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يومية سياسية مستقلة

من قطر للعرب ومن العرب إلى العالم

الخميس 7 صفر 1442هـ - 24 سبتمبر 2020م - العدد (14019)

النسخة اإللكترونية
قناة 
على

صفحة٤٠
رياالن

قنا: أشاد مجلس الوزراء  الدوحة - 
الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  بخطاب 
الــبــالد  أمــيــر  ثــانــي  آل  حــمــد  بــن  تميم 
الجلسة  فــي  اهللا»،  «حفظه  الــمــفــدى 
للدورة  العامة  للمناقشة  االفتتاحية 
العامة  للجمعية  والسبعين  الخامسة 
جاء  والــذي  المتحدة،  األمــم  لمنظمة 
شـــامـــًال وواضــــًحــــا بــمــا اشــتــمــل عــلــيــه 
تجاه  قطر  لــدولــة  ثابتة  مــواقــف  مــن 
والدولية،  اإلقليمية  القضايا  مختلف 

وبـــمـــا تــضــمــنــه مـــن أفـــكـــار ومـــبـــادئ 
وحل  العالمية،  الــتــحــديــات  لمواجهة 

بالمنطقة. تعصف  التي  األزمات 
 وثــمــن الــمــجــلــس خـــالل اجــتــمــاعــه 
أمــــس بــرئــاســة مــعــالــي الــشــيــخ خــالــد 
ثــانــي،  آل  عــبــدالــعــزيــز  بــن  خليفة  بــن 
الداخلية  وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس 
مــشــاركــة ســمــو األمــيــر فــي االجــتــمــاع 
بالذكرى  لالحتفال  المستوى  الرفيع 
الــخــامــســة والــســبــعــيــن لــتــأســيــس األمــم 

سموه  كلمة  اشتملت  وقــد  المتحدة، 
الــرؤى  من  الكثير  على  االجتماع  في 
إصــالح  أجــل  مــن  الهامة  والمضامين 

المتحدة. األمم 
بالسياسة  اعــتــزازه  المجلس  وأكـــد 
الحصار  تجاه  األمير  لسمو  الحكيمة 
الجائر غير المشروع على دولة قطر، 
في  عليها  التأكيد  سموه  جــدد  والــتــي 
مسيرة  البالد  واصلت  حيث  خطابه، 
المجاالت  شتى  في  والتنمية  التقدم 

بعد مرور أكثر من ثالث سنوات على 
الفعالة  مشاركتها  وعـــززت  الــحــصــار 

في العمل الدولي المتعدد األطراف.
 وأكــــد الــمــجــلــس أن مــوقــف دولـــة 
قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية 
والذي شدد عليه سمو األمير المفدى 
فــي خــطــابــه قــد عــّبــر تــعــبــيــًرا صــادًقــا 
العربية  الشعوب  مشاعر  عــن  وأمينًا 

تجاه هذه القضية العادلة.    

قطر واصلت مسيرة التقدم والتنمية في شتى المجاالت رغم الحصار

الحوار غير المشروط واحترام السيادة السبيل لحل األزمة الخليجية

موقــف قطـــر ثابــت تجـــاه القضيــة الفلسطينيــة العـادلــة

إشادة بتعزيز شراكة قطر مع األمم المتحدة للتصدي لإلرهاب

مجلس الوزراء يستعرض الخطة اإلستراتيجية لوزارة التنمية اإلدارية

الشيخة هند بنت حمد: إصالحات «كورونا» يجب أال تنتقص من الهدف الجوهري للتعليم

٤

tawfeeqtravel

Tawfeeq Travel

الـــدوحـــة - قـــنـــا: تــســلــم حـــضـــرة صــاحــب 
أمير  ثاني  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ  السمو 
الـــبـــالد الـــمـــفـــدى، رســـالـــة خــطــيــة مـــن سمو 
الــشــيــخ نـــواف األحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح نائب 
الشقيقة،  الكويت  بدولة  العهد  وولي  األمير 
تتصل بالعالقات األخوية بين البلدين وسبل 
االهتمام  ذات  والقضايا  وتعزيزها،  دعمها 

المشترك.

نائب  سمو  مبعوث  الرسالة  بتسليم  قــام   
سعادة  الكويت،  بدولة  العهد  وولــي  األمير 
الصباح  المحمد  ناصر  أحمد  الدكتور  الشيخ 
وزير الخارجية ووزير الدفاع باإلنابة بدولة 
الكويت الشقيقة، خالل استقبال سمو األمير 
الــمــفــدى لــه فــي مكتبه بــالــديــوان األمــيــري 

صباح أمس.

محمد  الشيخ  سعادة  قال  قنا:   - الدوحة 
بـــن عــبــدالــرحــمــن آل ثـــانـــي نـــائـــب رئــيــس 
مــجــلــس الــــــــوزراء وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، إن 
متواصًال  التزاًما  تتطلب  العالمية  الحوكمة 
ـــقـــانـــون الـــدولـــي  طـــــوال الــــعــــام بـــمـــبـــادئ ال

ومــتــطــلــبــات الــعــالقــات الــوديــة بــيــن الـــدول 
وحسن  الــســيــادة  فــي  الــتــســاوي  أســاس  على 
ــــجــــوار وتـــعـــدديـــة األطــــــــراف والـــتـــعـــاون  ال

واإلقليمي. الدولي 

صاحب السمو يتسلم رسالة خطية
من نائب األمير وولي عهد الكويت

الحوكمة العالمية تتطلب التزاًما 
متواصًال بمبادئ القانون الدولي

تفاصيل ص ٢

مجلس الوزراء يشيد بخطابي صاحب السمو  
تضمنا مواقف قطر الثابتة تجاه مختلف القضايا اإلقليمية والدولية أمام األمم المتحدة

في                    اليــوم
قطر تدين انتهاكات حقوق 

اإلنسان في سوريا
قطــر والصــين تعـــززان 
الشــراكة اإلستراتيجيـــة

المريخي: قطر تتمتع بعالقة بناءة 
مع البلدان النامية غير الساحلية
صندوق قطر للتنمية يشارك 
في ندوة أممية حول اليمن

إحالة شخص للنيابة خالف 
اشتراطات العزل المنزلي

حافالت  أسطول  تحول  عن  قطر  دولة  أعلنت  قنا:   - الدوحة 
العام  بحلول   ٪٢٥ بنسبة  كهربائية،  حــافــالت  إلــى  الــعــام  النقل 
٢٠٢٢. ومن المقرر أن يتم التحول التدريجي لخدمات الحافالت 
المغذية  والــحــافــالت  الحكومية  المدرسية  والــحــافــالت  العامة 
النسبة  تحقيق  بهدف  الكهربائية،  الحافالت  إلى  الدوحة  لمترو 
المطلوبة لخفض معدل االنبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها 
تحقيق  إلــى  باإلضافة   ،٢٠٣٠ عــام  بحلول  التقليدية  الحافالت 

تضافر كافة الجهود المبذولة لصون االستدامة البيئية.
وسيتم استخدام الحافالت الكهربائية في الخدمات الرئيسية 
لكرة القدم ٢٠٢٢، لتكون أول بطولة  العالم  خالل بطولة كأس 
تستخدم حافالت نقل جماعي كهربائية. ويوجد حالًيا ١١ شاحنًا 
حوالي  وتشغيل  تركيب  وسيتم  منتظم،  بشكل  تعمل  كهربائًيا 
٣٠ شاحنًا كهربائًيا خالل العام الحالي، وحوالي ١٠٠ شاحن في 

العام المقبل.

٢٥٪ من حافالت النقل العام.. كهربائية في ٢٠٢٢
تحول تدريجي للباصات المدرسية ومترو الدوحة لخفض االنبعاثات الكربونية

كــهــربــائــيــة جــمــاعــي  ــل  ــق ن حـــافـــالت  تــســتــخــدم  ــة  ــطــول ب أول   ٢٠٢٢ مــونــديــال 

فعاليات  أمــس،  تواصلت  قنا:   - الــدوحــة 
الذي  للتخطيط»  األول  السنوي  «المنتدى 
تقنية  عبر  والبيئة  البلدية  وزارة  تنظمه 
وكالء  من  عدد  بمشاركة  المرئي،  االتصال 
الـــــــوزارة الــمــســاعــديــن ومـــديـــري الــبــلــديــات 
واإلدارات.  وأصدر سعادة المهندس عبداهللا 
وزيــر  السبيعي  تــركــي  بــن  عــبــدالــعــزيــز  بــن 
جلسات  خـــالل  تعليماته  والــبــيــئــة،  الــبــلــديــة 
إجراءات  وتسريع  تطوير  بضرورة  المنتدى 

رخص البناء وتوعية االستشاريين والمالك 
والتنسيق مع الجهات الخدمية ذات العالقة 
الزمنية  الـــمـــدة  تقصير  بــهــدف  بـــالـــدولـــة، 
أي  تذليل  على  والعمل  الــرخــصــة،  إلصـــدار 
أو  بالرخصة  متعلقة  عقبات  أو  مــعــوقــات 
شهادة إتمام البناء وحلها على أرض الواقع، 
مــشــيــًرا إلــــى أهــمــيــة وجــــود مــؤشــر واضـــح 

إلصدار الرخصة لجميع فئات المشاريع.

يوسف  ناصر  السيد  قال   :]  - الدوحة 
الــعــبــيــدان رئــيــس قــســم الــقــبــول فــي الــدراســات 
الــعــلــيــا بــجــامــعــة قــطــر إن الــقــبــول فــي بــرامــج 
على  يــكــون  بالجامعـــة  العلـــــيا  ــــــــات  ـــ الــدراســـ

أساس تنافسي.
 ودعــــا الــراغــبــيــن فـــي االلـــتـــحـــاق بــنــحــو ٣٠ 

ــامــًجــا لــلــمــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراه بــكــلــيــات  بــرن
متطلبات  جميع  استيفاء  من  للتأكد  الجامعة 
طلبات  وتقديم  برنامج،  بكل  الخاصة  القبول 
الــقــبــول وجــمــيــع الــُمــســتــنــدات الــمــطــلــوبــة وفــًقــا 

لمواعيد القبول في الدراسات العليا.

البلدية تذلل عقبات رخص البناء

قبول تنافسي ببرامج الدراسات العليا

٨

الـــدوحـــة - قــنــا: أعــلــن الــهــالل 
األحــــمــــر الـــقـــطـــري عــــن تـــواصـــل 
بلبنان  التمثيلية  بــعــثــتــه  أعـــمـــال 
فـــــي دعـــــــم جــــهــــود االســـتـــجـــابـــة 
كورونا  فيروس  لجائحة  العاجلة 
مخيمات  داخــــل  «كوفيد-١٩»، 
الـــالجـــئـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن فــي 
لبنان، بتمويل من صندوق قطر 
للتنمية.  وأوضح الهالل األحمر، 
أنــــه تـــم حــتــى اآلن االنـــتـــهـــاء من 
توزيع ١٩,٧٠٠ طرد غذائي و١٠٠٠ 
حزمة نظافة عائلية في مخيمات 
ويـــفـــل «الـــبـــقـــاع» وعـــيـــن الــحــلــوة 
والمية ومية «صيدا» ونهر البارد 
وبعلبك وبرج البراجنة، الفتًا إلى 
أن إجمالي عدد المستفيدين من 
هذا المشروع بلغ  ٩٨,٥٠٠ شخص 

في المخيمات الفلسطينية.

أول أكتوبر آخر فرصة لتغيير مسارات الثانوية 

دعم طبي وغذائي قطري لالجئين 
الفلسطينيين بالمخيمات في لبنان

٧

ــحــصــار الــجــائــر ــاه ال ــج ـــزاز بــالــســيــاســة الــحــكــيــمــة لــســمــوه ت ـــت ـــد االع الــمــجــلــس أك

٢٠

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية:

٣

١٠ و١١ و١٦ ورأي 

الدوحة - محروس رسالن:

الثانوية،  المدارس  مديري  من  عدٌد  أّكد 
أن األول من أكتوبر المقبل هو آخر فرصة 
أمام طلبة الصف الحادي عشر للتغيير بين 
الــمــســارات «أدبــــي وعــلــمــي وتــكــنــولــوجــي»، 
الفــتــيــن إلـــى أن «الــتــعــلــيــم» حـــددت شــهــًرا 
اعــتــبــاًرا مــن بــدايــة الـــدراســـة كــمــوعــد أخير 
أمام الطلبة لتغيير المسارات دون شروط، 

وأنه يتم منح الطلبة فرصة أخيرة لتغيير 
األول  الفصل  منتصف  اختبار  بعد  المسار 
أن  هــؤالء  وأوضـــح  كثيرة.  بــشــروط  ولكن 
الحادي  الصف  طلبة  توزيع  نسب  متوسط 
عشر على المسارات الحديثة للثانوية «أدبي 
للمسار   ٪٥٠ بــلــغ  وتــكــنــولــوجــي»  وعــلــمــي 
للمسار  و١٥٪  العلمي  للمسار  و٣٥٪  األدبي 

التكنولوجي.
١٣
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وزير العمل الفلبيني:

وزير  بيلو  سيلفستر  السيد  سعادة  ثمن   :]  - الــدوحــة 
إلى  الفــتـًـا  قطر،  فــي  العمل  قــانــون  الفلبيني  والتوظيف  العمل 
الــوافــدة  العمالة  منحت  الــجــديــدة  والـــقـــرارات  التشريعات  أن 
الــعــديــد مـــن الــمــزايــا الــتــي تــصــب فـــي صــالــحــهــم وتــعــمــل على 
العمالقة  بالُخطوة  اإلجــراءات  هذه  ووصف  حقوقهم،  حماية 
من  الكثير  سنت  قطر  بأن  ونــوه  العمال.  أوضــاع  تحسين  نحو 
تنقلهم  عملية  تسهيل  بينها  من  العمال،  تحمي  التي  القوانين 

من شركة إلى أخرى دون أي تعقيدات.

اإلجراءات القطرية ُخطوة عمالقة لتحسين أوضاع العمال

١٢

https://youtu.be/8IIwJEVCuqE
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حضرة  تسلم  قــنــا:   - الــدوحــة 
بن  تميم  الشيخ  السمو  صــاحــب 
حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 
الشيخ  ســمــو  مــن  خطية  رســالــة 
نواف األحمد الجابر الصباح نائب 
األمير وولي العهد بدولة الكويت 
الـــشـــقـــيـــقـــة، تــتــصــل بـــالـــعـــالقـــات 
األخــــويــــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن وســبــل 
دعمها وتعزيزها، والقضايا ذات 

االهتمام المشترك.
مبعوث  الرسالة  بتسليم  قــام   
ســمــو نــائــب األمــيــر وولـــي العهد 
ــكــويــت، ســـعـــادة الشيخ  بـــدولـــة ال

المحمد  نــاصــر  أحــمــد  الــدكــتــور 
ووزيــر  الخارجية  وزيــر  الصباح 
الكويت  بــدولــة  بــاإلنــابــة  الـــدفـــاع 
سمو  اســتــقــبــال  خـــالل  الشقيقة، 
األمـــيـــر الــمــفــدى لـــه فـــي مكتبه 

بالديوان األميري صباح أمس.
 وقـــــــد نــــقــــل ســـــعـــــادة وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــي فـــي بــدايــة 
الــمــقــابــلــة تــحــيــات ســمــو الــشــيــخ 
نـــــواف األحـــمـــد الـــجـــابـــر الــصــبــاح 
بدولة  العهد  وولــي  األمير  نائب 
أمير  سمو  إلــى  الشقيقة  الكويت 
لسموه  وتمنياته  المفدى،  البالد 

بــدوام الصحة والــســداد وللشعب 
ــــًدا مــــن الــتــقــدم  الـــقـــطـــري مــــزي

واالزدهار.
ـــبـــه، حـــّمـــل ســمــو   ومـــــن جـــان
األمــيــر الــمــفــدى، ســعــادة الشيخ 
المحمد  نــاصــر  أحــمــد  الــدكــتــور 
ووزيــر  الخارجية  وزيــر  الصباح 
الكويت،  بــدولــة  بــاإلنــابــة  الــدفــاع 
تحياته لسمو الشيخ نواف األحمد 
الــجــابــر الـــصـــبـــاح، وتــمــنــيــاتــه له 
بموفور الصحة والعافية وللشعب 
الــكــويــتــي الــشــقــيــق الـــمـــزيـــد من 

التقدم والرخاء.

 صاحب السمو يتسلم رسالة من نائب األمير وولي عهد الكويت
 تتصل بالعالقات األخوية وسبل دعمها وتعزيزها

اجــتــمــع  ـــا:  قـــن  - الــــدوحــــة 
ســـعـــادة الــشــيــخ مــحــمــد بــن 
نائب  ثــانــي  آل  عبدالرحمن 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
مع  أمــس،  الخارجية،  وزيــر 
مــبــعــوث ســمــو نــائــب األمــيــر 
الكويت،  بدولة  العهد  وولــي 
أحمد  الدكتور  الشيخ  سعادة 
وزير  الصباح  المحمد  ناصر 
الــخــارجــيــة ووزيــــــر الـــدفـــاع 
ــــابــــة بـــــدولـــــة الـــكـــويـــت  بــــاإلن
الـــشـــقـــيـــقـــة، وذلــــــــك خــــالل 

زيارته الحالية للبالد.
 جـــــرى خـــــالل االجـــتـــمـــاع 

التعاون  عالقات  استعراض 
الــــثــــنــــائــــي بــــيــــن الـــبـــلـــديـــن، 

الموضوعات  إلــى  بــاإلضــافــة 
ذات االهتمام المشترك. 

تــســلــم  قــــنــــا:   - الـــــدوحـــــة 
ســعــادة الــدكــتــور أحــمــد بن 
حـــســـن الــــحــــمــــادي األمـــيـــن 
الـــعـــام لـــــوزارة الــخــارجــيــة، 
أوراق  مـــن  نــســخــة  أمـــــس، 
اعــــتــــمــــاد ســــعــــادة الـــســـيـــدة 
إيـــــمـــــان يــــونــــس عـــريـــقـــات 
المتحدة  األمم  بعثة  رئيس 

الدولة. لدى  للهجرة 
 وتــمــنــى ســعــادة األمــيــن 
الـــعـــام لـــــوزارة الــخــارجــيــة، 
األمــم  بعثة  رئــيــس  لسعادة 
التوفيق  للهجرة،  المتحدة 
مهامها،  أداء  في  والنجاح 

مــــــؤكــــــًدا لــــهــــا تــــقــــديــــم كــل 
بالعالقات  لالرتقاء  الدعم 

بـــيـــن دولــــــة قـــطـــر وبــعــثــة 
األمـــــم الــمــتــحــدة لــلــهــجــرة 

ــــــعــــــاون أوثــــــــــق فـــي  إلــــــــى ت
المجاالت.  مختلف 

 نائـب رئيـــس الوزراء يجـــتمع 
مــــع وزيــــر الخارجيــة الكويتــي

 أمين عام الخارجية يتسلم نسخة من أوراق 
اعتماد رئيس بعثة األمم المتحدة للهجرة

 استعرضا عالقات التعاون الثنائي بين البلدين
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من ٢٤ إلى ٢٦ سبتمبر، ٢٠٢٠
متوفرة في جميع متاجر كارفور

الدوحة - قنا: أكدت سعادة 
الــشــيــخــة هــنــد بــنــت حــمــد آل 
ـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس  ثــــانــــي، ن
الــتــنــفــيــذي  والـــرئـــيـــس  اإلدارة 
لمؤسسة قطر، أن اإلصالحات 
جائحة  تفرضها  التي  السريعة 
«  كوفيد-١٩» يجب أال تنتقص 
مـــــن «الـــــهـــــدف الــــجــــوهــــري» 
بحاجة  الــعــالــم  وأن  للتعليم، 
التكنولوجيا  من  أبعد  للتفكير 

إلحداث التغيير المنشود.
 جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل حــلــقــة 
نقاشية عالمية نظمتها مؤسسة 
وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر 
المجتمع كجزء من مساهمتها 
العالمية  األهــــداف  أســبــوع  فــي 
لعام ٢٠٢٠ بعنوان «كوفيد-١٩ 
والــتــعــلــيــم: األزمـــــة األكــبــر في 
تـــاريـــخ الــتــعــلــيــم»، وتــمــحــورت 
وشــارك  التعليم،  تعّطل  حــول 
فــي الــحــلــقــة الــنــقــاشــيــة صانعو 
سياسات وخبراء ومستشارون 
جميع  مــن  التعليم  مــجــال  فــي 
أنحاء العالم، بهدف استكشاف 
إمــــكــــانــــيــــة تــــحــــويــــل جـــائـــحـــة 
فــرصــة  إلــــــى  «  كوفيد-١٩»   
في  التغيير  إلحـــداث  حقيقية 
الــتــعــلــيــم، والــبــحــث فـــي مــدى 

استعداد العالم لذلك.
الشيخة  ســعــادة  وأوضــحــت 
هــنــد أن تــوفــيــر الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــلــوصــول إلــى  مـــجـــّرد وســيــلــة ل
فيما  تبحث  ال  ألنــهــا  التعليم، 
حًقا  يتعّلمون  أطفالنا  كــان  إذا 

أم ال، وكيف يساعدهم التعليم 
على االزدهــار في هذا العالم.. 
مــضــيــفــة «عــلــيــنــا الــــعــــودة إلــى 
نُعّلم  التي  الجوهرية  األهــداف 
نُعمله  وما  أجلها،  من  أطفالنا 

لهم».
وتــســاءلــت ســعــادتــهــا «لــمــاذا 
ال نــســتــثــمــر وقــتــنــا فـــي إجــــراء 
اإلصــــــالحــــــات طـــويـــلـــة األمـــــد 
بــدًال مــن اإلصــالحــات قصيرة 
األمــد؟، مؤكدة في الوقت ذاته 
من  المزيد  توفير  أهمية  على 
الـــوســـائـــل الــتــقــنــيــة أو شــبــكــات 
اإلنـــتـــرنـــت لــلــمــجــتــمــعــات الــتــي 
تحتاج إليها، وأال نفقد تركيزنا 
على الهدف الجوهري للتعليم 
من  تحقيقه  إلـــى  نتطلع  ومـــا 

خالله».
إن «الــتــكــنــولــوجــيــا  وقـــالـــت   
الــتــحــديــات،  لــكــّل  الــحــّل  ليست 
مرحلة  فــي  نعيش  اآلن  نــحــن 
نتعامل  أن  وعــلــيــنــا  الــجــائــحــة 
مع ما لدينا من أدوات، لذلك 
عبر  التعليمية  العملية  نواصل 
شــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت كــاســتــجــابــة 
المهم  من  لكن  الحالي.  للواقع 
أن نسأل إذا كان هذا ما نريده 
كـــحـــّل جــــوهــــري ألوالدنــــــــــا؟.. 
غير  مـــن  ــيــه  وعــل ال،  بــالــطــبــع 
الممكن إنشاء تقنية تحّل محل 
تشمل  الــتــي  التعليمية  الــبــيــئــة 
المختلفة،  العوامل  من  العديد 
بالمحتوى  فقط  تتعلق  ال  التي 
ــــتــــي يــكــتــســبــهــا  والــــمــــعــــرفــــة ال

الطفل».
هند  الشيخة  ســعــادة  ورأت 
إلى  اليوم  يصل  لم  «العالم  أن 
مرحلة اقترب فيها من تصّور 
يتخذه  أن  يجب  الـــذي  الشكل 
التعليم. إال أن ما يحدث اليوم 
«  كوفيد- جـــائـــحـــة  ظــــــّل  فــــي 
إلعــادة  الــفــرصــة  يمنحنا     «١٩
التفكير بأهمية بعض األدوات 
أنها  نعتقد  كّنا  التي  التعليمية 
ليست  أنها  وتبّين  جـــًدا  مهّمة 
«تُبّين  موضًحة:  صلة»،  ذات 
لــــنــــا حـــقـــيـــقـــة عـــــــدم خـــضـــوع 

الــــطــــالب المـــتـــحـــانـــات داخــــل 
ذلك  ومــع  الــدراســيــة،  الفصول 
تخرجهم من المرحلة الثانوية 
والـــتـــحـــاقـــهـــم بـــالـــجـــامـــعـــات، 
يتعلق  فيما  خصوًصا  الكثير، 
بـــالـــُطـــرق الـــتـــي اعــتــقــدنــا أنــهــا 
الــذي  للشكل  أســاســيــة  مــبــادئ 

يظهر عليه التعليم».
«بمجرد  سعادتها:  وتابعت 
أن نــفــهــم الـــهـــدف الــجــوهــري 
مـــن الــتــعــلــيــم، ســنــتــمــّكــن من 
حــــّل الـــعـــديـــد مـــن الــمــشــكــالت 
العالم.  هــذا  فــي  نواجهها  التي 

هو  الــرئــيــســي  هــدفــنــا  كـــان  إذا 
من  للُمتعّلمين  الرعاية  تقديم 
تحقيق  على  مساعدتهم  أجــل 
أهــــدافــــهــــم وفــــــق تــطــلــعــاتــهــم 
الــذاتــيــة ســـواء كــانــوا أطـــفـــاًال أو 
بــالــغــيــن عــنــدهــا ســتــكــون هــذه 

المشكالت ضئيلة للغاية».
وفــــي حــديــثــهــا عـــن رؤيــتــهــا 
الخاصة حول مستقبل التعليم، 
قالت سعادة الشيخة هند بنت 
حــمــد آل ثـــانـــي، نـــائـــب رئــيــس 
والـــرئـــيـــس  اإلدارة  مـــجـــلـــس 
إنه  قطر،  لمؤسسة  التنفيذي 

«مــن المهم أن نــدرك مًعا أن 
كل ما قمنا به منذ قــرون لم 
يحقق النتائج المنشودة، حيث 
الــحــلــول  أن  الــجــائــحــة  أثــبــتــت 
السريعة أيًضا ال تحقق الغرض 
الــمــطــلــوب. هــنــا، ال بــد لنا من 
الــســؤال عــن السبل الــتــي يمكن 
توفير  على  العمل  خاللها  من 
الـــحـــلـــول قــصــيــرة األمـــــد الــتــي 
ونحتاجها  ألطفالنا  نحتاجها 
أيضا كآباء وُمعلمين، بالتوازي 
طويلة  رؤيـــة  ضمن  عملنا  مــع 
الرئيسي  الــهــدف  لفهم  األمـــد 

ما  أيًضا  نتساءل  وأن  للتعليم. 
هو هذا الهدف؟ هل يكمن في 
تخريج عدد معين من الطالب 
سنويًا، أم لدينا هدف جوهري 

لما نقوم به؟».
ســعــادتــهــا «تكثر  وأضـــافـــت 
الـــنـــقـــاشـــات عــــن الــتــعــلــيــم في 
الــمــرحــلــة الــحــالــيــة ألنــنــا نشعر 
بأن أنظمة التعليم لدينا ليست 
مــرنــة بــمــا فــيــه الــكــفــايــة. لكن 
في  أكــثــر  بــتــجــارب  قمنا  كلما 
أكثر  سنكون  المخاطرة،  إطار 
استعداًدا للمستقبل. ال ينبغي أن 
تكون المخاطرة مدعاة للقلق. 
نــحــن فـــي مــرحــلــة الــجــائــحــة، 
لتجربة  مــســتــعــدون  والـــنـــاس 
أشـــيـــاء جـــديـــدة، ألنـــنـــا أدركـــنـــا 
يصلح  ال  الـــيـــوم  لــديــنــا  مـــا  أن 

للجميع».
مـــن جـــانـــبـــه، حـــــّذر ســعــادة 
ــــــورك رئــيــس  الـــســـيـــد دانـــيـــلـــو ت
نتائج  مــن  األســـبـــق،  سلوفينيا 
قــائــًال:  «  كوفيد-١٩»  جــائــحــة 
ــــا  «ســـــاهـــــم فـــــيـــــروس كــــورون
خطوط  تعميق  فــي  المستجد 
الـــتـــصـــدع بــيــن أولــــئــــك الــذيــن 
يــســتــطــيــعــون تــحــمــل تــكــالــيــف 
الــتــعــلــيــم عـــن بُـــعـــد والــــذيــــن ال 
مقترًحا  ذلـــــك»،  يستطيعون 
على الــدول ومــن بينها «دولــة 
قــطــر المــتــالكــهــا رؤيـــة طويلة 
األمـــــد فـــي الــتــعــلــيــم» تــكــريــس 
على  المجال  هــذا  فــي  ريادتها 

مستوى العالم.

بدورها، قالت السيدة سارة 
التعاون  مــركــز  مــديــرة  كليف 
الــــدولــــي بــجــامــعــة نـــيـــويـــورك: 
«نـــحـــن بــحــاجــة إلــــى الــتــركــيــز 
على التعليم الذي يشمل جميع 
الـــنـــاس عــلــى نــطــاق واســــع من 
والشباب  األطفال  تعليم  ناحية 
المجتمع  في  فاعلين  كأعضاء 
جميع  فــي  بـــاالزدهـــار  راغبين 
دعم  وعدم  حياتهم،  مجاالت 
تشجيعهم  نريد  الذين  األفــراد 

ليكونوا جزًءا من االقتصاد».
وأضــــــافــــــت كـــلـــيـــف: «لـــقـــد 
أنــشــئــت الــجــامــعــات عــلــى هــذا 
األســــاس، ولــكــن ربــمــا ابتعدت 
عـــــن ذلـــــــك. الـــــيـــــوم، بـــعـــد أن 
من  متزايًدا  استقطابًا  شاهدنا 
العودة  علينا  لربما  المجتمع، 
إلى التفكير في دور الجامعات 
األوســــــــع مــــن نـــاحـــيـــة تــثــقــيــف 
الجميع، وكيفية تجهيز األفراد 
للمستقبل، ألن تعليم عدد كبير 
من الشباب دون تمكينهم من 
الــعــثــور عــلــى وظــائــف هــو بحد 
التوتر  من  لمزيد  وصفة  ذاتــه 

وليس لتحقيق النجاح».
الــســيــدة  ســــعــــادة  أن  يـــذكـــر 
غابرييال كويفاس بارون رئيس 
االتــــحــــاد الـــبـــرلـــمـــانـــي الـــدولـــي 
ساكس  جيفري  والبروفيسور 
مدير مركز التنمية المستدامة 
من  كانا  كولومبيا  جامعة  فــي 
والُمتحدثين  الُمشاركين  بين 

في الحلقة.

إصالحات كورونا يجب أال تنتقص من «الهدف الجوهري» للتعليم
خالل حلقة نقاشية عالمية.. الشيخة هند بنت حمد:

أجلها من  أطفالنا  نُعلّم  التي  الجوهرية  ــداف  األه إلى  العودة  علينا 

للُمجتمعــات   اإلنترنــت  شــبكات  أو  ــة  التقني الوســائل  مــن  ــد  المزي ــر  توفي

؟  ـــد  األم طــويــلــة  اإلصـــالحـــات  إجــــراء  ــي  ف وقــتــنــا  نستثمر  ال  ــاذا  ــم ل
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تـــواصـــلـــت  -قنا:   الـــــدوحـــــة 
« المنتدى  فـــعـــالـــيـــاُت  أمـــــس، 
للتخطيط»   األّول  الـــســـنـــوي 
البلدية  وزارُة  تــنــّظــمــه  الــــذي 
االتــصــال  تقنية  عــبــر  والــبــيــئــة 
الــمــرئــي، بــمــشــاركــة عـــدٍد من 
وكـــــالء الــــــــوزارة الــُمــســاعــديــن 

ومديري البلديات واإلدارات.
المهندس  ســـعـــادُة  وأصــــدر 
عـــبـــداهللا بـــن عــبــدالــعــزيــز بن 
البلدية  وزيـــر  السبيعي  تــركــي 
والــــبــــيــــئــــة، تـــعـــلـــيـــمـــاتـــه خـــالل 
جــلــســات الــمــنــتــدى بـــضـــرورة 

تـــطـــويـــر وتـــســـريـــع إجــــــــراءات 
رخــــــــــص الــــــبــــــنــــــاء وتــــوعــــيــــة 
االســـــتـــــشـــــاريـــــيـــــن والــــــمــــــالك 
والتنسيق مع الجهات الِخدمية 
بهدف  بــالــدولــة،  العالقة  ذات 
تقصير المّدة الزمنية إلصدار 
تذليل  على  والعمل  الرخصة، 
أي معوقات أو عقبات متعّلقة 
إتــمــام  شـــهـــادة  أو  بــالــرخــصــة 
البناء وحّلها على أرض الواقع، 
ُمــــشــــيــــًرا إلـــــى أهـــمـــيـــة وجــــود 
مؤشر واضح إلصدار الرخصة 

لجميع فئات المشاريع.

أهمية  على  ســعــادتُــه  ـــد  وأّك
المعلومات  نظم  مركز  ودور 
لديه  يوجد  حيث  الجغرافية، 
هائلة  وبـــرامـــج  تــحــتــيــٌة  بــنــيــٌة 
ـــقـــطـــاعـــات الـــــــــوزارة  يـــمـــكـــن ل
االستفادة منها في العديد من 
المجاالت سواء النظافة العامة 
وتدوير النُّفايات أو التخطيط 
الــعــمــرانــي أو األمـــــور الــبــيــئــّيــة 

وغيرها.
ـــعـــمـــالء،  وحـــــــول خــــدمــــة ال
ودور  بـــمـــهـــام  ســـعـــادتـــه  نــــــّوه 
ومركز  العمالء  خــدمــة  إدارة 

االّتــصــال الــمــوحــد، الــتــي لديها 
بــنــيــة تــحــتــيــة ونـــظـــام مــتــطــور 
وطلبات  مالحظات  الستقبال 

الجمهور والرد عليها.
وأشــــــــــــار ســـــــعـــــــادُة وزيـــــــر 
الــبــلــديــة والــبــيــئــة إلـــى أهــّمــيــة 
قـــــطـــــاع شـــــــــؤون الــــخــــدمــــات 
الـــعـــامـــة فـــي مـــجـــاالت إعــــادة 
تـــدويـــر ومــعــالــجــة الــنــفــايــات 
والــنــظــافــة الــعــامــة، وانــعــكــاس 
على  وشــّدد  البيئة،  على  ذلــك 
ضرورة اكتمال سلسلة تدوير 
وحتى  المصدر  من  النفايات 
التدوير  بإعادة  منها  التخلص 
واالستخدام، الفتًا إلى أهمية 
الــشــراكــة مــع الــقــطــاع الــخــاص 
وتــشــجــيــعــه لـــالنـــخـــراط أكــثــر 
تطّرق  كما  المجال،  هــذا  فــي 
سعادتُه ألهمية إنشاء الحدائق 
الـــعـــامـــة وزيـــــــادة الــمــســاحــات 

الـــخـــضـــراء، بــاعــتــبــارهــا جـــزًءا 
مـــن الــمــنــظــر الــبــيــئــي األشــمــل 

للدولة.
وكــــانــــت الـــجـــلـــســـُة الـــرابـــعـــة 
األّول  ــــوي  ــــســــن ال لـــلـــمـــنـــتـــدى 
تقديم  تضمنت  قد  للتخطيط 

ــبــرامــج  عــــروض لــلــخــطــط وال
والمشاريع واألنشطة لإلدارات 
ووكيل  الوزير  لسعادة  التابعة 
الــوزارة، حيث شملت عروًضا 
عــــن مـــجـــمـــع رخـــــص الـــبـــنـــاء، 
وخطط ومشاريع إدارة خدمة 

الــــعــــمــــالء ومـــــركـــــز االتــــصــــال 
الموحد وعرًضا للمكتب الفني 
وآخــــــــَر لــمــكــتــب الــمــحــمــيــات 

الخارجية.
الخامسة  الجلسُة  وتضّمنت 
والبرامج  الخطط  استعراَض 

والمشاريع واألنشطة الرئيسّية 
لــــقــــطــــاع شــــــــؤون الــــخــــدمــــات 
العامة، وإدارة الحدائق العامة، 
وإدارة  العامة  النظافة  وإدارة 
وإدارة  الميكانيكّية،  األعــتــدة 

تدوير وُمعالجة النُفايات.

وزير البلدية يوّجه بتطوير وتسريع إجراءات رخص البناء
خالل فعاليات المنتدى السنوي للتخطيط 

الرخصة إلصدار  الزمنية  المدة  لتقصير  العالقة  ذات  الجهات  مع  العمل على تذليل أي معوقات أو عقبات متعلقة بالرخصة أو شهادة إتمام البناء التنسيق 

النفايات ــر  ــدوي ت مــجــال  فــي  لــالنــخــراط  ــخــاص  ال الــقــطــاع  تشجيع  المشاريع فئات  لجميع  الرخصة  إلصدار  واضح  مؤشر  وجود  أهمية 

ــراء ــض ــخ ـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة وزيـــــــادة الــمــســاحــات ال ـــاء ال ـــش إن

وزير البلدية مترئًسا جلسات المنتدى

 :]  - الـــــــــدوحـــــــــة 
ـــُة األشــــغــــال  ـــئ ـــنـــت هـــي أعـــل
الــــعــــامــــة «أشــــــغــــــال» عــن 
الرئيسية  األعــمــال  اكتمال 
وادي  شـــــــــارع  لــــتــــطــــويــــر 
ـــــطـــــول ١  ـــــات ب ـــــري ـــــغـــــدي ال
كـــــيـــــلـــــومـــــتـــــر وتــــحــــســــيــــن 
التحتية،  الــبــنــيــة  خــدمــات 
بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى تـــوفـــيـــر 
طــريــق ِخــدمــي بــطــول ٢٫٤ 
كــيــلــومــتــر لـــشـــارع الـــســـوق 
الوصول  ليسهل  المركزي 
المرورية  الحركة  وينظم 
حـــــول الــــســــوق الـــمـــركـــزّي 
بــــمــــنــــطــــقــــة بــــــوهــــــامــــــور، 
وذلــــــــك ضــــمــــن مــــشــــروع 
أعــــمــــال تــحــســيــن الـــطـــرق 
والــتــقــاطــعــات والــــــدوارات 
فــــي مـــنـــاطـــق عــــديــــدة فــي 
الدوحة الكبرى - المرحلة 

الخامسة. 
وقالت منيرة المهندي، 
بقسم  المشروع  مهندسُة 
مــشــاريــع مــديــنــة الــدوحــة 
مــــشــــروعــــات  إدارة  فـــــي 
الــــطــــرق فــــي «أشـــــغـــــال»، 
يــــخــــدم  ــــــمــــــشــــــروع  ال إن 
ــــعــــديــــد مـــــن الـــمـــنـــشـــآت  ال
التعليمية،  والــمــؤســســات 
حـــيـــث ســـاهـــمـــت األعـــمـــال 
بشكل  تــنــفــيــُذهــا  تـــّم  الــتــي 
كــبــيــر فـــي تــســهــيــل الــتــنــقــل 
فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة وتــنــظــيــم 
الــحــركــة الـــمـــروريـــة بــهــا، 
كـــمـــا ســـــاعـــــدت األعـــــمـــــاُل 
فــــي تــحــقــيــق االنــســيــابــيــة 
الــــمــــروريــــة الــمــســتــهــدفــة 
ــســم  ــّت بـــالـــمـــنـــطـــقـــة الــــتــــي ت
المرورّية  الحركة  بكثافة 

. عليها

اكتمال األعمال الرئيسية لتطوير شارع وادي الغديريات  
بطول كيلومتر.. «أشغال»:

ــة بـــوهـــامـــور ــطــق ــمــن ـــزي ب ـــرك ـــم ـــي لــــشــــارع الــــســــوق ال ـــق خـــدم ـــري إنــــشــــاء ط
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الدوحة-[: أعلنت جامعُة الدراسات العليا إلدارة األعمال 
عن استقبال الدفعة الجديدة من برنامج الماجستير المتخصص 
يناير  في   ،«SBUM» اإلستراتيجية  األعــمــال  وحــدة  إدارة  في 
منهاًجا  البرنامج  مــن  األحـــدث  النسخة  تتضمن  حيث   ،٢٠٢١
دراسًيا جديًدا كلًيا. ويأتي تصميُم برنامج الماجستير المتخصص 
بنسخته المحّدثة، والتي تُشرف عليها هيئٌة تدريسية من الطراز 
العالمي، تلبيًة لمتطلبات المشاركين الذين يتطّلعون إلى تعزيز 
شركاتهم  أو  أعمالهم  إدارة  أو  واإلداريــــة  القيادية  مهاراتهم 
الخاصة، ويجمع محتوى البرنامج وأساليب التعّلم بين البحث 
والتطبيقات العملية، حيث يحظى الُمشاركون بفرصة التعّرف 
اإلطار،  هذا  وفي  والمستقبلية.  الدولية  الُممارسات  أفضل  على 
الدراسات  جامعة  عميد  هــوالن،  دي  مارتين  بابلو  الدكتور  قال 
على  قطر: «حرصنا  في   «HEC Paris» األعمال إلدارة  العليا 
تصميم برنامج الماجستير الُمتخصص في إدارة وحدة األعمال 
اإلستراتيجية لُمواجهة تحديات العصر الحالي وُمواكبة الحاجة 
وعلى  والمؤّسساتي.  الشخصي  الُمستوى  على  والمرونة  للتكّيف 
المساومُة  يمكن  ال  الــيــوم،  السائدة  الغموض  حالة  مــن  الــرغــم 
واإلداريــة  القيادية  المهارات  تطوير  ويمثل  التعليم.  أهّمية  على 
البيئة،  في  الُمستمرة  التغّيرات  مع  للتعامل  األهمية  بالغ  أمــًرا 
واالستفادة من أحدث التقنيات، ولُمواكبة الظروف االقتصادية 

المتغيرة». 
شكل  على  المتخصص  الماجستير  بــرنــامــَج  الجامعُة  تُــقــدم 
وحدات مرنة لمدة تتراوح بين ١٥ إلى ١٨ شهًرا، بدًءا من منهاج 
دراسي رئيسي ُمختص بالقيادة واإلستراتيجية والتمويل وقيادة 
وحدات  من  البرنامج  من  الصّفي  الجزء  يتكون  بينما  التغيير، 
تتراوح مدتُها من يوَمين إلى خمسة أيام بمجموع ٣٦٠ ساعة.    

