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النسخة اإللكترونية
قناة 
على

صفحة٤٠
رياالن

موقف قطر ثابت في دعـم األمم المتحدة 
سموه خاطب االجتماع رفيع  المستوى لالحتفال بذكرى تأسيس المنظمة الدولية.. صاحب السمو:

األمـــــــــــم الـــــمـــــتـــــحـــــدة مـــــــا زالـــــــــــت قـــــــاصـــــــرة عـــــــن إيـــــــجـــــــاد اآللــــــــيــــــــات الــــــــالزمــــــــة لــــــفــــــرض مــــبــــادئــــهــــا

تفاصيل  ص٨ و ٩ ورأي 

ـــــرانـــــي وســـــــــــام الــوجــبــــــــة ـــر اإليــــــ ـــي ـــســـف ـــــــو يــمــنــــــــح ال ـــب الـــســـمــــ ــــ صـــاحــــ

SMS رســـائـــل ــر  عــب الــقــضــائــيــة  واإلعــــالنــــات  اإلخــــطــــارات 

تفاصيل ص٢

tawfeeqtravel

Tawfeeq Travel

الدوحة - نشأت أمين: 

عــلــمــت [ أن الــمــجــلــس األعــلــى لــلــقــضــاء يــعــكــف عــلــى وضــع 

اللمسات النهائية إلطالق برنامج قضاة الغد، وذلك تنفيًذا لمخرجات 

ينتهجها  الــتــي  والــخــطــة  الــعــدالــة  أنظمة  لتطوير  الوطنية  الــمــبــادرة 

المجلس لتطوير المنظومة القضائية في الدولة ودعم إمداد المحاكم 

بالكوادر القضائية القطرية المؤهلة، بهدف تحقيق التقطير الكامل 

بالمحاكم بنسبة ١٠٠٪، الفتًا إلى أن األولوية للمحاكم االبتدائية ومن 

ثم االستئناف والتمييز، موضًحا أن العدد المستهدف للدفعة األولى 

حوالي ١٠٠ طالب وطالبة، ويشترط في الملتحقين التفوق األكاديمي 

وااللتزام السلوكي واألخالقي، حيث سيتم إخضاعهم لبرامج تدريبية 

برنامج  سيحظى  كما  مهاراتهم،  لصقل  مكثفة  وعملية  أكاديمية 

قضاة الغد باهتمام بالغ من جانب المجلس األعلى للقضاء باعتباره 

أحد برامج التطوير األساسية في المحاكم.

إطـــالق برنــامــج قضـاة الغـــد قريـــبًا 
: بهدف التقطير الكامل في المحاكم بنسبة ١٠٠٪.. مصدر لـ 

للمخازن  الخليج  شركة  وقعت  قنا:   - الدوحة 
«GWC» اتفاقية مع االتحاد الدولي لكرة القدم 
«FIFA»، تم بموجبها اعتماد الشركة الرائدة في 
مجال حلول شبكات اإلمداد، كأول داعم إقليمي 
ومزود لوجستي رسمي لبطولة كأس العالم لكرة 

القدم FIFA قطر ٢٠٢٢.
الخليج  ســتــعــتــمــد  االتــفــاقــيــة،  هـــذه  وبــمــوجــب 
الوطني  الــداعــم  كانت  والتي   «GWC» للمخازن 
لألندية  العالم  لكأس  الرسمي  اللوجستي  والمزود 
FIFA قطر ٢٠١٩، على شبكة اتصاالتها بمختلف 
أنـــحـــاء الــعــالــم لــتــقــديــم خــدمــاتــهــا لــبــطــولــة كــأس 
اللوجستية  الجوانب  في   ٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم
وسالسل التوريد.  وأكد سعادة الشيخ عبد اهللا بن 
فهد بــن جــاســم بــن جبر آل ثــانــي رئــيــس مجلس 
تاريخًيا  إنــجــاًزا  تشهد  الشركة  أن   ،GWC إدارة 
المتطلبات  بتقديم  تكليفها  تم  حيث  سجلها  في 

اللوجستية لمونديال كأس العالم قطر ٢٠٢٢.

٤٣٧ ألف متبرع باألعضاء بعد الوفاةGWC توفر الخدمات اللوجستية لمونديال ٢٠٢٢

اقتراب موعد افتتاح استاد الثمامة المونديالي

٦٠ ٪ من الطالب يفضلون جامعة قطر

١١

الــدوحــة - قــنــا: أصـــدر ســعــادة المهندس 
السبيعي  تــركــي  بــن  عبدالعزيز  بــن  عــبــداهللا 
وزير البلدية والبيئة، تعليماته لجميع مديري 
البلديات بضرورة االهتمام بتبسيط إجراءات 
الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها للعمالء، 

من  وذلك  لمالحظاتهم،  الدقيقة  والمتابعة 
خـــالل الــتــوســع فــي الــخــدمــات اإللــكــتــرونــيــة 
وتنفيذ  بــالــوزارة،  «األتمتة»  مشروع  ضمن 

أي ُمبادرات تحقق رضا العمالء.

الدوحة- هيثم األشقر:

بالفيلم  لألفالم  الدوحة  مؤسسة  احتفت 
ـــقـــطـــري «شـــهـــاب»  ـــــروائـــــي الـــوثـــائـــقـــي ال ال
رقًما  حقق  والــذي  المفتاح،  أمل  للمخرجة 
قياسيًّا مميًزا لصناعة األفالم القصيرة في 

مهرجانًا   ٤٦ في  الفيلم  شارك  حيث  قطر، 
بينها  من  جوائز،   ٨ بـ  وفــاز  ا  دولًيّ ا  سينمائًيّ
القطرية  للفنانة  ممثلة  ٔالفضل  جوائز  عدة 
الصاعدة والموهوبة جوري محمد درويش.

توسع في الخدمات اإللكترونية للبلدية

«شهاب» يحقق ٨ جوائز سينمائية
٢

١٦

١٢

٢

ــز  ــي ــي ــم ــت ـــاف وال ـــن ـــئ ـــت ــــم االس األولـــــويـــــة لــلــمــحــاكــم االبــــتــــدائــــيــــة ومـــــن ث

: ـ 

الدوحة - عبدالمجيد حمدي:

الغني  عبد  آل  أســمــاء  الــدكــتــورة  صرحت 
ــتــبــرع بـــاألعـــضـــاء  ــل مــــديــــرة مـــركـــز قـــطـــر ل
التبرع  برنامج  بــأن  الطبية  حمد  بمؤسسة 
بـــاألعـــضـــاء حــقــق نـــجـــاًحـــا مــلــحــوًظــا خــالل 
خالل  من  وذلك  الماضية،  القليلة  السنوات 
خــفــض أعــــداد الــمــرضــى الــذيــن يــســافــرون 
إلــى الــخــارج لــزراعــة األعــضــاء بمعدل يزيد 

المتبرعين  عــدد  أن  إلــى  الفــتــة   ،٪٨٠ على 
الــمــســجــلــيــن لــلــتــبــرع بـــاألعـــضـــاء وصــــل إلــى 
التبرع  بطاقة  يحملون  شخص  ألــف   ٤٣٧
بــاألعــضــاء بــعــد الــــوفــــاة.  وقـــالـــت الــدكــتــورة 
أسماء لـ [: إن برنامج التبرع وزراعة 
األعضاء ال يزال يواصل جهوده الرامية إلى 
والمتمثلة  إليها  يتطلع  التي  الرؤية  تحقيق 
ممكنة.  صحية  رعــايــة  أفــضــل  تــوفــيــر  فــي 

١٤

الدوحة - هبة البيه:

أكــد الــدكــتــور حسن بــن راشـــد الــدرهــم - 
في  البحثي  القطاع  أن  قطر  جامعة  رئيس 
بحثية  منصات  إنــشــاء  على  يعمل  الجامعة 
مــحــددة  بينية  بــاتــجــاهــات  تعنى  مــتــمــيــزة 

إلى  وتستند  البحثية  األولــويــات  مع  تنسجم 
قدرات جامعة قطر البحثية، سيتم اإلعالن 
الفتًا  القادمة،  األسابيع  خــالل  بعضها  عن 
يُفضلون  الثانوية  خريجي  من   ٪٦٠ أن  إلى 

االلتحاق بجامعة قطر.

ما زال حق القوة يتفـوق على قـوة الحـق 

إجراء تقييم ومراجعة جادة للعمل 
الدولي متعدد األطراف

تحقيق اإلصالح الشامل ال سيما تمثيل 
شعوب العالم في مجلس األمن 
تجنـب ازدواجيــة المعاييـــر

في تنفيـــذ القـــرارات الدوليــــة

كورونا أثبتت أن الشعوب تواجه مصيًرا مشترًكا
اإلعــالن األممــي وثيقــــة تاريخيــــة 

للتحــديـــات المشــتركـــة 

ضرورة تنفيذ اإلعالن السياسي عبر 
تعزيز التعددية والدبلوماسية الوقائية

ال مناص من التعاون والعمل المشترك 
للتصدي للتحديات العالمية

مراجعة النظام الداخلي الذي يعلق قضايا األمن المشترك بمواقف الدول الخمس
احترام سيادة الدول والتصدي الحازم الستخدام القوة في العالقات الدولية 
ــال أمــدهــا اســتــنــاًدا للقانون  ــزاعــات الــتــي ط ــن ــألزمــات وال إيــجــاد حــلــول ل

عالمية تــحــديــات  تشكل  واإلرهـــــاب  الــمــســتــدامــة  والــتــنــمــيــة  البيئة  قــضــايــا 
العالمية التحديات  مــواجــهــة  مــن  لتمكينها  المتحدة  األمـــم  مــع  العمل 
اجتماعنا فرصة لتجديد االلتزام الدولي بنص وروح ميثاق األمم المتحدة

الــــجــــهــــات  قـــــامـــــت  قـــــنـــــا:   - الـــــــدوحـــــــة 
٦ أشـــخـــاص  بــضــبــط  الـــُمـــخـــتـــصـــة، أمـــــس، 
المنزلي   الصحي  العزل  اشتراطات  خالفوا 
المختصة  للنيابة  المخالفين  إحالة  وجاٍر 

وهم: 
١ - سلمان أحمد يوسف حسن العبيدلي

٢ - علي محمد علي جاسمي
٣ - أحمد رفعت محمد أبو دنيا

٤ - عبداهللا محمد حمد العمياء الحنيتم
٥ - سالم جابر حمد حفار القريم

٦ - محمد أحمد إبراهيم دعلوج الكبيسي

إحالة ٦ مخالفين للعزل المنزلي للنيابة

٣

https://youtu.be/xDJ5Wi3-H14


محلياتمحليات٢
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صــاحــب  حــضــرة  بــعــث  قنا:     - الـــدوحـــة 
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
أمـــيـــر الـــبـــالد الـــمـــفـــدى، بــبــرقــيــة تــهــنــئــة، 

سركسيان،  أرمــيــن  الــرئــيــس  فخامة  إلــى 
ذكرى  بمناسبة  أرمينيا،  جمهورية  رئيس 

استقالل بالده.

صاحب  حــضــرة  بــعــث  -  قنا:   الــدوحــة 
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
أمــيــر الـــبـــالد الـــمـــفـــدى، بــبــرقــيــة تــهــنــئــة، 

إلــى فــخــامــة الــرئــيــس جـــورج فــيــال رئيس 
جـــمـــهـــوريـــة مـــالـــطـــا، بـــمـــنـــاســـبـــة ذكــــرى 

بالده. استقالل 

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

أرمـــيـــن ســركــســيــان، رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
أرمـــيـــنـــيـــا، بــمــنــاســبــة ذكـــــرى اســتــقــالل 

بالده.

بــعــث  - قنا:   لـــــدوحـــــة  ا
ــــداهللا  ــــخ عــــب ــــشــــي ل ســــمــــو ا
نــائــب  ثــانــي  آل  حــمــد  بــن 

األمــيــر، بــبــرقــيــة تــهــنــئــة، 
لـــرئـــيـــس  إلـــــــى فــــخــــامــــة ا
جــــــــــــــورج فــــــيــــــال رئـــــيـــــس 

جــــــمــــــهــــــوريــــــة مـــــالـــــطـــــا، 
استقالل  ذكرى  بمناسبة 

بالده.

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

باشينيان،  نيكول  السيد  دولـــة  إلــى  تهنئة 
بمناسبة  أرمينيا،  جمهورية  وزراء  رئيس 

ذكرى استقالل بالده.

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

تهنئة، إلى دولة السيد روبرت أبيال رئيس 
ذكــرى  بمناسبة  مالطا،  جمهورية  وزراء 

استقالل بالده.

صاحب السمو يهنئ
 رئيس أرمينيا بذكرى االستقالل

صاحب السمو يهنئ رئيس
 مالطا بذكرى االستقالل

نائب األمير يهنئ رئيس أرمينيا

نائب األمير يهنئ رئيس مالطا

رئيس الوزراء يهنئ نظيره األرميني

رئيس الوزراء يهنئ نظيره المالطي

حضرة  استقبل  قنا:   - الــدوحــة 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 
فـــي مــكــتــبــه بـــالـــديـــوان األمـــيـــري، 
محمد  السيد  سعادة  أمس،  صباح 
الجمهورية  سفير  سبحاني  علي 
اإلسالمية اإليرانية، وذلك للسالم 
فترة  انتهاء  بمناسبة  سموه  على 

عمله في البالد.
 وقــــــــد مــــنــــح ســــمــــو األمـــــيـــــر، 
الــســفــيــر اإليـــرانـــي وســـام الــوجــبــة، 
في  المساهمة  في  لــدوره  تقديًرا 
تــعــزيــز الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة بين 
التوفيق  له  متمنًيا  وإيـــران،  قطر 
في  مــهــام  مــن  إلــيــه  سيعهد  فيما 
من  مزيًدا  وللعالقات  المستقبل، 

التطور والنماء.
 مــــن جـــانـــبـــه، أعــــــرب ســـعـــادة 
ــــــي عـــــن شـــكـــره  ــــــران الـــســـفـــيـــر اإلي
ـــبـــالد  وتــــقــــديــــره لـــســـمـــو أمــــيــــر ال
الدولة  في  وللمسؤولين  المفدى، 
على ما لقيه من تعاون ساهم في 

نجاح عمله بالبالد.

اســتــقــبــل  قـــنـــا:    - الـــــدوحـــــة 
خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي 
ثـــانـــي  آل  عــــبــــدالــــعــــزيــــز  ـــــن  ب
وزيــر  الـــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
الداخلية، صباح أمس، سعادة 
سبحاني  عــلــي  مــحــمــد  الــســيــد 
اإلسالمية  الجمهورية  سفير 
ـــــك بــمــنــاســبــة  اإليــــرانــــيــــة، وذل

انتهاء فترة عمله بالبالد.
 وتـــمـــنـــى مـــعـــالـــيـــه، خـــالل 
الـــمـــقـــابـــلـــة، لـــســـعـــادة الــســفــيــر 
سيعهد  فيما  التوفيق  اإليراني 
المستقبل،  فــي  مــهــام  مــن  لــه 
ـــيـــن الـــبـــلـــديـــن  ولــــلــــعــــالقــــات ب

المزيد من التقدم والرقي.

صاحب السمو يمنح السفير اإليراني وسام الوجبة

رئيس الوزراء يستقبل السفير اإليراني

تقديًرا لدوره في تعزيز العالقات بين قطر وبالده

الدوحة - قنا: دشن سعادة الدكتور 
عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير 
الــعــدل والــقــائــم بأعمال وزيـــر الــدولــة 
لشؤون مجلس الــوزراء، أمــس، نظاًما 

إلكترونًيا إلدارة قضايا الدولة.
ـــامـــج االرتــــقــــاء  ـــرن ـــب ويـــســـتـــهـــدف ال
بــوزارة  الــدولــة  قضايا  إدارة  بخدمات 
الـــــعـــــدل لـــصـــالـــح مــخــتــلــف الـــجـــهـــات 
الحكومية، وتيسير إجراءات متابعتها 
بما  وعليها،  منها  المرفوعة  للدعاوى 
يقلل الوقت والجهد، ويوفر إمكانيات 

جديدة لتعزيز أنظمة العدالة.
في  الجديد  البرنامج  إطــالق  وجــاء 
إطـــار خــطــة الــتــحــول الــرقــمــي لـــوزارة 
الــعــدل، واتــســاًقــا مــع أحـــدث المعايير 
الناجحة  بالعدلية  والتجارب  الدولية 
لــحــفــظ وتــــــــداول وأرشــــفــــة الـــوثـــائـــق 
التقنية  المنظومة  وتوفير  والبيانات، 
ــتــرابــط اإللـــكـــتـــرونـــي مع  ــل الــمــؤهــلــة ل
مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة 

المباشرة مع إدارة قضايا الدولة.
قضايا  إلدارة  البرنامج  هــذا  ويتيح 

عملية  تيسير  الــعــدل  بـــــوزارة  الـــدولـــة 
من  ســواء  القضائية،  الدعاوي  متابعة 
الحكومية  واألجـــهـــزة  الــــــوزارات  قــبــل 
الــــدولــــة،  قــضــايــا  إدارة  أو  األخـــــــرى 
العمل  مــســار  عــلــى  الــرقــابــة  وتحسين 

وسرعة اإلنجاز.
خالد  الــســيــد  أكـــد  المناسبة  وبــهــذه 
قضايا  إدارة  مــديــر  الــــــزراع  عـــبـــداهللا 
الدولة بــوزارة العدل، أن نظام قضايا 
الدولة الذي تم تدشينه أمس، جاء في 
الوزير  سعادة  ومتابعة  إشـــراف  إطــار 
لبرنامج قضايا الدولة، والحرص على 

أن تكون ملبية لرؤية وأهداف الوزارة 
من خالل االستجابة للتحول الرقمي، 
إدارة  خدمات  على  الحصول  وتسهيل 
الجهات  مــع  وتواصلها  الــدولــة  قضايا 
المنظومة  أداء  تعزز  بكفاءة  المعنية 

القانونية القطرية.
وقال الزراع إن اإلنجاز الذي تحقق 
بــفــضــل الـــكـــوادر الــفــنــيــة بــــــإدارة نظم 
المعلومات بوزارة العدل سيحدث نقلة 
نــوعــيــة فــي ســيــر إجـــــراءات الــدعــاوى، 
النظام  في  المعنية  الجهات  وتمكين 
مـــن االطــــــالع عــلــيــهــا ومــتــابــعــتــهــا في 

أوضــح  جانبه،  مــن  المناسب.  الــوقــت 
خالد محمد إبراهيم مدير إدارة نظم 
إطــالق  أن  الــعــدل،  بـــوزارة  المعلومات 
هذا النظام جاء ضمن حزمة المشاريع 
الرقمية التي يجري تنفيذها بالوزارة.. 
يستند  الــدولــة  قضايا  نظام  أن  مبينًا 
إلى ركيزتين: األولى داخلية، وتخدم 
حوسبة  حــيــث  مـــن  الــمــعــنــيــة  اإلدارة 
اإلدارة  عمل  وتنظيم  النظام  بيانات 
الـــداخـــلـــي، والــثــانــيــة تـــخـــدم الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة، حــيــث تــتــيــح لــهــا سهولة 
االطــــالع واالســتــعــالم بــشــأن الــدعــاوى 

والتعرف على تفاصيلها ومسارها.
ولفت إلى أن النظام يتميز بتأمين 
المرتبطة  الــنــظــم  عــمــل  اســتــمــراريــة 
وذلك  القديم،  النظام  بيانات  بقاعدة 
الحالية  البيانات  كــافــة  على  للحفاظ 
من  الــنــظــام  سيمكن  كــمــا  والــســابــقــة، 
النظم  مع  والتكامل  التخاطب  سرعة 
الــتــقــنــيــة األخـــــرى الــمــعــمــول بــهــا لــدى 
الــجــهــات األخــــرى عــن طــريــق تطبيق 

أحدث المعايير التقنية.

لــلــيــوم  تــواصــلــت  قـــنـــا:   - الـــدوحـــة 
الــثــانــي فــعــالــيــات الــمــنــتــدى الــســنــوي 
تــنــظــمــه  الـــــــذي  لــلــتــخــطــيــط  األول 
تقنية  عــبــر  والــبــيــئــة  الــبــلــديــة  وزارة 
االتــصــال الــمــرئــي، بــرئــاســة ســعــادة 
الــمــهــنــدس عــبــداهللا بــن عــبــدالــعــزيــز 

بـــن تــركــي الــســبــيــعــي وزيــــر الــبــلــديــة 
والــــبــــيــــئــــة، وبــــمــــشــــاركــــة عــــــدد مــن 
الـــــوكـــــالء الــــمــــســــاعــــديــــن ومــــديــــري 

واإلدارات. البلديات 
وخـــالل جــلــســة أمـــس، اســتــعــرض 
وكيل  مــحــمــود  آل  عــبــداهللا  مــنــصــور 

البلديات  لــشــؤون  المساعد  الـــوزارة 
خـــطـــة عـــمـــل قـــطـــاع الـــبـــلـــديـــات، ثــم 
ــــرو ومـــمـــثـــلـــو الـــبـــلـــديـــات  قـــــام مــــدي
بـــــاســـــتـــــعـــــراض خـــــطـــــط عـــــمـــــل كـــل 
بــلــديــة كــمــا تــم فــتــح بــاب الــمــنــاقــشــة 
وطـــرح األســئــلــة والـــرد عــلــيــهــا. وقــد 

ــــوزيــــر تــعــلــيــمــاتــه  أصــــــدر ســــعــــادة ال
بضرورة  البلديات  مــديــري  لجميع 
ـــســـيـــط إجـــــــــــراءات  ـــب ـــت االهـــــتـــــمـــــام ب
ــــمــــقــــدمــــة وســــرعــــة  ـــــخـــــدمـــــات ال ال
إنـــــجـــــازهـــــا لــــلــــعــــمــــالء، والـــمـــتـــابـــعـــة 
ـــدقـــيـــقـــة لـــمـــالحـــظـــاتـــهـــم، وذلــــك  ال

مـــن خــــالل الـــتـــوســـع فـــي الــخــدمــات 
اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة ضـــــمـــــن مـــــشـــــروع 
أي  وتــنــفــيــذ  بــــالــــوزارة،  « األتمتة»  
مــــــبــــــادرات تـــحـــقـــق رضــــــا الـــعـــمـــالء 
تــطــبــيــًقــا لــشــعــار الــمــنــتــدى «الــتــركــيــز 

العمالء». على 

وزير العدل يدشن نظاًما إلكترونيًا إلدارة قضايا الدولة

تعليمـــات للبلـديـــات بتـــبسيط خـدمات العمالء

يقلل الوقت والجهد ويوفر إمكانيات جديدة لتعزيز العدالة

أصدرها وزير البلدية خالل ترؤسه جلسات اليوم الثاني للمنتدى السنوي األول للتخطيط

لــلــدعــاوى متابعتها  إجـــــراءات  وتيسير  ــة  ــدول ال قــضــايــا  إدارة  بــخــدمــات  االرتـــقـــاء 

وزير البلدية والبيئة مترئساً جلسات المنتدى السنوي األول للتخطيط

المجلس األعلى للقضاء:

 :]  - الــــــدوحــــــة 
أعـــلـــن الــمــجــلــس األعــلــى 
ـــــه وتـــنـــفـــيـــًذا  لـــلـــقـــضـــاء أن
ألحــكــام قــانــون الــعــنــوان 
اإلخطارات  فإن  الوطني 
واإلعـــــالنـــــات الــقــضــائــيــة 
رسائل  خالل  من  ترسل 
ــــى الــــهــــاتــــف  نــــصــــيــــة عــــل

.sms الجوال
األعلى  المجلس  وقال 
لـــلـــقـــضـــاء فـــــي تـــغـــريـــدة 
عـــبـــر حـــســـابـــه الــرســمــي 
عــلــى مــوقــع تــويــتــر «إنــه 
قانون  ألحــكــام  وتــنــفــيــًذا 
الـــعـــنـــوان الـــوطـــنـــي فـــإن 
اإلخــطــارات واإلعــالنــات 
الـــقـــضـــائـــيـــة تـــرســـل مــن 
خـــــــالل رســـــائـــــل نــصــيــة 
عـــلـــى الــــهــــاتــــف الــــجــــوال 
فـــي  الـــــمـــــســـــجـــــل   sms
الوطني  الــعــنــوان  بــيــانــات 

للُمتقاضين».

اإلخطارات واإلعالنات
sms القضائية عبر الـ 
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وزارة  وقــــعــــت  قــــنــــا:   - ـــــدوحـــــة  ال
الـــداخـــلـــيـــة اتـــفـــاقـــيـــة مــــع كــلــيــة وايــــل 
في  للتعاون  قــطــر،   - للطب  كــورنــيــل 
طــــرح وتــنــفــيــذ مـــــادة اخـــتـــيـــاريـــة فــي 
للطلبة  الكلية  تقدمها  الشرعي  الطب 
الشرعي  الــطــب  مــركــز  مــع  بــالــتــعــاون 

بالوزارة. 
 وقــع االتــفــاقــيــة عــن الــــوزارة الــلــواء 
الــــركــــن عــــبــــداهللا مـــحـــمـــد الـــســـويـــدي 
كلية  وعن  العام،  األمن  مدير  مساعد 
الدكتور  قطر   - للطب  كــورنــيــل  وايــل 
بحضور  الــكــلــيــة،  عــمــيــد  شــيــخ  جــاويــد 

الداخلية. بوزارة  الضباط  من  عدد 
محمد  عبداهللا  الركن  اللواء  وقال   
بهذه  صحفي  تصريح  في  السويدي، 
ســتــســاهــم  االتــفــاقــيــة  إن  الــمــنــاســبــة، 
فـــي مــشــاركــة أعـــضـــاء هــيــئــة تــدريــس 
الشرعيين  األطــبــاء  فريق  مع  بالكلية 
التثقيفي  المنهج  لتوفير  المركز  في 
ــــطــــب الـــشـــرعـــي  ــــبــــي فـــــي ال ــــدري ــــت وال
األمن  ترسيخ  في  مهًما  رافــًدا  ليكون 

والعدالة. والسالمة 
وأضاف أن الطب الشرعي يعد من 
الــركــائــز األســاســيــة لــتــحــقــيــق الــعــدالــة 
وكـــشـــف الـــجـــريـــمـــة وفـــــك غــمــوضــهــا 
ومـــســـاعـــدة رجــــال الــقــضــاء والــنــيــابــة 
وضــبــاط الــتــحــقــيــق فــي الـــوصـــول إلــى 

الجاني.

مــن جــانــبــه رحـــب الــدكــتــور جــاويــد 
للطب  كورنيل  وايــل  كلية  عميد  شيخ 
واعتبرها  الــتــعــاون،  باتفاقية  قطر   -

للتدريب  الطب  كلية  لطالب  فرصة 
التابع  المركز  في  الشرعي  الطب  على 
لــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة واالســــتــــفــــادة مــن 
المركز  في  العاملين  األطباء  خبرات 

ـــًضـــا عــلــى الــعــمــل الـــذي  والـــتـــعـــرف أي
به.    يقومون 

عبدالرحمن  العميد  أوضح  وبدوره 
ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط 
أنــه  ــيــة،  الــداخــل وزارة  فـــي  والـــجـــودة 
بموجب االتفاقية سيتلقى طالب كلية 
وايل كورنيل للطب - قطر المسجلون 
فـــي الـــمـــادة الــتــدريــب الــمــنــاســب من 
قــبــل أعـــضـــاء هــيــئــة تـــدريـــس الــكــلــيــة، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى فـــريـــق مــتــكــامــل مــن 
الطب  مركز  لدى  الشرعيين  األطباء 
الــشــرعــي بـــــوزارة الــداخــلــيــة.. مــنــوًهــا 
بتعاون  قامت  وأن  سبق  الــوزارة  بأن 
مــمــاثــل بــيــن الـــمـــركـــز وكــلــيــة الــطــب 

قطر. بجامعة 
الوزارة  أن  السليطي  العميد  وأكد    
تــعــمــل بــاســتــمــرار عــلــى الـــتـــعـــاون مــع 
البحثية  والمراكز  األكاديمية  الجهات 
بالدولة  المدني  المجتمع  ومؤسسات 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــصــــالــــح الـــــعـــــام واألمــــــن 

واالستقرار.

تعــاون بيـــن الداخلية ووايـــل كورنــيل
 لتــــدريس الطــــب الشـــــرعي

بموجب اتفاقية بين الجانبين جرى خالل اللقاء استعراض العالقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها

كوااللمبور - قنا: استقبل جاللة السلطان 
شاه  باهللا  المصطفى  الدين  رعاية  عبداهللا 
فهد  السيد  ســعــادة  أمـــس،  مــالــيــزيــا،  ملك 
لدى  قطر  دولــة  سفير  كافود،  محمد  بن 
سعادة  نقل  المقابلة،  بداية  وفي  ماليزيا. 
الــســفــيــر تــحــيــات حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو 
البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
وتمنيات  ماليزيا،  ملك  لجاللة  المفدى 
سموه للشعب الماليزي بتحقيق المزيد من 

التقدم واالزدهار.
ماليزيا،  ملك  جاللة  حمل  جانبه،  من 

سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب 
لسموه  متمنًيا  المفدى،  البالد  أمير  السمو 
موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري 

دوام التقدم والتنمية واالزدهار.
جرى خالل المقابلة استعراض العالقات 
الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، باإلضافة 

إلى الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
ملك  لجاللة  السفير،  سعادة  قدم  كما    
مــالــيــزيــا، عــرًضــا، حــول اســتــعــدادات دولــة 
لكرة  العالم  كأس  بطولة  الستضافة  قطر 

القدم ٢٠٢٢.

ملك ماليزيا يستقبل سفيرنا  

الجهات  قامت  قنا:   - الــدوحــة 
 ٦ الـــُمـــخـــتـــصـــة، أمـــــــس، بـــضـــبـــط 
أشــــخــــاص خــــالــــفــــوا اشــــتــــراطــــات 
الـــعـــزل الــصــحــي الــمــنــزلــي وفــًقــا 
خالله  مــن  الــتــزمــوا  الــذي  للتعهد 
ــــك االشـــــتـــــراطـــــات  ــــل بـــتـــطـــبـــيـــق ت
الصحية  الــجــهــات  مــن  الــمــحــددة 

والـــــــتـــــــي تـــــــعـــــــّرض ُمــــخــــالــــفــــيــــهــــا 
ــــا  لــــلــــمــــســــاءلــــة الــــقــــانــــونــــيــــة وفــــًق
في  الــصــحــيــة  الــجــهــات  إلجـــراءات 

لبالد.  ا
المخالفين  ضبط  عملية  وتأتي 
إنــــفــــاًذا لــــإلجــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
الــمــعــمــول بــهــا فـــي الـــبـــالد والــتــي 

ممثلة  الصحية  الــجــهــات  أقــرتــهــا 
الــــعــــامــــة  ــــصــــحــــة  ال وزارة  فــــــي 
لضمان  لــهــا  الــمــســانــدة  والــجــهــات 
تــحــقــيــق الــســالمــة الـــعـــامـــة، مــنــًعــا 

كورونا.  فيروس  النتشار 
الـــمـــخـــالـــفـــيـــن  إحـــــالـــــة  وجـــــــــاٍر   

وهم:  المختصة  للنيابة 

حسن  يوسف  أحمد  سلمان   -  ١
لي لعبيد ا

جاسمي علي  محمد  علي   -  ٢
أبــو  مــحــمــد  رفـــعـــت  أحـــمـــد   -  ٣

نيا د
حـــمـــد  مــــحــــمــــد  عــــــبــــــداهللا   -  ٤

الحنيتم العمياء 

حــفــار  حـــمـــد  جـــابـــر  ســـالـــم   -  ٥
لقريم ا

إبـــراهـــيـــم  أحــــمــــد  مـــحـــمـــد   -  ٦
الكبيسي دعلوج 

في  الــمــعــنــيــة  الــجــهــات  ودعـــت   
الـــدولـــة الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن 
فــــي الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي الــمــنــزلــي 

إلــــــى ضـــــــــرورة االلــــــتــــــزام الــــتــــام 
بــــاالشــــتــــراطــــات الــــمــــحــــددة مــن 
ضــمــانًــا  الـــعـــامـــة  الـــصـــحـــة  وزارة 

اآلخرين. وسالمة  لسالمتهم 
يخالف  من  كل  أن  إلى  ونبهت 
نفسه  سيعّرض  االشتراطات  تلك 
ـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا  لـــلـــعـــقـــوبـــات ال

من   (٢٥٣) الــمــادة  ألحــكــام  وفــًقــا 
لسنة   (١١) رقم  العقوبات  قانون 
رقــم  الــقــانــون  وأحـــكـــام  ٢٠٠٤م، 
الــوقــايــة  بــشــأن   ١٩٩٠ لــســنــة   (١٧)
والقانون  الُمعدية،  األمراض  من 
بــشــأن   ٢٠٠٢ لــســنــة   (١٧) رقــــم 

الُمجتمع. حماية 

إحالة ٦ أشخاص للنيابة خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي
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الدكتور  سعادة  التقى   :]  - واشنطن 
خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس 
سعادة  الدفاع،  لشؤون  الدولة  وزير  الــوزراء 
الـــســـيـــد ســتــيــفــن مـــانـــوشـــن وزيــــــر الـــخـــزانـــة 
يقوم  التي  الــزيــارة  خــالل  وذلــك  األمريكية، 
واشنطن  األمريكية  للعاصمة  سعادته  بها 

دي سي.
جرى خالل اللقاء مناقشة المواضيع ذات 

االهــتــمــام الــمــشــتــرك بــيــن الــجــانــبــيــن وسبل 
تعزيزها وتطويرها.

حــضــر الــلــقــاء ســعــادة الــشــيــخ مــشــعــل بن 
ـــــة قـــطـــر لـــدى  حـــمـــد آل ثـــانـــي ســفــيــر دول
الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، والــعــمــيــد 
ملحق  ثــانــي  آل  مــبــارك  بــن  نـــواف  الــركــن 
الــدفــاع الــعــســكــري الــقــطــري لــدى الــواليــات 

االمريكية. المتحدة 

نائب رئيس الوزراء يستعرض 
العالقات مع وزير الخزانة األمريكية

ابتداءً من منتصف ليل الجمعة

األشــغــال  هيئة  أعلنت   :] الدوحة- 
الــعــامــة «أشـــغـــال» عـــن إغــــالق جــزئــي على 
تــقــاطــع لــعــبــيــب فـــي االتــــجــــاه نــحــو لــوســيــل 
شــارع  على  ازغـــوى  مــن  للقادمين  بالنسبة 
الـــطـــرفـــة ولـــلـــقـــادمـــيـــن مــــن الــــدوحــــة عــلــى 
العربية.  الجامعة  بشارع  المعروف  الشارع 
وبالتنسيق مع اإلدارة العامة للمرور، سيتم 
ابتداًء  ساعات  أربع  لمدة  اإلغالق  هذا  تنفيذ 
سبتمبر   ٢٥ الجمعة  يــوم  ليل  منتصف  مــن 
بهدف  وذلــك  صباًحا،  الرابعة  وحتى   ٢٠٢٠
البنية  أعــمــال  تنفيذ  أمــــام  الــمــجــال  إتــاحــة 
التحتية ضمن مشروع تنفيذ أعمال الطرق 
حـــول مــبــنــى الــــجــــوازات فـــي مــنــطــقــة وادي 

البنات.

وخـــــالل هــــذه الـــفـــتـــرة، يــمــكــن لــســائــقــي 
الشارع  من  لوسيل  إلى  المتجهين  السيارات 
من  أو  العربية  الجامعة  بشارع  المعروف 
ثم   ٢٤٥ شـــارع  اســتــخــدام  الــطــرفــة،  شـــارع 
يمينًا  ثم  العب  شارع  نحو  يمينًا  االنعطاف 
نــحــو شـــــارع لــعــويــنــة لـــلـــوصـــول إلــــى شـــارع 
موضح  هو  كما  لوسيل،  إلى  ومنه  الطرفة 

المرفقة. بالخريطة 
بتركيب  الــعــامــة  األشـــغـــال  هــيــئــة  ســتــقــوم 
الـــلـــوحـــات اإلرشـــــاديـــــة لــتــنــبــيــه مــســتــخــدمــي 
الــمــؤقــت،  الـــمـــروري  التغيير  بــهــذا  الــطــريــق 
االلتزام  الطريق  مستخدمي  بجميع  وتهيب 
اللوحات  واتباع  المسموحة  السرعة  بحدود 

اإلرشادية حفاًظا على سالمتهم.

إغالق جزئي على تقاطع لعبيب 
لمدة أربع ساعات

بــن  خـــالـــد  الـــدكـــتـــور  ســـعـــادة  الــتــقــى   :]  - واشـــنـــطـــن 
الــدولــة  وزيـــر  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  نــائــب  العطية  محمد 
الخارجية  وزير  مساعد  كوبر  كالرك  السيد  الدفاع،  لشؤون 
األمــريــكــيــة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، وذلـــك خــالل 
واشنطن  األمريكية  للعاصمة  سعادته  بها  يقوم  التي  الزيارة 

دي سي.
ــلــقــاء مــنــاقــشــة الــمــواضــيــع ذات االهــتــمــام  جـــرى خـــالل ال

وتطويرها. تعزيزها  وسبل  المشترك، 
سفير  ثاني  آل  حمد  بن  مشعل  الشيخ  سعادة  اللقاء  حضر 
والعميد  األمــريــكــيــة،  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  لـــدى  قــطــر  دولـــة 
العسكري  الــدفــاع  ملحق  ثــانــي  آل  مــبــارك  بــن  نـــواف  الــركــن 

األمريكية.  المتحدة  الواليات  لدى  القطري 

نائب رئيس الوزراء يجتمع مع مساعد وزير الخارجية األمريكية 

محمد  بــن  خــالــد  الــدكــتــور  ســعــادة  التقى   :]  - واشنطن 
العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، 
العسكري  األمني  التعاون  وكالة  مديرة  غرانت  هايدي  السيدة 
للعاصمة  سعادته  بها  يقوم  التي  الزيارة  خالل  وذلك  األمريكية 

األمريكية واشنطن دي سي.
جرى خالل اللقاء مناقشة المواضيع ذات االهتمام المشترك، 

وسبل تعزيزها وتطويرها.
حضر اللقاء سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة 
جاراهللا  ناصر  والسيد  األمريكية،  المتحدة  الواليات  لدى  قطر 
والعميد  الدفاع،  وزارة  في  المالية  الشؤون  هيئة  رئيس  المري 
الركن نواف بن مبارك آل ثاني ملحق الدفاع العسكري القطري 

لدى الواليات المتحدة األمريكية.  

نائب رئيس الوزراء يلتقي مديرة وكالة التعاون األمني األمريكية

أكـــدت   :]  - الــــدوحــــة 
الــــدكــــتــــورة مـــريـــم عـــلـــي عــبــد 
الــمــلــك، مـــديـــر عــــام مــؤســســة 
أن  األولــيــة،  الصحية  الــرعــايــة 
الرشيدة  وقيادتها  قطر  دولة 
أولت الصحة اهتماًما استثنائًيا 
لتمكين المواطنين والمقيمين 
الخدمات  على  الــحــصــول  مــن 
العالية  الــجــودة  ذات  الصحية 
إليمانها  وذلــك  وقــت،  أي  فــي 
بــأهــمــيــة بــنــاء مــجــتــمــع صحي 
التنمية  مــســيــرة  تــحــفــيــز  فـــي 
جميع  على  الشاملة  والنهضة 
ذلك،  من  وانطالًقا  األصعدة، 
الـــتـــزمـــت مـــؤســـســـة الـــرعـــايـــة 
ـــــيـــــة بــتــحــقــيــق  الـــصـــحـــيـــة األول
والتي  االستراتيجية  التوصيات 
المريض  صحة  حول  تتمحور 
وتسهيل تجربة األفراد واألسر 
الرعاية  لخدمات  الحاجة  عند 

الصحية األولية.   
 وقالت: إن مؤسسة الرعاية 
الصحية األولية قامت بإطالق 
االستراتيجية  المؤسسة  خطة 
تــحــت   ٢٠١٩-٢٠٢٣ لـــلـــعـــام 
شــعــار «مــســتــقــبــل أكــثــر صحة 
ألســرنــا» وتــتــألــف الــخــطــة من 
ســتــة مـــجـــاالت أســـاســـيـــة ذات 
أولوية و(٢٠) هدًفا استراتيجًيا 
ــا،  اســتــراتــيــجــًي نـــشـــاًطـــا  و(٨٠) 
فـــي حــيــن يــتــمــركــز اثـــنـــان من 
األولــويــة  ذات  الستة  المجاالت 
ــــمــــريــــض مـــــن خــــالل  عــــلــــى ال
للرعاية  األســـــرة  طــب  نــمــوذج 
الــمــتــكــامــلــة وعــالــيــة الـــجـــودة، 
والتركيز على الصحة الوقائية، 
بـــيـــنـــمـــا الـــــمـــــجـــــاالت األربــــعــــة 
األخرى تتعلق بالقوى العاملة، 
والشراكات القوية مع المرضى 
واألسر والمجتمعات، وتحسين 
نظام الرعاية األولية، والتعاون 
مـــــن أجــــــل رعـــــايـــــة الـــمـــريـــض 
المنظمة  جانب  إلى  وسالمته، 

الفعالة واالبتكارية.
الصحة  وزارة  نجاح  وحـــول 
الصحية  والــمــؤســســات  الــعــامــة 
في  مظلتها  تــحــت  تعمل  الــتــي 
الــــتــــصــــدي لـــجـــائـــحـــة كــــورونــــا 
استراتيجية  إن  مريم  د.  قالت 

دولــــة قــطــر لــالســتــجــابــة لــوبــاء 
(كوفيد-١٩)،  كورونا  فيروس 
تعتمد بشكل كبير على فحص 
الحاالت  وتتبع  المجتمع  أفــراد 
ووضــعــهــا فــي الــعــزل الصحي 
في إطار جهودها لتقليل انتشار 

العدوى في المجتمع.
وأضافت: إن الكشف المبكر 
عالجها  فــي  يساهم  لــلــحــاالت 
في وقت مبكر أيًضا، مما قد 
لدى  المضاعفات  ظهور  يمنع 
في  ساهم  ما  وهذا  المرضى، 
انــخــفــاض مـــعـــدالت الــوفــيــات 
(كوفيد-١٩)  فــيــروس  بــســبــب 
فـــي قــطــر، لــتــكــون مـــن أدنـــى 
المعدالت على مستوى العالم. 
  وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة مــريــم 
عــلــي عــبــدالــمــلــك مـــديـــر عــام 
مـــؤســـســـة الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
قطر  إستراتيجية  إن  األولية: 
لالستجابة لوباء «كوفيد- ١٩» 
اعـــتـــمـــدت بــشــكــل كــبــيــر عــلــى 
وتتبع  المجتمع  أفـــراد  اخــتــبــار 
الــحــاالت ووضــعــهــا فــي العزل 
الــصــحــي فـــي إطـــــار جــهــودهــا 
لــتــقــلــيــل انـــتـــشـــار الــــعــــدوى في 
الـــمـــجـــتـــمـــع، وأضــــــافــــــت: فــي 
ـــزال نــحــارب  الــوقــت الـــذي ال ن
أن  أود   ،«١٩ «كوفيد-  فــيــه 
التكتيكي  الفريق  جهود  أثمن 
من  بجد  يعمل  الــذي  الصحي 
بالمحافظة  الــتــزامــه  منطلق 
عـــلـــى صـــحـــة وعـــافـــيـــة جــمــيــع 

سكان قطر.
وخالل هذه األزمــة، ساهم 
واإلجـــراءات  السياسات  تعديل 
ــبــيــة االحـــتـــيـــاجـــات  ــتــل ـــا ل ســـعـــًي
كبير  بـــدور  للسكان  الــجــديــدة 
فــي تــعــزيــز قـــوة دولــتــنــا وقــوة 
ـــصـــحـــي. ويــنــطــبــق  نـــظـــامـــنـــا ال
هـــذا األمــــر بــشــكــل كــبــيــر على 
أصبحت  التي  األولــيــة  الرعاية 
المراكز  خــالل  من  تقدم  اآلن 
خدمات  لها  التابعة  الصحية 
واستشارات  متعددة،  منزلية 
افــتــراضــيــة، وخـــيـــارات إجـــراء 
الــفــحــص مـــن الــمــركــبــات في 
الـــمـــرافـــق الــمــخــصــصــة لــدعــم 
الــــــوصــــــول اآلمـــــــــن لـــلـــرعـــايـــة 

مـــع الــمــحــافــظــة عــلــى الــتــبــاعــد 
االجتماعي.

قائلة:  حديثها  وواصــلــت     
المخاطر  ذوي  األفــــراد  نــدعــو 
الـــمـــرتـــفـــعـــة وعـــائـــالتـــهـــم إلـــى 
ـــــفـــــادة مـــــن خـــدمـــاتـــنـــا  االســـــت
الــــــــعــــــــديــــــــدة الــــــــتــــــــي تـــشـــمـــل 
عالية  االفتراضية  االستشارات 
المنزلية  والــزيــارات  الــجــودة، 
للعاملين الصحيين، باإلضافة 
الفحص  إجــــراء  إمــكــانــيــة  إلـــى 
المرافق  في  المركبات  داخــل 
الـــمـــخـــصـــصـــة فـــــي الــــمــــراكــــز 
الثالثة؛ وهي الثمامة والعبيب 
ـــــــوعـــــــب حــــســــب مــــواعــــيــــد  وال
وتــــواريــــخ تــحــدد مــســبــًقــا قبل 

الحضور.

خدمات الرعاية 

وعــــــن خـــــدمـــــات الـــمـــراكـــز 
وما  للمؤسسة  التابعة  الصحية 
جائحة  فترة  خــالل  بــه  قامت 
قمنا  إنـــنـــا  قـــالـــت:  كوفيد-١٩ 
الخدمات  بعض  على  بــاإلبــقــاء 
الهامة للمراجعين مثل عيادات 
والتطعيمات،  السليم  الــطــفــل 
وعـــيـــادات األشـــعـــة بــالــمــوجــات 
فوق الصوتية، وعيادات فحص 
في  تتوفر  التي  الـــزواج  قبل  ما 
ومركز  لعبيب  مركز  من  كل 
ومركز  الخور  ومركز  المطار 
الريان ومركز الخليج الغربي.  

٢٠ هدفــًـا في خطتنا الصحية اإلســتراتيجـية
د. مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية األولية:

ــمــقــيــمــيــن وال ــن  ــي ــن ــواط ــم ــل ل عــالــيــة  جـــــودة  ذات  ــة  ــي صــح خـــدمـــات  تــوفــيــر 

د. مريم عبدالملك
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نقاط التحصيل 44667711 qqch.qa/Appqqcharity.org

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2020/1238

علمني؛ ُكن أملي لمستقبٍل أفضل

ساهم في دعم المشاريع التعليمية 
لألكثر حاجة وبالخير اطمئن

سهم 
مستلزمات 

دراسية 

200 ر.ق

سهم 
رسوم 
تعليم

500 ر.ق
  EDU أرسـل SMS للتبرع بــ

92015
200 ر.ق

92428
500 ر.ق

تبرع عبر الرابط

qch.qa/EDU
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وزارة  أعــلــنــت  قــنــا:   - الـــدوحـــة 

تسجيل  عن  أمس  العاّمة  الصحة 

مؤكدة  جديدة  إصابة  حالة   ٢٢٨

(كوفيد-١٩)  كـــورونـــا  بــفــيــروس 

فــــي األربــــــــع والــــعــــشــــريــــن ســـاعـــة 

حــالــة   ٢١٧ بــيــنــهــا  مـــن  األخـــيـــرة، 

إصـــــابـــــة مـــحـــلـــيـــة مـــســـجـــلـــة بــيــن 

بين  حــالــة  و١١  الــمــجــتــمــع  أفــــراد 

الخارج  من  العائدين  المسافرين 

الصحي،  للحجر  يخضعون  الذين 

وفاة  حالة  تسجيل  إلى  باإلضافة 

جديدة.

الــصــحــة  وزارة  ســجــلــت  كـــمـــا   

فـــيـــروس  مـــن  حـــالـــة   ٢٣٧ شـــفـــاء 

ســاعــة   ٢٤ الـــــ  فـــي  (كوفيد-١٩) 

األخـــيـــرة لــيــصــل بـــذلـــك إجــمــالــي 

في  المرض  من  الُمتعافين  عــدد 

 .١٢٠٥٤٠ إلى  قطر  دولة 

ــــوزارة بــيــانًــا حــول  وأصــــدرت ال

(كوفيد-١٩)  فيروس  مستجدات 

فــــي دولـــــة قـــطـــر أوضــــحــــت فــيــه 

 ٤٩) جــديــدة  وفـــاة  حــالــة  تسجيل 

الرعاية  تلقت  قد  وكانت  عــاًمــا)، 

الــطــبــيــة الـــالزمـــة، كــمــا تـــم وضــع 

جميع الحاالت الجديدة في العزل 

وهـــم يــتــلــقــون الــرعــايــة الــصــحــيــة 

الصحي.  لوضعهم  وفًقا  الــالزمــة 

«كوفيد-١٩»  وضـــــــع  وحـــــــــول 

جهود  أن  البيان  أوضــح  الحالي، 

الـــــدولـــــة نـــجـــحـــت فــــي الـــتـــصـــدي 

(كوفيد-١٩)  كـــورونـــا  لــفــيــروس 

وتــســطــيــح الــمــنــحــنــى والـــحـــّد مــن 

تــفــشــي الــفــيــروس، مــع انــخــفــاض 

عــدد الــحــاالت الــيــومــّيــة، وكــذلــك 

تــــــراجــــــع عـــــــدد حـــــــــاالت دخــــــول 

ساهم  كما  أسبوعًيا،  المستشفى 

الــفــحــص االســـتـــبـــاقـــي والــمــكــثــف 

لــلــحــاالت الــمــشــتــبــه فــي إصــابــتــهــا 

(كوفيد-١٩)  كـــورونـــا  بــفــيــروس 

حاالت  من  كبير  عدد  تحديد  في 

في  بالفيروس  المؤكدة  اإلصابة 

 . لمجتمع ا

ــــــيــــــان: تـــعـــتـــبـــر  ــــــب وأضـــــــــــــاف ال

في  ــعــالــم  ال دول  أقـــل  مـــن  قــطــر 

مــعــدل وفـــيـــات فـــيـــروس كــورونــا 

أسباب  لعدة  وذلك  (كوفيد-١٩)، 

يقدم  الــصــحــي  الــقــطــاع  أن  مــنــهــا، 

رعــــايــــة صـــحـــيـــة عـــالـــيـــة الـــجـــودة 

لــلــمــصــابــيــن بـــفـــيـــروس كـــورونـــا، 

تشكل  الــشــبــاب  شــريــحــة  أن  كــمــا 

دولــة  ســكــان  مــن  الــكــبــرى  النسبة 

الفحوصات  إلى  باإلضافة  قطر، 

االســـتـــبـــاقـــيـــة لـــتـــحـــديـــد الـــحـــاالت 

الــمــصــابــة مــبــكــًرا، ورفـــع الــطــاقــة 

االســـتـــيـــعـــابـــيـــة لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات، 

المركزة  العناية  وحــدات  خاصة 

المرضى  جميع  حــصــول  لــضــمــان 

الالزمة.  الرعاية  على 

وشــــــّدد الـــبـــيـــان عـــلـــى ضــــرورة 

الــعــمــل عــلــى حــمــايــة كـــبـــار الــســن 

والـــُمـــصـــابـــيـــن بــــأمــــراض مــزمــنــة 

مــــن خـــطـــر اإلصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس 

القيود  تخفيف  أن  وأكــد  كورونا، 

اليومية  الحاالت  عدد  وانخفاض 

كــــورونــــا  جــــائــــحــــة  أن  يـــعـــنـــي  ال 

قـــــد انــــتــــهــــت فـــــي دولـــــــــة قـــطـــر، 

حــيــث يــتــم يـــومـــًيـــا إدخـــــال بــعــض 

ممن  الــمــســتــشــفــى  إلـــى  الــمــرضــى 

يـــعـــانـــون مــــن أعـــــــراض فـــيـــروس 

المتوسطة  (كوفيد-١٩)  ــا  كــورون

علينا  يجب  وأضــاف:  والــشــديــدة، 

اتـــبـــاع جــمــيــع الـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة 

لـــتـــجـــنـــب مـــــوجـــــة جــــــديــــــدة مـــن 

ـــادة عــدد الــحــاالت  الــفــيــروس وزي

الــــمــــصــــابــــة، خــــاصــــة مـــــع وجـــــود 

مــــــؤشــــــرات لـــــحـــــدوث ذلـــــــك فــي 

كــذلــك  الــعــالــم،  دول  مــن  الــعــديــد 

وقــت  أي  مـــن  أكـــثـــر  اآلن  عــلــيــنــا 

ونحرص  الحذر  نتوخى  أن  مضى 

عرضة  األكثر  األفراد  حماية  على 

لـــمـــضـــاعـــفـــات فــــيــــروس كــــورونــــا 

(كوفيد-١٩). 

