والحادي 

مــن الــعــالــم الــعــربــي والــشــرق 

جغرافية  ومــنــاطــق  األوســــط 

أخــــرى فـــي إفــريــقــيــا، وآســيــا 

تاريخّية  صلة  ذات  ــــا  وأوروب

بقطر وشبه الجزيرة العربية. 

وتــــجــــمــــع قــــــاعــــــات الــــعــــرض 

الــــُمــــخــــصــــصــــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة 

اد  ـــُروَّ ال الفنانين  بين  الــدائــمــة 

واألعـــمـــال الـــبـــارزة الــتــي تعيد 

تعريف المواقف والممارسات 

التاريخّية.  والــروايــات  الفنية 

ـــنـــاوُل الــمــواضــيــع في  ويـــتـــّم ت

التغيير  وسياسات  الجماليات 

الحداثات  سياق  في  والتقّدم 

الــــمــــتــــعــــّددة وتــــــاريــــــخ الـــفـــّن 

والمجتمع: بما في ذلك نشأُة 

الــــدول الــقــومــيــة والــصــراعــات 

إعــادة  ومشاريع  االستعمارية 

اإلعـــمـــار فــي مــراحــل مــا بعد 

االســـتـــقـــالل وتــــطــــّور وتــأثــيــر 

المراكز  وظهور  النفط  قطاع 

الجديدة  الــحــضــرّيــة  والــمــدن 

عصر  في  للتقدم  والتطّلعات 

ــســم بــأنــهــا  ــّت ــعــولــمــة حــيــث ت ال

وشــبــكــّي  رقـــمـــّي  طـــابـــع  ذات 

من  العديد  تتناول  كما  نشط. 

الحضارة  تطّور  األعمال  هذه 

التغّير  خـــالل  مـــن  اإلنــســانــّيــة 

الـــســـريـــع فـــي نـــمـــاذج الــتــاريــخ 

لغًة  الفنانون  يخلق  الــبــشــرّي. 

فـــنـــيـــًة جــــديــــدة مـــثـــل أعـــمـــال 

الـــــرســـــم والــــنــــحــــت لـــلـــفـــّنـــان 

مـــحـــمـــود مـــخـــتـــار، والـــفـــنـــان 

ـــفـــنـــان  حــــافــــظ دروبــــــــــي، وال

على  تعمل  التي  سليم،  جــواد 

جديدة  مرئية  تقنيات  إيجاد 

ُمـــســـتـــوحـــاة مـــن الـــحـــضـــارات 

القديمة.

وتعرض مجموعة المتحف 

الـــدائـــمـــة قــــــراءًة لــلــعــديــد من 

حـــول  واآلراء  الــــُمــــقــــاربــــات 

صـــنـــاعـــة الــــفــــن. والــــتــــي يــتــّم 

تــطــبــيــُقــهــا مـــع نــهــج تــقــيــيــمــّي 

يــنــظــر إلـــى الــتــســلــســل الــزمــنــي 

ـــفـــن والـــخـــطـــابـــات  لـــتـــاريـــخ ال

الرئيسية  بالتوّجهات  الخاصة 

ـــتـــحـــاور مــع  ـــال والــــحــــركــــات ب

للبلدان  الثقافّية  المجموعات 

الــعــربــّيــة والــطــالئــع الــدولــّيــة. 

كونه تّم تشكيلُه من سياقات 

متنّوعة  وسياسية  اجتماعية 

وظروف اإلنتاج، فإّن المتحف 

ــســاهــمــان في  والــمــجــمــوعــة يُ

طــــرح وجـــهـــات نــظــر أصــلــّيــة 

للُمحادثات المحلية والعالمّية 

حول الفّن والُمجتمع.

«متحف» يستقبل زّواره بمعرض «فهرس ٢»
 بعد استئناف نشاطه وفقاً لتدابير الصحة والسالمة

ليلى سعد

أعـــــلـــــن الــــــدكــــــتــــــور خــــالــــد 
ــــمــــديــــر الــــعــــام  الـــســـلـــيـــطـــي ال
لـــلـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لــلــحــي 
ـــــر حــــســــابــــه  ـــــقـــــافـــــي عـــــب ـــــث ال
الـــرســـمـــي عـــلـــى تـــويـــتـــر، عــن 
للشعر  جــائــزة «كــتــارا  إطــالق 
الــعــربــي»، وتــهــدف الــجــائــزة 
لـــتـــعـــمـــيـــق حـــــب الــــشــــعــــر فــي 
قــلــوب األجـــيـــال الــمــعــاصــرة، 
كــــمــــا تـــــهـــــدف إلـــــــى تــشــجــيــع 
الـــمـــواهـــب الـــشـــابـــة وصــقــلــهــا 
وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا، واألخــــــــــذ بــيــد 
نبوغهم  لــيــتــرجــمــوا  الــشــبــاب 
إلـــى أشــعــار تــخــدم اإلســـالم، 
أهمية  على  التأكيد  وكــذلــك 
الــــشــــعــــر فـــــي وحــــــــدة األمـــــة 
وربط  والعربية،  اإلسالمية 
شـــبـــاب األمـــــة بــحــضــارتــهــم، 
وتـــدعـــيـــم الـــهـــويـــة الــعــربــيــة، 
وتـــعـــريـــف الــجــمــهــور بــقــيــمــة 
فــــن الـــشـــعـــر ومـــــــدى تـــأثـــره 
بــواقــعــنــا وتــأثــيــره عــلــيــه، من 
خــــالل الـــتـــجـــارب الــشــعــريــة، 
والــــقــــصــــائــــد الــــمــــلــــقــــاة عــلــى 

لــســان الــمــتــســابــقــيــن. وســوف 
للحي  العامة  المؤسسة  تعلن 
تفاصيل  عــن  قــريــبــاً  الثقافي 

ستنطلق  التي  األولى  النسخة 
أمهات  عنوان «فضائل  تحت 
المؤمنين رضي اهللا عنهن»، 

هذه  أن  السليطي  أكــد  فيما 
عن  مستقلة  ستكون  الجائزة 
الرسول،  لشاعر  كتارا  جائزة 

الــتــي يــتــم الــتــجــهــيــز إلطـــالق 
ـــة، حــيــث  ـــل ـــمـــقـــب نـــســـخـــتـــهـــا ال
للحي  العامة  المؤسسة  تعمل 

مواضيع  تنويع  على  الثقافي 
مع  تطرحها  التي  المسابقات 
المحتوى  ثـــراء  عــلــى  الــتــأكــيــد 

والتجربة.  األسلوب  وتجديد 
تحقيق  إلــى  تسعى  وبــذلــك 
أفــــضــــل اســــتــــفــــادة فــــي نــشــر 
ـــــتـــــراث والــقــيــم  الـــثـــقـــافـــة وال
الفاضلة  واإلسالمية  العربية 
الحميدة،  القرآنية  واألخــالق 
عـــبـــر الــــحــــث عـــلـــى الــتــمــســك 
إلى  نبيه،  وســنــة  اهللا  بكتاب 
جـــانـــب دورهــــــا فــــي تــشــجــيــع 
ورعاية اإلبداع وإحياء التراث 

ـــــعـــــادات  والـــــــمـــــــوروث وال
القطرية.  والتقاليد 

مــن جــهــة أخــرى 
أعــــلــــنــــت كــــتــــارا 
عـــــــــن تــــمــــديــــد 
فــتــرة اســتــقــبــال 

مـــــــــشـــــــــاركـــــــــات 
مـــســـابـــقـــة «كــــتــــارا 

ـــــــة والــــــفــــــن  ـــــــرواي ـــــــل ل
يوم  حتى  وذلــك  التشكيلي»، 
تتمثل  والتي  المقبل،  األربعاء 
للوحة  المشاركين  رســم  فــي 
إلصــدارات  الخارجي  الغالف 
العربية  للرواية  كتارا  جائزة 
الـــروايـــات  فـــئـــات  فـــي   ٢٠٢٠
الــمــنــشــورة وغــيــر الــمــنــشــورة 

وروايـــــــــــــــات الــــفــــتــــيــــان غــيــر 
تــكــون  أن  عـــلـــى  الـــمـــنـــشـــورة. 
الموقع  طريق  عن  المشاركة 
اإللـــكـــتـــرونـــي لـــجـــائـــزة كــتــارا 
عــبــر  أو  الـــعـــربـــيـــة،  ـــلـــروايـــة  ل
covers@ اإللكتروني البريد 
 ،k a t a r a n o v e l s . c o m
أجمل  عــن  الفائز  وسيحصل 
لــوحــة غــالف لكل روايـــة على 
مبلغ قدره ٥٠٠ دوالر أمريكي 
إضافة إلى وضع اللوحة 
الـــــــفـــــــائـــــــزة عـــلـــى 
الرواية،  غالف 
إضـــــافـــــة إلــــى 
ذكــــــــــــر اســــــم 
الــــــــــفــــــــــنــــــــــان 
صـــــــــــــاحـــــــــــــب 
الـــــــلـــــــوحـــــــة فـــي 
اإلصــــدار. يــشــار إلى 
اللوحة  اســتــخــدام  حــقــوق  أن 
الــفــائــزة تــعــود لــكــتــارا. كما تم 
تحديد مجموعة من الشروط 
تتعلق  المسابقة  لــهــذه  الفنية 
بمقاس اللوحة وشكل تسليمها 
تحمل  أن  دون   jpg بصيغة 

التوقيع داخلها.

كتــــــارا تُطـــلق جــــــائــزة الشـــــعر العــربي
تُقام نسختها األولى تحت شعار «أمهات المؤمنين»

مسابقة كتارا تُساهم في نشر الثقافة والتراث 

ـــــعـــــادات  ل
رية. 
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ً القضـــاء التــركــي يعـــيد «آيــا صـوفــيـا» مسـجـدا
 سيُرفع األذان فيه بعد ٨٦ عاماً من اعتباره متحفاً

ألـــغـــت  وكــــــــــــاالت:  أنقرة- 
ــــــة الــعــلــيــا في  الــمــحــكــمــُة اإلدارّي
الحكومي  الــقــرار  أمــس،  تركيا 
الصادر قبل ٨٦ سنة، عام ١٩٣٤ 
صوفيا«  ـــا  «آي مسجد  بتحويل 
ــــى مــتــحــف، وبـــمـــوجـــب هــذا  إل
القرار سيعاد فتح «آيا صوفيا» 

مّرة أخرى باعتباره مسجًدا.
وأفـــــــــادت وســــائــــل اإلعـــــالم 
الــتــركــيــة بـــــأّن الــرئــيــس رجــب 
مرسوًما  وقــع  أردوغـــان  طيب 
يحّول «آيا صوفيا» إلى مسجد 

وذلــــــك بـــعـــد قــــــرار الــمــحــكــمــة 
بإلغاء  تركيا  في  العليا  اإلدارّيـــة 
ــــن  وضـــــعـــــه كــــمــــتــــحــــف. وأعــــل
أردوغــان أّن أّول صالة جمعة 
ستُقام  صوفيا  آيـــا  مسجد  فــي 
في ٢٤ يوليو، متعهًدا أّن أبواب 
مفتوحة  ســتــكــون  صــوفــيــا  آيــــا 
المسلمين.  غــيــر  الـــــزّوار  أمــــام 
وقــال أردوغــــان: أدعــو الجميع 
العليا  المحكمة  قــرار  الحــتــرام 
بــشــأن آيـــا صــوفــيــا، ولـــن أقــبــل 
بــالــتــدخــل الـــخـــارجـــي بــالــشــأن 

الـــداخـــلـــي لــتــركــيــا، مــضــيــًفــا ال 
ــــــدول  ـــتـــدخـــل فـــــي شــــــــؤون ال ن
قضية  فـــي  ســيــمــا  ال  األخــــــرى 
إعادة   «: وتابع  العبادة،  أماكن 
أخرى  مرة  لمسجد  صوفيا  آيا 
في  الــتــاريــخ  سيسجلها  خــطــوة 

صفحاته.
ــــــراهــــــيــــــم قــــالــــن  وقـــــــــــال إب
ـــاســـة  ـــرئ ـــحـــدث بــــاســــم ال ـــمـــت ال
صوفيا»  «آيــا  فتح  إّن  التركية، 
ــا من  لــلــعــبــادة ال يــنــقــص شــيــئً
ــتــه الــتــاريــخــيــة الــعــالــمــيــة،  ُهــوي

مــشــيــًرا إلـــى أن بــإمــكــان مزيد 
مـــن الـــنـــاس زيــــارتــــه. ونــشــرت 
الــجــريــدة الــرســمــيــة الــتــركــيــة، 
أمس قراًرا رئاسًيا بشأن افتتاح 
وتحويل  للعبادة  صوفيا»  ــا  «آي
إدارتــــــــه إلـــــى رئــــاســــة الـــشـــؤون 
انتقال  إلـــى  وأشـــــارت  الــديــنــيــة. 
رئاسة  إلــى  صوفيا»  إدارة «آيــا 
الــشــؤون الــديــنــيــة الــتــركــيــة بناء 
عــلــى الـــمـــادة ٣٥ مـــن الــقــانــون 
رقم ٦٣٣ المتعلق بمهام رئاسة 
الرئيس  ونشر  الدينية.  الشؤون 

الــتــركــي الـــقـــرار الــرئــاســي على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي، 
ُمتمنًيا أن يكون القرار «وسيلة 
خـــيـــر». وذكـــــرت وكـــالـــة أنــبــاء 
األناضول أّن المحكمة استمعت 
فــي الــثــانــي مــن يــولــيــو الــجــاري 
إلى األطراف المعنية، في إطار 
معنية  جمعية  رفعتها  قضية 
بــحــمــايــة األوقــــــاف الــتــاريــخــيــة 
إللـــغـــاء قـــــرار مــجــلــس الــــــوزراء 
الــخــاص   ١٩٣٤ عــــام  الــــصــــادر 
صوفيا»  ـــا  «آي مسجد  بتحويل 

إلــــى مــتــحــف. وعــقــب االنــتــهــاء 
قــّررت  القضية  في  النظر  من 
المحكمة  في  العاشرة  الغرفة 
اإلدارية العليا إلغاء قرار مجلس 
 ١٩٣٤ عـــــام  الــــصــــادر  الـــــــــوزراء 
صوفيا»  ـــا  «آي مسجد  بتحويل 
مــتــحــف. وحـــّولـــت كنيسة  إلـــى 
«آيــــا صــوفــيــا» إلـــى مــســجــد مع 
للقسطنطينية  العثمانيين  فتح 
اشــتــراهــا  أن  بــعــد   ،١٤٥٣ عـــام 
السلطان محمد الفاتح بموافقة 
رجال الدين المسيحي وأوقفها 

مسجًدا للصالة فيها، ثم صارت 
متحًفا عام ١٩٣٥ على يد رئيس 
مصطفى  التركية  الجمهورية 
كمال أتاتورك، بهدف «إهدائه 

إلى اإلنسانية».
لرجال  كثيف  تواجد  ورصــد 
األمــن ووسائل اإلعـــالم، فضًال 
عــــن مـــئـــات الـــمـــواطـــنـــيـــن مــنــذ 
ســاعــات مــبــكــرة وســـط تــرّقــب 
شـــديـــد لـــلـــقـــرار، الــــــذي أعــقــب 
صدوره احتفاء واسع في عموم 
الــبــالد وعــبــر وســائــل الــتــواصــل 
ـــمـــاعـــي. وقــــامــــت قــــوات  االجـــت
من  كبير  جــزء  بإغالق  األمـــن، 
صوفيا  آليـــا  المقابلة،  الــســاحــة 
في المقابل، لم يمنع السياح من 
الــدخــول إلـــى الــمــكــان، والــذيــن 
تـــوافـــدوا بــالــمــئــات، فــضــًال عن 
مجموعات شبابية مؤيدة لقرار 

احتشدت  مسجد،  إلــى  تحويله 
بالقرار.  لالحتفاء  المكان  فــي 
ومن المقّرر أن يدخل القرار، 
الـــــــذي يــحــظــى بـــتـــأيـــيـــد واســــع 
بـــالـــبـــالد، حــيــز الــتــنــفــيــذ خــالل 
شــهــر مــن يـــوم أمـــس. وتــصــدر 
على  صوفيا»  آيــا  وســم «جامع 
تويتر في تركيا والعالم أجمع، 
وغّرد اآلالف بالتذكير بالشعار 
قرار  بإلغاء  للمطالبة  التاريخي 
«اكــســروا  متحف:  إلــى  تحويله 
الــــــســــــالســــــل». حــــيــــث احـــتـــفـــل 
الــمــاليــيــن حـــــول الـــعـــالـــم بــهــذا 
القرار التاريخّي وتعّهدت أنقرة 
الــزّوار  لجميع  السماح  بمواصلة 
هو  كما  تماًما  الجامع،  بدخول 
الحال مع بقية مساجد المدينة.

ــــي ــــال ــــح ال ـــــو  ـــــي ـــــول ي  ٢٤ ـــــــي  ف ســــــتـُـــــقــــــام  ـــــا  ـــــي صـــــوف ـــــــــا  آي ـــــــي  ف ــــة  ــــع ــــم ج ـــــــــالة  ص أول  ــــــــــــــــــــان:  أردوغ

ــة ــمــّي ــعــال ـــن ُهـــويـــتـــه الــتــاريــخــّيــة ال م ــاً  ــئ ــي ــقــص ش ــن ــادة ال ي ــب ــع ــل ـــــا صـــوفـــيـــا» ل ــح «آي ــت ـــن: ف ـــال ق

ً ــدا ــج ــس م صـــوفـــيـــا  ـــــا  آي بــــعــــودة  ــي  ــف ــت ــح ي عـــالـــمـــي  ـــاج  ـــت ـــاش ه  .. ــــســــالســــل  #اكــــســــروا_ال

 أغنيس كاالمارد مقّررة األمم المتحدة:

األمم  مقررة  شّددت  وكاالت:   - جنيف 
خــارج  اإلعـــدام  بــحــاالت  المعنية  المتحدة 
نطاق القضاء أغنيس كاالمارد، على أهمية 
محاكمة تركيا للمتهمين في قضية مقتل 
من  خاشقجي،  جمال  السعودي  الصحفي 

أجل تحقيق العدالة.
وخــــــالل مـــؤتـــمـــر صــحــفــي عـــقـــدتـــه فــي 
جــنــيــف، الــخــمــيــس، وصـــفـــت كــــاالمــــارد، 
الــمــحــاكــمــة الــتــي جــــرت فـــي الــســعــوديــة بـ 

الساخرة». «المسرحية 
الــدولــي  المجتمع  إن  كــاالمــارد،  وقــالــت 
االطـــالع  مــن  الــمــحــاكــمــة  بــفــضــل  سيتمكن 
بخصوص  تركيا  جمعتها  التي  األدلــة  على 

القضية.
تتصدر  زالـــت  مــا  القضية  إن  وأضــافــت 
أجــنــدة الــــرأي الــعــام الــعــالــمــي، قــائــلــة: «ال 
أعتقد أن وسائل اإلعالم والمجتمع المدني 
نــســيــا حـــادثـــة قـــيـــام ١٥ مــوظــًفــا حــكــومــًيــا 

خاشقجي  بقتل  رسمية،  أوامــر  على  بناء 
وتقطيع جثته ومن ثم إخفائها».

والــجــمــعــة الـــمـــاضـــي، أعــلــنــت كـــاالمـــارد 
مــن إســطــنــبــول، أن تــركــيــا فــعــلــت مــا يقع 
خاشقجي،  مقتل  قضية  فــي  عاتقها  على 
أكثر  ستكون  تجريها  التي  المحاكمة  وأن 
شــفــافــيــة وعــــدًال مــن تــلــك الــتــي تــّمــت في 

السعودية.
وانطلقت الجمعة الماضي، أولى جلسات 
داخل  خاشقجي،  بقتل  المتهمين  محاكمة 
قــنــصــلــيــة بـــــالده بــمــديــنــة إســطــنــبــول عــام 
الجلسة  عــقــد  الــمــحــكــمــة  وقـــــّررت   .٢٠١٨

التالية في ٢٤ نوفمبر المقبل.
إسطنبول،  فــي  الــعــامــة  النيابة  وأعــــّدت 
ضــد  صـــفـــحـــة   ١١٧ مـــــن  اّتــــــهــــــام  الئــــحــــة 
المتهمين الصادر بحّقهم قرار توقيف في 
بصحيفة  الــكــاتــب  خاشقجي،  مقتل  إطـــار 

واشنطن بوست.

 محاكمة قتلة خاشقجي بالرياض كانت «مسرحية»
عــدن - وكـــاالت: قــال مــســؤوٌل رفيٌع 
ــيــمــنــيــة إّن  فــــي جــــزيــــرة ســـقـــطـــرى ال
المدعوم  الجنوبي  االنتقالي  المجلس 
في  والسالح  الميليشيات  ينشر  إماراتًيا 
األرخــبــيــل، فــي حــيــن كــشــفــت مــصــادر 
عسكرية  وعربات  مدرعات  أّن  يمنية 

سعودية وصلت المحافظة.
وذكـــــر رمـــــزي مـــحـــروس مــحــافــظ 
يعمل  االنتقالي  المجلس  أن  سقطرى 
تــجــريــف  عــلــى  داعميه-  مـــن  -بإيعاز 
ـــحـــكـــومـــيـــة وإقــــصــــاء  الــــمــــؤســــســــات ال
الدولة  مفاصل  من  الشرعية  القيادات 
واســتــبــدالــهــم بــعــنــاصــره فـــي الــمــرافــق 

األمنية والعسكرية والمدنية.
يــســتــحــدث  الــمــجــلــس  إّن  وأضـــــــاف 
وينشر  بــاألرخــبــيــل،  عــســكــريــة  مـــواقـــع 
توزيع  على  ويعمل  فــيــه،  الميليشيات 

السالح وبيعه في األسواق.
وأّكـــــــــــــد مـــــــحـــــــروس رفـــــــــض هـــــذه 

من  تزيد  أنها  إلــى  مشيًرا  اإلجــــراءات، 
تعقيد األوضاع وتعرقل جهود الرياض 
والــحــكــومــة الــيــمــنــيــة لــحــل األزمــــة في 

سقطرى.
وحول آخر التطّورات في األرخبيل، 
قـــالـــت مـــصـــادر يــمــنــيــة لــلــجــزيــرة إن 
سعودية  عسكرية  وعــربــات  مــدرعــات 
سفينة  مــتــن  عــلــى  المحافظة  وصــلــت 

سعودية.
حــامــالت  إّن  الـــمـــصـــادر  وأضــــافــــت 
الميناء  إلــى  تتجه  شــوهــدت  مــدرعــات 
تحمل  التي  السعودية  السفينة  رسو  مع 
تفريغ  عملية  وأن   «٢ «سقطرى  اســم 
حمولتها من الحاويات واآلليات والعتاد 

العسكري استمّرت ساعات.
ــــنــــاًدا لـــلـــمـــصـــادر نــفــســهــا فـــإن  واســــت
وصـــــول الــعــتــاد الــعــســكــري الــســعــودي، 
المجلس  ُمــمــثــل  مـــغـــادرة  مـــع  تـــزامـــن 
األسبق  سقطرى  ومحافظ  االنتقالي 

الرياض  إلى  السقطري  اهللا  عبد  سالم 
إلجراء مفاوضات مع مسؤولي السلطة 
ــة بـــهـــذه الـــجـــزيـــرة الــتــابــعــيــن  ــّي الــمــحــل
ــوا  لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة والــــذيــــن وصــل

الرياض قبل ٤٨ ساعة.
وكــــان ُمــســّلــحــو الــمــجــلــس االنــتــقــالــي 
الماضي  الــشــهــر  مــن   ١٩ فــي  ســيــطــروا 
بسقطرى  المحلية  السلطة  مقّر  على 
عــقــب انـــســـحـــاب الــــقــــوات الــحــكــومــّيــة، 
وذلك بعد ساعات من سيطرتهم على 
مبنى مديرية أمن سقطرى الواقِع في 
توجد  التي  المحافظة)  (مركِز  َحديبو 

فيها قوات سعودية.
ـــهـــم الــشــيــخ  وفــــي ســـيـــاق ُمـــّتـــصـــل، اّت
عــلــي ســالــم الــحــريــزي الــوكــيــل الــســابــق 
لمحافظة المهرة الشيَخ عبد اهللا عيسى 
ألبناء  العام  المجلس  رئيَس  عفرار  بن 
ســقــطــرى والـــَمـــهـــرة بــأنــه شـــريـــٌك لما 
سماها بــدول الــعــدوان وأدواتــهــا، فيما 

والمهرة،  سقطرى  محافظتا  شهدته 
فــي إشــــارة إلـــى الــســعــوديــة واإلمـــــارات 
المدعوم  الجنوبي  االنتقالي  والمجلس 

من أبوظبي.
وبشأن الُمفاوضات المزمع إجراؤها 
السلطة  عـــن  ُمــمــثــلــيــن  بــيــن  بــالــريــاض 
الــمــحــلــيــة لـــجـــزيـــرة ســـقـــطـــرى وبــيــن 
الــمــجــلــس االنـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي، قـــال 
الجزيرة-  مــع  مقابلة  -في  الــحــريــزي 
الرياض،  بمساعي  الوثوق  يمكن  ال  إّنــه 
وكــــان مـــســـؤول حــكــومــي، قــــد   كشف 
بالمجلس  يسّمى  ما  ميليشيا  أن  أمس، 
إمــاراتــًيــا،  الــمــدعــوم  الجنوبي  االنتقالي 
ـــــراجـــــع عــــــن خـــطـــواتـــهـــا  ـــــت تـــــرفـــــض ال
العربي  الــتــحــالــف  متهًما  التصعيدية، 
الــــذي تــقــوده الــســعــوديــة بــالــتــعــاون مع 
حكم  إقــامــة  عــن  أعــلــن  الـــذي  المجلس 
ذاتّي في عدن وُمحافظات الجنوب في 

أبريل الماضي. 

محافظ سقطرى يّتهم حلفاء اإلمارات بنشر الميليشيات
 بعد وصول سفينة سعودية محملة بمدرعات وعربات عسكرية

تايمز تطالب بريطانيا بوقف بيع األسلحة للسعودّية
 بسبب جرائم ميليشيات الرياض في حرب اليمن

كــتــب  وكــــــــــاالت:   - ــــنــــدن  ل
على  يجب  أنه  كولينز  فيليب 
األسلحة  بيع  وقــف  بريطانيا 
إلـــــى الـــســـعـــوديـــة. وقــــــال فــي 
إن  تــايــمــز   بصحيفة  عــمــوده 
الجديدة  الخارجية  «السياسة 
تعاقب  لــبــريــطــانــيــا  الــشــجــاعــة 
سياستنا  لكن  المارقة  الــدول 
الــتــجــاريــة تــهــزأ بــتــلــك الــنــوايــا 

الحسنة».
وزيــرة  اعتراف  إلــى  وأشــار 
تــروس  ليز  الــدولــيــة  الــتــجــارة 
هــــذا األســــبــــوع بــــأن األســلــحــة 
ـــا  ـــي ـــــي بــــاعــــتــــهــــا بـــريـــطـــان ـــــت ال
لـــلـــســـعـــوديـــة اســـتـــخـــدمـــت فــي 

ـــهـــاك الــــقــــانــــون اإلنـــســـانـــي  ـــت ان
الدولّي في اليمن.