جامعة الدراسات تستقبل دفعة جديدة من طلبة الماجستير 
في تخصص إدارة وحدة األعمال اإلستراتيجية

ُ
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الصحة  وزارُة  أعلنت  -قنا:  الــدوحــة 
الــعــامــة أمـــس عـــن تــســجــيــل ٢٥٨ حــالــَة 
كورونا  بفيروس  مؤّكدة  جديدة  إصابة 
(كوفيد-١٩) في األربع والعشرين ساعًة 
محليًة  إصابًة   ٢٤٨ بينها  من  األخيرة، 
مسجلة بين أفراد المجتمع، و١٠ حاالت 
الــخــارج  مــن  العائدين  المسافرين  بين 
الــــذيــــن يــخــضــعــون لــلــحــجــر الـــصـــحـــّي، 
باإلضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة. 
شفاَء ٢٤٠  الصحة  وزارُة  سّجلت  كما 
حالة من فيروس (كوفيد-١٩) في الـ٢٤ 
ساعة األخيرة ليصل بذلك إجمالي عدد 
قطر  دولــة  في  المرض  من  المتعافين 
بيانًا  الـــــوزارُة  وأصــــدرت   .١٢١٠٠٦ إلــى 
(كوفيد-١٩)  فــيــروس  مستجدات  حــول 
في قطر، أوضحت فيه أّن حالة الوفاة 
ــا)،  عــاًم  ٦٣) الــعــمــر  مــن  تبلغ  الــجــديــدة 
وكانت قد تلقت الرعاية الطبية الالزمة، 
كما تّم وضُع جميع الحاالت الجديدة في 
الصحية  الرعاية  يتلّقون  وهــم  الــعــزل، 

الالزمة وفًقا لوضعهم الصحّي. 
الــحــالــي،  (كوفيد-١٩)  وضـــع  وحــــول 
أوضح البيان أن جهود الدولة نجحت في 

(كوفيد-١٩)  كورونا  لفيروس  التصّدي 
تفّشي  مــن  والــحــّد  المنحنى  وتسطيح 
الحاالت  عــدد  انخفاض  مــع  الــفــيــروس، 
الــيــومــيــة، وكــذلــك تــراجــع عـــدد حــاالت 
ساهم  كما  أسبوعًيا،  المستشفى  دخــول 
للحاالت  والمكثف  االستباقي  الفحص 
كورونا  بفيروس  إصابتها  فــي  المشتبه 
من  كبير  عــدٍد  تحديد  في  (كوفيد-١٩) 
حاالت اإلصابة المؤكدة بالفيروس في 
تعتبر  قطر  إّن  البيان  وقــال  المجتمع. 
َوَفَيات  معدل  في  العالم  دول  أقل  من 
وذلــك  (كوفيد-١٩)،  كـــورونـــا  فــيــروس 
لعّدة أسباب منها القطاع الصحي يقّدم 
للمصابين  الجودة  عالية  صحية  رعاية 
بفيروس كورونا، كما أن شريحة الشباب 
دولة  سكان  من  الُكبرى  النسبة  تشّكل 
قــطــر، هــذا بــاإلضــافــة إلــى الفحوصات 
المصابة  الــحــاالت  لتحديد  االستباقية 
مـــبـــكـــًرا، ورفــــــع الـــطـــاقـــة االســتــيــعــابــيــة 
العناية  َوحــــدات  خــاصــة  للمستشفيات، 
المركزة لضمان حصول جميع المرضى 
على الرعاية الالزمة، كذلك العمل على 
بأمراض  والمصابين  السّن  كبار  حماية 

مــزمــنــة مــن خــطــر اإلصـــابـــة بفيروس 
القيود  تخفيف  أن  البيان  وأّكــد  كورونا. 
وانـــخـــفـــاض عــــدد الـــحـــاالت الــيــومــيــة ال 
في  انتهت  قد  كــورونــا  جائحة  أن  يعني 
دولــــة قــطــر، حــيــث يــتــم يــومــًيــا إدخـــال 
ممن  المستشفى  إلـــى  الــمــرضــى  بــعــض 
يــعــانــون مــن أعــــراض فــيــروس كــورونــا 
كما  والشديدة،  المتوسطة  (كوفيد-١٩) 
يجب علينا اتباع جميع التدابير الوقائية 
لتجنب مــوجــة جــديــدة مــن الــفــيــروس 
خاصة  المصابة،  الحاالت  عــدد  وزيــادة 
مــع وجـــود مــؤشــرات لــحــدوث ذلــك في 
العديد من دول العالم، وعلينا اآلن أكثر 
الحذر  نتوّخى  أن  مضى  وقــت  أي  مــن 
ونــحــرص عــلــى حــمــايــة األفـــــراد األكــثــر 
عــرضــًة لــمــضــاعــفــات فــيــروس كــورونــا 

(كوفيد-١٩).
 وحـــول مــا يمكن الــقــيــام بــه، أوضــح 
ـــيـــان أنـــــه وبـــيـــنـــمـــا يـــتـــم رفـــــع قــيــود  ـــب ال
تدريجًيا،  قطر  دولــة  فــي  (كوفيد-١٩) 
بــدورهــم  الجميع  يــقــوم  أن  المهم  مــن 
فـــي الــســيــطــرة عــلــى الـــفـــيـــروس وذلـــك 
اآلخرين  مع  الجسدي  التقارب  بتجّنب 

وتــجــنــب األمـــاكـــن الــمــزدحــمــة وكــذلــك 
تجنب األماكن المغلقة التي تعّج بالناس، 
وارتــداء  االجتماعي،  بالتباعد  وااللــتــزام 
الــكــمــامــات، وغــســل الــيــَديــن بــانــتــظــام، 
حماية  في  نستمّر  أن  المهم  من  كذلك 
كــبــار الــســن واألشـــخـــاص الــذيــن يعانون 
من أمراض مزمنة، كما ينصح بتطبيق 
اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
(كوفيد-١٩)  كــورونــا  بفيروس  الخاصة 
السّن  كبار  مع  المنزل  في  التواجد  عند 
ويشمل  المزمنة،  األمـــراض  وأصــحــاب 
الِكمامة  وارتـــداء  الجسدي  التباعد  ذلــك 
والـــمـــداومـــة عــلــى غــســل الــيــَديــن بــالــمــاء 
شخص  أي  على  يجب  أيًضا  والصابون، 
يعاني من أعراض (كوفيد-١٩) االّتصال 
أو   ١٦٠٠٠ الرقم  على  المساعدة  بخط 
التوّجه مباشرة إلى أحد المراكز الصحية 
المحددة للخضوع للفحوصات الالزمة، 
الخيل،  روضــة  أو  معيذر،  مراكز  وهي 
أو أم صالل، أو الغرافة الصحية، حيث 
إّن اكــتــشــاف الــمــرض فــي وقـــت مبكر 
العالج  على  الحصول  سهولة  في  يُسهم 

الالزم وسرعة التعافي من المرض.  

١٢١٠٠٦ إجمـــالي المتعـــافـــين مــن كــورونا   
أعلنت شفاء ٢٤٠ حالة أمس.. الصحة:

ـــــاة وف ـــــة  ـــــال وح ـــــدة  جـــــدي ـــــة  إصـــــاب  ٢٥٨ ـــارجتـــســـجـــيـــل  ـــخ ال مــــن  ـــن  ـــدي ـــائ ـــع ال بـــيـــن  ــــات  ــــاب إص  ١٠ ــل  ــي ــج ــس ت

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 :

٢٥٨
إصابة جديدة

األربعاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠

٥٠٠

٤٥٠

٤٠٠

٣٥٠

٣٠٠

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

األربعاء
٢٣ سبتمبر

٢٤٠ ٢٩٥٧

٢١٢ ١

١٢١٠٠٦

٧٣٩٠٩١ ٤٩٥٠

٢٦٤٣٦٤٢١

١٢٤١٧٦

الخميس
١٧ سبتمبر

الجمعة
١٨ سبتمبر

السبت
١٩ سبتمبر

٢٤٤٢٢٤٢٢٩٢٣٠٢٢٨
٣١٣

األحد
٢٠ سبتمبر

االثنين
٢١ سبتمبر

الثالثاء
٢٢ سبتمبر

فرجينيا  جامعُة  أعلنت  -قنا:  الــدوحــة 
قطر،  في  التصميم  فنون  كلية  كومنولث 
إحــــــدى الـــجـــامـــعـــات الـــشـــريـــكـــة لــمــؤّســســة 
المجتمع،  وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر 
اإلنــتــرنــت  عــبــر  مكثفة  دورات  طـــرح  عــن 
الــثــانــويــة  الـــمـــدارس  لــطــالب  اليــــن»  «  أون 
األفكار،  وتوصيل  اإلبداعّي،  التفكير  حول 

وتوثيق األعمال.
 وتعتبر الدورات التي تطرحها الجامعة 
لمّدة سبعة أسابيع وبأربعة جداول زمنية 
المكثفة  الــفــصــول  مــن  سلسلة  ُمــخــتــلــفــة، 
لــطــالب الـــمـــدارس الــثــانــويــة الــراغــبــيــن في 

االلــتــحــاق بــالــجــامــعــة، لــمــســاعــدتــهــم على 
ملفهم  لتطوير  الالزمة  المهارات  اكتساب 

الفني وأعمالهم الفنية.
إمكانية  للطالب  الـــدورات  هــذه  وتــوّفــر 
اختيار الوقت المناسب لهم، حيث ستطرح 
 ٤ «  من  الفترات  خــالل  الــعــام  هــذا  دورات 
أكتوبر إلى ٢٢ نوفمبر»، و»  من ١٩ أكتوبر 
 ٢٢ إلى  نوفمبر   ٣ و»من  ديسمبر»  ،   ٧ إلى 
ديسمبر»  ، و»  من ١٨ نوفمبر إلى ٦ يناير»  .

وســـيـــتـــعـــلـــم الــــمــــشــــاركــــون خــــــالل هـــذه 
من  عــدٌد  بتدريسها  سيقوم  التي  الــدورات 
الفروق  الخبرة،  وذوي  الجامعة  خريجي 

األساسيات،  «  رسم  الــرســم،  فــي  الدقيقة 
بالمالحظة»  ،  والــرســم  المتقدم،  الــرســم 
اإلبــداعــي،  التفكير  تطبيق  كيفية  وكذلك 
وطـــرق تــوصــيــل األفــكــار بشكل فــّعــال إلــى 
الــجــمــهــور، وكــيــفــيــة اســـتـــخـــدام الــكــامــيــرا 
لتوثيق المراحل التدريجية خالل أعمالهم، 
الشخصي  الفني  الملف  تطوير  إلى  إضافة 

من متطلبات القبول في الجامعة.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، أوضـــحـــت عــائــشــة 
ــتــعــلــيــم  الــــكــــوهــــجــــي، مـــــديـــــُر بــــرنــــامــــج ال
المجتمعي والتعليم المستمر في الجامعة، 
مجموعة  مــن  تنبع  الــبــرنــامــج  أهــمــيــة  أن 

يتم  الــتــي  الــتــصــامــيــم  أو  الــفــنــيــة  األعـــمـــال 
ــتــكــون مــقــبــولــة عـــالـــمـــًيـــا، عند  تــقــيــيــمــهــا ل
الــفــّن  فــي  المختلفة  لــلــجــامــعــات  الــتــقــديــم 

والتصميم. 
عن  عــبــارة  الفني  الملف  «إّن  وأضــافــت 
تجميع أفضل األعمال للفنان أو المصمم.. 
عالمًيا  شرًطا  الملف  هذا  تقديم  كون  ومع 
والتصميم،  الفنون  جامعات  فــي  للقبول 
المهنية،  لـــألغـــراض  الحــًقــا  واســتــخــدامــه 
المحفظة  هـــذه  تــطــويــر  عملية  أصــبــحــت 
الــفــنــيــة تــقــنــيــة مــعــقــدة وتــنــافــســيــة بشكل 

متزايد».

دورات تدريبية في التفكير اإلبداعي لطلبة الثانوية
    تنّظمها جامعة فرجينيا كومنولث عبر اإلنترنت
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أشعــــار أعجـــبتــــنيمن الواقعمن الواقع
الكتب  بحار  من  أعجبتني،  التي  األشعار  بعُض  هذه 
وأنهارها، اقتطفت منها كلماٍت موجزًة .. استقيتها من 

هنا وهناك..
وهــــي تــحــمــل بـــعـــَض الــحــكــم والــفــلــســفــة والــمــشــاعــر 
هذه  في  وُممارساته  اإلنسان  تجارب  نتيجة  الجميلة.. 
الحياة.. قد نتفق مع بعض هذه الكلمات.. وقد ال نتفق..

إَذا المرُء لْم يلبْس ثيابًا من الُتَّقى 
         تقلََّب ُعريانًا وإْن كاَن كاِسَيا

■■■■■■■■■■■■■

وما كل عيٍن ال تفيض قريرٌة 
                وما كل قلٍب ال يبوُح بِخاٍل

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

َوِرزُقَك لَيَس ُينِقُصُه التَأَّني 
         َولَيَس يَزيُد في الِرزِق الَعناُء

■■■■■■■■■■■■■■■

وما حب الديار شغفن قلبي 
                  ولكن حب من سكن الدياَر

■■■■■■■■■■■■■■■

ــاف ــع اإلس ــم  ــق أط لــحــمــايــة  الــشــخــصــيــة  الــوقــايــة  مــســتــلــزمــات  مـــن  ــا  ــًم ــاق ط  ٧٠

يطور أبحاثًا ذات صلة بتغير المناخ  والتوسع الحضري

الدوحة -قنا: أطلقت كليُة 
بجامعة  الــعــامــة  الــســيــاســات 
حــمــد بـــن خــلــيــفــة بــرنــامــًجــا 
الحوكمة  حول  رئيسًيا  بحثًيا 
والـــــمـــــرونـــــة واالســـــتـــــدامـــــة، 
بــالــتــزامــن مـــع بــــدء الـــــدورة 
الخامسة والسبعين للجمعّية 

العامة لألمم المتحدة. 
وســـــــوف يــــطــــّور بــرنــامــج 
الــــــحــــــوكــــــمــــــة والـــــــمـــــــرونـــــــة 

واالســـتـــدامـــة أبــحــاثًــا وتــحــلــيــالت مــتــعــددة 
صــلــة  وذات  ومـــتـــكـــامـــلـــة،  الـــتـــخـــصـــصـــات 
الكبرى  بالتحديات  الُمتعّلقة  بالسياسات 
التي حّددتها أهداف األمم المتحدة للتنمية 
تغيَر  التحديات  هــذه  وتشمل  المستدامة. 
وتنقل  المتزايد،  الحضري  والتوسع  المناخ، 
البشر، والحاجة المتزايدة لمؤسسات الدولة 
يسعى  كما  الدولية،  والمنظمات  المستقرة 
البرنامُج إلى إنشاء مجتمع عالمي حيوي من 
الباحثين والمحللين والزمالء المتخصصين 

في السياسات العامة.
وتــرتــكــز أجــنــدُة أبــحــاث الــبــرنــامــج على 
األخــــالق، خــاصــة أن الــعــديــد مــن تحديات 
فعلًيا  تتعّلق  مشاكل  هــي  الحالية  السياسة 

بالعدالة االجتماعية أو اإلدماج أو التوزيع. 
بشكل  القضايا  هذه  البرنامُج  وسيدرس 
مــنــهــجــي مـــع الــتــركــيــز عــلــى الــتــفــاعــل بين 
االستدامة والسياسة، كما سيطّور البرنامج 
فهًما أكثر دقة للمرونة كونه قابًال للتحويل 

الصدد،  هــذا  وفــي  والتعديل. 
ألكسندر  ليزلي  الدكتور  قال 
لكلية  المؤسس  العميد  بــال، 
إطالق  إّن  العامة،  السياسات 
الــــبــــرنــــامــــج خــــــالل الــــــــدورة 
الخامسة والسبعين للجمعية 
جاء  المتحدة  لــألمــم  الــعــامــة 
عـــن قـــصـــد، كــمــا هـــو الــحــال 
خــــالل الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، 
حــيــث تــســتــرشــد الــفــعــالــيــات 
الــدائــرة  بالمناقشات  الكلية  تنّظمها  الــتــي 
حول التحديات الكبرى الــواردة في أهداف 
التي  السياسات  وهيكل  المستدامة  التنمية 
وأوضــح  المتحدة.  األمــم  منظمة  صممتها 
أّن فعاليات هذا العام تتضمن إقامة منطقة 
التنمية  ألهـــداف  افتراضية  تفاعلية  عمل 
محادثات  لعقد  مساحة  توفر  المستدامة، 
أعمق فيما يتعّلق بالنهوض بأهداف التنمية 

المستدامة. 
وأضاف «كما أّثرت ُخطة األمم المتحدة 
لبناء عالم أفضل وأكثر استدامة على عدٍد 
تنتهجها  التي  الوطنية  السياسات  من  كبير 
الحكوماُت في جميع أنحاء العالم. إننا نرغب 
باعتباره  البرنامج  هــذا  مكانة  ترسيخ  فــي 
البرنامج األول من نوعه في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا، فضًال عن تعزيز 
مجال  فــي  خليفة  بــن  حمد  جامعة  سمعة 
واالستشارات  والدراسات  السياسات  أبحاث 

على الُمستوى العالمّي».

جامعة حمد تطلق برنامًجا 
حول الحوكمة واالستدامة

الهالُل  أعلن  -قنا:  الدوحة 
تواصل  عن  القطرُيّ  األحمُر 
أعــــمــــال بـــعـــثـــتـــه الــتــمــثــيــلــّيــة 
بــــلــــبــــنــــان فـــــي دعـــــــم جـــهـــود 
لجائحة  العاجلة  االستجابة 
«كوفيد- كـــورونـــا  فـــيـــروس 
مـــخـــيـــمـــات  داخـــــــــــل   ، «١٩
في  الفلسطينيين  الالجئين 
صندوق  من  بتمويل  لبنان، 

للتنمية. قطر 
وأوضــــح الــهــالل األحــمــر، 
أنه تم حتى اآلن االنتهاء من 
غذائي  طــرد   ١٩,٧٠٠ تــوزيــع 
نـــظـــافـــة  حـــــزمـــــة  و١,٠٠٠ 
ويفل  مخيمات  فــي  عائلية 
ــــقــــاع»  وعــــيــــن الـــحـــلـــوة  ــــب « ال
 ، « ــــدا والــــمــــيــــة ومــــيــــة « صــــي
وبــرج  وبعلبك  الــبــارد  ونــهــر 
أن  ـــــى  إل ــــا  الفــــتً الــــبــــراجــــنــــة، 
إجــمــالــي عـــدد الــمــســتــفــيــديــن 
ـــــمـــــشـــــروع بـــلـــغ  مــــــن هـــــــذا ال
٩٨,٥٠٠ شـــــــــــــــــخـــــــــــــــــص فــــي 

الفلسطينية. المخيمات 
وفـــيـــمـــا يــتــعــّلــق بـــالـــكـــوادر 
الــــطــــبــــيــــة، لــــفــــت إلــــــــى أنــــه 
طـــاقـــًمـــا   ٧٠ تـــوفـــيـــر  تــــم  قــــد 
مــــن مـــســـتـــلـــزمـــات الـــوقـــايـــة 
لحماية    «PPE » الشخصية 

أطــقــم اإلســعــاف، بــاإلضــافــة 
إلــــى تـــوفـــيـــر أطـــقـــم مــمــاثــلــة 
طــبــيــة،  مـــراكـــز   ١٠ لـــفـــائـــدة 
ــــمــــيــــن فـــي  ــــمــــقــــي تــــــخــــــدم ال

الفلسطينيين.  مخيمات 
ــــة الـــــهـــــالل  ــــعــــث وتـــــــقـــــــوم ب
األحــمــر الــقــطــري بــالــتــنــســيــق 
مـــع صـــنـــدوق قــطــر لــلــتــنــمــيــة 
أنشطة  كافة  على  باإلشراف 
األحمر  الهالل  مع  المشروع 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي والــــصــــلــــيــــب 

ــبــنــانــي، بــمــوجــب  ــل األحـــمـــر ال
اتــفــاقــيــات الــتــعــاون الــتــي تــّم 
ـــتـــوقـــيـــع عـــلـــيـــهـــا فــــي وقـــت  ال
التشديد  يتم  وكذلك  سابق، 
على مراعاة كافة اإلجراءات 
االحــــــتــــــرازيــــــة لـــلـــمـــحـــافـــظـــة 
على  الــقــائــمــيــن  ســالمــة  عــلــى 
المستفيدة  واألســـر  الــتــوزيــع 
عـــلـــى حــــّد ســــــواء. يـــذكـــر أن 
العاجلة  االستجابة  مــشــروع 
لــمــواجــهــة فـــيـــروس كـــورونـــا 

فـــــي مـــخـــيـــمـــات الـــالجـــئـــيـــن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن بـــلـــبـــنـــان، 
يــــــهــــــدف إلــــــــــى الــــتــــخــــفــــيــــف 
مــــن حــــدة انـــتـــشـــار الـــمـــرض 
والـــحـــد مـــن اآلثــــار الــصــحــيــة 
دعم  خالل  من  له،  الثانوية 
الــمــنــشــآت الــصــحــيــة لــمــواكــبــة 
للوباء،  االستجابة  متطلبات 
مـــع االســـتـــمـــرار فـــي تــقــديــم 
األخرى. الصحية  الخدمات 

ويــــســــتــــهــــدف الـــــمـــــشـــــروُع 

صــحــيــة  مـــــراكـــــز   ١٠ دعـــــــَم 
ومـــســـتـــشـــفـــى حـــجـــر صــحــي، 
ـــــــــى تــــوفــــيــــر  بــــــاإلضــــــافــــــة إل
ســـــــيـــــــارات إســــــعــــــاف لـــنـــقـــل 
الـــــحـــــاالت الـــمـــصـــابـــة طــــوال 
فـــتـــرة الـــمـــشـــروع، كــمــا يــتــم 
الضعيفة  المجتمعات  توعية 
لــحــمــايــة نــفــســهــا مـــن خـــالل 
تــطــبــيــق ســلــوكــيــات الــنــظــافــة 

السليمة. الشخصية 
وكــذلــك يــســعــى الــمــشــروُع 
قطر  صــنــدوق  مــن  الــمــمــوُل 
من  التخفيف  إلــى  للتنمية، 
اآلثــــار االقــتــصــاديــة الــســلــبــيــة 
ــــاجــــمــــة عــــــن إجـــــــــــراءات  ــــن ال
ـــع  ـــوزي ـــت ـــــمـــــرض ب احــــــتــــــواء ال
مــســاعــدات غــذائــيــة أســاســيــة 
أسرة   ٢٧,٨٠٠ إجمالي  على 
مـــتـــعـــّفـــفـــة، فـــــي مـــخـــيـــمـــات 
وتــــــجــــــمــــــعــــــات الـــــالجـــــئـــــيـــــن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن بـــمـــنـــاطـــق 

والشمال. الجنوب 
المستفيدين  عــدُد  ويــقــدر 
مــــن هـــــذا الــــمــــشــــروع بــنــحــو 
مــبــاشــر  مــســتــفــيــد   ١٣٩,٤٠٠
مـــعـــظـــمـــهـــم مـــــن األطـــــفـــــال، 
مــن  شــخــًصــا   ٨,٤٣٠ مــنــهــم 

اإلعاقة. ذوي 

دعم طبي وغذائي لمخيمات الالجئين الفلسطينيين بلبنان 
قّدمها الهالل األحمر القطري لصالح  ٩٨,٥٠٠ شخص

توزيع ١٩,٧٠٠ طرد غذائّي و١,٠٠٠ حزمة نظافة عائلية
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لخطبة  إفــريــقــي  رجـــل  تــقــدم  أيـــام  مــنــذ 
حــبــيــبــتــه فــــي مـــطـــعـــم كـــنـــتـــاكـــي، وبـــعـــدهـــا 
قـــام صــحــفــي بــاالســتــهــزاء مـــن هـــذا األمـــر 
راٍق،  ذوق  لــديــهــم  لــيــس  (بــالــتــأكــيــد  ُمــعــلــًقــا 
مـــا مـــن أحــــد يـــتـــقـــدم لــخــطــبــة مـــن ُيــحــب 
فــي كــنــتــاكــي)، انــتــشــر الــخــبــر عــلــى الــكــثــيــر 
مــن وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وبـــادر 
ــُمــطــرب دونـــالـــد دانـــيـــال بــتــقــديــم عــرض  ال
جــمــيــل وســخــي بـــأن ُيــغــنــي لــلــعــروســيــن في 
في  البهجة  لــُيــدخــل  مقابل  بــدون  ليلتهما 
كما  الــحــفــل،  يحضر  مــن  وقــلــوب  قلبيهما 
قـــامـــت شـــركـــة يـــونـــي لــــألفــــالم بـــاالتـــصـــال 
حفل  لتصوير  مجاني  عرض  لتقديم  بهما 
بمناسبة  لهما  قّيمة  هدية  وتقديم  زفافها 

الزواج.
شــــركــــة كـــــولـــــوال لـــلـــســـفـــريـــات قــــّدمــــت 
لـــلـــعـــروســـيـــن تـــكـــالـــيـــف قــــضــــاء عـــطـــلـــة فــي 
أحد  فــي  وأســبــوع  سفر  تــذاكــر   - تــاون  كيب 

الشركة. نفقة  على  الفنادق 

أصـــبـــح االســـتـــهـــزاء بـــالـــنـــاس وكـــأنـــه أمـــٌر 
ــُمــســتــهــتــريــن مــن  تــرفــيــهــي لــــدى بــعــض ال
الــنــاس، بــعــدمــا تــعــّددت أســالــيــبــه وأشــكــالــه 
وأمــــاكــــنــــه، وأصــــبــــح الـــشـــامـــتـــون يــتــخــذون 
مـــنـــه وســـيـــلـــة لـــلـــتـــرفـــيـــه والــــســــعــــادة، ولـــم 
قيمهم  مــن  يخسرون  بذلك  أنهم  ُيــدركــوا 
في  حسناتهم  وكذلك  الدنيا  في  األخالقية 
من  النوع  هذا  نبذ  الضروري  فمن  اآلخرة، 
المقاطع  نشر  في  الُمساهمة  وعدم  السلوك 
أياً  باآلخرين  استهزاء  فيها  التي  الُمصورة 
كانت، وأن ندعو إلى غرس القيم الُمضادة 

لالستهزاء.
 فـــي عــلــم الــنــفــس تـــوجـــد هـــنـــاك عــالقــة 
بــيــن الــســخــريــة مــن اآلخـــريـــن واضــطــراب 
الــشــخــصــيــة، فــعــادة ال يــهــزأ بــآخــر شــخــٌص 
ســلــيــم نــفــســًيــا، وأصــبــحــنــا نـــرى كــثــيــًرا من 
في  والُسخرية  لالستهزاء  يتعّرضون  الناس 
طبيعة  بسبب  إمــا  اآلخــريــن،  مــن  حياتهم 
لــوجــود  أو  لــونــهــم،  أو  شــكــلــهــم،  أو  عــمــلــهــم، 

مثالً،  كالتأتأة  لفظية  أو  جسدية  إعــاقــات 
عليهم  األلــقــاب  بــإطــالق  االســتــهــزاء  ويــكــون 
والــكــلــمــات الــجــارحــة لــيــصــبــحــوا أضــحــوكــة 
تدمير  إلى  يــؤدي  الــذي  األمــر  الناس،  بين 
نــفــســيــاتــهــم وتـــكـــون الــنــتــيــجــة الـــُعـــزلـــة عــن 
الـــنـــاس، واالكــتــئــاب واالبــتــعــاد عــن الــواقــع 

المؤلم.
 فــــي الـــمـــقـــابـــل هـــنـــاك مــــن الـــبـــشـــر كــمــا 
الـــمـــرهـــم الـــــذي ُيـــخـــفـــف األلــــــم، وُيــــــداوي 
الغير،  ُيفسده  ما  إصالح  وُيحاول  الجروح، 
كولوال  وشركة  دانــيــال،  دونــالــد  كالمطرب 

أناس. إسعاد  ُيحاول  من  وكل  للسفريات، 
مــن  ُمـــقـــابـــل  ــــــدون  وب الـــخـــيـــر  عـــمـــل  إن   
معنى  تضيف  التي  اإلنسانية  األعمال  أروع 
التي  األشــيــاء  من  الخير  عمل  ألّن  للحياة، 
يحظى  وتــجــعــلــه  اإلنـــســـان  قـــدر  مـــن  تــرفــع 
الحب  وتجعل  لــه،  ومحّبتهم  الــنــاس  بثقة 
والــــوئــــام يـــســـود فـــي الــمــجــتــمــع، ومــــا أكــثــر 
األحـــاديـــث الــنــبــويــة الــتــي تــحــث عــلــى عمل 

الخير.
وسلم: عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  فيقول 

َفأَْفَضلَُها  ُشْعبًَة،  َوَسْبُعوَن  بِْضٌع  «اْإلِيَماُن   
اْألََذى  إَماَطُة  َوأَْدنـَـاَهــا   ، ُ اَهللاّ إَِالّ  إِلـَـَه  َال  َقــْوُل: 
مسلم  عـــن  ج  َفـــــرَّ و»مــــن  ــــِريــــِق»،  الــــَطّ َعــــْن 
كربة  عنه  اهللا  ج  َفرَّ الدنيا  كرب  من  كربة 
مـــن كــــرب يــــوم الـــقـــيـــامـــة»، وقـــــال صــلــى 
األرمــلــة  عــلــى  عــلــيــه وســلــم «الـــســـاعـــي  اهللا 
أو  اهللا،  ســبــيــل  فــي  كــالــمــجــاهــد  والــمــســكــيــن 
يفتر»،  ال  والقائم  يفطر  ال  كالصائم  قــال 
«ألن يــمــشــي أحـــدكـــم فـــي قــضــاء حــاجــة - 
يعتكف  أن  مـــن  أفــضــل   - بــإصــبــعــه  وأشــــار 
فــي مــســجــدي هـــذا شــهــريــن». وغــيــر ذلــك 
الــكــثــيــر مــن األحـــاديـــث الــتــي تـــدل عــلــى أن 
واالستخفاف  االستهزاء  وعدم  الخير  عمل 
للعبادات،  كما  أهمية  له  اآلخرين  بمشاعر 
ـــســـالم وتــنــتــشــر األخــــالق  لــيــســود الـــحـــب وال

الناس. بين  الحميدة 

العالقة بين السخرية 
من اآلخرين واضطراب 

الشخصية  
 mozalmalki@hotmail.com

لــلــحــيــاة ــى  ــن ــع م ــضــيــف  ت الـــتـــي  اإلنـــســـانـــيـــة  األعــــمــــال  أروع  ـــن  م ــل  ــاب ــق م ـــــدون  ب ــر  ــي ــخ ال ــل  ــم ع

السيُد  قــال   :]- الدوحة 

نــاصــر يــوســف الــعــبــيــدان رئــيــُس 

قسم الَقبول في الدراسات الُعليا 

بــجــامــعــة قــطــر إن الــقــبــول في 

برامج الدراسات العليا بالجامعة 

يكون على أساس تنافسي، ودعا 

بنحو ٣٠  االلتحاق  في  الراغبين 

والدكتوراه  للماجستير  برنامًجا 

بــكــلــيــات الــجــامــعــة الـــتـــأّكـــد من 

الَقبول  متطلبات  جميع  استيفاء 

وتقديم  بــرنــامــج  بكل  الــخــاصــة 

طلبات القبول وجميع المستندات 

القبول  لمواعيد  وفًقا  المطلوبة 

في الدراسات الُعليا.

وكانت إدارُة الَقبول قد أعلنت 

عـــن فــتــح بـــاب الــقــبــول بــبــرامــج 

الدراسات الُعليا لفصل ربيع ٢٠٢١ 

وسيتم  القادم،  أكتوبر  حتى ٢٢ 

اســتــقــبــال كــافــة طــلــبــات الــقــبــول 

ـــذيـــن يــســتــوفــون  مـــن الــطــلــبــة ال

المطلوبة  األكاديمية  المؤهالت 

الَقبول  ومتطلبات  شروط  َوفق 

لكل برنامج. 

آخر  أن  إلــى  العبيدان  وأشـــار 

الُمستندات  جميع  لتسليم  موعد 

المطلوبة لبرامج الدراسات العليا 

للطلبة الجدد والزائرين، وطلبة 

دراسة المقررات والتي تتضمن 

كـــشـــوف الـــــدرجـــــات الــرســمــّيــة 

القياسية  االخـــتـــبـــارات  ونــتــائــج 

أن  على  الــقــادم،  ديسمبر  هــو ٦ 

تُــعــلــن قـــــرارات الــَقــبــول لبرامج 

حسابات  على  العليا  الـــدراســـات 

للمتقّدمين  اإللكترونية  القبول 

وبــــريــــدهــــم اإللــــكــــتــــرونــــي فــي 

وأوضــــح   .٢٠٢٠ ديــســمــبــر   ١٠

الـــبـــرامـــج  عـــــدد  أّن  ـــعـــبـــيـــدان  ال

ربيع  لفصل  للتقديم  الــمــتــاحــة 

منها:  بــرنــامــًجــا،   ٣٠ هــو   ٢٠٢١

 ١٢ الــدكــتــوراه،  في  برنامًجا   ١٦

برنامًجا للماجستير، و٢ برامج 

شــهــادات متخصصة، وأفــاد إنه 

يمكن االطالع على التخصصات 

ــبــول في  الــمــتــاحــة وشـــــروط الــَق

كليات الجامعة من خالل موقع 

apply.qu.edu. الــقــبــول  إدارة 

طلب  تــقــديــم  إّن  وأضـــــاف   qa

الــقــبــول يــتــم مـــن خــــالل تعبئة 

موقع  على  اإللــكــتــرونــي  الطلب 

الجامعة الرسمي، ويتّم تحميل 

إلكترونًيا  المطلوبة  المستندات 

مــن خـــالل الــطــلــب اإللــكــتــرونــي 

الحضور  يــســتــدعــي  وال  لــلــقــبــول 

على  بــنــاًء  وذلـــك  الجامعة،  إلــى 

تعليمات الدولة للحّد من انتشار 

فيروس كورونا المستجد.

وتــفــتــح كــلــيــُة الــهــنــدســة بــاب 

فــي   ٢٠٢١ ربـــيـــع  فــــي  الـــقـــبـــول 

كــالــتــالــي:  وهــــي  بـــرنـــامـــًجـــا   ١٩

ـــــــوراه فـــــــي الـــهـــنـــدســـة  ـــــــدكـــــــت ال

المعمارية، الدكتوراه في هندسة 

الدكتوراه  العمراني،  التخطيط 

فـــــي الـــهـــنـــدســـة الــكــيــمــيــائــيــة، 

المدنية،  الهندسة  في  الدكتوراه 

الــــدكــــتــــوراه فـــي هــنــدســة عــلــوم 

الحاسب، الدكتوراه في الهندسة 

الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، الــــدكــــتــــوراه فــي 

هــنــدســة الـــحـــاســـب، الـــدكـــتـــوراه 

فــــي الـــهـــنـــدســـة الــمــيــكــانــيــكــيــة، 

الصناعية  هندسة  في  الدكتوراه 

والــنــظــم، الــدكــتــوراه فــي اإلدارة 

الـــهـــنـــدســـيـــة، الـــــدكـــــتـــــوراه فــي 

في  الدكتوراه  البيئية،  الهندسة 

المواد. وهندسة  علوم  هندسة 

ماجستير  برامج  إلــى  باإلضافة 

الهندسية،  اإلدارة  فــي  الــعــلــوم 

الحوسبة،  في  العلوم  ماجستير 

الهندسة  فــي  الــعــلــوم  ماجستير 

في  الــعــلــوم  ماجستير  الــبــيــئــيــة، 

ماجستير  الكهربائية،  الهندسة 

الــعــلــوم فــي الــهــنــدســة الــمــدنــيــة، 

الهندسة  فــي  الــعــلــوم  ماجستير 

الــمــيــكــانــيــكــيــة، مــاجــســتــيــر في 

العمراني.  والتخطيط  التصميم 

أما كليُة اآلداب والعلوم فتطرح 

٩ بــرامــج وهـــي: الــدكــتــوراه في 

الــعــلــوم الــبــيــولــوجــّيــة والــبــيــئــيــة، 

الخليج،  دراســـات  في  الدكتوراه 

ماجستير اللغة العربية وآدابها، 

دراســـات  فــي  اآلداب  ماجستير 

ــيــج، مــاجــســتــيــر اإلحـــصـــاء  الــخــل

الــتــطــبــيــقــي، مــاجــســتــيــر الــعــلــوم 

الــمــواّد  علوم  ماجستير  البيئية، 

الدراسات  شهادة  والتكنولوجيا، 

العليا فــي عــلــم الــتــآكــل، شــهــادة 

الـــدراســـات الــعــلــيــا فــي اإلحــصــاء 

الصيدلة  كلية  أمـــا  الــتــطــبــيــقــّي. 

وهــو:  واحــــًدا،  برنامًجا  فتقدم 

الدكتوراه في العلوم الصيدالنية.

وخـــتـــاًمـــا تـــقـــّدم كــلــيــة الــطــب 

الطبية.  الــعــلــوم  فـــي  الـــدكـــتـــوراه 

وتسعى جامعُة قطر إلى تطوير 

الـــمـــعـــرفـــة والـــبـــحـــث الــعــلــمــي، 

وتــخــريــج طــلــبــة لــديــهــم شغف 

الــعــلــم مــــا يــجــعــلــهــم قـــــــادًة في 

عدة  طرحها  عبر  مجتمعاتهم، 

الــدراســات  فــي  ُمختلفة  بــرامــج 

العليا.