وحـــــول مـــا يــمــكــن الـــقـــيـــام بــه، 

رفع  يتم  وبينما  أنه  البيان  أوضح 

قطر  دولة  في  (كوفيد-١٩)  قيود 

يــقــوم  أن  الــمــهــم  مـــن  تــدريــجــًيــا، 

الــجــمــيــع بـــدورهـــم فـــي الــســيــطــرة 

عـــلـــى الـــفـــيـــروس وذلـــــك بــتــجــنــب 

الــتــقــارب الــجــســدي مــع اآلخــريــن 

وتـــجـــنـــب األمـــــاكـــــن الـــمـــزدحـــمـــة 

المغلقة  األمــاكــن  تجنب  وكــذلــك 

الـــتـــي تـــعـــج بــــالــــنــــاس، وااللــــتــــزام 

بــالــتــبــاعــد االجـــتـــمـــاعـــي، وارتـــــداء 

الـــــكـــــمـــــامـــــات، وغـــــســـــل الــــيــــديــــن 

بــانــتــظــام، كــذلــك مـــن الــمــهــم أن 

نــســتــمــر فـــي حـــمـــايـــة كـــبـــار الــســن 

واألشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون من 

أمــــراض مــزمــنــة، ونــصــح الــبــيــان 

بــتــطــبــيــق اإلجــــــراءات االحــتــرازيــة 

والــــتــــدابــــيــــر الـــوقـــائـــيـــة الـــخـــاصـــة 

بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) عند 

السن  كبار  مع  المنزل  في  التواجد 

وأصـــحـــاب األمـــــراض الــُمــزمــنــة، 

ــتــبــاعــد الــجــســدي  ويــشــمــل ذلــــك ال

على  والمداومة  الكمامة  وارتــداء 

غــســل الــيــديــن بــالــمــاء والــصــابــون، 

شــخــص  أي  عـــلـــى  يـــجـــب  كــــذلــــك 

(كوفيد-١٩)  أعـــراض  مــن  يــعــانــي 

االتـــصـــال بــخــط الــمــســاعــدة عــلــى 

مباشرة  التوّجه  أو   ١٦٠٠٠ الرقم 

إلـــــــى أحـــــــد الـــــمـــــراكـــــز الـــصـــحـــيـــة 

الــمــحــددة لــلــخــضــوع لــلــفــحــوصــات 

الــــالزمــــة، وهــــي مـــراكـــز مــعــيــذر 

صــالل  أم  أو  الــخــيــل  روضـــــة  أو 

إن  حــيــث  الــصــحــيــة،  الـــغـــرافـــة  أو 

مبكر  وقت  في  المرض  اكتشاف 

على  الــحــصــول  ســهــولــة  فــي  يسهم 

الـــعـــالج الـــــالزم وســـرعـــة الــتــعــافــي 

المرض.  من 

الموقع  زيــارة  إلــى  البيان  ودعــا 

العامة  الصحة  لوزارة  اإللكتروني 

بـــاســـتـــمـــرار لــلــحــصــول عــلــى آخــر 

المعلومات.

١٢٠٥٤٠ إجمـــالي الُمتــعافيـــن مـن كــورونا 
أعلنت شفاء ٢٣٧ حالة أمس.. الصحة:

جــــديــــدة    ــــــــاة  وف ـــــة  وحـــــال ـــــة  إصـــــاب  ٢٢٨ ١١ إصابة بين الُمسافرين العائدين من الخارج ويخضعون للحجر الصحي تـــســـجـــيـــل 

آخر مستجدات

فيروس كورونا في قطر

عدد الحاالت التي
دخلت العناية المركزة :

الحاالت الحادة التي 
دخلت المستشفى :

مجموع الحاالت
في العناية المركزة :

مجموع الحاالت
الحادة في المستشفى :

عدد األشخاص الذين تم فحصهمعدد األشخاص الذين تم فحصهم
في الـ في الـ ٢٤٢٤ ساعة : ساعة :

مجموع األشخاصمجموع األشخاص
 الذين تم فحصهم : الذين تم فحصهم :

حاالت الوفاة خاللحاالت الوفاة خالل
الـ الـ ٢٤٢٤ ساعة : ساعة :

مجموعمجموع
حاالت الوفاة :حاالت الوفاة :

مجموع اإلصابات :

حاالت الشفاء :حاالت الشفاء : الحاالت النشطة 
الخاضعة للعالج :

إجمالي عدد المتعافين :إجمالي عدد المتعافين :

٢٢٨
إصابة جديدة

االثنين ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠

٥٠٠

٤٥٠

٤٠٠

٣٥٠

٣٠٠

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

االثنين
٢١ سبتمبر

٢٣٧ ٢٨٥٣

٢١١ ١

١٢٠٥٤٠

٧٢٩٥٤٥ ٥٤٦٨

٥٦٢٤٥٤٢٧

١٢٣٦٠٤

الثالثاء
١٥ سبتمبر

األربعاء
١٦ سبتمبر

الخميس
١٧ سبتمبر

الجمعة
١٨ سبتمبر

السبت
١٩ سبتمبر

٢٣٩٢٣٥٢٤٤٢٢٤٢٢٩٢٣٠

األحد
٢٠ سبتمبر

الــجــديــدة الــحــاالت  جميع  تسطيحوضـــع  فــي  نجحت  الــدولــة  جهود 

الصحية الرعاية  ويتلقون  العزل  في  الفيروس  تفشي  من  والحد  المنحنى   
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مدير مكتب الخليج لالستشارات القانونية
المحامي د. جمعة بن ناصر الكعبي

في البداية سنحاول توضيح ماهية العالمة 
أو  تاجر  لكل  األمــر  لتوضيح  وذلــك  التجارية 
فالعالمة  ذلك،  من  لالستفادة  شركة  صاحب 
من  مميًزا  شــكــًال  يــأخــذ  مــا  كــل  هــي  التجارية 
أو  حـــروف  أو  إمـــضـــاءات  أو  كــلــمــات  أو  أســمــاء 
رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو 
تصويرية  عناصر  أو  تغليف  أو  نقوش  أو  صور 
أو أشكال أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك 
أو أي إشارة أو مجموعة إشارات قابلة لإلدراك 
بالنظر، إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها 
سلع  عن  ما  منشأة  خدمات  أو  سلع  تمييز  في 
على  للداللة  أو  األخــرى  المنشآت  خدمات  أو 
تــأديــة خــدمــة مــن الــخــدمــات، أو عــلــى إجــراء 

المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات.
 ويــجــوز اعــتــبــار الــعــالمــة الــخــاصــة بالصوت 
أو الــرائــحــة عــالمــة تــجــاريــة، وُيــمــكــن لــألفــراد 
والشركات تسجيل عالمة تجارية تميز منتًجا 
تقديم  طــريــق  عــن  وذلـــك  أكــثــر  أو  لهم  معينًا 
طلب إلى إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية 
عالمة  لتسجيل  والــصــنــاعــة  الــتــجــارة  بـــــوزارة 

تجارية.
وقد نظم هذا األمر قانون رقم (٩) الصادر 
سنة ٢٠٠٢ بشأن العالمات والبيانات التجارية 
الجغرافية  والــمــؤشــرات  الــتــجــاريــة  واألســـمـــاء 
المجلس  وقرار  الصناعية،  والنماذج  والرسوم 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  األعلى 
الـــــصـــــادر فــــي دورتــــــــه الـــســـابـــعـــة والـــعـــشـــريـــن 
 ٢٠٠٦ ديسمبر   ٩-١٠ من  الفترة  في  المنعقدة 
بشأن اعتماد قانون (نظام) العالمات التجارية 
العربية،  الخليج  لــدول  التعاون  مجلس  لــدول 
والقانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون 
ــــدول مجلس  (نـــظـــام) الـــعـــالمـــات الــتــجــاريــة ل

التعاون لدول الخليج العربية.
 وقــــد تــــم إنــــشــــاء مــكــتــب حـــقـــوق الــمــلــكــيــة 
ليتولى  والــصــنــاعــة  الــتــجــارة  بــــوزارة  الــفــكــريــة 
اســتــقــبــال الــطــلــبــات الــمــقــدمــة لــه مــن األفـــراد 
والـــشـــركـــات وذلــــك لــتــســجــيــل عــالمــة تــجــاريــة 
تسجيل  الــمــطــلــوب  والـــخـــدمـــات  بــالــمــنــتــجــات 
الــعــالمــة عــنــهــا، كــمــا يــجــوز تــســجــيــل الــعــالمــة 
فئات  مــن  أكثر  أو  واحـــدة  فئة  عــن  التجارية 

تسجيل  طــلــب  فــيــقــدم  الـــخـــدمـــات،  أو  الــســلــع 
ـــــى الـــجـــهـــة الــمــخــتــصــة لــتــســجــيــل  الـــعـــالمـــة إل
المحددة  االستمارة  على  التجارية  العالمات 
لـــذلـــك مــــن صـــاحـــب الــــشــــأن أو مــــن يــنــوب 
عليها  المنصوص  والــشــروط  بــاألوضــاع  عنه، 
على  يجب  حيث  التنفيذية،  ولوائحه  بالقانون 
ولقب  اســم  كتابة  الطلب  تقديم  عند  األفـــراد 
ومحل  وجنسيته،  ومهنته،  التسجيل،  طالب 
الشركة  اســم  كتابة  الــشــركــات  وعلى  إقــامــتــه، 
وعنوانها ونوعها والغرض من العالمة، وذلك 
مــع إرفــــاق بــعــض الــمــســتــنــدات إلتــمــام الطلب 
تسجيلها،  المطلوب  العالمة  صــورة  فــإرفــاق 
وكــتــابــة اســـم الــجــهــة الــتــي يــوجــد بــهــا المحل 
يستخدم  الذي  االستغالل  مشروع  أو  التجاري 
استخدام  فــي  تــرغــب  الــتــي  الجهة  أو  الــعــالمــة 
وكتابة  منتجاتها،  أو  بضائعها  لتمييز  العالمة 
عــنــاويــن الــمــحــل الــمــخــتــار بــدولــة قــطــر الــذي 
المتعلقة  والمستندات  المكاتبات  إليه  ترسل 
معتمدة  وترجمة  التجارية،  العالمة  بتسجيل 
إلـــى الــلــغــة الــعــربــيــة، فــي حـــال اشــتــمــال طلب 

أو  مصطلحات  على  التجارية  العالمة  تسجيل 
شركة  كانت  وإذا  أجنبية،  بلغة  مكتوبة  ألفاظ 
فإرفاق مستخرج رسمي من السجل التجاري 
لصاحب العالمة التجارية المراد تسجيلها، مع 

دفع الرسوم المقررة.
على  المترتبة  الحماية  مــدة  تكون  أن  على 
تــســجــيــل الـــعـــالمـــة عــشــر ســــنــــوات، ولــصــاحــب 
لمدد  الحماية  اســتــمــرار  يكفل  أن  فيها  الــحــق 
السنة  خــالل  بالتجديد  طلبًا  قــدم  إذا  مماثلة 
األخيرة باألوضاع والشروط المنصوص عليها 
التجديد  ويتم  بالدولة  بها  المعمول  بالقوانين 
بــأي  اعـــتـــداد  ودون  جـــديـــد،  فــحــص  أي  دون 
المختصة  للجهة  ويجوز  الغير،  من  اعتراض 
أن تقوم خالل الثالثة أشهر التالية النتهاء مدة 
الحماية بإخطار صاحب العالمة كتابة بانتهاء 
بالعنوان  اإلخطار  إليه  ويرسل  حمايتها،  مدة 
أشهر  الستة  انقضت  فــإذا  السجل،  في  المقيد 
الــتــالــيــة لــتــاريــخ انــتــهــاء مــدة الــحــمــايــة دون أن 
قامت  التجديد  طلب  العالمة  صاحب  يقدم 

الجهة بشطب العالمة من السجل.
law@glc-qa.com

اإلجراءات والشروط 
واألشكال 

(١-٢) ــــــات  ــــــرك ــــــش وال ـــــــراد  ـــــــألف ل الـــــتـــــجـــــاريـــــة  ـــــعـــــالمـــــة  ال ـــل  ـــي ـــج ـــس ت ــــــط  ــــــواب ض
ــــات واإلمـــــــضـــــــاءات ــــم ــــل ــــك ــــــال واألســـــــمـــــــاء وال ــــــك ـــل األش ـــم ـــش ــــة ت ــــجــــاري ــــت ــــة ال ــــالم ــــع ال

ــات ــب ــل ــط ــل ال ــب ــق ــت ــس ـــة ي ـــاع ـــصـــن ـــفـــكـــريـــة بـــــــــوزارة الــــتــــجــــارة وال ــة ال ــي ــك ــل ــم مــكــتــب حـــقـــوق ال
ـــة ـــاري ـــج ت عــــالمــــة  الـــــرائـــــحـــــة  أو  ــــصــــوت  ــــال ب ــــة  ــــاص ــــخ ال ــــة  ــــالم ــــع ال ــــار  ــــب ــــت اع يــــجــــوز 

ــد ــجــدي ــت ــل ـــة ل ـــل ـــاب ــــوات ق ــــن ـــة عـــشـــر س ـــالم ـــع ــل ال ــي ــج ــس ـــى ت ـــة الـــمـــتـــرتـــبـــة عـــل ـــحـــمـــاي ـــــدة ال م

يواصل  ـ [:   الــدوحــة 
العائلية  االســتــشــارات  مــركــز 
«وفــــــــــاق» تــــقــــديــــم حـــلـــقـــات 
التوعوي  الــحــواري  برنامجه 
«من القلب إلى القلب» الذي 
يـــبـــث كــــل أربــــعــــاء مــــن شــهــر 
منصة  عبر  الجاري  سبتمبر 
ويناقش  اإللكترونية،  زووم 
ـــمـــوضـــوعـــات  ســـلـــســـلـــة مــــن ال
المتخصصين  مــن  عـــدد  مــع 
فــــــــي الــــــمــــــجــــــال األســــــــــــري، 
تـــحـــاورهـــم األســــتــــاذة لــولــوة 
اإلعداد  قسم  رئيس  اليزيدي 
ـــــإدارة الــتــوعــيــة  والــتــصــمــيــم ب
«وفاق». بمركز  المجتمعية 

وقـــد اســتــضــاف الــبــرنــامــج 
فــي أولـــى حــلــقــاتــه د.شــريــفــة 

التنفيذي  الــمــديــر  الــعــمــادي، 
لــمــعــهــد الـــدوحـــة لــلــدراســات 
خالل  ناقشت  حيث  األسرّية، 
ـــقـــة قـــضـــيـــة (الـــصـــمـــت  ـــحـــل ال
عدًدا  واستعرضت  الزوجي)، 
مـــن الـــمـــحـــاور حــــول الــســبــب 
الــــذي يــــؤدي إلـــى صــمــت كل 
مـــــن الـــــرجـــــل والــــــمــــــرأة فــي 
الــــعــــالقــــة الـــــزوجـــــيـــــة، وهـــل 
هــــنــــاك اخــــتــــالفــــات بــيــنــهــمــا 
فــي الــقــيــام بــهــذا األمــــر. كما 
نــــاقــــشــــت مـــــوضـــــوع الـــــحـــــوار 
الـــــزوجـــــي وأهـــمـــيـــة الــــحــــوار 
بــالــنــســبــة لــلــعــالقــة الــزوجــيــة، 
شريكي  أحـــد  صــمــت  وتــأثــيــر 
الــحــيــاة عــلــى هـــذه الــعــالقــة، 
الصمت  مع  التعامل  وكيفية 

ـــــــزوجـــــــي، وكـــــيـــــف يــمــكــن  ال
الــــتــــعــــامــــل مـــــع صــــمــــت أحــــد 
ــــعــــالقــــة  ــــــزوجــــــيــــــن فـــــــي ال ال
الــــزوجــــيــــة، وتـــبـــنـــي الـــطـــرق 
الصمت  حدوث  لمنع  الفّعالة 
فــــــي الـــــعـــــالقـــــة الـــــزوجـــــيـــــة، 
كــل  دور  بــأهــمــيــة  والـــشـــعـــور 
المشاكل  مواجهة  في  طــرف 
الـــتـــي قـــد تــنــجــم عـــن صــمــت 

الحياة. شريك 
ــــــوع  وفـــــــــي حــــلــــقــــة األســــــب
الــمــاضــي اســتــضــاف الــمــركــز 
د.حـــــــــــمـــــــــــدة الــــــمــــــهــــــنــــــدي، 
بمركز  الــنــفــســي  االســتــشــاري 
دعــــــم لـــلـــصـــحـــة الـــســـلـــوكـــيـــة، 
حــــيــــث نــــاقــــشــــت الـــمـــقـــصـــود 
بـــــمـــــصـــــطـــــلـــــح «اإلدمـــــــــــــــــــان 

عــــلــــى االنـــــتـــــرنـــــت ووســـــائـــــل 
حيث  الحديثة»،  التكنولوجيا 
متى  تقدير  الشريك  يستطيع 
اإلنترنت  مــع  التعامل  يصبح 
الحديثة  التكنولوجيا  ووسائل 
ــــــــدرك الـــتـــأثـــيـــر  إدمــــــانًــــــا، وي
وسائل  على  لإلدمان  السلبي 
على  الــحــديــثــة  الــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــعـــالقـــة الـــزوجـــيـــة، ويــشــعــر 
على  اإلدمــان  خطورة  بمدى 
الحديثة  التكنولوجيا  وسائل 
ــــزوجــــيــــة،  ــــعــــالقــــة ال عــــلــــى ال
إضـــافـــة إلــــى تــقــديــر أهــمــيــة 
من  المعونة  طلب  إلى  السعي 
تطرقت  كما  االختصاصيين. 
طرق  إلــى  المهندي  د.حمدة 
مــن  الـــمـــعـــالـــجـــة  أو  الـــوقـــايـــة 

اإلنترنت  مع  التعامل  إدمــان 
ووســــــــائــــــــل الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 

الحديثة.
هــــــذا وســـــــوف يــســتــضــيــف 
الـــبـــرنـــامـــج فــــي حـــلـــقـــة هـــذا 
هادية  األستاذة  غًدا  األسبوع 
النفسي  اإلرشــاد  خبير  بكر، 
بـــالـــمـــركـــز، حــيــث ســتــتــنــاول 
الـــحـــلـــقـــة مــــوضــــوع «الــــوقــــت 
الحياة»،  شريك  مع  الخاص 
وكــيــف يــســاهــم قــضــاء وقــت 
ـــــاة فـــي  ـــــحـــــي مـــــــع شــــــريــــــك ال
اســتــمــرار الــعــالقــة الــزوجــيــة؟ 
ـــعـــّرف عــلــى  ـــت إضــــافــــة إلـــــى ال
أبــــرز الــتــحــديــات الــتــي تــؤثــر 
عــلــى قــضــاء وقـــت نــوعــي مع 

الحياة. شريك 

«وفـــاق» يناقـــش تأثير إدمـــان اإلنتــرنت 
على العـــــالقة الزوجـــية

بحث مشكلة الصمت بين األزواج خالل البرنامح الحواري «من القلب إلى القلب»

بـــرنـــامـــج  ـــــث  ب     :]  - الــــــدوحــــــة 
«استدامتي في بيئتي» حلقة نقاشية، أمس، 
مركز  عن  ممثالً  الكثيري  حسن  بمشاركة 
أصدقاء البيئة وهتمي الهتمي «ناشط» في 
التواصل االجتماعي، تم خاللها بحث أهمية 
طريقة  كذلك  اجتماعية  كمسؤولية  التطوع 
تقليل مخاطر علب الماء البالستيكية إضافة 
إلى كيفية تقبل الشباب أو المجتمع للبدائل 
الــقــابــلــة إلعــــادة االســتــخــدام والــحــديــث عن 
للمشاركة  وجذبهم  الشباب  إشــراك  كيفية 
وتعزيز مفهوم المحافظة على البيئة لديهم 
وتــغــيــيــر بــعــض الــســلــوكــيــات وتــعــزيــز الــوعــي 
لــديــهــم. وقــــال فـــرهـــود الـــهـــاجـــري الــمــديــر 
برنامج  إّن  البيئة  أصدقاء  لمركز  التنفيذي 
«استدامتي في بيئتي» هو برنامج متكامل 
عن بُعد كل أسبوع يبّث عبر تطبيق «زووم» 
التواصل  منصات  طريق  عن  مباشر  بث  أو 
موضوع  إلــى  ويــتــطــّرق  للمركز  االجتماعي 
ــا  مـــن الــمــواضــيــع الــبــيــئــيــة كـــل أســـبـــوع، داعــًي
الجمهور للمشاركة وحضور المحاضرة عن 
بُعد، والتي ستستمّر بشكل أسبوعي وستكون 

المواضيع بيئية بامتياز.

«استدامتي في بيئتي» يبحث أهمية التطوع
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حــضــرة  شــــــارك  قـــنـــا:   - نـــيـــويـــورك 
حمد  بــن  تميم  الــشــيــخ  الــســمــو  صــاحــب 
فــي  الـــمـــفـــدى،  الـــبـــالد  أمـــيـــر  ثـــانـــي  آل 
لالحتفال  المستوى  الــرفــيــع  االجــتــمــاع 
بـــــالـــــذكـــــرى الــــخــــامــــســــة والـــســـبـــعـــيـــن 
ُعقد  الــذي  الــمــتــحــدة،  األمــم  لتأسيس 
ـــمـــرئـــي مــن  عـــبـــر تــقــنــيــة االتــــصــــال ال
نــيــويــورك،  مــديــنــة  فــي  المنظمة  مــقــر 
الجاللة  أصــحــاب  مــن  عــدد  بــمــشــاركــة 
والــســمــو والــفــخــامــة والـــســـعـــادة قـــادة 

والوفود. الحكومات  ورؤساء  الدول 

وقــــد ألـــقـــى ســـمـــو األمـــيـــر الــمــفــدى 
نصها: يلي  فيما  كلمة، 

الــرحــيــم الـــرحــمــن  اهللا  بــســم 
العـامـة، الجـمـعـيـة  رئـيـس  سـعـادة 

ــم  ـــام لــألمـــ ـــعــــ ـــادة األمـــــــيـــن الــــ ـــعــــ ســــ
، لمـتـحـدة ا

،، والـسـادة  الـسـيـدات 
ســعــادة  أشــكــر  أن  الــبــدايــة  فــي  أود   
هذا  عقد  على  العامة  الجمعية  رئيس 
ـــهـــام بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى  االجـــتـــمـــاع ال
الــخــامــســة والــســبــعــيــن لــتــأســيــس األمــم 
الــمــتــحــدة، كــمــا أعــــرب عـــن تــقــديــرنــا 
الـــبـــالـــغ لـــلـــجـــهـــود الــــتــــي بــــذلــــت خـــالل 
الـــشـــهـــور الـــمـــاضـــيـــة لـــكـــي يـــخـــرج هـــذا 
االجــتــمــاع بــإعــالن قـــادة الــعــالــم الــذي 
إجماع  تعكس  تاريخية  وثيقة  يشكل 
الــمــجــتــمــع الــدولــي عــلــى بــلــورة مــوقــف 
مـــوحـــد حـــيـــال الــتــحــديــات الــمــشــتــركــة 
وتــحــقــيــق األهــــــداف الــســامــيــة لــألمــم 
الــمــتــحــدة فــي مــجــال الــســالم واألمـــن 
والــتــنــمــيــة وحـــقـــوق اإلنـــســـان بــوصــفــهــا 
عليها  قــامــت  الــتــي  األســاســيــة  الــركــائــز 

. منظمتنا
تتولى  أن  سرورنا  دواعي  من  وإنه 
ســــعــــادة الــشــيــخــة عـــلـــيـــاء بـــنـــت أحــمــد 
بــن ســيــف آل ثــانــي الــمــنــدوبــة الــدائــمــة 
لــدولــة قــطــر بــالــشــراكــة مــع الــمــنــدوبــة 
تيسير  مهمة  السويد  لمملكة  الدائمة 

اإلعالن. هذا  نص  على  المفاوضات 
،، الرئيس  السيد 

مـــــّثـــــل تــــأســــيــــس األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
ــبــشــريــة بـــعـــد ويـــالت  ــل ــا ل ــًم أمـــــًال عــظــي
واستخالًصا  الثانية  العالمية  الــحــرب 
لــلــنــتــائــج مـــنـــهـــا ومـــــن غـــيـــاب تــأطــيــر 
يقبل  ال  الــدول  بين  للعالقات  عالمي 
الــنــزاعــات،  لتسوية  وسيلة  بــالــحــروب 
تسمح  وُملزمة  عليها  متفًقا  ومبادئ 
اإلبــادة  لعمليات  الجماعي  بالتصدي 

لجماعية. ا
لــقــد قـــامـــت األمـــــم الــمــتــحــدة عــلــى 
افــــتــــراض وجـــــود إنـــســـانـــيـــة تــجــمــعــنــا، 
وفــــهــــم مــــشــــتــــرك لــــحــــقــــوق اإلنــــســــان 
تحول  نقطة  شكلت  وبذلك  وكرامته، 

الدولية. العالقات  في 
شوًطا  المتحدة  األمم  قطعت  ولقد 
اتفق  التي  األهــداف  تحقيق  في  كبيًرا 
عــلــيــهــا الــمــجــتــمــع الــــدولــــي، وتــمــكــنــت 
تقديم  مــن  المنصرمة  الــعــقــود  خــالل 
الـــعـــديـــد مـــن الـــُمـــســـاهـــمـــات مـــن أجـــل 

تــقــدم الــبــشــريــة وإنــقــاذ الــمــاليــيــن من 
األشــــخــــاص وجـــعـــل حــيــاتــهــم أفــضــل، 
وذلــــك عــبــر مــؤســســاتــهــا ومــنــظــمــاتــهــا 
تصور  ممكنا  يعد  لــم  الــتــي  المختلفة 

دونها. من  الُمعاصر  عالمنا 
إيجاد  عن  قاصرة  زالت  ما  ولكنها   
على  مبادئها  لفرض  الالزمة  اآلليات 
يتفوق  الــقــوة  حــق  زال  ومــا  أعــضــائــهــا، 
مختلفة  مــنــاطــق  فــي  الــحــق  قــوة  عــلــى 
من  مختلفة  مجاالت  وفي  العالم  في 

. تنا حيا

العشرية  أعتاب  على  ونحن  واليوم   
الـــثـــالـــثـــة مــــن الــــقــــرن الـــحـــالـــي وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن هــــذه الـــجـــهـــود الـــُمـــقـــّدرة 
تــحــديــات  يــواجــه  زال  ال  الــعــالــم  أن  إال 
مختلف  في  مسبوقة  وغير  ُمستجدة 
الــجــوانــب، وفـــي مــقــدمــتــهــا اســتــفــحــال 
بــــــؤر الــــتــــوتــــر اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة 
وإشــــكــــالــــيــــات نـــــزع الــــســــالح وقـــضـــايـــا 
واإلرهاب  المستدامة  والتنمية  البيئة 

العالمية. التحديات  من  وغيرها 
واجهت  التي  التحديات  أخطر  ومن 

ــيــة مــنــذ تــأســيــس األمــم  األســــرة الــدول
الجماعية  المواجهة  مسألة  المتحدة 

األوبئة. لخطر 
ُمـــواجـــهـــة  تـــذكـــرنـــا  أن  ــــفــــتــــرض  ويُ
السلبية  وتداعياته  (كوفيد-١٩)  وبــاء 
والـــصـــحـــة  األرواح  عـــلـــى  الـــخـــطـــيـــرة 
شعوب  أن  الدول،  واقتصادات  العامة 
تواجه  واحدة  أسرة  إال  هي  ما  األرض 
من  مناص  ال  وأنــه  ُمشترًكا،  مصيًرا 
للتصدي  الــمــشــتــرك  والــعــمــل  الــتــعــاون 

العالمية. للتحديات 

والسادة،، السيدات 

هــامــة  فــرصــة  يــشــكــل  اجــتــمــاعــنــا  إن 

بنص  الدولي  المجتمع  التزام  لتجديد 

وأنـــه  الــمــتــحــدة  األمــــم  مــيــثــاق  وروح 

وأساًسا  الدولي،  لعملنا  نبراًسا  سيظل 

الــدولــي  الــتــعــاون  لــتــعــزيــز  مــنــه  ننطلق 

السامية. أهدافه  لتحقيق 

وهـــــو مــــا يـــســـتـــلـــزم إجـــــــراء تــقــيــيــم 

ومــــراجــــعــــة جـــــــادة لـــلـــعـــمـــل الــــدولــــي 

العمل  وضـــرورة  األطــــراف،  الــمــتــعــدد 

الـــجـــاد عــلــى تـــجـــاوز الــمــعــوقــات الــتــي 

وتحقيق  المشتركة،  جهودنا  تعترض 

مــســألــة  ســيــمــا  وال  الـــشـــامـــل،  اإلصـــــالح 

ـــعـــالـــم فــــي مــجــلــس  تــمــثــيــل شـــعـــوب ال

قراراته،  تنفيذ  وآليات  الدولي،  األمن 

وتـــجـــنـــب ازدواجــــــيــــــة الـــمـــعـــايـــيـــر فــي 

الــتــنــفــيــذ، ومــراجــعــة الــنــظــام الــداخــلــي 

ــعــلــق قــضــايــا األمــــن الــُمــشــتــرك  الــــذي يُ

خمس  ضــمــن  مـــن  دولــــة  أي  بــمــوقــف 

كبرى. دول 

موقف  على  نؤكد  السياق  هذا  وفي   

دولـــة قــطــر الــثــابــت مــن دعـــم مــبــادئ 

وأهـــــــــداف مـــيـــثـــاق األمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة 

وتــجــســيــدهــا، ونـــشـــّدد عــلــى ضــــرورة 

ـــــذي تــم  تــنــفــيــذ اإلعــــــالن الـــســـيـــاســـي ال

اعــــتــــمــــاده وذلــــــك مــــن خـــــالل تــعــزيــز 

ــتــعــدديــة والــدبــلــومــاســيــة الــوقــائــيــة،  ال

واحــــتــــرام ســـيـــادة الـــــدول والـــمـــســـاواة 

ــــحــــازم  ـــهـــا، والــــتــــصــــدي ال ـــن ـــي فـــيـــمـــا ب

ـــــقـــــوة فـــــي الــــعــــالقــــات  الســـــتـــــخـــــدام ال

الــــدولــــيــــة، وإيــــجــــاد حـــلـــول لـــألزمـــات 

والــنــزاعــات الــتــي طــال أمــدهــا اســتــنــاًدا 

لــلــقــانــون الــدولــي وقــــرارات الــشــرعــيــة 

الـــدولـــيـــة، واحــــتــــرام ســـيـــادة الــقــانــون 

عــلــى الــصــعــيــديــن الــوطــنــي والـــدولـــي، 

فــي  والـــشـــبـــاب  الـــمـــرأة  دور  وتــفــعــيــل 

السليم  واالستخدام  المجاالت،  جميع 

وتنفيذ  الــعــلــمــي،  لــلــتــقــدم  والــمــشــروع 

ـــــات والــــتــــوافــــقــــات الـــدولـــيـــة،  اإلعـــــالن

المتحدة  األمم  خطة  أهداف  وتحقيق 

.٢٠٣٠ المستدامة  للتنمية 

قطر  دولـــة  الــتــزام  أجـــدد  وخــتــاًمــا، 

ومواصلة  المتحدة،  األمم  مع  بالعمل 

تــقــديــم الــدعــم لــهــا وتــعــزيــز الــشــراكــة 

مــواجــهــة  مــن  لتمكينها  أجــهــزتــهــا  مــع 

الــــتــــحــــديــــات الـــعـــالـــمـــيـــة الـــمـــشـــتـــركـــة 

تنشدها. التي  األهداف  وتحقيق 

ورحــمــة  عليكـم  والــســالم  أشــكــركــم 

وبركاته. اهللا 

صاحب السمو: اإلعالن األممي وثيقة تاريخية للتحديات المشتركة 
 سموه شارك في االحتفال بالذكرى الـ ٧٥ لتأسيس األمم المتحدة

ــــة مـــــع أجـــهـــزتـــهـــا  ــــراك ــــش ـــا وتــــعــــزيــــز ال ـــه ـــم ــــة دع ــــل ــــواص ـــدة وم ـــح ـــت ـــم ـــعـــمـــل مـــــع األمـــــــم ال ـــال ــــطــــري ب الـــــتـــــزام ق

ــــة ــــي ــــدول ــــة ال ــــي ــــرع ــــش ـــــــي وقــــــــــــــــرارات ال ـــــــدول ــــون ال ــــان ــــق ــــل ـــــــنـــــــزاعـــــــات اســــــتــــــنــــــادا ل ــــــل األزمــــــــــــــات وال ح

ــــوق اإلنــــســــان  ــــق ـــتـــنـــمـــيـــة وح ــــــــن وال ــــالم واألم ــــس ــــي مــــجــــال ال ـــحـــدة ف ـــت ـــم ـــة لــــألمــــم ال ـــي ـــام ـــس تــحــقــيــق األهـــــــــداف ال

ــاالت  ــج ــم ال ــع  جــمــي ـــي  ف ـــشـــبـــاب  وال الــــمــــرأة  دور  ــل  ــي ــع ــف وت ــــي  ــــدول وال الـــوطـــنـــي  ــن  ــدي ــي ــصــع ال ــى  ــل ع ـــقـــانـــون  ال ـــادة  ـــي س احــــتــــرام 

ــة ــي ــســام ــــه ال ــــداف ــيــق أه ــحــق ــت ــــي ل ــــدول ـــاون ال ـــع ـــت ــز ال ــزي ــع ــت ــق مـــنـــه ل ــطــل ــن ـــا وأســـــاًســـــا ن ـــراًس ـــب ــل ن ــظ ــي  الـــمـــيـــثـــاق األمــــمــــي س

٢٠٣٠ الـــمـــســـتـــدامـــة  ــة  ــي ــم ــن ــت ال خـــطـــة  ـــــــداف  أه وتــحــقــيــق  الــعــلــمــي  لــلــتــقــدم  ــــمــــشــــروع  وال الــســلــيــم  ــــخــــدام  االســــت  

السويد  مع  بالشراكة  المفاوضات  تيسير  مهمة  ثاني  آل  علياء  الشيخة  سعادة  تولي  سرورنا  دواعي  من 

ـــعـــدد األطــــــراف ـــت ـــُم ــــي ال ــــدول ــل ال ــم ــع ــل ــم وُمــــراجــــعــــة جــــــادة ل ــي ــي ــق  إجـــــــراء ت

أعضائها  على  مبادئها  لــفــرض  ــة  ــالزم ال ــات  ــي اآلل ــجــاد  إي عــن  ــاصــرة  ق ـــت  زال مــا  المنظمة   

أهمية مراجعة النظام الداخلي الذي يُعلّق قضايا األمن الُمشترك بموقف أي دولة من ضمن ٥ دول كبرى

الثانية  العالمية  الــحــرب  ويــالت  بعد  للبشرية  عظيًما  أمــالً  مثل  المتحدة  األمــم  تأسيس 

ـــي  ـــدول ـــــن ال ــس األم ــجــل ـــي م ــل شـــعـــوب الـــعـــالـــم ف ــي ــمــث ـــــالح مــســألــة ت ــــــرورة إص ض

ــم ــعــال ال ـــي  ف مــخــتــلــفــة  ــق  ــاط ــن م ـــي  ف الـــحـــق  قــــوة  ــى  ــل ع ــوق  ــف ــت ي زال  ـــا  م ـــوة  ـــق ال حـــق 

وتجسيدها  الــمــتــحــدة  ـــم  األم مــيــثــاق  وأهــــداف  ــادئ  ــب م دعـــم  ــن  م ــابــت  ث قــطــري  مــوقــف 

أفضل حياتهم  وجعل  األشخاص  من  الماليين  وإنقاذ  البشرية  تقدم  في  ساهمت  المتحدة  األمم 

التنفيذ  فــي  المعايير  ازدواجـــيـــة  وتجنب  األمـــن  مجلس  قــــرارات  تنفيذ  ــات  ــي آل مــراجــعــة 

السالح  نزع  وإشكاليات  التوتر  بؤر  استفحال  منها  مسبوقة  وغير  مستجدة  تحديات  يواجه  العالم 

الوقائية  والدبلوماسية  التعددية  تعزيز  ــالل  خ مــن  الُمعتمد  السياسي  ـــالن  اإلع تنفيذ 

ـــا ـــرًك ـــت ـــش م ـــــًرا  مـــــصـــــي ــــــه  ــــــواج ت واحــــــــــــدة  أســــــــــرة  األرض  ـــــوب  ـــــع ش

الدولية  بالعالقات  القوة  الستخدام  الحازم  والتصدي  بينها  فيما  والمساواة  الــدول  سيادة  احترام 

قضايا البيئة والتنمية 
الُمستدامة واإلرهاب 

تشكل تحديات عالمية

 االجتماع فرصة 
هامة لتجديد التزام 

المجتمع الدولي 
بنص وروح ميثاق 
األمم المتحدة

المواجهة الجماعية لخطر 
األوبئة أخطر التحديات 

أمام األسرة الدولية  

ال مناص من التعاون 
والعمل المشترك 

للتصدي للتحديات 
العالمية وعلى رأسها 

وباء (كوفيد-١٩)

https://youtu.be/xDJ5Wi3-H14
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بدوي:  - إبراهيم  الدوحة 

بـــــعـــــث حــــــضــــــرة صــــاحــــب 
الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ تـــمـــيـــم بــن 
حــمــد آل ثــانــي، أمــيــر الــبــالد 
سامية  رسائل  عــدة  المفدى 
في  األمــمــي  التعاون  لتعزيز 
مـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات الـــعـــالـــم 
خــــــــالل كــــلــــمــــة ســــــمــــــوه فـــي 
االجــتــمــاع الــرفــيــع الــمــســتــوى 
بالذكرى  لالحتفال  بُعد  عن 

أمس.  المتحدة،  لألمم   ٧٥
ويــبــرز مــن بــيــن الــرســائــل 
الــتــي بــعــثــهــا صــاحــب الــســمــو، 
تــشــديــد ســمــوه عــلــى ضــرورة 
الذي  السياسي  اإلعالن  تنفيذ 
تــم اعــتــمــاده أمـــس، بــتــعــزيــز 
ـــعـــدديـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ـــت ال
الـــوقـــائـــيـــة واحــــتــــرام ســـيـــادة 
بينها.  فيما  والمساواة  الدول 
كــــمــــا شـــــــدد ســـــمـــــوه عــلــى 
أهـــمـــيـــة الــــتــــصــــدي الــــحــــازم 
ـــــــخـــــــدام الــــــــقــــــــوة فـــي  الســـــــت
الـــعـــالقـــات الـــدولـــيـــة وإيـــجـــاد 
حــلــول لــألزمــات والــنــزاعــات 
إلى  استناًدا  أمدها  طال  التي 
ـــدولـــي وقـــــرارات  الـــقـــانـــون ال
الــشــرعــيــة الــدولــيــة واحــتــرام 
ـــــــون عـــلـــى  ـــــــقـــــــان ســــــــيــــــــادة ال
والدولي.  الوطني  الصعيدين 
السامية  الرسائل  وتعكس 
فــــــي هــــــــذا الــــــصــــــدد أفــــعــــال 
الـــواقـــع  أرض  عــلــى  ـــدوحـــة  ال
ـــا فـــاعـــًال  ـــًك بـــاعـــتـــبـــارهـــا شـــري
األمــــــم  فــــــي  عــــنــــه  غــــنــــى  ال 
ــمــتــحــدة، ووســـيـــًطـــا نــزيــًهــا  ال
فـــي فـــض األزمـــــات الــدولــيــة 
العديد  وتيسير  قيادة  بتوليها 
مــــن الـــمـــفـــاوضـــات الـــدولـــيـــة 
السالم  اتفاق  أحدثها  للسالم 
والحوار  األمريكي-األفغاني، 
الــجــاري،  األفغاني-األفغاني 
وقــبــلــهــا ســــالم دارفـــــــور فــي 
ـــــرهـــــا مـــن  الـــــــــســـــــــودان وغـــــي
الــمــســاعــي الــحــمــيــدة إلرســـاء 
األمـــــن والـــســـلـــم الـــدولـــيـــيـــن، 
فـــضـــًال عـــن تــعــزيــزهــا حـــوار 
الحضارات  وتحالف  األديــان 

اإلنسان.  حقوق  وحماية 

الشعوب أمل 

يــبــرز أيــًضــا بــيــن الــرســائــل 
الـــــســـــامـــــيـــــة الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــلـــى 
األمــم  منظومة  دور  أهمية 
الـــمـــتـــحـــدة بـــاعـــتـــبـــارهـــا أمــــًال 
لــلــشــعــوب ومــــا قــطــعــتــه مــن 
األهداف  لتحقيق  كبير  شوط 
الـــتـــي اتـــفـــق عــلــيــهــا الــمــجــتــمــع 
تقديم  من  وتمكنها  الدولي، 

من  المساهمات  من  العديد 

أجـــل تــقــدم الــبــشــريــة وإنــقــاذ 

ـــيـــن مـــــن األشــــخــــاص  ـــمـــالي ال

أفضل.  حياتهم  وجعل 

وتــبــقــى دولـــــة قــطــر أهــم 

ـــمـــتـــحـــدة  شــــــركــــــاء األمـــــــــم ال

فـــي تــحــقــيــق هــــذه األهــــداف 

تقديمها  تــواصــل  مــع  خــاصــة 

لــمــســاهــمــات مـــالـــيـــة ســخــيــة 

لـــــلـــــعـــــديـــــد مــــــــن الــــهــــيــــئــــات 

والـــكـــيـــانـــات الـــتـــابـــعـــة لــألمــم 

الـــمـــتـــحـــدة لــــدعــــم الـــبـــرامـــج 

ــــــة فــــــــي الــــتــــنــــمــــيــــة  األمــــــمــــــي

اإلنسانية.  والمساعدات 

وأكـــــــــــد صــــــاحــــــب الـــســـمـــو 

االلـــتـــزام الــثــابــت مـــن جــانــب 

دولة قطر تجاه دعم مبادئ 

وأهـــــــــــــداف مــــيــــثــــاق األمــــــم 

الــمــتــحــدة وتــحــقــيــق أهـــداف 

ـــحـــدة لــلــتــنــمــيــة  ـــمـــت األمـــــــم ال

.٢٠٣٠ المستدامة 

األممية  المنظمة  إصالح 

كــــــعــــــادتــــــهــــــا قــــــطــــــر فــــي 

مــســاعــيــهــا نـــحـــو عـــالـــم أكــثــر 

صاحب  أشار  وإنصاًفا،  عدًال 

المتحدة  األمم  أن  إلى  السمو 

ورغــــــم جـــهـــودهـــا الـــمـــقـــدرة 

إيجاد  عــن  قــاصــرة  تــزال  «ال 

ـــــالزمـــــة لـــفـــرض  ـــــات ال ـــــي اآلل

مــــبــــادئــــهــــا عــــلــــى أعـــضـــائـــهـــا 

يــتــفــوق  الـــقـــوة  حـــق  زال  فــمــا 

عــلــى قـــوة الــحــق فــي مــنــاطــق 

مــخــتــلــفــة مــــن الـــعـــالـــم وفـــي 

مـــــــجـــــــاالت مــــخــــتــــلــــفــــة مـــن 

 .« حياتنا

مواقفها  على  قطر  وتظل 

ـــيـــة أكـــبـــر  ـــفـــاعـــل الـــــداعـــــمـــــة ل

أجــل  مــن  األمــمــيــة  للمنظمة 

العالم  شعوب  واستقرار  أمن 

بــأســرهــا، بــمــطــالــبــة صــاحــب 

الـــســـمـــو بـــــاإلصـــــالح الـــشـــامـــل 

ـــــقـــــرارات  آللـــــيـــــات تـــنـــفـــيـــذ ال

األمــمــيــة وتــجــنــب ازدواجــيــة 

مــعــايــيــر الــتــنــفــيــذ ومــراجــعــة 

يعلق  الـــذي  الــداخــلــي  الــنــظــام 

أي  لموقف  المشترك  األمــن 

دولــــــة مــــن الـــــــدول الــخــمــس 

الكبرى. 

وأوضـــــح ســمــوه أنــنــا عــلــى 

أعــتــاب الــعــشــريــة الــثــالــثــة في 

الـــقـــرن الــــواحــــد والــعــشــريــن 

ورغـــــــم الــــجــــهــــود الـــمـــقـــدرة 

فــإن الــعــالــم يــواجــه تــحــديــات 

مقدمتها  فــي  مسبوقة  غــيــر 

ــــر  ــــوت ــــت اســـــتـــــفـــــحـــــال بـــــــــؤر ال

اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة ونـــزع 

الـــســـالح واإلرهـــــــاب والــبــيــئــة 

المستدامة.  والتنمية 

الدولية  واألسرة  كورونا 

أمير  السمو  صاحب  وشدد 

خطورة  على  المفدى  الــبــالد 

(كـــورونـــا)  كوفيد-١٩  وبـــــاء 

ــــــاره مــــــــن أخـــــطـــــر  ــــــب ــــــاعــــــت ب

ـــتـــي واجــهــتــهــا  الـــتـــحـــديـــات ال

تأسيس  منذ  الدولية  األسرة 

وتذكيرها  الــمــتــحــدة،  األمـــم 

األرض  شــعــوب  بــأن  للجميع 

بعد  واحــدة  أســرة  إال  هي  ما 

جــائــحــة كــورونــا وتــداعــيــاتــهــا 

الخطيرة.  السلبية 

وتــبــرز قــطــر فــي مــقــدمــة 

في  الدوليين  الفاعلين  أهــم 

على  العالمي  الوباء  مكافحة 

كـــافـــة الــمــســتــويــات الــمــحــلــيــة 

واإلقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة والــــــدولــــــيــــــة 

ا  سخًيّ ا  طبًيّ دعــًمــا  بتقديمها 

الـــعـــالـــم  دول  مــــن  لـــلـــعـــديـــد 

فـــضـــًال عـــن دعــمــهــا مــنــظــمــة 

الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة لــتــعــزيــز 

مواجهة  في  الدولية  الجهود 

الوباء. 

الدولي  التعاون 

قطر  ثـــوابـــت  عــلــى  تــأكــيــًدا 

في  الدولي  للتعاون  الداعمة 

العالمية  التحديات  مواجهة 

الـــمـــشـــتـــركـــة، شـــــدد صــاحــب 

من  مناص  ال  أنه  على  السمو 

ــتــعــاون والــعــمــل الــمــشــتــرك  ال

العالمية  للتحديات  للتصدي 

األمـــــمـــــي  االجــــــتــــــمــــــاع  وأن 

التزام  لتجديد  مهمة  فرصة 

وروح  بنص  الدولي  المجتمع 

مــيــثــاق األمــــم الــمــتــحــدة مــع 

ضـــــرورة مـــراجـــعـــة وتــقــيــيــم 

الــــعــــمــــل الــــــدولــــــي الـــمـــتـــعـــدد 

األطــــــراف وضــــــرورة الــعــمــل 

المعوقات.  لتجاوز  الجاد 

والشباب  المرأة 

ومـــــــن مـــنـــطـــلـــق اهـــتـــمـــام 

الــــدوحــــة الــــمــــحــــوري بــدعــم 

ـــــاب، شــــدد  ـــــشـــــب الــــــمــــــرأة وال

صــاحــب الــســمــو أمــيــر الــبــالد 

تفعيل  أهــمــيــة  عــلــى  الــمــفــدى 

فــي  والـــشـــبـــاب  الــــمــــرأة  دور 

واالستخدام  المجاالت  كافة 

الـــســـلـــيـــم لــــمــــشــــروع الـــتـــقـــدم 

لعلمي.  ا

القطري  الــتــعــاون  ويــذخــر 

برامج  مــن  بالعديد  األمــمــي 

الـــشـــراكـــة الـــفـــاعـــلـــة لــتــعــزيــز 

وتــمــكــيــن الــــمــــرأة والــشــبــاب 

الـــعـــالـــم  دول  مـــخـــتـــلـــف  فــــي 

بالتعليم  االهتمام  عن  فضًال 

العديد  عبر  العلمي  والبحث 

مــن االتــفــاقــيــات والــشــراكــات 

الصلة. ذات 

رســائل أمـميـة سـامـية لمـواجهة تحديات العالم 
بعثها صاحب السمو في كلمته باحتفال األمم المتحدة

األزمــات لحل  المتحدة  األمــم  فــي  عنه  غنى  ال  فاعل  شريك  قطر 

الدول  سيادة  واحترام  الوقائية  والدبلوماسية  التعددية  تعزيز  ضرورة 

اإلصالح الشامل آلليات تنفيذ القرارات األممية وتجنب ازدواجية معايير التنفيذ 

البد من إيجاد حلول لألزمات التي طال أمدها استناًدا إلى القانون الدولي 

ــيــة ــدول ــات ال ــالق ــع ــدام الـــقـــوة فـــي ال ــخ ــت ـــحـــازم الس ــصــدي ال ــت ال

ــمــجــاالت ال ــة  ــاف ك فـــي  والــشــبــاب  ـــمـــرأة  ال دور  تــفــعــيــل  ــة  أهــمــي
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صــاحــب  حـــضـــرة  رحـــــب   :]  - الــــدوحــــة 
البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
المفدى باإلعالن الخاص بالذكرى الـ٧٥ لتأسيس 
األمم المتحدة، الذي يمثل وثيقة تاريخية تعكس  
حول  موحد  موقف  على  الدولي  المجتمع  إجماع 

في  للمنظمة  المشتركة  واألهـــــداف  الــتــحــديــات 
مجال السالم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان.

