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النسخة اإللكترونية
قناة 
على

صفحة٤٠
رياالن

١٠- ١٣ ورأي

ــعــالقــات الثنائية ــيــس الــدومــيــنــيــكــان يستعرضان ال صــاحــب الــســمــو ورئ

٥

تفاصيل ص ٢

ـــاو» ـــك ــل لــجــوئــهــا لــــ «اإلي ــب ــاوض ق ــف ــت ــل ــطــر ســعــت ل ــمــحــكــمــة: ق هــيــئــة ال
ــاريــخــي ــت ــحــكــم ال ــد ال ــع ــة ب ــطــري ــق ــوى ال ــك ــش ــظــر ال ــأنــف ن ــســت ـــاو ت ـــك اإلي
القطريــة الشكــوى  على  للـــرد  أيـــام   ٧ الحــصار  دول  أمــــام  الخليفــي:  د.محمد 
«اإليكــاو» اختـــصاص  تعطيل  حاولــت  الحصــار  دول   :] لـ  السحــوتي  فيصل 
الــقــانــونــيــة الــمــواجــهــات  جــمــيــع  كــســبــت  ــطــر  ق   :] ــــ  ل ــون  ــي ــون ــان ق

قطر تهزم دول الحصار في الهاي
العدل الدولية أّيدت باإلجماع اختصاص (اإليكاو) بحكم تاريخي وزيرة الصحة:

الــدوحــة - قــنــا: أكـــدت ســعــادة الــدكــتــورة 
حـــنـــان مــحــمــد الــــكــــواري، وزيــــــرة الــصــحــة 
الشيخ  الــســمــو  صــاحــب  حــضــرة  أن  الــعــامــة، 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 
أولى أهمية خاصة لقطاع الرعاية الصحّية، 
رائعة  نتائج  من  اليوم  تحقيقه  يتم  ما  وأن 
لرؤية  مباشرة  نتيجة  هو  القطاع  هــذا  في 
في  باالستثمار  يتعلق  فيما  الحكيمة  سموه 
سعادة  تصريحات  جاءت  الصحّية.  الرعاية 
وزيرة الصحة العامة خالل لقائها بمجموعة 
التابعة  المركزة  العناية  وحــدات  كــوادر  من 

لمؤسسة حمد الطبية.
ســعــة  تـــوفـــر  أن  ســـعـــادتـــهـــا  وأوضـــــحـــــت 
المركزة  العناية  بــوحــدات  كافية  سريرية 
والخدمات العالجية عالية الجودة التي يتم 

األساسّية  العناصر  تمثل  للمرضى  تقديمها 
جــائــحــة  إدارة  عـــلـــى  قـــطـــر  دولــــــة  لــــقــــدرة 
أن  وأضافت  كورونا «كوفيد-١٩».  فيروس 
دولة قطر حققت ثاني أقل معّدل للوفيات 
الناتجة عن جائحة «كوفيد-١٩» في العالم، 
وذلك على الرغم من ارتفاع معدل اإلصابة 
نظام  مكّونات  كل  إن  وقالت  المرض.  بهذا 
الرعاية الصحية في دولة قطر عملت منذ 
تقديم  على  قدرتها  لضمان  الجائحة  بداية 
أفضل الخدمات، كما تم العمل على تسهيل 
وتوسيع  الصحية  الرعاية  لخدمات  الوصول 
القدرة االستيعابّية لوحدات العناية الُمركزة 
يحتاج  مــريــض  لكل  الـــالزم  الــعــالج  لتقديم 

ذلك دون تأخير.

رؤيــة صـاحــب السمـــو
وراء نهضــة القطــاع الصحــي

شمال األطلنطي جامعة 
وطنية تطبيقية قريباً

٩

في                    اليــوم

أول  الـــمـــالزم  أكـــد   :]  - الـــدوحـــة 
جــاســم مــحــمــد الــجــابــر، قــائــد ســريــة في 
أكاديمية الخدمة الوطنية، أن التسجيل في 
من  األول  حتى  مستمر  الوطنية  الخدمة 
الثانوية  على  للحاصلين  المقبل  سبتمبر 

المنتسبين  اســتــقــبــال  يــبــدأ  حــيــث  الــعــامــة 
الجدد بالمعسكر أول شهر سبتمبر لدورة 
منتسبي الخدمة الوطنية الدفعة الجديدة. 
وقال خالل لقاء مع برنامج تراحيب على 
الصحف  في  بــاإلعــالن  قمنا  الــريــان:  قناة 

رسائل  وإرســال  الوطنية  الخدمة  أداء  عن 
نصية للتسجيل بإجراءات بسيطة تتضمن 
صوراً من البطاقتين الشخصية والصحية، 

وعنوان المنزل وشهادة الثانوية العامة.  

التسجيل بالخدمة الوطنية حتى أول سبتمبر
الجزيرة تحذر من تردي حالة 

السجون المصرية
حقل الشاهين أغنى منطقة 

خليجية بأسماك قرش الحوت
مخطط إماراتي لتنصيب 

رئيس جديد لليمن
الجارديان: التحالف السعودي اإلماراتي 

نفذ ٥٠٠ غارة على صنعاء

الدوحة-هبة البيه:

أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس 
مجلس أمناء كلية شمال األطلنطي في قطر، أن الكلية 
في المراحل النهائية لتحويلها إلى أول جامعة تطبيقية 
وطنية، بما يتماشى مع خططها ورؤيتها كداعم أساسي 
لطموحات  واســتــجــابــة  الــبــالد  فــي  التطبيقي  للتعليم 
الطلبة في إكمال درجاتهم العلمية.  كما أعلنت الكلية 
البكالوريوس  لــدرجــة  جــديــدة  بــرامــج  ثالثة  طــرح  عــن 
هي  المقبل  األكــاديــمــي  الــعــام  مــن  ابـــتـــداًء  التطبيقي، 
هندسة  تكنولوجيا  في  التطبيقية  العلوم  «بكالوريوس 
 - التطبيقية  األعــمــال  إدارة  و«بكالوريوس  الصيانة»، 
إدارة الموارد البشرية»، و«بكالوريوس العلوم الصحية 

التطبيقية في التصوير اإلشعاعي الطبي».

٤

الدوحة - إبراهيم بدوي: 

القيادة  قائد  ماكينزي  كينيث  الجنرال  أكد 
الــمــركــزيــة األمــريــكــيــة فـــي الـــشـــرق األوســــط، 
قطر  بين  االستراتيجية  العالقات  أهمية  على 

والواليات المتحدة األمريكية. 
عبر  صحفي  مؤتمر  خــالل  لـــ [  وقــال 
للقيادة  الــرئــيــســي  الــمــقــر  إن  أمــــس،  الــهــاتــف، 
يقع  األوســط  الشرق  في  األمريكية  المركزية 

في قطر، ويجب أن يرسل ذلك إشارة مهمة 
للغاية حول أهمية هذه العالقات. 

وأضاف: «نحافظ على بناء قوي في قطر، 
لـــذا فــهــذه عــالقــة مــهــمــة، إنــهــا عــالقــات نعمل 

عليها، ونشعر أنها حيوية بالنسبة لنا».
وأكـــــد الـــجـــنـــرال مــاكــيــنــزي عــلــى مــواصــلــة 
والشركاء  الحلفاء  مع  العمل  المتحدة  الواليات 

في المنطقة لتعزيز األمن واالستقرار بها.

قطر شريك مهم وحيوي للواليات المتحدة
قائد القيادة المركزية في الشرق األوسط لـ [:

١٧

بــيــانــات  كــشــفــت   :]- الـــدوحـــة 
مـــصـــرف قــطــر الـــمـــركـــزي الـــصـــادرة  
االحتياطية    النقود  إجمالي  أن  أمــس،  
شهر  نهاية  مع  المصرفي  الجهاز  في 
بـ  مقارنة  ريال  مليار   ١٠٢٫٨ بلغ  يونيو 

الماضي،  مايو  في  ريــال  مليار   ١٠٩٫٦
 ،٢٠١٩ يــونــيــو  فــي  ريـــال  مــلــيــار  و٨٣٫٧ 

و٦٧ ملياًرا في مايو ٢٠١٨. 
ـــيـــانـــات مـــصـــرف قــطــر  وأشـــــــــارت ب
اإللزامي  االحتياطي  أن  إلــى  المركزي 

ـــنـــقـــود  ال مـــــن   ٪٣٧٫٨ يـــشـــكـــل  الـــــــــذي 
االحتياطية،  استقر في شهر يونيو عند 
مستوى ٣٨٫٩ مليار ريال، مقارنة بـ ٤٠ 
ملياًرا في مايو، و٣٦٫٣ مليار قبل سنة.

الدوحة - عبدالحميد غانم:

كــشــف عـــبـــداهللا مــســلــم الــــدوســــري، 
التنمية  لشؤون  الُمساعد  الــوزارة  وكيل 
بـــــــــوزارة الــتــنــمــيــة اإلدارّيـــــــــــة والـــعـــمـــل 
ــــشــــؤون االجـــتـــمـــاعـــّيـــة، عـــن إطـــالق  وال
للتوظيف  جـــديـــدة  إلــكــتــرونــيــة  مــنــصــة 
والباحثين  الــشــركــات  لُمساعدة  قريباً 
المنصة  هـــذه  أن  مــوضــحــاً  عــمــل،  عــن 

قاعدة  على  االطـــالع  للشركات  ستتيح 
عن  الباحثين  الختيار  الــــوزارة  بيانات 
وتسّهل  المطلوبة  والتخصصات  عمل 
في  وظيفة  على  الحصول  الباحث  على 

الجهة التي يتوّفر بها تخصصه.
جـــــاء ذلـــــك خـــــالل مـــؤتـــمـــر صــحــفــي 
تناول  الــوزارة  بمقر  أمس  صباح  عقده 
فـــيـــه قــــــرار مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــصـــادر 
إلى  القطريين  نسبة  بتحديد  مــؤخــراً 

غــيــر الــقــطــريــيــن فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
وإجــــــــــــراءات رفــــــع الـــنـــســـبـــة الـــمـــقـــّررة 
في  العاملين  من   ٪٦٠ إلــى  للقطريين 
ــلــدولــة أو الــتــي  الـــشـــركـــات الــمــمــلــوكــة ل
األخرى  والجهات  الدولة  فيها  تساهم 
والمعاشات،  التقاعد  لقانون  الخاضعة 
بــإدارات  القطريين  نسبة  رفــع  وكذلك 
الموارد البشرّية إلى ٨٠٪ بتلك الجهات.

االحتياطي النقدي ١٠٢٫٨ مليار ريال

ً منصـة إلكترونية جديدة للتوظيف.. قريبا

السعوديـــــة تواصــــل انتهــــاك حقــوق

وزارة  أصـــــــدرت   :] ـ  الــــدوحــــة 
السلوك  مــيــثــاق  الــعــالــي  والتعليم  التعليم 
المهني لموظفي الــوزارة، وذلك في إطار 
االنــتــمــاء الــوظــيــفــي لــديــهــم.  تــعــزيــز روح 
وقـــالـــت الـــــــوزارة فـــى بــيــان لــهــا أمــــس إن 
دعم  إلــى  يــهــدف  المهني  الــســلــوك  ميثاق 
مــوظــفــي الـــــــوزارة بـــااللـــتـــزام بــســلــوكــيــات 
كما  شخصيتهم  وتــقــّدر  مهنتهم  تحترم 

والواجبات،  بالحقوق  االلتزام  إلى  يهدف 
واتباع السلوك المهني المرغوب واالبتعاد 
عن السلوك غير المهني وغير المرغوب، 
الوظيفي.  واالنــتــمــاء  الــــوالء  روح  وتــعــزيــز 
تشتمل  الوثيقة  أن  إلــى  الــــوزارة  وأشـــارت 
وتفسير  الــوزارة  وقيم  ورسالة  رؤية  على 
بــعــض الــمــصــطــلــحــات والــمــفــاهــيــم مثل 
االنتماء  المهني،  السلوك  الميثاق،  معنى: 

الوظيفي، موظفي وزارة التعليم والتعليم 
العالي، وتطرق تعميم الوثيقة إلى تعريف 
القيم األساسّية للسلوك المهني، ومعايير 
أربعة  مــن  تتكّون  والــتــي  المهني  السلوك 
معايير تُمثل األساس للممارسات المهنّية 
التعليم  وزارة  موظفي  على  يتعين  الــتــي 

االلتزام بتطبيقها.

«التعليم» تصدر ميثاق السلوك المهني 

٩

ـــزم ـــل وم ـــي  ـــائ ـــه ن بـــحـــكـــم  الـــحـــصـــار  دول  طــــعــــون  رفــــضــــت  الــمــحــكــمــة 

وزير المواصالت 
واالتصاالت: الحكم 

يضع دول الحصار 
أمام المساءلة الدولية

رئيس هيئة الطيران 
المدني: سنباشر 

إجراءات الشكاوى 
القطرية في «إيكاو»

١٥

٢

١٧

١٧

٧

https://www.youtube.com/watch?v=9HO1AebqYfE&feature=youtu.be
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الدوحة - قنا: أجرى حضرة 
تميم  الــشــيــخ  الــســمــو  صـــاحـــب 
البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بــن 

مساء  هاتفًيا  اتــصــاًال  المفدى، 
أمس، مع فخامة السيد لويس 
رودولفو أبي نادر، هنأه خالله 

بفوزه في االنتخابات الرئاسية 
لــجــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان، 
له  تمنياته  عــن  ســمــوه  مــعــربًــا 

بالتوفيق والسداد.
 كــمــا جـــرى خـــالل االتــصــال 
الثنائية  الــعــالقــات  اســتــعــراض 

تنميتها  وأوجـــه  البلدين  بين 
في مختلف المجاالت ال سيما 

في االقتصاد. 

صاحب السمو ورئيس الدومينيكان يستعرضان العالقات
 سموه هنأ لويس أبي نادر بفوزه في االنتخابات الرئاسية 

الـــدوحـــة - قــنــا: بــعــث حــضــرة صــاحــب 
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
إلى  تهنئة،  ببرقية  المفدى،  البالد  أمير 

رئيس  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  فخامة 
ذكــرى  بمناسبة  الــفــرنــســيــة،  الــجــمــهــوريــة 

اليوم الوطني لبالده.

ـــدوحـــة - قـــنـــا: بــعــث ســمــو الــشــيــخ  ال
ــائــب  ن ثــــانــــي،  آل  حـــمـــد  بــــن  عــــبــــداهللا 
فخامة  إلـــى  تــهــنــئــة،  بــبــرقــيــة  األمـــيـــر، 

الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون رئــيــس 
ذكرى  بمناسبة  الفرنسية،  الجمهورية 

لبالده.  الوطني  اليوم 

خالد  الشيخ  معالي  بعث  قنا:   - الدوحة 
رئيس  ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن 
ببرقية  الــداخــلــيــة،  وزيـــر  ــــوزراء  ال مجلس 

كاستيكس  جــان  السيد  دولـــة  إلــى  تهنئة، 
الــفــرنــســيــة،  الــجــمــهــوريــة  وزراء  رئـــيـــس 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

صاحب  حضرة  بعث  قنا:   - الدوحة 
ــــن حـــمـــد آل  الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ تـــمـــيـــم ب
ببرقية  الــمــفــدى،  الــبــالد  أمــيــر  ثــانــي 

تــهــنــئــة إلـــى فــخــامــة الــرئــيــس أنــدريــه 
رئيًسا  انــتــخــابــه  إعـــادة  بمناسبة  دودا 

بولندا. لجمهورية 

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

بمناسبة  دودا  أندريه  الرئيس  فخامة  إلى 
إعادة انتخابه رئيًسا لجمهورية بولندا.

لـــنـــدن - قـــنـــا: اجــتــمــع ســـعـــادة الــســيــد 
ـــــة  ـــــدول جــــيــــمــــس كــــلــــيــــفــــرلــــي وزيــــــــــر ال
الـــبـــريـــطـــانـــي لـــشـــؤون الـــشـــرق األوســــط 
وشـــمـــال إفـــريـــقـــيـــا، أمـــــس، مـــع ســعــادة 
سفير  الــخــاطــر  عــلــي  بــن  يــوســف  الــســيــد 

دولـــــة قــطــر لــــدى الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة. 
جــــــرى خــــــالل االجــــتــــمــــاع اســـتـــعـــراض 
البلدين،  بين  الثنائي  التعاون  عالقات 
ذات  لــــمــــوضــــوعــــات  ا إلــــــى  بــــاإلضــــافــــة 

المشترك. االهتمام 

 صاحب السمو يهنئ الرئيس 
الفرنسي بذكرى اليوم الوطني 

نائب األمير يهنئ الرئيس الفرنسي

رئيس الوزراء يهنئ نظيره الفرنسي

صاحب السمو يهنئ الرئيس 
البولندي بإعادة انتخابه

نائــب األميــر يهنئ الرئيــس 
البولنــدي بإعــادة انتخابـــه

وزير الدولة البريطاني يجتمع مع سفيرنا

تـــــرأس  قــــنــــا:   - الــــــدوحــــــة 
ســـــعـــــادة الــــســــيــــد أحــــمــــد بــن 
محمود  آل  زيـــد  بــن  عــبــداهللا 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى، 
ورئـــيـــس الــمــنــظــمــة الــعــالــمــيــة 
لــلــبــرلــمــانــيــيــن ضـــد الــفــســاد، 
أمــــس، عـــن طـــريـــق االتـــصـــال 
ــلــجــنــة  الــــمــــرئــــي، اجــــتــــمــــاع ال
ـــمـــنـــظـــمـــة،  ـــل الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة ل
المستقبلية  األنشطة  لمناقشة 
الُمبادرات  ودراسة  للمنظمة 
ــتــي تــعــتــزم الــقــيــام بــهــا في  ال
تحقيق  فــي  الــُمــســاهــمــة  إطـــار 
أهــــــدافــــــهــــــا بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــع 
والمنظمات  العالم  برلمانات 
بمكافحة  الــمــهــتــمــة  الــدولــيــة 

الفساد.
 وقــــد ألـــقـــى ســـعـــادتـــه فــي 
بـــدايـــة االجـــتـــمـــاع كــلــمــة، أكــد 

الذي  الكبير  الــدور  على  فيها 
يــجــب عــلــى الــمــنــظــمــة الــقــيــام 
بـــــه، حـــفـــاظـــاً عـــلـــى األمـــــــوال 

للشفافية  وتــكــريــســاً  الــعــامــة، 
وســـيـــادة الــقــانــون بــمــا يــخــدم 
جميع  في  المستدامة  التنمية 

العالم. بلدان 
 كـــمـــا أكـــــد ســــعــــادة رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى ورئــــيــــس 

ـــادي  ـــري الــمــنــظــمــة، الــــــدور ال
والـــمـــمـــيـــز لــــدولــــة قـــطـــر فــي 
مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، وأشــــــاد 
السمو  صاحب  حضرة  بقرار 
ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
«حفظه  المفدى  البالد  أمير 
الشيخ  «جــائــزة  بإنشاء  اهللا»، 
تـــمـــيـــم لـــمـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد» 
والـــتـــي تُــمــنــح بـــالـــتـــزامـــن مــع 
ـــفـــال بـــالـــيـــوم الــعــالــمــي  االحـــت
التاسع  فــي  الفساد  لمكافحة 

عام.  كل  ديسمبر  من 
 وعــــلــــى إثـــــــر االجــــتــــمــــاع، 
ــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة  اتـــخـــذت ال
التي  الــقــرارات  من  مجموعة 
تـــرمـــي إلــــى تــحــقــيــق أهــــداف 
ـــمـــنـــظـــمـــة والــــتــــنــــســــيــــق مــع  ال
في  الــمــتــحــدة  األمـــم  منظمة 

الفساد. مكافحة 

 دور ريادي قطـــري في مكافحـــة الفســـاد 
 خالل ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للبرلمانيين..آل محمود:

ً

فريق  أجــرى  ـ [:  الــدوحــة 
أسماك  عن  بحثية  دراســة  قطري 
الشاهين  حــقــل  فــي  الــحــوت  قـــرش 
ــــــذي يُـــعـــد مــــن أكـــبـــر تــجــّمــعــات  ال
أســـــــمـــــــاك قـــــــــرش الـــــــحـــــــوت غـــيـــر 

العالم. في  المفترسة 
 وقــــــال الـــســـيـــد مـــحـــمـــد يــوســف 
الــجــيــدة، الــخــبــيــر الــبــيــئــي ورئــيــس 
مــــشــــروع دراســـــــة أســــمــــاك قـــرش 
إن  «تــراحــيــب»:  لبرنامج  الــحــوت، 
٢٠١٠ حيث  المشروع بدأ منذ عام 
تم اكتشاف أن حجم تجّمع أسماك 
قرش الحوت في قطر كبير للغاية 
إلى  الفــتًــا  مــتــوقــًعــا،  كــان  مما  أكــثــر 
تصل  مساحة  في  اكتشاف،  تم  أنه 
ـــع فــــي حــقــل  إلـــــى كــيــلــو مـــتـــر مـــرب
القرش  أسماك  عدد  أن  الشاهين، 
وفــــــــــــــــــــًقــا  ــرشــا،  ـــ قـــ  ٥٣٧ مـــن  أكـــثـــر 
على  أ»  إن  «دي  ـــ  ال الختـــــــبارات 
١٠ ســـنـــوات، أمـــا مــن خــالل  مـــدار 
الفوتوغرافية  الــصــورة  أو  البصمة 
أما  نوع،   ٦٠٠ من  أكثر  هناك  فإن 

عدد  أكبر  فإن  بالدرون  بالتصوير 
نوًعا.   ٣٦٠ هو  تسجيله  تم 

بـــــرنـــــامـــــج  خــــــــــالل  وأضـــــــــــــــاف   
«تــــراحــــيــــب» عـــلـــى قــــنــــاة الــــريــــان 
مــن  ـــــــى  األول ـــفـــتـــرة  ال أن «خــــــالل 
الـــدراســـة اســتــطــعــنــا مــعــرفــة أعـــداد 
التالية  األعــوام  وفــي  الحوت  قــرش 
تــــم تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات مــــع قــطــر 
لــلــبــتــرول ومــيــرســك، حــيــث قــّدمــا 
الــدعــم الـــالزم لــلــدراســة مــن خالل 
التتبع  أجهزة  مثل  المعدات  توفير 

تذهب  أين  وإلى  أين  من  لمعرفة 
الحوت. قرش  أسماك 

 وأوضح أنه تم التوّصل لمعرفة 
قطر  إلــى  تــأتــي  األســمــاك  هــذه  أن 
ـــريـــل حــتــى  مـــن مــنــتــصــف شــهــر أب
األحيان  بعض  وفي  سبتمبر  نهاية 
هــذه  وبــعــد  أكــتــوبــر،  منتصف  إلـــى 
الــفــتــرة تــذهــب األســمــاك إلــى عمق 
حيث  الخليج  في  للتجول  متًرا   ٥٠
منتصف  فـــي  تــســتــقــر  ــهــا  أن لــوحــظ 
التي  الضحلة  األعماق  حيث  الخليج 
٧٠ مـــتـــًرا حــيــث تــرغــب  تــصــل إلـــى 
فـــي درجــــة حــــرارة مــنــاســبــة تصل 
معرفة  تــم  أنــه  إلــى  الفــتًــا   ،٢٢ إلــى 
أجهزة  خالل  من  المعلومات  هذه 
تركيبها  تــم  الــتــي  والــتــتــبــع  الــرصــد 
عــلــى هــــذه األســــمــــاك وُمــراقــبــتــهــا 

الصناعية. باألقمار 
 وأوضح أنه تم اكتشاف أن حقل 
الــشــاهــيــن هـــو أغـــنـــى مــنــطــقــة فــي 
الخليج بأسماك حوت القرش ومن 
منذ  ألنه  عليها،  الحفاظ  يجب  ثم 

فترة  تشهد  أكتوبر  إلى  أبريل  شهر 
تزاوج لعدة أنواع من األسماك مثل 
وغيرها،  والجش  والربيب  الكنعد 
التونة  هــي  الرئيسية  األنـــواع  ولكن 
تعد  والــتــي  جـــًدا،  كبيرة  وبكميات 
الـــوجـــبـــة الــرئــيــســيــة لــلــحــوت الـــذي 
يــتــغــذى بــشــكــل عــــام عــلــى الــعــوالــق 
ـــز عــلــى بــيــض  بـــالـــمـــاء ولــكــنــه يـــرّك
الــســمــك حــيــث يــســتــهــلــك حـــوالـــي ٨ 

منها.  أطنان 
تبيض  األســمــاك  أن  إلــى  ولــفــت   
مــاليــيــن   ٦-١٠ مـــن  الـــمـــوســـم  فـــي 
منها  تلقيحه  يــتــم  والــــذي  بــيــضــة، 
ــبــاقــيــة  ال والـــنـــســـبـــة   ،٪١٠ حــــوالــــي 
تــفــســد أو تــتــعــّفــن ومـــن ثــم تــحــرق 
األكـــســـجـــيـــن وفـــــي حـــــال لــــم تــتــغــذ 
فإنها  عليها  الــحــوت  قــرش  أســمــاك 
ســتــحــرق األكــســجــيــن مــوضــًحــا أن 
أســـــمـــــاك حــــــوت الـــــقـــــرش تــتــغــذى 
عــلــى كـــل شــــيء فـــي الــبــحــر، ومــن 
ثــم تــنــظــفــه مــن األســـمـــاك الــنــافــقــة 

وغيرها.  

 حقل الشاهين أغنى منطقة خليجية بأسماك قرش الحوت  
 من خالل دراسة قطرية بدأت قبل ١٠ سنوات.. محمد الجيدة :

  محمد يوسف الجيدة

استعراض اإلسهامات المؤسسية 
في مكافحة كورونا

٣ جــوائـــز للشفــلح
 في مسابقـة دوليـة لليونسكــو

الدوحة - [: نظم معهد الدوحة للدراسات العليا أمس 
«اإلسهامات  بعنوان  المرئي  االتــصــال  تقنية  عبر  محاضرة 
العلمي  الــنــادي   .. ــا  كــورون جــائــحــة  مكافحة  فــي  المؤسسية 
صالح  عبدالرحمن  المهندس  قــّدمــهــا  نــمــوذًجــا»،  الــقــطــري 
القطري،  العلمي  بــالــنــادي  التنفيذي  الــمــديــر  نــائــب  خميس 

وذلك ضمن سلسلة المحاضرات اإللكترونية للمعهد.
في  المؤسسية  اإلســهــامــات  أهــم  خميس  المهندس  تــنــاول   
العلمي،  الــنــادي  على  بالتركيز  «كـــورونـــا»  جائحة  مكافحة 
المجتمعي،  ودوره  جــهــوده  بتكثيف  اهــتــمــامــه  مــن  انــطــالًقــا 
بوصفه مؤسسة علمية تُعنى بتشجيع البحث والتعلم واالبتكار، 
اإلجـــراءات  حزمة  مــع  وبالتزامن  قــام  الــنــادي  أن  إلــى  مشيًرا 
االستثنائية التي اتخذتها الدولة في مكافحة «كورونا» بتشكيل 
لجنة مشتركة بين النادي ومؤسسة حمد الطبية، للوقوف على 
أهم المعوقات الطارئة التي تعيق عمل الطواقم الطبية العاملة 

في هذا المجال.
تجهيزات  مــن  إمكاناته  كــل  سّخر  الــنــادي  أن  إلــى  وأشـــار   
واالستجابة  تقديمه  يمكن  ما  لتقديم  فنية  وخبرات  رقمية 
إنتاج  عــن  أسفر  العمل  هــذا  أن  موضًحا  الــطــارئــة،  للتغيرات 
الطبية  حمد  مؤسسة  لصالح  الطبي  الوجه  واقــي  من  اآلالف 
والــهــالل األحــمــر الــقــطــري، وكــذلــك إنــتــاج كميات مــن رابــط 

الكمامة والمساعد اآلمن.

الـــدوحـــة - قــنــا: حــصــد مــركــز «الــشــفــلــح» لــألشــخــاص 
مظلة  تــحــت  الــمــنــضــويــة  الــمــراكــز  أحـــد  اإلعـــاقـــة،  ذوي 
الــمــؤســســة الــقــطــريــة لــلــعــمــل االجــتــمــاعــي، ثـــالث جــوائــز 
التي  التشكيلي  الفن  في  الدولية  المسابقة  في  متقدمة 
والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  نظمتها 
بمدينة  فرانسوا»  «لويس  مركز  خالل  من  «اليونسكو»، 

الفرنسية. «تروا» 
وتستهدف   ،٢٠١٩ سبتمبر  فــي  المسابقة  عــن  أعــلــن   
٢٥ ســنــة،  ٣ ســـنـــوات إلـــى  األطـــفـــال والــشــبــاب مـــن عــمــر 
وتهدف  وغـــًدا»،  األرض..الـــيـــوم..  عــنــوان: «كــوكــب  تحت 
ثقافة  ونشر  بأهمية  الدولي  المستوى  على  الوعي  لنشر 
من  األرض  كوكب  على  والحياة  البيئة  على  المحافظة 
التلوث، حيث يُعّبر المشاركون من األطفال والشباب عن 
التلوث  مظاهر  من  األرض  كوكب  على  الحفاظ  أهمية 

الفنية. األعمال  خالل  من  الُمختلفة 
المدير  أبوألفين  آللئ  السيدة  قالت  المناسبة،  وبهذه   
اإلعــاقــة:  ذوي  لــألشــخــاص  «الــشــفــلــح»  لمركز  التنفيذي 
من  اإلعـــاقـــة  ذوي  لـــألشـــخـــاص  الــمــجــتــمــعــي  الـــدمـــج  إن 
لتحقيقها،  «الشفلح»  مركز  يسعى  التي  األهـــداف  أهــم 
المحلية  المسابقات  فــي  الفاعلة  ُمشاركتهم  خــالل  مــن 

وقدراتهم.  ُمواهبهم  تُبرز  التي  والدولية 

في ندوة مشتركة لمركزي الجزيرة و جسور للدراسات:

نــــدوة  خــلــصــت   :]  - الــــدوحــــة 
ُمشتركة نظمها مركز الجزيرة للدراسات 
مع  بالتعاون  لــلــدراســات  جسور  ومــركــز 
مصير  لبحث  ُمــبــاشــر،  الــجــزيــرة  قــنــاة 
األزمــتــيــن الــســوريــة والــلــبــنــانــيــة، إلـــى أن 
واالقتصادية  السياسية  العالقات  طبيعة 
المصالح  وتداخل  الدولتين،  هاتين  بين 
ما  يجعل  فيهما،  الــحــكــم  نــظــامــي  بــيــن 
يحدث في إحداهما يؤثر على األخرى.  

 وتــوقــع الــمــتــحــّدثــون فــي الـــنـــدوة أن 
تــكــون تــداعــيــات قـــانـــون قــيــصــر أســـرع 
أثًرا بالنسبة إلى لبنان منها لسوريا، مع 
بهذا  سيتأثران  البلدين  كال  بأن  اإلقــرار 
على  الــضــغــط  يستهدف  الـــذي  الــقــانــون 
سلوكه  تغيير  أجــل  من  السوري  النظام 
السياسي، وإجباره على تقديم تنازالت 
سياسية. وأشاروا إلى أن بمقدور النظام 
مع  نسبًيا  أطول  لفترة  التعايش  السوري 
هذا القانون، رغم ما في ذلك من آثار 
والمجتمع.  الدولة  سوريا  على  ُمــدّمــرة 

االحتجاجات  أن  إلى  الُمشاركون  وأشار 
تسعة  منذ  لبنان  يشهدها  التي  الشعبية 
أشــهــر هـــي جـــزء مـــن الــربــيــع الــعــربــي، 
جزئًيا  أو  كلًيا  نجاحها  حــال  فــي  وأنـــه 
اســتــقــرار  عــلــى  ــا  إيــجــابً ستنعكس  فــإنــهــا 
في  ودعـــوا  ــا،  واقــتــصــاديً سياسًيا  لبنان 
الُمحتجون  يغير  أن  إلـــى  الــصــدد  هـــذا 

صوب  ويتجهوا  أدواتــهــم  من  ــطــّوروا  ويُ
بــنــاء جــبــهــة وطــنــيــة واســـعـــة. واخــتــتــمــوا 
التغيير  أن  عــلــى  بالتأكيد  ُمــشــاركــتــهــم 
واألكــثــر  األقـــرب  الطريق  هــو  السياسي 
أمنًا بالنسبة لسوريا ولبنان في التعامل 
ويُواجهانه  أزمــات  من  يشهدانه  ما  مع 
من مخاطر ويعترضهما من تحديات. 

حل أزمتي سوريا ولبنان رهن بالتغيير السياسي
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بادر بأضحيتك…
#بالخير_اطمئن

طرق التبرع

44667711qch.qa/App نقاط التحصيل

مثال

للتبرع بثالث أضاحي في الســودان أرســل D#SD3 إلى 92652

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية األرقام من 2020/1174 إلى 2020/1213 + 2020/1222

أضف عدد األضاحي 
الذي تود التبرع به 

2

اختر رمز الدولة 
التي تريد التبرع 

لها 

1

أرسل الرمز إلى 
92652

3

SMS للتبرع عبر الرابطللتبرعqch.qa/Adha 2 1
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أضحية البقر ُسبع بقرة 1/7
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D#XK
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قطر

الصومال

كينيا
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تشاد
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مالي

األردن
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ر.ق
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أضحية الضأن
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محلياتمحليات٤

أالربعاء 24 ذو القعدة 1441هـ - 15 يوليو 2020م - العدد (13948)

قـــال   :]  - الـــــدوحـــــة 
محمد  جــاســم  أول  ـــمـــالزم  ال
ــــة فــي  الـــــجـــــابـــــر، قــــائــــد ســــري
أكــاديــمــيــة الــخــدمــة الــوطــنــيــة، 
الـــخـــدمـــة  فــــي  الـــتـــســـجـــيـــل  إن 
األول  حــتــى  مستمر  الــوطــنــيــة 
من سبتمبر المقبل للحاصلين 
على الثانوية العامة حيث يبدأ 
اســتــقــبــال الــمــنــتــســبــيــن الــجــدد 
سبتمبر  شهر  أول  بالمعسكر 
لــــــــــدورة مـــنـــتـــســـبـــي الـــخـــدمـــة 

الوطنية الدفعة الجديدة.
وأضــــــــاف خــــــالل لــــقــــاء مــع 
بــرنــامــج تــراحــيــب عــلــى قــنــاة 
الــــريــــان: قــمــنــا بـــاإلعـــالن في 
الــخــدمــة  أداء  عــــن  الـــصـــحـــف 
الوطنية وإرسال رسائل نصية 
بسيطة  بــــإجــــراءات  للتسجيل 
تــتــضــمــن صــــورا مـــن الــبــطــاقــة 
وعنوان  والصحية  الشخصية 
الـــمـــنـــزل وشـــــهـــــادة الـــثـــانـــويـــة 

العامة.  وأوضــح، أن التسجيل 
اإللكتروني  البريد  عبر  يكون 
المستندات  استقبال  وبمجرد 
الخاصة بالمنتسب يتم تسجيله 
ــنــا، ثـــم تــقــوم األكــاديــمــيــة  لــدي

بمراسلته والتواصل معه.
وقـــــــــال: لـــديـــنـــا إجـــــــــراءات 
احــتــرازيــة  وتــدابــيــر  استثنائية 
لـــتـــجـــنـــب انـــــتـــــشـــــار فــــيــــروس 
كـــــورونـــــا، كـــمـــا يـــقـــدم مــركــز 
داخل  الصحي  مقدام  معسكر 
مع  تــعــاون  -وهو  األكــاديــمــيــة 
الـــخـــدمـــات  الصحة-  وزارة 
للمنتسبين  الصحية  والرعاية 

على أعلى مستوى. 
التقدم  عند  أنــه  إلــى  ولــفــت 
فــحــص  ـــتـــم  ي ســبــتــمــبــر  أول 
ـــــراز لــلــمــنــتــســب  تـــطـــبـــيـــق احـــــت
عند  الحرارة  وكذلك  المتقدم 
أخذ  بجانب  األكاديمية  بــوابــة 
مــســحــات لـــكـــورونـــا بــالــداخــل 

فـــي مـــركـــز مـــقـــدام وفــحــص 
لمنع  مــراحــل  على  المنتسبين 
ـــتـــزاحـــم واالخـــــتـــــالط خــالل  ال
لدينا  هللا  والــحــمــد  الــتــســجــيــل 
المنتسبين  مـــن  كــبــيــر  إقـــبـــال 

ألداء الخدمة الوطنية.
يوجد  ال  الــجــابــر:  وأضــــاف 
الوطنية،  الــخــدمــة  مــن  إعــفــاء 
لكن يوجد لدينا الئق للخدمة 
أو الئق إداريا، واللجنة الطبية 

بــمــركــز مـــقـــدام الــصــحــي هي 
الطبية  بــاإلعــفــاءات  المختصة 
وفقا للتقارير الطبية للحالة.  

المالزم  تناول  جانبه  ومــن 
مــحــمــد نــاصــر الــعــطــيــة، قائد 

الخدمة  أكاديمية  فــي  فصيل 
التسجيل  متطلبات  الوطنية، 
في الخدمة الوطنية والمتمثلة 
فـــــي صــــــور مـــــن الــبــطــاقــتــيــن 
وعنوان  والصحية  الشخصية 
المنزل وشهادة الثانوية العامة 

وأرقام تليفونات للتواصل. 
الخدمة  قــانــون  إن  وقــــال: 
الوطنية رقم (٥) لسنة ٢٠١٨، 
الــوطــنــيــة  الــخــدمــة  أداء  نــظــم 
 (٢) رقــم  فالمادة  للمواطنين 
بلغ  قطري  كل  أن  على  نصت 
وحصل  عــامــا   ١٨ الــعــمــر  مـــن 
ـــويـــة أو  ـــان ـــث عـــلـــى الــــشــــهــــادة ال
مـــا يــعــادلــهــا وجـــب عــلــيــه أداء 
الـــخـــدمـــة، كــمــا نــصــت الـــمـــادة 
قطري  كــل  أن  على   (٣) رقــم 
ــعــمــر ١٨ عـــامـــا أو  ــلــغ مـــن ال ب
ــويــة الــعــامــة  ــان ــث حــصــل عــلــى ال
البد أن يقدم نفسه ألكاديمية 
الخدمة الوطنية ويسجل نفسه 

وأضـــــــاف:  ــــومــــا.  ي  ٦٠ خــــــالل 
للتسجيل،  مـــراحـــل   ٣ هــنــاك 
األولي المرحلة التأسيسية يتم 
تحويل الطالب من المدنية إلى 
وتستمر  العسكرية  الــمــرحــلــة 
ندربهم  تقريبا  شهرين  لمدة 
مثل  األســاســيــات  على  خاللها 
الـــمـــشـــاة واألســــلــــحــــة وبــعــض 
حــصــص الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة، ثم 
تــأتــي الــمــرحــلــة الــثــانــيــة وهــي 
يــنــدرجــون  حــيــث  التخصصية 
تـــحـــت أحـــــــد أقـــــســـــام قـــواتـــنـــا 
قوة  يكونون  بحيث  المسلحة 
المرحلة  ثــم  للوطن،  احتياط 
ــيــمــيــة،  ــتــعــل الـــثـــالـــثـــة وهــــــي ال
للمرحلة  كامل  كــورس  فلدينا 
الــتــعــلــيــمــيــة مـــعـــتـــرف بــــه من 
ــيــة شــمــال  جــامــعــة قــطــر وكــل
األطــلــنــطــي وكــلــيــة الــمــجــتــمــع 
األكاديمية  بين  تعاون  فهناك 

وهذه الجهات.

التسجيل بالخدمة الوطنية حتى األول من سبتمبر
استمرار التسجيل عبر البريد اإللكتروني

الــــــجــــــدد  لــــلــــمــــنــــتــــســــبــــيــــن  ـــــــل  شـــــــام طــــــبــــــي  فــــــحــــــص  الـــــــجـــــــابـــــــر:  جـــــــاســـــــم  أول  الــــــــــمــــــــــالزم 

جانب من برنامج «تراحيب» على قناة الريان

اللجنة الطبية 
بمركز مقدام 

الصحي هي 
المختصة 
باإلعفاءات

المالزم محمد 
العطية: 
٣ مراحل 
للتسجيل 

وتعاون بين 
األكاديمية 

وجامعة قطر

أعــلــنــت   :]  - الــــدوحــــة 
«أشغال»  العامة  األشغال  هيئة 
عــــــن تــــحــــويــــل تــــقــــاطــــع فـــريـــج 
بتقاطع  الــمــعــروف  عبدالعزيز 
حفصة عــلــى الــطــريــق الــدائــري 
الثاني إلى دوار مؤقت مع اإلبقاء 
عــلــى مــســاريــن مــفــتــوحــيــن في 
جميع االتــجــاهــات، اعــتــبــارا من 
وذلك  أشهر،  ستة  ولمدة  الغد 
الــعــامــة  اإلدارة  مـــع  بــالــتــنــســيــق 

للمرور.
هــذا  أن  الــهــيــئــة  وأوضــــحــــت 
ـــمـــروري يــهــدف الــى  الــتــغــيــيــر ال
أعــمــال  لتنفيذ  الــمــجــال  إتـــاحـــة 
تــوســعــة وتــطــويــر عــلــى تــقــاطــع 
فـــريـــج عــبــد الـــعـــزيـــز وتــركــيــب 

وذلك  جديدة،  ضوئية  إشــارات 
الطريق  تطوير  مشروع  ضمن 
الـــــدائـــــري الـــثـــانـــي، وحـــيـــث أن 
عن  سابقاً  أعلنت  كانت  الهيئة 
إغـــالق الــطــريــق الــدائــري الثاني 
الدوحة  تقاطع  من  االتجاه  في 
الجديدة حتى تقاطع فريج عبد 
من  القادمون  يستطيع  العزيز، 
شـــارع الــمــطــار اســتــخــدام شــارع 
منه  االنعطاف  ثم  الدين  صالح 
يــســاراً نحو شــارع ابــن الــعــوام ثم 
يــمــيــنــاً نــحــو الـــطـــريـــق الـــدائـــري 
فريج  دّوار  إلــى  للوصول  الثاني 
والمواصلة  المؤقت  العزيز  عبد 
أشغال  وستقوم  وجهاتهم.  نحو 
بــتــركــيــب الـــلـــوحـــات اإلرشـــاديـــة 

لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا 
التغيير المروري، وتهيب بجميع 

مــســتــخــدمــي الــطــريــق االلـــتـــزام 
بــــحــــدود الـــســـرعـــة الــمــســمــوحــة 

واتباع اللوحات اإلرشادية حفاظاً 
على سالمتهم.

تحويل تقاطع فريج عبدالعزيز لدوار مؤقت
اعتباراً من الغد ولمدة ٦ أشهر.. أشغال:

أنشطة متنوعة بملتقى 
فتيات الجميلية

فتيات  ملتقى  ينظم   :] ـ  الـــدوحـــة 
والــريــاضــة  الثقافة  لــــوزارة  الــتــابــع  الجميلية 
شهر  خــالل  المتنوعة  الفعاليات  من  العديد 
نجالء  الــســيــدة  إشـــراف  تحت  الــجــاري  يوليو 
مقدمتها  وفـــي  الــمــلــتــقــى  مـــديـــرة  الــنــعــيــمــي 
ــعــد يــقــدمــهــا الشيخ  مــحــاضــرة ديــنــيــة عـــن بُ
محمد فــاروق الــنــدوي وذلــك يــوم ٢٩ يوليو 
التواصل  بمواقع  للجمهور  ومسابقة  الجاري 
كمامتك  (اصنع  بعنوان  للملتقى  االجتماعي 
سوف  الــذي  بيه)  (الحية  وبرنامج  بنفسك) 
يقام يوم الخميس الموافق ٣٠ يوليو الجاري، 
كــمــا يــقــام بــرنــامــج بــعــنــوان (اصــنــعــي طبقك 
الــصــحــي) تــقــدمــه الــســيــدة خــلــود الــهــاجــري 
وورشـــــة فـــي تــعــلــيــم أســـاســـيـــات الــكــروشــيــه 
وورشة أخرى في التطريز على التيشيرتات 
السيدة  وتقدمها  يوليو   ٢٢ األربعاء  يوم  تقام 

نور المسكريه.
وقـــالـــت نــجــالء الــنــعــيــمــي مـــديـــرة ملتقى 
فتيات الجميلية أن الملتقى يعكف حالياً على 
إعداد البرامج والفعاليات التي ستقام  خالل 
شــهــر أغــســطــس الــمــقــبــل مـــن بــيــنــهــا (ورشـــة 
الثالثاء  يــوم  لــالكــســســوارات)  قــوالــب  صناعة 
وتــقــدمــهــا  ٢٠٢٠م  أغــســطــس   ١١ الـــمـــوافـــق 

السيدة نوف المسكري.

١١٢٥٣ لوحة خالل يونيو.. البلدية:

[: قــــام مـــركـــز نــظــم الــمــعــلــومــات  الــــدوحــــة - 
الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة بتركيب ١١٢٥٣ لوحة 
من  الماضي،  يونيو  شهر  خالل  البلديات  بجميع  عنواني 
مجمعات  لوحة   ٢٥ رئيسية،  مبان  لوحة   ٢١٦٥ بينها 
اللوحات  عدد  إجمالي  ليصل  شقق  لوحة   ٩٠٦٣ سكنية، 

التي تم تركيبها ٢٣٠ ألف لوحة.
وأشارت وزارة البلدية والبيئة إلى أن لوحات المباني 
الرئيسية شملت ٣٣٦ لوحة ببلدية الدوحة، ٤٠٣ ببلدية 
الريان، ٢٣٤ ببلدية الوكرة، ١٤٢ ببلدية أم صالل، ١٦٤ 
 ١٧٦ والــذخــيــرة،  الــخــور  ببلدية  الــظــعــايــن،٣٩١  ببلدية 

ببلدية الشمال، و٣١٩ ببلدية الشيحانية.
ولفتت الوزارة إلى أن المعدل الشهري لعدد العناوين 
الصادرة واللوحات التي يتم تركيبها بأنواعها، يبلغ قرابة 
(١١,٠٠٠) لوحة، وقد بلغ مجموع اللوحات بأنواعها التي 

تم تركيبها حتى اآلن (٢٣٠,٠٠٠) لوحة.
وأشــــــارت الـــــــوزارة إلــــى حــرصــهــا عــلــى ســرعــة إنــهــاء 
يتم  التالية  اآللية  خــالل  من  العناوين  إصــدار  إجـــراءات 
على  حصولها  تــم  التي  المنشآت  بيانات  على  الحصول 
رخص  بنظام  المباشر  الــربــط  خــالل  مــن  البناء  إتــمــام 
من  عنواني  على  الحصول  طلبات  استالم  ويتم  المباني. 
من  المباشر  التواصل  أو  بالوزارة  االتصال  مركز  خالل 

من  يومين  خالل  العنوان  إصــدار  ويتم  الطلب.  صاحب 
استالم الطلب حيث يتطلب ذلك القيام بالمسح الميداني 
إلى  إصــدارهــا  تــم  التي  العناوين  إضــافــة  وتتم  للموقع. 
قــاعــدة بــيــانــات الــعــنــوان الــوطــنــي بشكل أســبــوعــي. ويتم 
من  أسابيع  ثالثة  إلــى  أسبوعين  خــالل  اللوحة  تركيب 

إصدار العنوان.

تركيب ٢٣٠ ألف لوحة عنواني
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رؤية صاحب السمو أثمرت نتائج رائعة بالقطاع الصحي
سموه أولى الرعاية الصحية أهمية خاصة  .. وزيرة الصحة:

ــــــا: أكــــــدت  ـــــــدوحـــــــة –قــــــن ال
محمد  حنان  الدكتورة  سعادة 
العامة  الصحة  وزيرة  الكواري 
الــســمــو  صــــاحــــب  حــــضــــرة  أن 
ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
أمـــيـــر الـــبـــالد الـــمـــفـــدى، أولـــى 
الرعاية  لقطاع  خاصة  أهمية 
تحقيقه  يتم  ما  وأن  الصحية، 
هذا  في  رائعة  نتائج  من  اليوم 
الـــقـــطـــاع هـــو نــتــيــجــة مــبــاشــرة 
فيما  الحكيمة  ســمــوه  لــرؤيــة 
الرعاية  في  باالستثمار  يتعلق 

الصحية. 
   جــاءت تصريحات سعادة 
وزيــــرة الــصــحــة الــعــامــة خــالل 
كـــوادر  مــن  بمجموعة  لــقــائــهــا 
وحدات العناية المركزة التابعة 

لمؤسسة حمد الطبية.
  وأوضــــحــــت ســعــادتــهــا أن 
تـــوفـــر ســعــة ســـريـــريـــة كــافــيــة 
بــــوحــــدات الـــعـــنـــايـــة الـــمـــركـــزة 
عالية  الــعــالجــيــة  والـــخـــدمـــات 
الــــجــــودة الـــتـــي يـــتـــم تــقــديــمــهــا 
لـــلـــمـــرضـــى تـــمـــثـــل الـــعـــنـــاصـــر 
األســاســيــة لــقــدرة دولــــة قطر 
فــيــروس  جــائــحــة  إدارة  عــلــى 

كورونا (كوفيد-١٩). 
قطر  دولــــة  أن  وأضـــافـــت    
حـــقـــقـــت ثـــــانـــــي أقـــــــل مـــعـــدل 
جائحة  عــن  الناتجة  للوفيات 
وذلك  العالم،  في  (كوفيد-١٩) 
معدل  ارتفاع  من  الرغم  على 

اإلصابة بهذا المرض.
  وقـــالـــت: إن كـــل مــكــونــات 

نـــظـــام الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة في 
بداية  منذ  عملت  قطر  دولـــة 
على  قدرتها  لضمان  الجائحة 
كما  الــخــدمــات،  أفضل  تقديم 
الوصول  تسهيل  على  العمل  تم 
لـــخـــدمـــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
االستيعابية  الـــقـــدرة  وتــوســيــع 
لــــوحــــدات الـــعـــنـــايـــة الـــمـــركـــزة 
ــتــقــديــم الــــعــــالج الـــــــالزم لكل  ل
دون  ذلــــــك  يـــحـــتـــاج  مــــريــــض 

تأخير. 
  وأضافت أن نظام الرعاية 
وبما  قطر  دولــة  فــي  الصحية 
وفعالية  كــفــاءة  مــن  بــه  يتمتع 
إمكانية  أتاح  عالمي،  ومستوى 
تـــوســـعـــة وإعــــــــــادة اســـتـــخـــدام 
الـــمـــوارد والــمــرافــق الــمــوجــودة 

نتمكن  بحيث  ســريــع،  بشكل 
ســـريـــر   ٣٥٠٠ تــــوفــــيــــر  مــــــن 
 ٧٠٠ و  الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات  فـــــي 
ســـريـــر فــــي وحـــــــدات الــعــنــايــة 
لمرضى  مخصصة  الــمــركــزة 

(كوفيد-١٩).
  ونــــوهــــت ســــعــــادة وزيـــــرة 
الــصــحــة الــعــامــة بــجــمــيــع فــرق 
وحــــــــدات الـــعـــنـــايـــة الـــمـــركـــزة 
حمد  مــؤســســة  بــمــســتــشــفــيــات 
الطبية، وخاصة في مستشفى 
حـــــزم مـــبـــيـــريـــك الـــــعـــــام، لــمــا 
قــــدمــــوه مــــن عــمــل احــتــرافــي 
وخــــــدمــــــات رعـــــايـــــة صــحــيــة 
حانية وعالية الجودة لمرضى 
أن  إلـــى  (كوفيد-١٩)،ولفتت 
مــعــدل الــوفــيــات بــيــن مرضى 

العناية  بــوحــدات  (كوفيد-١٩) 
الــمــركــزة فــي دولـــة قــطــر بلغ 
مع  مــقــارنــة  بالمئة،   ٩ حــوالــي 
التي  المتقدمة  البلدان  معظم 
بين  الــوفــيــات  مــعــدل  فيها  بلغ 
بوحدات  (كوفيد-١٩)  مرضى 
العناية المركزة نحو ٣٥ بالمئة.
هذا  فــي  سعادتها  وثمنت    
به  العمل الـــذي قــامــت  اإلطـــار 
المركزة  العناية  وحــدات  فرق 
لضمان  كبيرة  جــهــوًدا  وبذلها 
توفر أحدث وأفضل العالجات 
ــــــبــــــروتــــــوكــــــوالت الـــطـــبـــيـــة  وال
لــلــمــرضــى.. وشــــددت عــلــى أن 
هــذه  مــع  تعاملت  قــطــر  دولـــة 
وفعال  حاسم  بشكل  الجائحة 
مــــن خـــــالل تــنــفــيــذ إجـــــــراءات 

صــارمــة ســاعــدت على احــتــواء 
انتشار هذا الفيروس.

