
www.raya.com :على االنترنت ]  Email:edit@raya.com :بريد [ اإللكتروني رئيس التحرير:رئيس مجلس اإلدارة: عبدا غانم البنعلي المهنديعبدا بن خليفة العطية

يومية سياسية مستقلة

من قطر للعرب ومن العرب إلى العالم

الجمعة 8 صفر 1442هـ - 25 سبتمبر 2020م - العدد (14020)

النسخة اإللكترونية
قناة 
على

صفحة٢٨
رياالن

اجتمع  ووكـــاالت:  قنا  إسطنبول-   - الدوحة 
سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
الخارجية،  وزيــر  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
أمس، مع سعادة اللواء جبريل الرجوب أمين 
سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، 
الذي يزور البالد حالًيا. جرى خالل االجتماع 
اســـتـــعـــراُض عـــالقـــات الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بين 
ــَديــن، بــاإلضــافــة إلـــى الــمــوضــوعــات ذات  ــبــل ال
االهتمام المشترك.  وأكد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الخارجية، خالل االجتماع، دعم 
دولة قطر الكامل لتحقيق المصالحة الوطنية، 
وجــدد موقف دولــة قطر الــداعــي إلــى تسوية 
عادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات 

الــشــرعــيــة الــدولــيــة ومـــبـــادرة الــســالم العربية 
وعلى أساس حل الدولتَين، وبما يحقق األمن 
متصل،  سياق  في  المنطقة.  في  واالســتــقــرار 
الفلسطينيتان،  وحــمــاس  فتح  حركتا  أعلنت 
أنهما اتفقتا على «رؤية»، ستقدم لحوار وطني 
شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية.

الحركتان،  أصدرته  مشترك،  بيان  وقال 
فــــي خــــتــــام لـــــقـــــاءات جــمــعــتــهــمــا فــــي مــقــر 
الــقــنــصــلــيــة الـــعـــامـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــديــنــة 
إسطنبول التركية، إن هذه «الرؤية»: توصل 
االنتخابات  إلجراء  واضح  لـ«اتفاق  الحركتَين 
تــدرج  وَوفــــق  الــنــســبــي،  التمثيل  أســـاس  عــلــى 

مترابط ال يتجاوز ستة أشهر». 

دعم قطري كامل للمصالحة الوطنية الفلسطينية
استعرض العالقات مع أمين سر حركة فتح.. نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية:

فتح وحماس تتفقان على رؤية مشتركة للمصالحة.. وانتخابات خالل ٦ أشهرقــــرارات الشرعية الــدولــيــة أســـاس التسوية الــعــادلــة للقضية الفلسطينية

١١ ورأي

١٤

موديز للتصنيفات االئتمانية:

جلسة قطرية أمريكية لتعزيز التعاون في مكافحة اإلرهاب 

tawfeeqtravel

Tawfeeq Travel

الــدوحــة -[: أكــدت وكــالــُة مــوديــز للتصنيفات 
قطر  لدولة  االئتماني  التصنيف  أمــس  مساء  االئتمانية 
عند ُمستوى Aa٣ مع المحافظة على نظرة مستقبلية 
مستقرة. وقالت وكالة موديز في تقريرها الصادر مساء 
أمس إن تثبيت التصنيف االئتماني تدعمه مجموعة من 
األسس المتينة لالقتصاد الوطني، باإلضافة إلى المرونة 
التي تتمتع بها الدولُة في مواجهة كافة التحديات، بما 
في ذلك التحدياُت الحالية الناتجة عن جائحة فيروس 
كورونا المستجد «كوفيد- ١٩»، وتراجع أسعار النفط في 
األسواق العالمية. ونوهت وكالُة موديز في تقريرها إلى 
مجموعة من نقاط القوة المالية واالقتصادية للدولة، 
باإلضافة  قطر،  في  الفرد  دخل  مستوى  ارتفاع  ومنها 
إلى نمو احتياطاتها الهائلة من الطاقة والهيدروكربونات 
الــغــاز  مقدمتها  وفـــي  منخفضة،  اســتــخــراج  بتكاليف 
للحكومة،  القوي  األصــول  صافي  جانب  إلــى  الطبيعي، 
االقتصادية  واإلستراتيجيات  االقتصادية  والــمــبــادرات 

التي كان لها األثر اإليجابي على االقتصاد الكلي. 

نظرة مستقبلية مستقرة لالقتصاد القطري

٢

في                    اليــوم
قطــر تدعــم الجهود الدوليـة 

لحمايــة المدنييــن
١٫١٦ مليار ريال تداوالت البورصة

إحالة  ٣ أشخاص للنيابة خالفوا 
اشتراطات العزل المنزلي

اإلمــارات تدعــم سيطــرة 
إسرائيل على البحر األحمـــر
٣ منظمات حقوقية مصرية 
تشكك برواية هروب ٤ سجناء

إدانة حقوقية العتقال شقيق 
استاداتنا المونديالية تلبي متطلبات ذوي اإلعاقةاإلعالمي سامي كمال الدين

لم يكن هناك أي منافس لـ  beIN على حقوق البث

 FIFA اشترت حقوق البث بسعر يفوق تقدير beIN

الخليفي ال يمتلك فيال إلهدائها لـ «فالكه» 

  beIN إنفانتينو دافع عن صفقة              
تعيين الخليفي ممثًال للدوري 
الفرنسي في المكتب الجديد 

لرابطـــة كــرة القــدم 
٢

٤

الدوحة- محروس رسالن:

التعليم  بــــــوزارة  الـــمـــدارس  شــــؤون  إدارة  قــــررت 
المدارس  في  الطلبة  غياب  احتساب  العالي  والتعليم 

الحكومية اعتباًرا من األحد المقبل. 
لضمان  المبذولة  الجهود  إطــار  في  أنه  وأوضحت 
كورونا  جائحة  ظل  في  الطلبة  أبنائنا  تعلم  استمرار 

يتم  بُــعــد»  عــن  والتعلم  الُمدمج  «التعلم  بالمسارين 
توثيق غياب الطلبة بالنظام الوطني لمعلومات الطلبة 

بدًءا من األحد المقبل. 
حضور  تــوثــيــق  بــدلــيــل  الـــمـــدارس  اإلدارة  وزودت 

وغياب الطلبة على النظام وفًقا للمستجدات. 
منعت  أسبوعين  الطلبة  منحت  قد  الــوزارة  وكانت 
أولــيــاء  لــمــخــاوف  ُمـــراعـــاة  الــغــيــاب  تسجيل  خاللهما 

األمور من اإلصابة بفيروس كورونا «كوفيد-١٩».
 يأتي القرار بعد أسبوع من بدء تخيير أولياء األمور 
بُعد»  عن  التعلم  ونظام  الُمدمج  «التعلم  نظام  بين 
اختيارات  اعتماد  سيتم  حيث  أبنائهم،  لتعلم  كوسيلة 
على  اختيارهم  على  بناء  التعلم  لنظام  األمــور  أولياء 

مدار الفصل الدراسي األول. 

احتساب الغياب بالمدارس اعتبارًا من األحد

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خالل اجتماعه مع اللواء جبريل الرجوب 

الشيحانية عضًوا بشبكة 
اليونسكو لمدن التعلم

المتحدة  األمــــم  منظمة  اعــتــمــدت  قــنــا:   - الـــدوحـــة 
الشيحانية  مدينة  «اليونسكو»  والثقافة  والعلم  للتربية 
يُعد  مــا  وهــو  التعلم،  لــمــدن  العالمية  بالشبكة  عــضــًوا 
الشيحانية،  ببلدية  ُممثلة  والبيئة  البلدية  لوزارة  إنجاًزا 
مع  والــشــراكــة  االســتــدامــة  مفاهيم  نشر  فــي  لجهودها 
مؤسسات المجتمع. وتُعد «الشيحانية» البلدية القطرية 
الثالثة التي تحصل على عضوية شبكة اليونسكو العالمية 
لمدن التعلم، وذلك بعد حصول بلديتي الوكرة والشمال 

على هذه العضوية.

إيقاف مؤقت لـ «مترولينك» 
من محطة مترو لقطيفية

عبر  شــركــُة «مــواصــالت»  أعلنت   :]- الــدوحــة 
موقعها الرسمي على تويتر عن إيقاف مؤقت لخدمات 
مترو  محطة  مــن   (M١١٠) رقـــم  مــتــرولــيــنــك  مــســار 
لقطيفية باللؤلؤة، حيث لن يخدم المحطات (برج ٩)، 
أمس  من  بــدًءا   (٢٧ ٢٤)، (بــرج  سنترال)، (بــرج  (مدينا 

وحتى إشعار آخر.
١٤

٩

١٥

٢

١٢

١٢

١٣

الدوحة - هبة البيه:

أكدت جمعية  المحامين وجود عدة صعوبات تواجه 

العدالة  تحقيق  دون  تحول  الحالية  التقاضي  إجـــراءات 

التي  التحديات  مــن  العديد  وجــود  إلــى  الفتة  الــنــاجــزة، 

تشوب النظام اإللكتروني للمحاكم، وهي بحاجة إلعادة 

نظر لتسهيل إجراءات تسجيل وقيد الطلبات والدعاوى 

المختلفة، وأكدت أن مهنة المحاماة تعترض طريقها 

ال  التي  والــدعــاوى  الطلبات  وقيد  تسجيل  في  صعوباٌت 

كذلك  إلكترونًيا،  أو  ــا  يــدويً قيدها  المحامي  يستطيع 

صدور  بإجراءاتها  ضاقت  التي  األحكام  تنفيذ  صعوبة 

أصحاب  المحامين  أن  إلــى  وأشــارت  كافًة،  المحامين 

حقوق مهنية نص عليها قانون المحاماة لتُيسر للمحامي 

أداء عمله.

صعوبات في تسجيل وقيد الدعاوىالقضائية
: ـ جمعية المحامين لـ 

٦

الدوحة ـ [: حددت وزارة التنمية 

 ٩ االجتماعية  والــشــؤون  والعمل  اإلداريــــة 

أسباب إلغالق طلب التوظيف عبر المنصة 

الوطنية للتوظيف «كوادر» تتمثل في عدم 

حــضــور الــمــقــابــلــة دون مــبــرر مــقــبــول أو 

رفض  أو  «التعيين»  عمل  على  الحصول 

العرض الوظيفي أو استكمال الدراسة سواء 

عدم  أو  الخاص  حسابه  على  أو  باالبتعاث 

إمكانية التواصل أو عدم اكتمال الُمستندات 

المطلوبة أو رغبة الُمرشح بإغالق الطلب 

في  أو  العمل (٦٠)  لسن  الباحث  تجاوز  أو 

حالة الوفاة. وأصدرت الوزارة دليل األسئلة 

واألجوبة الشائعة الخاصة بالمنصة الوطنية 

لــلــتــوظــيــف «كــــــــــوادر»، تــضــمــن ضـــــرورة 

التنسيق مع الجهة الُمرشح إليها الستكمال 

إجراءات التعيين، ومتطلبات تسجيل ذوي 

اإلعاقة بمنصة التوظيف.

٩  أسباب إللغاء طلب التوظيف عبر «كوادر»

٤

التهم الموجهة لناصر الخليفي.. مصطنعة
فريق الدفاع أمام المحكمة السويسرية:

N لم يكن هناك أي منافسلـ 

beIN اشترت حقوق البث بس

الخليفي ال يمتلك فيال إل

إنفانتينو دافع ع                   
تعيين الخلي
الفرنسي في
لرابطـــة كـ

فريق الدفاع أمام المحكمة الس
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صــاحــب  حــضــرة  بــعــث  -  قنا:  الـــدوحـــة 
أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
فخامة  إلى  تهنئة،  ببرقية  المفدى،  البالد 

الــرئــيــس أومـــــارو ســيــســوكــو إمــبــالــو رئيس 
ذكــرى  بمناسبة  بــيــســاو،  غينيا  جمهورية 

استقالل بالده.

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

جمهورية  رئيس  إمبالو  سيسوكو  أومارو 
استقالل  ذكــرى  بمناسبة  بيساو،  غينيا 

بالده.

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

تهنئة، إلى دولة السيد نومو غوميز نابيام 
بــيــســاو،  غــيــنــيــا  جــمــهــوريــة  وزراء  رئـــيـــس 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

صاحب السمو يهنئ رئيس غينيا 
بيساو بذكرى االستقالل 

نائب األمير يهنئ رئيس غينيا بيساو

رئيس الوزراء يهنئ نظيره في غينيا بيساو

زغرب - قنا: سّلمت سفارة 
دولـــــة قــطــر لــــدى جــمــهــوريــة 
ـــيـــا، أمـــــس، مــســاعــدات  كـــروات
الخيرية»   «قــطــر  مــن  طــبــيــة 
بالعاصمة  الـــوالدة  لمستشفى 
الـــكـــرواتـــيـــة زغـــــــرب، وذلــــك 
اآلثــار  تخفيف  فــي  للمساعدة 
الــنــاجــمــة عـــن الــــزلــــزال الـــذي 
ضــــــرب زغـــــــرب فــــي مــــارس 
ــــف أضــــــــراًرا  الــــمــــاضــــي، وخــــّل
جــــســــيــــمــــة. حـــــضـــــر تـــســـلـــيـــم 
الـــُمـــســـاعـــدات الــطــبــيــة ســعــادة 
الـــدكـــتـــور جــيــلــكــو بــالزونــيــتــش 
وزيـــر الــدولــة بــــوزارة الصحة 
إيفانا  والــســيــدة  كــرواتــيــا،  فــي 
وزير  ُمساعدة  جيفكوفيتش، 
واألوروبية  الخارجية  الشؤون 
لـــلـــتـــعـــاون االقـــــتـــــصـــــادي فــي 

كـــرواتـــيـــا، والــســيــد رومــــي بن 
باألعمال  القائم  النعيمي  مهنا 
بــاإلنــابــة بــســفــارة دولــــة قطر 
ــــا، وعـــــــدد مــن  ــــي لــــــدى كــــروات

الـــمـــســـؤولـــيـــن الـــكـــرواتـــيـــيـــن. 
وأعـــــــــــــــــــرب الـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــون 
الـــــكـــــرواتـــــيـــــون عــــــن الـــشـــكـــر 
التي  القطرية  للهبة  والتقدير 

ســتــســاعــد فـــي تـــجـــاوز األزمـــة 
الــتــي يــمــر بــهــا قــطــاع الصحة 
الــــكــــرواتــــي نــتــيــجــة لـــلـــزلـــزال 

ومكافحة آثاره.

مساعدات طبية قطرية إلى كـرواتـيا
 مقدمة من قطر الخيرية وسلمتها سفارتنا في زغرب

محمد  الشيخ  سعادة  اجتمع  قنا:   - الدوحة 
مجلس  رئيس  نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن  بن 
الــــوزراء وزيـــر الــخــارجــيــة، أمـــس، مــع ســعــادة 
السيد علي كولي بالي وزير خارجية جمهورية 

حالًيا.   البالد  يزور  الذي  ديفوار،  كوت 
عالقات  استعراض  االجتماع،  خالل  جرى   
إلى  بــاإلضــافــة  البلدين،  بين  الثنائي  الــتــعــاون 

. المشترك  االهتمام  ذات  الموضوعات 

 نائب رئيس الوزراء يجتمع مع وزير خارجية كوت ديفوار
استعرضا عالقات التعاون الثنائي بين البلدين 

الُمختصة  الجهات  قامت  قنا:   - الدوحة 
أمس، بضبط ٣ أشخاص خالفوا اشتراطات 
الذي  للتعهد  وفًقا  المنزلي  الصحي  العزل 
التزموا من خالله بتطبيق تلك االشتراطات 
الُمحّددة من الجهات الصحية والتي تعّرض 
ُمخالفيها للُمساءلة القانونية وفًقا إلجراءات 

الجهات الصحية في البالد.
الثالثة  الُمخالفين  ضبط  عملية  وتأتي   
إنــفــاًذا لــإلجــراءات االحــتــرازيــة المعمول بها 
الصحية  الجهات  أقرتها  والــتــي  الــبــالد  فــي 
والجهات  العامة  الصحة  وزارة  في  ممثلة 
المساندة لها لضمان تحقيق السالمة العامة، 
إحالة  وجــار  كورونا.  فيروس  النتشار  منًعا 
المختصة  للنيابة  الُمخالفين  األشــخــاص 

وهم: 

١ - محمد صياح شيحان هميم الشمري
٢ - محمد السيد أحمد محمد شاهين

٣ - السيد محمد السيد الحناش
 ودعـــــت الــجــهــات الــمــعــنــيــة فـــي الـــدولـــة 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن فـــــي الــحــجــر 
الــصــحــي الــمــنــزلــي إلــــى ضــــــرورة االلـــتـــزام 
الــتــام بــاالشــتــراطــات الــُمــحــّددة مــن وزارة 
وسالمة  لسالمتهم  ضمانًا  العامة  الصحة 
اآلخــريــن. ونــّبــهــت إلــى أن كــل مــن يُخالف 
تلك االشتراطات سُيعّرض نفسه للعقوبات 
المنصوص عليها وفًقا ألحكام المادة (٢٥٣) 
من قانون العقوبات رقم (١١) لسنة ٢٠٠٤م، 
وأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ١٩٩٠ بشأن 
والــقــانــون  المعدية،  األمــــراض  مــن  الــوقــايــة 
رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية المجتمع.

إحالة ٣ أشخاص للنيابة خالفوا 
اشتراطات العزل المنزلي

كتب: محروس رسالن 

شـــــــؤون  إدارة  قــــــــــــّررت 
الـــــمـــــدارس بــــــــوزارة الــتــعــلــيــم 
والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي احــتــســاب 
غــيــاب الــطــلــبــة فــي الــمــدارس 
األحــد  مــن  اعــتــبــاًرا  الحكومية 
الــــمــــقــــبــــل، وأوضــــــحــــــت أنــــه 
فــي إطــــار الــجــهــود الــمــبــذولــة 
أبنائنا  تعلم  استمرار  لضمان 
الطلبة في ظل جائحة كورونا 
المدمج/   «التعلم  بالمسارين 
توثيق  يتم  بُــعــد»،  عن  التعلم 
غياب الطلبة بالنظام الوطني 
لــمــعــلــومــات الــطــلــبــة بــــدًءا من 

المقبل.  األحد 
المدارس  اإلدارة  وزودت   
وغياب  حضور  توثيق  بدليل 

ــبــة عـــلـــى الـــنـــظـــام وفـــًقـــا  الــطــل
وزارة  وكــانــت  لــلــُمــســتــجــدات. 
الـــتـــعـــلـــيـــم والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
قــامــت بــمــنــح الــطــلــبــة فــرصــة 
أســـبـــوعـــيـــن مــنــعــت خــاللــهــمــا 
تـــســـجـــيـــل الــــغــــيــــاب ُمـــــراعـــــاة 

لــمــخــاوف أولــيــاء األمـــور من 
كــورونــا  جــائــحــة  تفشي  جـــراء 
قــطــر  فــــــي  «كوفيد-١٩» 
قرابة  بعد  هذا  يأتي  والعالم، 
أولياء  تخيير  بدء  من  أسبوع 
األمــــــور بـــيـــن نـــظـــام (الــتــعــلــم 

ــُمــدمــج ونـــظـــام الــتــعــلــم عن  ال
أبنائهم  لتعلم  كوسيلة  بُــعــد) 
اختيارات  اعتماد  سيتم  حيث 
التعلم  لــنــظــام  األمــــور  أولــيــاء 
بـــنـــاء عـــلـــى اخـــتـــيـــارهـــم عــلــى 
مدار الفصل الدراسي األول. 

احتساب الغياب بالمدارس الحكومية اعتبارًا من األحد
إدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي:

ً

لجلسات  اســتــكــمــاًال  -قنا:  الـــدوحـــة 
الحوار اإلستراتيجي القطري األمريكي 
تقنية  عبر  أمس،  مساء  ُعقدت  الثالث، 
التعاون  حول  جلسٌة  المرئي،  االتصال 
القانون  إنــفــاذ  مجال  فــي  البلَدين  بين 

وُمكافحة اإلرهاب.
ـــقـــطـــرَيّ ســـعـــادُة  تـــــرأس الـــجـــانـــَب ال

الــــلــــواء مــهــنــدس عــبــدالــعــزيــز عــبــداهللا 
الدولّي  التعاون  إدارة  ُمدير  األنصاري، 
بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الوطنّية 
لمكافحة اإلرهاب، بينما ترأس الجانَب 
األمريكَيّ السيُد ناثان إيه سيلز، السفير 
العام ومنسق مكافحة اإلرهاب بوزارة 
ممثلي  بحضور  األمريكّية،  الخارجية 

الجهات المعنية في الدولتَين.
تطوير  سبَل  الحوار  جلسُة  وتناولت 
الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بـــيـــن دولــــــة قــطــر 
ــتــحــدة األمــريــكــيــة في  ــُم والــــواليــــات ال
مـــجـــال ُمــكــافــحــة اإلرهـــــــاب وتــعــزيــز 
الحواُر  شمل  حيث  المستقبلّي،  التعاون 
كافَة الموضوعات الُمدرجة في جدول 

مجال  في  بالتعاون  والُمتعّلقة  أعماله 
مكافحة اإلرهاب وتمويله وتحضيرات 
لفرقة  الــُمــتــبــادل  للتقييم  قطر  دولـــة 
الـــعـــمـــل الـــمـــالـــي، إضــــافــــًة إلـــــى آلـــيـــات 
مــكــافــحــة الـــتـــطـــّرف الــعــنــيــف وأمــــن 
كأس  لبطولة  واالســتــعــدادات  الطيران 

.TM قطر ٢٠٢٢ FIFA العالم

قطر وأمريكا تعززان التعاون في مكافحة اإلرهاب
استكماالً لجلسات الحوار االستراتيجي الثالث

٢٠٢٢ لمونديال  واالســتــعــدادات  الطيران  وأمــن  العنيف  التطرف  مكافحة  آليات  مناقشة 
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البلدية  وزارة  عقدت  -  قنا:  الدوحة 
والــبــيــئــة، ُمــمــثــلــة بـــــإدارة الــوقــايــة من 
اجتماًعا،  الكيميائية،  والمواد  اإلشعاع 
عـــبـــر تــقــنــيــة االتــــصــــال الــــمــــرئــــي، مــع 
على  الــذريــة،  للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــة 
للوكالة. السنوي  العام  المؤتمر  هامش 

 وجــــرى خـــالل االجـــتـــمـــاع ُمــنــاقــشــة 
ــــة  ــــوكــــال ـــــــــة قــــطــــر لـــــــدى ال مــــلــــف دول
جميع  بــشــأن  الــذريــة،  للطاقة  الــدولــيــة 
مــســائــل الـــتـــعـــاون الــتــقــنــي والــفــنــي فــي 
االســـــتـــــخـــــدامـــــات الـــســـلـــمـــيـــة لـــلـــطـــاقـــة 
ــــنــــوويــــة، حـــيـــث تــــم تـــصـــمـــيـــم ثـــالثـــة  ال
مـــشـــاريـــع رئـــيـــســـيـــة، تــخــتــص بــتــعــزيــز 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــرقـــابـــيـــة لــــــوزارة 
الرقابي  العمل  لتنظيم  والبيئة  البلدية 
ـــة قــطــر،  اإلشــعــاعــي والـــنـــووي فــي دول
استخدام  هما  إضافيين  ومشروعين 
الــتــكــنــولــوجــيــات الـــنـــوويـــة فـــي تــعــزيــز 
الطبي  والمجال  الغذائي  األمن  مجال 
ــــة قـــطـــر. وقــــد أثـــنـــت الــوكــالــة  فـــي دول
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة عــلــى الــتــقــدم 

الــــــذي حــقــقــتــه دولــــــة قـــطـــر، ُمــمــثــلــة 
بـــــوزارة الــبــلــديــة والــبــيــئــة، فـــي تــعــزيــز 
النووية  للطاقة  السلمية  االستخدامات 
فــي الــمــجــاالت الــزراعــيــة والــصــنــاعــيــة 
والــطــبــيــة والــبــحــثــيــة، بــصــفــتــهــا الــجــهــة 
الــــرقــــابــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــتـــنـــظـــيـــم تــلــك 
الوكالة  مسؤولو  وأكــد  االستخدامات، 

على  قطر  دولــة  في  االتصال  وضباط 
الُمثمر. التعاون  هذا  وتعزيز  استمرار 

الـــُمـــخـــتـــصـــون  االجـــــتـــــمـــــاع  حــــضــــر   
بــــإدارة الــوقــايــة مــن اإلشـــعـــاع والــمــواد 
ـــــوزارة الــبــلــديــة والــبــيــئــة  الــكــيــمــيــائــيــة ب
وُمــخــتــصــون  الــعــامــة،  الــصــحــة  ووزارة 

واألبحاث.  الزراعية  بالشؤون 

الوكالة الدولية تشيد بتعزيز قطر لالستخدامات السلمية للطاقة النووية 
خالل اجتماع عبر تقنية االتصال المرئي

والنووي  اإلشعاعي  الرقابي  العمل  لتنظيم  التحتية  البنية  لتعزيز  مشاريع  مشروعان الستخدام التكنولوجيات النووية في تعزيز األمن الغذائي والطبي٣ 

جانب من اجتماع وزارة البلدية والبيئة عن بُعد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية  

ــنــظــم  يُ  :] ـ  الــــدوحــــة 
بـــوزارة  الــعــامــة  اإلدارة  معهد 
الـــتـــنـــمـــيـــة اإلداريـــــــــــة والـــعـــمـــل 
والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة عـــدًدا 
ـــــبـــــرامـــــج الـــتـــدريـــبـــيـــة  مــــــن ال
عـــن بُــعــد وفــــي مــقــر الـــــوزارة 
الحكومية  الــجــهــات  لموظفي 
يوم األحد القادم وحتى األول 

أكتوبر.  من 
 وتــتــضــّمــن قــائــمــة الــبــرامــج 
الـــتـــي ســيــتــم تــقــديــمــهــا ثــالثــة 
األول  لـــلـــمـــوظـــفـــات،  بــــرامــــج 
بـــرنـــامـــج  تــنــمــيــة الـــمـــهـــارات 
ويستهدف  األساسية،  اإلدارية 
شــاغــلــي الــدرجــة الــســابــعــة من 
الحكومية  الــجــهــات  مــوظــفــي 
بـــهـــدف إكـــســـاب الــُمــشــاركــيــن 
وتــنــفــيــذ  أداء  عـــلـــى  الـــــقـــــدرة 
خالل  من  فّعال  بشكل  العمل 
لوظائف  الناجحة  الــُمــمــارســة 
البرنامج  أما  اإلدارية.  العملية 
في  التميز  برنامج  فهو  الثاني 
للجمهور،  الــخــدمــات  تــقــديــم 

الذين  الموظفين  ويستهدف 
تـــتـــطـــلـــب طـــبـــيـــعـــة أعـــمـــالـــهـــم 
وتـــــخـــــّصـــــصـــــهـــــم الــــوظــــيــــفــــي 
الجمهور  مع  الُمباشر  التعامل 
وخـــــدمـــــتـــــه، وذلـــــــــك بـــهـــدف  
تـــنـــمـــيـــة قـــــــــدرات ومـــــهـــــارات 
خدمة  مجال  في  الُمشاركين 
ــمــّكــنــهــم من  الــجــمــهــور بــمــا يُ
تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم وتــجــاوز 

توقعاتهم. 
الــذي  الثالث  البرنامج  أمــا   
ـــمـــوظـــفـــات فــهــو  يـــســـتـــهـــدف ال
بــــرنــــامــــج تـــنـــمـــيـــة الــــمــــهــــارات 
اإلشـــــرافـــــيـــــة، والــــــــذي يُــعــقــد 
بمبنى  المسائية  الفترة  خالل 
الـــــــوزارة ويــســتــهــدف شــاغــلــي 
موظفي  مــن  الثامنة  الــدرجــة 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة، وذلـــك 
من  الُمشاركين  تمكين  بهدف 
اســـتـــخـــدام مـــهـــارات االتــصــال 
عالقات  بناء  في  يُسهم  بشكل 
عــمــل إيــجــابــيــة مـــع اآلخـــريـــن 
المهام  إلنجاز  فيهم  والتأثير 

األهداف. وتحقيق 
برنامج  المعهد  يُنظم  كما   
تــنــمــيــة الــــمــــهــــارات الــقــيــاديــة 
لـــشـــاغـــلـــي الـــــدرجـــــة الـــمـــالـــيـــة 
الجهات  موظفي  مــن  الرابعة 
الـــحـــكـــومـــيـــة بــــهــــدف إكـــســـاب 
الـــمـــشـــاركـــيـــن الــــــقــــــدرة عــلــى 
إلى  يؤدي  بما  الفّعالة  القيادة 
التي  الجهات  أهـــداف  تحقيق 
أدائها. وتحسين  فيها  يعملون 

 أما برنامج تنمية المهارات 
شاغلي  فيستهدف  اإلشرافية 
موظفي  من  السادسة  الدرجة 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة، وذلـــك 
بـــهـــدف إكـــســـاب الــُمــشــاركــيــن 
الفّعال  اإلشـــراف  على  الــقــدرة 
بــمــا يــضــمــن تــحــقــيــق أهــــداف 

بها. يعملون  التي  الجهات 
 فــيــمــا يــســتــهــدف بــرنــامــج 
الدرجة  شاغلي  التغيير  إدارة 
الجهات  مــوظــفــي  مــن  الــثــانــيــة 
الــــحــــكــــومــــيــــة، ويـــــهـــــدف إلــــى 
إكـــســـاب الــمــشــاركــيــن الـــقـــدرة 

عــلــى تــحــديــد فــــرص الــتــغــيــيــر 
الـــــُمـــــتـــــاحـــــة والــــــعــــــمــــــل عـــلـــى 
عــمــلــيــة  وإدارة  اســـتـــثـــمـــارهـــا 
الــتــغــيــيــر بــمــا يُــحــقــق األهـــداف 

عالية. بكفاءة  المؤسسية 
 ويــنــظــم الــمــعــهــد بــرنــامــج 
إدارة األزمات يوم ٢٨ سبتمبر 
ويستهدف  ــعــد  بُ عــن  الــجــاري 
األولى  المالية  الدرجة  شاغلي 
من  الُمشاركين  تمكين  بهدف 
الــتــنــبــؤ بــــاألزمــــات الــُمــحــتــمــلــة 
فـــــي بـــيـــئـــة الـــعـــمـــل وتــطــبــيــق 
اإلســتــراتــيــجــيــات واإلجـــــراءات 
حالة  معها  للتعاون  الُمناسبة 
حـــدوثـــهـــا وإدارتـــــهـــــا بــنــجــاح. 
إدارة  بـــرنـــامـــج  ويـــســـتـــهـــدف 
والذي  العمل  وضغوط  الوقت 
ـــعـــد الــمــوظــفــيــن  ـــعـــقـــد عــــن بُ يُ
ــــى اخــــــتــــــالف درجــــاتــــهــــم  عــــل
ــــهــــم بــــالــــجــــهــــات  ــــات ــــســــمــــي وُم
ــــهــــدف  تــنــمــيــة  الـــحـــكـــومـــيـــة ب
الُمشاركين  وقــدرات  مهارات 
وتوظيف  استخدام  مجال  في 

ــــوقــــت وأســــالــــيــــب تــنــظــيــمــه  ال
من  يُمكنهم  بــمــا  واســتــثــمــاره 
الــتــعــامــل مـــع ضـــغـــوط الــعــمــل 
وتـــأديـــة مــهــامــهــم الــوظــيــفــيــة 

وفاعلية. بكفاءة 
األداء  إدارة  بـــرنـــامـــج  أمــــا   
شاغلي  فيستهدف  المؤسسي 
الــدرجــة الــرابــعــة مــن موظفي 

الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة،بــهــدف 
ــُمــشــاركــيــن الـــقـــدرة  إكـــســـاب ال
على تطبيق دليل معايير األداء 
الحكومية  للجهات  المؤسسي 

وإعـــداد وتــوثــيــق أدلـــة الــجــودة 
بجهات  الــخــاصــة  بمستوياتها 
تقييم  تقارير  وإعــداد  عملهم 

المؤسسي.  األداء 

معهد اإلدارة ينظم عدًدا من البرامج التدريبية لتأهيل الموظفين 
بمقره وعن بُعد اعتبارًا من األحد القادم 

مـــركـــز  قــــــــام   :] ـ  الـــــــدوحـــــــة 
«أصــــدقــــاء الــبــيــئــة» بــتــنــفــيــذ عــــدد مــن 
الحمالت البيئية في الشواطئ حيث قام 
الدولة  في  الشواطئ  من  عــدد  بتنظيف 
مــنــهــا حــمــلــة تــنــظــيــف لــشــاطــئ الــعــريــش 
ـــــوكـــــرة وشـــــاطـــــئ زكـــريـــت  وشـــــاطـــــئ ال
الجهات  مــع  بالتعاون  دخـــان،  وشــاطــئ 
البلدية  كــوزارة  البيئي  بالشأن  الُمهتمة 
من  وغيرها  الشبابية  والمراكز  والبيئة 

المؤسسات الفاعلة في البيئة. 
 ودعا السيد فرهود هادي الهاجري، 
الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــمـــركـــز أصـــدقـــاء 
لُمختلف  يتوافد  الذي  الجمهور  البيئة، 
على  للُمحافظة  الــدولــة  فــي  الــشــواطــئ 
نــظــافــة الـــشـــواطـــئ واتـــبـــاع الــســلــوكــيــات 
اإليــجــابــيــة وذلـــــك بـــهـــدف الــمــحــافــظــة 
عــلــى الــبــيــئــة الـــبـــحـــريـــة، كــمــا دعــــا إلــى 
الــُمــحــافــظــة عــلــى الــحــيــاة الــفــطــريــة في 
ُمــســتــويــاتــهــا الــُمــخــتــلــفــة، ســـــواء كــانــت 
على  حــفــاًظــا  وذلــــك  بــريــة،  أو  بــحــريــة 
أن  إلى  ُمشيًرا  الُمقبلة،  األجيال  حقوق 
زوار  بها  يقوم  التي  الُممارسات  بعض 
الــشــواطــئ يــلــحــق أضـــــراًرا كــبــيــرة بــهــذه 
بترك  تتعلق  الــتــي  تلك  خــاصــة  البيئة، 
إلى  يـــؤدي  مــا  الــشــواطــئ،  على  فــضــالت 

إفـــــراز روائـــــح والــمــنــظــر غــيــر الــالئــق، 
واصـــًفـــا هـــذا الــســلــوك بــغــيــر الــمــســؤول، 
الماضية  الفترات  في  «الحظنا  وقــال: 
ــا ُمــتــزايــًدا لـــدى ُمــخــتــلــف الــشــرائــح  وعــًي
ونرجو  البيئة،  على  الُمحافظة  بأهمية 
مـــن الــجــمــيــع االلــــتــــزام أكـــثـــر فـــي هــذا 
المجال». ولفت المهندس الهاجري إلى 
والتشريعات  بالقوانين  التقّيد  أهمية 
الــتــي ُســّنــت مــن أجـــل الــمــحــافــظــة على 
ترسانة  أرست  قطر  أن  خاصة  البيئة، 
جملة  تحقيق  إلــى  تهدف  القوانين  من 

من األهداف في مجال البيئة.
وجـــدد الــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة الــتــزام 
واالشــتــراطــات  بـــاإلجـــراءات  الُمخّيمين 
ُمشيًرا  المعنية،  الجهات  وضعتها  التي 
إلى أنه خالل سنة ٢٠٢٠ قمنا بكثير من 
مختلف  في  الشواطئ  تنظيف  الحمالت 
تنظيف  حملة  أخــرهــا  وكــانــت  المناطق 
 ٢٠٢٠ يــنــايــر  مطلع  فــي  سيلين  شــاطــئ 
وشــاطــئ الــوكــرة بــالــتــعــاون مــع الجهات 
المعنية بهدف توعوية الجمهور بأهمية 

المحافظة على نظافة الشواطئ. 

«أصدقاء البيئة» يدعو الجمهور للُمحافظة على نظافة الشواطئ 
شارك العديد من الجهات في حمالت لتنظيفها



ــذت  نــفَّ ـ [:  الـــدوحـــة 
بـــلـــديـــة الــشــيــحــانــيــة ُمــمــثــلــة 
ــــة الــصــحــيــة  ــــرقــــاب بـــقـــســـم ال
 ٢٥ عـــلـــى  تــفــتــيــشــيــة  حـــمـــلـــة 
منطقتي  في  غذائية  ُمنشأة 
خاللها  تم  وزكــريــت،  دخــان 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى الـــعـــامـــلـــيـــن 
بـــهـــذه الـــمـــنـــشـــآت بـــااللـــتـــزام 
الالزمة  الصحية  باإلجراءات 
ــيــمــة لــعــرض  والــــطــــرق الــســل
وتــخــزيــن األغـــذيـــة، كــمــا تم 
ــتــفــتــيــش عـــلـــى الـــمـــعـــروض  ال

محالت  داخـــل  األغــذيــة  مــن 
ـــــرمـــــاركـــــت وطــــــرق  ـــــســـــوب ال

تـــــحـــــضـــــيـــــر الـــــــطـــــــعـــــــام فـــي 
المطاعم. 

محلياتمحليات٤
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ــر «كــوادر»  ٩ أســباب إللغــاء طلــب التوظيــف عب
ثالثة متطلبات لتسجيل ذوي اإلعاقة على المنصة..التنمية اإلدارية:

حـــّددت  ـ [:  الـــدوحـــة 

وزارة التنمية اإلدارية والعمل 

والشؤون االجتماعية ٩ أسباب 

إلغــــالق طــلــب الــتــوظــيــف عبر 

الــمــنــصــة الــوطــنــيــة لــلــتــوظــيــف 

«كـــــــوادر»، تــتــمــثــل فــــي: عــدم 

ُمــبــّرر  دون  المقابلة  حــضــور 

عمل  على  الحصول  أو  مقبول 

(الــتــعــيــيــن) أو رفـــض الــعــرض 

الدراسة  استكمال  أو  الوظيفي 

سواء باالبتعاث أو على حسابه 

إمــكــانــيــة  عــــــدم  أو  الــــخــــاص 

اكـــتـــمـــال  عــــــدم  أو  الــــتــــواصــــل 

رغبة  أو  المطلوبة  الُمستندات 

الـــُمـــرشـــح بـــإغـــالق الــطــلــب أو 

تـــجـــاوز الــبــاحــث لــســن الــعــمــل 

(٦٠) أو في حالة الوفاة. 

التنمية  وزارة  وأصـــــدرت   

ـــشـــؤون  اإلداريــــــــة والـــعـــمـــل وال

ـــيـــل األســئــلــة  االجـــتـــمـــاعـــيـــة دل

واألجــــوبــــة الــشــائــعــة الــخــاصــة 

للتوظيف  الــوطــنــيــة  بالمنصة 

«كــــــــــوادر» بــــهــــدف مـــســـاعـــدة 

عملية  بعد  أو  قبل  المستخدم 

تــصــفــح  أثــــنــــاء  أو  الـــتـــســـجـــيـــل 

الـــمـــنـــصـــة، وتـــضـــّمـــنـــت أبــــرز 

عــن  الـــبـــاحـــث  دور  ـــة،  ـــل األســـئ

عــمــل فـــي الــمــنــصــة الــوطــنــيــة، 

التسجيل  فـــي  يــتــمــثــل  ـــــذي  وال

(السيرة  الباحث  ملف  وإنــشــاء 

الـــــــذاتـــــــيـــــــة)،واالطـــــــالع عــلــى 

والترشح  الُمتوفرة  الــوظــائــف 

عــلــيــهــا مــــن خـــــالل الــمــنــصــة، 

ومـــعـــرفـــة آخـــــر وظــــائــــف تــم 

المنصة،وتحديد  في  إضافتها 

واخــــتــــيــــار مـــوعـــد الــمــقــابــلــة، 

طلب  إجـــراءات  آخــر  وُمتابعة 

الترشيح. 

 أما دور الجهات الُمشاركة 

في المنصة (جهات التوظيف) 

فــيــتــمــثــل فــــي الـــتـــدقـــيـــق عــلــى 

ـــرشـــحـــيـــن عــلــى  ـــُم ـــبـــات ال طـــل

الــــوظــــائــــف، وإمـــكـــانـــيـــة جــهــة 

الــتــوظــيــف اخــتــيــار الــبــاحــثــيــن 

منصة  خــــالل  مـــن  ُمـــبـــاشـــرة 

الــــتــــوظــــيــــف (كــــــــــــــــوادر)، مــن 

شغل  ُمتطلبات  فيهم  تتوافر 

الــوظــيــفــة الـــُمـــتـــوفـــرة لــديــهــم 

منصة  فــي  وظائفها  وإضــافــة 

الــتــوظــيــف (كــــــوادر)، وإدخــــال 

للُمرشحين  الُمقابالت  نتائج 

بالقبول أو الرفض.

دور  أن  ــــــى  إل وأشــــــــــارت   

البشرية  الــمــوارد  تنمية  إدارة 

دور  هو  المنصة  في  الوطنية 

التسجيل  عمليات  على  رقابي 

وإنشاء السيرة الذاتية وتوجيه 

والمتابعة  عمل،  عن  الباحثين 

التوظيف  جهات  مع  والتنسيق 

بشأن تعيين الباحثين.

• كـــيـــف يــمــكــن اســـتـــخـــراج 
شهادة إخالء طرف؟ 

كتاب  على  التقديم  يمكن   -

خالل  مــن  العمل  عــدم  إفـــادة 

للتوظيف،  الــوطــنــيــة  الــمــنــصــة 

شـــهـــادة  طـــبـــاعـــة  تــــعــــّذر  وإذا 

إخـــالء طــرف (لــوجــود خدمة 

ســابــقــة) يــمــكــن زيــــارة أقــرب 

ُمـــجـــمـــع خــــدمــــات حــكــومــيــة 

الســتــخــراجــهــا. (مــــع إحــضــار 

ــــهــــاء  ـــــاب إن صــــــــــورة عــــــن كـــــت

الخدمة).

• كيفية تسجيل األشخاص 
ذوي اإلعاقة؟

- الحصول على بطاقة ذوي 

اإلعاقة الصادرة من الجمعية 

االحتياجات  لـــذوي  القطرية 

الـــــخـــــاصـــــة، بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــى 

تقرير طبي من إدارة التأهيل 

الـــطـــبـــي مــــن مـــؤســـســـة حــمــد 

ذوي  من  (لألشخاص  الطبية 

إدارة  ـــراجـــعـــة  وُم اإلعـــــاقـــــة). 

شؤون األسرة.

ـــة  ـــعـــادل ُم يـــمـــكـــن  كـــيـــف   •
الـــشـــهـــادة الــعــلــمــيــة (الــمــؤهــل 

العلمي)؟ 
لموقع  الدخول  خالل  من   -

والـــتـــعـــلـــيـــم  الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة 

الــعــالــي عــلــى الـــرابـــط الــتــالــي: 

n c e . e d u . g o v .    /   / :h t t p s

ُمعادلة  مبنى  زيـــارة  أو   ،   /qa

الشهادات بالدائري الثالث.

عــلــى  ـــحـــصـــول  ال كــيــفــيــة   •
االستمارة العسكرية؟

عن  الباحثين  جميع  على   -

ـــذكـــور) من  عــمــل مــن فــئــة (ال

هم في سن (١٨ إلى ٦٠ سنة) 

ــتــخــرج  ســـــــواًء كـــــان حـــديـــث ال

أو ســبــق لـــه الــعــمــل اســتــكــمــال 

المنصة  فـــي  الــتــســجــيــل  طــلــب 

بــعــد اســتــيــفــاء االســتــمــارة من 

الــجــهــات الــعــســكــريــة األمــنــيــة 

وزارة   - الدفاع  (وزارة  وهي: 

 - األميري  الحرس   - الداخلية 

قــوات األمــن الــداخــلــي - هيئة 

التقاعد العسكري).