الرسمي  حسابه  على  تغريدة  في  سموه  وقــال 
هذا  إن  «تويتر»  االجتماعي  التواصل  موقع  على 
اإلعـــــالن يــمــثــل وثــيــقــة تــاريــخــيــة تــعــكــس إجــمــاع 

ــــي عـــلـــى مـــوقـــف مـــوحـــد حـــول  ــــدول الــمــجــتــمــع ال
في  للمنظمة  المشتركة  واألهـــــداف  الــتــحــديــات 
اإلنسان.  وحقوق  والتنمية  واألمــن  السالم  مجال 
ومن دواعي سرورنا أن قطر تولت بالتعاون مع 

السويد تيسير المفاوضات على نصه».

إجمــاع دولي حول تحديــات
 وأهـــداف األمـــم المتــحدة  

رحب باإلعالن الخاص بالذكرى الـ ٧٥ لتأسيس المنظمة.. صاحب السمو:

نصه على  المفاوضات  تيسير  السويد  مع  بالتعاون  تولت  قطر  أن  سرورنا  دواعي  من 
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جعلني  ســــؤاالً  الــصــديــقــات  إحـــدى  سألتني 
أفكر في َمغزاه ومعناه لغرابته: هل سبق وأن 
أجبتها:  النصيحة؟،  فــي  مــا  يــوًمــا  أحــٌد  غّشك 
ماذا تعنين بالغش في النصيحة؟ طوال حياتنا 
ونحن نتلقى النُصح من قبل والدينا وإخوتنا، 
والمعارف،  األصدقاء  من  وأحبتنا  وُمعلمينا، 
ولكن على كثر ما سمعته من نصائح لم أفكر 
مغشوشة،  تكون  قد  النصائح  هــذه  بــأن  يوًما 
هناك  أن  نعرف  لها:  قائلة  حديثي  وواصلت 
االمتحانات،  فــي  يغشون  قــد  الــطــالب  بعض 
ممن  الــتــجــار  لبعض  بالنسبة  األمـــر  وكــذلــك 
وقد  والــمــوازيــن،  والبضائع  السلع  في  يغشون 
ال يغيب عنك غش بعض المقاولين في مواد 
البناء وُمواصفاتها، وقد ُيمارس البعض الغش 

في المعامالت الحياتية على اختالفها، ولكن 
أنها  على  نأخذها  ما  دائًما  للنصيحة،  بالنسبة 

قول ُيراد به الخير، وليس العكس من ذلك.
عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال ولـــيـــس الـــحـــصـــر: قد 
نــتــلــقــى نــصــًحــا مـــن بــعــض الــصــديــقــات بــأخــذ 
تعاملت  أن  سبق  ُمعين  أطفال  لطبيب  الطفل 
إحداهن معه، أو ننصح بشراء ُمنتج مفيد في 
إحــداهــن  تُــرشــح  أو  المنزلية،  االســتــخــدامــات 
مع  ُممتع  وقــت  لقضاء  مناسبًا  سياحًيا  مكانًا 
يستحق  بلد  بــزيــارة  توصي  أو  العائلة،  أفـــراد 
جميل  بجو  لتمتعه  فيه  الصيف  ُعطلة  قضاء 
وطــبــيــعــة خــالبــة، لــم أفــكــر يــوًمــا بـــأن غــرض 
الغش قــد يدخل فــي هــذا الــنــوع مــن النصائح 

األخوية.

األمور  أن  ترين  أال  قائلة:  ُمحدثتي  عّقبت 
ينصح  البعض  وأصــبــح  تغّيرت  قــد  حولنا  مــن 
بهدف مصلحته الشخصية هو، وليس من باب 
النُصح الخالص لوجه اهللا، واسترسلت بنبرات 
أخيتي  يا  المغشوشة  النصائح  األســـى،  يعلوها 
في ازديــاد واسترسلت قائلة: «ما أشــرِت إليه 
من أن بعض الصديقات ينصحن بشراء ُمنتج 
معين أو غيره اكتشف بعد ذلك أن هناك نوعاً 
مصلحتهن  منه  الــهــدف  ألن  فيه،  الغش  مــن 

وليس النصيحة الخالصة لوجه اهللا»
مضحًكا  مــوقــًفــا  لــهــا  ذاكــــرة  عليها  رددت 
مـــررت بــه عــنــدمــا ســألــت إحـــدى الصديقات 
وقتها  عندها،  تناولتها  أعجبتني  طبخة  عن 
ابــتــســمــت وقـــالـــت ســـــًرا وأعــطــتــنــي الــمــقــاديــر 

فاتحتها  وعندما  الطبخة،  ففسدت  ناقصة 
تتذكر  لم  وقتها  بأنها  اعتذرت  الموضوع  في 
الموضوع  حينها  أخــذت  بالتفصيل،  المقادير 
عــلــى أنـــه دعــابــة ولــيــس غــًشــا فــي النصيحة، 
وأكملت حديثي قائلة لها: ال ننكر أن عمليات 
آخــذة فــي االزديــــاد لكن ذلــك ال ينفي  الغش 
واألحبة  األهـــل  مــن  لنا  النصح  ُيــوجــه  مــن  أن 
ال يقصدون اإلســاءة أو الغش، لذا علينا التأني 
عالقة  ألهمية  النُصح  اتباع  في  التسرع  وعدم 

الناصح بالمنصوح له والمنصوح به.
اهللا  صلى  الــكــريــم  رســولــنــا  قــول  يظل  وأن 
عليه وسلم ماثالً في سلوكنا «الدين النصيحة» 
عن  الناتجة  االجتماعية  األضـــرار  مــن  للحد 

الغش في النصيحة.

الغش حتى في النصيحة

Falobaidly @hotmail.com

به والــمــنــصــوح  ــه  ل بالمنصوح  الــنــاصــح  عــالقــة  ألهــمــيــة  الــنُــصــح  ــاع  ــب ات ــي  ف الــتــســرع  ـــدم  وع الــتــأنــي  علينا 

 ٣٢٠ ألف مستفيد من مشروع الهالل األحمر لمواجهة كورونا
يواصل تنفيذه في ٢٢ دولة

تـــتـــواصـــل   :]  - الــــــدوحــــــة 
أعـــمـــال تــنــفــيــذ الـــمـــشـــروع الــمــوســع 
الذي أطلقه الهالل األحمر القطري 
لــــدعــــم جــــهــــود مــــواجــــهــــة جــائــحــة 
فيروس كورونا (كوفيد-١٩) لصالح 
٣٢٠,٠٠٠ مستفيد في ٢٢ دولة هي: 
فــلــســطــيــن، أفــغــانــســتــان، بــاكــســتــان، 
نـــيـــبـــال، طــاجــيــكــســتــان، مــنــغــولــيــا، 
الــســنــغــال،  تـــشـــاد،  إثــيــوبــيــا،  الوس، 
ـــعـــاج، مــالــي،  مــوريــتــانــيــا، ســاحــل ال
الجبل  كوسوفو،  ألبانيا،  سيراليون، 
األسود، فنزويال، السلفادور، بيرو، 

بنما، فانواتو.
 ففي فلسطين، تعمل بعثة الهالل 
األحــــمــــر الـــقـــطـــري الــتــمــثــيــلــيــة فــي 
بالتعاون  والــقــدس  الغربية  الضفة 
على  الفلسطيني  األحمر  الهالل  مع 
ــتــوفــيــر األدويــــــة  تــنــفــيــذ مــــشــــروع ل
الطبية  والــُمــســتــهــلــكــات  واألجـــهـــزة 
األخير  إمــكــانــيــات  لتعزيز  الــالزمــة 
في مكافحة انتشار فيروس كورونا 
بالمدن والبلدات الفلسطينية، وتبلغ 
القيمة اإلجمالية للمساعدات الطبية 
المستشفيات  إلــى  توريدها  الُمزمع 
دوالر   ٤٠,٠٠٠ الصحية  والــمــراكــز 
المستفيدين  عدد  ويُقدر  أمريكي، 
مــســتــفــيــد   ٨,٥٠٠ بـــحـــوالـــي  مـــنـــهـــا 
شــهــريًــا. وقـــد تـــم بــالــفــعــل االنــتــهــاء 
وحدة   ٥,٠٠٠ من  أكثر  تسليم  من 
إلى  المتنوعة  الطبية  األدويــــة  مــن 
مخازن ومستودعات الهالل األحمر 

الفلسطيني.

توريد  على  حالًيا  العمل  ويجري 
١٣ جهاًزا لقياس العالمات الحيوية 
لتركيبها   (vital signs monitors)
فــــي ســــيــــارات اإلســــعــــاف الــعــامــلــة 
فــــي االســـتـــجـــابـــة الـــطـــارئـــة ألزمــــة 
توفير  إلـــى  بــاإلضــافــة  كوفيد-١٩، 
الــمــســتــهــلــكــات الــطــبــيــة الــضــروريــة 
لدعم جهود الفرق الطبية في دائرة 
الفلسطيني  األحمر  الهالل  إسعاف 
فيروس  انتشار  ألزمــة  التصدي  في 
كــــورونــــا، والــتــخــفــيــف مـــن األعـــبـــاء 
الصحة  وزارة  عــاتــق  عــلــى  الــمــلــقــاة 

الفلسطينية.
 وقـــــد تــــم بــالــفــعــل إعـــــــداد بــيــان 
ــوبــة  الــــمــــواصــــفــــات الـــفـــنـــيـــة الــمــطــل
لألجهزة لُمباشرة إجراءات الشراء، 
واستالم  العلنية  المناقصة  وطــرح 
الــعــطــاءات مــن الــشــركــات الــمــوردة، 
قبل  مــن  وتحليلها  دراســتــهــا  ليتم 
اللجنة الفنية قبل رفع التوصيات إلى 
تمهيًدا  للعطاءات  المركزية  اللجنة 
االنتهاء  تم  كذلك  التعاقد.  لترسية 
مـــن جــمــيــع اإلجـــــــــراءات الــمــتــعــلــقــة 
بشراء األدوية والمستهلكات الطبية 
األحــمــر  الــهــالل  احــتــيــاجــات  بحسب 
الــفــلــســطــيــنــي وبـــنـــفـــس اإلجــــــــراءات 

المعتمدة للمناقصات.
لحالة  االســتــجــابــة  هـــذه  وتـــأتـــي   
األحمر  الهالل  أعلنها  التي  الطوارئ 
الــفــلــســطــيــنــي ورفـــــع حـــالـــة الــتــأهــب 
الــزيــادة  ظــل  فــي  الــثــالــث،  للمستوى 
ــــمــــطــــردة فـــــي عــــــدد اإلصـــــابـــــات  ال

ــعــد  ـــا مــــؤخــــًرا. ويُ بــفــيــروس كـــورون

الــــهــــالل األحــــمــــر الــفــلــســطــيــنــي هــو 

الــجــهــة الــمــكــلــفــة بــتــقــديــم خــدمــات 

ــــطــــارئــــة قـــبـــل دخـــــول  ــــة ال ــــرعــــاي ال

ونقلها  الــحــاالت  لجميع  المستشفى 

ـــمـــيـــدان إلـــــى الــمــســتــشــفــيــات  مــــن ال

تستخدم  كما  الغربية،  الضفة  فــي 

مرافقه في مختلف مناطق الضفة 

الغربية كمراكز حجر وعزل صحي 

مع  بالتنسيق  بالفيروس  للمصابين 

وزارة الصحة الفلسطينية.

دعم األسر

 وبــــالــــتــــوازي مـــع ذلـــــك، تـــم في 

الــعــاصــمــة األلــبــانــيــة تــيــرانــا تــوقــيــع 

ـــيـــب األحــــمــــر  اتــــفــــاقــــيــــة مـــــع الـــصـــل

األسر  دعم  مشروع  لتنفيذ  األلباني 

من  اقــتــصــاديـًـا  المتضررة  الفقيرة 

إجـــــــــراءات اإلغـــــــالق جـــــــّراء انــتــشــار 

وتــعــمــل  «كوفيد-١٩».  مــــــرض 

على  حالًيا  الوطنية  الجمعية  فــروع 

بالتنسيق  المستفيدين  قوائم  إعــداد 

بــدأت  كما  المحلية،  السلطات  مــع 

وفًقا  الغذائية  المواد  شراء  إجــراءات 

لدى  المعتمدة  المناقصات  للوائح 

والصليب  القطري  األحــمــر  الــهــالل 

األحمر األلباني.

 ويبلغ عدد المستفيدين من هذا 

حوالي  تضم  أســـرة   ٧٠٠ الــمــشــروع 

توزيع  سيتم  حيث  شخص،   ٣,٥٠٠

ســــالت غـــذائـــيـــة بــتــكــلــفــة إجــمــالــيــة 

أمــريــكــي  دوالر   ٢٠,٠٠٠ قـــدرهـــا 

تم  التي  األسر،  تلك  احتياجات  لسد 

معايير،  عـــدة  عــلــى  بــنــاًء  اخــتــيــارهــا 

منها أســـر كــبــار الــســن والــمــرضــى، 

واألســـــــر الـــفـــقـــيـــرة، واألســـــــر الــتــي 

واألســر  البطالة،  من  عائلها  يُعاني 

الُمتضررة من الزلزال.

 أمـــا فــي بــيــرو، فــقــد تــم بالفعل 

الـــوقـــايـــة  مــــــــواد  مـــــن   ٪٦٠ شــــــــراء 

ومـــعـــدات الــمــكــافــحــة والــمــعــقــمــات 

النظافة  حــزم  ضمن  ســتــوزع  الــتــي 

الشخصية على بالتعاون مع الصليب 

األحمر البيروفي، على أن تستكمل 

األسبوعين  خـــالل  الــشــراء  عمليات 

برامج  إطالق  جانب  إلى  القادمين، 

تــوعــيــة جــمــاهــيــريــة بــالــســلــوكــيــات 

الصحية الواجبة للوقاية من مرض 

كوفيد-١٩.

 ومــــن بــيــن الــــــدول الــُمــســتــفــيــدة 

بنما،  جمهورية  المشروع  هــذا  من 

القطري  األحمر  الهالل  يدعم  التي 

صليبها األحمر بمبلغ ٢٠,٠٠٠ دوالر 

كي  ُمساندة  سيارة  لشراء  أمريكي 

في  الــمــشــاركــة  ـــكـــوادر  ال تستعملها 

والمشروع  الــوبــاء،  مكافحة  أعمال 

حالًيا في مرحلة ُمباشرة إجراءات 

بحسب  والــتــوريــد  الــشــراء  مناقصة 

المواصفات الموضوعة.

وسائل الحماية

 وفـــي أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة أيــًضــا، 

يـــــجـــــري حـــــالـــــًيـــــا طــــلــــب عــــــروض 

لــلــُمــنــاقــصــة الــتــي تـــم إعــالنــهــا بين 

الحماية  وســائــل  لــتــوريــد  الــشــركــات 

لــمــتــطــوعــي   (PPE) الـــشـــخـــصـــيـــة 

الـــصـــلـــيـــب األحـــــمـــــر الـــفـــنـــزويـــلـــي، 

دوالر   ٢٠,٠٠٠ قــدرهــا  بمساهمة 

أمــــريــــكــــي مـــــن الـــــهـــــالل األحــــمــــر 

تنتهي  أن  الــمــقــرر  ومــن  الــقــطــري. 

األسبوع  نهاية  المناقصة  إجـــراءات 

الجاري.

وبـــــاالنـــــتـــــقـــــال إلـــــــى جـــمـــهـــوريـــة 

األحمر  الصليب  بــدأ  فقد  كوسوفو، 

الالزمة  اإلجــــراءات  فــي  الكوسوفي 

لــــشــــراء الــــســــالت الـــغـــذائـــيـــة وحــــزم 

النظافة الشخصية لدعم ٢٧١ أسرة 

بلدية   ٢٦ فــي  اقــتــصــاديًــا  مــتــضــررة 

بمختلف أنحاء البالد، حيث يجري 

الشركات  من  العروض  تلقي  حالًيا 

الـــمـــوردة، وإجــــراء دراســــات الحالة 

المتأثرة  المستفيدة  األســر  الختيار 

بمرض كوفيد-١٩.

إجراءات التأهب

الهالل  يعمل  نيبال،  في  وبالمثل 

األحـــــمـــــر الــــقــــطــــري عـــلـــى تــعــزيــز 

ـــأهـــب واالســـتـــجـــابـــة  ـــت إجــــــــــراءات ال

لجائحة كوفيد-١٩ في ٢١ مقاطعة 

موزعة على كافة أنحاء المقاطعات 

الــفــيــدرالــيــة الــســبــع لــلــبــالد. وقـــد تم 

االستجابة  خطة  إعــداد  من  االنتهاء 

ــتــنــســيــق مــــع الـــصـــلـــيـــب األحـــمـــر  ــال ب

إجــراءات  في  للبدء  تمهيًدا  النيبالي 

التنفيذ.

ـــيـــون، يــتــم  وأخـــــيـــــًرا فــــي ســـيـــرال

الــــتــــعــــاون مـــــع الـــصـــلـــيـــب األحـــمـــر 

مستلزمات  شــراء  فــي  السيراليوني 

وســالت  المياه  أوعــيــة  مثل  الوقاية 

الـــقـــمـــامـــة والــــصــــابــــون ومــعــقــمــات 

في  األيـــدي  لغسيل  وخـــزان  األيـــدي 

إجمالية  بتكلفة  الــعــامــة،  األمــاكــن 

قدرها ٢٠,٠٠٠ دوالر أمريكي.

ويــركــز الــمــشــروع، الــذي يستفيد 

مــدن  فـــي  شــخــًصــا   ١٠٣,٣١١ مــنــه 

فــريــتــاون وبــومــبــالــي وكــويــنــادوغــو، 

عـــلـــى تـــوفـــيـــر مـــطـــبـــوعـــات تــوعــويــة 

لــلــتــوزيــع عــلــى الــجــمــهــور، وإطــــالق 

حمالت توعية إذاعية وتليفزيونية، 

وتشجيع الدور المجتمعي من خالل 

عملية  فـــي  الــمــتــطــوعــيــن  مــشــاركــة 

التوعية عبر الزيارات المنزلية.

الفلسطيني األحمر  للهالل  الطبية  األدويــة  من  وحــدة  آالف   ٥ تسليم 

ألبانيا فــي  ــا  كــورون جــراء  اقتصاديًا  الُمتضررة  األســر  لدعم  مــشــروع 

الفلسطينية الصحة  ــوزارة  ل الحيوية  العالمات  لقياس  جهازًا   ١٣ توريد   

ألــبــانــيــة أســـــــرة   ٧٠٠ ـــى  ـــل ع غــــذائــــيــــة  ســــــالت  تــــوزيــــع 

«مناظرات الدوحة» تبحث حاجة األمم المتحدة  لإلصالح الجذري
 للتصدي بشكل أفضل للتحديات األكثر صعوبة

الدوحة - قنا: عقدت مناظرات الدوحة، إحدى 

وتنمية  والــعــلــوم  للتربية  قطر  مؤسسة  ــبــادرات  ُم

الــمــجــتــمــع، مــنــاظــرة حـــول حــاجــة مــنــظــمــة األمـــم 

المتحدة والعديد من المؤسسات العالمية إلى إجراء 

بشكل  التصدي  أجــل  مــن  تغيير  أو  جــذري  إصــالح 

بمناسبة  وذلــك  صعوبة،  األكــثــر  للتحديات  أفضل 

األمم  إلنشاء  والسبعين  الخامسة  السنوية  الذكرى 

المتحدة.

وهي  افــتــراضــًيــا،  جــرت  التي  الُمناظرة  جمعت 

الفعالية األولى في برنامج مؤسسة قطر لـ»أسبوع 

من  بارزين  ُمتحدثين   ،«٢٠٢٠ العالمية  األهــداف 

دولية  لجنة  جانب  إلــى  وليبيريا،  والــيــونــان  تركيا 

من حكام المناظرات الشباب، بما في ذلك طالب 

مؤسسة قطر.

التغيير  درجـــــات  تــنــوع  الـــمـــتـــحـــاورون  ونـــاقـــش 

التحويلي، ووصفوا المؤسسات العالمية الحالية بأنها 

حسنة النية ولكنها أضحت ضعيفة وعاجزة بشكل 

متزايد.

 وفي هذا اإلطار حثت ليما غبوي، الُمدافعة عن 

حقوق المرأة الليبيرية والحائزة على جائزة نوبل 

المؤسسات  إصــالح  على  القادة   ،٢٠١١ عام  للسالم 

الدولية بدالً من إلغائها وإنشاء أخرى، قائلة: «لن 

أفضل  دوًرا  تلعب  أو  جــديــدة  مــؤســســة  أي  تعمل 

الحياة  قيم  تكن  لــم  إن  حالية  مؤسسات  أي  مــن 

اإلنسانية، وقيم المساواة، وقيم العدل أساسية في 

صلب عملها».

 بدورها، قالت الكاتبة والُمعّلقة السياسية التركية 

فقدت  العالمية  المؤسسات  «إن  تيملكوران:  إيــس 

تاركة  ومصداقيتها،  العالية  األخــالقــيــة  مكانتها 

فراًغا يمأله حالًيا قادة العالم ذوو الميول الفاشية 

الذين يلعبون بمصائر الناس من خالل صفقاتهم 

الشخصية». 

وأضافت «إن هؤالء القادة يتالعبون بالمؤسسات 

مما  خــطــورة  وأكــثــر  أكــبــر  بسهولة  الــديــمــقــراطــيــة 

الحركات  من  دولــي  إلى «تحالف  داعية  نتخيله»، 

الــشــعــبــيــة»، خــاصــة أن الــعــالــم بــحــاجــة إلـــى جمع 

الــحــركــات الــفــاعــلــة وجــعــلــهــا تــتــواجــد حــيــث اتــخــاذ 

القرارات الكبيرة.

مــن جــانــبــه، اعــتــبــر يــانــيــس فــاروفــاكــيــس، وزيــر 

الــمــالــيــة الــيــونــانــي الـــســـابـــق، والــعــضــو الــحــالــي في 

ُمعطلة  الحالية  العالمية  المؤسسات  أن  البرلمان، 

وقــال: «كل  تغييرها،  ويجب  إصالحها  يمكن  وال 

تحد كبير تواجهه البشرية، من تغير المناخ وعدم 

المساواة الُمزعجة، إلى الديون الُمستحقة أو الديون 

غير المدفوعة والهجرة غير الطوعية، هي مشاكل 

من  مزيد  وإلــى  دولــيــة،  حلول  إلــى  تحتاج  عالمية 

الحوكمة العالمية».

«خطة  هــو  الوحيد  المنطقي  الحل  أن  واعتبر   

جديدة ومؤسسات جديدة، وأقل من ذلك ال يمكنه 

إنقاذ البشرية من الُمعاناة».

مكونة  تحكيم  لجنة  صّوتت  المناظرة،  وخالل   

من عشرات الشباب من جميع أنحاء العالم، مرتين، 

على مزايا نقاشات الُمتحدثين في المناظرة. 

 فخالل الجولة األولى من التصويت، كان لموقف 

االفتراضي  الجمهور  لدى  أكبر  صدى  فاروفاكيس 

جــاءت  فيما  األصـــــوات،  مــن  بالمئة   ٣٩٫٦٧ بنسبة 

غــبــوي فــي الــمــركــز الــثــانــي بشكل ُمــتــقــارب بنسبة 

المرتبة  فــي  تــيــمــلــكــوران  وحــّلــت  بــالــمــئــة،   ٣٦٫٨٧

األخيرة بنسبة ٢٣٫٤٧ بالمئة.

 وفي الجولة الثانية من التصويت، نجحت غبوي 

وحصلت  لصالحها،  التحكيم  لجنة  رأي  تغيير  في 

على ٤٠٫٧٧ بالمئة من األصوات، فيما حصل كل من 

فاروفاكيس وتيملكوران على ٢٩٫٧٧ بالمئة و٢٩٫٤٥ 

بالمئة على التوالي.

عبر  ُمباشرة  بثت  التي  المناظرة  حلقة  شملت 

اإلنترنت، أسئلة المشاهدين من الشباب في قطر 

وأفــغــانــســتــان ونــيــجــيــريــا وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة حيث 

شــاهــدهــا أكــثــر مـــن ثــالثــة مــاليــيــن شــخــص حــول 

وإسبانيا  والــبــرازيــل  تركيا  مــن  معظمهم  الــعــالــم، 

والواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة. 

إلغائها من  بدالً  الدولية  المؤسسات  إصالح  مطلوب  غبوي:  يانيس فاروفاكيس: المؤسسات العالمية الحالية ُمعطلة وال يمكن إصالحها ليما 
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بورصة  أعلنت   ،٢٠١٧ عام  من  أكتوبر  في 
قــطــر أنـــه نـــفـــاًذا ألحـــكـــام قـــانـــون الــشــركــات 
لسنة   ١١ رقـــم  بــالــقــانــون  الـــصـــادر  الــتــجــاريــة 
بورصة  شركة  تحويل  على  بالموافقة   ،٢٠١٥
قــطــر مـــن شـــركـــة مــســاهــمــة قـــطـــريـــة، إلــى 
شركة مساهمة خاصة قطرية وفًقا ألحكام 
التجارية  الــشــركــات  قــانــون  مــن   ٢٠٧ الــمــادة 

إليه. الُمشار 
ونظامها  الشركة  تأسيس  عقد  تعديل  وتّم 
األساسي تبًعا لذلك، بعد أن انعقدت الجمعية 

بتاريخ  قــطــر  لــبــورصــة  الــعــاديــة  غــيــر  الــعــامــة 
.٢٠١٧/٠٤/٢٦

ـــــر الـــتـــجـــارة بــتــاريــخ  ثـــم صــــدر قـــــرار وزي
 ٢٠١٧ لــســنــة   (٢٩١) رقـــــم   ،٢٠١٧/٠٨/٢٢
ـــبـــورصـــة مــــن شـــركـــة مــســاهــمــة  بــتــحــويــل ال
قطرية،  خاصة  مساهمة  شركة  إلى  قطرية 
العدد  في  الرسمية  الجريدة  في  نشره  وتــّم 
 ٤ بتاريخ  والخمسين،  السابعة  للسنة  العاشر 

.٢٠١٧ أكتوبر 
وكــــــان مــــن الـــمـــؤمـــل، بـــعـــد مــــــرور ثـــالث 

إلى  قطر  بورصة  شركة  تحويل  على  سنوات 
شــركــة خــاّصــة، أن تــتــحــّول أيــًضــا إلــى شركة 
مساهمة قطرية عامة، من خالل طرح ٥٠٪ 
بين  العام  لالكتتاب  األقل،  على  أسهمها  من 

المواطنين.
وإن خطوة تحويل بورصة قطر إلى شركة 
مــســاهــمــة عــامــة ســـوف تُــحــســن مـــن ســيــولــة 
العام،  واألداء  الشفافية  مــن  وتــعــزز  الــســوق، 
االستثمارات  مــن  المزيد  جــذب  على  عــالوة 

للسوق. األجنبية 

تــأمــيــن  أيـــــًضـــــا،  الــــفــــوائــــد  بـــيـــن  مــــن  وإن 
زيــادة  خــالل  من  للتوّسع  الالزمة  التمويالت 
رأس الــمــال أو إصـــدار ســنــدات أو االقــتــراض 
ومواكبة  أعمالها  تطوير  بــهــدف  المصرفي 
ينعكس  وســوف  العالمية،  التقنيات  أحــدث 
هذا التحّول الهام، بشكل إيجابي على الوضع 
عديدة،  فوائد  وُيحقق  المالي،  للسوق  العام 
قاعدة  وتوسيع  المواطنين  إشراك  عن  فضًال 

البورصة. في  الُمساهمين 

تحويل شركة بورصة قطر إلى شركة ُمساهمة عامة وطرحها لالكتتاب العام
 تحويل بورصة قطر إلى شركة ُمساهمة عامة سوف يُحّسن من سيولة السوق ويجذب المزيد من االستثمارات األجنبية

من الواقعمن الواقع

 بقلم: عبداهللا بن حيي بوغانم السليطي
ah.alsulaiti@yahoo.com

ــا    ــدة بجامعــة قطــر قريبً ــة جدي منصــات بحثي
انتهت من وضع خطة األولويات الشاملة .. د.حسن الدرهم: 

الدوحة - هبة البيه:

 أكـــــد الــــدكــــتــــور حـــســـن بــن 
راشد الدرهم - رئيس جامعة 
في  البحثي  الــقــطــاع  أن  قطر 
الــجــامــعــة يــعــمــل عــلــى إنــشــاء 
تعنى  متميزة  بحثية  منصات 
بـــاتـــجـــاهـــات بــيــنــيــة ُمــــحــــّددة 
البحثية  األولويات  مع  تنسجم 
جامعة  قــــدرات  إلـــى  وتــســتــنــد 
اإلعــالن  سيتم  البحثية  قطر 
عـــن بــعــضــهــا خــــالل األســابــيــع 
 ٪٦٠ ــا إلـــى أن  الــقــادمــة، الفــتً
من خريجي الثانوي يُفّضلون 
االلـــــتـــــحـــــاق بـــجـــامـــعـــة قــطــر 
حــســب نــتــائــج اســتــبــانــة ربــيــع 
الــجــامــعــة  تــبــقــى  كــمــا   .٢٠٢٠
الــــمــــرجــــع الــــرئــــيــــســــي كــبــيــت 
خــبــرة لــالســتــشــارات اإلداريــــة 
واألكاديمية لدى صّناع القرار 
البالد  فــي  المؤسسات  وقـــادة 
عبر  الُمتراكمة  الخبرة  بسبب 

السنين. 
 جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي كــلــمــتــه 
ــتــقــى  ــل الـــتـــرحـــيـــبـــيـــة خــــــالل ُم
للعام  الــســنــوي  قــطــر  جــامــعــة 
قــال:  حيث   ،٢٠٢٠ الجامعي 
إن جــائــحــة كـــورونـــا لــم تــؤثــر 
عـــلـــى ســـعـــي الـــجـــامـــعـــة لــرفــع 
تــصــنــيــفــهــا الـــســـنـــوي كـــإحـــدى 
أفــــــضــــــل الـــــجـــــامـــــعـــــات عـــلـــى 
واإلقليمي  العالمي  المستوى 
قطر  جــامــعــة  احــتــلــت  حــيــث 
مــــركــــًزا مـــن بــيــن أهــــم ٣٥٠ 
جامعة دولية وفًقا لتصنيفات 
 (THE) العالي  للتعليم  تايمز 
لــلــجــامــعــات الــعــالــمــيــة لــعــام 
بـــ  ـــا  ـــقـــدًم ت ُمـــحـــقـــقـــة   ،٢٠٢١
٩٠ مــرتــبــة عــن نــســخــة الــعــام 
التصنيف.  ذات  مــن  الــمــاضــي 
حـــيـــث أظــــهــــرت الـــنـــتـــائـــج أن 
بين  مــا  إلــى  قــفــزت  الجامعة 

المرتبة ٣٠١-٣٥٠.

تطوير إداري 

وقــــــــال: تــــحــــرص جــامــعــة 
رائــــدة  تــبــقــى  أن  عــلــى  قــطــر 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فـــي الـــدولـــة 
بــصــفــتــهــا مــــؤســــســــًة وطـــنـــيـــًة 
لــــهــــا رســــالــــتــــهــــا الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
واالجــتــمــاعــيــة الــفــريــدة الــتــي 
تـــمـــيـــزهـــا عـــــن غــــيــــرهــــا مــن 
مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
الــدولــة،  فــي  العاملة  األخـــرى 
وذلــــــك مــــن خـــــالل الــتــركــيــز 
بــشــكــل ُمــكــثــف عــلــى ُمــراجــعــة 
الــبــرامــج األكــاديــمــيــة ووضـــع 
الـــخـــطـــط الـــــالزمـــــة لــضــمــان 
جـــــودة الــتــعــلــيــم وُمــخــرجــات 
الـــتـــعـــلـــم والــــتــــأثــــيــــر الــبــحــثــي 

المجتمعية.  والُمشاركة 
التعليم  يُــعــتــبــر  وأضـــــاف:   
الُمرتبطة  والعمليات  والتعلم 
بــهــمــا ُصــلــب مــهــمــة الــجــامــعــة 
وســـبـــب وجـــــودهـــــا، وتـــهـــدف 
الـــجـــامـــعـــة إلـــــى اتـــســـاقـــهـــا مــع 

الرئيسية  الوطنية  األولــويــات 

فـــي الــتــعــلــيــم كــالــتــركــيــز على 

بـــنـــاء الــــقــــدرات الــوطــنــيــة في 

والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت 

ـــهـــنـــدســـة والــــريــــاضــــيــــات،  وال

وكــــــــذلــــــــك تـــــعـــــزيـــــز فـــــرص 

لجميع  التعليم  على  الحصول 

كما  الــقــطــريــيــن،  الــمــواطــنــيــن 

انتهت جامعة قطر من وضع 

تعتبر  الــتــي  الــرئــيــســيــة  األُطــــر 

أحــــد األســـــس اإلســتــراتــيــجــيــة 

ـــة وعـــمـــلـــيـــة  ـــقـــل ـــن إلحــــــــــداث ال

التحول في التعليم والتعلم.

الُمتغيرات مع  التكيف 

 وأوضـــح الــدكــتــور الــدرهــم 

أن الــمــرونــة هــي مــن عــوامــل 

التميز في إستراتيجية التعليم 

إستراتيجية  ضــمــن  والــتــعــلــم 

والــقــدرة   ٢٠٢٢ قطر  جامعة 

الُمتغيرات،  مــع  التكيف  على 

فــقــد ســعــت الــجــامــعــة لــزيــادة 

مـــرونـــة الـــفـــرص الــتــعــلــيــمــيــة 

والـــــتـــــدريـــــبـــــيـــــة عــــــن طـــريـــق 

ـــــــقـــــــررات  الــــــــــــــــــدورات والـــــــُم

ـــتـــرنـــت،  والــــبــــرامــــج عـــبـــر اإلن

التي  التعليم  نــمــاذج  وكــذلــك 

والصف  اإلنــتــرنــت  بين  تمزج 

الــــدراســــي فـــي الــجــامــعــة من 

خــــالل تــطــويــر وطـــــرح بعض 

المقررات الدراسية الُمصّممة 

خـــصـــيـــًصـــا لــــهــــذا الـــــنـــــوع مــن 

المعايير  أحــدث  وفــق  التعليم 

الــعــالــمــيــة. وتــعــمــل الــجــامــعــة 

جديد  جيل  توفير  على  اآلن 

مــــن الــــشــــهــــادات والــــدرجــــات 

على  تعتمد  الــتــي  األكــاديــمــيــة 

«إطار الكفاءة لجامعة قطر» 

ومرنة  ُمتنوعة  مجموعة  مع 

والمسارات  التخصصات  مــن 

الــــــدراســــــيــــــة لـــتـــتـــيـــح لـــفـــئـــات 

فرًصا  الُمجتمع  في  ُمختلفة 

العالي. للتعليم  ُمتنوعة 

العلمي البحث 

 وتابع: انتهت الجامعة من 

وضع خطة األولويات البحثية 

الــشــامــلــة لــجــامــعــة قــطــر مع 

تـــفـــصـــيـــل آلـــــيـــــات تــنــفــيــذهــا، 

بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع الــــــوحــــــدات 

األكــــاديــــمــــيــــة فـــــي الـــجـــامـــعـــة 

بحيث تتماشى مع رؤية قطر 

للتحديات  وتستجيب   ،٢٠٣٠

االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة 

الدولة.  تواجهها  التي  الكبرى 

اآلن  ـــجـــامـــعـــة  ال تـــعـــمـــل  كـــمـــا 

عــلــى جــمــلــة مـــن الـــُمـــبـــادرات 

شأنها  من  التي  اإلستراتيجية 

تــحــقــيــق الــتــمــيــز فـــي الــبــحــث 

ــعــلــمــي بــالــتــركــيــز عـــلـــى أن  ال

العلمي  الــبــحــث  عملية  تــكــون 

جـــــــزًءا أســـاســـًيـــا مــــن عــمــلــيــة 

للطالب.  التعّلم 

بحثية منصات 

 ويــعــمــل الـــقـــطـــاع الــبــحــثــي 

فـــــي الـــجـــامـــعـــة عـــلـــى إنـــشـــاء 

تعنى  متميزة  بحثية  منصات 

بـــاتـــجـــاهـــات بــيــنــيــة ُمــــحــــّددة 

البحثية  األولويات  مع  تنسجم 

جامعة  قــــدرات  إلـــى  وتــســتــنــد 

اإلعــالن  سيتم  البحثية  قطر 

عـــن بــعــضــهــا خــــالل األســابــيــع 

الـــقـــادمـــة. وعــمــلــت الــجــامــعــة 

خـــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة على 

السياسات  وتــطــويــر  ُمــراجــعــة 

للبحوث  اإلرشــاديــة  والــقــواعــد 

والــــدراســــات الــعــلــيــا وتــطــويــر 

عدد من البرامج الُمتخصصة 

 (١٩- كــوفــيــد  (أبــــحــــاث  مـــثـــًال 

والــــبــــرامــــج الــبــيــنــيــة وكـــذلـــك 

عملية  تــطــويــر  عــلــى  الــتــركــيــز 

البحثي. التمويل 

شراكات

 وفـــــي مـــجـــال الـــشـــراكـــات 

الــمــجــتــمــعــيــة قـــــال الـــدكـــتـــور 

الــــجــــامــــعــــة  إن  الـــــــــدرهـــــــــم: 

ــة وتــقــيــيــــــــم  ـــ تـــقـــوم بــمــراجــعـــ

ـــــتــراتــيــجــيــة  الــشــــــــراكــات اإلســـ

وُمحاولــة  للجامعــة  القائمــة 

وتفعيــل  ُمخرجاتهــا  تعزيــز 

ــا وزيـــــــــــادة  ـــ ــر مــنــهـــ ـــ ـــ ــعــث ــمــت ال

ـــــة  ــور الــجــامــعـــ ـــ فــــــــرص حــضـــ

فــــــــي الــمــحــافــــــــل والــمــنــصــــــــات 

لإلثــراء  المحققــة  الــدولــيــــــــة 

ــــززة  ـــــ ــــادل والــــمــــعـــــ ـــــ ـــــ ــــب ــــت ــــُم ال

ـــــر الــمــشــــــــاريــع  ـــــاء وتــطــويـــ لــبــنـــ

الــــمــــشــــــــــــــتــــركــــة، مــــــن خــــالل 

ــراكــات  ـــ ــة الــشـــ ـــ ـــــع حــزمـــ تــنــويـــ

اإلســــــــتــراتــيــجــيــة مــع الــجــهــات 

المصلحة  وأصــحــاب  المعنية 

ــمــل الـــقـــطـــــــــــاع الـــعـــــــــــام،  ـــ لــتــشـــ

والصناعــة  الخــاص  والقطاع 
لـــتـــعـــزيـــز نـــقـــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
وفــــــــرص الـــتـــمـــويـــل لــلــبــحــث 
الريادية  واألنشطة  والتطوير 
فـــي الــجــامــعــة، حــيــث قــامــت 
الــجــامــعــة بــالــتــوقــيــع عــلــى ٧٤ 
وهيئات  وزارات  مع  اتفاقية 
ومـــؤســـســـات وجـــامـــعـــات فــي 

وخارجها. الدولة 
 وأضـــــاف: مــع الــمــتــغــيــرات 
قطر  جامعة  تبقى  المختلفة، 
التعليم  فــي  الــُمــفــّضــل  الــخــيــار 
الثانوي  خريجي  مــن  للكثير 
لـــمـــا تـــقـــدمـــه مــــن جـــــودة فــي 
المتنوعة  األكاديمية  البرامج 
والـــشـــامـــلـــة ولــســمــعــتــهــا بــأنــهــا 
ما  األم،  الــوطــنــيــة  الــجــامــعــة 
أصحاب  من  الكثير  ثقة  عّزز 
الـــــعـــــمـــــل فـــــــي مــــخــــرجــــاتــــهــــا 
من   ٪٦٠ إن  حيث  التعليمية. 
خــريــجــي الـــثـــانـــوي يــفــضــلــون 
االلـــــتـــــحـــــاق بـــجـــامـــعـــة قــطــر 

حــســب نــتــائــج اســتــبــانــة ربــيــع 

الــجــامــعــة  تــبــقــى  كــمــا   .٢٠٢٠

الــــمــــرجــــع الــــرئــــيــــســــي كــبــيــت 

خــبــرة لــالســتــشــارات اإلداريــــة 

واألكاديمية لدى صّناع القرار 

البالد  فــي  المؤسسات  وقـــادة 

عبر  المتراكمة  الخبرة  بسبب 

السنين. 

الذاتي التقييم 

الجامعة  رئــيــس  وتــحــدث   

عــــن أهــــــم الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي 

تــــواجــــه جـــامـــعـــة قـــطـــر حــيــث 

الــذاتــي  التقييم  عملية  بــّيــنــت 

هــنــاك  أن  الــجــامــعــة  إلدارة 

تــحــديــات ُمــتــجــّددة وجــديــدة. 

التي  الــُمــتــجــّددة  فــالــتــحــديــات 

على  جــاهــدة  الــجــامــعــة  تعمل 

الطالب  أعـــداد  هــي:  تخطيها 

جذبهم  وضــرورة  القطريين 

واســــتــــقــــطــــابــــهــــم لـــاللـــتـــحـــاق 

وكذلك  األكاديمية،  بالبرامج 

ـــــقـــــاؤهـــــم، والســــيــــمــــا  ـــــب اســـــت

الــقــطــريــيــن الـــذكـــور. وكــذلــك 

تــحــدي مــعــدل زمـــن الــتــخــرج 

لــلــطــالب فـــي الــجــامــعــة الـــذي 

مــــــــازال الـــعـــمـــل قـــائـــًمـــا عــلــى 

نــقــص  أن  كــــمــــا  تـــقـــلـــيـــصـــه. 

األكاديمية  الوطنية  الكفاءات 

التحديات  أهم  من  واإلداريــة 

بسبب  الجامعة  تواجهها  التي 

الـــوضـــع الــقــانــونــي الــــذي يــؤثــر 

عــلــى قــــدرة الــجــامــعــة فــي أن 

الخاصة  سياستها  لــهــا  تــكــون 

تمكنها  التي  البشرية  بالموارد 

إدارية  قيادات  استقطاب  من 

نقص  يؤثر  وكذلك  متميزة. 

تنوعها  وعدم  المالية  الموارد 
على تطوير التجربة التعليمية 
والــــطــــالبــــيــــة واســــتــــمــــراريــــة 
ـــــيـــــات الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة  الـــــعـــــمـــــل
وتأهيل  وتطوير  والتعليمية 
تقتضيه  كما  البشرية  الموارد 
تحقيق  فــي  النجاح  ُمــقــومــات 
كما  الــجــامــعــة،  إســتــراتــيــجــيــة 
مركز  على  ُمستقبالً  يؤثر  قد 
الـــجـــامـــعـــة فــــي الــتــصــنــيــفــات 

العالمية.

المتميزين تكريم   

 وقـــــــد تــــضــــّمــــن الــمــلــتــقــى 
تكريم  قطر  لجامعة  السنوي 
الــــُمــــتــــمــــيــــزيــــن مــــــن أعــــضــــاء 
والموظفين  الــتــدريــس  هــيــئــة 
األستاذ  فــاز  حيث  والــطــالب، 
حمودة  عبدالمجيد  الــدكــتــور 
الـــعـــمـــيـــد الـــمـــســـاعـــد لــلــشــؤون 
األكــاديــمــيــة بــكــلــيــة الــهــنــدســة 
األكاديمي»  «التميز  بجائزة 
في حين فازت الدكتورة داليا 
عــبــدالــرحــمــن فـــــراج األســـتـــاذ 
اإلدارة  بـــكـــلـــيـــة  الـــــمـــــشـــــارك 
«التميز  بــجــائــزة  واالقــتــصــاد 
فــــي الــــتــــدريــــس» كـــمـــا فــــازت 
الـــدكـــتـــورة نــــورة جــبــر جــاســم 
جــبــر آل ثــانــي رئــيــس مــركــز 
الشباب  للعلماء  قطر  جامعة 
بــجــائــزة «الــتــمــيــز فــي خدمة 

المجتمع». 
ـــيـــس الــجــامــعــة   وقـــــــّدم رئ
بـــمـــشـــاركـــة الــــدكــــتــــور خـــالـــد 
الجامعة  رئيس  نائب  الخاطر 
لــلــشــؤون اإلداريـــــــة والــمــالــيــة 
بـ»الموظف  للفائزين  الجوائز 
الــســنــويــة»،  الــمــتــمــيــز  اإلداري 
حــيــث فـــــازت بــســمــة مــســمــار 
وجــمــانــا ســمــارة بــجــائــزة فئة 
الــدعــم األكــاديــمــي، فــي حين 
فــــــاز عـــبـــدالـــرحـــمـــن مــحــمــد 
ياسين  حسين  أكــرم   - الجمل 
- حــنــيــن إســمــاعــيــل، بــجــائــزة 

فاز  كما  الــفــنــي،  اإلداري  فئة 
ياسمين   - عبدالمجيد  ماجد 
محمد  أحـــمـــد   - عــبــدالــصــمــد 
ــــاب إســمــاعــيــل  الـــعـــمـــادي - رب
اإلداري  فئة  بجائزة  صفري 
فئة  جائزة  وذهبت  الُمساند، 
اإلشــــرافــــي لــكــل مـــن فــاطــمــة 
عــــــبــــــداهللا الــــعــــقــــيــــلــــي وعـــبـــد 
الـــرحـــمـــن الــــحــــمــــادي وألـــمـــا 

أتيك.
امــــا فــئــة الـــعـــامـــل الــمــتــمــيــز 
فـــكـــانـــت مــــن نــصــيــب فــيــصــل 
عبداهللا  كــون   - كــاث  كويسان 
مـــحـــمـــد  مــــحــــســــن   - كـــــنـــــاث 
رئيس  الدكتور  وقّدم  حمادة. 
ـــجـــامـــعـــة جـــــوائـــــز الـــخـــريـــج  ال
ــشــاركــة األســـتـــاذ  ــُم الــُمــتــمــيــز ب
إدارة  مدير  المهندي  محمد 
حيث  والـــشـــراكـــات،  الــتــطــويــر 
فاز بها سعود سعد الهاجري، 

سوار الذهب علي محمد. 

ــــــجــــــامــــــعــــــة   ال ـــــــــات  ـــــــــحـــــــــدي ت أهـــــــــــــــم  ـــــــــــن  م الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة  ـــــــــــاءات  ـــــــــــف ـــــــــــك ال نــــــــقــــــــص   

ـــجـــامـــعـــة   ـــال ـــــة ب ـــــمـــــي ــــــــات األكـــــادي ــــــــدرج ـــــد مــــــن الــــــشــــــهــــــادات وال ــــل جـــــدي جــــي
ـــة  ـــرن ـــم ـــــة ال ـــــي ـــــدراس والـــــمـــــســـــارات ال ـــات  ـــص ـــص ـــخ ـــت ـــــن ال ـــة م ـــوع ـــن ـــت ـــة م ـــوع ـــم ـــج  م
ــر  ــط ق بــــجــــامــــعــــة  ـــــاق  ـــــح ـــــت االل يــــفــــضــــلــــون  الـــــثـــــانـــــويـــــة  ــــجــــي  خــــري مــــــن   ٪٦٠
ـــة  ـــمـــي ـــــــــة واألكـــادي ـــارات اإلداري ـــش ـــت ـــالس ـــرة ل ـــب ــت خ ــي ــب ـــرجـــع الـــرئـــيـــســـي ك ـــم الـــجـــامـــعـــة ال
ــم  ــي ــل ــع ــت ــــــــودة ومـــــخـــــرجـــــات ال ـــــان ج ــــة وضـــــم ــــي ــــم ــــادي ــــة الـــــبـــــرامـــــج األك ــــراجــــع م
ـــات ـــاضـــي ـــري ـــة وال ـــدس ـــن ـــه ـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وال ـــل ـــع ــــي ال ـــــدرات الـــوطـــنـــيـــة ف ـــــق ـــاء ال ـــن ب
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األعــلــى  الــمــجــلــس  أن  عــلــمــت [   
للقضاء يعكف على وضع اللمسات النهائية 
إلطالق برنامج قضاة الغد، وذلك تنفيًذا 
لتطوير  الــوطــنــيــة  الــمــبــادرة  لــمــخــرجــات 
ينتهجها  الــتــي  والــخــطــة  الــعــدالــة  أنــظــمــة 
في  القضائية  المنظومة  لتطوير  المجلس 
بــالــكــوادر  المحاكم  إمـــداد  ودعـــم  الــدولــة 
سيتم  حيث  المؤهلة،  القطرية  القضائية 
المجلس  بين  بالتعاون  البرنامج  إطــالق 
ممثلة  قــطــر  وجــامــعــة  لــلــقــضــاء  األعـــلـــى 
تفعيل  إطــار  في  وذلــك  القانون  كلية  في 
الجانبين  بين  الموقعة  التفاهم  مــذكــرة 

بهذا الشأن.
باهتمام  الغد  قضاة  برنامج  ويحظى 
للقضاء  األعــلــى  المجلس  جــانــب  مــن  بــالــغ 
األساسية  التطوير  بــرامــج  أحــد  باعتباره 
البرنامج  فكرة  تقوم  كما  المحاكم،  في 
على استقطاب عدد من الطلبة القطريين 
الــمــلــتــحــقــيــن بــكــلــيــة الـــقـــانـــون بــجــامــعــة 
على  الطلبة  هــؤالء  اختيار  وسيتم  قطر، 
أســـاس الــكــفــاءة والــجــدارة وفــًقــا لمعايير 
دقــيــقــة ومــنــهــجــيــة مــــحــــددة، ويــشــتــرط 
من  عدد  توافر  االختيار  عليه  يقع  فيمن 
الشروط األساسية، أولها التفوق الدراسي 
عال  تراكمي  ومــعــدل  الثانوية  بالمرحلة 
خــــالل الــمــرحــلــة الــجــامــعــيــة إضـــافـــة إلــى 
االلــــتــــزام الــســلــوكــي واألخــــالقــــي وتـــوافـــر 
وسيخضع  القضائية،  الشخصية  مقومات 
المرشحون لمقابلة أولية إضافة لمتابعة 
من  للتحقق  الــمــجــلــس  قــبــل  مـــن  دوريـــــة 
اســتــمــرار تــوافــر الــشــروط إذ أنــه بمجرد 

سقوط أحدها سيتم إلغاء الرعاية. 
من  إن  لـ [  مطلع  مصدر  وقــال   
منحهم  يتم  سوف  االختيار  عليهم  سيقع 
مــكــافــأة وســـُيـــتـــاح لــهــم حـــضـــور جــلــســات 

الــمــحــاكــمــات وكـــذلـــك االلــتــقــاء بــالــقــضــاة 
القضائية،  الشخصية  صــفــات  إلكسابهم 
إضافة إلى المشاركة في دورات تدريبية 

أكاديمية وعملية لصقل مهاراتهم.
قضاة  بــرنــامــج  أن  الــمــصــدر  وأوضــــح 
سنويًا  المحاكم  إمـــداد  إلــى  يــهــدف  الــغــد 
بــالــكــوادر الــقــضــائــيــة الــوطــنــيــة الــالزمــة، 
يجتازون  من  تعيين  سيتم  إنه  مضيًفا: 
الــبــرنــامــج بــنــجــاح بــعــد الــتــخــرج بــدرجــة 
مساعد قاض مباشرًة، ومن المتوقع أن 
يكون عدد الدفعة األولى في حدود ١٠٠ 
طــالــب وطــالــبــة وســيــتــم اخــتــيــارهــم من 
القضاة،  من  عدٍد  من  ُمشكلة  لجنة  قبل 
وســيــكــون االخــتــيــار عــلــى أســـس الــكــفــاءة 

والجدارة.
وأكـــــد الـــمـــصـــدر أن الــمــجــلــس األعــلــى 
متخصصة  إدارة  باستحداث  قام  للقضاء 
المرشحين  الــطــلــبــة  لــمــتــابــعــة  بــالــمــجــلــس 
استفساراتهم،  على  والـــرد  دوري  بشكل 
مفيًدا بأنه سيتم توفير منصة إلكترونية 
خاصة ببرنامج قضاة الغد، وفي المرحلة 
لطلبة  الــقــبــول  بـــاب  فــتــح  سيتم  الــالحــقــة 
المعترف  األخــرى  الجامعات  في  القانون 
وزارة  مــع  بالتنسيق  قطر  دولـــة  فــي  بها 

التعليم والتعليم العالي.
ولفت إلى أن البرنامج يسعى من أجل 
تحقيق التقطير بشكل تدريجي بالمحاكم 

االبتدائية خالل السنوات القادمة ومن ثم 
محكمة االستئناف ومحكمة التمييز، مع 
العربية  الخبرات  من  االستفادة  إمكانية 
والعالمية في المجاالت التي يكون هناك 

حاجة لها.