جميًعا  بذلنا  «لقد  وقالت    
من  ولــكــن  كــبــيــرة،  تضحيات 
االلــــتــــزام  نــــواصــــل  أن  الـــمـــهـــم 
بإجراءات مكافحة العدوى مع 
لحماية  والــحــذر  الحيطة  أخــذ 
صــحــة األفـــــراد األكــثــر عرضة 
لــمــضــاعــفــات هــــذا الــفــيــروس 
فـــي مــجــتــمــعــنــا، ومــــن الــمــهــم 
على  جميًعا  نــحــرص  أن  جـــًدا 
تــــــرك مـــســـافـــة كـــافـــيـــة بــيــنــنــا 
االستمرار  مع  اآلخــريــن  وبين 
فــي ارتـــــداء الــكــمــامــات وغسل 
الرقم  على  واالتــصــال  اليدين 
مرافق  أحــد  زيـــارة  أو   ١٦٠٠٠
المخصصة  الصحية  الــرعــايــة 

في  (كوفيد-١٩)  لــفــحــوصــات 
ـــــأي أعـــــراض  ـــشـــعـــور ب حـــــال ال

للمرض».
الدكتور  أوضــح  جانبه،  مــن 
ســـعـــد الـــكـــعـــبـــي رئــــيــــس لــجــنــة 
ــــنــــظــــام الــــصــــحــــي لــلــتــحــكــم  ال
ــــحــــوادث  ـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ال وال
فــي  (كوفيد-١٩)  لـــمـــواجـــهـــة 
مـــؤســـســـة حـــمـــد الـــطـــبـــيـــة، أن 
عملوا  الموظفين  مــن  الكثير 
األشهر  خــالل  الكواليس  خلف 
تضمن  خطة  لتقديم  الماضية 
ممكنة  رعـــايـــة  أفــضــل  تــوفــيــر 
في المكان والوقت المناسبين 
والـــــتـــــأكـــــد مـــــن عـــــــدم وجـــــود 
المخصصة  األســـرة  فــي  نقص 
لـــمـــرضـــى فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
لــلــمــرضــى  أو  (كوفيد-١٩) 

اآلخرين.
ولفت إلى أنه تم تخصيص 
الرعاية  لتقديم  مرافق  سبعة 
لـــمـــرضـــى فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
توسعة  تمت  كما  (كوفيد-١٩)، 
قدرة وكفاءة خدمات الرعاية 
للحاالت الحرجة والحادة من 
خالل العمل الشاق الذي قامت 

به كافة الفرق.
أحمد  الدكتور  قال  بــدوره، 
الــمــحــمــد رئــيــس قــســم الــطــب 
الباطني بمؤسسة حمد الطبية 
المركزة  العناية  قسم  ورئيس 
بالوكالة، إنه تمت رعاية أكثر 
ــا  مــصــابً مـــريـــًضـــا   ١٣٧٠ مــــن 
(كوفيد-١٩)  كورونا  بفيروس 
المركزة  العناية  وحــدات  فــي 
الطبية  حمد  لمؤسسة  التابعة 

منذ شهر مارس الماضي.
مـــن جــهــتــه، قــــال الــدكــتــور 
محمد خطيب رئيس خدمات 
رعـــــايـــــة الــــــحــــــاالت الـــحـــرجـــة 
بمستشفى  الـــصـــدر  وأمـــــراض 
ـــــعـــــام، إن  حــــــزم مـــبـــيـــريـــك ال
السعة  لــزيــادة  الشاملة  الخطة 
الطلب  تلبية  بهدف  السريرية 
الــمــتــزايــد عــلــى الــخــدمــات من 
وفــرت  (كوفيد-١٩)  مــرضــى 
ـــــوحـــــدات  ــــرة ل ــــي إضــــــافــــــة كــــب
الــــعــــنــــايــــة الـــــمـــــركـــــزة، حــيــث 
تــضــاعــفــت الــســعــة الــســريــريــة 
في  المركزة  العناية  بــوحــدات 
مستشفيات المؤسسة بما يزيد 

على ثالثة أمثال.

ـــة   ـــح ـــائ ـــج ال إدارة  ــــــي  ف أســـــاســـــيـــــة  ــــاصــــر  ــــن ع ـــــــجـــــــودة  ال ــــة  ــــي ــــال ع ــــــخــــــدمــــــات  وال الـــــســـــريـــــريـــــة  ــــة  ــــع ــــس ال

فرق العناية 
المركزة 

قدمت عمالً 
احترافًيا 

وخدمات 
عالية الجودة 

٩ ٪ فقط 
معدل 
وفيات 
مرضى 
كورونا 

بوحدات 
العناية 

المركزة 

توفير أحدث 
وأفضل 

العالجات 
والبروتوكوالت 

الطبية 
للمرضى

قطر نفذت 
إجراءات 
صارمة 

ساعدت 
على احتواء 
الفيروس

ــــــــا ــــــــورون ــــــــدل لـــــــلـــــــوفـــــــيـــــــات الـــــــنـــــــاتـــــــجـــــــة عــــــــــن ك ــــــــع ــــــــي أقـــــــــــــل م ــــــــان قـــــــطـــــــر حــــــقــــــقــــــت ث
ــــي ــــم ــــال ــــــطــــــر يـــــتـــــمـــــتـــــع بـــــــكـــــــفـــــــاءة ومـــــــســـــــتـــــــوى ع ـــــة فـــــــــي ق ـــــي ـــــح ـــــص ـــــــام الــــــــرعــــــــايــــــــة ال ـــــــظ ن

وفرنا ٣٥٠٠ سرير في المستشفيات و ٧٠٠ بالعناية المركزة  
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هــذا أكثر عــنــوان يجذب الــقــارئ.. هــو أشبه 
بدعاية عنوانها المرأة.. ولكن ألن المقال ُيذّيل 
الدعاية  هــذه  لمثل  بحاجة  لست  فأنا  باسمي 
من  الشاهد  بذاتها.  تسمو  فالمرأة  الرخيصة 
هــذا كله وبــعــيــًدا عــن هــذه الــُمــقــّدمــة الطويلة 
التي ال داعي لها سوى الحشو، دعونا ندخل في 

صلب الموضوع. 
المرأة أم القضايا  

 ســـؤال يـــدور فــي ُمخيلتي ال أبحث لــه عن 
إجابة، ففي كل مرة تذكر فيها األخالق ُيدس 
؟،  للمرأة  النظرة  هذه  لماذا  المرأة..  بموضوع 
األرض  تحت  ممرات  لها  نوّفر  أن  يجب  وأنــه 
بعيًدا عن أعين البشر الُمترّبصة ونحن الذين 
نــتــشــّدق بــالــقــول أن الــمــرأة هــي األم واألخـــت 

والزوجة والبنت وعند أول اختبار ننظر للمرأة 
نظرة ُمغايرة وكأنها رجس من عمل الشيطان 
أو الشيطان بذاته، وعليه فيجب أن تلزم المرأة 
فهناك  غــيــره  أو  للعمل  خــرجــت  وإذا  الــبــيــت، 

قائمة من المحظورات.
 قد يقول قائل إننا تجاوزنا ذلــك.. نحن لم 
نجتز هذه المرحلة من الفكر.. وال أدعو لذلك، 
فلكل مجتمع تقاليده ولكن حديثي عن ربط 
بالحجاب،  االلــتــزام  وربـــط  بالسفور  األخـــالق 
هذا برأيي إفراط وتفريط في الفكر.. بمعنى 
أو  وجهها  كاشفة  كانت  إذا  المرأة  أن  ُمبّسط.. 
الرجل  عزيزي  لك  فيجوز  عارية  أو  ُمتبّرجة 
أو  لــألخــالق  اعــتــبــار  أي  دون  بــهــا  تــتــحــّرش  أن 
الدين.. هكذا ببساطة هي الغريزة الحيوانية.. 

وإذا كانت المرأة ُمحّجبة ُمنقبة، فيمنع عليك 
وفق هذا المبدأ الحيواني أن تتحّرش بها.. ربط 

عجيب وغريب.. 
 لقد خلق اهللا البشر ذكًرا وأنثى، وشرع لهم 
الحقوق وفرض عليهم الواجبات، فإذا قام كل 
جنس بــدوره فلماذا هذا التوجس من اآلخر.. 
ماِرس حياتك بعيًدا عن هذه النظرة. ولنعود 
إلــى فكرة كانت تـــدرس فــي أذهـــان الــرجــال: 
المرأة كالحلوى.. والذباب يتجّمع حول الحلوى 
المكشوفة!، وكأن لسان حالهم يقول، الرجال 

هم الذباب!. 
رجل  مــن  عجبي  لها:  وقيل  الفتاة  كبرت   
غطى ســيــارتــه خــوًفــا مــن الــخــدش ولـــم يغط 
نساءه!.   كبرت الفتاة أكثر وأصبحت في سن 

الزواج فقيل لها: المرأة غير الُمحجبة كالبيت 
الخالي من الستائر.. دائًما هما لإليجار!. 

 َشاَب شعر المرأة وأصبحت عجوًزا شمطاء 
فقال لها ابنها عندما أراد الخروج معها: المرأة 

كالسلك الكهربائي إذا انكشفت حل الدمار!!.
 إلى هنا ينتهي حديثي.. وأنا على يقين أنه لن 
يقتنع أحد بكالمي.. فمن له قناعة هو ُمقتنع 
بفكره قبل هذه المقالة السخيفة.. والُمعترض 

هو ُمعترض مهما قيل له .. والسالم ختام.
 نسيت أن أخبركم .. الحلويات أصبحت تباع 
نظرية   .. وكــاريــدج  وطلبات  اإلنستغرام  على 
يجمعنا  أن  ونتمنى  انتهت،  المكشوفة  الحلوى 
في  صوفيا  آيــا  مسجد  في  للصالة  قريبًا  اهللا 

إجازة تُنسينا كورونا.

الجمــيلــة والــوحــــش 
ـــات ـــواجـــب ال ــم  ــه ــي ــل ع وفــــــرض  ـــوق  ـــحـــق ال لـــهـــم  وشــــــرع  وأنــــثــــى  ذكـــــــًرا  الـــبـــشـــر  اهللا  خـــلـــق  لـــقـــد 
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قــســُم  نــّظــم  -قنا:  الـــدوحـــة 
الــتــعــلــيــم الــطــبــي الــمــســتــمــر في 
قطر»   للطب   كورنيل  «وايـــل 
حول  اإلنترنت  عبر  محاضرة 
الـــتـــأثـــيـــر الـــُمـــحـــتـــمـــل لــلــتــبــاعــد 
اإلنسان  صّحة  في  االجتماعّي 
الــنــفــســّيــة والــعــقــلــّيــة، والــطــرق 
الـــعـــمـــلـــّيـــة لــتــجــّنــب مـــثـــل هـــذا 
من  منه  التخفيف  أو  التأثير 
خــــالل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــّي 
بـــطـــريـــقـــة مـــــدروســـــة، وعــبــر 
الحديثة  التكنولوجيا  تسخير 
التي  المحاضرة  ونالت  لذلك. 
ألــقــاهــا الــدكــتــور جــاويــد شيخ، 
أســتــاذ الــطــّب الــنــفــســّي وعميد 

قطر»،  للطب   كورنيل  «وايــل 
قبل  من  الالزَمين  االعتماَدين 
المجلس  فــي  االعــتــمــاد  إدارة 
القطري للتخصصات الصحية 
فـــي قـــطـــر، ومــجــلــس اعــتــمــاد 
في  الــمــســتــمــّر  الــطــبــي  التعليم 

الواليات المتحدة األمريكّية.
وأّكــــد الــدكــتــور شــيــخ خــالل 
عدم  أهمية  على  الــُمــحــاضــرة 
فـــقـــدان األمـــــل حـــيـــال الــحــالــة 
الـــراهـــنـــة، وتــطــويــر الــمــرونــة 
العناية  وممارسة  الشخصّية، 
ــــة،  الـــــذاتـــــيـــــة بـــطـــريـــقـــة واعــــي
وإحــــاطــــة الـــنـــفـــس بــأشــخــاص 
على  والــمــواظــبــة  ُمــتــفــائــلــيــن، 
أنـــشـــطـــة تـُــســـهـــم فــــي تــخــفــيــف 
ـــعـــزيـــز الـــمـــشـــاركـــة  ـــوتـــر وت ـــت ال
االجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــع اآلخــــريــــن.  

ــــــحــــــّدث عــــــن عــــوامــــل  كــــمــــا ت
ــــة لـــتـــعـــزيـــز الـــصـــحـــة  إضــــافــــي
أنماط  مقّدمتها  فــي  العقلّية 
الــــحــــيــــاة الـــصـــحـــيـــة، بـــمـــا فــي 
ذلــــــك نـــيـــل قـــســـط كـــــــاٍف مــن 
من  الكثير  وُمــمــارســة  الــنــوم، 
األنــشــطــة الــبــدنــيــة، وااللـــتـــزام 
بـــــنـــــظـــــام غــــــــذائــــــــّي صـــــحـــــّي. 
ولــفــت عــمــيــد « وايـــــل كــورنــيــل 
العزلة  أن  إلــى  قطر»   للطب  
أبــرز  أحــد  تشّكل  االجتماعية 
الــزيــادة  وراء  السببية  العوامل 
القلق  حــــاالت  فــي  الــمــلــحــوظــة 
واالكــــتــــئــــاب، خـــصـــوًصـــا بــيــن 
سائر  أن  مبينًا  الــشــبــاب،  فئة 
ــــفــــئــــات الــــعــــمــــريــــة ُعــــرضــــة  ال
لــلــخــطــر نــفــســه، الســيــمــا بين 
الُمسنين والعاطلين عن العمل 

مزمنة.   بأمراض  والُمصابين 
ودعا إلى استغالل التكنولوجيا 
الحديثة للتواصل باستمرار مع 
استخدام  خالل  من  اآلخرين، 
المرئية  الُمحادثات  تطبيقات 
ـــعـــاب عــلــى  ـــاألل واالســـتـــمـــتـــاع ب
أو  أمسيات  وتنظيم  اإلنترنت 
تمارين  وُممارسة  مسابقات، 
فوائد  مــؤكــًدا  جماعية،  بدنية 
هــــــذه األنــــشــــطــــة الــــتــــي تُــتــيــح 
التواصل اجتماعًيا مع اآلخرين 

في أجواء مرحة وإيجابّية.
أفــراَد  شيخ،  الدكتوُر  وحــّث 
األســـــــــرة عـــلـــى الــــتــــواصــــل مــع 
اآلخــــريــــن، شــريــطــة االلـــتـــزام 
للتباعد  الــمــالئــمــة  بــالــُمــســافــة 
وارتـــــــــــــداء مـــــعـــــدات الــــوقــــايــــة 
الشخصية أثناء قيامهم بذلك.

العزلة االجتماعّية وراء زيادة حاالت القلق واالكتئاب
 خالل محاضرة حول تأثير التباعد الجسدي في الصحة العقلية.. وايل كورنيل:

أطلقت   :]- الـــدوحـــة 
للسرطان،  القطرية  الجمعيُة 
ــتــعــاون مـــع مــؤّســســة حمد  ــال ب
األول  الـــمـــلـــتـــقـــى  الــــطــــبــــيــــة، 
االفــــتــــراضــــّي لــلــتــعــلــيــم الــطــبــي 
ـــمـــســـتـــمـــّر حـــــــول الـــمـــعـــايـــيـــر  ال
بسرطان  لــالشــتــبــاه  الــســريــريــة 
الــرئــة، والــذي تــّم تنظيمه عن 
بـُــعـــد عــبــر مــنــّصــة إلــكــتــرونــيــة 
 MasterBadge قطــــــــــريــــــــــة 
من   ٢٠٠ واســتــهــدف   ،Meet
ُمـــقـــّدمـــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
ــــــــــيــــــــــة والـــــمـــــمـــــرضـــــيـــــن  األول
الطبية  الــرعــايــة  واختصاصيي 
المساعدة بالقطاَعين الصحّيين 

الحكومي والخاص.
وقــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور هــــــادي 
قسم  رئيس  رشيد  أبــو  محمد 
الـــتـــطـــويـــر الـــمـــهـــنـــّي والــبــحــث 
الــعــلــمــي بــالــجــمــعــيــة الــقــطــريــة 
هـــذا  تــنــظــيــم  إّن  لـــلـــســـرطـــان 
ساعة   ١٫٥ يمنح  الــذي  الُملتقى 
المجلس  من  معتمدة  تدريبّية 
القطري للتخصصات الصحية 
الصحة  بــوزارة  االعتماد  بقسم 
الـــعـــامـــة، جــــاء نــتــيــجــًة لــجــهــود 
الــوفــاء  نــحــو  الحثيثة  الجمعية 
ــــه مــــن إطــــالق  بـــمـــا وعـــــــدت ب
عالمية  بمعايير  نوعية  برامج 
والتدريب  التثقيف  مجال  في 
وتـــطـــويـــرهـــا بــشــكــل مــســتــمــّر، 
كــمــا جـــاء فــي إطـــار الــشــراكــات 
الــمــجــتــمــعــيــة الــــتــــي تـــحـــرص 
تطبيقها  على  ـــا  دوًم الجمعية 
مـــع كـــافـــة الـــجـــهـــات الــصــحــّيــة 
المعنية، ال سّيما مؤسسة حمد 
الذي  المستمّر  والدعم  الطبية 
تقدمه الجمعية، حيث سيقوم 
المؤسسة  فــي  االتــصــال  فــريــق 
التعليم  نشاطات  عن  باإلعالن 

الـــطـــبـــي الــمــســتــمــّر لــلــجــمــعــيــة 

عــــبــــر مـــنـــصـــاتـــهـــا ونـــشـــراتـــهـــا 

ــيــة، وذلــــك لــزيــادة  ــكــتــرون اإلل

الطّبي  الــكــادر  استفادة  فــرص 

الجمعّية  برامج  من  للمؤسسة 

التي  المستمر  الطبي  للتعليم 

تنّظمها الجمعية.

الجمعية  ســعــي  إلـــى  وأشـــــار 

الدائم نحو تنفيذ برامج تطوير 

مستمّر  طــبــّي  وتــعــلــيــم  مــهــنــّي 

ـــا على  مــعــتــمــدة مــحــلــًيــا ودولـــًي

الــعــامــلــيــن فــي مــجــال الــرعــايــة 

واالتــصــال  والتثقيف  الــطــبــيــة، 

الـــصـــحـــي، ودعــــــم الـــمـــرضـــى، 

والبحث الصحي السلوكي، فضًال 

عـــن إعـــــداد ونــشــر مــســتــجــدات 

وتطوير  السرطان  إحصائيات 

وتقييم  لتحليل  إستراتيجيات 

إلى  الجمعية،  نشاطات  كــفــاءة 

جــانــب تــنــســيــق إجــــــراء أبــحــاث 

السلوكية  الــصــحــّيــة  الــســرطــان 

الصحّية  الجهات  مع  بالتعاون 

واألكاديمّية.

وأوضح أّنه تّم خالل الملتقى 

عــــــرض أحـــــــدث إحـــصـــائـــيـــات 

ومحلًيا  عالمًيا  الرئة  سرطان 

في قطر، وَوفــًقــا لسجل قطر 

لوزارة  التابع  للسرطان  الوطني 

فــإن   ،٢٠١٦  - الــعــامــة  الــصــحــة 

المركز  يحتل  الــرئــة  ســرطــان 

التاسع من بين أكثر السرطانات 

تشخيًصا في ٢٠١٦، كما يحتّل 

أكثر  بــيــن  مــن  األول  الــمــركــز 

للوفيات  المسببة  الــســرطــانــات 

في نفس العام، علًما أن معدل 

الـــنـــجـــاة مــــن ســــرطــــان الـــرئـــة 

وحــتــى   ٢٠١٣ مـــن  قــطــر  فـــي 

٢٠١٦ هو ٢٤٫٢٤٪، وهذا يعني 

الــمــصــابــيــن  مـــن   ٪٢٤٫٢٤ أن 

كانوا  قطر  في  الرئة  بسرطان 

على قيد الحياة من ٢٠١٣ حتى 

٢٠١٦. وأضاف « أظهر استبيان 

البرنامج الوطني للسرطان في 

قطر، مايو ٢٠١٦، أن ٦٨٪ من 

الخبراء في المجال الصحّي في 

قطر أوصوا بأهمية االستثمار 

في مجال بناء قدرات العاملين 

فــي الــرعــايــة الــصــحــّيــة األولــيــة 

الُمجتمعي  الصحي  والــمــجــال 

كما  بــالــســرطــان،  يتعلق  فــيــمــا 

أقـــــّر الـــبـــرنـــامـــج بــأهــمــيــة هــذا 

بتكاتف  وأوصـــــى  االســتــثــمــار، 

الجهود واالستفادة من برامج 

فيها  بما  الحالية  الــقــدرات  بناء 

الجمعيُة  تنظمها  التي  البرامُج 

القطرية للسرطان.

الدكتور  أعـــرب  جهته،  مــن 

مــحــمــد أســــامــــة الـــحـــمـــصـــي - 

استشاري أول في طّب األورام 

للتعليم   الطبي  المدير  ونــائــب 

والــجــودة  السريرية  والــبــحــوث 

فــــي الـــمـــركـــز الـــوطـــنـــي لــعــالج 

وأبحاث السرطان - عن امتنانه 

الجمعّية  مــع  والعمل  للشراكة 

القطرّية للسرطان بما يمكنهم 

مـــن الـــوصـــول لــكــافــة مقدمي 

الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فـــي قــطــر، 

مشيًرا إلى أن هذه الورشة تأتي 

نحو  المستمّر  الدعم  إطــار  في 

رعاية  في  الدائم  التميز  توفير 

مرضى السرطان.

رياض  الدكتوُر  قال  بــدوره، 

في  أّول  ـــشـــاري  اســـت مــحــســن 

الوطني  بالمركز  األورام  طــب 

لعالج وأبحاث السرطان رئيس 

السريرية  الوطنية  المجموعة 

لـــســـرطـــانـــات الــــرئــــة والـــصـــدر 

ـــعـــامـــة أن  بـــــــــوزارة الـــصـــحـــة ال

الُملتقى يهدف لتزويد مقّدمي 

الرعاية الصحية األولية بقائمة 

األعـــــراض والــعــالمــات األولــيــة 

لالشتباه بسرطان الرئة وأفضل 

المرضى  إلحــالــة  الــُمــمــارســات 

ــبــهــيــن، والـــفـــحـــوصـــات  ــشــت ــُم ال

الـــــــــالزمـــــــــة قـــــبـــــل الــــتــــحــــويــــل 

في  التخصصّية  للُمستشفيات 

حالة االشتباه بالمرض.

ملتقى افتراضّي للتعليم الطبي عن السرطان
دّشنته الجمعية القطرية عبر منصة إلكترونية قطرية

د. محمد أسامة الحمصيد. رياض محسند. هادي أبو رشيد

 أهمية عدم 
فقدان األمل حيال 

الحالة الراهنة 
وتطوير المرونة 

الشخصّية

ُممارسة العناية 
الذاتية بطريقة 
واعية وإحاطة 

النفس بأشخاص 
متفائلين
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خليفة آل محمودخليفة آل محمود

مهاجًرا  المدينة  إلــى  الــرســول  دخــل  حينما 
ـــ «الــصــحــيــفــة» ، وهــو  قـــام بــعــمــل مــا يــســمــى ب
مــشــابــه لــمــا يــطــلــق عــلــيــه الــدســتــور فــي وقتنا 
الحالي، نصت أن يكون رسول اهللا هو الرئيس 
وعــرقــًيــا،  ديــنــًيــا  مختلفة  لــمــجــمــوعــة  األعــلــى 
وتذكر  تــفــرقــة،  دون  الجميع  مصالح  يحمي 
في  المضيئة  الــصــور  مــن  كثيًرا  السيرة  كتُب 
األخرى،  األديان  مع  وعالقاته  الراقي  تعامله 
تالشي  فــي  األثـــر  لها  كــان  وخلفائه  طريقتِه 

األديان األخرى لصالح دين اإلسالم. 
التي  وهي  العمرية»  «الوثيقة  إلى  لنذهب 
لبطريرك  الخطاب  بــن  عمر  الخليفة  كتبها 
حينما  القدس  أهل  عن  ممثالً  المقدس  بيت 
تــســلــم مــنــه مــفــاتــيــح الـــقـــدس، الــوثــيــقــة دلــيــل 
للسيادة اإلسالمية هناك، و»العهدة العمرية» 
«أعظم  تسمى  آخــر  بوصف  عليها  يطلق  كما 
الــعــهــود» هـــذا الـــوصـــف لــيــس فـــي الــمــدونــات 
اإلســــالمــــيــــة بـــــل فـــــي الــــمــــراجــــع الـــتـــاريـــخـــيـــة 

والغربية. منها  الشرقية  المسيحية 
مع  الــتــعــايــش  فــي  وســيــاســي  إنــســانــي  بنضج   
اآلخرين واستمراًرا لنهج التعامل الراقي تنص 
الكنائس  عــلــى  اإلبــقــاء  عــلــى  الــعــمــريــة  الــوثــيــقــة 
والـــحـــريـــة الــديــنــيــة والـــحـــفـــاظ عــلــى األمـــــوال 

لقادة  الصديق  بكر  أبي  نصائح  ولعل  والدماء، 
بأقوام  تمّرون  «وســوف  منها:  التي  جيوشه، 
قد فّرغوا أنفسهم في الصوامع؛ فدعوهم وما 
يجب  السمو  من  معاٍن   ، لــه»  أنفسهم  فّرغوا 
والتي  األمن،  مجلس  قاعة  أعلى  في  تعلق  أن 
إدانـــة  مــجــرد  لــوقــف  (الــفــيــتــو)  فيها  يستخدم 
لتدمير المساجد بروادها بالقنابل في سوريا.
نـــأتـــي إلـــــى قــضــيــة أخـــــرى حــيــنــمــا حــاصــر 
المسلمون الروم في دمشق عبر عدة جيوش، 
على الجانب الشرقي أبوعبيدة بن الجراح أما 
خالد  استطاع  الوليد،  بن  خالد  هناك  الغربي 
فتح ثغرة واقتحام دمشق، األمر الذي أصاب 
أبي  مع  الحال  في  فتفاوضوا  بصدمة  الــروم 
لم  صلًحا،  دمشق  وأدخلوه  وصالحوه  عبيدة 
الجانب  فــي  حــدث  بما  يعلم  عبيدة  أبــو  يكن 
اآلخـــــر، تــقــابــل الــجــيــشــان فـــي الـــوســـط، جــزء 
وجزء  فاتحين  المسلمون  دخلها  دمشق  من 
جزء  كل  وضــع  تم  كبير  خــالف  وبعد  صلًحا، 
حسب أحكامه، المكان الذي دخله المسلمون 
عــنــوة لـــه أحـــكـــام الــفــتــح مـــن حـــق الــفــاتــحــيــن 
أبو  دخله  الــذي  أمــا  ممتلكاته،  فــي  التصرف 
عــبــيــدة لــه أحــكــام الــصــلــح الــتــي تــعــاقــد عليها 

الطرفان. 

حينما أراد الخليفة الوليد بن عبدالملك بناء 
الكنيسة،  ناحية  االمتداد  أراد  األموي  الجامع 
رفض المسيحيون بيعه ألنه من الجزء الواقع 
عند  يقف  لــم  بالبناء-  -المولع  الوليد  صلًحا، 
عليهم،  ضغط  بل  أسالفه،  فعل  كما  رفضهم 
حسب  لمراجعتها  الوثيقة  استخرج  أنه  ويقال 
األرض  إن  له  وقيل  مستشاريه  أحــد  نصيحة 
في الجزء المفتوح، رغم اعتراض المسيحيين 
شرع في بناء المسجد والذي يطلق عليه اليوم 

األموي. الجامع 
الحكم  إلى  عبدالعزيز  بن  عمر  وصول  بعد 
اشتكى له المسيحيون عن هذا األمر وأنه حق 
على  وأصـــر  طلبهم  تقبل  اغــتــصــابــه،  تــم  لــهــم 
الجزء  هــدم  األمــر  تطلب  لــو  حتى  إرضــائــهــم 
ــــذي يـــّدعـــون بــــه، حــــزن الــمــســلــمــون لــقــرار  ال
أشدها  على  المفاوضات  كانت  ولكن  الخليفة 
حيث تم أخيًرا إرضاء المسيحيين بالمقايضة 
ببعض الكنائس في الغوطة نظير تنازلهم عن 
هذا الجزء، في هذه المرة رضي المسيحيون 
لألبد،  الملف  هــذا  ليغلق  المقابل  هــذا  نظير 
مسافة  على  وقــف  عمر  الخليفة  أن  الجميل 
كرعايا  أديانهم  باختالف  الجميع  مع  واحــدة 

مصالحهم.  يحمي 

إلــى  الــفــاتــح  مــحــمــد  الــســلــطــان  دخـــل  حينما 
بعد  القسطنطينية  فـــي  الــرئــيــســيــة  الــكــنــيــســة 
الحرب  قوانين  أن  رغم  كبير  بذكاء  انتصاره، 
آنــــذاك تــســمــح لــه بــتــحــويــلــه إلـــى مــســجــد دون 
مقابل، إال أنه جمع الرهبان األرثوذكس، ودفع 
بثمن  الخاص  ماله  من  للكنيسة  كامًال  الثمن 
والدور  األراضــي  من  الكثير  واشترى  ُمــرٍض، 
أي  المسلمين،  كل  لصالح  ليوقفها  المجاورة 
وقفية  لــه  البسيطة  هــذه  على  مسلم  كــل  إن 

لصالحه هي مسجد آيا صوفيا. 
مع تداعيات الحرب العالمية بصعود حزب 
تم  أتــاتــورك  مصطفى  برئاسة  قــوي  علماني 
وكــذلــك  الــديــنــيــة  الــمــعــالــم  مــن  الكثير  طــمــس 
الــثــقــافــة الــتــي تــنــتــمــي إلـــى الـــشـــرق اإلســالمــي 
ومن  الشرقية،  والهوية  العربية  الكتابة  مثل 
ضــمــنــهــا تــحــويــل الــمــســجــد إلـــى مــتــحــف، ومــا 
يوليو  مــن  السابع  بتاريخ  الجمعة  يــوم  حــدث 
٢٠٢٠ -بغض النظر أنه شأن تركي داخلي- إال 
يفرحني  عليه،  هــو  مــا  إلــى  الــوضــع  إعـــادة  أن 
ويفرح كل مسلم حيث إن هذا الموقع وقفية 

أنا شريك بها مع أبنائي. 
خــتــامــا: عــبــر كـــل الـــتـــاريـــخ.. اإلســـــالم ديــن 

حضارة وجمال وبوتقة تحوي الجميع.

مسجد «آيا صوفيا» 
وقفية لجميع 
المسلمين

 Twitter:khalifa٦٢٤

وجــوده مكان  عــن  النظر  بغض  مسلم  كــل  لصالح  وقفية  صوفيا  ــا  آي مسجد  الفاتح  محمد  السلطان  جعل 

الـــهـــدف  إن  الــــــدوســــــري:  وقـــــــال 
مـــن تــحــديــد نــســبــة الــقــطــريــيــن إلــى 
التعيين  تسهيل  هــو  القطريين  غير 
المشمولة  الشركات  في  للمواطنين 
بقرار مجلس الوزراء وهي المملوكة 
الدولة  فيها  تساهم  التي  أو  للدولة 
لقانون  الخاضعة  األخــرى  والجهات 
نص  إلى  استناداً  والمعاشات  التقاعد 
الـــمـــادة ٢٦ مــن قــانــون الــعــمــل رقــم 
هــذا  أن  مــوضــحــاً   ،٢٠٠٤ لــســنــة   ١٤
الــقــرار يــأتــي الــتــزامــاً مــع مــا قــررتــه 
 ٢٠١٨) الوطنية  التنمية  استراتيجية 
هــذه  مــشــاريــع  أحـــد  ويــعــّد   (٢٠٢٢  -

التوطين  نسب  بــرفــع  االستراتيجية 
ــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص وتـــشـــجـــيـــع  فـــــي ال

القطاع. بهذا  العمل  على  القطريين 
وفــي إجابته عــن ســؤال لـــ [ 
حول ضرورة وضع دليل استرشادي 
الوظائف  وترتيب  وتصنيف  لوصف 
الوزارة  أن  أوضح  الخاص،  بالقطاع 

ــســّمــى بـ  درســــت هـــذا األمــــر أو مـــا يُ
الخاص  بالقطاع  الوظيفة  «حوكمة» 
تطبيقه  الــصــعــب  مـــن  أنـــه  فـــوجـــدت 
بالشركات  الترقيات  نظام  أن  بسبب 
والـــقـــطـــاع الــــخــــاص ُمـــغـــايـــر تــمــامــاً 
يمكن  وال  الــحــكــومــي  الــقــطــاع  عـــن 
حــوكــمــتــهــا بــجــانــب أن هــنــاك دلــيــالً 
مسألة  مع  للتعامل  الخاص  للقطاع 

الترقي.
ستطّبق  الــتــي  اإلجــــــراءات  وحــــول 
على الشركات غير الُملتزمة بالقرار 
ســيــتــم  لـــــ [:  الــــدوســــري  قــــال 
تطبيق اإلجراءات على الشركات التي 
تحديد  قــرار  تطبيق  بآلّية  تلتزم  ال 
ــتــوطــيــن وهـــــذه اإلجــــــراءات  نــســب ال
موافقة  أي  إصـــدار  عــدم  فــي  تتمثل 
عمل لهذه الشركات وفقاً للقانون إال 
باحث  وجــود  عــدم  مــن  التحقق  بعد 
المؤهل  نفس  لدية  عمل  عن  قطري 
وهذه آلية متبعة في الوزارة وإدارة 

التي  االمــتــيــازات  أن  مــؤكــداً  الــعــمــل، 
يــمــنــحــهــا الــــقــــطــــاع الــــخــــاص تـــفـــوق 
الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي فـــهـــي شـــركـــات 
أو  فيها  تساهم  أو  لــلــدولــة  مملوكة 
المعاشات  لقانون  الخاضعة  الجهات 
ـــيـــازات  والـــتـــقـــاعـــد، فـــهـــذه لـــهـــا امـــت
قريبة  بــرواتــب  تــبــدأ  بــهــا  للعاملين 
يتدّرج  ولكن  الحكومي  القطاع  من 
المعمول  من  أســرع  بشكل  الموظف 
موضحاً  الــحــكــومــي،  الــقــطــاع  فــي  بــه 
غير  الخاصة  العائلّية  الشركات  أن 
مشمولة بهذا القرار بينما أي شركة 
والتقاعد  المعاشات  لقانون  خاضعة 

بالقرار. مشمولة  فهي 
ولفت إلى أن نسبة التقطير بلغت 
ــقــطــاع  ال شــــركــــات  بـــعـــض  فــــي   ٪٥٠
المعاشات  لقانون  الخاضعة  الخاص 
والــتــقــاعــد أي الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة أو 
التي تساهم فيها مع التأكيد على أن 
ولكنها  الجهات  بهذه  ارتفعت  النسبة 

تختلف من جهة ألخرى. 
ونــصــح الــشــبــاب بــالــتــخــصــص في 
مـــجـــاالت أكـــاديـــمـــّيـــة تـُــنـــاســـب ســوق 
الــعــمــل حــتــى تـــكـــون فــرصــتــهــم فــي 
القطاع  أن  خاصة  عالية،  التوظيف 
ــــيــــازات عــــديــــدة ومـــتـــنـــّوعـــة  ــــه امــــت ل
وطريقة  ألخرى  شركة  من  تختلف 
الــتــرقــي فــيــه تـــكـــون أســــرع بــجــانــب 
وجـــــود ضـــمـــانـــات قــــّررهــــا الــقــانــون 
لــلــعــامــلــيــن بـــهـــذه الــقــطــاعــات وهــي 

الحكومي. بالقطاع  الموجودة  نفس 
وأكـــد الــدوســري أن األولــويــة في 
الــتــعــيــيــن فـــي الـــشـــركـــات الــخــاضــعــة 
ستكون  والتقاعد  المعاشات  لقانون 
المؤهالت  أن  موضحاً  للقطريين، 
عن  الباحثين  نــظــام  فــي  الــمــوجــودة 

عمل أغلبها وظائف إدارّية. 
وقــــال: هــنــاك مــتــابــعــة ومــراجــعــة 
دورّية من الوزارة للشركات لتطبيق 
قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد 

مدى  مــن  للتحقق  القطريين  نسب 
الـــتـــزام هـــذه الــشــركــات، خــاصــة أن 

نسبة الـ ٦٠٪ هدف بالنسبة لنا.
وأضــــــــــاف: الــــوظــــائــــف بـــالـــقـــطـــاع 
احتياجات  على  بــنــاًء  تــكــون  الــخــاص 
هــــذه الـــشـــركـــات، كـــذلـــك بـــنـــاًء على 
ـــجـــديـــد بــــهــــا، فــيــأتــي  ـــت اإلحــــــــالل وال
الشركات  هــذه  مــن  إخــطــار  لــلــوزارة 
عليه  وبناًء  وظائف  من  باحتياجاتها 
يتم الترشيحات لشغل هذه الوظائف 
الترشيحات  هــذه  متابعة  ثــم  ومــن 
مــــن الـــــــــوزارة ويــــكــــون هـــنـــاك لــقــاء 
مــــع الـــمـــرشـــح وتـــأتـــيـــنـــا نـــتـــائـــج هـــذه 
الــمــقــابــالت إمــا بــالــقــبــول أو الــرفــض 
سواء كان من المرشح أو الشركة ثم 
تكون هناك متابعة ألسباب الرفض 
ولكن  األســـبـــاب،  هـــذه  مــن  للتحقق 
بعد إطالق المنصة الجديدة ستسهل 
على الباحثين عن عمل  األمور كثيراً 

وتُعالج الكثير من األمور الوظيفّية.

ً منصـــة إلكتــرونية جديــدة للتوظــيف.. قــريــبا
تطلقها «التنمية» للتسهيل على الشركات والباحثين عن عمل.. عبداهللا الدوسري:
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جانب من حضور المؤتمر الصحفي

مركز  نــظــم   :]  - الــدوحــة 
ورشة  البنين  قسم  العزيزية  شباب 
بـــرمـــجـــة الـــــروبـــــوت لــلــُمــبــتــدئــيــن، 
الصيفي  الــنــشــاط  فــعــالــيــات  ضــمــن 
تقديم  تّم  حيث  وريادة»،  «تحدي 
تــطــبــيــقــاً  اليـــــــن»  «أون  الـــــورشـــــة 
لــإلجــراءات االحــتــرازّيــة والــتــدابــيــر 

الوقائّية.
ــــورشــــة تــعــريــف  جـــــرى خـــــالل ال
الــُمــنــتــســبــيــن بـــأســـاســـيـــات بــرمــجــة 
هذا  في  الدخول  وكيفية  الروبوت 
الــعــالــم ومـــاذا يــحــتــاج الــشــاب حتى 
برمجة  عــلــى  الـــقـــدرة  لــديــه  يــكــون 
محمد  قام  حيث  روبــوت،  وإعــداد 

راجـــــح مـــقـــّدم الــــورشــــة بــالــتــمــهــيــد 
لــلــُمــشــاركــيــن وتــعــريــفــهــم بــمــســألــة 
الــبــرمــجــة ومــــا هـــي الـــفـــائـــدة مــن 

الخطوات. بشرح  بدأ  ثم  ورائها، 
ـــبـــرمـــجـــة  ويــــســــتــــهــــوي عـــــالـــــم ال
لديهم  ويكون  الشباب  من  الكثير 
االســـتـــعـــداد لـــلـــدخـــول فـــيـــه، ولــكــن 

يـــكـــونـــون بـــحـــاجـــة إلـــــى تـــدريـــبـــات 
ــبــتــدئــيــن  ــُم وتـــوجـــيـــهـــات خـــاصـــة ال
مــنــهــم لــمــســاعــدتــهــم، وفــــي نــفــس 
الـــوقـــت يــقــضــون أوقـــــات فــراغــهــم 
ـــفـــيـــة فــي  ـــصـــي خـــــــالل اإلجــــــــــــازة ال
بالنفع  عليهم  تــعــود  مفيدة  أشــيــاء 

. ُمستقبالً

العزيزية  شباب  مركز  وحرص 
النشاط  بــرنــامــج  يتضمن  أن  عــلــى 
الـــصـــيـــفـــي ورشـــــــاً مــــن هـــــذا الـــنـــوع 
الســتــقــطــاب الــشــبــاب إلــى مــجــاالت 
عامة،  بصفة  والتكنولوجيا  العلوم 
مهاراتهم  وعلى  عليهم  ينعكس  ما 
الــكــثــيــر  إن  حــيــث  إيــجــابــي،  بــشــكــل 

مــــن الـــشـــبـــاب فــــي فـــئـــات عــمــريــة 
ــــكــــون لــــديــــهــــم مـــيـــول  مـــخـــتـــلـــفـــة ت
عن  ويبحثون  والبرمجة  لالبتكار 
جــهــات تــنــّمــي مــهــاراتــهــم فــي هــذا 
الُمشاركة  في  لرغبتهم  إما  المجال 
بــمــســابــقــات تـــخـــّص الـــبـــرمـــجـــة أو 

لديهم. ذاتّية  رغبة  إلشباع 

ورشة افتراضّية حول برمجة الروبوت بمركز شباب العزيزية

الدوحة - عبدالحميد غانم:

الـــوزارة  وكــيــل  الــدوســري،  مسلم  عــبــداهللا  كشف 
اإلدارّيـــة  التنمية  بـــوزارة  التنمية  لــشــؤون  الُمساعد 
منصة  إطــالق  عــن  االجتماعّية،  والــشــؤون  والعمل 
إلــكــتــرونــيــة جـــديـــدة لــلــتــوظــيــف قــريــبــاً لــُمــســاعــدة 
هذه  أن  موضحاً  عمل،  عــن  والباحثين  الشركات 

الــمــنــصــة ســتــتــيــح لــلــشــركــات االطـــــالع عــلــى قــاعــدة 
ــــــــوزارة الخـــتـــيـــار الــبــاحــثــيــن عــــن عــمــل  بـــيـــانـــات ال
والــتــخــصــصــات الــمــطــلــوبــة وتــســهــل عــلــى الــبــاحــث 
بها  يتوّفر  التي  الجهة  فــي  وظيفة  على  الحصول 

تخصصه.
جـــاء ذلـــك خـــالل مــؤتــمــر صــحــفــي عــقــده صــبــاح 
الوزراء  مجلس  قرار  فيه  تناول  الوزارة  بمقر  أمس 

غير  إلــى  القطريين  نسبة  بتحديد  مؤخراً  الصادر 
الــقــطــريــيــن فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص وإجــــــراءات رفــع 
العاملين  من   ٪٦٠ إلى  للقطريين  المقّررة  النسبة 
في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها 
التقاعد  لقانون  الخاضعة  األخرى  والجهات  الدولة 
بإدارات  القطريين  نسبة  رفع  وكذلك  والمعاشات، 

الجهات. بتلك   ٪٨٠ إلى  البشرّية  الموارد 
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٤ أسباب جعلت قطر من أقل دول العالم بوفيات كورونا 
الفحوصات االستباقية ورفع الطاقة االستيعابية للمستشفيات أبرزها .. الصحة: 

أعـــلـــنـــت  ــــا:  قــــن  - الــــــدوحــــــة 
عن  الـــعـــامـــة،  الــصــحــة  وزارة 
جــديــدة  إصـــابـــة   ٥١٧ تــســجــيــل 
مــــؤكــــدة بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
 ٥٣٣ وشـــفـــاء   ، /١٩  - / كوفيد 
ـــــع والــعــشــريــن  حــالــة فـــي األرب
بذلك  ليرتفع  األخيرة،  ساعة 
إجــمــالــي حـــــاالت الــشــفــاء من 
الــمــرض فــي دولــــة قــطــر إلــى 
إلى  باإلضافة  حالة،   ١٠١١٦٠
جــديــدة،  وفــــاة  حــالــة  تسجيل 
ـــــوزارة فــي بيان  وأوضـــحـــت ال
أمـــس أن حــالــة وفـــاة جــديــدة 
يــبــلــغ صــاحــبــهــا مــن الــعــمــر ٥٣ 
عاماً، وكانت قد تلقت الرعاية 
الطبية الالزمة، وأضافت: تم 
الجديدة  الحاالت  جميع  وضع 
ـــــعـــــزل وهـــــــم يــتــلــقــون  فـــــي ال
الرعاية الصحية الالزمة وفقاً 

لوضعهم الصحي. 
دولــــة  جـــهـــود  أن  وأكـــــــدت 
قـــطـــر نــجــحــت فــــي الــتــصــدي 
لفيروس كورونا / كوفيد - ١٩/  
من  والحد  المنحنى  وتسطيح 
تفشي الفيروس، مع انخفاض 
عدد الحاالت اليومية، وكذلك 
ــــحــــاالت الــتــي  تــــراجــــع عـــــدد ال
أســبــوعــيــاً،  المستشفى  تــدخــل 
كما ساهم الفحص االستباقي 
المشتبه  لــلــحــاالت  والــمــكــثــف 
كورونا  بفيروس  إصابتها  في 
تــحــديــد  فـــي   ، /١٩  - / كوفيد 
عدد كبير من حاالت اإلصابة 
الـــــمـــــؤكـــــدة بــــالــــفــــيــــروس فــي 

المجتمع. 
وأوضح البيان أن دولة قطر 
تعتبر من أقل دول العالم في 
معدل وفيات فيروس كورونا 
لــعــدة  وذلــــك   ، /١٩  - / كوفيد 
الشباب  شريحة  منها،  أسباب 
تشكل النسبة األكبر من سكان 
دولة قطر، كذلك الفحوصات 
الــحــاالت  لتحديد  االســتــبــاقــيــة 
الــمــصــابــة مـــبـــكـــراً، بــاإلضــافــة 
االستيعابية  الــطــاقــة  رفــع  إلــى 
وحدات  خاصًة  للمستشفيات، 
العناية المركزة، وذلك لضمان 
على  الــمــرضــى  جميع  حــصــول 
على  والعمل  الالزمة،  الرعاية 
والمصابين  السن  كبار  حماية 
بـــأمـــراض مــزمــنــة مـــن خطر 

اإلصابة بفيروس كورونا. 
ــــــوزارة عــلــى أن  وشـــــددت ال
تــخــفــيــف الـــقـــيـــود وانــخــفــاض 
يعني  ال  اليومية  الحاالت  عدد 
انتهت  قــد  كــورونــا  جائحة  أن 
فـــي دولـــــة قـــطـــر، حــيــث يتم 
يومياً إدخال ما يقارب ٥٠ إلى 
المستشفى،  إلــى  مريض   ١٠٠
مـــمـــن يـــعـــانـــون مــــن أعـــــراض 
ـــا  ــــة بـــفـــيـــروس كـــورون اإلصــــاب
الــمــتــوســطــة    /١٩  - / كـــوفـــيـــد 

والــشــديــدة، كــذلــك دعـــت إلــى 
مع  الــجــســدي  الــتــقــارب  تجّنب 
األماكن  فــي  خاصة  اآلخــريــن 
وتفادي  والمزدحمة  المغلقة 
مـــنـــاطـــق الـــتـــجـــمـــعـــات، أيــضــا 
الوقائية  الــتــدابــيــر  كــافــة  اتــبــاع 
لــتــجــنــب مـــوجـــة جـــديـــدة من 
تفشي الفيروس، وزيادة عدد 
مع  خاصة  المصابة،  الحاالت 
وجود مؤشرات لحدوث ذلك 

في العديد من دول العالم. 

وقالت: علينا اآلن أكثر من 
الحذر  توخي  مضى  وقــت  أي 
األفراد  حماية  على  والحرص 
األكـــثـــر عـــرضـــة لــمــضــاعــفــات 
فيروس كورونا / كوفيد - ١٩/ . 
وأضــافــت الـــوزارة في بيانها 
أنه بينما يتم رفع قيود / كوفيد 
- ١٩/  في دولة قطر تدريجياً، 

الجميع  يــقــوم  أن  الــمــهــم  مـــن 
بـــدورهـــم فـــي الــســيــطــرة على 
ـــفـــيـــروس وذلــــــك بـــااللـــتـــزام  ال

ــبــاعــد الـــجـــســـدي وارتـــــــداء  ــت ــال ب
الــــكــــمــــامــــات وغــــســــل الـــيـــديـــن 
أن  المهم  من  كذلك  بانتظام، 
السن  كــبــار  حماية  فــي  نستمر 
من  يعانون  الذين  واألشخاص 
على  ويجب  مزمنة،  أمـــراض 
أي شخص يعاني من أعراض 
بخط  االتــصــال    /١٩  - / كوفيد 
 ،١٦٠٠٠ الرقم  على  المساعدة 
أو الــتــوجــه مــبــاشــرة إلـــى أحــد 
الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة الــمــحــددة 

الالزمة،  للفحوصات  للخضوع 
وهي مراكز (معيذر أو روضة 
الخيل أو أم صالل أو الغرافة)، 
الـــمـــرض  اكـــتـــشـــاف  إن  حـــيـــث 
فـــي وقـــت مــبــكــر، يــســاعــد في 
ســهــولــة الــحــصــول عــلــى الــعــالج 
المرض،  من  والتعافي  الــالزم 
أهمية  على  الـــــوزارة  وشــــددت 
زيـــــــارة مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي 
آخر  على  للحصول  باستمرار 

المعلومات.