ــا بالجامعة  ــول تنافســي ببرامج الدراســات العلي قَب
طرح ٣٠ برنامًجا للماجستير والدكتوراه للتسجيل حتى ٢٢ أكتوبر.. العبيدان:

ــوم  ــل ــع وال اآلداب  ــيــة  كــل ـــي  ف ــا  ــي ــعــل ال ـــدراســـات  ـــل ل ـــرامـــج  ب ـــة ٩  ـــدل ـــصـــي ـــة ال ـــي ـــل ـــك ــــــوراه ب ــــــت ــــــدك بــــرنــــامــــج فــــــي ال
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ُكن عوًنا.. إلغاثة أكثر من نصف مليون 
متضرر في أسوأ فيضانات منذ 100 عام

نقاط التحصيل 44667711 qqch.qa/Appqcharity.org

إغاثة
عاجلة

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2020/1244

كن َعونهم

SOS أرسـل SMS للتبرع بــ

92015
200 رق

92642
100 رق

92428
500 رق

عبر الموقع اإللكتروني

qch.qa/SOS
عبر تطبيق قطر الخيرية

qch.qa/App

سهم إغاثة 
سهم 300 ر.قسلة غذائية200 ر.قعاجلة

500 ر.قتوفير إيواء

(  - الخميس 7 صفر 1442هـ - 24 سبتمبر 2020م - العدد (14019)- 



محلياتمحليات١٠

الخميس 7 صفر 1442هـ - 24 سبتمبر 2020م - العدد (14019)

الشيخ  معالي  ترأس  قنا:   - الدوحة 
خــالــد بــن خــلــيــفــة بــن عــبــدالــعــزيــز آل 
ثـــانـــي، رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيـــر 
الـــداخـــلـــيـــة، االجـــتـــمـــاع الــــعــــادي الـــذي 
في  بمقره  أمس  ظهر  المجلس  عقده 

األميري. الديوان 
وعـــقـــب االجــــتــــمــــاع، أدلـــــى ســـعـــادة 
الـــدكـــتـــور عــيــســى بـــن ســعــد الــجــفــالــي 
بأعمال  والقائم  العدل  وزير  النعيمي، 
الــوزراء  مجلس  لــشــؤون  الــدولــة  وزيــر 

يلي: بما 
مجلس  أشـــاد  االجــتــمــاع  بــدايــة  فــي   
الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو 
أمير  ثــانــي  آل  حــمــد  بــن  تميم  الــشــيــخ 
فــي  اهللا»،  الــمــفــدى «حــفــظــه  الـــبـــالد 
العامة  للمناقشة  االفتتاحية  الجلسة 
للجمعية  والسبعين  الخامسة  للدورة 
الـــعـــامـــة لــمــنــظــمــة األمـــــم الــمــتــحــدة، 
ـــتـــي عـــقـــدت عـــبـــر تــقــنــيــة االتـــصـــال  ال
وواضًحا  شامًال  جــاء  والــذي  المرئي، 
بــمــا اشــتــمــل عــلــيــه مــن مــواقــف ثــابــتــة 
لــدولــة قــطــر تــجــاه مــخــتــلــف الــقــضــايــا 
من  تضمنه  وبما  والدولية،  اإلقليمية 
أفــكــار ومــبــادئ لــمــواجــهــة الــتــحــديــات 
تعصف  التي  األزمــات  وحل  العالمية، 

لمنطقة. با
 وأعــــــرب الــمــجــلــس عــــن اعــــتــــزازه 
بــالــســيــاســة الــحــكــيــمــة لــســمــو األمـــيـــر 
المشروع  غير  الــجــائــر  الــحــصــار  تــجــاه 
عــلــى دولـــة قــطــر، والــتــي جـــّدد سموه 
األول،  أمس  خطابه  في  عليها  التأكيد 
التقدم  مــســيــرة  الــبــالد  واصــلــت  حــيــث 
والــتــنــمــيــة فـــي شــتــى الـــمـــجـــاالت بــعــد 
مــــرور أكــثــر مـــن ثـــالث ســـنـــوات على 
الفّعالة  مشاركتها  وعـــززت  الــحــصــار 
األطــراف،  المتعدد  الدولي  العمل  في 
ورّســــــخــــــت خــــــالل الــــحــــصــــار ثــــوابــــت 
أحكام  احترام  على  القائمة  سياستها 
ومــــبــــادئ الـــقـــانـــون الــــدولــــي ومــيــثــاق 
احترام  مبدأ  السيما  المتحدة،  األمم 
ســيــادة الــــدول، ورفـــض الــتــدخــل في 
بالحوار  وتمسكت  الداخلية،  شؤونها 
المصالح  على  القائم  المشروط  غير 
الــمــشــتــركــة واحــــتــــرام ســـيـــادة الــــدول 

األزمة. هذه  لحل  السبيل  باعتباره 
مــــوقــــف  أن  الـــــمـــــجـــــلـــــس  وأكـــــــــــــد 
دولــــــة قـــطـــر الـــثـــابـــت تـــجـــاه الــقــضــيــة 
سمو  عليه  شــدد  والــذي  الفلسطينية، 
األمــــيــــر الـــمـــفـــدى فــــي خـــطـــابـــه أمــــام 
قد  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية 
مشاعر  عن  وأمينًا  صادًقا  تعبيًرا  عّبر 
القضية  هــذه  تــجــاه  العربية  الــشــعــوب 

العادلة. 
وأعـــــــرب الــمــجــلــس عــــن أمـــلـــه فــي 
تــجــاوب الــمــجــتــمــع الـــدولـــي وبــخــاصــة 
مــجــلــس األمـــــن مـــع دعـــــوة ســـمـــوه لــه 
وإلــزام  القانونية  بمسؤوليته  للقيام 
غزة  قطاع  عن  الحصار  بفك  إسرائيل 
وإعــــادة عــمــلــيــة الــســالم إلـــى مــســارهــا 
مصداقية،  ذات  مفاوضات  خالل  من 
الــدولــيــة  الــقــرارات  عــلــى  تــقــوم  بحيث 
جميع  وتـــتـــنـــاول  الـــقـــوة،  عــلــى  ولــيــس 
قـــضـــايـــا الـــــوضـــــع الــــنــــهــــائــــي، وإنــــهــــاء 
ُمــحــددة  زمنية  مــدة  خــالل  االحــتــالل 
على  المستقلة  فلسطين  دولة  وإقامة 
القدس  وعاصمتها   ١٩٦٧ عــام  حــدود 
اإلسرائيلي  االحتالل  وإنهاء  الشرقية، 

المحتلة. العربية  األراضي  لجميع 
األمير  سمو  بدعوة  المجلس  وأشاد   
جائحة  تفشي  عن  حديثه  معرض  في 
مــتــعــدد  الـــتـــعـــاون  إلـــى     /١٩  - /  كوفيد 
األطـــراف لــمــواجــهــة تــحــديــات األوبــئــة 
التعامل  وعند  عموًما،  والبيئة  والمناخ 
مــع قــضــايــا الــفــقــر والــحــرب والــســلــم، 
األمن  في  الُمشتركة  أهدافنا  وتحقيق 
سموه  أعلنه  ما  وكذلك  واالســتــقــرار، 
مع  اإلستراتيجية  الشراكة  تعزيز  عن 
أجــهــزة األمـــم الــمــتــحــدة الــمــعــنــيــة في 

اإلرهاب. لظاهرة  التصدي 

 وثـــّمـــن مــجــلــس الـــــــوزراء مــشــاركــة 
ســمــو األمـــيـــر فـــي االجـــتـــمـــاع الــرفــيــع 
ــــمــــســــتــــوى لــــالحــــتــــفــــال بــــالــــذكــــرى  ال
الــخــامــســة والــســبــعــيــن لــتــأســيــس األمــم 
عبر  الماضي    «  االثنين»  الــمــتــحــدة،  
اشتملت  وقد  المرئي،  االتصال  تقنية 
الكثير  على  االجتماع  في  سموه  كلمة 
مــن الـــرؤى والــمــضــامــيــن الــهــامــة من 
أجــــل إصـــــالح األمـــــم الـــمـــتـــحـــدة حــتــى 
تـــكـــون قــــــادرة عـــلـــى إيــــجــــاد اآللـــيـــات 
الــــــالزمــــــة لـــــفـــــرض مــــبــــادئــــهــــا عــلــى 
أعــضــائــهــا وعــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات 
المسبوقة،  وغير  المستجدة  العالمية 
الــذي  السياسي  اإلعـــالن  تضمنها  كما 
اعـــتـــمـــدتـــه  الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــألمــم 
ـــــة قــطــر،  الـــمـــتـــحـــدة واضـــطـــلـــعـــت دول
بتيسير  السويد،  مملكة  مع  بالشراكة 

العتماده. الدولية  المفاوضات 

ـــوزراء  وبــعــد ذلــك اســتــمــع مــجــلــس ال
إلــى الــشــرح الــذي قــّدمــه ســعــادة وزيــر 
الُمستجدات  آخر  حول  العامة  الصحة 
فيروس  انتشار  من  للحد  والتطورات 
المجلس  وأكد   ، «١٩  - كورونا «كوفيد 
عــلــى اســتــمــرار الــعــمــل بــمــا تــم اتــخــاذه 
مــن إجـــراءات وتــدابــيــر احــتــرازيــة في 

الوباء.  هذا  مكافحة  سبيل 
رئيس  معالي  توجيهات  إطار  وفي   
بشأن  الداخلية  ووزير  الوزراء  مجلس 
ــــــــوزراء بــالــخــطــط  مــــوافــــاة مــجــلــس ال
الــمــتــعــلــقــة بـــاخـــتـــصـــاصـــات الـــــــوزارات 
واألجــــــــهــــــــزة الــــحــــكــــومــــيــــة األخــــــــرى 
والـــهـــيـــئـــات والــــمــــؤســــســــات الـــعـــامـــة، 
ُمــتــضــمــنــة كــافــة الــبــرامــج والــمــشــاريــع 
الُمحدد  الزمني  والــجــدول  التنفيذية 
قياس  ومــؤشــرات  ومــعــايــيــر  لــإلنــجــاز 
الرؤية  مع  يتوافق  وبما  األداء،  تقدم 

الــــشــــامــــلــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة «رؤيــــــــــة قــطــر 
أيــة  ذلـــك  فـــي  بــمــا   ،«٢٠٣٠ الــوطــنــيــة 
مـــشـــاريـــع لـــلـــشـــراكـــة بـــيـــن الــقــطــاعــيــن 
وجـــــدت،  إن  والـــــخـــــاص،  الـــحـــكـــومـــي 
قـــّدم ســعــادة وزيـــر الــتــنــمــيــة اإلداريــــة 
عرًضا  االجتماعية  والــشــؤون  والعمل 
عـــن الــخــطــة اإلســتــراتــيــجــيــة لـــــوزارة 
الــتــنــمــيــة اإلداريـــــة والــعــمــل والـــشـــؤون 

االجتماعية.
ما  الــخــطــة  تضمنته  مــا  بــيــن  ومــن   
اإلداريــــة  الــتــنــمــيــة  وزارة  تــســعــى  يــلــي: 
والــعــمــل والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة إلــى 
وضبط  الحكومي،  الجهاز  أداء  ترقية 
الــعــمــل،  ســـوق  أداء  وتــطــويــر  وتــفــعــيــل 
المجتمع  واستقرار  رفاهية  وضمان 
 ،٢٠٣٠ الوطنية  قطر  لــرؤيــة  تحقيًقا 
تنفيذ  على  اإلشراف  خالل  من  وذلك 
عمل  لمجاالت  المنظمة  التشريعات 

الــــــوزارة وتــطــبــيــق الــمــعــايــيــر الــدولــيــة 
والعمل  اإلداريــة  التنمية  مجاالت  في 
والــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة، بــاســتــخــدام 
المهنية،  والــخــبــرات  التقنيات  أفضل 
وبــالــتــعــاون مـــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
والــجــمــعــيــات الــمــهــنــيــة والــمــنــظــمــات 
والـــمـــؤســـســـات اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 

المجال. ذات  في  العاملة 
الــــنــــتــــائــــج الـــقـــطـــاعـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة 

والوسيطة:
الـــمـــؤســـســـي  الــــتــــطــــويــــر  قــــطــــاع   -١

والخدمات:
مــؤســســات  الــرئــيــســيــة:  الــنــتــيــجــة   -
قـــطـــاع عــــام حـــديـــثـــة تـــقـــدم خـــدمـــات 
عـــامـــة مــتــمــيــزة وتــحــقــق االســـتـــدامـــة 

المالية.
الوسيطة: النتائج   -

متسق  حــكــومــي  تــنــظــيــم  األولـــــى:   -

التنمية. لمتطلبات  يستجيب  ومرن 
وفّعال. كفؤ  حكومي  أداء  الثانية:   -

ُمحّسنة  مؤسسية  عمليات  الثالثة:   -
تقديم  من  الحكومية  الجهات  تمكن 

مميزة. عامة  خدمات 
- الرابعة: إدارة كفوءة وأداء متميز 

البشرية. للموارد 
٢ - قطاع قوة عمل كفوءة:  

عمل  ســـوق  الــرئــيــســيــة:  الــنــتــيــجــة   -
من  قطر  سكان  جميع  يُمّكن  تنافسي 
ُمجتمع  وبــنــاء  التنمية  فــي  الــُمــشــاركــة 
ُمـــزدهـــر وتــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــجــيــل 
بــاحــتــيــاجــات  الــمــســاس  دون  الــحــالــي 
مشاركة  خالل  من  القادمة،  األجيال 
ــعــامــلــيــن فــــي ســـــوق الــعــمــل  ــل فـــعـــالـــة ل
واستقطاب  ُمرتفعة  إنتاجية  وتحقيق 
واســـتـــبـــقـــاء عـــمـــالـــة عـــالـــيـــة الـــمـــهـــارة، 
ونـــظـــام مــعــلــومــات حـــديـــث وشــفــاف 
ــبــيــانــات عـــن جــانــبــي الــعــرض  يــوفــر ال

والتدريب. للتوظيف  والطلب 
الوسيطة: النتائج   -

ـــشـــّجـــع  يُ عــــمــــل  ســــــوق  األولـــــــــــى:   -  
الــمــال  رأس  تــطــويــر  فـــي  االســـتـــثـــمـــار 

البشري.
عمالة  يوفر  عمل  ســوق  الثانية:   -  

ُمرتفعة. وإنتاجية  ماهرة  وافدة 
الــثــالــثــة: حــوكــمــة فــاعــلــة لــســوق   - 

العمل.
االجتماعية: الحماية  قطاع   -  ٣

نظام  إرســـاء  الــرئــيــســيــة:  النتيجة   -
حـــمـــايـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــتـــكـــامـــل فـــّعـــال 

وُمستدام.
الوسيطة: النتائج   -

حــمــايــة  نـــظـــام  إنــــشــــاء  األولـــــــى:   -   
وُمستدام. فّعال  ُمتكامل  اجتماعية 

  - الــثــانــيــة: أســــرة قــطــريــة قــويــة، 
وممكنة. ُمتماسكة 

نــطــاق  فــــي  الـــــزيـــــادة  الـــثـــالـــثـــة:   -   
االجتماعي. المال  رأس  وفعالية 

الخطة  مشاريع  إجمالي  بلغ  وقد   -

اإلســتــراتــيــجــيــة لــــلــــوزارة الــُمــنــبــثــقــة 
عــن إســتــراتــيــجــيــة الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة 
ُمـــوزعـــة  مــــشــــروًعــــا،   (٢٧) الـــثـــانـــيـــة 
مـــجـــاالت  فــــي  مـــشـــاريـــع   (٦) بــــواقــــع 
في  مشاريع  و(١٠)  اإلدارية،  التنمية 
في  مشروًعا  و(١١)  العمل  مجاالت 
فضًال  االجتماعية،  الشؤون  مجاالت 
بتنفيذ  الــــــوزارة  تــضــطــلــع  ذلـــك  عـــن 
الــتــعــاون  مــجــال  فــي  مــشــروًعــا   (٢٦)
الــدولــيــة،  الــعــمــل  منظمة  مــع  الــفــنــي 
الــســيــاســة  مــجــال  فــي  إجــــراء  و(٢٧) 

السكانية.
يلي: ما  المشاريع  هذه  ومن   

وتـــصـــنـــيـــف  وصـــــــف  مــــــشــــــروع   -١
العامة. الوظائف  وترتيب 

٢- مــشــروع تــفــعــيــل مــعــايــيــر جــودة 
الــــجــــهــــات  فــــــي  ــــمــــؤســــســــي  ال األداء 
القطاع  أداء  ورصد  لتقييم  الحكومية 

الحكومي.
الــــجــــهــــات  ـــمـــكـــيـــن  ت مــــــشــــــروع   -٣
الــحــكــومــيــة مـــن إعــــــداد أدلـــــة الــعــمــل 

بها. الخاصة  التنظيمية 
وسياسات  آليات  تطوير  مشروع   -٤
لــتــحــفــيــز واســتــقــطــاب الـــكـــفـــاءات فــي 

الحكومي. القطاع 
٥- مــشــروع إعــــداد خــطــة االبــتــعــاث 

الحكومي.
الــقــطــاع  فـــي  الــتــوطــيــن  مـــشـــروع   -٦

الخاص.
٧- مشروع وصف وتصنيف العمالة 

المهارة. لمستوى  وفًقا  الوافدة 
استقدام  آلــيــات  تطوير  مــشــروع   -٨

الوافدة. العمالة 
األدنــــى  الـــحـــد  تــطــبــيــق  مـــشـــروع   -٩

لألجور.
حماية  نــظــام  تــعــزيــز  مــشــروع   -١٠

األجور.
موحد  إلكتروني  نظام  مشروع   -١١

االجتماعية. للحماية 

 مجلس الوزراء يشيد بخطابَي صاحب السمو في األمم المتحدة 
 تضمنا مواقف قطر الثابتة تجاه مختلف القضايا ورؤى إصالح المنظمة الدولية 

 

خطاب صاحب السمو تضمن أفكارًا ومبادئ لمواجهة التحديات العالمية 

ـــــــإلرهـــــــاب  ـــــصـــــدي ل ـــــت ـــــل ـــــــــــــم الــــــمــــــتــــــحــــــدة ل ــــــــع األم ــــــــة قــــــطــــــر م ــــــــراك ـــــز ش ـــــزي ـــــع ـــــت ــــــــــــــــــادة ب اإلش

ـــمـــة عـــلـــى احـــــتـــــرام الــــقــــانــــون الـــدولـــي ـــقـــائ ــــت ســيــاســتــهــا ال ــــواب ــــخــــت ث  رّس

ــــة ــــعــــادل ال ـــيـــة  ـــن ـــفـــلـــســـطـــي ال الـــقـــضـــيـــة  تـــــجـــــاه  ثـــــابـــــت  قــــطــــر  مـــــوقـــــف   

ــــة الخليجية ــادة الــســبــيــل لــحــل األزم ــي ــس ــشــروط واحـــتـــرام ال ــم ــحــوار غــيــر ال ــال  الــتــمــســك ب

 المجلس أكد االعتزاز بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو تجاه الحصار الجائر

ــحــصــار  ــى الـــمـــجـــاالت رغــــم ال ــت ـــي ش ــة ف ــي ــم ــن ــت ــرة الــتــقــدم وال ــي ــس ـــت م ــر واصـــل ــط  ق
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بين  الــشــراكــة  تــوســيــع  مــشــروع   -١٢
المدني  والمجتمع  الــدولــة  مــؤســســات 

الخاص. والقطاع 
وتـــشـــغـــيـــل  تــــأهــــيــــل  مـــــشـــــروع   -١٣
الـــُمـــنـــتـــفـــعـــيـــن مــــن مــــعــــاش الـــضـــمـــان 
العمل  ســن  فــي  هــم  لــمــن  االجــتــمــاعــي 

العمل. لسوق 
المجتمعية. األسواق  مشروع   -١٤

مراكز  وتطوير  تعزيز  مشروع   -١٥
االجتماعية. التنمية 

وتـــطـــويـــر  إعــــــــــداد  مـــــشـــــروع   -١٦
لألسرة. وطنية  إستراتيجية 

ــــــادرات  ــــــب ُم دعـــــــم  مـــــشـــــروع   -١٧
األثر  ذات  المدني  المجتمع  منظمات 

االجتماعي.
المنصة  وتطوير  إنشاء  مشروع   -١٨

للمتطوعين. اإللكترونية 
   ثّم نظر المجلس في الموضوعات 
الــُمــدرجــة عــلــى جـــدول األعــمــال على 

التالي: النحو 
مــــشــــروع  عــــلــــى  الــــمــــوافــــقــــة  أوًال- 
ـــعـــدل بــــإصــــدار الئــحــة  قـــــرار وزيـــــر ال
القانونية  الــدراســات  بمركز  التدريب 

والقضائية.
اتــــخــــاذ  عــــلــــى  ــــمــــوافــــقــــة  ال ثانًيا- 

اإلجـــــــراءات الـــالزمـــة لــلــتــصــديــق عــلــى 
اتـــفـــاقـــيـــة بـــيـــن حـــكـــومـــة دولــــــة قــطــر 
إلــغــاء  حــــول  ــيــا  ــان ــب أل وزراء  ومــجــلــس 

جــوازات  لحاملي  التأشيرة  متطلبات 
والخاصة. الدبلوماسية  السفر 

على:  الموافقة  ثالثًا- 

إلــغــاء  حــــول  اتــفــاقــيــة  مـــشـــروع   -١  
جــوازات  لحاملي  التأشيرة  متطلبات 
الــــســــفــــر الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والــــخــــاصــــة 

ومملكة  قــطــر  دولـــة  بــيــن  والــخــدمــة 
إسبانيا.

وتعاون  تفاهم  مذكرة  مشروع   -٢  

فــي مــجــال الـــزراعـــة واألمـــن الــغــذائــي 
دولــة  فــي  والبيئة  البلدية  وزارة  بين 
والــصــنــاعــات  الـــزراعـــة  ووزارة  قــطــر 
الجمهورية  فــي  والــتــحــســيــن  الــغــذائــيــة 

القيرغيزية.
ــــوزراء  ال مــجــلــس  اســتــعــرض  رابًعا- 
الــتــقــريــر الــنــصــف ســنــوي عـــن أعــمــال 
خالل  المائية  للموارد  الدائمة  اللجنة 
 ،٢٠٢٠    /٦  /  ٣٠ إلـــى   ١/  ١ مــن  الــفــتــرة 

. المناسب  القرار  بشأنه  واتخذ 
بين  مـــن  الــلــجــنــة،  هـــذه  وتــخــتــص   
مـــا تــخــتــص بـــه، بـــاقـــتـــراح الــســيــاســات 
واإلســتــراتــيــجــيــات الــُمــتــعــلــقــة بــمــوارد 
ـــمـــا يـــتـــمـــاشـــى مـــــع خــطــط  ــــمــــيــــاه، ب ال
الـــتـــنـــمـــيـــة الــــشــــامــــلــــة فــــــي الــــــدولــــــة، 
على  والُمحافظة  االستدامة  وبمراعاة 
الــبــيــئــة، واعــتــمــاد الــخــطــط والــبــرامــج 
بــــإدارة  الــعــالقــة  ذات  والـــمـــشـــروعـــات 
وتــنــمــيــة مـــــوارد الـــمـــيـــاه الـــتـــي تــتــقــدم 
تلك  بـــــإدارة  الــمــخــتــصــة  الــجــهــات  بــهــا 
مشروعات  أولويات  وتحديد  الموارد، 
البرامج  واقتراح  المياه،  موارد  تنمية 
البرامج  تنفيذ  ومتابعة  لها،  التنفيذية 
المتعلقة  والـــدراســـات  والــمــشــروعــات 

المياه.  بموارد 

مجلس الوزراء يستعرض الخطة اإلستراتيجية لوزارة التنمية 
 تسعى لترقية أداء الجهاز الحكومي وسوق العمل

القادمة األجــيــال  باحتياجات  المساس  دون  مزدهر  مجتمع  بناء   
حديث   معلومات  ونظام  المهارة  عالية  عمالة  واستبقاء  استقطاب  التنمية   فــي  الــمــشــاركــة  مــن  الــســكــان  يـُـمــّكــن  تنافسي  عمل  ــوق  س

المياهتحديد أولويات مشروعات تنمية موارد المياه واقتراح البرامج التنفيذية لها بموارد  المتعلقة  والدراسات  والمشروعات  البرامج  تنفيذ  متابعة 

ـــاه ـــي ـــم ال مـــــــــــوارد  وتـــنـــمـــيـــة  ــــــــــــإدارة  ب الــــعــــالقــــة  ذات  ـــــات  ـــــروع ـــــش ـــــم وال والــــــبــــــرامــــــج  ــــخــــطــــط  ال اعــــتــــمــــاد 

مرتفعة  إنتاجية  وتحقيق  العمل  سوق  في  للعاملين  فّعالة  مشاركة 
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 تطبيق المعايير 
الدولية في مجاالت 

التنمية اإلدارية والعمل 
والشؤون االجتماعية

اللجنة الدائمة تختص 
باقتراح السياسات 

واإلستراتيجيات 
المتعلقة بموارد المياه

 إيجاد مؤسسات قطاع 
عام حديثة وتحقق 
االستدامة المالية

 سوق عمل يشجع 
االستثمار في تطوير 
رأس المال البشري

تنظيم حكومي 
متسق ومرن وأداء 

كفؤ وفّعال

 إرساء نظام حماية 
اجتماعية متكامل 
فّعال وُمستدام

معهد  عــقــد   :] ـ  ـــدوحـــة  ال
الـــدوحـــة لـــلـــدراســـات الــعــلــيــا، لــقــاًء 
تـــعـــريـــفـــًيـــا عـــبـــر تــقــنــيــة االتــــصــــال 
الــمــرئــي لــإلعــالن عــن االعــتــمــادات 
األكاديمية التي حصلت عليها برامج 
علم  العامة،  (السياسات  ماجستير 
اإلعالم  واألنثروبولوجيا،  االجتماع 
والــــدراســــات الــثــقــافــيــة) بــمــشــاركــة 
رئــيــس الــمــعــهــد بــالــوكــالــة الــدكــتــور 
عبد الــوهــاب األفــنــدي، والــدكــتــورة 

هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون 
اإلداريـــــــة والــمــالــيــة، وأعـــضـــاء من 
ـــــــة  الــهــيــئــتــيــن األكـــاديـــمـــيـــة واإلداري
والــــطــــالب.  وأشــــــار الـــدكـــتـــور عبد 
سياسة  أن  إلـــى  األفـــنـــدي  الـــوهـــاب 
االعتماد للمؤسسات التعليمية تقوم 
عــلــى عـــدة مــبــادئ أهــمــهــا التحقق 
مــــن نـــوعـــيـــة وجــــــــودة مــــا تــقــدمــه 
المؤسسة من برامج تعليمية حسب 
الــمــســتــويــات والــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة، 

فقط  يتعلق  ال  االعتماد  أن  مضيًفا 
بما ُكتب على الورق وإنما بالزيارات 
وغيرها  االعتماد  لوكالة  الميدانية 
من األمور، للبحث، والتأكد بصورة 
صلة  على  ُكــتــب  مــا  أن  مــن  عملية 
بالواقع وحقيقي. من جانبها قالت 
الدكتورة هند المفتاح: «بعد مرور 
أكثر من خمس سنوات على تأسيس 
الــمــعــهــد، وتـــخـــريـــج أربـــــع دفــعــات 
وتضاعف عدد الطالب والتوسع في 

البرامج الدراسية، جاء اليوم لحصد 
ثمار هذا العمل وكلنا فخر واعتزاز 
وأضافت  األكاديمي».  الصرح  بهذا 
الــمــفــتــاح أن االعـــتـــمـــاد الــبــرامــجــي 
والــمــؤســســي مــن أولـــويـــات المعهد 
اإلستراتيجية،  خطته  ضمن  ومــن 
وأن االعتمادات التي حصلت عليها 
بعض البرامج الدراسية تشّكل بداية 
الطريق وأن المعهد سُيكمل سعيه 
جــديــدة  اعــتــمــادات  عــلــى  للحصول 

أهــمــهــا االعـــتـــمـــاد الــمــؤســســي من 
المملكة  في  الــجــودة  ضمان  وكالة 
الــمــتــحــدة. وشــــّددت نــائــب الرئيس 
للشؤون اإلداريــة والمالية، على أن 
التقييم والتطوير المستمر وضمان 
الـــجـــودة لــيــس عــمــالً فـــرديـًــا بــل هو 
جــهــد جــمــاعــي يــتــطــلــب الــمــشــاركــة 
الــفــّعــالــة مـــن الــجــمــيــع. وتــقــّدمــت 
بالتهنئة  حديثها  ختام  في  المفتاح 
لجميع ُمنتسبي المعهد من أساتذة 

وإداريين وطالب على تحقيق هذا 
اإلنجاز في وقت قياسي.

ــــدكــــتــــور جـــاد   بــــــــــدوره، أكــــــد ال
الــفــاعــلــيــة  إدارة  مـــديـــر  كـــوثـــرانـــي، 
الــمــؤســســيــة وضـــمـــان الـــجـــودة، أن 
العليا  لـــلـــدراســـات  الـــدوحـــة  مــعــهــد 
اعتمادات  على  الحصول  فــي  نجح 
دولــيــة لــثــالثــة مــن بــرامــجــه ومــن 
ألمانية  األولى  ُمختلفتين:  هيئتين 
التي  الــجــودة  ضــمــان  معايير  تتبع 

العالي  التعليم  منظومة  وضعتها 
األوربـــيـــة، والــثــانــيــة أمــريــكــيــة تتبع 
وأضــاف  الشمالية.  أمريكا  معايير 
تمّكنت  البرامج  هــذه  أن  كوثراني 
من الحصول على االعتماد في فترة 
قياسية ُمقارنة مع جامعات أخرى، 
ُمشيًرا إلى متانة برامج المعهد من 
و»البيداغوجية»  العلمية  الناحية 
معايير  مع  التجاوب  على  وقدرتها 

ضمان جودة مختلفة.

اعتماد دولي لـ ٣ برامج بمعهد الدوحة للدراسات العليا 
من هيئتين ألمانية وأمريكية
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السيد  ســعــادُة  ثــّمــن   :] الدوحة- 
والتوظيف  الــعــمــل  وزيـــر  بيلو  سيلفستر 
الفتًا  قــطــر،  فــي  العمل  قــانــوَن  الفلبيني 
الجديدة  والــقــرارات  التشريعات  أّن  إلــى 
منحت العمالَة الوافدَة العديَد من المزايا 
الــتــي تــصــّب فــي صــالــحــهــم وتــعــمــل على 
حماية حقوقهم، ووصف هذه اإلجراءات 
أوضــاع  تحسين  نحو  العمالقة  بالُخطوة 
ـــــــّوه الــــوزيــــر الــفــلــبــيــنــّي فــي  الـــعـــمـــال. ون
تصريحات نشرتها وزارُة العمل الفلبينّية 
أمــــس إلــــى أّن قــطــر ســـّنـــت الــكــثــيــر من 
بينها  مــن  الــعــمــاَل،  تحمي  التي  القوانين 
إلــى  شــركــة  مــن  تنقلهم  عملية  تسهيل 
أخرى دون أي تعقيدات. وأّكد أن العمالة 
العمل  قانون  من  كثيًرا  ستستفيد  الوافدة 
سيشجع  ذلــك  أّن  إلــى  ُمــشــيــًرا  قطر،  فــي 
في  والعمل  بــالــذهــاب  الفلبينية  العمالة 
للعمال  وجيٌد  مناسٌب  مكاٌن  ألنها  قطر، 
سيحظون  حيث  الفلبينيين،  والموظفين 
بُمعاملة جيدة من كل النواحي. وقال: إّن 
مرسوَم  مؤخًرا  سّنت  القطرية  الحكومة 
بتعديل   ٢٠٢٠ لعام  و١٩   ١٨ رقم  القانون 
لعام   ١٤ رقم  العمل  قانون  أحكام  بعض 
الجديدة  القوانين  أن  إلــى  مشيًرا   ،٢٠٠٤
وظائفهم  بتغيير  الــعــمــال  لجميع  تسمح 
دون  عقدهم  نهاية  قبل  عملهم  وجهات 
عدم  «شهادة  على  الحصول  إلى  الحاجة 
العمل  صــاحــب  مـــن   (NOR) مــمــانــعــة» 
الحالي، باإلضافة إلى توفير القانون قدًرا 
عقد  بإنهاء  يتعّلق  فيما  الوضوح  من  أكبر 

العمل. 

وأّكد الوزير الفلبيني أن هذه القوانين 

تحمي حــقــوق أصــحــاب الــعــمــل والــعــمــال 

جهات  تغيير  عملية  وتسهل  والموظفين 

الــعــمــل. وأشــــار إلـــى أن هـــذه الــتــعــديــالت 

مــفــيــدة لــلــعــمــال والــمــوظــفــيــن فـــي دولـــة 

أعمالهم  تــوقــفــت  الــذيــن  سيما  ال  قــطــر، 

وأصبحوا عاطلين بسبب جائحة فيروس 

العمال  إن  وقــال   ،«١٩  - كورونا «كوفيد 

يــتــمــتــعــون  اآلن  ـــحـــوا  أصـــب الــفــلــبــيــنــيــيــن 

للبحث  والحماية  المرونة  مــن  بالمزيد 

عـــن فــــرص عــمــل أفـــضـــل. وأوضــــــح أّن 

الــتــعــديــالت تــضــمــنــت أيـــًضـــا زيـــــادة عــدد 

لــجــان تــســويــة الــمــنــازعــات الــعــمــالــيــة، في 

مــحــاولــة لــمــعــالــجــة عـــدد مـــن الــنــزاعــات 

الــعــمــالــيــة، وتــســهــيــل وصــــول الــعــمــال إلــى 

القانونّية.  اإلجـــراءات  وتسريع  حقوقهم، 

قطر  قــوانــيــن  إّن  الفلبيني  الــوزيــُر  وقـــال 

الجديدة تهدف إلى جذب العمالة الوافدة 

حقوقهم،  وحماية  العالية،  المهارة  ذات 

التنمية  ألهداف  َوفًقا  سالمتهم  وضمان 

الوطنية  قطر  رؤيــة  في  الـــواردة  البشرية 

حــزمــة  طــــرح  مـــع  إّنـــــه  وأضــــــاف   .٢٠٣٠

إصــــالحــــات الـــعـــمـــل، تــعــد قــطــر بــتــوســيــع 

ســــوق الــعــمــل بــطــريــقــة تــدفــع الــُمــنــافــســة 

وتعّزز االستثمارات في االقتصاد المحلي 

قطر  أن  يُذكر  االقتصادي.  النمّو  وتحفز 

فلبيني،  عامل   ٢٤١٠٠٠ حوالي  تستضيف 

الفلبينيين  للعمال  وجهة  أكبر  رابع  وهي 

في الشرق األوسط.

اإلجراءات القطرية خطوة عمالقة لتحسين أوضاع العمال
أشاد بتسهيل االنتقال بين جهات العمل.. وزير العمل الفلبيني:

ـــم ـــه ـــوق ـــق ـــــة ح ــــل حـــــمـــــاي ــــف ــــك ـــــة ت ـــــي ـــــوطـــــن ـــــات ال ـــــع ـــــري ـــــش ـــــت ـــــد لـــــلـــــعـــــمـــــال.. وال ــــــان جـــــي ــــــك ـــــطـــــر م ق

ــــن  ــــي ــــف ــــوظ ــــم ـــــل والـــــــعـــــــمـــــــال وال ـــــم ـــــع ــــــوق أصـــــــحـــــــاب ال ــــــق ـــــة تــــحــــمــــي ح ـــــري ـــــط ـــــق الــــــقــــــوانــــــيــــــن ال

ً

سيلفستر بيلو 

نثمن مرونة وتسهيل 
عملية تغيير جهات 

العمل للعمالة الوافدة 
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 أول أكتــوبر آخــر فرصـة لتغيـير مـسارات الثانوية 
: ٥ ٪ من الطلبة عدلوا مساراتهم منذ بداية الدراسة.. مديرون لـ 

بــــــشــــــروط   األول  الــــــفــــــصــــــل  ــــف  ــــص ــــت ــــن م اخــــــتــــــبــــــار  بــــــعــــــد  الــــــمــــــســــــار  ــــر  ــــي ــــي ــــغ ت إمــــــكــــــانــــــيــــــة 
كتب - محروس رسالن:

ـــد عـــدٌد مــن مــديــري الـــمـــدارس الــثــانــويــة،  أّك
فرصة  آخــر  هــو  المقبل  أكتوبر  مــن  األول  أن 
بين  للتغيير  عشر  الــحــادي  الصف  طلبة  أمــام 
الـــمـــســـارات «أدبـــــــي وعــلــمــي وتــكــنــولــوجــي»، 
اعتباًرا  شهًرا  حددت  أن «التعليم»  إلى  الفتين 
الطلبة  أمــام  أخير  كموعد  الــدراســة  بداية  من 
منح  يتم  وأنه  شــروط،  دون  المسارات  لتغيير 
الطلبة فرصة أخيرة لتغيير المسار بعد اختبار 

منتصف الفصل األول ولكن بشروط كثيرة.
وأوضح هؤالء أن متوسط نسب توزيع طلبة 
الحديثة  الــمــســارات  على  عشر  الــحــادي  الصف 
 ٪٥٠ بلغ  وتكنولوجي»  وعلمي  «أدبــي  للثانوية 
و١٥٪  العلمي  للمسار  و٣٥٪  األدبــــي  للمسار 
للمسار التكنولوجي، الفتين إلى أن حوالي ٥٪ 
من الطلبة أعادوا تغيير المسار بعد بداية العام 
ــا كــانــوا في  الـــدراســـي، مبينين أن هــنــاك طــالبً
المسار التكنولوجي، وحولوا إلى المسار العلمي 
المدرسة  أقنعتهم  متفوقون  طــالب  وهــنــاك 
باالنتقال من المسار األدبي إلى المسار العلمي 
وهناك طالب وجدوا هناك صعوبة في المسار 

العلمي فتحولوا إلى المسار األدبي.
ــبــة انـــتـــهـــوا مــــن اخــتــيــار  ونـــــّوهـــــوا بـــــأن الــطــل
المسارات، وشرع المعلمون في شرح المقررات 

فور انتظام الطلبة في الدراسة، مؤكدين عدم 
وجود أي تحديات في ظل اكتمال صف الكوادر 

األكاديمية من معلمي مواد المسارات الثالثة.
بـــوزارة  التعليمية  الــشــؤون  قــطــاع  أن  يُــذكــر 
تعديالت  عــدة  أجــرى  العالي  والتعليم  التعليم 
على مسارات المرحلة الثانوية الثالثة الجديدة 
الدراسي  العام  من  اعتباًرا  اعتمادها  تم  والتي 
قبل الماضي «أدبي، علمي، تكنولوجي» تقضي 
بــحــذف بعض الــمــواد واســتــبــدال مـــواد بأخرى 
وإعـــــادة تــرتــيــب نــصــاب الــحــصــص األســبــوعــي 

لبعض المواد.
الــمــدارس  التعليمية  الــشــؤون  قــطــاع  وزّود 
الثانوية بدليل الطالب لمسارات مرحلة التعليم 
عدة  تضمن  والـــذي  «٢٠٢٠/ ٢٠٢١م»  الثانوية 
المواد  بعض  وبحذف  مواد  باستبدال  تعديالت 
االختيارية من المسارات وزيادات نصاب مواد 

وتقليل نصاب أخرى.
وشـــدد الــدلــيــل الــمــحــدث عــلــى أنـــه ال يُسمح 
عشر  الحادي  إنهاء  بعد  المسار  بتغيير  للطالب 
إال في حال رسوب الطالب في الصف الحادي 
عشر، وحال إصرار الطالب على تغيير المسار 
عليه  يتوجب  عشر  الــحــادي  الصف  إنهائه  بعد 
في هذه الحال إعادة الصف الحادي عشر مرة 

أخرى.

حزام الحميداني:

إسماعيل شمس:

مدير  الحميداني،  حــزام  أّكــد 
للبنين،  الثانوية  الدوحة  مدرسة 
أن الــطــلــبــة انـــتـــهـــوا مـــن اخــتــيــار 
الــــمــــســــارات، وشـــــرع الــمــعــلــمــون 
انتظام  فــور  المقررات  شــرح  في 
ـــــدراســـــة، مـــؤكـــًدا  ــبــة فــــي ال الــطــل
عدم وجــود أي تحديات في ظل 
األكاديمية  الــكــوادر  صف  اكتمال 
من معلمي مواد المسارات الثالثة 

«أدبي وعلمي وتكنولوجي».
ــا في  وقــــال: لــديــنــا ١٨٦ طــالــبً

الصف الحادي عشر ١٢٠ منهم اختاروا المسار 
األدبي أي نسبة ٦٤٪، و٦٠ طالبًا اختاروا المسار 

و١٥  الطلبة  من   ٪٣٢ أي  العلمي 
التكنولوجي  المسار  اختاروا  طالبًا 

أي ٤٪ من الطلبة.
ونّوه بأن حوالي ٥٪ من الطلبة 
بداية  بعد  الــمــســار  تغيير  أعــــادوا 
هناك  أن  مبينًا  الــدراســي،  الــعــام 
طالبًا كانوا في المسار التكنولوجي 
وحّولوا إلى المسار العلمي وهناك 
طـــــــالب مــــتــــفــــوقــــون أقــنــعــتــهــم 
الــمــدرســة بــاالنــتــقــال مــن المسار 
األدبي إلى المسار العلمي وهناك 
طالب وجدوا هناك صعوبة في المسار العلمي 

فتحولوا إلى المسار األدبي.

قـــال إســمــاعــيــل شــمــس، مدير 
مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية 
الطلبة  تغيير  نــســبــة  إن  للبنين 
لــلــمــســارات مــنــذ بـــدايـــة الـــدراســـة 
مهلة  أن  إلـــى  ــا  الفــتً  ،٪١٠ بلغت 
الطلبة  تــمــنــح  الـــمـــســـارات  تــغــيــيــر 
حـــريـــة ومـــــرونـــــة فــــي الــتــعــرف 
مناسبتها  ومــدى  المسارات  على 
وتمنحهم  ومــيــولــهــم  لــقــدراتــهــم 

بموافقة  لرغباتهم  ــا  وفــًق الــمــســار  تــعــديــل  حــق 
المسارات  على  الطلبة  توزيع  وعــن  األمــر.  ولــي 
ــا في  قــــال: لــديــنــا ٤ صــفــوف تــضــم ١٢٠ طــالــبً
عدد  إجمالي  مــن   ٪٤٩ يمثلون  األدبـــي  المسار 

طــلــبــة الــمــســتــوى الــــحــــادي عشر 
والذي يبلغ ٢٤٤ طالبًا، ولدينا ٩٠ 
شعب  ثــالث  على  موزعون  طالبًا 
الطلبة  من   ٪٣٦ يمثلون  دراسية 
وهناك  العلمي،  المسار  اخــتــاروا 
شعبتين  إلــى  مقسمون  طالبًا   ٣٤
على  مـــوزعـــون   ٪١٣٫٩ يــمــثــلــون 
ال  وأضــاف:  التكنولوجي.  المسار 
توجد شواغر في صفوف معلمي 
الــمــســارات ونــحــن نسير فــي الــمــقــررات حسب 
الخطة الفصلية ويتم رفع الشروح المصورة كل 
صباح للطلبة نظًرا لــدوام طلبة الصف الحادي 
عشر يوًما واحًدا أسبوعًيا ضمن الدوام التناوبي.