مشروع دائم

لحدان  بن  حسن  الدكتور  سعادة  كان   
األعلى  المجلس  رئيس  المهندي  الحسن 
يناير  شهر  في  النقاب  كشف  قد  للقضاء 
مـــن الـــعـــام الــمــاضــي عـــن مـــشـــروع دائـــم 

لعّدة  يمتد  العدالة  بأنظمة  العمل  لتطوير 
أبرزها  عناصر  عدة  على  ويقوم  سنوات، 
أجــهــزة  مختلف  مــع  والــتــنــســيــق  الــتــكــامــل 
القضاء  استقاللية  تعزيز  بــهــدف  الــدولــة 
في  الهاّمة  العناصر  من  أنــه  إلــى  الفتًا   ..
خــطــة الــتــطــويــر وجـــــود مــقــتــرح بــإنــشــاء 
مــحــكــمــة لــالســتــثــمــار والـــتـــجـــارة تــتــولــى 
باحتياجات  المتعلقة  اإلجــــراءات  تسريع 
تطبيق  في  نموذًجا  وتكون  المستثمرين 
الصلة،  ذات  والمالّية  التجارية  القوانين 
وتــســاهــم فــي خلق مــنــاخ مــالئــم وجــاذب 
التطوير  خطة  تتضمن  كما  لالستثمار. 
بالقضاء،  المتعلقة  التشريعات  تحديث 
وذلك من خالل برنامج متكامل لتحديث 
مراعاة  مع  بالعدالة،  الخاصة  التشريعات 
المتسارعة  للتطورات  التشريعات  مواكبة 
المفاهيم  حــيــث  مـــن  ــعــدالــة  ال عــالــم  فـــي 
والوسائل والتطورات التكنولوجية التي قد 
في  الثابتة  القناعات  بعض  مع  تتماشى  ال 

الفكر القانوني.
أن  يـــجـــب  الـــتـــشـــريـــعـــات  أن  وأوضــــــــح 
القطري  المجتمع  لطبيعة  مالئمة  تكون 
من  وتوقعاته  للعدالة  الخاصة  ونظرته 
تجارب  استيراد  يتم  وأال  العدلي،  النظام 
من دول قد تختلف مع المجتمع القطري 
دراســة  تتم  وأن  وتطلعاته،  ثقافته  فــي 
الــنــمــاذج الــنــاجــحــة والــمــتــطــورة ســـواء في 

حققت  الــتــي  األجنبية  أو  العربية  الـــدول 
مراتب  على  وحصلت  مرموقة  نجاحات 
مــتــقــدمــة فـــي الـــمـــؤشـــرات الـــدولـــّيـــة، بما 
يتناسب مع احتياجات وتطلعات المجتمع 
الـــقـــطـــري، وتــشــجــيــع االبـــتـــكـــار الــقــانــونــي 
المشّرعين  أمـــام  الــبــاب  فــتــح  خـــالل  مــن 
إليجاد  المقيمين  وإخــوانــهــم  القطريين 
حــلــول مــبــتــكــرة لــلــمــشــكــالت الــتــي تــواجــه 
نــظــام الــعــدالــة المحلي. ونـــّوه بــأن الــمــرأة 
الــقــطــريــة ســتــأخــذ مــكــانــتــهــا الــالئــقــة في 

المجال القضائي ضمن الخطة الجديدة.

التجارب الناجحة 

لتنفيذ  المتوقعة  باآلجال  يتعلق  وفيما 
خــطــة الــتــطــويــر، قـــال ســعــادتــه إن خطة 
ــتــطــويــر ســتــمــتــّد لـــســـنـــوات، وســتــخــضــع  ال
لـــلـــدراســـة واألخــــــذ بــالــتــجــارب الــنــاجــحــة 
ـــــا، لــكــنــنــا بــــدأنــــا الــعــمــل  ـــــًي إقــلــيــمــًيــا ودول
ــــاإلجــــراءات الــتــحــســيــنــيــة، والــعــمــل جـــاٍر  ب
للمشاريع  التنفيذية  الخطة  بــلــورة  على 
تطوير  محاور  ستشكل  والتي  المستقبلية 

القضاء خالل المرحلة القادمة.
وأضاف أن من بين الحلول المقترحة 
العمل  فــي  التقني  التطور  مــراعــاة  كذلك 
محاكم  استحداث  إلــى  وصــوالً  القضائي، 
المحاكم  أنظمة  أن  مــؤكــًدا  إلــكــتــرونــيــة، 
من  المجال  هذا  في  نوعّية  نقلة  ستشهد 
األرشـــفـــة إلــــى الــمــحــاكــمــة اإللــكــتــرونــيــة، 
ـــكـــتـــرونـــي بـــيـــن مــؤســســات  ــــط اإلل ــــرب وال
عن  والتقاضي  الملفات،  ونــقــل  الــعــدالــة، 
والسوابق  القانونية  المراجع  وتوفير  بُعد، 
ــا، ورفــــع الـــدعـــاوى  ــًي ــكــتــرون الــقــضــائــيــة إل
ما  وهو  واإلحــصــاءات،  المذكرات  وتبادل 
القضايا  فــي  الفصل  سرعة  فــي  سيساعد 
وتقليل  الــمــحــاكــم،  عــن  الــعــبء  وتخفيف 
احـــتـــمـــاالت الــعــبــث بـــــــأوراق ومــســتــنــدات 

الدعاوى.

إطــــالق برنــــامج قـــضـــــاة الغــد قـــريبــــًا
في إطار جهود تقطير المحاكم .. مصدر مطلع باألعلى للقضاء لـ  :

  ٪١٠٠ بنسبة  بالمحاكم  الكامل  التقطير  تحقيق  إلى  يهدف  البرنامج 

ـــــــى   األول لـــلـــدفـــعـــة  الـــمـــســـتـــهـــدف  الـــــعـــــدد  وطــــالــــبــــة  طـــــالـــــب   ١٠٠
ــوكــي واألخـــالقـــي  ــل ــس ــــزام ال ــــت ــوق األكـــاديـــمـــي واالل ــف ــت ــرط فـــي الــمــلــتــحــقــيــن ال ــشــت ي
ــل مــــهــــارات الــمــلــتــحــقــيــن    ــصــق ــفــة ل ــة مــكــث ــي ــل ــم ــة أكـــاديـــمـــيـــة وع ــي ــب ــدري ـــج ت ـــرام ب
ـــشـــروط  ــة أهــــم ال ــي ــائ ــض ــق ــة ال ــشــخــصــي ــــر عــنــاصــر ال ــــواف ــة وت مـــقـــابـــالت شــخــصــي

والتمييز  االســتــئــنــاف  ــم  ث ومـــن  ــة  ــي ــدائ ــت االب للمحاكم  األولـــويـــة 

والبيئة  البلدية  وزارة  أطلقت  ـ [:  الدوحة 
صغار  من  ألًفا   ٤٦ السمكية  الثروة  بإدارة  ممثلة 
متعددة  بأحجام  البحر،  مياه  في  الشعم  أسماك 
إجــمــالــي  لــيــصــل  غـــرامـــات،   (٥-١٠) بــيــن  تـــتـــراوح 
مــا تــم إطــالقــه مــن صــغــار الــشــعــم حــتــى اآلن إلــى 
الكمية  هـــذه  أن  الـــــوزارة  وأوضـــحـــت  ألـــًفـــا.    ١٧٢
الــتــي تــم إطــالقــهــا هــي الــدفــعــة الــخــامــســة، حيث 
 ٢٠٠ حوالي  إطالق  لتشمل  اإلنزال  عمليات  تستمر 
ألـــف مـــن صــغــار أســـمـــاك الــشــعــم، بــهــدف تــعــزيــز 
الـــمـــخـــزون الــســمــكــي لــلــبــالد ضــمــن خــطــة مــركــز 
أبــحــاث األحـــيـــاء الــمــائــيــة فــي اســـتـــزراع األســمــاك 

البحر.  في  وإطالقها 
فــي  تـــمـــت  ـــــــزال  اإلن عــمــلــيــة  أن  إلــــى  وأشـــــــارت 
والبشيرية  الحول  (أم  وهي  محمية  مواقع  ثالثة 

وهي  البنانا)  وجزيرة 
ـــمـــواقـــع الـــمـــنـــاســـبـــة لــنــمــو وتـــكـــاثـــر هـــذه  مــــن ال
المالئمة  الــظــروف  توفر  تضمن  والــتــي  األســمــاك 
ـــمـــوهـــا وتــــغــــذيــــة صــــغــــارهــــا وحـــمـــايـــتـــهـــا مــن  ـــن ل

المفترسات.

إطالق ٤٦ ألًفا من صغار 
أسماك الشعم في مياه البحر

الـــــدوحـــــة - قــــنــــا: افـــتـــتـــح مـــركـــز 
الـــــدراســـــات الـــقـــانـــونـــيـــة والــقــضــائــيــة 
الــدورة  أعمال  أمــس،  العدل،  بــوزارة 
الدفعة  لصالح  التخصصية  التدريبية 
ـــوســـطـــاء الــعــقــاريــيــن  الـــثـــالـــثـــة مــــن ال
القطريين، وذلك في إطار إجراءات 
الـــتـــرخـــيـــص لـــهـــم بـــمـــوجـــب أحـــكـــام 
٢٠١٧ بتنظيم  ٢٢ لسنة  القانون رقم 

أعمال الوساطة العقارية.
ــــــى إكـــســـاب  وتـــــهـــــدف الـــــــــــدورة إل
الــمــشــاركــيــن الــمــعــلــومــات والــمــهــارات 
المنظمة  األحــكــام  لتطبيق  الــالزمــة 
ألعمال الوساطة العقارية في القانون 
الــقــطــري مـــن خـــالل بــيــان األحــكــام 
والجهة  الــعــقــاريــة  لــلــوســاطــة  الــعــامــة 
عليها،  والرقابة  بتنظيمها  المختصة 
وبــيــان أحــكــام الــتــرخــيــص بــمــزاولــة 
وإجــراءات  العقارية  الوساطة  أعمال 

الترخيص.
بحقوق  التعريف  إلــى  تهدف  كما   
وقواعد  العقاري  الوسيط  والتزامات 
ــا، وبــيــان  ــًي ــائ ــا وجــن مــســاءلــتــه تــأديــبــًي
أو  السمسرة  لعقود  الــعــامــة  األركــــان 
الـــوســـاطـــة واألحــــكــــام الــخــاصــة بــهــا، 
واإلحـــاطـــة بــالــتــزامــات الــوســيــط في 
مجال مكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب.
المشاركين  لــدى  الفهم  ولتعميق   
تقسيم  تم  للدورة،  العامة  باألهداف 

مـــحـــاور الـــــــدورة إلــــى عــــدة مــحــاور 
أحــكــام  عــلــى  مجملها  فـــي  اســتــنــدت 
بتنظيم   ٢٠١٧ لسنة   ٢٢ رقم  القانون 
أعــمــال الــوســاطــة الــعــقــاريــة، وقــانــون 
بالقانون  الــصــادر  القطري  الشركات 
رقم ١١ لسنة ٢٠١٥، والقانون رقم ٦ 
لسنة ٢٠١٤ بتنظيم التطوير العقاري، 
بالقانون  الــصــادر  الــمــدنــي  والــقــانــون 
وقــــانــــون   ،٢٠٠٤ لـــســـنـــة   ٢٢ رقــــــم 
مـــكـــافـــحـــة غـــســـل األمـــــــــوال وتــمــويــل 

 ٢٠ رقــم  بالقانون  الــصــادر  اإلرهــــاب 
لسنة ٢٠١٩.

من  عــدًدا  المحاور  هــذه  وتتناول   
الــمــواضــيــع الــهــامــة، تــشــمــل األحــكــام 
وحقوق  الــعــقــاريــة،  للوساطة  العامة 
والتزامات الوسيط العقاري، وأركان 

وأحكام عقد الوساطة. 
 كــمــا تــســتــعــرض الــــــدورة تــعــريــف 
العقاري  والوسيط  العقارية  الوساطة 
فــــي الــــقــــانــــون الــــقــــطــــري، والــهــيــكــل 

العقارية  الوساطة  إلدارة  التنظيمي 
واخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا، ولـــجـــنـــة شـــــؤون 
واالختصاصات  العقاريين  الوسطاء 
لمنح  العامة  والشروط  بها،  المنوطة 
الوساطة  مهنة  بمزاولة  التراخيص 
عليها  الحصول  وإجـــراءات  العقارية، 

وقواعد التظلم.
 ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار 
اإلجراءات التي بدأتها إدارة الوساطة 
ـــعـــدل لــالرتــقــاء  الـــعـــقـــاريـــة بـــــــوزارة ال

وتنظيم  الــعــقــاريــة  الــوســاطــة  بمهنة 
مــنــح الــتــراخــيــص بــالــســوق الــمــحــلــي، 
تدريبية  دورات  اإلدارة  تنظم  حيث 
وتــأهــيــلــيــة لــلــوســطــاء الـــذيـــن أكــمــلــوا 
العقارية  الوساطة  بصفحة  التسجيل 
التي تم إطالقها في وقت سابق على 
وجاءت  لــلــوزارة،  اإللكتروني  الموقع 
مـــلـــفـــاتـــهـــم مـــتـــطـــابـــقـــة مــــع شــــروط 
ومــتــطــلــبــات مــنــح الــتــرخــيــص وفــًقــا 

ألحكام القانون.

تأهيل الدفعة الثالثة من الوسطاء العقاريين القطريين
لالرتقاء بالمهنة وتنظيم منح التراخيص بالسوق المحلي

الـــدوحـــة ـ [: نــفــذت بــلــديــة الــظــعــايــن 
إلدارة  الــتــابــع  الصحية  الــرقــابــة  بقسم  ممثلة 
أســواق  على  تفتيشية  حمالت  البلدية  الرقابة 
بمشاركة  االستهالكية  والجمعيات  الــفــرجــان 
بعض المتطوعين، وذلك استمراًرا لدعم العمل 

على  التفتيش  الــحــمــالت  خـــالل  تــم  الــتــطــوعــي. 
الشخصية  والنظافة  الغذائية،  المنشآت  نظافة 
لــلــعــامــلــيــن، وإطـــــالع الــمــتــطــوعــيــن عــلــى طــرق 
تحضير المواد الغذائية وتخزينها وعرضها في 

ظروف صحية مناسبة.

حمـــالت تفتـــيشـــية 
علـــى أســـواق الفــرجـــان
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٨٥ ٪ نسبــــة الحضــــور التنــــاوبي للطلبـــــة  
: المدارس تحصر أعداد الطلبة في المسارين.. مديرون لـ 

الحصص جـــدول  عــلــى  ــعــديــالت  ت وال  مطبقة  التعليمية  يوميًاالــخــطــة  اإللكترونية  «تيمز»  منصة  على  للطالب  المصورة  الــشــروح  رفــع 

الدوحة - قنا: عقدت كلية الدراسات 
خليفة،  بن  حمد  بجامعة  اإلسالمية 
فيها  استعرضت  إلكترونية  محاضرة 
المسلمين  للعلماء  البحثية  الــجــهــود 
مكافحة  ســبــل  دراســــة  فــي  الــقــدامــى 
المحاضرة،  وتناولت  األوبــئــة.  انتشار 
الـــتـــي عـــقـــدت تـــحـــت عــــنــــوان «الــــوبــــاء 
واالحـــــتـــــراز فــــي الـــفـــكـــر اإلســــالمــــي.. 
تأمالت في كتاب الترياقي التميمي»، 
ــا تــم تــألــيــفــه فــي الــقــرن الــعــاشــر  كــتــابً
ـــا لــلــصــيــدلــي وعـــالـــم األحـــيـــاء  مـــيـــالديً

التميمي  أحــمــد  بـــن  مــحــمــد  الــمــســلــم 
الــمــقــدســي بــعــنــوان «مــــادة الــبــقــاء في 
إصالح فساد الهواء والتحرز من ضرر 
جودة  عن  فيه  تحدث  والذي  األوباء» 
عام  ألف  من  أكثر  قبل  وتلوثه  الهواء 
وتــعــامــل مـــع «جـــــودة الــــهــــواء» كــأحــد 
السليمة.    الصحية  الــحــيــاة  متطلبات 
ويـــســـلـــط الـــكـــتـــاب الــــضــــوء عـــلـــى دور 
العلمي  البحث  في  المسلمين  العلماء 
كيفية  إلــى  بــاإلضــافــة  واالكــتــشــافــات، 
للتحديات  األوائــل  المسلمين  مواجهة 

يمثل  وبــذلــك،  األوبــئــة.  فرضتها  التي 
كتاب التميمي أول المنشورات العلمية 
المتعلقة باألوبئة.   وألقت المحاضرة 
الـــدكـــتـــورة عــائــشــة يــوســف الــمــنــاعــي، 
مديرة مركز محمد بن حمد آل ثاني 
الحضارة،  فــي  المسلمين  إلسهامات 
واشــتــمــلــت مــحــاضــرتــهــا عــلــى قــــراءة 
إلى  باإلضافة  للنص،  موجز  ووصــف 
رؤى حول أنواع اإلجراءات االحترازية 
لمنع  األوائــــل  المسلمون  طبقها  الــتــي 
انــــتــــشــــار األمــــــــــراض الـــمـــعـــديـــة، كــمــا 

استقبلت أسئلة وتعليقات إضافية بعد 
الجمهور  على  تفاعلي  مقطع  عــرض 
الدكتورة  وأوضــحــت  اإلنــتــرنــت.   عبر 
عــائــشــة الــمــنــاعــي، بــعــد الــمــحــاضــرة، 
تعكس  االفتراضية  الفعالية  هــذه  أن 
الــــتــــزام كــلــيــة الــــدراســــات اإلســالمــيــة 
الفكرية  المناقشات  بصياغة  الــدائــم 
حول اإلسالم، بما يتماشى مع أهدف 
وأضافت  الــســابــقــة.     الفعاليات  عقد 
قــائــلــة «إن هـــذه الــمــحــاضــرة أتــاحــت 
الــروابــط  على  للتأكيد  فــرصــة  كــذلــك 

التي وضعها التميمي بين جودة الهواء 
ونـــوعـــيـــة الـــحـــيـــاة وتــفــشــي األمـــــراض 
يعتمد أخصائيو  اآلن،  الحال  هو  وكما 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة عـــلـــى األدويــــــــة 
واللقاحات لمعالجة مجموعة متنوعة 
مــن األمــــراض. ويــذكــرنــا الــكــتــاب في 
علينا  يــتــعــيــن  بــأنــه  الــمــنــاســب  الـــوقـــت 
بيئتنا  عــلــى  الــحــفــاظ  أهــمــيــة  مـــراعـــاة 
للسيطرة  المبذولة  الجهود  إطــار  في 
كورونا  فيروس  قبيل  من  أوبئة  على 

كوفيد-١٩».

كلية الدراسات تستعرض جهود العلماء المسلمين في مكافحة األوبئة
خالل محاضرة بعنوان «الوباء واالحتراز في الفكر اإلسالمي»

التأكد من درجة حرارة الطالب قبل دخولهم المدرسة

كتب - محروس رسالن:

أّكـــــــد عـــــــدٌد مــــن مـــديـــري 
أّن  الـــحـــكـــومـــيـــة  الــــــمــــــدارس 
مـــــعـــــدالت حــــضــــور الـــطـــلـــبـــة 
بلغ  تناوبًيا  دوامــهــم  المقرر 
بعد  وذلــــك   ٪٨٥ مــتــوســطــهــا 
تــخــيــيــر أولـــيـــاء األمـــــور بــيــن 
عن  والتعلم  المدمج  التعلم 

بُعد.
ـــمـــدارس  ال أن  وأوضــــحــــوا 
مـــــســـــتـــــمـــــرة حـــــتـــــى نــــهــــايــــة 
اســتــقــبــال  فــــي  الــــيــــوم  دوام 
ـــنـــمـــاذج مــن  االســـتـــبـــانـــات وال
أولــــــــيــــــــاء األمــــــــــــــور، وذلـــــــك 
لــحــصــر أعــــــداد الــطــلــبــة فــي 
كــال الــمــســاريــن ورفــعــهــا إلــى 
الــجــهــات الــمــخــتــصــة بــــوزارة 

العالي. والتعليم  التعليم 
بــعــض  أن  ـــــــى  إل ولـــــفـــــتـــــوا 
اختاروا  الذين  األمــور  أولياء 
ألبــنــائــهــم مــســار الــتــعــلــم عن 

ــــعــــد تـــــراجـــــعـــــوا، وراجـــــعـــــوا  بُ
لــتــعــديــل  الــــمــــدارس  إدارات 
الـــمـــســـار إلـــــى مـــســـار الــتــعــلــم 

الــــمــــدمــــج، الفـــتـــيـــن إلـــــى أن 
رحــبــت  ـــــمـــــدارس  ال إدارات 

تمانع. ولم  بذلك 

الــــخــــطــــة  أن  ـــــــــــــــــــدوا  وأّك
الــتــعــلــيــمــيــة مــطــبــقــة كــمــا هي 
لــشــرح الــمــقــررات الــدراســيــة 

الجدول  وأن  مواعيدها،  في 
تــــغــــيــــيــــر،  أي  يـــــشـــــهـــــد  لــــــــم 
حــيــث يــطــبــق لــطــلــبــة الــتــعــلــم 

الــــمــــدمــــج ولـــطـــلـــبـــة الــتــعــلــم 
يختلفون  والـــذيـــن  ــعــد  بُ عـــن 
ـــهـــم  ـــــهـــــم فــــــي أن عــــــن أقـــــران

الــمــبــنــى  إلـــــى  يـــحـــضـــرون  ال 
فقط. المدرسي 

الــفــيــديــوهــات  أن  وأبــــانــــوا 

تجهزها وزارة التعليم ويقوم 
على  لطالبه  برفعها  المعلم 
اإللكترونية  «تيمز»  منصة 
يـــومـــًيـــا، الفــتــيــن إلــــى تــواجــد 
الــمــعــلــمــيــن بـــالـــمـــدرســـة مــن 
الثانية  إلـــى  صــبــاًحــا  الــســابــعــة 
مــعــلــومــات  أي  لــشــرح  ظـــهـــًرا 
وللرد  بُعد  عن  التعلم  لطلبة 
ومتابعة  استفساراتهم  على 
ــــى الـــمـــنـــصـــة  دخـــــولـــــهـــــم عــــل

وتفاعلهم.

لــجــان  أن  عـــلـــى  وشـــــــددوا 

بالمدارس  والسالمة  الصحة 

تـــتـــابـــع بــشــكــل يـــومـــي دخـــول 

ــــــــى الــــمــــدرســــة  ــــــطــــــالب إل ال

الطلبة  حرارة  بقياس  وتقوم 

والـــمـــوظـــفـــيـــن، وتـــتـــأكـــد مــن 

الفتين  الكمامات،  ارتدائهم 

إلــــى أنــــه يــتــم الــتــأكــد كــذلــك 

«احتراز»  تطبيق  تفعيل  من 

خضراء. الحالة  وكون 

األمــــور ـــاء  ـــي أول مـــن  الـــنـــمـــاذج  ــال  ــب ــق ــت اس فـــي  ـــوم  ـــي ال دوام  ــة  ــاي ــه ن ــى  حــت ــمــرة  مــســت الــــمــــدارس 

:  

أّكد األستاذ فهد الدرهم، مدير مدرسة 
محمد بن عبد العزيز المانع الثانية للبنين، 
التباعد  بتحقيق  مــلــتــزمــة  الــمــدرســة  أّن 
وملتزمة  الــصــفــوف،  داخــــل  االجــتــمــاعــي 
أيًضا بتطبيق اإلجــراءات االحترازية كاملة 

لضمان السالمة الصحية للطلبة.
وقال: مستمرون في تلقي النماذج من 
أولياء األمور حتى نهاية دوام اليوم الثالثاء، 
موعد  آخـــر  المقبل  الخميس  حــددنــا  كما 

لتلقي األعذار الطبية للطلبة.

وأضـــــاف: أكــثــر أولــيــاء األمــــور اخــتــاروا 
 ٪ و٣٥  تقريبًا   ٪٦٥ بنسبة  بُعد  عن  التعلم 
المدمج،  التعلم  اختاروا  األمــور  أولياء  من 
كما  تناوبًيا،  للمدرسة  أبناؤهم  ويحضر 
هو مقرر. وتابع: يتم رفع المواد المصورة 
من السابعة صباًحا على «تيمز» والمعلم 
يتواصل مع الطلبة خالل دوامه من السابعة 
صــبــاًحــا إلـــى الــثــانــيــة ظــهــًرا لــلــرد عــلــى أي 
استفسارات تُطرح من ِقبل الطلبة. وأوضح 
ومفّعل  عـــادي  بشكل  مطبق  الــجــدول  أن 

يومًيا، مبينًا أن العام الدراسي الحالي يشهد 
تقليص مدة الحصة من ٥٠ دقيقة إلى ٤٥ 
دقيقة، حيث يتم ترك ٥ دقائق استراحة 
بين كل حصة وأخرى. وشدد على أن لجنة 
بشكل  تتابع  بالمدرسة  والسالمة  الصحة 
يومي دخول الطالب إلى المدرسة وتقوم 
وتتأكد  والموظفين  الطلبة  حــرارة  بقياس 
من ارتدائهم الكمامات، الفتًا إلى أنه تتأكد 
أيًضا من تطبيق «احتراز» ووجود الحالة 

الخضراء عليه.

الخميس آخر موعد لتلقي األعذار الطبية للطلبة
يوسف الجاسم:فهد الدرهم:

قــــال األســــتــــاذ يـــوســـف الـــجـــاســـم، مــديــر 
للبنين،  االبتدائية  حيان  بن  جابر  مدرسة 
االستبانات  تلقي  فــي  مستمرة  اإلدارة  إن 
مـــن أولـــيـــاء األمــــــور، الفـــتًـــا إلــــى أن بعض 

اختاروا  الذين  األمور  أولياء 
عن  التعلم  مــســار  ألبنائهم 
إدارة  وراجعوا  تراجعوا  بُعد 
الــمــدرســة لــتــعــديــل الــمــســار 
المدمج،  التعلم  مــســار  إلــى 
الفتًا إلى أن إدارة المدرسة 

رحبت بذلك ولم تمانع.
 وأشـــار إلــى أن معدالت 
حــــضــــور الـــطـــلـــبـــة الـــمـــقـــرر 
تقريبًا،  بلغت ٦١٪  دوامهم 
طالبًا   ١٥٨ بحضور  وذلـــك 
مقرر  طالبًا   ٢٦٣ أصل  من 

حضورهم، الفتًا إلى أن عدد الحضور أمس 
األول بلغ ١٦٧ طالبًا.

وبــخــصــوص اخـــتـــيـــارات أولـــيـــاء األمــــور 
اختاروا  األمــور  أولــيــاء  من  أن ٤٠٪  أوضــح 
التعلم  اخــــتــــاروا  و٦٠٪   بُــعــد  عـــن  الــتــعــلــم 
أولياء  مــن  كثير  وعــي  إلــى  الفــتـًـا  المدمج، 

للمدرسة  الطلبة  حــضــور  بأهمية  األمــــور 
لطلبة  النظامية  الدراسة  أهمية  إلدراكهم 
الفيديوهات  أن  وأبــان  االبتدائية.  المرحلة 
تجهزها وزارة التعلم ويقوم المعلم برفعها 
لطالبه على منصة «تيمز» 
اإللكترونية يومًيا، الفتًا إلى 
بالمدرسة  المعلمين  تواجد 
لطلبة  معلومات  أي  لشرح 
على  وللرد  بُعد  عن  التعلم 
ــابــعــة  اســـتـــفـــســـاراتـــهـــم ومــت
دخــــولــــهــــم عـــلـــى الــمــنــصــة 

وتفاعلهم.
وأشار إلى أن االختبارات 
بحيث  مجدولة،  القصيرة 
يــــتــــم رفــــعــــهــــا فـــــي الــــوقــــت 
التوجيه  إدارة  تحدده  الــذي 
إلى  األمــور  أولياء  داعًيا  بــالــوزارة،  التربوي 
إعادة النظر في دوام طالبهم عن بُعد نظًرا 
االحترازية  بــاإلجــراءات  الــمــدارس  اللــتــزام 
والتي تضمن أن يكون الطالب في مأمن، 
الفتًا إلى أن الطالب أكثر تفاعًال في الصف 

مع المعلم منه حال دوامه عن بُعد.

قـــال األســتــاذ نــاصــر الــقــحــطــانــي، مدير 
مـــدرســـة عـــبـــداهللا بـــن تـــركـــي االبــتــدائــيــة 
المدمج  التعلم  طلبة  من   ٪٨٥ إن  للبنين، 

الــمــقــرر دوامـــهـــم الــتــزمــوا 
ـــا  بـــالـــحـــضـــور أمـــــــس، الفـــتً
الــــمــــدارس  إدارة  أن  إلـــــى 
مستمرة في متابعة الطلبة 
الــمــتــغــيــبــيــن وحــثــهــم عــلــى 
الــحــضــور واالنــضــبــاط عبر 
التواصل مع أولياء أمورهم 
وعـــبـــر الــــرســــائــــل الــنــصــيــة 
الـــمـــوجـــهـــة ألولـــــيـــــاء أمــــور 

هؤالء الطلبة.
النماذج  قدمنا  وأضــاف: 
إلى أولياء األمور ومن ردوا 

المدمج  التعلم  اخــتــاروا  منهم   ٪٤٥ علينا 
من  وتابع:  بُعد.  عن  التعلم  اختاروا  و٥٥٪ 
لــم يـــرد مــن أولـــيـــاء األمــــور اعــتــبــرنــا ابــنــه 

ردوا  ومـــن  بُــعــد  عــن  التعلم  مــســار  ضــمــن 
بوفير  وقــمــنــا  بــاخــتــيــارهــم  رحــبــنــا  عــلــيــنــا 
لنقلهم  المدمج  التعلم  لطلبة  مــواصــالت 

من وإلى المدرسة.
الــــخــــطــــة  أن  وأكـــــــــــــــد 
هي  كما  مطبقة  التعليمية 
الدراسية  المقررات  لشرح 
عدم  مؤكًدا  مواعيدها،  في 

وجود أي تحديات.
وعـــــــن الــــــجــــــدول قـــــال: 
الـــــجـــــدول كـــمـــا هــــو نــفــســه 
يطبق لطلبة التعلم المدمج 
ــعــد  ولــطــلــبــة الــتــعــلــم عـــن بُ
يـــحـــضـــرون  ال  ولــــكــــنــــهــــم 
يتابعهم  والــمــعــلــم  فـــقـــط، 
ويرد على استفسارات طالبه خالل الدوام 
منصة  على  المتفاعلين  الطلبة  ويــرصــد 

«تيمز» وغير المتفاعلين.

أولياء أمور تراجعوا واختاروا التعلم المدمج

ناصر القحطاني: شــرح المقـررات
 الـــدراسية فـــي مواعيـــدهـا

فهد الشمري: الجدول مفعل يوميًا 
للطالب الذين يحضرون تناوبيًا

أّكـــد األســـتـــاذ فــهــد الــشــمــري، مــديــر مــدرســة روضـــة راشــد 
في  مستمرة  المدرسة  أن  للبنين،  الثانوية  اإلعدادية  االبتدائية 

أرسلت  التي  االستبانات  تلقي 
المسار  لتحديد  األمــور  ألولياء 
الـــمـــالئـــم ألبــنــائــهــم فـــي ضــوء 

تنفيذ تعليمات الوزارة.
وقال: حتى اآلن اختار ٤٠٪ 
التعلم  نظام  األمــور  أولياء  من 
ـــمـــدمـــج، فــيــمــا اخــــتــــار ٦٠٪  ال
مــنــهــم نــظــام الــتــعــلــم عـــن بـُـعــد 

ألبنائهم.
مفعل  الــــجــــدول  وأضـــــــاف: 
ــــذيــــن يـــحـــضـــرون  لـــلـــطـــالب ال
ــــا والــــــطــــــالب الــــذيــــن  تــــنــــاوبــــًي

صباح  المرفوعة  المصورة  الشروح  يتابعون  بُعد  عن  يداومون 
كل يوم ويتم متابعتهم من قبل المعلمين. وتابع: المعلم يرفع 
للتواصل  مستعًدا  ويكون  بُعد  عن  التعلم  لطلبة  يومًيا  الشروح 
بأي  المعلم  تكليف  عــدم  مــؤكــًدا  الــدراســي،  اليوم  طــوال  معهم 

مهام تتعلق بالتواصل مع الطلبة بعد انتهاء الدوام الرسمي.

أحد الطالب يجيب على المعلمخالل شرح المعلم للطالب داخل الصف
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٤٣٧ ألـف مسجـل للـتبرع  باألعـضـاء بعد الوفـاة 
د. أسماء آل عبدالغني مديرة مركز قطر لـ                   :

ــــا ــــورون ك جــــائــــحــــة  ــــــــروف  ظ رغـــــــم  ـــر  ـــحـــضـــي ـــت ال تــــحــــت  ـــة  ـــي ـــكـــل ـــال ب مــــتــــبــــرًعــــا   ٣١

ـــات  ـــغ ل  ٥ ــــحــــدث  ــــت ت عــــمــــل  ـــــــرق  ف ـــــــالل  خ مــــــن  مـــســـتـــمـــرة  ــــة  ــــوعــــي ــــت ال بــــــرامــــــج 

ـــضـــاء  األع ــــة  ــــزراع ل ـــخـــارج  ـــل ل ـــرون  ـــاف ـــس ي الــــذيــــن  ـــمـــرضـــى  ال عـــــدد  فــــي  انـــخـــفـــاًضـــا   ٪  ٨٠

ـــــط مــــحــــددة ـــــن خـــــــالل ضـــــواب ــــــاء م ـــرع بـــــاألعـــــضـــــاء بــــيــــن األحــــــي ـــب ـــت ـــل ــــج ل ــــام ــــرن ب

الدوحة - عبدالمجيد حمدي:

قــالــت الــدكــتــورة أســمــاء آل 
عبدالغني، مديرة مركز قطر 
لــلــتــبــرع بـــاألعـــضـــاء بــمــؤســســة 
بــرنــامــج  أن  الـــطـــبـــيـــة،  حـــمـــد 
نجاًحا  حقق  باألعضاء  التبرع 
مــــلــــحــــوًظــــا خـــــــالل الــــســــنــــوات 
من  وذلـــك  الــمــاضــيــة،  القليلة 
المرضى  أعــداد  خفض  خــالل 
الــذيــن يــســافــرون إلــى الــخــارج 
يزيد  بمعدل  األعضاء  لزراعة 
عدد  أن  إلــى  الفــتــًة   ٪٨٠ على 
للتبرع  المسجلين  المتبرعين 
ألف   ٤٣٧ إلى  وصل  باألعضاء 
شخص يحملون بطاقة التبرع 

باألعضاء بعد الوفاة.
وقــالــت الــدكــتــورة أســمــاء لـ 
الــتــبــرع  بـــرنـــامـــج  إّن   ]
يــــزال  ال  األعـــــضـــــاء  وزراعــــــــــة 
يـــواصـــل جـــهـــوده الــرامــيــة إلــى 
يتطلع  الـــتـــي  الـــرؤيـــة  تــحــقــيــق 
إلــيــهــا والــمــتــمــثــلــة فـــي تــوفــيــر 
ممكنة  صحية  رعــايــة  أفــضــل 

النظر  بغض  المرضى  لجميع 
عــــن الــجــنــســيــات والـــثـــقـــافـــات 
إليها،  ينتمون  الــتــي  واألديــــان 
المتبرعين  عدد  أن  إلى  الفتة 
يزداد بشكل مستمر من خالل 

تسجيل المتبرعين الجدد. 
ولفتت إلى أنه وبالرغم من 
«كوفيد-١٩»  كــورونــا  جائحة 
التي نمر بها في هذه الفترة، 
إلعــادة  تحضيًرا  هناك  أن  إال 
تنشيط الحملة الوطنية للتبرع 
بـــاألعـــضـــاء فـــي شــهــر أكــتــوبــر 
الـــمـــقـــبـــل مـــــن خــــــالل تــوفــيــر 
مواقع في عدد من المجمعات 
الــــتــــجــــاريــــة لـــحـــمـــلـــة الـــتـــبـــرع 
بـــاألعـــضـــاء فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الدولة. وأشارت إلى أن هناك 
خطة جديدة الستحداث طرق 
المجتمع  وتــثــقــيــف  الـــتـــواصـــل 
والديانات  األجــنــاس  بمختلف 
عـــن طـــريـــق بـــرامـــج الــتــواصــل 
اإلنستجرام  مثل  االجــتــمــاعــي 
ولينكدين  وفيسبوك  وتويتر 

وغيرها من البرامج.

أن  أســــمــــاء  د.  وأضـــــافـــــت   
وعمليات  بــاألعــضــاء،  الــتــبــرع 
زراعـــة األعــضــاء يــســاعــدان في 
إنقاذ حياة الكثير من المرضى 
الذين يعانون من فشل مزمن 
في أحد أعضاء الجسم، حيث 

تــمــنــحــهــم عـــمـــلـــيـــات زراعــــــة 
األعـــضـــاء الــفــرصــة لــمــمــارســة 
موضحة  الطبيعية،  حياتهم 
بعد  واحـــد  لمتبرع  يمكن  أنــه 
الـــوفـــاة الــمــســاهــمــة فـــي إنــقــاذ 
حــــيــــاة ثـــمـــانـــيـــة مــــرضــــى مــن 

خالل التبرع باألعضاء.
هــــنــــاك  أن  وأوضــــــــحــــــــت 
بـــرنـــامـــًجـــا آخــــــر فــــي مــركــز 
باألعضاء «هبة»  للتبرع  قطر 
وهـــو الــتــبــرع بــاألعــضــاء خــالل 
ــكــافــة  الــــحــــيــــاة وهــــــو مــــتــــاح ل

مــرضــى عــجــز الــكــلــيــة وعجز 
الشخص  يتبرع  حيث  الــكــبــد، 
لــمــريــضــة الــقــريــب بــكــلــيــة أو 
حياته،  إلنقاذ  الكبد  من  جزء 
رحـــلـــة  بـــــدايـــــة  أن  مـــوضـــحـــة 
ــــاء تــكــون  الـــتـــبـــرع بـــيـــن األحــــي

مــــن خــــــالل مـــراجـــعـــة لــجــنــة 
أخالقية لضمان حماية حقوق 
الــمــتــبــرعــيــن وإغـــــــالق الـــبـــاب 
تماًما أمام مسألة االتجار في 
األعـــضـــاء مــن خـــالل الــدراســة 
المتبرعين  لــظــروف  الكافية 

والمستفيدين.
وأعلنت الدكتورة أسماء أن 
ظروف  من  وبالرغم  اللجنة 
الــجــائــحــة الـــتـــي نــمــر بــهــا قد 
من  اعــتــبــاًرا  نشاطها  استأنفت 
لتقييم  الــمــاضــي  يــولــيــو  شــهــر 
حيث  األحــــيــــاء،  الــمــتــبــرعــيــن 
األحياء  المتبرعين  عدد  وصل 
التحضير  تحت  حالة   ٣١ إلــى 
هذا  حتى  الماضي  يوليو  منذ 
اليوم، وهو ما يعني أن برنامج 
زراعــــة األعـــضـــاء ســيــتــم رفــده 
بــعــدد كــبــيــر مـــن الــمــتــبــرعــيــن 
األشهر  خــالل  حياتهم  إلنــقــاذ 

القادمة والحمد هللا.
 ودعـــــت كـــافـــة الــمــواطــنــيــن 
والــمــقــيــمــيــن إلـــى الــمــزيــد من 
المرضى  حياة  إلنــقــاذ  العطاء 

أو  لألقارب  التبرع  خــالل  من 
الــتــســجــيــل لــلــتــبــرع بــعــد الــوفــاة 

وجزاهم اهللا خيًرا.
التبرع  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 
ـــــــوفـــــــاة يــــطــــبــــق عــلــى  بــــعــــد ال
األشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــتـــوفـــون 
دمـــاغـــًيـــا وتــــكــــون غــالــبــيــتــهــم 
فـــي الــعــنــايــة الـــمـــركـــزة وفــي 
حــــالــــة الـــتـــأكـــد مــــن وفـــاتـــهـــم 
مع  التواصل  يتم  فإنه  دماغًيا، 
باألعضاء  للتبرع  هبة  مــركــز 
لـــالســـتـــفـــســـار عــــن تــســجــيــلــهــم 
لــلــتــبــرع  تــســجــيــلــهــم  عـــــدم  أو 
بـــاألعـــضـــاء بــعــد الــــوفــــاة وفــي 
حال التأكد من التسجيل، فإنه 
يتم أخــذ مــشــورة األهــل للبدء 
فـــي تــنــفــيــذ وصــيــه الــمــتــوفــى، 
ال  العادية  الوفاة  حــال  في  أمــا 
األعضاء  من  االستفادة  يمكن 
األمر  يقتصر  حيث  للمتوفى، 
فقط  دمــاغــًيــا  المتوفين  على 
ويــتــركــز أغــلــبــهــم فـــي أقــســام 
الــعــنــايــة الـــمـــركـــزة بــمــؤســســة 

حمد الطبية.

أعــلــن   :]  - الـــدوحـــة 
مــــؤتــــمــــر الــــقــــمــــة الـــعـــالـــمـــي 
لــــالبــــتــــكــــار فــــــي الــــرعــــايــــة 
المبادرة  «ويــش»،  الصحية 
لمؤسسة  الــشــامــلــة  الــصــحــيــة 
قــــطــــر، عـــــن عــــقــــد شــــراكــــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع الــمــجــلــة 
 The) الــبــريــطــانــيــة  الــطــبــيــة 
أعـــــــرق  إحـــــــــــدى   ،(BMJ
الـــمـــجـــالت الــطــبــيــة الــعــامــة 

العالم.  في  رواًجا  وأكثرها 
 وقــالــت ســلــطــانــة أفــضــل، 
لمؤتمر  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
في  لالبتكار  العالمي  القمة 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة «ويـــش» 
قّمتنا،  أهـــداف  أحــد  يتمثل 
في  سنتين،  كــل  تـُـعــقــد  الــتــي 
لترجمة  المثلى  السبل  إيجاد 
األدلــة  على  القائمة  أبحاثنا 
ــيــة قــائــمــة  ـــول عــمــل إلـــــى حـــل

التي  العامة  السياسات  على 
خدمات  تقديم  على  تساعد 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة بــكــفــاءة 
وفــاعــلــيــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
المناسب  من  لذلك،  العالم. 
مـــؤســـســـة  مـــــــع  نــــعــــمــــل  أن 
المعرفة،  مجال  في  رائجة 
المجلة  مــثــل  بــهــا،  ومــوثــوق 
كشريك  البريطانية،  الطبية 
بــحــث ونـــشـــر، مـــع الــتــزامــنــا 
المعرفة  بمشاركة  المتبادل 
ودعــم  األدلـــة،  على  القائمة 
قـــادة الــرعــايــة الــصــحــيــة في 
صحة  أكثر  مجتمعات  بناء 
الصحية». النتائج  وتحسين 

مـــــــــــن جـــــــــانـــــــــبـــــــــه، قـــــــال 
ـــــبـــــروفـــــيـــــســـــور كــــــامــــــران  ال
التنفيذي  الــمــحــرر  عــبــاســي، 
البريطانية:  الطبية  للمجلة 
«يـــســـعـــدنـــا الـــعـــمـــل فـــي هـــذه 

من  بدعٍم  المهمة  المجاالت 
الخبراء  فــرق  أعـــّدت  ويــش. 
مع  استثنائية  تقارير  لدينا 
لمهنيي  واضـــحـــة  تــوصــيــات 
الــرعــايــة الــصــحــيــة وصــانــعــي 
الــســيــاســات. يــكــمــن الــتــحــدي 
هــذه  عــلــى  الــعــمــل  فـــي  اآلن 
الــتــوصــيــات لــمــواجــهــة اآلثـــار 

الـــصـــحـــيـــة الــــمــــتــــرتــــبــــة عــن 
اإلجــــــهــــــاد الــــــحــــــاد، وتـــغـــّيـــر 
وستلعب  والجفاف.  المناخ، 
مهًما  دوًرا  الــعــام  هــذا  قــمــة 
فــي نــقــل هـــذه الــقــضــايــا من 
ـــبـــحـــث إلــــــى عـــالـــم  قــــطــــاع ال

السياسة».
ويُـــشـــرف عــلــى الــتــقــاريــر 

الــعــلــمــيــة، الــتــي تــم إعــدادهــا 
لـــلـــقـــمـــة، خـــــبـــــراء بـــــــارزون 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الـــــعـــــالـــــم، 
ويــدعــمــهــم فــريــق مــن كــبــار 
األكاديمية  الــمــجــاالت  قــادة 
والــــبــــحــــثــــيــــة والــــســــيــــاســــات 
الـــعـــامـــة. وتــغــطــي الــتــقــاريــر 
لدى  الحاد  اإلجهاد  مواضيع 

األطـــفـــال، والـــمـــدن الــجــافــة 
الـــصـــحـــيـــة، والــــعــــالقــــة بــيــن 
تـــغـــّيـــر الـــمـــنـــاخ واألمـــــــراض 

المعدية.
ســيــســلــط فـــريـــق الــعــمــل، 
الطبية  المجلة  أنشأته  الذي 
العالقة  لدراسة  البريطانية 
واألمراض  المناخ  تغّير  بين 

ــــــضــــــوء عـــلـــى  الـــــمـــــعـــــديـــــة، ال
العالمية  الصحة  استجابات 
الـــتـــي أثــبــتــت فــاعــلــيــتــهــا فــي 
المناخ  تغّير  تأثير  من  الحد 
عــــلــــى انـــــتـــــشـــــار األمــــــــــراض 
الـــمـــعـــديـــة، وكــــذلــــك الــنــظــر 
في  الثغرات  ســد  كيفية  فــي 
مــجــمــوعــة األدلـــــة الــحــالــيــة. 
البروفيسور  المنتدى  يرأس 
ـــــــــــوي، األســــــتــــــاذ  راشـــــــيـــــــل ل
الــمــســاعــد وزمـــيـــل دوروثــــي 
هـــودجـــكـــيـــن فــــي الــجــمــعــيــة 
ــــيــــة لــــنــــدن  الــــمــــلــــكــــيــــة، كــــل
االســتــوائــي،  والــطــب  للصحة 
والــــبــــروفــــيــــســــور جــيــريــمــي 
طب  فــي  بروفيسور  هــيــس، 
الـــــطـــــوارئ وعــــلــــوم الــصــحــة 
والــصــحــة  والــمــهــنــيــة  البيئية 
الــعــالــمــيــة، وأســـتـــاذ مــســاعــد 
فـــي عــلــوم الـــغـــالف الــجــوي، 

ومــــــديــــــر مـــــركـــــز الـــصـــحـــة 
والــبــيــئــة الــعــالــمــيــة، جــامــعــة 

واشنطن.
ـــــــشـــــــارك فــــــي رئــــاســــة  ويُ
الـــــفـــــريـــــق الــــــمــــــســــــؤول عـــن 
الــتــقــريــر الـــــذي يــبــحــث فــي 
مـــــوضـــــوع الـــــمـــــدن الـــجـــافـــة 
هوارد  البروفيسور  الصحية 
الفخري  األستاذ  فرومكين، 
لــــعــــلــــوم الــــصــــحــــة الـــبـــيـــئـــيـــة 
الصحة  كلية  فــي  والمهنية 
الــعــامــة بــجــامــعــة واشــنــطــن، 
والــدكــتــورة مــايــتــري بــورديــا 
الـــمـــمـــارس  الـــمـــديـــر  داس، 
ــــــد الـــــعـــــالـــــمـــــي فـــي  ــــــقــــــائ وال
ـــنـــك الــــــدولــــــي. ويـــهـــدف  ـــب ال
أفضل  تــحــديــد  إلــى  الــتــقــريــر 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لــتــحــســيــن 
ســيــاســة الــصــحــة الــعــامــة في 
الحضري. الجفاف  معالجة 

«ويش» يعزز نشر األبحاث في السياسات العامة
The BMJ  عقد شراكة إستراتيجية مع المجلة الطبية البريطانية

عملية حلول  إلى  األدلــة  على  القائمة  أبحاثنا  ترجمة  أفضل:  صحة سلطانة  أكـــثـــر  ــمــعــات  مــجــت بـــنـــاء  ـــي  ف ـــة  ـــرعـــاي ال ـــــادة  ق ــــم  دع

الــدوحــة - قــنــا: أعــلــن «ســـدرة لــلــطــب» عن 
في  السنوي  الوظيفي  الجينوم  مؤتمر  تنظيم 
والــذي  المقبل،  ديسمبر   ٧ إلــى   ٥ مــن  الفترة 
الدقيق  شعار «الطب  تحت  بُعد»  سُيعقد «عن 

وعلم الجينوم الوظيفي ٢٠٢٠».
مسؤولي  كبير  فخرو  خالد  الدكتور  وقال    
تماشًيا  إنه  للطب،  سدرة  في  باإلنابة  األبحاث 
مع الرؤية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة في 
يستضيف  والصحية،  الحيوية  الطبية  العلوم 
والمحليين  العالميين  الــفــكــر  قـــادة  الــمــؤتــمــر 
المستجدات  ومناقشة  بُــعــد»  «عــن  للمشاركة 

المتعلقة بالطب الدقيق والجينوم الوظيفي.
وأضـــــاف أن الــمــؤتــمــر يــســتــعــرض قــصــًصــا 
المتنامي  الجيني  بالطب  عــالقــة  لها  ناجحة 
وصـــوًال إلـــى بــرامــج الــعــالج الــمــتــقــدمــة، والــتــي 
ــا مــن نــهــج ســـدرة للطب  تــشــكــل جــــزًءا أســاســًي
لــلــرعــايــة الــشــخــصــيــة، حــيــث يـــواصـــل الــمــركــز 
وتطويرها،  البحوث  بناء  في  المتمثلة  مهمته 
نتائج  وتحسين  المستمرة  الــرعــايــة  لتحقيق 
المصابين  ســيــمــا  ال  الــمــرضــى  لجميع  الــعــالج 
ــــــادرة ومـــــرضـــــى الـــســـكـــري  ــــــن ــــــاألمــــــراض ال ب

والسرطان.