تكن  لــم  هـــذه  أن  وأردف 
قالتها  التي  الصياغة  بالطبع 
فـــي مــجــلــس الـــعـــمـــوم، وأنــهــا 
اســتــشــهــدت بــحــكــم مــحــكــمــة 
االســــتــــئــــنــــاف فـــــي الــــريــــاض 
بــأنــه كــانــت هــنــاك «حــــوادث 
معزولة» من الغارات الجوية 

القانونية. غير 
كالمها  من  الكاتب  وسخر 
غير  الحوادث  إن «هذه  قائًال 
جًدا،  معزولة  كانت  القانونية 
عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، لــــدرجــــة أن 
لتستأنف  اآلن  حان  قد  الوقت 

بـــريـــطـــانـــيـــا مـــنـــح تـــراخـــيـــص 
والمعدات  األسلحة  لتصدير 

للسعودّيين». العسكرية 
وفـــــي الـــمـــقـــابـــل أشــــــار إلـــى 
مـــــا قـــالـــتـــه نـــظـــيـــرة تـــــروس 
فــــي حـــكـــومـــة الــــظــــل إمــيــلــي 
محقة  كانت  بأنها  ثورنبيري 
فـــي وصــفــهــا لــهــذا االعـــتـــراف 
ــالــذنــب بــأنــه «غــيــر مــقــبــول  ب

أخالقًيا».
وألـــــمـــــح الــــكــــاتــــب إلــــــى أن 
الكبيرة  السوق  هي  السعودية 
والتي  البريطانية،  لألسلحة 
تــمــّثــل مـــا يـــقـــرب مـــن نصف 
جميع المبيعات، وأنه سيكون 

مـــن الــســذاجــة غـــض الــطــرف 
عـــن الــمــكــان الــــذي تــســتــخــدم 
فــيــه هـــذه األســلــحــة، مــشــيــًرا 

اليمن. إلى 
وعــلــق عــلــى تــقــاريــر األمــم 
لليمن  وصفها  فــي  المتحدة 
من  إنسانية  كارثة  أســوأ  بأنه 
األمر  هذا  بأن  اإلنسان،  صنع 
كـــان مــعــلــوًمــا بــالــفــعــل، واآلن 
التجارة  وزيــرة  شهادة  لدينا 
الــدولــيــة فــي هـــذا الــصــدد أن 
ارتكبتها  الوفيات  تلك  بعض 
بأسلحة  مجرمة  ميليشيات 

أيديهم. في  بريطانية 
فعلت  بــريــطــانــيــا  أن  وتــابــع 

هــــــذا األمـــــــر مـــــــرات عـــديـــدة 
في  الـــحـــرب  وأن  قـــبـــل،  مـــن 
في  واقــعــة  أحــدث  هــي  اليمن 
«تــقــلــيــد مـــخـــز» اســتــخــدمــت 
في  البريطانية  األسلحة  فيه 
الــبــحــريــن ولــيــبــيــا والــجــزائــر 
وإنــــدونــــيــــســــيــــا وجـــمـــهـــوريـــة 
على  الــديــمــقــراطــيــة،  الــكــونــغــو 
الـــحـــصـــر،  ال  الـــمـــثـــال  ســـبـــيـــل 
قتلت  التي  األنظمة  قبل  مــن 

شعوبَها.
هناك  دائًما  أنه  إلى  وأشار 
يروج  ُمقنعتين  غير  حّجتان 
لهما أنصار الواقعية الليبرالية 
في تجارة األسلحة، إحداهما 

اقــــتــــصــــاديــــة بـــشـــكـــل ســـافـــر، 
وواقعية.  أخالقية  ال  والثانية 
حاجة  هناك  ليست  أنه  ورأى 
التجارة  هــذه  فــي  للُمشاركة 

الوحشية.
على  ــــه  أّن كــولــيــنــز  وأردف 
ــــرغــــم مـــمـــا يـــقـــولـــه هــــؤالء  ال
ـــأنـــه لــــن يــكــون  ـــواقـــعـــيـــون ب ال
هــــنــــاك تــــقــــدم أخــــالقــــي فــي 
ـــــمـــــجـــــرد تــــوقــــف  الــــــعــــــالــــــم ل
بريطانيا عن تزويد السعودية 
بـــاألســـلـــحـــة، وهـــــذا صــحــيــح، 
لكنه يرى أن بريطانيا ينبغي 
ُممكن،  بلد  أفضل  تكون  أن 
األســلــحــة  بــيــع  كــــان  إذا  وأنـــــه 

المدنيين  ضـــّد  الســتــخــدامــهــا 
يصوب  فلن  خطأ،  اليمن  في 
هذا الخطأ حقيقة أن شخًصا 

بذلك. للقيام  مستعد  آخَر 
الــــصــــيــــن  إّن  وأضـــــــــــــــاف 
بــــدأت فــي بــيــع األســلــحــة إلــى 
وفــنــزويــال  إيـــــران  مــثــل  دول 
والــــــــســــــــودان وزيــــمــــبــــابــــوي، 
المتحدة،  الــواليــات  وتــواصــل 
ــــــــــوّرد ثــــلــــث أســـلـــحـــة  الـــــتـــــي ت
السعودية  إلــى  بيعها  الــعــالــم، 
قــرارات  ولكن  زبائنها.  أكبر 
الــصــيــن والـــواليـــات الــمــتــحــدة 
غـــيـــر الـــمـــقـــبـــولـــة أخـــالقـــًيـــا ال 
تــفــرض عــلــى بــريــطــانــيــا فعل 

نفسه. الشيء 
وخــتــم كــولــيــنــز مــقــالــه بــأن 
ســمــعــة الــــدعــــوة الــمــســتــمــّرة 
لـــهـــذه الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة 
قيمة  عــمــلــة  هـــي  الــلــيــبــرالــيــة 
وسيسمع  الــدبــلــومــاســيــة،  فــي 
ترقى  كأمة  بريطانيا  صــوت 
ويضيع  عقيدتها.  مستوى  إلى 
قمنا  إذا  الــصــوت  هــذا  وضـــوح 
ـــألشـــخـــاص  ـــيـــع أســــلــــحــــة ل ـــب ب
القتل  جرائم  يرتكبون  الذين 
الجماعّي في اليمن. وحتى لو 
كانت هذه الحوادث معزولة، 
فيه  بما  معزولة  ليست  فهي 

الكفاية.

https://www.youtube.com/watch?v=Svk6UKCIvig&feature=youtu.be
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كــشــف  وكـــــــــاالت:   - طــــرابــــس 
عمليات  غرفة  باسم  المتحدث 
ســـــرت والـــجـــفـــرة الـــعـــمـــيـــد عــبــد 
حكومة  قـــوات  أن  دراه  الــهــادي 
تعليمات  وتنتظر  جاهزة  الوفاق 
معركة  لــبــدء  الــســيــاســيــة  الــقــيــادة 
تــحــريــر مــديــنــة ســــرت (حـــوالـــي 
كما  طــرابــلــس)،  شــرق  كــلــم   ٤٥٠
اتهامات  الوفاق  حكومة  رفضت 
وزيـــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــروســـــي 
ســيــرغــي الفــــروف لــهــا بــعــرقــلــة 
إطالق  لوقف  اتفاق  على  التوقيع 
العسكري،  للحل  وبالسعي  النار 
االنقالبي  اللواء  أن  على  مشددة 
إلـــى  يـــســـعـــى  ال  حـــفـــتـــر  خـــلـــيـــفـــة 

السياسي. الحل  إلى  وال  السالم 
خــــارجــــيــــة  وزارة  ــــــت  وقــــــال
على  وّقعت  إنها  الوفاق  حكومة 
لوقف  التركية  الروسية  المبادرة 
ـــنـــار، فـــي حــيــن رفــض  إطــــالق ال
في  موسكو  وغــادر  ذلــك،  حفتر 
مــوقــف اعــتــبــر مــحــرجــا لــروســيــا 

آنــــــذاك. وأضــــافــــت أنـــهـــا وقــعــت 
ـــــادرة بـــرلـــيـــن،  أيــــضــــا عـــلـــى مـــــب
لقاءات  فــي  بإيجابية  وساهمت 
لكن   ،(٥  ٥) الــعــســكــريــة  الــلــجــنــة 
خرق  في  استمرت  حفتر  قــوات 
الـــمـــبـــادرات وانـــتـــهـــاك الـــدعـــوات 
بعض  أو  األممية  البعثة  قبل  من 
الــــــدول، عــلــى حـــد قـــولـــهـــا. عــلــى 
األركان  رئيس  أكد  متصل  صعيد 
الشريف،  محمد  الفريق  الليبي 
أمـــس، إن تــركــيــا ســانــدت بــالده 
طرابلس،  العاصمة  تحرير  فــي 
ـــعـــاون الــعــســكــري  ـــت واتـــفـــاقـــيـــة ال

بدايتها. في  تزال  ال  معها 
تصريحات  في  الشريف  وقال 
األحرار»  «ليبيا  لقناة  تلفزيونية 
الـــخـــاصـــة: «االتــفــاقــيــة الــتــركــيــة 
وساندتنا  الكثير،  أعطتنا  الليبية 
فـــي تــحــريــر طـــرابـــلـــس، وبــعــض 
مــنــاطــق فـــي الـــبـــالد». وتـــابـــع أن 
في  تزال  ال  تركيا  مع  «االتفاقية 

نهايتها». في  وليس  بدايتها 

اجتماعات  هناك  أن  وأوضــح 
عــــديــــدة مــــع الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي، 
فــيــمــا يــخــص الـــتـــدريـــب وتــوفــيــر 

اإلمكانيات.
قائال:  األركــان  رئيس  ومضى 
مــســتــعــدة  تــركــيــا  أن  «الــحــقــيــقــة 

تدريب  أو  مساعدات  أي  لتقديم 
والجمعة  ليبيا».  إلى  معدات  أو 
الــمــاضــيــة، أجـــرى وزيـــر الــدفــاع 

الـــتـــركـــي، زيـــــارة إلـــى طــرابــلــس؛ 
لــــالطــــالع عــــن كـــثـــب عـــلـــى ســيــر 
األنــــشــــطــــة الــــجــــاريــــة فــــي إطــــار 
مـــــذكـــــرة الــــتــــفــــاهــــم الـــمـــبـــرمـــة 
ــتــعــاون األمــنــي  ــل ــلــديــن ل ــب بــيــن ال

والعسكري.
للحكومة  الدعم  تركيا  وتقدم 
الـــلـــيـــبـــيـــة الــــشــــرعــــيــــة، تـــنـــفـــيـــذا 
لــــمــــذكــــرتــــي تــــفــــاهــــم لـــلـــتـــعـــاون 
ـــــرســـــيـــــم الــــــحــــــدود  األمــــــنــــــي وت
في  الــبــلــدان  وقعتهما  الــبــحــريــة، 

الماضي. نوفمبر   ٢٧
 إلــــى ذلــــك رفـــعـــت الــمــؤســســة 
حالة  ليبيا  فــي  للنفط  الــوطــنــيــة 
الــــــقــــــوة الـــــقـــــاهـــــرة عــــــن جــمــيــع 
صــــــــــــادرات الــــنــــفــــط أمـــــــس فـــي 
أول  فـــيـــه  تـُــحـــمـــل  الـــــذي  ـــوقـــت  ال
ميناء  مــن  لــفــيــتــول  تــابــعــة  نــاقــلــة 
ستة  اســتــمــر  إغــالق  بــعــد  الــســدرة 
االنقالبي  قوات  جانب  من  أشهر 
مشكالت  إن  قالت  لكنها  حفتر، 
ستُبقي  اإلغالق  عن  ناجمة  فنية 

اإلنـــــــتـــــــاج مــــنــــخــــفــــضــــا. وقــــالــــت 
«ستستغرق  بــيــان  فــي  المؤسسة 
زيـــــــــــادة اإلنـــــــتـــــــاج الــــتــــدريــــجــــيــــة 
وقــــتــــا طــــويــــال نـــتـــيـــجـــة األضــــــرار 
بالمكامن  لحقت  التي  الجسيمة 
اإلغــالق  بسبب  التحتية  والبنية 

يناير».  ١٧ منذ  المفروض 
ـــتـــي  وتــــحــــمــــل الــــنــــاقــــلــــة كـــري
فيتول  تستأجرها  التي  باستيون 
برميل  ألــف   ٦٥٠ قــدرهــا  شحنة 
ــــــســــــدرة. وقــــالــــت  فـــــي مــــيــــنــــاء ال
الــمــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط إن 
اإلغــــــالق، الــــذي فــرضــتــه قـــوات 
إيرادات  فاقد  البالد  كلف  حفتر، 
دوالر. مليار   ٦٫٥ بقيمة  تصدير 

اهللا  صـــنـــع  مـــصـــطـــفـــى  وقـــــــال 
رئـــيـــس الــمــؤســســة الــوطــنــيــة فــي 
الـــبـــيـــان: «لـــقـــد تــعــرضــت بــنــيــتــنــا 
ويجب  دائــمــة،  ألضــرار  التحتية 
عــلــى  اآلن  تـــركـــيـــزنـــا  يـــكـــون  أن 
للقيام  ميزانية  وتأمين  الصيانة 

األعمال». بهذه 

ليبيا: قوات الوفاق تؤكد جاهزيتها لمعركة سرت
رئيس األركان يشيد بالمساندة التركية لتحرير طرابلس

قوات الوفاق تتأهب لمعركة تحرير سرت من االنقالبيين

التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت  قنا:  أنقرة- 
من  مسلحين  ستة  على  القبض  عــن  أمــس، 
لحزب  الــســوري  الــــذراع  ك»  ب  «ي  تنظيم 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي «بـــي كــا كـــا» بمنطقة 
عــمــلــيــة «غــصــن الـــزيـــتـــون» شــمــالــي ســوريــا. 
وقــالــت الـــــوزارة فــي تــغــريــدة عــبــر تــويــتــر إن 
أنشطة  فــي  «مــتــورطــون  الــســتــة  المسلحين 
االستقرار  أجــواء  لزعزعة  تهدف  إرهابية» 

واألمان في المنطقة.
وتـــعـــهـــدت الــــــــوزارة بـــاســـتـــمـــرار الــجــيــش 
األمن  استتباب  أجل  من  العمل  في  التركي 
القوات  أن  يذكر  المنطقة.  في  والطمأنينة 
 ،٢٠١٨ المسلحة التركية تمكنت في مارس 
من  بالكامل  عفرين  منطقة  تحرير  مــن 
الــذي  كــا»  كــا  بــي  ك،  ب  تنظيم «ي  قبضة 

ســيــطــر عــلــيــهــا ســت ســـنـــوات، وذلـــك ضمن 
 ٦٤ اســتــمــرت  الــتــي  الــزيــتــون  غــصــن  عملية 
يوما بعد انطالقها في ٢٠ يناير. كما  أعلنت 
عناصر  خمسة  أن  التركية،  الداخلية  وزارة 
مــن مــنــظــمــة بــي كــا كــا الــمــحــظــورة سلموا 
البالد.  شرقي  جنوب  األمن  لقوات  أنفسهم 
عناصر  أن  لها،  بيان  في  الــوزارة،  وذكــرت 
المنظمة سلموا أنفسهم لقوات األمن بوالية 
شــــرنــــاق، نــتــيــجــة إقــنــاعــهــم بــاالســتــســالم، 
للسلطات  المستسلمين  عدد  يرتفع  وبذلك 
 ١٠٠ إلى  الحالي،  العام  مطلع  منذ  التركية 
الدرك  قوات  أن  إلى  البيان  وأشار  شخص. 
المنضمين  إقناع  أعمال  تواصل  والشرطة 
للجهات  أنفسهم  بتسليم  المنظمة  لصفوف 

األمنية.

العراقية،  األمــن  قــوات  ألقت  -قنا:  بغداد 
أمس، القبض على ثالثة عناصر من تنظيم 
البالد.  غربي  األنــبــار،  محافظة  في  داعــش، 
وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية أن قوة 
مــن وكــالــة االســتــخــبــارات بـــالـــوزارة، تمكنوا 
داعــش  مــن  عناصر  ثــالثــة  على  القبض  مــن 
جزيرة  في  هجمات  لتنفيذ  يخططون  كانوا 
البيان  وأضــاف  األنــبــار.  بمحافظة  الخالدية 

أنه تم أيضا ضبط مخبأ للعتاد يحتوي على 
٢٤ قذيفة كاتيوشا، وقذائف هاون وأسلحة 
األجهزة  ضبطت  أخرى،  جهة  من  متنوعة. 
األمنية ١٨ قطعة أثرية في وكر تابع لتنظيم 
داعــــش بــمــديــنــة الــمــوصــل الــقــديــمــة. وقــالــت 
إن  لها،  بيان  في  العراقية،  الداخلية  وزارة 
الــقــطــع األثـــريـــة كــانــت مــعــدة لــلــتــهــريــب إلــى 

خارج البالد.

تركيا: اعتقال ٦ مسلحين أكراد شمالي سوريا

العراق: اعتقال ٣ دواعش في األنبار

مفتي  شــن  وكـــاالت:   - طــرابــلــس 
هجوما  الــغــريــانــي،  الــصــادق  ليبيا، 
حادا على دولة اإلمارات واعتبرها 
«عـــــدوا» كــونــهــا تــدعــم إلـــى جــانــب 
على  الــحــرب  أخــرى  ودول  فرنسا 
الـــعـــاصـــمـــة، مــمــتــدحــا فــــي الـــوقـــت 
لحكومة  دعمها  على  تركيا  نفسه 

ليبيا». و»نصرة  الوفاق 
وأضــــاف الــغــريــانــي فـــي مــقــابــلــة 
فرنسا  المحلية:  التناصح  قناة  مع 
ليس  وهذا  لبالدنا  عدو  واإلمــارات 
أمـــرا خــفــيــا. الـــذي وقـــف مــعــنــا في 
هــــذه الـــحـــرب بـــقـــوة هـــو األتـــــراك 
نحيي  أن  بــد  «ال  ــابــع:  وت األشـــقـــاء. 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة الــشــقــيــقــة ومــا 
ــبــذلــه مـــن مـــســـاع حــثــيــثــة وقــويــة  ت
ـــارة  لــنــصــرة الــقــضــيــة الــلــيــبــيــة، وزي
الـــوفـــد الـــتـــركـــي رفـــيـــع الــمــســتــوى، 
واألركان  الدفاع  وزير  من  المكون 
ورئـــيـــس الــمــخــابــرات، تــزامــنــا مع 
الــتــصــريــحــات الــقــويــة الــتــي صــدرت 
مــن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 

ـــصـــرة الــقــضــيــة  أردوغــــــــــان، فــــي ن
الــلــيــبــيــة، وهـــذا كــلــه دلــيــل عــلــى أن 
نصرتها  في  جــادة  الشقيقة  تركيا 
ووقــوفــهــا مــع الــشــعــب الــلــيــبــي غير 
على  أحــــدا،  تــخــشــى  وال  مـــتـــرددة، 
الـــــرغـــــم مـــــن وقــــوفــــهــــا فـــــي وجـــه 

تــحــالــف دولــــي كــبــيــر». ودعــــا إلــى 
كل  التركي «من  بالموقف  اإلشادة 
الجهات، سواء مدنية أو من الثوار، 
للمغرضين  االلــتــفــات  عـــدم  وإلـــى 
التركي  الــتــدخــل  أن  الــقــنــوات،  فــي 
اســــتــــعــــمــــار». مـــضـــيـــفـــا: «تـــحـــالـــف 

تـــركـــيـــا مــعــنــا قـــانـــونـــي ومـــشـــروع، 
غير  بالتدخل  يدان  أن  ينبغي  الذي 
الــمــشــروع، هــو الــتــدخــل الــفــرنــســي 
ينتهك  تدخلهما  ألن  واإلمـــاراتـــي؛ 
الــســيــادة الــلــيــبــيــة، وهـــذه هــي التي 

بها». نندد  أن  ينبغي 

مفتي ليبيا: اإلمارات عدو ينتهك سيادة الدولة
أكد أن االتفاق التركي الليبي قانوني ومشروع

ليبيون يصّلون على طلبة عسكريين قتلتهم غارات اإلمارات على طرابلس

انتقادات  البريطانية  الخارجية  وجهت  -قنا:  لندن 
في  النقض «الــفــيــتــو»  حــق  والــصــيــن  روســيــا  الســتــخــدام 
مــجــلــس األمـــن الــدولــي ضــد قـــرار تــقــدمــت بــه ألــمــانــيــا 
وبــلــجــيــكــا لــتــمــديــد آلــيــة إيـــصـــال الــمــســاعــدات الــعــابــرة 
أمس،  صادر  بيان  وقال  عام.  لمدة  سوريا  إلى  للحدود 
جائحة  تفشي  أثــنــاء  أنــه  يعقل  «ال  إنــه  الــخــارجــيــة  عــن 
كــورونــا، تــعــرقــل روســيــا والــصــيــن اســتــجــابــة فــعــالــة في 
أنــه «ال  الــبــيــان  وأكــد  أصــال».  الــحــرب  دمــرتــهــا  منطقة 
لمساعدة  الــحــيــوي  الــشــريــان  هــذا  إلغـــالق  مــبــرر  يــوجــد 
روســـيـــا  يـــهـــم  كــــان  أنــــه «إن  مــضــيــفــا  الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن»، 
والــصــيــن حــقــا الـــوضـــع اإلنـــســـانـــي فـــي ســـوريـــا، عــلــيــهــمــا 
مــســاعــدة الــشــعــب الـــســـوري، ولــيــس إغـــالق طـــرق عــبــور 

إليها».  للمحتاجين  وصولها  ومنع  المساعدات 
وانــتــقــد الــبــيــان مــشــروع الــقــرار الــروســي الـــذي قــدم 
الروسي  القرار  نص  أن  إلى  مشيرا  األمن،  مجلس  إلى 
مــلــيــون   ١٫٣ يـــحـــرم  وهــــذا  واحـــــد،  مــعــبــر  عــلــى  «ركــــز 
شــخــص مـــن الـــمـــســـاعـــدات الـــتـــي تـــدخـــل عــبــر الـــحـــدود 

عليها».  ويعتمدون 
به  تعمل  الــذي  الحالي  التفويض  أن  بالذكر  الجدير 
تركيا  عــبــر  لــلــحــدود  الــعــابــرة  الــمــســاعــدات  إيــصــال  آلــيــة 
طيلة  به  العمل  جرى  أن  بعد  الجمعة،  أمس  يوم  انتهى 
األشــهــر الــمــاضــيــة بــمــوجــب قـــرار مــجــلــس األمـــن رقــم 

الماضي. يناير   ١١ في  الصادر   ٢٥٠٤

بريطانيا تنتقد
استخدام روسيا والصين 

للفيتو بشأن سوريا
الرئيس  حـــّذر  وكــــاالت:  تونس- 
محاولة  مــن  سعيد  قيس  التونسي 
الداخل  من  الــدولــة  تفجير  البعض 
والــــزج بــالــمــؤســســة الــعــســكــريــة في 
خلفية  على  السياسية،  الصراعات 
االحــــتــــجــــاجــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
الرئاسة  بثته  فيديو  وفي  الجنوب. 
الــتــونــســيــة إلشـــــراف الــرئــيــس على 
للجيوش  األعــلــى  المجلس  اجــتــمــاع 
والــــقــــيــــادات األمـــنـــيـــة، لــلــنــظــر في 
الــوضــع الــعــام داخــل الــبــالد وخاصة 
الوضع األمني في الجنوب التونسي، 
قـــــال ســـعـــّيـــد «هــــنــــاك مــــن يــســعــى 
إلـــى تــفــجــيــر الـــدولـــة مـــن الـــداخـــل، 
والــخــطــر ال يــتــهــددنــا مـــن الــخــارج 

بقدر ما يتهددنا من الداخل».
يريد  من  أنه «هناك  إلى  وأشــار 
ــــة بـــكـــل مــؤســســاتــهــا  ــــدول ضـــــرب ال
وتـــغـــيـــيـــب الـــســـلـــطـــة فــــي عـــــدد مــن 
وتفتيتها»،  ضــربــهــا  بــعــد  الــمــنــاطــق 
واعــتــبــر أن مـــن الــمــخــاطــر الــيــوم 
«محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية 

فــي الــصــراعــات الــســيــاســيــة». وقــال 
الــمــؤســســة  إن  الـــتـــونـــســـي  الـــرئـــيـــس 
ـــــــأت بــنــفــســهــا عــن  الـــعـــســـكـــريـــة «ن
مثلها  الــســيــاســيــة  الـــصـــراعـــات  كـــل 
مــثــل الــمــؤســســة األمـــنـــيـــة». وأكـــد 
اســتــدراج  مــحــاولــة  أو  أن «عــمــلــيــة 
الدخول  هدفه  العسكرية  المؤسسة 

فــــي مـــواجـــهـــة مـــعـــهـــا، فـــضـــال عــن 
ولم  بالدولة».  األخرى  المؤسسات 
يذكر سعّيد الجهات التي تريد الزج 
بالمؤسسة العسكرية في الصراعات 
حصل  قــال: «مــا  أنــه  إال  السياسية، 
مقبول  غير  التونسي  الــجــنــوب  فــي 
مــعــتــصــمــي  أن  يــــذكــــر  بــــالــــمــــرة». 

منطقة الكامور في مدينة تطاوين 
ـــذيـــن يــطــالــبــون  (جـــنـــوب شـــــرق) ال
بـــالـــتـــوظـــيـــف، نـــظـــمـــوا احــتــجــاجــات 
ليلتي الثالثاء واألربعاء. كما شهدت 
مـــديـــنـــة رمـــــــادة بـــتـــطـــاويـــن، لــيــلــة 
احتجاجات  الخميس،  إلى  األربعاء 
تـــتـــهـــم الـــجـــيـــش بـــقـــتـــل شـــــاب عــلــى 

ـــر ســعــّيــد  الـــحـــدود مـــع لــيــبــيــا. وعـــّب
عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن «أهـــالـــي تــونــس 
عــمــومــا وأهــالــي رمــــادة وتــطــاويــن 
وبعد  الحكمة  من  لديهم  خصوصا 
الـــنـــظـــر مــــا يــمــكــنــهــم مــــن تــهــدئــة 
العليا  المصلحة  وتغليب  األوضـــاع 
اعتبار».  كــل  فــوق  ووضعها  للبالد 
التونسية  «الـــدولـــة  أن  إلـــى  وأشــــار 
مؤكدا  مؤسساتها»،  في  مستهدفة 
لمثل  يــســعــى  يــمــكــن «لـــمـــن  ال  أنــــه 
الداخل  في  يدّبر  ما  يحقق  أن  هذا 
تسمية  دون  الخارج»،  مع  بالتواطؤ 
أي جهة خارجية. من جهة أخرى 
في  يشكك  أحــد  أنــه «ال  سعّيد  أكــد 
دامت  ما  االحتجاجات  مشروعية 
وحّذر  القانون»،  إطار  وفي  سلمية 
يسعى  من  أّن  من  ذاتــه  الوقت  في 
ــفــتــنــة واالقـــتـــتـــال  «إلشــــعــــال نــــار ال
وعــّبــر  ضـــحـــايـــاهـــا».  أول  ســيــكــون 
ـــعـــداده الســتــقــبــال  ســعــّيــد عـــن اســـت
ورمــادة  تطاوين  أهــالــي  يمثل  مــن 

للحديث معه.

سعّيد: أطراف تسعى لتفجير تونس من الداخل
حذر من الزج بالمؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية

عدد من المحتجين يعتصمون في تطاوين
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ــــــة -  ــــــي ــــــغــــــرب ــــــضــــــفــــــة ال ال
وكــــــــــاالت: أعـــــدمـــــت قـــــوات 
ـــي»،  ـــل ـــي االحــــتــــالل «اإلســـرائ
ـــا  مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس، مـــواطـــنً
مـــــن بـــــلـــــدة كــــفــــل حـــــــارس، 
شــــمــــال مـــحـــافـــظـــة ســلــفــيــت 
بــعــد إصــابــتــه بــرصــاصــة من 
ووفــق  االحــتــالل.  جنود  قبل 
الفلسطينّية،  الصحة  وزارة 
إبراهيم  الشهيد  وصــل  فقد 
أبــــو يــعــقــوب بــحــالــة حــرجــة 
سلفيت  مستشفى  إلى  للغاية 
ـــعـــد إصـــابـــتـــه  الــــحــــكــــومــــي، ب
رقبته.  في  الحي  بالرصاص 
جيش  بأن  المصادر  وذكرت 
قاموا  ومستوطنيه  االحتالل 
بطريقة  الــرصــاص  بــإطــالق 
عــــشــــوائــــيــــة وجــــنــــونــــيــــة، مــا 
يعقوب  أبــو  إصــابــة  إلــى  أّدى 
عبد  محمد  الــشــاب  وإصــابــة 
بــقــدمــه،  عــامــاً)  الــســالم (١٧ 
لتلقي  للمستشفى  نقلهما  تم 
الــــعــــالج لــيــعــلــن بـــعـــدهـــا عــن 
متأثراً  يعقوب  أبو  استشهاد 
نعت  جهتها،  مــن  بــجــراحــه. 