ً ــــــا ــــــي ــــــوع ــــــــى كـــــــــــورونـــــــــــا لـــــلـــــمـــــســـــتـــــشـــــفـــــى أســــــب ــــــــرض ــــــــــــــــول م ــــــــــــــــاالت دخ انــــــــخــــــــفــــــــاض ح

٥٠٠ حـــالة حـــمل عـــالي الخطـــورة شــهرياً 
 : يتم متابعتها في وحدة األم والجنين بمركز صحة المرأة.. مصدر لـ 

الدوحة - عبدالمجيد حمدي:

كشف مصدر طبي مسؤول 
بــمــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة عن 
تــســجــيــل مـــا يــقــرب مـــن ٥٠٠ 
حـــالـــة جـــديـــدة لــلــحــمــل عــالــي 
والــتــي تتم  الــخــطــورة شــهــريــاً 
األم  وحـــــــدة  فـــــي  مـــتـــابـــعـــتـــهـــا 
والجنين بمركز صحة المرأة 
واألبحاث التابع لمؤسسة حمد 

الطبية.
وقال المصدر لـ [ إن 
الستقبال  مخصصة  الــوحــدة 
تصنف  الـــتـــي  الــحــمــل  حـــــاالت 
ــــــه عــــالــــي الـــخـــطـــورة  عـــلـــى أن
ويـــتـــطـــلـــب رعـــــايـــــة مـــــن نـــوع 
خاص حيث تستقبل شهرياً ما 
جديد  تحويل   ٥٠٠ من  يقرب 
التابعة  الصحية  الــمــراكــز  مــن 
لــمــؤســســة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 

األولــــيــــة والــــعــــيــــادات الــتــابــعــة 
لــمــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة ومــن 

المنشآت الصحية الخاصة.
وأضاف المصدر أن الوحدة 
تـــقـــدم خــــدمــــات الــتــشــخــيــص 
قد  التي  للمضاعفات  والــعــالج 
موضحاً  الجنين،  لــدى  تظهر 
تــســتــدعــي  الـــتـــى  الــــحــــاالت  أن 
الــتــحــويــل إلـــى هـــذه الـــوحـــدات 
صحية  مشاكل  وجود  تتضمن 
لــــألم مــثــالً كــــأن تــكــون لــديــهــا 
على  تؤثر  قد  مزمنة  أمراض 
كإصابة  سلبي  بشكل  الجنين 
أو  الــــقــــلــــب  بــــــأمــــــراض  األم 

السرطان أو السكري.
بالنسبة  أنــه  المصدر  وتــابــع 
لــســكــري الــحــمــل فــــإن هــنــاك 
عــــيــــادة مــتــخــصــصــة بــمــركــز 
ــــــمــــــرأة واألبـــــحـــــاث  صــــحــــة ال
الالتي  الحوامل  النساء  لمتابعة 

يصبن بهذا النوع من السكري 
 ٪٢٥ من  يقرب  ما  أن  كاشفاً 
مـــن الــحــوامــل يصبن  تــقــريــبــاً 
ــــوع مــــن الـــســـكـــري،  ــــن بــــهــــذا ال
تلك  متابعة  تتم  أنه  إلى  الفتاً 
تنظيم  خــــالل  مـــن  الــــحــــاالت 

ــــــــة والـــــغـــــذاء الــمــنــاســب  األدوي
أيضاً  متابعتهن  على  والعمل 
بـــعـــد الـــــــــوالدة لـــضـــمـــان عـــدم 
تحول هذا النوع من السكري، 
ـــــــذي يــعــتــبــر مـــؤقـــتـــاً، إلـــى  وال

مرض مزمن.

الـــــمـــــيـــــزة  أن  وأوضــــــــــــــــح 
الوحدة  هذه  لوجود  األساسية 
األم  لــــرعــــايــــة  الـــمـــتـــخـــصـــصـــة 
ــقــدرة  ــهــا تــوفــر ال والــجــنــيــن أن
عــــلــــى تـــشـــخـــيـــص األمـــــــــراض 
حيث  الجنين،  لــدى  الخلقية 

ـــد مــن  ـــعـــدي يـــتـــم تــشــخــيــص ال
األمـــــــــــراض الـــخـــلـــقـــيـــة خـــالل 
الــحــمــل بــمــا فـــي ذلــــك عــيــوب 
العيوب  من  تُعد  والتي  القلب 
الــبــنــيــويــة األكـــثـــر شــيــوعــاً الــتــي 
األجــــنــــة،  تـــصـــيـــب  أن  يـــمـــكـــن 
والــــتــــشــــوهــــات عـــلـــى مــســتــوى 
الــجــمــجــمــة والـــوجـــه، وعــيــوب 
الــعــمــود الــفــقــري والــتــشــوهــات 
فــي األعــضــاء وكــذلــك اكتشاف 
االضــــطــــرابــــات عــلــى مــســتــوى 
وجــود  ذلــك  فــي  بما  المشيمة 
موضعها  غــيــر  فـــي  الــمــشــيــمــة 
الــدم  ســريــان  قلة  أو  الطبيعي 
نــمــو  عـــرقـــلـــة  أو  ــمــشــيــمــة،  ــل ل

الجنين داخل الرحم.
الــــــوحــــــدة  أن  وأضـــــــــــــــاف 
تــــضــــم عـــــــيـــــــادات لـــلـــتـــصـــويـــر 
الــطــبــي واإلجـــــــراءات الــخــاصــة 
بــاألجــنــة فــضــالً عــن الــعــيــادات 

خدماتها  وتقدم  االستشارية، 
بــصــورة يــومــيــة الفــتــاً إلـــى أن 
طيبة  سمعة  اكتسبت  الــوحــدة 
فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة بـــفـــضـــل عـــدد 
تحويلهم  يتم  الذين  المرضى 
مــــن خــــــارج الــــبــــالد لــلــخــضــوع 
قبل  مــا  التشخيص  إلجـــراءات 
الــــــــــوالدة وتـــلـــقـــي الـــخـــدمـــات 

االستشارية.
وأوضح أن من بين الحاالت 
في  متابعتها  يتم  التي  الصعبة 
الــوحــدة الــنــســاء الــالتــي يصبن 
بــــالــــســــرطــــان خــــــالل الــحــمــل 
حــاالتــهــن  تــتــطــلــب  الـــالتـــي  أو 
نــوع  أي  أو  اإلشــعــاعــي  الـــعـــالج 
هذه  تكون  حيث  األدويـــة  من 
شديدة  رقــابــة  تحت  الــحــاالت 
يؤثر  ال  حتى  الوحدة  قبل  من 

المرض على الجنين.
الحاالت  بين  من  إن  وقــال 

الوحدة  في  متابعتها  يتم  التي 
أيــــضــــاً هــــي إصــــابــــة الــجــنــيــن 
بالتشوهات أو العيوب الخلقية 
باألشعة  اكتشافها  يتم  والــتــي 
اخـــــتـــــبـــــارات  خـــــــالل  مــــــن  أو 
ـــــدم مــمــا يــتــطــلــب ضــــرورة  ال
من  المزيد  وإجـــراء  متابعتها 
الـــفـــحـــوصـــات الـــخـــاصـــة بــهــذا 

النوع من الحمل.
اختبارات  وجــود  إلــى  ولفت 
األطــفــال  عــن  للكشف  خــاصــة 
داون  بــمــتــالزمــة  الــمــصــابــيــن 
ـــه فـــي حـــال كــانــت  مــوضــحــاً أن
يتم  فإنه  إيجابية  االختبارات 
مــنــاقــشــة األمــــر مـــع الــوالــديــن 
االختبارات  من  مزيد  إلجــراء 
الحصول  خــالل  مــن  الدقيقة 
عـــــلـــــى عــــيــــنــــة مـــــــن الــــســــائــــل 
األمينوسي فى المشيمة للتأكد 

من النتائج األولية.

للعالج خــاصــة  وعـــيـــادة  الــحــمــل  بــســكــري  اإلصـــابـــة  نــســبــة  األجــنــة ٢٥٪  لـــدى  الخلقية  األمــــراض  لتشخيص  الــجــودة  عــالــيــة  تقنيات 

شفاء ٥٣٣ 
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مجموع 

المتعافين 
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الدوحة - هبة البيه:

ــيــة شـــمـــال األطــلــنــطــي  أعـــلـــنـــت كــل
فـــي قــطــر، أمــــس، عـــن طـــرح ثــالثــة 
البكالوريوس  لدرجة  جديدة  برامج 
التطبيقي، ابتداًء من العام األكاديمي 
الــُمــقــبــل هـــي «بـــكـــالـــوريـــوس الــعــلــوم 
هندسة  تــكــنــولــوجــيــا  فــي  التطبيقية 
إدارة  ـــوريـــوس  و»بـــكـــال الـــصـــيـــانـــة»، 
الــمــوارد  إدارة   - التطبيقية  األعــمــال 
ــبــشــريــة»، و»بـــكـــالـــوريـــوس الــعــلــوم  ال
الــصــحــيــة الــتــطــبــيــقــيــة فـــي الــتــصــويــر 

الطبي». اإلشعاعي 
وأكــــد ســـعـــادة الـــدكـــتـــور إبــراهــيــم 
وزارة  وكــيــل  الــنــعــيــمــي،  صــالــح  بـــن 
ــيــم الـــعـــالـــي، خـــالل  ــعــل ــت الــتــعــلــيــم وال
المناسبة  بهذه  ُعقد  صحفي  مؤتمر 
كلية  أن  الــكــلــيــات،  عــمــداء  وحــضــره 
تشهد  قــطــر  فـــي  األطــلــنــطــي  شــمــال 
الــــيــــوم، انــــطــــالق مـــرحـــلـــة جـــديـــدة، 
ســـتـــكـــون مــــن خـــاللـــهـــا أكـــثـــر قــــدرة 
عــلــى رفـــد ســـوق الــعــمــل بــمــخــرجــات 
طرحها  خالل  من  متمّيزة  تعليمية 
فريدة  تطبيقية  بكالوريوس  لبرامج 
مــن نــوعــهــا، وهــو األمــر الــذي سوف 
للتوّسع  الكلية  أمـــام  الــطــريــق  يفتح 
وشاملة  مختلفة  برامج  تقديم  في 
ــيــة بـــنـــاء وتـــطـــويـــر  تـــســـهـــم فــــي عــمــل

اقتصاد دولة قطر.
الــتــعــلــيــم  وزارة  وكــــيــــل  وعـــــّبـــــر 
بهذه  سعادته  عن  العالي،  والتعليم 
الكلية،  مسيرة  في  الكبيرة  الُخطوة 
والــــتــــي تــضــيــف مــــســــارات تــعــلــيــمــيــة 
جـــديـــدة تــعــطــي الـــفـــرصـــة لــلــطــالب 
متعّددة  دراسية  تخصصات  الختيار 
لـــهـــا مــســتــقــبــل واعـــــــد وحــــيــــوي فــي 
مـــجـــاالت مــخــتــلــفــة، وتــلــبــي الــطــلــب 
في  المختلفة  للقطاعات  الــمــتــزايــد 
بها  الــكــلــيــة  أن  إلــــى  الفـــتـــاً  الــــدولــــة، 
بما  المستويات  أعلى  على  تجهيزات 
التي  للُمخرجات  نوعية  إضافة  يمثل 

الدولة. تحتاجها 
الدكتور  سعادة  أعلن  جانبه،  من 
مــحــمــد بـــن صـــالـــح الــــســــادة، رئــيــس 
األطلنطي  شمال  كلية  أمناء  مجلس 
فــي قــطــر، أن الــكــلــيــة فــي الــمــراحــل 
جامعة  أول  إلــى  لتحويلها  النهائية 
مع  يتماشى  بــمــا  وطــنــّيــة،  تطبيقية 
خــطــطــهــا ورؤيـــتـــهـــا كـــداعـــم أســاســي 
لـــلـــتـــعـــلـــيـــم الـــتـــطـــبـــيـــقـــي فـــــي الــــبــــالد 

واســتــجــابــة لــطــمــوحــات الــطــلــبــة في 
إكــمــال درجــاتــهــم الــعــلــمــّيــة، مــشــيــداً 
لــلــكــلــيــة  الـــقـــطـــريـــة  اإلدارة  بـــــــدور 
فـــي تــطــويــرهــا وتـــوســـيـــع بــرامــجــهــا 

وتخصصاتها.
ــــور الـــــســـــادة أن  ــــدكــــت وأوضـــــــــح ال
اليوم،  الكلية  تطرحها  التي  البرامج 
في  أخــرى  جامعية  برامج  ستعقبها 
الــســنــوات الــقــادمــة فــي إطـــار تحويل 
الــكــلــيــة إلـــى جــامــعــة، الفـــتـــاً إلـــى أن 
سواء  لذلك  تؤهلها  الــظــروف  جميع 
واإلداري،  األكــــاديــــمــــي  الـــــكـــــادران 
ــبــرامــج الــمــتــنــّوعــة أو  أو الــمــبــانــي وال
ثــقــة  أو  الـــطـــمـــوحـــون  الـــخـــريـــجـــون 

الكلية. في  الُمجتمع 
السنوات  من  الكلية  خريجي  ودعا 
العامة  الــثــانــويــة  وخــريــجــي  الــســابــقــة 
الذين  المجتمع،  فئات  من  وغيرهم 
تــنــطــبــق عــلــيــهــم الـــشـــروط لــاللــتــحــاق 
ـــبـــرامـــج الــــجــــديــــدة، خــــاصــــة أن  ـــال ب

دولـــة قــطــر فــي حــاجــة مــاّســة لهذه 
أو  القطريين  من  ســواء  المخرجات 

الُمقيمين.
لتلّبي  أنشئت  الكلية  أن  وأوضـــح، 
من  الــدولــة  فــي  التنمية  احــتــيــاجــات 
ـــة بـــطـــريـــقـــة عــلــمــيــة  كــــــــوادر مـــؤهـــل
ــــة، حـــيـــث واكـــبـــت  ــــّي وعـــمـــلـــيـــة وفــــن
فيها،  حدثت  التي  التنمية  تــطــورات 
وقامت بتطوير برامجها كماً ونوعاً، 
تــمــاشــيــاً مـــع مــتــطــلــبــات الــقــطــاعــات 
أن  إلــى  الفــتــاً  الــدولــة،  فــي  المختلفة 
المصنعين  أوائـــل  مــن  كــانــت  الكلية 
ــتــنــفــس فـــي قـــطـــر عــقــب  ألجـــهـــزة ال
تفشي فيروس كورونا /  كوفيد - ١٩/  ، 
للعديد  الفحص  أجهزة  وفــرت  كما 

من المؤسسات العاملة في الدولة.
وأكد الدكتور السادة أن الكلية تضع 
الطلبة  صــحــة  أولــويــاتــهــا،  أهـــم  بــيــن 
والكوادر األكاديمية واإلدارية، لذلك 
فــقــد وضـــعـــت ثـــالثـــة ســيــنــاريــوهــات 

لــلــدراســة إمـــا «الــتــعــلــيــم الــكــامــل عن 
الــتــعــلــيــم  أو  الـــمـــخـــتـــلـــط،  أو  ــــعــــد،  بُ
الـــمـــعـــتـــاد»، مـــع تــطــبــيــق اإلجــــــراءات 
االحـــــتـــــرازّيـــــة الــمــتــعــلــقــة بـــالـــدخـــول 
والمختبرات،  الكلية  من  والــخــروج 
وكذلك إجراءات العزل والتعامل مع 

الحاالت الُمصابة ال قدر اهللا.

البكالوريوس التطبيقي

بـــــــدوره، أعـــــرب الـــدكـــتـــور ســالــم 
الــــنــــعــــيــــمــــي، رئـــــيـــــس كـــلـــيـــة شـــمـــال 
األطــلــنــطــي فــي قــطــر بــاإلنــابــة، عن 
البكالوريوس  برامج  بطرح  سعادته 
بمثابة  يعتبر  الذي  األمر  التطبيقي، 
اســتــجــابــة لــالحــتــيــاجــات الــمــتــزايــدة 
لـــقـــطـــاعـــات الـــصـــنـــاعـــة، والـــصـــحـــة، 
واألعـــــمـــــال، ولـــتـــوفـــيـــر الــخــريــجــيــن 
ــمــتــمــتــعــيــن بــــالــــمــــهــــارات الــعــالــيــة  ال
ــاً إلـــى أن  والــجــاهــزيــن لــلــعــمــل، الفــت
هــــذه الـــبـــرامـــج تــعــد خـــطـــوة مــهــمــة 
ـــطـــالب،  إلتــــاحــــة الـــفـــرصـــة أمــــــام ال

في  التعليمية  تــجــربــتــهــم  لــيــواصــلــوا 
العالي  التعليم  مــن  أخـــرى  مــرحــلــة 

قطر. في 
البكالوريوس  بــرامــج  أن  وأضـــاف 
التطبيقية توفر خليًطا من المهارات 
إلى  والتطبيقية  والتحليلية  النظرية 
جــانــب الــتــوجــه الــوظــيــفــي والــتــدريــب 
الــــعــــمــــلــــي، حــــيــــث أُعــــــــــــّدت درجــــــة 
التطبيقية  العلوم  فــي  البكالوريوس 
المهنية  اإلداريــــة  الــمــهــارات  لتنمية 
ـــًضـــا لــتــلــبــيــة تــطــلــعــات  لــلــمــتــعــلــم، وأي
ُمختّصين  بإيجاد  المتعلقة  القيادة 
مــــن أصــــحــــاب الــــمــــهــــارات الــتــقــنــيــة 

العمل. لسوق  العالية 
أن  ســـــــالـــــــم  الـــــــدكـــــــتـــــــور  وأكــــــــــــد 
الــُخــطــة الــمــوضــوعــة لــطــرح درجـــة 
الـــبـــكـــالـــوريـــوس تـــتـــالءم تـــمـــاًمـــا مــع 
شمال  لكلية  االستراتيجية  الخطة 
تجعل  الــتــي  قــطــر،  فـــي  األطــلــنــطــي 
ـــقـــدم ونــــجــــاح الــــطــــالب مــــن أهـــم  ت
البرامج  هذه  بأن  منوهاً  أولوياتها، 
التطوير  مراحل  من  بالكثير  مّرت 
قام  حيث  والتدقيق،  والمراجعات 
بعقد  بــتــجــهــيــزهــا  الــمــكــلــف  الــفــريــق 
اجـــتـــمـــاعـــات مـــتـــعـــددة مـــع مــخــتــلــف 
ـــقـــطـــاعـــات فــــي الـــــدولـــــة لــضــمــان  ال
قــــدرتــــهــــا (الـــــبـــــرامـــــج) عـــلـــى تــلــبــيــة 

القطري. االقتصاد  متطلبات 
ودعا رئيس كلية شمال األطلنطي 
فـــــي قـــطـــر بـــــاإلنـــــابـــــة، الــُمــهــتــمــيــن 
ـــهـــم إلـــــى االلـــتـــحـــاق  بـــإكـــمـــال دراســـت
لمحدودية  نظراً  الجديدة،  بالبرامج 
الــمــقــاعــد، حــيــث يــســتــوعــب بــرنــامــج 
في  التطبيقية  الــعــلــوم  بــكــالــوريــوس 
تــكــنــولــوجــيــا هـــنـــدســـة الـــصـــيـــانـــة ٦٠ 
األعمال  إدارة  وبــكــالــوريــوس  طــالــبــاً، 
التطبيقية - إدارة الموارد البشرية ٦٠ 
بكالوريوس  يضم  بينما  أيضاً،  طالباً 
ـــوم الـــصـــحـــيـــة الــتــطــبــيــقــيــة فــي  ـــعـــل ال
طالباً   ٢٠ الطبي  اإلشعاعي  التصوير 

فقط.
ــــأســــيــــس كــــلــــيــــة شـــمـــال  ومـــــنـــــذ ت
 ،٢٠٠٢ عــــام  قــطــر  فـــي  األطــلــنــطــي 
في  الـــطـــالب  آالف  بــتــخــريــج  قــامــت 
المنهج  تتبع  برنامًجا،   ٣٠ من  أكثر 
قطر  دولة  احتياجات  وتلّبي  الكندي 
في  والمتغّير  المتنامي  واقتصادها 
وتكنولوجيا  األعمال  إدارة  مجاالت: 
الــمــعــلــومــات وتــكــنــولــوجــيــا الــهــنــدســة 

الصحّية. والعلوم  الصناعّية  والمهن 

«شمـــال األطلنــطي» جامــعة وطنية تطبيقّية قريباً 
أعلنت طرح ٣ برامج جديدة لدرجة البكالوريوس التطبيقي
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ــة  ــري ــش ــب ال لـــلـــمـــوارد  ومــثــلــهــم  الـــصـــيـــانـــة  هـــنـــدســـة  ــا  ــي ــوج ــول ــن ــك ت ـــوريـــوس  ـــكـــال ـــب ل االســـتـــيـــعـــابـــّيـــة  ـــة  ـــطـــاق ال ـــاً  ـــب ـــال ط  ٦٠

جانب من المؤتمر الصحفي

جانب من حضور المؤتمر الصحفي

تصوير:نوشادتصوير:نوشاد

بكالوريوس العلوم التطبيقية يوفر مهارات نظرية وتحليلية وتطبيقية وعملّية
العالية التقنية  المهارات  أصحاب  من  بُمختصين  العمل  سوق  رفد 

جامعة  أعــلــنــت   :]  - الــدوحــة 
 HEC األعمال إلدارة  الُعليا  الدراسات 
جلسة  تــنــظــيــم  عــزمــهــا  عـــن   ،Paris
االثنين  اإلنترنت  عبر  تفاعلّية  نقاشية 
الــُمــقــبــل يــقــّدمــهــا اثــنــان مــن خــّريــجــي 
خّريجة  الــكــواري  إيمان  هما  الجامعة 
في  المتخصص  الماجستير  بــرنــامــج 
االستراتيجية  األعـــمـــال  وحـــدة  إدارة 
خّريج  شعبان  وسلمان   (٢٠٢٠ (دفعة 
األعـــمـــال  إدارة  مــاجــســتــيــر  بـــرنـــامـــج 
التنفيذي الدولي (دفعة ٢٠١٩)، حيث 
ستتيح الجلسة للُمشاركين المحتملين 
إمكانية  حــول  المشورة  على  الحصول 
تحقيق أهدافهم المهنّية عبر االنتساب 
المتقّدمة  التنفيذي  التعليم  لــبــرامــج 
الُعليا  الــدراســات  جامعة  توفرها  التي 

إلدارة األعمال. 
األعــمــال  إدارة  ماجستير  ويُــعــتــبــر   
الــتــنــفــيــذي الــــدولــــي بــرنــامــجــاً عــمــلــيــاً 
ومــكــثــفــاً لــمــدة ١٦ شــهــراً، تـــّم إعـــداده 
خــصــيــصــاً لــمــنــح الــمــشــاركــيــن خــبــرات 
االجتماعّية  الــجــوانــب  حــول  ومــعــارف 
ــــة والـــبـــيـــئـــّيـــة لــألعــمــال  واالقــــتــــصــــادّي
الـــتـــجـــاريـــة الـــدولـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
لتحقيق  الالزمة  بالمهارات  تزويدهم 

رؤيتهم على أرض الواقع.

ثالثة  مــن  البرنامج  منهج  ويتألف 

تُغطي  أساسية  دورة   ١١ هي  محاور، 

مجاالت األعمال الرئيسية، وتخصص 

مـــجـــال  أو  قــــطــــاع  (حــــــــول  أســـــاســـــي 

أعمال  مشروع  إلــى  باإلضافة  معين) 

تــخــرج).  (مــشــروع  نهائي  استراتيجي 

الشاملة  األســاســيــة  الــمــقــّررات  وتــضــم 

والتحليل  االستراتيجيات  عــن  نــمــاذج 

والتنفيذ، باإلضافة إلى القيادة وإدارة 

الــــمــــوارد الــبــشــريــة، وســـتـــبـــدأ الــدفــعــة 

األعمال  إدارة  ماجستير  مــن  المقبلة 

التنفيذي بحلول شهر فبراير ٢٠٢١.

ـــــقـــــدم الــــجــــامــــعــــة بـــرنـــامـــج  كــــمــــا تُ

الــمــاجــســتــيــر الــمــتــخــصــص عــلــى شكل 

شــــهــــراً   ١٨ لــــمــــدة  مــــرنــــة  وحــــــــــدات 

تــتــألــف مـــن ثـــالث مـــراحـــل، بـــــدءاً من 

المختص  الرئيسي  الــدراســي  المنهاج 

بــاالســتــراتــيــجــيــة والــتــمــويــل والــقــيــادة 

بأطروحة  البرنامج  ويمتاز  والتغيير، 

على  التركيز  للمشاركين  تتيح  مهنية 

تـــحـــدّيـــات ُمــعــيــنــة تــرتــبــط بــقــطــاعــات 

ــــوٍل مــفــصــلــة  عـــمـــلـــهـــم، وتـــقـــديـــم حــــل

التحديات.  تلك  لمعالجة  ومــدروســة 

الجامعة  التزام  البرنامج  هذا  ويعكس 

بالمساهمة في بناء االقتصاد المعرفي 

لدولة قطر، وتعزيز القدرة التنافسية 

ومن  عموماً.  المنطقة  في  للشركات 

الُمقرر بدء الدفعة التالية من برنامج 

شهر  بحلول  الُمتخصص  الماجستير 

نوفمبر ٢٠٢٠.

جلسة نقاشية افتراضّية حول سبل التطّور المهني
تنظمها جامعة الدراسات الُعليا إلدارة األعمال.. االثنين

ً

الــدوحــة ـ [: أصــدرت 

العالي  والتعليم  التعليم  وزارة 

ميثاق السلوك المهني لموظفي 

ــــــــــــوزارة، وذلـــــــك فــــي إطــــار  ال

الوظيفي  االنتماء  روح  تعزيز 

لــديــهــم. وقـــالـــت الـــــــوزارة فى 

مــيــثــاق  إن  أمــــــس  لـــهـــا  بــــيــــان 

الــســلــوك الــمــهــنــى يــهــدف إلــى 

دعم موظفي الوزارة بااللتزام 

مهنتهم  تــحــتــرم  بــســلــوكــيــات 

وتـــــــقـــــــّدر شـــخـــصـــيـــتـــهـــم كــمــا 

بالحقوق  االلــتــزام  إلــى  يهدف 

ـــبـــاع الــســلــوك  والـــواجـــبـــات، وات

الــمــهــنــي الــمــرغــوب واالبــتــعــاد 

عن السلوك غير المهني وغير 

الوالء  روح  وتعزيز  المرغوب، 

واالنتماء الوظيفي.

وأشـــــــارت الـــــــوزارة إلــــى أن 

الــوثــيــقــة تــشــتــمــل عــلــى رؤيـــة 

ــــــــــــوزارة  ـــــــة وقـــــيـــــم ال ورســـــــال

المصطلحات  بعض  وتفسير 

والــــمــــفــــاهــــيــــم مــــثــــل مـــعـــنـــى: 

الـــمـــيـــثـــاق، الـــســـلـــوك الــمــهــنــي، 

االنـــتـــمـــاء الــوظــيــفــي، مــوظــفــي 

وزارة التعليم والتعليم العالي، 

إلــى  الــوثــيــقــة  تعميم  وتــطــرق 

ــــة  تــــعــــريــــف الــــقــــيــــم األســــاســــّي

لــلــســلــوك الــمــهــنــي، ومــعــايــيــر 

تتكّون  والــتــي  المهني  السلوك 

ــمــثــل  مـــــن أربـــــعـــــة مـــعـــايـــيـــر تُ

المهنّية  للممارسات  األســـاس 

التي يتعين على موظفي وزارة 

بتطبيقها،  ـــزام  ـــت االل الــتــعــلــيــم 

أمثلة  معيار  كــل  يعقب  حيث 

عـــلـــى األفـــــعـــــال والـــســـلـــوكـــيـــات 

المهنّية وغير المهنّية.

معايير  بنود  يخص  وفيما 

األربعة  المهني  السلوك  وثيقة 

الــعــالقــة  أوالً:  تــتــضــمــن  فــهــي 

ــــزمــــالء والـــمـــرؤوســـيـــن  مــــع ال

ــــرؤســــاء، وذلــــك يــأتــي عن  وال

الــوزارة  موظفي  التزام  طريق 

ــيــمــات الــــرؤســــاء  بــتــنــفــيــذ تــعــل

الرؤساء  واحــتــرام  المباشرين 

والــــمــــرؤوســــيــــن والـــتـــصـــّرف 

وثانياً:  ومــوضــوعــيــة،  بحكمة 

االلــتــزامــات الــقــانــونــّيــة، وذلــك 

عـــن طـــريـــق الــــتــــزام مــوظــفــي 

ــــة  ــــدول الـــــــــــــوزارة بــــقــــوانــــيــــن ال

ولوائحها في جميع المعامالت 

مــــــع اتــــــخــــــاذ مــــــا يـــــلـــــزم نــحــو 

إبــــالغ الــمــســؤولــيــن والـــرؤســـاء 

أية  عن  المختصة  والسلطات 

مخالفة لتلك القوانين، وثالثاً: 

مع  الفّعال  بالتواصل  االلــتــزام 

بما  الــتــعــلــيــم  وزارة  مــوظــفــي 

يحقق مصلحة العمل، ورابعاً: 

مــعــيــار الـــثـــقـــافـــات والــــعــــادات 

طريق  عن  وذلــك  والمواطنة، 

للقيم  الــوزارة  موظفي  احترام 

والتقاليد  والعادات  اإلسالمية 

الـــوطـــنـــيـــة وكــــافــــة الـــطـــوائـــف 

الدينّية المختلفة.

كــمــا تــحــتــوي الــوثــيــقــة على 

نموذج إقرار وتعّهد.

«التعليم» تصدر ميثاق السلوك المهني
٤ معايير يتعين على موظفي الوزارة االلتزام بتطبيقها
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وقــنــا   ]- الدوحة-الهاي 
ووكـــــــــــاالت: رّحـــــبـــــت دولـــــــــُة قــطــر 
محكمة  من  الصادر  بالحكم  أمس، 
برفض  قضى  الــذي  الدولّية،  العدل 
االســتــئــنــاَفــيــن الــمــرفــوَعــيــن أمــامــهــا، 
العربّية  المملكة  مــن  كــل  قبل  مــن 
السعودية واإلمارات العربية المتحدة 
مصر  وجمهورّية  البحرين  ومملكة 
الــعــربــيــة، بــشــأن اخــتــصــاص منظمة 
الــطــيــران الــمــدنــي الــدولــي (اإليــكــاو) 

بالنظر في الشكوى القطرّية.
الحكومّي  االّتــصــال  مكتُب  وقــال 
اإللكتروني،  موقعه  على  بيان  فــي 
إّن حــكــم مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة 
فــــي الــــطــــعــــون الــــتــــي تــــقــــّدمــــت بــهــا 
دولـــة  لــصــالــح  جــــاء  الـــحـــصـــار  دول 
منظمة  باختصاص  وقــضــى  قــطــر، 
دولــة  شــكــوى  فــي  بالنظر  (اإليــكــاو) 
قـــطـــر، وذلــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة قــيــام 
دول الحصار منذ شهر يونيو ٢٠١٧ 
بـــإغـــالق أجـــوائـــهـــا أمـــــام الـــطـــائـــرات 
القطرية وعدم السماح لها بالطيران 
في  الُمتواجدة  المطارات  وإلــى  من 
أراضي تلك الدول في انتهاك صارخ 
للقانون الدولّي واالتفاقيات الدولية 

ذات الصلة.

الُمساءلة الدولية 

الحكومّي،  االّتصال  مكتُب  وأشار 
إلى أنه بناء على الحكَمين الصادَرين 
عـــن مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، من 
منظمة  مجلس  يستأنف  أن  المقّرر 
الــطــيــران الــمــدنــي الــدولــي إجـــراءات 

المقّدمة  الــشــكــوى  فــي  الــنــزاع  فــّض 

من دولة قطر.

وقــــال ســـعـــادُة الــســّيــد جــاســم بن 

الــُمــواصــالت  وزيـــر  السليطي،  سيف 

واالّتــــــــــصــــــــــاالت فــــــي تــــصــــريــــح لــه 

الصادر  بالقرار  بالُمناسبة: «نرّحب 

الــعــدل  محكمة  عــن  (أمــــس)  الــيــوم 

الدولية، والذي سيضع دوَل الحصار 

أمـــــام مـــيـــزان الـــعـــدالـــة والــُمــســاءلــة 

االتفاقيات  أحكام  النتهاكها  الدولية 

المدني  بالطيران  الُمتصلة  الدولية 

الـــدولـــي، ونــحــن عــلــى ثــقــة مـــن أن 

مــنــظــمــة الــطــيــران الــمــدنــي الــدولــي 

سوف تقّر بأن هذه اإلجــراءات غير 

قانونية».

وأضــــــاف ســـعـــادتـــه: «يـــعـــّد حكم 

من  جــــزًءا  الــدولــيــة  الــعــدل  محكمة 

إصــراَر  تكشف  التي  األحكام  سلسلة 

القانون  تجاهل  على  الحصار  دول 

الـــدولـــّي، ولــكــنــه فــي كــل مـــرة، يتم 

دحض حججها والتأكيد على صحة 

موقف دولة قطر».

ومنذ فرض الحصار غير القانونّي 

دولة  تواصل   ،٢٠١٧ يونيو  شهر  في 

قـــطـــر الـــتـــصـــدي لـــــإلجـــــراءات غــيــر 

القانونّية التي اتخذتها دول الحصار 

ويعتبر  الــدولــي،  للقانون  وانتهاكها 

قرار محكمة العدل الدولية الصادر 

األحكام  سلسلة  في  األحــدث  أمــس، 

الــدولــيــة الــتــي تــؤكــد نــزاهــة موقف 

دولة قطر.

ويـــأتـــي هــــذا الــحــكــُم فـــي أعــقــاب 

التجارة  منظمة  عن  الصادر  الحكم 

الماضي،  يونيو  شهر  فــي  العالمّية 

العربية  الــمــمــلــكــة  بـــأن  أقــــّر  ــــذي  وال

السعودية خالفت التزاماتها بموجب 

بجوانب  المعنية  المنظمة  اتفاقية 

الصلة  ذات  الفكرية  الملكية  حقوق 

بــالــتــجــارة (اتــفــاقــيــة تــــربــــس)، من 

ضّد  إجــــراءات  اتــخــاذ  رفضها  خــالل 

بها  قــامــت  الــتــي  المعّقدة  القرصنة 

فوق  وقيامها  كيو»،  آوت  قناة «بي 

ذلك بدعم وتشجيع هذه القرصنة.

قطر  دولــــة  أّن  بــالــذكــر  الــجــديــر 

كانت قد رفعت شكوى أمام منظمة 

الـــطـــيـــران الـــمـــدنـــي (اإليـــــكـــــاو) ضــد 

المحاوالت  فشل  بعد  الحصار  دول 

ودية  تسوية  إلى  للوصول  المتكّررة 

للقضية بسبب تعّنت تلك الدول.

حكٌم باإلجماع

كـــانـــت  مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة 

قـــد أصــــــدرت أمــــس قـــــــراًرا يقضي 

باختصاص مجلس منظمة الطيران 

في  بالنظر  (إيــكــاو)  الــدولــي  المدني 

القضية التي رفعتها قطر ضد دول 

الحصار.

كـــمـــا رفــــــض قــــضــــاة الــمــحــكــمــة 

قّدمتها  الــتــي  الــدفــوعــات  بــاإلجــمــاع 

كل من السعودية واإلمارات ومصر 

والــبــحــريــن بــعــدم اخــتــصــاص إيــكــاو 

بالنظر في القضية.

ــــــدت الــمــحــكــمــة فـــي الــجــلــســة  وأّك

مجلس  أن  الهــاي  في  انعقدت  التي 

«إيـــكـــاو لـــم يــخــطــئ عــنــدمــا رفــض 

طعون الدول األربع بعدم اختصاصه 

بــالــنــظــر فــــي شـــكـــوى قـــطـــر بــشــأن 

اآلثـــــار الــســلــبــيــة الـــتـــي ســبــبــتــهــا دول 

الحصار على مجال الطيران واألمن 

والـــســـالمـــة الـــجـــويـــة حــيــن حــظــرت 

جــمــيــع الــــطــــائــــرات الـــقـــطـــريـــة مــن 

التحليق فوق أراضيها أو الهبوط في 

مطاراتها».

األربــــــع  الــــحــــصــــار  دول  وكــــانــــت 

والــبــحــريــن  والــســعــوديــة  -اإلمارات 
حــول  قــضــيــة  رفـــعـــت  قـــد  ومصر- 

الطيران  منظمة  اختصاص  تحديد 

 (ICAO) «إيــكــاو»  الدولية  المدني 

من  طالبة  المتحدة،  لألمم  التابعة 

اتخذته  قــرار  إبطال  العدل  محكمة 

«إيكاو» وكان لصالح الدوحة.

 ٢٠١٨ عــــام  الــمــنــظــمــة  وقـــــــّررت 

للبّت  القانونية  الصالحية  تملك  أنها 

التي  قطر  بطلب  يتعلق  خــالف  فــي 

تتهم الدول المجاورة بانتهاك اتفاق 

ينظم حرّية عبور الطائرات المدنية 

في األجواء الخارجية.

وقــد فــرضــت هــذه الـــدول حظًرا 

جويًا واسع النطاق في ٥ يونيو ٢٠١٧ 

جميع  وشـــمـــل  إنـــــــذار،  ســـابـــق  دون 

قطر  دولــة  في  المسجلة  الطائرات 

ومــنــعــهــا مـــن الـــطـــيـــران مـــن وإلـــى 

منعتها  كما  البلدان،  هــذه  مــطــارات 

من المرور عبر أجوائها.

حكٌم نهائّي 

الدولّية  العدل  محكمة  حكم  جاء 

باختصاص  المتعلق  االستئناف  في 

مــجــلــس مــنــظــمــة الــطــيــران الــمــدنــي 

القسم   ،٢ الـــمـــادة  بــمــوجــب  الـــدولـــي 

الدولي  الجوي  النقل  اتفاقية  من   ،٢

لعام ١٩٤٤.

وفي حكمها، وهو نهائي، ال يقبل 

قالت  للطرَفين،  وُملزم  االستئناف 

المحكمة: 

باإلجماع  المحكمة  تــرفــض   (١)

الــدول  بــه  تقّدمت  الــذي  االستئناف 

يوليو   ٤ فــي  قطر  ضــد  إليها  المشار 

منظمة  مــجــلــس  قــــرار  ضـــد   ٢٠١٨

 ٢٩ بتاريخ  الدولي  المدني  الطيران 

يونيو ٢٠١٨.

بــأغــلــبــيــة  الــمــحــكــمــة  وتــــقــــّر   (٢)

ـــا مــقــابــل صــوت  خــمــســة عــشــر صـــوتً

الطيران  منظمة  مجلس  أن  واحــد، 

الـــمـــدنـــّي الــــدولــــي لـــديـــه اخــتــصــاص 

من  إليها  المقّدم  الطلب  في  للنظر 

أكتوبر   ٣٠ فــي  قطر  دولـــة  حكومة 

٢٠١٧، وأن الطلب المذكور مقبول.

مــجــلــس  أن  الــمــحــكــمــة  وأّكــــــــدت 

ــخــطــئ عــنــدمــا رفــض  ـــكـــاو لـــم يُ اإلي

طعوَن الدول األربع بعدم اختصاصه 

ـــة، الفـــتـــة إلـــى  الـــنـــظـــر فــــي الـــقـــضـــّي

أن قـــطـــر قـــامـــت بـــجـــهـــود صـــادقـــة 

بالتواصل مع الدول األربع للتفاوض 

قبل لجوئها إلى اإليكاو.

اإليكاو  مجلس  المحكمة:  وقالت 

ألنها  قطر  دفــوعــات  بَقبوله  أصــاب 

رفعها  قبل  التفاوض  بشرط  أوفــت 

َقــبــول  يمكن  ال  وبــالــتــالــي  الـــدعـــوى، 

االســتــئــنــاف الــثــالــث مـــن الــســعــودّيــة 

والــبــحــريــن واإلمـــــارات ومــصــر ضّد 

قطر.

قطـــر تهـــــزم دول الحصــــار فــي الهـــــاي 
العدل الدولّية أّيدت باإلجماع اختصاص (اإليكاو) بنظر الشكوى

مكتب 
االتصال: قطر 

ترّحب بحكم 
المحكمة 

بشأن 
اختصاص 
«اإليكاو» 

مجلس 
(اإليكاو) 
يستأنف 

إجراءات فّض 
النزاع في 

شكوى قطر 

السليطي: 
الحكم يضع 
دول الحصار 
أمام ميزان 

العدالة 
والمساءلة 
الدولية

دول الحصار 
انتهكت 

االتفاقيات 
الدولية 

الُمتصلة 
بالطيران 
المدني 
الدولي

سلسلة 
أحكام 

تكشف إصرار 
دول الحصار 
على تجاهل 

القانون 
الدولي

في كل مرة 
يتّم دحض 

حججها 
والتأكيد 

على صحة 
موقف
 قطر

جاسم بن سيف السليطي

كتب ـ عاطف الجبالي:

عبدالعزيز  محمد  الــدكــتــوُر  قــال 
القانونّي  الــفــريــق  رئــيــُس  الخليفي، 
العدل  محكمة  أمـــام  قطر  ووكــيــل 
بــاخــتــصــاص  الــحــكــم  إن  ـــة،  ـــّي الـــدول
الدولية  الــمــدنــي  الــطــيــران  منظمة 
«إيــــــكــــــاو» بـــالـــنـــظـــر فــــي الـــشـــكـــوى 
يمثل  الــحــصــار  دول  ضــد  القطرية 

انتصاًرا لدولة قطر.
وأضـــــاف خــــالل لــقــاء عــبــر قــنــاة 
الجزيرة: دولة قطر قّدمت شكوى 
البّت  فــي  الُمختصة  «إيــكــاو»  أمــام 
بداية  منذ  المدني  الطيران  بقضايا 
الحصار، وقد أقّر المجلس بأغلبية 
األصـــــوات بــقــبــول االخــتــصــاص في 
دول  وقــّررت   ،٢٠١٨ عام  منتصف 
الــحــصــار بــنــاًء عــلــى الــمــادة ٨٤ من 
الثانية  والـــمـــادة  شــيــكــاغــو  اتــفــاقــيــة 
الجوية  العبور  خدمات  اتفاقية  من 
أمــام  الــقــرار  هــذا  على  باالستئناف 

محكمة العدل الدولّية. 
سعادته  عن  د.الخليفي  وأعــرب 
بــــقــــرار الـــمـــحـــكـــمـــة الـــــــذي أنــصــف 
الـــقـــضـــيـــة الــــقــــطــــرّيــــة، فــــي جــمــيــع 
جــزئــيــاتــهــا، مــبــيــنًــا أن الــحــكــم جــاء 

المحكمة  هيئة  أعضاء  آراء  بإجماع 
بمن في ذلك القاضي الخاص الذي 
الحصار،  دول  ِقبل  من  تعيينه  تم 
وهــــذه مــن الـــحـــاالت الـــنـــادرة التي 
من  الُمعين  الخاص  القاضي  يقوم 
الــدولــة  ضــد  بالتصويت  دولـــة  ِقــبــل 
دليًال  يمثل  ما  بتعيينه،  قامت  التي 
واضــًحــا على ضــآلــة الــدفــوع وعــدم 

قوتها أمام المحكمة.
وأوضــــح أن الــدفــع الــثــانــي الــذي 
متعلًقا  كــان  الــحــصــار  دول  قدمته 
متعلقة  لــيــســت  الــقــضــيــة  هـــذه  بـــأن 
شيكاغو  واتفاقية  المدني  بالطيران 
الطيران  اتــفــاقــيــات  مــن  غيرها  أو 

وأنـــهـــا قــضــيــة تــدابــيــر مـــضـــاّدة تــّم 
اتـــخـــاذهـــا لــحــمــايــة أمــنــهــا الــوطــنــي 
اتهمت  باطلة  مــزاعــم  إلــى  اســتــنــاًدا 

فيها دولة قطر بدعم اإلرهاب.
وأشــــــــــار د.الــــخــــلــــيــــفــــي إلـــــــى أن 

التوالي  على  الثالثة  للمّرة  المحكمة 
تــرفــض الـــرّد أو الــتــطــّرق إلــى هذه 
الـــدفـــوع غــيــر الــمــســتــنــدة إلــــى أدلـــة 
صحيحة أمام المحكمة فيما يتعلق 
بـــهـــذه الـــمـــزاعـــم، قــــائــــًال: فـــي علم 

قيمته  من  يتجّرد  ال  الحق  القانون 
إذا لم يُقم الدليل عليه بل يصبح هو 

والعدم سواء. 
وأّكد أن دول الحصار لم تستطع 
تقديم أدلة ُمقنعة للمحكمة وكانت 

جميع  رفض  اآلراء  بإجماع  النتيجة 
طلبات دول الحصار. 

بمنح  ســتــقــوم «إيــــكــــاو»  وقـــــال: 
على  للرّد  أيــام  سبعة  الحصار  دول 
الشكوى القطرية خطًيا، وبناًء عليه 
مناسبًا  تـــراه  مــا  المنظمة  ســتــقــّدم 
ســـــواء بـــإعـــطـــاء جـــولـــة أخـــــرى من 
إلى  التوّجه  أو  الخطّية،  المذكرات 
الــمــرافــعــات الــشــفــوّيــة، وتــقــديــر ما 
القطرية  الطلبات  على  لــلــرّد  تـــراه 
الصريحة  الــمــخــالــفــات  هـــذه  بــشــأن 

التفاقيات النقل الجوي.
إمكانية  حـــول  ســـؤال  عــلــى  ورًدا 
خـــطـــوات  الــــحــــصــــار  دول  اتـــــخـــــاذ 
اســـتـــبـــاقـــّيـــة فــــي ظــــل الـــتـــحـــّركـــات 
األمريكية لرفع الحصار الجوي، أّكد 
أمام  مفتوح  الباب  أن  د.الخليفى، 
السبل  إلــى  تلجأ  بــأن  الحصار  دول 
االتــفــاقــيــات  فــي  عليها  الــمــنــصــوص 
الدولّية لحل النزاع، ُمبينًا أن دولة 
قطر لجأت منذ البداية إلى منظمة 
باعتبارها  الدولّية  المدني  الطيران 
هذا  في  بالنظر  الُمختصة،  الجهة 
المدني،  بالطيران  الُمتعلق  الــنــزاع 
ُمـــشـــدًدا عــلــى أنـــه لــن يــتــّم حـــّل هــذا 

النزاع إال تحت مظلة «إيكاو».

 أمام دول الحصار ٧ أيام للرّد على الشكوى القطرية
د.محمد الخليفي وكيل قطر أمام محكمة العدل الدولّية:

ـــر ـــط ق ــــــح  ــــــصــــــال ل صــــــــــــــّوت  ـــــــحـــــــصـــــــار  ال دول  مـــــــــن  ــــــن  ــــــي ــــــع ــــــُم ال ـــــــاضـــــــي  ـــــــق ال  

ـــة ـــم ـــحـــك ـــم ـــل ل ـــــة  ـــــع ـــــن ـــــق ُم أدلـــــــــــــة  تــــــقــــــديــــــم  تــــســــتــــطــــع  ــــــــم  ل الـــــــحـــــــصـــــــار  دول   

 د.محمد عبدالعزيز الخليفي

https://www.youtube.com/watch?v=9HO1AebqYfE&feature=youtu.be
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كتبـ  عاطف الجبالي:

أكد سعادة السيد عبداهللا بن ناصر 
العاّمة  الهيئة  رئيس  السبيعي،  تركي 
محكمة  قــرار  أن  المدني،  للطيران 
العدل الدولّية برفض الطعن المقّدم 
من دول الحصار والحكم باختصاص 
المدني  للطيران  الــدولــيــة  المنظمة 
«إيـــكـــاو» بــالــنــظــر فـــي شــكــوى دولـــة 
يُمثل  الــجــوي،  الــحــصــار  بسبب  قطر 

انتصاراً تاريخياً.
بصدور  تويتر:  عبر  سعادته  وقال 
هذا الحكم لصالحنا سنكمل إجراءات 
الــــشــــكــــاوى الـــقـــطـــريـــة فــــي مــنــظــمــة 
هذه  خرق  مجدداً  وسنثبت  «إيكاو» 
الدول لالتفاقيات الدولّية أمام العالم 

بأسلوب حضاري.
هذا ورحبت الهيئة العامة للطيران 
محكمة  من  الصادر  بالحكم  المدني 
دولة  لمصلحة  أمــس  الدولية  العدل 
أمامها  المرفوعة  القضية  في  قطر، 
الدفع  الحصار  دول  استئناف  بشأن 
الــطــيــران  منظمة  اخــتــصــاص  بــعــدم 
شكاوى  فــي  الــدولــي (إيــكــاو)  المدني 

الحظر الجوي.
السبيعي  أشــــار  ــيــة،  ــان ث جــهــة  مـــن 
إلى  قطر،  تلفزيون  في  لقائه  خــالل 
اتــفــاقــيــَة  خــالــفــت  الــحــصــار  دول  أّن 
الــعــبــور  واتـــفـــاقـــيـــَة   ١٩٤٤ شــيــكــاغــو 
واللوائح  واألنظمة  الترانزيت  الدولّية 
ــه  الــُمــعــتــمــدة فــي «إيـــكـــاو»، مــبــيــنـًـا أّن

بــصــدور هـــذا الــحــكــم اكــتــســبــت قطر 
المصداقّية أمام دول العالم. 