الكوادر األكاديمية لمواد المسارات مكتملة

مهلة تغيير المسارات تمنح الطلبة حرية االختيار

:  

ــــاكــــر، مـــديـــر  ــــب أوضـــــــح حـــســـن ال
ثاني  آل  محمد  بــن  أحــمــد  مــدرســة 
الــثــانــويــة لــلــبــنــيــن، أن أحــــد أولـــيـــاء 
من  االنتقال  على  ابنه  أجبر  األمــور 
الـــمـــســـار الــعــلــمــي إلــــى األدبــــــي عــلــى 
الــطــالــب  قـــــــدرات  أن  مــــن  الــــرغــــم 
األدبــي،  والمسار  تتوافق  ال  وميوله 
استيعاب  عدم  إلى  أدى  الذي  األمر 
ــلــمــقــررات وتـــجـــاوبـــه مع  الــطــالــب ل
المعلمين والتأقلم مع المسار، األمر 
إقناع  إلى  المدرسة  إدارة  دفع  الذي 

ـــــي األمــــــر بــتــعــديــل  ول
ـــــن لــيــوافــق  مـــســـار االب
فـــي الــنــهــايــة ويــرجــع 
االبن إلى المسار الذي 
اختاره وناسب رغباته 
ومــيــولــه لــيــنــدمــج مع 
أقــــرانــــه الـــطـــالب فــي 
ــــمــــســــار ويـــــبـــــدأ فــي  ال
المعلمين  مع  التفاعل 

مرة أخرى.
وعن توزيع الطلبة على المسارات 

قـــــــــال: لــــديــــنــــا ثـــالثـــة 
صـــــــفـــــــوف لــــلــــمــــســــار 
صــفــوف  و٤  الــعــلــمــي 
لــلــمــســار األدبـــــــي، وال 
ــا  ــن يــــوجــــد طــــــالب لــدي
اخــــــــــتــــــــــاروا الــــمــــســــار 
موضحاً  التكنولوجي، 
ــمــوا  تــســل الـــطـــلـــبـــة  أن 
الــــكــــتــــب ويــــــدرســــــون 
وأن  تناوبًيا،  بُعد  عن 
الــعــمــل جــــاٍر حــالــًيــا لــحــصــر أســمــاء 

بالمدرسة  سيداومون  الذين  الطلبة 
بــنــاًء  الــطــالب  تقسيم  لــيــتــم  تــنــاوبــًيــا 
عـــلـــى ذلـــــك اعــــتــــبــــاًرا مــــن األســـبـــوع 
ــعــد  ــعــلــم عــــن بُ ــت الــمــقــبــل لـــطـــالب ال

المدمج. التعلم  وطالب 
آخر  هو  الخميس  اليوم  بأن  ونّوه 
أولــيــاء  مــن  الــنــمــاذج  لتلقي  فــرصــة 
بتعبئة  يــقــم  لـــم  مـــن  وأن  األمـــــور، 
وإرساله  األمــور  أولياء  من  النموذج 
إلـــى الــمــدرســة فــســيــتــم اعــتــبــار ابــنــه 

مسجًال في التعلم عن بُعد.

ضرورة ترك حرية اختيار المسار للطالب
حسن الباكر:

أوضــــح جــاســم جــمــعــة الــمــريــخــي أن 
الــمــرشــد األكـــاديـــمـــي بــالــمــدرســة يــبــذل 
جهًدا كبيًرا من أجل توزيع أفضل للطلبة 
عــلــى مــســارات الــثــانــويــة «أدبــــي وعلمي 
وتــكــنــولــوجــي» وبــمــا يــتــوافــق وقــــدرات 
العام  فــي  ونتائجهم  وميولهم  الطلبة 
أولياء  مع  تفاعل  أنــه  إلــى  الفتًا  السابق، 
وافية  شروًحا  وقــدم  األمــور «أونالين» 
عـــن الـــمـــســـارات والــكــلــيــات الــتــي تــؤهــل 
لاللتحاق بها. وقــال: نشجع الطلبة على 

جهوًدا  ونبذل  العلمي  بالمسار  االلتحاق 
العلمي  المسار  باختيار  إلقناعهم  كبيرة 
من   ٪٥٠ وأضـــــــاف:  الــتــكــنــولــوجــي.  أو 
عشر  الــحــادي  بالمستوى  لدينا  الطلبة 
اخـــتـــاروا الــمــســار األدبــــي و٣٥٪ اخــتــاروا 
المسار  اخــتــاروا   ٪ و١٥  العلمي  الــمــســار 

التكنولوجي.
وأبان أن هناك ٥٪ تنقالت للطلبة بين 
المسارات اعتباًرا من بداية الدوام وحتى 
اآلن، مؤكًدا أنه أمر طبيعي ألن الطالب 

لميوله  الــمــواد  ومناسبة  قــدراتــه  يختبر 
ومن ثم تتاح له حرية االختيار، منوًها 
تكون  دائــًمــا  العلمي  المسار  طــالــب  بــأن 
واهتمام.  طموح  ولــديــه  أقــوى  دافعيته 
ولفت إلــى أن هناك شــهــًرا اعــتــبــاًرا من 
بداية الدراسة كموعد أخير أمام الطلبة 
لتغيير المسارات دون شروط، وأنه يتم 
منح الطلبة فرصة أخيرة لتغيير المسار 
بعد اختبار منتصف الفصل األول ولكن 

بشروط كثيرة.

نشجع الطلبة على االلتحاق بالمسار العلمي
جاسم المريخي:

الدوحة - [:
استجابًة لما نشرته [ 
العامة  األشــغــال  هيئة  قــامــت 
«أشــــغــــال» بــتــركــيــب حــواجــز 
بـــالســـتـــيـــكـــيـــة مــــؤقــــتــــة عــلــى 
مسافة ٤٠٠ متر في الجزيرة 
ـــتـــي تــفــصــل بــيــن  الـــوســـطـــى ال
مقابل  السيلية  شــارع  مساري 
لمنع  الــســيــلــيــة  بـــــروة  مـــدخـــل 
القادمين  الطريق  مستخدمي 
من  السيلية  نـــادي  دوار  مــن 
النزول للمساحة الترابية التي 

تــفــصــل مــســاري الــطــريــق إلــى 
المسار المعاكس.

ـــــــــــــدت الــــهــــيــــئــــة أنــــهــــا  وأّك
قـــامـــت عــلــى الـــفـــور بــتــوفــيــر 
الشكوى  ورود  بعد  الحواجز 
حــرًصــا مــنــهــا عــلــى الــســالمــة 
بأي  تــرحــب  كما  الــمــروريــة، 
أو  مـــقـــتـــرحـــات  أو  أفـــــكـــــار 
المواطنين  مــن  اســتــفــســارات 
و٧  ســــاعــــة   ٢٤ مــــــدار  عـــلـــى 
مركز  على  األسبوع  في  أيام 

.١٨٨ أشغال  اتصال 

راكـــبـــي  بـــعـــض  يــــمــــارُس   :]  - الــــدوحــــة 
المعاكس  االتجاه  في  القيادة  الهوائية  الدراجات 
نظًرا  مــروريــة  مخالفة  يــعــّد  مــا  وهــو  للطريق، 
لعدم االلتزام بالقيادة اآلمنة على الطريق، فضًال 
عن المخاطر التي يمكن أن يتسّبب بها الشخص 

لنفسه وغيره من ُمستخدمي الطريق.
عدسة [ رصدت أحد سائقي الدراجات 
وهو يقود دراجته في االتجاه المعاكس في أحد 
الشوارع الرئيسية، ما يستدعي العمل على إطالق 
الدراجات  قائدي  لفئة  موجهة  توعوية  حمالت 
الطريق  في  اآلمنة  القيادة  على  وحّثهم  الهوائية 
وااللتزام بالمسارات الُمخصصة لهم إن وجدت، 
وقــوع  لــتــفــادي  الصحيح  الــمــســار  فــي  الــقــيــادة  أو 

الحوادث المرورّية.

تركيب حواجز فاصلة على طريق السيلية
القيادة عكس السير خطر على قائدي الدراجات الهوائية للحد من حاالت قطع الطريق باالتجاه المعاكس.. أشغال:
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فنون وثقافة

 انطالق المعرض الشخصي ألسماء المناعي بمطافئ
يصور تأمالتها وتجاربها في قطر وخارجها

ــــن ــــي ــــوازي ــــن مــــت ــــمــــي ــــي الــــشــــخــــصــــيــــة فــــــي عــــال ــــرات ــــي ــــس ــــف ـــــاعـــــي: األعـــــــمـــــــال تــــعــــكــــس ت ـــــمـــــن أســــــمــــــاء ال

أمــــس  انــــطــــلــــق   :]  - ــــــدوحــــــة  ال
بمطافئ: مقر الفنانين معرض «لحظات 
ملونة» للفنانة التشكيلية أسماء المناعي، 
والــــــذي يُـــعـــد الـــمـــعـــرض الــمــنــفــرد األول 
للفنانة القطرية، وهو يضم مجموعة من 
عّبرت  التي  العابرة  والتجارب  اللحظات 
ووسائط  تقنيات  خالل  من  الفنانة  عنها 
مختلفة مثل التصوير والرسم واستخدام 
األلوان المائية والحبر، ومن المنتظر أن 

يستمر المعرض حتى ٢٤ أكتوبر.
وفــــي تــصــريــح صــحــفــي عــلــى هــامــش 
المناعي  أسماء  صرحت  المعرض  افتتاح 
«لــحــظــات  يتضمنها  الــتــي  األعـــمـــال  بـــأن 
مـــلـــونـــة» تــعــّبــر عـــن شــغــفــهــا بــالــلــحــظــات 
الـــعـــابـــرة وتــفــســيــراتــهــا الــشــخــصــيــة لــهــا، 

تختلف  تجاربنا  من  تجربة  وتقول: «كل 
في المكان والزمان، وتحدث في عالمين 
ــا  مـــتـــوازيـــيـــن، إنـــهـــا لــحــظــات تــجــســد زمــنً
في  والسنين.  األيام  عبر  تتشكل  ومشاعر 
هذه اللوحات، أحاول تأمل تلك اللحظات 
واقعنا  بين  التفاعل  نتيجة  بها  نمر  التي 
وتسجيلها  رصــدهــا  وأحـــاول  ومخيلتنا، 

عبر صورة أو لوحة فنية».
مـــــن خـــــــالل ســـلـــســـلـــة مـــــن الــــلــــوحــــات 
الواقعية  بين  تتفاوت  التي  والــرســومــات 
والــحــداثــة والــبــســاطــة والــتــعــقــيــد، يعكس 
المناعي  أســمــاء  الفنانة  نــظــرة  المعرض 
ســواء  انتباهها  جذبت  مختلفة  للحظات 
في  أو  قــطــر،  وطــنــهــا  فــي  حياتها  خـــالل 
فــرنــســا ضــمــن مــشــاركــتــهــا فـــي بــرنــامــج 

تنظمه  الـــــذي  بــبــاريــس  الــفــنــيــة  اإلقـــامـــة 
ــمــنــاعــي في  ـــتـــي قــضــتــهــا ال مـــطـــافـــئ، وال
عام  باريس  في  للفنون  الدولية  المدينة 

 .٢٠١٩
التزام  إطــار  فــي  المعرض  هــذا  ويــأتــي 
مـــتـــاحـــف قـــطـــر الــــتــــام بــتــحــفــيــز أجـــيـــال 
المستقبل على االهتمام بالفنون والتراث 
متاحف  تحرص  حيث  المتاحف،  وإدارة 
وتوفير  الفنية  المواهب  رعاية  على  قطر 
الــــفــــرص الـــقـــّيـــمـــة وتـــطـــويـــر الـــمـــهـــارات 
قطر.  في  الناشئ  الفني  المشهد  لخدمة 
متنوع  برنامج  توفير  خــالل  من  وتسعى 
للخروج  الــعــام  بالفن  خاصة  ومــبــادرات 
عـــن الـــمـــألـــوف فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــمــتــاحــف 
خارج  ثقافية  تجارب  وتوفير  التقليدية 

وإشـــراك  لــجــذب  المتاحف  هــذه  جـــدران 
أكــبــر عـــدد مــمــكــن مــن الــجــمــهــور. ومــن 
الفنون  إنتاج  على  العميق  تركيزها  خالل 
والـــثـــقـــافـــات داخـــــل قــطــر وتـــعـــزيـــز روح 
الــمــشــاركــة الــوطــنــيــة، وفــــي هــــذا اإلطــــار 
تواصل «مطافئ: مقر الفنانين» استقبال 
طــلــبــات الــمــشــاركــة فــي بــرنــامــج اإلقــامــة 
الفنية في موسمها الجديد حتى األول من 
ديسمبر المقبل، حيث سينطلق البرنامج 
فـــي ســبــتــمــبــر٢٠٢١ ويــســتــمــر إلــــى يــونــيــو 
بمطافئ  الفّنية  اإلقامة  وبرنامج   ،٢٠٢٢
هــو بــرنــامــج ســنــوي مــدتــه تسعة أشــهــر، 
في  فّني  استوديو  توفير  يتم  خالله  فمن 
مطافئ،  لمبنى  الخمسة  الــطــوابــق  أحـــد 
قطر  فــي  مقيم  فــنــان  ألي  فــرصــة  وهـــو 

ويتضمن  الفنية،  مواهبه  وصقل  لتطوير 
القّيمين،  مع  والعمل  اإلرشـــاد،  البرنامج 
وفــعــالــيــات االســـتـــوديـــوهـــات الــمــفــتــوحــة 
وإمكانية الوصول إلى مرافق المبنى، كما 
أعمالهم  لعرض  الفرصة  الفنانون  يُمنح 
الفنية في معرض نهاية اإلقامة في كراج 

جاليري بمطافئ. 
وحــــــول إرشــــــــــادات زيـــــــارة الــمــعــرض 
أوضحت متاحف قطر في بيان صحفي 
صــــدر عــنــهــا أمــــس أن  أوقـــــات الـــزيـــارة 
حتى  صباًحا  التاسعة  من  هي  أسبوعًيا، 
من  الجمعة  يــوم  مــاعــدا  مــســاًء،  السابعة 
السابعة  وحتى  ظــهــًرا،  والنصف  الــواحــدة 
مساًء، مؤكدة على أنها تنفذ بروتوكوالت 
إدارة  لتوصيات  وفــًقــا  والسالمة  الصحة 

الــحــمــايــة الــصــحــيــة ومــكــافــحــة األمـــراض 
قطر.  في  العامة  الصحة  بــوزارة  المعدية 
وضعتها  الــتــي  اإلرشــــــادات  مــع  وتــمــاشــًيــا 
ذلـــك  وعــــلــــى  الــــعــــامــــة،  الـــصـــحـــة  وزارة 
يــتــم الــســمــاح لــعــدد مـــحـــدود مـــن الــــزوار 
والموظفين بالتواجد مًعا في وقت واحد 
فـــي مــطــافــئ، وســيــطــلــب مـــن الــزائــريــن 
في  األخضر  باللون  الصحية  الحالة  إبراز 
ارتــــداء  ضــــرورة  مــع  تطبيق «احــــتــــراز»، 
(من  الــزيــارة  مــدة  طــوال  الوجه  كمامات 
عمر ١٢ سنة وما فوق). كما سيتم فحص 
درجة حرارة كل زائر عند المدخل، ولن 
حرارة  درجة  لديهم  الذين  للزوار  يسمح 
مــرتــفــعــة، أو مـــن لــيــس لــديــهــم كــمــامــة 

بالدخول إلى مطافئ.

الدوحة - [: استضاف الملتقى 

كاتب  جلسة  ضمن  للمؤلفين  القطري 

وكــتــاب األســبــوعــيــة الــدكــتــور عــبــداهللا 

إدارة  كتاب»  لمناقشة  السويدي  قائد 

وعــوامــل  اإلدارة  منهجية  الــمــشــاريــع.. 

الـــنـــجـــاح» الـــــذي ألـــفـــه بـــالـــشـــراكـــة مــع 

الحسام  الــواســع  عــبــد  أســمــاء  األســتــاذة 

والــدكــتــور أحــمــد عــبــد الــهــادي محرز 

والصادر عن دار نشر جامعة قطر.

بداية  في  السويدي  الدكتور  وأوضح 

صــالــح  اإلعـــالمـــي  أداره  ــــذي  ال الــلــقــاء 

غــريــب مــديــر الــبــرامــج بــالــمــلــتــقــى أن 

نوعية  إضافة  يعد  البحثي  الكتاب  هذا 

إلــــى الــمــكــتــبــة الــعــربــيــة فـــي مــوضــوع 

فــي  يــــــدرس  الــــــذي  الـــمـــشـــاريـــع  إدارة 

أنه  مبينًا  الــعــربــيــة،  الــجــامــعــات  أغــلــب 

يــخــتــلــف عـــن ســائــر الــكــتــب الــمــتــوفــرة 

المتسلسل  ألسلوبه  نظًرا  المكتبات  في 

التركيز  مــع  الــمــواضــيــع  يــتــنــاول  الـــذي 

ــيــة مــــن خـــالل  ــعــمــل عـــلـــى الـــجـــوانـــب ال

الموضوعات  لمختلف  حــاالت  عــرض 

في نهاية كل فصل.

وأكد قائد أن هذا العمل يركز على 

بالجوانب  المتعلقة  المفاهيم  ترسيخ 

نظًرا  الــمــشــاريــع،  إدارة  فــي  المختلفة 

بالرقابة  صلة  ذات  موضوعات  لكونها 

عـــلـــى جــــدولــــة الــــمــــشــــروع وتــقــنــيــات 

الــمــادة  تبسيط  وتـــم  وتكلفته  إدارتــــه 

الـــمـــطـــروحـــة مـــن خــــالل الـــرســـومـــات 

والمخططات. التوضيحية 

موجًها  ليس  الكتاب  هــذا  إن  وقــال 

فقط للطالب بل للمهنيين والمهتمين 

بـــســـوق الـــعـــمـــل وهــــو يـــخـــدم مـــشـــروع 

الرؤية المستدامة، علماًَ بأنه ال يقتصر 

على إدارة المشاريع اإلنشائية بل جميع 

الـــمـــبـــادرات الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة 

على  للمقبل  دليل  وهــو  واالجتماعية 

إنـــشـــاء مـــشـــروع أو مـــبـــادرة ويــرافــقــه 

مـــنـــذ الـــخـــطـــوة األولـــــــى إلـــــى مــرحــلــة 

الـــواقـــع،  أرض  عــلــى  الـــمـــشـــروع  وضــــع 

والتكلفة  المحدد  الوقت  يحدد  حيث 

والمخاطر، كما حرص المؤلفون على 

تناغم الخطط مع استراتيجية التنمية 

فصًال   ١٧ من  يتكون  المستدامة،وهو 

فــيــهــا شــــرح مــفــصــل ودقـــيـــق لــكــامــل 

جــوانــب الــمــشــروع، مــشــيــًرا أنـــه خطر 

لـــه فــكــرة كــتــابــة هـــذا الــكــتــاب بسبب 

ولم  المشاريع  دراســة  لــمــادة  تدريسه 

تكن المادة التي يقدمها بالجودة التي 

يرجوها وكانت كلها باللغة اإلنجليزية 

ما  وهــو  واقعية  أمثلة  فيها  تكن  ولــم 

جعله يركز على دراسات الحالة ليمنح 

لها  ليبحث  واقــعــيــة  تــصــورات  الــقــارئ 

وجهات  مختلف  ويجمع  حــلــول  على 

الــمــشــروع  حـــيـــاة  دورة  حــــول  الــنــظــر 

في  وينسقها  المتناثرة  الجهود  ويوحد 

إلشباع  ومتسلسل  ممنهج  واحــد  عمل 

رغـــبـــة الــــمــــدرس فـــي تـــوفـــيـــر الـــمـــادة 

الــمــطــلــوبــة الــمــلــمــة بـــالـــمـــوضـــوع مــن 

مختلفة. جوانب 

ملتقى المؤلفين يناقش كتاب «إدارة المشاريع»
 :]  - الـــــــــــدوحـــــــــــة 
«نصف  بــرنــامــج  يستضيف 
ســاعــة مـــع» الــمــذيــع الــقــديــر 
عــــبــــدالــــقــــادر عــــيــــاض عــلــى 
لمعهد  التابع  فيسبوك  موقع 
الجزيرة لإلعالم عبر نافذة 
تــفــاعــلــيــة أســـبـــوعـــًيـــا. ويــحــل 
األحد  يــوم  مساء  القادر  عبد 
والنصف  الثامنة  في  المقبل 
بتوقيت مكة المكرمة ضيًفا 
تقدمه  الــذي  البرنامج  على 

وتــعــده ســمــاء الــصــعــبــي، ويــســعــى الــبــرنــامــج 
الجزيرة  شاشة  نجوم  من  عــدد  الستضافة 
ومـــدربـــي الــمــعــهــد وخــبــرائــه لــلــحــديــث عن 
مسيرتهم  وتفاصيل  الشخصية  تجاربهم 

المهنية التي قد ال يعرفها الكثيرون عنهم.
وفي التعريف بضيف الحلقة فلقد التحق 

عـــبـــدالـــقـــادر بـــقـــنـــاة الـــجـــزيـــرة 
معهد  فــي  ويــقــدم   ٢٠٠١ عـــام 
الــجــزيــرة لـــإلعـــالم مــنــذ أكــثــر 
دورات  ســــنــــوات  ثـــمـــانـــي  مــــن 
اإلخباري  التلفزيوني  التقديم 
في  مسيرته  وبـــدأ  والـــحـــواري. 
اإلذاعة عام ١٩٩٣، ثم مراسًال 
ـــجـــزائـــري،  فــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون ال
ومــذيــًعــا رئــيــًســا لــألخــبــار حتى 
في  وشــــارك  هـــذا  عـــام ٢٠٠٠، 
كثيرة  ميدانية  أحــداث  تغطية 
منها انتفاضة األقصى، وأحداث ١١ سبتمبر، 
واحــــتــــالل أفــغــانــســتــان، واحــــتــــالل الـــعـــراق، 
وحرب لبنان، وثورات الربيع العربي، وحاز 
على الجائزة الفضية من مهرجان الجزيرة 
نهر  فيلمه «إيـــســـا  عـــن  الــوثــائــقــيــة  لـــألفـــالم 

النيجر».

عبدالقادر عياض ضيف 
«نصف ساعة مع»

يوسف الكاظم: قطر ال تألو جهًدا لدعم أنشطة االتحاد
تكريم المتميزين خالل االحتفال باليوم العربي للتطوع

الدوحة - قنا: أّكد الدكتور يوسف 

الــكــاظــم، رئــيــس االتـــحـــاد الــعــربــي 

للعمل التطوعي، أن دولة قطر من 

التطوعي  العمل  في  الرائدة  الــدول 

ـــحـــاد  ـــدعـــم االت ولـــــم تـــــأل جــــهــــًدا ل

وأنـــشـــطـــتـــه عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــوطـــن 

العربي، وأن المتطوعين في العالم 

الــعــربــي، خــاصــة الــقــطــريــيــن كــانــوا 

جائحة  ظل  وفــي  العام  هــذا  خــالل 

قــدر  عــلــى  (كوفيد-١٩)،  كـــورونـــا 

إنسانية  بـــأدوار  وقــامــوا  المسؤولية 

راقية.

جاء ذلك خالل احتفالية خاصة 

نــظــمــهــا االتــــحــــاد الـــعـــربـــي لــلــعــمــل 

العربي  الــيــوم  بمناسبة  الــتــطــوعــي 

للتطوع على مسرح جمعية الكشافة 

الحرص  مع  القطرية  والمرشدات 

ـــمـــاعـــي بــيــن  عـــلـــى الـــتـــبـــاعـــد االجـــت

الحضور، وذلك لتكريم المبادرات 

تقديم  فــي  نجحوا  الــذيــن  والــقــادة 

مشرفة  وإنسانية  تطوعية  نــمــاذج 

خالل هذا العام ٢٠٢٠ .

يـــقـــوم  االتــــــحــــــاد  أن  وأضــــــــــاف 

بتكريم هؤالء المتميزين في لمسة 

المتواصل  اإليجابي  لدورهم  وفــاء 

فـــي الــمــجــتــمــع، حــيــث تـــم تــكــريــم 

العديد من المبادرات والمؤسسات، 

مــمــن شـــاركـــوا فـــي مــســابــقــة الــيــوم 

العربي، حيث تلقينا أكثر من ١٧٥ 

من  مشاركة  و٩٧  فردية  مشاركة 

باإلضافة  والمبادرات،  المؤسسات 

الشخصيات  مــن  عــدد  تكريم  إلــى 

البارزة في العمل التطوعي وفريق 

الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي فــــي الــمــلــتــقــى 

ــــــــذي عــــقــــد األســــبــــوع  الــــشــــبــــابــــي ال

عربي  باهتمام  وحــظــي  الــمــاضــي، 

مختلف  ممثلي  تكريم  عن  فضًال 

وسائل اإلعالم القطرية.

وقـــــــال الــــكــــاظــــم، فــــي تــصــريــح 

على  «  قنا»    القطرية  األنباء  لوكالة 

االتـــحـــاد  إن  االحـــتـــفـــالـــيـــة  هـــامـــش 

في  نجح  التطوعي  للعمل  العربي 

التحديات  رغم  اإلنساني  دوره  أداء 

الـــتـــي واجــــهــــت الــمــتــطــوعــيــن هـــذا 

مبكًرا  االتحاد  حرص  حيث  العام، 

جائحة  خــالل  بـــدوره  الــقــيــام  على 

وتـــواصـــل   ،(١٩ كــوفــيــد   ) كــــورونــــا 

في  األعضاء  مع   ٢٠٢٠ مارس  منذ 

للفيروس،  للتصدي  العربي  العالم 

استعداد  على  المتطوعون  ليكون 

كـــامـــل لــلــتــعــامــل، فـــكـــان االتـــصـــال 

مــع االتــحــاد وبــالــتــعــاون مــع الهالل 

األحــــمــــر الــــقــــطــــري، تــــم تـــدريـــب 

ـــوا فــي  الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن الــــــــذي عـــمـــل

هناك  وكــان  التجارية،  المجمعات 

للمتطوعين،  وإنساني  وطني  دور 

التعامل  تحديات  من  الرغم  فعلى 

مع هذه الجائحة، فإن المتطوعين 

مثمنا  المسؤولية،  قــدر  على  كانوا 

دولــة  نفذتها  الــتــي  االســتــراتــيــجــيــة 

قطر في التعامل مع هذه األزمة.

وأوضح أن اليوم العربي للتطوع 

المتطوعين  لتقدير  مهمة  فرصة 

واالستعداد لالستراتيجية القادمة، 

مـــشـــيـــًرا إلــــى أن رئـــاســـة االتـــحـــاد 

الدول  من  عدد  احتفاالت  شاركت 

األعـــــضـــــاء الــــتــــي أقـــيـــمـــت بــتــقــنــيــة 

االتــصــال المرئي هــذا الــعــام، حيث 

شــــــارك االتــــحــــاد فــــي احــتــفــالــيــات 

السودان وتونس واألردن والكويت.

وحــــــول اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة االتـــحـــاد 

وأهــــم الــمــوضــوعــات الــمــطــروحــة 

الكاظم  قــال  القادمة  أجندته  على 

تفعيل  على  حالًيا  نحرص  قنا»    لـ» 

الــمــرصــد الــعــربــي الــتــطــوعــي ومــن 

الــمــقــرر نــقــلــه إلــــى دولـــــة الــكــويــت 

ــــدًال من  خــــالل الــفــتــرة الـــقـــادمـــة ب

الــراهــنــة،  الـــظـــروف  بسبب  الــيــمــن 

ولدينا معسكر للشباب في ديسمبر 

ــقــام  ــــه تُ الــمــقــبــل، وفــــي الــشــهــر ذات

للتطوع  الــعــالــمــي  الــيــوم  احــتــفــالــيــة 

ديسمبر،  من  الخامس  يوافق  الذي 

وســـيـــكـــون فــــي ضـــــوء الـــمـــؤشـــرات 

وزارة  ــــوكــــوالت  وبــــروت الــصــحــيــة 

الصحة للتعامل مع األزمة، ليكون 

أونـــاليـــن أو بــحــضــور جــمــاهــيــري، 

وفي أبريل من العام القادم سيعقد 

باإلضافة  واإلعالم،  التطوع  ملتقى 

والتي  الصغير  المتطوع  فعالية  إلى 

لـــم يــتــحــدد مــقــر انــعــقــادهــا حتى 

دولتي  من  طلبًا  تلقينا  حيث  اآلن 

المغرب والسودان.

عبدالقادر عياض

جانب من الجلسة الرقمية

أثناء تكريم المتميزين

عدد من األعمال التي تضمنها معرض «لحظات ملونة»
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مــركــز  قـــــدم   :]  - الـــــدوحـــــة 
فتيات الــدوحــة أمــس األربــعــاء ورشــة 
للوقاية  الــســالمــة  بــعــنــوان «ســلــوكــيــات 
الـــحـــيـــاة  نـــمـــط  فــــي  كوفيد-١٩  مــــن 
الهالل  مع  بالتعاون  الجديد»  الصحي 
 ،Zoom األحمر القطري، على منصة
وتـــأتـــي الـــورشـــة فـــي إطــــار مــجــمــوعــة 
من  العديد  مع  التعاون  اتفاقيات  من 
الــمــراكــز والــمــؤســســات بــهــدف إثـــراء 
السليمة  بالمعلومات  المركز  منتسبي 
مــن جــهــاتــهــا الــُمــخــتــصــة، خــاصــة في 
تأكيًدا  بُعد  عن  الفعاليات  تقديم  ظل 

لإلجراءات االحترازية الُمتبعة لوقف نشاط الجائحة، حيث 
إطــار  فــي  أنشطته  مــن  عــدد  تقديم  على  الــمــركــز  يــحــرص 
الصحة العامة كُمساهمة منه ضمن جهود مؤسسات الدولة 

بأن  علًما  كورونا،  فيروس  لمكافحة 
ورشـــة ســلــوكــيــات الــســالمــة تــأتــي في 
أعـــقـــاب إقـــامـــة الــمــركــز ســلــســلــة من 
الفعاليات التي أقيمت بينه وبين عدد 
ما  الفعاليات  تلك  ومن  الجهات،  من 
أقــامــه الــمــركــز بــالــتــعــاون مــع مركز 
الــــوجــــدان الـــحـــضـــاري مـــؤخـــًرا وكـــان 
عــبــارة عــن ورشــــة بــعــنــوان «الــثــقــافــة 
تطبيق  عبر  الين  أون  الدبلوماسية»، 
قّدمها  التي  الــورشــة  وتضّمنت  زوم، 
مركز  مدير  سلطان،  جاسم  الدكتور 
الـــوجـــدان الــحــضــاري والــمــســتــشــار في 
تُعنى  الــتــي  الــمــحــاور  مــن  عــــدًدا  اإلســتــراتــيــجــي،  التخطيط 
بــمــعــنــى وأهــمــيــة الــعــالقــات الــدبــلــومــاســيــة، واســتــراتــيــجــيــة 

العميقة.  وأسسها  الدبلوماسية  الثقافة 

 أنشطة توعوية لمنتسبات فتيات الدوحة 

  متاحف مشيرب تطلق مسابقة التصميم األولى
القطري  الــمــركــز  قـــّدم   :]  - الــدوحــة 
الثقافي االجتماعي للصم التابع لوزارة الثقافة 
للجميع»  اإلشـــــارة  ورشــــة «لــغــات  والــريــاضــة 
السادسة  الساعة  تمام  في  األربعاء  أمس  مساء 
الخاصة  التواصل  منصات  عبر  مساًء  والنصف 

الدولي  اليوم  بمناسبة  وذلــك  بالمركز، 
للغات اإلشارة، حيث تحتفي األمم 

سبتمبر  من   ٢٣ في  المتحدة 
في كل عام بـ «اليوم الدولي 
لــلــغــات اإلشــــــــارة»، وذلـــك 
فـــي إطـــــار حــرصــهــا على 
لحقوق  الــكــامــل  اإلعـــمـــال 
اإلنسان للصم والبكم، بعد 

لألمم  العامة  الجمعية  قرار 
باعتماد   ،٢٠١٧ عــام  المتحدة 

الــــيــــوم الــــدولــــي لـــلـــغـــات اإلشـــــــارة، 
ضــرورة  إلــى  العامة  الجمعية  قــرار  وأشــار 

االستفادة المبّكرة من لغة اإلشارة والخدمات 
بلغة  الجيد  التعليم  ذلك  في  بما  بها،  المقدمة 
فئة  أبناء  لنمو  حيويًا  أمــًرا  يُعد  الــذي  اإلشــارة، 
لتحقيق  األهمية  بالغ  ومطلب  ونمائهم  الصم 
وبما  دولــًيــا،  عليها  المتفق  اإلنمائية  األهـــداف 
األخــذ  بــاب  مــن  الــصــم  فئة  مــع  العمل  يضمن 
بمبدأ «ال غنى عن رأينا في أي شأن يخصنا». 

وتــــأتــــي الــفــعــالــيــة الــمــنــتــظــرة فــــي أعـــقـــاب 
تنظيم  من  تمكن  الــذي  للمركز  ناجح  موسم 
تماشًيا  ــعــد  بُ عــن  بــاقــتــدار  الصيفي  بــرنــامــجــه 
مــــع اإلجــــــــــراءات االحــــتــــرازيــــة الـــتـــي تــتــخــذهــا 
الكثير  على  احتوى  البرنامج  بأن  علًما  الدولة، 
ــيــات واألنـــشـــطـــة الــريــاضــيــة  ــفــعــال مـــن ال
المتميزة  والتثقيفية  والترفيهية 
الـــتـــي ســـاعـــدت فـــي االرتـــقـــاء 
بالصم ومن ضمنها: نشاط 
خــــــــاص بــــالــــشــــبــــاب وهــــو 
مــهــنــة وهــــوايــــة حــيــث تم 
فــيــه الــتــقــديــم والــتــعــريــف 
بــمــجــمــوعــة مــــن الــشــبــاب 
الـــصـــم الــمــبــدعــيــن والـــذيـــن 
قاموا  معينة  هــوايــات  امتلكوا 
مهنة،  إلـــى  وتحويلها  بتطويرها 
كــمــا أعـــد الــمــركــز لــلــفــتــيــات أنــشــطــة فنية 
لتعزيز مهاراتهن وأنشطة تخص الطبخ، وفي 
الفتيات  مــن  مجموعة  اختيار  تــم  اإلطـــار  هــذا 
قامت  فيلمية  فيديوهات  بإعداد  وقمن  الصم 
الفتيات بتصوير ما يقمن به من مهارات فنية 
أو خالل إعداد طبخة معينة في مطبخها وفي 
إلى  الفيلمية  المواد  هذه  تحويل  وتم  منزلها. 

مواد للعرض أون الين.

«الثقافي للصــم» يحتفي باليــوم 
الدولي للغات اإلشـــارة 

الدولي اليوم   
ي األمم

مبر 
ي

م
ماد 

شـــــــارة، 

ــيــ ــفــعــال مـــن ال
والترفي
الـــت
ب

ال
امتل
بتطوير

قّدمت   :]  - الدوحة 

مــــتــــاحــــف مــــشــــيــــرب دعـــــوة 

إلـــــــى جـــمـــيـــع الـــُمـــصـــمـــمـــيـــن 

ــلــمــشــاركــة فــي  الــُمــبــدعــيــن ل

مــســابــقــة الــتــصــمــيــم أالولـــــى 

لــمــنــتــجــات الــهــدايــا، ونــوهــت 

الــــلــــجــــنــــة الــــمــــنــــظــــمــــة بـــــأن 

جــوائــز  ستتضّمن  المسابقة 

قــّيــمــة لــلــفــائــزيــن، وحــــّددت 

مــوعــد  كـــآخـــر  نـــوفـــمـــبـــر   ٣٠

الســـــــتـــــــالم الـــــمـــــشـــــاركـــــات. 

أن  ـــمـــتـــاحـــف  ال وأوضـــــحـــــت 

الـــــدعـــــوة مـــفـــتـــوحـــة لــجــمــيــع 

الــُمــصــّمــمــيــن والــُمــبــتــكــريــن 

الجمهور  وعــمــوم  والــطــالب 

قطر  ــــة  دول فـــي  الــمــقــيــمــيــن 

تصاميم  بابتكار  والمهتمين 

يمكن  التي  التذكارية  للهدايا 

بــيــعــهــا تـــجـــاريًـــا فــــي مــتــجــر 

الــهــدايــا بــمــتــاحــف مــشــيــرب، 

كـــمـــا وّجـــــهـــــت «مـــشـــيـــرب» 

الـــــدعـــــوة لـــجـــمـــهـــورهـــا عــبــر 

ـــرقـــمـــيـــة عــلــى  مـــنـــصـــاتـــهـــا ال

االجتماعي،  التواصل  مواقع 

لزيارة معرض «لين يطرى 

التشكيلي  للفنان  لــول»  علي 

يــــــوســــــف أحـــــــمـــــــد، والـــــــــذي 

الــلــوحــات  مــن  سلسلة  ــقــدم  يُ

ـــوحـــاة مــــن قــصــيــدة  ـــســـت ـــُم ال

«لين  بعنوان  بشير  مــرزوق 

يـــطـــرى عـــلـــي لــــــول»، حــيــث 

هذه  في  أحمد  يوسف  ينشئ 

يُبحر  بصريًا  رفيًقا  السلسلة 

عالم  نــحــو  الــقــصــيــدة  بــقــارئ 

وتصطحب  الــذكــريــات.  مــن 

متن  على  الجمهور  لــوحــاتــه 

ــــة فـــنـــيـــة الســـتـــكـــشـــاف  رحــــل

ـــــــــــزدان  ت إذ  الــــــــمــــــــاضــــــــي، 

الرملي  اللون  من  بتدّرجات 

وظـــــــــالل ُمــــتــــتــــالــــيــــة تــبــعــث 

مــعــهــا شـــعـــوًرا بــالــحــنــيــن إلــى 

الماضي، بيد أن هذا الحنين 

ُمحبب  هــو  بــل  كــآبــة  يُثير  ال 

إلــــــى الــــنــــفــــس. ومــــــن خـــالل 

االنطباعية  أساليبه  توظيف 

الـــرائـــعـــة، يــســتــحــضــر يــوســف 

أحــمــد صـــــوًرا حــّيــة لــألحــيــاء 

الهادئة  الطبيعية  والمناظر 

المساحات  فيها  تــزيــن  الــتــي 

الــخــضــراء الــخــالبــة الــمــنــازل 

الطينية.

دّشنت   :]  - الــدوحــة 
والـــريـــاضـــة  الـــثـــقـــافـــة  وزارة 
شـــــعـــــار الــــلــــجــــنــــة الـــشـــبـــابـــيـــة 
االســتــشــاريــة الــتــابــعــة لــســعــادة 
وزيـــــر الـــثـــقـــافـــة والـــريـــاضـــة، 
هويتها  عن  التعبير  أجــل  من 
وســــيــــاســــتــــهــــا الـــمـــنـــهـــجـــيـــة، 
الثقافة  تــعــزيــز  فــي  ودورهــــا 
والــمــعــرفــة بــيــن الــشــبــاب في 
دولــــة قــطــر، ولــيــكــون رمـــًزا 
ويتسم  عــلــيــهــا.  وداالً  لــلــجــنــة 
الــدائــري  بشكله  الــشــعــار  هـــذا 
على  تــدل  داخلية  وبــزخــرفــة 
حركته  أن  كــمــا  االســـتـــدامـــة، 
وخـــاصـــيـــة الـــتـــكـــرار الــُمــتــبــعــة 
الُمستوحاة  الهندسي  بشكله 
مــــن الــــزخــــرفــــة اإلســـالمـــيـــة 
الوطنية  هويتنا  من  جــًزا  تُعد 
وتـــصـــنـــع الــــشــــعــــور بـــالـــوحـــدة 
والثبات، ويحتوي الشعار على 
مزيج من األلوان حيث إن كل 
لون له دالالته التي تعّبر عن 
الــتــفــانــي واإلخـــــالص. ويــرمــز 
الـــشـــعـــار بــطــريــقــة تــصــمــيــمــه 
جديدة  مرحلة  إلى  الُمبتكرة 
للجنة  والــتــقــدم  الــتــطــور  مــن 

الشبابية التابعة لوزارة الثقافة 
دائًما  تسعى  التي  والــريــاضــة، 
والكوادر  الشباب  الستقطاب 
ــقــطــريــة وتـــطـــويـــر وتــنــمــيــة  ال

القدرة والمعرفة لديهم. 