حـــركـــة الـــجـــهـــاد اإلســـالمـــي 
فــــــي فــــلــــســــطــــيــــن، الـــشـــهـــيـــد 
يعقوب  أبــو  إبــراهــيــم  البطل 
الــــذي اســتــشــهــد مــســاء أمــس 
الــخــمــيــس، مــتــأثــراً بــجــراحــه 
إطالق  جراء  بها  أصيب  التي 
الـــنـــار عــلــيــه مـــن قــبــل قـــوات 
االحـــــتـــــالل فــــي قــــريــــة كــفــل 

ــفــيــت. وأكــــدت  حـــــارس بــســل
بيان  فــي  اإلســالمــي  الــجــهــاد 
الجمعة،  أمــس  لــهــا  صحفي 
أن دمــاء الــشــهــداء أمــانــة في 
يضيء  نوراً  وستبقى  أعناقنا 
الفلسطيني  الــشــعــب  مــســيــرة 
ــــخــــالص  نــــحــــو الــــحــــريــــة وال
مــــــن االحـــــــتـــــــالل وتــــحــــريــــر 

والــــــمــــــقــــــّدســــــات.  األرض 
ـــــحـــــركـــــة، أبــــنــــاء  ودعـــــــــت ال
شـــــعـــــبـــــنـــــا فــــــــي مــــحــــافــــظــــة 
القريبة  والــمــنــاطــق  سلفيت 
ـــمـــشـــاركـــة الـــــواســـــعـــــة فــي  ـــل ل
تأكيداً  البطل  الشهيد  تشييع 
عـــلـــى الـــتـــفـــاف شــعــبــنــا حـــول 
والمواجهة  المقاومة  خيار 

الــــشــــامــــلــــة مــــــع االحــــــتــــــالل. 
وشــــــــــددت الـــــجـــــهـــــاد، عــلــى 
ضـــــرورة الـــثـــبـــات والـــوحـــدة 
في  والتمترس  الميدان  فــي 
الــــدفــــاع عــــن أرضــــنــــا، الــتــي 
تــهــّددهــا ُمــخــطــطــات الــضــم 
االســـتـــعـــمـــاري واالســتــيــطــان 
التضحيات. حجم  بلغ  مهما 

الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة - وكــــــــاالت: أفــــاد 
ُمـــديـــر مــكــتــب هــيــئــة مــقــاومــة الـــجـــدار 
ـــحـــم، حــســن  ـــيـــطـــان فــــي بـــيـــت ل واالســـت
االحــــــتــــــالل  ســـــلـــــطـــــات  أن  ــــة  ــــجــــي ــــري ب
اإلسرائيلي، أخطرت أمس، بوقف البناء 
«أم  منطقة  في  مأهولين  منزلين  في 
لحم.  بيت  جنوب  الخضر  ببلدة  ركبة» 
جيش  مـــن  قــــوة  أن  بــريــجــيــة  وأوضــــــح 
ركبة»،  «أم  منطقة  اقتحمت  االحتالل 
وســلــمــت إخـــطـــاريـــن بـــوقـــف الــبــنــاء في 
عبد  نـــادر  للمواطنين  يــعــودان  منزلين 
طابقين  مــن  والــمــكــّون  صـــالح،  الــســالم 
مــربــعــاً،  مـــتـــراً   ٣٣٠ إجــمــالــيــة  بــمــســاحــة 
من  والــمــكــّون  صــالح،  محمود  ومحمد 
متر   ٥٠٠ إجــمــالــيــة  بــمــســاحــة  طــابــقــيــن 

وأشــار  الــتــرخــيــص.  عــدم  بحجة  مــربــع، 
ثالث  احتجزت  االحــتــالل  قــوات  أن  إلــى 
العمل  أثناء  باطون،  ومضخة  خالطات 
فـــي مـــنـــزل الـــمـــواطـــن مــحــمــد مــحــمــود 
ركـــبـــة»  مــنــطــقــة «أم  وتـــشـــهـــد  صــــــالح. 
مــن قــبــل سلطات  فــي الــخــضــر تــصــعــيــداً 
وممتلكاتهم،  المواطنين  بحق  االحتالل 
ـــهـــدم مـــنـــازل  يــتــمــثــل هـــــذا الــتــصــعــيــد ب
البناء،  ووقـــف  بــالــهــدم  أخـــرى  وإخــطــار 
سمير  المواطن  منزل  هدم  آخرها  كان 
مـــحـــمـــود صــــــالح، الــــــذي جـــــرى هــدمــه 
قمعت  ثانية،  جهة  مــن  الثانية.  للمرة 
قـــوات االحـــتـــالل أمـــس الــمــشــاركــيــن في 
واالستيالء  لالستيطان  مناهضة  مسيرة 
على أراضي المواطنين في بلدة عصيرة 

الشمالية بمحافظة نابلس. وفور وصول 
األراضــي  إلــى  المسيرة،  في  الُمشاركين 
الـــمـــهـــّددة بــالــمــصــادرة قــمــعــتــهــم قـــوات 
والغاز،  الصوت  قنابل  بإطالق  االحتالل 
ياسين  يــزن  الــمــواطــن  على  اعــتــدت  كما 
تدّخل  لكن  اعتقاله  وحــاولــت  بوحشية 
الُمشاركين في المسيرة حال دون ذلك. 
أهالي  من  المئات  المسيرة  في  وشارك 
نــابــلــس ونــشــطــاء ســـالم أجـــانـــب، رفــعــوا 
والشعارات  الفلسطينية  األعــالم  خاللها 
أراضي  على  االستيالء  بعمليات  المنّددة 
يرتكبها  ــتــي  ال والـــعـــربـــدة  الــمــواطــنــيــن، 
الـــمـــســـتـــوطـــنـــون فــــي الــمــنــطــقــة. وأقـــــام 
الجمعة  صالة  المسيرة  في  المشاركون 
فوق  باالستيالء  المهّددة  األراضــي  فوق 

قــمــة جــبــل عــيــبــال، وســط إطـــالق جنود 
االحــــتــــالل لـــقـــنـــابـــل الــــغــــاز والــــرصــــاص 
الــمــغــلــف بــالــمــطــاط. وفـــي وقـــت ســابــق 
عصيرة  بلدية  رئيس  ياسين  حــازم  أكد 
مؤخراً  قاموا  المستوطنين،  أّن  الشمالية 
بوضع بيت متنقل على قمة جبل عيبال 
األراضــي  على  الــدالــيــة  خلة  منطقة  فــي 
شمال  الشمالية،  عصيرة  لقرية  التابعة 
مدينة نابلس بالقرب من المعسكر على 
قمة جبل عيبال. وشّدد ياسين، على أن 
عصّية  تزال  وال  كانت  الشمالّية  عصيرة 
رافضة  والــغــزاة،  الُمحتلين  على  صعبة 
كــل الــمــؤامــرات والــمــكــائــد الــتــي تهدف 
وعلى  الوطني،  بالمشروع  اإلطاحة  إلى 

رأسها صفقة القرن وقرارات الضم.

شهيد وجريح برصاص االحتالل في الضفة

االحتالل يخطر بوقف البناء بمنزلين في بيت لحم

الجهاد: دماء الشهداء أمانة في أعناقنا

قمع مسيرة ُمناهضة لالستيطان في نابلس

تشييع جثمان الشهيد في الضفة                             (رويترز)

(رويترز) االحتالل يقمع مسيرة ُمناهضة لالستيطان في الضفة 

أحد البوسنيين استطاع التعرف على جثمان والده المفقود في المجزرة بانتظار إعادة دفنه

وكــــــــاالت:   - ـــة  ـــل ـــمـــحـــت ال الـــــقـــــدس 
أعــلــنــت مــنــظــمــات يــهــوديــة أمــريــكــّيــة 
االحــتــالل  لخطة  رفــضــهــا  عــن  أمـــس، 
ـــهـــادف لــضــم أجــــزاء  اإلســـرائـــيـــلـــي، ال
واســـعـــة مـــن األراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 

الُمحتلة. الغربية  بالضفة 
وذكــــر بـــيـــان مــشــتــرك صــــادر عــن 
ســبــب  أن  يـــــهـــــوديـــــة،  مـــنـــظـــمـــات   ٨

أنها  إلى  يعود  الضم،  لخطة  رفضهم 
للخطر  إســرائــيــل  مستقبل  «تــعــّرض 
كـــوطـــن آمــــن وديـــمـــقـــراطـــي لــلــشــعــب 
الدولي»،  القانون  وتنتهك  اليهودي، 
ضم  ألي  مــعــارضــتــهــم  عــلــى  مـــشـــدداً 
المحتلة  لــألراضــي  الــجــانــب،  أحـــادي 
المنظمات  وتضم  الغربية.  بالضفة 
ستريت»  «جيه  األمريكية،  اليهودية 

و»أمــــريــــكــــيــــيــــن مـــــن أجــــــل الــــســــالم 
إسرائيل  أجــل  مــن  و»شــركــاء  اآلن»، 
ــــى أن  تـــقـــدمـــيـــة». وأشــــــار الـــبـــيـــان إل
الــخــطــة اإلســرائــيــلــيــة «تـــهـــدف أيــضــاً 
دائــم  بشكل  الفلسطينيين  إبــعــاد  إلــى 
عـــن الـــحـــيـــاة، فـــي جـــيـــوب مــنــفــصــلــة 
مدنية  حقوق  أو  مستقلة  دولة  دون 

أساسّية».

اإلســـرائـــيـــلـــي  االحــــتــــالل  أن  يـــذكـــر 
أعـــلـــن اعـــتـــزامـــه ضـــم مــنــطــقــة غـــور 
بالضفة  المستوطنات  وجميع  األردن 
يـــولـــيـــو  مـــــن  األول  فـــــي  الــــغــــربــــيــــة، 
التنفيذ  لتأجيل  اضطر  لكنه  الجاري، 
فــي ظــل خــالفــات داخــلــّيــة بــاالئــتــالف 
بــاإلدارة  ُمرتبطة  وأخــرى  الحكومي 

األمريكية.

٨ منظمات ترفض خطة «الضم» بالضفة

تركيا تجّدد رفضها القاطع للُمخطط

عـــــواصـــــم - وكــــــــــاالت: طـــلـــب الـــرئـــيـــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون مـــن رئــيــس 
عدم  نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الـــوزراء 
فــي خطته لــضــم جـــزء من  الــمــضــي قــدمــاً 
الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلن قصر 
اإلليزيه أمس. وحّذر ماكرون رئيس الوزراء 
اإلســرائــيــلــي فـــي مــحــادثــة هــاتــفــيــة جــرت 
تنفيذ  أن  مــن  الــمــاضــي  الــخــمــيــس  بينهما 
الدولي  للقانون  انتهاكاً  سيمثل  الضم  خطة 
وســيــقــّوض حــل الــدولــتــيــن وجــهــود تحقيق 
اإلسرائيليين  بين  والــدائــم  الــعــادل  الــســالم 
الفرنسية  الرئاسة  وقالت  والفلسطينيين. 
إن ماكرون أكد مجدداً على صداقة فرنسا 
مــع إســرائــيــل و»الــتــزامــهــا الــثــابــت» بأمنها. 
من  لجزء  اإلسرائيلية  الضم  خطوة  وتأتي 
خطة  إلــى  اســتــنــاداً  الغربية  الضفة  أراضـــي 
للسالم  تــرامــب  دونــالــد  األمــريــكــي  الرئيس 
فــي الــشــرق األوســــط والــمــعــروفــة إعــالمــيــاً 
يرفضها  والــتــي  الـــقـــرن»،  بــاســم «صــفــقــة 
الفلسطينيون بشكل قاطع. وبموجب الخطة 
األمريكية، ستفرض إسرائيل سيادتها على 
حــوالــي ٣٠ فــي الــمــئــة مــن أراضــــي الضفة 
الــغــربــيــة، الــتــي تحتلها إســرائــيــل مــنــذ عــام 
على  الفلسطينيون  سيحصل  بينما   ،١٩٦٧
الــنــســبــة الــمــتــبــقــيــة، ٧٠ فــي الــمــئــة، إلقــامــة 

دولــــة غــيــر مــتــصــلــة األراضــــــي. ولــيــس من 
األراضـــي  مــســاحــة  بالضبط  حــالــيــاً  الــواضــح 
التي تسعى إسرائيل إلى ضمها. من جهتها، 
جددت تركيا، رفضها القاطع لخطة الكيان 
في  فلسطينية  أراٍض  لــضــم  اإلســرائــيــلــي 
«سياسة  بأنها  ووصفتها  الغربية،  الضفة 
اغتصاب واحتالل جديدة»، داعية الُمجتمع 
الدولي للوقوف في وجهها بصرامة. وقال 
إبــراهــيــم قــالــن الــمــتــحــّدث بــاســم الــرئــاســة 
التركية، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء 
«األناضول»  أمس، إنه مثلما سبق أن أظهر 
المجتمع الدولي تضامناً ضد إعالن القدس 
عــاصــمــة لــلــكــيــان اإلســرائــيــلــي، يــجــب عليه 
الضم،  خطة  إزاء  نفسه  الموقف  يتخذ  أن 
واالحــتــالل  الــضــم  سياسات  أن  إلــى  مشيراً 
القضية  تعقيد  فــي  ســاهــمــت  اإلســرائــيــلــيــة 
المبادرات  كافة  على  وقضت  الفلسطينية، 
الــرامــيــة لــلــســالم وحـــل الــدولــتــيــن وإحـــالل 
االستقرار وتحقيق الرخاء االجتماعي. ودعا 
قالن كل من يؤمن بحل الدولتين للوقوف 
في وجهها، مضيفاً «في حال تجاهلنا هذه 
أمــام  الــبــاب  فتحنا  قــد  نــكــون  فإننا  الُخطة 
كــارثــة جــديــدة فــي الــشــرق األوســـــط، لقد 
رأينا كيف قامت إسرائيل باحتالل األراضي 

الفلسطينية منذ عام ١٩٤٧».

ماكرون يطالب االحتالل بعدم 
المضي قدماً في ضم أراضي الضفة

نــيــويــورك - وكـــــاالت: أكـــد األمــيــن 
ـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو  ـــمـــت الـــــعـــــام لــــألمــــم ال
خذلت  الُمتحدة  األمم  أن  جوتيريش 
جاء  قرن.  ربع  قبل  سربرنيتسا  شعب 
ذلـــك فـــي رســـالـــة مــســّجــلــة بــالــفــيــديــو 
بــعــثــهــا غـــوتـــيـــريـــش بــمــنــاســبــة حــلــول 
سربرنيتسا،  لمذبحة   ٢٥ الـــ  الــذكــرى 
ضد  الصربية  الــقــوات  ارتكبتها  الــتــي 

 .١٩٩٥ عام  البوسنة  مسلمي 
وفـــي مــؤتــمــر صــحــفــي عــقــده عبر 
دائــــــرة تــلــفــزيــونــيــة مـــع الــصــحــفــيــيــن 
قال  بنيويورك،  المتحدة  األمم  بمقر 
ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي 
الـــعـــام إن جــوتــيــريــش  األمـــيـــن  بـــاســـم 
بـ»اإلبادة  سربرنيتسا  مذبحة  وصف 

جريمة  أســـوأ  كــانــت  الــتــي  الــجــمــاعــيــة 
منذ  األوروبــيــة  األراضــي  على  مريعة 

الثانية».  العالمية  الحرب 
وأضـــــــاف جـــوتـــيـــريـــش مــســتــشــهــداً 
األسبق  العام  لألمين  منسوبة  بمقولة 
فيها  قال  عنان  كوفي  المتحدة  لألمم 
إن «هـــــذا الــفــشــل فـــي مــنــع وحــمــايــة 
ضــحــايــا الــمــذبــحــة ســيــطــارد تــاريــخــنــا 

إلى األبد».
خذلت  قـــرن،  ربــع  وأردف «قــبــل   
األمــــم الــمــتــحــدة والــمــجــتــمــع الــدولــي 
شــعــب ســربــرنــيــتــســا، ومـــواجـــهـــة هــذا 
الــمــاضــي تــعــد خــطــوة حــيــويــة إلعـــادة 
ـــثـــقـــة وتـــحـــقـــيـــق الــمــصــالــحــة  بــــنــــاء ال

والتفاهم». بالتعاطف  المدعومة 

 وتــعــّد مــذبــحــة ســربــرنــيــتــســا أكــبــر 
ــــا  مـــأســـاة إنــســانــيــة وقــعــت فـــي أوروب
الثانية (١٩٣٩- العالمية  الحرب  عقب 

القتل  عــمــلــيــات  لــعــدد  نــظــراً   ،(١٩٤٥
يــولــيــو   ١١ وفـــــي  خـــاللـــهـــا.  الـــوحـــشـــي 
من  بــوســنــيــون  مــدنــيــون  لــجــأ   ،١٩٩٥
الهولنديين  الــجــنــود  إلــى  سربرنيتسا 
لــحــمــايــتــهــم، بــعــدمــا احــتــلــت الـــقـــوات 
الــصــربــيــة بـــقـــيـــادة راتـــكـــو مــالديــتــش 
الهولندية،  الــقــوات  أّن  غير  المدينة، 
الـــتـــي كـــانـــت مـــشـــاركـــة ضـــمـــن قــــوات 
أمـــمـــيـــة، أعــــــادت تــســلــيــمــهــم لــلــقــوات 
بعملية  األخـــيـــرة  لــتــقــوم  الــصــربــيــة، 
من  أكــثــر  فيها  قضى  جماعية  إبـــادة 
والفتيان  الرجال  من  بوسني  آالف   ٨

أعــوام  سبعة  بين  أعمارهم  تراوحت 
و٧٠ عاماً.

 كـــمـــا ارتـــكـــبـــت الــــقــــوات الــصــربــيــة 
مسلمين،  بحق  الــمــذابــح  مــن  الــعــديــد 
بدأت  التي  البوسنة  حرب  فترة  إبان 
عقب   ،١٩٩٥ فــي  وانــتــهــت   ١٩٩٢ فــي 
بإبادة  وتسببت  دايتون  اتفاقية  توقيع 
وفــق  شـــخـــص،  ألــــف   ٣٠٠ مـــن  أكـــثـــر 
أهالي  ويقول  المتحدة.  األمــم  أرقــام 
الــضــحــايــا إنـــه ال يـــزال أكــثــر مــن ألــف 
شــخــص فـــي عـــــداد الــمــفــقــوديــن بعد 
المذبحة التي وقعت في يوليو ١٩٩٥، 
العديد  أن  نفسه  الوقت  في  ويؤكدون 
مسلمي  ضــد  الــمــذابــح  ُمــرتــكــبــي  مــن 

طلقاء. زالوا  ما  البوسنة 

جوتيريش: خذلـنا شعب سربرنيتسا قبل ربع قرن
بُمناسبة الذكرى ٢٥ للمذبحة



عربي ودوليعربي ودولي١٢

السبت 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020م - العدد (13944)

 - بــــــكــــــيــــــن   - جــــــنــــــيــــــف 
وكـــــاالت:أعـــــلـــــنـــــت مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــّيـــة، أمــــس، 
الصين،  وصــال  خبيرين  أن 
وذلــــــــــك إلرســــــــــــاء األســــــــاس 
لــبــعــثــة أكـــبـــر لــلــتــحــقــيــق فــي 
«كوفيد-١٩».  جائحة  أصول 
مارجريت  المتحّدثة  وقالت 
هــاريــس فــي إفـــادة فــي مقر 
األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة بــجــنــيــف 
الــمــنــظــمــة  مـــن  خــبــيــريــن  إن 
فـــي صـــحـــة الـــحـــيـــوان وعــلــم 
العلماء  مع  سيعمالن  األوبئة 
الــصــيــنــيــيــن لــتــحــديــد نــطــاق 

ومساره. التحقيق 
سيشمل  ذلك  إن  وأضافت 
مــــفــــاوضــــات حــــــول قـــضـــايـــا 
مـــن بــيــنــهــا تـــكـــويـــن الــفــريــق 
والمهارات  للتحقيق  الكامل 

المطلوبة.
وقـــالـــت هـــاريـــس «إحــــدى 
يهتم  الــتــي  الــكــبــرى  الــقــضــايــا 
لهذا  وبــالــطــبــع  الــجــمــيــع،  بــهــا 
الـــســـبـــب نـــرســـل خـــبـــيـــراً فــي 
صــحــة الـــحـــيـــوان، هـــو مـــا إذا 
كــان (الــفــيــروس) انــتــقــل من 
كــائــنــات أخـــرى إلــى اإلنــســان 
انتقل  الــتــي  األنــــواع  هــي  ومـــا 

منها».
يشبه  أنــه  «نعلم  وتابعت: 
ـــفـــيـــروس  إلــــــى حــــد بـــعـــيـــد ال
الـــمـــوجـــود فـــي الــخــفــافــيــش، 
ولــكــن هــل انــتــقــل عــبــر أنـــواع 
نحتاج  ســـؤال  هـــذا  وســيــطــة؟ 

عنه». لإلجابة  جميعاً 
أن  الـــــعـــــلـــــمـــــاء  ــــقــــد  ــــعــــت وي
ـــشـــأ فــي  ــــفــــيــــروس ربــــمــــا ن ال
الــخــفــافــيــش، ثـــم انــتــقــل من 
مثل  آخر  ثديي  حيوان  خالل 
الــنــمــل  آكــــل  أو  الــــزبــــاد  قـــط 
يــنــتــقــل  أن  قــبــل  الــحــرشــفــي 
للمواد  ســـوق  فــي  الــبــشــر  إلـــى 
بمدينة  الــطــازجــة  الــغــذائــّيــة 
أواخر  الصين  وسط  ووهان 

الماضي. العام 
تفشي  لمنع  محاولة  وفي 
ـــمـــرض مــســتــقــبــالً، مــنــعــت  ال
الــصــيــن الــتــجــارة فــي الــحــيــاة 
الـــــبـــــريـــــة وأغـــــلـــــقـــــت بـــعـــض 
األســــــــــــواق، بـــيـــنـــمـــا فـــرضـــت 
يبدو  صــارمــة  احــتــواء  تدابير 
اإلصابات  فعلياً  أوقفت  أنها 

الجديدة. المحلية 
وتــــــعــــــّد مــــهــــمــــة مــنــظــمــة 

ــمــيــة حــســاســة  ــعــال الـــصـــحـــة ال
ــــك مـــع إقــــدام  ــاً، وذل ســيــاســي
الممّول   - المتحدة  الــواليــات 
ـــهـــيـــئـــة الـــتـــابـــعـــة  ـــل األكــــــبــــــر ل
عــلــى   - الــــمــــتــــحــــدة  لـــــألمـــــم 
بسبب  معها  الــعــالقــات  قطع 
مـــــــزاعـــــــم بـــــــــأن الـــمـــنـــظـــمـــة 
التفشي  مــع  التعامل  أســـاءت 

للصين. ومنحازة 
ودعت أكثر من ١٢٠ دولة 
أصل  فــي  تحقيق  إجـــراء  إلــى 
الفيروس في مايو، في حين 
تقود  أن  على  الصين  أصّرت 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة 
التحقيق وعلى االنتظار حتى 

تتم السيطرة على الوباء.
ــــــــت آخـــــــــــر مـــهـــمـــة  وكــــــــان
لــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة 
ـــفـــيـــروس كـــورونـــا  خـــاصـــة ب
فــــي الـــصـــيـــن فــــي فـــبـــرايـــر، 

الفريق،  قائد  أشــاد  وحينئذ 
الـــطـــبـــيـــب الــــكــــنــــدي بـــــروس 
ــــــوارد، بـــجـــهـــود الــصــيــن  ــــــل أي
التفشي  باحتواء  يتعلق  فيما 
وتـــــــــبـــــــــادل الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات، 
كنديون  مــســؤولــون  وانــتــقــده 
أنــه  ُمعتبرين  وأمــريــكــيــون، 

الصين. مع  للغاية  متساهل 
وقـــالـــت مـــصـــادر إعــالمــيــة 
مــــســــؤولــــي  إن  أمــــريــــكــــيــــة 
مــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة كـــــانـــــوا 
في  باإلحباط  ســراً  يشعرون 
الشفافية  انعدام  بسبب  يناير 
فــــي الـــصـــيـــن، وذلــــــك وفـــقـــاً 

داخلية. صوتّية  لتسجيالت 
تتضمن  الــشــكــاوى  وكــانــت 
إصــــدار  أخــــــّرت  الــصــيــن  أن 
للفيروس  الجينية  الخريطة 
ألكـــثـــر مـــن أســـبـــوع بـــعـــد أن 
قـــــامـــــت ثـــــالثـــــة مـــخـــتـــبـــرات 

حـــكـــومـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة بـــفـــّك 
بالكامل. المعلومات  تشفير 

ــــــك، أعــــلــــن زانــــج  ـــــى ذل  إل
ضد  المعركة  قائد  وينهونج 
الفيروس  تفشي  أن  كــورونــا 
«انتهى  الــبــالد  فــي  المستجد 
بـــالـــفـــعـــل». وقــــــال الـــدكـــتـــور 
ويــــنــــهــــونــــج، خــــــالل مــؤتــمــر 
العالمي  االصطناعي  الــذكــاء 
فـــي شــنــغــهــاي، «لـــقـــد مــرت 
ستة أشهر. في الواقع، انتهى 
الصين  في  الفيروس  تفشي 
جميع  أن  موضحاً  بالفعل»، 
ـــقـــاحـــات الــتــي  ـــل األدويــــــــة وال
طــــّورهــــا بـــاحـــثـــون صــيــنــيــون 
ضــــــــد فــــــــيــــــــروس كـــــــورونـــــــا 
استخدامها  سيتم  المستجد 

المستقبل. في 
الوقت  في  تصريحه  وجاء 
عن  الصين  فيه  أبلغت  الــذي 
٧ إصـــابـــات جــديــدة  تــســجــيــل 
حاالت  إجمالي  ليصل  أمس، 
بالفيروس  المؤّكدة  اإلصابة 
٨٣٫٥٨١ حالة. في البالد إلى 

وتــــأتــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه بــعــد 
صيني  طبي  خبير  حـــّذر  أن 
آخــــــــر فـــــــي مــــــايــــــو مـــــــن أن 
مع  سيبقى  كــورونــا  فــيــروس 
الــبــشــر لــفــتــرة طــويــلــة، ودعــا 
أنماط  تغيير  إلــى  الصينيين 
حـــيـــاتـــهـــم بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــع 
ـــوضـــع الــطــبــيــعــي الــجــديــد،  ال
والـــــذي يــتــضــمــن الــُمــكــافــحــة 

للفيروسات. الُمنتظمة 

بعثة عالمية تبدأ تقصي الحقائق حول نشأة الوباء
 تضم خبيرين من الصحة العالمّية للعمل مع خبراء صينيين

ً

الباز - رويترز: أعلنت رئيسة بوليفيا، 
جــانــيــنــي آنـــيـــيـــس، إصــابــتــهــا بــفــيــروس 
في  جانيني  وقــالــت  المستجد.  كــورونــا 
تغريدة، إنها في حالة «جّيدة» وتواصل 
العمل، وهي في العزل. وأضافت: «معاً 
سنتجاوز ذلك». وجاء ذلك بعد أسبوع 
بوليفيا،  في  الصحة  وزيــرة  إعــالن  من 
بفيروس  إصابتها  روكـــا،  إيـــدي  مــاريــا 

كورونا.
أكثر  يسكنها  الــتــي  بوليفيا  وسجلت 
 ٤٢ مــن  أكــثــر  نسمة،  مليون   ١١٫٥ مــن 
ألـــف حــالــة إصــابــة مـــؤّكـــدة بــالــمــرض، 
أكثر  مــن  واحـــدة  وهــي  وفـــاة،  و١٥٠٠ 
الــــدول تـــضـــرراً فــي الــعــالــم، مــن حيث 

نسبة الوفيات من اإلصابات.

رئيسة بوليفيا تُعلن إصابتها 
بفيروس كورونا

رومـــــا - وكــــــاالت: قــــال رئـــيـــس الـــــوزراء 
اإليطالي، جوزيبي كونتي، أمس، إن إيطاليا 
ســتــمــّدد عــلــى األرجــــح حــالــة الـــطـــوارئ في 
الحالي  النهائي  الموعد  بعد  مــا  إلــى  الــبــالد 
فيروس  أزمــة  بقاء  بسبب  يوليو،   ٣١ وهــو 

كورونا.
وأضــــاف كــونــتــي عــلــى هــامــش حــفــل في 
«التمديد  إن  (الــبــنــدقــيــة)  فينيسيا  مــديــنــة 
المحتمل يعني ببساطة أننا في وضع يمكننا 

مــن مــواصــلــة اتــخــاذ اإلجــــــراءات الــالزمــة» 
لمواجهة الوباء.