تقّدم  أّن  يمكن  ال  قطر  أّن  وأّكـــد 
إذا  إال  دولـــيـــة  مــنــظــمــة  إلــــى  شـــكـــوى 
إلى  مشيًرا  موقفها،  من  واثقًة  كانت 
المدني  الطيران  في  المختصين  أّن 
والشؤون القانونية بذلوا جهوًدا كبيرة 
التاريخّي  الحكم  هــذا  إلــى  لــلــوصــول 
مؤكًدا  الــدولــيــة،  الــعــدل  محكمة  مــن 
صحيحة  كانت  اإلجـــراءات  جميع  أن 

ومتماشية مع الُمتطلبات الدولّية.
وقال رئيس هيئة الطيران المدني: 
لمنظمة  الــشــكــاوى  تقديم  فــي  بــدأنــا 
الطيران المدني الدولية «إيكاو» في 
اإلجــــراءات  وبــاشــرنــا   ،٢٠١٧ أكــتــوبــر 
مع  التفاوض  محاولة  بعد  القانونّية 
هذه الدول، وقد قمنا باستيفاء كاّفة 
األوراق  لتوثيق  المطلوبة  الــشــروط 

التي قّدمتها دولة قطر.

وأصــــــــــــــــدرت مــــحــــكــــمــــة الـــــعـــــدل 

أقّرت  حيث  تاريخياً،  حكماً  الدولّية 

للنظر  الدولية  المنظمة  باختصاص 

فــي الــشــكــاوى الــقــطــريــة ضـــّد الـــدول 

األربع.

للطيران  الــعــامــة  الــهــيــئــة  وأعــلــنــت 

المدني أنها ستباشر فوراً في إجراءات 

الــشــكــاوى الــمــقــّدمــة فــي عـــام ٢٠١٧ 

األربــع  الـــدول  مخالفة  للعالم  لتثبت 

واتــفــاقــيــة   ١٩٤٤ شــيــكــاغــو  التــفــاقــيــة 

العبور الملحقة بها، والتي أدعوا فيها 

ببطالن اإلجراءات الُمتخذة من ِقبل 

الــطــيــران  منظمة  أمـــام  قــطــر  دولـــة 

المدني الدولية (إيكاو).

وكانت دولة قطر قدمت الشكاوى 

أمام اإليكاو، وهي إحدى المنظمات 

المتحدة،  لألمم  التابعة  المتخصصة 

عــــرضــــت فـــيـــهـــا بــالــتــفــصــيــل جــمــيــع 

االنــتــهــاكــات الــتــي قــامــت بــهــا الـــدول 

األربـــــــع بـــخـــصـــوص الـــحـــظـــر الـــجـــوي 

وطالبت بإنهائه.

باستئناف  الــحــصــار  دول  وقــامــت 

قــرار اإليــكــاو بالنظر في الــنــزاع بين 

عــلــى  الـــحـــصـــار  ودول  قـــطـــر  دولــــــة 

تفرضه  الــذي  الجوي  الحظر  خلفية 

 ٢٠١٧ الــعــام  منذ  عليها  الـــدول  هــذه 

حكم  على  الحصول  إلــى  منها  سعياً 

من محكمة العدل الدولّية يقّر بعدم 

اخــتــصــاص هـــذه الــمــنــظــمــة الــدولــّيــة 

بالنظر في الشكاوى القطرّية.

سنُباشــر إجــراءات الشـكاوى القطرية فــي «إيكاو»
رئيس الهيئة العاّمة للطيران المدني:

قرار 
محكمة العدل 
الدولّية انتصار 

تاريخي 
لقطر

دول  الحصار 
خالفت اتفاقية 
شيكاغو ١٩٤٤ 

واتفاقية 
العبور الدولّية 

الترانزيت

 قطر قّدمت 
الشكوى 

إلى منظمة 
دولية.. وكانت 

واثقًة من 
موقفها

عبداهللا بن ناصر السبيعي

#قطر_تنتصر_في_محكمة_الهاي .. يتصدر تويتر 
بعد حكم رفض االستئنافين المرفوعين من دول الحصار

الُمغّردون 
رحبوا بالحكم 

الصادر عن 
محكمة 

العدل الدولية

قطر تدافع 
عن حقوقها 

بالطرق 
القانونّية 

القرار كشف 
زيف ادعاءات 

دول الحصار 
أمام الرأي 

العام 
العالمي 

القطريون 
ينتظرون 

المزيد من 
االنتصارات 

القانونّية ضد 
دول الحصار 

دول الحصار 
افتعلت 

األزمة.. وما 
بُني على 

باطل فهو 
باطل 

ــــقــــانــــون  ــــال ـــــاطـــــل ب ـــــب ــــى ال ــــل ــــصــــر ع ــــت ــــن ــــا وت ــــه ــــف ــــواق ـــــات م ـــــب ـــــار ث ـــــم ـــــــة تــــحــــصــــد ث ـــــــدوح ال

ــــــــــالده ــــــــــادة ب ــــــــــي ــــــــــن س ــــــــــاً ع ــــــــــع ــــــــــداف ــــــــطــــــــري ُم ــــــــق ـــــــشـــــــعـــــــب ال ـــــى ال ـــــق ـــــب ـــــي س

كتب - حسين أبوندا:

#قطر_تنتصر_في_ وســم  تــصــّدر 
#محكمة_ ووســـم  مــحــكــمــة_الهــاي، 

تفاعالً  األكــثــر  قائمة  الــعــدل_الــدولــيــة 
فــي قــطــر مــن الــُمــغــّرديــن عــلــى موقع 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي تـــويـــتـــر، حيث 
من  الصادر  بالحكم  الُمغّردون  رحب 
محكمة الــعــدل الــدولــّيــة، الـــذي قضى 
على  المرفوعين  االستئنافين  برفض 
قطر من ِقبل كل من المملكة العربية 
المتحدة  العربية  واإلمـــارات  السعودية 
مصر  وجمهورية  البحرين  ومملكة 
منظمة  اخــتــصــاص  بـــشـــأن  ــيــة،  ــعــرب ال
ـــكـــاو)  ـــدولـــي (اإلي الـــطـــيـــران الــمــدنــي ال
حيث  الــقــطــرّيــة،  الشكوى  فــي  بالنظر 
منظمة  بــاخــتــصــاص  الــحــكــم  قــضــى 
(اإليكاو) بالنظر في شكوى دولة قطر. 
وأكدوا أن الحكم هو ضمن سلسلة من 
دول  ضد  لقطر  القانونية  االنتصارات 
إعالمها  وســائــل  وظفت  التي  الحصار 
قطر،  لمحاربة  المختلفة  ومــواردهــا 
القانونية  للطرق  التوّجه  أن  معتبرين 
وعيها  على  دليل  هو  حقوقها  النــتــزاع 
الحصار  دول  هزيمة  على  وقــدرتــهــا 
كشف  عــن  فضالً  والبراهين  بالدالئل 
والرأي  العالم  أمام  الحصار  دول  نوايا 
القرار  أن  إلــى  الفتين  العالمي،  الــعــام 
كما  بــه  واالحــتــفــاء  للترحيب  مــدعــاة 
أن جــمــيــع أبـــنـــاء قــطــر بــانــتــظــار باقي 
في  قطر  ستحققها  التي  االنــتــصــارات 
كــافــة الــقــضــايــا الــمــرفــوعــة ضــــّد دول 

الحصار.
ـــمـــغـــردون عـــن فــرحــتــهــم  ـــر ال وعـــّب
ـــــذي اتـــخـــذ بـــاإلجـــمـــاع من  بـــالـــقـــرار ال
هيئة المحكمة بمن في ذلك القاضي 
الـــخـــاص الـــــذي قـــامـــت بــتــعــيــيــنــه دول 

أن  على  دليل  أنــه  معتبرين  الحصار، 
خاصة  باطل،  فهو  باطل  على  بُني  ما 
ضد  األزمـــة  افتعلت  الحصار  دول  أن 
بشتى  الخناق  تضييق  وحــاولــت  قطر 
الطرق عليها ولكنها تحصد حالياً ثمار 
بالقانون  الــبــاطــل  وتسكت  انــتــصــاراتــهــا 

وبقوة الُحجة.
كــمــا وّجــــه الــمــغــردون الــشــكــر على 
الــمــجــهــود الــكــبــيــر الــــذي بــذلــه الــفــريــق 
ووكيل  الفريق  رئيس  بقيادة  القانوني 
دولة قطر أمام محكمة العدل الدولّية 
القانون  كلية  عميد  الخليفي  د.محمد 

بجامعة قطر.
وغّرد أحمد اليهري قائالً: ما حدث 
هو أن قطر لجأت إلى منظمة اإليكاو، 
أن  شعرت  أن  بعد  الحصار  دول  لكن 
لجأت  قــطــر،  لصالح  سيصدر  الــقــرار 
للطعن  الــدولــيــة  الــعــدل  محكمة  إلـــى 

هذه  مثل  في  المنظمة  اختصاص  في 
القضايا، واليوم محكمة العدل الدولية 
أيــــــدت اخـــتـــصـــاص مــنــظــمــة اإليـــكـــاو 
فــي الــبــّت فــي مــثــل هـــذه الــقــضــايــا، ما 
اإليكاو  لمنظمة  ُمــجــدداً  الــعــودة  يعني 
ـــدورهـــا ســوف  لــلــتــحــكــيــم، واإليــــكــــاو ب
تستند في قرارها على اتفاقية شيكاغو، 
الجوي  المجال  استغالل  ترفض  التي 
أننا  يعني  ما  سياسّية  أهــداف  لتحقيق 
بإذن اهللا أمام انتصار آخر محسوم في 

منظمة اإليكاو.
بتغريدة  الــكــواري  ثــانــي  د.  وشـــارك 
عـــلـــى وســـــم ##قـــطـــر_تـــنـــتـــصـــر_فـــي_

مــحــكــمــة_الهــاي قـــال فــيــهــا: نصيحة 
كفيل  فالقدر  ظلمك،  ممن  تنتقم  ال 
وال  يمهل  معهم..  حساباتك  بتصفية 

يهمل.
وقـــال راشـــد علي الــعــذبــة: إن حكم 

لصالح  جـــاء  الــدولــيــة  الــعــدل  محكمة 
قطر في الطعون التي تقدمت بها دول 
منظمة  باختصاص  وقضت  الحصار 
(اإليكاو) بالنظر في شكوى دولة قطر 
الحصار  دول  قيام  خلفية  على  وذلــك 
أجوائها  بإغالق   ٢٠١٧ يونيو  شهر  منذ 

أمام الطائرات القطرية.
ــنــابــت  ومـــــن جـــانـــبـــه كـــتـــب حـــمـــد ال
تــغــريــدة قـــال فــيــهــا: «انــتــصــار قانوني 
واضــــح، دولـــة واحــــدة ضــد أربـــع دول 
ـــيـــل وعــيــهــا  ــــاإلجــــمــــاع، دل وتـــنـــجـــح وب
وجــهــلــهــم، وهـــــذا مـــدعـــاة لــلــتــرحــيــب 
النجاح  بانتظار  به،  واالحتفاء  بالقرار 

األكبر لنا والهزيمة الكبرى عليهم».
إلى ذلك غّرد خالد مبارك الكواري 
وقال:  سعادته  عن  فيها  عّبر  بكلمات 
والحق  ُمطالب،  وراءه  حــق  ضــاع  «مــا 
ال بد أن يرجع ألهله يوًما مــا.. الحمد 

قطر  يحفظ  واهللا  تحقق  مــا  على  هللا 
مــن كــل شـــّر ومـــن أراد بــهــا ســــوًءا رد 
الــدعــاء..  مجيب  إنــك  نحره،  في  كيده 
القانوني  للفريق  وتقدير  شكر  تحية 
كلية  عميد  الخليفي  د.محمد  بقيادة 
غردت  كذلك  قطر.   بجامعة  القانون 
اإلعالمية إلهام بدر، قائلة بعد انتصار 
قطر  لموقف  الدولية  الــعــدل  محكمة 
«أتشوق  الــحــصــار:  دول  ضــد  القانوني 
لقراءة طريقة صياغة هذه األخبار في 
استهزائهم  وطريقة  إعالمهم  وسائل 
بوعي مواطنيهم كما يفعلون دائماً.. ال 

تجعلونا ننتظر طويالً».
وقال ناصر المالكي: الحمد هللا رب 
العالمين..في شتى الميادين والمحافل 
والمحاكم ومنذ قديم األزل ومنذ أن 
ننتصر  ونحن  قطر  بــالدي  حــوصــرت 
ألننا أصحاب حق وُحجج وأدّلــة وألّن 

ُمخلصين واعين يعرفون  لدينا رجاالً 
من أين تؤكل الكتف.

ونقل اإلعــالمــي حمد الــمــري جــزًءا 
مــــن تــصــريــح د.مـــحـــمـــد عــبــدالــعــزيــز 
الــخــلــيــفــي وكــيــل قــطــر أمــــام محكمة 
باإلجماع  اتخذ  القرار  الدولية:  العدل 
مـــن هــيــئــة الــمــحــكــمــة بــمــن فـــي ذلــك 
بتعيينه  قامت  الــذي  الــخــاص  القاضي 
دول الـــحـــصـــار، وهــــذه مـــن الــحــاالت 
النادرة أن يصّوت القاضي الذي عينته 

هذه الدول بالتصويت ضّدها. 
محكمة  الـــعـــنـــزي:  عـــبـــداهللا  وقـــــال 
الـــعـــدل الـــدولـــّيـــة تـــرفـــض االســتــئــنــاف 
ضد  الحصار  دول  من  الُمقّدم  الثالث 
تنتصر  قطر  الــدولــي  وبالقانون  قطر 

وستستمر في انتصاراتها.
ونشرت إيمان الكعبي تغريدة قالت 
فيها: إن ما بُني على باطل فهو باطل.. 
دول الحصار افتعلت األزمة ضد قطر 
الطرق  بشتى  الخناق  تضييق  وحاولت 
ولكن ال بد للحق أن ينتصر، وها هي 
وتسكت  انتصاراتها  ثمار  تحصد  قطر 

الباطل بالقانون وبقوة الحجة.
تحية  إسحاق  آل  عبدالعزيز  ووّجه 
سعادة  بقيادة  القانوني  قطر  لفريق 
الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي 
عــمــيــد كــلــيــة الـــقـــانـــون بــجــامــعــة قطر 
وكيل دولة قطر أمام محكمة العدل 
الــدولــيــة عــلــى االنــتــصــارات الــقــانــونــّيــة 
الواحد تلو اآلخر، في حين أكد فيصل 
منها  إيمانًا  انتصرت  قطر  أن  محمد 
الشعب  وسيبقى  والــســيــادة  بالمبادئ 
مــدافــعــاً عــن حــق قــطــر وانــتــصــاراتــهــا 
تــلــك  تــــــدرس  أن  يـــجـــب  الـــمـــتـــتـــالـــيـــة، 
ســواًء  النواحي  جميع  من  االنــتــصــارات 
وثقتها  المهني  التعامل  أو  األخالقّية 

العالية في جلب الحقوق.

هللا هللا

م
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ســعــادة  أكــــد  الـــدوحـــة – [: 
السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس 
التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن 
قرار محكمة العدل الدولية برفض 
االســتــئــنــافــْيــن الــمــقــدمــْيــن مــن دول 
الــحــصــار، بــشــأن اخــتــصــاص مجلس 
منظمة الطيران المدني الدولية إنما 
دولة  احــتــرام  و  اللــتــزام  تأكيًدا  يأتي 
قطر الكامل لألحكام و االتفاقيات، 
ـــا إلــــى أن  ــــي، الفـــتً ــــدول ـــقـــانـــون ال وال
الحكم انتصار حقيقي لالستراتيجية 
و  قطر،  دولــة  تبنتها  التي  القانونية 
بذلتها  التي  الكبيرة  للجهود  تتويج 
الـــحـــكـــومـــة فــــي الــــــرد عـــلـــى مـــزاعـــم 
اخــتــصــاص  بـــعـــدم  ـــحـــصـــار،  ال دول 
بالفصل  الــطــيــران  منظمة  مجلس 
دولة  بها  تقدمت  التي  الشكاوى  في 
المتعلقة  و  الحصار  دول  ضد  قطر 
بـــإخـــالل تــلــك الــــــدول بــالــتــزامــاتــهــا 
الدولية الناشئة عن اتفاقية الطيران 
المدني لعام ١٩٤٤ و المعروفة باسم 
العبور  اتفاقية  و  شيكاغو)  (اتفاقية 

الجوية لعام ١٩٤٤. 
لمحكمة  التنفيذي  المدير  وقــال 
قطر الدولية في تصريحات خاصة 
لـ [: لقد حاولت دول الحصار 
الطيران  مجلس  اختصاص  تعطيل 
الـــمـــدنـــي ابــــــتــــــداًء، و الــــزعــــم بــعــدم 
المقدمة  الــشــكــاوى  فــي  اخــتــصــاصــه 
مــجــلــس  أن  إال  قـــطـــر،  ــــــة  دول مــــن 
الــدولــيــة  الــمــدنــي  الــطــيــران  منظمة 
أصدر قــراره بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠١٨ 
الــنــزاع،  بنظر  المجلس  باختصاص 

الــحــصــار  دول  حـــاولـــت  كــعــادتــهــا  و 

التزاماتها  مــن  التملص  و  الــتــهــرب 

مجلس  قــرارات  استئناف  و  الدولية 

منظمة الطيران المدني الدولية لدى 

قرار  أن  إال  الدولية،  العدل  محكمة 

حيث  واضــًحــا،  كــان  اليوم  المحكمة 

دول  استئنافات  المحكمة  رفــضــت 

اختصاص  أكــدت  و  األربـــع،  الحصار 

مــجــلــس مــنــظــمــة الــطــيــران الــمــدنــي 

سوف  السحوتي:  أضاف  و  الدولية.  

يتوجب اآلن على دول الحصار الرد 

على شكاوى دولة قطر أمام مجلس 

الــدولــيــة  الــمــدنــي  الــطــيــران  منظمة 

صدور  تاريخ  من  أيــام  سبعة  خــالل 

قرار محكمة العدل الدولية، وسوف 

و  براهين  على  الـــرد  عليها  يتوجب 

أدلة دولة قطر بإخاللها بالتزاماتها 

و  شيكاغو  التــفــاقــيــة  وفــًقــا  الــدولــيــة 

اتفاقية خدمات العبور الجوية، حيث 

قــامــت تــلــك الــــدول بــإغــالق مجالها 

و  القطرية  الــطــائــرات  أمـــام  الــجــوي 

من  اإلقــــالع  و  الــهــبــوط  مــن  منعتها 

مــطــاراتــهــا األمـــر الـــذي يــعــد انــتــهــاًكــا 

صريًحا و إخالالً واضحاً بالمعاهدات 

سالفة البيان. 

تعليق العضوية

وتــوقــع الــســحــوتــي أن يــكــون قــرار 

مــجــلــس مــنــظــمــة الــطــيــران الــمــدنــي 

إلى  الفتًا  قطر  دولة  لصالح  الدولية 

أنـــه فــي حـــال رفـــض دول الــحــصــار 

االلـــــتـــــزام بــــقــــرار مــجــلــس مــنــظــمــة 

الطيران، فسوف يقوم المجلس وفًقا 

الموضوع  بعرض  شيكاغو  التفاقية 
ـــعـــامـــة لــمــنــظــمــة  عـــلـــى الــجــمــعــيــة ال
الطيران المدني الدولية والتي يكون 
من  تبّين  حــال  فــي  االختصاص  لها 
الدول  تلك  مخالفة  المجلس  تقرير 
لالتفاقية، بأن يقوم بتعليق تصويتها 
المستقبلية  المنظمة  قــــرارات  على 
حــتــى تــلــتــزم و تـــصـــّوب أوضــاعــهــا، 
أو قــد يــصــل الـــقـــرار إلـــى حــد تعليق 
إلى  مشيًرا  المخالفة  الــدول  عضوية 
أن دول الحصار انكشفت أمام العالم 
ضربت  و  حقيقتها،  على  ظهرت  و 
بـــعـــرض الــحــائــط بــكــافــة تــعــهــداتــهــا 

على  للمحافظة  الدولية  والتزاماتها 

أجواء السلم و األمان. 

 االنتصار الخامس

و أكـــد أن قــــرار مــحــكــمــة الــعــدل 

االستئنافين  بــرفــض  أمــس  الــدولــيــة 

الــمــقــدمــيــن مــن دول الــحــصــار، هو 

لدولة  الــخــامــس  القضائي  االنــتــصــار 

إلى  الفــتــاً  الحصار،  دول  على  قطر 

أنه سبق أن أصدرت محكمة العدل 

الــدولــيــة قـــرارهـــا بــرفــع اإلجـــــراءات 

التعسفية التي اتخذتها دول الحصار 

ضـــد مــواطــنــي دولـــــة قـــطـــر، كــذلــك 

اإلمارات  ادعــاءات  المحكمة  رفضت 
و الدعوى التي رفعتها التخاذ تدابير 
صدر  مــؤخــًرا  و  قــطــر،  ضــد  مؤقته 
الذي  الدولية  التجارة  منظمة  قــرار 
انتهاكها  و  السعودية  بقرصنة  أقــر 
ـــبـــث و حـــقـــوق الــمــلــكــيــة  لـــحـــقـــوق ال
الــفــكــريــة لــقــنــاة بــي إن ســـبـــورت.  و 
لــفــت إلــــى أن جــمــيــع تــلــك األحــكــام 
على  تدل  قطر  لصالح  صــدرت  التي 
لها  تعرضت  التي  العميقة  المظالم 
الحصار  خــالل  شعبها  و  قطر  دولــة 
الــجــائــر الــمــســتــمــر أكـــثـــر مـــن ثــالثــة 

أعوام.

دول الحصــار حاولت تعطيل اختصاص «اإليكاو»
: فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية لـ 

يجوز لمنظمة 
الطيران 

المدني تعليق 
تصويت أو 

عضوية الدول 
المخالفة 

الدول األربع 
حاولت التهرب 
من التزاماتها 
عبر االستئناف 

ضد القرارات 

القرار يعكس 
احترام دولة 
قطر الكامل 

لألحكام 
و االتفاقيات 

الدولية

فيصل السحوتي

جانب من الجلسة

المحكمة رفضت استئنافَي دول الحصار بشأن اختصاص اإليكاو بالنظر في الشكوى القطرّية

قطــــر تكــــسب القـــضية أمام الــعدل الدوليــة 

الخبراء  مــن  عــدد  رحــب  الدوحة-[: 
الــقــانــونــيــيــن بـــقـــرار محكمة الـــعـــدل الــدولــيــة 
القاضي باختصاص مجلس منظمة الطيران 
المدني الدولي (إيكاو) بالنظر في القضّية التي 
رفعتها قطر ضد دول الحصار، ورفض قضاُة 
قّدمتها  التي  الدفوعات  باإلجماع  المحكمة 
كٌلّ من السعودية واإلمارات ومصر والبحرين 

بعدم اختصاص إيكاو بالنظر في القضية.
وأكــــد الــخــبــراء فـــي تــصــريــحــات خــاصــة لـ 
[ أن القرار أفشل محاوالت دول الحصار 
تعطيل اختصاص «اإليكاو» ، وأنه يأتي تأكيًدا 
اللتزام و احترام دولة قطر الكامل لألحكام 
و االتفاقيات، والقانون الدولي، معتبرين أن 
الحكم انتصار حقيقي لالستراتيجية القانونية 
التي تبنتها قطر حيث «نجحت في دحض 

ادعـــــاءات دول الــحــصــار بــالــقــانــون» ووجهت 
صــفــعــة قـــويـــة لـــــدول الـــحـــصـــار الـــتـــي تجهل 
قطر  إن  وقـــالـــوا:  العالمية،  القانونية  النظم 
متمسكة بــاحــتــرام الــقــانــون الــدولــي وميثاق 
األمــن  لمجلس  اللجوء  وأن  المتحدة،  األمـــم 
هو الخطوة التالية في حال عدم امتثال دول 

الحصار.

وأوضــــح هــــؤالء أن دول الــحــصــار حــاولــت 
المدني  الطيران  مجلس  اختصاص  تعطيل 
ابتداءً، و الزعم بعدم اختصاصه في الشكاوى 
المقدمة من دولة قطر، إال أن مجلس منظمة 
الطيران المدني الدولية أصدر قــراره بتاريخ 
بنظر  المجلس  باختصاص   ٢٠١٨ يونيو   ٢٩
النزاع، و كعادتها حاولت تلك الــدول التهرب 
و التملص من التزاماتها الدولية و استئناف 
المدني  الــطــيــران  منظمة  مجلس  قـــــرارات 
الدولية لدى محكمة العدل الدولية، إال أن قرار 
المحكمة اليوم كــان واضــًحــا، حيث رفضت 
و  األربـــع،  الحصار  دول  استئنافات  المحكمة 
الطيران  منظمة  مجلس  اخــتــصــاص  أكـــدت 

المدني الدولية. 

ــــــحــــــصــــــار ال دول  ـــــــى  ـــــــل ع ــــــــس  ــــــــخــــــــام ال ــــــــري  ــــــــط ــــــــق ال ـــــــي  ـــــــضـــــــائ ـــــــق ال ـــــــــار  ـــــــــص ـــــــــت االن

ـــــة الــــعــــالــــمــــيــــة ـــــي ـــــون ـــــان ـــــق ـــــم ال ـــــظ ـــــن ــــل ال ــــه ــــج ــــــي ت ــــــت ــــــحــــــصــــــار ال ــــــــــــدول ال ــــــة ل ــــــوي ــــة ق ــــع ــــف ص

الدوحة 
تدحض 
ادعاءات 

دول الحصار 
بالقانون

قطر 
متمسكة 

باحترام 
القانون 
الدولي 

وميثاق األمم 
المتحدة

د. طالل العمادي:

عّبر د. طالل عبداهللا العمادي، 
قطر  جـــامـــعـــة  نـــشـــر  دار  مـــديـــر 
عن  والغاز  النفط  قانون  وأستاذ 
أصــدرتــه  الـــذي  بالحكم  سعادته 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة أمــس 
الذي يقضي برفض االستئنافْين 
الــمــرفــوعــْيــن مـــن قــبــل كــــّل من 
الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
واإلمـــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة 
ومــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة 
اختصاص  بشأن  العربية،  مصر 

منظمة الــطــيــران الــمــدنــي الــدولــي (اإليــكــاو) 
بالنظر في الشكوى القطرية.

الـــعـــدل  مــحــكــمــة  إن  ـــعـــمـــادي  ال د.  وقــــــال 
األمم  لــدى  قضائية  هيئة  أعلى  تُعد  الدولية 
وباإلجماع  أمس  رفضها  أن  مؤكًدا  المتحدة، 

طعون الدول المقاطعة بعدم 
الطيران  منظمة  اخــتــصــاص 
الــدولــي «اإليــكــاو» النظر في 
قطر  من  المرفوعة  الشكوى 
نصر عادل ومرموق لدولتنا. 
نــشــر  دار  مــــديــــر  ولــــفــــت 
قانون  وأســتــاذ  قطر  جامعة 
الحكم  أن  إلــى  والــغــاز  النفط 
الذي أصدرته محكمة العدل 
الــــدولــــيــــة خـــالصـــة مــتــوقــعــة 
العريقة،  المحكمة  هــذه  من 
الــذي  الكبير  بالجهد  ذاتــه  الــوقــت  فــي  مشيًدا 
بــذلــه الــفــريــق الــقــانــونــي الــقــطــري بــقــيــادة د. 
محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون 
بجامعة قطر معربًا عن فخره بامتالك قطر 

فريًقا قانونًيا قطريًا متميًزا على هذا النحو.

الفريق القانوني القطري بذل جهوًدا كبيرة
لــــخــــلــــيــــفــــي  أكــــــــــد عــــــلــــــي ا
محكمة  حكم  أن  المحامي 
أمس  الصادر  الدولية  العدل 
الحصار  لــدول  قوية  صفعة 
نــــتــــصــــار قـــانـــونـــي يـــضـــاف  وا
تولي  الــتــي  قــطــر،  دولــة  إلــى 
الدولية  القانونية  المسارات 
ً إلـــى أن  ــــا وثـــقـــًال، الفـــتـــا وزنً
الـــحـــكـــم فـــــي نـــفـــس الـــوقـــت 
يــــعــــد فــــشــــالً ذريـــــًعـــــا لـــــدول 
الــحــصــار كــونــهــا تــفــتــقــد إلــى 
الــعــلــم والــمــعــرفــة واإلحــاطــة 
العالمية.   القانونية  بالنظم 
ـــــجـــــاز  وأضـــــــــــــاف: هــــــــذا اإلن
ــا  يــجــعــلــنــي بــصــفــتــي مــحــامــًي

ـــــا أشـــــعـــــر بـــالـــفـــخـــر  قـــــطـــــريً
مــلــتــزمــة  قـــطـــر  بـــــالدي  ألن 
ـــرد االتــهــامــات  بــالــقــانــون وت
واالدعـــــاءات بــالــقــانــون وهــو 
تـــعـــامـــل حـــضـــاري وقـــانـــونـــي 
فــي الــلــجــوء إلـــى الــمــنــظــمــات 
أن  يـــقـــيـــنـــي  و  الــــقــــانــــونــــيــــة 
بــــــالدي تــتــمــســك بــمــبــادئــهــا 
الـــــقـــــائـــــمـــــة عـــــلـــــى احــــــتــــــرام 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي ومـــيـــثـــاق 
ــــحــــدة، وأنــــهــــا  ــــمــــت األمــــــــم ال
تــلــجــأ إلـــى األطــــر الــقــانــونــيــة 
الــــدولــــيــــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة، 
ـــــصـــــدي لـــــــــإلجـــــــــراءات  ـــــت ـــــل ل

انتهاًكا  تشكل  التي  الظالمة 
ســـافـــًرا التــفــاقــيــة الــطــيــران 
الــمــدنــي الــدولــي «شــيــكــاغــو» 
واتـــفـــاقـــيـــة خـــدمـــات الــعــبــور 

الــجــويــة. وأوضــــح الــخــلــيــفــي 
مــن  الــــــصــــــادر  الــــحــــكــــم  أن 
الـــمـــحـــكـــمـــة يـــتـــعـــلـــق بــــقــــرار 
اتـــخـــذتـــه مــنــظــمــة الــطــيــران 
الـــمـــدنـــي الـــــدولـــــي (إيــــكــــاو) 
ـــعـــة لــــألمــــم الـــمـــتـــحـــدة  ـــاب ـــت ال
الفتاً  الدوحة،  لصالح  وكان 
قــــررت  الـــمـــنـــظـــمـــة  أن  إلـــــى 
أنــــــهــــــا تــــمــــلــــك الــــصــــالحــــيــــة 
الخالف  في  للبت  القانونية 
ـــــهـــــام قـــطـــر  ـــــات الــــمــــتــــعــــلــــق ب
لـــــــدول الــــحــــصــــار بـــانـــتـــهـــاك 
بحرية  الخاصة  االتفاقيات 
في  المدنية  الطائرات  عبور 

الخارجية. األجواء 

انتصـــار قانــونــي جـديد لقــطر
علي الخليفي:

علي الخليفي

د. طالل العمادي
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أكـــد يــوســف أحــمــد الـــزمـــان الــمــحــامــي 
مــحــكــمــة  ـــــه  أصـــــدرت ـــــــذي  ال الـــحـــكـــم  أن 
الــعــدل الــدولــيــة أمـــس، والــقــاضــي برفض 
دول  قبل  مــن  المرفوعين  االستئنافين 
الــحــصــار: الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
واإلمــــــــارات والــبــحــريــن ومـــصـــر، بــشــأن 
ـــطـــيـــران الــمــدنــي  اخـــتـــصـــاص مــنــظــمــة ال
الـــدولـــي (اإليــــكــــاو) بــالــنــظــر فـــي الــشــكــوى 
المنظمة  لمجلس  قدمت  التي  القطرية 
الـــدولـــيـــة لــلــطــيــران الــمــدنــي حــــول اآلثــــار 
مجال  في  الحصار  دول  لقرارات  السلبية 
الطيران واألمن والسالمة الجوية، قد جاء 
حكًما سديًدا ومتفًقا مع أحكام ونصوص 
 ،١٩٤٤ المدني  للطيران  شيكاغو  اتفاقية 
من   ٨٤ المادة  عليه  نصت  ما  مع  خاصة 

«إذا  أنـــه:  على  نصها  جــاء  الــتــي  االتفاقية 
أو  متعاقدتين  دولــتــيــن  بين  خــالف  نشأ 
أكثر على تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية 
وتعذرت  العبور)  اتفاقية  (أو  مالحقها  أو 
تسوية الخالف عن طريق التفاوض، يبت 
دولــة  أيــة  طلب  على  بــنــاء  المجلس  فيها 

طرف في الخالف».
ولفت إلى أنه مع وضوح هذا النص فقد 
قدمت دولة قطر شكوى لمجلس الطيران 
نظر  الــذي   ٢٠١٨ عــام  مطلع  فــي  المدني 
عمدت  الحصار  دول  أن  إال  الشكوى،  في 
بنظر  المجلس  اختصاص  في  الطعن  إلى 
الطعن  هذا  المجلس  رفض  وقد  الشكوى 
المادة  بنص  المحدد  باختصاصه  مقرراً 
استأنفت   ،١٩٤٤ شيكاغو  اتفاقية  من   ٨٤

الــمــجــلــس  رفـــــض  قــــــرار  الـــحـــصـــار  دول 
الدولية  الــعــدل  محكمة  أمـــام  لمطاعنها 
التي أصدرت حكمها برفض االستئنافين 

المرفوعين من قبل دول الحصار.
وأوضـــح الــزمــان أنــه جــاء فــي حيثيات 
دولــة  أن  الــدولــيــة  الــعــدل  محكمة  حــكــم 
إلى  شــكــواهــا  بتقديم  تلجأ  أن  قبل  قطر 
مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني 
(اإليــــكــــاو) قـــد بــذلــت كـــل مـــا فـــي وسعها 
مــن أجــل التواصل مــع الـــدول األربـــع لحل 
الخالف، وكانت جهودها صادقة في هذا 
تكن  لــم  الــحــصــار  دول  أن  بــيــد  الــمــجــال، 
راغبة في حل النزاع بالطرق الودية، ولم 
إلى  الــلــجــوء  ســوى  قطر  دولـــة  أمـــام  يكن 

مجلس المنظمة.

اإليــكــاو  مجلس  أن  المحكمة  وأكــــدت 
لــــم يــخــطــئ فــيــمــا ذهـــــب إلـــيـــه وقـــــرره 
مــن اخــتــصــاصــه بــالــبــت فــي نــظــر شكوى 
الدولية  لالتفاقية  طبقاً  ألنــه  قطر  دولــة 
ــلــطــيــران الـــمـــدنـــي هـــو صـــاحـــب الـــواليـــة  ل
يخطئ  لــم  المجلس  وأن  واالخــتــصــاص، 
أمامه  الحصار  دول  العتراضات  برفضه 
المقدمة  الشكوى  نظر  في  قدماً  ومضّيه 

من دولة قطر.
العدل  محكمة  خلصت  لقد  وأضـــاف: 
الدولية  المنظمة  مجلس  أن  إلى  الدولية 
والصالحية  الــواليــة  لــه  المدني  للطيران 
الــقــانــونــيــة الــكــامــلــة بــاالخــتــصــاص بنظر 
شكوى دولة قطر، وأن أساس تلك الوالية 
والصالحية هي اتفاقية شيكاغو للطيران 

 (٨٤) الــمــادة  نــطــاق  ضمن   ١٩٤٤ المدني 
من االتفاقية.

وتــــابــــع: بـــهـــذا الـــحـــكـــم الـــســـديـــد الــــذي 
يتعين  الــدولــيــة  الــعــدل  محكمة  أصــدرتــه 
المدني  للطيران  الدولية  المنظمة  على 
إعادة فتح ملف شكوى دولة قطر أمامها 
مرة أخرى، وإصدار قرارها في الشكوى 
ــيــة الــمــتــبــعــة،  ــون ــقــان وفـــقـــاً لـــــإلجـــــراءات ال
الموضوعية  والقواعد  النصوص  وإعــمــال 
شيكاغو  اتفاقية  وقننتها  بها  جــاءت  التي 

.١٩٤٤
وأوضح أن الثابت أن مجلس المنظمة 
ــيــة لــلــطــيــران الــمــدنــي عــنــدمــا قــرر  الــدول
بـــعـــدم  الــــحــــصــــار  دول  طــــعــــون  رفـــــــض 
إنما  قطر  دولــة  شكوى  بنظر  اختصاصه 

جــاء ذلــك مــن حــرصــه والــتــزامــه الشديد 
بــمــســؤولــيــاتــه عـــن تــطــبــيــق مـــا تــرنــو إلــيــه 
اتــفــاقــيــة شــيــكــاغــو لــلــطــيــران الــمــدنــي من 
ضــــرورة تــوفــيــر أمـــن وســالمــة الــطــيــران 
الــمــدنــي الــعــالــمــي والــمــحــافــظــة عــلــى أمــن 
وسالمة المسافرين وحرية انتقالهم عبر 

مطارات العالم في أمن وطمأنينة.
ولفت الزمان إلى أن هناك العديد من 
المنظمة  مجلس  اتخذها  التي  التوصيات 
والتي  «إيــكــاو»  المدني  للطيران  الدولية 
األعــضــاء  الـــدول  جميع  خاللها  مــن  نــاشــد 
التفاقية  واالمتثال  االلتزام  المنظمة  في 
بخصوص  الــتــعــاون  ومــواصــلــة  شــيــكــاغــو 
سالمة وأمن الطيران وكفاءته واستدامة 

الطيران المدني.

جهـــــود قطـــــرية صـــادقة لحــــل الخــــالف
المحامي يوسف الزمان:

يوسف الزمان

د. فيصل الحبابي:

فـــيـــصـــل  د.  قــــــــــال 
أستاذ  الحبابي  مسفر 
المساعد  العام  القانون 
بكلية القانون بجامعة 
ــــزاع  ــــن قــــطــــر: هـــــــذا ال
سلسلة  بين  من  واحــد 
من النزاعات القانونية 
الــذي  الــحــصــار  نتيجة 
تــــعــــرضــــت لــــــه دولــــــة 
 ،٢٠١٧ عــام  فــي  قطر 
وهذا النزاع يعد األهم 
مـــن بــيــن جــمــيــع هــذه 
يتعلق  ألنـــه  الــنــزاعــات 
بـــأحـــد أكـــبـــر األضـــــرار 
التي تعرضت لها دولة 

الجوي  بالحظر  المتعلق  الضرر  وهو  قطر 
دولة  أقامت  وقــد  المدني،  الطيران  أمــام 
المدني  الطيران  مجلس  أمام  دعوى  قطر 
الدولي  الطيران  لمنظمة  التابع  و  الدولي 
الممنوح  لالختصاص  وفًقا  وذلــك  اإليــكــاو 
اتفاقية  عليه  نــصــت  الـــذي  المجلس  لــهــذا 
شــيــكــاغــو لــعــام ١٩٤٤ حــيــث أعــطــت هــذه 
الصالحية  منها   ٨٤ الــمــادة  فــي  االتفاقية 
بالنظر  الــدولــي  المدني  الطيران  لمجلس 
في النزاعات التي تقع بين الدول األطراف 
فـــي االتــفــاقــيــة، وكـــذلـــك عــلــى ضـــوء كــون 
وأضاف  أيًضا،  فيها  أطراًفا  الحصار  دول 
ولكن الدول األربع  احتجت على اختصاص 
المجلس بالنظر في هذه الدعوى وبالتالي 
فقد قامت بتقديم استئناف أمام محكمة 

ـــــة  ـــــي ـــــدول الــــــــعــــــــدل ال
المجلس  قــــرار  عــلــى 
بــــاخــــتــــصــــاصــــه فـــي 
النظر في هذا النزاع 
غير  أنــه  إلــى  مشيرة 
مختص بالنظر فيه.

فــيــصــل  د.  وقـــــــال 
ـــــحـــــبـــــابـــــي: وفـــــًقـــــا  ال
التـــفـــاقـــيـــة شــيــكــاغــو 
فـــــــــــــــــإن مـــــحـــــكـــــمـــــة 
الـــعـــدل الــدولــيــة هي 
المختصة بالنظر في 
االستئنافات المتعلقة 
ـــــــقـــــــرارات مــجــلــس  ب
الـــــطـــــيـــــران الـــمـــدنـــي 
بين  كانت  مشابهة  قضية  وهناك  الدولي 
الهند وباكستان، وقد أيدت محكمة العدل 
الدولية اختصاص مجلس الطيران المدني 
الدولي ولكن المشكلة تكمن في أن نظام 
بنظام  يــأخــذ  ال  الــدولــيــة  الــعــدل  محكمة 
السوابق القضائية إذ من الممكن أن تصدر 
سابقة  ألحــكــام  مــخــالــًفــا  حــكــًمــا  المحكمة 

كانت قد صدرت عنها.
وأكـــد أن هـــذا الــحــكــم هــو حــكــم حاسم 
تمضي  حتى  تحتاجه  قطر  دولــة  كانت  و 
الحصار  دول  ضد  المرفوعة  الــدعــوى  في 
ذلك  على  المترتبة  بــاألضــرار  والمتعلقة 
معتبًرا  بالتعويضات  والمطالبة  الــحــصــار 
أن الحكم هو انتصار قانوني حاسم لدولة 

قطر في نزاعها مع دول الحصار.

مقدمة للمطالبة بالتعويضات

دول  أن  الـــكـــعـــبـــي  جـــمـــعـــة  د.  أكـــــد 
الــحــصــار لــم تتعلم مــن الــمــرة األولـــى 
الــطــيــران  منظمة  فيها  أصــــدرت  الــتــي 
ــيــة ٢٠١٨  ــيــة فـــي ٢٩يــون الــمــدنــي الــدول
حــكــمــهــا لــصــالــح قــطــر فـــي الــشــكــويــيــن 
الحصار  دول  ضد  بهما  تقدمت  اللتين 
األربع تتهمهم بانتهاك اتفاقية شيكاغو 
مالحقها،  و  الــدولــي  المدني  للطيران 
الـــتـــي تــنــظــم حـــريـــة عـــبـــور الـــطـــائـــرات 
سيما  ال  الخارجية  األجــواء  في  المدنية 
نشأ  «إذا  على:  تنص  التي   (٨٤) الــمــادة 
خالف بين دولتين متعاقدتين أو أكثر 
االتفاقية  هــذه  تطبيق  أو  تفسير  على 
وتعذر  العبور)  اتفاقية  (أو  مالحقها  أو 
التفاوض،  طريق  عــن  الــخــالف  تسوية 
أي  طلب  على  بناًء  المجلس  فيها  يبت 
دولــة طـرف في الــخــالف».  وأضــاف: 

كان  إن  الموضوعية  الـــردود  مــن  بــدالً 
هــنــاك رد، فـــإذا بـــدول الــحــصــار و في 
و  الحقيقة  عــنــق  لِــلَــّي  منهم  مــحــاولــة 
بحجج  و  الخصومة  في  الّلَدد  باب  من 
الــطــيــران  منظمة  عليها  ردت  واهــيــة 
الـــمـــدنـــي الـــدولـــيـــة فــــي حــيــنــهــا، فـــرد 
اختصاص  عــدم  شاكلة  مــن  مجلسها، 
أن  أو  قــطــر،  طــلــبــات  بنظر  المنظمة 
الطلبات في ذاتها غير مقبولة، بقولهم 
بتت  لــو  الــدولــيــة  الــطــيــران  منظمة  إن 
تبحث  أن  عــلــيــه  فــيــتــعــيــن  ـــزاع  ـــن ال فـــي 
فـــي مــســألــة تــنــفــيــذ قــطــر اللــتــزامــاتــهــا 
بــاتــفــاقــيــة الـــريـــاض، و هــي لــيــســت لها 
تدخل  ال  و  شيكاجو  باتفاقية  عــالقــة 
قبول  بــعــدم  تــذرعــوا  كما  نطاقها،  فــي 
يتعين  كــان  قطر  إن  حيث  الــدعــويــيــن 

قبل  بــالــتــفــاوض  الـــنـــزاع  تــســويــة  عليها 
المدني  الــطــيــران  منظمة  إلـــى  الــلــجــوء 
منظمة  مجلس  رفــض  قــد  و  الــدولــيــة 
الطيران هذه الدفوع جملة و تفصيالً و 
قضى باختصاصه و حكم لصالح قطر.

قسوة  من  الرغم  على  أنــه  وأوضــح   
هذا الدرس إال أن دول الحصار أعادوا 
قراري  على  بالطعن  تقدموا  و  الــَكــّرة، 
الــمــجــلــس لــمــنــظــمــة الـــطـــيـــران الــمــدنــي 
الدولية و لكن هذه المرة أمام محكمة 
الحجج  بـــذات  و  عليه  بالطعن  الــعــدل 
قد  المنظمة  إجـــراءات  بــأن  و  الواهية، 
للمبادئ  خرقاً  تمت  و  معيبة  صــدرت 
األســاســيــة و حــق الــدفــاع و االســتــمــاع، 
و طــلــبــوا مـــن مــحــكــمــة الـــعـــدل اعــتــبــار 
الــقــرار الــصــادر بــتــاريــخ ٢٩يــونــيــه٢٠١٨ 

يصدر  لم  الدولي  الطيران  مجلس  عن 
من جهة مختصة و من ثم فهو باطل 
الــعــدل  محكمة  قـــرار  ليضع  ُمــلــغــى،  و 
دول  وجه  على  جديدة  صفعة  الدولية 
المحكمة  أحـــكـــام  أن  وأكــــد  الــحــصــار. 
نهائية لألطراف وغير قابلة لالستئناف 
احترامها  الــدول  على  يتعين  ثم  من  و 
دول  تنفيذ  عــدم  حــال  فــي  أنــه  مضيًفا 
لالئحة  الــحــصــار لــهــذا الــحــكــم فــطــبــقــاً 
محكمة العدل فلن يكون أمام قطر إال 
لإلجراءات  طبقاً  األمن  لمجلس  اللجوء 
التي  و  المحكمة  في  عليها  المنصوص 
تنص على أنه «في حال لم تمتثل دولة 
للطرف  يــجــوز  الــحــكــم،  لــذلــك  معنية 
اآلخر أن يلجأ إلى مجلس األمن التابع 

لألمم المتحدة».