الــخــدمــة  بـــشـــأن  ومـــــــاذا   •
الوطنية؟

جــمــيــع  ــــى  عــــل ــــوجــــب  ــــت ي  -

الــبــاحــثــيــن عــن عــمــل مــن فئة 

الــذكــور مــن هــم فــي ســن (١٨ 

كتاب  على  الحصول   (٣٥ إلــى 

الحالة  يبين  الوطنية  الخدمة 

(أنــــهــــى الـــخـــدمـــة الـــوطـــنـــيـــة ، 

ــعــفــى، ُمـــؤجـــل)،  ُمــســتــثــنــى، ُم

في حالة من سبق لهم العمل 

فـــي الـــقـــطـــاع الــعــســكــري يــتــم 

إرفـــــاق كــتــاب إخــــالء الــطــرف 

من  من الجهة العسكرية بدالً 

كتاب الخدمة الوطنية.

الـــتـــعـــرف  يـــمـــكـــن  كـــيـــف   •
عـــلـــى طــبــيــعــة عـــمـــل الــجــهــة 
الــــتــــي يــــرغــــب الــــبــــاحــــث عــن 
عــمــل الــتــرشــح لــهــا ولــوائــحــهــا 

وأنظمتها؟ 
- من خالل المنصة الوطنية 

لـــلـــتـــوظـــيـــف (كـــــــــــوادر) يــمــكــن 

الوظيفية  المهام  على  االطالع 

الترشح  ترغب  التي  للوظيفة 

لها.

• مــــا هــــي الـــجـــهـــات الــتــي 
إحــدى  لشغل  الــتــرشــح  يمكن 
القطاع  فــي  لــديــهــا  الــوظــائــف 

الحكومي؟ 
الحكومية  الجهات  جميع   -

الـــتـــي تــطــّبــق قـــانـــون الـــمـــوارد 

تمول  التي  أو  المدنية  البشرية 

موازنتها من الدولة ولها لوائح 

خــــاصــــة (عــــنــــد تــــوفــــر فـــرص 

وظيفية لديها). 

• مــــا هــــي الـــجـــهـــات الــتــي 
إحــدى  لشغل  الــتــرشــح  يمكن 
القطاع  فــي  لــديــهــا  الــوظــائــف 

الخاص؟ 
- جميع الجهات التي تملكها 

من  بنسبة  تساهم  أو  الــدولــة 

للتقاعد.  وخاضعة  مالها  رأس 

(عـــنـــد تـــوفـــر فــــرص وظــيــفــيــة 

لديها).

اإلجـــــــــــــــراءات  هـــــــي  مـــــــا   •
القيام  الُمرشح  من  المطلوبة 

بها عند اجتياز المقابلة؟ 
الجهة  مــع  التنسيق  عليك   -

الـــــُمـــــرشـــــح إلــــيــــهــــا ُمــــبــــاشــــرة 

تعيينك  إجـــــراءات  الســتــكــمــال 

بها.

• ما هي إجراءات التعيين؟ 
بعد  للباحث  الجهة  تصدر   -

خطابًا  بنجاح  الُمقابلة  اجتياز 

الجنائية  والــمــعــلــومــات  لــألدلــة 

السير  ُحسن  شهادة  الستخراج 

والــســلــوك، كــمــا تــصــدر خطابًا 

الــطــبــي،  الــقــومــســيــون  إلدارة 

ــــخــــراج شـــــهـــــادة فــحــص  الســــت

الطبي، وعند إحضار الُمستندات 

على  التوقيع  سيتم  المطلوبة، 

عقد العمل، ومن ثم يتم تحديد 

تاريخ ُمباشرة العمل.

على  الــمــوافــقــة  تــّمــت  إذا   •
الُمرشح من قبل الجهة وتعّذر 
حــصــولــه عــلــى شـــهـــادة ُحسن 
شــهــادة  أو  والـــســـلـــوك  الــســيــر 
رفض  بسبب  الطبي  الفحص 
األدلــة  (إدارة  الجهتين  إحــدى 
القومسيون  إدارة  الجنائية، 
الــطــبــي) مــــاذا عــلــى الــُمــرشــح 

القيام به؟ 
الجهة  مـــع  الــتــنــســيــق  يــتــم   -

الـــُمـــتـــرشـــح لــهــا وطـــلـــب إلــغــاء 

تــرشــيــح (الـــوظـــيـــفـــة) وأعـــــادة 

الــــدخــــول لــلــمــنــصــة الــوطــنــيــة 

لــلــتــوظــيــف (كــــــوادر) والــتــرشــح 

على الوظائف الُمتوفرة.

• ما الجهة الُمختصة بالرد 
عــلــى اســتــفــســار الــُمــرشــح بعد 
استكمال إجراءات تعيينه لدى 

الجهة؟ 
الــبــشــريــة  الــــمــــوارد  إدارة   -

بالجهة التي ُرشح للعمل فيها.

الـــجـــهـــة  رفـــــــض  حــــالــــة   •  
الترشح  ُيمكنه  هل  للُمرشح، 
على نفس الوظيفة في الجهة 

مرة أخرى؟ 
- ال يــســمــح الــنــظــام بــإعــادة 

ترشيح الباحث عن عمل لنفس 

الوظيفة التي ُرفض فيها سابًقا 

من قبل الجهة.

لـــلـــُمـــرشـــح  ُيــــمــــكــــن  هـــــل   •
معرفة سبب رفض الجهة له 

بعد إجراء الُمقابلة؟ 
لــلــُمــرشــح  يـــمـــكـــن  نــــعــــم،   -

مــعــرفــة ســبــب رفــــض الــجــهــة 

الوطنية  المنصة  خالل  من  له 

للتوظيف.

ـــــخـــــدمـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة   ـــــز ال ـــــراك ـــــن م ــــة الــــســــابــــقــــة م ــــدم ــــخ ـــــادة إخـــــــــالء طـــــــرف حـــــــال ال ـــــه اســـــتـــــخـــــراج ش

التعيين    إجــــــراءات  ــكــمــال  اســت ــرة  ــاش ــب ــُم ل ــهــا  ــي إل ــرشــح  ــم ال ــجــهــة  ال مـــع  الــتــنــســيــق  ــرشــح  ــم ال عــلــى   
تعيينه   إجــــــراءات  اســتــكــمــال  بــعــد  ــح  ــرش ــُم ال ــارات  ــس ــف ــت اس عــلــى  الــــرد  تــتــولــى  ــبــشــريــة  ال ـــوارد  ـــم ال  
ــي رُفــــض فــيــهــا ســابــقًــا  ــت ــاحــث عــن عــمــل لــنــفــس الــوظــيــفــة ال ــب ــظــام بـــإعـــادة تــرشــيــح ال ــن ال يــســمــح ال
للتوظيف  ــة  ــي ــن ــوط ال ــصــة  ــمــن ال خــــالل  مـــن  ـــه  ل ــة  ــجــه ال رفــــض  ــب  ــب س ــة  ــرف ــع م ــمــرشــح  ــل ل يــمــكــن 

حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية بالشيحانية 

حملة تفتيشية على األغذية 

اعتمدت  -  قنا:  الـــدوحـــة  
مـــنـــظـــمـــة األمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــم والــثــقــافــة 
ــــنــــة  « الـــــــيـــــــونـــــــســـــــكـــــــو»  مــــدي
بالشبكة  عـــضـــًوا  الــشــيــحــانــيــة 
الـــعـــالـــمـــيـــة لــــمــــدن الـــتـــعـــلـــم، 
وهــو مــا يُــعــد إنــجــاًزا لـــوزارة 
ببلدية  ممثلة  والبيئة  البلدية 
الــشــيــحــانــيــة، لــجــهــودهــا في 
نـــشـــر مــفــاهــيــم االســـتـــدامـــة 
والــــشــــراكــــة مــــع مـــؤســـســـات 

المجتمع.
ـــــعـــــد « الـــشـــيـــحـــانـــيـــة»   وتُ  
التي  الثالثة  القطرية  البلدية 
شبكة  عــضــويــة  عــلــى  تحصل 
ــيــونــســكــو الــعــالــمــيــة لــمــدن  ال
حصول  بــعــد  وذلـــك  الــتــعــلــم، 
على  والشمال  الوكرة  بلديتي 

العضوية. هذه 
ـــســـيـــد ديــفــيــد   ورّحــــــــب ال
ــــنــــا، مــــديــــر مــعــهــد  أتــــشــــواري
اليونسكو للتعلم مدى الحياة، 
الشيحانية  مدينة  بانضمام 

إلـــى شــبــكــة الــيــونــســكــو لــمــدن 
جميع  تحقيقها  بعد  التعلم، 
الــمــعــايــيــر الــمــطــلــوبــة لــنــيــل 
تبني  خـــالل  مـــن  الــعــضــويــة، 
نشر  الســتــراتــيــجــيــة  الــبــلــديــة 
وإدمــاج  االســتــدامــة  مفاهيم 

بها. المجتمع 
 وتــــســــّلــــم الــــســــيــــد جـــابـــر 
بلدية  مــديــر  الــجــابــر،  حــســن 
العضوية  شهادة  الشيحانية، 
وكـــتـــابًـــا مـــن الــســيــدة حــمــدة 
عام  أمــيــن  السليطي،  حسن 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــقــطــريــة 
والــعــلــوم،  والــثــقــافــة  للتربية 
التهنئة  بخالص  فيه  تقّدمت 
بمناسبة  الشيحانية  لبلدية 
شبكة  عضوية  على  حصولها 
الـــيـــونـــســـكـــو لــــمــــدن الــتــعــلــم، 
الـــتـــوفـــيـــق  دوام  ُمـــتـــمـــنـــيـــة 
لتحقيق  الــتــعــاون  واســتــمــرار 
الُمستدامة  التنمية  أهـــداف 
والــتــعــلــم مـــدى الــحــيــاة الــتــي 
اليونسكو  شبكة  إليها  تسعى 

التعلم. لمدن  العالمية 
أن  بــــــالــــــذكــــــر  جـــــــديـــــــر   
نهج  لتبني  تهدف  اليونسكو 
مــديــنــة الــتــعــلــيــم فـــي ســبــيــل 
الُمستدامة  التنمية  تحقيق 
عــام  بكين»   «إعــــــالن  وفــــق 
المؤتمر  وُمخرجات   ،٢٠١٣
الثاني في مدينة نيومكسيكو 
يسعى  والـــــذي   ،٢٠١٥ عــــام 
لــضــمــان انــتــفــاع الــمــواطــنــيــن 
والـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــحـــلـــي مــن 
المياه  مثل  العامة  الــمــرافــق 
والنظافة  الصحية  والمرافق 
والــحــدائــق، إضــافــة إلــى فتح 
المحلي  المجتمع  دمج  سبل 
وفتح  الثقافات  مختلف  مع 
آفـــــــــاق لــــلــــحــــوار الـــســـيـــاســـي 
واالســـــتـــــفـــــادة مــــن الـــتـــطـــور 
الــتــكــنــولــوجــي واالتــــصــــاالت 
الصحية  الخدمات  وتطوير 
ــــة والــــفــــنــــيــــة  ــــمــــي ــــي ــــعــــل ــــت وال
والـــريـــاضـــيـــة لــجــمــيــع فــئــات 

المجتمع.

الشيحانية عضًوا بشبكة اليونسكو لمدن التعلم
لجهودها في نشر مفاهيم االستدامة والشراكة مع مؤسسات المجتمع 

شهادة عضوية الشيحانية بشبكة اليونسكو لمدن التعلم 
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 إنجـــــاز ٧٠٪ من الخطــــة الوطـــنية للخــرف
: تتضمن ٧ أولويات .. د. هنادي الحمد لـ   

ــــــام ــــــع ال ــــــة  ــــــاي ــــــه ن ــــــل  ــــــب ق ـــــــرض  ـــــــم ـــــــال ب ـــــن  ـــــمـــــصـــــابـــــي ـــــل ل ـــــــات  ـــــــان ـــــــي ب ـــــــــدة  ـــــــــاع ق ـــــــــاء  ـــــــــش إن  
الدوحة - عبدالمجيد حمدي:

ـــــدت الـــدكـــتـــورة هــنــادي  أّك
ـــوطـــنـــي  الــــحــــمــــد، الــــقــــائــــد ال
الصحية  الشيخوخة  لبرنامج 
فـــي قــطــر، والـــمـــديـــر الــطــبــي 
التأهيل  إلعــادة  قطر  لمركز 
بــمــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة، أن 
دولــــــة قـــطـــر قــطــعــت شـــوًطـــا 
كــــبــــيــــًرا فــــي تـــنـــفـــيـــذ الــخــطــة 
الــوطــنــيــة لــلــخــرف، حــيــث تم 
مــن   ٪٧٠ مــــن  أكـــثـــر  تــنــفــيــذ 

الخطة. 
وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة هــنــادي 
لـ  خاص  تصريح  في  الحمد، 
الــوطــنــيــة  الــخــطــة  إن   ]
أولــويــات   ٧ تتضمن  للخرف 
تشمل زيادة الوعي، والتركيز 
عــلــى الــبــحــوث، ودعـــم األســر 
واألهــــــــالــــــــي، والـــتـــشـــخـــيـــص 
ـــــك مـــن خـــالل  الـــمـــبـــكـــر، وذل
زيـــــــادة عـــــدد الــــعــــيــــادات فــي 
مـــــؤســـــســـــة حـــــمـــــد وافـــــتـــــتـــــاح 
عــــيــــادات جــــديــــدة بــمــؤســســة 

األولية. الصحية  الرعاية 
سيتم  خــطــة  عــن  وكــشــفــت 
الــــبــــدء فــــى تــطــبــيــقــهــا نــهــايــة 
قاعدة  إلنــشــاء  الــجــاري  الــعــام 
بالخرف  للمصابين  بــيــانــات 
فــي دولـــة قــطــر، مــؤكــدة أنــه 
تـــم االنـــتـــهـــاء مـــن الــخــطــوات 
الــتــمــهــيــديــة لــلــبــدء فـــي إنــشــاء 
تضم  الــتــي  الــبــيــانــات  قـــاعـــدة 

جميع  عــن  الــمــعــلــومــات  كــافــة 
الـــمـــصـــابـــيـــن بــــالــــمــــرض فــي 
توفير  بــهــدف  وذلــــك  قــطــر، 
الــــدعــــم الــــــالزم والـــخـــدمـــات 

لهم. المناسبة 
الخرف  مــرض  إن  وقــالــت 
للشفاء  قابل  غير  مــرض  هو 
ولــكــن يــمــكــن تــقــلــيــل عــوامــل 
اإلصـــابـــة بــالــمــرض ومـــن ثم 
في  التحكم  مثل  منه  الوقاية 
مــعــدل ضــغــط الــــدم والــســكــر 
عــلــى مــــدار الــعــمــر والــتــوقــف 
عــن الــتــدخــيــن والــتــحــكــم في 
مــــعــــدل الــــــدهــــــون بــالــجــســم 
والــتــغــذيــة الــســلــيــمــة وزيــــادة 

البدني. النشاط  أو  الحركة 
هــو  الـــخـــرف  إن  وتـــابـــعـــت 
ضـــمـــور فـــي الـــدمـــاغ وهــنــاك 
أنـــــــــــواع مــــــن هـــــــذا الــــمــــرض 
والـــنـــوع األشـــمـــل واألكـــبـــر هو 
ـــًضـــا  الــــزهــــايــــمــــر وهـــــنـــــاك أي
ومرضى  الدماغية  الجلطات 

الـــرعـــاش، مــوضــحــة أن هــذه 
أمراًضا  تعتبر  جميعها  األنواع 
العمر. طول  وتستمر  مزمنة 

مــؤســســة  أن  وأوضـــــحـــــت 
حمد الطبية توفر العديد من 
الزهايمر  لمرضى  الخدمات 
ومـــنـــهـــا خــــدمــــة خــــط راحــــة 
الســـتـــقـــبـــال االتـــــصـــــاالت مــن 
وعائالتهم  الزهايمر  مرضى 
لــــتــــوفــــيــــر الــــــدعــــــم الـــنـــفـــســـي 
واإلجـــابـــة عــن اســتــفــســاراتــهــم 
الــخــدمــة  هــــذه  أن  مــوضــحــة 

تـــم إطـــالقـــهـــا خــــالل جــائــحــة 
كــــــــورونــــــــا، وكــــــذلــــــك تـــوفـــر 
الــــمــــؤســــســــة خـــــًطـــــا ســــاخــــنـًـــا 
الســـتـــقـــبـــال اتـــــصـــــاالت كـــبـــار 
باإلضافة   ، عــام  بشكل  السن 
األدويـــة،  توصيل  خــدمــة  إلــى 
عيادات  افتتاح  إلى  باإلضافة 
مراكز  من  عــدد  في  الــذاكــرة 
مــؤســســة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
ــــادة عــدد  األولـــيـــة كــمــا تـــم زي
المتخصصة  الذاكرة  عيادات 
مؤسسة  فــي  يــومــًيــا  وصـــارت 

الطبية. حمد 
ــــه بــيــنــمــا يــتــم  وتـــابـــعـــت: إن
تــوفــيــر الـــخـــدمـــات لــمــرضــى 
الزهايمر من خالل العيادات 
االفــتــراضــيــة تــلــيــفــونــًيــا، فــإنــه 
يــتــم حـــالـــًيـــا اســتــقــبــال بــعــض 
الـــحـــاالت أيـــًضـــا، وذلـــــك فــي 
بمستشفى  الــنــهــاريــة  الــعــيــادة 

يومًيا. الرميلة 
ـــا مــا  ــــه غـــالـــبً وأضــــافــــت: إن
السن  كــبــار  األشــخــاص  يــكــون 
مـــن الــمــصــابــيــن بــالــزهــايــمــر 

ومشاكل  أمراض  من  يعانون 
رعاية  تتطلب  أخــرى  صحية 
طـــبـــيـــة، ولــــكــــن قــــد تــتــســبــب 
أعــــــراض الـــزهـــايـــمـــر فـــي أن 
تــكــون عــمــلــيــة تــقــديــم أبــســط 
ـــهـــؤالء  خـــــدمـــــات الــــرعــــايــــة ل
الــمــرضــى أكــثــر صــعــوبــة كما 
يحدث في كثير من الحاالت 
طلب  فــي  األســـرة  تــتــأخــر  أن 
الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة لــقــريــبــهــم 
المصاب بالزهايمر أو تتأخر 
لتشخيص  السعي  في  األســرة 

ـــوصـــمـــة  ـــســـبـــب ال ـــــمـــــرض ب ال

به. المرتبطة  االجتماعية 

ــــــه وعـــلـــى  ــــــى أن ولـــفـــتـــت إل

عالج  وجــود  عــدم  من  الرغم 

شـــــاف لـــمـــرض الـــزهـــايـــمـــر، 

الــمــبــكــر  الــتــشــخــيــص  أن  إال 

قــــد يـــســـاعـــد أفــــــــراد األســـــرة 

أفضل  بشكل  االستعداد  على 

والتأقلم  المرض  مع  للتعامل 

مـــع تـــقـــدم مـــراحـــلـــه كــمــا أن 

يساعدهم  قد  المبكر  الكشف 

مع  فعال  بشكل  التعامل  على 

الــمــشــاكــل الــصــحــيــة األخــــرى 

المريض. منها  يعاني  التي 

الــقــائــمــيــن  أن  وأوضــــحــــت 

عـــــــلـــــــى رعــــــــــايــــــــــة مـــــرضـــــى 

الــزهــايــمــر، والــذيــن غــالــبـًـا ما 

يـــكـــونـــون مــــن أفـــــــراد أســــرة 

المريض، قد يشعرون ببعض 

التحديات  بسبب  الــصــعــوبــات 

الــمــرتــبــطــة بــرعــايــة مــريــض 

مـــصـــاب بـــمـــراحـــل مــتــقــدمــة 

الناتجة  الخرف  أعــراض  من 

حيث  الزهايمر،  مــرض  عن 

من  يخجلون  مــا  غــالــبـًـا  إنــهــم 

المشورة  أو  المساعدة  طلب 

كان  إذا  الــمــريــض  رعــايــة  فــي 

المريض هو أحد والديهم أو 

المسنين. أقربائهم  أحد 

 وأضــــافــــت أنـــــه مــــن هـــذا 

الـــمـــنـــطـــلـــق فـــقـــد تــــم إطــــالق 

خــدمــة «راحــــــة» وهـــي خط 

مــــســــاعــــدة وطــــنــــي لــتــقــديــم 

لمرضى  واالستشارات  الدعم 

الــزهــايــمــر وأفــــــراد أســرهــم 

على  الــمــحــافــظــة  ضــمــان  مـــع 

حيث  والخصوصية،  السرية 

طلب  فـــي  لــلــراغــبــيــن  يــمــكــن 

بالخدمة  االتصال  المساعدة 

 ٤٠٢٦٢٢٢٢ الـــــرقـــــم  عــــلــــى 

صــــبــــاًحــــا   ٨ الـــــســـــاعـــــة  مـــــــن 

٣ عــصــًرا من  وحــتــى الــســاعــة 

لتقديم  الخميس  إلــى  األحـــد 

اســتــفــســاراتــهــم حــــول مــرض 

الذاكرة،  فقدان  أو  الزهايمر 

مـــوضـــحـــة أنـــــه تــــم اســتــقــبــال 

منذ  اتـــصـــال   ٨٠٠ مـــن  أكــثــر 

منتصف  في  الخدمة  إطــالق 

الماضي. يونيو 

يتم  أنــــه  بـــالـــذكـــر  الـــجـــديـــر 

 ٢١ ــــا فـــــي  ــــفــــال ســــنــــويً االحــــت

باليوم  عــام  كــل  مــن  سبتمبر 

الــعــالــمــي لــمــرض الــزهــايــمــر 

ـــــيـــــار الـــــلـــــون  وقــــــــد تــــــم اخـــــت

األرجــــوانــــي كــشــعــار لــلــحــمــلــة 

حــــــول الــــعــــالــــم تـــعـــبـــيـــًرا عــن 

الـــتـــضـــامـــن مـــــع الـــمـــصـــابـــيـــن 

أنحاء  مختلف  فــي  بالمرض 

األيــام  خــالل  تــم  وقــد  العالم، 

الـــمـــاضـــيـــة إضــــــاءة عــــدد مــن 

الرئيسية  والــمــعــالــم  الــمــبــانــي 

فـــي الـــدوحـــة وبـــالـــقـــرب من 

اللون. بهذا  الدوحة  كورنيش 

جانب من احتفال مؤسسة حمد باليوم العالمي للزهايمر  

د. هنادي الحمد

الصحيــة  بالمـراكز  أخرى  وافتـتاح  حمـد  بمـؤّسسة  العيـادات  في  التوسـع 

خط «راحة» لمساعدة المرضى وعائالتهم استقبل ٨٠٠ اّتصال منذ إطالقه

     

 ١٢١٢٦٣ إجمـــالي المـــتعافين من كـــورونــا
أعلنت شفاء ٢٥٧ حالة أمس ..الصحة:

الـــــــخـــــــارج   ــــــــن  م لـــــعـــــائـــــديـــــن  حـــــــــــــاالت   ٦ ــــا  ــــه ــــن ــــي ب ــــــــدة  جــــــــدي ــــــــة  إصــــــــاب  ٢٥٠ ــــل  ــــي ــــج ــــس ت  
ــنــت  أعــل - قنا:   الـــــدوحـــــة 
ـــعـــامـــة،  ال ـــصـــحـــة  ال وزارُة 
 ٢٥٠ تــســجــيــل  عــــن  أمـــــــس، 
مؤّكدة  جديدة  إصابة  حالة 
 - « كوفيد  كــورونــا  بفيروس 
والــعــشــريــن  األربــــع  فــي    «١٩
بينها  مــن  األخـــيـــرة،  ســاعــًة 
محلية  إصـــابـــة  حـــالـــة   ٢٤٤
المجتمع  أفراد  بين  مسجلة 
المسافرين  بين  حــاالت  و٦ 
الذين  الخارج  من  العائدين 

يخضعون للحجر الصحي.
كما سّجلت وزارُة الصحة 
شفاء ٢٥٧ حالة من فيروس 
األربـــع  فـــي    «١٩  - « كوفيد 
األخــيــرة،  ســاعــًة  والعشرين 
لــيــصــل بــذلــك إجــمــالــي عــدد 
في  المرض  من  الُمتعافين 

دولة قطر إلى ١٢١٢٦٣.
وأصـــــدرت الــــــوزارُة بــيــانـًـا 
حــــول مــســتــجــدات فــيــروس 
دولـــة  فـــي    «١٩  - « كوفيد 

قطر تضمن التالي:-

حاالت اإلصابة والشفاء 
الجديدة:

- تــــّم اإلعـــــالن أمــــس عن 
إصــابــة  حــالــة   ٢٥٠ تــســجــيــل 
جـــديـــدة مـــؤكـــدة بــفــيــروس 
من   ، «١٩  - « كوفيد  كورونا 
أفــراد  مــن  حــالــة   ٢٤٤ بينها 
مــن  حـــــاالت  و٦  ــُمــجــتــمــع  ال
الــمــســافــريــن الــعــائــديــن من 

الخارج.
من  شخًصا   ٢٥٧ تعافي   -

ساعة  الـــ٢٤  خالل  الفيروس 
الماضية، ليصل بذلك العدد 
اإلجمالي لحاالت الشفاء في 

دولة قطر إلى ١٢١٢٦٣.
- تّم وضُع جميع الحاالت 
الــجــديــدة فــي الــعــزل، وهــم 
يــتــلــّقــون الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الـــــالزمـــــة َوفـــــًقـــــا لــوضــعــهــم 

الصحي.

وضع « كوفيد - ١٩»  الحالي:
دولــــة  جــــهــــوُد  نـــجـــحـــت   -
لفيروس  التصدي  في  قطر 
  «١٩  - « كــــوفــــيــــد  ـــــا  كـــــورون
وتــســطــيــح الــمــنــحــنــى والــحــد 
مـــن تــفــشــي الـــفـــيـــروس، مع 
انــــخــــفــــاض عــــــدد الــــحــــاالت 
اليومية، وكذلك تراجع عدد 
المستشفى  دخــــول  حــــاالت 

أسبوعًيا.
الـــــفـــــحـــــص  ســـــــــاهـــــــــم   -

االســــــتــــــبــــــاقــــــي والــــمــــكــــثــــف 
لـــــلـــــحـــــاالت الـــمـــشـــتـــبـــه فــي 
إصــابــتــهــا بــفــيــروس كــورونــا 
تحديد  فــي    «١٩  - « كوفيد 
عــــــــدد كـــبـــيـــر مــــــن حــــــاالت 
بالفيروس  المؤكدة  اإلصابة 

المجتمع. في 
- تــعــتــبــر دولــــة قــطــر من 
معدل  فــي  العالم  دول  أقــل 
َوَفـــــيـــــات فــــيــــروس كـــورونـــا 
لعدة  وذلك   ، «١٩  - « كوفيد 

أسباب منها:
الصحي  الــقــطــاع  يــقــدم   -

الجودة  عالية  صحية  رعاية 
للمصابين بفيروس كورونا.
تشّكل  الــشــبــاب  شريحة   -

ســّكــان  مــن  الــُكــبــرى  النسبة 
دولة قطر.

االستباقية  الفحوصات   -

المصابة  الــحــاالت  لــتــحــديــد 

ُمبكًرا.

االستيعابية  الطاقة  رفع   -

ـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات، خــــاصــــًة  ـــل ل

َوحــــــدات الــعــنــايــة الــمــركــزة 

لــــضــــمــــان حـــــصـــــول جــمــيــع 

الــــمــــرضــــى عــــلــــى الــــرعــــايــــة 

الالزمة.

كبار  حماية  على  العمل   -

بأمراض  والمصابين  السن 

اإلصــابــة  خطر  مــن  مزمنة 

بفيروس كورونا.

الـــــقـــــيـــــود  تـــــخـــــفـــــيـــــف   -

وانـــخـــفـــاض عــــدد الـــحـــاالت 
جائحة  أّن  يعني  ال  اليومية 
دولة  في  انتهت  قد  كــورونــا 
قــــطــــر، حـــيـــث يـــتـــم يـــومـــًيـــا 
إلى  المرضى  بعض  إدخـــال 
المستشفى ممن يعانون من 
أعــــــراض فـــيـــروس كـــورونـــا 
المتوسطة    «١٩  - « كوفيد 

والشديدة.
جميع  اتباع  علينا  يجب   -

الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة لــتــجــّنــب 
موجة جديدة من الفيروس 
وزيـــــــــــــادة عــــــــدد الـــــحـــــاالت 
وجود  مع  خاصة  المصابة، 
في  ذلك  لحدوث  مؤّشرات 

العديد من دول العالم.
مــن  أكـــثـــر  اآلن  ــيــنــا  عــل  -

نتوخى  أن  مــضــى  وقــت  أي 
الحذر ونحرص على حماية 
األفـــــــــــــراد األكــــــثــــــر عـــرضـــة 
كورونا  فيروس  لمضاعفات 

« كوفيد - ١٩» .

الذي يمكنك القيام به
بـــيـــنـــمـــا يــــتــــّم رفــــــع قـــيـــود 
دولـــة  فـــي    «١٩  - « كوفيد 
المهم  مــن  تــدريــجــًيــا،  قطر 
بــدورهــم  الجميع  يــقــوم  أن 
على الفيروس  السيطرة  في 
ـــبـــاع اإلجــــــــراءات  ـــاّت وذلــــــك ب

التالية: الوقائية 
- تجّنب التقارب الجسدي 
مـــــــع اآلخــــــــريــــــــن وتـــجـــنـــب 
وكذلك  المزدحمة  األماكن 
التي  الُمغلقة  األماكن  تجنب 

تعّج بالناس.
بـــالـــتـــبـــاعـــد  االلــــــــتــــــــزام   -

االجتماعي.

- ارتداء الِكمامات.
- غسل اليَدين بانتظام.

نستمر  أن  الــمــهــم  مـــن   -

فـــــي حــــمــــايــــة كـــــبـــــار الـــســـن 
واألشـــخـــاص الــذيــن يــعــانــون 

من أمراض مزمنة.
بــــتــــطــــبــــيــــق  يــــــنــــــصــــــح   -

اإلجــــــــــــــراءات االحـــــتـــــرازيـــــة 
الخاصة  الوقائية  والتدابير 
 - « كوفيد  كــورونــا  بفيروس 
١٩»  عند التواجد في المنزل 
مـــع كـــبـــار الـــســـّن وأصـــحـــاب 
ويشمل  المزمنة،  األمــراض 
ـــجـــســـدي  ذلـــــــك الــــتــــبــــاعــــد ال
والمداومة  الِكمامة  وارتــداء 
عــلــى غــســل الـــيـــَديـــن بــالــمــاء 

والصابون.
شخص  أي  عــلــى  يــجــب   -

ـــــــعـــــــانـــــــي مـــــــــن أعــــــــــــراض  يُ
االتـــصـــال    «١٩  - « كـــوفـــيـــد 
بـــــخـــــط الـــــمـــــســـــاعـــــدة عـــلـــى 
الــتــوجــه  أو   ١٦٠٠٠ ـــم  ـــرْق ال
مــبــاشــرة إلـــى أحـــد الــمــراكــز 
للخضوع  المحددة  الصحية 
وهي  الــالزمــة،  للفحوصات 
مـــراكـــز مــعــيــذر، أو روضـــة 
أو  صـــــالل،  أّم  أو  الـــخـــيـــل، 
الــــغــــرافــــة الـــصـــحـــيـــة، حــيــث 
فــي  الــــمــــرض  اكـــتـــشـــاف  إّن 
وقـــــــت ُمــــبــــكــــر يُــــســــهــــم فــي 
العالج  على  الحصول  سهولة 
من  الّتعافي  وسرعة  الــالزم 

المرض.
وزارة  موقع  بزيارة  قْم   -

الــصــحــة الــعــامــة بــاســتــمــرار 
ــــــى آخــــــر  لــــــلــــــحــــــصــــــول عــــــل

المعلومات.

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 :

٢٥٠
إصابة جديدة

الخميس ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠

٥٠٠

٤٥٠

٤٠٠

٣٥٠

٣٠٠

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

الخميس
٢٤ سبتمبر

٢٥٧ ٢٩٥٠

٢١٢ ٠

١٢١٢٦٣

٧٤٥١٣٠ ٦٠٣٩

٣٦٢٥٤٤٢٦

١٢٤٤٢٥

الجمعة
١٨ سبتمبر

السبت
١٩ سبتمبر

٢٢٤٢٢٩٢٣٠٢٢٨
٣١٣

٢٥٨

األحد
٢٠ سبتمبر

االثنين
٢١ سبتمبر

الثالثاء
٢٢ سبتمبر

األربعاء
٢٣ سبتمبر

ــة الصحي ــة  الرعاي ــي  لتلّق العــزل  فــي  ــدة  الجدي الحــاالت  ــع  جمي وضــع 
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 صعــــوبـــــات في تـــسجيــــل وقيـــد الدعـاوى                
 تحول دون تحقيق العدالة الناجزة.. جمعية المحامين:

الُمتقاضين  حقوق  يضيع  األحــكــام  تنفيذ  بــطء   : محامون لـ     

الرياح   أدراج  ذهبت  الصعوبات  تذليل  في  المحامين  جمعية  جهود 

المصعد  واستخدام  للمحاكم  الدخول  من  والقطريين  المرخصين  المحامين  منع 

القضايا  تسجيل  عملية  ــب  ــصــّع ويُ عقيم  ــي  ــرون ــت ــك اإلل ــظــام  ــن ال

ــار عـــن قــضــايــا الــتــنــفــيــذ    ــس ــف ــت ــالس ـــاب آلـــيـــات واضـــحـــة ل غـــي
الدوحة - هبة البيه: 

عدة  وجـــود  على  المحامين  جمعية  أكـــدت 

صــعــوبــات تــواجــه إجـــــراءات الــتــقــاضــي الحالية 

تحول دون تحقيق العدالة الناجزة، الفتة إلى 

وجود العديد من التحديات التي تشوب النظام 

إلعـــادة  بــحــاجــة  وهـــي  للمحاكم  اإللــكــتــرونــي 

الطلبات  وقيد  تسجيل  إجـــراءات  لتسهيل  نظر 

والدعاوى الُمختلفة. 

وقالت لـ [ إن مهنة المحاماة يعترض 

طريقها بعض المعوقات والتحديات التي يجب 

أمامها  الصعوبات  كافة  وتذليل  فــوًرا  عالجها 

ظهرت  وقـــد  للجميع،  مــعــلــومــة  بــاتــت  والــتــي 

تلك السلبيات بصورة أكثر وضوًحا مع إدخال 

جلًيا  ظهر  والذي  للمحاكم  اإللكتروني  النظام 

تلبية  عن  عجز  حيث  لتطبيقه،  يــوم  أول  من 

إلى  الــيــدوي  التسجيل  مــن  الــتــحــول  ُمتطلبات 

معوًقا  ومــازال  أصبح  والذي  الرقمي  التسجيل 

خطيًرا لألداء اإلجرائي واإلداري في المحاكم.
خالل  القطرية،  المحامين  جمعية  وقالت 
بيان لها نشرته أمس عبر تويتر، إنها تأسف لما 
آل إليه الحال في تطبيق إجراءات التقاضي التي 
ال تحول دون تحقيق العدالة الناجزة فحسب، 
الُمتقاضين،  حقوق  ضياع  إلى  حتًما  تــؤدي  بل 
ويــتــعــّرض فــي ظلها الــمــحــامــي لــلــُمــعــانــاة في 
المحاكم  ســاحــات  دخـــول  مــن  بـــدًءا  عمله  أداء 
والتعامل غير المقبول من أفراد أمن المحاكم 

والموظفين. 
 وأكـــــدت الــجــمــعــيــة عــلــى وجـــــود صــعــوبــات 
ال  التي  والــدعــاوى  الطلبات  وقيد  تسجيل  في 
إلكترونًيا،  أو  يدويًا  قيدها  المحامي  يستطيع 
ضاقت  الــتــي  األحـــكـــام  تنفيذ  صــعــوبــة  كــذلــك 
بإجراءاتها صدور المحامين كافة، الفتين إلى 
أن المحامين أصحاب حقوق مهنية نص عليها 
عمله  أداء  للمحامي  لتيّسر  الُمحاماة  قــانــون 
وصونًا لكرامة مهنته، إذ ألزم قانون الُمحاماة 

أمامها  مهنته  المحامي  يـــزاول  التي  الجهات 

بأن تقدم كافة التسهيالت التي يقتضيها ُحسن 

القيام بواجبه.

ظل  في  الُمحامي  حــال  الجمعية  ووصفت   

كأنه  أصــبــح  بــأنــه  الحالية  التقاضي  إجـــــراءات 

عملت  أنها  الجمعية  وكشفت  للقضاء..  خصم 

على تذليل الصعاب للمحامين في المحاكم إال 

أن ُمحاولتها ازدادت صعوبة، حيث قام أعضاء 

الــجــمــعــيــة بــاالجــتــمــاع بــعــدد مـــن الــمــســؤولــيــن 

تذليل  على  للعمل  للقضاء  األعــلــى  بالمجلس 

الصعوبات وتم االتفاق على عدد من اإلجراءات 

أنها  إال  تواجههم  الــتــي  الــتــحــديــات  كــافــة  لحل 

ذهبت أدراج الرياح، كما وصفتها الجمعية.

المجلس  رئيس  المحامين  جمعية  وطالبت 

والمناسبة  الــُمــالئــمــة  الــحــلــول  اتــخــاذ  بــســرعــة 

حقوق  على  والحفاظ  الناجزة  العدالة  لتحقيق 

المتقاضين . 

ـــــي   ـــــرون ـــــت ـــــك اإلل ــــــظــــــام  ــــــن ال ـــــر  ـــــب ع ـــــا  ـــــضـــــاي ـــــق ال ــــل  ــــســــجــــي ت ـــــة  ـــــع ـــــاب ـــــت ُم ـــــى  ـــــل ع الـــــــــقـــــــــدرة  عــــــــــدم   

ـــــــــات مـــــحـــــكـــــمـــــة األســــــــــــرة   ـــــــــن خـــــــــدم ــــــــة اإللـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــة تـــــفـــــتـــــقـــــر لــــــــعــــــــدد م ــــــــواب ــــــــب ال

 أكــــــد يــــوســــف الــــزمــــان 

قـــــانـــــون  أن  الـــــمـــــحـــــامـــــي 

أوجب  القطري  المحاماة 

يــزاول  الــتــي  الــجــهــات  على 

الــمــحــامــي مــهــنــتــه أمــامــهــا 

الــتــســهــيــالت  لـــه  تـــقـــدم  أن 

التي يقتضيها ُحسن القيام 

تسمح  أن  وعليها  بواجبه، 

التحقيق  في  بالحضور  له 

أوراق  عــــلــــى  واالطــــــــــــالع 

ــــا إلـــــى أن  الـــــدعـــــوى، الفــــتً

يعترض  الــمــحــامــاة  مــهــنــة 

المعوقات  بعض  طريقها 

ـــتـــي يــجــب  ـــحـــديـــات ال ـــت وال

كافة  وتذليل  فوًرا  عالجها 

والتي  أمامها،  الصعوبات 

بـــاتـــت مــعــلــومــة لــلــجــمــيــع، 

وقد ظهرت تلك السلبيات 

بـــــصـــــورة أكــــثــــر وضــــوًحــــا 

التقنية  نــظــام  إدخــــال  مــع 

ـــيـــة لــلــمــحــاكــم  ـــرون ـــكـــت اإلل

أول  من  جلًيا  ظهر  والذي 

وعــجــزه  تطبيقه  فــي  يـــوم 

عن تلبية ُمتطلبات التحول 

ــــيــــدوي  مـــــن الـــتـــســـجـــيـــل ال

إلــــــى الـــتـــســـجـــيـــل الـــرقـــمـــي 

والــــــــذي أصــــبــــح واليـــــــزال 

ــــــألداء  مــــعــــوًقــــا خــــطــــيــــًرا ل

فــي  واإلداري  اإلجــــرائــــي 

المحاكم، خاصة مع إلزام 

هذه  باستخدام  المحامين 

التقنية العاجزة عن القيام 

الُمختلفة  العديدة  بالمهام 

مــــــن تـــســـجـــيـــل لـــلـــقـــضـــايـــا 

ــــبــــات  واألوامـــــــــــــــــر والــــطــــل

الــــمــــتــــنــــوعــــة مــــــن طـــعـــون 

واســـتـــئـــنـــافـــات وتــظــلــمــات 

وغيرها. 

 ودعــــا الـــزمـــان إلعــــادة 

النظر في إلزام المحامين 

من  اإللكتروني  بالتسجيل 

أن  ذلـــك  فــقــط،  مكاتبهم 

ــــــزام ال  هـــذا الـــفـــرض واإلل

القانون  من  سند  له  يوجد 

بما ال يجوز معه للمحاكم 

أي  تــســجــيــل  تــــرفــــض  أن 

في  داخــل  طلب  أو  دعــوى 

موظفيها  من  اختصاصها 

ـــهـــذه  ـــــّصـــــصـــــوا ل ـــــــــذي ُخ ال

األعــمــال، مــع ضـــرورة أن 

عون  كــل  المحامي  يُــالقــي 

وُمـــــســـــاعـــــدة مـــــن أولـــئـــك 

يرفضوا  ال  وأن  الموظفين 

أيــــــة ُمـــعـــامـــلـــة ُمـــســـتـــوفـــاة 

المطلوبة  الــشــروط  لكافة 

ــــجــــمــــيــــع  ال هــــــــــــدف  ألن 

تتم  وأن  الــعــدالــة،  خــدمــة 

أنواعها  بجميع  المعامالت 

فــــــي األصــــــــــل فــــــي مــبــنــى 

رقمًيا  أو  يــدويًــا  المحكمة 

واســــتــــثــــنــــاء مـــــن مـــكـــاتـــب 

المحامين. 