حالة  أعلنت  اإليطالية  السلطات  وكانت 
يناير  نهاية  في  أشهر  ستة  لمدة  الطوارئ 
الـــمـــاضـــي، مــــا ســـمـــح لــلــحــكــومــة بــخــفــض 
كورونا  بفيروس  اإلصــابــات  تسارع  وتيرة 
اإلصابات  عدد  مجموع  ووصــل  المستجد. 
إلى  ميتر  وورلـــد  مــوقــع  وفــق  إيطاليا  فــي 

.٢٤٢٣٦٣

إيطاليا تمّدد حالة طوارئ كورونا 
إلى ما بعد ٣١ يوليو

تقديم المجموعة األخيرة من المتطّوعين االثنين الُمقبل

الــدفــاع  وزارة  أعلنت  وكـــاالت:   - موسكو 
الروسّية بدء المرحلة األخيرة من التجارب 
ــلــقــاح فـــيـــروس كــــورونــــا، الــتــي  الـــســـريـــرّيـــة ل
مع  بالتعاون  للبحوث  غماليا  مركز  يديرها 

وزارة الدفاع في االتحاد الروسي.
وبـــدأت االخــتــبــارات فــي ١٨ يــونــيــو. حيث 
أحد  التجربة  في  مشاركين  تسعة  إعطاء  تم 
مكّونات اللقاح، و٩ آخرين - الثانية. في وقت 
الحق، في ٢٣ يونيو، تم إعطاء اللقاح إلى ٢٠ 
المجموعة  هـــذه  وستتلقى  آخـــر،  مــتــطــوعــاً 
إعطاؤهم  سيتم   - معززة  نسخة  في  الــدواء 

الحقاً المكّون الثاني من اللقاح.
الروسية  الدفاع  إن «وزارة  التقرير  وقال 
بــالــتــعــاون مــع مــركــز الــبــحــوث الــوطــنــي لعلم 
إن  لجمعية  التابع  الدقيقة  واألحــيــاء  األوبئة 
من  األخيرة  المرحلة  بــدأت  قد  غمالي  إف 
إجراء التجارب السريرية على لقاح الفيروس 

التاجي».
تقديم  يــولــيــو،   ١٣ االثــنــيــن  يـــوم  وســيــتــم   
الــذيــن  المتطّوعين  مــن  الــثــانــيــة  المجموعة 
للمكون  ومصلحتهم  اللقاح  فعالية  يدرسون 
جدول  لك  يتيح  الفيروس.  لقاح  من  الثاني 
الــتــطــعــيــم الــمــعــزز لــلــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة من 
وتوفير  الــمــنــاعــة  جــهــاز  تــقــويــة  المتطوعين 
ـــا لــــلــــوزارة، فــإن  زيـــــادة فـــي مـــدتـــه». ووفـــًق
البيانات التي تم الحصول عليها أثناء الدراسة 

«تــشــيــر إلــــى تـــكـــون لــــدى الــمــتــطــوعــيــن من 
لالستجابة  والــثــانــيــة  األولــــى  المجموعتين 

المناعّية من كوفيد ١٩».
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت الــســلــطــات الــصــحــيــة 
الروسية عن تسجيل ١٧٤ وفاة و٦٦٣٥ إصابة 
جديدة بفيروس كورونا المستجد خالل آخر 
٢٤ ساعة، مقابل ١٧٦ وفاة و٦٥٠٩ إصابات 
فــي الــيــوم الــســابــق. وأكـــدت غــرفــة العمليات 
الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في 
عدد  إجمالي  أن  اليومي،  بتقريرها  روسيا، 
اإلصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في 
يمثل  (مــا   ٧١٣٩٣٦ أصبح  أمــس  حتى  البالد 
ارتفاعاً بـ٠٫٩٪ منذ أمس)، منها ١١٠١٧ حالة 

وفاة.
نشطة  حالة   ٢١٣٨٥١ البالد  في  تــزال  وال 
للفيروس الذي يسبب مرض «كوفيد-١٩»، 
منذ  نشطة  حالة  بــــ١٢٩١  انخفاضاً  يمثل  ما 

يوم أمس.
وفاة   ٢٨ أمــس  منذ  موسكو  في  وسجلت 
و٦٣٧ إصــابــة جــديــدة بــالــفــيــروس الــتــاجــي، 
المدينة  فــي  اإلجــمــالــيــة  الحصيلة  يــرفــع  مــا 
حــالــة   ٤٠٨٧ مــنــهــا  إصـــابـــة،  ألــــف   ٢٢٨ إلــــى 
من  لــلــشــفــاء  مــريــضــاً   ٧٧٥٢ وتــمــاثــل  وفــــاة. 
«كوفيد-١٩» في روسيا خالل الساعات الـ ٢٤ 
الماضية، ليصل إجمالي عدد الُمتعافين في 

البالد إلى ٤٨٩٠٦٨ شخصاً.

روسيا تبدأ المرحلة النهائّية 
الختبار لقاح ُمضاد للفيروس سجلت  وكـــــاالت:   - جــنــيــف 

منظمة الصحة العالمّية زيادة 
قــيــاســّيــة فــي حــــاالت اإلصــابــة 
العالمية بفيروس كورونا أمس 
الــجــمــعــة مـــع ارتـــفـــاع إجــمــالــي 
حاالت اإلصابة بواقع ٢٢٨١٠٢ 

حالة خالل ٢٤ ساعة.
 وقــــال تـــيـــدروس أدهـــانـــوم 
جــيــبــريــســوس الـــمـــديـــر الـــعـــام 
لمنظمة الصحة العالمية أمس 
أن  مــن  ثقة  على  إنــه  الجمعة 
مراجعة تم اإلعالن عنها أمس 
جائحة  مــع  المنظمة  لتعامل 
فيروس كورونا لن تتداخل مع 

استجابتها للمرض.
فــتــح  قـــــــــرار  إن  وأضــــــــــاف 
المسؤولية  «يعطيني  التحقيق 
للغاية،  مهم  أمــر  وهــو  فعلياً، 
حتى يتسّنى لنا التصّرف بشكل 
على  التقييم  يؤثر  لئال  متوازن 
االســتــجــابــة» لــلــمــرض. وقـــال 
فـــي بــيــان عــبــر اإلنــتــرنــت من 
فيه  البدء  بــأن  «شعرنا  جنيف 
اآلن يمكن أن يساعد في الواقع 
في فهم.. كيف تتم االستجابة 

بالكامل».

من  الُمتعافين  عدد  وارتفع 

وبــاء كــورونــا  في العالم إلــى ٧ 

بلغ  فيما   ألــفــاً  و٢٧٥  ماليين 

مــلــيــونــاً   ١٢ ــُمــصــابــيــن  ال عــــدد 

الوفيات  عدد  وبلغ  ألف  و٤٨٠ 

عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي ٥٦٠ 

ألفاً. وأعلنت الواليات المتحدة 

قياسي  ارتــفــاع  عن  األمريكية 

بفيروس  الُمصابين  عــدد  فــي 

كورونا، حيث سجلت أكثر من 

الساعات  خالل  إصابة  ألف   ٦٣

الـ ٢٤ الماضية. ووفقاً لجامعة 

«جــونــز هــوبــكــنــز» تــوفــي ٩٩٠ 

مصاباً بالفيروس في الواليات 

 ٢٤ الـ  الساعات  خالل  المتحدة 

الماضية.

ويـــتـــواصـــل تــفــشــي فــيــروس 

ـــــــــا الـــــمـــــســـــتـــــجـــــد فـــي  كـــــــــورون

يطال  بــات  حيث  األمريكتين 

ويتفاقم  دولــهــا،  بــعــض  قـــادة 

الــــوضــــع بــشــكــل مـــتـــواصـــل فــي 

تخطت  حيث  الالتينية  أمريكا 

الـــبـــيـــرو عــتــبــة ١١ ألــــف وفـــاة 

في  ســلــفــادور  عاصمة  وبــاتــت 

«مـــرحـــلـــة حـــــرجـــــة». وأشـــــار 

أكــبــر  أن  إلـــــى  يـــومـــي  تـــقـــريـــر 

زيـــــادات جــــاءت مــن الــواليــات 

الــمــتــحــدة والـــبـــرازيـــل والــهــنــد 

وجنوب إفريقيا. 

 إلـــــى ذلــــــك، قـــــال الـــدكـــتـــور 

التنفيذي  المدير  ريــان  مايك 

بمنظمة  الــــطــــوارئ  لــبــرنــامــج 

من  إن  أمــس  العالمية  الصحة 

القضاء  يتم  أن  الــمــرجــح  غير 

وأضاف  الفيروس.  على  تماماً 

فــي إفــــادة عــبــر اإلنــتــرنــت من 

الــراهــن،  الــوضــع  جنيف «فـــي 

نتمّكن  أن  الــمــرجــح  غير  مــن 

مـــن مــحــو هــــذا الـــفـــيـــروس». 

وقــــــال إن الـــقـــضـــاء عـــلـــى بـــؤر 

العالم «من  يمكن  قد  التفشي 

تجنب األسوأ وهو وجود ذروة 

إلى  للعودة  واالضــطــرار  ثانية 

بــإجــراءات  يتعلق  فيما  ــــوراء  ال

جانبها،  ومــن  الــعــام».  الــعــزل 

قـــالـــت مـــاريـــا فــــان كــيــرخــوف 

الــخــبــيــرة الــفــنــّيــة الــُمــخــتــصــة 

المنظمة  في  كــورونــا  بجائحة 

إن انــتــقــال عــــدوى الــفــيــروس 

مبعث  عــبــر الــهــواء كـــان دومــــاً 

الوسيلة  هــو  الـــرذاذ  لكن  قلق، 

ما  على  للعدوى  شيوعاً  األكثر 

يبدو.

ً تسجيل زيادة قياسية في اإلصابات عالميا
انتشار الفيروس عبر الهواء مبعُث قلق

الهند  سجلت  رويــتــرز:   - مــومــبــاي 
رقماً قياسياً بلغ ٢٦٥٠٦ حاالت إصابة 
فيما  أمــس  كــورونــا  بفيروس  جــديــدة 
أعــــــادت الــســلــطــات فــــرض إجــــــراءات 
العزل العام في أشد والياتها اكتظاظاً 
بــــالــــســــكــــان، وفــــــي مــــركــــز لــصــنــاعــة 

السيارات واألدوية والجعة.
ورفــعــت الـــحـــاالت الــجــديــدة الــعــدد 
اإلجمالي في الهند لما يقرب من ٨٠٠ 
حصيلة  أكبر  ثالث  وهي  إصابة،  ألف 
الواليات  ســوى  يسبقها  ال  العالم،  في 
الــمــتــحــدة والـــبـــرازيـــل فـــي اإلصـــابـــات 

المؤّكدة.
الصحة  وزارة  بــيــانــات  وأظـــهـــرت 
من  أكثر  أن  الجمعة  أمس  االتحادية 
منذ  الهند  في  توفوا  شخص  ألــف   ٢١

اكتشاف أول إصابة في يناير. 
وتـــــم تــســجــيــل ٦٠ فــــي الـــمـــئـــة مــن 
الــــحــــاالت فــــي الـــعـــاصـــمـــة نــيــودلــهــي، 
ــــرا الــــتــــي تــضــم  وواليـــــــــة مــــاهــــاراشــــت
الــعــاصــمــة الــمــالــيــة مــومــبــاي، وواليـــة 

تاميل نادو الجنوبية.
وبدافع الرغبة في تحريك اقتصاد 
والحرص  الــوبــاء  بسبب  الشلل  أصــابــه 

على إعادة الماليين إلى العمل، خففت 
حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، 
في أوائل يونيو، إجراءات العزل العام 
األولـــيـــة الــتــي فــرضــتــهــا عــلــى الــســكــان 
في  نسمة  مــلــيــار   ١٫٣ عــددهــم  الــبــالــغ 

مارس. 
لكن الزيادات الجديدة ترغم بعض 
الكبرى  الصناعية  والـــواليـــات  الــمــدن 

على فرض قيود داخل حدودها.
تسعة  لمدة  للتجّول  حظر  وُفــرض 
ـــاد، وهـــي مدينة  ـــجـــاب أيــــام فـــي أوران
لكبح  ماهاراشترا،  والية  في  صناعية 

أثر  الذي  األمر  اإلصابات  في  الزيادة 
السيارات  صناعة  شركات  أعمال  على 

مثل باجاج أوتو.
وقال ثينجادي باجيرو رئيس اتحاد 
العاملين في باجاج «عجز الموظفون 
بسبب  أمــس  العمل  إلــى  الــذهــاب  عــن 

حظر التجّول».
وقالت حكومة والية أوتار براديش 
ذات الكثافة السكانّية األعلى بالهند في 
لمّدة  العام  العزل  ستفرض  إنها  بيان 
من مساء أمس بعد أن  يومين اعتباراً 

تجاوزت الحاالت ٣٢٠٠٠ إصابة.

إعادة القيود واإلغالق بواليات ومدن هندّية
مع اقتراب حاالت كورونا من ٨٠٠ ألف
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ـــشـــرت  ن  :]  - الـــــــدوحـــــــة 
تقريًرا  بــوســت  واشنطن  صحيفة 
الــســيــســي  حــكــومــة  إن  فــيــه  قـــالـــت 
في  منتقديها  إســكــات  على  تعمل 
الواليات المتحدة من خالل سجن 
أقــــاربــــهــــم. وأشــــــــارت الــصــحــيــفــة 
إلــــى حــالــتــي ريــــم الـــدســـوقـــي مــن 
في  ظلًما  ُسجنت  الــتــي  بنسلفانيا 
سلطان  محمد  والــنــاشــط  مــصــر، 
ساعد  الـــذي  فرجينيا  نـــورث  مــن 
عــلــى إطـــالق ســـراح الــدســوقــي في 
مـــايـــو وكــــــان ســـجـــيـــنًـــا هــــو اآلخــــر 
بـــمـــصـــر. وقــــــال الـــكـــاتـــب: «رغــــم 
في  ــة  بــحــرّي اآلن  يــعــيــشــان  أنــهــمــا 
المصرية  السلطات  أن  إال  أمريكا، 
مصر  في  أقاربهما  إرهاب  تواصل 

السكاتهما». 
 وقــــالــــت مـــراســـلـــة الــصــحــيــفــة 
راغفان»  «ســودارســان  األمريكية 
سجنت  الــمــصــريــة  الــســلــطــات  إن 
تُــهــم،  أي  بـــدون  الــدســوقــي  شقيق 
بــــل لـــضـــمـــان عــــــدم حــــديــــث ريـــم 
١٠ أشــهــر في  عـــن عــذابــهــا طــــوال 
ال  حتى  وكذلك  المصرية  السجون 
عن  الكاتب  ونقل  الحكومة.  تنتقد 
ليسكتوني».  شقيقي  ريم: «سجنوا 
٥ مــــن أقـــــــارب ســلــطــان  وســـجـــن 
أخذتهم  بعدما  تعّسفية،  بطريقة 
قــــوات األمــــن مـــن بــيــوتــهــم الــشــهــر 

الماضي.   
 وجــــــاء هـــــذا الــــتــــحــــّرك بــعــدمــا 
تـــقـــّدم ســلــطــان بـــدعـــوى قــضــائــيــة 
رئيس  ضد  المتحدة  الــواليــات  في 
الوزراء السابق حازم الببالوي الذي 
يعمل في البنك الدولي بواشنطن.

 ويتهم «سلطان» رئيس الوزراء 
تعذيبه  عــن  بــالــمــســؤولــيــة  الــســابــق 
أثناء سجنه.. وقال سلطان: «تقوم 
الــســلــطــات وبــــدون شــك بــاحــتــجــاز 

عالقة  ال  الــذيــن  عمي  أبــنــاء  مــن   ٥
كرهائن  والدي  مع  بالسياسة  لهم 
إلســـكـــاتـــي». وأضــــــاف: «الــمــقــابــل 
كما  القضائية  الــدعــوى  سحب  هــو 

عائلتي».  أخبروا 
أقـــــارب  إن  ـــاشـــطـــون:  ن وقــــــال   
والعاملين  الــُمــعــارضــيــن  مــن  عــدد 
فــي مــجــال حــقــوق اإلنــســان ودعــاة 
ــــة وصــــحــــافــــيــــون  ــــمــــقــــراطــــي ــــدي ال
يــعــيــشــون بـــالـــخـــارج تـــم اعــتــقــالــهــم 
فــي مــصــر. وتــّمــت ُمــداهــمــة بيوت 
األجهزة  ومنعت  النشطاء  أقــارب 
األمــنــيــة ســفــر عــائــالتــهــم وجـــرى 

معهم.  للتحقيق  استدعاؤهم 
 وقــــال مــحــمــد لــطــفــي، الــمــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــفــوضــيــة الــمــصــريــة 
لــلــحــقــوق والــــحــــريــــات: «الـــهـــدف 
الناشطين  بــيــن  الــخــوف  نــشــر  هــو 
الــذيــن  أو  المنفى  فــي  المصريين 
ــــــاروا الــــمــــنــــفــــى»، مـــضـــيـــًفـــا:  اخــــــت
«تــقــول الــحــكــومــة نــحــن نــراقــبــكــم 
وقــــد ال نــســتــطــيــع الـــوصـــول إلــيــكــم 
وهــذه  أقــاربــكــم،  إلـــى  نــصــل  لكننا 
هيئة  ـــرد  ت ـــم  ول فـــّعـــالـــة».  وســيــلــة 
أسئلة  على  المصرية  االستعالمات 

للتعليق.  الصحيفة 
 ويؤكد ناشطو حقوق اإلنسان أن 
باستهداف  بــدأت  السيسي  حكومة 
 .٢٠١٦ عــائــالت الــُمــعــارضــيــن مــنــذ 
لكنهم يقولون إن ابتزاز الناشطين 
المتحدة  الــواليــات  فــي  المقيمين 
ظـــاهـــرة جـــديـــدة وتــعــكــس تــجــّذر 

مصر.  في  الديكتاتورية 
إن «بــلــطــجــة  ســـلـــطـــان:  وقـــــال   
بدبلوماسية  قوبلت  السيسي  دولــة 
ــــــكــــــن الـــــســـــفـــــارة  عـــــــــاجـــــــــزة». ول
األمــريــكــيــة فـــي الــقــاهــرة أشـــارت 
لــدائــرة  يونيو   ٢٤ فــي  تغريدة  إلــى 
شـــؤون الــشــرق األدنــــى فــي وزارة 

قلقها  عن  فيها  عّبرت  الخارجية 
لــــوضــــع أقــــــــارب ســــلــــطــــان. وجــــاء 
فــيــهــا: «ســنــواصــل ُمــراقــبــة الــوضــع 
الترهيب  اتــهــامــات  مــع  والــتــعــامــل 
ـــــفـــــزاز بـــــجـــــدّيـــــة». وقـــــال  واالســـــت
تقارير  إن  الخارجية  في  مسؤول 
عــــن تــــعــــّرض أقـــــــارب ُمـــواطـــنـــيـــن 
القلق  تثير  للُمضايقات  أمريكيين 
مصر  مــع  تــتــواصــل  واشــنــطــن  وأن 

الشأن.  بهذا 
 ولــكــن نــشــطــاء حــقــوق اإلنــســان 
اإلنـــــســـــان  حـــــقـــــوق  إن  يـــــقـــــولـــــون 
تدهورت في ظل السيسي الجنرال 
ــــــــذي وصـــــــل لــلــســلــطــة  ــــســــابــــق ال ال
أطــاح  ــا  انــقــالبً تنظيمه  بــعــد   ٢٠١٤
بــالــرئــيــس الــُمــنــتــخــب ديــمــقــراطــًيــا 
آالف  وســــجــــن  مــــرســــي.  مـــحـــمـــد 
والداعين  السياسيين  الُمعارضين 

سجنوا  الذين  ومن  للديمقراطية. 
األمـــريـــكـــي مــصــطــفــى قـــاســـم، ٥٤ 
عـــاًمـــا، وتـــوفـــي فـــي الــمــعــتــقــل في 
استمّرت  ذلك  ومع  الماضي.  يناير 
ــــيــــارات  واشـــــنـــــطـــــن بــــتــــقــــديــــم مــــل
ــــــــــــــدوالرات كــــدعــــم لــلــحــكــومــة  ال
الـــــمـــــصـــــريـــــة. وعـــــنـــــدمـــــا وصـــلـــت 
البالغ  مصطفى  وابــنــهــا  الــدســوقــي 
من العمر في ذلك الوقت ١٣ عاًما 

احــتــجــزهــم أمـــن مــطــار الــقــاهــرة 
الدولي وذلك في يوليو. وصودرت 
على  بحساباتها  وبحثوا  هواتفهم 
وتم  االجتماعي.  التواصل  منّصات 
تحمل  التي  الدسوقي  مع  التحقيق 
الفن  وتدرس  المزدوجة  الجنسية 
لساعات  ببنسلفانيا  النكستر  فــي 
طـــويـــلـــة ووضــــعــــت مــــع ابـــنـــهـــا فــي 
اإلفــراج  قبل  أليــام  االنتظار  غرفة 

. عنهما
تهمة  لــهــا  ُوّجــهــت  ذلــك  وبــعــد   
انـــتـــقـــاد الـــنـــظـــام الـــمـــصـــري عــلــى 
جاء  عندما  أيــام  وبعد  فيسبوك. 
مصطفى  ابــنــهــا  مــع  نــور  شقيقها 
لـــزيـــارتـــهـــا فــــي الـــســـجـــن اعــتــقــل 
ــــه قــــام بـــاالتـــصـــال  هـــو اآلخـــــر ألن
بــــالــــســــفــــارة األمــــريــــكــــيــــة حــســب 
إن  الــــدســــوقــــي  وقــــالــــت  طـــلـــبـــهـــا. 
مصنع  يــمــلــك  الـــذي  نــور  شقيقها 
بــالــســيــاســة.  لـــه  عـــالقـــة  ال  ألــبــســة 
وأفـــــرج عـــن ريــــم الـــدســـوقـــي فــي 
مــايــو بــعــد ضــغــط مـــن الــحــكــومــة 
انتشار  مخاوف  بسبب  األمريكية 
كانت  وعــنــدمــا  كــورونــا.  فــيــروس 
ريــم وابــنــهــا مــصــطــفــى يــتــجــّهــزان 
ــســفــر إلـــــى واشـــنـــطـــن حـــّذرهـــا  ــل ل
مــســؤول أمــنــي مــصــري وأمــرهــا 

لصمت. با
 وقــــــد كــــــان الــــنــــاشــــط مــحــمــد 
به  قامت  جهد  بعد  فرًحا  سلطان 
توعية  أجــل  مــن  الــحــريــة  ُمــبــادرة 
على  والضغط  األمريكيين  النواب 
الُمساعدة  أجل  من  ترامب  إدارة 
ما  سلطان  ويعرف  عنه.  لإلفراج 
شــعــرت بــه دســوقــي عــنــد اإلفـــراج 
 .٢٠١٣ عــــام  ســجــن  فــقــد  عــنــهــا، 
وفـــي بـــدايـــة يــونــيــو قــــّدم ســلــطــان 
دعـــــوى قــضــائــيــة ضــــد الـــبـــبـــالوي 
ـــا إيـــــــاه بــــــاإلشــــــراف عــلــى  مـــتـــهـــًم

الشهر  ذات  من   ١٥ وفي  تعذيبه. 

داهـــــم األمـــــن بـــيـــوت أربـــعـــة مــن 

ُمحافظتين  فــي  ســلــطــان  أعــمــام 

ُمــخــتــلــفــتــيــن. واحــتــجــزوا عــائــالت 

ــهــا بـــمـــن فــيــهــم األطـــفـــال.  بــأكــمــل

وأضــــاف: «اخــتــطــفــوا خــمــســة من 

وعصبت  أسرتهم  من  عمي  أبناء 

أعــــيــــنــــهــــم وأخــــــــــــذوا إلـــــــى جـــهـــة 

مــجــهــولــة»، و»لــــم يــســتــطــع أحــد 

مـــن الــعــائــلــة االتـــصـــال بــهــم مــنــذ 

اختطافهم». 

 وحــقــقــت الــســلــطــات مــع والـــده 

في  السابق  الوزير  سلطان،  صالح 

منذ  والــُمــعــتــقــل  مــرســي  حــكــومــة 

ســبــعــة أعــــوام حـــول الــدعــوى الــتــي 

الــوزراء  رئيس  ضد  ابنه  بها  تقّدم 

مكان  إلــى  والــده  نقل  ثــم  السابق. 

غــيــر مــعــلــوم ولـــم تــعــرف الــعــائــلــة 

الدسوقي  عائلة  تر  ولم  شيئًا.  عنه 

نــجــلــهــا «نــــــور» مــنــذ مـــــارس بــعــد 

نتيجة  الـــزيـــارات  الــســلــطــات  مــنــع 

لـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا. وتــــخــــاف 

دســوقــي مــن االنــتــقــاد، ورفــضــت 

تــــعــــّرضــــت  كـــــانـــــت  إن  اإلجــــــابــــــة 

أخــــرى.  انـــتـــهـــاكـــات  أو  لــلــتــعــذيــب 

ونــاشــدتــهــا عــائــلــتــهــا فــي مــصــر أن 

أي  تنشر  ولم  األضــواء.  عن  تبتعد 

شـــيء عــلــى فــيــســبــوك أو الــتــواصــل 

أي  أو  شــقــيــقــهــا  عـــن  االجــتــمــاعــي 

شـــيء نــاقــد لــلــحــكــومــة الــمــصــريــة. 