دول الحـــــصار لم تتـــعلم الــــدرس
د. جمعة الكعبي:

د. فيصل الحبابي
د. جمعة الكعبي

ً

-العميد  الشمري  خالد  د.  قال 
الــمــســاعــد لـــلـــشـــؤون األكــاديــمــيــة 
قطر-  بــجــامــعــة  الــقــانــون  بــكــلــيــة 
وقـــوة  صـــحـــة  يـــؤكـــد  الـــحـــكـــم  إن 
الــــمــــوقــــف الــــقــــانــــونــــي الـــقـــطـــري 
مــنــذ بــدايــة أزمـــة الــحــصــار، وأن 
فإنها  الـــرد  فــي  رغــبــت  إذا  قــطــر 
ســـوف تـــرد عــن طــريــق الــقــانــون 
ألنـــهـــا تــــــدرك مـــنـــذ الــــبــــدايــــة أن 

مــعــركــتــهــا مــع أشــقــائــهــا إنــمــا هي 
تــكــون  أن  قــبــل  قــانــونــيــة  مــعــركــة 
قانونية  معركة  وألنها  سياسية، 
فـــقـــد تــــوالــــت األحــــكــــام، الـــواحـــد 
تــلــو اآلخــــر مـــن مــحــكــمــة الــعــدل 
الـــدولـــيـــة مــنــذ بـــدايـــة الــحــصــار، 
قطر،  مصلحة  فــي  تــصــب  وهــي 
صحة  وهــو  وجــيــه  لــســبــب  وذلـــك 
ـــقـــطـــري فــــي جــمــيــع  ـــمـــوقـــف ال ال

الــــدعــــاوى الـــتـــي قـــامـــت بــرفــعــهــا 
حــتــى إنــهــا لــم تــخــســر أي دعــوى 

القانونية. المواجهة  هذه  في 
صـــــدور  تـــــوالـــــي  أن  وأوضــــــــح 
األحــــكــــام لــمــصــلــحــة قـــطـــر يـــدل 
ـــاحـــيـــة أخـــــــرى عـــلـــى قـــوة  مــــن ن
ــــونــــي الـــقـــطـــري  ــــقــــان ــــق ال ــــفــــري ال
عــبــدالــعــزيــز  مــحــمــد  د.  بـــقـــيـــادة 
الــخــلــيــفــي عــمــيــد كــلــيــة الــقــانــون 

بــجــامــعــة قــطــر الـــذي بــذل جــهــًدا 
ــًرا لــلــغــايــة فـــي هـــذا الــصــراع  ــي كــب
الــــقــــانــــونــــي، ومـــتـــابـــعـــة كــــل هـــذا 
أنه  مضيًفا  الــقــضــايــا،  مــن  الــعــدد 
قــد يــكــون لــديــك قــضــيــة نــاجــحــة 
ـــفـــريـــق الـــقـــانـــونـــي قــــد ال  لـــكـــن ال
يــكــون كــذلــك فــتــضــيــع الــقــضــيــة، 
ولــــذلــــك فـــإنـــه يــســتــحــق مـــنـــا أن 
الفريق  أعضاء  ولجميع  له  نوجه 

توالي  أن  مضيًفا  الجزيل  الشكر 
قضية  في  لمصلحة  ألحكام  تلك 

عادي. غير  حدثًا  يُعد  واحدة 
مــن  جــــــزء  قـــطـــر  إن  وقـــــــال   
ــــي والــمــجــتــمــع  ــــدول الـــمـــجـــتـــمـــع ال
الـــدولـــي حــســب اتــفــاقــيــات األمــم 
الــمــتــحــدة والــــقــــرارات الـــصـــادرة 
عــــن الـــجـــمـــعـــيـــات الـــعـــامـــة، فـــإن 
ــــــــزاع قــــانــــونــــي يــــتــــم حــلــه  كـــــل ن

ــا أنــه  بــطــريــقــة قــانــونــيــة مــوضــًح
التي  والقرارات  األحكام  كل  في 
صـــــدرت لــمــصــلــحــة قـــطـــر، فـــإن 
ــا مــا يــبــدأ  ــًم رئــيــس الــمــحــكــمــة دائ
حــديــثــه بــــأن دولــــة قــطــر ســعــت 
لــحــل الــمــشــكــلــة بــطــريــقــة ودّيـــة، 
األخير  النزاع  في  حدث  ما  وهو 
بــاألمــس، حــيــث أكــد الــقــاضــي أن 

رفض.  الذي  هو  اآلخر  الجانب 

قطر كسبت جميع المواجهات القانونية ضد دول الحصار
د. خالد الشمري:

د. خالد الشمري
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فنون وثقافة

الدوحة - أشرف مصطفى:

كـــشـــف الــــفــــنــــان نــــاصــــر عـــبـــد الـــرضـــا 
الــمــشــرف عــلــى «مـــســـرح كـــتـــارا» والـــذي 
الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة  تنظمه 
ـــعـــد، أنــــه ســيــتــم تــقــديــم ١٢ عــمــالً  عـــن بُ
الصيفي  الــمــوســم  مــــدار  عــلــى  مــســرحــيــاً 
كـــامـــًال بــمــعــدل عــمــل مــســرحــي كـــل يــوم 
 ] لـ  تصريحات  في  مشيراً  جمعة، 
ســـيـــكـــون «أمـــهـــات  الــمــقــبــل  الـــعـــمـــل  أن 

الـــــرجـــــال» بـــطـــولـــة كــــل مــــن الــفــنــانــتــيــن 
أن  وأوضح  أحمد،  وندى  الوكيلي  أمينة 
اإلجـــراءات  كــافــة  بــاتــبــاع  تتم  العمل  آلــيــة 
ممثل  كل  تصوير  يتم  حيث  االحترازية 
األدوار  كافة  تركيب  يتم  ثم  حــدة،  على 
وتتابع الحوار من خالل المونتاج، منوهاً 
إلى أنه تمت مراعاة التصوير على خشبة 
الــمــســرح بــمــا يــعــطــي الــطــابــع الــمــســرحــي 
حركة،  ودون  قراءًة  يتم  العمل  أن  رغم 
وأشــــار إلـــى أن االعــتــمــاد الــكــامــل يــكــون 

عن  معرباً  للممثل،  الصوتي  األداء  على 
يتسنى  أن  عــلــى  كــتــارا  لــحــرص  ســعــادتــه 
ألحباء المسرح متابعة عروض مستوحاة 
عربية  أو  عالمية  مسرحية  نصوص  من 
للمسرح،  الــحــالــيــة  الــتــوقــف  فــتــرة  خـــالل 
من  الفنانين  تمكن  بــدائــل  إلــى  والــلــجــوء 
عبر  الجمهور  مع  والتواصل  االستمرارية 
والمقدمة  المميزة  الــعــروض  مــن  عــدد 
ـــعـــد، والـــتـــي يــتــم تــقــديــمــهــا ضمن  عـــن بُ
وأوضح  والثقافية.  الفنية  كتارا  فعاليات 

بــرنــامــج  أن  الـــمـــشـــروع  عـــن  الـــمـــشـــرف 
بداية  منذ  بــدأ  والـــذي  بُعد  عــن  المسرح 
يـــولـــيـــو بـــمـــشـــاركـــة نـــخـــبـــة مـــمـــيـــزة مــن 
الماضية  الــفــتــرة  خــالل  شهد  الفنانين، 
تــقــديــم عــمــلــيــن الثــنــيــن مــن أهـــم كــتــاب 
سن  فــي  «فــتــاة  وهما  العالمي،  المسرح 
بيرسيفال  األمــريــكــي  للكاتب  الـــزواج»، 
وايلد، و«الصمولة» المأخوذة عن رواية 
لتشيكوف، معرباً عن أمله في أن يزداد 
حــجــم الــتــفــاعــل مـــع األعـــمـــال الــمــقــدمــة 

والـــتـــي تــســعــى لــتــعــويــض غــيــاب الــمــســرح 
مــنــذ بــدايــة جــائــحــة كــورونــا، ولــكــنــه في 
الـــوقـــت ذاتــــه أعــــرب عـــن ســعــادتــه كــون 
في الوسط  واسعاً  المشروع يلقى ترحاباً 
جميع  من  إشادة  ويلقى  والثقافي  الفني 
تفاعلي  فن  هو  المسرح  وقال:  الفنانين 
أتمنى  ولذلك  للجمهور  دائمة  وبحاجة 
أكبر  كــثــافــة  المقبلة  األعــمــال  تشهد  أن 
مــن حــيــث نــســبــة الــمــشــاهــدة، وأضــــاف: 
نــعــمــل مـــن خــــالل هــــذا الـــمـــشـــروع عــلــى 

ذلك  لكن  المسرحي  الحراك  استمرارية 
لعودة  حاجتنا  عــن  أبـــداً  يغنينا  ولــن  لــم 
زوال  ونتمنى  التقليدي،  بشكله  المسرح 
الــغــمــة فــي أقـــرب وقـــت مــمــكــن وعـــودة 
إلى أن جميع  األمور إلى نصابها، مشيراً 
الــروح  لعودة  كبير  اشتياق  في  الفنانين 
إلـــى خــشــبــات الــمــســارح مــن جــديــد، كما 
الرتياد  متشوقاً  بــات  أيضاً  الجمهور  أن 
بعد  المسرحيين  مــع  وااللــتــقــاء  المسرح 

األزمة. انتهاء 

١٢ مســرحية «عن بُعد» خالل المـوسـم الصيفي 
تعرض أسبوعياً على منصات كتارا الرقمية.. ناصر عبدالرضا لـ    :

ــر ــصــوي ــت ــــة خـــــالل ال ــــرازي ـــة اإلجــــــــــراءات االحــــت ـــاف ــة وعــالــمــيــة اتــــبــــاع ك ــي ــرب ــوحــاة مـــن نــصــوص ع ــت ــس ــم عــــروض م ــدي ــق ت

جانب من العرض االفتراضي لمسرحية الصامولة 

جامعة  دار  تــتــعــاون   :] الدوحة- 
حمد بن خليفة للنشر مع تطبيقي «رفيق» 
للمنازل  الكتب  توصيل  لخدمة  و«سنونو» 
عــنــد الــطــلــب فـــي جــمــيــع أحـــيـــاء الـــدوحـــة. 
حيث يستطيع أفراد المجتمع اقتناء الكتب 
بــطــريــقــة آمـــنـــة، ضــمــن مـــخـــتـــارات تضم 
الجميع.  تناسب  التي  المؤلفات  من  مئات 
الدار  رسالة  إطار  في  الخطوة  هذه  وتأتي 
أفراد  لدى  القراءة  حب  لغرس  المتواصلة 
في  أيضاً  الدار  إصدارات  وتتوفر  المجتمع. 
مــكــتــبــات قــطــر، وبــصــيــغ إلــكــتــرونــيــة على 
مــوقــع أمــــازون كــيــنــدل. مــن جــهــة أخــرى 
عــــدًدا مــن الكتب  ــــدار مـــؤخـــراً  أصــــدرت ال
المترجمة حديثًا من الفرنسية إلى العربية 

فرنسية  نشر  دور  من  حقوقها  اقتناء  بعد 
الكتب  من  اإلصـــدارات  هذه  وتأتي  كبرى. 
وشرائح  نوعياتها  في  المختلفة  الجديدة 
جــمــهــورهــا ضــمــن الـــمـــبـــادرة الــعــامــة لـــدار 
جامعة حمد بن خليفة للنشر، الرامية إلى 
خالل  من  البلدين  بين  التعاون  جسور  مد 
في  والــمــشــاركــة  الثقافتين  بــيــن  الــتــواصــل 
الكتب  وتطرح  معرفية.  اقتصادية  أنشطة 
ــا مـــوضـــوعـــات مــتــنــوعــة،  ــثً الــمــنــشــورة حــدي
على  متعمقة  نــظــرة  على  يحتوي  أحــدهــا 
أحد أساطير كرة القدم الفرنسية، وأخرى 
تشتمل على مواد متعددة لتعليم الفرنسية 
األولــى  للمرة  اآلن  والــمــتــوفــرة  لــألطــفــال، 

باللغة العربية.

«حمد للنشر» تتيح إصداراتها 
تــنــظــم للجمهور بطرق آمنة  :] الدوحة- 

الثقافة  بــوزارة  الثقافة  إدارة 
من  يتم  فنياً  لقاًء  والرياضة 
خـــاللـــه مــنــاقــشــة حـــزمـــة من 
مجاالت  تخص  التي  القضايا 
ــتــشــكــيــلــي بـــالـــتـــعـــاون  ـــفـــن ال ال
البصرية  الــفــنــون  مــركــز  بين 
وكـــلـــيـــة الـــفـــنـــون الــتــطــبــيــقــيــة 
قــســم تــقــنــيــات اإلعــــالن، ومــع 
جامعة  الجميلة  الفنون  كلية 
واســــــط، وســـيـــكـــون الــمــحــور 
األســـاســـي لــلــجــلــســة الــمــقــامــة 
ــعــد بــعــنــوان مــخــرجــات  عـــن بُ
الــتــعــلــيــم فــي بــرنــامــج الــفــنــون 
ومـــتـــطـــلـــبـــات ســــــوق الـــعـــمـــل، 
وســيــقــوم الــمــتــحــدثــون خــالل 
إقامتها  المقرر  الجلسة  تلك 
الساعة  تمام  في  اليوم  مساء 

الـــتـــاســـعـــة عـــلـــى االنـــســـتـــجـــرام 
األمــور  مــن  الــعــديــد  بمناقشة 
تعليم  مــجــاالت  تــخــص  الــتــي 

الـــــفـــــنـــــون، ومـــــــــدى قـــــــدرات 
التواجد  على  الفنون  دارســـي 
من  االنتهاء  بعد  الساحة  فــي 

ســوق  يــوفــر  حسبما  الـــدراســـة 
العمل، وسيتحدث خالل تلك 
المبدعين  مــن  عــدد  الــورشــة 

دول  عــدة  من  واألكاديميين 
علي  ســامــي  د.  منهم  عربية 
والفنان  واســـط،  كلية  عميد 
مركز  مــديــر  الــمــالــك  سلمان 
الــفــنــون الــبــصــريــة، ود. راشــد 
ــــفــــنــــان الــتــشــكــيــلــي  ديــــــــاب ال
ومــؤســس مــركــز راشــد ديــاب 
وجــواهــر  بــالــســودان،  للفنون 
الـــبـــدر رئـــيـــس قــســم الــثــقــافــة 
بـــــوزارة الــثــقــافــة والــريــاضــة، 
مــديــرة،  كــاظــم  مــيــســون  ود. 
وعـــــــدي إســـمـــاعـــيـــل مــــقــــرراً 
المنتظر  ومــن  هــذا  للجلسة، 
الـــثـــقـــافـــة  وزارة  تـــقـــيـــم  أن 
علماً  شهر  كــل  شبيهة  جلسة 
الجلسة  إقامة  تقرر  قد  بأنه 
جامعة  مع  بالتعاون  المقبلة 

اليرموك.

وزارة الثقافة تستعرض قضايا الفن التشكيلي 

من فعاليات مركز الفنون البصرية..  أرشيفية

الــمــلــتــقــى  بـــث   :] الدوحة- 
في  قناته  عبر  للمؤلفين  القطري 
الكتابة  عن  خاصة  جلسة  اليوتيوب 
ــــاجــــات الــــخــــاصــــة،  ــــي لــــــــذوي االحــــت
فكرك  «أطــلــق  حملة  ضمن  وذلــك 
الباحث  خاللها  استضاف  بقلمك»، 
ذوي  مجال  في  المختص  القانوني 
األستاذ  قطر  في  البصرية  اإلعاقة 
الكاتب  الجلسة  وأدار  خليل  حسين 
ـــار خــــواجــــه عـــضـــو الــمــلــتــقــى  مـــخـــت
الـــقـــطـــري لــلــمــؤلــفــيــن. وفــــي بــدايــة 

اإلعاقة  خليل  حسين  عرف  الجلسة 
أو  كــلــيــاً  الــبــصــريــة بــكــونــهــا عـــجـــزاً 
ســواء  البصرية  الــحــاســة  فــي  جــزئــيــاً 
وراثي  أو  حادث  بسبب  العجز  كان 
وغيرها،  مزمن  لمرض  نتيجة  أو 
يعاني  من  ليس  الكفيف  أن  مؤكداً 
النقص  بــل  للبصر  الــعــادي  الضعف 
عمليات  إجـــراء  عــلــى  يــجــبــره  الـــذي 
خاصة  أدوات  استعمال  أو  جراحية 
هناك  أن  وأكــد  والــكــتــابــة.  لــلــقــراءة 
نجحوا  قــد  المكفوفين  مــن  العديد 

فـــي دخــــول مـــجـــاالت صــعــبــة حــتــى 
فـــي مــجــال الــتــطــويــر الــتــكــنــولــوجــي 
والــــبــــرمــــجــــة وتـــــمـــــيـــــزوا فـــــي هــــذا 
الـــمـــجـــال، كـــمـــا اســتــشــهــد بــالــكــاتــب 
طــه حــســيــن الـــذي نــجــح فــي تــجــاوز 
كما  وزيـــر  مــنــصــب  وتــقــلــده  عــجــزه 
اســتــشــهــد بـــأخـــواتـــه الـــذيـــن يــعــانــون 
مـــن نــفــس اإلعـــاقـــة لــكــنــهــم نــجــحــوا 
وتقلد  الــعــلــيــا  دراســتــهــم  إكــمــال  فــي 
الــثــقــافــة  مــنــاصــب هـــامـــة، مــعــتــبــراً 
الفعالة  للمشاركة  المكفوف  وسيلة 

مجال  فــي  ســواء  مجتمعه  بــنــاء  فــي 
الــتــدريــس وفــي عــلــم االجــتــمــاع ومــا 
إلـــى غــيــر ذلــــك. ونــــوه فـــي الــســيــاق 
واعية  أصبحت  الــدول  أن  إلى  ذاته 
وإشــراكــه  الــكــفــيــف  تثقيف  بــأهــمــيــة 
ــهــا  فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع وهـــــــو مـــــا جــعــل
تــوقــع عــلــى الــعــديــد مــن االتــفــاقــيــات 
الكفيف،  حــقــوق  لــحــمــايــة  الــعــالــمــيــة 
كــمــا وعـــبـــر عـــن فـــخـــره وســعــادتــه 
مــــبــــادرة  كــــانــــت  قـــطـــر  دولـــــــة  ألن 
فـــي الـــمـــصـــادقـــة عــلــى االتــفــاقــيــات 

ــفــاقــيــات تــنــفــذ  الــدولــيــة وجــعــل االت
بينها  مــن  الــداخــلــي،  الــقــانــون  بــقــوة 
ذوي  واتــفــاقــيــة  مـــراكـــش  اتــفــاقــيــة 
اإلعـــــاقـــــة الــــتــــي تـــشـــتـــمـــل عـــلـــى حــق 
الـــوصـــول والــتــأهــيــل والـــدمـــج وهــي 
دور  لعب  من  الكفيل  تمكن  حقوق 
بمجهود  مشيداً  الثقافة،  مجال  في 
مكنت  الــتــي  الــوطــنــيــة  قــطــر  مكتبة 
إلى  الدخول  من  المكفوفين  جميع 
حسابات  عبر  الرقمية  المصنفات 

لهم. أنشئت  خاصة 

جلســـة عن الكــتابة لذوي االحتياجات الخاصة 

جانب من جلسة أطلق فكرك بقلمك

 وسيلة عولمي

الــمــذيــعــة  تــحــل   :] الدوحة- 
وســيــلــة عــولــمــي ضــيــفــة عــلــى مــنــصــة 
مــــعــــهــــد الــــــجــــــزيــــــرة لــــــإلعــــــالم عـــلـــى 
إنــســتــغــرام ضــمــن نــافــذتــه الــتــفــاعــلــيــة 
وذلك  مع..»  ساعة  «نصف  األسبوعية 
مــســاء غــد الــخــمــيــس، حــيــث تــحــاورهــا 
بداياتها  حــول  الصعبي  سماء  المذيعة 
عن  التوقف  إلى  باإلضافة  اإلعالمية، 
أهم المحطات المضيئة في مسيرتها، 

فـــــضـــــًال عــــــن تـــجـــربـــتـــهـــا فــــــي شــبــكــة 
الــجــزيــرة اإلخـــبـــاريـــة. تــجــدر اإلشــــارة 
منتصف  انطلق  قــد  الــبــرنــامــج  أن  إلــى 
عــدداً  باستضافته  الماضي  مايو  شهر 
مــــن نـــجـــوم شـــاشـــة الــــجــــزيــــرة، وهـــم 
ـــمـــذيـــع حـــســـن جــــمــــول، والــصــحــفــي  ال
والمذيعة  كــريــشــان،  محمد  والــمــذيــع 
العابدين  زيــن  والمذيع  عــويــس،  غــادة 
خديجة  الــقــديــرة  واإلعــالمــيــة  توفيق، 

الحمادي،  أسماء  واإلعالمية  قنة،  بن 
واإلعــــالمــــي جــــالل شـــهـــدا. يـــشـــار إلــى 
لــلــعــمــل  الــتــحــقــت  عــولــمــي  وســيــلــة  أن 
مــذیــعــة لــألخــبــار ومــقــدمــة لــلــبــرامــج 
فـــي شــبــكــة الــجــزيــرة اإلعــالمــيــة منذ 
معهد  في  تدرب  أنها  كما   ،٢٠٠٨ عام 
الـــجـــزيـــرة لــــإلعــــالم. وتـــقـــدم وســيــلــة 
كالحصاد  الرئیسة  اإلخبارية  النشرات 

. التفاعلية)  (النشرة  ونشرتكم 

«نصف ساعة مع» يستضيف وسيلة عولمي 
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أعـــربـــت   :]  - الـــــدوحـــــة 
شـــبـــكـــة الـــــجـــــزيـــــرة عـــــن عــمــيــق 
أســـفـــهـــا عـــلـــى رحــــيــــل الــصــحــفــي 
أحد  في  منير،  محمد  المصري 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــقــــاهــــرة، مـــســـاء 
بإصابته   ً ُمتأثرا الماضي،  االثنين 
بعد  المستجد  كــورونــا  بــفــيــروس 
ــيــلــة مــــن إخـــــالء ســبــيــلــه  أيـــــام قــل
أخبار  «نشر  بتهمة  السجن  مــن 
ـــــة خـــــــالل ُمـــــداخـــــلـــــة عــلــى  كـــــاذب
وإذ  مـــبـــاشـــر».  الـــجـــزيـــرة  قـــنـــاة 
العزاء  بخالص  الــجــزيــرة  تتقّدم 
والــمــواســاة إلــى أهــلــه وزمــالئــه، 
فــإنــهــا تــجــّدد الــتــذكــيــر بــخــطــورة 
الـــوضـــع الـــصـــحـــي الـــُمـــتـــردي فــي 
ــــة، وتـــعـــّبـــر  الــــســــجــــون الــــمــــصــــرّي
عــن قــلــقــهــا الــشــديــد عــلــى ســالمــة 
كــل الــصــحــفــيــيــن الــمــعــتــقــلــيــن فــي 
مـــــصـــــر، بــــمــــن فـــيـــهـــم الـــزمـــيـــل 
مــحــمــود حــســيــن الــمــعــتــقــل مــنــذ 
فــي  مــحــاكــمــة  دون  يــــوم   ١٣٠٠
ظـــروف احــتــجــاز غــيــر إنــســانــيــة، 
لسالمته،   ً حقيقيا  ً تهديدا تشكل 

وتـــعـــّرض حــيــاتــه لــخــطــر مــحــدق 
فــــــي ظــــــل االنــــــتــــــشــــــار الـــــوبـــــائـــــي 

المستجد. كورونا  لفيروس 
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق يــــقــــول 
المدير  سواق،  مصطفى  الدكتور 

الجزيرة:  لشبكة  بالوكالة  العام 
نــشــعــر بـــالـــحـــزن الـــشـــديـــد لـــوفـــاة 
منير،  محمد  الصحفي  الــزمــيــل 
الـــذي أفـــرج عــنــه قــبــل أيـــام مــن 
إصــابــتــه  ثــبــتــت  أن  بــعــد  الــســجــن 

بــمــرض كــورونــا خــالل االعــتــقــال 
السجون  بأحد  سيئة  ظروف  في 
في  حــذرنــا  قــد  وكــنــا  الــمــصــريــة، 
وجهناها  سابقة  ورسائل  بيانات 
ــــهــــيــــئــــات والــــمــــنــــظــــمــــات  ـــــــى ال إل

الــدولــيــة مــن األوضــــاع الــصــحــيــة 
التي  السجون  هــذه  فــي  المزرية 
األبرياء،  المعتقلين  مئات  تضم 
ـــا مـــحـــمـــود  ـــن ـــل مـــــن بـــيـــنـــهـــم زمـــي
حـــســـيـــن وصـــحـــفـــيـــون آخــــــرون، 

ســعــوا  أنـــهـــم  ســــوى  لــهــم  ذنــــب  ال 
بمهنّية  والــخــبــر  الــحــقــيــقــة  لــنــقــل 

وحياد.
أن  الـــمـــخـــجـــل  مــــن   : ً مـــضـــيـــفـــا
ــعــتــقــل صــحــفــيــون وإعـــالمـــيـــون  يُ
فــــي مـــثـــل هـــــذه الــــظــــروف غــيــر 
ــــحــــّمــــل  ــــــة. ونــــــحــــــن نُ اإلنــــــســــــانــــــّي
الــحــكــومــة الــمــصــريــة الــمــســؤولــيــة 
الـــــــكـــــــامـــــــلـــــــة عـــــــــن ســــالمــــتــــهــــم 
وصــحــتــهــم، ونــطــالــبــهــا بــاإلفــراج 
الـــــفـــــوري عــــن مـــحـــمـــود حــســيــن 
المسجونين  الصحفيين  وجميع 

. ً ظلما

وكـــانـــت الـــســـلـــطـــات الــمــصــريــة 
الصحفي  على  القبض  ألقت  قــد 
فــي   ( ً عــــامــــا  ٦٥ ) مـــنـــيـــر  مـــحـــمـــد 
مــداخــلــة  بــعــد  الــمــاضــي  يــونــيــو   ١٥
لــه عــلــى قــنــاة الــجــزيــرة مــبــاشــر، 
من  عانى  اعتقاله  فترة  وخــالل 
بــعــض األعــــراض الــمــرضــّيــة وتــم 
نـــقـــلـــه إلـــــى مــســتــشــفــى الـــســـجـــن، 
الدولة  أمن  نيابة  تقرر  أن  قبل 
حالته  لتتدهور  ســراحــه،  إطــالق 
عبر  نداًء  ويطلق   ً الحقا الصحّية 
مستغيثاً  فيسبوك،  على  صفحته 

المستشفى. إلى  بنقله   ً ومطالبا
وتـــــــكـــــــّرر شــــبــــكــــة الــــجــــزيــــرة 
اإلعـــــالمـــــيـــــة مــــنــــاشــــدتــــهــــا لـــكـــل 
اإلعــالمــيــيــن والــهــيــئــات الــمــعــنــّيــة 
بــحــريــة الــصــحــافــة والــمــنــظــمــات 
ـــوقـــوف  الـــحـــقـــوقـــيـــة بــــضــــرورة ال
من  وغــيــره  حــســيــن  مــحــمــود  مــع 
الـــصـــحـــفـــيـــيـــن الـــمـــســـجـــونـــيـــن فــي 
مـــصـــر، والــتــضــامــن مــعــهــم بــكــل 
الــوســائــل الــُمــتــاحــة، والــُمــطــالــبــة 

.ً فورا سراحهم  بإطالق 

اســـتـــضـــافـــت   :]  - الــــــدوحــــــة 
مبادرة أدب الطفل التي تشرف عليها 
التشكيلية  والفنانة  الكاتبة  وتــديــرهــا 
اهللا  عبد  عيسى  والكاتب  الــروائــي  لينا 
مــديــر مــركــز اإلبــــداع الــثــقــافــي، وذلــك 
قــصــص  «دور  مـــــوضـــــوع  لـــمـــنـــاقـــشـــة 
الــيــافــعــيــن فــي أدب الــطــفــل»، تــحــّدث 
الموجهة  الروائية  ثالثيته  عن  خاللها 
نوعها  من  األولى  تعتبر  التي  لليافعين 
في تاريخ األدب القطري التي اعتبرها 
مــــصــــدراً لــلــفــخــر خـــاصـــة أنـــــه ســيــتــم 
في  ونشرها  اإلنجليزية  للغة  ترجمتها 
إحدى  اشترت  أن  بعد  القادمة  الفترة 
دور النشر حقوقها الملكية، مشيراً إلى 
اليافعين  أدب  في  الكتابة  اختياره  أن 

لهذه  الموجهة  األعــمــال  شــّح  إلــى  يعود 
عندما  الحظه  ما  وهــو  العمرية  الفئة 
كـــــان أصــــغــــر ســــنــــاً، وهـــــــذا االخـــتـــيـــار 
والـــتـــوّجـــه مــوفــق بــســبــب قــلــة األعــمــال 
فـــي هــــذا الــمــجــال األدبـــــي فـــي الــعــالــم 
الــعــربــي وتــحــديــداً فــي قــطــر، مــشــيــراً 
التاريخي  الــخــيــال  على  يــركــز  أنــه  إلــى 
للتاريخ  حبه  بسبب  أعماله  أغلب  في 
وهو  والمتاحف  التاريخّية  والمعالم 
والتاريخ  الفانتازيا  بين  يمزج  جعله  ما 
حــتــى أنـــه تــوّســع فــي بــعــض الـــروايـــات 
اإلسالمّية  الحضارات  عن  البحث  في 
بها.  الـــروايـــات  أحــــداث  انطبعت  حــتــى 
والمجالس  الصالونات  أهمية  أكد  كما 
مجاالت  وتفتح  تــثــري  الــتــي  الثقافّية 

الكتابة لبعض الكتاب العالقين وتحفز 
بعض الكتاب الذين ابتعدوا عن الكتابة 
الملتقى  أن  واعتبر  لــإلبــداع،  للرجوع 
الــقــطــري لــلــمــؤلــفــيــن قـــد قــطــع شــوطــاً 
فـــي هـــذا الــمــجــال ال ســيــمــا مع  كــبــيــراً 
الجلسات التي تبّث عبر مواقع التواصل 
الكتاب  قيمة  أن  واعتبر  االجتماعي. 
تكمن فــي مــحــتــواه وصـــوره وأهــدافــه 
الورقّية  النسخ  بين  فرق  يوجد  ال  وأنه 
القيمة  حيث  من  اإللكترونّية  والنسخ 
فــلــكــل مــنــهــمــا جــمــهــوره، فـــاألهـــم في 
النهاية أن تحفز جميع الفئات العمرّية 
على القراءة. كما تطّرق إلى عمله في 
إلى أن جائحة  دار روزا للنشر، مشيراً 
لكنها  النشر  عملية  على  أثرت  كورونا 

والثقافي،  األدبــي  اإلنتاج  على  تؤثر  لم 
أمام  أبوابها  تفتح  زالــت  ما  روزا  فــدار 
إليقاف  أســفــه  عــن  مــعــبــراً  المؤلفين، 
جـــل مـــعـــارض الــكــتــب حــــول الــعــالــم، 
في  متاحة  الـــدار  إصـــدارات  أن  مــؤكــداً 
ــيــاً  مــعــظــم مــنــافــذ بــيــع الـــكـــتـــب، وحــال
ألــف  مكتبة  افــتــتــاح  عــلــى  ــــدار  ال تــعــمــل 
على  تحتوي  قطرية  مكتبة  أول  وهي 
للتوزيع  بالنسبة  أما  اإلصــدارات،  كافة 
اإللــكــتــرونــي فــهــو مــتــوفــر عـــن طــريــق 
العديد  أو  االجتماعي  التواصل  مــواقــع 
قطر،  فــي  الــمــوجــودة  التطبيقات  مــن 
فتتعاون  الــعــالــمــي  الــمــســتــوى  عــلــى  أمـــا 
الــــدار مــع مــوقــع جــمــلــون الـــذي يوصل 

الكتب إلى ُمختلف بقاع العالم.

الجزيرة تجّدد دعوتها لإلفراج عن الُمعتقلين في مصر

ــخ ــاري ــت ــا وال ــازي ــت ــفــان ــزج بــيــن ال ــم ـــي ت ـــات رواي

أعربت عن أسفها على رحيل الزميل محمد منير

ضمن فعاليات مبادرة «أدب الطفل».. عيسى عبداهللا:

«الجســرة» ينظــم ورشـة 
فــن االبـــرو

الــثــقــافــي  الـــجـــســـرة  نـــــادي  يــســتــضــيــف   :]  - الــــدوحــــة 
تحت  محاضرة  في  الجفران  عادل  حمود  الفنان  االجتماعي 
عــنــوان «فــن االبـــرو وعــالقــتــه بالخط الــعــربــي» وذلـــك مساء 
يوم غد الخميس في بث حي مباشر عبر منصة النادي على 
اإلنستجرام بداية من الساعة السابعة مساًء، وفي هذا السياق 
اللقاء  من  لالستفادة  ورواده  لُمنتسبيه  الدعوة  النادي  قــّدم 
النوع  هذا  على  الضوء  إلقاء  خالله  من  سيتم  والذي  المنتظر 
غماره  خوض  وكيفية  وأدواته  وأشكاله  البصرّية  الفنون  من 
من قبل المبتدئين فيه، ويأتي هذا اللقاء في إطار الفعاليات 
تحفيز  فــي  إســهــامــاً  بُــعــد  عــن  الــنــادي  ينفذها  الــتــي  الصيفية 
إلى  لينضم  الصيفّية  اإلجــازة  فترة  من  لالستفادة  جمهوره 
منصة  طريق  عن  الُمقامة  النادي  أنشطة  من  واسعة  حزمة 
اإلنستجرام، إلى أن يتم استئناف اللقاءات المباشرة لمختلف 
األنشطة عند السماح بإعادة فتح المؤسسات الثقافّية للجمهور 
للنشاط والمتابعة. يُشار إلى أن حمود الجفران متخصص في 
فن االبرو الذي درسه بإسطنبول على يد أساتذة متخصصين 
إلى  الكويت،  دولــة  في  المحلّية  المشاركات  من  العديد  ولــه 
جانب مشاركته بالعديد من المحافل الدولّية، علماً بأنه سبق 
في  اإلســالمــي  الفن  بمتحف  االبـــرو  فــن  فــي  دورة  وقــدم  لــه 
قطر عام ٢٠١٧، كما قّدم ورشة فنية في والية تكساس في 
ممّيزة  مشاركة  له  وكانت   ،٢٠١٨ عــام  األمريكية  هيوستن 
في معرض الكتاب الدولي في بانكوك في فن الخط العربي 

وفن االبرو.

من أعمال عيسى عبداهللا في أدب اليافعين

الــدوحــة - قــنــا: عــقــدت جــائــزة 
والتفاهم  للترجمة  حــمــد  الــشــيــخ 
ـــهـــا الــــرابــــعــــة، فــي  ـــدوت الـــــدولـــــي ن
دورتــهــا الــحــالــّيــة، بــعــنــوان «واقـــع 
من  نيجيريا  في  الترجمة  وآفــاق 
وإلـــى الــعــربــيــة»، بــمــشــاركــة عــدد 
مــن األكــاديــمــيــيــن والــُمــتــرجــمــيــن 

النيجيريين. 
ـــــــــحـــــــــّدث خــــــــــالل الـــــــنـــــــدوة  وت
ــتــرجــم واألكـــاديـــمـــي الــدكــتــور  ــُم ال
تــاريــخ  حـــول  عــمــر  األول  مــحــمــد 
أن  مبيناً  نيجيريا،  فــي  الترجمة 
لــغــة الــهــاوســا هــي الــلــغــة الــســائــدة 
أصل  مــن  النيجيري  الــشــمــال  فــي 
ثـــالث لــغــات، وتــوصــف بــأنــهــا لغة 
نتيجة  الــنــيــجــيــريــيــن  الــمــســلــمــيــن 
جـــهـــود الـــعـــلـــمـــاء الــمــســلــمــيــن فــي 
للمنطقة،  اإلســـالم  دخـــول  بــدايــة 
بالتدريس  الــمــســلــمــون  قــام  حــيــث 
العربية  الــمــصــادر  مــن  والــتــعــلــيــم 
الدينية  التراجم  إلى  دفعهم  مما 
لمعرفة  المسلمين  عــلــى  تسهيالً 
العلماء  من  عدد  فظهر  العبادات، 
إلى  الفتاً  المسلمين،  النيجيريين 
أن ٤٠٪ من مفردات لغة الهاوسا 
هـــي مـــأخـــوذة عـــن أصــــل عــربــي. 
اإلنجليز  دخــول  تأثير  إلــى  وأشــار 
في القرن التاسع عشر إلى البالد، 
العربية  من  التعليم  نظام  وتغيير 

تقليص  ورغـــم  اإلنــجــلــيــزيــة،  إلـــى 
اإلنـــجـــلـــيـــز لـــمـــجـــهـــودات الـــعـــرب، 
ـــمـــاء الـــمـــســـلـــمـــون  ـــعـــل فـــقـــد ظـــــل ال
يترجمون من العربية إلى الهوسا 
بالعناية  يحظى  ال  فـــردي  بشكل 

المؤسسّية.
مــــن جـــانـــبـــه، قــــــّدم الــمــتــرجــم 
الـــدكـــتـــور يــــهــــوذا ســـلـــيـــمـــان إمــــام 
«قـــــــــــــــــــراءة إحــــــصــــــائــــــيــــــة حــــــول 
الــمــتــرجــمــات مـــن وإلــــى الــعــربــيــة 
إلــــى أن  بــلــغــة الـــهـــوســـا»، مـــشـــيـــراً 
الــتــرجــمــات  مـــن   ٪٨٠ نــســبــتــه  مـــا 
العربية إلى الهاوسا هي ترجمات 
ديــنــيــة لـــلـــقـــرآن الـــكـــريـــم والــفــقــه 

والــتــفــاســيــر والــــعــــبــــادات بــحــســب 
نــســبــتــه  مــــا  وأن  اإلحــــصــــائــــيــــات، 
األدبـــّيـــة  لــلــُمــتــرجــمــات  هـــي   ٪٢٠
ذلك  وأحال  وغيرها،  والتاريخّية 
إلى كون الُمترجمين هم من فئة 

الدين. علماء 
وتـــنـــاولـــت مـــداخـــلـــة الــمــتــرجــم 
صـــالـــح أبـــــو بـــكـــر كــــــورا «تــجــربــة 
ــيــجــيــري»  شــخــصــيــة لـــمـــتـــرجـــم ن
المترجم  بدايات  أن  أوضح  حيث 
الــنــيــجــيــري وهــــو واحـــــد مــنــهــم - 
كـــانـــت نــشــأتــه فـــي ظـــل الــكــتــاتــيــب 
وأن  ـــــة،  الـــــقـــــرآنـــــّي والــــــــمــــــــدارس 
المترجمات كانت حرفية إلى حد 

كبير وال تراعي اعتبارات الترجمة 
الناضجة، كما أنها لم تكن تراعي 
لغة  تركيب  لطبيعة  الخصوصية 
على  عمل  أنــه  مــوضــحــاً  الــهــاوســا، 
بالترجمة  الخاّصة  أدواته  تطوير 
ـــقـــراءات في  مــن حــيــث تــكــثــيــف ال
وطرح  المميزة،  الترجمة  مجال 
الـــعـــديـــد مـــن األمـــثـــلـــة الـــتـــي تــبــيــن 
للدقة  الــمــتــرجــم  تــوخــي  ضـــرورة 
فـــي أثـــنـــاء عــمــلــيــة الــتــرجــمــة من 
اللغتين  خــصــائــص  مــراعــاة  حــيــث 

والهوساوية. العربية 
أمـــا الــبــروفــيــســور الــخــضــر عبد 
الــــبــــاقــــي مـــحـــمـــد فــــتــــحــــّدث عــن 

الترجمة  جهود  أمــام  «المعوقات 
نيجيريا»،  في  العربية  وإلــى  من 
حـــيـــث أســـهـــب فــــي تــفــصــيــل تــلــك 
الـــمـــعـــوقـــات الـــمـــاديـــة والــمــعــنــويــة 
وإدراك  الـــوعـــي  قـــصـــور  ومـــنـــهـــا: 
ــعــد  ــبُ ـــيـــة وغــــيــــاب ال ـــذات ـــويـــة ال ـــُه ال
الــفــكــري والــحــضــاري عــنــد بعض 
الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة بــالــتــرجــمــة، 
ــتــنــاقــضــات فـــي الــــذات  ووجـــــود ال
وطبيعة  الــمــســتــعــربــيــن  بــعــد  عــنــد 
ــتــراث. مــن جهة  مــواقــفــهــم مــن ال
أخـــــــرى، يــــواصــــل مــجــلــس أمـــنـــاء 
المرشحة  األعمال  تلقي  الجائزة 
المقبل،  أغــســطــس   ١٥ يـــوم  حــتــى 
عام  تأسست  التي  الجائزة  وتسعى 
عــالــمــّيــة  جـــائـــزة  بــوصــفــهــا   ٢٠١٥
وتقدير  المترجمين  تكريم  إلــى 
دورهــــــــــم فــــــي تـــمـــتـــيـــن أواصـــــــر 
الــــصــــداقــــة والــــتــــعــــاون بـــيـــن أمـــم 
اإلبداع،  وتشجيع  وشعوبه،  العالم 
وإشاعة  السامية،  القيم  وترسيخ 
كما  واالنــفــتــاح.  والتعددية  الــتــنــّوع 
المعرفة  ثقافة  تأصيل  إلى  تطمح 
العربّية  الثقافة  ونــشــر  والــحــوار، 
واإلســــالمــــّيــــة، وتــنــمــيــة الــتــفــاهــم 
الترجمة  دور  تعّزز  كما  الدولي، 
في إشاعة السالم ونشر المعرفة، 
تــقــريــب  فـــي  الــُمــتــرجــمــيــن  ودور 

الثقافات.

«حمد للترجمة» تُناقش واقع الترجمة في نيجيريا
في ندوة تفاعلّية بُمشاركة أكاديميين وُمترجمين

وقفة تضامنية مع الزميل محمود حسين في مقر قناة الجزيرة - أرشيفية

الصحفي محمد منير
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عصف  األعاصير،  كل  غير  مدّمر  إعصار 
بالعالم أجمع، خلف دماراً للكل دون استثناء 
مــن خــــراب وألــــم ومــعــانــاة، هـــذه الجائحة 
من  فتكاً  وأشــد  خطرة  تداعياتها  حيث  من 
وال  ُيــعــّد  ال  مــا  وخلفت  الطبيعّية،  الــظــواهــر 
ُيــحــصــى مــن الــخــســائــر وســتــرهــن مستقبل 

اإلنسانية لسنوات. 
ال أحــد بمعزل مــن الــكــارثــة، فــألول مرة 
دول  الفرق  الوجع،  نفس  يعاني  أجمع  العالم 
واقتصادياً،  سياسياً  لقوتها  تبعاً  أكثر  تتضرر 
والجميع أمام ما تّم زرعه من بذور سابقاً، 
دولة  أم  ديمقراطي،  غــرس  أم  رعاية  دولــة 
وبالحالتين  اســتــبــدادي،  وتــســلــط  عــصــابــات 

القاع االجتماعي أشد تأثراً.
قبل االنتشار لهذا الزائر كانت بعض دولنا 
احتجاجاً  للشعوب  الربيع  ُيسّمى  مــا  تعيش 
والسياسّية  االجــتــمــاعــّيــة  األحــــوال  ســوء  على 
مــثــل الـــســـودان ولــبــنــان والــجــزائــر والـــعـــراق، 
ودول أخــرى ما زالــت تحت وطــأة الحروب 
مثل اليمن وليبيا وفلسطين وأخرى بحصار 
تـــأزيـــم  زاد  الـــجـــائـــحـــة  بـــعـــد  قـــطـــر،  كــــدولــــة 
األوضــــــاع، فــلــم يــمــنــع كـــورونـــا الــمــتــضــّرريــن 
المنحنيات  وتجزر  تسطح  من  المغرب  في 
باعتماد  حــتــى  االحــتــجــاج  االقــتــصــاديــة مــن 
الــتــبــاعــد االجـــتـــمـــاعـــي، طــالــبــيــن االســتــفــادة 
مــن مــســاعــدات الـــدولـــة وخــاصــة مــن دول 
وإيطاليا  سلوفينيا  مثل  عالية  الضرائب  بها 
سجل  ومعظمها  وأمريكا  وبلجيكا  وألمانيا 

مستويات عالية من البطالة. 
بالخسائر  ليس  وفتكت  عصفت  الجائحة 
الــبــشــرّيــة ولـــيـــس بــأبــعــاد بــيــولــوجــيــة طــبــّيــة 
فــقــط بــل األبـــعـــاد والــســيــاقــات والــتــداعــيــات 
السياسية  ممكناته  في  باالجتماعي  تتصل 
وأهمها  والثقافية  واإلنسانية  واالجتماعية 

االقتصادية.
االنـــــهـــــيـــــارات كــــانــــت بــــمــــعــــّدالت عــالــيــة 

معركة  ويخوض  تدهور  العالمي  باالقتصاد 
حياة أو موت وتهّدده السكتات القلبية ولن 
دون  الــجــائــحــة  هـــذه  مــن  الــتــعــافــي  يستطيع 
الــمــزيــد مــن تبعات الــكــارثــة واإلعـــصـــار، قد 
ال  لمدة  بالهبوط  العالمية  البورصات  تعلق 

تقل عن ثالث سنوات.
واختالالت  زلــزاالً  أحــدث  الصحي  الحجر 

بالنسيجين 
نفسية  وشروخاً  واالجتماعي  االقتصادي 
األفــراد،  مستوى  على  وتوتر  عنف  وحــاالت 
وتــحــتــاج الـــــدول لــإلنــعــاش الــعــاجــل وتفكير 
جــديــد واالســتــعــانــة بــالــكــفــاءات والــمــهــارات 
إلنعاش األسواق وتحريك عجلة اإلنتاج وليس 
للمحسوبية، نحتاج أن ننهض ال أن نتهاوى ! 
الــتــحــدي الــحــالــي هـــو الــنــهــوض بــالــدولــة 
الصحي  للحجر  الجزئي  فالرفع  واالقتصاد، 
لطبيعتها،  الحياة  لعودة  جاهزيتنا  يعني  ال 
فــــالــــرهــــان الـــصـــعـــب هــــو إطــــــالق ديــنــامــيــة 
االقــتــصــاد مــن جــديــد دون اســتــحــداث بــؤر 

جديدة للوباء والجائحة.
الــجــمــيــع عــلــى عــلــم أن الــفــيــروس مــا زال 
فــتــاكــاً، وانــتــكــاســة لــهــذا الــفــيــروس ممكنة 
بديمومة  يــرغــب  الجميع  ولــكــن  الـــحـــدوث، 
الحياة بال توقف، فمن الشمال إلى الجنوب 
بالعودة  منشغل  الــكــل  للغرب  الــشــرق  ومــن 

لتنشيط االقتصاد.
فــهــل نــحــن عــلــى ثــقــة ووعــــي وحــــذر من 
قــدرتــنــا عــلــى خــلــق منحنى اقــتــصــادي عــاٍل 
والــحــفــاظ عــلــى اســتــثــمــاراتــنــا وعــلــى أسهمنا 
عــالــيــة كــمــا تـــقـــوم دولـــتـــنـــا الــحــبــيــبــة دائـــمـــاً 
على  انتصرنا  كما  الصعوبات  على  باالنتصار 
الحصار الظالم، نحن حتى اآلن بخير، فهل 
سنستطيع الصمود بالتعاون والتعّمق بالفكر 
سننتصر  حتماً  والمشاعر؟،   والقيم  والوعي 
فــي تشغيل الــهــمــم وخــلــق الــفــرص وتــحــدي 

التحدّيات الُمستحيلة.

بال عنوانبال عنوان

سلمان السليطيسلمان السليطي

 belaenwan_٢٠٢٢@hotmail.com

ــــم الــســيــاســة  ــــــاي» عــــالِ يــــعــــرِّف «جـــــوزيـــــف ن
على  «القدرة  بأّنها  الناعمة»  «القّوة  األمريكّي 
الجاذبّية  طريق  عن  المنشودة  األهداف  تحقيق 
اإلغــــراء  أو  اإلرغـــــام  بـــدل  اإلقـــنـــاع  أو  الــســحــر  أو 
هي  بلد  ألّي  الناعمة  القّوة  ومــوارد  بــاألمــوال». 
السياسة  عــن  فــضــًال  الــســيــاســّيــة،  وقيمه  ثقافته 
الـــخـــارجـــّيـــة، وتـــنـــوع اســتــخــدامــهــا، مـــن وســائــل 
والنفسي،  والــدبــلــومــاســي  االقــتــصــادي  الــضــغــط 
وأيــــًضــــا هـــنـــاك أســـالـــيـــب اإلغـــــــراء والـــجـــاذبـــيـــة، 
مـــن الــفــنــون عــلــى اخــتــالفــهــا، بــمــا فــيــهــا األدب 
القوة  أســـاس  أن  نغفل  وال  والسينما.  والــمــســرح 
الديمقراطية  السياسات  هو:  األمريكية  الناعمة 
والقيم  الحرة،  السوق  واقتصاديات  الليبرالية، 

األساسية مثل حقوق اإلنسان وغيرها.
األمريكية  الناعمة  للقوة  قراءتنا  ضوء  وفي   
الناعمة  الــقــوة  عــلــى «مــحــاور  نــتــعــّرف  أن  البـــد 
تصب  والتي  تغذيها،  التي  األساسية»  األمريكية 
ألمريكا  الكلية  الــســيــاســة  خــدمــة  فــي  بالنهاية 

ومصالحها، فهي كالتالي:
السياسة الخارجية: إن اتباع سياسات خارجية 
ــــدول األخـــرى  ُمــصــّمــمــة بــشــكــل جــيــد ســيــدفــع ال
القوة  تستخدم  التي  الدولة  حــذو  تحذو  أن  إلــى 
االقتصادية  الــمــســاعــدات  إلــى  إضــافــة  الــنــاعــمــة. 

األجنبية. للدول 
الدبلوماسية العامة: فمن خاللها يمكن النفاذ 
إلى قلوب وعقول ونفوس الناس، والتأثير على 
الــشــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول ذات الــســيــادة. وذلــك 
التبادل،  واتفاقيات  الدراسية،  المنح  خالل  من 

ــقــات الـــدراســـيـــة،  ــتــدريــبــيــة، والــحــل والـــبـــرامـــج ال
والمؤتمرات، والوصول إلى القنوات اإلعالمية.

الـــنـــفـــوذ الـــســـيـــاســـي: هـــنـــاك مــــن يـــقـــول بـــأن 
لقوتها  معظمه  في  يرجع  الكبير  أمريكا  نفوذ 
العسكرية، لكن هذا ليس صحيًحا على إطالقه، 
دولة  كل  المتحدة  الواليات  تغزو  لن  ا  فمنطقًيّ
لديها  ولكن  سياستها،  على  تتمّرد  أو  تعجبها  ال 
بــهــا  وتــحــقــق  تــســتــخــدمــهــا  أخـــــرى  قــــوة  أدوات 

أهدافها بنفوذها السياسي العالمي.
وهذه  العالمية:  التمويل  بمؤسسات  التحكم 
الــمــؤســســات بــالــطــبــع، الــبــنــك الــدولــي وصــنــدوق 
السياسة  معالم  يشّكالن  واالثنان  الدولي  النقد 
فيهما  تتحّكم  واالثــنــان   ، العالمية  االقتصادية 

أمريكا بشكل شبه كامل.
العالم:  فــي  الــقــرار  صنع  بمؤسسات  التحكم 
في  الدائمين  الخمسة  األعضاء  أحد  هي  أمريكا 
مجلس األمن وهي أهم عضو مؤسس في حلف 

شمال األطلسي «الناتو». 
الــســيــطــرة عــلــى الــــــدوالر: إن وجــــود الــــدوالر 
كــعــمــلــة الـــعـــالـــم الـــتـــجـــاريـــة الـــرســـمـــيـــة، وعــمــلــة 
ُيعطي  العالم  دول  لمعظم  العالمي  االحتياطي 
كمرجعية  والــنــفــوذ  الــزخــم  مــن  كــثــيــًرا  أمــريــكــا 
الدوالر  حصة  فان  ووحيدة.  أساسية  اقتصادية 
 ٢٠٢٠ عام  يونيو  في  العالمية  االحتياطات  من 

بلغت ٦١٫٩٪.
تتميز  والــتــكــنــولــوجــي:  االقـــتـــصـــادي  الــنــجــاح 
وإضافة   ، القوي  باقتصادها  المتحدة  الواليات 
ـــا عــلــى الــمــجــاالت  لـــذلـــك فــهــي تــهــيــمــن تـــجـــاريً

االقــــتــــصــــاديــــة الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي الــــعــــالــــم، مــن 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــســالح والـــــدواء والـــغـــذاء والــنــقــل 

والطاقة.
 وكذلك ال نغفل قوتها الُمتمثلة في عالماتها 
التجارية الُمنتشرة في شتى أنحاء العالم، والتي 
مستوى  على  األمريكي  النموذج  انتشار  تدعم 
تزايد  على  مــســاعــًدا  عنصًرا  تعد  والــتــي  الــعــالــم. 

جاذبية أمريكا في العالم.
المتحدة  الــواليــات  تمتلك  األعـــالم:  صناعة   
إعالًما  كــان  ســواء  العالم،  حــول  ُمسيطًرا  إعالًما 
إعالًما  أو  إنترنت»  سينما/  «تليفزيون/  ا  مرئًيّ

مقروًءا .
األمريكية  اإلعــالمــيــة  الــقــنــوات  تمتلك  فــهــي 
اس،  بـــي  ســـي  إن،  إن  (ســــي  مـــثـــل:  الــمــشــهــورة 
فوكس نــيــوز، ســي إن بــي ســي، إن بــي ســي، آي 
أسوشيتد  (وكــالــة  مثل  أنباء  ووكــاالت  ســي)،  بي 

بلومبيرغ). برس، 
 وإعـــــــــــالم مــــــقــــــروء كــــالــــواشــــنــــطــــن بـــوســـت 
والـــنـــيـــويـــورك تــايــمــز، وصــنــاعــة الــســيــنــمــا الــتــي 
تــســّيــرهــا «هـــولـــيـــوود» وشــركــاتــهــا مــثــل (وارنــــر 
بــرذر - ديــزنــي النــد - بــارامــونــت - ام جــي ام - 

يونيفيرسال - سينشيري فوكس القرن ٢٠) 
بـــاإلضـــافـــة لـــشـــركـــة ديــــزنــــي النـــــد لــصــنــاعــة 

الرفاهية، وأيًضا أغاني البوب وغيرها. 
ــقــّدر عــددهــا   وأيــًضــا مــراكــز األبــحــاث الــتــي ُي

١١٨٣ مركًزا بحثًيا.
الجامعات   - األمريكية:  التعليمية  المؤسسات 
األمريكية: حيث تعتبر مؤسسات التعليم العالي 

في  التعليمية  المؤسسات  أرقــى  من  األمريكية 
العالم ، وتصّنف كأكثر الدول أستقطابًا للطالب 
ألفضل  األم  البلد  وتعتبر  العالم.  في  الدوليين 

الجامعات في العالم. 
- تــصــديــر الــثــقــافــة والـــنـــمـــوذج األمـــريـــكـــي: 
الراهن  عالمنا  في  وتأثيًرا  نفوًذا  أمريكا  تمتلك 
في  سواء  اإلنجليزية،  اللغة  شيوع  من  ُمستفيدة 
لغة التخاطب اليومي، أم لغة التجارة واألعمال، 
يأكلون  البشر  من  الماليين  مئات  اليوم  وهناك 
ويستمعون  األمــريــكــي،  الــطــراز  على  ويلبسون 
إلـــى األغـــانـــي األمــريــكــيــة وُيـــشـــاهـــدون األفـــالم 
لغة  باعتبارها  اإلنجليزية  ويتكلمون  األمريكية. 