الشبابية اللجنة 

 وكشف السيد حمد اللبدة، 
خالل  الشبابية،  اللجنة  رئيس 
تـــصـــريـــحـــاتـــه، عــــن تــفــاصــيــل 
اخــــتــــيــــار الــــشــــعــــار وطـــريـــقـــة 
ـــــًال: «جــــــاءت  تــصــمــيــمــه قـــــائ
الــــفــــكــــرة بــــعــــد اجـــتـــمـــاعـــات 
اللجنة  أعــضــاء  بين  ُمستمرة 
الـــشـــبـــابـــيـــة الـــــذيـــــن حـــرصـــوا 
ـــتـــواصـــل مــــع بــعــضــهــم  عـــلـــى ال
الــبــعــض رغـــم ظــــروف أزمـــة 
ـــا، حــيــث إنــهــم عــقــدوا  كـــورون
اجــتــمــاعــاتــهــم عـــن بُـــعـــد عبر 
تقنيات االتصال المرئي، ليتم 
على  العمل  اجتماع  كل  خــالل 
جــمــع األفـــكـــار والــمــقــتــرحــات 
الـــمـــقـــدمـــة مــــن قـــبـــل أعـــضـــاء 
األعضاء  توصل  حتى  اللجنة، 
النهائي  الــشــكــل  تصميم  إلـــى 
تعريفًيا  رمــًزا  ليكون  للشعار 
ويــخــدم  االســتــشــاريــة،  للجنة 

تــوجــهــاتــهــا وتــطــلــعــاتــهــا الــتــي 
تــصــبــو إلــيــهــا بـــإشـــراف ودعــم 
الـــثـــقـــافـــة  وزارة  قــــبــــل  مـــــن 
والـــريـــاضـــة الـــتـــي ارتـــــأت من 
خـــــالل اخـــتـــيـــار هـــــذا الــشــعــار 
مـــقـــربـــة  عـــــلـــــى  تــــــكــــــون  أن 
مــــن الـــشـــبـــاب فــــي تــوجــهــهــم 
وفـــــكـــــرهـــــم وثــــقــــافــــتــــهــــم»، 
أن  اللجنة  راعـــت  وأضــــاف:» 
بحركته  الشعار  فكرة  تكون 

وخـــاصـــيـــة الـــتـــكـــرار الــُمــتــبــعــة 
ُمستوحاة  الــهــنــدســي،  بشكله 
مــن الــزخــرفــة اإلســالمــيــة»، 
الجديدة  الهوية  «إن  مضيًفا 
محطة  تعتبر  الشبابية  للجنة 
خاللها  ومـــن  للتغير،  أولــيــة 
ســـيـــكـــون هـــنـــاك تــــواصــــل مــع 
الـــشـــبـــاب الـــقـــطـــري وإيـــصـــال 
المعنية  اللجنة  عبر  صوتهم 

التي تمثلهم لدى الوزارة». 

حلقة وصل

 وأكـــــــــــد رئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 

الشبابية، أن دور سعادة وزير 

الــثــقــافــة والــريــاضــة فــي دعــم 

ــعــد دافــًعــا  الــشــبــاب الــقــطــري يُ

لــهــم نــحــو تــحــقــيــق أهــدافــهــم 

وتقدم  نهضة  في  يُسهم  وبما 

اللجنة  أن  إلـــى  ونــــوه  الـــبـــالد. 

وزير  لسعادة  التابعة  الشبابية 

الثقافة والرياضة تعتبر حلقة 

والــوزارة،  الشباب  بين  الوصل 

وأعـــــضـــــاء الـــلـــجـــنـــة مــعــنــيــون 

الشباب  ومطالب  أفكار  بنقل 

ومشاريعهم إلى وزارة الثقافة 

تعمل  وبـــدورهـــا  والـــريـــاضـــة، 

عــلــى تــنــفــيــذ كـــل مـــا يــتــمــاشــى 

مـــع تــوجــهــهــا وســيــاســتــهــا بما 

«إن  وأردف:  الشباب،  يخدم 

جاهدة  تعمل  الشبابية  اللجنة 

القطري  الشباب  إشــراك  على 

وتـــــوجـــــيـــــهـــــه نـــــحـــــو تـــحـــقـــيـــق 

أهـــدافـــه، خــاصــة أن إشـــراك 

الــشــبــاب فــي الــشــأن الــعــام يُعد 

تطلعاتهم  لتحقيق  ضــــرورة 

وطموحاتهم، مع ترسيخ مبدأ 
عن  والتأكيد  الشباب  تمكين 
تقوم  ُمشتركة،  مسؤولية  أنه 
ــُمــشــاركــة الــفــاعــلــة في  عــلــى ال
المجتمع،  تــحــديــات  ُمــواجــهــة 
الــمــجــتــمــعــات  ازدهـــــــــار  وأن 
يقوم على عمل الشباب وعلى 
التنمية»،  تحقيق  في  دورهم 
انتخاب  «منذ  قائالً:  وأوضــح 
شهر  الشبابية  اللجنة  أعــضــاء 
يـــنـــايـــر الـــمـــاضـــي، تــــم الــعــمــل 
عــــلــــى عــــــــدة مــــــحــــــاور مــنــهــا 
صوتهم  ونقل  الشباب  احــتــواء 
وتوصيل أفكارهم، من خالل 
االجــتــمــاعــات الــُمــســتــمــرة بين 

أعضاء اللجنة والشباب».

الفكرة والتصميم 

 وحــــــــــول فـــــكـــــرة الـــشـــعـــار 
وطـــريـــقـــة تــصــمــيــمــه فــقــالــت 
ُمصممة الشعار وعضو اللجنة 
شيخة  االســتــشــاريــة  الــشــبــابــيــة 
الـــشـــعـــار  «إن  الـــــمـــــري:  عـــلـــي 
الالتينية  وبــحــروفــه  بحركته 
الهندسي  وشــكــلــه  الــمــتــداخــلــة 
يـــصـــنـــع الـــــشـــــعـــــور بــــاالتــــحــــاد 
والــــتــــمــــاســــك، أمــــــا بــالــنــســبــة 

 «YAC» للحروف اإلنجليزية
فهي ترمز إلى اللجنة الشبابية 
تصميمها  وتـــم  االســتــشــاريــة، 
وعلى  متقن  هــنــدســي  بشكل 
مقربة من الهندسة اإلسالمية 
التي تُعد جزًءا من هويتنا التي 
نعتز بها»، موضحة إن «تكرار 
األحــــرف اإلنــجــلــيــزيــة فــي كل 
اتـــجـــاهـــات الـــشـــعـــار الـــدائـــريـــة 
يـــدل عــلــى الــتــعــاون والــتــنــاغــم 
نقطة  إحــداث  في  واالنسيابية 
التأثير والتغيير في المجتمع». 
ولــفــتــت إلــــى أن الــشــعــار جــاء 
في  روح الــشــبــاب  لــُيــعــّبــر عــن 
في  وقــوتــهــم  المجتمع  نهضة 
اإلسالمية  وهويتهم  تعاونهم 
أن  يُذكر  بها.   يتميزون  التي 
االســتــشــاريــة  الشبابية  اللجنة 
الثقافة  وزيــر  لسعادة  التابعة 
والـــريـــاضـــة تــأســســت فـــي عــام 
أعضائها  انتخاب  وتــم   ،٢٠١٧
فــــي شـــهـــر يـــنـــايـــر مــــن الـــعـــام 
تجربة  لتكون   ،٢٠٢٠ الجاري 
أن  بعد  ُمصّغرة،  ديمقراطية 
ــتــصــويــت الخـــتـــيـــار ٧  جــــرى ال

أعضاء لعضوية اللجنة.

 تدشين شعار اللجنة الشبابية االستشارية بالثقافة 
يُعّبر عن رؤية الوزارة الُمرتبطة بهويتنا اإلسالمية 

الدوحة - [: نظم نادي الجسرة 

ـــمـــاعـــي أمـــــس فــعــالــيــة  الـــثـــقـــافـــي االجـــت

بـــعـــنـــوان «لــــقــــاءات خــطــيــة» اســتــضــاف 

خــــاللــــهــــا اإلعــــــالمــــــي أحــــمــــد الـــمـــالـــكـــي 

ـــقـــطـــري راشــــــد الــمــهــنــدي  الـــخـــطـــاط ال

فـــي بـــث حـــي عــلــى مــنــصــة اإلنــســتــغــرام 

النشاط  ضمن  وذلك  بالنادي،  الخاصة 

الــــُمــــشــــتــــرك بـــيـــن الــــجــــســــرة الـــثـــقـــافـــي 

االجــتــمــاعــي وبــيــت الــخــطــاطــيــن والـــذي 

مع  اللقاءات  من  سلسلة  تنفيذ  يتضّمن 

على  والرواد  الخّطاطين  من  مجموعة 

الدولي. والمستوى  قطر  دولة  مستوى 

المصحف  كتابة  اللقاء  محور  وكــان   

أدوات،  من  بذلك  يتعلق  ومــا  الشريف 

ــعــد  ــــــذي يُ حـــيـــث تـــحـــدث الـــمـــهـــنـــدي وال

المصحف  يــكــتــب  قــطــري  خــطــاط  أول 

ــتــفــاصــيــل  الـــشـــريـــف عــــن جـــمـــلـــة مــــن ال

الـــتـــي تــخــص طــريــقــة عــمــلــه وأســلــوبــه 

ُمــســتــعــرًضــا خــبــراتــه فـــي هـــذا الــمــجــال 

من  هام  ورصيد  طويل  باع  من  له  بما 

الــمــشــاركــات فــي كــثــيــر مــن الــمــعــارض 

الــفــنــيــة خــاصــة مـــعـــارض الــخــط . هــذا 

ســلــســلــة  تـــســـتـــمـــر  أن  الـــُمـــنـــتـــظـــر  ومـــــن 

الخطاطين  من  مجموعة  مع  اللقاءات 

مـــن الــــــدول الـــعـــريـــقـــة فـــي فـــن الــخــط 

مــثــل تــركــيــا وإيــــران والــكــويــت وعــمــان 

عبداهللا  أكد  السياق  هذا  وفي  وغيرها، 

فـــخـــرو مـــؤســـس بــيــت الــخــطــاطــيــن أن 

الــنــيــة تــتــجــه إلـــى اســتــضــافــة مــجــمــوعــة 

من  والــمــزخــرفــات  الــمــزخــرفــيــن  مــن 

مــخــتــلــف الـــبـــالد الــعــربــيــة واإلســالمــيــة 

إلثـــــراء الــنــشــاط بــهــذا الــمــجــال الــمــراد 

تــكــثــيــفــه وتــنــويــعــه وجــعــلــه شـــامـــًال فــي 

نادي  مع  وُمتواصلة  بّناءة  شراكة  إطار 

بأن  أمله  عن  ُمعربًا  الثقافي،  الجسرة 

تــشــهــد تــلــك الــفــعــالــيــات إقـــبـــال الــمــزيــد 

مـــن الـــشـــبـــاب، وأبــــــدى تــرحــيــبــه بــأيــة 

ــــؤدي إلــى  مـــالحـــظـــات واســـتـــفـــســـارات ت

والتطوير. اإلفادة 

جلسة حول فنون الخط العربي بالجسرة الثقافي

راشد المهندي

ـــري   ـــط ـــق ال الــــشــــبــــاب  ـــــــم  دع فــــــي  والــــــريــــــاضــــــة  ــــافــــة  ــــق ــــث ال ـــــــــر  وزي لــــســــعــــادة  ـــــــــارز  ب دور  ـــــدة:  ـــــب ـــــل ال حــــمــــد 

ــــــة   ــــــي ــــــالم ــــــــة اإلس ــــــــزخــــــــرف ـــــــار ُمـــــــســـــــتـــــــوحـــــــاة مـــــــــن ال ـــــــشـــــــع ــــــــــري: فـــــــكـــــــرة ال ــــــــــم ـــــخـــــة ال ـــــي ش
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صاحب السمو أكد ثوابت قطر عبر المنبر األممي 
استعرض مضامين خطاب سموه أمام المنظمة الدولية .. برنامج الحقيقة:

برنامج  حلقة  استعرضت   :]  - الدوحة 
الحقيقة على تلفزيون قطر مساء أمس، خطاب 
آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 
االفتتاحية  الجلسة  في  المفدى  البالد  أمير  ثاني 

المتحدة.  لألمم  العامة  للجمعية   ٧٥ الـ  للدورة 
صاحب  «خــطــاب  أن  للبرنامج  تقرير  وذكــر 
الــســمــو فـــي الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة لـــلـــدورة الــــ٧٥ 
ُعقدت  والــتــي  المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية 
هـــذا الــعــام عــبــر تــقــنــيــة االتـــصـــال الــمــرئــي، جــاء 
ُمــشــتــمــًال عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الــقــضــايــا الــمــحــلــيــة 
والــدولــيــة، ُمــجــدًدا ســمــوه مــوقــف قــطــر الــثــابــت 
مــنــهــا، وقـــد اســتــهــلــه صــاحــب الــســمــو بـــاإلشـــارة 
وأهمية  العالم،  فــي  كــورونــا  جائحة  تفشي  إلــى 
لُمواجهة  أوحد  كسبيل  األطراف  متعدد  التعاون 

عموًما». والبيئة  والمناخ  األوبئة  تحديات 
 ونــقــل الــتــقــريــر مـــن الــخــطــاب قـــول صــاحــب 
وبــعــد  اإلدراك،  هـــذا  مــن  إنـــه «انــطــالًقــا  الــســمــو 
جــمــيــع  اتــــخــــاذ  ـــــى  إل قـــطـــر  دولــــــة  ســــارعــــت  أن 
المواطنين  لحماية  الوقائية  والتدابير  اإلجراءات 
تناقًضا  تر  لم  فإنها  أرضهــا،  علــى  والمقيميـن 
بــيــن واجــبــهــا هــــذا، وبـــيـــن تــقــديــم الــمــســاعــدات 
دولية،  منظمات  وخمس  دولة   (٦٠) من  ألكثر 
في  الدولية  الجهود  ضمن  الفاعلة  والمشاركة 
حــشــد الـــمـــوارد والــطــاقــات لــمــواجــهــة هـــذا الــوبــاء 
وتــداعــيــاتــه، ودعـــم الــمــراكــز الــبــحــثــيــة فــي عــدة 
دول لــلــحــد مــن الــتــداعــيــات الــســلــبــيــة الــخــطــيــرة 
لهذا  لقاح  اكتشاف  في  واإلســراع  الجائحة  لتلك 

الفيروس». 

 حصار قطر 

وتابع التقرير أن صاحب السمو أشار إلى مرور 
أكثر من ٣ سنوات على الحصار الجائر على دولة 
قطر التي تواصل مسيرة التقدم والتنمية في شتى 

المجاالت رغم الحصار. 
ونـــقـــل مــــن خـــطـــاب ســــمــــوه: «وانــــطــــالًقــــا مــن 
مسؤولياتنا األخالقية والقانونية أمام شعوبنا فقد 

أكدنا، وما زلنا وسنظل نؤكد، على أن الحوار غير 
المشروط القائم على المصالح المشتركة واحترام 
التي  األزمـــة،  هــذه  لحل  السبيل  هو  الــدول  سيادة 
هذا  برفع  حلها  ويبدأ  مشروع  غير  بحصار  بدأت 

الحصار». 

الفلسطينية  القضية 

القضية  بــخــصــوص  أنـــه  إلـــى  الــتــقــريــر  وأشـــــار   
المفدى  األمــيــر  السمو  صاحب  أعــاد  الفلسطينية 
التذكير بموقف قطر الثابت منها وأن بقاءها من 
الدولي  المجتمع  مصداقية  يضع  عــادل  حل  دون 

ومؤسساته على المحك. 
سموه:  قــول  السمو  صاحب  عن  التقرير  ونقل 
تحقيقه  يمكن  ال  والمنشود  الــعــادل  الــســالم  «إن 
بمرجعيات  الــتــام  إســرائــيــل  الــتــزام  خــالل  مــن  إال 
العرب  قبلها  والــتــي  الــدولــيــة  الشرعية  وقــــرارات 

وتقوم عليها ُمبادرة السالم العربية، فيما تحاول 
قضية  كــأن  والــتــصــرف  عليها  االلــتــفــاف  إســرائــيــل 
تستند  ال  ترتيبات  أية  إن  موجودة.  غير  فلسطين 
سميت  ولو  السالم  تحقق  ال  المرجعيات  هذه  إلى 
الحل  غير  أخــرى  غــايــات  لها  يــكــون  وقــد  ســالًمــا. 
السالم  تحقيق  وغــيــر  فلسطين،  لقضية  الــعــادل 

الشامل والعادل والدائم». 

السالم  دبلوماسية 

قطر  إيمان  من  انطالًقا  أنــه  إلــى  التقرير  وتابع   
أشــار  السلمية،  بــالــطــرق  الــُمــنــازعــات  لحل  الــراســخ 
صاحب السمو األمير المفدى في خطابه إلى نجاح 
جــهــود وســاطــة دولـــة قطر فــي توقيع اتــفــاق سالم 
طالبان  وحركة  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  بين 
الُمباشر  الحوار  أجل  من  األفغانيين  الفرقاء  وجمع 
في الدوحة.  ونقل التقرير من الخطاب قول سموه: 
بالنجاح  الدوليين  شركائنا  مــع  جهودنا  «وتكللت 
األفغانية   - األفــغــانــيــة  الــســالم  مــفــاوضــات  عقد  فــي 
في  الحالي،  الشهر  من  عشر  الثاني  في  بــدأت  التي 
الدوحة، ويتوقف نجاحها اآلن على األخوة األفغان 
أنفسهم، وسوف نبذل جهدنا بالتعاون مع المجتمع 
يعم  أن  في  األمــل  يحدونا  الــحــوار،  لتيسير  الــدولــي 
ما  إذا  أفغانستان،  ربــوع  واالســتــقــرار  الــســالم  قريبًا 
قّرر الجميع التخلي نهائًيا عن العنف، وتقبل التنوع 

واالختالف والمواطنة المتساوية في هذا البلد». 

مكافحة اإلرهاب

األمير  السمو  صاحب  تجديد  إلــى  التقرير  ونــّوه   
المفدى في خطابه التذكير بخطورة اإلرهاب على 
في  قطر  دولــة  وُمشاركة  الدوليين  والسلم  األمــن 

الجهود الدولية للتصدي لهذه الظاهرة. 
 وختم التقرير بأن خطاب صاحب السمو تطّرق 
كــذلــك إلـــى األوضـــــاع فـــي كـــل مـــن ســـوريـــا والــيــمــن 
استمرار  ضــــرورة  وإلـــى  ولــبــنــان  وليبيا  والـــســـودان 
الُمساعدات التنموية للدول النامية والدول األقل نمًوا 
لتغير  السلبية  اآلثــار  من  الُمتضررة  البلدان  ودعــم 

المناخ.

ــة   ــي ــج ــي ــل ــخ ـــل لــــحــــل األزمــــــــــة ال ـــي ـــب ـــس ــــة.. والـــــــحـــــــوار غــــيــــر الـــــمـــــشـــــروط ال ــــي ــــت ــــكــــوي ــــود ال ــــه ــــج ـــن ال ـــم ـــث قــــطــــر ت

الدولية  الشرعية  ــرارات  ــق ب إسرائيل  بالتزام  إال  تحقيقه  يمكن  ال  الــعــادل  الــســالم   

ــاء األفـــغـــان لــلــحــوار  ــرق ــف  دبــلــومــاســيــة الــســالم الــقــطــريــة نــجــحــت فــي جــلــب ال
سالًما  سميت  ــو  ول ســالًمــا  تحقق  ال  المرجعيات  هــذه  ــى  إل تستند  ال  ترتيبات  ــة  أي  

العالم شعوب  لصالح  األطــراف  متعدد  والعمل  الدولي  التعاون  لتعزيز  تدعو  قطر   

برنامج  قــال   :]  - الــدوحــة 
والتحديات  العقبات  إن  الحقيقة، 
ـــواجـــه مــســيــرة عــمــل األمـــم  الـــتـــي ت
الــمــتــحــدة والــقــضــايــا الــتــي تــشــتــرك 
كانت  تداعياتها  تحمل  في  البشرية 
حضرة  ألقاها  الــتــي  الكلمة  مــحــور 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
ــبــالد الــمــفــدى في  آل ثــانــي أمــيــر ال
لالحتفال  المستوى  رفيع  االجتماع 
بــــالــــذكــــرى الـــخـــامـــســـة والــســبــعــيــن 
وأضــاف  المتحدة،  األمــم  لتأسيس 
الــبــرنــامــج أن صــاحــب الــســمــو قــّدم 
التي  المعوقات  ألهم  دقيًقا  تحليالً 

تحول دون تحقيق األهداف الُمتفق 
عــلــيــهــا دولــــًيــــا، مـــنـــوًهـــا إلــــى أبـــرز 
تــلــك الــمــعــوقــات، حــيــث قـــال سموه 
فـــي كــلــمــتــه: «لـــقـــد قــطــعــت األمـــم 
تحقيق  فــي  كــبــيــًرا  شــوًطــا  المتحدة 
المجتمع  عليها  اتفق  التي  األهــداف 
الــــدولــــي، وتــمــّكــنــت خــــالل الــعــقــود 
من  العديد  تقديم  من  الُمنصرمة 
الُمساهمات من أجل تقدم البشرية 
وإنـــقـــاذ الــمــاليــيــن مـــن األشـــخـــاص 
عبر  وذلــك  أفضل،  حياتهم  وجعل 
المختلفة  ومنظماتها  مؤسساتها 
عالمنا  تــصــور  ُممكنًا  يعد  لــم  الــتــي 

الُمعاصر من دونها، ولكنها ما زالت 
الالزمة  اآلليات  إيجاد  عن  قاصرة 
لفرض مبادئها على أعضائها، وما 
زال حق القوة يتفوق على قوة الحق 
في مناطق مختلفة في العالم وفي 
مـــجـــاالت مــخــتــلــفــة مـــن حــيــاتــنــا». 
عالم  ظــل  فــي  إنــه  البرنامج  ويتابع 
يـــواجـــه تــحــديــات ُمــســتــجــدة وغــيــر 
السمو  صاحب  حضرة  أكد  مسلوقة 
هذه  مــن  االســتــفــادة  ضـــرورة  على 
البشرية،  خير  فيه  لما  التحديات 
وأكــــد الــتــقــريــر أن صــاحــب الــســمــو 
بالذكرى  الــخــاص  بــاإلعــالن  رّحـــب 

ــتــأســيــس  ـــخـــامـــســـة والـــســـبـــعـــيـــن ل ال
ساهمت  والــتــي  الــدولــيــة  المنظمة 
المفاوضات  تسيير  في  قطر  دولــة 
ـــشـــدًدا  لــصــيــاغــة نــصــه الـــنـــهـــائـــي، ُم
جــادة  ُمراجعة  عمل  ضـــرورة  على 
لــلــعــمــل الـــدولـــي مــتــعــدد األطــــراف، 
حـــيـــث قـــــال ســــمــــوه: «نــــؤكــــد عــلــى 
ـــثـــابـــت مــن  ــــــة قـــطـــر ال مـــوقـــف دول
األمم  ميثاق  وأهــداف  مبادئ  دعم 
على  ونشدد  وتجسيدها،  المتحدة 
السياسي  اإلعــــالن  تنفيذ  ضــــرورة 
خالل  من  وذلــك  اعتماده  تم  الــذي 
تــعــزيــز الــتــعــدديــة والــدبــلــومــاســيــة 

أن  إلى  البرنامج  وأشــار  الوقائية»، 
بالذكرى  احتفلت  المتحدة  األمـــم 
تأسيسها  على  والسبعين  الخامسة 
فــي ظـــروف اســتــثــنــائــيــة مــع انــتــشــار 
جائحة كورونا التي خلطت األوراق 
وأعــــــادت تــرتــيــب الـــمـــوازيـــن وهــي 
ـــاع الــــقــــرار في  ظـــــروف تـــدعـــو صـــّن
الــعــالــم لــتــوحــيــد الــجــهــود والــخــروج 
بموقف موّحد مع طرق التعامل مع 
األزمـــات والــتــحــديــات، وهــي نقاط 
صاحب  حضرة  كلمة  عليها  أكــدت 
لصّناع  األكــبــر  التجمع  أمـــام  السمو 

القرار حول العالم. 

كلمة صاحب السمو عالجت تحديات مسيرة األمم المتحدة
موقف قطري ثابت من دعم مبادئ وأهداف ميثاق المنظمة الدولية

ـــــــات والــتــحــديــات ـــع األزم ـــي الــتــعــامــل م ـــد ف ـــوح ـــاع الــــقــــرار ُمـــطـــالـــبـــون بــمــوقــف ُم ـــّن غـــزة - قــنــا: اعــتــقــلــت قــــوات االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي، ص
بالضفة  ُمتفرقة  أنحاء  من  فلسطينيين  خمسة  أمس، 
وكالة  وذكـــرت  ُمــحــرر.  وأســيــر  فتى  بينهم  الغربية، 
اعتقلت  االحتالل  قــوات  أن  «وفا» ،  الفلسطينية  األنباء 
مرورهما  أثناء  جنين  جنوب  قباطية  من  وشابًا  فتى 
على حاجز «دوثان» العسكري القريب من بلدة يعبد. 
ــا مــن مــديــنــة طــوبــاس،  كــمــا اعتقلت تــلــك الــقــوات شــابً
وفلسطينًيا آخر من بلدة السموع جنوب الخليل، فيما 
طقاطقة  عيسى  شاهر  المحرر  األسير  اعتقال  جــرى 
من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد دهم منزل 

ذويه وتفتيشه. 
ــيــلــي فـــي األيـــام  وصـــّعـــدت قــــوات االحـــتـــالل اإلســرائ
الماضية من حملة اعتقاالتها في مناطق ومحافظات 
سياق  وفــي  والــشــبــان.  الفتية  مــن  عـــدًدا  طــالــت  الضفة 
آخر، أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي بهدم عمارة 
سكنية ومنزلين، قبل أيام، في منطقة وادي الحمص 

جنوب شرق مدينة القدس.
قبل  أقــدمــت  االحــتــالل  سلطات  أن  بالذكر  الجدير 
منطقة «وادي  فــي  المساكن  عــشــرات  هــدم  على  عــام 
على  واالستيالء  التهجير  سياسة  إطــار  في  الحمص» ، 

األرض لصالح التوسع االستيطاني. 
البناء  من  الفلسطينيين  االحــتــالل   سلطات  ومنعت 
على نصف المساحة تقريبًا بحجة قرب األراضــي من 
عدة  عــن  الــحــي  يفصل  الـــذي  العنصري  الفصل  جـــدار 
قرى تتبع محافظة بيت لحم. من جهة ثانية، توّغلت 
في  أمس،  اإلسرائيلي،  لالحتالل  تابعة  عسكرية  آليات 
المغازي  مخيم  شرق  الحدودية  الفلسطينيين  أراضــي 
وســـط قــطــاع غـــزة، وســـط أعــمــال تــجــريــف. وأفـــادت 
وكالة األنباء الفلسطينية نقالً عن شهود عيان، بأن عدة 
آليات عسكرية توغلت وسط إطالق نار متقطع لمسافة 
تمشيط  بعمليات  وشــرعــت  المخيم،  شــرق  مــحــدودة 
القريبة  الفلسطينيين  المواطنين  أراضي  في  وتجريف 
وإطــالق  التوغل  عملية  وأجــبــرت  الفاصل.  السلك  من 
أراضيهم  داخل  يعملون  الذين  المزارعين  بعض  النار، 
على  خشية  مغادرتها،  إلــى  التوغل  مكان  من  القريبة 

حياتهم.

اعتقاالت إسرائيلية 
بالضفة وتوغل في غزة
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تسيير أول رحلة جوية ُمباشرة بين تل أبيب والمنامة

اإلمارات لن تتسلم مقاتالت ٣٥- F قبل ٧  أعوام

تحمل وفًدا رسميًا إسرائيليًا إلجراء مباحثات

تعهد أمريكي بالحفاظ على تفوق عسكري لالحتالل

القدس المحتلة - وكاالت:

أعـــلـــنـــت إســــرائــــيــــل، أمــــس، 

ُمــبــاشــرة  جــويــة  رحــلــة  تسيير 

مـــن مــديــنــة «تـــل أبـــيـــب» إلــى 

المنامة. البحرينية  العاصمة 

ـــــة الـــــبـــــث  ـــــئ وقـــــــــالـــــــــت هـــــي

اإلســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة الــــرســــمــــيــــة 

مـــــرة  «ألول  «مــــــــــكــــــــــان»: 

اســـتـــخـــدمـــت طـــــائـــــرة تــابــعــة 

إلى  رحلة  في  يسرائير  لشركة 

البحرين».

وأفـــــــــــــــــادت هــــيــــئــــة الــــبــــث 

رفيًعا  وفـــًدا  بــأن  اإلســرائــيــلــيــة 

مــــن دولـــــــة االحـــــتـــــالل تــوجــه 

إلــى الــبــحــريــن، أمـــس، إلجــراء 

مــــبــــاحــــثــــات إضـــــافـــــيـــــة حــــول 

تفاصيل اتفاق إقامة العالقات 

ـــّم  ـــيـــن الــــبــــلــــديــــن، والـــــــــذي ت ب

توقيعه قبل أيام.

وضـــــم الــــوفــــد اإلســـرائـــيـــلـــي 

مــســؤولــيــن رفــيــعــي الــمــســتــوى 

برئاسة  االحتالل  حكومة  من 

الــمــديــر الــعــام لـــديـــوان رئــاســة 

ــيــرتــس»،  الــــــــوزراء «رونــــيــــن ب

الخارجية  وزارة  عــام  ومدير 

ومسؤولين  أوشفيز»،  «ألــون 

كــــــبــــــاًرا مـــــن مـــجـــلـــس األمـــــن 

الوزراء  رئاسة  وديوان  القومي 

وبعض الوزارات األخرى.

وأشارت إلى أن الوفد توّجه 

إلـــى الــبــحــريــن مــن أجـــل عقد 

اجــتــمــاعــات رســمــيــة لــلــتــرويــج 

إلنــــشــــاء مــحــطــة طــــيــــران فــي 

المنامة. العاصمة 

وقـــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 

حكومة البحرين إن مسؤولين 

الــمــمــلــكــة  زاروا  إســرائــيــلــيــيــن 

التعاون  مجاالت  لبحث  أمس 

البلدين. بين 

باسم  المتحدث  يقدم  ولــم 

الــحــكــومــة الــبــحــريــنــيــة مــزيــًدا 

أحجمت  فيما  التفاصيل  مــن 

اإلسرائيلية  الخارجية  وزارة 

عــــن الـــتـــعـــلـــيـــق عـــلـــى الـــرحـــلـــة 

الــجــويــة. وأوضــحــت «مــكــان» 

شخصيات  أقــّلــت  الــطــائــرة  أن 

رســـمـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة إلجـــــراء 

مــــحــــادثــــات هــــدفــــهــــا إقــــامــــة 

في  (يــســرائــيــر)  للشركة  مــقــر 

البحرينية». العاصمة 

و»يـــســـرائـــيـــر» هـــي شــركــة 

طـــيـــران إســرائــيــلــيــة خــاصــة، 

وهي الثانية من حيث الحجم 

بــعــد شــركــة طـــيـــران «الـــعـــال» 

الحكومية.

وفــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، نــقــل 

مــــوقــــع «والـــــــــــال» اإلخـــــبـــــاري 

وزارة  عـــــــن  اإلســــــرائــــــيــــــلــــــي 

أمس  اإلسرائيلية،  االتصاالت 

إن «وزيـــر  قــولــهــا:  األربــــعــــاء، 

االتــــصــــاالت الــبــحــريــنــي وافـــق 

عــلــى طــلــب وزيــــر االتـــصـــاالت 

(اإلســرائــيــلــي) يــوعــاز هــانــدل، 

وأصدر تعليماته إلى المشغلين 

الــمــحــلــيــيــن بــفــتــح مــكــالــمــات 

مباشرة من إسرائيل».

ـــــمـــــوقـــــع يــــقــــول:  وتــــــابــــــع ال

ـــدأ  «بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــــى ذلــــــك ب

في  الــخــلــويــة  الــهــواتــف  مشغلو 

الــبــحــريــن، الــلــيــلــة الــمــاضــيــة، 

بـــــاالتـــــصـــــال بـــمـــشـــغـــلـــيـــن فــي 

إســرائــيــل لــلــتــرويــج لــخــدمــات 

التجوال الدولي».

رئــيــس  قــــال  األول  وأمـــــس 

«بنيامين  اإلسرائيلي  الـــوزراء 

هاتفًيا  تــحــادث  إنــه  نتنياهو» 

مــــع ولـــــي الـــعـــهـــد الــبــحــريــنــي، 

األمـــيـــر «ســلــمــان بـــن حــمــد». 

رسالة  فــي  «نتنياهو»،  وقــال 

مــــصــــّورة: «كـــانـــت الــمــكــالــمــة 

استثنائية ورائعة وودية جًدا». 

أخرى،  مرة  وأضــاف: «أكدنا 

مـــبـــادئ اتــفــاقــيــات إبــراهــيــم، 

تنفيذ  تــســريــع  عـــن  وتــحــدثــنــا 

ــبــحــريــن  االتـــفـــاقـــيـــات بـــيـــن ال

وإســــــرائــــــيــــــل وكـــــيـــــف نــجــعــل 

هــذا الــســالم ســالًمــا اقــتــصــاديـًـا 

وسالًما  وسياحًيا،  وتكنولوجًيا 

فــــــي كــــــل مـــــجـــــال مــــــن تــلــك 

الــمــجــاالت، وســتــســمــعــون عن 

الـــخـــطـــوات الــعــمــلــّيــة فـــي هــذا 

الخصوص قريبًا جًدا».

القدس المحتلة - وكاالت:
ــــــواليــــــات  أكــــــــد ســــفــــيــــر ال
الـــمـــتـــحـــدة لـــــدى إســـرائـــيـــل، 
أن  ــــــدمــــــان،  فــــــري ديــــفــــيــــد 
اإلمـــــــــارات لــــن تــحــصــل فــي 
الــمــســتــقــبــل الـــمـــنـــظـــور عــلــى 
أســلــحــة أمــريــكــيــة مــتــطــّورة 

.«F-ومنها مقاتالت «٣٥
ونـــــــــقـــــــــلـــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
ــــوســــت»  «جــــــيــــــروزالــــــيــــــم ب
اإلســــرائــــيــــلــــيــــة أمــــــــس عــن 
مقابلة  في  قوله،  فريدمان 
ســيــجــري نــشــرهــا بــالــكــامــل 
أبرمت  إذا  حتى  إنــه  الحــًقــا، 
هــــنــــاك صـــفـــقـــة بــــشــــأن بــيــع 
الــــــواليــــــات  مــــــن   «F-٣٥»
فإن  اإلمـــارات  إلــى  المتحدة 
تتسلم  لن  الخليجية  الــدولــة 
إال  بموجبها  الطائرات  أولى 
بعد ستة أو سبعة أعوام على 

األقل.
وصـــــــــــّرح الــــدبــــلــــومــــاســــي 
األمــــــــريــــــــكــــــــي: «تـــــــحـــــــاول 

أو  ستة  مدى  على  اإلمــارات 
على  الحصول  أعــوام،  سبعة 
التسليم  وفـــتـــرة   ،«F-٣٥»
ستكون على األرجح ستة أو 
اعــتــبــاًرا  أخـــرى  أعـــوام  سبعة 

من اآلن».
وجاءت هذه التصريحات 
لــوكــالــة  تــقــريــر  خلفية  عــلــى 
«رويترز» أفاد بأن الواليات 
تأمالن  واإلمـــارات  المتحدة 
أولي  اتفاق  إلــى  التوصل  في 
بــشــأن الــصــفــقــة الــمــزعــومــة 

حتى أوائل ديسمبر.
وفـــــــــي واشــــــنــــــطــــــن قـــــال 
وزيـــــــر الـــــدفـــــاع األمـــريـــكـــي 
الـــواليـــات  مــــارك إســـبـــر، إن 
الـــمـــتـــحـــدة ســـتـــحـــافـــظ عــلــى 
العسكري  «إسرائيل»  تفوق 
فــــــــي الــــــــشــــــــرق األوســــــــــــط، 
وســـــــط تـــــخـــــّوف تـــــل أبـــيـــب 
مـــن حـــصـــول أبـــوظـــبـــي على 
طائرات«٣٥-F» األمريكية.

األمريكي  الوزير  وأضاف 

خــــــالل اســـتـــقـــبـــالـــه نــظــيــره 
اإلســـرائـــيـــلـــي بــيــنــي غــانــتــس 
فــي واشــنــطــن، «أريـــد بــادئ 
للجميع  أقــــول  أن  بـــدء  ذي 
األساسية  الدعائم  إحدى  إن 
ـــدفـــاعـــيـــة هــي  لـــعـــالقـــاتـــنـــا ال
الـــــحـــــفـــــاظ عـــــلـــــى الــــتــــفــــوق 
إلسرائيل  النوعي  العسكري 

في المنطقة».
«الــــواليــــات  إن  وأردف: 
الــمــتــحــدة مــلــتــزمــة بــذلــك، 
هذا  تحترم  الــدفــاع  ووزارة 
االلتزام»، متعهًدا «بمواصلة 
دعــــم الــســيــاســة األمــريــكــيــة 
الــــقــــديــــمــــة الــــقــــائــــمــــة عــلــى 
الحفاظ على أمن إسرائيل».

غانتس  تعهد  جهته،  مــن 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى عـــالقـــات 
الــواليــات  مــع  وثيقة  دفاعية 
الــمــتــحــدة، مـــشـــيـــًرا إلــــى أن 
هــذا األمـــر «امــتــيــاز، ولكنه 
أيــــًضــــا ضــــــــــرورة». وأكـــمـــل 
مــرتــبــط  األمـــــــر  «هـــــــذا  أن 
النوعي،  العسكري  بالتفّوق 

ولكنه مرتبط أيًضا بتعاوننا 
ـــا: «نـــقـــول  الــــمــــهــــم»، مـــبـــيـــنً
ـــــــا إنـــــه مــــن مــصــلــحــتــنــا  دوًم
مـــا  كـــــــل  نـــــشـــــاطـــــركـــــم  أن 
يــمــكــنــنــا مــشــاطــرتــكــم إيــــاه، 
وســـنـــواصـــل فـــعـــل ذلــــك فــي 
الــمــســتــقــبــل». ونـــفـــى رئــيــس 
بنيامين  اإلسرائيلي،  الوزراء 

نـــتـــنـــيـــاهـــو، فـــــي أكــــثــــر مــن 
بيع  على  موافقته  مناسبة، 
أبوظبي،  إلى  المقاتالت  تلك 
خالل الفترة التي تلت إعالن 

توقيع اتفاق السالم رسمًيا.
ــــمــــســــؤولــــون  ويــــعــــتــــقــــد ال
ــــــه ال يــجــب  اإلمــــاراتــــيــــون أنَّ
أن يــكــون لــدى إســرائــيــل أي 
الصفقة  لــمــعــارضــة  أســبــاب 
الــبــلــدان  أصـــبـــح  وقــــد  اآلن، 
رســـمـــًيـــا فــــي حــــالــــة ســــالم. 
وقــــــــال مـــــســـــؤول إمـــــاراتـــــي 
ـــــــارز لـــــم تُــــكــــَشــــف هــويــتــه  ب
لصحيفة يديعوت أحرونوت 
نــتــنــيــاهــو  إَنّ  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، 
بتلك  علم  على  بالفعل  كــان 
الــخــطــوة وأعـــطـــى مــوافــقــتــه 

عليها.
ـــــــد مـــن  ـــــــعـــــــدي ـــــــــكـــــــــَنّ ال ل
الــــمــــســــؤولــــيــــن الـــســـابـــقـــيـــن 
والـــحـــالـــيـــيـــن فــــي إســـرائـــيـــل 
ــــات الــمــتــحــدة قــالــوا  ــــوالي وال
مــقــاتــالت  بــيــع  إَنّ  لــلــمــجــلــة 

له  تكون  قد  ٣٥-Fلإلمارات 
عـــواقـــب ســلــبــيــة عــلــى األمـــن 

القومي لكال البلدين.
فـــفـــي إســــرائــــيــــل، يــتــمــثــل 
مبعث القلق الرئيسي في أَنّ 
تقويض  شأنها  من  الصفقة 
الـــتـــفـــوق الـــعـــســـكـــري لــلــبــالد 
يُطلَق  مــا  أي  المنطقة،  فــي 
الدبلوماسية  اللغة  في  عليه 
األمــــــريــــــكــــــيــــــة األفــــضــــلــــيــــة 
العسكرية النوعية إلسرائيل. 
تُــــــَعــــــد تــــلــــك األفـــضـــلـــيـــة 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة الـــــنـــــوعـــــيـــــة 
ــا أمــريــكــًيــا يــعــود إلــى  ــتــزاًم ال
ُمــدّونًــا  وبـــات  السبعينيات، 
اآلن في صورة قانون، تكون 
بموجبه  المتحدة  الــواليــات 
ـــا بــالــحــفــاظ  ُمـــلـــزمـــًة قـــانـــونً
ــيــة الــعــســكــريــة  عــلــى األفــضــل
دولــة  أي  مقابل  إلســرائــيــل، 
في  دول  تحالف  أو  مفردة 

الشرق األوسط.