يتحدث  ظل  سلطان  الناشط  لكن 

في  النواب  قال  حيث  عال  بصوت 

في  الماضي  األســبــوع  الكونجرس 

يــشــن  الــســيــســي  نـــظـــام  إن  رســـالـــة 

ـــقـــضـــاء األمـــريـــكـــي  ــــا ضــــد ال حــــربً

خالل  من  قضائية  دعوى  لعرقلة 

سلطان.  أقارب  سجن 

السيـــــسـي يُـــرهـــب معــــارضـــة الــخـــــارج   
 أجهزة األمن تالحق وتعتقل عائالتهم .. واشنطن بوست: 

 تقرير واشنطن بوست 

موقع  قـــال   :]  - الــدوحــة 
عـــمـــيـــًال  إن  آي  إيـــــســـــت  مـــــيـــــدل 
ُمكلًفا  كان  المصرية  للمخابرات 
المعارضة  حول  المعلومات  بجمع 
كشف  وقد  ألمانيا،  في  المصرية 
«هورست  الداخلية  لوزير  تقرير 
يشتبه  الــذي  الرجل  أن  سيهوفر» 
الحكومة  لصالح  يتجسس  أنه  في 
المكتب  في  يعمل  كــان  المصرية 
الــصــحــفــي لــلــمــســتــشــارة األلــمــانــيــة 
أنــجــيــال مــيــركــل حــتــى قــبــل سبعة 
أشهر. ووفًقا للتقرير أن الشرطة 
ـــيـــة اتــــخــــذت «إجـــــــــراءات  ـــمـــان األل
تــنــفــيــذيــة» ضـــد الــمــشــتــبــه بـــه في 
تــبــّيــن  أن  بـــعـــد   ٢٠١٩ ديـــســـمـــبـــر 
أنـــــه «عـــمـــل لـــســـنـــوات فــــي جــهــاز 

مصري».   استخبارات 
في  جــاريًــا  التحقيق  زال  ومـــا   
الــوقــت الــحــالــي لــجــمــع مــعــلــومــات 
عــن الــجــاســوس الـــذي كـــان يعمل 
فـــي خــدمــة الــــــزوار فـــي الــمــكــتــب 
الــصــحــفــي لــلــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
(بـــبـــا) بــرئــاســة الــمــتــحــدث بــاســم 
وكجزء  سيبرت.  ستيفن  ميركل 
ــتــحــقــيــق، أقــدمــت  مـــن عــمــلــيــة ال
الـــســـلـــطـــات عـــلـــى تــفــتــيــش مــكــتــب 

خدمة الزوار. 
الــســلــطــات  أن  الـــمـــوقـــع  وأكـــــد   
تجاه  الصمت،  التزمت  المصرية 
الصحافة  نشرتها  الــتــي  الــتــقــاريــر 
اكتشاف  أكـــدت  والــتــي  األلــمــانــيــة  

الـــجـــاســـوس الـــــذي يــعــمــل لــصــالــح 
الــذي  الــمــوظــف  أن  وتبين  مــصــر. 
الــمــكــتــب  زوار  خـــدمـــة  فـــي  عــمــل 
اإلعـــــــالمـــــــي لــــحــــكــــومــــة مـــيـــركـــل 
لسنوات  قــام  متوسطة،  بوظيفة 
بـــأعـــمـــال اســتــخــبــاراتــيــة لــحــســاب 
تستهدف  مــصــريــة  أمــنــيــة  جــهــات 
جـــمـــع أخــــبــــار عــــن الـــُمـــعـــارضـــيـــن 
تحّركاتهم  ورصد  السيسي  لنظام 

وخاصة اإلخوان المسلمين. 
 وأشــــــــارت الـــتـــقـــاريـــر إلـــــى أن 
مــــســــؤوالً حـــكـــومـــًيـــا اكـــتـــشـــف أنـــه 
ـــمـــخـــابـــرات  يـــتـــجـــســـس لـــصـــالـــح ال
المصرية منذ سنوات، فيما أكدت 
الجاسوس  أن  األلمانية  الحكومة 
في «المكتب  الُمفترض  المصري 
الصحفي االتحادي» لم تكن لديه 
إمــكــانــيــة دخــــول واســـعـــة الــنــطــاق 
إلـــى الــبــيــانــات، ُمــشــيــرة إلـــى أنــهــا 
ــتــنــاول الـــمـــوضـــوع مـــع مصر  لـــم ت
من  االنــتــهــاء  بانتظار  اآلن،  حتى 

الجارية.  التحقيقات 
إن  األلمانية  الحكومة  وقــالــت   
الــجــاســوس الــمــصــري الــُمــفــتــرض 
في «المكتب الصحفي االتحادي» 
(الـــمـــكـــتـــب اإلعــــالمــــي لــلــحــكــومــة 
إمكانية  لديه  تكن  لــم  األلمانية) 
الــــدخــــول عــلــى نـــطـــاق واســـــع إلــى 

الــبــيــانــات فــي الــمــكــتــب الـــذي كــان 
نائبة  أكـــدت  حسبما  فــيــه،  يــعــمــل 
مارتينا  الحكومة  باسم  المتحدث 
اإلدالء  فــيــتــس  ورفـــضـــت  فــيــتــس 

ُمشيرة  المعلومات،  من  بالمزيد 
إلى أن التحقيقات ال تزال جارية. 
مـــن جــانــبــه ذكـــر مــتــحــدث بــاســم 
لم  بــرلــيــن  أن  الــخــارجــيــة  وزارة 

المصرية  الــحــكــومــة  مــع  تــتــحــدث 
في الموضوع، ألنه لم يتم االنتهاء 

من التحقيقات بعد. 
األلمانية  بيلد  صحيفة  وكانت   

مفترًضا  جاسوًسا  أن  كشفت  قد 
يــعــمــل فــــي «الـــمـــكـــتـــب الــصــحــفــي 
االتــــحــــادي» (الــمــكــتــب اإلعــالمــي 
عبر  قــــام  لــلــحــكــومــة األلـــمـــانـــيـــة) 
ــــوات بـــالـــعـــمـــل لـــصـــالـــح جــهــة  ســــن
واستندت  مصرية.  استخباراتية 
صحيفة «بيلد» إلى تقرير «هيئة 
(االســتــخــبــارات  الــدســتــور»  حماية 
أن  مضيفة  األلــمــانــيــة)  الــداخــلــيــة 
زوار  خـــدمـــة  فــــي  عـــمـــل  الــــرجــــل 
الــــمــــكــــتــــب اإلعــــــالمــــــي بـــوظـــيـــفـــة 

متوسطة. 
 وجــــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر أنـــــه فــي 
الــشــرطــة  قــامــت   ٢٠١٩ ديــســمــبــر 
ـــإجـــراءات  الــجــنــائــيــة االتـــحـــاديـــة ب
العام  المدعي  عن  نيابة  تنفيذية 
ضد موظف في المكتب اإلعالمي 
يقوده  الــذي  األلمانية،  للحكومة 
ــــــرت، الـــمـــتـــحـــدث  ــــــب شـــتـــيـــفـــن زاي
بــاســم الــمــســتــشــارة مــيــركــل، قيل 
إنـــه عــمــل فــي جــهــاز اســتــخــبــارات 
مصري لسنوات. ومازال التحقيق 

مستمًرا. 
 وتــــابــــع تـــقـــريـــراالســـتـــخـــبـــارات 
الــداخــلــيــة األلــمــانــيــة «تــفــيــد دالئــل 
جذب  تحاول  مصرية  أجهزة  أن 
مــواطــنــيــن يــعــيــشــون فـــي ألــمــانــيــا 

استخباراتية».  ألغراض 

 ووفــــًقــــا لــلــمــكــتــب االتــــحــــادي 
جهازان  يعمل  الــدســتــور،  لحماية 
سريان مصريان في ألمانيا هما: 
وجهاز  العامة  المخابرات  جهاز 
التقرير  وحــســب  الــوطــنــي.  األمـــن 
فــــــإن الـــجـــهـــازيـــن يــــهــــدفــــان إلـــى 
الُمعارضين  عن  معلومات  «جمع 
لــحــكــومــة عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
الــــذيــــن يــعــيــشــون فــــي ألـــمـــانـــيـــا». 
بحسب  الدستور،  هيئة  وأضافت 
مــا نقل مــوقــع فــوكــوس األلــمــانــي، 
أصول  من  آخرين  «أشخاًصا  أن 
الجمعيات  أفــــراد  مــثــل  مــصــريــة، 
الــقــبــطــيــة الــمــســيــحــيــة، يــمــكــن أن 
يـــتـــم الـــتـــركـــيـــز عــلــيــهــم مــــن قــبــل 
على  ورًدا  أيـــًضـــا.  الــمــخــابــرات»، 
اســتــفــســار مــن صــحــيــفــة «بــيــلــد»، 
تحقيقات  إجراء  العام  النائب  أكد 
استخباراتية.  أنشطة  في  لالشتباه 
بــيــد أنـــه مـــن غــيــر الـــواضـــح حتى 
الــتــي  الـــمـــعـــلـــومـــات  نـــوعـــيـــة  اآلن 
به.  الُمشتبه  الــجــاســوس  «نقلها» 
«دي  صحيفة  قــالــت  جانبها  مــن 
فيلت» األلمانية إنه من الوارد أن 
جمع  قد  المذكور  الموظف  يكون 
مصريين  صحفيين  عــن  بــيــانــات 
ـــيـــس عــبــد  ـــرئ لـــصـــالـــح حـــكـــومـــة ال
لم  أنه  إلى  ويُشار  السيسي.  الفتاح 
يرد أي تعليق رسمي من أي جهة 
مــصــريــة عــلــى هــــذه الــمــعــلــومــات 

حتى ساعة إعداد هذا الخبر. 

جاســــوس مصــــري في مكـــتب ميـــركــل
 الشرطة األلمانية اتخذت إجراءات تنفيذية ضده.. ميدل إيست آي: 

ـــــوس ـــــاس ـــــج ــــــشــــــاف ال ــــــت ــــــر اك ــــــاري ــــــق ـــــت تــــــجــــــاه ت ـــــم ـــــص ــــــت ال ــــــزم ــــــت ـــــة ال ـــــري ـــــص ـــــم ـــــات ال ـــــط ـــــل ـــــس ال

ــــوان  ــري كــانــت مــهــمــتــه رصـــد ُمــعــارضــي الــســيــســي وتــحــركــات اإلخ ــص ــم  الــجــاســوس ال

مطرقتنا»  تحت  أقاربكم  لكن  إليكم  نصل  «ال  السيسي:  رسالة 

تقرير ميدل إيست آي عن الجاسوس المصري  

ـــــم   ـــــره أس ـــــر  ـــــف س ـــــت  ـــــع ـــــن وم ـــــشـــــطـــــاء  ـــــن ال ــــــــــــــارب  أق ــــــوت  ــــــي ب ـــــــت  ـــــــم داه ـــــة  ـــــصـــــري ـــــم ال ـــــطـــــات  ـــــل ـــــس ال  
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الدوحة - طوخي دوام:

كــشــفــت شـــركـــة قـــطـــر لـــإليـــداع 

الـــمـــركـــزي لـــــــألوراق الـــمـــالـــيـــة أن 

دخلوا  جــدد  مستثمرين   ٥١٠ نحو 

بــورصــة قــطــر خــالل الــســتــة أشهر 

لــيــرتــفــع   ،٢٠٢٠ عـــام  مـــن  األولـــــى 

على  المعرفين  المساهمين  عــدد 

ألف   ٩٩٣٫٤٥ من  أكثر  إلى  النظام 

من  الــثــانــي  الــربــع  بنهاية  مــســاهــم 

الحالي. العام 

وأوضـــــحـــــت بــــيــــانــــات الـــشـــركـــة 

األسهم  عــدد  إجمالي  أن  الربعية 

كبيرة  بصورة  ارتفعت  المتداولة 

الــعــام  مـــن  األول  الــنــصــف  خــــالل 

الــحــالــي وذلــــك بــعــد تــطــبــيــق آلــيــة 

نسبته  نمواً  لتسجل  األسهم  تجزئة 

من  الــفــتــرة  بنفس  مــقــارنــة   ٪٩٤٤

 ١٨٫٩ إلــــى  لــتــصــل  الــمــاضــي  الـــعـــام 

التداول  قيم  وبلغت  سهم،  مليار 

فــي الــســتــة أشــهــر األولـــى مــن عــام 

من  ريــال  مليار   ٣٨٫٦ نحو   ٢٠٢٠

صفقة.  ألف   ٩٨١٫٤ تنفيذ  خالل 

وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــعــمــلــيــات نــقــل 

إلــى  الــتــقــريــر  أشـــار  الــســوق  ملكية 

خــالل  ــتــحــويــالت  ال هـــذه  عـــدد  أن 

 ٤٠٧٣ بلغ  الماضية  الستة  الشهور 

١٣٢٩عــمــلــيــة  منها  تــحــويــل  عملية 

تحويالت  و٢٧٣٧  عائلية  تحويالت 

ــــــة، ٧عــــمــــلــــيــــات تـــحـــويـــالت  ــــــي إرث

االستثناء.

ودعـــــت الـــشـــركـــة الــمــســاهــمــيــن 

عـــبـــر مــوقــعــهــا اإللـــكـــتـــرونـــي إلـــى 

ضــــرورة تــحــديــث بــيــانــاتــهــم لــدى 

الـــشـــركـــة وإضـــافـــة حـــســـاب بــنــكــي 

بحيث  الــنــقــديــة  ــــاح  األرب الســتــالم 

يــــتــــم تــــحــــويــــلــــهــــا مـــــبـــــاشـــــرة إلــــى 

البنكية. حساباتهم 

وأظـــهـــرت أرقـــــام اإلحـــصـــاءات 

الـــتـــي تـــوّضـــح األنــشــطــة الــرئــيــســيــة 

الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا الـــشـــركـــة خـــالل 

النصف األول من العام الحالي أن 

يمتلكون  مساهم  ألف   ٣٨٧٫٧ نحو 

أن  كــمــا   ،٪٣٩ نــســبــتــه  بــمــا  أســهــمــاً 

مــســاهــم  ألـــف   ٥٧٫٠٧ نــحــو  هــنــاك 

بنكياً. حساباً  يملكون 

رهن  تــم  أنــه  إلــى  البيان  وأشــار 

وتم  مساهماً،   ٣٩٨ لعدد  األســهــم 

٨٦٤ مــســاهــمــاً.  فــك الــرهــن لــعــدد 

وأصدرت الشركة نحو ٣٢٫٥٦ ألف 

شهادة   ٢٣٨٧ ونحو  حساب  كشف 

استعرض  كــمــا  األمـــر.  يهمه  لــمــن 

ـــــرز اإلنـــــجـــــازات الــتــي  الـــتـــقـــريـــر أب

قــامــت بــهــا شــركــة قــطــر لــإليــداع 

منذ  الــمــالــيــة  لـــــألوراق  الــمــركــزي 

بـــدايـــة الـــعـــام، ويــتــمــثــل فـــي حفظ 

ومقاصة  وامــتــالك  وإدارة  وقــيــد 

وتسوية األوراق المالية ومشتقاتها 

واألدوات المالية األخرى. وتقديم 

في  الصلة  ذات  المالية  الخدمات 

دولـــة قــطــر وخــارجــهــا. بــاإلضــافــة 

إلـــى نــقــل مــلــكــيــة الــعــقــود الــمــنــفــذة 

والتحويالت،  التداوالت  خالل  من 

كــالــتــحــويــالت الــعــائــلــيــة، واإلرثــيــة، 

جميع  تنفيذ  وكــذلــك  واالســتــثــنــاء، 

عــمــلــيــات الــحــجــز وفــــك الــحــجــز، 

ــيــات الـــرهـــن وفــــك الــرهــن  وعــمــل

وذلك بناًء على طلب الجهات ذات 

الصلة كما تم تحديث عدد بيانات 

مساهمين  وإضــافــة  الــمــســاهــمــيــن 

جدد.

الربع الثاني
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، أظـــهـــرت 
أرقـــــام اإلحــــصــــاءات الـــتـــي تــوّضــح 
األنـــشـــطـــة الــرئــيــســيــة الـــتـــي قــامــت 
أن  الثاني  الربع  خالل  الشركة  بها 
انضموا  جــديــداً  مساهماً   ٢٣٩ نحو 
الثالثة  الشهور  في  قطر  لبورصة 
٣٨٧٫٧ ألف مساهم  الماضية، وأن 
 ،٪٣٩ نسبته  بما  أسهماً  يمتلكون 
ألــف   ٥٧٫٠٧ نــحــو  هـــنـــاك  أن  كــمــا 

بنكياً. حساباً  يملكون  مساهم 

كشف حساب
رهن  تــم  أنــه  إلــى  البيان  وأشــار 
خــالل  ٨٢ مــســاهــمــاً  األســهــم لــعــدد 
الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي، 
 ١٤٢ لـــــعـــــدد  الـــــرهـــــن  فـــــك  وتـــــــم 
نحو  الشركة  وأصـــدرت  مساهماً. 
 ٦٣٩ ونــحــو  حــســاب  كــشــف   ١٣٠٠٦

األمر. يهمه  لمن  شهادة 
إجمالي  أن  الشركة  وأوضــحــت 
عدد األسهم المتداولة خالل الربع 
مــلــيــار   ١٢٫٥٤ نــحــو  ســّجــل  ــثــانــي  ال
مليار   ٢١٫١٣ قيمتها  بلغت  سهم، 
ألف   ٥٥٦٫٢ تنفيذ  خالل  من  ريال 
نقل  بعمليات  يتعلق  وفيما  صفقة. 
ملكية السوق أشار التقرير إلى أن 
عدد هذه التحويالت خالل الشهور 
عملية   ١٤٣١ بلغ  الماضية  الثالثة 
تحويالت  عملية   ٤٩٢ منها  تحويل 
و٤  إرثية،  تحويالت  و٩٣٥  عائلية 

االستثناء. تحويالت  عمليات 

٣٨٫٦ مليــــار  ريـــــال تـــــداوالت البـــورصــــة 
بإنجاز ٩٨١٫٤ ألف صفقة خالل ٦ أشهر .. اإليداع المركزي:

األول الـــــــــنـــــــــصـــــــــف  خـــــــــــــــــالل  ــــــــــوق  ــــــــــس ــــــــــال ب جـــــــــــــــــدد  ٥١٠مـــــــــســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــريـــــــــن 

٩٤٤ ٪ نمو 
كميات 

التداول إلى 
١٨٫٩ مليار 

سهم

٩٩٣ ألفاً 
إجمالي 

عدد 
المساهمين 

في البورصة 

مطلوب 
تحديث 

البيانات لتسلُّم 
األرباح النقدية

ــــــؤة  ــــــؤل ــــــل ال فـــــــــي  ـــــــــــــــــراج  أب ـــــع  ـــــي ـــــب ل ــــــات  ــــــق صــــــف  ٣ ـــــــي  ـــــــال إجـــــــم ريــــــــــــــال  ــــــار  ــــــي ــــــل م  ١٫٥

الدوحة -[:

إزدان  شركة  تقرير  رصــد 

لمؤشر  قوياً  صعوداً  العقارية 

الـــــــتـــــــداول الـــــعـــــقـــــاري خــــالل 

األســـبـــوع الــمــاضــي، وشــهــدت 

تسجيل  الــبــلــديــات  مـــن  عـــدد 

قياسية  استثنائية  صــفــقــات 

ريـــال  مــلــيــار   ١٫٥ تــــجــــاوزت 

صفقات   ٣ إتــمــام  خــالل  مــن 

لبيع  الــقــيــمــة  فـــي  مــتــســاويــة 

أبـــــراج فـــي مــنــطــقــة الــلــؤلــؤة، 

في  كبير  بشكل  ســاهــم  مــمــا 

الصعود القياسي للمؤشر. 

تداول  حركة  صعيد  وعلى 

المبايعات  وحــجــم  الــعــقــارات 

الــــتــــي تـــــم تــســجــيــلــهــا خـــالل 

 ٢ يونيو-   ٢٨ مــــن  الـــفـــتـــرة 

وثــقــت  فــقــد  ٢٠٢٠م،  يــولــيــو 

الـــعـــقـــاري  الـــتـــســـجـــيـــل  إدارة 

بـــــــــــوزارة الـــــعـــــدل الـــقـــطـــريـــة 

حــــســــب الــــنــــشــــرة الـــعـــقـــاريـــة 

مــبــايــعــة   ١١٣ األســــبــــوعــــيــــة 

تصل  إجمالية  بقيمة  عقارية 

تقريباً،  ريــال  مليار   ١٫٩ إلــى 

ـــوزعـــت الــعــمــلــيــات عــلــى ٨  وت

صالل  أم  بلدية  هي:  بلديات 

والدوحة  والذخيرة  والــخــور 

والريان والشمال والشيحانية 

شملت  والـــوكـــرة،  والــظــعــايــن 

أراضي فضاء ومساكن ومبان 
وأرض  االســتــخــدام  مــتــعــددة 
فـــضـــاء مــتــعــددة االســتــخــدام 
واستأثرت  سكنية،  وعمارات 
بــلــديــة الـــدوحـــة بــأعــلــى ثــالث 
صــفــقــات مـــن حــيــث الــقــيــمــة 
مـــن خــــالل بــيــع ثــالثــة أبــــراج 
الــلــؤلــؤة  منطقة  فــي  سكنية 
مليون   ٥٠٠ منها  كــل  قيمة 
ريال قطري، وبلغت مساحة 
مـــتـــراً   ٦٧٧٣ األول  ــــرج  ــــب ال
المربعة  لــلــقــدم  بــيــع  وبــســعــر 
البرج  أما  للقدم،  رياالً   ٦٨٥٨
مساحته  بــلــغــت  فــقــد  ــثــانــي  ال
 ٦٤١٩ بيع  وبسعر  متراً   ٧٢٣٦
لــلــقــدم، فــي حــيــن تبلغ  ريــــاالً 
مــســاحــة الــبــرج الــثــالــث ٧٢٣٨ 
ريــاالً   ٦٤١٨ بيع  وبسعر  متراً 

للمتر.
مفصلة  قـــراءة  يلي  وفيما 
البيع  صفقات  وعـــدد  لحجم 
ـــــــشـــــــراء خـــــــالل األســـــبـــــوع  وال
لنشرة  طبًقا  وذلــك  الــمــذكــور 

إدارة التسجيل العقاري:
بلدية الدوحة 

في  الدوحة  بلدية  وجــاءت 

الــمــرتــبــة األولــــــى مـــن حيث 
جرت  الــتــي  المبايعات  حجم 
للنشرة  طبقاً  األســبــوع  خــالل 
العقارية، حيث سجلت البلدية 
مـــبـــايـــعـــات بــقــيــمــة إجــمــالــيــة 
وصــلــت إلـــى ١٫٦ مــلــيــار ريــال 
إجمالي  مــن  تقريباً،  قطري 
قيمة العقارات المتداولة على 
مــســتــوى دولــــة قــطــر، أي ما 
نسبته ٨٦٪ من إجمالي قيمة 
موزعة  المتداولة،  الــعــقــارات 
في  عــقــاريــة  مبايعة   ٣١ على 
مـــنـــاطـــق اســـلـــطـــة الـــجـــديـــدة، 
ــيــق،  ــعــت ـــم ال ـــغـــان ـــثـــمـــامـــة، ال ال
الـــلـــؤلـــؤة، الــمــســيــلــة، الــهــتــمــي 
الجديد، دحل الحمام، روضة 
الـــخـــيـــل، فـــريـــج بــــن درهـــــم، 
لقطيفية، نجمة، نعيجة. كما 
ســجــل مــتــوســط ســعــر الــقــدم 
وصل إلى ١١٤٠  المربع سعراً 

رياالً قطرية. 
 بلدية الريان 

ثاني  الدوحة  بلدية  سجلت 
أعـــلـــى نــســبــة تــــــداول عــقــاري 
خـــــــالل األســـــــبـــــــوع الـــمـــاضـــي 
العقارات  قيمة  وصلت  حيث 

الـــمـــبـــاعـــة فــــي الـــبـــلـــديـــة إلـــى 
تقريباً  ريــــال  مــلــيــون   ١٠٣٫٢
أي ما نسبته ٥ ٪ من إجمالي 
ـــداولـــة عــلــى  ـــمـــت الــــعــــقــــارات ال
سجل  فيما  الــدولــة،  مستوى 
المربع  الــقــدم  سعر  متوسط 
من  وذلك  قطرياً،  رياالً   ٦٣١
عــقــاريــة،  مــبــايــعــة   ١٥ خــــالل 
مــــوزعــــة عـــلـــى مـــنـــاطـــق هــي 
العزيزية، الغرافة، المعمورة، 
بـــــوســـــدرة، بــــوهــــامــــور، عــيــن 
محيرجة،  مبيريك،  خــالــد، 
مـــعـــيـــذر، وقـــــد ســـجـــل أعــلــى 

بلدية  في  المربع  للقدم  سعر 

الريان ٣٠٥٦ رياالً قطرياً لبيع 

في  االستخدام  متعدد  مبنى 

منطقة بوهامور على مساحة 

بإجمالي  مــربــعــاً  مــتــراً   ١٣٦٨

٤٥ مليون ريال قطري.
بلدية الظعاين 

احـــتـــلـــت بـــلـــديـــة الــظــعــايــن 

الــمــرتــبــة الــثــالــثــة مـــن حيث 

قــيــمــة الـــعـــقـــارات الــمــتــداولــة 

خــالل األســبــوع والــتــي سجلت 

 ٨٩٫٩ قــدرهــا  إجمالية  قيمة 

تقريباً،  قطري  ريــال  مليون 

إجمالي  من   ٪٥ نسبته  ما  أي 
قيمة العقارات المتداولة على 
موزعة  قطر،  دولــة  مستوى 
عـــقـــاريـــة  مـــبـــايـــعـــة   ٣١ عـــلـــى 
قــرن،  أم  الــعــب،  مناطق  فــي 
سميسمة،  جنيحات،  جريان 
بيع  البلدية  وسجلت  لعبيب، 

أرض فضاء، ومساكن. 
بلدية أم صالل 

بــقــيــمــة تــــــداوالت عــقــاريــة 
ــــال  ري مـــلـــيـــون   ٢٤٫٦ بـــلـــغـــت 
بلدية  جــاءت  تقريباً،  قطري 
الــريــان فــي الــمــرتــبــة الــرابــعــة 
العقارية  الصفقات  حيث  من 
الــــتــــي تـــــم تــســجــيــلــهــا طــبــقــاً 
لــلــنــشــرة الــعــقــاريــة الـــصـــادرة 
العقاري  التسجيل  إدارة  عــن 
بوزارة العدل أي ما نسبته ١٪ 
العقارات  قيمة  إجمالي  مــن 
الــمــتــداولــة مــوزعــة عــلــى تسع 
صــــفــــقــــات عـــــقـــــاريـــــة فــقــط 
فــــي مـــنـــاطـــق الــخــريــطــيــات، 
صـــالل  أم  عـــلـــي،  صـــــالل  أم 
بــو  عــــبــــيــــريــــة،  أم  مــــحــــمــــد، 
فسيلة، بمتوسط سعر للقدم 
ريــاالً   ٤٢٢ إلــى  وصــل  المربع 

صفقة  أعلى  وكانت  قطرياً، 
لـــبـــيـــع مـــســـكـــن فـــــي مــنــطــقــة 
 ٥٫٥ بــإجــمــالــي  الــخــريــطــيــات 

مليون ريال قطري. 
بلدية الشمال 

ــلــديــة الــشــمــال  وحــصــلــت ب
عــلــى الــمــرتــبــة الــخــامــســة من 
حـــيـــث الـــقـــيـــمـــة اإلجـــمـــالـــيـــة 
لـــلـــعـــقـــارات الـــمـــبـــاعـــة خـــالل 
األســــــبــــــوع الـــــمـــــاضـــــي حــيــث 
ســجــلــت عــمــلــيــات مــبــايــعــات 
ريـــال  مــلــيــون   ١٨٫٩ بــقــيــمــة 
قــــطــــري تــــقــــريــــبــــاً، مـــوزعـــة 
عــلــى ثــــالث مــنــاطــق هـــي أبــا 
الــظــلــوف، الـــرويـــس، مــديــنــة 
الشمال، وذلك من خالل ١٣ 
بمتوسط  عــقــاريــة،  مــبــايــعــة 
 ١٤١ بلغ  المربع  للقدم  سعر 
ريـــــاالً قـــطـــريـــاً، وقــــد جـــاءت 
هيئة  عــلــى  الــعــمــلــيــات  أغــلــب 
سجلت  حــيــث  فـــضـــاء  أرض 
أرض  لبيع  صفقة   ١١ البلدية 
فــــضــــاء، فــــي حـــيـــن ســجــلــت 
الــمــســاكــن عــمــلــيــتــيــن فــقــط، 
ولم يتم تداول أي شكل من 

أشكال العقارات األخرى. 

بلدية الوكرة 
احــــتــــلــــت بــــلــــديــــة الـــــوكـــــرة 

الـــســـادســـة مــــن حـــيـــث قــيــمــة 

الــــعــــقــــارات الـــمـــبـــاعـــة خـــالل 

ــــــوع حـــســـبـــمـــا ســجــلــت  األســــــب

إلدارة  الــــعــــقــــاريــــة  الــــنــــشــــرة 

خالل  من  العقاري،  التسجيل 

منطقة  في  صفقات   ٧ إبــرام 

إجمالية  بقيمة  فقط  الوكير 

ريــال  مليون   ١٤ إلــى  وصــلــت 

تقريباً، وذلك بمتوسط سعر 

 ٢٦٥ إلى  وصل  المربع  للقدم 

ريـــاالً قــطــريــاً، وجـــاءت أغلب 

العمليات على هيئة بيع أرض 

واحد  مسكن  بيع  سوى  فضاء 

فقط. 
بلدية الخور والذخيرة 

وأخـــــــيـــــــراً جـــــــــاءت بـــلـــديـــة 

المرتبة  في  والذخيرة  الخور 

الـــســـابـــعـــة والــــتــــي ســـجـــلـــت ٦ 

مـــبـــايـــعـــات عــــقــــاريــــة بــقــيــمــة 

إجـــمـــالـــيـــة وصـــلـــت إلـــــى نــحــو 

قــطــري  ريـــــــال  مـــلـــيـــون   ٩٫٤

منطقتي  فــي  وذلـــك  تقريباً، 

ـــــخـــــور والــــــذخــــــيــــــرة، وقــــد  ال

ســجــل مــتــوســط ســعــر الــقــدم 

الــــمــــربــــع ســـــعـــــراً وصــــــل إلـــى 

وتوزعت  قــطــريــاً،  ريـــاالً   ٢٤٤

المبايعات بين األرض الفضاء 

والمساكن.