واألعمال. التقنيات 
كبيًرا  قــدًرا  المتحدة  الواليات  تستمد  وأيًضا   
فقط،  حكومتها  مــن  ليس  الناعمة  قوتها  مــن 
غير  والــمــنــظــمــات  الــمــدنــي،   مجتمعها  مــن  بــل 

الحكومية.
يتقّلص  بــدأ  الناعمة  القوة  هــذه  تأثير  أن  إال   
أدت  فـــقـــد  االبـــــــن،  بـــــوش  جــــــورج  إدارة  مـــنـــذ 
هجمات  عقب  أمريكا  انتهجتها  التي  السياسات 
١١ سبتمبر، واعتمادها بشكل أساسي على القوة 
ولم  على «اإلرهــاب»،  الحرب  وإعالنها  الصلبة، 
قضايا  فــي  الــواجــبــة  القانونية  اإلجــــراءات  تــوّفــر 
ما  غوانتانامو.  وُمعتقل  غريب  أبــو  سجن  مثل 
قــــّوض دعــــاوى أمــريــكــا بــالــتــزامــهــا األخـــالقـــي، 
حــيــث جــــاءت هـــذه األفـــعـــال ُمــتــعــارضــة بشكل 
الخاصة  األمريكية  التقليدية  القيم  مع  ُمباشر 

بالحرّية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون.

القّوة الناعمة األمريكية 
وتصدير النموذج  

إعصار كورونا وآثاره.. 
من سيُعيدها؟

العالمي الــســيــاســي  بــنــفــوذهــا  ــا  ــه أهــداف بــهــا  تــحــّقــق  قـــوة  أدوات  لــديــهــا  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  من نافذة الحياةمن نافذة الحياة 

من خارج الحدودمن خارج الحدود

مروان سمورمروان سمور

إيمان آل إسحاقإيمان آل إسحاق
Emy٢٢alishaq@gmail.com

زال  مـــا  ــروس  ــي ــف ــال ف  .. ــوب  ــل ــط م ـــحـــذر  ال
ــدوث ــح ال مــمــكــنــة  ــة  ــاس ــك ــت واالن  .. ــاً  ــاك ــّت الدهون في حياتك ف

الصحية

الدهون الجيدة والدهون الضارة 
شعار  بالتأكيد  هو  دهــون»  بال  شعار «تغذية  إن 
مــواد  فهي  مطلقاً  شــراً  ليست  فالدهون  خــاطــئ، 
غــذائــيــة أســاســيــة لــهــا فــوائــد عــديــدة، وال يستطيع 
الجسم االستغناء عنها، لكن العبرة بنوعية الدهون 
فهناك دهون مفيدة لصحة الجسم (مثل الدهون 
واألوميجا ٦)،  األوميجا ٣  وأحماض  المشبعة  غير 
وهناك دهون ضارة بصحة القلب والشرايين على 
الدهون  المشبعة،  الدهون  (مثل  الخصوص  وجه 

المتحولة، الكوليسترول).
حقائق علمية عن الدهون:

ـــدهـــون هـــي مـــــواد غــذائــيــة أســاســيــة عــضــويــة  ال
غير  والــدهــون  المشبعة  الــدهــون  تشمل  التركيب 

المشبعة والدهون المتحولة ومركبات الستيرول.
الوظائف الفسيولوجية للدهون في الجسم:

- تعمل األغذية الدهنية كمصادر غنية بالطاقة 
عند الــحــاجــة إليها فــي حــال غــيــاب الــجــلــوكــوز، إذ 
تحتوي الدهون على ضعف الطاقة الموجودة في 
الواحد  (الجرام  البروتينات  في  أو  الكربوهيدرات 
من الدهون يعطي عند أكسدته ٩ سعرات حرارية).

- تعمل كوسط فيه بعض الفيتامينات (أ، د، هـ، 
ك) ويطلق على هذه الفيتامينات اسم الفيتامينات 

الذائبة في الدهون. 
- تعتبر الدهون مكوناً أساسياً لألنسجة الدهنية.

كطبقة  تعمل  الجلد  تحت  المخزونة  الدهون   -
عازلة تحافظ على درجة حرارة الجسم. 

الداخلية  األعــضــاء  تثبيت  في  الــدهــون  تساعد   -

من  وتــقــيــهــا  أمــاكــنــهــا  فــي  والكليتين  الــقــلــب  مــثــل 
الصدمات. 

يــمــكــن تــقــســيــم األغـــذيـــة حــســب مــحــتــواهــا من 
الدهون إلى:

أغذية فقيرة بالدهون: تحتوي على أقل من   -
٢٠٪ مــن الـــدهـــون مــثــل الــحــبــوب، الــخــضــراوات، 

الفواكه (باستثناء األفوكادو).
من  أكثر  على  تحتوي  بالدهون:  غنية  أغذية   -
كاملة  األجــبــان  السمن،  الــزبــدة،  مثل  دهــون   ٪١٠

الدسم، الشحوم الحيوانية، الزيوت النباتية. 
يتم هضم الدهون في االثني عشر. 

وكما أن الجسم يحصل على الدهون من الطعام 
فإن الكبد واألنسجة الدهنية المنتشرة في الجسم 

لهما القدرة كذلك على تصنيع الدهون.
في  كبيراً  دوراً  لها  أن  الــدهــون  مميزات  ومــن 
اســتــســاغــة طــعــم األغــــذيــــة، كــمــا أن االحــتــيــاجــات 
الصحية  الحالة  على  تتوقف  الدهون  من  اليومية 
«األصحاء»  البالغون  ُينصح  عام  وبوجه  لإلنسان، 
من  اليومية  الحرارية  السعرات  من   ٪٣٠ بتناول 

الدهون.
ودمتم سالمين

ــــدهــــون  ـــة مـــــن ال ـــي ـــوم ـــي ــــاجــــات ال ــــي االحــــت
ــان ــس ــإلن ــة ل ــي ــح ــص ـــة ال ـــحـــال ـــف عـــلـــى ال ـــوّق ـــت ت

صحتك مع البحرصحتك مع البحر

خولة عبداهللا البحرخولة عبداهللا البحر

kbahar.qtr@gmail.com

مثمًرا  نافًعا  الــفــرد  يــكــون  أن  أجــمــَل  مــا 
في  والفضيلَة  الخيَر  ناشًرا  لُمجتمعه  ُمحبًا 
نفوس  في  والتفاؤَل  األمــَل  باعًثا  ُمحيطه 
الرصينة  القيَم  حامًال  حوله  ومن  ُمحّبيه 
بناء  في  ُيسهم  الرفيعة،  العالية  واألخــالق 
سواء  حماه،  عن  والـــذود  وازدهـــاره  وطنه 
أو  الــرصــيــن  بــالــقــلــم  أو  الــطــيــبــة  بــالــكــلــمــة 
الهادفة  بالفكرة  أو  الــّصــادقــة  بالنصيحة 

الدؤوب. بالعمل  أو  الُمبدعة 
التي  الصالحُة  المواطنُة  تنبع  هنا  ومــن 
تـــهـــدف إلــــى ُمـــمـــارســـة ســلــوكــيــات تــكــون 
واجــبــًة عــلــى كــافــة أطــيــاف الــُمــجــتــمــع من 
أجل وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، 
ومن  الشخصّية،  المصالح  على  وتقديمها 
محّبة  تــعــزيــُز  أيــًضــا  الــصــالــحــة  الــُمــواطــنــة 
الوطن في نفوس أفراد الُمجتمع، ال سيما 
الــشــبــاب واألبـــنـــاء والـــنـــشء، ومـــن الــفــطــرة 
شأن  رفــع  إلــى  اإلنــســان  يسعى  أن  السليمة 

الــفــطــرة  ألّن  وازدهـــــــاره  وتــنــمــيــتــه  وطــنــه 
ارتــبــطــت بـــه، فــهــو الـــذي تــرّبــى فــيــه ونشأ 
وتــرعــرع بــيــن أحــضــانــه وأكـــل وشـــرب من 
قيم  أبرز  فإّن  أكنافه،  في  وعاش  خيراته 
الــُمــواطــنــة الــصــالــحــة هــي غـــرس الــثــوابــت 
وضعتها  الــتــي  الــنــاصــعــة  الجميلة  والــقــيــم 
والــتــعــايــش  والــوســطــّيــة  الدولُة كاالعتدال 
والــتــســامــح واحــتــرام اآلخــريــن واإليــجــابــّيــة 
والعمل  الخلق  وحسن  واإلبـــداع  واالبــتــكــار 
الـــتـــطـــوعـــّي وغــــيــــرهــــا مــــن الـــقـــيـــم حـــّتـــى 
منارًة  الحمد،  وهللا  قطر،  دولــُة  أصبحت 
في  الــطــيــبــة  سمعتها  صـــدى  وبـــات  للخير 
أصبح  حتى  وغــربــه،  شــرقــه  العالم  جميع 
وأينما  بخير،  إال  يذكر  ال  الــقــطــرّي  الــفــرد 
بحفاوة  واستقباله  به  الترحيب  يتّم  وجد 
قطرّي  كــّل  عاتق  على  يقع  وهنا  ومـــودة، 
فهو  الطّيبة،  السمعة  هذه  على  المحافظة 
وأن  عليها،  المحافظة  وعن  عنها  مسؤوٌل 

حّل  أينما  ووطنه  لدينه  سفير  خير  يكون 
وارتحل.

تطبيق  كذلك  الصالحة  الُمواطنة  ومــن 
من  ُوضعت  التي  والقوانين  اللوائح  كافة 
والتي  الدولة،  في  المختصة  الجهات  قبل 
وحّث  والُمجتمع  الفرد  سالمة  إلى  تهدف 
وااللتزام  تطبيقها  على  حولنا  يعيش  من 
مثل  فــي  ســيــمــا  ال  مخالفتها  وعـــدم  بــهــا، 
كورونا،  وباء  فيه  تفّشى  الذي  الوقت  هذا 
بالمواطنة  التحّلي  الجميع  مــن  ويتطلب 
الــصــالــحــة بـــل تـــتـــأّكـــد مـــن خــــالل تــطــبــيــق 
الوقائّية  والتدابير  االحترازية  اإلجــراءات 
يعيش  من  وكــل  والمجتمع  الفرد  لسالمة 
ويجب  مشتركة  المسؤولية  فــإّن  حــولــنــا، 
الصحة  لتحقيق  الجميع  مــن  استشعارها 

. العامة 
األســرة  من  المواطنة  قيم  تستلزم  كما 
أن ترّبي األبناء تربية صالحة حتى يكونوا 

نافعين  مجتمعهم  فــي  صالحين  أفــــراًدا 
بتكاتف  ذلــك  ويــكــون  ووطــنــهــم،  لدينهم 
التعليمية  والمؤّسسات  األسرة  بين  الجهود 
والــمــعــلــم لــغــرس حــــّب الـــوطـــن واالنــتــمــاء 
لــه واالعـــتـــزاز بــه وبــتــاريــخــه والــُمــحــافــظــة 
وثوابته  وقيمه  وُمكتسباته  ثــرواتــه  على 
العمل  على  وتربيتهم  األبــنــاء  نــفــوس  فــي 
بــإخــالص بــجــّد واجــتــهــاد مــن أجــل رفعته 

وازدهاره.
الصالح  الــُمــواطــن  إلــى  بحاجة  فــالــوطــُن 
ــّو  الــــــذي يـــعـــرف قــيــمــتــه ويـــســـهـــم فــــي عــل
بنائه  فــي  ويسعى  األوطـــان،  بين  مكانته 
وازدهــــــــاره ويـــســـّخـــر إمـــكـــانـــاتـــه لــخــدمــتــه 
أمنه  على  والُمحافظة  عنه  الــضــرر  ودفــع 
والــُمــواطــنــة  الــطــيــبــة،  وسمعته  واســتــقــراره 
الــصــالــحــة، انــتــمــاًء ومــــــواالًة، تــنــعــكــس في 
معاني  إلـــى  وتــتــرجــمــهــا  التضحية  ســمــات 

الوفاء واإلخالص.  
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قطــر شــريك مهّم وحيــوّي للواليــات المتحــدة 
قائد القيادة المركزّية الجنرال كينيث ماكينزي  لـ                     :

ــــة األمــــريــــكــــّيــــة ــــرّي ــــط ــــق ــــة الـــــعـــــالقـــــات ال ــــي ــــّم ـــة أله ـــم ـــه ـــــي قــــطــــر إشــــــــــارة م ــــة ف ــــزي ــــرك ــــم مــــقــــّر الـــــقـــــيـــــادة ال

الدوحة - إبراهيم بدوي: 

القيادة  قائد  ماكينزي  كينيث  الجنرال  أّكد 
الــمــركــزّيــة األمــريــكــّيــة فــي الــشــرق األوســــط، 
قطر  بين  اإلستراتيجية  العالقات  أهمية  على 

والواليات الُمتحدة األمريكية. 
عبر  صحفّي  ُمؤتمر  خــالل  لـ [  وقــال 
للقيادة  الــرئــيــســي  الــمــقــر  إّن  أمـــس،  الــهــاتــف، 
يقع  األوســط  الشرق  في  األمريكية  المركزية 
في قطر، ويجب أن يرسل ذلك إشارة مهمة 

للغاية حول أهّمية هذه العالقات. 
األمريكية  المركزية  القيادة  قائد  وأضــاف 
قوي  بناء  على  «نُحافظ  األوســط،  الشرق  في 
في قطر، لذا فهذه عالقة مهمة، إنها عالقات 

نعمل عليها، ونشعر أنها حيوية بالنسبة لنا».
وقــــال الــجــنــرال مــاكــيــنــزي: قــمــت بــزيــارة 
المملكة العربية السعودية، والعراق، والبحرين، 
لي  أتيحت  وقــد  والــكــويــت،  وقــطــر،  واألردن، 
في  األمريكية  الــقــوات  لــزيــارة  أيــًضــا  الفرصة 
شرق وجنوب سوريا. كما أعطتني هذه الرحلة 
أّول فرصة للقاء رئيس وزراء العراق الجديد. 
إلى  الــعــودة  لي  بالنسبة  جــًدا  المهم  من  وكــان 
رؤيتها  يمكن  ال  األشــيــاء  بعض  ألن  المنطقة، 
التفاعل  أن  وأعتقد  الفيديو،  عبر  ُمؤتمر  في 

وجًها لوجه أمٌر بالغ األهمية. 
إلى  األولــى  رحلتَي  في  إنني  قائًال:  وأوضــح 
المنطقة منذ فبراير، حيث أجلت عدة رحالت 

 ،«١٩ «كوفيد  فيروس  بشأن  مخاوف  بسبب 
والعسكريين  المدنيين  القادة  من  كل  وزرت 
إلــى  بــاإلضــافــة  المنطقة،  دول  مــن  عـــدد  فــي 
للواليات  والعسكريين  الدبلوماسيين  الــقــادة 
الــمــتــحــدة والـــتـــحـــالـــف. وهـــــذه فـــرصـــة جــيــدة 
ا مع القادة  بالنسبة لي إلعادة االنخراط شخصًيّ
المخاوف  ومناقشة  المنطقة  أنحاء  جميع  في 
مع  بالتفاعل  لي  يسمح  كما  الُمتبادلة.  األمنية 
لمناقشة  التحالف  وقـــوات  األمريكّية  الــقــوات 
بعض  ورؤيـــة  يشهدونه،  الــذي  األمــنــي  الــوضــع 

التحديات التي يواجهونها مباشرة. 
وأّكــــــد الـــجـــنـــرال مــاكــيــنــزي عــلــى مــواصــلــة 
والشركاء  الحلفاء  مع  العمل  المتحدة  الواليات 

في المنطقة لتعزيز األمن واالستقرار بها.

 الجنرال كينيث ماكينزي

سفارتُنا  أفــادت  الــدوحــة [: 
حول  بتحديث  إفريقيا  جنوب  لــدى 
برنامج دولة قطر لرحالت الخطوط 
الجوّية القطرّية إلعادة العالقين بين 

الدوحة وجوهانسبيرج. 
حسابها  عــلــى  الـــســـفـــارُة  وذكـــــرت 
الـــرســـمـــي عـــلـــى تـــويـــتـــر فــــي إفـــــادة 
حـــول بــرنــامــج دولـــة قــطــر لــرحــالت 
الــخــطــوط الــجــوّيــة الــقــطــريــة إلعـــادة 
الـــجـــنـــوب أفــــارقــــة الــعــالــقــيــن حـــول 
العالم ومساعدة األجانب في جنوب 
ــُمــغــادرة إلـــى أوطــانــهــم،  إفــريــقــيــا لــل
السلطات  بين  بالتعاون  يتّم  والـــذي 
السفارة  مــع  الــدوحــة  فــي  الُمختصة 
ووزارة  الخارجّية،  وزارة  من  وكــل 
النقل في جمهورّية جنوب إفريقيا. 

في  نجح  البرنامج  أن  وأوضــحــت 
الجنوب  الُمواطنين  من   ١٣٦٨ إعادة 
أفـــــارقـــــة، إلـــــى جـــمـــهـــوريـــة جــنــوب 
األجانب  من   ٢٠١٧ وإعــادة  إفريقيا، 
الــعــالــقــيــن فــي جــنــوب إفــريــقــيــا، إلــى 

رحلة   ١٦ خالل  من  وذلك  بلدانهم، 
ـــدوحـــة  ذهــــــاب وإيــــــــاب، مــــا بـــيـــن ال
رحلتَي  آخر  وكانت  وجوهانسبيرج. 
ذهـــاب وعــــودة تــم إنــجــازهــمــا فــي ٢ 

يونيو ٢٠٢٠.
البرنامج  هذا  أّن  سفارتُنا  وأّكدت 

ــلــتــضــامــن الــعــالــمــي  يــجــســد مــــثــــاًال ل
والتعاون الدولي في مواجهة جائحة 
أصابت  الــتــي  كــورونــا   «١٩ «كوفيد- 
األسرة الدولية، وفي سبيل التصدي 
ــــاًال عـــلـــى الـــعـــالقـــات  آلثـــــارهـــــا، ومــــث
ـــة قطر  الــثــنــائــيــة الــُمــمــتــازة بــيــن دول

وجــمــهــوريــة جــنــوب إفــريــقــيــا، ومــع 
كافة الدول الصديقة، مشيرًة إلى أنه 
رحلتي  تشغيل  تــّم  يوليو  شهر  خــالل 
الماضي،  الجمعة  يوم  وعودة  ذهاب 
يــوم  رحــلــتـَـيــن  لتشغيل  الــعــمــل  وجــــاٍر 

السبت المقبل ١٨ يوليو الجاري.

قطــر تُعيد العالقيــن في جــنوب إفريقـيا

كشفت  وكــــــــاالت:    - عـــــدن 
رفيعة  يمنية  سياسّيٌة  مصادُر 
لـــلـــجـــزيـــرة نــــت عــــن مــخــطــط 
دولية  قــوى  بمشاركة  إمــاراتــّي 
لتنصيب شخصية توافقية بدًال 
مــن الــرئــيــس الــشــرعــي لليمن، 
عبد ربه هادي منصور وانتزاع 
قـــــرار جـــديـــد يــتــضــّمــن تــســويــة 
سياسية تقوم على تثبيت ما هو 

قائم على األرض.
 وقــالــت الــمــصــادُر للجزيرة 
جرت  ترتيبات  هــنــاك  إّن  نــت 
الشرعية  إلفقاد  تهدف  مؤخًرا 
الــمــشــروعــيــة الـــدولـــيـــة بــقــرار 
دولــــــي جـــديـــد يـــتـــجـــاوز قـــــراَر 
ويتضّمن   ٢٢١٦ األمــن  مجلس 
الحكم  نــظــام  يُشبه  مــا  تشكيل 
عــلــى  -كانتونات  الــــفــــدرالــــي 
منطقة  في  وحكومة  األرض، 
كــل  يــصــبــح  بــحــيــث  خضراء- 
لديه  مــا  على  مسيطًرا  فصيل 

حالًيا.
وبـــحـــســـب الــــمــــصــــادر، فــقــد 
بـــدأت اإلمـــــاراُت وقـــوى دولية 
خالل الفترات الماضية بالعمل 
عـــلـــى هــــــذا الـــمـــخـــطـــط بــشــكــل 
جــــدّي، وذلـــك مــن خـــالل بناء 
تـــحـــالـــفـــات ســـيـــاســـيـــة جـــديـــدة 
الشرعية،  الحكومة  ضد  تعمل 
والــتــهــيــئــة لــهــذه الــخــطــوة من 
خـــــــالل الـــتـــصـــعـــيـــد اإلعــــالمــــي 
الدبلوماسي  والتحرك  الواسع، 
غــيــر الــمــبــاشــر ضـــد الــشــرعــيــة 
ـــجـــيـــش الـــحـــكـــومـــي وبــقــيــة  وال

األحزاب الوطنية.
 وعــــــن الـــتـــحـــالـــف الـــجـــديـــد 
قالت  التوجهات،  لهذه  المؤّيد 
تعمل  اإلمــــــارات  إن  الــمــصــادر 
عليه من خالل حزبي الناصري 
واالشــــــــتــــــــراكــــــــي والــــمــــجــــلــــس 
االنــتــقــالــي، وكــذلــك جــنــاح من 
حيث  الــعــام،  الشعبي  المؤتمر 
توجهات  صـــورة  تتضح  ـــدأت  ب
هذه المكونات من خالل البيان 
الذي أصدره الحزبان في وقت 
مطالب  يـــؤّيـــد  ـــــذي  وال ســـابـــق، 
ـــتـــقـــالـــي ويـــدعـــو  الـــمـــجـــلـــس االن

الرئيس هادي للتجاوب معها. 
وفـــــي االتـــــجـــــاه ذاتــــــــه، قـــال 
مــــــصــــــدٌر حــــكــــومــــي مــــســــؤول 
للجزيرة نت إن «هذا التحالف 
تــحــاول  -الذي  الــمــعــلــن  غــيــر 
لمناهضة  تــشــكــيــلــه  اإلمـــــــارات 
مصلحة  يـــريـــد  ال  الشرعية- 
الـــــيـــــمـــــن، وفــــــــي حــــــــال نــجــح 
هادي  الرئيس  شرعية  بتجاوز 
لتنفيذ  مفتوًحا  الباب  فسيكون 

مخططات أخرى».
الحكومي  للمصدر  ووفــًقــا   
عن  الكشف  عــدم  فضل  -الذي 
هــــادي  الـــرئـــيـــس  فـــــإن  اسمه- 
ال يــــدرك هـــذا الــخــطــر، وبــات 
وضع الشرعية يتراجع يوًما بعد 
ينتظر  البعض  بــات  كما  آخـــر، 
مـــأرب  الـــحـــوثـــيـــون  يـــدخـــل  أن 
الستكمال المخطط والتفاوض 
أســاس «الشمال  على  ذلك  بعد 

والجنوب والوسط».
 وأشـــــــار الـــمـــصـــدر إلـــــى أنـــه 
فـــــي حـــــــال دخـــــــل الـــحـــوثـــيـــون 
مـــأرب -التي تــمــّثــل آخـــر قــالع 
الــنــتــيــجــة  فـــــإن  الجمهورية- 

ســتــفــضــي إلـــى أنـــه «لـــن يــكــون 
هــــنــــالــــك شـــــمـــــال وجـــــنـــــوب، 
اللتهام  الــحــوثــيــون  وســيــذهــب 
الجنوب كامًال، وهو األمر الذي 
قد يقود إلى توّسع نفوذ إيران، 
واقــتــراب الخطر اإليــرانــي من 

دول الخليج». 
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــاألســـمـــاء 
المطروحة التي قد تشكل بديًال 
ربه  عبد  الحالي  اليمن  لرئيس 
مــنــصــور هــــادي قـــال الــمــصــدر 
أحاديث  إن «هناك  الحكومي، 

المستشار  تعيين  عـــن  تــجــري 
الـــرئـــاســـي رشـــــاد الــعــلــيــمــي في 

منصب رئيس الجمهورية». 
في  محلية  مــصــادر  وقــالــت 
ســقــطــرى الــيــمــنــيــة لــلــجــزيــرة 
االنتقالي  المجلس  مسلحي  إن 

حملة  يشّنون  إماراتًيا  المدعوم 
اعتقاالت ومطاردات لمن تبقى 
في  المحليين  المسؤولين  من 
المصادر  وأضــافــت  سقطرى. 
إن مسلحي االنتقالي يُالحقون 
الــهــجــرة  مصلحة  فـــرع  مــديــر 

والــــــــجــــــــوازات فـــــي مــحــافــظــة 
أرخبيل سقطرى المالزم علي 
ســـالـــم الــســقــطــري العــتــقــالــه، 
وقاموا بتعميم اسمه في نقاط 

التفتيش العسكرية. 
ــــريــــدون  ــــهــــم ي وذكــــــــــرت أن
لمصلحة  الرسمي  الختم  أخــذ 
الـــــــــجـــــــــوازات والــــــــــــذي رفــــض 
الــــســــقــــطــــري تـــســـلـــيـــمـــه لـــهـــم. 
الرسمية  المطالب  وتصاعدت 
والشعبية في جزيرة سقطرى 
اليمنية لتوحيد الجهود من أجل 
اإلمــاراتــي  االحــتــالل  استئصال 
ـــــرة والــــتــــصــــدي  ـــــجـــــزي عــــــن ال
التخريبية  أبوظبي  لــمــؤامــرات 

فيها. 
قبائل  مشايخ  شيخ  وصــــّرح 
بن  ســالــم  بــن  عيسى  سقطرى 
االنتقالي  المجلس  بــأن  ياقوت 
الــجــنــوبــي الـــمـــدعـــوم إمـــاراتـــًيـــا 
بــــدأ بــتــنــفــيــذ خــطــط االحـــتـــالل 
للعبث  والـــســـعـــودي  اإلمــــاراتــــي 
سقطرى  أرخــبــيــل  بمحافظة 
اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، داعـــــًيـــــا إلـــى 
اســـتـــئـــصـــال قــــــوى «االحــــتــــالل 

التخريبية». 
إن «صورة  ياقون  بن  وقــال 
ســـوء وقــبــح أهـــــداف االحــتــالل 
أداة  عبر  والسعودي  اإلمــاراتــي 
مــا يــســمــى الــمــجــلــس االنــتــقــالــي 
فيها»،  لبس  ال  واضــحــة  تــبــدو 
مضيًفا إن هذه الصورة تجلت 
أبناء  على  الغاشم  االعــتــداء  في 
سقطرى ومواردها ومقدراتها 
والمصنفة  الـــنـــادرة  الطبيعية 
من  وطــبــيــعــيــة  بيئية  محمية 

األمم المتحدة.
االنتقالي  المجلس  أّن  وأّكــد   
بتنفيذ  الـــبـــدء  فـــي  يــــتــــواَن  لـــم 
خطط قوى االحتالل (اإلمارات 
والـــســـعـــوديـــة) والـــعـــيـــث فـــســـاًدا 
فــي ســقــطــرى، مــشــيــًرا إلــى أن 
االنـــتـــقـــالـــي اســـتـــحـــدث مـــواقـــع 
عسكرية في سقطرى على أهم 
االستطالعية  الجبلية  الــمــواقــع 
ومختلف  البحر  على  المطلة 
مــنــافــذ الـــجـــزيـــرة الـــتـــي تحتل 
موقًعا إستراتيجًيا في المحيط 
القرن  ســواحــل  قبالة  الــهــنــدي، 

اإلفريقي، قرب خليج عدن.
«تـــلـــك  أن  عــــلــــى  وشــــــــــّدد   
الجائرة  والجرائم  الممارسات 
بـــحـــّق ســـقـــطـــرى تــحــتــم عــلــى 
بقوة  ضــدهــا  الــوقــوف  الجميع 
ـــســـكـــوت  وجــــــديــــــة، وعـــــــــدم ال
المسؤولية  من  انطالًقا  عليها 
الــتــاريــخــيــة والــوطــنــيــة كــونــهــا 
تـــنـــذر بـــكـــارثـــة خــطــيــرة عــلــى 

سقطرى».
يـــــــاقـــــــوت  بـــــــــــن  ودعــــــــــــــــــا   
ـــــان  كــــافــــة الــــمــــشــــايــــخ واألعـــــي
والـــشـــخـــصـــيـــات االجـــتـــمـــاعـــّيـــة 
واألحـــــــــــــــــرار فـــــــي ســـقـــطـــرى 
العظيم  اليمني  الشعب  وأبــنــاء 
الحقوقية  الدولية  والمنظمات 
السريع  الــتــدّخــل  إلــى  والبيئية 
ممارسات  كافة  ضد  للوقوف 
التخريبية»،  «االحــتــالل  قــوى 
عبثها  وإيـــقـــاف  واســتــئــصــالــهــا 
الــبــاطــل وأعــمــالــهــا الــعــســكــرّيــة 
َوفــق  أنــواعــهــا،  بكافة  الــهــّدامــة 

البيان.

مخطـط إماراتي لتنصيب رئيـس جـديـد لليمــن
عبر قيام كانتونات على األرض وحكومة بمنطقة خضراء

ـــــــــــّي» ـــــــــــارات اإلم ــــــــــالل  بـــــاســـــتـــــئـــــصـــــال «االحــــــــــت ـــــرى  ـــــط ـــــق س فـــــــي  وشـــــعـــــبـــــيـــــة  ـــــة  ـــــي ـــــم رس ـــــب  ـــــال ـــــط م  

في خرق محتمل للقانون الدولّي في اليمن.. الجارديان:

الــجــارديــان  صحيفة  قــالــت  وكـــــاالت:   - لــنــدن 
البريطانية أمس إّن الحكومة البريطانية استأنفت 
مبيعات األسلحة إلى السعودية، رغم كشف وزارة 
في  سعودية  جوّية  غــارة  تسجيل ٥٠٠  عن  الدفاع 

خرق ُمحتمل للقانون الدولي في اليمن. 
ونقلت الصحيفة في تقرير كتبه محرر الشؤون 
«عدد  عنوان  تحت  وينتور،  باتريك  الدبلوماسّية 
قبل  مــن  الــدولــّي  للقانون  المزعومة  االنتهاكات 
حالة»،   ٥٠٠ يتجاوز  اليمن  في  السعودية  القوات 
إنه  هيبي  جيمس  الــدفــاع  وزارة  فــي  الــوزيــر  عــن 
«حتى ٤ يوليو، عدد الحاالت المزعومة النتهاكات 
في  المدرجة  اليمن  في  الدولي  اإلنساني  القانون 
قاعدة بيانات «Tracker» التي تحتفظ بها وزارة 
 ٥٣٥ الــــ  بين  مــن  أن  وأوضــــح   .«٥٣٥ هــو  الــدفــاع 

حالة، هناك ١٩ تكّرر إدخالها، ما يعني أن بعض 
مناسبة  مــن  أكــثــر  فــي  تسجيلها  سيتم  الــحــوادث 
على األرجح بسبب الطبيعة غير الُمكتملة لإلبالغ، 
وأّن عدد الحاالت المعروفة هو ٥١٦ على األقّل. 
وأشارت الصحيفة إلى أن آخر مرة تم نشر عدد 
كانت  المتحدة  المملكة  حكومة  قبل  من  ُمماثل 
في ديسمبر ٢٠١٧ عندما تّم تسجيل ٣١٨ حادثة، 
وهو ما يمثل زيادة قدرها ٢٠٠ حادثة فيما يزيد 
الــجــارديــان  وأفــــادت  ونــصــف.  عامين  على  قليًال 
بأن محكمة االستئناف قضت العام الماضي في 
مراجعة قضائية بأن مبيعات األسلحة البريطانّية 
إلى السعودية كانت غير قانونّية، ألّنه لم يتّم إجراء 
قبل  من  السعودّية  الحملة  لشرعّية  داخلي  تقييم 

بريطانيا.   

التحالف السعودّي اإلماراتي نّفذ ٥٠٠ غارة على صنعاء
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 قطر: الفساد يضر بسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان 
يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ــاد   ــس ــف ــل ـــة الــــتــــصــــدي ل ـــأهـــمـــي ـــــادة الـــــوعـــــي ب ـــــزي ـــو ل ـــم ـــس ــــــم صــــاحــــب ال ـــة تـــحـــمـــل اس ـــوي ـــن تـــخـــصـــيـــص جـــــائـــــزة س

٢٠١٣ عــــــام  ـــــاؤه  ـــــش إن ــــــمَّ  ت ـــــــذي  ال ـــــة  ـــــدوح ال فـــــي  الــــفــــســــاد  ــــة  ــــارب ــــح وم ــــون  ــــان ــــق ال ـــم  ـــك ح مــــركــــز  ـــل  ـــم ع دعــــــم 

ــفــســاد  ــة ال ــحــارب ــم ــحــدة ل ــت ــم ـــخـــاص لــألمــم ال ــي ال ــحــام ــم ـــاره لــشــغــل مــنــصــب ال ـــي ـــعـــام الــقــطــري واخـــت ــب ال ــائ ــن ــال ــة ب ــي ــم ــة أم ــق ث

جنيف - قنا: أكدت دولة قطر أن الفساد يضر 
بسيادة القانون وبقدرة الدول على تعزيز نظم 
حكم تحترم وتتوافق مع معايير حقوق اإلنسان. 
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد 
الدائم  المندوب  نائب  النعيمي،  حمد  اهللا  عبد 
لدولة قطر لدى مكتب األمم المتحدة بجنيف، 
خـــالل الـــحـــوار الــتــفــاعــلــي حـــول تــقــريــر الــمــقــرر 
والمحامين  القضاة  باستقالل  المعني  الخاص 
تــحــت الــبــنــد الــثــالــث مــن جـــدول أعــمــال مجلس 
قطر  دولـــة  إن  النعيمي  وقـــال  اإلنــســان.  حــقــوق 
تتفق مع ما ورد في التقرير من أن الفساد يضر 
بسيادة القانون وبقدرة الدول على تعزيز نظم 
حكم تحترم وتتوافق مع معايير حقوق اإلنسان، 
توفير  على  الــدول  قــدرة  على  تأثيره  عن  فضالً 
االقتصادية  بالحقوق  لــلــوفــاء  الــالزمــة  الــمــوارد 
رئيسية  عقبة  وكــونــه  والثقافية،  واالجتماعية 
أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف 

ــــــة قـــطـــر خـــطـــوات  «لـــقـــد خـــطـــت دول
مكافحة  مــجــال  فــي  مــتــقــدمــة 

الـــفـــســـاد عـــلـــى الــمــســتــويــيــن 
حيث  والــدولــي،  الوطني 

الرقابة  هيئة  إنشاء  تم 
اإلداريـــــــة والــشــفــافــيــة 
بــهــدف   ،٢٠١١ عــــام 
تــــحــــقــــيــــق الـــــرقـــــابـــــة 
والــشــفــافــيــة ونـــزاهـــة 

ــــعــــامــــة،  ــــفــــة ال ــــوظــــي ال
بكافة  الفساد  ومكافحة 

أشكاله».
وأشـــــــار إلـــــى تـــوفـــيـــر دولــــة 

قـــطـــر كـــافـــة الـــمـــســـتـــلـــزمـــات لــدعــم 
عــمــل مــركــز حــكــم الــقــانــون ومــحــاربــة الــفــســاد 
والذي   ،٢٠١٣ عام  إنشاؤه  تم  الذي  الدوحة  في 
الحترام  الترويج  في  كبيرة  بجهود  اليوم  يقوم 

ســـيـــادة الـــقـــانـــون ومـــحـــاربـــة الــفــســاد 
وتوفير برامج تدريب مختلفة 
النيابة  لــوكــالء  ضمنها  مــن 
من  العديد  في  والقضاة 
الـــدول، وتــابــع: «تثمن 
دولـــــــــة قــــطــــر الـــثـــقـــة 
أولتها  الــتــي  الــكــبــيــرة 
األمــــم الــمــتــحــدة إلــى 
القطري  العام  النائب 
واخـــــــتـــــــيـــــــاره لـــشـــغـــل 
ــــمــــحــــامــــي  مـــــنـــــصـــــب ال
الـــخـــاص لــألمــم الــمــتــحــدة 

لمحاربة الفساد».
قطر  دولـــة  «إن  النعيمي:  وقـــال 
برزت كدولة فاعلة وجادة في مكافحة الفساد 
المتحدة  األمم  اتفاقية  إلى  بانضمامها  عالمياً، 
سنوية  جائزة  وبتخصيصها  الفساد،  لمكافحة 

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  اســم  تحمل 
بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، تهدف إلى 
والتشجيع  للفساد  التصدي  بأهمية  الوعي  زيادة 
األمم  التفاقية  الحاسمة  اإلجــراءات  تنفيذ  على 
المشاريع  وتكريم  الفساد،  لمكافحة  المتحدة 

والجهود االستثنائية الرامية لمكافحة الفساد».
لهذه الجهود وتنفيذاً  ولفت إلى أنه استكماالً 
إلعـــالن الــدوحــة حـــول مــنــع الــجــريــمــة والــعــدالــة 
قطر  دولة  وقعت   ،٢٠١٥ عام  الصادر  الجنائية 
إعــالن  عــلــى  مــؤخــراً  الــمــتــحــدة  األمـــم  ومنظمة 
نوايا بشأن تأسيس مركز األمم المتحدة للبحث 
والـــتـــدريـــب الــمــعــنــي بــالــنــزاهــة الــقــضــائــيــة في 
الدوحة، في خطوة مكملة لجهود إيجاد الشبكة 
الــعــالــمــيــة لــلــنــزاهــة الــقــضــائــيــة الــتــي تــهــدف إلــى 
النزاهة  تعزيز  في  القضائية  الهيئات  مساعدة 

القضائية ومنع الفساد في النظام القضائي.

للدوحة 
خطوات 

متقدمة 
في 

مكافحة 
الفساد
 على 

المستويين 
الوطني 
والدولي 

إنشاء هيئة 
الرقابة 
اإلدارية 

والشفافية 
عام ٢٠١١ 
لتحقيق 

الشفافية 
ونزاهة 

الوظيفة 
العامة 

أعلن  وكـــاالت:   - طرابلس 
الجيش الليبي، أمس، أنه حان 
مجدداً،  النفط  لتدفق  الوقت 
والضرب على األيدي العابثة 
ذلك  جــاء  المواطنين.  بقوت 
باسم  للمتحدث  تصريح  في 
قنونو،  محمد  العقيد  الجيش 
أورده حساب عملية «بركان 
الغضب» على فيسبوك. وقال 
ليتدفق  الوقت  «حــان  قنونو: 
الــنــفــط مــــجــــدداً، والـــضـــرب 
العابثة  اآلثــمــة  األيــــدي  عــلــى 
بقوت الليبيين، وإنهاء تواجد 
لمجرم  الداعمين  المرتزقة 
ـــقـــالبـــي  ـــــواء االن ـــــل الـــــحـــــرب ال
ــــاح  خــلــيــفــة حـــفـــتـــر الـــــــذي أب
وسماءها».  ليبيا  أرض  لهم 
وأضاف: «نٔوكد على موقفنا 
في  مستمرون  بــٔانــنــا  الــثــابــت 
ٔانفسنا،  عن  المشروع  الدفاع 
وضــــرب بــــٔور الــتــهــديــد ٔايــنــمــا 
المجموعات  وإنهاء  وجــدت، 

الـــــخـــــارجـــــة عــــلــــى الــــقــــانــــون 
الليبيين  بـــــٔارواح  المستهينة 
في كامل ٔانحاء البالد». وتابع 
الليبيين  كــل  «نبشر  مــؤكــداً: 

الـــشـــرفـــاء، ٔانـــنـــا مـــاضـــون إلـــى 
مـــدنـــنـــا الــمــخــتــطــفــة، ورفــــع 
الــظــلــم عــن ٔابــنــائــهــا، وعـــودة 
مهجريها، وسنبسط سلطان 

الـــدولـــة الــلــيــبــيــة عــلــى كــامــل 
وسمأيها».  وبحرها  ترابها 
ـــة إلــى  ووجـــــه قـــنـــونـــو، رســـال
قــائــالً:  حفتر،  مليشيا  فــلــول 

«الـــــجـــــواب مــــا تــــــرون ال مــا 
بأن  شعبنا  ونعاهد  تسمعون. 
جـــرائـــم الــمــقــابــر الــجــمــاعــيــة 
دون  تــمــر  لــن  األلــغــام  وزرع 
عقاب». والسبت، أعلن أحمد 
باسم  المتحدث  المسماري، 
ـــيـــان مــتــلــفــز،  حـــفـــتـــر، فــــي ب
الموانئ  إغــالق  على  اإلصــرار 
والـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة، غـــداة 
إعــــــالن الـــمـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
«الــقــوة  رفــع  للنفط،  الليبية 
القاهرة» عن صادراتها، قبل 
األحــد،  ذلــك  عــن  تتراجع  أن 
بــعــد بــيــان الــمــســمــاري. وبلغ 
قبل  الــنــفــط  مــن  ليبيا  ــتــاج  إن
 ١٫٢٢ والموانئ،  الحقول  غلق 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، وفــق 
لمؤسسة  مــتــطــابــقــة  بــيــانــات 
الـــنـــفـــط، ومــنــظــمــة الــبــلــدان 
«أوبــك»،  للبترول  المصدرة 
مــقــارنــة بــأقــل مـــن ٩٠ ألــفــاً 

حالياً.

الجيش الليبي: حان وقت تدفق النفط وضرب العابثين 
تعهد بطرد المرتزقة الداعمين للمجرم حفتر  بعد مطالبتها بوقف العدوان على طرابلس  

طــرابــلــس - وكــــاالت: كشف 
تــــســــجــــيــــل صــــــوتــــــي ُمـــــســـــرب 
لــــنــــائــــب لــــيــــبــــي، عــــــن مــقــتــل 
سرقيوة»،  «سهام  البرلمانية 
الــمــخــتــطــفــة عـــلـــى يــــد قــــوات 
حفتر،  خليفة  االنقالبي  اللواء 
فضائية  وبثت  عــام.  نحو  منذ 
«فـــبـــرايـــر» الــلــيــبــيــة الــخــاصــة، 
صوتياً  تسجيالً  االثنين،  مساء 
للبرلماني  دقــيــقــتــان)  (مــدتــه 
فيه  يؤكد  العريبي»،  «عيسى 
لقبها  الــتــي  ســـرقـــيـــوة،  مــقــتــل 
مغردون بـ «خاشقجي ليبيا». 
و«سرقيوة» (٥٧ عاماً)، طبيبة 
ليبية  وبــرلــمــانــيــة  وســيــاســيــة 
اختطفت  بنغازي،  مواليد  من 
مـــن مــنــزلــهــا عــلــى يـــد قـــوات 
نجل «خليفة  لـ«خالد»،  تابعة 
 ،٢٠١٩ يوليو   ١٧ فــي  حفتر» 
عــدوان  بــوقــف  مطالبتها  بعد 
األخير على العاصمة طرابلس. 

وقال «العريبي» في التسجيل 
الصوتي: «قتلوا سرقيوة أزالم 
وصياع (مرتزقة وميليشيات) 
عــارفــهــم بـــاالســـم». وأضـــاف: 
(الــتــحــريــض)  التسخين  «بــعــد 
عليها بعد ما طلعت (ظهرت) 
القماطي  أحمد  مع  القناة  في 
(إعالمي على قناة ليبيا الحدث 
بحسب  لــحــفــتــر)»،  ــيــة  الــمــوال
يتضمن  ولـــم  ذاتــــه.  التسجيل 

أخــرى  تفاصيل  أي  التسريب 
بـــشـــأن الـــجـــريـــمـــة. بــــدورهــــا، 
قــــالــــت رئــــيــــســــة «الـــمـــنـــظـــمـــة 
والتنمية»  للعدالة  النرويجية 
«ليندا أولستين»، إن «تسجيل 
الـــعـــريـــبـــي» لـــيـــس مـــفـــاجـــأة، 
ـــيـــن» فــي  ـــســـت وأضـــــافـــــت «أول
«فــبــرايــر»:  لفضائية  تصريح 
بالقبض  علمنا أن هناك أمــراً 
على سرقيوة من أعوان حفتر.

تســـريب لبرلماني: أعــــوان
 حفتر قتـــــلوا النائبـــة سرقيوة 

ٔ

إدلــــــب - وكــــــــاالت: شـــنـــت الـــطـــائـــرات 
الروسية، أمس، غارات مكثفة، في ريفي 
جنود  ثالثة  إصابة  بعد  والالذقية،  إدلــب 
روسيين في انفجار على الطريق الدولي 
«إم٤» شمال غرب سوريا. وقالت وسائل 
إعالم محلية، إن الطائرات الروسية شنت 
بريف  الكبينة  بلدات  في  مكثفة  غــارات 
جبل  فــي  وبينين  وكــفــرعــويــد  الــالذقــيــة، 
وأشــارت  الجنوبي.  إدلــب  بريف  الــزاويــة 
بالتزامن  الــســوري،  النظام  قــوات  أن  إلــى 
مـــع الــقــصــف الــــروســــي الــمــكــثــف، شنت 

بريف  أريحا  محيط  في  مدفعياً  قصفاً 
إدلــــب. وذكـــر الــمــرصــد الــســوري لحقوق 
اإلنــســان، أن الــطــائــرات الــحــربــيــة، شنت 
ووسعت  اللحظة،  حتى  جوية  غـــارة   ١٢
نـــطـــاق قــصــفــهــا لــيــمــتــد فـــي ريــــف إدلـــب 
الــجــنــوبــي. وأضــــاف الــمــرصــد، أن قــوات 
النظام السوري، قامت بقصف مكثف في 
بلدات عدة في ريف إدلب الجنوبي، دون 
معلومات عن أي خسائر باألرواح. ووقع 
انفجار، أمس، أثناء مرور دورية روسية 
تــركــيــة مــشــتــركــة عــلــى الــطــريــق الــدولــي 

شــمــال  ــــــب،  إدل مــحــافــظــة  فـــي  «أم٤»، 
غــرب ســوريــا. وأفـــاد «الــمــركــز الــروســي 
في  المتحاربة  األطــراف  بين  للمصالحة 
أصيبوا  روس  جنود  ثالثة  بــأن  ســوريــا»، 
ناسفة  عــبــوة  بــانــفــجــار  طفيفة  بـــجـــروح 
دوريــة  مـــرور  أثــنــاء  زرعــهــا «مسلحون» 
فيما  سوريا.  في  مشتركة  تركية  روسية 
ذكـــرت وســائــل إعـــالم تركية، أنــه خالل 
مــــرور الـــقـــوات الــروســيــة عــلــى الــطــريــق 
«أم٤» هاجم مجهولون بسيارة مفخخة 

الدورية الروسية.