 وتــــابــــع: مـــن مــعــوقــات 

مــهــنــة الـــمـــحـــامـــاة فـــرض 

ـــــــى دخــــــــــول  قـــــــــيـــــــــود عـــــــل

الــــمــــحــــامــــيــــن لـــلـــمـــحـــاكـــم 

إن  إجـــــــــــــراءات،  وفــــــــرض 

جهات  لــدى  مقبولة  كانت 

مقبولة  ليست  فهي  أخرى 

المحاكم  في  اإلطالق  على 

تـــكـــون  أن  يــــجــــب  ـــــي  ـــــت ال

للجمهور،  ُمشّرعة  أبوابها 

ذلــــــــــك أنــــــــــه مـــــــن أُســـــــس 

القضائي  الــعــمــل  ومـــبـــادئ 

أن  تقتضي  الــتــي  الــعــالنــيــة 

مفتوحة  الــمــحــاكــم  تــكــون 

األبــــــــواب أمــــــام الــجــمــهــور 

وعــــلــــى وجــــــه الـــخـــصـــوص 

وُمساعديهم،  للمحامين 

الــفــرصــة  لـــهـــم  تـــتـــاح  وأن 

بـــالـــتـــواجـــد فــــي الــمــحــاكــم 

مــعــوقــات  أو  قـــيـــود  دون 

لمراجعة  عليهم  ــفــرض  تُ

قــضــايــاهــم ومــعــامــالتــهــم 

الــــيــــومــــيــــة وحــــــضــــــور مـــا 

يــــــشــــــاؤون مــــــن جـــلـــســـات 

فليس  علنية،  كانت  طالما 

الـــمـــقـــصـــود بــالــعــالنــيــة أن 

بحضور  المحاكمة  تجري 

وإنما  فقط  فيها  الخصوم 

للجميع. العالنية 

 القانون أوجب تقديم التسهيالت للمحامين 
يوسف الزمان:

 جذنان الهاجري: 

عبداللطيف المهندي:  

 أكــــــد الـــمـــحـــامـــي جـــذنـــان 
الهاجري - عضو مجلس إدارة 
جمعية المحامين وجود بعض 
في  تواجههم  التي  التحديات 
مع  خاصة  التقاضي  إجـــراءات 
للمحاكم  اإللكترونية  الــبــّوابــة 
«عــــقــــيــــمــــة» مــــــا قــــــد يــــــؤدي 
إلــــى تــعــطــيــل تــحــقــيــق الــعــدالــة 
الناجزة، الفتًا إلى أن أول تلك 
الصعوبات هو التأخر في الرد 

التي  المدنية  الــدعــاوى  تسجيل  طلبات  على 
بطء  إلى  باإلضافة  البّوابة،  على  تقديمها  يتم 
البوابة اإللكترونية، وهو ما قد يؤدي إلى عدم 

استكمال عملية تسجيل بيانات الدعوى. 
اليدوي  التسجيل  إعادة  أهمية  على  وشدد   
بالتزامن مع اإللكتروني، بعد تحديث األنظمة 
تسجيل  عملية  تتأخر  ال  حتى  وذلك  الحالية، 
ـــا إلــــى غــيــاب آلـــيـــات واضــحــة  الــقــضــايــا، الفـــتً

التنفيذ  قضايا  عــن  لالستفسار 
وما آلت إليه، هناك قضايا من 

عام ٢٠١٩ ال نستطيع تسجيلها.
النظر  إعــــادة  نتمنى  وتـــابـــع: 
الحالي  اإللكتروني  النظام  في 
مشكالت،  من  يشوبه  لما  نظًرا 
بطريقة  إطالقه  أعــادة  ونتمنى 
التسجيل  مــع  بــالــتــزامــن  أفــضــل 
ــــــيــــــدوي، وذلــــــــك فـــــي ســبــيــل  ال
الفتًا  الــنــاجــزة،  الــعــدالــة  تحقيق 
أمام  الصعاب  تذليل  على  العمل  ضــرورة  إلى 

المحامين.
وقال: البّوابة اإللكترونية كذلك تفتقر لعدد 
من خدمات محكمة األسرة ما قد يؤدي إلى 
حقوقهم  على  األفــــراد  بعض  حــصــول  تعطل 
داخل  االحــتــرازيــة  اإلجـــراءات  ظل  في  خاصة 
المحاكم والتي ال تجعل الكثير من الُمتقاضين 

غير قادرين على الدخول للمحاكم.  

عـــبـــد  الـــــمـــــحـــــامـــــي  قـــــــــال   
الــلــطــيــف حـــمـــد الـــمـــهـــنـــدي - 
جمعية  إدارة  مــجــلــس  عــضــو 
ـــة: إن  ـــقـــطـــري الـــمـــحـــامـــيـــن ال
الصعوبات  من  سلسلة  هناك 
المحامين  تواجه  والتحديات 
ـــتـــقـــاضـــي،  فـــــي إجــــــــــــراءات ال
من  مطلوبًا  أصــبــح  أنــه  منها 
الـــمـــحـــامـــيـــن جـــلـــب بـــيـــانـــات 
قيد  رقــم  مثل  الــخــصــوم  مــن 

الُمنشأة والعنوان الوطني، وهو أمر في غاية 
يحصل  أن  المحامي  على  ويستحيل  الصعوبة 
على هذه المعلومات من خصمه خاصة أنها 

الداخلية.  وزارة  ُمخاطبة  تتطلب  معلومات 
 وتـــابـــع: ســابــًقــا كــنــا نــطــلــب مـــن الــقــضــاة 
المحامين  لتزويد  الداخلية  وزارة  ُمخاطبة 
أمر  الوطني  الــعــنــوان  ولــكــن  الــبــيــانــات،  بــهــذه 
الــتــقــاضــي،  عملية  فــي  اســتــحــداثــه  تــم  جــديــد 
تسجيل  تـــواجـــه  الــتــي  الــُمــشــكــالت  إلـــى  الفـــتـًــا 
تسجيل  محام  لكل  يحق  حيث  التنفيذ  قضايا 

فقط.  قضيتين 
وقـــــــال: مــــن الـــمـــفـــتـــرض تــســهــيــل مــهــمــة 
عملية  أطـــراف  أحــد  باعتبارهم  المحامين 

غــالــبــيــة  أن  حـــتـــى  الـــتـــقـــاضـــي، 
مـــواقـــف  تــــوفــــر  ال  الـــمـــحـــاكـــم 
لــلــمــحــامــيــن ونــضــطــر لــلــوقــوف 

طويلة. لمسافات  والسير  بعيًدا 
األول  هــمــنــا  إن  وأضـــــــاف:   
الــــــدعــــــوى  إدارة  واألخــــــــيــــــــر 
للنهاية،  البداية  من  القضائية 
مـــع ضــــــرورة إشــــــراك ُمــمــثــلــي 
الــمــحــامــيــن فـــي الـــلـــجـــان الــتــي 
بالنظام  الخاصة  البرامج  تعد 
ُمرتبطون  المحامين  أن  خاصة  اإللكتروني، 
نهايتها  حتى  بدايتها  منذ  اإلجـــراءات  بكافة 
حصول  وُمتابعة  النهائي  للحكم  والــوصــول 

حقوقهم . على  الموكلين 
وأفاد بأنهم يُعانون من صعوبة اإلجراءات 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، أنــهــم قــامــوا بــاالجــتــمــاع 
المطلوبة،  الــنــقــاط  وجــمــعــوا  المسؤولين  مــع 
يحدث  لــم  ولكن  الُمحامين،  عــن  كُممثلين 
أنهم  خــاصــة  المطلوبة،  بــالــصــورة  الــتــجــاوب 
وتأخير  الموكلين  مــع  الــُمــواجــهــة  حلقة  فــي 
وهي  اإلنجاز،  سرعة  منهم  ويُطلب  القضايا 

معوقات خارجة عن إرادتهم. 

 قضايا منذ عام ٢٠١٩ ال نستطيع تسجيلها 

صعوبات تواجه المحامين في جلب 
بيانات الخصوم 

ــنــعــيــمــي -   أكـــــد راشــــــد ال
رئــيــس جــمــعــيــة الــمــحــامــيــن 
الــجــمــعــيــة  أن  الـــقـــطـــريـــة، 
قـــــّررت إعــــالن الــصــعــوبــات 
الــــتــــي تــــواجــــه الـــُمـــحـــامـــيـــن 
ــــيــــان رســــمــــي نـــظـــًرا  فـــــي ب
لـــزيـــادة األمــــر صــعــوبــة بما 
المتقاضين،  حــقــوق  يــمــس 
ــا إلـــى وجـــود صــعــوبــات  الفــتً
عـــديـــدة وزيــــــادة ُمــســتــمــرة 
الطلبات  وقيد  تسجيل  فــي 
يستطيع  ال  التي  والــدعــاوى 
ــا أو  الــمــحــامــي قــيــدهــا يــدويً
فترة  تصل  وقد  إلكترونًيا، 
تسجيل القضية الواحدة إلى 

شهور. 

وتابع: إن العراقيل تزداد 
المحامين،  تــجــاه  تــقــل  وال 
أن  مــــــــن  ــــــــرغــــــــم  ال عــــــلــــــى 
وهم  حــرة  مهنة  الُمحاماة 
ويُــســاعــدون  للقضاء  أشــقــاء 
في تطبيق العدالة، موضًحا 
الحالي  الُمتبع  األســلــوب  أن 
تجاه المحامين غير مقبول 
وصل  األمــر  أن  حتى  تماًما 
على  الُمحامين  قدرة  لعدم 
الـــدخـــول لــمــبــانــي الــمــحــاكــم 

في بعض األحيان. 
وأضـــــــــــــــــــــاف: حـــــاولـــــنـــــا 
حــــل األمــــــر واجــتــمــعــنــا مــع 
الــــمــــســــؤولــــيــــن بـــالـــمـــجـــلـــس 
ــــــى الــــــــــذي وعـــــدونـــــا  األعــــــل

ــالــوقــوف عــلــى الــمــشــكــالت  ب

سواء  المحامين  تواجه  التي 

فـــي اإلجــــــراءات بــالــمــحــاكــم 

اإللـــكـــتـــرونـــي،  ـــنـــظـــام  ال أو 

بتسجيل  يتعلق  فيما  خاصة 

يزداد  األمر  ولكن  القضايا، 

صعوبة.
مـــنـــع  أن  إلـــــــــى  ولــــــفــــــت 
الــــــمــــــحــــــامــــــيــــــن أحــــــيــــــانًــــــا 
الــُمــرخــصــيــن والــقــطــريــيــن 
أو  للمحاكم،  الــدخــول  مــن 
استخدام  من  منعهم  حتى 
الـــمـــصـــعـــد فــــي الـــمـــحـــاكـــم، 
وقــــد وصــلــنــا لــمــرحــلــة من 
الــتــعــامــل غــيــر الــمــقــبــول مع 
الــــمــــحــــامــــيــــن، فــــضــــالً عــن 
العقيم  اإللكتروني  النظام 
عملية  مـــن  يـُــصـــّعـــب  الـــــذي 
تــســجــيــل الـــقـــضـــايـــا، وعــــدم 
تسجيل  ُمتابعة  على  القدرة 

القضايا. 
وأضــــــــــاف: فــــي الـــنـــظـــام 

الــســابــق والــــذي كـــان ورقــًيــا 
كنا نسّجل القضايا في نفس 
اليوم وكان بإمكاننا تسجيل 
في  الــقــضــايــا  مـــن  عــــدد  أي 
نأخذ  واآلن  الــواحــد،  الــيــوم 
فـــــتـــــرة أســــبــــوعــــيــــن وبـــعـــد 
فقط  دعوتين  نسّجل  ذلــك 
بــحــد أقـــصـــى لــكــل مــحــام، 
ـــقـــضـــايـــا نــحــصــل  وبـــــاقـــــي ال
لتسجيلها،  آخر  موعد  على 
الُموكلين  حــقــوق  يــؤجــل  مــا 
أن  إلــى  الفتًا  التقاضي،  في 
بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا قــــد يــأخــذ 
فــــتــــرة مـــــن شـــهـــريـــن إلـــى 
ثالثة أشهر ولم نتمكن من 

تسجيلها.

مشكالت تواجه المحامين في اإلجراءات والنظام اإللكتروني للمحاكم 
راشد النعيمي:   



ولها  شديد  بمرض  أصيبت  امــرأة   •
إخــوة وابــنــة واحـــدة فـــأرادت أن تكتب 
أفتونا  ذلك؟  حكم  فما  المنزل،  البنتها 

مأجورين. 
على  والــســالم  والــصــالة  هللا،  الحمد 
ومن  وصحبه  آلــه  وعــلــى  اهللا،  رســـول 

وااله.
شرعية،  ضوابط  للعطاء  فإن  وبعد: 
وعلى المسلم أن يعرف تلك الضوابط.

ومــــن أنـــــواع الــعــطــاء مـــا يــكــون بين 
الموروث ووارثه، وفيه حاالت:

ورثته  أحــد  أو  البنته  يكتب  أن   -١
كل أمالكه أو بعضها، على سبيل الهبة 
حياته  فــي  منها  فيمكنهم  الــنــاجــزة، 
شرعية،  حيازة  ويحوزونها  وصحته، 
فذلك  بحرية،  فيها  يتصرفون  بحيث 

جائز.  
الهبة  سبيل  على  لهم  يكتب  أن   -٢
غــيــر الـــنـــاجـــزة، بــحــيــث ال يــتــصــرفــون 
ألن  يجوز  ال  فهذا  موته،  بعد  إال  فيها 
ــقــبــض،  مــــن شــــــروط صـــحـــة الـــهـــبـــة ال
جذاذ  نحلها  بكر  أبا  عائشة: «أن  فعن 

عــشــريــن وســـقـــاً مـــن مـــالـــه بــالــعــالــيــة، 
نحلتك  كنت  بنية  يا  قــال:  مرض  فلما 
جذذته  كنت  ولو  وسقاً،  عشرين  جذاذ 
اليوم  هــو  فإنما  ذلـــك،  كــان  قبضته  أو 
اهللا  كتاب  على  فاقتسموه  وارث،  مال 

تعالى» رواه مالك وصححه األلباني.
دون  أوالده  بــعــض  يــعــطــي  أن   -٣
لحديث: «اتقوا  يــجــوز،  ال  وهــذا  بعض 
اهللا واعدلوا بين أوالدكم»، فإن أعطاه 

وجب رّده، إال برضا الباقين.
واهللا أعلم.

صالة االستخارة دليل المسلم المتردد في حسم األمور  
تزيل عن قلوبنا الخوف من مآالت األمور.. علماء ودعاة لـ        :

الــتــســلــيــم بــعــد  أو  قــبــل  ـــال  ـــق ي ـــــاء  دع ـــهـــا  ول وقــــت  أي  فـــي  ــن  ــي ــت ــع رك ـــــؤدى  ت

عن أبي هريرة رضي اهللا عنه، عن رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: قال اهللا عّز وجّل: 
ومن  ـــا،  ذراًع إليه  تقربت  شــبــًرا  إلــي  تقرب  «مــن 

إلي  أقبل  وإذا  باًعا،  إليه  تقربت  ذراًعــا  إلي  تقرب 
مسلم،  اإلمــام  رواه  أهـــرول».  إليه  أقبلت  يمشي 

رحمه اهللا.
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الشيخ جاسم بن محمد الجابر 
رئيس لجنة البحوث والفتوى 

باالتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
- فرع قطر

• الفرق بين «مشى وسعى»
فــفــي قــولــه - عـــّز وجــــّل - حــكــايــة عن 
سيُدنا  لهما  َسقى  اللتين  المرأتين  إحــدى 
موسى - عليه السالم -: « َفَجاَءْتُه إِْحَداُهَما 
 ،«٢٥ «القصص:  اْستِْحَياٍء»-  َعلَى  تَْمِشي 
فاستخدم القرآن «تمشي» دون «تسعى» 
التي هي أفصح وأخص؛ وذلك أن القرآن 
أن  ينبغي  مــا  يبيِّن  أن  أراد  إنــمــا  العظيم 
في  وسكينة  وقار  من  المرأة  عليه  تكون 
مشيتها، دون عجل يثير الغرائز، ويوقظ 

الفتن، ولفظة «تمشي» هي األقرب لهذا 
المعنى؛ ألنها تدل على أنها أتْت على العادة 
وحسن  السكينة  مــن  لــلــمــرأة  الــمــعــهــودة 
قوله  فــي  كــمــا  بــخــالف «تــســعــى»  األدب، 
اْلَمِدينَِة  أَْقــَصــى  ــْن  مِّ َرُجـــٌل  تعالى «َوَجـــاَء 
يَْسَعٰى َقاَل يَا ُموَسٰى إِنَّ اْلَمَألَ يَْأتَِمُروَن بَِك 
لَِيْقتُلُوَك َفاْخُرْج إِنِّي لََك ِمَن النَّاِصِحيَن» 
الــتــي تـــدل على الــســرعــة والــعــجــلــة، فإنك 
تقول: مشيت إلى فالن، إذا لم تكن على 

عجلة من أمرك، بخالف سعيت إليه.

«أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن يَْزُعُموَن أَنَُّهْم آَمنُواْ 
بَِما أُنِزَل إِلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمن َقْبلَِك يُِريُدوَن 
أَن  اُغوِت َوَقْد أُِمُرواْ  إِلَى الطَّ أَن يَتََحاَكُمواْ 
يُِضلَُّهْم  أَن  ْيَطاُن  الشَّ ــِريــُد  َويُ ــِه  بِ يَــْكــُفــُرواْ 
َما  إِلـَـى  تََعالَْوا  لَُهْم  ِقيَل  َوإَِذا  بَِعيًدا،  َضــالالً 
ُسوِل َرأَْيــَت اْلُمنَاِفِقيَن  ُ َوإِلَــى الرَّ أَنــَزَل اهللاَّ
وَن َعنَك ُصــُدوًدا».. ذكر المفسرون   يَُصدُّ

في أسباب النزول وجوًها:
نازع  المفسرين:  من  كثير  قال  األول: 
رجل من المنافقين رجًال من اليهود فقال 
وقال  القاسم،  أبو  وبينك  بيني  اليهودي: 
األشرف،  بن  كعب  وبينك  بيني  المنافق: 
اهللا  صلى  الــرســول  أن  ذلــك  فــي  والسبب 
عليه وسلم كان يقضي بالحق وال يلتفت 
إلــــى الــــرشــــوة، وكــعــب بـــن األشـــــرف كــان 
شديد الرغبة في الرشوة، واليهودي كان 
محًقا، والمنافق كان مبطًال، فلهذا المعنى 
الرسول،  إلى  التحاكم  يريد  اليهودي  كان 
والمنافق كان يريد كعب بن األشرف، ثم 
أصر اليهودي على قوله، فذهبا إليه صلى 
عليه  الـــرســـول  فحكم  وســلــم،  عليه  اهللا 
المنافق،  على  لليهودي  والــســالم  الــصــالة 
فــقــال الــمــنــافــق ال أرضــــى انــطــلــق بــنــا إلــى 
أبــي بكر، فحكم أبــو بكر رضــي اهللا عنه 

لليهودي فلم يرض المنافق. 
هذه  نـــزول  سبب  فــي  الثانية:  الــروايــة 
اآليــــة أنـــه أســلــم نـــاس مــن الــيــهــود ونــافــق 
بــعــضــهــم، وكــانــت قــريــظــة والــنــضــيــر في 
الجاهلية، إذا قتل قرظي نضريًا قتل به، 

وأخــــذت منه ديـــة مــائــة وســـق مــن تمر، 
وإذا قتل نضري قرظًيا لم يقتل به، لكن 
أعطى ديته ستين وسًقا من التمر، وكان 
األوس،  حلفاء  وهــم  أشـــرف  النضير  بنو 
وقــريــظــة حــلــفــاء الـــخـــزرج، فــلــمــا هــاجــر 
الرسول عليه الصالة والسالم إلى المدينة 
قتل نضري قرظًيا فاختصما فيه، فقالت 
علينا  إنما  علينا،  قصاص  ال  النضير:  بنو 
اصطلحنا  مــا  على  تمر  مــن  وســًقــا  ستون 
عليه من قبل، وقالت الخزرج: هذا حكم 
الجاهلية، ونحن وأنتم اليوم إخوة، وديننا 
النضير  بنو  فأبى  بيننا،  فضل  وال  واحـــد 
أبي  إلــى  انطلقوا  المنافقون:  فقال  ذلــك، 
المسلمون:  وقال  األسلمي،  الكاهن  بردة 
بل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
فــأبــى الــمــنــافــقــون وانــطــلــقــوا إلـــى الكاهن 
هــذه  تــعــالــى  اهللا  فــأنــزل  بينهم،  ليحكم 
اآلية، ودعا الرسول عليه الصالة والسالم 
الــكــاهــن إلـــى اإلســــالم فــأســلــم، هـــذا قــول 
الــســدي، وعــلــى هــذا الــقــول الــطــاغــوت هو 

الكاهن.
وقـــد اتــفــق الــمــفــســرون عــلــى أن هــذه 
اآلية نزلت في بعض المنافقين، ثم قال 
أبو مسلم: ظاهر اآليــة يدل على أنه كان 
مــنــافــًقــا مــن أهـــل الــكــتــاب، مــثــل أنـــه كــان 
النفاق  سبيل  على  اإلســالم  فأظهر  يهوديًا 
بَِما  ألن قوله تعالى:»يَْزُعُموَن أَنَُّهْم آَمنُواْ 
أُنِزَل إِلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمن َقْبلَِك» إنما يليق 

بمثل هذا المنافق.

أعــلــنــت  ـ [:  الـــدوحـــة 
والــــشــــؤون  األوقــــــــاف  وزارة 
الـــــداعـــــيـــــة  أن  اإلســــــالمــــــيــــــة 
الــــقــــطــــري فـــضـــيـــلـــة الـــشـــيـــخ 
مــحــمــد مــحــمــود الــمــحــمــود، 
سيكون خطيب الجمعة اليوم 
عبد  بن  محمد  اإلمام  بجامع 
الوهاب، وسوف يكون محور 
الخطبة حول «ُخلق التواضع».

 وأّكدت الوزارة اتخاذ كافة اإلجراءات 
االحــــتــــرازيــــة والـــوقـــائـــيـــة مـــن فـــيـــروس 
جميع  في  الخطبة  يحضر  لمن  كورونا، 
الجمعة،  صــالة  فيها  تقام  التي  الجوامع 
للمنظمين  احــتــراز  تطبيق  إبـــراز  وهــي: 
شخص  كل  إحضار  المسجد،  دخول  قبل 
مراعاة  مع  به،  الخاصة  الصالة  سجادة 

ارتــــــــداء الـــكـــمـــامـــة وتــــرك 
مــســافــة كــافــيــة فــيــمــا بين 
لمبدأ  تطبيًقا  المصلين، 
الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي أثــنــاء 

والصالة. الخطبة 
أنه  إلــى  اإلشــارة  تجدر 
اإلمــام  جامع  افتتاح  منذ 
مــحــمــد بــن عــبــدالــوهــاب، 
وقـــــــف عــــلــــى مــــنــــبــــره كـــــبـــــار الـــعـــلـــمـــاء 
والــمــشــايــخ مــن دعـــاة األمـــة اإلســالمــيــة 
فـــي خــطــبــة الــجــمــعــة تـــعـــزيـــًزا لــمــكــانــتــه 
المسلمين  تبصير  في  بــدوره  وتعريًفا 
العقيدة  رسوخ  من  انطالًقا  بقضاياهم، 
محمد  نبيه  وسنة  اهللا  كتاب  نهج  على 
وأتــم  الــصــالة  أفــضــل  عليه  عــبــداهللا  بــن 

لتسليم. ا
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كتب - محروس رسالن:

ــــــــد عــــــــدٌد مـــــن الـــعـــلـــمـــاء  أّك
االستخارة  صــالة  أن  والــدعــاة 
ســـنـــة عــــن الـــنـــبـــي صـــلـــى اهللا 
بأنها  منّوهين  وســلــم،  وعليه 
تعلمنا اللجوء إلى اهللا سبحانه 
من  علينا  التبس  فيما  وتعالى 
أمــــر أو فــيــمــا تــــرددنــــا فــيــه، 
كبيرة  إشكالية  تحل  وبالتالي 
لدينا وهي الحيرة والقلق من 
جراء التردد وتزيل عن قلوبنا 

الخوف من مآالت األمور.
عــلــى  ـــــ [  ل وشـــــــــددوا 
صـــالة  عـــلـــى  الــمــحــافــظــة  أن 
االستخارة هي من المحافظة 
عــلــى الــســنــة ، مــنــّوهــيــن بــأن 
وسلم  عليه  اهللا  صــلــى  الــنــبــي 
كل  في  اهللا  إلى  اللجوء  علمنا 

حال.
صالة  هيئة  أن  وأوضــحــوا 
كالصالة  تؤدى  أن  االستخارة 
الـــعـــاديـــة فــهــي ركــعــتــان كــأي 
نافلة يقرأ في كل ركعة منها 
تيسر  ومــــا  الـــكـــتـــاب  بــفــاتــحــة 
يدعو  ثم  الكريم،  القرآن  من 
بعد  االستخارة  دعــاء  المسلم 
بعده  أو  التسليم  وقبل  التشهد 

ويسمي حاجته.
ونـــّوهـــوا بـــأن االســتــخــارة ال 
تكون في أمر جزم به اإلنسان 
أمر  فــي  وإنــمــا  صحته،  ورأى 
متردد فيه ال يعرف الخير في 
عنه،  االنقطاع  أم  فيه  المضي 
كما ال تكون كذلك في الطاعة 
مثل  الواجبة  بالحقوق  والقيام 
أو  الــــصــــالة  أو  الــــرحــــم  صـــلـــة 
على  الــتــصــدق  أو  الــعــمــرة  أداء 
األعــمــال،  تلك  ألن  المساكين 
أعمال حث عليها الشرع وهي 

من أعمال البر والخير.
التي  الــمــواضــيــع  أن  وأبـــانـــوا 
يــســتــحــب فـــيـــهـــا االســــتــــخــــارة 
الـــــزواج والــوظــيــفــة والـــدراســـة 
وقبل المشاريع التجارية وقبل 
الــســفــر، داعـــيـــن الــمــســلــم إلــى 
االنــســيــاق تــجــاه الــوجــهــة التي 
وجــهــه اهللا ســبــحــانــه وتــعــالــى 
ـــــــه لــصــالة  تــجــاهــهــا بـــعـــد أدائ
االستخارة ألننا ال نعلم الغيب 

وال نعلم الخير ألنفسنا.
وأوضـــحـــوا أن مـــا يــتــداولــه 
بـــعـــض الــــنــــاس مــــن أنـــــه البـــد 
ليس  رؤيا  يرى  أن  للمستخير 
هــي  الــحــقــيــقــة  وأن  شــــرًطــــا 
وجود راحة نفسية من عدمه 
تــجــاه هـــذا األمــــر أو مــبــاشــرة 
األمر ومالحظة وجود تيسير 
فيه أو تعسير ومن ثم يباشر 

المسلم األمر أو يرجع عنه.
فــــي الـــبـــدايـــة أّكــــــد فــضــيــلــة 
الــهــاشــمــي  ســلــطــان  د.  الــشــيــخ 
الشريعة  بكلية  الــفــقــه  أســتــاذ 
فـــي جــامــعــة قــطــر أن صــالة 

أمـــر  ألي  تُـــســـن  االســــتــــخــــارة 
ــًرا طــالــمــا  حــتــى لـــو كــــان صــغــي
صالة  أن  مبينًا  فيه،  تــرددت 
إيــاهــا  عّلمنا  ســنــة  االســتــخــارة 
عليه  اهللا  صــلــى  اهللا  رســـــول 
وســـلـــم، حــيــث أخـــــرج اإلمــــام 
الـــبـــخـــاري فـــي صــحــيــحــه َعـــْن 
ِ رضــي اهللا  ــِن َعــْبــِداهللاَّ ــِر ْب َجــابِ
عــنــهــمــا، َقـــــــاَل: َكــــــاَن َرُســــــوُل 
وســلــم  عــلــيــه  اهللا  صــلــى   ِ اهللاَّ
األُُمــوِر  ِفي  ــَخــاَرَة  اِالْســتِ يَُعلُِّمنَا 
ِمَن  ــوَرَة  الــسُّ يَُعلُِّمنَا  َكَما  ُكلَِّها، 
الُقْرآِن يَُقوُل: «إَِذا َهمَّ أََحُدُكْم 
ِمْن  َرْكَعتَْيِن  َفْلَيْرَكْع  ــاألَْمــِر  بِ
ــْل:  ــُق ــَي ــــمَّ لِ َغـــْيـــِر الـــَفـــِريـــَضـــِة، ثُ
بِِعْلِمَك،  أَْستَِخيُرَك  إِنِّي  اللَُّهمَّ 
َوأَْستَْقِدُرَك بُِقْدَرتَِك، َوأَْسأَلَُك 
ــَك  ــإِنَّ ِمـــْن َفــْضــلِــَك الــَعــِظــيــِم، َف
َوالَ  ــلَــُم  ــْع َوتَ ـــــِدُر،  أَْق َوالَ  تَــْقــِدُر 
ُم الــُغــُيــوِب،  أَْعـــلـَــُم، َوأَْنـــــَت َعــــالَّ
الــلَّــُهــمَّ إِْن ُكــْنــَت تـَـْعــلـَـُم أَنَّ َهــَذا 
ــــي ِديـــنِـــي  ــــي ِف األَْمــــــــَر َخــــْيــــٌر لِ
أَْو   - أَْمــِري  َوَعاِقبَِة  َوَمَعاِشي 
ــاِجــِل أَْمــــِري َوآِجـــلـِــِه -  َقــــاَل: َع
ــي، ثُــمَّ  ــْرُه لِ ــي، َويَــسِّ َفـــاْقـــُدْرُه لِ
بَاِرْك لِي ِفيِه، َوإِْن ُكْنَت تَْعلَُم 
أَنَّ َهَذا األَْمَر َشرٌّ لِي ِفي ِدينِي 
أَْو   - أَْمــِري  َوَعاِقبَِة  َوَمَعاِشي 
َقــاَل ِفــي َعــاِجــِل أَْمـــِري َوآِجــلـِـِه 
- َفــاْصــِرْفــُه َعــنِّــي، َواْصــِرْفــنِــي 

َحْيُث  الَخْيَر  لـِـي  َواْقـــُدْر  َعــْنــُه، 
ــمَّ أَْرِضــنِــي به «، َقــاَل:  َكــاَن، ثُ

«َويَُسمِّي َحاَجتَُه».
وقـــــــــــــــــال: هـــــيـــــئـــــة صــــــالة 
كالصالة  تُــؤدى  أن  االستخارة 
الــــعــــاديــــة هــــي ركـــعـــتـــان كـــأي 
منها  ركعة  كل  في  يقرأ  نافلة 
تيسر  ومــــا  الـــكـــتـــاب  بــفــاتــحــة 

يدعو  ثــم  الكريم  الــقــرآن  مــن 
بعد  االســتــخــارة  دعـــاء  المسلم 
ويسمي  التسليم  وقبل  التشهد 

حاجته.
وأبان أن الصحيح أن يكون 
التشهد  بعد  االســتــخــارة  دعـــاء 
بعد  أو  الـــســـجـــود  فـــي  ولـــيـــس 
الــرفــع مــن الــركــوع كــمــا يظن 

بعض الناس.
بــعــض  أن  إلــــــــى  وذهــــــــــب 
التي  الــمــرأة  أن  رأى  الفقهاء 
عندها عذر شرعي، أو الرجل 
بدعاء  القيام  يمكنهما  الجنب 
االســـــتـــــخـــــارة بــــــــدون صـــــالة، 
عاجًال،  األمــر  كــان  إذا  خاصة 
وال  جائز  ذلــك  أن  إلــى  مشيًرا 

حرج فيه.
قبل  األفـــضـــل  أن  وأوضــــــح 
يــقــوم  أن  االســــتــــخــــارة  دعــــــاء 
ـــى اهللا  ـــاء عـــل ـــن ـــث ـــال الـــمـــســـلـــم ب
ســبــحــانــه وتــعــالــى بــالــمــحــامــد 
وأن  الحسنى  بأسمائه  وسؤاله 
يــصــلــي عــلــى الــنــبــي صــلــى اهللا 
عــلــيــه وســلــم ثــم يــدعــو بــدعــاء 

االستخارة.
 ونــــــّوه بــــأن االســـتـــخـــارة ال 
تكون في أمر جزم به اإلنسان 
أمــر  فــي  وإنــمــا  صحته  ورأى 
الخير  يعرف  ال  فيه،  مــتــردد 
االنقطاع  أم  فيه  المضي  فــي 

عنه.
ويــــــرى فــضــيــلــة الـــشـــيـــخ د. 
محمد حسن المريخي الداعية 
الـــمـــحـــافـــظـــة  أن  اإلســــــالمــــــي 
ـــخـــارة من  عــلــى صــــالة االســـت
والتي  السنة  على  المحافظة 
تربطنا برسول اهللا صلى اهللا 
النبي  بأن  منّوًها  وسلم،  عليه 

عّلمنا  وســلــم  عليه  اهللا  صلى 
الــلــجــوء إلـــى اهللا فــي كــل حــال 
كما قال البن عباس رضي اهللا 
أعلُِّمك  إنــي   ، غــالُم  يا  عنه: « 
يحَفْظك  اَهللا  احــَفــِظ  كلماٍت: 
، احــَفــِظ اَهللا تــِجــْده تـُـجــاَهــك 
وإذا   ، اَهللا  فاسأِل  سألَت  إذا   ،
 .«..... بــاِهللا  فاستِعْن  استعْنَت 

الحديث.
في  يستخير  اإلنسان  وقال: 
أمــــر حــــالل هـــو مـــتـــردد فيه 
هل يقدم عليه أم يحجم عنه 
في  المسلم  يلجأ  أن  واألصـــل 
سبحانه  اهللا  إلــى  الــحــال  هــذه 
وتــعــالــى بــالــصــالة عــبــر صــالة 
نهايتهما  فــي  يــقــول  ركــعــتــيــن 
يسمي  ثـــم  االســـتـــخـــارة  دعـــــاء 

حاجته.
وأضاف: أن النبي صلى اهللا 
الخلق  سيد  وهــو  وســلــم  عليه 
كـــان إذا حــزبــه أمـــر لــجــأ إلــى 
إلى  الفتًا  ربه،  وناجى  الصالة 
يسألون  كانوا  السلف  بعض  أن 

اهللا حتى الملح وشسع النعل.
وحــــــول وقـــــت الــــدعــــاء فــي 
صـــــالة االســــتــــخــــارة أبــــــان أن 
للمسلم  قــالــوا:  الفقهاء  بعض 
من  الــتــســلــيــم  قــبــل  يــقــولــه  أن 
الــتــســلــيــم  بـــعـــد  أو  الــركــعــتــيــن 

منهما.
يـــتـــداولـــه  مــــا  أن  وأوضــــــــح 
ــــه ال بد  ـــنـــاس مـــن أن بــعــض ال
ليس  رؤيا  يرى  أن  للمستخير 
هــي  الــحــقــيــقــة  وأن  شــــرًطــــا 
وجود راحة نفسية من عدمه 
تــجــاه هـــذا األمــــر أو مــبــاشــرة 
األمر ومالحظة وجود تيسير 
فيه أو تعسير ومن ثم يباشر 

المسلم األمر أو يرجع عنه.
وعــــــن األمـــــــــور الــــتــــي لــيــس 
فضيلته:  قــال  اســتــخــارة  فيها 
وعمل  طاعة  فــي  اســتــخــارة  ال 
ألن  الــنــاس  بين  وإصـــالح  خير 
الــــطــــاعــــات مــــن الــمــســلــمــات، 
يدخل  أن  ينبغي  ال  وبــالــتــالــي 
غير  فــي  االســتــخــارة  الشخص 
محلها، موصًيا الشباب المسلم 
بـــالـــحـــرص عــلــى إحـــيـــاء سنة 
وسلم  عليه  اهللا  صــلــى  الــنــبــي 
وأال  االســتــخــارة  بينها  ومـــن 

يهونوا من قدر السنة النبوية.
وعن المواضع التي تُستحب 
فـــيـــهـــا االســـــتـــــخـــــارة أوضـــــح 
فضيلة الشيخ أحمد البوعينين 
رئيس االتحاد العالمي للدعاة 
أن المواضع التي تستحب فيها 
والوظيفة  الـــزواج  االســتــخــارة 
والـــــدراســـــة وقـــبـــل الــمــشــاريــع 
داعًيا  السفر،  وقبل  التجارية 
الــمــســلــم إلــــى االنـــســـيـــاق تــجــاه 
ــــتــــي وجــــهــــه اهللا  الــــوجــــهــــة ال
بعد  تجاهها  وتعالى  سبحانه 
أدائـــه صــالة االســتــخــارة ألننا 
ال نعلم الغيب وال نعلم الخير 

ألنفسنا.
وقال: من األخطاء الشائعة 
يــصــلــي  الــــــنــــــاس  بــــعــــض  أن 
عشرين  مــن  أكثر  االســتــخــارة 
تعسرت  إذا  واحـــد  ألمـــر  مـــرة 
األمــــــور أمـــامـــه وكـــانـــت لــديــه 
أن  مــؤكــًدا  إتمامها،  في  رغبة 
الـــرؤيـــا كـــذلـــك لــيــســت شــرًطــا 
لــتــحــقــيــق االســــتــــخــــارة وإنـــمـــا 
األصل التيسير أو إغالق األمر.

وأضــــــــــــاف: إحـــــيـــــاء صــــالة 
ونحمد  السنة  من  االستخارة 
الـــنـــاس  مــــن  كــــثــــيــــًرا  أن  اهللا 
الــشــروع  قبل  عليها  يــداومــون 
في أي أمر مهم متردد فيه، 
مشيًرا إلى أنه عندما يستخير 
يناجيه  فــكــأنــه  ربــــه  ـــســـان  اإلن
توجيًها  يجد  ثم  ومن  ويسأله 

ربانًيا له في هذا األمر.
وتابع: من المستحب اختيار 
كــانــت  وإن  الــمــنــاســب  الـــوقـــت 
صــالة االســتــخــارة جــائــزة في 
أي وقــت بما في ذلــك أوقــات 
الكراهة، ناصًحا بتحري الثلث 
األخير من الليل خالل صالتها 
ألنه وقت إجابة الدعاء، مبينًا 
في  صالتها  ينفي  ال  ذلــك  أن 
أي وقت ألنها صالة سببية ال 

سيما إن كان األمر عاجًال.
ونّوه بأنه ال يستخير اإلنسان 
بالحقوق  والقيام  الطاعة  في 
الـــواجـــبـــة مـــثـــل صـــلـــة الـــرحـــم 
أو  الــعــمــرة  أداء  أو  الــصــالة  أو 
ألن  المساكين،  على  التصدق 
تلك األعمال أعمال حّث عليها 
الــشــرع وهــي مــن أعــمــال البر 

والخير.

د. محمد المريخيالشيخ أحمد البوعينيند. سلطان الهاشمي

االســـتـــخـــارة صــــالة  الـــهـــاشـــمـــي:  ــان  ــط ــل س د. 
ــًرا ــي ــغ ص كـــــان  لــــو  حـــتـــى  أمـــــر  ألي  ـــن  ـــس تُ  

صــالة عــلــى  ــة  ــداوم ــم ال ــمــريــخــي:  ال مــحــمــد  د. 
ــى الــســنــة ــل ــظــة ع ــحــاف ــم ـــن ال ـــخـــارة م ـــت  االس

اســتــخــارة  ال  ــن:  ــي ــن ــي ــوع ــب ال أحـــمـــد  الــشــيــخ 
ــاس ــن ــر وإصـــــالح بــيــن ال ــل خــي ــم ــة وع ــاع فـــي ط
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فنون وثقافة

الدوحة - أشرف مصطفى:

عــن  لـــوســـيـــل  دار  أعـــلـــنـــت 
إطـــــالق الــنــســخــة الــثــانــيــة من 
للكتاب  كــوبــنــهــاجــن  مــعــرض 
ولمدة  الُمقبل  أكــتــوبــر   ٥ يــوم 
أســـبـــوع، وذلــــك بــالــتــعــاون مع 
ـــــك ديـــجـــيـــتـــال  ـــــوردي شــــركــــة ن
وورلــــــد الــنــرويــجــيــة إليــصــال 
الكتب  مــن  ممكن  عـــدد  أكــبــر 
العربية للقّراء في أوروبا، عبر 
ستتضمن  إلــكــتــرونــيــة  منصة 
ألكــثــر  الــكــتــب  آالف  عـــشـــرات 
جداول  مع  نشر،  دار  من ٢٠٠ 
جانب  إلــى  للمتوفر  تصنيفات 
بــيــانــات إرشـــاديـــة لــكــل الكتب 
المطروحة، مع إمكانية لشراء 
من  والرقمية  الورقية  الكتب 

خالل البيع على اإلنترنت.
فاطمة  أكــدت  جانبها،  مــن 
الــرفــاعــي مــديــر إنــتــاج وتــوزيــع 
الـــمـــعـــرض  أن  لـــوســـيـــل  بـــــــدار 
ــمــنــتــظــر ســيــشــهــد  الـــرقـــمـــي ال
عــــدًدا كــبــيــًرا مــن الــمــشــاركــات 
لـــدور نــشــر عــربــيــة مــن بــلــدان 
مختلفة، ولفتت إلى أن أهمية 

كونه  في  تكمن  المعرض  هذا 
يــأتــي فــي ظــل تــوقــف معارض 
جائحة  بسبب  الورقية  الكتب 
الكثير  إلغاء  تم  حيث  كورونا، 
ما  العالم  حــول  المعارض  من 
من  الثقافية  الــســاحــات  حـــرم 
من  الكتب  مستجدات  متابعة 
خــــالل الـــمـــعـــرض الــمــخــصــص 
لها، ما ساهم في إعالء قيمة 
الــمــنــصــات اإللــكــتــرونــيــة الــتــي 
تـــعـــمـــل فــــي مــــجــــاالت الــنــشــر 
والـــتـــوزيـــع لــلــكــتــاب ســــواء كــان 
وقـــالـــت:  ـــا،  رقـــمـــًي أم  ــــا  ورقــــًي
بــنــاًء على الــتــطــورات األخــيــرة 
فيروس  من  الثانية  والموجة 
والتي  (كــورونــا)   «١٩- «كوفيد 
تـــصـــيـــب شــــمــــال أوروبــــــــــا فــي 
األيــــــام الــحــالــيــة، واســتــشــعــاًرا 
على  الــحــفــاظ  لمسؤولية  مــّنــا 
توصيات  على  وبناًء  صحتكم، 
هــيــئــات الــصــحــة الــدنــمــاركــيــة 
والـــســـويـــديـــة، أعـــلـــنـــت شــركــة 
نــــــــــوردك ديـــجـــيـــتـــال وورلـــــــد 
والــتــوزيــع  للنشر  لــوســيــل  ودار 
ــــدورة الــثــانــيــة  ــــل كــمــنــظــمــيــن ل
مــــــن الــــــمــــــعــــــرض، ومـــنـــصـــة 

األشمل  الموقع  أرابــيــســكــابــازار 
والموثوق للكتاب العربي كراٍع 
ــــدورة الـــثـــانـــيـــة عن  ــــل رقـــمـــي ل
تحويل الدورة الثانية إلى دورة 
رقمية يعتمد العمل فيها على 
منصة رقمية افتراضية ثالثية 
وثنائية األبعاد ويتوفر عليها ما 
يقارب ٢٨ ألف عنوان من ٢٠٠ 
دار نشر، وذلك في الفترة من 
٥ - ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠، وأشارت 
إلــــى أنــــه ســيــتــم إعـــفـــاء جميع 

غير  والــمــؤســســات  النشر  دور 
المشاركة  رســوم  من  الربحية 
وكذلك  االفتراضية،  بــالــدورة 
داخل  المجاني  الشحن  توفير 
الــدنــمــارك والــســويــد كــنــوع من 
الدعم والمساندة من منظمي 
المعرض لتواجد الكتاب العربي 
عقد  سيتم  فيما  أوروبــــا.  فــي 
المعرض  مــن  الثالثة  الــــدورة 
الدنماركية  العاصمة  قلب  في 
كــوبــنــهــاجــن فـــي أقــــرب وقــت 

مـــــنـــــاســـــب ويـــــضـــــمـــــن صــحــة 
المشاركين والحضور وضيوف 
ـــمـــعـــرض، وأكـــــــدت فــاطــمــة  ال
المساهمة  تــلــك  أن  الــرفــاعــي 
في  تأتي  لوسيل  دار  قبل  مــن 
وقت تشهد خالله منصة الدار 
بالكتب،  كبيًرا  زخًما  الرقمية 
وأضافت: المنصة اإللكترونية 
يتعدى  مــا  حالًيا  تــحــوي  لــلــدار 
٢٠ ألف كتاب بعد عقد العديد 
من اتفاقيات التعاون مع عدة 

جهات، ونّوهت إلى أن الموقع 
كل  فــي  العربية  بالكتب  غني 
تطمح  وكـــذلـــك  الــتــصــنــيــفــات 
الدار للوصول بتلك الكتب إلى 

كل أنحاء العالم.
ـــــــدار مــــن خـــالل  وتـــســـعـــى ال
نشر  إلـــى  الــمــتــنــّوعــة  فعالياتها 
ـــمـــعـــرفـــة وإثـــــــــــراء الـــثـــقـــافـــة  ال
الـــعـــربـــيـــة، والـــمـــســـاهـــمـــة فــي 
إحـــــــــــــداث نــــهــــضــــة فــــكــــريــــة، 
واالرتـــــقـــــاء بـــالـــوعـــي وتــأصــيــل 

وذلك  النبيلة،  اإلنسانّية  القيم 
من خالل تقديم محتوى أدبي 
في  متمّيز  وثــقــافــي  وفــكــري 
تطلعات  تــلــّبــي  راقــيــة  أشــكــال 
على  وتشّجعه  العربي  الــقــارئ 
الـــقـــراءة وطــلــب الــمــعــرفــة. مع 
دعــم وإبــــراز دور الــكــتــاب في 
نهضة الّشعوب والتقارب بينها، 
واالنفتاح المثمر على الثقافات 
على  المحافظة  مــع  األخـــرى، 
الــقــيــم الــمــجــتــمــعــيــة واحـــتـــرام 

إلى  الـــدار  تهدف  كما  األديـــان. 
ــّتــاب  اســتــقــطــاب وتــشــجــيــع الــُك
واألجانب  والعرب  القطرّيين 
ومساعدتهم على إثراء الحركة 
واكتشاف  والــفــكــرّيــة.  األدبــّيــة 
الــمــواهــب والــطــاقــات الــواعــدة 
ودعــــم مــشــاريــعــهــا اإلبـــداعـــّيـــة 
وفـــق أســـس ومــعــايــيــر تحفظ 

حقوق الجميع.
ناشدت  لوسيل  دار  وكــانــت 
جـــمـــهـــورهـــا عـــبـــر صــفــحــات 
الخاصة  االجتماعي  الــتــواصــل 
صحتكم  ألن  وقــــالــــت:  بـــهـــا، 
تــهــمــنــا كـــتـــابـــكـــم إلــــــى بــابــكــم 
وبـــشـــحـــن مـــجـــانـــي عـــبـــر أول 
مــنــصــة افـــتـــراضـــيـــة أوروبـــيـــة 
الكتاب  بــمــعــارض  متخصصة 
انتظرونا  أوروبـــا..  في  العربي 
في الدورة الثانية من معرض 
كــوبــنــهــاجــن لــلــكــتــاب الــعــربــي، 
وكل ما عليكم هو الدخول إلى 
في  الرسمية  المعرض  منصة 
أكتوبر   ٢٠ حتى   ٥ من  الفترة 
الرسمي  الــمــوقــع  عــبــر   ،٢٠٢٠
للكتاب  كــوبــنــهــاجــن  لــمــعــرض 

العربي.