صفقات استثنائية ترتفع بمؤشر التداول العقاري 
خالل األسبوع الماضي

عــــقــــاريــــة  صــــفــــقــــة  و١٣٣  الـــــــــــتـــــــــــداوالت..  ــــم  ــــج ح ــــــــــال  ري ــــار  ــــي ــــل م  ١٫٩

ــــــداول ــــــت ال ــــم  ــــج ح ـــــي  ـــــال إجـــــم ــــــن  م  ٪٨٦ ــــى  ــــل ع ــــحــــوذ  ــــســــت ت ـــــــة  ـــــــدوح ال
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١٥١٥   

الدوحة - [: 

أنـــــــهـــــــت بــــــــورصــــــــة قـــطـــر 
ـــوع الــمــاضــي  تــعــامــالت األســـب
عـــلـــى ارتـــــفـــــاع بـــلـــغـــت نــســبــتــه 
 ١٠٤٫٥ يــــعــــادل  بـــمـــا   ٪١٫١٣
السوق  مــؤشــر  ليستقر  نقطة 
نقطة،   ٩٣١٦٫٤ مستوى  عند 
وارتــفــعــت أســـعـــار أســهــم ٢٧ 
شـــركـــة، وانــخــفــضــت أســعــار 
وحافظت  أخــرى،  شركة   ١٨
مستوى  على  شركتين  أسهم 
إغــالقــهــمــا الــســابــق. وارتــفــعــت 
الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة لــبــورصــة 
لتسجل   ٪١٫٧٩ بــنــســبــة  قــطــر 
مــلــيــار   ٩٫٦ قـــدرهـــا  مــكــاســب 
السوقية  القيمة  لتصل  ريــال، 
مليار  نحو٥٤٤٫٢  إلى  لألسهم 
مــلــيــار   ٥٣٤٫٦ مــقــابــل  ريـــــال 
له.  السابق  األسبوع  في  ريــال 
وارتــفــعــت الــقــيــمــة اإلجــمــالــيــة 
لـــألســـهـــم الــــمــــتــــداولــــة خـــالل 
األســــبــــوع الـــمـــاضـــي إلــــى نــحــو 
٢٫٧٧ مليار ريال، مقابل ٢٫٦٢ 
قبل  األسبوع  في  ريــال  مليار 
نسبته  نــمــوا  لتسجل  الــمــاضــي 
عــدد  انــخــفــض  بــيــنــمــا   ،٪٥٫٧
 ٪١٣ بنسبة  المتداولة  األسهم 
سهم،  مليار   ١٫٥٢ إلى  ليصل 
في  سهم  مليار   ١٫٧٧ مقابل 
األســـبـــوع األســـبـــق، وبــلــغ عــدد 
الــصــفــقــات الــتــي تــم إجــراؤهــا 
ألف   ٤٨٫٩ الماضي  باألسبوع 

 ،٪٧٫٤ نسبته  بارتفاع  صفقة، 
الماضي. قبل  األسبوع  عن 

واحــــــتــــــل قـــــطـــــاع الــــبــــنــــوك 
ـــــــــــــى خـــــالل  الـــــمـــــرتـــــبـــــة األول
تــعــامــالت األســبــوع مــن حيث 
ـــمـــتـــداولـــة  قـــيـــمـــة األســــهــــم ال
 ،٪٣٤٫١ نسبتها  بلغت  بحصة 
من القيمة اإلجمالية لألسهم 
ـــــة، يـــلـــيـــه قـــطـــاع  ـــــداول ـــــمـــــت ال
ثم   ٪٢٦٫٣ بــنــســبــة  الــعــقــارات 
 ،٪١٦٫٦ قطاع الصناعة بنسبة 

كـــمـــا احــــتــــل قــــطــــاع الـــبـــنـــوك 
ــــــى مـــن حــيــث  الـــمـــرتـــبـــة األول
بحصة  المنفذة  العقود  عــدد 
يليه   ،٪٢٨٫١ نــســبــتــهــا  بــلــغــت 
 ،٪٢٣ بنسبة  العقارات  قطاع 
ثـــم قـــطـــاع الــصــنــاعــة بــحــصــة 
الــعــقــود  إجــمــالــي  مـــن   ٪٢٠٫٣
قطاع  احــتــل  بينما  الــمــنــفــذة، 
من  األولى  المرتبة  العقارات 
المتداولة  األسهم  عدد  حيث 
إجــمــالــي  مـــن   ٪٣١٫٥ بــحــصــة 

األسهم المتداولة، يليه قطاع 
ثــم   ،٪٢٥٫٥ بــنــســبــة  الـــبـــنـــوك 
.٪٢٠٫٥ بنسبة  الصناعة  قطاع 
وقــــــــــاد ســــهــــم الــــمــــتــــحــــدة 
لــلــتــنــمــيــة تـــعـــامـــالت األســـبـــوع 
مــن   ٪٩٫١٩ بـــلـــغـــت  بـــحـــصـــة 
ــــتــــداوالت،  إجـــمـــالـــي قــيــمــة ال
وتـــبـــعـــه ســـهـــم بـــنـــك الـــدوحـــة 
سهم  ثالثاً  وحل   ،٪٨٫٣ بواقع 
ويـــرى   .٪٨٫٣ بــنــســبــة  بـــــروة 
أن  وخــــــبــــــراء  ــــون  ــــصــــادي اقــــت

ـــبـــورصـــة شـــهـــدت عــمــلــيــات  ال
جلسات  خالل  استباقية  شراء 
مشيرين  الــمــاضــي،  األســبــوع 
إلى أنه من المتوقع أن يشهد 
خالل  األداء  في  تباينًا  السوق 
عن  الشركات  إعــالن  مرحلة 
نــتــائــجــهــا الــمــالــيــة الــربــعــيــة، 
األداء  يــتــحــســن  أن  وتـــوقـــعـــوا 
بـــشـــكـــل نـــســـبـــي تـــمـــاشـــًيـــا مــع 
ما  وهو  اإليجابية  المتغيرات 
قد يؤدي إلى استقرار السوق.

البـورصـة تكـسـب ٩٫٦ مليـار ريـال فـي أسـبـوع
التعامالت ترتفع بنسبة ٥٫٧٪
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سجل أدنى مستوى في ٩ سنوات.. الطاقة الدولية:

باريس ـ أ ف ب: 

ذكــــــــرت وكـــــالـــــة الـــطـــاقـــة 
الدولية أمس أّن إنتاج النفط 
ســّجــل أدنـــى مــســتــوى لــه في 
الماضي  الشهر  ســنــوات  تسع 
مع تصدي المنتجين للهبوط 
عن  الناجم  الطلب  في  الحاد 
كوفيد-١٩،  جــائــحــة  أزمـــــة 
على  اآلن  بـــات  اإلنـــتـــاج  لــكــن 
وشـــــك الـــتـــعـــافـــي. وحــــــّذرت 
من  باريس  ومقرها  الوكالة 
فـــيـــروس  ظـــهـــور  عــــــودة  أن 
أجــزاء  فــي  المستجد  كــورونــا 
من  بمزيد  تلقي  العالم  مــن 
التوقعات،  على  اليقين  عدم 
أوضــــــاع  أن  تــــــرى  أنــــهــــا  إال 
ـــحـــســـن. وقــــالــــت  ـــت ـــــســـــوق ت ال
يونيو  شهر  خالل  إّنه  الوكالة 
العالمي  النفط  إنتاج  انخفض 

إلى أدنى مستوى له في تسع 
منظمة  خفضت  إذ  ســنــوات، 
ــــــــدول الــــمــــصــــدرة لــلــنــفــط  ال
(أوبــــك) وحــلــفــاؤهــا اإلنــتــاج، 
ــــــص الــــمــــنــــتــــجــــون فـــي  وقــــــّل
الـــواليـــات الــمــتــحــدة وأمــاكــن 

على  ردا  عــمــلــيــاتــهــم  أخــــرى 
اســتــمــرار انــخــفــاض األســعــار 
في  الوكالة  وأوضحت  نسبيا. 
تــقــريــرهــا الــشــهــري الــــدوري 
اعتبارا  أنه  النفط  أسواق  عن 
إمـــدادات  ستدخل  يوليو  مــن 

الــنــفــط فــي اتــجــاه تــصــاعــدي 
مــــع تـــفـــاعـــل الــمــنــتــجــيــن مــع 
إشــــــارات تــعــافــي الــطــلــب مع 
تــخــفــيــف عــمــلــيــات اإلغـــــالق 

العالم. عبر 
وتــابــعــت: وتــتــوقــع أســـواق 

الـــعـــقـــود اآلجــــلــــة تــــحــــوالً فــي 
سوق النفط من فائض كبير 
العام  مــن  األول  النصف  فــي 
الثاني.  النصف  في  عجز  إلى 
وأثارت عمليات اإلغالق التي 
في  العالم  حول  الدول  تبنتها 
وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الــعــام 
انــخــفــاًضــا غــيــر مــســبــوق في 
تم  حيث  النفط  على  الطلب 
العديد  وأبطأت  السفر  تقييد 
مـــن الــمــصــانــع أنــشــطــتــهــا أو 

اإلنتاج. أغلقت 
الطلب  أن  الوكالة  وتقدر   
انخفض  النفط  على  العالمي 
برميل  مــلــيــون   ١٦,٤ بنسبة 
في  سنوي  أساس  على  يوميا 
حين  العام،  من  الثاني  الربع 
أوروبـــــا  دول  مــعــظــم  كـــانـــت 
خاضعة  الــشــمــالــيــة  وأمــريــكــا 

اإلغالق. لتدابير 

إنتاج النفط على وشك التعافي

تراجع عند ١٧٦٩ دوالراً لألوقية

عواصم ـ رويترز:

 واصلت األسهم األوروبية تكبد خسائر 
بفعل  أمــس  الــتــوالــي  على  الــرابــعــة  للجلسة 
مـــخـــاوف مـــن أن الــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي 
اإلصابة  حــاالت  استمرار  مع  يتوقف  ربما 
بــفــيــروس كــورونــا فــي االرتــفــاع فــي أنحاء 
العالم. ونزل المؤشر ستوكس ٦٠٠ لألسهم 
 ٠٧١٤ الــســاعــة  بــحــلــول   ٪  ٠٫٤ األوروبــــيــــة 
شركات  تراجعت  فيما  جرينتش،  بتوقيت 
بفعل  النفط  أسعار  نزلت  إذ   ٪  ١٫٤ الطاقة 
تراجعت  كما  الوقود.  طلب  بشأن  مخاوف 
قطاعات أخرى تتأثر بالنمو مثل شركات 

التعدين والتأمين والبنوك بما يتراوح بين 
ستوكس  المؤشر  ويتجه   .٪ وواحــد   ٪  ٠٫٨
٦٠٠ صوب تكبد خسارة أسبوعية محدودة 
األسهم  ارتفاع  عن  ناجم  دعم  أثر  تبدد  إذ 
الصينية بفعل مخاوف بشأن إغالق المزيد 
الواليات  في  األخــص  على  الشركات،  من 
الــمــتــحــدة. ومــــن بــيــن تــحــركــات األســهــم 
السويسرية  دوفــري  سهم  هــوى  الفردية، 
لتشغيل األسواق الحرة ٥٫٣ ٪ بعد أن أعلنت 
بالموظفين  الخاصة  النفقات  خفض  عن 
بما يتراوح بين ٢٠ إلى ٣٠ ٪ هذا العام في 
الوقت الذي تسعى فيه لمواجهة تراجع في 

المبيعات ناجم عن الجائحة. 

عواصم ـ رويترز: 

توقع جولدمان ساكس أن يستفيد الذهب 
للمعدن  مشتر  أكــبــر  الــصــيــن،  تــعــافــت  إذا 
النفيس بقطاع التجزئة في العالم، بوتيرة 
أقـــوى كــثــيــرا مــن مــوجــة ثــانــيــة لــإلصــابــات 
المتحدة،  الواليات  مع  مقارنة  بكوفيد-١٩ 
البالغ  للذهب  المستهدف  السعر  وأكـــدت 
وأوصــى  (األونــصــة).  لألوقية  دوالر  ألفي 
البنك باإلبقاء على مراكز دائنة في معادن 
وهي  والــذهــب  والصلب  والفضة  النحاس 
التفشي  حــاالت  مناطق  على  انكشافا  أقــل 
الجديدة، آسيا وأوروبا مقابل األمريكتين، 
ودفعت  التفشي.  حالة  فــي  انكشافا  وأقــل 
األسعار  اآلمنة  المالذات  في  الشراء  زيــادة 
بداية  منذ   ٪  ١٨ لالرتفاع  للذهب  الفورية 
الــعــام الــجــاري، وتــجــاوز الــذهــب المستوى 

هــذا  لــألوقــيــة  دوالر   ١٨٠٠ الــبــالــغ  الــمــهــم 
سبتمبر  منذ  مستوى  أعلى  وهــو  األســبــوع 
٢٠١١. وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع البنك 
أن تبلغ األسعار في المتوسط ١٧٤٠ دوالراً 
في ٢٠٢٠ و١٩٨٨ دوالراً لألوقية في العام 
القادم، مضيفا أن ارتفاع التضخم وضعف 
التي  الرئيسية  الــعــوامــل  بين  مــن  الــــدوالر 
تــدعــم األســعــار. هـــذا، وقــد تــراجــع الذهب 
أمــــس إذ تــعــرض لــضــغــوط جــــراء ارتــفــاع 
الــــــدوالر ويـــحـــوم الــمــعــدن الــنــفــيــس قــرب 
لكنه  دوالر،   ١٨٠٠ البالغ  المهم  المستوى 
الخامس  لــألســبــوع  االرتـــفـــاع  صـــوب  يتجه 
ــــي.  وانـــخـــفـــض الــــذهــــب فــي  ــــوال ــــت عـــلـــى ال
 ١٧٦٩٫٠٣ إلــى   ٪  ٠٫٤ الــفــوريــة  الــمــعــامــالت 
الساعة  بحلول  (األونــصــة)  لألوقية  دوالر 
نحو  صعد  لكنه  جرينتش،  بتوقيت   ٠٦١٤

١٫٢ ٪ في األسبوع.

أسهم أوروبا تتراجع وشركات الطاقة تهوي

جولدمان: الذهب يستفيد من تعافي الصين
لندن ـ رويترز:

أمــريــكــا  أوف  بـــنـــك  قـــــال   
ضخوا  المستثمرين  إن  أمــس 
ـــقـــد فــي  ـــن أكــــبــــر قــــــدر مـــــن ال
صــنــاديــق الــصــيــن مــنــذ يــولــيــو 
مـــخـــاوف  ظـــــل  فـــــي   ،٢٠١٥
بشأن تكرار فقاعة وقعت في 
شــهــدت  والـــتـــي   ٢٠١٥-٢٠١٦
انــخــفــاض الــمــؤشــر شــنــغــهــاي 
بالمئة   ٤٠ من  أكثر  القياسي 
بضعة  قبل  سجلها  ذروة  عن 
أســابــيــع فــحــســب. وقــــال بنك 
التي  القيمة  إن  أمريكا:  أوف 
 ٦٫١ والــبــالــغــة  توجيهها  جــرى 
صــنــاديــق  إلـــــى  دوالر  مـــلـــيـــار 
الــصــيــن هــي ثــانــي أكــبــر قيمة 
على اإلطالق. وارتفعت أسهم 

ــقــيــاديــة  ـــشـــركـــات ال مـــؤشـــر ال
شنغهاي  في  ســــي.إس.آي٣٠٠ 
إلـــى مــســتــويــات لـــم يــســبــق لها 
مثيل منذ فقاعة ٢٠١٥، بدعم 

من آمال بتعاف اقتصادي.
صينية  إعـــالم  وســائــل  لكن 
تــديــرهــا الـــدولـــة حــــذرت في 
مــن  أمـــــس  أول  رأي  مـــقـــال 

المستثمرين  على  ينبغي  أنــه 
وإدارة  الــــــســــــوق،  احــــــتــــــرام 
ــــمــــخــــاطــــر والـــــمـــــضـــــي فــي  ال
أن  بــعــد  حصيفة  اســتــثــمــارات 
ســــرعــــت األســـــهـــــم الــصــيــنــيــة 
ــــفــــاع ســجــلــتــه فــي  وتــــيــــرة ارت
أعلى  وبلغت  األخــيــرة  اآلونـــة 

مستوى في عدة سنوات. 

بنك أوف أمريكا: تدفق النقد إلى صناديق الصين الين يرتفع ألعلى مستوى في أسبوعين
طوكيو-(رويترز):

 ارتفع الين ألعلى مستوى في أسبوعين وتراجعت العمالت 
اإلصــابــات  فــي  ارتــفــاع  بعد  أمــس  بالمخاطرة  التأثر  الــشــديــدة 
يقوض  مما  المتحدة  الــواليــات  في  كورونا  بفيروس  الجديدة 
أكــثــر الــمــبــرر لــحــدوث تحسن ســريــع فــي االقــتــصــاد. وجــرى 
في  بكوفيد-١٩  جديدة  إصابة  ألف   ٦٠ من  أكثر  عن  اإلعــالن 
أنحاء الواليات المتحدة، وهو أكبر عدد في يوم واحد ألي دولة 
منذ بداية الجائحة، مما يثبط بعض المستهلكين األمريكيين 

عن العودة إلى المناطق العامة.
كــمــا شــهــدت بــعــض الــمــدن اآلســيــويــة الــتــي بـــدا أنــهــا احــتــوت 
تثير  زيـــادات  ومــلــبــورن،  كونج  وهــونــج  طوكيو  مثل  الــمــرض، 
القلق في الحاالت، مما قوض المعنويات أكثر. وساهم الحذر 
 ٢٥ بنسبة  االرتــفــاع  إلــى  آمنا  مــالذا  يُعتبر  الــذي  الين  دفــع  فــي 
بالمئة ألعلى مستوى في أسبوعين عند ١٠٦٫٩٣ للدوالر. وربح 
الدوالر مقابل معظم العمالت األخرى، فيما زاد مؤشره نحو 
عند  شهر  في  مستوى  أدنى  قرب  من   ٩٦٫٩١٩ إلى  ٠٫٢ بالمئة 

٩٦٫٢٣٣ والذي المسه أمس األول. 



١٦١٦
السبت ٢٠ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ١١ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٤٤)

  

عواصم ـ قنا:

قـــــــــــال الــــــســــــيــــــد مــــــولــــــود 
تــــــشــــــاووش أوغــــــلــــــو وزيــــــر 
بالده  إن  التركي،  الخارجية 
بـــاتـــت «قـــريـــبـــة جــــــداً» مــن 
الحرة  للتجارة  اتفاق  توقيع 
مـــــع بــــريــــطــــانــــيــــا. وأضــــــاف 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، 
فـــي تــصــريــحــات لــصــحــيــفــة 
البريطانية  تايمز  فايننشال 
خـــالل زيــــارة عــمــل قـــام بها 
إلـــــى لـــنـــدن الـــتـــقـــى خــاللــهــا 
الـــســـيـــد بــــوريــــس جـــونـــســـون 
البريطاني،  ــــوزراء  ال رئــيــس 
إن اتفاق التجارة الحرة بين 
سيغطي  وبــريــطــانــيــا  تــركــيــا 
الــســلــع الــمــصــنــعــة والـــزراعـــة 
والــــخــــدمــــات.. مــضــيــفــاً أنــه 
تشوب  ال  الــمــبــدأ  حــيــث  مــن 
لكن  خـــالفـــات،  أي  االتـــفـــاق 
هناك حاجة لوضع اللمسات 
المسائل  بعض  على  األخيرة 
تجري  األمور  وتابع:  الفنية. 
بـــشـــكـــل جـــيـــد جـــــــداً ونـــحـــن 
صياغة  من  للغاية  قريبون 

النهائي. بشكله  االتفاق 
وتــعــد الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 

ــانــي أكــبــر شــريــك تــجــاري  ث
لــتــركــيــا بــعــد ألــمــانــيــا، ويــعــد 
الـــتـــوصـــل التــــفــــاق لــلــتــجــارة 
الـــحـــرة مـــع بــريــطــانــيــا أمـــراً 
بــــالــــغ األهــــمــــيــــة لـــلـــشـــركـــات 
مصنعي  خـــاصـــة  الــتــركــيــة، 
مصانع  وأصحاب  السيارات 
ــــســــوجــــات ومـــنـــتـــجـــي  ــــمــــن ال
األجــــهــــزة الــمــنــزلــيــة، وفــق 
الـــصـــحـــيـــفـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. 

ووصـــــف وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــتــركــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
بــأنــهــا حــلــيــف اســتــراتــيــجــي، 
: اتــفــقــنــا مــســبــقــاً مــع  قــــائــــالً
المملكة المتحدة على زيادة 
الفترة  في  الثنائية  تجارتنا 
ووضعنا  بريكست،  بعد  مــا 
الثنائية  التجارة  لرفع  هدفاً 
يشار  دوالر.  مليار   ٢٠ إلــى 
بــيــن  الـــــتـــــجـــــارة  حــــجــــم  أن 

العام  بلغ  وبريطانيا  تركيا 
دوالر.  مليار   ١٨٫٨ الماضي 
كــمــا لــفــت وزيـــر الــخــارجــيــة 
تأمل  أنقرة  أن  إلــى  التركي 
فـــي الـــتـــفـــاوض عــلــى اتــفــاق 
مع  الــهــجــرة  بــشــأن  منفصل 
شأنه  مــن  اتــفــاق  بريطانيا، 
خاصة  مكانة  األتـــراك  منح 
ـــطـــبـــق الـــمـــمـــلـــكـــة  عــــنــــدمــــا ت
الـــمـــتـــحـــدة قــــواعــــد جـــديـــدة 

لــلــهــجــرة فـــي عــهــد مـــا بعد  
بريكست.

الخارجية  وزيــر  أن  يُذكر 
الـــتـــركـــي قــــام بــــزيــــارة عمل 
إلــــى الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة 
لندن، األربعاء، التقى خاللها 
جونسون  بــوريــس  الــســيــد  مــع 
رئيس الوزراء البريطاني. كما 
نظيره  مع  محادثات  أجــرى 

دومينيك راب.

تـركـيـا: توقـيــع اتفـاق تجـاري مـع بريطانيا قـريباً 
يغطي السلع المصنعة والزراعة والخدمات

دوالر مــــــلــــــيــــــار   ٢٠ إلــــــــــــى  الــــــبــــــلــــــديــــــن  بــــــيــــــن  ــــــة  ــــــي ــــــائ ــــــن ــــــث ال الــــــــتــــــــجــــــــارة  رفــــــــــــع 

غانا تسعى لجذب استثمارات تركية  بالمطارات

موديز: بريطانيا تعاني من تراجع اقتصادي

أكرا ـ د ب أ:

شركات  اتــحــاد  مــع  محادثات  غانا  تجري   
«شركة  في  لالستثمار  (كونسورتيوم)  تركي 
خضم  في  للدولة،  المملوكة  غانا»  مطارات 
الــتــداعــيــات الــضــخــمــة لــجــائــحــة كـــورونـــا على 
الـــعـــائـــدات، والــتــي تــهــدد قــــدرة الــشــركــة على 
وقال  بالديون.  يتعلق  فيما  بالتزاماتها  الوفاء 
وزير الطيران جوزيف كوفي أدا: إن الحكومة 
تاف-سوما  كــونــســورتــيــوم  جـــذب  إلـــى  تــســعــى 

كشريك اقتصادي، حسبما جاء في نسخة من 
اإللكتروني  البريد  عبر  أرسلت  الــوزيــر  كلمة 
لــوكــالــة بــلــومــبــرج لــألنــبــاء.  وقـــال أدا: شركة 
الديون  جــراء  حالياً  محنة  في  غانا  مــطــارات 
تحسين  هــو   الــشــراكــة  مــن  والــهــدف  الثقيلة، 
تقديم الخدمات وتوسيع البنية التحتية لمطار 
أدا  ورفض  أكرا.  العاصمة  في  الدولي  كوتوكا 
أن  مــن  العمالية  النقابات  أعــضــاء  يـــردده  مــا 
خصخصة  أو  الــمــطــار  لبيع  تسعى  الــحــكــومــة 

الشركة.

لندن ـ رويترز: 

موديز  االئتماني  التصنيف  وكالة  حذرت 
أمـــس مــن أن بــريــطــانــيــا ســتــعــانــي مــن أشــد 
ـــــذروة إلـــى الــقــاع  تـــراجـــع اقـــتـــصـــادي مـــن ال
هذا  األخرى  الكبرى  باالقتصادات  مقارنة 
كنسبة  العام  للدين  تقديرها  ورفعت  العام، 
مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي بــنــحــو الــربــع 
حزمة  أحــدث  إن  مــوديــز:  وقــالــت  تــقــريــبــاً. 
تــحــفــيــز تــقــدمــهــا الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة 

 ٣٧٫٩) اســتــرلــيــنــي  جــنــيــه  مــلــيــار   ٣٠ بــقــيــمــة 
األسبوع،  هــذا  أعلنت  والتي  دوالر)،  مليار 
ســتــســاعــد الــتــعــافــي االقــتــصــادي الــتــدريــجــي 
لــكــنــهــا ســتــضــيــف الـــمـــزيـــد مــــن الـــضـــغـــوط 
عــلــى الــمــركــز الــمــالــي لــلــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة. 
موديز  محللي  كبار  مــن  مجموعة  وكتبت 
للمملكة  الــعــام  الــديــن  «نــســبــة  مــذكــرة  فــي 
الــمــتــحــدة مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي 
أكــثــر  أو  مــئــويــة  نــقــطــة   ٢٤ بـــواقـــع  ســتــزيــد 

.«٢٠١٩ مستويات  مع  مقارنة 

عواصم ـ د ب أ: 

فرنسا  في  الصناعي  اإلنتاج  جزئياً  انتعش 
وإيطاليا، وهما ثاني وثالث أكبر اقتصادين 
جزئياً  الــتــرتــيــب،  على  األوروبــــي  بــاالتــحــاد 
وقت  في  تراجعه  بعد  الماضي،  مايو  فــي  
ســابــق هـــذا الــعــام بــســبــب تــداعــيــات جائحة 

المستجد. كورونا  فيروس 
(إينسي)  الفرنسي  اإلحصاء  مكتب  وذكر 
أن اإلنــتــاج الــصــنــاعــي فــي الــبــالد ارتــفــع في 
أبريل  بشهر  مقارنة  بالمئة   ٢٢ بنسبة  مايو 
السابق عليه، وإن كان ظل أقل بنسبة ٤ر٢٣ 
بــالــمــئــة مــقــارنــة بــشــهــر  فــبــرايــر الــمــاضــي، 
وهـــو الــشــهــر األخـــيـــر قــبــل تــفــعــيــل اإلغـــالق 

وأظــهــرت  كــورونــا.  فــيــروس  تفشي  بسبب 
الــبــيــانــات انــخــفــاض اإلنـــتـــاج الــصــنــاعــي في 
بنفس  مقارنة  مايو  في  حــاد  بشكل  فرنسا 
بلغت  حــيــث  الـــمـــاضـــي،  الـــعـــام  مـــن  الــشــهــر 
بالمئة،  ٧ر٢٧  الصناعي  اإلنتاج  تراجع  نسبة 
عام  بشكل  الصناعة  نــشــاط  تــراجــع  ونسبة 

بالمئة. ٤ر٢٥ 
الصناعي،  اإلنــتــاج  ارتــفــع  إيــطــالــيــا،  وفــي 
الحسبان،  في  الموسمية  التغيرات  أخذ  بعد 
بشهر  مقارنة  مايو  في  بالمئة  ١ر٤٢  بنسبة 
٣ر٢٠  بنسبة  تــراجــع  قــد  كــان  وإن  أبــريــل، 
بــالــمــئــة مــقــارنــة بــنــفــس الــشــهــر مـــن الــعــام 
الــمــاضــي، حــســب بــيــانــات وكـــالـــة اإلحــصــاء 

(إيستات).  اإليطالية  الوطنية 

بكين ـ وكاالت:  

حكومية،  إذاعـــة  ذكـــرت 
أمـــــــس، نــــقــــالً عــــن تــقــريــر 
المركزي  البنك  عن  صادر 
إن  قــال:  البنك  أن  الصيني 
في  استقر  الصين  اقتصاد 
الــعــام،  مـــن  األول  الــنــصــف 
االقتصاد  في  السيولة  وإن 
حــــــالــــــيــــــاً وفـــــــيـــــــرة بـــشـــكـــل 

معقول.
وقــــالــــت رابــــطــــة مــنــتــجــي 
الــــســــيــــارات فــــي الـــصـــيـــن إن 
مــبــيــعــات الــجــمــلــة الــخــاصــة 
بـــســـيـــارات الـــركـــوب لــلــوكــالء 
٧٦ر١  إلى  وصلت  البالد  في 
مــلــيــون ســـيـــارة خـــالل شهر 
يـــونـــيـــو الــــمــــاضــــي، بــــزيــــادة 
وكالة  ونقلت  ٨ر١٪.  بنسبة 
بــلــومــبــرج لــألنــبــاء عـــن بــيــان 
المبيعات  أن  أمــس  الرابطة 

تــشــمــل الـــســـيـــارات الــصــالــون 
(ســـــــــــيـــــــــــدان)، ومـــــتـــــعـــــددة 
الرباعي.  والدفع  األغـــراض، 
وعلى أساس سنوي، سجلت 
مبيعات السيارات في الصين 
فــي  ٦ر١١  بــنــســبــة  زيــــــــادة 
المئة، لتصل إلى ٣ر٢ مليون 

سيارة.
وتراجعت مبيعات الجملة 
ـــارات الــتــي  ـــســـي ـــل بـــالـــنـــســـبـــة ل
الطاقة  مــصــادر  على  تعتمد 
الجديدة بنسبة ٣٣ في المئة 

على أساس سنوي، إلى ١٠٤ 
آالف سيارة.