غارات روسية مكثفة وقصف للنظام بريف إدلب 
وكـــــــــــاالت:   - طــــــرابــــــلــــــس 
اتــهــم خــالــد الــمــشــري رئــيــس 
الــمــجــلــس األعــلــى لــلــدولــة في 
بالعمل  اإلمـــارات  دولـــَة  ليبيا 
على تخريب األوضاع األمنية 
والـــســـيـــاســـيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
وتــمــزيــق الــبــنــيــة االجــتــمــاعــيــة 
المشري  وأضـــاف  بـــالده.  فــي 
إنــهــا  قــــال  مـــا  ــــى  إل -مستنداً 

أبــو  أن  مؤكدة-  مــعــلــومــات 
بقصف  عالقة  لها  كــان  ظبي 
وكذلك  ليبيا،  في  مواقع  عدة 
مـــــحـــــاوالت ضــــــرب الــعــمــلــة 
النفط.  إنتاج  ووقف  المحلية، 
األساسية  المشكلة  أن  وبــّيــن 
ــــو ظـــبـــي الـــذيـــن  مـــع إمــــــارة أب
يــــــريــــــدون الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
اقـــتـــصـــاديـــات الـــعـــالـــم وعــلــى 
أي  وتحطيم  تحديداً  الموانئ 
قوة يمكن أن تكون منافسة، 
المطلق،  االحتكار  تريد  وهي 
لــديــهــا  ــيــبــيــا  ل أن  إلـــــى  الفــــتــــاً 

خــمــســة مـــوانـــئ مــهــمــة. وفــي 
الجزيرة- قــنــاة  على  مقابلة 
مــبــاشــر بــّثــت مــســاء االثــنــيــن، 
مع  الجلوس  أن  المشري  أكــد 
حفتر  خليفة  المتقاعد  اللواء 
أمر  المفاوضات  طاولة  على 
من  حــال  بــأي  ممكناً  يعد  لم 
األحــــــوال. وأكــــد الــمــشــري أن 

حفتر -وبعد فشله في الخيار 
خيار  له  يكون  لن  العسكري- 
معتبراً  للمفاوضات،  الــعــودة 
أنـــــــه شــــخــــص غــــيــــر مــــوثــــوق 
-الذي  المشري  أن  غير  فيه. 
ــتــخــب قــبــل يــومــيــن لــلــمــرة  ان
الــمــجــلــس  رأس  عــلــى  الــثــالــثــة 
لفت  ليبيا-  في  للدولة  األعلى 

يــمــكــن  الـــتـــي  الــجــهــة  أن  إلــــى 
مجلس  هــي  معها  الــتــفــاوض 
الـــــنـــــواب. وبـــخـــصـــوص قــــرار 
قـــــــوات حـــفـــتـــر إغـــــــالق كـــافـــة 
النفطية،  والــمــوانــئ  الــحــقــول 
رفضاً  األمــر  الــمــشــري  رفــض 
قاطعاً الفتاً إلى أن هناك من 

لذلك. يسعى 

المشري يتهم اإلمارات بتخريب األوضاع في ليبيا 
متورطة بقصف عدة مواقع وضرب العملة ووقف النفط 
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حـــــذرت  وكــــــــــاالت:  غزة- 
حـــــركـــــة حـــــمـــــاس أمـــــــس مــن 
تـــــداعـــــيـــــات خــــطــــيــــرة لــــقــــرار 
إســــــرائــــــيــــــل إغـــــــــــالق مـــصـــلـــى 
المسجد  فــي  الــرحــمــة»  «بـــاب 
األقـــــصـــــى، شــــرقــــي الــــقــــدس. 
وقــــالــــت الـــحـــركـــة، فــــي بــيــان 
اتخذ  «االحــتــالل  إن  صحفي، 

قراًرا أحمق جديًدا 
للسطو  الرحمة  باب  بإغالق 
عــلــيــه وتــهــويــده وتــحــويــلــه إلــى 
كــــنــــيــــس، وهــــــــــذا الـــمـــخـــطـــط 
الــــخــــطــــيــــر الـــــــــــذي لـــــــن يـــمـــر 
ولــــن يـــمـــرره الــمــقــدســيــون». 
وأضـــــافـــــت: «رغــــــم قـــــوة آلـــة 
لن   ... ــيــة،  ــل اإلســرائــي الــبــطــش 
تـــصـــمـــد أمـــــــام قــــــوة الــــحــــراك 
الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــري الــــمــــقــــدســــي 
على  ــــقــــادر  وال األرض،  عــلــى 
وقـــــف مــخــطــطــات االحـــتـــالل 
ـــقـــدس والــمــقــدســيــيــن،  ضـــد ال
فعل  على  قـــادرة  فالجماهير 
الحركة  وثمنت  المستحيل». 
والهيئات  المرجعيات  موقف 
اإلسالمية في المسجد األقصى 
مصلى  أن  أمـــس  أعــلــنــت  الــتــي 
باب الرحمة هو جزء ال يتجزأ 
مـــن الــمــســجــد األقـــصـــى الـــذي 
وحــدهــم.  للمسلمين  حــق  هــو 
فلسطيني  حماس «كل  ودعت 
المسجد  إلــى  الوصول  يستطيع 
األقـــصـــى فـــي هـــذه األيــــــام  أال 
يــتــأخــر عـــن نــصــرة مــســجــده، 

فاألمر جد خطير، واالحتالل 
عـــيـــنـــه عـــلـــى رؤيـــــــة الــمــســجــد 
األقصى وقد هدم وقام مكانه 
دعت  كما  المزعوم».  هيكلهم 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون اإلســـالمـــي 
وجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة إلــى 
«التحرك سريًعا لوقف الخطر 
جنبات  فــي  يتجول  بــات  الــذي 
السبل  كل  واستخدام  األقصى، 

للضرب 
عــلــى يـــد االحــــتــــالل ومــنــعــه 
وأكــدت  مــآربــه».  تحقيق  مــن 
حــمــاس أن الــمــســجــد األقــصــى 
«دونــه األرواح والــرقــاب، وأن 
أي مـــســـاس بـــه يــعــنــي إشــعــال 

الظروف  كانت  وإذا  الــحــرب، 
الـــيـــوم مــواتــيــة لــالحــتــالل فــإن 
هذا الحال لن يدوم، وسيدفع 
االحـــتـــالل ثــمــن تــعــديــاتــه على 
مــســجــدنــا الـــمـــبـــارك مـــن دمــه 
وروحــــــــه». مـــن جــهــة ثــانــيــة, 
أكدت حركة الجهاد اإلسالمي 
دعمها  أمـــس،  فلسطين،  فــي 
قــــــرار الـــمـــرجـــعـــيـــات الــديــنــيــة 
الــــمــــقــــدســــيــــة فــــــي الــــتــــصــــدي 
لــــمــــحــــاوالت تـــهـــويـــد حــكــومــة 
لمصلى  اإلســرائــيــلــي  االحــتــالل 
باب الرحمة بالقدس المحتلة. 
كــمــا أكــــدت حــركــة «الــجــهــاد» 
لمواقف  دعمها  لها:  بيان  في 

تــلــك الــمــرجــعــيــات الــتــي كانت 
لها جوالت طويلة في مواجهة 
العدوانية،  االحــتــالل  سياسات 
الــتــي وقــفــت مــع أبــنــاء الــقــدس 
وجـــمـــاهـــيـــر شـــعـــبـــنـــا فـــــي كــل 
الغضب  انتفاضة  تــقــود  مــكــان 
ضـــد الـــبـــوابـــات اإللــكــتــرونــيــة، 
األقصى  المسجد  إغــالق  وضــد 
وتُصد اقتحامات المستوطنين 
لــبــاحــاتــه وســاحــاتــه الــشــريــفــة. 
ــــقــــرار  ال أن  عـــلـــى  وشـــــــــــّددت 
ــــــإعــــــادة إغـــــالق  الـــــعـــــدوانـــــي ب
الـــمـــصـــلـــى يــــنــــدرج فــــي ســيــاق 
الـــحـــرب الــمــعــلــنــة عــلــى أهــلــنــا 
المقدسات  وعلى  الــقــدس  فــي 

ـــهـــا الـــمـــســـجـــد  وفـــــــي مـــقـــدمـــت
ــــارك»، األمــــر  ــــمــــب األقــــصــــى ال
حاسمة  وقفة  يستوجب  الــذي 
ــعــربــيــة  مــــن أحــــــــرار أمـــتـــنـــا ال
واإلســـالمـــيـــة لــحــمــايــة الــقــدس 
والــمــســجــد األقــصــى الــمــبــارك. 
مـــــــحـــــــاوالت  أن  وذكـــــــــــــــرت 
تــهــويــد مــصــلــى بـــاب الــرحــمــة، 
التهويد  مسلسل  ضــمــن  يــأتــي 
والـــــــعـــــــدوان الـــمـــســـتـــمـــر بــحــق 
الــمــســجــد األقـــصـــى الــمــبــارك، 
تسمى  ما  إصدار  آخرها  وكان 
ـــ «مــحــاكــم االحـــتـــالل» قـــرارا  ب
بـــاطـــًال بـــإعـــادة إغــــالق مصلى 
بــــاب الـــرحـــمـــة. يـــشـــار إلــــى أن 
المقدسيين فتحوا مصلى باب 
 ،٢٠١٩ فــبــرايــر  فـــي  الــرحــمــة 
رغم أنف االحتالل، بعد إغالقه 
فيه  الــصــالة  وأقــامــوا  لسنوات، 
بعد إغالقه لسنوات طويلة من 
المجرم.  االحــتــالل  قــوات  قبل 
ودعـــــــت حــــركــــة «الــــجــــهــــاد»، 
في  الفلسطيني  الــشــعــب  أبــنــاء 
كــل مــكــان وخــاصــة أهــلــنــا في 
القدس والمناطق المحتلة عام 
المسجد  إلــى  الــرحــال  لشد   ٤٨
األقـــصـــى الـــمـــبـــارك، والـــربـــاط 
فــي ســاحــاتــه والــتــصــدي لهذه 
الجديدة،  العدوانية  المحاولة 
مصلى  تــهــويــد  تستهدف  الــتــي 
بـــاب الــرحــمــة الــــذي هـــو جــزء 
عــزيــز مـــن الــمــســجــد األقــصــى 

المبارك.

حماس تحذر من تداعيات إغالق مصلى باب الرحمة
الجهاد تؤكد دعمها لقرار المرجعيات الدينية للتصدي لمحاوالت تهويده

االحتالل يسعى لتهويد مصلى باب الرحمة باألقصى

األمم المتحدة تدعو للتهدئة الفورية

عـــواصـــم – وكـــــــاالت: قــتــل تــســعــة جــنــود 
ــبــاكــات  عــلــى األقـــــل أمــــس فـــي تـــجـــدد االشــت
على  الثالث  لليوم  وأرمينيا  أذربيجان  بين 
النفس. لضبط  دولــيــة  دعـــوات  رغــم  التوالي 

واالشـــتـــبـــاكـــات الــمــتــواصــلــة بــيــن الـــعـــّدويـــن 
اللدودين في جنوب القوقاز منذ األحد، هي 
تفجر  من  القلق  وتثير  سنوات  في  األعنف 
المضطربة.وقالت  المنطقة  في  كبير  نــزاع 
أذربيجان إن سبعة من جنودها قتلوا بينهم 
ضابطان كبيران، فيما أعلنت أرمينيا مقتل 
اثنين من جنودها، في أول تأكيد لها لسقوط 
قتلى في االشتباكات.وتخوض الجمهوريتان 
عقود  مــنــذ  ــا  نــزاًع الــســابــقــتــان  السوفياتيتان 
بــاخ  قـــره  نــاغــورنــي  منطقة  عــلــى  للسيطرة 
والتي  أذربيجان،  غرب  بجنوب  االنفصالية 
خالل  أرمــيــنــيــون  انفصاليون  عليها  سيطر 
 ٣٠ مقتل  إلــى  أدت  التسعينيات  فــي  حــرب 
خــارج  مــعــارك  تحصل  وقّلما  شــخــص.  ألــف 
تلك المنطقة، لكن منذ األحد أفاد الجانبان 
ــاكــات فـــي مــنــاطــق شــمــالــيــة على  ــب عـــن اشــت
طـــول حــدودهــمــا الــمــشــتــركــة.وقــالــت وزارة 
الـــدفـــاع األذربــيــجــانــيــة إن الــجــانــب األرمــنــي 
اســـتـــهـــدف مـــواقـــعـــهـــا فــــي مــنــطــقــة تـــافـــوش 
ـــحـــدوديـــة فـــي الـــشـــمـــال بــقــصــف مــدفــعــي  ال
وأضافت  ثقيلة.  ورشاشات  هــاون  وقذائف 
القرى. من  العديد  أيًضا  طــال  القصف  بــأن 

وصـــرح نــائــب وزيـــر الــدفــاع كــريــم فالييف 
وكولونيال  جــنــراال  إن  الــرســمــي  للتلفزيون 
وخــمــســة عــســكــريــيــن آخــريــن «ســقــطــوا في 
الجنود  عدد  بذلك  أبطاًال».ويرتفع  المعركة 

إلى  األحــد  منذ  قتلوا  الــذيــن  األذربيجانيين 
األذربيجانية  الــخــارجــيــة  وزارة  ١١.وقــالــت 
على  مــدفــعــي  قــصــف  فـــي  قــتــل  مــدنــيــا  إن 
أرمينيا  تافوش.واتهمت  منطقة  في  قرية 
الـــقـــوات األذربــيــجــانــيــة بــاســتــهــداف األجــــزاء 
تافوش  مع  حدودها  من  الشرقية  الشمالية 
مجدًدا. وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع 
ونقيب.كما  رائــد  مقتل  ستيبانيان  ســوشــان 
أذربيجان  األرمنية  الخارجية  وزارة  اتهمت 
مواقع  لقصف  مسيرة  طــائــرات  باستخدام 
مدنية في بلدة بيرد بمنطقة تافوش.وقالت 
المتحدثة باسم الوزارة آنا ناغدليان في بيان 
في  المدنيين  أمــن  على  الــعــدوان  «هـــذا  إن 
أرمينيا سيلقى رًدا متكافئًا، يتحمل الجانب 

األذربيجاني كل المسؤولية عنه».-
ديمتري  الكرملين  باسم  المتحدث  وقال 
ــبــاكــات  بــيــســكــوف لــلــصــحــافــيــيــن بــعــد االشــت
إطالق  تبادل  إزاء  بالغ  بقلق  األخيرة «نشعر 
األذربيجانية»  األرمنية  الــحــدود  على  النار 
داعــًيــا «الــطــرفــيــن إلـــى ضــبــط الــنــفــس».مــن 
ــيــو جــوتــيــريــش أمــيــن  جــهــتــه أعـــــرب أنــطــون
عــام األمـــم الــمــتــحــدة، عــن قلقه الــبــالــغ إزاء 
الــتــقــاريــر الــتــي تــفــيــد بـــوقـــوع تـــبـــادل إطـــالق 
الحدود  طول  على  الثقيلة،  وباألسلحة  نــار، 
الــدولــيــة بــيــن أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان.وحـــث 
األمم  أنباء  مركز  ذكــره  ما  وفــق  غوتيريش 
للقتال»..  الــفــوري  «الــوقــف  على  المتحدة، 
خطوات  «اتــخــاذ  إلــى  المعنيين  جميع  داعــًيــا 
فورية لتهدئة الوضع واالمتناع عن الخطاب 

االستفزازي».

مقتل ٩ جنود بتجدد االشتباكات 
بين أرمينيا وأذربيجان

القدس المحتلة- وكاالت: طالب ١١ وزير خارجية 
الخارجية  للسياسة  األعــلــى  الممثل  أوروبــيــة  دول 
واألمن في االتحاد األوروبي، جوزيب بوريل، بتسريع 
تشكيل قائمة ردود فعل ضد مخطط ضم مناطق في 
الضفة الغربية لـ «إسرائيل»، حسبما ذكرت صحيفة 
على  اطلعت  إنها  الصحيفة  وقالت  أمس.  «هآرتس» 
المراسالت الداخلية بين وزراء الخارجية األوروبيين 
وبوريل، ويبدو أنها ُسّربت للصحيفة بهدف تحذير 
وزراء  عّبر  فقد  الضم.  تنفيذ  مغبة  من  «إسرائيل» 

«نافذة  أن  مــن  قلقهم  عــن  األوروبــيــون  الخارجية 
الرسالة  على  ووقــع  بسرعة».  تُغلق  للردع  الفرص 
هولندا،  إيطاليا،  فرنسا،  خارجية  وزراء  بوريل  إلى 
الدنمرك،  الــســويــد،  لوكسمبورغ،  بلجيكا،  إيــرلــنــدا، 
فنلندا، البرتغال ومالطا. وُطرح مطلب بلورة قائمة 
ألول  الماضي  مايو   ١٥ فــي  الــضــم،  على  فعل  ردود 
وممثلي  بــوريــل  بين  رسمي  غير  لقاء  خــالل  مــرة، 
الدول الموقعة على الرسالة. وفي أعقاب ذلك، أوعز 
بوريل لمساعديه بإعداد وثيقة، باتت تعرف منذئذ 

االحتماالت»،  بـ «وثيقة  األوروبــي  االتحاد  مقر  في 
ولكن لم يتم استكمالها بعد. وجاء في رسالة وزراء 
إسرائيلي  لــضــم  إن «االحــتــمــال  لــبــوريــل  الــخــارجــيــة 
يــزال  ال  الفلسطينية  المحتلة  المناطق  مــن  ألجـــزاء 
األوروبـــي  لالتحاد  بالنسبة  للغاية  مقلًقا  مــوضــوًعــا 
والدول األعضاء فيه. ومثلما ذكرت في تصريحاتك 
للقانون  خرًقا  سيكون  إسرائيلًيا  ضًما  فإن  السابقة، 
الـــدولـــي». وأضــافــت الــرســالــة «إنــنــا نـــدرك أن هــذا 
موضوع حساس والتوقيت مهم، لكن الوقت قصير».

دول أوروبية تطالب بردود فعل ضد مخطط الضم

بكين ترفض اتهامات واشنطن 
بشأن بحر الصين الجنوبي

بــكــيــن –قـــنـــا: أعـــربـــت الــصــيــن عـــن مــعــارضــتــهــا الــشــديــدة 
للتصريحات األمريكية بشأن تهديدات بكين في بحر الصين 
ذلك  جــاء   . أبـــًدا»  مبرر  بأنه «غير  االتــهــام  واصــفــة  الجنوبي، 
الــواليــات  فــي  الصينية  الــســفــارة  بــاســم  للمتحدث  تصريح  فــي 
وزير  بومبيو  مايك  به  أدلى  تصريح  على  رًدا  أمس،  المتحدة 
سعي  مع  ستتعامل  بــالده  أن  فيه  أعلن  األمريكي،  الخارجية 
في  عليها  المتنازع  المياه  في  الموارد  على  لالستحواذ  الصين 
وقــال  مــشــروع».  «غــيــر  أمـــراً  بوصفه  الجنوبي،  الصين  بحر 
المتحدث ، إن البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية األمريكية 
في وقت سابق ، يتجاهل جهود الصين ودول اآلسيان من أجل 
عمد  عن  ويشوه  الجنوبي،  الصين  بحر  في  واالستقرار  السالم 
الحقائق والقانون الدولي بما فيه اتفاقية األمم المتحدة لقانون 
البحار، ويفاقم الوضع في المنطقة ويحاول بث الخالف بين 
الصين والدول األخرى، وفًقا لما أوردته وكالة األنباء الصينية 
بحر  في  الوضع  حــول  بــالده  موقف  أن  على  وشــدد  / شينخوا/ . 
الصين الجنوبي ظل ثابتًا وواضًحا.. مشيًرا إلى أن الصين -بينما 
ومصالحها  وحقوقها  اإلقليمية  سيادتها  على  بقوة  تحافظ 
التفاوض  خــالل  مــن  الــخــالفــات  بحل  التزمت  فقد  البحرية- 
من  الخالفات  وإدارة  مباشرة،  المعنّية  الــدول  مع  والتشاور 
عبر  للجميع  مفيدة  نتائج  وتحقيق  واآللــيــات،  القواعد  خــالل 
المتحدة  الــواليــات  أن  المتحدث  وأوضـــح  الــمــتــبــادل.  الــتــعــاون 

ليست دولة معنية بشكل مباشر في الخالفات.

الــخــرطــوم - وكــــاالت : تــأجــل تــوقــيــع اتــفــاق 
الــســالم بــيــن الــحــكــومــة الــســودانــيــة و“الــجــبــهــة 
أمس،  بالخرطوم  مقرًرا  كان  الذي   ، الثورية“ 
إلى أجل غير مسمى، وفق قيادي في الجبهة.

وقـــال الــقــيــادي،، إن وســاطــة جــوبــا قــررت 
نــقــل مــراســم تــوقــيــع اتــفــاق الــســالم بــاألحــرف 
األولـــــى إلــــى عــاصــمــة جــنــوب الــــســــودان، مقر 
انعقاد المفاوضات الرسمي. وأضاف المصدر، 
مــفــضــالً عـــدم ذكـــر اســمــه كــونــه غــيــر مــخــّول 
لــلــحــديــث مــع اإلعـــــالم: ”تــقــرر تــأجــيــل توقيع 
االتفاق إلى أجل غير مسمى“ ، دون تفاصيل 

أكثر.
وفي وقت سابق أمس، دعت وزارة الثقافة 
واإلعــــالم، فــي بــيــان، وســائــل اإلعـــالم لحضور 
األولى،  باألحرف  السالم  اتفاق  توقيع  مراسم 
تضم  التي  الثورية“  “الجبهة  و  الحكومة  بين 
عـــــدًدا مـــن الــحــركــات الــمــســلــحــة، قــبــل إعـــالن 

التأجيل.
سالم  اتفاق  إلى  التوصل  المتوقع  من  وكــان 
المسلحة،  والحركات  االنتقالية  الحكومة  بين 

بعد ٦ أشهر من تشكيل الحكومة السودانية في 
أغسطس الماضي.

ومع تعثر المفاوضات، قررت الوساطة في 
جوبا تأجيل توقيع االتفاق إلى مارس الماضي، 
ثم أرجأته إلى أبريل المنصرم، قبل أن تحدد 
موعًدا جديًدا في ٢٠ يونيو الفائت، ثم ١٤ يوليو 
تأجيله. عــن  مـــجـــدًدا  اإلعــــالن  قــبــل  الـــجـــاري، 

مسارات،  خمسة  على  جوبا  مفاوضات  وتركز 
هـــي: مــســار إقــلــيــم دارفـــــور (غـــــرب)، ومــســار 
واليتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل األزرق 
(جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار 

شمالي السودان، ومسار وسط السودان.
وأصيب  أشــخــاص،  تسعة  الجزائر.ُقتل  إلــى 
شمالي  أقيمت  مظاهرة  فض  خالل   ،١٤ نحو 

دارفور، غربي السودان.وذكرت لجنة طبية أن 
الهجوم وقع على تظاهرة أقيمت في منطقة 
«فتاب رنو» بوالية شمال دارفور، وقام القتلة 
لجنة  المتظاهرين.وبحسب  ممتلكات  بسرقة 
هي  الفعل  بهذا  قــام  من  فــإن  الــســودان،  أطباء 
تحديد  يتم  لم  بالرصاص،  «مهاجمة»  قــوات 
هويتها. إال أن ناشطين سودانيين، عبر مواقع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، أكـــدوا أن قـــوات الدعم 
هذه  خلف  تقف  من  هي  السريع «الجنجويد» 
الــجــريــمــة.وطــالــب ســـودانـــيـــون بـــضـــرورة حل 
بالمواطنين  وينكل  يقتل  الــذي  «الجنجويد»، 
وعقب  الرسمية.  السلطات  من  ردع  أي  دون 
المهنيين  تجمع  طــالــب  المعتصمين،  مقتل 
بالتدخل  والــوزراء  السيادة  مجلسي  السودانيين 
الـــفـــوري؛ لــوقــف االعـــــتـــــداءات، والــقــبــض على 
وقال  االعتصام.  على  الهجوم  في  المشاركين 
الحرية  إعـــالن  قـــوى  مــكــونــات  (أبــــرز  التجمع 
والتغيير)، في بيان: «المليشيات (لم يحددها) 
قامت أيًضا بحرق عدد من السيارات، وسرقة 

مواشي مواطنين، وحرق سوق المنطقة».

تأجيل توقيع اتفاق سالم السودان ألجل غير مسمى
٩ قتلى و١٤ جريًحا بفض مظاهرة بدارفور

طفل سوداني ينقل المياه ألهله في دارفور 

االحتالل يغلق بيت لحم ويعتقل ٥ فلسطينيين في القدس
أغـــلـــقـــت  قــــنــــا:  المحتلة-  الـــــقـــــدس 
قــــوات االحـــتـــالل اإلســـرائـــيـــلـــي، أمـــس، 
مــحــيــط جــبــل الـــفـــرديـــس، شــــرق بــيــت 
لــــحــــم، فـــيـــمـــا جـــــرى اعــــتــــقــــال خــمــســة 
محافظات  مختلف  مــن  فلسطينيين 

السيد  والــقــدس.وأفــاد  الغربية  الضفة 
حـــســـن بــريــجــيــة مـــديـــر مــكــتــب هــيــئــة 
بيت  في  واالستيطان  الجدار  مقاومة 
بــأن  الفلسطينية،  األنــبــاء  لــوكــالــة  لــحــم 
جبل  محيط  أغلقت  االحتالل  سلطات 

ونصبت  الــشــائــكــة  بــاألســالك  الــفــرديــس 
بــــوابــــة عـــلـــى الـــمـــدخـــل الــــمــــؤدي إلـــيـــه، 
وعـــزلـــتـــه عـــن بـــلـــدة بــيــت تــعــمــر شــرق 

لحم. بيت 
 ويـــقـــع جـــبـــل الــــفــــرديــــس عـــلـــى بــعــد 

ثـــالثـــة عـــشـــر كـــيـــلـــومـــتـــًرا إلــــى الــجــنــوب 
مــــــــن الـــــــــقـــــــــدس، وحـــــــــوالـــــــــي خـــمـــســـة 
كـــيـــلـــومـــتـــرات إلـــــى الـــجـــنـــوب الــشــرقــي 
مـــن بـــيـــت لـــحـــم، وتـــتـــربـــع عـــلـــى قــمــتــه 
قــلــعــة «هـــيـــروديـــون»، ويــبــلــغ ارتــفــاعــه 

الــبــحــر.  ســطــح  فـــوق  مــتــًرا   ٧٨٥ حــوالــي 
وتــســتــولــي ســلــطــات االحــتــالل عــلــى هــذا 
االحتالل  منذ  بالقوة  التاريخي  الصرح 

١٩٦٧م.  عام  للضفة  اإلسرائيلي 
مـــن نـــاحـــيـــة أخـــــرى اعــتــقــلــت قـــوات 

االحــتــالل اإلســرائــيــلــي، الــيــوم، شــابــيــن 
آخــر  ـــا  وشـــابً / جنين/ ،  مــحــافــظــة  مـــن 
لحم،  بيت  شمال  / عايدة/   مخيم  مــن 
/ حزما/   بلدة  من  اثنين  وفلسطينيين 

المحتلة. القدس  شرق  شمال 



مسؤول  ذكــر  وكـــاالت:   - واشنطن 
األمــريــكــي،  الــرئــيــس  إدارة  فــي  رفــيــع 
الواليات  حكومة  أن  ترامب،  دونالد 
الـــمـــتـــحـــدة والـــشـــركـــات الـــعـــامـــلـــة فــي 
مـــجـــال األدويــــــة تــخــطــط لـــبـــدء إنــتــاج 
الُمستجد  كــورونــا  فــيــروس  ضــد  لــقــاح 

الجاري.  الصيف  غضون  في 
في  تحدث  الــذي  المسؤول،  وقــال   
وزارة  نــظــمــتــه  الــهــاتــف  عــبــر  مــؤتــمــر 
الصحة والخدمات المدنية األمريكية 
مــســاء االثـــنـــيـــن، حــســبــمــا نــقــلــتــه قــنــاة 
سيبدأ  بــالــضــبــط  «مــتــى   :«CNBC»
األرجــح  على  للقاح؟،  المكونات  إنتاج 
على  سنعمل  لكننا  أســابــيــع.   ٤-٦ بعد 
هذا  نهاية  حتى  نشط  بشكل  صناعتها 

الصيف».  
الـــواليـــات  أن  الـــمـــســـؤول  وأوضـــــح   
لعملية  التحضير  بــدأت  قد  المتحدة 
من  الرغم  على  اللقاح،  عناصر  إنتاج 
حتى  يقين  على  ليست  السلطات  أن 
اآلن ما هو المصل الذي يجب اختياره 

الُمرشحة. اللقاحات  قائمة  من 
الجهات  أن  إلــى  المتحدث  وأشــار   
الــمــعــنــيــة لــقــد بـــدأت بــشــراء الــمــعــدات 
وتــأمــيــن مـــواقـــع اإلنـــتـــاج وفـــي بعض 
للقاح.  الخامة  الموارد  اقتناء  األحيان 

األمــريــكــيــة  الــســلــطــات  أن  وذكـــــر   
اختارت حتى اآلن ٤ لقاحات مرشحة 
الستخدامها،  ترجيًحا  األكــثــر  تعتبر 
يمكن  القائمة  هذه  أن  إلى  لفت  لكنه 

. توسيعها
فــي  األمـــريـــكـــيـــة  اإلدارة  وأكــــــدت   

توزيع  إلــى  تستهدف  أنها  سابق  وقــت 
٣٠٠ مــلــيــون جــرعــة مــن الــلــقــاح  نــحــو 
الُمستجد  كورونا  فيروس  ضد  الناجع 
حتى أوائل عام ٢٠٢١ المقبل، ُمشيرة 
ـــقـــدرات اإلنــتــاجــيــة  ــهــا تـــوّســـع ال إلـــى أن
لــضــمــان إرســـال الــمــصــل إلــى األســـواق 

إعداده.  فور 
 وتـــخـــوض مــجــمــوعــة مـــن الــــدول 
منافسة عالمية إلنتاج أول لقاح ناجح 
الذي  المستجد،  كورونا  فيروس  ضد 
ألف   ٥٧٠ نحو  بحياة  جائحته  أودت 

شخص.
أعلنت  األمــريــكــيــة  اإلدارة  وكــانــت   

على  الحصول  في  رغبتها  عن  مــراًرا 
بنهاية  لــلــتــوزيــع  وجــاهــز  ــال  فــّع لــقــاح 
هذا العام، فيما قالت منظمة الصحة 
تطوير  إن  الماضي،  الشهر  العالمية، 
أو  سنة  األقــل  على  سيستغرق  اللقاح 

١٠ أشهر في أحسن األحوال. 
«جونز  بيانات  أظهرت  ذلك،  إلى   
ـــكـــنـــز» حـــتـــى ســـــاعـــــات مــبــكــرة  هـــوب
عــدد  إجـــمـــالـــي  أن  أمــــس  صـــبـــاح  مـــن 
 ٣٫٣٦ المصابين بكوفيد-١٩ ارتفع إلى 
ألًفا   ١٣٥ منهم  توفي  شخص،  مليون 
في  الحياة  فارقوا   ٤١١ بينهم  و٥٨٢، 

الماضية. ساعة  الـ٢٤  غضون 

 غير أن هذه األرقام - على الرغم 
من ضخامتها - تبقى في نظر خبراء 
الــحــقــيــقــيــة،  األعــــــــداد  دون  ــــئــــة  األوب
والـــســـبـــب فــــي ذلـــــك هــــو الـــصـــعـــوبـــات 
الـــتـــي اعـــتـــرضـــت عــمــلــيــات الــخــضــوع 
مــارس  خــالل  المخبرية  للفحوصات 

الماضيين.  وأبريل 
 وأمـــــر حـــاكـــم واليـــــة كــالــيــفــورنــيــا 
بالتراجع  نيوسوم  جافين  األمريكية 
عـــن إعـــــادة فــتــح األعـــمـــال واألنــشــطــة 
فــي الــواليــة إثــر ارتــفــاع حــاد فــي عدد 
المستجد. كورونا  بفيروس  اإلصابات 

ــــر مــنــطــقــتــيــن   كــــمــــا أعــــلــــنــــت أكــــب
وهــمــا   - بــــالــــواليــــة  مـــــــدارس  فــيــهــمــا 
كل  أن  دييغو-  وســان  أنــجــلــوس  لــوس 
الــعــمــلــيــات الــتــعــلــيــمــيــة ســتــكــون عــبــر 
بعد  الدراسة  استئناف  عند  اإلنترنت 
ــيــلــة. وأصـــبـــحـــت واليــــات  أســـابـــيـــع قــل
فــــلــــوريــــدا وأريــــــزونــــــا وكـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 
وتــكــســاس الـــبـــؤر الــجــديــدة لــلــجــائــحــة 
فــي الــواليــات الــمــتــحــدة فــي األســابــيــع 
رويترز،  لتحليالت  ووفــًقــا  األخــيــرة. 
سريعة  بوتيرة  اإلصابات  زادت  فقد 
على   ٥٠ مــن  أمريكية  واليــة   ٤٠ فــي 

الماضيين.  األسبوعين  مدى 
 وفي نهاية األسبوع، سعى مسؤول 
ــــى الـــنـــيـــل مــن  فـــي الـــبـــيـــت األبـــيـــض إل
مـــصـــداقـــيـــة فـــاوتـــشـــي عـــبـــر تــســريــب 
واشنطن  لصحيفة  المصدر  مجهول 
بـــوســـت يــفــيــد بــــأن مـــســـؤولـــي الــبــيــت 
الــمــرات  عـــدد  إزاء  األبــيــض «قــلــقــون 

خطأ». على  فاوتشي  فيها  كان  التي 

لقــاح أمريـكي ُمحتمل لكورونا نهاية العـام 
 كاليفورنيا تعيد اإلغالق وتزايد اإلصابات في ٤٠ والية 

بلجيكا،  تسجل  لــم  وكـــاالت:   - بــروكــســل 
أمس، أي حالة وفاة جديدة بسبب فيروس 
والعشرين  ـــع  األرب خــالل  المستجد  كــورونــا 
منذ  مــــرة  ألول  وذلــــك  الــمــنــقــضــيــة  ســاعــة 
العاشر من مارس ، بعدما كانت أكثر الدول 

الُمتوسطة الحجم تضرًرا بالفيروس. 
 ومـــثـــلـــمـــا فـــعـــلـــت الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــــدول 
األوروبية التي تضّررت بشدة بالجائحة في 
خفض  من  بلجيكا  تمّكنت  وأبريل،  مارس 
اإلصـــابـــات بــشــكــل كــبــيــر مـــن خـــالل فــرض 
وتوقف  حــالــًيــا.  تخفيفه  يــجــري  عــام  عــزل 
المعهد  سّجلها  التي  الوفيات  عــدد  إجمالي 
بلد  وفي  وفــاة.   ٩٧٨٧ عند  للصحة  الوطني 
هذا  يعني  نسمة،  مليون   ١١٫٥ تــعــداده  يبلغ 
كل  بــيــن  حــالــة   ٨٥٠ هـــو  الـــوفـــاة  مــعــدل  أن 
بالعالم  مــعــدل  أســـوأ  وهــو  مــواطــن،  مليون 
باستبعاد دويلة سان مارينو. وبلغت الذروة 
ذلــك  وكــــان  ســـاعـــة،   ٢٤ خــــالل  وفــــاة   ٣٤٣

اإلصــابــات  منحنى  واســتــقــر  أبــريــل   ١٢ فــي 
الُمؤكدة بشكل كبير، وبلغ اإلجمالي ٦٢٧٨١ 
لإلصابات  اليومي  المتوسط  أن  إال  إصابة، 
وهو  الماضية  أيــام  السبعة  خــالل  الجديدة 
عن  بالمئة   ١١ بنسبة  أكثر  كــان  إصــابــة   ٩٥
األسبوع السابق. وفي ُمواجهة خطر ُمحتمل 
بالصيف مع انطالق المواطنين في عطالت 
دي  ماجي  الصحة  وزيــرة  قالت  بــالــخــارج، 
بلجيكا  إن  الماضي  األسبوع  لرويترز  بلوك 
الفيروس  لمواجهة  استعداًدا  أكثر  أصبحت 
عــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي بـــدايـــة الـــعـــام عــنــدمــا 
معهم  الفيروس  التزلج  رياضة  هــواة  جلب 
الحكومة  وتجتمع  العطلة.  من  العودة  عند 
تخفيف  لمناقشة  األربــعــاء  اليوم  البلجيكية 
الـــمـــزيـــد مـــن الـــقـــيـــود بــعــدمــا جــعــلــت وضــع 
التجارية  المحال  لدخول  إجباريًا  الكمامة 
من  الــعــاشــر  فــي  والــمــتــاحــف  السينما  ودور 

يوليو.

بلجيكا بال وفيات بالفيروس 
ألول مرة منذ ٤ أشهر 

 لندن - رويترز: حذر خبراء الصحة 
في بريطانيا من أن الموجة الثانية من 
تقتل  قد  المملكة  في  كــورونــا  فيروس 
مــا يــقــارب ١٢٠ ألـــف شــخــص خـــالل ٩ 
المتشائم».  «الــســيــنــاريــو  حسب  أشــهــر، 
في  هولغيت  ستيفن  البروفسور  وقــال 
إن  البريطانية،  الطبية  العلوم  أكاديمية 
فــيــروس كــورونــا سينتشر على األرجــح 
فــي الــشــتــاء، عــنــدمــا يضطر الــنــاس أن 
مجاالت  في  مًعا  طويلة  أوقــاتًــا  يقضوا 
ُمغلقة بسبب البرد، مضيًفا أن الموجة 
الــثــانــيــة «قـــد تــكــون أكــثــر خــطــورة مما 
مررنا به حتى اآلن». وأضاف هولغيت 
أن  اإلنــتــرنــت،  عبر  نظم  مؤتمر  خــالل 
احتمالية..  وإنما  توقعات،  ليست  «هذه 
والـــوفـــيـــات قـــد تــكــون أكــثــر مـــع مــوجــة 
الــشــتــاء،  هــــذا  كوفيد-١٩  مـــن  جـــديـــدة 
ولكن من الممكن تقليص المخاطر في 
حــال بدأنا بالتحرك فــــوًرا».   وأشــارت 
هناك  أن  إلــى  الطبية  العلوم  أكاديمية 
«نسبة عالية من الغموض» بشأن كيف 
ســتــتــطــور األوضــــــاع الــخــاصــة بــالــوبــاء، 
الذي  األســوأ»  حــّددت «السيناريو  لكنها 
قد  الــعــدوى  نقل  مــعــدل  أن  على  ينص 
 ،١٫٧ إلى  حالًيا  و٠٫٩   ٠٫٧ بين  ما  يــزداد 

أي انــتــقــال الــفــيــروس مــن كــل مصاب 
ابتداًء  بالمتوسط،  آخر  شخص  إلى ١٫٧ 
مـــن ســبــتــمــبــر الــمــقــبــل. وأشـــــار تقرير 
لــألكــاديــمــيــة إلـــــى أن «هــــــذا الــنــمــوذج 
وفــاة  حــالــة  و٩٠٠  ألــًفــا   ١١٩ يــفــتــرض 
بالمستشفيات خالل الفترة بين سبتمبر 
نائبة  وحــــذرت   .«٢٠٢١ ويــونــيــو   ٢٠٢٠
رئيس األكاديمية، آن جونسون، من أن 
موسًما سيئًا لإلنفلونزا الشتوية باإلضافة 
المعانين  األشخاص  من  كبير  عدد  إلى 
مــن أمـــراض أخــرى وأمـــراض ُمزمنة 
ســيــزيــد مـــن الــضــغــط عــلــى مــؤســســات 
الرعاية الصحّية، ويجب التحضير لهذا 
ضحايا  حصيلة  وبــلــغــت  اآلن.  الـــوضـــع 

مـــرض كـــورونـــا فــي بــريــطــانــيــا ٥٥٨٧٣ 
حالة تشمل حاالت االشتباه في اإلصابة 
إلى  الُمستندة  رويــتــرز  لحسابات  وفــًقــا 
يلقي  ما  حكومية،  مصادر  من  بيانات 
الــدول  أكثر  من  الــدولــة  أن  على  الضوء 

تضّرًرا بفيروس كورونا الُمستجد.  
 ويشمل إحصاء رويترز حاالت الوفاة 
الــواردة في شهادات وفــاة أصحابها أن 
ســبــب الـــوفـــاة يــرجــع لــإلصــابــة بمرض 
وويــلــز  إنــجــلــتــرا  فــي  وذلــــك  كوفيد-١٩ 
وأيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة حــتــى الــثــالــث من 
على  يوليو  مــن  الــخــامــس  وحــتــى  يوليو 
األحـــدث  الــوفــيــات  يشمل  كما  الترتيب 

بالمستشفيات. 

 وبلغت الحصيلة اليومية التي أعلنتها 
الــحــكــومــة، وال تــشــمــل ســـوى الــوفــيــات 
  .٤٤٨٣٠ بالفيروس،  اإلصابة  تأكد  بعد 
وقّررت الحكومة البريطانية جعل وضع 
الكمامة إلزامًيا في المتاجر في إنجلترا 
اعتباًرا من ٢٤ يوليو لتجنب عودة انتشار 
وباء كوفيد-١٩، وقد أشيد بهذا اإلجراء 
متأخًرا.  جــاء  لكنه  ُمفيد  بــأنــه  الــثــالثــاء 
وقد فرض وضع الكمامة منذ ١٥ يونيو 
فــي وســائــل النقل الــعــام فقط وأوصــت 
العامة  األمــاكــن  فــي  بوضعها  السلطات 
الُمغلقة.    وسيواجه الُمخالفون غرامة 
 ١١٠) إسترليني  جنيه   ١٠٠ إلــى  تصل 
يــورو)، كما هي الحال مع وسائل النقل 
الـــعـــام.   يُــشــار إلــى أن وضــع الكمامات 
من  العديد  وفــي  إسكتلندا  فــي  إلــزامــي 
البلدان األوروبية.   وقالت نقابة األطباء 
الكمامات  وضــع  فــرض  إن  البريطانية 
انتظاره»  تدبير «طال  هو  المتاجر  في 
أشــاد  كما  الــفــور.  على  تطبيقه  ويــجــب 
رئــيــس بلدية لــنــدن صـــادق خـــان بهذه 
ُمشدًدا  الحكومة  أقّرتها  التي  الخطوة 
يمكن  الصغير  اإلجــــراء  «هـــذا  أن  على 
أن يُحدث فرًقا كبيًرا إلى جانب تدابير 

أخرى». 

 تحذير من وفاة ١٢٠ ألف بريطاني بالموجة الثانية 
 مع ظهور حاالت إصابة جديدة بالوباء  فرض إلزامية وضع الكمامات بالمتاجر اعتبارًا من ٢٤ يوليو 

طوكيو - نيودلهي - وكاالت: شّددت الدول 
استعدت  فيما  الحجر  إجــــراءات  اآلســيــويــة  
ديزني إلغالق ُمتنزه ألعابها في هونج كونج 
لُمواجهة  التتبع  عمليات  من  اليابان  وكّثفت 
كورونا  بفيروس  اإلصابة  حــاالت  في  قفزة 
بــأنــحــاء قــــارة آســيــا، مــا أجـــج مــخــاوف من 

موجة تفش ثانية. 
 وفي آسيا، حيث ظهر الفيروس بوسط 
الصين ألول مرة نهاية العام الماضي، تجد 
ـــّررات لوقف  ـــب أجــــزاء كــثــيــرة مــن الـــقـــارة ُم
بعضها  نال  أن  بعد  اقتصاداتها  فتح  معاودة 

إشادة لتعامله مع التفشي لدى ظهوره. 
   وفــي هونج كونج، التي شهدت حاالت 
إصـــابـــة قــلــيــلــة خــــالل الــمــوجــة األولــــــى من 
الجائحة، ستفرض السلطات إجراءات تباعد 
اجتماعي صارمة اعتباًرا من منتصف اليوم 
وذلك في أشد اإلجراءات حزًما هناك حتى 
هونج  إن  الصحية:  السلطات  وقالت  اآلن.  
كونج سّجلت ٥٢ إصابة من بينها ٤١ انتقلت 
فيها العدوى محلًيا. ومنذ نهاية يناير سّجلت 
وسائل  وأوردت  إصــابــة   ١٥٢٢ كونج  هونج 
إعالم نبأ وقوع ثامن وفاة أول أمس االثنين. 
 وقـــالـــت حــكــومــة هــونــج كـــونـــج: «ظــهــور 
حاالت إصابة محلية غير معلومة المصدر 
انتقال  الستمرار  يُشير  األخــيــرة  اآلونـــة  فــي 

العدوى داخل المجتمع دون أن يدري أحد». 
 وفي الصين، التي احتوت تفشًيا متشّعبًا 
خففت  األخــيــرة،  األسابيع  خــالل  بكين  فــي 
السلطات القيود الحدودية بين مكاو وإقليم 
شركات  أسهم  قاد  مما  المجاور  قوانغدونغ 

أندية القمار في مكاو لالرتفاع.
 وفـــي الــيــابــان، يــحــاول مــســؤولــو الصحة 
تحديد موقع أكثر من ٨٠٠ شخص حضروا 
عرًضا مسرحًيا بعدما ثبتت إصابة ٢٠ شخًصا 
الفرقة.   فــي  أعــضــاء  بينهم  مــن  بالفيروس 
وأعلنت السلطات الصحّية في الهند تسجيل 
أكثر من ٢٨٫٤ ألف إصابة جديدة بفيروس 
كــورونــا خـــالل ٢٤ ســاعــة الــمــاضــيــة، مقابل 
االثنين،  أمس  أول  سّجلتها  حالة  ألف   ٢٨٫٧
جــديــدة.  وفــــاة  حــالــة  تسجيل ٥٠٠  تــم  كــمــا 
وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية، أمس 
جديدة  إصــابــة  مــن ٢٨٫٤  أكثر  تسجيل  «تــم 
بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي اإلصابات 
حالة   ٥٥٣ تسجيل  تــم  كــمــا   ،٩٠٦٧٥٢ إلـــى 
وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البالد إلى 

.«٢٣٧٢٧
شخصا  أن ٣١١٥٦٥  إلــى  الـــوزارة  ولفتت   
بلغ  حين  فــي  الــبــالد،  فــي  للعالج  يخضعون 
إجــمــالــي عــــدد الــمــتــعــافــيــن مـــن الــفــيــروس 
٥٧١٥٤٥ شخًصا، بعد تسجيل تعافي ١٧٩٨٩.  

 آسيا تزيد من القيود وتفرض المزيد من اإلغالق 

بــكــيــن - وكــــــــاالت: أعـــلـــن مــديــر 
الــصــحــّيــة  الــــحــــاالت  إدارة  بـــرنـــامـــج 
رايــن  مايكل  المنظمة  فــي  الــطــارئــة 
أن «فـــريـــق الــخــبــراء الــــذي أوفــدتــه 
الــمــنــظــمــة األمــمــيــة إلـــى الــصــيــن قد 
بــــدأ عــمــلــه ولــكــن مـــن بــعــد قــضــائــه 
عليه  تنص  كما  الــحــجــر»  فــي  فــتــرة 
جانبها  ومــن  الصينية.   العمل  آلــيــة 
قــالــت الــمــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة 
للصحفيين  هـــوا  شونيينغ  الصينية 
أولــي»  إلــى «تفاهم  التوّصل  تــم  إنــه 
على  ُمشّددة  العالمية،  المنظمة  مع 
مسألة  هــو  الــمــصــدر  عــن  البحث  أن 
إلى  بالنسبة  أنــه  وأوضــحــت  عملية. 

عن  البحث  «فــإن  الصحة،  منظمة 
المصدر هو عملية في تطّور ُمستمر 
عــــدة»،  ومـــنـــاطـــق  دوالً  تــشــمــل  قـــد 
وتـــضـــم الــبــعــثــة خــبــيــريــن فـــي علم 
مهمتهما  الحيوانية  والصحة  األوبئة 
ُمكّلفة  أوســـح،  أكبر  لبعثة  التمهيد 

بتحديد منشأ الفيروس. 
ـــيـــن   إلـــــى ذلـــــك أعـــلـــنـــت «كـــارول
منظمة  مكتب  رئيسة  كالرينفال»، 
كــازاخــســتــان،  فــي  العالمية  الــصــحــة 
المنظمة  خــبــراء  مــن  مجموعة  أن 
ســتــصــل إلــــى  كــازاخــســتــان لــدراســة 
أســـــبـــــاب زيــــــــــادة عـــــــدد الـــمـــرضـــى 
في  وأفيد  هناك.  الرئوي  بااللتهاب 

الصينية  الــســفــارة  بــأن  ســابــق  وقــت 
فــي كــازاخــســتــان نــشــرت بــيــانًــا على 
حّثت  اإلنترنت،  شبكة  في  موقعها 
اليقظة  توخي  على  المواطنين  فيه 
مجهول  رئوي  التهاب  تفشي  بسبب 
فـــي كــازاخــســتــان، مــعــدل الــوفــيــات 
الـــنـــاجـــمـــة عـــنـــه أعـــلـــى بــكــثــيــر مــن 
ولكن  (كــورونــا).  التاجي  الفيروس 
نفت  الكازاخستانية  الصحة  وزارة 
الــمــعــلــومــات حــــول تــفــشــي الــتــهــاب 
رئــــوي جـــديـــد وغـــيـــر مـــعـــروف في 
ـــبـــالد. وافـــتـــرض مــتــحــدث بــاســم  ال
أحــد  أن  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة  منظمة 
الــرئــوي  االلــتــهــاب  تفشي  تفسيرات 

هذا هو «كوفيد - ١٩».
 وقـــالـــت كـــالرنـــفـــال فـــي ُمــقــابــلــة 
العالمية  الصحة  منظمة  مــوقــع  مــع 
اإللكتروني: «أعتقد أنه ال يوجد داع 
حتى اآلن للتسّرع في االستنتاج. نعم 
حاالت  عــدد  ارتفع  يونيو  مطلع  منذ 
بالتحقق  وكلفنا  الــرئــوي،  االلــتــهــاب 
الصحة  وزارة  وتــقــوم  الـــوضـــع.  فــي 
الكازاخستانية باألمر ذاته أيًضا. هذه 
االهتمام  مــن  الكثير  جذبت  األنــبــاء 
من قبل وسائل اإلعالم، ولكن نحن 
وتحليلها  البيانات  جمع  إلى  بحاجة 

قبل التوصل إلى استنتاجات». 
منظمة  مكتب  رئــيــســة  وأعــلــنــت   

الصحة العالمية في كازاخستان أنها 
ما  تــرديــد  إال  اآلن  حتى  تستطيع  ال 
قــالــه، مــايــك رايـــان، رئــيــس برنامج 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة الــخــاص 
ــتــهــاب  بـــالـــطـــوارئ، بــــأن مـــرجـــع االل
هــو «كوفيد –  األرجـــح  على  الــرئــوي 

  .«١٩
منظمة  فـــي  الــمــســؤولــة  ودفـــعـــت 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة بــاحــتــمــال يــقــول: 
ــــعــــض الــــمــــرضــــى  ــــب ب «ربــــــمــــــا طــــل
ولديهم  متأخر  وقت  في  المساعدة 
ال  ولكن  الــرئــوي،  االلتهاب  عالمات 
وجود  عن  الكشف  علينا  يتعذر  يزال 

الفيروس». 

 بعثة الصحة العالمية تبدأ تقصي حقائق كورونا بالصين 
أستراليا تشّدد القيود بسبب  المنظمة أرسلت خبراء إلى كازاخستان لكشف طبيعة االلتهابات  

تفٍش جديد للفيروس 
على  القيود  األسترالية  الواليات  شــّددت  رويترز:   - سيدني 
تفش  الحــتــواء  السلطات  فيه  تكابد  الـــذي  الــوقــت  فــي  التنقل، 
إلى  يمتد  بــدأ  البالد  شــرق  جنوب  في  كورونا  لفيروس  جديد 
من  ثانية  موجة  مــن  المخاوف  تــزايــد  ومــع  أخـــرى.    مناطق 
القيود  واليتان  مــّددت  الوطني،  الصعيد  على  كورونا  فيروس 
على الحدود، في حين فرضت الوالية األكثر اكتظاًظا بالسكان 
الحانات  في  بتواجدهم  المسموح  األشــخــاص  عــدد  على  قــيــوًدا 
الــكــبــيــرة.  وتــأتــي الــتــغــيــيــرات مــع اكــتــشــاف عــشــرات الــحــاالت 
البالد،  في  لكورونا  بــؤرة  وهي  فيكتوريا،  واليــة  في  الجديدة 
على  الماضي  األسبوع  العام  العزل  إجراءات  تطبيق  عودة  رغم 

نحو ٥ ماليين شخص في ملبورن عاصمة الوالية.
ارتفعت  الــواليــة  في  النشطة  الــحــاالت  إن  السلطات  وقالت   
إلى ما يقرب من ٢٠٠٠، بعد اكتشاف ٢٧٠ إصابة جديدة في 
عدد  إجمالي  يرفع  مــا  الماضية،  والعشرين  األربـــع  الــســاعــات 

الحاالت في أستراليا إلى حوالي عشرة آالف و١٠٧ وفيات.

عربي ودوليعربي ودولي٢٠
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 حمــالت تفتـــيشية مكثـــفة استــعـداداً للعــيد
 رافقت المفتشين في جولة على المنشآت الغذائية ببلدية الدوحة

ـــــــراطـــــــات الـــصـــحـــيـــة مـــــتـــــابـــــعـــــة الـــــــــتـــــــــزام الـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن بـــــالـــــمـــــنـــــشـــــآت الــــــغــــــذائــــــيــــــة بـــــــاالشـــــــت
الدوحة - إبراهيم صالح:

ـــــرقـــــابـــــة  ــــــق قـــــســـــم ال أطــــــل

الـــصـــحـــيـــة بـــبـــلـــديـــة الــــدوحــــة 

حــــمــــالت تــفــتــيــشــيــة مــكــثــفــة 

عـــلـــى الـــمـــطـــاعـــم والـــمـــنـــشـــآت 

إطار  في  المختلفة،  الغذائية 

عيد  الســتــقــبــال  االســتــعــدادات 

المبارك. األضحى 

وقــــــــام مـــفـــتـــشـــو الــــرقــــابــــة 

الـــــصـــــحـــــيـــــة، خــــــــــالل جــــولــــة 

بالتأكد   ،] بها  شــاركــت 

مـــن مــــدى الـــتـــزام الــعــامــلــيــن 

المختلفة  الغذائية  بالمنشآت 

بـــــاالشـــــتـــــراطـــــات الـــصـــحـــيـــة، 

الـــمـــجـــمـــعـــات  فـــــي  ـــمـــا  ســـي ال 

االســــتــــهــــالكــــيــــة والــــمــــطــــابــــخ 

والمالحم  والمطاعم  الشعبية 

ومــــحــــالت الــــحــــلــــويــــات الـــتـــي 

قرب  مــع  كــبــيــراً  إقــبــاالً  تشهد 

العيد. حلول 

ــــســــيــــدة نـــجـــالء  وأكــــــــــدت ال

عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــهـــيـــل رئــيــس 

ببلدية  الصحية  الرقابة  قسم 

الــــــدوحــــــة، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 

إطـــــالق  تـــــم  أنــــــه  لــــــ [، 

على  مبكرة  تفتيشية  حمالت 

مــخــتــلــف الــمــنــشــآت الــغــذائــيــة 

اســــتــــعــــداداً لــلــعــيــد مـــن خــالل 

وحــدة مــراقــبــة األغــذيــة وفي 

الـــمـــقـــصـــب اآللــــــــي وفــــرضــــة 

ووحدة  بالكورنيش  األسماك 

بالمنطقة  األغـــذيـــة  مــراقــبــة 

الصناعية.