صنفتها األمم الُمتحدة ضمن «القائمة السوداء»

تحقيق  كشف  وكاالت:   - المحتلة  القدس 
أجرته «وكالة األناضول» النقاب عن تعاقد 
شركات إماراتية خالل األسابيع األخيرة مع 
المتحدة  األمــم  صّنفتها  إسرائيلية  أخــرى 
تدعم  شركات  تضم  سوداء»  ضمن «قائمة 

االستيطان في األراضي الُمحتلة.
١١٢ شــركــة  ـــســـوداء»  وتــضــم «الــقــائــمــة ال
حقوق  مفوضية  قــالــت  ودولــيــة  إسرائيلية 
اإلنـــســـان الــتــابــعــة لــألمــم الــمــتــحــدة، فــي ١٢ 
فبراير الماضي، إنها تقوم بأنشطة محددة، 
تــتــعــلــق بــالــمــســتــوطــنــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 

الُمحتلة. الفلسطينية  األراضي 
الــشــركــات  بــعــض  أن  الــتــحــقــيــق  وكـــشـــف 
التعاقد  تــم  الــتــي  اإلســرائــيــلــيــة  والــمــؤســســات 
السوداء»  في «القائمة  اسمها  ورد  قد  معها 

أو أنها تدعم االستيطان.
اإلمــاراتــيــة  اإلعــالمــيــة  المؤسسات  وتنشر 
التعاقدات  عــن  وإعــالنــات  أخــبــاًرا  الرسمية 
وورد  وإمــاراتــيــة.  إسرائيلية  شــركــات  بين 
ضمن  كثيًرا  اإلسرائيلي  بنك «لئومي»  اسم 
هـــذه الــتــعــاقــدات، رغـــم كــونــه أحـــد األســمــاء 

الواردة في القائمة السوداء األممية.
يتضح  اإلماراتي،  اإلعالم  نشره  ما  ووفق 

 ٣ أن البنك اإلســرائــيــلــي الــمــذكــور قــد أبـــرم 
اتــفــاقــيــات مـــع ٣ مـــصـــارف إمـــاراتـــيـــة وهــي 
«مـــصـــرف أبــــو ظــبــي اإلســــالمــــي» و»بــنــك 
دبــي  اإلمــــــارات  و»بـــنـــك  األول»،  ظــبــي  أبـــو 

الوطني».
إذ  بنك «لئومي»،  على  األمر  يقتصر  وال 
بنك  مع  تعاقدات  إماراتية  شركات  وقعت 
ضمن  أيــًضــا  اسمه  يــرد  الــذي  «هبوعليم»، 

السوداء. القائمة 
توقيع  عن  اإلمــارات  في  اإلعــالن  تم  وقد 
مــذكــرة تــفــاهــم بــيــن «هــبــوعــلــيــم» و»بــنــك 
اإلمـــــــارات دبــــي الـــوطـــنـــي»، وتــــم االحــتــفــاء 
مصرفين  بين  األول  باعتباره  االتفاق  بهذا 

وإماراتي. إسرائيلي 
ولـــم تــقــتــصــر الــتــعــاقــدات اإلمـــاراتـــيـــة مع 
مــؤســســات إســرائــيــلــيــة داعـــمـــة لــالســتــيــطــان 
ظبي  أبو  «لجنة  أعلنت  بل  المصارف،  على 
للتعاون  إطــاريــة  اتــفــاقــيــة  تــوقــيــع  لــألفــالم» 
اإلسرائيلي»،  السينما  مع «صندوق  الثقافي 
السينمائي»  لإلنتاج  شبيغل  سام  و»مدرسة 
الــثــقــافــة  وزارة  ـــــشـــــرف  وتُ الـــــقـــــدس.  فــــي 
لألفالم  اإلسرائيلي  والمجلس  اإلسرائيلية 

على صندوق السينما.

شركات إماراتية تتعاقد مع مؤسسات 
إسرائيلية داعمة لالستيطان

وزارة  وكيل  أكــد  وكـــاالت: 
اإلعــــــــالم الـــيـــمـــنـــيـــة، مــحــمــد 
قـــيـــزان، أن اإلمـــــارات بــدأت 
بــــإنــــشــــاء قــــواعــــد عــســكــريــة، 
واحــتــجــاز مــســاحــات واســعــة 
في أراضي أرخبيل سقطرى 
المحيط  فــي  اإلســتــراتــيــجــي، 
الهندي جنوب شرقي اليمن.

أن  قــــــــيــــــــزان  وأضــــــــــــــــاف 
«اإلمــارات تكشفت مطامعها 
وأهـــــــــــداف مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
خالل  مــن  العربي،  التحالف 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الــــمــــوانــــئ 
ـــجـــزر الــيــمــنــيــة، ودعــمــهــا  وال
التي  الميليشيات  من  للعديد 
تخضع  وال  لالنفصال  تسعى 

لسيطرة الدولة».
تسّير  أبوظبي  أن  وأوضــح 
عــــدًدا مــن رحـــالت الــطــيــران 
تحمل  ــا،  أســبــوعــًي اإلمــــاراتــــي 
معرفة  دون  أجــانــب  خــبــراء 
الحكومة اليمنية، أو منحهم 
تـــأشـــيـــرة دخـــــــول لــــألراضــــي 

اليمينة.
اإلمـــــــارات  أن  إلـــــى  ـــــــّوه  ون
احــتــجــزت مــســاحــات واســعــة 
وتمنع  األرخبيل،  أراضي  من 
بــالــســالح وصــــول الــمــواطــنــيــن 
إلـــــى هـــــذه األمـــــاكـــــن، مــبــيــنًــا 
السلطة  فــي  «مــســؤولــيــن  أن 
اإلمـــارات  أن  أكـــدوا  المحلية 
قــواعــد  بــإنــشــاء  بالفعل  بـــدأت 
عــســكــريــة فــيــهــا (األراضــــــي)، 
وأنها حاولت ذلك في السابق 

الــتــمــّرد  بــعــد  لكنها  وفــشــلــت، 
األخير وجدت ضالتها».

وقال المسؤول اليمني: إن 
«التحالف جاء إلنهاء االنقالب 
إلى  الشرعية  وإعــادة  الحوثي 
العاصمة صنعاء، لكن لألسف 
بـــعـــد نـــحـــو ســــت ســــنــــوات لــم 

يتحقق ذلك». 
وأكـــمـــل: «هــــذا االنــحــراف 
خروًجا  يُعد  شك  ال  الخطير 
عــــلــــى أهـــــــــــداف الـــتـــحـــالـــف، 

الحوثية  الميليشيات  ويخدم 
ويـــطـــيـــل مــــن عـــمـــر األزمــــــة 
المسؤول  واستنكر  اليمنية». 
قـــائـــًال: «مـــن غــيــر الــمــعــقــول 
الـــحـــديـــث عـــن تــحــريــر ٨٠٪ 
مـــن األراضــــــي الــيــمــنــيــة، وال 
تــســتــطــيــع الــحــكــومــة الـــعـــودة 
إلـــى أي مــحــافــظــة مــحــررة، 
نــتــحــدث  أن  مــنــطــقــي  وغــيــر 
عن استعادة صنعاء في حين 
لميليشيات  ســقــطــرى  تُــســلَّــم 

اإلمــــــــــارات». كــمــا اســتــهــجــن 
قـــــيـــــزان قــــــائــــــًال: «شــــــــيء ال 
إن  نــقــول  أن  عــاقــل  يستوعبه 
التحالف أتى لدعم الشرعية، 
فــــي حـــيـــن تـــمـــنـــع اإلمــــــــارات 
ميليشياتها  عبر  المسيطرة 
عـــلـــى مـــــطـــــارات الـــشـــرعـــيـــة، 
طـــائـــرة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
من الهبوط في أي محافظة 
يــمــنــيــة مـــــحـــــررة! كــــل هـــذه 
االخــــتــــالالت يــجــب الـــوقـــوف 

أمامها وحلها جذريًا».
ونــــجــــحــــت أبــــوظــــبــــي فــي 
تحقيق نفوذ طاٍغ لها باليمن، 
خــصــوًصــا فــي الــجــنــوب، منذ 
دعم  «تحالف  ضمن  تدخلها 
الشرعية»، في مارس ٢٠١٥، 
 ،٢٠٢٠ يــونــيــو  فــي  مــتــمــكــنــة، 
من إخضاع جزيرة سقطرى 
لنفوذها، وسط أنباء تتحّدث، 
بدئها  عــن  الشهر،  ذلــك  منذ 
إنشاء قاعدة عسكرّية لها في 

األرخبيل.

أبوظبي تُنشئ قواعد عسكرية في سقطرى
تُسّير رحالت طيران أسبوعيًا   لألرخبيل.. مسؤول يمني:
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جــنــيــف - قــنــا: أكــــدت دولــــة قــطــر أن 
على  تطلق  الــتــي  الــُمــصــطــلــحــات  اخــتــالف 
التدابير التي يُقصد منها ُممارسة ضغوط 
انفرادية على الدول، واستخدام ُمسميات 
ال  األفــعــال  هــذه  لتبرير  كذريعة  ُمتنوعة 
غير  تدابير  أنها  حقيقة  يُخفي  أن  يمكن 
قانونية وغير مشروعة ويجب ُمقاومتها 
جاء  عنها.  المسؤولين  وُمحاسبة  ووقفها 
ذلـــك فــي كــلــمــة دولــــة قــطــر الــتــي ألــقــاهــا 
المندوب  نــائــب  النعيمي  اهللا  عبد  السيد 
الـــدائـــم لـــدولـــة قــطــر لـــدى مــكــتــب األمـــم 
المتحدة بجنيف، في الحوار التفاعلي مع 
السلبي  بالتأثير  المعنية  الخاصة  الُمقررة 
التمتع  على  االنــفــراديــة  القسرية  للتدابير 
بــحــقــوق اإلنـــســـان، وذلــــك خـــالل الــــدورة 
الـــخـــامـــســـة واألربــــعــــيــــن لــمــجــلــس حــقــوق 
قطر  دولــة  النعيمي: «إن  وقــال  اإلنــســان. 
تتفق مع ما أشارت إليه الُمقررة في هذا 
الصدد، وأكدت أن الغموض في استخدام 
هذه المصطلحات من شأنه أن يقود إلى 
تــقــويــض ســيــادة حــكــم الــقــانــون والــنــظــام 
وأضاف:  المتحدة».  األمم  وعمل  الدولي 
رأيها  الخاصة  الــُمــقــررة  نــشــارك  «كــذلــك 
أن النظام الحالي ال ينص على وجود آلية 
وللُمساءلة  اإلنسان  حقوق  لحماية  شاملة 
وجـــبـــر الـــضـــرر لــمــن انــتــهــكــت حــقــوقــهــم 
وأن  القسرية،  األحــاديــة  العقوبات  بفعل 
تعّرضت  التي  بالدول  حدا  قد  الواقع  هذا 
لــتــدابــيــر قــســريــة، كـــدولـــة قــطــر، لــلــجــوء 

آلليات مختلفة». 
وفـــي هـــذا الــصــدد أكـــد أن إنــشــاء نظام 
ُمـــتـــكـــامـــل لـــحـــمـــايـــة ضـــحـــايـــا الـــعـــقـــوبـــات 
ييسر  أن  شــأنــه  مــن  االنــفــراديــة  القسرية 
بالنسبة  الــضــرر  وجــبــر  التعويض  مسائل 
لــلــمــتــضــرريــن مـــن هــــذه الـــتـــدابـــيـــر، كما 
ُمرتكبي  وُمحاسبة  ُمساءلة  من  سُيعّزز 
هــــذه االنـــتـــهـــاكـــات ويــمــنــع إفـــالتـــهـــم من 
العقاب، وأضاف: «نتطلع في هذا الصدد 
لــمــعــرفــة وجــهــة نــظــر الــمــقــررة الخاصة 
النظام».  هــذا  إلنــشــاء  السبل  أفــضــل  حــول 
ورّحــب بالسيدة ألينا دوهــان، وتمنى لها 
الــتــوفــيــق فــي االضــطــالع بــمــهــام واليــتــهــا، 
إلى  بها  القيام  تنوي  التي  الــزيــارة  ونجاح 
دولة قطر في شهر نوفمبر المقبل، والتي 
تأتي بعد مرور أكثر من ثالثة أعوام على 
الــحــصــار والــتــدابــيــر الــقــســريــة االنــفــراديــة 

المفروضة على دولة قطر. 

قطر: الغموض في استخدام المصطلحات يقّوض سيادة القانون  
 دعت لمقاومة التدابير غير القانونية

الضرر وجبر  والُمساءلة  اإلنسان  حقوق  لحماية  شاملة  آلية  توجد  ال 
ــطــر ق عــــلــــى  ــــروضــــة  ــــف ــــم ال االنــــــفــــــراديــــــة  الــــقــــســــريــــة  والــــتــــدابــــيــــر  ــــحــــصــــار  ال عــــلــــى  أعــــــــــوام   ٣ ـــــن  م أكــــثــــر   

االنفرادية  القسرية  العقوبات  ضحايا  لحماية  ُمتكامل  نظام  إنشاء   

جــنــيــف - قــنــا: أعــربــت دولــــة قطر 
عــن إدانــتــهــا بــشــدة، النــتــهــاكــات حقوق 
سيما  ال  سوريا  في  الُمرتكبة  اإلنــســان 
التحقيق  لجنة  تقرير  عنها  كشف  التي 
في المناطق التي عادت سيطرتها إلى 
وأشــارت  الــســوريــة.  الحكومية  الــقــوات 
دولــــة قــطــر إلـــى اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــات 
والقتل  العشوائي  والقصف  العسكرية 
واالعـــتـــقـــال وهــــدم الــمــنــازل وحـــاالت 
القسري  واالختفاء  التعسفي  االحتجاز 
والتعذيب ومنع األفراد من العودة إلى 
ديارهم ومنع حرية التنقل، األمر الذي 
أثر على قدرة الناس في الحصول على 
والخدمات  والتعليم  الصحية  الرعاية 
األخرى وُممارسة حقوقهم األساسية. 

التي  قــطــر  دولـــة  كلمة  فــي  ذلـــك  جـــاء 
نائب  النعيمي  اهللا  عبد  السيد  ألــقــاهــا 
ـــدائـــم لـــدولـــة قــطــر لــدى  الـــمـــنـــدوب ال
مــكــتــب األمـــم الــمــتــحــدة بــجــنــيــف، في 
التحقيق  لــجــنــة  مــع  الــتــفــاعــلــي  الـــحـــوار 
الجمهورية  بــشــأن  المستقلة  الــدولــيــة 
الدورة  خالل  وذلك  السورية،  العربية 
حقوق  لمجلس  واألربــعــيــن  الــخــامــســة 
اإلنـــســـان. وأعــــرب الــنــعــيــمــي، عــن قلق 
والعقبات  التحديات  إزاء  قطر  دولـــة 
شمال  إلى  اإلنساني  بالوصول  المتعلقة 

ســــوريــــا، وذلـــــك مــنــذ تــخــفــيــض عــدد 
واحد،  معبر  إلى  بها  الُمصّرح  المعابر 
من  الماليين  حــيــاة  على  سلبًا  أثــر  مــا 
الــُمــحــتــاجــيــن لــلــمــســاعــدات اإلنــســانــيــة. 
وقـــــال: «إن إصـــــرار الــنــظــام الــســوري 
وحــلــفــائــه عــلــى عــــدم تــطــبــيــق الــوقــف 
الكامل للقتال في جميع أنحاء سوريا، 
على  العسكرية  للعمليات  وُمواصلتهم 
مدينة إدلب، يؤكد حقيقة أنه ال يمكن 
الوثوق بهم ألنهم ال يؤمنون إال بالحل 
الُمحادثات  ويستخدمون  العسكري، 

والــــمــــفــــاوضــــات الـــســـيـــاســـيـــة كــوســيــلــة 
الوقت».  لتضييع 

وأضــــــاف: «مـــن جــهــة أخــــرى فــإن 
لجنة  إليها  توّصلت  التي  االستنتاجات 
استمرار  بشأن  تقريرها  في  التحقيق 
ضد  جرائم  السورية  الحكومة  ارتكاب 
تستوجب  حـــرب،  وجـــرائـــم  اإلنــســانــيــة 
مـــن الــمــجــتــمــع الـــدولـــي بــــذل الــمــزيــد 
لضمان  والفاعلة  الــجــادة  الجهود  من 
اإلفالت  حالة  وإنهاء  المساءلة  تحقيق 
عن  الــمــســؤولــيــن  لجميع  الــعــقــاب  مــن 
االنــتــهــاكــات والـــجـــرائـــم الــتــي ارتــكــبــت 
خـــالل األعــــوام الــعــشــرة الــمــاضــيــة ومــا 
زالــــت تــرتــكــب حــتــى اآلن بــحــق أبــنــاء 

الشعب السوري الشقيق». 

قطر تدين انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا 
النظام يستخدم المفاوضات وسيلة لتضييع الوقت.. النعيمي:

والتعذيب   القسري  واالختفاء  التعسفي  واالحتجاز  المنازل  وهــدم  واالعتقال  القتل  استمرار 

األساسية حقوقهم  ومــمــارســة  والتعليم  الصحية  الــرعــايــة  على  يحصلون  ال  األهــالــي   

ــا ــبً ــر واحــــــد أثـــــر ســل ــب ــع ـــمـــاد م اعـــت
ــالد ــب ــال ال ــم ــيــن ش ــمــالي ــاة ال ــي  عــلــى ح

باسم  المتحدث  أفاد  وكاالت:   - طرابلس 
غـــرفـــة عــمــلــيــات ســــرت والـــجـــفـــرة الــتــابــعــة 
دراه  الــهــادي  عبد  الوطني  الــوفــاق  لحكومة 
من  عـــدًدا  تقل  عسكرية  مروحية  بسقوط 
ــــــروس فـــي مــنــطــقــة ســوكــنــة  الـــُمـــرتـــزقـــة ال
وسط  الجوية  الجفرة  قــاعــدة  مــن  القريبة 
ليبيا. وقال لوكالة األناضول: إن المعلومات 
األولية تفيد بمقتل ٤ من المرتزقة الروس، 
أيًضا  تقل  كــانــت  المروحية  أن  إلــى  مشيًرا 
أســلــحــة وذخـــائـــر، مــا أدى إلـــى انــفــجــارهــا. 
وأضاف دراه أن الطائرة كانت في طريقها 
يستخدمها  التي  النفطية  الحقول  أحــد  إلــى 
بدورها،  عمليات.  غرفة  الروس  الُمرتزقة 

قـــالـــت مــــصــــادر مــحــلــيــة: 
ُمــــرتــــزقــــة  إن 
مــــــــــــن شــــــركــــــة 

فـــاغـــنـــر األمــنــيــة 

بمكان  المحيطة  المنطقة  أغلقوا  الروسية 
الحادث، وسط انتشار لقوى األمن بالشوارع 
الــمــحــاذيــة. وكـــانـــت قــنــاة «لــيــبــيــا األحـــــرار» 
بسماع   - محلية  مصادر  عن  نقالً   - أفــادت 
 - سوكنة  بطريق  متتالية  انفجارات  أصــوات 
سبها، مشيرة إلى أن مرتزقة فاغنر طوقوا 
ــتــي ســقــطــت فــيــهــا الــمــروحــيــة.  الــمــنــطــقــة ال
أقلعت  الــطــائــرة  إن  ليبية:  مــصــادر  وقــالــت 
من قاعدة الجفرة، وأضافت أنها ربما كانت 
قاعدة  أو  تمنهنت  قــاعــدة  إلــى  إمــا  ُمتجهة 
ــــراك الــشــاطــئ شــــرق مــديــنــة ســبــهــا (٦٥٠  ب
كيلومتًرا تقريبًا جنوب طرابلس). علًما بأن 
القواعد الثالث تخضع لقوات اللواء االنقالبي 
قاموا  المرتزقة  أن  وأضــاف  حفتر.  خليفة 
سبها،  مدينة  إلــى  الــمــؤدي  الطريق  بــإغــالق 
ُمشيًرا إلى أن المرتزقة الروس والسودانيين 

والـــتـــشـــاديـــيـــن يــتــحــّركــون 

آخر  صعيد  على  المناطق.  هذه  في  بحرية 
تقريًرا  اإلسبانية  «أتــااليــار»  مجلة  نشرت 
ســّلــطــت فــيــه الــضــوء عــلــى بــرنــامــج الــتــعــاون 
العسكري الجديد بين حكومة الوفاق الليبية 
المجلة  وقالت  التركية.  المسلحة  والــقــوات 
في تقريرها: إن البرنامج يهدف إلى تطوير 
جيش  إلــى  وتحويله  الليبي  الجيش  قـــدرات 
نظامي بمعايير عالمية. وأعلن وزير الدفاع 
فـــي حــكــومــة الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة صـــالح الــديــن 
ــــه بـــدأت مع  الــنــمــروش قــبــل أيـــام أن وزارت
تهدف «لبناء  برامج  بتنفيذ  التركي  الجانب 
وإعـــادة  الجيش  وتــطــويــر  المسلحة  الــقــوات 
قطاعات  وتطوير  المسلحة  الــقــوات  هيكلة 
الــدفــاع الــجــوي والــبــحــري وقـــوات مكافحة 
الوزير  وكشف  الخاصة».  والقوات  اإلرهــاب 
غرب  ستجرى  األولــى  التدريبات  أن  الليبي 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، مـــؤكـــًدا أن األولـــويـــة 

الدولية.  المعايير  بحسب  الجيش  بناء  هي 
وأوضحت الصحيفة أن الُمستشارين األتراك 
ســُيــشــرفــون عــلــى الــتــدريــبــات وســيــقــّدمــون 
هيكلة  إعـــادة  بهدف  اللوجستية  المساعدة 
الجيش الليبي ليصبح قوة نظامية على غرار 
النموذج الذي تم تطبيقه في أذربيجان سنة 
١٩٩٣، حــيــن أشــرفــت أنــقــرة عــلــى تــدريــب 
الـــقـــوات الــمــســلــحــة األذريـــــة بــمــوجــب اتــفــاق 
إقليم  في  التهديدات  إلى  للتصدي  عسكري 
ناغورني قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا. 
وكــانــت حــكــومــة الــوفــاق قــد قــّدمــت أواخـــر 
بموجب  لتركيا  رسمًيا  طلبًا  الماضي  العام 
الدعم  لتقديم  البلدين  بين  عسكري  اتفاق 
خليفة  االنقالبي  قــوات  هجوم  مواجهة  في 
حفتر عــلــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس. وقـــد كــان 
دعم تركيا حاسًما في قلب موازين المعركة 

ودحر الهجوم على العاصمة.

ليبيا: قتلى من المرتزقة الروس بسقوط مروحيتهم
قرب قاعدة الجفرة وسط البالد

ُمــــرتــــزقــــة  إن 
مــــــــــــن شــــــركــــــة 
األمــنــيــةفـــاغـــنـــر األمــنــيــة فـــاغـــنـــر

سبها،  مدينة  إلــى  الــمــؤدي  الطريق  بــإغــالق 
ُمشيًرا إلى أن المرتزقة الروس والسودانيين 

نـن يــتــحــركــون  يــتــحــّركــونوالـــتـــشـــاديديـــيــ والـــتـــشـــاديـــيـــن

الوزير  وكشف  الخاصة».  والقوات  اإلرهــاب 
غرب  ستجرى  األولــى  التدريبات  أن  الليبي 
األولـــويـــةالــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، مـــؤكـــدا أن األولـــويـــة  أن مـــؤكـــًدا طـــرابـــلـــس، الــعــاصــمــة

حفتر عــلــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس. وقـــد كــان 
دعم تركيا حاسًما في قلب موازين المعركة 

العاصمة.ودحر الهجوم على العاصمة. على الهجوم ودحر

نافالني  أليكسي  الروسي  الُمعارض  غــادر  وكــاالت:   - برلين 
مستشفى شاريتيه الجامعي في برلين بعد أن تماثل للشفاء من 
إصابته بتسمم حاد الشهر الماضي خالل رحلة جوية في منطقة 
نافالني.  بتعافي  روسيا  رّحبت  وقــد  روســيــا،  جنوبي  سيبيريا 
الصحية  الحالة  أن  أمــس  بيان  في  األلماني  المستشفى  وأعلن 
لنافالني (٤٤ عاًما) تحّسنت لدرجة سمحت بإنهاء العالج الطبي 
الُمكثف له الذي استمر لفترة أكثر من شهر، أغلبها في العناية 
المركزة، مضيًفا أن الشفاء التام للمعارض الروسي أمر وارد. 

ال  بما  نافالني  تعرض  أعلنت  قد  األلمانية  الحكومة  وكانت 
وهو  «نوفيتشوك»،  األعصاب  بغاز  للتسميم  للشك  مجاًال  يدع 
لكن  والسويد،  فرنسا  في  ُمتخصصان  ُمختبران  أيًضا  أكده  ما 

الكرملين ينفي هذه المزاعم. 
بإمكانه  إن  قــائــالً:  نافالني،  بتعافي  الكرملين  رّحــب  وقــد   
العودة إلى روسيا باعتباره مواطنًا روسًيا، وتساءل عما إذا كان 
عودته  عقب  الــروس  المحققين  ُمقابلة  على  سيوافق  نافالني 
نافالني  وكــتــب  لــه.  وقــع  مــا  بــشــأن  بمعلومات  واإلدالء  للبالد، 
أن  وعيه: «قبل  استعادته  بعد  له  منشور  أول  في  مدونته  في 
وأرسلوني  مالبسي  كل  أزالــوا  ألمانيا  إلــى  بالمغادرة  لي  يُسمح 
نوفيتشوك  مادة  على  العثور  تم  أنه  إلى  ونظًرا  بالكامل،  عاريًا 
على جسدي وأن طريقة تسميم عبر اللمس ُمرجحة جًدا فإن 
أليكسي  مساعدو  وقــال  جـــًدا».  مهم  مــادي  دليل  هي  مالبسي 
نافالني إنه قد ُعثر على آثار نوفيتشوك على عبوة مياه بالستيك 
وجدت في غرفة الفندق الذي كان يُقيم فيها بمنطقة سيبيريا.
 ومــــــادة نــوفــيــتــشــوك طــــّورهــــا خـــبـــراء روس إبـــــان الــحــقــبــة 
سابًقا  المادة  هذه  واستخدمت  عسكرية،  ألغراض  السوفياتية 
لتسميم العميل الُمزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا 

عام ٢٠١٨ في مدينة سالزبري البريطانية. 

الُمعارض الروسي نافالني 
يُغادر المستشفى ببرلين

أنقرة - وكاالت: توصل الجانبان 
الــتــركــي والــيــونــانــي إلـــى اتــفــاق على 
إجـــــراء ُمــبــاحــثــات تــمــهــيــديــة حــول 
التنقيب في المناطق الُمتنازع عليها 
شــــرق الــبــحــر األبـــيـــض الــمــتــوســط. 
ومــــن الــمــتــوقــع، وفــــق بــيــان صــدر 
أن  اليونانية  الخارجية  وزارة  عــن 
االستكشافية  الــُمــبــاحــثــات  تنطلق 
بين الجانبين في مدينة إسطنبول 

الخارجية  وقــالــت  قــريــبًــا.  التركية 
اليونانية: «تم التوصل إلى اتفاق بين 
الـــ٦١  الجولة  لعقد  وتركيا  اليونان 
في  االستكشافية  الــُمــحــادثــات  مــن 
إسطنبول قريبًا». وانطلقت الجولة 
األولى من الُمحادثات االستكشافية 
وانعقدت   ،٢٠٠٢ عام  البلدين  بين 
في   ،٦٠ ورقمها  منها  جــولــة  آخــر 
١ مارس ٢٠١٦ بالعاصمة اليونانية 

استمرت  التاريخ،  ذلك  وبعد  أثينا. 
ــلــديــن على  ــب الـــمـــفـــاوضـــات بــيــن ال
أن  دون  سياسية،  مشاورات  شكل 
ترجع إلى إطار استكشافي مجدًدا. 
ثالثية  قمة  األول  أمــس  وانــعــقــدت 
عبر الفيديو جمعت الرئيس التركي 
رجـــب طــيــب أردوغـــــان مــع رئيس 
المجلس شارل ميشيل، والمستشارة 
األلــمــانــيــة أنــجــيــال مــيــركــل. وصـــّرح 

المجلس  رئــيــس  بــاســم  الــمــتــحــدث 
األوروبي، باريند ليتس، عقب القمة 
إلجــراء  التحضيرات  بــأن  الثالثية، 
اليونان  بين  استكشافية  ُمحادثات 
وتـــركـــيـــا بــخــصــوص الـــتـــوتـــر شــرق 
مستوى  على  ستتواصل  المتوسط، 
متصل،  سياق  وفــي  المستشارين. 
أجـــــرى الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي اتـــصـــاالً 
إيمانويل  الفرنسي  بنظيره  هاتفًيا 

ماكرون، في وقت متأخر الثالثاء، 
هو األول بين الجانبين عقب أسابيع 
وأكــد  بينهما.  الــتــوتــر  تــصــاعــد  مــن 
الــجــانــبــان الــتــركــي والــفــرنــســي على 
ضــــرورة احـــتـــواء الــتــوتــر فــي شــرق 
المتوسط، عبر «الحوار الُمشترك». 
مــن جــانــبــه قـــال أمــيــن عـــام حلف 
شـــمـــال األطـــلـــســـي «الــــنــــاتــــو، يــنــس 
ستولتنبرغ»: إن الُمحادثات الفنية 

ــيــونــان، حـــول شــرق  بــيــن تــركــيــا وال
تقدًما  «حققت  المتوسط،  البحر 
جيًدا». جاء ذلك في مؤتمر صحفي 
عقده ستولتنبرغ عقب لقائه رئيس 
الوزراء اإلسباني بيدرو سانشيز، في 
البلجيكية  بالعاصمة  الــنــاتــو،  مقر 
إلــى  ستولتنبرغ  وأشــــار  بــروكــســل. 
بين  الفنية  الــُمــحــادثــات  اســتــمــرار 
فض  سبل  لبحث  والــيــونــان،  تركيا 

أنه  مضيًفا  المتوسط،  شرق  النزاع 
جـــرى عــقــد عـــدة اجــتــمــاعــات حتى 
اليوم، وتم تحقيق تقدم جيد فيها. 
وأوضح أن االجتماعات الفنية هي 
فنية،  عسكرية  لــقــاءات  عن  عبارة 
وأن المساعي الدبلوماسية األلمانية 
تعد  الجانبين،  بين  الــخــالف  لحل 
التركية  لــلــقــاءات  المكملة  بمثابة 

اليونانية. 

 توافق تركي يوناني إلجراء ُمحادثات حول المتوسط 
أنقرة وباريس تتفقان على احتواء التوتر عبر الحوار 
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الدوحة -قنا: شاركت دولة 
قـــطـــر، أمــــس، فـــي االجــتــمــاع 
الــــســــنــــوي لــــــــــوزراء خـــارجـــيـــة 
ـــدان الــنــامــيــة  ـــل ـــب مــجــمــوعــة ال
موضوع  حول  الساحلية،  غير 
« الـــشـــراكـــة مـــن أجــــل تــســريــع 
تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج عــمــل فــيــيــنــا 
لــصــالــح الــبــلــدان الــنــامــيــة غير 
التنمية  وتــحــقــيــق  الــســاحــلــيــة، 
المستدامة في البلدان النامية 
عقد  والــذي  الساحلية» ،  غير 
ـــــــرأس وفـــد  « عـــــن بُــــعــــد» . وت
دولـــــــة قـــطـــر فــــي االجـــتـــمـــاع 
ســــعــــادة الـــســـيـــد ســـلـــطـــان بــن 
الــدولــة  وزيــر  المريخي  سعد 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة. وقـــال 
ـــه فــــي كــلــمــتــه خـــالل  ســـعـــادت
المشاركة  «يسعدنا  االجتماع: 
ـــمـــاع، ونــقــدر  فـــي هــــذا االجـــت
التي  المتواصلة  الجهود  عالًيا 
كازاخستان،  جمهورية  تبذلها 
بــصــفــتــهــا رئــــيــــس مــجــمــوعــة 
البلدان النامية غير الساحلية، 
الذي  االجتماع  لهذا  والــدعــوة 
غير  ظـــروف  ظــل  فــي  ينعقد 
مــســبــوقــة تـــحـــت وطـــــأة وبـــاء 
تؤثر  تداعياته  تزال  ال  عالمي 
وال  الحياة.  نواحي  جميع  على 

يــفــوتــنــا أن نــثــنــي عــلــى الـــدور 
مكتب  به  يضطلع  الذي  الهام 
البلدان  ألقل  السامية  الممثلة 
نـــمـــًوا والـــبـــلـــدان الــنــامــيــة غير 
الــســاحــلــيــة والـــــدول الــجــزريــة 

النامية». الصغيرة 
أن  الــــــمــــــريــــــخــــــي  وأكـــــــــــــد 
االســــتــــجــــابــــة لـــالحـــتـــيـــاجـــات 
الــــخــــاصــــة الــــتــــي تـــنـــفـــرد بــهــا 
الساحلية  غير  النامية  البلدان 
تتطلب  اإلنمائية  والتحديات 
تعزيز التعاون، لدعم الجهود 
في  الــــدول  هـــذه  تبذلها  الــتــي 
متابعة وتنفيذ أهداف التنمية 
عمل  وبــرنــامــج  الــمــســتــدامــة، 
النامية  الــبــلــدان  لصالح  فيينا 
غــيــر الــســاحــلــيــة الــــذي يــحــدد 
وبالتالي  وأولوياتها،  تطلعاتها 
الحلول  إيــجــاد  فــي  المساهمة 
تحقيق  وتــســريــع  الــمــســتــدامــة 
«انسجاًما  وأضـــاف:  التنمية. 
قطر  دولة  والتزام  ثوابت  مع 
والتضامن،  الشراكة  بأهمية 
وانـــطـــالًقـــا مـــن قــنــاعــتــنــا بــأن 
الطموحة  التطلعات  تحقيق 
لــخــطــة الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
ممكنًا  يكون  لن   ،٢٠٣٠ لعام 
خـــاص  ـــمـــام  اهـــت إيــــــالء  دون 

ويسعدنا  نــمــًوا،  الــبــلــدان  ألقــل 
ستستضيف  قــطــر  دولـــــة  أن 
ـــمـــتـــحـــدة  مــــؤتــــمــــر األمـــــــــم ال
البلدان  بأقل  المعني  الخامس 
نــــمــــًوا فــــي الـــــدوحـــــة، مــــارس 
التحديات  ضــوء  وفــي  الــقــادم. 