ـــكـــة  كــــــمــــــا ذكـــــــــــــرت شـــب
ـــيـــفـــزيـــون الـــمـــركـــزيـــة  ـــتـــل ال
(سي. الصين  في  الرسمية 

ســـي.تـــي.فـــي) أمــــس، نــقــالً 
عــن بــيــانــات حــكــومــيــة، أن 
األمـــطـــار الــغــزيــرة أضـــرت 
في  شخص  مليون  بـــ٢ر٣٠ 
بــجــنــوب الــبــالد،  ٢٧ إقــلــيــمــاً 
مــمــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل أو 

شخصاً.    ١٤٠ فقدان 

انتعاش اإلنتاج الصناعي في فرنسا وإيطاليا

الصين: استقرار االقتصاد وزيادة مبيعات السيارات

معتبراً الركود الحالي هو األسوأ منذ الكساد الكبير

حثت  رويــــتــــرز:  ـ  طــوكــيــو 
جـــيـــتـــا جــــوبــــيــــنــــاث كـــبـــيـــرة 
اقــتــصــاديــي صـــنـــدوق الــنــقــد 
ـــحـــكـــومـــات عــلــى  الـــــدولـــــي ال
الـــتـــحـــول إلـــــى دعـــــم «شــبــيــه 
بحقوق الملكية»    من الدعم 
الــــذي يــركــز عــلــى الــقــروض 
فيه  تلحق  الـــذي  الــوقــت  فــي 
جـــائـــحـــة فــــيــــروس كــــورونــــا 
بالشركات.  مستمراً  ضـــرراً 
المدى  إن  جوبيناث:  وقالت 
الـــهـــائـــل لــلــصــدمــة يــعــنــي أن 
المزيد من الشركات ستفلس 
مــع مــعــانــاتــهــا مــن انــخــفــاض 
ــــــــرادات ألشـــهـــر عـــديـــدة.  اإلي
الحكومي  الدعم  إن  وقالت: 
سيثقل  قــروض  صــورة  على 
كــاهــل تــلــك الــشــركــات بدين 
هائل، سيكون بمثابة ضريبة 

مــن  تــجــعــل  أن  شـــأنـــهـــا  مــــن 
من  الــخــروج  عليها  الصعب 
قضية  هــنــاك  وألن  األزمــــة. 
إفالس أكبر هنا، يتعين على 
الـــدعـــم الــحــكــومــي االنــتــقــال 
شبيه  يصبح  أن  صــوب  أكثر 
عكس  على  الملكية  بحقوق 

الشبيه بالدين. وإال، سينتهي 
الشركات  من  بالكثير  األمــر 
األزمة  هذه  من  تخرج  التي 
بقدر هائل من فائض الدين. 
ويعتبر صندوق النقد الركود 
الحالي هو األسوأ منذ الكساد 
من  الثالثينيات  فــي  الكبير 

أحدث  وفي  الماضي.  القرن 
تــوقــعــات قــدمــهــا فـــي يــونــيــو 
، تــوقــع الــصــنــدوق انــكــمــاش 
 ٢٠٢٠ فـــي  الــعــالــمــي  الـــنـــاتـــج 
مــقــارنــة  بــالــمــئــة   ٤٫٩ بــنــســبــة 
بنسبة  مــتــوقــع  انــكــمــاش  مـــع 
ثـــالثـــة بــالــمــئــة فـــي تــوقــعــات 

وأضافت  أبريل.  في  صادرة 
فــــي نـــــــدوة عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت 
اســـــتـــــضـــــافـــــهـــــا الـــــصـــــنـــــدوق 
باالشتراك مع جامعة طوكيو 
اإلقـــــراض  اتـــخـــذ  إذا  أمـــــس: 
صــــيــــغــــة شـــبـــيـــهـــة بـــحـــقـــوق 
الــمــلــكــيــة.. فــذلــك عـــبء أقــل 
على الشركات. سيجعل ذلك 
مـــن الــســهــل عــلــى الــشــركــات 
ــتــعــافــي مـــن األزمـــــــة. ولــم  ال
تذكر تفاصيل بشأن الكيفية 
النوع  ذلــك  بها  سيعمل  التي 
أزمتها  وخــالل  التمويل.  من 
الـــمـــصـــرفـــيـــة الــمــحــلــيــة فــي 
ضخت  التسعينيات،  أواخـــر 
شركات  في  رأسماالً  اليابان 
ــــرت مــن  ــــرامــــج اشــــت عـــبـــر ب
للدولة  تابعة  كيانات  خاللها 
أسهماً ممتازة أصدرتها تلك 

الشركات. 

صندوق النقد يحث على دعم الشركات المتضررة

اجتماعات الصندوق 
والبنك الدوليين بالفيديو

واشنطن ـ أ ف ب:

يعقد الــبــنــك الـــدولـــي وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي هـــذه السنة 
على  أساسي،  بشكل  الفيديو  دائرة  عبر  الخريفية  اجتماعاتهما 
كــورونــا  فــيــروس  تفشي  ظــل  فــي  الربيعية  اجتماعاتهما  غـــرار 
مشترك  بيان  في  الماليتان  المؤسستان  وأوضحت  المستجد. 
في   ١٩- كوفيد  وبــاء  وضــع  مراقبة  نــواصــل  فيما  أنــه  مقتضب 
الجائحة،  عن  الناجمة  الصحية  المشكالت  ضــوء  وعلى  العالم 
الدولي  البنك  ومجموعة  الدولي  النقد  صندوق  إدارتــا  أوصــت 
بأن تجري االجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي عام ٢٠٢٠ المقرر عقدها خالل األسبوع الممتد من ١٢ 
إلى ١٨ أكتوبر ضمن صيغة افتراضية بشكل أساسي هذه السنة. 
ستبديان   أنهما  إلى  أشارتا  الماليتين  المؤسستين  إدارتي  أن  إال 
تطور  منحى  ضوء  على  االجتماعات  هذه  صيغة  حول  مرونة 
فّعال  بشكل  أعضائنا  خدمة  هو  هدفنا  البيان:  وتابع   . الوضع 
االجتماعات  في  المشاركين  وسالمة  صحة  على  الحفاظ  مع 
منطقة  فــي  المحليين  الــســكــان  وكــذلــك  والموظفين  السنوية 
العالم  أنــحــاء  جميع  مــن  اآلالف  عــشــرات  ويــشــارك   ، واشنطن 
عادة في هذه االجتماعات، ما يساهم في ضخ أموال طائلة في 

االقتصاد المحلي.

برلين ـ د ب أ: 

ــيــا من  حــــذر قـــطـــاع الــصــنــاعــة فـــي ألــمــان
عواقب وخيمة حال فشلت المفاوضات حول 
المستقبلية  العالقات  بشأن  التفاق  التوصل 
بــيــن بــريــطــانــيــا واالتــــحــــاد األوروبـــــــي عقب 
خـــروج األولــــى مــن االتـــحـــاد. وقـــال المدير 
التنفيذي التحاد الصناعات األلمانية، يواخيم 
النج: بدون لوائح واضحة بشأن نقل البضائع 
بالنسبة  اقتصادية  كارثة  البريكست  سيصبح 
للشركات، مطالباً المفاوضين من الطرفين 

في  الــعــام  هــذا  نهاية  حتى  الــوقــت  باستغالل 
التوصل إلى اتفاقية شاملة لتحرير التجارة. 
االتفاقية  تــكــون  أن  يتعين  أنـــه  النـــج  وذكـــر 
الــتــجــارة  اتــفــاقــيــات  مــن  أعــمــق  المستقبلية 
ـــــــي مع  الـــحـــرة الــتــقــلــيــديــة لــالتــحــاد األوروب
الدول األخرى، مؤكداً أهمية تسهيل العوائق 
التجارية الكبيرة والتناسق بين قواعد المنشأ 
بقدر اإلمكان، موضحاً أن القواعد المبسطة 
مــن شــأنــهــا تسهيل الــنــشــاط الــتــجــاري أمــام 
الخصوص  وجــه  على  المتوسطة  الــشــركــات 
وتقليل التكاليف البيروقراطية إلى حد كبير.

ألمانيا تحذر من فشل البريكست
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١٧١٧   

كتب ـ عاطف الجبالي:

كــشــفــت الــخــطــوط الــجــويــة 
الــــقــــطــــريــــة عــــــن اســـتـــئـــنـــاف 
رحــالتــهــا إلــى زنــجــبــار الــيــوم، 
 ١٣ وإلــــــى كــلــيــمــنــجــارو فــــي 
يــولــيــو وبــوخــارســت وصــوفــيــا 
ــيــو،  يــول  ١٥ فــــي  والـــبـــنـــدقـــيـــة 
مطلع  من  اعتباراً  وكولومبو 

أغـــســـطـــس الـــمـــقـــبـــل، ويـــأتـــي 
الناقلة  إعــادة  اطــار  فــي  ذلــك 
العالمية  وجهاتها  شبكة  بناء 

تدريجي.  بشكل 
وأّكـــــــــدت الـــقـــطـــريـــة عــبــر 
تويتر  فــي  الــرســمــي  حــســابــهــا 
أنـــهـــا تـــطـــّبـــق أعـــلـــى مــعــايــيــر 
األمـــــــن والــــســــالمــــة لــتــعــقــيــم 
طـــائـــراتـــهـــا لــتــوفــيــر رحــــالت 

آمـــنـــة لــلــمــســافــريــن وتــعــزيــز 
اإلجــــــــــــــــراءات االحـــــتـــــرازيـــــة 
لــمــكــافــحــة فـــيـــروس كــورونــا 

.(١٩ (كوفيد ـ 
الوطنية  الــنــاقــلــة  وتــســتــمــر 
بـــــالـــــعـــــمـــــل عــــــــن كــــــثــــــب مـــع 
إلعــادة  العالمية  الــحــكــومــات 
إلى  التجارية  رحالتها  تشغيل 
المزيد من الوجهات العالمية 

القيود  تخفيف  مع  بالتزامن 
السفر.  على  المفروضة 

ــــــأمــــــل الــــقــــطــــريــــة فـــي  وت
الــقــيــود  مــن  الــمــزيــد  تخفيف 
الــــمــــفــــروضــــة عــــلــــى الـــســـفـــر 
ـــــيـــــو، مـــع  خــــــــالل شـــــهـــــر يـــــول
شبكة  ثلثي  الستعادة  تطلعها 
ــتــي كــانــت تــســّيــر  الــوجــهــات ال
رحــالتــهــا قــبــل أزمــــة كــوفــيــد 

الـــشـــهـــر  نــــهــــايــــة  قــــبــــل   ،١٩-

الناقلة  تسعى  كــمــا  الــجــاري، 
رحالتها  عــدد  مضاعفة  إلــى 
فــي يــولــيــو مــع جــدولــة ٣٥٠٠ 
رحلة تقريباً، مقارنة بـ٢١٠٠ 

يونيو.   شهر  في  رحلة 
القطرية  الخطوط  وتبوأت 
مــــركــــزاً ريــــاديــــاً خــــالل هــذه 
األزمــــــــــة بـــفـــضـــل جـــهـــودهـــا 

بالمسافرين  للعودة  الحثيثة 
إلى بلدانهم بأمان وسالم، ال 
بشركات  مقارنتها  عند  سيما 
عّلقت  التي  األخرى  الطيران 

 . عملياتها
وتــــواصــــل الــنــاقــلــة تــشــغــيــل 
متنوعة  شبكة  إلــى  رحــالتــهــا 
مــن الــوجــهــات حـــول الــعــالــم، 
المسافرين  دفــع  الــذي  األمــر 

ـــمـــاد  إلـــــى الـــثـــقـــة بـــهـــا واالعـــت
ــيــهــا. ومــــع حــرصــهــا عــلــى  عــل
الوجهات  عدد  انخفاض  عدم 
عــلــى شــبــكــتــهــا الــعــالــمــيــة إلــى 

أقل من ٢٠ وجهة.
وتــــــمــــــكــــــنــــــت الـــــخـــــطـــــوط 
الـــقـــطـــريـــة مــــن الـــبـــقـــاء عــلــى 
إطــــــــالع بــــآخــــر اإلجـــــــــــراءات 
الــــــدولــــــيــــــة الــــمــــطــــبــــقــــة فـــي 

الــمــطــارات، مــع اتــبــاع أحــدث 
تـــدابـــيـــر األمــــــــان والـــســـالمـــة 
والــتــنــظــيــف والــتــعــقــيــم ســـواًء 
فــي  أو  رحـــالتـــهـــا  مــتــن  عــلــى 
حمد  مــطــار  عــمــلــيــاتــهــا  مــقــر 
الــــدولــــي الـــــذي حــــاز مـــؤخـــراً 
عـــلـــى جــــائــــزة أفـــضـــل مــطــار 
فـــي الـــشـــرق األوســــــط لــلــعــام 

التوالي. على  السادس 

القطرية تستأنف رحالتها إلى ٦ وجهات جديدة
تشمل زنجبار وكليمنجارو وبوخارست وصوفيا والبندقية وكولومبو  

ــــــــــــــــدد رحــــــــــالتــــــــــهــــــــــا فــــــــــــي يــــــــولــــــــيــــــــو الــــــــــجــــــــــاري الــــــــنــــــــاقــــــــلــــــــة تــــــــضــــــــاعــــــــف ع

القطرية تطبق أعلى معايير السالمة  الناقلة تواصل إعادة بناء شبكة وجهاتها العالمية

لوس أنجليس ـ أ ف ب: 

رغـــم تــوقــف تــســيــيــر األلـــعـــاب الــشــهــيــرة 
فـــي مــتــنــزه ديـــزنـــي النـــد فـــي كــالــيــفــورنــيــا 
استمر  أنــه  إال  كوفيد-١٩،  جائحة  بسبب 
التجاري  المركز  على  الزوار  مئات  تهافت 
الــمــجــاور الــذي عــاود فتح أبــوابــه، وشكلوا 
طــوابــيــر انــتــظــار أمــامــه. وقــد دبــت الحياة 
ومــطــعــمــاً  فـــي نــحــو ٢٥ مـــتـــجـــراً  مــــجــــدداً 
فــي مــركــز «داونـــتـــاون ديــزنــي» المالصق 
لمدينة المالهي في أناهيم، إذ عادت هذه 
بعد  زبــائــنــهــا  تستقبل  والــمــحــال  الــمــطــاعــم 
إقفال دام نحو أربعة أشهر، لكنها اتخذت 
الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الـــالزمـــة ومــنــهــا إلـــزام 

زوارها بتعقيم األيدي ووضع الكمامات. 

 وقالت سيدة كانت تقف في طابور أمام 
الــمــركــز الــتــجــاري فــي حــديــث إلــى محطة 
الــتــلــفــزة الــمــحــلــيــة «كـــي تـــي ال ايــــه» إنــهــا 
عشرة  الحادية  منذ  المكان  إلــى  حضرت 
المجيء،  في  العشرات  بّكر  ومثلها،  ليالً. 
من  طليعة  فــي  لــيــكــونــوا  فــجــراً  وفــــدوا  إذ 

يدخلون المركز. 
 والحـــظ مــنــدوب وكــالــة فــرانــس برس 
عند  أجــريــت  الجسم  لــحــرارة  فحوصاً  أن 
منهم  كثر  ارتـــدى  الــذيــن  لــلــزوار  المدخل 
األزياء الملّونة ألبطال «ديزني» المفضلين 
لــديــهــم. وحــتــى إشـــعـــار آخــــر، لـــن يتسنى 
ستبقى  التي  المالهي  مدينة  زيــارة  للزوار 
االكــتــفــاء  عليهم  وســيــكــون  راهـــنـــاً،  مقفلًة 

بالتسوق من المركز التجاري.  

كانبيرا ـ د ب أ:

ثالث  وهـــي  كــويــنــزالنــد،  واليـــة  فتحت   
أكــبــر واليـــة فــي أســتــرالــيــا مــن حــيــث عــدد 
السكان، حدودها الداخلية أمس بعد إغالق 
دام ١٥ أســبــوعــاً، حــيــث تــكــدس الــوافــدون 
وسط  التفتيش  نقاط  أمــام  لساعات  إليها 
اخــتــنــاقــات مــروريــة وصــلــت إلـــى عشرين 

كوينزالند  شــرطــة  وأخــطــرت  كــيــلــومــتــراً. 
الــقــادمــيــن بــضــرورة إحــضــار كــمــيــات من 
األغذية والمياه، وأن يتوقعوا فترات انتظار 

طويلة على مدار الساعات الـ٧٢ المقبلة.
 وتـــقـــع كـــويـــنـــزالنـــد فــــي شـــمـــال شـــرق 
أستراليا، وتعتبر بمثابة بوابة للوصول إلى 
ذلك  في  بما  السياحية  المواقع  من  العديد 

الحاجز المرجاني العظيم. 

بروكسل ـ د ب أ:

عــــــدل رئــــيــــس الـــمـــجـــلـــس األوروبــــــــــي، 
شـــــــارل مـــيـــشـــيـــل اقــــتــــراحــــاً لــلــمــفــوضــيــة 
اقتصادي  إنعاش  حزمة   بشأن  األوروبية 
فيروس  وبــاء  بعد  لما  األوروبــي  لالتحاد 
الصدع  لرأب  محاولة  في  كورونا،أمس، 

في  المختلفة  األوروبي  االتحاد  دول  بين 
الرأي حول تلك القضية. ويعدل اقتراحه 
لتكون  اإلجمالية  الميزانية  حجم  الجديد 
أقـــل مــمــا تـــم اقـــتـــراحـــه ســـابـــقـــاً. واقــتــرح 
تريليون  ٠٧٤ر١  بقيمة  ميزانية  ميشيل 
يورو(٢ر١ تريليون دوالر)، بدالً من ١ر١ 

يورو.   تريليون 

كاليفورنيا: ديزني الند تستقبل المئات

والية أسترالية تفتح حدودها الداخلية

اقتراحات بتعديل برنامج اإلنعاش األوروبي

في دفعة لقطاعي الطيران والسفر

لندن ـ رويترز:

ألغت السلطات البريطانية إجراءات 
مفروضة  كانت  التي  الصحي  الحجر 
ـــة  ـــوافـــديـــن مـــن نــحــو ٧٠ دول عــلــى ال
وإيطاليا  فرنسا  يشمل  بما  ومنطقة 
لقطاعي  دفعة  في  أمــس  من  اعتباراً 
الطيران والسفر اللذين تأثرا بجائحة 
على  لــزامــاً  يـــزال  ال  لكن  كوفيد-١٩. 
فــيــهــا  تـــرتـــفـــع  دول  مــــن  الـــقـــادمـــيـــن 
مــخــاطــر الــــعــــدوى بـــالـــمـــرض فــرض 

حجر صحي ذاتي لمدة ١٤ يوماً. 
وشمل اإلعفاء العديد من الوجهات 
يعني  بما  كبيرة  بشعبية  تحظى  التي 
سيتمكنون  البريطانيين  ماليين  أن 
مـــن قـــضـــاء عـــطـــالت صــيــفــيــة خـــارج 
في  لــلــبــقــاء  االضــــطــــرار  دون  الـــبـــالد 
مـــنـــازلـــهـــم لـــــدى الـــــعـــــودة. وطــبــقــت 

الــــمــــطــــارات إجـــــــــراءات ســـالمـــة مــثــل 
تـــركـــيـــب حــــواجــــز شـــفـــافـــة واإللـــــــزام 
باستخدام الكمامات وتركيب أجهزة 
لوقف  لأليدي  مطهرات  على  تحتوي 

انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس. لــكــن الـــرحـــالت 
من  كــثــيــراً  أقــل  األرجـــح  على  ستبقى 
معدالتها المعتادة. وقال مدير مطار 
جاتويك في لندن، ثاني أكثر مطارات 

الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ازدحـــــامـــــاً، 
ـــتـــرز إنـــــه يـــأمـــل فــــي أن تــوســع  لـــروي
السلطات نطاق الوجهات المعفاة من 

الحجر الصحي قريباً.

بريطانيا: إلغاء الحجر الصحي لـ ٧٠ دولة

عواصم ـ وكاالت: 

 ،«Boom Supersonic» شــركــة  أعلنت 
طــراز  مــن  لطائرة  إطالقها  عــن  دنــفــر،  فــي 
ســتــبــدأ  حــيــث  أكـــتـــوبـــر،   ٧ فـــي   ،«١-XB»
فبعد   .٢٠٢١ عــام  فــي  التجريبية  الــرحــالت 
عـــلـــى تــحــلــيــق  مــــــرور أكـــثـــر مــــن ٥٠ عــــامــــاً 
تستعد  مـــرة،  ألول  الــســمــاء  فــي  الــكــونــكــورد 
لإلقالع،  الصوت  من  أســرع  جديدة  طائرة 

عن قريب.
تمهيد  عــلــى  الــخــطــوة  هــــذه  وســتــســاعــد   
الطريق نحو الرحالت التجارية األولى، التي 

تفوق سرعتها سرعة الصوت، منذ أن قامت 
أجنحة  ذات  األســطــوريــة،  الـــركـــاب  طــائــرة 

الدلتا، بآخر رحلة لها في عام ٢٠٠٣.
وقال بليك شول، وهو المؤسس والرئيس 
 ،«Boom Supersonic» لشركة  التنفيذي 
اإلنترنت:  عبر  الشركة  موقع  على  بيان  في 
«تعد XB-١ الخطوة األولى في إعادة السفر 
األســــرع مــن الــصــوت إلـــى الــعــالــم». وتــابــع: 
تعني  مضاعفة  بسرعة  الجوية  «الــرحــالت 
الحدود،  أبعد  إلى  مرتين  السفر  يمكننا  أنه 
لــجــلــب الــمــزيــد مـــن األشـــخـــاص واألمـــاكـــن 

والثقافات إلى حياتنا».

ً طائرة تجارية أسرع من الصوت تقلع قريبا ٤٫٩ مليار دوالر خسائر 
الطيران الصيني

بكين  ـ رويترز:

فقد  إذ  الخسارة،  من  مزيداً  الصيني  الطيران  قطاع  تكبد 
من  الثاني  الربع  في  دوالر)  مليار   ٤٫٨٩) يــوان  مليار   ٣٤٫٢٥
مما  األول،  الــربــع  فــي  الــفــاقــد  عــن  ببعيد  لــيــس  وهــو  الــعــام، 
فيروس  لجائحة  الــهــائــل  الــمــالــي  التأثير  على  الــضــوء  يسلط 
كورونا. فقد أفادت بيانات صدرت أمس عن إدارة الطيران 
الطيران  شركات  يشمل  الــذي  القطاع  بــأن  الصينية  المدني 
في  خسر  بالطيران  مرتبطة  أخــرى  وشــركــات  والــمــطــارات 

٣٨٫١ مليار يوان. الربع األول 
يــتــعــافــى قــطــاع الــطــيــران الــصــيــنــي بــأســرع مــنــه فــي أغلب 
كوفيد-١٩،  بسبب  اإلغالق  إجراءات  من  الناشئة  االقتصادات 
التمكن  بعد  المحلي  السفر  ســوق  في  قــوي  بتعاف  مدعوماً 
أحدث  بحسب  لكن  الوباء.  على  كبير  حد  إلى  السيطرة  من 
البيانات الرسمية، أظهر عدد المسافرين أن القطاع ال يزال 

كوفيد-١٩.  قبل  ما  مستويات  عن  بكثير  أقل 
وبحسب اإلدارة، انخفض عدد المسافرين في يونيو  ٤٢٫٢ 
أن  غير   ،٣٠٫٧٤ إلــى  عــام  قبل  الفترة  بنفس  مقارنة  بالمئة 
٥٢٫٦ بالمئة في مايو،  ذلك كان أقل وطأة من تراجع نسبته 
عدد  إجــمــالــي  هــوى  الــحــالــي،  الــعــام  مــن  األول  النصف  وفــي 
من  الفترة  بنفس  مقارنة  بالمئة   ٤٥٫٨ بنسبة  المسافرين 

السابق. العام 
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الهقعة: ٩

عيشنا  خــيــَر  ـــا  وجـــْدن
بــــالــــصــــبــــر (عــــــمــــــر بـــن 

الخطاب).

عـــــالـــــم   :١٨١١
الـــفـــيـــزيـــاء اإليـــطـــالـــي 
أمـــيـــديـــو أفــــوجــــادرو 
يــنــشــر أبــحــاثــه حــول 
الهيكل المولي للغاز.

ثـــــــــورة   :١٩٢٤
شــعــبــيــة فــــي مــديــنــة 
ـــــــهـــــــي قـــــــــــام بـــهـــا  دل
وهــنــدوس  مسلمون 
ضــــــــــــد االحــــــــــتــــــــــالل 

البريطاني.
حــكــومــة   :١٩٧١
الــــــوحــــــدة الـــشـــعـــبـــيـــة 
بـــتـــشـــيـــلـــي بـــزعـــامـــة 
ســــلــــفــــادور ألـــيـــنـــدي 
تـــــــــؤمـــــــــم مـــــنـــــاجـــــم 

النحاس.
عــــــــودة   :١٩٧٩
سفينة الفضاء سكاي 
إلــى  األمــريــكــيــة  الب 

كوكب األرض.
األمــــــــم   :١٩٨٧
الـــمـــتـــحـــدة تــعــلــن أن 
عـــــدد ســـكـــان الـــكـــرة 
األرضـــــــــيـــــــــة بـــــلـــــغ ٥ 
مليارات نسمة وذلك 

حسب تقديراتها.
عـــلـــمـــاء   :٢٠١٨
أدوات  يـــكـــتـــشـــفـــون 
حــــــــجــــــــرّيــــــــة يـــــعـــــود 
مليون  لـ٢٫١  تاريخها 
ســــــنــــــة فــــــــي مــــوقــــع 
في  األثـــري  شانغشن 

الصين.

١١ يوليو

المتاهة  هذه  عبور  في  الصغير  القرد  مساعدة  تستطيُع  هل 
حتى يتمكن من الوصول إلى ثمار الموز في الوسط بأقل من 

دقيقتين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 

السبت ٢٠ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ١١ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٤٤) ١٨

اســــــــتــــــــخــــــــدم 
مـــــهـــــاراتـــــك فــي 
الــــــريــــــاضــــــيــــــات 
لــمــعــرفــة قــيــمــة 
كــــــــــــــــــــل رمــــــــــــــز 
ــــى تـــتـــمـــّكـــن  حــــت
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- رواية لألديب العالمي ليو تولستوي.
٢- يخصني - يختبئ (معكوسة) - تعثر.

َب بالسفاح - مواثيق. ٣- رئيس وزراء إسرائيلي لُقِّ
٤- مطربة مغربية معتزلة.

٥- لقب شرفي إنجليزي (معكوسة) - والد (معكوسة).
٦- شاعر فلسطيني توفي عام ١٩٨٤ في لندن.
٧- ال يسمعون (معكوسة) - ابتعته (معكوسة).

٨- استولى (معكوسة) - ُحٌب وهوى - حاجٌة شديدة.
٩- نََّذالَُة وَخَساَسة - كثير األكل.

١٠- من شواطئ اإلسكندرية (معكوسة) - عائالت (معكوسة).

تشكيلي  فــنــان   - الــقــدمــاء  الــعــرب  ديــــوان   -١
(معكوسة).

٢- مخرج سينمائي عربي راحل.
٣- ســلــســلــة جــــبــــال شــــــرق الـــبـــحـــر األحـــمـــر 

(معكوسة) - قاد.
٤- ثروات مخبأة - ضمير (معكوسة) - للتمني.

٥- والدة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.