اســتــعــدادات  أن  وأوضــحــت 

وحـــدة مــراقــبــة األغــذيــة لعيد 

ــتــأكــد من  األضـــحـــى شــمــلــت ال

الــغــذائــيــة  الــمــؤســســات  تطبيق 

االشــــــتــــــراطــــــات والـــمـــعـــايـــيـــر 

التخزين  مجال  في  الصحية 

بـــــأنـــــواعـــــه الــــمــــتــــعــــددة ســـــواء 

أو  الـــتـــجـــمـــيـــد  أو  بـــالـــتـــبـــريـــد 

حصول  مــن  والــتــأكــد  الــجــاف 

ــــيــــن بــــالــــمــــؤســــســــات  ــــعــــامــــل ال

صحية  شهادات  على  الغذائية 

اتباعهم  مــن  والــتــأكــد  ســاريــة 

االشــــــتــــــراطــــــات والـــمـــعـــايـــيـــر 

الــصــحــيــة عـــنـــد الـــتـــعـــامـــل مــع 

ـــتـــأكـــد  الـــــمـــــادة الــــغــــذائــــيــــة وال

مــن ســالمــة الـــمـــادة الــغــذائــيــة 

ظــاهــريــا وتـــاريـــخ الــصــالحــيــة 

بـــشـــكـــل يـــــومـــــي، إلــــــى جـــانـــب 

تــكــثــيــف الـــحـــمـــالت الــيــومــيــة 

عـــلـــى مــــحــــالت بـــيـــع الـــلـــحـــوم 

والـــــــــدواجـــــــــن ومــــــحــــــال بــيــع 

ومحال  والفواكه  الخضراوات 

بــيــع الــحــلــويــات والــمــكــســرات، 

والــــتــــفــــتــــيــــش الـــــيـــــومـــــي عــلــى 

المجمعات والمراكز التجارية 

المنتجات  سالمة  من  للتأكد 

والــعــروض  للبيع  الــمــعــروضــة 

التفتيش  جانب  إلى  الخاصة، 

عـــلـــى مــــحــــالت بـــيـــع الـــلـــحـــوم 

واألســــــــــمــــــــــاك والـــــــــدواجـــــــــن 

بـــالـــمـــجـــمـــعـــات والـــجـــمـــعـــيـــات 

االستهالكية.

لخطة  بالنسبة  وأضــافــت: 

نعمل  اآللـــــي  الــمــقــصــب  عــمــل 

بيطرية  خــدمــة  تــوفــيــر  عــلــى 

المقاصب  فــي  الــجــودة  عالية 

من خالل أطباء وزارة البلدية 

والــــبــــيــــئــــة ومــــراقــــبــــة جــمــيــع 

بمختلف  اللحوم  بيع  محالت 

أنـــواعـــهـــا مـــن خــــالل مــفــتــشــي 

وأطــــبــــاء الـــقـــســـم، فـــضـــًال عــن 

على  يعملون  أطــبــاء   ٦ توفير 

اإلشــــــراف الــبــيــطــري الــكــامــل 

في  الذبح  مراحل  جميع  على 

جميع  وعــلــى  اآللـــي  المقصب 

فحص  جانب  إلــى  األضــاحــي، 

الـــذبـــائـــح الـــمـــســـتـــوردة بــشــكــل 

لغير  الفوري  واإلتــالف  يومي 

الـــصـــالـــح مـــنـــهـــا لــالســتــهــالك 

اآلدمــــي، حــيــث هــنــاك تــعــاون 

الــبــلــديــة  وزارة  بــيــن  مــســتــمــر 

بتوفير  ودام  وشركة  والبيئة 

وعمال  القصابين  مــن  فريق 

الــنــظــافــة وأفـــــراد األمــــن من 

أجـــــل تـــقـــديـــم خـــدمـــة عــالــيــة 

الــــجــــودة خــــالل أيـــــام الــعــيــد، 

أوقات العمل من  حيث تكون 

إلى الخامسة  الخامسة صباحاً 

المناوبات. بنظام  مساء 

األسماك  لفرضة  وبالنسبة 

بـــالـــكـــورنـــيـــش، أوضـــحـــت أنـــه 

الـــواردة  األســمــاك  فحص  يتم 

مـــــن الــــبــــحــــر مــــبــــاشــــرة إلــــى 

دكـــك فــرضــة الــكــورنــيــش من 

الــبــلــديــة  وزارة  أطـــبـــاء  خـــالل 

بنظام  العمل  ويكون  والبيئة 

الـــمـــنـــاوبـــات، أمــــا فـــي وحـــدة 

بالمنطقة  األغـــذيـــة  مــراقــبــة 

التفتيش  يتم  فــإنــه  الصناعية 

عــلــى الـــمـــؤســـســـات الــمــصــنــعــة 

لــلــمــواد الــغــذائــيــة والــشــركــات 

ومــخــازن األغــذيــة وشــركــات 

والتغليف  والتعبئة  اللحوم  بيع 

الغذائية. للمواد 

وأشـــــــــارت إلـــــى تــخــصــيــص 

فـــريـــق الســـتـــقـــبـــال الـــشـــكـــاوى 

يتم  حيث  العيد،  إجازة  خالل 

طريق  عن  الشكاوى  استقبال 

فـــريـــق الـــشـــكـــاوى الــمــخــتــص 

وذلــــــك بــشــكــل يـــومـــي وعــلــى 

ويــــقــــوم  ســـــاعـــــة،   ٢٤ مــــــــدار 

كـــل مـــن مــفــتــشــي ومــفــتــشــات 

البيطريين  واألطــبــاء  األغــذيــة 

ـــيـــه عــلــى  ـــب ـــن ـــت ـــتـــوجـــيـــه وال ـــال ب

بمختلف  الغذائية  المؤسسات 

باالشتراطات  لالرتقاء  أنواعها 

الــصــحــيــة الــخــاصــة بــالــمــبــانــي 

والـــمـــنـــشـــآت وصـــحـــة تـــــداول 

الـــمـــواد الــغــذائــيــة، ورصــــد أي 

مخالفات يتم ضبطها واتخاذ 

المناسبة  القانونية  اإلجــراءات 

على  حفاظاً  المخالفين  حيال 

العامة. والمصلحة  الصحة 

وأكــــــــدت تـــوجـــيـــه مــفــتــشــي 

الـــقـــســـم لــتــكــثــيــف الـــحـــمـــالت 

اإلجراءات  وتشديد  التفتيشية 

ــــال كـــــل مــن  الــــقــــانــــونــــيــــة حــــي

يــخــالــف تــنــفــيــذ االشــتــراطــات 

الــصــحــيــة واتـــبـــاع اإلجــــــراءات 

الخاصة  والوقائية  االحترازية 

لفيروس  الــعــدوى  نشر  بمنع 

كورونا (كوفيد- ١٩) في كافة 

مشددة  الغذائية..  المؤسسات 

عــلــى أنـــه ال تــهــاون فــي اتــبــاع 

وســـائـــل الـــوقـــايـــة واالحــــتــــراز 

لــلــحــد مـــن انـــتـــشـــار الـــعـــدوى، 

حـــيـــث يـــتـــم خـــــالل الــحــمــالت 

التأكد من اتباع العاملين كافة 

وســـائـــل الـــوقـــايـــة مـــن أغــطــيــة 

ــــــدي مــع  الـــفـــم وقــــفــــازات األي

والحرص  التعقيم  مواد  توافر 

الشخصية. النظافة  على 

تشديد 
الرقابة على 

المجمعات 
والمطابخ 

والمطاعم 
والمالحم

فحص المادة 
الغذائية 

والتأكد من 
سالمتها

متابعة 
مدى االلتزام 
باالشتراطات 

والمعايير 
الصحية في 

التخزين

نجالء الهيل 
لـ [: 

حمالت دورية 
على محالت 

اللحوم 
والدواجن 
والخضراوات

تشديد 
الرقابة على 
االشتراطات 

الصحية 
وعدم 

التهاون في 
المخالفات

ضرورة التزام 
العاملين 

بحيازة 
شهادات 

صحية 
سارية

تكثيف 
الحمالت 

على 
محالت بيع 

الحلويات 
والمكسرات

التحقق 
من تطبيق 
االشتراطات 

الخاصة 
بالممارسة 
العمالية

التأكد من 
سالمة 
المادة 

الغذائية 
ظاهرياً 
وتواريخ 
الصالحية

 ٣ معــايــير للتفــــتيش بالمـــنشآت الغــذائيـــة
علي القحطاني مسؤول حمالت التفتيش ببلدية الدوحة:

ــــــر ــــــي ــــــاي ــــــع ــــــم ــــــــات وال ــــــــف ــــــــواص ــــــــم ــــــــال ـــــــــــــزام الــــــــمــــــــنــــــــشــــــــأة ب ـــــــــــــت ـــــــــــن ال ـــــــــتـــــــــأكـــــــــد م ال
أكـــــد عـــلـــي الــقــحــطــانــي مــشــرف 

تـــفـــتـــيـــش صــــحــــة عــــامــــة مــــســــؤول 

الــدوحــة  بــبــلــديــة  التفتيش  حــمــالت 

الــــــدوري  الـــتـــفـــتـــيـــش  عـــمـــلـــيـــات  أن 

مــســتــمــرة عــلــى الــمــنــشــآت الــغــذائــيــة 

مرتبطة  ليست  وأنــهــا  الــعــام  طـــوال 

إال  مـــحـــددة،  مــنــاســبــة  أو  بـــظـــرف 

تشديد  تــشــهــد  الــحــالــيــة  الــفــتــرة  أن 

والمنشآت  المطاعم  على  الــرقــابــة 

لمتابعة  الــبــيــع،  ومــنــافــذ  الــغــذائــيــة 

تطبيق كافة االشتراطات والمعايير 

حسب االشتراطات القياسية، حيث 

من  الغذائية  المنشآت  فحص  يتم 

تشمل  رئــيــســيــة،  مــعــايــيــر   ٣ خـــالل 

فــحــص الــمــنــشــأة ومــــدى الــتــزامــهــا 

وفحص  والــمــعــايــيــر  بــالــمــواصــفــات 

صحتها  من  للتأكد  الغذائية  المادة 

وســالمــتــهــا، بــاإلضــافــة لــلــتــأكــد من 

تـــطـــبـــيـــق االشـــــتـــــراطـــــات الـــخـــاصـــة 

العمالية. بالممارسة 

تــكــثــيــف  إن  الـــقـــحـــطـــانـــي  وقــــــال 

الــحــمــالت عــلــى الــمــنــشــآت الــغــذائــيــة 

لدى  الوعي  حالة  تعزيز  شأنه  من 

من  للحد  الوقائية  بالطرق  العمال 

انــتــشــار عــــدوى فـــيـــروس كـــورونـــا، 

فــــضــــالً عـــــن إلــــزامــــهــــم بــعــمــلــيــات 

الــتــعــقــيــم الــيــومــي والــنــظــافــة داخــل 

تــلــك الــمــنــشــآت إلــــى جـــانـــب إلــــزام 

ــــــداء الـــكـــمـــامـــات  ــــــارت ـــيـــن ب الـــعـــامـــل

ـــهـــا بــشــكــل  ـــبـــدال والـــــقـــــفـــــازات واســـت

في  ثابتة  معقمات  وتوفير  دوري 

الــمــطــاعــم بــجــانــب مــغــاســل األيـــدي 

فضالً عن إلزام الزبائن بعدم لمس 

المواد الغذائية دون قفازات.
االشتراطات  على  بالتشديد  ونوه 
تحرير  في  التهاون  وعدم  الصحية 
في  الـــهـــدف  أن  إال  مــخــالــفــة،  أي 
الوعي  لتعزيز  توعوي  األول  المقام 
بين العاملين في المنشآت الغذائية 
في  اإلجــــراءات  تلك  أهمية  وبــيــان 
الــوقــايــة مــن نــقــل عـــدوى فــيــروس 
ــقــنــا فــي  كـــــورونـــــا. وأضــــــــاف: انــطــل
الـــحـــمـــلـــة الـــتـــوعـــويـــة مـــنـــذ تــســجــيــل 
بفيروس  المصابة  الــحــاالت  أوائـــل 
يومي،  بشكل  ومستمرون  كــورونــا 
الغذائية  المنشأة  زيــارة  حالة  وفي 
أكــثــر مــن مــرة وبــيــان عــدم الــتــزام 
االحــتــرازيــة  بـــاإلجـــراءات  العاملين 

يتم تحرير مخالفة بشكل فوري.

الجافة المواد 
التفتيش  عملية  أن  إلـــى  وأشــــار 
المجمعات  في  الغذائية  المواد  على 
حالة  مــن  التأكد  تتطلب  التجارية 
الــــمــــادة الـــغـــذائـــيـــة الـــجـــافـــة وعـــدم 

تضرر العبوة بأي شكل سواء انتفاخ 
والتأكد  للماء،  تعرضها  أو  ضعج  أو 
موضحة  بيانات  بطاقة  توفر  مــن 
الصالحية  وتــاريــخ  الــمــادة  مكونات 

العربية. باللغة  اإلنتاج  وتاريخ 
الطازج  الدجاج  شراء  عند  وقال: 
الـــذي يــبــاع مــبــرداً، يتم الــتــأكــد من 
يــتــم  حـــيـــث  دمـــــــاء  أي  مــــن  خــــلــــوه 
تغليفه،  قــبــل  الــمــنــتــج  مــن  ســحــبــهــا 
فحص  فيتم  الــحــمــراء  الــلــحــوم  أمــا 
درجـــة حــرارتــهــا والــتــي تــكــون من 
٥، ويــتــم فــحــصــهــا عن  إلــــى  صــفــر 
اللون  من  الظاهري  الكشف  طريق 
والملمس والرائحة والقوام الخاص 
بـــهـــا، حــيــث يــــتــــراوح لــــون الــلــحــوم 
ــقــوام  مــن الـــــوردي إلـــى األحــمــر وال
رائحة  أي  وجـــود  وعـــدم  متماسك 
عالمات  مــن  عالمة  أي  أو  كريهة 

الفساد أو اختالف في األلوان.

المواد فصل 
التفتيش  حــمــالت  مــســؤول  وأكــد 

بــبــلــديــة الـــدوحـــة الــفــحــص الــفــوري 

لحوم  من  الطازجة  الغذائية  للمواد 

وأســــمــــاك ودواجـــــــن والـــتـــأكـــد مــن 

فضالً  والــصــالحــيــة،  اإلنــتــاج  تــاريــخ 

صحة  على  الــظــاهــري  الكشف  عــن 

المنشآت  مختلف  فــي  الــمــواد  تلك 

الغذائية.

وأضــــــاف: يــتــم الــتــفــتــيــش عــلــى 

كــافــة الـــمـــواد الــغــذائــيــة ســــواء فــي 

الــــمــــطــــاعــــم أومــــــحــــــالت الـــســـوبـــر 

مــــــاركــــــت، والـــــتـــــأكـــــد مـــــن طــــرق 

ـــهـــا، فــــضــــالً عــن  الـــــعـــــرض وفـــصـــل

اللحوم  أقسام  في  العاملين  فصل 

الــطــازجــة عــن الــعــامــلــيــن بــالــمــواد 

الــجــافــة عـــن الــعــامــلــيــن فـــي قــســم 

وإلزامهم  والفاكهة،  الخضراوات 

ـــــقـــــفـــــازات فـــــي حـــالـــة  بـــتـــغـــيـــيـــر ال

األقسام. بين  االنتقال 

ظهرت  عامل  أي  منع  إلى  ولفت 

العمل  مــن  مرضية  أعـــراض  عليه 

لحين  وإخـــراجـــه مــن الــعــمــل فــــوراً 

الصحية،  سالمته  مدى  من  التأكد 
واتــــــخــــــاذ إجــــــــــــراءات فـــــوريـــــة فــي 
لإلصابة  أعـــراض  أي  ظــهــور  حــالــة 
 (١٩ (كوفيد-  كــــورونــــا  بـــفـــيـــروس 
المختصة  الــجــهــات  مــع  والــتــواصــل 
ووزارة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ســــــواء 

العامة. الصحة 

المطاعم تفتيش 
المطاعم  على  التفتيش  إن  وقال 
أقــســام،  لــثــالثــة  ينقسم  والــمــطــابــخ 
الــتــي  الــغــذائــيــة  الـــمـــواد  عــلــى  األول 
من  بــدءا  اإلنــتــاج  عملية  فــي  تــدخــل 
الـــلـــحـــوم ســــــواء كـــانـــت أســـمـــاكـــا أو 
ومــشــتــقــاتــهــا،  مـــواشـــي  أو  دواجـــــن 
فــيــقــوم الــمــفــتــش بــالــتــفــتــيــش عــلــى 
وأمــاكــن  حفظها  وطريقة  اللحوم 
الــــحــــفــــظ فـــــي الـــــــبـــــــرادات ومـــــدى 
ســـالمـــتـــهـــا، بـــاإلضـــافـــة إلـــــى بــاقــي 
المواد من الحبوب والمواد الغذائية 
ألن  والمجمدة،  والمبردة  الجافة 
غذاء  إنتاج  تعني  المواد  تلك  سالمة 

آمن صالح لالستهالك اآلدمي.

يتعلق  ــثــانــي  ال الــقــســم  وأضـــــاف: 

بـــاالشـــتـــراطـــات الــصــحــيــة الــخــاصــة 

بـــالـــمـــطـــعـــم والــــعــــامــــلــــيــــن بـــــه مــن 

للعاملين  صــحــيــة  شـــهـــادات  تــوافــر 

والتزامهم بالزي الرسمي وأغطية 

الــــــرأس والـــكـــمـــامـــات ونــظــافــتــهــم 

التفتيش  إلى  باإلضافة  الشخصية، 

عــلــى الـــمـــكـــان مـــن حــيــث الــتــهــويــة 

العامة  والنظافة  واإلضــاءة  الجيدة 

يسمح  ال  بــمــا  عـــام  بــشــكــل  لــلــمــكــان 

فيها  تنشط  بيئة  أو  مــنــاخ  بتوفير 

الــمــيــكــروبــات الـــضـــارة والــجــراثــيــم 

وبالنسبة  الغذائية،  للمادة  لتنتقل 

لــلــقــســم الـــثـــالـــث يـــكـــون مـــن خــالل 

مطابقتها  ومـــدى  المنشأة  فحص 

والمعايير. للمواصفات 

أدوات  وجــــــــــود  إلــــــــى  وأشــــــــــــار 

يـــســـتـــخـــدمـــهـــا الـــمـــفـــتـــشـــون أثــــنــــاء 

الغذائية  الــمــنــشــآت  عــلــى  تفتيشهم 

مــــن بــيــنــهــا الـــتـــرمـــومـــتـــر لــقــيــاس 

درجــــــــــات الـــــــحـــــــرارة بـــــالـــــبـــــرادات 

ومــــقــــيــــاس زيــــــت لـــقـــيـــاس درجـــــة 

عن  للكشف  وأجــهــزة  الــزيــت  نــقــاء 

فـــضـــالت الــــقــــوارض لــبــيــان وجـــود 

قوارض في المكان.

األغذية إتالف 

غير  الغذائية  المواد  إتالف  وأكد 

بشكل  اآلدمي  لالستخدام  الصالحة 

وأنه  المخالفة،  تحرير  بعد  فــوري 

غير  غذائية  مــواد  أي  رصــد  تــم  إذا 

خالل  اآلدمــي  لالستخدام  صالحة 

الحمالت يتم إتالفها بشكل مباشر.  

ً

تصوير - رام:

https://www.youtube.com/watch?v=gMZfzHzK-qk&feature=youtu.be
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هل تستطيع معرفة الفوارق الثمانية بين هاتين الصورتين في أقل من ٥ دقائق؟ لعــبة الفـــــوارق لعــبة الفـــــوارق 

سهيل: ٣٢٧
السرطان: ٢٤
الهقعة: ١٣

قليل الحق يدفع كثير 
الباطل.

:١٠٩٩
ســـــــقـــــــوط مــــديــــنــــة 
الصليبيين  بيد  القدس 
خالل الحملة الصليبية 

األولى.
:١٩٤٨

صدور قرار مجلس 
بوقف   ٥٤ رقــم  األمــن 
في  العسكرية  األعمال 

فلسطين.
:١٩٦٢

ـــــجـــــزائـــــر تـــتـــقـــدم  ال
إلــى  لــالنــضــمــام  بطلب 
العربية  الــدول  جامعة 
بـــعـــد اســـتـــقـــاللـــهـــا عــن 

فرنسا.
:١٩٨٦

قنابل  تنتج  إسرائيل 
تــطــوًرا  أكــثــر  عنقودية 
من القنابل األمريكية.

:١٩٩٤
وإســـرائـــيـــل  األردن 
تـــوافـــقـــان عــلــى إجــــراء 
مـــــــحـــــــادثـــــــات ســــــالم 

بينهما في واشنطن.
:١٩٩٧

اغــــــتــــــيــــــال مـــصـــمـــم 
األزيــــــــــــــــــــــــاء جـــــيـــــانـــــي 
فــيــرســاتــشــي بــمــنــزلــه 
فـــــي مــــيــــامــــي بــــواليــــة 

فلوريدا.

١٥ يوليو

هل تستطيع مساعدة الفتاة الصغيرة على عبور هذه المتاهة 
حتى تتمكن من الوصول إلى قطع الكيك والحلوى في أقل من 

دقيقتين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 

أالربعاء ٢٤ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ١٥ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٤٨) ٢٢

اســــــــتــــــــخــــــــدم 
مـــــهـــــاراتـــــك فــي 
الــــــريــــــاضــــــيــــــات 
لــمــعــرفــة قــيــمــة 
كــــــــــــــــــــل رمــــــــــــــز 
حـــــتـــــى تـــتـــمـــكـــن 
مـــــــن الــــــوصــــــول 
ــــــــــى اإلجـــــــابـــــــة  ال

الصحيحة؟

الرقم المنـاســب الرقم المنـاســب 

  حل مسابقة أمس: 

الكلمات األفقية: الكلمات األفقية: 

حل الكلمات المتقاطعة حل الكلمات المتقاطعة 

الكـلمات الرأســية: الكـلمات الرأســية: 

باب (معكوسة) - فيلسوف وفيزيائي فرنسي. ١- جاوز سّن الشَّ
٢- جزيرة نفي إليها نابليون - دولة في غرب أفريقيا (معكوسة).

٣- رئيس تونسي راحل (معكوسة) - متشابهان.
٤- مدينة فرنسية - من أنهار أوروبا.

٥- نـــاد ريــاضــي قــطــري تــأســس عـــام ١٩٥٠ (مــعــكــوســة) - ســال 
(مبعثرة).

٦- هجراٌن ونسيان (معكوسة) - ما بين الخمس والسبِع.
٧- خور بحري قطري معروف (معكوسة).

٨- ناد رياضي إيطالي (معكوسة) - وري التراب (معكوسة).
٩- مقامة أو مشّيدة (معكوسة) - عاصمتها ليما.

١٠- ضمير الغائبة - حصانة.

وشــاديــة  حــافــظ  لعبدالحليم  عــربــي  فيلم   -١
الكسر. سهل   - (معكوسة) 

مرن  جــهــاٌز   - الــســالم  عليه  آدم  أبــنــاء  مــن   -٢
الميكانيكية. الطاقة  لتخزين 

٣- كــتــاب تــرجــَمــُه عــبــد اهللا بــن الــمــقــفــع إلــى 
العباسي. العصر  في  العربية  اللغة 

٤- من الحشرات - ناد رياضي قطري تأسس 
.١٩٥٢ عام 

الجنة. أسماء  من   -٥

٦- لفظة تليفونية (معكوسة) - أحد الوالدين.
منتخب  دّرب  أرجنتيني  قدم  كرة  مدرب   -٧

الحبوب. من   - أبتهج   - مصر 
بــحــر  دول  مـــن   - ـــــَج  ـــــَوهَّ َوتَ ــنــجــم  ال لـَـــَمــــَع   -٨

لبلطيق. ا
بــثــعــلــب  عـــــرف  ـــمـــانـــي  أل عـــســـكـــري  قـــائـــد   -٩

فرعوني. ملك   - الصحراء 
الـــقـــرآن  ســــور  مـــن   - ـــريـــده  وت وتــرغــبــه   -١٠

(معكوسة). الكريم 

الكلـمات المتـقاطـعـة  الكلـمات المتـقاطـعـة  

 البـروج البـروج
والطوالع والطوالع 

 حدث في مثل  حدث في مثل 
هذا اليوم هذا اليوم 

يومية سياسية مستقلة
صدرت في ١٠ مايو ١٩٧٩

تصدر عن

شـركـة الخـلـيـج للـنـشـر والطـبـاعــة
الدائري الثالث - منطقة الهالل - الدوحة

ص.ب : ٥٣٣

رئيس التحرير:

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

هاتف : ٤٤٤٦٦٥٦٦ - ٤٤٣٧١٣٥٣

فاكس : ٤٤٣٥٠٤٧٦

مدير التحرير:

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

هاتف : ٤٤٤٦٦٥١١

هواتف أقسام التحرير

قسم المحليات :
٤٤٤٦٦٥٢٤- ٤٤٤٦٦٥١٥-٤٤٤٦٦٥١٤

local@raya.com

قسم االقتصاد :
٤٤٤٦٦٥٣١

economy@raya.com

قسم الرياضة :
٤٤٤٦٦٥٠٩ - ٤٤٤٦٦٥١٠

sport@raya.com

قسم العربي والدولي :
٤٤٤٦٦٥٠٦ - ٤٤٤٦٦٥٠٧

disknews@raya.com

القسم الثقافي
٤٤٤٦٦٥٢٢

culture@raya.com

إدارة اإلعالنات
هاتف : ٤٤٤٦٦٦١٨- ٤٤٤٦٦٦١٩ - ٤٤٤٦٦٦٥٠

اإلعـالنـات المبـوبــة :
٤٤٤٦٦٦٠٧

البــدالـــة :
٤٤٤٦٦٥٥٥

التـوزيـــع 
هاتف : ٤٤٤٦٦٦٣٦ - ٤٤٤٦٦٦٣٥
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رياح قوّية على بعض 
المناطق نهاًرا

ال يوجد

على الساحل :

في البحر :

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة
٣٣ - ٠٠٤٠ : ٠٠ - ٠٨ : ١٤١٣ : ١٩ - ٠٢ : ٠٦الرويس
٣١ - ٥٧٤١ : ١٧ - ٣٤ : ٠٠٠٥ : ٠٠ - ١٦ : ١١دخان
٣٠ - ٥١٤٨ : ١٦ -  ٣٥ : ٠١٠٤ : ٢٣ - ١٢ : ١١أبوسمرة

بالتوقيت المحلي

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة
٣٣ - ٠٠٤٧ : ٠٠ - ١٣ : ٠٠١٧ : ٠٠ - ٥٠ : ٠٧مسيعيد
٣٣ - ٠٠٤٧ : ٠٠ - ٣٥ : ٤٣٢٣ : ١٩ - ٢٦ : ٠٧الوكرة
٣٣ - ٠٠٤٧ : ٠٠ - ٤٢ : ١٤  ٣٢ : ١٩ - ٤٧ : ٠٦الدوحة
٣٠ - ٤٣ ٠٣ : ٢٣ - ٠٣ : ٢١١٣ : ١٧ - ٠٨ : ٠٦الخور

٣:٢٥الفجر

٤:٥٣الشروق

١١:٤٠الظهر

٣:٠٤العصر

٦:٢٩المغرب

٧:٥٩العشاء

مفقودان وإجالء اآلالف جراء األمطار باليابان

العثور على جثة الممثلة ريفيرا في بحيرة

وفاة الممثلة بريستون بعد صراع مع السرطان ً لم تعجبه حياته.. فأودى بحياة ٢١ شخصا

الصين تكافح للتصدي لفيضان نهر يانغتسي

وصــدرت  شخصان  ُفــقــد  أ:  ب  د  طوكيو- 
منازلهم  من  األشخاص  آالف  بإجالء  أوامــر 
جـــــراء هـــطـــول أمـــطـــار غـــزيـــرة عــلــى غــربــي 
اليابانية  كيودو  وكالة  وذكــرت  أمس.  اليابان 
لألنباء أن عمال اإلنقاذ يبحثون عن شخصين 
فــقــدا جــــراء انــهــيــار أرضــــي ضـــرب منزلهما 
هيجاشي  مدينة  في  الغزيرة  األمطار  جــراء 
هــيــروشــيــمــا، فــي الــصــبــاح. وصــــدرت أوامـــر 
بإجالء آالف السكان في بلدة ميساتو ومدينة 
كــوســتــو، بــعــد أن تــســبــبــت األمـــطـــار الــغــزيــرة 

إعالم  وسائل  حسب  جونو،  نهر  فيضان  في 
مــحــلــيــة. وتــوقــعــت هــيــئــة األرصـــــــاد الــجــويــة 
الغزيرة  األمطار  من  مزيد  هطول  اليابانية 
على وسط وغربي اليابان أمس، محذرة من 
وارتفاع  أرضية  وانهيارات  فيضانات  حدوث 
منسوب مياه األنهار وهبوب رياح قوية. ومنذ 
٤ يوليو، تسببت األمطار الغزيرة في إجمالي 
٣٧٨ انهيارا أرضيا. ولحق دمار أو ضرر بنحو 
١٤ ألف منزل في كيوشو وفي غرب ووسط 

اليابان، حسب هيئة اإلطفاء وإدارة الكوارث.

كاليفورنيا،  شرطة  أعلنت  وكــاالت:   - كاليفورنيا 
نايا  األمــريــكــيــة  الممثلة  جثة  على  الــعــثــور  االثــنــيــن، 
قرب  بيرو  بحيرة  في  أليــام  اختفائها  بعد  ريفيرا، 
لوس أنجلوس. وقال مسؤولون في شرطة مقاطعة 
انتشالها  جــرى  التي  الجثة  إن  بكاليفورنيا،  فينتورا 
من بحيرة في كاليفورنيا هي للممثلة نايا ريفيرا، 
قائد  وقــال  الشهير.  مسلسل «جلي»  بطالت  إحــدى 
ضفة  على  صحفي  مؤتمر  فــي  المقاطعة،  شرطة 
بحيرة بيرو قرب لوس أنجلوس: «نحن متأكدون 
اآلن من أن الجثة التي تم العثور عليها هي جثة نايا 
الماضي،  األسبوع  قالت،  السلطات  وكانت  ريفيرا». 
إنها تعتقد أن ريفيرا غرقت بعد أن استأجرت زورقا 
على بحيرة بيرو قرب لوس أنجلوس مع ابنها جوزي 

(أربع سنوات)، الذي عثر عليه سالما.

أعلن  -وكاالت:  واشنطن 
الـــمـــمـــثـــل األمــــريــــكــــي جـــون 
ـــه  تــــرافــــولــــتــــا، وفــــــــاة زوجـــت
عن  بريستون،  كيلي  الممثلة 
عــمــر نـــاهـــز ٥٧ عـــامـــا، يــوم 
معركة  بعد  يوليو،   ١٢ األحد 
مــــع ســــرطــــان الــــثــــدي لــمــدة 
في  ترافولتا  وكتب  عامين. 
مــنــشــور عــلــى «إنــســتــغــرام»: 
«أبـــلـــغـــكـــم بـــقـــلـــب يــعــتــصــره 
الجميلة  زوجـــتـــي  أن  األلــــم 
كـــيـــلـــي خــــســــرت مــعــركــتــهــا 
الـــتـــي اســتــمــرت عــامــيــن مع 
قاتلت  لقد  الــثــدي.  ســرطــان 
بشجاعة يؤازرها حب ودعم 

الكثيرين». ودام زواج الثنائي 
ثــالثــة  ولــديــهــمــا  عـــامـــا،   ٢٨
بريستون  وحظيت  أطــفــال. 
ـــمـــســـيـــرة مـــهـــنـــيـــة طـــويـــلـــة  ب
خــــالل الــتــمــثــيــل فـــي األفــــالم 

التلفزيونية،  والــمــســلــســالت 
األعمال  بعض  في  وظهرت 
مـــع زوجــــهــــا، بــمــا فـــي ذلــك 
 Battlefield Earth فيلم 

عام ٢٠٠٠.

كــشــف  كــــــــــاالت:   - بـــكـــيـــن 
في  المحلية  للسلطة  تقرير 
الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة، بــكــيــن، 
حافلة  عن السبب في انقالب 
بينما  المياه  خزان  في  ركاب 
كـــانـــت تـــقـــل مـــســـافـــريـــن فــي 
مــقــاطــعــة قــويــتــشــو الــصــيــنــيــة. 
كان السبب ببساطة أن السائق 
حياته».  عن  يكن «راضيا  لم 
ــــحــــادث فــــي ٧ يــولــيــو  وقـــــع ال
الجاري، حوالي الساعة ١١:٤٥ 
بــالــتــوقــيــت الــمــحــلــي، عــنــدمــا 
تــبــاطــأت الــحــافــة الــتــي كــانــت 
تسير على الطريق السريع في 
الــبــدايــة، ثــم انــحــرفــت بشكل 
ـــــى جـــانـــب الـــطـــريـــق،  حـــــاد إل
عـــابـــرة ٥ حــــــارات، وهــدمــت 

حــاجــز الــطــريــق، واســتــقــرت 
في خزان مدينة أنشون. وقد 
مــصــرعــهــم،  ـــا  راكـــب  ٢١ لــقــي 
وأصيب ١٥ آخرون. وبحسب 

التحقيق، تعاطى السائق البالغ 
الكحول  عــامــا   ٥٢ العمر  مــن 
صـــبـــاح يــــوم الــــحــــادث، وكـــان 
وفــقــا  أفـــعـــالـــه  وراء  الــــدافــــع 

لــلــشــرطــة، هـــو عــــدم الــرضــا 
التي  والصعوبات  الحياة،  عن 
ويقول  الــســكــن.  فــي  يواجهها 
التقرير: «لقد أظهر التحقيق 

أن السائق المشتبه في ارتكابه 
«تشجان»،  واسمه  الجريمة، 
ــــعــــيــــش فـــــــي مــــنــــزل  كـــــــــان ي
اســــتــــأجــــره صـــاحـــب الــعــمــل، 
ووقـــــــع اتـــفـــاقـــا مــــع الــســلــطــة 
لكنه  الــنــقــل،  لــدعــم  المحلية 
لـــم يــتــلــق األمــــــوال الــمــوعــودة 
بـــمـــوجـــب شــــــروط الــوثــيــقــة. 
فاشلة  بمحاولة  الرجل  فقام 
الســــتــــئــــجــــار شــــقــــة أخـــــــرى، 
في  ولــكــن  الـــدولـــة،  تمتلكها 
التي  المباني  أن  علم  يوليو   ٧
يــســكــن بــهــا مــعــرضــة لــلــهــدم. 
وعبر  الساخن،  بالخط  اتصل 
عــــن عـــــدم رضــــــاه عــــن هـــدم 
الــمــنــزل وعــــدم الـــقـــدرة على 

استئجار مساكن أخرى».

حــشــدت  ب):  ف  (أ  شنغهاي- 
الــســلــطــات الــصــيــنــيــة الــجــيــش أمــس 
التي  للفيضانات  التصدي  لمحاولة 
خلفت أكثر من ١٤٠ قتيال ومفقودا 
لم  حــيــث  يانغتسي  نــهــر  حـــوض  فــي 
تــهــطــل مــثــل هـــذه األمـــطـــار مــنــذ ما 

يقرب من ٦٠ عاما.
 وقال نائب وزير حاالت الطوارئ 
تــشــانــغ غـــيـــوانـــغ إن الــمــنــطــقــة حــول 
ثـــالـــث أكـــبـــر نــهــر فـــي الــعــالــم تشهد 
وصــرح  هــذا الــعــام.  قياسية  أمــطــارا 

يونيو،  «منذ  بكين:  في  للصحفيين 
كـــان مــتــوســط هــطــول األمـــطـــار في 
منذ  األعلى  هو  يانغتسي  نهر  حوض 
كمية  أن  وأضــــــاف   .«١٩٦١ الـــعـــام 
الــمــيــاه الـــتـــي تــســاقــطــت خــــالل هــذه 
المئة  فـــي   ٥١ بــنــســبــة  تــزيــد  الــفــتــرة 
التي  ووهــان  ومدينة  المتوسط.  عن 
المستجد  كورونا  فيروس  فيها  ظهر 
الئحة  ضمن  الماضي،  ديسمبر  في 
ـــمـــدن الـــتـــي تـــراقـــب بــقــلــق ارتـــفـــاع  ال

منسوب مياه نهر يانغتسي. 

ميالنو تطلق أسبوع الموضة االفتراضي
وبــاريــس،  لــنــدن  بعد  ب):  ف  (أ  ميالنو- 
في  األول  االفتراضي  الموضة  أسبوع  انطلق 
ميالنو أمس بسبب فيروس كورونا المستجد 
لكن سيتخلله أيضا عرضان حيان أحدهما 
أسبوع  ويستمر  غــابــانــا».  إي  «دولتشه  لــدار 
الموضة هذا حتى يوم الجمعة مع مجموعات 
للمالبس الرجالية لربيع وصيف ٢٠٢١ فضال 
والنساء.  للرجال  تمهيدية  مجموعات  عــن 

واختارت  هــذه  الدعوة  ماركة   ٣٧ لبت  وقــد 
اثنتان منهما إجراء عرض حي هما «دولتشه 
اإليــطــالــيــتــان.  «إتــــــرو»  و«دار  غـــابـــانـــا»  إي 
وأوضــــح كــيــن وفــيــرونــيــكــا إتــــرو فــي بــيــان: 
أزياء  عرض  مع  مجموعاتنا  تقديم  «قررنا 
وحيوية  قوية  إيجابية  رسالة  لتوجيه  فعلي 
في هذه المرحلة التي يمر بها قطاع الموضة 
التكنولوجيا  أهمية  نــدرك  ميالنو.  ومدينة 

الرقمية لكننا نعتبر أيضا أن التفاعل الفعلي 
ـــــرو»  دار «إت وتــقــيــم  لـــلـــمـــوضـــة».  أســـاســـي 
عرضها في فندق «فــور سيسنز» وهو دير 
يعود للقرن الخامس عشر حــول إلــى فندق 
غابانا»  إي  اخــتــارت «دولــتــشــه  فيما  فــخــم، 
«أومانيتاس»  الجامعي  المستشفى  حــدائــق 
وهذا  ماديا.  فيه  األبحاث  معهد  تدعم  التي 
الــمــعــهــد مــنــخــرط فـــي مــكــافــحــة فــيــروس 

الماركة  مصمما  وأعــلــن  المستجد.  كــورونــا 
دومينيكو دولتشه وستيفانو غابانا في يونيو 
وإلى  اإليطالية  الموضة  غرفة  إلى  عودتهما 
الروزنامة الرسمية ألسبوع ميالنو للموضة. 
العام  الغرفة  من  انسحبا  المصممان  وكــان 
١٩٩٨ بسبب خــالفــات مــع إدارتــهــا فــي تلك 
المرحلة مع استمرارهما في إقامة العروض 

ضمن أسابيع ميالنو للموضة.
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محكمة العدل الدولية تنتصر مجدداًً لقطر 
العدل  محكمة  أصدرته  الــذي  الحكم 
التابعة  العليا  القضائية  الهيئة  الدولية، 
لــألمــم الــمــتــحــدة لــصــالــح قــطــر بــرفــض 
كل  قبل  مــن  المرفوعين  االستئنافين 
مـــن الــســعــوديــة واإلمـــــــارات والــبــحــريــن 
ومـــــصـــــر، بــــشــــأن اخــــتــــصــــاص مــنــظــمــة 
الطيران المدني الدولي (اإليكاو) بالنظر 
انــتــصــاراً  يعتبر  الــقــطــريــة  الــشــكــوى  فــي 
لــقــطــر وســيــضــع دول الــحــصــار  تــاريــخــيــاً 
أمام «ميزان العدالة والمساءلة الدولية» 
في  فشلت  قــد  الــــدول  هـــذه  أن  خــاصــة 
ولذلك  للمحكمة،  مقنعة  أدلـــة  تقديم 

رفــض  اآلراء،  بــإجــمــاع  الــنــتــيــجــة  كــانــت 
جميع طلبات دول الحصار.

ولـــذلـــك فـــإن هـــذا الــحــكــم الــتــاريــخــي 
أنه  إلــى  بالنظر  خــاصــة  أهمية  يكتسب 
صـــدر بــإجــمــاع قــضــاة الــمــحــكــمــة، ومــن 
وإحقاقاً  للعدالة  انــتــصــاراً  يعد  فإنه  هنا 
الــدول  هــذه  حــاولــت  التي  قطر  لحقوق 
فضحتها  واهـــيـــة  بــمــزاعــم  مــصــادرتــهــا 

المحاكم الدولية.
أمام  الحصار  دول  سيضع  القرار  هذا 
ألنها  الدولية  والمساءلة  العدالة  ميزان 
انــتــهــكــت أحـــكـــام االتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة 

وأن  الدولي،  المدني  بالطيران  المتصلة 
الطيران  منظمة  أن  من  ثقة  على  قطر 
الــمــدنــي الـــدولـــي ســـوف تــقــر بـــأن هــذه 

اإلجراءات غير قانونية.
 لــقــد جــــاء الــــقــــرار أيـــضـــا لــيــضــع دول 
الحصار أمام امتحان عسير ألنها فقدت 
أجمع  العالم  أمام  القضائية  مصداقيتها 
دحض  فــي  مــرة  كــل  قطر  نجاح  بسبب 
حجج هذه الدول أمام المحكمة الدولية 
الواضحة  المواقف  صحة  على  والتأكيد 
هــي،  بــهــا  تتمسك  ظــلــت  الــتــي  والــثــابــتــة 
تكشف  أن  قطر  استطاعت  فقد  ولذلك 

الحصار  دول  دعــاوى  زيــف  العالم  أمــام 
رغـــم إصــــرار هـــذه الــــدول عــلــى تجاهل 

القانون الدولي.
الحصار  فــرض  منذ  ظلت  قطر  إن   
غــيــر الــقــانــونــي فــي شــهــر يــونــيــو ٢٠١٧، 
تـــــواصـــــل الــــتــــصــــدي لـــــــإلجـــــــراءات غــيــر 
الــقــانــونــيــة الــتــي اتــخــذتــهــا دول الــحــصــار 
وانــتــهــاكــهــا لــلــقــانــون الـــدولـــي، وإن قــرار 
محكمة العدل الدولية الصادر أمس يعد 
الــدولــيــة  األحـــكـــام  سلسلة  فــي  األحــــدث 
الــتــي تــؤكــد نــزاهــة مــوقــف قــطــر، حيث 
يــأتــي هــــذا الــحــكــم فـــي أعـــقـــاب الــحــكــم 

العالمية  الــتــجــارة  منظمة  عــن  الــصــادر 
في شهر يونيو الماضي، والذي أقّر بأن 
خالفت  قــد  السعودية  العربية  المملكة 
المنظمة  اتــفــاقــيــة  بــمــوجــب  الــتــزامــاتــهــا 
المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية 

ذات الصلة بالتجارة (اتفاقية تربس).
مــــن حــــق قـــطـــر أن تــفــخــر وتـــرحـــب 
وتــشــيــد بـــالـــقـــرار الـــــذي يــمــثــل انـــتـــصـــاراً 
باعتبار  العادلة  ولقضيتها  لها  تاريخياً 
أنصف  قــد  الــدولــيــة  المحكمة  قـــرار  أن 
المحكمة  قـــرار  فـــإن  ولــذلــك  قضيتها، 
ســيــحــفــز قــطــر لــلــعــمــل عــلــى اســتــكــمــال 

منظمة  في  القطرية  الشكاوى  إجراءات 
«إيـــــكـــــاو» وســتــثــبــت مــــجــــدداً بــأســلــوب 
لالتفاقيات  الــدول  هــذه  خــرق  حضاري 

الدولية أمام العالم.
ستواجه  الحصار  دول  أن  المؤكد  من 
كسبت  بعدما  العالم  أمام  قانونياً  مأزقا 
قــطــر الــقــضــيــة، خــاصــة أن هـــذه الـــدول 
وتخبطها  ضــعــفــهــا  وأثــبــتــت  فــشــلــت  قـــد 
األدلــــة  قـــدمـــت  قــطــر  وأن  وتــنــاقــضــهــا 
القانون  أحكام  على  تقوم  التي  الموثقة 
مخالفة  القاطع  بالدليل  وأثبت  الــدولــي 

هذه الدول وخرقها القانون الدولي.

رأيرأي

دولــيــةرفض االستئنافين المرفوعين من دول الحصار انتصار تاريخي وإحقاق لحقوق قطر مــحــاســبــة  ــــام   أم ــحــصــار  ال دول  يــضــع  الــمــحــكــمــة  قــــرار 

حديثة  صينيٌة  دراسٌة  أظهرت  -قنا:  بكين 
الصينية  األكــاديــمــيــة  مـــن  بــاحــثــون  أجـــراهـــا 
الصينية  الزراعية  والجامعة  الزراعّية  للعلوم 
أّن استخدام أغشية بالستيكية لتغطية التربة 
الزراعّية في العقود الماضية، أّدى إلى زيادة 

إنتاج المحاصيل وكفاءة استخدام المياه. 
 ٣٥٧٠ لـــ  كلًيا  تحليـــــًال  الباحثون  وأجـــرى 
مــجــمــوعــة مــن الــبــيــانــات الــمــيــدانــيــة الــتــي تــّم 
ــا  عــاًم  ٣٦ الـــــ  فـــي  مـــوقـــًعـــا   ٧٨٨ مـــن  جــمــعــهــا 
بأغشية  التربية  تغطية  دور  لتقييم  الماضية 
وأظهرت  المحاصيل.  إنــتــاج  فــي  بالستيكّية 

بــأغــشــيــة  ــتــغــطــيــة  ال اســـتـــخـــدام  أن  الـــنـــتـــائـــج 
بمعدل  المحاصيل  غّلة  من  يزيد  بالستيكية 
استخدام  كــفــاءة  ويــحــّســن  الــمــائــة،  فــي   ٤٥٫٥

المياه بنسبة ٥٨ في المائة في الصين. 
البالستيكّية  األغــطــيــة  الســتــخــدام  وكــــان 
تــأثــيــٌر كــبــيــٌر عــلــى الــمــنــاطــق الــتــي يــقــّل فيها 
هطول األمطار عن ٤٠٠ ملم سنويًا. ويمكن 
حول  للعالم  مثال  بمثابة  الــدراســُة  تكون  أن 
كيفية زيادة الغّلة باستخدام التغطية بأغشية 
من  وفّعالة  بسيطة  تقنية  وهي  بالستيكّية، 

حيث التكلفة.

تغطية التربة بالبالستيك تزيد غلّة المحاصيل

بنجالديش  في  مسؤولون  قال  ا:  ب  -د  دكا 
بشمال  كبيرًة  مساحًة  غمرت  الفيضانات  إّن 
البالد، ما دفع نحو ١٫٥ مليون مواطن للنزوح 
وقال  إيــواء.  ألماكن  االنتقال  أو  منازلهم  من 
إّن  منها  والتحذير  بالفيضانات  التنّبؤ  مركز 
المقرر  مــن  حيث  يتفاقم،  أن  يمكن  الــوضــع 
-بادما  جــانــجــس  نــهــري  ُمــســتــويــات  تــرتــفــع  أن 
خــالل  أكــبــر  بــصــورة  وبراهمابوترا-جامونا 
األيـــــام الــُمــقــبــلــة. وقــــال وزيــــر الـــدولـــة إلدارة 
الــكــوارث إنــامــور رحــمــن فــي مــؤتــمــر صحفي 

أضــرت  الــفــيــضــانــات  إّن  اإلنــتــرنــت  شبكة  عــبــر 

حتى اآلن بنحو ١٫٥ مليون مواطن في ١٧ من 

بين ٦٤ منطقة إدارّية. وأضاف إّن الفيضانات 

يُمكن أن تغمر ست مناطق أخرى في وسط 

بـــنـــجـــالديـــش، مـــع اســـتـــمـــرار فــيــضــان األنـــهـــار 

 ٢٠ من  أكثر  إّن  وقــال  ضفافها.  على  الُكبرى 

ألف شخص انتقلوا إلى ٣٥ موقَع إيواء، مضيًفا 

إنه جرى نقُل إمدادات اإلغاثة من أرز وطعام 

جاف ومياه وأموال للمناطق المتضّررة.

 الفيضانات تشرد ١٫٥ مليون
 شخص في بنجالديش

 متاحف كنسينجتون 
البريطانية تعيد فتح أبوابها

حي  في  لندن  متاحف  أكبر  من  ثالثة  قــّررت  أ:  ب  لندن-د 
الُمقبل،  أغسطس  فــي  أبــوابــهــا  فتح  إعــــادَة  كنسينجتون  جــنــوب 
أمس  ُمــشــتــرك  صحفي  مؤتمر  خــالل  متحّدثون  قــال  حسبما 
بهياكل  المشهور  الطبيعي،  الــتــاريــخ  متحف  وسيفتح  الــثــالثــاء. 
الديناصورات أبوابه أوًال، في ٥ أغسطس، ويليه في اليوم التالي 
متحف فيكتوريا وألبرت، الذي يعرض أعماًال فنية وتصميمات. 
للتكنولوجيا  مــعــارضــه  فــتــح  إلعــــادة  الــعــلــوم  متحف  ويــخــطــط 
والقطع األثرية العلمية في ١٩ أغسطس، حسبما أفاد موقعه على 
اإلنترنت. وقال تريسترام هانت مدير متحف فيكتوريا وألبرت 
في بيان «صاالت عرض فيكتوريا وألبرت تزدهر في حوار مع 

الزّوار، وبعد شهور عديدة. 
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