ـــائـــيـــة  ـــن ـــث والــــــــظــــــــروف االســـت
الـــراهـــنـــة، فــإنــنــا نــتــطــلــع ألن 
يــكــون هـــذا الــمــؤتــمــر فــرصــة 
تحولي  تغيير  إلحــداث  هامة 
في  يعيشون  الــذيــن  حياة  فــي 
أكثر البلدان ضعًفا في العالم، 

وكلنا ثقة بأنه سيكون محطة 
زخم  من  سيوفره  لما  فارقة 
إيـــجـــابـــي وإســــهــــام مـــهـــم فــي 
تــعــزيــز الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
ألقــــل الـــبـــلـــدان نــــمــــًوا. ونــؤكــد 
أنـــنـــا لـــن نـــألـــو جـــهـــًدا لــضــمــان 

وشــدد  المؤتمر».  هــذا  إنــجــاح 
تتواَن  لم  قطر  دولــة  أن  على 
يـــوًمـــا عـــن مــواصــلــة جــهــودهــا 
المستوى  على  فاعل  كشريك 
الـــدولـــي، مــشــيــًرا إلـــى أنـــه في 
إطــــــار مــــا يــتــطــلــبــه الــتــصــدي 

تغير  عــن  الناجمة  للمخاطر 
واستجابة  تــعــاون  مــن  المناخ 
دولة  اضطلعت  فعالة،  دولية 
قــطــر بــــدور مـــبـــادر وريــــادي 
فــــي مـــؤتـــمـــر الـــقـــمـــة لــلــعــمــل 
المناخي الذي انعقد في شهر 
أعلن  حــيــث   ،٢٠١٩ سبتمبر 
الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 
أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 
مساهمة  عن  المفدى،  البالد 
مليون   ١٠٠ بمبلغ  قطر  دولة 
أقــل  لــدعــم  أمــريــكــي،  دوالر 
الجزرية  والدول  نمًوا  البلدان 
مع  للتعامل  النامية  الصغيرة 
المريخي  ولفت  المناخ.  تغير 
هذا  ترجمة  لضمان  أنــه  إلــى 
الـــواقـــع،  أرض  عـــلـــى  ــتــعــهــد  ال
للتنمية  قطر  صــنــدوق  يعمل 
عــلــى تــطــويــر آلــيــة مــن خــالل 
 ١٠ مــــدتــــهــــا  إســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
سنوات، تهدف إلى دعم هذه 
األهـــداف  تحقيق  فــي  الــــدول 
الـــطـــمـــوحـــة التــــفــــاق بـــاريـــس 
التنمية  مجال  في  وجهودها 
المستدامة. وقال سعادة وزير 
الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، 
بعالقة  تتمتع  قطر  دولــة  إن 
بـــنـــاءة وإيــجــابــيــة مـــع الــبــلــدان 

الــــنــــامــــيــــة غــــيــــر الـــســـاحـــلـــيـــة، 
إيماننا  منطلق  «ومن  مضيًفا 
بــأهــمــيــة الـــشـــراكـــات الــهــادفــة 
والـــــضـــــرورة الــمــلــحــة لــلــعــمــل 
بــــصــــورة مـــتـــضـــافـــرة إليـــجـــاد 
قطر  دولــة  حرصت  الحلول، 
عــلــى دعــــم الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة 
غير الساحلية». كما أشار إلى 
حقيقية  شــراكــات  تفعيل  أن 
بالغة  أهــمــيــة  لــهــا  ومــســتــمــرة 
التي  للتحديات  الــتــصــدي  فــي 
غير  النامية  الـــدول  تواجهها 
الــســاحــلــيــة، خـــاصـــة فـــي ظــل 
لتفشي  الـــراهـــنـــة  الــتــحــديــات 
وباء فيروس كورونا «كوفيد-

تعزيز  تــســتــوجــب  والــتــي    «١٩
الـــتـــعـــاون الــمــتــعــدد األطـــــراف 
االجتماعية  لآلثار  لالستجابة 
واالقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــوبـــاء. وأكـــد 
قــطــر  ـــــــــة  دول أن  ســـــعـــــادتـــــه 
ســـتـــواصـــل الـــتـــزامـــهـــا بــمــبــدأ 
الشراكة والتعاون الذي يشكل 
ركنًا أساسًيا في سياسة دولة 
قــطــر، وضــمــن هـــذه الــثــوابــت 
تعزيز  لــدعــم  جــهــًدا  تــألــو  لــن 
غير  النامية  البلدان  تطلعات 
نحو  مسيرتها  فــي  الساحلية 

والشاملة. الُمستدامة  التنمية 

قطر تتمتع بعالقة بناءة وإيجابية مع البلدان النامية غير الساحلية
ترأس وفد الدولة باالجتماع الوزاري السنوي.. المريخي:

ــــــواحــــــي الــــحــــيــــاة ــــى ن ــــل ــــــــر ع ــــي أث ــــم ــــال ــــــاء ع ــــــوب ــــر مــــســــبــــوقــــة ل ــــي ــــــي ظــــــــــروف غ ــــد ف ــــق ــــع االجـــــتـــــمـــــاع يُ

االستجابة لالحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية تتطلب تعزيز التعاون

قطر ستستضيف مؤتمر األمم الُمتحدة الخامس ألقل البلدان نمًوا مارس القادم

ــي ســيــاســة قطر ــا ف ــا أســاســيً ــنً ــاون يـُـشــكــل رك ــع ــت ــشــراكــة وال مــبــدأ ال

الدوحة - قنا: شارك صندوق 
قطر للتنمية في الندوة رفيعة 
الــمــســتــوى الـــتـــي ُعــــقــــدت على 
العاّمة  الجمعية  أعمال  هامش 
لـــألمـــم الــمــتــحــدة الـــــــ٧٥ تحت 
عــنــوان «األزمـــــة اإلنــســانــيــة في 
المجاعة»،  تفشي  منع  اليمن: 
والــــتــــي نــظــمــتــهــا الــمــفــوضــيــة 
األوروبــــيــــة وحــكــومــة الــســويــد، 
الــمــرئــي،  االتـــصـــال  تقنية  عــبــر 
التدخالت  على  الضوء  لتسليط 
التي  والملحة  العاجلة  اإلنسانية 

تتطلبها األزمة.
وشــــارك فــي الــنــدوة أعــضــاء 
وممثلون  المتحدة  األمـــم  مــن 
لــمــنــظــمــات األمـــــم الــمــتــحــدة، 
والـــصـــلـــيـــب األحــــمــــر والـــهـــالل 
األحـــــمـــــر والــــمــــؤســــســــات غــيــر 
الصندوق،  وأوضــح  الحكومية. 
فــي بــيــان لــه أمـــس، أن الــنــدوة 
نـــاقـــشـــت األوضـــــــــاع اإلنــســانــيــة 
عملية  وصـــعـــوبـــة  الـــيـــمـــن  فــــي 
االســتــجــابــة اإلنــســانــيــة ووصـــول 

المساعدات للمناطق المنكوبة.
ــمــة ألـــقـــاهـــا خـــالل  وفـــــي كــل
جاسم  بن  خليفة  أكد  الحدث، 
الـــكـــواري، مــديــر عـــام صندوق 
قــطــر لــلــتــنــمــيــة، عــلــى أهــمــيــة 
السعي لحل مأساة اليمن، قائًال: 
«نؤكد على أهمية السعي إلنهاء 
حيث  اإلنسانية،  المأساة  هــذه 
األزمــة  لحل  الوحيد  السبيل  إن 
هــو االلـــتـــزام بـــقـــرارات مجلس 
األمن ذات الصلة بشأن اليمن». 
وأشـــاد الــكــواري بــالــدور الفعال 
الـــــذي تــلــعــبــه دولـــــة قــطــر في 
دعــم وكـــاالت األمــم المتحدة، 
ــــواصــــل قـــطـــر دعـــم  ــــًال: «ت قــــائ
وكاالت األمم المتحدة لضمان 
ـــمـــســـاعـــدة الــعــاجــلــة  تـــقـــديـــم ال
والفعالة والمنقذة للحياة لتلبية 
العاجلة  اإلنسانية  االحتياجات 

في اليمن».
ــتــعــاون مع  وحــــول أهــمــيــة ال
لحل  اإلستراتيجيين  الــشــركــاء 
القطاعات  شتى  في  المشكالت 

على  أكــد  والتنموية،  اإلنسانية 
ضرورة استمرار تنفيذ البرامج 

التي تعالج انعدام األمن الغذائي 
والــوفــيــات واالعـــتـــالل والــمــيــاه 

والـــصـــرف الــصــحــي والــنــظــافــة 
الصحية، وذلك من خالل دعم 

الــيــونــيــســف وبــرنــامــج األغــذيــة 
الـــعـــالـــمـــي ومـــفـــوضـــيـــة األمــــم 

الـــمـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الــالجــئــيــن 
وغيرها وبالتعاون مع الشركاء 
المنظمات  من  اإلستراتيجيين 

القطرية غير الحكومية.
ودعا الكواري إلى رفع القيود 
المساعدات  وصـــول  تعيق  التي 
اإلنسانية في اليمن، منوًها بأن 
تلك المساعدة تعد شريان حياة 
للماليين، وبالتالي فإن ضمان 
تــقــديــم الــمــســاعــدة إلــــى جميع 

المحتاجين أمر بالغ األهمية.
كـــمـــا وّجـــــــه الـــشـــكـــر لـــلـــدول 
الــفــاعــلــة الــتــي تــعــمــل عــلــى حل 
اليمن،  فــي  اإلنسانية  المشكلة 
لجميع  تـــقـــديـــره  عــــن  ـــا  مـــعـــربً
التي  الفاعلة  والــجــهــات  الـــدول 
تــعــمــل بـــال كــلــل لــمــد يـــد الــعــون 
يذكر  محنتهم.  فــي  لليمنيين 
عــبــر  تـــعـــمـــل  قـــطـــر  ـــــــة  دول أن 
صـــنـــدوق قــطــر لــلــتــنــمــيــة على 
تمويل مشاريع إنسانية وتنموية 
لــــمــــســــاعــــدة الــــشــــعــــب الــيــمــنــي 
الــشــقــيــق وأهـــمـــهـــا الــمــســاهــمــة 

دوالر  مليون   ٧٠ بـــ  لليونيسف 
للمياه  التحتية  البنية  لتعزيز 
اليمن،  فــي  الصحي  والــصــرف 
وتوفير مياه الشرب ألكثر من 
اليمن،  فــي  شخص  ماليين   ٨
اليونيسف  تمويل  إلى  باإلضافة 

لالستجابة للكوليرا.
األمم  لتحذيرات  واستجابة 
الــمــتــحــدة مـــن انــــعــــدام األمـــن 
الــغــذائــي، قـــدم صــنــدوق قطر 
للتنمية بشراكة إستراتيجية مع 
برنامج  أنشطة  الخيرية  قطر 
الغذاء العالمي لتقديم مساعدات 
غذائية طارئة لمكافحة انتشار 
يقوم  كما  اليمن.  في  المجاعة 
الصندوق حالًيا بوضع اللمسات 
األخــــــيــــــرة عــــلــــى شـــــراكـــــة مــع 
صندوق األمم المتحدة للسكان 
والــــــهــــــالل األحـــــمـــــر الـــقـــطـــري 
لتقديم خدمات صحية شاملة 
فـــي الــعــديــد مـــن الــمــنــاطــق في 
سبعمئة  من  أكثر  لدعم  اليمن 

ألف يمني.

ندوة أممــية تبحــث األوضــاع اإلنـسانية في اليمنندوة أممــية تبحــث األوضــاع اإلنـسانية في اليمن
نظمتها المفوضية األوروبية وحكومة السويد بُمشاركة صندوق قطر للتنمية

ــــة   ــــي ــــســــان ـــــي تــــعــــيــــق وصــــــــــول الــــــُمــــــســــــاعــــــدات اإلن ـــــت ـــــود ال ـــــي ـــــق ــــــــع ال ـــــــــواري: ضــــــــــــرورة رف ـــــــــك خـــلـــيـــفـــة ال

ــاطــق الــمــنــكــوبــة ــمــن ــل ـــســـاعـــدات ل ـــُم ــة وصـــــول ال ــوب ــع ــحــث ص ب

 جنيف - وكــاالت: وافق ائتالف 
اتـــفـــاقـــيـــة  عـــلـــى  دولـــــــة   ١٥٦ مـــــن 
ضمان  مــن  ستُمكن  «تــاريــخــيــة»، 
الــتــوزيــع الــعــالــمــي الــســريــع والــعــادل 
لــفــيــروس  ـــدة  جـــدي لـــقـــاحـــات  ألي 
كــــورونــــا، بــنــســبــة ٣٪ مـــن ســكــان 
األنظمة  لحماية  المشاركة،  الــدول 
في  والعاملين  الضعيفة،  الصحية 
الــقــطــاع الــصــحــي فــي خــط الــدفــاع 
أمــاكــن  فـــي  والــمــوجــوديــن  األول، 

الرعاية االجتماعية. 
وفق تقرير لصحيفة الجارديان 
ــيــة، أمـــــس، فــــإن ُخــطــة  ــبــريــطــان ال
التي   ،«١٩ «كوفيد-  لــقــاح  تحالف 
تشارك في قيادتها منظمة الصحة 
الـــعـــالـــمـــيـــة، والــــتــــي تـــعـــرف بــاســم 
«كـــوفـــاكـــس»، تــهــدف إلـــى ضــمــان 
والــشــراء  الــبــحــث  عــمــلــيــات  تقسيم 
جديد،  لقاح  بأي  الخاصة  والتوزيع 
ـــتـــســـاوي بـــيـــن الــــــــدول األغـــنـــى  بـــال

والدول النامية.
وانـــضـــم إلــــى كــوفــاكــس بــالــفــعــل 
االقــــتــــصــــادات  مــــن  اقــــتــــصــــاًدا   ٦٤
بينها  مــن  الــمــرتــفــع،  الــدخــل  ذات 
اقتصاديًا  نظاًما   ٣٥ من  التزامات 
المفوضية  إلــى  بــاإلضــافــة  لــلــدول، 
األوروبـــــيـــــة، الـــتـــي ســــوف تــشــتــري 
مــن  دولــــــة   ٢٧ لـــصـــالـــح  جــــرعــــات 
أعضاء االتحاد األوروبي، باإلضافة 
ــنــدا، فـــي ظل  إلـــى الــنــرويــج وأيــســل

أخرى  دولة   ٣٨ بانضمام  توقعات 
في األيام القادمة.

النهاية  فــي  المخطط  ويــهــدف 
لـــتـــوصـــيـــل مــــلــــيــــاري جــــرعــــة مــن 
الــلــقــاحــات اآلمــنــة والــفــعــالــة حــول 

العالم قبل نهاية عام ٢٠٢١.
ومصنعو  الحكومات  وخصصت 
واألفــراد  والمنظمات،  اللقاحات، 
البحث  لــصــالــح  دوالر  مــلــيــار   ١٫٤
ــقــاح حــتــى اآلن  ــل ــتــطــويــر فـــي ال وال

إلنتاج ملياري جرعة من اللقاحات 
لـ ١٥٦ دولة في العالم.

لقاحات  أول  أن  إلـــى  وبــالــنــظــر 
مفيدة ستظهر بكميات محدودة، 
تُعتمد  ســوف  الــتــي  اللقاحات  فــإن 
ستُتاح لنسبة ٣٪ من سكان الدول 
المشاركة، على أن تزيد مع الوقت 
السكان  أشــد  مــن   ٪٢٠ إلــى  لتصل 
عــرضــة لــإلصــابــة فــي كــل بــلــد من 

البالد المشاركة.

كوفاكس  مثل  منظمات  تستعد 
العالمية،  الصحة  منظمة  بقيادة 
والـــتـــحـــالـــف الـــعـــالـــمـــي لــلــقــاحــات 
وتـــحـــالـــف   ،Gavi والـــتـــحـــصـــيـــن 
 Cepi ابــتــكــارات الــتــأهــب الــوبــائــي
لمواجهة ما يُدعى بـ»قومية اللقاح» 
فــي وســط الــوبــاء الــحــالــي، لضمان 
«وصــول وتــوزيــع عــادل للمنتجات 
بـ»كوفيد-١٩»  المتعلقة  الصحية 

ومن أهمها اللقاح.

 فـGavi رحبت بدخول كوفاكس 
«فــــي الـــعـــمـــل»، إذ قــــال الــدكــتــور 
التنفيذي  الرئيس  بيركلي،  سيث 
لـــــGavi: «اخــتــارت حــكــومــات من 
جــمــيــع قـــــارات الــعــالــم الــعــمــل مــًعــا 
لـــيـــس فـــقـــط لـــتـــأمـــيـــن الـــلـــقـــاحـــات 
لــســكــانــهــا، لــكــن أيـــًضـــا لــلــمــســاعــدة 
ستكون  الــلــقــاحــات  أن  تــأمــيــن  فــي 
عرضة  األكثر  للمجموعات  ُمتاحة 

لإلصابة في كل مكان».

التوافق على ضمان وصول ملياري جرعة لقاح لـ ١٥٦ دولة
بُمقتضى اتفاقية تاريخية وقعها ائتالف «كوفاكس»
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قطــر والصيــن تعــززان الشراكــة اإلستراتيجيـــة
في احتفال بالذكرى الـ ٧١ لتأسيس بالده.. السفير تشو جيان:

ــــة  ــــي ــــائ ــــوق ـــــة والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة ال ـــــعـــــددي ـــــت ـــــادئ ال ـــــب ـــــم ـــــا دعــــــــم صـــــاحـــــب الــــســــمــــو ل ـــــيً ـــــال نــــثــــمــــن ع

ـــــــاء ـــــــوب ـــــا بــــــســــــالمــــــة شــــعــــبــــهــــا خـــــــــــالل ال ـــــه ـــــام ـــــم ـــــت ـــــة الــــــقــــــطــــــريــــــة اله ـــــوم ـــــك ـــــح ـــــال ـــــد ب نـــــشـــــي
الدوحة - إبراهيم بدوي: 

أّكـــــد ســـعـــادة الــســفــيــر تشو 
ـــــان، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة  جـــــي
الــدولــة،  لــدى  الشعبية  الصين 
شــريــكــان  والــصــيــن  قــطــر  أن 
اســتــراتــيــجــيــان وخــيــاراتــهــمــا 
الــمــشــتــركــة تــكــمــن فـــي الــثــقــة 
وتنسيق  والتضامن  المتبادلة 
المشترك  ــتــعــاون  وال الــجــهــود 
الثنائية  المستويات  كافة  على 

والمتعددة األطراف.  
جـــــاء ذلـــــك خـــــالل احــتــفــال 
ـــه الــــســــفــــارة الــصــيــنــيــة  أقـــامـــت
بـــالـــدوحـــة بــمــنــاســبــة الــذكــرى 
الــــــــــ٧١ لـــتـــأســـيـــس جـــمـــهـــوريـــة 
ـــصـــيـــن الـــشـــعـــبـــيـــة، حـــضـــره  ال
سيف  بن  جاسم  السيد  سعادة 
الــســلــيــطــي وزيــــر الــمــواصــالت 
السفير  وسعادة  واالتــصــاالت، 
إبراهيم فخرو مدير المراسم 
بـــــــوزارة الــخــارجــيــة وســـعـــادة 
الــســفــيــر عــلــي إبــراهــيــم أحمد 
عــمــيــد الـــســـلـــك الــدبــلــومــاســي 
بـــــدولـــــة قـــطـــر ســـفـــيـــر دولـــــة 

إرتريا. 
في  الصيني  السفير  وأشـــاد 
صاحب  حضرة  بدعم  كلمته 
حمد  بــن  تميم  الــشــيــخ  الــســمــو 
المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل 
لـــــمـــــبـــــادئ وأهـــــــــــــداف األمــــــم 
الــمــتــحــدة وتــأكــيــد ســمــوه «أن 
دولة قطر تدعم بثبات مبادئ 
وأهداف ميثاق األمم المتحدة 
التعددية  وتعزيز  وتجسيدها، 

والدبلوماسية الوقائية». 
وقال السفير الصيني: نقدر 
ــًرا عــالــًيــا،  هـــذا الــمــوقــف تــقــدي
حــرًصــا عــلــى الــعــمــل مــع قطر 
ــتــعــدديــة  مــــن أجـــــل حـــمـــايـــة ال

الــــمــــتــــمــــحــــورة حـــــــول األمــــــم 
ـــنـــظـــام الـــدولـــي  الـــمـــتـــحـــدة وال
الــقــائــم عــلــى الــقــانــون الــدولــي 
وتـــكـــثـــيـــف الـــــدعـــــم لــمــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة، بــمــا يقيم 
مــجــتــمــع الـــصـــحـــة الــمــشــتــرك 

للبشرية.

لقاح كورونا 

عن  الصين  سفير  وتحدث 
كورونا  لمكافحة  بالده  جهود 
 ١٩ كــوفــيــد  ــقــاح  ل قـــائـــًال: «إن 
ــــمــــوزع  الـــصـــيـــنـــي الـــصـــنـــع، وال
عالمًيا بمجرد توفره، سيصبح 
منتًجا عاًما عالمًيا، بما يسهم 
تمكين  في  الصينية  بالجهود 
استعمال  مــن  الــنــامــيــة  الــــدول 

اللقاح بالسعر المقبول.
وعـــــن الـــشـــراكـــة الــقــطــريــة 
الــصــيــنــيــة االســتــراتــيــجــيــة قــال 
السفير تشو جيان «إن الصين 
وقطر شريكان استراتيجيان، 
نحن مًعا في السراء والضراء، 
وخياراتنا المشتركة تكمن في 
أربــعــة «تـــــاءات»، تــبــادل ثقة، 

وتضامن، وتناسق، وتعاون. 

ثقة متبادلة بين قطر والصين

والصين  قطر  أن  وأوضـــح 
تـــمـــنـــحـــان بــعــضــهــمــا الــبــعــض 
الـــثـــقـــة والـــــدعـــــم ألجـــــل دحـــر 
الــجــائــحــة، الفــتًــا إلـــى أنـــه في 
معركة  فــي  األوقـــــات  أصــعــب 
 ،١٩- كـــوفـــيـــد  ضـــــد  الـــصـــيـــن 
بفخامة  السمو  صاحب  اتصل 
الرئيس الصيني شي جينبينغ، 
في  الكاملة  قطر  ثقة  مــؤكــًدا 
على  التغلب  في  الصين  قــدرة 

الوباء واستعداد قطر لمساعدة 
الصين. وفي اللحظة الحاسمة 
للفيروس،  قطر  مكافحة  في 
وزيــر  الــدولــة  مستشار  أجــرى 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وانــــغ يي 
مــكــالــمــة هــاتــفــيــة مـــع ســعــادة 
عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ 
مجلس  رئيس  نائب  ثاني،  آل 
الـــــــــوزراء وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
انتصار  فــي  ثقته  عــن  مــعــربًــا 

محاصرة  فــي  الــنــهــائــي  قــطــر 
أن  مــجــدًدا  الــفــيــروس،  تفشي 
الـــصـــيـــن ســتــفــعــل كــــل مــــا فــي 

وسعها لمساعدة قطر. 

تضامن دائم  

وبـــشـــأن تــضــامــن الــبــلــديــن، 
قــــال الــســفــيــر الــصــيــنــي: لــقــد 
تــبــرعــت الــحــكــومــة الــقــطــريــة، 
إلــــى جـــانـــب بــعــض الــشــركــات 
من  طـــن   ٣٠٠ ــــ  ب الـــقـــطـــريـــة، 

اإلمـــــــــدادات الــطــبــيــة بــمــا في 
ــــعــــة الـــجـــراحـــيـــة  ذلـــــــك األقــــن
والـــمـــطـــهـــرات إلـــــى الــصــيــن، 
الجوية  الخطوط  قامت  حيث 
الصين  إلى  بإيصالها  القطرية 
مــــن خـــــالل شــبــكــة الـــطـــيـــران 
ــــا. وعــمــلــنــا  الـــعـــالـــمـــيـــة مــــجــــانً
ــتــســهــيــل الـــعـــاجـــل فــي  عـــلـــى ال
شــــراء قــطــر ٤ مــاليــيــن قــنــاع 
زجــاجــة  ألـــف  و٦٤٠  جــراحــي 

مـــطـــهـــر مــــــن الــــصــــيــــن عــلــى 
الدكتور  وقــدم  السرعة.  وجــه 
الخبراء  كبير  نانشان،  تشونغ 
الصيني، كل ما في جعبته من 
لنظرائه  المتراكمة  الخبرات 
القطريين. وتبرعت الشركات 
الــصــيــنــيــة الــعــامــلــة فـــي قطر 
الــقــفــازات  مـــن  زوج  بــمــلــيــون 
من  طــقــم  و٧٠٠٠  الــجــراحــيــة 
الــعــبــاءات الــواقــيــة إلـــى قطر، 

في  انتصارها  في  ساهم  مما 
مكافحة الوباء.

تنسيق الجهود

وحــــــــول تـــنـــســـيـــق الـــجـــهـــود 
تتشارك  الــصــيــن:  سفير  قــال 
كـــل مـــن قــطــر والــصــيــن مــًعــا 
الــدولــي،  الــتــعــاون  فــي  بنشاط 
الصحة  منظمة  نــدعــم  ومــًعــا 
الــعــالــمــيــة فــي لــعــب دور رائــد 
فــــــي مــــعــــركــــة الـــــعـــــالـــــم ضــد 
البلدين  بــدعــم  منوًها  الــوبــاء، 
لــلــتــحــالــف الــعــالــمــي لــلــقــاحــات 
قطر  وتـــقـــديـــم  والــتــحــصــيــن. 
 ٢٠ من  ألكثر  طبية  إمـــدادات 
مليون   ١٤٠ بـ  وتبرعها  دولة، 
الــطــبــيــة  لــلــمــؤســســات  دوالر 
ــيــة مــتــعــددة األطـــــراف،  الــدول
ومــســاعــدتــهــا الــمــواطــنــيــن في 
إلى  الــعــودة  على  أخـــرى  دول 
بصدق  ونشيد  بأمان.  بلدهم 
بـــالـــحـــكـــومـــة الـــقـــطـــريـــة عــلــى 

اهتمامها بسالمة شعبها.

تعاون متقدم 

جيان،  تشاو  السفير  وقــال 
فقد  بالتعاون  يتعلق  فيما  إنه 
أحـــــــرز الــــتــــعــــاون بـــيـــن قــطــر 
والـــصـــيـــن فـــي إطـــــار الـــحـــزام 
والــطــريــق تــقــدًمــا رغــم تفشي 
الوباء. ووقع البلدان عقًدا لبناء 
المسال،  الطبيعي  للغاز  سفن 
والــــــذي كــــان يـــدعـــم إلــــى حد 
كــبــيــر مـــشـــروع تــوســعــة إنــتــاج 
الغاز الطبيعي «مائة سفينة». 
ــنــاء  ــب ل الـــصـــيـــن  شــــركــــة  وأن 
المحدودة  الحديدية  السكك 
لوسيل  ملعب  بناء  على  عملت 

ضمان  أجل  من  توقف،  دون 
نجاح بطولة كأس العالم لكرة 
تــوطــيــن  ــــم  وت  .٢٠٢٢ الـــقـــدم 
والذكية  الخضراء  التكنولوجيا 
أضاف  مما  للمياه،  والموفرة 
رونًقا إلى «الدوحة الجميلة». 
واقـــــتـــــضـــــى الـــــــوبـــــــاء تـــطـــويـــر 
«االقــــتــــصــــاد الـــالتـــالمـــســـي»، 
بين  التعاون  مساحة  وتوسيع 
الصناعات  في  وقطر  الصين 
وأشـــكـــال األعـــمـــال الــجــديــدة. 
ونــعــتــقــد عــلــى نــحــو عــمــيــق أن 
ضد  المشتركة  المعركة  هــذه 
بين  الــصــداقــة  ستعمق  الــوبــاء 
التعاون  وأن  وقــطــر،  الصين 
أكثر  آفاًقا  سيحتضن  الثنائي 

إشراًقا.

مستقبل مشترك 

وخــــتــــم الـــســـفـــيـــر الــصــيــنــي 
أّثر  العالمي  الوباء  بــأن  كلمته 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــمــجــتــمــع 
البشري وطرأت عليه تأثيرات 
على  ويتعين  الــنــطــاق.  واســعــة 
قدًما  المضي  وقــطــر  الصين 
الحلم  لتحقيق  مــًعــا  والــعــمــل 
النهضة  فــي  المتمثل  الصيني 
الـــعـــظـــيـــمـــة لــــألمــــة الــصــيــنــيــة 
والــحــلــم الــقــطــري فــي تحقيق 
 .«٢٠٣٠ الــوطــنــيــة  «الــــرؤيــــة 
يمكن  الــطــريــقــة  بــهــذه  وأنــــه 
للبلدين بناء مجتمع المستقبل 
القطري،  الصيني  المشترك 
والـــمـــشـــي نــحــو «واحـــــــة» من 
واحتضان  والــتــطــور،  التنمية 
لمجتمع  الــمــشــرق  المستقبل 
مــشــتــرك لــلــبــشــريــة، مــتــمــنــًيــا 
القطرية  الصينية  لــلــصــداقــة 
خـــلـــوًدا وازدهــــــــــاًرا، ولــشــعــبــي 

البلدين السعادة والرفاهية.

عالميًا مقبول  بسعر  عــاًمــا  منتًجا  سيصبح  كــورونــا  ضــد  الصيني  اللقاح 

وبكين  الدوحة  بين  اإلستراتيجية  الشراكة  ركائز  والتعاون  والتضامن  الثقة 

ــــة لـــمـــكـــافـــحـــة وبـــــــاء كــــورونــــا ــــي ــــدول ـــطـــر والـــصـــيـــن داعـــــمـــــان كـــبـــيـــران لـــلـــجـــهـــود ال ق

الدوحة - قنا: قال سعادة الشيخ 

ثاني،  آل  عبدالرحمن  بــن  محمد 

وزير  الـــوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

العالمية  الحوكمة  إن  الــخــارجــيــة، 

تتطلب التزاًما متواصًال طوال العام 

بمبادئ القانون الدولي ومتطلبات 

الـــدول على  الــوديــة بين  الــعــالقــات 

أساس التساوي في السيادة وحسن 

الجوار وتعددية األطراف والتعاون 

ــــمــــي. وأعـــــــرب  ــــي الــــــدولــــــي واإلقــــل

سعادته، في كلمته خالل االجتماع 

لمجموعة  عــشــر  الــثــالــث  الــــــوزاري 

الحوكمة العالمية (٣G)، عن شكر 

سنغافورة  لجمهورية  قطر  دولــة 

عــلــى قــيــادتــهــا ألعـــمـــال االجــتــمــاع 

لمجموعة  عــشــر  الــثــالــث  الــــــوزاري 

الحوكمة العالمية واستضافتها لهذا 

الثالثية  اللجنة  أعــضــاء  مــع  الــحــوار 

هامش  عــلــى  الــعــشــريــن  لمجموعة 

الدورة الـ٧٥ للجمعية العامة لألمم 

المتحدة.

األمــم  بين  الــتــعــاون  وقـــال: «إن 

الــمــتــحــدة، ومــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 

مهم  العالمية  الحوكمة  ومجموعة 

في  جوهريًا  أمـــًرا  ويعتبر  للغاية، 

الفعال  الدولي  التعاون  إلى  السعي 

ــعــالــمــي والــحــوكــمــة  والـــتـــضـــامـــن ال

الــعــالــمــيــة الــشــامــلــة فـــي مــواجــهــة 

نواجهها  التي  المشتركة  التحديات 

جميًعا اليوم».

وأضــــــاف ســـعـــادة نـــائـــب رئــيــس 

الخارجية:  وزيـــر  الــــوزراء  مجلس 

اآلراء  وتـــبـــادل  الــلــقــاء  أن  شــك  «ال 

أحداثًا  فيه  نشهد  الــذي  الوقت  في 

غــيــر اعــتــيــاديــة هــو أمـــر ضـــروري 

المناسب، إال أننا  ويأتي في الوقت 

العالمية  الــحــوكــمــة  مــبــدأ  أن  نـــرى 

مدار  على  متواصًال  التزاًما  يتطلب 

العام بما في ذلك االلتزام بمبادئ 

الودية  والعالقات  الــدولــي  القانون 

بين الدول على أساس المساواة في 

والتعددية  الــجــوار  وحسن  السيادة 

كما  واإلقليمي،  الــدولــي  والتعاون 

مواصلة  الـــضـــروري  مــن  أن  نـــرى 

التعاون والتنسيق من أجل الصالح 

العام لألجيال الحالية والقادمة».

ـــــدات  ـــــهـــــدي ـــــت ال أن  وأوضـــــــــــــــح 

وعلى  الراهنة  العالمية  والتحديات 

رأســـهـــا جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا 

تـــذكـــرنـــا بــشــكــل واضـــــح بــالــتــرابــط 

وقــال:  جميًعا،  بيننا  فيما  الــوثــيــق 

لم  ما  مأمن  في  أحدنا  يكون  «لن 

مـــأمـــن، ويمثل  يــكــن الــجــمــيــع فـــي 

هــــذا الـــتـــرابـــط حــجــة قـــويـــة تــؤكــد 

العالمية  الحوكمة  عن  غنى  ال  أنــه 

ــتــعــدديــة لــمــواجــهــة الــتــهــديــدات  وال

العامة  المصلحة  وتحقيق  العالمية 

ــالــدور  لــلــجــمــيــع. وتــذكــرنــا أيـــًضـــا ب

ـــمـــركـــزي لـــألمـــم الـــمـــتـــحـــدة فــي  ال

هـــذه الــجــهــود الــمــشــتــركــة، وكــانــت 

هذه واحدة من الرسائل الرئيسية 

اعتمده  الذي  اإلعالن  تضمنها  التي 

قادة العالم يوم « االثنين»  الماضي 

لتأسيس  الـــــ٧٥  الـــذكـــرى  بــمــنــاســبــة 

األمم المتحدة».

وشدد سعادته على أنه ال نستطيع 

احتواء جائحة « كوفيد-١٩»  إال من 

خــــالل اســتــجــابــة مــنــســقــة مــتــعــددة 

األطراف وتعاون على مستوى غير 

مضاعفة  ذلــــك  ويــشــمــل  مــســبــوق. 

األمــراض  بمنع  الدولية  االلتزامات 

واالستجابة  عنها  والكشف  المعدية 

الرؤية  هــذه  «لتحقيق  وقـــال:  لها. 

خــصــصــت قــطــر مــبــلــغ ٨٨ مــلــيــون 

االســتــجــابــة  لــدعــم  أمــريــكــي  دوالر 

لجائحة « كوفيد-١٩»  في أكثر من 

٨٨ دولة حول العالم».

ولفت إلى أنه من األهمية بمكان 

من  الجائحة  على  نسيطر  أن  أيًضا 

والمنصف  الــعــادل  الــوصــول  خـــالل 

ضد  والفّعالة  اآلمنة  اللقاحات  إلى 

الغاية  لــهــذه  وتحقيًقا  الــفــيــروس، 

خــصــصــت دولــــة قــطــر ٢٠ مــلــيــون 

العالمي  للتحالف  أمــريــكــي  دوالر 

للقاحات والتحصين، وذلك لتعزيز 

األبـــحـــاث واالخـــتـــبـــارات الــســريــريــة 

تعهدنا  كــمــا  واألدويـــــــة،  لــلــقــاحــات 

أمريكي  دوالر  ماليين   ١٠ بتقديم 

لصالح  العالمية  الــصــحــة  لمنظمة 

دعم توفير أجهزة الفحص والعالج.

وقال سعادة نائب رئيس مجلس 

الـــــــوزراء وزيـــــر الــخــارجــيــة «نــحــن 

«الهدف  حملة  بدعم  نفخر  أيــًضــا 

الــــعــــالــــمــــي.. مـــتـــحـــدون مــــن أجـــل 

في  فــريــدة  تعتبر  الــتــي  مستقبلنا» 

نوعها وتهدف إلى إعادة العالم إلى 

أهـــداف  لتحقيق  الصحيح  الــمــســار 

المستدامة،  للتنمية  المتحدة  األمم 

االلتزامات  حشد  فــي  نجحت  وقــد 

الــضــخــمــة مـــن مــخــتــلــف الــجــهــات 

الفاعلة».

دولـــــة  أن  ســــعــــادتــــه  وأضـــــــــاف 

العام  األمين  بدعوة  ملتزمة  قطر 

التعافي  جعل  إلــى  المتحدة  لألمم 

فرصة  «كوفيد-١٩»  جائحة  مــن 

مستقبًال،  األداء  لتحسين  حقيقية 

«كوفيد-١٩»   جـــائـــحـــة  واعـــتـــبـــر 

جـــرس إنــــذار غــيــر مــســبــوق، حيث 

المعوقات  بعض  للعيان  أوضــحــت 

الــتــي تــواجــهــهــا الــتــنــمــيــة والـــتـــي قد 

تــــم تـــنـــاولـــهـــا فــــي خـــطـــة الــتــنــمــيــة 

واتـــفـــاق   ٢٠٣٠ لـــعـــام  الــمــســتــدامــة 

باريس لتغير المناخ.

وأشـــــار إلــــى أن «هـــنـــاك حــاجــة 

وثيق  بشكل  مًعا  نعمل  ألن  ملحة 

وبـــالـــتـــعـــاون مـــع األمـــــم الــمــتــحــدة 

من  للتقليل  العشرين  ومجموعة 

واالجتماعية  االقتصادية  األضــرار 

وتعزيز  الجائحة  فيها  تسببت  التي 

المرونة والصمود وتحقيق أهداف 

خطة عام ٢٠٣٠ واتفاقية باريس».

الحوكمة العالمية تتطلب التزاًما متواصًال بالقانون الدولي
على أساس التساوي في السيادة وحسن الجوار.. نائب رئيس الوزراء:

ـــــــــدول ـــــن ال ــــــات الــــعــــالــــمــــيــــة تــــــذكــــــرنــــــا بـــــالـــــتـــــرابـــــط الــــــوثــــــيــــــق بـــــي ــــــحــــــدي ــــــت ــــــدات وال ــــــهــــــدي ــــــت ال

ـــــــــراف األط مـــــتـــــعـــــددة  ـــة  ـــق ـــس ـــن م ــــة  ــــجــــاب اســــت دون  ـــــــد-١٩»  ـــــــي «كـــــــوف ــــحــــة  جــــائ احـــــــتـــــــواء  ـــع  ـــطـــي ـــســـت ن ال 

ــن ــحــصــي ــت وال لـــلـــقـــاحـــات  الـــعـــالـــمـــي  ــف  ــال ــح ــت ــل ل دوالر  مـــلـــيـــون   ٢٠ ــصــت  ــص خ قـــطـــر 

https://youtu.be/8IIwJEVCuqE
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المقاالت المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط  وال تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة

في بداية حياته الصحفية، عمل محمود 
ــــذي كــان  الــســعــدنــي مـــع بــيــرم الــتــونــســي، ال

بالنسبة لجيله أسطورة من األساطير.
كان شاعًرا وكاتبًا ساخًرا، أصدر أكثر من 
سلطات  لكن  وصحيفة،  جــريــدة  عشرين 
االحــتــالل وقــفــت لــه بــالــمــرصــاد فــطــاردتــه 
على طول الخط وصادرت جميع المجالت 
في  القانون  وكان  أصدرها،  التي  والجرائد 
جريدة  صاحب  كل  من  يطلب  الوقت  ذلك 
قبل  تــرخــيــص  عــلــى  يــحــصــل  أن  مــجــلــة  أو 

الصدور.
أصدر  ترخيص،  أي  منحه  رفضوا  ولما 
تحت  وكــتــب  المسلة»   » أسماها  مطبوعة 
االسم « ال صحيفة وال مجلة»، وبذلك نجا 
من الحصول على ترخيص.. يقول السعدني 
في كتابه « مسافر بال متاع»: « وألن عمنا 
بيرم كان شعبًيا وبسيًطا فقد توطدت الصلة 
بيني وبينه، وكان في لحظات صفوه يحكي 
فــي الــمــنــفــى وعــن  عــن مــعــانــاتــه  هللا  للعبد 
الغربة،  في  لها  تعرض  التي  يني»  «دوخــة 
هللا،  للعبد  أسداها  التي  الوحيدة  والنصيحة 
أن أهــجــر األســـلـــوب الــســاخــر الــــذي أكــتــب 
الحنجوري  األســلــوب  بــاتــبــاع  وأوصـــانـــي  بــه 
تقرؤها  أوجــه..  عدة  المقالة  تحمل  بحيث 
فــتــتــصــور أنـــهـــا هـــجـــاء ويـــقـــرؤهـــا غــيــرك 
فيتصور أنها مديح، كالم من نوع الشواشي 
العليا للبرجوازية والشفق المزهق على قفا 
األفق، كما كان يكتب السادة الحناجرة، أو 

نسبة  السناكحة  الــســادة  طريقة  على  كــالم 
إلى سنكوح بن مزاحم الذي كان والًيا على 
ديوان اإلنشاء للقائد أبرهة، وكان عليه أن 
يفهمها  بلغة  والــفــرمــانــات  الــرســائــل  يكتب 
جميع البشر من روم وعرب وعجم وفرس 
من  شيئًا  رسالته  في  يكتب  فكان  وزنـــوج، 
عن  ويكشف  السواهيلي  فــي  يــلــوح  شــنــدبــار 
على  مــظــروف  مــكــارف  نشطل  ملم  رجــل 

خوشي أمديد زغتي...
وقال لي عمنا بيرم التونسي: إذا التزمت 
ـــســـاخـــر خـــــالل حــيــاتــك  بــــهــــذا األســـــلـــــوب ال
الــصــحــفــيــة، ســـتـــكـــون حـــيـــاتـــك فــــي مــهــب 
المدهون  الزيتون  من  أسود  وأيامك  الريح 
من  أزرق  صاحبي  يــا  ولياليك  بــالــورنــيــش 

الهدوم المصبوغة بالنيلة..
تتناوله  أن  إال  الــمــســؤول  يغيظ  ال  ألنـــه 
بأسلوب ساخر يهتك ستره ويكشف حقيقته 
ويمزق الثوب الكاذب الذي يحرص على أن 
يظهر به أمام رؤسائه، ألن المسؤول عادة 
ما يكون مثلنا.. غلبان وتعبان ومهزوم في 
الظهور  على  دائــًمــا  يحرص  ولكنه  داخــلــه، 
محافًظا  كان  سواء  العاجي  مكتبه  في  وهو 
صــورة  إدارة،  مجلس  رئــيــس  أو  وزيــــًرا  أو 
رقبته  يعوج  أن  فيتعمد  حقيقته،  تخالف 
أو أن ينفخ أوداجــه، فإذا سخرت منه فقد 
يستفز  الجروح  في  واللعب  جراحه،  نكأت 
ويهيج صاحبها ويجعل منه وحًشا يتصرف 

كالنمر الجريح».

بيرم  نصيحة  إلـــى  الــســعــدنــي  يستمع  لــم 
حتى  الساخر،  نهجه  في  واستمر  التونسي، 
التي  ونــص»  كلمة  مجلة «  في  مقاًال  كتب 
كــــان رئـــيـــس تــحــريــرهــا مـــأمـــون الــشــنــاوي 
إسماعيل،  مصطفى  الشيخ  من  فيه  سخر 
المحكمة،  في  قضائية  دعــوى  عليه  فرفع 
وعلم بعد ذلك أن الشيخ ال عالقة له بهذه 
دون  المحامين،  أحد  رفعها  فقد  الدعوى، 
الشيخ  من  بإشارة  سحبها  وتم  الشيخ،  علم 

مصطفى.
سألت السعدني عن الضرب الذي تعرض 
ـــه فـــي ســجــن الـــمـــحـــاريـــق مـــن الــشــاويــش  ل
مــحــمــود الــصــيــفــي بــســبــب مــحــمــد حسنين 
هيكل فقال: « ال أستطيع نسيان هذا اليوم.. 
في   ١٩٥٩ عــام  مــن  ديسمبر  شهر  فــي  كنا 
معتقل سجن المحاريق بالواحات الخارجة.

وكـــنـــت أعـــمـــل بــالــســخــرة ضــمــن فــريــق 
أربعجي فرقة رقم ٤ حيث كنا مائة معتقل 
الجامعة  وأســتــاذ  السياسي  بينهم  يــســاري 
الصحراء  نــزرع  وكنا  والشاعر..  والصحفي 
الــمــحــيــطــة بــــواحــــة الـــمـــحـــاريـــق الــمــمــتــلــئــة 
على  عيناي  ووقــعــت  والــعــقــارب  بالثعابين 
وبها  األهـــرام  جريدة  من  الثالثة  الصفحة 
مـــقـــال لــمــحــمــد حــســنــيــن هــيــكــل ونــصــفــهــا 
مطمور في الرمال، وأحسست أني وجدت 
كــنــًزا، فقد مضى عــام لــم نــقــرأ خــاللــه أي 
جريدة، واندمجت في المقال وأفقت على 
قفاي  على  الصيفي  محمود  الشاويش  كف 

بالرمال  فمي  وامتأل  األرض  على  فوقعت 
وأخذ الصيفي ورقة األهرام ومزقها وقال 
لمستقبلك  الــتــفــت  ســاخــنــة:  علقة  بــعــد  لــي 
وحـــــاول تــتــعــلــم مــهــنــة الــحــفــر فـــي الــرمــال 
بعد  عيش  منها  تأكل  سبوبة  لك  تجد  لكي 

خروجك من السجن».
عبد  لجمال  محبًا  السعدني  محمود  ظل 
الناصر حتى رحيله، على الرغم من اعتقال 
عبد الناصر له، فقد كان يرى أن من اعتقله 

هو نظام عبد الناصر وليس عبد الناصر.
تردد السعدني على السجون ثالث مرات، 
وخــــرج مــن مــصــر فــي عــهــد الــرئــيــس أنــور 
الثمانينيات  في  إال  إليها  يعد  ولم  السادات، 
في عهد حسني مبارك، عاش الغربة واأللم 
واإلهانة من نظام بلده، فقد وصفه النبوي 
إسماعيل وزير الداخلية في إحدى جلسات 
البرلمان المصري بأنه رائد مدرسة الدعارة 
عاد  ولما  بالخارج،  يتسول  وأنــه  الصحفية 
السعدني رفع عليه قضية وطالبه بتعويض 
نصف مليون جنيه بسبب هذا التشهير الذي 
الشعب  لمجلس  الخمسين  الجلسة  فــي  تــم 
في ٥ أبريل ١٩٨٠، وحكمت محكمة جنوب 
كما  جنيه،  آالف   ٣ بدفع  بإلزامه  القاهرة 
في  الحكم  منطوق  بنشر  المحكمة  ألزمته 

الجرائد القومية الثالثة.
الولد  واجهها  التي  اآلالم  أكثر  لعل  لكن 
الشقي في المنفي هي قصة عالج ابنته هالة 

في لندن من شلل األطفال.