ويــقــدم الــمــؤتــمــر هـــذا الــعــام بــرمــجــة حية 
كما  المدعوين،  المتحدثين  من  الطلب  حسب 
عــروض  مــن  محاضرات  تقديم  فــرص  يوفر 
الباحثين  يجمع  حيث  التنافسية،  الملخصات 
واألكـــاديـــمـــيـــيـــن والــمــتــخــصــصــيــن فـــي مــجــال 
والشركاء  السياسات  وصانعي  الصحية  الرعاية 
التطورات  أحدث  الستكشاف  المجتمع،  وأبناء 
واالبـــتـــكـــارات فـــي أبـــحـــاث الــجــيــنــوم وكــيــفــيــة 
جانب  إلى  الدقيق،  الطب  حلول  إلى  ترجمتها 
تلعبه  الذي  المتزايد  الدور  على  الضوء  تسليط 
األدويــة  وقــطــاع  الحيوية  التكنولوجيا  صناعة 

في تطبيق الطب الدقيق على نطاق واسع.
مــــن جــهــتــهــا قـــالـــت الــــدكــــتــــورة بـــرنـــيـــس لــو 
والباحثة  للمؤتمر  المشاركة  المنظمة  الرئيسة 
يهدف  السنوي  المؤتمر  إن  للطب،  ســدرة  في 
جانب  إلى  قطر  في  الدقيق  الطب  تعزيز  إلى 
العمل على الجمع بين وظائف البحث والتعليم 
والـــمـــمـــارســـة الــســريــريــة والـــخـــبـــرة لــمــعــالــجــة 
ـــحـــاالت الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى الــنــســاء واألطـــفـــال  ال
الدور  على  الضوء  تسليط  يتم  ولذلك  بنجاح، 
الخاص  والقطاع  للحكومة  والمهم  المتطور 

والصناعة في النهوض بالطب الدقيق.

«سدرة»  ينظم مؤتمر الجينوم الوظيفي  ديسمبر المقبل
لمناقشة المستجدات المتعلقة بالطب الدقيق

 د. برنيس لو  د. خالد فخرو
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اقتراح منهج 
مدرسي

النهوض من تحت الرماد
اغسل معاناتك بماء الصبر وامسحها بصمود األقوياء وفكر العظماء

أبناؤنا يحتاجون إلى التوجيه والنصح واإلرشاد

ومضت األيام

المبذولة  للجهود  والتقدير  الشكر  مــع 
فــــي ســـلـــك الــــتــــدريــــس، فـــــإن الــمــتــغــيــرات 
تستوجب  الحاضر  وقتنا  في  والمستجدات 
من  منهًجا  وإلــيــكــم  المتغيرات،  مــســايــرة 
اقـــتـــراحـــي مـــن الــمــرحــلــة االبـــتـــدائـــيـــة إلــى 

المرحلة الثانوية: 
١ - مـــــادة تــحــفــيــظ الــــقــــرآن والــحــديــث 
اإلســالم  أحــكــام  بهما  حيث  وتفاسيرهما، 

وأخالقه وعلوم الدنيا واآلخرة.
٢ - اســتــحــداث مــــادة األخـــــالق، عــلــى أن 
تتحدث تلك المادة عن طريقة التعامل مع 
والــزوج  الزوجة  ومــع  األبناء  ومــع  الوالدين 
لحصيلة  مكملة  وتكون  عامة،  الناس  ومع 

القرآن واألحاديث.
القسمة   - أساسية  الرياضيات  مــادة   - ٣
والضرب والجمع والطرح، ومسائل حسابية 

تتعلق بالتجارة وأمور الحياة الواقعية.
٤ - مادة لغة إنجليزية لكونها لغة عالمية.
٥ - مادة اللغة العربية وقواعدها والبالغة 
على أن تكون دروًسا لتقوية اللغة والتمكن 

منها وللتحدث بطالقة.
٦ - استحداث مادة علوم اإلنسان، على أن 
الصحيحة  التغذية  عن  المادة  تلك  تتحدث 
وتفاصيل جسم اإلنسان والمعلومات العامة 
منها،  والوقاية  األمــراض  عــالج  كيفية  عن 
الناس  بين  المنتشرة  األمــــراض  خــصــوًصــا 
والمفاصل  والقلب  والضغط  السكر  مثل: 
وغيرها، وبذلك نخّرج أجياًال لديهم ثقافة 

عامة في الصحة العامة وهم في المدرسة.
عن  مختصرة  دروس  التاريخ،  مــادة   - ٧

أهم الشخصيات اإلسالمية.
٨ - مادة الجغرافيا 

٩- اســـتـــحـــداث مــــادة الــتــعــلــيــم الـــيـــدوي، 
وتشتمل على:

واإللـــكـــتـــرونـــيـــات،  الـــكـــهـــربـــاء  مــــــادة  أ- 
األجهزة  عمل  كيفية  الطالب  تعلم  بحيث 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة وكــيــفــيــة تــصــلــيــحــهــا مــثــل: 
التلفزيونات والمكيفات والسيارات وغيرها.
ب - مادة النجارة لتعلم أساسيات أعمال 

النجارة. 
ج - مادة الميكانيكا ليتعلم الطالب كيفية 
يتم  أن  من  بدًال  وإصالحها  السيارات  عمل 

خداعه من قبل بعض ورش الصيانة.
وتوزع مواد التعليم اليدوي على الصفوف 
بنفس  جميعها  تــــدرس  وال  الــعــمــر  حــســب 
سبعة  المدرسي  الــيــوم  يتعدى  وال  الــصــف، 
وأن  الــواحــد،  الــدراســي  الفصل  فــي  دروس 
يتم حل الواجبات في المدرسة، كي يتمكن 
االجتماعية  حياتهم  ممارسة  من  الطالب 
واألسرية مثل اللعب وقضاء أوقات ممتعة 
مـــع األســـــرة واألصــــدقــــاء وإنـــشـــاء حــــوارات 

توعوية مفيدة مع أسرهم.
األجــيــال  ســتــكــون  كــيــف  بــرأيــكــم   ختاًما 
الــقــادمــة لـــو اســتــحــدثــنــا هـــذه الـــمـــواد، هل 
بمتطلبات  ال  أم  واعــيــة  بــأجــيــال  سنحظى 

أساسيات الحياة؟.

كل  وأن  النهاية  أنها  ظننت  مرة  كم 
شيء قد انتهى في حياتك، لكنك عدت 

من جديد بقوة وإصرار.
كم مرة ظننت أنها القاضية القاصمة 
وتفّوق  بعزيمة  عــدت  لكنك  لحياتك، 
جديد، كم مرة ظننت أن الزمن توقف 
وأن الكارثة جاثمة عليك، لكنك عدت 
من جديد لتقول للكل أنا هنا لم أتالش 

ولم أنته.
الرماد  تحت  مــن  خرجت  مــرة  كــم 
والنهاية،  االحــتــراق  وتوقعت  والــركــام 
لــكــنــك عـــدت مـــن جــديــد بــصــفــاء روح 
ونفس قوية ال تعرف المستحيل لتقول 
على  صعب  رقم  وإنــك  هنا  إنك  للعالم 
القيود  كل  تكسر  إرادتــك  وإن  النكبات، 
العالق  الغبار  من  وتنتفض  والحواجز 
وتقلبات  الــزمــان  تعاقبات  مــن  عليك 

الدهر.
يــكــونــوا  لــــم  وحــــدهــــم  األقـــــويـــــاء  إّن 
والصمود  بالصبر  بل  بالفطرة  أقــويــاء 
النجاح  وعلى  الفشل  وعلى  الحياة  على 
نجاحهم  ســـر  وهــــذا  أقـــويـــاء  أصــبــحــوا 
وصمودهم على القمة، فكن منهم وال 
تبك على األطالل وتندب على الماضي 
فهو لن يرجع وال تتوقع األسوأ وهو لم 
يأت وال تنتظر المصيبة وهي لم تقع، 
أو  فــرد  يوجد  فال  قــويًــا،  وكــن  فانهض 
قوية  أصبحت  دولـــة  حتى  أو  جماعة 

ومصائب  معاناة  بعد  مــن  إال  صــامــدة 
لكنها صبرت على الفشل وصبرت على 
النجاح حتى تحقق وتربعت على القمة.

عليه  اهللا  صــلــى  مــحــمــد،  الــــرســــول 
وسلم وأصحابه، ما سّمعت أذن التاريخ 
والعالم ببطوالتهم ونجاحاتهم إال من 
مظلمة،  وشــدائــد  مضنية  معاناة  بعد 

فكم مرة أوذي محمد، صلى اهللا عليه 
حتى  أصحابه  أوذي  مرة  وكم  وسلم، 
وأوطانهم  دورهم  من  وطردوا  عذبوا 
لكنهم صمدوا وصبروا والنتيجة كيان 
ولو  الساعة،  قيام  إلــى  عالمي  إسالمي 
وســلــم،  عليه  اهللا  صــلــى  الــنــبــي،  أجـــاب 
دعوة ملك الجبال له وأطبق األخشبين 

مسلمين  هنا  كنا  لما  قريش  كفار  على 
محمد،  النبي  على  ونصلي  اهللا  نعبد 
الصمود  لكنه  وســلــم،  عليه  اهللا  صلى 

والطموح وحب النجاح.
وعــلــى صــعــيــدنــا الــشــخــصــي كـــم هي 
وتجرعنا  األلم  فيها  ذقنا  التي  المرات 
قــريــب أو بعيد أو  الــســم الــزعــاف مــن 
شامت أو حاسد لكننا خرجنا من تحت 
فانهض  سقطت  فـــإذا  أقــويــاء،  الــرمــاد 
سقطت  وإذا  فقم  أخــرى  سقطت  وإذا 
ثــالــثــة فــحــاول الــنــهــوض وانــفــض غبار 
والــدمــار  الضياع  شكوك  واقــتــل  الــيــأس 
وقــصــص الــخــيــال الــفــاشــلــة فــي رأســك 
وعــقــلــك الــبــاطــن مــنــذ الــطــفــولــة بــأنــك 
هامش  عــلــى  وأنـــك  تنجح  ولـــن  فــاشــل 
ومن  مجتمعك  لــك  أمــاله  كما  الحياة 
حــولــك، فــأنــت قيمة عــالــيــة وجــوهــرة 
فريدة لكنك ال ترى نفسك بغير نظرة 
بماء  مــعــانــاتــك  فــاغــســل  لــك  مجتمعك 
الصبر وامسحها بصمود األقوياء وفكر 
الــعــظــمــاء لــتــرى بــريــق نــجــاحــك يلمع 
حاسديك  عيون  به  تعمي  سمائك  في 

ومنتقديك. 
قــم وانــهــض مــن تحت الــرمــاد وعد 
إلى الحياة والنجاح وقل للعالم أنا هنا، 
أنا هنا، لم أنته ولم أتالش، فأنت صانع 
 ، وديــنــك  لمجتمعك  ونــافــع  مستقبلك 

فانهض من تحت الرماد. 

مجتمعاتنا  في  واألمــهــات  اآلبــاء  من 
الــعــربــيــة مـــن يــعــتــبــرون أن أبــنــاءهــم 
يمشون  أمامهم  يرونهم  طالما  بخير 
ويــتــحــدثــون ويــنــامــون.. ولــكــن احـــذروا 
في  يكمن  فالخطر  اآلبــاء  أيها  وانتبهوا 
يُنقذ  لــن  المطلق  واالطــمــئــنــان  الــجــوار 

األبناء. 
فترة  في  ثم  المبكرة  أعمارهم  في 
أغلب  يقضون  أبــنــاؤنــا  صــار  المراهقة 
ـــيـــوم وهــــم جـــالـــســـون أمـــام  ســـاعـــات ال
شـــاشـــات الــــجــــواالت والـــحـــاســـب اآللـــي 
وأجهزة األلعاب اإللكترونية، خصوًصا 
مــع قلة الــنــشــاط خـــارج الــمــنــزل بسبب 

ظروف االحتياطات الصحية وغيرها. 
في  سيتسبب  االستثنائي  الوضع  هذا 
مشكالت أخشى أن اآلباء غافلون عنها، 
ويمكن حصرها في جانبين رئيسيين، 
والجانب  البدني  الصحي  الجانب  هما 

النفسي السلوكي.  
البقاء المالصق لألجهزة اإللكترونية 
والمستمر لمدة طويلة يُمكن أن يتسبب 
ضعف  أبرزها  صحية  مشاكل  في  لهم 
من  العين  لتضرر  نسبًة  اإلبصار  حاسة 
اإلضـــاءة الــنــافــذة مــن األجــهــزة ولــمــدٍة 
طويلة. وهناك أيًضا أبحاث أشارت إلى 
أن اإلشعاعات التي تصدر من األجهزة 

قـــد تــتــســبــب فـــي مــشــاكــل بــاألعــصــاب 
والــمــخ، خــصــوًصــا عــنــد األطـــفـــال، مما 
في  تتمثل  سلوكهم  في  لتغيرات  يؤدي 
والعصبية  التركيز  على  الــقــدرة  عــدم 
ـــزائـــدة،  وهــنــاك جــانــب آخـــر ال يقّل  ال
مراقبة  بــعــدم  المتعلق  وهـــو  خــطــورًة 
ومــتــابــعــة األطـــفـــال والــمــراهــقــيــن عند 
بــقــائــهــم لـــســـاعـــات ِطــــــوال عــلــى شبكة 
بها  مــا  علينا  يخفى  ال  والــتــي  اإلنترنت 
من مواقع قد تقدم مضمونًا غير الئق 
أخالقًيا وال يتناسب مع القيم التي ينشأ 

عليها أبناؤنا.
غياب األب واألم عن البيت، خصوًصا 

في المساء، وأحيانًا حتى ساعة متأخرة 
مــن الــلــيــل، وتـــرك األبــنــاء وحــدهــم مع 
التواصل  ومواقع  اإللكترونية  األجهزة 
ال  اإلنترنت،  شبكة  عبر  المرئي  والبث 
شــك أنــه سيترك لنا جــيــًال مــن األبــنــاء 
بــســلــوكــيــات غــيــر مــألــوفــة، مــمــا يسهم 
والتفكك  المجتمعي  البناء  إضعاف  في 
األســـــــري وغـــيـــر ذلـــــك مــــن األخـــطـــار 

االجتماعية والسلوكية.
أبناؤنا يحتاجون إلى التوجيه والنصح 
يبلغوا  حتى  مستمرة  بصورة  واإلرشــاد 
القدرة  من  يتمكنوا  وحتى  الرشد  سن 

على التمييز بين الضار والنافع.

هـــل تــزعــجــهــم يـــا صــديــقــي حــيــاتــك 
الـــهـــادئـــة، هـــل يــضــايــقــهــم اســـتـــقـــرارك 
شخص  فأنت  األمــور،  على  وسيطرتك 
قال  مــن  بمشاكلك،  االهــتــمــام  تثير  ال 
إنك بال هموم ، لكنك لم تعتد الشكوى، 
لم يكن هناك مالذ، فتعودت أن تتجرع 
المر وحدك منذ نعومة أظفارك حتى 
فكنت  واستسغته،  طعمه  على  اعــتــدت 

الطمته  مــســّن  كبير  شيخ  بقلب  طــفــًال 
أمواج الدنيا حتى غدا معتاًدا على الغرق، 

فهو يعرف يوًما ما أنه ناٍج ال محالة.
ـــدان وبــقــي هـــذا الــعــود  ـــنَ اخــتــفــى الـــسَّ
الغض الصغير عليه أن يحمل ويحتمل 
سن  في  كبيرة  بكتب  استعان  وحـــده.. 
علم  لقراءات  مشدوًدا  وبــات   ، صغيرة 
ولو  بنفسه  مشكلته  عالج  النفس،حتى 

بعد حين.
أي قوة تلك التي أُجبر عليها، فكانت 
الطفولة كهولة لتعود في هذا العمر كي 
تأخذ حقها في العيش كطفولة معيبة، 
فلقد انتهى زمنها، وبدا محرًجا تعرية 
النفس من الداخل.. ال استثناءات لكشف 
الضعف، ال مكان للشكوى، ال وقت إال 
لــلــفــرح.. لــم يــكــن الــتــفــاؤل عــــادة، لقد 

جزء  بل  وحــيــًدا،  وخــيــاًرا  فرًضا  أصبح 
بتلك  المليئة  الشخصية  تركيبة  مــن 
أن  أُجبرعلى  طفل  السابقة،  التجارب 
يلبس ثوب الكبار، ألنه ليس هناك كبير 

يحتوي نفسه إال نفسه. 
..ومـــضـــى ذلـــك الــعــمــر كــأنــه لحظة 
آثـــار  كـــل  الــنــفــس  بــخــفــايــا  وراءه  تـــارًكـــا 

الدمار. 
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شهـــادة ال بُـد منـــها بحــق قــطر

كـورونــــا  فيـــــروس  انتشــــار  أزمـــــة  تركت 
عــلــى  ــبــيــة  الــســل ــــارهــــا  آث  «Covid 2019»
اإلعاقة  ذوي  الطالب  من  وأبنائنا  أطفالنا 
الدراسة  لتعطل  نظًرا  العالم؛  مستوى  على 
ــعــالــم، وبــالــتــالــي تــأثــر  فــي مــعــظــم أرجــــاء ال
ــبــرامــج الــتــدريــبــيــة الــتــعــلــيــمــيــة والــمــهــاريــة  ال
سبب  مما  لهم  تقدم  كانت  التي  والسلوكية 
ومهارية  تعليمية  انتكاسات  معظمهم  لدى 
الجديد  الــدراســي  العام  جــاء  وقــد  وسلوكية. 
في معظم دول العالم بخيارات أصعب من 
المعاق  الطالب  سيستفيد  حين  ففي  بعضها 
عودة  بعد  والمدارس  المراكز  خدمات  من 
الدراسة إال أن معظمهم ذوو مناعة ضعيفة 

جًدا مما يعرضهم لإلصابة بعدوى الوباء.

نــظــام  وفــــق  بــالــمــنــزل  الــطــفــل  بــقــي  وإذا 
لهذا  يستجيب  لــن  فــإنــه  ــعــد،  بُ عــن  التعليم 
الـــنـــوع مـــن الــتــعــلــيــم بـــدرجـــة كــبــيــرة كــذلــك 
تحسنه  درجة  على  وعزلته  فرديته  ستؤثر 
فيما يتعلمه من مهارات وسلوكيات تتطلب 

ومعلميه. زمالئه  مع  اجتماعًيا  تفاعًال 
إنــنــا كــتــربــويــيــن وأولـــيـــاء أمــــور يــجــب أن 
لظروفها  وفًقا  حــدة  على  حالة  كل  نــدرس 
ليتم  الـــطـــالـــب،  وحـــاجـــة  اإلعـــاقـــة  وطــبــيــعــة 
اتـــخـــاذ الـــقـــرار الــمــنــاســب لـــظـــروف الــحــالــة 
وبما يحفظ صحة طالبنا من ذوي اإلعاقة 
لهم،  الالزم  والتدريب  التعليم  توفير  وأيًضا 
مكروه  كــل  مــن  وطالبنا  أبــنــاءنــا  اهللا  حفظ 

وسوء.

الطفل المعاق والنظام التدريسي
أحمد جهاد أحمد عبدالقادرأحمد جهاد أحمد عبدالقادر

حين تكون ظّل نخلٍة في الصحراء 

العربّية الشاسعة، أو واحًة في عرض 

مالًذا  أرضك  تكون  وحين  هجيرها، 

لم،  آمنًا للفاّرين من تحت سياط الظُّ

المقصلة،  شفرات  حّد  من  والناجين 

وحين تعيش بكرامة، وال يتجّرأ أحٌد 

أن يصفعك أو يشتمك، ألّنــك غريٌب 

وضــعــيــف ولــيــس مـــن أبـــنـــاء الـــّديـــرة، 

وحين يقف على أرضك شيٌخ يصدح 

بــالــحــّق دون مــحــابــاة، ومــنــبــٌر ينصر 

امــتــداًدا  أرضـــك  تصبح  األم،  القضّية 

ألشجار فلسطين الــوارفــة، وظــالًّ من 

فيئه  في  يرابط  الــذي  األقصى  ظالل 

المرابطون.

حين تــقــول ال فــي وجــه مــن قالوا 

نــعــم، فــأنــا أرفـــع لــك الــعــقــال، وأبسط 

الــّرداء والكوفّية، هكذا بروح عربّية، 

فــلــيــس االنــحــنــاء طــقــًســا مـــن طقوس 

الّصدر  بفتح  الترحاب  بل  الصحراء، 

وبسط الّذراعين، واالبتسامة األخوّية 

الــودودة. وحين تتعّكر المياه، ويبقى 

ذلك الورد الّصافي، فال جرم أن يهرع 

لالستقاء  والطين  الكدر  يعافون  من 

منه، والّرشف من منهله.

لي ابن، مهندس حاسوب يعمل في 

أكتب  لما  قلبي  يطمئّن  وحّتى  قطر، 

ســألــتــه: كــيــف الــجــو عــنــدكــم يــا أحمد 

فأجابني: حار يا بوي!، فقلت ال أقصد 

الطقس وإنما التعامل!، فأجابني: بار 

يا بوي!.

والبّر أقصى مراتب الخير والولد 

سّر أبيه فقد التقط الكلمة المناسبة 

رغـــم أنـــه مــهــنــدس تــقــنــيــات ولــيــس 

لقطر  أقول  كوالده.  كلمات  مهندس 

الُحب  مساحة  حفظتم  لقد  الخير: 

العربّية  الخريطة  على  صُغرت  التي 

كل  ولي  التاريخ،  سيسّجله  ما  وهذا 

الشرف أن يكون ذلك بشهادتي.

نزار حسيننزار حسين
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فنون وثقافة

رقـم قيـاسي مميــز للفيلـــم القطــــري «شهـــاب»
شارك في ٤٦ مهرجانًا سينمائيًا وفاز بـ ٨ جوائز

IGTV على beIN SPORTS منصة 

حـــقـــقـــت   :]  - الــــــــدوحــــــــة 
 ،beIN SPORTS قنوات مجموعة 
التفاعل  نسبة  فــي  استثنائية  زيـــادة 
إنستغرام  منصة  على  ُمتابعيها  مع 
خــاصــيــة  مــــن  اســــتــــفــــادت  أن  بـــعـــد 
هذه  على  تواجدها  لتوسيع   IGTV
وشمال  األوسط  الشرق  في  المنصة 
إفــريــقــيــا. حــيــث ســعــت مــنــذ يــنــايــر 
الــمــاضــي إلــى تــعــزيــز تــواجــدهــا على 
بشكل  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  مــواقــع 
أكـــبـــر مــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى خــاصــيــة 
وإنــســتــغــرام  خــــاص  بــشــكــل   IGTV
الوثائقية  البرامج  لبث  عــام،  بشكل 
التي  والتقارير  والُمقابالت  األصلية 

أنها  كما  دقائق.   ٣ على  مدتها  تزيد 
والوسوم،  الُمصّغرة،  بالصور  تهتم 
وعــنــاويــن الــفــيــديــوهــات الــُمــبــتــكــرة 

المشاركة. لزيادة 
 وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق قــــال فــيــصــل 
الـــريـــســـي، مـــديـــر مـــشـــاريـــع اإلعــــالم 
األوســط  الشرق   beIN في  الرقمي 
وشمال إفريقيا: فخورون جًدا لهذا 
على  منصاتنا  تــشــهــده  الــتــي  الــتــوســع 
التواصل  مواقع  جميع  وعلى   IGTV
االجـــتـــمـــاعـــي. فــبــعــد بــضــعــة أشــهــر 
يسعدنا  الــريــاضــة،  عــالــم  فــي  صعبة 
إلــهــام  فــي  كــبــيــر  دور  لــنــا  يــكــون  أن 
الــمــاليــيــن مــن ُمــتــابــعــيــنــا وُمــحــبــيــنــا، 

كــمــا أنـــنـــا ســـنـــواصـــل الــنــمــو وإلـــهـــام 
العالم.  أنحاء  جميع  في  الناس 

 بـــدورهـــا قـــالـــت آنــــا شـــانـــدوفـــي، 
اإلعالم  مع  الشراكات  عن  المسؤولة 
الــــريــــاضــــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة أوروبــــــــا 
والــــشــــرق األوســــــط وإفـــريـــقـــيـــا فــي 
 beIN أداء  ساعد  فيسبوك:  شركة 
على  رائــــع  مـــن  األكـــثـــر   SPORTS
إلـــى  الــــوصــــول  فـــي   IGTV مــنــصــة 
منطقة  فــي  عــالــيــة  مــشــاهــدة  نــســبــة 
في  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
الفعاليات  فــيــه  كــانــت  الـــذي  الــوقــت 
بسبب  متوقفة  المباشرة  الرياضية 
 beIN جائحة كورونا، وهو ما ألهم

ُمــحــتــواهــا،  مــضــاعــفــة   SPORTS
وفريًدا  ُمبتكًرا  أسلوبًا  واستخدامها 
فــــي روايـــــــة الـــقـــصـــص لــلــُمــعــجــبــيــن 
 beIN فريق  وعمل  وللُمجتمعات. 
SPORTS في جذب الُمتابعين من 
خـــالل إطـــالق وســـوم ُمــبــتــكــرة مثل 
 ،beINFORMED#و  ،beFIT#
 b e I N T E R A C T # و
إلبـــقـــاء   beINStayAtHome#و
وفوري  دائــم  اطــالع  على  الُمتابعين 
والحفاظ  الرياضي،  المحتوى  على 
ــــى صـــحـــتـــهـــم أثــــــنــــــاء بـــقـــائـــهـــم  عــــل
فـــــي مــــنــــازلــــهــــم. وأجــــــــرت مــنــصــة 
CrowdTangle الرائدة في الكشف 

عـــن الــمــحــتــوى وُمـــراقـــبـــة شــبــكــات 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، ُمــقــارنــة بين 
حتى  أبــريــل   ١٨ مــن  الفترة  بيانات 
الــفــتــرة  وبــيــانــات   ،٢٠٢٠ يــونــيــو   ١٩
أبـــريـــل   ١٧ حـــتـــى  فـــبـــرايـــر   ١٤ مــــن 
الــُمــقــارنــة  نــتــائــج  وأظـــهـــرت   .٢٠٢٠
 beIN نــشــرتــه  الــــذي  الــمــحــتــوى  أن 
ســـّجـــل   IGTV عـــلـــى   SPORTS
ما   ٪٨٢٥ نسبتها  بلغت  هائلة  زيادة 
وزيـــادة   ،٢٠٢٠ ويــونــيــو  أبــريــل  بــيــن 
مقاطع  على   ٪٤٨٠ بنسبة  التفاعل 
 ٪٢٣٠ فيديو IGTV، وزيادة بنسبة 
دقيقة  مدتها  التي  المشاهدات  في 

.IGTV واحدة على

 IGTV تعزز حضورها عبر
حققت تفاعالً استثنائيًا عبر منصاتها على إنستغرام

ــفــيــديــو  ال ــالت  ــســجــي ت ــى  ــل ع ــات  ــق ــي ــل ــع ــت ال ـــي  ف و٤٨٠٪  ــحــمــيــل  ــت ال مـــــرات  ـــي  ف  ٪٨٢٥ زيــــــادة 

الدوحة - هيثم األشقر:

احــتــفــت مــؤســســة الـــدوحـــة 
لـــــألفـــــالم بـــالـــفـــيـــلـــم الـــــروائـــــي 

الــوثــائــقــي الــقــطــري «شــهــاب» 

لـــلـــُمـــخـــرجـــة أمـــــل الـــمـــفـــتـــاح، 

والــــــذي حــقــق رقـــًمـــا قــيــاســًيــا 

مــــمــــيــــًزا لـــصـــنـــاعـــة األفـــــــالم 

الـــقـــصـــيـــرة فـــي قـــطـــر، حــيــث 

شارك الفيلم في ٤٦ مهرجانًا 

ـــــا وفـــــــاز بـــ  ســـيـــنـــمـــأيـــًيـــا دولـــــًي

ــنــهــا عـــدة  ــي ٨ جـــــوائـــــز، مــــن ب

للفنانة  ُممثلة  ٔالفضل  جوائز 

والموهوبة  الصاعدة  القطرية 

وفي  درويـــش.  محمد  جــوري 

فضول  تحاكي  ســاحــرة  قصة 

األطفال؛ يُقدم لنا الفيلم قصة 
الُمشاكسة  الــصــغــيــرة  الــطــفــلــة 

ــتــي تــعــيــش مـــع عــائــلــتــهــا في  ال
وهي  القديمة،  الــوكــرة  قرية 
شيء  أي  لفعل  اســتــعــداد  على 
مـــن أجــــل قـــضـــاء الـــوقـــت مــع 
والـــدهـــا وأخــيــهــا فـــي الــبــحــر. 
إخــبــارهــا  فــي  والــدتــهــا  تسهب 
قــصــًصــا وأســاطــيــر وحــكــايــات 
خــيــالــيــة عـــن ســقــوط الــنــجــوم 
ُمحاولة  فــي  البحر،  فــي  ليالً 
والحفاظ  المنزل  في  إلبقائها 
منها  كــان  فما  سالمتها؛  على 
إال أن زادت في إشعال فضول 
الــطــفــلــة الـــصـــغـــيـــرة، لــتــتــســلــل 
قــارب  إلــى  المساء  حــلــول  بعد 
ــبــحــث عــــن بــعــض  ــل والــــدهــــا ل
الذي  الفيلم  وحظي  النجوم. 
بدعم   ٢٠١٨ عــام  إنــتــاجــه  تــم 
مـــؤســـســـة الـــــدوحـــــة لـــألفـــالم 

«صندوق  المنح  برنامج  عبر 
واستلهمت  القطري».  الفيلم 

الـــــمـــــفـــــتـــــاح قـــــصـــــة فـــيـــلـــمـــهـــا 
كانت  أسطورة  من  «شهاب» 

جـــدتـــهـــا تــخــبــرهــا بـــهـــا وهـــي 
في  يسقط  الــنــجــوم  بعض  أن 

الــبــحــر لـــيـــًال لــتــخــرج مــكــانــهــا 
نـــجـــوم جـــــدد. وتــــســــرد قــصــة 

الفيلم من وجهة نظرها فتاة 
الوكرة  في  ترعرعت  صغيرة 
شـــرق قــطــر وتـــتـــوق لــلــذهــاب 
وأخيها  والدها  مع  البحر  إلى 
يسمحا  لـــم  والــــلــــذان  الــكــبــيــر 
وأثناء  إليهما.  باالنضمام  لها 
بقائها في المنزل، كانت أمها 
تحكي لها قصًصا عن النجوم، 
من  وزاد  ُمخيلتها  ألهب  مما 
شــغــفــهــا بــالــنــجــوم، وحــّفــزهــا 
الذهاب  على  األمــر  نهاية  في 
للبحث  الــلــيــالــي  مــن  ليلة  فــي 
عــــن الـــنـــجـــوم الـــُمـــتـــســـاقـــطـــة.  
العمل  ُمخرجة  أن  إلــى  يُشار 
أمـــل الــمــفــتــاح صــانــعــة أفـــالٍم 
قـــطـــريـــة، اكـــتـــشـــفـــت شــغــفــهــا 
بـــصـــنـــاعـــة األفــــــــالم كــوســيــلــة 
خالل  القصص  لسرد  ُمميزة 

الـــمـــرحـــلـــة الــــثــــانــــويــــة. خـــالل 
دراســتــهــا، أخــرجــت وصــّورت 
«الحّمالي»  الوثائقي  فيلمها 
عــلــى  حـــــاز  والـــــــذي   (٢٠١٤)
ـــــــز، وفـــيـــلـــمـــهـــا  عــــــــــّدة جـــــــوائ
«الـــــكـــــرة»  األول  ـــقـــصـــيـــر  ال
المفتاح  صنعت  وقد   .(٢٠١٤)
على  حــــازا  آخـــريـــن  فــيــلــمــيــن 
الــجــوائــز خـــالل دراســتــهــا في 
جامعة  فــي  الــتــواصــل  مــجــال 
وهما  قطر  في  نورثويسترن 
«سمجة» (٢٠١٥) و»شهاب» 
مــجــمــوعــة  بــجــانــب   ،(٢٠١٨)
أخـــرى مــن األفـــالم الــروائــيــة 
المفتاح  وتستلهم  والوثائقية. 
أعـــمـــالـــهـــا مـــن ثـــــراء الـــتـــاريـــخ 
والـــثـــقـــافـــة الـــتـــي تــتــمــّيــز بــهــا 

لمنطقة.  ا
ً

يــنــظــم   :]  - الـــــدوحـــــة 

«المتحف العربي للفن الحديث: 

متحف»، يوم غد حلقة نقاشية 

حول «السرديات  اإلنترنت  عبر 

الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة فــي قــطــر»، 

ــــك بــالــتــزامــن مـــع مــعــرض  وذل

ـــجـــربـــة إلـــــى األمـــــــــام: الــفــن  «ت

ـــــدوحـــــة مــن  والــــثــــقــــافــــة فـــــي ال

حالًيا  والُمقام   ،«١٩٦٠ – ٢٠٢٠

فـــي مــتــحــف، حــيــث تــأتــي هــذه 

الــُمــحــاضــرة فــي إطــــار الــجــهــود 

متحف  يُقدمها  التي  الُمستمرة 

النقاش  لتحفيز  تــهــدف  والــتــي 

البّناء وتوسيع حلقة المشاركة.

لينا  قالت  السياق  هــذا  وفــي   

رمــــضــــان، الــقــيــمــة الــُمــســاعــدة 

فــــــي مــــتــــحــــف: «عـــــلـــــى مــــدى 

أكــثــر مــن نــصــف قــــرن، تشّكل 

الـــمـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي فــــي قــطــر 

المحلية  الــتــأثــيــرات  خـــالل  مــن 

واإلقــلــيــمــيــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

األساس  واضعة  العربي،  العالم 

وهــو  الــيــوم،  اإلبـــداعـــي  للمشهد 

مشهد غني ونابض. وتَِعد هذه 

رؤى  بتقديم  النقاشية  الحلقة 

مضيئة حول العناصر الُمتنوعة 

واألحداث التاريخية التي ألهمت 

والــُمــمــارســيــن  الفنانين  أعــمــال 

الثقافيين وساهمت في صياغة 

الفنون  في  المتنوع  البلد  نسيج 

والثقافة».

 ويُـــشـــارك كـــل مـــن الــدكــتــور 

ــــــزويــــــري، مــديــر  مـــحـــجـــوب ال

مركز دراسات الخليج، بجامعة 

المالك،  سلمان  والفنان  قطر، 

البصرية،  الفنون  مركز  مدير 

والرياضة  الثقافة  لــوزارة  التابع 

مع قيمة المعرض لينا رمضان 

الــنــقــاش،  إدارة  ســتــتــولــى  الــتــي 

وتتبع مسار تطور الفن القطري. 

وســتــســلــط الــحــلــقــة الــضــوء على 

والُمبادرات  الرئيسية  اللحظات 

تــحــظــى  ال  الــــتــــي  ـــجـــمـــاعـــيـــة  ال

أنــهــا  إال  ـــكـــافـــي،  ال بـــاالهـــتـــمـــام 

الفنية  للتجارب  قاعدة  أّسست 

وخــالل  قطر.  فــي  والخطابات 

ــُمــحــاضــرة ســيــتــم اســتــكــشــاف  ال

الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــمــــوضــــوعــــات 

الفني  المشهد  بتطور  الُمتعلقة 

ــثــقــافــي فـــي قــطــر، بــمــا في  وال

ذلـــك أوجـــه الــتــعــاون األســاســيــة 

التي كّونت بنية تحتية للمتاحف 

واألبــــحــــاث والـــمـــســـاحـــات الــتــي 

يُـــديـــرهـــا الــفــنــانــون فـــي قــطــر، 

القطري  الــفــن  ارتـــبـــاط  ومــــدى 

باالتجاهات والحركات األخرى 

ـــشـــرق األوســــــط وشــمــال  فـــي ال

يمكن  وكيف  والعالم،  إفريقيا 

إعادة التفكير في سرديات الفن 

الــقــراءات  تحصر  الــتــي  الحالية 

قطر.  لدولة  والحالية  السابقة 

ستعقد  الــحــلــقــة  أن  إلــــى  يُـــشـــار 

الساعة  تمام  في  اإلنترنت  عبر 

الثامنة صباًحا. 

 «متحف» يستكشف مسار الفنون والثقافة القطرية 
في جلسة نقاشية تقام عبر اإلنترنت غًدا

الفنية  لــلــتــجــربــة  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  أّســـســـت  ــي  ــت ال ــاريــخــيــة  ــت ال ــل  ــراح ــم ال ـــرض  ع  

جاليري  يستضيف   :]  - الـــدوحـــة 
إلى  أكــتــوبــر  مــن ٦  الــفــتــرة  خــالل  المرخية 
للفنان  فنًيا  معرًضا  المقبلين،  نوفمبر   ١٥
«مخدة»،  بعنوان  البحراني  أحمد  العراقي 
ويُعد هذا المشروع من أبرز أعمال البحراني 
الفنية، والتي تجّلت مالمحها الُمميزة منذ 
ولتؤسس  الــحــرب»،  «ضــد  األول  معرضه 
بدايًة لنزوع فني ُمجدد ونهضة جديدة لفن 
النحت، حيث اختار البحراني قطعة منزلية 
نــتــعــامــل معها دوًمــــا فــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة. 
نتركها في الصباح بوعود وآمال لنعود إليها 
في المساء بنجاحات أو إخفاقات وليتجّدد 
من  فالمخدة  ُمتتالية.  دورات  فــي  األمـــر 
وجهة نظر النّحات العراقي استعارة آلالمنا 
ارتقى  وأحالمنا وأفراحنا، حيث  وهمومنا 
بما  الفني  الرمز  مستوى  إلى  البحراني  بها 
وإيحاء  وغــمــوض  إيــجــاز  مــن  عليه  ينطوي 
وانـــفـــتـــاح داللــــــي. حــيــث يــســعــى الــبــحــرانــي 
إلـــى تــهــويــن مــا أفــرزتــه الــحــروب لسنوات 
ليست  عملية  الحرب  من  والــخــروج  عــدة، 
بالهّينة تأخذ مساًرا ُمعقًدا، ولكنها بالنهاية 
الُمرتقب  باألمل  تنتهي  ناجحة  ُمــحــاوالت 
إيقاف  أحــد  يستطيع  ال  بالتأكيد  للُمتلقي، 
يُشير  الجمالي  بالخطاب  ولــكــن  الــحــرب، 
موقًفا  األمر  يتطلب  كارثة،  هنالك  أن  إلى 

حـــازًمـــا. وتــثــيــر ثيمة «الــمــخــدة» ُمــفــارقــة 
مــادة  فالبرونز  الــمــادة.  أداء  مستوى  على 
صـــلـــدة تـــتـــعـــارض والــطــبــيــعــة الــمــعــروفــة 
لــلــوســائــد مــن لــيــونــة ونــعــومــة وســهــولــة في 
الرقة  دالالت  من  بها  ارتبط  وما  التشكل، 
والراحة واألحــالم. فكأن الفنان أراد بذلك 
وعانى  خبرها  ُمعاشة،  ثنائية  إلى  اإلشــارة 
البرونز  قسوة  القاسي  المنفى  ثنائية  منها. 
فالفنان  وســـــادة.  نــعــومــة  الــنــاعــم  والـــوطـــن 
ويفتح  والُمعاناة  التجربة  هذه  في  يُشركنا 
رؤوسنا  نضع  ونحن  الحلم،  مجال  أمامنا 
السياق  هذا  وفي  البرونز.  من  وسائد  على 
لجاليري  العام  الُمنّسق  قطيط  أنــس  يقول 
التشكيلّية  الحركة  لتعزيز  نسعى  المرخية، 
للحراك  حقيقًيا  رافـــــًدا  لــتــكــون  قــطــر  فــي 
الــتــشــكــيــلــّي الــعــربــي الــُمــعــاصــر فـــي الــوطــن 
العربي والخليجي في آٍن واحٍد، وذلك من 
خالل إقامة العديد من المعارض التشكيلّية 
الفّنانين  وتــجــارب  بــخــبــرات  تحتفي  الــتــي 
وتعّزز  والُمقيمين،  القطرّيين  التشكيلّيين 
نواصل  ُمضيًفا:  جمهورهم،  مع  تواصلهم 
الواقع  أرض  على  المقامة  معارضنا  تقديم 
إلى جانب المعارض التي يقيمها الجاليري 
بصورة رقمّية، دعًما لإلجراءات االحترازية 

لُمواجهة فيروس كورونا. 

جاليري المرخية ينظم معرض «مخدة»

الدوحة - [: تتواصل في كتارا فعاليات المعرض 
المؤسسة  تنظمه  والـــذي  الــخــط»،  االفــتــراضــي «ُحــســن 
إمـــره»،  «يــونــس  التركي  الثقافي  المركز  مــع  بالتعاون 
مجموعة  األتــراك  الخّطاطين  أبــرز  من  نخبة  بمشاركة 
ُمتنوعة من اللوحات اإلبداعية التي تبرز جماليات الخط 
الخطية  اللوحات  من  مجموعة  المعرض  ضم  العربي. 
التي تبرز عبقرية وجماليات الخط العربي، شارك فيه 
حسين  وهـــم:  األتــــراك  الخّطاطين  مــن  ُمتميزة  نخبة 
أوكــســوز، ســامــي نـــّده، عبد الــرحــمــن دبــلــر، سيد أحمد 

وتضّمنت  الماز.  سيل  سرقان  كحيا،  الرحيم  عبد  دبلر، 
األعــــمــــال الــخــطــيــة، الــــحــــروف الــكــالســيــكــيــة بــأنــواعــهــا 
عبر  والديواني،  والكوفي،  والفارسي،  كالثلث  الُمختلفة، 
العربي،  الخط  سحر  مزجت  متنوعة،  إبداعية  تراكيب 
كما  الُمتدفقة،  األلــوان  وجمال  الُمعاصر،  الفن  روح  مع 
حملت اللوحات الخطية رؤى كل فنان للنص، وتصويره 
ُمبتكرة  حروفية  إطــارات  عبر  القرآنية  اآليــات  لمعاني 
وبطريقة إبداعية تعّبر عن مضامين عميقة من جهة، 

وتسلط الضوء على أساليب الخط وتقنياته الُمتعددة.

جماليات الخط العربي في معرض افتراضي 
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المركز  وقــع  قنا:  الدوحة- 

بروتوكول  للشباب،  اإلعالمي 

دعم  مركز  مع  ا  ثنائًيّ تعاون 

الـــصـــحـــة الـــســـلـــوكـــيـــة «دعـــــم» 

إلطـــالق جــائــزة أفــضــل مؤثر 

شــعــار «عطني  تــحــت  شــبــابــي 

مـــن وقـــتـــك»، وتـــهـــدف هــذه 

منصة  تــوفــيــر  إلــــى  الـــجـــائـــزة 

من  للمبدعين  وتفاعلية  حية 

للتعبير  عاًما   ٢٢ إلى   ١٣ عمر 

عـــن آرائـــهـــم وأفـــكـــارهـــم في 

الوعي  وتنمية  تعزيز  كيفية 

لـــلـــوقـــايـــة مــــن االنــــحــــرافــــات 

وبيان  الشباب،  لدى  السلوكية 

أثــــــر األلـــــعـــــاب اإللـــكـــتـــرونـــيـــة 

ـــمـــاعـــيـــة  فــــــي الــــعــــزلــــة االجـــت

وخـــطـــورتـــهـــا عــلــى الــمــســتــوى 

والصحي.  والنفسي  السلوكي 

من  كل  البروتوكول  على  وقع 

نائب  السادة،  بدر  صالح  علي 

ــنــفــيــذي لــلــمــركــز  ــت الـــمـــديـــر ال

اإلعــــالمــــي لــلــشــبــاب، وراشــــد 

مــحــمــد الـــحـــمـــدة الــنــعــيــمــي، 

مدير عام مركز دعم الصحة 

الطرفان  أكد  حيث  السلوكية، 

على أهمية التعاون في توفير 

حــاضــنــة لــلــشــبــاب الــمــبــدعــيــن 

وإتـــاحـــة الــفــرصــة لــالســتــفــادة 

مـــن أفـــكـــارهـــم ومــبــادراتــهــم 

الــشــبــابــيــة فـــي تــعــزيــز الــقــيــم 

األصيلة في المجتمع.

وبـــــهـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة قــــال 

اإلعالمي  المركز  إن  الــســادة، 

جـــــهـــــًدا  يــــــألــــــو  ال  ــــاب  ــــشــــب ــــل ل

ـــيـــل دعـــــــم مــخــتــلــف  فـــــي ســـب

التي  المجتمعية  الـــمـــبـــادرات 

ــــح الـــشـــبـــاب  تـــســـتـــهـــدف صــــال

وخبراتهم،  تجاربهم  وتعزز 

ــــة الــمــركــز  حــيــث تــرتــكــز رؤي

عــلــى إعــــداد وتــأهــيــل الــشــبــاب 

اإلعالمية  مهاراتهم  وتنمية 

والــمــجــتــمــعــيــة، األمـــــر الــــذي 

يعزز جهود تحقيق رؤية قطر 

إلــى  مــشــيــًرا   ،٢٠٣٠ الــوطــنــيــة 

تنمية  على  تعمل  الجائزة  أن 

والمجتمعي  الــشــبــابــي  الــوعــي 

السلبية  اآلثــار  بيان  خالل  من 

لـــأللـــعـــاب اإللـــكـــتـــرونـــيـــة عــلــى 

الـــصـــحـــة الـــنـــفـــســـيـــة والـــقـــيـــم 

األخــالقــيــة، وفــي الــوقــت ذاتــه 

إلى  وإعادتهم  الشباب  جــذب 

نعيشه  الـــذي  الطبيعي  الــواقــع 

وليس االفتراضي الذي توفره 

األلـــعـــاب اإللــكــتــرونــيــة، وهــذا 

من شأنه أن يعزز حضورهم 

قدراتهم  وينمي  المجتمع  في 

المبادرات  في  المشاركة  على 

مختلف  تطلقها  التي  المثمرة 

الــجــهــات وتــســخــيــر طــاقــاتــهــم 

إفادة  في  واإلبداعية  الشبابية 

الوطن ودعم مسيرة التنمية، 

ـــعـــاون مــــع مــركــز  ـــت مــثــمــنًــا ال

لتوفير  السلوكية  الصحة  دعم 

الــــدعــــم اإلعــــالمــــي لــلــجــائــزة 

مختلف  بــيــن  لــهــا  والـــتـــرويـــج 

المجتمع. فئات 

النعيمي  قـــال  جــهــتــه،  مــن 

يهدف  الــبــروتــوكــول  هــذا  إن 

المركز  أهــداف  ترجمة  إلــى 

الــمــتــعــلــقــة بــتــعــزيــز الــســلــوك 

ـــــجـــــابـــــي عــلــى  ــــقــــويــــم واإلي ال

لــدى  خـــاصـــة  الــــواقــــع،  أرض 

ـــشـــبـــاب والـــــنـــــشء، مـــنـــوًهـــا  ال

المركز  مــع  االتــفــاق  تــم  بــأنــه 

لتنظيم  لــلــشــبــاب،  اإلعــالمــي 

تعطي  حــيــث  الــجــائــزة،  هــذه 

الــفــرصــة لــلــفــئــة الــمــســتــهــدفــة 

لــلــتــعــبــيــر عـــن الـــــرأي عـــن ما 

يـــــرونـــــه مـــــن طــــــرق فـــعـــالـــة 

فـــي زيـــــادة الـــوعـــي بــالــوقــايــة 

مـــن االنـــحـــرافـــات الــســلــوكــيــة 

القيم،  من  مجموعة  وتعزيز 

باإلضافة إلى نشر الوعي من 

عن  وللشباب  الشباب  خــالل 

مؤثر  فــيــديــو  تــصــويــر  طــريــق 

اإللكترونية  األلعاب  أثر  عن 

وفق  االجتماعية  العزلة  في 

مــعــايــيــر وضــــوابــــط مــحــددة 

ســيــتــم نــشــرهــا عــلــى وســائــل 

االجتماعي. التواصل 

وســــــــوف يــــتــــم فــــتــــح بــــاب 

ـــــمـــــشـــــاركـــــات  ـــــال ال ـــــقـــــب اســـــت

لـــلـــجـــائـــزة فــــي الـــفـــتـــرة مــن 

الــمــقــبــل،  أكــتــوبــر   ٣١ إلــــى   ١

المشاركات  تخضع  ثم  ومــن 

لــمــرحــلــة الــفــرز والــتــحــكــيــم، 

ـــــمـــــا ســــــيــــــقــــــام الــــحــــفــــل  فـــــي

الفائزين  وتــكــريــم  الختامي 

نوفمبر   ٣٠ في  والمشاركين 

لمقبل. ا

«اإلعالمي للشباب» يطلق جائزة للتوعية بمخاطر األلعاب اإللكترونية
بالتعاون مع مركز دعم الصحة السلوكية

السادة والنعيمي خالل توقيع االتفاقية

ــمــعــي  ــمــجــت ــــي ال ــــوع ــة ال ــي ــم ــن ـــى ت ـــــادة: نــعــمــل عـــل ـــــس السلوكيةال االنـــحـــرافـــات  مــن  والــوقــايــة  الــقــيــم  تــعــزيــز  الــنــعــيــمــي: 

الدوحة - هيثم األشقر:

تــــحــــتــــضــــن «مــــــطــــــافــــــئ: 
ــانــيــن» غــــــًدا، أول  ــفــن مــقــر ال
مـــــعـــــرض فـــــــــردي لـــلـــفـــنـــانـــة 
تحت  وذلــك  المناعي،  أسماء 
عـــنـــوان «لـــحـــظـــات مــلــونــة»، 
نظرة  المعرض  يعكس  حيث 
مختلفة  لــلــحــظــات  الــفــنــانــة 
وطنها  فــي  انــتــبــاهــهــا  جــذبــت 
قــطــر، وأخـــــرى فـــي فــرنــســا، 
وذلــــــك خـــــالل إقـــامـــتـــهـــا فــي 
في  للفنون  الــدولــيــة  المدينة 
بــــاريــــس. وتـــتـــذكـــر الــمــنــاعــي 
الــلــحــظــات الــتــي مــــرت أمـــام 
وتــشــاركــهــا  وحـــدهـــا،  عينيها 
خالل  من  المعرض  هــذا  في 
ســلــســلــة مـــن الـــلـــوحـــات الــتــي 
والحداثة  الواقعية  بين  تجمع 
وتعبر  والــتــعــقــيــد.  والــبــســاطــة 
اللحظات  بتلك  إعجابها  عــن 
تقنيات  خــــالل  مـــن  الـــعـــابـــرة 
ووسائط مختلفة مثل الرسم 
والــتــلــويــن واســتــخــدام األلـــوان 
على  وتعليًقا  والحبر.  المائية 
الـــمـــعـــرض قـــالـــت الــمــنــاعــي: 
نــعــيــش فــــي تـــجـــربـــة أرضـــيـــة 

والزمان،  المكان  في  تختلف 

وتجربتي وتجربتك، كالهما 

فيه  يعيش  متوازيان  عالمان 

كل منا، لحظات تتحدث عن 

زمن وزاوية وشعور تتداولها 

أتأمل  هنا،  والــســنــوات.  األيــام 

وتكراًرا  مــراًرا  اللحظات  تلك 

وأســتــوقــفــهــا عــبــر صـــــورة أو 

لــوحــة أو عــمــل فــنــي. وســوف 

تــتــواصــل فــعــالــيــات الــمــعــارض 

حتى يوم ٢٤ أكتوبر المقبل في 

أوقــات  وستكون   ،٣ جاليري 

الساعة  مــن  أسبوعًيا  الــزيــارة 

السابعة  حتى  صباًحا  التاسعة 

مـــســـاًء، مـــاعـــدا يــــوم الــجــمــعــة 

ظهًرا،  والنصف  الواحدة  من 

وحتى السابعة مساًء. وتواصل 

«مـــطـــافـــئ: مــقــر الــفــنــانــيــن» 

استقبال طلبات المشاركة في 

حتى  الفنية  اإلقــامــة  برنامج 

المقبل،  ديسمبر  مــن  األول 

حـــيـــث ســيــنــطــلــق الـــبـــرنـــامـــج 

ويستمر  ســبــتــمــبــر٢٠٢١  فـــي 

وبــرنــامــج   ،٢٠٢٢ يــونــيــو  إلـــى 

هو  بمطافئ  الفّنية  اإلقــامــة 

بــرنــامــج ســنــوي مــدتــه تسعة 

أشهر، فمن خالله يتم توفير 

استوديو فّني في أحد الطوابق 

الـــخـــمـــســـة لــمــبــنــى مــطــافــئ، 

مقيم  فنان  ألي  فرصة  وهو 

فــــي قـــطـــر لــتــطــويــر وصــقــل 

ــفــنــيــة، ويــتــضــمــن  مـــواهـــبـــه ال

الــبــرنــامــج اإلرشــــــاد، والــعــمــل 

ـــمـــيـــن، وفـــعـــالـــيـــات  مــــع الـــقـــّي

االســـتـــوديـــوهـــات الــمــفــتــوحــة 

وإمكانية الوصول إلى مرافق 

الفنانون  يُمنح  كما  المبنى، 

الـــفـــرصـــة لـــعـــرض أعــمــالــهــم 

ــفــنــيــة فــــي مـــعـــرض نــهــايــة  ال

اإلقـــامـــة فـــي كــــراج جــالــيــري 

بــمــطــافــئ. مـــن جــهــة أخـــرى 

تــنــظــم مــطــافــئ يــــوم الــســبــت 

بعنوان  فنية  ورشــة  المقبل، 

«تـــصـــمـــيـــم قــــطــــع مــــرحــــة» 

هوانج،  جيونج  يون  للرسامة 

ــــي ســـتـــســـتـــعـــرض خـــالل  ــــت وال

في  اللعب  دمج  سبل  الورشة 

حياتنا اليومية، والطرق التي 

فــوائــده  تــحــســيــن  بــهــا  يمكننا 

ــشــار  مـــن خـــالل الــتــصــمــيــم. يُ

إلـــى أن يـــون جــيــونــج رســامــة 

ومصممة حصلت على درجة 

التصميم  فــي  الــبــكــالــوريــوس 

الــــجــــرافــــيــــكــــي مـــــن جـــامـــعـــة 

فرجينيا كومنولث كلية فنون 

تراوحت  قطر.  في  التصميم 

التصميم  مــن  هــوانــج  خــبــرة 

تقديم  إلى  والرسم  المستقل 

تعتمد  للمجتمع،  فنية  ورش 

مـــمـــارســـاتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة عــلــى 

تــصــمــيــم مــــحــــوره اإلنــــســــان. 

وسوف تقام الورشة عن بُعد 

وهــي  «زوم»،  تــطــبــيــق  عــبــر 

مخصصة للفئة العمرية فوق 

الـ ١٦ عاًما.

«لحظات ملونة».. يجمع بين الواقعية والحداثة
معرض فني تحتضنه «مطافئ: مقر الفنانين».. غًدا

من األعمال المشاركة في المعرض

الــنــشــاط  يـــتـــواصـــل   :]  - الــــدوحــــة 
الــمــشــتــرك بــيــن نـــــادي الــجــســرة الــثــقــافــي 
االجتماعي وبيت الخطاطين وذلك بتنفيذ 
ســلــســلــة مـــن الـــلـــقـــاءات مـــع مــجــمــوعــة من 
الــخــطــاطــيــن والـــــرواد عــلــى مــســتــوى دولــة 
قطر والمستوى الدولي، حيث ستبدأ هذه 
اللقاءات مع الخطاط القطري األستاذ راشد 
مــبــارك الــمــهــنــدي الـــذي يــعــد أول خطاط 
قــطــري يكتب الــمــصــحــف الــشــريــف. وفــي 
مؤسس  فخرو  عــبــداهللا  أشــار  السياق  هــذا 
بــيــت الــخــطــاطــيــن بــأنــه ســتــتــواصــل سلسلة 
اللقاءات مع مجموعة من الخطاطين من 

تركيا  مثل  الخط  فــن  فــي  العريقة  الـــدول 
وإيران والكويت وعمان وغيرها، موضًحا 
أن النية تتجه إلى استضافة مجموعة من 
مختلف  مــن  والــمــزخــرفــات  المزخرفين 
النشاط  إلثـــراء  واإلســالمــيــة  العربية  الــبــالد 
ومتنوًعا  مكثًفا  نريده  الــذي  المجال  بهذا 
ومتواصلة  بناءة  شراكة  إطــار  في  وشامًال 
مــع نــــادي الــجــســرة الــثــقــافــي، كــمــا أضــاف 
مزيد  إقبال  في  يأمل  أنه  عبداهللا  األستاذ 
مرحبًا  الفعاليات  هــذه  على  الشباب  مــن 
بــأيــة مــالحــظــات واســتــفــســارات تـــؤدي إلى 

مزيد من اإلفادة والتطوير.

فعاليات مشتركة بين
 الجسرة وبيت الخطاطين

راشد المهندي

تــســتــضــيــف   :]  - الـــــــدوحـــــــة 

المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» 

بعنوان «كيف  بُعد  عن  محاضرة  غًدا، 

اســتــطــاعــت قــطــر مـــواجـــهـــة فــيــروس 

محمد  اللطيف  عبد  للدكتور  كورونا»، 

االستراتيجية  المجموعة  رئيس  الخال 

ـــــة لـــــلـــــتـــــصـــــدي لــــفــــيــــروس  ـــــي ـــــوطـــــن ال

األمراض  قسم  ورئيس  «كوفيد-١٩»، 

وذلك  الطبية،  حمد  بمؤسسة  المعدية 

وتـــأتـــي  زووم.  بـــرنـــامـــج  طـــريـــق  عــــن 

هـــذه الــمــحــاضــرة فـــي إطــــار األنــشــطــة 

خالل  كــتــارا  تعقدها  الــتــي  والفعاليات 

الدولية  الدبلوماسية  للشبكة  ترؤسها 

الـــعـــامـــة، وبـــعـــد الــنــجــاح الــكــبــيــر الـــذي 

حققته قطر في التعاطي مع التحديات 

ــــي فـــرضـــتـــهـــا جــــائــــحــــة كـــــورونـــــا،  ــــت ال

وحــصــولــهــا عــلــى االعــــتــــراف الـــدولـــي 

خالل  المتخذة  بــإجــراءاتــهــا  يتعلق  بما 

للحي  العامة  المؤسسة  وكانت  األزمــة. 

الــثــقــافــي قـــد اســتــضــافــت مـــؤخـــًرا عن 

طريق البث المباشر عبر حساباتها على 

محاضرة  االجتماعي،  التواصل  مواقع 

والدبلوماسية  الناعمة  «الــقــوة  بعنوان 

الثقافية» ألقاها األستاذ الدكتور محمد 

لكل  يمكن  أنه  خاللها  أوضح  المسفر، 

للدبلوماسية  ممارستها  وعــبــر  دولـــة 

وقدراتها  مكانتها  تثبت  أن  الثقافية، 

وقوتها في المجتمع الدولي، الفتًا إلى 

أن لدى كل دولة أدوات أساسية تمثل 

ولها  الناعمة  للقوة  أســاســيــة  مــصــادر 

المجتمع  لتقنع  ممارستها  فــي  الــحــق 

الدولي بمكانتها.

كتارا تستعرض إستراتيجية قطر في مواجهة كورونا
يقدم   :] الدوحة- 

للمؤلفين  القطري  الملتقى 

مبادرة «كاتب  ضمن  اليوم 

وكـــــــتـــــــاب»، جـــلـــســـة كـــاتـــب 

عبداهللا  الدكتور  مع  وكتاب 

قـــائـــد الـــســـويـــدي لــمــنــاقــشــة 

الــمــشــاريــع:  «إدارة  كــتــابــه 

وعــوامــل  اإلدارة  مــنــهــجــيــة 

ــنــجــاح»، وذلــــك فــي تمام  ال

فــي  مــــســــاًء   ٧:٠٠ الـــســـاعـــة 

بـــث حـــي عــلــى االنــســتــجــرام 

الـــخـــاص بــالــمــلــتــقــى وقــنــاة 

هذا  ويــأتــي   .YouTube الـــ 

مؤخًرا  صــدر  الــذي  الكتاب 

عن دار جامعة قطر للنشر 

تلبية لالحتياجات التدريسية 

اليوم، ليكون مرجًعا حديثًا 

المشاريع.  إدارة  مجال  فــي 

للباحثين  الكتاب  يفتح  كما 

مـــــجـــــال الــــتــــطــــويــــر بــشــكــل 

مــســتــمــر، بـــإضـــافـــة الــعــديــد 

التي  الدراسية  الحاالت  من 

في  األعـــمـــال  ببيئة  تــرتــبــط 

قــطــر والــمــنــطــقــة الــعــربــيــة 

والعالم. يشار إلى أنه شارك 

الــدكــتــور عــبــداهللا الــســويــدي 

فــي تــألــيــف الــكــتــاب كــل من 

األســـــتـــــاذة أســــمــــاء الــحــســام 

الهادي  عبد  أحمد  والدكتور 

مـــحـــرز. مـــن جــهــة أخـــرى 

جلسة  أمـــس  الملتقى  نــظــم 

ـــعـــودة  خـــاصـــة بــمــنــاســبــة ال

«دور  بـــعـــنـــوان  لـــلـــمـــدارس 

األســـــرة فـــي تــعــزيــز الــوعــي 

لــــدى الــطــلــبــة بــــاإلجــــراءات 

خاللها  حاضر  االحترازية» 

نخبة من الخبراء في مجال 

التعليم، فيما أدارت الجلسة 

الدكتورة أمينة الهيل.

تواصل جلسات «كاتب وكتاب».. اليوم
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جنيف - قنا: أّكدت دولة قطر أنها 
اإلصــالحــي  نهجها  فــي  قــدًمــا  مــاضــيــة 
حقوق  بــأوضــاع  االرتــقــاء  على  الــقــائــم 
اإلنـــســـان كـــأســـاس لــلــتــقــدم والــتــنــمــيــة، 
استمرارها  على  التأكيد  جـــددت  كما 
فـــــي الـــــتـــــعـــــاون مـــــع مـــجـــلـــس حـــقـــوق 
ذلك  في  بما  المعنية،  وآلياته  اإلنسان 
آلــيــة اإلجــــــراءات الــخــاصــة. وفـــي هــذا 
ستعمل  إنها  قطر  دولــة  قالت  الصدد 
عــلــى األخــــذ فـــي االعــتــبــار الــتــوصــيــات 
والـــمـــالحـــظـــات الـــتـــي تـــقـــدم مـــن آلــيــة 
اإلجراءات الخاصة وذلك بما يتماشى 
المترتبة  اإلنسان  حقوق  التزامات  مع 
الدولة.  إليها  المنضمة  المواثيق  على 
جـــاء ذلـــك فـــي كــلــمــة دولــــة قــطــر في 
العامل  الــفــريــق  مــع  الــتــفــاعــلــي  الـــحـــوار 
الــمــعــنــي بــاالحــتــجــاز الــتــعــســفــي بــشــأن 
تــقــريــره حــول زيــارتــه لــلــدولــة، والتي 
ـــقـــاهـــا ـ خـــــالل الـــــــــدورة الــخــامــســة  أل
ـ  اإلنــســان  حــقــوق  لمجلس  واألربــعــيــن 
سعادة السفير علي خلفان المنصوري 
الـــمـــنـــدوب الـــدائـــم لـــدولـــة قــطــر لــدى 
مــكــتــب األمــــم الــمــتــحــدة فـــي جــنــيــف. 
قناعة  من  انطالًقا  إنــه  سعادته  وقــال 
العمل  بأهمية  الــراســخــة  قــطــر  دولـــة 
الــذي يضطلع بــه أصــحــاب اإلجـــراءات 
معهم  تعاونها  ستواصل  فإنها  الخاصة 
في إطار الدعوة المفتوحة التي قدمتها 
الصدد  هــذا  في  وأشــار  لزيارتها.  لهم 
العام  في  استقبلت  قطر  دولة  أن  إلى 
الماضي أربعة من أصحاب اإلجراءات 
الخاصة، وتتطلع بنهاية هذا العام إلى 
استقبال زيارة خامسة. وتقدم بالشكر 
باالحتجاز  المعني  العامل  الفريق  إلى 
وزيارته  الــدعــوة  قبوله  على  التعسفي 
ــفــتــرة مـــن ٣ إلــى  لـــدولـــة قــطــر فـــي ال
المناقشات  وثمن   ،٢٠١٩ نوفمبر   ١٤
البناءة التي أجراها خالل الزيارة والتي 

للنظر  قيمة  فرصة  سعادته  اعتبرها 
في اإلنجازات التي تحققت فيما يتعلق 
التي  والتحديات  الفريق  والية  بمجال 
ما زالت ماثلة. وأضاف: «لقد أخذت 
الفريق  بتوصيات  علًما  بالدي  حكومة 
زيارته  ختام  في  قدمها  التي  العامل 
لــلــدولــة، ويــســرهــا أن تــشــيــر إلـــى أن 
جـــاٍر بــالــفــعــل عــلــى تنفيذ عــدد  الــعــمــل 
من هذه التوصيات نذكر منها تحديد 
الجنائية  المسؤولية  لسن  األدنى  الحد 
حقوق  اتفاقية  أحكام  مع  يتوافق  بما 
مــذكــرة  بتنفيذ  واالســتــمــرار  الــطــفــل، 
الطبية  حــمــد  مــؤســســة  بــيــن  الــتــفــاهــم 
الــرعــايــة  لــتــوفــيــر  الــداخــلــيــة  ووزارة 
الــنــفــســيــة فــي أمــاكــن االحــتــجــاز وفــي 
الخطة  تطبيق  ومــواصــلــة  الــمــجــتــمــع، 
اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــتـــدريـــب لــلــمــجــلــس 
األعلى للقضاء والنيابة العامة الخاصة 
بــتــطــويــر الـــقـــضـــاء وتـــعـــزيـــز كــفــاءتــه 
واســتــقــاللــيــتــه ونـــزاهـــتـــه»، مـــؤكـــًدا أن 
تنفيذ  في  جهودها  ستتابع  قطر  دولة 
وحماية  بتعزيز  الــخــاصــة  الــتــوصــيــات 
حــقــوق الــعــمــال بــالــتــعــاون مــع منظمة 
العمل الــدولــيــة.  وفــي إطـــار إجـــراءات 
كورونا  لجائحة  واالستجابة  التصدي 

الـــمـــنـــدوب  أوضـــــــح  « كوفيد-١٩» ، 
األمم  مكتب  لدى  قطر  لدولة  الدائم 
الــمــتــحــدة فـــي جــنــيــف، أن الــســلــطــات 
المعنية في دولة قطر اتخذت تدابير 
احــتــرازيــة مــنــذ بـــدء األزمــــة، وطبقت 
الــــجــــهــــات الـــصـــحـــيـــة واألمــــنــــيــــة مــنــذ 
سلسلة  الماضي  مارس  شهر  منتصف 
المركزي  السجن  فــي  اإلجـــراءات  مــن 
اإلصــابــة  خــطــر  مــن  الــســجــنــاء  لحماية 
السجناء  جميع  يخضع  إذ  بالفيروس، 
تطبيق  وتم  دوريــة،  طبية  لفحوصات 
منهجية استباقية في برنامج الفحص 
إلى  الجديدة،  اإلصــابــة  حــاالت  لرصد 
جانب توزيع معدات الوقاية الشخصية 
كــالــكــمــامــات والــمــعــقــمــات عــلــى جميع 
الـــســـجـــنـــاء.. مـــشـــدًدا عــلــى أنــــه يــجــري 

التعقيم والتطهير بشكل دوري. 
ـــــه «فـــــي شـــهـــر أبـــريـــل  وأضــــــــاف أن
الماضي، أصدر حضرة صاحب السمو 
أمير  ثــانــي،  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ 
عفًوا  اهللا»،  «حفظه  الــمــفــدى،  الــبــالد 
عن أكثر من ٥٠٠ سجين، األمر الذي 
وقد  السجناء،  عــدد  خفض  في  أسهم 
الصحية  للظروف  مراعاة  القرار  جاء 
واإلنــســانــيــة فــي ظــل األوضـــاع الراهنة 

كــورونــا».  فيروس  بانتشار  المرتبطة 
ـــوقـــت الـــذي  وقـــــال ســـعـــادتـــه: «فــــي ال
في  الــعــامــل  الــفــريــق  جــهــود  فيه  نثمن 
تــقــديــم تــوصــيــات مــوضــوعــيــة وبــنــاءة 
التقرير  اشــتــمــال  أيــًضــا  الحــظــنــا  فــقــد 
تأخذ  لــم  الــتــي  الــتــوصــيــات  بعض  على 
الثقافية  الخصوصيات  االعــتــبــار،  فــي 
والدينية للدولة والمجتمع». وفي هذا 
الصدد أّكد سعادته أنه ال يوجد نموذج 
مـــوحـــد يــمــكــن االحــــتــــذاء بـــه كــنــمــوذج 
حقوق  ومبادئ  معايير  لتفسير  مثالي 
اإلنسان، كما أكد أن وجود ممارسات 
مــقــبــولــة فــــي مــجــتــمــعــات مــعــيــنــة ال 
ينبغي  مثالية  ممارسات  منها  يجعل 
إن  وقــال  الـــدول،  جميع  فــي  تطبيقها 
الخامسة  الفقرة  عليه  أكــدت  مــا  هــذا 
لسنة  فيينا  عمل  وبرنامج  إعــالن  من 
١٩٩٣. وتقدم سعادته بالشكر للفريق 
التعسفي،  باالحتجاز  المعني  العامل 
الــذي  التقرير  إعــداد  فــي  جــهــوده  على 
اإليجابية  المسائل  من  العديد  تضمن 
والــتــي يــمــكــن أن تــدعــم جــهــود دولــة 
قــطــر والــتــزامــاتــهــا فــي مــجــال تعزيز 
ـــــســـــان. ورحــــب  وحـــمـــايـــة حـــقـــوق اإلن
الفريق  بثناء  الصدد  هــذا  في  سعادته 
بــالــتــعــاون الــــذي وجــــده مـــن حــكــومــة 
دولـــة قــطــر خــالل الـــزيـــارة، وإشــارتــه 
مهًما  نموذًجا  تمثل  الزيارة  هذه  بأن 
رحب  كما  بالمنطقة،  األخــرى  للدول 
في  المحرز  بالتقدم  الفريق  بــإشــادة 
دولـــــة قــطــر والــــتــــطــــورات اإليــجــابــيــة 
إلى  قطر  دولــة  انضمام  في  المتمثلة 
مواثيق دولية لحقوق اإلنسان، ووجود 
آلـــيـــات رقــابــيــة مــتــعــددة عــلــى أمــاكــن 
المتبع  المجتمعي  وبالنهج  االحتجاز، 
مــن قــبــل الــدولــة فــي تــقــديــم الــرعــايــة 
الــنــفــســيــة، وبـــإنـــشـــاء الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 

لحقوق اإلنسان.

قطر ترتقي بأوضاع حقوق اإلنسان كأساس للتقدم والتنمية
أكدت مضيها في نهجها اإلصالحي.. المنصوري:

ــة المعني ــه  وآليات اإلنســان  ــوق  حق مجلــس  مــع  التعــاون  فــي  تنفيذ التوصيات الخاصة بتعزيز وحماية حقوق العمال بالتعاون مع« العمل الدولية» االســتمرار 

يناقش النظم الغذائية

ـــا: شــــاركــــت دولــــــة قــطــر  رومــــــا - قـــن
للمؤتمر   (٣٥) الــــدورة  اجــتــمــاعــات  فــي 
وشمال  األدنى  للشرق  الوزاري  اإلقليمي 
ُعمان  سلطنة  تستضيفه  الذي  إفريقيا، 
من  الفترة  خالل  «افتراضًيا»،  الشقيقة 
وفد  ترأس  الجاري.  سبتمبر   ٢٢ إلى   ٢١
دولــــة قــطــر فـــي االجـــتـــمـــاعـــات، ســعــادة 
الــســيــد عــبــد الــعــزيــز بــن أحــمــد الــمــالــكــي 
والممثل  إيطاليا  لدى  قطر  دولة  سفير 
ـــدولـــة لـــــدى وكـــــــاالت األمــــم  ـــل الــــدائــــم ل
ــعــامــلــة فـــي رومـــــا. تــنــاقــش  ــمــتــحــدة ال ال

أجل  مــن  الغذائية  النظم  االجــتــمــاعــات، 
تــحــقــيــق أهــــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
جائحة  عــن  الــنــاجــمــة  لــآلثــار  والــتــصــدي 
عدة  تناقش  كما   .«١٩ «كوفيد  كــورونــا 
قـــضـــايـــا تــتــعــلــق بـــالـــســـيـــاســـات اإلنــمــائــيــة 
االعــتــمــاد  خــصــوًصــا  اإلقــلــيــم،  دول  فـــي 
الـــمـــتـــزايـــد عـــلـــى الــــــــــواردات الـــغـــذائـــيـــة، 
التغذية،  ســوء  لحالة  الحالي  والمنحنى 
بــاإلضــافــة إلــى وضــع الــتــصــورات وآفــاق 
التنمية  قطاع  في  اإلقليم  ألزمات  الحل 

الغذائي. واألمن  الزراعية 

قطر تشارك بالمؤتمر اإلقليمي 
للشرق األدنى وشمال إفريقيا

عناصر  مـــن   ١٣ ــتــل  ُق قــنــا:   - مــقــديــشــو 
القاعدة،  بتنظيم  المرتبطة  الشباب  حركة 
أمس على يد الجيش الصومالي في عملية 
«بــريــري»  بمنطقة  مخططة،  عسكرية 
جنوب  السفلى»  لمحافظة «شبيلي  التابعة 
الصومالية  األنباء  وكالة  ونقلت  الصومال. 
اللواء  قائد  سياد  حسن  أحمد  النقيب  عن 
الـ١٤٣ للجيش الصومالي قوله: «إن الجيش 
كانت  المتفجرات  مــن  كمية  أيــًضــا  ضبط 
تعدها عناصر الشباب في ضواحي منطقة 

بريري». وأضاف أن قوات الجيش تمكنت 
إزالــة  مــن  العسكرية  العملية  تنفيذ  خــالل 
ألـــغـــام أرضـــيـــة زرعــتــهــا عــنــاصــر الــشــبــاب، 
بريري.  لمنطقة  التابعة  القرى  بعض  في 
وحــقــق الــجــيــش الــصــومــالــي خـــالل الــفــتــرة 
مواجهات  خــالل  مكاسب  عــدة  الماضية، 
جـــرت مــع عــنــاصــر الــشــبــاب فــي عـــدد من 
عليها،  الــســيــطــرة  اســتــعــاد  الــتــي  الــمــنــاطــق 
في  موسعة  عسكرية  عمليات  إطــالق  بعد 

مختلف مدن البالد.

الــدفــاع  وزيــــر  ُعــيــن  ب:  ف  أ   - بــامــاكــو 
في  انتقالًيا  رئيًسا  أمــس،  نـــداو،  بــا  السابق 
مــالــي مـــن جــانــب لــجــنــة شــكــلــهــا المجلس 
انقالب  منذ  البالد  يحكم  الــذي  العسكري 
١٨ أغسطس، وفق ما أعلن رئيس المجلس 
الوطني.  للتلفزيون  غوتا  عصيمي  العقيد 
وســيــتــولــى الـــوزيـــر الــســابــق مــنــصــب رئيس 
الــــدولــــة خــــالل أشـــهـــر عــــدة تــســبــق عـــودة 
غوتا  العقيد  وعين  الحكم.  إلــى  المدنيين 

نائبًا للرئيس االنتقالي، كما أعلن في بيان 
حفل  غوتا «يجري  وقال  مقتضب.  متلفز 
ويــأتــي  ســبــتــمــبــر».   ٢٥ الــجــمــعــة  التنصيب 
هـــذا اإلعــــالن بــعــد أســابــيــع مــن الــخــالفــات 
خالل  الحكم  طبيعة  حــول  الماليين  بين 
من  ضــغــط  تخللها  االنــتــقــالــيــة،  الــمــرحــلــة 
غرب  لدول  االقتصادية  المجموعة  جانب 
أجل  من  العسكري  المجلس  على  إفريقيا 
تعيين فوري لشخصيات مدنية في الحكم.

لــرئــيــس  ا ّكــــد  أ وكــــــاالت:  الجزائر- 
أن  تــــبــــون  لـــمـــجـــيـــد  عـــبـــدا ئــــري  لــــجــــزا ا
تــشــريــعــيــة  بــات  نــتــخــا ا ســتــجــري  بــــالده 
دســتــور  عــلــى  اســتــفــتــاء  عــقــب  مــبــكــرة 
المقبل.  نوفمبر  من  األول  في  جديد 
لــرســمــي  ا لــتــلــفــزيــون  ا عــلــى  تــبــون  وقــال 
تـــشـــريـــعـــيـــة  بـــــات  نـــــتـــــخـــــا ا «ســـــنـــــجـــــري 
يــحــدد  أن  دون  ـــاء»،  ـــفـــت االســـت عـــقـــب 
ئـــري  لـــجـــزا ا لـــرئـــيـــس  ا وكـــــان   . ا مــــوعــــًد
ديــســمــبــر  فــي  لــلــمــنــصــب  نــتــخــب  ا -الذي 
إصالحات  بتنفيذ  تعهد  قــد  الماضي- 

لــمــطــالــب  تــلــبــيــة  قــتــصــاديــة  وا ســيــاســيــة 
أجــبــرت  لــتــي  ا لــضــخــمــة  ا االحــتــجــاجــات 
بوتفليقة  لــعــزيــز  عــبــدا لــســابــق  ا لــرئــيــس  ا
 .٢٠١٩ بــــريــــل  أ فــــي  لـــة  االســـتـــقـــا عـــلـــى 
عــام  فـــي  لــحــالــي  ا ــبــرلــمــان  ل ا ــتــخــب  ن وا
فــيــه  ويـــمـــلـــك  أعــــــوام،   ٥ لـــمـــدة   ٢٠١٧
ســـاحـــقـــة.  أغـــلـــبـــيـــة  بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة  حـــلـــفـــاء 
نــوفــمــبــر  فـــي  ئـــريـــون  لـــجـــزا ا ويـــصـــوت 
مـــنـــح  يــــشــــمــــل  جـــــديـــــد  دســــــتــــــور  ــــى  عــــل
أكبر،  ا  دوًر لوزراء  ا ورئيس  لبرلمان  ا

الحريات. من  المزيد  وتوفير 

الصومال: ١٣ قتيًال من «الشباب» بعملية للجيش

مالي: وزير الدفاع السابق رئيس انتقالي في البالد

الجـــزائر: انتخــابات مبكــرة 
بعـــد االستفتاء عـــلى الدستور

قـــال  وكــــــــــاالت:   - أنـــــقـــــرة 

ـــاســـم الـــرئـــاســـة  الـــمـــتـــحـــدث ب

ـــراهـــيـــم كــالــيــن،  الـــتـــركـــيـــة إب

تــركــيــا  اتـــفـــاقـــات  إن  أمــــــس، 

ــــهــــا مـــــع الـــحـــكـــومـــة  ــــعــــاون وت

دولــًيــا  بــهــا  الــمــعــتــرف  الليبية 

رئــيــس  رغــبــة  رغـــم  ستستمر 

ــــوزراء الــلــيــبــي فــايــز الــســراج  ال

فــــــي االســـــتـــــقـــــالـــــة. وســــاعــــد 

الــــدعــــم الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي 

فــــي يـــونـــيـــو حـــكـــومـــة الـــوفـــاق 

على  السراج  برئاسة  الوطني 

العاصمة  عــلــى  الــعــدوان  صــد 

طــــرابــــلــــس مـــــن قـــبـــل قـــــوات 

حفتر  خليفة  الــلــواء  المتمرد 

ومصر  روســيــا  تدعمه  الــذي 

واإلمــــــــارات. وقـــــال الــرئــيــس 

التركي رجب طيب أردوغان 

إن بالده منزعجة من إعالن 

الــســراج اعــتــزامــه االســتــقــالــة، 

الــدعــم  إن  قـــال  كــالــيــن  لــكــن 

الــــتــــركــــي لـــحـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الثنائية  واالتــفــاقــات  الوطني 
تتضمن  الــتــي  الــبــلــديــن،  بــيــن 
توقيعها  جرى  أمنية  معاهدة 

الـــعـــام الـــمـــاضـــي، ســتــســتــمــر. 
أتراًكا  مسؤولين  أن  وأضاف 
قــد يــتــوجــهــون إلـــى طــرابــلــس 
«خــــــــالل األيـــــــــام الـــمـــقـــبـــلـــة» 

لـــــمـــــنـــــاقـــــشـــــة الـــــــتـــــــطـــــــورات. 
وقـــــال كـــالـــيـــن لـــوكـــالـــة أنـــبـــاء 
هذه  تتأثر  «لن  ديميرورين 
الـــمـــعـــاهـــدات بـــهـــذه الـــفـــتـــرة 

الـــســـيـــاســـيـــة، ألنـــهـــا قــــــرارات 

اتـــخـــذت مـــن قــبــل الــحــكــومــة 

واحــد».  فرد  قبل  من  وليس 

وأعــــلــــنــــت حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 

الــوطــنــي وقــًفــا إلطـــالق الــنــار 

لرفع  ودعــت  الماضي  الشهر 

الــحــصــار الــمــفــروض ألشــهــر 

عــلــى إنــتــاج الــنــفــط. كــمــا دعــا 

لوقف  طبرق  برلمان  رئيس 

يعطي  مــا  الــعــدائــيــة،  األعــمــال 

أمــــًال بــخــفــض الــتــصــعــيــد فــي 

الــصــراع الــمــحــتــدم فــي أنــحــاء 

ـــفـــاضـــة عـــام  ـــت لـــيـــبـــيـــا مـــنـــذ ان

فــرفــض  حــفــتــر  أمــــا   .٢٠١١

الــــــدعــــــوات، لـــكـــنـــه قـــــال يـــوم 

سيرفع  إنــه  الماضي  الجمعة 

الــــحــــصــــار الــــمــــفــــروض عــلــى 

إنــــتــــاج الـــنـــفـــط لـــمـــدة شــهــر، 

وإنــــــــــه اتـــــفـــــق مــــــع حـــكـــومـــة 

«التوزيع  على  الوطني  الوفاق 

الطاقة. إليرادات  العادل» 

تركيا تتعهد بدعم حكومة الوفاق بعد مغادرة السراج
أكدت سريان االتفاقيات الموقعة مع ليبيا

تركيا تقدم العون لحكومة الوفاق في نزع ألغام ومتفجرات حفتر

عــالــم  قــــّدم  وكــــــاالت:   - مــوســكــو 
كــيــمــيــاء، كــان ضــالــًعــا فــي الــبــرنــامــج 
الـــــســـــري الــــســــوفــــيــــتــــي لـــصـــنـــع غــــاز 
األعـــصـــاب نــوفــيــتــشــوك، اعـــتـــذاراتـــه 
نافالني  أليكسي  الروسي  للمعارض 
الذي وقع، وفًقا للسلطات األلمانية، 
وقــال  الــســامــة.  الــمــادة  هــذه  ضحية 
فــيــل مــيــرزايــيــنــوف خــــالل مــقــابــلــة 
مـــع مــحــطــة الـــمـــعـــارضـــة «ريــــن تــي 
اعتذاري  في» (REN TV)، «أقدم 
في  المشاركة  عن  لنافالني  الشديد 

أدت  التي  اإلجرامية  الصناعة  هذه 
إلـــى إنـــتـــاج الـــمـــادة الـــتـــي ســمــمــتــه». 
في  حالًيا  يقيم  الذي  وميرزايينوف 
من  أول  كـــان  الــمــتــحــدة،  الـــواليـــات 
مقاالت  في  نوفيتشوك  وجود  كشف 
يزال  وال  التسعينيات.  مطلع  نشرت 
ـــذي شــعــر بــتــوعــك خــالل  نــافــالــنــي ال
أغسطس   ٢٠ فــي  روســيــا  فــي  رحــلــة 
يــتــعــافــى فــي مــســتــشــفــى فــي بــرلــيــن، 
النطق  كيفية  مجدًدا  سيتعلم  حيث 
مـــنـــذ تـــســـمـــيـــمـــه الـــمـــفـــتـــرض بـــهـــذا 

الـــغـــاز. ورفـــضـــت مــوســكــو تــحــمــيــلــهــا 
مــســؤولــيــة مـــا حــصــل، عــلــى الــرغــم 
مـــــن نــــتــــائــــج مــــخــــتــــبــــرات ألـــمـــانـــيـــة 
وفــرنــســيــة وســـويـــديـــة خــلــصــت إلــى 
علماء   ٣ أكد  وقد  للتسميم.  تعرضه 
ســوفــيــات ســابــقــيــن تــفــوق أعــمــارهــم 
مــشــاركــتــهــم  ــا  عــلــنً عـــاًمـــا،   ٧٠ ــا  حــالــًي
فـــي صــنــع نــوفــيــتــشــوك. وقــــال فــيــل 
نافالني  على  «سيكون  ميرزايينوف 
الــتــحــلــي بــالــصــبــر، لــكــنــه ســيــســتــعــيــد 
عــافــيــتــه مــــجــــدًدا»، مــتــوقــًعــا فــتــرة 

التعافي.  أجــل  مــن  ســنــة»  «بــحــدود 
الــرئــيــســي  الـــمـــعـــارض  أن  وأضــــــاف 
األرجح،  على  السم  ابتلع  للكرملين 
ــصــب أشــخــاص  ألنـــه يــبــدو أنـــه لــم يُ
آخـــريـــن بــالــتــســمــم. فـــي الــمــقــابــل، 
صناعة  في  شارك  آخر  عالم  صرح 
نــــوفــــيــــتــــشــــوك يـــــدعـــــى فـــالديـــمـــيـــر 
الروسي  التحقيق  لموقع  أوغليف، 
تشير  نــافــالــنــي  نــجــاة  أن  «بــروكــت» 
عــبــر  امــتــصــاصــه  تـــم  الـــســـم  أن  إلــــى 

االبتالع. وليس  الجلد 

روسيا: كيميائي ساهم بصناعة غاز نوفيتشوك يعتذر لنافالني
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قطر تؤكد على أهمية البيانات المتعلقة بكبار السن 
لضمان تمتعهم بالحقوق والخدمات.. النعيمي:

على  قطر  دولــة  أّكــدت  قنا:   - جنيف 
بــاألشــخــاص  المتعلقة  الــبــيــانــات  أهــمــيــة 
كــبــار الــســن فــي تــحــديــد الــتــدابــيــر الـــالزم 
اتـــخـــاذهـــا لــضــمــان تــمــتــعــهــم بــحــقــوقــهــم 
وتــوفــيــر الــخــدمــات الــمــوجــهــة لــهــم. جــاء 
ألقاها  الــتــي  قطر  دولـــة  كلمة  فــي  ذلــك 
الــســيــد عـــبـــداهللا حــمــد الــنــعــيــمــي، نــائــب 
المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب 
الحوار  خالل  جنيف  في  المتحدة  األمــم 
المعنية  المستقلة  الخبيرة  مع  التفاعلي 
اإلنــســان،  حقوق  بجميع  المسنين  بتمتع 
بمجلس  واألربعين  الخامسة  الدورة  في 

اإلنسان. حقوق 
البدء  «في  الكلمة:  في  النعيمي  وقال 

ـــــالدي بـــالـــســـيـــدة كــلــوديــا  يـــرحـــب وفــــد ب
بتمتع  المعنية  المستقلة  الخبيرة  ماهلر 
ويتمنى  اإلنسان،  حقوق  بجميع  المسنين 
واليتها،  بمهام  القيام  فــي  التوفيق  لها 
للتعاون  الكامل  اســتــعــدادنــا  على  ونــؤكــد 
مــعــهــا.. كــمــا نــشــيــد بــالــجــهــد الـــذي بذلته 
ونشكرها  ماتي  كورنفيلد  روزا  السيدة 
توليها  فترة  خــالل  المتميز  أدائــهــا  على 

الوالية». مهام 
وأضــــــــاف: «نــــوافــــق الـــســـيـــدة مــاهــلــر 
الــــــــرأي بـــأهـــمـــيـــة الـــبـــيـــانـــات الــمــتــعــلــقــة 
بــــاألشــــخــــاص كـــبـــار الـــســـن فــــي تــحــديــد 
تمتعهم  لضمان  اتخاذها  الالزم  التدابير 
الموجهة  الــخــدمــات  وتــوفــيــر  بحقوقهم 

ـــهـــم. وتــــأكــــيــــًدا لـــذلـــك فــقــد  ل
الــتــخــطــيــط  جـــهـــاز  درج 

ــــة  واإلحــــــــصــــــــاء بــــدول
قـــطـــر عـــلـــى تــوفــيــر 
اإلحصائية  البيانات 
للجهات  المختلفة 
الــحــكــومــيــة وغــيــر 
الـــحـــكـــومـــيـــة وذلــــك 

ـــهـــذه الـــبـــيـــانـــات  لـــمـــا ل
مــــن أهـــمـــيـــة فــــي وضـــع 

واالستراتيجيات  السياسات 
بــمــا فــيــهــا تــلــك الــمــتــعــلــقــة بــالــتــنــمــيــة 

الشاملة».
ــانــات  ــي ــب ــال ــــع: «وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق ب ــــاب وت

الــمــتــعــلــقــة بــكــبــار الــســن فقد 
التخطيط  جــهــاز  تــعــاون 
واإلحـــــــــــــصـــــــــــــاء، مـــن 
خـــــــــــــــــالل خـــــــدمـــــــة 
ــــمــــســــوح  إعــــــــــــــداد ال
واالســـــتـــــبـــــيـــــانـــــات 
واســــــتــــــطــــــالعــــــات 
الـــــــــــــــــــــــــــرأي، عــــلــــى 
مـــــــســـــــاعـــــــدة مــــركــــز 
تــــــمــــــكــــــيــــــن ورعـــــــــايـــــــــة 
كــــــبــــــار الــــــســــــن «إحـــــــســـــــان» 
المسنين  أوضـــاع  عــن  بــحــوث  إلجـــراء 
واحــتــيــاجــاتــهــم فــي الــمــجــتــمــع الــقــطــري. 
حـــيـــث تــــم اســـتـــخـــدام تــقــنــيــات رقــمــيــة 

مــــتــــطــــورة وفـــــرهـــــا جــــهــــاز الــتــخــطــيــط 
واإلحـــصـــاء وذلـــك بــغــرض الــوصــول إلــى 
هذه  هــدفــت  وقــد  دقيقة.  علمية  نتائج 
التي  الــخــدمــات  ودعـــم  لتجويد  الــبــحــوث 
اعتماًدا  وذلــك  السن  لكبار  تقديمها  يتم 
إحصائية  وبيانات  علمية  دراســات  على 

متكاملة عن كبار السن بدولة قطر».
واعتماًدا  إحسان  مركز  أن  إلى  ولفت 
عــلــى الـــبـــيـــانـــات اإلحـــصـــائـــيـــة الــمــتــوفــرة 
طائفة  تــقــديــم  عــلــى  درج  والــمــتــجــددة، 
تستهدف  الرعاية  خدمات  من  متنوعة 
الرعاية  دور  وفي  منازلهم  في  المسنين 
مع  تماشًيا  أنــه  إلــى  مــشــيــًرا  المختصة.. 
األخيرة  االحترازية  والتدابير  اإلجراءات 

« كوفيد-١٩»   كورونا  فيروس  لمواجهة 
بخدمة  المنتسبين  السن  كبار  ولحماية 
الــرعــايــة الــمــنــزلــيــة مـــن خــطــر اإلصــابــة 
بالفيروس، بدأ المركز منذ شهر مارس 
تطبيق  نـــظـــام  اســـتـــخـــدام  فـــي  الـــمـــاضـــي 
الــخــدمــة لــكــبــار الــســن عــن بُــعــد بواسطة 
فــرق الــدعــم واإلرشـــاد االجــتــمــاعــي، عن 
طـــريـــق اســـتـــخـــدام «نــــظــــام االتــــصــــاالت 
االجتماعي  التواصل  وبــرامــج  الهاتفية» 
حـــيـــث تــــم مــــن خـــــالل هـــــذه الــمــنــصــات 
الفورية  الرسائل  من  كبير  عــدد  إيصال 
المعلومات  مــن  الــعــديــد  تتضمن  والــتــي 
الهامة لمتابعة حالة كبار السن اجتماعًيا 

وصحًيا. ونفسًيا 

ــــري ــــط ــــق ــــع ال ــــم ــــت ــــج ــــم ـــــــي ال ـــــم ف ـــــه ـــــاجـــــات ـــــي ــــن واحـــــت ــــي ــــن ــــس ــــم ـــــــن أوضــــــــــــــاع ال ــــــوث ع ــــــح إجــــــــــــــراء ب
لـــك فــقــد 
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قـــال  وكـــــــــــاالت:   - جـــنـــيـــف 
الصحة  منظمة  تقوده  تحالف 
العالمية إن ١٥٦ دولة انضمت 
إلى خطة «كوفاكس» العالمية 
الـــــتـــــي تـــــهـــــدف إلــــــــى ضـــمـــان 
الــــتــــوزيــــع الـــــعـــــادل إلمــــــــدادات 
المضادة  المستقبلية  اللقاحات 

لكوفيد-١٩.
وذكــــــــر بــــيــــان صــــــــادر عــن 
العالمي  والــتــحــالــف  المنظمة 
إلنــتــاج األمـــصـــال والــلــقــاحــات، 
بـــعـــد مـــهـــلـــة انـــتـــهـــت الــجــمــعــة 
الـــمـــاضـــيـــة لــتــقــديــم تــعــهــدات 
تــضــم  الـــقـــائـــمـــة  أن  مـــلـــزمـــة، 
ستلتزم  ثــــراء  أكــثــر  دولــــة   ٦٤
وتستهدف  الـــذاتـــي.  بــالــتــمــويــل 
(كـــوفـــاكـــس) تــســلــيــم مــلــيــاري 
جــرعــة مــن الــلــقــاحــات اآلمــنــة 
والــفــعــالــة حــول الــعــالــم بحلول 

نهاية عام ٢٠٢١. 
إلى ذلك تظهر يوماً بعد آخر 
العوائق والتحديات المتوقع أن 
تــواجــه لــقــاح «كـــورونـــا» الــذي 
ـــأســـره من  يــنــتــظــره الـــعـــالـــم ب
أجــل التخلص مــن هــذا الــوبــاء 
والتغلب على الفيروس ووقف 

انتشاره بين الناس.
بــأن  تــدريــجــيــاً  يتبين  حــيــث 
التي  الــعــوائــق  مــن  الــعــديــد  ثمة 
اللقاح  وصــول  دون  تحول  قــد 

ســــريــــعــــاً إلــــــى الـــــنـــــاس الـــذيـــن 
يتم  أن  بعد  وذلــك  يحتاجونه 

التوصل إليه.
المتوقعة  األزمـــات  وأحــدث 
فتتعلق  عنها  الكشف  تــم  الــتــي 
بــعــمــلــيــة الــتــوصــيــل والـــتـــوزيـــع، 
حيث تبين بأنه يتوجب حفظ 
الــلــقــاح عند درجـــة حـــرارة ٨٠ 
تــحــت الــصــفــر، وهـــو مــا يعني 
نقله  خــالل  حفظه  عملية  أن 
ســـــوف تــــكــــون مـــهـــمـــة صــعــبــة 
خـــاصـــة بــالــنــســبــة لــلــنــاس في 
المناطق  أو  الــبــعــيــدة  األمــاكــن 

النائية.

ويــــأتــــي الـــكـــشـــف عــــن هـــذه 
قصير  وقــــت  بــعــد  الــمــعــضــلــة 
الجوي  النقل  اتحاد  إعالن  من 
الدولي (إياتا) أن توفير جرعة 
في  شخص  لكل  فقط  واحــدة 
مليار   ٧٫٨ نــقــل  يــعــنــي  الــعــالــم 
إلى  إنتاجها  مكان  من  جرعة 

مختلف أنحاء العالم.
من  أكــثــر  إلــى  يحتاج  وهـــذا 
عمالقة،  نفاثة  طائرة  آالف   ٨
وهـــو األمــــر الــــذي لـــن يتمكن 
قــطــاع الــطــيــران الــعــالــمــي من 
توفيره وال الوفاء به فور إنتاج 
اللقاح، وهو ما يعني أن وصول 

اللقاح سوف يتأخر عن العديد 
من دول العالم.

وكشف تقرير جديد نشرته 
جـــريـــدة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
األمريكية أن لقاحات «كوفيد 
تــطــويــرهــا  يـــجـــري  الـــتـــي   «١٩
يــتــوجــب االحــتــفــاظ بها  حــالــيــاً 
في درجــات حــرارة منخفضة 
تــصــل إلــــى ٨٠ درجـــــة مــئــويــة 
تـــحـــت الـــصـــفـــر، وذلـــــــك مــنــذ 
لحظة تعبئتها إلى الوقت الذي 
في  للحقن  جاهزة  فيه  تكون 

أذرع المرضى.
هــذا  أن  الصحيفة  وأّكــــدت 

لـــن يـــكـــون ســـهـــًال، بــســبــب أنــه 
عـــلـــى األغــــلــــب ســيــتــم تــصــنــيــع 
اللقاحات في قارة ما وشحنها 
ينتقلون  ســــوف  أخـــــرى،  إلــــى 
من مركز لوجستي إلى مركز 
ينتهي  أن  قبل  آخــر  لوجستي 
المستشفيات  فــي  األمــــر  بــهــم 
والــــــمــــــرافــــــق األخـــــــــــرى الـــتـــي 
ستديرهم»، وهو ما يعني أن 
اللقاحات  مــن  كبيرة  كميات 
كما  بالتلف،  مهددة  تكون  قد 
خاصة  رعــايــة  إلــى  تحتاج  أنها 
وظـــــــروف اســتــثــنــائــيــة خـــالل 

النقل.
ضحايا  حصيلة  وتــجــاوزت   
العالم  حـــول  ــا  كــورون فــيــروس 
اآلن،  حتى  مصاب  مليون   ٣١
من  أكثر  أرواح  الــوبــاء  وحصد 
وفـــيـــات  شـــخـــص.  ـــــف  أل  ٩٦٠
تقترب  الــعــالــم  حـــول  كـــورونـــا 
من مليون! روسيا تسجل أكثر 
جــديــدة  إصـــابـــة  آالف   ٦ مـــن 
الثاني  لليوم  كورونا  بفيروس 
على التوالي، وتتصدر الواليات 
األكثر  الـــدول  قائمة  المتحدة 
تضرًرا من تفشي الوباء، حيث 
تــســبــب فـــيـــروس كــــورونــــا في 
شخص،  ألــف   ٢٠٠ نحو  وفـــاة 
المصابين  عـــدد  تــجــاوز  فيما 

فيها ٦٫٨ مليون شخص.