دار  لـوســيل تُعـلن عــن «كـوبنهاجـن للكــتاب» 
ينطلق رقميًا ٥ أكتوبر

أرشيفية من معرض الكتاب العربي في أوروبا     

 :  ]  - ـــــــــــدوحـــــــــــة  ال
العامة  الــمــؤســســة  اســتــضــافــت 
ـــحـــي الــــثــــقــــافــــي «كـــــتـــــارا»  ـــل ل
مــحــاضــرة عـــن بُـــعـــد بــعــنــوان 
ــــطــــاعــــت قــطــر  ـــــف اســــت «كـــــي
مـــواجـــهـــة فـــيـــروس كـــورونـــا» 
اللطيف  عبد  الــدكــتــور  ألــقــاهــا 
مـــــحـــــمـــــد الـــــــــخـــــــــال رئـــــيـــــس 
الـــمـــجـــمـــوعـــة اإلســتــراتــيــجــيــة 
الــوطــنــيــة لــلــتــصــدي لــفــيــروس 
قسم  رئــيــس   «١٩  - «كــوفــيــد 
بمؤسسة  الــمــعــديــة  األمــــراض 
حـــمـــد الـــطـــبـــيـــة، وذلـــــــك عــن 

طريق برنامج «زووم».
في  المحاضرة  هذه  وتأتي 
إطـــــار األنـــشـــطـــة والــفــعــالــيــات 
الـــتـــي تـــعـــقـــدهـــا كــــتــــارا خـــالل 
الدبلوماسية  للشبكة  ترؤسها 
النجاح  وبعد  العامة،  الدولية 
ـــــذي حــقــقــتــه قطر  الــكــبــيــر ال
فـــي الــتــعــاطــي مـــع الــتــحــديــات 
كورونا  جائحة  فرضتها  التي 
 «١٩  - «كـــوفـــيـــد  الـــمـــســـتـــجـــد 
وحـــصـــولـــهـــا عـــلـــى االعــــتــــراف 
بإجراءاتها  يتعلق  بما  الــدولــي 
كورونا  أزمــة  خــالل  المتخذة 

«كوفيد - ١٩».
وتــــحــــّدث الـــدكـــتـــور الــخــال 
خــــــــــالل الــــــمــــــحــــــاضــــــرة عـــن 
وتدابير  الحكومية  اإلجراءات 
الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة لـــمـــواجـــهـــة 
 ،«١٩  - كــورونــا «كوفيد  وبــاء 
قطر  إســتــراتــيــجــيــة  مــوضــًحــا 
فـــي الــتــصــدي لــلــجــائــحــة عبر 
والتوسع  السريعة  االستجابة 
في نظام الرعاية الصحية مع 

التوسع السريع لألسَرة وإعادة 
ــا إلــى  تــوزيــع الــمــوظــفــيــن، الفــتً
أنـــه تـــّم إعــــداد نــظــام الــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة جــــيــــًدا، وتــــزويــــده 
ــتــعــامــل مــع  ــل بــــمــــوارد قـــويـــة ل
الصحية  الــرعــايــة  احــتــيــاجــات 
في   «١٩ «كوفيد-  لـــحـــاالت 

المرافق الُمخصصة.
ــــور الـــخـــال  ــــدكــــت وأشـــــــــار ال
المناعي  التفاعل  فعالية  إلــى 

لــفــيــروس كـــورونـــا الــمــوجــود 
بأنه  منوًها  قطر،  في  مسبًقا 
األخـــرى،  الــبــلــدان  عكس  على 
لــــم تـــكـــن هـــنـــاك حـــاجـــة إلـــى 
إعطاء األولوية للرعاية لبعض 
يكون  قد  وأضاف:  المرضى، 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى االخـــتـــبـــارات 
الـــواســـعـــة الــمــقــتــرنــة بــالــعــالج 
المبكر االستباقي قد حّد أيًضا 
مـــن عــــدد األشـــخـــاص الــذيــن 

طلبوا دخول المستشفى.
وكــــان الــدكــتــور الـــخـــال قد 
ــالــحــديــث  ـــــدأ مـــحـــاضـــرتـــه ب ب
وأنواعه  كــورونــا  فيروس  عن 
ومتالزمة  ســـارس  كــفــيــروس 
الـــشـــرق األوســــــط الــتــنــفــســيــة، 
مشيًرا إلى أن هناك أكثر من 
كورونا  فيروس  من  نوًعا   ٤٠
تبدأ  والــتــي  المصدر  حيوانية 
بعد  ويمكنها  الــحــيــوانــات  فــي 
والتأليف  الطفرة  بعد  ذلـــك، 
والتكيف أن تنتقل إلى البشر، 
مــن  ــــعــــديــــد  ال أن  مــــوضــــًحــــا 
الحيوانية  كــورونــا  فــيــروســات 
طويلة  فطرية  عــدوى  تسبب 
األمد أو مستمرة. حيث تزيد 
هــــذه الـــفـــتـــرات الــطــويــلــة من 
اإلصــــابــــة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
الــحــيــوانــي، إلـــى جــانــب معدل 
إعــــادة الــتــركــيــب الــمــرتــفــع مع 
فــيــروســات أخـــرى بــاإلضــافــة 
إلى معدل الطفرات المرتفع، 
من احتمالية حدوث طفرات 
فـــيـــروســـات كــــورونــــا وتـــطـــّور 
القدرة على القفز إلى ُمضيف 

آخر.

اسـتعراض إسـتراتيجـية قطـر فـي مواجهـة كـورونـا
دعوة دولية لُمكافحة التضليل المعلوماتيفي ُمحاضرة قدمها د. الخال بـ «كتارا»

جــنــيــف - قــنــا: دعــــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالــمــيــة وعــــــدد مــــن مــنــظــمــات األمــــم 
الـــمـــتـــحـــدة الــمــتــخــصــصــة والــــشــــركــــاء إلـــى 
نشر  لتعزيز  عمل  خطط  وتطبيق  تطوير 
المعلومات القائمة على العلم ومنع انتشار 
الــمــعــلــومــات الــمــغــلــوطــة، مــع الــتــأكــيــد على 

كفالة حرية التعبير.
جاء ذلك في فعالية ُعقدت على شبكة 
المستوى  رفيع  األســبــوع  خــالل  اإلنــتــرنــت، 
للجمعية  والــســبــعــيــن  الــخــامــســة  ـــدورة  ـــل ل
الــعــامــة لــألمــم الــمــتــحــدة، لــلــفــت االنــتــبــاه 
المعلومات  نشر  عــن  الــنــاجــم  الــضــرر  إلــى 
المغلوطة المتعلقة بجائحة كورونا، وتعمد 

نشر التضليل لتحقيق أهداف ُمحددة.
وفــــي بـــيـــان صــحــفــي ذكــــر أمـــيـــن عــام 
غوتيريش  أنطونيو  السيد  المتحدة  األمــم 

أن الرسائل غير الدقيقة وأحيانًا الخطرة 
انـــتـــشـــرت بـــســـرعـــة رهـــيـــبـــة عـــبـــر وســـائـــل 
التواصل االجتماعي بمجرد انتشار فيروس 

كورونا بأنحاء العالم.
األمـــــم  أن  إلـــــــى  غــــوتــــيــــريــــش  وأشــــــــــار 
المتحدة أطلقت مبادرة «تحقق لمحاربة 
التضليل»، وفي إطار المبادرة تعمل األمم 
المتحدة مــع الــشــركــاء فــي مــجــال اإلعــالم 
واألفـــــــراد ومـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
المواقع،  هذه  على  المؤثرة  والشخصيات 
لنشر محتوى قائم على العلم يقدم حلوًال 

ويلهم الناس بالتمسك بالتضامن.
وشّدد األمين العام على أهمية ذلك في 
وقت يجري فيه العمل لبناء ثقة الشعوب 
الُمستقبلية  اللقاحات  وفعالية  سالمة  في 

الُمضادة لكورونا.

أفـالم ُمتنوعـة بصاالت السينما في الدوحة«إتيكيت الصداقة» في «فتيات العزيزية»
الدوحة - قنا: تعرض صاالت السينما 
في الدوحة هذا األسبوع، مجموعة من 
المتنّوعة،  العالمية  السينمائية  األفــالم 
دور  مختلف  في  عرضها  مع  بالتزامن 
تتنّوع  حيث  العالم،  أنحاء  في  العرض 
بــيــن األكــشــن والــرعــب والــتــشــويــق، إلــى 

جانب أفالم الدراما والسيرة الذاتّية.
هذا  المعروضة  األفــالم  ضمن  ومن 
«جرين  واإلثــارة  األكشن  فيلم  األسبوع 
جاريتي  جون  عائلة  تكافح  حيث  الند» 
في  الــحــيــاة،  قيد  على  الــبــقــاء  أجــل  مــن 
تتمثل  كارثية  طبيعية  ظاهرة  مواجهة 
األرض،  كــوكــب  نحو  متجه  مــذنــب  فــي 

الفيلم من إخراج ريك رومان.
كــمــا ســيــعــرض أيـــًضـــا فــيــلــم األكــشــن 
حــول  ويــــدور  هــنــجــد»  واإلثــــــارة «اون 
مع  ألم  الــطــريــق  عــبــر  مــغــامــرة  قــصــة 
وستشهد  بورتي،  ديريك  إخــراج  ابنها، 
الخيال  فيلم  السينمائية  الــعــرض  دور 
الــعــلــمــي «أرشـــــيـــــف» وتـــــــدور أحـــداثـــه 
حادث  في  لزوجته  عالم  فقدان  حــول 

لزوجته  وعي  بزرع  يقوم  أنه  إال  أليم، 
من  الفيلم  آلــي،  جسد  داخــل  المتوفاة 

إخراج جيفن روثري.
وســــيــــعــــرض أيـــــًضـــــا فـــيـــلـــم األكـــشـــن 
كقاتلة  آفـــا  وتــعــمــل  والــجــريــمــة «آفــــا». 
فعل  وعليها  ســوداء،  لمنظمة  مــأجــورة 
من  والفيلم  حياتها،  إلنقاذ  المستحيل 

إخراج تيت تايلور.
والغموض  الــدرامــا  فيلم  وسيعرض 
والـــخـــيـــال الــعــلــمــي «فـــريـــكـــس»، وفــيــه 
العمر  مــن  تــبــلــغ  جــريــئــة  فــتــاة  تكتشف 
ســبــع ســـنـــوات عـــالـــًمـــا جــــديــــًدا ومــثــيــًرا 
ــــا لــعــالــمــهــا  وغـــامـــًضـــا وخـــطـــيـــًرا مــــوازيً
الــحــاضــر، الــفــيــلــم مــن تــألــيــف وإخـــراج 

ليبوفسكي. زاك 
ـــرعـــب «ذا  وتــــــدور أحــــــداث فــيــلــم ال
بالذهاب  زوجــان  يقوم  حين  رينتال» 
سبيل  فـــي  وتـــأجـــيـــره  عــطــالت  لــمــنــزل 
الــحــصــول عــلــى عــطــلــة، ولــكــن تــتــحــّول 
إنتاج  مــن  والفيلم  رعـــب،  إلــى  ليلتهما 

فيلم الرعب «ذا رينتال»وإخراج ديف فرانكو.

الفتيات  قسم  نظم   :]  - الــدوحــة 
بــمــركــز شــبــاب الــعــزيــزيــة ورشــــة بــعــنــوان 
فعاليات  ضمن  وذلــك  الصداقة)  (إتيكيت 
النشاط العام للقسم، حيث نظمت الورشة 
أون  المناعي  نادية  الُمدربة  قدمتها  التي 
الين تماشًيا مع اإلجراءات االحترازّية التي 
يتخذها المركز للحّد من انتشار فيروس 

كورونا المستجد.
وجرى خالل تلك الورشة التركيز على 
عـــدة مــحــاور أولــهــا تــعــريــف الــُمــشــاركــات 

بـــمـــفـــهـــوم اإلتـــيـــكـــيـــت والــــصــــداقــــة، 
وصـــــفـــــات الــــصــــديــــق الـــحـــقـــيـــقـــي، 
الصداقة،  عالقات  تفكك  وأسباب 

إلـــــى جـــانـــب تـــعـــريـــف الـــمـــشـــاركـــات 
صــداقــة  عــالقــات  تــكــويــن  بكيفية 

ركزت  كما  المدرسة،  في 
على  الــورشــة  مقدمة 
تــعــريــف الــمــشــاركــات 
ــــــقــــــواعــــــد بـــســـيـــطـــة  ب
استمرار  على  تساعد 

الصداقة.

تلك  تــنــظــيــم  وراء  مـــن  الـــهـــدف  وجـــــاء 
الـــورشـــة إكـــســـاب الــفــتــيــات خــبــرة تــكــويــن 
الصداقة واالختيار السليم للصديقة والذي 
عادة ما يكون له دور كبير جًدا في حياة 
الــشــخــص وفــــي تــشــكــيــل شــخــصــيــتــه وفــي 
ينفعه  بما  الصحيح  الطريق  إلــى  إرشـــاده 
المجتمع  وألن  ووطــنــه،  مجتمعه  وينفع 
يتشكل  الــتــي  البيئات  أهــم  مــن  الــمــدرســي 
على  التركيز  فتم  صــداقــة  عــالقــات  فيها 
تعريف الفتيات بكيفية اختيار 
الـــصـــديـــقـــة الــمــنــاســبــة فــي 
توجيه  تــّم  كما  المدرسة، 
الـــمـــشـــاركـــات بــمــجــمــوعــة 
واإلرشــادات  النصائح  من 
مـــــن أجـــــــل الــــحــــفــــاظ عــلــى 
الــصــديــقــة خــاصــة الــوفــيــات 
مـــنـــهـــن، كـــمـــا تــــم تــعــريــف 
الفتيات على أبرز األسباب 
تفّكك  وراء  تكون  قد  التي 
وكيفية  الــصــداقــة  عــالقــات 

تجّنبها.
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سعادة  أّكــد  قنا:   - الــدوحــة 
عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ 
مجلس  رئيس  نائب  ثاني،  آل 
الـــــــــوزراء وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
عــن  الـــمـــســـؤولـــيـــة  إعــــمــــال  أن 
ـــعـــد خــــط الـــدفـــاع  الـــحـــمـــايـــة يُ
الــمــدنــيــيــن،  لـــحـــمـــايـــة  األول 
ُمــــشــــدًدا عــلــى مــســانــدة دولـــة 
الدولية  الــجــهــود  لكافة  قطر 
الــدول  فــي  المدنيين  لحماية 
مسلحة،  نــزاعــات  تــواجــه  التي 
ــاًدا لــســيــاســة دولـــة قطر  ــن اســت

والتزامها بالقانون الدولي.
جاء ذلك في كلمة لسعادته 
خالل الحدث الرفيع المستوى 
حول المسؤولية عن الحماية، 
ـــــــــــذي نــــظــــمــــتــــه الـــــرئـــــاســـــة  ال
أصدقاء  لمجموعة  المشتركة 
الـــمـــســـؤولـــيـــة عـــــن الـــحـــمـــايـــة 
ــــمــــارك  ــــدن «دولـــــــــة قـــطـــر وال
االتــصــال  عبر  وكــوســتــاريــكــا»، 
الـــمـــرئـــي، بــمــشــاركــة ســعــادة 
الـــســـيـــد أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
المتحدة  لألمم  الــعــام  األمــيــن 

وعدد من كبار المسؤولين.
وقـــــال ســـعـــادتـــه: «بـــســـرور 
بــالــغ نــشــارك فــي هــذا الحدث 
يتزامن  الذي  المستوى  الرفيع 
مـــع إحـــيـــاء الــمــجــتــمــع الــدولــي 
والسبعين  الخامسة  للذكرى 
إلنــــــشــــــاء األمـــــــــم الـــمـــتـــحـــدة، 
ــــذكــــرى الــخــامــســة عــشــرة  وال
عن  المسؤولية  مبدأ  العتماد 
العالمية  الــقــمــة  فــي  الــحــمــايــة 
المناسبتين  فكلتا   ،٢٠٠٥ لعام 
تاريخية  تــحــول  نــقــطــة  تــمــثــل 
حـــيـــال مـــســـؤولـــيـــة الــمــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي لـــحـــمـــايـــة الـــحـــقـــوق 

وكرامته،  لإلنسان  األساسية 
ـــم يــنــعــم بـــاألمـــن  ـــق عـــال وخـــل
والــــســــالم والــتــنــمــيــة وحــقــوق 
اإلنسان. وإن من دواعي فخر 
دور  لها  يكون  أن  قطر  دولــة 
المسألتين  هاتين  في  ريــادي 
الحيويتين للمجتمع الدولي».

الرفيعة  المشاركة  أن  وأّكد 
الــمــســتــوى فــي هـــذا االجــتــمــاع 
تــمــثــل رســـالـــة بــالــغــة الــوضــوح 
بـــأن الــمــجــتــمــع الـــدولـــي عــاقــد 
المدنيين،  حماية  على  العزم 
والـــتـــصـــدي بـــحـــزم لــلــجــرائــم 
من  اإلفــالت  وإنهاء  الفظيعة، 
المسؤولين  ومساءلة  العقاب، 

عن تلك الجرائم.
وقــــــــــــــال: «وفــــــــــــي خـــضـــم 
الـــتـــحـــديـــات غـــيـــر الــمــســبــوقــة 
«اليوم»،  العالم  يواجهها  التي 
ــــمــــا اآلثــــــــــــار الـــمـــؤلـــمـــة  الســــي
والــكــارثــيــة لــجــائــحــة كــورونــا 
تــهــدد  الـــتـــي    «١٩  - « كوفيد 
الــجــمــيــع، الســيــمــا الــطــبــقــات 
هشاشة،  األكــثــر  االجــتــمــاعــيــة 
التحديات  تلك  مواجهة  فــإن 
يــنــبــغــي أن تـــكـــون مـــن خــالل 
الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي وتـــقـــاســـم 
األعــــبــــاء، واالمـــتـــثـــال الــكــامــل 

للقانون الدولي وميثاق األمم 
الـــمـــتـــحـــدة. ومــــــن هـــنـــا فـــإن 
إعمال المسؤولية عن الحماية 
يُعد خط الدفاع األول لحماية 
هــذا  أن  الســيــمــا  الــمــدنــيــيــن، 
الــمــبــدأ أضــحــى مــن الــمــبــادئ 
الدولي  القانون  في  الراسخة 
ويــتــمــاشــى مـــع مــيــثــاق األمـــم 
ــــــذي يــحــتــاجــه  الـــمـــتـــحـــدة، وال
الـــعـــالـــم الـــيـــوم أكـــثـــر مـــن أي 
وقـــت مــضــى، نــتــيــجــة لــتــزايــد 
وحجم  وطبيعتها  الــنــزاعــات 
ضـــحـــايـــاهـــا مــــن الــمــدنــيــيــن، 
الــدولــي  المجتمع  ومــســؤولــيــة 

لحمايتهم».
وأعــــــــــرب ســـــعـــــادة الـــشـــيـــخ 
مــحــمــد بـــن عــبــدالــرحــمــن آل 
ثاني، عن بالغ التقدير للجهود 
لمجموعة  والــمــقــدرة  القيمة 
أصــــــدقــــــاء الــــمــــســــؤولــــيــــة عــن 
العالمي  والــمــركــز  الــحــمــايــة، 
لــلــمــســؤولــيــة عــــن الــحــمــايــة، 
وقال: «نسجل ارتياحنا إلدراج 
رسمي  بشكل  الــمــوضــوع  هـــذا 
الجمعية  أعـــمـــال  جــــدول  فـــي 
كجهاز  تضطلع،  الــتــي  العامة 
رئــيــســي فــي األمـــم الــمــتــحــدة، 
بدور فاعل لحماية المدنيين، 

التي  الـــقـــرارات  مــع  ويتماشى 
الفظائع  وقــوع  لمنع  اعتمدتها 
المساءلة  وضــمــان  الجماعية 

عن ارتكابها».
وتــابــع: «وعــلــى الــرغــم من 
في  تحققت  الــتــي  الــنــجــاحــات 
مــا  أن  إال  الـــخـــصـــوص،  هـــــذا 
تحقق  مــا  أن  القلق  إلــى  يدعو 
على المستوى القانوني الدولي 
إلعــــــمــــــال الــــمــــســــؤولــــيــــة عــن 
الــحــمــايــة لــم يــســاهــم فــي منع 
والــتــصــدي  الفظيعة  الــجــرائــم 
يزداد  حيث  كامل،  بشكل  لها 
تـــــواتـــــر الــــجــــرائــــم الــفــظــيــعــة 
ونطاقها في أكثر من منطقة 
منطقتنا،  ومنها  عالمنا،  في 
الوضع  هذا  يستمر  أن  ويمكن 
المجتمع  يتخذ  لم  ما  الخطير 
الدولي إجراءات أكثر تصميًما 
واتساًقا للوفاء بمسؤوليته عن 

حماية المدنيين».
وأوضـــــــــح ســـــعـــــادة الـــشـــيـــخ 
مــحــمــد بـــن عــبــدالــرحــمــن آل 

ثــــانــــي نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
أنه  الخارجية،  وزيــر  الـــوزراء 
إرســاء  مسألة  أن  إلــى  بالنظر 
األمــــــن الـــجـــمـــاعـــي لــلــبــشــريــة 
لجميع  مــشــتــركــة  ــيــة  مــســؤول
الدول األعضاء، إال أن لمجلس 
بموجب  واليته  بحكم  األمن، 
ــيــة خــاصــة  الـــمـــيـــثـــاق، مــســؤول
لـــمـــنـــع الــــجــــرائــــم الــفــظــيــعــة، 
واالمــتــنــاع عــن اســتــخــدام حق 
الـــنـــقـــض فــــي الـــــحـــــاالت الــتــي 
فظيعة،  جــرائــم  على  تنطوي 
وقــــال: «نــــود أن نــجــدد دعــم 
دولـــــة قــطــر لـــمـــدونـــة قــواعــد 
التي  اإلجـــراءات  حــول  السلوك 
يــتــخــذهــا مــجــلــس األمــــن ضد 
اإلبــــادة الــجــمــاعــيــة والــجــرائــم 
ضــــــد اإلنـــــســـــانـــــيـــــة وجـــــرائـــــم 
ــــك مــــبــــادرة  الـــــحـــــرب، وكــــذل
تقييد استخدام حق الفيتو في 

مواجهة الفظائع الجماعية».
مـــعـــالـــجـــة  «إن  وتــــــــابــــــــع: 
األســبــاب الــجــذريــة لــألزمــات، 

وتــــعــــزيــــز الــــــحــــــوار، وآلــــيــــات 
الــمــصــالــحــة وتــحــقــيــق الــعــدالــة 
باحترام  وااللــتــزام  االنتقالية 
حــــقــــوق اإلنــــــســــــان، وســــيــــادة 
الــــــقــــــانــــــون، ومـــــنـــــع خـــطـــاب 
الكراهية، ومكافحة التطرف 
وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة يــمــكــن أن 
تــســاهــم فـــي مــنــع وقــــوع تلك 
المدنيين.  وحــمــايــة  الــفــظــائــع 
للتنمية  الــهــام  الـــدور  أن  كــمــا 
الـــمـــســـتـــدامـــة والــــقــــضــــاء عــلــى 
اإلنمائية  والمساعدات  الفقر، 
وبـــــنـــــاء الــــــقــــــدرات وتـــرســـيـــخ 
الـــمـــؤســـســـات عــــوامــــل هــامــة 
لــتــحــقــيــق مــجــتــمــعــات قــائــمــة 

على العدل وحكم القانون».
وقــــال ســـعـــادتـــه: «اســـتـــنـــاًدا 
والتزامها  قطر  دولة  لسياسة 
بــــالــــقــــانــــون الــــــدولــــــي، فــإنــهــا 
الدولية  الجهود  كافة  ساندت 
الــدول  فــي  المدنيين  لحماية 
مسلحة،  نــزاعــات  تــواجــه  التي 
ووضــــــــــع حــــــد لــــالنــــتــــهــــاكــــات 
الــخــطــيــرة لــلــقــانــون اإلنــســانــي 
الـــــدولـــــي والــــقــــانــــون الـــدولـــي 
قدمت  كما  اإلنــســان،  لحقوق 
بـــــالدي كـــافـــة أشـــكـــال الــدعــم 
واإلغـــــــاثـــــــة لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــن 

وحمايتهم،  المدنيين  معاناة 
ـــاإلضـــافـــة لــعــمــلــنــا الــــــدؤوب  ب
وتــعــاونــنــا مـــع الـــشـــركـــاء على 
والدولي  اإلقليمي  المستويين 
إلعــــــمــــــال الــــمــــســــؤولــــيــــة عــن 
الــحــمــايــة، إليــمــانــنــا بـــأن ذلــك 
يصب في تعزيز السلم واألمن 

اإلقليمي والدولي».
ولفت إلى أنه بالنظر للدور 
اإلنمائية  للمساعدات  المهم 
مساعدة  في  اإليجابي  وأثرها 
الدول على الوفاء بمسؤولياتها 
عـــن الـــحـــمـــايـــة، فــقــد قــدمــت 
دولــــة قــطــر الـــدعـــم اإلنــمــائــي 
للعديد من الدول، لمساعدتها 
فـــــــي تـــــعـــــزيـــــز مــــؤســــســــاتــــهــــا 
داخلية  بيئة  وخلق  الوطنية، 
مـــن شــأنــهــا تــعــزيــز الــمــســاواة 
والــــعــــدالــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
التنمية  عملية  ودفع  المجتمع 
دولــة  عملت  كما  األمـــام،  إلــى 
حلول  إلــى  التوصل  على  قطر 
باالستناد  لــألزمــات  سياسية 
إلـــى ســيــادة الــقــانــون وحــقــوق 
جهد  أي  تدخر  ولــم  اإلنــســان، 
لتحقيق األهداف التي ينشدها 

المجتمع الدولي.
وأشــــــار إلــــى أنــــه فـــي إطـــار 

رفع الوعي بأهمية المسؤولية 
عـــــن الــــحــــمــــايــــة، اســـتـــضـــافـــت 
اجتماًعا   ،٢٠١٧ عــام  الــدوحــة 
الحماية  عن  المسؤولية  حول 
لــمــنــاقــشــة الـــمـــســـاءلـــة كـــــأداة 
لــلــوقــايــة مــن الــفــظــائــع، ودور 
مــــســــؤولــــيــــة الــــحــــمــــايــــة فــي 
مــكــافــحــة الــتــطــرف الــعــنــيــف، 
كـــمـــا اســـتـــضـــافـــت فـــــي نــفــس 
السابع  السنوي  االجتماع  السنة 
لنقاط ارتباط الشبكة العالمية 

للمسؤولية عن الحماية.
التزام  مع  وقال: «وتماشًيا 
دولـــــــة قـــطـــر بـــالـــشـــراكـــة مــع 
الــمــجــتــمــع الـــدولـــي لــمــواجــهــة 
تــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة كــــورونــــا 
طبية  مساعدات  قدمت  فإنها 
ألكثر من ٨٨ دولة، باإلضافة 
لــــلــــدعــــم الــــمــــقــــدم لــمــنــظــمــة 
ومنظمة  الــعــالــمــيــة،  الــصــحــة 
األمــم  ومفوضية  اليونيسيف 
الــمــتــحــدة لــشــؤون الــالجــئــيــن، 
ـــــــواصـــــــل تــــقــــديــــم الــــدعــــم  ون
والـــمـــســـاعـــدة وبــشــكــل خــاص 
للفئات الضعيفة من المدنيين 

لحمايتها من هذا الوباء».
وأضـــــاف: إنــنــا الـــيـــوم أمـــام 
مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة لــضــمــان 
حــمــايــة الــســكــان الــمــعــرضــيــن 
ـــجـــرائـــم الـــفـــظـــيـــعـــة، وهـــو  ـــل ل
مــــا يــجــعــل مــــن تــنــفــيــذ مــبــدأ 
المسؤولية عن الحماية مسألة 
عنها،  بديل  وال  األهمية  بالغة 
قطر  دولــة  فــإن  جانبنا  ومــن 
الشركاء  مع  تعاونها  ستواصل 
لــحــمــايــة الــمــدنــيــيــن، وتــعــزيــز 
ــــي  ــــدول احــــــتــــــرام الــــقــــانــــون ال

وحقوق اإلنسان.

قطر تساند جهود حماية المدنيين في النزاعات المسلحة
استناًدا لسياستها والتزامها بالقانون الدولي.. نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية :

عــنها بديــل  وال  األهمــية  بالغــة  مســألـة  الحــمــايــة  عــن  المســـؤوليـة 

ـــتـــــــه وكـــــــرامــــ ـــان  ــــ ــــ ـــس ـــإلن ل ـــة  ـــي ــــ ــــ ـــاس ــــ األس ـــوق  ــــ ــــ ـــق ـــحــــ ال حـــمـــــــــــايـــــــــــة  ـــي  ــــ ــــ ف لـــقـــطـــــــــــر  ريــــــــــــــــــــــــادي  دور 

األعباء وتقاسم  الجماعي  العمل  خالل  من  لكورونا  الكارثية  اآلثار  تقــييد اســتخدام حـــق الفـــيتو فــــي مــواجــهــة الفـظائــع الجــماعـيةمواجهة 

ــســان اإلن ــوق  ــق وح والــتــنــمــيــة  والـــســـالم  ــن  ــاألم ب ينعم  ــم  ــال ع خــلــق 

إيران تتوقع «موجة 
ثالثة» من الفيروس

محكمة روسية تصادر 
ممتلكات نافالني

وزارة  أعــلــنــت  أ:  ب  د   - طــهــران 
إجمالي  أن  أمس،  اإليرانية،  الصحة 
عدد إصابات كورونا في البالد ارتفع 
ليتجاوز ٤٣٦ ألف حالة، بعد تسجيل 

٣٥٢١ إصابة جديدة.
وزارة  باسم  المتحدثة  وصرحت 
الــصــحــة والـــعـــالج والــتــعــلــيــم الــطــبــي 
الري،  ســـــــادات  ســـيـــمـــا  اإليــــرانــــيــــة، 
بــأن إجــمــالــي الــوفــيــات الــنــاجــمــة عن 
البالد  في  كورونا  بفيروس  اإلصابة 
بعد  حــالــة،  و١٥  ألــًفــا   ٢٥ إلــى  ارتــفــع 
جــديــدة  وفـــــاة  حـــالـــة   ١٧٥ تــســجــيــل 
خـــالل الــســاعــات األربـــــع والــعــشــريــن 

الماضية.
وقــوع  إن  الــصــحــة  وزارة  وقــالــت   
«مــوجــة ثــالــثــة» مــن الــفــيــروس في 
إيــــران مــجــرد مــســألــة وقـــت، والــتــي 
وفًقا لخبراء الصحة يمكن أن تكون 
أســـــوأ مـــن الــمــوجــتــيــن الــســابــقــتــيــن.  
في  حرًجا  أصبح  الوضع  أن  ويتردد 
الـــمـــدن الـــكـــبـــرى، خــاصــة الــعــاصــمــة 
مليون   ١٣ بها  يقطن  التي  طــهــران، 

نسمة. 
وكـــــان الـــرئـــيـــس اإليـــــرانـــــي حــســن 
روحــانــي قــد وصــف فــي وقــت سابق 
الــــوبــــاء بــالــمــشــكــلــة طــويــلــة الـــمـــدى، 
ليست  اإلغــــالق  إجـــــراءات  إن  وقــــال 
الـــحـــل األمـــثـــل لــمــواجــهــة الــمــشــكــلــة، 
تجدد  عقب  موقفه  من  غير  ولكن 
ارتفاع اإلصابات. وكتب على موقعه 
الــرســمــي» فـــي حـــال وقــعــت مــوجــة 
جديدة من اإلصابات، سوف نضطر 

إلعادة فرض بعض القيود».

موسكو - أ ف ب: قررت محكمة روسية 
تابعة  مــصــرفــيــة  وحــســابــات  شــقــة  مــصــادرة 
لزعيم المعارضة أليكسي نافالني، فيما كان 
بحسب  ألــمــانــي،  مستشفى  فــي  غــيــبــوبــة  فــي 
مــا أفــــادت الــمــتــحــدثــة بــاســمــه أمـــس. وهــذه 
أكتوبر  فــي  قضائي  حكم  نتيجة  اإلجـــراءات 
الـــفـــائـــت ضـــد نــافــالــنــي وشــريــكــتــه لــيــوبــوف 
التي  للفساد  المناهضة  والمؤسسة  ســوبــول 
 ٨٨ مبلغ  بــدفــع  مشتركين  تــلــزمــهــم  أســســهــا 
لشركة  دوالر)  مــلــيــون   ١,١) روبـــل  مــلــيــون 
وجبات  توفر  التي  سخولنيك  موسكوفيسكي 
للمدارس. وقاضت الشركة نافالني وشركاءه 
بــســبــب تــحــقــيــق بــالــفــيــديــو زعـــم أّن الــشــركــة 
بمرض  تسبب  المستوى  دون  طعاًما  تقدم 
أطـــفـــال مـــــدارس. وقـــالـــت الــمــتــحــدثــة بــاســم 
إّن  بالفيديو  بيان  في  يارمش  كيرا  السياسي 
 ٢٧ في  حظًرا»  أعلنوا  المحكمة  «محضري 
بحصته  المتعلقة  المعامالت  على  أغسطس 
حساباته  ُجمدت  موسكو «فيما  في  شقة  في 
ضد  الــقــانــونــي  اإلجـــراء  ويعني  المصرفية». 
مبنى  فــي  الــواقــعــة  أســرتــه  شقة  أّن  نافالني 
بيعها  يمكن  ال  موسكو  فــي  الطوابق  متعدد 
أو إهداؤها أو رهنها، على ما قالت يارمش. 
لــكــّن الــمــعــارض الــشــرس لــلــرئــيــس الــروســي 

بها. العيش  بوسعه  يزال  ال  بوتين  فالديميال 
 وقالت المحللة السياسية تاتيانا ستانوفايا 
ضغط  حملة  من  جزًءا  يكون  قد  اإلجراء  إّن 
حــكــومــيــة إلثـــنـــاء نــافــالــنــي عـــن الـــعـــودة إلــى 
البالغ  للكرملين  المعارض  وأصيب  روسيا. 
٤٤ عاًما والناشط ضد الفساد باإلعياء بعدما 
خضع  حيث  سيبيريا،  في  طائرة  إلــى  صعد 
لــلــعــالج فـــي الــمــســتــشــفــى قــبــل أن يــنــقــل إلــى 

برلين.

قطر تدعم مدونة قواعد السلوك في مجلس 
األمـن ضـد اإلبـادة الجماعية وجـرائم الحـرب

قطـر عملت على التوصل لحلول سياسية لألزمات 
باالسـتنـاد إلـى ســيادة القـانون وحـقـوق اإلنسـان

قــــطــــر قـــــدمـــــت الــــدعــــم
اإلنمــائي للعـــديــد مــن الــدول

المجتمع الدولي عاقد العزم على التصدي 
للجرائــم وإنهـــاء اإلفــالت مــن العـقـاب

وكـــــــــــاالت:   - عـــــــواصـــــــم 
أعــلــنــت شـــركـــة «جــونــســون 
آنـــد جــونــســون» األمــريــكــيــة 
دخــــــول اخـــتـــبـــاراتـــهـــا لــلــقــاح 
المرحلة  كــورونــا  لــفــيــروس 
إلــى  بــذلــك  لتنضم  الــثــالــثــة، 
هذه  دخلت  أخرى  شركات 
الـــمـــرحـــلـــة. وفـــــي اخـــتـــالف 
ـــــعـــــض الـــــلـــــقـــــاحـــــات  عــــــــن ب
حالًيا،  تختبر  التي  األخــرى 
فــــإن لـــقـــاح «جـــونـــســـون آنــد 
جــونــســون» يــتــطــلــب جــرعــة 
جرعتين،  ال  فــقــط  واحــــدة 
فــي  لــلــتــخــزيــن  يـــحـــتـــاج  وال 
يأتي  البرودة.  شديدة  أجواء 
إعــــالن الــشــركــة األمــريــكــيــة 
بــعــد يـــوم مــن بــلــوغ وفــيــات 
كــورونــا فــي عموم الــواليــات 
ــــــــ٢٠٠  ـــمـــتـــحـــدة حــــاجــــز ال ال
موقع  أفــاد  جانبه  من  ألــف. 
ورلـــــــد مـــيـــتـــر الــمــتــخــصــص 
فــي رصـــد ضــحــايــا فــيــروس 
كورونا حول العالم، بارتفاع 
عــــدد اإلصــــابــــات إلــــى أكــثــر 
حين  فـــي  ــا،  مــلــيــونً  ٣٢ مـــن 
ما  الـــدول  إجــــراءات  تباينت 
العزل  إجــراءات  تشديد  بين 
عن  أنباء  وسط  وتخفيفها، 
شركات  في  العمل  استمرار 
مــخــتــلــفــة مـــن الـــعـــالـــم على 
ميتر  ورلــــد  ووفــــق  ــقــاح.  ــل ال
مليونًا   ٣٢ تسجيل  تــم  فقد 
و١٢٤ ألًفا و٧٤٠ مصابًا حول 

الــعــالــم، فــي حــيــن مــا زالــت 
متصدرة  المتحدة  الواليات 
لــقــائــمــة الـــــدول الــمــتــضــررة 
المصابين  عــدد  اقــتــراب  مع 
إصابة،  ماليين   ٧ من  فيها 
تــلــيــهــا الــهــنــد بــأكــثــر مـــن ٥ 
ثــم  ألـــــــف،  و٦٠٠  مـــاليـــيـــن 
ـــــل بــــأكــــثــــر مـــــن ٤  ـــــرازي ـــــب ال
مصاب.  ألف  و٦٠٠  ماليين 
ودعــــــا االتـــــحـــــاد األوروبـــــــي 
أمـــــــــس الـــــــــــــدول األعــــــضــــــاء 
إلــــى تــشــديــد الـــقـــيـــود «عــلــى 
الــــفــــور» فـــي مـــواجـــهـــة بـــؤر 
«كوفيد-١٩»  لــوبــاء  جــديــدة 
من  ثانية  لموجة  للتصدي 

ــــا  تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كــــورون
المفوضة  وقالت  المستجد. 
الصحة  لــشــؤون  األوروبـــيـــة 
ســتــيــال كــيــريــاكــيــدس خــالل 
ـــى  ــــمــــر صــــحــــفــــي «عـــل مــــؤت
كـــل الـــــدول األعـــضـــاء اتــخــاذ 
إجــــراءات فــوريــة مــع ظهور 
بـــؤر  إلــــى  الــــمــــؤشــــرات  أول 
جــــــديــــــدة»، مـــضـــيـــفـــة «قـــد 
تكون هذه فرصتنا األخيرة 
ــــوضــــع  ــــــكــــــرار ال لـــتـــجـــنـــب ت
الـــــذي شـــهـــدنـــاه فـــي الــربــيــع 
ــــــا  الــــمــــاضــــي». وفـــــي أوروب
أيـــــًضـــــا، أقـــــــرت الـــحـــكـــومـــة 
الــفــرنــســيــة قــــيــــوًدا جـــديـــدة 

صــــارمــــة لـــمـــكـــافـــحـــة وبــــاء 
وزير  قال  إذ  «كوفيد-١٩»، 
أوليفييه  الفرنسي  الصحة 
صارمة  إجــراءات  إن  فيران 
جــــــًدا طــبــقــت فــــي مــنــطــقــة 
جنوب  فــي  إيكس-مرسيليا 
منطقة  وفي  البالد،  شرقي 
ــــوب بـــجـــزر األنــتــيــل.  غــــوادل
فــــقــــد بـــــاتـــــت الـــمـــنـــطـــقـــتـــان 
مــصــنــفــتــيــن ضــمــن مــنــاطــق 
ما  وهو  القصوى»،  «اإلنــذار 
للحانات  كامًال  إغالًقا  يعني 
والــــمــــطــــاعــــم اعــــتــــبــــاًرا مــن 
الـــســـبـــت، وأمـــــا الــمــؤســســات 
األخـــــــــــرى الـــــتـــــي تــســتــقــبــل 

أيــًضــا،  فستغلق  الــمــواطــنــيــن 
تعتمد  الــتــي  تــلــك  بــاســتــثــنــاء 
«نظاًما صحًيا صارًما» مثل 
ودور  والــمــتــاحــف  الــمــســارح 
أعلنت  جانبها  من  السينما. 
وزارة الصحة الكويتية، عن 
جديدة  إصابة   ٥٥٢ تسجيل 
بــفــيــروس كـــورونـــا «كــوفــيــد 
الــــســــاعــــات  خـــــــالل   «١٩  -

الماضية،  والعشرين  األربــع 
عدد  إجمالي  بذلك  ليرتفع 
البالد  في  المسجلة  الحاالت 
وقــال  حــالــة.   ١٠١٨٥١ إلـــى 
عـــبـــداهللا الــســنــد الــمــتــحــدث 
ــــاســــم الــــــــــــــوزارة، إنـــــــه تــم  ب
خالل  وفـــاة  حالتي  تسجيل 
والعشرين  األربـــع  الــســاعــات 
ــيــرتــفــع بــذلــك  الـــمـــاضـــيـــة، ل
مــــجــــمــــوع حــــــــاالت الــــوفــــاة 
جــــراء اإلصـــابـــة بــالــفــيــروس 
حالة..   ٥٩٢ إلى  الكويت  في 
يتلقون  من  عدد  أن  مضيًفا 
أقسام  فــي  الطبية  الــرعــايــة 
الــعــنــايــة الــمــركــزة بــلــغ ١٠١ 
وزارة  أعــلــنــت  كــمــا  ـــة.  حـــال
شفاء  عن  الكويتية،  الصحة 
اإلصــابــة  مـــن  شــخــًصــا   ٦٢٠
بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا خـــالل 
ـــــــع والـــعـــشـــريـــن ســاعــة  األرب
ــيــرتــفــع بــذلــك  الـــمـــاضـــيـــة، ل
الشفاء  حاالت  عدد  مجموع 
في  بالفيروس  اإلصابة  من 

الكويت إلى ٩٢٩٦١ حالة.