التي  واليسر  العسر  ظـــروف  مــع 
حياتنا،  فــي  كثيرين  على  تتناوب 
ـــراوح أحـــــوال الـــنـــاس بــيــن دائـــن  ـــت ت
مدين  فبَعضنا  كليهما،  أو  ومدين 
عـــاجـــز عـــن ســـــداد مـــا عــلــيــه، وهــو 
فــي نــفــس الــوقــت دائـــن عــاجــز عن 
تــحــصــيــل مـــا ُهــــو لــــه. وهـــنـــاك من 
بتقديم  غــيــره  إلعـــانـــة  يــديــه  فــتــح 
نكثوا  ولكن  لهم  الحسنة  القروض 
ســداد  فــي  ومــاطــلــوا  معه  عهودهم 
قدرة  رغم  عليهم،  مستحق  ُهو  ما 
األمــر  الــســداد،  على  منهم  كثيرين 
الـــــذي دفــــع دائـــنـــيـــن كـــثـــًرا إلغـــالق 
ذلــك الــبــاب رغــم مــا فيه مــن أجر 
وخير، وعليه فقد ُحرم معسرون 
وغــارمــون من مفتاح بــاب كــان به 
تخفيف عنهم وعون في محنتهم، 

أن  بعد  الدنيا  عليهم  ضــاقــت  وقــد 
بُسطت لهم.

صّنفوا  الفقهاء  أن  علمنا  لو  مــاذا 
الَدين تحت باب التبرعات وليس ما 
يعرف بالبيع من معاوضات؟ وذلك 
استناًدا إلى ما جاء في الهدي النبوي 
صلى  قــال  عليه؛  حث  من  الشريف 
يجري  لَف  الَسّ وسلم:»إن  عليه  اهللا 
ورد  وقد  الصدقة».  شطر  مجرى 
أن بــعــض الــعــلــمــاء يــفــضــل الــقــرض 
على الصدقة؛ ألن الصدقة يأخذها 
فال  الــقــرض  أمــا  وغــيــره،  المحتاج 

يطلبه إال من احتاج إليه.
بــن  بُـــــريـــــدة  عـــــن  وَرد  ووقــــــــد 
الُحَصْيب األسلمِيّ رضي اهللا تعالى 

عنه، أنه قال: قال رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم: «َمن أنَظر معسًرا 
فقلت:  صــدقــٌة،  مثله  يــوٍم  كــل  فله 
َمن  تقول:  سمعتك  اهللا،  رســول  يا 
أنــظــر ُمــعــســًرا فــلــه كــل يـــوٍم مثليه 
صــــدقــــٌة، قــــال لــــه: كـــل يـــــوٍم مثله 
ين، فإذا حل  صدقة قبل أن يحل الَدّ
فأَنَظر فله كل يوٍم مثليه صدقٌة».

ولـــكـــن فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه وضـــع 
توفرهما  من  بد  ال  قيدين  الفقهاء 
لدى المدين قبل إقدامه على طلب 
ـــقـــرض الـــحـــســـن؛ أولـــهـــمـــا وجـــود  ال
الـــحـــاجـــة الــفــعــلــيــة ولـــيـــس مــجــرد 
وثانيهما  والتنعم،  بالتوسع  الرغبة 
غلبة الظن بالقدرة على الوفاء، فال 

يجوز أن تستدين من شخص وِفي 
على  قــدرتــك  بــعــدم  يقين  داخــلــك 
السداد مستقبًال، حيث يدخل طلبك 
واالحتيال،  الكذب  باب  في  حينها 
سرقة؛  الكريم  النبي  اعتبره  وقــد 
فعن صهيب الخير رضي اهللا عنه 
عليه  اهللا  صــلــى  اهللا  رســـــول  قــــال 
ــا  ــنً وســـلـــم: «أيـــمـــا رجــــل تـــدايـــن دي
وهو مجمع أال يوفيه إياه لقي اهللا 

سارًقا».
عن  أيًضا  الحديث  في  جــاء  وقــد 
جــابــر بــن عــبــداهللا رضـــي اهللا عنه 
وكفناه  فغسلناه  رجــل  مــات  قـــال: 
وحــنــطــنــاه ووضــعــنــاه لــرســول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم، حيث توضع 

صلى  اهللا  رســول  آذنــا  ثم  الجنائز، 
اهللا عــلــيــه وســلــم بــالــصــالة عــلــيــه، 
فجاء معنا فتخطى خطى ثم قال: 
قالوا:  ديــنًــا؟»  صاحبكم  على  «لعل 
نعم ديناران، فتخلف وقال: «صلوا 
على صاحبكم»، فقال له رجل منا 
يــقــال لــه أبــو قــتــادة: يــا رســـول اهللا 
صلى  اهللا  رســول  فجعل  علّي،  هما 
اهللا عليه وسلم يقول: «هما عليك 
وفي مالك، والميت منها بريء؟»، 
فجعل  عــلــيــه،  فصلى  نــعــم،  فــقــال: 
وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رســـول 
إذا لقي أبا قتادة يقول: «ما صنعت 
الديناران؟» حتى كان آخر ذلك أن 
قــال: قــد قضيتهما يــا رســول اهللا، 

فقال: «اآلن بردت عليه جلده».
ــــدائــــن مــعــنــي بــإمــهــال  ولـــكـــن ال
وعـــدم  مـــعـــســـًرا  كــــان  إذا  الـــمـــديـــن 
إحـــراجـــه والــضــغــط عــلــيــه، لــقــولــه 
تعالى:»َوإِن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفنَِظَرٌة 
َخْيٌر  ُقــوا  ــَصــَدّ تَ َوأَن   - َمــْيــَســَرٍة  ـــٰى  إِلَ
لَُّكْم - إِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن»، وال تجوز 

مطالبته بالدين ما دام معسًرا.
معسًرا  المرء  يكون  أن  يعني  وال 
يظهر  فقد  الــشــارع،  في  يتسول  أن 
أمام الناس بحالة جيدة «تحسبهم 
أغــنــيــاء مـــن الــتــعــفــف»، ولــكــن ُهــو 
عن  عائلته.  احتياجات  يوفر  بالكاد 
أبـــي هـــريـــرة رضـــي اهللا عــنــه قــال 
وسلم:  عليه  اهللا  صلى  اهللا،  رسول 

«من يّسر على معسر يسر اهللا عليه 
في الدنيا واآلخرة». وعن كعب بن 
سمعت  قـــال:  عنه  اهللا  رضــي  عمر 
وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رســـول 
وضع  أو  معسًرا  أنظر  يقول: «مــن 
عنه أظله اهللا في ظله». وأي منزلة 
أشرف وأعظم من ذلك؟ وعليه، يا 
لــهــنــاء مــن أعــطــاه اهللا مـــاًال فجعل 
بــه ســهــًمــا أو صــنــدوًقــا لــســد حاجة 
مبتغًيا  كــربــهــم،  وفـــك  الــمــعــســريــن 
النظر  بغض  تعالى  اهللا  مــن  األجــر 
عن سوء تجاربه مع كثيرين منهم، 
فــمــعــامــالتــه هــنــا ومـــا يــقــدمــه من 
قروض مالية حسنة هي في أصلها 
معهم،  ال  عــاله  في  جل  الخالق  مع 
وأجره منه تبارك وتعالى ال منهم.

نقًال عن عربي ٢١

الخليج  بلدان  مجتمعات  في  والعقيدي  االجتماعي  السلوكي  المشهد  يمر 
مجتمعية  ضعف  نقاط  إلــى  ومشيرة  للقلق  ُمثيرة  تقلبات  بمرحلة  العربي 

متجذرة قابلة للنمو واالنتشار.
وبالطبع فقد ساعد على وجود الظاهرة إقحام بعض بلدان الخليج نفسها 
في قضايا عربية خالفية أوجدت حاالت استقطابات سياسية وفكرية حادة 

غير قابلة للحوارات الهادئة الموضوعية.
واألمثلة على هــذه الــظــاهــرة، والــتــي شملت كــّتــاب أعــمــدة ورجـــاالت فقه 
وإعالميين وأعضاء مجالس برلمانية استشارية وغيرهم، ال تُعد وال تحصى. 
ويتفنن أصحابها في استعمال وسائل علم النفس الشهيرة في اإلقناع، وفي 
تزوير أحداث تاريخية وتحميلها ما ليس فيها، وفي قراءات خاطئة وكاذبة 
القرآنية  اآليــات  ولبعض  وسلم)  عليه  اهللا  (صلى  الرسول  وتصرفات  ألقــوال 
الكريمة، وفي بث رعب متخيل كامن في هذه الدولة اإلقليمية أو تلك أو في 

هذه الطائفة أو تلك أو في هذا الحزب أو ذاك.
وال يخجل بعض هؤالء من أن ما يكتبونه اآلن أو يقولونه يخالف جذريًا 

وكلًيا ما كتبوه أو قالوه منذ بضع سنوات أو حتى منذ بضعة شهور.
السياسية،  االنتهازية  بين  تجمع  المتقلبة  السلوكيات  تلك  فــإن  وبالطبع 
وّعــاظ  نفاق  أو  األخــص،  على  والــجــاه  المال  ألصحاب  الشخصية  الزبونية  أو 
أو  السلطة،  أصــحــاب  إمــــالءات  حسب  الــتــلــّون  عنهم  عــرف  الــذيــن  السالطين 
أشكال  أو  والخارجية،  المحلية  االستخبارات  بأجهزة  المفروض  االرتــبــاط 
أخــرى ال تعد وال تحصى مما جــاءت به، مع األســف، ثــروات البترول الهائلة 
البقعة  هــذه  في  أمــده  طــال  الــذي  الغني  الريعي  االقتصاد  ممارسات  وثبتتها 
تفاصيلها  بكل  موجودة،  الظاهرة  هذه  أن  المؤكد  ومن  العربي.  الوطن  من 
معنيون  اللحظة  هذه  في  لكننا  العربي،  الوطن  بلدان  باقي  في  وتجلياتها، 
بتواجدها المقلق الخطر في بلدان الخليج العربي الذي بدأت تحوالته العميقة 
السياسية واإلستراتيجية واالقتصادية واإلعالمية تؤثر على كل ساحات الوطن 
العربي. إن الخطر ال يكمن فقط في االنقالب السلوكي والفكري تجاه حدٍث، 
هو مؤقت في أغلب األحيان على أي حال، وإنما ما يصاحب ذلك من تخلي 
صاحبها عن مبادئ وأخالق إنسانية، أو عن التزامات الُهوية العروبية الجامعة 
التي بُذلت جهود هائلة لبنائها وترسيخها في الوجدان العربي العام عبر قرون 
نفس  إلى  ينتمون  مظلومين  أشقاء  مع  التعاطف  مشاعر  عن  أو  الزمن،  من 
األمة الواحدة. عند بعض هؤالء، فجأة تصبح شعارات من مثل أهمية التوحد 
التوزيع  أو  الديموقراطية  الممارسة  أو  والوطني  القومي  االستقالل  أو  العربي 
العادل للثروة أو الكرامة اإلنسانية، مما طرحه الشارع العربي وما لم يطرحه، 
ومما توصلت إليه عقول المفكرين العرب وقادة نضاالتهم، تصبح كل تلك 
الشعارات عبارة عن تهويمات وغيبيات ال أهمية لها، وذلك أمام مبدأ المصلحة 
المحلية اآلنية الضيقة وأمام ما يقوله هذا المسؤول الخليجي أو ذاك. وتصل 
والدينية  السياسية  الحياة  في  المجنونة  المريضة  الشخصنة  حد  إلى  األمــور 
واألمنية في هذه المنطقة العربية الُمبتالة بألف مشكلة وألف مؤامرة. وتزداد 
خطورة الظاهرة عندما تنتقل تلك الممارسات أو آثارها الكارثية إلى عموم 
مع  الجهل  يتفجر  حيث  االجتماعي،  التواصل  ساحات  إلى  ثم  كله،  المجتمع 
الطفولة الرعناء ومع العقد النفسية لنصبح أمام كارثة فكرية سياسية فّجرها 
من كنا نعتقد ونأمل بأنهم حماة العقالنية والمبادئ المتزنة والثوابت الوطنية 
والقومية، وأنهم قادة الُمثقفين الملتزمين في مجتمعات الخليج العربي منذ 
االستقالل وإلى يومنا هذا، وإذا بهم تالمذة أوفياء لبروتس الذي خان القيصر 
الروماني. نقول بكل صراحة وخوف على المستقبل إن الجهات التي ترعى أو 
تشجع أو تستعمل تلك الظاهرة إنما تلعب بمستقبل األجيال العربية الشابة التي 
ستعيش في مجتمعات ال طعم لها وال رائحة، تتعايش فيها الفردانية األنانية 
الُمفرطة مع النظام االقتصادي الجائر العولمي المجنون غير المنتج، مع البعد 
واالزدهـــار  لالستقرار  الضامن  هو  وحــده  الــذي  الكبير  العربي  المحيط  عن 
الذاتي الحقيقي، مع بقاء الجميع كالريشة في مهب رياح التدخالت الخارجية 
الحقيرة الناهبة لثرواتنا والمتالعبة بعواطفنا.  يخطئ من يعتقد أنه سيكون 
في منجى وأمــان، أو حتى أنه سيحقق طموحات هذا المسؤول أو ذاك. ومع 
غيرنا نقرع هذه األجــراس فلعل من بيدهم األمــور والــقــرارات يدركون أن 
لمواجهة  بعمق  يفكروا  أن  عليهم  وأن  تفيد  لن  المملة  التقليدية  المجامالت 
وتعايش  الخاطئة  الداخل  وقــرارات  سياسات  بعض  بها  جــاءت  التي  الكوارث 
وألمتهم،  ولشعوبهم  لهم  الكارهة  المريضة  الخارج  شخصيات  مع  البعض 

والتي تحتقرهم هم بالذات.

تاريخ الفكاهة في مصر ٢٦

حتى ال يضيع القرض الحسن في زماننا

التقلبات الفكرية 
والسلوكية وما تفعله

د.علي محمد فخرو

قـال لـه بيـرم التـونســي: إذا التـزمـت بهــذا األسـلـوب السـاخـر سـتكون حـياتك فــي مهــب الـريـــح

فجــأة تصــبح شـعارات التوحد العـربي

لها أهمية  ال  غيبيات  الــقــومــي  االســتــقــالل  أو 

سامي كمال الدين 

عدنان حميدان

samykamaleldeen@إعالمي مصري

عليه والــضــغــط  ـــه  ـــراج إح وعـــــدم  مــعــســًرا  كــــان  إذا  الــمــديــن  بــإمــهــال  مــعــنــي  ـــن  ـــدائ ال



 حل ســــودوكو  حل ســــودوكو 

ســــودوكو ســــودوكو  هل تستطيُع معرفَة الفوارق الثمانية بين هاتَين الصورتَين في أقلَّ من ٣ دقائق؟ لعــبة الفـــــوارق لعــبة الفـــــوارق 

سهيل: ٣٢
الميزان: ٢
الزبرة: ٥

عمٌل يُجِهد، خيٌر من 
فراٍغ يُفِسد.

:٨٥٢

مـــــحـــــمـــــد بــــــــن عـــبـــد 

حكم  يــتــوّلــى  الــرحــمــن 

الـــــدولـــــة األُمـــــويـــــة فــي 

األنــــدلــــس خـــلـــًفـــا ألبــيــه 

عـــــبـــــد الــــــرحــــــمــــــن بـــن 

الحكم.

:١٦٦٤

هـــولـــنـــدا تـــســـّلـــم نــيــو 

أمــســتــردام فــي الــقــارة 

إلنجلترا. األمريكية 

:١٨٥٢

هوائية  سفينة  أول 

محرك  بــواســطــة  تـُـــدار 

بــــخــــاري تـــتـــمـــّكـــن مــن 

مــن  كــــــم   ٢٧ الــــســــفــــر 

باريس إلى تراب.

:١٨٥٥

اكــــــــــــــــــتــــــــــــــــــشــــــــــــــــــاف 

المخزن  الجليكوجين 

الكبد. في 

:١٩٤٨

تأسيس شركة هوندا 

للسيارات.

 :١٩٥٧

كامب  ملعب  افتتاح 

برشلونة. في  نو 

:١٩٧٣

غـــيـــنـــيـــا الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة 

تــعــلــن اســتــقــاللــهــا عــن 

اسمها  وتغير  البرتغال 

بيساو. غينيا  إلى 

٢٤ سبتمبر 

هذه  عبور  على  وصيصانها  الدجاجة  مساعدَة  تستطيُع  هل 
حظيرة  إلى  الوصول  من  الصيصان  مع  تتمّكن  حّتى  المتاهة 

الحيوانات في أقلَّ من دقيقتَين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 

٢٢     الخميس ٧ صفر ١٤٤٢هـ - ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠١٩)

اســــــــتــــــــخــــــــدم 
مـــــهـــــاراتـــــك فــي 
الــــــريــــــاضــــــيــــــات 
لــمــعــرفــة قــيــمــة 
كــــــــــــــــــــــّل رمـــــــــــز 
حـــــّتـــــى تـــتـــمـــّكـــن 
مـــــــن الــــــوصــــــول 
إلــــــــــى اإلجــــــابــــــة 

الّصحيحة؟

الرقم المنـاســب الرقم المنـاســب 

  حل مسابقة أمس: 

الكلمات األفقية: الكلمات األفقية: 

حل الكلمات المتقاطعة حل الكلمات المتقاطعة 

الكـلمات الرأســية: الكـلمات الرأســية: 

١- وَضح األمر وظهر (معكوسة) - َرقَّ َوَحنَّ - كثيٌر ومتعدد.
٢- اِْشتَدَّ َواْضَطَرَم - حرف عطف بمعنى لكن - مدينة ليبية ساحلية.

٣- الرئيس الخامس للجمهورية اإليرانية.
٤- ما تكتمه وتُخفيه -  أْسَرَع في َمْشِيِه - أصلَح وعالج.

٥- مدينة في اليابان وعاصمة محافظة كاناغاوا.
٦- أّول النَّوم أو ثَِقلُه (معكوسة) - لقب نجم كرة قدم مغربي سابق 

(معكوسة).
٧- أهم مدن إندونيسيا وأكثرها اكتظاًظا بالسكان - ذهب بصر قلبه 

وجهل.
٨- هدر أو صوت الجمل - حرف مصدرّي ظرفّي - يلعب ويتسلى.

٩- َسَكن الماء وركد - أَْشَرَق الصبح وأَنَاَر.
حرف   - ُخرافيُّ (معكوسة)  طائٌر   - القرآن  في  ذكرت  فاكهة   -١٠

نفي.

١- الرئيس السادس للجمهورية اإليرانية.
٢- صغير الخراف (معكوسة) - حاشيات النوم.

٣- بـــّحـــار ومــســتــكــشــف إنــجــلــيــزي اكــتــشــف قـــارة 
أستراليا - اسم علم للمؤنث.

٤- حضر ووصل (معكوسة) - بَلَِي العظُم وتفّتت.
شديدة  ريــح   - (معكوسة)  ـــّن  وُج عقلُه  فسد   -٥

الهبوب (معكوسة).

٦- والية أمريكية تسمى أيًضا والية القطن - كتب 
بقلمه (معكوسة).

٧- تعلو وترتفع في السماء - سُهل األمر وأمكن.
٨- ثقب اإلبرة - أعَجَل وأزَعَج.

٩- حبٌل يَُقاُد به - حزني وغمي (معكوسة).
١٠- اكتمل (معكوسة) - أغنية شعبية ذائعة الصيت 

في روسيا.

الكلـمات المتـقاطـعـة  الكلـمات المتـقاطـعـة  

دباغة 
جلود 

األضحية
عـــامـــل يــتــفــّحــص الــجــلــوَد 
للجلود  مدبغة  فــي  المعلقة 
في  سافار  بمدينة  الطبيعية 
ينشغل  حــيــث  بـــنـــغـــالديـــش، 
الـــعـــمـــاُل فـــي هــــذه الــمــدابــغ 
التي  الــجــلــود  على  بالحفاظ 
ــــم تــجــمــيــُعــهــا عـــقـــب عــيــد  ت
وتشتهر  الُمبارك،  األضحى 
الـــجـــلـــوُد الــبــنــغــالــيــة بــجــودة 
دوًرا  تــلــعــب  وهـــي  خــامــاتــهــا 
الوطنّي،  االقتصاد  في  مهًما 
لكسب  الثاني  المصدُر  فهي 
جانب  إلــى  األجنبية  العملة 

المالبس الجاهزة.

 البـروج البـروج
والطوالع والطوالع 

 حدث في مثل  حدث في مثل 
هذا اليوم هذا اليوم 

يومية سياسية مستقلة
صدرت في ١٠ مايو ١٩٧٩

تصدر عن

شـركـة الخـلـيـج للـنـشـر والطـبـاعــة
الدائري الثالث - منطقة الهالل - الدوحة

ص.ب : ٥٣٣

رئيس التحرير:

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

هاتف : ٤٤٤٦٦٥٦٦ - ٤٤٣٧١٣٥٣

فاكس : ٤٤٣٥٠٤٧٦

مدير التحرير:

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

هاتف : ٤٤٤٦٦٥١١

هواتف أقسام التحرير

قسم المحليات :
٤٤٤٦٦٥٢٤- ٤٤٤٦٦٥١٥-٤٤٤٦٦٥١٤

local@raya.com

قسم االقتصاد :
٤٤٤٦٦٥٣١

economy@raya.com

قسم الرياضة :
٤٤٤٦٦٥٠٩ - ٤٤٤٦٦٥١٠

sport@raya.com

قسم العربي والدولي :
٤٤٤٦٦٥٠٦ - ٤٤٤٦٦٥٠٧

disknews@raya.com

القسم الثقافي
٤٤٤٦٦٥٢٢

culture@raya.com

إدارة اإلعالنات
هاتف : ٤٤٤٦٦٦١٨- ٤٤٤٦٦٦١٩ - ٤٤٤٦٦٦٥٠

اإلعـالنـات المبـوبــة :
٤٤٤٦٦٦٠٧

البــدالـــة :
٤٤٤٦٦٥٥٥

التـوزيـــع 
هاتف : ٤٤٤٦٦٦٣٦ - ٤٤٤٦٦٦٣٥
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ال يوجد

ال يوجد

على الساحل :

في البحر :

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٢٨-٢٢.٤٥٣٥-١٦.٣٩٠٩.٥٧-٠٣.٤٨الرويس

٢٥-١٥.٠٤٣٥-٢١.٢٧٠٢.٤٧-٠٨.٥٨دخان

٢٤-١٤.٤٦٣٧-٢١.٠٨٠٢.٢٩-٠٨.٣٥أبوسمرة

بالتوقيت المحلي

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٢٧-٠٠.٠٠٣٨-٠٠.٠٠١٢.٣٦-٠٤.٠٨مسيعيد

٢٧-٢١.٥٣٣٨-١٨.٤٧١٠.٥٢-٠٤.١٣الوكرة

٣٠-٢٠.٢٢٣٩-١٨.١٩١١.٠٥-٠٣.٤٦الدوحة

٢٦-١٩.٣٧٣٩-١٥.٣٨٠٩.٣٦-٠٢.٤٠الخور

٤:٠٦الفجر

٥:٢٣الشروق: 

١١:٢٦الظهر

٢:٥٢العصر

٥:٣١المغرب

٧:٠١العشاء

حــثــت  قـــــنـــــا:   - واشــــنــــطــــن 
مسؤولي  ديــزنــي  والـــت  شركة 
السماح  على  كاليفورنيا،  واليــة 
حديقة  فــتــح  بـــإعـــادة  للشركة 
ألعاب ديزني الند التي أغلقت 
جهود  إطــار  في  أشهر،  قبل ٦ 
ُمكافحة تفشي فيروس كورونا 
وبـــمـــوافـــقـــة  «كوفيد-١٩».  
أعادت  فقد  المحلية  السلطات 
ديـــزنـــي فــتــح مــتــنــزهــاتــهــا في 
وفلوريدا،  وباريس،  شنغهاي، 
مــع استقبال أعـــداد مــحــدودة، 
وااللــــــتــــــزام بـــأقـــنـــعـــة الــــوجــــه، 
وإجراءات أخرى لمنع إصابات 
المنتظر  ومــن  «كوفيد-١٩».  
إعــــادة فتح ديــزنــي النــد هونغ 
وذكــر  الجمعة.  غــد  يـــوم  كــونــغ 
مـــســـؤولـــو مــتــنــزهــات ديــزنــي 
الــتــي  الــحــمــايــة  إجـــــــــراءات  أن 

وحصلت  نــاجــحــة،  يطبقونها 
على تقييم جّيد من الرواد في 
وظهرت  الــــرأي.  استطالعات 
وموظفين  لــعــائــالت  لــقــطــات 
ــفــة  ــل ــــزهــــات مــخــت ــــن فــــــي مــــت
يــضــعــون الــكــمــامــات الــواقــيــة، 
ويـــحـــافـــظـــون عـــلـــى مــســافــات 
التباعد االجتماعي في األلعاب 

وأوضحوا أنهم شعروا باألمان 
واســتــمــتــعــوا بــزيــارتــهــم. وحــّث 
جوش دامــارو مسؤول الجودة 
والمنتجات بمتنزهات ديزني، 
مسؤولي كاليفورنيا على تقديم 
ومنصفة»  نزيهة  «إرشـــــادات 
للسماح بإعادة فتح ديزني الند 

في مدينة أنهايم.

«ديزني الند» تدعو إلعادة 
فتح أبوابها أمام الزوار

 

والية  في  آثار  علماء  عثر  قنا:   - أنقرة 
أجزاء  على  تركيا،  غربي  جنوب  دنيزلي 
نسيجية  منتجات  وبقايا  للنسيج  قــاعــدة 
وإكـــســـســـوارات يــعــود تــاريــخــهــا إلـــى أربــعــة 
من  الــبــروفــيــســور  وأوضــــــح  عـــــام.  آالف 
يترأس  الذي  آبــاي،  أشرف  إيجة،  جامعة 
أمــس،  األنــاضــول  لوكالة  التنقيب،  فريق 
على  التنقيب  عمليات  خــالل  عثروا  أنهم 

منتجات  وبقايا  للنسيج  ورشة  من  أجزاء 
إلى  تاريخها  يعود  وإكسسوارات،  نسيجية 
أربــعــة آالف عـــام. وقـــال آبـــاي «إن اآلثــار 
أظهرت وجود ورشة النسيج داخل منزل، 
وأن حجم الورشة وكثرة أدواتها تشير إلى 
أنه كان منزل إحدى األسر الثرية، حيث 
مخازن،  استخدمت  كبيرة  غرًفا  يحوي 
ــنــوعــة». وأضــــاف  وأخـــــرى ألغـــــراض مــت

«العام الماضي أثارت حماستنا اكتشافات 
حول إنتاج المنسوجات في الموقع، وأثناء 
تم  الجاري  العام  التنقيب  أعمال  مواصلة 
المنزل».  من  المتبقية  األجـــزاء  اكتشاف 
في  ستستمر  الحفر  أعمال  أن  آباي  وأكد 
من  تحديدها  تــّم  التي  األخـــرى  الــمــنــازل 
بقايا  من  المزيد  الكتشاف  الفريق،  ِقبل 

تلك الحقبة.

بقـــايـــا ورشـــة نســـيج عــمرها 
٤٠٠٠ عـــــام فــــي تــركــــيا

   تسريع إنجاز 
المعامالت يقضي على 
البيرواقراطية وينعكس 
إيجابيًا على االقتصاد 

الوطنّي

المختصة  الجهاُت  قامت  - قنا:  الدوحة 
اشــتــراطــات  خــالــف  شخص  بضبط  أمـــس، 
الذي  للتعهد  َوفًقا  المنزلي  الصحي  العزل 
التزم من خالله بتطبيق تلك االشتراطات 
الـــمـــحـــددة مـــن الــجــهــات الــصــحــيــة والــتــي 
مخالفيها للُمساءلة القانونية َوفًقا  تعّرض 

إلجراءات الجهات الصحية في البالد. 
 وتــأتــي عملية ضــبــط الــمــخــالــف إنــفــاًذا 
في  بها  المعمول  االحــتــرازيــة  لـــإلجـــراءات 
الصحية  الــجــهــات  أقـــّرتـــهـــا  والـــتـــي  الـــبـــالد 
والجهات  العامة  الصحة  وزارة  في  ممثلًة 
الــمــســانــدة لــهــا لــضــمــان تــحــقــيــق الــســالمــة 

العامة، منًعا النتشار فيروس كورونا.
المختصة  للنيابة  المخالف  إحالة  وجاٍر 

وهو: 

ـ خليفة إبراهيم محمد محمود المطوع.
وتـــدعـــو الــجــهــات الــمــعــنــيــة فـــي الـــدولـــة 
المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي 
الـــمـــنـــزلـــي إلـــــى ضـــــــرورة االلـــــتـــــزام الـــتـــام 
الصحة  وزارة  من  المحددة  باالشتراطات 
العامة ضمانًا لسالمتهم وسالمة اآلخرين.

ونــّبــهــت إلـــى أن كـــلَّ َمـــن يــخــالــف تلك 
للعقوبات  نــفــســه  ســيــعــرض  االشـــتـــراطـــات 
الــمــادة  ألحــكــام  َوفـــًقـــا  عليها  الــمــنــصــوص 
(٢٥٣) من قانون العقوبات رقم (١١) لسنة 
لسنة   (١٧) رقم  القانون  وأحكام  ٢٠٠٤م، 
١٩٩٠ بشأن الوقاية من األمراض المعدية، 
بــشــأن   ٢٠٠٢ لــســنــة   (١٧) رقـــم  والـــقـــانـــون 

حماية المجتمع.

ضبط شخص خالف اشتراطات 
العزل الصحي المنزلي

يمثلون ٣٤ جنسية 

جــامــعــة  اســـتـــقـــبـــلـــت  ـ[:  ـــــدوحـــــة  ال
الجامعات  إحدى  قطر  في  ميلون  كارنيجي 
وطالبة  طالبًا   ١٢٤ قطر  لمؤسسة  الشريكة 
يــمــثــلــون ٣٤ جــنــســيــة مــخــتــلــفــة فـــي الــفــصــل 
الدراسي لخريف ٢٠٢٠ مسجلة أعلى معدل 
قـــبـــول طـــالبـــي مــنــذ افـــتـــتـــاح الــجــامــعــة عــام 
طالبًا   ٤٤٢ الــطــالب  عــدد  بلغ  حيث   ،٢٠٠٤

من ٥٢ دولة. 
وعّلق الدكتور مايكل تريك، عميد جامعة 
كــارنــيــجــي مــيــلــون فــي قــطــر بــالــقــول: «بــدأ 

نشهدها  التي  األولــى  الدراسية  السنة  طالب 
في زمن انتشار جائحة كورونا (كوفيد-١٩)، 
وهم يتحلون جميًعا بالمرونة الالزمة، التي 
تضمن استعدادهم الجيد لهذه التجربة، مع 
الالزم  األكاديمي  الدعم  تأميننا  على  التأكيد 

الذي يحتاجونه على مدار هذه التجربة».
قطر  في  ميلون  كارنيجي  جامعة  وتقّدم 
بـــرامـــَج جــامــعــيــًة فـــي الــعــلــوم الــبــيــولــوجــيــة، 
الحاسوبي،  األحــيــاء  وعلم  األعــمــال،  وإدارة 

المعلومات. وأنظمة  الحاسوب،  وعلوم 

كارنيـــجي ميـــلون قطـــــر 
تســــتقـبل ١٢٤ طــــالــبًا

تطوير رقاقات 
لعالج  الُمصابين 

بالشلل

لــنــدن - قــنــا: طــــّور فــريــق بــحــث دولــــي رقـــاقـــات دماغية 
بالطباعة ثالثية األبعاد يمكن استخدامها لعالج أمراض الجهاز 
العصبي، بما في ذلك الشلل، عن طريق الكشف عن اإلشارات 
واختبارها  الــرقــاقــات  تطوير  ووقــع  وإطــالقــهــا.   الكهربائية 
إمكانية  فــي  اآلن  الباحثون  ويــأمــل  الــحــيــوانــات،  على  بنجاح 

تكييفها لالستخدام على البشر.  وأوضح المهندسون وعلماء 
سانت  وجامعة  البريطانية،  شيفيلد  جامعة  مــن  األعــصــاب 
بطرسبورغ الروسية، وجامعة دريسدن التقنية األلمانية، أن 
كمبيوتر  بجهاز  االتصال  على  قــادرة  أيًضا  ستكون  الرقاقات 

وتقدم مجموعة من الفوائد الطبية للجيل القادم. 

وفـاة
فاطمة مقلد حمد المريخي

حمد  مقلد  فــاطــمــة  تــعــالــى  اهللا  رحــمــة  إلـــى  انــتــقــلــت 
المريخي عن عمر ناهز (٧٧) عاًما.

صالة  عقب  الــيــوم   الفقيدة   جثمان  على  وسيصلى 
وتــوارى  الخور،  في  عفان  بن  عثمان  جامع  في  الظهر 
الثرى في مقبرة الخور.والفقيدة والدة كل من عبداهللا 
وصقر ومحمد، أبناء حمد صقر المريخي. اسرة تحرير 
ألسرة  المواساة  وعظيم  العزاء  بخالص  تتقدم   ]
الفقيدة. تغمد اهللا الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح 

جناته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

«إنا هللا وإنا إليه راجعون».
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صاحب السمو قدم رؤية شاملة لمواجهة التحديات العالمية

ـــــوزراء الــمــوقــر خــالل  إشــــادة مجلس ال
اجتماعه أمس برئاسة معالي الشيخ خالد 
بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس 
بخطاب  الداخلية  وزيـــر  الــــوزراء  مجلس 
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أمير البالد المفدى «حفظه اهللا» 
والسبعين  الخامسة  الــدورة  في  التاريخي 
تأكيٌد  المتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية 
جديٌد على مواقف قطر الثابتة والواضحة 
تجاه القضايا اإلقليمية والدولية وضرورة 
وإن  جــمــاعــي،  دولـــي  بموقف  ُمواجهتها 
خطاب صاحب السمو قد اشتمل مضامين 

ومبادئ  أفكاًرا  وتضّمن  هامة،  ورسائل 
لمواجهة التحديات العالمية، ولذلك فإن 
الخطاب قد رسم مالح المرحلة القادمة 
ووضـــــع خــريــطــة طـــريـــق لــحــل األزمـــــات 
خطابات  ظلت  لقد  واإلقليمية.  الدولية 
صاحب السمو، في اجتماع الجمعية العامة 
لــألمــم الــمــتــحــدة، مــحــل اهــتــمــام محلي 
ودولي وإقليمي كبير باعتبار أنها تتوافق 
الذي  اإليجابي  القطري  الــدور  أهمية  مع 
تلعبه عربًيا وإقليمًيا ودولًيا حيث كشفت 
موضوعية  ُمعالجة  عن  سموه  خطابات 
ومستقبله  العالم  لحاضر  ثاقبة  ورؤيـــة 

الثابتة  قطر  مــواقــف  على  ســمــوه  بتأكيد 
تجاه مختلف القضايا اإلقليمية والدولية.

 ولــذلــك جــاءت إشـــادة مجلس الـــوزراء 
الــمــوقــر وإعــرابــه عــن اعــتــزازه بالسياسة 
الحصار  تــجــاه  السمو  لصاحب  الحكيمة 
الــجــائــر غــيــر الــمــشــروع الــمــفــروض على 
عليها  التأكيد  ســمــوه  جـــدد  والــتــي  قــطــر، 
واصلت  قد  قطر  أن  خاصة  خطابه،  في 
مسيرة التقدم والتنمية في شتى المجاالت 
بعد مرور أكثر من ثالث سنوات على هذا 
في  الفّعالة  مشاركتها  وعـــّززت  الحصار 
العمل الدولي الُمتعدد األطراف، ورّسخت 

خالل الحصار ثوابت سياستها القائمة على 
احــتــرام أحــكــام ومــبــادئ الــقــانــون الدولي 

وميثاق األمم المتحدة.
 كــمــا أن تــأكــيــد مــجــلــس الــــــوزراء على 
القضية  تجاه  الثابت  قطر  دولـــة  موقف 
صاحب  عليه  شـــّدد  والــــذي  الفلسطينية 
العامة  الجمعية  أمــام  خطابه  فــي  السمو 
لألمم المتحدة، والذي يُعد تعبيًرا صادًقا 
وأمينًا عن مشاعر الشعوب العربية تجاه 
هــذه القضية الــعــادلــة، جــاء انــطــالًقــا من 
موقف قطر الواضح والثابت تجاه القضية 
الفلسطينية ولذلك جاءت دعوة المجلس 

األمــن  مجلس  خــاصــة  الــدولــي  للمجتمع 
بأن  السمو  صــاحــب  دعـــوة  مــع  بالتجاوب 
يقوم المجتمع الدولي بمسؤوليته القانونية 
قطاع  عن  الحصار  بفك  إسرائيل  وإلــزام 
غــزة وإعـــادة عملية الــســالم إلــى مسارها 
مـــن خــــالل مـــفـــاوضـــات ذات مــصــداقــيــة 
على  وليس  الدولية  الــقــرارات  على  تقوم 
زمنية  مدة  خالل  االحتالل  وإنهاء  القوة، 
الُمستقلة  فلسطين  دولة  وإقامة  ُمحّددة 
على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 
مشاركتها  قطر  عــــّززت  لقد  الــشــرقــيــة.  
األزمــات  لحل  الــدولــي  العمل  فــي  الفّعالة 

األخرى كما رّسخت قطر احترام أحكام 
ومــبــادئ الــقــانــون الــدولــي ومــيــثــاق األمــم 
مع  إستراتيجية  شراكة  وإقامة  المتحدة 
األمـــم الــمــتــحــدة فــي مختلف الــمــجــاالت 
ومن بينها مجال مكافحة اإلرهــاب من 
لمكتب  تابع  بــرامــج  مكتب  افتتاح  خــالل 
األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة لــمــكــافــحــة اإلرهــــــاب 
بالدوحة في مايو والسعي لُمعالجة جذور 
اإلرهــــــاب عــبــر تــعــلــيــم مــاليــيــن األطــفــال 
والشباب والنساء، ولذا فإن إشادة مجلس 
الــوزراء تجديٌد لمواقف قطر من القضايا 

الدولية واإلقليمية.

رأيرأي

الحصار   خطاب صاحب السمو تأكيد جديد على ثوابت قطر تجاه القضايا اإلقليمية والدولية   تداعيات  تطويق  في  نجحت  السمو  لصاحب  الحكيمة  السياسة 
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استقبل   :]  - الــدوحــة 
ـــــــــاُذ عـــــــبـــــــداهللا غــــانــــم  األســـــــــت
ـــيـــُس  ـــمـــهـــنـــدي رئ الـــبـــنـــعـــلـــي ال
ســــــعــــــادَة   ،] تـــــحـــــريـــــر 
سبحاني  عــلــي  مــحــمــد  الــســيــد 
اإلسالمية  الجمهورية  سفير 
اإليــــرانــــيــــة لـــــدى الـــــدولـــــة. تــم 
خـــالل الــلــقــاء تـــبـــادُل وجــهــات 
اإلعــــــالم  دور  حــــــول  ـــنـــظـــر  ال
والصحافة الورقية والرقمية، 
حــيــث أشـــــاد ســــعــــادُة الــســفــيــر 
للتكنولوجيا   ] بمواكبة 
الطباعة،  مجال  فــي  الحديثة 
عبر  األحـــداث  ونــقــل  وُمتابعة 
ومنصاتها  الــورقــيــة  نسختها 
اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة 
بـــــحـــــيـــــاديـــــة ومـــــصـــــداقـــــيـــــة، 
وحرصها على تقديم خدمات 
لمستخدمي  مميزة  إخــبــاريــة 
االجتماعي  الــتــواصــل  منصات 

ـــــــصـــــــاالت  وتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات االت
الحديثة. وأكد رئيُس التحرير 

التعبير  عــلــى   ] حــــرَص 
عــن نــبــض الـــشـــارع، والــقــضــايــا 

الــتــي تــهــم الــُمــجــتــمــع والــعــالــم 
متمنًيا  واإلســـالمـــي،  الــعــربــي 

الذي  السفير  لسعادة  التوفيَق 
انتهت فترُة عمله بالدوحة.

السفيـــر اإليـــرانـي فـي ضيـافــة 
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