١٥٦ دولة تنضم لخطة «كوفاكس» لتوفير اللقاحات
إصابات الوباء تتجاوز ٣١ مليوناً عالميًا

ً

ُعماني  مــســؤول  توقع  وكـــاالت:   - مسقط 
حــصــول بـــالده عــلــى ٢٠٪ مــن لــقــاح كــورونــا 
الحصول  السلطنة  تــحــاول  الـــذي  المستجد، 

عليه، قبل نهاية العام الجاري.
ـــرؤيـــة  وبـــحـــســـب مــــا ذكــــــرت صــحــيــفــة ال
الـــُعـــمـــانـــيـــة، أمـــــس، قــــال مــحــمــد بـــن سيف 
لــلــشــؤون  الــصــحــة  وزارة  وكـــيـــل  الــحــوســنــي 
الصحية: إن «العمل على توفير اللقاح يجري 
على قدم وساق، وهناك نتائج مبشرة بدأت 
من  معتمد  لــقــاح  يــوجــد  ال  لــكــن  بــالــظــهــور، 

المنظمات الدولية حتى اآلن».
من   ٪٢٠ على  الحصول  «نأمل  وأضـــاف: 
الجاري،  العام  نهاية  قبل  اللقاح  من  حاجتنا 
من  األول  الــصــف  فــي  للعاملين  وســتــكــون 
الــطــاقــم الــطــبــي أو الــقــطــاعــات الــعــســكــريــة 
الميداني  «المستشفى  أن  وأكــد  واألمــنــيــة». 
استيعاب  أجـــل  مــن  الــتــجــهــيــز  طـــور  زال  مــا 
هو  مــنــه  والـــهـــدف   ،«١٩ «كوفيد-  مــرضــى 
المرجعية  المستشفيات  عن  العبء  تخفيف 

القريبة  والمحافظات  مسقط  محافظة  في 
المستشفى  «هـــــذا  أن  إلــــى  وأشـــــار  مــنــهــا». 
الــخــدمــات  إلعــــــادة  األدوات  أحــــد  ســيــكــون 
الصحية في المستشفيات األخرى إلى بعض 
المرحلة  أن  وذكــر  سابًقا».  عليه  كانت  مما 
إلى  بــاإلضــافــة  ســريــر،   ١٠٠ ستشمل  األولـــى 
إذا  لمستشفى  تحويله  يمكن  لــإليــواء  مــكــان 
التي  الحاالت  وسيستقبل  الحاجة،  دعت  ما 
تــتــطــلــب رعـــايـــة مــتــوســطــة والــمــحــولــة من 
وستُحوَّل  الصحية،  والمراكز  المستشفيات 
المرجعية.  للمستشفيات  الحرجة  الــحــاالت 
وفي وقت سابق أمس، أعلنت وزارة الصحة 
جــراء  مــن  وفـــاة  حـــاالت   ٧ تسجيل  العمانية 
فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 
٨٥٣ حالة وفاة. وسجلت الوزارة ٥٧٦ إصابة 
العدد  ليرتفع  الــتــاجــي،  بــالــفــيــروس  جــديــدة 
الُكلي للحاالت المسجلة في السلطنة إلى ٩٤ 
إجمالي  وصل  فيما  مؤكدة،  حالة  و٥١  ألًفا 

حاالت الشفاء إلى ٨٥٫٧٨١ حالة.

سلطنة عمان تخطط لتوفير ٢٠٪ 
من لقاح كورونا قبل نهاية ٢٠٢٠

في الذكرى الـ٧٥ لتأسيس األمم المتحدة

العام  األمــيــن  نـــّدد  ب):  ف  (أ   - نــيــويــورك 
أمــس،  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة  لألمم 
بغياب الحلول المتعددة األطراف للتحديات 
الــدولــيــة، مــع افــتــتــاحــه قــمــة افــتــراضــيــة في 
ــــذكــــرى الـــخـــامـــســـة والــســبــعــيــن لــتــأســيــس  ال

المنظمة الدولية.
الجمعية  منبر  على  من  غوتيريش  وقــال 
زعماء  كلمات  قبل  المتحدة  لــألمــم  العامة 
حكومة  يريد  أحــد  «ال  اإلنترنت  عبر  العالم 
لتحسين  مــًعــا  نعمل  أن  يجب  لكن  عالمية 
الــحــوكــمــة الــعــالــمــيــة». وأضـــــاف «فـــي عــالــم 
مترابط نحتاج إلى تعددية تعمل فيها أسرة 
الدولية  المالية  والمؤسسات  المتحدة  األمم 
والــمــنــظــمــات اإلقــلــيــمــيــة والــكــتــل الــتــجــاريــة 

وغيرها بشكل وثيق وفعال أكثر».
«نحتاج  السابق  البرتغالي  المسؤول  وتابع 
أيًضا إلى تعددية شاملة تعتمد على المجتمع 
ـــشـــركـــات والــســلــطــات  الـــمـــدنـــي والــــمــــدن وال
خضم  فــي  القمة  تأتي  والــشــبــاب».  المحلية 
جائحة كوفيد-١٩، التي أثارت أسئلة جديدة 

حول التعاون العالمي.
تــمــت دعـــوة نــحــو ١٨٠ مــن الــقــادة إللــقــاء 
إلى  تصل  لــمــدة  الفيديو  طــريــق  عــن  كلمات 
الجمعية  تفتتح  والــيــوم  فقط.  دقــائــق  ثــالث 
يلقي  أن  المقرر  من  حيث  السنوية،  العامة 

القادة خطابات أطول.
الضجة  إلــى  العام  هــذا  نيويورك  ستفتقر 
في  الــســنــوي  الدبلوماسي  للحدث  الــمــعــتــادة 
من  قــــادة  يــتــدفــق  عــنــدمــا  أواخــــر  سبتمبر، 
المدينة.  إلى  ووفودهم  العالم  أنحاء  جميع 
وعوًضا عن المهرجان الدبلوماسي، سيسمح 
لــكــل دولــــة بـــإرســـال دبــلــومــاســي واحــــد من 
بــعــثــتــهــا فـــي األمــــم الــمــتــحــدة لــلــجــلــوس في 
الخطب  إلى  لالستماع  العامة  الجمعية  قاعة 

المسجلة.
الرئيس  إدارة  إعــــادة  مــع  ذلـــك  ويــتــزامــن 
األمريكي دونالد ترامب العمل بعقوبات على 
إيران تقول واشنطن إنها في إطار «سلطة» 
األمـــم الــمــتــحــدة، وهـــو مــوقــف تــعــارضــه كل 

الدول األخرى تقريبًا.

غوتيريش يندد بغياب الحلول المتعددة األطراف

 مدخل مقر األمم المتحدة خاٍل من الحضور

فاوتشي: ال عودة للحياة الطبيعية قبل ٤ أعوام

عــواصــم أوروبـــيـــة - وكـــــاالت: تــصــاعــدت 
على  أوروبـــا  في  أمــس،  السياسية،  الضغوط 
الــحــكــومــات لــمــعــالــجــة الــعــدد الــمــتــزايــد من 
المستجد،  كورونا  بفيروس  اإلصابة  حاالت 
دون اللجوء إلى إغالق سيضر باالقتصادات 
الــمــتــعــثــرة فــي الـــقـــارة. وفـــي مـــدريـــد، خــرج 
تخضع  الـــتـــي  األحــــيــــاء  ســـّكـــان  مـــن  اآلالف 
ألســبــوعــيــن مـــن الـــعـــزل اعـــتـــبـــاًرا مـــن أمــس 
ــنــيــن احــتــجــاًجــا عــلــى تــدابــيــر الــحــكــومــة  االث
ومــنــاديــن  بفاعليتها  مشّككين  اإلقــلــيــمــيــة، 

برفعها أو تعميمها على العاصمة بأكملها.
ـــــوزراء اإلســبــانــي «بــيــدرو  وعــقــد رئــيــس ال
ــا مـــع رئــيــســة الــحــكــومــة  ســانــشــيــز» اجــتــمــاًع
اإلقليمية «إيزابيل آيوسو» لمناقشة معالجة 

الوضع الوبائي المتدهور في مدريد.
مدريد  حكومة  في  الصحة  وزير  وأعلن   
اإلقليمية أنه سيتم إغالق العاصمة اإلسبانية 
«إن كــــان ال بـــد مـــن ذلــــــك»، فــيــمــا أعـــرب 
تــؤدي  أن  فــي  شكوكهم  عــن  اخــتــصــاصــيــون 
تدابير العزل الجزئي إلى احتواء انتشار الوباء 

في مدريد.
وفـــي جــمــهــوريــة الــتــشــيــك، اســتــقــال وزيــر 
ارتــفــاع  وســط  أمـــس،  فويتيك،  آدم  الصحة 

قياسي في اإلصابات بفيروس كورونا، قائًال 
لنهج  الــمــجــال  تفسح  أن  يــجــب  خــطــوتــه  إن 
البالد  الوباء.وتعاملت  مع  التعامل  في  جديد 
بشكل جيد مع الموجة األولى من اإلصابات 
في  قياسًيا  ارتفاًعا  واجهت  لكنها  الربيع  في 

الحاالت المؤكدة الجديدة. 
بــأن  الــفــرنــســيــة  الــصــحــة  وزارة  وأفــــــادت 
عدد الوفيات الناجمة عن اإلصابة بفيروس 
«كورونا» المستجّد قد تضاعف خالل أسبوع 
واحد، وذلك للمرة األولى منذ نهاية تدابير 
الـــعـــزل. وحـــذر خبير الــوبــائــيــات األمــريــكــي 
لتفشي  ثانية  موجة  من  فاوتشي»  «أنتوني 
فيروس كورونا المستجد في أوروبا، خاصة 
من  خشيته  عــن  وأعـــرب  وفــرنــســا،  إسبانيا 
األسابيع  في  األوروبية  القارة  الوباء  يعّم  أن 
وقال  الالزمة.  التدابير  تتخذ  لم  إذا  المقبلة 
األمريكي  الفريق  يــرأس  الــذي  «فــاوتــشــي»، 
المخصص لمكافحة وباء كورونا، في حديث 
اإليطالية،  «ريبوبليكا»  صحيفة  مع  مطّول 
تحصل  لــن  الطبيعية  الحياة  إلــى  الــعــودة  إن 
نطاق  على  الفعالة  الــلــقــاحــات  «تــوفــيــر  قبل 
الصحيحة»،  التدابير  الــدول  واتــخــاذ  واســع، 

متوقًعا أن يستغرق ذلك نحو ٤ أعوام.

أوروبا تهرع الحتواء موجة كورونا الثانية
بريطانيا: ترجيحات باستقرار 
األوضاع وعدم فرض  العزل

لندن - وكاالت: قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، 

إن الوضع في بالده بشأن فيروس كورونا قد يعود إلى طبيعته 

أوائل  في  طرحه  وتم  اللقاح  نجح  إذا  المقبل،  الصيف  بحلول 

عام ٢٠٢١.

طبيعته  إلى  الوضع  عودة  البريطاني  الصحة  وزير  ويرجح   

وزيــر  وأوضـــح  الــلــقــاح،  نجح  حــال  فــي  المقبل  الصيف  بحلول 

األكثر  الفئات  تطعيم  سيتم  أنــه  أمــس،  تصريح،  فــي  الصحة 

ضعًفا في نهاية هذا العام.

وقال إن «اللقاح قد يكون متوفًرا للعموم في النصف األول 

من العام المقبل، إذا سارت األمور على ما يرام .. ال تزال هناك 

وأول  السنة)،  (رأس  الميالد  عيد  قبل  اللقاح  لتوفير  فرصة 

الناس الذين سيحصلون عليه، هم األشخاص األكثر ضعًفا».

هذا وتبحث السلطات البريطانية فرض إجراءات العزل العام 

مرة أخرى لمواجهة تفشي فيروس كورونا «كوفيد-١٩»، بعد 

تسجيل ارتفاع في وتيرة اإلصابات.

إن  البريطاني  الصحة  قــطــاع  فــي  كبيران  مــســؤوالن  وقـــال 

الــبــالد ســتــواجــه مــعــدًال مــتــزايــًدا ومــتــســارًعــا لــوفــيــات فــيــروس 

كورونا في غضون أسابيع ما لم تتحرك حكومة رئيس الوزراء 

لموجة  السريع  االنتشار  لوقف  عاجل  بشكل  جونسون  بوريس 

التفشي الثانية.

الحكومة  فــي  الصحة  مسؤولي  كبير  ويــتــي،  كريس  وحــذر 

وباتريك فاالنس كبير المستشارين العلميين لديها من أن ترك 

اليومي  العدد  وصول  إلى  سيؤدي  قيود  دون  تتفشى  الجائحة 

لإلصابات إلى ٥٠ ألًفا بحلول منتصف أكتوبر  القادم.
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أكــــد  أ:  ب  د  بيروت- 
ـــرئـــيـــس الـــلـــبـــنـــانـــي مــيــشــال  ال
ــــه مـــع تــصــلــب  عــــون أمــــس أن
الــمــواقــف ال يــبــدو فــي األفــق 
تشكيل  ألزمة  قريب  حل  أي 
الـــحـــكـــومـــة، مــقــتــرًحــا إلــغــاء 
الــتــوزيــع الــطــائــفــي لـــلـــوزارات 
تخصيصها  وعـــدم  الــســيــاديــة 
لــــطــــوائــــف مـــــحـــــددة. وقـــــال 
الــرئــيــس عــــون، فـــي مــؤتــمــر 
أمس:  بعبدا،  بقصر  صحفي 
«بــيــنــمــا نــلــمــس عــقــم الــنــظــام 
استشعرنا  وبــيــنــمــا  الــطــائــفــي 
ضـــرورة وضــع رؤيـــة حديثة 
لـــشـــكـــل جــــديــــد فـــــي الــحــكــم 
يـــقـــوم عـــلـــى مـــدنـــيـــة الـــدولـــة 
أقـــتـــرح الــقــيــام بــــأول خــطــوة 
فـــي هـــذا االتـــجـــاه عــبــر إلــغــاء 
الــتــوزيــع الــطــائــفــي لـــلـــوزارات 
الـــــتـــــي ســـمـــيـــت بـــالـــســـيـــاديـــة 
لــطــوائــف  تخصيصها  وعـــدم 
«عندما  وأضــاف:  محددة». 
واستعصت  المشكلة  تفاقمت 
ممثلين  مع  بمشاورات  قمت 
الستمزاج  النيابية  الكتل  عن 
مطالبة  هناك  فكانت  اآلراء 
ــالــمــداورة مــن قــبــل معظم  ب

لتأليف  ورفض  التقيتهم  من 

األخـــذ  دون  مـــن  الــحــكــومــة 

كتلتي  أن  وأوضــح  برأيهم». 

«التنمية والتحرير» و«الوفاء 

لــــلــــمــــقــــاومــــة» الـــنـــيـــابـــيـــتـــيـــن 

بــوزارة  التمسك  على  تصران 

بالمبادرة  والتمسك  المالية 

الــفــرنــســيــة. وأشـــــار إلــــى أنــه 

يبدو  ال  المواقف  تصلب  «مع 

في األفق أي حل قريب وقد 

طــرحــنــا حـــلـــوًال وســطــيــة لم 

يتم القبول بها من الفريقين 

الحل  للدستور  العودة  وتبقى 

حــيــث ال يــبــقــى ال غــالــب وال 

ســؤال  عــلــى  ورًدا  مــغــلــوب». 

تفاهمه  فــك  إمــكــانــيــة  بــشــأن 

أجاب  اللبناني  اهللا  حزب  مع 

الــرئــيــس عـــون قـــائـــًال: «هـــذا 

لـــــن يــــــحــــــدث». مـــــن جــهــتــه 

اللبناني  الــــوزراء  رئــيــس  حــث 

الـــمـــكـــلـــف مـــصـــطـــفـــى أديـــــب 

أمـــس جــمــيــع األطـــــراف على 

إنـــجـــاح الـــمـــبـــادرة الــفــرنــســيــة 

فوًرا وتسهيل تشكيل حكومة 

اخــتــصــاصــيــيــن قــــــادرة عــلــى 

وقــــف االنـــهـــيـــار. وقـــــال، في 

الوطنية  الــوكــالــة  نقلته  بــيــان 

ال  «لبنان  اللبنانية:  لإلعالم 

يــمــتــلــك تـــرف إهـــــدار الــوقــت 

وســــــط كـــــم األزمــــــــــات غــيــر 

المسبوقة التي يمر بها، مالًيا 

واجتماعًيا  واقتصاديًا  ونقديًا 

أن  وأضـــــــــــاف  وصــــــحــــــًيــــــا». 

«أوجـــــــــاع الــلــبــنــانــيــيــن الــتــي 

يــتــردد صــداهــا عــلــى امــتــداد 

الموت  رحــالت  وعبر  الوطن 

تعاون  تستوجب  البحر،  فــي 

جــمــيــع األطــــــــراف مــــن أجـــل 

تسهيل تشكيل حكومة مهمة 

أن  وسبق  البرنامج،  محددة 

تــعــهــدت األطــــــراف دعــمــهــا، 

مـــؤلـــفـــة مــــن اخــتــصــاصــيــيــن 

وتـــكـــون قــــــادرة عـــلـــى وقـــف 

االنـــهـــيـــار وبـــــدء الــعــمــل على 

إخــــراج الــبــلــد مـــن األزمــــات، 

بوطنه  الــمــواطــن  ثقة  وتعيد 

ومــؤســســاتــه». وأكـــد أنـــه لن 

ــألــو جـــهـــًدا لــــ «تــحــقــيــق هــذا  ي

الــهــدف بــالــتــعــاون مــع رئيس 

ميشال  الــعــمــاد  الــجــمــهــوريــة 

الجميع  على  متمنًيا  عــون»، 

المبادرة  إنجاح  على  «العمل 

الــفــرنــســيــة فـــــوًرا ومـــن دون 

ــــي تـــفـــتـــح أمــــام  ــــت ــــطــــاء وال إب

ووقــف  اإلنــقــاذ  طــريــق  لبنان 

السريع». التدهور 

عون يقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات
أديب يطالب بتسهيل تشكيل حكومة كفاءات.. لبنان:

الرئيس اللبناني ميشال عون      (أ ف ب)

االحتالل يشن حملة اعتقاالت في الضفة

القدس المحتلة- قنا: أغلقت قوات االحتالل 
سماحها  بعد  المغاربة  بــاب  أمــس،  اإلسرائيلي 
باقتحام  إســرائــيــلــًيــا  مــتــطــرًفــا  مــســتــوطــنـًـا  لــــ٣٢ 
المسجد األقــصــى الــمــبــارك. وأفـــادت األوقــاف 
اإلسالمية بتجول المتطرفين بشكل استفزازي 
ـــوات تــلــمــوديــة.  فـــي الــمــســجــد وتـــأديـــتـــهـــم صـــل
اقتحامها  المستوطنين،  مجموعات  وتــواصــل 
لــلــمــســجــد األقـــصـــى الـــمـــبـــارك، تــحــت حــمــايــة 
التضييق  سياسة  ظــل  وفــي  االحــتــالل،  شــرطــة 
خاص،  بشكل  والمقدسيين  الفلسطينيين  على 
المسجد  عــن  وإبــعــادهــم  المرابطين  واعــتــقــال 
األقــصــى. مــن نــاحــيــة أخــــرى، أخــطــرت قــوات 
منشأتين  بــإزالــة  أمــس،  اإلسرائيلي،  االحــتــالل 
في خربة يرزا باألغوار الشمالية. وقال الناشط 
الــحــقــوقــي عـــــارف دراغــــمــــة: إن اإلخــطــاريــن 

على  وينصان  زراعيتين،  منشأتين  يستهدفان 
لما  األرض  وإعـــادة  ســاعــة،   ٩٦ خــالل  إزالتهما 
سياق  في  الترخيص.  عدم  بحجة  عليه،  كانت 
آخــــر اعــتــقــلــت قـــــوات االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي، 
أمــــس، أســـيـــًرا مـــحـــرًرا مــن بــلــدة عنبتا شــرق 
البلدة.  فــي  منزله  داهــمــت  أن  بعد  طــولــكــرم، 
اثنين  فلسطينيين  الــقــوات  تــلــك  اعتقلت  كــمــا 
منزليهما  تفتيش  بعد  الخليل،  محافظة  مــن 
جهة  إلــى  واقــتــادتــهــمــا  بمحتوياتهما،  والــعــبــث 
قوات  نصبت  ذاتــه،  السياق  وفي  معلومة.  غير 
مداخل  على  عسكرية  حــواجــز  عــدة  االحــتــالل 
ومداخل  والجنوبية،  الشمالية  الخليل  مدينة 
بـــلـــدات ســعــيــر وحــلــحــول، وأوقـــفـــت مــركــبــات 
بطاقات  فــي  ودقــقــت  وفتشتها،  الــمــواطــنــيــن، 

راكبيها، مما تسبب في إعاقة تنقلهم.

مستوطنون يجددون اقتحام األقصى

االحتالل يعتقل فلسطينيًّا في الضفة 

العثــور عـــلى ٤ جثث لمهــاجــريـن قبـالة لبنـان
إخالء مجمع للنازحين السوريين في صيدا

بيروت- وكاالت: عثر الدفاع المدني 
الــلــبــنــانــي عــلــى أربــــع جــثــث فـــي الــمــيــاه 
شرعيين  غــيــر  لــمــهــاجــريــن  الــلــبــنــانــيــة 
حاولوا الشهر الحالي الفرار مع العشرات 
قبرص  إلــى  قـــارب  متن  على  غيرهم 
قــوات  وتعثر  طريقهم  يضلوا  أن  قبل 
وعثرت  منهم.  الناجين  على  اليونيفل 
وحدة من قوة األمم المّتحدة المؤّقتة 
على  الماضي  االثنين  لبنان  جنوب  في 
شخًصا   ٣٦ مــتــنــه  عــلــى  وكــــان  الـــقـــارب 
قبالة  الدولية  المياه  في  متوف  وآخــر 
بين  الركاب  وتــوّزع  اللبنانية.  الشواطئ 
من  وثالثة  لبنانيين  وثمانية  سوريًا   ٢٥
جنسيات أخرى بحسب مفوضية األمم 
المتحدة لشؤون الالجئين. وليس هناك 
الذين  المهاجرين  ألعـــداد  دقــيــق  عــدد 
انطلقت  حين  الرحلة  متن  على  كــانــوا 
ناجين  أن  إال  سبتمبر،  من  السابع  في 
وروى  شخًصا.   ٥٠ حوالى  عن  تحدثوا 
ناجون وأقارب لهم قبل أيام أن طفلين 
تــوفــيــا عــلــى مــتــن الــرحــلــة جـــراء الــجــوع 

رميهما  إلــى  الــركــاب  دفــع  مــا  والعطش 
في البحر، كما أقدم اثنان على السباحة 
وسيلة  على  العثور  إمكانية  الستطالع 
رئيس  وقــال  يــعــودا.  لــم  أنهما  إال  إنــقــاذ 

وحدة اإلنقاذ البحري في الدفاع المدني 
سيمر يزبك «انتشلنا إلى حد اآلن أربع 
طفل،  أحدهما  للبنانيين،  تعود  جثث، 
الجنسية».  سوري  وآخر  هندي  وشاب 

منذ  األربــع  الجثث  على  العثور  وجــرى 
الجمعة قبالة أربع مناطق متفرقة في 

شمال وجنوب لبنان.
 وأشار يزبك إلى أنه تم العثور على 

رسالة في ثياب الشاب الهندي حددت 
موقع القارب الذي ضّل طريقه وأشارت 
كما  شخًصا،   ٥٠ الــركــاب  عــدد  أن  إلــى 
النقص  جــراء  تــوفــوا  طفلين  أن  ذكــرت 

فــي الــغــذاء. وأكـــد اســتــمــرار البحث عن 

الــمــفــقــوديــن فـــي عـــــداد الــــركــــاب. من 

اللبنانية  السلطات  واصلت  ثانية،  جهة 

أمـــس عــمــلــيــة إخــــالء مــجــمــع األوزاعـــــي 

بموجب  صيدا  في  السوريين  للنازحين 

الوطنية  «الوكالة  ونقلت  قضائي.  قرار 

ــــإلعــــالم» أمـــــس عــــن مــــســــؤول مــلــف  ل

الــنــازحــيــن الــســوريــيــن فــي بــلــديــة صيدا 

عضو المجلس البلدي كامل كزبر قوله 

إن  «نحو ٤٠ عائلة تركت المجمع حتى 

أن  األســبــوع  نهاية  حتى  ونــتــوقــع  اآلن، 

يتم إخالؤه من نحو ٧٠ عائلة أخرى». 

يتم  اإلخــــــالء  مـــوضـــوع  أن  إلــــى  ولـــفـــت 

بهدوء ومن دون إشكاالت تذكر، تحت 

إشــــراف الــقــوى األمــنــيــة وبــلــديــة صيدا 

وبالتعاون مع مفوضية األمم المتحدة، 

مشيًرا إلى أن المهلة التي تم تحديدها 

هــي فــي حــــدود الــشــهــريــن، حــيــث من 

الــمــفــتــرض قــبــل حــلــول الــشــتــاء أن يتم 

إخالء المجمع بالكامل.

اعتقال ٣ إرهابيين على الحدود السورية

التحالف  طيران  نفذ  ووكـــاالت:  قنا  بغداد- 
الدولي ضد تنظيم داعش ضربة جوية على عدة 
يستقرون  التنظيم  عناصر  بــأن  يعتقد  أماكن 
وذكر  أمس.  العراق  شمال  بيجي  بمدينة  فيها 
بأمر  أنه  العراقي،  األمني  اإلعــالم  لخلية  بيان 
مــن قــيــادة الــعــمــلــيــات الــمــشــتــركــة نــفــذ طــيــران 
التحالف الدولي ضربة جوية على عدة مراكز 
للتنظيم في مدينة بيجي في محافظة صالح 
اإلعالم  خلية  أعلنت  كما  العراق.  شمال  الدين 
أمـــس، أن جــهــاز األمـــن الــوطــنــي ألــقــى القبض 
الــحــدودي  الشريط  على  مسلحين  ثالثة  على 
مع سوريا. وقالت الخلية في بيان صحفي، إنه 
بناًء على معلومات استخبارية استباقية، شرع 
كمائن  بنصب  الوطني  األمــن  جهاز  من  فريق 
منها  الحدود  اختراق  المرجح  االتجاهات  في 
الفريق  أن  وأضــافــت  الــعــراقــي،  العمق  باتجاه 
مسلحين  ثالثة  على  القبض  إلــقــاء  ِمــن  تمكن 
ينتمون  وجميعهم  الجنسية،  ســوري  أحــدهــم 
إلى تنظيم داعش ديوان الجند، الفتة إلى أنهم 

ضد  الــمــعــارك  أغلب  فــي  بمشاركتهم  اعــتــرفــوا 
خلية  أفادت  ثانية،  جهة  من  العراقية.  القوات 
األمنية  األجــهــزة  بــأن  العراقي  األمني  اإلعــالم 
اعــتــقــلــت أمــــس ثـــالثـــة «إرهـــابـــيـــيـــن» يــنــتــمــون 
مع  الــحــدودي  الشريط  على  لتنظيم «داعــش» 
سوريا. وقالت الخلية، في بيان صحفي أورده 
موقع «السومرية نيوز»: إن فريًقا استخباراتًيا 
مــيــدانــًيــا اقــتــرب ِمـــن الــشــريــط الـــحـــدودي مع 
االتجاهات  فــي  خــاصــة  كمائن  ونــصــب  ســوريــا 
باتجاه  منها  الحدود  اختراق  يتم  أن  المرجح 
القبض  إلقاء  تم  أنه  وأضافت  العراقي.  العمق 
الجنسية  سوري  أحدهم  إرهابيين،  ثالثة  على 
يــعــمــل مـــا يــســمــى (مـــســـؤول كـــفـــاالت عــنــاصــر 
ديــوان  داعـــش  إلــى  بنتمون  جميعهم  داعــــش)، 
اعترفوا  الثالثة  الموقوفين  أن  وأشــارت  الجند. 
القوات  ضد  المعارك  أغلب  في  شاركوا  بأنهم 
العراقية، كما اعترفوا بدخولهم للعراق بمهمة 
تشكيل مفارز عسكرية جديدة لتنفيذ عمليات 

إرهابية.

العـــــراق: التحــــالف ينفــــذ
 ضـــربة جـــويـــة ضــــد داعش

األردن: جبهة العمل اإلسالمي 
تشارك باالنتخابات البرلمانية

الذراع  اإلسالمي،  العمل  جبهة  حزب  أعلن  ب:  ف  أ  عمان- 
في  الــمــعــارضــة  أحـــزاب  وأبـــرز  المسلمين  لــإلخــوان  السياسية 
البرلمانية  االنــتــخــابــات  فــي  الــمــشــاركــة  قــرر  أنــه  أمــس  األردن 
الحزب  وقــال  المقبل.  نوفمبر  من  العاشر  في  عقدها  المزمع 
اإلســالمــي،  العمل  جبهة  حــزب  شـــورى  إن «مجلس  بــيــان  فــي 
النيابية  االنتخابات  في  المشاركة  تعالى،  بــاهللا  مستعينًا  قــرر 
المقبلة للمجلس التاسع عشر». وأضاف أن «الحركة اإلسالمية 
تتعرض الستهداٍف واضح، ومحاوالٍت حثيثة للنيل منها بسبب 
أدوارها الوطنية وجهودها الخّيرة، بما ال يروُق لكّل العابثين 
إال  يكون  ال  المشبوهة  مشاريعهم  تمرير  أن  يعتقدون  الذين 
باستبعاد الحركة اإلسالمية، بما تُشّكله من حائِط صّد، وجبهة 
المغرضين».  كل  وأمام  المشاريع  تلك  كّل  إزاء  متقّدمة،  دفاٍع 
عن  غيابنا  أن  نعتبُر  وضـــوح،  وبــكــّل  فإننا  عليه،  «بــنــاًء  وتــابــع 
البرلمان يُعُدّ انسحابًا من تلك المعركة وهروبًا من المسؤولية، 
وتحقيًقا ألمنيات أولئك الُمغرضين بإخالء الساحة لهم، لتخلو 
لهم األوطان لتمرير مشروعاتهم». ودعا الحزب األردنيين إلى 
أن «يتوّجهوا نحو صناديق االقتراع لدعمنا، فمنكم الدعم ومّنا 
المؤامرات  كل  وجه  في  له  وإسناًدا  الوطن،  لهذا  رفعًة  الوفاء، 
والمكائد». وقال إن «دعمكم هذا يُعتبر استمراًرا لمسيرة كتلة 
اإلصالح النيابية التي كان لها الموقف الُمشّرف في دعم القضايا 

الوطنية والدفاع عن حقوقكم وكرامتكم».

هندوراس تعتزم نقل سفارتها للقدس نهاية العام

ــــوزراء  ال رئــيــس  قـــال  وكـــــاالت:  اهللا-  رام 
اإلدارة  إن  أمــس  أشتية  محمد  الفلسطيني 
ممنهجة  ضغط  تمارس «عملية  األمريكية 
على  للضغط  مبرمجة»  ابــتــزاز  ومــحــاولــة 
الفلسطينيين من أجل التنازل عن حقوقهم. 
وصـــــرح أشـــتـــيـــة، خــــالل افـــتـــتـــاح االجــتــمــاع 
رام  مدينة  فــي  الــــوزراء  لمجلس  األســبــوعــي 
اهللا، بـــأن «الــحــلــقــة األولــــى مــن مــهــرجــان 
العربية  الـــدول  بعض  بين  العالقات  إقــامــة 
بأن  دائــًمــا  نقوله  كنا  ما  كشفت  وإســرائــيــل، 
ترمي  زالــت  ومــا  كانت  األمريكية  السياسة 
الفلسطيني  والــشــعــب  ــقــيــادة  ال لــمــحــاصــرة 
والتضييق علينا سياسًيا واقتصاديًا ومالًيا». 
ــــى تــصــريــح الـــرئـــيـــس األمــريــكــي  وأشــــــار إل
دونـــالـــد تــرامــب قــبــل أيـــام بــأنــه أقـــدم على 
الفلسطينية  السلطة  عــن  المساعدات  قطع 
ومنع بعض الدول العربية من تقديم دعم 
مالي لها. واعتبر أشتية ذلك «عملية ضغط 
من  مــبــرمــجــة  ابـــتـــزاز  ومــحــاولــة  ممنهجة 

مقايضة  على  إلجــبــارنــا  األمريكية  اإلدارة 
الــحــقــوق الــوطــنــيــة والـــقـــدس بــالــمــال، لكن 
صــاحــب الــحــق قــــوي، ومـــن يــمــلــك اإلرادة 
يساوم  ال  بأرضه  وتمسكه  بوطنه  واإليمان 
عليها من أجل المال». من جهة ثانية، أعلن 
رئيس هندوراس خوان أورالندو هيرنانديز 
من  إسرائيل  في  سفارتها  ستنقل  بالده  أن 
تــل أبــيــب إلـــى الــقــدس بــحــلــول نــهــايــة الــعــام 
الــــجــــاري، وذلـــــك بــعــد عــامــيــن مـــن اتــخــاذ 
المثيرة  نــفــس الــخــطــوة  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات 
للجدل. وكتب رئيس هندوراس في تغريدة 
عــلــى تــويــتــر إن هـــذه الــخــطــوة تـــم االتــفــاق 
عليها مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
سفارة  أيًضا  ستفتح  إسرائيل  وأن  نتنياهو، 
للمرة  تيجوسيجالبا  هندوراس  عاصمة  في 
مكتبًا  بالفعل  هــنــدوراس  وفتحت  األولـــى. 
دبلوماسًيا في القدس في سبتمبر من العام 
الماضي، وفي الوقت نفسه اعترفت رسمًيا 

بالمدينة كعاصمة إلسرائيل.

أشتية يتهم واشنطن بابتزاز الفلسطينيين

العثور على ٤ جثث لمهاجرين غير شرعيين في المياه اللبنانية
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ــيــج  الــــمــــصــــدر: الــــجــــزيــــرة نــــت والــخــل
(#الــثــورة_بــدأت)  وسما  تصّدر  الجديد:  
المصري  الترند  (#ميدان_التحرير)،  و 
على تويتر خالل الساعات األخيرة بأعلى 
الــتــفــاعــالت، بعد خـــروج ُمــظــاهــرات في 
برحيل  تطالب  مصرية  ومــنــاطــق  مــدن 
واشتعلت  السيسي.   الفتاح  عبد  الرئيس 
على مواقع التواصل االجتماعي في مصر 
األرض،  على  صداها  انتقل  وســوم  حرب 
الفنان  إليها  دعــا  مــظــاهــرات  مــع  تــزامــنًــا 

ومقاول الجيش السابق محمد علي.
من  والتشديد  األمني  االستنفار  ورغم 
قــبــل قــــوات األمـــــن، شــهــدت مــحــافــظــات 
مساء  جديدة  ظــاهــرات  مصرية،  وقــرى 
أمس ُمطالبة برحيل الرئيس «عبدالفتاح 
ُمكثف،  أمني  استنفار  وســط  السيسي»، 
وبـــــطء لــحــركــة اإلنـــتـــرنـــت لــكــبــح جــمــاح 

مظاهرات ٢٠ سبتمبر الجاري.
محافظات  في  ُمظاهرات  وخرجت   
القاهرة والقليوبية والجيزة واإلسكندرية 
والــبــحــيــرة والــمــنــيــا وأســـيـــوط وســوهــاج 
«السيسي»،  بسياسات  تــنــديــًدا  وأســــوان، 
سيسي،  يا  منها «ارحــل  هتافات  ُمـــرّددة 
مـــش عـــايـــزيـــنـــك، يــســقــط يــســقــط حكم 
مصرية  محافظات  وشــهــدت  العسكر». 
عــــدة مـــظـــاهـــرات شــــارك فــيــهــا عــشــرات 
بــهــتــافــات ضـــد الــســيــســي ونـــظـــامـــه، كما 
أظهرت مقاطع مصورة إقدام المحتجين 

عــلــى تــحــطــيــم ســـيـــارات لــلــشــرطــة أثــنــاء 

اقتحامها للمظاهرات ومحاولة تفريقها 

ــبــاء عــن اعــتــقــاالت في  بــالــقــوة، وســـط أن

صفوف المتظاهرين.

ـــد)  ـــل ـــب وتـــــصـــــّدرت وســــــوم (#وســـط_ال

و(#أبــوس_ايــديــكــم_انــزلــوا) و(#نــازلــيــن_

ومــش_خــايــفــيــن) و(#يــســقــط_يــســقــط_

في  األشهر  الهتاف  وهــو  حكم_العسكر) 

بحكم  أطاحت  التي  المصرية  يناير  ثورة 

وحــصــدت   ،٢٠١١ عــــام  مـــبـــارك  حــســنــي 

في  تويتر  على  التفاعالت  أعلى  الــوســوم 

خــروج  مــع  السيما  ســاعــات  خــالل  مصر 

الــــمــــظــــاهــــرات. وقـــبـــلـــهـــا تــــصــــدر وســمــا 

(#تحت_ (#نازلين_بعد_صالة_الظهر)، 

بــيــوتــنــا_نــازلــيــن) الــتــرنــد الــمــصــري، في 

مقابل وسوم أخرى مؤيدة للسيسي مثل 

«لست وحدك» و»محدش نزل».

عبر  الــدعــوات  تتواصل  أســابــيــع،  ومــنــذ 

مــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي لــلــنــزول 

السيسي  ضـــد  لــالحــتــجــاج  الــمــيــاديــن  إلـــى 

واألوضـــــاع االقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة في 

رصــدت  الماضية  الفترة  وخــالل  الــبــالد. 

مـــقـــاطـــع مــــصــــورة، أحـــــــوال الــمــصــريــيــن 

التي  واالقتصادية  واالجتماعية  المعيشية 

باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي 

في  السيسي  وإخفاقات  كــورونــا  فيروس 

إدارة ملفي سد النهضة واألزمة الليبية.

 وعّدد ناشطون على منصات التواصل 

كافة  على  السيسي  إخفاقات  االجتماعي، 

االحتقان  حالة  بعضهم  ورصــد  الصعد، 

خالل  تفاقمت  التي  للمواطنين  الداخلي 

األيـــام األخــيــرة بعد قـــرارات رفــع أسعار 

رغيف  وزن  وخفض  العامة  المواصالت 

الخبز ثم هدم لمساجد ومنازل البسطاء 

أسوان  محافظة  وفي  الُمخالفة،  بدعوى 

مظاهرات  أيــًضــا  خــرجــت  الــبــالد  جنوبي 

تـــطـــالـــب بـــرحـــيـــل الـــســـيـــســـي، وذلــــــك فــي 

منطقتي الخزان وغرب سهيل.

وأظهرت مقاطع فيديو ُمواجهات بين 

منطقة  فــي  والمتظاهرين  األمــن  قــوات 

الخزان، أطلقت فيها قنابل الغاز المدمع.

التظاهر  دعــــوات  الــنــاشــطــون  واعــتــبــر   

فــرصــة حــقــيــقــيــة لــكــســر حــاجــز الــخــوف 

الــشــارع  مــن  كبيرة  نسبة  رفــض  وتــأكــيــد 

الــمــصــري لــســيــاســة الــنــظــام االجــتــمــاعــيــة 

واالقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، إضـــافـــة إلــى 

صفوف  في  واالعــتــقــاالت  الحريات  قمع 

المقابل  فــي  والــُمــعــارضــيــن.  المنتقدين 

تفاعل مؤيدو السيسي عبر هاشتاغ «لست 

الذي  بالنظام  تمسكهم  ُمبدين  وحــدك» 

وصفوه بنظام اإلنجازات.

نــادرة  احتجاجات  خرجت  أن  وسبق   

يومي ٢٠ و٢٧ سبتمبر من العام الماضي 

محمد  أطلقها  سابقة  لــدعــوات  استجابة 

علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت 

بــتــفــاعــل الــمــاليــيــن اتـــهـــم فــيــهــا الــســيــســي 

وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات 

العام  المال  وسرقة  بالفساد  الجيش،  في 

لصالح الرفاهية وبناء القصور. 

«٢٠ سبتمبــر» يُلهم المصــرييــن ضــد السيسي 
مواقع التواصل االجتماعي تشتعل بـ «الثورة بدأت» 

أكدوا أنه يتهرب من إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

بــاريــس - وكـــاالت: انــتــقــدت قــائــمــة من 
إقــامــة  اتــفــاقــيــتــي  ــا  ــســًي فــرن ــا  ــًي ــمــان بــرل  ٦١
الـــعـــالقـــات الــمــوقــعــة مـــن قــبــل اإلمـــــارات 
اإلسرائيلي،  االحتالل  دولة  مع  والبحرين 
إيــجــاد  مــن  يــتــهــّرب  االتــفــاق  أن  ُمعتبرين 
حـــل عــــادل لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــال 
الـــبـــرلـــمـــانـــيـــون الـــفـــرنـــســـيـــون فــــي بـــيـــان، 
القضية  مــن  يــتــهــّرب  «االتــفــاق  إن  أمـــس: 
لسالم  احــتــمــال  أي  ويُــعــرقــل  الفلسطينية 
الموقعة  «الــوثــيــقــة  أن  وأضــافــوا  شــامــل». 
ســالم  مــعــاهــدة  ليست  األبــيــض  الــبــيــت  فــي 
عــلــى عــكــس مــا يُــعــلــنــه تــرامــب بــحــمــاس». 
واألردن  مصر  «بخالف  أنه  إلى  وأشــاروا 
ـــا ضـــد إســرائــيــل  لـــم تــشــن اإلمــــــارات حـــربً
وهــو الــحــال بــالــنــســبــة لــلــبــحــريــن». وأكــمــل 
الـــُمـــنـــّددون بــاتــفــاق إقـــامـــة الــعــالقــات مع 

يــعــتــرف  إن «االتـــفـــاق  قــولــهــم:  إســـرائـــيـــل 
وال  المناطق  باحتالل  الواقع  األمــر  بحكم 

الفلسطينيين». لصالح  تنازل  أي  يفرض 
أن «نــهــج  إلـــــى  الـــبـــرلـــمـــانـــيـــون  وذهـــــب 
اإلجماع  بالفعل  يقطع  والمنامة  أبوظبي 
الـــعـــربـــي الـــــذي أرســــتــــه ُمـــــبـــــادرة الـــســـالم 

العربية».
على  الــعــربــيــة  الــســالم  مـــبـــادرة  وتــنــص   
دولًيا  بها  ُمعترف  فلسطينية  دولة  إقامة 
وعــاصــمــتــهــا «الــقــدس   ،١٩٦٧ حـــدود  عــلــى 
الالجئين  لقضية  عــادل  وحــل  الشرقية»، 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن، وانـــســـحـــاب «إســـرائـــيـــل» 
مـــن هــضــبــة الـــجـــوالن الـــســـوريـــة الــُمــحــتــلــة 
جنوب  في  محتلة  زالت  ما  التي  واألراضي 
ــبــنــان، مــقــابــل اعـــتـــراف الــــدول الــعــربــيــة  ل
معها.  العالقات  وإقامة  االحتالل،  بدولة 

٦١ برلمانيًا فرنسيًا ينتقدون االتفاق 
أبــوظــبــي - رويـــتـــرز: وّقــعــت اإلماراتي البحريني مع االحتالل

لجنة أبوظبي لألفالم وصندوق 
األفــــالم اإلســرائــيــلــي ومــدرســة 
«ســــــــــام شــــبــــيــــغــــل» لــلــســيــنــمــا 
والتلفزيون اإلسرائيلية، اتفاقية 

تعاون للتدريب واإلنتاج.
 وقــــــــد أصــــــــــدر الــــجــــانــــبــــان 
بـــيـــانـًــا مــشــتــرًكــا أكـــــدا فــيــه أن 
ــتــضــمــن خــطــًطــا  ـــفـــاقـــيـــة ت االت
إقليمي  ســيــنــمــائــي  لــمــهــرجــان 
أبوظبي  بين  بــالــتــنــاوب  ســنــوي 
قال  جانبه  مــن  و»إســرائــيــل». 
رئيس  المبارك،  خليفة  محمد 
 twofour٥٤ إدارة  مــجــلــس 
في  اإلعــــالم  صــانــعــي  (منطقة 
أبــــوظــــبــــي) و»إيــــــمــــــدج نــيــشــن 
االتفاقية  هـــذه  إن  أبــوظــبــي»: 
تــعــّزز الـــروابـــط الــثــقــافــيــة بين 
صـــنـــاعـــاتـــنـــا اإلبـــــداعـــــيـــــة، كــمــا 

السينما  قــطــاع  تــطــويــر  تــدعــم 
والــتــلــفــزيــون فــي أبــوظــبــي من 
خــــــالل خـــلـــق فــــــرص جـــديـــدة 
فيما  الطرفين».  بين  للتعاون 
قال هانز فريكين، رئيس لجنة 
أبوظبي لــألفــالم إنــهــم واثــقــون 
بين  الجديدة  الشراكة  أن  مــن 
ستتيح  ـــيـــل  وإســـرائ اإلمــــــــارات 
المحتوى  لصناع  واســعــة  آفــاًقــا 

الــســيــنــمــائــي والــتــلــفــزيــونــي في 
اإلمـــــــــارات، مـــن خــــالل إتــاحــة 
المجال أمامهم لتوسيع آفاقهم 
واالستفادة  مهاراتهم  وتطوير 
وأشــارت  جديدة.   خبرات  من 
الرئيسة  أوزارد،  شــيــلــوخ  لــيــزا 
السينما  لــصــنــدوق  الــتــنــفــيــذيــة 
اإلسرائيلي، إلى أن األفالم «لغة 
عالمية قــادرة على بناء جسور 

بــيــن الـــثـــقـــافـــات والـــشـــعـــوب»، 
موضحة أن «االتفاقية فرصة 
ثــمــيــنــة لــلــتــعــاون يــمــكــنــنــا من 
خاللها التعلم واإلبداع والتقارب 
ــــشــــرق  ــــا فــــــي ال ــــن ــــران مــــــع جــــي

األوسط».
جدول  على  الطرفان  واتفق 
أعمال يتألف من أربع ُمبادرات 
رئــيــســيــة، تــضــم إقـــامـــة ورش 

عمل ُمشتركة، التدريب والتعلم 
واالستفادة من مختبر األفالم 
الــدولــي، بــاإلضــافــة إلــى إقامة 
إقليمي.  ســيــنــمــائــي  مــهــرجــان 
تدريبية  بــرامــج  إقــامــة  وسيتم 
مــتــقــدمــة ُمــخــّصــصــة لــصــّنــاع 
للُمشاركة  البلدين،  في  األفــالم 
في ورش عمل مكثفة لتطوير 
الــنــصــوص خـــالل عـــدة أشــهــر، 
بهدف تطوير إنتاجات مشتركة 

بين أبوظبي و»إسرائيل».
كــمــا ســيــتــم اخـــتـــيـــار طــالب 
ــلــدراســة فـــي أحــد  إمــاراتــيــيــن ل
المسارات التعليمية الثالثة التي 
شبيغل  ســـام  مــدرســة  تقدمها 
المعترف  الــســيــنــمــائــي  لــإلنــتــاج 
بمدينة  مقرها  في  عالمًيا  بها 
الــشــراكــة  خلفية  عــلــى  الـــقـــدس 

الثقافية بين البلدين.

اتفاق تعاون ثقافي بين اإلمارات وإسرائيل
يتضمن إقامة مهرجان سينمائي بالتناوب بين أبوظبي وتل أبيب

دبـــي - وكــــــاالت: ارتــبــطــت 
بتحقيق  مــجــدًدا  دبـــي  إمــــارة 
دولـــــــــي عــــــن جــــــرائــــــم غــســل 
ظل  فــي  العالم  حــول  األمـــوال 
تــوالــي إدانــــة ســجــل اإلمــــارات 
مكافحة  فـــي  جــــًدا  الــضــعــيــف 

المال. وتهريب  الفساد 
وكـــشـــف تــحــقــيــق صــحــفــي 
كميات  أن  دولــي  استقصائي 
المشبوهة  األمــوال  من  هائلة 
تــدفــقــت لـــســـنـــوات عــبــر أكــبــر 
الــمــؤســســات الــمــصــرفــيــة في 
كبيرة  ثغرات  ظل  في  العالم، 
المصرفي  القطاع  قوانين  في 
ـــتـــي يــســتــغــلــهــا الــمــجــرمــون  ال
ُمتعّددة  مناطق  فــي  بسهولة 

من العالم أبرزها دبي.
وأجـــــــــــــــــــــرى الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق 
مــــــوقــــــع «بــــــازفــــــيــــــد نـــــيـــــوز» 
للصحافة  الــدولــي  و»االتــحــاد 

آي  ســي  االســتــقــصــائــيــة» «آي 
 ١٠٨ بمشاركة   (ICIJ) جيه» 
مــؤســســات إعــالمــيــة مـــن ٨٨ 

دولة.
أن  الــــتــــحــــقــــيــــق  وأظـــــــهـــــــر 
أربـــــــــــاح حـــــــــروب عـــصـــابـــات 
والثروات  الدامية  الُمخدرات 
النامية  الـــدول  مــن  المنهوبة 
والُمدخرات التي كّد أصحابها 
عليها  السطو  تــم  ثــم  لجمعها 
بــطــريــقــة بـــونـــزي االحــتــيــالــيــة 
وإلــى  مــن  بالتدفق  لها  سمح 
المصرفية  الــمــؤســســات  هــذه 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــحــذيــرات 

موظفي هذه المصارف.
 ويستند التحقيق إلى آالف 
الـــوثـــائـــق الـــُمـــســـّربـــة لــتــقــاريــر 
تم  الــتــي  المشبوهة  األنــشــطــة 
ُمكافحة  وكالة  إلــى  تقديمها 
وزارة  فــي  الــمــالــيــة  الــجــرائــم 

األمريكية. الخزانة 
وكـــــتـــــب «بــــــازفــــــيــــــد» فــي 
ُمــــقــــدمــــة الـــتـــحـــقـــيـــق «هـــــذه 
جــمــعــتــهــا  الــــتــــي   - الـــــوثـــــائـــــق 
مع  تشاركها  وتــم  الــمــصــارف 

الـــحـــكـــومـــات لــكــنــهــا أبــقــيــت 
بـــعـــيـــًدا عـــن أنـــظـــار الـــعـــامـــة - 
إجراءات  في  الفجوات  تكشف 
الـــحـــمـــايـــة لــــــدى الـــمـــصـــارف 
قبل  مــن  استغاللها  وســهــولــة 

الُمجرمين».
وتــــتــــحــــدث الــــوثــــائــــق الـــتـــي 
ســـمـــيـــت «مــــلــــفــــات فـــنـــســـن» 
عــن   (FinCEN Files)
تـــحـــويـــالت بــنــحــو تــريــلــيــونــي 

المشبوهة  األمــوال  من  دوالر 
عامي  بين  بها  التداول  جرى 

١٩٩٩ و٢٠١٧.
والــــشــــهــــر الــــمــــاضــــي وّجـــــه 
غسل  لمكافحة  بـــازل  مــؤشــر 

األمــــوال إدانـــة دولــيــة جــديــدة 
لــســجــل إمــــارة دبـــي اإلمــــارات 
غسيل  ُمــكــافــحــة  مـــجـــال  فـــي 

األموال وتمويل اإلرهاب.
ــــــة  وذكــــــــــــــــــــــــــــــــــرت مــــــجــــــل
نقالً  اإلنجليزية  إيكونوميست 
ــــازل لــمــكــافــحــة  عـــن مــؤشــر ب
دبي  إمـــارة  أن  األمـــوال  غسل 
من بين األضعف على مستوى 
غسيل  مــكــافــحــة  فـــي  الــعــالــم 
األمــــــوال وتـــمـــويـــل اإلرهــــــاب. 
ويــدعــم ذلـــك تــقــريــر حــديــث 
لــمــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الــدولــيــة 
إمارة  أن  أكد  (ترانسبرنسي) 
دبـــي أصــبــحــت مــــالًذا عــالــمــًيــا 
يمكن  حــيــث  األمـــــوال،  لــغــســل 
ـــاقـــي أصــنــاف  ــلــفــاســديــن وب ل
ــُمــجــرمــيــن شـــــراء عـــقـــارات  ال
فاخرة دون أي قيود. وتنضم 
الــمــنــظــمــة غـــيـــر الــحــكــومــيــة 

إلـــى عـــدد مـــن الــهــيــئــات الــتــي 
تـــثـــيـــر االنــــتــــبــــاه لــــبــــروز دبـــي 
ولكن  الــدولــيــة  الــســاحــة  عــلــى 
فــــي مــــجــــال غـــســـل األمــــــــوال. 
وأشـــــارت مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة 
فــــي تـــقـــريـــرهـــا الـــســـنـــوي عــن 
مـــؤشـــر الـــفـــســـاد فـــي الــعــالــم، 
ــــــى نــــتــــائــــج خـــلـــصـــت إلـــيـــهـــا  إل
الصحفية  التحقيقات  شبكة 
والجريمة  الــفــســاد  لمكافحة 
الدفاعية  الــدراســات  ومــركــز 
عن  واشــنــطــن  فــي  المتقدمة 
دبي.  إمارة  في  األمــوال  غسل 
وأضــــافــــت تــرانــســبــرنــســي أن 
بـــاإلمـــكـــان شــــــراء عـــقـــار فــي 
الجنيهات  بماليين  يُقدر  دبي 
اإلســـــتـــــرلـــــيـــــنـــــيـــــة، شـــريـــطـــة 
وبعد  الكافية  السيولة  امتالك 
من  أسئلة  بضعة  عن  اإلجابة 

المعنية. السلطات 

 دبي ترتبط مجدًدا بتحقيق دولي عن جرائم غسل األموال 
توالي إدانة سجل اإلمارات بمكافحة الفساد والتهريب
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ليبيا.. المنعطف الحاد 
والتصرفات الالمسؤولة

السنوسي بسيكري

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

كـــان قــطــاع الـــزراعـــة، هــو قسمة مــبــارك 
في  هي  يملك  ال  فيما  فقسمته  يملك،  فيما 
والثقافة،  االستثمار  مثل  أخـــرى  مــجــاالت 
في  إسرائيل  مع  التطبيع  مسار  وجــد  ولهذا 
يوسف  وقــام  خصبًا،  مجاًال  الــزراعــة  وزارة 
والـــــي بــصــفــتــه الــــوزيــــر بـــالـــواجـــب وأخــلــص 
لدى  نفوذه  استمد  هنا  من  وربما  للمهمة، 

الرئيس مبارك!.
بــيــد أنـــه عــمــل فــي الــمــقــابــل عــلــى تمرير 
ــا، بــشــراء  ــًي هـــذا الــتــطــبــيــع الــمــنــهــي عــنــه وطــن
هالة،  لنفسه  فصنع  الــكــالم،  وقــلــة  األقـــالم 
بأنه  دعايتهم  يــمــررون  مــن  هــنــاك  جعلت 
صوام قوام، ال يتقاضى راتبه، ويسير بدون 
حــراســة، وكــيــف أن الــجــمــاعــات اإلســالمــيــة 
استهدفته فلما وجدته يأكل الطعام ويمشي 
ليستوقفه  ذلــك،  عن  تراجعت  األســواق،  في 
صيًدا  أصبح  وقــد  اغتياله،  بمهمة  المكلف 
أن  بعد  يسامحه  أن  منه  يطلب  لكنه  سهًال، 

تبدت له كراماته!
وكان إقدام الوزارة على التطبيع مما يتم 
وأوامــر  السلطة  سياسة  فهذه  عليه،  القفز 
الرئيس وهو جهة تنفيذ ال يمكنه أن يرفض 
أو يــمــتــنــع، ولــهــذا فــعــنــدمــا واجــهــه الــزمــيــل 
صالح بديوي محرر شؤون الزراعة بجريدة 
«الشعب» بما في حوزته من مستندات عما 

ســمــي بــالــمــبــيــدات الــمــســرطــنــة، فــقــد أرجــع 
األمر إلى الرئيس، وربما لم يصدق الزميل، 
من  للتخلص  فرصة  ذلــك  فــي  وجــد  ولعله 
الوزير، فأذاع هذا الكالم ونشره، لكن اعتبر 
يوسف والي نفسه ذلك مبرًرا للجوء للقضاء!