لقاح «جونسون آند جونسون» ضد كورونا  في مرحلته الثالثة
٣٢ مليون إصابة حول العالم.. ودعوات أوروبية لتشديد اإلجراءات
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قطر  دولــــة  جــــددت  قـــنـــا:   - ـــدوحـــة  ال
التأكيد على اهتمامها البالغ بعمل مؤتمر 
آسيا،  في  الثقة  بناء  وإجـــراءات  التفاعل 
في  المؤتمر  إلــى  انضمامها  منذ  وذلــك 
٢٠١٤م،  عام  عقدت  التي  شانغهاي  قمة 
كما أشارت إلى مشاركتها في العديد من 
فعالياته، ومنها مشاركة حضرة صاحب 
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
في  اهللا»،  «حفظه  المفدى  البالد  أمير 
«دوشنبه»،  في  الخامسة  القمة  أعمال 
والـــتـــي جــــاءت لــتــظــهــر مـــدى اهــتــمــامــهــا 
بــتــعــزيــز وتـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون مـــع الــــدول 
المجاالت  كــافــة  فــي  الصديقة  اآلســيــويــة 
مع  يتوافق  مما  المشترك،  االهتمام  ذات 
جاء   .٢٠٣٠ قطر  لدولة  الوطنية  الرؤية 
ألقاها  الــتــي  قــطــر  دولـــة  كلمة  فــي  ذلــك 
عبر تقنية الفيديو، سعادة السيد سلطان 
للشؤون  الدولة  وزير  المريخي  سعد  بن 
الخارجية، أمام االجتماع الوزاري لوزراء 
الـــخـــارجـــيـــة بــــالــــدول األعــــضــــاء لــمــؤتــمــر 
آسيا  فــي  الثقة  بــنــاء  وإجــــراءات  التفاعل 

(السيكا).
 وقـــــال ســـعـــادتـــه: «يُـــعـــقـــد اجــتــمــاعــنــا 
ـــعـــالـــم يــشــهــد تــغــيــرات  لـــهـــذا الــــيــــوم، وال
تكثيف  إلــى  تدعونا  متسارعة  وتــحــوالت 
ومتعدد  الثنائي  الصعيدين  على  التعاون 
تحديًا  كورونا  جائحة  وتمثل  األطــراف، 
مؤكدة  لإلنسانية،  وتهديًدا  مسبوق  غير 
لــنــا أهــمــيــة الــعــمــل الــجــمــاعــي والــتــنــســيــق 

للمضي لتخطي هذه األزمة». 
 وأكـــد ســعــادتــه، فــي هـــذا اإلطــــار، أن 
السريعة  االستجابة  عـــّززت  قطر  دولــة 

لــألزمــة،  الخطيرة  الــتــداعــيــات  لمواجهة 

دوالر  مــلــيــون   ٨٨ مــبــلــغ  قـــّدمـــت  حــيــث 

أمـــريـــكـــي، لـــدعـــم االســـتـــجـــابـــة لــجــائــحــة 

على  دولــة   ٨٠ من  ألكثر    «١٩  - « كوفيد 

قطر-  دولـــة   - تعمل  كما  الــعــالــم،  نــطــاق 

في  اإلنمائي  المتحدة  األمــم  برنامج  مع 

 ٤٧ من  أكثر  يضم  الذي  االبتكار  ُمختبر 

النتائج  لُمعالجة  حــلــول  البــتــكــار  دولـــة، 

كورونا. لجائحة  السلبية 

للشؤون  الــدولــة  وزيـــر  ســعــادة  وشـــدد 

الــخــارجــيــة، عــلــى اســتــمــرار دعـــم دولـــة 

ــمــيــة، لــتــطــويــر  ــعــال قــطــر لــلــمــؤســســات ال

الصحة واالزدهار واالستقرار.

اعتماد  إلــى  قطر  دولــة  وقــال: «تدعو 

الــــحــــوار كــوســيــلــة أســـاســـيـــة لـــحـــل كــافــة 

الخالفات بين الدول، وتشّجع على الحوار 

عبر  والثقافات  والحضارات  األديان  بين 

اإلقليمية  المؤتمرات  من  لعدد  تنظيمها 

واألممية». والدولية 

 كــمــا أكـــد ســعــادتــه إدانــــة دولــــة قطر 

أشكاله  بكل  والعنف  والتطرف  لإلرهاب 

وصـــوره وأيًـــا كــانــت دوافــعــه ومــصــدره، 

مـــجـــدًدا تــأكــيــد دعـــم دولــــة قــطــر لكافة 

الــجــهــود اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــمــعــنــيــة 

مصادره. وتجفيف  اإلرهاب  بمكافحة 

 وأضــــاف أن دولــــة قــطــر تــؤمــن بــأن 

لــدى دول الــقــارة اآلســيــويــة الــعــديــد من 

المشتركة  والقواسم  المتاحة  المجاالت 

ألجل االستفادة القصوى من اإلمكانيات 

دول  ــمــيــز  يُ مـــا  وأن  لــديــهــا،  ــمــتــوفــرة  ال

الجغرافي  تنوعها  هــو  اآلســيــويــة  الــقــارة 

وثقافات  لحضارات  وامتالكها  والبيئي 

ومتنوعة. غنية  تاريخية 

 وتـــقـــدم ســـعـــادة الــســيــد ســلــطــان بــن 

ســعــد الــمــريــخــي، بــالــشــكــر إلــــى ســعــادة 

خارجية  وزير  تليوبيردي  مختار  السيد 

جــمــهــوريــة كـــازاخـــســـتـــان عــلــى الــتــنــظــيــم 

للمؤتمر  وتــرؤســهــا  لــالجــتــمــاع،  الــنــاجــح 

لــلــفــتــرة الـــحـــالـــيـــة، كــمــا تـــقـــدم ســعــادتــه 

على  طاجيكستان  جمهورية  إلى  بالشكر 

تنظيًما  شــهــدت  الــتــي  الــســابــقــة  الــرئــاســة 

ناجًحا للقمة الخامسة للمؤتمر في شهر 

٢٠١٩م. يونيو 

 قطر مهتمة بتعزيز وتطوير التعاون مع الدول اآلسيوية 
أكد أنها تتوافق مع الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ .. المريخي:

آسيا فــي  الثقة  بــنــاء  وإجـــــراءات  التفاعل  مؤتمر  بعمل  بــالــغ  اهــتــمــام 

عالميًا ــا  ــورون ك ألزمـــة  الخطيرة  الــتــداعــيــات  لمواجهة  السريعة  االســتــجــابــة  عـــززت  قطر 

ــن الـــدول ــي ــة الــخــالفــات ب ــاف ــحــل ك ــة ل ــي ــاس ــة أس ــل ـــحـــوار وســي ــاد ال ــم ــت ــو الع ــدع ــطــر ت ق
ــرار ــق ــت ــــــار واالس ــمــؤســســات الــعــالــمــيــة لــتــطــويــر الــصــحــة واالزده ـــم ال االســتــمــرار فــي دع

مصادره وتجفيف  لمكافحته  الــدولــيــة  الجهود  ودعــم  والعنف  والــتــطــرف  ـــاب  اإلره إدانـــة 

ــرات وتحــوالت متســارعة تدعــو لتكثيــف التعــاون متعــدد األطــراف تغي

ومتنوعــة ــة  غني حضــارات  ــا  وامتالكه ــي  والبيئ الجغرافــي  ــوع  بالتن ــاز  تمت اآلســيوية  ــارة  الق

وكــــــــاالت:   - ويـــلـــنـــغـــتـــنـــون 
وزراء  ـــــســـــة  ـــــي رئ أزاحـــــــــــــــت 
ـــــنـــــدا، «جــــاســــيــــنــــدا  نـــــيـــــوزيـــــل
أرديرن»، صباح أمس، الستار 
لضحايا  تــذكــاريــة  لــوحــة  عــن 
وظهرت  المسجدين.  مجزرة 
الحجاب  ُمرتدية  «أرديـــرن» 
حزين  احتفال  فــي  وشــاركــت 
أمس،  صباح  النور  مسجد  في 
لكرايستشيرش  زيارتها  أثناء 
للمرة األولى منذ الحكم على 
اإلرهابي األسترالي «برينتون 
تـــــارانـــــت» الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي. 
وخـــالل الـــزيـــارة، قــال اإلمــام 
ــيــوم  إن «ال فـــــودة»:  «جـــمـــال 
لكنه  قــلــوبــنــا  فـــي  نــدبــة  تـــرك 
أم  باعتبارها  لنيوزيلندا  رّوج 
الـــســـالم فـــي الـــعـــالـــم». وقـــّدم 
لـ»أرديرن»،  طلبين  «فــودة» 
أحــدهــمــا يـــوم وطــنــي إلحــيــاء 
ذكـــــــرى هـــــــؤالء األشــــخــــاص، 

والـــــثـــــانـــــي وقـــــــف خـــطـــابـــات 
 : الــكــراهــيــة بــالــقــوانــيــن، قــائــالً
هؤالء  دماء  نسيان  ينبغي  «ال 
الـــنـــاس». وقــالــت «أرديــــرن» 
انتخابها،  إعــادة  حالة  في  إنه 
ســـــيـــــعـــــّدل حــــــــزب الـــــعـــــّمـــــال 
الـــقـــوانـــيـــن الـــحـــالـــيـــة لــتــوســيــع 
يعتبر  الذين  األشخاص  نطاق 
الـــتـــمـــيـــيـــز ضــــدهــــم جـــريـــمـــة. 
وأضــــافــــت: «لـــديـــنـــا األحـــكـــام 

الكراهية  خطاب  تتناول  التي 
الناس  هويات  حول  والتمييز 
الــُمــخــتــلــفــة ولـــكـــن الـــديـــن لم 
يُدرج في ذلك.. وجهة نظري 
التغيير».  مــن  بــد  ال  أنــه  هــي 
والــشــهــر الـــمـــاضـــي، أصــــدرت 
نيوزيلندا،  في  العليا  المحكمة 
حــكــًمــا بــالــســجــن الــمــؤبــد على 
مــنــفــذ مـــجـــزرة الــمــســجــديــن، 
فـــي مــديــنــة كــرايــســتــشــيــرش، 

تارانت»،  «برنتون  األسترالي 
راح  الــــتــــي  الــــمــــجــــزرة  وهــــــي 
ضحيتها ٥١ من الُمصلين في 
هاجمهما  بالمدينة  مسجدين 
مــارس  فــي  المتطرف  الــشــاب 

 .٢٠١٩
أي  من  خالًيا  الحكم  وجــاء 
إفراج مشروط، ليصبح واجبًا 
عــلــى «تــــارانــــت» قـــضـــاء مــدة 

العقوبة.

نيوزيلندا: لوحة تذكارية لضحايا مجزرة المسجدين 
 بحضور رئيسة الوزراء

تـــونـــس - وكـــــــاالت: أكــــد الــرئــيــس 
ـــد»، رفــضــه  الـــتـــونـــســـي «قـــيـــس ســـعـــّي
الرئيس  نظام  من  شخص  أي  تعيين 
بن  العابدين  «زيــن  الراحل  المخلوع 
قبل  الحكومية  المناصب  في  علي» 
أن يــنــتــهــي الــقــضــاء مـــن الــنــظــر في 
أصدرته  بيان  في  ذلك  جاء  قضيته. 
الـــرئـــاســـة الــتــونــســيــة، ونــشــرتــه على 
حسابها بـ»فيسبوك»، عقب لقاء جمع 
«هشام  الحكومة  برئيس  «ســعــّيــد» 
إعــالم  وســائــل  وتناقلت  المشيشي». 
اعتزام  عن  أخباًرا  أيــام  منذ  محلية، 
في  مستشارين  تعيين  «المشيشي» 
ديـــوانـــه، بــيــنــهــم مـــن شــغــل مناصب 
«زين  األسبق  الرئيس  حكم  ظل  في 

 .(٢٠١١/ ١٩٨٧) عــلــي»  بــن  الــعــابــديــن 
تداولها  تــم  التي  األســمــاء  أبــرز  ومــن 
الــمــركــزي  للبنك  األســبــق  الــمــحــافــظ 
«تــوفــيــق بـــكـــار» لــتــعــيــيــنــه مــســتــشــاًرا 
لــلــشــؤون االقـــتـــصـــاديـــة فـــي حــكــومــة 
«الــمــشــيــشــي». كــمــا تــنــاولــت األخــبــار 
لتعيينه  الــتــيــســاوي»  أســمــاء «ســلــيــم 
مـــســـتـــشـــاًرا لـــلـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة، 
و»إلياس الغرياني» لتعيينه مستشاًرا 
لــلــشــؤون الــدبــلــومــاســيــة، و»الــمــنــجــي 
بشأن  خطة  تحّدد  لم  الــذي  صفرة» 
بحسب  وقال «سعّيد»،  بعد.  منصبه 
الـــبـــيـــان: «األشــــخــــاص الـــذيـــن يـــروج 
الــمــنــاصــب  مـــن  عـــدد  فـــي  لتعيينهم 
تنظر  قضاياهم  تــزال  ال  الحكومية، 

أمــــام الــمــحــاكــم». وأضـــــاف: «حــتــى 
بالبت  المعنية  الــدوائــر  تــأخــرت  وإن 
في تلك القضايا، فإنه يتوجب انتظار 
الكلمة الفصل للقضاء، قبل االستعانة 
الشأن  إلدارة  المرحلة  هذه  في  بهم 
العام، حتى بمجرد تقديم مقترحات 
أن  «ســعــّيــد»  وأردف  نــصــائــح».  أو 
«الــمــحــاكــم تــصــدر أحــكــامــهــا بــاســم 
الــشــعــب، وإذا كـــان صــاحــب الــســيــادة 
وثار  كاملة  منظومة  أدان  (الشعب) 
اليوم  يــعــودوا  ألن  مجال  فــال  عليها، 
األنظار،  عن  تــواروا  قد  كانوا  أن  بعد 
القضاء».  أمــام  قضاياهم  ومــازالــت 
وشدد على أن «الحصانة التي أقّرها 
الـــقـــانـــون ســـــواء كـــانـــت بــرلــمــانــيــة أو 

قضائية، أقّرها بهدف ممارسة من 
يتمتع بها لوظائفه بكل استقاللية، ال 
أن يتعلل بها أو يتمسك بها لإلفالت 

من المحاسبة والجزاء». 
ـــد»: «ال أحــــد فــوق  وقـــــال «ســـعـــّي
أو  يتحّصن  أن  له  أحــد  وال  القانون، 
لضمان  وضــعــت  بــنــصــوص  يــعــتــصــم 
اســتــقــاللــيــتــه ال لــضــمــان إفـــالتـــه من 
ـــقـــانـــون». والــمــشــيــشــي هو  تــطــبــيــق ال
تــاســع رئــيــس لــلــوزراء فــي تــونــس منذ 
بــنــظــام  أطـــاحـــت  الـــتـــي   ٢٠١١ ثـــــورة 
حقيبة  تولى  أن  وسبق  عــلــي»،  «بــن 
الـــّداخـــلـــيـــة، وشـــغـــل قــبــلــهــا مــنــصــب 
الجمهورية  رئيس  لدى  أول  مستشار 

مكلًفا بالّشؤون القانونية.

سعّيد يرفض تعيين رموز نظام بن علي بالحكومة التونسية
أكد أن قضاياهم منظورة أمام القضاء 

تركيا: إحباط ١٥٢ 
عملية لداعش العام 

الحالي 
أنقرة - قنا: أعلن سليمان 
ـــو وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة  ـــل صـــوي
تمكنت  بـــالده  أن  الــتــركــي، 
عــمــلــيــة   ١٥٢ إحــــبــــاط  مــــن 
ُمـــســـلـــحـــة لــتــنــظــيــم داعــــش 
داخـــل الــبــالد خــالل ٢٠٢٠.. 
مــــشــــدًدا عـــلـــى عـــــزم بــــالده 
التنظيمات  كــافــة  مــواجــهــة 

المسلحة بكل حزم. 
ــــــو فـــي  ــــــل وقـــــــــــــــال صــــــوي
خالل  بها  أدلــى  تصريحات 
إحدى  معه  أجرتها  ُمقابلة 
إن  التركية:  التلفزة  قنوات 
«قــــوات األمـــن شــّنــت خــالل 
األيـــــــام الـــمـــاضـــيـــة حــمــالت 
الجمعيات  مــن  العديد  ضــد 
ــــي ثــبــت  ــــت ــــجــــمــــاعــــات ال وال
وكما  داعش..  فكر  اعتناقها 
منذ  به  نقوم  أمر  هذا  قلت 
فــــتــــرة ولــــيــــس ولــــيــــد هـــذه 

األيام».

 الفرقاء يبحثون المناصب السيادية األحد بالمغرب

طرابلس - وكاالت: أكد مصدر عسكري 
الليبية  الوطني  الــوفــاق  حكومة  قــوات  من 
خــــروج رتــــل مــكــون مـــن نــحــو ٤٠ ســيــارة 
شــركــة  مــرتــزقــة  مـــن  مــســلــحــون  يستقلها 
فاغنر الروسية من قاعدة الجفرة الجوية 

التي تقع وسط ليبيا. 
ورّجح المصدر أن يكون الرتل قد اتجه 
إلـــى قـــاعـــدة بــــراك الــشــاطــئ الــجــويــة الــتــي 
منذ  فيها  وتوجد  سبها  مدينة  شمال  تقع 
الذين  الــروس  الُمرتزقة  من  فرقة  أشهر 
ليبيا  جنوبي  نفطية  حقول  في  ينتشرون 
حفتر.  خليفة  الُمتقاعد  اللواء  لقوات  دعًما 
فيما قال عضو في المجلس األعلى للدولة، 
الليبي  الــحــوار  جلسات  استئناف  سيتم  إنــه 
في المغرب األحد القادم، ُمرجًحا اختيار 
أعضاء مجلس رئاسي جديد «خالل األيام 

القادمة». 
وقــــال الــمــصــدر الــعــســكــري الــلــيــبــي: إن 
الــرتــل الـــذي غـــادر الــقــاعــدة كــان مصحوبًا 

بمنظومتي دفاع جوي من نوع «بانتسير» 
اآلليات  أن  وأضـــاف  مــدافــع.  و٥  الــروســيــة 
الُمسلحة عبرت مناطق عدة في طريقها، 
التي  التفتيش  نقاط  بعض  في  تتوقف  ولم 
تــقــيــمــهــا قــــوات حــفــتــر فـــي بــعــض مــنــاطــق 
الــجــنــوب الــلــيــبــي. إلـــى ذلـــك قـــال عــضــو في 
نشر  عــدم  طلب  لــلــدولــة،  األعــلــى  المجلس 
أن  التركية،  األنــاضــول  وكالة  وفــق  اسمه، 
للمجلس  الممثلين  الحوار،  لجنة  «أعضاء 
األعلى للدولة الليبي، سُيغادرون العاصمة 
نحو  متوجهين  الــجــمــعــة،  الــيــوم  طــرابــلــس 

المغرب».
ـــــأن «أعـــــضـــــاء لــجــنــة الـــحـــوار   وتــــابــــع ب
ســيــنــاقــشــون، خـــالل الــمــفــاوضــات األحـــد، 
آلـــــيـــــات اخــــتــــيــــار مـــــن يـــتـــقـــلـــد الـــمـــنـــاصـــب 
تتم  أن  المتوقع  «من  وأردف:  السيادية». 
المجلس  أعـــضـــاء  اخــتــيــار  آلـــيـــات  مــنــاقــشــة 
الرئاسي الجديد، الذي سيتكون من رئيس 

ونائبين ورئيس حكومة ُمنفصل».

ليبيا: الوفاق ترصد رتالً
 للُمرتزقة الروس في الجفرة
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وحماس  فتح  حركتا  أعلنت  وكـــاالت:   - إسطنبول 
ستقدم  «رؤيــــة»،  على  اتفقتا  أنهما  الفلسطينيتان، 
لـــحـــوار وطــنــي شـــامـــل، بــمــشــاركــة الـــقـــوى والــفــصــائــل 
الــرؤيــة.  هــذه  طبيعة  عــن  الكشف  دون  الفلسطينية، 
ختام  فــي  الحركتان،  أصــدرتــه  مشترك،  بيان  وقــال 
لقاءات جمعتهما في مقر القنصلية العامة الفلسطينية 
تعتمد  هذه «الرؤية»،  إن  التركية،  إسطنبول  بمدينة 
انعقد  الـــذي  العامين  األمــنــاء  مؤتمر  مخرجات  على 
اللواء  أّكــد  جانبه،  من  مؤخًرا.  اهللا،  ورام  بيروت  في 
لحركة  المركزية  اللجنة  سر  أمين  الرجوب  جبريل 
فتح الذي رأس وفدها إلى اجتماعات إسطنبول، توصل 
على  االنــتــخــابــات  إلجـــراء  واضـــح  لـــ»اتــفــاق  الحركتين 

أساس التمثيل النسبي، ووفق تدرج مترابط ال يتجاوز 
تلفزيون  مع  مقابلة  في  الرجوب  وقــال  أشهر».  ستة 
فــلــســطــيــن: «نــنــتــظــر دعــــوة الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس 
المبدأ،  إلقــرار  الفلسطينية  للفصائل  العامين  لألمناء 
الرئاسي  المرسوم  إصــدار  من  ابتداًء  اآلليات،  وتثبيت 
حـــواًرا  «أجــريــنــا  وأضـــاف  النهائية».  المرحلة  وحــتــى 
وطنًيا استراتيجًيا مكثًفا في القنصلية الفلسطينية في 
إسطنبول، وتوصلنا لرؤية واضحة آلليات بناء الشراكة 
الوطنية من خالل انتخابات وفق التمثيل النسبي، تبدأ 
وأخيًرا  الرئاسية،  ثم  التشريعي،  المجلس  بانتخابات 
وبالتوافق  االنتخاب،  نستطيع  حيث  الوطني،  المجلس 
اجتماع  عقد  «المطلوب  وقـــال:  نستطيع».  ال  حيثما 

خـــالل أســبــوع لــألمــنــاء الــعــامــيــن لــالتــفــاق عــلــى آلــيــات 
على  المرتكزة  الوطنية  الشراكة  بناء  مسيرة  مواصلة 
لمواجهة  الشعبية  المقاومة  ومشروع  الدولة  مشروع 

«صفقة القرن» والضم والتطبيع واالحتالل».
حول  االلتفاف  إلى  الفلسطينيين  الرجوب  دعا  كما 
فيها  تتوفر  ديمقراطية،  لحياة  يؤسس  الــذي  الجهد 
أسباب البيئة اإليجابية «في عالقتنا الداخلية ووحدتنا 
في مواجهة مخططات التصفية اإلسرائيلية المدعومة 
أمريكًيا للقضية الفلسطينية، ومواجهة حالة االنهيار 
في النظام الرسمي العربي». ولم يجر الفلسطينيون 
االنقسام  وبـــدء   ٢٠٠٦ عـــام  منذ  عــامــة  انــتــخــابــات  أي 

الداخلي بعد ذلك بعام.

فتح وحماس تتفقان على رؤية مشتركة للمصالحة
انتخابات على أساس التمثيل النسبي خالل ٦ أشهر

اعتصام برام اهللا للمطالبة بإنهاء االنقسام                                     

طالب الحشد الشعبي بوقف القصف واالغتياالت

مقتدى  الزعيم  صـــّرح  أ:  ب  د   - النجف 
الصدر بأن العراق لم يعد يتحمل المزيد من 
والصراعات  والصدامات  والحروب  العنف 
على  له  تغريدة  في  الصدر  وقال  السياسية. 
ما  تويتر-»إن  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  مــوقــع 
يــحــدث مــن قــصــف واغــتــيــاالت مــن بعض 
غير  كنتم  وإن  الشعبي  للحشد  المنتمين 
من  البد  بل  يكفي  ال  هذا  اآلن  عنه  راضين 
جعل  إنــهــاء  إلــى  ــتــروي  وال بالحكمة  السعي 
مًعا  ولنسع  اآلخــريــن  لصراع  ساحة  الــعــراق 
الســتــقــالل الــعــراق وســيــادتــه وســالمــة أمنه 

وإال ضاع العراق من بين أيدينا». 
المطالبة  نــجــدد  ــا  بــدورن وأضــاف»نــحــن 
من  الداخلية  العراق  بشؤون  التدخل  بعدم 
في  السلمية  على  نؤكد  كما  األطــراف  جميع 
شــتــى الــتــعــامــالت فــمــا عـــاد الـــعـــراق يتحمل 
والصدامات  والــحــروب  العنف  مــن  المزيد 

والصراعات السياسية والشغب».
بالنفس  إلــى»الــنــأي  الــمــجــاهــديــن  ودعـــا   
عن السياسة المبتذلة حفاًظا على سمعتهم 
الفصائل  بعض  به  تقوم  ما  وأن  وتاريخهم 

إضعاف  فيه  الشعبي  الحشد  إلــى  المنتمية 
لـــلـــعـــراق وشــعــبــه ودولــــتــــه وتـــقـــويـــة لــلــقــوى 
جهة  من  أمريكا».  رأسها  وعلى  الخارجية 
نينوى  بمحافظة  أمني  مصدر  أفــاد  ثانية، 
آخر  وإصابة  شرطي  بمقتل  أمس  العراقية 

غربي الموصل٤٠٠ كم شمال بغداد. 
وقال النقيب خالد وليد من شرطة نينوى 
إن»شرطًيا قتل أمس وأصيب آخر بجروح 
يستقلون  مجهولون،  مسلحون  أطلق  بعدما 
سيارة، النار عليهما في قضاء تلعفر٦٠ كم 

غربي الموصل». 
وأضــــــاف الـــمـــصـــدر أن»ثــــالثــــة مــدنــيــيــن 
انفجار  إثــر  أمــس  متفاوتة  بــجــروح  أصيبوا 
عبوة ناسفة في حي المعلمين بقضاء تلعفر 

أيًضا». 
محافظة  مــن  عــديــدة  مناطق  ومــازالــت 
الذين  داعــش  لعناصر  نشاًطا  تشهد  نينوى 
ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات 
ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم 
من إعالن الحكومة العراقية قبل أكثر من 

عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريًا.

الصدر: العراق لم يعد يتحمل المزيد من العنف

األمريكي  الرئيس  امتنع  وكاالت:   - واشنطن 

ــتــقــال سلمي  دونــــالــــد تـــرامـــب عـــن الــتــعــهــد بــان

نوفمبر  من  الثالث  انتخابات  خسر  إذا  للسلطة 

أثار  مما  بايدن،  جو  الديمقراطي  منافسه  أمام 

الديمقراطي  المعسكر  مــن  مــنــددة  فعل  ردود 

ترامب  وقــال  الجمهوريين.  صفوف  في  وحتى 

«يجب  األبــيــض  البيت  فــي  صحفي  مؤتمر  فــي 

أن نرى ما سيحصل»، وذلك رًدا على صحفي 

سأله عما إذا كان يتعهد بااللتزام بأبسط قواعد 

النقل  وهي  المتحدة  الواليات  في  الديمقراطية 

وســارع  الــرئــيــس.  يتغير  حين  للسلطة  السلمي 

بـــايـــدن إلـــى الــتــعــلــيــق عــلــى تــصــريــحــات تــرامــب 

يقول  «هــو  مضيًفا  نعيش؟»  بلد  أي  «فــي  قائًال 

أكثر األمور غير العقالنية، ال أعرف ما أقول». 

إلى  رومني  ميت  الجمهوري  السيناتور  وذهــب 

أبــعــد مــن ذلــك قــائــًال إن إبـــداء أي تـــردد بشأن 

تطبيق ما يضمنه الدستور «أمر ال يعقل وغير 

السلمي  تــغــريــدة «الــنــقــل  فــي  مــقــبــول».وكــتــب 

ذلك  دون  للديمقراطية،  أساسي  أمــر  للسلطة 

ســنــكــون أشــبــه بــبــيــالروســيــا». وســعــى الــرئــيــس 

بسبب  االنتخابات  شرعية  في  للتشكيك  مــراًرا 

مخاوفه بشأن التصويت عبر البريد الذي شجع 

عــلــيــه الــديــمــقــراطــيــون خـــالل جــائــحــة فــيــروس 

ترامب  ترشح  عندما   ،٢٠١٦ عام  وفي  كورونا. 

لــمــنــصــب الـــرئـــاســـة ألول مـــــرة، تــعــهــد بــقــبــول 

خرج  وإذا  واضحة،  كانت  إذا  االنتخابات  نتائج 

الديمقراطي  الــمــرشــح  قــال  جهته،  مــن  فــائــًزا. 

فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة األمــريــكــيــة جــو بــايــدن،  

الــســمــراء  الــبــشــرة  أصــحــاب  الناخبين  إقــبــال  إن 

االنتخابات  في  لفوزه  ضــروري  التصويت  على 

المقررة في نوفمبر.

 جــاء ذلــك في تصريحات أدلــى بها المرشح 

الديمقراطي خالل مشاركته في قمة اقتصادية 

لــلــســود فـــي مــديــنــة تـــشـــارلـــوت بـــواليـــة نـــورث 

كـــارواليـــنـــا. وأشـــــار بـــايـــدن إلــــى تــأثــيــر جــائــحــة 

البشرة  أصــحــاب  على  الشديد  كــورونــا  فــيــروس 

السمراء بشكل خاص، وقال إن هؤالء األشخاص 

لن يحققوا المساواة إال عندما يكونون في موقع 

يؤهلهم لجني الثروات، وإن التصويت هو نقطة 

أصحاب  ملكية  بتعزيز  بايدن  وتعهد  البداية. 

الــبــشــرة الــســمــراء لــلــمــنــازل والـــدفـــع بــســيــاســات 

إفريقي  أصل  من  األمريكيين  العمال  لمساعدة 

والشركات التي يملكها أصحاب البشرة السمراء. 

فاز  التي  كــارواليــنــا  نــورث  بــايــدن  واستهدف 

بــهــا الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب بـــفـــارق ٤ نــقــاط 

يأمل  حــيــث   ،٢٠١٦ عـــام  انــتــخــابــات  فــي  مــئــويــة 

الوالية  هذه  استرداد  في  الديمقراطي  المرشح 

في االنتخابات القادمة. في غضون ذلك أظهر 

وإيه  بوست  واشنطن  أجرتهما  رأي  استطالعا 

بي سي نيوز ABC news أن مرشَحي الحزبين 

الرئاسية  لالنتخابات  والديمقراطي  الجمهوري 

األمــريــكــيــة أحــــرزا نــتــائــج مــتــقــاربــة فــي واليــتــي 

ترامب  الرئيس  كــان  اللتين  وأريــزونــا،  فلوريدا 

قد فاز فيهما عام ٢٠١٦.

ترامب يرفض تسليم السلطة إذا خسر االنتخابات
قائد الجيش الجزائري: التهديد بايدن يتساءل: في أي بلد نعيش؟!

اإلرهابي تقلص في البالد
(د ب أ): قال الفريق سعيد شنقريحة، رئيس  الجزائر - 
بالده  في  اإلرهــابــي  التهديد  إن  الــجــزائــري،  الجيش  أركــان 
تم تقليصه إلى أبسط درجاته، مؤكًدا مواصلة الكفاح حتى 
القضاء عليه نهائًيا. وصرح شنقريحة، خالل استقباله القائد 
الجنرال  «أفريكوم»،  إفريقيا  في  األمريكية  للقوات  العام 
وطنية  تعبئة  وبفضل  أنه  الواضح  «من  تاونساند:  ستيفان 
واسعة، كان على رأسها الجيش الجزائري، تمكنت الجزائر 
بعد كفاح مرير وبدون هوادة، من دحر اإلرهاب الذي كان 
كان  إنجاز  وهــذا  التسعينيات،  سنوات  منذ  مواجهته  علينا 
ثمنه تضحيات جسيمة بشرية ومادية». وأضاف « الجزائر 
تغلبت على اإلرهاب وحدها ودون مساعدة من أي طرف 
أجنبي كان، بفضل عزيمة وإصرار قواتها المسلحة والتعاون 
العالية  القناعات  وكذا  األمنية  األسالك  مختلف  بين  الوثيق 
للمواطنين». وتابع «حالًيا، تم تقليص التهديد اإلرهابي في 
مواصلة  على  مصممون  ونحن  تجلياته،  أبسط  إلــى  بلدي 
مع  شنقريحة  وبــحــث  نــهــائــًيــا».  عليه  القضاء  حتى  الكفاح 
تبادال  كما  البلدين،  بين  العسكري  التعاون  حالة  تاونساند 
الــتــحــالــيــل ووجـــهـــات الــنــظــر حـــول الــقــضــايــا ذات االهــتــمــام 
لقائه  يكون  بأن  تمنياته  عن  شنقريحة  وأعــرب  المشترك. 
كون «الجزائر  جديدة،  آلفاق  وحامًال  مثمًرا  تاونساند،  مع 
والواليات المتحدة األمريكية تحوزان على إمكانيات كبيرة 
قائمة  مختلفة  ميكانزمات  خــالل  من  شراكتهما،  لتعزيز 

على الشفافية والصراحة والمصالح المشتركة».

لبنان: ١٠٠ مليار ليرة تعويضات لمتضرري انفجار بيروت
عون يدعو لمكافحة الهجرة غير الشرعية

اللبناني  الرئيس  وقــع  أ):  ب  (د   - بيروت 
بفتح  يقضي  مــرســوًمــا  أمـــس  عـــون  ميشال 
بقيمة  العامة  الموازنة  في  استثنائي  اعتماد 
ــيــرة لــبــنــانــيــة يــخــصــص لــدفــع  ١٠٠ مــلــيــار ل
مرفأ  انــفــجــار  مــن  المتضررين  تعويضات 
بيروت. وذكرت «الوكالة الوطنية لإلعالم» 
أن ذلك يأتي استناًدا إلى آلية تضعها قيادة 
إلى  واســتــنــاًدا  بــيــروت،  ومحافظة  الجيش 
جــــداول اســمــيــة يــعــدهــا الــجــيــش وفـــق مبدأ 
األولــويــة، ويتم االلــتــزام بها. يُــذكــر أن هذا 
عون  الرئيس  طلب  على  بناء  فتح  االعتماد 
اســتــنــاًدا إلــى مـــادة مــن الــدســتــور التي تجيز 

لرئيس الجمهورية، إذا دعت ظروف طارئة 
قــرار  على  بناء  مــرســوم  إصـــدار  مستعجلة، 
اعتمادات  بفتح  الــــوزراء  مجلس  عــن  صــادر 
في  اعتمادات  وبنقل  إضافية  أو  استثنائية 
االعتمادات  هــذه  تتجاوز  أال  على  الموازنة، 
من  الموازنة.  قانون  في  يحدد  أقصى  حــًدا 
جــهــة ثــانــيــة، دعـــا عـــون أمـــس إلـــى معالجة 
اللبنانية  األراضـــي  أشخاص  مــغــادرة  مسألة 
عـــبـــر الـــبـــحـــر بــطــريــقــة غـــيـــر شـــرعـــيـــة من 
زاويـــتـــيـــن أمــنــيــة وإنـــســـانـــيـــة. وشـــــدد عـــون، 
خالل ترؤسه اجتماًعا أمنًيا بحضور رئيس 
حسان  الــدكــتــور  األعــمــال  تصريف  حكومة 

دياب أمس، على «ضرورة معالجة األسباب 
االجتماعية التي تدفع بهؤالء األشخاص إلى 
ما  القانونية،  غير  بالطرق  لبنان  مــغــادرة 
البحر  عرض  في  مؤلمة  لحوادث  عرضهم 
عدد  فيها  سقط  عائلية  مــآٍس  عن  أسفرت 
من الضحايا من أعمار مختلفة». وذكرت 
«الوكالة الوطنية لإلعالم» أمس أن االجتماع 
خصص للبحث في «حــوادث نقل أشخاص 
عــبــر الـــمـــراكـــب بـــصـــورة غــيــر شــرعــيــة من 
بعدما  قبرص،  اتجاه  في  اللبناني  الشاطئ 
تزايدت هذه الحوادث ووقع فيها ضحايا من 
على  المجتمعون  واطلع  األعــمــار».  مختلف 

العسكرية  األجهزة  لدى  المتوافرة  التقارير 
واألمـــنـــيـــة والــســبــل اآليـــلـــة إلــــى ضــبــط هــذه 
المخالفات. ووفق الوكالة، قرر المجتمعون 
تكليف المديرية العامة لألمن العام بالتواصل 
اإلجــــراءات  لــوضــع  القبرصية  السلطات  مــع 
الالزمة السترداد المهاجرين وتكثيف العمل 
الشبكات  لكشف  واالستقصائي  المخابراتي 
بطريقة  األشخاص  تهريب  على  تعمل  التي 
غير شرعية. وكذلك تقرر تكثيف الدوريات 
البحرية ضمن اإلمكانات المتوفرة والتنسيق 
مع قيادة «اليونيفيل» لكشف ورصد الزوارق 

ووضع إطار للتعاون في هذا الصدد.
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عـــواصـــم - وكـــــــاالت: عــمــلــت دولـــة 
على  عقود  منذ  اإلسرائيلي  االحــتــالل 
إســتــراتــيــجــيــة لـــلـــدخـــول بـــقـــوة ضمن 
التنافس اإلقليمي والدولي للوجود في 
البحر األحمر، بما يحفظ لها مصالح 
إستراتيجيتها  أسس  صميم  في  تراها 
التنافس  احــتــدام  ومــع  القومي.  لألمن 
وجدت إسرائيل من يمهد لها الطريق 
بعد  األحمر،  البحر  على  السيطرة  في 
إعــالن إقــامــة العالقات مــع اإلمـــارات، 
التي بدأت منذ وقت مبكر بالسيطرة 
البحر  في  اإلستراتيجية  الموانئ  على 
األحــــمــــر، إضــــافــــة إلـــــى الـــمـــضـــي نــحــو 
توسيع عدد الدول المطبعة مع الكيان 
الصهيوني، خصوًصا من الدول المطلة 

على البحر األحمر وخليج عدن. 
في  اإلســرائــيــلــيــة  الــســر  كلمة  ولــعــل 
الـــبـــحـــر األحــــمــــر كـــانـــت واضــــحــــة فــي 
السنوات األخيرة، عبر الوجود المباشر 
باب  مضيق  مــن  بــالــقــرب  جنوبه  فــي 
المندب الذي يقع حالًيا تحت سيطرة 
تماًما  ألبــوظــبــي،  موالية  يمنية  قـــوات 
لذا  شماله،  في  «إسرائيل»  توجد  كما 
الشيطان  أن  يــؤكــدون  مــراقــبــون  فــإن 
يكمن في تفاصيل االتفاق األمني بين 

اإلمارات واالحتالل اإلسرائيلي.
اإلسرائيلي،  اإلماراتي  االتفاق  حمل 
الموّقع في ١٥ سبتمبر، ضمن معاهدة 

السالم بين الجانبين، العديد من البنود 
التي  والعسكرية،  األمنية  األبعاد  ذات 
هذه  فــي  الثنائي  الــتــعــاون  على  تنص 
تدابير  «باتخاذ  وتعهدهما  المجاالت، 
مهمة لمنع استخدام أراضيهما لتنفيذ 
يستهدف  أو «إرهــابــي»  مــعــاد  هــجــوم 
النصوص  هذه  وزادت  اآلخر.  الطرف 
الـــمـــصـــاغـــة بــــدقــــة، مــــن الــفــرضــيــات 
ــــفــــادة  الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــإمـــكـــانـــيـــة االســــت
العسكرية  الــقــواعــد  مــن  اإلســرائــيــلــيــة 
اإلمـــاراتـــيـــة فـــي الــمــنــطــقــة، ســــواء في 

أو  الــمــنــدب،  بــاب  أو  الــعــربــي،  الخليج 
البحر األحمر.

تنشئ  أن  إمــكــانــيــة  إلـــى  تــشــيــر  كــمــا 
«إســــرائــــيــــل» قــــاعــــدة عـــســـكـــريـــة فــي 
من  استفادتها  عــن  فــضــًال  اإلمـــــارات، 
تمضي  أن  وإمكانية  اإلماراتية،  المياه 
بهذا المسار لزيادة مواطئ أقدامها في 
سقطرى ومضيق باب المندب اليمني 

وجيبوتي على البحر األحمر.
ويــــشــــكــــل مـــضـــيـــق بـــــــاب الـــمـــنـــدب 
التي  البحري  العبور  نقاط  أهم  إحدى 

تستخدمها حامالت النفط في العالم، 
فمن يصل إلى هذه المنطقة ويسيطر 
عليها يضع يده على أحد أهم الممرات 

المائية الدولية في العالم.
«إسرائيل» تتوسع

«إسرائيل»  اتفاقية  خطورة  تكمن 
األخيرة  تمكنه  قد  فيما  اإلمـــارات  مع 
لــدولــة االحـــتـــالل فــي الــبــحــر األحــمــر، 
خصوًصا أن أبوظبي عملت منذ وقت 
المطلة  الــدول  في  التوسع  على  مبكر 

على البحر.