فــاخــر  قــــمــــاش   - (مـــعـــكـــوســـة)  هــــجــــوم   -٦
(معكوسة).

٧- ذميم (معكوسة) - ما تكتمه وتُخفيه.
٨- مطرب مصري مخضرم.

٩- هبوط - شعب آسيوي أوروبي.
١٠- أشــد عـــداوة - مــن ســور الــقــرآن الكريم 

(معكوسة).

الكلـمات المتـقاطـعـة  الكلـمات المتـقاطـعـة  

 البـروج البـروج
والطوالع والطوالع 

 حدث في مثل  حدث في مثل 
هذا اليوم هذا اليوم 

يومية سياسية مستقلة
صدرت في ١٠ مايو ١٩٧٩

تصدر عن

شـركـة الخـلـيـج للـنـشـر والطـبـاعــة
الدائري الثالث - منطقة الهالل - الدوحة

ص.ب : ٥٣٣

رئيس التحرير:

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

هاتف : ٤٤٤٦٦٥٦٦ - ٤٤٣٧١٣٥٣

فاكس : ٤٤٣٥٠٤٧٦

مدير التحرير:

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

هاتف : ٤٤٤٦٦٥١١

هواتف أقسام التحرير

قسم المحليات :
٤٤٤٦٦٥٢٤- ٤٤٤٦٦٥١٥-٤٤٤٦٦٥١٤

local@raya.com

قسم االقتصاد :
٤٤٤٦٦٥٣١

economy@raya.com

قسم الرياضة :
٤٤٤٦٦٥٠٩ - ٤٤٤٦٦٥١٠

sport@raya.com

قسم العربي والدولي :
٤٤٤٦٦٥٠٦ - ٤٤٤٦٦٥٠٧

disknews@raya.com

القسم الثقافي
٤٤٤٦٦٥٢٢

culture@raya.com

إدارة اإلعالنات
هاتف : ٤٤٤٦٦٦١٨- ٤٤٤٦٦٦١٩ - ٤٤٤٦٦٦٥٠

اإلعـالنـات المبـوبــة :
٤٤٤٦٦٦٠٧

البــدالـــة :
٤٤٤٦٦٥٥٥

التـوزيـــع 
هاتف : ٤٤٤٦٦٦٣٦ - ٤٤٤٦٦٦٣٥

كائـن غريب 
يشبه المعكرونة

قــــال عــلــمــاء الـــبـــحـــار إنـــهـــم ســجــلــوا 

ــــــدة حــــــــول نـــجـــم  مـــــالحـــــظـــــات جــــــدي

بــحــري غــريــب يــشــبــه الــرفــيــولــي (نــوع 

مـــن مـــأكـــوالت الــمــعــكــرونــة) وقـــامـــوا 

وسجل  الطبيعّية.  بيئته  في  بمراقبته 

الـــعـــلـــمـــاء الــــذيــــن يـــــدرســـــون الـــشـــعـــاب 

األخرى  البحرية  والموائل  المرجانية 

فـــي الــمــحــيــط األطـــلـــســـي، مــالحــظــات 

عديدة حول كائنات نجم البحر طوال 

رحــلــتــهــم. وفـــي حــيــن أن الــنــوع الــذي 

يُــطــلــق عــلــيــه اســـم نــجــم الــبــحــر بسبب 

شــكــلــه الــُمــنــتــفــخ، مـــعـــروف مــنــذ عــام 

ال  إنهم  يقولون  العلماء  أن  إال   ،١٨٨٤

التحّركات  عن  القليل  ســوى  يعرفون 

المخلوق. لهذا  اليومّية 
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ال يوجد

ال يوجد

على الساحل :

في البحر :

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٣٣-٢١.٠٨٣٩-١٥.٢٤٠٩.٣٦-٠٣.٢٤الرويس

٣٠-١٤.٤٥٣٨-٢٠.٥٠٠٢.٠١-٠٨.٢٢دخان

٣٠-١٤.٠١٤٢-١٩.٣٨٠١.٤٣-٠٧.٥٤أبوسمرة

بالتوقيت المحلي

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٣٠-٢٢.٠٣٤٢-٠٠.٠٠١٠.٢٤-٠٦.٤٠مسيعيد

٣٠-٢١.٤٣٤٢-٠٠.٠٠١٠.١٨-٠٥.٤٤الوكرة

٣٣-٢٠.٣٦٤٣-١٤.٠٠٠٧.٥٤-٠٤.٢٤الدوحة

٣١-١٩.٤٨٤٧-١٢.٣٠٠٧.٠٤-٠٣.٢٧الخور

٣:٢٣الفجر

٤:٥١الشروق: 

١١:٣٩الظهر

٣:٠٣العصر

٦:٣٠المغرب

٨:٠٠العشاء

مــســؤولــون  أعـــلـــن  أ):  ب  (د  كاتماندو- 
األقــل،  على  أشــخــاص،  تسعة  أن  نيبال  فــي 
سلسلة  جراء  كثيرون،  وفقد  نحبهم،  قضوا 
انهيارات أرضية وقعت مساء الخميس. وقال 
السلطة  باسم  المتحدث  جاوتام،  جــانــاردان 
الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها 
ينتمون  الضحايا  مــن  سبعة  إن  نــيــبــال،  فــي 
إلى عائلتين في منطقتي كاشي والمجونج، 

بإقليم جانداكي. وذكر في تصريحات لوكالة 
األنباء األلمانية (د.ب.أ): «أعداد الضحايا قد 
ترتفع مع استمرار عمليات اإلنقاذ في بعض 
شخصا   ١٢ إنقاذ  تم  أنــه  مضيفا  المناطق»، 
العالج.  لتلقي  المستشفيات  إلــى  وإرســالــهــم 
الذين  األشخاص  عدد  المعروف  من  وليس 
ما زالوا مطمورين تحت االنهيارات األرضية 

في العديد من المناطق.

انهيارات أرضية في نيبال

عند  ب):  ف  (أ  تاتسونو- 
مــغــيــب الــشــمــس فـــي مــديــنــة 
تــاتــســونــو الــجــبــلــيــة الــصــغــيــرة 
فــي الــيــابــان، تــبــدأ آالف من 
حشرات سراج الليل باللمعان 
في الظلمة في مشهد يحصل 
ويستقطب  الصيف  بداية  مع 
عـــــــادة أعــــــــــداداً كـــبـــيـــرة مــن 
الــرقــصــة  أن  غـــيـــر  الـــــــــزوار. 
الــمــضــيــئــة لـــهـــذه الــحــشــرات 
هذه السنة لم تحصل كالعادة 
عن  بعيداً  بــل  جمهور،  أمــام 
األضواء، وفي عزلة فرضتها 
أزمــــــــة فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا، 
مــهــرجــان  مــنــّظــمــي  أن  إذ 
تـــاتـــســـونـــو لـــحـــشـــرات ســــراج 
من  للحّد  إلغاءه  فضلوا  الليل 
بجائحة  المرتبطة  المخاطر 

كوفيد-١٩. 
إلــــغــــاء  قــــــــرار  كـــــــان  وإذا 

ــــمــــهــــرجــــان خـــــّيـــــب آمـــــال  ال
مناخاً  وّفـــر  فهو  الكثيرين، 
غـــيـــر مــــألــــوف مــــن الـــهـــدوء 
الليلية  للرقصات  والسكينة 
يشتعل  التي  الحشرات  لهذه 
حيناً  وينطفئ  حيناً  ضوؤها 

نفسها  على  تــدور  فيما  آخــر 
وكـــأنـــهـــا فــــي لــــوحــــة بـــالـــيـــه. 
وال يـــدوم هـــذا االســتــعــراض 
الطبيعي سوى عشرة أيام في 
الفصل  ويشكل  يونيو،  شهر 
األخـــيـــر مـــن حــيــاة حــشــرات 

ســـــراج الـــلـــيـــل. فــفــي حــيــاتــهــا 
ال  فحسب،  سنة  تـــدوم  الــتــي 
في  إال  الــحــشــرات  هــذه  تلمع 
الــخــمــســة  أو  الــعــشــرة  ـــــام  األي
عشر من حياتها، لكي تترك 
ما  على  ذريــتــهــا،  بعدها  مــن 

تاتسونو  بــلــديــة  رئــيــس  شـــرح 
يـــــــــازوو تـــــاكـــــي.  وأضــــــــاف: 
ـــــرى اســـتـــعـــراض  «عـــنـــدمـــا ن
الزوال،  السريعة  األنوار  هذه 
ونقول  نتأثر  أن  إال  يمكن  ال 
ألنفسنا إن من الضروري أن 
ورأى  النهاية».  إلــى  نحارب 
فــــي هــــذه الـــرقـــصـــة «رؤيــــة 
وشرح  جداً».  يابانية  جمالية 
الــمــســؤول عــن الــســيــاحــة في 
فوناكي  ماتسينوري  تاتسونو 
تــصــدرهــا  الـــتـــي  األضــــــواء  أن 
هذه الحشرات الطائرة تشّكل 
المغازلة،  طــقــوس  مــن  نــوعــاً 
ذكورها  بين  تواصل  ووسيلة 
«أداة  أنها  وأوضــح  وإناثها». 
تــتــيــح لــهــذه الــحــشــرات على 
العثور  أيام  عشرة  نحو  مدى 
على شريك (للتزاوج) ووضع 

بيوضها للسنة المقبلة».

حشرات سراج الليل ترقص بال جمهور

الـــشـــرطـــة  ذكــــــــرت  أ):  ب  (د  فيينا- 
ثالثة  جثة  انتشال  تــم  أنــه  أمــس  النمساوية 
عــقــب يــومــيــن مــن حـــدوث انــهــيــار صخري 
فـــي مــمــر «بــيــرنــشــوتــســكــالم» الــضــيــق في 
جبال األلب النمساوية. وقال متحدث باسم 
جثة  على  عثروا  اإلنــقــاذ  رجــال  إن  الشرطة 
رجــــل عــمــره ٣٠ عــامــا مـــن ســلــوفــاكــيــا في 
الساعات األولى من يوم الجمعة. ويبدو أن 
الرجل أصيب جراء تساقط الصخور وسقط 
مــن أعــلــى شــالل بــارتــفــاع ٣٠ مــتــرا قبل أن 
يــنــجــرف إلـــى حـــوض يــبــلــغ عــمــقــه ٥ أمــتــار. 
للغاية  الصعب  من  «كــان  المتحدث:  وقــال 
الرجل  أصــدقــاء  وأبــلــغ  الجثة».  على  العثور 
كما  النزهة.  من  عودته  عــدم  بعد  الشرطة 

عاما    ٢١ نمساوية  إحداهما  امــرأتــان،  لقت 
جراء  حتفهما  عاما،   ٥٠ مجرية  واألخــرى 
تــســاقــط الــصــخــور مــن الــمــنــحــدر الــحــاد في 
األربعاء.  النمسا  جنوبي  شتايرمارك  واليــة 
مــتــنــزهــيــن  ثــمــانــيــة  إن  الـــشـــرطـــة  وقــــالــــت 
شديدة.  إصاباتهم  بعضهم  أُصيبوا،  آخرين 
ومــنــذ ذلـــك الــحــيــن تــم إغـــالق الــمــمــر أمــام 
السلطات  تجري  بينما  والمتنزهين،  الزوار 
الضيق  الممر  ويعد  الحادث.  في  تحقيقاتها 
بـــجـــدرانـــه الــجــيــريــة الـــتـــي يــصــل ارتــفــاعــهــا 
في  شهيرة  سياحية  وجهة  متر،   ٣٠٠ إلــى 
السير  زائــر  ألــف   ٤٠ حوالي  ويكمل  النمسا. 
الذي يستغرق ساعات طويلة في هذا الممر 

سنويا. المذهل 

الصين  أعلنت  -قنا:  بكين 
اإلطـــالق  عملية  فــشــل  أمـــس 
األولـــــى لــلــصــاروخ الــتــجــاري 
بــســبــب   (١١  - (كــــوايــــتــــشــــو 
مشكالت فنية. وقالت وكالة 
مــشــاكــل  إن  شــيــنــخــوا  أنــــبــــاء 
انطالقه  فشل  إلى  أدت  فنية 
نــــحــــو الــــفــــضــــاء واعــــتــــبــــرت 
عــــمــــلــــيــــة إطـــــــالقـــــــه «غــــيــــر 
مـــوفـــقـــة»، وتــــجــــرى حــالــيــا 
أســبــاب  لــمــعــرفــة  تحقيقات 
هـــذا االخـــفـــاق. يــشــار إلـــى أن 
هو  (كوايتشو-١١)  الــصــاروخ 
أكبر صاروخ من نوعه يعمل 

الصين،  في  الصلب  بالوقود 
تسعى  صـــاروخ  أول  أنــه  كما 
ــــــى إطـــــالقـــــه فــي  ـــصـــيـــن إل ال
الــفــضــاء ألغـــــراض تــجــاريــة، 

ويبلغ قطره ٢٫٢متر، ووزنه 
ليطلق  وصمم  طنا،   ٧٨ نحو 
من منصات أرضية متحركة 

محمولة على عجالت.

٣ قتلى بانهيار صخري في مزار سياحي

الصين: فشل إطالق صاروخ للفضاء
ب):  ف  (أ  ستوكهولم- 

فــــوجــــئ ســــكــــان الـــعـــاصـــمـــة 

الـــــســـــويـــــديـــــة ســـتـــوكـــهـــولـــم 

طــائــرات  بــرؤيــة  ومنطقتها 

تــحــلــق فــي األجـــــواء وتــرســم 

الـــقـــلـــوب فــــي الـــســـمـــاء، فــي 

بــــــــــادرة تــــكــــريــــم لـــضـــحـــايـــا 

المستجد.  كــورونــا  فــيــروس 

ــــشــــكــــل هــــــــذه األشـــــكـــــال  وت

الــــزائــــلــــة الـــمـــرســـومـــة عــلــى 

علو يــقــرب مــن ثــالثــة آالف 

مـــــتـــــر، «لــــفــــتــــة تـــكـــريـــمـــيـــة 

وأيضا  (الفيروس)  لضحايا 

لـــألشـــخـــاص الـــذيـــن فـــقـــدوا 

وظــائــفــهــم»، خــصــوصــا في 

قـــطـــاع الــــطــــيــــران وفـــــق مــا 

قـــال يــاكــوب هـــوالنـــدر أحــد 

الـــطـــيـــاريـــن الـــلـــذيـــن أطــلــقــا 

الــطــيــار  وأراد  الــــمــــبــــادرة. 

بينغت  زميله  مع  المحترف 

أنــــدرســــون، وهــمــا عــضــوان 

في فريق للعروض الجوية، 

«نــشــر الـــفـــرح» فــي األجــــواء 

مــن خـــالل هـــذه الــمــبــادرة. 

واعــتــمــدت الــســويــد مــقــاربــة 

ـــــى الــــصــــعــــيــــد  خـــــــاصـــــــة عـــــل

األوروبــــــــــــي فـــــي مــكــافــحــة 

لم  إنها  إذ   ١٩- كوفيد  وبــاء 

ملزمة  حجر  تدابير  تتخذ 

حصيلة  بلغت  وقد  للسكان. 

ــــفــــيــــروس فـــــي الــمــمــلــكــة  ال

من  وفــــاة   ٥٥٠٠ الــخــمــيــس 

ألـــف   ٧٤ مــــن  أكــــثــــر  أصــــــل 

إصابة.

اليونان: اندالع حرائق الغابات قلوب عمالقة تزين سماء ستوكهولم
نتيجة عدم سقوط أمطار

أثينا- (د ب أ): ذكرت هيئة الحماية المدنية في اليونان أمس 
أن عدم سقوط األمطار لعدة أيام مع ارتفاع درجات الحرارة، 
التي وصلت إلى ٣٦ درجة مئوية، ساهما في اندالع العديد من 
تسجيل ٣٧  تم  أنه  الهيئة  وأوضحت  البالد.  في  الغابات  حرائق 
والعشرين  األربــع  الساعات  خالل  واألدغـــال  الغابات  في  حريقا 
الــمــاضــيــة، وهـــو مـــا اســتــدعــى إطــــالق عــمــلــيــات إطـــفـــاء واســعــة 
باستخدام مروحيات وطائرات. وذكرت الهيئة أن الوضع تطلب 
إخالء قرية لألطفال المحرومين في منتجع فاري بشرق أثينا. 
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إشادة أممية بالجهود القطرية في مجال التعليم للجميع

النقاشية  الجلسة  في  المشاركين  إشادة 
فــوق  التعليم  مــؤســســة  اســتــضــافــتــهــا  الــتــي 
عــلــى  رســـمـــي  جـــانـــبـــي  -كحدث  الــجــمــيــع 
لمنتدى  السنوي  االجتماع  انعقاد  هامش 
المستوى  رفيع  السياسي  المتحدة  األمــم 
التعليم  مــؤســســة  تــقــودهــا  الــتــي  بــالــجــهــود 
للتنمية  قــطــر  وصـــنـــدوق  الــجــمــيــع،  فـــوق 
التعليمية-  الــمــشــاريــع  بــدعــم  والــتــزامــهــمــا 
ــــتــــصــــاراً عـــالـــمـــيـــاً جـــــديـــــداً لــيــس  تـــمـــثـــل ان
لــلــمــؤســســة فــحــســب وإنـــمـــا لــقــطــر خــاصــة 
أن هـــذه اإلشـــــادة جــــاءت مــن مــنــبــر ُيــعــد 
لمتابعة  المتحدة  لألمم  األساسي  المنبر 
التنمية  ألهـــداف   ٢٠٣٠ خطة  ومــراجــعــة 

ــعــالــمــي،  الـــمـــســـتـــدامـــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى ال
اعترافاً  تمثل  اإلشــادة  هذه  فإن  وبالتالي 
خالل  من  قطر  تلعبه  الذي  بالدور  دولياً 
فوق  التعليم  لمؤسسة  المتواصل  دعمها 
الجميع باعتبارها رافداً مهماً واستراتيجياً 
الـــدول  فــي  لــألطــفــال  التعليم  تــوفــيــر  فــي 

المتأثرة باألزمات والكوارث والحروب.
تعليم  على  كــورونــا  جائحة  أثـــرت  لقد 
الفئات األكثر تهميشاً والتفكير في العالم، 
ولذلك جاءت الحلقة النقاشية للبحث في 
المعلومات  وتبادل  التعاون  زيــادة  كيفية 
للتخفيف  مناسبة  حلول  وإيــجــاد  المهمة 
مـــن تــأثــيــر تــلــك الــجــائــحــة، والــمــســاعــدة 

المالي  الدعم  نقص  مشكلة  معالجة  في 
إلعادة بناء أنظمة تعليمية أفضل. 

خالل  مــن  قطر  مشاركة  فــإن  ولــذلــك 
بــعــثــتــهــا الـــدائـــمـــة لــــدى األمـــــم الــمــتــحــدة، 
ـــــدوق قـــطـــر لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، فـــــي هـــذه  وصـــــن
الــجــلــســات جــــاءت مـــن مــنــطــلــق حــرصــهــا 
والـــتـــزامـــهـــا بـــدعـــم الــمــشــاريــع الــتــعــلــيــمــيــة 
قد  تلميذ  مليار  ٧ر١  من  أكثر  أن  خاصة 
مما  الجائحة،  بسبب  سلبي  بشكل  تأثروا 
يــضــاعــف الــصــعــوبــات عــلــى عــمــل مجتمع 
جميع  حصول  ضمان  في  الدولي  التعليم 

األطفال على تعليم ابتدائي جيد.
عدد  زيـــادة  مــن  يعاني  يــزال  ال  العالم   

نتيجة  دراستهم  تعطلت  الــذيــن  األطــفــال 
إلغـــالق الـــمـــدارس، والــحــاجــة إلـــى زيـــادة 
لحماية  الــنــاس  بين  االجــتــمــاعــي  التباعد 
صـــحـــة تـــلـــك الـــمـــجـــتـــمـــعـــات، والـــتـــركـــيـــز 
عــــلــــى ضــــمــــان فــــــــوري وطـــــويـــــل األجـــــل 
ومــــرن بــاإلضــافــة إلـــى اســتــمــرار الــحــلــول 
إعادة  المهم  فمن  هنا  ومن  المستدامة، 
ـــظـــام تــعــلــيــمــي يــســمــح بـــاالبـــتـــكـــار  ـــاء ن ـــن ب
ال  بحيث  والشمولية  والعدالة  واالستدامة 
العمل  وكــذلــك  الــركــب،  عــن  أحــد  يتخلف 
بشكل أفضل، لحماية أكثر من ٧٠ مليون 
طفل وشاب معرضين لخطر عدم العودة 

إلى المدرسة.

 لقد كشفت جائحة كورونا عن هشاشة 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة، وتــفــاقــم أوجــــه عــدم 
المساواة القائمة حالياً، ولذلك جاء تأكيد 
مؤسسة التعليم فوق الجميع التي تدعمها 
قـــطـــر بــأهــمــيــة تـــطـــويـــر حـــلـــول تــمــويــلــيــة 
التعليمية  االحــتــيــاجــات  لتلبية  مختلفة 
لــألطــفــال فـــي الــمــنــاطــق األكـــثـــر صــعــوبــة 
فـــي الـــوصـــول، مـــن خـــالل الــتــركــيــز على 
والمستدامة  المبتكرة  المالية  الشراكات 
ــيــم لـــألطـــفـــال غــيــر  ــتــعــل ـــدعـــم وصــــــول ال ل

بالمدرسة. الملتحقين 
إن إعالن الشراكات بين مؤسسة التعليم 
فـــوق الــجــمــيــع وشــركــائــهــا بــاإلضــافــة إلــى 

للعالم  قوية  رسالة  قدم  النقاشية  الجلسة 
أقــوى  تعليمي  نــظــام  بــنــاء  إعــــادة  بأهمية 
أخــذ  يتطلب  األمـــر  وأن  اســتــدامــة  وأكــثــر 
دروس العبر من الجائحة قبل العودة إلى 
شراكات  في  مًعا  والعمل  الطبيعي  الوضع 
ـــا وابــتــكــارنــا  واســتــخــدام خــبــرتــنــا ومـــواردن
لــلــوصــول إلـــى الــمــزيــد مــن األطــفــال غير 
اآلثار  على  والتغلب  بالمدارس  الملتحقين 
الــمــدمــرة لــهــذا الـــوبـــاء، وســنــواصــل العمل 
التعليم  إلــى  الــوصــول  فــرص  توفير  على 
االبـــتـــدائـــي الــنــوعــي الــجــيــد فـــي الــمــنــاطــق 
التنمية  هـــدف  وتــحــقــيــق  صــعــوبــة  األكــثــر 

المستدامة الرابع.

رأيرأي

لألطفال  التعليم  توفير  في  واستراتيجي  مهم  رافد  الجميع  فوق  التعليم  للخطرمؤسسة  معرضون  شاب  مليون  و٧٠  كورونا  بجائحة  تأثروا  العالم  حول  طفل  مليار   ١٫٧

 تايالند تنفي استخدام القردة بمزارع جوز الهند البندقية اإليطالية تختبر نظام السد الجديد 
روما - د ب أ: من الُمقرر 
فينيسيا  مــديــنــة  تــجــري  أن 
(الــبــنــدقــيــة) اإليــطــالــيــة أول 
اخـــتـــبـــار عـــــام لـــنـــظـــام الــســد 
الـــجـــديـــد الــــــذي يـــهـــدف إلــى 
حماية المدينة الساحلية من 
الــعــارمــة.  الفيضانات  خطر 
وشــــاب مــشــروع الــســد الــذي 
يورو  مليار  تكلفته ٥ر٥  تبلغ 
فضائح  دوالر)  مليار  (٢ر٦ 
فساد، فضًال عن كونه تجاوز 
الزمني  والــجــدول  الميزانية 
الــُمــحــديــيــن لــــه، حــيــث بــدأ 
العمل به في عام ٢٠٠٣ ومن 
من  االنتهاء  يتم  أن  المتوقع 
 . ديسمبر٢٠٢١  فــي  تشييده 
القائمون  المهندسون  وشّيد 
على الــمــشــروع حــواجــز على 
الـــمـــداخـــل الـــثـــالثـــة لــبــحــيــرة 
البندقية التي يتعين إغالقها 

كـــلـــمـــا تــــعــــّرضــــت الـــمـــديـــنـــة 
لـــخـــطـــر الـــفـــيـــضـــانـــات الــتــي 
عن  بها  المياه  مستوى  ترفع 
وسيجرى  سنتيمترات.   ١١٠
اختبار حواجز السد، المكونة 
في  متحّركة،  بوابة   ٧٨ من 
األولــى  للمرة  الــوقــت،  نفس 
يشهد  أن  الُمقّرر  من  وكــان 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء اإليـــطـــالـــي 
جوزيبي كونتي هذا االختبار 

الخاصة  التحكم  غرفة  مــن 
عليه  يُطلق  الــذي  بالمشروع 
اســـــــم «مــــــشــــــروع مـــــــوس». 
ووصـــــــف عـــمـــدة الــبــنــدقــيــة 
لــــويــــجــــي بــــــروجــــــنــــــارو فــي 
«تويتر»  موقع  عبر  تغريدة 
مــشــروع الــســد بــأنــه «إنــجــاز 
العبقرية  ونــتــيــجــة  ضــخــم» 
هناك  كــان  وإن  اإليطالية»، 

بعض التأخير في إنجازه. 

أن  مـــســـؤولـــون  ذكــــر  أ:  ب  د   - بــانــكــوك 
تــايــالنــد ســتــوّجــه دعــــوة إلـــى دبــلــومــاســيــيــن 
الخاصة  الهند  جوز  مزارع  لتفقد  أوروبيين 
بــهــا لـــدحـــض ُمـــطـــالـــبـــات مـــن قــبــل نــشــطــاء 
حـــقـــوق الـــحـــيـــوان بــــأن الــصــنــاعــة تــســتــخــدم 
عــمــالــة مـــن الــــقــــردة. وقـــالـــت نــائــبــة وزيـــر 
إن  أمس  تايسيت  مانانيا  والتعاون،  الزراعة 
أجانب  دبلوماسيين  دعوة  تعتزم  الحكومة 
تاني  ســورات  إقليم  في  الهند  جــوز  لــمــزارع 
جــنــوب الـــبـــالد، حــيــث يــســتــخــدم األشــخــاص 
الــهــنــد.  جــــوز  لــجــمــع  قـــــردة  ولـــيـــس  أدوات 
صدر  تقرير  أعقاب  في  تصريحاتها  جاءت 
األسبوع الماضي عن جماعة حقوق الحيوان 
«جماعة الناس من أجل المعاملة األخالقية 
للحيوانات» التي قالت إن أكثر من ١٥ ألف 
متجر، الكثير منها مقره في أوروبا وافقت 
على التوقف عن شراء المنتجات المصنوعة 
وجدت  أن  بعد  تايالند،  من  جوزالهند  من 
القردة  ُمعاملة  تسيء  الصناعة  أن  الجماعة 
وتــجــبــرهــا عــلــى جــمــع جـــوز الــهــنــد،غــيــر أن 

ســومــشــاي دوانــجــمــونــتــا وهــو مـــدّرب قــردة 
في جنوب تايالند قال إن حوالي ٨٠ بالمئة 
من جميع جوز الهند في جنوب تايالند يتم 

جمعه باستخدام قردة. 

 إنستجرام يعتذر لبيال حديد 
لحذف منشور عن فلسطين 

عواصم - وكاالت: تقدم موقع إنستجرام باعتذار لعارضة 
شكوى  بعد  األصــل  الفلسطينية  حديد  بيال  العالمية  األزيــاء 
التواصل،  مواقع  عبر  واسعة  فعل  ردود  أثارت  بها  تقّدمت 
وبــــدأت الــقــصــة عــنــدمــا شــاركــت بــيــال صــــورة لــجــواز سفر 
حديد،  محمد  الملياردير  بوالدها  خــاص  قديم  أمريكي 
بيال،  لكن  «فلسطين».  الميالد  محل  خانة  في  ومكتوب 
بأنها  ذلك  مبّرًرا  للصورة،  إنستغرام  موقع  بحذف  فوجئت 
إزالة  بيال  انتقدت  وقد  الموقع».  استخدام  قواعد  «تخرق 
عليها.وعّلقت  «تنّمًرا»  ذلــك  في  أن  واعتبرت  منشورها، 

بأنها فخورة بكونها فلسطينية.

https://www.youtube.com/channel/UCNEME6j9gwrwpIvMc-LNz3A
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