لــم تكن هــذه الــمــرة األولـــى الــتــي نشرت 
فــيــهــا جـــريـــدة «الـــشـــعـــب» هــــذه الــمــوضــوع 
النشر  في  الجديد  لكن  بالمستندات،  مدعًما 
الـــثـــانـــي، هـــو حــــدة الــمــعــالــجــة، حــيــث دخــل 
العمل  لــحــزب  الــعــام  األمــيــن  حسين  عـــادل 
ومجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة 
االتهام  توجيه  وتــم  الــخــط،  على  «الشعب» 
له بالخيانة، وعندما لجأ للقضاء كان مقال 
عادل حسين الذي تمدد على أعلى الصفحة 
األولى بطولها: «يا يوسف يا ولي أنت خائن 
الحكم  لكن  بالسجن»،  ومــرحــبـًـا  وعــمــيــل.. 
الــقــضــائــي الــــذي ســجــن خــمــســة زمــــالء من 
تحرير  ورئــيــس  كــاريــكــاتــيــر،  رســـام  بينهم 
«الشعب»، فضًال عن قائد الحملة «بديوي»، 
هي  العقوبة  فكانت  حسين،  عــادل  استثنى 

الغرامة عشرين ألف جنيه!.
ـــقـــضـــاء جـــــاهـــــًزا إلدانــــــــة الــحــمــلــة  كـــــان ال

والزمالء، لكن حدث وبعد تنفيذ الحكم، أن 
صدر تقرير نيابة النقض، بأن حكم محكمة 
الــجــنــايــات تـــجـــاوز صــحــيــح الـــقـــانـــون، ألنــه 
أعرض عن طلب جوهري للدفاع باستدعاء 
وقيل  المحكمة،  أمــام  لسؤاله  والــي  يوسف 
وقتها إن كاتب التقرير وهو المستشار مقبل 
قامت  التي  السلطة،  من  غاضبًا  كان  شاكر، 
فحجبت  الــنــقــض،  محكمة  لــرئــيــس  بــالــمــد 
دوره في الترقية لهذا المنصب المهم، وقد 
شغله عــلــى أي حـــال بــعــد ذلـــك. ولــهــذا كــان 

تقريره لصالح الزمالء!
كان التصور العام، أن يوسف والي سيجد 
حرًجا في الذهاب للمحكمة ومواجهة هيئة 
مخضرمون  مــحــامــون  بينها  ومــن  الــدفــاع 
عندما يحاصرونه باألسئلة، لكنه حضر في 
سبب  فرغت  التي  المحكمة،  هيئة  حماية 
الــقــضــاء بـــإعـــادة الــمــحــكــمــة مـــن مــضــمــونــه، 
فجميع األسئلة الجوهرية في القضية، قال 
القاضي رئيس الدائرة إن المحكمة تعترض 
فــاقــًدا  حــضــوره  ليصبح  لـــه،  توجيهها  عــلــى 
للهدف منه، وليصدر الحكم بسجن الزمالء 

أيًضا!

جميعها  المبيدات  أن  ذلك  بعد  أثير  لقد 
تـــســـبـــب الـــــســـــرطـــــان عــــنــــد اإلســــــــــــراف فــي 
اســتــخــدامــهــا، وتـــم الـــدفـــاع عــن الـــوزيـــر في 
أصــًال  بالموضوع  تهتم  لــم  صحفية،  حملة 
وكتب  الصحفي  الــردح  على  اعتمدت  وإنما 
لإلعالم  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  جبر  كــرم 
بجريدة «الشعب»  الزمالء  من  ساخًرا  اآلن 
السرطان؟  تسبب  المبيدات  هــذه  كانت  فــإذا 

فلماذا لم يصابوا هم به؟!
بسنوات  ذلــك  بعد  العلمي  الـــرد  بــدا  لكن 
عبر ما كتبه مكرم محمد أحمد بعرض آراء 
علمية تخالف المنشور، ومع هذا فلم يهتم 
الوزير بتفنيد هذه االدعاءات أو الرد على ما 
ينشر، ولعل المرة الوحيدة التي تلقيت فيها 
أحد  نشر  عندما  الثورة،  بعد  كانت  منه  رًدا 
المسرطنة،  المبيدات  عــن  تــقــريــًرا  الــزمــالء 

فهل كانت مسرطنة فعًال؟!
يــدهــشــنــي فـــي الــحــقــيــقــة أن هـــنـــاك من 
انــطــلــقــوا يــجــتــهــدون فـــي نــفــي الــتــهــمــة عن 
الناس  بين  يشتهروا  لكي  وفاته  بعد  الوزير 
بــالــمــوضــوعــيــة، فــقــبــل الـــثـــورة، وبــعــد أزمــة 
جــريــدة «الــشــعــب» أثــيــرت الــقــضــيــة ضمن 

القوي  الوزير  لرجل  وجهت  التي  االتهامات 
يـــوســـف عــبــدالــرحــمــن بـــأنـــه الـــمـــســـؤول عن 
اســتــيــراد الــمــبــيــدات الــمــســرطــنــة، والــالفــت 
هــنــا أنــــه صــــدر تــقــريــر مـــن جـــهـــاز رســمــي 
هــو «الــمــركــزي لــلــمــحــاســبــات» الــــذي يؤكد 
لــلــمــبــيــدات  الــــزراعــــة  وزارة  اســـتـــيـــراد  عــلــى 

المسرطنة!.
والـــالفـــت أن الـــوزيـــر لــم يــنــف هـــذا، فقد 
ذهـــــب لــلــمــحــكــمــة شــــاهــــًدا لـــصـــالـــح «عــبــد 
الرحمن»، وقال إنه رفع أمر هذه المبيدات 
إلــى رئيس الـــوزراء قبل اســتــيــرادهــا، والــذي 
أخبره بدوره بأنه سيرفعها للرئيس لعرض 
بأنه  الــوزراء  رئيس  أخبره  فلما  عليه،  األمر 
ال مانع أدرك بأن هذا لم يكن إال بعد سماح 

الرئيس نفسه بذلك!.
إال  الرئيس،  يحرج  ما  هذا  في  أن  ورغــم 
أنـــه بـــدا واضــًحــا أن يــوســف والـــي يـــدري ما 
يفعل، وأن مبارك ال يجد في ذلك ما يسيء 
والي  فيوسف  إحــراجــه،  في  يتسبب  أو  إليه 
ال  رجل  فهو  لديه،  كبيرة  مكانة  لديه  كانت 
يميل للتغيير، ثم إنه ال يحب التجريب، فقد 
جربه في ملف التطبيع فأخلص له إخالًصا 

ينجح  قد  من  بعده  من  يأتي  وقــد  عظيًما، 
أو يفشل!.

لــقــد ســقــطــت صــــورة الـــوزيـــر الـــزاهـــد مع 
لشراء  مستعًدا  بــدا  حيث  «الــشــعــب»،  حملة 
الباب  هو  هذا  وكان  له،  تنحاز  لكي  األقــالم 
الـــذي دخـــل مــنــه «تــوفــيــق عــكــاشــة» المذيع 
جمعية  أســـس  فــقــد  الــمــصــري،  بالتلفزيون 
وغيرهم»..  وأسرهم  الشبان  «اإلعالميين 
هكذا اسمها، وحصل من يوسف والي باسم 
الجمعية على قرابة الخمسة آالف فدان، لم 
يوزعها فقط على «اإلعالميين الشبان»، أو 
نصيب  لـ «وغيرهم»  كان  وإنما  «أسرهم» 
األســــد، مــن بــعــض كــبــار الــمــســؤولــيــن. وهــو 
يعرض الفكرة على يوسف والي، قال له إن 
األعضاء سيتولون مواجهة حملة «الشعب»، 
في  صحفيين  يضم  أن  من  مانًعا  يجد  ولم 
الــســر مــن هــذه الــجــريــدة، وهــي أراٍض في 
الــســادس  بمدينة  األخــضــر  الــحــزام  منطقة 
من أكتوبر ومنذ البداية أخبرهم والي بأنه 
زراعية  أراٍض  من  بتحويلها  قــراًرا  سيصدر 

إلى أراٍض للبناء!.
تنازل  فقد  فــاســًدا،  والــي  يوسف  يكن  لم 
عن راتبه ولم يحصل على ميزة من الوزارة 

لكنه كان مفسًدا بامتياز.
يتبع

يوسف والي.. وأصول الحكم «٢»

لم يكن يوسف والي فاسًدا.. فقد تنازل عن راتبه ولم يحصل على ميزة من الوزارة لكنه كان مفسًدا بامتياز
gmail.com@azouz١٩٦٦كاتب وصحفي مصريسليم عزوز

السياسية  االغــتــيــاالت  كانت  الماضي  فــي 
كــشــف  يــــجــــري  وال  تــــامــــة  بـــســـريـــة  ـــغـــلـــف  تُ
تفاصيلها، وإن لم تخل أخبارها والتعقيبات 
من  متضررة  جهات  على  تأشير  من  عليها 
سياسات الضحايا، وجعل األمر يبدو كحادث 
غير متعمد ما أمكن، كما في اغتيال األمين 
الــعــام لــألمــم الــمــتــحــدة داغ هــمــرشــولــد عــام 
١٩٦١، والذي تؤشر فيه دالئل على بريطانيا 
جرت  أخرى  واغتياالت  إسرائيل..  وربيبتها 
أيًضا  هــم  تصفيتهم  تمت  لفاعلين  نسبتها 
لقطع الطريق أمام أي تحقيق يؤدي لبينات، 
كــمــا جــــرى فـــي ســـنـــوات قــلــيــلــة الحــقــة من 
اغــتــيــال لــألخــويــن جـــون وروبــــرت كــيــنــدي.. 
منطقًيا  أو  ماديًا  األقــوى  الدالئل  كانت  وإن 
تقود للكيان اإلسرائيلي ورعاته «الصهيونية 

العالمية». 
جرائم،  بهكذا  مليء  الصهيونية  فتاريخ   
وقد اعترفت رئيسة وزراء الكيان اإلسرائيلي 
وحــدة  فــي  بعملها  ليفني  تسيبي  الــســابــقــة 
االغتياالت  تحدد  أن  دون  منظمة  اغتياالت 
التي شاركت فيها بل ونقدت كل من اعترف 
تلفت  أن  وأمكنها  صــراحــة..  جــرائــم  بهكذا 
انــتــبــاه الــعــرب بــعــيــًدا عــن هـــذا بــاعــتــرافــاتــهــا 
ـــعـــالقـــات جــنــســيــة مــــع مـــســـؤولـــيـــن عـــرب  ب
للتجسس عليهم، بمباركة وتصريح لها من 
قبل حاخامات يجيزون بل ويباركون هكذا 

ممارسة تاريخًيا  لصالح الصهيونية منذ ما 
قبل قيام دولة الكيان. والعجيب أن تكشف 
اسم مسؤول كبير عن «قضية فلسطين» ال 
أقل كطرف في هذا لم يؤد إلدانته أو أقله 
وقضيته،  الفلسطيني  للشعب  تمثيله  رفض 
فــــي ســـقـــوط ال يــغــتــفــر فــــي عـــــرف عــربــي 
«ذكوري» ال يدين هكذا فعل بل يكاد يعتبره 

نصًرا مؤزًرا.
 وربما لهذا كشفت ليفني السر األخالقي 
ولم  مهمتها،  على  خــطــًرا  األقـــل  بــاعــتــبــاره 
في  شــاركــت  التي  االغــتــيــال  مهمات  تكشف 
تكون  وبــهــذا  عــقــود.  امــتــداد  عــلــى  تنفيذها 
مهماتها  على  وحرًصا  منطقية  أكثر  ليفني 
مــــن رؤســـــــاء وكــــبــــار مـــســـؤولـــي إســـرائـــيـــل 
اغتياالت  بكشف  يباهون  الــذيــن  وحلفائها 
باالسم  ويــهــددون  بــل  ونــفــذت،  بها  أمـــروا 
آخــــريــــن.. كــمــا يــفــعــل الـــرئـــيـــس األمــريــكــي 
مجزية  إضافة  أنه  يظن  فيما  اآلن،  ترامب 
لــحــمــلــتــه االنــتــخــابــيــة، مـــع أن هــــذا يــرقــى 
لجريمة دولية تجعل المتورط فيها  مطلوبًا 
مدنيين  قتل  عن  ليفني  ومسؤولية  أمنًيا. 
شخصيات  ولــيــســوا  بــالــجــمــلــة  فلسطينيين 
غزة»  على  المتكرر  العدوان  معروفة «في 
اضــطــرت لــقــبــولــهــا مــحــاكــم بــريــطــانــيــة بما 
أرهب ليفني من دخول بريطانيا وأصدرت 
زيارة  آخر  في  مؤقتة  دبلوماسية  صفة  لها 

من  ممكن  قــدر  بأقل  جــرت  لبريطانيا  لها 
في  المستقل  القضاء  أن  يؤكد  وهذا  العلنية. 
كافة دول العالم يدين هذا القتل العشوائي، 
ــقــتــل الـــعـــمـــد لـــخـــصـــوم بــعــيــنــهــم  ــال فــكــيــف ب
جــائــرة..  أو  محقة  حـــرب  ســاحــة  غــيــر  فــي 
حوسب  ولو  القتل،  مكوناتها  من  فالحرب 
لجيوش  مشانق  تعليق  لجرى  فيها  قاتل  كل 
أو  لشنق  أدت  بالكاد  وجرائمها  بــأســرهــا.. 

سجن بعض قادتها!.
لها  والمعد  الممنهجة  االغتياالت  اعتبار 
بل   ، فقط  جــائــًزا  فعًال  ليس  دولـــة   يــد  على 
ومصدر فخر، يوجب أن ينذر من يسارعون 
وأقله  إلسرائيل..  كأصدقاء  أنفسهم  لتقديم 
قضوا  غيرهم  آخــريــن  بمصير  يعتبروا  أن 
لــمــدهــم يـــدهـــم إلســـرائـــيـــل بــالــمــصــافــحــة.. 
أفعال  وهــذه  لها.  أبــوابــهــم  فتح  عــن  ناهيك 
وكــون  العربية.  الشعوب  غالبية  مــن  مــدانــة 
الذي  القمع  من  خوًفا  بها  يُجاهر  ال  اإلدانــة 
الديمقراطية  غــيــاب  فــي  األحــكــام  سيد  هــو 
إسرائيل  العربي،فإن  عالمنا  عن  الكلي  شبه 
ــــة على  أول مــن يـــزن ارتـــــدادات هـــذه اإلدان
من  للتخلص  تلجأ  هي  وبالعادة  مصالحها. 
معها  شراكة  اقترفه  ممن  بالتخلص  عبئها 
صفحة  لطي  طريقة  الــشــعــب..  ذلــك  بــاســم 
أن  يــمــكــن  لمستجد  أخــــرى  وفــتــح  أحــدهــم 
وإن  ثــقــيــًال..  ـــا  إرثً ورث  بكونه  عــجــزه  يــبــرر 

ال  بسابقه  يلحق  قد  ثقله  تخفيف  في  فشل 
يدرى على يد من. 

مقدرة  وظيفة  ليس  «التحليل»  أن  يبدو 
بل  محللين  عن  العربية  األنظمة  تبحث  وال 
على  المسبق  والبصم  بالهتاف  مؤيدين  عن 
شهدتها  قليلة  بيضاء «باستثناءات  صفحات 
وشــهــدت مــأســاة الـــخـــروج عــلــيــهــا».. ولكن 
يــبــقــى الــمــنــطــق الــبــســيــط والــبــدهــي أن من 
يتخلص ممن استنزفهم باالغتيال صراحة، 
انتهاء  يكون  هنا  فالمعيار  جانبه..  يؤمن  ال 
وتجدر   . أكــثــر  ال  وقتها  بــمــرور  الصالحية 
كبلت  أو  أعجزت  ساسة  نهايات  أمام  وقفة 
استحال  بعدما  الدفن  فتولوا  عالميين  أطباء 

العالج. 
تفاخر   إسرائيل  باتت  اغتياالت  حملة  في 
بها، بل وتهدد  قياداتها قيادات دول أخرى 
بــهــكــذا اغــتــيــاالت وأيـــًضـــا - وهــنــا الــعــجــب - 
المتحدة  الــواليــات  رئــيــس  ذاتـــه  الــشــي  يفعل 
 - ولحلفاء  بــل  ال  النظر  ينبغي  األمــريــكــيــة.. 
ولــو بــدرجــة قبول الــتــفــاوض ووضــع السالح 
جانبًا رغم بقاء االحتالل بل وإدانة المقاومة 
لهم  يشفع  لــم   - تجريمها  وقــبــول  المسلحة 
تسليمهم واستسالمهم ..كالذي جرى لياسر 
فجرى  استنفذوا  القائم  لالحتالل  عرفات   
لكونها  أدت  سريتها  بــاغــتــيــاالت  ترحيلهم 

مؤلمة.

عن طرائق الموت غيلة

توجان فيصل

االغتياالت الممنهجة مصدر فخر لدى قادة إسرائيل يوجب أن ينذر من يسارعون لتقديم أنفسهم كأصدقاء لها 
كاتبة أردنية

أدخـــل عــــدوان حفتر عــلــى طــرابــلــس الــبــلــد فــي عــمــق األزمــــة وضــاعــف من 
حاًدا  منعطًفا  األزمــة  تدخل  وعندما  السلمية،  الحلول  أمــام  والعوائق  العقبات 
تصبح مقاربات التسوية العادلة ضربًا من المستحيل، وهنا تطفو على السطح 

التحركات الالمسؤولة التي تنتج مزيًدا من التأزيم وتعيد الصراع إلى أوجه.
المشهد يعج بأدوار أصحاب المصالح الخاصة التي يغطونها بالمصلحة العامة 
يعيشها  التي  القاسية  والــظــروف  الــوطــن  يواجهها  التي  الجسيمة  والتحديات 
المواطن الليبي، فهذا ما برر به حفتر قراره بإعادة فتح حقول وموانئ النفط، 
وهي ذاتها المصلحة العامة التي يتحّرك ألجلها امعيتيق في مبادراته األخيرة.

وال يشك قطاع كبير من الليبيين أن ماراثون االجتماعات التي تضم قيادات 
تحقيق  ألجل  هي  موسكو  ولقاءات  للدولة،  األعلى  والمجلس  طبرق  برلمان 

بعض القيادات البارزة في المشهد طموحها في البقاء في السلطة.
ما يمكن الجزم به أن التحّركات التي تجري واالجتماعات واالتفاقات التي 
تقع في عواصم عدة ال يجمعها رابط، بل إنها تجري في أجواء منافسة حادة 

بين المسؤولين لضمان بقائهم في أي تسوية سياسّية جديدة.
بالمجلس  لها  عالقة  ال  امعيتيق  مبادرة  أن  يكشف  البسيط  التقصي  أن  إذ 
الرئاسي وال تصب في صالح االجتماعات التي انعقدت في المغرب وسويسرا، 

بل يمكن أن تقّوض أي جهد بّناء لحلحلة األزمة.
دون  الصفقات  عقد  على  جــرأة  بكل  يقدمون  هــؤالء  أن  الكبيرة  المشكلة 
وما  وأخالًقا،  سياسة  مقبول  هو  وما  مستحيل،  هو  وما  ممكن  هو  لما  اعتبار 

هو قبيح وُمدّمر.
قضية  وهــي  النفط،  عوائد  توزيع  على  التفاهم  يتم  أن  المقبول  من  فهل 
معقدة وشائكة، على الوجه الذي وقع بشكل منفرد، وعلى عجل، وهي تتطلب 
دقيق  بشكل  وتقديره  التوزيع  وسلبيات  إيجابيات  لتحديد  وبحوثًا  دراســـات 

والوصول إلى آلية بّناءة لمعالجة هذه المسألة.
ومشكل  وجنوبه،  السودان  شمال  بين  الصراع  أسباب  أبــرز  من  النفط  كان 
السودان لم يحل حتى بعد أن تحصل الجنوبيون على مطالبهم في عدالة توزيع 
النفط وأكثر من ذلك، فكان أن دخل الجنوب في تيه سياسي ونزاع عسكري 
الصفقات  هذه  أن  وهي  مفهومة  والعلة  الشمال،  مع  نزاعهم  من  ضراوة  أشد 
تقع في أجواء سياسية وأمنية مسمومة وملغومة تدفع إلى االنجرار إلى الحلول 
فقط  وليس  النزاع  جــذور  مع  تتعامل  التي  الشاملة  المقاربات  بدل  التلفيقية 

مظاهره وآثاره.
ال أدري لَم هذه الهرولة تجاه ردم األزمة بدل البحث عن أسبابها وعوامل 

تأجيجها، فهل إعطاء طوق نجاة وشريان بقاء لحفتر سيحل النزاع وينهيه؟! 
حفتر مهووس بالحروب ومولع بفرض إرادته بالقوة للسيطرة على مفاصل 
الدولة، وهو اليوم في مأزق ويبحث عن فرصة إلعادة الكرة من جديد. فهل 
سداد  ومن  النفط  أموال  من  يستفيد  أن  يمكن  حفتر  أن  امعيتيق  السيد  يشك 

ديونه جراء الحروب التي أشعلها ليشن حربًا ثالثة؟!
خلف  واللهث  الفردية  النزعات  سببه  تشظًيا  يــوم  كل  تواجه  الوفاق  جبهة 
مصالح خاصة، وتأتي مبادرة امعيتيق في ظل واقع سيئ في الجبهة الغربية، 
نعش  في  كبيًرا  مسماًرا  تــدق  إنها  بل  الصدع،  لــرأب  شيًئا  مبادرته  تقدم  ولــم 
بعد  دعمتها  التي  واالجتماعية  والعسكرية  السياسية  والجبهة  الوفاق  حكومة 

العدوان على طرابلس.
لهذا فإن المطلوب اليوم أن تعود الجبهة إلى تماسكها وأن يقع بينها تفاهمات 
ملزمة يكون تخطيها مجّرًما وأن أي تحرك فردي مهما كانت صالحيات من 

يقوم به مرفوض. 
من المتوقع أال تنجح مبادرة امعيتيق، لكن فشلها ال يعني انتهاء التصرفات 
ستكون  عواقبها  صفقات  وتمرير  التفتيت  نتيجتها  ستكون  التي  الالمسؤولة 
تُغّرد  فردية  تصّرفات  كل  أمــام  المنافذ  غلق  وجــب  لهذا  الجميع،  على  وبــاًال 

خارج السرب.
نقالً عن موقع «عربي ٢١»

توزيع  على  التفاهم  يتم  أن  المقبول  من  هل 
عوائد النفط.. على الوجه الذي وقع بشكل منفرد؟

نفوق مئات الفيلة في 
بوتسوانا بسبب البكتيريا

أوكافانغو  دلبتا  منطقة  فــي  ُعــثــر  ب:  ف  -أ  بوتسوانا 
وأوضحت  النافقة،  الفيلة  مئات  على  بوتسوانا  شمال  في 
الــحــكــومــة أمـــس أن نــفــوقــهــا عــائــد إلـــى بــكــتــيــريــا.وشــرح 
والمحميات  البرية  الحياة  وزارة  في  البيطري  الطبيب 
نــفــوق (الــحــيــوانــات)  أن «ســبــب  روبـــن  مــمــادي  الطبيعية 
في  آخذة  كانت  التي  الزرقاء  البكتيريا  بفعل  تسممها  هو 
زامبيا  بين  تقع  التي  بوتسوانا  المياه».وتضم  في  االنتشار 
وناميبيا وجنوب إفريقيا نحو ١٣٠ ألف فيل حّر، أي ما 
يعادل ثلث العدد اإلجمالي المعروف للفيلة في كل أنحاء 
إفريقيا.وبلغ عدد الفيلة التي عثر عليها نافقة منذ مارس 
الصيد  يكون  أن  احتمال  واستبعد   .٣٠٠ من  أكثر  الفائت 
سليمة  بقيت  النافقة  الفيلة  أنياب  ألن  السبب  هو  الجائر 
بمرض  إصابتها  فرضية  استُبعدت  كــذلــك  ــَمــّس.  تُ ولــم 
الجمرة الخبيئة. والحظ روبن أن نفوق الفيلة توقف في 
نهاية شهر يونيو، وهي الفترة التي تجّف فيها مستنقعات 
زرقاء  بكتيريا  هو  السبب  أن  الدم  تحاليل  المياه.وأكدت 

تنتج سموماً عصبية.
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هل تستطيُع معرفة الفوارق الثمانية بين هاتين الصورتين في أقل من ٣ دقائق؟ لعــبة الفـــــوارق لعــبة الفـــــوارق 

سهيل: ٣٠
السنبلة: ٣١
الزبرة: ٣

سبتمبر  مــن   ٢٢ يــوم 
ــــــــــدال  مـــــــــوعـــــــــد االعــــــــــت

الخريفي.

:١٨٦٢
الــــرئــــيــــس أبـــــراهـــــام 
لــيــنــكــون يــعــلــن تــحــريــر 
الـــعـــبـــيـــد فــــي الــــواليــــات 

الُمتحدة.
:١٩٤٩

ــــحــــاد الــســوفــيــتــي  االت
يــفــجــر قــنــبــلــتــه الـــذريـــة 

األولى.
:١٩٦٨

انـــتـــهـــاء عــمــلــيــة نــقــل 
غـــيـــر مــســبــوقــة لــمــعــبــد 
أبو سمبل المنحوت في 
جــبــل صــخــري جــنــوبــي 

مصر.
:١٩٨٠

 نــشــوب الــحــرب بين 
ـــــران والــتــي  الـــعـــراق وإي
ســــنــــوات   ٨ اســــتــــمــــرت 
وعـــرفـــت بــاســم حــرب 

الخليج األولى.
:١٩٩٨

الــــــقــــــوات الـــصـــربـــيـــة 
تـــــــــجـــــــــدد هـــــجـــــومـــــهـــــا 
عــلــى الــمــتــمــرديــن فــي 
كـــــوســـــوفـــــو، مـــــا أجـــبـــر 
الــمــدنــيــيــن  مـــن  اآلالف 

على ترك منازلهم.
:٢٠٠٩

وزيــــــــــــرة خــــارجــــيــــة 
إيرينا  السابقة  بلغاريا 
بمنصب  تــفــوز  بــوكــوفــا 
مــديــر «مــنــظــمــة األمــم 
الــــمــــتــــحــــدة لـــلـــتـــربـــيـــة 
  / والــــثــــقــــافــــة  والــــعــــلــــم 

يونسكو».

٢٢ سبتمبر

هنالك طريٌق واحد فقط يوصل أحد هذه القنافذ الثالثة إلى 
التفاحة فهل تستطيُع معرفته في أقل من دقيقتين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 

الثالثاء ٥ صفر ١٤٤٢هـ - ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠١٧) ٢٣

اســــــــتــــــــخــــــــدم 
مـــــهـــــاراتـــــك فــي 
الــــــريــــــاضــــــيــــــات 
لــمــعــرفــة قــيــمــة 
كــــــــــــــــــــل رمــــــــــــــز 
ــــى تـــتـــمـــّكـــن  حــــت
مـــــــن الــــــوصــــــول 
إلــــــــــى اإلجــــــابــــــة 

الصحيحة؟

الرقم المنـاســب الرقم المنـاســب 

  حل مسابقة أمس: 

الكلمات األفقية: الكلمات األفقية: 

حل الكلمات المتقاطعة حل الكلمات المتقاطعة 
الكـلمات الرأســية: الكـلمات الرأســية: 

التاريخية  فلسطين  مـــدن  أكــبــر   - الــكــبــيــرة  الــلــؤلــؤة  حــبــة   -١
(معكوسة).

ــتــاج عـــام ١٩٣٧ مــن إخــــراج نــيــازي  ٢- فــيــلــم مــصــري مــن إن
مصطفى.

٣- يبتَهج ويَفرح - جمع راية (معكوسة) - فتح وشّق.
٤- العب كرة قدم قطري سابق أسس مركز أصدقاء البيئة.

٥- فعل أمــٍر من هــاَب - حــرُف جــزٍم لنفي المضارع - ملكة 
فرعونية.

٦- تُستعمل رغوتُه في التَّنظيف والَغْسل - غير ملّوث.
٧- والد (معكوسة) - رئيس تركي أعلن علمانية الدولة.

٨- االنتقام والتعذيب الشديد - اشتاق ونََزع إليه (معكوسة).
من  الــدم  فيه  يسيل  عــرق  كــل   - (معكوسة)  ويَـــود  يرغب   -٩

الجسد إلى القلب.
١٠- موضع عال ينحدر منه الماء (معكوسة) - عْكسه صديق.

١- مكيدة وحيلة خفيَّة - مدينة تاريخّية تعود 
إلى حضارة ما بين النهرين.

َب بـ (عبقري  ٢- أديب وروائي سوداني راحل لُقِّ
الرواية العربية).

٣- كنايٌة عن الَعلَم المذكر العاقل (معكوسة) - 
حرف ناسخ يفيد التَّمّني (معكوسة).

الــشــعــراء  بــهــا  تغنى  شــجــرة   - وضــيــق  حـــزن   -٤
وتسمى شجرة الحب.

سياسي ألماني راحل كان له دوٌر كبير في   -٥

توحيد األلمانيتين.
مــــاء - وعـــــاء دمـــوي  ٦- مـــن يــكــثــر َســـْفـــك الــــدِّ

(معكوسة).
تمثل  ال  دة  مـــجـــرَّ أشــكــال  عــلــى  يعتمد  فـــّن   -٧

الطبيعة والواقع (معكوسة) - تَعُقْب.
سيارة   - (معكوسة)  األَرض  في  َعِميٌق  شقٌّ   -٨

فرنسية - أُْتُرك.
َد (معكوسة). َد وتََهدَّ ٩- ينحني (معكوسة) - تََوعَّ
١٠- سهاد - ثالث أكبر مدينة أمريكية سكانًا.

الكلـمات المتـقاطـعـة  الكلـمات المتـقاطـعـة  

حيوان بحري 
يُثير حيرة 
العلماء

واستغراب  حيرة  بحري  حــيــوان  أثــار 
أعماق  فــي  اكتشافه  بعد  الــبــحــار،  علماء 
الــمــحــيــط الــــهــــادئ حـــيـــث كـــــان الــعــلــمــاء 
على  البحار  أعماق  باكتشاف  الُمختصون 
حين  «نوتيلوس»،  األبحاث  سفينة  متن 
الذي  الهالمي  البحري  المخلوق  اكتشفوا 
الغريب  الحيوان  ويبدو  أطراًفا.  يملك  ال 
يتغّير  جسمه  أن  كــمــا  ثــابــت  شــكــل  دون 
بــشــكــل كــامــل، حــيــن يــقــتــرب مــنــه شــيء 
يشبه  ما  إلى  ويتحّول  يتضخم  حيث  ما، 
عمق  في  االكتشاف  وجــرى  «الــجــرس». 
٧٥٠ متًرا تحت الماء في وسط الُمحيط 

الهادئ.

 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
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ـــــــيـــس -  ــــ ــــ ـــوس أنـــجـــلــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ل
فــيــلــم  بــــــــات  ب):  ف  (أ 
حًظا  األوفــــر  «نــومــادالنــد» 
نيله  بعد  بــاألوســكــار  للفوز 
جـــائـــزة مـــهـــرجـــان تــورنــتــو 
ـــــي، مــع  ـــــدول الــســيــنــمــائــي ال
الحدثين  بــيــن  الــمــســافــة  أن 
جوائز  تـــوّزع  لــن  إذ  طويلة، 
ســبــعــة  بـــعـــد  إال  األوســـــكـــــار 
أشـــهـــر نـــظـــًرا إلــــى تــأجــيــلــهــا 
كوفيد-١٩.  جــائــحــة  بسبب 
أصل  من  األمريكية  وتوّلت 
البالغة  جـــاو  كــلــويــه  صــيــنــي 
الفيلم  هــذا  إخــراج  عاًما   ٣٨
الــبــطــولــة  دور  تــــؤدي  الــــذي 
فــــيــــه الـــمـــمـــثـــلـــة فـــرانـــســـس 
مـــــاكـــــدورمـــــانـــــد الــــحــــائــــزة 
ُمجّسدًة  أوســكــار،  جائزتي 
ُمحطمة  امـــــرأة  شــخــصــيــة 
حياة  لعيش  شيء  كل  تترك 
ترحال داخل مقطورة على 

هامش المجتمع األمريكي.

«نومادالند» األوفر 
حًظا لألوسكار

طــبــيــعــيــة  مــحــمــيــة  فـــي  ُعــــثـِـــَر  ب):  ف  (أ   - جـــاكـــرتـــا 
إنــدونــيــســيــة عــلــى وحـــيـــَدي قـــرن صــغــيــريــن مــن جــافــا، 
أفــرادهــا  عــدد  بــات  االنــقــراض  طــور  فــي  فصيلة  وهــي 
نــــادًرا جــــًدا، مــا أعــطــى بــعــض األمـــل فــي ُمــســتــقــبــل هــذا 
األكثر  الثدييات  بين  من  يُعد  الذي  الحيوانات  من  النوع 

العالم. في  للخطر  عرضة 
 وشـــوِهـــد الـــصـــغـــيـــران، وهـــمـــا أنـــثـــى ســمــّيــت هــيــلــيــن 
مئة  نحو  صّورتها  فيديو  مقاطع  في  لوثر،  سّمَي  وذكر 
بين  كولون  أوجونغ  محمية  أرجــاء  في  موزعة  كاميرا 
السلطات  أعــلــنــت  مــا  وفـــق  وأغــســطــس،  الــفــائــت  مـــارس 

بيان. في  اإلندونيسية 
 وتُعتبر محمية أوجونغ كولون التي تقع عند الطرف 
الــغــربــي لــجــزيــرة جــــاوا بــمــقــاطــعــة بــانــتــن، آخـــر مــوئــل 
وتــأتــي  جــافــا.  الــقــرن  وحــيــد  لــحــيــوانــات  محمي  طبيعي 
ألفــراد  اإلجــمــالــي  الــعــدد  رفــع  لتعيد  الــصــغــيــريــن  والدة 
٧٤ بــعــدمــا تــنــاقــص مـــدى األعــــوام  هـــذه الــفــصــيــلــة إلـــى 

لُمنصرمة.  ا

بــكــيــن - قـــنـــا: أطــلــقــت الــصــيــن أمـــــس، قـــمـــًرا صــنــاعــًيــا 
مركز  من  وذلــك  الــمــدار،  إلــى  المحيطات  لمراقبة  جديًدا 
البالد.  غربي  شمال  الصناعية  األقمار  إلطالق  جيوتشيوان 
وذكر المركز، أن القمر الصناعي هاييانغ -٢ سي تم إطالقه 
على متن الصاروخ لونج مارش -٤ بي في الساعة ١:٤٠ بعد 
الظهر بتوقيت بكين، فيما سُيستخدم القمر إلجراء ُمراقبة 
عالية الدقة للبيئة البحرية. وكانت الصين، أطلقت الثالثاء 
الماضي بنجاح ٩ أقمار صناعية إلى المدار المخطط لها، 

وذلك عن طريق اإلطالق البحري من البحر األصفر.

والدة وحيَدي قرن من 
فصيلة ُمهددة باالنقراض

قطر الخيرية تتسلم 
تبرًعا عينيًا من كانون

الصين تطلق قمًرا صناعيًا لُمراقبة المحيطات

مخالفة اشتراطات 
العزل المنزلي 
تتسبب بانتشار 
فيروس كورونا

ال يوجد

ال يوجد
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الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٢٨ - ٣٩٣٦: ٢٠ – ١٤: ٤٥٠٨: ١٤ – ١٨: ٠٢الرويس 

٢٧ - ٢٥٣٦: ١٣ – ٠٢: ٣٥٠١: ١٩ – ١٨: ٠٧دخان 

٢٦ – ٠٦٣٨: ١٣ – ٤٩: ٢٨٠٠: ١٩ – ١٣: ٠٧أبوسمرة

بالتوقيت المحلي

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٢٩ - ٤٦٣٩: ٢٠ – ٥٦: ٣٧٠٩: ١٦ – ١٨: ٠٣مسيعيد 

٢٩ - ٢٤٣٩: ٢٠ – ٥٨: ٠٣٠٨: ١٦ – ٤٤: ٠٢الوكرة

٣٠ - ٠٨٣٩: ١٩ – ١٥٠٨:٢٠: ١٥ – ٣٠: ٠٢الدوحة

٢٨ - ٣٨ ٤٠: ١٨ – ٣٨: ٥٩٠٧: ١٣ – ٢٦: ٠٢الخور 

األخيرةاألخيرةالثالثاء 5 صفر 1442هـ - 22 سبتمبر 2020م - العدد (14017)

رسائل سامية من صاحب السمو في االحتفال األممي 

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  ترحيب 
تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الـــبـــالد 
الـــمـــفـــدى، بـــاإلعـــالن الـــخـــاص بــالــذكــرى 
الــــ ٧٥ لــتــأســيــس الــمــنــظــمــة، جـــاء انــطــالًقــا 
تسيير  فــي  أســاســي  شــريــك  قطر  أن  مــن 
كما  اإلعـــالن،  بهذا  الخاصة  المفاوضات 
للشراكة  تأكيًدا  أيــًضــا  يأتي  الترحيب  أن 
الــقــطــريــة مـــع األمــــم الــمــتــحــدة وحـــرص 
قــطــر عــلــى الــتــعــاون مـــع جــمــيــع وكـــاالت 
األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة، ولــــذلــــك جـــــاء تــأكــيــد 
األممي  اإلعـــالن  أن  على  السمو  صــاحــب 
يمثل وثيقة تاريخية للتحديات المشتركة 

ويــعــكــس إجـــمـــاع الــمــجــتــمــع الـــدولـــي على 
موقف موحد حول التحديات واألهداف 
الــســالم  مــجــال  فــي  للمنظمة  المشتركة 

واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان.
بوجود  السمو  صــاحــب  تأكيد  أن  كما   
إجـــمـــاع دولــــي حـــول تــحــديــات وأهــــداف 
حرص  من  انطالًقا  يأتي  المتحدة  األمم 
قـــطـــر عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــحــقــيــق األهــــــداف 
السامية لألمم المتحدة في مجال السالم 
واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان، ولذلك 
مع  بالعمل  القطري  االلتزام  تجديد  جاء 
وتعزيز  دعمها  ومواصلة  المتحدة  األمم 

الشراكة مع أجهزتها.
أمــًال  مّثل  المتحدة  األمــم  تأسيس  إن   
عــظــيــًمــا لــلــبــشــريــة بــعــد ويـــــالت الــحــرب 
المنظمة  أن  رغــم  وإنـــه  الثانية  العالمية 
البشرية  تقدم  فــي  ساهمت  قــد  الدولية 
وإنــقــاذ الــمــاليــيــن مــن األشــخــاص وجعل 
قاصرة  زالــت  ما  أنها  إال  أفضل،  حياتهم 
عن إيجاد اآلليات الالزمة لفرض مبادئها 
عــلــى أعـــضـــائـــهـــا، حــيــث إن حـــق الـــقـــوة، 
يتفوق  زال  مــا  الــســمــو،  صــاحــب  أكــد  كما 
مختلفة  مــنــاطــق  فـــي  الـــحـــق  قــــوة  عــلــى 
مواجهة  يتطلب  الــذي  األمــر  العالم،  في 

المسبوقة  وغــيــر  الــمــســتــجــدة  الــتــحــديــات 
وإشكاليات  التوتر  بــؤر  استفحال  ومنها 

نزع السالح. 
 احـــتـــفـــال األمـــــم الــمــتــحــدة بــالــذكــرى 
وبحضور  لتأسيسها  والسبعين  الخامسة 
دولي كبير، يؤكد أن هذا االحتفال بمثابة 
المجتمع  الــتــزام  لتجديد  هــامــة  فــرصــة 
الدولي بنص وروح ميثاق األمم المتحدة، 
يظل  أن  أجـــل  مــن  الــعــمــل  الجميع  وعــلــى 
الميثاق األممي نبراًسا وأساًسا ننطلق منه 
أهدافه  لتحقيق  الدولي  التعاون  لتعزيز 
الــســامــيــة، وإن ذلـــك مـــقـــرون بــضــرورة 

في  العالم  شعوب  تمثيل  مسألة  إصــالح 
تقييم  وإجــــــراء  الـــدولـــي  األمـــــن  مــجــلــس 
المتعدد  الــدولــي  للعمل  جــادة  ومــراجــعــة 
األطـــــراف، إضــافــة إلـــى مــراجــعــة آلــيــات 
تــنــفــيــذ قـــــرارات مــجــلــس األمــــن وتجنب 

ازدواجية المعايير في التنفيذ.
السمو،  صاحب  أكــد  كما  المهم،  مــن   
احـــتـــرام ســـيـــادة الـــــدول والـــمـــســـاواة فيما 
القوة  الستخدام  الحازم  والتصدي  بينها 
بـــالـــعـــالقـــات الــــدولــــيــــة، وحـــــل األزمــــــات 
والــــنــــزاعــــات اســـتـــنـــاًدا لــلــقــانــون الـــدولـــي 
من  أنه  كما  الدولية،  الشرعية  وقــرارات 

الـــواجـــب احـــتـــرام ســـيـــادة الـــقـــانـــون على 
دور  وتفعيل  والدولي  الوطني  الصعيدين 
الـــمـــرأة والــشــبــاب فــي جــمــيــع الــمــجــاالت. 
وأهـــداف  مــبــادئ  تــدعــم  ستظل  قطر  إن 
كما  وتجسيدها،  المتحدة  األمــم  ميثاق 
االستراتيجية  شراكاتها  فــي  ستظل  أنها 
مع مختلف وكاالت األمم المتحدة، ألنها 
المشترك  والعمل  التعاون  أهمية  تــدرك 
للتصدي للتحديات العالمية وعلى رأسها 
وباء «كوفيد-١٩» ومواجهة قضايا البيئة 
والتنمية المستدامة واإلرهاب التي تشكل 

تحديات عالمية.

رأيرأي

التزام قطري ثابت بدعم مبادئ وأهداف ميثاق األمم المتحدة في مجال السالم واألمن والتنمية وحقوق اإلنساناإلعالن األممي يمثل وثيقة تاريخية للتحديات المشتركة ويعكس إجماع المجتمع الدولي على موقف موحد  
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سيدني - (أ ف ب): علق حوالي ٧٠ حوتًا 
أستراليا،  جــنــوب  تاسمانيا  فــي  خليج  عند 
عــلــى مــا أعــلــنــت الــســلــطــات الــمــحــلــيــة، فيما 
يُــجــّنــد خــبــراء طــاقــاتــهــم لـــدرس احــتــمــاالت 
اإلنـــــقـــــاذ.  وعــلــقــت الـــحـــيـــوانـــات فـــي خليج 
ضيق  مــمــر  يغلقه  الـــذي  هــاربــر  مــاكــويــري 
للحياة  موقع  وهــو  الغربية،  الــســواحــل  عند 
من  قليالً  عـــدًدا  يضم  الجزيرة  فــي  البرية 
الـــســـكـــان. وهــــي ربــمــا جــنــحــت عــنــد جــرف 
رمــلــي. وأوفـــــدت الــشــرطــة عــنــاصــرهــا إلــى 
الـــمـــكـــان، كــمــا يُـــتـــوقـــع وصـــــول خـــبـــراء في 
البيئة  وزارة  وفق  الوضع،  لتقويم  الحيتان 

تاسمانيا.  في 

أن «فرًقا  إلى  بيان  في  الــوزارة  وأشارت 
أخرى مع معدات إنقاذ للحيتان ستصل في 
الحيوانات  هــذه  تــكــون  وقــد  الحـــق».  وقــت 
ــارة، غــيــر أن هــذه  مــن نـــوع الــحــيــتــان الــطــّي
الــمــعــلــومــات غــيــر مـــؤكـــدة بـــعـــد.  وتــشــهــد 
لثدييات  جنوح  حــاالت  باستمرار  تاسمانيا 
بحرية، غير أن هذه الحادثة ُمقلقة بدرجة 
الحيوانات  من  الكبير  العدد  إلى  نظًرا  أكبر 
اهتمت  بــعــدمــا  الــحــادثــة  ووقــعــت  المعنية. 
بمصير  األخــيــرة  األيــام  في  اإلعــالم  وسائل 
حيتان حدباء ضّلت مسارها في أنهر تنتشر 
وفق  أســتــرالــيــا،  شــمــال  فــي  التماسيح  فيها 

هيئة إدارة الُمتنزهات الوطنية.

 سـرب مـن الحـيتان يعـلق بخـليج فـي أسـترالـيا

أحمد  د.  كشف   :]  - الــدوحــة 
الــبــكــالــوريــوس  بــرنــامــج  منسق  حــاجــي 
قطر  بجامعة  العربية  اللغة  قسم  في 
ـــدكـــتـــوراه فــي  ـــل عــــن طـــــرح بـــرنـــامـــج ل
والعلوم  اآلداب  بكلية  العربية  اللغة 
ــا، مـــا ســيــرفــد ســوق  ــبً بــالــجــامــعــة قــري
الذين  الخريجين  من  بالكثير  العمل 

وقال  البرنامج.  هذا  طرح  ينتظرون 
في  ُمشاركته  خــالل  حــاجــي  أحــمــد  د. 
بـــرنـــامـــج «حـــيـــاتـــنـــا» عـــلـــى تــلــفــزيــون 
قــطــر أمـــس: اآلن نــقــبــل فــي بــرنــامــج 
الــمــاجــســتــيــر فــي قــســم الــلــغــة الــعــربــيــة 
طــلــبــة مـــن االقـــتـــصـــاد ومــــن الــقــانــون 
الشريعة  ومن  الدولية  الشؤون  ومن 

ببعض  الــمــرور  إلـــى  فــقــط  يــحــتــاجــون 
الـــُمـــقـــررات الـــتـــي نــســمــيــهــا ُمـــقـــررات 
يــــدرس  مــــن  أن  وأوضــــــــح  الــــجــــســــر، 
العربية  اللغة  في  الفرعي  التخصص 
فــلــن يــحــتــاج إلــــى الــــمــــرور عــبــر هــذا 
الــجــســر وســيــدخــل فــــوًرا إلـــى بــرنــامــج 

لماجستير.  ا

برنامج دكتوراه في اللغة العربية بجامعة قطر قريبًا
قبول طلبة االقتصاد والقانون والشريعة بالماجستير .. د. أحمد حاجي: 

الدوحة ـ [: تسّلمت قطر الخيرية تبرًعا عينًيا من 
التبرعات  مشروع  لصالح  التصوير  لحلول  كانون  شركة 
لدعم  التبرع  ريــع  توجيه  سيتم  حيث  «طــيــف»،  العينية 
األسر ذات الدخل المحدود وفئة العّمال داخل دولة قطر. 
المسؤولية  إطــار  في  جاء  الــذي  العيني،  التبرع  واشتمل 
المجتمعية لـ «كانون قطر»، على مجموعة من الطابعات 
 ٣٠ بـ  كانون  تبّرعت  حيث  بسرعتها،  المتميزة  المكتبية 
من  طابعة  و١١   LBP٧٦٨٠C كــانــون  طـــراز  مــن  طابعة 

.٦٥٤C /LBP٦٥٣C طراز كانون
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