ــّظــمــت  ن قــــنــــا:   - الـــــدوحـــــة 
األّول  أمـــــــس  قــــطــــر  دولــــــــــُة 
الــحــدث الــجــانــبــي االفــتــراضــي 
رفـــيـــع الـــمـــســـتـــوى لــمــجــمــوعــة 
أصـــدقـــاء الــتــضــامــن مــن أجــل 
حول  العالمّي  الصحي  األمــن 
كوفيد-١٩:  أزمـــة  «اســتــطــالــة 
المستقبل  جــيــل  عــلــى  الــتــأثــيــر 
والــذي  األمــام»  إلــى  والطريق 
انــعــقــد عــلــى هــامــش األســبــوع 
رفـــــيـــــع الــــمــــســــتــــوى لـــــلـــــدورة 
للجمعية  والسبعين  الخامسة 
الــــعــــامــــة لــــألمــــم الـــمـــتـــحـــدة، 
وذلـــك بــالــشــراكــة مــع كــل من 
كــــنــــدا ومـــمـــلـــكـــة الــــدنــــمــــارك 
وجمهورية  كوريا  وجمهورية 

سيراليون.
وأكــــدت ســـعـــادُة الــدكــتــورة 
وزيرة  الكواري  محمد  حنان 
كلمتها  فـــي  الــعــامــة  الــصــحــة 
رفيع  الجانبي  الــحــدث  خــالل 
قــطــر  دولـــــــة  أن  ـــوى  ـــمـــســـت ال
وباء  ألثر  كبيًرا  اهتماًما  تُولي 
الــفــئــات  عــلــى  «كوفيد-١٩» 
األكــــثــــر ضـــعـــًفـــا، بـــمـــن فــيــهــم 
عن  معربة  واألطفال،  النساء 
الــوبــاء  تأثير  مــن  الــبــالــغ  القلق 
بما  ضعًفا  األكثر  البلدان  على 
فــي ذلـــك الــــدول األقـــل نــمــًوا، 
والدول النامية غير الساحلية 

ـــــدول الــجــزريــة الــصــغــيــرة  وال
سعادتها  أشارت  كما  النامية، 
أحدثه  الــذي  البالغ  الخلل  إلى 

الوباء في النظم التعليمية.
وقـــالـــت ســـعـــادُة الــدكــتــورة 
حـــنـــان مــحــمــد الـــــكـــــواري إن 
ليست   ١٩- كــوفــيــد  «جــائــحــة 
أزمة صحّية عالمّية فحسب، 
بل هي أزمة إنسانية وتنموية 
والتعاون  واقتصادية،  بشرية 
ضــروري  أمــر  القوي  العالمّي 

لمواجهتها».
أّن  ســـعـــادتـــهـــا  وأوضــــحــــت 

األزمــــــــة تـــــــؤدي إلــــــى تــفــاقــم 
الموجودة  التعليمية  الــفــوارق 
مــــســــبــــًقــــا بـــتـــقـــلـــيـــل الــــفــــرص 
األطــفــال  مــن  لكثير  الــُمــتــاحــة 

تعلمهم. لُمواصلة  والشباب 
وأشـــــــارت ســــعــــادُة وزيــــرة 
أنــه «في  إلــى  الــعــامــة  الصحة 
الــــوقــــت الـــــــذي نـــحـــتـــفـــل فــيــه 
والسبعين  الخامسة  بالذكرى 
لــتــأســيــس األمــــــم الــمــتــحــدة، 
يــدفــعــنــا  « كوفيد-١٩»  فــــإن 
ـــفـــعـــال الــمــتــعــدد  لـــلـــتـــعـــاون ال
األطــــــراف»، مــؤكــدة أنـــه من 

خــــــالل الـــتـــضـــامـــن وتـــعـــزيـــز 
التغلب  يمكن  الدولي  التعاون 
على هذا الخطر الذي يهددنا 
جـــمـــيـــًعـــا، وتـــمـــكـــيـــن الـــفـــئـــات 
األكـــثـــر عـــرضـــة لــلــخــطــر من 
وإعــادة  والتعافي،  االستجابة 

البناء على نحو أفضل.
إّن  ـــهـــا  ســـعـــادت وأضـــــافـــــت 
السمو  صــاحــب  حــضــرة  رؤيـــة 
ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
أمـــيـــر الــــبــــالد الـــمـــفـــدى، فــي 
التضامن العالمي قد ترجمت 
عــمــلــًيــا فـــي دعـــم دولــــة قطر 

على  الــدولــي  للعمل  المتزايد 
ساهمت  حيث  جبهات،  عــدة 
دوالر  مليون   ٢٠ بمبلغ  قطر 
العالمي  التحالف  في  أمريكي 
لــــلــــقــــاحــــات والـــتـــحـــصـــيـــنـــات 
«جـــــافـــــي» لـــتـــســـريـــع تــطــويــر 
الفيروس،  لعالج  لقاح  وإنتاج 
 ١٠ بـــــتـــــقـــــديـــــم  وتـــــــعـــــــّهـــــــدت 
أمـــريـــكـــي  دوالر  مــــاليــــيــــن 
لــمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة 
والتشخيص  الــمــعــدات  لــدعــم 
والعالجات من أجل «كوفيد-
١٩»  والتوزيع العادل للقاحات 

عــلــى كـــل مـــن يــحــتــاجــهــا في 
أجل  من  العالم،  أنحاء  جميع 
وعــــدم  الـــبـــشـــر  أرواح  إنــــقــــاذ 
الــتــخــّلــي عــنــهــم فـــي األزمــــات 
واألوبـــئـــة، كــمــا قــّدمــت دولــة 
عاجلة  طبية  مساعدات  قطر 

إلى عشرات البلدان.
أنه  سعادتُها  أوضحت  كما 
انطالًقا من التزام دولة قطر 
الجزرية  الــدول  تجاه  العميق 
الـــصـــغـــيـــرة الـــنـــامـــيـــة والـــــدول 
ـــــدول الــنــامــيــة  األقــــل نـــمـــًوا وال
غــيــر الــســاحــلــيــة، فــــإن قــطــر 

مؤتمر  استضافة  إلــى  تتطلع 
األمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة الـــخـــامـــس 
والمعني  الــدوحــة  في  المقبل 
بــــالــــدول األقـــــل نــــمــــًوا، حــيــث 
ســيــتــم اعــتــمــاد بــرنــامــج عمل 
خـــــاص بــــالــــدول األقــــــل نـــمـــًوا 

المقبلة. العشر  للسنوات 
الدكتورة  ســعــادُة  وجـــددت 
التأكيد  الكواري  محمد  حنان 
لألمم  قطر  دولـــة  دعــم  على 
مستقبل  بــنــاء  فـــي  الــمــتــحــدة 
يـــــســـــوده الـــــســـــالم والـــــرخـــــاء 

للجميع.

يُذكر أن دولة قطر تشارك 
أصدقاء  مجموعة  رئاسة  في 
الـــتـــضـــامـــن مــــن أجـــــل األمــــن 
الصحي العالمي، وقد خاطب 
الحدَث الجانبي وزراُء وممثلو 
الـــدول الــمــشــاركــة فــي رئــاســة 
كذلك  والمتمثلة  المجموعة 
فــــي كــــل مــــن كـــنـــدا ومــمــلــكــة 
كوريا  وجمهورية  الــدنــمــارك 
كما  ســيــرالــيــون.  وجــمــهــوريــة 
الجانبي  الــحــدث  فــي  شــاركــت 
رفيع المستوى سعادُة الشيخة 
علياء أحمد بن سيف آل ثاني 
قطر  لدولة  الــدائــم  المندوب 

لدى األمم المتحدة.
ــــحــــدث  وجــــــــــرى خــــــــالل ال
مناقشة  االفــتــراضــي  الجانبي 
الرئيسية  الــمــحــاور  مــن  عـــدٍد 
ــــيــــر إطــــــالــــــة أمــــد  ــــأث حــــــــول ت
عــلــى  (كوفيد-١٩)  أزمــــــــة 
ــــقــــادمــــة، وكــيــف  األجـــــيـــــال ال
يــمــكــن الــتــخــفــيــف مـــن إطــالــة 
األزمـــــــــة مـــــن خــــــالل الـــعـــمـــل 
الــتــقــنــيــات  ودور  ــُمــشــتــرك،  ال
الــحــديــثــة والـــقـــطـــاع الــخــاص 
االستعداد  في  المساهمة  في 
لموجة ثانية من (كوفيد-١٩) 
أو أي أمراض معدية أخرى، 
واحتياجات وتطّلعات الشباب 

حول (كوفيد-١٩).

اإلمارات تدعم سيطرة إسرائيل على البحر األحمر

قطر تنظم حدثًا رفيع المستوى باألمم المتحدة

االتفاقية األمنية والعسكرية تستكمل مخطط أبوظبي

لمجموعة أصدقاء التضامن من أجل األمن الصحي العالمي

بالمنطقة الــعــســكــريــة  ــا  ــده ــواع ق ــن  م ــادة  ــف ــت االس ــي  ف ــيــب  أب ــل  ت تــســاعــد  أبــوظــبــي 

دعم قطري لألمم المتحدة في بناء مستقبل يسوده السالم والرخاء للجميع وزيرة الصحة: قطر تُولي اهتماًما كبيًرا ألثر كورونا على الفئات األكثر ضعًفا

مندوب  قال  أونالين:  الخليج  أبوظبي- 
دولــــة االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي الـــدائـــم لــدى 
اتفق  إنـــه  إردان،  جــلــعــاد  الــمــتــحــدة،  األمـــم 
على  نسيبة،  النــا  اإلمــاراتــيــة،  نظيرته  مــع 
الترويج لـ»مكافحة التطرف»، بعيد إقامة 
في  وذلــك  الجانبين،  بين  السالم  عالقات 
إشـــــارة لــربــط الــتــطــرف بــــاإلرهــــاب. جــاء 
اإلسرائيلي  السفير  وزعها  رسالة  في  ذلك 
في  المتحدة  األمــم  بمقر  الصحفيين  على 
نــيــويــورك، عــقــب اجــتــمــاعــهــمــا فــي مكتب 
إردان  وأردف  هناك.  اإلماراتية  المندوبة 
أنه عقد أول اجتماع شخصي مع المندوبة 
اإلمـــاراتـــيـــة، واتــفــقــا عــلــى «الــتــرويــج لعدد 
في  بما  المتحدة،  األمـــم  فــي  القضايا  مــن 
المرأة،  وتمكين  التطرف،  مكافحة  ذلك 
تناول  االجتماع  أن  وبّين  كورونا».  وأزمــة 

«الــتــعــاون بــيــن الــبــلــديــن مــن أجـــل توسيع 
إضافة  األوســـط،  الشرق  في  السالم  فوائد 
إلى الفرص المهمة لكال البلدين والمنطقة 
بأسرها». وفي ١٢ سبتمبر، شهدت أروقة 
مندوب  بين  مشابًها  لقاء  المتحدة  األمــم 
«إسرائيل» ونظيره البحريني جمال فارس 
الرويعي، وأجريا «محادثة حارة»، بحسب 
الصحفيين  عــلــى  وزعـــهـــا  إلردان  رســـالـــة 
وبعد  نيويورك.  في  المتحدة  األمــم  بمقر 
إقامة  التفاقي  والبحرين  اإلمــارات  توقيع 
سبتمبر   ١٥ في  «إسرائيل»،  مع  العالقات 
التفاهم  مــذكــرات  وتــيــرة  زادت  الــجــاري، 
واالتفاقيات بين األطراف الثالثة. وشملت 
المال  وأســـواق  االقتصاد  التعاون  مجاالت 
والتقنية  والــســيــاحــة  والــصــحــة  والـــتـــجـــارة 

والطاقة والتعليم وغير ذلك.

مكافحة التطرف.. أحدث أنواع
التعاون اإلماراتي اإلسرائيلي

اإلمارات تستخدم تكنولوجيا عين الصقر اإلسرائيلية للمراقبة 

منظمات   ٣ شككت  وكــاالت:   - القاهرة 
حـــقـــوقـــيـــة مــــصــــريــــة،أمــــس، فـــــي واقـــعـــة 
عليهم  محكوم  سجناء   ٤ هــروب  محاولة 
باإلعدام من سجن طرة، جنوبي القاهرة، 
إلــى  إضــافــة  مقتلهم،  عــن  أســفــرت  والــتــي 
٤ شــرطــيــيــن، وفــــق مـــا أفـــــادت الــداخــلــيــة 
المنظمات،  وطالبت  األربــعــاء.  المصرية، 
فـــي بـــيـــان، الـــنـــائـــب الـــعـــام بــالــتــحــقــيــق في 

مالبسات ما حدث وكشف حقيقته.

تــابــعــت  الــمــنــظــمــات  إن  الـــبـــيـــان  وقــــــال 
الداخلية  وزارة  أعلنته  مــا  شــديــد  بتحفظ 
بصورتها  «الواقعة  مضيًفا:  الواقعة،  حول 
يسبق  لــم  ــًدا  جــدي نــوًعــا  تمثل  المعروضة- 
وداخــل  عــام،  بشكل  السجون  داخــل  تــم  أن 
خاص،  بشكل  الحراسة  شديد  طره  سجن 
القيام  استحالة  من  عنه  معروف  هو  لما 
االحترازات  نتيجة  منه؛  الهروب  بحوادث 
مثل  وقوع  تمنع  التي  فيه،  الكبيرة  األمنية 

تلك األحداث».
األمني  التصريح  «ســيــاق  الــبــيــان:  وتــابــع 
الصادر عن الجهات األمنية بهذه الطريقة 

يُلقي بظالل من الشك والريبة».
بيانها،  في  الثالثة،  المنظمات  واعتبرت 
مالبساته  تــوضــيــح  دون  األمــــر،  «هـــذا  أن 
يُعرض  قــد  وشــفــاف،  ومحايد  جــاد  بشكل 
المئات واآلالف من المحتجزين بالسجون 
والتعنتات  للتضييقات  االحــتــجــاز  ومــقــار 

األمنية غير القانونية، بذريعة االنتقام من 
حاالت القتل التي وقعت».

على  تحتم  أن «الــضــرورة  على  وشـــّددوا 
النيابة  ُمــقــدمــتــهــا  وفـــي  الــمــعــنــيــة،  الــجــهــات 
العامة، أن تقوم بدورها الرئيسي، بالتحقيق 
إطالع  مع  وُمحايد،  جاد  بشكل  الواقعة  في 
الرأي العام على نتائج تلك التحقيقات بشكل 
شفاف يضمن سيطرة القانون على الواقعة 

ورد الفعل فيها».

منظمات حقوقية مصرية تشكك برواية هروب ٤ سجناء
طالبت النائب العام بالتحقيق وكشف الحقيقة
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لـــنـــدن - وكــــــــاالت: أدانـــــت 
الــمــنــظــمــة الــعــربــيــة لــحــقــوق 
اعتقال  بريطانيا  في  اإلنسان 
الـــــقـــــوات األمـــنـــيـــة الـــمـــواطـــن 
الدين  كمال  ريــاض  المصري 
(٣٣ عاًما)، الخميس الماضي، 
القسري  لالختفاء  وتعريضه 
مــنــذ ذلــــك الــحــيــن، ُمــحــّمــلــة 
السلطات المصرية المسؤولية 

عن سالمته.
وأوضــحــت، فــي بــيــان لها، 
األمــن  جهاز  مــن  أن «أفــــراًدا 
الوطني اقتحموا منزل العائلة 
سبتمبر   ١٧ الــخــمــيــس  فــجــر 
بمحافظة  حــمــادي  نــجــع  فــي 
إذن  دون  الــبــالد  جــنــوبــي  قــنــا 
باعتقال  قــامــوا  ثــم  قــضــائــي، 
ریـــــاض بـــالـــقـــوة، ومـــصـــادرة 

هواتف كافة أفراد األسرة».
أن  الـــمـــنـــظـــمـــة  وأكــــــــــــدت 
الدين  كمال  ريــاض  «اعتقال 
قبل  من  تعسفًيا  سلوًكا  يعتبر 
الــســلــطــات الــمــصــريــة، وأحـــد 
صور العقاب الجماعي يهدف 
فــــي األســــــــاس إلــــــى الــتــنــكــيــل 

والمعارض  اإلعالمي  بشقيقه 
الدين،  كمال  سامي  المصري 
يتبعها  منهجية  سياسة  وهي 
بمعارضيه  للتنكيل  الــنــظــام 

وإرهابهم».
ـــــــت الــــمــــنــــظــــمــــة  ـــــــب وطـــــــال
في  اإلنــســان  لحقوق  العربية 
بــريــطــانــيــا، صــنــاع الــقــرار في 
الــعــالــم بــالــعــمــل عــلــى «إيــجــاد 

حـــــل يـــحـــمـــي الـــمـــعـــارضـــيـــن 
الــمــصــريــيــن وعـــائـــالتـــهـــم، إذ 
تـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــم الـــســـلـــطـــات 
للضغط  كــرهــائــن  الــمــصــريــة 
على  إلرغــامــهــم  ذويــهــم  على 
النظام».  انتقاد  عــن  التوقف 
ـــمـــنـــظـــمـــة  كـــــمـــــا طـــــالـــــبـــــت ال
في  اإلنــســان  لحقوق  العربية 
الضغط  بـــضـــرورة  بــريــطــانــيــا 

لوقف  المصري  النظام  على 
االعـــتـــقـــاالت الــمــســتــمــرة على 
السلمية  الــمــظــاهــرات  خلفية 
إطالق  على  والعمل  األخيرة، 
سراح كافة المعتقلين وإجالء 

مصير المختفين قسريًا.
وكـــــــان اإلعـــــالمـــــي ســامــي 
كـــمـــال الـــديـــن قـــد أشـــــار إلــى 
على  جــاء  شقيقه  اعــتــقــال  أن 

إلـــى «تحييد  دعـــوتـــه  خــلــفــيــة 
دعـــوات  إزاء  الــجــيــش،  قــــوات 
االنقالب  رئيس  ضد  التظاهر 
 ٢٠ فــي  السيسي،  الــفــتــاح  عبد 

سبتمبر الحالي».
وقــــــال كـــمـــال الــــديــــن، فــي 
تـــدويـــنـــة لــــه عـــلـــى حـــســـابـــه بـــ 
ليس  «شقيقي  «الفيسبوك»: 
وأنا  بالسياسة،  عالقة  أي  له 
لـــم أتـــحـــدث عــمــا يــحــدث مع 
الماضية،  الفترة  طــوال  أهلي 
مصرية  أسرة  أي  مثل  ألنهم 
يــطــالــهــا الـــظـــلـــم». وأضـــــاف: 
السيسي  نــظــام  لـــدى  أن  ـــو  «ل
ذرة مــن الــرجــولــة والــنــخــوة، 
لكانت معركته معي، وليست 
مــــع أهـــلـــي الــــذيــــن يـــؤخـــذون 
كــرهــائــن، وهــم ال حــول لهم 
أن  عــلــى  وشــــــّدد  قــــــوة».  وال 
على  قــادر  المصري  «الشعب 
صـــنـــاعـــة الـــتـــغـــيـــيـــر، بــاعــتــبــار 
أن الــســيــســي لــيــس أقــــوى من 
الجنوبية  أمــريــكــا  جـــنـــراالت 
الـــــــذيـــــــن ثـــــــــــارت شـــعـــوبـــهـــم 

ضدهم».

إدانة حقوقية العتقال شقيق اإلعالمي سامي كمال الدين
المنظمة العربية لحقوق اإلنسان نددت بمالحقة أهالي المعارضين المصريين

اإلعالمي المصري سامي كمال الدين 

نقًال عن موظفين في البيت األبيض.. واشنطن بوست:

وكـــــــــــاالت:   - واشــــــنــــــطــــــن 
كــشــفــت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بـــــوســـــت» األمــــريــــكــــيــــة، عــن 
شــــكــــوى عــــــدد مـــــن مــوظــفــي 
الكميات  مــن  األبــيــض  الــبــيــت 
الكبيرة من المالبس المتسخة 
الـــتـــي يــجــلــبــهــا إلـــيـــهـــم رئــيــس 
«بنيامين  اإلسرائيلي  الـــوزراء 
ـــتـــه خـــالل  ـــل نـــتـــنـــيـــاهـــو» وعـــائ
يتم  لكي  لواشنطن  زيــارتــهــم 
وذكـــرت  بــالــمــجــان.  تنظيفها 
هـــذه  تــــكــــرار  أن  الــصــحــيــفــة 
سنوات  مدى  على  التصرفات 
جعلت الموظفين يشعرون أن 
ثمة تعمًدا في األمر، ال سيما 
يبذلون  السياسيين  معظم  أن 
غسيلهم  إلخفاء  كبيرة  جهوًدا 
عن  الصحيفة  ونقلت  الــقــذر. 
قولهم  أمريكيين  مسؤولين 
اكتسب  السنين،  مر  إنه «على 
سمعة  اإلســـرائـــيـــلـــي  الـــزعـــيـــم 
خـــاصـــة بــيــن الــمــوظــفــيــن في 
دار ضيافة الرئيس األمريكي؛ 
في  خــاصــة  حمولة  إلحــضــاره 
رحالته إلى واشنطن: حقائب 

مــلــيــئــة بــالــغــســيــل الــمــتــســخ». 
وجـــــــرت الـــــعـــــادة فــــي الــبــيــت 
األبيض، على تنظيف المالبس 
ـــــــوزراء مــجــانًــا من  لــرئــيــس ال
األمريكيين،  الموظفين  قبل 
لجميع  مــتــاحــة  مـــيـــزة  وهــــي 
الـــقـــادة األجـــانـــب، ولــكــن هــذا 
ـــــــادًرا؛  ن إال  يـــحـــدث  ال  األمــــــر 
القصيرة  اإلقــامــات  إلــى  نظًرا 
لـــرؤســـاء الـــــدول الــمــشــغــولــيــن. 
أمريكي،  مسؤول  صرح  فيما 
الكشف  عـــدم  بــشــرط  تــحــدث 
تفاصيل  لمناقشة  هويته؛  عن 
زيـــارات زعــيــم أجــنــبــي: «بــأن 
الوحيدون  هم  نتنياهو  عائلة 
غسيل  حقائب  يجلبون  الذين 

مـــتـــســـخـــة لـــنـــا لــتــنــظــيــفــهــا». 
رحالت،  عدة  وأضــاف: «بعد 
أصــبــح مـــن الـــواضـــح أن هــذا 
كــــــان مـــــقـــــصـــــوًدا». فــــي عـــام 
دعوى  رفع «نتنياهو»   ،٢٠١٦
والمدعي  مكتبه  ضد  قضائية 
العام اإلسرائيلي؛ في محاولة 
لـــمـــنـــع اإلفـــــــــراج عــــن فـــواتـــيـــر 
قانون  بموجب  مالبسه  غسل 
البالد،  في  المعلومات  حرية 
جانب  إلــى  الــقــاضــي  وقــف  إذ 
تفاصيل  تزال  وال  «نتنياهو»، 
سرية.  المالبس  غسل  فواتير 
وينضم هذا االتهام إلى قائمة 
طويلة من مزاعم الفساد ضد 

نتنياهو.

نتنياهو يجلب مالبســه القــذرة 
لغسلها مجـانًا في أمـــريكا

ألمانيا: ٢١٤٣ إصابة جديدة خالل يوم واحد
ميركل تدعو للشفافية في مواجهة كورونا

«روبــرت  معهد  أعلن  ا:  دب   - برلين 

كوخ» األلماني أمس أن مكاتب الصحة في 

ألمانيا سجلت ٢١٤٣ حالة إصابة جديدة 

 «١٩ «كوفيد  المستجد  كورونا  بفيروس 

فـــي غــضــون ٢٤ ســـاعـــة، لــتــســتــمــر بــذلــك 

مـــوجـــة تــســجــيــل أكـــثـــر مـــن ألـــفـــى حــالــة 

وكــان  يــومــًيــا.  بالفيروس  جــديــدة  إصــابــة 

إصابة   ٢٢٩٧ بلغ  الجديدة  اإلصابات  عدد 

تسجيل  بذلك  ليتم  الماضي،  السبت  يوم 

منذ  ألمانيا  في  إصابة  حاالت  عدد  أعلى 

شــهــر أبـــريـــل الـــمـــاضـــي. وأعـــلـــن الــمــعــهــد 

أيــًضــا أن إجــمــالــي عـــدد حـــاالت اإلصــابــة 

بداية  منذ  األقــل  على  حالة   ٢٧٨٠٧٠ بلغ 

عدد  وارتفع  ألمانيا،  في  الفيروس  تفشي 

بما  مقارنة  شخًصا   ١٩ بإجمالي  الوفيات 

إلى  ووصــل  األول،  أمــس  حتى  عليه  كــان 

٩٤٢٨ شخًصا. وبحسب تقديرات المعهد، 

اإلصـــابـــة  عــلــى  شــخــص   ٢٤٦٩٠٠ تــغــلــب 

وكانت  ألمانيا.  في  اآلن  حتى  بالفيروس 

ذروة أعداد اإلصابة في ألمانيا في نهاية 

تم  حيث  الماضي،  أبريل  ومطلع  مــارس 

إصابة  حالة  آالف  ستة  من  أكثر  تسجيل 

في  كبير  بشكل  األعــداد  وتراجعت  يومًيا. 

مــايــو الــمــاضــي، ثــم أخــــذت فــي الــزيــادة 

مــجــدًدا مــنــذ نــهــايــة يــولــيــو الــمــاضــي. من 

أنجيال  األلمانية  المستشارة  دعت  جانبها 

ميركل أمس إلى االلتزام بالشفافية فيما 

يتعلق باإلجراءات الحكومية في مواجهة 

أزمة كورونا. وقالت ميركل في كلمة عبر 

الفيديو خالل قمة افتراضية على هامش 

الجمعية العامة لألمم المتحدة:» يرتكز 

عملنا السياسي على بحث علمي وحقائق 

يجب أن يتم توصيلها للرأي العام بشكل 

يمكن فهمه واستيعابه، من أجل مواجهة 

التضليل ونظريات المؤامرة واستخالص 

نــتــائــج خــطــيــرة مــنــهــا». وحــمــلــت القمة 

الــجــانــبــيــة عـــنـــوان «الـــشـــراكـــة الــمــفــتــوحــة 

للحكومة»، وركزت على الحكم الرشيد. 

إجــراء  كــل  فــي  يتم  بــأن  ميركل  وطالبت 

حكومي للحماية من الجائحة دراسة ما 

إذا كان هذا اإلجــراء موجًها نحو الهدف، 

إجــراء  هناك  وهــل  مناسبًا،  كــان  إذا  ومــا 

أفــضــل. وأضـــافـــت مــيــركــل أن « الــقــيــود 

بالدنا  في  بالجائحة  المرتبطة  المؤقتة 

البد أن يتم تبريرها بشكل جيد للغاية». 

وأكـــــدت الــمــســتــشــارة األلــمــانــيــة فـــي هــذا 

مشيرة  الدولي،  التعاون  ضــرورة  الصدد 

إال  حلها  يمكن  ال  العالمية  القيود  أن  إلى 

بمساعدة  وطالبت  العالمي،  الصعيد  على 

المنظمات متعددة األطراف مثل منظمة 

الصحة العالمية.

مطار  في  فنلندا  نشرت  ا:  ب  د   - هلسنكي 

هلسكني يوم أمس كالبًا مدربة تدريبًا خاًصا، 

وذلك ضمن الجهود التي تهدف لتسريع رصد 

كورونا،  بفيروس  إصابتها  المحتمل  الــحــاالت 

وفي الوقت الذي حذر فيه خبراء الصحة من 

ارتفاع حــاالت اإلصــابــة. وتــم أمــس نشر أربعة 

بهم  االستعانة  يتم  ســوف   ١٠ أصــل  من  كــالب 

أولية  اخــتــبــارات  خلصت  أن  بعد  الــمــطــار،  فــي 

أن  إلــى  هلسكني  جامعة  في  بيطريين  ألطباء 

 ٪  ١٠٠ بنسبة  الفيروس  رصــد  يمكنها  الكالب 

تقريبًا. وقالت مديرة المطار أوال ليتجيف في 

بيان «على حد علمنا، لم يستخدم مطار آخر 

فيروس  لمواجهة  الــنــطــاق  هــذا  بمثل  الــكــالب 

كـــورونـــا». وجــــاءت هـــذه الــخــطــوة فــي الــوقــت 

أمس  للصحة  الفنلندي  المعهد  فيه  قال  الــذي 

فيروس  تفشي  تسارع  على  هناك «دالالت  إن 

 ٧٩٨ فنلندا  سجلت  وقــد  الــبــالد.  فــي  كــورونــا « 

حــالــة إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا خالل 

األسبوعيين الماضيين، وهو ضعف العدد الذي 

تم تسجيله في األسبوعين السابقين لهما، ليبلغ 

بذلك إجمالي حاالت اإلصابة نحو ٩٣٠٠ حالة 

ويتردد  حالة.   ٣٤٣ بالفيروس  الوفاة  وحــاالت 

أن الكالب المدربة قادرة على رصد الفيروس 

أصغر  عينة  خــالل  ومــن  األعـــراض  ظهور  قبل 

من العينة التي يتم الحصول عليها في اختبارات 

الــذيــن  الــمــســافــرون  يتمكن  وســـوف  الــمــســحــة. 

للخضوع  التطوع  من  هلسكني  مطار  يدخلون 

على  بالمسح  يقومون  ســوف  حيث  لالختبار، 

كوب  في  وضعه  ذلك  بعد  يتم  بمنديل،  الجلد 

تفيد  إشــارة  الكلب  أعطى  وإذا  للكلب.  ويقدم 

بإيجابية الحالة، سوف يتم توجيه الراكب إلى 

مركز المعلومات الصحية.

فنلندا: كالب مدربة لرصد إصابات كورونا

قــالــت  وكـــــــــاالت:   - ســـــول 
الــــكــــوريــــة  ــــــدفــــــاع  ال وزارة 
الشمالية  كوريا  إن  الجنوبية 
جنوبًيا  كــوريـًـا  مــســؤوًال  قتلت 
كان مفقوًدا منذ يوم االثنين 
الـــمـــاضـــي وأحــــرقــــت جــثــتــه، 
كورونا  فيروس  انتشار  لمنع 
المستجد على األرجح. وذكر 
الــجــيــش الـــكـــوري الــجــنــوبــي، 
ــــــقــــــًال عـــــــن مـــــــصـــــــادر فـــي  ن
المخابرات، أن الرجل خضع 
فــيــمــا يـــبـــدو الســـتـــجـــواب في 
خط  مــن  الشمال  إلــى  البحر 
بعد  وعلى  الشمالية  الــحــدود 
مكان  من  كيلومتًرا   ٣٨ نحو 
اختفائه قبل أن يُعدم «بأمر 
مـــن ســلــطــة عــلــيــا». ثـــم قــام 
جنود يضعون على وجوههم 
أقنعة واقية من الغاز بسكب 
وإضـــرام  جثته  عــلــى  الـــوقـــود 
سول  وأدانــــت  فيها.  الــنــيــران 
وصفته  الــــذي  الــســلــوك  هـــذا 
بالوحشي، وطالبت بيونغ يانغ 
ومعاقبة  تفسيرات  بتقديم 

الــمــســؤولــيــن عـــن ذلــــك، كما 
المسؤوليات  «جميع  حملتها 
الــمــتــعــلــقــة بـــهـــذا الــــحــــادث». 
وكـــــــان الــــمــــســــؤول الــــكــــوري 
الــجــنــوبــي يــعــمــل مــفــتــًشــا في 
ومصائد  المحيطات  وزارة 
األسماك، واختفى أثناء عمله 
على متن قارب تفتيش قبالة 
الحدودية  بيونغ  يون  جزيرة 

وقالت  الشمالية.  كــوريــا  مــع 
الــــكــــوريــــة  ــــــدفــــــاع  ال وزارة 
الرجل  إن  بيان  في  الجنوبية 
البالغ من العمر ٤٧ عاًما كان 
على متن سفينة دورية قرب 
الحدودية  بيونغ  يون  جزيرة 
(غرب) حين ُفقد أثره صباح 
إلى  مشيرة  الماضي،  االثنين 
عثرت  الشمالية  «كــوريــا  أن 

ــــرجــــل فــــي مــيــاهــهــا  عـــلـــى ال
ـــا  وارتـــــكـــــبـــــت عــــمــــًال وحـــشـــًي
وإحـــراق  عليه  الــنــار  بــإطــالق 
جثمانه، وفًقا لتحليل جيشنا 
الشامل لمعلومات استخبارية 
ــنــوعــة». وبــحــســب وكــالــة  مــت
ـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة  األنــــبــــاء ال
ــــقــــوات  «يـــــونـــــهـــــاب» فــــــإن ال
الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة حـــددت 

قام  حين  في  الرجل،  مكان 
مسؤول يرتدي مالبس واقية 
باستجوابه من سفينة. وقال 
مــــســــؤول عـــســـكـــري لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «لــقــد 
المياه،  في  النار  عليه  أطلقوا 
وقام جنود كوريون شماليون 
بــســكــب مـــــادة حـــارقـــة على 

جثته وإحراقها في المياه».

كوريا الشمالية تقتل مسؤوًال كوريًا جنوبيًا خشية كورونا
استجوبوه فوق المياه وسكبوا عليه مادة حارقة
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١٤١٤
بسبب األسس المتينة والمرونة في مواجهة التحديات.. موديز: 

الدوحة - [:

ــــز  ــــــة مــــودي أّكــــــــــــدت وكــــــال

مساء  االئتمانية،  للتصنيفات 

أمــــس، الــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي 

 Aaلدولة قطر عند مستوى ٣

مـــع الــمــحــافــظــة عــلــى نــظــرة 

وقــالــت  مــســتــقــرة.  مستقبلية 

تقريرها  فــي  مــوديــز  وكــالــة 

ـــــصـــــادر، مـــســـاء أمــــــس، إن  ال

تــثــبــيــت الــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي 

األسس  من  مجموعة  تدعمه 

الــمــتــيــنــة لــالقــتــصــاد الــوطــنــي، 

بــاإلضــافــة إلــى الــمــرونــة التي 

مواجهة  في  الدولة  بها  تتمتع 

كافة التحديات، بما في ذلك 

الــتــحــديــات الــحــالــيــة الــنــاتــجــة 

كــورونــا  فــيــروس  جائحة  عــن 

 ،«١٩ «كــــوفــــيــــد  الـــمـــســـتـــجـــد 

وتــــراجــــع أســـعـــار الــنــفــط فــي 

العالمية. األسواق 

 ونــــّوهــــت وكــــالــــة مـــوديـــز 

مجموعة  إلـــى  تــقــريــرهــا  فــي 

مـــــن نــــقــــاط الـــــقـــــوة الـــمـــالـــيـــة 

ومنها  لــلــدولــة  واالقــتــصــاديــة 

ارتـــفـــاع مــســتــوى دخـــل الــفــرد 

فــــي قــــطــــر، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 

من  الهائلة  احتياطياتها  نمو 

الــطــاقــة والــهــيــدروكــربــونــات 

منخفضة  استخراج  بتكاليف 

وفي مقدمتها الغاز الطبيعي، 

ــــى جـــانـــب صـــافـــي األصــــول  إل

والمبادرات  للحكومة،  القوي 

واالستراتيجيات  االقتصادية 

االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي كــــان لــهــا 

االقتصاد  على  اإليجابي  األثر 

هذا  إن  الوكالة  وقالت  الكلي. 

موديز  توقع  يعكس  التصنيف 

أنــــه خــــالل الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 

الحكومة  ستخفض  المقبلة 

عبء ديونها إلى ما دون ٥٠٪ 

اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 

مـــــن خــــــالل مـــجـــمـــوعـــة مــن 

المالية  أوضــاع  ضبط  تدابير 

ــيــة  الــــعــــامــــة الـــمـــعـــلـــنـــة وعــمــل

الديون. لخفض  مخطط 

نظرة مستقبلية مستقرة لالقتصاد القطري
 خالل اجتماعين بتقنية االتصال المرئي

الدوحة - [: 

شـــــاركـــــت دولــــــــة قـــطـــر، 
أمــــس، فــي االجــتــمــاع الــــ٥٩ 
الــتــجــاري،  ــتــعــاون  ال للجنة 
واالجــــتــــمــــاع الـــــــــ٤٧ لــلــجــنــة 
لمجلس  الصناعي  الــتــعــاون 
ــــعــــاون لــــــــدول الــخــلــيــج  ــــت ال
عبر  ُعــقــدا  اللذين  العربية، 
تــقــنــيــة االتــــصــــال الــمــرئــي. 
علي  السيد  ســعــادة  وتـــرأس 
بـــن أحـــمـــد الــــكــــواري وزيـــر 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة وفــد 
ــــة قــطــر الــمــشــارك في  دول
االجتماع ٥٩ للجنة التعاون 
الـــتـــجـــاري، واالجـــتـــمـــاع ٤٧ 
لــلــجــنــة الـــتـــعـــاون الــصــنــاعــي 
لــمــجــلــس الــــتــــعــــاون لــــدول 
الخليج العربية، وذلك عبر 

تقنية االتصال المرئي.
السعادة  أصحاب  وناقش 
االجتماعين،  خالل  الـــوزراء 
عــــــــدًدا مــــن الـــمـــوضـــوعـــات 
االهــتــمــام  ذات  والـــقـــضـــايـــا 
الــمــشــتــرك فـــي الــمــجــالــيــن 
ـــــجـــــاري والــــصــــنــــاعــــي،  ـــــت ال
من  المرفوعة  والتوصيات 
التحضيرية  االجــتــمــاعــات 
الـــتـــجـــارة  وزارات  لــــوكــــالء 
التعاون  لمجلس  والصناعة 
ــــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة،  ل
المناسبة  القرارات  واتخذوا 

بشأنها.
وتــفــيــد الــمــتــابــعــات بــأن 
ـــعـــاون  ـــت اجــــتــــمــــاع لـــجـــنـــة ال

ـــــجـــــاري نــــــاقــــــش  رفــــع  ـــــت ال
التكامل التجاري وعدًدا من 
المواضيع المهمة المرتبطة 
بــتــعــزيــز الــعــمــل الــخــلــيــجــي 
بعد  مــا  بمرحلة  المشترك 
جـــائـــحـــة كــــورونــــا (كــوفــيــد 
األمــــن  وتـــحـــقـــيـــق   ،(١٩  -

الــــغــــذائــــي لــــــــدول مــجــلــس 
الــتــعــاون، وتــعــديــل الــنــظــام 
التحكيم  لمركز  األســاســي 
الــــتــــجــــاري لـــــــدول مــجــلــس 
ــــتــــعــــاون واخـــتـــصـــاصـــات  ال
مــكــتــب بـــــــراءات االخـــتـــراع 
إضــــــافــــــة إلــــــــى الــــجــــوانــــب 
بـــالـــتـــجـــارة  الــــعــــالقــــة  ذات 
ــــادرات  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ومــــب
واالقــتــصــاد  األعـــمـــال  رواد 
الـــمـــعـــرفـــي لـــلـــمـــشـــروعـــات 
في  والمتوسطة  الصغيرة 
وكـــذلـــك  الـــمـــجـــلـــس،  دول 

السلطنة  استضافة  مناقشة 
السنوي  الخليجي  للمنتدى 
لــــرواد األعــمــال الـــذي يقام 

في سبتمبر ٢٠٢١.
 فــــي حـــيـــن اســتــعــرضــت 
لــجــنــة الـــتـــعـــاون الــصــنــاعــي 
منها:  المواضيع؛  من  عــدًدا 
الوطنّية  السلع  انتقال  حرية 
وإنشاء  المجلس،  دول  بين 
منصة معلومات إلكترونية 
للمشاريع الصناعية، وتعزيز 
الصناعية  الـــثـــورة  تــقــنــيــات 
وثيقة  وتــحــديــث  الــرابــعــة، 
االســتــراتــيــجــيــة الــصــنــاعــيــة 
لـــــــدول مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون. 
واطــلــع أصــحــاب الــســعــادة - 
على  االجتماع-  خــتــام  فــي 
تقرير مكتب األمانة الفنية 
لـــمـــكـــافـــحـــة الـــمـــمـــارســـات 

الضارة بالتجارة الدولية.

قطر تبحث قضايا التجارة 
والصناعة مع دول التعاون

وزير التجارة والصناعة خالل مشاركته في االجتماع

خالل اجتماع افتراضي لمديري برامج الحكومة اإللكترونية العرب

:]- الدوحة 

االجتماع  في  قطر  دولة  شاركت   
ــــــراضــــــي لـــــمـــــديـــــري بــــرامــــج  االفــــــت
الثامن  العرب  اإللكترونية  الحكومة 
الـــــــذي نــظــمــتــه مــنــظــمــة اإلســــكــــوا، 
ــــاقــــش االجــــتــــمــــاع خــطــط  أمــــــــس، ن
مجال  في  العربية  الدول  ومبادرات 
الــحــكــومــة الــرقــمــيــة ومـــّثـــل فــرصــة 
الــمــبــادرات  وطــرح  الــخــبــرات  لتبادل 
والمشاريع المشتركة. وكشفت وزارة 
المواصالت واالتصاالت عبر موقعها 
الــســيــدة  أن   تــويــتــر  عــلــى  الــرســمــي 
مــشــاعــل عــلــي الـــحـــمـــادي الــمــكــلــفــة 
بـــمـــهـــام وكـــيـــل الــــــــوزارة الــمــســاعــد 
ــا الــمــعــلــومــات  لـــشـــؤون تــكــنــولــوجــي
ـــــوزارة الـــمـــواصـــالت واالتـــصـــاالت  ب
قـــدمـــت خـــــالل االجــــتــــمــــاع، ورقــــة 
عــمــل بــعــنــوان الــتــحــول الــرقــمــي في 
دولـــة قــطــر تــنــاولــت أهـــم أهـــداف 
وإنــــجــــازات اســتــراتــيــجــيــة حــكــومــة 
قـــطـــر الـــرقـــمـــيـــة وبــــرنــــامــــج قــطــر 

«تسمو».  الذكية 
قطر  حكومة  أن  بالذكر  جدير   
نحو  المستقبلية   خططها  رسمت 
تبني  خـــالل  مــن  الــرقــمــي  الــتــحــول 
الرقمية  التقنيات  وأحــدث  أفضل 
وتــــعــــزيــــز دورهـــــــــا فـــــي االرتـــــقـــــاء 
بــمــخــتــلــف قـــطـــاعـــات الــــدولــــة، مــن 
أجـــل تــحــقــيــق أهــــداف رؤيــــة قــطــر 
ـــنـــهـــوض  الـــوطـــنـــيـــة فــــي تـــنـــويـــع وال

اقتصاد  وتنمية  الوطني  باالقتصاد 

يتسم  الــمــعــرفــة  عــلــى  قــائــم  رقــمــي 

دور  ويُشجع  والتنافسية،  بالتنوع 

الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، ويـــعـــتـــمـــد عــلــى 

األعمال. وريادة  االبتكار 

الـــــمـــــواصـــــالت  وزارة  تــــعــــمــــل 

واالتــــصــــاالت عــلــى تــنــفــيــذ الــعــديــد 

والمبادرات  والخطط  البرامج  من 

فـــــــي قــــــطــــــاع االتـــــــــصـــــــــاالت وفـــــق 

إســتــراتــيــجــيــات واضــحــة، وجـــداول 

ـــيـــة مــــحــــددة لـــتـــحـــقـــيـــق هـــذه  زمـــن

برنامج  رأسها  على  يأتي  األهداف، 

ـــســـمـــو»، وواحــــة  قـــطـــر الـــذكـــيـــة «ت

االبتكار،  ومختبر  الرقمية،  قطر 

للشركات  الرقمي  التحول  برنامج 

الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة وحــاضــنــة 

األعــمــال الــرقــمــيــة، بــاإلضــافــة إلــى 

ــثــمــار فـــي نــطــاق تــكــنــولــوجــيــا  االســت

الــمــعــلــومــات واالتــصــاالت مــن أجــل 

القطاع  هذا  مساهمة  حصة  زيادة 

للبالد،  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في 

من  الــقــصــوى  االســتــفــادة  وتــحــقــيــق 

اإلمــكــانــيــات الــهــائــلــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا 

وتــطــبــيــقــاتــهــا ومــنــصــاتــهــا لــتــطــويــر 

ــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــذكــيــة  وتـــوفـــيـــر ال

لــكــل مــن يــعــمــل ويــعــيــش فــي دولــة 

قـــطـــر، وتــمــكــيــن الــتــنــمــيــة طــويــلــة 

الوطنية،  الرقمية  للصناعة  المدى 

ومـــســـاعـــدة األجـــهـــزة الــحــكــومــيــة، 

ككل  والمجتمع  الصناعة،  وقــطــاع 

لــتــبــنــي الــتــكــنــولــوجــيــات الــجــديــدة، 

الرقمي  االقتصاد  بناء  إلى  وصــوالً 

المعرفة. على  القائم 

وتـــــهـــــدف مـــــــبـــــــادرات حـــكـــومـــة 

قــطــر الــرقــمــيــة إلـــى دعـــم الــتــحــول 

الـــرقـــمـــي فــــي الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي 

تــمــاشــًيــا مــع اســتــراتــيــجــيــة حــكــومــة 

لزيادة  سعًيا   ٢٠٢٠ الرقمية  قطر 

وجعلها  الحكومة  وفاعلية  كــفــاءة 

أكــثــر قـــربًـــا مـــن الــجــمــهــور أفــــراًدا 

ومـــؤســـســـات وأكـــثـــر تـــركـــيـــًزا عــلــى 

راحـــتـــه وخــدمــتــه، مــمــا يــعــزز مــن 

تــــفــــاعــــل الــــقــــطــــاع الــــحــــكــــومــــي مــع 

ومؤسسات  والمقيمين  المواطنين 

األعـــــمـــــال مـــــن خــــــالل الـــخـــدمـــات 

ــيــة الــــجــــودة، ويــتــيــح  الــرقــمــيــة عــال

أفضل  بشكل  الــتــفــاعــل  للمواطنين 

ولمسؤولي  الحكومية  الجهات  مع 

الــحــكــومــة الــتــنــفــيــذيــيــن لــلــحــصــول 

الــتــي  واألدوات  الــمــعــلــومــات  عــلــى 

الــقــرارات  اتــخــاذ  عملية  مــن  تــعــزز 

المدروسة.

وقــــد شـــهـــدت الـــبـــوابـــة الــقــطــريــة 

الــرســمــيــة لــلــمــعــلــومــات والــخــدمــات 

شبكة  عبر  الحكومية  اإللكترونية 

ــتــرنــت «حــكــومــي» نـــمـــًوا هــائــًال  اإلن

فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة مـــن حــيــث 

حـــجـــم االســـــتـــــخـــــدام والــــخــــدمــــات 

والتي  لمستخدميها.  تقدمها  التي 

تـــمـــكـــن الــــشــــركــــات والـــمـــواطـــنـــيـــن 

إنجازها  مــن  والـــزوار  والمقيمين 

اإلنترنت. شبكة  على  كامل  بشكل 

وزارة المواصالت تستعرض جهود التحول الرقمي

 مشاعل الحمادي خالل مشاركتها في االجتماع

الدوحة - [:

ـــنـــت شــــركــــة مـــــواصـــــالت عــبــر   أعـــل
موقعها الرسمي على تويتر عن إيقاف 
مؤقت لخدمات مسار مترولينك رقم 
لقطيفية  مترو  محطة  مــن   (M١١٠)
المحطات  يــخــدم  لــن  حيث  بــالــلــؤلــؤة، 
رقم ٦٦١٠٩ «برج ٩»، ٦٦١١١ «مدينا 
 ٦٦١١٥  ،«٢٤ «بــرج   ٦٦١١٣ سنترال»، 
«برج ٢٧» بدًءا من ٢٤ سبتمبر وحتى 
ــــه تم  إشـــعـــار آخـــــر. جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن
لالنطالق   الــدوحــة  مترو  خدمة  إعــادة 
بسعة  الــجــاري  سبتمبر  مــن  األول  فــي 
استيعابية تصل إلى ٣٠٪، بالتزامن مع 

القيود  تخفيف  مــن  الــرابــعــة  المرحلة 
فيروس  انتشار  مــن  للحد  المفروضة 
كورونا. ويتوافد المئات من المواطنين 
والــمــقــيــمــيــن عــلــى مــحــطــات الــخــطــوط 
الــثــالثــة لـــركـــوب الـــقـــطـــارات والــتــوجــه 
التقيد  ظــل  فــي  ُمختلفة  وجــهــات  إلـــى 
بــســلــســلــة مـــن اإلجــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
والتشغيلية التي اتخذتها الريل بالتعاون 
مع وزارتي الصحة العامة والمواصالت 
ـــــــــــصـــــــــــاالت. تــــــجــــــوب حـــــافـــــالت  واالت
مترولينك شوارع الدوحة لنقل الركاب 
إلى المحطات لتيسير تدفق المواطنين 
الــتــزام  وســط  الــمــتــرو  إلــى  والُمقيمين 
داخل  اآلمنة  المسافات  على  بالحفاظ 

الباصات وارتداء الكمامات الطبية. 
ومـــنـــذ الـــلـــحـــظـــات األولـــــــى لـــدخـــول 
الركاب يبدأ على الفور تطبيق اإلجراءات 
ـــطـــلـــب مــنــهــم إظـــهـــار  االحــــتــــرازيــــة ويُ
حالتهم الصحّية على تطبيق «احتراز»، 
السماح  قبل  حرارتهم،  درجة  وفحص 
بــالــركــوب فقط لــألفــراد الــذيــن تظهر 
وال  األخــضــر  بــالــلــون  الصحية  حالتهم 
درجة  حرارتهم ٣٧٫٨  درجــات  تتجاوز 
الركاب  على  التشديد  يتم  كما  مئوية.  
بــااللــتــزام بــارتــداء كمامات الــوجــه عند 
الرحلة.  مدة  وطوال  المحطة  دخولهم 
ويتم ُمراقبة جميع اإلجراءات عن كثب 
العمالء  وخدمة  األمــن  كــوادر  قبل  من 

واتخذت  المحطات.  فــي  الُمتواجدين 
اإلجـــراءات  من  مجموعة  الريل  شركة 
االحتياطية الهادفة إلى الحد من انتشار 
منها   ،«١٩- «كوفيد  كــورونــا  فــيــروس 
وضع ُمعقمات األيــدي في عدة أماكن 
داخل المحطات وبجانب أجهزة شراء 
وضع  وتم  القطارات.  وأرصفة  التذاكر 
االنتظار  أماكن  في  إرشادية  ُملصقات 
وبّوابات  التذاكر  شراء  أجهزة  وبجانب 
الــدخــول مــن أجــل الحث على االلــتــزام 
بالتباعد االجتماعي أثناء التواجد داخل 
الشبكة، وكذلك سيتم اإلعالن بانتظام 
عــن مــوعــد وصـــول الــقــطــارات لتجنب 

االزدحام على رصيف القطارات.

إيقاف مؤقت لـ «مترولينك» من محطة مترو لقطيفية باللؤلؤة

الدوحة -[:

اإلفصاح  عزمها  عن   QNB مجموعة أعلنت 
المنتهية  للفترة  الربعية  المالية  البيانات  عــن 
المقبل.    أكتوبر   ١١ يوم  وذلك   ،٢٠٢٠/  ٩/  ٣٠ في 
حققت   ،(QNB) مجموعة  أن  بــالــذكــر  جــديــر 
مليار  (٨ر١  ريـــال  مليار  ٤ر٦  بلغ  ربــح  صــافــي 
العام  من  األول  النصف  لفترة  أمريكي)  دوالر 
الجاري ٢٠٢٠ والمنتهية في ٣٠  يونيو الماضي، 
مقابل ٤ر٧ مليار ريال عن نفس الفترة من العام 
الماضي، بانخفاض بنسبة ١٣ بالمائة. وقد بلغ 
العائد على السهم للنصف األول من العام الجاري 
٦٤ر٠ ريال (٠,٢ دوالر أمريكي)، مقابل ٧٤ر٠ 
وارتفع   ،٢٠١٩ عــام  من  الفترة  نفس  عن  ريــال 
ريال  مليار   ٩٢ إلى  المساهمين  حقوق  إجمالي 

(٢٥ مليار دوالر أمريكي)، بزيادة ٣ بالمائة عن 
تحقيق  في  المجموعة  واستمرت   .٢٠١٩ يونيو 
بنسبة ٢  ارتــفــع  الــذي  التشغيلي  الــدخــل  فــي  نمو 
بالمائة ليبلغ  ٨ر١٢  مليار ريال (٣,٥ مليار دوالر 
أمــريــكــي)، مــمــا يعكس نــجــاح الــمــجــمــوعــة في 
التشغيلية  الدخل  مصادر  في  قوي  نمو  تحقيق 
على الرغم من اإليقاف المؤقت الستيفاء بعض 
الــرســوم والــعــمــوالت مــن الــعــمــالء فــي األســـواق 
بــوبــاء  الــمــتــأثــرة   (QNB) لمجموعة  الرئيسية 
بنسبة  الموجودات  إجمالي  (كوفيد-١٩).وارتفع 
إلى  ٩٧٢  ليصل   ٢٠١٩ يونيو   ٣٠ منذ  ١٠بالمائة 
وكان  أمريكي)،  دوالر  مليار  ريال (٢٦٧   مليار 
هو  الموجودات  إجمالي  لنمو  الرئيسي  المصدر 
بالمائة   ١١ بنسبة  نمت  التي  والسلف  القروض 

لتصل إلى  ٧٠٥  مليارات ريال.

QNB يعلن النتائج المالية
للربع الثالث ١١ أكتوبر
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باقي القطاعاتالعقاراتالصناعةالبنوكالقطـــاع

١٩٫٨٪٢٥٫١٪١٩٫٧٪٣٥٫٤٪النسبة

نســـــــــــب الشـــــــــراء
أجانبعرب خليجيونقطريون 
٪٥٫٥٨٪٩٫٠٠٪١٫٢٢٪٨٤٫١٨

نســـــــــــب البيــــــــــع
أجانبعرب خليجيونقطريون 
٪١٠٫٦٩٪٩٫٠٤٪١٫١٦٪ ٧٩٫١٠

%السعرالشركة
Ooredoo٧٫١٢٦٫٩٧

١٫٢٩٦٫٧٦فودافون
٢٫٠٩٣٫٠١قطر للتأمين
٤٫٢٤٢٫٦٩إنماء القابضة

٢٫٠٥٢٫٥٠بلدنا

٪السعرالشركة
٢٫١٥٢٫٧١العامة للتأمين

١٫٨٥٢٫٦٣المتحدة للتنمية
٢٫٢٧٢٫٤١صندوق الريان

٦٫٢٧١٫٩٥االسالمية للتأمين
٤٫٠٩١٫٢١مصرف الريان

الكميةالسعرالشركة

١٫٨٥٨٧٩٦٩٤٦١المتحدة للتنمية

٠٫٦١٥٢٦٨٨٨٩٨استثمار القابضة

١٫٠٨٤٧٣٥٤٨٢٠مزايا

Ooredoo٧٫١٢٢٨٨٩٠٣٥٩

١٫٩١٢٨٨٤٧٨١١ إزدان

القيمة اإلجمالية للتداولإجمالي عدد األسهمإجمالي الصفقات المنفذةالـتـغـيـر٪الـتـغـيـرالمؤشر السابقالمؤشر الحالي

٠٫٠١١٢٥١٢٤٤٧٫٧٩٣٫٨٧١١٫١٦٤٫٨٤٧٫٠٠١٫٧+١+٩٫٧٨٨٠٢٩٩٫٧٨٧٠٢٧

القطاعات األكثر تداوًال بالبورصةالقطاعات األكثر تداوًال بالبورصة

األسهم األكثر نشاًطا بالبورصةاألسهم األكثر نشاًطا بالبورصة األكثر 
ارتفاعاً

االكثر 
انخفاضاً

نســـب التـــداولنســـب التـــداول

ألكثرألكثر 
رتفاعاً
رر
رتفاعاً

االكثراالكثر
انخفاض
رر
انخفاض

١٫١٦ مليار ريال قيمة التعاُمالت

الدوحة - [:

ســـّجـــلـــت بــــورصــــة قـــطـــر أمـــس 
 ١٫١٦ نحو  بلغت  قياسية  تـــداوالت 
مــلــيــار ريـــــال مــقــارنــة بــنــحــو ٧٢٠ 
الماضية  الجلسة  في  ريــال  مليون 
لتسجل نمًوا بنسبة ٦٢٪، وارتفعت 
أيـــًضـــا أحـــجـــام الــــتــــداول إلــــى ٤٤٧ 
مليون   ٣٥٩ مــقــابــل  ســهــم  مــلــيــون 
سهم في جلسة أمس األول، وذلك 

من خالل تنفيذ ١٢٥١٢ صفقة. 
للبورصة  الــعــام  المؤشر  وأنــهــى 

الــجــلــســة األخــــيــــرة مـــن تــعــامــالت 
األســـبـــوع فـــي الــمــنــطــقــة الــخــضــراء 
مـــدعـــومـــة بـــعـــمـــلـــيـــات شـــــــراء مــن 
قيادية،  أسهم  على  المستثمرين 
للبورصة  الرئيس  المؤشر  وارتــفــع 
يــعــادل  بــمــا   ،٪٠٫٠١ بــنــســبــة  أمـــس 
مستوى  عند  وأغــلــق  واحـــدة  نقطة 
اســتــقــر  بــيــنــمــا  نــقــطــة،   ٩٧٨٨٫٢٩
كــل مــن مــؤشــر الــريــان اإلســالمــي 
ومؤشر جميع األسهم بنسبة ١٫١٪ 

عند مستوى إغالقهما السابق.
ـــــــداول أســـهـــم ٤٧  وتـــــم أمـــــس ت

شــركــة، ارتــفــعــت مــنــهــا أســهــم ١٥ 
شــركــة، بينما تــراجــعــت أســهــم ٢٨ 
شــركــة أخــــرى، واســتــقــّرت أسهم 
٤ شــركــات عــنــد مــســتــوى إغــالقــهــا 

السابق.
وقد استهّل مؤشر السوق بجلسة 
أمـــس عــلــى ارتــفــاع قــبــل أن تــواجــه 
األسهم عمليات بيع لجني األرباح، 
ومن المتوقع أن يشهد السوق تباينًا 
الُمقبلة  المرحلة  خــالل  األداء  فــي 
األداء  يتحسن  أن  تــوقــعــات  وســـط 
المتغّيرات  مع  تماشًيا  نسبي  بشكل 

اإليــجــابــيــة وهـــو مــا قــد يــــؤّدي إلــى 
استقرار السوق.

الــشــركــات،  أداء  صــعــيــد  وعــلــى   
 ،٪١٫٣ بنسبة  التأمين  قطاع  صعد 
بنسبة  االتصاالت  قطاع  ارتفع  كما 
البنوك  قطاع  تــراجــع  بينما   ،٪٦٫٩
قــطــاع  وانــخــفــض   ،٪٠٫٦٦ بــنــســبــة 
وهبط   ،٪٠٫٥٠ بنسبة  الــخــدمــات 
 ،٪٠٫٢٠ بــنــحــو  الـــصـــنـــاعـــة  قـــطـــاع 
انخفاًضا  الــعــقــارات  قطاع  وســّجــل 
قطاع  تــراجــع  كــمــا   ،٪٠٫٠٦ نسبته 

النقل بنحو ٠٫٦١٪.

البورصة: المؤشر يرتفع.. وتداوالت قياسية

للمرة األولى منذ ٢٠١٨

عواصم - رويترز:

انـــخـــفـــضـــت أســــعــــار الــنــفــط 

لــضــغــوط  تــعــرضــت  إذ  أمـــــس، 

التعافي  أن  من  مخاوف  بفعل 

يتباطأ  األمــريــكــي  االقــتــصــادي 

مـــع اســـتـــمـــرار تــفــشــي فــيــروس 

مــوجــة  أّدت  بــيــنــمــا  كـــــورونـــــا، 

جـــديـــدة مـــن حـــــاالت اإلصــابــة 

إعــــــادة  إلــــــى  بـ»كوفيد-١٩» 

فــــرض قــيــود عــلــى الــســفــر في 

حيال  القلق  وأدى  دول.  عــدة 

بسبب  االقتصاد  وآفــاق  الطلب 

اإلصابات  في  الجديدة  الزيادة 

بــفــيــروس كـــورونـــا إلـــى ارتــفــاع 

الدوالر، إذ تحّول المستثمرون 

إلى أصول أكثر أمانًا؛ ما يضيف 

إلى الضغوط على أسعار النفط. 

ويــــــؤدي ارتــــفــــاع الـــــــدوالر إلــى 

الُمسعر  النفط،  جاذبية  تقلص 

للمشترين  األمريكية،  بالعملة 

الــعــالــمــيــيــن. وبــحــلــول الــســاعــة 

جــريــنــتــش،  بـــتـــوقـــيـــت   ٠٦٥٠

تــراجــعــت الــعــقــود اآلجــلــة لخام 

غـــــــــرب تـــــكـــــســـــاس الــــوســــيــــط 

األمريكي ٣٧ سنتًا أو ما يعادل 

دوالر   ٣٩٫٥٦ إلـــى  بالمئة   ٠٫٩

للبرميل، بينما انخفضت العقود 

أو  سنتًا  برنت ٣٤  لخام  اآلجلة 

ما يعادل ٠٫٨ بالمئة إلى ٤١٫٤٣ 

دوالر للبرميل. وارتفع الخامان 

القياسيان قليًال أمس األول بعد 

حكومية  بــيــانــات  أظــهــرت  أن 

انـــخـــفـــاض مـــخـــزونـــات الــخــام 

والــوقــود في الــواليــات المتحدة 

األســــبــــوع الـــمـــاضـــي. وهــبــطــت 

من  بأكثر  البنزين  مخزونات 

المتوقع، لتتراجع أربعة ماليين 

برميل، وسجلت نواتج التقطير 

مــلــيــون   ٣٫٤ ــا  مــفــاجــئً هـــبـــوًطـــا 

برميل. لكن الطلب على الوقود 

فــــي الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة ظل 

ضعيًفا إذ تقّيد الجائحة السفر. 

أن  الحكومية  البيانات  وتظهر 

البنزين  على  الطلب  متوسط 

في أربعة أسابيع بلغ ٨٫٥ مليون 

الماضي  األسبوع  يومًيا  برميل 

بـــمـــا يـــقـــل تــســعــة بــالــمــئــة عــن 

مستواه قبل عام.

أن  بعد  األســعــار  وانخفضت 

أنــشــطــة  أن  بـــيـــانـــات  أظــــهــــرت 

األعــمــال تباطأت فــي الــواليــات 

الـــــمـــــتـــــحـــــدة فـــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر، 

وألــمــح مــســؤولــون فــي مجلس 

(البنك  االتـــحـــادي  االحــتــيــاطــي 

الــــمــــركــــزي األمـــــريـــــكـــــي) إلـــى 

التعافي  تعثر  بــشــأن  مــخــاوف 

وفـــرضـــت بــريــطــانــيــا وألــمــانــيــا 

ـــوًدا لــكــبــح حـــــاالت الــعــدوى  قـــي

الـــجـــديـــدة بــفــيــروس كـــورونـــا، 

آفــاق  على  تــؤثــر  عــوامــل  وكلها 

الطلب على الوقود. وعلى جانب 

اإلمدادات، ما زالت السوق قلقة 

من  صــــادرات  استئناف  بــشــأن 

من  أنــه  من  الرغم  على  ليبيا، 

غير الواضح مدى السرعة التي 

يمكن بها زيادة األحجام.

ُمحلل  دهـــار  فيفيك  وقـــال 

الــــســــلــــع األولـــــــيـــــــة لــــــــدى بــنــك 

الــكــومــنــولــث «مـــن الـــواضـــح أن 

ذلك سيكون أمًرا ال تريده سوق 

ـــراهـــن».  الــنــفــط فـــي الـــوقـــت ال

وكالة  نقلت  ذلــك،  غضون  في 

عن  الحكومية  العراقية  األنباء 

إحسان  الــعــراقــي  النفط  وزيـــر 

عبد الجبار قوله أمس الخميس 

إنه يتوقع التوّصل إلى اتفاق مع 

مجموعة أوبك لزيادة صادرات 

بالده من النفط الخام.

أنقرة - أ ف ب:

أمس  التركي  الــمــركــزي  البنك  رفــع 
األولــى  لــلــمــّرة  الرئيسي  الــفــائــدة  سعر 
نقطتين  بــمــقــدار   ٢٠١٨ سبتمبر  منذ 
تراجعت  الــتــي  الــلــيــرة  لــدعــم  مئويتين 
إلـــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا عــلــى اإلطــــالق. 
ورحــــــب الـــمـــســـتـــثـــمـــرون بـــرفـــع ســعــر 

البنك  إقـــراض  فــائــدة   - ألســبــوع  الريبو 
لمصارف تجارية - من ٨٫٢٥ بالمئة إلى 
استقالل  أيًضا  يظهر  ذلك  ألن   ،١٠٫٢٥
الــبــنــك أمـــام مــعــارضــة الــرئــيــس رجــب 
طيب أردوغــان الشديدة ألسعار فائدة 
الفائدة  لسعر  رفع  أول  وهذا  مرتفعة. 
تسعة  بعد  ويــأتــي   ٢٠١٨ سبتمبر  منذ 
قرارات بخفض معدالتها بعد أن بلغت 

وارتفعت   .٢٠١٩ يوليو  فــي  بالمئة   ٢٤
األمريكي  الــدوالر  مقابل  الليرة  قيمة 
دقائق  غضون  في  بالمئة  واحــد  بنحو 
أدنى  المست  بعدما  البنك،  إعالن  من 
سابق  وقـــت  فـــي  عــنــد ٧٫٧١  لــهــا  ســعــر 
أمس. وقال الُمحلل لدى بلوباي اسيت 
مفاجأة  «إنــهــا  آش  تيموثي  مانجمنت 
هائلة وإيجابية». وقال البنك المركزي 

فــي بــيــان أمــس إن قـــراره زيـــادة سعر 
إلــى «إعـــادة  يــهــدف  الرئيسية  الــفــائــدة 
ودعم  التضخم  خفض  عملية  تأسيس 
معدالت  وارتفعت  األســعــار».  استقرار 
التضخم إلى ١١٫٧٧ بالمئة في أغسطس 
مقارنة بـ ١١٫٧٦ في يوليو، لكنها بقيت 
في خانة الرقمين في السنوات القليلة 

الماضية.

النفط يتراجع عند ٤١٫٤٣ دوالر للبرميل

المـركـزي التـركـي يرفــع الفـائــدة

ارتفاع مؤشر سوق مسقط

الدوالر يُحافظ على مكاسبه

مخاوف كورونا تهبط باألسهم اليابانية

مسقط - قنا:

أغــلــق مــؤشــر ســـوق مــســقــط، أمـــس، عند 
نقطة   ٥٫٣ بـــ  مرتفًعا  نقطة   ٣٦٢٧ مستوى 
وبــنــســبــة ٠٫١٥ بــالــمــئــة، مــقــارنــة مـــع آخــر 
نقطة.   ٣٦٢١٫٦٦ بلغت  والتي  تــداول  جلسة 
و٨٥٥  ألــًفــا   ٦٦١ الــتــداول  قيمة  بلغت  وقــد 

رياًال عمانًيا، منخفضة بنسبة ٣٨٫٩ بالمئة، 
مقارنة مــع آخــر جلسة تـــداول والــتــي بلغت 
وأشار  عمانًيا.  ريــاًال  و٥٤٢  ألًفا  و٨٢  مليونًا 
التقرير الــصــادر عن ســوق مسقط لــألوراق 
ارتفعت  الــســوقــيــة  القيمة  أن  إلـــى  الــمــالــيــة، 
تــداول،  يــوم  آخــر  عــن  بالمئة  بنسبة  ٠٫٠٢٦ 

وبلغت ما يقارب ١٩٫٨٢ مليار ريال عماني.

طوكيو - رويترز:

معظم  مقابل  بمكاسبه  الـــدوالر  تمسك 
الـــعـــمـــالت أمــــس بــعــدمــا أحـــيـــت مـــؤشـــرات 
والواليات  أوروبا  في  اقتصادي  تباطؤ  على 
موجة  تــداعــيــات  بــشــأن  مــخــاوف  المتحدة 
ثانية من حاالت العدوى بفيروس كورونا.

الــــــدوالر  يــــواصــــل  أن  الـــُمـــرجـــح  ومـــــن   
ـــادة جــديــدة في  صــعــوده، حيث عـــززت زي
شهية  أوروبــا  في  بكورونا  اإلصابة  حــاالت 
صانعو  دعا  فيما  آمن،  كمالذ  عليه  اإلقبال 
السياسات في مجلس االحتياطي االتحادي 
ــبــنــك الـــمـــركـــزي األمـــريـــكـــي) الــحــكــومــة  (ال

األمريكية لتقديم المزيد من الدعم المالي.
وجرى تداول الدوالر عند ١٫٦٥٦ مقابل 
من  بقليل  أقــل  عند  الخميس  أمــس  الــيــورو 
أمس  بلغه  الذي  شهرين  في  مستوى  أعلى 

األول األربعاء.
ــــــدوالر بــالــقــرب مـــن أعــلــى  وتــمــاســك ال
مــســتــوى فــي تــســعــة أشــهــر مــقــابــل الــفــرنــك 
السويسري عند ٠٫٩٢٣٦ كما تمسك بمكاسبه 
التي سجلها في الجلسة السابقة مقابل الين 

الياباني وسجل ١٠٥٫٤٥ ين.
مقابل  اإلسترليني  الجنيه  تداول  وجرى 
أمــام  مستوياته  أقــل  قــرب  دوالر   ١٫٢٧٠٥

العملة األمريكية منذ أواخر يوليو.

طوكيو - رويترز:

بموجة  ُمتأثرة  اليابانية  األسهم  تراجعت 
بيع واسعة النطاق في األسهم العالمية أمس 
بعد مخاوف بشأن تقييمها المرتفع وزيادة 
حـــاالت اإلصــابــة بــفــيــروس كــورونــا مــجــدًدا 
الوليد  االقتصادي  التعافي  تباطؤ  واحتمال 

في أنحاء العالم.
ضبابية  بفعل  األسهم  على  الضغط  وزاد 

بشأن االنتخابات الرئاسية األمريكية، حيث 
التعقيب  عن  ترامب  دونــالــد  الرئيس  امتنع 
في  خسر  إذا  للسلطة  سلمي  انــتــقــال  بــشــأن 
ــثــالــث من  االنــتــخــابــات الــتــي تــجــرى فـــي ال
القياسي  نيكي  الــمــؤشــر  وتــراجــع  نــوفــمــبــر. 
١٫١١ بالمئة إلى ٢٣٠٨٧٫٨٢ نقطة ليهبط عن 
مستوى دعم رئيسي لمتوسطه في ٢٥ يوًما 
مستوى  أدنـــى  ويسجل  نقطة   ٢٣٢١٧ عند 

إغالق خالل أسبوعين. 
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هيئة الطيران الُعمانية

مسقط - د ب أ: 

أمس  عمان  سلطنة  قــررت 

ـــحـــركـــة الــجــويــة  اســـتـــئـــنـــاف ال

المجدولة  الــدولــيــة  لــلــرحــالت 

وقـــال  الــمــقــبــل.  أكـــتـــوبـــر  أول 

ومكافحة  مراقبة  عــام  مدير 

األمــــــــــراض بــــــــــوزارة الــصــحــة 

الــعــمــانــيــة ســيــف الــعــبــري، في 

العليا  للجنة  صحفي  مــؤتــمــر 

المكلفة ببحث آلية التعامل مع 

التطورات الناتجة عن فيروس 
كورونا، إن الفحص المخبري 
جميع  عــلــى  ســيــطــبــق   «pcr»
وسيطبق  للسلطنة،  القادمين 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي عـــلـــى مــن 
تزيد مدة بقائهم على ٧ أيام. 
وأضاف أن أي قادم للسلطنة 
بتنزيل  يــقــوم  أن  عليه  يــجــب 

برنامج ترصد مع إجراء 
أن  مـــؤكـــًدا   ،PCR فــحــص 
على  إلــزامــي  الصحي  الحجر 
للسلطنة.  قــــادم  شــخــص  كـــل 

وأكد محمد بن ناصر الزعابي 
رئيس هيئة الطيران العماني، 
خــــــالل الـــمـــؤتـــمـــر، جـــاهـــزيـــة 
بمهامه  للقيام  الطيران  قطاع 
الفتًا  المعتمدة،  الخطط  وفق 
تدابير  اتــخــذت  الهيئة  أن  إلــى 
المجتمع  لــحــمــايــة  احـــتـــرازيـــة 
الطيران  قطاع  في  والعاملين 
بالسلطنة من فيروس كورونا 

المستجد.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، أعـــلـــن 
الــــطــــيــــران الـــعـــمـــانـــي (الـــنـــاقـــل 

عن  عــمــان)  لسلطنة  الــوطــنــي 
اســتــئــنــاف رحـــالتـــه الــداخــلــيــة 
إلــــى مــديــنــة صــاللــة مـــن أول 
الطيران  وقال  الُمقبل.  أكتوبر 
الـــعـــمـــانـــي، فــــي بـــيـــان نــشــرتــه 
العمانية  ـــرؤيـــة»  «ال صحيفة 
على موقعها اإللكتروني أمس، 
رحــالتــه  بتشغيل  ســيــقــوم  إنـــه 
الداخلية المجدولة إلى مدينة 
يومًيا  رحلتين  بــواقــع  صــاللــة 

اعتباًرا من الشهر الُمقبل.
يكون  بذلك  أنــه  إلــى  ولفت 

رحالته  كافة  تشغيل  أعــاد  قد 
إلى  الفتًا  المجدولة،  الداخلية 
بــرنــامــج  بتطبيق  مــلــتــزم  أنـــه 
ســـالمـــة شـــامـــل ومــكــثــف قبل 
وخـــــالل وبـــعـــد كـــافـــة رحــالتــه 
لــضــمــان تــجــربــة ســفــر آمــنــة 
ومطمئنة لضيوفه المسافرين. 
ـــمـــســـافـــريـــن عــلــى  وطـــــالـــــب ال
مــتــن الــنــاقــل الــوطــنــي بــارتــداء 
عمان  مطارات  في  الكمامات 
الطيران  رحـــالت  متن  وعــلــى 

العماني.

استئنـــاف الـرحــــالت الدولـيــة.. أول أكــتـوبــر

حّذر من انخفاض الحركة.. رئيس «إياتا»: 

لندن - د ب أ:

للنقل  ـــدولـــي  ال االتـــحـــاد  رئـــيـــس  حــــّذر 
الــجــوي (إيـــاتـــا)، ألــكــســنــدر دي جــونــيــاك، 
مـــن أن شـــركـــات الـــطـــيـــران قـــد تــحــتــاج 
جــولــة جــديــدة مــن الــدعــم الــحــكــومــي إذا 
اســتــمــرت مــســتــويــات حــركــة الــمــرور في 
ـــخـــفـــاض بــســبــب إجـــــــــراءات اإلغـــــالق  االن
ــُمــرتــبــطــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا. ونــقــلــت  ال
جونياك  عــن  لــألنــبــاء  وكــالــة «بــلــومــبــرج» 
العالمي  الــطــيــران  مــهــرجــان  خــالل  قــولــه 
حاالت  من  جديدة  «موجة  االفتراضي: 

األرجح  على  الوظائف  وخفض  اإلفــالس، 
إذا فشل االنتعاش المأمول».

وأشار جونياك إلى أن االنتعاش ممكن 
فــقــط إذا اعــتــمــدت الــحــكــومــات فــحــوص 
في  المغادرة  قبل  بكورونا  اإلصابة  كشف 
المطارات. ويجري إياتا مناقشات مباشرة 
مع نحو ٢٠ دولة حول الفحوص، وكذلك 
الــدولــيــة  الــمــدنــي  الــطــيــران  منظمة  عــبــر 
أن  ويمكن  المتحدة.  األمم  من  المفوضة 
يعود الطلب إلى مستويات عام ٢٠١٩ قبل 
الموعد الُمتوقع، وهو موسم ٢٠٢٣ /   ٢٠٢٤ 

إذا تّم اتخاذ التدابير الُمناسبة.

شركات الطيران تحتاج
حزم إنقاذ جديدة

أ: ب  د   - ستوكهولم 

لها،  بــيــان  فــي  الــســويــديــة  الحكومة  قــالــت   
إن الــبــرنــامــج الــخــاص بــمــســاعــدة الــشــركــات 
اجتياز  عــلــى  الــحــجــم  والــمــتــوســطــة  الــصــغــيــرة 
 ٣١ أزمـــــة كــــورونــــا، قـــد تــــّم تـــمـــديـــده حــتــى 
حجم  إجــمــالــي  ويــبــلــغ  الــمــقــبــل.  ديسمبر  مــن 
كــــورون  مــلــيــار   ١٠٠ الـــضـــمـــانـــات،  بـــرنـــامـــج 

(الدوالر  سويدي 
نقلته  مــا  بــحــســب  كــــورونــــات)،   ٩ يــســاوي 
وكــالــة «بــلــومــبــرج» لــألنــبــاء أمـــس عــن بــيــان 
لمدة  صالحة  الضمانات  وتعتبر  الحكومة. 
حتى  السويد  وسجلت  أعوام.  ثالثة  إلى  تصل 
حــالــة  و٥٨٧٦  إصـــابـــة  حـــالـــة   ٨٩٧٥٦ أمــــس 
وفًقا  كورونا،  بفيروس  اإلصابة  جّراء  وفاة 

هوبكنز. جونز  جامعة  لبيانات 

السويد تُمدد مساعدة الشركات 
الصغيرة والمتوسطة

صندوق النقد:

واشنطن - رويترز: 

الدولي  النقد  بصندوق  كبير  مــســؤول  قــال   
أمــــس الــخــمــيــس إن الـــتـــوقـــعـــات االقــتــصــاديــة 
متوقًعا  كــان  كما  تماًما  قاتمة  ليست  العالمية 
قــبــل ثــالثــة أشــهــر فــقــط، مــشــيــًرا إلـــى بــيــانــات 
اقــتــصــاديــة جــــاءت أفــضــل مــن الــتــوقــعــات من 
الصين واالقتصادات المتقدمة. لكن المتحدث 

للصحفيين  قال  رايس  جيري  الصندوق  باسم 
تــزال  ال  عــام  بشكل  االقــتــصــاديــة  التوقعات  إن 
فيروس  لجائحة  نتيجة  صعوبات  على  تنطوي 
قطاعات  مــن  الكثير  عــلــى  وتــأثــيــرهــا  كــورونــا 
يــــزال «غير  ال  الــمــوقــف  إن  وقــــال  االقــتــصــاد. 
مستقر» في الكثير من الدول النامية واألسواق 
صندوق  أن  إلى  الفتًا  الصين،  بخالف  الناشئة 

النقد قلق أيًضا حيال تنامي مستويات الدين.

 االقتصاد العالمي.. يتحسن

وزارة العمل اليابانية: 

طوكيو - قنا:

أمــس،  اليابانية  العمل  وزارة  أعلنت 
أن أكثر من ٦٠ ألف شخص في اليابان 
كورونا  جائحة  بسبب  وظائفهم  فقدوا 
قامت  إلحصائية  ووفًقا  «كوفيد-١٩». 
بها الــوزارة، فإن ٦٠ ألًفا و٤٣٩ شخًصا 
أصـــبـــحـــوا بـــــدون وظـــيـــفـــة، بــيــن نــهــايــة 
بعد  الــجــاري،  سبتمبر  مــن  و٢٣  يناير 
ألن  عقودهم  تــجــّدد  لــم  أو  ســرحــوا  أن 

شركاتهم عانت من مبيعات سيئة.
وتــوقــعــت الـــــــوزارة أن يــكــون الــرقــم 

التي  الــحــاالت  ألن  بكثير  أعــلــى  الفعلي 
بالنسبة  المعروفة  فقط  كانت  درستها 
لــمــكــاتــب الــعــمــل اإلقــلــيــمــيــة ومــكــاتــب 

التوظيف العامة.
والتلفزيون  اإلذاعــــة  هيئة  وذكــــرت 
قد  اليابانية  العمل  وزارة  أن  اليابانية 
حثت الشركات على االحتفاظ بموظفيها 
مــن خــالل اســتــخــدام بــرنــامــج حكومي 
للمساعدات، كما تخطط الــوزارة لوضع 
وظائفهم  فقدوا  من  لمساعدة  برنامج 

في البحث عن وظائف جديدة.
تم  التي  الوظائف  عــدد  أن  إلــى  يـُـشــار 

فقدها في اليابان بسبب جائحة كورونا 
آالف   ١٠ تخطى  قد  كان  «كوفيد-١٩» 
فــي ٢٢ مــايــو الــمــاضــي، كما تــجــاوز ٣٠ 
ألًفا في األول من يوليو و٥٠ ألًفا في ٣١ 
أغسطس. وفي سياق آخر، التقى السيد 
يوشيهيدي سوجا رئيس الوزراء الياباني 
مـــع مــحــافــظ بــنــك الـــيـــابـــان الــمــركــزي 
األول  اللقاء  وهــو  هــاروهــيــكــو،  كــــورودا 
في  المنصب  ســوجــا  تــولــي  منذ  بينهما 

األسبوع الماضي.
وتبادل الطرفان وجهات النظر حول 
اقتصاد البالد في خضم األزمة العالمية 

الراهنة بسبب فيروس كورونا، وناقشا 
السياسة النقدّية للبنك.

وقــــال كـــــورودا إنــهــمــا اتــفــقــا عــلــى أن 
اليابانية  والحكومة  اليابان  بنك  يواصل 
السياسة  إدارة  في  وثيق  بشكل  التواصل 

النقدّية.
ـــيـــابـــان  وأضـــــــــاف مـــحـــافـــظ بـــنـــك ال
المركزي أنهما لم يناقشا بشكل ُمحدد 
نسبة التضخم المستهدفة والمحددة بـ ٢ 
بالمائة خالل االجتماع، ولكنه ذكر أنه 
ال يوجد تغيير في سياسة البنك الرامية 

لتحقيق ذلك الهدف.

٦٠ ألف شخص فقدوا وظائفهم بسبب كورونا

عواصم - رويترز:

الُمتقدمين  األمــريــكــيــيــن  عـــدد  زاد 
إعانة  على  للحصول  جــديــدة  بطلبات 
األسبوع  متوقع  غير  نحو  على  البطالة 

تقول  الــتــي  اآلراء  يــعــزز  مــا  الــمــاضــي، 
جائحة  مــن  االقــتــصــادي  الــتــعــافــي  إن 
«كوفيد-١٩» يخسر قوة الدفع في ظل 
وزارة  وقالت  الحكومي.  التمويل  تآكل 
الــعــمــل األمــريــكــيــة أمـــس إن إجــمــالــي 

إعانة  على  للحصول  الجديدة  الطلبات 
الــبــطــالــة الــمــعــدل فـــي ضــــوء الــعــوامــل 
الموسمية بلغ ٨٧٠ ألًفا لألسبوع المنتهي 
ألًفا   ٨٦٦ مع  مقارنة  سبتمبر   ١٩ في 
اقتصاديون  كــان  السابق.  األســبــوع  فــي 

أن  توقعوا  آراءهـــم  رويــتــرز  استطلعت 
يبلغ عدد الطلبات ٨٤٠ ألًفا في أحدث 
بلغتها  ذروة  تفوق  والطلبات  أســبــوع. 
عند ٦٦٥ ألًفا خالل الكساد الكبير في 

الفترة بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩.

ارتفاع طلبات إعانة البطالة األمريكية

لندن - رويترز: 

ـــيـــة  ـــمـــال ـــــق وزيــــــــــر ال أطـــــل
الــبــريــطــانــي ريـــشـــي ســونــاك 
بـــرنـــامـــًجـــا جــــديــــًدا مــحــدود 
ـــوظـــائـــف  الــــنــــطــــاق لــــدعــــم ال
المتضررين  للعاملين  أمــس 
مــن زيــــادة حــــاالت اإلصــابــة 
حــّذر  لكنه  بـ»كوفيد-١٩»، 
مـــن أنــــه لـــن يــســتــطــيــع إنــقــاذ 
الجميع خالل فترة اضطراب 
اقــــتــــصــــادي غـــيـــر مـــســـبـــوق. 
وكـــشـــف ســـونـــاك أيـــًضـــا عن 
خــطــط لــتــمــديــد مـــدد إعـــادة 
ســـــداد الـــقـــروض لــلــشــركــات 
وإرجـــــــــــــاء إنــــــهــــــاء الـــخـــفـــض 

الــضــريــبــي لــقــطــاع الــضــيــافــة 
الــــــذي تـــضـــرر بـــشـــدة خـــالل 
لُمكافحة  العام  العزل  فترة 

كورونا.
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن ذلـــك 

يبدو أن البطالة تتجه صوب 
األخيرة  الشهور  في  االرتفاع 
ــــــعــــــام، حــــيــــث تـــقـــوم  مـــــن ال
شركات كبيرة منها الخطوط 
الــجــويــة الــبــريــطــانــيــة ورولـــز 

ـــــــس بـــتـــســـريـــح الـــعـــمـــالـــة  روي
بوتيرة سريعة. وقال سوناك 
عن  متحدثًا  البرلمان  أمــام 
االقتصادية  الحكومة  خطة 
تغييرات  الشتاء «تلك  لفصل 
جــــذريــــة فــــي ســــــوق الــعــمــل 
الــبــريــطــانــيــة وســـيـــاســـات لم 
نــجــّربــهــا مـــن قــبــل فـــي هــذا 
ـــد». وأضـــــــاف «هــدفــنــا  ـــل ـــب ال
سياستنا  بــقــاء  هــو  األســاســي 
تــغــيــيــر:  دون  االقـــتـــصـــاديـــة 
دعـــم وظـــائـــف الـــنـــاس، لكن 
ينبغي  ذلــك  تحقيق  أســلــوب 
أن يــتــطــور». لــكــنــه تــابــع «ال 
يُمكنني إنقاذ جميع الشركات 

وال جميع الوظائف». 

 بريطانيا تُطلق برنامًجا لحماية الوظائف

عواصم -قنا: 

تخوض قارُة أوروبا صراًعا 
ـــًدا مـــع مــوجــة ثــانــيــة من  جـــدي
كورونا  فيروس  عــدوى  تفّشي 
يتوّقع  (كوفيد-١٩)،  المستجد 
اقتصاد  على  بظاللها  تلقي  أن 
أضــراًرا  دولها  وتكّبد  المنطقة 

وخسائر اقتصادية جديدة.
من  الــيــورو  منطقُة  وعــانــت 
انــكــمــاش اقــتــصــادي فــي الــربــع 
بلغت  الجاري  العام  من  الثاني 
مــتــأثــرة  بــالــمــئــة،   ١١٫٨ نسبته 
بقيود اإلغالق الوطني الشديدة 
فرضتها  التي  النطاق  وواسعة 

الـــــدول، بــهــدف احــتــواء انتشار 
الــمــوجــة األولـــــى مــن فــيــروس  
نشرته  تقرير  بحسب  كورونا، 
ســـي»  بـــــي  إن  شـــبـــكـــة «ســــــي 
ــــع  ــــوّق األمــــريــــكــــيــــة أمــــــــس. وت

اقتصاديون أن يتعافى اقتصاد 
القارة العجوز في النصف الثاني 
من ٢٠٢٠، لكن هذه التوّقعات 
باتت اآلن محَلّ تساُؤل مع بدء 
وصول موجة ثانية من تفّشي 

الــفــيــروس. وبــــدأت حــكــومــاٌت 
عـــديـــدة بــالــفــعــل اإلعــــــالن عن 
«فرض قيود وطنية جديدة»، 
البالد»،  فتح  إعــادة  أو «إبــطــاء 
فـــي وقـــــت تــكــافــح فــيــه أمـــام 
ارتفاَع حاالت اإلصابة الجديدة 
كارستين  ويــقــول  بالفيروس. 
االقتصادّيين  كبير  بيرزيسكي 
جـــي»  إن  «آي  مـــؤســـســـة  فــــي 
للخدمات المالية العالمية - في 
هولندا- في تصريح لـ «سي إن 
بي سي»، إن «احتمال التعّرض 
النــكــمــاش اقــتــصــادي آخـــر في 
ارتفع   ٢٠٢٠ من  األخير  الربع 

بصورة كبيرة».

أوروبـــا تواجـــه ركـــوًدا مــزدوًجــا



الجمعة ٨ صفر ١٤٤٢هـ - ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠٢٠)

١٧١٧   

األوقية عند ١٨٥١٫٥١ دوالر

رويترز:   - عواصم 

انــــخــــفــــض الـــــذهـــــب أمــــس 
ألدنـــــى مــســتــويــاتــه فـــي أكــثــر 
يُــعــرقــلــه  إذ  شـــهـــريـــن،  مــــن 
ارتـــــــفـــــــاع الــــــــــــــدوالر، بــيــنــمــا 
يــنــتــاب الــقــلــق الــمــســتــثــمــريــن 
تحيط  الــتــي  الضبابية  بــشــأن 
بــتــدابــيــر إضـــافـــيـــة لــلــتــحــفــيــز 
لــدعــم الــتــعــافــي االقــتــصــادي 
ـــــات  ـــــوالي الـــمـــتـــبـــاطـــئ فـــــي ال
الــمــتــحــدة. وتـــراجـــع الــذهــب 
 ٠٫٧ فــي الــمــعــامــالت الــفــوريــة 
دوالر   ١٨٥١٫٥١ إلــى  بالمئة 
لــألوقــيــة (األونـــصـــة) بــحــلــول 
بـــتـــوقـــيـــت   ٠٥٥٣ الـــــســـــاعـــــة 
جــريــنــتــش، لــيــواصــل الــنــزول 
وقت  وفــي  الــرابــعــة.  للجلسة 
أدنى  بلغ  الجلسة،  من  سابق 
عند  يوليو   ٢٢ منذ  مستوياته 
وتــراجــعــت  دوالر.   ١٨٤٧٫٩٩
الـــعـــقـــود األمـــريـــكـــيـــة اآلجـــلـــة 

إلــــى  بـــالـــمـــئـــة   ٠٫٨ لــــلــــذهــــب 
واســتــقــر  دوالر.   ١٨٥٣٫١٠
مــؤشــر الـــــدوالر قـــرب أعــلــى 
مـــســـتـــوى فـــيـــمـــا يــــزيــــد عــلــى 
عمالت  مقابل  أسابيع  ثمانية 
مؤشرات  أحيت  إذ  منافسة، 
عـــلـــى تـــبـــاطـــؤ اقـــتـــصـــادي فــي 
أوروبــــا والـــواليـــات الــمــتــحــدة 

الـــمـــخـــاوف بـــشـــأن تــداعــيــات 
مـــــوجـــــة ثــــانــــيــــة لــــإلصــــابــــات 

»كوفيد-١٩». بـ
ــــزيــــد ارتـــــفـــــاع الــــــدوالر  وي
مــن تــكــلــفــة الــمــعــدن األصــفــر 
لــحــائــزي الــعــمــالت األخـــرى. 
الــمــحــلــل  مــويــا  إدوارد  وقـــال 
يـــمـــكـــن  «ال  أوانــــــــــــــدا  ــــــــدى  ل

لــــــلــــــذهــــــب الـــــتـــــخـــــلـــــص مـــن 
يتردد  التي  الــدوالر،  هيمنة 
صــــداهــــا عـــبـــر جـــمـــيـــع فــئــات 
ذلــك،  غضون  فــي  األصـــول». 
بمجلس  مــســؤولــون  يـــحـــاول 
(البنك  االتحادي  االحتياطي 
الــمــركــزي األمــريــكــي) إقــنــاع 
سيبقون  بأنهم  المستثمرين 

ــــاســــة الـــنـــقـــديـــة  ــــســــي ــــى ال عــــل
مــيــســرة لـــســـنـــوات لــلــمــســامــح 

البطالة. بانخفاض 
المحيط  التفاؤل  وتدهور 
بـــــالـــــتـــــعـــــافـــــي االقــــــتــــــصــــــادي 
بيانات  أظــهــرت  إذ  الــنــاشــئ، 
فــي  األعــــــمــــــال  أنــــشــــطــــة  أن 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة وأوروبـــا 
سبتمبر،  فــي  فــتــوًرا  شــهــدت 
فــي  الــــجــــائــــحــــة  تـــســـتـــمـــر  إذ 
الــتــأثــيــر ســلــبًــا عــلــى األنــشــطــة. 
بــالــنــســبــة لــلــمــعــادن الــنــفــيــســة 
األخـــــــرى، تـــراجـــعـــت الــفــضــة 
دوالر   ٢١٫٦٤ إلى  بالمئة   ٥٫٤
أكثر  فــي  مستوى  أدنــى  وهــو 
مــــن شـــهـــريـــن، ونــــزلــــت فــي 
بالمئة   ٤٫٢ تــعــامــالت  أحــدث 
وانخفض  دوالر.   ٢١٫٩١ إلى 
إلـــى  بـــالـــمـــئـــة   ٠٫٥ الـــبـــالتـــيـــن 
ـــألوقـــيـــة  ل دوالر   ٨٣٣٫٣١
وتــــراجــــع الــــبــــالديــــوم واحـــــًدا 

دوالر.  ٢١٩٩٫٣٩ إلى  بالمئة 

الذهــب يواصـل خســائـره لليــوم الـرابـع
أقامت دعوى قضائية 

واشنطن - د ب أ:

 أقامت شركة صناعة السيارات الكهربائية 
تسال دعوى قضائية إللغاء قرار إدارة الرئيس 
األمـــريـــكـــي دونــــالــــد تـــرامـــب فــــرض رســـوم 
الكهربائية  السيارات  مكّونات  على  إضافية 
التي تستوردها الشركة من الصين. وأشارت 
أقامت  تسال  أن  إلــى  لألنباء  بلومبرج  وكــالــة 
محكمة  أمــام  الماضي  االثنين  يــوم  الــدعــوى 
اعتبار  بهدف  نيويورك  في  الدولية  التجارة 
في  الشركة  وحق  قانونية  غير  الرسوم  هذه 
استرداد ما دفعته من رسوم إلى جانب فوائد 

هذه 
عــلــى  اآلن  الـــشـــركـــة  وتـــطـــعـــن  األمـــــــــــوال. 
اإلجــــــراءات الــتــي اتــخــذهــا الــمــمــثــل الــتــجــاري 
األمريكي روبرت اليتزر الذي تعتبره متهًما 

قد  التجاري  الممثل  مكتب  كان  القضية.  في 
رفض في العام الماضي طلبًا من تسال إلعفاء 
والشاشات  الكمبيوتر  أجــهــزة  على  وارداتــهــا 
من   ٣ مــوديــل  سيارتها  فــي  تستخدمها  التي 
تسال  وقالت  المئة.  في   ٢٥ تبلغ  والتي  الصين 
في ذلك الوقت إن هذه الرسوم ترفع تكاليف 
اقتصادية.  ألضــرار  ويعرضها  سياراتها  إنتاج 
زيـــادة  أن  ذكـــرت الــشــركــة   ٢٠١٨ عـــام  وفـــي 
السيارات  مكونات  من  وارداتها  على  الرسوم 
من  دوالر  مليون   ٥٠ سيكلفها  الصين  مــن 
العام.  ذلــك  مــن  الــرابــع  الــربــع  خــالل  أرباحها 
يذكر أن قرار الرئيس ترامب تمديد الرسوم 
المفروضة على الواردات القادمة من الصين 
وفًقا للقسم ٣٠١ من قانون التجارة األمريكي 
لعام ١٩٧٤ قد أّدى إلى إقامة مئات الدعاوى 

أمام محكمة التجارة الدولّية.

تسال تسعى إللغاء قرار ترامب

استمرار تحسن ثقة الشركات األلمانية
برلين - رويترز: 

كــشــف مــســح أمــــس أن ثــقــة الــشــركــات 
األلمانية تحسنت لخامس شهر على التوالي 
أكبر  أن  على  آخــر  مؤشر  في  سبتمبر  في 
ـــــي يــمــر بــتــعــاٍف راســــخ من  اقــتــصــاد أوروب
صــدمــة كــورونــا الــتــي واجــهــهــا فــي النصف 
األول من العام. وقال معهد إيفو إن مؤشره 
مستوى  من   ٩٣٫٤ إلى  ارتفع  األعمال  لمناخ 
أغسطس.  فــي   ٩٢٫٥ عند  بالخفض  مــعــدل 
وهذه هي أعلى قراءة مسجلة منذ فبراير 
كليمنس  وقـــال   .٩٥٫٩ الــمــؤشــر  بلغ  عندما 
«االقتصاد  بيان  في  المعهد  رئيس  فوست 
األلماني يستقر على الرغم من زيادة أعداد 
تقّيم  الــشــركــات  أن  مــضــيــًفــا  اإلصــــابــــات»، 
مــجــدًدا وضــع الــنــشــاط الــراهــن بمزيد من 

التفاؤل عن الشهر السابق.

وانكمش االقتصاد األلماني ٩٫٧ بالمئة في 
الربع الثاني من العام مع انهيار إنفاق األسر 
واستثمارات الشركات والتبادل التجاري في 
مارس،  ومنذ  «كوفيد-١٩».  جائحة  ذروة 
أطــلــقــت الــحــكــومــة ســلــســلــة مـــن إجـــــراءات 
الــتــحــفــيــز واإلنـــقـــاذ الــتــي مــّولــتــهــا بمستوى 
تداعيات  لمواجهة  االقــتــراض  مــن  قياسي 
األزمــــــة. لــكــن الــثــقــة تــراجــعــت فـــي قــطــاع 
الخدمات ألول مرة في خمسة أشهر. وقال 
كالوس فولرابه خبير االقتصاد في إيفو إن 
ثقة الشركات في قطاع السياحة والضيافة 
تــــدهــــورت مــــجــــدًدا بــســبــب ارتــــفــــاع أعــــداد 
األسابيع  في  كورونا  فيروس  في  اإلصابات 
يتوقع  إيفو  أن  فولرابه  وأضـــاف  الماضية. 
الثالث  الربع  خــالل  األلماني  االقتصاد  نمو 
أن  الُمرجح  من  فيما  بالمئة   ٦٫٦ العام  من 
يتباطأ النمو إلى ٢٫٨ بالمئة في الربع األخير.

تايالند تُحقق في تعامالت 
مشبوهة لـ ٤  بنوك

بانكوك - د ب أ: 

تحقيق  بدء  عن  أمس  التايالندية  المصرفيين  رابطة  أعلنت 
غسل  مكافحة  ومكتب  المركزي  تايالند  بنك  مع  باالشتراك 
وأشــارت  محلية.  بنوك  ألربعة  مشبوهة  تعامالت  في  األمــوال 
وكــالــة بــلــومــبــرج لــألنــبــاء إلـــى أن االتـــحـــاد الـــدولـــي للصحفيين 
تفاصيل  يكشف  جــديــًدا  تحقيًقا  مــؤخــًرا  نشر  االستقصائيين 
على  دوالر  تريليوني  على  قيمتها  تــزيــد  مصرفية  تــعــامــالت 
واعتبرتها   ٢٠١٧ إلــى   ١٩٩٩ مــن  الفترة  خــالل  العالم  مستوى 
غسل  عمليات  أو  إجــرامــيــة  أنشطة  الداخلية  الــرقــابــة  سلطات 
تعامالت  عــن  مــعــلــومــات  التحقيق  وتــضــمــن  محتملة،  أمــــوال 
أشــارت  نفسه  الوقت  في  األربــعــة.  التايالندية  للبنوك  مشبوهة 
في  الـــواردة  المعلومات  أن  إلــى  التايالندية  المصرفيين  رابطة 
غير  أنشطة  وجــودة  بالضرورة  تعني  ال  االستقصائي  التحقيق 
تلتزم  تايالند  في  المحلية  البنوك  أن  مضيفة  للبنوك،  قانونية 
بشدة بقواعد مكافحة غسل األموال من خالل سياسات تتوافق 
مع القوانين والمعايير العالمية. وسيراجع المحققون في تايالند 
ويرفعون  فيها  المشكوك  والــتــعــامــالت  البنوك  عــمــالء  ملفات 

تقريرهم إلى مكتب ُمكافحة غسل األموال.

دبي - رويترز:

تــتــوقــع شــركــة كــريــم الــمــمــلــوكــة ألوبـــر 
األوســط  الــشــرق  فــي  والعاملة  تكنولوجيز 
أن تتعافى خدمتها لنقل الركاب من أزمة 
فيروس كورونا بوتيرة أسرع من المتوقع، 
مستواه  ليفوق  للتوصيل  نشاطها  زاد  بينما 
قبل الــجــائــحــة. وكــانــت كــريــم، الــتــي تعمل 
في  توقعت  األوســط،  الشرق  في  باألساس 
الركاب  لنقل  خدماتها  تتعافى  أن  السابق 

في نهاية ٢٠٢١، لكنها تتوقع اآلن انتعاشها 
فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن الـــعـــام مـــع اقـــتـــراب 
ما  مــســتــويــات  مــن  بالفعل  األســــواق  بــعــض 
الرئيس  شيخة  مــدثــر  وقـــال  كــوفــيــد.  قبل 
تعافًيا  نـــرى  لــرويــتــرز:  لــكــريــم  التنفيذي 
قويًا في أنشطة نقل الركاب ونرى تسارًعا 
كبيًرا في أنشطة التوصيل. وأضاف: نشاط 
قبل  عليه  كــان  مما  بكثير  أكــبــر  التوصيل 
برقم  كبيرة،  بقوة  النمو  ويــواصــل  كوفيد 

في خانة العشرات على أساس شهري.

«كريم» تتوقع تعافيًا سريًعا

واشنطن - أ ف ب:

شركة،  عشرة  اثنتي  حــوالــي  شكلت 
تحالًفا  و»ديـــزر»،  «سبوتيفاي»  بينها 
باستغالل  إيــاهــا  متهمة  بــوجــه «آبـــل» 
موقعها المهيمن على منصتها لتحميل 
نشر  بيان  وفق  المحمولة،  التطبيقات 
أمس الخميس في بروكسل وواشنطن. 
الحراسة  إن «جهات  الشركات  وقالت 
أال  يجب  التطبيقات  لمتاجر  المشغلة 
ويشمل  التحكم».  على  قدرتها  تستغل 
ــــتــــالف أيــــًضــــا مــجــمــوعــة «مـــاتـــش  االئ
المواعدة  تطبيق  تملك  التي  غـــروب» 
المطورة  غايمز»  و»إبــيــك  «تــيــنــدر»، 
لــلــعــبــة الــفــيــديــو «فـــورتـــنـــايـــت» والــتــي 
تحظى  قضائية  معركة  أصــًال  تخوض 
بتغطية إعالمية واسعة في وجه «آبل» 
حيال المسألة عينها. وأضافت الشركات 
المتحالفة تحت راية «كواليشن فور آب 
فيرنس» (االئتالف من أجل تطبيقات 

والمنصات  «آبـــل»  على  إن  منصفة)، 
األخـــــــرى «الـــمـــوافـــقـــة عــلــى الــخــضــوع 
إلشــراف للتأكد من أن سلوكها يشجع 
تقّدم  وبأنها  السوق  في  التنافسية  على 

للمستهلكين خياًرا منصًفا».

تطوير  إلــى  الــشــركــات  هــذه  وتسعى 
متاجر  عمل  تحكم  الــتــي  التشريعات 
على  آخـــذة  اإللــكــتــرونــيــة،  التطبيقات 
مشغلي المنصات المحمولة، خصوًصا 
أس»)  أو  «آي  نــظــامــهــا  (عــبــر  «آبـــــل» 

و»جــوجــل» (عــبــر «أنـــدرويـــد»)، بأنها 
خــــالف،  أي  فــــي  والـــحـــكـــم  الـــخـــصـــم 
من  المنافسة  بسحق  إيــاهــا  ومتهمة 

خالل الترويج لمنتجاتها الخاصة.
وتــتــواجــه «إبــيــك غــايــمــز» و»آبــــل» 
العمولة  خلفية  على  عــدة  أسابيع  منذ 
تتقاضاها «آبل»  التي  بـ ٣٠٪  المحددة 
عن أي عمليات شراء من مستخدمي 

التطبيقات على متجرها «آب ستور».
وتــــــرى «إبــــيــــك غـــايـــمـــز» أن هـــذه 
الشهر  حاولت  وهي  مرتفعة،  العمولة 
الــمــاضــي االلــتــفــاف عــلــى نــظــام الــدفــع 
أو  تــشــغــيــل «آي  نـــظـــام  فـــي  الـــمـــدمـــج 
المجموعة  لكن  ـــ»آبــل»،  ل التابع  أس» 
األمـــريـــكـــيـــة الـــعـــمـــالقـــة ســــارعــــت إلـــى 
سحب لعبة «فورتنايت» من متجرها 
اإللــكــتــرونــي. وقـــد أيــدهــا قـــاٍض بهذه 
الُمطّورة  الشركة  أن  باعتبار  الُخطوة 
بالتزاماتها  أخّلت  «فورتنايت»  للعبة 

التعاقدّية.

١٢ شركة تتحالف ضد «آبل» للتطبيقات

فولفسبورج - د ب أ: 

التابعة  للشاحنات  تــراتــون  شــركــة  دخــلــت   
األلمانية  جـــروب  فــاجــن  فــولــكــس  لمجموعة 
لــصــنــاعــة الـــســـيـــارات فـــي شـــراكـــة عــالــمــيــة مع 
في  الُمتخصصة  األمريكية  سيمبل  تو  شركة 
مع  الــقــيــادة  ذاتــيــة  الــســيــارات  تقنيات  تــطــويــر 
تطوير  بهدف  الثقيلة  الشاحنات  على  التركيز 
الــقــيــادة.  ذاتــيــة  الثقيلة  الــشــاحــنــات  مــن  جــيــل 
على  تراتون  استحواذ  الشراء  اتفاق  ويتضمن 

ــيــة فـــي شـــركـــة تـــو ســيــمــبــل. ومــن  حــصــة أقــل
شركة  تجارب  شاحنات  تسيير  بدء  المنتظر 
فولكس  لمجموعة  التابعة  السويدية  سكانيا 
ذاتية  للسيارات  سيمبل  تو  بتكنولوجيا  فاجن 
برنامج  الشركتان  أطلقت  وقد  قريبًا.  القيادة 
بــتــكــنــولــوجــيــا  شــاحــنــة  أول  لــتــشــغــيــل  تــطــويــر 
الــقــيــادة الــذاتــيــة مــن الــمــســتــوى الــرابــع، حيث 
طريق  على  سكانيا  إنتاج  من  الشاحنة  ستسير 
محّدد بين مدينتي سودرتالي ويونكوبنج في 

السويد.

شراكة لتطوير شاحنات ثقيلة ذاتية القيادة

ساو باولو - د ب أ:

ســــّجــــلــــت الـــــبـــــرازيـــــل أســـــرع 
مـــعـــدل تــضــخــم فــــي مــنــتــصــف 
الـــشـــهـــر خـــــالل ثـــمـــانـــيـــة أشــهــر 
وســـط ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــمــواد 
ـــيـــة والــــنــــقــــل، وقـــــد تــم  ـــغـــذائ ال
اســـــتـــــبـــــعـــــاد ضــــــغــــــوط الــــبــــنــــك 

الــمــركــزي بــاعــتــبــارهــا مــؤقــتــة، 
ولــيــس مــن الــمــرجــح أن تــؤّدي 
قريبًا،  الفائدة  أسعار  رفع  إلى 
بلومبرج  وكالة  أفــادت  حسبما 

األول.  أمس  لألنباء 
سي  بـــي  آي  مــؤشــر  وارتـــفـــع 
فــي   ٪ ٤٥ر٠  بــنــســبــة   ١٥ ايه- 
مـــنـــتـــصـــف ســـبـــتـــمـــبـــر الــــجــــاري 

مــــقــــارنــــة بـــالـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي، 
لــيــتــجــاوز مــتــوســط الــتــوقــعــات 
ــــذي قــــدره اســتــطــالع خــبــراء  ال
بنسبة  بلومبرج  فــي  االقــتــصــاد 
وكــــالــــة  وأفـــــــــــادت   .٪ ٣٩ر٠ 
اإلحـــصـــاء الــوطــنــيــة أمــــس بــأن 
تسارع  السنوي  التضخم  معدل 
الــمــســتــوى  دون   ،٪ ٦٥ر٢  إلـــى 

لــلــعــام   ،٪٤ الــبــالــغ  الــمــســتــهــدف 
المركزي  البنك  وقال  الجاري. 
هذا  سابق  وقــت  في  البرازيلي 

في  القفزة  إن  األسبوع 
أســــعــــار الــمــســتــهــلــك مــؤقــتــة 
على  اإلبــقــاء  خطط  تغّير  ولــن 
ســـعـــر الــــفــــائــــدة عـــنـــد مــســتــوى 

ُمنخفض.  قياسي 

ارتفــــاع التضــّخــم فــــي البـــرازيـــل
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لعــبة الفـــــوارق لعــبة الفـــــوارق  هل تستطيع معرفة الفوارق الثمانية بين هاتين الصورتين في أقل من ٣ دقائق؟

سهيل: ٣٣
الميزان: ٣
الزبرة: ٦

لــصــالة  األول  األذان 
 ١٠٫٤٦ الــســاعــة  الجمعة 

صباًحا.

أول  تــمــديــد   :١٩٥٥

مياه  تحت  هاتفي  كابل 

المحيط األطلسي.

اإلعـــــــــــالن   :١٩٦٢

عـــن قــيــام الــجــمــهــوريــة 

الجزائرية.

مركبة  عــودة   :١٩٧٣

الـــــفـــــضـــــاء األمــــريــــكــــيــــة 

سكاي الب بعد دورانها 

 ٥٩ مــــدة  األرض  حــــول 

يوًما.

ثــالثــة  مــقــتــل   :١٩٨٥

مـــــن عــــمــــالء الـــمـــوســـاد 

على  مسلح  هــجــوم  فــي 

فــي  إســـرائـــيـــلـــي  زورق 

ميناء الرنكا القبرصي.

الـــــطـــــيـــــار   :١٩٩٨

غرين  أنــدي  البريطاني 

يــســجــل فــــي «صـــحـــراء 

نـــــيـــــفـــــادا» األمـــريـــكـــيـــة 

قيادة  في  قياسًيا  رقًما 

 ١١٤٢ وهــــــو  الــــســــيــــارة 

كم/ ساعة.

حــرب  بــدايــة   :٢٠٠١

أفغانستان  على  أمريکا 

بــــــحــــــجــــــة مــــكــــافــــحــــة 

اإلرهاب.

٢٠١٣: ظهور جزيرة 

جــــديــــدة عـــلـــى ســـواحـــل 

باكستان سميت جزيرة 

زلــزلــة بعد زلـــزال قوي 

ضرب البالد. 

٢٥ سبتمبر

 هل تستطيع اختيار الطريق الصحيح الذي يوصل إلى الكأس 
من  أقــل  فــي  الثالثة  المتسابقين  مــن  الفائز  هــو  مــن  لمعرفة 

دقيقتين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 

الجمعة ٨ صفر ١٤٤٢هـ - ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠٢٠)  ١٨

اســــــــتــــــــخــــــــدم 
مـــــهـــــاراتـــــك فــي 
الــــــريــــــاضــــــيــــــات 
لــمــعــرفــة قــيــمــة 
كــــــــــــــــــــل رمــــــــــــــز 
حـــــتـــــى تـــتـــمـــكـــن 
مـــــــن الــــــوصــــــول 
إلــــــــــى اإلجــــــابــــــة 

الصحيحة؟

الرقم المنـاســب الرقم المنـاســب 

 حل مسابقة أمس:  حل مسابقة أمس: 

الكلمات األفقية: الكلمات األفقية: 

حل الكلمات المتقاطعة حل الكلمات المتقاطعة 

الكـلمات الرأســية: الكـلمات الرأســية: 

١- حرف عطٍف - داٌء يُصيب الرئتين - َسَقا العطشان َماًء.
ه - رصيٌن ورزين. ع والتأَوُّ ُة البَْرِد (معكوسة) - للتوجُّ ٢- ِشدَّ

٣- اسم علم للمذكر - نقيم في مكان ما.
٤- ما َملَْكتَه من كلِّ شيٍء (معكوسة) - وجبة طعام.

لَّم الموسيقّي. ٥- جمُع األنملة - النغمة الرابعة في السُّ
٦- أَبو األَب أو األُم - أَكثر المعادن َصالبًة بعد الماس.

صار   - ومشقة  حزٌن   - (معكوسة)  الِحَجاَرِة  َخِشُن  مكاٌن   -٧
ذا عقل.

٨- اسم لجماعة من اإلِبل - من دول بحر البلطيق (معكوسة).

٩- فاكهة تنبت في المناطق االستوائية - ال يسمعون (معكوسة).
١٠- ُمماطلة في أداء الَدْين - حاكٌم أو قاضي.

رخٌو   - ا (معكوسة)  َغضًّ يَْنبُُت  ما  َل  أَوَّ الثََّمُر   -١
وليِّن (معكوسة).

٢- جمع ِصّل - اتفاُق الكلمتْين في كلِّ الُحروِف 
مع اختالف المعنى.

٣- أشعٌة كْهرومْغنَاِطيسية اكتشفت سنة ١٩٠٠ 
(معكوسة) - بمعنى اقتراب.

ــق وَشــــدَّ بثوبه  ٤- جـــرى الــمــاء وانــســاب - تــنــطَّ
(معكوسة) - أداة تفسير.

٥- َعلَِم الخبر واستقصاه - ِمصباح قوي الضوء 

إلرشاد السفن (معكوسة).
٦- دولة تقع في جنوب غرب قارة إفريقيا.

اللََّمعان  شديُد  فاتِحٌّ  َرمـــاديُّ  ِفــلـِـزيٌّ  عنصٌر   -٧
(معكوسة) - تلف وخرب.

٨- أتى وجاء - تَعرَّض للهالك.
أول رئيس  اسم نبّي أُرسل إلى قومه عاد -   -٩

أمريكي من أصول إفريقية.
حديدة   - لظهر  وبطنًا  لبطن  ظهًرا  تقلَّب   -١٠

مح والسيف (معكوسة).  الرُّ

الكلـمات المتـقاطـعـة  الكلـمات المتـقاطـعـة  

معرض دولي 
لألحجار الكريمة 

في الصين
 افتتح معرض الصين الدولي 
لألحجار الكريمة ٢٠٢٠ رسمًيا 
في مركز كونمينغ للمؤتمرات 
لستة  يمتد  والــذي  والمعارض 
أيـــام بــمــشــاركــة عــارضــيــن من 
إيــطــالــيــا وألــمــانــيــا وســريــالنــكــا 
وغيرها  وأفغانستان  وميانمار 
مقاطعة  وتعتبر  الــــدول،  مــن 
المناطق  أولــى  بين  من  يونان 
فــــي الـــصـــيـــن الــــتــــي تــســتــخــدم 
مـــــــــوارد األحــــــجــــــار الـــكـــريـــمـــة 

وتطورها.

 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



ـــــــــــــاوا- قــــنــــا: اكـــتـــشـــف  أوت
عــلــمــاء أحـــيـــاء مـــن جــامــعــة 
«تورونتو»الكندية ١٨٢ جينًا 
يــســمــح لــلــخــاليــا الــســرطــانــيــة 
مواجهة  عند  الموت  بتجنب 
خـــاليـــا مــنــظــومــة الــمــنــاعــة، 
المناعي  الــعــالج  يجعل  مــمــا 
للسرطان بعد هذا االكتشاف، 
مجلة  وأفادت  فاعلية.  أكثر 
«نـــيـــتـــشـــر»الـــعـــلـــمـــيـــة، الـــتـــي 
نــشــرت نــتــائــج الــبــحــث، بــأن 
الخصائص  درســــوا  الــعــلــمــاء 
الجينية لستة أنواع من أورام 
الــــثــــدي والــــقــــولــــون والــكــلــى 
والـــجـــلـــد، وعــلــى ضــــوء ذلــك 
للجينات  خــريــطــة  وضـــعـــوا 
بين  الــتــفــاعــالت  تنظم  الــتــي 
الــخــاليــا الــســرطــانــيــة وخــاليــا 
التي  تلك  وحـــددوا  المناعة، 
باالختباء  لــلــســرطــان  تسمح 

من منظومة المناعة.

اكتشاف جينات 
مخادعة في الخاليا 

السرطانية
االلتزام باإلجراءات 

االحترازية 
بالمساجد يحد
من اإلصابات 
بكورونا

ال يوجد

ال يوجد

على الساحل :

في البحر :

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٣١-٠٠.٠٠٣٦-١٧.٥٤١١.٠٦-٠٤.٤٨الرويس

٢٨-١٦.٠٤٣٦-٢٢.٣٧٠٣.٥١-٠٩.٥٧دخان

٢٦-١٥.٤٤٣٧-٢٢.٠٦٠٣.٢٥-٠٩.٢٢أبوسمرة

بالتوقيت المحلي

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٢٨-٠٠.٠٠٤٠-٠٠.٠٠١٤.٠٠-٠٤.٠٣مسيعيد

٢٨-٢٢.٤٨٤٠-١٩.٥٩١١.٥١-٠٥.١٠الوكرة

٣٠-٢٣.٥٨٣٩-٢٠.٤٥١٢.٢٣-٠٤.٣٣الدوحة

٢٦-٢٠.١٠٣٨-١٦.٣٤١١.٠٧-٠٢.١٧الخور

مواقف قطرية ُمشّرفة وراسخة تجاه فلسطين 
يـــأتـــي اجـــتـــمـــاع ســــعــــادة نـــائـــب رئــيــس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، مع 
سعادة أمين سر اللجنة المركزية لحركة 
فــتــح الــفــلــســطــيــنــيــة، لــيــؤكــد عــلــى مكانة 
أمــيــًرا  قــطــر  لـــدى  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
الدوم  على  ظلت  ولقد  وشعبًا،  وحكومة 
اهتمام  ُصــلــب  فــي  الفلسطينية  القضية 
أي  تدعم  قطر  أن  كما  القطرية،  القيادة 
جهود لتقوية وتوحيد الصف الفلسطيني 
مـــن خـــالل دعـــم جــهــود إنـــهـــاء االنــقــســام 
كــون  الفلسطينية  الــُمــصــالــحــة  وتــحــقــيــق 
الوحيد  الخاسر  هــو  الفلسطيني  الشعب 

مـــن هــــذا االنـــقـــســـام فـــي ظـــل الـــظـــروف 
غــيــر الــمــســبــوقــة الــتــي تــواجــهــهــا القضية 
الفلسطينية ومحاوالت التصفية العبثية، 
أكد  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  فسعادة 
الكامل  قطر  دعم  الفلسطيني  للمسؤول 
لــتــحــقــيــق الــُمــصــالــحــة الــوطــنــيــة، وجــــّدد 
عادلة  تسوية  إلــى  الــداعــي  قطر  مــوقــف 
للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات 
الشرعية الدولية وُمبادرة السالم العربية، 
ُيحقق  وبما  الدولتين،  حل  أســاس  وعلى 

األمن واالستقرار في المنطقة.
ال  ثابتًا  القطري  الموقف  كان  لطالما   

يتغير من جهة دعم القضية الفلسطينية، 
حيث  األولــى،  والمسلمين  العرب  قضية 
الشعب  عــن  لــلــدفــاع  نفسها  قطر  نـــذرت 
الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل 
الضوء  تسّلط  تـــزال  وال  وكــانــت  الــدولــيــة، 
على جــرائــم االحــتــالل اإلســرائــيــلــي بحق 
الــدولــي  الُمجتمع  داعــيــة  الفلسطينيين، 
وتطبيق  الفلسطينيين،  عن  الظلم  لرفع 
الدولة  بإقامة  الدولية،  الشرعية  قرارات 
يونيو  من  الرابع  حــدود  على  الفلسطينية 
وهو  الشريف،  القدس  وعاصمتها   ١٩٦٧
مــا أكــــده حــضــرة صــاحــب الــســمــو الشيخ 

تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الـــبـــالد 
العامة  الجمعية  أمــام  كلمته  في  المفدى 
لألمم المتحدة، حيث جّدد تمسك قطر 
بموقفها الثابت من القضية الفلسطينية، 
للقضية  الــــعــــادل  الـــحـــل  أن  عــلــى  وشـــــدد 
إســرائــيــل  إجــبــار  فــي  يكمن  الفلسطينية 
الدولية،  الشرعية  بقرارات  االلتزام  على 
كونها تضرب بها عرض الحائط وتُواصل 
جرائمها بحق الشعب الفلسطيني األعزل، 
الجائر  الحصار  فــرض  تُــواصــل  أنها  كما 
وغــيــر الــقــانــونــي عــلــى قــطــاع غـــزة الـــذي 
وسط  مسبوقة  غير  إنسانية  أزمــة  ُيواجه 

فمواقف  الــدولــي،  الُمجتمع  مــن  تجاهل 
قطر ستظل على الدوام في صف األشقاء 
حقوقهم  يستعيدوا  حتى  فلسطين  فــي 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــمـــشـــروعـــة غـــيـــر الــقــابــلــة 

للتصرف.
 األنـــبـــاء اإليــجــابــيــة الــتــي رشــحــت من 
الحوار  جلسات  انعقاد  مكان   - إسطنبول 
بـــيـــن حـــركـــتـــي فـــتـــح وحــــمــــاس - تــبــّشــر 
بيان  صــدر  حيث  للفلسطينيين،  بالخير 
ُمشترك عن الجانبين ُيؤكد االتفاق على 
والتقديم  االنقسام  إلنهاء  ُمــوّحــدة  رؤيــة 
لــــحــــوار فــلــســطــيــنــي شــــامــــل، بــُمــشــاركــة 

وإجـــراء  الفلسطينية،  والــفــصــائــل  الــقــوى 
النسبي،  التمثيل  أســاس  على  االنتخابات 
ووفــــق تـــــدّرج ُمــتــرابــط ال يــتــجــاوز ستة 
أشهر يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، 
الوطني،  المجلس  وأخــيــًرا  الرئاسية،  ثم 
أي  مــن  أكــثــر  ُمــطــالــبــون  فالفلسطينيون 
وقـــــت مـــضـــى بــتــوحــيــد صــفــهــم وإنـــهـــاء 
الــعــادلــة،  قضيتهم  لمصلحة  االنــقــســام 
فــــاالحــــتــــالل اإلســــرائــــيــــلــــي اســـتـــغـــل هـــذا 
وسرقة  بالفلسطينيين  للتنكيل  االنقسام 
وُمواجهة  الُمستوطنات  وإقامة  األراضي 

ُمخططات تصفية القضية الفلسطينية.

رأيرأي

الفلسطينية الــُمــصــالــحــة  وتحقيق  ــســام  ــق االن ــاء  ــه إن جــهــود  تصفيتهادعـــم  يمكن  وال  ــي..  ــالم اإلس والــعــالــم  الــعــرب  كــل  قضية  فلسطين 

٤:٠٦الفجر

٥:٢٣الشروق

١١:٢٦الظهر

٢:٥١العصر

٥:٣٠المغرب

٧:٠٠العشاء

١٩ األخيرةاألخيرة
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رصد خسوف قمر «آيو» 
على المشترى
التقطت  قــنــا:   - واشــنــطــن 
التابعة  جونو  الفضاء  مركبة 
والـــفـــضـــاء  ـــطـــيـــران  ال إلدارة 
األمــــريــــكــــيــــة نـــــاســـــا، صـــــورة 
الــذي  الخسوف  لظل  درامــيــة 
مـــر فـــوق كــوكــب الــمــشــتــرى، 

بسبب قمره البركاني آيو. 
والتقطت المركبة 

الــــفــــضــــائــــيــــة، 
الــــــــــصــــــــــورة 
أثــــــــــــــنــــــــــــــاء 
تـــحـــلـــيـــقـــهـــا 
الــــــــثــــــــانــــــــي 

والـــعـــشـــريـــن 
بـــالـــقـــرب مــن 

المشترى،  كوكب 
حــــيــــث مـــــر الــــقــــمــــر بــيــن 

الــمــشــتــرى والـــشـــمـــس، تــارًكــا 
على  األســود  الثقب  يشبه  ظًال 
ويستكشف  الــكــوكــب.  ســطــح 
مسبار جونو الذي تم إطالقه 
كوكب   ،٢٠١١ أغــســطــس  فــي 
 ٢٠١٦ عــــام  مــنــذ  الــمــشــتــرى 

فـــي إطـــــار بـــرنـــامـــج الـــحـــدود 
الـــجـــديـــدة، وبــمــجــرد انــتــهــاء 
مهمته، سيتم إخراج المسبار 
الـــفـــضـــائـــي مــــن مـــــــداره إلـــى 
تحطمت  مــثــلــمــا  الــمــشــتــرى، 
مــركــبــة كــاســيــنــي فـــي زحـــل. 
وقـــالـــت نــاســا «ألـــقـــى قمر 
النشط  الــمــشــتــرى 
بــــركــــانــــيــــا آيــــو 
بـــظـــلـــه عــلــى 
ــــــكــــــوكــــــب  ال
فـــــــــي هــــــذه 
ـــــــــصـــــــــورة  ال
ـــدرامـــيـــة».  ال
ـــــــا مـــا  ـــــــبً وغـــــــال
يــــكــــون الـــخـــســـوف 
مثل هــذا مــتــكــرًرا إلــى حد 
مــــا عـــلـــى الـــمـــشـــتـــرى بــســبــب 
األقــــمــــار الـــعـــديـــدة لــلــكــوكــب. 
ويعرف آيو الذي تم اكتشافه 
من  واحــــد  بــأنــه   ،١٦١٠ عـــام 
التابعة  األربعة  غاليليو  أقمار 

لكوكب المشترى.

ه البركاني آيو. 
مركبة

ـة،
ة

ن
مــن

شترى،

وقـــالـــت نــاســا
الــمــشــت
بــــر

ا
وغ
يــــكــــون

ب:  ف  أ   - نـــــــيـــــــويـــــــورك 
الصحافية  الــمــصــورة  حــــازت 
الــكــشــمــيــريــة مـــســـرات زهـــرة 
أمس على جائزة بيتر ماكلير 
الشجاعة  لمكافأة  المخصصة 
الصحافية،  المهنية  واألخــالق 
من  النساء  لمعاناة  لتغطياتها 
في  عقود  منذ  المستمر  النزاع 
كشمير. مــن  الــهــنــدي  الــشــطــر 
 ٢٦ البالغة  الصحافية  وقــالــت 
عـــاًمـــا فـــي احــتــفــال افــتــراضــي 
يعني  المجال  هذا  في  «العمل 
إخــــبــــار الـــحـــقـــيـــقـــة». وتــشــهــد 
ـــا منذ  الــمــنــطــقــة، نـــزاًعـــا دامـــًي
اآلالف  مقتل  عن  أسفر  عقود 

غــالــبــيــتــهــم مــــن الـــمـــدنـــيـــيـــن.
ويسلط عمل زهرة الضوء على 
قصص نساء كان يمكن نسيانها 

جنوب  مجتمعات  فــي  تــمــاًمــا 
شــرق آســيــا الــذكــوريــة. وقالت 
زهــــرة «صــــوري تــقــدم لمحة 

لشعب  الـــيـــومـــي  الـــنـــضـــال  عـــن 
كـــشـــمـــيـــر».وهـــي الــصــحــافــيــة 
الثانية عشرة التي تحصل على 
مؤسسة  توزعها  التي  الجائزة، 
ـــا فــــــــوروم»  ــــال مـــيـــدي ــــوب «غــــل
بــالــشــراكــة مـــع وكـــالـــة فــرانــس 
بـــرس ومــراســلــون بــال حـــدود.
وتابعت أّنها «تمنح صوتًا لمن 
أســكــتــهــم الـــــصـــــراع». أنــشــئــت 
«جائزة بيتر ماكلير» في عام 
رئيس  لــذكــرى  تــخــلــيــًدا   ٢٠٠٨
الــتــحــريــر الـــســـابـــق فـــي وكــالــة 
فرانس برس ألمريكا الشمالية 
فجأة  توفي  الذي  ماكلير  بيتر 

بأزمة قلبية في العام نفسه.

مصورة كشميرية تفوز بجائزة بيتر ماكلير

إسبانيا تمنع 
المراكب 
الشراعية

مؤقتًا  إسبانيا  منعت  ب):  ف  (أ   - مــدريــد 
المراكب الشراعية من اإلبحار قبالة قسم من 
بعد  منها،  الغربي  الشمالي  وتحديًدا  سواحلها 
قاتلة  حيتان  من  لهجمات  منها  عدد  تَعرُّض 
المراكب  إبحار  وُمنع  األخيرة.  األسابيع  خالل 
منذ  مــتــًرا   ١٥ عــن  طولها  يــقــّل  الــتــي  الشراعية 
مسافة  على  الممتدة  المنطقة  قبالة  الــثــالثــاء 
غــرانــدي  بــريــوريــفــيــو  بــيــن  كيلومتر  مــئــة  نــحــو 
(شمال  بمنطقةغاليسيا  بـــارس  دي  وإســتــاســا 
غـــرب إســبــانــيــا). وأوضــحــت وزارة الــنــقــل في 

بيان أن هذا اإلجراء يهدف «إلى حماية األفراد 
والمراكب على السواء». 

 وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم األول ألحد 
ــلــون على  ـــســـوداء ال هـــذه الــحــيــتــان الــبــيــضــاء وال
مركب شراعي سّجل في ١٩ أغسطس الفائت، 
وتلته هجمات أخرى تسببت بأضرار مختلفة 
للمراكب، خصوًصا لدّفة قيادتها. ويسري هذا 
أجزاء  ليشمل  نطاقه  ع  يَُوسَّ وقد  أسبوًعا  المنع 
هذه  هجرة»  لطرق  الساحل «تبًعا  من  أخرى 

الحيتان القاتلة.

باريس - أ ف ب: اعتمدت 
المانع  الــســوار  تقنية  فرنسا 
من  الــحــّد  بهدف  لالقتراب 
يكفل  إذ  األســــــري،  الــعــنــف 
األزواج  إبـــقـــاء  الــجــهــاز  هـــذا 
الـــســـابـــقـــيـــن  أو  الـــحـــالـــيـــيـــن 
الـــمـــعـــّنـــفـــيـــن بـــعـــيـــديـــن مــن 
ــــوضــــع هـــذا  ــــهــــم. وي زوجــــات
الـــــســـــوار اإللــــكــــتــــرونــــي فــي 
الــــكــــاحــــل، ويـــتـــيـــح تــحــديــد 
للشخص  الجغرافي  الموقع 
نظام  فيطلق  يضعه،  الــذي 
الــزوج  يقترب  عندما  إنــذار 

مــن  ــــســــابــــق  ال أو  ــــحــــالــــي  ال
ضــحــيــتــه الـــتـــي تـــكـــون هــي 
األخــــــــرى مـــــــــزوّدة بــجــهــاز 
شــريــك  دخـــل  وإذا  مــقــابــل. 

الـــزوجـــيـــة الــمــعــّنــف الــقــطــر 
ـــيـــه، يــتــلــقــى  الـــمـــحـــظـــور عـــل
اتصاًال من الجهة التي تدير 
مدار  على  اإلنــذار  منظومة 

ــجــب أو  الــســاعــة، فــــإذا لـــم يُ
إخطار  يتم  أدراجه،  يَُعد  لم 
ُمطالبة  وبــــرزت  الــشــرطــة. 
مـــنـــذ ســــنــــوات فــــي فــرنــســا 
بــاعــتــمــاد هــذا الــجــهــاز الــذي 
إسبانيا،  فــي  فاعليته  أثــبــت 
ودعـــت الــجــمــعــيــات األهــلــيــة 
الـــمـــخـــتـــصـــة إلــــــى اعـــتـــمـــاده 
خـــــالل مـــــشـــــاورات وطــنــيــة 
بــيــنــهــا وبــيــن الــحــكــومــة في 
الـــخـــريـــف الـــفـــائـــت، هــدفــت 
إلــــى تــحــديــد أفـــضـــل الــســبــل 

األسري. العنف  لمكافحة 

سوار إلكتروني للحد من العنف األسري
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